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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 ால் வைாற்ை ளிக்கச் பெய்வது  ாறயயின் றகவண்ைம்; இதுவவ, 
இந்ை இறைநாடகத்ைிற்கு இறைவன் எழுைிய ைிறர, கறை, வெனம்.  

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

ஸ்ரீ பாவ் கல்சூரி. 

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

ஸ்ரீ ஃப ராம் ஒர்க்கிங் ாக்ஸ்வாலா. 

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

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

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

vela.radhakrishnan@gmail.com 
+91 9225631113  

mailto:vela.radhakrishnan@gmail.com


 
 

 
 
 
 

 
 
 

உண்கெப்மபாருள் 
 
 

அளவிறுைியற்ை உண்ற ப்ப ாருள், உங்களுக்கு வழிகாட்டியாக 
இருக்கட்டும், அைன் எல்றலயற்ை இறையாண்ற க்கு உங்கறள 
வழிநடத்ைி, அத்துடன் இறைந்ைிருக்கச் பெய்யட்டும். நாம் உண்ற யின் 
பநைி ைவைா ல் இருக்கும்வ ாது, முழு உலகமும் ந க்கு எைிராக 
எழுந்ைாலும் உண்ற யான வ லுலக  கிழ்ச்ெிறய அனு விக்கிவைாம்; 

ஆனால், ப ாய்ற  நம் இையத்ைில் ஆட்ெி புரியும் ைருைத்ைில், முழு 

உலகமும் நம் காலடியில் இருந்ைாலும், நரகப னும் ைிகிலூட்டும் 
ைீப் ிழம்பு ந க்குள் ப ாங்கி எழுவறைக் காைலாம். 

  

எனவவ, உண்கெப்மபாருளாகிய இகைவன் ெட்டுமெ, உங்கள் 
வழிகாட்டியாகவும், நண்பராகவும், அன்புள்ளம் பகைத்த 
மதாழராகவும் இருக்கட்டும் என் து உங்களுக்கும், உங்கறளச் 
ொர்ந்ைவர்களுக்கும் நான் வழங்கும் ஆெீர்வாைம். 
 

      -மெஹர் பாபா 

  



 
 

பிரசாதம் 
 

பிரியொன பாபா, அவரது ப ௌைீக உடறலத் துைப் ைற்கு ஒரு 
வாரத்ைிற்கு முன்னைாக எனக்குக் பகாடுத்ை, என்ன ஒரு  ிரொைம் 
(குருநாைரிட ிருந்து ப ைப் டும் ைனிப் ட்ட  ரிசு) இது! இந்ைப்  ிரொைம், அவர் 
பூ ியில் ப ௌைீக உடவலாடு இருந்ை காலகட்டத்றை உள்ளடக்கிய அவரது 
வாழ்க்றகக் கறைறய எழுதும் உண்ற யான ைியான வழி ாடாக அற ந்ைது.  

அவதார புருஷர் என் வர் ப ருங்கடலாகத் ைிகழும் ெமுத்ைிரம் 
வ ான்ைவர்; அவர் எப்வ ாதும், பெயல் ஈடு ாடு உறடயவராகவும்,  ிர ஞ்ெத்துடன் 
இறைந்தும் இருக்கிைார்; வ லும், அவர் ைனது ப ௌைீக உடவலாடு வாழ்ந்ை 
காலத்ைிலும், உடறலத் துைந்ை  ின்னர் வரும் அடுத்ை நூைாண்டு காலத்ைிற்கும், 
 ிர ஞ்ெத்ைில், எல்றலயற்ை பெயலாற்ைலுடன் இருக்கிைார். எல்லா 
வநரங்களிலும்  ிர ஞ்ெத்ைில் உள்ள எல்லா  றடப்புகளுக்கும் ப ாறுப் ாக 
இருப் து அவைார புருஷர்  ட்டுவ .  

மெஹர் பாபாவின் வாழ்க்றகச் ெரித்ைிரத்றை அைிந்து, அவரது 
கால்ைடங்கறளப்  ின் ற்றுவது,  ிரிய ானவருடன் பநருக்க ான வைாழற றய 
உருவாக்கச் ெிைந்ை வழியாகும். அவர் ஒவ்பவாருவறரயும் ( டிப் ைிவு அல்லது 
 டிப் ைிவற்ை, ஏறழ அல்லது  ைக்காரர், இந்ை நாடு அல்லது அந்ை நாடு, இந்ை 
 ைம் அல்லது அந்ை  ைம், ஆண்கள் அல்லது ப ண்கள், வயைானவர்கள், 
இறளஞர்கள்,  ற்றும்  லர்) அரவறைக்க, எவ்வாறு உலகில்  ைிபுரிகிைார் 

என் றை முழு ஈடு ாட்டுடன்  னம் ஒன்ைி, அைிந்து, ஒருவர்  னறை மூடி 
இையத்றைத் ைிைக்கும் ைருவாயில், பைய்வகீ அன் ின் ஒளிக்கைிர்கள் உள்வள 
ஊடுருவுவறைக் காைலாம். 

இந்தப் பிரசாதத்கத, ைனது அன் ின் உறழப் ின் மூலம் 
பவகுஜனங்கறளச் பென்ைறடயச் பெய் வருக்கு இது ஒரு ப ரிய  ாக்கியம், 

ஆகவவ அவர் ைனது  ிரிய ானவர் அளிக்கும் வரப் ிரொைத்றைப் ப று வர் 
ஆகிைார். 
 

        -பாவ் கல்சூரி 

        மசப்ைம்பர், 1994 

 

  



 
 

விகல ெதிப்பு 
 

அவதாரபுருஷராக, பூ ியில் கடவுளின் வாழ்க்றகறயச் ெித்ைரிக்கும் 
வரலாற்றுத் பைாகுப் ின் விறல  ைிப்பு என்ன என்ை எனது கருத்றை நீங்கள் 
அைிய விரும்புகிைரீ்கள்.  கவான் கிருஷ்ைரின் ெிைப்பு ிக்க  க்றைகளில் 
ஒருவரான பெயின்ட்  ீரா ாயின்  ாடலிலிருந்து இரவல் வாங்கிய ஒவர 
வரியில்  ைிலளிக்க ஆறெப் டுகிவைன்: 

  

"உண்கெயான ரத்தினக்கல் ஒன்ைின் ெதிப்கப அணிெணி வணிகர் 
ெட்டுமெ ெதிப்பிை முடியும்." 

 

எனவவ அைன் விறல  ைிப்புக் குைித்ை எனது கருத்து ஒரு 
ப ாருட்டல்ல, ஆனால் கடவுள்  னிைனாக நம் ிறடவய வாழ்ந்ை ெரித்ைிரத்ைின் 
விரிவான பைாகுப்பு, உலகிற்கு வழங்கப் டுகிைது என்ை ந து காலத்ைின் 
அளவுகடந்ை நல் அைிர்ஷ்டத்றைப்  ற்ைிய எனது விழிப்புைர்வு - ஏற்கனவவ 
விழித்பைழுந்துள்ள ெிலருக்கு அவரது அன் ாகவும், வ லும் அறலகளில் 
வ பலழுந்து வரும்  லருக்கு அவரது ஒளி  ற்றும் உண்ற றய வநாக்கிச் 
பெல்லும் வாய்ப் ாகவும் விளங்குகிைது, ஏபனன்ைால்  ா ா அவரது வரலாற்றுக் 
கறைறயத் பைாகுக்கும் இந்ைப்  ைிறய வ ற்பகாள்ளும் டி  ாவ் கல்சூரிக்குக் 
கட்டறளயிட்டார், இப்வ ாது அது 'லார்ட் மெஹர்' - 'மெஹர் பிரபு' என்ைத் 

பைாகுப் ில் பவளியிடப் டுகிைது.  
இந்ை அன் ின் ப ாக்கிஷத்ைிற்கு நாம் என்ன விறல  ைிப் டீ்றட 

றவக்க முடியும்? ஒவ்பவாரு வாெகருக்கும் நிர்ையிக்கப் ட்ட அவரவர் விைியின் 
அளவுக்வகற்  ப ஹர்  ா ாறவக் கடவுள் - அவைாரபுருஷர் என்று 
ஏற்றுக்பகாள்ளும் அளவில் அது அற ந்துள்ளது. என்றனப் ப ாறுத்ைவறர, 

அவைார் ப ஹர்  ா ா இப்வ ாது  ற்றும் எைிர்காலத்ைில் எப்வ ாதும் 

 ின் ற்று வர்களிடம் றவத்ைிருக்கும் அன் ின் எண்ைற்ை ொன்றுகளில் இதுவும் 
ஒன்ைாகும். 
 

பஜய்  ா ா. 
         

-ெணி எஸ். ஈரானி 
     மசப்ைம்பர், 1994 

 
  



 
 

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

 
மெஹர் பாபா வாழ்க்றகயில், 1932 முைல் 1936 வறரயிலான அவரின் 

வ ற்கத்ைிய  யைம், அங்கு இடம் ப ற்ை நிகழ்வுகள், அைிலிருந்து ந க்கு 
கிறடக்கும் அரிய  ாடங்கள், இந்ைத் பைாகுப் ில்  ிகத் துல்லிய ாக 
வறரயப் ட்டு இருக்கிைது. 

மெஹர் பாபா  யைம் வ ற்பகாண்ட அறனத்து நாடுகளிலும், அவறரச் 
ெந்ைிக்கும்  க்கள்  ா ாவின் இறையன்ற யும், ைன்னிகரற்ை  ாெத்றையும் 
கண்டு வியப் து,  ல ெம் வங்களில் பைரிகிைது. வ லும்,  ைம், இனம் வவறு ாடு 
இன்ைி  ா ாவின் அன் ில்  னம் உருகும்  ல உள்ளங்கறளப்  ற்ைி அைிய 
வருகிவைாம். 

இந்ைத் பைாகுப் ில்  னம் உறடந்து வ ான ெிலர், ப ரும்  னம் 
அழுத்ைம் பகாண்ட ெிலர், வாழ்க்றகயின் அடுத்ை ைருைம் புரியாை  லர், 
 ா ாவின் ஒரு வருடலில், ஓர் இை ான புன்னறகயில், கண்ைறெவில்  னம் 
பைளியும்  ல ெம் வங்கள்  னறை பநகிழறவக்கின்ைன. 

இறைவறன அறடய எைற்காக ஒரு குரு வவண்டும் என்ை ஐயம் 
எழுப்பும் ஒரு ெீடருக்கு, ைன் ாைியில்  ா ா ைரும் விளக்கமும், அன்பும் 
நம் ிக்றகயும் பகாண்டு எவ்வாறு ெீடர்கள் இறைவனருள் அறடய முடியும் 
என் றையும்,  கவத் கீறையில் கிருஷ்ைா உ வைெம்  ற்றும் அழகிய ெிறு 
கறைகள் பகாண்டு  ா ா கற்றுத்ைரும்  ாடங்களும், பநஞ்சுருகச் பெய்கிைது. 

ஒரு கிருத்துவ ப ண் ைிக்கு "ஏசுவின் படிப்பிகனகய நீங்கள் 
பின்பற்ைினாமல எனக்கு மநருங்கியவராகி விடுவரீ்கள்" என  ா ா பொல்வது, 
அவர்  ைங்களுக்கு அப் ாற் ட்டவர் என் றைப் புரிய றவக்கிைது. 

இந்ைக் காலக்கட்டத்ைில்  ஹாத் ாவின் சுைந்ைிர வ ாராட்டமும், 
அஹிம்ொ வழியும், அைன்  கத்துவத்றைப்  ற்ைிய  ா ாவின் கருத்துகள், ந க்கு 
அஹிம்ொ புரட்ெியில் உள்ள வநர்ற றய வலியுறுத்துதுகிைது. 

இந்ைத் பைாகுப் ில்,  ஹாத் ா காந்ைிக்கும்,  ா ாவிற்கும் இறடவய 
நறடப றும் கடிை வ ாக்குவரத்தும், அைில் உள்ள ஆழ் அர்த்ைங்கள் நிறைந்ை ெில 
 குைிகளும் ந க்கு ஆச்ெரியம் அளிக்கும். 

 ா ாவின்  ல அன் ான உ வைெங்களுக்கு இறடவய இந்ை வரிகள் நம் 
 னைில் நிற்கிைது. "உலகத்தில் வாழுங்கள். அமத மவகளயில், எல்லாம் 
உலகம்தான் என்று எண்ணாெல், பற்ைற்ைவராக இருங்கள்; உங்கள் 
கைகெககளச் மசய்யுங்கள்; ஆனால் ொகயயின் பிடியில் சிக்கிவிைாதரீ்கள். 
ஒருமபாதும் கவகலப்பை மவண்ைாம்; சிரெங்களுக்கு ெத்தியிலும் 
ெகிழ்ச்சியாக இருக்க முயற்சி மசய்யுங்கள்." 

 



 
 

முன்னுகர வழங்குபவர் 
எம். தனபால், முதன்கெ மெலாளர் (ஓய்வு), கனரா வங்கி 

1932 ஆம் ஆண்டு முைல் 1936 ஆம் ஆண்டு வறர, ப ஹர்  ா ா 
வ ற்பகாண்ட நான்காவது வ ற்கத்ைிய  யைம் முைல் ஒன் ைாம்  யைம் வறர 
நடந்ை நிகழ்வுகவள, இந்ை ஐந்ைாவது பைாகுப் ாக உங்களது கரங்களில் 
ைவழ்கிைது.  

இந்தியா சுதந்திரம் மபற்று விடும் என் றைத் பைளிவாக 1932 ஆம் 
ஆண்டிவலவய ப ஹர்  ா ா அைிவித்து விட்டார். சுைந்ைிரம் ப ற்ை  ின்னரும் 
இன்று வறர இந்ைியாவில் நிலவுகின்ை துயரங்களுக்கு என்ன காரைம்? இதுவும் 
ப ஹர்  ா ாவின் ப ான் ப ாழிகளில் விளக்கப் ட்டிருக்கிைது. இந்ைியாவின் 
ஆன் ீக சூழ்நிறலறய, எப் டிப் ட்ட  ிரச்ெிறனகள் வரினும்,  ாதுகாக்கப் ட 
வவண்டியது அவெியம் என  ா ா கூைியறை நாம் அறனவரும் கருத்ைில் 
பகாள்ள வவண்டும். பவவ்வவறு ெமூகங்களுக்கு இறடயிலான விருப்பு, பவறுப்பு, 
ெண்றட ெச்ெரவுகள் இன்றைக்கும் பைாடர்ந்து பகாண்டுைான் இருக்கிைது. 
தன்னலெற்ை அன்பும் சமகாதரத்துவம் ெட்டுமெ, உண்கெயான 
ெகிழ்ச்சிகயக் மகாண்டு வர முடியும் என அவைார புருஷர் அன்வை 
அைிவுறுத்ைி உள்ளார்.  

லண்டன் நகரில் 1932 ஆம் ஆண்டு டிெம் ர்  ைிபனான்ைாம் நாள்,  ா ா 
பொற்ப ாழிபவான்ைில் ஆன் ாறவப்  ற்ைியும், ஆவிறயப்  ற்ைியும் கூைியறை 
நாம் நிறனவில் பகாள்ள வவண்டும். "ஆன்ொ எல்கலயற்ைது. நித்தியொனது. 
தூய்கெயானது. அழிவற்ைது. ஆன்ொ உணரப்படும் வகர, ஆவி ெறுபிைவி 
எடுத்து உைல்ககள ொற்ைிக் மகாண்மை இருக்கும்".  ீண்டும்  ீண்டும்  னிைன் 
 ிைவி எடுப் ைன் காரைமும்,  ிைவாற  எப்வ ாது நிகழும் என் ைன் ரகெியமும் 
 ா ாவால் எளிற யாகக் கூைப் ட்டுள்ளது.  

லண்டன், அப ரிக்கா வ ான்ை  ல்வவறு வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்கு,  ா ா 
பென்ை வ ாது,  ல அன் ர்கள் அவறர ெந்ைித்ைனர். அந்ை அனு வத்ைிறன  ைக்க 
முடியாது எனவும்,  ா ாவின் அழகில் ஈர்க்கப் ட்டு அவரது அன்பு, கருறை 
இவற்றை உைர்ந்து ப ய் ெிலிர்த்துப் வ ாய் கண்ைரீ் ப ருகியறையும் 
 டிக்கும்வ ாது, அவைார புருஷரின் அற்புை அரவறைப் ின் ைன்ற றய நம் ால் 
உைர முடிகிைது. அந்ைக் காலகட்டத்ைில், ப ஹர்  ா ாவிடம்  லர் 
அைிந்துபகாள்ள முயன்ைது என்னபவன்ைால், அவர் எந்ை  ைத்றை 
உ வைெிக்கிைார் என் வையாகும். அைற்கு அவவர, இலங்றகயில் ஒரு  த்ைிரிறக 
நிரு ருக்கு அளித்ை வ ட்டியில் பைளிவு டுத்ைினார். "நான் எந்த ெதத்கதயும் 
சார்ந்தவனல்ல. எல்லா ெதமும் என்கனச் சார்ந்தது. அன்மப எனது 
முதன்கெயான ஊைகம். ககல, அைிவியல், இயல்பு, அழகு என்று வாழ்வின் 
ஒவ்மவாரு அம்சத்திலும் கைவுகள உணர முடியும். அதுமவ என் ெதம்." 



 
 

வ ற்கத்ைிய அன் ர்களிடம் 1933 ஆம் ஆண்டு, ஏப்ரல்  ாைம் 16 ஆம் 
வைைியன்று, கடவுள்  ீைான அன்பு எப் டி இருக்க வவண்டும் என்று விளக்கி 
உள்ளார். "கைவுள் ெீதான அன்பு, உச்சத்கத அகையும் மபாது, அது 'நான்' 
எனும் அகந்கத ெற்றும் அகனத்து ஆகசககளயும், ஏக்கங்ககளயும் 
அழிக்கிைது. கைவுளும் கைவுகள மநசிப்பவரும் ஒன்றுபடுவகதத் தவிர 
மவறு எதுவுெில்கல. இதுமவ பரிபூரண நிகல."  

ப ஹர்  ா ாவின் ஐந்ைாவது வ ற்கத்ைிய  யைத்ைின் வ ாது, 
வ ார்வடா ிவனா என்ை இடத்ைில் ைங்கியிருந்ைவ ாது, ஒருநாள் நிலபவாளியில், 
ஒளிரும் நட்ெத்ைிரங்களின்  ின்னைியில்,  ா ாவின் வெீகரிக்கும் வ ரழகில் 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்களும்,  ண்டலியும் ப ய் ைந்து வ ானறை, ைிரு. 
ராைாகிருஷ்ைன் அவர்கள் விவரிக்றகயில், அப் ரவெ அனு வம் நம்ற யும் 
பைாற்ைிக் பகாள்கிைது.  

இந்ைத் பைாகுப்பு முழுவதும், நாப ல்லாம் பைரிந்து பகாள்ள வவண்டிய 
 ல முக்கிய ான விஷயங்கறள,  ல்வவறு ெ யங்களில்  ா ா எடுத்துக் 
கூைியுள்ளார்.  ஜூம்ைார் என்ை வழக்கைிஞறர ஆறுைல் டுத்தும் வ ாது  ா ா 
கூைியைாவது "சிரெங்ககள மகாழி அகைகாப்பதுமபால் ெனதில் கவத்து 
அவதிப்பைாதீர்கள். வருவது வந்து மபாகட்டும். எல்லா சூழ்நிகலகளிலும் 
உங்கள் ெனகத கட்டுப்பாட்டிற்குள் கவத்திருக்க மவண்டும்."  

இந்தூர்  காராைியிடம்  ா ா வ சும்வ ாது "உலகம் உண்கெயில் ஒரு 
கனவு. ெகிழ்ச்சியும் துக்கமும் ெனதின் விகளயாட்டுக்கள். இரண்டிலும் 
எந்தப் மபாருளும் இல்கல" என்று கூைியறை நாம் கறடப் ிடித்ைால் எைிலும் 
 ாைிக்கப் டா ல் நிறைவான வாழ்க்றகறய வாழமுடியும். 

டாலி என்ை அன் ரிடம் ஒருமுறை  ா ா கூைியறை, நாப ல்லாம் 
ந க்கு அைிவுறரயாக ஏற்றுக் பகாள்ள வவண்டும். "ென அழுத்தத்கத 
முைியடிக்க மவண்டும். எண்ணங்ககள கைந்து மசல்ல ெனகதப் 
பயிற்றுவிக்க மவண்டும். ெனம் சரணகையும் மபாது, சந்மதாஷம், துக்கம் 
என்ை மகள்விக்மக இைெில்கல."  

உலகில்  ிைந்ை நா றனவரும்,  ரைம் ஒருநாள் வருவறைப்  ற்ைி 
கவறலப் டுகிவைாம். பொல்பலாைாத் துயரத்றை, ந க்கு  ிரிய ானவர்கள் 
 ரைம் அறடயும்வ ாது அனு விக்கிவைாம். ஆனால் ப ஹர்  ா ா பொல்கிைார், 
"ெரணம் தூக்கம் மபான்ைது. தூக்கம் ெனிதனுக்கு இன்ைியகெயாதது மபால, 
ெரணமும் வாழ்க்ககயின் அவசியொன பாகம் ஆகும். உண்கெயில் யாரும் 
பிைக்கவுெில்கல, இைக்கவுெில்கல. இது அகனத்தும் கனவு. வாழ்க்கக, 
உைல், இைப்பு அகனத்தும் ொயா. ஒருவரின் ெரணம் குைித்து அழுவது 
அைியாகெ." இப் டிக் குைிப் ிடக்கூடிய எண்ைற்ை வ ாைறனகள் இந்ை 
பைாகுப் ில், ஆங்காங்வக  ரவிக் கிடக்கிைது.  



 
 

இறுைியாக, ஆன் ீகம்  ற்ைி அவைார புருஷரின் ப ான்ப ாழிவயாடு 
இந்ை முன்னுறரறய நிறைவு பெய்கிவைன். "ஆன்ெீகத்தில், புத்தித்திைன் 
ெற்றும் மவளியுலக வாழ்க்கக முக்கியெல்ல. உணர்வுகள், அனுபவங்கள் 
தான் முக்கியம். நீங்கள் உலகில் வாழலாம், உங்கள் கைகெகள் 
அகனத்கதயும் மசய்யலாம், ஆனால் ஆன்ெீக உள்வாழ்க்கக 
அனுபவங்ககளத் மதடும் ஏக்கத்துைன் இருங்கள். அது உங்களுக்கு 
நிச்சயொக, படிப்படியாக வரும். உலகில் இருங்கள். ஆனால் பட்டும் 
பைாெலும் இருங்கள்." 

  



 
 

நிகழ்வுகளின் காலவரிகச

 

1932
•நவம் ர் 21, மெஹர் பாபா, மும்ற  துறைமுகத்ைிலிருந்து, இத்ைாலிய 'வகாண்வை 
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நான்காவது ஐமராப்பிய பயணம் - லண்ைன் 
& ஸூரிச் 

(Fourth Europe Visit – London & Zurich) 
 மெஹர் பாபா நான்கு ெண்ைலியுைன், நான்காவது ஐமராப்பிய 
பயணத்திற்காக, நாெிக் நகரிலிருந்து புைப் ட்டார். 1932, நவம்பர் 21 ஆம் நாள் 

மும்ற யிலிருந்து இத்ைாலிய 'மகாண்மத மவர்மை' கப் லில்  யைத்றைத் 
பைாடங்கினர். இம்முறை ெவகாைரர்கள் ொல்பாய், ஆதி ெூனியர்  ண்டலியில் 
விஷ்ணு, காக்கா இருவரும்  ா ாவுடன் பென்ைனர். 

கப் ல் ைளத்ைில்  யைிகள் ஆர்வத்துடன் ஒருவறரப்  ார்க்கும் 

நம் ிக்றகயில் காத்ைிருந்ைனர்; ஹாலிவுட் நடிகர் டக்ளஸ் ஃவ ர்வ ங்க்ஸ், 
தூரக்கிழக்கிலிருந்து ஏைி இந்ைக் கப் லில் அப ரிக்காவுக்குத் ைிரும் ிக் 
பகாண்டிருந்ைார். கடந்ை ஜூன்  ாைத்ைில் ஹாலிவுட்டில்  ா ாவுக்கு, 
ஃவ ர்வ ங்க்ஸ்  ாப ரும் வரவவற்பு அளித்ைிருந்ைார். 

கப் லில் பெல்லும் வவறளயில்  ா ா,  ின்வரும் பெய்ைிகறள இந்ைிய 
 த்ைிரிறககளுக்கு வழங்கினார்: 

இந்தியா ஓர் ஆன்ெீக நாடு. இது உலகில் ெிகவும் பாக்கியம் ெற்றும் 
தனித்துவொன நிகலகயக் மகாண்டுள்ளது; இது புனிதர்கள், குருநாதர்கள், 
ஆன்ெீக ஞானிகளின் பூர்வகீொக உள்ளது. எனமவ, இந்தியாவின் ஆன்ெீக 
சூழ்நிகலகய, மதகவப்பட்ைால் அடிகெத்தனம், மபாருள் ரீதியாக 
ெகிழ்ச்சியற்ை நிகல இவற்கை எதிர்மகாண்மைனும், பாதுகாக்க மவண்டியது 
அவசியம். 

அைன் ஆன் ீக ெக்ைிறயயும்  ைிப்ற யும் ைக்க றவத்துக் பகாள்ளும் 
வறர, இந்ைியா எவ்வளவுைான் துன் ங்கறள எைிர்பகாண்டாலும், அது, இந்ை 
 ண்ைில் வாழும்  க்களின் நன்ற க்வக. வ லும், அைன் ைற்வ ாறைய 
துன் த்ைின் விறளவாக, சுைந்ைிரமும்  கிழ்ச்ெியும் வருவது ைிண்ைம். 

அடிகெத்தனம், துயரம் இவற்கை அனுபவித்த பின்னர்தான், 
சுதந்திரமும் அகதத் மதாைர்ந்து வரும் ெகிழ்ச்சியின் உண்கெயான ெதிப்பும் 
பாராட்ைப்படுகிைது. ஆனால் இந்தத் துன்பத்கத விகரவில் முடிவுக்குக் 
மகாண்டுவர, நண்பகரயும் எதிரிகயயும் மநசிக்க மவண்டும்; நல்மலண்ணம், 
மபாறுகெ, சகிப்புத்தன்கெ இருக்க மவண்டும். மெலும், ெற்ைவர்களின் 
தவறுககள அம்பலப்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, இந்தியா தனது மசாந்த 
குகைபாடுககளச் சரிமசய்ய முயற்சிக்க மவண்டும். மவவ்மவறு 
சமுதாயங்களுக்கு இகையிலான மவறுப்பும், அவர்களின் குறுகிய ஆனால் 
மபரழிவு தரும் சண்கை, சச்சரவுகளும் நிறுத்தப்பை மவண்டும்; 
இந்தியாவுக்கு, சுதந்திரமும் ெகிழ்ச்சியும் வருவது நிச்சயம். 

ஒருபுைம் வழி ாட்டு முறைகள்,  ைங்கள், வகாட் ாடுகள்,  ைச் ெடங்கு 
ெம் ிரைாயங்கள், பொற்ப ாழிவுகள்  றுபுைம் ப ாருள் நலன்  ற்றும் உடல் 



4 
 

ொர்ந்ை ெிற்ைின் ங்கறளத் வைடுவைில், உண்ற யான  கிழ்ச்ெிறயக் பகாண்டுவர 
முடியாது என் றை உலகம் விறரவில் உைரும். 

தன்னலெற்ை அன்பும் உலகளாவிய சமகாதரத்துவம் ெட்டுமெ 
அகதக் மகாண்டுவர முடியும். 

 ா ா வ ற்பகாண்ட பவளிநாட்டுப்  யைங்களில், இம்முறை சாஞ்சி 
உடன் பெல்லவில்றல. பாபா ஐமராப்பாகவ மநாக்கிப் பயணத்கதத் 
மதாைங்கியமபாது, ஹாலிவுட்டில் சில பணிககளச் மசய்ய, சனீா வழியாக 
லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகருக்குப் பயணம் மசய்யுொறு ருஸ்தத்திற்கு 
உத்தரவிைப்பட்ைது. ருஸ்ைம் டிெம் ர் 2 அன்று அப ரிக்கா புைப் ட்டுச் பென்ைார். 
 ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்  டி, பஹர்ப ர்ட் வடவியுடன் ெிைிது காலம் 
ைங்குவைற்காக, சாஞ்சி சனீாவுக்குப் பயணம் மெற்மகாண்ைார்; அவர் 
புைப் டுவைற்கு முன், இந்ை எண்ைங்கறள, கிம்வகா குழுவுக்கு எழுைிய 
கடிைத்ைில் ொஞ்ெி இவ்வாறு  ைிவு பெய்ைார்: 

 ா ாவிட ிருந்து  ிரிந்து பெல்வது எளிைான காரிய ல்ல, குைிப் ாக ஏழு 
நீண்ட ஆண்டுகளுக்கும் வ லாக அவருடன்  ிக பநருக்க ாக இருந்ை 
ஒருவருக்கு இது ொத்ைிய ல்ல. இறை நிறனத்துப்  ார்க்கக் கூட முடியாது; 
இறைப் ற்ைி எவருக்கும் எதுவும் பைரியாது. இது  ிகவும் கடின ானைாக 
இருக்கும் என்று நான் நிறனத்ைைில்றல. நான் இப் டி  ல துன் ங்கள் 
அனு வித்ைவர்கறளப்  ார்த்ைிருக்கிவைன்; அவர்களுக்காக எப்வ ாதும் என் 
அன் ான அனுைா த்றையும் ெக உைர்வுகறளயும் பகாண்டிருக்கிவைன். ெில 
ெ யங்களில்,  ிைரின் இந்ைத் துன் ங்கறளக் கண்டு நான் கண்கலங்கியதும் 
உண்டு. ஆனால் அது ைனிப் ட்ட முறையில் எனக்கு வரும் வறர, அது குைித்ை 
நறடமுறை வயாெறன எதுவும் எனக்கு இல்றல. 

இந்ைியாவில் ைங்கியிருந்து  ின்னர் ெீனாவில் பஹர்ப ர்ட்றடப் 
 ார்க்கும் வவறலறயச் பெய்ய  ா ா என்னிடம் பொன்னவ ாது, நிச்ெய ாக நான் 
அறைச் பெய்ய வவண்டியிருந்ைது.  றுப் ைானால், இந்ை வநரத்ைில் அறை விட 
வவறு எதுவும் நம் ிக்றகயற்ைைாக இருக்க முடியாது. ஆனால் நான் அறை 
எப் டிச் பெய்வைன் என் து இந்ை இையத்ைிற்கு  ட்டுவ  பைரியும். ஒரு வாரம், 
 ா ா இந்ைியாவில் இருந்ைவ ாதும், நான் ஒரு நறட ிைம் வ ாலவவ நகர்ந்வைன் 
-  னைில் பவறுற  வ லும் என் வயிற்ைில் ஒரு  னிக்கட்டி இருந்ைது வ ால 
 ந்ை ாக, குளிர்ந்து, ைிறகத்து, உறைந்து வ ாவனன்.  ா ா புைப் ட்டுச் 
பெல்லும்வ ாது, வாழ்க்றக அழிந்துவிட்டைாகத் வைான்ைியது; எல்லாம் 
உயிரற்ைைாகத் பைரிந்ைது... 

 ா ாவும்  ண்டலியும் 1932 டிெம் ர் 2 ஆம் நாள் மவனிஸ் நகருக்கு 
வந்ைனர். எலிஸமபத் மபட்ைர்ஸன், மநாரினா ொட்சமபல்லி, நதீன் 
ைால்ஸ்ைாய், குயன்டின் ைாட் ஆகிவயார்  ா ாறவ வரவவற்கச் பென்ைனர். 
 ின்னர், அவர்கள் லண்டறன வநாக்கி ரயிலில்  யைம் பெய்து, 4 ஆம் வைைி 
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ெிலன் வந்து வெர்ந்ைனர், அங்கு இனிட் மகார்ஃபும்,  ற்பைாரு நண் ரும் 
அவர்கறளச் ெந்ைித்ைனர்.  ிலன் நகரில் ஓர் இரவு ைங்கி,  ாரிஸ் வழியாக 
டிெம் ர் 6 ஆம் நாள் லண்டனுக்குப் புைப் ட்டு, அவை நாளில் வந்து வெர்ந்ைனர். 

இைற்கிறடயில் கிட்டி மைவி  ற்றும் கிம்மகா,  ா ா, 'கநட்ஸ் பிரிட்ஜ்' 
வஹாட்டலில் ஏழு நாட்கள் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைனர்.  ா ா 
வந்ைதும் அறனவரும் ஆர்வத்துடன் அவறரச் சூழ்ந்துபகாண்டனர். எலிஸமபத், 
மநாரினா இருவரும் லண்ைன் குழுகவச் சந்திக்கும் முதல் வாய்ப்பு இது. 

வநாரினாவுக்கு, லண்டனில்  ல அைிமுகங்கள் இருந்ைன; அவர் ைன் 
 ிரிய ான  ா ாறவச் ெந்ைிக்க அவர்கறள அறழத்து வந்ைார். அவர்களில் 
ரஷ்யாவின் கவுண்டஸ் வகத்ைரின் (கிட்டி) பஹ்லன், வ ரனஸ் வராத்ஸ்றெல்ட், 
வலடி ஸ்படல்லா றவட்டபலஸ்கி, விவியன் கீென் ஆகிவயார் அடங்குவர். 
காலம் இறை இப் டிப்  ார்த்ைது. 

"பாபா, தனது இகை கீதத்கத இகசக்கக் கற்றுத் தந்தார்; இகதப் 
பார்த்தப் பிைகரயும், இகச ஞானியான இகைவனால் ஈர்க்கும் விதத்தில், 
அவருகைய இகை கீதொகிய ெதுபானம் இருந்தது. இகைவகனத் தவிர 
மவறு யார் இந்த அன்பின் ெதுகவ வழங்க முடியும்?"  

அடுத்ை ஆண்டு அவர்கள் இந்ைியாவுக்கு வருவறை விரும்புவைாக,  ா ா 
ைனது அன் ர்களுக்கு விளக்கினார். முைன்முறையாக, கிம்வகாவுடன் 
ப பஹராறவப்  ற்ைியும், அவர் ீது ப ஹரா பகாண்டிருந்ை ைீவிர ான, தூய 
அன்ற ப்  ற்ைியும் கூைினார், "மெஹரா என் ராதா, அவருகைய வாழ்க்கக 
எனது ெகிழ்ச்சியால் ஆனது. நீங்கள் அவகரப் பார்க்கும்மபாது, அவருக்கு 
என் ெீதுள்ள அன்கபப் பற்ைி அைிவரீ்கள். அவருகைய அன்பு எப்மபாதும் 
என்கன ெகிழ்ச்சியாக இருக்கச் மசய்கிைது!" 

ப ஹர்  ா ாவின் இந்ை வருறகயின் வ ாது, அவர் ைனது உண்ற யான 
அறடயாளத்றை  றைத்துக்பகாண்டு;  ாறுவவடத்ைில் லண்டன் நகறரச் சுற்ைி 
வந்ைார். வஹாட்டலில் ஓய்பவடுக்கும்வ ாது, அவர் ைனது நீண்ட ைறலமுடிறயக் 
கீழாக இைக்கி, அறைச் ெீர்பெய்யும் கடற றய, டிலியா,  ார்கபரட் இருவருக்கும் 
வழங்கினார்; அவ்வவறளயில் ைனது எழுத்துப் லறக வழியாக இவ்வாறு 
பைரிவித்ைார், "இந்தியாவில் மெஹரா மசய்யும் பணிகய இங்மக நான் 
உங்களுக்குத் தருகிமைன்; எவ்வளவு அதிர்ஷ்ைசாலிகள் நீங்கள்!" 

 ல ெந்ைர்ப் ங்களில்,  ா ாவின் வாழ்க்றகறய ஒரு  ட ாகத் 
ையாரிப் து  ற்ைி விவாைம் நறடப ற்ைது. இந்ைத் ைிட்டத்ைில், குைிப் ாக 
ஆர்வமுள்ள வநாரினா, 1931 ஆம் ஆண்டில் ஹார்ென் ரிட்ரீட்டில்  ா ா அறைக் 
குைிப் ிட்ட நாளிலிருந்து,  ல்வவறு ைிறரப் டத் ையாரிப் ாளர்கறளத் பைாடர்பு 

பகாண்டார். 
 ா ா லண்டனில் இருந்ை வவறளயில், கிட்டி வடவி எப்வ ாதும் 

பவவ்வவறு விஷயங்களில் கலந்துபகாள்வைில் மும்முர ாக இருந்ைார், 
 ற்ைவர்களுக்கு ைன்னல ற்ை முறையில் வெறவச் பெய்ைார். டிலியா 
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முழுவநரமும் வஹாட்டலில் பெயலாளராக இருந்து, வநரடி வ ட்டிக்கான 
வநரங்கள் ஒதுக்குவதும், பைாறலவ ெியில்  ைிலளிக்கும் ப ாறுப்ற யும் 
ஏற்றுக்பகாண்டார்.  ா ாவும் குழுவும் வழக்க ாக  ாறல வநரங்களில் 
ைிறரப் டங்களுக்குச் பென்ைனர், குைிப் ாக ொர்லி ொப்ளின், லாரல் - ஹார்டி, 
ஃவ ட்டி ஆர் க்கிள் ஆகிவயாரின் நறகச்சுறவ ைிறரப் டங்கறள அவர்  ிகவும் 
விரும் ினார். 

இந்ை வநரத்ைில், 24 வயைான 'சக்ரதார் தர்ணதீர் மதஷ்முக்' என்ை 
அைிவார்ந்ை இந்ைிய  ிரா ைர், லண்டனில், ைத்துவத்ைில் டாக்டர் 
 ட்டத்ைிற்காகப்  யின்று வந்ைார். மைய்லி மஹரால்ட்  த்ைிரிறகயில் வந்ை 
பெய்ைி மூல ாக, வைஷ்முக் லண்டன் நகரில் ப ஹர்  ா ா இருப் றை 
அைிந்ைிருந்ைார்.  ா ா உண்ற யில் நான்கு  ாைங்களுக்கு முன்வ  அவறர 
உள்ளளவில் பைாடர்பு பகாண்டார்; வைஷ்முக்,  ா ா ைனக்கு முன்னால் நிற் றைப் 
வ ாலக் கனவு கண்டது  ட்டு ில்லா ல் கனவில்,  ா ா அவருடன் வ ெினார்: 
"நீங்கள் எனக்கு  ிகவும் பநருக்க ானவர்; நீங்கள் ஒரு நல்ல  னிைர்." இறை 
ஏற்க அவர் ையங்குவறைப்  ார்த்து,  ா ா, “அப் டி இல்றலயா?” என்று வகட்டார். 

வைஷ்முக் உடவன, "நல்லது அல்லது ைீயது, எதுவாயினும், ையவுபெய்து, 
என்றன உங்களிடம் அறழத்துச் பெல்லுங்கள்" என்று  ைிலளித்ைார். 

 ா ாவின்  ைில், அன்பு  ற்றும் ஒளியின் உடனடி அறலயாக 
வியா ித்ைது, "இது குளிர்ந்ை பைளிவான நிலபவாளியில் குளிப் து வ ால் 
இருந்ைது" என்று வைஷ்முக்  ின்னர் கூைினார். 

பெய்ைித்ைாளில் பவளிவந்ை  ா ாவின் புறகப் டத்றை, வைஷ்முக் முைன் 
முைலாகப்  ார்த்ை அந்ை வநரத்ைில், அவறர, ஏற்கனவவ ைனது இையத்றை 
பவன்ைவர் என அைிந்துபகாண்டார். அவர் வ லும் ைனது இறைவனால் 
ஈர்க்கப் ட்டு, அவரது ைரிெனத்ைிற்காக ஏங்கினார். வைஷ்முக்  ின்னர் இவ்வாறு 
நிறனவு கூர்ந்ைார்: "நான் புறகப் டத்றைப்  ார்த்ைவ ாது, நான் 
வைடிக்பகாண்டிருந்ை பைய்வகீ வழிகாட்டுைலின் உறுைிப ாழிறய அவருறடய 
கண்களில் கண்வடன். அவரது கண்களில் பவளிப் ட்ட, கண்ணுக்குத் பைரியாை 
பைாறலதூரத்ைிலிருந்து ெத்ைியத்ைின் பெய்ைிகறள என்னிடம் பகாண்டு வந்ைது; 
அங்கு நித்ைிய, நிறலயான, எல்றலயற்ை, வாழ்வின் இறுைி இலக்கான இறை 
உைர்வு உள்ளது." 

1932, டிெம் ர் 8 ஆம் நாள் கநட்ஸ்பிரிட்ஜ் வஹாட்டலில்  ா ாறவச் 
ெந்ைிக்க வைஷ்முக் வந்ைார். வ ராெிரியரான ைிரு ைி மெக்கிமரகர்-மொரிஸ் 
 ற்றும் வட்ட வ றெ  ாநாட்டுக்காக லண்டனுக்கு வந்ை  ிர ல  ராத்ைி 
எழுத்ைாளரும் அரெியல்வாைியு ான என்.சி மகல்கர் ஆகிவயாறர அவர் உடன் 
அறழத்து வந்ைார். ெந்ைிப் ின் வ ாது,  ா ா இறளஞரான வைஷ்முகிடம், "நீங்கள் 
என்ன மசய்கிைரீ்கள்?" என்ைார்.     
 வைஷ்முக், ைத்துவம்  டித்து வருவைாக விளக்கினார். வ லும் 
“தத்துவத்தின் மபாருள் என்ன?"  ா ா குறும்புத்ைனத்துடன் விொரித்ைார். 
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"இது  றைந்ைிருக்கும் யைார்த்ைத்றை பவளிப் டுத்தும் ஒரு விஞ்ஞானம்" 
என்று வைஷ்முக்  ைிலளித்ைார். 

 ா ா ெிரித்ை டிவய, "என்கனப் மபாறுத்தவகர, தத்துவம் என்பது ஒரு 
எளிய விஷயத்கதக் கடினொக்குவது!" என்ைார். 

ப ஹர்  ா ாறவ வநருக்கு வநர் ெந்ைித்ைது, டாக்டர் வைஷ்முக்  னைில் 
ஆழ ான ைாக்கத்றை ஏற் டுத்ைியது, ஏபனனில் இந்ைத் ைரிெனம் அவருக்கு 
ைத்துவத்ைின் உண்ற யான அர்த்ைத்றை கற் ித்ைது. அப்வ ாைிருந்து, அவர் ஒரு 
ைீவிர ெீடராக  ாைியவைாடு  ா ாவின் எழுத்து  ற்றும் பவளியடீ்டுப்  ைிகளில் 
உைவியாக இருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவின் 'சிைந்த', 'இலட்சிய' ெிறுவறனத் பைாடர்ந்து வைடும் 
முயற்ெி, 1927 ஆம் ஆண்டில் ப ஹர் ஆஷ்ர த்ைில் பைாடங்கி 1958 வறர 
நீடித்ைது.  ா ாவின் ைனிப் ட்ட  ைிகளுக்குப் ப ாருத்ை ான ெிறுவறனத் 
வைடுவது, ைவிர்க்க முடியா ல் அவர் எங்கு பென்ைாலும் இந்ை முயற்ெி 
பைாடர்ந்ைது. கடந்ை மூன்று ஆண்டுகளில்,  ல ெிறுவர்கள் அறழத்து 
வரப் ட்டனர், ஆனால்  ா ா அறனவறரயும் ைிருப் ி அனுப் ிவிட்டார். ஒன்று 
அல்லது இரண்டு வ றர  ட்டுவ  குறுகிய காலத்ைிற்கு உடன் றவத்ைிருந்ைார். 
இப்வ ாதும்  ா ா,  ண்டலியில் ெிலருக்கு பவளிவய பென்று அத்ைறகய 
ெிறுவறனத் வைடிவரும் ப ாறுப்ற  அளித்ைார். ஒரு ெில ஆங்கில இறளஞர்கள் 
வஹாட்டலுக்கு அறழத்து வரப் ட்டனர். அவர்களில் ஒருவர்  ா ாவால்  ிகவும் 
ஈர்க்கப் ட்டார், மூன்று நாட்கள்  ா ாவுடன் இருந்ைார். 

ஒரு நாள் அந்ைச் ெிறுவன் விஷ்ணுவிடம், "அவர் எங்வக?" என 
வினவினான். 

"யார்?" என்று விஷ்ணு வகட்டார். 
"அந்ை நீண்ட முடியுடன் கூடிய ஊற   னிைன்!" 
உள்ளூர ெிரித்துக்பகாண்வட, விஷ்ணு, "இப்வ ாது அவருறடய  ைியில் 

மும்முர ாக இருக்கிைார்" என்ைார். 
"நான் எப்வ ாதும் அவருடன் இருக்க விரும்புகிவைன்," என்று ெிறுவன் 

கூைினான். 
"ஏன்?" என்று விஷ்ணு வகட்டார். 
"அவர்  ிகவும் கனிவானவர். அத்ைறகய  னிைறர நான்  ார்த்ைைில்றல. 

அவறர எப்வ ாதும்  ார்த்துக்பகாண்வட இருக்க வவண்டும் வ ால் உைர்கிவைன்!" 
1932, டிெம் ர் 11 ஆம் நாள்,  ா ா  று ிைவி  ற்ைி பொற்ப ாழிவு பெய்து, 

'ஆவி' (spirit) என்ைால் என்ன என் றை விளக்கினார்:   
 ஆன்ொ எப்மபாதும் அப்படிமய இருக்கும்; ஆவி ெட்டுமெ ெறுபிைவி 
எடுத்து உைல்ககள அடுத்தடுத்துத் தக்க கவத்துக் மகாள்ளும். ஆவி 
என்ைால் என்ன என்பகத ெக்கள் சரியாகப் புரிந்து மகாள்ளாெல், இந்த 
வார்த்கதகய மதளிவற்ை முகையில் ெட்டுமெ பயன்படுத்துகிைார்கள். ஓர் 
அம்சத்திற்கு பல மசாற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 
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ஆன் ா எல்றலயற்ைது, நித்ைிய ானது, தூய்ற யானது. ைற்வ ாது, 
நீங்கள் ஆன் ாறவத் பைளிவாக புரிந்து பகாள்ளாை  ட்ெத்ைில், உங்கள்  னம் 
ஒன்றுைான் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் குைிக்கிைது. இருந்தும்  னம் நீங்கள் 
அல்ல; உடலுக்கு உறடகள் இருப் துவ ால. உங்களுக்கு  னம். அறனத்றையும் 
உைர்ந்து அனு விக்கும்  னம் நீங்கள் அல்ல; நீங்கள் அந்ை அகங்கார  னமும் 
அல்ல - நீங்கள் ஆத் ா. 

அது உணரப்படும் வகர, ஆவி ெறுபிைவி எடுத்து உைல்ககள 
ொற்ைிக்மகாண்டிருக்கும். உங்கள் உகை மதய்ந்து பகழயதாகும்மபாது அகத 
ொற்ைிக் மகாள்கிைரீ்கள், அதுமபால உைலும். உங்கள் அகனவருக்கும் பல 
உைல்கள் இருந்தன, ஆனால் உங்கள் ஆன்ொ ஒருமபாதும் ொைாது. 
அகனவரும் மூலாதார மபாருளுக்குத் (பாபாவிைம்) திரும்பி வரும் வகர 
ெீண்டும் ெீண்டும் ஆவி, பிைவி எடுத்துக்மகாண்மை இருக்கும்! 

அற ைியான, ைனிற றய விரும்பும் 'ஸ்காட்டிஷ்' ப ண் கிைிஸ்டின் 
மெக்நாட்ைன், 28, றநட்ஸ்  ிரிட்ஜ் வஹாட்டலில்  ைியாளராக இருந்ைார்; 
ப ரும் ாலும்  ா ாவின் உைறவ அவரது அறைக்குக் பகாண்டு வந்ைார்.  ல 
நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா, அறனவரிடமும் “அந்தப் மபண்ெணி, 
ஆன்ெீகத்தில் ெிகவும் நாட்ைம் உள்ளவர், ஒரு நல்ல ஆத்ொ" என்று 
குைிப் ிட்டு, அறனவரின் கவனத்றையும் அந்ைப் ப ண் ைியின்  க்கம் 
ைிரும்பு ாறு பெய்து,  ண்டலிறய அவவராடு உறரயாடி,  ழகக் வகட்டுக் 
பகாண்டார். அறனவரும் அவ்வாவை பெய்ைனர். ( ின்னர், குைிப் ாக 
வநாரினாவிடம் அவர்  ீது அைிக கவனம் பெலுத்து ாறு கூைி, முந்கதய 
பிைவியில் கிைிஸ்டின், மநாரினாவுக்கு ெகளாக இருந்தார் என்றும் 
மதரிவித்தார்.) 

அங்கிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்,  ா ா கிைிஸ்டிவனாடு றககறளக் 
குலுக்கி, அவருடன் பைாடர் ில் இருக்கும் டி கிம்வகாவிடம் கூைினார்.  ின்னர் 
 ா ா அந்ைக் குழுறவ இந்ைியாவுக்கு அறழத்ைவ ாது, கிைிஸ்டிறனயும் உடன் 
அறழத்து வரு ாறு கூைி, வவண்டிய  ைம்,  யை கட்டைம், வைறவயான 
உறடகள் அறனத்தும் வழங்கு ாறும் அவர்களுக்கு அைிவுறுத்ைினார்.  

லண்டனில்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க புைிய ந ர்கள் வந்ைவ ாது,  ிகக் 
குறைந்ை அளவு வநரத்றைவய  ா ா ஒதுக்கினார், ஏபனனில், இம்முறை 
குைிப் ாக,  ா ா ைனது பநருங்கிய அன் ர்களுக்காகவவ வந்ைிருந்ைார் - கிட்டி, 
ொர்கமரட், டிலியா, ெின்ைா, கிம், ஸில்லா, ஆட்ரி ஆகிவயாருடன் அைிக வநரம் 
பெலவிட்டார்; குயன்டின், வில், மெரி மபக்மகட், ைாம் ஷார்ப்லி, சார்லஸ் 
பர்ைம், எலிஸமபத், மநாரினா, நதின், இவர்கள் அறனவரும் எைிர்காலத்ைில் 
 ா ா ைிட்ட ிட்டிருந்ை  டி, இந்ைியாவில் உள்ள ஆஷ்ர த்ைில் ைங்குவைற்கான 
ைகுைிறயப் ப ற்ைவர்கள். 
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காலம் இறை இவ்வாறு பைாடர்பு  டுத்ைி விளக்கியது, " லர் பூங்காவின் 
பவளிப்புை அழறக வநாக்கி ஈர்க்கப் ட்டனர்; ஆனால் அைில் உள்ள கஷ்ட 
நஷ்டங்கறளயும், கடும் புயறலயும் ைாங்கும் றைரியம் அவர்களுக்கு இல்றல. 
'வைாட்டக்காரர்' அத்ைறகய உன்னை ான 'அன்பு  ைறவகறள' ைனது 
'வனப் குைியில்' றவத்து, அங்குக் கூடுகள் கட்ட விரும்புகிைார். ஆனால் 
வைாட்டத்ைின் வழியாக உல்லாெ  யைம் வரும் ப ரும் ைிரளான  க்கள் 
காட்ெிகறளக் கண்டுகளித்து, ைத்ை து கூடுகளுக்குத் ைிரும்புகின்ைனர் - அங்குத் 
ைங்குவைற்கு, வைாட்டக்காரன் அனு ைிப் ைில்றல.  ல  ைறவகள்  ிரிய ான 
ெரைாலயத்ைிற்கு அடிக்கடி பெல்கின்ைன, ஆனால் ஒரு ெிலவர அங்கு வாழத் 
ைகுைியுறடயவர்கள்!" 

ப ரடித் ஸ்டார், இறவ அறனத்துக்கும்  ின்னால்,  ா ாவுடனான 
 ிறைப் ில் இன்னமும் குழப் த்ைில் ஆழ்ந்ைிருந்ைார்; ஏபனனில், இவ்வளவு 
விளம் ரத்ைிற்குப்  ிைகும்,  ா ா அப ரிக்காவில் ைனது ப ௌனத்றைக் 
றகவிடவில்றல. லண்டனில் ைங்கியிருந்ை வ ாது, ப ரடித் அல்லது  ார்கபரட் 
ஸ்டார் இருவரும்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வரவில்றல;  ா ா கூம்ப்  ார்ட்டினில் 
அற ந்துள்ள படவன்ஷியர் ரிட்ரீட்டுக்குச் பெல்லவு ில்றல. ப ரடித் 
எப்வ ாைாவது  ா ாவுக்குக் கடிைம் எழுைியிருந்ைாலும், அவர்களின் பைாடர்பு 
பவளியளவில் துண்டிக்கப் ட்டது. "நீங்கள் எனக்குக் பகாடுக்க வவண்டிய £ 400 
 ைம் அல்லது இறை உைர்றவ எனக்குக் பகாடுங்கள்!" இவ்வாறு ப ரடித் 
ஒருமுறை எழுைினார், "இல்றலபயனில், நான் உங்கறளவிட்டு விலகி, நீங்கள் 
ஒரு வ ாெடிக்காரர், வ ாலி என்று அம் லப் டுத்துவவன்!" இந்ைக் கடிைங்களில் 
ஒன்றை,  ா ா குழுவிற்குப்  டித்துக்காட்டி, அறனவரும் அறைப்  ார்ப் ைற்காகக் 
பகாடுத்ைார்; ெில சூழ்நிறலகள் எவ்வளவு நம் ிக்றகயற்ைறவ என் றைச் 
சுட்டிக்காட்டி,  ா ா அவரது றககறள வ வல எைிந்ைார். ஆவவெ றடந்ை அவர், 
"இந்ை வ ற்கத்ைிய நாடு!" என்ைார். 

ப ரடித் ஸ்டாருடனான  ா ாவின் உைவும்,  ாறு ட்ட எைிர்விறனகளும் 
பவறும் பவளிப்புை அம்ெங்களாகும். உள்ளளவில் என்ன நடக்கிைது அல்லது 
 ா ா என்ன  ைி பெய்து பகாண்டிருந்ைார் என் றை யாராலும் அைிய முடியாது. 
பிரபஞ்சத்திற்குக் கட்டுப்பட்டு, பகைப்பின் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வகர, 
உலகளாவிய கைகெ ஒன்கைமய கண்ணாகக் கருதும் அவதார புருஷர், 
ஒன்மைாடு ஒன்ைாக இகணக்கப்பட்டுள்ளார், ஏமனனில் அவமர எல்லாமெ 
ெற்றும் எல்மலாருமெ! அவரது பிரிக்கமுடியாத பிகணப்பில், அவர் 
அகனவகரயும் பரவலாகக் தன்னுைன் அைக்கிக் மகாண்ைவர், யாகரயும் 
ஒருமபாதும் 'விட்டுவிைொட்ைார்' - அவர்களின் மசயல்முகை எவ்வளவுதான் 
கீழ்த்தரொக இருந்தாலும் சரி. இதுமவ அவதார புருஷரின் ெகத்துவம், 
அவரது ஒமர 'பலவனீம்'. அவர் அகனவரிைமும் இரக்கம் உள்ளவர், 
யாருக்கும் தஙீ்கு மசய்ய முடியாதவர்! 
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லண்டனில் ஒரு வாரம் இருந்ை  ின்னர், ப ஹர்  ா ா ைனது 
அன் ர்களிட ிருந்து விறடப ற்று 1932 டிெம் ர் 14 ஆம் நாள் ஸூரிச்ெிற்குச் 
பென்ைார். 

 ா ா  ண்டலியுடன்  றுநாள் ெூரிச் வந்ைவ ாது, மஹடி, வால்ைர் 
மெர்மைன்ஸ், ஓட்மைா ஹாஸ்-மஹய் ஆகிவயார்  ா ாவின் விருந்வைாம்புநராக 
இருந்ைனர். பஜர் னியில்  ிைந்ை ஓட்வடா ஹாஸ்- பஹய், 53, ஒரு 
நிறுவனத்ைில், நவனீ நாகரீக  ாைி நாடக உறட வடிவற ப் ாளர்,  ற்றும் 
வநாரினாவின் முைல் கைவர் கார்ல் வால்ப ால்லரின் நல்ல நண் ர். இத்ைாலிய 
துறைத் தூைரகத்ைிற்கு வ வல ஒரு கட்டிடத்ைின் முைல் ைளத்ைில், 'ஓட்மைா 
ஸூரிச்' கறல  ற்றும்  ாைிரி  ள்ளிறய ெில ப ரிய,  ரத்ைாலான அறைகளில் 
நிறுவினார். அன்று காறல வநரத்ைிலிருந்து  ல்வவறு ந ர்கறளச் ெந்ைித்ை 
 ா ாவுக்கு, அவர் அங்கு ஒரு ெிைப்பு வரவவற்பு ஏற் ாடு பெய்ைார்.  ிற் கல் ஏழு 
 ைிவறரச் ெந்ைிப்பு நிகழ்ந்ைது; அைன்  ிைகு  ா ா ஒரு  ைி வநரம் ஏரியின் 
அருவக நடந்து பென்ைார். 

அன்றைய ெந்ைிப் ில், 54 வயைான ஒரு ப ண் ைி, சுவிட்ெர்லாந்ைில் 
முன்னைி கறலஞர்களில் ஒருவராகத் ைிகழ்ந்ைவர்,  ா ாறவ முைல் 
முறையாகச் ெந்ைித்ைார். ப யர் மஹலன் ைாம்,  ல ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு அவர் 
இைர வ ற்கத்ைிய நண் ர்களுடன் இந்ைியாவில் ைங்கி  ா ாவுக்கு, குைிப் ிடத்ைக்க 
ஓவியங்கறள வறரந்ைார்.  ற்றுப ாரு ஃ ிபரஞ்சு ப ண் ைி, ஆன்ட்மர 
ஆமரன், 24, ஓட்வடாவின்  ள்ளியில் 'நவ நாகரீக' றையல் கற் ித்ைவர். 
 ா ாவுடனான ைனது முைல் ெந்ைிப்புப்  ற்ைி, ஆன்ட்மர கூைியைாவது: 

 ா ா அங்கு வந்ைவ ாது, நான் யாறரச் ெந்ைிக்கப் வ ாகிவைன் என்று 
எனக்குத் பைரியாது.  ா ா யார் என்றும் எனக்குத் பைரியவில்றல. ஒரு வஜாைிடர் 
அல்லது எைிர்காலத்றைக் குைி  ார்த்து அைிர்ஷ்டம் பொல்லும் ஒருவறரப் 
 ார்க்கப் வ ாகிவைன் என்று நான் எைிர் ார்த்வைன். வ ராெிரியர் ஹாஸ்-பஹய் 
அவறர எனக்கு அைிமுகப் டுத்ைியவ ாது அவர் என்றன அைிர றவத்ைது வ ால் 
உைர்ந்வைன்;  னம் ைிைந்து வ ெ விரும் ிவனன். அவர் ஒரு குழந்றைறயப் 
வ ால, உண்ற யான அன்பு  ற்றும் ையவுடன் என்றன அறழத்துச் பென்ைார். 
அறை நான் ஒருவ ாதும்  ைக்க  ாட்வடன். உண்ற யில் அது ஓர் அருற யான 
அனு வம். இதுைான் அன்பு. நீங்கள் உைர்வது அவ்வளவுைான். இனி 'நான்' என்ை 
உைர்வு இல்றல; நீங்கள்  ா ாறவப்  ற்ைி  ட்டுவ  நிறனக்கிைரீ்கள். 
அறைத்ைான் நான் உைர்ந்வைன். ஆனால் நான்  ா ாறவ வநெிக்கிவைன் என் றை 
அைிய ஐந்து  ாைங்கள் ஆயிற்று. 

அன்பு, ையவு,  க்ைி - நான் வவறு யாருடனும் அனு விக்காை ஒரு குைம் 
- இது  னிை இனத்ைின் புனிை ான குைம். எங்கும், எப்வ ாதும் நண் ர்களுடன் 
கூட நான் இறைக் காைவில்றல.  ா ாவுடனான எல்லா ெந்ைிப்புகளிலும் 
அத்ைறகய அரவறைப்ற யும் கருறைறயயும் உைர முடிந்ைது. ெிைிய 
(ொைாரை, ப ாருள் ெம் ந்ை ான) விஷயங்கறளப்  ற்ைி நாங்கள் 
ெிந்ைிக்கவில்றல. இனி எதுவும் முக்கிய ில்றல. தூக்கமும் உைவும் எதுவும் 
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இல்றல. நீங்கவள இனிற யாக  ாறுவறை உைர்கிைரீ்கள். அதுைான் அற்புைம். 
அதுைான் அருற . 

ஹாஸ்-பஹய் மூல ாக,  ா ாறவப்  ற்ைித் பைரிய வந்ை இைர முக்கிய 
ந ர்களில் ஒருவர், ஆன் ீகத்ைில் அைீை ஆர்வமுள்ள ஒரு ெர்வவைெ பைாழிலைி ர் 
ஓட்மைா பில்மலா ஆவார். அவரும், அவரது நண் ர் வால்ைர் மெர்மைன்ஸ் 
இருவரும் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிக் வகள்விப் ட்டவ ாது, அவர் ஒரு ெூஃ ி 
குருநாைறரப்  ின் ற்ைி வந்ைார். ஓட்வடா  ில்வலா  ா ாறவச் ெந்ைித்ைப்  ிைகு, 
வால்டறரயும்  ா ா ெந்ைிக்க விரும்புவைாகக் கூைினார். முைலில், வால்டரின் 
 றனவி மஹடி, 39, ஒரு கறலஞர்,  ா ா  ீது அைிக அக்கறை காட்டவில்றல, 
ஏபனனில் அவர் ரா கிருஷ்ைாறவப்  ின் ற்ைி வந்ைார். எப் டியும் 
விருப்  ில்லாை  னநிறலயில், பஹடி, வால்டருடன் பென்ைார்; ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ார்த்ை அந்ைக் கைவ  அவரின் அன் ால் ஆட்பகாள்ளப் ட்டார். 
ஓட்வடா  ில்வலாவின் பைாடர்பு குைிப் ிடத்ைக்கைாக இருந்ைது, ஏபனனில் அவரது 
 கள் ஐரீன்  ா ாவுடன்  ிகவும் பநருக்க ாக இருக்க விைிக்கப் ட்டவர். 

 ா ா ஃமபல்ட்மெயிலன் நகரில் உள்ள ப ர்படன்ெின் வைாட்டத்ைில் 
ஓர் இரவு ைங்கியிருந்து, டிெம் ர் 16 ஆம் நாள் ஸூரிச்ெிலிருந்து புைப் ட்டு, 
அன்ைிரவு மெமனாவா வந்து வெர்ந்ைார்;  ா ா, 'ெவவாய் ப ஜஸ்டிக்' 
வஹாட்டலில் ைங்கியிருந்ைார், அங்கு அவரது எைிர்கால நடவடிக்றககள் குைித்து 
வநாரினா, எலிெப த் இருவருடனும்  ா ா கலந்துறரயாடினார். ெில 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் விறரவில் இந்ைியாவுக்கு வர இருந்ைைால்,  ா ா 
அவர்களின் வருறகறயக் குைித்து விரிவாகத் ைிட்ட ிட்டார். 

  
இந்ைியாவுக்கு ைிரும்பும்  யைத்ைிற்காக,  ா ா, 17 ஆம் வைைி எகிப்துக்குப் 

புைப் ட்ட 'எஸ்பீரியா' கப் லில் குயன்டின், விஷ்ணு, காக்கா, ஜால் ாய், ஆைி 
ஜூனியர் ஆகிவயார் உடன் பென்ைனர். எலிெப த், வநாரினா இருவரும் மூன்று 
நாட்களுக்குப்  ிைகு நியூயார்க்கிற்குப் புைப் ட்டனர். 

1932, டிெம் ர் 20 ஆம் நாள்  ா ா அமலக்ஸாண்ட்ரியா வந்து வெர்ந்ைார். 
ஏற்கனவவ ைிட்ட ிட்டைற்கு இைங்க ஆைி ஜூனியர், விஷ்ணு, ஜால் ாய் 
ஆகிவயார் மபார்ட் ஸாயீட் துறைமுகத்ைிற்கு ரயிலில் புைப் ட்டு, அங்கிருந்து 
அவர்கள் இந்ைியாவுக்கு 'நால்வடரா' கப் லில்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைனர். 
இைற்கிறடயில்  ா ா, காக்கா, குயன்டின் ஆகிவயார் மகய்மரா நகருக்குச் பென்று, 
 றுநாள் காறல ஆறு  ைிக்குத் ைிரும் ி வந்து மஹாட்ைல் மொராண்டியில் 
ைங்கினர். 

அன்ைிரவு அவர்கள் மகய்மரா நகறரச் சுற்ைி நடந்து வந்து,  ின்னர் 
வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ிக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில், ப ஹர்  ா ா, வைீியில் 
ைிடீபரன அங்கும் இங்கும் நகரா ல் நின்ைார். அறர நி ிடம் கழித்து, அவர் 
 ீண்டும் நறடறயத் பைாடர்ந்ைார். குயன்டிறன அறழத்து,  ா ா எழுத்துப் லறக 
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வழியாக எடுத்துறரத்ைார், "எனது முகவர்களில் ஒருவரிட ிருந்து, நான் 

இந்ைியாவில் அவெர ாகத் வைறவ” என்ை ஒரு பெய்ைி வந்துள்ளது.  றுநாள் 
காறலயில்,  ா ா குபவன்டிறன ைா ஸ் குக் அலுவலகத்ைிற்கு அனுப் ி, அங்கு 
வந்ைிருக்கும் பைாறலத்ைந்ைிறயக் கண்டு ிடித்து வரு ாறு கூைினார்.  ா ா 
கூைிய டிவய குயன்டின் பைாறலத்ைந்ைிறய எடுத்து வந்ைார்; "ஒரு ெில 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்து முடிக்க, உடனடியாக இந்ைியாவில் நீங்கள் இருக்க 
வவண்டியது அவெியம்" என அைில் குைிப் ிடப் ட்டிருந்ைது. 

1932, டிெம் ர் 23 அன்று ப ஹர்  ா ா பகய்வராறவ விட்டு பவளிவயைி, 
மஹல்மவன் நகருக்குப்  யைம் பெய்து, 'இங்கிலிஷ் விெிட்டர்ஸ்' 
வஹாட்டலில் ைங்கினார். கிைிஸ்து ஸ் ைினத்ைன்று, மொசரின் பழங்கால 
பிரெிகைப்  ார்க்க அவர் ஸக்காரா பென்ைார்.  ா ா, ரயிலில் பெல்ல 
விரும் ினார், ஆனால் குயன்டின் காரில் பெல்லு ாறு  ரிந்துறரத்து, 
 ழற யான கார் ஒன்றை வாடறகக்கு எடுத்ைார்.  யை ொ ான்கறள றவக்க 
இட ில்லாைைால் காக்கா  ிகவும் ெிர ப் ட்டு அங்கும் இங்கும் றவக்க 
வவண்டிய நிறல. எகிப்ைின் இந்ைப்  குைியில்  றழ ப ாழிவது அபூர்வம், 
ஆனால் அந்ை நாள் அவர்கள் ஐந்து ற ல் தூரம் பென்ைதும்  லத்ை  றழ 
ப ாழியத் பைாடங்கியது.  ா ா, குயன்டின் பெய்ைறை நிறனத்து அைிருப்ைிறய 
பவளிப் டுத்ைினார்; இைன் மூலம், பாபா அவருகைய விருப்பத்கத 
மவளிப்படுத்தும் மபாது, ஒருவர் தனது மசாந்த பரிந்துகரககள முன்கவக்கக் 
கூைாது என்பகதக் கற்றுக்மகாண்ைார். 

26 ஆம் நாள் பகய்வராவுக்குத் ைிரும் ி வந்ை  ா ா, 29 அன்று  ீண்டும் 
அபலக்ொண்ட்ரியா பென்று, பகய்வராவுக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். அவர் பகய்வரா 
அருங்காட்ெியகத்ைிற்கு விஜயம் பெய்து அற்புை ான துட்ைகாமென் பைாகுப்ற ப் 
 ார்த்ைார். 31 ஆம் நாள்,  ா ா  ீண்டும்  றழய காப்டிக் வைவாலயத்ைிற்குச் 
பென்ைார் - இந்த ஆலயத்தில் மொஸப், ெரியா இருவரும் குழந்கத 
இமயசுகவ மஹமராதிைெிருந்து பாதுகாத்தனர். 

1933 ஆம் ஆண்டின் முைல் நாளில்,  ா ா ஸ்பிங்கஸயும், கிஸாவில் 
உள்ள சயீப்ஸ்  ற்றும் மகஃப்ரினின் ப ரிய  ிர ிடுகறளயும்  ார்றவயிட்டார். 

1933, ஜனவரி 3 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா வ ார்ட் ொய்டுக்கு புைப் ட்டார்; 
 றுநாள்  ாறலயில் இலங்ககறய வநாக்கி எஸ்.எஸ். பமலாரன் கப் லில்  ா ா 
 யைத்றைத் பைாடர்ந்ைார். 

 யைத்ைின் நடுவில்,  ா ா, குயன்டினிடம், ைனது குடும் த்ைினருடன் 
 யைம் பெய்யும் ஒரு ைச்சு சிறுெிறயக் குைித்து, அொைாரை ான எறையாவது 
கவனித்ைீர்களா என்று வகட்டார். குயன்டின் முைலில் குைிப் ாக எறையும் 
கவனிக்கவில்றல என்றும், ஆனால் அவர் பநாண்டு நறட வ ாட்டு நடப் றையும், 
உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருப் றையும் கண்டைாகத் பைரிவித்ைதும்,  ா ா 
இவ்வாறு விளக்கினார், "பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவில், அவர் ஓர் 
ஆண் மயாகியாக இருந்தார். உண்ணாவிரதம் ெற்றும் தியானத்தின் மூலம் 
உயர்ந்த உணர்வு நிகலகய அகைய முயற்சிக்கும் மபாது, அவர் 



13 
 

ொரகைப்பால் இைந்தார். மதாைர்ந்து வந்த ஒவ்மவாரு பிைவியிலும் அவர், 
ஆண் அல்லது மபண்ணாக இருந்தாலும் மநாண்டு நகையுைன் வாழ்ந்து 
வருகிைார். இந்தத் துன்பத்திலிருந்து விடுவிக்க, அவருகைய பாசத்கத நான் 
மவன்ைாக மவண்டியது அவசியம்." 

 ா ா,  டிப் டியாக அந்ைச் ெிறு ிறயத் ைன்  க்கம் ஈர்க்கத் 
பைாடங்கினார்; ஒவ்பவாரு நாளும் ெிறு ியுடன் அைிக வநரம் பெலவிட்டார்;  ிங்-
 ாங், ெதுரங்கம் வ ான்ை விறளயாட்டுகறள விறளயாடினர்.  யைத்ைின் 
முடிவில், அந்ைச் ெிறு ியின் ஆவராக்கியத்ைில் குைிப் ிடத்ைக்க முன்வனற்ைம் 
காைப் ட்டது. 

இலங்றகறய பநருங்கும் வநரத்ைில்,  ா ா, ஒரு  ாை காலம் 
ஏகாந்ைவாெம் இருக்க விரும்புவைாக, காக்கா  ற்றும் குபவன்டினுக்குத் 
பைரிவித்ைார். 

1933, ஜனவரி 12 ஆம் நாள் அவர்கள் பகாழும்பு வந்து வெர்ந்து, 'ஒய்ட் 
ஹார்ஸ்' வஹாட்டலில் மூன்று நாட்கள் ைங்கியிருந்ைனர். 

ஜனவரி 15 ஆம் நாள்,  ா ா இலங்றகயின் உட்புை  குைியில்  யைித்து, 
பண்ைாரமவலா, தியத்தலாவா நகரங்களுக்கு இறடயில் உள்ள ஒரு  றலயில் 
'வில்லா வமலன்சியா' என்ை  ங்களாவில் ைங்கியிருந்ைார். இலங்றகயில் 
 ிகவும் ெ  ான காலநிறல இருப் ைாகக் கூைப் டும் ஒரு  குைி; அழகானது 
இயற்றக காட்ெி நிறைந்ைது,  ா ாவின்  ங்களாவின்  ின்னால் அற ந்ை 
ஆழ ான  ள்ளத்ைாக்கின் வழிவய ப ாங்கி ஓடும் ஒரு நைி இறடவிடாை 
கர்ஜறனறய ஏற் டுத்ைியது. 

 ங்களாவுக்குச் பென்ை ெிைிது வநரத்ைில்,  ா ா அஸிஸியில் 
மசய்தகதப் மபால, இங்கும் 24  ைிவநரம் ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ளத் ைகுந்ை 
இடத்றைக் கண்டு ிடிக்கு ாறு காக்காவுக்கு அைிவுறுத்ைினார்.  ண்டாரவவலா 
 குைியில் சுற்ைி அறலந்து, ஒரு குறுகிய வைீியில் அற ந்ை புத்ை வகாயிறல, 
ப ாருத்ை ான இட ாகக் கண்டு ிடித்து,  ா ாறவ அங்கு அறழத்துச் பென்ைார். 
வகாவில் பூொரி அவர்கறள வகாவிலுக்குள் நுறழய அனு ைிக்காைைால், 
அவர்கள் அங்வக ெில  டிகளில் இைங்கி ைிைந்ை முற்ைத்ைில் நின்ைனர். 

 க்கத்து வடீ்டின் கைறவத் ைிைந்து, குறைந்ைது 100 வயதான ஒரு 
மபரியவர் பவளிவய வந்ைார். அவர் உடனடியாக,  ா ாறவ அறடயாளம் 
கண்டுபகாண்டது வ ாலத் வைான்ைியது;  ா ா றக றெறகயால் அவருடன் வ ெத் 
பைாடங்கினார், "24  ைி வநரம் பைாந்ைரவு எதுவும் இல்லா ல் நான் 
ைனிற யில் இருக்க ஓர் அறை வவண்டும்" என்று  ா ா கூைியதும், அந்ை 
முைியவர் உடனடியாக அறைப் புரிந்துபகாண்டு, வகாவிறலத் ைிைந்து  ா ாவுக்கு 
அறைறய வழங்கு ாறு வகாவில் பூொரிறயக் வகட்டுக்பகாண்டார். இருப் ினும் 
 ா ா ைனது ைிட்டத்றை  ாற்ைினார்.  ின்னர்,  ா ா, 'அந்தப் மபரியவர் 
நான்காவது ஆன்ெீக தளத்தில் இருந்ததாகவும், இலங்கககய விட்டு 
மவளிமயறும்மபாது அவருக்கு ஐந்தாவது ஆன்ெீக தளத்திற்கான உந்துதகல 
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அளிக்கப்மபாவதாகவும், அவர் ெத்திய இலங்ககக்குப் மபாறுப்பான ஆன்ெீக 
முகவர்' என்றும் குைிப் ிட்டார். 

ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர  ா ா விருப் ம் பைரிவித்ைது, அந்ை வ ம் ட்ட 
ஆத் ாறவத் பைாடர்புபகாள்வைற்கான ஒரு ொக்குப்வ ாக்காக இருக்கலாம் 
என்று வைான்ைியது. 

இைற்கு நடுவவ, ஆைி ெீனியர் ஜனவரி 19 ஆம் நாள் இலங்றகக்கு வந்து 
 ா ாவுடன் இரண்டு நாட்கள் ைங்கிய  ின்னர் இந்ைியா ைிரும் ினார். ஜனவரி 26 
அன்று  ண்டாரவவலாவில்,  ா ா 'சிமலான் அப்ஸர்வர்'  த்ைிரிறகறயச் வெர்ந்ை 
ஒரு நிரு றரச் ெந்ைித்ைார்; அவர் ெகாத்ொ காந்தி, இந்தியா, ெதம், அவரது 
மெௌனத்தின் மநாக்கம், அமெரிக்கா மசன்ைதன் முக்கிய காரணம் வ ான்ை 
 ல விஷயங்கறளக் குைித்ைக் வகள்விகறள எழுப் ினார்.  ா ாவின்  ைில் 
 ின்வரு ாறு: 

காந்தியின் அகெதியான எதிர்ப்பின் இயக்கத்கதப் பாருங்கள். 
ஆன்ெீக கண்மணாட்ைத்தில் இது அற்புதொனது, ஏமனனில் அது மநர்கெ, 
உண்கெ, அகிம்கச ஆகியவற்கைத் தழுவுகிைது. ஓர் அரசியல் ஆயுதொக 
அதன் ெதிப்கப என்னிைம் மகட்க மவண்ைாம். எனக்கும் அரசியலுக்கும் எந்தச் 
சம்பந்தமும் இல்கல... 

ைாழ்த்ைப் ட்டவர்களின்  ிரச்ெிறனறயப் ப ாறுத்ைவறர, நான் 
அவர்கறள வநெிக்கிவைன். அவர்கள் என் இையத்ைிற்கு  ிகவும் 
பநருக்க ானவர்கள். ெ ீ த்ைில், நான் அவர்களின் ைறலவர் டாக்டர் அம்வ த்கறர 
வரவறழத்து என்ன பெய்ய வவண்டும் என்று அைிவுறுத்ைிவனன். ஆச்ொர ான 
இந்து  னப் ான்ற றய நான் முட்டாள்ைன ாகப்  ார்க்கிவைன். ஆனால் நான் 
யாறரயும் கண்டிக்கவும் இல்றல, யாறரயும் பவறுக்கவும் இல்றல. 

என் ெதம்? நான் எந்த ெதத்கதயும் சார்ந்தவன் அல்ல, இருந்தும் 
ஒவ்மவாரு ெதமும் என்கனச் சார்ந்தது. அன்பு என் முதன்கெயான ஊைகம். 
அளவிறுதியற்ை ஒன்கை அன்பு, மநர்கெ இவற்ைின் மூலம் ெட்டுமெ அகைய 
முடியும். மகாட்பாடுகள், மகாள்கககள் ெற்றும் செய சம்பிரதாயங்ககள நான் 
நம்பவில்கல. ககல, அைிவியல், இயற்கக, அழகு - இது மபான்ை வாழ்வின் 
ஒவ்மவாரு அம்சத்திலும் கைவுகள உணர முடியும். அதுமவ எனது ெதம். 

நான் எட்டு ஆண்டுகளாக ப ௌனம் அனுஷ்டிக்கிவைன். இது ஒரு ெ ைம் 
அல்ல, ஆனால் அது ஆன் ீக காரைங்களுக்காக வ ற்பகாள்ளப் ட்டுள்ளது. 
விறரவில், எனது வ ாைறனகளின்  ைி பைாடங்கும். இறை அப ரிக்காவில் 
பைாடங்குவைற்கான எனது காரைம் என்னபவன்ைால், அப ரிக்கா, ப ாருள் 
விஷயங்களில்  ிகவும் ஆழ ாக மூழ்கி, அைன் விறளவாக  ிகவும் 
துன் ப் டுவைால், ஒரு புைிய ஆன் ீக  று ிைப்பு முைலில் நறடப ை வவண்டிய 
 ண் அது. அப ரிக்காவின் ப ாருள் ெக்ைிகறள ஆன் ீகத்ைின் உச்ெத்ைிற்குத் 
ைிருப் ிவிட, ஒரு குருநாைரின் உைவிக்கரம் இன்ைியற யாை ஒன்று. 

உங்கள் இலங்கக ெிக அருகெயான நாடு. நான் இங்கு ெீண்டும் 
வருமவன். நான் விகரவில் இந்தியாவுக்குப் புைப்பை உள்மளன், பின்னர் சனீா, 
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மஹானலுலு வழியாக அமெரிக்கா மசல்லும் வழியில் இங்குத் திரும்பி 
வருமவன். 

நான் இங்வக ஆஷ்ர ம் ஒன்றை நிறுவுவவனா? ஒருவவறள. 

 ா ா, காக்கா, குயன்டின் ஆகிவயார் ஜனவரி 27 ஆம் நாள் பகாழும்பு 
ைிரும் ினர்.  ா ா உ வாெம் இருந்து 29 ஆம் வைைி வறர அங்வக ைனிற யில் 
இருந்ைார்,  றுநாள் காக்காவுடன் கப் லில் இந்ைியாவுக்குப் புைப் ட்டு,  ைராஸ் 
வழியாக மும்ற க்கு ரயிலில்  யைம் பெய்ைார். 1933  ிப்ரவரி 2 ஆம் நாள் 
இரவில் நாெிக் ைிரும் ினர். 

இைற்கிறடயில், இலங்றகயிலிருந்து குயன்டின் இங்கிலாந்துக்குப் 
புைப் ட்டுச் பென்ைார்;  ா ா இந்ைியாவுக்கு வர அறழப்பு விடுத்ை வ ற்கத்ைிய 
ப ண் ைிகறள, அறழத்து வரு ாறு அவருக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. ஜனவரி 
10 ஆம் நாள் ஷாங்காய் நகறர விட்டு பவளிவயைிய ொஞ்ெி, விஷ்ணு, ஜால் ாய், 
ஆைி ஜூனியர் ஆகிவயார் 28 ஆம் நாள் மும்ற  வந்து வெர்ந்ைனர்.  

ெில நாட்கள்  ண்டலியுடன் நாெிக்கில் ைங்கிய  ின்னர்,  ா ா 
மும்ற க்குச் பென்ைார். 1933,  ிப்ரவரி 10 அன்று,  ாரெீகத்ைிற்குப்  ைிலாக, 
 ிரிட்டிஷ்  ாஸ்வ ார்ட்றடப் ப றுவது குைித்து அவர் ைிடீபரன முடிவு பெய்ைார், 
வ லும் ஆைி ெீனியரிடம்  ிரிட்டிஷ் துறைத் தூைரகத்ைிற்குத் வைறவயான 
ஆவைங்கறளக் பகாண்டு வரக் கூைினார். 

 ா ாவின்  ாஸ்வ ார்ட் விண்ைப் த்ைில், பைாழில் ெம் ந்ைப் ட்ட 
வகள்விகளுக்கு, ொஞ்ெி: 'ஆன்ெீக ஆசிரியர்' என்றும், புலப் டும் ைனித்துவ ான 
அறடயாளங்களுக்கு, 'புருவங்களின் ெத்தியில் வடு' என்றும் குைிப் ிட்டார் - 
இது 1914 ஆம் ஆண்டு உபாஸனி ெஹாராஜ் வசீிய கல்லால் உருவான வடு; 
அது ஒரு நிரந்தர அகையாளத்கத விட்டுச் மசன்ைது. 

இம்முறை இந்ை விண்ைப் த்ைில் எம்.எஸ்.ஈரானி என்று றகபயழுத்ைிட 
 ா ாவுக்கு எந்ை ஆட்வெ றனயும் இல்றல; இைனால்  ாஸ்வ ார்ட் (எண் 83270) 
அவை நாளில் வழங்கப் ட்டது; வ லும் ெீனா, அப ரிக்கா வைெங்களுக்குச் 
பெல்லத் வைறவயான விொக்களும் ப ைப் ட்டன. 

அன்று  ாறல  ாந்த்ராவில் ெில முஹ ைிய ஆைரவாளர்கறள  ா ா 
ெந்ைித்ைார். அவ்வவறளயில் வாழ்வின் ெந்வைாஷத்றைப்  ற்ைிய வ ச்சு வந்ைதும், 
 ா ா, "ஹாலிவுட் திகரப்பை நட்சத்திரங்ககளப் பாருங்கள். அவர்களிைம் 
ஏராளொன பணம், மபயர், புகழ் அகனத்தும் உள்ளன - இருந்தும் அவர்கள் 
ெகிழ்ச்சியற்ைவர்களாகமவ இருக்கிைார்கள், ஏன்? ஏமனன்ைால் பணத்தால் 
ெட்டுமெ ெகிழ்ச்சிகயப் மபை முடியாது. இது, ெகிழ்ச்சிகய நாடி, பணத்தின் 
பின்னால் மதாைர்ந்து ஓடும் ெனிதகுலத்தின் ெிகப் மபரிய, கவகலக்குரிய 
தவறுகளில் ஒன்ைாகும். 

 'ைீய ெக்ைிகள்' (ஊெலாடும் ஆவிகள்)  னிைறன ஆட்பகாள்ளுவறைப் 
 ற்ைி, ெில சூழ்நிறலகளில் அது நிகழ்கிைது என் றை,  ா ா உறுைிப் டுத்ைினார்: 
"ைீய ெக்ைிகள் ெில ெ யங்களில் ைங்கள் ஆர்வத்றைப் பூர்த்ைிச் பெய்ய, ெில 
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உடல்களில் புகுந்து பகாள்கின்ைன. அைனால்ைான் ெில விெித்ைிர ான  ற்றும் 
 யங்கர ான ெம் வங்கள் நிகழ்கின்ைன, ஆனால் ைீய ெக்ைியால் 
ஆட்பகாள்ளப் டுவைற்கு அந்ை ந ர் ப ாறுப் ல்ல." 

நாெிக் ைிரும் ியதும்,  ா ா ைனது வ ற்கத்ைிய ' ைறவகளின்' 
வருறகக்குத் வைறவயான ஏற் ாடுகறளச் பெய்யத் பைாடங்கினார். மும்ற , 
காந்திவல்லி அருகில் ப ண்  ண்டலிக்கு ொர்க்கரின் மபரிய பங்களாவும், 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுக்காக மெெஸ்டிக் மஹாட்ைலில் அகைகளும் ஏற்பாடு 
பெய்யப் ட்டது. அருகிலற ந்ை  ண்டர்ைாரா ஏரிக்கு மூன்று நாள்  யைமும் 
ைிட்ட ிடப் ட்டது. 

ப ஹர்  ா ா, முைலில் ைனது வ ற்கத்ைிய அன் ர்கறள இந்ைியாவில் 
ஆறு  ாைங்கள் ைங்கு ாறு அறழத்ைிருந்ைார், அைன்  ிைகு ெீனா, ஜப் ான் 
வழியாக ஐவராப் ா, அப ரிக்காவிற்கு அவர்கவளாடு பெல்வைாக இருந்ை ைிட்டம், 
 ா ாவுடன் அடிக்கடி நிகழ்வது வ ாலவவ, விறரவில்  ாற்ைப் ட்டது. 

ஒரு நாள்,  ா ா நாெிக் நகரில் ஆண்  ண்டலிறயச் ெந்ைித்ைவ ாது, 
டாக்டர் கனி  ின்வரும் கனறவ விவரித்ைார்: 

என் கனவில், ஒரு புனிை ான ந றர நான் கண்வடன், அவரின் 
உருவத்றையும் ஆளுற றயயும் என்னால் ெரியாகத் ைீர் ானிக்க 
முடியவில்றல. அவறர பநருங்கி, ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிய  ல 
வகள்விகறளக் வகட்வடன்: அவர் யார்? அவர் எங்கவளாடு என்ன பெய்ய உள்ளார்? 
'வட்ட அற ப்பு' என்ை வார்த்றைகளின் உண்ற யான அர்த்ைம், அைன் 
முக்கியத்துவம் வ ான்ை  ல விஷயங்கள். எனது எல்லா வகள்விகளுக்கும் 
 ைிலளிக்கும் விைத்ைில் அவர்  ின்வரு ாறு கூைினார்: "இவயசு கிைிஸ்து என்ை 

ப யரில் ஒரு ந ி இருந்ைைாகவும், அவருக்குப்  ிைகு அவர ியாவில் முஹம் து 
வந்ைைாகவும் வகள்விப் ட்டிருக்கிைரீ்கள். அவை ந ர்ைான் இன்றைய ப ஹர் 
 ா ா. நீங்கள் அவருடன் இருப் து நல்லது; ெரியான வநரத்ைில் அவரிடம் 
பென்ைரீ்கள்!" 

பாபா சிரித்துக்மகாண்மை ஆொம் என்று உைன்பட்ைார். 
1933,  ிப்ரவரி 15 ஆம் நாள்,  ா ா ப ஹரா ாத் பென்று அங்குள்ள 

விஷயங்கறள வ ற் ார்றவயிட்டு, வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைார். ொஞ்ெி 
அவரது குைிப்வ ட்டில்  ைிவுபெய்ை டி,  ைிவனழு வ ர் அவருடன் ' றழய' 
வ ருந்ைில் பென்று அடுத்ை நாள்,  ா ாவும் குழுவும் நாெிக் ைிரும் ினர். 

நாெிக் ைிரும் ி வரும் வழியில், அஹ துநகர் அருவக, பஸ் 
கட்டுப்பாட்கை ெீைிச் மசன்ைமபாது, பாபா ஆதி சனீியகர (டிறரவர்) பின்னால் 
தள்ளி விபத்கதத் தவிர்த்தார். பின்னர் பயணம் மதாைர்ந்தது. 

நாெிக் ைிரும் ிய  ின்னர்,  ா ா விொ வவறலக்காக, மும்ற க்கு  ார்ச் 
3 வைைி புைப் ட இருந்ைார். புைப் டும் முன், அவர் ஒரு விெித்ைிர ான 
காரியத்றைச் பெய்ைார்: பவளியளவில் எந்ைக் காரைமும் இல்லாைவ ாதும் அவர் 
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ைனது றகயில்  ிளாஸ்டர் ஆஃப்  ாரிறெப்  யன் டுத்ைினார்.  ா ா மும்ற க்கு 
வந்ைவ ாது,  ீண்டும் அறைவய பெய்ைார்,  ா ாவின் இந்ைச் பெயலுக்குப் 
 ின்னால்  றைந்ைிருக்கும் இரகெியத்றை  ண்டலியால் புரிந்துபகாள்ள 
முடியவில்றல. அன்று இரவு ொஞ்ெியின் இரண்டு வயது  ரு கன், ைாரா 
ைாைாொஞ்ெிக்கு ஏற் ட்ட கடுற யான வி த்ைில், குழந்றை கிட்டத்ைட்ட 
உயிறரத் துைக்கும் நிறலயில் இருந்ைது. அந்ைக் குழந்றையின் காயங்களுக்கு 
 ிளாஸ்டர் ஆஃப்  ாரிறெப்  யன் டுத்து ாறு  ா ா ப ற்வைாருக்கு 
அைிவுறுத்ைினார்; அப்வ ாதுைான்  ா ா, அைற்கு முன்பு பெய்ைைன் அர்த்ைத்றை 
 ண்டலி புரிந்து பகாண்டனர். 

1933 ஆம் ஆண்டு  ார்ச் 5 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, 'வ ார்'  ாவட்ட 
 காராஜாவின் அறழப்ற  ஏற்று, அங்குச் பெல்ல இருந்ைார். வழியில், 
வலானவாலாவில் டாக்டர் கனி இல்லத்ைில் வைநீர், காறலச் ெிற்றுண்டிறய 
முடித்துவிட்டு, பூனாவில் டாக்டர் நீலு வடீ்டிற்கும் ெிைிது வநரம் விஜயம் 
பெய்ைார்.  ின்னர்  ா ா 'வ ார்' நகருக்குச் பென்ைார், அங்கு  ன்னருடன்  க்களும் 
இறைந்து ெிைப் ான வரவவற்பு அளித்ைனர். அறனவருக்கும் ைரிெனம் வழங்கி, 
 ா ா  றுநாள் வகாலாப்பூர் பென்று, நாெிக் ைிரும்புவைற்கு முன்பு  ள்ளி 
 ாைவர்கள், ஆெிரியர்கள் அறனவறரயும் ெந்ைித்ைார். 

மபஹராம் ைனது வருங்கால  றனவி மபரின், ப வ ா, ைங்றக  ைி 
ஆகிவயாருடன் 15 ஆம் வைைி நாெிக் வந்ைார். ப ஹராமும், ப ரினும் ஒரு 
வாரத்ைிற்குப்  ிைகு  ார்ச் 21 ஆம் நாள், திமயாலாலியில் உள்ள 
பொராஸ்ட்ரியன் பநருப்பு வகாவிலில் ைிரு ைம் பெய்து பகாண்டனர்; ப வ ா 
 ிக்க  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். ைிறரப் ட அரங்கம் அருவக  ந்ைலற த்து வண்ை 
விளக்குகள்  ற்றும் பூக்களால் அலங்கரிக்கப் ட்டது. மும்ற , நாெிக்  குைிறயச் 
வெர்ந்ை விருந்ைினர்களுக்கு  ைிய, இரவு உைவு வழங்கப் ட்டது. அடுத்ை நாள், 
 ா ாவுடனான வரவவற்பு விருந்ைில் கிட்டத்ைட்ட 300 ந ர்கள் கலந்து 
பகாண்டனர். அங்கு நடந்ை ெிைப்பு நிகழ்ச்ெியில்  ல்வவறு ப ாழுதுவ ாக்கு 
நிகழ்ச்ெிகளுடன்  ாஸ்டர் கிருஷ்ைாவின் இறெ நிகழ்ச்ெியும் நறடப ற்ைது.  

ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா ஆண்  ண்டலியில் ப ண்டு, விஷ்ணு 
ஆைி ெீனியர் மூவறரயும் ெந்ைித்து, வ ற்கத்ைிய அன் ர்களின் வருறகக்கான 
ஏற் ாடுகள் குைித்து விரிவான வழிமுறைகறள வழங்கினார். இந்ைியாவில் 
 யைம் பெய்வைற்கான ைிட்டமும் வகுக்கப் ட்டது. ொஞ்ெி வவண்டிய 
ஏற் ாடுகறளக் கவனிக்க மும்ற க்குச் பென்ைார். 

 ா ா 1933  ார்ச் 25 முைல் நான்கு நாட்கள் பநருங்கிய ப ண் 
 ண்டலியுடன் பண்ைர்தாரா ஏரிக்குச் பென்ைார்;  ின்னர் ஏப்ரல் 3 ஆம் நாள் 
ப ண்  ண்டலிறய மும்ற , காந்திவல்லிக்கு அறழத்துச் பென்ைார். 
மெமஹராறவத் ைவிர, ெணி, நாொ, மபரிய மகார்மஷத், ஸூனாொசி, சிைிய 
மகார்மஷத், ஃப்ரீனி, குல்ொயுைன் அவரது ெகள் ைாலி, பிலாொய், ெகள் 
ஸில்லா ஆகிவயாரும் இருந்ைனர். 
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வ ற்கத்ைியர்கள் இந்ைியா வருறக, 1933 - கிட்டி வடவி, டிலியா, வநாரினா,  ின்டா, 

விவியன், கிரிஸ்டின், ஆட்ரி வில்லியம்ஸ் அ ர்ந்ைிருப் வர்கள்: வ  ல், குயன்டின், 

 ார்கபரட் 

ப ஹர்  ா ாவுடன் வ ற்கத்ைிய  ற்றும் கிழக்கத்ைிய ப ண்  ண்டலி, மும்ற , 

ஏப்ரல் 1933 
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மெற்கத்தியர்கள் இந்தியா வருகக  

(Westerners Coming to India) 

வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் ஐவராப் ாவில் ெந்ைித்து, பஜவனாவாவிலிருந்து 
1933, ொர்ச் 28 அன்று விக்வடாரியா கப் லில்  யைம் பெய்ைனர். லண்ைன் 
குழுவில் கிட்டி, ொர்கமரட், மெமபல், ஆட்ரி, ெின்ைா, டிலியா, கிைிஸ்டின், 
குயன்டின் ஆகிவயார் இருந்ைனர்; அமெரிக்க அன்பர்கள் எலிஸமபத், மநாரினா, 
விவியன் கீசன் (கிம் மைால்ஹர்ஸ்டுக்குப்  ைிலாக) அறனவரும் ஏப்ரல் 7 
அன்று மும்ற றய வந்ைறடந்ைனர். 

வ ற்கத்ைிய நண் ர்கறள வரவவற்க இந்ைிய அன் ர்கள் கப் ல் 
ைளத்ைிற்குச் பென்ைனர்; ஃபிரீனி, தினா தலாட்டி இருவரும் ஒவ்பவாருவருக்கும் 
பூச்பெண்டு வழங்கி பூ ாறல அைிவித்து வரவவற்ைனர்.  ண்டலி 
அறனவறரயும் மெெஸ்டிக் மஹாட்ைலுக்கு ஓய்பவடுக்க அறழத்துச் 
பென்ைனர். 

 ைியம் இரண்டு  ைிக்கு அறனவறரயும் காந்ைிவல்லிக்கு அறழத்துச் 

பென்ைதும், அங்கு அவர்களுக்கு ஓர் ஆச்ெரியம் காத்ைிருந்ைது. அறனவரும் 
 ா ாறவப்  ார்த்து, வாழ்த்துத் பைரிவிக்க உள்வள விறரந்ைனர். அைற்குப் 
 ைிலாக அவர்கறள ெிைிய வகார்பஷத் ெந்ைித்து, அவரது ெிறைந்து வ ான 
ஆங்கிலத்ைில், " ா ா கிறடத்ைது!  ா ா கிறடத்ைது!" (' ா ாறவக் கண்டு 
 ிடியுங்கள்' என் ைற்குப்  ைிலாக) என்று கத்ைினார். 

 ா ா வடீ்டின் உள்வள  றைந்து பகாண்டு, அவறரத் வைடிக் 
கண்டு ிடிக்க, வ ற்கத்ைிய நண் ர்களிடம் கூறு ாறு வகார்பஷத்ைிற்கு 
அைிவுறுத்ைியிருந்ைார். அவருக்குச் ெரியான ஆங்கிலம் பைரியாது, எனவவ அவர் 
ெரி என்று நிறனத்ைறை  ீண்டும்  ீண்டும் கூைினார். இது அறனவறரயும் ெிரிக்க 
றவத்ைது;  ின்னர் அவர்கள்  ா ாறவத் வைடி கண்டு ிடிக்க வவண்டும் என்று 
யாவரா விளக்கியதும், அகனவரும் மவடிக்ககயான 'அவதார புருஷரின் 
கண்ணாமூச்சி' விகளயாட்டில் பங்மகடுத்தனர், இறுைியில் டிலியா  ா ாறவக் 
கண்டுபகாண்டார். 

பாபா மவளிமய வந்ததும், மெஹரா, அவரது ெகாராணி, ெற்ை மபண் 
ெண்ைலியும் அவருைன் இருந்தனர்; அழகான புைகவககள 
அணிந்திருந்தார்கள். பாபாவுைன் இதுமவ முதல் முகையாக நல்ல 
ஆகைககள அணிய அவர்களுக்குக் கிகைத்த ஒரு வாய்ப்பு.  

பாபா மெமஹராகவ அைிமுகப்படுத்தினார், மெற்கத்திய மபண்கள் 
பாபா விவரித்தபடிமய - தூய்கெயும் அழகும் ெிக்கவர் என்பகதக் 
கண்டுமகாண்ைனர்.  ின்னர்  ைி, ஃ ிரீனி, குல் ாய், நாஜா, ப ரிய வகார்பஷத், 
ெிைிய வகார்பஷத் ஆகிவயாரும் அைிமுகப் டுத்ைப் ட்டனர். அறனத்து 
ப ண்களும் ைங்கள் இந்ைிய ெவகாைரிகளுடன்  ரிசுகறளப்  ரி ாைிக்பகாண்டனர்; 
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வ லும் ப ண்  ண்டலி வ ற்கத்ைிய ப ண்களுக்கு, புடறவகறள அைிவித்து 
அழகு  ார்த்ைனர். 

மெஹர் பாபாவின் இகணயற்ை அன்பு, கிழக்கு மெற்கு என்ை எந்தப் 
பாரபட்சத்கதயும் ஏற்படுத்தவில்கல; அகனத்து சூழ்நிகலயிலும் 
ஒற்றுகெயின் சாரத்கத அகனவரும் உணர்ந்தனர். பிரியொனவர்களுைன் 
அன்பின் சகவாசம் ஆரம்பொனது; மகாபிகளின் இதயங்கள் 
வார்த்கதகளுக்கு அப்பாற்பட்ைது. 

வ ற்கத்ைிய நண் ர்கள் ைங்கள் வஹாட்டலுக்கு இரவில் ைிரும் ிச் 
பென்ைனர். ப ஹர்  ா ாவுடன் இருந்ைவ ாது, ஆட்ரி, கிைிஸ்டின் ஆகிவயார் 
அவர்கள் கப் லில் ெந்ைித்ை வவறு ெில  யைிகறளச் ெந்ைிக்கலா ா என்று 
வகட்டைற்கு  ா ா, "இல்றல, அப் டி எைற்கும் அனு ைி இல்றல. நீங்கள் 
அறனவரும் ஆன் ீக குருநாைருடன் இருக்க இங்கு வந்துள்ளரீ்கள். ஆட்ரி, 
கிைிஸ்டின் இருவரும் விரும் ினால் ஐவராப் ாவிற்கான அடுத்ை  டகில் 
ைிரும் ிச் பெல்லலாம். அவர்கள் இந்ைிய  ண்ைில் கால் றவக்க வவண்டியது 
அவெியம்; அறை அவர்கள் இப்வ ாது பெய்துவிட்டார்கள்."  ா ா பொன்னறைத் 
பைரிவித்ை  ின்னர், இரண்டு இளம் ப ண்களும் இந்ைியாவில் இருப் றைவய 
விரும் ினர்.  

1933, ஏப்ரல் 9 அன்று  ா ா இந்ைிய ப ண்  ண்டலியுடன் நாெிக் ைிரும் ி 
வந்து,  ின்னர் பண்ைர்தாராவுக்குச் பென்ைார். அடுத்ை நாள் வ ற்கத்ைிய 
நண் ர்களும் அவர்கவளாடு இறைந்து மூன்று நாட்கள் அங்வக ைங்கியிருந்ைனர். 
பாபா அவர்ககள ஏரியில் பயணம் மசய்ய அகழத்துச் மசன்ைார். பாபா 
அவர்களிைம் குைிப்பாக அவர் எங்கு மசன்ைாலும் அவருைன் இருக்கும்படிக் 
கூைினார். ஒரு நீண்ை நகைப்பயணத்திலிருந்து அகனவரும் திரும்பி 
வருககயில், அசாதாரண காட்சி ஒன்கைக் காண மநர்ந்தது - கண்கணப் 
பைிக்கும் ெின்னல், கார் மெகங்கள், சூரிய அஸ்தெனம், அமத மநரத்தில் 
சந்திர உதயம். பாபாவின் உத்தரகவ ெீைி கிைிஸ்டின் முன்னால் நைந்து 
மசன்ைார். அந்த அற்புத காட்சிகயக் காண அங்கு அகனவரும் ஒன்ைாக 
இல்கல என்ை அதிருப்திகய, பாபா மதரிவித்தார். 

 ா ா அவரது கடுற யான ெீற்ைத்றை பவளிப் டுத்ைி, எழுத்துப் லறக 
வழியாக இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: "நீங்கள் எனது கட்ைகளககளப் 
பின்பற்ைவில்கல என்ைால், என்னிைம் வருவதால் என்ன பயன்? நீங்கள் 
இந்தியாவில் மவடிக்ககயாக உல்லாசப்பயணம் மசய்வதாக இருந்தால், ஒரு 
சுற்றுலாப் பயணிகயப் மபால உல்லாசொக இருங்கள்! அதனால் எனக்கு 
ஒன்றும் பிரச்சிகன இல்கல; ஒன்கை நிகனவில் மகாள்ளுங்கள், 
என்னுைன் நைந்து மசல்வதன் முக்கியத்துவத்கதப் பற்ைி உங்களுக்கு 
எதுவும் மதரியாது."      
 அவர்கள் அந்ைக் காட்ெிறய ெிைிது வநரம்  ார்த்துக் பகாண்டிருந்ைவ ாது, 
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எலிெப த்  ா ாவிடம், "நீங்கள் எங்களிட ிருந்து  ிகவும் வித்ைியாெ ாக 
இறைப்  ார்க்கிைரீ்களா?" என்று வினவினார். 

 ா ா ெிரித்துக் பகாண்வட  ைிலளித்ைார், "ெிகவும் அதிக அளவில். 
உங்கள் கண்கள் சிைியதாக இருந்தாலும், அகவ உலககப் பார்க்கின்ைன. 
இந்தச் சிைிய கண்களின் வழியாக, இவ்வளவு பரந்த உலககக் 
காணமுடிகிைது. ஆனால் அமத கண்ககள மூடும்மபாது, நீங்கள் என்கனக் 
காண முடியும்!" 

டிலியா கண்கறள மூடியவ ாது ைன்னால் எறையும்  ார்க்க 
முடியவில்றல என்று அைிவித்ைார்! அைற்கு  ா ா  ைிலளித்ைார், "நீங்கள் 
கண்ககள எப்மபாது மூடினரீ்கள்? கண்ககள உண்கெயாக மூடுவது என்பது 
உங்கள் ெனதில் எண்ணங்கள் எதுவும் இருக்கக்கூைாது என்பதாகும். 
ெனதின் ெரணம் கண்ககள மூை கவக்கும், அப்மபாதுதான் என்னுகைய 
உண்கெயான ரூபத்கத நீங்கள் காண்பீர்கள். 

இக்காரணத்திற்காகத்தான் நான், எப்மபாதும் உங்ககள என்னில் 
கவனொக இருக்க மவண்டும், மவளிப்புை கவர்ச்சிகளில் கவனம் மசலுத்த 
மவண்ைாம் என்று உங்களுக்குக் கூறுகிமைன். ஆனால் நீங்கள் அவற்ைின் 
பின்னால் ஓடி, அதன் மூலம் என்கன இழக்கிைரீ்கள்! எனமவ நான் மசால்வது 
மபாலச் மசய்வதில் கவனொக இருங்கள்." 

உள்ளத்றை பநகிழ றவக்கும் ஒரு ெம் வம்; உள்ளூர் கிராெவாசிகள் 
சிலர் பாபாவின் தரிசனத்திற்காக வந்தனர். அவர்களில் ஒரு குஷ்ைமராகி 
பாபாவிைம் ஒரு பூகவக் மகாடுத்து வணங்கினார். பாபா உைனடியாக 
பூவிலிருந்து இரண்டு இதழ்ககள எடுத்து, ஒன்கை அவருக்குச் சாப்பிைக் 
மகாடுத்து, ெற்மைான்கைத் தனது வாயிலிட்ைார். மநாய்வாய்ப்பட்ை 
ெனிதகனத் தழுவி, அவர் குணெகைந்துவிடுவார் என்று குைிப்பிட்ைார். 

1933 ஏப்ரல் 12 ஆம் நாள்  ண்டர்ைாராவிலிருந்து,  ா ா, குழுவுடன் 
இகத்புரி ரயில் நிறலயம் பென்று, ஆக்ராவுக்கு ரயிலில் புைப் ட்டார். அவர்கள் 
நாெிக் ரயில் நிறலயத்ைிற்கு வந்ைவ ாது, "ெத்குரு ப ஹர்  ா ா கி பஜய்" என்ை 
வகாஷத்துடன் நூற்றுக்கைக்கான  க்கள்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக, ரயில் 

வ றடயில் காத்ைிருந்ைனர். ரயில் நிறுத்ைப் ட்டதும், கூட்ைம் உரத்த 
ஆரவாரத்துைன் பாபாவின் மபட்டிகய மநாக்கி விகரந்தது. சிலர் அவரது 
காலடியில் விழுந்து அழுதனர், சிலர் அவரது கால்ககளயும் அவரது 
ஆகையின் முந்தாகனகயயும் முத்தெிட்ைனர் - உண்கெயில் இது 

மெற்கத்திய அன்பர்களுக்கு ஒரு கண்மகாள்ளாக் காட்சியாக இருந்தது. 
ஏப்ரல் 13,  ைிய வவறளயில் ஆக்ரா நகறரச் பென்ைறடந்ை அவர்கள் 

'லாரீஸ்' வஹாட்டலில் ைங்கினர்.  ா ா, காஷ் ீரில் ைங்கும் இடத்றை ஏற் ாடு 
பெய்ய ஆைி ெீனியர், ப ண்டு, விஷ்ணு மூவறரயும் முன்கூட்டிவய ஸ்ரீநகருக்கு 
அனுப் ிறவத்ைார். வஹாட்டலில் ஓய்வு  ற்றும் இரவு உைவிற்குப்  ிைகு, 

ஒன் து  ைிக்கு  ா ா அறனவறரயும் தாஜ்ெஹாகல நிலமவாளியில் காண 
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அகழத்துச் மசன்ைார். வியப்பூட்டும் நிகனவுச்சின்னத்திற்கு அப்பால் உயரும் 
முழு நிலகவக் கண்டு மகாபிகள் ெயங்கினர். 

ைாஜ் ஹாலின் ஆடம் ரத்றைப்  ற்ைி, ெிலர் கூைிய கருத்துக்கறளக் 
வகட்டு ஆைி ஜூனியர், கிட்டியிடம் பைரிவிக்றகயில், "இைில் எந்ைவிை 
ஆன் ீகமும் இல்றல. இது  னிை அன்புக்காக  ட்டுவ  அர்ப் ைிக்கப் ட்ட ஒரு 
கம் ரீ ான கல்லறை - ஒரு ராஜா ைனது ராைியிடம் றவத்ைிருந்ை அன்பு. இறை 

ஷாஜஹான் கடவுறள வைங்குவைற்காக அர்ப் ைித்ைிருந்ைால் எவ்வளவு 
ெிைப் ாக இருந்ைிருக்கும்." 

ைாஜ் ஹாறலப்  ற்ைி என்ன பொல்ல விரும்புகிைரீ்கள் என்று  ா ா 
வநாரினாவிடம் வகட்டைற்கு, "நான் உங்கறளப்  ார்த்ைைிலிருந்து, வவறு எந்ை 
அழகும் என்றனத் ைிருப்ைிப் டுத்ைவவா, எந்ை விறளறவயும் என்னில் 
ஏற் டுத்ைவவா முடியாது!" என்று வநாரினா  ைிலளித்ைார். 

 ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட, "இன்னும் என் உண்கெயான அழககயும் 
சிைப்கபயும் நீங்கள் காணவில்கல!" என்ைார். 

அடுத்ை நாள்  ா ா அவர்கறள  ீண்டும்  கல் வநரத்ைில் 
ைாஜ் ஹாறலப்  ார்க்க அறழத்துச் பென்ைார்; அங்குச் பென்ைதும்  ா ா அவரது 
ைிட்டங்களின்  ாற்ைத்றை அைிவித்ைார். வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் ஆறு  ாைங்கள் 
இந்ைியாவில் ைங்குவைற்காக அறழக்கப் ட்டனர்; வ லும் அவர்கள் ைத்ை து 
வவறல, வடீு, வைிகம், குடும் ம், நண் ர்கள் அறனத்றையும் விட்டுவிட்டு 
வந்ைனர். 

இப்வ ாது, இந்ைியாவில் ஒவர வாரத்ைில், காஷ் ீர்  யைத்ைிற்குப்  ிைகு, 

அவர்கள் வடீு ைிரும்  வவண்டியிருக்கும் என்று  ா ா பைரிவித்ைார்; இது 
அவர்களுக்கு ப ரும் அைிர்ச்ெியாக இருந்ைது, ஆனால் அவர் திட்ைெிட்ைதற்கும் 
முன்னதாக, ஹார்ென் ரிட்ரீட்கை விட்டு மவளிமயைி, மெௌனத்கதக் 
ககலப்பகதத் தள்ளிகவத்தமபாது, பாபா, எல்லா சூழ்நிகலகளிலும் 
அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து, எதிலும் உறுதியாக இருக்கும் தன்கெகயக் கற்றுத் 
தந்தார். அறனவரும்  ா ாவுக்குக் கீழ்ப் டிவார்களா? "ஆம்" என்று அவர்கள் 
ஆர்வத்துடன்  ைிலளித்ைறைக் கண்டு,  ா ா  ிக்க  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். 

ஆக்ராவிலிருந்து ரயிலில் ராவல் ிண்டிக்குப் புைப் ட்டு ஏப்ரல் 14 ஆம் 
நாள் அங்கு வந்து வெர்ந்ைனர்.  ா ா அந்ை இடத்றைப்  ற்ைி கருத்துத் 
பைரிவிக்றகயில், "ராவல்பிண்டியில் அற்புதொன ஒரு துைவி, அவர் 
இந்தியாவில் எனது தகலகெ முகவர்களில் ஒருவராக இருக்கிைார். அவர், 

ஆன்ெீக கீழ்த்தளங்களில் இருக்கும் பல ஆத்ொக்களுக்குக் 
கட்ைகளயிடுகிைார். ராவல்பிண்டி இந்தியாவில் ஒரு முக்கியொன சந்திப்பு; 

காஷ்ெீருக்கு வைக்கு திகசகய மநாக்கிப் பயணம் மசய்யும் பயணிகள் இந்தச் 
சந்திப்புக்கு வந்தாக மவண்டும்" என்று கூைினார். 

ஆைி ெீனியர், ப ண்டு  ற்றும் விஷ்ணு அவர்கறள ராவல் ிண்டியில் 
வரவவற்று, வநாரினா, எலிெப த் இருவறரயும்  ா ாவுடன் ஒரு காரிலும்,  ற்ை 
அறனரும் இரண்டு கார்களிலும் முர்ரிறய வநாக்கி ெவாரி பெய்ைனர். இந்ைப் 
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 யைத்ைின்வ ாது,  ா ா கறுப்பு கண்ைாடி அைிந்து, ைறலமுடிறயத் 
பைாப் ியால்  றைத்து அறடயாளம் பைரியா ல் வைாற்ைத்றை 
 ாற்ைிக்பகாண்டார். 

ஏப்ரல் 15 ஆம் நாள், முர்ரி நகருக்கு வந்து, 'மசம்பர்ஸ்' வஹாட்டலில் 
இரண்டு நாட்கள் ைங்கினர்.  ா ா,  ண்டலி, குயன்டின்,  ார்கபரட், வ ப ல் 
ஆகிவயார் பவளிப்புை குடிலிலும்,  ற்ை அறனவரும் வஹாட்டலின்  ிரைான 
கட்டிடத்ைிலும் ைங்கினர். 

1933, ஏப்ரல் 16 ஆம் நாள்,  ா ா வ ற்கத்ைிய நண் ர்களிடம் இவ்வாறு 
கூைினார்: "கைவுள் ெீதான அன்பு, அதன் உச்சத்கத அகையும் மபாது, அது 
'நான்' எனும் அகந்கத ெற்றும் அகனத்து ஆகசககளயும், ஏக்கங்ககளயும் 
அழிக்கிைது. கைவுளும் அவரது காதலரும் ஒன்றுபடுவகதத் தவிர மவறு 
எதுவும் இல்கல! இதுதான். பரிபூரணொன நிகல." 

"காதல் என்ைால் என்னமவன்று உங்களுக்குத் மதரியாது; உணர்ச்சி 
வசப்படுதல், ஆழ்ந்த ஏக்கம், பாலியல் ஈர்ப்பு இவற்ைில் எதுவும் இல்கல. ஒரு 
நபர் ஏமதனும் உலகப்மபாருகள அகைய விரும்புவதும் காதல் அல்ல." 

 ின்னர்  ா ா, "என்கன மநசியுங்கள், என்கனப் பின்பற்ைி எனக்குச் 
மசகவச் மசய்யுங்கள்!" என்று கூைி முடித்ைார்.  

கிட்டி  ா ாவிடம், "உங்கள்  ைியில் நாங்கள் உங்களுக்கு எவ்வாறு 
உைவ முடியும்?" என்று வகட்டார். 

அைற்கு  ா ா, "என்கன மநசிக்கவும், நான் மசால்வகதச் மசய்யவும் 
மவண்டும். தூய அன்பு ஒருவருக்கு அகதப் புரிய கவக்கும்." 

அன்று ஞாயிற்றுக்கிழற  ஈஸ்டர்;  ா ா குழுவுடன் ஒரு கிைிஸ்ைவ 
வைவாலயத்ைிற்கு விஜயம் பெய்ைார், "எல்லா வழிபாடுகளும் என்னிைம் 
திரும்பி வருகின்ைன. கிைிஸ்தவர், முஹெதியர் அல்லது யூதர் யாராக 
இருந்தாலும், ஒமர கைவுளுக்காக, இதயத்தில் ஏக்கத்துைன் பிரார்த்தகனச் 
மசய்கிைார்கள்.” 

முர்ரி, இராணுவ கட்டுப் ாட்டில் இருந்ை ஓர் இடம்; அன்றைய ைினம் 
ப ஹர்  ா ா, குழுவுடன்  றலயடிவாரத்ைில் நடந்து பென்ைவ ாது, ஓரிரு 
 ிரிட்டிஷ் வரீர்கள் உள்ளூர்  க்களிடம் பகாடூர ாகவும் முரட்டுத்ைன ாகவும் 
நடந்து பகாண்டறைக் கண்டனர். 

 ா ா இறைக் கவனித்து, "இதுைான் இந்ைியர்கறள நடத்தும் முறை, ஏறழ 
 க்கள் என் ைால் இது ப ாறுத்துக் பகாள்ளப் டுகிைது. இல்றலபயனில், 

வங்காளம்,  ைராஸ் வ ான்ை  ிை இடங்களில் இப்வ ாபைல்லாம்  க்கள் ைங்கள் 
நிறலறய உைர்ந்து, அவர்கள் ஆங்கிவலயர்கறள அதுவ ாலவவ நடத்ைத் 
பைாடங்கியுள்ளார்கள். இது ஆங்கிவலயர்களின் ைவறு. ஆனால் எகிப்து நாட்றடப் 
வ ாலவவ இந்ைியாவும் 20 ஆண்டுகளுக்குள் சுைந்ைிரம் அறடயும். 

"அவர்கள் இகழக்கும் தவறுகள் ெற்றும் குகைபாடுகளுைன், 

ஆங்கிமலயர்கள் சில நல்ல காரியங்களும் மசய்துள்ளனர். அவர்கள் ெிகவும் 
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நல்லதும், அமத மநரம் தஙீ்கும் இகழத்துள்ளனர். அது அவ்வாறு நைக்க 
மவண்டியிருந்தது. இப்மபாது சில இந்தியர்கள் இங்கிலாந்திலும், சில 
ஆங்கிமலயர்கள் இந்தியாவிலும் பிைவி எடுத்துள்ளனர். கர்சன் இப்மபாது 
இந்தியாவில் இருக்கிைார். 

"நான் அமெரிக்கர்ககள ெிகவும் விரும்புகிமைன், இத்தாலியர்ககள 
அவர்களின் நல்ல இதயங்களுக்காக விரும்புகிமைன்; ஆனால் அமரபியர்கள் 
நைந்து மகாள்ளும் விதம் ெனதுக்கு இதொக இல்கல - அவர்கள் தீய குணம் 
பகைத்தவர்கள், காெம் நிகைந்தவர்கள்!" 

இந்ைப்  யைத்ைில், ப ரும் ாலும், யாரும்  ா ாறவ விட்டுத் ைனியாகச் 
பெல்லக்கூடாது என் து அவரது கடுற யான உத்ைரவாக இருந்ைது; ஆனால் 
அவர் இரண்டு குழுக்களாக முர்ரியில்  ார்றவயிட அனு ைித்ைார். நீண்ட தூரம் 
பென்ை  ிைகு, கிட்டி கவறலயுடன் காைப் ட்டார், டிலியாவிடம் அவர் 
வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ி பெல்ல விரும்புவைாகக் கூைினார். டிலியாவும் 
அவ்வாவை உைர்ந்ைைால், இருவரும் ைங்கள் அறைக்குத் ைிரும் ி வந்ைனர். 
அவர்கள் பெல்வறைக் கண்ட  ா ா, ைிரும்  அறழத்துக் கூைினார், "நான் 
உங்களுடன் முக்கிய ான ஆன் ீக விஷயங்கறள விளக்க விரும் ிவனன், 

ஆனால் நீங்கள் யாரும் இங்கு இல்லாைைால் இப்வ ாது எனது  னநிறலயும் 
 ாைிவிட்டது." 

இயன்ைவறர, அனு ைிக்கப் ட்ட வ ாபைல்லாம்  ா ாவுடன் எப்வ ாதும் 
இருக்கவும், பவளி இடங்கறளப் புைக்கைிக்கவும் அவர்களுக்கு இது ஓர் 
எச்ெரிக்றகயாக இருந்ைது. ஒருவரின்  னம்,  ா ாறவ ற ய ாகக் 
பகாண்டிருந்ைால், பவளிப்புை நிகழ்வுகள் எந்ை விறளறவயும் ஏற் டுத்ைாது. 
நிகழ்வுகளுக்கு  த்ைியில் கூட,  ா ாறவ ற ய ாகக் நிறனவில் பகாண்ட 
ஒருவர் ஒவர வநரத்ைில் அவற்ைிலிருந்து விலகி இருக்கிைார். "என்னுடன் 
இருப் றை ஒருவ ாதும் ைவைவிடாைீர்கள்" என்று  ா ா வ லும் கூைினார்." 

 வநாரினா, எலிெப த் இருவருடன்  ா ா, ஒரு நீண்ட வநர 
கலந்துறரயாடறல வ ற்பகாண்டார்; வ ற்கத்ைிய நாடுகளில் அவரது எைிர்கால 
 ைிகறளத் ைிட்ட ிட்டார். 

1933, ஏப்ரல் 18 அன்று காறல அறனவரும் முர்ரியிலிருந்து காரில் 
புைப் ட்டு காஷ் ீறர வநாக்கிச் பென்று, அன்று  ிற் கல் ஐந்து  ைிக்கு ஸ்ரீநகறர 
வந்ைறடந்ைனர். அவர்கள் இ ய றலப்  குைி வழியாகப்  யைித்ைவ ாது, 

ொறலயில் இருந்ை ஒரு நிலச்ெரிறவ அகற்ை வவண்டியைாயிற்று. ஆட்ரிக்கு 
எப்வ ாதுவ  உயரங்கள் குைித்ை  யம் இருந்ைவ ாைிலும்,  ா ாவுடன்  யைம் 
பெய்யும் வவறளயில் எந்ை  யமும் இல்லா ல் ெரியான  ாதுகாப்பு உைர்வு 
இருப் றை அவர் நிறனவு கூர்ந்ைார். 

முன்னைாகவவ  ஸ் மூலம் காஷ் ீர் பென்ை ஆண்  ண்டலி ( ற்றும் 

குயன்டின்), ைங்குவைற்கு நான்கு  டகு வடீுகறள வாடறகக்கு எடுத்ைிருந்ைனர். 
காஷ் ீரில் இவ்வளவு குளிராக இருக்கும் என்று ப ண்கள் எைிர் ார்க்கவில்றல. 



25 
 

இந்ைியாவில் வகாறட காலம் பவப்  ாக இருக்கும் என்ை எண்ைத்ைில் அவர்கள் 
குளிருக்குத் வைறவயான ஆறடகறள  ம் ாயிலிருந்து பகாழும்புக்கு 
அனுப் ிவிட்டனர். அங்கிருந்து முன்றைய (ைிட்டப் டி) அவர்கள் ெீனாவுக்குச் 
பெல்லவிருந்ைார்கள். ஸ்ரீநகர், கடும் குளிராக இருந்ைைால் அவர்கள் கம் ளி 
ஆறடகறள வாங்க வவண்டியிருந்ைது. வவறு எறையும் வாங்க வவண்டாம் என்று 
 ா ா அவர்களுக்கு அைிவுறுத்ைினார். எலிெப த், வ லும்  ல ப ாருட்கறள 
வாங்க விரும் ினார், ஆனால் அவர்  ா ாவின் விருப் த்ைிற்குக் கீழ்ப் டிந்ைார். 

 ா ா அவர்கறள ஸ்ரீநகரில்  ல்வவறு இடங்களுக்கு, வ ருந்ைில் 
அறழத்துச் பென்று, ஆன் ீக பொற்ப ாழிவுகறள வழங்கினார்.  ாறல 
வவறளகறள  ா ாவின் அறையில் கழித்ைனர்; அங்கு அவர்கள் இந்ைிய  ற்றும் 
வ ற்கத்ைிய இறெகறளக் வகட்டு  கிழ்ந்ைனர்; பவவ்வவறு  ாடல்களின் ஆன் ீக 
முக்கியத்துவத்றை  ா ா இறடயிறடவய விளக்கினார். 

ஒரு நாள் இரவு, அறனவரும் பநருப்பு வளர்த்து முகா ில் சுற்ைி 
அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது, வ ற்கத்ைிய நண் ர்களில் ஒருவர்  ா ாவிடம், "நீங்கள் யார் 
என்று உங்களுக்கு எப் டித் பைரியும் - நீங்கள் அறனவருக்கும் ஆைார ாக 
இருப் வர் என் றை எப் டி அைிவரீ்கள்?" என வினவினார். 

அைற்கு  ா ா, "அகனத்திற்கும் முன்மப அது எனக்குத் மதரியும். நான் 
பரொத்ொவிலிருந்து வந்மதன். அந்த நிகலயில், பரொத்ொவுைன் 
ஒன்றும்வகர ஒருவர் அவ்வாறு இருக்கும் நிகலகய அைிய முடியாது" 
என்று  ைிலளித்ைார். 

ஏப்ரல் 19 ஆம் நாள் ஸ்ரீநகரிலிருந்து நான்கு ற ல் பைாறலவில் உள்ள 
'தால்' ஏரிக்கு  டகுவடீு வழியாக  ா ா அவர்கறள அறழத்துச் பென்ைார்.  டகில் 
பெல்லும் வழியில் வைநீர்  ற்றும் ெிற்றுண்டிறய உண்டனர்;  ின்னைியில் 
இ ய றலயுடன், சுற்றுப்புை காட்ெிகள் கண்கறளக் கவர்ந்ைன. ஆனால் 
வழக்கத்ைிற்கு  ாைாக, குளிர்ச்ெியாகவும் ஈர ாகவும் இருந்ைது. "நான் எனது 
ைிைவுவகாறலத் ைிருப் ி விட்வடன்" என்று  ா ா இது குைித்துக் கருத்துத் 
பைரிவித்ைார். 

1933, ஏப்ரல் 20 ஆம் நாள் காறல,  ா ா குழுறவ 'சஷ்ொ ஷாஹி' 
வைாட்டங்களுக்கும் (இங்கு  ா ா 1930 இல் விஜயம் பெய்ைார்),  ிற் கலில் 
ஹார்வான் கிரா த்ைிற்கும் இரண்டு வ ருந்துகள்  ற்றும் காரில் அறழத்துச் 
பென்ைார். 

கிரா வாெிகளால் அறடயாளம் கண்டுபகாள்ளா ல் இருக்க  ாறு ட்ட 
வைாற்ைத்ைில் உறடயைிந்ை  ா ா, அவர் ைனிற யில் ைங்கியிருந்ை இடத்றையும் 
1929 ஆம் ஆண்டு ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்ட குறகறயயும் அவர்களுக்குக் 
காட்டினார். இமயசு சிலுகவயில் உயிர்த்துைக்கவில்கல, ஆனால் 
இந்தியாவுக்கு வந்து பல ஆண்டுகளாக அங்மக அகலந்து திரிந்தார்; அவர் 
காஷ்ெீரில் தனது உைகலத் துைப்பதுவகர உலகளாவிய பணிகயச் மசய்தார் 
என்றும், ஒரு ெகலகய சுட்டிக்காட்டி, பாபா மவளிப்படுத்தினார்; 

கிைிஸ்துவின் சைீர்கள் 'பார்தமலாமெவ்', 'ததீயஸ்' இருவரும் அவருகைய 
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உைகல அைக்கம் மசய்த இைமும் இங்மகதான் இருக்கிைது; அவர்கள் 
பாலஸ்தீனிய நாட்டிலிருந்து வந்தகதயும் மதரியப்படுத்தினார். 

காஷ் ீர், பூ ியின்  ிக அழகான இடங்களில் ஒன்ைாக இருப் ைால், ஒரு 
வ ன்ற யான ஆன் ீக சூழல் வியா ித்ைிருப் றை வ ற்கத்ைியர்கள் 
கண்டைிந்ைனர். ஹார்வானில் விவரிக்க முடியாை அற ைி நிலவுவறை 
உைரமுடிந்ைது! 

ஹார்வான்  றலயிலிருந்து ைிரும் ி வருறகயில், ஒரு குறுகிய, கந்றை 

ஆறடயுடன் ஒருவர்,  க்கப் ாறையில் அ ர்ந்து,  ாடி நடன ாடுவறையும், 

பவளிவய ஓடிவந்து அவர்களின் காறரப்  ின் பைாடர்ந்ைறையும் அறனவரும் 
கவனித்ைனர்.  ா ா அவறரப்  ார்த்ை  கிழ்ச்ெியில் புன்முறுவல் பெய்ைார். 
ப ண்களில் ஒருவர் அவருக்குப்  ைம் பகாடுக்க முன்வந்ை வ ாது,  ா ா அறைத் 
ைடுத்து நிறுத்ைினார், "அவருகைய விசித்திரொன நைத்கதகயக் கண்டு 
சிரிக்காதரீ்கள், அவர் கபத்தியம் அல்ல" என்று  ா ா எச்ெரித்ைார்.  ின்னர்  ா ா, 

இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: "அவர் ஒரு தற்காலிக முகவர்; அவர் தனது ஆன்ெீகப் 
பணிககளச் மசய்வதற்கு கபத்தியொகத் மதான்ை மவண்டிய அவசியம். 
காஷ்ெீரில் இன்னும் மூன்று முகவர்கள் உள்ளனர் - அவர்கள் 
இவகரப்மபான்ை வயதான கபத்தியக்காரத்தனம் மகாண்ைவர்கள் அல்ல." 

21 ஆம் நாள் அறனவரும் ஷிகாரெில் (ஒரு வறக  ரப்  டகு) 
நகரத்ைிற்குச் பென்று  ைியம் ஒரு ைிறரப் டத்ைிற்கும் பென்ைனர். வ ற்கத்ைிய 
அன் ர்கள் இந்ைியாவிலிருந்து புைப் ட வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய,  ா ா 
22 ஆம் வைைி விஷ்ணுறவ மும்ற க்கு அனுப் ி றவத்ைார். காறலயில்  ா ா 
அறனவறரயும் ஏரிறயச் சுற்ைி நடக்க அறழத்துச் பென்ைார். ொறலயில்  ண் 
 ிகவும் ஆழ ாக இருந்ைைைால், ஒரு கட்டத்ைில் அறனவரும் கால்நறடயாகச் 
பெல்ல வவண்டியிருந்ைது, ஆனால் இயற்றகக்காட்ெிகள் அற்புைம்.  ா ா 
அவர்களுடன் ஓடினார், புல்பவளிகளுக்கு வ வலயும் கீவழயும், வவடிக்றகயாகவும் 
 கிழ்ச்ெியாகவும் நடந்து அவர்கள் வவறு வழியில் நகரத்ைிற்குத் ைிரும் ினர். 

ஏப்ரல் 23 அன்று, ஸ்ரீநகரில் அவர்களின் கறடெி நாள். வானிறல  ீண்டும் 
வ கமூட்ட ாகவும், குளிராகவும் இருந்ைது, ஆனால்  ிற் கலில் அது  றைந்ை 
வ ாது,  ா ா அறனவறரயும் ஷாலிொர்  ற்றும் நிஷாத் வைாட்டங்களுக்கு 
அறழத்துச் பென்ைார். ஓர் இடத்ைில், ெில முஸ்லிம்கள்  ிரார்த்ைறனச் 
பெய்துபகாண்டிருந்ை இடத்ைிற்கு எைிவர அற ந்ை ப ாட்றட  ாடியில்  ா ா 
பென்று, அங்வக அ ர்ந்ைார். "நான் இங்கு இருக்கும்வ ாது  ிரார்த்ைறனச் பெய்வது 
அவர்களின் அைிர்ஷ்டம்" என்று  ா ா றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

வ ருந்ைில் ைனது இருக்றகயில் அ ர்ந்து,  ா ா, "காஷ்ெீரில் இந்தச் 
சுற்றுப்புைங்ககளப் மபாலச் சிைந்த இைங்கள் உலகில் இல்கல" என்று 
குைிப் ிட்டார். 

 டகு வடீ்டிற்குத் ைிரும் ி வந்ைதும்  ா ா கீழ்வரும் அைிவுறுத்ைல்கறள 
வழங்கினார். எலிெப த், வநாரினா இருவரும் நியூயார்க்கிற்குத் ைிரும்பு ாறு 
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அைிவுறுத்ைினார்; குயன்டின் இத்ைாலியின் ொன்ைா  ார்பகரிட்டாவுக்குப் 
புைப் டும் முன்னர்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலுக்காகக் காத்ைிருக்கு ாறு கூைினார்; 

குழுவின் இைர அன் ர்கள்  ார்பெல்லெுக்குச் பென்று  ா ாவிட ிருந்து, 
(இங்கிலாந்து அல்லது பஜவனாவாவுக்குச் பெல்வறைப்  ற்ைி) பைாறலத்ைந்ைி 
வருவது வறரக் காத்ைிருப் து, வ லும் அங்கிருந்து அவருடன் நியூயார்க்கிற்குப் 
 யைம் பெய்வது, வ ான்ைத் ைகவல்கறள அைிவித்ைார். 

1933 ஏப்ரல் 24 ஆம் நாள் காறலயில், வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் 
அறனவரும் ஸ்ரீநகரிலிருந்து காரில் புைப் ட்டு, முர்ரி வழியாக அன்று இரவு 
ராவல் ிண்டி வந்து டில்லியிலிருந்து மும்ற க்கு ரயிலில்  யைம் பெய்ைனர். 

இரண்டு நாள் ெவாரிக்குப்  ிைகு மும்ற றயச் பென்ைறடந்ைதும், வநராகக் 
கப் ல்துறைக்குச் பெல்லு ாறு  ா ா வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுக்கு 
அைிவுறுத்ைியிருந்ைார். ஆகவவ 26 ஆம் நாள் ரயில் படல்லிறய அறடந்ைவ ாது, 
மும்ற க் கப் ல்துறைக்குச் பெல்லும் ரயிலில் முைல் வகுப்புப் ப ட்டிறய 
இறைக்கு ாறு ரயில்வவ அைிகாரிகளிடம் ொஞ்ெியும் ஆைி ஜூனியரும் 
வகட்டுக்பகாண்டனர். இைற்கு ஒப்புக் பகாண்ட வ ாைிலும்,  ிரிட்டிஷ் அைிகாரி 
ைவறு பெய்து, அறை ஒப்புக்பகாள்வைற்குப்  ைிலாக, ொஞ்ெியிடம் அவதூைாக 
நடந்துபகாண்டார். ஆத்ைிர றடந்ை ஆைி, அந்ை அைிகாரியின் ைவைான 
அணுகுமுறைறயக் கண்டித்து ொஞ்ெியிடம்  ன்னிப்பு வகட்கச் வகாரினார். அந்ை 
அைிகாரி அைற்குத் ையாராக இருந்ைாலும், ெக அைிகாரிகள் இருப் ைால் அவர் 
அவ்வாறு பெய்யவில்றல. 

இந்ை வநரத்ைில்,  ா ா அலுவலகத்ைிற்குள் நுறழந்ைார். அவறரப் 
 ார்த்ைதும்,  ிரிட்டிஷ் அைிகாரி ைனது நாற்காலியில் இருந்து எழுந்து அறை 

 ா ாவுக்கு வழங்கினார். என்ன விஷயம் என்று  ா ா, ஆைி ஜூனியரிடம் 
வகட்டார், நடந்ைறை அவரிடம் கூைியவ ாது, அைிகாரிறயத் ைிட்டியைற்காக,  ா ா 
அவறர வவக ாக அறைந்ைார்.  ின்னர் கண்காைிப் ாளர்  ா ாவின் ைிருப்ைிக்கு 
எல்லாவற்றையும் ஏற் ாடு பெய்ைார், ஆனால் ெிைிது வநரம் ஆனைால் ரயில் 
படல்லியிலிருந்து இரண்டு  ைி வநரம் ைா ை ாகப் புைப் ட்டது. அைிகாரியின் 
ைவைாக இருந்ைவ ாதும், ஆைி ஜூனியருக்கு அறை பகாடுத்து  ா ா இந்ை 
வவறலறயச் பெய்ைார். 

ப ஹர்  ா ா வ ற்கத்ைியர்கறள,  கிழ்ச்ெியாக இருக்கச் பெய்ைார். 
அவர்கள்  ா ாவுடன் வெர்ந்து இருக்கும் வநரங்களுக்கான ைிட்டங்கறளப்  ற்ைி 
விவாைித்ைனர்; வரவிருக்கும்  ிரிறவப்  ற்ைிப் வ ெ வாய்ப் ளிக்கவில்றல. ஏப்ரல் 
27 அன்று, மும்ற க்கு வந்து, அவை நாளில் ' ிரிட்டானிக்கா' கப் லில்  யைம் 
பெய்ைனர். வ ற்கத்ைிய நண் ர்கள் ஆறு  ாை காலம் ைங்கியிருப் து  ைிறனந்து 
நாட்களில் முடிவுக்கு வந்ைது!  ா ா அவர்கறள வழியனுப் ிய  ின்னர்  ஞ்ெள் 
நிை சூரிய கண்ைாடியும், பைாப் ியும் அைிந்து ைனது வைாற்ைத்றை  ாற்ைிக் 
பகாண்டார்.       

 ப ஹர்  ா ா அன்ைிரவு மும்ற  நகரில் கன்ஃப க்ஷனர் இல்லத்ைில் 
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ைங்கியிருந்ைார்.  ண்டலியுடன் நாெிக் பெல்வைற்கு முன்பு ைஹனுவுக்குச் 
பென்று, இரண்டு நாட்கள் ைங்கியிருந்து அவரது எைிர்காலத் ைிட்டங்கறள 
வகுத்ைார். வகாறட கால ாக இருந்ைைால் பவப் ம் ைாங்கமுடியா ல் வ  1 ஆம் 
நாள் நாெிக் ைிரும் ி வந்ைார். குஸ்ைாஜி  ஹி ில் வாழும் ைனது உைவினர் 
ருஸ்ைம் எலாவியாவின் இல்லத்ைில் ெில நாட்கள் ைங்கச் பென்ைார். 

 காத் ா காந்ைி இன்னமும் பூனா, ஏர்வாடா  த்ைிய ெிறையில் 
அறடக்கப் ட்டிருந்ைார். வ  6 ஆம் நாள்  ா ா, ொஞ்ெி மூலம் ஒரு பெய்ைிறய, 

காந்ைிக்கு அனுப் ி றவத்ைார். 

1933 வ  14 ஆம் நாள்  ா ா நாெிக் நகரிலிருந்து ொஞ்ெி, காக்கா, ப ண்டு 
உள்ளிட்ட ெில  ண்டலியுடன் ப ஹரா ாத்ைிற்குப் புைப் ட்டார். ெ ீ த்ைில் 
உடல்நல ில்லா ல்  ருத்துவ றனயில் இருந்ை ராவ்ொவஹற யும், 

அவருடன் ைங்கியிருந்ை கலிங்கட் ெிது இருவறரயும் ெந்ைித்ைார். 
 ா ா அன்று நள்ளிரவில் மும்ற க்குச் பென்று பநருங்கிய ெில 

 க்ைர்களின் இல்லங்களுக்கு விஜயம் பெய்ைார்.  ின்னர், டாக்டர் நீலுறவச் 
ெந்ைித்து அவர் ைங்கியிருந்ை வடீ்டுக்கு எைிரில் அ ர்ந்ைிருந்ை ஒரு வாலிகயக் 
காட்டி அவர் ஒரு மெல்நிகலகய அகைந்த ஆத்ொ என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். 

வ  17 ஆம் நாள்,  ா ா அவரது பநருங்கிய  க்ைர் ஒருவரின்  றனவி 
உடல்நல ின்ைி  ருத்துவ றனயில் இருந்ைறைப்  ார்க்க, அவரது உருறவ 
 ாற்ைி  றைமுக ாகச் பென்ைார். அன்று குஸ்ைாஜிறயயும் ெந்ைித்து,  ின்னர் 
 ாறலயில்  ண்டலியுடன் பவலிங்டன் ெினி ாவில் 'பூரன்  க்ைா' என்ைத் 
ைிறரப் டத்ைிற்குச் பென்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ஒரு ப ாருத்ை ான ெிறுவறன இம்முறை ைன்னுடன் 
ஐவராப் ாவிற்கு அறழத்துச் பெல்ல விரும் ினார், வ லும் இது பைாடர் ான 
 த்ைிரிறக விளம் ரங்கறளத் பைாடர்ந்து 50 க்கும் வ ற் ட்ட ெிறுவர்கறள  ா ா 
வநரடியாகச் ெந்ைித்ைார்; ஆனால் ப ரும் ாலான ெிறுவர்களின் வயது அைிக ாக 
இருந்ைைால்  ா ா அறனவறரயும் நிராகரித்ைார். ெிைந்ை ெிறுவறனத் வைடும் 
ப ாறுப்ற   ா ா, ப ண்டுவுக்கு அளித்ைார். 

 ா ா, குஸ்ைாஜி, காக்கா, ொஞ்ெி ஆகிவயார் 1933, வ  20,  ிற் கலில் 
ரயிலில் நாெிக் ைிரும் ினர், அவை வநரத்ைில் ஆைி ெீனியர், ஜால் ாய், விஷ்ணு, 

ெகன் ஆகிவயார் அங்குக் காரில் பென்ைனர். வரும் வழியில், இகத்புரி அருகில், 

ஒரு கும் ல் காறரத் ைடுத்து நிறுத்ைி, அவர்கறள வ ாெ ாகத் ைாக்கி, 
பகாள்றளயடித்துச் பென்ைனர். நாள் முழுவதும்,  ா ா அற ைியற்ைவராக 
இருந்ைார், அவர்கறளப்  ற்ைி  லமுறை விொரித்ைார் 

மும்ற யிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு, ஒரு குைிப் ிட்ட வநரத்ைில் 
நாெிக் வரு ாறு  ா ா, ஆைி ெீனியரிடம் கூைியிருந்ைார், ஆனால், எப் டிவயா ஆைி 
ெீனியர் வரத் ைா ை ாகிவிட்டது. ெரியான வநரத்ைில் வராைைால், இந்ை 
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துரைிர்ஷ்டவெ ான ெம் வம் நிகழ்ந்ைது. இரவு 11  ைிக்கு  டு காயங்களுடன் 
வந்ை ஆைி, ஜால் ாய் இருவரும்  ருத்துவ றனயில் அனு ைிக்கப்  ட்டனர். 

குஸ்ைாஜியின் ெவகாைரர் ஸ்லாம்ென், நீண்ட கால ாக விலகி இருந்ை 
 ின்னர்,  ா ாறவச் ெந்ைிக்க இந்தூரில் இருந்து 22 ஆம் நாள் எைிர் ாராை விை ாக 
வந்ைது அறனவறரயும் ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்த்ைியது. 

 1933, வ  9 ஆம் நாள், காந்ைி ெிறையில் இருந்து விடுவிக்கப் ட்டைால், 

அவருக்குக் கடிைம் எழுைி அவர்களுக்கு இறடவய ஒரு ெந்ைிப்ற  ஏற் ாடு 
பெய்யு ாறு  ா ா, ொஞ்ெிக்கு அைிவுறுத்ைியிருந்ைார். ஆனால் காந்ைியின் 
உண்ைாவிரைம் பைாடர்ந்ைைால் ைனிப் ட்ட முறையில்  ைிலளிக்க 
முடியவில்றல. காந்ைியின் ொர் ில் அவரது நண் ர் ஒருவர் எழுைிய கடிைம் 
ொஞ்ெியின் றககளுக்கு வந்ைது. 

வ  15, 1933 

பூனா. 
அன்புள்ள ெவகாைரர் ைாைாொஞ்ெி, 

வ  9 ஆம் நாள், நீங்கள் எழுைிய கடிைம்  ைிப் ிற்குரிய காந்ைிஜியின் 
றககளுக்கு வந்ைது. அவர் உண்ைாவிரைம் ஆரம் ித்ை நாளிலிருந்து 
 ார்றவயாளர்கள் அனு ைிக்கப் டவில்றல. ஸ்ரீ  ா ா வருவைானால், அவர் 
 ா ாறவச் ெந்ைிப் ார், ஆனால் எறையும் வ ெவவா விவாைிக்கவவா முடியாது. 

இன்று, அவரது விரைத்ைின் ஆைாவது நாள். அவர் இதுவறர நல்ல 
ஆவராக்கிய ாக இருக்கிைார் என்று கூைலாம். 
 துரைாஸ் (வென்ஜி) 

இந்ைக் கடிைம் வந்ைறைத் பைாடர்ந்து,  ா ா வ  25 அன்று காந்ைிக்கு, 
 ின்வரும் பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப் ினார்: 

 காத் ா காந்ைி, 
(கவனிப்பு) வலடி ைாக்கர்ெி  ங்களா, பூனா. 

ைீண்டாற யின் காரை ாக நீங்கள் வ ற்பகாள்ளும் ப ரும் ைவத்ைின் 
ஆன் ீக முக்கியத்துவத்றை நான் அைிவவன். கறடெி முக்கிய ான கட்டமும் 
கடந்து வ ாகும். உங்களுக்கு என்னுறடய வநரடி  ார்றவயின் கீழ் 
ஆெீர்வாைங்கள். விறரவில் ஐவராப் ாவுக்குச் பெல்ல இருக்கிவைன், ஆனால் 
எப்வ ாதும் உங்களுடன் ஆன் ீக ரீைியில் இறைந்ைிருக்கிவைன்.  
அன்புடன், 

 ா ா 

ெவராஷ் வ ாட்டார் ஒர்க்ஸ் லி ிபடட், நாெிக். 
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ப ஹர்  ா ா மும்ற க்குச் பென்ைிருந்ை வவறளயில், 1933 ஜூன் 3-5 
வைைிகளில் நாெிக் 'ெர்க்கிள் ெினி ா'வில் 'அகனத்து ெத நம்பிக்கக ொநாடு' 

நறடப ற்ைது. அைற்கு  ா ாவும் அறழக்கப் ட்டார்,  ா ா கலந்து பகாள்ளாை 
வ ாதும் அவர் அனுப் ிறவத்ை பெய்ைிறய  ாநாட்டின் கறடெி நாளில் ராம்ஜூ 
பவளியிட்டார்: 

எல்லா நம்பிக்கககளின் குைிக்மகாளான முழுகெயான இகை 
உணர்கவ அகைவது வகர, நம்பிக்கக என்பது எல்லாவற்ைிற்கும் மெலாக 
நம்பிக்கக ெட்டுமெ, அகதக் குருட்டு நம்பிக்கக அல்லது மவறு எந்த 
விதொகவும் அகழக்கலாம். இகை நிகலகய அகைந்த ஒரு ெனிதனுக்கு, 

நம்பிக்கக எனும் மகள்விக்மக இைெில்கல, ஒரு ெனிதன் அவகன ெனிதன் 
என்று சந்மதகத்திற்கு இைெில்லாெல் நம்புவது மபால, ஏமனன்ைால், ஒருவர், 

விசுவாசத்தின் எல்கலககளத் தாண்டி, தன்கன எல்கலயற்ை இகை 
ஞானிகளுைன் அகையாளம் கண்டுமகாள்ளும்மபாது, எல்லா இைங்களிலும் 
மவளிப்படுவகதயும் கண்டுமகாள்கிைார்.  

ஆைி ஜூனியர், ஜால் ாய் இருவரும் ஜூன் 5 ஆம் நாள் மும்ற க்கு 
வந்ைனர், அவை நாளில்  ா ா ப வ ாறவயும் ெந்ைித்ைார். 

ெிறுவனுக்கான  ாஸ்வ ார்ட் ெரியான வநரத்ைில் வாங்க முடியு ானால், 

ராம்ஜூவின்  ைிறனந்து வயது  கன் தாதுறவ ஐவராப் ாவுக்கு அறழத்துச் 
பெல்ல  ா ா முடிவு பெய்ைிருந்ைார்.  ாஸ்வ ார்ட் அலுவலகம், ப ஹர்  ா ா 
அந்ைச் ெிறுவனுக்கு உத்ைரவாை ாக இருந்ைால் விொ வழங்க ஒப்புக்பகாண்டது, 

அவர் அறைச் பெய்ைார். ஜூன் 6 ஆம் நாள்  ா ா, ொஞ்ெி, ப ண்டு, விஷ்ணு, 

பெய்லர், ெகன், ராம்ஜூ, ைாது உள்ளிட்ட  ண்டலியுடன் பஸீன் எனும் இடத்ைில் 
அற ந்ை ஆய்வு  ங்களாவுக்குச் பென்ைார், ஆனால் காலநிறல 
உடன் டவில்றல என் ைால்  ா ா 8 ஆம் வைைி நாெிக் ைிரும் ினார். 
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ப ஹர்  ா ா, வில்லா அல்ைாச்ெியரா 1933 

ப ஹர்  ா ா, வ ார்வடாஃ ிவனா – 1933 காக்கா, ொஞ்ெி, 
பஹர்ப ர்ட், ஆைி ஜூனியர், ப ண்டு, குயன்டின் 



32 
 

ஐந்தாவது ஐமராப்பிய பயணம் – 

மபார்மைாஃபிமனா & மராம் (இத்தாலி)  
(Fifth Europe Visit – Portofino & Rome, Italy) 

மெஹர் பாபா 1933, ெூன் 10 ஆம் நாள் மும்ற க்கு வந்ைதும், 

ொஞ்ெியிடம் கப் லில் ைங்கள் அறைகளின் இறுைி முன் ைிவு 
பெய்யப் ட்டுவிட்டைா என்று வகட்டார். ொஞ்ெி ஏற்கனவவ அவ்வாறு பெய்ைைாக 
உறுைியளித்ைார்; ஆனால்  ா ா, "எல்லாம் ெரியாகிவிட்டது என்று உறுைியாக 
இருக்கிைரீ்களா? அறை நீங்கள் ைனிப் ட்ட முறையில்  ார்த்ைீர்களா?" என்று 
 று டியும் வகட்டவ ாது, ொஞ்ெி ஆ ாம் என்று உறுைியாகப்  ைிலளித்ைார். 
ஆனால்  ா ா, " ீண்டும் ஒருமுறை ெரி ார்த்து உறுைி பெய்யுங்கள்" என்று 
கூைினார். 

நம் ிக்றகவயாடு இருந்ை ொஞ்ெிக்கு,  ா ா  ீண்டும்  ீண்டும் 
வலியுறுத்ைியைால், இப்வ ாது ெந்வைகம் வரத் பைாடங்கியது. ஆனால் அது ஒரு 
ெனிக்கிழற , முன் ைிவு அலுவலகம் மூடப் ட்டிருந்ைைால் அவர்கள் புைப் டும் 
நாளான ைிங்கள் வறர அவர் அறைக் குைித்து எதுவும் பெய்ய முடியவில்றல. 

1933, ெூன் 12 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாவும்  ண்டலியும் கப் ல் 
ைளத்ைிற்குச் பென்ைனர்;  ா ாறவ வழியனுப்  ஏராள ான  க்ைர்கள் 
காத்ைிருந்ைனர். அவர்கள் ஏைிய ைருைத்ைில், படக்கில்  ா ாவின் வக ின் 
பவளிவய  ாற்ைப் ட்டிருப் றை, ொஞ்ெி கண்டு ிடித்ைார். 

 ா ாவின் வார்த்றைகளின் முக்கியத்துவத்றை இப்வ ாது ொஞ்ெி 
உைர்ந்ைார். கடறல வநாக்கி ஜன்னல் இல்லாை ஒரு ெிைிய, பவப்  ான 
அறையில்  ைிபனாரு நாள்  யைத்றைத் ைாங்க வவண்டியறை எண்ைி, 
 ா ாறவ எப் டி எைிர்பகாள்ளுவது என அவர்  யந்ைார். என்ன ைவறு 
நடந்துள்ளது என் றைக் கண்டு ிடிக்க முடியவில்றல.  ிகுந்ை ெிர த்துடன் 
அைிகாரிகள்,  ைிப்ப ண்கள் அவர்களுடன் வாைாடி (அவர்கள் ைங்கள் முழு 
 யைத்றையும் ரத்து பெய்வைாக  ிரட்டி),  ா ாவின் அறைறய பவளிப்புை ாக 
 ாற்ைி வாங்கினார். 

ப ஹர்  ா ா அவரது ஐந்ைாவது பவளிநாட்டு  யைத்ைில், 

மும்ற யிலிருந்து விக்மைாரியா நீராவி கப் லில் ொஞ்ெி, ப ண்டு, ஆைி 
ஜூனியர், காக்கா, ைாது ஆகிவயாருடன்  யைம் பெய்ைார். பஜவனாவாறவ 
வநாக்கிச் பெல்லும் இந்ைப்  யைம்  யங்கர ானது.  ா ாவின்  னநிறலயும் 
வ ாெ ாக இருந்ைது, ஏபனனில் புைிய அறை கூடத் ைறட ட்டு,  ண்டலி 
அவறரப்  ார்க்க  ிகச் ெிர  ாக இருந்ைது. அறை ெிைியைாக இருந்ைாலும் 
காக்கா  ா ாவுடன் ைங்கினார். 

வழக்கம் வ ால் இரண்டு அல்லது மூன்று  காராஜாக்கள் கப் லில் 
 யைம் பெய்ைனர், ஆனால்  ா ா யாறரயும் ெந்ைிக்க விரும் வில்றல. 
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அறடயாளம் கண்டுபகாள்வறைத் ைவிர்ப் ைற்காக,  ா ா கப் லின் ஊழியர்கள் 
இருக்கும்  குைிகளில் நடந்து பென்ைார். இருப் ினும், ஜூன் 16 அன்று கப் ல் 
ஏைனில் நிறுத்ைப் ட்டவ ாது,  ா ா ெில உள்ளூர்  ார்ெி அன் ர்கறள, 

ைரிெனத்ைிற்காகக் கப் லில் வர அனு ைித்ைார். 18 ஆம் வைைி, மும்ற யில் 
(ஜனாைி ைி  ாஜிஸ்ைிவரட்) உயர் நீைித்துறை  ைவியில் இருந்ை நானாபாய் 
ெங்மகல்வாலா, அவரது  றனவி  ற்றும்  கறனயும் குறுகிய வநரத்ைிற்குச் 
ெந்ைித்ைார். 

ஒரு வார கடல்  யைத்ைிற்குப்  ிைகு ெூன் 23 ஆம் நாள்  ா ா 
 ண்டலியுடன் மெமனாவா வந்து வெர்ந்ைார்; கிட்டி,  ின்டா இருவரும்  ா ாறவச் 
ெந்ைித்ைனர். வஹாட்டல் 'அஸ்வடாரியா ப ல்க்ராவனா'வில் இரண்டு நாட்கள் 
ைங்கிய ின், அவர்களுடன் வநாரினா, எலிெப த், அனிைா டி காவரா மூவரும் 
ஸான்தா ொர்மகரிட்ைாவில் வந்து இறைந்ைனர். 

மபார்மைாஃபிமனா நகரின்  ிரைான பியாஸ்ஸா அற ந்ை ஒரு குன்ைின் 
வ ல் இருந்து  த்ைிய ைறரக்கடறல வநாக்கி இருந்ை 'வில்லா 
அல்தாச்சியாரா'றவ எலிெப த் வாடறகக்கு எடுத்ைிருந்ைார். வில்லா 
அறனவருக்கும் இட ளிக்கும் அளவுக்குப் ப ரியைாக இல்லாைைால்  ா ா, 

 ண்டலி  ற்றும் அறனவருடன் ஜூன் 28 அன்று ொன்ைா  ார்பகரிட்டாவில் 
உள்ள  ற்பைாரு வடீ்டிற்குச் பென்ைார். 

இம்முறை இத்ைாலியில்,  ா ா அறனவறரயும் வவறுவவறு  ைிகளில் 
மும்முர ாக இருக்கச் பெய்ைார், குைிப் ாக எழுதுைல், ைட்டச்சு  ைிகறளச் 
பெய்ைல் இதுவ ான்ை  ிை வவறலகளில் ஈடு ட றவத்ைார். கிட்டியின் ெவகாைரர் 
பஹர்ப ர்ட் ஜூறல 4 அன்று ெீனாவிலிருந்து வந்ைார்; ஓட்வடா ஹாஸ்-மஹய், 

மஹடி மெர்மைன்ஸ்  ற்றும் அவரது  ைிறனந்து வயது  கள் அனகாத்தரினா 
மரால்லி ஆகிவயார் ெூரிச்ெிலிருந்து வந்ைவர்கள்;  ிலனில் இருந்து இனிட், 

வியன்னாவிலிருந்து விக்ைர், ஆலிஸ் ட்ராவ்-ஃபிஷர் ஆகிவயாரும் வந்ைிருந்ைனர். 
ஆலிஸ், ெில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நியூயார்க் நகரில் வநாரினாறவச் 

ெந்ைித்ைார்; அன்ைிலிருந்து அவர்கள் அவ்வப்வ ாது, ைவைா ல் கடிைங்கறளப் 
 ரி ாைிக் பகாண்டனர்; ஆலிறெப்  ற்ைி வநாரினா,  ா ாவிடம் 
எடுத்துக்கூைியதும்,  ா ா அவறரயும் அறழத்ைார். 

ப ாத்ைத்ைில் குழு ப ரியைாக இருந்ைது. ஆைி ஜூனியர், ொஞ்ெி, 
எலிெப த், இனிட் இவர்கள் ப ாதுவாக,  ா ா  ற்றும் ஓட்வடாவுக்கு, ைட்டச்சு 
 ைிகறளச் பெய்ைனர்; எலிெப த்,  ா ாறவக் காரில் அறழத்துச் பென்ைது 
 ட்டு ன்ைி, வரவு பெலவு கைக்குகறளயும் கவனித்து வந்ைார்; வநாரினா 
ப ாழிப யர்ப்பு, கடிைப் வ ாக்குவரத்துப் வ ான்ை  ைிகறளக் றகயாண்டார்; 

குயன்டின் ெில குைிப் ிட்ட கடிைங்கறளக் கவனித்ைார்; கிட்டி, அனிைா, டிலியா, 

வ ப ல்,  ார்கபரட்,  ின்டா, விவியன் ஆகிவயார் வடீ்டு நிர்வாக  ைிகறளப் 
 கிர்ந்து பகாண்டனர்; பஹர்ப ர்ட் ரஷ்யாவில் ைனது ொகெங்கறளப்  ற்ைி ஒரு 
கட்டுறரறய எழுைிக்பகாண்டிருந்ைார், வ லும்  ா ாவின் எழுத்துக்களிலும் 
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 ைியாற்ைினார்; காக்கா ப ண்டு இருவரும் உைவு ையாரிப் ைில் 
உைவிபுரிந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ாவின் பெய்ைிறயப்  ரப்புவைில் அறனவரும்  ிக்க 
ஆர்வத்துடன் இருந்ைனர். வநாரினாவும் கிம்வகா குழுவும் ப ஹர்  ா ாறவப் 
 ற்ைியும், அவரது வ ாைறனகள்,  ைிகள் குைித்தும், குைிப் ாக, வகலிக்குரியைாக 
இல்லா ல் இருந்ைாலும், உண்ற க்குப் புைம் ான வைந்ைிகறள,  த்ைிரிறககளில் 
பவளியிடுவைற்கு விறட அளிப் ைற்கான வநரம் இது என ஒப்புக் பகாண்டனர். 
ப ஹர்  ா ா அவரது ப ௌனத்றைக் கறலத்து, உலகுக்கு உண்ற  நிறலறய 
பவளிப் டுவைற்கு முன்பு, அவருறடய வ ாைறனகறள  க்களுக்கு எடுத்துச் 
பொல்ல வவண்டும் என் றை அவர்கள் உைர்ந்ைனர்; இறை  ா ா விறரவில் 
பெய்யப்வ ாவைாகப்  லமுறை பைரிவித்ைார். 

எனவவ, அவர்கள் வ ார்வடாஃ ிவனாவில் நடந்ை நிகழ்வுகள் குைித்ை 
 ா ாவின் கூற்றுகறளயும் ைகவல்கறளயும் ஒருங்கிறைத்து, மகள்வி - பதில் 
வடிவில் ையாரிப் ைில் மும்முர ாக இருந்ைனர். அவர்களில் நான்கு வ ர் 
அங்கிருந்ை நூலகத்றை அலுவலக ாகவும், ைட்டச்சு  ைிகளுக்காகவும் 
 யன் டுத்ைினர். 

அனிைா, குயன்டின் இருவரும் கலகலப்புடன்  கிழ்ச்ெியான 
ைனித்ைன்ற  பகாண்டவர்கள், வ லும்  ா ாறவச் ெிரிக்க றவப் ைற்காக 
வவடிக்றகயான கறைகறளயும், நறகச்சுறவ துணுக்குகறளயும் விருந்ைாக 
அளித்துவந்ைனர். ஓர் அழகான  ிற் கல் சூரிய ஒளியில் அன் ர்கள்  ா ாவுடன் 
வில்லா அல்ைாச்ெியாராவின்  டிகளில் அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது, ைிடீபரன  ா ா, 

அனிைாறவப்  ார்த்து இவ்வாறு கூைினார், "உங்களுக்குத் பைரியும், நான் 
கடவுளாகவும்  னிைனாகவும் இருக்கிவைன் என்று!"  

 ா ா கூைியது அனிைாவுக்கு அைிர்ச்ெியாக இருந்ைது, "கடவுள் 
என்னபவன்று எனக்குத் பைரியாது” என  னைில் நிறனத்துக்பகாண்டு,  ா ாறவப் 
 ார்த்து, “ஆனால்,  ா ா டார்லிங், நான் உங்கறள ஒரு  னிைனாகப் புரிந்து 
பகாள்ளாை வ ாது, உங்கறளக் கடவுளாக நான் எப் டிப் புரிந்து பகாள்ள முடியும்?" 

என்ை வகள்வியுடன் வ லும் கூைினார், "ஓ,  ாருங்கள்  ா ா, அது ஒரு 
ப ாருட்டல்ல. நாங்கள் அறனவரும் ைவறு பெய்கிவைாம். நீங்கள் உங்கறள 
கடவுள் என்று அறழக்கலாம் - நீங்கள் விரும் ியறைக் கூைலாம், இது 
உண்ற யில் ஒரு ப ாருட்டல்ல. நான் உங்கறள எப்வ ாதும் வநெிக்கிவைன்." 

 ா ா ப ௌன ாகச் ெிரித்துக்பகாண்வட ொஞ்ெிறய அறழத்ைார். அவரும் 
ைறலறய அறெத்ைவ ாது,  ா ா றெறகயால் பைரிவித்ைார், "என்ன றைரியம்… 
அனிைா கூைியது  ிகவும் ஆச்ெரிய ாக உள்ளது! நான் என்றன எப் டிக் 
கூைினாலும் அது ஒரு ப ாருட்டு இல்றலயாம்… நான் பொல்வைில் ைவறு 
இறழத்ைிருக்கலாம்... நான் ஒவர வநரத்ைில் கடவுள்  னிைன் என் தும் 
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முக்கிய ில்றலயாம்… அவர் அறைப்  ற்ைி முற்ைிலும் அலட்ெிய ாக 
இருக்கிைார்!" 

வ ார்வடாஃ ிவனாவில் நாட்கள், வ றடநாடகம், இறெ நிகழ்ச்ெிகள், நல்ல 
உைவு  ற்றும் இறை- னிைனின் வைாழற யில் அவருடவன இருக்க வவண்டிய 
சூழ்நிறலயில் கழிந்ைன. ஆனாலும்,  ா ாவின் முன்னிறலயில் அவருடன் 
எப்வ ாதுவ  இருந்ைைால், அவர்களின் உைடுகள் மூடிவய இருந்ை அவை 
வவறளயில் அவருறடய அன் ின் பநருப் ில் அறனவரும் எரிந்து 
பகாண்டிருந்ைனர். எல்லா வநரங்களிலும் புன்னறகக்கும் முகத்துடன், 

ெ நிறலறயப்  ரா ரிப் து என் து பநருப்புடன் விறளயாடி,  கிழ்ச்ெிறயப் 
ப றுவது வ ான்ைது. இறை  னிைனுடன்  க்ைர்கள் இவ்வாறு ஒன்ைிறைந்து 
வாழும் வாய்ப்பு கிறடக்கும் வவறளயில்  ட்டுவ  இத்ைறகய அனு வம் 
ொத்ைியம். 

வ ார்வடாஃ ிவனாவில்  ா ா ைங்கியிருந்ைவ ாது, குளிர்ந்ை நிலபவாளி 
இரவில், ஒளிரும் நட்ெத்ைிரங்களும்  ிரகாெித்ைன.  ாறலப்ப ாழுைில் 
வில்லாறவச் சுற்ைி வியா ித்ை நிெப்ைத்ைில், பூ ியில் அற ைி  ற்றும் 
 கிழ்ச்ெியின் பெய்ைிறய  னிைகுலத்ைிற்குத் பைரிவிப் து வ ாலத் வைான்ைியது. 
வான்நீல நிைச் ெட்றட அைிந்து,  ிகவும் அழகாக, அற்புை ாகத் வைாற்ை ளித்ை 
 ா ாறவச் சுற்ைி,  ிரிய ானவர்களும்  ண்டலியும் கூடினர். அற ைியான 
சூழ்நிறல ஓர் இனம்புரியாை வ ாறைறய அளித்ைதுவ ால அறனவரும் 
ப ய் ைந்து ெிறலயாக இருந்ைனர். 

 ா ாவின் முகத்ைில் ெந்ைிரன்  ிரகாெித்ைது; அற்புை ான  ல்லியின் 
வாெறன வெீியது,  ின்னைியில் ெிகாடெின்  ாடல்கள் ஒலித்ைன. "இது 
 ா ாவுடன் இருந்ை  ிகவும் அருற யான வநரம்,  ிக அழகான ைருைங்களில் 
ஒன்ைாகும்" என்று டிலியா நிறனவு கூர்ந்ைார். "நாங்கள் அங்வகவய 
அ ர்ந்ைிருந்வைாம், ஒரு வார்த்றைக் கூட பவளிவரவில்றல." 

 ா ாவின் புன்னறக நிறைந்ை முகமும், அறலயாய்  ாயும் முடியும் 
ஒளியின் கைிர்களால்  ிரைி லிப் றைக் கண்டனர். காலமும் கடந்ைது. "சூரியன் 
ெிரித்துக் பகாண்டிருக்க, அவரது புன்னறக அன் ர்களின் இையங்கறள கவர்ந்ைது; 

' ிரிய ான  ா ா, நீங்கள் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிைரீ்கள்!'" என்று இையங்கள் 
கூக்குரல் விடுத்ைன. 

அறனவரும் அவறரவய உற்று வநாக்கிக்பகாண்டிருந்ைனர். ெிைிது 
வநரத்ைிற்குப்  ிைகு  ா ா அற ைியாக உள்வள பென்ைார். அவரது ப ௌன கீைம் 
அறனவருள்ளும் எைிபராலித்ைது, அவருறடய கம் ரீ வடிவத்ைின் பவளிப் ாடு 
அவர்களின் இையங்களில் எப்ப ாழுதும் ரீங்காரம் பெய்ைது. அறனவரும் 

ைத்ை து  டுக்றகக்குச் பென்ைார்கள், ஆனால் அவர்களால் எப் டித் தூங்க 
முடியும்? அவருறடய  கிற யால் ஆட்பகாள்ளப் ட்டு அைிவலவய 
ஆழ்ந்ைிருந்ைனர். கிருஷ்ைரிடம்  யங்கிய அர்ஜுனறனப் வ ாலவவ, அவர்களும் 
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இறை- னிைனின் அழகு  ற்றும்  கிற யால் வெீகரிக்கப் ட்டு ப ய் ைந்து 
காைப் ட்டனர். 

இது, அவரது உண்ற யின் உருவான  ர ாத் ாவின்  கிற , அைில் 
ஒரு ெிைிய அம்ெத்றை அவர் இந்ை இரவில், வடீ்டின் ப ாட்றட  ாடியில் 
அறனவருக்கும் பவளிப் டுத்ைினார். 

இந்ைப்  றழய வில்லாவில் ெிைிது காலம் ைங்கியிருந்ை  ிைகு, ெில 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள்  ிகவும்  ாறு ட்ட இயல்புறடய அனு வங்கறளக் 
பகாண்டிருந்ைனர். ஒருவர், வடீ்டில் யாவரா கண்ணுக்குத் பைரியா ல் 
நட ாடியைாகவும், ைனக்கு முன்னால் நின்ை உருவம் வ லும் வ லும் உயர ாக 
வளர்ந்ைைாகவும் கூைினார்; தூங்கும்வ ாது ைறலமுடிறய இழுத்ைைாக 
 ற்பைாருவர் முறையிட்டார்; இன்னுப ாருவர் வித்ைியாெ ான ெத்ைத்றைக் 
வகட்டார். இந்ைக் கறைகள் காதுகளில் ரீங்காரம் பெய்ய, அடுத்ை நாள் இரவில், 

டிலியா வ ய், வ ய் என்று கத்ைினார். இது, தூய்ற யான காற்றை 
சுவாெிப் ைற்காக,  ார்கபரட் எைிர் ஜன்னலுக்கு பவளிவய ொய்ந்ைவ ாது எழுப் ிய 
ெத்ைம் என்று பைரியவந்ைது. 

அடுத்ை நாள், அவர்கள் நடந்ைறை  ா ாவிடம் பைரிவித்ைவ ாது, 

"உங்களில் நான் விரும்பும் ஒரு விஷயம், வ ற்கத்ைிய ெீடர்களின் றைரியம்!" 
என்று கூைினார். 

இருப் ினும், வில்லாவில் ஒரு வ ய் இருப் றை  ா ா 
உறுைிப் டுத்ைினார். முைல்  ாடியில் வடீ்டின்  ின்புைம்  ா ாவின்  டுக்றகயறை 
இருந்ைது. அவரது அறைவயாடு இறைக்கப் ட்டிருந்ை  டிக்கட்டு, கீவழ ைளம் 
வறரச் பென்று, வில்லாவிற்கு பவளிவய பெல்ல வழிவகுத்ைது. ஒருமுறை 
நள்ளிரவில், காக்கா இரவு காவல் புரிந்ைவ ாது,  ா ா ைிடீபரன எழுந்து, ைனது 
காலைிறய அைியா ல், விளக்கும் இல்லா ல், அறைறய விட்டு பவளிவயைி, 
 டிக்கட்டில் இைங்கி இருட்டில்  றைந்ைார். காக்கா அவறரப்  ின்பைாடர்ந்ைார், 

ஆனால்  ா ா ஏவைா வவறலச் பெய்கிைார் என் றை உைர்ந்ை அவர்,  டிக்கட்டின் 
கீவழ காத்ைிருந்ைார்.  ா ா விறரவில்  ீண்டும் வைான்ைி ைனது அறைக்குத் 
ைிரும் ினார். நள்ளிரவில் இறை ஏன் பெய்ைீர்கள் என்று காக்கா அவரிடம் வகட்க, 

 ா ா இவ்வாறு விளக்கினார், "இந்ை வடீ்டில் ஒரு நட ாடும் ஆவி இருந்ைது. 
அவர் ஒரு நல்ல  னிைர், ஆனால் அவர் கடவுறள அவ ைித்ைைால் சு ார் 500 
ஆண்டுகளாக  னிை உடல் இல்லா ல் ஆவியாக அறலகிைார். இன்று நான் 
அவறர விடுவித்வைன், அைனால் அவர்  ீண்டும் ஒரு  னிை உருவத்றை எடுக்க 
முடியும்." 

ொன்ைா  ார்கரிட்டாவில் பெய்ைறைப் வ ால,  ா ாவின் அறையில் 
இரவு ைங்க முடியு ா என்று  ின்டா  ீண்டும்  ா ாவிடம் வகட்டார், ஆனால் 
 ா ா இந்ை முறை அறை அனு ைிக்கவில்றல. 

இந்ை வருறகயின் வ ாது  ா ாவுடன் ைங்குவைற்காக, வைாட்டத் 
பைாழிலாளர் ஒருவரின்  கன் ஆல்பர்டிமனா என்ை இத்ைாலிய ெிறுவன் 
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அல்ைாச்ெியாரா வில்லாவுக்கு அறழத்து வரப் ட்டான். விறரவில்,  ா ா வராம் 
நகருக்கு ஒரு குறுகிய  யைத்றை முடிவு பெய்ைார், அவருடன் வநாரினா, 

எலிெப த்,  ின்டா, கிட்டி, பஹர்ப ர்ட், ப ண்டு, ொஞ்ெி, ெிறுவர்கள் ைாது, டிவனா 
பெல்ல இருந்ைனர். புைப் டும் முன்,  ா ா வில்லாவில் இருந்ைவர்களிடம் அவர் 
ைிரும் ி வரும்வ ாது  ா ாவுக்காக ஒருெில நறகச்சுறவயான குறுநாடகங்கறளத் 
ையாரிக்கும் டிக் கூைிச்பென்ைார். 

1933 ஜூறல 6 நாள் நள்ளிரவில், எலிெப த்  ா ாறவ ரயில் 
நிறலயத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். ரயிலில் நுறழவைற்கு முன்பு  ா ாவின் 
உடல்நிறல  ிகவும் வ ாெ ாக இருந்ைறை உைர்ந்ைார், ஆனால்  றுநாள் 
காறலயில் வராம் வந்ைவ ாது, அவர் நன்ைாக இருந்ைார். உைல் மநாய் எப்மபாதும் 
பாபாவின் எந்தமவாரு முக்கியொன ஆன்ெீக பணியிலும் முன்மனாடியாக 
இருக்கும். 

வராம் நகரில்  ா ா வஹாட்டல் எலிஸீயில் ைங்கியிருந்ைார்; அங்கு,  ா ா 
வநாரினாறவ அறழத்து இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: "நான் உண்ற ப்ப ாருறளத் 
வைடும் ந ர்கறளத் பைாடர்பு பகாள்ள விரும்புகிவைன், ஆனால் நான் இன்று 
 ட்டுவ  அவர்கறளச் ெந்ைிப்வ ன். இன்று  ிற் கல் மூன்று  ைிக்கு அவர்கறள 
வநரடியாகச் ெந்ைிப் ைற்கு ஏற் ாடு பெய்யுங்கள்." 

காறல உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ா வராம் நகரின் ஏழு  றலகறள, காரில் 
சுற்ைி வந்ைார்,  ின்னர் அறனவரும் மஸயின்ட் பீட்ைர்ஸ் மபஸிலிக்காறவக் 
காை வட்டிக்கன் நகருக்குச் பென்ைனர். ைறலமுடிறய  றைக்க  ா ா ஒரு 
ஃ ிரஞ்சு பைாப் ிறய அைிந்ைிருந்ைார், அறை அகற்ை அவர் விரும் வில்றல; 

ஆனால் வைவாலயத்ைிற்குள் நுறழய வவண்டியிருந்ைைால்,  ா ா முழு குழுவால் 
சூழப் ட்டு, அவரது வைாற்ைத்றை  றைத்துக் பகாண்டார்.  ா ா ப ரிய 
வைவாலயத்ைிற்குள் நுறழந்து அைன் கீழ்புை குவி ாடத்ைின் ற யத்ைில் 
நின்றுபகாண்டு, நான்கு ைிறெகறளயும் றக றெறககளால் அறடயாளம் 
காட்டினார். 

 ின்னர்  ா ா, விறரவாக வ ற்கு வாெலின் வழியாக பவளிவயைினார், 

வநர்த்ைியான ஓவியங்கள், ெிறலகறளப்  ார்க்க  ா ா எவறரயும் 
அனு ைிக்கவில்றல; அவற்ைில் ஒன்று மைல்லா ராபியாவால் ெிற்  ாக 
வடிவற க்கப் ட்ட ொமைானா  ற்றும் கிைிஸ்துவின் பியட்ைா ெிறல ('ைி 
 ிராக்கல்' நாடகத்ைில் வநாரினாவின் ' ாைிரி'  ாத்ைிரம்).  

 ின்னர்  ா ா மகபிமைாலின் ஹில், ஃமபாரம், மகாமலாஸியம் 
ஆகியவற்றைப்  ார்றவயிடச் பென்ைார், அங்வக அவர் ெில நி ிடங்கள் 
அற ைியாக நின்ைார்.  ின்னர், மபனிட்மைா முமசாலினியின் அலுவலகத்றை 
இரண்டு முறை காரில் சுற்ைி வரு ாறு அைிவுறுத்ைினார்.  

ரஷ்ய புரட்ெிக்கு முன்னர் தூைராக இருந்ைவ ாது ைனது கைவருடன் 
வரா ில் வெித்து வந்ைைால், அன்று  ிற் கல் வநர்காைல்களுக்கு ஏற் ாடு 
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பெய்யு ாறு  ா ா வநாரினாவிடம் வகட்டுக் பகாண்டார். துரைிர்ஷ்டவெ ாக, அவர் 
கடந்ை  ல ஆண்டுகளாக இத்ைாலியில் இல்றல, வ லும் பநருங்கிய 
நண் ர்களுடனான பைாடர்ற யும் இழந்துவிட்டார். பைாறலவ ெியில்  க்கறள 
அறழத்து, ஒரு இந்ைிய ஆன் ீக குருநாைறரச் ெந்ைிக்க அவர்கறள 
வற்புறுத்துவது அத்ைறகய குறுகிய வநர அைிவிப் ில் ொத்ைிய ற்ைது. வநாரினா 
32 ந ர்களின் ப யர்களின்  ட்டியறலத் ையார் பெய்து,  ா ாறவச் ெந்ைிக்க 
ைகுைியானவர் என்று கருைி, உறுைி பெய்வைற்கு முன்பு அறை  ா ாவிடம் 
ெ ர்ப் ித்ைார். 

 ா ா அந்ைப்  ட்டியறலப்  ார்த்து, மூன்று ந ர்கறளத் வைர்ந்பைடுத்ைார். 
அவர்களில் ஒருவர் ரஷ்ய இராணுவ அதிகாரி, இரண்டாவது ஓர் எளிய, நல்ல 
உள்ளம் மகாண்ை இத்தாலியன், இறுைியாக ஓர் உலக தத்துவ மபராசிரியர். 
வநாரினாவுக்கு முைல் இருவறரயும் அறழத்து வந்ைைில் எந்ைப்  ிரச்ெிறனயும் 
இல்றல;  ா ாவுடனான அவர்களின் ெந்ைிப்புகள் அவர்களுக்குச் ெிைப் ாக, 

 யனுள்ளைாக இருந்ைன; ஆனால் வ ராெிரியரின் அணுகுமுறை முற்ைிலும் 
 ாைாக இருந்ைது. ப ஹர்  ா ாவுடனான இந்ை இளம் ைத்துவஞானியின் 
ெந்ைிப்ற  வநாரினா ஒருமுறை விவரித்ைார்: 

உண்ற யான குருநாைர் ஒருவறரப்  ற்ைித் பைாறலவ ெியில் நான் 
உற்ொக ாக விளக்கியறைக் வகட்ட ின்னர், அவறரப் ப ாறுத்ைவறரயில் 
ெந்வைகத்ைிற்கிட ான  னிைறரச் ெந்ைிக்க  றுத்துவிட்டார். ெத்ைியத்றைத் 
வைடுவைில் அவர்  ிகவும் றைரிய ான, ொகெக்காரராக இருக்க வவண்டும் என்று 
நான்  ரிந்துறரத்ைவ ாது, அவர் வருவைாக ஒப்புக்பகாண்டார். 

 ைியம் இரண்டு  ைிக்கு வஹாட்டல் எலிஸீயில், அவர்  ா ா 
முன்னிறலயில் வந்து நின்ைார்;  ா ாறவச் ெந்ைிப் ைற்கு முன்பு அவர் 'உங்கள் 
ைனித்துவ ான  னிைர்' என்று  ிகவும் முரண் ாடாக முறையிட்டார். அவரது 
அணுகுமுறை ஆைவத்துடனும், குறைகாணும்  னப்வ ாக்குடனும் இருந்ைது. 
அவர்  ா ாறவ உைர்ச்ெியற்ை முறையில்  ார்த்ைார், ஒரு பெய்ைித்ைாள் 
கட்டுறரக்கான குைிப்புகறள எடுத்துக்பகாள்வது வ ால் அவறர எறட வ ாட்டார். 

பாபா, அவருக்மக உரித்தான இகணயற்ை, எளிகெயான முகையில் 
அவகர அெருொறு அகழத்தார். இளம், புலகெ வாய்ந்த மபராசிரியரின் 
ெனம் அகலபாயத் மதாைங்கியது. அவர் பாபாவின் 'அைிகவத்' தூண்டிவிட்டு 
ஆய்வு மசய்ய ஆயத்தொனார். அவருகைய நிகலப்பாட்டில் இருந்து, 

மகள்விக்கு மெல் மகள்வியாகக் மகட்ைார். ெிகவும் சிக்கலான இந்தக் 
குறுக்குக் மகள்விகளுக்கு, பாபா அத்தககய மதளிவான ஞானத்மதாடு, 

சுருக்கொக, கிட்ைத்தட்ை 'கற்களில் மபாைிக்கப்படும் வாக்கியங்கள்' மபாலப் 
பதிலளித்தார்; மொழிமபயர்ப்பாளராக இருந்த நான், மதய்வகீ நற்மசய்தி 
உயிமராடு வருவகதப் மபால் உணர்ந்மதன்! 

ஆனால் வ ராெிரியர் ைிருப்ைி அறடந்ைவராக இல்றல. அவர் 
ஏற்றுக்பகாள்ளும்  னநிறலயிலும் இல்றல.  ா ாவின் தூய ஞானத்ைின் 
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வநர் றையான உைர்றவ அவரால் புரிந்து பகாள்ள முடியவில்றல. இருற  
ைன்ற யின் வ ாராட்டத்ைில் அவரது  னம் பைளிவற்று காைப் ட்டது. ைிடீபரன, 

கட்டுப் டுத்ை முடியாை உள் வகா த்ைால் தூண்டப் ட்ட அவர்,  ா ாறவக் 
குறுக்கிட்டு, அவராகவவ உருவாக்கிய ைனது இக்கட்டான நிறலக்கு ஒரு முடிவு 
பகாண்டு வந்ைார். இந்ை வார்த்றைகவளாடு அவர் என்னிடம் ைிரும் ினார், "அவர் 
எனக்கு, புைிய  ைில்கள் எறையும் ைரவில்றல என்று உங்கள் குருநாைரிடம் 
பொல்லுங்கள். உண்ற ப்ப ாருறளப்  ற்ைிய  றழய, வைய்ந்துவ ான 
சூத்ைிரத்றை அவர்  ீண்டும் கூறுகிைார்!" 

அவரது மதய்வகீ ஆனந்தத்தில் சலனெற்ை நிகலயில் இருந்த பாபா, 

மவறுெமன, அருள்நிகைந்த நககச்சுகவயுைன் புன்னககத்து, உற்சாகொன 
ெனிதனின் தகலயில் அவரது கககய கவத்து, இந்தச் சங்கைொன 
சூழ்நிகலகய உைனடியாகத் தரீ்த்து கவத்தார்; கண்களில் ஆழொக 
உற்றுமநாக்கி, ெனப் புயகல ஒமர மநாடியில் அைக்கிவிட்ைார். ெனிதனின் 
வாழ்வின் ஆற்ைகல ஆழொன உள்மபாருளின் சக்திமயாடு 

பரிொைிக்மகாள்வது மபாலத் மதான்ைியது. ெனதின் எதிர்விகன 
ெனப்பான்கெகய நிறுத்துவது மபால, அவர் ஆழொகச் சுவாசிக்க 
ஆரம்பித்தார். அவர் என் கண்களுக்கு முன்பாக, பாபாவின் அருகளப் மபற்று 
முற்ைிலுொக ொற்ைப்பட்ை மதாற்ைத்தில் இருந்தார். 

உைர்வு நிறலயின் விரிவாக்கத்ைின் உடனடி பெயல் நறடப ற்ைது. 
ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ிைகு, அவர் ைனது இயல் ான நிறலறய  ீட்படடுத்து, 

 ா ாறவச் ெிரந்ைாழ்த்ைி வைங்கியவ ாது, பைய்வகீ ைீர்த்ைத்ைால் 
புனிை ாக்கப் ட்டது வ ால், "எல்லா வகள்விகளுக்கும் அன்பு ஒன்றுைான்  ைில் 
என்று எனக்குத் பைரியும். அன்பு உண்ற யானது என் றை நீங்கள் உைர 

றவத்ைீர்கள். அன் ினால்  ட்டுவ  ைனிந ரின்  ிரச்ெிறனகள், இருற  ைன்ற  
 ற்றும் வாழ்க்றகயின் வ ாராட்டறைப் வ ாக்கமுடியும்." 

 ா ாவின் முன்  ண்டியிட்டு, "என் முழு வாழ்க்றகறயயும் எடுத்து, 

நீங்கள் அறைப்  யன் டுத்துங்கள்" என்ைார். 
அைற்கு  ா ா, "குழப்பெகைய மவண்ைாம்; மபாராை மவண்ைாம். 

உங்கள் வாழ்க்ககயின் முகைகய ொற்ைவும் மவண்ைாம், ஆனால் 
கைவுமளாடு ஒன்ைாக இருக்க மவண்டும் என்ை ஏக்கத்கத உருவாக்க உங்கள் 
முழு இதய உணர்மவாடு முயற்சி மசய்யுங்கள். இந்த ஏக்கம் உங்ககள, 
பரொத்ொகவப் பார்க்க கவக்கும்" என்று  ைிலளித்ைார். 

அவறர எச்ெரித்ை  ா ா, "நான் இப்மபாது உங்களுக்கு அளித்தக் காட்சி 
நீடிக்காது, ஆனால் நீங்கள் உண்கெகய மெலும் மெலும் 
புரிந்துமகாள்வரீ்கள். நீங்கள் அதில் இன்னும் ஆழொகச் மசல்வரீ்கள்; தக்க 
மநரத்தில், நீங்கள் ெனிதகுலத்திற்குப் மபரும் மசகவகயப் புரியும் 
வாய்ப்கபயும் மபறுவரீ்கள்." 

வ ராெிரியர்  ா ாவின் அறைறய விட்டு பவளிவயைிய  ிைகு, மூடிய 
கைவுக்கு முன் ாக ெிைிது வநரம் நின்ைார். கண்களில் கண்ைரீுடன் அவர் 
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என்னிடம், "நான் கடவுறளப்  ார்க்க வவண்டாம் என்று நிறனத்வைன்! என்றன 
வரவறழத்ைைற்கு  ிக்க நன்ைி. ையவுபெய்து அவருக்காக நான் என்ன பெய்ய 
முடியும் என் றை எனக்குத் பைரியப் டுத்துங்கள். நான் அவருக்குச் வெறவச் 
பெய்யக் காத்ைிருக்கிவைன்." கன்னங்களில் வழிந்ை கண்ைறீரத் 
துறடத்துக்பகாண்டு வ ராெிரியர் ப துவாக பவளிவயைினார். 

ப ஹர்  ா ா வைர்ந்பைடுத்ை மூவறரயும் ெந்ைித்ைப்  ின்னர்,  ா ாவும் 
குழுவும்,  ிர ல ானவர்கள் ஒன்றுகூடும் 'அராக்மனா அல் மகார்மஸா' என்ைப் 
புகழ்ப ற்ை கஃவ க்குச் பென்ைனர். அங்கு அரெியல்வாைிகளும்  ல்வவறு 
துறைகறளச் ொர்ந்ை ந ர்களும் அ ர்ந்து எஸ் ிபரவொ வகாப்ற கறளக் 
றகயில் ஏந்ைிய வண்ைம் அன்றைய  ிரச்ெிறனகள் குைித்து விவாைித்ைனர். 
வராம் நகரத்ைின்  ர ரப் ான ற யத்ைில் இந்ைக் கஃவ  அற ந்துள்ளது. அவர்கள் 
நறட ாறை வ றெகளில் அ ர்ந்து வரால்ஸ், வகக்குகள், எலு ிச்றெ குளிர் ானம் 
வ ான்ைறவ ஏற் ாடு பெய்ைனர். ைிரள் ைிரளாக  க்களும், வ ாக்குவரத்தும் கடந்து 
பெல்வறை,  ா ா  ார்த்துக்பகாண்டிருந்ைார், அவருக்கு இருபுைமும் அ ர்ந்ைிருந்ை 
 ின்டா, வநாரினா இருவருடனும் உறரயாடினார். 

 கிழ்ச்ெியாக உறரயாடிக்பகாண்டிருந்ை வவறளயில், ெிவப்பு நிை ஃ ியட் 
 ாற்ைத்ைக்க காரில்,  ஞ்ெள் நிை முடியுடன் கூடிய, ப ரிய ைிடகாத்ைிர ான 
நடுத்ைர வயது  னிைர், அவர்கள் அருவக ப துவாக ஓட்டிவந்ைார். இவர் 
ஐவராப் ாவில் ைனது வநரடி முகவர் என்று  ா ா  ின்னர் விளக்கினார், அவறர, 
கிைிஸ்டியாமனா என்று குைிப் ிடுகிைார். வார்ொவில் பஹர்ப ர்ட் பைாடர்பு 
பகாண்ட  றைமுக முகவர், கிைிஸ்டியாவனாவிட ிருந்து உத்ைரவுகறளப் 
ப ற்ைார். கிைிஸ்டியாவனா ைனது  றனவியுடன் வரா ில் வெித்து வருகிைார், 

ஆனால் அவரது ஆன் ீக நிறல  ற்ைி  றனவிக்கு எதுவும் பைரியாது என்று 
 ா ா குைிப் ிட்டார். ைிடீபரன  ா ா அவர்களிட ிருந்து 'ெகைந்து' விட்டார்; உடல் 
 ட்டும் அருகில் இருந்ைது. உடன் வந்ைவர்கள் அறனவரும்  ா ாறவ வநாக்கித் 
ைிரும் ி அ ர்ந்ைனர். ெிைிது வநரத்ைில் அவரது கண் இற கள் அறெந்து 
 ளிச்ெிட்டன; அப்வ ாது அவர் புைப் ட வவண்டிய வநரம் இது என் றைக் குைிக்கும் 
வறகயில் எழுந்து நின்ைார்.      

  ா ா  றைமுக ாக ஒருவரும் கண்டுபகாள்ளாை முறையில் 
உறடயைிந்ை வ ாைிலும், ொறலயில்  லர் அவறர உற்று வநாக்கினர்.  ா ாவும் 
குழுவும் உடவன அருகிலிருந்ை ஒரு ைிறரயரங்கிற்கு, 'றவயிட் வஷவடாஸ்' என்ை 
ைிறரப் டத்றைப்  ார்க்கச் பென்ைனர்: இது ஒரு  கிழ்ச்ெியான ைிறரப் டம்,  ா ா 
குைிப் ாக அைன் ஹவாய் நடனங்கறள ரெித்ைார்.  ின்னர் அறனவரும் 
வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ி வந்து  டுக்றகக்குச் பென்ைனர், ஆனால்  ா ா இரவு 
முழுவதும் ஆன் ீக உயர் ைளங்களில்  ைி புரிந்ைார். 

அடுத்ை நாள் காறலயில்  ா ா, "வரா ில் எனது  ைி நிறைவுக்கு வந்ைது. 
நான் எைிர் ார்த்ைறை விட விறரவாகவவ முடிந்துவிட்டது. இன்று  ிற் கல் நாம் 
ொன்ைா  ார்பகரிட்டாவுக்கு ைிரும்  வவண்டும்" என்று குைிப் ிட்டார்.
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 வ ார்வடாஃ ிவனாவிலிருந்து வராமுக்குச் பெல்வைற்கு முன்பு,  ா ா 
கடுற யான உத்ைரவுகறளப்  ிைப் ித்ைிருந்ைார், "பவளியிலிருந்து வவறு எவரும் 
வில்லாவுக்கு உைவுக்காக வரக்கூடாது, வைவ தூைர் வகப்ரியல் கூட 
அனு ைிக்கப் ட ாட்டாது!" ஆனால் அந்ை நாள், ஜூறல 8, 

வ ார்வடாஃ ிவனாவிலிருந்து ஒரு பைாறலத்ைந்ைி மூல ாக 'எவவரனும்  ைிய 
உைவுக்கு வரலா ா' என்று வகட்கப் ட்டது. "வைவதூைர் வகப்ரியலுக்குக் கூட 
அனு ைி இல்றல என்று பைளிவாகக் கூைியவ ாதும், இன்னும் அவர்கள் 
வகட்கிைார்கள்!" என்று  ா ா ெிடுெிடுத்ைார். 

காறல உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ாவும் குழுவும் நகரத்றை இரண்டு 
கார்களில் சுற்ைி வந்ைனர். பெயின்ட் ஜான் வலட்டரனின் அரண் றன,  ெிலிக்கா, 

வராம் நீரூற்றுகள், வட்டிக்கன் அருங்காட்ெியகம், வவறு ெில காட்ெியகங்களுக்கும் 
பென்ைனர்.  ா ா உண்ற யில் காட்ெியகங்களின் ைாழ்வாரங்கள் வழியாக 
வவக ாக நடந்து,  ின்னர் ‘ெிஸ்றடன்’ வெப் லில் அ ர்ந்ைார். ஆர்வமுள்ள, 

ப ண்டு அவரிடம் வ ாப்ஸ், கார்டினல்கள்  ற்றும் உச்ெவரம்ற  வறரந்ை 
கறலஞரான ற க்வகவலஞ்ெவலாவின் ஆன் ீக முக்கியத்துவம் குைித்துக் 
வகட்டார். "இன்று, இந்ை இடம் உண்ற யிவலவய ஆெீர்வைிக்கப் ட்டுள்ளது" என்று 
 ட்டுவ   ா ா கருத்துத் பைரிவித்ைார். 

 ைிய உைவுக்குப்  ிைகு பவப் ம் அைிக ாக இருந்ைது. வநாரினா ஒரு 
ெில வநரடி வ ட்டிகறள ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார், ஆனால் வரா ானியர்கள் குைித்ை 
வநரத்ைில் வரா ல், ைா ை ாக வந்ைனர்.  ா ா வநாரினாவிடம், "அவர்கள் 
ெரியான வநரத்ைில் வராைைால், நான் அவர்கறளச் ெந்ைிக்க  ாட்வடன்" என்று 
கூைினார். இருப் ினும், வநாரினா  ா ாறவ  ன்னிக்கும் டி வகட்டுக்பகாண்டார், 

அவர் ஒரு ெில ந ர்கறளச் ெந்ைித்ைார்.  
 ா ா அன்று இரவு ரயிலில் புைப் ட்டு, ொன்ைா  ார்பகரிட்டாறவச் 

பென்ைறடந்ைார்.  ா ா, வராம்,  னைிற்கு அவ்வளவு இை ாக இல்றல என்ைைால், 

கடலுக்கு அருகில் ைிரும் ி வந்ைைில்  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். இருப் ினும், 

அவர்கறளச் ெந்ைிக்க யாரும் ரயில் நிறலயத்ைிற்கு வராைைால், ஏ ாற்ைத்றை 
பவளிப் டுத்ைி கார்களில் வில்லாவுக்குத் ைிரும்  வவண்டியைாயிற்று, வ லும் 
அறனத்து ொ ான்கறளயும் ைாங்கவள எடுத்துச் பெல்ல வவண்டியிருந்ைது. 
 ிகவும் வொர்வறடந்ை  ா ா வநராக ைனது அறைக்குச் பென்ைார். 

குயன்டினுக்கு ருவாமனா மபாகிஸ்லாவ் என்ை அன் ான, பநருங்கிய 
நண் ர் இருந்ைார். 57 வயைான ருவாமனா ஒரு ஓ ரா  ாடகி, நடிறக  ற்றும் 
பைாழிலைி ர். அவர்  ாரிெில் வெித்து வந்ைார், ஜூன்  ாைம் குயன்டின் 
இந்ைியாவில் இருந்து இங்கிலாந்து ைிரும் ியவ ாது, ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி 
ருவாவனாவிடம் பொல்ல, அவர்  ாரிஸ் நகருக்குச் பென்ைார். 
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அந்வநரத்ைில், நியூயார்க்கில் இருந்து ருவாவனாறவப்  ார்க்க, ைிரு ைி 
மஹன்ைி மபல் மகய்லி, 'நான்னி' என்று அறழக்கப் ட்டார்,  ற்றும் அவரது  கள் 
மெைலின், 'ராமனா' என்று அறழக்கப் ட்ட இரண்டு நண் ர்கள் வந்ைனர். இரவு 
உைவின் வ ாது, குயன்டின் மூவரிடமும்  ா ாறவப்  ற்ைிக் கூைினார். 

ராவனா, குயன்டினின் சுவாரஸ்ய ான கறைறயப்  ைிவுடன் 
வகட்டவ ாது, "டாட், இறைபயல்லாம் ஆர்வத்துடன்  ிறகப் டுத்ைிக் கூறுகிைார், 

அைில் அைிக உண்ற  இருக்க முடியாது" என்று நிறனத்ைார்.  
 ின்னர், குயன்டின்  ா ாவின் புறகப் டத்றை அவர்களிடம் பகாடுத்ைார். 

நான்னி அறைப்  ார்த்ைதும், ப ய்ச்ெிலிர்த்துப் வ ானார். அவர், “இதுதான் அந்த 
ெனிதர்!” எனக் கைைியைன் அர்த்ைம் என்ன என்று ராவனா வகட்டார். 1932 ஆம் 
ஆண்டு வ   ாைத்ைில் ஒரு நாள், நியூயார்க் றடம்ஸ்  த்ைிரிறகயில் நீண்ட 
ைறலமுடியுடன் ஒரு  னிைரின் புறகப் டத்றைக் கவனித்ைறை எடுத்துக் கூைி 
'அவமரதான்' என்று நான்னி  ைிலளித்ைார். அவகர எப்படியாவது சந்திக்க 
மவண்டும் என்ை உள்ளுணர்வு அவகரக் கட்ைாயப்படுத்தியது. இமத ெனிதர். 
இது மெஹர் பாபா. 

ராமனாவின் இதயம் படிப்படியாக மெஹர் பாபாவின் 
முகத்மதாற்ைத்தால் தாக்கப்பட்ைது; அது அவருகைய இகைவனின் சித்திரம், 

அவருகைய ெனம் குதர்க்கொகச் மசயல்பட்ைாலும், இதயம் உண்கெகய 
உணர்ந்தது. 

அன்று  ாறல,  ா ா ஐவராப் ாவுக்கு வரும்வ ாது ருவாவனாறவத் 
பைாடர்புபகாள்வைாக, குயன்டின் உறுைியளித்ைார்.  ா ா அப ரிக்காவிற்குப் 
 யைிக்கத் ைிட்ட ிட்டுள்ளைால், நான்னி, ராவனா இருவரும் ப ஹர்  ா ாறவ, 

நியூயார்க்கில் ெந்ைிக்க முடியும் என்று குயன்டின் விளக்கினார். அைன் ிைகு, 

 ா ாறவ அங்குச் ெந்ைிக்கும் நம் ிக்றகயில் நான்னியும் ராவனாவும் அப ரிக்கா 
ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

குயன்டின் இத்ைாலியில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைவ ாது, ருவாவனா, நான்னி, 
ராவனா மூவறரயும் குைித்து அவரிடம் கூைினார்.  ா ா உடவன குயன்டினிடம் 
ருவாவனாவுக்கு கடிைம் எழுதும் டி அைிவுறுத்ைினார்; அவறரச் ெந்ைிக்க 
வ ார்வடாஃ ிவனாவுக்கு வரு ாறு அறழத்ைார். ஜூறல 8 ஆம் நாள் ருவாவனா 
 ா ாறவச் ெந்ைிக்க வராம் நகருக்கு வந்ைார். 

 றுநாள் காறலயில், குயன்டின், ருவாவனாறவ வில்லாவுக்கு அறழத்து 
வந்ைார். அவருறடய முைல் ெந்ைிப்ற  ருவாவனா இவ்வாறு விவரித்ைார்: 

ப ஹர்  ா ா ைங்கியிருந்ை வில்லா,  த்ைியைறரக் கடறல வநாக்கி 
உயர ான  றலயில், அழகான பூந்வைாட்டங்களால் நிறைந்ைிருந்ைது. நாங்கள் 
வாயிலில் நுறழந்ை அந்ைத் ைருைம், எனது கண்களில் கண்ைரீ் 
ப ருக்பகடுத்ைது; நாங்கள்  றலயில் ஏறும்வ ாது நிறலற  வ லும் வ ாெ ாகி 
நான் அழத்பைாடங்கிவனன். இந்ை நடத்றைக் குைித்து நான்  ிகவும் 
பவட்கப் ட்வடன், குைிப் ாக அறனவரும் என்றனத் ைிரும் ிப்  ார்க்கும் 
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விைத்ைில் இருந்வைன்; அழுவறை என்னால் நிறுத்ை முடியவில்றல. நாங்கள் 
வில்லாறவச் பென்ைறடந்ை வநரத்ைில், நான் ஒரு  யங்கர ான நிறலயில் 
காைப் ட்வடன். குயன்டின் எனக்கு ஒரு கப் ைண்ைறீரக் பகாண்டு வந்ைார், 

ஆனால் எதுவும் உைவவில்றல;  ின்னர் கைவு ைிைந்ைவ ாது  ா ா அங்வக 
நின்றுபகாண்டிருந்ைார். 

நான் பெய்ைறை என்னால் நிறனவில் பகாள்ள முடியவில்றல. நான் 
அவறரப்  ார்த்வைன் என்று எனக்குத் பைரியும். இது அவநக ாக ஒரு பநாடி 
வநரம்  ட்டுவ  இருந்ைது, ஆனால் நான் யுகங்கறளத் வைடுவது வ ாலத் 
வைான்ைியது. நான் என் முகத்ைின்  ீது றககறள றவத்து முன்ற  விட 
அைிக ாக அழுவைன். 

 ா ா என்றன ஒரு வொஃ ாவுக்கு அறழத்துச் பென்ை அன் ான  ற்றும் 
ப ன்ற யான வழிறய நான் ஒருவ ாதும்  ைக்க  ாட்வடன், என்றன அவருடன் 
அ ர றவத்து என் றகறய இை ாக வருடினார். அழுவறை நிறுத்ை முடியா ல் 
வ ானைற்கு நான் எவ்வளவு வருந்துகிவைன் என்று அவரிடம் பொல்ல 
முயற்ெித்வைன். உடவன அவர் எழுத்துப் லறக வழியாகத் பைரிவித்ைறை 
குயன்டின், "அது அப் டிவய இருக்கட்டும் என்று அவரிடம் பொல்லுங்கள்" என்று 
கூைினார்.  

அவர் என்றனத் ைிருப் ி அனுப் ிவிடுவார் என்று எனக்கு ஒரு ப ரிய 
 யம் இருந்ைது, எனவவ நான் ைிரும் ிச் பெல்ல வவண்டு ா என்று வகட்வடன்; 

ஆனால் என் அன்புக்குரிய  ா ா இல்றல என்று ைறலறய அறெத்ைார். ைினமும் 
காறலயில்  த்து முைல்  ன்னிரண்டு வறரயிலும், ஒவ்பவாரு  ைியம் நான்கு 
முைல் ஆறு வறரயிலும் வில்லாவுக்கு வரும் டி என்னிடம் கூைினார். வைவாலய 
 ைிவயாறெயின் உைவியுடன் இந்ை வழிமுறைகறள நான் நி ிடம் ைவைா ல் 
பெய்துவந்வைன். 

நான்  த்து நாட்கள் அழுவைன். நான் உைவு உண்வடனா, தூங்கிவனனா 
என் து எனக்குத் பைரியாது. நான் வில்லாவுக்குத் ைிரும் க்கூடிய ைருைத்றை 
 ட்டுவ  நிறனவில் பகாண்டிருந்வைன். ெில வநரங்களில் நான்  ா ாறவப் 
 ார்க்கவில்றல. ஒரு முறை அவர் என்றன ஜன்னலுக்கு அறழத்துச் பென்று 
கடலுக்கு  ிகக் கீவழ சுட்டிக்காட்டி, ைனது எழுத்துப் லறகயில் "நான் கைல் 
மபான்ைவன். என்னில் உங்ககள மூழ்கடித்து, நீங்கள் என்மைன்றும் 
வாழ்வரீ்கள்!" என்று பைரிவித்ைார். 

ருவாவனாவின் கண்ைரீ் அவர் இையத்றைத் தூய்ற ப் டுத்ைி அைில் 
பநருப்ற  றவத்ைது - அவறர  ா ாவின் அரவறைப் ில் நிரந்ைர ாகக் 
பகாண்டுவந்ைது. 

1933, ஜூறல 9 ஆம் நாள், குயன்டின்,  ார்கபரட், வ ப ல், டிலியா 
ஆகிவயார் ஒரு குறுநாடகத்றை நடத்ைினர், இறை,  ா ா வராம் பென்ைவ ாது ையார் 
பெய்யு ாறு வகட்டுக் பகாண்டார்.  ா ா அவர்களிடம் அடிக்கடி கூைியைற்கு 
இைங்க நாடகத்ைின் ப ாருறள  ா ா இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: "நீங்கள் 



44 
 

எனக்காக ஒரு ெிைந்ை ெிறுவறனத் வைடி, கண்டு ிடித்ைால், நான் என் 
ப ௌனத்றைக் றகவிடுவவன்."     

 ஆறகயால், அவர்கள் ையாரித்ை நாடகத்ைில் அறனவரும் இப்வ ாது 
வயைானவர்களாக இருக்கிைார்கள், அத்ைறகயச் ெிறுவன் இறுைியாகக் 
கண்டு ிடிக்கப் ட்டான், ஆனால்  ா ாவிட ிருந்து வந்ை பைாறலத்ைந்ைியில் 
('பவசுவியஸ்  றல பவடித்ைைால்') அறனத்தும் ஒத்ைிறவக்கப் ட்டைாகக் 
கூைப் ட்டிருந்ைது! இறைக் வகட்டு அறனவரும்  யங்கி விழும் நிறலயில் 
கறடெியாக, "நாங்கள் இன்னும் நம் ிக்றகவயாடு இருக்கிவைாம்!" என்று கூைினர். 
நாடகம் நிறைவு ப றும் வவறளயில்,  ார்கபரட், குயன்டின் இருவரும் ஒரு 
குறடயுடன் நடன ாடினர் (ப ரிடித்  ற்றும்  ார்கபரட் ஸ்டார்  ா ாறவ 
விட்டுச் பென்ைறைக் குைித்து), வ லும், வ ப ல், அனிைா, டிலியா மூவரும் ஒரு 
ஆப் ிரிக்கத் ைறலவறரயும் அவரது வகாத்ைிரத்றையும்  ின் ற்றும் குலத்றைச் 
ொர்ந்ைவர்களாக நடித்ைனர்.  ா ா இறைக்கண்டு  ிகவும்  கிழ்ந்ைார். 

ஒரு நாள்  ிற் கல் அவர்கள்  ா ாவுடன் பவளிவய குன்ைின்  ீது 
அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது, கடந்ை கால வாழ்க்றகக் குைித்ைப் வ ச்சு எழுந்ைது. 
கிருஷ்ைரின் துறைவியார் - ராைா என்று  ின்டா அப் ாவித்ைன ாகக் கூைினார். 
வநாரினா இவயசுவின் ைாயான  ரியாவாக இருந்ைைாக நிறனத்ைார்.  ற்ைவர்கள் 
கடந்ை வாழ்வில்  ல்வவறு வரலாற்று ெிைப்பு ிக்கவர்களாக இருந்ைைாகக் 
கருைினார்கள்; ஆனால்  ா ா அவர்கள் ஒவ்பவாரு காலத்ைிலும் யார் என் றைக் 
குைிப் ிடவில்றல. 

இந்ை நிகழ்றவக் குைித்து  ார்கபரட் ஒருமுறை இவ்வாறு நிறனவு 
கூர்ந்ைார்: "அைிர்ஷ்டவெ ாக, அந்ை நாளில் யாரும் கிளிவயா ாட்ரா என்று 
கூைவில்றல, நல்ல காலம்!" நடந்ைது அறனத்தும் வவடிக்றகயானது, 

வகலிக்குரியது என்று அவர் நிறனத்ைார், " ா ா, கடந்ை காலத்றைக் குைித்து நான் 
எறையும் விரும் வில்றல - ஆனால் ைற்வ ாது நான் உங்கள்  றனவியாக 
இருக்க வவண்டும் என விரும்புகிவைன்; ஆனால் நான் ஒருவ ாதும் ைிரு ைம் 
பெய்து பகாள்ள வவண்டுப னக் வகட்க  ாட்வடன். நான் எப்வ ாதும் உங்கள் 
 றனவியாகவவ இருக்க வவண்டும்!" 

 ா ா  கிழ்ச்ெியறடந்து, அவர் பொன்னது  ிகவும் நல்லது என்று 
றெறகயால் பைரிவித்ைார். ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா ைனது ெட்றடப் 
ற யிலிருந்து ஒரு எகிப்ைிய புனிை ெின்னம் அடங்கிய வ ாைிரத்றை எடுத்து 
 ார்கபரட்டின் விரலில் அைிவித்ைது, அவரது இையத்றை பநகிழச் பெய்ைது. 
 ார்கபரட் அறை ஒருவ ாதும் விரலிலிருந்து கழற்ைவில்றல,  ின்னர்  ல 
வருடங்கள்  ா ாவுக்கு எழுைிய கடிைங்களில் 'ைா ெின் வருங்கால  றனவி' 
என்று றகபயழுத்ைிட்டு வந்ைார். ( ா ா, ைா ஸ் என்ை ப யரில் நடித்ை ெிறுவன், 

முந்றைய ஆண்டு ொந்ைா  ார்பகரிட்டாவில் நடன வகுப் ிற்காக அவரிடம் 
வந்ைிருந்ைார்.) 
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1933, ஜூறல 10 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாவின் ப ௌனத்ைின் எட்டாவது 
ஆண்டு நிறைவு நாள். வ றல நாட்டினறரப் ப ாறுத்ைவறர, இது குருநாைரின் 
 ைி  ற்றும் ெக்ைிகளின் வழிகளில் ெிைந்ை அனு வம் நிறைந்ை நாள்.
 வைநீர் அருந்ைிய ின்,  ா ா அவர்களில் சு ார்  ைிறனந்து வ றர, 
குன்ைின் வழிவய நடக்க அறழத்துச் பென்று, "இன்று நம் எல்மலாருக்கும் இது 
நல்ல உைற்பயிற்சிகய அளிக்கும், குன்ைின் மெலும் கீழும் நாம் ஏைி 
இைங்குமவாம், இகத நான் உங்கள் அருகில் இருக்கும்மபாமதல்லாம் 
எப்மபாதும் மசய்ய விரும்புகிமைன். எனமவ நிகனவில் மகாள்ளுங்கள், 

என்னுைன் இருங்கள் நான் எங்கு மசன்ைாலும் என் அருகில் இருங்கள், 

தனியாகப் பிரிந்து விைாதரீ்கள். ஒன்ைாக இருங்கள்" என்ைார். 

அழகிய இத்ைாலிய வானத்றைப்  ார்த்ை ின்,  ா ா அவர்கறள ஒரு 
பெங்குத்ைான குன்ைிலிருந்து கீவழ கடலுக்கு அறழத்துச் பென்ைார். அவர்கள் 
அறனவரும் ஒரு குைிப் ிட்ட கட்டம் வறர ஒன்ைாக இருந்ைனர், ஆனால்  ின்னர் 
ெிலர் ைங்கள் வழக்க ான உறரயாடலின் காரை ாகப்  ின்ைங்கத் பைாடங்கினர். 
கடறல வநாக்கி கறடெியாக இைங்கும்  ாறையில், ொய்வு  ிகவும் 
பெங்குத்ைாகவும், ஆ த்ைானைாகவும் இருந்ைைால் ெிலர்  ின்வாங்கினர். பாபா, 

மஹர்மபர்ட், விவியன் மூவரும் அடிவாரத்றை அறடந்ைனர்.  ா ா  ற்ைவர்கள் 
வந்து வெராைைால், விறரவில் வரு ாறு அவர் ெத்ை ாகக் றகைட்டினார். அனிைா 
வவக ாக வர,  ற்ைவர்கள் ப துவாகப்  ின்பைாடர முயன்ைனர், ஆனால் 
அவர்களால் இைங்க முடியவில்றல. குயன்டின் அவர்கறளத் ைிரும் ி வ வல 

வரு ாறுக் வகட்டுக் பகாண்டார். எனவவ  ற்ைவர்கள் ைாங்கள் வந்ை வழியில் 
ைிரும் ச் பென்ைனர், குயன்டின், வ ப ல் ஆகிவயாருடன் இறைந்து 
வில்லாவுக்குத் ைிரும் ினர். 

 ா ா, பஹர்ப ர்ட், விவியன், அனிைா ஆகிவயார் வந்ை வழியாகத் 
ைிரும் ச் பெல்வைற்குப்  ைிலாக, ஒரு குறுக்குவழியில் பெல்லு ாறு  ா ா 
கூைினார், அவர் உடவன  ற்பைாரு வ டு வழியாக  ீண்டும் ஏைத் பைாடங்கினார்; 

வவக ாக, இலகுவாக,  ா ா ப ன்ற யான,  ாறையில் ஏைிச் பென்ைார்; 

இவ்வவறளயில் பஹர்ப ர்ட், விவியன், அனிைா மூவரும்  ா ாறவப் 

 ின்பைாடர்ந்து பெல்வறைத் ைவிர வவறு வழியில்றல. பாபா 
மபண்ெணிகளுைன் இதொக நைந்துமகாண்ைார், கடினொன இைங்களில் 
அவர்ககள மெமல இழுக்க ஒரு கககய நீட்டி அவர்களுக்கு உதவினார். 
இந்தத் துணிச்சலான முயற்சி, ஆபத்தான கட்ைங்களிலும், அகனத்து 
சூழ்நிகலயிலும் குருநாதகரப் பின்பற்றுவதன் அகையாளொக இருப்பதாக 
மஹர்மபர்ட் நிகனத்தார்; மெலும் அவர் பாபாவின் பாதுகாப்பில் 
நம்பிக்ககயுைன் கதரியொக மெல்மநாக்கி ஏைினார். 

இவ்வவறளயில் அவர்கள்  ாைி வழியில், குன்ைின்  ீது  ாட்டிக்பகாண்டு 
இருப் றை உைர்ந்ைார்கள். வ வல பைளிவான, எளிைான  ாறை எதுவும் 
பைன் டவில்றல.  ா ா, பஹர்ப ர்ட் இருவரும்  ல சூழ்ச்ெிகறள முயற்ெித்ைனர்; 

ப ண்கறள அவர்கள் இருந்ை இடத்ைிவலவய காத்ைிருக்கக் கூைினர், ஆனால் 
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அவர்களுக்கு வ வல சுத்ை ான  ாறை முகட்றடத் ைவிர வவறு எதுவும் 
பைரியவில்றல, இரு  க்கங்களிலும் பெங்குத்ைாக கடறல வநாக்கி இருந்ைது!  

பஹர்ப ர்ட் கிட்டத்ைட்ட 20 நி ிடங்கள் வவர்கள்  ற்றும் கிறளகறளப் 
 ற்ைிக்பகாண்டு ஏை முயற்ெித்ைார், முடியவில்றல; அவரது இையம்  யங்கர ாகத் 
துடித்ைது. ஒரு ெிைிய  ாறை இருந்ைது, ஆனால் ஒரு ப ரிய  ாறை  ைிறனந்து 
அடி தூரத்துக்கு பவளிவய நீண்டு நின்று, வழிறயத் ைடுத்ைது.  ா ா அந்ை வழியில் 
முயற்ெித்து, வவக ாக ஏைிய வவறளயில், ெிைைடித்ை ெரறளக்கற்கள் பஹர்ப ர்ட் 
 ீது வந்து விழுந்ைன.  ா ா உடவன பஹர்ப ர்ட்றடப்  ின்பைாடர றகைட்டி 
அறழத்ைார்,  ின்னர்  ார்றவயிலிருந்து  றைந்துவிட்டார். 

 ா ா கறடெியாக அவர்கறள றக றெறகயால் வ வல வர 
அறழத்ைைால், பஹர்ப ர்ட் விவியறனயும் வ வல வரச் பொல்லி அறழத்ைார். 
விவியனும் வரீத்வைாடு முயற்ெித்தும் வ ாைிய வலிற  இல்லாைைால் ஏை 
முடியா லாயிற்று. அவர்கள் அங்கிருந்து கீவழ  ார்க்க  ிகவும்  ய ாக இருந்ைது. 
அறனவரும்  ா ாவிடம் உைவிக்காக உரக்கக் கத்ைிக் குரல் பகாடுத்ைனர். 
பஹர்ப ர்ட்  டிப் டியாக ைனது ஆ த்ைான இடத்ைிலிருந்து நழுவிக் 
பகாண்டிருந்ைார், அங்குத் ைளர்வான அழுக்கு  ற்றும் வழுக்கும்  ாெி,  ாறைறய 
மூடி இருந்ைது. எந்ை ஓர் அறெவும் கற்கள்  ற்றும்  ாறைகறளக் கீவழ ைள்ளி 
விவியறனச் ெிர த்ைிற்குள்ளாக்கி இருக்கும்; அவர்  ாறையில்  னறைரியம் 
இழந்து அப் டிவய ஒட்டிக்பகாண்டிருந்ைார்; வ லும் அவரது உடறல அந்ை 
இடத்ைில் அழுத்ைி, நகர்த்ைவும் முடியவில்றல. அனிைா அவருக்குக் கீவழ 
றைரிய ாக இருக்க முயன்ைார். 

 ற்ை அறனவரும் வில்லாவுக்குத் ைிரும் ி வந்ைனர்;  ா ாவின் குழு 
இரண்டு  ைி வநரத்ைிற்குப்  ிைகும் ைிரும் வில்றல என்று ஆச்ெரியப் ட்டனர். 
இைற்கிறடயில்  ா ா ஓர் உயர்ந்ை குன்ைின்  ீது ஏைி அவரது கவனத்றை ஈர்க்க, 

ெத்ை ாகக் றகைட்டினார். அவர் இருந்ை இடம் வில்லாவிலிருந்து குறைந்ைது ஒரு 
ற ல் பைாறலவில் இருந்ைைால், அங்கு யாரும் அந்ைச் ெத்ைத்றைக் 
வகட்கவில்றல. ஆனால் அந்ை இடத்றை நறட யிற்ெிக்காகக் கடந்து பென்ை 
இத்ைாலிய  ாைிரியார் ஒருவர்  ா ாறவப்  ார்த்ைார்; வ லும்  ா ா எங்கு 
ைங்கியிருக்கிைார் என் றையும் அைிந்ைிருந்ைார். அவர் வடீ்டிற்கு ஓடிச் பென்று 
இத்ைாலிய ெிறுவன் டிவனாவிடம் இறைக் கூைினார். 

டிவனா  ா ாறவ வநாக்கி விறரந்து ஓடிச்பென்று, கயிறுகறளக் 
பகாண்டுவருவைற்கான அவரது றக றெறககறளப் புரிந்து பகாண்டார். அவர் 
 ீண்டும் வில்லாவிற்கு விறரந்து பென்று,  ாறல உைறவ ெற த்துக் 

பகாண்டிருந்ை காக்கா, ஆைி ஜூனியர், ப ண்டு ஆகிவயாரிடம் கூைினார். 
அறனத்றையும் அப் டிவய விட்டுவிட்டு, அவர்கள் உடனடியாக ஒரு கயிற்றை 
எடுத்துக்பகாண்டு விறரந்ைனர். 

இந்ை வநரத்ைில், விவியன்  யந்து, அவரது உரத்ைக் குரலில் " ா ா!  ா ா!" 
எனக் கைைினார். அனிைா 15 முைல் 20 அடி கீவழ, வ லும் 300 அடி கீவழ கடல் 
இருப் றை அவரால் கற் றனச் பெய்ய முடியவில்றல. இந்ைச் சூழ்நிறலயிலும் 
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நம் ிக்றகறய றகவிடாை பஹர்ப ர்ட், உைவி வருவைாக விவியனுக்கு 
உறுைியளிக்க முயன்ைார். அனிைா  யப் டவில்றல ஆனால் குழப்  றடந்ைார்; 

 ா ாவுடன் வ ற்பகாண்ட இந்ை நறடப் யைத்ைில், இது எப் டி நடந்ைிருக்க 
முடியும் என்று ஆச்ெரியப் ட்டார். "ஒரு மகாகழ ஆயிரம் முகை இைக்கிைான், 

ஆனால் ஒரு வரீன் ஒரு முகை ெட்டுமெ!" என்ை வரி அவர்  னைில் பைாடர்ந்து 
றைரியம் அளித்ைது. 

இறுைியாக, ப ண்டு குன்ைின் உச்ெியில், றகயில் ஒரு ப ரிய கயிற்றுடன் 
வைான்ைினார். அவர் ஒரு  ரத்ைில் கயிற்றைக் கட்டினார்.  ா ா கயிற்றைப் 
 ற்ைிக்பகாண்டு கீவழ இைங்கினார்; ப ண்டு அவறரப்  ின்பைாடர்ந்ைார்; அவர்கள் 
இைங்கும்வ ாது  ா ாவின்  ீது கூழாங்கற்கள் சுழன்று விழுந்து பகாண்டிருந்ைன. 
ெிக்கித் ைவித்ைவர்கறள அறடய கயிறு அவ்வளவு நீள ாக இல்லாைைால், 

ப ண்டு  றல முகடுகளில் வ லும் கீழும் பென்று பஹர்ப ர்ட்  ற்றும் 
விவியறன வ வல இழுக்க றகறய நீட்டினார். ப ண்டு  ின்னர் குன்ைின் 
 க்கவாட்டில் வ லும் கீழும் நழுவி, அனிைாவிடம் அவரது காறலப்  ிடித்து ஏைச் 
பொன்னார்; அனிைா அறை இலகுவாகச் பெய்து  ீட்கப் ட்டார்.  ின்னர் அனிைா 
இவ்வாறு நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

ஆச்ெரிய ாக இருந்ைது என்னபவன்ைால்  ா ாவின் இறையற்ை 
அற்புை ான அழகு. அழகு என்ன என் றை நான் முைன்முைலில்  ார்த்ைது வ ால 
இருந்ைது. நான் வ வல இழுக்கப் ட்ட வவறளயில்,  ா ா என்றன உற்று 
வநாக்கினார்; அங்வக - கடலுக்கு எைிராக,  ாறைகளுக்கு எைிராக, வானத்ைிற்கு 
எைிராக -  ா ா ஒரு  ிகப்ப ரிய 'ற ெண்றடன்' உருவத்றைப் வ ாலவும் (கிழக்கு 
வரா ாபுரிப் வ ரரெின் ைறலநகரான ற ொன்டியம் நகறரச் ொர்ந்ை),  ிக அழகான 
புன்னறகயுடனும் வைான்ைினார். அந்ை வநரத்ைில், 'இனி ஒருமபாதும் நான் 
இகதப் மபான்ை அழககப் பார்க்க ொட்மைன்' என்று நிறனத்வைன். 

ப ஹர்  ா ா, உடன் பென்ை அறனவறரயும் கண்டித்ைார்: " ீண்டும் என் 
உத்ைரறவ நீங்கள்  ீைிவிட்டீர்கள். உங்கறள எப்வ ாதும் என்னுடன் இருக்கச் 
பொன்வனன், ஏன் என்றன விட்டுச் பென்ைரீ்கள்?" 

அவர்களிடம் குயன்டின் ைிரும் ி வரு ாறு பொன்னைாகக் கூைினார்கள்; 

 ா ா உடவன அவருக்வக உகந்ை ெினத்துடன் வினவினார், "குயன்டின் உங்கள் 
குருநாைர் என்ைால், நீங்கள் அவறரப்  ின் ற்றுங்கள். ஏன் என்னுடன் 
இருக்கவவண்டும்? என்வனாடு பநருக்க ாக இருக்கும் டியாக உங்களிடம் நான் 
பொல்லவில்றலயா? பவளிவயறும் வ ாது ஏன் என்னிடம் வகட்கவில்றல? 

என்னுறடய கட்டறளகறள நீங்கள் எப்வ ாதும் கறடப் ிடிக்க வவண்டும்." 
வில்லாவுக்குத் ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ாவின்  னநிறல  ாைியது; அவர் 

இந்ை அ ாயத்ைின் உயிர்த்துடிப்ற  அனு விப் ைாகத் வைான்ைியது; அவர் ஒரு 
 ள்ளி  ாைவறனப் வ ால  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைார். அனிைா அறை இவ்வாறு 
விவரித்ைார்:  ா ா,  ட்டற்ை  கிழ்ச்ெியுடன் அைி  ிரகாெ ாகத் வைான்ைினார். 
அறனவறரயும் நூலகத்ைிற்குள் அறழத்து, அவர் நடத்ைிய ொகெத்றை 
விவரித்ைார்.  ா ா, அவரது றககளால், பஹர்ப ர்ட், அனிைா, விவியன் 
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ஆகிவயாருக்கு ஒரு கப்  ழரெத்றைப்  ரி ாைினார், வ லும் அறைக் குைித்துக் 
கருத்துத் பைரிவிக்றகயில், "இந்த அனுபவத்கத உங்கள் அகனவருக்கும் 
மகாடுக்க நான் விரும்பிமனன், ஆனால் நான் பலமுகை எச்சரித்தபடி சிலர் 
என்னுைன் இகணந்திருக்கவில்கல. என் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப ஒருவர் 
இைப்பது உண்கெயான வாழ்க்கக. இந்த சாகச விகளயாட்டின் மூலம் நான் 
ெிகச் சிைந்த பணிககளச் மசய்துள்மளன். சக்திககளச் மசலவிட்டு, 

உணர்வுககளத் தூண்டி, கதரியத்கத மவளிப்படுத்திய இகவ அகனத்தும் 
எனது ஆன்ெீக பணிகளில் பயன்படுத்தப்பட்ைன." 

வ ார்வடாஃ ிவனாவில் ைங்கியிருந்ைவ ாது,  ஐவராப் ாவில் உள்ள  ல 
ஆர்வலர்கள் ைங்கள் நாடுகளுக்கு விஜயம் பெய்யு ாறு  ா ாவுக்கு 
அறழப்புகறள விடுத்ைனர். இதுவ ான்று, இத்ைாலி, ஃ ிரான்ஸ், பஜர் னி, 
சுவிட்ெர்லாந்து, ஆஸ்ைிரியா, ருவ னியா வ ான்ை நாடுகளில் வநாரினா, குயன்டின் 
ஆகிவயார்  ல்வவறு ந ர்கறளத் பைாடர்பு பகாண்டனர். ஒவ்பவாரு நாட்றடயும் 
 ார்றவயிட நீண்ட வநரம் எடுக்கும்;  ா ா இப்வ ாது இந்ைியா ைிரும்புவைற்கான 
ஆர்வத்துடன் இருந்ைார்.  ற்ை நாடுகளுக்குச் பெல்வைற்கான ைிட்டங்கறள அவர் 
ரத்து பெய்ைார், அைற்குப்  ைிலாக  ா ா இத்ைாலியில் ைங்கி, ைனது  ைிகறளச் 
பெய்ய முடிவு பெய்ைார். எவ்வாைாயினும், விரும் ியவர்கள் 
வ ார்வடாஃ ிவனாவிற்கு வந்து  ா ாறவப்  ார்க்க அனு ைிக்கப் ட்டனர். 
ருவாவனா, பஹடி வ ான்ை ஒரு ெில ந ர்கள் நகரத்ைில் ைங்கவும், ஒவ்பவாரு 
நாளும் குைிப் ிட்ட வநரத்ைில் வில்லாவுக்கு வரவும் அனு ைிக்கப் ட்டனர். பாபா 
அவரது மெற்கத்திய பைகவகள் ெீது கவனத்கதத் திருப்பி, மபரும்பாலான 
மநரத்கதச் மசலவிட்ைார். இந்தத் மதர்ந்மதடுக்கப்பட்ை அன்பர்களுக்கு, அவர் 
தனது மதய்வகீ ெதுபானத்கத மெலும் மெலும் அருந்த கவத்து, தாகத்கத 

ஏற்படுத்தினார். 

லண்டனில்  யின்று வந்ை இந்ைிய ைத்துவ  ாைவர் சி.டி. மதஷ்முக், 
டாக்டர்  ட்டம் ப ற்ைதும்,  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்து நான்கு நாட்கள் 
ைங்கியிருந்ைார். அவர்  ா ாவிடம், "நான் இப்வ ாது என்ன பெய்ய வவண்டும்?" 

என்ைார். 
 ா ா புன்முறுவல் பெய்து பகாண்வட, "என்கன ெைந்துவிைாெல் 

பார்த்துக் மகாள்ளுங்கள்!" என்று கூைி "ஒரு  ல்கறலக்கழகத்ைில் வவறல 
வைடுங்கள், ஆனால் எனது அைிவுறுத்ைல்கறள நிறைவவற்றுவைற்காக நீங்கள் 
அவ்வாறு பெய்கிைரீ்கள் என்ை நம் ிக்றகயுடன் இருங்கள். நான் எப்மபாதும் 
உங்களுைன் இருக்கிமைன், ஆனால் நீங்கள் எப்மபாதும் என்கன உங்களுைன் 
கவத்திருக்க மவண்டும்" என்ைக் கருத்துடன்  ா ா அவரிடம் வவறலத் 
வைடு ாறு கூைினார். 

கிருஷ்ைமூர்த்ைியின் எழுத்துக்களால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்ட வைஷ்முக் 
 ா ாவிடம், "ஒரு குருவின் உைவியின்ைி ஆன் ீக  ாறையில் முன்வனை 
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முடியாைா?" என்று வினவினார்.     

 அைற்கு  ா ா, "உங்கள் கண்ககளக் கட்டிக்மகாளுங்கள், பின்னர் 
ஆதிகயக் கண்டுபிடித்து அவகர இங்கு அகழத்து வாருங்கள்!" என்ைார். 

ஆைி ஜூனியர் அடுத்ை அறையில் இருந்ைார், எனவவ வைஷ்முக் வகட்டார், 

"கண்கறள மூடிக்பகாண்டு நான் அவறர எப் டிக் கண்டு ிடிப் து?" 

"முதலில் நீங்கள் கண்ககள மூடிக்மகாள்ளுங்கள்" என்று  ா ா 
அைிவுறுத்ைினார். 

வைஷ்முக் ையக்கத்துடன் கண்களுக்கு வ ல் ஒரு துண்டு துைிறயக் 
கட்டிக்பகாண்டு, ொஞ்ெியிடம் அவறர, ஆைி ஜூனியரின் அறைக்கு அறழத்துச் 
பெல்லும் டி றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

ொஞ்ெியும் அவ்வாறு பெய்ைார்; வைஷ்முக் விறரவில்  ா ாவிடம் 
ைிரும் ி வந்ைதும், "ஏன் ஆதியின் அகைக்கு உங்களால் தனியாகச் மசல்ல 
முடியவில்கல?" என  ா ா வினவினார். 

"கண்கறள மூடிக்பகாண்டைால் வழிறய என்னால் கண்டு ிடிக்க 
முடியவில்றல," என்று அவர் கூைினார். 

"அப்படியானால் உங்களுக்கு வழி மதரிந்த ஒருவரின் உதவி 
மதகவயா?" 

"ஆம், அப் டித்ைான் நிறனக்கிவைன்," என்று வைஷ்முக் ஒப்புக் பகாண்டார்.
  ின்னர்  ா ா விரிவாக விளக்கினார், "அமதமபால, நீங்கள் பாகதகயக் 
கண்டுபிடிக்க முடியாது. நீங்கள் ொகயயில் கட்டுண்டு கண்மூடித்தனொக 
இருக்கிைரீ்கள். நீங்கள் பாகதகய கைந்து மசல்ல விரும்பினால், அகத 
எங்குக் கண்டுபிடிப்பது என்று மதரிந்தவரின் உதவிகய நீங்கள் நாடியாக 
மவண்டும், இல்கலமயனில், நீங்கள் அங்கும் இங்கும் சுற்ைி அகலந்து, 

அமநகொக உங்கள் தகல, கால்ககள உகைத்து, ககைசியில் நீங்கள் 
ஒன்கையும் அகைய ொட்டீர்கள்." 

 ா ாவின் இந்ைத் பைளிவான விளக்கம், வைஷ்முக்றக அவரது ைவைான 
கருத்ைிலிருந்து விடுவித்ைது, வ லும்  ா ா நறகச்சுறவயாகக் வகட்டார், "தத்துவ 
நிபுணமர, இதுமபான்ை ஒரு எளிய விஷயத்கத உங்களால் புரிந்து மகாள்ள 
முடியவில்கலயா? அல்லது உங்கள் தத்துவமெ உங்ககள குழப்பெகையச் 
மசய்கிைதா?" 

நான்கு நாட்களுக்குப்  ிைகு, வைஷ்முக் இந்ைியாவுக்குத் ைிரும் ினார், 

உடனடியாக நாக்பூர்  ல்கறலக்கழகத்ைின் வ ாரிஸ் கல்லூரியில் 
வ ராெிரியராகப்  ைியில் நிய ிக்கப் ட்டார். 

ஒரு நாள் வில்லாவில் வ ற்கத்ைியர்களுடன் உறரயாடிக்பகாண்டிருந்ை 
வவறளயில், வ ார்வடாஃ ிவனாவில் 'அல்ைாச்ெியாரா' கட்டப் ட்ட இடத்ைில் 
நிகழ்ந்ை அவைார புருஷரின் ஒரு 'குறுகிய வருககக் காலத்கதப்'  ற்ைி  ா ா 
அவர்களுக்கு விளக்க ளித்ைார்: 
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ெில நூற்ைாண்டுகளுக்கு முன்பு, குருநாைராக, ஆனால் குருநாைர் என 
 ிைரால் அைியப் டாைவர், (நான் அடிக்கடி அவதரிப்பது மபான்ை குறுகிய 
அவதார காலகட்ைம்), நான் வ ார்வடாஃ ிவனாவுக்கு எனது ெில வட்டத்து 
ெீடர்களுடன் வந்வைன், அவர்களில் ெிலர் இப்வ ாதும் என்னுடன் இருக்கிைார்கள். 

அந்ை நாட்களில், வ ார்வடாஃ ிவனாவில் இப்வ ாது இருப் றைப் வ ால 
வடீுகவளா கட்டிடங்கவளா இல்றல, ஆனால் ெில குடிறெகள் இருந்ைன. வில்லா 
கட்டப் ட்ட இந்ை  றலக்கு இளம் வஜாடி ஒன்று ைினமும் (ைனிற றய நாடி) 
இங்கு வந்து நீண்ட வநரம் ைங்கியிருந்து  ின்னர் ைிரும் ிச் பென்ைது. 

ஒரு நாள் நான் ைனியாக வ வல பென்வைன். என்றனப்  ார்த்ைதும், அந்ை 
 னிைர் வகா  றடந்ைார், ஆனால் நான் அருகில் பென்று அ ர்ந்வைன். அவர் 
வகா த்ைில் என்றன அறையவும் பெய்ைார். நான் எதுவும் பொல்லா ல் 
அற ைியாக நடந்து பென்வைன். அப்வ ாது என்னுடன் இருந்ை உங்களில் ஒருவர், 

இறைக் வகட்டு  ிகவும் வகா  றடந்ைார், நீங்கள்  றலயின் வ வல பென்று 
அந்ை வஜாடி அங்வக அ ர்ந்ைிருப் றைக் கண்டீர்கள். அந்ை  னிைனுக்கு  ீண்டும் 
வகா ம் வரவவ, அவர்களிறடவய வ ாைல் ஏற் ட்டது. வ ாராட்டத்ைில், நீங்கள் 
குன்ைின் விளிம்ற  பநருங்கியதும், அந்ைப் ப ண் ைனது காைலனுக்கு உைவ 
முன்வந்து, இருவரு ாக இறைந்து உங்கறள குன்ைிலிருந்து கீவழ வெீினர். 
வவறு யாராவைாக இருந்ைிருந்ைால் இைந்ைிருப் ார், ஆனால் என்னுறடய ெீடர் 
அப்வ ாது காப் ாற்ைப் ட்டார். 

இறைக் வகட்டு ஆவவெ றடந்ை என்னுறடய ெீடர்களில் இன்பனாருவர், 

 றுநாள்  றலக்குச் பென்ைவ ாது, அந்ை வஜாடிறயக் கண்டுபகாள்ள 
முடியவில்றல. 

அடுத்ை நாள், இரண்டு ெீடர்களும் ஒன்ைாகத் ைிரும் ிச் பென்று, அந்ை 
வஜாடிறய அங்வக  ார்த்ைனர். அப்வ ாது அந்ை ந ர் எனது ெீடர்களுடன் ஒரு 
 யங்கர ான, வன்முறை வ ாராட்டத்ைில் இைங்கி  லத்ை காய றடந்ைார். 

இன்று குன்ைின்  ீது நடந்ை ொகெ விறளயாட்டு,  ல ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு நடந்ை இந்ைச் ெம் வத்றை எனக்கு நிறனவூட்டியது. 

ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில், குழுவில் உள்ள ஒருவர்  ா ாவிடம் காெத்கதக் 
குைித்துக் மகள்வி எழுப்பினார். அவர்களின் உறரயாடல்  ின்வரு ாறு: 

"கா த்றை எைிர்த்துப் வ ாராடுவைன் மூலம் ஒருவர் உண்ற யான 
அன்ற  வளர்த்துக் பகாள்ள முடியும் என்று கூைப் டுகிைது. ஆனால் 
உண்ற யான அன்ற  வளர்ப் ைன் மூலம் ஒருவர் கா த்ைிலிருந்து விலகிச் 
பெல்ல முடியும் என்று நீங்கள் கற் ிக்கிைரீ்கள்." 

அைற்கு  ா ா, "அன்பின் முகை மநரடியானது. ெற்ை முகை 
ெகைமுகொகவும், சுற்ைி வகளந்த முகையாகவும் உள்ளது. இது உங்கள் 
ககயால், கழுத்கதச் சுற்ைி வாயில் ஊட்டுவது மபான்ைது" என்று 
 ைிலளித்ைார். 
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"நான் ஒரு இளம் ப ண்றைச் ெந்ைிக்கும் வ ாது, விரும் த்ைகாை 
எண்ைங்கள் என்  னைில் எழுகின்ைன, ஆனாலும் அவற்றை முழுவது ாகத் 
ைவிர்க்கும்வ ாது, நான் எனது வளர்ச்ெிறயத் ைடுத்து நிறுத்துவைாக உைர்கிவைன். 
இந்ை இக்கட்டான சூழ்நிறலயிலிருந்து பவளிவயை ஏைாவது வழி உள்ளைா?" 

"வ ற்கத்ைிய நாடுகளில் பெய்யப் டுவது வ ால,  ாலினங்கறளச் 
சுைந்ைிர ாகக் கலப் து ஒட்டுப ாத்ைத்ைில் நல்லது. ஆனால், அைில் ஒருவர் 
ைனது  னைிற்குள் தூய்ற யற்ை எண்ைங்களின் ெிைிைளவு  ட டப்ற  
உைர்ந்ைாலும், அவர் ஒதுங்கி நிற்க வவண்டும். ஆனால் அவர் வநெிக்க வவண்டும். 
இதுவ ான்ை எண்ைங்கறளத் ைவிர்க்க, அவர் 'என்கனப் பிைரிைம் மநசிக்க 
மவண்டும்' என்ை எண்ைத்றை  னைில் பகாள்வது அவெியம்." 

அந்ை ந ர் அப்வ ாது, "உடலுைவின் மூலம் ஒருவர் அன்ற  
பவளிப் டுத்ைவும், வளர்க்கவும் முடியு ா?" என்று வகட்டார். 

அைற்குப்  ைிலளித்ை  ா ா, "நீங்கள் பாலியல் மசயலின் மூலம் 
அன்கப மவளிப்படுத்துகிைரீ்கள் என்று நிகனத்தால், நீங்கள் மசாகத்கத 
விகளவிக்கும் அளவுக்குத் தவைாக நிகனக்கிைரீ்கள். காெமெ அதில் ஈடுபை 
உங்ககளத் தூண்டுகிைது. ெனப்படிவங்களின் மொதல்கள் காரணொக, 
பாலியல் உைலுைவு மூலம் தூய அன்கப மவளிப்படுத்த முடியாது" என்ைார். 

வ ார்வடாஃ ிவனாவில் ைங்கியிருந்ைவ ாது, 1933 ஜூன் முைல் நவம் ர் 
வறர ெிகாவகாவில் நறடப ைவிருந்ை  ாநாட்டில் கலந்து பகாள்ள ஸ்வடாக்ஸ் 
மூலம்  ா ாவுக்கு அறழப்பு வந்ைது. அவர் இந்ைியாவுக்குத் ைிரும்பும்வ ாது 
முடிவு பெய்வார் என்று  ா ா ஒரு பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ி அவருக்குத் 
பைரியப் டுத்ைினார். 

இைற்கிறடயில், ப ஹர்  ா ாவிட ிருந்து விலகிச் பென்ை ப ரடித் 
ஸ்டார், ஜூறல 1933 ஆம் ஆண்டு ெம் த் ஐயங்காருக்கு ஒரு கடிைம் எழுைி, அவர் 
ஏன்  ா ாறவ விட்டு பவளிவய பென்ைார் என் றை விவரித்ைார்: 

நான் இனி  ா ாறவப்  ின் ற்ை முடியாது, அவருடனான எனது 
பைாடர்ற  முற்ைிலு ாகத் துண்டிக்க விரும்புகிவைன்...  ா ா படவன்ஷியரில் 
இருந்ைவ ாது எனக்குச் ெந்வைகம் ஏற் ட்டது, இப்வ ாது நான் அறை 
உறுைிப் டுத்துகிவைன். அைற்கான எனது காரைங்கள்  ின்வரு ாறு: 

1. ா ா ஒரு ெரியான குருநாைரும், விரும் த்ைக்க ஆெிரியரும் அல்ல. 
2.ப ாறுப் ற்ை குழந்றைறயப் வ ால  ா ா வாக்குறுைிகறள அளிக்கிைார், 

அவருறடய வார்த்றைறய நம்புவது முற்ைிலும் ொத்ைிய ற்ைது. (உைாரை ாக, 

அவர் கடந்ை ஜூறல  ாைம் அப ரிக்காவில் வ ெவில்றல.) 
3.அவர் எனக்கும்  ற்ைவர்களுக்கும் எல்லா வறகயான 

வாக்குறுைிகறளயும் அளித்து அவற்றை நிறைவவற்ை முயற்ெிக்கவில்றல. 
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4.வ ற்கத்ைிய நாட்டின் அளவடீ்டுத் ைரத்ைின் டி, ப ண்களுடனான 
அவரது நடத்றை  ிகவும் விரும் த்ைகாைது... அவர் வவண்டுப ன்வை ப ண்களில் 
ஒருவிை ான பவைித்ைனத்றை ஊக்குவிக்கிைார். 

5.அவர் ஐவராப் ிய ெிறுவன் ஒருவனுடன் (கார்ல்  ிலிப்) ெீனாவுக்குப் 
 யைம் பெய்ைார், இறுைியில் இது ஊழலுக்கு வழிவகுத்ைது; பெய்ைித்ைாள்களில் 
இறை வி ர்ெித்து அவறர எள்ளி நறகயாடினர். அவறரப்  ின் ற்றும் 
வ ற்கத்ைியர்களில் ப ரும் ாலும் பவைித்ைனம்  ிக்க ப ண்கவள ஆவர்; அவர் 
 ிரெித்ைிப ற்ை  னிைர்களிடம் பநருக்க ாக இல்றல; பவளிப் றடயாகக் 
கூைப்வ ானால் அவர் அப ரிக்காவில் ஒரு விரும் த்ைகாை ொகெக்காரராகக் 
கருைப் டுகிைார். 

6. ா ாறவவிட அற ைியற்ை ஒருவறர நான் அரிைாகவவ 
 ார்த்ைிருக்கிவைன். 

7. ா ா அவர்களிட ிருந்து  ைம் அல்லது  ிை உைவிகறளப் ப ை 
விரும் ியைால், அவர்  ிகவும் ைகுைியற்ைவர்கறளப் புகழ்ந்து வ சுவறை நான் 
 ீண்டும்  ீண்டும்  ார்த்ைிருக்கிவைன். அவர் என்னிடம் அப் டிச் பொல்லிவிட்டு, 

அவர்களின் முதுகுக்குப்  ின்னால் அவர்கறளப்  ார்த்துச் ெிரித்ைதுண்டு. முைல் 
முறையாக அவர் அப ரிக்கா பென்ைவ ாது, அவரது ஒவர எண்ைம்  ைம் 
ப றுவதுைான். அவர் 'ப ரிய ெட்டத்ைிற்கு' எைிராகச் பெயல் டுவறை 
அைிந்ைிருப் ைாக என்னிடம் கூைினார். 

என்  னைில், இறவ அறனத்தும் கடுற யான, ைனிப் ட்ட 
குற்ைச்ொட்டுகள்... எல்லா வறகயான அற்புை ான காரியங்கறளயும் பெய்ய 
விரும்புவைாக  ா ா கூறுகிைார். இந்ைப்  யைங்கள் அறனத்றையும்  ீைி, அவர் 
நறடமுறையில் எதுவும் பெய்யவில்றல, வ லும், 7,000  வுண்ட்ஸ் (ஏைக்குறைய 
10,000 டாலர்) பெலவிட்டுள்ளார். 

ப ரடித்ைின் கூற்றுக்கள் வகலிக்குரியறவ என்ைாலும், அவர் 
'ஸ்காட்லாந்து யார்ட்' லண்டன் ப ட்வராப ாலிட்டன் வ ாலீஸ் நிறுவனத்ைில் 
புகார் பெய்ைார். ஆனால் ஒரு விொரறை ஆய்வாளர்  ார்கபரட் க்ராஸ்குடன் 
வ ெ வந்ைவ ாது, ஸ்காட்லாந்து யார்ட், ப ஹர்  ா ாவுக்கு எைிராக எதுவும் 
கண்டு ிடிக்கவில்றல என ஒப்புக்பகாண்டார். 

மெரடித் ஸ்ைார் பாபாவின் வழிககள ெிகக் குகைவாகமவ புரிந்து 
மகாண்ைார்; ஆனால் பாபாவின் மசாந்த காரணங்களுக்காக, கிழக்கு ெற்றும் 
மெற்கத்திய நாடுகளுக்கு இகையிலான முதல் இகணப்புச் சங்கிலி அவமர 
ஆவார். அவரது தவறுகள் எதுவாக இருந்தாலும், அவர் எப்மபாதும் 
அவ்வண்ணம் நிகனவில் இருப்பார். 

 ா ாவின் உைறவ ெற யலறையிலிருந்து அவரது அறைக்கு 
எடுத்துவரும் ப ாறுப்பு  ின்டாவுக்கு அளிக்கப் ட்டது; வ லும் குழு  ா ாவுடன் 
அ ர்ந்ை வ ாபைல்லாம், அவரது எழுத்துப்  லறகறய  ின்டா றவத்ைிருந்ைைால், 

அவர்  ா ாவின் அருகில் அ ரும் வாய்ப்ற ப் ப ற்ைார். ஒருமுறை, 
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வ ற்கத்ைியர்கள்  ா ாவுடன்  ாடியில் அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது,  ின்டா ெிைிது வநரம் 
அறைறய விட்டு பவளிவயைினார்; உடவன  ற்பைாரு ப ண் ைி அந்ை இடத்ைில் 
அ ர்ந்ைார்.  ின்டா ைிரும் ி வந்ைதும், அந்ை ந றர நகரு ாறு றெறகயால் 
பைரிவித்ைார், ஆனால் அந்ைப் ப ண் ைி  றுத்துவிட்டைால்  ின்டா வவக ாக 
பவளிவயைி ெற யலறைக்குச் பென்ைார். 

ப ண்டு  ா ாவின் இரவு  ாதுகாவலர்  ைிறயப் புரிந்து வந்ைார், அவை 
வ ால  ா ாவின் உைறவத் ையாரிக்க காக்காவுக்கு உைவினார். இருவரும் 
ெற யலில் மும்முர ாக இருந்ை வவறளயில்,  ின்டா ைிடீபரன அங்குச் பென்று 
அ ர்ந்ைார்.  ின்டா அவ்வாறு அ ர்ந்ைிருந்ைது  ா ாவின் கட்டறளக்குப் 
புைம் ானைால், ப ண்டு அவறர அங்கிருந்து பவளிவய பெல்லு ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டார், ஆனால்  ின்டா காதுகளில் வாங்கிக்பகாள்ளா ல் அங்வகவய 
அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  

 ா ா அருகில் இல்லாை வவறளயில்  ண்டலியில் எவரும் வ ற்கத்ைிய 
ப ண் ைிகளுடன் ைனியாக இருக்கக்கூடாது என் து  ா ாவின் கண்டிப் ான 
கட்டறள; அதுவ ால, அைற்கு வநர் ாைாகவும். ( ா ா ஒருமுறை ப ண்கறளக் 
குைித்து ஆண்கறள எச்ெரித்ைார், 'ெிக அருகில் மவண்ைாம், அமத மவகளயில் 
மவகு மதாகலவிலும் மவண்ைாம்.')  ின்டா ெற யலறையில் 
அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது,  ா ா அவறரத் வைடி வந்து ப ண்டு, காக்கா இருவறரயும் 
குஜராத்ைியில் பவகுவாகத் ைிட்டினார்.  

" ா ா, இது எங்கள் ைவறு அல்ல! நாங்கள் அவறர பவளிவயைச் 
பொல்லியும், அவர் வகட் ைாக இல்றல" என்று ப ண்டு வாைாடினார். 

 ா ா  ிகவும் வகா  றடந்து, "என் உத்ைரவு உங்களுக்கு நன்ைாகத் 
பைரியும். அவர் பவளிவயைாவிட்டால், நீங்கள் பவளிவயைியிருக்க வவண்டும்! 
நீங்கள் ஏன் அவருடன் வ ெிக் பகாண்டிருந்ைீர்கள்? அவறரக் கண்டுபகாள்ளா ல் 
இருக்க முடியவில்றலயா?"  ா ா அவர்கறளக் கடுற யாகக் கண்டித்ைார். 
 ின்டா அது ைனது ைவறு, அவர்கறளக் குறை பொல்ல முடியாது என்று ஒப்புக் 
பகாண்டார். 

 ா ா,  ின்டாறவ அறழத்துக்பகாண்டு ெற யலறைறய விட்டு 
பவளிவயைினார். 

இரவு உைவு வவறளயில், ஆைி ஜூனியர்  ா ாவிடம், "நாங்கள் 
உங்களுடன்  ல ஆண்டுகளாக இருந்து வருகிவைாம், நீங்கள் இன்னும் எங்கறள 
நம் வில்றல - உங்களுக்கு இன்னும் எங்கள்  ீது நம் ிக்றக இல்றலயா? 

குயன்டின் ஒவ்பவாரு நாளும் ப ண்கள் அறைகளுக்குள் நுறழகிைார், 

அவர்களுடன் வ சுகிைார், ஆனால் நீங்கள் அவரிடம் எதுவும் பொல்வைில்றல" 
என்ைார். 

 ா ா வ ற்கத்ைிய அன் ர்கறள, ொப் ாட்டு வ றெக்கு அறழத்து, 

கீழ்ப் டிைல்  ற்ைி அவர்களுக்கு விளக்கினார்: "என் ெண்ைலிகயப் பாருங்கள், 

நான் மசால்வது மபால் அவர்கள் எப்மபாதும் மசய்கிைார்கள். 
எக்காரணத்கதக் மகாண்டும் அவர்கள் என் கட்ைகளககள ெீை ொட்ைார்கள். 
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அவர்கள் என்னுகைய சந்மதாஷத்கத ெட்டுமெ கருத்தில் மகாண்டு, இரவும் 
பகலும் உகழக்கிைார்கள். ஆனால், அவர்களுைன் தனியாக இருக்கக்கூைாது 
மபான்ைச் சிைிய சிைிய கட்ைகளகளில் நீங்கள் கவனொக இருக்க 
முடியாதமபாது, உங்களுக்கு என் ெீதான அன்கப என்னமவன்று மசால்வது?  

"இந்தச் சிறுவர்களாகிய என் ெண்ைலி அகனவருக்கும், எப்படிக் 
கீழ்ப்படிவது என்று நன்ைாகத் மதரியும்; நான் அவர்ககள நம்பவில்கல என்று 
நீங்கள் நிகனக்கிைரீ்களா? நான் அவர்ககள 100 சதவதீம் நம்புகிமைன். என் 
கட்ைகளகளுக்கு எவ்வாறு கீழ்ப்படிய மவண்டும் என்பகத நீங்கள் கற்றுக் 
மகாள்ள மவண்டும் என்று நான் விரும்புகிமைன். இந்த விஷயத்தில் எனது 
ெண்ைலிகய உங்கமளாடு ஒப்பிைமவ முடியாது!"  ா ாவின் கண்டனம் 
வ ற்கத்ைியர்கள்  ீது ஆழ ான ைாக்கத்றை ஏற் டுத்ைியது. எந்ைபவாரு 
ப ட்டுக்கும் எல்லா  ாடறலயும்  ாட முடியாது என் றை அவர்கள் புரிந்து 
பகாள்ள வவண்டும்.  ிரிய ான இறைவனுக்குக் கீழ்ப் டிவைற்கு என 
அற க்கப் ட்ட ப ட்டுக்கு  ட்டுவ  இந்ைப்  ாடறலப்  ாட முடியும். 

1933 ஜூறல 17 அன்று ஒரு பஜர் ன் கவிஞர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க 
வந்ைார். சுைந்ைிரத்றைப்  ற்ைி அவரிடம் விளக்கிய  ா ா, ெில புைிர்களுடன் 
முடிவறடந்ை  ின்வரும் கறைறய விவரித்ைார், அைற்கான  ைில்கறள  ா ா 
பவளிப் டுத்ைவில்றல: 

இரண்டு  ைறவகள் இருந்ைன, ஓர் ஆண்  ைறவ  ற்பைான்று ப ண், 

எப்வ ாதும் ஒன்ைாக இருந்ைன. அறவ இரண்டும்  ிகவும் சுைந்ைிர ாக இருந்ைன, 

விரும் ிய இடப ல்லாம்  ைந்து எப்வ ாதும் சுைந்ைிர ாக வாழ்ந்ைன, ஆனால் 
'சுைந்ைிரம்' என்ைால் என்ன என்று அந்ைப்  ைறவகளுக்குத் பைரியாது. 

ஒரு நாள் ஒரு  னிைன் அந்ை இரண்டு  ைறவகறளயும்  ிடித்துக் 
கூண்டில் அறடத்ைான். ஆண்  ைறவ, கூண்டின் கம் ிகறளத் ைனது 
இைக்றககளால் அடித்து உறடத்து பவளிவயை முடியும் என்று நம் ியது. ஆனால் 
அவ்வாறு அடித்ைவ ாது அது  டிப் டியாக ைனது இைகுகள் அறனத்றையும் 
இழந்ைது. அறைத் பைாடர்ந்து அைன் ெிைகுகளுக்குக் காயம் ஏற் ட்டைால், அது 
கிட்டத்ைட்ட  யக்க ானது. 

ஆனால் ப ண்  ைறவ புத்ைிொலி. ெிைகுகறள அடித்து, கைவுகறள 
உறடக்க முயற்ெிப் து எவ்வளவு முட்டாள்ைனம் என் றைப் புரிந்துபகாண்டு 
அற ைியாக, கூண்டுக் கைவு ைிைக்கும்வறரக் காத்ைிருந்ைது. ப ண்  ைறவ 
புத்ைிொலித்ைன ாக அற ைியாக இருந்ைைால், அது ைன்றன, காயத்ைிலிருந்து 
காப் ாற்ை முடிந்ைது. 

நீண்ட வநரத்ைிற்குப்  ிைகு, இறுைியில் கைவு ைிைக்கப் ட்டு,  ைறவகள் 
வஜாடியாக பவளிவய  ைந்து பென்ைன. அறவ, சுைந்ைிர ாக இருந்ை ைருைம், 

உண்ற யான சுைந்ைிரம் என் றை இரண்டு  ைறவகளும் உைர்ந்து பகாண்டன. 
சுைந்ைிரம் இல்லாைைால் ஏற் டும் துன் ங்களின் வவைறனறய அைிய முடிந்ைது. 
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கூண்டில் அறடக்கப் ட்டைால், அறைத் பைாடர்ந்து வந்ை சுைந்ைிரத்ைிற்கும் 
அர்த்ைம் இருந்ைது. 

ப ண்  ைறவ  ைந்து பென்ைது, ஆனால் காய றடந்ை  ைறவ  ைந்து 
பெல்ல முடியாைைால் இறுைியில் ஒரு பூறனக்கு இறரயானது!  

இப்வ ாது பொல்லுங்கள்  ைறவகறளக் கூண்டில் அறடத்து றவத்ைவர் 
யார்?  ைறவகள் யார்? பூறன யார்? இந்ைப் புைிரின் ப ாருறளப் புரிந்துபகாண்டு 
அறைப்  ற்ைி ஒரு கவிறைறய எழுை முயற்ெி பெய்யுங்கள். 

அடுத்ை நாள், ஜூறல 18 அன்று, வில்லாவின் ொப் ாட்டு  ண்ட த்ைில், 

கிருஷ்ைா, அர்ஜுனன் இருவறரயும்  ற்ைிய,  கா ாரைத்ைிலிருந்து ஒரு 
ெம் வத்றை வ ற்வகாள் காட்டி, 'சத்குரு  ற்றும் அவதார புருஷர் அவர்களின் 
 ைிறயக் குைித்து,  க்கள் ெரியாகப் புரிந்து பகாள்ளவில்றல' என்று கூைி 
விளக்க ளித்ைார்: 

கிருஷ்ணரின் வாழ்க்கககய நீங்கள் படிக்கும்மபாது, மபாது 
அைிவுக்கு எதிரானதாகத் மதான்றும் விஷயங்ககள அவர் அடிக்கடி 
கூைினார், மசய்தார், கட்ைகளயிட்ைார் என்பகத நீங்கள் காண்பீர்கள். அவர் 
ஒரு நபரிைம் ஒரு விஷயத்கதயும் ெற்ைவரிைம் முரண்பட்ை 
விஷயங்ககளயும் மசான்னதுண்டு, ஒமர மநரத்தில் பலருக்கு மவவ்மவறு 
கட்ைகளககள வழங்கினார். கிருஷ்ணர் ெனிதகுலத்தின் 
முன்மனற்ைத்திற்காக எல்லா விதொன விசித்திர மசயல்ககளச் 
மசய்வகதயும், மபாய்ப் மபசுவகதயும் வழக்கொகக் மகாண்டிருந்தார். அவர் 
பரிபூரணொகவும், கைவுமளாடு ஒருவராகவும் இருந்தார், எனமவ 
அகனவரிலும் அகனத்திலும் தன்கனக் கண்ைார். அவர் பல்மவறு 
விஷயங்களுக்கும், ெக்களுக்கும் மவவ்மவறு முகைககளப் பயன்படுத்த 
மவண்டியிருந்தது. 

எனது ெீடர்கறள  ாறயயிலிருந்து பவளிவய பகாண்டுவர நான் 
 ாறயறயப்  யன் டுத்ை வவண்டும். வ ற்கத்ைிய நாட்டு  க்கள் இறைப் 
புரிந்துபகாள்ளாை வவறளயில், கிழக்கத்ைிய  க்கள் இறைப் 
புரிந்துபகாள்கிைார்கள். கிழக்குக்கும் வ ற்குக்கும் இறடயிலான 
 னப் ான்ற யின் வித்ைியாெம் இதுைான். சுயநலமும், சுயநல வநாக்கமும் 
இல்லாை இடத்ைில்,  ிைருக்கு நல்லது பெய்ய வவண்டும் என்ை வநாக்கம் 
 ட்டுவ  இருக்கு ானால், ஒருவர் என்ன பெய்ைாலும், அது  னப் டிவங்கறள 
உருவாக்குவது இல்றல,  னப் டிவங்களால்  ிறைக்கப் டுவது ில்றல. எனது 
எல்றலயற்ை பெயல் ாடுகளுக்கு எல்றலயற்ை வழிகறளயும், முறைகறளயும் 
 யன் டுத்ை வவண்டும், அறனத்தும், வவறு வவறு  க்களுக்கு, வவறு வவறு 
வநரங்களில் பெய்யப் ட வவண்டும். 

மகௌரவர்ககளக் மகால்லும்படி கிருஷ்ணர் அர்ெுனனிைம் 
கட்ைகளயிட்ைமபாது, அர்ெுனன் தயங்கி ெறுத்து, கிருஷ்ணரிைம், "நான் 
எப்படி என் மசாந்த உற்ைார் உைவினர்ககளக் மகாகலச் மசய்ய முடியும்?" 
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என்று வினவ, கிருஷ்ணர் உைமன, “நான் மசால்வது மபாலச் மசய்யுங்கள்” 
என்ைார். ஆனால் அர்ெுனன் மகட்கவில்கல. பின்னர் கிருஷ்ணர், "என் 
முகத்கதப் பாருங்கள்" என்று கூைி, அவர் வாகயத் திைந்தமபாது, அதில் 
அர்ெுனன் மகால்ல விரும்பாத அவரது சமகாதரர்கள் ெற்றும் உைவினர்கள் 
அகனவகரயும் பார்த்தார். கிருஷ்ணரின் வாயில் முழு பிரபஞ்சமும் 
இருப்பகத அர்ெுனன் கண்ைார், அதில் லட்சக்கணக்கான மகௌரவர்கள் 
மெகங்ககளப் மபால மதாற்ைெளித்தனர், ஆனால் பின்னர் அகனத்தும் அவர் 
பார்கவயில் இருந்து ெகைந்தன. கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய உைகல 
அவருக்குக் காட்டினார், அதில் அகனத்து உயிருள்ள இதர வடிவங்களும் 
இருந்தன. இகதத்தான் 'விராட் தரிசனம்' - பிரம்ொண்ைொன பார்கவ என்று 
கூறுவது! இது உண்கெயான தரிசனம் அல்ல. இது குருநாதரின் உலகளாவிய 
உைலின் தரிசனம் ெட்டுமெ. அவதார புருஷர் ஒவ்மவாரு ெனகதயும் தன்னுள் 
மகாண்டுள்ளார், இதில் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அகனத்து தனிப்பட்ை 
ெனங்களும் இகணக்கப்பட்டுள்ளன. 

இந்ைச் ெம் வம் கிருஷ்ைரின் வலிற  ிக்க ெக்ைிகறள 
ஊர்ஜிைப் டுத்ைியதும், அர்ஜுனன் வ ாரில் இைங்கி  லறரக் பகான்ைார். கிருஷ்ைர் 
அவரிடம், "நீங்கள் என்  ீது முழு நம் ிக்றக றவத்ைிருந்ைால், ஒருவ ாதும் 
ெந்வைகம் பகாள்ளவவா அல்லது வகள்விகறளக் வகட்கவவா  ாட்டீர்கள்" என்று 
கூைி, இப்வ ாது 'பகவத் கீகத' என்று அறழக்கப் டும் பொற்ப ாழிறவ 
நிகழ்த்ைினார். 

இந்த எடுத்துக்காட்டிலிருந்து, ஒரு குருநாதரின் மநருங்கிய சைீர்கள் 
கூை அவர் பணி புரியும் முகைகயத் தவைாகப் புரிந்துமகாள்கிைார்கள் 
என்பகத நீங்கள் அைிந்து மகாள்வரீ்கள். அவர்கள் குருநாதகர உறுதியாக 
நம்பவும், அந்த நம்பிக்கககய உருவாக்கவும், அற்புதங்ககளச் மசய்ய 
மவண்டியது அவசியம். அதனால்தான் கிருஷ்ணர் அவ்வாறு மசய்தார். ஒரு 
குருநாதருக்கு உள்ளைக்கொன நம்பிக்ககயும், உைனடியான கீழ்ப்படிதலும் 
இகைநிகலகய அகைவதற்கான குறுகிய, விகரவான ெற்றும் எளிதான 
வழியாகும். 

ஒரு ெீடனின் அன்பு, நம்பிக்கக இரண்றடயும் பைளிவு  டுத்தும் 
 ற்பைாரு உைாரைத்றையும்  ா ா பைாடர்ந்து எடுத்துறரத்ைார்: 

ெத்குருவாகவும், ெிவாஜியின் குருநாைராகவும் இருந்ை சுவா ி ராம்ைாஸ், 

ஒரு முறை ைனது காலில் ஒரு  ாம் ழத்றை றவத்து துண்டால் கட்டுப்வ ாட்டு 
அறை  றைத்து றவத்ைிருந்ைார். 

அவர் ைனது ெீடர்கறள அறழத்து,  ிகுந்ை வவைறனயுடன் இருப் ைாகப் 
 ாொங்கு பெய்ைார். வாறய இறுக மூடிய வண்ைம் அவர், "என் காலில்  ிகவும் 
வ ாெ ான கட்டி உள்ளது, அது  ழுத்து ெீழ் நிரம் ியுள்ளது; வநற்ைிரவு முழுவதும் 
வவைறனயால் தூங்க முடியவில்றல; நான் இப்வ ாது என்ன பெய்ய வவண்டும் 
என்று பைரியா ல் இருக்கிவைன்" என்ைார். ராம்ைாஸ் வவைறனயால் 
துன் ப் டுவறைப்  ார்த்து, அவரது  ண்டலி  ல்வவறு ெிகிச்றெ முறைகறளப் 
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 ரிந்துறரத்ைவ ாது அவர், "இபைல்லாம் எதுவும் உைவாது, ஆனால் யாராவது 
விஷத்றை உைிஞ்ெினால்  ட்டுவ  நான் குை றடவவன். ஆனால் ெீழ் 
விஷ ாைலால், இறை உைிஞ்ெி எடுப் வர் இைந்துவிடுவார்" என்று குைிப் ிட்டார். 

இறைக் வகட்டு, குருநாைரின் பநருங்கிய ெீடரான கல்யாறைத் ைவிர 
அறனவரும் ையங்கினர்; கல்யாண் முன்வந்து குருநாைரின் 'காயத்ைில்' உைிஞ்ெத் 
பைாடங்கினார். ஆனால் ஆச்ெரியப் டும் விைத்ைில் அவர்  ாம் ழ ரெத்றைச் 
சுறவத்ைார்! இவ்வாறு ராம்ைாஸ், ையக்கத்ைில்  ின்வாங்கிய ெீடர்களுக்கு, 
கல்யாண் அவர்  ீது றவத்ைிருந்ை அன்ற யும் நம் ிக்றகறயயும் நிரூ ித்ைார். 

மெஹர் பாபா, பின்னர் சுவாெி ராம்தாஸ், கல்யாண் பற்ைிய 
ெற்மைாரு ககதகயக் கூைினார்; இது கீழ்ப்படிதலின் முக்கியத்துவத்கத 
விளக்குகிைது: 

ஒரு நாள்  ட்ட  கலில், ராம்ைாஸ், இருள் நிறைந்து விட்டைாகக் கூைி, 
கல்யாைிடம் ஓர் ஒளிரும் விளக்றக எடுத்து வரச் பொன்னதும் அறை அவர் 
உடனடியாகச் பெய்ைார். 

இைற்காக ராம்ைாஸ் அவறர அறைந்து, "முட்டாள்!  கலாக இருப் றை 
நீங்கள்  ார்க்க முடியவில்றலயா?" என்ைதும், கல்யாண்  ன்னிப்புக் வகாரி, 

விளக்குடன் ைிரும் ிச் பென்ைார். இந்ை உைாரைத்ைின் மூலம், ராம்ைாஸ் 
ெிவாஜிக்கு நம் ிக்றக  ற்றும் கீழ்ப் டிைல்  ற்ைி விளக்கினார். 

"என் குருநாைர் என்ன கூைினாலும், ெற்றும் ெிந்ைறனச் பெய்யா ல் நான் 
அறை முழு  னதுடன் ஏற்றுக்பகாள்கிவைன்" என்று ஹஃ ஸீ் கூைியுள்ளார். 

இது உறுைியான, உள்ளடக்க ான நம் ிக்றக  ற்றும் கீழ்ப் டிைலின் 
உைாரைம். ஆனால் இது  ிக  ிகக் கடினம் -  ாைாக ொத்ைிய ற்ைது - குைிப் ாக 
உங்களுக்கு, இவ்வளவு புத்ைிக் கூர்ற  ிக்க வ றல நாட்டினர் - எப்வ ாதும் 
எைிலும் ைகுைிகறளயும் குறை ாடுகறளயும் வாைிடுகிைார்கள். 

கல்யாண் விஷயத்ைில், அவர் ைனது குருநாைரின் கட்டறளகளுக்குக் 
கீழ்ப் டிந்ைது  ட்டு ல்லா ல், ராம்ைாஸ் அது இரவின் இருள் என்று 
பொன்னவ ாது உண்ற யில் நம் ினார் -  ட்டப்  கலாக இருந்ைவ ாதும் கூட! 
அத்ைறகய நம் ிக்றகயும் உண்ற யிவலவய ொத்ைிய ற்ைது. 

டிலியா வினவினார், "இைன் அர்த்ைம் நாம் ெிந்ைிக்கவவா அல்லது நம் 
புத்ைிறயப்  யன் டுத்ைவவா கூடாது?" 

 ா ா  ைிலளித்ைார்: 
இல்கல, இல்கல, சிைிது கூை அப்படி இல்கல! நீங்கள் உங்கள் 

புத்திகயப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் என் வார்த்கதககள நம்பாெல் 
அல்லது என் கட்ைகளகளுக்குக் கீழ்ப்படியாெல் அல்ல. உங்களுக்கு ெனம் 
இருக்கும் வகர, நீங்கள் சிந்திக்க மவண்டும் என்று நீங்கள் நிகனக்கலாம்; 

உங்கள் ெனம் ஒருமபாதும் சிந்திப்பகத நிறுத்தாது! உங்கள் கண்கள் சூரிய 
ஒளிகயக் காணும்மபாது அது இரவாக இருக்க முடியாது என்று அது 
உங்களுக்குச் மசால்லும். ஆகமவ, குருநாதரின் வார்த்கதககள நம்பாெல் 
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இருக்கும் அளவுக்கு, ெனம் உங்ககள வழிநைத்த மவண்ைாம் என்பகத 
ெட்டும் நிகனவில் மகாள்ளுங்கள். 

குருநாதர் மசால்வதற்கும், மசய்வதற்கும் பின்னால் ஏமதனும் 
முக்கியொன காரணமும், மநாக்கமும் இருப்பகதயும், அவர் எப்மபாதும் 
பிைரின் நலனுக்காக அகதச் மசய்கிைார் என்பகதயும் நீங்கள் சிந்தித்துப் 
புரிந்து மகாள்ள மவண்டும். அவர் எகதச் மசய்தாலும் அது எப்மபாதும் 
சிைந்தது. எனமவ குருநாதர் உங்களுக்குச் மசால்வது மபாலச் மசய்யுங்கள், 

ெனம், அது விரும்பியபடி சிந்திக்கட்டும், ஆனால் அகத ஒருமபாதும் 
ககைப்பிடிக்க மவண்ைாம். அது மபாதும். 

நம் ிக்றகறயப்  ற்ைிய கறை ஒன்றை ,  ா ா இறுைியாக 
எடுத்துறரத்ைார்: 

ஹஃ ஸீ், அவர் பொன்னறை ஏன் பொன்னார் என் றைப் புரிந்து 
பகாள்ளவவண்டியது அவெியம்! 

ஒருமுறை ஹஃ ெீின் குருநாைர் (அத்ைர்) அவரது ெீடர்களில் ஒருவறர 
அந்ைச் ெீடரின் வடீ்டிற்கு அனுப் ி அவரது குழந்றைறயக் பகால்லும் டி 
கட்டறளயிட்டார். அப்வ ாது அங்கிருந்ை ஹஃ ஸீ் கூட அந்ை உத்ைரறவக் வகட்டு 
ஆச்ெரியப் டத் பைாடங்கினார். ஆனால் அந்ை உத்ைரவு வழங்கப் ட்ட அவர், 

அைற்கு ஏவைனும் நல்ல காரைம் இருக்க வவண்டும் என்று நிறனத்து, உடவன 
அவர் வடீ்டிற்குச் பென்று குழந்றைறயக் பகான்று அைன் உடறல ைனது 
குருநாைரிடம் பகாண்டு வந்ைார். ஹஃ ஸீ்  னைில் அந்ை வநரத்ைில் ெந்வைகம் 
இருந்தும் அவர் எதுவும் வ ெவில்றல.  ற்ைவர்களும் அறைவய நிறனத்துக் 
பகாண்டிருந்ைார்கள், ஆனால் எதுவும் வ ெவில்றல. 

குழந்றையின் உடறல பவகு பைாறலவில் எடுத்துச் பென்று ஆழ ாகப் 
புறைக்கு ாறு குருநாைர் ஹஃ ெீிடம் கூைினார். ஹஃ ெீும் அவ்வாவை பெய்து, 

 ாரெீக வழக்கப் டி ஒரு ப ழுகுவர்த்ைிறய ஏற்ைி, கல்லறைக்கு வ ல் றவத்ைார். 
அவர் ப ழுகுவர்த்ைியின் சுடறரப்  ார்த்ைவ ாது, "நான்  யனறடந்வைன்... இது 
எனது பொந்ை நலனுக்காக" என்று ஒரு குரல் வகட்டது. அவர், வ லும் 
ஆச்ெரியப் டும் விைத்ைில் ப ழுகுவர்த்ைிச் சுடரிலிருந்து ஒரு குழந்றையின் 
வடிவம் எழுவறைக் கண்டார். ஹஃ ஸீ் ஆச்ெரியத்துடன் உற்று வநாக்கியவ ாது, 

ப ழுகுவர்த்ைி சுடரிலிருந்து லட்ெக்கைக்கான குழந்றை வடிவங்கள் எழுந்து 
வருறைக் கண்டார்.  யத்ைால் ைிறகத்துப்வ ாய், ஹஃ ஸீ் குருநாைரிடம் ஓடினார். 
அவர் பெல்லும்  ாறையில், எங்குப்  ார்த்ைாலும், அவர் ைிரும் ி வந்து 
குருநாைரின் அருகில் அ ரும் வறர, அந்ைக் குழந்றைகளின் வடிவங்கறளவய 
கண்டார். 

அப்வ ாது குருநாைர் குழந்றையின் ைந்றையிடம், "இப்வ ாது நீங்கள் 
வ ாய் வடீ்டில் இருக்கும் உங்கள் குழந்றைறய அறழத்து வாருங்கள்" என்று 
கூைினார். அவர் குழந்றைறய ஏற்கனவவ பகான்றுவிட்டார் என்று நிறனத்து 
நின்றுவிடா ல், அந்ை ந ர் அவை வநரத்ைில் அங்கிருந்து பென்ைார், ஹஃ ஸீ் கூட 
எந்ைக் வகள்வியும் எழுப் வில்றல. அந்ைக் குழந்றையின் ைந்றையார் வடீு 
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பென்ைறடந்ை வவறளயில் ைனது குழந்றை நல்ல ஆவராக்கியத்துடன், 

 கிழ்ச்ெியாக வடீ்றடச் சுற்ைி நடந்து ைிரிவறைக் கண்டார். 
இந்ைச் ெம் வம் குருநாைர்  ற்றும் அவரது  ைியின்  கத்ைான 

ெக்ைிகறள ஹஃ ெீுக்கு உைர்த்ைியது; இது எப்வ ாதும்  ர்  ானைாகவும், 

புத்ைியால் புரிந்து பகாள்ள முடியாைைாகவும் இருப் ைால்,  க்கறளத் ைவைாக 
வழிநடத்துகிைது. அன்ைிலிருந்து அவருக்கு, ைனது குருநாைர்  ீைான நம் ிக்றக 
பவகுவாக அைிகரித்ைது. 

ஹஃ ஸீ் இறை உைர்றவ அறடந்ை  ின்னர், அவர் இவ்வாறு 
எழுைினார், "நான் என் குருநாைருக்குத் ைவைிறழத்துவிட்வடன்; ஆனால் அந்ை 
 னிைர் குருநாைருக்கு எந்ைத் ைவறும் இறழக்கவில்றல; ஆனாலும் அந்ை  னிைர் 
குருநாைரின் வட்டத்ைில் ஒருவராகவும் இல்றல, இறை உைர்றவயும் 
அறடயவில்றல."  ின்னர் ஹஃ ஸீ் இவ்வாறு குைிப் ிட்டிருந்ைார்: "அவர் 
சிைப்பாகத் மதர்ந்மதடுக்கப்பட்ை நபர்களில் ஒருவர், எந்தக் மகள்வியும் 
எழுப்பாெல் குருநாதர் ெீது சந்மதகத்திற்கு இைெில்லாெல் நம்பிக்கக 
கவத்து, தனது குருநாதர் கூறுவகத அப்படிமய ககைப்பிடிக்கிைார்." 

எனவவ அொைாரை ான ஒன்றைச் பெய்ய நான் உங்களுக்குச் 
பொல்லும்வ ாது, அது எப்வ ாதும் உங்கள் பொந்ை நலறனக் கருத்ைில் 
பகாண்டைாகவவ இருக்கும். நீங்கள் ொைாரை ாக இல்லாை எறையும் 
(நீங்களாகச்) பெய்ைால், நீங்கள் அைற்குக் கட்டுப் ட்டவர் ஆகிவிடுவரீ்கள்; ஆனால் 
நன்ற க்கும் ைீற க்கும் அப் ாற் ட்ட குருநாைர், உங்கறள ஒருவ ாதும் 
கட்டுண்டவராக்க முடியாது. உங்கறள  ாறயயிலிருந்து பவளிவயற்ை அவர் 
 ாறயறயப்  யன் டுத்துகிைார். நீங்கள் ஒரு நீண்ட அழகான கனறவ 
அனு வித்துக் பகாண்டிருக்கும்வ ாது, உங்கறள எழுப்  ஒரு குறுகிய அைிர்ச்ெி 
அளிக்கும் கனவு வைறவப் டுவது வ ால.      

டிலியா கூைினார், "ெில வநரங்களில் என்  னைில் விரும் த்ைகாை 
எண்ைங்கள் எழும்வ ாது,  ா ா அறவ உங்களுக்குத் பைரியும் என்று நான் 
நிறனக்கிவைன்; என்  னறை பவறுற யாக்குவைன் மூலம் அவற்றைத் ைடுக்க 
முயற்ெிக்கிவைன். இப்வ ாது கூட, எைிர்வரும் பெப்டம் ர்  ாைத்ைில்  ா ா அவரது 
ப ௌனத்றைக் றகவிடவில்றல என்ைால், நான் அறைப்  ற்ைிச் ெிந்ைிக்க 
 ாட்வடன், ஏபனன்ைால் உங்களின் ஒவ்பவாரு பெயலுக்கும்  ின்னால் ெில 
 ர்  ான, ஆனால் ைிட்டவட்ட ான வநாக்கமும் இருக்கிைது" என்று நம்புகிவைன். 

 ா ா  கிழ்ச்ெி அறடந்து, "ஆ ாம், நீங்கள் இப்வ ாது புரிந்து 
பகாண்டீர்கள்" என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

பஹர்ப ர்ட், ப ண்டு இருவரும் 1933, ஜூறல 21 ஆம் நாள்  ாரிஸ் 
நகருக்குப் புைப் ட்டனர். இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, ப ண்டு 
பஜவனாவாவுக்கும் பஹர்ப ர்ட் லண்டனுக்கும் பென்ைனர்.  ா ா ஜூறல 24 
அன்று வ ார்வடாஃ ிவனாறவ விட்டு பவளிவயைி பஜவனாவாவுக்குச் பென்று, 

அவை நாளில் மும்ற க்கு விக்வடாரியா கப் லில்  யைத்றைத் பைாடங்கினார். 
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காலம் இறை இவ்வாறு  ார்த்ைது: "அவரது அன் ர்கறளப் 
ப ாறுத்ைவறர, இப்வ ாது ஏற் ட்ட  ிரிவிறன வழக்கத்துக்கு  ாைான, அைீை 
வவைறனறயத் ைந்ைது. இந்ை முறை,  ா ாவுடனான அவர்களது நீண்ட கால 
ெகவாெத்ைால், அவருடன்  ிகவும் பநருக்க ாகக் பகாண்டு வரப் ட்டனர்; 

அத்ைறகய பநருக்கம்  ிகவும் கடுற யான, வவைறனயான  ிரிறவ 
ஏற் டுத்ைியது. 

அறனவரும் ஏைக்குறைய ஒரு  ாை கால ாக  ா ாவுடன் இருந்ைனர், 

அவருடன் ஒவர இடத்ைில் ஒவர கூறரயின் கீழ் ைங்கியிருந்ைனர், அவருறடய 
பைய்வகீ அரவறைப் ில், ஒவ்பவாரு கைமும் அ ிர்ைத்றை அவர்களின் 
இையங்களில் ஊற்ைிப்  ருகினர். பவவ்வவறு  வனா ாவங்கறள இைக்க ாகக் 
பகாண்டுவருவைன் மூலம் குருநாைரின்  ைிபுரியும் வழிகறளயும் 
முறைகறளயும் அவர்கள் சுறவத்துப்  ார்த்ைனர்; வ லும் இறையற்ை 
குருநாைருக்கு  ட்டுவ  முடியும் வறகயில் ஒருவரின்  னறை பவன்று, ைனது 
கட்டறளகறளப்  ின் ற்ை ைனிந ர்களுக்கு அவர்  யிற்ெியளித்ை ெில வழிகளின் 
அனு வத்ைிற்கு ஈடு இறைவய இல்றல." 

ப ஹர்  ா ா, அவர்  று டியும் வருவைாக அவர்களுக்கு 
உறுைியளித்ைார்; வ லும் அவர் இல்லாை வநரத்ைில் அவறர எப்வ ாதும் 
நிறனவில் றவத்ைிருக்க,  ல்வவறு கடற கறள அவர்களுக்கு வழங்கினார். 
அவர் ைிரும் ி வருவது வறர அவர்களில்  லர் ஒன்ைாக வாழ விரும்புவறையும் 
அவர் அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா வ ார்வடாஃ ிவனாவில் ைங்கி இருந்ைறை  ிகவும் 
விரும் ினார்; அது ஆன் ீக வரலாற்ைில் ெிைப்பு  ிக்க இட ாக உறுைி 
பெய்யப் டுகிைது. வ ார்வடாஃ ிவனா ஒரு நாள் கிருஷ்ைருடன் பைாடர்புறடய 
புனிை இட ான  ிருந்ைாவறனப் வ ால இருக்கும்.  ா ா ைனது பநருங்கிய 
ெகவாெத்றை வ ற்கத்ைிய வகா ிகளுக்கு வழங்கியிருந்ைார், வ லும் 
வ ார்வடாஃ ிவனாவின் கடற்கறரகள் கண்ைரீால் நறனக்கப் ட்டு நிறனவாய் 
 ாைின. " ா ாவின் புன்னறக, அவரது  கிற , அவரது  ைி  ற்றும் பைய்வகீ 
லீறல அறனத்றையும்  ிரைி லிக்கும் வறகயில் அவரது  ிரிய ான, அன் ர்கள், 

நிச்ெய ாக அவரது வருறகயின் நிறனவுக்கு  ரியாறை பெலுத்தும் நி ித்ைம், 

புனிை  யைம் வ ற்பகாள்வார்கள்" என காலம் நிறனவுகூர்ந்ைது. 

1933, ஆகஸ்ட் 3 ஆம் நாள், அப ரிக்கா ைிரும் ிய  ின்னர்  ா ாவுக்கு 
எழுைிய கடிைத்ைில் எலிெப த் அறனவரின் உைர்வுகறளயும் 
பவளிப் டுத்ைினார்: 
 ிரிய ான  ா ா, 

நீங்கள் எங்கறள பவளியளவில் விட்டுச் பென்ைரீ்கள், ஆனால் 
உள்ளளவில், நீங்கள் ஒருவ ாதும் எங்களுக்கு இவ்வளவு அருகில் 
இருந்ைைில்றல; நாங்கள் உங்கறளப்  ற்ைி இறடவிடா ல் வ சுகிவைாம், 

ஒவ்பவாரு இரவும் உங்கறளப்  ற்ைிக் கனவு காண்கிவைாம். எங்கள் கனவுகள் 
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அறனத்றையும் உைரறவப் தும், நாங்கள் விழித்ைிருக்கும் ைருைங்களின் 
 கிழ்ச்ெிறய அளிப் தும் நீங்கள் ைான். 

வ ார்வடாஃ ிவனா எப்வ ாதும் எங்கள் இையங்களின் பொர்க்க ாக 
இருக்கும். நீங்கள் எவ்வளவு ெிைப் ாக இருந்ைீர்கள், எவ்வளவு அன் ானவர்! 

 ிரிய ான  ா ா, என் இையம் உங்கள்  ீைான அன் ால் நிறைந்து 
வழிகிைது! 

 விக்வடாரியா கப் லில்  ா ாவின் அறை  ீண்டும் ெிைியைாக இருந்ைது, 

வ லும்  யைம், ப ரும் ாலும் ெிர  ாக இருந்ைது, ஏபனனில் அவர ிய கடலின் 
பகாந்ைளிப் ில் கப் ல் ஒரு ப ாம்ற றயப் வ ாலத் தூக்கி எைியப் ட்டது; 

வ லும் ொஞ்ெி கடல்  ிைியால்  ாைிக்கப் ட்டார். ப ரும் ாலான  யை 
வநரத்ைில்  ா ா ைனது அறைக்குள்வள இருந்ைார். ஆனால் அவர் நடப் ைற்காக 
ைளத்ைில் வந்ைவ ாது, ஆர்வமுள்ள ெில  ார்ெி  யைிகள் அவறரச் ெந்ைிக்க 
முயன்ைனர்.  

 த்து நாள்  யைத்ைிற்குப்  ிைகு, 1933, ஆகஸ்ட் 4 ஆம் நாள்  ா ா 
மும்ற  வந்து வெர்ந்ைார்.  ா ாவின் ெவகாைரர் ப ஹராம், நவல் ைலாட்டி 
இருவரும்  ா ாறவ அறழக்கச் பென்ைனர். ப வ ா, ருஸ்ைம், ஃ ிரீனி, குல் ாய், 

ஆைி ெீனியர் ஆகிவயார் அறர  ைி வநரத்ைிற்குப்  ின்னர் கப் லில் வைான்ைினர். 
 ா ா அவர்களுடன் நவல், ைீனா ைலாட்டி வடீ்டிற்குச் பென்ைார். 

அன்று இரவு ஒன் து  ைிக்கு,  ாவனக்ஜி,  ானு ாய்  ற்றும் பநௌவராஜி 
ைாைாொஞ்ெியின் இல்லங்களுக்குச் பென்று, இரவு உைறவ முடித்ை  ின்னர், 

 ா ா நாெிக்கிற்கு ரயிலில் புைப் ட்டு, ைா ை ாக வந்து வெர்ந்ைார். 
 ா ா நாெிக் ைிரும் ியதும், அவர் ைனது வழக்க ான நடவடிக்றககறள 

 ீண்டும் பைாடங்கினார். ஆண், ப ண்  ண்டலி அறனவரும்  ா ாவுடன் 
 று டியும் இருப் ைில்  ட்டற்ை  கிழ்ச்ெியறடந்ைனர்;  ன ார்ந்ை வரவவற்பு 
அளித்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா இந்ைியா ைிரும் ி வந்ைறை அைிந்ை  லர், அவரது 
ைரிெனத்ைிற்காகத் பைாறலதூரத்ைிலிருந்து வந்ைனர். ெில வநரங்களில்,  ா ா 
அவர்கறளச் ெந்ைித்ைார். ஆண்  ண்டலியுடன் ஒரு நாள் ைனியாக இருக்க 
விரும் ி, ஆகஸ்ட் 10 ஆம் நாளன்று,  ா ா அவர்களுடன் கண்டாலா பென்ைார்; 

ைனிப் ட்ட, ெிைப்பு கலந்துறரயாடல், நல்ல உைவு, இறெ நிகழ்ச்ெி  ற்றும் ஓய்வு 
- அறனவரும்  ா ாவின் ெகவாெத்ைில் இன்புற்று இருந்ைனர். 

1933, ஆகஸ்ட் 20 ஆம் நாள் காவள ா ா, முன்ஷி ரஹமீ்,  ஷீர் உட் ட 
 லர் நாெிக் வந்ைனர். முன்ஷி ரஹமீ், ப ஹர்  ா ாவின் அன் ான, ெிைப்பு  க்ைராக 
இருந்து இறுைி வறர அவரிடம் ெரைறடந்ைார்.  ஷீர் என்ை ெிறுவனான அவரது 
வளர்ப்பு  கனுடன் முன்ஷி ரஹமீ்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைார். இந்ைச் 

ெந்ைிப் ில், ெிறுவன் ெற்று வித்ைியாெ ாக நடந்து பகாண்டான், ஆனால்  ா ா 
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அன்புடன் அவறன அருகில் அ ர றவத்து, " ஷீரின் நிறல ஒப் ற்ைது; அவன் 
உலக விஷயங்களிலிருந்து  ிகவும் விலகி நிற்கிைான். நீங்கள் இத்ைறன 
ஆண்டுகளாக என்னுடன் இருக்கிைரீ்கள், இருந்தும் ஆறடகள், வொப்பு, வரெர், 

 ிவளடுகள் அதுவ ான்ை ஒரு டஜன் ப ாருட்கறளக் வகட்கிைரீ்கள். அவனது 
ைற்வ ாறைய  ற்ைற்ை ைன்ற  நீடித்ைால்,  ஷீர் ஒரு நாள் என் அருளால் 
 யன்ப ற்று அவனது வாழ்க்றகயின் இலக்றக அறடவான்." 

 ா ா கிட்டத்ைட்ட அறனவறரயும் பவளிவயறும் டி வகட்டுக்பகாண்டார்; 

 ின்னர்  ஷீரிடம் அவனுக்கு என்ன வவண்டும் என்று ைனிப் ட்ட முறையில் 
வகட்டார். " ா ா, எனக்குப்  ைம் வைறவப் டுவைால், ஒரு நல்ல வவறலறயக் 
கண்டுபகாள்ள எனக்கு உைவுங்கள்" என்று  ஷீர் கூைினான். 

ெிரித்துக்பகாண்வட ெற்று ஏ ாற்ைத்ைில்  ைிலளித்ை  ா ா, " ண்டலி 
முன்னிறலயில் நான் உன்றன எந்ை உச்ெத்ைிற்கு எடுத்துச் பென்வைன்; இப்வ ாது 
அறைபயல்லாம் அப் டிவய வழீ்த்ைிவிட்டாய். நீ முக்ைியின் உச்ெத்ைிலிருந்து 
வவறலத் வைடுவது வறர வழீ்ந்துவிட்டாய்!" 

 ா ா, ருஸ்ைத்ைிடம்  ஷீறரப்  ைியில் அ ர்த்து ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டார், ருஸ்ைம் அளித்ை வவறலறய  ஷீர் நன்ைியுடன் 
ஏற்றுக்பகாண்டார். 

1932 ஆம் வருடம், வகாபஹர் ஈரானி அவரது ெவகாைரர் ஜால் 
என் வருடன் குபவட்டாவிலிருந்து அஹ துநகருக்குக் குடிப யர்ந்ைார். 1935 ஆம் 
ஆண்டில்  யங்கர ான பூகம் த்ைிற்கு முன்னர் குபவட்டாறவ விட்டு 
பவளிவயறு ாறு  ா ா எச்ெரித்ைறைத் பைாடர்ந்து 1933 ஆம் ஆண்டு 
குடிப யர்ந்ைனர். குடும் த்ைில் உள்ள அறனவரும் குைிப் ாக வகாபஹர், அவரது 
ெவகாைரி வகட்டி இருவரும் ைங்கள் வாழ்க்றகறய  ா ாவின்  ாைங்களில் 

அர்ப் ைித்ைனர். ஆகஸ்ட் 22 ஆம் நாள், ரூெி ஈரானி (ரூெி  ாப் என்று 
அன்புடன் அறழக்கப் ட்டார்) நாெிக்கில்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா நாெிக் ைிரும் ி வந்ை நாள், நியூயார்க்கில் வாழ்ந்ை 
கிரஹாம் ஸ்வடாக்ஸ் ெிகாவகாவில் நடக்க இருந்ை ‘அறனத்து நம் ிக்றக’ 
 ாநாட்டில் கலந்து பகாள்ளு ாறு அறழப்பு விடுத்ைிருந்ைார்.  ாநாட்டின் நிர்வாக 
இயக்குநரிட ிருந்தும் இரண்டாவது அறழப்பு வந்ைது. அந்ை வநரத்ைில்  ா ா 
ப ௌனத்றைக் றகவிடவில்றல என்ைால், அவர் ைனது எழுத்துப் லறக மூலம் 
 ாநாட்டிற்கு ஒரு பெய்ைிறய வழங்குவார் என்ை நி ந்ைறனயின் வ ரில் கலந்து 
பகாள்ள  ா ா ஒப்புக்பகாண்டார்.  ா ா ப ாதுவாக இந்ை வறகயான எந்ைபவாரு 
ப ாதுக் கூட்டத்ைிலும் கலந்து பகாள்ள விரும்புவைில்றல. எனவவ அவர் 
ஏற்றுக்பகாண்டது  ண்டலிக்கு ஆச்ெரிய ாக இருந்ைது.  ா ா அப ரிக்கா பெல்ல 
முடிவு பெய்ைார், அைற்கான ஏற் ாடுகள் ஆரம்  ாயின. 

 ா ா இந்ைியாவில் இல்லாை வவறளயில்  ண்டலி பெய்யும்  ைி 
குைித்துத் ைினெரி விவாைங்கள் நடத்ைப் ட்டன. 1933 ஆகஸ்ட் 26 ஆம் நடந்ை 
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கூட்டத்ைில்  ண்டலியின் உைவிவயாடு ைனது ைிறரப் டத் ைிட்டத்றை 
நிறைவவற்றுவைற்கான ஆரம்  நடவடிக்றககறள எடுக்க ருஸ்ைம் 
 ரிந்துறரத்ைார். இந்ை வயாெறனறய  ா ா விரும் ினார்; ப ஹராம், ப ண்டு 
இருவரும் ஒரு ைிறரப் ட வக ராறவ இயக்குவதும், ஜால் ாய் நடிக்கவும் 
கற்றுக்பகாள்ள வவண்டும் என்று முடிவு பெய்ைார். 

அப்வ ாது, ஊற , நறகச்சுறவ, வொைறன  டம் ஒன்றைத் ையாரிக்க 
முடிவு பெய்யப் ட்டது. ப ண்டு, ெிது இருவரும் இந்ைியா முழுவதும்  யைம் 
பெய்து, பவவ்வவறு இடங்கறளப்  டம் ிடித்து, இந்ைக் காட்ெிகறள,  ின்னர் 
ருஸ்ைத்ைின்  டத்ைில் வைறவக்வகற் ப்  யன் டுத்ை முடிவு பெய்யப் ட்டது. 
(இந்ை வயாெறன  ின்னர் றகவிடப் ட்டது.) ப ண்டு, ைிறரப் டம் ையாரிப் றைக் 
கற்றுக்பகாள்வவைாடு, அந்ைப்  ைிகளுக்குத் வைறவயான அறனத்றையும் 
ைிட்ட ிட முடிவுபெய்யப் ட்டது.    

 இைற்கிறடயில், ஆகஸ்ட் 17 ஆம் நாள்  ா ா மும்ற க்கு வந்து, 

பெப்டம் ர்  ாைத்ைில்,  ீண்டும் வ ற்கு வநாக்கி வ ற்பகாள்ள இருக்கும் 
 யைத்ைிற்காகக் கப் லில் முன் ைிவு பெய்ைார்.  ன்ெில்-எ- ீம் நாட்களில் 
 ா ாவுடன் இருந்ை முன்னாள் ெீடரும், அகில இந்ைிய கிரிக்பகட் வரீரு ான 
வஜிஃப்ைர்  ற்றும் அந்ை வநரத்ைில் மும்ற யில் வாழ்ந்து வந்ை ப ஹராம், 

ப ரின், ப வ ா ஆகிவயாறரயும்  ா ா ெந்ைித்ைார். 

அன்று  ாறல,  ா ா ப வ ா, ப ரின் இருவறரயும் பவளிவய 
அறழத்துச் பெல்ல விரும் ினார். எனவவ அப் ல்வலா ைிவயட்டரில் 'ைி ஒயிட் 
ெிஸ்டர்' என்ை ைிறர டத்ைிற்குச் பென்ைனர். இது ஒரு காைல் கறையாகச் 
ெித்ைரிக்கப் ட்டிருந்ைது, ஆனால் துரைிர்ஷ்டவெ ாக உறரயாடலின் ஒரு 
வார்த்றைறயக்கூட வகட்க முடியாைைால், ைிறரப் டம் முடிவைற்கு முன்வ  
ைிவயட்டறர விட்டு பவளிவயைினர். 

1933, பெப்டம் ர்  ாைத்ைில் 'மகள்விகளும் பதில்களும்' என்ை ெிறு 
புத்ைகம் ஆங்கிலத்ைிலிருந்து பவவ்வவறு ப ாழிகளில் ப ாழிப யர்க்கப் ட்டது - 
காவள ா ா, பக.பக.  ாவனக்கர், துலியாவின் வகல்கர் ஆகிவயாரால்  ராத்ைி 
ப ாழியிலும், குஜராத்ைி ப ாழியில் வொ ா வைொய் (ொஞ்ெியின் உைவியுடன்), 
 ற்றும்  ாரெீக ப ாழியில் ப ாழி ப யர்த்து ைினெரி  ா ா முன்னிறலயில் 

வாெிக்கவும் ைிட்ட ிடப் ட்டது. எைிர்வரும் வ ற்கத்ைிய  யைம் குைித்துக் 
கடிைங்கள், பைாறலத்ைந்ைிகள் அனுப் ப் ட்ட அவ்வவறளயில்,  ா ா 
 ண்டலியின் எைிர்கால விவகாரங்கறள வ ற் ார்றவயிட்டு 
ஒவ்பவாருவருக்கும் வவறு வவறு கடற கறள வழங்கிக் பகாண்டிருந்ைார். 

இந்ை வநரத்ைில் காக்கா மும்ற க்குச் பென்ைைால்  ா ாவின் ைனிப் ட்ட 
வைறவகறளப் ப ண்டு கவனித்து வந்ைார். பெப்டம் ர் 13 ஆம் நாள்  ா ாவின் 
புறகப் டம் குைிப் ாக, ராம்ஜூவின் 'ஸ்ரீ மெஹர் பாபா: அவரது தத்துவம் 
ெற்றும் மபாதகனகள்' என்ைப் புத்ைகத்றை, அவரது வ ற்கத்ைிய  க்ைர்களுக்கு 
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வழங்குவைற்காக எடுக்கப் ட்டது.  ா ா புத்ைகத்ைின் றகபயழுத்துப்  ிரைிறய 
வாெித்து, ெில ைிருத்ைங்கறளச் பெய்ைார். 

பெப்டம் ர் 14 ஆம் நாள்,  ா ா றெயத் ொவஹ ின் வடீ்டிற்கு வைநீர் 
அருந்ைச் பென்ைிருந்ைார்; அங்கு நடந்ை ஓர் இறெ நிகழ்ச்ெி ஆறு  ைி வறர 
நீடித்ைது. அன்றைய ைினம் அஹ துநகரிலிருந்து நெர்வான் ெட்டாவும், 

 றுநாள் பென்றனயிலிருந்து ஐயங்கார் குடும் மும்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக 
வந்ைிருந்ைனர். 

1933 ஆம் ஆண்டு பெப்டம் ர் 15 ஆம் நாள்  ண்டலிறயக் குைித்ை 
 ா ாவின் ைிட்டங்கள்  ாற்ைப் ட்டன. ப ஹரா ாத்ைில் ெில கட்டிடங்கறள 
எழுப்புவைற்கான வழிமுறைகளுடன் ப ண்டுறவ  ா ா அனுப் ி றவத்ைார். 
அவருடன் பெயிலர், ெிது,  ாலா ெுப்வ க்கர், கலிங்கட் ஆகிவயாரும் உடன் 
பென்ைனர். கலிங்கட் முைன்முைலில் ப ர்ெியாவிலிருந்து வந்ை ப ஹராஷ்ரம் 
 ாைவர்களில் ஒருவர். ப ஹராஷ்ர ம் கறலக்கப் ட்ட  ின்னர், கலிங்கட், 

 ா ாறவ விட்டுச்பெல்ல விரும் ா ல் ஆண்  ண்டலியுடன் வாழ்ந்து வந்ைார். 
ப ஹரா ாத்ைில் இப்வ ாது ைங்குவது  ற்றும் உைவு  ற்ைி  ா ா 

கடுற யான உத்ைரவுகறளப்  ிைப் ித்ைார். ப ஹரா ாத் வ ல்  றலயில், 

ப ண்டு ஒரு குளியலறை, ைகரத்ைால் கட்டப் ட்ட ஓர் அறை வ லும்  ா ாவுக்கு 
ஒரு ெற யலறை ஆகியவற்றை நீர் பைாட்டியின் எைிவர கட்டத் பைாடங்கினார். 
நல்ல ப க்கானிக்காக இருந்ை கலிங்கட், ஒரு  றழய வ ருந்றை ெரிபெய்து, 

கட்டு ானப் ப ாருட்கறள அஹ துநகரில் இருந்து எடுத்து வந்ைார். 

ப ஹரா ாத்ைில் ரயில்  ாறைக்கு அருகில் அற ந்ை ை ால் நிறலய 
கட்டிடத்றை இடித்து, ைறர ட்ட ாக்க  ிரிட்டிஷ் அரொங்கத்ைிட ிருந்து இந்ை 
வநரத்ைில் உத்ைரவு வந்ைது. இந்ை உத்ைரறவ ரத்து பெய்ய அவர்கள் ைங்களால் 
முடிந்ைவறர முயற்ெிக்க வவண்டும் என்று  ா ா அறனவருக்கும் 
வலியுறுத்ைினார்.  ண்டலி  ல்வவறு அைிகாரிகறள அணுகியும், அவர்களின் 
முயற்ெிகள்  லனளிக்கவில்றல. ைற்வ ாறைய  ாதுகாப்பு விைிமுறைகளுக்கு 
இைங்க ரயில்வவ  ாறைகளுக்கு  ிக அருகில் இருக்கும், கட்டிடத்றை 
விலக்காவிட்டால் அரொங்க அைிகாரிகவள அறைச் பெய்வார்கள் என்று 
அவர்களிடம் கூைப் ட்டது. 

பவளியாட்கள் அந்ை வவறலறய ஏவனாைாவனாபவன்று பெய்ய 
விடா ல்,  ண்டலி கட்டிடத்றை, ைாங்கவள இடிக்க முடிவு பெய்ைனர். நிைிப் 
 ற்ைாக்குறை காரை ாக அடிக்கடி பெய்ைறைப் வ ால, புைிய கட்டு ானத்ைிற்காக, 

ை ால் நிறலயத்ைிலிருந்து ெில கட்டு ானப் ப ாருட்கறளப்  யன் டுத்தும் டி 
 ா ா அவர்களிடம் கூைினார். 

இதுவறர, கீவழ உள்ள கிைற்ைிலிருந்து ப ஹரா ாத் வ ல் றலக்கு 
ைண்ைரீ் எடுத்துச் பெலுத்துவைற்கான நவனீ ஏற் ாடு எதுவும் இல்றல.  ாட்டு 
வண்டி மூலம் ைினமும் ைண்ைரீ் எடுத்துச் பெல்லப் ட்டது. கான்ொவஹ ின் 
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பெல்வாக்கின் மூல ாக, ப ண்டு ரயில்  ாறையின் கீழ் குழாய் இட 
அரொங்கத்ைிடம் வைறவயான அனு ைிறயப் ப ற்ைார். 

இந்ை நடவடிக்றககள் ப ஹரா ாத்ைில் நடந்து பகாண்டிருந்ைவ ாது, 

 ா ா ைனது அடுத்ை வ ற்கத்ைிய  யைத்ைிற்கான ஏற் ாடுகறள 
விறரவு டுத்ைினார். நாெிக்கில், ஏராள ான கடிைப்  ரி ாற்ைங்களுடன்,  ா ாவுக்கு 
வ ற் ார்றவயிட வவறு  ல வவறலகள் இருந்ைன, ஓய்பவடுக்கக் கூட 
வநர ில்றல. அவர் ைனது ஆண், ப ண்  ண்டலியின் வாழ்க்றகயில் ஏராள ான 
விவரங்கறள கவனிக்க வவண்டியிருந்ைது.  ா ா, ைனது  ண்டலிறய  ிகவும் 
பநருக்க ாகக் கண்காைித்து வந்ைார்; அவர்களின் பகழய 'அகங்காரப் 
புகதயகல' உகைத்துச் சுக்குநூைாகச் மசய்வதன் மூலம், அவர்ககளத் 
தூசாக ொற்றும் பணியில் கண்ணும் கருத்துொக இருந்தார். ெண்ைலி 
அகனவரும் மெஹர் பாபாவுைன் தங்கியிருந்து, அவரது அவதூறுககளயும் 
அவொனங்ககளயும் தாங்கிக்மகாள்ளக் கற்றுக்மகாண்ைார்கள், ஆனாலும் 
பாபா அகத உகைக்கும் மசயல்முகைகய முடிக்கும் மநாக்கத்தில் 
அவர்களின் ெனகத மெலும் வலிகெமயாடு தாக்கினார். 

ப ஹர்  ா ாவுடன் நிரந்ைர ாக வாழும் ஆண், ப ண்  ண்டலிறயப் 
ப ாறுத்ைவறர, அவர்களின் வாழ்க்றக ஒரு கூர்ற யான வாளின் விளிம் ில் 
நடப் து வ ான்ைைாகும். 

தரிசனத்திற்காக வரும் மவளியாட்கள் பாபாவால் 
பாராட்ைப்பட்ைாலும், ெண்ைலி மபரும்பாலும் அவர்கள் முன்னிகலயில் 
அவெதிக்கப்பட்டு அவொனப்படுத்தப்பட்ைனர். இது பாபா அவர்களிைம் 
மகாண்டுள்ள ஆழொன மநசத்தின் மவளிப்பாடு. ஒமர மநரத்தில் தூங்குவதும் 
விழித்திருப்பதும் இயலாதது, ஆனாலும் குருநாதர், 'சாத்தியெற்ைகத 
சாத்தியொக்கும்' தன்கெ பகைத்தவர். ஆகமவ, மவளிமய உள்ள ஒருவர், 

பாபாவின் மநருங்கிய ெண்ைலி அனுபவிக்கும் கஷ்ைங்கள், ென 
அழுத்தங்களின் வககககள கற்பகனச் மசய்து பார்க்க முடியாது. 

1933, பெப்டம் ர் 16 ஆம் நாள், ெி.டி. வைஷ்முக்  ற்றும் உைவினர் ஒருவர் 

 ா ாறவச் ெந்ைிக்க, காறல  த்து  ைிக்கு வரவிருந்ைனர்; ஆனால் குைிப் ிட்ட 
வநரம் கடந்தும் வராைைால் ெீற்ை றடந்ை  ா ா, ொஞ்ெி, விஷ்ணு இருவரிடமும் 
வகா ப் ட்டு, "நீங்கள் உைவாக்கறரகள்! நீங்கள் வைஷ்முக்கிற்குச் ெரியான 
முகவரியும், வழிமுறைறயயும் பகாடுத்ைீர்களா என்று எனக்கு இப்வ ாது 
ெந்வைகம் வருகிைது" எனக் கூைினார். அைற்கு ொஞ்ெி, "ெரியான வி ரங்கள் 
அவருக்கு அனுப் ப் ட்டன, ஆனால்  லத்ை  றழ காரை ாக அவர் வர 

ைா ை ாகி இருக்கலாம்" என்று  ைிலளித்ைார். 
இது  ா ாறவ வ லும் வகா த்ைிற்குள்ளாக்கியது; இருவறரயும் 

பவகுவாகக் கண்டித்ைார். அற ைியற்ை வைாற்ைத்துடன் அவர், "என்றன  ிகவும் 
கவறலயறடயச் பெய்வைன் மூலம் நீங்கள் என்ன  யன் அறடகிைரீ்கள்?"  ா ா 
ஏன் இவ்வளவு வருத்ைப் ட்டார் என்று விஷ்ணு, ொஞ்ெி இருவராலும் புரிந்து 
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பகாள்ள முடியவில்றல. "நான் இப்வ ாது வைஷ்முக்றகப்  ார்க்க 
விரும் வில்றல. அவர் வந்ைால், அவறர பவளிவய வ ாகச்பொல்லுங்கள். அவர் 
இைக்கட்டும்!" என்று கூைினார். 

ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ின்னர்,  ா ா, "எப் டியாவது வைஷ்முக்றக,  ிற் கல் 
3.30  ைிக்கு இங்கு அறழத்து வாருங்கள்" என்று கட்டறளயிட்டார். நாெிக்கில் 
வைஷ்முக் ைங்கியிருக்கும் இடம் ொஞ்ெி, விஷ்ணு இருவருக்கும் பைரியாது. 
விஷ்ணு என்ன பெய்வது என்று பைரியா ல் வயாெறனச் பெய்ைார்;  ா ா 
அவரிடம், "இங்கு அ ர்ந்து என்ன பெய்கிைரீ்கள்? அவறர எப் டியாவது 2:30 
 ைிக்கு இங்கு அறழத்து வாருங்கள். நீங்கள் அவ்வாறு பெய்யாவிட்டால், 

வைஷ்முக் இைந்துவிடுவார்!" என்ைார். 
விஷ்ணு அங்கிருந்து பவளிவயைி, நாெிக்கில் வாழும் ெில  ிரா ை 

குடும் ங்களின் வடீுகளுக்குச் பென்று அவறரக் கண்டு ிடிக்க முயன்ைார். 
அைிர்ஷ்டவெ ாக, வைஷ்முக் இந்ை வடீுகளில் ஒன்ைில் ைங்கியிருப் றைக் 
கண்டு ிடித்து, அவறர ெரியாக 2:30  ைிக்கு  ா ாவிடம் அறழத்து வந்ைார். 

ெிைிது வநரத்ைில், வகாைாவரி  ாலத்ைின் அறனத்து வ ாக்குவரத்தும் 
நிறுத்ைப் ட்டது.  லத்ை  றழயால் பவள்ளம் ப ருக்பகடுத்து  ாலத்றை 
அடித்துச் பெல்லும் அ ாயம் நிலவியைால், காவல்துறையினர்  ாலத்ைிற்குச் 
பெல்லும் ொறலயின் குறுக்வக ைறடகறள றவத்ைனர். வைஷ்முக் 2:30  ைிக்கு 
வரத் ைவைியிருந்ைால், அவர்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைிருக்க முடியாது.  ா ாவின் 
அருள்  ிகுந்ை கறடக்கண்  ார்றவ,  ாலத்றை மூடுவைற்கு முன்பு அவறரக் 
கடக்கச் பெய்ைது. அப்வ ாதுைான் ொஞ்ெியும் விஷ்ணுவும்  ா ாவின் ெீற்ை ான 
 னநிறலயின் முக்கியத்துவத்றையும், வைஷ்முக்கின் வருறகறயப்  ற்ைிய 
கவறலறயயும் புரிந்து பகாண்டனர். 

வைஷ்முக்கின் வருங்கால  றனவி இந்து ைிறயப்  ற்ைிக் வகள்விப் ட்ட 
 ா ா, வைஷ்முக் அவறரத் ைிரு ைம் பெய்து பகாள்ள அனு ைித்ைார், "நீங்கள் 
ைிரு ைம் பெய்து பகாள்ள விைிக்கப் ட்டவர்கள், ஒரு நல்ல வைாழறரக் 
கண்டு ிடித்ைீர்கள். ஆனால் எல்லாவற்றையும் இறுைியாக ஏற் ாடு பெய்வைற்கு 
முன்பு அவறர ஒரு முறை என்னிடம் அறழத்துவர  ைந்து விடாைீர்கள்.  ின்னர் 
உங்களுக்கு எந்ைக் கவறலயும், ப ாறுப்பும் இருக்காது." அடுத்ை ஏப்ரல்  ாைத்ைில் 
ைிரு ைத்ைிற்கான வைைி நிர்ையிக்கப் ட்டது. 

வைஷ்முக்கின்  ிக உயர்ந்ை ைத்துவ  னறை அைிந்ை  ா ா, "உங்களுக்கு 
பல்மவறு எண்ணங்கள் இருக்கும்; உங்களுக்கு சந்மதகம் வரும், உங்கள் 
ெனம் வாதிடும். ஆனால் ஒரு விஷயத்கத நிகனவில் மகாள்ளுங்கள்: நான் 
உண்கெப்மபாருளின் மொத்த உருவம்! உங்கள் ெனம் 
ஆச்சரியெகைந்தாலும், அங்கும் இங்கும் அகலந்து திரிந்தாலும், அப்படிமய 
இருக்கட்டும். அதற்குப் பின்னால் ஓர் இைத்திலிருந்து ெற்மைார் இைத்திற்கு 
ஓைாதீர்கள் (ஒரு குருநாைர் அல்லது துைவியிட ிருந்து இன்பனாருவரிடம் 
என்று அர்த்ைம்). என்கனத் திைொகப் பற்ைிக்மகாள்ளுங்கள்." 
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 ா ாவின் கருத்துக்கள் வருத்ைம் நிறைந்து காைப் ட்டன. ஒரு 
கட்டத்ைில், வைஷ்முக் இவ்வாறு நிறனத்ைார்: "ப ஹர்  ா ா ஒரு  ார்ெி, நான் 
 ிரா ைர்.  ா ாவின் குருநாைர் உ ாெனி  ஹாராஜும்  ிரா ைர். நான் ஏன் 
உ ாெனி  ஹாராறஜப்  ின் ற்ைக்கூடாது? அவர்  ிரா ைரும்  ா ாவின் 
குருநாைரும் ஆவார். நான் ப ஹர்  ா ாவிடம் இருந்து ப றுவறை விட 
அைிக ான அைிறவப் ப ைமுடியும். வ லும், ஒரு  ார்ெியின்  க்ைராக இருப் து 
எனக்கு உண்ற யில் ப ாருத்ை ாக இருக்காது." 

இந்ை எண்ைங்கள், இறுைியில், வைஷ்முக் ெக்வகாரியில் வாழ்ந்து வந்ை 
உ ாெனி  ஹாராஜின் ஆஷ்ர த்ைிற்குச் பெல்ல வழிவகுத்ைது. வைஷ்முக்  லர் 

 ாறல ஒன்றைக் றகயில் ஏந்ைிக் பகாண்டு உ ாெனி  ஹாராறஜ அணுகினார். 
 ஹாராஜ், வைஷ்முக் வருவறைப்  ார்த்ைதும் அவறரச் ெ ிக்கத் பைாடங்கி, 
உடனடியாக பவளிவயறும் டிக் கத்ைினார். அைிர்ச்ெியறடந்ை வைஷ்முக் அருகில் 
வரா ல் தூரத்ைில் நின்ைார்; உ ாெனி அவறர வநாக்கி, கற்கறள வெீத் 
பைாடங்கினார்.  யந்துவ ான வைஷ்முக் ெற்று  றைந்து நின்ைார். உ ாெனி 
 ஹாராஜ் இப் டி நடத்து பகாள்ளும் முறைறய அனு வித்ை  ிைரின் 
துன் கர ான கறைகறளயும் நிறனவு கூர்ந்ைார். 

ைிறகத்துப்வ ாய் அச்ெத்ைில் ஆழ்ந்ை வைஷ்முக் வருத்ைத்ைில் இவ்வாறு 
ெிந்ைித்ைார்: "ப ஹர்  ா ா எவ்வளவு கனிவானவர், அவர்  ிகவும் அன் ானவர். 
உ ாெனி  ஹாராஜ் அைற்கு வநர் ாைானவர்! ப ஹர்  ா ாறவப் 
 ின் ற்றுவவை  ிகவும் ெிைந்ைது." 

இறுைியில், வைஷ்முக் இந்ைச் ெம் வத்றை  ா ாவிடம் எடுத்துறரத்ைதும், 

"உபாஸனி ெஹாராஜ் ஓர் உண்கெயான சத்குரு. அகத நிகனவில் 
மகாள்ளுங்கள்! உண்கெயான குருநாதர்களின் வழிககளப் பற்ைி 
உங்களுக்கு எதுவும் மதரியாது. அவர்ககள யாரும் புரிந்து மகாள்ளவும் 
முடியாது. நீங்களாக உபாஸனி ெஹாராெிைம் மசன்ைரீ்கள் ; இப்மபாது, நான் 
கூறுகிமைன், அவரிைம் திரும்பிச் மசல்லுங்கள்." 

ைிறகத்துப்வ ாய், வைஷ்முக் பகஞ்ெினார், " ா ா, நீங்கள் உ ாெனி 
 ஹாராஜிடம் ைிரும் ிச் பெல்வறைத் ைவிர வவறு எறைச் பொன்னாலும் 

பெய்கிவைன், என்னால்  ீண்டும் அங்குச் பெல்ல முடியாது. நான் அவறரப் 
 ார்த்துப்  யந்துவிட்வடன்!" 

அைற்கு  ா ா, "இது எனது உத்தரவு; எனது அைிவுறுத்தல்ககள 
நிகைமவற்ை ெீண்டும் ஒரு முகை அவரிைம் மசல்லுங்கள். இல்கலமயல், 

என்கன விட்டுவிடுங்கள், என்கன ஒருமபாதும் பார்க்க மவண்ைாம்!" என்ைார். 
"ஆனால்,  ா ா, நான் உங்களுறடயவனாகிவிட்வடன், வவறு யாறரயும் 

அணுக விரும் வில்றல" என்று வைஷ்முக் எைிர்ப்புத் பைரிவித்ைார்." 

"என்னுகையவராக இருப்பது என் விருப்பத்கத 
நிகலநிறுத்துவதாகும். நீங்கள் நான் கூைியகதச் மசய்ய முடியாது 
என்பதால், என்னுகையவர் என்று எப்படிச் மசால்ல முடியும்?" என்று  ா ா 
வகட்டார்.       
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 வைஷ்முக் உைவியற்ைவராக உைர்ந்ைார், நாக்பூருக்குத் ைிரும் ிச் 
பென்ைார். அைிர்ஷ்டவெ ாக, உ ாெனி  ஹாராஜ் அப்வ ாது நாக்பூருக்கு விஜயம் 
பெய்ைார்.  

அவரது இையத்ைில் நிரம் ிய  ைட்டம், ையக்கம் அறனத்றையும் கடந்து, 

வைஷ்முக் றைரிய ாக  ஹாராறஜச் ெந்ைிக்கத் ையாரானார். அவர் ெ ீ த்ைில் 
எழுைிய ஒரு ெிைிய புத்ைகத்றை, ('கெ ொஸ்ைர் அண்ட் ஹிஸ் டீச்சிங்’, ப ஹர் 
 ா ாவின் புறகப் டம் உள் அட்றடயில் அச்ெிடப் ட்டிருந்ைது) றகயில் 
எடுத்துக்பகாண்டார். 

ெற்றும் எைிர் ாரா ல், வித்ைியாெ ான முறையில் உ ாெனி  ஹாராஜ், 

வைஷ்முக்றகப்  ார்த்ைதும்  கிழ்ச்ெியறடந்ைார்,  ிகவும் ப ன்ற யாகவும், 

கனிவாகவும், அக்கறையுடனும் காைப் ட்டார். அவறர அருகில் அ ர றவத்து 
அன் ாகப் வ ெினார். வைஷ்முக், ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிய ைனது புத்ைகத்றை 
உ ாெனி  ஹாராஜுக்கு வழங்கினார்.  ா ாவின் புறகப் டத்றைப்  ார்த்ை 
 ஹாராஜ்  ய க்ைியுடன் அவரது பநற்ைியில் அந்ைப் புத்ைகத்றைத் பைாட்டார். 
அவர் புத்ைகத்ைிற்கு  ாறல சூட்டி வைஷ்முக்கிடம்  ிரொை ாகத் ைிருப் ிக் 
பகாடுத்ைார். 

ெக்வகாரியில் உ ாெனி  ஹாராஜ் கடுற யாக நடந்து பகாண்டைற்கு, 

ப ஹர்  ா ா  ற்றும் அவரது ஆன் ீக  கிற றயப்  ற்ைிய ைனது ைவைான 
எண்ைங்கவள காரைம் என் றை இறுைியில் வைஷ்முக் உறுைியாக நம் ினார். 
அந்வநரத்ைிலிருந்து, அவருக்கு ப ஹர்  ா ா  ீது  றல வ ான்ை 
அறெக்கமுடியாை நம் ிக்றக உருவானது. 

நாெிக் நகர் உள்ளூர்  ள்ளிக்கூடத்ைில் நறடப ற்ை  ஹாராஷ்டிரா 
கவிஞர்  ாநாட்டில் கலந்து பகாள்ள ப ஹர்  ா ா அறழக்கப் ட்டார். பெப்டம் ர் 
16 அன்று நடந்ை  ாநாட்டில் ெிைிது வநரம் கலந்துபகாள்ள  ா ா 
ஒப்புக்பகாண்டார். அவறர வ றடயில் அறழத்து வந்து, அற ப் ாளர்களில் 
ஒருவர் நன்ைி பைரிவித்து  ாறல அைிவித்ைார்.  ஜூம்ைார் என்ை வழக்கைிஞர் 
அன்று நாெிக் வந்ைவர்,  ைட்டத்துடன் இருப் றைக் கண்ட  ா ா அவறர 
ஆறுைல் டுத்ைினார்: 

சிரெங்ககள, மகாழி அகை காப்பதுமபால் ெனதில் கவத்து 
அவதிப்பைாதீர்கள். அவற்கை மபரிதாக எடுத்துக் மகாள்ளாதீர்கள். வருவது 
வந்து மபாகட்டும்; இகதப் பற்ைி கவகலப்பை மவண்ைாம். எல்லா 
சூழ்நிகலகளிலும் உங்கள் ெனகத, கட்டுப்பாட்டிற்குள் கவத்திருக்க 
மவண்டும். 

ஆன் ீகம்  ிகவும் எளிைானது, ஆனால்  ண்டிைர்கள் ( ாைிரியார்கள்) 
 ற்றும் வவைாந்ைவாைிகள் இைற்கு  ல ப யர்கறளயும், புகழ்  ாறலகறளயும் 
அைிவித்து, உலர்ந்துவ ான ைத்துவத்ைின் பைாகுப்ற ,  க்கம்  க்க ாக நிரப் ி 
உள்ளார்கள். எறை ஏற்றுக் பகாள்ள வவண்டும், எறை நிராகரிக்க வவண்டும், என்ன 
பெய்ய வவண்டும், என்ன பெய்யக்கூடாது என்று பைரியா ல்  ா ர  க்கள் 
குழப்  றடகிைார்கள். இத்ைறகய ெடங்கு ெம் ிரைாய வழிமுறைகள், இன்றைய 
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உலகம் எட்டியுள்ள நிறலயில், ஆன் ீகத்ைில் நாட்டம் காட்டும் ஒருவருக்கு, 

நறடமுறையில் பகாடுக்கப் டும் எறையும் ைீவிர ாக எடுத்துக் பகாள்ளாை 
அளவுக்கு பென்றுவிட்டது; முக்கியத்துவம் அளிக்கப் டா ல் 
நிராகரிக்கப் டுகிைது, இைனால் குருநாைர்கள் கூட இந்ை எளிய விஷயங்களில் 
ெில ப ருகூட்டப் ட்ட பூச்சுகறள பூெி, வ லும் புனிை ான, அற ைியான, 

கண்ைிய ான வைாற்ைத்றை அளிக்கிைார்கள்! 
ஆனால் நான் அறை உங்களுடன் பெய்ய  ாட்வடன். நான் அறை  ிகவும் 

எளிற யாக்குவவன். முைல்  ைிறனந்து நாட்களுக்கு, ஒவ்பவாரு நாளும் ஐந்து 
நி ிடங்கள் ைனியாக ஓர் இடத்ைில் அ ர்ந்து பகாள்ளுங்கள்; எண்ைங்கள் 
அவற்ைின் வ ாக்கில் இரண்டு நி ிடங்கள் வந்து வ ாகட்டும்; மூன்று நி ிடங்கள் 
என்றனப்  ற்ைிச் ெிந்ைியுங்கள். இறை,  ைிறனந்து நாட்கள் பெய்து, அடுத்ை 
 ைிறனந்து நாட்கள் அறைச் பெய்யாைீர்கள்.  ின்னர்  ீண்டும்  ைிறனந்து நாட்கள் 
பெய்து,  ைிறனந்து நாட்கள் பெய்யா ல், அப் டிவய, பைாடருங்கள். நான் 
பொல்வது வ ால் நீங்கள் பெய்ைால், நீங்கள் புரிந்து பகாள்வது  ட்டு ல்லா ல், 

அறை முழுற யாக, உள்ளூர உைர்வரீ்கள். 
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டாக்டர் வில்லியம் டான்கின், 

லண்டன், 1933 

ப ஹர்  ா ாவுடன் நான்னி, 
ராவனா பகய்லி 

ொஞ்ெி, ப ஹர்  ா ா, வநாரினா, பஹர்ப ர்ட் வடவி, ஆைி ஜூனியர் - லண்டன் 1933 
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ஆைாவது ஐமராப்பிய பயணம் – லண்ைன், 

அவிலா 

(Sixth Europe Visit – London, Avila) 
மெஹர் பாபாவின் அடுத்ை ஐவராப் ா  யைத்ைிற்கான ைிட்டங்கறள 

முடிவு பெய்து,  ா ா 1933 பெப்டம் ர் 23 ஆம் நாள் நாெிக்கிலிருந்து மும்ற க்குப் 
புைப் ட்டார்.  றுநாள் இரவு ைாைரில் பெய்ைித்ைாள் நிரு ர்களுக்கு வநரடி வ ட்டி 
அளித்ைார். மசப்ைம்பர் 25 ஆம் நாள், 'எம்.வி. பகாண்வை பவர்வட' கப் லில் 
ஐவராப் ாறவ வநாக்கித் பைாடங்கிய  யைத்ைில்  ா ாவுடன் ஆைி ஜூனியர், 

ொஞ்ெி, காக்கா ஆகிவயார் இருந்ைனர். இது கடந்ை இரண்டு ஆண்டுகளில் ப ஹர் 
 ா ாவின் ஆைாவது பவளிநாட்டு  யைம் ஆகும். 

 ா ாவின் அறை வெைியாக இருந்ைது; காறல,  ாறல வவறளயில் சு ார் 
ஒரு  ைி வநரம், கப் ல் ைளத்ைில் நடக்கச் பென்ைார், இைர வநரங்களில் ைனது 
அறையில் இருந்ைார். அவரது அைிவுறுத்ைல்களின் டி, கப் லில் இருந்ை 
யாருக்கும் அவர் இருப் ைாகத் பைரிவிக்கப் டவில்றல. ஆயினும்கூட, இரண்டு 
நாட்கள்  யைத்ைிற்குப்  ின்னர், பெப்டம் ர் 27 இரவில்  ா ா  ண்டலியுடன் 
உறரயாடிக் பகாண்டிருந்ைவ ாது, கைறவத் ைட்டும் ெத்ைம் வகட்டு, ொஞ்ெி 
பவளிவய பென்ைதும், நறட  ாறையில் நின்றுபகாண்டிருந்ை,  ிகவும் 
கண்ைிய ான, வயைான ஒருவர், ைன்றன அைிமுகப் டுத்ைி, "நான், ஸர் அக்பர் 
கஹதரி, நாறள காறலயில் ப ஹர்  ா ாறவப்  ார்க்க விரும்புகிவைன், அவர் 
என்றன ெில நி ிடங்கள்  ார்க்க அனு ைித்ைால், அவருக்கு எந்ை வநரம் 
வெைியாக இருக்கும் என்று எனக்குச் பொல்வரீ்களா?" என்று வகட்டார். 

" யைத்ைின் வ ாது நான் யாறரயும்  ார்க்கவில்றல என்ைாலும், நாறள 
காறல  த்து  ைிக்கு ஐந்து நி ிடங்கள் அவறரப்  ார்ப்வ ன் என்று அவரிடம் 
பொல்லுங்கள்" என்று  ா ா ொஞ்ெியிடம் கூைினார்.  

ொஞ்ெி இறைத் பைரிவித்ைதும் அந்ைப் ப ரியவர்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார். அவர், ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி அைிக அளவில் 
வகள்விப் ட்டைாகவும் அவறரச் ெந்ைிக்க ஒரு வாய்ப்புக்காக ஏங்கியைாகவும் 
கூைினார். 64 வயைான அக்பர் கஹதரி, கஹதராபாத்தின் திவான், ஒரு 
முக்கியொன அரசாங்க அதிகாரி (ஒரு முதலகெச்சருக்கு நிகரான பதவி 
வகிப்பவர்).  றுநாள் காறலயில் வந்ைவர் வழக்க ான அைிமுகங்கள்  ற்றும் 
இனிப்புப்  ரி ாைல்களுக்குப்  ிைகு, அவர்களின் உறரயாடல் ஆன் ீகத்றை 
வநாக்கித் ைிரும் ியது. ப ஹர்  ா ா மூன்று வககயான நம்பிக்ககறயப்  ற்ைி 
விளக்கினார். 

"கடவுள் நிறலறய உைரவும், அனு விக்கவும் பெய்யும் அடுத்ை 
கட்டத்றை வநாக்கி என்றன எடுத்துச் பெல்லுங்கள்" என்று றஹைரி 
வகட்டுக்பகாண்டார். 



72 
 

 ா ா அவருக்கு உைவுவைாக உறுைியளித்ைார், "இைற்கான 
வழிமுறைகறள நாறள உங்களுக்குத் ைருகிவைன்" என்று  ைிலளித்ைார். அவரது 
 றனவிக்கும்  ா ாறவச் ெந்ைிக்கும் ஒரு வாய்ப்ற  வழங்கு ாறு றஹைரி 
வகட்டுக்பகாண்டார்; அடுத்ை நாள்  ாறல ப ாருத்ை ானைாக இருக்கும் என்று 
பைரிவிக்கப் ட்டது.  

றஹைரி உற்ொகத்துடன் ைனது உள்ளுைர்வில் ஊக்க றடந்ைவராகக் 
காைப் ட்டார்.  ா ா அவறரப் ப ரிதும் விரும் ினார்; அவர் ஆன் ீகத்ைில் 
உண்ற யான அக்கறை பகாண்டிருந்ைார் - இது  ா ாவால் எப்வ ாதும் 
 ாராட்டப் ட்ட ஒரு  ண்பு. அரொங்கத்ைின் உயர்  ைவியில் இருந்ைாலும், 

அவருறடய ைாழ்ற யான  னப் ான்ற றய  ா ா விரும் ினார். 

அவை நாளில்,  ிர ல இந்திய நைனக் ககலஞர் உதய் சங்கர், 33, 

 ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைார். சுவிஸ் ெிற் ியும், கறல 
வரலாற்ைாெிரியரு ான ஆலிஸ் மபானர் மூலம் ஐவராப் ாவில்  ா ாறவப்  ற்ைி 
அவர் பைரிந்துபகாண்டார். நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆலிஸ் வ ானர், 

ஷங்கருடன் இந்ைியாவுக்கு வந்ைிருந்ைார், வ லும் ஷங்கரின் நடனக் குழுவின் 
வ ற்கத்ைிய வருறகக்கான பெலவுகறள அவர் ஏற்றுக்பகாண்டார். ஐவராப் ாவில் 
இருந்ைவ ாது, வநாரினா, எலிெப த், குயன்டின் ஆகிவயார் உைய் ெங்கறர 
ெந்ைித்து அவருடன் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிய வி ரங்கறள  கிர்ந்து 
பகாண்டனர். 

அவறரப் புகழ்ந்து, அவரது ைிைற க்குப்  ாராட்டு பைரிவித்ை  ா ாறவ 
உைய் ஷங்கர் வைங்கினார். அவர்  ா ாவிடம், "நான் இந்ைிய  ாரம் ரிய 

நடனத்றை வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்கு அைிமுகப் டுத்ைவும்,  ரப் வும் 
விரும்புகிவைன், ஆனால் இந்ைியாவில் ெில அற ப்புகள் என்றன 
வி ர்ெிக்கின்ைன. அவர்கள் என்னிடம் இருந்து ைங்கள் நிறுவனங்கள், 

அற ப்புகள்  ற்றும் ெமூகங்களுக்கு  ைம் வவண்டும் எனக் வகாருகிைார்கள், 

ஆனால் அறைச் பெய்ய என்னிடம்  ைம் இல்றல" என்று கூைினார். 
 ா ா அவரது எழுத்துப்  லறகயில் இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: "ஒவ்பவாரு 

நல்ல  ைியும் எைிர்ப்ற ச் ெந்ைிக்கும். அந்ை எைிர்ப் ின் எைிர்விறன எப்வ ாதும் 
வவறலக்கு உைவியாக இருக்கும். நீங்கள் கவறலப் ட வைறவயில்றல; உங்கள் 
 ைிறய  னொட்ெியுடன் பெய்யுங்கள்; ெரியான ைிறெயில் இரு  டங்கு 
றவராக்கியத்துடன் பைாடருங்கள்." 

அப்வ ாது ஷங்கர், " ா ா, ஒரு நாள் உங்களுக்காக ஒரு நடன 
நிகழ்ச்ெிறய வழங்க விரும்புகிவைன்" என்ைார். 

அைற்கு  ா ா, “நான்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடவவன்” என்று  ைிலளித்ைார். 
 ா ாவின் ைரிெனம் கிறடத்ைைில் ஷங்கர்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்ைார், 

ஆனால் அவர்கள்  ிரிந்து பெல்வைற்கு முன்பு  ா ா அவறர எச்ெரித்ைார், "நான் 
யாறரயும் ெந்ைிக்க விரும் ாைைால், என்றனப்  ற்ைி கப் லில் உள்ள யாருக்கும் 
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பைரிவிக்க வவண்டாம். ' ிரின்டிெி'யில் இைங்குவைற்கு முன் என்றனப் 
 ாருங்கள்." 

அன்று இரவு, நியூயார்க் நகரில் வாழும் வநாரினா, கிரஹாம் ஸ்வடாக்ஸ் 
 ற்றும் லண்டனில் கிட்டி வடவி ஆகிவயாரிட ிருந்து பைாறலத்ைந்ைிகள் வந்ைன. 
ெிகாவகாவில் நடந்ை அறனத்து நம் ிக்றக  ாநாட்டில் கலந்து பகாண்ட 
ப ரும் ாலான  ிரைிநிைிகள் ைிரும் ிச் பென்று விட்டைாகவும்,  ாநாடு 
முடிவறடய இருப் ைாகவும் குைிப் ிட்டிருந்ைனர். இந்ைச் பெய்ைி,  ா ா 
ஒருவ ாதும்  ாநாட்டில் கலந்துபகாள்ள ஆர்வம் காட்டாைைால், அவருக்குச் 
பெௌகரிய ாக இருந்ைது. 

ஸ்வடாக்ஸ், ருஸ்ைம்  ற்றும் அவரது இைர அன் ர்கறளத் 
ைிருப்ைிப் டுத்தும் வநாக்கத்ைில்  ா ா  ாநாட்டில் கலந்துபகாள்ள 
ஒப்புக்பகாண்டார்.  ாநாடு ஏற்கனவவ ைிட்ட ிடப் ட்டு ப ஹர்  ா ாவின் 
உறரறயக் வகட்க அக்வடா ர் 29 அன்று ஒரு கூட்டம் அைிவிக்கப் ட்டிருந்ைது; 

ஆனால் ஸ்வடாக்ஸ்  ா ாவிற்கும் அவரது குழுவினருக்கும் ைங்குவைற்கு 
வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய முடியாைைால்,  ாநாட்டின் நிர்வாகிகளில் 
ஒருவர் ெிகாவகாவிலிருந்து பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ி,  ா ா, அவரது வருறகறய 
ரத்துச் பெய்யு ாறு  ரிந்துறரத்ைார். பைாறலத்ைந்ைிறயப் ப ற்ை  ிைகு,  ா ா 
ஐவராப் ாவில் ஒரு  ாைம் ைங்கியிருந்து  ின்னர் இந்ைியாவுக்குத் ைிரும்  முடிவு 
பெய்ைார். 

அடுத்ை நாள், றஹைரா ாத் நகரில் வாழும்  ார்ெி இனத்றைச் ொர்ந்ை 
முன்ஷி என் வர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைார்.  ா ாறவப்  ற்ைி அவர்  ாரெீக 
ப ாழியில் ஒரு கவிறை இயற்ைினார், ஆனால் அவர்  ா ாவுடன் வநருக்கு வநர் 
வந்ைவ ாது, குருநாைர் முன்னிறலயில் ஒரு வார்த்றையும் பொல்ல 
முடியவில்றல. அவர்  ா ாறவப்  ார்த்ைதும், உைர்ச்ெியற்ைவர் வ ால 
அறெயா ல் உற்று வநாக்கிக்பகாண்டு இருந்ைவர்,  ின்னர் அற ைியாக 
பவளிவயைினார். 

அடுத்ை நாள், முன்ஷி கண்ைரீுடன் ொஞ்ெியிடம், "நான்  ா ாவின் 
ெத்ராறவ முத்ை ிட விரும் ிவனன், ஆனால் அது அவ ரியாறைக்குரியது என்று 
நிறனத்து என்னால் அவ்வாறு பெய்ய முடியவில்றல.  ா ாறவச் சூழ்ந்துள்ள 
பவளிச்ெத்றைத் ைவிர, வவறு எறையும் என்னால்  ார்க்க முடியவில்றல. அறை 
என்னால் விளக்கவும் முடியவில்றல. அவரது ைரிெனத்றை அறடந்ைது 
 ிகப்ப ரிய அனு வம். அவறரச் ெந்ைித்ைது எனது அைிர்ஷ்டம். அவை கப் லில் 
அவருடன்  யைம் பெய்வது என்ன ஒரு  ாக்கியம்! இைனால்ைான் நான் 
வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்கு அனுப் ப் ட்வடன் என்று நிறனக்கிவைன் - அைனால் 
ைான் நான்  ா ாறவப் வ ால் உயர்ந்ை  னிைர் ஒருவறரச் ெந்ைிக்க முடிந்ைது!" 
என்று கூைினார். முன்ஷி  ின்னர் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி வவறு ெில 
 யைிகளிடம் கூைினார். 
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1933, அக்வடா ர் 1 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா ைனக்கு  யங்கர ாகப்  ல் 
வலிப் ைாக  ண்டலியிடம் கூைினார். ஆைி ஜூனியர் கப் லில்  ருத்துவறர 
அணுகிய வ ாது, அவர் முைலில் வநாயாளிறயப்  ார்க்கா ல் எந்ை  ருந்றையும் 
வழங்க  றுத்துவிட்டார். ொஞ்ெி அவரிடம் பென்று வாய் பகாப் ளிக்க பகாஞ்ெம் 
 ருந்து வவண்டும் என்ை வவண்டுவகாளுடன்  ா ா டாக்டறரச் ெந்ைிப் றைத் 
ைவிர்க்க முயன்ைார். ஆயினும், அவறர, ஆைி  ருத்துவரிடம் கூைிய வநாயாளி 
என்று ைவைாகக் கருைி, உடனடியாகச் ொஞ்ெியின்  ற்கறளப்  ரிவொைித்ைார். 
 ற்கள் நன்ைாக இருப் ைாகவும், அவருக்கு எந்ை  ருந்தும் வைறவயில்றல 
என்ைதும் ொஞ்ெி எைிர்ப்புத் பைரிவித்ைார். அவர் வநாயாளி அல்ல என்று 
விளக்க ளிக்க எவ்வளவவா முயன்ை வ ாைிலும்,  ருத்துவர் அவரது 
வவண்டுவகாறளப் புைக்கைித்து, ொஞ்ெியின்  ற்களில்  ருந்றை றவத்து அறர 
 ைி வநரம் அறெயா ல் அ ரச் பொன்னார்.  ைிறனந்து நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு, 

 ருத்துவர்  ிகவும் கெப் ான  ருந்து ஒன்றை ொஞ்ெியின் வாயில் ஊற்ைினார். 
 ா ாவுக்காக  ருந்து வாங்கிவரச் பென்ை ொஞ்ெி இறுைியில் கெப் ான 
சுறவயுடன் ைிரும் ிவர வவண்டியைாயிற்று.  

இைற்கிறடயில்  ா ா இந்ை நறகச்சுறவயான ெம் வத்றைக் 
வகள்விப் ட்டு  கிழ்ந்ைார்;  ல் வலிறயயும் ைாங்கிக்பகாண்டார். 

 ண்டலி  ற்ை  யைிகளுடன் வ ெி,  ழகா ல், உைவு அறையில் 
ொப் ாட்டு வநரங்கறளத் ைவிர அங்கு அவர்கள் பெல்லாைைால், இைர 
 யைிகளிறடவய அவர்கள் யார் என்ை உண்ற யான வி ரங்கள் குைித்து 
 ாறு ட்ட யூகங்கள் எழுந்ைன. ெிலர், ைவைாக உலபகங்கிலும்  யைம் பெய்யும் 
பவற்ைிகர ான வைிகர்கள் என்று நிறனத்ைனர், ஏபனனில் அவர்கள் ப ரிய 
ப ரிய ப ட்டிகறள எடுத்துச் பென்ைார்கள், எப்வ ாதும் காகிைங்கள்  ற்றும் கடிைப் 
வ ாக்குவரத்துப்  ைிகளில் மும்முர ாக இருந்ைார்கள்,  கல் அல்லது இரவு என 
வநரம், காலம்  ார்க்கா ல் பைாறலத்ைந்ைிகறள அனுப் ினார்கள். வ லும், அக் ர் 
றஹைரியுடன் அவர்கள் அடிக்கடி வ சுவறைப்  ார்த்ை ெிலர், அவர்கள் 
லண்டனில் நடக்கும் வட்ட வ றெ  ாநாட்டில் கலந்து பகாள்ளும் உயர் அரசு 
அைிகாரிகளாக இருக்க வவண்டும் என்றும் கருைினர். 

காறலயிலும்  ிற் கலிலும் ஒரு  ைிவநர நறடப் யைத்றைத் ைவிர, 

 ா ா,  ார்றவயாளர்கறள பவகு அபூர்வ ாகவவ ெந்ைித்ைார். அவரது அறை 
 ிகவும் பெௌகரிய ாக இருந்ைைால்,  ா ா அறைறய விட்டு பவளிவய வரா ல் 
அற ைியாக, அங்வகவய இருந்ைார்.  

அக்வடா ர் 2 ஆம் நாள் காறலயில் கப் ல் வ ார்ட் ொயடீ் 
துறைமுகத்றை வந்ைறடந்ைது. இந்தூர் ெகாராணி திருெதி எஷ்வந்த்ராவ் 
மஹால்கர் அவரது பெயலாளருடன் ைரிெனத்ைிற்காக,  ா ாவின் அறைக்கு 
வந்ைார். அந்ை வநரத்ைில்,  ா ா ைனது காறல நறடப் யிற்ெிக்காக பவளிவய 
வந்ைார்;  யைிகளில் யாவரா ஒருவர்  ஹாராைிறய அங்வக வழிநடத்ைினார். 
அவர்  ா ாறவ அணுகியவ ாது, ொஞ்ெி அவரிடம், "நான்  ா ாவிடம் அனு ைி 
வகட்டு உங்களுக்குக் கூறுகிவைன்" என்ைதும்,  ஹாராைியின் பெயலாளர், அவர் 
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ப ஹர்  ா ாவிடம் எதுவும் வகட்க வரவில்றல, ஆனால் அவரது ைரிெனத்றை 
 ட்டுவ  விரும் ினார் என்று விளக்கினார்.  ா ாவிடம் வகட்டு அவர்களுக்கு 
அைிவிப் ைாக ொஞ்ெி  ீண்டும் வலியுறுத்ைினார். ஆனால் அவர்கள் அவறரப் 
 ின்பைாடர்ந்து  ா ாவின் அனு ைிறயப் ப றுமுன்  ா ாறவ வநருக்கு வநர் 
 ார்த்ைார்கள். 

 ா ா அவ்வவறளயில் ஐவராப் ிய உறடகறள அைிந்ைிருந்ைார், ைனது 
ைனிப் ட்ட காரைத்ைிற்காக, எந்ைபவாரு இந்ைியரும் அவறர அந்ை உறடயில் 
அறடயாளம் கண்டுபகாள்வறை அவர் விரும் வில்றல.  ா ா அவர்களுக்கு 
இவ்வாறு விளக்கினார், "நான் பவளியில் கப் ல் ைளத்ைில் இருக்கும்வ ாது 
யாறரயும் ெந்ைிக்க விரும் வில்றல என் ைால், அறடயாளம் 
கண்டுபகாள்வறைத் ைவிர்ப் ைற்காக நான் ஒரு ொைாரை  னிைறனப் வ ால 
உறட அைிகிவைன். எனது உண்ற யான ரூ த்றை அைிந்து பகாள்ளும் ஏக்கம் 
இல்லாைவர்கறள நிறனத்து நான் அஞ்சுகிவைன், அவர்களிட ிருந்து என் 
அறடயாளத்றை நான்  றைக்க வவண்டியது அவெியம்."  ஹாராைிக்கு 
 ா ாவுடன் ஒரு ெந்ைிப்பு, ைிட்ட ிடப் ட்டது. 

அக் ர் றஹைரி  றனவியுடன் பெப்டம் ர் 29 ஆம் நாள்  று டியும் 
 ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைிருந்ைார்: "நாங்கள் இருவரும்  ிகவும்  ரிைா  ான 
நிறலயில் இருக்கிவைாம்" என்று வலடி றஹைரி  ா ாவிடம் எடுத்துறரத்ைார், 

"எங்கள்  கன் அலி ஒரு குடிகாரன், ஊைாரி. நாங்கள் அவறன நிறனத்து  ிகவும் 
கவறலயாக இருக்கிவைாம்." 

 ா ா அவர்கறள ஆறுைல் டுத்ைினார், கவறலப் டுவைற்கு எந்ைக் 
காரைமும் இல்றல, இரண்டு  ாைங்களுக்குப்  ிைகு அவர்களின்  கன் 
ைிருந்ைிவிடுவார் என்றும் உறுைியளித்ைார். வலடி றஹைரி, ைங்கள்  கறன 
 ா ாவிடம் அறழத்து வரலா ா என்று வகட்டைற்கு,  ா ா  ற்பைாரு ைருைத்ைில் 
என்று சுட்டிக்காட்டினார். 

இருவரும்  கிழ்ச்ெியுடன் விறடப ற்ைனர், அைன் ிைகு ப ஹர்  ா ா 
ஒவ்பவாரு நாளும், ொஞ்ெி வழியாக, பெய்ைிகறள அனுப் த் பைாடங்கினார். 
அக்வடா ர் 2 அன்று, றஹைரியின்  கன் வ ார்ட் ொயடீில் இைங்க நிறனத்ைார், 

ஆனால், அவருறடய ைாயார், ைனது  கன் கப் லுக்கு பவளிவய பென்ைால், அவர் 

குடிவ ாறையில் ைிரும் ி வருவார் என்ை அச்ெத்ைிலும் கவறலயிலும், உடவன 
 ா ாவுக்கு ஒரு பெய்ைிறய அனுப் ினார்.  ா ா  ைிலாக, அவர்கள்  யப் ட 
வவண்டாம், ைங்கள்  கறனக் கப் லிலிருந்து இைங்க வவண்டாம் என்று வகட்டுக் 
பகாள்ளுங்கள் எனத் பைரிவித்ைார். அைன் டி, ைாயார் கூைியறை எந்ை  றுவ ச்சும் 
இல்லா ல் ஏற்றுக்பகாண்டது அவர்களுக்கு ஆச்ெரிய ாக இருந்ைது; ப ற்வைார் 
 ிகவும் நிம் ைியறடந்ைனர். 

றஹைரி  ீண்டும்  ா ாறவச் ெந்ைித்ை வவறளயில்,  ா ா அவரிடம், 

"எனது  ார்றவ உங்கள்  கன் ீது இருக்கும். நீங்கள் கவறலப் ட வவண்டாம். 
எைிர்வரும் இரண்டு  ாைங்களில், அவர் இரண்டுமுறை இைில் ைீவிர ாக 
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ஈடு டுவார். அைற்குப்  ிைகு எல்லாம் ெரியாகிவிடும். நீங்கள் கவறலப் ட 
வவண்டாம். இந்ை இரண்டு ெந்ைர்ப் ங்களுக்குப்  ிைகு அவர்  துறவ 
முற்ைிலு ாகக் றகவிடுவார்" என்று கூைினார். றஹைரி ப ஹர்  ா ாறவ 
றஹைரா ாத்ைிற்கு அறழத்து, கான்வட வராவொவில் இந்ைியா ைிரும்புவைற்கான 
விருப் த்றை பவளிப் டுத்ைினார்;  ா ா அைில்  யைம் பெய்ய இருப் றை 
றஹைரி அைிந்ைிருந்ைார். 

அைன்  ின்னர்,  ா ா, ொஞ்ெி மூல ாக  ற்பைாரு பெய்ைிறய 
அனுப் ினார்; வலடி றஹைரி, ொஞ்ெியிடம், " ா ா வநற்று எங்கள்  ீது கருறை 
காட்டினார். அது அவருறடய ஆெீர்வாைம். இல்றலபயன்ைால் எங்கள்  கன், 

நாங்கள் பொல்வறைக் வகட்டிருக்க  ாட்டார். ையவுபெய்து அவருக்கு எங்கள் 
நன்ைிறயத் பைரிவித்துக் பகாள்ளுங்கள். அவருறடய  ார்றவ எப்வ ாதும் 
எங்கள் ீது இருக்க வவண்டுகிவைன்!" என்ைார். 

 கனின் இரண்டு  ாை பகடுறவப்  ற்ைிய  ா ாவின் பெய்ைிறய, ொஞ்ெி 
 று டியும் எடுத்துக் கூைி, கவறலப் ட வவண்டாம் என்று உறுைியளித்ைார். அவர் 
அறை உடனடியாக விட்டுவிட முடியு ா என்று வகட்டைற்கு, "கவறலப் ட 
வவண்டாம். இதுவும் கடந்து வ ாகும்" என்று ொஞ்ெி கூைினார். 

அப்வ ாது வலடி றஹைரி, "நாங்கள்  ா ாவின் விருப் த்ைிற்குக் 
கட்டுப் டுகிவைாம். இப்வ ாது லண்டனில் எனது  கனின் காலில் அறுறவ 
ெிகிச்றெச் பெய்வைில் எந்ை ஆ த்தும் இல்றல அல்லவா?" 

எல்லாம் ெரியாகிவிடும் என்று ொஞ்ெி அவர்கறள றைரிய ாக இருக்கக் 
கூைினார். "எங்கள் ெலாம்கறள பைரிவிக்கவும், ப ஹர்  ா ாவுக்கு நன்ைி" என்று 
வலடி றஹைரி அவருக்கு நல் இரவு வாழ்த்து பைரிவித்ைார். 

அன்ைிரவு ப ஹர்  ா ா, ொஞ்ெிறய றஹைரியிடம் இன்னும் ெில முறை 
அனுப் ினார்; ொஞ்ெி ஒருமுறை  ா ாவின் பெய்ைிறயக் பகாடுக்க அவறரத் 
தூக்கத்ைிலிருந்து எழுப்  வவண்டியிருந்ைது. றஹைரின்  கன் முைலில் 
 ா ாறவப்  ார்க்க விரும் வில்றல, ப ற்வைாரின் வகாரிக்றகறய 
 றுத்துவிட்டார். 

ஆனால் இப்வ ாது  கன் அவராகவவ ொஞ்ெியிடம், "என் ெலாம்கறள 
ப ஹர்  ா ாவுக்குத் பைரிவியுங்கள், நான் நிச்ெய ாக அவறரச் ெந்ைிக்க 
வருவவன் என்று அவரிடம் கூறுங்கள். என் காலில் ஏற் ட்ட வலி காரை ாக, 

இப்வ ாது என்னால் வர முடியவில்றல. ஆனால் ‘இன்ஷா அல்லா’ (கடவுள் 

விருப் ம்), நான் நிச்ெய ாக நாறள வருவவன். புனிை ான அவர் என்றன 
எப்வ ாது  ார்க்க அனு ைிப் ார்?" என்ைதும் காறல  த்து  ைிக்கு என்று ொஞ்ெி 
 ைிலளித்ைார். 

ைந்றை றஹைரி  ா ாவிடம், "உங்கள் ெக்ைியால், அவறர உங்கள்  க்கம் 
இழுங்கள்!" என்ைார். ைங்கள்  கனின் வரவவற்கத்ைக்க  ாற்ைத்றைக் கண்டவ ாது, 

அவர்களின்  கிழ்ச்ெிக்கு எல்றலவய இல்றல; அவர்கள்  ா ாவுக்கு ஆழ்ந்ை 
நன்ைியுள்ளவர்களாக இருந்ைார்கள். அடுத்ை நாள் றஹைரியின்  கன் அலி 
 ா ாவின் அறைக்கு விஜயம் பெய்ைார். அலி அைிமுக ானதும்,  ா ா அவருக்கு 
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இவ்வாறு விளக்கினார்: ெனதின் இயற்கக தன்கெ என்னமவன்ைால், அது 
ஆகசகளுக்கு அடிகெயாகி, மதாைர்ந்து அகதச் மசய்து, ஆகசககள, 
பழக்கொக ொற்றுகிைது! ஒருவர் ஒரு குைிப்பிட்ை பழக்கத்திலிருந்து தன்கன 
விடுவித்துக் மகாள்வது மபரும்பாலும் சாத்தியெற்ைது. விடுவிக்கப்பட்ைால், 

அவர் காப்பாற்ைப்படுவார். பழக்கத்கத ககவிடுபவர் கைவுகள அகைகிைார். 
ஆனால் பழக்கவழக்கங்கள் ஆன்ெீக பாகதயில் ஒரு மபரிய தகையாக 
இருக்கின்ைன. அகவ ஒரு நல்ல ஆன்ொகவ கூை அழிவுக்குக் மகாண்டு 
வரும். 

( ிளடீறர ஒரு உைாரை ாக வ ற்வகாள் காட்டி,  ா ா பைாடர்ந்ைார்). ஒரு 
முறை ஆன் ீக  ாறைறய அவருக்குக் காட்ட ஒரு  னிைர்  ிரார்த்ைறனயுடன் 
என்னிடம் வந்ைார். நான் பொன்னறை அவர்  ின் ற்ைினால், நிச்ெய ாக அறைக் 
கண்டு பகாள்வார் என்று கூைியதும், அவர் ஒப்புக்பகாண்டார். ஒரு அறையில் 
ைன்றனப் பூட்டிக் பகாள்ளவும், ப ௌன ாக இருக்கவும், அவை வவறளயில் 
 டிக்கவவா எழுைவவா பெய்யா ல்,  ால்  ட்டுவ  அருந்தும் டி நான் அவருக்கு 
அைிவுறுத்ைிவனன். கடந்ை நான்கு ஆண்டுகளாக, அவர் அறைச் பெய்து வருகிைார், 

 ிகவும்  கிழ்ச்ெியாக இருக்கிைார். இதுைான் 'நாைம்' ('NAAD' பைய்வகீ  யக்கம்) 
என்று அறழக்கப் டுகிைது, வ லும் இந்ை வறகயான நாைம், ஒருவர் கடவுறள 
உைர றவக்கிைது. 

ஒரு காலத்தில் புககப்பிடிக்கும் தீய பழக்கம் மகாண்ை ஒரு ெனிதர் 
இருந்தார். அவரால் அகத விட்டுவிை முடியாெல், அவர் என்னிைம் உதவிக்கு 
வந்தார். அவர் என்னுைன் இருந்ததால், கைந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஒரு 
முகைக் கூை அவர் புககப்பிடிக்கவில்கல! சுருக்கொக, மகட்ை பழக்கம் ஒரு 
ெனிதகன அழிக்கிைது. இது ெனம், உைல், ஆன்ொகவப் பரிதாபத்திற்கு 
உள்ளாக்குகிைது ெற்றும் உங்ககளச் சுற்ைியுள்ள அகனவகரயும் துன்புைச் 
மசய்கிைது. நிெ வாழ்க்கக என்பது பிைகர ெகிழ்விப்பதாகும். எனமவ 
உங்ககளச் சூழ்ந்துள்ளவர்ககள ெகிழ்விக்க முயற்சிச் மசய்யுங்கள். 
பயப்பைாதீர்கள்; எல்லாம் நன்ைாக நைக்கும். கவகலப்பைாதீர்கள்; என் 
பார்கவ உங்கள் ெீது இருக்கும். 

நன்ைியுைர்வவாடு, அலி றஹைரி குருநாைருக்கு  ரியாறைச் பெலுத்தும் 
உைர்றவ பவளிப் டுத்ைினார். 

அன்று காறல, இந்தூர்  ஹாராைி சு ார்  ைிறனந்து நி ிடங்கள் 
 ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். 

அந்ை வநரத்ைில்  ா ா 'ெத்ரா' உறடயைிந்து அவரது நீண்ட ைறலமுடி 
கீவழ பைாங்கிய வண்ைம் அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  ா ா,  ஹாராைியிடம் இவ்வாறு 

பைரிவித்ைார், "இது எனது வழக்க ான உறட. என்னிடம் வரு வர்களுக்கு 
முன்னால் நான் அைியும் ஆறட இது. என்றன பவளிநாட்டவர் என்று 

அறழப்வ ாருக்கு, நான் பவளிநாட்டவர் ஆகிவைன். நான் ஒரு பவளிநாட்டவராக 
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உங்கறளச் ெந்ைிக்க விரும் வில்றல; எனவவ நீங்கள் இன்று வந்ைிருப் து 
நல்லது. நான் இப்வ ாது ஒரு ெக உள்நாட்டுக்காரறனப் வ ால் இல்றலயா?" 

 ஹாராைி ெிரித்ைார்;  ா ா உடவன ஒரு கருத்துறரறய வழங்கினார்: 
எல்லாம் ெனகதப் மபாறுத்தது. ெனம் ெகிழ்ச்சிகயயும் 

துயரத்கதயும் உணவாக உண்டு வாழ்கிைது. உலகம் உண்கெயில் ஒரு 
கனவு. ெகிழ்ச்சியும் துக்கமும் ெனதின் விகளயாட்டுகள்; இரண்டிலும் எந்தப் 
மபாருளும் இல்கல. உண்கெயில், கைவுகளக் காண, மபரும் முயற்சி 
மசய்வதற்காகமவ ெனம் இருக்கிைது, ஆனால் இகத ஒருபுைம் தள்ளிவிட்டு 
உலகில் சிக்கிக் மகாள்கிைது. "எனக்கு இது மவண்டும்! எனக்கு அது 
மவண்டும்!" என்று அது கத்துகிைது. ெனம் ொகயயில் சிக்கி, அதன் மூலம் 
ஆகசககள அதிகரிக்கிைது. ஓர் ஆகச பூர்த்தியான அடுத்த கணமெ 
ெற்மைான்று விகரவில் பூர்த்தி அகையும் மநாக்கத்தில் காத்திருக்கும். 
இவ்வாறு, ஒன்ைன் பின் ஒன்ைாக, ஆகசகள் வரம்பில்லாெல் 
அதிகரிக்கின்ைன, அகவ ஒருமபாதும் யாருக்கும் சுதந்திரத்கதக் 
மகாண்டுவருவதில்கல. 

எனமவ ெனகதக் கட்டுப்படுத்தும் ெனிதர் முழு பிரபஞ்சத்கதயும் தன் 
வசம் மகாண்டிருக்கிைார். அத்தககய ெனிதருக்கு ெகிழ்ச்சி, துன்பம், உைல் 
ஆமராக்கியம், மசல்வம் அல்லது மவறு எதனாலும் எந்தப் பயனும் இல்கல; 

அவர் அதற்மகல்லாம் அப்பாற்பட்ைவர். 
 ஹாராைி  ா ாவின் உறரறயக் வகட்டுத் ைிருப்ைி அறடந்து 

பவளிவயைினார். அைன்  ின்னர், உைய் ெங்கர் ைனது நடன நிகழ்ச்ெிகறளப்  ற்ைிப் 

வ ெ வந்ைார்.  ா ா அவரிடம், "ஒருவவறள ெிகாவகாவில், நான் உங்களுக்கு 
ைரிெனம் ைருவவன்" என்று குைிப் ிட்டார். 

அக்வடா ர் 5 ஆம் நாள் காறலயில் இத்ைாலியின் ' ிரிண்டிெி' 
துறைமுகத்ைில் கப் ல் வந்து வெர்ந்ைது. அன்று  ைியம், முன்ஷி  த்து 
நி ிடங்களுக்கு,  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். அைன் ிைகு, அக் ரும் வலடி றஹைரியும் 
ஐந்து  ைிக்கு,  ா ாறவப்  ார்த்ைார்கள்;  ா ா  ீண்டும் அவர்கறள 
ஆறுைல் டுத்ைினார்; வ லும் ைங்கள்  கறனப்  ற்ைிக் கவறலப் ட வவண்டாம் 
என்று வலியுறுத்ைினார். 

1933, அக்வடா ர் 6 ஆம் நாள் காறலயில்  ா ாவும்  ண்டலியும் பவனிஸ் 
துறைமுகத்ைிற்கு வந்ைனர். இனிட் வகார்ஃப், கிட்டி வடவி,  ின்டா ஆகிவயார் 
அவர்கறள வரவவற்க வந்ைனர்.  ா ா வநரடியாக, வஹாட்டல் 
இன்டர்வநஷனலுக்குச் பென்ைார்; வ ற்கத்ைிய குழு அங்கு,  ா ாறவ எைிர்வநாக்கி 
இருந்ைது.  ைிய உைவுக்குப்  ிைகு, அறனவரும் பெயின்ட்  ார்க்ஸ் 
ெதுக்கத்ைிற்கு நடந்து பென்ைனர்.     

  றுநாள் அைிகாறலயில், ப ஹர்  ா ா,  று டியும் பெயின்ட்  ார்க்ஸ் 
ெதுக்கத்ைிற்குத் ைிரும் ிவந்து, அற ைியாக அறைச் சுற்ைி வந்ைார்.  ின்னர் 
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அவர்கள் ஒரு ரயிலில் ஏைவிருந்ைவ ாது,  ா ா கிட்டி  க்கம் ைிரும் ி, "உங்களிடம் 
எங்கள்  ாஸ்வ ார்ட் இருக்கிைைா?" என வினவினார். 

அைற்கு கிட்டி, "என்னிடம் இல்றல,  ா ா. ( ண்டலி) அவர்களிடம் 
இல்றலயா?" என்ைச் ெந்வைகத் பைானியில் வகட்டார். 

கிட்டி அவற்றை வஹாட்டலில்  ைிவு பெய்வைற்காகக் பகாடுத்ைறை, 

புைப் டும் அவெரத்ைில் வெகரிக்க  ைந்துவிட்டார். ரயிலிலிருந்து ொ ான்கறள 
இைக்க  ா ா கூைியவ ாது, கிட்டி ைனது அலட்ெியம் குைித்து கலக்க றடந்ைார், 

ஆனால்  ா ா எப்வ ாதும் வ ால் அற ைியாக இருந்து எழுத்துப் லறக வழியாக, 

கிட்டியிடம், "கவறலப் ட வவண்டாம்.  ைிய உைறவ முடித்துவிட்டு, 

கால்வாயில் வகாண்வடாலா ெவாரி வ ாகலாம்; நான் இங்கு அைிக அளவில்  ைி 
புரிய முடியும். இரவு ரயிலில் நாம்  ாரிஸ் நகருக்குச் பெல்லலாம்" என்ைார். 

ைா ைம் குைித்து,  ாரிஸ் நகரில் எைிர்வநாக்கி இருக்கும் ருவாவனாவுக்கு, 

ைகவல் ைரப் ட்டது. இைன் மூலம் கிட்டி, எப்வ ாதும் விழிப்புடன் 
இருக்கவவண்டியறைப்  ற்ைி வ லும் அைிந்து பகாண்டார்.  

 ா ாவும் குழுவும்  ாறலயில் பவனிெிலிருந்து ரயிலில் புைப் ட்டு 
அன்று இரவு 11  ைிக்கு  ிலன் நகறர வந்ைறடந்ைனர். அந்ைத் ைா ை ான 
வநரத்ைிலும் கூட, வின்ஃ ிபரட்  ற்றும் இரண்டு நண் ர்கள்  ா ாறவப்  ார்க்கக் 
காத்ைிருந்ைனர். 

1933, அக்வடா ர் 8 ஆம் நாள் இந்ைக் குழு  ிற் கல்  ாரிஸ் வந்ைது. 
ருவாவனா, வநாரினா, குயன்டின் ஆகிவயார் அவர்கறள வரவவற்கக் 
காத்ைிருந்ைனர்.  ா ா வஹாட்டல் வவுல்மென்டில் வந்ைதும், ருவாவனாவின் 
இல்லத்ைிற்குச் (16, ரூ லாரிஸ்டனில்) பென்ைார், அங்கு ஏைக்குறைய 50 வ ர் 
 ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காகக் காத்ைிருந்ைனர். அவர் அறனவறரயும் மூன்று  ைி 
வநரம் ெந்ைித்ைார்;  ா ாறவச் ெந்ைித்ைவர்களில் ஓட்வடா ஹாஸ்-பஹய், 

யூலன் ர்க்கின் முன்னாள்  றனவி கவுண்டஸ் விக்வடாரியா  ற்றும் 
அவர்களின்  கள் ஓட்வடாரா ஆகிவயார் அடங்குவர்.  
 ருவாவனாவின்  கள் பிமொ ொர்ட்டின்  ா ாறவப்  ார்க்க உள்வள 
நுறழந்ைவ ாது, " ா ா டீயர், இது  ிஜி, என் குழந்றை" என்று ருவாவனா அவறள 
அைிமுகப் டுத்ைினார். 

 ிவஜா உடனடியாக, "அம் ா என்றன விட ஒரு ெிைிய குழந்றைறயப் 
வ ால!" என்ைார். 

"பாபா என்ைால் குழந்கத என்று மபாருள், எனமவ நாம் மூவரும் 
குழந்கதகள்" என்று எழுத்துப் லறகயில்  ா ா உச்ெரித்ைார். 

 ா ா ருவாவனாறவயும் அவரது  கறளயும்  ிகவும் வநெித்ைார்; 

இருவரும்  ா ாவின் ஆழ்ந்ை அன்புக்குள்ளானார்கள்; ருவாவனா  ா ாவிடம் 'ஏன் 
அவர்கள் இருவரிடமும் (ைாயும்,  களும்)  ிகவும் அன் ாக இருக்கிைார்' என்று 
வகட்டதும்  ா ா, "ஏமனன்ைால் நீங்கள் எகிப்து நாட்டில் நீண்ை காலத்திற்கு 
முன்பு என்னிைம் கருகண காட்டினரீ்கள்" என்று  ா ா பவளிப் டுத்ைினார். 
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ஒரு  ாரிஸ் பெய்ைித்ைாளில்  ா ாவின் புறகப் டமும் அவறரப்  ற்ைிய 
 ாராட்டுக் கட்டுறரயும் பவளிவந்ைன; அறைப்  ார்த்து,  ல ஃ ிபரஞ்ச்  க்கள் 
 ா ாறவச் ெந்ைிக்க ஆவலாக இருந்ைனர்; இருந்ைாலும்,  றுநாள் காறலயில் 
 ா ா லண்டனுக்குப் புைப் ட்டார். 

அவர்கள் வடாவர் நகரில் ெில வ ற்கத்ைிய அன் ர்கறளச் ெந்ைித்ைனர். 
 ா ா, எலிெப த்,  ின்டா, வில் வ க்பகட், பஹர்ப ர்ட் வடவி ஆகிவயாருடன் 
காரில் லண்டனுக்குச் பென்ைார்,  ற்ை அறனவரும் ரயிலில்  யைம் பெய்ைனர். 
அறனவரும் 9 ஆம் நாள்  ாறல லண்டன் வந்ைறடந்து, 37, 'வாரிங்ைன் 
க்மரமஸன்ட்' என்ை இடத்ைில் றெவ விடுைியான 'கஹெியா ஹவுஸில்' 

ைங்கினர். 
அைி ைீவிர ான நிகழ்வுகள் அடுத்ை நாள் ஆரம்  ாயின. காலம் இறை 

இப் டி வர்ைித்ைது: "அறனத்து  ைறவகளும் ைங்கள் இையத்ைின் புறையலுக்கு 
அருகில் கூடியிருந்ைன; இந்ை வநரத்ைில் வைாட்டத்ைில் இன்னும் ெில  லர்களும், 

 லர் ப ாட்டுக்களும் பைன் ட்டன." ஸ்டீஃ னி ஹாகார்ட், ொர்லஸ்  ர்டம், 

டிலியா டிலிவயான், வில், வ ரி வ க்பகட்,  ார்கபரட் க்ராஸ்க், எலிெப த், கிட்டி, 

வநாரினா, ருவாவனா, குயன்டின் ஆகிவயார் ஏற்கனவவ இறை கீைத்றை இறெக்கத் 
பைாடங்கினர். லண்டனில் றஹஜியா ஹவுெில் இருந்ைவ ாது, இன்னும் ெில 
அன் ர்கள்  ா ாவின் பநருங்கிய பைாடர் ில் வந்ைனர். 

அடுத்ை நாள், (93-ஏ, ப்வராண்படஸ் ரி ொறலயில் அற ந்ை) 
ஸ்டீஃ னியின் இல்லத்ைில்,  ைிய உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ா  ல புைிய ந ர்கறளச் 
ெந்ைித்ைார். அவர்களில்  ல ஆன் ீக புத்ைகங்களின் ஆெிரியரான மைாரதி 
கிரீன்கஸடு,  ா ாவிடம், "நான் எழுதும் ஓர் உத்வவகத்றை உைர்ந்வைன்; ஆனால் 
ைிடீபரன, அைன் ஆற்ைல் குறைந்து, பைாறலந்து வ ானது. இப்வ ாது எதுவும் எழுை 
எனக்கு விருப்  ில்றல." 

"இறவ அறனத்தும் அைன் குறுகிய வநர வைாற்ைம்ைான் " என்று  ா ா 
 ைிலளித்ைார், "அறவ எப்வ ாதும் ைற்காலிக ானறவ, விறரவில் 
 றைந்துவ ாகும் ைன்ற யுறடயறவ. ஆனால் நான் உங்களுக்கு உைவுவவன். 
இைில் உங்கறளக் குறைகூை எதுவு ில்றல; இந்ை உத்வவகமும் ெக்ைியும் 
 றைந்து வ ானது உங்கள் ைவறும் அல்ல. காரைம் அது ெரியான வநரம் அல்ல. 
ஆனால் எனது உைவியுடன் அந்ை உத்வவகம் உங்களுக்குக் கிறடக்கும். நீங்கள் 
அறை  ீண்டும் அறடயும்வ ாது, அது எப்வ ாதும் உங்களுடன் இருக்கும். ஒரு 
நாள் உங்கள் எழுத்துக்கள் மூலம்  னிைகுலத்ைிற்கு நீங்கள் ப ரு ளவில் உைவ 
முடியும்." 

ப ஹர்  ா ாவின் நம் ிக்றக ஊட்டும் வார்த்றைகறளக் வகட்டு வடாரைி 
ஆறுைறலயும்  கிழ்ச்ெிறயயும் உைர்ந்ைார்,  ின்னர் அவர் ைனது புத்ைகங்களில் 
ஒன்றை  ா ாவுக்கு அனுப் ி,  ா ாவின் ெீடர்களில் ஒருவராக இருக்கும் 

ைகுைிறயப் ப றும் ஆன் ீக  யிற்ெிகறள வழங்கு ாறு வவண்டினார். 
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ப ஹர்  ா ாவின் இந்ை வருறகயின் வ ாது குைிப் ிடத்ைக்கைாக, 

அவருறடய பைாடர் ில் வந்ைவர், வினிஃப்மரட் ஏ. ஃமபாஸ்ைர் எனும் ஓர் இளம் 
ப ண் ைி. ஒரு நாள் அவர்  ா ாவின் காலடியில் அ ர்ந்து,  ா ாறவ வநாக்கி, 
"நான் உங்கறள வநெிக்கிவைன்,  ா ா" என்று  னைில் நிறனத்ைார்.  ா ா,  ற்ை 
அறனவர்களால் சூழப் ட்டிருந்ைாலும், அவர் அந்ைப் ப ண் ைிறயப்  ார்த்து, 

எழுத்துப் லறக வழியாக, "அைனால்ைான் நான் உங்கறள என் அருகில் இருக்கச் 
பெய்யவில்றல" என்று உச்ெரித்ைார். 

இந்ை வார்த்றைகள் வினிஃப்பரட்டின் இையத்றை ஆழ ாகத் பைாட்டது. 
 ா ா அவரது ஆன் ீக  ைிக்காக, அத்ைறகய ஆழ ான உள் பைாடர்ற  
ஏற் டுத்ைினால், ஒருவர் உடல் ரீைியாக  ா ாவின் அருகில் இருக்க வவண்டிய 
வைறவயில்றல என் றை வினிஃப்பரட் புரிந்துபகாண்டார். 

 ா ா அடுத்ைைாக பஹர்ப ர்ட் வடவிறய  ிற் கலில் இரண்டு  ைி 
வநரம் ெந்ைித்ைார். குைிப் ாக பஹர்ப ர்ட்றடத் பைாந்ைரவு பெய்ை ெில 
விஷயங்கறளப்  ற்ைி அவருடன் விவாைித்ைார். பஹர்ப ர்ட் அவரது விவாைத்றை 
இவ்வாறு பைாடங்கினார், "நீங்கள் வ சுவைாக ெத்ைியம் பெய்கிைரீ்கள், ஆனால் 
நீங்கள் அறைச் பெய்வைில்றல. உலகம் உங்கறளப்  ற்ைி என்ன நிறனக்கும்?"

 அைற்கு  ா ா  ைிலளித்ைார்: ெத ரீதியான ெற்றும் தார்ெீக 
மகாட்பாடுககளக் ககைப்பிடிப்பதும், ெதப் பிகணப்புகளுைன் ஒன்ைி 
மபாவதும் ெனிதகுலத்திற்கு நல்லது; ஆனால் ஆன்ெீக பாகதகயப் 
மபாறுத்தவகர அகவ பயனற்ைகவ. உலகக் கைகெகள் மதாைர்பான 
அகனத்து மகாள்கககள், பிகணப்புகள், சட்ைங்கள் ெற்றும் சைங்கு 
சம்பிரதாயங்களுக்கு அப்பாற்பட்ைவன் நான். நான் பரிபூரணொனவன், 

என்கனப் மபாறுத்தவகர எந்தவிதொன கட்டுப்பாடும் பிகணப்பும் எனக்கு 
இல்கல. நான் எல்லா தகைககளயும் தகர்த்துவிட்மைன், எல்லா 
சட்ைங்ககளயும் தாண்டிவிட்மைன். 

உலகின் ைார் ீக பநைிமுறைப் டி, ஒருவரின் வார்த்றை அல்லது 
வாக்குறுைி புனிை ானது என்று  னிைகுலத்ைால் கருைப் டுகிைது. ஆனால் வநரம், 

இடம், காரைம், விறளவு ஆகியவற்றைத் ைாண்டியவர் ஓர் எல்றலக்குள் 

எைற்கும் கட்டுப் டுத்ைப் டவில்றல. அவறரப் ப ாறுத்ைவறர, அடிற த்ைனம் 
என்று எதுவும் இல்றல. எல்றலயற்ை ஒன்றை, வநாக்கம் எவ்வளவுைான் 
வ ன்ற யானைாக இருந்ைாலும், எல்றலக்குள் கட்டுப் டுத்ை முடியாது; இைன் 
அர்த்ைம் என்னபவன்ைால் வரம் ற்ை ஒன்றை வரம் ிற்குள் பகாண்டுவர 
முடியாது! 

இக்காரணத்திற்காகத்தான், நீங்கள் மகட்காதமபாதும், நான் 
உங்களுக்கு வாக்குறுதிககளத் தருகிமைன், உங்கள் மநாக்கமும் சரியான 
மநரத்தில் நிகைமவறும். ஆனால், வாக்குறுதியானது காலத்கதக் 
கைக்கச்மசய்யும் கருவியாக இருக்கக்கூடும் என்பகதயும் நான் அைிமவன். 
இந்த வாக்குறுதி நிகைமவற்றுவதற்காக அல்ல, ஆனால் சூழ்நிகலகளால் 
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மதகவப்படுவதாகும். இது காலத்தின் கட்ைாயம், ஆககயால் அதன் 
விகளவாக வரும் எதிர்விகனகய நான் மபாருட்படுத்துவதில்கல. 

எனவவ, எனது வாக்குறுைிறயக் கறடப் ிடிக்காைைற்காக உலகின் 
கடுற யான வி ர்ெனங்கறளப்  ற்ைிவயா அல்லது அைன் பகாடூர ான அவதூறு 
 ற்றும் எனது  ைிக்கு ைீங்கு விறளவிப் றைப்  ற்ைிவயா நான் 
கவறலப் டவில்றல. இதுவ ான்ை எைிர்விறனகறள நான் வவண்டுப ன்வை 
உருவாக்கி வளரச் பெய்கிவைன்! இத்ைறகய எைிர்ப்பு எனது  ைிக்கு 
ஆக்கப்பூர்வ ான அழுத்ைத்றைக் பகாடுக்கும். நான் புகழுக்கும் இகழுக்கும் 
அப் ாற் ட்டவன், அறவ எந்ை வறகயிலும் என்றனப்  ாைிக்காது! 

மபயர், புகழ், உலக மவற்ைியில் கருத்தாக இருப்பவர்கள், 

விெர்சனங்களுக்கும் அவதூறுகளுக்கும் பயந்து வாழும் சாதாரண 
ெனிதர்கமள ஆவர். அவர்கள் எந்த விகலக் மகாடுத்தாவது தங்கள் 
மகௌரவத்கதப் பாதுகாக்க விரும்புகிைார்கள். பணம், வாழ்க்கக 
எல்லாவற்ைிற்கும் மெலாக அவர்களுக்குப் 'மபயர்' ெட்டுமெ முக்கியொனது. 

நான் உண்ற ப்ப ாருளின் ப ாத்ை உருவம். எவ்விை ான 
 ாராட்டுக்களும் என்றன வ லும் உயர்த்ைாது, எந்ைபவாரு வி ர்ெனமும் 
என்றனக் கீவழ ைள்ளவும் முடியாது. நான் நாவனைான், எப்வ ாதுவ  அப் டித்ைான் 
இருப்வ ன். எனவவ நான் என்ன பெய்ைாலும், அறனவரின் நலறனயும் 
உள்ளடக்கிய  ார்றவவயாடு எனது  ைிறய நான் பெய்கிவைன். 

1933, அக்வடா ர் 11 அன்று,  ார்றவயாளர்களில் ஒரு ப ண் ைி 
 ா ாவிடம் இவ்வாறு வகட்டார், "ஒரு ந ர், அறனத்து  க்கங்களிலும் 
அெம் ாவிை ான நிகழ்வுகள்  ற்றும் ெிர ங்களால் சூழப் ட்டிருக்கும்வ ாது, 

அவற்ைிலிருந்து விடு ட வவறு எந்ை வழியும் இல்லாை ைருைத்ைில், அவர் 
விரும் த்ைகாைது அல்லது அநாகரீக ானது என்று ப ாதுவாகக் கூைப் டும் 
ஒன்றைச் பெய்வது முறையாகு ா? அைனால் அவர் நியாயப் டுத்ைப் டுவாரா?" 

ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 
இதுமபான்ை சூழ்நிகலகளில், தனிப்பட்ை சுயநலம், 

சந்மதாஷத்திற்காக இல்லாெல், ஒரு நபர் எகதச் மசய்தாலும் அது 

நியாயொனது; உதாரணொக, ஒரு குவியலில் விழுந்த மவள்ளி நாணயத்கத 
ஒருவர் தனது கககய விட்டு எடுக்கிைார், பின்னர் ெண்கணக் கழுவி 
கககயச் சுத்தம் மசய்கிைார் என்ைால், அவ்வாறு மசய்ததற்காக அவகரக் 
குகை கூை முடியாது. அவர் ஒரு குைிப்பிட்ை மநாக்கத்கத ெனதில் மகாண்டு 
அகதச் மசய்து, மநாக்கம் நிகைவகைந்ததும் அதிலிருந்து விடுபடுகிைார். அது 
பாவம் அல்ல. 

இங்வக இன்னும் ஓர் எடுத்துக்காட்டு: ஒரு  னிைன் எல்லா 
 க்கங்களிலும்,  ாைக ான சூழ்நிறலகறள எைிர்பகாள்கிைான் என்று 
றவத்துக்பகாள்வவாம் - அவருறடய குடும் ம்  ெியால் வாடுகிைது, ஒரு 
உறுப் ினர் அவரது  ரைப்  டுக்றகயில் இருக்கிைார். உயிர்வ ாகும் நிறலயில் 
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இருக்கும் அந்ை உைவினருக்கு ஊட்டச்ெத்து அல்லது  ருந்றை வாங்க அவரிடம் 
எதுவும் இல்லா ல், உைவியற்ைவராக இருக்கிைார். இந்ைச் சூழ்நிறலயில், அவர் 

ைனக்காக அல்லது ைனது பொந்ை  கிழ்ச்ெிக்கான எந்ைச் ெிந்ைறனயும் 
இல்லா ல், விரும் த்ைகாை அல்லது ெட்டவிவராை ான வழிகறள நாட 
வவண்டியிருந்ைால், அவ்வாறு பெய்வைில் அவர் நியாயப் டுத்ைப்  டுகிைார்! 
இன்பனாருவர் உயிறரக் காப் ாற்றுவைற்காக, ைன்னல ற்ை வநாக்கங்களால் 
அறைச் பெய்ய அவர் கட்டாயப் டுத்ைப்  டுகிைார். 

சுருக்கொக, இதன் மபாருள் என்னமவன்ைால், ஒரு மசயல் 
எவ்வளவுதான் மொசொனதாகத் மதான்ைினாலும், அது உலகின் ஒழுக்க 
மநைிகளின் அடிப்பகையில் தரீ்ொனிக்கப்பைக்கூைாது, ொைாக, முற்ைிலும் 
அடிப்பகை மநாக்கங்களின்படி தரீ்ொனிக்கப்பை மவண்டும். இது, உலக 
எண்ணம் மகாண்ைவர்களுக்கு எவ்வளவுதான் அதிர்ச்சியூட்டுவதாக அல்லது 
அபத்தொனதாகத் மதான்ைினாலும், ஆன்ெீகக் கண்மணாட்ைத்தில் இது 
நியாயொன தீர்ப்பின் தரொன நிகல என்று கூைலாம். 

 ிரிட்டிஷ் ராணுவ ைள ைி, ஏ.  ி. வஜம்ஸ், அக்வடா ர் 11 ஆம் நாள் 
 ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். அப்வ ாது அவர்  னச்வொர்வில் குழப் த்துடன் 
இருப் வர்வ ாலத் வைான்ைினார். அவருறடய குழந்றையின் உடல்நிறல 
ெரியில்லா ல் இருந்ைைால், உறடந்துவ ாய்  கிழ்ச்ெியற்ை நிறலயில் 
காைப் ட்டார்; அது கைவன்,  றனவி இருவறரயும் ப ரும் துயரத்ைில் 
ஆழ்த்ைியது. குழந்றை குை றடவார் என்று  ா ா முந்றைய ஆண்டு அவருக்கு 
வாக்குறுைி அளித்ைிருந்ைார், அவர்களின் குடும் க் கறைக்கு,  த்ைிரிறககளில் 
 ரவலான விளம் ரமும் பகாடுக்கப் ட்டது.  ா ாவின் வாக்குறுைி 
நிறைவவைா ல் இருந்ைது ைம் ைியரின் கவறலறய வ லும் அைிகரித்ைது. 
அவர்களின் நண் ர்களும் உைவினர்களும் ப ஹர்  ா ா  ீைான அவரது 
நம் ிக்றகறயயும்  க்ைிறயயும் வி ர்ெிக்கத் பைாடங்கினர். ைள ைி வஜம்ஸ் 
 னமுறடந்து ைற்பகாறலச் பெய்யும் முடிவுக்கு வந்ைார். 

 ா ா அவறரச் ெ ாைானப் டுத்ைி, அடுத்ை ஆறு  ாைங்களில் குழந்றை 
குை றடவார், இவ்வாறு வஜம்ஸ் ைனது கவறலகளிலிருந்து விடு டுவார் என்று 
உறுைியளித்ைார்;  ா ா அவருக்கு வ லும் விளக்கிக் கூைினார், "எனது பொந்ை ெில 
ஆன் ீக காரைங்களுக்காக, கடந்ை ஆண்டு எனது வாக்குறுைிறய வழங்கிவனன். 
அது நிறைவவைா ல், அைிக துன் ங்கறள ஏற் டுத்தும் என் றை நான் நன்கு 
அைிந்ைிருந்தும், நானாகவவ, நீங்கள் எதுவும் என்னிடம் வகட்கா ல், அந்ை 
வாக்குறுைிறய உங்களுக்கு அளித்வைன். ஆன் ீக நன்ற   ற்றும் கடந்ை 
காலங்களில் உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்றைக்கும் என்னுடன் உள்ள பைாடர்ற க் 
கருத்ைில் பகாண்டு நான் அவ்வாறு பெய்வைன்." வஜம்ஸ் பவளியளவில் நிம் ைி 
அறடந்ைார்,  ின்னர்  ா ாறவயும்  ண்டலிறயயும் ைனது காரில் ரீஜண்ட்ஸ் 
 ார்க் வழியாக அறழத்துச்பென்ைார்.  
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டிலியாவின் ெவகாைரர் ஜாக் 11 ஆம் வைைி  ாறலயில்,  ா ா  ற்றும் 
குழுவினருக்கு 'கியூ ைிவயட்டறர'  யன் டுத்ை ஏற் ாடு பெய்ைார்.  ா ா அங்குச் 
பென்று  ார்கபரட், வநாரினா, விவிபயன், வ ப ல், குயன்டின்,  ின்டா, அனிைா, 

டிலியா ஆகிவயாரின்  ல்வவறு வறகயான நடன நிகழ்ச்ெிகறளயும், 

நறகச்சுறவயான குறு நாடகங்கறளயும் கண்டு ரெித்ைார். குயன்டினுடன்  ின்டா 
‘ரும் ா’ நடன ாடினார், இைற்காக  ார்கபரட் நடனப் யிற்ெி அளித்ைார். 
வநாரினாவும் ஒரு குறுகிய நாடகத்ைில்  ங்பகடுத்ைார்; அைில், ெீற்ைத்துடன் அவர், 

ைனது காலைிறயக் கழற்ைி,  ின்டாறவத் ைறலயில் அறைந்ைார்! அன்று 
 ாறலயில் நடந்ை ப ாழுதுவ ாக்கு நிகழ்ச்ெிகறள,  ா ா முழுற யாக ரெித்ைார். 

ப ஹர்  ா ாறவப்  ார்க்க வராை ஒருவர்  ார்கபரட்டின்  ாைவர் 
ஆட்ரி வில்லியம்ஸ். அவர் ஒரு ெில காரைங்களுக்காக,  ார்கபரட், கிட்டி 
இருவரிடமும் ைவைாக நடந்து, அடிக்கடி  ைம் வகட்டுக்பகாண்டிருந்ைாலும், 

அவருடனான பைாடர்ற த் ைக்க றவத்துக் பகாள்ள  ா ா விரும் ினார். ஆட்ரி 
 றுநாள் லண்டறன விட்டு பவளிவயை இருந்ைார், ஆனால்  ா ா அவருக்கு ஒரு 
பெய்ைிறய அனுப்  விரும் ினார்; எனவவ கிட்டி  ார்கபரட் இருவரும் 
ஆட்ரிறயச் ெந்ைித்து, பெய்ைிறய வழங்க அனுப் ப் ட்டனர். 

  

'அக்கல்ட் ரிவியூ'  த்ைிரிறகயின் ஆெிரியரான ஹாரி ஸ்ட்ரட்டன், 

அக்வடா ர் 13 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைார். "அைிவுத்ைிைன், 

நூல்கறளப்  டித்துக் கற்றுக்பகாள்வது - எந்ை அளவுக்கு இருந்ைாலும், 

உண்ற ப்ப ாருறள (இறைவறன) முழுற யாகப் புரிந்துபகாள்ள முடியாது" 
என்று  ா ா அவரிடம் கூைினார். ஸ்ட்ரட்டன் ஓர் அைிவாளி, ஆனால் 1931 இல் 
 ா ாவுடனான முைல் ெந்ைிப் ில் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டார். கிட்டியின் ெவகாைரர் 
எர்னஸ்ட் வடவியும், அவருறடய நண் ர் ஒருவரும் அவை நாளில் வந்ைனர். 
கப் ல்  யைத்ைின் வ ாது ெந்ைித்ை அக் ர்  ற்றும் வலடி றஹைரி, முன்ஷி, 
ொர்லஸ்  ர்டம் ஆகிவயாரும் வந்ைனர். 

அக்வடா ர், 13 ஆம் நாள் வநரடி வ ட்டிக்காக வந்ை ஒரு கறலஞரிடம், 

 ா ா இவ்வாறு விளக்கினார், "நீங்கள் அைியா ல் இருந்ைாலும், உங்களின் 
கறலத்ைிைன் மூலம் அளவிறுைியற்ை ஒன்றை பவளிப் டுத்துகிைரீ்கள். இது 
எல்லா இடங்களிலும் இருப் து வ ாலவவ உங்களிடமும் ஏற்கனவவ உள்ளது. 
ஒவ்பவாரு  னிைனும் அைிந்வைா, அைியா வலா வ ாராடுவைன் மூல ாக 

உண்ற ப்ப ாருறளயும், அைன் வ ரானந்ைத்றையும் அறடயத் துடிக்கிைான். 
அதுவவ வாழ்க்றகயின் குைிக்வகாள். ஆனால் காலம் ஒரு வகள்விக்குைியாகவவ 
உள்ளது." 

63 வயைான மெமபல் மபஸன்ட்-ஸ்காட்  றுநாள்  ா ாவிடம் வந்ைார். 
அவர் கடந்ை பெப்டம் ர்  ாைம் இந்ைியாவில் கால ான அன்னி மபஸன்டின் 
ெகள். (வ ப ல் ஸ்காட் ெில வருடங்களாக இந்ைியாவில் வாழ்ந்து அவரது 
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ைாயாருக்கு உைவியாக இருந்ைார்). அவர், "நான் எனது நண் றரப்  ார்க்க 
வந்ைிருந்வைன், ஆனால் நீங்கள் இங்வக இருக்கிைரீ்கள் என் றை அைிந்ைதும், நான் 
உங்கறளப்  ார்க்க வந்வைன். உங்கறளச் ெந்ைித்ைைில் நான்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடகிவைன்" என்ைார். 

"உங்கறளச் ெந்ைித்ைைில் நானும்  கிழ்ச்ெியறடகிவைன்" என்று  ா ா 
எழுத்துப் லறகயில் சுட்டிக்காட்டினார். 

அவர்கள், அன்னி ப ென்றடப்  ற்ைிப் வ ெினர், "அவர் இந்தியாவில் 
ஒரு ஆணாகப் பிைவி எடுப்பார்" என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். 

"நானும் அப் டி நிறனக்கிவைன்," ைிரு ைி ஸ்காட் கூைினார். "அவர் 
இந்ைிய வைெத்றை  ிகவும் வநெித்ைார்; இப்வ ாது அவருக்குப் ப ரிய அளவில் 
ஓய்வு வைறவ." 

அவருக்கு உறுைியளித்ை  ா ா, "உலகம் இப்வ ாது 
ப ாருள்முைல்வாைத்ைின்  க்கம் ொய்ந்துள்ளது, வ லும் வாழ்க்றகயின் உயர்ந்ை 
 ைிப்புகறள வநாக்கி ைிரும்புவைற்கு அைற்கு உைவி வைறவ. நான் அந்ை 
உைவிறயத் ைர வந்துள்வளன்" என்று கூைினார். 

"நீங்கள் உண்ற யிவலவய அவ்வாறு பெய்வரீ்கள் என்று நான் 
நம்புகிவைன்," ைிரு ைி ஸ்காட் கூைினார். "கடவுள் அறனத்ைிற்கும் அறனவருக்கும் 
ஆைரவாக, ஆைார ாக இருக்கிைார். ஆனால் அறை உைர்ந்து, பவளிப் டுத்ைப் ட 
வவண்டியது அவெியம்." 

"அந்ை இலக்றக வநாக்கிச் பெல்ல நான் உங்களுக்கு உைவுவவன்" என்று 
 ா ா உறுைியளித்ைார். 

"நான் உங்களுக்குக் கடற ப் ட்டிருக்கிவைன்," என்று அவர்  ைிலளித்ைார். 

எகிப்ைிய நாட்டின் தூைர் ஒருவர்  ா ாவிடம், "எந்ை வறகயான 
 ிரார்த்ைறனச் ெிைந்ைது?" என வினவினார். 

"அன்பு" என்று  ா ா ஒவர வார்த்றையில்  ைிலளித்ைார். 

வ ாலந்து வைெத்ைின்  ியாவனா கறலஞரான ஆர்ைர் ரூ ின்ஸ்டீன், 46, 

 ற்றும் அவரது இளம்  றனவி பநலா, 25, இருவரும் பஹர்ப ர்ட் வடவியின் 
நண் ர்கள்; அக்வடா ர் 14 ஆம் நாள்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைனர். 
"எல்கலயில்லா இகைவகன மவளிப்படுத்தும் ஓர் ஊைகம் இகச," என்று 
 ா ா ரூ ின்ஸ்டீனிடம் கூைினார், "ஆன்ெீகம் இதயத்கதத் மதாடுவதால் 
இகசக்ககலஞர்கள் ஆன்ெீகத்கத அதிகம் நாடுகிைார்கள்." ரூ ின்ஸ்டீன் ஒரு 
யைார்த்ைவாைி, ஆனால் அவரது யூை  ாரம் ரியத்ைில் ப ரு ிைம்  ிக்கவர், 

யூைர்களுக்குத் ைனிப் ட்ட கடவுறள வைங்கும்  ாரம் ரியம் இல்றல என்று 
குைிப் ிட்டார். ஆயினும்கூட, ரூ ின்ஸ்டீன் ைாராள ாகத் ைனது வடீ்றடப் 
 யன் டுத்ைி  ா ாவுடனான ஒரு கூட்டத்றை நடத்ை முன்வந்ைார். குயின்ஸ் 
ஹாலில் ஒரு இறெ நிகழ்ச்ெிக்கு அவர்  ா ாவுக்கு இரண்டு டிக்பகட்டுகறளயும் 
வழங்கினார், அங்கு அவரது நண் ர் ெர் பஹன்ைி வூட்  ாரம் ரிய இறெ 
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நிகழ்ச்ெிறய நடத்ைினார்.  ா ா ரூ ின்ஸ்டீனின் வடீு, அவர் அளித்ை 
டிக்பகட்டுகள் இரண்றடயும்  யன் டுத்ைவில்றல. 

ஆர்வமுள்ள  ிை ந ர்கறளச் ெந்ைித்ைப்  ிைகு, அன்று  ைிய வவறளயில் 
 ா ா  ீண்டும் கியூ ைிவயட்டருக்கு ஒரு  ாறு ட்ட நிகழ்ச்ெிறயக் காைச் 
பென்ைார். அன்ைிரவு,  ா ா றஹஜியா ஹவுெில் வாழும் (ப ரும் ாலும் 
இந்ைியர்)  க்கறளச் ெந்ைிக்க ஒப்புக்பகாண்டார், ஆனால் அவர் வகள்விகள் 
எதுவும் எழுப் ா ல் றககறள  ட்டும் குலுக்க வவண்டும் என்று கூைி இருந்ைார். 

ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில், அனிைா விரும் ிய ஒரு  ார்ெி பைாப் ிறயக் 
பகாடுத்ைைற்காக,  ா ா ஆைி ஜூனியறரக் கடுற யாகத் ைிட்டினார். யாருக்கும் 
எறையும் பகாடுக்க வவண்டாம் என்ை  ா ாவின் உத்ைரவுக்கு இது முற்ைிலும் 
முரைானது. அனிைா ைனது குற்ைத்றை ஒப்புக்பகாண்டதும்,  ா ா அவறர 
 ன்னித்ைார், ஆனால் ஆைிறய  ிைர் முன்னிறலயில் இத்ைறகய 
வார்த்றைகளால் ைாக்கியது அவர் கண்களில் கண்ைறீர வரவறழத்ைது. 

'பெயின்ட்  ார்ைவலாப வ்'  ருத்துவ றனயின்  ருத்துவ  ாைவராகப் 
 யின்று வரும் வில்லியம் ைான்கின், 22, கடந்ை வருடம் ெஹாரா  ாறலவனம் 
முழுவதும் ஒட்டகத்ைில்  யைம் வ ற்பகாண்டார்; வாழ்க்றகயின் வநாக்கத்றைத் 
வைட அவறர அைியா வலவய உள்ளூர ஈர்க்கப் ட்டார். 

டான்கின் 'ஆன் ீக ெிகிச்றெ முறை'யிலும் அைீை ஆர்வம் 
பகாண்டிருந்ைார்; வ லும், ைியானம், ைன் வயப் டுத்தும் வெீகர ொஸ்த்ைிரம், 

காந்ைங்களின்  யன் ாடு ஆகியவற்ைின் மூலம் வலிறயக் குறைப் ைற்கான 
 ல்வவறு அணுகுமுறைகறள ஆராய்ந்து லண்டனில்  ல ற யங்களுக்கு 
விஜயம் பெய்ைார். 

ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைியச் பெய்ைிகறள பவளியிட்ட 'அக்கல்ட் 
ரிவியூ'  த்ைிரிறக மூல ாக வில்லியம் டான்கின் முைன் முைலில் அவறரப் 
 ற்ைி வகள்விப் ட்டார். டான்கின், ஹாரி ஸ்ட்ரட்டறனத் பைாடர்பு பகாண்டு, 

ொரிங் கிராெில்  ா ாவுக்கு அர்ப் ைிக்கப் ட்ட அலுவலகத்றைப்  ற்ைி அைிந்து 
பகாண்டார், அங்கு அவர் வில் மபக்மகட்  ற்றும்  லறரச் ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது. 

ப ஹர்  ா ா லண்டனில் இருப் றைக் வகள்விப் ட்ட டான்கின் 
அவறரப்  ார்க்க வந்ைார். இந்ைக் குைிப் ிட்ட இறளஞறரச் ெந்ைித்ைைில்  ா ா 
 ிகுந்ை  கிழ்ச்ெிறய பவளிப் டுத்ைியவைாடு, "இந்தியாவில் என்கனப் 
பின்பற்றும் ஓர் இகளஞர் ெருத்துவம் படித்து வருகிைார். நான் அவகர ஒரு 
ைாக்ைர் ஆகுொறு மகட்டுக் மகாண்மைன். அவருகைய ெருத்துவ படிப்பு 
முடிந்ததும் என்னுைன் வந்து தங்க உள்ளார். ஆஷ்ரெ வளாகத்தில் ஒரு 
மபரிய ெருத்துவெகன திைக்கப்படும், ஆனால் அறுகவ சிகிச்கசயில் 
மதர்ச்சிமபற்ை ெற்மைாரு ெருத்துவர் எனக்குத் மதகவப்படுகிைார்" என்ைார்.

 டான்கின் உடவன, "நான் பெயின்ட்  ர்த்ைவலா ிவ்ெில்  ருத்துவம் 
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 யின்று வருகிவைன். நான் அறுறவ ெிகிச்றெயில் நிபுைத்துவம் ப ை 
வவண்டு ா?" என்று வினவினார். 

"அது நன்ைாக இருக்கும்," என்று  ைிலளித்து  ா ா, "நீங்கள் 
விரும்பினால் அகதக் கற்றுக்மகாள்ளுங்கள்" என்ைார். 

"அறுறவ ெிகிச்றெ  ிகவும் சுவாரஸ்ய ாக உள்ளது. நான் நிச்ெய ாக 
அறைக் கற்றுக் பகாள்வவன்" டான்கின்  ைிலளித்ைார். 

ப ஹர்  ா ா டான்கினின் வநாக்கத்றைப்  ாராட்டினார். டான்கின் 
அறைறய விட்டு பவளிவயறும்வ ாது, கைவு றகப் ிடியின்  ீது றகறய 
றவத்ைதும்  ின்ொரம்  ாய்வது வ ான்ை ைிடீர் அைிர்ச்ெிறய உைர்ந்ைார். அந்ைக் 
கைத்ைில், 'மெஹர் பாபா கைவுள் என்று நான் அைிந்து மகாண்மைன்' என்று 
 ின்னர் பைரிவித்ைார். குருநாைறரச் ெந்ைித்ை அடுத்ை ஒரு வாரத்ைிற்கு, இந்ை 
இறளஞர் பைாடர்ந்து பைய்வகீ அனு வங்கறளப் ப ற்ைார். அவர்  ிகவும் 
 கிழ்ச்ெியாகக் காைப் ட்டார், எங்கும் எைிலும்  ா ாறவப்  ார்த்ைார். 

இந்ை ஆனந்ை நிறல  ிகவும் ஆழ ானது, அறை அனு விக்க  ட்டுவ  
முடியும், வார்த்றைகளால் விவரிக்க முடியாது. ஆனால் அந்ை அனு வம் 
வில்லியம் டான்கிறன ப ஹர்  ா ாவின்  ாைங்களில் பகாண்டு வந்ைது, 

ஏபனன்ைால் அவர் ஆறு ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு  ண்டலியில் ஒரு நிரந்ைர 
உறுப் ினரானார். 

1933 அக்வடா ர் 15 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாவுடனான ெந்ைிப் ில் 
கலந்துபகாண்ட ஒரு ைம் ைியர், ைற்வ ாறைய உலக நிறலற கள் குைித்துக் 
வகள்வி எழுப் ினர்.  ா ா எழுத்துப்  லறக வழியாக இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: 
"வ ாருக்கான அறனத்து அைிகுைியும் உள்ளது. ஒருவவறள, ைவிர்க்கப் ட்டால், 

உலகில் அைிக குழப் ம் விறளயும். எனவவ, வவறுவிை ாகக் கூைினால், 

குழப்  ான சூழ்நிறலகள் ைவிர்க்க முடியாைறவ. அது நித்ைிய அற ைியின் 
கட்டத்றை அறடய வவண்டும். அறைத் தூண்டும் ைீப்ப ாைி ஒரு வருடத்ைிற்குள் 
ையார் நிறலக்கு வரும்; அது ஒன்ைறர ஆண்டுகளில் முழு வசீ்ெில் இருக்கும், 

வ லும் இரண்டு ஆண்டுகள் நீடிக்கும். அந்ை நாடகத்ைில் நான் ஒரு முக்கிய 
 ங்றக வகிக்க வவண்டும்." 

 ா ா, ையாரிக்க விரும் ிய ைிறரப் டத்ைிற்கு நிைி உைவி வழங்கிய 
எல்ஸி மஹன்ைி மைாம்வில் என் வரிடம்,  ா ா  றடப்புப்  ற்ைிப் வ ெினார்: 
"நீங்கள் பார்க்கும் இந்தப் பகைப்பு, என்னிைெிருந்து மவளிவந்துள்ளது, 

ெிகச்சிைிய புள்ளியில் இருந்து பரந்து விரிந்த உலகளாவிய பரப்பு வகர அது 
வியாபித்திருக்கிைது. பகைப்பு என்பது இரண்டு மபாருட்களால் ஆனது: ஒன்று 

‘இைம்’, ெற்மைான்று ‘சக்தி’. அந்தப் பகைப்பின் கெயத்திற்கு நீங்கள் திரும்பிச் 
மசல்லும்மபாது, அங்கு வான்மவளி கூை இருக்காது. இைம், சக்தி, மநரம் 
எதுவும் இல்கல. இந்தப் புள்ளிகயக் கைந்து அதன் உண்கெயான உருவில் 
எல்கலயற்ை மபாருள் ஒன்று உள்ளது. அதுதான் பாபா. அந்த 'அப்பால்' எனும் 
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நிகலயிலிருந்து, இந்த ெிகச்சிைிய புள்ளி வழியாக மவளிவந்த இந்தப் 
பகைப்கபப் பாருங்கள். அகதப் பார்க்கும் நிகல என்பது நான்காவது 
பரிொணம் ஆகும்." 

அக்வடா ர் 16 ஆம் நாள்,  ா ா 22 வ ர் அடங்கிய ஒரு ப ரிய குழுவுடன் 
 ைிய உைவுக்காக வகாஹினூர் உைவகத்ைிற்குச் பென்ைார்.  ிற் கலில்  ா ா 
ைனது எைிர்கால ைிட்டங்கறள, கிட்டி  ற்றும் ெில பநருங்கிய அன் ர்களுடன் 
விவாைித்ைார். இந்ைிய கப் ல் றவஸ்ராயில்  ார்பெல்லஸ் வழியாக இந்ைியா 
பெல்ல  ா ா விருப் ம் பைரிவித்ைார், "எனது பணிக்காக, நான் ஸ்மபயினுக்கு 
விெயம் மசய்ய மவண்டியது அவசியம்." எளிைாக முடியு ானால், வைறவயான 
ஏற் ாடுகறள உடனடியாகச் பெய்யு ாறு கிட்டிக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 

ப ஹர்  ா ா கிம் வடால்ஹர்ஸ்டின் வடீ்டிற்கு அன்று  ைியம் 
பென்ைார்.  ின்னர், லண்டறனச் சுற்ைி வரும் வவறளயில், கிம் ெம் ந்ைப் ட்ட ஒரு 
ைீவிர ான ெம் வம் நிகழ்ந்ைது. கிம் ஏவைாபவான்றை நிறனத்து  ிகவும் 
வருத்ைத்துடன் இருப் ைாகத் வைான்ைியது.  ா ா, ொஞ்ெி, கிட்டி,  ார்கபரட், கிம் 
ஆகிவயார் ொறலயில் நடந்து பகாண்டிருந்ைனர். எறைவயா  னைில் 
நிறனத்துக்பகாண்டு கிம் வவக ாகப் வ ாக, அறனவரும்  ின்பைாடர்ந்ைனர். 
அருகாற யில் நின்ை காரில் ஏைி கிம் பென்ைதும்,  ா ாவும் இைர நண் ர்களும் 
பைாடர்ந்து பென்ைனர். கிம்ற  ஏற்ைிச் பென்ை கார் வநராக  ிக்காடில்லி 
ெர்க்கெுக்கு அருகில் அற ந்ை ஸ்காட்டிஷ் டீ ஷாப் அருகில் நின்ைது. கிம்ற  
அறழத்து வர  ா ா கிட்டிறய அனுப் ினார், ஆனால் கிம் பவளிவய வர 
 றுத்துவிட்டார். இது  ா ாவின் வ ச்றெ வவண்டுப ன்வை  ீைியைால்,  ா ா 
உடவன ைிரும் ிச் பெல்லு ாறு அைிவுறுத்ைினார்: "கிம் இந்ை வாழ்க்றகயில் 
என்றன  று டியும் ஒருவ ாதும்  ார்க்க  ாட்டார்" என்று  ா ா எழுத்துப் லறக 
வழியாகத் பைரிவித்ைார்.  

அன்று  ாறல பெல்ெியாவில் உள்ள கவுண்ைஸ் பஹ்லனின் 
இல்லத்ைில் (23 ஜூ ிலி  ிவளஸ், கிங்ஸ் ொறல) இரவு உைவிற்காக,  ா ா 
பென்ைார், அவருடன் பஹர்ப ர்ட், கிட்டி, விவிபயன், குயன்டின், எலிெப த், 

வநாரினா, ஸ்டீஃ னி, ொஞ்ெி, காக்கா, ஆைி ஜூனியர் ஆகிவயார் உடன் பென்ைனர். 
நாடுகடத்ைப் ட்ட ரஷ்ய ராயல்ட்டிறயச் வெர்ந்ை அவரது நண் ர்கள் சு ார் 
 ைிறனந்து வ ரும் விருந்ைில் கலந்து பகாண்டனர். 

அடுத்ை நாள்  ா ா பவளியளவில் வவறு எைிலும் ஈடு டா ல் 
அற ைியாக இருந்ைார், வ லும் அவரது அன் ர்களுடன் பநருக்க ாகப் 
ப ாழுறைக் கழித்ைார். அறனவரும்  ைியம் இரண்டு முைல் ஐந்து  ைி வறர 
 ா ாறவச் சுற்ைி அற ைியாக அ ர்ந்ைிருந்ைனர். அப்வ ாது  ா ா, அவர் 
இருக்கும் அபூர்வ நிறலயில், ' ிக உயர்ந்ை இறை நிறலயிலிருந்து  ிகவும் 
ொைாரை நிறலக்கு வரும்வ ாது' அைீை துன் ங்கறள அனு விக்க வநரும் என்று 
குைிப் ிட்டார். 
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 ா ா  ீண்டும் ஸ்ப யினுக்குச் பெல்வது குைித்துப் வ ெினார், அவர் 
அங்குச் பெல்ல வவண்டியது அவெியம் என்று  ீண்டும் வலியுறுத்ைினார்: 
"ஸ்ப யினுக்குச் பெல்லும்  யைம் எளிைில் ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டால், நான் ஒரு 
வாரத்ைிற்கு  ட்டும் பெல்ல விரும்புகிவைன்; அைன்  ின்னர், உடனடியாக 
 ார்பெல்லஸ் வழியாக இந்ைியாவுக்குத் ைிரும்புவவன்." 

அக்வடா ர் 17 ஆம் நாள்  ாறல 'பிரின்ஸ் ஆஃப் மவல்ஸ்' ைிவயட்டரில் 
நடந்ை ஒரு 'வாட்வில் நிகழ்ச்சி'க்கு  ா ா அறழக்கப் ட்ட வ ாது, அங்கு அவர் 
ெில நண் ர்களுடன் பென்ைார். அங்குச் பெல்வறைப்  ற்ைி  ா ா  று டியும் 
ைீர் ானிக்க வவண்டும் என்று  லர் கருத்துத் பைரிவித்ைாலும்,  ா ா அங்குச் 
பெல்வைற்கு ஒரு ெிைப்பு காரைம் இருந்ைது; அவறர அன் ாக அறழத்ை ந ருடன் 
ஒரு பைாடர்ற  ஏற் டுத்துவவை  ா ாவின் வநாக்கம். 

அவதார புருஷர் அவரது பணிகயச் மசய்ய பூெியில் வருகிைார்; முழு 
உலகமும் அவருக்கு எதிராக இருந்தாலும் அவர் அகதப்பற்ைிக் 
கவகலப்படுவதில்கல; பிரபஞ்சத்தில் அவரது பணிகயத் தவிர மவறு 
எதிலும் அவர் கவனம் மசலுத்துவதில்கல.  ா ா ைிவயட்டரில் ெிைிது வநரம் 
அ ர்ந்து, ஒரு நடனத்றைப்  ார்த்ைப்  ின்னர் பவளிவயை முடிவு பெய்ைார். 

ப ஹர்  ா ா அக்வடா ர் 18  ிற் கலில் கிம்வகா குழுவுடன் ஒரு 
ைனிப் ட்ட வநர்காைறல நடத்ைினார். ொர்லஸ்  ர்டம்  ா ாவின் வாழ்க்றகறயப் 
 ற்ைி ொஞ்ெி, பஹர்ப ர்ட் ஆகிவயாருடன் விளக்க ாகக் கலந்துறரயாடினார்; 

அவர் எழுைத் ைிட்ட ிட்டிருந்ை ஒரு புத்ைகத்ைிற்கான ஆரம் ப்  யைம் இது. 
இரவில்,  ா ா, ொர்கமரட் - மெமபலின் நடன ஸ்டுடிவயாறவப்  ார்றவயிடச் 
பென்ைார், அங்கு  ார்கபரட்  ா ாவுக்காக நடன ாடி, அவருக்கு முன் ஒரு 
குழந்றைறயப் வ ால அழுைார். 

நான்னி என்று அறழக்கப் டும் எஸ்மைல் சி. மகய்லி, ஒரு முக்கிய 
நியூயார்க் வழக்கைிஞரின் விைறவயாக இருந்ைார். அப்வ ாது அவருக்கு 58 வயது. 
அவரது  கள் ராமனா, நியூயார்க் நகரில் 'ஆறடகள் வடிவற ப்பு' துறையில் ெில 
ஆண்டுகள்  ைியாற்ைிய ஒரு கறலஞர். கடந்ை வகாறடயில்  ாரிஸ் நகரில் 
ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி அவர்கள் ைங்கள் நண் ர் ருவாமனா  ற்றும் 
குயன்டின் மூல ாக அைிந்து பகாண்டனர்; வ லும் அவர்கள் அங்குத் 
ைிரும் ியதும்  ா ாறவ அப ரிக்காவில் ெந்ைிக்க எைிர் ார்த்து இருந்ைனர். 
ருவாவனா இப்வ ாது  ா ாவுடன் லண்டனில் இருந்ைார்,  ா ாவின் ைிட்டங்களில் 
ஏற் ட்ட  ாற்ைத்றை நான்னி, ராவனா இருவருக்கும் பைரிவித்ைதும், அவர்கள் 
உடனடியாக லண்டனுக்குப் புைப் ட்டு வந்ைனர். 

லண்டன் வந்ைறடந்ைதும்,  ா ா எங்கு இருக்கிைார் என் றைக் 
கண்டு ிடிப் து அவர்களுக்குச் ெிர  ாக இருந்ைது. ருவாவனா முகவரிக்குத் 
பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ியும்  ைில் எதுவும் வரவில்றல. " ா ா எங்வக?  ா ா 
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எங்வக?" என்று நிறனத்து ைாயும்,  களும் ஒருவறரபயாருவர் ஆறுைல் டுத்ைினர்; 

 ின்னர் அவர்கள் இருவரும் ஒரு வஹாட்டலுக்குச் பென்று ைங்கினர்.  
ருவாவனாவின் முகவரி மூல ாக, ராவனா ஆங்கில பைாறலவ ெி 

ஒன்ைியத்றைத் பைாடர்பு பகாண்டு ருவாவனாவின் பைாறலவ ெி எண்றைப் 
ப ற்றுக்பகாண்டார்.  ின்னர் அன்று  ைியம் நான்கு  ைிக்கு ைாயும்,  களும் 
 ா ாறவச் ெந்ைிக்கும் வாய்ப்ற ப் ப ற்ைனர்.    

 நான்னி, ராவனா இருவரும் குருநாைறரச் ெந்ைிக்கும் ஆர்வத்ைில் 
இருந்ைனர்; இருப் ினும், ராவனா  னைில் வைான்ைிய எண்ைம் அவறர 
ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்த்ைியது: "அவர் என்ன  ாைிரியான குருநாைர்? அவர் எங்கள் 
நம் ிக்றகறய அைிந்ைிருக்கிைாரா? அவறரப்  ார்க்க நாங்கள் ஏங்குகிவைாம், 

ஆனாலும் அவர் கவறலப் டுவைாகத் பைரியவில்றல..." 
அக்வடா ர் 18 ஆம் நாள்  ாறல நான்கு  ைி, நான்னியும் ராவனாவும் 

அவர்களின்  ிரிய ான  ா ாறவச் ெந்ைிக்க றஹஜியா  ாளிறகயில் 
நுறழந்ைனர். ருவாவனா அவர்கறள வரவவற்று,  ா ா  ிகவும் கறளப் ாக 
இருக்கிைார், இப்வ ாது அவர் உங்கறளப்  ார்க்க முடியாது என்று அனுைா த்துடன் 
கூைினார். ைாயும்,  களும் அற ைியாக இருந்ைனர். ஏ ாற்ை றடந்ை 

இருவறரயும் வநாரினா, எலிெப த்  ற்றும் கிம்வகா குழுறவச் ெந்ைிக்க 
அறழத்துச் பெல்லப் ட்டனர். அவர்கள்  ா ாறவப்  ற்ைிப் வ ெிக் பகாண்டிருந்ை 
வவறளயில், அவரிட ிருந்து ஒரு பெய்ைி வந்ைது: "நீங்கள் இவ்வளவு 
பைாறலதூரத்ைிலிருந்து வந்ைிருப் ைால், நான் உங்கறளப்  ார்க்கிவைன். ஆனால் 
நீங்கள் எதுவும் வகட்கவவா, என்னுடன் வ ெவவா கூடாது. என்றனப்  ார்த்ைப் 
 ின்னர் நீங்கள் பவளிவய பென்றுவிட வவண்டும்." 

 ா ா முைலில் ைாயார் நான்னிறய அறழத்ைார். ராவனா  ைற்ைத்துடன் 
பவளிவய காத்ைிருந்ைவ ாது, அவர்  னம் வவறுவவறு எண்ைங்களால் வவக ாக 
அறல ாயத் பைாடங்கியது. கைறவ ப துவாகத் ைிைந்து நான்னி பவளிவய 
வந்ைார் - அவருறடய கண்கள் கண்ைரீால் நிரம் ி இருந்ைன. ராவனா 
அைிர்ச்ெியறடந்ைார், ஏபனன்ைால் அதுவறர அவர்களின் உைர்ச்ெிகளுக்கு 
வழிவகுத்ை எந்ைபவாரு ந றரயும் 'முட்டாள்ைன ான முறையில் 
உைர்ச்ெிவெ ிக்கவர்' என்று கருைினார், வ லும் அவரது ைாயாருக்கு என்ன 
நடந்ைது என்று புரியவில்றல. 

 ின்னர்  ா ா ராவனாறவ உள்வள அறழத்ைார். இந்ை முைல் ெந்ைிப்ற  
அவர் ஒரு முறை விவரித்ை விைம் கீவழ வரு ாறு: 

எனக்குத் பைரியாை ஒருவறரச் ெந்ைிக்கும் எண்ைத்ைில், அற ைியற்ை 
 ல  ைிவநரங்கறள நான் பெலவிட்வடன், இன்னும் ெில விெித்ைிர ான 
வழியில், நான் ஈர்க்கப் ட்வடன். அந்ை வநரம் வந்ைது. நான் அறைக்குள் 
நுறழந்தும், சுற்ைியுள்ள அறனத்தும்  றைந்ைதுவ ாலத் வைான்ைியது. நான் 
 ார்த்ை அறனத்றையும், அவருறடய அழகின் பவளிப் ாட்றடயும் 
வார்த்றைகளால் விளக்க முடியாை வண்ைம் இருந்ைது. அவர் என்றன  ிகவும் 
ப ன்ற யுடனும், ையவுடனும்  ார்த்ைது, என் நிறனவில் அழியா ல்  ைிந்ைது. 
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அப்வ ாது, நான்  ீண்டும் ப ஹர்  ா ாறவப்  ார்க்கமுடியாவிட்டாலும் அவர் 
என் இையத்ைில் ஆழ ாக  ைிந்ைது, என்பைன்றும் என்னுடன் இருக்கும் என் றை 
நான் அைிந்வைன்.  

என் வாழ்க்றகயில் இவ்வளவு அழகான ஒருவறர நான் இதுவறரப் 
 ார்த்ைைில்றல.  ா ா எல்லாவற்ைின் ப ாத்ை உருவம் என் றை நான் 
உைர்ந்வைன். விவரிக்க முடியாை அன்பும் இரக்கமும்  றடத்ைவர் என் றையும் 
அைிந்வைன். 

இன்றுவறர, அந்ை அறையில் வவறு யார் இருந்ைார்கள் என்று எனக்குத் 
பைரியாது; பைளிவற்ை ெில விவரங்கள்  ட்டுவ  இருந்ைன, ஆனால் பைளிவாக 
அவர்கள்  த்ைியில் நான்  ார்த்ை  ிக அழகான பவளிப் ாட்டுடன் ப ஹர்  ா ா 
அ ர்ந்ைிருந்ைார். இனிற , அன்பு - அழகாக இருந்ை அறனத்தும் - அவர் முகத்ைில் 
இருந்ைது. யாவரா ஒருவர் என்றன அறையிலிருந்து அகற்றும் வறர நான் 
அவறரப்  ார்த்துக்பகாண்வட இருந்வைன். 

அைன்  ின்னர், ராவனா, நான்னி இருவரும் ருவாவனாவுடன் நடந்ைறை 
விளக்கிக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில், விவியன் கீென் 'நடன ாடி காற்ைில் 
 ிைந்ைது வ ால', "ரு..வா..வனா…! உங்கறள  ா ா அறழக்கிைார்" என்று 
வியக்கத்ைக்க முறையில்  ாடிக்பகாண்வட அங்கு வந்ைார். ருவாவனா உடவன 
அவெர ாக அறையிலிருந்து விறரந்வைாடினார்; ராவனா, நான்னி இருவரும் 
ஒருவறர ஒருவர்  ார்த்து வியந்ைனர். விவியனின் நாட்டியத்ைில் அவர்கள் 
அக்கறைக் காட்டவில்றல; ஆனால்,  ா ாவின் அறழப்ற  ஏற்று ருவாவனா 
விறரந்ைறைக் கண்டு ை க்குள்வள ஆச்ெரிய றடந்ைனர்: "நாங்கள் எங்வக 
 ாட்டிக்பகாண்வடாம்?" ருவாவனா யாருறடய அறழப்ற யும் அவ்வளவு எளிைாக 
ஏற்றுக் பகாள்வைில்றல; அங்கு நடந்ை அறனத்தும் ெற்று விெித்ைிர ாகத் 
வைான்ைியது. 

ருவாவனா ைிரும் ி வந்ைதும், "நீங்கள் இருவரும் நாறள 
காறலயிலிருந்து, எங்களுடன் றஹஜியா ஹவுெில் ைங்க வவண்டும் என்று 
 ா ா விரும்புகிைார்" என்று  கிழ்ச்ெியுடன் பைரிவித்ைார். ைாயும்,  களும் 
வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைனர். இருவரும் ைங்கள் வாழ்க்றகயின்  ிக 
நீண்ட பநடிய இரவில்  ா ாறவத் ைவிர வவறு எறையும் நிறனக்க 
முடியவில்றல. அவர்கள்  றுநாள் காறலயில் றஹஜியா ஹவுெுக்குச் பென்று 
 ா ாவின் அருகில் இருக்கத் பைாடங்கினர். இருவரின் விதியும் திட்ைவட்ைொக 
நிர்ணயிக்கப்பட்ைது.  

ப ஹர்  ா ா நான்னியிடம்  ிகவும் அன் ாக இருந்ைார், 

அவைவவறளயில், அவருக்வக பைரிந்ை காரைத்ைிற்காக  ா ா, ராவனாறவச் ெற்று 
தூரத்ைில் றவத்ைிருந்ைார்.  ா ா பவளியளவில் அவரிடம் அவ்வாறு நடந்து 
பகாண்டாலும், இையத்ைால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டார்.  ல்வவறு ெந்ைர்ப் ங்களில், 

 ா ா ராவனாறவத் ைவிர  ற்ை அறனவருடனும் ைிறரப் டம்  ார்க்கச் 
பெல்வதும், அல்லது ராவனா அவர்களுடன் பென்ைாலும், ைனியாகப்  யைம் 
வ ற்பகாள்வதும், ராவனா தூரத்ைிலிருந்து  ட்டுவ   ா ாறவப்  ார்ப் தும் 
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வழக்க ாக நடந்து வந்ைது. அன்பருக்கும், அன்பிற்குரியவருக்கும் 
இகையிலான நாைகக்களிப்பு, ெகிழ்ச்சி ெற்றும் துக்கம் இவற்ைின் மூலம் 
ெட்டுமெ அனுபவிக்கப்படுகிைது - இது பிரியொனவரின் 
விகளயாட்டுத்தனொன தன்கெயிலிருந்து வருகிைது. 

ராவனா  ா ாவுக்குச் பொந்ை ானவர்; வ லும் அவரது வட்டத்ைில் 
உறுப் ினராக விைிக்கப் ட்டவர். ராவனாவின் இடத்ைில் இன்பனாருவர் 
இருந்ைிருந்ைால்,  ா ா நடத்தும் நாடகப் வ ாக்றகக் கண்டு, தூரத்ைில் விலகி 
இருந்ைிருப் ார்; ஆனால் அன் ான குருநாைர் ைனக்கு உரியவருடன் ஓர் 
இைக்க ான பைாடர்ற  உருவாக்கி, அவர் யாறர அவர் அருகில் றவத்ைிருக்க 
விரும்புகிைாவரா அவவராடு  ட்டுவ   ழகுகிைார். ருவாமனா, டிலியா, 

எலிஸமபத், கிட்டி, ொர்கமரட், மநாரினா, நதீன், மஹடி மெர்மைன்ஸ் 
ஆகிமயாகரப் மபாலமவ நான்னியும், ராமனா மகய்லியும் பிரியொனவரின் 
மதாட்ைத்தில் நிரந்தர ெலர்களாக ொைினர். 

1933, அக்வடா ர் 19 ஆம் நாள் குயன்டின் டாட் 1920 ஆண்டுகளின் 
 ிரிட்டிஷ் இறெ நாடகங்களில்  ிகவும்  ிர ல ான ந ர்களில் ஒருவரான 'ஐவர் 
மநாமவல்மலா'றவ அறழத்து வந்ைார். பநாபவல்வலா,  ா ாறவப்  ார்த்ைதும், 

ெிைிது வநரத்ைில் ஆழ்ந்ை எண்ைங்களில் மூழ்கி கண் கலங்கினார். "நீங்கள் 
எதுவும் பொல்ல வவண்டாம். ஒன்கை உணர்ந்து மகாள்பவருக்கு, மசாற்களும் 
விளக்கங்களும் மதகவயில்கல. உங்களுக்கு நல்ல இையம் உள்ளது" என்று 
 ா ா அவரிடம் கூைினார். 

பநாபவல்வலா  ா ாவின் வலது றகயில் ைறலறய றவத்து, 

உைர்ச்ெியால் ஆட்பகாள்ளப் ட்டதுவ ாலத் பைன் ட்டார். பநாபவல்வலாவின் 
இயல்பு  ிகவும் அன் ானது என்று குயன்டின்  ா ாவிடம் கூைினார் - புகழ் 
வாய்ந்ைவராக இருந்ைவ ாைிலும் அவர் எப்வ ாதும்  ிைருக்கு உைவும்  ண்புள்ளம் 
பகாண்டவர். அைற்குப்  ைிலளித்ை  ா ா, "நான் ஆதிகால புருஷன். அவர் 
எனக்குச் மசாந்தொனவர், எப்மபாதும் எனக்குத் மதரியாெல் பணி புரிகிைார். 
ஆனால் ஒரு நாள் அவர் அகனத்கதயும் அைிவார்." 

பநாபவல்வலா பென்ை  ிைகு,  ா ா, "அவர் என்னுகையவர்" என்று 
குைிப் ிட்டார். 

ப ஹர்  ா ா, ொர்லஸ் என்ை கறலஞரின் ஸ்டுடிவயாவுக்கு விஜயம் 
பெய்து ஏைக்குறைய ஒன்ைறர  ைி வநரம் அவருறடய உருவப் டத்றை 
வறரவைற்காக அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  ின்டா  ா ாவுடன் பென்ைார். குயன்டினின் 
ெவகாைரி  ற்றும் ொர்லஸ்  ர்ட ின்  றனவி லிலியனும்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க 
வந்ைனர். 

குயன்டனின் ெவகாைரர்  ால்கம்  ா ாவுக்கு அைிமுக ான வவறளயில், 

அவர் கத்வைாலிக்க  ைத்ைில் அைீை ஈடு ாடு உள்ளவர் என்று குைிப் ிட்டார், 

ஆனால் கத்வைாலிக்க ைிருச்ெற , கிைிஸ்துவின்  ைிறய வைிக ய ாக்கி, 
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 க்கறள அவருறடய வ ாைறனகளிலிருந்து ைிறெைிருப் ி வழிநடத்துகிைது 
என்று கூைி முடித்ைார்.  ா ா அறைப் ற்ைிக் கருத்துத் பைரிவிக்றகயில், "எல்லா 
இைங்களிலும் ெதங்களின் நிகல இதுதான்" என்ைார். 

ஒரு  ிர ல ான நாவலாெிரியரிடம்,  ா ா, "நான் எப்மபாதும் 
நிகலயான ெகிழ்ச்சியில் இருக்கிமைன், இந்த ெகிழ்ச்சிகய ெற்ைவர்களுக்கு 
வழங்குவமத எனது ஒமர மநாக்கம்" என்று கூைினார். 

அன்று இரவு அனிைாவுக்கு  ிைந்ைநாள் விழா  ா ாவின் முன்னிறலயில் 
பகாண்டாடப் ட்டது. 

வில், மெரி மபக்மகட் இருவரும்  ா ாறவ  ிகவும் வநெித்ைார்கள், 

வ லும், ப ஹர்  ா ா அவர்களிடமும்  ிகுந்ை அன்பு பகாண்டிருந்ைார். இந்ைத் 
ைம் ைியினர்  ா ாறவ ைங்கள் வடீ்டிற்கு அறழத்துச் பெல்ல விரும் ினர், 

ஆனால் அவர்கள் அறைப்  ற்ைி  ா ாவிடம் எதுவும் பைரிவிக்கவில்றல. 
அக்வடா ர் 19 ஆம் நாள்,  ா ா எைிர் ாராை விை ாக அவர்களிடம், "நான் நாறள 
உங்கள் வடீ்டிற்கு வருகிவைன், நீங்கள் அறனவருக்கும் வைநீர்  ரி ாை வவண்டும்" 
என்று குைிப் ிட்டார். இறைக் வகட்டு இருவரும்  ிகுந்ை  கிழ்ச்ெியும், கவறலயும் 
அறடந்ைனர், ஏபனன்ைால்  ா ாவின் குழுவில் சு ார் 30 வ ர் இருந்ைனர், வ லும் 
வ க்பகட்டின் ெிைிய குடிறெயில் மூன்று அல்லது நான்கு நாற்காலிகள்  ற்றும் 
ெ  ான எண்ைிக்றகயிலான வைநீர் வகாப்ற கள்  ட்டுவ  இருந்ைன. இவ்வளவு 
குறுகிய வநரத்ைில் அறனத்றையும் எப் டி ஏற் ாடு பெய்வது என்று  னைில் 
நிறனத்துக் பகாண்டு, அறனவருக்கும் அ ர இட ளிக்க முடியு ா என்ை 
அச்ெத்ைில் ஆழ்ந்ைார்கள். 

அவர்களிடம் ஒரு வார்த்றைக் கூடப் வ ொ ல்,  றுநாள் காறலயில் 
அறனவருக்கும் ப ாதுவாக அைிவித்ைைன் மூலம்,  ா ா அவர்களின் 
 ிரச்ெிறனறய ைீர்த்து றவத்ைார், "நாம் அறனவரும் இன்று வில்  ற்றும் 
வ ரியின் இல்லத்ைிற்கு வைநீர் அருந்ைப் வ ாகிவைாம். ஒவ்பவாருவரும் ஒரு கப்- 
ொெறரக் பகாண்டு வர வவண்டும், வ லும் நாம் அறனவரும் அங்குச் பென்று, 

ைறரயில் அ ர வவண்டும்." இறைவனின் இத்ைறகய இரக்க ிக்க, புரிந்து 
பகாள்ளும் ைன்ற றய நிறனத்து வில், வ ரி இருவரின் இையங்களும் அன் ால் 
ஆட்பகாள்ளப் ட்டன. 

மகன்ட் நகரின் மஸவமனாக்ஸ் அருவக ஹால்ஸ்மைட்டில் அற ந்ை 
வ க்பகட்டின் இல்ல ான 'ஓல்ட் ஓக்' காட்வடஜுக்கு  ா ாவும் குழுவும் 20 ற ல் 
தூரம்  யைம் பெய்ைனர். அவர்களின் குடிறெ ஒரு  ள்ளத்ைாக்குக்கு வ வல 

ெிைியபைாரு  றலயில் கட்டப் ட்டது.  ாறை  ிகவும் கடின ானைாகவும், 

பெங்குத்ைானைாகவும் இருந்ைைால்,  ள்ளத்ைாக்கின் பவகு பைாறலவில் கார் 
நிறுத்ை வவண்டியிருந்ைது. அறனவரும் இைங்கி நடந்ைனர். வழியில்  ா ா 
இரண்டு குழந்றைகறளச் ெந்ைித்து, அவர்கறள அன்புடன் ஆெீர்வைித்ைார். 
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 ா ா குடிலின் ஒவ்பவாரு அறையிலும் பென்று, அவற்றை கவன ாக 
உற்று வநாக்கினார். "இது என் வடீு" என்று எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைார். 
வைநீர், வகக், வடீ்டில் ையாரிக்கப் ட்ட பராட்டி  ற்றும் ஜாம் வழங்கப் ட்டது.  ா ா 
 ிகக் குறைவாகவவ உண்டு, ெிைிைளவு வைநீர் அருந்ைினார். ஓர் இனிற யான 
 ாறலப்ப ாழுைில், சுவாரஸ்ய ான  ிற் கலுக்குப்  ிைகு,  ா ாறவ லண்டன் 
நகருக்கு அறழத்துச் பென்ைார். 

 ின்னர், வில்,  ா ாவுக்கு இவ்வாறு எழுைினார்: "உங்களின் கை வநர 
அழகுப் ார்றவ எங்களுக்குக் கிறடத்ைாலும், நீங்கள் வழங்கியறை இப்வ ாது 
எங்களால் முழுற யாக உைர முடியவில்றல. நான், உங்கள் அன் ான 
கரங்களில் ஆனந்ைம்  ற்றும்  கிழ்ச்ெியில் துள்ளிக்குைிக்கும் ஒரு குழந்றை, 

வ லும் உங்களின் ெக்ைியும், பைய்வகீ அழகும் என்றனயும், அறனவறரயும் 
அன்புடன் அரவறைக்கட்டும். உங்கள் அன் ில் எங்கறள வளரச் பெய்ைைற்காக, 

நான் வார்த்றைகளின் ெக்ைிறயத் ைாண்டி  ீண்டும் நன்ைி கூறுகிவைன்." 

அக்வடா ர் 20 ஆம் நாள், எலிெப த் நியூயார்க்கிற்குத் ைிரும் ிச் 
பென்ைார். ப ஹர்  ா ா லண்டனிலிருந்து புைப் டுவது  ற்ைிய வ ச்சு 
பைாடங்கியது.  ிப்ரவரி  ாைம்  ா ாவின்  ிைந்ைநாளுக்காக இந்ைியாவுக்கு 
வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் - நான்னி, ராவனா, ருவாவனா ஆகிவயார் வருவறைப்  ற்ைி 
 ா ா உறுைியளித்ைார். விறரவில் பநருங்கிவரும்  ா ாவின்  ிரிவின் 
உைர்வறலகள் அறனவறரயும் ைாக்கியது;  னச்வொர்வில் அவர்கள் 
எஞ்ெியுள்ள  ைிவநரங்கறள எண்ைி, எப்வ ாதும்  ா ாவின் அருகில் 
அ ர்ந்ைிருக்க வவண்டும் என்ை ஏக்கம் அறனவறரயும் ஆட்பகாண்டது. 

 ா ா ைனது அறையில் அவர்களுடன் வகலியும், கிண்டலும் பெய்து வ ெி, 
ெில  ாடல்கறளயும் வகட்டு ரெித்ைார். அவருக்குப்  ிரிய ானவர்கள் ைங்கள் 
இையங்களில் ஊற்ைிய பைய்வகீ  துரெத்றை ருெித்ைறைப்  ற்ைி, ொஞ்ெி ைனது 
நாட்குைிப் ில் இவ்வாறு குைிப் ிட்டிருந்ைார், "வ ரின்  ான ப ௌனம் கைிெ ாகப் 
வ ெியது. பொர்க்கம் இறைவிட ஆனந்ை ாக இருக்க முடியு ா? அவரது பைய்வகீ 
சுகங்கறள உைர்ந்து சுறவத்ைவர்களிடம் வகளுங்கள்... வ ய்ப் ரும் அவரது 
ஆட்டுக்குட்டிகளும். வரலாறு உண்ற யில்  ீண்டும் உருபவடுத்து வந்ைைா?" 

21 ஆம் நாள், அக் ர் றஹைரி றஹஜியா  ாளிறகக்கு வந்து,  ா ாறவ 
 ருத்துவ றனக்கு அறழத்துச் பென்ைார், அங்கு அவரது  கன் அறுறவ 
ெிகிச்றெக்காக அனு ைிக்கப் ட்டார். அவர் றஹைரிறய ஆறுைல் டுத்ைி  ின்னர், 

ைிரும் ி வந்து இைர அன் ர்களின் இல்லங்களுக்குச் பென்று, ஒவ்பவாருவறரயும் 
ெந்ைித்து அவர்களின் வைறவகளில் கவனம் பெலுத்ைினார். டாம் ஷார்ப்லியும் 
அன்று  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார்.  

ஐவர் மநாமவல்மலா  ா ாறவ புமராசனீியம் நறகச்சுறவ நாடகத்ைிற்கு 
அறழத்ைிருந்ைார், அைில் அவரும் ஒரு  ங்கு வகித்ைார். அன்று  ாறல,  ா ா, 
ைனது குழுவுடன் குமளாப் ைிவயட்டரில் அந்ை நாடகத்றைக் காைச் பென்ைார்; 
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பநாபவல்வலா ராஜ  ரம் றரயினருக்காக, ெிைப் ாக அற க்கப் ட்ட அறையில் 
 ா ாறவ அ ரறவத்ைார். நாடகத்ைில்  ங்பகடுத்ை அறனவரும் நிகழ்ச்ெியின் 
முடிவில்  ா ாவுக்குத் ைறல வைங்கினர், வ லும் பநாபவல்வலா  ா ாவின் 
அரவறைப்ற ப் ப ை ெிைப்பு அறைக்குச் பென்ைார்.  ின்னர், பநாபவல்வலா, 
நடிறககள் ஜனீா வடர்  ற்றும் அவரது ைங்றக ஃ ிலிஸ் ஆகிவயாறர  ா ாவுக்கு 
அைிமுகப் டுத்ைினார்.  ா ா  ீண்டும் இங்கிலாந்துக்கு வரும்வ ாபைல்லாம் ைனது 
இல்லத்ைில் வந்து ைங்கு ாறு அன் ான அறழப்ற  விடுத்ைார். 

லண்டனில்  ா ாவின் கறடெி இரவு இது. றஹஜியா  ாளிறகயில் 
அறனவரும் அவருடன் அ ர்ந்ைிருந்து, புனிை ான ப ௌனத்ைால் இையங்கறள 
நிரப் ினர்.  

இந்ை இங்கிலாந்து விஜயத்ைின் வ ாது, ப ஹர்  ா ா  ீண்டும் அவரது 
ப ௌனத்றைக் றகவிடப் வ ாவைாகக் குைிப் ிட்டார்; வ ற்கத்ைிய  க்ைர்களும் 
 ிகுந்ை ஆர்வத்துடன் ஒரு ப ரிய  ண்ட த்றை ஏற் ாடு பெய்ைனர். அன்ைிரவு, 

 ா ா அவர்களுக்கு விளக்கினார், "இந்த மநரத்தில் நீங்கள் அகனவரும் 
என்கன ெிகவும் நன்ைாகப் புரிந்துமகாண்டுள்ளகத நான் காண்கிமைன். 
உங்ககள எண்ணி நான் ெிக்க ெகிழ்ச்சியகைகிமைன். நீங்கள் அகனவரும் 
என்னுைன் மநருக்கொகிவிட்டீர்கள், எனது பணியின் முகைககளயும் 
வழிககளயும் நன்கு புரிந்து மகாண்டீர்கள். ஆனால் நான் ஒரு மபரிய 
ெண்ைபத்தில், ஒரு திட்ைவட்ைொன மததியில், ெக்கள் கூட்ைத்திற்கு 
முன்பாகப் மபசுமவன் என்று நீங்கள் உண்கெயில் நிகனத்தரீ்களா? நான் 
எந்த எச்சரிக்ககயும் மகாடுக்காெல் என் மெௌனத்கதத் மதாைங்கியது மபால, 

அந்த வழியில் மபசவும் மசய்மவன். யாருக்குத் மதரியும் அது எப்மபாது என்று! 
ஆனால் நான் மபசும்மபாது, நான் யார் என்பகத உலகம் முழுவதும் அைிந்து 
அங்கீகரிக்கும்." 

ெற்று நறகச்சுறவக் கலந்ை பைானியில்,  ா ா ஒரு முறை 
வநாரினாவிடம், "நான் என் ப ௌனத்றைக் கறலக்கும்வ ாது, உங்கள் கண்கள் 
பவடிக்கும்!" என்ைார். 

 ா ா புைப் டுவைற்கான ஏற் ாடுகள் 1933 அக்வடா ர் 22 
ஞாயிற்றுக்கிழற  அைிகாறலயில் பைாடங்கியது.  ா ா, கிம்வகா குழுவுடன் 
ைனிப் ட்ட, ெிைப்பு ிக்க கூட்டு ெந்ைிப்புகறள நடத்ைினார். வ லும் றஹஜியா 
ஹவுெின் அறனத்து ஊழியர்களும்  ா ாவுடன் றககுலுக்க வந்ைனர். 
 ா ாவால் ஈர்க்கப் ட்ட, வடாரைி என்ை வயைான 'அறை  ைிப்ப ண் ைி' ைனது 
குழந்றைக்கு உைவு ாறு  ா ாவிடம் வவண்டியவ ாது, அவர் அறைச் பெய்வைாக 
உறுைியளித்ைார்.  ா ா வஹாட்டலில் இருந்து காறல 11  ைிக்கு 
விறடப ற்ைார். 

விக்வடாரியா நிறலயத்ைில், அவர் புைப் டுவறைத் ைனிப் ட்ட 
முறையில் றவத்ைிருந்ைாலும், அவறரப்  ார்க்க சு ார் 30 வ ர் பகாண்ட ஒரு 
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கூட்டம் இருந்ைது. ரயில் கிளம்பும்வ ாது அன் ர்கள் அறனவரும் கண்களில் நீர் 
ைதும்  விறடப ற்ைனர். காலம் இறை இப் டி அைிவித்ைது: "அவர் ஒருவ ாதும் 
பவளியில் எங்கும் பெல்லாைவர்! இருந்தும்  ைறவகள் ைங்கள் இையம் ஏவைா 
பைாறலதூர இடத்ைிற்கு பகாண்டு பெல்லப் டுவறைப் வ ால உைர்ந்ைன. 
வாழ்க்றகயில்  ா ா இல்லா ல், எல்லாவ  பவறுற யாக, பவற்ைிட ாகத் 
பைரிந்ைன." 

குழுவில் ஒருவர்,  ின்னர்,  ா ாவுக்கு இவ்வாறு எழுைினார்: "ரயில் 
புைப் டும் வறர என்னால் அங்கு நிற்க முடியாற க்கு வருந்துகிவைன். ைிடீபரன 
நான் கைைி அழவவண்டும் என உைர்ந்ைைால், நான் அங்கிருந்து விலகிச் பெல்ல 
வவண்டியைாயிற்று. லண்டனில் நாங்கள் அறனவரும் உங்களுடன் ஒன்ைாக 
இருந்ை அறை அற ைியான  யானம் வ ாலத் வைான்ைியது. நான் எட்டிப் 
 ார்த்வைன், ஆனால் விறரவாக ஓடிவிட்வடன். அது எனக்கு  ிகவும் வருத்ை ாக 
இருந்ைது - ஒளிர் ிகும் உங்கறளக் காைவில்றல என் ைால், நான்  ீண்டும் 
உங்கள் அருகில் இருக்க நீங்கள் அனு ைிக்கும் அந்ைத் ைருைத்ைிற்காகக் 
காத்ைிருக்கிவைன்." 

அனிைா, வநாரினா,  ின்டா, பஹர்ப ர்ட், குயன்டின், டாம் ஷார்ப்லி 
ஆகிவயார்  ா ா  ற்றும்  ண்டலிறய வழி அனுப் ச் பென்ைனர். கிட்டி 
அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் பெய்ைிருந்ைாலும், ைனது ைந்றைறயக் கவனித்து, 

 ியாவனா வகுப்ற த் பைாடரும் எண்ைத்ைில் லண்டனில் இருந்ைார். 
இங்கிலிஷ் கைவாயில்  னிமூட்டமும், குளிரும் நிரம் ி இருந்ைது, 

ஆனால் கடலில் பகாந்ைளிப்பு இல்றல.  ின்னர் அறனவரும் 'வகலீ' ரயில் 
நிறலயத்ைிலிருந்து 'கான்டிபனன்டல் எக்ஸ் ிரஸ்' ரயிலில்  ாறலயில்  ாரிஸ் 
நகரம் வந்ைனர். 

அனிைா, ஓட்வடா ஹாஸ்-பஹயின் வடிவற ப்பு கறல  ள்ளிக்கூடம் 
பெல்லும் வநாக்கத்ைில்  ாரிெிலிருந்து ஸூரிச் நகரத்ைிற்குச் விறடப ற்றுச் 
பென்ைார்.  
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ை ால் அட்றட - ொஞ்ெியின் றகபயழுத்து - ப ஹர்  ா ாவின் றகபயாப் ம் 
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ொட்ரிட், பார்சிமலானா (ஸ்மபயின்) - 

மெஹராபாத் வருகக 

(Madrid, Barcelona – Spain & Return To Meherabad) 

குழுவின்  ற்ை அறனவரும் ‘ ாரிஸ்-ஆர்லியன்ஸ் எக்ஸ் ிரஸ்’ 
ரயிலில், ெிைப்பு ப ட்டிகளில்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைனர்.  ிக்ஃவ ார்டு  யை 
நிறுவனம் அறனத்து  யை விவரங்கறளயும் றகயாண்டது. அக்வடா ர் 23 
காறல எட்டு  ைிக்கு  ா ாவும் குழுவும் ஸ்ப யினின் 'ஐரண்' ரயில் நிறலயம் 
வந்து 'அவிலா'வுக்குச் பென்ைனர். ரயிலில் ொஞ்ெி, ஆைி ஜூனியர், குயன்டின் 
ஆகிவயாரின் இருக்றககள் குைித்துச் ெிைிய குழப் ம் ஏற் ட்டைால் அவர்கள் 
நின்றுபகாண்வட  யைம் பெய்ய வவண்டியைாயிற்று.  

அன்று  ாறல ஆறு  ைிக்கு அவிலாவுக்கு வந்ை  ா ாவும் குழுவும் 
‘இங்வகாஸ்' வஹாட்டலில் ைங்கினர்.  ா ா ஸ்மபயின் வந்ை  ின்னர்  ிகவும் 
 கிழ்ச்ெியாகக் காைப் ட்டார். இதுவகர விெயம் மசய்த மவறு எந்த 
நாடுககளயும் விை ஸ்மபயின் இந்தியாகவ நிகனவூட்டுவதாக அவர் 
கூைினார். இரவு உைவிற்கு முன்பு,  ா ா புனித மதமரசாவின் வடீ்றடக் கடந்து 
ஆண் நண் ர்களுடன் நடந்து பென்ைார். "இப்மபாது நான், எனது இல்லத்தில் 
இருப்பகதப்மபால் உணர்கிமைன்; இந்த இைம் 'அஸிஸி'க்கு நிகரானது. இது 
புனிதொன ெனிதர்களின் சன்னதிகளுக்குச் சிைப்பூட்டும் சூழ்நிகலககளக் 
மகாண்ை இைம்" என்று குைிப் ிட்டார்.  

ப ஹர்  ா ா, அவரது றககளின்  ைிகட்றடச் சுட்டிக்காட்டி, 

"புனிதொன சாது, சன்னியாசிகள் என் உைலின் நரம்புகள் மபான்ைவர்கள்; 

அவர்கள் எனக்காகப் பணி புரிகிைார்கள், நான் அவர்களின் வாழ்க்கககய 
வழிநைத்துகிமைன்" என்று கருத்துத் பைரிவித்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ஆண்  ண்டலியுடன் வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ி வந்து, 

அடுத்ை 24  ைி வநரத்ைின் கறடெி உைறவ உண்டனர். "அவிலாவில் நான் 
சிைப்புெிக்க பணிகயச் மசய்யமவண்டி உள்ளது. நீங்கள் அகனவரும் எதுவும் 
உண்ணாெல் உபவாசம் இருக்க மவண்டும், மெலும் எவரும் என்கனத் 
மதாைக்கூைாது என்ைாலும் நாம் ெகலகளின் ெீது ஒன்ைாகச் மசர்ந்து நைக்க 
மவண்டும்" என்று  ா ா அவர்களுக்கு விளக்கினார். 

 றுநாள் காறலயில், அவர்கள் அங்குள்ள வைவாலயத்றைப் 
 ார்றவயிட்டு பவளிவயறும் வவறளயில்,  ா ா வைவாலய  ாதுகாவலருக்கு 
நான்கு பவள்ளி நாையங்கறள வழங்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார்.  ா ாவின் 
ைறலற யில்,  ின்னர் அறனவரும் சுற்ைியிருந்ை கிரா ப்புைங்களில் நடந்து 
பென்ைனர். இயற்றகக்காட்ெி அற்புை ாக இருந்ைது. அவை வவறளயில் 'கலிலீ' 
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(Galilee)  றலகள் வழியாக அறனவரும் இவயசுவவாடு நடந்து பெல்வது வ ால் 
உைர்ந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா அப்வ ாது இவ்வாறு பவளிப் டுத்ைினார், "நீண்ை 
காலத்திற்கு முன்பு, மதவாலயம் கட்ைப்படுவதற்கும் முன்னர், நான் இங்கு 
அவிலாவில் இருந்மதன். நான் இந்த ெகலப்பாகதயில் நைந்து, அகெதியாக 
இங்கு ஓய்மவடுத்து, தியானத்தில் அெர்ந்திருந்மதன். அந்த மநரத்தில் இந்த 
இைங்கள், ெரங்கள் எதுவும் இல்லாெல் பாகலவனொக இருந்தது." 

 ா ாவுடன் அறனவரும் வஹாட்டலுக்கு,  ாறல நான்கு  ைிக்குத் 
ைிரும் ி வந்து  ழங்கறள உண்டு உ வாெத்றை நிறைவு பெய்ைனர்.  ா ா,  ிகவும் 
நல்ல  னநிறலயில் இருந்ை இவ்வவறளயில் இவ்வாறு பவளிப் டுத்ைினார், 

"எனது ஆன்ெீக பணி மவற்ைிகரொக நிகைமவைியது. நீங்கள் என்னுைன் 
இருப்பது எவ்வளவு அதிர்ஷ்ைம்! என்னுைன் இங்கு இல்லாெல் என்கனப் 
பின்பற்றுபவர்களும் இந்தப் பணியின் ஆன்ெீக பிரதிபலன்களில் பங்குப் 
மபறுவார்கள். 

"ஐமராப்பாவிலும், ெற்ை கண்ைங்ககளப் மபாலமவ, சிைந்த ஆன்ெீக 
பணிகளுைன் மதாைர்புள்ள புனித இைங்களும் உள்ளன. ஐமராப்பாவின் 
நான்கு கெயங்கள், மவனிஸ் நகரில் உள்ள ‘மசயின்ட் ொர்க்ஸ்’, இத்தாலி 
நாட்டின் ‘லிகுரியன் கைற்ககர’யில் ஓர் இைம், ‘அசிசி’  ற்றும் ‘அவிலா’. நான் 
இப்மபாது இந்த இைங்ககளப் பார்கவயிை ெறுபடியும் விெயம் மசய்மதன். 
இந்தப் புனித ெண்ணிலிருந்து பல ஆன்ெீக ஞானிகள் உருவாகியுள்ளனர்!"
  ா ா விஜயம் பெய்ை அவிலாவுக்கு, பஹர்ப ர்ட்,  த்து நாட்களில் 
 று டியும் ைிரும் ி வந்து,  ா ா அ ர்ந்ைிருந்ை அவை  றலயில் அ ர்ந்து 
ைியானம் பெய்யு ாறு உத்ைரவிடப் ட்டது. 

அவிலா ஐமராப்பாவின் நான்கு முக்கிய ஆன்ெீக கெயங்களில் 
ஒன்ைாகும் என்றும் அவர் பண்கைய காலங்களில் அந்த இைங்களுக்கு 
விெயம் மசய்தார் என்றும்  ா ா பவளிப் டுத்ைியிருப் து அறனவருக்கும் 
ஆச்ெரிய ாக இருந்ைது, ஏபனனில்,  ா ா குைிப் ாக அவிலாறவப்  ார்க்க 
விரும்புவைாக ஒருவ ாதும் குைிப் ிடவில்றல. அவர்களுறடய ஸ்ப யின் 
நாட்டின்  யை ஏற் ாடுகறள  ற்ை அறனவரிடமும் விட்டுவிட்டார். அவர்களின் 
லண்டன்  யை முகவர்ைான் ொட்ரிட் பெல்லும் வழியில் அவிலா பெல்லு ாறு 
 ரிந்துறரத்ைார்!        

 அவை நாளில் அறனவரும் ொட்ரிட் நகருக்குப் புைப் ட்டு, அன்று இரவு 
கல்மய-டி-மரக்மகாமலட்மைாஸில் உள்ள மஹாட்ைல் பிரின்சிப்பி ைான் 
ெுவானுக்குச் பென்ைனர். "ஸ்ப யினில் எஞ்ெியிருக்கும் வநரம் நிைான ாக 
ஓய்வு எடுக்கும் வநர ாக இருக்கும், அறை ஒரு விடுமுறையாகக் கழிக்கலாம்" 
என்று  ா ா அைிவித்ைிருந்ைார். 

அவ்வவறளயில் ப ஹர்  ா ா ஸ்ப யின் நாட்டு  க்களுடன் பைாடர்பு 
பகாள்ள விரும் ினார், எனவவ ஒவ்பவாரு நாளும் அவர்கள்  ாட்ரிட்டின்  க்கள் 
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கூட்டம் அைிக ான வைீிகளில் உலா வந்ைனர். தூய்ற யான, குளிர்ந்ை பைன்ைல் 
காற்று,  ிை ான சூரிய பவளிச்ெம் நிரம் ி இருந்ைது.  ா ா குைிப் ாக நகரத்ைின் 
'புமவர்தா-மைல்-மஸால் - மகட் ஆஃப் தி ஸன்' என்று அறழக்கப் டும்  த்ைிய 
ெதுக்கத்ைில் ைிரள் ைிரளாக நட ாடிய  க்களிறடவய நின்று  கிழ்ந்ைார். 
ஒவ்பவாரு நாளும்  ல முறை  ா ா இந்ைச் ெதுக்கத்ைிற்கு வந்ைார். 

 ா ா ஐவராப் ிய உறடயும், பைாப் ியும் அைிந்ைிருந்ை வ ாைிலும், 

அறனத்து ஸ்ப யின் நாட்டு  க்களும் அவறரத் ைிரும் ித் ைிரும் ிப்  ார்க்கும், 

ைவிர்க்கமுடியாை ஓர் ஈர்ப்ற  உைர்ந்ைனர். ஸ்ப யின்  க்கள் இவ்வாறு 
நடந்துபகாண்டைன் காரைத்றை,  ா ா ைனது வைாழர்களுக்கு விளக்கினார், 

"சாதாரண மநரங்களில் அவர்கள் என்கனக் கவனிக்காெல் நகரும்மபாது, 

நான் மசய்து வரும் ஆன்ெீக உள்பணிமய இதற்குக் காரணம்." 

அக்வடா ர் 25 இரவு, அவர்கள் விறல ாைர்கள்  ற்றும்  லர் அடிக்கடி 
 ங்பகடுக்கும் ஒரு விை கா வர நடனக்காட்ெிக்குச் பென்ைனர்.  ா ா நடன 
வ றடயில் வண்ை ய ான ெிப்சி ஃபிளெிங்மகா நடனக் கறலஞர்கறளப் 
 ார்த்து ரெித்ைார். இந்த வர்க்கத்கதச் சார்ந்த ெனிதகுலத்தின் நலனுக்காக, 
அவர் கண்ணுக்குத் மதரியாத முகையில் பணியாற்ைினார் என் ைில் 
ெந்வைக ில்றல.  ின்னர்  ா ாவும் குழுவும் 'ஃவ  வவய்' நடித்ை கிங் காங் 
ைிறரப் டத்றைப்  ார்க்கச் பென்ைனர். 

 ா ா வைாழர்களுடன் வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ிச் பெல்லும்வ ாது, 

உள்ளூர்  க்கள்  ா ாறவ நறட ாறையில்  ீண்டும்  ீண்டும்  ார்த்து, ெிலர் 
ஆர்வத்வைாடு அவறரப்  ின்பைாடர்ந்ைனர். 

வஹாட்டலில் இருந்ைவ ாது, ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு விளக்கினார்: 
"நான் மெற்கத்திய நாடுகளில் மெற்மகாண்டுள்ள தற்மபாகதய பயணத்தின் 
ககைசி இைம் ொட்ரிட், மெலும் ஒரு வருைம் இந்த நாடுகளுக்குத் திரும்பிவர 
நான் விரும்பவில்கல. எனமவ, புைப்படுவதற்கு முன்பு நான் முடிக்க 
மவண்டிய மவகலகள் ஏராளம் உள்ளன."   

  ா ா, பைாடர்ந்து கூைினார்: "நான் மசல்லும் எல்லா இைங்களிலும் 
ெக்களின் கவனம் என்கன மநாக்கி ஈர்க்கப்படுவதற்கு எனது சிைப்பு பணிமய 
காரணம். நான் இன்று காகல தவீிரொகப் பணி புரிந்மதன், ெிகப் மபரிய, 

சுறுசுறுப்பான சதுக்கத்தில் பத்து நிெிைங்கள் நின்று மகாண்டிருந்மதன், அமத 
மநரத்தில் குயன்டின், மநாரினா இருவகரயும் சில தகவல்ககளச் 
மசகரிக்குொறு அனுப்பிகவத்மதன். அங்கு நின்ை முழு மநரமும், ஒரு 
வயதான ெனிதர் என்கனப் பார்த்துக்மகாண்டிருந்தார்." 

அடுத்ை நாள் காறலயில், குளிப் ைற்கு ெரியான வநரத்ைில் சூடான நீர் 
கிறடக்காை வ ாது  ா ா  ிகவும் வருத்ைப் ட்டார். வஹாட்டல் ஏற் ாடுகறளச் 
பெய்ை பஹர்ப ர்ட்றட அறழத்து,  ா ா, அவறரக் கடுற யாகக் கண்டித்ைார், 

"என்னால் இங்கு  ைி புரிய முடியாது! நான்  ார்பெல்லஸீக்குப் 
புைப் டுகிவைன். இங்கு அைிகாறலயில் சூடான நீரில் குளிப் து என் வை முடியாை 
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காரியம்!" இந்ை வஹாட்டறல  ா ாவவ வைர்ந்பைடுத்தும், அவர் ஏன் 
பஹர்ப ர்ட்றடக் கண்டிக்கிைார் என்று அறனவரும் ஆச்ெரியப் ட்டனர். 

 ா ா, பஹர் ர்ட், வநாரினா இருவரிடமும்,  யை முகவறரப்  ார்த்து, 

வஹாட்டறல  ாற்று ாறு வகட்கக் கூைி அனுப் ினார். ‘ ிக்ஃவ ார்டு’  யை 
முகவறரத் பைாடர்பு பகாண்டவ ாது, ெில உள் குழப் ங்கள் காரை ாக, அவர்கள், 

 ா ா நிராகரித்ை வஹாட்டலில் ைங்கியிருப் து பைரிய வந்ைது. அப்வ ாதுைான் 
 ா ாவின் வகா த்ைிற்கான காரைத்றைப் புரிந்து பகாள்ள முடிந்ைது. 

நண் கலில் அவர்கள் 'கால்மைா'வில் உள்ள கிரான் மஹாட்ைல் 
லண்ட்மரஸுக்கு  ாற்ைப் ட்டனர், அது ஒரு ெிைந்ை வஹாட்டலாக அற ந்ைது. 
 ா ாவின் அறை 'புமவர்தா-மைல்-மஸாகல' வநாக்கி இருந்ைது. ஆனால் 
உைவில் வ ாது ான அளவு பூண்டும்  ிளகும் இல்றல என்று  ா ா விறரவில் 
புகார் பெய்யத் பைாடங்கினார். இது வநாரினாவின் ப ாறுப் ாக இருந்ைைால், 

உைவில் ஏராள ான பூண்டு இருப் றை உறுைி பெய்வைற்காக, ஒவ்பவாரு 
வவறள உைவிற்கும் முன் ாக ெற யலறைக்கு, மூன்று  டிக்கட்டுகளின் 
வ வலயும் கீவழயும் ஏைி இைங்கி அவர் பவைி ிடித்ைவர்வ ாலக் காைப் ட்டார். 
வஹாட்டல் ஊழியர்கள் வநாரினாறவ நிச்ெய ாக, ஒரு விெித்ைிர  ிைவியாக 
நிறனத்ைிருக்க வவண்டும்; ஆனால்  ா ா புகார் பெய்ைைன் காரைம் வஹாட்டல் 
ஊழியர்களின் கவனத்றை அவரிடம் ஈர்ப் ைாகும். பாபாவின் பணி 
தனித்துவொனது, எந்தமவாரு சாக்குப்மபாக்கின் கீழும் அவர் தனது 
மநாக்கத்கத நிகைமவற்ைத் தவறுவதில்கல. 

ப ஹர்  ா ா வநாரினாவிடம், "கவகலப்பைாதீர்கள்… அகெதிகய 
இழக்காதீர்கள்..." என்று ெ ாைானப் டுத்ைினார். ஆனால்  ா ா அவறரக் 
கண்டிக்கும் வ ாபைல்லாம், யாவரா அவருறடய உடலில் கூர்ற யான ஒரு 
முள்றளத் துறளப் து வ ால் உைர்ந்ைது, "இப்வ ாது இறைக் கண்டுபகாள்ளாவை… 

நான் உன்றனத் துன்புறுத்ைவில்றல" என்று கூறுவது வ ால உைர்ந்ைார். 
 ாறலயில்  ா ா இனிற யான ஸ் ானிஷ் இறெறயக் வகட்கச் 

பென்ைார், வ லும் புகழ்ப ற்ை ஸ் ானிஷ் நடனக் கறலஞரான லா 
அர்பஜன்டினிடாவின் எழில்நய ான கறல உைர்வு  ிக்க நடனத்றையும் அவர் 
கண்டு ரெித்ைார். 

அைன்  ின்னர் அவர்கள் நைிக்கறரயில் அற ந்ை 'மகபிைல் கஃமப'க்குச் 
பென்ைனர். அங்கு  ா ா ெில வநரங்களில் ஆடம் ர ான ெிற்றுண்டிகள் அல்லது 
 ானங்களுக்கு உத்ைரறவ ைந்துவிட்டு,  ின்னர் ைிடீபரன எழுந்து, அவற்றைத் 
பைாடா ல் விறரவாக பவளிவயறும் வ ாது அறனவரும் அவறரப் 
 ின்பைாடர்ந்து பெல்ல வவண்டிய கட்டாயம். இைனால், குைிப் ாக, பஹர்ப ர்ட் 
அற ைிறய இழக்க வநர்ந்ைது, ஏபனன்ைால் அவர்  ா ாவின்  யைத்ைின் ஒரு 
 ாகத்ைிற்கு நிைியளிக்கும் ப ாறுப்ற  ஏற்ைிருந்ைார்; வ லும் இது முற்ைிலும் 
வைீானது என்று கருைினார்! குருநாதரின் வழிககளயும், முகைககளயும் 
அவர் இன்னும் கற்றுக்மகாள்ளவில்கல (துரைிர்ஷ்டவெ ாக அறை அவர் 
ஒருவ ாதும் கற்றுக்பகாள்ளவில்றல). 
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1933, அக்வடா ர் 27 ஆம் நாள்,  ா ா ஓவியம்  ற்றும் ெிற் க்கறல  ற்ைிய 
வைெிய ஸ் ானிஷ் அருங்காட்ெியக ான ' ிராமைா'றவ  ார்றவயிட்டார். இரண்டு 
 ைி வநரம், எல் கிவரவகா, பவலாஸ்குபவஸ், வகாயா, ரூ ன்ஸ் ஆகிவயாரால் 
வறரயப் ட்ட இவயசுவின் ஓவியங்கறளப்  ார்றவயிட்டார்.  ா ா, இவ்வளவு 
வநரம் பெலவு பெய்து  ார்த்ை ஒவர கறலக்கூடம் இதுவாக இருக்கலாம்.  

அடுத்ை நாள்,  ா ா அரெ  ாளிறகக்குச் பென்ைவ ாது, அவர், பைாப் ி 
அைிந்ைிருந்ைைால்  ாதுகாவலர் ஒருவரால் ைடுத்து நிறுத்ைப் ட்டார்; 

பைாப் ியுடன் உள்வள பெல்ல அனு ைி இல்றல என்று கூைினார்.  ா ா நீண்ட 
ைறலமுடிறய பைாப் ியால்  றைத்து றவத்ைிருந்ைைால் அவர் அறைத் 
ைறலயிலிருந்து எடுக்க  றுத்துவிட்டார்.  ா ாவுடன் வந்ை பஹர்ப ர்ட், 

குயன்டின்,  ின்டா மூவரும் அவருடன் இருக்க வவண்டு ா அல்லது 
அரண் றனறயச் சுற்ைிப்  ார்க்கலா ா என்று வகட்டைற்கு,  ா ா, அைிருப்ைியுடன் 
"வ ாய் வாருங்கள்" என்று கூைினார். (அவர்கள் எப்வ ாதும்  ா ாவுடன் இருக்க 
வவண்டும் என் றை  ைந்ைது அவறர அைிருப்ைி அறடயச் பெய்ைது).  ா ா 
பவளிவய அவர்கள் ைிரும் ி வரும்வறரக் காத்ைிருந்ைார். ைிரும் ி வந்ை வநரத்ைில், 

அவர்கள் பெய்ை ைவறை மூவரும் உைர்ந்ைதும், அறை  ைக்கச் பொல்லி  ா ா 
அவர்கறள ஆறுைல் டுத்ைினார். அக்வடா ர் 27 ஆம் நாள், புைிைாக 
அற க்கப் ட்ட 'ஸர்கிள் எடிட்மைாரியல் கெிட்டி'யின் கூட்டம் நறடப ற்ைது. 
மஹர்மபர்ட் இயக்குநராகவும், வில் மபக்மகட் பெயலாளர்  ற்றும் 
ப ாருளாளராகவும் நிய ிக்கப் ட்டனர். வநாரினாவும் அறை நிர்வகிப் ைில்  ங்கு 
வகித்ைார். க ிட்டியின் எைிர்கால பவளியடீ்டுப்  ைிகள்  ற்றும் இரண்டு ெிைிய 
புத்ைகங்கறள அச்ெிட்டு விநிவயாகிப் ைற்கான வழிமுறைகளும் 
விவாைிக்கப் ட்டன: 'தி மஸயிங்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீ மெஹர் பாபா'  ற்றும் 'ஸ்ரீ 
மெஹர் பாபா: தி மபர்ஃமபக்ட் ொஸ்ைர்' - மகள்விகளும் பதில்களும். (இைர 
ப ாழிகளில் பவளியடீு - பஜர் ன், ஃ ிரஞ்சு, இத்ைாலியன், ருவ னியன், ரஷ்ய 
 ற்றும் ஸ் ானிஷ்). 

இரவு ப ாழுதுவ ாக்குக்கான ப ாறுப்ற  குயன்டின் ஏற்றுக்பகாண்டார்; 

ஒவ்பவாரு இரவும் பவவ்வவறு ைிறரப் டத்ைிற்குச் பென்ைனர்; அன்று  ாறல, 

குயன்டின்  ா ாறவ  ாட்ரிட்டின்  ிகச்ெிைந்ை ைிறரப் ட அரங்கான வக ிட்டலில் 
ஒரு நறகச்சுறவ ைிறரப் டம் 'எ ப ட் றடம் ஸ்வடாரி'  ார்க்க அறழத்துச் 
பென்ைார்; அைில் ஒரு இறெக்குழுவும், சுழலும் வ றடயும் இருந்ைன.  ற்பைாரு 
இரவு, குயன்டின்  ா ாறவ 'எஸ் ாவொல்வடா லவ் ஆஃப் ைி ொர்ெரர்' எனும் 
நாட்டிய நாடகத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். 

மெஹர் பாபா அவ்வப்மபாது திகரப்பைங்களுக்குச் மசல்ல 
விரும்புவதன் முக்கிய காரணம், 'அங்கு வரும் பார்கவயாளர்ககள 
உள்ளளவில் மதாைர்பு மகாள்வதற்காக' என்று பாபா அடிக்கடி கூைி வந்தார். 

அவரது உள்ளளவிலான ஆன்ெீக பணி முடிந்த அடுத்த கணமெ பாபா 
அவரது இருக்ககயிலிருந்து எழுந்து கிளம்பி விடுவது வழக்கம். அவருைன் 
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வந்தவர்கள் மபரும்பாலும் பைத்தின் ககதயில் மூழ்கி, ஆர்வத்துைன் 
ரசித்துக்மகாண்டிருந்தாலும், பாபாவுைன் புைப்படுவகதத் தவிர மவறு 
வழியில்கல. பாபா எங்குச் மசன்ைாலும், எகதச் மசய்தாலும், அது 
அவருகைய ஆன்ெீக பணிக்காக ெட்டுமெ; மெலும் பல்மவறு இைங்கள், 
நிகழ்வுகள் அகனத்தும் அவருகைய மவவ்மவறு ஊைகங்கள். 

 ா ா, ஸ்ப யினில் ைங்கியிருந்ை கறடெி மூன்று காறலகளில், அவர்கள் 
'மகமஸா டி மகம்மபா' என்ை அழகான பூங்காவில் நடக்கச் பென்ைனர். குழுவில் 
ெிலர் காறளச் ெண்றடறயப்  ார்க்க விரும் ம் பைரிவித்ை அவை வவறளயில் 
 ிைர், இதுவ ான்ை  ிருகத்ைன ான காட்ெிகளுக்கு ஆைரவு பைரிவிக்கவில்றல. 
அக்வடா ர் 29  ைிய வவறளயில் 'பிளாசா டி மைாமராஸில்' ஒரு காறளச் 
ெண்றட நடத்ைப் டவிருந்ைது,  ா ா அறனவரும் ஆச்ெரியப் டும் விைத்ைில் 
நுறழவுச் ெீட்றட வாங்கச் பொன்னார்.  ா ாவுடன் பெல்ல விரும் ியவர்கள், 

ப ாதுவாக ஒரு ப ரிய ஸ் ானிஷ் கூட்டத்றைத் பைாடர்புபகாள்ள நல்ல 
வாய்ப் ாக இருக்கும் என்று  ா ாவிடம் கூைினர். 

'காறளச் ெண்றட' வ ாட்டியில் முைல் காறள பகால்லப் ட்டறைப் 
 ார்த்து, ப ண்களில் ஒருவர்  யந்துவ ாய் பவளிவயை வவண்டியிருந்ைது.  ின்னர் 
 ண்டலியில் ஒருவர், இந்ை  ிருகத்ைன ான காட்ெிறயக்  ார்த்து உடல்நிறல 
ெரியில்லா ல், பவளிவய பெல்ல வவண்டியைாயிற்று. இைற்கு வநர் ாைாக,  ா ா 
இறைப்  ார்த்து முற்ைிலும் ெலித்துப்வ ாய், இந்ை  ாைிரியான வ ாட்டிகள் 
அறனத்தும் ெிறு ிள்றளத்ைனம் என்று நிறனத்ைார். இரண்டாவது காறள 
பகால்லப் ட்டதும்,  ா ா ைனது  ைி முடிந்துவிட்டைாகவும், இது பவளிவயை 
வவண்டிய வநரம் என்றும் சுட்டிக்காட்டினார்.  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "அந்த 
இரண்டு காகளகளும் அதிர்ஷ்ைசாலிகள். அகவ அடுத்ததாக ெனித 
பிைவிகள் எடுத்து விகரவாக ஆன்ெீக பாகதயில் முன்மனறும், ஏமனன்ைால் 
அகவ என் முன்னிகலயில் மகால்லப்பட்ைன." 

 ாறலயில் அறனவரும் ெினி அஸ்வடாரியாவில் ஒரு 'பஜர் ன் 
ெப்ப றரன் ஃ ில்ம்' ைிறரப் டம் (வ ார்கன்வராட்)  ார்க்கச் பென்ைனர். 

அடுத்ை நாள் அவர்கள் ொட்ரிட் நகரத்றை வநாக்கி அற ந்ை உயர்ந்ை 
 றல ஒன்ைிற்கு நடந்து பென்ைனர். அங்வக ஓர் ஆலிவ்  ரத்ைின் அடியில், 

அறனவரும்  ா ாறவச் சுற்ைித் ைறரயில் அ ர்ந்ைனர். எைிர்கால  ைிகள் 
குைித்து வநாரினா, குயன்டின், பஹர்ப ர்ட் ஆகிவயாருக்கு  ா ா இவ்வாறு 
அைிவுறுத்ைினார்: "நீங்கள் அறனவரும் எனது  ைியில்  ங்காளிகளாக 
இருப் ரீ்கள்" என்று பைரிவித்ைார். இந்ை அழகான, சூரிய ஒளி நிறைந்ை  றல  ீது, 

 ா ா அவர்களுக்கு 'ெனம்', 'ஆன்ொ'  ற்றும் 'தனி ெனிதன்'  ற்ைி பொற்ப ாழிவு 
வழங்கினார். 

அப்வ ாது, முைன்முறையாக, குயன்டின், பஹர்ப ர்ட் இருவருக்கும் 
அவரது  ண்டலியின் கீழ்ப் டிைலின் ஆழ ான அர்த்ைத்றையும்,  ா ாறவ 



104 
 

 கிழ்விப் ைற்காக அவர்கள் ைங்கள் பொந்ை  கிழ்ச்ெிறயப்  ற்ைிச் ெிைிைளவும் 
கவறலப் டாை ைன்ற றயயும் குைித்து அவர்களுக்குப் புரியும் டியாக 
எடுத்துறரத்ைார். வ லும் இந்ைியாவில் இறை-வ ாறையில் இருந்ை 'ெஸ்த்' 

 ஸ்ைாறனப்  ற்ைிக் கூைிய வவறளயில், அவரது ‘அறர-பைய்வகீ’ உைர்வு 
 றடத்ை  னநிறலறயக் குைித்தும் அவர்களுக்கு எடுத்துறரத்ைார்.  

1933, அக்வடா ர் 31,  ாட்ரிட்டில் அவர்களின் கறடெி நாள், அவர்கள் 
 ீண்டும் காறலயிலிருந்து  ைியம் வறர பூந்வைாட்டங்கள் நிறைந்ை 
இடங்களுக்குச் பென்ைனர்.  ா ா ொஞ்ெியிடம் ஏன் இவ்வளவு 
 னச்வொர்வறடந்ை நிறலயில் இருக்கிைார் என்று வகட்டைற்கு, ொஞ்ெி 
முணுமுணுக்க  ட்டும் பெய்ைார். உண்ற  என்னபவன்ைால்,  ண்டலிறயப் 
ப ாறுத்ைவறர, ஸ்ப யினுக்கான  யைம் ஒரு விடுமுறைறயத் ைவிர 
வவபைான்று ில்றல.  ா ா வ ற்கத்ைியர்களின் முன்னிறலயில் அவர்கறள 
பைாடர்ந்து குறை கூைி, கிண்டல் பெய்து ெங்கடத்ைிற்குள்ளாக்கினார். ொஞ்ெி, 
காக்கா, ஆைி ஜூனியர் மூவரும் முற்ைிலும் முைிந்துவ ான நிறலயில் 
இருப் றைப் வ ால் உைர்ந்ைனர் - அவை வவறளயில் வ ற்கத்ைிய நாட்டு 
அன் ர்களுக்கு அறனத்தும் அருற யாகத் வைாற்ை ளித்ைது.  ல முறை, ொஞ்ெி 
உறடந்துவ ாய் ைனியாக அ ர்ந்து கண்ைரீ் ெிந்ைினார்.  ா ா அவறர 
ஆறுைல் டுத்ை முயன்றும், ொஞ்ெியால் அவரது உைர்வுகறளக் கட்டுப் டுத்ை 
முடியவில்றல. இைர வநரங்களில்,  ா ா அவறரப்  ற்ைி அலட்ெிய ாகவும், 

ெலிப்ற  பவளிப் டுத்துவது வ ாலவும் நடந்துபகாண்டார். வ லும் ொஞ்ெி 
விளக்கியது வ ால, இந்ைப்  யங்கர ான 'கிள்ளும் ைருைங்கள்' அவநம் ிக்றக 
 ற்றும் உள்ளளவில் ப ரும் துன் ங்களால் நிறைந்ைிருந்ைன. எனவவ, 

 ண்டலிறயப் ப ாறுத்ைவறர,  ா ாவுடன் வாழ்வது என் து ஒருவ ாதும் 
எளிைான காரியம் அல்ல. 

ப ஹர்  ா ா வநாரினாறவ ஸூரிச் நகருக்கும்,  ின்டா, குயன்டின் 
ஆகிவயாறர பாரிஸ் வழியாக லண்டனுக்கும் அனுப் ினார்.  ா ா 
 ார்ெிவலானாவுக்குக் காறலயில் பஹர்ப ர்ட், ொஞ்ெி, காக்கா  ற்றும் ஆைி 
ஜூனியர் ஆகிவயாருடன் ரயிலில் புைப் ட்டார்; ரயிலில் பெல்லும் வவறளயில், 

 ா ா பஹர்ப ர்ட்  க்கம் ைிரும் ி, "கைந்த வாரம், லண்ைனில் பிரியாவிகை 
அளித்மதாம்; இங்மக இன்ைிரவு; இப்மபாது ொர்மஸல்லஸில் இருக்கும்மபாது 
உங்களிைெிருந்து பிரியாவிகை. இப்படி, இந்தியாகவ விட்டு அல்லது 
மெற்கத்திய நாடுககள விட்டு மவளிமயறும்மபாமதல்லாம் - 
மசால்லப்மபானால் எனக்கு எப்மபாதும் இந்தப் பிரிவின் மசாகொன 
தருணங்கள்" என்ைார்.     

ஆைிபுருஷனின் இரக்கத் ைன்ற றய நிறனத்து காலம் இவ்வாறு 
வியந்ைது: " ிரிய ானவர்களின் ொர் ாக, அவர்கறள விட்டு ஒரு கைம் கூட 
விலகாை அவர் ைன்னிட ிருந்து விலகியைில் வருத்ை ாக இருந்ைார்!" 



105 
 

 றுநாள் காறலயில் அவர்கள் பார்சிமலானா வந்ைறடந்ைனர். ரயில் 
நிறலயத்ைிற்குள் வந்ைவ ாது, ப ஹர்  ா ா ைனது எழுத்துப் லறக வழியாக 
இவ்வாறு கூைினார், "நான் இங்கு வருவது என் முகவருக்குத் மதரியும். அவர் 
சாதாரண வாழ்க்ககயில் ஒரு மபாலீஸ்காரர் என்பதால் அவர் எனது 
முகவர்களிகைமய தனித்துவொனவர்." 

அவர்கள் ரயில் வ றடயில் இைங்கும்வ ாது,  த்ைளங்கள் ஒலிக்க, 

இராணுவ அைிகாரிகளின் அைிவகுப்பு  ல வரிறெகளில் 
வந்துபகாண்டிருந்ைறைக் கண்ட  ண்டலி ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்ந்ைனர். ெில 
முக்கிய ான இராணுவ அைிகாரிகள் ரயிலில் இருந்ைிருக்க வவண்டும். 
 ார்ெிவலானா நகரத்ைில் அவர்கள் யாறர வரவவற்க வந்ைார்கள் என் து 
 க்களுக்குத் பைரியாது! 

 ா ாவும் குழுவும் ஒரு  யை அலுவலகரிடம் பென்று, நகர 
சுற்றுப் யைத்ைிற்காக முன் ைிவு பெய்ைனர். இந்ை நாள், புைிைாக 
உருவாக்கப் ட்ட கட்ைமலானியா  ாநிலத்றை ெிைப் ிக்கும் விைத்ைில் ஒரு 
விடுமுறை நாளாக இருந்ைது, வ லும் வைீிகளில் ைிரள் ைிரளான  க்கள் கூட்டம். 
இது  ா ாவின்  கிழ்ச்ெிக்குரிய ைருை ாக அற ந்ைது.  யை வழிகாட்டி 
அவர்கறள கதீட்ரல்  ற்றும்  றழய  ாராளு ன்ை வளாகத்ைிற்கு அறழத்துச் 
பென்ைார், அங்கு நறடப ற்ை விழாவில் அறனத்து அைிகாரிகளின் ஒரு ப ரிய 
ஊர்வலத்றைப் அவர்கள்  ார்றவயிட்டனர் - இந்ை நகரத்ைிற்கு  ா ா வருறக 
ைந்ைது ஒரு விரும் த்ைக்க, ைற்பெயல் நிகழ்வாக அற ந்ைது. அைன்  ின்னர் 
 யை வழிகாட்டி அவர்கறள 'ெவுண்ட் திபிைாமபா' ெிகரத்ைிற்கு அறழத்துச் 
பென்ைார். அது  ிகவும் அழகான  றல ெிகரம்.  யை வ ருந்றை அைன் வழியில் 
அனுப் ிவிட்டு நீண்ட வநரம் அங்கு இருக்க  ா ா முடிவு பெய்ைார். அவர்கள் 
 த்ைிய ைறரக்கடல்  ற்றும் ஐபீரியன் பிரினஸீின்  றலயடிவாரத்ைில் 
நடந்ைார்கள். 

அவர்கள் ஒரு ப ாழுதுவ ாக்குப் பூங்காவிற்கு விஜயம் பெய்து,  ா ாவும் 
 ண்டலியும்  ின்ொர கார்களில் ஏைி  ல்வறகயான காட்ெிகறள 
கண்டுகளித்ைனர். ஒவ்பவாரு இயந்ைிரத்ைிலும்  ா ா, ஒரு நாையத்றைச் 
பெருகினார், ெில குழந்றைகறள (அங்வக ஒரு ப ாம்ற  நிகழ்ச்ெிறய ரெிக்க) 
அவருடன் விறளயாடு ாறு  ா ா அறழத்ைார். 

 ா ா  ிகவும்  கிழ்ச்ெியாகக் காைப் ட்டார்; பைாடர்ந்து  றலயில் 
அங்கும் இங்கும் அறலந்து பகாண்டிருந்ைார். அவர் ஒரு விரும் த்ைக்கைான 
குறகறயக் கண்டைிந்து, "அடுத்ை முறை நான் ஸ்ப யினில் இருக்கும்வ ாது 

இங்வக ைங்க வவண்டும்" என்று கருத்துத் பைரிவித்ைார். அவருடன் அப்வ ாது 

இல்லாை அன் ானவர்கறள  ீண்டும் நிறனவு கூர்ந்ைார்.  ின்னர் அறனவரும் 
நகரத்ைிற்குத் ைிரும் ினர். 

ரயில் புைப் டும் வநரம் வரும் வறர  ா ா  ிகவும் பநரிெலான பிளாசா-

டி-மகைலூனாவின் நீரூற்றுகள்  ற்றும் வைாட்டங்களில் அ ர்ந்ைார். அப்வ ாது 
 ிளாொவில் இருந்ை ஒரு மபாலீஸ்காரர்  ா ாறவ ஒரு வித்ைியாெ ான, 
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குைிப் ிடத்ைக்க முறையில்  ார்த்துக் பகாண்டிருந்ைார், வ லும் அவர் பைாடர்பு 
பகாள்ள வவண்டிய முகவர் இவர்ைான் என் றை  ா ா உறுைிப் டுத்ைினார். 

ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா ைனது முகவர்ககளப் பற்ைி விளக்கினார்: 
தனித்துவொன ெற்றும் மவவ்மவறு மபாறுப்புககள 

கவத்திருப்பவர்கள், முகவர்கள், அவதார புருஷரின் முக்கியொன பணிககள 
மெற்மகாள்கின்ைனர். ஒரு முகவரின் ெரணத்திற்குப் பின்னர், அவரது 
மபாறுப்பு, தானாகமவ ஒரு வாரிசின் வழியாக நிரப்பப்படுகிைது; எப்மபாதுமெ 
அவதார புருஷர் இருப்பகதப் மபாலமவ, அவருகைய முகவர்களும் 
இருக்கிைார்கள். முகவர்களில் மூன்று வறக உள்ளனர்: 

(1) மநரடி முகவர்கள்,  ிகவும் குறைவான எண்ைிக்றகயில் 
இருக்கிைார்கள். ஐவராப் ா, ஆெியா, அப ரிக்கா,  ற்றும், ஆப் ிரிக்கா ஒவ்மவாரு 
கண்ைத்திலும் ஒரு முகவர் - உண்ற யில், கிட்டத்ைட்ட ஒவ்பவாரு 
முக்கிய ான கண்டத்ைிலும் ஒருவர் உள்ளார். இந்த முகவர்ககள அவதார 
புருஷர் மநரடியாக இயங்கச் மசய்து அைிவுறுத்தல்ககள வழங்குகிைார்.  

(2) ெகைமுக முகவர்கள், அவர்களும் குறைவான எண்ைிக்றகயிவல 
உள்ளனர். அவர்கள் மநரடி முகவர்களிைெிருந்து கட்ைகளககளப் 
மபறுகிைார்கள். 

(3) இரவல் முகவர்களில் (கைனாக வாங்கப்படும் முகவர்கள்)  லர் 
உள்ளனர். அவர்கள் ெகைமுக முகவர்களிைெிருந்து கட்ைகளககளப் 
மபறுகிைார்கள். 

முைன்ற யான மநரடி முகவர்கள் எப்மபாதும் நான்காவது ஆன்ெீக 
தளத்தில் இருக்கிைார்கள், மெலும் இந்தத் தளத்தில் அவர்கள் பயன்படுத்தும் 
சக்திகளின் மூலம், அவதார புருஷருக்காகச் மசயல்படுகிைார்கள். அவதார 
புருஷர் ஒருமபாதும் அற்புதங்ககளச் மசய்யாததால், மநரடி முகவர்கள் 
அவருக்காக அற்புதங்ககளச் மசய்யக்கூடும்; அவ்வாறு அதிசயங்ககளச் 
மசய்ய விரும்பும் மவகளயில், அவர் நான்காவது ஆன்ெீக தளத்தில் தன்கன 
நிகலநிறுத்திக் மகாள்கிைார். 

முகவர்கள் நான்காவது ஆன் ீக ைளத்ைில் இருப் ைன் முக்கிய காரைம், 

அைனுறடய ெில ெக்ைிகறள அவைார புருஷரின்  ைிக்காகப்  யன் டுத்ை 
வவண்டிய அவெியம் இருப் ைால்  ட்டுவ . இந்ை முகவர்கள் ஆன் ீக  ாறையில் 
இருக்கும்  ஹாவயாகிகளின் நிறலறயப்வ ால் இருப் ைில்றல. 
ெஹாமயாகிகள் நான்காவது ஆன்ெீக தளத்கத அகையும் மபாது, அதன் 
சக்திககள நன்கெக்காக அல்லது தவைாகப் பயன்படுத்தலாம் - ைவைாகப் 
 யன் டுத்தும்  ஹாவயாகி  ரிைா  வளர்ச்ெியின் கல் வடிவத்றை எட்டும் 
வாய்ப்புள்ளது. 

ஸிங் ஸிங் ெிறைச்ொறல, லுகாமனா, ஸான்ைா ொர்மகரிட்ைா  ற்றும் 
பார்சிமலானாவில் ைத்ை து இடத்ைில் நிறுத்ைப் ட்டிருந்ை  ல்வவறு முகவர்கள் 
அறனவருவ  இரவல் முகவர்கள் என்றும்  ா ா சுட்டிக்காட்டினார். வார்ொ 

நகரில் பஹர்ப ர்ட் பைாடர்பு பகாண்ட ந ர் ஒரு  றைமுக முகவர். வராம் 
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நகரில்  ா ா பைாடர்பு பகாண்ட கிைிஸ்டியாவனா என்ை இத்ைாலியன் ஒரு வநரடி 
முகவர் என் றையும்  ா ா பவளிப் டுத்ைினார். 

1933, நவம் ர் 2 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் 
 ார்ெிவலானாவிலிருந்து புைப் ட்டு 12  ைி வநர  யைத்ைிற்குப்  ிைகு,  றுநாள் 
காறலயில்  ார்பெல்லெுக்கு வந்ைார். அவர்கறள இனிட் வகார்ப், ஓட்வடா 
ஹாஸ்-பஹய் ஆகிவயார் ெந்ைித்து  ிரிஸ்டல் வஹாட்டலுக்குச் அறழத்துச் 
பென்ைனர்;  ின்னர்  ா ா பஹர்ப ர்ட், இனிட், ஓட்வடாவுடன் ைனிப் ட்ட 
முறையில் விவாைித்ைார். 

அன்று  ைியம் ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் இந்ைிய கப் ல் எஸ்.எஸ். 
றவஸ்ராயில் ஏைினார். கப் ல் புைப் டும் முன், அறனவரும்  ா ாவின் 
அறையில் ப ௌன ாக அ ர்ந்ைனர். அற்புை ான  னநிறலயில் இருந்ை  ா ா, 

"நான் என்னுகைய உண்கெயான ரூபத்தில் இருப்பகத நீங்கள் 
பார்க்கவில்கல. இந்த உைல் நான் அல்ல; எனது உண்கெயான சுயம் என்பது 
ெிகவும் அழகானது. நான் அளவிறுதியற்ை உண்கெப்மபாருளாகவும், 
எல்கலயற்ை அன்பின் வடிவொகவும், நித்திய வாழ்வாகவும் இருக்கிமைன்" 
என்று கூைினார். 

கப் ல் புைப் டும்  ைிவயாறெ வகட்டது,  ா ாவின் வார்த்றைகள் 
 ிகவும் ெக்ைிவாய்ந்ைைாக இருந்ைன; இனிட், பஹர்ப ர்ட், ஓட்வடா மூவரும் 
ைிறகப் ில் ஆழ்ந்ைனர். அவர்களின் கண்கள் கண்ைரீால் நிரம் ி வழிந்ைன; 

அவர்கள் விறடப றுவைற்கு முன்பு  ா ா ஒவ்பவாருவறரயும் அன்வ ாடு 
அரவறைத்ைார். கப் ல் இரண்டு  ைிக்குப் புைப் ட்டது. ெிைிது வநரத்ைிற்குப் 
 ிைகு, பஹர்ப ர்ட்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல் டி அவிலாவில் ைங்க 
ஸ்ப யினுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

 யைம் பைாடங்கிய  த்து நாட்களுக்குப்  ிைகு, நவம் ர் 12 ஆம் நாள் 
அைிகாறலயில், கப் ல் ஏைன் வந்து வெர்ந்ைது ; அங்கு அவர்கள் அஞ்ெல்கறளப் 
ப ற்றுக்பகாண்டனர்.        

 கிட்டி பஹ்லன்  ா ாவுக்கு இவ்வாறு எழுைினார்: 
 ிரிய ான குருநாைவர, உங்களிட ிருந்து ெில பெய்ைிகறளப் ப ை நான் 

எப்வ ாதும் ஏங்குகிவைன், இது எனக்கு  ீண்டும்  ிக்க  லத்றை அளிக்கும். என் 
இையம், என் ெிந்ைறனகள் எப்வ ாதுவ  உங்களுக்கு அருகில் உள்ளன, 

ஏபனன்ைால் நான் அஞ்சுவைில்றல, காரைம் அறனத்து விஷயங்களும் 
இருளாகத் வைான்ைினாலும், வைறவப் டும் வ ாபைல்லாம் உங்கள் பைய்வகீ 
உைவிக் கரம் என்றன வநாக்கி வரும்.  ிரிய ான குருநாைவர, எல்லாம் 
உங்களுக்குத் பைரியும் என்றும், உங்கறள வநெிப் வர்கறள எந்ைத் தூரமும் 
 ிரிப் ைில்றல என் றையும் நான் அைிவவன். 

நான்  ிகவும் வொக ாக இருக்கும் நாட்கள் உள்ளன, என் கஷ்டங்கள் 
ஒருவ ாதும் முடிவறடயாது என்று எனக்குத் வைான்ைினாலும், உங்கள் பைய்வகீ 
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உைவியால் அறவ நீடிக்காது என் ைற்கு நான் நன்ைி கூறும் அவை வவறளயில், 

அந்ை உைர்வுகறள முழுவது ாக என்னால் பவல்ல முடியவில்றல என் றை 
நிறனத்து நான் பவட்கப் டுகிவைன். ஏபனன்ைால், வாழ்க்றகயின் உண்ற யான 
அர்த்ைம், துன் ங்கறள அனு வித்து உங்கள்  ைியில்  ங்பகடுப்வ ாருக்கு 
உைவுவது ஆகும் என் றை நான் புரிந்துபகாள்ள வவண்டும்! உலகில் எல்லாவ  
இதுைான், வ லும், உங்கள் உைவிவயாடு ஒரு நாள் அறைச் பெய்ய நான் எவ்வளவு 
நன்ைியுள்ளவனாக இருக்க வவண்டும். 

இந்ைியா வந்து ைறர இைங்குவைற்கு முன், ஐவராப் ிய நாடுகளில் உள்ள 
ைனது  க்ைர்களுக்கு இந்ை அன் ான கடிைத்றை ப ஹர்  ா ா அனுப் ி றவத்ைார்: 

நாங்கள் இன்று அைிகாறல ஏைன் நகருக்கு வந்வைாம். எனது  ிரிய ான 
வ ற்கத்ைிய வகா ியர்களின் அன்பும், வைாழற யும் இல்லாை குறையால், 

 யைம் வெைியாக இருந்ைாலும், அது ெலிப்ற  ஏற் டுத்ைியது. 
உங்கள் அன் ான  ா ா அருகில் இல்லா ல் நீங்கள் எப் டி 

உைர்கிைரீ்கள் என் து எனக்குத் பைரியும். ஆனால் இறவ அறனத்தும் 
விறரவில் முடிவுக்கு வரும் - ஆவை  ாைங்கள், அது  ட்டும் உறுைி. உங்கள் 
ஒவ்பவாருவருக்கும் நான் ப ாறுப் ாக அளித்ை ைிறரப் டம் குைித்ைப்  ைிகளில் 
நீங்கள் அறனவரும் ைீவிர கவனம் பெலுத்ை வவண்டும்; நான் விரும்புவது 
என்னபவன்ைால், நீங்கள் கவறலப் டவவா, வொக ாக உைரவவா கூடாது. நான் 
உங்கறள எப் டி வநெிக்கிவைன் என் து உங்களுக்குத் பைரியும்; நீங்கள் எப்வ ாதும் 
 கிழ்ச்ெியாக என்னுடன் இருப் றை விரும்புகிவைன். ஆனால் என் முன்னால் 
இருக்கும்  ைிறயக் கருத்ைில் பகாண்டு, அறனவரும் ெிைிைளவு வவைறனறய 
ைாங்கிக்பகாள்ள வவண்டும். நீங்கள் அறனவரும் இப்வ ாது உைரும்  ிரிவின் 
துயரம், ஆறு  ாைங்களில்  ிக்க  கிழ்ச்ெியாகவும், இனிற யாகவும் இருக்கும் 
என்று எனக்குத் பைரியும். 

எனவவ, இனிற யான உள்ளங்கவள, நல்ல அன் ர்களாக இருங்கள்; 

 கிழ்ச்ெியான  று ெந்ைிப்பு விறரவில்  ீண்டும் வரும், நீங்கள் அறனவரும் 
எனது  ைியில்  ங்பகடுக்கும் நாள் வரும் என்ை எண்ைத்ைில்  கிழ்ச்ெியாகவும், 

உற்ொக ாகவும் இருங்கள். நீங்கள் எப்வ ாதும் என்னுடன் இருப் றைப் வ ால, 

நானும் எப்வ ாதும் உங்களுடன் இருக்கிவைன் என் றை இப்வ ாது பொல்ல 
வவண்டிய வைறவயில்றல. அது உங்களுக்குத் பைரியும். 

என்னுறடய அளவற்ை அன்பும், புன்னறகயும் இத்துடன் ைவழ்ந்து 
வருகின்ைன - என் அன்பு உள்ளங்களுக்கு. 

-  ா ா - 

1933 நவம்பர் 14 ஆம் நாள் அைிகாறலயில்,  ா ா, ொஞ்ெி, காக்கா, ஆைி 
ஜூனியர் ஆகிவயார் மும்ற  வந்து வெர்ந்ைனர். ருஸ்ைம்  ா ாறவத் ைனது 
காரில் நாெிக் அறழத்துச் பென்ைார். ஆைி ெீனியர், விஷ்ணு இருவரும் 

ொ ான்களுடன்  ின்பைாடர்ந்ைனர்.  
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ப ஹர்  ா ா நாெிக் ைிரும் ி வந்ைதும், ஒவ்பவாரு  ண்டலிறயயும் 
ைனித்ைனியாகச் ெந்ைித்ைார். அஹ துநகரில் ைங்கியிருந்ை குல் ாயின்  கள் 
டாலி,  ா ா இந்ைியாவில் இல்லாை வவறளயில்  னச்வொர்வறடந்து, 

விெித்ைிர ாக நடந்து பகாண்டைாகத் பைரிய வந்ைது. 1933 நவம் ர் 15 அன்று, 

 ா ா, டாலிறயப்  ார்க்கச் பென்ைார்; அன்று  ிற் கல்  ா ா அவருடன் நீண்ட 
வநரம் வ ெிக்பகாண்டிருந்ைார். ருஸ்ைம், காக்கா இருவரும்  ா ாவுடன் பென்ைனர், 

ராம்ஜூவும் அைில் கலந்து பகாண்டார்.  ா ா, டாலிக்கு எடுத்துறரத்ைறை,  ின்னர் 
 ா ாவின் உறரகளில் ஒன்ைாக அச்ெடித்து அறனவருக்கும் விநிவயாகிக்கு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார்: 

நீங்கள் வாழ விரும்பவில்கல என்று மசால்கிைரீ்கள். இந்த 
வாழ்க்கக ெற்றும் உைலளவில் நீங்கள் மசார்வகைந்ததாக உணர்கிைரீ்கள். 
விரும்பத்தகாத, மகட்ை எண்ணங்கள், உங்ககளத் மதாந்தரவு மசய்து, 

சந்மதாஷத்கதக் மகடுக்கிைது. ஆனால் வாழ்க்கக என்பது எண்ணங்கள், 

உைல் அல்ல. நீங்கள் தூங்கும்மபாது உைல் இருக்கிைது. அப்மபாது 
வாழ்க்கககய முடிக்க மவண்டிய அவசியத்கத நீங்கள் உணர்வதில்கல! 
தூக்கத்திலிருந்து விழித்த அடுத்த கணமெ, நீங்கள் ெீண்டும் சிந்திக்கத் 
மதாைங்குகிைரீ்கள். உண்கெயாகச் மசால்லப்மபானால், ஒருவரும் அவரது 
நிகலயில் திருப்தி அகைவதில்கல. இந்த உலகில் யாரும் முழுகெயான 
ெகிழ்ச்சியுைன் இருப்பதும் இல்கல. மபரிய அந்தஸ்து ெிக்க மசல்வந்தர்ககள 
நீங்கள் அைிவரீ்கள்; அவர்கள் என்கனச் சந்திக்கும் மவகளயில் 
வாழ்க்ககயில் ெிகவும் ெகிழ்ச்சியற்ை ெனிதர்கள் என்று கூைினார்கள். 

நீங்கள் ஏன்  கிழ்ச்ெியற்ை நிறலயில் இருக்கவவண்டும்? நீங்கள் 
குள்ள ாகவும், ைடித்தும் இல்றல. நீங்கள்  ிகவும் ஆவராக்கிய ாக 
இருக்கிைரீ்கள். உங்களால் எழுை முடியும்,  டிக்க முடியும்; அவைவவறளயில் 
ஏறழ உயிரினங்கள், முடங்கிப்வ ானவர்கள், பைாழுவநாயாளிகள், ஊனமுற்வைார் 
ஆகிவயாறரப்  ற்ைிச் ெற்று ெிந்ைியுங்கள். ஒரு பைாழுவநாயாளி உறுைியான 
 ரைத்றை வநாக்கிச் பெல்வது  ட்டு ல்லா ல், இப்வ ாது இருப் றை விட 
வ ாெ ான நிறலயில் இைந்துவிடுவார் என்றும் அவருக்குத் பைரியும். ஆயினும், 

இதுவ ான்ை ஆயிரக்கைக்காவனார் அற ைியாகத் ைங்கள் நாட்கறள எப் டிவயா 
கழித்துக்பகாண்டு இருக்கிைார்கள். 

இந்த நாட்டில் வாழும் லட்சக்கணக்கான கல்வியைிவற்ை 
ஊகெககள உங்கமளாடு ஏன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கக்கூைாது? நீங்கள் ெிகவும் 
அதிர்ஷ்ைசாலி; ஒரு குருநாதரின் சூழலில் வாழ்கிைரீ்கள். இெயெகலயிலும், 

மபரிய காடுகளிலும் என்ன இருக்கிைது? சண்கை சச்சரவுகள் ெற்றும் 
மபாராட்ைங்கள் நிகைந்த காட்டு வாழ்க்கககய சித்தரிக்கும் ைார்ொன் 
திகரப்பைத்கத நீங்கள் பார்க்கவில்கலயா? மொசொன எண்ணங்கள் 
இருந்தமபாதிலும், நீங்கள் மொசொன மசயல்களில் ஈடுபடுவதில்கல; 

எனமவ, இகத விை உயர்ந்த வாழ்க்கக மவறு என்ன இருக்கமுடியும்? 
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ைவைான எண்ைங்கள் இருப் து இயல்பு; நீங்கள் அவற்றை பெயல்களாக 
 ாற்ைாை வறர, இைன் மூல ாக, கட்டுப் ாட்றடக் றகயாளுவைற்கான 
வாய்ப்ற ப் ப றுகிைரீ்கள். எண்ைங்கள் உங்கறளத் ைாக்கவில்றல என்ைால், 

எந்ை எண்ைங்களும் இல்லாை கல்லுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன வித்ைியாெம்? 

ென அழுத்தத்கத முைியடிக்கமவண்டும். எண்ணங்ககள கைந்து 
மசல்ல உங்கள் ெனகதப் பயிற்றுவிக்க மவண்டும். உங்கள் ெனகதச் 
சரணகையச் மசய்யும் காலம் வகர அகத முகம் மகாடுத்துப் பார்க்கக் 
கூைாது. இகத யாரும் மசய்வதில்கல. ெனம் சரணகையும்மபாது, சந்மதாஷம், 

துக்கம் என்ை மகள்விக்கு இைமெ இல்கல. கைந்தகால வாழ்க்ககயின் 
எண்ணங்களால் உருவான ெனப்படிவங்கள் மசலவு மசய்யப்படுகின்ைன. 
அகவ வரும், மபாகும்; கண்டு மகாள்ளாதரீ்கள். ெனம் ஒரு சாவி மகாடுத்த 
கடிகாரம் மபான்ைது. இது குைிக்கப்பட்ை மநரத்தில், சுருள் அதன் ஆற்ைகல 
இழக்கும் வகர ெட்டுமெ ஒலிக்கும். எனமவ அது ஒலித்து, ஓயட்டும்; ஆனால் 
மொசொன மசயல்களில் ஈடுபடுவதன் மூலம் அகத ெீண்டும் 
சுழலச்மசய்யாெல் பார்த்துக் மகாள்ளுங்கள். 

ஆனாலும், நீங்கள் உயிறரத் துைக்க விரும் ினால், என்றன உறுைியாகப் 
 ற்ைிக் பகாண்டு என்றன அறடயும் ஏக்கத்ைில் உயிறர விடுங்கள். அைில்ைான் 
உங்கள் விடுைறல உள்ளது. அதுவவ உண்ற யான இைப்பு. உலக  ரைம் 
என் து ஒரு ப ரிய விஷயம் அல்ல. இருப் ினும், இதுவறர யாரும் என்றன 
இப் டிப் ' ற்ைிக்பகாண்டைில்றல.' ஒருவர் உண்ற யில் 
 ற்ைிக்பகாள்வைானால் நான் என்றன விடுவிக்க முயற்ெிப்வ ன். ஆனால் 
இதுவறர, என்றன விடுவிப் ைற்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிறடக்கவில்றல.  ாைாக, 

நான்ைான் உங்கறளப்  ிடிக்க முயற்ெிக்கிவைன். 
இகத ெட்டும் நிகனவில் மகாள்ளுங்கள்: முழு உலகமும் ஒரு 

பூஜ்ெியத்கதத் தவிர மவமைான்றுெில்கல, மெலும் அதனுைன் மதாைர்புள்ள 
அகனத்தும் மபாருளற்ைது. ெனம் என்பது பிரபஞ்சம். ெனம்தான் ஆண், மபண், 

ெிருகம் அகனத்தும். 
டாலிறய ஆறுைல் டுத்ை,  ா ா அவறர  றுநாள் குல் ாயுடன் 

நாெிக்கிற்கு அறழத்து வந்ைார். டாக்டர் கனியும் ஒரு வார காலம் ைங்குவைற்காக 
இந்ை வநரத்ைில் நாெிக்கிற்கு அறழக்கப் ட்டார். 

ப ஹர்  ா ா அப்வ ாது அவரது ைறலற யகத்றை  ாற்ைத் 
ைிட்ட ிட்டார். ஆண், ப ண்  ண்டலிறய நாெிக் நகரிலிருந்து  ீண்டும் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்துச்பெல்ல முடிவு பெய்துள்ளைாக அவர் 
அறனவருக்கும் பைரிவித்ைார். 

 ா ா, நவம் ர் 24 ஆம் நாளன்று ருஸ்ைம், ஃ ிரீனி ஆகிவயாருடன் 
மும்ற க்குச் பென்று, ஆைி ெீனியர்,  ாைிரி ஆகிவயாறரச் ெந்ைித்ைார். ப ஹரா ாத் 
வ ல்  றலக்கு நீர் குழாய் இறைப்பு குைித்து விஷ்ணு, ெகன், காக்கா 
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ஆகிவயாருடன் அவர் கலந்துறரயாடினார். ெவராஷ் அடுத்ைநாள் மும்ற யில் 
 ா ாறவச் ெந்ைித்ைார்;  ா ா 27 ஆம் நாள் நாெிக் ைிரும் ி வந்ைார். 

ப ண்டு, ெிது இருவரும் நாெிக் நகரில்  ா ாறவச் ெந்ைித்து நீர்க்குழாய் 
குைித்ை முைல் ைிட்டத்றை விவாைித்ைனர். ப ண்டு ெ ீ த்ைில் ப ஹரா ாத் 
 றலயில்  ல்வவறு கட்டு ானங்கறளக் கட்டி முடித்ைார்.  ண்டலியின் 
அறனத்து ப ாருட்களும் ப ஹரா ாத்ைிற்குக் (மூன்று வ ருந்துகளில்) பகாண்டு 
பெல்லப் ட்ட  ின்னர், அறனவரும் 1933 நவம் ர் 30 ஆம் நாள் நாெிக் நகறர 
விட்டு பவளிவயைினர். 

ப ண்  ண்டலி ப ஹரா ாத் வ ல்  றல நீர்த்பைாட்டியில் 
அற க்கப் ட்ட அறைகளிலும், ஆண்  ண்டலி  றலயடிவாரத்ைில் அற ந்ை 
 ருத்துவ றன கட்டிடத்ைிலும் வாழத் பைாடங்கினர். ப ண்டு வ லாளராகவும் 
விஷ்ணு  ஜாரிலிருந்து ப ாருட்கள் வாங்கும் ப ாறுப்ற யும் 
ஏற்றுக்பகாண்டனர். ஜ ைார் இரவு காவலராக ைனது  ைிறயத் பைாடர்ந்ைார்; 

இறை அவர் 1925 முைல் பெய்து வந்ை ஒரு கடற . ெகன் ப ஹரா ாத்ைில் 
இருந்ைவ ாதும், இந்ைியாவில் எந்ைபவாரு  யைத்ைிலும்  ா ாவின் அருவக 
பைாடர்ந்து கண்காைிப் ாளராகப்  ைிபுரிந்து வந்ைார்.. 

குஸ்ைாஜி, ப ஹர்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்  டி இன்னும் ப ௌனத்றைக் 
கறடப் ிடித்ைார்.  ாொஜி, ெிது ஆகிவயாறரயும்  ா ா அவரது  ைியில் 
மும்முர ாக இருக்கச் பெய்ைார். அவை வ ால குவாட்டர்ெில் வாழ்ந்து வந்ை 
காவள ா ா, அவருறடய ெவகாைரர் அண்ைாொவஹப் காவளவும் நிரந்ைர ாகத் 
ைங்க வந்ைனர்.  ாைிரி, வஹா ிவயா ைி  டிப்ற  முடித்துவிட்டு, அரங்காவ்ம் 
 ற்றும் சுற்ைியுள்ள கிரா ங்கறளச் வெர்ந்ை ஏறழ  க்களுக்குச் ெிகிச்றெ அளித்து 
வந்ைார்.  ா ாறவப்  ற்ைி  ாரெீக ப ாழியில் எழுதுவைில் ராவ்ொவஹப் 
ஆர்வ ாக இருந்ைார், அவை வநரத்ைில்  ா ாவின் கடிைப்  ரி ாற்ைத்றை, ொஞ்ெி 
கவனித்துக்பகாண்டார். ெிைந்ை ெிறுவறனத் வைடும் கடற  ஜால் ாய்க்கு 
வழங்கப் ட்டது. ஒவ்பவாரு நாளும் ஒன்று அல்லது இரண்டு ெிறுவர்கறள 
 ா ாவிடம் அறழத்து வந்ைார்,  ா ா ஒவ்பவாருவறரயும் ைிருப் ி அனுப் ினார். 
இந்ை வநரத்ைில் சு ார் 70 வ ர் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கியிருந்ைனர். 

ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் ப ண்  ண்டலியின் ெற யலறைக்கு 
அடுத்ைைாக அற ந்ை ஒரு ெிைிய அறையில்  ா ா ெில நாட்கள் தூங்கினார். 
 ின்னர், அவர் 1927 ஆம் ஆண்டில் ஏகாந்ைவாெம் இருந்ை ெ ாைி நிலத்ைடி 
 றைவில் தூங்கினார்.  ா ா ப ஹரா ாத்  றலயடிவாரத்ைில் காறல 8:00 
முைல் 11:00 வறர  ீண்டும்  ிற் கல் 4:00 முைல் 7:00 வறர  ண்டலிறய 
வ ற் ார்றவயிடுவதும், கடிைம்  ற்றும்  ிை விஷயங்களில் கவனம் 
பெலுத்துவறையும் வழக்க ாகக் பகாண்டார். ருஸ்ைம், ஆைி ெீனியர், ராம்ஜூ 
மூவரும் நாெிக்கிலிருந்து அவ்வப்வ ாது ப ஹரா ாத் வந்து பென்ைனர்.  

ப ஹரா ாத்ைில் இப்வ ாது வாழும் ப ண்  ண்டலி ப ஹரா,  ைி, 
நாஜா, ெூனா ாெி, ெிைிய வகார்பஷத், வாலு  ற்றும் காக்கு ாய் (விஷ்ணுவின் 
ைாயார்) ஆகிவயார் ஆவர்.  லீா ாய், அவரது  கள் ெில்லா அடிக்கடி வருவது 
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உண்டு. ெூனா ாெி, காக்கு ாய் இருவரும் வாயிறலக் கண்காைித்து வந்ைனர். 
நாஜா ெற யல் ப ாறுப்ற  ஏற்றுக்பகாண்டார்.  ா ாவின் உைவு, உறட  ற்றும் 
 ிை ைனிப் ட்ட வைறவகறள ப ஹரா கவனித்து வந்ைார். 

ஆைி ெீனியர், டிெம் ர் 3 ஆம் நாள்  லீா ாய், குல் ாய், டாலி 
ஆகிவயாருடன் ப ஹரா ாத் வந்ைார். குல் ாய்  ிை ப ண்  ண்டலியுடன் 
வ ல் றலயிலும், டாலி  ா ாவின் குடிலிலும் ைங்கினர். ஆைி அன்ைிரவு ைங்றக 
டாலிறயக் கவனித்துக் பகாண்டார்.  ின்னர் டாலி இைர ப ண்களுடன் 
ைங்கினார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், ப ரிய வகார்பஷத் ( ா ாவின், கால ான மூத்ை 
ெவகாைரர் ஜாம்பஷட்டின்  றனவி) ஆஷ்ர த்றை விட்டு பவளிவயைி 
மும்ற க்குச் பென்று, சுைந்ைிர ாக வாழ விரும் ினார்.  ின்னர் அவர்  ீண்டும் 
ைிரு ைம் பெய்துபகாண்டு இறுைியில் கராச்ெிக்குக் குடிப யர்ந்ைார், இருப் ினும் 
அவர்  ா ாவின் குடும் த்ைினருடன் பைாடர் ில் இருந்ைார். 

1933, டிெம் ர் 6 ஆம் நாள் பநௌவராஜி ைாைாொஞ்ெி மும்ற யிலிருந்து 
வந்ைார். ப ஹரா ாத்ைில் ஒரு ப ரிய குடியிருப்ற  உருவாக்கும் ைிட்டங்கள் 
குைித்து விவாைித்ைார்.  

இைற்கிறடயில் ொஞ்ெி பைன்னிந்ைியாவில்  ைராஸ்,  ிஜாப்பூர் 
நகரங்களில் வாழும்  க்ைர்கறளச் ெந்ைிக்கச் பென்ைார். டிெம் ர் 7 ஆம் நாள் ஒரு 
வாரத்ைிற்குப்  ிைகு ைிரும் ி வந்ை ொஞ்ெி,  யைத்ைின் அைிக்றகறய 
பவளியிட்டு,  ைராஸ் அன் ர்கள்,  ா ாறவ அவரது அடுத்ை  ிைந்ைநாள் 
விழாவிற்கு அறழக்க விரும்புவைாகக் கூைினார்.  ா ா அறைப்  ற்ைி 
வயாெிப் ைாகத் பைரிவித்ைார்.  

ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் ப ஹர்  ா ாவின் ெ ாைி நிலத்ைடி 
அருவக றவத்ைிருந்ை ெில துத்ைநாகம் பூெிய ைகர ைகடுகள் ெ ீ த்ைில் காைா ல் 
வ ாயின. ஒரு காலத்ைில் ப ால்லாை ைிருடனாக இருந்ை சத்ய ொங்றக  ா ா 
அறழத்து, இது குைித்துக் வகட்டவ ாது அவர் இந்ைத் ைிருட்றடச் பெய்யவில்றல 
என  றுத்ைார். "நீங்கள் இந்த மபாருட்ககளத் திருைவில்கல என்ைால், உங்கள் 
கூட்ைாளிகளில் ஒருவர் நிச்சயொக அவ்வாறு மசய்துள்ளார். கண்டுபிடித்து 
அவகர என்னிைம் மகாண்டு வாருங்கள்" என்று  ா ா கட்டறளயிட்டார். 

ெத்ய  ாங் ைனது முன்னாள் ைிருட்டுக் கும் றல அறழத்ைார், ஆனால் 
யாரும் குற்ைம் பெய்ைைாக ஒப்புக் பகாள்ளவில்றல. எனவவ ெத்ய  ாங், "ைிருடன் 
நம் ிறடவய இருப் ைாக ப ஹர்  ா ா கூறுகிைார், அவருறடய வார்த்றைகள் 
எப்வ ாதும் உண்ற ைான்" என்று கூைினார். 

இறைக் வகட்ட கூட்டத்ைில் இருந்ை ஃ க்கிரா என் வர், "அப் டியானால், 

நீங்கவள ைிருடன்!" என்ைார்.     

 ஃ க்கிரா ைனது முன்னாள் ைறலவறர இவ்வாறு குற்ைம் ொட்டியதும், 

ெத்ய  ாங் றைரிய ாகப்  ைிலளித்ைார், "ெரி, முைலில் நாம் இருவரும் ப ஹர் 
 ா ாவிடம் பெல்வவாம்.  ின்னர் துனிக்குச் பென்று, அைன் ொம் றல நம் 
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வாயிலிட்டு இந்ை வார்த்றைகறளக் கூறுவவாம்: 'இறைத் ைிருடியவன் எட்டு 
நாட்களுக்குள் இைக்கட்டும்!'" 

ஃ க்கிரா இறைச் பெய்ய ஒப்புக் பகாண்டார், இருவரும் அவ்வாவை 
பெய்ைனர். ஃ க்கிரா ஒரு வாரத்ைிற்குள் கால ானதும், அவர் உண்ற யில் 
ைிருடன் எனத் பைரியவந்ைது. இது ெத்ய  ாங்கின் முன்னாள் கும் ல் 
உறுப் ினர்கறள, ப ரிதும் ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்த்ைியதுடன், அவர்களின் ைவைான 
ைிருட்டுப் வ ாக்குகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி றவத்ைது, உள்ளூர்  க்கறளப் ப ரிதும் 
நிம் ைி அறடயச் பெய்ைது.  

ெத்ய  ாங், டிெம் ர் 7 ஆம் நாள் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து, நடந்ைறை 
விவரித்ைார். ெத்ய  ாங்கிற்கு ஒவ்பவாரு  ாைமும் உைவித்பைாறக வழங்க 
 ா ா ஏற் ாடு பெய்து,  ாைத்ைிற்கு ஒரு முறை ப ஹரா ாத்ைிற்கு வரு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார்.  ா ாவும் ஆறு  ாைங்களுக்குப்  ிைகு அவறர வவறலக்கு வரத் 

ையாராக இருக்கு ாறு கூைி அனுப் ினார். 

ப ஹர்  ா ா, ருஸ்ைம், ஃ ிரீனி, ெவராஷ் மூவறரயும் 1933, டிெம் ர் 8 
ஆம் நாள் ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்ைார். ருஸ்ைத்ைின் ைிறரப் ட ஸ்டுடிவயா 
ைிட்டங்கள் குைித்து இன்னும் விவாைங்கள் நடந்து பகாண்டிருந்ைன. 

10 ஆம் வைைி, ஜ ைாருடன் ெகனுக்கு இரவு  ாதுகாவலனாகப் ப ாறுப்பு 
வழங்கப் ட்டது. ெகனுக்குப்  ைிலாக  ா ாவின் ெ ாைி நிலத்ைடி அறை அருவக 
 ாொஜி, காக்கா இருவரும் தூங்க வவண்டியிருந்ைது. அன்று இரவு,  ா ா 
ஆவராக்கிய ாக இருப் து  ற்ைி அறனவருக்கும் எச்ெரித்ைார்: "ப ஹரா ாத்ைின் 
வைண்ட காலநிறல, உைவு ஜரீைத்ைிற்கு நல்லது என்ைாலும், ெளி, குளிருக்கு 
 ிகவும்  ாைக ானது, ஏபனனில் இது  ார்ற  உடனடியாகப்  ாைிக்கும்; வ லும் 
எந்ை அைிகுைிகளும் இல்லா ல் ெளிக்காய்ச்ெல் (நிவ ானியா)  ிக விறரவாகத் 
ைாக்கும். இறைத் ைடுப் ைற்கான ெிைந்ை வழி  ார்ற  குளிர்ச்ெியிலிருந்து 
 ாதுகாப் ைாகும். எனவவ, இன்று முைல், ஒவ்பவாரு  ாறலயும் சூரிய 
அஸ்ை னம் முடிந்ைதும் அறனவரும் ஓர் உள்ெட்றடறய அைிந்து, இரவு 
முழுவதும், சூரிய உையம் வறர பவப்  ாக றவத்ைிருக்க வவண்டும் என்று 
அைிவுறுத்துகிவைன்." 

டிெம் ர் 11 ஆம் நாள், நாராயண்  ஹாராஜின் வநரடி கண்காைிப் ில் 
வகட்காவ்ம் கிரா த்ைில், இந்துக்களுக்கு ஒரு ப ரிய அளவிலான விழா நடத்ைி, 
விருந்து அளிக்கப்வ ாவைாக ஓர் அைிக்றக வந்ைது. அைற்குப்  ைிலளித்ை  ா ா 
கருத்துத் பைரிவிக்றகயில்: 

இந்ை இரண்டு வயைான  னிைர்களும் (நாராயண், உபாஸனி 
ெஹாராஜ்) இந்துக்களுக்கு, குைிப் ாக  ிரா ைர்களுக்கு, இப்வ ாபைல்லாம்,  ரந்ை 
 னப் ான்ற யுடன் அைிக இடம் பகாடுக்கத் பைாடங்கியுள்ளனர். அவர்களுக்குக் 
கீழ்,  ிரா ைர்கள் ைறழத்வைாங்கி வருகிைார்கள்! இத்ைறகய பெயல் ாடுகளுக்கு 
ஆயிரக்கைக்கில்  ைம் பெலவிட்டுள்ளனர், வ லும் இதுவ ான்ை ெடங்கு 
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ெம் ிரைாய விஷயங்களுக்காகச் பெலவழித்து,  ைத்றை விரயம் பெய்வது, 
வகுப்புவாைத்றைத் தூண்ட வாய்ப் ாக அற யும்.  னிைகுலத்ைின் உலகளாவிய 
வ ம் ாட்டிற்காக நான் பைாடர்ந்து  ைியாற்றுகிவைன், அன்ற   ட்டுவ  
ைருகிவைன். அவை வவறளயில் அவர்கள் என்ன பெய்கிைார்கள் என்று  ாருங்கள்! 

இத்ைறகய வகுப்புவாை  ிரிவிறனறய உருவாக்கி, இருவரும், 

விழாக்கறள அவர்களின் வநரடி கண்காைிப் ில் நடத்ை எப் டி அனு ைிக்க 
முடியும்? இது எனக்கு  ிகவும் அைிர்ச்ெியாக உள்ளது. இந்ை ொைி  ை ைீய 
எண்ைங்களுக்கு வ லும் வ லும் அைற்கு அப் ாலும் இடம் பகாடுக்கிைார்கள். 
விவவகானந்ைர் கூட, எவ்வளவுைான் கற்ைைிந்ைவராக இருந்ைவ ாைிலும், 

இத்ைறகய வழிமுறைகறளக் றகயாண்டார். 
 ரிபூரை இறைநிறலறய அறடந்ைவர்களில், நான்  ட்டுவ  எந்ைபவாரு 

குைிப் ிட்ட  ைத்றையும் கறடப் ிடிக்கு ாறு வ ாைிக்கவவா, அறைச் 

ெகித்துக்பகாள்ளவவா அல்லது எந்ைபவாரு குறுங்குழுவாை வ ாக்றகயும் 
அனு ைிக்கவவா இல்றல. ஆரத்ைி, பூறஜ வ ான்ை  ிை ெடங்கு 
ஆர்ப் ாட்டங்கறளக் கூட நான் நிறுத்ைிவிட்வடன், ப ஹரா ாத்ைில் எனது ப ாது 
நடவடிக்றககளின் ஆரம்  நாட்களில் அறை நான் அனு ைித்வைன். 

ப ஹர்  ா ா அவரது இரண்டு ெத்குருக்களின் நடவடிக்றககறளக் 
குைித்து, கூர்ற யான வார்த்றைகளால் வி ர்ெித்ைறைக் கண்டு  ண்டலியில் 
ெிலர்  ிகவும் ஆச்ெரியப் ட்டனர்; எனவவ  ா ா வ லும் விளக்கினார்: 

அவர்கள்  ைத்றை வைீடிப் ைில் நான் ைீவிர ாக இருப் ைாக நீங்கள் 
நிறனத்ைீர்களா? இது ஒரு நறகச்சுறவ நாடகம்! இந்ை இரண்டு  ஹாத் ாக்களும், 

அறனத்ைிலும் முன்வனாடியாக இருந்து ஆைிக்கம் பெலுத்ை முயற்ெிக்கும் இந்ைக் 
குறுங்குழுவாை  ிரா ைர்களின்  ாவங்கறளத் ைாங்கிக் பகாள்ள வவண்டியது 
அவெியம். இந்ைக் காரைத்ைிற்காகத்ைான், இரண்டு குருநாைர்களின் ைர் ாரில் 
ொைி,  ைம்  ற்றும் ெடங்கு ஆர்ப் ாட்டங்களுக்கு இட ில்றல என்ைாலும், 

இப்வ ாது இந்ை விருந்து உ ொரங்கறள அனு ைிக்கிைார்கள்.  
டிெம் ர் 20 ஆம் நாள், ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு, வஷாலாப்பூர் பெல்லும் 

வழியில் ெத்குரு உ ாெனி  ஹாராஜ் ப ஹரா ாத் வழியாகச் பென்ைார் 
என்றும், காரில் எரிப ாருள் நிரப்  அஹ துநகரில் (குஷ்ரு குவாட்டர்ஸ் அருகில்) 
ெவராஷ் வ ாட்டார் ஒர்க்ெில் காறர நிறுத்ைி,  ஹாராஜ் அங்வக 
நின்றுபகாண்டிருந்ைார் என்றும் ைகவல் வந்ைது.  

 இைற்கிறடயில், பக. பஜ. ைஸ்தூர், ப ஹர்  ா ா ஒரு வ ாெடிக்காரர் 
என்று  கிரங்க ாக அைிவித்ை வ ாைிலும்,  ா ாவுக்குத் பைாடர்ந்து கடிைம் எழுைி, 
 ை உைவி வகட்டார். 

1933, டிெம் ர் 14 அன்று, ப ஹர்  ா ா அவரிடம்  ைம் எதுவும் 
 ிஞ்ெவில்றல என்று  ைிலளித்ைார்; ஆனால், ெ ீ த்ைில் இங்கிலாந்ைில் 
பவளியிடப் ட்ட 'மெஹர் பாபாவின் மகள்விகளும் பதில்களும்' என்ைக் 

றகவயட்டின் 107  ிரைிகறள அவருக்கு அனுப்புவைாகவும், அைிலிருந்து வரும் 
வரு ானத்றை அவர் றவத்துக் பகாள்ளலாம் என்றும்  ைில் எழுைினார். காலம் 
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 ா ாவின் நறகச்சுறவ உைர்றவ நிறனத்து பூரிப் றடந்ைது: "என்ன ஒரு 
முரண் ாடு! ப ஹர்  ா ாவுக்கு எைிராகக் கடுற யாகப் வ ெிய  னிைர், அவரது 
புத்ைகங்கறளப்  ரிந்து வ ெவவண்டிய சூழ்நிறல." 

ப ஹர்  ா ாவின் இந்ை வயாெறனயில் ைஸ்தூர் 
 கிழ்ச்ெியறடயவில்றல, அறை அவ ான ாகப்  ார்த்ைார்.  ின்னர், அவர் 
 ண்டலிக்கு இவ்வாறு எழுைினார்: 

குறைந்ை ட்ெம் பொல்லப்வ ானால், ப ஹர்  ா ாறவக் குைித்ை, 
கீழ்த்ைர ான  ிரச்ொரத்றை வநாக்க ாகக் பகாண்ட ஒரு புத்ைகத்ைின் நகல்கறள 
நான் விற்க வவண்டும், அல்லது இலவெ ாகக் பகாடுக்க வவண்டும் என்று 
எனக்கு அைிவுறுத்துவது பவறு வன மூர்க்கத்ைன ானது. அவர் ீது எனக்குள்ள 
எல்லா அன்புடனும், நான் இப்வ ாது  ா ாறவ ஒரு ெத்குரு என் றைக் காட்டிலும் 
அறனத்தும் அைிந்ைவர்வ ால  ாொங்கு பெய் வர், ஆன் ீக வஞ்ெகர் என்வை 
கருதுகிவைன். அவதூறுகளால் என்றனக் கறைப் டுத்ை முயற்ெிப் ைன் மூலம் 
உங்கறள  கிற ப் டுத்ை முடியும் என்று நிறனத்ைால் நீங்கள் ஒரு முட்டாளின் 
பொர்க்கத்ைில் வாழ்கிைரீ்கள் என்று அர்த்ைம்.  

கீழ்வரும் இந்தப் பதிகல மெஹர் பாபா தஸ்தூருக்கு 
எழுத்துப்பலகக மூலம் எடுத்துகரத்தார்: 

நீங்கள் என்றனப் ற்ைி என்ன பொன்னாலும் எனக்குக் கவறலயில்றல. 
ஒருவர் என்றன ஒரு குருநாைர் என்றும், இன்பனாருவர் என்றன ‘அறனத்தும் 
அைிந்ைவன்வ ால வ ாலி வவஷம் வ ாடு வன்’ என்றும், மூன்ைாவது ஒருவர் 
வவறு ஏவைனும் கூைி அறழத்ைாலும் - எல்லாவ  எனக்கு ஒவர 
 ாைிரியானதுைான், ஏபனன்ைால் நான் என்னபவன்று எனக்குத் பைரியும். என்றன 
எந்ைப் ப யரில் அறழத்ைாலும் என்னுறடய  ரிபூரை ான நிரந்ைர நிறலயில் 
எந்ை வவறு ாடும் இல்றல. 

என்னால் யாறரயும் 'அவதூறு' பெய்ய முடியாது, ஏபனன்ைால் 
எல்வலாரிடமும் எனது பொந்ை சுயத்றைவய நான் காண்கிவைன். அப் டியானால் 
ஒருவர் ைனது சுயத்றை எப் டி அவதூறு பெய்ய முடியும்? என்னிட ிருந்வைா, 

அல்லது எனது  ண்டலியிட ிருந்வைா, அவதூறு  ற்ைிய உங்கள் எண்ைம் 
ைவைானது அல்லது ைவைாகப் புரிந்து பகாள்ளப் டுகிைது. 

அவ ைிப்புப்  ற்ைிய உங்கள் ைவைான எண்ைத்றைப் ப ாறுத்ைவறர - 
நான் உங்கறள நிறனத்துப்  ரிைா ப் டுகிவைன்! ஏபனன்ைால், உங்களுக்காக என் 
அன்பு அன்று வ ாலவவ இன்றும் இருக்கிைது - நீங்கள் என்ன பொன்னாலும், 

பெய்ைாலும் அது எப்வ ாதும் ஒவர  ாைிரியாக இருக்கும் - வ லும் நீங்கள் 
என்றன வநெித்ைீர்கள் என்று நிறனத்து, அப்வ ாது வகட்டது வ ால் இப்வ ாதும் 
அன் ாகப்  ைம் வகட்கிைரீ்கள். நீங்கள், வ ாலி நாடக ாடும் குருநாைர் என்று 
எடுத்துக் பகாள்ளும் ஒருவரிட ிருந்து  ைம் வகட் து சுத்ை  ாொங்குத்ைனம்! 

ைஸ்தூர்  ீண்டும் எழுைிய ஒரு கடிைத்ைில் இவ்வாறு குைிப் ிட்டிருந்ைார்: 
ஒரு ைனியார்  ார்ெி  த்ைிரிறக, உங்களுக்கு எைிரான ஒவ்பவாரு கட்டுறரக்கும் 
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எனக்கு ரூ. 50 வழங்கத் ையாராக உள்ளது, ஆனால், இந்ை வழியில்  ைம் 
ெம் ாைிக்க நான் விரும் வில்றல... 

பாபா அவரது ஒப்பிலா இரக்க குணத்தில், ஆதி சனீியர் மூலொக, 
பதில் கடிதம் எழுதினார்: 

 ா ா கூறுகிைார், இறைச் பெய்ய அவர் ஒப்புைல் அளிப் ைன் மூலம், 

 ைம் ெம் ாைிக்க அவர் உைவ முடியு ானால், அவர் உங்களுக்கு உைவக் கூடத் 
ையாராக இருக்கிைார். ஆறகயால், அவருறடய ப யறர இப் டிப் வ ரம் வ ெிப் 
 ைம் ெம் ாைிக்கும் வைிகத்ைில்  யன் டுத்ைலாம். 

காலம் இறை வியப் ாகப்  ார்த்ைது. "ைஸ்தூருக்கு  ா ா கூைியது அவரது 
கருறையின் பவளிப் ாடு என்று கூைலாம். அவதார புருஷர், அவகர 
அவதூைாக நைத்தி ெக்களுக்கு உதவ முடியுமென்ைால் அவர் அகத 

அனுெதிக்கக் கூைத் தயாராக இருக்கிைார்!" 

 ா ா, 1933, டிெம் ர் 13 ஆம் நாள், ப ஹராம், பநௌவராஜி ஆகிவயாருடன் 
ப ஹரா ாத்ைில் ஒரு ைிறரப் ட ஸ்டுடிவயாறவக் கட்டுவது குைித்தும், 

வரவிருக்கும் ஐவராப் ியர்கள் ைங்குவைற்கான இடவெைிகறளத் ைீர் ானிப் து 
 ற்ைியும் கலந்துறரயாடினார். ப ஹரா ாத்ைில் ஸ்டுடிவயாவும், மும்ற யில் 
ையாரிப்பு  ற்றும் இைர  ைிகறளக் றகயாளவும், வ ற்கத்ைியர்கறள 
அஹ துநகரில் ைங்க றவக்கவும்  ா ா  ரிந்துறரத்ைார். 

ஜால் ாய் டிெம் ர் 17 ஆம் நாள் நாெிக் நகரிலிருந்து  ாபு காவளயுடன் 
ப ஹரா ாத் வந்ைறடந்ைார். அன்று,  ா ாவும்  ண்டலியும் ஒரு படன்னிஸ் 
 ந்துடன், கீழ் ப ஹரா ாத்ைில்  ங்களாவுக்குப்  ின்னால் கிரிக்பகட் 
விறளயாடினர். வ லும்,  ா ா, வநாரினா, ஆைி ெீனியர் ஆகிவயாருடன் ஒரு 
அைக்கட்டறள அற த்து மூவரும் அைன் அைங்காவலர்களாகச் பெயல்புரிவது 
குைித்து  ண்டலியுடன் விவாைித்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவின் வருறக, நகர, கிரா   க்களுக்கு, ஒவ்பவாரு நாளும் 
அவரது ைரிெனத்ைிற்காக வரும் வாய்ப்ற  வழங்கியது. இத்ைறகய ைிரள் 
ைிரளான  க்கள் கூட்டத்றைக் கட்டுப் டுத்ை, இறுைியில், வியாழக்கிழற  காறல 
8  ைி முைல் 11  ைி வறர  ட்டுவ  ைரிெனம் வழங்கப் டும் என்ை அறடயாள 
அைிவிப்பு  லறகறய றவக்க வவண்டியது அவெிய ானது. 

அடுத்ை நாள்,  ிலூ ெட்டா, காக்கா ெின்வொர்கர் இருவரும் ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைனர். டிெம் ர் 20 ஆம் நாள்,  ைியம் மூன்று  ைி அளவில் 
ஆைி ெீனியர்  ா ாறவ அவரது காரில் அஹ துநகர் வி ானத்ைளத்ைில் 
நறடப ற்ை வி ான கண்காட்ெி நிகழ்ச்ெிக்கு அறழத்துச் பென்ைார். இருப் ினும், 

 ா ா நீண்ட வநரம் அங்வக ைங்கா ல் ஏவைாபவான்றை நிறனத்து 
வருத்ை றடந்ைவர் வ ால, ஆைியிடம் அவறர  ீண்டும் ப ஹரா ாத்ைிற்குத் 
ைிரும் ி அறழத்துச் பெல்லு ாறு கூைினார்.    

   1933 டிெம் ர் 19 ஆம் நாள் காறல ைனது 57 வயைில் 
முன்ஷிஜி (முன்ஷி ரஹமீ்)  ாரறடப் ால் நாெிக்கில் கால ானார் என்று நவல் 
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ைலாட்டியிட ிருந்து பைாறலத்ைந்ைி வந்ைது. கஸ் ாவ ட்டில், ப ஹர்  ா ாவுடன் 
(வ ர்வான்) முைல் பைாடர் ில் வந்ை  ிரைான ானவர்களில் ஒருவர். றெயத் 
ொவஹப் முன்ஷிஜியுடன் பநருக்க ாக இருந்ைார், அவருடன்  ைியாற்ைினார், 

அவர்ைான் முன்ஷிஜிக்கு ப ஹர்  ா ா  ற்ைி முைன்முைலில் கூைியவர். 
முன்ஷிஜி  ா ா  ீது  ிகுந்ை அன்பு பகாண்டிருந்ைார்.  ா ா நவல் ைலாட்டிக்கு 
இவ்வாறு பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ினார், "உன்னதொன மபரியவர் என்னிைம் 
வந்துவிட்ைார்." 

முன்ஷிஜியின்  ரைத்ைால் றெயத் ொவஹப் ஆழ்ந்ை வருத்ைத்ைில் 
காைப் ட்டார்;  ா ா அவறரயும், நவல், அப்துல்லா ஜாஃ ர், ராம்ஜூ ஆகிவயாறர 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு டிெம் ர் 22 ஆம் நாள் வரவறழத்ைார். றெயத் ொவஹப், 

முன்ஷியின் இழப் ால் அவைியுறுவறை அைிந்ை  ா ா இவ்வாறு ஆறுைல் 
 டுத்ைினார்: "ெரணம் தூக்கம் மபான்ைது; தூக்கம் ெனிதனுக்கு 
இன்ைியகெயாதது மபால, ெரணமும் வாழ்க்ககயின் அவசியொன 
பாகொகும். உண்கெயில், யாரும் பிைக்கவில்கல, யாரும் இைக்கவுெில்கல. 
இது அகனத்தும் ஒரு கனவு. ஒரு கனவுக்கு என்ன ெதிப்பு இருக்கிைது? 

"முன்ஷிெி என்னிைம் வந்து ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிைார்; எனமவ 
அவகரப் பற்ைி வருத்தப்படுவது சரியல்ல. ொைாக, முன்ஷிெியின் 
ெகிழ்ச்சியான நிகலகய எண்ணி நீங்கள் மபாைாகெப்படுகிைரீ்களா?" 

இது றெயத் ொவஹற ப் புன்னறகக்கச் பெய்ைது, "ஒருவ ாதும் 
இல்றல,  ா ா!" 

"அப்படியானால் நீங்கள் ஏன் உயிகரத் துைக்கப்மபாவது மபாலத் 

மதான்றுகிைரீ்கள்?"  ா ா நறகச்சுறவயாகக் வகட்டார். றெயத் ெிரிப்ற  
அடக்கமுடியா ல்,  ீண்டும்  கிழ்ச்ெியாக உைர்ந்ைார்.  கலில் ப ஹரா ாத்ைில் 
ைங்கி, இரவு ரயிலில் நாெிக் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா நாெிக்கில் ைங்கியிருந்ைவ ாது, ெவராஷ் ைனது பொந்ை 
ைனியார் வைிக விவகாரங்களில் மும்முர ாக இருந்ைைால்,  ா ாறவப்  ார்க்க 
ஒரு முறை கூடச் பெல்லவில்றல.  ா ா ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ை  ின்னர், 

ைினமும் 3  ைி முைல் 6  ைி வறர  ா ாறவச் ெந்ைிக்க ெவராஷூக்குக் 
கடுற யான உத்ைரவு வழங்கப் ட்டது. இவ்வவறளயில், ஒவ்பவாரு நாளும் 
ெவராஷுக்கு ஒரு வித்ைியாெ ான, விெித்ைிர ான வரவவற்பு வழங்கப் ட்டது. 
 ா ா அவறரத் ைவிர  ற்ை அறனவருடனும் வ சுவறை வழக்க ாகக் 
பகாண்டார்.  ா ா அவரிடம் எறையும் விொரிக்கவவா, அவறரப்  ார்க்கவவா 
இல்றல. ெவராஷ் உைர்வால்  ிகவும் காயப் ட்டவர் வ ாலத் வைான்ைினார்; 

ஆனால் எதுவும் பொல்லவில்றல.  ல நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா அவரிடம், 

"உங்களுக்கு ஏமதனும் பிரச்சிகனயா? எகதயாவது நிகனத்து 
வருத்தப்படுகிைரீ்களா?" என்று வகட்டார். 

அைற்கு ெவராஷ் இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், "நீங்கள் என்றன ஒவ்பவாரு 
 ைியமும் இங்வக அறழக்கிைரீ்கள் - என்றன  ண்டலியுடன்  ைிக்கைக்கில் 
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உட்கார றவக்கிைரீ்கள் - ஆனால் நீங்கள் என்றன ஒருமுறை கூடப் 
 ார்க்கவில்றல! என்றன முற்ைிலும் புைக்கைிக்கிைரீ்கள்!" 

"இந்தப் புைக்கணிப்கப நீங்கள் உணர்கிைரீ்களா?" 

"ஆ ாம்,  ா ா, நான்.." என்று ெவராஷ் உைர்ச்ெிவெப் ட்டுக் கூைினார். 
 ா ா உடவன  ைிலளித்ைார், "நாசிக் நகரில் அத்தகன வருைங்கள் 

நீங்கள் என்கனப் பார்க்க வராதமபாது நான் எப்படி உணர்ந்திருப்மபன் 
என்பகத இப்மபாது நீங்கள் புரிந்துமகாள்வரீ்கள்! நீங்கள் என்கனப் பார்க்க 
வராதகத நிகனத்து நான் எவ்வளவு மொசொக உணர்ந்மதன் என்று நீங்கள் 
எப்மபாதாவது நிகனத்தீர்களா? நான் உங்களிைம் கவனம் மசலுத்தாததால் 
நீங்கள் மவதகனப்படுகிைரீ்கள். என் ெீது கவனம் மசலுத்தாத உங்கள் மசாந்த 
ெருந்தின் சுகவ உங்களுக்கு எப்படிப் பிடிக்கும்?" 

ெவராஷ் கண்ைரீ் வழிய  ன்னிப்புக் வகாரி  ா ாவின் காலடியில் 
விழுந்ைார்.  ா ா அவறர எச்ெரித்ைார், "ஸமராஷ், நான் கூறுவகதக் 
கவனொகக் மகளுங்கள். நீங்கள் என்கனக் கண்டுமகாள்ளாெல் அல்லது 
என்னிைெிருந்து விலகிச் மசல்ல எவ்வளவுதான் விரும்பினாலும், நீங்கள் 
அவ்வாறு மசய்ய முடியாது - மெலும் நான் உங்ககள விடுவிக்கவும் 
முடியாது! நான் உங்களிைத்தில் இருப்பதுமபால, நீங்களும் என்னிைத்தில் 
இருக்கிைரீ்கள். நீங்கள் என்கன நம்பவில்கலமயன்ைால், உங்கள் 
சட்கைகயத் திைந்து பாருங்கள்!" 

ெவராஷ்  ின்னர் இவ்வாறு விவரித்ைார்: "இறை நான் பெய்வைன், அங்வக 
என் பவறுற யான  ார் ில்  ா ாவின் உருவம் இருந்ைது. இறைக் கண்டு, நான் 
அவருக்கு முன் ாக, ைறரயில் என் ைறலறய அடித்துக் கைைிவனன்; இரத்ைம் 
பவளிவயை நான்  யக்க ாவனன்.  ின்னர் என் ைறலறய அவர்  டியில் 
றவத்து, என்றன உயிர்ப் ித்து ஆறுைல் டுத்ைினார்." 

ெவராஷ் அன்ைிலிருந்து  ீண்டும் ைனது  றழய நிறலக்கு வந்ைார், 

வ லும்  ா ாவிடம் ைன்னால் முடிந்ைவறர அடிக்கடி பென்ைார். ெவராஷின் 
 றனவி விலூ, கைவருடன் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வருவைில்றல, ஏபனனில் அவர் 
அந்ை வநரத்ைில் ப ஹர்  ா ா  ீது ைனது  க்ைி உைர்றவக் காட்டவில்றல. 
ஆனால்  ல ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு, விலூ ைனது கைவரின் குருநாைறர 
வநெிக்கத் பைாடங்கினார். 

ப ஹர்  ா ா, 1933 டிெம் ர் 23 அன்று அரங்காவ்ம் கிரா த்ைிற்குச் 
பென்ைார். வாலு கிரா த்ைில் ைனது இல்லத்ைில் ைங்கி ஒவ்பவாரு நாளும் வ ல் 
 றலக்குச் பென்று ப ண்  ண்டலியுடன் இருப் து வழக்கம். குடும்  
குவாட்டர்ெில் ைங்கியிருந்ை வாலு,  ாருைி  ாட்டீல், ெகனின் குடும் த்ைினர் 
அறனவரின் இல்லங்களுக்கும்  ா ா விஜயம் பெய்ைார். 

 ா ா ஒருமுறை வாலுவிடம், "நான் ெண்ைலி குவாட்ைஸுக்குச் 
மசல்ல தினமும் இரண்டு முகை ெகலயிலிருந்து இைங்கி வந்து, மெலும் 
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இரண்டு முகை மெமல நைக்க மவண்டும். பாகதயில் வரிகசயாக நிழல் 
தரும் ெரங்கள் இருந்தால் எவ்வளவு நன்ைாக இருக்கும்" என்று குைிப் ிட்டார். 

வாலு  ிகவும் அக்கறையுள்ள, அர்ப் ைிக்கும்  னப் ான்ற   ிக்க 

ப ண் ைி, அன்வை, குறுகிய  ண் நிறைந்ை ொறலயின் இருபுைமும் 
 ரக்கன்றுகறள நட்டுப் வ ைத் பைாடங்கினார். ைண்ைரீ்  ற்ைாக்குறை 
காரை ாக  ரங்கறள வளரச்பெய்வது கடினம், ஆனால் வாலு இைற்காக, 

தூரத்ைிலிருந்து ைனது வைாள்களில் ைண்ைறீரச் சு ந்து வந்து  ரங்கறளப் வ ைி 
வளர்த்ைார். வாலுவின் ஆரம்பகால உகழப்பின் காரணொக, மெஹராபாத் 
ெகலகய மநாக்கி மசல்லும் பாகதயின் இருபுைமும் அமத நிழல் தரும் 
ெரங்கள் இன்றும் காணப்படுகின்ைன. வாலுவுக்கு வவறு எத்ைறனவயா  ைிகள் 
இருந்ைவ ாைிலும், இந்ை வவறலறயக் அவர் கருத்ைாகச் பெய்துவந்ைார்; இைனால் 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வரும் அறனத்து யாத்ரீகர்களுக்கும் இது ஒரு 
வரப் ிரொை ாக அற ந்துள்ளது. 

ப ஹரா ாத்ைில் ைண்ைரீ் ஒரு ெிக்கலான  ிரச்ெிறனயாக இருந்ைது, 

ரயில்  ாறைகளின் கீழ் புைிய குழாய்  ைிக்கும்  ைி டிெம் ர்  ாைத்ைில் 
பைாடங்கப் ட்டது. மூன்று வாரத்ைில் அறனத்து குழாய்களும் இறைக்கப் ட்டு, 

 றலயின் வ ல் உள்ள நீர்த்பைாட்டியில் டிெம் ர் 24 ஆம் வைைி  ிற் கலில், 

(றகயால் இயக்கப் டும்) இயந்ைிர  ம்ப் மூல ாக முைல் முறையாக 
வ ல் றலக்குத் ைண்ைரீ் ஏற்ைப் ட்டது; இது ஒவ்பவாரு நாளும்  ாட்டு வண்டி 
மூல ாக நீர் எடுத்துச் பெல்லும் கடின ான  ைிறய  ிச்ெப் டுத்ைியது. 

1933, டிெம் ர்  ாைம் முழுவதும், ப ஹர்  ா ா ைனது வ ற்கத்ைிய 
அன் ர்களுடன், ொஞ்ெி மூல ாக, வழக்க ான கடிைப்  ரி ாற்ைத்றைத் 
பைாடர்ந்ைார்; அவர்களுறடய ெில  ைில்கள் கீவழ வரு ாறு: 

டிசம்பர் 5 ஆம் வைைி, பாரிஸ் நகரிலிருந்து நான்னி எழுைியிருந்ைார்: 
உங்கறளப்  ற்ைிச் ெிந்ைிக்க முடிந்ைைில் நான்  ிகப் ப ரிய 

 ாக்கியவானாக இருக்கிவைன். உங்கள் ஒப்புைலுடன் நான் ஏைாவது பெய்ய 
முடியும் என்று  ிரார்த்ைறனச் பெய்கிவைன். எப்வ ாதும் உங்களுக்குச் வெறவச் 
பெய்வவை எனது  ிகப்ப ரிய  கிழ்ச்ெி. 

குயன்டின் பாரிஸிலிருந்து டிசம்பர் 7 ஆம் நாள் எழுைிய கடிைத்ைில்: 
கிைிஸ்து ஸ் எனக்கு உண்ற யானைாக உைரப் டுவது இதுவவ முைல் 

முறையாகும். நீங்கள் அப்வ ாது அற்புை ாக இருந்ைிருக்க வவண்டும் - இன்னும் 
அைிக அற்புை ாக இப்வ ாது இருக்கிைரீ்கள்!    

 நான் உங்களுடன் வந்து இறைய ைகுைியுறடயவனாக இருப் ைற்கு 
முன் ாக நான் நீண்ட தூரம் பெல்ல வவண்டும் என்று எனக்குத் வைான்றுகிைது; 

ஆனால் சூழ்நிறலகள் எப்வ ாதும் எனக்குச் ொைக ாக இருக்கின்ைன. நிகழும் 
ஒவ்பவான்ைிலும் உங்கள் உைவிக் கரங்கறள நான் காண்கிவைன். 

பாரிஸ் நகரம் - ருவாமனா, டிசம்பர் 9 ஆம் நாள் எழுைியிருந்ைார்: 
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நான் எப்வ ாதும் உங்கறளப்  ற்ைி நிறனக்கிவைன், எனது  ிரிய ான 
 ா ா, நான் உங்கறள நிறனக்கும் வ ாபைல்லாம்,  ாறை ெீராகி,  ாய ரூ ங்கள் 
 றைந்துவிடுகின்ைன.  ல ெிர ங்கள் இருந்ைாலும், அறனத்தும் ெிைந்ைறவ, 

நன்ற க்வக என்று எனக்குத் பைரியும். நீங்கள் விரும் ியறை  ட்டுவ  பெய்ய 
நான் ஏங்குகிவைன். நாம் அறனவரும்  ீண்டும் ஒன்ைாக இருக்கும்வ ாது 
எவ்வளவு அருற யாக இருக்கும்! 

அனிதா, ஸூரிச், டிசம்பர் 13: 

உங்கள் கடிைங்கள் எனக்கு அளவிலா  கிழ்ச்ெிறயத் ைருகின்ைன. நான் 
உங்கறள எப் டி வநெிக்கிவைன், என் இைய வைவவன. நீங்கள் இல்லாை 
இடத்ைிபலல்லாம் ஒன்றும் இல்றல, என் இையம் உங்களுக்காகத் பைாடர்ந்து 
கண்ைரீ் ெிந்துகிைது. நான் உங்கறளப் புரிந்து பகாள்ளவில்றல என்ைாலும், என் 
சுய ானது, உங்களில் மூழ்கிவிட்டது; எனக்கு எல்லாவ  நீங்கள்ைான். என்றன 
உங்களுடன் பநருக்க ாக றவத்ைிருங்கள். உங்கள் குழந்றை ைனது ைந்றை 
அருகில் இல்லா ல் ைவிக்கிைது. 

1933, டிசம்பர் 20 ஆம் நாள், லண்டனிலிருந்து வில் மபக்மகட் எழுைிய 
கடிைத்ைில்: 

உங்கறளயும் உங்களின் வலிந்து ஈர்க்கும் அன்ற யும் நாங்கள் 
எப்வ ாதும் உைர்கிவைாம், வ லும் இது எங்களின் மூல ாக ஒளிரச்பெய்து 
அறனவறரயும் அரவறைக்கப்  ிரார்த்ைறனச் பெய்கிவைாம். நான் வகட்க 
அல்லது ெிந்ைிக்க முடிகிை அறனத்ைிற்கும் வ லாக நீங்கள் என்றன 
ஆெீர்வைித்துள்ளரீ்கள். எல்லா இடங்களிலும் எல்வலாரிடமும் என் இையத்ைிற்கு 
நீங்கள் பவளிப் டுத்ைிய  ரிபூரை ான ஒன்றை நான் வைட முயற்ெிக்கிவைன். 
வ லும் அங்வக நீங்கள் ெிம் ாெனத்ைில் நிரந்ைர ாக அ ர்ந்துள்ளரீ்கள். 

ஐவராப் ாவிலிருந்து, மநாரினா, அனிதா, ஆண்ட்மர அமரான், ஓட்மைா 
ஹாஸ்-மஹய், மஹடி, வால்ைர் மெர்மைன்ஸ் ஆகிவயார் இந்ைக் கிைிஸ்துெஸ் 
ைந்ைிறய  ா ாவுக்கு அனுப் ினர்:  

கைந்த கால கிைிஸ்துகவ நிகனவில் மகாண்டு, இக்கால அவதார 
புருஷகர வாழ்த்தி வணங்குகிமைாம். 

கறடெியாக,  ா ா விரும்பும் ஒரு ெிைந்ை ெிறுவறனக் 
கண்டுபகாண்டைாக நிறனத்து ஜால் ாய், பகீரத்  ிவரம்ராஜ் ைிவாரிறய 
 ா ாவிடம் அறழத்து வந்ைார்.  கீரத்,  ார்வனர் கிரா த்றைச் வெர்ந்ை, ைாயாறர 
இழந்து வாழ்ந்ை,  த்து வயது ெிறுவன்,  ா ா அவறன  ிகவும் விரும் ினார். 
"நான் உங்களுக்குக் பகாடுக்கும் வவறலறயச் பெய்வரீ்களா?"  ா ா ெிறுவனிடம் 
வகட்டார். 

"நிச்ெய ாக," ெிறுவன்  ைிலளித்ைான். 
 ா ா, ஆைி ெீனியறர, அந்ைச் ெிறுவனின் ைந்றையிடம் அனுப் ி அவன் 

ஆெிர த்ைில் ைங்க அனு ைிறயப் ப ற்று வரு ாறு அனுப் ி றவத்ைார். 
ஒவ்பவாரு நாளும் ைனக்காக ஒரு  ண்  ாறனயில் குடிநீறர நிரப்பு ாறு 
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 கீரத்ைிற்கு  ா ா அைிவுறுத்ைினார், அவனும் அவ்வாவை பெய்யத் பைாடங்கி, 
பைாடர்ந்து 20 நாட்கள் அறைத் ைவைா ல் பெய்ைான், ஆனால் இந்ை இரு து 
நாட்களில்  ா ா ஒரு முறை கூட அந்ைப்  ாறனயிலிருந்து நீர் எடுத்துக் 
குடிக்கவில்றல. 21 ஆம் நாள்,  கீரத்  ண்  ாறனறய நிரப் வில்றல; ஆனால் 
 ா ா அன்று குடிப் ைற்குத் ைண்ைரீ் வகட்டார். 

 கீரத் “நான் இன்று  ாறனறய நிரப் வில்றல” என்று 
விளக்க ளித்ைான். 

ஏன் என்று  ா ா அவனிடம் வகட்க, அவன், "நான் அறை 20 நாட்கள் 
நிரப் ி றவத்வைன், ஆனால் நீங்கள் அைிலிருந்து ஒருமுறை கூடத் ைண்ைரீ் 
எடுத்துக் குடித்ைைில்றல. அைனால் என்ன  யன் என்று நிறனத்வைன்" எனப் 
 ைிலளித்ைான். 

"நான்  ாறனயிலிருந்து ைண்ைறீர எடுத்ைாலும், எடுக்காவிட்டாலும், 

உன்றனப் ப ாறுத்ைவறரயில் அைில் நீ பெய்ய வவண்டியது வவறு என்ன 
உள்ளது?" என்று வினவி  ா ா, "நான் உனக்குத் ைரும் எந்ை வவறலறயயும் நீ 
பெய்ய வவண்டும், நீ கவறலப் ட வவண்டியது இது  ட்டும்ைான்" எனக் கூைியது 
 கீரத்ைிற்கு ஒரு நல்ல  ாட ாக அற ந்ைது. அப்வ ாைிருந்து  ா ாவுக்குக் 
கீழ்ப் டிவது குைித்து வநர்ற யாக நடந்து பகாண்டான். 

 கீரத் ஒரு முறை ெிந்ைறனயில் ஆழ்ந்ைிருந்ை வவறளயில்,  ா ா 
அவனிடம், "நீ என்ன நிகனக்கிைாய்?" என வினவினார். 

"ஒன்று ில்றல" என்று  ைிலளித்ைான் அந்ைச் ெிறுவன். 
"ஓ, மவட்கப்பை மவண்ைாம், என்னிைம் மசால்லு."  

 "பொல்ல எதுவும் இல்றல,  ா ா." 
"ஒரு எறும்பின் எண்ணங்ககளக் கூை என்னால் அைிய 

முடியும்மபாது, உனது எண்ணங்ககள என்னால் அைிய முடியாதா?" என்று 
வகட்டார். 

அப்வ ாது  கீரத், “நான் என் ெவகாைரிறயப்  ார்க்க விரும்புகிவைன்” 
என்ைான். 

அைற்கு  ா ா  ைிலளித்ைார், "அப் டியானால், நீ ஏன் அறைச் 
பொல்லவில்றல? ெரி, மூன்று நாட்களுக்கு நீ பென்று வர எனது அனு ைிறய 
வழங்குகிவைன். பென்று வா" என்ைார். 

அஹ துநகரில் வாழ்ந்ை ருஸ்ைம் குஸ்ைாத் ஹைிைாரு,  ின்னர் ருஸ்தம் 
காக்கா என்று அன் ாக அறழக்கப் ட்ட அவர், அப்வ ாது, ஏைக்குறைய 25 வயது 
 ருவத்ைில், ஆைி ெீனியரின் ைந்றை கான்ொவஹபுடன் ப ஹர்  ா ாறவப் 
 ார்க்க 1925 ஆம் வருடத்ைிலிருந்து வந்து பகாண்டிருந்ைார். அந்ை வநரத்ைில், அவர் 
கான்ொவஹற  ப ஹரா ாத்ைிற்கு, காரில் அறழத்து வருவது வழக்கம்; 

அவருக்குக் கார் ஓட்டுவைில் ஓர் அலாைி ஆறெ, வவறு எைிலும் அவ்வளவு 
ஆர்வம் காட்டுவைில்றல. அடிக்கடி ப ஹரா ாத் வந்து பென்ைாலும், அவர் 
ப ஹர்  ா ா  ீது எந்ை விை ான ெிைப்பு கவனமும், அக்கறையும் 
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காட்டுவைில்றல;  ா ாவுக்கு 'ந ஸ்காரம்' கூட பெலுத்துவைில்றல; ஆனாலும் 
 ா ா அவறர அன் ாக விொரித்து வந்ைார்; ருஸ்ைம் காக்கா எந்ை விை ான 
ஈர்ப்ற யும் உைர்ந்ைைில்றல. அவர் ஒரு கண்டிப் ான  ார்ெி  ட்டு ன்ைி, 
பொராஸ்ட்ரிய  ரபுவழி பகாள்றககறளப்  ின் ற்ைாை ஒருவறர நம்புவது 
ைவறு என்று நிறனத்து வந்ைார். இந்ை நம் ிக்றகயால்  ல ஆண்டுகளாகியும் 
 ா ாவின் அன்பு, அவரிடம் எந்ைத் ைாக்கத்றையும் ஏற் டுத்ைவில்றல. 

1933 ஆம் வருடம்  ா ா ப ஹரா ாத்ைில் ைங்கியிருந்ைவ ாது, ருஸ்ைம் 
காக்கா  ீண்டும் ஒருமுறை கான்ொவஹற  ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து 
வந்ைார்; வந்ைவர் வழக்கம் வ ால் ஒதுங்கி இருந்ைார். இருப் ினும், இந்ை முறை 
 ா ா ருஸ்ைம் காக்காறவ ைனது அறைக்கு அறழத்ைார்.  ா ா ெிைிது வநரம் 
அற ைியாக அ ர்ந்ைிருந்து,  ின்னர் அவறர ஒரு புன்னறகயுடன்  ார்த்ைார். 
ருஸ்ைம் காக்கா  ா ாவின் கண்களில் ைனித்துவ ான ஒன்ைால் பவகுவாக 
ஈர்க்கப் ட்டார், அது அவறர  ிகவும் உலுக்கியது. வ லும் ைன்றனக் 
கட்டுப் டுத்ைிக் பகாள்ள முடியா ல் ருஸ்ைம் காக்கா  ா ாவின்  ாைங்களில் 
அடி ைிந்ைாா்; அவரால் அன் ின் ெக்ைிறய எைிர்க்க முடியவில்றல; இது 
 ா ாவுக்கு அவர் அளித்ை முைல் வைக்கம், அைன் ிைகு அவர் ைனது முழு 
வாழ்க்றகறயயும் ப ஹர்  ா ாவுக்காக  ட்டுவ  அர்ப் ைித்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவின் அரவறைப் ில் வந்ை  ின்னர், றவராக்கிய குைம் 
 றடத்ை பொராஸ்ட்ரியன் ருஸ்ைம் காக்கா முற்ைிலும்  ாைிவிட்டார். ஏழு 
ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு அவர் ெில்லா ஃ ட்வக என்ை ஒரு  ிரா ைப் 
ப ண்றைக் காைலித்துத் ைிரு ைம் பெய்து பகாண்டார். ெில்லாவின் ப ற்வைார் 
ஷஹாவன குடும் த்வைாடு நல்லிைக்கத்துடன் நண் ர்களாக இருந்ைனர். 
ெில்லா அவரது ஏழு வயைில், 1925 ஆம் வருடம்,  ா ா ப ௌனம் 
பைாடங்குவைற்கு முன்பு, காக்கா ஷஹாவன இல்லத்ைில் ப ஹர்  ா ா 
வ ெியறைக் வகட்டதுண்டு. ெில்லாவின் குடும் த்ைார்  ா ாவின்  ைிகளுக்காக 
அவர்கறள அர்ப் ைம் பெய்து வாழ்ந்து வந்ைனர். அவரது ைந்றை ஆஷ்ர  
 ள்ளிக்கூடத்ைில் ஆெிரியராகப்  ைி புரிந்ைார், ப ஹராஷ்ர ம் கறலக்கப் ட்ட 
 ின்னர், அைன் முன்னாள் அைி ர் டாக்வகஃ ால்கர் ெட்டப்  டிப்புக்காகச் பென்ைார்; 

 ா ா வவண்டிய நிைி உைவியும் வழங்கினார்.  

டாக்வக ப ஹரா ாத்ைில்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ை ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில் 
அவர்  ா ா  ற்றும் ஆைி ெீனியருடன் இருந்ைவ ாது, ஆைி ஓர் ஊைாரி என்று 
நறகச்சுறவயாகக் வகலி பெய்ைார். 

ஆைி அறை அவ ான ாகக் கருைி, கடின ான வார்த்றைகளால் 
உைர்றவ புண் டுத்தும் விைத்ைில்  ைிலளித்ைார். 

 ா ா, ஆைிறய டாக்வகயின் கால்களில் விழுந்து  ன்னிப்புக் வகாரு ாறு 
கட்டறளயிட்டார், ஆைியும் அப் டிவய பெய்ைார். 

 ா ா அப்வ ாது குைிப் ிட்டார், "மகாபத்கத விழுங்குவது ஒருவர் 
மசய்யக்கூடிய ெிக கதரியொன மசயல். அகதச் மசய்பவர் பணிவானவர்." 
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1933, டிெம் ர் 27 அன்று, ராம்ஜூ அப்துல்லாவின்  கன் ைாது  ா ாவின் 
றகயாளாகப்  ைியாற்ை ப ஹரா ாத் வந்ைார். ைாது  ா ாவால்  ிகவும் 
விரும் ப் ட்ட  ற்றுவ ார் இறளஞன். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில்,  ா ாவின் வாழ்க்றகறய அடிப் றடயாகக் 
பகாண்ட ஒரு ைிறரப் டத்றைத் ையாரிப் து  ற்ைி விவாைங்கள் நறடப ற்ைன, 

வ லும் இது குைித்து இந்ைியாவிலிருந்து வ ற்கு வநாக்கி  ல கடிைங்கள் 
 ரி ாைப் ட்டன. 

டிெம் ர் 28 ஆம் நாள், நாெிக்கிலிருந்து ருஸ்ைம், அதுவ ால 
டாக்வகஃ ால்கர், காவடக்கர் ஆகிவயார் வந்ைனர்.  ாவனக் ரஞ்ெி  ற்றும் 
பநௌவராஜி குடும் த்ைினர் 30 ஆம் வைைி ப ஹரா ாத்ைிற்கு விஜயம் பெய்ை 
அன்றைய ைினம்  ற்பைாரு கிரிக்பகட் விறளயாட்டுப் வ ாட்டியும் நறடப ற்ைது. 

1931 ஆம் ஆண்டில், ப ஹர்  ா ா அவரது முைல் வ ற்கத்ைிய நாட்டுப் 
 யைத்ைிற்குப்  ிைகு,  ிவர ாஷ்ர  ெிறுவன் ஆகா அலிறய மும்ற யில் ைங்க 
அனுப் ியிருந்ைார்; கடந்ை ஒரு வருடத்ைில் ஒரு முறை  ட்டுவ   ா ா அலிறயப் 
 ார்த்ைார்.  ா ா ஆெிர த்றை நாெிக் நகரிலிருந்து ப ஹரா ாத்துக்கு  ாற்ைிய 
 ின்னர், ஆகா அலி 1933 டிெம் ர் 31 ஞாயிற்றுக்கிழற   ா ாறவப்  ார்க்க 
வந்ைார். 

1934, ஜனவரி 3 ஆம் நாள் ஆைி ஜூனியர், டாக்வக, காக்கா ெின்வொர்கர், 

வ ார்கர் ஆகிவயார்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைனர். ஜனவரி 10 ஆம் வைைி,  ா ா, ஆைி 
ெீனியர், குல் ாய், குஸ்ைாஜி, ஆைி ஜூனியர் ஆகிவயாருடன் ெவராஷ் 
ெினி ாவில் ஒரு ைிறரப் டத்ைிற்குச் பென்ைார். மூன்று நாட்களுக்குப்  ிைகு 
 ா ா, ஆைி ெீனியர், ஆைி ஜூனியர், ொஞ்ெி, ெிது, பெயிலர்,  ாைிரி ஆகிவயாருடன் 
 ற்றுப ாரு ைிறரப் டம் ( எ  ர்டர்  ிஸ்டரி)  ார்க்கச் பென்ைார். ஜனவரி 18 
ஆம் நாள் டாக்டர் நீலுவும், 23 அன்று ப ஹராமும்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைனர். 

ஜனவரி 24 ஆம் நாள்,  ா ா வழக்கம் வ ால காறல எட்டு  ைிக்கு, கீழ் 
 றலக்குச் பென்று, ப ண்டுவிடம் ஏவைனும் பவற்ைிறலப் ப ாட்டலம் 
இருக்கிைைா என்று வகட்க, ப ண்டு ஒரு சுருக்க ான, விரும் த்ைகாை  ைிறல 
அளித்ைார்;  ா ா அவரின் கன்னத்ைில் வவக ாக அறைந்ைார். உடவன ப ண்டு, 
 ா ாறவ விட்டு பவளிவயை விரும்புவைாகக் கூைிப் புைப் ட ஆயத்ை ானார்; 

ஆனால்  ா ா அவறர ெ ாைானப் டுத்ைினார். 
ஜால் ாய் அன்று  ா ாவின் குடிலுக்கு முன்னால் அற ந்ை 

வைாட்டத்ைில் ஒரு நறகச்சுறவ நாடகத்றை இயக்கி, காட்ெிகள்  ட ாக்கப் ட்டன, 

ஆனால் வக ராவில் ைவறு நிகழ்ந்ைைால்  டம் ெரியாக வரவில்றல. 
ெவராஷ், ருஸ்ைம் இருவரும் ஜனவரி 26 ஆம் வைைி வந்ைவ ாது,  ா ா 

ைனது ைிறரப் ட ைிட்டத்றைப்  ற்ைி விவாைித்ைப்  ிைகு, ருஸ்ைத்துடன் நாெிக் 
பென்ைார்.  ா ாவின் ஆன் ீக ைிறரப் டத்ைிற்கு நிைியளிப் ைில் ொத்ைிய ான 
உைவிக்காக, ெர் றஹைரிக்கு கடிைம் எழுது ாறு ொஞ்ெிக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 
ைிறரப் ட  ைிகள் குைித்து வநாரினாவிட ிருந்து வந்ை கடிைத்றை  ா ா 
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முன்னிறலயில் ( ிப்ரவரி 4 அன்று) வாெித்ைவ ாது, "மநாரினா ஒரு சிைந்த 
வககயான பக்தர் - எனக்காக எதுவும் மசய்ய தயங்காதவர்" என்று  ா ா 
கருத்துத் பைரிவித்ைார். 

 ா ாவின்  ிைந்ைநாள் விழாவுக்காக இந்ைியாவுக்கு வரவிருந்ை நான்னி, 
ராவனா, ருவாவனா மூவறரயும் இந்ை வநரத்ைில் வரவவண்டாம் என அைிவுறுத்ைி, 
பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ப் ட்டது. அைற்குப்  ைிலாக,  ா ா இந்ை நிகழ்ச்ெிறய 
 ைராெில் நடத்ைத் ைிட்ட ிட்டிருந்ைார். 

1934, ஜனவரி 28 ஆம் நாள், ஃ ிரீனி  ாெி ைனது  கன் வகக்கியுடன் 
ைிடீபரன ப ஹரா ாத் வந்ைார்; அப்வ ாது அவர் புற்றுவநாயால்  ாைிக்கப் ட்டு, 

அவரது நிறல குைித்து  னம் வருந்ைினார். ைன்றன ஆெிர த்ைில் ைங்க 
றவக்கு ாறு  ா ாவிடம் வவண்டினார். ஆைி ெீனியர் அவர்கறள குஷ்ரு 
குவாட்டர்ஸீக்கு அறழத்துச் பென்ைார்; நாெிக் நகரில் வாழ்ந்துவந்ை 
ைவ்லத் ாய்க்கு இந்ைத் ைகவல் பைரிவிக்கப் ட்டது. ஆைி ைிரும் ி வரும் 
வவறளயில் ரூெி  ாப் ின்  கள்களான ெில்லா, வகாபஹர், வகட்டி ஆகிவயாறர 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழத்து வந்ைார். அடுத்ை நாள் ரூெி  ாப், ெவராஷ்  ற்றும் 
விலூ மூவரும்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா ஜனவரி  ாைம்  ல முறை அரங்காவ்ம் கிரா த்ைிற்கு 
விஜயம் பெய்ைார்; வழக்கம் வ ால, கிரா வாெிகளின் அவரவர்  ிரச்ெிறனகறள 
ஒவ்பவான்ைாகக் வகட்டுத் ைீர்த்து றவத்ைார்.  ாருைி  ாட்டீலின் புைிய 
இல்லத்ைின் கட்டு ான இடத்றையும் அவர்  ார்றவயிட்டார். வாரத்ைிற்கு ஒரு 
முறை ஒரு ைிறரப் டம்  ார்க்க,  ா ா ெவராஷ் ெினி ாவுக்குத் ைவைா ல் 
பெல்வது வழக்க ாகிவிட்டது. 

அந்ைக் காலகட்டத்ைில் ஒவ்பவாரு நாளும், ப ஹரா ாத்ைில்  ா ா 
 ண்டலியுடன் கிரிக்பகட் விறளயாட்டில்  ங்பகடுத்ைார். ஜனவரி 30 ஆம் நாள், 

கிரிக்பகட்  ந்து அவறர  ார் ில் ைாக்கியவ ாது டாக்டர் நீலு  ா ாவுக்குச் 
ெிகிச்றெ அளித்ைார்.  ிப்ரவரி 2 ஆம் நாள்,  று டியும்  ா ா  ிற் கல் ஐந்து 
 ைிக்கு கிரிக்பகட் விறளயாடிய  ின்னர்,  ைிபனாரு  ண்டலியுடன் ெவராஷ் 
ெினி ாவுக்குச் பென்ைார், அங்கு அவர் '20,000 ஈயர்ஸ் இன் ெிங்-ெிங்' என்ைத் 
ைிறரப் டத்றைப்  ார்த்ைார்; அைில் ( ா ாவுக்கு  ிகவும்  ிடித்ை ான) ஸ்ப ன்ெர் 
ட்வரெி  ற்றும் ப ட் வடவிஸ் நடித்ைிருந்ைனர். ஃவ ற்ைி ஆர் க்கிளின் ' ஸ்ெிங் 
அரவ்ண்ட்' நறகச்சுறவ ைிறரப் டத்றையும்  ார்த்ைார்.  

டாக்டர் படன்னிங், அவரது  றனவி, ஒரு இந்ைிய  ருத்துவர் டாக்டர் 
கரல்கர்  ற்றும் 'றடம்ஸ் ஆப் இந்ைியா'வின் நிரு ர் ஆகிவயார் ஜனவரி 27 ஆம் 
நாள் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து, குழந்றைகளுக்காக நடத்தும் இலவெ 
 ருத்துவ றனக்கு நன்பகாறட வகாரினர். அவர்களின் முயற்ெிகளுக்கு 
ஆைரவாக  ாைத்ைிற்கு ரூ. 25 அனுப்   ா ா ஒப்புக் பகாண்டார்; வந்ைவர்கள்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைனர். 
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1934,  ிப்ரவரி 3 ஆம் நாள்,  ா ா, ஆைி ெீனியர், விஷ்ணு, டாக்டர் நீலு 
ஆகிவயாருடன் 'அப ரிக்கன்  ிஷன் குழந்றைகள்' நலச் ெங்கத்ைிற்குச் பென்ைார். 
 ா ா அறைச் சுற்ைிப் ார்த்து, குழந்றைகறளக் குளிக்க றவத்து, உைவளிப் றைப் 
 ார்றவயிட்டார்.  ா ாவுக்கு  ாறல அைிவித்து குழந்றைகளுடன் அவரது 
புறகப் டமும் எடுக்கப் ட்டது. 

ப ஹர்  ா ா, அைன்  ின்னர் ரூெி  ாப், வகார்பஷத் அவர்களின் 

இல்லத்ைிற்கு விஜயம் பெய்ைார்.  
வகாலாப்பூரின் ைீக்ஷித் அன்று  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். அடுத்ை நாள், 

ஜால் ாய் அருகிலுள்ள கிரா த்ைிலிருந்து இளம் நடனக் கறலஞர் ஒருவறர 
அறழத்து வந்ை வவறளயில், ஆைி ெீனியர் ஹார்வ ானியம் இறெக்க ஆைி 
ஜூனியரின்  க்கவாத்ைியத்துடன் நிகழ்ச்ெி, ெிைப் ாக நறடப ற்ைது. 
  ிப்ரவரி 5 ஆம் நாள் ைிரு ைி ஷஹாவன  ா ாவிடம் வந்து 

அஹ துநகரில் உள்ள ைனது இல்லத்ைிற்கு விறரவில் விஜயம் பெய்வைாக 
உறுைிப ாழி வாங்கிய  ின்னவர ைிரும் ிச் பென்ைார்.  

காவள ா ாவின்  ரு கன்,  ஞ்ச்கைியில் வாழும் ராவ்ொவஹப் 
 ண்டிட் அவரது குடும் த்துடன்  றுநாள் வந்ைார். ெவராஷ்  ா ாறவப்  ார்க்க 
 ிப்ரவரி 10 ஆம் நாள் ஃ ிரீனி  ாெிறயயும் அறழத்து வந்ைார். ைனது வநாறயப் 
 ற்ைிக் கவறலப் டா ல், ெவகாைரி ைவ்லத் ாயுடன் இரண்டு  ாைங்கள் 
நாெிக்கில் ைங்கும் டி  ா ா கூைினார். 

 ிப்ரவரி 11 அன்று, நவல், ஃப ராம், பெயிலர் மூவரும் நாெிக்கிலிருந்து 
வந்து  ா ாறவச் ெந்ைித்ைனர்.  ா ா, 13 ஆம் வைைி இரண்டு முறை 'இைய ைறெப் 
 ிடிப் ால்' அவைியுற்ைார்.  றுநாள் அைிகாறலயில், ெிைிது வநரம் நடந்ை  ின்னர், 

அவர் நன்ைாக உைர்ந்து, வைநீர் அருந்ை விரும் ினார். ஆனால் ெிது இன்னமும் 
 ால் எடுத்து வராைைால்  ா ா அவரிடம் வருத்ைத்றைத் பைரிவித்ைார். 

1934,  ிப்ரவரி 15 அன்று, புவாொவஹப் ப ர்ெியாவிலிருந்து ப ஹரா ாத் 
ைிரும் ி வந்ைார். கடந்ை ஆண்டு அவர் ைிடீபரன நாெிக்கிலிருந்து பவளிவயைியது 
 ண்டலிக்கு ப ரும் ெிர த்றை ஏற் டுத்ைியது, எனவவ அவர் ைிரும் ி வந்ைவ ாது 
ஒருவரும் அவறரக் கண்டுபகாள்ளா ல், வ ெவு ில்றல. அவர் ெர்க்கிள் 
ெினி ாவில் பெய்து வந்ை  ைி அறனத்றையும் அப் டிவய குழப் த்ைில் 
விட்டுச்பென்ைார், இது  ண்டலியிறடவய கெப் ான உைர்றவ வ லும் 
அைிகரித்ைது. புவாொவஹப் அவரது ைனிப் ட்ட விருப் ப் டி, ப ஹர்  ா ாவின் 
ப யர், புகழ்  ற்றும் வ ாைறனகறள ப ர்ெியாவில்  ரப்பும்  ைிறயச் 
பெய்துவந்ைார். ஆனால்  ா ா ஒருவ ாதும் அவறர அங்குச் பெல்லும் டிக் 
கூைவில்றல, வ லும் ைனது ப ாறுப்புகறள நாெிக்கில் அப் டிவய 
விட்டுச்பென்ைறையும் அவர் விரும் வில்றல.  ா ா அவறரச் ெந்ைித்து  ீண்டும் 
 ண்டலியுடன் இருக்கு ாறு கூைினார். புவாொவஹப்  றுத்ைதும்,  ா ா அவறர 
நாெிக் பென்று பெயிலருடன் இறைந்து வைநீர் கறட நடத்ைவும், ஒரு புைிய 
உைவகம் ைிைக்கவும் அைிவுறுத்ைினார். ஆகவவ,  ா ாவுக்குக் கீழ்ப் டிந்ைாலும், 

இையத்ைில் அவர், ப ஹர்  ா ாவின் ைர் ாரிலிருந்து விலக்கப் ட்டு, ெிறைவாெம் 
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இருப் துவ ால் உைர்ந்ைார். ெிைிது காலத்ைிற்குப்  ிைகு, புவாொவஹப் பூனாவில் 
ைனது உறைவிடத்றை அற த்து, அங்வக உைவகம் ஒன்றை நடத்ைிவந்ைார். 
அைற்குப்  ிைகு அவர்  ா ா  ற்றும்  ண்டலியுடன் வாழவில்றல என்ைாலும், 

 ா ாவுடன் பநருங்கிய பைாடர் ில் இருந்து, அவ்வப்வ ாது ப ஹரா ாத்ைிற்கு 
வந்துபெல்வறை வழக்க ாகக் பகாண்டார். 

ப ஹர்  ா ாவின்  ிைந்ைநாறளச் ெிைப் ிப் ைற்காக அவர்  ைராெுக்கு 
வருவது குைித்து ெிைிது கால ாக, குைிப் ாக, ெம் த் ஐய்யங்கார் ஆர்வ ாக 
இருந்ைார். அறழப்ற  ஏற்று,  ா ா 1934,  ிப்ரவரி 16  ைிய வவறளயில் 
அஹ துநகரில் இருந்து வடாண்ட் ரயில் நிறலயத்ைிற்குப் வ ருந்ைில் 
புைப் ட்டார்; ஆைி ெீனியர், ொஞ்ெி, நவல், ப ண்டு, பெயிலர், ெிது, ைாது, ருஸ்ைம், 

ராம்ஜூ, றெயத் ொவஹப் ஆகிவயாரும்  ா ாவுடன் ரயிலில் புைப் ட்டுச் 
பென்ைனர். 

 ிப்ரவரி 17 ஆம் நாள்  ிற் கலில் ஐய்யங்கார் குடும் த்ைினர்,  ற்றும் 
 லர்  ிக்க  கிழ்ச்ெியுடன்,  ாரம் ரிய ெடங்கு முறைகளுடனும்  ா ாறவ 
வரவவற்ைனர். ரயில் நிறலயத்ைில் புறகப் டங்கள் எடுக்கப் ட்டன.  ா ா  ின்னர் 
 ைராெின் புைநகர்ப்  குைியான றெைாவ ட்றடயில் அற ந்ை ஐய்யங்காரின் 
இல்ல ான மெஹர் பவனுக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார், அங்கு அவர் ைனது 
முந்றைய வருறகயின் வ ாதும் ைங்கியிருந்ைார். 

அன்று  ாறல, ஐய்யங்காரின் குழந்றைகள்  ா ாறவச் சுற்ைி அவருடன் 
விறளயாடினர். அவர் ( ா ா) குழந்றைகறள  ிகவும் வநெிப் வர் என்று யாவரா 
கிசுகிசுப் றைக் வகட்ட  ா ா, "ஆம், ஏமனன்ைால் நானும் குழந்கததான். ஒரு 
குழந்கதயாக ொைிய பிைகுதான் நான் அகதக் கண்டுபிடித்மதன். ஒருவர் 
குழந்கதயாக ொறும் வகர, ஒரு சிைிய அளவிலான ஆன்ெீக அனுபவத்கத 
அகைய முடியாது; குழந்கதயாக ொைிய அடுத்த கணமெ, ஒருவர் 
ஆனந்தத்கத அனுபவிக்கிைார்! எண்ணங்கள், வார்த்கதகள் அல்லது 
மசயல்கள் எதுவும் அவகரக் கவகலக்குள்ளாக்குவதில்கல.” 

"அைியாற யின் காரைம் என்ன?" கூட்டத்ைில் ஒருவர் வினவினார். 
"ஒருவரின் அைியாகெக்கான காரணம் பரிணாெ வளர்ச்சியில் 

உருவாகும் ெனப்படிவங்களின் விகளவாகும்; ெனிதகுலத்தின் கூட்டு 
அைியாகெயின் காரணம், ஆதிமுதலான இகைவனின் மவளிப்பாைாகும். 

"அகனத்தும் அளவிறுதியற்ைது. இகை உணர்வில், 

வகரயறுக்கப்பட்ைது எதுவும் இல்கல. ஆனால் நீங்கள் தனித்தனியாக 
இருகெத் தன்கெயிலிருந்து விடுபைாத வகர, அகத அனுபவித்தாக 
மவண்டும். இகவ அகனத்திற்கும் மூல காரணம் அன்பு; அன்பு என்ை ஒன்மை 
ஒன்றுதான். அன்பு இல்லாத எல்லாமெ பரிதாபகரொனது. அன்பு என்பது 
கைவுள், உண்கெயானது. காெம் என்பது குதர்க்கொன காதல்; எனமவ அது 
உண்கெயற்ைது." 

"இதுைான் நீங்கள் எங்களுக்கு வழங்கும் பெய்ைியா?" 
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"ஆம். இது உங்களுக்கு ெட்டுெின்ைி முழு உலகிற்கும் நான் 
வழங்கும் மசய்தி." அறனவரும் இறைந்து  ரி ாைப் ட்ட உைவுக்குப்  ிைகு, 

 ா ா இரவு 10  ைிக்கு ஓய்வு ப ற்ைார். 
ப ஹர்  ா ாவின் 40 வது  ிைந்ை நாள், 1934,  ிப்ரவரி 18 அன்று 

ஞாயிற்றுக்கிழற  பகாண்டாடப் ட்டது. ஆரத்ைி,  ஜறனப் ாடல்கள், ைரிென 
நிகழ்ச்ெிகள் அறனத்தும் காறல 7  ைிக்கு நறடப ற்ைன. ஒரு ெில ைனிப் ட்ட 
வநரடி வ ட்டிகளும்  ைிய இறடபவளியில் வழங்கப் ட்டன;  ீண்டும்  ாறல 5 

முைல் 6 வறர நடந்ை ஒரு ெிைந்ை  ாடகரின் இறெநிகழ்ச்ெிக்குப்  ிைகு திவான் 
பகதூர் மெ. மவங்கை நாராயண நாயுடு ைறலற யில் ப ரிய ப ாதுக் கூட்டம் 

ஒன்று நறடப ற்ைது; அைில்  ா ாவின் வாழ்க்றக  ற்றும் பெய்ைிகள் குைித்ைப் 
 ல உறரகள் வழங்கப் ட்டன. 

இந்ை விழாவுக்காக ப ஹர்  ா ாவின் ெிைப்பு உறரறய ருஸ்ைம் 
வழங்கினார்: 

நீங்கள் கலந்துமகாள்ளும் அகனத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் தனிப்பட்ை 
முகையில் பங்மகற்க, நாட்டின் ஒரு பாகத்திலிருந்து ெற்மைான்றுக்கு நான் 

வருவதற்கான காரணம் உங்கள் அன்பு ஒன்றுதான்; இது, தவிர்க்கமுடியாெல் 
என்கன உங்களிைம் ஈர்த்தது. அன்பு ஒரு வலிகெெிக்க சக்தி; இது 
தன்னலெற்ை மசகவயின் இலட்சியத்கத நகைமுகைக்குக் மகாண்டுவருவது 
ெட்டுெல்லாெல், ஒருவகரக் கைவுளாக ொற்றும். 

இரவு உைவிற்குப்  ிைகு, ஜார்ஜ் டவுனில் நறடப ற்ை ஒரு ெிைிய 
விழாவில்  ங்பகடுக்க  ா ா ஒப்புக் பகாண்டார்; அங்கு ஆரிய ெ ாஜ் (ஒரு ைீவிர 
வைெியவாை இந்து அற ப்பு) இயக்கத்றைச் ொர்ந்ை ஒருவர்  ா ாறவப்  ற்ைிப் 
வ ெினார்.       

 ெம் த் ஐய்யங்காருக்கு லட்சுெி, ொனகி என்ை இரண்டு  கள்கள் 
இருந்ைனர். லட்சு ியின் வவண்டுைலின் வ ரில்,  ா ா ெிவ ப ரு ாறனப் வ ாலும், 

ஜானகியின் விருப் த்ைிற்கிைங்க  ின்னர்  ா ா கிருஷ்ைராகவும் உறடகள் 
அைிந்து புறகப் டங்கள் எடுக்கப் ட்டன. ப ஹர்  ா ா இரண்டு  க்ைர்களின் 
விருப் ங்கறளயும் நிறைவவற்ைினார்; அவர்  த்ைியில் அறனவரும்  ிகவும் 
 கிழ்ச்ெியாக இருந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ாவின் இந்ைக் குறுகிய  ைராஸ்  யைத்ைின் வ ாது,  ா ா 
ஐய்யங்கார் குடும் த்ைினருக்கு ொகயறயப்  ற்ைி விளக்கம் அளித்ைார்: 

ஒரு நபர் ஆழ்கைலிலிருந்து முத்துெணிகய எடுக்க விரும்பினால், 

அவர் ககரயில் அெர்ந்துமகாண்டு அகத மெமல வருொறு குரல் 
மகாடுக்கக்கூைாது. அவர் உண்கெயிமலமய முத்துெணிகய எடுக்க 
விரும்பினால், கைலின் ஆழ்பகுதியில் மூழ்குவதற்கு தனது கடினொன 
முயற்சிகய மெற்மகாள்ள மவண்டும். 

இப்வ ாது, கடலின் நீறர  ாறய என்றும் முத்து ைிறயக் கடவுள் 
என்றும் றவத்துக் பகாள்ளுங்கள். ஆன் ீக நியைிப் டி, மூழ்கு வர் ஈர ாகவவா 
அல்லது மூழ்கும் வ ாது ஒரு துளித் ைண்ைறீரத் பைாடவவா கூடாது என் து 
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அவெியம்! இைன் ப ாருள் என்னபவன்ைால், அவர் முத்து ைிறய மூழ்கடித்துப் 
ப றுவது ொத்ைியம், ஆனால் அந்ை முயற்ெியில் ஒரு துளித் ைண்ைறீரக் கூடத் 
பைாடக்கூடாது. ஆன் ீக விஷயங்களின் இந்ைச் ொத்ைிய ற்ை அம்ெம் 
உண்ற யில் நீரில் மூழ்கும் ஒருவறர இந்ைப்  ரிசுக்குத் ைகுைியுறடயவராக 
ஆக்குகிைது. 

தண்ணகீரத் மதாைக்கூைாது என்பதற்காக, நீரில் மூழ்குபவர் முழு 
நீச்சல் உகைகய அணிய மவண்டும்; அப்மபாதுதான் அவர் ஈரொகாெல் 
முத்துெணிகய எடுத்துவர முடியும். 

வ ற்கூைியவற்றை ஆன் ீக கண்வைாட்டத்ைில்  ார்க்கும் வ ாது, கடல் 
நீறர  ாறய எனவும், முத்து ைிறயக் கடவுள் என்றும், மூழ்கும் ஒருவறர, 

வைடு வராகவும், முழுநீள நீச்ெல் உறடறய அன் ாகவும் அல்லது உலறகத் 
துைக்க ஆர்வமுள்ளவராகவும், கடற்கறரயில் அல்லது  டகில் இருந்து 
இயந்ைிரத்றை இயக்கும் ஒருவறர, ெத்குருவாகவும் எடுத்துக் பகாள்ளுங்கள். 
இயந்ைிரத்றைக் றகயாளும் ெத்குருவின் உைவியின்ைி, ஒருவர் கீவழ இைங்கி 
முத்து ைிறய எடுப் து என் து ொத்ைிய ில்றல, அைாவது  ாறயயில் மூழ்கி 
இருக்கும்வ ாது  ாறயயின்  ிடியிலிருந்து ைன்றன விடுவித்துக் பகாள்வது 
ொத்ைிய ற்ைது.        

 ஒரு ெனிதன் தனது உலக கைகெககளச் மசய்து, ெகனவி ெற்றும் 
குழந்கதயுைன் ஒரு வடீ்கைப் பராெரிக்கலாம். ஆனால் அமத மநரத்தில், 

என்னவானாலும் அவர் எல்லாவற்ைிலும் பற்ைின்ைி இருக்க மவண்டும்; அதன் 
அர்த்தம், அவர் தன்னுைன் மநருங்கியவர்கள் ெற்றும் அன்பானவர்களிைம் 
தனது கைகெககளப் புைக்கணிக்க மவண்டும் என்ைல்ல, ஆனால் அவருக்கு 
அதில் எந்தவிதொன பற்றும் இருக்கக்கூைாது. இந்தப் மபனா உங்களுகையது 
என்பகத நீங்கள் அைிவரீ்கள், அகதப் பயன்படுத்துகிைரீ்கள். ஆனால் நீங்கள் 
அகத இழக்க மநரிட்ைால், அகதப் பற்ைி கவகலப்பைாெல் பற்ைின்ைி பிரிந்து 
இருக்க மவண்டும். 

இகை உணர்வின் அர்த்தம் விடுதகல - ொகயயின் 
அடிகெத்தனத்திலிருந்து விடுதகல. ஆனால் அதிலிருந்து மவளிமய வர 
ஒருவர் ொகயயில் இருந்தாக மவண்டும். எனமவ ொகயயில் இருங்கள், 

ஆனால் அதில் சிக்கிக் மகாள்ளாதரீ்கள். அதன் தந்திர வகலகளில் 
ொட்டிக்மகாள்ளாெல் விலகி இருங்கள். 

ப ஹர்  ா ா  ிப்ரவரி 19 ஆம் நாள், மும்ற  எக்ஸ் ிரஸ் ரயிலில் 
 ைராெிலிருந்து புைப் ட்டு  றுநாள் வஷாலாப்பூர் வழியாக ப ஹரா ாத்றை 
வந்ைறடந்ைார்; அங்கு காவடக்கர், குைாைாய் இருவரும் ரயில் நிறலயத்ைில் 
 ா ாறவ வரவவற்று ைரிெனத்றைப் ப ற்றுக்பகாண்டனர். றெயத் ொவஹப், 

நவல், கிஷன்  ற்றும் ருஸ்ைம், ஃப்ரீனி இருவரும் (ெில நாட்கள் ப ஹரா ாத்ைில் 
ைங்கி)  ின்னர் நாெிக் புைப் ட்டனர். 

ப ஹரா ாத்ைில் வாழ்ந்து வந்ை குல் ாயின்  கள் டாலி இன்னும் 
ப ரிய அளவில்  னச்வொர்வுடன் காைப் ட்டார். ஒரு  ாற்ைத்ைிற்காக, 
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 ிலா ாயுடன் கராச்ெிக்கு அனுப் ி றவக்க  ா ா விரும் ினார், ஆனால் டாலி 
அறை ஏற்றுக்பகாள்ளா ல்  ா ாவின் குடிலில்  ல  ாைங்கள்  ால்  ட்டுவ  
அருந்ைி ைனிற யில் இருப் றைவய விரும் ினார். 

1934,  ிப்ரவரி 25 அன்று, நவல், ைீனா ைலாட்டி  ற்றும் (நாெிக் நகரில் 
வாழும்) ஐய்யங்கார், அவரது  றனவியும்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர். 
ஒவ்பவாரு இரவிலும் தூங்குவைற்கு முன், மூன்று நி ிடங்கள் கண்கறளத் 
ைிைந்து இருளில் உற்று வநாக்கும் டியும், ஏவைனும் வண்ைங்கள் பைன் ட்டால் 
அல்லது அொைாரை அனு வங்கள் வநர்ந்ைால்  ா ாவுக்குத் பைரிவிக்கு ாறும் 
ஐய்யங்காருக்கு அைிவுறுத்ைினார். அன்று  ைியம் அறனவரும் நாெிக் ைிரும் ிச் 
பென்ைனர். 

டாக்டர் கனி, அப்துல் ையாப் இருவரும் இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து  ா ாவுடன் ைனித்ைனியாக வ ச்சுவார்த்றை நடத்ைினர். 
டாக்டர் கனி ைனது உத்ைரவுகறள  ீறுவது குைித்து  ா ா அவரது அைிருப்ைிறய 
பவளிப் டுத்ைினார் (ஒருவவறள  து அருந்ைா ல் இருப் து  ற்ைி). "நீங்கள் 
என்கனத் மதால்வியகையச் மசய்துவிட்டீர்கள், ஆனால் நான் உங்ககள 
அவ்வாறு மசய்யொட்மைன்" என்று  ா ா கூைினார். டாக்டர் கனி ைிரும் ிச் 
பென்ை  ின்னர்,  ா ா அவருக்கு இவ்வாறு எழுைினார்: "நீங்கள் விரும்பினால் 
எனக்குக் கீழ்ப்படியாெல் இருங்கள். ஒன்கை ெட்டும் நிகனவில் 
மகாள்ளுங்கள், எந்தச் சூழ்நிகலயிலும் நான் உங்ககள ஒமர ொதிரியாக 
மநசிக்கிமைன். எனக்கு நீங்கள் இன்னமும் அமத பகழய ைாக்ைர்தான், இந்தப் 
பிரபஞ்சத்தின் திைவுமகாகல கவத்திருக்கும் உங்கள் மதாழன்." 

 ார்ச் 8 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா, ஆைி ெீனியர், ருஸ்ைம், பெயிலர் 
ஆகிவயாருடன் நாெிக் பென்ைார்.  ா ா ஃ ிரீனி  ற்றும் குழந்றைகறளச் 
ெந்ைித்ைார்;  றுநாள்  ிற் கல் ைிரும்புவைற்கு முன்பு ெர்கிள் ெினி ா, ைலாட்டி, 

எட்வக ஆகிவயாரின் இல்லங்களுக்கு விஜயம் பெய்ைார். ப ஹரா ாத் 
ைிரும்புவைற்கு முன்பு, ெவராஷ் ெினி ாவில் 'கிங் காங்' ைிறரப் டத்றையும் 
 ார்க்கச் பென்ைார். 

இக்காலகட்டத்ைில், காவள  ா ாவின்  றனவி ஜானகி இைய வநாயால் 
கடுற யாகப்  ாைிக்கப் ட்டிருந்ைார். 1934,  ார்ச் 13 ஆம் நாள்  ா ா அவறரப் 
 ார்க்க, குடும் க் குவாட்டர்ெுக்குச் பென்ைார்.  ா ாறவப்  ார்த்ை  கிழ்ச்ெியில், 

அவர் வலிறய  ைந்துவிட்டார். "நீங்கள் நாகள விடுவிக்கப்படுவரீ்கள். 
கவகலப்பை மவண்ைாம்" என்று  ா ா உறுைியளித்ைார். அந்ைப் ப ண் ைி 
அடுத்ை நாள் அைிகாறலயில் இறை  னிைனால் நிரந்ைர ாக விடுவிக்கப் ட்டார். 
 றனவியின்  ரைத்ைிற்குப்  ிைகு, காவள ா ா ஆண்  ண்டலியுடன் வாழ்நாள் 
முழுவதும் வாழ்ந்து வாழ்ந்ைார். 

 ார்ச் 21 அன்று  ார்ெி புதுவருட ைினம் பகாண்டாடப் ட்டது. இறை 
ஒட்டி அடுத்ை ஒரு வாரத்ைில் குல் ாய், ப வ ா, ப ஹராம், ொஞ்ெி,  லீா ாய், 

ெில்லா, ப ய்லி ஆகிவயார் ப ஹரா ாத் வந்ைனர். 
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 ினூ வ ாவஹாவாலா நாெிக்கிலிருந்து ஏப்ரல் 3 ஆம் நாள் வந்ைவர், 

 ா ாவின் உைவியுடன் வவறல கிறடக்கும் வறர ப ஹரா ாத்ைில் 
ைங்குவைாகத் ைிட்ட ிட்டார். காக்கா ெின்வொர்கரும் 8 ஆம் நாள் ப ஹரா ாத் 
வந்ைார்.  ா ாவின் வ ற்கத்ைிய  யைம்  ற்றும்  ல நடவடிக்றககளுக்கு ப ரிய 
அளவில் நிைி உைவி பெய்ைார். நவல், ரூ ா ாய், அொர் ொவஹப் ஆகிவயாரும் 
 ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர். 

1934,  ார்ச், ஏப்ரல், வ   ாைங்களில் பைாறலத்ைந்ைிகள் அங்கும் இங்கும் 
 ைந்ை வண்ைம் இருந்ைன, இது ப ஹர்  ா ாவின் அடுத்ை வ ற்கத்ைிய  யைம் 
 ற்றும் ைிறரப் டம் ையாரிப் து குைித்ை முன்வனற்ைத்றைப்  ற்ைிய பெய்ைிகறள 
உள்ளடக்கியைாக அற ந்ைது. வநாரினாவின் முைல் கைவர், ைிறரக்கறை 
எழுத்ைாளர் கார்ல் வால்மொல்லர்,  ா ாவின்  டத்ைிற்கான கறை வென 
இயக்கத்ைில்  ைியாற்ைத் ையாராக இருப் ைாக  ாரிெிலிருந்து வநாரினா 
 ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைார்.  ின்னர் வநாரினா,  ா ாறவச் ெந்ைிக்க விரும் ிய 40 
வயைான ஹங்வகரிய ையாரிப் ாளர் மகப்ரியல் பாஸ்கலுைன் (பஜர் னியில் 
வ க்ஸ் பரய்ன்ஹார்ட்டுடன் ைிறரப் டங்கறள ையாரித்ைவர்) ைனது பைாடர்பு 
குைித்தும் எழுைி இருந்ைார்: "உங்கறளச் ெந்ைித்து இறை உைர்றவ அறடயும் 
வநாக்கத்ைில்  ாஸ்கல் எந்ைபவாரு ைியாகத்றையும் பெய்ய உள்ளார்!"  ார்ச் 13, 

19 ஆம் நாள்  ா ா  ீண்டும்  ைில் கடிைம் எழுைினார்: 
கார்ல் வால்ப ால்லரிடம் அவரது அற்புை ான கற் றனறயப் 

 யன் டுத்ைி, இரண்டு காட்ெித் பைாகுப்புகறள எழுைச் பொல்லுங்கள் - ஒன்று 
எனக்கு  ற்பைான்று ையாரிப் ாளர்களுக்கு. ஏப்ரல்  ாைத்ைில் எனது வருறக, 
காட்ெித் பைாகுப்புகள் ையார் ஆவறைப் ப ாறுத்ைது; இல்றலவயல் இப்வ ாது 
வரப்வ ாவைில்றல. கப் லில்  யைிகள் நிரம் ியுள்ளனர். உடனடியாக முன் ைிவு 
பெய்ய வவண்டியது அவெியம். 

1934, ஏப்ரல் 24 அன்று ப ஹர்  ா ா எழுைிய கடிைத்ைில்: 
இந்தத் திகரபைத்திற்கான சில முக்கியொன விஷயங்ககள நான் 

தனிப்பட்ை முகையில் விளக்கிக் கூறுமவன் என்று கார்ல் 
வால்மொல்லருக்குச் மசால்லுங்கள்... மெலும் இது நிச்சயொக ஒரு 
பரபரப்கப உருவாக்கும் என்பகதயும், முழு உலகிலும் குைிப்பிைத்தக்க 
ஆர்வத்கத ஏற்படுத்தும் என்பகதயும் அவருக்குத் மதளிவுபைக் கூறுங்கள். 
இதுவகர அைியப்பைாத அல்லது திகரயில் காண்பிக்கப்பைாத அற்புதொன 
தந்திரக் காட்சிகள், புககப்பைம் எடுத்தல் ெற்றும் திகரப்பை நுட்பங்ககள 
உபமயாகப்படுத்துவதன் மூலம், இயற்கக மசயல்பாட்டின் பல ரகசியங்ககள 
மவளிப்படுத்த முடியும். இது முழு உலகிலும் மபரும் ஆச்சரியத்கத 
உருவாக்கும். 

இறவ அறனத்ைிற்கும் நான் ைனிப் ட்ட முறையில் அவருக்கு 
வழிகாட்டுவவன், இந்ைப்  டத்றைத் ையாரிப் ைில் அவர் உைவுவைன் மூலம், கறல, 

அைிவியல்,  ைம், ஆன் ீகம் ஆகியவற்ைின் அற்புை நிகழ்வுகள் வவண்டிய 
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விறளறவ ஏற் டுத்தும்.      

 இந்தப் பைத்தின் மூலம் அவருகைய மபயகர என்னுைன் 
இகணப்பதற்கான ஓர் அற்புதொன வாய்ப்கப அவர் மபறுகிைார்; இது 
நிச்சயொக ஒரு தனித்துவொன மவற்ைிக்கு வழி வகுக்கும், ஏமனனில் நான் 
தனிப்பட்ை முகையில் உயர்ந்த ஆன்ெீக அடிப்பகையில் நுட்பொன 
வாழ்க்ககயின் ஒவ்மவாரு விவரத்கதயும் வழிநைத்தவும் அைிவுறுத்தவும் 
மசய்கிமைன்; மெலும் எனது மசாந்த அனுபவத்தின்படி, ெிக உயர்ந்த உண்கெ 
ெற்றும் அதற்மகற்ப, நவனீ பை தயாரிப்பிற்கான விஞ்ஞான ஊைகம் மூலம், 
எனது மசாந்த மயாசகனகளுைன் அவற்கை மபாருள் மவளிப்பாைாக ொற்றும் 
தருவாயில், அது இயற்ககயின் தனித்துவொன அம்சொகத் திகழும். 

(வகப்ரியல்  ாஸ்கலுக்கு) ைந்ைிர காட்ெிகள் மூலம் பவளிப் டுத்ைப் ட்ட 
 றடப்பு  ற்றும்  ரிைா த்ைின் அற்புை ான ரகெியங்கறள பைளிவு ட 
விளக்குவவன்; இது உலபகங்கிலும் உள்ள விஞ்ஞானிகறளக் கவர்ந்து ஈர்க்கும். 
இரண்டாவைாக, உயர்ந்ை ஆன் ீக ைளங்கள், ஆன் ீக ஒளி, இறை உைர்வின் 
பவளிப் ாடு ஆகியவற்ைின் அற்புை ான காட்ெிகள், அறனத்து ஆன் ீக  ற்றும் 
 ைம் ொர்ந்ை எண்ைம் பகாண்ட  க்கறளயும் கவர்ந்ைிழுக்கும், அவை வநரத்ைில் 
ஐந்து  று ிைவி எடுக்கும் வாழ்க்றகயில் அடங்கியுள்ள உைர்வுகளும் 
உைர்ச்ெிகளும் (காட்ெிகள், ஏற்கனவவ விளக்கி கார்லுக்கு அனுப் ப் ட்டுள்ளன) - 
காைல், பவறுப்பு, காைற் பெய்றக,  ழிவாங்குைல் வ ான்ை வாழ்க்றக நிகழ்வுகள் 
நிறைந்ைறவ - இறவ அறனத்தும் உலகில் ப ாருள் ரீைியாகச் ொய்ந்ை  க்கறள 
பவகுவாக ஈர்க்கும். 

ஒருமுகை மெஹர் பாபா டிலியாவுக்கு ெிகவும் கடினொன ஒன்கை 
ஏற்பாடு மசய்யுொறு கடிதம் எழுதினார். டிலியா அைற்குப்  ைிலாக "நான் 
முயற்சி மசய்மவன்" என்ைத் பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப் ினார். பாபா 
உடனடியாக "அகத விட்டு விடுங்கள்" என்று எழுைினார். அப்வ ாது,  ா ா 
அைிருப்ைி அறடந்துள்ளார் என் றை டிலியா உைர்ந்து: "நான் என்னால் 
முடிந்தகதச் மசய்மவன்" என்ைதும்  ா ா  கிழ்ச்ெி அறடந்து, "மதாைர்ந்து 
மசய்யுங்கள், நான் உங்களுக்கு உதவுமவன்" என்று  ைிலளித்ைார். இந்தத் 
மதாகலத்தந்திகளில் ெிகக் குகைவான மசாற்கள் பரிொைப்பட்ைாலும், 

டிலியா அவற்ைில் ஒரு ெதிப்புெிக்க பாைம் இருப்பகதக் கண்ைைிந்து, அகதத் 
தனது வாழ்நாள் முழுவதும் நிகனவில் கவத்திருந்தார். 

 ா ா ப ஹரா ாத்ைின் பவப் த்றை விட்டுவிட்டு, ப ங்களூருக்கு 
அருகிலுள்ள நந்ைி  றலயில் ஏகாந்ைவாெம் இருக்க விரும் ினார். ஆனால் 
அைற்கு முன்பு, ஆைி ெீனியர் ஏப்ரல் 14 ஆம் நாள்  ா ாறவ நாெிக் நகருக்கு 
அறழத்துச் பென்ைார்; ஆைி ஜூனியர், பெயிலர், குஸ்ைாஜி மூவரும் உடன் 
பென்ைனர். அங்கு, ஃ ிரீனி, ருஸ்ைம்  ற்றும் நவல் ைலாட்டி ஆகிவயாரின் 
ைனிப் ட்ட குடும்  விஷயங்கள் பைாடர் ாக அவர் ெந்ைித்ைார். 
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 ா ாவும்  ண்டலியும்  றுநாள் மும்ற க்குப் புைப் ட்டனர்.  ா ா 
காக்காவின் ெவகாைரி பானுபாய் இல்லத்தில் ைங்கியிருந்ைார், அவை வநரத்ைில் 
 ண்டலி டாக்டர் நீலுவுடன் பஜ. பஜ.  ருத்துவ றன அருகில் ைங்கினர். அன்று 
 ைியம் இரண்டு  ைிக்கு ொஞ்ெி  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். 

நாெிக் நகரில் முன்னாள் நிர்வாக ப ாைியியலாளராக  ைிபுரிந்ை எஸ். 
கைப்ெி என் வர் இப்வ ாது றஹைரா ாத் நிஜா ின் முகவராக மும்ற யில் 
 ைியாற்ைி வந்ைார். றடப்ஜியின்  றனவி வலடி றஹைரியின்  ரு கள். 
றடப்ஜி ெ ீ த்ைில்  ா ாறவ ப ஹரா ாத்ைில் ெந்ைித்து, ைனது  றனவிறயயும் 
 ா ாறவச் ெந்ைிக்க அன்று  ைியம் அறழத்து வந்ைார். றடப்ஜியின்  கன் 
பவளிநாட்டில் வெித்து வந்ைான், ைம் ைியினர் அவனது நலறனக் குைித்துக் 
கவறலத் பைரிவித்து, அவறனப்  ார்க்க ஒரு  யைம் வ ற்பகாள்ள வவண்டு ா 
என்று வயாெித்ைனர். "அவர் நன்ைாக இருக்கிைார்,"  ா ா அவர்களுக்கு 
உறுைியளித்ைார். "நீங்கள் அங்குச் பெல்ல வவண்டிய வைறவ இல்றல. நான் 
இங்வக இருந்துபகாண்டு எல்லாவற்றையும்  ார்க்கிவைன்; அறனத்தும் நான் 
அைிவவன். இருப் ினும், நீங்கள் பெல்ல விரும் ினால், விறரவில் பென்று 
உடனடியாகத் ைிரும் ி வாருங்கள். அைிக வநரம் அங்வகவய இருக்க வவண்டாம்." 
றடப்ஜியின்  றனவி  ன அழுத்ைத்ைால்  ாைிக்கப் ட்டிருந்ைார், ஒரு வருடத்ைில் 
ெரியாகி விடுவார் என்று  ா ா றடப்ஜிக்கு, ைனிப் ட்ட முறையில் கூைினார்.  

அன்று இரவு,  ா ா 'வக ிடல்' ைிவயட்டரில் ஆைி ெீனியருடன் 'எஸ்கிவ ா' 

எனும் ைிறரப் டத்ைிற்குச் பென்ைார்.  றுநாள் இரவு ராக்ெியில்  ற்பைாரு 
ைிறரப் டம் (றடகர் வ )  ார்த்ைார்கள்... 

லண்டனில் இருந்து ைிரும் ிய அக் ர் றஹைரியும், அவர்  றனவியும் 
ஏப்ரல் 17 ஆம் நாள் காறல மும்ற யில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைனர், விக்வடாரியா 
படர் ினெில் உள்ள ஆடம் ர ான ைனியார் வரவவற்பு அறையில்  ா ா 
அவர்கறளச் ெந்ைித்ைார். ( ா ாறவ அறழத்து வர அவர்கள் அப ரிக்க வ க்கர்றட 
அனுப் ினர்.) வலடி றஹைரியின் ெவகாைரியும் அவரது  ரு களும்  ரு கனும் 
உடன் இருந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா பவவ்வவறு ஆன் ீக  டிநிறலகறளப்  ற்ைிய ெில 
சுவாரஸ்ய ான கருத்துக்கறளத் பைரிவித்ைார்: "பூெியில் வாழும் 160 அல்லது 
170 (ெிகவும் முன்மனைிய) ஆத்ொக்களில், 76 மபர் ெட்டுமெ தங்கள் 
உைகலயும், மபௌதீக உலககயும் பற்ைிய உணர்வு பகைத்தவர்கள். ெீதமுள்ள 
அகனவரும் ெஸ்த்துக்கள் (இகை கபத்தியத்தில் இருப்பவர்கள்). இந்த 76 
மபரில் இருபது மபர் 'அலட்சியொக' (கைகெ எதுவும் இல்லாெல்) 
இருக்கிைார்கள்; எஞ்சியுள்ள 56 மபர் மவறு மவறு கைகெகளுைன் ஐந்து 
சத்குருக்களின் கீழ் மசயல்படுகிைார்கள். ஆன்ெீக பாகதயின் பல்மவறு 
கட்ைங்களில் ஏராளொன வாலிகள், பீர்கள், புனிதர்கள் முகவர்களாகப் பணி 
புரிகிைார்கள். ஒவ்மவாரு இைத்திலும், கிராெத்திலும், நகரத்திலும், அதன் 
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முகவர் (மபாறுப்பாளர்) இருக்கிைார். கஹதராபாத் முகவராக இருப்பவர் ஒரு 
வாலி; இது சாதாரண ெக்களுக்குத் மதரியாது." 

"நீங்கள் றஹைரா ாத் வரும்வ ாது அவறர அறடயாளம் 
காட்டுவரீ்களா?" என ெர் றஹைரி வினவினார். 

"நிச்ெய ாக,"  ா ா கூைினார். 
ப ஹர்  ா ா அவரது ஆன் ீக ைிறரப் டம் பைாடர் ான ஆன் ீக 

ைளங்கள் வ ான்ை  ிை ைறலப்புகறளப்  ற்ைி விவரித்ைார். ெர் றஹைரி அைற்குப் 
 ை உைவிச் பெய்ய முன்வந்ைார், வ லும் அறைச் பெய்வைற்கான முயற்ெிகறள 
எளிைாக்கினார்.  ின்னர் அவர் ைனது  கன் அலியின் பைாழில்  ற்றும் 
ைிரு ைம்  ற்ைி விவாைித்ைார். லண்டனிலிருந்து ைிரும் ி வரும்வ ாது அலி 
அவறரப்  ார்க்கும் டி  ா ா அவர்களுக்கு அைிவுறுத்ைினார். இந்ை வநர்காைல் 
ஏைக்குறைய ஒரு  ைி வநரம் நீடித்ைது; ைம் ைியினர்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைைில் 
 ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா நான்கு  ாைங்களுக்கும் வ லாக, மும்ற க்குச் 
பெல்லவில்றல; அங்குள்ள  ிரிய ானவர்கள் அவறரச் ெந்ைிக்க ஆர்வ ாக 
இருந்ைனர், அவர் இம்முறை அறனவறரயும் அனு ைித்ைார்.  லர்  கல் 
இரபவல்லாம் அவறரப்  ார்க்க வந்ைார்கள்.  ா ாவும் ெிலறர அவர்களது 
இல்லங்களுக்குச் பென்று ெந்ைித்ைார்.  ா ா மும்ற யில் இருந்ை ஒவ்பவாரு 
முறையும் ைாைாொஞ்ெி குடும் த்ைினறரத் ைவைா ல் ெந்ைித்ைதுண்டு. வ லும் 
பநௌவராஜியின் மூன்று  கள்களான அர்னவாஸ், நர்கிஸ், மராைா 
ஆகிவயாருடன் குைிப் ாக வநரத்றைச் பெலவிடுவது வழக்க ான ஒன்று. 
ஒவ்பவாருவரும் அவறர அவர்களுறடய ைாயார்  ச்ொ ாறயப் வ ாலவவ 
 ிகவும் வநெித்ைார்கள். ொஞ்ெி ைனது குடும் த்றை  ா ாவிடம் அறழத்து 
வந்ைவைாடு  ட்டு ல்லா ல், ஏராள ான  ிை உைவினர்கறளயும் 
அைிமுக ானவர்கறளயும் அறழத்து வந்ைிருந்ைார்.   

  ச்ொ ாயின் ைங்றக ெூனா நரி ன் எஞ்ஜினியர், ப ஹர்  ா ா  ீது 
உறுைியான நம் ிக்றகக் பகாண்டிருந்ைார்.  ச்ொ ாயின் வடீ்டில் ெூனா 
முைன்முைலில்  ா ாறவச் ெந்ைிப் ைற்கு முன்பு, அவறர வைங்கு ாறு 
கூைியவ ாது, அவர் "நான் கடவுறளத் ைவிர வவறு யாருக்கும் ைறலவைங்க 
 ாட்வடன்!" என்று  ைிலளித்ைார். 

ஆனால், ப ஹர்  ா ாவுடன் வநருக்கு வநர் வந்ைவ ாது, அவர் 
உடனடியாக ைன்றன அைியா வலவய  ா ாவின்  ாைங்களில் விழுந்து 
வைங்கினார்.  ா ா அவறர அருகில் அ ரச் பெய்து, "நான் மஸாராஸ்ைர், 

ஆனால் என்கனக் மகால்ல விரும்பும் சிலர் இருக்கிைார்கள்!" என்ைார். 

ைாைாொஞ்ெியின் வடீ்டில் ைரிென நிகழ்ச்ெி ஏற் ாடு பெய்யப் ட்ட 
வவறளயில் ஏராள ாவனார் கலந்து பகாண்டனர். 

        

 1934, ஏப்ரல் 17 ஆம் நாள்,  ா ா மும்ற யிலிருந்து ப ங்களூருக்கு  ைிய 
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வவறளயில்  ைராஸ் எக்ஸ் ிரஸ் ரயிலில் மூன்ைாம் வகுப்புப் ப ட்டியில் 
 யைம் பெய்ைார். அவருடன் காக்கா, ொஞ்ெி, குஸ்ைாஜி ஆகிவயார் இருந்ைனர். 

விக்வடாரியா படர் ினெில்  ா ாறவ வழியனுப்  அன் ான 
 க்ைர்களின் கூட்டம் கூடியிருந்ைது.  ா ா ைனது ைறலயில் அரபு  ாைியில் ஒரு 
ொல்றவறயப் வ ார்த்ைியிருந்ைார், வ லும் அறடயாளம் கண்டுபகாள்ளா ல் 
இருக்க கருப்பு கண்ைாடியும் அைிந்ைிருந்ைார். அவர் யாறரயும்  ாைங்களில் 
விழுந்து வைங்க அனு ைிக்கவில்றல, ஏறுவைற்கு முன்பு யாறரயும் 
அரவறைக்கவில்றல, இப் டி அவரது அறடயாளம் ஒரு ரகெிய ாகவவ 
றவக்கப் ட்டது. 

பூனா ரயில் நிறலயத்ைில், ஒரு ப ரிய  க்கள் கூட்டம்  ா ாவின் 
வருறகக்காகக் காத்ைிருந்ைது; 'வ ார்'  ாகாைத்ைின்  ன்னர், அழகிய  லர் 
 ாறலறய  ா ாவுக்கு அைிவித்ைார். ரயில்  ைிறனந்து நி ிடங்கள் 
நிறுத்ைப் ட்ட வவறளயில் 'ப ஹர்  ா ாவுக்கு பஜய்' என்ை வாழ்த்துக் குரல் 
ஒலித்துக்பகாண்டிருந்ைது! விஷ்ணு ப ஹரா ாத்ைில் இருந்து அஞ்ெல்கறள 
எடுத்து வந்ைிருந்ைார். விஷ்ணு, ப ஹராம், காவள ா ா ஆகிவயார்க்கு  ா ா ெில 

அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார். 
பூனா குழுவிலிருந்து ஜால் ாயும் உடன் பென்ைார். ஏப்ர ல் 18 ஆம் நாள் 

 ாறலயில் ரயில் ப ங்களூர் பென்று வெர்ந்ைது. இந்துக்களுக்கும்,  ிை 
யாத்ைிரிகர்களுக்கும் புனிை இட ாகத் ைிகழும் நந்தி ெகல, நகரின் வடக்கு 
 குைியில் 36 ற ல் பைாறலவில் உள்ளது. காலைா ை ாகி விட்டைால், இரவில் 
அங்குப்  யைம் பெய்ய முடியவில்றல.  ா ாவும்  ண்டலியும் ெற யல் 
 ாத்ைிரங்கள்,  ாறனகள், வாளிகள், விளக்குகள், ப ட்டி  டுக்றக வ ான்ை அைிக 
சுற களுடன் பென்று பகாண்டிருந்ைனர். 

ஐய்யங்கார் குடும் ம் அப்வ ாது ப ங்களூரில் ைங்கி இருந்ைைால், 

அவர்கறள ரயில் நிறலயத்ைில் ெந்ைிக்கு ாறு பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ப் ட்டது. 
நந்ைி  றலயில்  ா ா ைங்குவைற்கு வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்யவும், அவை 
வவறளயில்  ா ாவின் வருறகறய இரகெிய ாக றவக்கவும் ெம் த் 
ஐய்யங்காருக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது.  ா ாவின் வருறகறயப்  ற்ைி ஐய்யங்கார் 
குடும் த்ைினருக்கும் பைரியப் டுத்ைாைைால் அவர் குழம் ிப்வ ாய், "நான் 
இப்வ ாது என்ன பெய்ய வவண்டும்?" என வினவினார். 

 ா ா ெிரித்ை டிவய, "நான் உங்களிடம் வகட்க வவண்டியது இதுைான்! 
இப்வ ாது நாங்கள் என்ன பெய்ய வவண்டும்? நாம் அறனவரும் இரவு உங்கள் 
 ங்களாவுக்குச் பெல்வவாம்" என்று  ைிலளித்ைார். 

ெம் த் ஐய்யங்கார்  கிழ்ச்ெியறடந்ைாலும்,  ா ாறவயும் 
 ண்டலிறயயும் ைங்க றவக்க அவரது வடீ்டில் எந்ை ஏற் ாடுகளும் 
பெய்யப் டாைைால் அவர் குழப்  றடந்ைார்.  ா ாவின் வவண்டுவகாளுக்கு 
 ைிப் ளித்ை அவர், "இது எனது குடும் த்ைின் நல்ல அைிர்ஷ்டம்" என்ைார். அவரது 
கண்கள்  கிழ்ச்ெியில் கண்ைரீால் நிரப் ின. ஆனால் 25 ப ரிய  ற்றும் ெிைிய 
ப ட்டிகள் ஐய்யங்காருக்கு அைிர்ச்ெிறய ஏற் டுத்ைியது. அவர் இத்ைறன மூட்றட 
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முடிச்சுகறள நந்ைி  றலக்கு எடுத்துச் பெல்வது ொத்ைிய ில்றல என்று 
நிறனத்து,  ைற்ைத்ைில் நடுங்கினார்! இந்ைச் சுற றயச் வெர்த்து, அவர்கள்  ல 
நாட்கள் ைங்கி இருக்கத் வைறவயான உைவுப் ப ாருட்கள் அறனத்றையும் 
வாங்க வவண்டியிருந்ைது. 

ெங்கரபுரம் 66, 3 வது கிராஸ் வராட்டில் உள்ள ஐய்யங்காரின் வடீ்டிற்கு 
பவளிவய ப ஹர்  ா ாறவ அறழத்துவந்ை கார் நின்ைவ ாது, குடும் த்ைில் 
ஒருவரும் பவளிவய வரவில்றல.  யைத்ைின் வ ாது அறடயாளம் 
கண்டுபகாள்வறைத் ைவிர்ப் ைற்காக,  ா ா ைனது ைறலறய ஒரு ொல்றவயால் 
மூடி, ைறலமுடிறயக் கட்டி றவத்ைிருந்ைார். தூரத்ைில் இருந்ை லட்சு ி  ா ாறவ 
அறடயாளம் காைத் ைவைிவிட்டார்.  ா ா காரில் இருப் து பைரிந்ைதும் 
லட்சு ியும் குடும் த்ைினரும்  ிகுந்ை  கிழ்ச்ெியறடந்ைனர். லட்சு ி உடவன 
 ாடியில்  ா ாவுக்காக அறைறய ஏற் ாடு பெய்ய விறரந்ைார், பவளி வராந்ைா 
 ண்டலியின்  யன் ாட்டிற்காக இருக்கும் என்ை எண்ைத்ைில் அறனத்து 
ப ாருட்களும் அகற்ைப் ட்டது. இைற்கிறடயில்,  ா ா ஐய்யங்காரின் மூன்று 
வ ரக்குழந்றைகளுடன் விறளயாடினார், அவர்கள் இரவு வறர  ா ாவின் 
அருகிவல இருந்ைனர். அப் ாவி குழந்றைகள்  ா ாற  ஓய்பவடுக்க 
அனு ைிக்கா ல் அட்றட வ ால் ஒட்டிக்பகாண்டு இருந்ைனர்.  ா ா  ல் 
வலியால் அவைிப் ட்டைால், உைவுக்குப்  ிைகு ைனது அறையில் காக்காவுடன் 
ஓய்பவடுக்கச் பென்ைார். 

 றுநாள் அைிகாறலயில், ஒரு குறுகிய  யைத்ைிற்காக,  ா ா 
ப ங்களூறர, காரில் சுற்ைி வந்து டாடா அைிவியல் நிறுவனத்றைக் கடந்து 
பென்ைார்.  ஜாரிலிருந்து வைறவயான உைவுப்ப ாருட்கறள வாங்கிய  ிைகு, 

 ா ாவும்  ண்டலியும் நந்ைி  றலக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். அவர்கள் 
வ ருந்ைில்  யைம் பெய்ை வவறளயில்  யைிகள்  ா ாறவவய உற்று 
வநாக்கிக்பகாண்டிருந்ைனர். நந்ைி  றல உச்ெிறய அறடய 2,000  டிகள் 
ஏைவவண்டியைாக இருந்ைைால் 20 கூலிகறள நிய ித்து மூட்றடகறள எடுத்துச் 
பென்ைனர்.  ா ா, அயயங்காறர நாற்காலியில் பகாண்டு பெல்ல உத்ைரவிட்டார். 

அவர்கள் ைங்க வவண்டிய இடத்ைிற்கு வந்ைதும்,  ா ா ஐய்யங்காருடன் 
பவளியில் நடந்து பென்ைார்.  ா ா, விறரவான நறடயுடன் சுறுசுறுப் ாக 
 றலயில் ஏறுவறைப்  ார்த்து , " ா ா  டிகளில் இவ்வளவு விறரவாக ஒரு 
ெிறுவறனப் வ ால ஓடி ஓடி ஏறுகிைார்!" ஐய்யங்கார் ஆச்ெரியப் ட்டார். 

 ைிய உைவுக்குப்  ிைகு, ப ஹர்  ா ா  ீண்டும் ஐய்யங்காருடன் 
பவளிவய புைப் ட்டார்,  ண்டலியும் உடன் பென்ைனர். அவர்கள் நடந்து பென்ைப் 
 ாறையில் ஏறழ  னிைர் ஒருவர் அவரது  றனவியுடன் எைிர் ைிறெயில் 
இருந்து வந்ைார். அவர்கள் ைாழ்த்ைப் ட்ட ஹரிஜன்கள்,  ா ா  ண்டலியுடன் 
கடந்து பெல்வைற்காக, ைாழ்ற யுடன் ொறல ஓரத்ைில் காத்ைிருந்ைனர். 
இந்தியாவில் தணீ்ைாகெ என்பது ஒரு தவீிரொன பிரச்சிகனயாக 
இருந்ததால், தாழ்த்தப்பட்ை ஹரிென ெக்கள் மபரும்பாலும் துன்புறுத்தப்பட்டு, 
மதால்கல ெற்றும் மவதகனகளுக்கு ஆளாக்கப்பட்ைனர். 



136 
 

வ ல் வர்க்க இந்துக்கள் ஒரு ைீண்டத்ைகாைவரின் நிழறலக் கூட 
 ிைிக்க ாட்டார்கள். அந்ைத் ைம் ைியினர்  யப் டா ல் அவர்கள் வந்ை  ாறையில் 
பெல்ல வவண்டும் என்று  ா ா ஐய்யங்காரிடம் இைக்க ாகக் கூறு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார். இவ்வாறு, ைங்கறளத் ைாங்கவள ெமுைாயத்ைிலிருந்து 
விலக்கப் ட்டவர்களாகவும், ைாழ்த்ைப் ட்டவர்களில் ைாழ்ந்ைவர்களாகவும் 
நிறனத்ை இந்ைத் துரைிருஷ்டொலிகள், அவர்களுக்குத் பைரியா வல அவைார 
புருஷரின் ைரிெனத்றையும், ஆெீர்வாைத்றையும் ப ற்ைனர். 

நந்ைி  றல உச்ெியில் ஓக்லாண்ட்ஸ் என்று அறழக்கப் டும் 
‘கண்ைிங்ஹாம்’  ங்களாவில் ைங்குவைற்கு ஐய்யங்கார் ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார். 
ஆனால்  ா ாவுக்கு இந்ை இடம்  ிடிக்கவில்றல. வடீு வெைியாக இருந்ைாலும், 

அது  ாறைவயாரத்ைில் இருந்ைைால், வழிப்வ ாக்கர்களின் வநரடிப்  ார்றவயில் 
இருந்ைது.  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கு இறடயூைாக இருக்கும் என் ைால், 

வெைியான வவறு இடத்றைத் வைடு ாறு அைிவுறுத்ைி,  ா ா அவரது நீள ான 
முடிறய எந்வநரமும்  றைத்து றவத்ைிருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா வ லும்  ல விஷயங்களாலும் எரிச்ெலறடந்ைார். 
 றலயில் ொைாரை அடிப் றட வைறவகள் எதுவும் உடனடியாகக் 
கிறடக்கவில்றல; ப ாருட்கறள வாங்க ஒருவர் ஆறு ற ல் தூரம் நடக்க 
வவண்டியிருந்ைது. இது ைவிர, அவர்கள் வாங்கிய அரிெி,  ருப்பு அறனத்தும் 
ெின்ன ெின்ன கூழாங்கற்களால் நிறைந்ைிருந்ைன; சுத்ைம் பெய்ய நீண்ட வநரம் 
 ிடித்ைது. ைண்ைரீ் கூட ஓர் கூலி மூல ாக  றலக்கு வ வல பகாண்டு வர 
வவண்டியிருந்ைது, ைண்ைரீ் ப ன்ற யாக இருந்ைைால்,  ருப்பு  ை ாக,  ல  ைி 
வநரம்  ிடித்ைது.  ாலும் காறல ஏழறர  ைிக்கு முன்னைாகக் கிறடக்கவில்றல; 

 ா ா அைிகாறலயில் வைநீர் அருந்துவது வழக்கம்; காறல வநர வைநீருக்காகக் 
காத்ைிருக்க வவண்டிய கட்டாயம். 

காக்கா  ாரியா உைவு ையார் பெய்யும் ப ாறுப்ற  ஏற்றுக்பகாண்டார். 
அவர் பைாடர்ந்து அரிெியில் அைிகப் டியான ைண்ைறீர றவத்ைைால், ொைம் 
கூழாக  ாைி  ருப்பு வ ால ப ன்ற யாக இருந்ைது. அரிெி,  ருப்பு இரண்றடயும் 
எவ்வளவுைான் சுத்ைம் பெய்ைிருந்ைாலும், ெரறளக் கற்கள் இன்னும் இருந்ைன. 
 ா ா ொஞ்ெியிடம் அரிெிறயச் சுத்ைம் பெய்ய உைவு ாறு கூைியவ ாது, அவர் 
அைற்கு வநர ில்றல என்று  ைிலளித்ைார். "பவறு வன அ ர்ந்து அரட்றட 
அடிக்க உங்களுக்கு வநரம் இருக்கிைது, ெிைிது வநரம் இறை ஏன் சுத்ைம் 
பெய்யக்கூடாது" என்று வகலியாகக் கூைிய காக்காவின்  னம்  ின்னர் 
ெஞ்ெல றடந்ைது. 

 ா ா வ லும் கூறுறகயில், "காக்கா பொல்வது உண்ற ைான். இந்ை 
வவறல உங்களுக்கானது அல்ல என்று நீங்கள் நிறனக்கிைரீ்கள், ஆனால் 
குஸ்ைாஜி  ாறனகறள எவ்வாறு சுத்ைம் பெய்து ைறரறயத் துறடக்கிைார் 
என் றைப்  ாருங்கள். இந்ை வவறலக்கான அறர  ைி வநரம் உங்கள் 
வவறலக்குத் ைறடயாக இருக்காது. பெய்வைில் என்ன ைவறு இருக்கிைது? 



137 
 

 ற்ைவர்கள் அறனவரும் வவறலச் பெய்யும் வ ாது, நீங்கள் அறை எளிைாக 
எடுத்துக்பகாள்கிைரீ்கள்." இவ்வாறு  ா ா ொஞ்ெிறய 'முள்ளால்' காயப் டுத்ைினார். 

உண்ற யில், ொஞ்ெிக்கு  ிகக் குறைந்ை அளவில்ைான் வநரம் இருந்ைது. 
இந்ைியா, ஐவராப் ா, அப ரிக்காவிலிருந்து வரும் அஞ்ெல்களுக்கு  ா ா 
உடனடியாகப்  ைிலளிக்க விரும் ினார், வ லும் ொஞ்ெி அறனத்து 
கடிைங்கறளயும் ைனியாகக் றகயாண்டார்.   

 குருநாைரின் கண்டன வார்த்றைகள் "ஒரு குத்துவாறள விட ஆழ ாக 
பவட்டித் துறளக்கும்" என்று ொஞ்ெி ைனது நாட்குைிப் ில் குைிப் ிட்டிருந்ைார், 

வ லும் அவர்  ன அற ைிறய இழந்ைாலும்,  ா ாறவ விட்டு பவளிவயறுவறைப் 
 ற்ைி வயாெிக்கவவ முடியவில்றல. 

ொஞ்ெிறய ெ ாைானப் டுத்ைிய  ா ா இவ்வாறு விளக்கினார்: 
"உங்களுக்கு இைற்பகல்லாம் வநரம் இல்றல என்று எனக்குத் பைரியும். ஆனால் 
நான் காரை ின்ைி எதுவும் பொல்லவில்றல என் றை நீங்கள் புரிந்து பகாள்ள 
வவண்டும். நீங்கள் இரவும்  கலும் உறழக்கிைரீ்கள் என்ை எண்ைத்ைில் 
இருக்கிைரீ்கள், வவறு எவராலும் நீங்கள் பெய்வறைச் பெய்ய முடியாது என்றும் 
நிறனக்கிைரீ்கள். இைில் நீங்கள் ைவைிறழக்கிைரீ்கள். நான் ெிலருக்கு எந்ை 
வவறலயும் பகாடுக்கா ல் றவத்ைிருக்கிவைன், அைற்கான காரைங்களும் 
என்னிடம் உள்ளன. பவளிப் றடயாக எதுவும் பெய்யாவிட்டாலும் கூட, அவர்கள் 
நீங்கள்  ார்க்க முடியாை, பெய்ய முடியாை  லவற்றைச் பெய்கிைார்கள் என் றைப் 

புரிந்துபகாள்ளுங்கள்." 
1934, ஏப்ரல் 21 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா மும்ற யிலிருந்து எடுத்து வந்ை 

 ரிைா  வளர்ச்ெிறயப்  ற்ைிய புத்ைகம் ஒன்றைப் புரட்டத் பைாடங்கினார். 
அடுத்ை ெில நாட்களில்,  ா ா ெில  க்கங்கறளக் குைித்ைார், வ லும் அவர் 
விரும் ிய ஒரு விளக்கப் டத்ைிற்கான புள்ளிகறளயும் வகாடிட்டுக் காட்டினார். 
இரவில் ஓய்பவடுக்கும் வவறளயில் ெீட்டு விறளயாடினார்கள். 

25 ஆம் வைைி,  ா ா முடிவுகறளப்  ற்ைிக் கவறலப் டா ல் நடவடிக்றக 
எடுப் து  ற்ைி, குைிப் ாக காந்திறயக் குைிப் ிட்டுப் வ ெினார்: 

காந்திகயப் மபான்ை ஒரு மெம்பட்ை ஆத்ொ கூை, கவகலப்பைாெல் 
இருப்பதில்கல, ஏமனன்ைால் அவர் முடிவுககள விரும்புகிைார். ஒருவர் 
தனது கைகெககளச் மசய்ய உண்கெயாக முயற்சிக்க மவண்டும், ஆனால் 
முடிவுகள் எப்மபாதும் கைவுளின் கககளில்தான் இருக்க மவண்டும். 
முடிவுககளப் பற்ைி கவகலப்படுவது நல்லதல்ல, அதில் பயனுெில்கல. ஒரு 
நபர் ெற்ைவர்களுக்காக எகதயும் மசய்ய விரும்பினால், அவர் அகத 
உண்கெயாகச் மசய்ய மவண்டும். அகதச் மசய்தபின்னர், அவர் முடிவுககளப் 
பற்ைிக் கவகலப்பைக்கூைாது, ஏமனன்ைால் முடிவுகள் ெனிதனின் கககளில் 
இல்கல. ஒன்கைச் மசவ்வமன மசய்வது ெனிதனின் கைகெ; அதன் முடிகவ 
நிர்ணயிப்பது கைவுளின் அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்ைது. 

முடிவுகளிலிருந்து விலகி இருப் து கடினம் அல்ல, ஆனால்  னிைன் 

முயற்ெிப் ைில்றல. ஒருவரின் பெயல்களின் முடிவுகறளப்  ற்ைி ெிந்ைிப் து 



138 
 

 னிை இயல்பு என் ைால், ஒருவர் கவறலப் ட வவண்டும் என்று அர்த்ை ல்ல! 
 னிைன் ெிந்ைிக்க வவண்டும், ஆனால் அவன் கவறலப் டக்கூடாது. 

உங்கள் எல்லா மசயல்ககளயும் கைவுளுக்காகச் மசய்வதாக 
எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள்; முடிவுகள் அவருகையதாக இருக்கட்டும். காந்தியும் 
கைவுளுக்காக எல்லாவற்கையும் மசய்கிைார் என்று கூறும் அமத 
மவகளயில், அதன் முடிவுகள் ெீது அக்ககை காட்டுவதால் அவர் இன்னும் 
கவகல அகைகிைார். 

 ா ா ஒவ்பவாரு நாளும் ெில  ைிவநரங்கள் நந்ைி  றலயில் 
ஏகாந்ைவாெத்ைில்  ைிபுரிந்து  ாறலயில்  றலறயச் சுற்ைி நடந்து வந்ைார். 
ஒருநாள்,  ங்களாவில்  ைிபுரியும் துருதுருப்பு  ிக்க வைாட்டக்காரர் ஜன்னலின் 
இறடபவளி வழியாக  ா ாறவப்  ார்க்க முயற்ெித்ைார். அறைக் கண்டுபகாண்ட 
 ா ா  ிகவும் வருத்ை றடந்து, "இந்ை இடம் எனது ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கு 
உகந்ைைல்ல, ப ங்களூரில் வவறு ஏவைனும் இடத்ைில் எனது  ைிகறள 
முடிப்வ ன்" என்று  ண்டலிக்கு அைிவித்ைார். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா ைனது ைறலமுடிறய ெீர்ச்பெய்து பகாண்டிருந்ைவ ாது 
கறடக்காரன் ஒருவன்  ங்களாவுக்குள் விறரந்து வந்ைது  ா ாறவ வ லும் 
வருத்ைப் டுத்ைியது. அவறர அறடயாளம் கண்டுபகாள்வார்களா என்று  ல 
 ைி வநரம்  ா ா  ண்டலியிடம் வகட்கத் பைாடங்கினார், "அவர்கள் 
என்றனப் ற்ைி  ிைரிடம் பொல்வார்களா?" இந்ை விெித்ைிர ான  னிைர்கறளக் 
கண்டு அங்குப்  ைிபுரியும் ஊழியர்கள் அறனவரும் ஆச்ெரிய றடந்ைனர்: 
"இவர்களில் இருவர் ஊற , வ சுவைில்றல; ஒருவருக்கு நீண்ட ைறலமுடி; 

கைறவ மூடிக்பகாண்டு ெற யல், சுத்ைம் பெய்வது அறனத்றையும் 
இரகெிய ாகச் பெய்ைனர்; பவளியில் யாருடனும் வ ெவவா, கலந்துபகாள்வவைா 
இல்றல!"  

இந்ை ஏகாந்ைவாெத்ைின் வ ாது,  ா ா  ற்றும்  ண்டலியின் உடல் 
நிறலச் ெரியாக இல்றல.  ா ா ைறலவலி,  ார்பு வலி, ெளி, இரு லால் 
அவைிப் ட்டார்; எரிச்ெலில், அபெௌகரிய ாக இருப் து வ ாலத் பைன் ட்டார். 
வானிறலயும் குளிராக,  னி நிறைந்து ஈர ாகக் காைப் ட்டது.  ைிறனந்து 
நாட்கள் நந்ைி  றலயில் ைங்கத் ைிட்ட ிட்டு,  ின்னர், ஏற்ைைாக வவறு இடத்றைக் 
கண்டு ிடிக்க ஐய்யங்காருக்கு உத்ைரவிட்டார். இருப் ினும், ஏப்ரல் 25 அன்று, 

இரண்வட நாட்களில்  ீண்டும் ப ங்களூருக்கு ைிரும்புவது குைித்து 
ஐய்யங்காருக்குத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ப் ட்டது. 

 ா ா  ண்டலியுடன் ஏப்ரல் 27 ஆம் வைைி நந்ைி  றலயிலிருந்து புைப் ட 
ஆயத்ை ானார். மூட்றட முடிச்சுகறளச் சு ந்து பெல்ல 18 கூலியாட்கள் 
நிய ிக்கப் ட்டனர். ைிடீபரன  றழக் பகாட்ட ஆரம் ித்ைைால் நறனந்து, வடீ்றட 
விட்டு பவளிவயை முடியவில்றல.  

அவ்வவறளயில் லட்சு ி ொ ான்கறள ஏற்ைிச் பெல்ல வெைியான ஒரு 
ெிைப்பு வாகனத்வைாடு நந்ைி  றல வந்து வெர்ந்ைார்.  ின்னர் அறனவரும் 
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ஐய்யங்கார் இல்லம் பென்று வெர்ந்ைனர். ஐய்யங்காரின் மூன்று 
வ ரக்குழந்றைகளும்  ா ாறவத் ைனியாக இருக்க விடவில்றல; என்ைாலும், 

அவர்களின் உறடகள் காய்ந்து, உைறவ உண்ணும் வவறளயில்,  ா ா, அவர் 
ொப் ிடுவைற்கு முன்பு ைனது றககளால் அன் ாக, குழந்றைகளுக்கு 
உைவளித்ைார்.  ின்னர்  ா ாவும்  ண்டலியும் ஓய்பவடுத்ைனர். 

அன்று  ாறல, ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன், மகங்மகரி கிரா த்ைில் 
ஐய்யங்கார் ஏற் ாடு பெய்ை ைர் ொறலக்குச் பென்ைார். ஆனால் இங்குள்ள 
நிறலற  நந்ைி  றலயில் இருந்ைறை விட வ ாெ ாக இருந்ைது! 
ைர் ொறலயில் நூறு வ ருக்கு வ ல் ைங்கியிருந்ைனர், வவண்டிய வெைிகள் 
எதுவு ில்றல! ைர் ொறலக்கு அருகில் ஒரு ெிைிய நீர்த்பைாட்டி இருந்ைது, 

ஆனால்  க்கள் அறை, குடிநீராகவும், றக கால்கறள சுத்ைம் பெய்யவும்  யன் 
 டுத்ைினர். வ லும்  ர ரப் ான ொறல ைர் ொறலறய ஒட்டி இருந்ைைால் 
வழிப்வ ாக்கர்களின் ஆரவாரம் ப ரும் பைாந்ைரவாக இருந்ைது. எனவவ 
 ா ாவுக்கு அந்ை இடமும் வெைியாக இல்றல; ஏகாந்ைவாெத்ைிற்காக  ா ா 
அற ைியான, புைநகர்  குைிறய விரும் ினார். அறனத்ைிற்கும் முரண் டும் 
விைத்ைில், ெிவாஜி  ற்றும்  ிை புனிைர்களின் ெித்ைிரங்கள் ைர் ொறலயின் 
சுவர்கறள அலங்கரித்ைன - அவை வநரத்ைில் ெிவாஜிறயத் பைாடர்ந்து வந்ை 
அவைார புருஷன், அவறர பகௌரவிக்க விரும் ிய  க்களால் ப ரும் 
ெிர த்ைிற்குள்ளாக்கப் ட்டார்! 

இந்ைச் சூழ்நிறலயிலும், வெைியாக வவறு ஏவைனும் ஏற் ாடு 
பெய்யப் டும் வறர அவர்கள் அங்வகவய ைங்கி இருக்க முடிவு பெய்ைனர். 
விடியற்காறலயில், குரங்குகளின் ஒரு கூட்டம் அந்ை இடத்ைிற்குள் நுறழந்து 
காட்டுத்ைன ாக அங்கும் இங்கும் குைித்து, அலைிக்பகாண்டு அவர்கறளச் 
சூழ்ந்ைது. இது அறனவருக்கும் ஒரு ைிடுக்கிடும் ெம் வ ாக அற ந்ைது.  ா ா 
ஒரு குறும்புத்ைன ான புன்னறகயுடன், ொஞ்ெியிடம் "இப்வ ாது அறனத்தும் 
எல்றலறயத் ைாண்டிவிட்டது! ப ங்களூரில் வவபைாரு நல்ல இடத்றைத் வைடிக் 
கண்டுபகாள்வது நல்லது" என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார்.  

 ொஞ்ெி உடவன அங்கிருந்து புைப் ட்டு ப ங்களூர் நகரில்  ாடர்ன் 
லாட்ஜில் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைார். பகங்வகரியில் இருந்ை 
 ைிபனாரு நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா, ப ங்களூருக்கு அவெர ாகப் புைப் ட்டார்.  

இைற்கிறடயில், ஐய்யங்கார் அற ைியிழந்ை நிறலயில் பகங்வகரிக்கு 
வந்ைவர், ைர் ொறல  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கு உகந்ைைாக இல்லாைைால் 
வவைறனயறடந்ைார்.  ா ா அவறர ஆறுைல் டுத்ைினார், "எனக்குச் ெில 
குைிப் ிட்ட  ைிகள் உள்ளன, அறவ ப ங்களூர் நகரத்ைிவலவய பெய்யப் ட 
வவண்டும், எனவவ இறை நிறனத்து வவைறன அறடய வவண்டாம். இைில் 
உங்கள் ைவறு எதுவு ில்றல." 

ஒரு கட்டத்ைில், ப ங்களூர் அல்லது  ைராெில் ப ஹர்  ா ாவுடன் 
ஒரு ெில ஆண், ப ண்  ண்டலியும் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடு பெய்வது குைித்து 
ஐய்யங்காருடன் கலந்துறரயாடல் நறடப ற்ைது. நிைி உைவி  ற்ைிய வகள்வியும் 
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விவாைிக்கப் ட்டது. வ லும் ப ஹர்  ா ாவுடன் பநருக்க ாக இருந்ை மெரடித் 
ஸ்ைார், மக. மெ. தஸ்தூர் வ ான்ை ெில முன்னாள்  க்ைர்களிட ிருந்து வவறு ட்ட 
'எதிர்ப்பு' எழுந்ைறையும் குைிப் ிடப் ட்டது.  ா ா அப்வ ாது இவ்வாறு 
கருத்துறரத்ைார்:       

 அவதூறு, துஷ்பிரமயாகம் அல்லது சிகைவாசம் மபான்ை எகதயும் 
நான் மபாருட்படுத்துவதில்கல. ைென் கணக்கான யூதர்களின் கககளில் 
துன்பப்பை நான் தயாராக இருக்கிமைன், ஆனால் உலகத்திற்கான எனது 
ஆன்ெீக பணி எந்த வககயிலும் பாதிக்கப்பைக்கூைாது. 

எந்ைத் ைீர்வும் கிறடக்காவிடில், எனது  ண்டலி உறுப் ினர்கறள 
கறலத்து பவளிவயற்ை வவண்டிய நிறல வந்ைாலும் கூட,  ிர ஞ்ெத்ைிற்கான 
எனது ஆன் ீக உள்  ைி நடந்து பகாண்வட இருக்கும். வைறவப் டு ாயின், 

பவளியளவில், கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய நாடுகளில் நிகழும் எனது 
நடவடிக்றககள் அறனத்றையும் முற்ைிலு ாக நிறுத்ைி விடுவவன். ஒவ்பவாரு 
 ரிபூரை  னிைனின் விஷயத்ைிலும், அவர்களின்  க்ைர்களின் உைவியுடன் 
அறனத்து பவளிப்புை  ைிகளும் பெய்யப் ட்டுள்ளன. இவயசு உண்ற யில் 
ஏழ்ற யானவர், அவர் வைர்ந்பைடுத்ை ெீடர்கள் அறனவரும் ஏறழ  ீனவர்கள். 
ப ரு ளவிலான உலகின் எைிர்ப்புகள் இருந்ைவ ாைிலும், அவரது  ைி 
பவளியளவிலும் நறடப ற்ைது. 

ராெகிருஷ்ணரின் விஷயத்தில் நைந்த செீபத்திய வழக்கக எடுத்துக் 
மகாள்ளுங்கள். அவர் வாழ்ந்த காலம், இமயசு ெற்றும் பாபாவின் அவதார 
காலகட்ைொக இல்லாதமபாதிலும், அவர் பரிபூரண நிகலகய அகைந்த 
சத்குருவாக இருந்து, உலகளாவிய பணிகய மவளியளவில் அவருகைய 
சைீர்களின் உதவியுைன் மசய்துமுடித்தார்; இருந்தும் அவர்களில் ஒரு சிலர் 
ெட்டுமெ மபாருள் ரீதியாக நல்ல நிகலயில் இருந்தனர்; எஞ்சிய அகனத்து 
சைீர்களும் கடுகெயான உகழப்பாளிகள். 

என்றனப் ப ாறுத்ைவறர, அைிக அளவிலான எைிர்ப்பு, என் வவறலக்கு 
அைிக ெக்ைிறய அளிக்கிைது. ைறடகள் வ லும் வ லும் அைிக ாக, வவடிக்றகயும் 
அைிக ாகும்! 

1934, ஏப்ரல் 30 ஆம் நாள் காறலயில்  ா ா  ண்டலியுடன் 
பகங்வகரியிலிருந்து புைப் ட்டார்.  ா ா, ொஞ்ெி, லட்சு ி மூவரும் ஐய்யங்காரின் 
காரிலும், இைர  ண்டலி வாடறகக் காரிலும் பென்ைனர்.  ா ா பென்ைக் கார், ஒரு 
 ாட்டு வண்டிறயக் கடக்க முயன்ைவ ாது,  ாடுகளின் கூட்டத்ைில் நுறழந்ைைால் 
ெில  ாடுகளும், ஒரு கன்றுக்குட்டியும் ைாக்கப் ட்டன. வி த்ைில் கன்றுக்குட்டி 
ைாக்கப் ட்டறைக் கண்ட லட்சு ி வொக ாகத் ைடு ாைியறைக் கண்ட  ா ா, 

"இைில் ஒன்று ில்றல; எல்லாம் ெரியாகிவிடும்; நான் பென்ைக் காரால் 
கன்றுக்குட்டி ைாக்கப் ட்டது அைன் அைிர்ஷ்டம்.  யப் டவும், வ ாெ ாக உைரவும் 
வவண்டாம்" என்று லட்சு ிறய ஆறுைல் டுத்ைினார். கன்றுக்குட்டி 
காய றடயா ல் எழுந்து ஓடியது அறனவறரயும் வியப் ில் ஆழ்த்ைியது. 
லட்சு ி  ிகவும்  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். 
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ஐய்யங்காரின் வ ரக்குழந்றைகளில் வசு ைியின் உடல்நிறல 
ெரியில்லா ல் இருந்ைைால்  ா ா முைலில் ஐய்யங்கார் வடீ்டுக்குச் பென்ைார். 
 ா ா அன் ாகத் ைனது முகத்றை அவள் முகத்ைின் அருகில் றவத்து, 

 ற்ைவர்களிடம் அவளது ெிகிச்றெறயப்  ற்ைி அைிவுறுத்ைினார். அைன்  ின்னர் 
அறனவரும்  ாடர்ன் லாட்ஜுக்குச் பென்ைனர். ஆனால் அவர்கள் கட்டிடத்ைில் 
நுறழந்ைதும் வ லாளர்  ா ாறவ அறடயாளம் கண்டு வைங்கினார்.  ா ா 
எறைத் ைவிர்க்க விரும் ினாவரா அது நடந்ைது; இருந்ைாலும், அவர் இரண்டு 
நாட்கள் அங்வகவய இருந்ைார். 

 ா ாவின் கட்டறளப் டி,  ிளடீர் ெிைிது காலம்  ஞ்ச்கைி குறகயிலும், 

 வுண்ட் அபு  றலயில் அற ந்ை ஒரு குறகயிலும் ஏகாந்ைவாெம் இருந்ைார், 

 ின்னர் இ ய றலயடிவாரத்ைில் உள்ள ப னாரஸ், ரிஷிவகஷ் வ ான்ை புனிை 
ஸ்ைலங்களுக்கு யாத்ைிறரயாகச் பென்ைார்.  ா ா அவறர ப ௌனம் 
அனுஷ்டிக்கு ாறும் அைிவுறுத்ைினார். 

1934 ஏப்ரல்  ாைத்ைில்,  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில்  ைிபுரிந்ை வவறளயில், 

 ிளடீர் ரிஷிவகஷில் இருந்ைார், மகஷ்வானந்த்ெி ெஹாராஜ் என்ை வ ம் ட்ட 
ஆத் ாவுக்குச் வெறவச் பெய்து உைவினார்.  ா ா உண்ற யில் 
வகஷ்வானந்த்ஜிறய ஒருவ ாதும் பைாடர்பு பகாள்ளவில்றல, ஆனால் அவர் ஓர் 
உண்ற யான ொது என் றை,  ிளடீருக்குத் பைரியப் டுத்ைினார். 

வகஷ்வானந்த்ஜி இடுப் ில் ஒரு துண்டு துைிறய அைிவது ைவிர - 
குளிர்காலத்ைிலும், அறனத்து ைட் பவப்  நிறலயிலும் ஏைக்குறைய 
நிர்வாை ாக இருந்ைார். கங்றக நைிக் கறரயில் ஒரு ெிைிய  ர வ றடறய 
கட்டி, அைில் அவர் ஒரு றகயில் மூங்கில் கழிறயத் ைாங்கி நாள் முழுவதும் 
சூரியறனப்  ார்த்ை வண்ைம் நின்ைார். 

வகஷ்வானந்த்ஜியின்  ரா ரிப் ாளர் அந்ைத் துைவிறயப்  ார்க்க 
எவறரயும் அனு ைிக்கவில்றல.  ிளடீறரயும்  ார்க்க அனு ைிக்கா ல் 
பவளிவயைச் பொன்னவ ாது, அவர் ப ஹர்  ா ாவின் புறகப் டத்றை 
வகஷ்வானந்த்ஜிக்குக் காட்டும் டி அவறர வற்புறுத்ைினார்.  ா ாவின் 
புறகப் டத்றைப்  ார்த்ை வகஷ்வானந்த்ஜி புன்னறகத்து,  ின்னர்  ிளடீறர 
அருகில் அறழத்ைார். அவர் ப ாதுவாக அந்நியறர ைனது அருகில் வர 
விடுவைில்றல என்று குைிப் ிட்டு, இந்ைப் புறகப் டத்றைப்  ார்த்ை அவர்,  ிளடீறர 
அருகில் அனு ைித்ைார் - ப ஹர்  ா ா 'பிரபஞ்சத்தின் அதிபதி' என் றை அவர் 
அைிவார். 

வகஷ்வானந்த்ஜி  ஹாராஜ் வ லும் கூைினார்: "மெஹர் பாபா முழு 
பகைப்பின் சுகெகயயும் அவரது மதாள்களில் சுெக்கும் அளவுக்கு ஒரு 
ெஹா ஆத்ொ." 

வகஷ்வானந்த்ஜி  ிளடீறர அவருடன் ெில  ாைங்கள் ைங்கவும் 
அவருக்குச் வெறவச் பெய்து உைவவும் அனு ைித்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவின்  ைிகள், உலகம் எனும் நாடக வ றடயில் முழு 
ெக்ைியுடன் இந்ைிய வைெத்ைில் பவளிப் ட்டு வந்ைன - ஐவராப் ாவில், அவைார 
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புருஷறர ற ய ாகக் பகாண்ட ஒரு ைிறரப் டத்றை உருவாக்குவது குைித்து, 
ைீவிர விவாைங்கள் பைாடர்ந்ைன.  ா ா  ீண்டும் வ ற்கு வநாக்கிச் பெல்ல 
ைிட்டங்கறள வகுத்துக் பகாண்டிருந்ைார். வநாரினா, எலிெப த்  ற்றும் அவர்கள் 
பைாடர்பு பகாண்ட ைிறரப் டத் ையாரிப் ாளரான வகப்ரியல்  ாஸ்கல், 1934, ஏப்ரல் 
28 அன்று நியூயார்க் நகரிலிருந்து  ா ாவுக்குத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ி 
இருந்ைனர். இரண்டு  ாைங்களில்  டப் ிடிப்ற த் பைாடங்க ஏற் ாடுகள் 
பெய்யப் ட்டு வருவைாகவும்,  ா ா அவ்வவறளயில் அங்கு இருக்க வவண்டியது 
அவெியம் என்றும் அைில் குைிப் ிடப் ட்டிருந்ைது. 

ப ஹர்  ா ா வ  1 ஆம் நாள் காறலயில் ப ங்களூர் நகறரக் காரில் 
சுற்ைிவந்ைார் - விொல ான லால் பாக் தாவரவியல் பூங்கா நிழலில் உலா 
வந்ைார். இைற்கிறடயில், ெம் த் ஐய்யங்காரின்  கள் ஜானகி  ற்றும் அவரது 
உைவினர் ெி. வி. ரா ானுஜாச்ொர்லு ஆகிவயார் வ  1 ஆம் நாள்  ைராெிலிருந்து 
ப ங்களூருக்கு வந்ைனர்,  ா ா அவர்கறள ஐய்யங்கார் குடும் த்ைினருடன் 
அவரது இல்லத்ைில் ெந்ைித்ைார். ஐய்யங்காரின் வ ரக்குழந்றைகள் ப ஹர்நாத், 

வசு ைி இருவரும் உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருந்ைனர்,  ா ா அவர்கறள 
 ீண்டும் ெந்ைித்ைார், வ லும் குடும்  விஷயங்கள், ைனிப் ட்ட விவகாரங்கள் 
குைித்து ஐய்யங்காருக்கு ஆவலாெறனகறள வழங்கினார். 

ப ஹர்  ா ா பைன்னிந்ைிய  யைத்றைக் குறைத்து வ  2 ஆம் நாள் 
ப ங்களூரிலிருந்து புைப் ட்டு, அடுத்ை நாள் ப ஹரா ாத் வந்ைறடந்ைார். ரயில் 
கடந்து பெல்லும் வவறளயில் அறனத்து  ண்டலியும் ரயில்  ாறையருகில் 
 ா ாறவ எைிர்வநாக்கிக் காத்ைிருந்ைனர். 

 ா ா ைிரும் ி வந்ைதும் ருஸ்ைம் ைிறரப் டத்ைிற்கான ைிட்டங்கறளப் 
 ற்ைி விவாைித்ைார். கார்ல் ைிட்ட ிட்ட காட்ெிகளின் அடிப் றடயில் அவர்களின் 
ைிறரப் டம் குைித்து வநாரினா, எலிெப த், வகப்ரியல்  ாஸ்கல் ஆகிவயாருடன் 
அடிக்கடி கடிைப்  ரி ாற்ைம் நடந்து பகாண்டிருந்ைது; அத்துடன்  ா ாவின் அடுத்ை 
வ ற்கத்ைிய  யைத்ைிற்கான ைிட்டமும் வகுக்கப் ட்டது. 

ப ஹரா ாத்ைில்  ா ா இல்லாை வவறளயில் ப ஹரா, ப ண்  ண்டலி 
அறனவரும் ைங்குவைற்குப் ப ாருத்ை ான ஒரு வடீ்றட அஹ துநகரில் 
ஏற் ாடு பெய்யு ாறு  ா ா ஆைி ெீனியருக்கு உத்ைரவிட்டார்.  ா ாவின் குடிலுக்கு 
முன்னால் இருந்ை  ழத்வைாட்டம் ஆன் ீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ைைால் அைற்கு 
நீரூற்ைி, ெிைப்பு கவனம் ைரு ாறு  ாருைி  ாட்டீலுக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. 
ெக்வகாரியில் உ ாெனி  ஹாராஜ் அவரது றககளால் நீர்  ாய்ச்ெி  ா 
 ரங்கறள  ாதுகாத்ை உைாரைத்றை,  ா ா வ ற்வகாள் காட்டினார். 

அரங்காவ்ம் கிரா த்ைில், அப் ாஜி  ாட்டீல் என்ை  றழய கிரா வாெி 
கடந்ை மூன்று நான்கு நாட்களாக  ரை  டுக்றகயில் கடுற யாக 
அவைிப் ட்டார். வ  4 ஆம் நாள் அவரது உைவினர்கள் அந்ை 
வயைானவறர துன் த்ைிலிருந்து விடுவிக்கு ாறு  ா ாவிடம் முறையிட்டனர். 
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 ா ா அவர்கறள ஆறுைல் டுத்ைி, "அவர் என்றனப்  ார்க்கும் வறர உடறலத் 
துைக்க  ாட்டார், நான் நாறள வருவவன்" என்று கூைி அனுப் ினார். . 

ஆனால்  ா ா அன்று அவரது  ைியில் மும்முர ாக இருந்ைைால், 

இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, வ  6 ஆம் நாள் அரங்காவ்ம் பென்ைார்.  ாறல ஆறு 
 ைிக்கு அந்ை  னிைறரப்  ார்த்து அவருக்குத் வைநீர் பகாடுக்கு ாறு 
உத்ைரவிட்டார்.  ா ா ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைதும் அந்ைக் கிரா த்ைார் இைந்து 
விட்டைாகச் பெய்ைி வந்ைது. 

1934, வ  9 அன்று,  ா ா நாெிக் நகருக்கு ஒரு நாள் துரிை  யைத்றை 
வ ற்பகாண்டார், வ லும் ப வ ாவும் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்து ெில நாட்கள் 
ைங்கியிருந்ைார். 

ெர்க்கிள் ெினி ாவுக்கு அருகில், பெயிலர்  ா ா ஒரு வைநீர் கறடறய 
நடத்ைி வந்ைார். வ  11 ஆம் நாள்,  ா ாவின் பெலவுகள் குைித்து அவருக்குச் ெில 
கட்டுப் ாடுகறள விைித்ைது, பெயிலருக்கு  ிகுந்ை வகா த்றை ஏற் டுத்ைியது. 
ப ர்லின் நகரிலிருந்து வநாரினா அனுப் ிய பைாறலத்ைந்ைி வந்ைதும் 
ஆஷ்ர த்ைில் நிலவிய நிைி குைித்ைப்  ைட்ட ான நிறலற   ாைியது; நியூயார்க் 
நகரில் வாழ்ந்து வந்ை எலிெப த்ைின் நண் ர் ஒருவர்  ா ாவின் ப ாது 
வைறவகள், வ ற்கு வநாக்கி பெல்லும்  யைம்  ற்றும் ைிறரப் ட  ைிக்கு 
வவண்டிய ஏற் ாடுகள் பெய்ய $ 15,000 வழங்கினார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில் ஒவ்பவாரு  ிற் கல் அல்லது  ாறல 
வவறளயில், ப ஹர்  ா ா, ெத்குரு ஷம்ஸ்-இ-தப்ரிஸின்  ாரெீக கவிறைகறள 
சு ார் அறர  ைி வநரம் ராவ்ொவஹப் வாெிப் றைக் வகட்டுவந்ைார்; அந்ை 
வநரத்ைில் எந்ை விை ான பைாந்ைரறவயும்  ா ா விரும் வில்றல.  ா ா, 

ரூெியின் கவிறைகறளயும் வகட்டு ரெித்ைார்; இந்ைக் கவிறைகள் ஆழ ான 
உைர்வு அல்லது  ரவெம்  ற்றும் அழகான ப ாழிநறடயால் 
வறகப் டுத்ைப் ட்டுள்ளது.  ா ா ஒருமுறை ரூ ிறய அறனத்து  றைப ாருள் 
அல்லது ஆன் ீக இலக்கியங்களின்  ிகச்ெிைந்ை  னம்  றடத்ைவராகப் புகழ்ந்து 
குைிப் ிட்டார், "இன்றைய அறனத்து  ண்டிைர்களின் (ைத்துவவாைிகள், அைிஞர்கள், 

 ாைிரியார்கள்) ஒன்ைிறைந்ை அைிறவக் காட்டிலும் ரூ ிக்கு அைிக 
அைிவுத்ைிைன் இருந்ைது!" 

புவாொவஹப் ஒருமுறை ரூ ியின் ைிவான்-இ-ஷாம்ெிலிருந்து 
அன் ிற்குரியவரின் அழறகக் குைித்ை வர்ைறனறய  ா ாவுக்கு வாெித்துக் 
பகாண்டிருந்ைார்.  ா ா அந்வநரம்ைான் குளித்துவிட்டு, ப ஸ் குவார்ட்டர்ெில் 
அ ர்ந்து, அவரது நகங்கறளச் ெீர் பெய்து பகாண்டிருந்ைார். அப்வ ாது 
 ா ாவுடனிருந்ை  ாைிரி, ஒரு கட்டத்ைில்  ா ாவின்  ார்பு, உைர்ச்ெி வவகத்ைில் 
ப ாங்கி எழுந்து, கண்களும், முகமும் ெிவந்ைறைக் கவனித்ைார். "ைனது பொந்ை 
அழகின் வ ாறையில்  யங்கிய வண்ைம்  ா ாவின் கண் இற கள் ைாழ்ந்து 
ஆனந்ை ாகத் பைன் ட்டார்" என்று  ாைிரி பைரிவித்ைார். ப ாத்ைத்ைில்  ா ா 
இந்ைப் பூவுலகில் இல்லாைதுவ ால் உைர்ந்ைைாக  ாைிரி வ லும் கூைினார். 
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ராவ்ொவஹப் ின் புராைக் கவிறைகள் வாெித்ைறலத் பைாடர்ந்து,  ா ா 
'லாவகாரி' எனப் டும் ஏழு ஓடுகள் பகாண்ட ஒரு விறளயாட்றட  ண்டலியுடன் 
விறளயாடினார். இந்ைியாவில்  ிகவும்  ிர ல ான இந்ை விறளயாட்டில், ஏழு 
கற்கள் அல்லது ெிைிய ஓடுகள் ஒன்ைின் வ ல் ஒன்ைாக அடுக்கிறவக்கப் டும். 

இரண்டு அைிகள் எைிர் எைிராக, குைிப் ிடப் ட்ட தூரத்ைில் 
நின்றுபகாண்டு, முைல் அைிறயச் வெர்ந்ை ஒரு விறளயாட்டு வரீர், ரப் ர்  ந்றை 
எைிந்து, குவியறலக் கறலக்க முயற்ெிக்கும் வவறளயில், வசீு வரின்  ந்து 
ஓடுகறளத் ைவைவிட்டால், எைிர் அைிறயச் வெர்ந்ை ஒருவர் எைிந்ை  ந்றைப் 
 ிடிக்க முயற்ெிக்கிைார்; வசீு வரின்  ந்து ஓடுகறளத் ைாக்கினால், எைிர் அைி 
வ லும் ஓடுகறளச் ெிைைடிக்க முயற்ெிக்கும் வவறளயில், முைல் அைி 
அவற்றை  ீண்டும் ஒழுங்காகக் குவிப் ைற்கு முன், முைல் அைி வரீர்களில் 
ஒருவர்  ீது  ந்றை எைிந்து அைிறய பவளியாக்குவது பவற்ைிறயக் குைிக்கும். 

வ  13 ஆம் நாள்  ாறல விறளயாடிய ஆட்டத்ைின் வ ாது, அந்ை நாள் 
' ா ா எய்ை வழக்க ான அம்பு' காக்காறவத் ைாக்கியைால் அவர் வொக ான 
 னநிறலயில் விறளயாட்டில் உற்ொக ின்ைிக் காைப் ட்டார். ஆனால் 
விறளயாட்டின் ஒரு கட்டத்ைில் வவக ாக வந்ை காக்கா  ா ாறவத் 
ைள்ளிவிட்டார்; அைன்  ின்னர் ெில நி ிடங்கள் கழித்து, குஸ்ைாஜிறயயும் 
அவ்வாவை ைள்ளிவிட்டார். இது காக்கா, குஸ்ைாஜி இருவருக்கும் இறடவய 
வாக்குவாைத்றை ஏற் டுத்ைியது.  ா ா அறைப்  ார்த்து அற ைியாக இருந்ைவர், 

 ின்னர்  ிகவும் ைீவிர ாகக் கூைினார், "நீங்கள் இருவரும் என் முன்னிறலயில் 
இப் டி நடந்துபகாள்வறை விட உங்கள் உயிறரத் துைப் து நல்லது! உங்களுக்கு 
எவ்வளவு றைரியம் இருந்ைால் என் முன்னால் இறைச் பெய்வரீ்கள்? உங்களின் 
றக கால்கறளத் துண்டிக்க வவண்டும்!" அத்ைறகய ஒரு ெிைிய விஷயத்றை 
எைிர்த்துப் வ ாராடுவைில் ைவைிறழத்ைைாக  ண்டலி  ின்னர் உைர்ந்ைனர். 

இவ்வவறளயில்  ா ா இரவில் ப ஹரா ாத் வ ல்  றலயில் 
ெ ாைியின் நிலத்ைடி அறையில் ைங்கியிருந்ைார். அவர் அந்ை  றைவான 
இடத்ைில் ஓய்பவடுக்கும் வவறளயில், காக்கா,  ாொஜி இருவரும் அைற்கு 
வ வல அற ந்ை அறையில் ைங்கியிருந்ைனர். 

1934, வ  13 ஆம் வைைி இரவு,  ின்னல்,  றழ  ற்றும்  ிகப்ப ரிய 
காற்றுடன் கூடிய கடுற யான புயல்  றழ ப ஹரா ாத் வழியாக வெீியது. 
கூறரகள் ஆங்காங்வக காற்ைில்  ைந்ைன.  ல  ரங்கள் வவவராடு ெரிந்ைன. நீர் 
நிரப்பும் பகாள்கலன்கள் வயல்களுக்கு பகாண்டு பெல்லப் ட்டன. ெில கைவுகள் 
ைிைக்கவும் மூடவும் முடியா ல் இறுகி இருந்ைைால் இரண்டு மூன்று ஆண்களின் 
ஒருங்கிறைந்ை  லம் வைறவப் ட்டது. 

புயல் வசீும் வவறளயில்  ா ா வ ல்  றலயில் இருந்ைார். காக்கா, 

வா ன் ெப்னிஸ்,  ாொஜி, ெகன் ஆகிவயார் கூறர கீவழ விழ இருந்ைைால், 

ெ ாைி அறையின் தூண்கறள உறுைியாகப்  ிடிக்க வவண்டியிருந்ைது.  ா ா 
உைவிக்கு  றைவிலிருந்து பவளிவய வந்ைார், ஆனால் புயலின் வவகம் 
இறுைியில் ப ரிைாகி ைகரத்ைாலான கூறர உண்ற யில் காற்ைில்  ட டத்ைது. 
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புயலின் ைீவிரம் அறனவறரயும் ெ ாைி அறையிலிருந்து பவளிவயைக் 
கட்டாயப் டுத்ைியது.  ா ாவும், காக்காவும் குளிக்கும் அறையில்  த்ைிர ாக 
இருந்ைனர், அவை வநரத்ைில்  ாொஜி, ெப்னிஸ், ெகன் ஆகிவயார் வவறு 
இடங்களுக்குச் பென்ைனர். ப ஹரா ாத்ைில் இதுவ ான்ை கடுற யான புயறல 
யாரும்  ார்த்ைைில்றல, வ லும்  ாறல வவறளயில் 'ஏழு ஓடுகள்' விறளயாடும் 
வ ாது நடந்ை நிகழ்வுகள் அவர்களில் ஒருவறரயும் காய றடயா ல் 
காப் ாற்ைியிருக்கலாம் என்று அவர்கள் நிறனத்ைார்கள். 

அடுத்ை நாள் இரவு வகாரப்புயல்  ீண்டும் வெீியது, ஆனால் ஆக்வராஷம் 
ெற்று குறைவாக இருந்ைது. 

 ிலூ ெட்டாவின் ெவகாைரர் நெர்வான்  காத் ா காந்ைியுடன் பைாடர்பு 
றவத்ைிருந்ைார்; ெட்ட ஒழுங்கு  ீைல் காரை ாக அவரும் ெிறையில் 
அறடக்கப் ட்டார்.  ிலூ ெட்டா, வ  16 ஆம் நாள் காறலயில் ப ஹர் 
 ா ாறவச் ெந்ைிக்க அஹ துநகரிலிருந்து ைனது  ரு கள் வகார்பஷத்துடன் 
வந்ைார்.  ா ா அவரிடம், "நெர்வான், வ  8 அன்று ெிறையில் இருந்து 
விடுவிக்கப் ட்டார், ஆனால் அவர் என்றனப்  ார்க்க இன்னும் வரவில்றல. அவர் 
இந்ை ஏறழ  க்கறள  ைந்துவிட்டார்" என்று கூைினார். 

அைற்கு  ிலூ, "ஆனால் நீங்கள் பெல்வந்ைர்,  ா ா!" என்ைார். 
"ஆ ாம், நான் வ ரரெர் அவைவவறளயில் ஃ க்கீர்" என  ா ா 

ஒப்புக்பகாண்டார். "ஆனால் இது  ற்ைி உங்களுக்கு எதுவும் பைரியாது." 
 ிலூவின் ெவகாைரி ஷிரின் தொனியா குைித்து ப ஹர்  ா ா 

விொரித்ைார். "அவள்  ிகவும் கடின ாக உறழக்கிைாள்," என்று  ிலூ கூைினார். 
"நாங்கள் எங்கள் ைாயாறர  ல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இழந்துவிட்டைால், வ லும் 
நாங்கள் அறனவரும்  ிகவும் இளம்  ருவ ாக இருந்ைைால், ஷிரின் ெவகாைரர்கள் 
அறனவறரயும் நன்கு கவனித்து, எங்கறள வளர்த்து, வடீ்டிலுள்ள 
அறனத்றையும் நிர்வகித்து வந்ைாள்." 

 ா ா வ லும் கருத்துத் பைரிவிக்றகயில், "பிைருக்காக உகழப்பதும், 
மசகவச் மசய்வதும், இவ்வளவு சிரெங்களுக்கு ஆட்படுவதும் ெிகவும் 
நல்லது. இது கைந்த கால கர்ெவிகனககள அழித்து விடும், மெலும் 
உருவாக்கப்படும் புதிய ெனப்படிவங்கள் கூை ெிகவும் ெந்தொகிவிடுகின்ைன. 
ஆகமவ மவகலச் மசய்வதற்கும், மசகவச் மசய்வதற்கும் ெற்றும் 
பிைருக்காகச் மசகவச் மசய்து துன்பங்ககளத் தாங்கிக்மகாள்வதிலும் 
ெிகப்மபரிய ஆன்ெீக நன்கெ உள்ளது. ஒரு விரகலக் கூைத் தூக்காெல் 
மவறுெமன அெர்ந்து, எப்மபாதும் தயாராக, பரிொைப்பட்ை உணகவ 
உண்ணுவது ஆன்ெீக ரீதியில் ெிகவும் மொசொனது. இது ெிகவும் ஆழொன 
ெனப்படிவங்ககள உருவாக்குகிைது; அவற்கை அகற்றுவது கடினொன 
காரியம்." 

அவை நாள் காறலயில், பஜ. எஸ். ஈரானி என்ை ' ார்ெி உலக றெக்கிள் 
ஓட்டுநர்' ப ஹரா ாத்ைிற்கு றெக்கிளில் வந்ைார். அந்ை இறளஞன் நாடு 
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முழுவதும் ‘றெக்கிள் சுற்றுப் யைம்’ பெய்து,  ின்னர் ப ஹர்  ா ாறவச் 
ெந்ைிக்க விருப் ம் பைரிவித்ைார். ஆச்ெரியம் என்னபவன்ைால்,  ா ா அவறரப் 
 ார்க்க ஒப்புக் பகாண்டது  ட்டு ில்லா ல், அந்ை இறளஞனுக்கு  ா ாவின் 
றகபயாப்  ிடப் ட்ட புறகப் டம்  ற்றும் வகள்விகள் -  ைில்களின் நகலும் 
வழங்கப் ட்டது. அறை எப்வ ாதும் அவருடன் றவத்ைிருக்கு ாறு  ா ா 
அைிவுறுத்ைினார். 

அரங்காங்ம் கிரா த்ைில்  ாருைி  ாட்டீலின் புைிய வடீு 
நிறைவறடந்ைதும்,  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்களின் டி, அவர் 1934, வ  17 ஆம் நாள் 
அறனவருக்கும் விருந்து வழங்கினார்.  ா ா,  ண்டலி ெவராஷ், காக்கா 
ெின்வொர்கர் ஆகிவயாருடன்  ாருைி இல்லத்ைிற்கு விஜயம் பெய்ைார். 
கிரா த்றைச் ொர்ந்ை ஹரிஜன  க்களும் விருந்ைில்  ங்பகடுத்ைனர். உயர் வகுப்பு 
இந்துவான  ாபு  ிரா ைர் அறழப்ற   றுத்துவிட்டார். அடுத்ை நாள்  ா ா 
அவறர அறழத்து, ெந்வைகத்ைிற்கு இட ளிக்காை வறகயில் அவருக்கு எடுத்துக் 
கூைினார்: "நீங்கள் இன்னும் இத்ைறகய ொைி, ெ ய வவறு ாடுகறள நிறலநாட்ட 
விரும் ினால், ப ஹரா ாத்றை விட்டு பவளிவயறுவது நல்லது; நான் 
அறைப் ற்ைி ெிைிைளவும் கவறலப் ட  ாட்வடன்! இதுவ ான்ை பெயல்கறள நான் 
அனு ைிக்கவும்  ாட்வடன். இவ்விை ான ைவைான எண்ைங்களால் எனது  ைி 
 ாழாகப்வ ாகிைது. யாவரா ஒருவர் இதுவ ான்ை  ழங்கால ொைி ெ ய 
ைீண்டாற க்கு அடிற யாகி, என்னுடன் பநருக்க ான பைாடர் ில் இருக்கும் 
இந்ை கிரா த்றை எந்ை வறகயிலும்  ாைிக்க நான் அனு ைிக்க  ாட்வடன்." 

 ாபு  ிரா ைர் அழுது கண்ைரீ் வடித்ைார், "நான் நாள் முழுவதும் 
கடின ாக உறழத்து கறளப் ாக இருந்ைைால் கூட்டத்ைில்  ங்வகற்கவில்றல; 

ைீண்டத்ைகாைவர்கள் என்ை எண்ைத்ைில் நான் அவர்கறளத் ைவிர்க்கவில்றல" 
என்று கூைினார்.  ா ா அவறர  ன்னித்து, அடுத்ை வாய்ப்பு வரும்வ ாது இறை, 

கிரா   க்களுக்கு விளக்கு ாறு  ாருைிக்கு அைிவுறுத்ைினார், எனவவ அவர்கள் 
அறை  னைில் றவத்துக்பகாள்ள  ாட்டார்கள். 

1934, வ  18 ஆம் நாள், ெகுந்ைலா என்ை குழந்றைறய ஈன்பைடுத்ை 
ெகனின்  றனவி,  ின்னர் வநாயால் அவைிப் ட்டார். நான்கு நாட்களுக்குப்  ிைகு, 

 ா ா, ெகனிடம் அவரது  றனவிறய அஹ துநகர்  ருத்துவ றனயில் 
அனு ைிக்கு ாறு உத்ைரவிட்டார். ஆனால் ெகன் வ ாெ ான  னநிறலயில் 
இருந்ைைால்  றுத்துவிட்டார். 

ஏன் என்று  ா ா வகட்டைற்கு, ெகன், "எந்ைப்  யனும் இல்லாைவ ாது ஏன் 
பெல்ல வவண்டும்?" என்று வினவினார். 

"'எந்ைப்  யனும் இல்லாைவ ாது' என்று நீங்கள் ஏன் பொல்கிைரீ்கள்?" 

என்று வகட்டு  ா ா பைாடர்ந்ைார், "எல்லாம் நன்ற க்வக! என் அருகில் நீங்கள் 
இரவு  ாதுகாவலனாக இருக்கிைரீ்கள். நீங்கள் றெவ உைறவ உண்ணுகிைரீ்கள். 
 து அருந்துவைில்றல, வ ாெ ான பெயல்களில் ஈடு டுவதும் இல்றல. 



147 
 

இறவபயல்லாம் நன்ற  இல்றலயா? அறனத்தும் நன்ைாகவவ உள்ளது!" ெகன் 
அற ைியாக இருந்ைவ ாது  ா ா பைாடர்ந்து கூைினார்: "அறனவருக்கும்  ன 
உறளச்ெல்கள் உள்ளன. எண்ைங்கள் வந்து வ ாகட்டும், ஆனால் அவற்றைப் 
 ற்ைிக் கவறலப் ட வவண்டாம். எந்ை எண்ைங்களாக இருந்ைாலும், எவ்வளவு 
ைீயைாக இருந்ைாலும் எழட்டும். எனக்குக் கீழ்ப் டிவறைத் ையங்கா ல் 
பைாடருங்கள். இது அறனத்றையும் ெரி பெய்து விடும். இல்றலவயல் அது 
உங்களுக்கும் எனக்கும் வைறவயற்ை துன்புறுத்ைறல விறளவிக்கும்! நீங்கள் 
என்னுடன் இருக்க விரும் ினால், என் கட்டறளகளுக்குக் கீழ்ப் டிய வவண்டும். 
இல்றலபயன்ைால் வ ாய்விடுங்கள்!" 

எனவவ  ா ாவின் விருப் த்ைின் டி, ெகன் ைனது  றனவிறய 
அஹ துநகர்  ருத்துவ றனக்கு அறழத்துச் பென்று,  றனவியின் ப ற்வைார் 
மூல ாக அறனத்றையும் ஏற் ாடு பெய்ை  ின்னர் ப ஹரா ாத் ைிரும் ிவந்ைார். 

ெ ீ த்ைிய  ாைங்களில் நிைி நிறலற கள் பைாடர்ந்து 
விவாைிக்கப் ட்டன. எலிெப த்ைின் நண் ர் இப்வ ாது அளித்ை நிைி உைவியுடன், 

ைிறரப் டத் ைிட்டத்ைிற்கும், வ ற்கத்ைிய  யைத்துக்கும் வ ாது ான நிைிறயத் 
ைிரட்டுவைில் எலிெப த், வநாரினா இருவரும் ெிக்கறலச் ெந்ைித்ைனர். எனவவ 
 ா ா அவரது  யைத்றை ரத்து பெய்வது குைித்து ஆவலாெித்து வந்ைார். 1935, வ  
19 ஆம் நாள்,  ா ா, ஆைி ெீனியர், ப ண்டு, காக்கா  ாரியா மூவறரயும் அறழத்து 
விவாைித்ைார், "நான் விறரவில் வ ற்கு வநாக்கிச் பெல்லவில்றல என்ைால், 

 ண்டலிறய வவறு இடத்ைிற்கு  ாற்றுவைற்கு உகந்ை இடத்றைக் கண்டு ிடிக்க 
வவண்டும். பைாடர்ந்து ப ஹரா ாத்  றலயில் வாழ்வைற்கு அைிக  ைம் 
வைறவப் டுகிைது. வ ல்  றலயில் ைங்கியிருக்கும் ப ண்  ண்டலிக்குத் 
வைறவயான ைண்ைறீர எடுத்துச் பெல்ல ைினமும் நான்கு ந றர நிய ிக்க 
வவண்டியுள்ளறை எண்ைிப்  ார்த்ைால் இது புரியும். வ லும் கிரா த்து  க்கள் 
உைவு வவண்டி இங்கு வருகிைார்கள், நூற்றுக்கும் அைிக ான வ ருக்கு நான் 
 ாைந்வைாறும் உைவிப்  ைம் அனுப்  வவண்டியதும் அவெியம்." 

துலியா நகரில்  ாவனக்கர் நடத்ைி வரும் வ ாட்டார் வகவரஜில்  ண்டலி 
அறனவரும்  ைிபுரிய முடியும் என்ை வநாக்கத்ைில்  ண்டலியில்  லர் 
துலியாறவப்  ரிந்துறரத்ைனர்; ைிட்டவட்ட ாக எதுவும் முடிவு பெய்யப் டாை 
நிறலயில்,  ா ா ைனது  யைத்ைிற்கான அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் 
அவெர ாகச் பெய்ய வவண்டியிருந்ை கறடெி நி ிடம் வறர அறனவறரயும் 
என்னவாகுவ ா என்ை  ன அழுத்ைத்ைில் றவத்ைிருந்ைார். 

அன்றைய ைினம், நீண்ட நாட்களுக்குப்  ிைகு, ெக்வகாரியிலிருந்து 
யஷ்வந்த் ராவ்,  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைார். உ ாெனி  ஹாராஜ் 
ெ ீ த்ைில் கல்கத்ைா  ற்றும் கரக்பூருக்குச் பென்ைிருந்ை விஷயத்றை 
 ா ாவுக்குத் பைரியப் டுத்ைினார்;  ஹாராஜ் 1915 ஆம் ஆண்டில்  ல  ாைங்கள் 
அங்கு வாழ்ந்து வந்ைார். 
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ப ஹரா ாத்ைில்  ண்டலியுடன் வாழ்ந்து வந்ை  ஹீாரிலால் 
என் வருக்கு, வ  21 ஆம் நாள், இருறள உற்று வநாக்கிய வண்ைம் நள்ளிரவில் 
அறர  ைி வநரம் ைியானம் பெய்யு ாறு  ா ா ெிைப்பு அைிவுறுத்ைல்கறள 
வழங்கினார்; எந்ைபவாரு காரைத்ைிற்காகவும், உைாரை ாக, வைள் அல்லது  ாம்பு 
வைான்ைி அச்சுறுத்ைினாலும், கடித்ைாலும் கூட, இருந்ை இடத்ைிலிருந்து நகரவவா, 

எழுந்ைிருக்கவவா கூடாது என அைிவுறுத்ைினார். 
வ  23 ஆம் நாள்  ா ாறவயும்  ைிறயயும்  ார்க்க ஷிரீன் ாயும், அவை 

நாளில் நெர்வான் ெட்டாவும் ப ஹரா ாத் வந்ைனர். 28 ஆம் நாள், 

கான்ொவஹப்,  ா ாவுடன் நீண்ட வநரம் உறரயாடிக்பகாண்டிருந்ைார்,  றுநாள் 
காறலயில் ருஸ்ைம் வருறக ைந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, ெில நாட்களாக, ஆைி ெீனியருக்கு, பரிணாெ வளர்ச்சி 
குைித்ைப்  ல விஷயங்கறள உறரயாகவும், வறர டங்கள் மூல ாகவும் 
விளக்க ளித்து, வ ற்கத்ைிய நாட்டு ைிறரயுலக எழுத்ைாளர்கள்  ற்றும் 
ையாரிப் ாளர்களின்  றடப்புகளில் எடுத்துக்காட்ட உைவும் வறகயில் 
எடுத்துறரத்ைார். 1934 வ  23 ஆம் நாள், கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் அற ந்ை ப ஸ் 
குவார்ட்டர்ெின்  ின்புை வராண்டா அறையில், ப ஹர்  ா ா முைன்முறையாக 
'பகைப்பின் தத்துவத்கத' விளக்கினார்.  ா ா, எழுத்துப் லறகயில் 
சுட்டிக்காட்டுவறை ொஞ்ெி அல்லது ஜால் ாய் எடுத்துக்கூைினார். ஃப ராம் 
ஒர்க்கிங் ாக்ஸ்வாலா அறை சுருக்பகழுத்ைில் குைித்து,  ின்னர் ைட்டச்ெில் 
விரிவாக்கம் பெய்ைார். ஆைி ெீனியர்,  ாபு காவள  ற்றும்  ினூ வ ாவஹாவாலா 
ஆகிவயார் கலந்து பகாண்டு பெவி டுத்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா விளக்க ளித்ை ப ரும் ாலான உறரகள்  ின்னர் 'கைவுள் 
மபசுகிைார்' (GOD SPEAKS) என்ை இறையற்ை புத்ைகத்ைில் இறைக்கப் ட்டன, எனவவ 
அது இங்வக  ீண்டும் விளக்கப் டவில்றல. இருப் ினும்,  ா ா வவறு ெில 
சுவாரஸ்ய ான விஷயங்கறளக் குைித்து, எழுத்துப் லறக வழியாக 
விளக்கினார்: 

விஞ்ஞானிகள் வாழ்க்ககயின் மதாைக்கத்திலிருந்து ககைசி ெனித 
வாழ்க்கக வகரயிலான பரிணாெ வளர்ச்சிகயப் புரிந்து மகாள்கிைார்கள், 

ஆனால் இந்தப் பரிணாெ வளர்ச்சியில் மவறு மவறு வடிவங்கள் ஏன், எப்படி 
நிகழ்கிைது என்பது யாருக்கும் மதரியாது. மெலும் ெனித வாழ்க்ககக்குப் 
பிைகு, என்ன இருக்கிைது? என்ன நிகழ்கிைது என்பது பற்ைி விஞ்ஞானிகளுக்கு 
எதுவும் மதரியாது! 

உணர்வின் பரிணாெ வளர்ச்சியால் தான் மவறு மவறு வடிவங்கள் 
உருவாகின்ைன. உதாரணொக, உைகல உணர்வாகவும், உகைகய 
உைலாகவும் எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள். இப்மபாது, இந்தச் சட்கையின் அளவு 
உங்கள் உைலுக்கு ஏற்ப உள்ளது. நாகள ஒரு கக துண்டிக்கப்பட்ைால், 

சட்கை ஒரு கக இல்லாெல் இருக்கலாம். இவ்வாறு உணர்வு காரணொகமவ 
உைல் ொறுகிைது. 
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வடிவங்களின்  ரிைா  வளர்ச்ெியின் ஆரம் ம் குைித்து விளக்க ளித்ை 
 ா ா இவ்வாறு அவரது உறரறயத் பைாடர்ந்ைார்:  

கைல் (சமுத்திரம்) ெித மவப்பொகவும், அகெதியாகவும் இருந்தது, 

மெலும் தண்ணரீில் வாயு ெற்றும் காற்று இருப்பதால், அது 'துருப்பிடித்தது'. 

இந்தத் துருவில் இருந்து பாசி உருவானது, பின்னர் பாசி, படிப்படியாக 
கைற்பாசியாக ொைியது. மெமல இருந்து மூழ்கும் பாசிகள் கைலின் 
அடிப்பகுதிகய அகைந்ததும் கைற்பாசியாக ஆனது. இவ்வாறு அசல் 
பாசியிலிருந்து கைற்பாசி வந்தது, மெலும் கைற்பாசி தாவரங்களாக 
உருமவடுத்தது. 

 ா ா  ின்னர் வடிவங்களின்  ரிைா  வளர்ச்ெியில் ெில அொைாரை 
உயிரினங்கறளக் குைித்து விரிவாக விவரித்ைார், றடவனாெர்கள் வாழ்ந்ை 
வரலாற்றுக்கும் முந்றைய காலங்கள் வறர இது பைாடர்புறடயது: 

ஊர்வனவற்ைின் முதல் மபௌதீக வடிவங்களில் ஒன்று மூன்று 
தகலககளக் மகாண்டிருந்தது. இது சுொர் 175 அடி நீளமும் 14 அடி அகலமும் 
மகாண்ைது. நடுவிலிருந்த தகல சுொர் ஆறு அடி (விட்ைத்தில்) இருந்தது. 
மூன்று தகலகளும் ஒன்ைாக இகணக்கப்பட்ைன. பக்கத் தகலகள் சுொர் 
இரண்டு அடி (விட்ைத்தில்) இருந்தன. அதன் முன் பகுதி ஊர்ந்து மசல்லும் 
இனத்கதயும் பின்புைம் ஒரு ெீகனயும் ஒத்திருந்தது - முன்புைம் தடித்தும், 

பின் பகுதி மெல்லியதாகவும் இருந்தது. அதன் வயிறு பத்து அடி 
வட்ைொகவும், வால் ஆறு அடி அகலொகவும் இருந்தது. நடுப்புை தகலயில் 
ெீன்ககளப் மபாலமவ பற்கள் அைங்கிய ஒரு தாகை இருந்தது; ஆனால் பக்கத் 
தகலகளில் மசதில்கள் நிரம்பி துகளகளால் இகணக்கப்பட்டு ெட்டுமெ 
இருந்தன, பற்கள் இல்கல. மூன்று வாய்களும் ஒன்மைாமைான்று 
இகணக்கப்பட்டிருந்தன, சுவாசிக்கும்மபாது ஒமர ஒரு காற்றுக்குழாய் 
வழியாக அகவ ஒமர மநரத்தில் சுவாசித்தன. ஒவ்மவாரு தகலக்கும் ஒரு 
கண் இருந்தது, எனமவ இந்த உயிரினத்திற்கு மூன்று கண்கள் இருந்தன. 

கல்வைான்ைி  ண்வைான்ைா (வரலாற்றுக்கு முந்றைய) காலங்களிலிருந்து 
 ைறவகளுக்கு இரண்டு கண்கள் இருந்ைன.  ைறவகள், புழுக்கள்  ற்றும்  ீன்கள் 
இனங்களிலிருந்தும் அவற்ைின் அப் ாற் ட்ட இனங்களிலிருந்தும் உருவாகி 
அறவ வவறு ட்ட வகுப் ின் கீழ் வருகின்ைன. ஒரு  ைறவ  ிகவும் 
விெித்ைிர ானது, ஒருவர் கற் றன பெய்து கூடப்  ார்க்க இயலாை அளவுக்கு 
வித்ைியாெ ானது. இது  ற்ைி யாருக்கும் எதுவும் பைரியாது. இந்ைப்  ைறவ அறர 
 ாகம் பவௌவாறல ஒத்ை  ற்றும்  ிகப் ப ரிய அளவில் - சு ார்  ைிறனந்து 
அடி உயரம் பகாண்டது. இைற்கு, ைீக்வகாழி வ ால இரண்டு கால்கள் இருந்ைன. 
இைன் கழுத்து சு ார் இரண்டு அடி (விட்ட ாக) இருந்ைாலும், அைன் ைறல 
உடலுடன் ஒப் ிடும் வ ாது ெிைியது, சு ார் இரண்டு அடி  ட்டுவ . அைன் 
இைக்றககள் ஏைக்குறைய ஆறு அடி. அைன் மூக்கு கழுகின் மூக்றகப் வ ான்ைது, 

 ின்  ாகம் ைடித்தும் மூக்கு நுனி ப ல்லியைாகவும் இருந்ைது. 
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இவற்றுைன் மதாைர்பில்லாத, விடுபட்டுப் மபான இகணப்பு ஒன்று, 

மகாரில்லாகவப் மபான்ைது, ஆனால் குறுகிய வால் மகாண்ை ஓர் உயிரினம். 
மகாரில்லா நைக்கும் மபாது அதன் ககககளப் பயன்படுத்துகிைது, 

விட்டுப்மபான இகணப்பு அதன் கால்களில் நைக்கிைது. அதன் முகம் ஒரு 
சிம்பன்சி (ெனித குரங்கு) மபான்ைது, ெற்றும் அதன் உருவமும் நைக்கும் 
பாணியும் மகாரில்லாகவப் மபான்ைது. இந்த விடுபட்ை இகணப்பிற்குப் பிைகு, 

முதல் ெனித வடிவம் உருவாகிைது (இது உைல் ரீதியாகமவா அல்லது 
பாலியல் ரீதியாகமவா ஓர் அலி - அதாவது மூன்ைாம் பால் 
என்ைகழக்கலாம்). ொவா, சுெத்ரா அல்லது ெத்திய ொகாணங்களின் 
(இப்மபாது ெத்தியப் பிரமதசம் என்று அகழக்கப்படும்) இந்திய காடுகளில் 
இந்தக் காணாெல் மபான இகணப்பின் அைிகுைிககள விஞ்ஞானிகள் 
கண்டுமகாள்ளலாம். 

காலத்ைின் சுழற்ெிகறளயும்  னிை வடிவத்ைின் கடந்ை கால  ற்றும் 
எைிர்கால  ரிைா த்றையும் விளக்கி ப ஹர்  ா ா பைாடர்ந்ைார்: 

ஒரு சுழற்சி 1200 மகாடி ஆண்டுகள். விஞ்ஞானிகளுக்கு சுழற்சிகள் 
பற்ைி எதுவும் மதரியாது, ஆனால் இந்தக் குைிப்பு அவர்களின் கண்ககளத் 
திைக்கும். உலகின் பரிணாெம் 200 மகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மதாைங்கியது 
ெற்றும் மநபுலாவிலிருந்து (சூரிய ெண்ைலத்திற்கு அப்பால் மெகம் மபான்று 
மதாற்ைம் அளிக்கும் விண்ெீன் கூட்ைம்) மதாைங்கிய பரிணாெம், சுழற்சி 
முடியும் வகர நீடிக்கும் - ெகா பிரளயம் (பிரபஞ்சம் அதன் மொத்த 
விரிவாக்கத்திலிருந்து சுருங்கும் தன்கெ) நிகழ்வது வகர நீடிக்கும். 

 னிை வடிவம்  ல வகாடிக் கைக்கான ஆண்டுகளாக உருவாகி 
வருகிைது, பைாடர்ந்து உருவாகிக் பகாண்வட இருக்கும். 100 வகாடி 
ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு,  னிைன் ஐந்து அங்குல உயரத்றை  ட்டுவ  
பகாண்டிருப் ான், ஆனால் அைிக மூறள (புத்ைித்ைிைன்) உள்ளவனாக இருப் ான். 
இந்ைச் சுழற்ெியின் பைாடக்கத்ைில்,  னிைன்  ைினான்கு அடி உயரத்ைில் இருந்து 
300 ஆண்டுகள் வறர வாழ்ந்ைான். 

ப ஹர்  ா ா,  ின்னர் பிரபஞ்சத்தின் 'வாயு' அற ப்புப்  ற்ைி 
விளக்கினார்: 

விண் ீன்  டலத்ைிலிருந்து (மநபுலா), ஒவர வநரத்ைில் 
உருவாக்கப் டவில்றல என்ைாலும், நான்கு கூறுகள் பவளிவந்ைன. முைலில் 
வந்ைது மவப்பம்,  ின்னர் புவி ஓடு, பாகைகள், கறடெியாக, தண்ணரீ். 

 ிர ஞ்ெத்ைில் என்ன இருக்கிைது?  ல வகாடிக்கைக்கான விண்ெீன் 
பைலங்கள் (பநபுலாக்கள்). ஒவ்பவாரு விண் ீன்  டலத்ைிலும் 
லட்சக்கணக்கான உலகங்கள் உள்ளன, அவற்ைில் ஒன்று நாம் வாழும் பூெி. 
முழு  ிர ஞ்ெத்ைிலும் என்ன இருக்கிைது? இைில் 276 நுட்பொன (சக்திெிக்க) 
வாயு நிகலகள் உள்ளன. வாயு, அைன் முைல் பவளிப் ாட்டில் ைிடப்ப ாருளாக 
 ாறுவைற்கு முன்பு, அது 276 (ெக்ைி ிக்க) நுட்  ான நிறலகளில் உருவாகிைது. 
இந்ை 276 நுட்  ான வாயு வடிவங்கறளப்  ற்ைி விஞ்ஞானிகள் எவருக்கும் 
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பைரியாது. நுட்பொன வாயு ெிகவும் படிப்படியாக, திைத்தன்கெ ெிக்க 
கஹட்ரென், ஆக்ஸிென் மபான்ை வடிவொக ொறும். விண் ீன்  டலங்கள், 

அறனத்து விண்ணுலகங்கள்,  ற்றும் கிரகங்களிலும்  ரிைா  வளர்ச்ெி 
நறடப றுகிைது.  ரிைா ம் அறனத்தும் விண் ீன்  டலத்ைிலிருந்து 
பைாடங்குகிைது. 276 நுட்  ான நிறலகளும் விண் ீன்  டலத்ைின் 
பைாடக்கத்ைிலிருந்து பவளிவருகின்ைன, அறவ நுட்  ான ெக்ைி ( ிராைம்) 
 ற்றும் நுட்  ான பவற்ைிடம் (ஆகாயம்) ஆகியவற்ைின் மூலப்ப ாருளாக 
அற ந்துள்ளன. 

குளிராக்கப் ட்ட  ிைகு எஞ்ெியுள்ள வாயு காற்ைாக  ாறுகிைது; நாம் 
வாழும் பூ ிக்கு 100 ற லுக்கு அப் ால் காற்று  ண்டலம் அைவவ இல்றல. 
இைன் அர்த்ைம் என்னபவன்ைால், ைனி ங்கள் உருவாகுவைற்கு முன்வ  
(பவப் த்ைிற்கு முன் அல்ல, ஆனால் ைண்ைரீுக்கு முன்)  ின்னணு உருவானது. 

ஆரம் த்ைில், நாம் வாழும் உலகம்  ிகவும் சூடாக இருந்ைது. ப துவாகக் 
குளிர்ந்ை  ின்னர், என்ன நடந்ைது? அறனத்து வாயுவும் ைிடப் டுத்ைப் ட்டன. இது 
பூ ியின் வ வல ஒரு ைிட ான வ வலாட்றட உருவாக்கியது. ஆனால் பூ ியின் 
ற யம் எரி வாயுவால் நிறைந்து பவப்  ாகவவ இருந்ைது. இவ்வாறு, பூ ியின் 
வ வலாட்டத்ைிலிருந்து  ாறைகள் உருவாக்கப் ட்டன.  ாறைகள் ஒவர ெீராக 
இல்லாைைால் வ வலாட்டில் இயற்றகயான இறடபவளிகள் உருவாயின. 

அப்வ ாது நடந்ைது என்னபவன்ைால், வாயு குளிர்ச்ெியறடந்து, ைிரவ ாக 
 ாைியது; இந்ைத் ைிரவம் (நீர்)  ாறைகளின் இறடபவளியில் ெிக்கிக்பகாண்டது. 

இவ்வாறு  ாறைகள்,  றலகளும்  ள்ளத்ைாக்குகளு ாக  ாைின. வ லும் 
குளிர்ந்ை வாயு, நீராக  ாைி அவற்றை நிரப் ியது. இது ப ருங்கடல்கறளயும், 
கடல்கறளயும் உருவாக்கியது. இப் டி பவவ்வவறு வடிவத்ைின்  ரிைா ம் 
கடல்களிலிருந்து பைாடங்குகிைது. 

ப ஹர்  ா ாவின் இந்ை விளக்க உறர சு ார்  த்து நாட்கள் 
பைாடர்ந்ைது. எைிர்வரும் ஐவராப் ிய  யைத்ைிற்கான ஏற் ாடுகள் காரை ாக, 

ஜூன் 1 ஆம் நாள் இறை நிறுத்ை வவண்டியைாயிற்று. இந்ை வநரத்ைில்  ா ா ஒரு 
முழுற யான காட்ெிறயயும் விளக்கி, அைிலிருந்து ஒரு ைிறரப் டம் 
ையாரிக்கப் ட வவண்டும் என்று அவர் விரும் ினார். இந்ைத் ைிறரப் டத்ைிற்கு 
'இகவ அகனத்தும் எப்படி நைந்தது?' (பஹௌ இட் ஆல் வஹப் ண்ட்?) என்ைப் 
ப யரால் அறழக்கப் ட இருந்ைது.  ரிைா  வளர்ச்ெிறய ஆரம் த்ைிலிருந்து 
காண் ித்து  னிை உருவம் அறடவதுவறரத் பைாடர்ந்து,  ின்னர்  ா ா 
ஏற்கனவவ விளக்கிய காட்ெிகறள - 'எ ைச் ஆஃப் ொயா' என்ைத் ைறலப் ில் 
ைிட்ட ிட்ட மூன்று கைா ாத்ைிரங்களின் வாழ்க்றகறயச் ெித்ைரித்து, ஐந்து 
 ிரைிநிைித்துவ வாழ்நாள்கள் மூலம் இறை உைர்றவ அறடவது வறர - 
இறைக்கவும் ைிட்ட ிடப் ட்டது.  

ைிறரப் டத்ைின் கறை, எழுத்ைாளர்களுக்கு வழிகாட்டும் விைத்ைில்  ா ா 
இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: 
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ஆரம் த்ைில்,  ிரம் ாண்ட ாக ஒளிரும் கறரயில்லாை ப ருங்கடறலக் 
காட்டுங்கள், அல்லது ஆழ ான இருள்  டிப் டியாக  றைந்து பவறுற யாக 
இருக்கட்டும். இந்ை இருளில் இருந்து, அல்லது கண்கறளக் கூெச் பெய்யும் 
ஒளியிலிருந்து, ஒரு புள்ளி பவளிவந்து ஒளிரும் - அைாவது ஒரு ெிைிய 
 ிரகாெ ான புள்ளி வைான்றும். இந்ைப் புள்ளியிலிருந்து ஆகாயம் (பவறுற யான 
இடம்)  ற்றும்  ிராைம் (மூல ெக்ைி) இந்ை இரண்டும் வைான்ைி வ ாதுகின்ைன. 
இப் டி, ஒவர வ ாைலில் விண்பவளி, ெக்ைி இரண்டும் எவ்வாறு 
ஒன்ைிறைகின்ைன என் றை விளக்க,  ா ா ெில ெித்ைிரங்கறள வறரந்து,  ின்னர் 
பைாடர்ந்ைார். 

இந்ைச் சுழலும் குழப் த்ைிலிருந்து, நுட்  ான சூட்சு  வகாளம் 
உருவாகிைது;  ின்னர் மூலக் கூறுகளான பநருப்பு, நீர், காற்று, பூ ி, விண் ீன் 
 டலங்கள்,  ற்றும் லட்ெக்கைக்கான வ லுலக வகாளங்கள் உருவாகின்ைன. 
வகாடிக்கைக்கான ப ரிய,  கத்ைான, சூடான, சுழலும் வகாளங்கள், லட்ெக் 
கைக்கான சூரியன்கள்  ற்றும் கிரகங்கள்,  ின்னர் ந து சூரிய குடும் மும் 
பூ ியும் உருவாகின்ைன; இவற்றுடன்  ிகவும் பவப்  ிக்க வாயுக்கள்  ற்றும் 
ைிரவங்களும் குவிகின்ைன. 

ெ   ரப் ற்ை  ாறைகள், வ லும் நடுவில் உள்ள இறடபவளிகளில் 

ைிரவ ாக உருவான வாயு ப ருங்கடல்களாக  ாைி, குளிர்ச்ெியறடயும் வ ாது 
பூ ியில் வ வலாடு உருவாகிைது. கடலில் இருந்து,  ரிைா ம்,  ாெிகள்  ற்றும் 
கடற் ாெிகளும் உருவாகத் பைாடங்குகிைது. அவ்வவறளயில்  ரிைா  
வளர்ச்ெிக்கான பவவ்வவறு வடிவங்கறளக் காட்டுங்கள்:  ின் அணுக்கள் 
(எலக்ட்ரான்கள்), ைாதுக்கள்,  ாெிகள், காய்கைிகளின் ராஜ்ஜியம்  ற்றும் முக்கிய 
உயிரினங்களின் உருவாக்கம் - கடற் ாெி, காளான்கள், புல்,  ரங்கள், கீறர;  ீன், 

 ைறவகள், விலங்குகள், காைா ல் வ ான இறைப்பு.  ின்னர் ஐந்து  ிைவிகளில் 
வாழும் மூன்று கைா ாத்ைிரங்களின் கறை பைாடங்குகிைது. 

 ற்பைாரு ெந்ைர்ப் த்ைில், ப ஹர்  ா ா, அவர் ையாரிக்க விரும் ிய 
ைிறரப் டத்ைின் வநாக்கத்றை விவரித்ைார்: 

இந்தத் திகரப்பைம் உண்கெயில் பகைப்பு, பரிணாெம், ெறுபிைவி, 
இகை ஒளி, இகை உணர்கவ அகைதல் ஆகியவற்ைின் மநாக்கத்கத 
நிரூபிக்கும் - அதாவது உள் ெற்றும் மவளிப்புை முன்மனற்ைத்தின் முழு 
மசயல்முகையின் வழியாக, அகனத்து உயிர்களும் இகை உணர்கவ 
அகைந்து, இகைவமனாடு ஒன்றும் மநாக்கத்கதப் பூர்த்தி மசய்யும் வகர 
மதாைர மவண்டும். 

உண்கெயான இகை அனுபவம் குைித்த உண்கெககளப் பற்ைிய, 

எந்த அைிவும் எந்தமவாரு ெனிதனுக்கும் இல்கல, ஆனால் இகை 
உணர்கவப் மபற்று சத்குருவான ஒருவர் ஒவ்மவாரு கணமும் அகதப் 
பார்த்து அனுபவிக்கிைார். 

முழுச் பெயல்முறையும் பைளிவாகச் ெித்ைரிக்கப் ட்டு, ைிறரப் ட ாக 
உருவாகும் வறரத் ைனிப் ட்ட முறையில் என்னால் கண்காைிக்கப் டும். இைில் 
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 று ிைவி, ஏழு ஆன் ீக ைளங்களின் முக்கிய அங்கத்றை, வறர டங்கள், 

உயிரியக்கமுள்ள  டங்கள் (அனிவ ஷன்)  ற்றும் ெிைப்பு விறளவுகறளப் 
 யன் டுத்ைி புறகப் டங்கள் எடுப் ைன் மூலம் காண் ிக்கப் டும்.  ரைம் 
என்ைால் என்ன என் து  ற்ைிய ெரியான ஞானம்  னிைனுக்கு வழங்கப் டும்; 

அறை உைர்ந்ைவுடன், ஒவ்பவாருவரும் அனு விக்க வவண்டிய ைவிர்க்க 
முடியாை  ரைத்ைிற்கு ஒருவ ாதும் அஞ்ெ ாட்டார். 

வாழ்க்றகயின் உண்ற யான வநாக்கத்றை - கடவுள் உைர்றவ 
அறடந்து, கடவுவளாடு ஒன்ைிறைவறை விளக்குவைன் மூலம், அறனத்து  னிை 
இனத்ைின் வ ம் ாட்டிற்கும் இந்ைத் ைிறரப் டம் உைவியாக இருக்கும். இந்ை 
வநாக்கத்றை நிறைவவற்றுவைில்  னிைனின் உைர்வு நிறலயின்  ாற்ைத்றை 
இது ெித்ைரிக்கும். வாழ்க்றக உண்ற யிவலவய என்ன, அைன் குைிக்வகாள், 

 ிர ஞ்ெத்ைின் இயக்கவியல், கடவுளின் இயல்பு  ற்றும் கறடெியாக, உள்ளார்ந்ை 
ஆன் ீக வாழ்க்றக அைன் மூலத்றை வநாக்கி பைய்வகீ ஏைிப் டிகளில் எவ்வாறு 
ஏறுவது என் றை இந்ைத் ைிறரப் டம்  க்களுக்கு பவளிச்ெ ிட்டுக் காண் ிக்கும். 

ப ஹர்  ா ாவின் ைிறரப் டக் றகபயழுத்துப்  ிரைிறயக் கண்டு காலம் 
 ிகவும் ஆச்ெரிய றடந்து, "அவதார புருஷர் வழங்கிய, இதற்கு முன் 
மவளிப்படுத்தாத உண்கெககள எவமரனும் நிச்சயொக திகரப்பைத்திற்குள் 
மகாண்டு வந்து உலகிற்கு மவளிப்படுத்தும் ஒரு நாள் வரும்" என்று 
 றைொற்ைியது. 
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ப ஹர்  ா ா, 

ஃ ாலன்ஃப்ளு, 1934 

ப ஹர்  ா ாவுடன் வால்டர் 

ப ர்படன்ஸ், 1934 

ப ஹர்  ா ாவுடன் பஹடி 
ப ர்படன்ஸ், ஆனா,உர்ெுலா, 

1934 
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ஏழாவது ஐமராப்பிய பயணம் – பாரிஸ், 

லண்ைன் & ஸூரிச் 

(Seventh Europe Visit – Paris, London & Zurich) 

1934 ெூன் முைல் வாரத்ைில், ப ஹர்  ா ா அவரது ஏழாவது ஐவராப் ிய 
 யைத்ைிற்காகத் ையாராகிக் பகாண்டிருந்ைார்.  ா ா, அவர் இல்லாை வநரத்ைில் 
ஆண், ப ண்  ண்டலிக்குத் வைறவயான அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் பெய்ைார். 
ஆைி ெீனியர், வ ாண்டியாக் காரில், ஜூன் 6 ஆம் நாள்  ா ா, கலிங்கட், ஜால் ாய் 
ஆகிவயாருடன் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து நாெிக் புைப் ட்டார். வழியில் அக் ர் 
அச்ெகத்ைில் ெட்டா குடும் த்ைினறரயும், குஷ்ரு குவாட்டர்ெில் 
கான்ொவஹற யும் ெந்ைித்து விறடப ற்ைார். கான்ொவஹப் அவறரக் 
கடனில் இருந்து விடுவிக்கு ாறு பகஞ்ெினார்.  ா ாவும் ைனது ைிறரப் டத் 
ைிட்டம் பவற்ைிகர ாக முடிந்ைால் அந்ை வரு ானத்றை வழங்குவைாக 
உறுைியளித்ைார். அன்று இரவு அறனவரும் நாெிக் வந்ைனர்.  ா ா அடுத்ை நாள் 
முழுவறையும் புவாொவஹப், றெயத்ொவஹப், நவல், ராம்ஜூ, ருஸ்ைம் 
குடும் த்ைார்  ற்றும் ஒரு ெில பநருங்கிய  க்ைர்களுடன் கழித்ைார். அன்று 
 ாறலயில் ெண்டிைாெின் கவிறைகளின் ெிைப்பு கண்காட்ெியில் கலந்து 
பகாண்டார். 

1934, ஜூன் 8 ஆம் நாள், ஆைி ெீனியர், ஜால் ாய், ராம்ஜூ ஆகிவயாருடன் 
 ா ா மும்ற க்கு அைிகாறலயில் ரயிலில் புைப் ட்டார்.  ா ாவின் நாெிக் 
வருறக இரகெிய ாக றவக்கப் ட்டாலும், வழக்க ாக நடந்ைறைப் வ ால,  க்கள் 
அவருறடய வருறகறயக் கண்டைிந்து ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா, பநருங்கிய அறனவருக்கும் கறடெி நி ிட 
அைிவுறுத்ைல்கறள அளிப் ைில் மும் ர ாக இருந்ைைால், அவறரத் வைடி வந்ை 
ப ரும் ாலாவனார் ைிரும் ிச் பென்ைனர். 

மும்ற யில், டாக்டர் நீலுவின் இல்லத்ைில்  ண்டலி அறனவரும் 
ைங்கியிருந்ைனர்;  ா ா, அவை வநரத்ைில்  ாவனக் கன்ஃப க்ஷனர் வடீ்டிற்குச் 
பென்ைார். அங்கு,  ா ாறவச் ெந்ைித்ை இரண்டு ந ர்கள் நடிகர் விநாயக் கர்நாடகி, 
அவரது நண் ர்  ாபு டவ்வல இருவரும்,  ிகுந்ை விடாமுயற்ெிக்குப்  ின்னர், 

அடுத்ை நாள், டாக்டர் நீலுவின் இல்லத்ைில்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக 

அனு ைிக்கப் ட்டனர். ெந்ைிப் ின் இறடவய, வ ற்கத்ைிய இயக்குனர்  ற்றும் 
நடிகர்கறளக் பகாண்டு  ா ாவின் ைிறரப் டம் இந்ைியாவில் ையாரிக்கப் ட 
வவண்டும் என்று விநாயக்  ரிந்துறரத்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, ொஞ்ெி, காக்கா, ஆைி ஜூனியர் ஆகிவயார் 1934, ெூன் 9 ஆம் 
நாள் மும்ற யிலிருந்து  ார்பெல்லஸ்க்கு எஸ்.எஸ்.  ங்வகாலியாவில் 
 யைம் பெய்ைனர். ( ிகுந்ை ெிர த்துடன், ெவராஷ் ரூ 1,000 ஏற் ாடு பெய்து, 
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கப் ல் புைப் டும் ெில நி ிடங்களுக்கு முன்னர்,  யைச் பெலவுக்காக,  ா ாவிடம் 
பகாடுத்ைார்.) 

மும்ற யிலிருந்து சு ார் 30  க்ைர்கள்  ா ாறவ வழியனுப்  
துறைமுகத்ைிற்கு வந்ைிருந்ைனர்.  ா ா கப் லில் ஏறுவைற்கு முன்பு  லர்  ாறல 
அைிவித்ைனர். ைா ை ாக வந்ைவர்கள் கப் ல் ைளத்ைில் நின்று பகாண்டிருந்ை 
ொஞ்ெிறய வநாக்கி  ாறலகறள வெீினர்; ொஞ்ெியும் அவர்கள் ொர் ாக 
 ா ாவுக்கு  ாறல அைிவித்ைார். அன்றைய ைினம்  ிகவும் பவப்  ாக 
இருந்ைைால்  ா ா ைனது அன் ர்கறள, பவயிலில் அறலந்து ைிரியா ல் 
 ாதுகாப் ாக இருக்கு ாறு றெறகயால் பைரிவித்ைார்; ஆனால் அறனவரும் 

பவப் த்றைப் ப ாருட் டுத்ைா ல் கப் ல் புைப் டும் கறடெி நி ிடம் வறர 
காத்ைிருந்து றககறள அறெத்ை வண்ைம் நின்ைனர்.  

 ங்வகாலியா ஒரு  றழய, ெிைிய அளவிலான கப் ல், இந்ைப்  யைத்ைில் 
 ா ாவும்  ண்டலியும் ெில அபெௌகரியங்கறள எைிர்பகாள்ள 
வவண்டியைாயிற்று.  ா ா, ப ாதுவாக ைனது உைறவ அவரது அறைக்கு எடுத்து 
வருவறை விரும் ினார், வ லும் அது விைிமுறைகளுக்கு எைிரானது என்ை 
வ ாைிலும், கப் ல் வ ற் ார்றவயாளர் இறுைியாக ஒப்புக்பகாண்டார். கப் ல் 
அவர ிய  ற்றும் பெங்கடல்களின் குறுக்வக  யைித்ைைால் வானிறல பைாடர்ந்து 
பவப்  ாக இருந்ைது; கப் ல் ைள்ளாடித் ைள்ளாடி, வ லும் கீழும் அறெந்து 
அறெந்து பென்ைது; ஆனால்  ா ா இந்ைக் கடின ான சூழ்நிறலகளால் 
 ாைிக்கப் டவில்றல. 

மும்ற த் துறைமுகத்ைிலிருந்து புைப் ட்ட  ைிமூன்று நாட்களுக்குப் 
 ிைகு, 1934, ஜூன் 22 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாவும்  ண்டலியும் 
 ார்பெல்லஸ்றெ வந்து அறடந்ைனர்; அங்கு ருவாவனா, ராவனா இருவரும் 

 ா ாவின் வருறகக்காகக் காத்ைிருந்ைனர். அவர்கறளச் ெந்ைிக்க ருவாவனா 
 ட்டுவ  கப் ல்வ றடக்கு வரு ாறு  ா ா பைரிவித்ைிருந்ைார், வ லும்  ா ா, 

ராவனாறவப்  ார்க்கும்வ ாது என்ன பொல்லக்கூடும் என அவர் அஞ்ெினார். 
இைங்குவைற்கு முன்,  ா ா இருவறரயும் ைனது அறைக்குள் அறழத்து அன்புடன் 
ைழுவினார். ராவனா, ‘நான் இங்வக வந்ைிருக்கக்கூடாது’ என்று  ா ாவின் காைில் 
முணுமுணுத்ைார். "நான் உங்கறள நிறனத்துப் ப ரு கிழ்ச்ெியறடகிவைன், 

எனவவ கவறலப் ட வவண்டாம்" என்று  ைிலளித்ைைன் மூலம்  ா ா, 

ராவனாவின் அச்ெத்றை அகற்ைினார்  

 ார்பெல்லெில் ஒரு நாள் இருந்து,  றுநாள்  ா ாவும்  ண்டலியும், 

ருவாவனா, ராவனா, வநாரினாவுடன்  ாரிஸ் நகருக்கு ரயிலில் புைப் ட்டனர். இரவு 
 யைத்ைின் வ ாது, ராவனா  ெியாக உைர்ந்ைார், ஆனால் உைவு  ா ா 
ஓய்பவடுக்கும் இடத்ைில் ஒரு ைகர பகாள்கலனில் றவக்கப் ட்டிருந்ைது. ராவனா 

 ா ாவுக்குப் புைிைாக அைிமுக ானவர், வ லும், ஓய்பவடுக்கும் வ ாது  ா ாறவ, 

பைாந்ைரவு பெய்யக்கூடாது என்று ராவனாவுக்குத் பைரியாது. அவர்  ா ாவின் 
இருக்றக அருகில் பென்ைவ ாது,  ா ா கண்கறள மூடிக்பகாண்டு, 

தூங்கிக்பகாண்டிருப் றைப் வ ாலத் வைான்ைினார். ராவனா அற ைியாக டின்றன 
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நகர்த்தும் வ ாது,  ா ா அறெந்து, கண்கறளத் ைிைந்து அவரிடம் என்ன 
பெய்கிைரீ்கள் என்று வகட்டார். அவருக்குப்  ெி எடுப் ைாக ராவனா  ைிலளித்ைதும் 

"ெரி, ொப் ிட ஏைாவது எடுத்துக் பகாண்டு ஓய்பவடுங்கள்" என்று  ா ா 
றெறகயால் பைரிவித்ைார். ராவனா பவளிவய பெல்லும்வ ாது ெிைிைளவும் ெத்ைம் 
வரா ல் கவன ாக இருந்ைார்,  ா ா ைிடீபரன விழித்ைிருப் றைக் கண்டு 
ஆச்ெரியப் ட்டார். 

ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா, காக்காவிடம் இரண்டு கருப்பு 
பவல்பவட் ைறலயறைகறள ஒன்றை ராவனாவுக்கும்  ற்பைான்றை 
ருவாவனாவிற்கும் பகாடுத்து, இந்ைத் ைறலயறைகளில் தூங்கு ாறு பைரிவிக்கக் 
கூைி அனுப் ினார். 

1934 ஜூன் 23 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா  ாரிஸ் நகருக்கு வந்து 
ப ட்வரா ாலிட்டன் வஹாட்டலில் ைங்கினார். ராவனாவின் ைாயார் நான்னி, 
 ா ாவின் வருறகக்காக காத்ைிருந்து குழுவுடன் இறைந்ைார். 

ருவாவனாவின் இல்லத்ைிற்குச் பென்ைதும்  ா ாவின் ைிறரப் ட 
பெயல்ைிட்டத்ைில்  ைிபுரியும் கார்ல் வால்மொல்லர், 56, பஜர் ன் 
எழுத்ைாளறரச் ெந்ைித்ைார்; அவர் ஒரு கவிஞர்  ட்டு ன்ைி கறலஞரும் ஆவார். 
வால்ப ால்லர், அவர் எழுைி முடித்ை ைிறரக்கறைறய,  ா ாவுக்கு வழங்கினார். 
பகைப்பு, பரிணாெ வளர்ச்சி, ெறுபிைவி, ஆன்ெீக தளங்கள், இகை உணர்வு 
இவற்கைப் பற்ைி பாபா மூன்று ெணி மநரம் விளக்கெளித்து, மெலும் அவர் 
எடுத்து வந்த விளக்கப்பைத்கத அவரிைம் காட்டினார். வால்மொல்லர் 
அகதப் பார்த்து மவகுவாக ஈர்க்கப்பட்ைார்; பாபா அளித்த விளக்கங்கள், 

வகரபைங்களின் அடிப்பகையில் ஒரு புதிய ககதகய எழுத அவருக்கு 
அைிவுறுத்தினார். 

இரண்டு நாட்கள்,  ா ா  ாரிஸ் நகரில்  லறரச் ெந்ைித்ைார். வநாரினா, 

ருவாவனா இவர்களின் வழியாக  ா ாறவப்  ற்ைி அைிந்ைிருந்ை  ல நண் ர்கள், 

 ற்றும்  ாரிஸ் நகரில் ெந்ைித்ை சுவா ி விவவகானந்ைரின் ெிைந்ை அ ி ானியாக 
இருந்ை ரிச்மசலியூ டியூக் உட் ட  லறர,  ா ா ெந்ைித்ைார். 

24 ஆம் நாள், ஏைக்குறைய 60 வயைான ஒருவர்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்து, 

"என் வாழ்க்றகயில் எனக்குப்  ல ெின்ன ெின்ன ைிருப் ங்கள் நிகழ்ந்ைவ ாைிலும், 

உங்கறளச் ெந்ைிப் ைன் மூலம் என் வாழ்க்றகயின் முக்கிய ைிருப் ம் 
வந்துவிட்டைாக இன்று நான் உைர்கிவைன்" என்ைார். 

 ா ா புன்னறகத்துக் பகாண்வட அவரிடம் எடுத்துறரத்ைார், "ஆொம், 

அந்தத் திருப்புமுகன ஒவ்மவாருவரின் வாழ்விலும் வர மவண்டும். இது ஒரு 
மபாருக்கு நிகரானது. ஒவ்மவாரு நாளும், ஒவ்மவாரு ெணிமநரமும், 

ஒவ்மவாரு கணமும் ஒரு ெனிதனின் வாழ்க்ககயில், இதயம், ெனம் 

இரண்டிற்கும் இகைமயயான ஒரு சிைிய யுத்தம், அதுமபால், உணர்ச்சி ெற்றும் 
புத்தி, நல்லது, தீயது இவற்ைிற்கு இகையிலான யுத்தம். இந்தத் தனிப்பட்ை 
மொதல்கள், யுத்தங்கள் ஒவ்மவான்ைாகப் பரவி ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிகயச் 
சந்திக்கும் மபாது, கூட்டுமுகையில் எடுக்கப்படும் முடிவு இறுதியில் ஒரு 
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மபரிய, உலகளாவிய மபாராக உருவாகும்; அதன் மூல காரணம் அடிமயாடு 
அகற்ைப்படும் வகர, எந்தமவாரு சொதான ொநாடுகளாலும் ஒருமபாதும் 
இகதத் தவிர்க்க முடியாது." 

1934, ஜூன் 26 ஆம் நாள்  ாரிஸ் நகரிலிருந்து லண்டனுக்குப் புைப் ட்ட 
ப ஹர்  ா ா, ராவனா, நான்னி, ருவாவனா மூவறரயும் அவருக்குப்  ின்னால் 
வரு ாறு அைிவுறுத்ைினார். ரயிலில் வகவல, வடாவர் வழியாகப்  யைம் பெய்து, 

 ா ா  ண்டலியுடன் அவை நாளில் லண்டன் வந்து வெர்ந்ைார்.  ா ாறவ 
வரவவற்க ஆங்கில ெீடர்கள் அறனவரும் விக்வடாரியா ரயில் நிறலயத்ைில் 
காத்ைிருந்ைனர். பவஸ்ட் ஹாம்ப்ஸ்படட்டின், 61 காம்ப ய்ன் கார்டனில் அற ந்ை, 

டிலியாவின் ெவகாைரர் பஹர்ப ர்ட்டின் இல்லத்ைில்  ா ாவுடன் எலிெப த், 

வநாரினா, கிட்டி,  ார்கபரட், வ ப ல் ஆகிவயார் ைங்கியிருந்ைனர். ொஞ்ெி, காக்கா, 

ஆைி ஜூனியர் குயன்டின் நால்வரும்  ார்கபரட் க்ராஸ்கின் வடீ்டில் இருந்ைாலும் 
அவர்கள் அைிக வநரமும்  ா ாவுடவன இருக்க வவண்டியைாயிற்று. ொஞ்ெி, ஆைி 
ஜூனியர்  கல் வவறளயில்  ா ாவுடன் இருக்க, காக்கா இரவு  ாதுகாவலராக 
இருந்ைார்.  ீண்டும், ைிறரப் ட ையாரிப்ற ப்  ற்ைிப்  ல விவாைங்கள் நடந்ைன, 

வ லும் ' ிர ஞ்ெம் என்ைறழக்கப் டும் ைிறரப் டத்ைின் அைி ைி' அைில்  ிகுந்ை 
ஆர்வம் காட்டினார். 

இந்ைப்  டத்ைிற்கு நிைியளிப் ைற்காக,  ங்குகறள விற்று  ைம் ைிரட்டும் 
வநாக்கத்ைில் ஜூன் 28 அன்று 'சர்க்கிள் புமராைக்ஷன்ஸ் இங்க்' என்ை நிறுவனம் 
உருவாக்கப் ட்டது.  ங்குகறள விற் ைன் மூலம்  ாைித் பைாறகறயத் ைிரட்ட 
முடியும் என்றும்  ீைமுள்ள பைாறகறய ஒரு ைிறரப் ட ஸ்டுடிவயா அல்லது 
விநிவயாகஸ்ைர் வழங்க முடியும் என்றும் நம் ப் ட்டது.  ா ா நிறுவனத்ைின் 
ைறலவராகவும், வநாரினா, எலிெப த், எல்ெி வடாம்வில்  ற்றும் ையாரிப் ாளர் 
வகப்ரியல்  ாஸ்கல் ஆகிவயார் துறைத் ைறலவர்களாகவும் நிய ிக்கப் ட்டனர். 

இைற்கிறடயில் இந்ைியாவில் இந்ை வநரத்ைில் ைிறரப் ட 
ைிட்டங்களுக்கான  ைம் ைிரட்டும் முயற்ெிகளும் பைாடர்ந்து நறடப ற்று 
வந்ைன. ப ாத்ைத்ைில்  த்து லட்ெம் ரூ ாய் பெலவின்  ைிப் டீ்டில், ஐந்து லட்ெம் 
வ ற்கத்ைிய நாடுகளிலிருந்தும்,  ீைம் ரூ ாய் ஐந்து லட்ெம் இந்ைியாவிலிருந்தும் 
ைிரட்டத் ைிட்ட ிடப் ட்டது.  ா ாவின் வ ற்கத்ைிய  யைத்ைிற்கு முன்னர், 

இந்ைிய பெல்வந்ைர்களிட ிருந்து  ைம் ைிரட்டுவைற்காக அக் ர் றஹைரிறயத் 
பைாடர்பு பகாள்ளு ாறு  ிப்ரவரி  ாைம் ொஞ்ெிக்கு உத்ைரவிடப் ட்டது, ஆனால் 
றஹைரியால் உடனடியாக உைவமுடியாை நிறல ஏற் ட்டது. 

வில்லியம் டாங்கின்  ீண்டும்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைார்;  ா ா 
அவரிடம் அவரது  ருத்துவ  டிப் ில் கவனம் பெலுத்து ாறு அைிவுறுத்ைினார். 
டாங்கின்  ா ாவுடன் அைிக வநரம் அ ர்ந்ைிருந்ைார், வ லும் ஆறு நாட்கள் 
ைங்கியிருந்ை காலத்ைில் குருநாைருடன் பநருக்க ாக இருந்ைார். 
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 ா ாவின் வாழ்க்றகறயப்  ற்ைி ஒரு புத்ைகம் எழுதும்  ைிறயக் 
குைித்து விவாைிக்க, ொர்லஸ்  ர்டம் ஜூன் 28 ஆம் நாள்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார்; 

அந்ைப் புத்ைகத்றை அவர் ஏற்கனவவ எழுைத் பைாடங்கியிருந்ைார். 
டாம் ஷார்ப்லியும் அவை நாளில்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைார். “டாம் 

அற ைியும், அடக்கமும்  ிக்க,  ா ாவுடன் ஆழ்ந்ை பைாடர்புறடயவராக 
இருந்ைார். அவர் அறனவறரயும் சுற்ைி முழு வநரமும் அங்கு இருந்ைவ ாைிலும் 
எவரும் அைியாை முறையில் அ ர்ந்ைிருந்ைார்" என்று  ார்கபரட் விவரித்ைார். 

 ா ா லண்டனில் இருந்ைவ ாது, கவுண்டஸ் கிட்டி  ஹ்லன் 1934 ஜூன் 
29 அன்று  ாறல அவரது வடீ்டில் ஒரு வரவவற்பு நிகழ்ச்ெிறய நடத்ைினார். 
ஆன் ீகத்ைில் வநர்ற யும், ஆர்வமும் உள்ள சு ார்  ைிறனந்து வ ர்  ா ாறவச் 
ெந்ைிக்க வந்ைனர்; அவர்களின்  ல வகள்விகளுக்கு  ா ா  ைிலளித்ைது 
 ட்டு ன்ைி விளக்கவும் பெய்ைார்: 

வந்ைவர்களில் ஒருவர், "நான் ஓர் உண்ற யான கிைிஸ்ைவராக எப் டி 
இருக்க முடியும்?" 

 ா ா எழுத்துப் லறக மூல ாக  ைிலளித்ைார்: "கிைிஸ்துவின் 
மபாதகனககளப் பின்பற்றுவதன் மூலமும், அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கககய 
வாழ்ந்து, அவர் உங்ககள வாழச்மசான்ன முகைப்படி வாழ்வதன் மூலமும் 
நீங்கள் உண்கெயான கிைிஸ்தவராக இருக்க முடியும். ெக்கள் 
கிைிஸ்தவத்கதப் பற்ைிப் மபசுகிைார்கள், ஆனால் கிைிஸ்துவின் 
வார்த்கதககளப் பின்பற்ைத் தயாராக இல்கல - 'ஒரு கன்னத்தில் 
அகைந்தால் ெறு கன்னத்கதயும் காட்டு' எனும் கிைிஸ்துவின் மபாதகன, 
நகைமுகைக்கு உதவாது என்று கூறுவது ெட்டுெல்லாெல் சிைிதளவு 
ஆத்திரத்கதக் கிளைினாலும் பிைரிைம் மகாபத்தில் பைப்பது; அவர்கள் எங்கும் 
அன்கபயும், சமகாதரத்துவத்கதயும் வளர்த்துக் மகாள்ள மவண்டும் என்று 
இமயசு விரும்பிய இைத்தில் மவறுப்கப உருவாக்குவது - இந்த நிகலயில் 
முழு உலகமும் குழப்பத்தில் இருப்பதில் என்ன ஆச்சரியம்!"  

 ைிரு ைி எச். ஃவ ார்டு அப்வ ாது வகட்டார், "ஆனால் நீங்கள் கிைிஸ்து 
என்ைால், அறைப்  ற்ைி  க்களுக்கு ஏன் பைரியாது?" 

அைற்கு  ா ா, "நான் இந்த ெனித வடிவத்கத எடுக்க மவண்டும் 
என்பகத ெக்கள் அைிய முடியாததுதான் காரணம். இமயசுகவ, அவருகைய 
காலத்தில், அவரது மநருங்கிய சைீர்கள் கூை அைியமுடியவில்கல. எல்லா 
மநரத்திலும் அவருக்கு அருகில் இருந்த யூதாஸ், அவகர முத்தெிட்ைார், 

ஆனால் அவகரப் புரிந்து மகாள்ள முடியவில்கல. அதுமபால, நீங்கள் 
அகனவரும் என்கன மவளியளவில் என் உைல் வடிவத்தில் என்கனப் 
புரிந்து மகாள்ளமுடியாது. உண்கெயான, எல்கலயற்ை கிைிஸ்துவாக, 

எல்மலாரிைமும் இருப்பகதப் மபால நான் உங்களுள் இருக்கிமைன்." 
‘இவயசு ஏன் ைிரு ைம் பெய்துபகாள்ளவில்றல’ என்று கூட்டத்ைில் 

ஒருவர் வகட்டார்.  ா ா ஒரு விரிவான விளக்கத்றை அளித்ைார்:  
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அவதார புருஷனின் மவளியளவிலான வாழ்க்கக முகை, அந்தக் 
காலத்தின் பழக்கவழக்கங்கள் ெற்றும் பரவலாக ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ை 
வழிமுகைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிைது; மெலும் அவர் அந்தக் காலத்திற்கு 
ஏற்ப ஒரு முன்ொதிரியாகப் பணியாற்றுவதற்கு ெிகவும் மபாருத்தொன 
அணுகுமுகைகயப் பின்பற்றுகிைார். ஆனால், இதன் முக்கிய சாராம்சம் 
என்னமவன்ைால், எல்லா அவதார புருஷர்களும் வாழ்க்ககயின் ஒமர 
இலட்சியத்கத உள்ளைக்குகின்ைனர். 

பொராஸ்டர் வாழ்ந்ை காலத்ைில்,  னிைா ி ானம், ப ரும் ையக்கத்ைில் 
ெ நிறல இல்லா ல் இருந்ைது. (அப்வ ாது  ாரெீகர்கள்) முழுற யான 
ப ாருள்முைல்வாைிகளாக இல்லா லும், ஆன் ீக ஒளிறய வநாக்கி உண்ற யில் 
ஈர்க்கப் டா லும் இருந்ைனர். நல்ல குடும்  வாழ்க்றக வாழவும், ைிரு ைம் 
பெய்து பகாள்ளவும், வவபைாருவரின்  றனவிறய விரும்புவறைத் ைவிர்க்கவும், 

கடவுறள வைங்கவும் அவர் அவர்களுக்குக் கற்றுத் ைந்ைார். அவரது சுய 
வாழ்க்றகயும் இந்ைக் பகாள்றகயின் அடிப் றடயில் அற ந்ைது - 'நல்ல 
எண்ைங்கள், நல்ல வார்த்றைகள்  ற்றும் நல்ல பெயல்கள்.' பொராஸ்டர் 
ைிரு ைம் பெய்து பகாண்டார். 

கிருஷ்ணரின் காலத்தில், இந்துக்கள் தங்களுக்குள் மொதல்களில் 
ஈடுபட்ைனர். மபாைாகெயும், மபராகசயும் பிரதானொக இருந்தன, ஆன்ெீக 
வாழ்க்கக ெற்றும் அன்பின் உண்கெயான தன்கெகயக் குைித்து 
அவர்களுக்கு எந்தக் கருத்தும் இல்கல. கிருஷ்ணரின் ஆன்ெீக மபாதகனகள் 
அன்பின் விதிமுகைகள், தூய்கெயான கள்ளம் கபைெற்ை ெகிழ்ச்சி ஆரவாரம் 
மபான்ைவற்கை அடிப்பகையாகக் மகாண்ைது. அன்பின் பற்ைற்ை 
இலட்சியத்கத மநாக்கி ெனிதர்கள் ஆனந்தத்தில் வழிநைத்தப்பட்ைனர். 

புத்ைரின் காலத்ைில், இந்ைிய  க்கள் ப ாருள் ொர்ந்ை வாழ்வில் ஆழ ாக 
ஈடு ட்டனர். அவர்களுக்குப் ப ாருட்களின் உண்ற யான  ைிப்ற ப்  ற்ைிய 
கருத்து, ைவைானது என் றையும், அவர்கள்  ாறயறய பைய்வ ாகக் கருைி 
அைற்கு அடிற யாக இருப் றையும் நிரூ ிப் ைற்காக, புத்ைர் ைனது  றனவி, 
குடும் ம், உலகின் பெல்வங்கறளத் துைந்து, துைவைத்றைச் ொர்ந்ை ைனது 
வ ாைறனகறள நிறலநாட்டினார். 

முஹம்ெதின் காலத்தில், அரபு பழங்குடியினர் உைல் இன்பத்தில் 
ெிகுந்த ஆர்வம் உள்ளவர்களாக இருந்ததால் பல ெகனவிகளுைன் 
வாழ்வகத மொசொனதாகமவா அல்லது சட்ைவிமராதொகமவா 
கருதவில்கல. முஹம்ெது இமயசுகவப் மபாலத் திருெணம் மசய்து 
மகாள்ளாெல், பிரம்ெச்சரியத்கத ஆதரித்திருந்தால், அல்லது அவர் 
முழுகெயான கட்டுப்பாட்கை ெக்களிகைமய திணித்திருந்தால், அது தவிர்க்க 
முடியாத ஆபத்தான எதிர்விகனககள உருவாக்கியிருக்கும். அவருகைய 
மபாதகனககளக் குைிப்பிட்ை ஒரு சிலமர பின்பற்ைியிருப்பார்கள்; அத்தககய 
இலட்சியத்கத மநாக்கி ஈர்க்கப்படுபவர்கள் இன்னும் குகைவாக 
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இருந்திருப்பார்கள். முஹம்ெதுக்கு ஆறு ெகனவிகள் இருந்தனர், ஆனால் 
அவர்களுைன் உைல் ரீதியான எந்தத் மதாைர்பும் கவத்துக்மகாள்ளவில்கல. 

இவயசுவின் காலத்ைில், ஆைவம், உைர்ச்ெியற்ை ைன்ற , ப ருற , 

பகாடுற  ஆகியறவ  க்களின்  ண்புகளாக இருந்ைன. இருந்ைாலும்கூட, 

ப ண்கள் ைிரு ைம் பைாடர் ாக அவர்கள் நீைிறய விரும்பும் கருத்ைார்வம் 
 ிக்கவர்களாக இருந்ைனர்; எனவவ, அவர ியாவில் இருந்ை சூழ்நிறலறயப் 
வ ாலவவ, ைிரு ைத்றையும்,  ல  றனவிகளுடன் வாழ்வறையும் ஒரு 
முன் ாைிரியாக  ாற்றுவது வைறவயற்ைைாயிற்று. இவயசு அடக்க ான, 

எளிற யான வறுற யின் வாழ்க்றகறய வாழ்ந்ைார், வ லும்  னிைர்கறள, 

தூய்ற யும் இலட்ெியமும்  ிக்க அன் ான கடவுறள வநாக்கி 
வழிநடத்துவைற்காக, அவர் துன் ங்கறளத் ைாங்கிக்பகாண்டார். 

அவதார புருஷர்கள் இந்த உலகில் மவவ்மவறு காலகட்ைங்களில் 
அவதரிக்கிைார்கள், எனமவ அவர்களின் மபாதகனகள் அந்தந்த சகாப்தத்தின் 
ெனநிகலக்கு ஏற்ைதாக இருக்க மவண்டும். சில செயங்களில், அவதார 
புருஷர் தனது மபாதகனகய, ெனித உருவிலான தனிப்பட்ை கைவுகளத் 
மதடுவகதயும், பிை செயங்களில், உருவெில்லா கைவுகளத் மதடுவகதயும் 
அடிப்பகையாகக் மகாண்டிருந்தார். 

இறை ஒரு  ருத்துவ றனயுடன் ஒப் ிடலாம், அங்கு 
வநாய்வாய்ப் ட்டவர்கள் பவவ்வவறு வநரங்களில் ைாகத்றைத் ைைிக்க ஏவைனும் 
ைிரவப்ப ாருட்கறள நாடுவர். காறல வவறளயில் வைநீர் அல்லது காஃ ி,  ைியம் 
ைண்ைரீ் அல்லது  ழச்ொறு,  ாறலயில் வ ார்  ற்றும் தூக்கத்ைிற்கு முன் 
 ிை ான  ால் ஆகியவற்றை  ருத்துவர்  ரிந்துறரப் து வழக்கம்.  ருத்துவர் 
ஒருவவர, வைறவயும் ஒன்வை, ஆனால் ைாகம் பவவ்வவறு காலங்களில் 
பவவ்வவறு நிறலற களுக்கு ஏற்  பவவ்வவறு வழிகளில் ைைிக்கப் டுகிைது. 

இவ்வாறு, கைவுள் அவதார புருஷராக மவளிப்படும் 

காலகட்ைங்களில், ெனிதனின் தாகத்கத மவவ்மவறு வழிகளில் தணிக்கிைார். 
எல்லா ெனிதர்களும், உணர்வுபூர்வொக அைிந்மதா அைியாெமலா, 

சத்தியத்திற்கான ஒமர தாகத்கதக் மகாண்டிருக்கிைார்கள். 
ப ஹர்  ா ா பைாடர்ந்து ைனது பொந்ை  ைிறயப்  ற்ைி 

விளக்க ளித்ைார்: 
நான் மூன்று முக்கிய வழிகளில் பணிபுரிகிமைன்: தனித்தனியாக, 

(மவகுென ெக்களுைன்) கூட்ைாக ெற்றும் உலகளவில். நான் தனித்தனியாகப் 
பணி புரியும் மபாது, அது என்னுைன் இருக்கும் நபர்கமளாடு அல்லது 
என்னிைெிருந்து விலகி இருப்பவர்கமளாடு அல்லது என்னுைன் மதாைர்பு 
கவத்திருப்பர்கமளாடு மசய்யப்படும் பணி. சில சூழ்நிகலகளில், அவர்களின் 
மசல்வம் ெற்றும் மபாருள் சார்ந்த வழீ்ச்சியின் மூலொகவும் நான் பணி 
புரிகிமைன்; அமதமவகளயில் சில தருணங்களில், அவர்களின் மசல்வம் 
ெற்றும் மபாருள் நலன் மூலொகவும் மசய்கிமைன். சில சந்தர்ப்பங்களில், 

நான் மவண்டுமென்மை மபாருள் வழீ்ச்சிகயக் மகாண்டுவருகிமைன், ஆனால் 
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அதன் பின்னணியில் அவர்களின் ஆன்ெீக முன்மனற்ைத்கத நான் எப்மபாதும் 
கருத்தில் மகாண்டிருக்கிமைன். சில குைிப்பிட்ை சூழ்நிகலகளில், அவர்களின் 
சுய மெம்பாட்டிற்காக அவர்களின் ொய குணங்ககள மவளிப்படுத்த நான் 
அவர்ககள 'ஊைகங்களாகப்' பயன்படுத்துகிமைன், அங்குதான் ெக்கள் 
என்கனத் தவைாகப் புரிந்து மகாள்கிைார்கள். ஆனால் நான் அகதப் 
மபாருட்படுத்துவதில்கல. நான் ஏன் அகதச் மசய்கிமைன் என்று எனக்குத் 
மதரியும். அதுமவ மபாதுொனது; ஏமனனில் அன்பு, மவறுப்பு இரண்டும் அதன் 
உச்சகட்ை நிகலயில் ஒமர முடிவுககளக் மகாண்டிருக்கும்.  
 உைாரை ாக, ஒருவர் என்றன  ிகவும் வநெிக்கிைார், அைாவது அவர் 
என்றனத் ைவிர வவறு எறையும் நிறனப் ைில்றல, என்னுள் பைாறலந்து 
வ ாகிைார். அவை வவறளயில் இன்பனருவர் எனக்கு  ிகவும் எைிராக இருந்து 
என்றன பவறுக்கிைார், ஆனால் எப்வ ாதும் என்றனப்  ற்ைி நிறனக்கிைார், 

விவராை உைர்வுகளுடன் என்னுள் பைாறலந்து வ ாகிைார். நான் எப்வ ாதும் 
'ெிந்ைறன' எனும் ஊடகத்றைப்  யன் டுத்துகிவைன். இது நான் அளிக்கும் 
உந்துைலுக்கு உடனடியாகப்  ைிலளிக்கும் குைங்கறளப் ப ாறுத்ைது. 

நான் கூட்ைத்தில் பணி புரியும் மபாது, இது, மபாதுவாக நாைகங்கள், 

திகரப்பைங்கள் விகளயாட்டு நிகழ்வுகள் - அங்கு ெக்கள் ஒரு குைிப்பிட்ை 
மபாருளின் ெீது கவனத்கதச் மசலுத்துகின்ை இைங்களில் - எனது ஆன்ெீக 
விகதகய அவர்களின் ெனதில் விகதத்து, விகளவுககள ஏற்படுத்துவது 
என்பது எனக்கு எளிதானது. 

நான் உலகளவில்  ைி புரியும் வவறளயில்,  என்னுறடய ஆன் ீக 
முகவர்கள் மூல ாகவவ அறைச் பெய்கிவைன். எனது  னம், உலகளாவிய  னம் 
என் ைால், ஒவ்பவாரு ைனி  னிைனின்  னதுடனும், என் முகவர்களாக இருக்கும் 
வ ம் ட்ட ஆத் ாக்களின்  னதுடனும் இறைக்கப் ட்டுள்ளது; எனவவ நான் 
உலகின் ஒவ்பவாரு  குைியிலும் எனது முகவர்கள் மூல ாகப்  ைி புரிகிவைன். 
அைனால்ைான் ெில வநரங்களில் ஒருவரிடம் வ சும்வ ாது, என்  னம் வவபைாரு 
இடத்ைில்  ைி புரிகிைது. உறரயாடலின் நடுவவ நான் ைிடீபரன நிறுத்ைி, வவறு 
எங்வகனும், எைிவலனும் கவனத்றைச் பெலுத்ைி, உறரயாடல் நடக்கும் இடத்ைில் 
இல்லாைது வ ான்ை உைர்வு நிறலறய  க்கள்  ார்த்ைதும், அைிந்ைதும் உண்டு. 

இரவில் நான் ஓய்மவடுக்கும் மவகளயில், சைீர்களில் சிலகர எனது 
அருகில் அெரச்மசய்து கால்ககள அழுத்தி விடுவதன் மூலம், அவர்களின் 
உைல் மதாைர்கப ஏற்பைச் மசய்கிமைன். காக்கா, இரவு பாதுகாவலராக 
இருக்கும் மபாது சில மநரங்களில், திடீமரன இரவில் படுக்ககயில் 
அெர்ந்துமகாண்டு, சில அைிகுைிககளமயா அல்லது ஒளிரும் ெின்னகலமயா 
பார்த்துப் பதற்ைெகைந்திருக்கிைார்; இது, குைிப்பாக, உைல் இல்லாத 
ஆவிகளுைன் நான் எனது சிைப்பு பணியில் ஈடுபடும்மபாது நிகழும் சம்பவம். 
(இதுமபான்ை உைலற்ை ஆவிகள் ஏராளொக உள்ளன, ஆனால் எந்த 
நிகலயில் இருந்தாலும், ெீண்டும் ெனித பிைவி எடுத்தாக மவண்டும், 
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ஏமனன்ைால் ஒவ்மவாரு ஆத்ொவின் இறுதி இலக்கு இகைநிகலகய 
அகைவது ஆகும்.) இதுமவ எனது பணியின் சுருக்கொன விளக்கம். 

நான்கு, ஐந்து, ஆறு  ற்றும் ஏழாவது ஆன் ீக ைளங்களில் இருப் வர்கள் 
 ட்டுவ  என்றனப்  ற்ைி அைிந்ைவர்கள், வ லும் அவர்கள், யாருறடய 
கண்காைிப் ில் யாருக்காக, உடல் ரீைியாக வவறலச் பெய்கிைார்கள் 
என் றையும் அைிவார்கள். அவர்கள் எனது ப ௌைீக உடறலப்  ார்க்க முடியாது, 

ஆனால் அவர்களின் நுட்  ான சூட்சு   ற்றும் ஆழ் ன உடல்கள் எனது 
நுட்  ான சூட்சு  உடறலக் காண்கின்ைன, இது என்னுறடய ப ௌைீக உடறல 
ஒத்ைிருக்கும். வ லும் நான் எல்றலயற்ை இறைநிறலறய அறடந்து 
இறைவனாக இருக்கிவைன் என் றையும் அவர்கள் அைிவார்கள். 

உதாரணொக ஒன்கைக் கூறுகிமைன்: "நான் இங்மக அெர்ந்திருக்கும் 
மவகளயில், எனது ஆன்ெீக முகவர்கள் இந்தியா, மபர்சியா, ஆஃப்ரிக்கா 
மபான்ை பல நாடுகளில் பணி புரிகிைார்கள். இந்தத் தருணத்தில், அவர்கள் 
எனது நுட்பொன சூட்சுெ உைகல ஒமர மநரத்தில் மவவ்மவறு ஆன்ெீக 
தளங்களில் பார்க்கிைார்கள், ஏமனன்ைால் அவர்கள் அனுப்பும் மசய்திகள் 
ஆழ்ென தளங்கள் வழியாக அனுப்பப்படுகின்ைன, அங்கு ஒன்கைச் மசய்ய 
ஒருவருக்கு விருப்பம் ெட்டுமெ மதகவப்படுகிைது; அது உைனடியாக 
மவண்டிய இைத்கத அகைந்து விரும்பியகத நிகைமவற்ைி முடிக்கிைது. 

 க்கள்  ீண்டும் வகள்விகறளக் வகட்கத் பைாடங்கினர்: "அவர்கள் 
எவ்வாறு முகவர்களாக  ாறுகிைார்கள்?" 

"மபரும்பாலும் என்னுைன் மகாண்ை நீண்ைகால மதாைர்புகள் 
காரணொக. கைந்தகால வாழ்க்ககயில் என்னுைன் இகணந்தவர்கள் 
ஆன்ெீக முகவர்களாக ொறுகிைார்கள். என்னுைன் ஆழொக 
இகணந்தவர்கள் வட்ைத்தின் உறுப்பினர்கள் ஆகிைார்கள் - ஆனால் 
அகனத்துமெ அளவிறுதியற்ை ஒன்று." 

"உங்கள் 'வட்டம்' என்று நீங்கள் எறைச் பொல்கிைரீ்கள்?" 

 ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார், "இந்த வட்ைம் என்பது என்னுைன் 
ஆழொக இகணக்கப்பட்ை சைீர்கள், இப்மபாது அகதப்பற்ைிய உணர்வும், 

அைிவும் இல்லாெல் என்னுைன் இருக்கிைார்கள், மெலும் இந்தக் 
காலகட்ைத்தில் நான் அவர்களுக்காகப் பின்னணியில் மசய்யும் பணியின் 
விகளவாக எதிர்காலத்தில் முழு உணர்வு நிகலயுைன் என்னுைன் 
இருப்பார்கள். எனக்கும் அவர்களுக்கும் இகைமய இப்மபாது ஒரு திகர 
உள்ளது. அந்தத் திகர அகற்ைப்பட்ைதும் இருவரும் ஒன்ைாக ொறுகிமைாம். 
இருகெத் தன்கெ அகன்று விடுகிைது. 

"என்னுறடய முகவர்கள் ப ௌைீக ைளத்ைில் உள்ளவர்களுக்காகக்  ைி 
புரிகிைார்கள்; எனது வட்டத்து ெீடர்கள் மூல ாக, அவர்களுக்குத் பைரியா வல, 

ஆன் ீக ைளங்களில் நான்  ைி புரிகிவைன். இவயசு அவரது ெீடர்கள் மூல ாக 
ஆன் ீக ைளத்ைில் அவர்களுக்குத் பைரியா ல்  ைியாற்ைினார்; ஆனால் 
 ிற்காலத்ைில், அவர்கள் அறை அைிந்து பகாண்டனர். எல்லா வநரத்ைிலும் அது 
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இவயசுவின்  ைி என் றை அவர்கள் அைிந்ைிருந்ைார்கள்; அவர்கள் எந்வநரத்ைிலும் 

இவயசுவின் கருவிகளாக, ஊடகங்களாக அவருடவன இருந்ைனர்." 
கூட்டத்ைில்  ற்பைாருவர்  ா ாவிடம், "அைிவியலும்  ைமும் வவறு 

வவைாக இருக்கின்ைனவா?" என வினவினார்.  

அைற்கு  ா ா  ைிலளித்ைார், "இது எவ்வாறு புரிந்து மகாள்ளப்படுகிைது, 

பயன்படுத்தப்படுகிைது என்பகதப் மபாறுத்தது. விஞ்ஞானம், மபாருள் 
வளத்தின் முன்மனற்ைத்திற்கு ெட்டுமெ மசயல்படுவதாக இருந்தால், அதற்கு 
ஆன்ெீகத்துைன் எந்தத் மதாைர்பும் இல்கல என்று கூைப்படும். ஆனால், அது 
வாழ்க்ககயின் அர்த்தத்கத மதளிவுபடுத்த மவளிப்படுத்தும்மபாது,  

ஆன்ெீகத்தின் ஒரு கிகளயாக விளங்குகிைது. ககல, சரியாக 
மவளிப்படுத்தப்பட்ைால் அது ஆன்ெீகம், தவைாக இருந்தால் அது 
மபாருள்சார்ந்தது என்பது மபால!" 

இன்பனாருவர் இவ்வாறு வினவினார், "வ ற்கு எப்வ ாைாவது அவைார 
புருஷறர உருவாக்கு ா?" 

"அவதார புருஷர் எப்மபாதுமெ அந்தந்த காலகட்ைத்தில் ெனித 
உருவில் வருகிைார், ஆசிய கண்ைத்தில் ெட்டும் பிைவி எடுக்கிைார். இது 
பிரபஞ்சத்தின் பரிணாெ வளர்ச்சியிலும், அகனத்து ஆன்ெீக தளங்களிலும், 

அங்குள்ள விசித்திரொன சூழ்நிகல காரணொக, அவதார புருஷரின் 
மவளிப்பாடு அந்தக் குைிப்பிட்ை மநரத்தில் ஆசிய கண்ைத்தில் ெட்டுமெ 
நிகழ்கிைது" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார் 

"அவைார புருஷர் எப்வ ாைாவது ஒரு ப ண்ைாக இருப் ாரா?" என்று 
ஒருவர் வகட்டார். 

"இல்கல!" என  ா ா வலியுறுத்ைிக் கூைினார். "ஒருமபாதும் ஒரு மபண் 
அவதார புருஷராக இருந்ததில்கல, இருக்கவும் முடியாது. அவதார புருஷர் 
எப்மபாதும் ஒரு ஆணாகமவ இருக்கிைார்."  

அடுத்ை நாள், 1934, ஜூன் 30 அன்று, வகாஹினூர் இந்ைிய உைவகத்ைின் 
உரிற யாளர் கிருஷ்ைா வரீ்,  ா ாவுக்கு ஒரு வரவவற்பு அளித்ைார்;  ா ா சு ார் 
30 வ ருடன் அங்குச் பென்ைார்.  ைிய உைவுக்குப்  ிைகு, நகரத்ைின் ஏறழ எளிய 
 க்கள் வாழும் கிழக்குப்  குைிக்குச் பென்று, அைற்கு முந்றைய நாள் அறுறவ 
ெிகிச்றெ பெய்ை மெஸ்ஸிறயச் ( ில் & பநல்லி  ிரீெியின் ைாயார்) ெந்ைிக்கும் 
விருப் த்றைத் பைரிவித்ைார். அைற்கு முந்றைய  ாறலப் ப ாழுைில்  ா ாறவச் 
ெந்ைித்ை பெல்வந்ைர் ைிரு ைி எச். ஃவ ார்டு, அவறரத் ைனது வரால்ஸ் ராய்ஸ் 
காரில் அறழத்துச் பெல்ல முன்வந்ைார்,  ா ாவும் அறை ஏற்றுக்பகாண்டார். 

கிழக்கு முறனயின் அருகிலுள்ள  ாறைகள் குறுகலாக இருந்ைைால், 

 ா ா 'லாங் வலன், 16 லாக்கியர் பைருவில் அற ந்ை  ிரீெி குடும் த்ைினர் 
இல்லத்ைிற்கு நடந்து பென்ைார்.  ா ாவின் எைிர் ாராை வருறகறயக் கண்டு 
அறனவரும், குைிப் ாக ைாயார், ஆச்ெரிய றடந்ைனர். கண்களில் நீர் ைதும் , 
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 டுக்றகயில் இருந்ை ப ண் ைி ப துவான குரலில், "நீங்கள் இவ்வளவு தூரம் 
வந்ைது உங்களின் எவ்வளவு ப ரிய கருறை" என்று கூைினார். 

ப ஹர்  ா ாவின் அன்பும் ஆைரவும் அந்ைப் ப ண் ைிறய 
ஆறுைல் டுத்ைியது.  ா ா அவரிடம், "எவ்வளவு ஏழ்கெயாக இருந்தாலும், 

இதுமபான்ை நல்ல ஆத்ொக்களுைன் இருப்பகத நான் விரும்புகிமைன். 
ஏழ்கெ ஒரு பாவெல்ல. ஏழ்கெயின் காரணொக, நீங்கள் எல்மலாரும் 
எனக்கு ெிகவும் பிரியொனவர்கள். இதனால்தான், இன்று நான் இங்கு 
வந்துள்மளன்." 

அவர்களிட ிருந்து விறடப ற்று வந்ை  ா ா, ஒரு ஐஸ்கிரீம் 
விற் றனயாளறரச் சுற்ைிப்  ல குழந்றைகள் நின்ைறைக் கவனித்ைார்; ைிரு ைி 
ஃவ ார்டு அறனத்து குழந்றைகளுக்கும் ஐஸ்கிரீம் கூம்புகறள வாங்கினார்.  ா ா 
 கிழ்ச்ெியறடந்து கூட்டத்ைில் நின்ை ெில குழந்றைகறள அன்புடன் ைழுவினார். 
அவர் பில், அவரது ெிைிய ெவகாைரி மநல்லி இருவறரயும் காம்ப ய்ன் 
கார்டனுக்கு அறழத்துச் பென்ைார். 

கடந்ை ெில  ாைங்களில், ப ஹர்  ா ாவின் பொற்ப ாழிவுகறள, 
ஆங்கிலத்ைில் பவளியிட 'ெர்கிள் எடிட்வடாரியல் க ிட்டி' எனும் குழு 
அற க்கப் ட்டது. வில் & வ ரி வ க்பகட் இந்ை முயற்ெியில் ைங்கள் 
ப ரும் ாலான வநரத்றை இைற்காக அர்ப் ைித்ைனர். ஜூன் 30 ஆம் நாள் 
 ிற் கலில், அவர்கள், 50 வெரிங் கிராெில் உள்ள க ிட்டி அலுவலகத்ைில் 
 ா ாவுக்கு வரவவற்பு அளித்ைனர்.  ா ா இரண்டு  ைி வநரத்ைில் 50 வ றர 
ெந்ைித்ைார். 

வரவவற் றையில், ஒரு ரஷ்ய ப ண் ைி,  ா ாவிடம் ரஷ்ய நாட்டு 
 க்களின் துன் ம் குைித்து விவாைித்ைார். ப ஹர்  ா ா அவரிடம், "ரஷ்ய  க்கள் 
இன்னும் அைிக ாகக் கஷ்டங்கறள அனு விக்க வவண்டும், ஆனால் அவர்கள் 
இறுைியில் துயர் நீங்கி  கிழ்ச்ெிறயக் காண் ார்கள்" என்று கூைியறைக் வகட்டு 
அந்ைப் ப ண் ைி  ிகவும் நிம் ைியறடந்ைார், கண்களில் நீர் ைதும்   ா ாவின் 
றகறயப்  ற்ைிக்பகாண்டு ெில நி ிடங்கள் அற ைியாக அ ர்ந்ைார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில்,  ார்கபரட், குயன்டின் இருவரும் ஆங்கில 
வரலாற்ைின் குைியடீுகறள நடன முறையில் ையாரிப் ைில் மும்முர ாக 
இருந்ைனர். வ லும் இந்ை நிகழ்ச்ெி ('வ ஜன்ட் ஆஃப் ைி  ார்லப ன்ட்') ைற்வ ாது 
ராயல் ஆல் ர்ட் ஹாலில் நிகழ்த்ைப் ட்டது. அவர்கள்  ா ாறவ அந்ை  ாவலறயப் 
 ார்க்க அறழத்ைனர்;  ா ாவும் ஓர் இரவு அங்குச் பெல்ல ஒப்புக்பகாண்டார். 
நாடகத்றைப்  ார்த்து,  ா ா, ஐரிஷ் முன்னைி நடனக் கறலஞரான டியட்ரா 
ஃ ாஹியுடன் றககுலுக்க விரும்புவைாகக் குைிப் ிட்டார், ஆனால், 'நான் யார் 
என்று அவருக்குத் பைரியக்கூடாது' என்ை நி ந்ைறனறய விைித்ைார்.  ார்கபரட், 

குயன்டின் ஆகிவயாருடன்  ைிபுரிந்ை அறனவருக்கும்  ா ாறவத் பைரியும் 
என் ைால் இது எளிைான காரியம் அல்ல. இருவரும் அவறர எப் டி 
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அைிமுகப் டுத்ை முடியும்? பெய்ைித்ைாள்களும்  ா ாவின் வருறகறயப்  ரவலாக 
விளம் ரம் பெய்ைிருந்ைன. 

நிகழ்ச்ெி முடிந்ைதும், அவர்கள்  ா ாறவ அடித்ைளத்ைில் அற ந்ை 
ஒப் றன அறைக்கு அறழத்துச் பென்ைனர். அவர்கள் டியட்ராறவ அறழத்து, 

 ார்கபரட் கடுற யான குரலில், "டிய்ட்ரா, உங்களுக்கு  ிஸ்டர் குயன்டின் 
டாறடத் பைரியும்ைாவன! நான் உங்களுக்கு  ீண்டும் ஒரு வாய்ப்ற க் பகாடுக்க 
முடியாது. இன்றைய நிகழ்ச்ெிறய வ றடயில் நீங்கள் ெரியாகச் பெய்யவில்றல, 
ரெிக்கும் டியாக இல்றல" என்று பொன்னதும் அந்ை இளம்ப ண் உடனடியாகக் 
கண்ைரீ்விட்டு அழத் பைாடங்கினார்; அவை வவறளயில்  ார்கபரட் விறரவாக, 

"ஆ ாம், நீங்கள் எங்கள் நண் ரான  ிஸ்டர் ஈரானிறய ெந்ைிக்க வவண்டும் என 
நாங்கள் விரும்புகிவைாம்" என்ைதும் டியட்ரா அழுதுபகாண்வட, உண்ற யில் 
 ா ாறவப்  ார்க்கா ல் றககுலுக்கினாள்;  ா ாவும் றககுலுக்கிவிட்டு அங்கிருந்து 
ெற்று விலகி நின்ைார். குயன்டின் உடவன அந்ைப் ப ண்றை ஆறுைல் டுத்ைினார், 

"ெரி, ெரி, நீங்கள் கடின ாக உறழத்ைால் உங்கள் வவறலறயத் பைாடரலாம்."  ல 
வருடங்கள் கழித்து,  ார்கபரட் அந்ைப் ப ண் ைியிடம் நடந்ைறை விளக்கினார். 

1934, ஜூறல 2 ஆம் நாள், டிலியாவின் ெவகாைரி,  ின்டா,  ா ாறவ 
ரிச் ண்டில், மதம்ஸ் நதிக்ககரயில் அற ந்ை 'ஸ்டார் & கார்ட்டர்' 

வஹாட்டலுக்கு அறழத்துச் பென்ைார்; அவரது ைாயார் வ ,  ாட்டி  ற்றும் 
ைாயாரின் வைாழிறயயும் உடன் அறழத்ைிருந்ைார். இந்ை மூன்று 'பண்கைய 
கால பாட்டிகளிைம்' 'ஆதிகால புருஷன்' அளவுகடந்ை அன்பும், நல்பலண்ைமும் 
பகாண்டிருந்ைார்.  ா ா லண்டனில் ஓய்பவடுக்கக்கூட வநரம் இல்லா ல் ைனது 
 ைியில் மும்முர ாக இருந்ை வவறளயிலும், அவருறடய பெயல் ாடுகளுக்கு 
 த்ைியில், இந்ை மூன்று வயைான ப ண் ைிகறள அவர்  ைக்கவில்றல. காலம் 
இறை இப் டிக் குைிப் ிட்டது: "ொமபரும் கைலாகிய ஒருவர் துளிகளாக 
இருக்கும் பலரின் ஆர்வத்கதயும் கவனத்கதயும் முழுகெயாகத் தன்பால் 
ஈர்த்து, கைமலாடு ஒன்ைிகணயச் மசய்கிைார்." 

ரிச் ண்ட்  ார்க் வழியாக  ா ா, கிட்டி, டிலியா மூவரும் ெற்று தூரம் 
நடந்து வந்ை  ின்னர்,  ண்டலி  ற்றும் ெிலருடன் ஒரு ெிவப்பு நிை இரட்றட 
அடுக்கு  ஸ்ெில் வ வல அ ர்ந்து கிட்டியின் இல்லத்ைிற்குச் பென்ைனர். அடுத்ை 
நாள், ப ஹர்  ா ா  ைியம் இரண்டு  ைிக்கு ஹால்ஸ்படட்டில் உள்ள வில் & 

வ ரி வ க்பகட்டின் குடிலுக்குச் பென்ைார். அங்கு அவர்  ீண்டும் ெந்ைித்ைவர்களில் 
வினிஃப்பரட் ஃவ ார்ஸ்டர் என் வரும் ஒருவர். ஜூறல 4 ஆம் நாள்,  ா ா 
கிருஷ்ைா வரீின் உைவகத்ைில்  ைிய உைவுக்காகச் பென்ைார். 

ஜூறல 5 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா,  ண்டலி அறனவறரயும், ைிரு ைி 
ஃவ ார்ட் லண்டனிலிருந்து வடாவருக்கு அறழத்துச் பென்ைார்; டிக் வக ல் 
ஸ் ித்ைின் ைந்றையும் உடன் பென்ைார்.  யைத்ைின் வ ாது  ா ா ஓய்பவடுக்க 
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விரும் ினார், ஆனால் அந்ைப் ப ண் ைி இரண்டு  ைி வநர ெவாரி வவறளயில் 
அவரிடம் வகள்வி வ ல் வகள்விகறளக் வகட்டுக்பகாண்டிருந்ைார்.  

வநாரினா, கிட்டி,  ின்டா, டிலியா, குயன்டின் ஆகிவயார் வடாவருக்கு 
ரயிலில் வந்து,  ா ாவுடன்  டகில் இங்கிலீஷ் கால்வாறயக் கடந்ைனர். 

அன்று  ிற் கல் நான்கு  ைிக்கு ஆஸ்மைண்ட் நகருக்கு வந்ை அவர்கள், 

ஸூரிச் பெல்லும்  ிரஸ்ெல்ஸ் எக்ஸ் ிரெில்  யைம் பெய்வைற்கு முன்பு 
நகறரச் சுற்ைி வந்ைனர்.  ா ா ப ரும் ாலும் கீழ் வகுப் ில்  யைம் பெய்வது 
வழக்கம், ஆனால் இந்ை முறை மூன்ைாம் வகுப் ின்  ரத்ைால் அற ந்ை 
இருக்றககள் அபெௌகரிய ாக இருந்ைைால் ெரியாக ஓய்பவடுக்க முடியவில்றல 
என் து பைளிவாகத் பைரிந்ைது. 

 ா ாவும் அவரது வைாழர்களும் ஜூறல 6 ஆம் நாள் அைிகாறலயில் 
சுவிட்சர்லாந்தின் பாஸல் நகருக்கு வந்து ரயில்கறள  ாற்ை வவண்டியிருந்ை 
அவ்வவறளயில் ஓய்வறைக்குச் பென்று குளித்து, ைங்கறளச் ெீர்பெய்து 
பகாண்டனர்; ஏபனன்ைால்  ா ா ஸூரிச் நகறர அறடந்ைதும்,  க்கறளச் 
ெந்ைிக்கும் ஆர்வத்ைில் இருந்ைைால் அவருக்கு வநரம் வ ாைவில்றல.  ின்னர் 
 ா ா நறட வ றடயில் விறுவிறுப்புடன் சுற்ைி வந்து அடுத்ை ரயிலில், இரண்டு 
 ைி வநரத்ைில் ெூரிச் நகருக்கு வந்ைார். அங்கு வால்ைர் மெர்மைன்ஸ் 
 ா ாறவ வரவவற்று ைனது காரில் (காக்கா, ஆைி ஜூனியர் இருவரும் உடன் 
பென்ைனர்) அறழத்துச் பென்ைார்,  ற்ைவர்கள் இரண்டு கார்களில்  ின் 
பைாடர்ந்ைனர். வால்டரின் ப ரிய  ைிறனந்து அறைகள் பகாண்ட  ாளிறக 
ெூரிச் நகரிலிருந்து ஏழு ற ல் பைாறலவில் இருந்ைது.   

 ஃப ல்ட்ப யிலனில் உள்ள ப னிவஷாஃப ஸ்ட்ராஸ், 35 ப னிவஷாஃப் 
என்ை முகவரியில் அற ந்ை இல்லத்றைச் சுற்ைி அருற யான ஏரிகள் இருந்ைன. 
ப ஹர்  ா ாவும்  ண்டலியும் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கு 
ைங்கியிருந்ைனர். வால்டரின்  றனவி மஹடி,  ா ாறவ வரவவற்க 
 கிழ்ச்ெியுடன் காத்ைிருந்ைார். 

 ா ா, வடீ்டின் இடது  க்கம் அற ந்ை, அற்புை ான வைாற்ைம்  ிக்க, 

காற்வைாட்ட ான அறையில் ைங்கியிருந்ைார். ொஞ்ெி, ஆைி ஜூனியர் இருவரும் 
 க்கத்து அறையிலும், குயன்டின் அடுத்ை அறையிலும் ைங்கினர்.  ா ா 
வைாட்டத்ைிற்குள் பென்று அறனத்து அன் ர்கறளயும் ெந்ைித்ைார்; வால்டர் ெில 
புறகப் டங்கறள எடுத்ைார். 

ெூரிச் நகரில் வாழ்ந்து வந்ை அனிைா டி காவராவும் அங்கு 
வந்ைிருந்ைார்.  ாரிெிலிருந்து ராவனா, நான்னி, ருவாவனா, லண்டனில் இருந்து 
 ார்கபரட், வ ப ல்  ற்றும் இத்ைாலியில் இருந்து எனிட் வகார்ப் (8 ஆம் நாள்) 
வரு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. ப ர்படன்ெின் இல்லத்ைில் அவர்களுக்கு 
இட ில்றல என் ைால் அறனவரும் அருகிலுள்ள வஹாட்டல் ரா னில் 
ைங்கினர்.       
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 ஜூறல 7 ஆம் நாள் காறலயில்,  ா ா குழுவுடன் ஏரியின் அருகிலுள்ள 
நீச்ெல்  குைிக்குச் பென்ைார்; அன் ர்களில்  லர் அைில் நீந்ைி  கிழ்ந்ைனர். 

சுவிட்ெர்லாந்ைிற்கு வருவைற்கு முன்பு, ப ஹர்  ா ா ப ர்படன்ெிடம் 
ஒரு அற ைியான, ஆனால் 'சுைந்ைிர ான, வ ன்ற  ிக்க' இடத்றைக் 
கண்டு ிடிக்கும் டி வகட்டுக் பகாண்டார்;  ா ா அங்கு ஒரு நாள் ஏகாந்ைவாெம் 
வ ற்பகாள்ள விரும் ினார். ஸ்விஸ் நகரத்றைச் ொர்ந்ை நாவலாெிரியரும் 
வவட்றடக்காரரு ான அவர்களது நண் ர் மெய்ன்ராட் இங்கிலின், அைற்குப் 
ப ாருத்ை ானைாகக் கருதும் இடம் ஒன்றை அவர்களுக்குக் காட்டினார். அன்று 
 ிற் கல்,  ா ா அறைப்  ார்றவயிட இங்கிலின், ப ர்படன்ஸ் குடும் த்ைினருடன் 
காரில் பென்ைார். ஒரு குறுகிய  றலச் ொறலயில் ஓட்டிச் பென்ை  ின்னர் 
(ைிைந்து மூடப் ட வவண்டிய  ாட்டு வாயில்கறளக் கடந்து) அவர்கள் ஒரு 
 றலயின் வ ல் வந்ைார்கள். 

 ா ா ஒரு குன்ைின் விளிம் ில்  ார்றவயிட அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார், 

இந்ை இடம் ஃபாலன்ஃப்ளூ (கீவழ விழும்  றல) என்று அறழக்கப் டுகிைது. இது 
ஒரு ப ரிய ஏரிக்கு அருகிலுள்ள 'ஸ்க்வயஸ்' நகரத்றைத் வநாக்கி, 
சுவிட்ெர்லாந்ைின் ற யத்ைில் ஒரு  ள்ளத்ைாக்கில் ஆல்ப்ஸ், விறளநிலங்கள் 
 ற்றும்  ாட்டு  ந்றைகளின் அழகான இயற்றக சூழலில் அற ந்ைது. இப் குைி 
ஒரு தூய,  க்கள் வாழாை காடுகளால் நன்கு  ாதுகாக்கப் ட்டது, வ லும்  ா ா 
முற்ைிலும் ைறடயின்ைி ஏகாந்ைவாெம் இருப் றை உறுைிபெய்ய முடியும்.  ா ா 
அந்ை இடத்ைிற்கு ஒப்புைல் அளித்ைார், அன்று  ாறல ஏழு  ைிக்கு அவர்கள் 
ெூரிச் ைிரும் ினர். 

சுவிட்ெர்லாந்ைின் ஃ ாபலன்ஃப்ளூ  குைிறய ப ஹர்  ா ா 
 ார்றவயிட்டுக் பகாண்டிருந்ைவ ாது, லண்டனிலிருந்து எலிெப த் வந்ைிருந்ைார். 
கடந்ை  ல  ாைங்களாக,  ா ாவின் ொர் ில் ைிறரப் டத்ைின் விவகாரங்கறள 
நிர்வகிக்கும் வவறளயில் அவர் எைிர்பகாண்ட  ன அழுத்ைத்ைிற்குப்  ிைகு 
 ா ாறவச் ெந்ைித்ைைில்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடந்ைார்.  ா ாவும்  கிழ்ச்ெியில் 
அவரது முயற்ெிகறளப் ப ரிதும்  ாராட்டினார். அவர்கள் இருவரும் குைிப் ிட்ட 
விஷயங்கறளப்  ற்ைி நீண்ட வநரம் விவாைித்ைனர், ைிறரப் டத்ைிற்கு 
வைறவயான நிைி நிறலகறளப்  ற்ைியும் வ ெினர். இருவரின் கலந்துறரயாடல் 
நீண்ட வநரம் நடந்ைது; ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "நிைி 
விஷயம்  ற்ைிய வகள்வி  ற்றும் வ ச்ொல் நான் முற்ைிலும் வொர்ந்து 
வ ாயிருக்கிவைன்! இனிவ ல் நான் பவளியாட்களிட ிருந்து நன்பகாறடகறள 
ஏற்கக் கூடாது என்று முடிவு பெய்துள்வளன். இது ப ரிய அளவில் ைவைாகப் 
புரிந்து பகாள்ளும் சூழ்நிறலறய உருவாக்குகிைது; எனவவ ஒவ்பவாரு நயா 
ற ொறவயும் அவரவருக்குத் ைிருப் ித் ைர விரும்புகிவைன்!" 

ப ஹர்  ா ா இந்ை விஷயத்ைில் பஹர்ப ர்ட் வடவி ைவைாகப் 
புரிந்துபகாண்டறை எடுத்துக்காட்டாகக் குைிப் ிட்டார், "ஆனால் பஹர்ப ர்ட் 
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 ிகவும் அன் ானவர், அவர் ( ா ாவிடம்) ைிரும் ி வருவார்" என்று கருத்துத் 
பைரிவித்ைார். 

ெில  ாைங்களுக்கு முன்பு,  ா ாவின் ைிறரப் டத் ைிட்டம் குைித்து 
விவாைிக்க வநாரினா  ாரிஸ் நகரில் ையாரிப் ாளர் வகப்ரியல்  ாஸ்கறலத் 
பைாடர்பு பகாண்டார், ஆனால் அவர்களுக்கு இறடவய  ல ெர்ச்றெகள் எழுந்ைன. 
 ா ா  ாரிெுக்கு வருவார் என்று  ாஸ்கல் வகள்விப் ட்டவ ாது, அவருடன் 
ெந்வைகத்ைிற்கு இட ில்லாை முறையில் வ சுவைில் உறுைியாக இருந்ைார். 
வநாரினா,  ா ாவுடன் நிைி ஆைரவு, ைிறரப் ட காட்ெிகள், கறை வெனங்கள் குைித்ை 
விவரங்கறள அடிக்கடி பைாறலத்ைந்ைிகள் மூலம்  ரி ாைிக் பகாண்டது, 

ைவைாகப் புரிந்து பகாள்ளும் சூழ்நிறலக்கு வழிவகுத்ைைாக,  ாஸ்கல்,  ா ாறவக் 
குற்ைம் ொட்டினார். 

 ாரிெில்  ாஸ்கல்  ா ாறவப்  ார்க்கமுடியா லாயிற்று, எனவவ அவர் 
அனிைாவின் நண் ர், ஓவியர், மராஸெண்ட் கவஸுைன் ெூரிச் நகரத்ைிற்கு 
வந்ைார். 1934 ஜூறல 8 ஆம் நாள்  ாறலயில்  ாஸ்கல், கார்ல் வால்ப ால்லர் 
இருவரும்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க ைிட்ட ிட்டிருந்ைனர், ஆனால் அன்று காறல,  ா ா 
கார்ல் வால்ப ால்லறர உடனடியாகச் ெந்ைிக்க விரும்புவைாக வநாரினா, 

எலிெப த் இருவருக்கும் பைரிவித்து அவருக்வக உகந்ை முறையில் 'உள் 
உைர்வுகறளத் தூண்டினார்'. வால்ப ால்லருக்கு விறரவில் வஹாட்டறல 
விட்டு உடவன வர முடியாைைால்  ாஸ்கல் வர ஒப்புக்பகாண்டார். 

கார்ல் வால்ப ால்லரின் அணுகுமுறைக் குைித்து  ா ா  கிழ்ச்ெியாக 
இல்றல. "கார்ல் ஒரு மெகதயாக இருக்கலாம், ஆனால் அவர் இல்லாெல் 
திகரப்பைத்கத உருவாக்க முடியாது என்று அவர் நிகனக்கமவா, புரிந்து 
மகாள்ளமவா கூைாது. 

"அவர் பெய்யும்  ைிக்கு உரிய  ைம் பெலுத்ைப் டுகிைது, எனது 
விைிமுறைகள்  ற்றும் நி ந்ைறனகளுக்கு ஏற்  அறனத்து விஷயங்களும் 
பெய்யப் ட வவண்டும் என் றை அவர் புரிந்து பகாள்ள வவண்டும். அவர்கள் 
( ாஸ்கல்  ற்றும் வால்ப ால்லர்) எனது விைிமுறைகளின் டி பெயல் டத் 
ையாராக இல்றல என்ைால், முழு வயாெறனறயயும் றகவிடுவது நல்லது." 

பாஸ்கல், எளிதில் மகாபம் அகையும் ெமனாபாவமுள்ள ெனிதர்; 

பாபாவின், இந்தத் திகரப்பை திட்ைத்தால் அவரது மநரம் வணீடிக்கப்படுவதாக 
உணர்ந்தார். பாஸ்கல் வந்த மவகளயில் பாபா வடீ்டில் இல்கல; இது அவகர 
மெலும் வருத்தமும், மகாபமும் அகையச் மசய்தது. அப்மபாது மதாகலமபசி 
ெணி ஒலித்தது, எலிஸமபத்துக்கு ஒரு மசய்தி வந்தது: பாஸ்கலுக்குச் 
சாப்பிை ஒரு பீச் பழத்கதக் மகாடுக்குொறு அைிவுறுத்தி, 'பாபா விகரவில் 
வருவார் என்றும் அவரிைம் மசால்லுங்கள்.' இத்தககய தீங்கற்ை, 

உறுதியளிக்கும் பாபாவின் வார்த்கதகள் அந்த ெனிதனில் ஆழொன 
தாக்கத்கத ஏற்படுத்தியது; பின்னர், பாஸ்கலின் தாயார் அவருக்காக சிைந்த 
பீச் பழங்ககள, அவர் ெிகவும் விரும்பி உண்ணும் பழம் என்பதால் பத்திரொக 
கவத்துக்மகாள்வது உண்டு என்பகத எடுத்துக் கூைினார். 
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சிைிது மநரத்தில், பாபா வந்து பாஸ்ககல அகழத்துக்மகாண்டு 
அவரது அகைக்குள் நுகழந்தமபாது, பாபா மெதுவாகச் சிரித்தார், பாஸ்கலின் 
மகாபம் இருந்த இைம் மதரியாெல் பைந்தது. அவர் பாபாவிைம் "நான் என்ன 
மசய்ய மவண்டும் என நீங்கள் விரும்புகிைரீ்கள்?" என அைக்கத்துைன் 
மகட்ைார்.  ா ா அவறர அருகில் அ ரச் பெய்து, றகறயத் பைாட்டு, அவரது 
 ைிறயப்  ற்ைி விொரித்ைார். இப்வ ாது  ாஸ்கல் அற ைியான  னநிறலயில், 

 ா ாவிடம், வாழ்க்றகயின் ஆன் ீக  க்கத்றை, இைற்கு முன் பெய்யாை 
வறகயில் ெித்ைரிப் ைன் மூலம், உள் உைர்வுகளின் பவளிப் ாடுகறளயும் 
 னிைனின் ஆழ்ந்ை ைன்ற றயயும் பவளிப் டுத்ை விரும்புவைாகக் கூைினார். 

 ா ா அப்வ ாது  ைிலளிக்கும் விைத்ைில் குைிப் ிடுறகயில், "உங்கள் 
 டங்களில் ஒன்றை லண்டனில் (ஒரு முறை) நான்  ார்த்வைன்; நீங்கள் 
நறகச்சுறவறயயும், அவலநிறலறயயும் எவ்வளவு நுட்  ாக 
இறைத்துள்ளரீ்கள் என் றைக் கவனித்வைன். நான் அறை முழுற யாக 
ரெித்வைன், எனது ைிறரப் டத்றைத் ையாரிக்கும்  னிைர் நீங்கள்ைான் என் றை 
நான் அடிக்கடி சுட்டிக்காட்டியிருக்கிவைன். உங்களுக்கு என்னுடன்  ிக ஆழ ான 
கடந்ைகால பைாடர்புகள் உள்ளன; வ லும், எைிர்காலத்ைில், குைிப் ாக, ைிறரப் டம் 
ையாரிப் ின் மூல ாக எனக்குப்  ைிபுரிவரீ்கள். அைற்காக நான் உங்கறள 
என்னிடம் ஈர்த்துள்வளன்." 

 ின்னர்  ா ா, "நீங்கள் என்னுகைய ஃபீனிக்ஸ் பைகவ" என்று 
எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரித்ைார். 

 ல  ைி வநரம்  ா ாவுடன் இருந்ை  ின்னர், வகப்ரியல்  ாஸ்கல் ைனது 
வாழ்க்றகயில் இதுவறர அறடந்ைிடாை  கிழ்ச்ெிறய உைர்ந்ைார். "இது 
அகனத்தும் அற்புதொனது, உண்கெயிமல அற்புதொனது - வார்த்கதகளால் 
விவரிக்கமுடியாத அளவுக்கு அற்புதொனது" என்று அவர்  ின்னர் நிறனவு 
கூர்ந்ைார். "நான் ஒரு சிங்கத்கதப் மபால வந்மதன், ஆனால் ஆட்டுக்குட்டிகயப் 
மபாலத் திரும்பிச் மசன்மைன்!" 

 ாஸ்கல், வால்ப ால்லர் இருவருடன், ைிறரப் டத் ைிட்டம்  ற்ைிய 
விவாைங்கள் அடுத்ை மூன்று நாட்களுக்குத் பைாடர்ந்து நடந்ைன. வால்ப ால்லர் 
ஒரு வி ானத்ைில்  யைிகறளயும் குருநாைறரயும்  ிரைிநிைித்துவப் டுத்ைிய 
வி ான ஓட்டிறயப் (ற லட்)  ற்ைிய ஒரு கறையின் ( ரிபூரை உைர்வு நிறல) 
வைாராய ான வரிவடிவத்றை எழுைியிருந்ைார்.  ா ாவின் றகறய புறகப் டம் 
எடுத்து  டத்ைில் காட்டு ாறு  ாஸ்கல்  ரிந்துறரத்ைார், இைற்கு  ா ா 
ஒப்புக்பகாண்டார். 

ஆர்வமுள்ள ெில சுவிஸ் ந ர்கள் வநரடி ெந்ைிப்புக்காக 
அறழக்கப் ட்டனர். ஜூறல 9 ஆம் நாள்,  ா ாவுடன் நடந்ை வநர்காைலின் வ ாது, 

வால்டரின் ெவகாைரர் ஆஸ்கர், "ஒரு ெிைந்ை, உண்ற யான கிைிஸ்ைவராக 
இருப் ைற்கும், நல்ல கைவன், ைந்றை என் ைற்கும் என்ன ைறடயாக 
இருக்கிைது?" என வினவினார். 
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அைற்கு  ா ா, "கிைிஸ்து வாழ்ந்த வாழ்க்கககய வாழ, நீங்கள் 
முடிந்தவகர முயற்சிச் மசய்ய மவண்டும். மகாட்பாடு ெற்றும் அைிவுசார்ந்த 
புரிதலால் ெட்டும் ஒருவர் கிைிஸ்தவத்கதப் பின்பற்ைாெல், அதன் 
சாராம்சொன உணர்வுைன், அன்புைன், வாழ மவண்டும்" என்று  ைிலளித்ைார். 

"நான் அறை எப் டி பெய்வது?" என்று ஆஸ்கர் ப ர்படன்ஸ் வகட்டார். 
"அன்கப வளர்த்துக் மகாள்ள, நீங்கள் அகத நகைமுகையில் மசய்ய 

மவண்டும்; அதாவது, நீங்கள் அகத அன்ைாை வாழ்க்ககயில் அனுபவிக்க 
மவண்டும். நீங்கள் உங்கள் ஆகசககளக் குகைப்பமதாடு, உங்கள் மசாந்த 
ெகிழ்ச்சிகயக் குகைவாக நிகனத்து, ெற்ைவர்ககள ெகிழ்வுைச் மசய்ய 
மவண்டும். இகதச் மசய்ய முடியும். 'ஆகச' எனும் மபாது நான் சுயநல 
ஆகசககள அர்த்தப்படுத்துகிமைன்... இது ெிகவும் நகைமுகைக்குரியது, 

முற்ைிலும் எளிதானது; ஆனால் ெக்கள் எப்மபாதும் அகதச் சிக்கலாக்கி 
விடுகிைார்கள்." 

ப ஹர்  ா ா பைாடர்ந்து கூறுறகயில், "என்கன நம்புவதற்கும் 
பின்பற்றுவதற்கும் எந்தத் மதகவயும் இல்கல. கிைிஸ்துவின் 
மபாதகனககள அதன் உண்கெயான அர்த்தத்தில் பின்பற்றுங்கள். 
கிைிஸ்துகவ மநசிப்பதன் மூலமும், அவர் வாழ விரும்பிய வாழ்க்கககய 
வாழ்வதன் மூலமும், நீங்கள் என்கனப் பின்பற்றுகிைரீ்கள், எனக்கு 
மநருக்கொக வருவரீ்கள்." 

ெூரிச்ெில் உள்ள ஒரு  களிர் கல்லூரியின் வ ராெிரியர் ஃபிரிட்ஸ் 
எண்ைர்லின் இவ்வாறு வினவினார், “புைிய ஏற் ாட்டின் கருத்ைாக்கத்ைின் 
அடிப் றடயில், ைனது கிைிஸ்து உைர்வுநிறலறயப் ப ாறுத்ைவறர அது 
ைவைானது என்று நிறனக்கும், ஆனால் அவருறடய அன் ின் ைாக்கத்றை 
அனு விக்கத் ையாராக இருக்கும் ந ர்களுக்கு ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா அவரது 
அன்ற க் பகாடுக்கத் ையாராக இருக்கிைாரா? 

அைற்கு  ா ா, "நீங்கள் இமயசுகவ மநசித்து அவரின் மபாதகனககளப் 
பின்பற்ைி அவருகைய வாழ்க்கககய வாழ முடிந்தால், அதுமவ 
மபாதுொனது. நீங்கள் என்கனப் பின்பற்ைத் மதகவயில்கல, ஏமனனில் 
இமயசுகவ உங்களின் முழு அன்புைனும் பின்பற்றுவதன் மூலம், நீங்கள் 
ெகைமுகொக என்கனப் பின்பற்றுகிைரீ்கள். அதுதான் எனக்குத் மதரிந்தது." 

ெூரிச்  ல்கறலக்கழகத்ைின் இறையியல் வ ராெிரியரான ைாக்ைர் 
ப்ரன்னர், "கடவுறள அறடயும் வழி அவரால்  ட்டுவ  ொத்ைியம் என்று  ா ா 
நம்புகிைாரா?  ா ா ைனது கிைிஸ்து உைர்வுநிறலயின் ெக்ைிறய, எங்கிருந்து 
அறடகிைார்?" என்று வினவினார் 

அைற்கு  ா ா, "நீங்கள் கைவுகள உங்களில், உங்கள் சுய முயற்சியால் 
கண்டுமகாள்வதானால், அகத, கைவுளின் சிைப்பு மவளிப்பாட்டில் 
கண்டுபிடிக்க மவண்டிய அவசியம் எங்மக இருக்கிைது? கைவுளின் 

உணர்வுநிகலகய அகைவது கடினம் என்பதால், கைவுள் நிகலகய அகைந்த 
ஒருவரின் உதவிகயப் மபறுவது அவசியம்" என்று  ைிலளித்ைார். 
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வால்டரின் முைல்  றனவி ஜூறல 10 ஆம் வைைி  ா ாறவச் ெந்ைிக்க 
வந்ைார், பஹடியின் ெவகாைரியும் அவரது குடும் த்ைினரும்  ா ாவின் 
ைரிெனத்றைப் ப ற்றுக்பகாண்டனர். வால்டரின்  கன் எவரிஸ்ட் மெர்மைன்ஸ், 

முைல்  றனவியின்  கன், ஜூறல 11 ஆம் நாள்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். 
எவரிஸ்ட்  ா ாவிடம், "நான் எப் டி  கிழ்ச்ெிறயக் கண்டு பகாள்வது?" 

என்று வகட்டார் 

 ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 
உலகில் ஒவ்மவாருவரும், அைிந்மதா அைியாெமலா, ஒரு விதத்தில் 

அல்லது இன்மனாரு விதத்தில் ெகிழ்ச்சிகய நாடுகிைார்கள். ஒரு 
மகாகலகாரன் கூை ெகிழ்ச்சிகயத் மதடுகிைான், அகத அவன் மகாகலச் 
மசய்வதால் கண்டுமகாள்ள முடியும் என்று நம்புகிைான், இதனால்தான் அவன் 
மகாகலச் மசய்கிைான். ஒரு ெனிதன் ஏன், எப்மபாது மகாகலச் மசய்கிைான்? 

ஒன்று மவறுப்பு அல்லது மபாைாகெ மூலம், மெலும் அவன் மகாகலச் 
மசய்து பழிவாங்கினால் ெகிழ்ச்சி கிகைக்கும் என்று நிகனக்கிைான். 

ஒரு ெனிதன் ஏன் தற்மகாகலச் மசய்கிைான்? ஏமனனில் அவன் 
ெரணத்தில் ெகிழ்ச்சிகய எதிர்பார்க்கிைான். இன்மனாருவன் ெது 
அருந்துவதன் காரணம் என்ன? அவன் ெது அருந்துவதன் மூலம் ெகிழ்ச்சிகய 
எதிர்பார்ப்பமத காரணம். ஆனால், அதனால் என்ன ெகிழ்ச்சி வந்துவிடும்? அது 
எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும்? அவன் அருந்திய மபாகதப்மபாருளின் தாக்கம் 
நீடிக்கும் வகர. அது ெகைந்த அடுத்த கணமெ அவன் உகைந்து, 

மசார்வகைந்து பரிதாபகரொன நிகலயில் இருக்கிைான். 
இது காெத்துக்கும் மபாருந்தும். ஒரு நபர் அவன் அல்லது அவள் 

அகையும் ெகிழ்ச்சிக்காக அகனத்கதயும் மசய்கிைார், ஆனால் ஒருவர் 
ெகிழ்ச்சி அகைகிைார் என்பது ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு ெட்டுமெ; அது 
முடிந்ததும், அந்த நபர் ெறுபடியும் பரிதாபொன நிகலயில் இருக்கிைார். 

உண்கெயான ெகிழ்ச்சி என்பது மவறு. அது ஒருமபாதும் ொைாது, 

நின்றுவிைாது. நிரந்தரமும், நித்தியமுொன அது உங்களுள் இருக்கிைது. 
உயிமராடும், உணர்மவாடும் நித்திகரயில் (ெகைந்திருக்கும்) அகதத் திைக்க 
முடியும் (திைக்கப்பை மவண்டும்). அது, திைந்த அடுத்த கணமெ, ஒருவர் 
எப்மபாதும் ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிைார்.    எல்லா 
ெகிழ்ச்சிகளுக்கும் ஆதாரம் நாமன - ஆனந்தத்தின் சூரியன் - ஆனால் 
சூரியனிைெிருந்து உங்ககள ஒரு திகர ெகைத்துள்ளது. சூரியன் இருப்பதும், 

பிரகாசிப்பதும், அதன் ஒளிகய உலகம் முழுவதும் பரப்புவதும் உண்கெ. 
ஆனால் அதன் கதிர்கள் உங்ககள அணுக நீங்கள் அனுெதிக்கவில்கல; 

நீங்கள் அவற்கை முக்காடு மூலம் தடுக்கிைரீ்கள். அகத அகற்ைியதும் நீங்கள் 
சூரியகனக் காண்பீர்கள். திகரகய அகற்ைி உங்களுக்குள் ெகிழ்ச்சிகய 
உணர கவக்க நான் உதவுமவன். நான் உங்ககள மநசிக்கிமைன்; உங்கள் 
அகனவகரயும் மநசிக்கிமைன். 
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அப்வ ாது அந்ை இறளஞன், "நீங்கள் யாறர அைிகம் விரும்புகிைரீ்கள் - 
என் ைாயாறரயா அல்லது பஹடிறயயா?" என வினவினான். 

எவரிஸ்ட்டுக்கு உறுைியளித்ை  ா ா, "நான் இருவகரயும் மநசிக்கிமைன், 

அகனவகரயும் மநசிக்கிமைன். எனக்கு மவறுப்பு என்பமத இல்கல. நீங்கள் 
என்கன அடித்தாலும், அகைந்தாலும், என் ெீது துப்பினாலும், நான் உங்ககள 
மநசிப்மபன். உங்கள் தாயார் நல்லவர். மஹடியும் நல்லவமர. வால்ைர் 
சிைந்தவர். நான் அகனவகரயும் மநசிக்கிமைன். 

"மஹடி, உங்கள் தாயின் ெகிழ்ச்சிகய இழக்கச் மசய்தார் என்று 
நீங்கள் நிகனப்பது எனக்குத் மதரியும். அது அப்படி அல்ல; அது அவருகைய 
தவறும் அல்ல. அது யாருகைய தவறும் இல்கல. நீங்கள் உங்கள் தாகய 
மநசிப்பகதப் மபாலமவ நீங்கள் மஹடிகயயும் சரிசெொக மநசிக்க 
மவண்டும். நீங்கள் உங்கள் தாகயயும் மநசிக்க மவண்டும், இகழ்ச்சியாகமவா, 

ெகைமுகொகமவா மபசக்கூைாது. அவர் ெிகவும் கஷ்ைப்படுகிைார். 
"எனக்காக இகதச் மசய்யுங்கள்: உங்கள் தாகய மநசியுங்கள், 

மஹடிகய மநசியுங்கள், அகனவகரயும் மநசியுங்கள். மபரிய ெனதுைன், 

தாராளொக, ென்னிப்பவராக இருங்கள், விகரவில் நீங்கள் ெகிழ்ச்சிகயக் 
காண்பீர்கள். நான் உங்களுக்கு உதவுகிமைன்." 

"நான் என் வைர்வில் வைர்ச்ெி ப றுவவனா?" என்று எவரிஸ்ட் வகட்டார். 

"நான் இல்கல என்மபன்." 
"அப் டியானால் நான் வைர்வில் வைான்ை  ாட்வடன்." 
"இல்கல, இல்கல, நீங்கள் கட்ைாயம் மதர்வுக்குச் மசல்ல மவண்டும்" 

என்று பாபா அவரிைம் கூைினார். "நீங்கள் மதால்வியகைவதில் என்ன தவறு? 

நீங்கள் மதர்ச்சி அகைந்தரீ்கள் என்று கவத்துக்மகாள்மவாம். அப்மபாது 
என்னாகும்? அந்த மநரத்திற்கு நீங்கள் ெகிழ்ச்சி அகைவரீ்கள். அடுத்து என்ன 
நைக்கும் என்ை மகள்வி ெறுபடியும்? நீங்கள் ெகிழ்ச்சியாக இல்கல; 

அதற்காகக் கவகலப்படுவாமனன்? நீங்கள் மதர்ச்சி அகைவகத நான் 
பார்த்துக்மகாள்மவன்; எனது திைவுமகாகலத் திருப்புமவன், ஆனால் எனக்கு 
ஒரு சத்தியம் மசய்யுங்கள்: ஒவ்மவாரு இரவும் படுக்ககக்குச் மசல்வதற்கு 
முன், என்கன நிகனவில் மகாள்ளுங்கள்; பின்னர் படுக்ககக்குச் 
மசல்லுங்கள்." 

அன்று  ிற் கலில்,  ா ா அவரது குழுவில் இருந்ை அறனவறரயும் 
ஓட்வடா ஹாஸ்-வஹயின் 'நவ நாகரீக ஆறட வடிவற ப்பு'  ள்ளிக்கு 
அறழத்துச் பென்ைார், அங்கு  ா ா இைற்கு முன்னரும் விஜயம் பெய்து ைரிெனம் 
அளித்ைார். இந்ைச் ெந்ைர்ப் த்ைில், ஓட்வடாவும் ஃப்ரீடா  ில்வலாவும்  ா ாறவ 
அங்குச் ெந்ைித்ைனர். 

ஃப ல்ட்ப யிலனில்,  ா ா ஓய்பவடுத்து, ப ர்படன்ஸ் குடும் த்ைில் 
அைிக கவனம் பெலுத்ைினார், வால்டர், பஹடியின் நான்கு குழந்றைகளான 
அனகாதரினா, ஃமபாஃப்காங், பீட்ைர், மைாபியாஸ் (மைாபி) ஆகிவயாருடன் 
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விறளயாடினார் - இவர்கள் அறனவரும்  ா ாவின் ஆளுற , அரவறைப் ில் 
 ரவெ றடந்ைனர். அவர்களின் வளர்ப்பு  கனான அமரண்ட் புஹர் னும் இந்ைக் 
காலகட்டத்ைில்  ா ாவின் பநருங்கிய பைாடர் ில் வந்ைான். 

ப ஹர்  ா ா அவருக்கு பநருங்கியவர்களுடன் ைினமும் நடக்கச் 
பெல்வது வழக்கம், ஆனால் அவரது நறட அைி வவக ாக இருந்ைைால்  லர் 
 ின்ைங்கினர். ஒரு ைருைத்ைில், ராவனா  றலயில் ைாவி ஏறும் வவறளயில் 
 ா ாறவ பநருங்கிப்  ிடிக்கும் ஆவவெத்ைில் இருந்ைார்.  ா ா, உடவன ைிரும் ி 
ராவனாவிடம் றகறய நீட்டினார். ராவனா,  ா ாவின் றகறயப்  ற்ைிப்  ிடித்ைதும், 

ைிடீபரன எறடறய இழந்து,  ிைப் து வ ால் உைர்ந்ைார், ஒன்ைாக இருவரும் 
 றல வ ல் றகவகார்த்துச் பென்ைனர்.  ா ாவுடன் ைனியாக ஏறும் அந்ை 
அழகான அனு வம் அவருறடய ைறலவிைிறய நிர்ையித்ைது; ராவனா 

என்பைன்றும் அன் ிற்குரியவரின்  ாைங்களில்  ைிவுடன் இருந்ைார்.  
ராவனா  ின்னர் இவ்வாறு நிறனவு கூர்ந்ைார், "அன்று அங்வக நடந்ை 

ெம் வத்ைால், நான் அவைார புருஷருடன் முன் ிருந்வை பைாடர் ில் இருந்வைன் 
என் றை உைர ஆரம் ித்வைன். என் உடல் உள்ளளவில் ப துவாக 
உறடந்துவ ாவது வ ால் உைரத்பைாடங்கிவனன். அறனவரும்  டுக்றகக்கு 
பெல்வது வறரக் காத்ைிருந்து,  ின்னர் பவளிவய இரவில் ைனியாக அ ர்ந்து 
அழகிய நிலபவாளியில் ஏரிறயப்  ார்த்துக் பகாண்டிருந்வைன். என் உடலின் 
உள்வள அறனத்தும் ைறலகீழாக  ாைியது. 'எனக்கு என்ன நடக்கிைது? இது 
 யங்கர ாக உள்ளது, என்னால் ொப் ிட முடியவில்றல, தூங்க முடியவில்றல!' 
என்று நான் நிறனத்வைன். ' ா ாறவச் ெந்ைித்ை  ின்னர்  த்து நாட்கள் அழுவைன்' 

என்று ருவாவனா என்னிடம் பொன்னைன் ப ாருள் என்னபவன்று இப்வ ாது 
எனக்குப் புரிந்ைது! 

ப ஹர்  ா ா ப ரும் ாலும் அப ரிக்க, ஐவராப் ிய அன் ர்களுக்கு 
வலியுறுத்ைிக் கூைினார்: "நான் எனது மெற்கத்திய அன்பர்களிைெிருந்து 
அன்கப ெட்டுமெ விரும்புகிமைன். கிழக்கத்திய ெக்கள் என்கன மதாழுது 
எனது பாதங்களில் வணங்குகிைார்கள் - ஆனால் நான் உங்களிைெிருந்து 
விரும்புவது அன்பு ஒன்றுதான்." 

பஜர் னிறயச் வெர்ந்ை ஒரு வ ராெிரியரும் அவரது  றனவியும் ெில 
நாட்கள் இந்ைக் குழுவுடன் இருந்ைனர், ஆனால் வ ராெிரியரின்  றனவி  ா ா  ீது 
உண்ற யில் அக்கறை காட்டவில்றல, எனவவ அவர் வநரடி ெந்ைிப் ிற்கும் 
அறழக்கப் டவில்றல. வால்டர் ப ர்படன்ஸ், ைனது வடீ்டில் ையார்பெய்ை 
 து ானத்றை,  ா ா ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒரு வகாப்ற  நிறைய வழங்கு ாறு 
வகட்டுக்பகாண்டார்;  ாறல வவறளயில் ஒரு நாள்  ா ா அவ்வாறு பெய்ய 
ஒப்புக்பகாண்டார். ஆனால், அந்ைப் ப ண் ைி குழுவில் வெர வவண்டாம் என்று 
பஜர் ன் வ ராெிரியரின்  றனவிக்குத் பைரிவிக்கு ாறு  ா ா குயன்டினுக்கு 
ைிட்டவட்ட ாக அைிவுறுத்ைினார்.  ார்கபரட் கூைியைற்கு இைங்க, குயன்டின், 
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 ிகவும் உைர்ச்ெிவெப் டக் கூடியவராக இருந்ைைால்,  ா ாவின் இந்ை உத்ைரறவ, 

வநரடியாக அந்ைப் ப ண் ைிறய எைிர்பகாண்டு வழங்க முடியவில்றல. 
அைற்குப்  ைிலாக, இனிட் வகார்ஃ ிடம் அவருக்காக அறைச் பெய்யக் கூைினார். 
இது  ா ாவின் உத்ைரவு என் றை இனிட் உைரவில்றல. 

அன்றைய ைினம் அறனவரும் ஓர் அறையில் கூடினர், ப ஹர்  ா ா 
வகாப்ற கறள நிரப் ி, புனிை  துறவ விநிவயாகிக்கத் பைாடங்கினார். அவரது 
அற்புை ான அழகின் வைாற்ைத்றை பவளிப் டுத்ைிய  ா ாவின் முகம், 
சூரியறனப் வ ால் ஒளிர்ந்து, அவரது ைங்க  ழுப்பு நிை ைறலமுடி ைடுக்க 
முடியாை வறகயில் அறனவறரயும் கவர்ந்ைது. இறை  னிைனின் ஒளிரும் 
புன்னறக, அறை முழுவதும்  ிரவவெித்து, ஒவ்பவாரு அன் ரின் ஆத் ாறவயும் 
முத்ை ிட்டவ ாது அந்ை  கிழ்ச்ெியின் பெய்ைி ைானாகவவ  ரவியது. 
 ிரிய ானவரின்  கிற  அவரது காைலர்கள்  ீது ஒரு  ந்ைிர வறலறய வெீ, 

அவரது இறை கீைம் அறனவரின் இையங்களில் எைிபராலித்ைது. 
அறையில் அறனவரும் காலவரம் ற்ை, ப ய் ைந்ை உைர்வால் 

சூழப் ட்டவ ாது, ைிடீபரனக் கைறவத் ைிைந்து அந்ைப் ப ண் ைி உள்வள 
நுறழந்ைார்.  ா ா குயன்டிறன ைீவிர ான  ார்றவயுடன் வநாக்கினார்; ஆனால் 
 ா ா அந்ைப் ப ண் ைிறய உள்வள வந்து அ ர அனு ைித்ைார். குயன்டின் 
ைாங்கமுடியாை வருத்ைத்ைில் காைப் ட்டார்;  ா ா குயன்டிறன  ன்னித்து  து 
வழங்கியவ ாதும் அவர் மூன்று முறை வகாப்ற றய ஏற்க  றுத்துவிட்டார். 
 ா ா, உடவன அறனவறரயும் பவளிவயறு ாறு கூைி அவருடன் ைனியாகப் 

வ ெினார்…. 
"இதுமபான்ை ஒரு எளிய கட்ைகளகயக் கூை நீங்கள் பின்பற்ை 

முடியாதமபாது, பின்னர் எனக்காக நீங்கள் என்ன மசய்ய முடியும்?" என்று 
 ா ா அவறரத் ைிட்டினார். 

குயன்டின்  ன்னிப்புக் வகாரி விளக்க முயன்ைார், ஆனால்  ா ா 
"நிகனவில் மகாள்ளுங்கள், என் விருப்பம், அகனத்திலும் ெிக உயர்ந்தது! 
ஒருவர் எனது கட்ைகளககள நிகைமவற்ைத் தவைினால் அது 'அன்பு' அல்ல" 
என்ைார். 

 ா ா 1934 ஜூறல 12 அன்று காறலயில் ஃப ல்ட்ப யிலறன விட்டு 
பவளிவயைினார், ஆைி ஜூனியர், காக்கா, ொஞ்ெி, குயன்டின், வால்டர், பஹடி 
ஆகிவயாருடன் ஃ ாபலன்ஃப்ளூவுக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார் - ஐந்து 
இருக்றககள் பகாண்ட  ியூக்கில் ஏழு வ ர், ொ ான்கள், ைங்கும் கூடாரங்கள் 
 ற்றும்  ல ப ாருட்கறள வ வலயும்,  ின்புைம், உட் குைியிலும் குவித்ைனர். 
வால்டரின் றகயில் காயம் ஏற் ட்டைால் காறர பஹடி ஓட்டிச் பென்ைார். 
வானிறல அற்புை ாக, இயற்றகக்காட்ெி அழகாக இருந்ைது. வாகனம் 
ஓட்டும்வ ாது ஒரு சுவாரஸ்ய ான அனு வத்றை பஹடி நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

"நாங்கள் ெூரிச் ஏரிக்கறர ஓர ாக சு ார் அறர  ைி வநரம் காறர 
ஓட்டிச்பென்வைாம் - அறனவரும் அற ைியாக இருந்ைனர், ொறலயில் 
கிட்டத்ைட்ட ஒருவரும் இல்றல,  ல கிரா ங்கறளக் கடந்து பென்வைாம். 
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"நான் விறரவாகக் காறர ஓட்ட வவண்டும் என்று  ா ா விரும் ினார், 

அைனால் நானும் அவ்வாவை பெய்வைன். அைற்கு முன்பு, ஒரு முறை  ா ாவின் 
முகத்றைப்  ார்க்க எனது  ின்புை கண்ைாடிறயச் ெரிபெய்வைன்.  ா ா அவரது 
இரண்டு  ண்டலிக்கு இறடயில் அ ர்ந்ைிருந்ைார், அவரது ைறல ஒரு ப ரிய 
ொல்றவயால் முழுவது ாக மூடப் ட்டிருந்ைது - வ லும் அவரது முகத்ைில் 
நிழல் விழுந்து  றைந்ைிருந்ைது. நீண்ட வநரம் என்னால் என் கண்கறள விலக்கிப் 
 ார்க்க முடியவில்றல. நான் காரின் ெக்கரத்றை என் றககளில் நன்ைாக 
றவத்ைிருந்ைாலும், எனது பொந்ை பெயல், முயற்ெி நழுவுவது வ ாலவும், நாங்கள் 
ஒரு ப த்றை  ீது காறர ஓட்டுவது வ ாலவும் உைர்ந்வைன்; ெக்கரங்கள் 
ைறரயில் பைாடவில்றல. நான் எப்வ ாதும் கண்ைாடியில்  ா ா  ீது கண்கறள 
றவத்ைிருந்வைன். ைிடீபரன நான் அவரது முகம்  ிரகாெ ாக இருப் றைக் 
கண்வடன், அவை வநரத்ைில், எனது கவனம் ெக்கரத்ைில் வலுவாக ஈர்க்கப் ட்டது… 
அப்வ ாது  ீண்டும்  ா ாவின் முகத்றை இன்னும் பைளிவாக,  ிரகாெ ாகக் 
கண்வடன். நான் ஒரு வறளவிலிருந்து பவளிவயற்ைப் ட்டறைப் வ ால 
உைர்ந்வைன்,  ின்னர்  ீண்டும் ஒரு முறை காறர எளிைாக ஓட்டிவனன்." 

அவர்கள் ராப்பர்ஸ்வில்லில் ெூரிச் ஏரிறயக் கடந்து,  ின்னர் ொட்டல் 
 ாஸ் வழியாக, இரண்டு  ைி வநரத்ைிற்குப்  ின்னர் ஸ்விஸ் நகருக்கு வந்ைனர். 
ப ய்ன்ராட் இங்கிலின் அவர்களுடன் வெர்ந்து ஃ ாலன்ஃப்ளூவுக்கு வழிவகுத்ைார். 
(காரில் இட ில்லாைைால் அவர்கள் ப துவாக  றலறய வநாக்கி ஓட்டிய 
வவறளயில் அவர்  ின் லக்வகஜ் வரக்கில் நிற்க வவண்டியிருந்ைது.) ஸ்வடானி 
ொறல குறுகலாகவும், கரடுமுரடாகவும் இருந்ைது,  ல இடங்களில்  ர 
வாயில்களால்  ிரிக்கப் ட்டிருந்ைது. வ ய்ச்ெல் நிலங்களில் உள்ள  ாடுகள் இந்ை 
வழியாக ஏறும்வ ாது வாயில்கறளத் ைிைந்து மூட வவண்டும் என் ைால் 
அவர்கள் காறர நிறுத்ை வவண்டியிருந்ைது. 

கறடெியில் அவர்கள் வன ொறலகள் ெந்ைிப்ற  பென்ைறடந்ைனர், 

அங்கு  ா ாவும் ஆண்களும் காரில் இருந்து இைங்கினர். ஆண்கள் ைங்கள் 
வைாள்களில் ொ ான்கறள ஏற்ைிக் பகாண்டு,  ா ா அவரது ஏகாந்ைவாெத்ைிற்காக 
வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட  றல விளிம் ிலிருந்து ெற்று பைாறலவில் இருந்ை 
இடத்ைிற்கு, இங்க்லின் அவர்கறள வழிநடத்ைினார். இங்வக,  ா ா, ஆைி ஜூனியர், 

காக்கா, ொஞ்ெி, குயன்டின்  ற்றும் வால்டர் காறல உைறவ உண்டனர்;  ா ா 
வைநீர், பராட்டி, பவண்பைய்,  ழங்கறள அவரது றககளால் அறனவருக்கும் 
வழங்கினார். இைற்கிறடயில், இங்கிலின்  ீண்டும் முக்கிய ொறல ெந்ைிப்புக்கு 
நடந்து பென்று, பஹடியுடன் ஸ்விெுக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். அன்று  ாறல 
ஏழு  ைிக்கு  று டியும் அந்ைச் ெந்ைிப்புக்குத் ைிரும் ி வந்து  ா ா  ற்றும் 
 ண்டலிறய ைிரும் ி அறழத்துச் பெல்லத் ைிட்ட ிடப் ட்டிருந்ைது.. 

காறல உைறவ உண்ட  ின்னர், ப ஹர்  ா ா அவரது 
ஏகாந்ைவாெத்றைக் குைித்து நான்கு வ ருக்கும் அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார்: 
"எனது ஏகாந்ைவாெம்  ாறல ஏழு  ைியிலிருந்து ஒரு  ைி வநரத்ைிற்குப்  ிைகு 
அல்லது முன்னைாக முடியலாம்; இது அறனத்தும்  ைி முடிவறைப் ப ாறுத்ைது. 
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உங்கள் கடற  என்னபவன்ைால், உங்களில் ஒவ்பவாருவரும் இரண்டு  ைி 
வநரம் இங்குக் கண்காைிக்க வவண்டும். காக்கா என்னுடன் வந்து 100 பகஜம் 
பைாறலவில் இருக்க வவண்டும். 

நான் ஏகாந்ைவாெம் கறடப் ிடிக்கும் வநரத்ைில் நீங்கள் அறனவரும் 
ைண்ைரீ் அருந்ைா ல் உண்ைாவிரைம் இருக்க வவண்டும். உங்கள் முறை 
முடிந்ைதும் நீங்கள் விரும் ினால் ஓய்பவடுக்கலாம், வ ெலாம் ஆனால் ெத்ை ாக 
அல்ல."        

 நான்கு ஆண்  ண்டலிக்கு இறடவய வநரம் இவ்வாறு  ிரிக்கப் ட்டது. 
குயன்டின் காறல 9:30  ைி, வால்டர் 11:30; ஆைி ஜூனியர்  ிற் கல் 1:30;  ின்னர் 
ொஞ்ெி 3:30 முைல் ஏகாந்ைவாெம் முடியும் வறர. ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்து 
அவர்கறளத் ைனியாக றவப் ைன் முக்கியத்துவத்றையும்  ா ா விளக்கினார்: 
"ஏகாந்ைவாெத்ைில் நான்  ைி புரியும் வ ாது, எனது ப ௌைீக உடறல விட்டு நான் 
பவளிவய பென்று விடுவவன். எனது ப ௌைீக உடல் உைர்வற்று  ிைம் வ ால் 
அங்வகவய இருக்கும். அப்வ ாது என் உடறல சுத்ைியலால் அறைந்ைாலும் 
அல்லது கத்ைியால் பவட்டினாலும் கூட நான் எறையும் உைர  ாட்வடன். 

"நான் 50 பகஜம் தூரத்ைில் ஒரு எல்றலக் வகாட்றட வறரவது ெிைப் ாக 
இருக்கும்; யாரும் அருகில் வரக்கூடாது. அந்ை எல்றலக் வகாட்றடக் கடக்க 
முயற்ெிக்கும் எவரும் இைந்துவிடுவார்கள்! அைனால்ைான் நான் 100 பகஜம் 
தூரத்ைில் இருந்து உங்கறளக் கண்காைிக்கக் கூறுகிவைன்." 

 ின்னர் பைாப் ிறய அைிந்து பகாண்டு,  ா ா புைப் ட்டார்; அவரது 
வ லங்கி வைாள்களில் ொய்ந்து ெில ப ாருட்கறளச் சு ந்து பென்ைது. காக்கா, 

 ா ாவின்  டுக்றகயுடன்  ின்பைாடர்ந்ைார்.  ா ா பெங்குத்ைான  றலயின் 
உச்ெிறய அறடந்ைதும், காக்கா  டுக்றகறய விரித்து,  ா ா விரும் ிய டி அந்ை 
இடத்றை ையார் பெய்ைார். காறல 9:30  ைிக்கு ஏகாந்ைவாெம் பைாடங்கியவ ாது 
 ா ா ஒரு ெட்றட  ற்றும் ெத்ரா அைிந்ைிருந்ைார்.  ா ா ைனது ப த்றையில் 
ொய்ந்து,  ார் ில் ஒரு பகாசு வறலறயப்  ிடித்து, இரண்டு வ ார்றவகளால் 
ைன்றன மூடிக்பகாண்டார். அவர் மூன்று  ைி வநரம் அப் டிவய இருந்ைார், 

எப்வ ாைாவது ஒரு  க்கத்ைிலிருந்து  று  க்கம் ைிரும் ினார். 
 ா ாவின் ஏகாந்ைவாெத்ைின் வ ாது ஒரு கட்டத்ைில், ஒரு ெில ஏறழ 

சுவிஸ்  ண்றை ப ண்கள் விைகுக்காக, காட்டுக்குள் நுறழய முயன்ைனர். 
அன்றைய ைினம் ஆ த்ைான  ின்  ரிவொைறனகள் நடத்ைப் ட்டு வருவைாகவும், 

 க்கள் அந்ைப்  குைிக்குள் நுறழய ைறட விைிக்கப் ட்டுள்ளைாகவும் வால்டர் 
அவர்களுக்கு விளக்கினார். ( ா ாவின் முந்றைய அைிவுறுத்ைல்களின் டி, 

வால்டர் அவர்கறளத் ைிருப் ி அனுப் ியைற்கு ஈடுபெய்ைார்.) 
 ைியம் 12:30  ைிக்கு  ா ா எழுந்து அ ர்ந்து, முகத்ைில் இருந்ை 

உறைகறள அகற்ைி, காக்காறவக் றகைட்டி அறழத்ைார். அவர் 50 பகஜம் 
பைாறலவில் உள்ள ஒரு இடத்ைில் பநருக்க ாக அ ரு ாறு காக்காவுக்கு 
அைிவுறுத்ைினார்.  ின்னர், அவர்  ீண்டும் வறலறயயும் வ ார்றவகறளயும் 
மூடிக் பகாண்டு  ீண்டும்  டுக்றகயில் ொய்ந்ைார். ஏகாந்ைவாெத்ைில்  ைி புரியும் 
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வ ாது,  ா ா ஒவ்பவாரு  ைி வநரமும் எழுந்து அ ர்ந்து பகாண்டார். ெிைிது 
வநரத்ைில், காக்கா ெற்று  யக்க ாக உைர்ந்ைார், ஆனால் அவர்  ைற்ை றடந்ை 
வவறளயில், ஒரு  னிைனின் குரல் அவரிடம் ஏவைா கிசுகிசுப் றைக் வகட்டு, 

கண்கறளத் ைிைந்ைவ ாது அங்கு ஒருவரும் இல்றல. 
 ைிய வவறளக்குப்  ிைகு அச்சுறுத்தும் கருப்பு வ கங்கள் கூடியிருந்ைன. 

காரின் கூறரறய மூடு ாறு பஹடிக்கு இங்கிலின் எச்ெரித்ைார். பவளிவய 
இருந்து, அவர் ஃ ாலன்ஃப்ளூறவப்  ார்த்ைவ ாது, முழுவதும் கறுப்பு வ கங்களால் 
மூடியிருப் றைக் கண்டார்; ைிடீபரனப்  லத்ை  றழப் ப ய்ைது;  ா ா 
ஏகாந்ைவாெம் இருந்ை இடம்  ட்டுவ   ிரகாெ ான ஒளியில் ஒளிர்ந்ைது. 

 யங்கர இடியுடன் கூடிய  றழ ப ாழிந்ைவ ாது, ஆண்கள் ைங்கறளக் 
காப் ாற்ைிக் பகாள்ள ஒரு ைங்கு ிடம் அற த்ைனர்; இருந்ைாலும்  லத்ை 
 றழயால் அறனவரும் முற்ைிலும் நறனந்து வ ாயினர்.  றழ நின்ைவ ாது 
அவர்கள் பநருப்ற  வளர்த்ைிக் குளிர் காய்ந்ைனர்,  ா ாவுக்காகவும் பநருப்பு 
வளர்த்ைித் ையாராக றவத்ைிருந்ைனர். "ொகயயின் வழக்கொன எதிர்ப்பு," என்று 
 ா ா  ின்னர் குைிப் ிட்டார். 

எைிர் ார்த்ைறை விட முன்னைாக,  ாறல 4:30  ைிக்கு,  ா ா ைனது 
 டுக்றகயிலிருந்து எழுந்து, ைனது வகாட்  ற்றும் ெத்ராறவ அைிந்துபகாண்டு 
ைிரும் ி வந்ைார். அறனவரும் ஆச்ெரியப் டும் டி  ா ாவின் உடலும், உறடயும் 
ெிைிைளவும் ஈர ாகா ல் உலர்ந்து இருந்ைது. அறைப்  ற்ைிக் வகட்டவ ாது,  ா ா 
ஒரு குைிப் ிடத்ைக்க புன்னறக பெய்ைார், இது அவர்கள் உள்ளுைர்வால் புரிந்து 
பகாள்ளும் டியாக இருந்ைது. 

ப ஹர்  ா ா  ிகவும்  ிரகாெ ாகத் வைாற்ை ளித்ைார்.  ின்னர் அவர் 
கருத்துத் பைரிவிக்றகயில், "நான் ெிக்க ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிமைன்; இங்குச் 
மசய்யப்பட்ை பணியில் நான் திருப்தி அகைகிமைன். இது அஸிஸியில் 
மசய்தகதவிைச் சிைப்பாக இருந்தது. நான் இப்படிப் பணியில் ஈடுபடும்மபாது, 

அதிக எண்ணிக்ககயிலான எனது முகவர்கள் கூட்ைத்தில் 
பங்மகடுக்கிைார்கள். ஆனால் உங்களுகைய சாதாரண கண்களால் அவற்கை 
பார்க்க முடியாது. சில மநரங்களில், காலடி ஓகசகய நீங்கள் மகட்கலாம்." 

 ாறலயில்,  ா ா அவர்களின் விரைத்றை நிறைவு பெய்ய  ழங்கறளப் 
 கிர்ந்ைளித்ைார்.  ின்னர் அவர்கள் காடு, வயல்பவளிகள் வழியாகச் ொறல 
ெந்ைிப்புக்கு நடந்து வந்ைனர். ஐந்து நி ிடங்களில் பஹடி அவர்கறள அறழத்துச் 
பெல்ல வந்ைார்.  ா ா, குைிப் ிட்டறை விட ஒரு  ைி வநரத்ைிற்கு முன்னைாகவவ 
வர வவண்டும் என்ை உள்ளுைர்வு அவறரத் துரிைப் டுத்ைியது.  ா ா 
வகட்டுக்பகாண்டைற்கு இைங்க, அவர்கள் வவறு வழியில் வடீு ைிரும்  
ஆயத்ை ாயினர். வழியில் 'இப ர்பகபரக்' ைடத்ைின் உச்ெியில், அவர்கள் உள்ளூர் 
உைவகத்ைில் காஃ ி அருந்ைினர். உள்வள, கிரா த்து சுவிஸ் விவொயிகள் ெிரித்து 
 கிழ்ச்ெி ஆரவாரத்துடன் நடன ாடிக் பகாண்டிருந்ைனர்.  ா ா, குைிப் ாக 
அவர்களின் ஆரவாரத்றைப் ப ரிதும் ரெித்ைார். ஃ ாலன்ஃப்ளூ  றலயில் அவர் 
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பெலவழித்ை  ல  ைிவநரத்ைிற்கு இது முற்ைிலும்  ாறு ட்டது - அவரது 
கடின ான ஏகாந்ைவாெத்ைிலிருந்து ஒரு சுவாரஸ்ய ான ஓய்வு. 

அடுத்ை இரண்டு  ைி வநரத்ைில்,  ாறல 7  ைிக்கு அறனவரும் 
ப ர்படன்ஸ் இல்லத்றை வந்ைறடந்ைனர்.  ா ா நல்ல  னநிறலயில் 
காைப் ட்டார், அறனத்து அன் ர்கறளயும் ைனது அறைக்கு அறழத்ைார்.  ா ா 
ைிட்ட ிட்ட  ைிகள் ெிைப் ாக நிறைவவைியறை அவர்களிடம் கூைினார், வ லும் 
ஆன் ீக வ ல்ைளங்களில் இருக்கும் ஆத் ாக்களுடனான ெந்ைிப்பு, எைிர்கால 
யுத்ைம்  ற்றும் சுவிட்ெர்லாந்ைின்  ாதுகாப்புக் குைித்து விளக்கினார். "நான் 
சுவிட்சர்லாந்து நாட்கைச் சுற்ைி ஒரு வட்ைம் வகரந்துள்மளன், அதனால் 
அந்த நாடு வரவிருக்கும் மபாரில் ஈடுபைாெல் பாதுகாக்கப்படும்" என்று 
அறனவருக்கும் விளக்கினார். வ லும்  ா ா  றல உச்ெியில் ைனிற யில் 
இருந்ை விவரங்கறளயும் எடுத்துறரத்ைார். 

அடுத்ை நாள், 1934, ஜூறல 13 அன்று, காறல ஒன் து முைல்  ாறல 
ஆறு  ைி வறர, ைனியார் வநரடி ெந்ைிப்புகளால் நிரம் ியிருந்ைது. ப ஹர்  ா ா 
ஐம் துக்கும் வ ற் ட்ட சுவிஸ்  ற்றும் ஐவராப் ிய  க்கறளச் ெந்ைித்ைார். 
வநாரினா, வால்டர் இருவரும் ஆங்கிலம் வ ொைவர்களுக்கு விளக்க ளித்ைனர். 
அந்ை வநர்காைலின் ெில  ாகங்கறளக் கீவழ காைலாம்: 

காறல 9  ைியளவில், முட ான ஒரு பைாழிலாளி ைிரு. கிளினர் 
வந்ைார்.  ா ா, அவரிடம், "உைலில் உள்ள முைம் ஒரு மபாருட்ைல்ல, ஆனால் 
ஆன்ொவுக்குத் தகையாக இருப்பது ெனம். நான் ஆன்ெீக ரீதியில் 
உங்களுக்கு உதவுமவன், ஏமனன்ைால் உங்கள் துன்பங்கள் அகனத்கதயும் 
நீங்கள் தாங்கிக்மகாள்ளும் ெனநிகலகய நான் பாராட்டுகிமைன்" என்று 
கூைினார். 

முன்னர்  ா ாறவச் ெந்ைித்ை ைிரு ைி பஹன்ைி வஜம்ஸ் ஃவ ார் றன 
வநாரினா அறழத்துவந்ைார்: "அவர் விரும் ிய அளவுக்கு விறரவாக ஆன் ீக 
முன்வனற்ைத்றை அறடயவில்றல என்று புகார் கூறுகிைார்; அறனத்து 
விஷயங்கறளக் குைித்துக் குழப்  ாக உைர்கிைார்." 

அைற்கு  ா ா, "என்கனத் தவிர அகனவரும் குழப்பொக உள்ளனர், 

ஆனால் அது விகரவில் சரியாகிவிடும்" என்று  ைிலளித்ைார். 
 வநாரினா பைாடர்ந்து கூைினார், "அந்ைப் ப ண் ைி அவறரப்  ற்ைிய 
உண்ற யான உள்ளுைர்விற்கு இைங்க, அவர் நல்லவர் அல்ல வ லும் 

ைன்னல ற்ைவள் அல்ல என்று ைன்றனவய குற்ைம் ொட்டுகிைார். ஆனால் அவர் 
நல்லவராக இருக்க விரும்புகிைார்." 

"அது ெிகவும் உன்னதொனது; நிச்சயொக நைக்கும். அந்த ஆகச 
ெட்டும் நிகலத்திருக்கட்டும், அவர் முன்மனறுவார். இந்தத் மதாைர்பு 
அவருக்கு உதவும்" என்ைார்  ா ா. 

ஒரு  ைகுருவின்  கள்  ிஸ் கிர்ஸ்ப ர்கர், கிழக்கத்ைிய  ைங்கள் ஏன் 
இவ்வளவு குழப்  ானறவ என்று வ ற்கத்ைிய  க்கள் நிறனக்கிைார்கள் என்று 
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பைரிந்து பகாள்ள விரும் ினார். அைற்குப்  ைிலளித்ை  ா ா, "மெற்கத்திய 
ெதங்ககளப் பற்ைி கிழக்கத்தியர்களும் அகதமய கூறுகிைார்கள்! 
எல்மலாரும் அவருகைய மசாந்த ெதம் சிைந்தது என்று நிகனக்கிைார்கள். 
இதன் காரணம் அைியாகெ. இமயசு ஒருமபாதும் அந்த அர்த்தத்தில் 
குைிப்பிைவில்கல. ெதம் என்ைால் என்ன? கைவுகள உள்ளளவில் 
கண்டுமகாள்வது. இமயசு என்ன கற்பித்தார்? அவகர ஒருவர் தனதுள்மள 
கண்டுமகாள்ள மவண்டும். அவகரப் பின்பற்றுபவர்கள் மசய்து வருவகதப் 
மபால, (அவருகைய மபயரால்) மபாரில் ஈடுபைக்கூைாது." 

"அறை நாம் எப் டி கண்டுபகாள்ள முடியும்? எப் டி உைரமுடியும்" என 
வினவினார். 

"அன்பினால் ெற்ைவர்களுக்கு தன்னலெின்ைி உதவுவதன் மூலொக! 
இது ெிகவும் எளிதானது. உங்ககளப் பற்ைிக் குகைவாக நிகனத்து, 

ெற்ைவர்ககளப் பற்ைி அதிகொக நிகனத்தால் அது ெிகவும் எளிதானது. 
நீங்கள் என்கனச் சந்மதகித்தாலும் அல்லது என்கன நம்பாவிட்ைாலும் 
பரவாயில்கல, நான் உங்களுக்கு உதவுமவன். நீங்கள் விரும்பாவிட்ைாலும் 
உங்களுக்கு நான் உதவுமவன்! சூரியன் வானத்தில் உயரொக இருக்கும்மபாது, 

நீங்கள் மவப்பொக உணர்வகதத் தவிர்க்க முடியாது. நீங்கள் 
விரும்பாவிட்ைாலும் அது உங்கள் ெீது ஒளிகய அள்ளி வசீுகிைது!" என்று 
 ா ா விளக்கினார். 

இன்பனாருவருக்குப்  ைிலளிக்கும் வவறளயில்  ா ா, "ஆன்ெீகம் 
ெிகவும் எளிதானது, ஆனால் ெக்கள் அகத ெிகவும் சிக்கலாக்குவதால், இது 
ஒரு பிரொண்ைொன பணியாகத் மதான்றுகிைது. ெற்ைவர்ககளப் பற்ைி 
அதிகொகவும், உங்ககளப் பற்ைிக் குகைவாகவும் சிந்தியுங்கள். மகாஞ்சம் 
மகாஞ்சொக முயற்சிக்கவும்." 

வால்டரின் அலுவலகத்ைில்  ைிபுரியும் ைிரு ைி ஹிபனர் என்ை 
ப ண் ைி எறையும் வகட்க விரும்புகிைாரா என்று வகட்டவ ாது, இல்றல என்று 
ைறலறய அறெத்ைார்.  ா ா இவ்வாறு கருத்துறரத்ைார்: "எனக்குப் புரிகிைது, 

ஏமனன்ைால் உள்ளளவில் உதவி, ககயில் இருக்கும்மபாது விளக்கங்களுக்கு 
என்ன மதகவ? உண்கெயான உதவி என்பது ஆன்ெீக உதவி, வார்த்கதகள் 
ெற்றும் விளக்கங்களால் அல்ல." அந்ைப் ப ண் ைியின் கண்களில் இருந்து 
ஒரு ெில கண்ைரீ் துளிகள் விழுந்ைன, அவருறடய றகறய  ா ாவின் றகயில் 
றவத்து அவருடன் ெில நி ிடங்கள் அற ைியாக அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

எந்ைக் வகள்வியும் வகட்காை  ற்பைாரு ந ர், அவர் குருநாைரின் 
பைாடர்ற   ட்டுவ  விரும்புவைாகக் கூைினார், அைற்கு  ா ா கருத்துத் 
பைரிவித்ைார்: "எனக்கு எல்லாம் மதரியும் என்பது உண்கெ என்ைால், 

என்னிைம் மகள்விகள் மகட்க மவண்டிய அவசியெில்கல. மெலும் எனக்குத் 
மதரியாது என்று நீங்கள் நிகனத்தால், என்னிைம் மகட்பதால் நான் 
உங்களுக்கு உதவ முடியாது!" 
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காறல 10  ைிக்கு, ைிரு ைி. ஷ்றர ர் என்ை பெவிலியர்  ா ாவிடம் ெில 
அச்ெம் விறளவிக்கும் நிகழ்வுகறள பவளிப் டுத்ைினார், "நான் வாழ்க்றகயில் 
 ிகவும் வொர்வாக இருக்கிவைன்,  ிகவும்  கிழ்ச்ெியற்ைவராக இருக்கிவைன், நான் 
எப் டி முன்வனை முடியும் என்று எனக்குத் பைரியவில்றல." 

 ா ா அவருக்கு உறுைியளித்ைார், "ஒவ்மவாருவரும் தனக்குத் 
மதரியாெமலமய இந்த வாழ்க்கககயச் மசார்வகையச் மசய்கிைார்கள், 

ஏமனன்ைால் எல்மலாரும் ெகிழ்ச்சிகய நாடுகிைார்கள், ஆனால் அகத எப்படி 
அகைவது என்று மதரியவில்கல. வாழ்க்கக ெிகவும் அழகானது! இது 
ெகிழ்ச்சியாக இருக்க மவண்டும் என்பதற்காகமவ உள்ளது! நான் உங்களுக்கு 
உதவுமவன். பின்னர் விஷயங்கள் அகனத்தும் ொறுபட்ை மதாற்ைெளிக்கும். 
நீங்கள் அகதப் பார்ப்பீர்கள். வாழ்க்ககயில் எப்மபாதும் அதன் 
கண்மணாட்ைம்தான் முக்கியம், அதிலுள்ள மபாருட்கள் அல்ல. இன்று, நீங்கள் 
மசார்வகைந்து, வருத்தப்பட்டு, வாழ்க்ககயில் உங்ககளச் சுற்ைியுள்ள 
விஷயங்களில் அழகாக எகதயும் காணமுடியாெல் இருக்கிைரீ்கள். நாகள 
நீங்கள் சலிப்பகையாெல், மநற்று இருளாகத் மதான்ைிய அமத விஷயங்களில் 
இன்று ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிைரீ்கள் - இது அகனத்தும் ொைிய ெனநிகல 
ெற்றும் கண்மணாட்ைத்தின் விகளவாகும். எளிதான வழி என்னமவன்ைால் 
அவற்ைிற்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் அளிக்காெல் இருப்பது. அவற்கை 
மலசாக எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள். நீங்கமள உங்களுக்குள் மசால்லுங்கள், 

'நான் ெகிழ்ச்சியாக இருக்க மவண்டும், ெற்ைவர்ககளயும் ெகிழ்விக்க 
மவண்டும்' என்று; 'படிப்படியாக நீங்கமள ெகிழ்ச்சியாகி ெற்ைவர்ககளயும் 
ெகிழ்ச்சியகையச் மசய்கிைரீ்கள். 'நான் மசார்வாக இருக்கிமைன், 

கஷ்ைப்படுகிமைன், ெனச்மசார்வகைகிமைன்' என்று நிகனக்க இைம் தர 
மவண்ைாம். அது நிகலகெகய இன்னும் மொசொக்கிவிடும். 'அகனத்தும் 
நலொக, அழகாக உள்ளது. நான் ெகிழ்ச்சியாக இருப்மபன்' என்று எப்மபாதும் 
உங்களுக்குள் கூறுங்கள்" 

"நான் உங்களுக்கு ஆன்ெீக ரீதியில் உதவுமவன், அது என்னால் 
முடியும், அகத நான் மசய்மவன். அகத நீங்கள் உணர்வரீ்கள்" என்று  ா ா 
வ லும் உறுைியளித்ைார்.      

 வ ாறைப் ப ாருள் அருந்தும் ஒருவர்  ா ாறவ அணுகியவ ாது அவர் 
இவைவ ான்ை  ைிறல அளித்ைார்: "நீங்கள் ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிைரீ்களா?" 

என்று  ா ா வகட்டார். 
அந்ை  னிைன், "இல்றல,  ிகவும்  ரிைா கர ான நிறலயில் உள்வளன்" 

என்ைார். 
"எப்மபாதும் ெகிழ்ச்சியாக இருக்க முயற்சிச் மசய்யுங்கள். வாழ்க்கக 

பயங்கரொனது என்று ஒருமபாதும் நிகனக்க மவண்ைாம்; 'நான் 
வாழ்க்ககயில் மசார்வாக இருக்கிமைன்', இதுமபான்ை எண்ணங்கள் 
உண்கெயிமலமய வாழ்க்கககய பரிதாபொக்குகின்ைன. வாழ்க்கக, 
சிைப்பாக வாழத்தகுந்தது. அப்படி நீங்கள் நிகனப்பதானால், அகனத்து 
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சிரெங்களும் அற்பொனதாகத் மதான்றும். உங்களில் அன்கப வளர்த்துக் 
மகாள்ளும் முயற்சியில் நான் உதவுமவன். 'நான் தனியாக இருக்கிமைன்,' 

'எனக்கு நிகைய மசய்ய மவண்டியது உள்ளது,' 'நான் ஏகழ,' இப்படி 
ஒருமபாதும் நிகனக்காதீர்கள். எல்மலாரும் ஏகழகமள! உலகம் 
முழுவதிலும் ஏகழகள் ெட்டுமெ உள்ளனர். மகாடீஸ்வரர்கள் கூை ஏகழகள், 

ஏமனன்ைால் அவர்களுக்குப் மபராகசயும், இன்னும் மவண்டும் மவண்டும் 
என்ை ஆகசயும் உள்ளது. ஒருவர் ெீது பாசத்கதப் மபாழியுங்கள், நான் 
உங்களுக்கு உதவுமவன்" என்ைார்  ா ா. 

ஒருவர் ைனது வரம்பு  ீைிய பெயல்கறளப்  ட்டியலிட்டு, இனி 
வாழ்க்றகயில் விவ ாெனவ  இல்றல என்ை எண்ைத்ைில்  ா ாவிடம் வந்ைார். 
அவர் அறைப்  டிக்க இருந்ைார், ஆனால்  ா ா, "என்னிைம் எதுவும் மசால்லத் 
மதகவயில்கல. கவகலப்பை மவண்ைாம். ஒருவர் ஆன்ெீக பாகதயில் 
முன்மனை முழு உரிகெ உள்ளவர் என்ை கருத்தில், ஒருவரிைம் அன்பு 
அல்லது காெம் மபருெளவில் இருப்பதாக கவத்துக் மகாள்ளுங்கள். 
அப்மபாது இந்தக் காெம் அன்பாக ொற்ைப்பைமவண்டும். காெம் என்ைால் 
என்ன, உைலளவிலான உணர்வுககள, ஆகசககளப் பூர்த்திமசய்யும் ஏக்கம்; 

அன்பு என்பது புனிதொன ஆன்ொவின் ஏக்கம். ெறுபடியும் எழும்ப முடியாத 
அளவுக்கு விழுந்துவிட்டீர்கள் என்று ஒருமபாதும் நிகனக்க மவண்ைாம்" 
என்று கூைி முடித்ைார். 

ஓர் இளம் ப ண்  ைட்ட ான  னநிறலயில்  ா ாவிடம் வந்ைார்; 

வநாரினா அவர் வைவாலயத்ைில்  ியாவனா வாெிக்கும் ஒருவறரக் காைலிப் ைாக 
விளக்கினார். ஏற்கனவவ ைிரு ை ாகி விவாகரத்துச் பெய்துபகாண்ட ஒரு 
 னிைருடன் ைிரு ைம் பெய்வறை, கத்வைாலிக்க ெட்டம் ைடுப் ைால், அவர் அந்ை 
நட்ற த் பைாடர வவண்டு ா என்று பைரிந்து பகாள்ள விரும் ினார். "அவர்கள் 
ஒருவருக்மகாருவர் மநசிக்கிைார்களா?" என்று  ா ா வகட்டார். அந்ைப் ப ண் 
ஆம் என்று பொன்னவ ாது,  ா ா பைாடர்ந்ைார், "அப்படியானால், அன்பு ெட்டுமெ 
முக்கியம். அதில் காெம் இல்லாவிட்ைால், எந்தத் தஙீ்கும் இல்கல. அந்த 
அன்பு வளரட்டும், அது வளர்ந்து இரண்டு ஆத்ொக்ககள ஒன்ைாகச் 
மசய்கிைது. இந்த அன்பு தூய்கெயாக வளர நான் அவருக்கு ஆன்ெீக ரீதியில் 
உதவுமவன்." 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு  ா ாறவ ெந்ைித்ை ஓவியர் மஹலன் 
ைாம் என் வறர வநாரினா  ீண்டும் அறழத்துவந்ைார்.  ா ா அவரிடம், "நானும் 
ஓவியர். நான் ஆன்ெீகத்தின் வண்ணங்களால் ெக்களின் இதயங்ககள 
வகரகிமைன்" என்று குைிப் ிட்டார். 

 ற்பைாரு கறலஞரிடம்,  ா ா, "நான் உலகம் முழுவகதயும் எனது 
வகரதிகரயாகக் மகாண்ை ஒரு ககலஞன். நான் ஆத்ொக்ககள 
வகரகிமைன். ஒருவரின் ஆன்ெீக குணங்கள் அகனத்கதயும் ககல மூலம் 
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மவளிப்படுத்த முடியும், ஆனால் ஒருவருகைய முழு இதய உணர்கவயும் 
அதற்காக அர்ப்பணம் மசய்ய மவண்டும். ககல என்பது ஆத்ொ தன்கன 
மவளிப்படுத்தி ெற்ைவர்ககள ஊக்குவிக்கும் மூலப்மபாருள்களில் ஒன்று. 
ஆனால் ககலகய முழுவதுொக மவளிப்படுத்த ஒருவர் தனது உள் 
உணர்ச்சிககள முழுகெயாகத் திைந்து கவத்திருக்க மவண்டும். நான் 
ககலஞர்ககள மநசிக்கிமைன், ஏமனன்ைால் ககல மூலம் ஒருவர் அழகக 
அற்புதொக மவளிப்படுத்த முடியும். ககல, அன்பினால் ஈர்க்கப்படும்மபாது, 

மென்கெயான அம்சங்களுக்கு வழிவகுக்கிைது.  
"நீங்கள் வண்ணம் தீட்டும்மபாது, உங்கள் வகர மபாருகளத் தவிர 

அகனத்கதயும் ெைந்துவிடுகிைரீ்கள். நீங்கள் அதில் மூழ்கியிருக்கும்மபாது,  
முழுவதுொகத் மதாகலந்து மபாகிைரீ்கள், அதில் மெய்ெைந்து ஈடுபடும்மபாது, 

உங்கள் அகந்கத ெனம் தள்ளாடும். அவ்வாறு நிகழும்மபாது, எல்கலயற்ை 
அன்பு மதான்றும்; அத்தககய அன்பு உருவாகும் தருவாயில் எல்கலயற்ை 
பரம்மபாருகள, கைவுகள அகையமுடியும். எனமவ அளவிறுதியற்ை 
கைவுகளக் கண்டுமகாள்ள ககல ஒருவகர எவ்வாறு வழிநைத்தும் என்பகத 
நீங்கள் காண்கிைரீ்கள்." 

ப ர்படன்ெின் இல்லம் விொல ாக  ரம் பெடி பகாடிகள்  ற்றும் 
 ழத்வைாட்டங்களால் சூழப் ட்ட இயற்றக வனப்பு ிக்க ஒரு  றழய 
வைாட்ட ாகும். அந்ைத் வைாட்டங்கறள றெறகயால் சுட்டிக்காட்டி "இமதல்லாம் 
என் ஓவியம்" என்று குைிப் ிட்டார். 

ஓர் இளம் ப ண் பைய்வகீ ைன்ற கறள வளர்த்துக் பகாள்ள 
விரும் ினார், ஆனால் உைவியின்ைி ைன்னால் அறை அறடய முடியாது என்று 
உைர்ந்ைார். அைற்குப்  ைிலளித்ை  ா ா, "என் உதவியால் நீங்கள் அகத 
அகைவரீ்கள். ஒருமபாதும் மசாகெகைய மவண்ைாம். இது எல்லாமெ 
உங்களுள் இருக்கிைது, அகதத் 'திைக்க' நான் உங்களுக்கு உதவுமவன்" 
என்ைார்.  

"ஆன் ீகத்றை எவ்வாறு அறடய முடியும்?" அந்ைப் ப ண் விொரித்ைார். 
"இது புத்தித்திைனால் அல்ல, ஆனால் இதயம், உணர்வு ெற்றும் உள் 

அனுபவத்தால் அகையமுடியும். என்னால் ெணிக்கணக்கில் விளக்க முடியும், 

ஆனால் அது ஒமர மநாடியில் நான் அளிக்கும் உள் உதவியுைன் 
ஒப்பிடும்மபாது ஒன்றுெில்கல. ஒன்கை ெட்டும் மசய்யுங்கள்: ஒவ்மவாரு 
இரவும், படுக்ககக்குச் மசல்வதற்கு முன்பு, ஒரு நிெிைம் சிந்தகன 
மசய்யுங்கள், 'எல்கலயற்ை இகைவன் எனக்குள் இருக்கிைார், நான் அதில் 
எல்கலயற்ை ஒரு பகுதியாக இருக்கிமைன்.' இது உங்ககள உள்ளளவில் 
என்னுைன் மெலும் மெலும் மதாைர்கப உருவாக்கச் மசய்யும். நான் 
உங்களுக்கு உதவுமவன்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார்.  

 வநாரினா, ஓர் இளம் ப ண்றை "அவர் ஒரு ெட்டம்  யிலும்  ாைவி" 
என்று ப ஹர்  ா ாவுக்கு அைிமுகப் டுத்ைினார்.   
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 "சட்ைம் நல்லது" என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். "இந்த முழு பிரபஞ்சமும் 
எல்லா வாழ்கவயும் உள்ளைக்கிய அன்பின் மதய்வகீ சட்ைத்கத 
அடிப்பகையாகக் மகாண்ைது." 

அந்ைப் ப ண் "வாழ்க்றகயின் எல்லா விஷயங்கறளயும் ப ாருள் 
ரீைியாகவும், நிரந்ைர ாக நீடிக்கும் வறகயிலும், அவற்றை அறடய நான் என்ன 
பெய்ய வவண்டும்?" என்று வகட்டார். 

 ா ா விளக்கினார்: "இகதச் மசய்ய முடியும். மபாருள் சார்ந்த 
வாழ்க்கககயச் மசர்க்காவிட்ைால் பரிபூரணத்தின் அர்த்தம்தான் என்ன? இது 
எளிதானது ெட்டுெின்ைி நகைமுகைக்குரியது. உலக வாழ்க்கககய 
வாழுங்கள், உங்கள் உலக கைகெகள் அகனத்திலும் கலந்து மகாள்ளுங்கள், 

ஆனால் ஒரு நாளில் ஒரு சில நிெிைங்களுக்கு, நீண்ை கால வாழ்க்ககக்கு 
அப்பாற்பட்ை ஒன்கை அைியும் ஏக்கத்கதக் மகாண்டிருக்க மவண்டும். மெலும் 
இந்த ஏக்கம் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் தருவாயில் உங்ககளப் மபாருள் 
சார்ந்த விகளவுகளிலிருந்து விடுவிக்கும்." 

ஒருவர்  ா ாவிடம், "நான் உங்கறள வநருக்கு வநர்  ார்த்ைிருக்கிவைன், 

ஆனால் எங்வக என்று எனக்கு நிறனவில் இல்றல" எனக் கூைினார். 
"நான் உங்ககள ெிக நீண்ை காலொக அைிந்திருக்கிமைன்," என்று 

 ா ா கூைினார். 
"உங்கறள நான் அைிவவன் என்ை உைர்வும் எனக்கு உள்ளது. 

உங்கவளாடு ஒரு இறைப்பு ஏற்கனவவ நிறுவப் ட்டைா?" எனக் வகட்டைற்கு, 

ஆ ாம் என்று  ா ா  ைிலளித்ைதும், அந்ை ந ர்  ிகவும் அன் ாக  ா ாவின் 
றகறயக் குலுக்கி, முத்ை ிட்டார். 

 ற்பைாருவர் இவ்வாறு வகட்டார், "உலக நிறலற கள் ஒரு நல்ல 
ைிருப் த்றை எட்டு ா? 

"ஆம், அது நைக்கும்." 
"கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்கு இறடயில் ெரியாகப் 

புரிந்துபகாள்ளும் நிறலற  உருவாகு ா?"   

 "ஆொம், நிச்சயொக; இது தவிர்க்க முடியாதது. விகரவில் இது 
உலகளாவிய ஆன்ெீக புரட்சியாக இருக்கும், இது அகனவகரயும் 
ஒன்ைிகணயச் மசய்யும்." 

"ஆக்ஸ்ஃவ ார்டு இயக்கம்  ற்ைி நீங்கள் அைிவரீ்களா?  

"ஆம், இது என்கன மநாக்கி வழிநைத்தும் பாகதகளில் ஒன்ைாகும்." 
"உங்களுக்பகன ஒரு புைிய  ைம் உருவாகு ா அல்லது அறனத்து 

 ைங்களின் ஒன்ைிய ாக இருக்கு ா?"    

 "எல்லா ெதங்களும் ஒன்ைாக இருக்கும். அது நித்திய நிரந்தர 
அன்பின் இயக்கொக உருமவடுக்கும், எனமவ அது அன்பின் ெதொக 
இருக்கும்." 

"கிைிஸ்துவின்  ைத்றைப் வ ாலவா?" 
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"இந்த ொற்ைம் விகரவில், இந்தத் தகலமுகையில் நைக்கும், ெிக 
நீண்ை காலம் நீடிக்கும். ஆன்ெீக புரட்சி ெிக விகரவில் நைக்கும்." 

"இது வ ாரின் மூலம் அைறன பவளிப் டுத்து ா?" 

"இருக்கலாம் அல்லது இல்லாெலும் இருக்கலாம், ஆனால் அது 
உலமகங்கிலும் உள்ள ஒரு மபாருளாதாரப் மபாருக்குப் பிைகு அதகன 
மவளிப்படுத்தும். நான் (வன்முகை ெிகுந்த, இரத்தம் சிந்தும்) மபாகரத் 
தவிர்க்க முயற்சிக்கிமைன்." 

"வ ாறரத் ைவிர்க்க நாங்கள் எவ்வாறு உைவ முடியும், எந்ை வறகயில் 
 யனுள்ளைாக இருக்க முடியும்?" 

"மபார் வராது என்று நிகனப்பதன் மூலம். எனது லட்சக்கணக்கான 
முகவர்கள் அகத மநாக்கிச் மசயல்படுகிைார்கள். உங்கள் அன்பு 
சிந்தகனகள், மசய்திகள் எங்கும், எவகரயும் மசன்ைகைய முடியும், 

ஏமனன்ைால் இகவ அகனத்திலும் ஒன்மை உருவான எல்கலயற்ை கைவுள் 
இருக்கிைார்." 

"அந்ை விடிவு காலத்றை இப்வ ாது ஏன் பகாண்டு வரக்கூடாது?" 

"ஆொம், உலகிற்கு இது ெிகவும் அவசியொகத் மதகவப்படுகிைது; 

ஆனால் இன்னும், உலகின் சில மபரிய தீகெககள ஒழிக்க மவண்டிய 
கட்ைாயம் உள்ளது, பின்னர் அது ெிக விகரவில் நைக்கும். நான் அகத நன்கு 
அைிமவன், ஏமனனில் நான் அகதச் மசய்மதன்." 

"இந்ைச் ெிைப் ான நல்ல காலத்றை எவராலும், எல்வலாராலும் 
உைரப் டு ா?"      

 "மபரும்பாலும் அகனவராலும், ஆனால் அவரவர் அளவடீ்டு 
முகையில். சிலருக்கு அதிகொக, ெற்ைவர்களுக்கு குகைவாக இருக்கும். 
ஆனால் அது உலகளாவிய ஆன்ெீக உந்துதலாக இருக்கும்." 

"எல்வலாரும் ஏன் கடவுறளக் உள்ளளவில் கண்டுபகாள்வது இல்றல 
அல்லது உைர்வைில்றல?" 

"இது யாருகைய தவறும் கிகையாது. ஒவ்மவாரு ஆத்ொவும், 

விகரவில் அல்லது பின்னர், கைவுகள உணர்ந்தாக மவண்டும்." 
"ஒரு ெிலர்  ட்டுவ  இறை உைரும் ைருவாயில் ஏன்  லர் அறை 

உைர்வைில்றல?"      

 "ஏமனன்ைால் இவர்களில் பலர் இன்னும் இரட்கைத்தன்கெயின் 
அனுபவத்கத கைந்து மசல்லவில்கல, ஒற்றுகெகய, ஒருகெப்பாட்கை 
அகைய ஒருவர் இரட்கைத்தன்கெகயக் கைந்து மசல்ல மவண்டும்." 

அன்று  ைிய வவறளயில் ஓட்வடா  ில்வலா  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். 
வநாரினாவின் உைவினர், வ ராெிரியர், கறல வரலாற்ைாெிரியரு ான எச். 
வவால்ஃ ின்  ற்பைாரு  ார்றவயாளர். வ ராெிரியர்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைவ ாது, 

"உலகிற்கு விடிவுகாலம் எப்வ ாது வருகிைது? இந்ை முட்டாள்ைனம் எப்வ ாது 
முடிவறடயும்?" என்று வகட்டார். 

"விகரவில்,"  ா ா அவருக்கு உறுைியளித்ைார். 
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"ஓ, ையவுபெய்து விறரவில் இருக்கட்டும்" என்று வ ராெிரியர் 
புன்னறகயுடன் கூைினார், "எனக்கு ஏற்கனவவ 70 வயைாகிைது, நான் அறைப் 
 ார்க்க விரும்புகிவைன்!" 

"நீங்கள் அகதக் காண்பீர்கள்" என்று  ா ா அவருக்கு உறுைியளித்ைார். 
"சிைிது மநரம் காத்திருங்கள்." 

வ ராெிரியரின் வடீ்டுக்காப் ாளர்  ா ாறவ வைங்கினார். அந்ைப் 
ப ண் ைி  லமுறை வந்து, அற ைியாக  ா ாவின் அருகில் அ ர்ந்து, அவரது 
றகறய ெில நி ிடங்கள்  ிடித்துக் பகாள்ள விரும் ினார். ஒரு கட்டத்ைில் அவர் 
அப் ாவித்ைன ாக, "நான் ஏன் இப் டிக் குறும்பு பெய்கிவைன்?" என்ைார். 

"ஏன் அப்படி நிகனக்க மவண்டும்?" பாபா அவறரக் கண்டித்ைார். 
"மெலும் இகதப் பற்ைி ஏன் கவகலப்பை மவண்டும்? ஒருவரின் 
குகைபாடுககள எவ்வாறு மெம்படுத்துவது என்று சிந்திப்பது நல்லது, 

ஆனால் அவற்கைப் பற்ைி எப்மபாதும் கவகலப்பை மவண்ைாம்." 

அன்று  ிற் கல் வவறளயில் குரு ார்கள் என்று அறழக்கப் டும்  ீஸ்டர் 
 ற்றும் பவக்வ ன் இருவரும் ப ஹர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைனர். அவர்களில் 
ஒருவர், "கிைிஸ்ைவ கண்வைாட்டத்ைில், கிைிஸ்து  ட்டுவ  கடவுள், 

ைீர்க்கைரிெிகளில் ைனித்துவ ானவர் என் றை நீங்கள் நம்புகிைரீ்களா?" என 
வினவினார். 

ப ஹர்  ா ா கருத்துத் பைரிவிக்றகயில், "உண்கெயில் அவரது நிகல 
உணர்வின் நிகலப்பாட்டில் இருந்து பார்த்தால் தனித்துவொனது. 
முஹெதியர்கள் முஹம்ெது ெட்டுமெ நபி என்று கூறுகின்ைனர்; புத்தெத்கதச் 

சார்ந்தவர்கள் புத்தகரயும் அவ்வாமை கூறுகின்ைனர்; பார்சிகள் 
மஸாராஸ்ைகரயும், கிைிஸ்தவர்கள் கிைிஸ்துகவயும் கூறுகிைார்கள். 
ஒவ்மவாருவரும் அவருகைய சரியான இலட்சியத்கதக் குைிப்பிட்டு, தத்தெது 
நபிககள தனித்துவொனவர் என்று கூறுகிைார்கள். ஆனால் அகதப் பற்ைி 
நீங்கள் ஏன் கவகலப்படுகிைரீ்கள்? 'மபயர்களில்' என்ன முக்கியம் உள்ளது? 

எது முக்கியம் என்ைால் இமயசு வாழ்ந்த வாழ்க்கக. கிைிஸ்துகவப் புரிந்து 
மகாள்ள, அவகர அைிந்து மகாள்ள, ஒருவர் தனது வாழ்க்கககய வாழ 
மவண்டும். விழாக்கள், வாய்ப்மபச்சுக்கள், விவாதங்கள், விெர்சனங்கள் 
மபான்ைகவ கிைிஸ்துகவ அைிந்துமகாள்ள எந்தவககயிலும் ஒருவருக்கு 
உதவாது. கிைிஸ்து ஒரு எளிய விஷயத்கத கற்பித்தார்: 'அன்பு', ஆனால் 
அவகரப் பின்பற்றுபவர்களில் ெிகச் சிலமர அந்த அன்கப வளர்த்துக் 
மகாண்ைனர்!" என்று விளக்கினார். 

"அன் ின் இந்ை நிறலப் ாடு கிைிஸ்ைவ  ைத்ைின்  றுக்க முடியாை 
பகாள்றககவளாடு ஒத்துப்வ ாகிைைா?" என்று வகட்டார். 

"அன்பு தன்னலெற்ை மசகவகயயும், கீழ்த்தரொன ஆகசககள 
ககவிடுவகதயும் குைிக்கிைது. தூய அன்பு அகனத்கதயும் உள்ளைக்கியது. 
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ஒருவர் மநசித்தால், ெற்ை அகனத்து விரும்பத்தகாத குணங்களும் 
தானாகமவ ககரந்துவிடுகின்ைன. மெலும் அன்பு எனும்மபாது, நான் தூய 
அன்கபக் குைிக்கிமைன், ஆனால் பாலியல் அன்பு என்பது இன்று உலகில் 
புரிந்து மகாள்வதுமபால தூய்கெயான அன்பு அல்ல." 

 ற்பைாருவர் இவ்வாறு வினவினார், "கிைிஸ்துவுக்கும் 
ஒழுங்கற க்கப் ட்ட  ைத்ைிற்கும் ஏைாவது ப ரிய வித்ைியாெம் இருக்கிைைா?" 

"உலகளவு வித்தியாசம் உள்ளது. கிைிஸ்து கூறும் வாழ்க்கககய 
வாழ மவண்டும், சைங்கு முகைககள (விழாக்கள் மூலம்) பின்பற்ைக்கூைாது.” 

டாக்டர் ைிரு ைி வகால்ப ர்க் ஒரு ெிைந்ை  ருத்துவராக எப் டி இருக்க 
முடியும் என்று வகட்டார்.  ா ா  ைிலளித்ைார், "இது ெிகவும் எளிது - அன்பு 
ஒன்றுதான் ஒமர வழி. அன்பினால் மசய்யப்படும் அகனத்தும் அற்புதொன 
பலன்ககள அளிக்கும். ஒரு நல்ல ெருத்துவராக இருக்க, உங்களுக்கு எல்லா 
மநாயாளிகளும் - நல்லவர்கள், மகட்ைவர்கள், மபரியவர்கள், சிைியவர்கள் - 
செம் என்பகத எப்மபாதும் நிகனவில் மகாள்ளமவண்டும். ஒரு 
பிச்கசக்காரகன, நீங்கள் ஒரு மகாடீஸ்வரனிைம் காட்டும் அமத அன்பும், 

அக்ககையுைனும் நைத்துங்கள். எல்கலயற்ை கைவுள் அகனவரிலும் 
இருக்கிைார் என்பகத ஒரு ெருத்துவர் உணர்ந்தால் ெட்டுமெ, அவர் ஒரு 
துைவிகயப் மபாலப் பணி புரிய முடியும்! இது எளிகெயானது, ஆனால் 
நகைமுகையில் மசயல்படுத்துவது ெிகவும் கடினம். பல விஷயங்கள் - மபயர், 

புகழ், பணம், சமூகம், சூழ்நிகலகள் இதுமபான்ை பல - தகையாக 
இருக்கின்ைன." 

"நான் ஆத்ொக்களின் ெருத்துவர். ஒவ்மவாருவருக்கும் அவரவர் 
மதகவக்மகற்ப உதவுகிமைன்" என்று  ா ா கூைி முடித்ைார். 

ஒரு நாள், ப ஹர்  ா ா ைனிப் ட்ட ெிலருக்கு,  ரிைா  வளர்ச்ெியின் 
வறர டத்றைக் காட்டினார். அைில் கலந்துபகாண்ட ஒருவர், "விடு ட்ட 
இறைப்பு" என் றை அவர் புரிந்துபகாண்டைற்கு இைங்க, அது ைவைானது என்று 
கருைினார்.  ா ா ஒப்புக் பகாண்டார், "ஆம், இது ஒரு மபரிய தவறு. 
உண்கெயில், பரிணாெ வளர்ச்சியில் 'விடுபட்டுப் மபான இகணப்பு' என்று 
எதுவும் இல்கல." 

"சுயநலம் எவ்வாறு, ஏன் ஏற் டுகிைது?" 

 ா ாவின் விளக்கம்: "அகனத்திற்கும் மூல காரணம் சுயநலம், 

தன்னார்வம், விருப்பம் ெற்றும் ஆகச. இரண்டு நாய்கள் எலும்கபக் 
கண்ைால், அகத இரண்டும் விரும்புவதால் சண்கையிடுகின்ைன. 
இரண்டுக்கும் அது மவண்டும் என்ை ஆகச. அகவ அகதக் காணாதமபாதும், 

சண்கையிைாத மபாதும் நிகலகெ ஒன்ைாகத்தான் இருக்கும், அதாவது அகத 
அகையும் ஆகச அங்மக ெகைந்திருக்கும்." 

" க்கள் ஏன்  யப் டுகிைார்கள்?" 
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"ஏமனன்ைால் அவர்கள் கவத்திருக்கும் மபாருகள, அவர்கள் 
விரும்பும் மபாருகள இழக்கப் பயப்படுகிைார்கள்." 

"அச்ெ ின்ைி வாழ்வைற்கான வழிமுறைகள் யாறவ?" 

"சாத்தியொன ஒமர வழி (இதயத்தின்) ஆன்ெீக ொற்ைம் ெட்டுமெ. 
அது ஒன்றுதான் ெக்ககள திருப்திப்படுத்தும். அவர்கள் திருப்தி அகைய 
விரும்புகிைார்கள், ஆனால் அவர்கமள என்ன விரும்புகிைார்கள் என்று 
அவர்களுக்குத் மதரியாது... எல்லா மபாருள் சார்ந்த (ஆகச, விருப்பத்தின் 
மூலம் உருவாக்கப்பட்ை) திருப்திகளுக்கும் ஆன்ெீக மெம்பாடு அவசியம்." 

"ஆனால் ஆழ ாக வவரூன்ைிய சுயநலமும், ஆறெகளும் 
இருக்கும்வ ாது ஆன் ீக முன்வனற்ைம் எவ்வாறு வரும்?" 

 ா ா கூைினார், "இது உலகளாவிய அன்பினால் உருவாகும் ஒன்று. 
அன்பு எல்லா இதயங்ககளயும் ஒன்ைிகணக்கும் சக்திககளக் மகாண்ைது. 
எனமவ முதல் உலகளாவிய ஆன்ெீக உந்துதல் அன்பின் மூலொகத்தான் 
இருக்கும்." 

1934 ஜூறல 14 ஆம் நாள் வ லும் ெில வநர்காைல்கள் வழங்கப் ட்டன. 
 ிர ல நடனக் கறலஞரான மூர்  ஸ்ஸீொனிக்கு  ா ா இந்ைக் கருத்றை 
விளக்கினார்: "நைனம் சரியான முகையில் மவளிப்படுத்தப்பட்ைால் அது ஒரு 
சிைப்பான ககல. இது மதய்வகீ குணங்ககள உள்ளைக்கியது, ஒழுங்காக 
மவளிப்படுத்தினால், அற்புதொன விகளகவ ஏற்படுத்தும்; தவைானால் அது 
எதிர் விகளகவக் மகாண்டிருக்கும்." 

ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா இந்ைத் ைிறரப் டத்றைத் ையாரிப் றைக் 
குைித்து, ைனது பநருங்கிய அன் ர்களிடம், "திகரப்பைம் அமெரிக்காவில் 
தயாரிக்கப்படும் மபாது, உங்கள் அகனவகரயும் என்னுைன் அங்கு 
அகழத்துச் மசல்மவன்" என்று கருத்துத் பைரிவித்ைார். எவ்வாைாயினும், 

அடுத்ைடுத்ை விவாைங்களில் டிலியாவின் ப யர் எப் டிவயா குைிப் ிட 
விடு ட்டது. டிலியாவின்  னம் இைனால் கலக்க றடந்ைது, ஏபனன்ைால் அவர் 
குழுவிலிருந்து விலக்கப் ட்டைாக உைர்ந்ைார். ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ின்னர் அவர் 
 ன வலிறய  றைக்க முடியா ல் அழுைார். டிலியாறவ ஒரு 'குைிறர ஈ' 

கண்ைில் பகாட்டியைால் இது வ லும் வலிறயயும், வகீ்கத்றையும் ஏற் டுத்ைியது. 
வநாரினா, அவறர ஆறுைல் டுத்ை முயன்றும்  லனில்றல. கறடெியில் 
என்னவாயிற்று என்று  ா ா டிலியாவிடம் வகட்டார். வழக்க ான 
"ஒன்று ில்றல,  ா ா" என்ை  ைிலுக்குப்  ிைகு, அவர் ைனது ெட்றடப் 
 ாக்பகட்றடத் ைட்டி, "நான் உங்ககள என் சட்கைப் கபயில் கவத்திருக்க 
மவண்டியிருந்தாலும், என்னுைன் அமெரிக்காவுக்கு அகழத்துச் மசல்மவன்!" 
இது டிலியாறவ ெிரிக்க றவத்ைது, அவருறடய கவறலகள் அறனத்தும் 
 றைந்துவ ாயின.      

 வகப்ரியல்  ாஸ்கலுடன் வ லும் நடந்ை கலந்துறரயாடல்களுக்குப் 
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 ிைகு, ைிறரப் டப்  ைிகள் குைித்ை ஒப் ந்ைம் பெய்து ஜூறல 14 ஆம் நாள் 
றகபயழுத்ைிட்டார். அன்று  ைியம்  ா ா ஒரு ைிறரப் டம்  ார்க்கச் பென்ைார். 
ஆனால் அவர் புைப் டுவைற்கு ெற்று முன்பு, ஆைி ஜூனியர்  ீது ைிடீபரனக் 
வகா  றடந்ைார். கடுற யான வார்த்றைகள்  ரி ாைப் ட்டன, இது ஓர் இருண்ட 
சூழ்நிறலறய உருவாக்கியது. ொஞ்ெி கூைியைற்கிைங்க,  ா ா "புயறல" 
உருவாக்கியது, ப ர்படன்ஸ்  ற்றும்  ல புைிய அன் ர்களுக்கு, குருநாைரின் 

 னநிறலயின் ' று க்கம்' என்ன என் றை அனு வபூர்வ ாக அவர்கள் 
அைிந்துபகாள்ள வவண்டும் என் ைாகும். 

ெூரிச் நகரில் இருந்ை  த்து நாட்களுக்குப்  ிைகு, 1934 ஜூறல 16 ஆம் 
நாள்,  ா ா ரயிலில்  ார்பெல்லெுக்குப் புைப் ட்டார். அவருடன் வநாரினா, 

எலிெப த், ராவனா, நான்னி, ருவாவனா, டிலியா, குயன்டின்  ற்றும் மூன்று 
 ண்டலிகளும் இருந்ைனர்.  ா ா ஐவராப் ிய  ாைியில் ஆறடகறள 
அைிந்ைிருந்ைார், ஆனால் இந்ைப்  யைத்ைின் வ ாது அவர் எப்வ ாதும் ைனது 
ெத்ராறவ உள்வள அைிந்ைிருந்ைார். ரயில்  யைத்ைின்வ ாது அவர் ராவனாறவ 
வநாக்கி, "இந்ை ஆடம் ர அலங்கார உறடயில் எனக்கு  ிகவும் அபெௌகரிய ாக 
உள்ளது. நான் என் வகாட், காலுறைறயக் கழற்ைினால் எல்லாம் ெரியாக 
இருக்கு ா?" என வினவினார். 

சுவிஸ்  க்களின் கடுற யான முகங்கறள வநாட்ட ிட்டு, ரயில் 
ப ட்டிறயச் சுற்ைிப்  ார்த்ை ராவனா, அது அவருக்கு ஒரு ப ாருட்டல்ல, ஆனால் 
இைர  யைிகளின் முன்னிறலயில் அது ெங்கட ாக இருக்கலாம் என்று 
 ைிலளித்ைார்.  ா ா புன்னறகத்து, ெற்று வருத்ைத்துடன் றெறக மூல ாக, 

"ஆ ாம், அது நன்ைாக இருக்காது என்று நானும் நிறனக்கிவைன்," என்று 
பைரிவித்து, அவை உறடறய அைிந்ைிருந்ைார். 'அவைாரபுருஷர் கூட  ரபு வழி 
வந்ை ெம் ிரைாயங்கறளக் கறடப் ிடிக்க வவண்டிய கட்டாயம்' எனக் காலம் 
நிறனத்துப் ார்த்ைது. 

அவர்கள் அவை நாளில்  ார்பெல்லறெ அறடந்து வஹாட்டல் 
படர் ினெில் ைங்கினர். பெல்லும் வழியில், ப ஹர்  ா ா நான்னிறயப் 
 ார்த்துப் புன்னறகத்து, எழுத்துப்  லறகயில் அவரது 'மதவதூதர்' (ஏஞ்ெல்) என்று 
குைிப் ிட்டார். 

 ார்பெல்லெில் இருந்ை நான்கு நாட்களும் ப ரும்  ர ரப் ான 
நாட்கள்;  ா ா நாள் முழுவதும் விறரந்து,  ிருகக்காட்ெிொறலயிலும் 
பூங்காக்களிலும் நடந்து,  ல இடங்கறளக் காரில் சுற்ைி வந்ைார். ஒவர நாளில் 
இரண்டு முறை அறனவறரயும் ைிறரப் டங்களுக்கு அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ா 
ைிறரப் டத்ைிற்குச் பெல்லும் வ ாபைல்லாம்,  டம் எவ்வளவு நன்ைாக 
இருந்ைாலும், அைன் ஒரு  குைி முடிந்ைதும், எழுந்து நின்று பவளிவய பெல்வது 
வழக்கம். ஆனால் இம்முறை அப் டிச் பெய்யா ல்,  டம் ெலிப் ாக இருந்து, 

அறனவரும் பவளிவயை விரும் ியும்,  ா ா இறுைிவறர அ ரு ாறு 
வலியுறுத்ைினார். ராவனாவுக்கும் ஃ ிபரஞ்ச் ைிறரப் டத்ைின் உள்ளடக்கம் ெற்று 
அ ாயகர ானைாக இருந்ைைால் ப ாழிப யர்க்கச் ெிர ப் ட்டார். ஒரு கட்டத்ைில், 
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டிலியா அப் ாவித்ைன ாக, " ா ா டார்லிங், உங்கள் ஆன் ீக வவறல இன்னும் 
முடியவில்றலயா?" என்று வகட்டார்.  டத்றைப்  ார்க்கச் ெகிக்கா ல் ெிலர் 
தூங்கிவிட்டார்கள். 

ஒரு நாள் நகரத்ைின் பவளிவய இருந்ைவ ாது, அறனவரும்  ைறவகள் 
ெந்றைறய கடந்து பென்ைனர்.  ா ா, ஒரு ெில  ைறவகறள வாங்கும் 

விருப் த்றைத் பைரிவித்து,  ளிச்ெிடும் நிைத்ைில் ஒரு வஜாடி கிளிகறள வாங்கி 
வஹாட்டலுக்குக் பகாண்டு வந்ைார்.  ா ா ைனக்கு வ லும் நான்கு கிளிகள் - 
டிலியா, குயன்டின், நான்னி, ராவனாவிட ிருந்து ைலா ஒன்று - வைறவ என்று 
குைிப் ிட்டதும், அறனத்தும் பகாண்டுவரப் ட்டன; ஆனால்  றுநாள் காறலயில் 
 ா ா அவருக்கு வ லும் மூன்று - வநாரினா, எலிெப த், ருவாவனா 
மூவரிட ிருந்தும் ஒவ்பவான்று வைறவ எனக் கூைினார்.  ா ா, இம்முறை 
அவர்களுடன்  ஜாருக்குச் பென்று நான்கு கிளிகறளத் வைர்ந்பைடுத்ைார்; இப்வ ாது 
ப ாத்ைத்ைில் 13  ைறவகள். நான்னி உடவன அழகான வகாபுர வடிவில் கூண்டு 
ஒன்றை வாங்கிவந்ைார். 

ஆனால் வஹாட்டலில்,  ைறவகள் ைங்களுக்குள் ெண்றடயிடத் 
பைாடங்கின, அவற்றை பவவ்வவறு கூண்டுகளாகப்  ிரிக்க  ா ா விரும் ினார். 
குயன்டின் லண்டனில் 'பெல்லப்  ைறவகறள' வளர்த்து வந்ைார். எனவவ ஒரு 
வஜாடிறய வவறு கூண்டுக்கு  ாற்றும் டி  ா ா அவறர அறழத்ைார். குயன்டின் 
 க்கத்து அறையில் வைநீர் ையாரித்துக் பகாண்டிருந்ைைால் (அவர் ஒரு வைநீர் 
 ிரியர்) ஒரு நி ிடம் காத்ைிருக்கு ாறு கூைினார். ஓரிரு நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு, 

 ா ா  ீண்டும் அவறர அறழத்ைார், குயன்டின் அவை  ைிறல அளித்ைார். 
இைனால் வகா  றடந்ை  ா ா,  ைறவகறள இடம்  ாற்ை ஆைி ஜூனியறரப் 
 ைித்ைார். குயன்டிறனக் குைிப் ிட்டு, "எனது கட்ைகளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவகத 
விை அவருக்குத் மதநீர் முக்கியம் என்று நிகனக்கிைார்" என  ா ா 
எழுத்துப் லறகயில் பைரிவித்ைார். 

ஆைி ஜூனியர் கூண்டுக்குள் றகறய றவத்ைவ ாது,  ைறவகளில் ஒன்று 
அவறரக் கூர்ற யாகக் பகாத்ைியது. ஆைி ைனது றகறய வவக ாகப்  ின்னால் 
இழுத்ை அவை வவறளயில், ஒரு  ைறவ கூண்றட விட்டு பவளிவயைி அறையின் 
ைிைந்ை ஜன்னல் வழியாக  ைந்து பென்ைது. குயன்டின் அங்கு வந்ைவ ாது  ா ா 
 ிகவும் அைிருப்ைியாக இருப் றைக் கண்டார்;  ா ாவின் கண்கள் ைீவிர ாக 
ஒளிர்ந்ைன. அங்கிருந்ைவர்கறளச் சுட்டிக்காட்டி,  ா ா வகட்டார், "இதுதான் 
கீழ்ப்படிதலா? மெற்கத்திய நாடுகள் எனக்குக் கீழ்ப்படிவது இப்படித்தானா? 

நான் உங்கள் அகனவகரயும் திருப்பி அனுப்புமவன், உங்கள் முகங்ககள 
ெீண்டும் ஒருமபாதும் பார்க்க ொட்மைன்! அந்தப் பைகவ தப்பிச் மசன்ைதால் 
எனது பணி தகைபட்ைது. எனமவ நான் ெீண்டும் மசால்கிமைன்: "நான் 
மசால்வகத உைனடியாக நிகைமவற்றுவகத எப்மபாதும் நிகனவில் 
மகாள்ளுங்கள்!" 

 ா ா  ின்னர் அறனவறரயும் ைழுவி அற ைியானார்.  ா ாவின் 
 னநிறலயில் ஏற் ட்ட ைிடீர்  ாற்ைத்றைக் கண்டு ராவனா ஆச்ெரிய றடந்ைார், 
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ஏபனனில் ஒரு ொைாரை  னிைனால் இதுவ ான்ை வகா த்றை பவளிப் டுத்ைிய 
அடுத்ை கைவ  அற ைியின் ப ாத்ை உருவ ாகத் வைான்றுவது ஒருவ ாதும் 
முடியாை காரியம். இந்ை நிகழ்றவக் பகாண்டாட,  ா ா ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒரு 
ெிைிய வகாப்ற   துறவ வழங்கி, "மெற்கிலிருந்து கிழக்கிற்கு பைகவககள 
எடுத்துச் மசல்வது ெிகுந்த ஆன்ெீக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 
ஒவ்மவான்றும் ஒரு நபகரக் குைிக்கிைது. பைந்து மசன்ை பைகவ எனது 
மநருங்கிய சைீர்களில் ஒருவர் இகைநிகலகய அகைந்து, நான் எனது 
மெௌனத்கதக் ககவிடும் முன்னர் உயிகரத் துைப்பகதக் குைிக்கும். பைகவ 
பைந்து மசன்ைது என் விருப்பம். அது இன்னும் சில நாட்களில் ொண்டுவிடும். 
எனது வட்ைத்தில் பன்னிரண்டு உறுப்பினர்கள் உள்ளனர், எனமவ 
பதின்மூன்ைாவது பைகவ நம்கெ விட்டுச் மசல்ல மவண்டியிருந்தது. 
புத்தரின் காலத்திலும் இதுமபான்ை சம்பவம் நைந்தது, அப்மபாது அவரது 
சைீர்கள் 32 பைகவககள அவருக்கு வழங்கினர்." 

 ைறவகளில் ஒன்றை  ீண்டும்  ஜாருக்கு எடுத்துச் பென்று, அைற்குப் 
 ைிலாக ைங்களால் இயன்ை எண்ைிக்றகயில் ெிைிய ெிைிய  ைறவகறள வாங்கி 
வரு ாறு  ா ா, டிலியா, குயன்டின் இருவருக்கும் அைிவுறுத்ைினார். அவர்கள் 
ைிரும்  எடுத்துவந்ை ஐந்து  ைறவகளுடன் இப்வ ாது ப ாத்ைம் இருந்ை 16 
 ைறவகறளப்  ாதுகாக்கும் ப ாறுப்பு காக்காவுக்கு வழங்கப் ட்டது; அறவ 
அறனத்தும்  ா ாவுடன் இந்ைியாவுக்குக் பகாண்டு பெல்லப் ட்டன. 

 ார்பெல்லெில் இருந்ைவ ாது,  ா ாவின் ைறலமுடிறயச் ெீர்ச்பெய்யும் 
வாய்ப்பு ராவனாவுக்கு வழங்கப் ட்டது. அவர் ைினமும்  ைிறனந்து 
ெிகபரட்டுகறளப் புறகத்து வந்ைார். ஆனால் இந்ை வாய்ப்ற ப் ப ற்ை 
வநரத்ைிலிருந்து புறக  ிடிப் து  டிப் டியாகக் குறைந்து ஒரு நாறளக்கு 
இரண்டாகக் குறைத்துக்பகாண்டார். ராவனா, நான்னி இருவருக்கும் இப் டிச் 
ெிைிய வழிகளில் வெறவச் பெய்வைற்கான வாய்ப்புகறள வழங்குவைன் மூலம், 

அவர்கள் இருவரும்  ா ாவுக்கு  ிகவும் பநருக்க ானவர்கள் என் றை 
உைரறவத்ைார்; அவர்களும் அவ்வாவை வாழ்ந்து வந்ைனர். 

 ார்கபரட் ஒருமுறை  ா ா வவறு நாடுகளுக்கு விஜயம் பெய்வறைப் 

 ற்ைிக் கூைினார், " ா ா ஒரு வாரத்ைிற்காக வந்து, எங்களுடன் இருந்து, ைிரும் ிச் 
பெல்லும் வவறளயில், நாங்கள் ஒன்றுவ  பெய்யாைவ ாதும், முற்ைிலும் 
கறளத்துப்வ ாய், ெக்ைியற்ைவர்களாக இருந்வைாம். கிட்டத்ைட்ட அவர் எங்கள் 
ஆற்ைறல  னிை வ ட்டரி வ ாலப்  யன் டுத்ைியைாக உைர்ந்வைாம்." 

எனவவ குயன்டின், டிலியா,  ார்கபரட், வ ப ல் ஆகிவயாறர ஓய்வுக்காக 
ஸ்ப யினுக்குச் பெல்ல  ா ா அனு ைி வழங்கினார்; குயன்டின், டிலியா 
இருவரும் ஜூறல 19 ஆம் நாள் புைப் ட்டனர். ராவனா, ருவாவனா, நான்னி 
மூவரும் அடுத்ை நாள்  ாரிஸ் நகருக்கு அனுப் ப் ட்டனர்;  ார்கபரட், வ ப ல் 
ஆகிவயார்  ா ா ைிரும் ிச் பெல்லும்வறர காத்ைிருந்ைனர்.  ா ாறவ வழியனுப்  
இம்முறை துறைமுகத்ைிற்கு எவரும் உடன் பெல்வறை அவர் விரும் வில்றல. 
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 ா ா  யைம் பெய்யும் கப் ல் எஸ்.எஸ். ஸ்ட்ராத்மநவர் ஜூறல 20 ஆம் நாள் 
 ாறல வறர இந்ைியாவுக்குப் புைப் டுவைாக இல்றல என்ைாலும், அன்று காறல 
 ண்டலியுடன் கப் லில் ஏைினார். வநாரினா, எலிெப த் இருவரும் 
ைிறரப் டத்றைத் ையாரிப் து பைாடர் ான  ா ாவின்  ைிகறளத் பைாடர 
அப ரிக்காவுக்குப்  யைம் பெய்ைனர். 

1934, ஆகஸ்ட் 2 ஆம் நாள்  ைியம், 450  யைிகளுடன் 'எஸ்.எஸ். 
ஸ்ட்ராத்வநவர்' மும்ற த் துறைமுகத்றை வந்து வெர்ந்ைது; ஆைி ெீனியர், வகாஹர் 
ஆகிவயார்  ா ாறவ அங்குச் ெந்ைித்ைனர்.  லத்ை  றழ ப ய்து பகாண்டிருந்ைது. 
 ா ா அன்ைிரவு நாெிக் பெல்வைாக விருப் ம் பைரிவித்து, 'கல்கத்ைா ப யிலில்' 

புைப் டுவைற்கு முன்னர் காக்கா  ாரியாவின் ெவகாைரி வடீ்டிற்கு விஜயம் 
பெய்ைார். 

ைிறரப் டம் ையாரிப் து குைித்ை வி ரங்கறள  ா ா, ருஸ்ைத்ைிற்கு 
விளக்கிக் கூைினார். ஆகஸ்ட் 3 ஆம் நாள்  ாறல 5  ைிக்கு ப ஹரா ாத் 
புைப் ட்டுச் பென்ைார்.  யைத்ைின் வி ரங்கறள ஆண், ப ண்  ண்டலிக்கு  ா ா 
எடுத்துறரத்ைார். 

ப ண்  ண்டலி அறனவரும் ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் வாழ்ந்து 
வந்ைனர், எந்ை ஆண் கனும் அங்குச் பெல்ல அனு ைியில்றல; ஆண்களின் 

பைாடர் ிலிருந்து ப ண்  ண்டலி கண்டிப் ான ைனிற யில் றவக்கப் ட்டனர். 
ைங்களது ைனியுரிற றய உறுைி பெய்வைற்காக ெூனா ாெி, காக்கு ாய் 
இருவரும் வாெலில் கண்காைிப்புடன் இருந்ைவைாடு, ஏவைனும் காரைம் 
இருந்ைால் ஆண்  ண்டலி இவர்கவளாடு  ட்டும் வ ெ அனு ைிக்கப் ட்டனர். 

ப ஹர்  ா ாவின் வ ற்கத்ைிய  யைத்றைப் ப ாறுத்ைவறர, பவளிப்புை 
கண்வைாட்டத்ைில்  ார்க்கும் வ ாது, முைன்ற யாக, இது ஆன் ீக ைிறரப் டம் 
பைாடர் ான முன்வனற் ாடுகள் வ ாலத் வைான்ைியது.  ா ாவின் ைனிப் ட்ட 
பைாடர்பு இருந்ைைால், முக்கிய ாகப்  ங்பகடுத்ைவர்கள் இந்ைத் ைிட்டத்றைப் 
 ற்ைித் பைரிந்து பகாள்ள அைிக ஆர்வத்துடன் இருந்ைனர். கார்ல் வால்ப ால்லர் 
இப் டத்ைின் எழுத்ைாளராகவும், வகப்ரியல்  ாஸ்கல் இயக்குநராகவும், வநாரினா, 

எலிெப த், எல்ெி வடாம்வில் ஆகிவயார் அறனத்து நிைியுைவிகறளயும் ஏற் ாடு 
பெய்ய இருந்ைனர்.  ாஸ்கல்  ிரைிநிைித்துவப் டுத்தும் ஒரு ஸ்டுடிவயாவால் 50 
ெைவிகிை நிைியுைவியுடன் மூன்று ைிறரப் டங்கறள இயக்கவும், 50 ெைவிகிைம் 
எலிெப த், நான்னி இருவரின் நிைி உைவியுடன் ையாரிக்கப் டவும் வவண்டும். 
இறுைியாக இைில் வரும் லா ம் இவ்வாறு  ிரிக்கப் ட வவண்டும்:  ா ாவுக்கு 50 
ெைவைீம், வால்ப ால்லருக்கு ஐந்து,  ாஸ்கலுக்கு 45 ெைவைீம்.  யைத்ைிற்கான 
 ா ாவின் பெலவுகள் அறனத்தும் (6,500 டாலர்) பெலுத்ைப் ட்டன, 

வால்ப ால்லருக்கு அவரது பெலவுகளுக்காக 1,000 டாலர் வழங்கப் ட்டது. 
ைிறரப் டத்ைின்  டப் ிடிப்ற த் பைாடங்க 1934 பெப்டம் ர்  ாைத்ைிற்குள் 
அப ரிக்கா ைிரும்புவைாக  ா ா உறுைியளித்ைார்;  ா ா  ற்றும்  ண்டலியின் 
 யை பெலவுகள் அந்ை நிறுவனத்ைால் பெலுத்ைப் ட வவண்டும். 
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 ா ாவின்  ிரிவால் ைவிக்கும் வ ற்கத்ைிய ப ண் ெீடர்களின் 
உைர்வுகறளத் ைைிக்கும் விைத்ைில்,  ா ா ஒவ்பவாருவருக்கும் ைிறரப் டத்ைில் 
ஒரு முக்கிய  ங்கு வழங்கப் டும் என்று சுட்டிக்காட்டினார்;  ார்கபரட் ஆன் ீக 
நடனங்களின்  ங்றக ஏற்கவவண்டும். 

ப ஹரா ாத்ைில் ெிைிது காலம் ைங்கிய ின்,  ா ா ைனது  க்ைர்களுக்கு 
ைரிெனம் அளிக்க ஒரு ெில  ண்டலியுடன் மும்ற க்குச் பென்ைார். பநௌவராஜி 
ைாைாொஞ்ெியின் இல்லத்ைில் ைரிெனம் நறடப ற்ைது, வ லும்  ா ாவுக்கு 
பநருக்க ானவர்கள், நாெிக் நகறரச் வெர்ந்ை  ினூ காரஸ் உட் ட,  லர் அைில் 
கலந்து பகாண்டனர்,.  ினூ  ற்றும் நாெிக் நகரில் உள்ள வ ாலீஸ் அகாட ியில் 
வெர்க்கப் ட்ட ஷங்கர்  காவைவ் துவரக்கர் என்ை இறளஞனும் வழக்க ான 
 ார்றவயாளர்களாக இருந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா மும்ற  ைரிெனத்ைிற்குப்  ிைகு பூனாவுக்குப் புைப் ட்டார். 
கஸ் ாவ ட்டில் ெைாஷிவ்  ாட்டீலின் வடீ்டிலும் ைரிென நிகழ்ச்ெி நறடப ற்ைது, 

 ல பூனா  க்ைர்கள் கலந்து பகாண்டனர். அைன்  ின்னர்,  ா ா, ப வ ா, ெவகாைரர் 
ப ஹராம், அவரது  றனவி ப ரின் ஆகிவயாறரச் ெந்ைித்து அவர்களுடன் 
ைனிப் ட்ட வ ச்சுக்கறள நடத்ைினார். 

பூனாவில் இருந்ைவ ாது,  ா ா, ெைாஷிவ், புவாொவஹப் இருவறரயும் 
அறழத்து, அவர்கள் ப ஹரா ாத்ைில் வாழும் டிக் கூைிய  ா ாவின் உத்ைரறவ 
ஏன் கறடப் ிடிக்கவில்றல என்று வினவினார்.  ா ாவின் வற்புறுத்ைலுக்கு 
 த்ைியிலும், ப ஹரா ாத்ைில் ைங்குவைற்கான  ா ாவின் விருப் த்றை, 
புவாொவஹப் ஏற்க  றுத்துவிட்டார். ஆண்டுகள் கடந்து பெல்லச் பெல்ல, 

புவாொவஹப் ைனது ைவறுக்காகப் ப ரிதும் வருந்ைினார். 
ப ஹர்  ா ா அவரது கட்டறளகளுக்குக் கீழ்ப் டிவைன் 

முக்கியத்துவத்றை விளக்க, கீழ்வரும் உைாரைத்றைப்  யன் டுத்ைினார்: 
 ஓர் அறையில் நாம் அ ர்ந்ைிருக்கிவைாம் என்று றவத்துக்பகாள்ளுங்கள். 
அறையில் இரண்டு கைவுகள், ஒன்று முன் புைமும்  ற்பைான்று  ின் புைமும் 
உள்ளன. முன் கைவு வழியாக பவளிவயறுவது வெைியானது, எளிைானது, ஆனால் 
 ின் கைவு வழியாகச் பெல்ல, கடின ாகவும், ெிக்கலாகவும் இருப் ைால் அைிக 
வநரம் எடுக்கும். இப்வ ாது, உங்கள் ைாயார் ைறரயில் விழுந்து  யக்கத்ைில் 
இருப் ைாகச் பெய்ைி வருகிைது. நீங்கள் உடனடியாக, ைாயார் வடீ்டிற்கு விறரந்து 
பெல்ல வவண்டும், எனவவ நீங்கள் பவளிவயை முயற்ெிக்கும் வவறளயில், முன் 
கைவின் அருவக ஒரு பகாடிய விஷப் ாம்பு  றைந்ைிருப் றை நான் அைிவவன்; 

நீங்கள் முன் கைவிலிருந்து பவளிவயறும் ைருைத்ைில்,  ாம்பு உங்கறளக் 
கடிக்கக்கூடும். அந்ை ஆ த்ைான நிறலயிலிருந்து நீங்கள் ைப்  முடியாது, 

நிச்ெய ாக உயிரிழந்து விடுவரீ்கள். 
அவை ெ யம் உங்கள் ைாயாருக்கு உண்ற யான ஆ த்து எதுவும் 

இல்றல என் றையும் நான் அைிவவன், நீங்கள் ைா ை ாக வடீ்டிற்குச் 
பென்ைாலும் கவறலப் ட ஒன்று ில்றல. இறைபயல்லாம் நான் உங்களுக்கு 
பவளிப் றடயாக விளக்க முடியாைைால், "நீங்கள் முன் கைவு வழியாக பெல்ல 
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வவண்டாம், ஆனால்  ின் வாெல் வழியாகச் பெல்லுங்கள்" என்று நான் 
உங்களுக்கு உத்ைரவு அளித்ைிருந்ைாலும், நீங்கள் 'நான் அவ்வாறு பெய்ைால், 

வ லும் ைா ை ாகும், எனக்கு கால் வலிப் ைால் வவக ாக நடக்க முடியாது' 

என்று நிறனப் து  ட்டு ல்லா ல், என்னுடன் வாைிடுகிைரீ்கள், நீங்கள் புத்ைிொலி 
என்று நிறனக்கிைரீ்கள். 

அவ்வாைான நிறலயில், உங்கள் நலறனப்  ற்ைிச் ெிந்ைிப் றைத் ைவிர 
என்னால் எதுவும் பெய்ய முடியாது. வ லும் எறையும் பெய்ய நான் 
உைவியற்ைவனாக உள்வளன். அந்ைக் காரைத்ைிற்காகவவ எல்வலாரிடமும் “நான் 
முதலில் மகாடுத்த உத்தரகவ நீங்கள் பின்பற்ை மவண்டும் - உங்கள் புத்தி 
ெற்றும் ஆதாரெற்ை வாதங்ககளப் புைக்கணிக்க மவண்டுமென்று. நீங்கள் 
உங்கள் புத்திகயப் பயன்படுத்தி வாதிடும்மபாது, ொைாக, உங்கள் 
வாதங்ககளயும் ெனநிகலகயயும் நான் ஏற்றுக்மகாள்ள மவண்டிய 
கட்ைாயத்தில் இருக்கிமைன், உங்கள் விருப்பங்களுக்கு நான் 
தகலவணங்குகிமைன். இந்தச் சூழ்நிகலயில், பின் விகளவுககள நீங்கள் 
எதிர்மகாள்ளும்மபாது,  என்னிைம் ஓடி வந்து, உங்கள் துரதிர்ஷ்ைத்கதப் 
பற்ைிப் புகார் மசய்து அழுகிைரீ்கள்; நான் மசய்தகத எண்ணி 
வருத்தப்படுகிைரீ்கள் அல்லது என்கனக் குகை கூறுகிைரீ்கள். நான் 
உங்களுக்கு ெீண்டும் ெீண்டும் விளக்க முயற்சிக்கும்மபாது, கூைியகத 
அப்படிமய சிந்திக்காெல் மசய்திருந்தால் நன்ைாக இருந்திருக்கும். 
இல்கலமயனில், உங்கள் கர்ெவிகனயின் பலன்ககளத் தாங்குவகதத் தவிர 
மவறு வழியில்கல” என்று பொல்லிக்பகாண்டிருக்கிவைன்.   

  

1934 ஆகஸ்ட் 15 ஆம் நாள்,  ா ா ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்து, அங்கு 
வாழும் ெில  ண்டலியிறடயிலான  ிரச்ெிறனகறளத் ைீர்க்கத் பைாடங்கினார். 
 லீா ாய் நிர்வகித்து வந்ை ெற யல் அறையில்  ாொஜி ெற யல் பெய்து 
வந்ைார். இருவருக்கும் இறடவய ெண்றட ெச்ெரவு இல்லாை நாவள இல்றல, 

முக்கிய ாக  லீா ாய் உைவு ெற க்கத் வைறவயான ப ாருட்கறள, ெரியாகக் 
பகாடுப் ைில்றல. அவர்  ிகவும் கண்டிப் ான வ லாளர் என்று  ாொஜி புகார் 
கூை,  லீா ாய் கராச்ெிக்குத் ைிரும் ிச் பெல்வைாக  ிரட்டினார்;  ாொஜி 
எப்வ ாதும் எைற்கும் உடன் டுவைில்றல, அவரது எல்றலறய  ீறுகிைார் என்று 
கூைினார். ஆகஸ்ட் 19 ஆம் நாள்,  ா ா அவர்கறள அறழத்து "நீங்கள் இருவரும் 
பல ஆண்டுகளாக என்னுைன் இருந்து வருகிைரீ்கள், ஆனால் நீங்கள் இன்னும் 
எகதயும் துைக்கக் கற்றுக் மகாள்ளவில்கல. உைகல ஒரு நாள் துைந்துவிை 
மவண்டும் என்பகத நீங்கள் அைிவரீ்கள், இருந்தும் உங்களுக்கிகையில் ஏன் 
இந்த மவறுப்பு, மபாைாகெ ெற்றும் மகாபத்தின் மவளிப்பாடு? இந்தக் 
குணங்கள் அகனத்கதயும் ககவிடுவதுதான் உண்கெயான துைவு என்பது!" 

 லீா ாறயப் வ ாலவவ, ெகனும் எப்வ ாதும் உடனிருப் ைாக 
வாக்குறுைியளித்ை வ ாைிலும், ப ஹரா ாத்றை விட்டு பவளிவயறுவைாகக் 



195 
 

கூைினார்.  ா ா அவறர எச்ெரித்துக் வகா  றடந்ைார், ஆனால் இறுைியில் 
அவறர  ன்னித்ைார். 

ஆகஸ்ட் 20 அன்று ொஞ்ெி ப ஹரா ாத் வந்ைறடந்ைார்; அடுத்ை நாள் 
காக்கா ஷஹாவன குடும் த்ைாரும்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா ைிரும் ி வந்ைைிலிருந்து ஆைி ெீனியர்  ிகவும்  னம் 
ைளர்ந்து காைப் ட்டார். அவரும் ' ா ாவின் அறவயிலிருந்து பவளிவயைி, 
அவருடனான பைாடர்ற  முற்ைிலு ாகக் றகவிடுவது'  ற்ைிய எண்ைங்கறள 
வளர்த்து வந்ைார்.  ா ா வவண்டுப ன்வை ஆைிறயத் தூண்டுவது வ ாலத் 
வைான்ைியது. ஆகஸ்ட் 23 ஆம் நாள்  ா ா அவரிடம், "இந்த நாட்களில் நீங்கள் 
ஏன் ெகிழ்ச்சியாக இல்கல?" என்று வகட்டார். 

ஆைி ஒருவ ாதும் ைனது எண்ைங்கறள பவளிப் டுத்ைத் 
ையங்குவைில்றல;  ா ாவின் முன்னிறலயிலும் அவ்வாவை நடந்துபகாண்டார். 
 ா ாவின் வகள்விக்கு ஆைி ெீனியர்  ைிலளித்ைார், "உங்கள் கறடெி ஐந்து 
பவளிநாட்டுப்  யைங்களின் வ ாதும், நீங்கள் என்றன உங்களுடன் அறழத்துச் 
பெல்லவில்றல, ஏைாவது ஒரு ொக்குப்வ ாக்கின் கீழ் என்றன இங்வக இருக்கச் 
பெய்ைீர்கள்." 

 ா ா இறைக்வகட்டு கருத்துத் பைரிவிக்றகயில், "எனது ெண்ைலியில் 
நீங்கள் ெிக்க ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிைரீ்கள்! நீங்கள் உலக 
விஷயத்திலிருந்தும், உைல் மநாயிலிருந்தும் விடுபட்டுள்ளரீ்கள், உங்கள் 
விருப்பப்படி எங்கும் மசல்ல கார் கவத்துள்ளரீ்கள். இருந்தும் நீங்கள் 
எப்மபாதும் அதிருப்தி அகைகிைரீ்கள்! நீங்கள் 'முணுமுணுப்பதில் 
முதன்கெயானவர்', ஒருமபாதும் வாழ்க்ககயில் திருப்தி இல்லாதவர்!" என்று 
கூைினார்.       

 வ ற்கத்ைிய நாடுகள் பென்று ைிரும் ியைிலிருந்து, ப ஹர்  ா ா 
வ ல் றலயின் ெற யலறைக்கு அருகில் அற ந்ை குளியல் அறையில் 
தூங்கிக் பகாண்டிருந்ைார். வ ல் றலயில் ஒரு ெிைிய இரண்டு  ாடி கட்டிடம் 
கட்டும் விருப் த்றைத் பைரிவித்ைார், ப ண்  ண்டலி கீவழயும், அவர் முைல் 
 ாடியிலும் ைங்கலாம் என்றும் கூைினார். இந்ைத் ைிட்டத்ைிற்காக ஒரு வறரவு 
 ைியாளறர ( ண்வடா ாவின் ெவகாைரர்) ஈடு டுத்ை ஆைி ெீனியர்,  ாைிரி 
இருவருக்கும் அைிவுறுத்ைப் ட்டது. இந்ைத் ைிட்டங்கள் ஆகஸ்ட் 24 அன்று 
 ா ாவுக்கு வழங்கப் ட்டன. 

நிைி நிறலயும் ொைக ாக இல்றல,  ற்றும் அவரது 'ஆன் ீக 
காரைங்களுக்காக' 23 ஆம் நாள்  ா ா ெில பநருங்கிய  க்ைர்களுக்கு (ராம்ஜூ, 

பெயிலர், ஐயங்கார்,  ாவனக் ரஞ்ெி,  ினூ காரஸ்) ஒவ்பவாரு  ாைமும் 
 ண்டலியின்  ரா ரிப்புக்காக, 10 ரூ ாய் வழங்கு ாறு ஒரு வகாரிக்றகறய 
அனுப் ினார். 

வ லும், அடுத்ை நாள்  ண்டலியின் கூட்டத்ைில்,  ா ா, ஒரு 
வகாழிப் ண்றை வளர்த்து ெிைிது வரு ானம் ெம் ாைிக்கப்  ரிந்துறரத்ைார்; 
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 ற்பைாருவர்  ால்  ண்றை நடத்தும் வயாெறனறயத் பைரிவித்ைார். ஆனால் 
இறுைியில்,  ா ா வ ல்  றலக்குத் ைண்ைரீ் எடுத்துச்பெல்ல ஒரு ெிைிய டீெல் 
 ம்ப்ற  நிறுவ முடிவு பெய்ைார். இைன் மூலம்  ாவு ஆறலறயயும் இயக்க 
முடியும்; இது  லருக்குத் ைரும் ெம் ளத்றை  ிச்ெப் டுத்தும். அவர்களின் 
உைவுக்காக, ெில காய்கைிகறள வளர்க்க ஒரு காய்கைி வைாட்டமும் 
பைாடங்கப் ட இருந்ைது. 

1934, ஆகஸ்ட் 29 அன்று, ைவ்லத் ாய், ஃ ிரீனி, அவரது  கன் ப ஹராம் 
ஆகிவயார் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்குவைற்காக வந்ைனர். ஃ ிரீனி இைர 
ப ண்களுடன் வ ல்  றலயில் ைங்கியிருந்ைார், அவை வநரத்ைில் ைவ்லத் ாய், 

ப ஹராம் ஆகிவயார் குடும்  குவாட்டர்ெில் ைங்கினர். 
கடந்ை ெில நாட்களாக.  ா ாவின் உடல்நிறல ெரியாக இல்லா ல் 

இருந்ைது. நெர்வான், ெின்வொர்கர், வ ார்கர் ஆகிவயார் ஆகஸ்ட் 30 ஆம் நாள் 
 ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர். 

1934, பெப்டம் ர் 1 ஆம் நாள்  ா ா ஒரு சுற்றுலா  யை ாக 
அறனவறரயும் வம்வ ாரி  றலக்கு அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ா 
புைப் டுவைற்குச் ெற்று முன்பு ருஸ்ைம், புவாொவஹப் இருவரும் வந்ைனர். 
நாெிக்கில் புவாொவஹப் ஒரு வஹாட்டல் நடத்ைலாம் என்று  ா ா விருப் ம் 
பைரிவித்ைார், ஆனால் புவாொவஹப் முைலீடு பெய்ய ைன்னிடம் நிைி இல்றல 
என்று கூைினார். 

பெப்டம் ர் 9 ஆம் நாள் மும்ற யிலிருந்து காக்கா  ாரியா வந்ைார். 
அடுத்ை நாள்,  ா ா, ஆைி ெீனியரிடம், "ஆரம்பத்தில், நீங்களும் விஷ்ணுவும் 
ெிகவும் கீழ்ப்படியக்கூடியவர்கள் என்று நிகனத்மதன், ஆனால் இப்மபாது 
உங்கள் இருவரிைமும் சுயநலத்கதக் காண்கிமைன். நீங்கள் ஆன் ீக 
லா த்ைிற்காகவும், விஷ்ணு  ை உைவிக்காகவும் என்னுடன் இருக்கிைரீ்கள். 
விஷ்ணுவுக்கு,  ைம் வைறவயில்றல, ஆனால் அவர்  ற்ைவர்களின்  டிப் ில் 
உைவ விரும்புகிைார். அைற்காக அவர் ைன்னிடம் இருந்ைறைச் பெலவு 
பெய்துவிட்டு, இப்வ ாது என்னிடம் அைிக அளவில்  ைம் வகட்கிைார். 

"ஆன்ெீகம், மபாருள் நன்கெ இரண்கையும் மயாசிக்காெல் எனக்குச் 
மசகவச் மசய்யக்கூடிய எவகரயும் நான் இதுவகரச் சந்திக்கவில்கல. 
அர்ெுன் ஒருவகரத்தான் நான் ஏைக்குகைய அப்படிப் பார்க்கிமைன்; அவர் 
ெிகவும் சிைந்தவர்."      

  ின்னர்  ா ா காக்கா  ாரியாறவ அறழத்து, "நீங்கள் ஏன் எனக்குச் 
மசகவச் மசய்கிைரீ்கள்?" என வினவினார். 

"இது என் கடற !" காக்கா  ைிலளித்ைார். 
"உங்களுக்கு எந்த சுயநல மநாக்கமும் இல்கலயா?"  ா ா பைாடர்ந்து 

வகட்டார். 
"முற்ைிலும் இல்றல!" 
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"காக்கா இப்படிப் மபசுகிைார், ஆனால் அவர் ஆன்ெீக 
முன்மனற்ைத்திற்காகத் தனது இதயத்தில் ஏங்குகிைார். அவர் மவறு எகதயும் 
விரும்பவில்கல, ஆனால் ஆன்ெீக முன்மனற்ைத்கதக் குைிக்மகாளாகக் 
மகாண்டு இங்மக இருப்பது விரும்பத்தக்கது என்பகத அவர் அைிவார். 
இதுவும் ஒரு சுயநலம்! ஒருவர் நிெொன அன்புைன் மசகவச் மசய்ய 
மவண்டும், உண்கெயான காதல் என்பது எந்த ஆதாயத்கதயும் எதிர்பாராெல் 
அல்லது எந்த ஆபத்கதயும் பற்ைிக் கவகலப்பைாெல் இருப்பதாகும்.” 

ெக்வகாரியில் கன்யாஸ்ைிரீகள் என்று அறழக்கப் டும் உ ாெனி 
 ஹாராஜின் ப ண் ெீடர்களின் ஒரு குழு இருந்ைது. ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில், 

 ஹாராஜ் இந்ை கன்னியாஸ்ைிரிகளுக்கு அறடயாளம் வழங்கும் எண்ைத்ைில் 
அவர்கறளத் ைனது 'ஆன் ீக  றனவிகள்' என்று ைிரு ைம் பெய்து பகாண்டார். 
இருப் ினும், இந்ைக் காலகட்டத்ைில், ராஹுரியில்  ஹாராஜின் கடுற யான 
எைிரிகளாக இருந்ை ெில ந ர்கள் அவர்  ீது வழக்குத் பைாடுத்து, அவறரப்  ற்ைிய 
 ல அவதூைான கூற்றுக்கறள முன்றவத்ைனர், அவர்  லைார  ைம் 
பெய்துபகாண்டைாகக் கூைி, ெட்டவிவராை வநாக்கங்களுக்காக இளம் ப ண்கறள 
அவரது ஆெிர த்ைில் ைங்க றவத்துள்ளார் என்றும் கூைினர். 

 ஹாராஜ் வகாப் ர்காவ்ம் நீைி ன்ைத்ைில் இது ற்ைி ொட்ெிய ளிக்கக் 
கூட அறழக்கப் ட்டார், ஆனால் அவர் "உலகத்துக்கும் உலக இன்பங்களுக்கும் 
அப்பாற்பட்ை கைவுகளச் சார்ந்தவர்" என்று கூைி  றுத்துவிட்டார், எனவவ அவர் 
ஒரு ைற்காலிக நீைி ன்ைத்ைிற்குச் ொட்ெியங்கறள வழங்க வவண்டிய ப ாறுப்பு 
இல்றல. "நான் என்ன பெய்கிவைன் என் ைற்கு, நீைி ன்ைம் நான்  ைிலளிக்க 
வவண்டிய ஓர் இடம் அல்ல" என்று அவர் விளக்கினார். எவ்வாைாயினும், 

வழக்றகத் ைள்ளு டி பெய்ய வவண்டும் என்ை  னுறவ நீைி ன்ைம் நிராகரித்ைது. 
ப ஹர்  ா ா இறைப்  ற்ைிக் வகள்விப் ட்டவ ாது, இந்ை வழக்றக 

அஹ துநகர் நீைி ன்ைத்ைிற்கு  ாற்று ாறு ருஸ்ைத்ைிடம் கூைினார். ருஸ்ைமும் 
அவ்வாவை பெய்ைார். 1934, பெப்டம் ர் 20 அன்று  ா ா ஆைி ெீனியர், விஷ்ணு, 

டாக்வக ஆகிவயார் வழியாக  ஹாராஜுக்கு இந்ைச் பெய்ைிறய அனுப் ி 
றவத்ைார்: 

இந்ை வநரத்ைில்  ா ா நிைி ெிக்கலில் உள்ளார்,  ன்ெில்-எ- ீம் நாட்களில் 
 ா ா, வஜிஃப்ைர் மூலம் பகாடுத்ை ரூ 15,000 கடறனத் ைிருப் ித் ைரவவண்டும். 
 ஹாராஜ் கடறனத் ைிருப் ித் ைருவைானால்,  ா ா ைனது வ ற்கத்ைிய 
 யைத்றை ஒத்ைிறவத்து,  ஹாராறஜ ைனது நீைி ன்ை வழக்கிலிருந்து, 

அவறரப்  ின் ற்று வர்களின் பெல்வாக்கின் மூலம் விடுவிப் ார். 
கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய நாடுகளில்,  ா ாவுக்குப்  ல பெல்வந்ைர்கள், 

பெல்வாக்கு  ிக்க  க்ைர்கள் உள்ளனர் (ெர் அக் ர் றஹைரி வ ான்ைவர்கள்), இந்ை 
வழக்கில் ஆளுநரின் உைவியுடன்  ஹாராஜ் விடு டுவார். 

இந்ைச் பெய்ைி  ஹாராஜின் பெவிகறள எட்டியவ ாது, அவர் இவ்வாறு 
 ைிலளித்ைார்:       
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 இந்ைச் ெைி பெய் வர்கள் என்றன அவதூைாக நடத்துவைற்கும், 

துன்புறுத்துவைற்கும் றகவகார்த்துள்ளைால், எனக்கு நன்பகாறடகறள வழங்கிய 
 க்ைர்கள் இனி இங்கு வரப்வ ாவைில்றல. இந்ை வழக்றக எைிர்த்துப் 
வ ாராடுவைற்கு என்னிடம் வ ாது ான வெைியும் இல்றல, நான் றவத்ைிருந்ை 
 ைிப்பு ிக்க ப ாருட்களும் ஏலத்ைில் விடப் ட்டுள்ளன. 

இங்வக என்னிடம் என்ன நிைிகளின் களஞ்ெிய ா உள்ளது? நான் ஓர் 
ஏறழ  ிச்றெக்காரன். என்றனப் வ ான்ை ஒருவரிடம் இத்ைறகய வகாரிக்றகறய 
றவப் து,  ைிலளிக்கும் நிறலயில் இல்லாை ஒருவருக்கான வவண்டுவகாள் 
ஆகும். என் கால்நறடகறளப்  ாருங்கள்! வ ாைிய ைீவனம் இல்லா ல் எலும்பும் 
கூடு ாக உள்ளன. வ ர்வான் விரும் ினால் அவற்றை எடுத்துச் பெல்லச் 
பொல்லுங்கள். வ லும், அவறர இங்கு வந்து அறனத்து விஷயங்கறளயும் 
நிர்வகிக்கச் பொல்லுங்கள். என்னிடம் இப்வ ாது எதுவும்  ிஞ்ெவில்றல. நான் 
பவறும் எலும்புக்கூடாக இருக்கிவைன். 

 க்கள் என்றன நாடி வந்து அவர்களின் பொந்ை நலனுக்காக, எனக்குச் 
வெறவச் பெய்கிைார்கள், என்னிடம்  ிரார்த்ைறனச் பெய்கிைார்கள், என்றன 
 ர ாத் ா (கடவுள்) என்று அறழத்துச் பெல்கிைார்கள். நானும் அவ்வாறு பெய்ய 
அனு ைிக்கிவைன். ெிலர் என்றனப் புகழ்ந்ைாலும்,  ற்ைவர்கள் என்றன பவறுத்து 
துன்புறுத்ைினாலும், நான் இருவருக்கும் உரியவன். ெிலர் என்றன 
அச்சுறுத்துவைற்கு முயற்ெித்ைால் நான் கவறலப் ட  ாட்வடன், புகழ்ச்ெியால் 
நான்  கிழ்ச்ெியறடயவும்  ாட்வடன். 

என்னால் எந்ைப்  யனும் இல்லாைைால் வ ர்வானிடம் நான்  ன்னிப்புக் 
வகாருகிவைன் என்று பொல்லுங்கள். 

வ ர்வான் அவரது நற்குைங்களால், நற்பெயல்களால் கடவுள் நிறலறய 
அறடந்துள்ளார்! "நான் ஒரு  ிச்றெக்காரன், வ ர்வான் என்னிடம்  ீண்டும்  ைம் 
வகட்கக்கூடாது" என்று  ா ாவின் மூன்று தூைர்கறள வைங்கி  ஹாராஜ் 
அழுைார். 

ஆைி ெீனியர், விஷ்ணு, டாக்வக மூவரும் ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்து 
உ ாெனி  ஹாராஜ் கூைியறை,  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைனர். ப ஹர்  ா ா 22 
ஆம் நாள், விஷ்ணுறவ, ைனியாக  ஹாராஜிடம் அனுப் ி றவத்ைார்: " ா ா 
அக்வடா ர் 18 அன்று வ ற்கு வநாக்கிப்  யைம் பெய்யத் ைிட்ட ிட்டிருந்ைார், 

ஆனால், உங்கள் ெிர ங்கள் காரை ாக, அவர் இப்வ ாது  யைத்றை 
ஒத்ைிறவக்கிைார்." 

இவ்வாறு, ஒரு குைிப் ிட்ட காலத்ைிற்கு, ப ஹர்  ா ா, உ ாெனி 
 ஹாராஜ் இருவரும், இதுவ ான்ை விெித்ைிர ான பெய்ைிகறள, பைாடர்ந்து 
 ரி ாைிக் பகாண்டிருந்ைனர், ஆனால் அவர்களின் பெயல்களின்  ின்னால் 
 றைக்கப் ட்ட அர்த்ைத்றை யாராலும் உண்ற யில் புரிந்து பகாள்ள முடியாது. 

காலம் இறை இப் டி விளக்கியது: "உ ாெனி  ஹாராஜ் ஒரு ெத்குரு; 

ப ஹர்  ா ா அவைார புருஷர்; இந்ைப்  ரி ாற்ைத்ைின் அடிப் றடயிலான 
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 ர் த்றை அவர்களால்  ட்டுவ  ஆழங்காை முடிந்ைது. ொைாரை  க்களுக்கு, 

இது அவர்களின் பைய்வகீ லீறல அல்லது ைிருவிறளயாடல், வறரயறுக்கப் ட்ட 
 னைிற்கு அப் ாற் ட்டது. ொைாரை  னிை  னம் அவர்களின் பெயல்களின் 
முக்கியத்துவத்றை எப் டி அளவிட முடியும்? எல்றலயற்ை அைிறவப் 
புரிந்துபகாள்ள புத்ைித்ைிைனால் முடியாது. இது பைய்வகீ விறளயாட்டின் ஓர் 
அங்க ாகும், இது இரண்டு  ரிபூரை ஞானிகளால் விறளயாடப் ட்டது; இைன் 
மூல ாக அவர்களின் ஆன் ீக  ைியின் சுற  குறைந்துவிட்டது." 

ப ஹர்  ா ா, குைிப் ாக, ருஸ்ைம், ஃ ிரீனியின் குழந்றைகறள  ிகவும் 
வநெித்ைார். 1934 பெப்டம் ர் 25 ஆம் நாள், ஆைி ெீனியர், கலிங்கட் ஆகிவயாருடன் 
குழந்றைகறளப்  ள்ளியில் வெர்ப் ைற்காக நாெிக் பென்ைார். ஃப்ரீனி உடல்நிறல 
ெரியில்லா ல் இருந்ைைால், அவர்கறளச் ெரியாகக் கவனிக்க இயலவில்றல, 

வ லும் ருஸ்ைம் அவரது வைிகத்ைிலும்,  ா ாவின் வவறல  ற்றும் 
பொத்துக்களுடனான ைனது கடற களிலும் மும்முர ாக இருந்ைார். 
குழந்றைகறளக் கவனித்துக் பகாள்வறை உறுைி பெய்யவும், அவர்களின் 
நலறனக் காைவும்  ா ா ப ரும் ாலும் நாெிக் பெல்வது வழக்கம். அன்வை அவர் 
ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ைார். 

 ா ாவின் இந்ை நாெிக் வருறகக்கு முன்னர், ைீனா ைலாட்டியிடம் உைவு 
ையார் பெய்யு ாறு ராம்ஜூ மூல ாகத் ைகவல் ைரப் ட்டது. இந்ைச் பெய்ைி 
ைீனாவுக்கு ஆச்ெரிய ாக இல்றல, ஏபனன்ைால், முந்றைய நாள் இரவு,  ா ா 
நாெிக் வந்துவிட்டைாக அவர் கனவு கண்டார். 

முன்ஷி ரஹ ீின் வளர்ப்பு  கன் உஸ் ான்,  ல வருடங்களுக்குப்  ிைகு 
 ா ாறவப்  ார்க்க அன்று  ாறல, ைிடீபரன வந்ைார்.  ா ா ைிரும் ி வந்ைச் 
பெய்ைிறய அவர் எப் டி அைிந்து பகாண்டார் என்று வகட்டவ ாது, அவரும், 

 ா ாறவ முந்றைய இரவில் கனவில் கண்டைாகவும்,  ா ா நாெிக்கில் இருப் ார் 
என் ைற்கான அறடயாள ாக அறை எடுத்துக் பகாண்டைாகவும் கூைினார். 

பெப்டம் ர் 26 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, ஆைி ெீனியர், கலிங்கட், பெயிலர், 

ராம்ஜூ, றெயத் ொவஹப் ஆகிவயாருடன்  ாண்டு வலனா குறககளுக்கு அருகில் 
அற ந்ை ஓர் இடத்ைிற்கு உல்லாெப் யை ாகச் பென்று, அன்ைிரவு ப ஹரா ாத் 
ைிரும் ி வந்ைார்.       

 பெப்டம் ர் 27 அன்று, நாதிர் தஸ்தூர் ப ஹரா ாத் வந்ைார். ஒரு 
ைனிப் ட்ட உறரயாடலின் வ ாது,  ா ாவின் ஆவலாெறனப் டி அவர் 
வியா ாரத்ைில்  ைத்றை இழந்துவிட்டைாகப் புகார் கூைினார், வ லும் அவரது 
நண் ர்கள் இப்வ ாது ப ஹர்  ா ா  ீைான ைனது பநடுங்கால நம் ிக்றகறயக் 
வகலி பெய்கிைார்கள் என்ைார்.  ா ா அவருக்கு நீண்ட வநரம் விளக்கினார்: 

நம்பிக்ககயின் அர்த்தம் என்னமவன்ைால், ஒருவர் எந்தச் 
சூழ்நிகலயிலும் அகசயாெல் இருப்பது; எகதயும் கதரியொக 
நிகைமவற்ைக்கூடிய வழிமுகைமய நம்பிக்கக. உலக ெக்கள் இயல்பாகமவ 
தங்கள் குடும்பங்ககளப் பற்ைிக் கவகலப்படுகிைார்கள், ஆனால், 
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உண்கெயில், எல்லாம் ஒரு மபரிய பூஜ்ெியொகும். உங்கள் 
குடும்பத்துைனான மதாைர்பு எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும்? உங்கள் 
முன்மனார்ககளப் பற்ைி உங்களுக்கு என்ன மதரியும், அதுமபால, நீங்கள் 
உயிகரத் துைந்த பிைகு, உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்ககள எவ்வளவு 
காலம் நிகனவில் கவத்திருப்பார்கள்? அவர்கள் அகனத்கதயும் ெைந்து 
விடுவார்கள். யாரும் எகதயும் நிகனவில் மகாள்ளமவா அல்லது 
உங்களுைன் எந்தத் மதாைர்கபயும் மகாண்டிருக்கமவா மபாவதில்கல. இந்தத் 
தற்மபாகதய உைவுகள் அகனத்தும் தற்காலிகொனகவ; அகவ 
நிரந்தரொனகவ அல்லது நித்தியொனகவ அல்ல. 

ெில  ைப்  ிரச்ெிறனகள் காரை ாக, உங்கள் குடும் த்றைப்  ற்ைி 
இப்வ ாது கவறலப் டுகிைரீ்கள். ஒருவவறள நிறலற  எல்லாம் ெீராகி, நாறள 
உங்களிடம் லட்ெக்கைக்கில்  ைம் வருவைாக றவத்துக்பகாள்வவாம். நீங்கள் 
அறனவரும் அப்வ ாது நிம் ைியாக வாழ்வரீ்கள். நீங்கள் விரும்பும் நறககள் 
 ற்றும்  லவற்றைச் வெகரிப் ரீ்கள். ஆனால் அைற்கு அப்புைம் என்ன? எதுவும் 
இல்றல! உயிறரத் துைக்கும் வ ாது, எல்லாம் முடிகிைது! எல்லாம் 
 யனற்ைைாகிவிடுகிைது! அர்த்ை ற்ைைாகிைது! எனவவ, எங்கறளப் வ ான்ை 
குருநாைர்கள், தூரத்து இறுைி இலக்றக எங்கள் முன்னால்  ார்க்கிவைாம், 

ஏபனன்ைால் அது  ட்டுவ  நிரந்ைர ானது, நித்ைிய ானது. இந்ை வ வலாட்ட ான 
ெிர ங்கள் அறனத்ைிலும் நாங்கள் கவனம் பெலுத்துவைில்றல. 

நீங்கள் எனக்குரியவர். உங்களுக்கு என் ெீது நம்பிக்கக இருக்கிைது. 
நான் உங்களுக்கு வழங்கிய அைிவுகரப்படி மசய்ததன் மூலம் நீங்கள் 
பணத்கத இழந்தரீ்கள். உங்கள் பணத்கத நான் மதாகலத்துவிட்மைன் என்று 
ெக்கள் மசான்னால், அது உண்கெதான். ஆனால் ஏன்? ெக்ககள எவ்வாறு 
குகை கூை முடியும்? நீங்கள் நிச்சயொக என்னுகையவர், ஏமனன்ைால் நீங்கள் 
என்ெீது நம்பிக்கக கவத்திருக்கிைரீ்கள், உங்கள் மசாந்த கஷ்ைங்ககள ெீைி, 
நீங்கள் என் பாதங்ககளத் திைொகப் பற்ைியுள்ளரீ்கள். ஆனால் இகத ெக்கள் 
எப்படி நம்புவார்கள்? அவர்களுக்கு எப்படி அத்தககய நம்பிக்கக இருக்க 
முடியும்? எனமவ, அவர்கள் என் முதுகுக்குப் பின்னால், எனக்கு எதிராகப் 
மபசினால், அகெதியாகக் மகளுங்கள். அதில் என்ன உண்கெ 
இருக்கமுடியும்? 

கிைிஸ்து ெிலுறவயில் அறையப் ட்டார்; ஆனால் அது அவருறடய 
நிறலறய  ாற்ைியைா? இல்றல. உண்ற  என்னபவன்ைால்,  ரிபூரை ான 
ஒருவர் எந்ைப் வ ரழிறவக் கண்டும்  னம் ைளருவைில்றல. உலகம் முழுவதும் 
அவருக்கு எைிராகப் வ ெினாலும் அவர், அவருறடய  ரிபூரை நிறலயிவல 
இருக்கிைார். எவவரனும் சூரியறன வநாக்கி அம்புகறள வெீினால் அது எவ்வாறு 
 ாைிக்கப் டும்? அம்புகள்  ீண்டும் எழும் ி வந்து அறை வெீியவர்கள்  ீது  றழ 
வ ாலப் ப ாழியும். அவைார புருஷர் அல்லது ெத்குரு சூரியறனப் வ ான்ைவர். 
அவதூறுகளின் அம்புகளால் அவர்கள் எந்ை வறகயிலும் ஈர்க்கப் டவவா அல்லது 
 ாைிக்கப் டவவா வ ாவைில்றல. ஆனால் நான் ஏன் இைனால்  ாைிக்கப் டுகிவைன் 
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என்ைால், நான் உங்களுக்காக உைர்கிவைன், ஏபனன்ைால் நீங்கள் 
துன்புறுத்ைப் டுகிைரீ்கள். 

இகத நிகனவில் மகாள்ளுங்கள்: நான் மநசிப்பவர்கள் ஏதாவது 
நிகழ்வில் எப்படியாவது அவதிப்படுகிைார்கள். ஆனால் இதன் அைமநைி 
என்னமவன்ைால், உங்கள் கககளில் பணம் வந்த உைமன, உங்கள் 
கைன்ககளத் தீர்த்துவிடுங்கள். நீங்கள் ஒரு வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டீர்கள், 

அதில் இழப்கபச் சந்தித்தரீ்கள், ஏமனன்ைால் நான் உங்ககள அதில் ஈடுபைச் 
மசான்மனன். இப்மபாது எல்லாம் சரியாகிவிடும், உங்களுக்கு ெகிழ்ச்சியான 
மநரங்கள் திரும்பி வரும் வககயில் திைவுமகாகலத் திருப்புமவன். ஆனால் 
உங்கள் நைவடிக்கககளில் எப்மபாதும் மநர்கெயாக இருங்கள். 
மநர்கெயற்ைவராக இருந்து வாழ்க்கககய அனுபவிப்பகத விைவும் 
மநர்கெயாக இருந்து துன்பப்படுவது நல்லது. 

நாைிர் ைஸ்தூர்  ா ாவின் வார்த்றைகளால் ஆறுைல் அறடந்து ெ ரெ 
உைர்வுடன் பவளிவயைினார். 

1934 அக்வடா ர்  ாைத்ைில், ைிறரப் டத் ைிட்டம்  ற்றும்  ா ாவின் 
வ ற்கத்ைிய நாடுகளின்  யைம் குைித்து அப ரிக்கா, ஐவராப் ா, இந்ைிய 
நாடுகளுக்கு இறடவய பைாறலத்ைந்ைிகள் பைாடர்ந்து அங்கும் இங்கும்  ரி ாைப் 
 ட்டன. ஒரு கட்டத்ைில், கார்ல் வால்ப ால்லர் உடல்நல ின்ைி இருந்ைைால், 

ைிறரக்கறைகறள எழுதுவைில் கால ைா ை ானது. இருப் ினும்,  டங்கள் இைர 
முக்கிய துறைகளில் முன்வனைி வந்ைன. அவ்வவறளயில்  ா ாவுக்குப்  ல 
பைாறலத்ைந்ைிகள் வந்ைன: " ிைர்  ீது நம் ிக்றகறயயும் கறல, முைலீடு  ற்ைிய 
முடிவுகளில் உறுைிறயயும் உருவாக்குவைற்கு இப்வ ாது நீங்கள் இங்கு இருக்க 
வவண்டியது அவெியம்."  ற்பைாருவர் இவ்வாறு குைிப் ிட்டிருந்ைார்: 
"முடிவுகறளத் துரிைப் டுத்ை உங்கள் வருறக இன்ைியற யாைது." எனவவ 
ப ஹர்  ா ா கடந்ை மூன்று ஆண்டுகளில் எட்டாவது முறையாக வ ற்கு 
வநாக்கிப்  யைம் பெய்யத் வைறவயான ஏற் ாடுகறளச் பெய்து பகாண்டிருந்ைார். 

அக்வடா ர் 23 ஆம் நாள், வநாரினாவிட ிருந்து ப ஹர்  ா ாவுக்கு ஒரு 
பைாறலத்ைந்ைி வந்ைது: "நீங்கள் இப்வ ாது இங்கு வருவது ஒவ்பவாரு 
விைத்ைிலும் உைவியாக இருக்கும்." ைிட்ட ிட்ட ைிறரப் டங்கள் ஒருவ ாதும் 
ையாரிக்கப் டவில்றல என்ைாலும், ஐவராப் ா  ற்றும் அப ரிக்க நாடுகளில் 
வாழும் அன் ர்கறள வநாக்கிச் பெல்ல, இது ஒரு ெிைந்ை பவளிப்புை வநாக்க ாகச் 
பெயல் ட்டன. 

 ா ாவின் பெயலாளர் ொஞ்ெி கடிைங்கறள நிர்வகிக்கும்  ைியில் 
மும்முர ாக றவக்கப் ட்டார். ஒரு முறை,  ா ா இந்ைக் குறுகிய கவிறைறய 
 ின்டாவுக்கு அனுப் ினார், அவருக்கு ஷாலி ார் என்ைச் பெல்லப்ப யர் 
 ா ாவால் சூட்டப் ட்டது: 

என்ன அழகான முகம், என்ன பெௌந்ைரியம், இரக்க குைம், 
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ஷாலி ாருக்கு என்ன அழகான வழிகளும் முறைகளும், 

அன்பு நிறைந்ை இையம்,  னப ல்லாம் இலவங்கம், 

என்ன அருற யான  ைிப்புைா இந்ை ஷாலி ார்! 
வாருங்கள், இையத்றை ஒருவ ாதும் இழக்காைீர்! 
உங்கள்  ங்றகச் ெிைப் ாகச் பெய்யுங்கள் என் ஷாலி ார்! 

1934 அக்வடா ர் 22 ஆம் நாள்  ா ா அக் ர் அச்ெகத்ைிற்கு விஜயம் 
பெய்ைார். அங்கு இருந்ைவ ாது, ெனம் துன்பத்தின் அகனத்து அம்சங்ககளயும் 
எவ்வாறு ொற்றுகிைது என் றை விளக்கினார்; அவறரப்  ின் ற்றும், உடல் 
ரீைியாகத் துன் ப் டும் இரண்டு ப ண் உறுப் ினர்களின் உைாரைத்றை 
அளித்ைார்: 

ஒரு மபண்ெணி வயதானவர், ஆனால் ெந்தொனவர். அவர் ெனம் 
ஆகசகள் ெற்றும் பலவனீங்களால் நிரம்பி இருந்தது. பல மநாய்களால் - 
உலகிலுள்ள ஒவ்மவாரு மநாயாலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகப் புகார் 
கூறுகிைார்! 

அவருக்கு இந்தப் பிரச்சிகன, அந்தப் பிரச்சிகன என்று பல 
பிரச்சிகன! அவருகைய உைல் வியாதிகள் அகனத்தும் அப்படிமய ஒமர 
மநரத்தில் ெகைந்து விைமவண்டும் என விரும்புகிைார். அவர் சாதாரண 
மநரத்தில் சரியாக இருக்கும்மபாது கூை, ஆயிரொயிரம் வியாதிககளக் 
கற்பகனச் மசய்கிைார், இவற்ைில் ஒன்று அல்லது ெற்மைான்று அவருக்கு 
இருப்பதாக நம்புகிைார். அவர் மதாைர்ந்து தன் மூகளக்கு மவகலக் மகாடுத்து, 

இகைவிைாெல் கவகலப்படுகிைார். அவருக்கு வயதானதால் பலவனீொன 
நிகலயில் இது உைல் ஆமராக்கியத்கதப் பாதிக்கிைது, மதகவயில்லாெல் 
அவதிப்படுகிைார்.      

 இதற்கு மநர் ொைாக ெற்மைாரு மபண்ெணி மநாயால் உைல்நலம் 
பாதிக்கப்பட்டு, முழு உைகலயும் அதன் பிடியில் கவத்திருப்பமதாடு, அது 
சிகதந்துமபாய் ெிகவும் சிரெப்பட்ைார். இருந்தாலும் அவர் இகதமயல்லாம் 
ஒரு மபாருட்ைாகக் கருதாெல், கவகலப்பைாெல் ெகிழ்ச்சியுைன் இருக்கிைார். 
அவர் அைிவுறுத்தியபடி பரிகாரங்ககளச் மசய்து படிப்படியாக முன்மனைி 
வருகிைார். 

சுருக்கொகச் மசான்னால், இவர் உண்கெயாக பாதிக்கப்பட்ைவர், 

ஆனால் சற்றும் கவகலப்பைாெல் அகத மலசாக எடுத்துக்மகாள்வதால், 

அவர் அனுபவித்த துன்பங்கள் அகனத்கதயும் கைந்து ெகிழ்ச்சியாக 
இருக்கிைார். முதலில் கூைிய அந்த வயதான மபண்ெணி அவரது 
பலவனீங்ககள, எறும்புப் புற்று ஒன்கை, மபரிய குன்மைன 
எடுத்துக்மகாள்வது மபால, இல்லாத ஒன்ைிற்காக அவதிப்படுகிைார். இது 
நீங்கள் ஒவ்மவான்கையும் எடுத்துக்மகாள்ளும் விதத்கதப் மபாறுத்தது! 

இவைவ ால், உங்களுடன் பநருங்கிய ஒருவர் இைந்துவிட்டால், அறைப் 
 ற்ைிக் கவறலப் டா ல் இருக்கும் ைருவாயில், அது உங்கறளப்  ாைிக்கா ல், 
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வழக்கம் வ ால  கிழ்ச்ெியாக இருக்கச் பெய்கிைது.  ாைாக அறை  னைில் 
பகாண்டு, வைறவயில்லா ல் அழுது புலம் ினால்  கிழ்ச்ெிறய இழக்கச் 
பெய்கிைது. 

ப ஹர்  ா ாவின் இந்ைிய ப ண்  க்றை ஒருவர் 1934 அக்வடா ர் 28 
ஆம் நாள் ப ஹரா ாத் வந்ைார். கடவுறளக் காணும் ஆர்வத்ைில் ைனது 
கைவருடன் உடலுைவு பகாள்வறை நிறுத்ை விரும்புவைாக,  ா ா முன் 
 கிரங்க ாகத் பைரிவித்ைார். ஆனால் அறை அவரது கைவர் விரும் வில்றல. 

அவறர ஆறுைல் டுத்ைிய  ா ா, "உங்கள் ஆன்ெீக லட்சியம் ெற்றும் 
கைவுகள மநசிக்க விரும்புவதன் காரணொக, நீங்கள் உைலுைவில் ஈடுபை 
விரும்பாவிட்ைாலும் உங்கள் கணவகர அன்புைனும் பாசத்துைனும் நைத்த 
மவண்டியது அவசியம். பாலியல் ஆகசகள் இல்லாெல் இருப்பது நல்லது, 

ஆனால் கைகெக் குைித்தக் மகள்வி எழும்மபாது, உங்கள் ஆர்வத்தில் 
மகாஞ்சம் தியாகம் மசய்து உங்கள் கணவகர ெகிழ்விக்க மவண்டும். 

"உங்கள் ெனகதக் கைவுளிைம் அர்ப்பணித்து, பின்னர் உைகல 
உங்கள் கணவருக்குக் மகாடுங்கள். நீங்கள் கவகலப்பைத் மதகவயில்கல. 
நான் அைிவுறுத்தியபடிச் மசய்ய முயற்சிச் மசய்யுங்கள். இகை அனுபவம் 
அகைவதற்கு முன்பு, இந்த ெீதமுள்ள ெனப்படிவங்ககள முடிக்க மவண்டும். 
ெீராபாயின் தியாகத்கதயும் அவர் அகைந்த கஷ்ைங்ககளயும் நிகனவில் 
மகாள்ளுங்கள்." 

 ீரா, ப ஹர்  ா ாவின்  ிரிய ான புனிை ஆத் ாக்களில் ஒருவராக 
இருந்ைார், அவரது கறை இந்ைியாவில்  ிகவும்  ிர ல ானது: 

 ீரா, 1498 ஆம் ஆண்டில் ராஜஸ்ைானின் குர்கி கிரா த்ைில்  ிைந்ைார். 
அவர் ஒரு ராஜஸ்ைான்  ன்னறர  ைந்ைார், ஆனால் கிருஷ்ைா  ீது அைீை  க்ைி 
பகாண்டிருந்ைைால் கைவருடன்  ற்ைில்லா ல், ( ீராவின் கைவர் இளம் 
வயைில் ஒரு வ ாரில் பகால்லப் ட்டார்) அவரது ராஜ்யத்துடன் எந்ைத் பைாடர்பும் 
இல்லா ல் இருந்ைார். அவர் கிருஷ்ைரின் ப ருற கறளப்  ாடல்களாக இயற்ைி, 
 ின்னர் அரண் றனறய விட்டு பவளிவயைி, ப ாது  க்கள்  த்ைியில்  ஜறனப் 
 ாடிவந்ைார். புைிய  ன்னரும் குடும் த்ைினரும் அறை அவ ான ாகக் 
கருைினாலும்  ீரா அறைப் ப ாருட் டுத்ைவில்றல.  

 ஒருமுறை,  ிகவும் வருத்ை றடந்ை அரெ குடும் த்ைினர், அவறரக் 
பகால்ல ெைி பெய்ைனர்.  ீராவின் பூக்கூறடயில் ஒரு நாகப் ாம்ற  றவத்ைனர். 
கிருஷ்ைரின் ெிறலக்கு  ாறல அைிவிக்க அவர் கூறடறயத் ைிைந்ைவ ாது, 

 ாம்பு பூக்களாக  ாைியது. பைாடர்ந்து அவறரக் பகாறல பெய்வைற்கான 
 ற்பைாரு முயற்ெியில், அவர்கள் விஷம் கலந்ை ஒரு கண்ைாடி வகாப்ற றயக் 
பகாடுத்ைனர். கிருஷ்ைரின் நா த்றைக் கூைி அவர் அறைப்  ருகினார். விஷம் 
அ ிர்ை ாக  ாைியது. இைனால்,  ீரா ொைாரை ானவர் அல்ல, கிருஷ்ைரால் 
 ாதுகாக்கப் ட்டார் என் றை அவர்கள் உைரத் பைாடங்கினர். 
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ஆண்டுகள் கடந்ைன,  ீராவின்  க்ைி அவறர அன் ின் உச்ெத்ைிற்கு 
எடுத்துச் பென்ைது. ஒரு நாள் அவர் அரண் றனறய விட்டு பவளிவயைி, 
கிருஷ்ைரின் புகறழப்  ாடிக்பகாண்வட, கிருஷ்ைர்  ற்றும் வகா ிகளின் புனிை 
இட ான  ிருந்ைாவறன வநாக்கி பவகுதூரம் நடந்து பென்று அங்வகவய 
இருந்ைார். அவர் ைிரும் ி வராைைால்,  ன்னர் பவகுதூரம் வைடி அறலந்ைார். 

இறுைியாக கிருஷ்ைரின் காட்ெிறயக் கண்ட  ரவெத்ைில்  ீரா இருந்ைறைப் 
 ார்த்ைார். அவர் ஓர் உண்ற யான துைவி என் றைப்  லரும் உைர்ந்து அவர் 
அருகில் ைங்கியிருந்ைனர், ராஜ குடும் த்ைினரும் இறுைியில் அவறரப்  ின் ற்ைத் 
பைாடங்கினர். 

1934 அக்வடா ர் 18 ஆம் வைைி ப ஹர்  ா ா இங்கிலாந்து நாட்டுக்குப் 
புைப் டவிருந்ைார், ஆனால் அவர் ைனது  யைத்றை ஒத்ைிறவத்து ஒரு 
 ாைத்ைிற்குப்  ிைகு கப் லில்  ைிவு பெய்ைார்.  ா ா நவம் ர் 1 ஆம் நாள் காறல, 

ஆைி ெீனியர், ஜால் ாய், ொஞ்ெி, விஷ்ணு ஆகிவயாருடன் பூனா பென்ைார். ஆைி 
காறர ஓட்டிச் பெல்ல,  ா ா முன் இருக்றகயில் அவரருகில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 
ஏைக்குறைய 40 ற ல் பென்ைதும்  லத்ை  றழப் ப ய்ைது; வலானி அருவக கார் 
ஈர ான, ப ன்ற யாய் இருந்ை ொறலயின் குறுக்வக ெறுக்கி, கட்டுப் ாட்றட 
இழந்து பகாண்டிருந்ைவ ாது,  ா ா ஆைியின் இடது றகறய ஸ்டீயரிங்  ீது 
மூன்று முறை அழுத்ைினார். ஒரு ெிைிய கல் குடிறெக்கு முன்னால் இருந்ை 
ப ரிய  ரக் குவியலிலிருந்து  த்து அடி தூரத்ைில் கார் ைிடீபரன நின்ைது. 
 ா ாவின் ைறலயடீ்டால் கடுற யான வி த்து ைவிர்க்கப் ட்டது.  ா ா, 

குைிப் ாக, ைனது ைாயார் ஷிரீன் ாறயச் ெந்ைிக்க பூனா பென்றுபகாண்டிருந்ைார். 
ஆைி ஜூனியறர ைன்னுடன் அப ரிக்காவுக்கு அறழத்துச் பெல்ல  ா ா 
விரும் ினார், ஆனால் ப வ ா அறை அனு ைிக்கவில்றல. 

ைனது குடும் த்ைினறரச் ெந்ைித்ை  ிைகு,  ா ா, அப்துல்லா இல்லத்ைிற்கு 
விஜயம் பெய்ைார்; அங்கு அவர் இரவு உைறவ முடித்துவிட்டு  ண்டலியும் 
அவை இரவில் ப ஹரா ாத் ைிரும் ினர், பகாட்டும்  றழயில்  ிக ப துவாகக் 
காறர ஓட்டிச் பென்ைார் ஆைி. 

ப ஹரா ாத்ைில்,  ா ா நவம் ர் 4 ஆம் நாள், அவர் பவளிநாட்டுக்குப் 
 யைம் வ ற்பகாள்ளும் வவறளயில், ப ஹரா ாத் குடியிருப்ற  நடத்துவது 
குைித்து ஒரு கூட்டத்றை நடத்ைினார். அவர் ப ண்கறள நாெிக் நகருக்கு 
 ாற்றுவறைப்  ற்ைியும்,  ண்டலி உறுப் ினர்கறளக் கறலப் து குைித்தும் 
கருத்துத் பைரிவித்ைார். ஆனால் இறுைியில் அவர் ைிரும்பும் வறர 
அறனவறரயும் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்க றவக்க முடிவு பெய்ைார்.  லீா ாய் 
ப ண்கறளயும்,  ாைிரி, ப ண்டு இருவரும் ஆண்கறளயும், குல் ாய் இரண்டு 
குழுவுக்கும் இறடவய ஒரு நடுவராகவும் பெயல் டும் ப ாறுப்பு வழங்கப் ட்டது. 

ெத்குரு உ ாெனி  ஹாராஜின் முக்கிய ப ண் ெீடர்களில் ஒருவரான 
துர்கா ாயின்  கன் ரகுநாத் கர் ார்க்கர், அன்று  ா ாறவச் ெந்ைித்து,  ஹாராஜ் 
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 ல  ைிப்பு ிக்க ப ாருட்கறள, வகாைாவரி ாயின் ப யருக்கு 
 ாற்ைிவிட்டைாகவும், அவர் பைாடர்ந்து ைனது ஆெிர த்ைில் ைங்க, 
வகாைாவரி ாயின் ெட்டபூர்வ ான 'கைவருக்கு' ஏழு அல்லது எட்டாயிரம் 
ரூ ாய்கறளக் பகாடுத்ைைாகவும் பைரிவித்ைார். ரகுநாத், இயல் ில் 
 ைிவுள்ளவராக இருந்ைாலும், அவரிடம் ( ஹாராஜிடம்) 'கா ம்' பவளிப் ட்டைாக 
 ஹாராவஜ கூைியறைக் வகட்டு குழப்  றடந்ைார். வகாைாவரி ாறய ைனது 
வாரிொக ஆக்கும்  ஹாராஜின் வ ாக்குக்கு எைிராகவும்,  ற்ைவர்கள் அவறரத் 
ைரிெனம் பெய்யும் டிக் வகட்டுக் பகாண்டைற்கும், ஆைரவாகவவா அல்லது 
 ஹாராஜின் பெயல் முறைக்கு எைிராகவவா ைான் இல்றல என்று  ா ா 
அவருறடய நிறலற றய விளக்கினார்.  ஹாராஜ் ஓர் அைக்கட்டறளறய 
உருவாக்கி, ைனது பொத்றை அைற்கு  ாற்று ாறு அவர்  ரிந்துறரத்ைார்.  ின்னர், 

 ா ா இறைக் குைித்துக் கருத்துத் பைரிவிக்றகயில்: 
வகாப் ர்காவ் ில் உருவான ஒரு குழுவுக்கு உைவுவைன் மூலம், 

 ஹாராஜுக்கு ைீங்கு விறளவிக்கும் ஆர்வத்ைில், சு ார் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு துர்கா ாய்,  ஹாராறஜ விட்டு விலகிச் பென்ை பெய்ைி 
வவைறனயளிக்கிைது. ப ாைாற , வ ராறெ ஆகியவற்ைால் விறளயும் 

ஆத்ைிரத்ைின் ைாங்பகாைாத் துயறர, 25 ஆண்டுகால ெகவாெத்ைால் பவல்ல 
முடியவில்றல. ைனது பொந்ை  கறன,  ஹாராஜுக்கு எைிராகச் பெல்ல, அவர் 
ைன் இயல் ின் தூண்டுைலுக்கு அடி ைிந்ைார். 

இைற்கிறடயில் உ ாெனி  ஹாராஜ் பைாடர் ான அவதூறு வழக்கு 
பைாடர்ந்ைது, அக்வடா ர் 26 ஆம் நாள் அஹ துநகர் நீைி ன்ைத்ைில் 
ொட்ெிய ளிக்க அவர் அறழக்கப் ட்டார். அரசு ைரப்பு ொட்ெி ஆஜராகத் 
ைவைியைால், நடவடிக்றககள்  றுநாள் வறர ஒத்ைிறவக்கப் ட்டன.  ஹாராஜ் 
அன்ைிரவு குஷ்ரு குவாட்டர்ெில் ைங்கினார். வகாைாவரி ாய் 28 ஆம் நாள் 
ொட்ெியங்கறள வழங்கிய  ின்னர்,  ஹாராஜ் கன்னியாஸ்த்ரீகளுடன் 
ெக்வகாரிக்குச் பென்ைார். 

ஐவராப் ாவுக்குப் புைப் டுவைற்கு முன்பு, ப ஹர்  ா ா அவரது 
 க்ைர்களுக்கு 'மெஹர் மகஸட்' இைழில் பவளியிட  ின்வரும் பெய்ைிறய 
வழங்கினார்: "அன்பில் ஒன்ைிகணந்தவர்களுக்கு, பிரிவிகனப் பற்ைி எதுவும் 
மதரியாது. நான் எங்கிருந்தாலும், நீங்கள் எங்கிருந்தாலும், நான் எப்மபாதும் 
உங்களுைன் இருக்கிமைன்!" 
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கலிஃவ ார்னியா 1934 

நிற் வர்கள்: ஜால்,  ின்டா,  ா ா, வநாரினா, நைீன், எலிெப த், ராவனா, அ ர்ந்ைிருப் வர்: ஜனீ் 
அட்ரியல், நான்னி, ருவாவனா 

ருவாவனா,  ா ா, ஆைி ெீனியர் ஜனீ், டார்வின் ஷா 
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மெற்கத்திய பயணம் – லண்ைன், நியூ யார்க் 
& கலிஃமபார்னியா 

(Eighth Western Trip – London, New York & California) 

1934 நவம்பர் 15 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா மும்ற யிலிருந்து 'எஸ்.எஸ். 
டுஸ்கானியா' கப் லில் ஐவராப் ாறவ வநாக்கிப்  யைம் பெய்ைார். அவருடன் 
இம்முறை காக்கா, ொஞ்ெி, ஆைி ெீனியர், ஜால் ாய் ஆகிவயார் இருந்ைனர். ருஸ்ைம் 
அவர்கறள, கப் ல்வ றடயில் ெந்ைித்து வழியனுப் ினார்.  ின்னர்,  ா ா  ீண்டும் 
ருஸ்ைத்றை அப ரிக்காவிற்கு அறழப் ைாகக் கூைினார். 

 ா ா, காக்கா இருவரும் ஒவர அறைறயப்  கிர்ந்து பகாண்டனர்; ஆைி, 
ஜால் ாய், ொஞ்ெி மூவரும் அருகிலுள்ள  ற்பைாரு அறைறய ஆக்கிர ித்ைனர். 
கப் லின் ெற யல்காரர்  ற்றும்  ைிப்ப ண்களின் உைவியுடன்  ா ாவின் 
உைவு அவரது அறையில் வழங்கப் டுவது உறுைிபெய்யப் ட்டது. ஆனால் 
 யைத்ைின் வ ாது,  ல்வவறு உைவு வறககளுக்காக,  ா ா,  ண்டலியில் 
ஒருவறர, பைாடர்ந்து ெற யல்காரரிடம் அனுப் த் பைாடங்கினார். எவைா 
காரைத்ைிற்காக,  ா ா,  ண்டலிறயத் ைிரும் த் ைிரும்  அனுப் ினார். 
இப் டிப் ட்ட இறடவிடாை வகாரிக்றககள் ெற யல்காரருக்கு  ிகவும் ெிர  ாக 
இருந்ைது. 

கறடெியாக, ெிைிது வநரம் கழித்து,  ா ா ெற யல்காரருடன் என்ன 
பெய்கிைார் என் றை விளக்கினார்: "என்கனப் பற்ைிய ஒரு விஷயத்தில் ஒரு 
நபரின் கவனத்கதத் திருப்பும் மவகளயில் அது, அவரது எண்ணங்ககள என் 
உலகளாவிய ெனமதாடு இகணக்க உதவுகிைது; இதன் மூலொக, ஆன்ெீக 
ரீதியில் பணிபுரியும் ஒரு வாய்ப்பு உருவாக்கப்படுகிைது - அந்த நபரின் 
ஆழ்ென உைலில் உகைந்திருக்கும் தகாத ஆகசககளச் மசயலிழக்கச் 
மசய்யவும், அகவப் மபௌதீக உைல் வழியாகச் மசயல்பைாெல் தடுக்கவும் 
மசய்து, அந்த ெனிதருக்கு என்கனத் மதரிந்தாலும், மதரியாவிட்ைாலும் 
எனக்குச் மசகவச் மசய்வதற்கான வாய்ப்பும் வழங்கப்படுகிைது - அவர் 
இப்படி ஒரு வாய்ப்கப இந்த வாழ்க்ககயில் ெீண்டும் அகைய ொட்ைார்." 

கப் லில் இருந்ைவ ாது,  ா ா ஒவ்பவாரு நாளும் ஆைி அல்லது 
ஜால் ாயுடன்  ிங்- ாங் விறளயாடினார், வ லும் அவர் கப் ல் ைளத்ைில் நடக்கச் 
பென்ைார். அவர் ெில வநரங்களில்  ண்டலியுடன் ெீட்டு விறளயாடினார், ஆனால் 
 ைத்ைிற்குப்  ைிலாக அவர்கள் கண்ைாடி  ைிகள் அல்லது வவறு 
எறைவயனும்  யன் டுத்ைி விறளயாடினர். 

அவர்கள் நவம் ர் 23 அன்று  ாறல ஒன் து  ைிக்கு 'வ ார்ட் ொயடீ்' 

துறைமுகம் வந்து, ஒரு ைிறரப் டம்  ார்க்கச் பென்ைனர். அறனவரும் ைிரும் ி 
வந்து, கப் ல்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைதும், ஒரு கடுற யான புயல் ற யம் 
பகாண்டது; ஆைி, காக்கா, ொஞ்ெி மூவரும் உடல்நல ின்ைி அவைிப் ட்டனர்.  
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 ா ாவும்  ண்டலியும் 1934 நவம் ர் 28 ஆம் நாள்  ார்பெல்லஸ் வந்து, 

ரயிலில்  ாரிஸ் வழியாக இங்கிலாந்து பென்று லண்டன் விக்வடாரியா 
படர் ினெுக்கு  றுநாள் வந்து வெர்ந்ைனர். நவம் ர் 29 ஆம் நாள் 'மகன்ட் டியூக் 
ெற்றும் ைச்சஸின் திருெண நாள்', நகரம் முழுவதும் வகாலாகல ான 
விழாக்கள் நறடப ற்ைன. அவர்கள் ைங்கும் இடத்ைிற்குச் பெல்லும்  ாறையில், 

றஹஜியா ஹவுஸ்,  க்கிங்ஹாம் அரண் றன, றஹட்  ார்க்  ற்றும் பவஸ்ட் 
எண்ட் ஆகிய இடங்கறளக் கடந்து பென்ை வவறளயில், அைிவகுப்ற ப் 
 ார்த்ைது  ட்டு ில்லா ல்,  ா ா ஏராள ான  க்கறளத் பைாடர்புபகாள்வைற்கான 
வாய்ப் ாகவும் அற ந்ைது. 

லண்டனில் ஆங்கில அன் ர்கள்  ீண்டும்  ா ாவின்  த்ைியில் ஐந்து 
நாட்கள் ைங்கி,  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா ஒரு ெில புைிய ந ர்கறளச் ெந்ைித்ைாலும், ப ரும் ாலான 
வநரத்றை அவருக்குப்  ிரிய ானவர்கள், வாழ்றவ அர்ப் ைம் பெய்ய 
ஆயத்ை ாக இருக்கும் அறனத்து அன் ர்களுடன் பெலவிட்டார்.  ாறல 
வநரங்களில்,  ா ா ைிறரப் டத்ைிற்குச் பெல்வறை வழக்க ாகக் பகாண்டார். (ஒரு 
ெந்ைர்ப் த்ைில், அவர் 'ைி அயர்ன் டியூக்’ ைிறரப் டத்றைப்  ார்க்கச் பென்ைார்.) 
றஹஜியா ஹவுெில் உள்ள  ாடி  ண்ட த்ைில் ஃவ ாவனாகிராப்  ைிவுகளும் 
இறெக்கப் ட்டன. 

ப ஹர்  ா ா முக்கிய ாக, ைனது அப ரிக்க  யைத்றை ஏற் ாடு 
பெய்வைில் ஆர்வ ாக இருந்ைார். நவம் ர் 30 ஆம் நாள்,  ா ா,  ண்டலி 
அறனவரின் அப ரிக்க  யைத்ைிற்கான வெீாக்கள் வந்ைதும் அட்லாண்டிக் 
வழியாக நியூயார்க்  ற்றும் அங்கிருந்து ரயிலில் கலிஃவ ார்னியா  யைம் 
பெய்யும் ஏற் ாடுகள் நிறைவறடந்ைன. இைன் காரை ாக, புைிய ந ர்கறளப் 
 ார்ப் ைற்வகா அல்லது வநர்காைல்கறள வழங்கவவா வநரம் இல்லாை சூழ்நிறல. 
ஆனால் 1934 டிெம் ர் 1 ஆம் நாள், 'ெர்கிள் எடிட்வடாரியல் கம் ிட்டி' 

அலுவலகத்ைில் ஏைக்குறைய அவரது 70 அன் ர்கள்  ற்றும் ஆர்வமுள்ள 
 லருடன் ஒரு ெிைப் ான வரவவற்பு நறடப ற்ைது. 

வால்டர், பஹடி ப ர்படன்ஸ் ஆகிவயார்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க 
சுவிட்ெர்லாந்ைிலிருந்து வந்ைனர். வால்டர் அைிவுபூர்வ ான விஷயங்களில் 
ஆர்வ ாக இருந்ைார்; ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில், வால்டர், ொர்லஸ்  ர்டம் இருவரும் 
 ா ாவிடம் ெில வகள்விகறள முன்றவத்ைனர். 

அைிவாற்ைறலப்  ற்ைி,  ா ா இவ்வாறு விளக்கினார்: "சாதாரணொக, 

ெனிதகன வலிகெயாக்க அகனத்து ஊட்ைச்சத்துக்களும் வழங்கப்படும் 
மவகளயில், அைியாகெயால், அவன் உண்ணும் உணவு அவகன 
வலிகெயாக்காெல், உைலில் மகாழுப்கப நிரப்புகின்ைன! இந்த உவகெயில் 
உலகின் அகனத்து பாைங்களும், மபாதகனகளும் அைங்கி உள்ளன. 
குகைபாடு என்னமவன்ைால் இதயத்கதப் பற்ைிய அைிவு." 

அப்வ ாது அவர்களில் ஒருவர், “ப ாைாற  என்ைால் என்ன?” என 
வினவினார். 
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"மபாைாகெ இதயத்தின் வறுகெயிலிருந்து மவளிப்படுவது, 

அடிப்பகையில் மபாைாகெ சுயநலொனது" என்று  ா ா எழுத்துப் லறகயில் 
பைரிவித்ைார். 

"கா த்ைிற்கும் காைலுக்கும் என்ன வித்ைியாெம்?" 

"காெம் என்பது சுய இன்பத்திற்கான விருப்பத்கதத் தவிர 
மவமைான்றுெில்கல. அன்பு என்பது ெற்ைவர்களின் ெகிழ்ச்சிக்கான ஆகச." 

" னிைனுக்குத் வைறவயானது என்ன என் ைில் உங்கள் கருத்து?" 

"அன்பின் மூலம் இகை உணர்கவ அகைவது." 
"உங்கறள பநருக்க ாகப்  ின் ற்று வர்களிட ிருந்து உங்களுக்கு என்ன 

வைறவ?" 

"என்னுகைய அைிவுறுத்தல்ககள உண்கெயுைன் பின்பற்ைி, ஒமர 
இறுதி இலக்கான - அன்பின் மூலம் இகை உணர்கவ அகைவது." 

"ஒருவர் எப் டி அன்ற  அைிகரிக்க முடியும்?" 

"உங்கள் மசாந்த துன்பங்களுக்குப் பதிலாக ெற்ைவர்களின் 
துன்பங்கள் ெற்றும் துயரங்ககளப்பற்ைி அதிகம் சிந்திப்பதன் மூலம். 
இதுதான் குறுகிய வழி." 

"ஒரு ப ாருள்முைல்வாைியாக இருப் றைக் காட்டிலும் ஒருவர் 
இலட்ெியவாைியாக இருக்க வவண்டு ா?" 

"மவறுெமன ஓர் இலட்சியவாதியாக இருப்பது நம்பிக்ககயற்ைது, 

வணீாகப்மபாவது! மவறுெமன ஒரு மபாருள்முதல்வாதியாக இருப்பதும் 
அப்படித்தான். இரண்டிற்கும் இகையில் ஒரு செநிகலகய உருவாக்குவது 
அவசியம்" என்று  ா ா கூைிமுடித்ைார். 

1934, டிெம் ர் 3 ஆம் நாள், நியூயார்க்கிலிருந்து வநாரினா பைாறலத்ைந்ைி 
அனுப் ியிருந்ைார்; ைிறரப் டத் ைிட்டங்கள் குைித்து  ா ாவின் வருறக அவெியம் 
என் றை  ீண்டும் வலியுறுத்ைினார். டிெம் ர் 4 ஆம் நாள், குயன்டின்,  ா ாறவச் 
ெந்ைித்து,  ார்கபரட்டுக்கு 'ஆவிகளின் நடனங்களில்' உைவுவைாக உறுைியளித்ைார். 
முைலில்,  ார்கபரட், குயன்டின் இருவரும் இந்ை நடனக் காட்ெிகறள  ா ாவின் 
முன்னிறலயில் நடத்ை விரும் ினர். ஆனால் இப்வ ாது குயன்டின் வவபைாரு 
 ைிறயத் பைாடங்க இருந்ைைால் அவர் அறைச் பெய்ய முடியு ா என்ை 
சூழ்நிறல உருவானது. 

இைற்கிறடயில், ருஸ்ைம், ஆைி ஜூனியர், ப ஹராம் ஆகிவயார் 
அப ரிக்காவில்  ா ாவுடன் வெரும் எண்ைத்ைில் இந்ைியாவில் காத்ைிருந்ைனர். 
ஆனால் இந்ைத் ைிட்டங்கள் அறனத்தும் நிைி  ற்ைாக்குறை காரை ாக இன்னும் 
நிச்ெய ற்ைைாகவவ இருந்ைன. 

ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் 1934, டிெம் ர் 5 ஆம் நாள் காறலயில் 
லண்டன் நகரிலிருந்து புைப் ட்டார். கிட்டி, வால்டர், பஹடி, டிலியா,  ார்கபரட், 

டாம் ஷார்ப்லி, அனிைா, வராெ ண்ட் றவஸ்  ற்றும் வில், வ ரி வ க்பகட் 
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ஆகிவயாறர உள்ளடக்கிய  ல பநருங்கியவர்களுடன் அவர்கள் ரயிலில் 
ெவுத்ைாம்ப்டனுக்குப்  யைம் பெய்ைனர்.  ா ா ெவுத்ைாம்ப்டனில் இருந்து 
எஸ்.எஸ்.மெெஸ்டிக் கப் லில் அப ரிக்காறவ வநாக்கிப்  யைத்றைத் 
பைாடங்கினார். கப் ல்ைளத்ைில், ஆங்கில அன் ர்கள் அத்ைறகய ஒரு குறுகிய 
வருறகக்குப்  ிைகு, ைங்கள்  ிரிய ான  ா ா புைப் டுவறைக் கண்டு வொக ாக 
இருந்ைார்கள். கண்ைரீ் வழிய, விறடப றும் வவறளயில் அவர்களின் கண்கள் 
வஙீ்கி, அைீை துயரத்ைில் இருப் வர்கள் வ ாலத் வைாற்ை ளித்ைனர். 

அந்ை வநரத்ைில் 'ப ஜஸ்டிக்' உலகின்  ிகப்ப ரிய கப் லாக இருந்ைது, 

வ லும்  ா ாவுக்கு ' ி' ைளத்ைில் குளியல் அறையுடன் கூடிய அருற யான 
ெிைப்பு அறை வழங்கப் ட்டது.  ீண்டும், காக்கா,  ா ாவின் அறைறயப்  கிர்ந்து 
பகாண்டார்; ஜால் ாய், ொஞ்ெி, ஆைி ெீனியர் ஆகிவயார் 'ஈ' ைளத்ைில் ஒரு ெிைிய 
அறையில் இருந்ைனர். ஏற்கனவவ ைிட்ட ிட்ட டி, ராவனா, நான்னி, ருவாவனா 
ஆகிவயார் 'பெர் ர்க்' நகரில் கப் லில் ஏைினர். நான்னி, ராவனா ஆகிவயாரின் 
அறைக்கு  ா ா ஒப்புைல் அளித்ைார், ஆனால் ருவாவனாவுக்கு ஒதுக்கப் ட்ட 
அறைறய அவர் விரும் வில்றல. அறை  ாற்று ாறு வகட்க அவர் ராவனாறவ 
இரண்டு முறை அனுப் ினார். இறுைியாக வ ர் ார்றவயாளர் இைங்கி 
ருவாவனாவுக்கு ஒரு ெிைந்ை அறைறய வழங்கினார். 

ப ஹர்  ா ா மூன்று ப ண் ைிகறளயும் 'மூவர்' என்று குைிப் ிட்டார்; 

அவர்கள் இமயசுவின் காலத்தில் அவருைனும் எகிப்தில் முந்கதய 
வாழ்க்ககயில் ஒருவருக்மகாருவர் மநருங்கிய மதாைர்புககளக் 
மகாண்டிருந்தகத மவளிப்படுத்தினார். ருவாமனா, நான்னி இருவரும் 
சமகாதரர் - சமகாதரியாக இருந்தனர் என்றும், ராமனா ருவாமனாவின் 
ெகனாக இருந்ததாகவும் குைிப்பிட்ைார். (அைற்குப்  ிைகு, ராவனா 
நறகச்சுறவயாக ருவாவனாறவ " ாப் ி" என்று அறழக்கத் பைாடங்கினார்.) 

வானிறல கடும் குளிராக இருந்ைது,  ா ா கப் லின் ைளத்ைில் 
அபூர்வ ாகச் பென்ைார். அவர் ஒவ்பவாரு நாளும் ராவனாவுடன்  ிங்- ாங் 
விறளயாடினார். அவர்கள் ஒருவ ாதும் பவற்ைி, வைால்வி என்ைக் கைிப் டீ்டு 
முறையில் விறளயாடா ல்  ந்றை முன்னும்  ின்னு ாக அடித்ைனர்; ராவனா 
 ா ாவின் பைாடர்ச்ெியான வவகப் ந்துகளுக்கு ஈடுபகாடுத்து விறளயாட 
முயன்ைார். 

ஓர் இரவு, கடல்  யைத்ைின் வ ாது, ராமனா அவரது வாழ்வில் 
ைிரு ைம் பெய்ய விரும் ிய அந்ை வநரத்றை நிறனவு கூர்ந்ைார். அடுத்ை நாள் 
அவர்  ா ாவுடன் இது குைித்துப் வ ெினார், "நான் விரும்பியபடி என் 
வாழ்க்ககயில் மவவ்மவறு சூழ்நிகலகள் ஏன் ொைவில்கல என்பது எனக்கு 
இப்மபாது புரிகிைது. நான் விரும்பியபடி அகனத்தும் நைந்திருந்தால், நான் 
ஒருமபாதும் உங்களிைம் வந்திருக்க ொட்மைன்" என்று கூைினார். 

ராவனா கூைியறை  ா ா ஆவ ாைித்து, "ஆொம், நீங்கள் கூறுவது 

உண்கெ. எல்லாமெ என் ககயில் உள்ளது, நீங்கள் என்னிைம் வருவரீ்கள் 
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என்று நான் உங்களுக்காக இதுமபான்ை சூழ்நிகலககள உருவாக்கிமனன். 
நீங்கள் என்னிைம் வர மவண்டியிருந்தது!" 

அப ரிக்காவிற்கு அருகில்,  ா ா நியூயார்க் நகறர பநருங்கும் வ ாது, 

எந்ை பவளிநாட்டினறரயும் ெந்ைிக்க விரும் வில்றல என்று பைளிவு ட 
கூைினார் - புைிய ந ர்களின் ெந்ைிப்பும் இல்றல, வநரடி வ ட்டி, விளம் ரம் எதுவும் 

இல்றல. ஆனால் வநாரினா ஏற்கனவவ குருநாைரின் வருறகறயப்  ற்ைிச் 
ெிலருக்குத் பைரிவித்ைிருந்ைார்; வ லும் அறை விளம் ரப் டுத்ைவும் விரும் ினார். 
ஆனால்,  ா ா அறனத்றையும் ரத்து பெய்யும் டி அவருக்கு, அைிவுறுத்ைினார். 
1934 டிெம் ர் 12 ஆம் நாள் நியூயார்க்கில் கப் ல் வந்ைவ ாது, பெய்ைித்ைாள் 
நிரு ர்கள்  ற்றும் புறகப் டக் கறலஞர்களின் கூட்டம்  ா ாவின் அறைக்குள் 
 றடபயடுக்க முயன்ைது;  ா ா அவர்கறளச் ெந்ைிக்க  ாட்டார் என்று கூைி 
ைிருப் ி அனுப்பு ாறு ொஞ்ெிக்கு அைிவுறுத்ைினார். பவளிநாட்டுப்  யைங்களின் 
வ ாது வழக்க ாக நடந்ைது வ ால, இம்முறையும் அவர்கள் இைங்குவைில் ெிைிது 
காலைா ைம் ஏற் ட்டது. பவகு வநரம் காத்ைிருந்ை  ின்னர்  த்ைிரிறக நிரூ ர்கள் 
கறலந்து பென்ைனர். ஒரு பெய்ைித்ைாள் கட்டுறர  ா ாறவ கம் ளி வகாட், 

ஸ்பவட்டர், பைாப் ி அைிந்து, பவள்ளி கு ிழ் பகாண்ட வகால் ஒன்றை றகயில் 
ஏந்ைியிருப் து வ ாலச் ெித்ைரித்ைது. குடிவரவு அைிகாரிகள் அவறரப் வ ெ றவக்க 
முயன்ைனர், ஆனால்  ா ா புன்னறகத்து, அவரது பெயலாளர் ொஞ்ெிறய 
அவருக்காகப் வ ெ அனு ைித்ைார்." 

ப ஹர்  ா ாவின் முந்றைய இரண்டு அப ரிக்க வருறககள் குைித்து, 
குடிவரவு அைிகாரிகளிடம் கூைப் ட்டது; வ லும் அவர் அப ரிக்காவில் நுறழந்து 
60 நாட்கள் ைங்க அனு ைிக்கப் ட்டார்.  ா ாவும்  ண்டலியும் வைறவயற்ை 
வகள்விகளுக்கு உட் டுத்ைா ல் வநரடியாகச் பெல்ல அனு ைிக்கப் ட்டனர். சுங்கப் 
 குைிறய விட்டு பவளிவயைிய  ிைகு,  ா ாறவ வநாரினா, நைீன், எலிெப த், 

 ின்டா, கிரஹாம் ப ல்ஸ், ஸ்வடாக்ஸ் ஆகிவயார் வரவவற்ைனர். ஸ்வடாக்ஸ் 
 ா ாறவ  ீண்டும் ைனது வடீ்டில் ைங்கு ாறு அறழத்ைிருந்ைார், ஆனால் 
 ண்டலிறயத் ைங்கறவக்கும் அபெௌகரியங்கள் குைித்ைக் காரைங்களுக்காக, 

மநாரினா, பாபாகவ 525, மலக்சிங்ைன் அபவன்யூவில் அற ந்ை மஷல்ைன் 
மஹாட்ைலில் ைங்குவைற்கு வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைார். ராவனாவும் 
நான்னியும் ைங்கள் குடும் த்துடன் ைங்கினர். 

ப ஹர்  ா ா ைனிப் ட்ட வநரடி ெந்ைிப்புகறள ரத்து பெய்ை வ ாைிலும், 

நியூயார்க் நகரின் 'ஸ்மகனக்ைடி'றயச் வெர்ந்ை ைார்வின் & ெனீ் ஷா என்ை இளம் 
ைம் ைியினர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க  ிகுந்ை ஆர்வத்துடன் இருந்ைனர்.  ல 
ஆண்டுகளாக, ைார்வின் கசரஸ் ஷா ஓர் உண்ற யான இறை நாட்டம் 
 ிக்கவராகவும்,  ைம், ைத்துவம், ஆன் ீகவாைம்  யிலும்  ாைவராகவும் இருந்ை 

நாளிலிருந்வை வாழ்க்றகயின்  ர் த்ைிற்கு, பைாடர்ந்து விறடறயத் 
வைடிக்பகாண்டிருந்ைார். டார்வின், ஜனீ் இருவரும் இவயசுவவாடு பநருங்கிய 
பைாடர்ற  உைர்ந்ைார்கள். கிைிஸ்துவின் இரண்டாம் வருறக  ிக விறரவில் 
நிகழும் என்று டார்வின் வலுவான உைர்வுகறளக் பகாண்டிருந்ைார். இரண்டு 
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ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 1932 வெந்ை காலத்ைில், ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா அப ரிக்காவிற்கு 
வருவைாகவும், அவருறடய ெீடர்களால் ெிைந்ை ஆன் ீக ஆளுற   ிக்கவர் என்று 
கருைப் டுவைாகவும் பெய்ைித்ைாளில்  டித்ைவ ாது அவர்  ிகுந்ை ஆர்வம் 
காட்டினார்.        

 அவர் எைிர் ார்ப் து ப ஹர்  ா ாவாக இருக்கலாம் என்று டார்வின் 
உைர்ந்ைார். 1932 ஆம் ஆண்டில்  ற்பைாரு பெய்ைித்ைாள் கட்டுறர, ப ஹர்  ா ா 
அப ரிக்காவிற்கு வந்துவிட்டைாகவும், ஹார் னுக்கு அருகிலுள்ள ஒரு 
ரிட்ரீட்டில் சு ார்  த்து நாட்கள் ைங்கியிருப் ைாகவும் அைிவித்ைது. 

இந்ை வநரத்ைில், 'மெஹர் பாபா திரும்ப, ெறுபடியும் உலகில் வந்த 
கிைிஸ்து' என்று டார்வின் உைர்ந்ைார். அவர் உள்ளளவில்  ா ாறவ அணுகிய 

ைருைத்ைில்,  ா ா உண்ற யில் அவருறடய ஆத்  ெக்ைி வழியாக வருறக 
ைந்ைைன் மூலம்  ைிலளித்ைார் என்று அவர் பைளிவுை உைர்ந்ைார். ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ற்ைிய அவரது உைர்வுகள் வ லும் வலுவறடயத் பைாடங்கின; அவர் 
ைனது வவறலறய விட்டுவிட்டு  ா ாறவத் வைடி உடனடியாகச் பெல்ல 
வவண்டும் என்று உைர்ந்ைார். இருப் ினும், அவர்  குத்ைைிவு ெிந்ைறனயால் 
ைனது உைர்வுகறள  ீை அனு ைித்ைார்.  ா ா  த்து நாட்கள் அங்கு இருப் ைால், 

விறரவில் வரும் விடுமுறை வறர, ெில நாட்கள் காத்ைிருக்கலாம் என்று அவர் 
நிறனத்ைார். 

எனவவ, விடுமுறை நாள் வார இறுைியில், டார்வின்  ற்றும் அவரது 
 க்கத்து வடீ்டு நண் ர்களில் ஒருவரான படானால்ட் ஹாவலாவவ என் வருடன், 

130 ற ல் பைாறலவில் உள்ள ஹார் ன் ரிட்ரீட்டுக்குச் பென்ைார். அவர்கள் 
ரிட்ரீட்றட வந்ைறடந்ைதும்,  ா ா ைனது  ைிறய விறரவில் முடித்துவிட்டு 
கலிஃவ ார்னியாவுக்குப் புைப் ட்டுவிட்டார் என் றை அைிந்ை டார்வினுக்கு இது 
ஆழ்ந்ை ஏ ாற்ை ாக இருந்ைது. இருப் ினும், ப ஹர்  ா ா 'அன்வ ாடு 
நிறலபகாண்டிருப் து குைித்ை உைர்வு இன்னும் பைளிவாகத் பைரிந்ைது. 
 ா ாறவப்  ின் ற்று வர் வர்களில் ெிலர், வஜாெஃ ின் கிர ாவ், அவரது ைாயார் 
வ ரி ஆன்டின்,  ிவலா ஷட்டக், அனிைா டி காவரா, வஹாவர்ட் இன்ெஸ்  ற்றும் 
கிவரஸ்  ான் ஆகிவயார் அவர்கறள அன்புடன் வரவவற்ைனர்.  ா ாவுக்குத் 
பைரிவிக்க விரும்புகிைரீ்களா என்று வஜாெஃ ின், டார்வினிடம் வகட்டவ ாது 

அவரும் அவ்வாவை பெய்ைார்; ஒரு கடிைத்ைில் ைனது இையத்றைக் பகாட்டி, 

 ா ாவின் வெறவயில் ைனது வாழ்க்றகறய அர்ப் ைித்ைார். டார்வின் 
உடனடியாக அறை அஞ்ெல் பெய்து, இரவு உைவிற்காக அ ர்ந்ைார். உைவின் 
நடுவிவலவய,  ா ா கடிைத்ைிற்குப்  ைிலளிப் றை உைரத் பைாடங்கினார். 
டார்வின் "ப ஹர்  ா ாவின் 'பைள்ளத்பைளிவான அன்பு இையத்ைில் 
ப ாங்கிவழிவது வ ால்' உைர்ந்ைார்... என் கடிைத்ைில் உள்ள ஒவ்பவான்ைிற்கும் 
 ைிலளித்ைார்." டார்வினின் கண்களில் கண்ைரீ் ப ருக்பகடுத்ைது.  ா ாறவப் 
 ார்க்க முடியவில்றல என்ை ஆழ்ந்ை வருத்ைத்ைில் இருந்ைைாக பைரிந்ை 
வ ாைிலும்,  ா ாறவப்  ின் ற்று வர்கறளக் கண்டுபகாண்டைில் டார்வின் 
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 கிழ்ச்ெியறடந்ைார், வ லும் அவர் குருநாைறர வநரடியாகச் ெந்ைிக்கும் ஏக்கத்ைில் 
இருந்ைார். 

ஆகவவ, 1934 ஆம் ஆண்டில், டார்வின், ஜனீ் ஷா இருவருக்கும் (அப்வ ாது 
அவர்களுக்கு வயது 26) வநாரினாவிட ிருந்து பைாறலத்ைந்ைி ஒன்று வந்ைது. 
ப ஹர்  ா ா நியூயார்க் நகரத்ைிற்குத் ைிரும்  வருவைாகவும், அவர்களுக்கு 
டிெம் ர் 12 ஆம் நாள் வஹாட்டலில்  ா ாறவச் ெந்ைிக்கும் வாய்ப்ற  வழங்கி 
உள்ளைாகவும் பைரிவிக்கப் ட்டது உண்ற யிவலவய ஒரு  கிழ்ச்ெியான 
ெந்ைர்ப்  ாகும். இந்ை வாய்ப்ற ப்  யன் டுத்ைத் வைறவயான அறனத்றையும் 

பெய்து, டார்வின்  ா ாவின் வருறகறய ஆவலுடன் எைிர் ார்த்ைார். 
டார்வின், ஜனீ் இருவரும் டிெம் ர் 12 ஆம் நாள் அைிகாறல நான்கு 

 ைிக்கு எழுந்து, 170 ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை  ன்ஹாட்டனுக்குப் 
புைப் டத் ையாரானார்கள். ஆனால் அவர்கள் வடீ்டுக்கைறவத் ைிைந்ைவ ாது, அைில் 
பைாங்கவிடப் ட்டிருந்ை பைாறலத்ைந்ைிறயக் கண்டனர்: "உங்கள் ெந்ைிப்பு ரத்து 
பெய்யப் ட்டுள்ளது. டிெம் ர் 13 ஆம் நாள் வியாழக்கிழற  நடக்கவிருக்கும் 
வரவவற்பு நிகழ்ச்ெியில் நீங்கள்  ா ாறவப்  ார்க்கலாம்." அைிர்ச்ெியறடந்ை 
அவர்கள் ஒருவறர ஒருவர் முறைத்துப்  ார்த்ைனர்.  ின்னர் டார்வின் ைந்ைிறய, 

துண்டுதுண்டாகக் கிழித்து எைிந்ைார்; அவர்கள் எப் டியும் நியூயார்க் நகரத்ைிற்குச் 
பெல்ல முடிவு பெய்ைனர், வஹாட்டல் நுறழவாயிலில் ப ஹர்  ா ாறவ ஒரு 
கை வநரவ னும்  ார்க்க முடியும் என்ை நம் ிக்றகயில் இருவரும் புைப் ட்டனர். 

 ா ா வருவைற்குச் ெற்று முன்பு அவர்கள் பஷல்டன் வஹாட்டலுக்கு 
வந்ைனர். வநாரினா உள்வள நுறழந்து, அவர்கறளப்  ார்த்து, "என் அன்புள்ளங்கவள, 

நீங்கள் இங்வக என்ன பெய்கிைரீ்கள்? என் பைாறலத்ைந்ைி உங்கறள 

வந்துவெரவில்றலயா?" என்று வினவினார். 
"ஆ ாம்," என்று அவர்கள்  ைிலளித்து, "ஆனால் நாங்கள் வநரடி 

வ ட்டிக்காக வரவில்றல.  ா ா இந்ை இடத்றைக் கடந்து பெல்லும்வ ாது 
அவறரப்  ார்க்கமுடியும் என்ை நம் ிக்றகயில் நாங்கள் இங்வக இருக்கிவைாம்." 

வநாரினா, "நான் வந்ைறைத் பைாடர்ந்து  ா ா காரில் வருகிைார். அவர் 
எந்ை வநரமும் இங்வக வருவார். ஒருவவறள அவர் வரும்வ ாது ஒரு நி ிடம் 
உங்கறளச் ெந்ைிப் ார்" என்று கூைினார். அவைவவறளயில்  ா ா உள்வள 
நுறழந்ைார். குளிர்காலம், பவளியில்  ிகவும் குளிராக இருந்ைது, அவர் ஒரு நீண்ட 
வ ல் வகாட்  ற்றும் பைாப் ி ஒன்றை அைிந்ைிருந்ைார். நிறலற றய விளக்க 
வநாரினா விறரவாக  ா ாவிடம் நடந்து பென்ைார்.  ா ா, அவருக்காக ஏங்கித் 
ைவிக்கும் இரண்டு ஆத் ாக்கறளப்  ார்த்து அவர் வநாரினாவுடன் அவர்கள் 
அருகில் பென்ைார்.      

 டார்வின், நீண்டகால ாக அவர்கள் எைிர்வநாக்கி இருந்ை 
அன் ிற்குரியவருடனான இந்ை முக்கிய ான முைல் ெந்ைிப்ற  விவரித்ைார்: 

 ா ா எங்கள் கண்களில் உற்று வநாக்கி, எங்கள் றககறளப்  ற்ைிப் 
 ிடித்ைவ ாது, நாங்கள் எப் டி உைர்ந்வைாம் என் றை என்னால் பொல்ல 
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முடியவில்றல. அவர் றககறளப்  ற்ைியது  ல நூற்ைாண்டுகள்  ற்றும்  ல 
வாழ்க்றகக் காலங்கறள வநாக்கி விறரந்ைிருக்க வவண்டும் என்று நான் 
உைர்ந்வைன். அவரது அன் ின் ைாக்கத்ைின் முைல் விறளவாக ஆன் ீக 
உயர்நிறல,  கிழ்ச்ெி  ற்றும் ஆனந்ைத்ைின் ெிைப்பு ிக்க உைர்வு பைன் ட்டது. 
நான்  ிறகயாக எடுத்துறரக்க வ லும்  ல வ ம் ட்ட வார்த்றைகறளப் 
 யன் டுத்ைி இருக்கலாம், ஆனால் அறவ எதுவுவ  உண்ற யில் நாங்கள் எப் டி 
உைர்ந்வைாம் என் றை விவரிக்க வ ாது ானைாக இருக்காது. 

அவருறடய கண்கள், பைய்வகீ அன் ின் எல்றலயற்ை குைங்கறள 
வநாக்கும் எங்கள் முைல்  ார்றவயாக இருந்ைது. நான்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்வைன். அவரது அழகு, வார்த்றைகளில் பவளிப் டுத்ை முடியாை 
அவரது அன் ின் இனிற  - அந்ை ஆனந்ைம், அறனத்தும் அவருறடய நிறலயின் 
ஒளிர்விடும் அைிெயம். ஒருவர் அவறரப்  ார்க்கும் முன்வ  ஒரு கற் றன 
வடிவம் பகாடுக்க முடியவில்றல. அது எப் டி இருக்கும், அவர் எப் டியிருப் ார் 
என்று ஒருவர்  னத்ைிறரயில்  ார்க்க முடியவில்றல. அவர் அளவிறுைியற்ை 
கற் றனக்கும் அப் ாற் ட்டவர். 

இந்ைச் சுருக்க ான ெந்ைிப்புக்குப்  ிைகு,  ா ா வநாரினாவுடன் லிஃப்றட 
வநாக்கி நடந்ைார், டார்வின், ஜனீ் இருவரும் வரவவற் றையில் இருந்ை 
நாற்காலிகறள வநாக்கி நகர்ந்ைனர். 

இந்ை முைல் ெந்ைிப்புக்கு முன்னர் டார்வின் அனு வித்ைது வ ால, 

 ா ாவின் உள் அன் ின் உைர்வறலகளின் ைாக்கத்றை ஜனீ் 
அனு விக்கவில்றல ஆைலால், அவர்  ா ாவின் உண்ற  நிறலறய 
உறுைிப் டுத்ை முடியவில்றல. எப் டியாவது, இன்னுப ாரு வாய்ப்ற ப் ப றும் 
ஏக்கத்ைால் தூண்டப் ட்டார்.  ா ாறவத் ைிரும் ிப்  ார்த்தும், அவர் 
ஆச்ெரியப் டும் விைத்ைில்  ா ாவும் ைிரும் ி அவறர வநரடியாகப்  ார்த்து, இரு 
கரங்கறளக் குவித்து, ெற்று ைறல குனிந்ைார். ஜனீ்  ார்த்ைப்  ார்றவறய 
ஒருவவறள  ா ா விரும்  ாட்டாவரா என்ை எண்ைத்ைில் அவர் விறரவில் 
 ார்றவறய விலக்கினார். ஆனால், அவர் ைன்றனயும்  ீைி, வ லும் இரண்டு 
முறை  ா ாறவப்  ார்ப் றைத் ைவிர்க்க முடியவில்றல, ஒவ்பவாரு முறையும், 

 ா ா ைிரும் ி, றககறளக் குவித்து அவறர வைங்கினார்.  ா ா ைனது 
உள்ளார்ந்ை எண்ைங்கறள அைிந்ைிருப் றை ஜனீ் உைரத் பைாடங்கினார், " ா ா 
உண்ற யில் 'ஏவைா ஒன்ைாக' இருக்க வவண்டும்!" 

அன்றைய ைினம், ப ஹர்  ா ா, வநாரினா, வகப்ரியல்  ாஸ்கல், கார்ல் 
வால்ப ால்லர் ஆகிவயாருடன் ைிறரப் ட  ைி பைாடர் ான ெந்ைிப்பு நடந்ைது. 
இது குைித்து, கார்ல், வகப்ரியல் இருவருக்கும் இறடவய உடன் ாடு ஒன்றை 
எட்டுவது கடின ாகத் வைான்ைியது. முைன்ற  ைிறரக்கறை எழுத்ைாளரான 
கார்ல், காட்ெிகள் நியூயார்க்கில் ையாரிக்கப் டுவறை விரும் ினார், ஆனால் 
இயக்குனர் வகப்ரிவயல் ஹாலிவுட்றடப்  ரிந்துறரத்ைார். கார்ல் 
வால்ப ால்லரின் அலுவலகம் நியூயார்க்கில் இருந்ைது; வகப்ரிவயல்  ாஸ்கல் 
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ஹாலிவுட்டில் இருந்ைார்; எனவவ, இருவருக்கும் இறடவய முறுகல் நிறல 
உருவானது. இருவரின் வவறு ாடுகறளச் ெரிபெய்து, ஒன்ைாக வவறல 
பெய்யவும்  ா ா அைிவுறுத்ைினார், "நீங்கள் இருவரும் ஹாலிவுட்டில் என்றனச் 
ெந்ைிக்க விரும்புகிவைன். நான்  ின்னர் ரயிலில் வருவவன்." இருவரும் அவ்வாவை 
பெய்ய ெம் ைம் பைரிவித்ைனர். 

ராவனா, நான்னி பகய்லியின் வடீு நியூயார்க் நகரில் இருந்ைது.  ா ா 
அவர்கறள அங்வகவய இருக்கு ாறு அைிவுறுத்ைியிருந்ைார், ஆனால் ஒவ்பவாரு 
நாளும் காறலயில் வஹாட்டலுக்கு வந்து,  ா ாவுக்குக் காறல வைக்கம் 
பொல்லிய  ின்னர் குடும் த்ைினருடன் முழு ைினமும் அங்கு இருக்க வவண்டும். 
அவர்கள் முைல் நாள்  ா ாவின் அறைக்குச் பென்ைவ ாது,  நைீன் டால்ஸ்டாய் 
பவளியில் காவல்புரிந்ைறைக் கண்டனர். நைீன், இருவருக்கும் இதுவறர 

அைிமுகம் ஆகாைைால், அவர்கள் உள்வள நுறழவறைத் ைடுத்ைார். "நாங்கள் 
 ா ாவுடன் கப் லில் எட்டு நாட்கள் இருந்வைாம். அவறரப்  ார்ப் றைத் ைடுக்க 
நீங்கள் யார்? நாங்கள் இங்வக இருக்கிவைாம் என்று அவரிடம் பொல்லுங்கள்" 
என்று ராவனா  ைிலளித்ைார். நைீனும் அவ்வாவை பெய்து,  ின்னர் உள்வள 
அனு ைித்ைார். 

நான்னி ைனது நான்கு வயது வ ரன் ஆலிவறர  ா ாவிடம் அறழத்து 
வர விரும் ினார், ஆனால் ெிறுவனின் ைாயார்  யத்ைில் அறை 
அனு ைிக்கவில்றல. நான்னி  ா ாவிடம் இறைக் கூைியவ ாது, "என்னுடனான 
உங்கள் பைாடர்பு காரை ாக, உங்கள் முழுக் குடும் மும் என்னுடன் 
இறைந்துள்ளது. எனவவ, ெிறுவறனப்  ற்ைிக் கவறலப் ட வவண்டாம்" என்று 
உறுைியளித்ைார். 

       

 வஹாட்டல் வரவவற் றையில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ை  ிைகு, டார்வினும் 
ஜனீும் அவறர  ீண்டும்  ார்க்க முடியும் என்று எைிர் ார்க்கவில்றல.  ா ாவின் 
அருகாற யில் இருப் றை உைர்ந்ை அவர்கள் வரவவற்பு அறையில் 
அ ர்ந்துபகாள்வைில் ைிருப்ைி அறடந்ைனர். 

 ற்பைாரு புைிய அைிமுகம், ஸ்பகனக்டடிறயச் வெர்ந்ை மபஸ்ஸி ஆலன் 
என்ை வயைான ப ண் ைி ஒருவர்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைார். அவர் 
 ா ாவுக்காக வகக் ஒன்றைத் ையார் பெய்து எடுத்து வந்து, வரவவற் றையில் 
டார்வின், ஜனீ் ஷா அருகில் அ ர்ந்ைார். 

ைிறரப் ட ையாரிப் ில் ஈடு ட்டவர்களுடன் நடந்ை ெந்ைிப் ிற்குப்  ிைகு, 

வவறு வநரடிப் வ ட்டிகள் வவண்டாம் என  ா ா பைரிவித்ைார். எலிெப த்றை 
வநாக்கி, மூன்று விரல்கறளக் காட்டி, "வரவவற் றையில் மூன்று வ ர் 
அ ர்ந்ைிருக்கிைார்கள். அவர்கறள அறழத்து வாருங்கள்" என்று றெறகயால் 
பைரிவித்ைார். 

டார்வின், ஜனீ், ப ஸ்ெி மூவறரயும் எலிெப த்  ா ாவின் அறைக்கு 
அறழத்து வந்ைார்.  ா ாவின் முன்னிறலயில் இருப் ைில் அறனவரும்  ிக்க 
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 கிழ்ச்ெியுடன் அவரது அழறகக் கண்டு உைர்ச்ெி வெப் ட்டனர்.  ா ா அவரது 
நீண்ட ைறலமுடியுடன் ெத்ரா அைிந்து,  டுக்றகயில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். ஜனீ் 
அவரது ெிைப்பு  ிக்க அம்ெங்கறளக் கண்ட அைிர்ச்ெியில், அறையில் இருந்ை 
வவறு எவறரயும்  ார்க்கவில்றல. டார்வின் இவ்வாறு நிறனவு கூர்ந்ைார், " ா ா, 

விவரிக்க முடியாை அளவிற்கு அழகாக இருந்ைார் என் துைான் எனது  னைில் 
 ைிந்ை முைல் எண்ைம். அப்வ ாது எனக்கு இரண்டு எைிபரைிர் உைர்வுகள் 
வைான்ைின: அவர் எந்ை வநரத்ைிலும் இலகுவாக  ிைக்கக் கூடிய ஓர் ஆவிறயப் 
வ ாலவும், வ லும் வலிற  வாய்ந்ை வகாபுரத்ைின் அளவிடமுடியாை ெக்ைி 
வாய்ந்ைவர் வ ாலவும் வைான்ைினார்." 

மூவரும்  ா ாவின் அருகில் அ ர்ந்ைனர் -  ா ாவின் இடதுபுைம் ஜனீ், 

அடுத்ைைாக டார்வின்,  ா ாவின் வலதுபுைத்ைில் ப ஸ்ெி.  ா ாவுடனான 
பநருக்கத்ைில் ப ஸ்ெி "இறுைியாக, என் குருநாைறரக் கண்டுபகாண்வடன்" என்று 
கூைி றககளால்  ா ாறவ அரவறைத்ைார். 

ஜனீும் அப் டிவய பெய்ய வவண்டுப ன உைர்ந்ைார், ஆனால் பவட்கம் 
அவறரத் ைடுத்ைது. ைிடீபரன ஜனீ் அழத் பைாடங்கினார்; அவரால் அறைத் ைடுக்க 
முடியவில்றல.  ா ா, ஜனீின்  ைிக்கட்டில் றகறய றவத்ை அந்ை வவறளயில் 
'ஏவைா  றட ைிைந்ை பவள்ளம் வ ாலப்  ாய்ந்ை குழாறயத் ைடுத்து நிறுத்ைியது 
வ ால்' உடனடியாக, அவர் அழுறக நின்ைதும் அற ைியும்,  கிழ்ச்ெியும் நிறைந்து 
காைப் ட்டார். டார்வின்  ின்வரு ாறு விவரித்ைார்:  

  ா ா, ஜறீனக் கடந்து என் கண்களில்  ிகவும் ஆழ ாக உற்று 
வநாக்கினார்; அவர் அருகிலிருந்ை ஒவ்பவான்றையும் ஆங்காங்வக நகர்த்ைி, 
முன்னும்  ின்னும்  ார்த்ைது வ ால் என்றன ஆழ ாக வநாக்கினார் என்று 
எனக்குத் பைரியும். அந்ைத் வைாற்ைம் அழகாகவும்,  கிழ்ச்ெியாகவும் இருந்ைது. 
ஒரு 'நீைி ைியின் முன் வருவது' வ ான்ை உைர்வு அல்லது அவர் நம்ற  
அளவிடுவது வ ான்ை எண்ைம் ஒருவ ாதும் இருந்ைைில்றல. அவர் 
முன்னிறலயில் நாங்கள்  ல்வவறு வறகயான  னிைர்கள் என்று உைர்ந்வைாம். 
எப் டிவயா அவர் நம்ற  'நான்' என்ை உைர்வு நிறலயிலிருந்து பவளிவய 
பகாண்டு வந்ைார். அவரது அன் ில் நாங்கள் நிம் ைியாக இருந்வைாம்.  ா ாறவப் 
 ற்ைிய அற்புை ான விஷயம் என்னபவன்ைால், நீங்கள் என்னவாக இருந்ைாலும், 

நீங்கள் என்னவாக இருந்ைிருந்ைாலும், அவர் உங்கறள உறுைியுடன், நித்ைிய ாக 
வநெிக்கிைார் என் துைான் உண்ற . 

ப ஹர்  ா ா, டார்வின், ஜனீ் இருவரிடமும், "நான் எப்மபாதும் 
உங்களுக்கு உதவுகிமைன்" என்று கூைினார். உடவன, வநாரினா  க்கம் ைிரும் ி, 
 ா ா, "நாகள ெறுநாள் என்கனப் பார்க்க அவர்களுக்கு ஒரு மநரத்கதக் 
மகாடுங்கள்" என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

வநாரினா, "ஆனால் வநரம் இல்றல  ா ா" என்ைார். 
"பரவாயில்கல; ஒன்கைக் கண்டு மகாள்ளுங்கள்." 
 ா ா அவர்கறளத் ைழுவி விறடயளித்ைார். டார்வின், ஜுன் ஷா 

இருவறரயும் இப்வ ாது நன்கு அைிந்ை நைீன் பவளிவய இருந்ைார்.  ா ா, ஜனீின் 
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'கண்ைரீ்  ைகுகறள" ைடுத்து றவத்ைிருந்ைார். ஆனால் அவர் அறைறயவிட்டு 
பவளிவய வந்ைதும், அறவ  று டியும் ைிைக்கப் ட்டு, கண்ைரீ் ப ருக்பகடுத்து 
ஓடியது. 

அன்று  ாறல,  ா ாவும் அவரது பநருங்கிய குழுவும், அந்ை வநரத்ைில் 
உலகின்  ிகப்ப ரிய ைிறரப் ட அரங்கான 'வரடிவயா ெிட்டி  ியூெிக்' ஹாலுக்குச் 
பென்ைனர். காலநிறல கடுற யான குளிராக இருந்ைது  ட்டு ல்லா ல் 
 ா ாவின் உடல்நிறலயும் ெரியாக இல்றல. அவர் வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ி 
வந்ைதும் வலொன ஜுரத்ைால் அவைிப் ட்டார். அந்நிறலயிலும் அவர் 
ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருக்க விரும்புவைாகத் பைரிவித்ைார்.  ா ாவின் உடல்நிறல 
பைாடர்ந்து வ ாெ ாகவவ இருந்ைது. 

 ா ா முைலில் நியூயார்க்கில் நீண்ட நாட்கள் ைங்கத் ைிட்ட ிட்டிருந்ைார், 

ஆனால் வ ாெ ான வானிறல காரை ாக, வ ார்ட் ொயிட்டிலிருந்து புைப் ட்ட 
 ின்னர் அவரது கப் ல் ைா ை ானைால்,  ா ா நியூயார்க்கில் மூன்று நாட்கள் 
 ட்டுவ  ைங்க முடிந்ைது. ைிறரப் டத் ைிட்டங்களுடன் பைாடர்புறடய ந ர்கறள 
அவர் ெந்ைிக்க வவண்டியிருந்ைைால், அவருக்குத் ைனிப் ட்ட வநரடி வ ட்டிகறள 
வழங்க வாய்ப் ில்லா ல் ஆயிற்று. அவர்  ின்டாவுக்கு  ட்டும் விைிவிலக்காக 
வநரத்றை ஒதுக்கினார்.  ின்டா ெ ீ த்ைில் விவாகரத்து பெய்து, ைனது ஏழு வயது 
 கறள நியூயார்க்கிற்கு அறழத்து வந்து,  னா ாவிலிருந்து குடிப யர்ந்ை ைனது 
முன்னாள் கைவர் பஹர்ப ர்ட்டுடன் இருக்கச் பெய்ைார்.  ா ா, பஹர்ப ர்ட் 
 ற்றும் ெிறு ிறயச் ெந்ைித்ைார்,  ின்னர்  ின்டாறவ, குழுவுடன் கலிஃவ ார்னியா 
வரு ாறு அறழத்ைார். 

ஆைி ெீனியர் அவரது நாட்குைிப் ில், டிெம் ர் 13 அன்று இவ்வாறு 
குைிப் ிட்டிருந்ைார்: "( ா ா) இரவு முழுவதும் உடல்நலக் குறைவால் 
உற்ொக ின்ைி  ந்ை ான உைர்வு நிறலயில் காைப் ட்டார். அத்துடன் 
கடுற யான ைறல, முதுகு வலியால் அவைிப் ட்டார். எனவவ வநாரினா ஏற் ாடு 
பெய்ய விரும் ிய ஒவ்பவாரு வநரடி ெந்ைிப்ற யும் குறைத்து வருகிைார்..." 
இரண்டு ப ாது வரவவற்புகள் வநாரினாவால் ைிட்ட ிடப் ட்டிருந்ைன, ஆனால் 
உடல்நிறல காரை ாக ஒன்றை  ட்டுவ  நடத்ை  ா ா அனு ைித்ைார். அந்ை 
வரவவற்பு நிகழ்ச்ெி 13 ஆம் நாள் ஸ்வடாக்ஸ் இல்லத்ைில் நறடப ற்ைது. 
ஏைக்குறைய 200 வ ருக்கு  ா ா ைரிெனம் அளித்ைார்.  ா ா ஒவ்பவாருவறரயும் 
ஒரு ெிைிய அறையில் (ஸ்வடாக்ெின் ைியான அறை) ெந்ைித்ைார். வடீ்டு  ாடியில் 
அற ந்ை நூலக அறையில் கூட்டம் ஒன்று ைிரண்டது.  ச்றெ நிை வொஃ ா 
நாற்காலியில் அ ர்ந்ைிருந்ை  ா ாவுடன் அற ைியாக இருக்க வவண்டும், 
வகள்விகளுக்கு அனு ைியில்றல, வ ெவும் கூடாது என்று  க்களுக்கு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டது,.  ங்கலான, ப ன்ற யான விளக்கு அறைறய ஒளிரச் 
பெய்ைது. காலம் இறை இவ்வாறு  ைிவு பெய்ைது, " ா ாவுடன் உறரயாட 
யாருக்கும் வாய்ப்பு இல்றல, ஆனால் அவர் அறனவருடனும் உள்ளளவில் 
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வ ெினார், இது உண்ற யான ஆன் ீகம். அன் ான  ா ாவின் வநரடி பைாடர்ற  
ஒருவர் ப றும்வ ாது வார்த்றைகள்  ற்றும் உறரயாடல்களால் என்ன  யன்?" 

டாக்டர் ஃப்ரமைரிக் மகட்னர்,  ிகவும் கற்ைைிந்ை வ றை,  ிர ல ான 
ைத்துவ வ ராெிரியர், இைற்கு முன்பு 1931 ஆம் ஆண்டில் ஹார் னில்  ா ாறவச் 
ெந்ைித்ை எழுத்ைாளரும் ஆவார். இம்முறை, ப ஹர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க 
வந்ைவ ாது, அவருறடய உண்ற யான நிறலறய  ிகவும் வலுவாக உைர்ந்து, 
 ல நி ிடங்கள் அற ைியாக  ா ாவின் அருகில் அ ர்ந்து, இறைவ ாறையில் 
இருந்ைவர் வ ால  ா ாறவ முறைத்துப்  ார்த்ைார். அவர் ைனது உைர்வுகறள 
பவளிப் டுத்தும் வார்த்றைகறளக் கண்டுபகாள்ள முடியவில்றல, "நான் 
உங்களுடன் இந்ைியாவுக்கு வர முடியு ா?" என்று வகட்டார்.  

 ா ா, அவறர அறழப் து வறரக் காத்ைிருக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 
நிச்ெய ாகத் ைக்க வநரத்ைில் அறழக்கப் டுவார் என்று எழுத்துப்  லறக மூலம் 
பைரிவித்ைார். ஏ ாற்ை றடந்ை பகட்னரிடம்,  ா ா, "உைலளவில் என்னிைம் 
வருவகத நிகனக்காதரீ்கள். ஆன்ெீக ரீதியில் வாருங்கள்" என்று உச்ெரித்ைார். 

அவர்கள் ெிைிது வநரம் அற ைியாக, ஒன்ைாக அ ர்ந்ைிருந்ைனர்; பகட்னர் 
 ா ாவின் றகறய ைனது றகயால்  ிடித்துக் பகாண்டார். அப்வ ாது  ா ா, 

"உண்கெயாக இருப்பகவகள், தரப்படுவதும் மபைப்படுவதும் 
நிசப்தத்தில்தான்!" என்று எடுத்துறரத்ைார். அந்ை  னிைரின் கண்களில் கண்ைரீ் 
ப ருக்பகடுத்து ஓடியறை அவரால் ைடுக்க முடியவில்றல. 

வநாரினாவின் கைவர் ொர்ெஸ் ொட்சமபல்லி அன்று வந்ை  ற்பைாரு 
 ார்றவயாளர். அவரது வநர்காைல் இரண்டு நி ிடங்கள்  ட்டுவ  
நீடித்ைிருந்ைாலும், அது ஆழ ான விறளறவ எற் டுத்ைியது; ஜார்ஜஸ் 
வநாரினாவிடம், "நீங்கள் பொன்னது ெரிைான். ப ஹர்  ா ா உண்ற யானவர்!" 
என்று கூைினார். மூன்று  ாைங்கள் கழித்து இளவரெர் கால ானார். குருநாைர் 
முன்பு கூைியதுவ ால, ஜார்ஜஸ் இைப் ைற்கு ெற்று முன்பு,  ா ாறவக் 
கிைிஸ்துவாகக் காணும் ஓர் அழகான அனு வத்றைப் ப ற்ைார். 

கவின் ஆர்ைர்  ீண்டும்  ா ாறவ நியூயார்க்கில் ெந்ைித்ைார். நடிறக 
ைல்லுலா வ ங்க்பஹட் நியூயார்க்கில் இருந்ை இந்ைச் ெந்ைர்ப் த்ைில்  ா ாறவப் 
 ார்க்க ஸ்வடாக்ஸ் இல்லத்ைிற்கு வந்ைார்,  றுநாள் அவறர  ீண்டும் பஷல்டன் 
வஹாட்டலில் ெந்ைித்ைார். ஒரு  ிர ல நிரு ரும் விளம் ரைாரரு ான பஹன்ைி 
வஜம்ஸ் ஃவ ார் ன் அன்று  ா ாறவ பஷல்டன் வஹாட்டலில் ெந்ைிக்க 
வநர்ந்ைது. ஃவ ார் ன் ைிறரப் டத் துறையில்  ைிபுரிந்து வந்ைார், வ லும்,  ா ா 
ைிறரப் டத் ைிட்டத்ைில் அவரது உைவிறய விரும் ி, 'ெர்கிள்' நிறுவனத்ைின் 

பெயலாளராகப்  ைியாற்றும் டிக் வகட்டுக் பகாண்டார், அைற்கு ஃவ ார் ன் 
ஒப்புக்பகாண்டார். 

டார்வின், ஜனீ் ஷா இருவரும் வரவவற்பு நிகழ்ச்ெிக்கு வந்து ப ஹர் 
 ா ாவின் அன் ான அரவறைப்ற ப் ப ற்ைனர். ஆனால், அவர்கள் நூலகத்ைில் 
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அ ர்ந்து, ஒவ்பவாரு முறையும் அறையின் கைறவத் ைிைந்து மூடும் வவறளயில் 
 ா ாறவ ஒரு கைம்  ார்த்து  கிழ்ந்ைனர். இவ்வாறு, ஏைக்குறைய இரண்டு  ைி 
வநரம்  ா ாறவப்  ார்த்ை இறை வ ாறையில், இருவரும் விவரிக்க முடியாை 
ஆனந்ைத்ைில் ஆழ்ந்ைிருந்ைனர். நிகழ்ச்ெி முடிந்ை வவறளயில், டார்வின், ஜனீ் 
இருவரும் இறை வ ாறையில் இருந்ைனர்! இறுைியில் இருவரும் 
வஹாட்டலுக்குத் ைிரும்புவறை அைிந்ை  ா ா அவர்கறள வநாக்கி புன்முறுவல் 
பெய்து விறட அளித்ைார். 

அடுத்ை நாள், டிெம் ர் 14  ிற் கல் வவறளயில், டார்வின், ஜனீ் ஷா 
இருவரும் படானால்ட் வஹாவலாவவ, ஃப ய்த் வாலண்றடன் ஆகிவயாருடன் 
 ீண்டும்  ா ாறவ பஷல்டன் வஹாட்டலில் 20 நி ிடங்கள் ெந்ைித்ைனர். இந்ைச் 
ெந்ைிப்ற  டார்வின் இவ்வாறு விவரித்ைார்: 

நாங்கள் ஒரு ப ரிய வரவவற்பு அறைக்குள் நுறழந்வைாம்.  ா ா, ஒரு 
பவள்றள ெத்ரா  ற்றும்  ாை அைிறய அைிந்து,  ிகவும் அற்புை ான 
வைாற்ைத்ைில் இருப் றைக் கண்வடாம்.  ா ாவின் பெயலாளர் ொஞ்ெி  ட்டுவ  
அந்ை அறையில் இருந்ைார். இது சூரிய ஒளி நிரம் ிய  ிற் கலாக இருந்ைாலும், 

அறையில் அொைாரை ான, ப ன்ற த் ைன்ற   ா ாவிட ிருந்து 
பவளிப் ட்டறை உைர்ந்வைன். நான் அவறரப்  ார்த்ைவ ாது, இது ஏைக்குறைய 
ஒரு  ிரகாெ ான  கிற யாக  ாைியது, பைய்வகீ அன் ின்  ிரகாெத்ைில் நான் 
கிைிஸ்துறவக் கண்வடன். 

ப ஹர்  ா ா ஒரு  ரந்ை வொஃ ாவில் அ ர்ந்து, அவரின் இருபுைமும் 
எங்கறள அ ரும் டி றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

 ற்பைாரு ைம் ைியர்  ா ாவின் இடதுபுைம் அ ர்ந்ைிருந்ைைால், ஜனீும் 
நானும்  ா ாவின் வலது  க்கத்ைில் அ ர்ந்வைாம். எப் டியாவது நான்  ா ாவுடன் 
பநருங்க வவண்டும் என்ை உைர்வில், அவருக்கு முன்னால் வநரடியாக 
 ண்டியிட்டு என் குைிகால்  ீது அ ர்ந்வைன்.  ா ா விவரிக்க முடியாை அளவிற்கு 
அழகாக இருந்ைார், அவருறடய அன்பு எங்கள் ஆத் ெக்ைிறய உயர்த்ைியது, 

 கிழ்ச்ெிக்கு அப் ாற் ட்ட ஆனந்ை ான இனிற யால் எங்கள் இையங்கறள 
நிரப் ியது. 

ப ஹர்  ா ாவுடனான முந்றைய ைருைங்கறளப் வ ாலவவ, அைிக 
உறரயாடல் வைறவயில்றல என்று எங்களுக்குத் வைான்ைியது. நாங்கள் 
 ா ாவுடனும்,  ா ா எங்களுடனும்  ிகவும் ஆழ ான அன் ின்  ிறைப் ில் 

இறைந்ைிருந்வைாம்.  ா ா, அவரது எழுத்துப்  லறகயில் இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: "அன்பின் மூலொக, நீங்கள் என்னுகைய உண்கெயான 
ரூபத்கதக் காண்பீர்கள்." அந்ை வநரத்ைில் நாங்கள் அவறரப்  ார்த்ைறை விட 
அற்புை ான வழியில் கற் றனச் பெய்து  ார்க்க முடியவில்றல. 

நாங்கள் அங்கு அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில்,  னைில் எண்ைங்கள் 
அறலவ ாைின: "இது ஓர் அற்புை ான அனு வம். இந்ைத் ைருைத்ைின் நிறனவுச் 
ெின்ன ாக,  ா ா எங்களுக்கு ெில ெிைிய ப ாருட்கறளக் பகாடுத்ைால் அது 
எவ்வளவு ெிைப் ாக இருக்கும்?" உடவன,  ா ா றகறயத் ைட்டி, ொஞ்ெியிடம் ஒரு 
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வராஜா  லறர எடுத்துவரக் கூைி,  ின்னர்  ா ா ஒவ்பவாரு வராஜா இைறழ 

'நிகனவுச் சின்னொக கவத்திருக்குொறு' பகாடுத்ைார். 
 ா ா அவரது கால்கறள  டித்து அ ர்ந்து,  ின்னர் ஒரு  ாைத்றை 

உயர்த்ைியவ ாது அது ெில அங்குலங்கள் இறடபவளியில் என் முன்னால் 
இருந்ைது. அவருறடய கண்கறள உற்று வநாக்கிய வண்ைம், இங்வக 
கிைிஸ்துவின் புனிை ான  ாைம் என் றை உைர்ந்ை எனக்கு, புைிய ஏற் ாட்டின் 
காட்ெிகள்  னைில்  ளிச்பென பைன் ட்டன, குைிப் ாக வ த்ைனியின் வ ரி, 

இவயசுவின் கால்கறள விறல ைிப் ற்ை களிம் ால் அ ிவஷகம் பெய்து, 

அவருறடய ைறலமுடியால் துறடத்துக் பகாண்ட காட்ெிறய நான் குைிப் ாக 
நிறனவு கூர்ந்வைன். "கிைிஸ்துவின் புனிை ான  ாைத்றை முத்ை ிட எனக்கு 
எப்வ ாது வாய்ப்பு கிறடக்கும்?" என்று நிறனத்து,  ா ாவின் காலில் முத்ை ிடும் 
ஒரு தூண்டுைறல உைர்ந்வைன். அப்வ ாது நான் முன்னால் குனிந்து அன் ாக 
அவர் காலில் முத்ை ிட்வடன். ெில நி ிடங்கள் கழித்து,  ா ா என்றன அவரருகில் 
பநருங்கி அ ரச்பெய்து எனது ைறலறய றககளில் ஏந்ைி பநற்ைியில் 
முத்ை ிட்டார். 

டார்வின், ஜனீ் ஷா இருவரும் 1952 ஆம் வருடம் வறர ப ஹர் 
 ா ாறவ  ீண்டும் ெந்ைிக்கவில்றல, ஆனால் ஏைக்குறைய அந்ை இரு து 
ஆண்டுகளில் முழு நம் ிக்றகயுடன் இருந்து கடிைங்கள் வழியாகத் பைாடர் ில் 
இருந்ைனர். 

நியூயார்க் நகரில் மூன்று நாட்களுக்குப்  ிைகு, 1934, டிெம் ர் 14 அன்று, 

 ா ா முழு வைெத்றையும் கடந்து, வ ற்கு வநாக்கி ரயிலில் 
கலிஃவ ார்னியாவுக்குப்  யைம் பெய்ைார்.  ண்டலியில் ொஞ்ெி, காக்கா, ஆைி 
ெீனியர், ஜால் ாய் இவர்களுடன் எலிெப த், வநாரினா,  ின்டா, நைீன், ராவனா, 

நான்னி, ருவாவனா ஆகிவயாரும் இருந்ைனர். லாஸ் ஏஞ்ெல்ஸ் பெல்லும் 
மூன்ைறர நாள்  யைத்ைின்வ ாது, சிகாமகா (அங்வக, 'ொந்ைாஃவ  
கலிஃவ ார்னியா லி ிபடட்' ரயிலுக்கு  ாைினர்)  ற்றும் கன்ஸாஸ் நகரங்கள் 
வழியாகச் பென்ைனர்.  ா ா, வநரடியாக ஹாலிவுட் பென்று, ைிறரப் ட கறை 
வெனங்கறள  று ரிெீலறன பெய்து, கறை, கைா ாத்ைிரங்களின் வி ரங்கறளப் 
 ற்ைி விவாைிப் ைில் ைீவிர ாக ஈடு டத் ைிட்ட ிட்டிருந்ைார். 

 யைத்ைின் வ ாது, டிெம் ர் 17 ஆம் நாள் நண் கல், மெக்ஸிமகாவின் 
அல்புமகர்க் நகரில் அறர  ைி வநரம் ரயில் நிறுத்ைப் ட்டது.  ா ா ைனது 
உள்ளங்றகயில் 'இந்தியன்' என்று எழுைிக் காண் ித்ைார். அவர் ைிடீபரன 
ருவாவனாவுடன் ரயிலிலிருந்து இைங்கி வவக ாக நடந்ைார்;  ண்டலியும் 
அவர்கறளப்  ின்பைாடர்ந்ைனர்.  ா ா ரயில் நிறலயத்ைிலிருந்து இரண்டு 
கட்டிடங்கள் கடந்து ருவாவனாவுடன் றகவகார்த்துக் பகாண்டு நடந்ைார்.  ின்னர் 
அவர் ஒரு ெிைிய வைீியில் நுறழந்து, ைிடீபரன அங்குச் பெல்லா ல் ைிரும் ி 
வந்து, அறனத்து மூறல முடுக்குகளும் அைிந்ைவர் வ ாலத் பைாடர்ந்து நடந்ைார். 
ருவாவனாவுக்கு அவர்கள் ரயிறலத் ைவைவிடப் வ ாகிைார்கள் என்ை அச்ெம். 
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 ா ா பென்ைறடந்ை இடத்ைில் இரண்டு பூர்வகீ அமெரிக்க இந்தியர்கள் 
(அவநக ாக நவாவஜா என்று அறழக்கப் டு வர்) ஒரு மூறலயில் நிற் றைக் 
கவனித்ை  ா ா அங்வகவய நின்ைார். ஒருவர் ெிறு ெிறு அைி ைி ப ாருட்கறள 
விற்றுக்பகாண்டிருந்ைார்,  ா ா அவறர பநருங்கியதும் அங்கிருந்து நடந்து 
பென்ைார்.  ற்ை இந்ைியர், உயர ான, ப ரிய உருவம், ைறலயில் ஒரு ெிவப்பு 
றகக்குட்றடறயக் கட்டியிருந்ைார். அவரும்  ா ாவும் ஒருவறரபயாருவர் 
எைிர்பகாண்டனர்; கண்கள் ெந்ைித்ைன, ஆனால் வார்த்றைகள் எதுவும் 
 ரி ாைவில்றல.  ின்னர்  ா ா விறரவாக ரயில் நிறலயத்ைிற்குத் ைிரும் ி 
நடந்து பென்று ரயிலில் ஏைினார். 

ரயிலில் ஏைியதும், ருவாவனா இந்ைச் ெம் வத்றை  ற்ைவர்களுக்கு 
விவரித்ைார்,  ா ா இந்ைியர்  ற்ைிக் கருத்துத் பைரிவிக்றகயில், "அவர் எனது 
முகவர்களில் ஒருவர்; அமெரிக்காவின் மநரடி முகவர்."  ா ா  ின்னர் அவர் 
நான்காவது ஆன்ெீக தளத்தின் முகவர் என்று விளக்கினார் - நுட்பொன 
சூட்சுெ ( ிராை) சக்திககளக் மகாண்ை, மொத்த உலகில் நால்வரில் ஒருவர். 

டிெம் ர் 18 ஆம் நாள் காறலயில் ரயில் கலிஃமபார்னியா நகரின் 
பாஸடீனா ரயில் நிறலயத்துக்கு வந்ைது. ஜனீ்,  ால்கம் ஸ்க்வலாஸ் இருவரும் 
ரயில் நிறலயத்ைில்  ா ாறவயும், அவரது குழுவினறரயும் வரவவற்ைனர். 
அவர்கள் லாஸ் ஏஞ்ெல்ெில் 1840, கா ிவனா  ால்ப வராவில் ஒரு வாடறக 
வடீ்டிற்குச் பென்ைனர், அங்கு  ா ா மூன்று வாரங்கள் ைங்கியிருந்ைார். 

அங்குச் பென்ைதும்,  ா ா அறனவறரயும் எச்ெரித்ைார், "உணவுக்குத் 
மதகவயானகத விை அதிகொகச் மசலவிைக்கூைாது, எனமவ அதற்குத் 
தகுந்தாற்மபால் ஏற்பாடு மசய்யுங்கள்." உைவகங்களில் ொப் ிடுவறை விட, 

அவர்கள் ஒரு ப ண் ைிறய ெற யல் பெய்வைற்காக நிய ித்ைனர், ருவாவனா 
ப ாருட்கறள நிர்வகிக்கும் ப ாறுப்ற  ஏற்றுக்பகாண்டார்.  ா ா ஒவ்பவாரு 
நாளும்  ெறலக் கீறரறய விரும் ினார், ருவாவனா அறைச் ெற ப் ைற்கு முன்பு 

அவவர சுத்ைம் பெய்ைார். 
இரண்டறர ஆண்டுகளுக்குப்  ின்னர்,  ா ா ஹாலிவுட்டுக்குத் ைிரும் ி 

வந்துள்ளார்; ஆனால் இப்வ ாறைய வருறக ஒரு முழுற யான ரகெிய ாக 
றவக்கப் ட்டது. அவர் ைங்கும் இடத்றைப்  ற்ைிய வி ரங்கள் பெய்ைித்ைாள்களில் 
பவளியிடப் டவில்றல, ஏபனனில் இது அவறரச் ெந்ைிக்க விரும்பும்  லறரத் 
தூண்டிவிட வாய்ப் ாக இருக்கும்; இைனால் அவருறடய ைிறரப் டம் பைாடர் ான 
 ைிகள் ைறட டும்.  ா ா ைங்கியிருந்ைவ ாது, வநாரினா, எலிெப த், 

வால்ப ால்லர்,  ற்பைாரு எழுத்ைாளர் வில்லியம் ஏ. டிவரக்,  ாஸ்கல், அவரது 
நண் ர் றஹ ன் எஸ். கிராஃப்ட், ஒரு பைாடர் எழுத்ைாளர், ஆகிவயாருடன் 
ைிறரப் டங்கறளப்  ற்ைி விவாைிக்க ைினெரி ெந்ைிப்புகள் நிகழ்ந்ைன. 

பகைப்பின் அடிப்பகை, ெறுபிைவி, ஆன்ெீக தளங்கள், இகை உணர்வு 
ஆகியவற்ைின் உட்ப ாருறள  ா ா விரிவாக விளக்கியது, புதுற யாக இருந்ைது 
 ட்டு ல்லா ல், எல்லாவற்றையும்  ா ா விரும் ிய வழியில் ெித்ைரிப் து 
அவர்களுக்குக் கடின ாகத் வைான்ைியது. 
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ப ஹர்  ா ா, டிமரக், கிராஃப்ட் இருவறரயும் விரும் ினார், கிராஃப்ட் 
'வநர்ற யும், நாையமும்  ிக்கவர்' என்று கருத்துத் பைரிவித்ைார். ஆரம் த்ைில், 

கிராஃப்ட்  ா ாறவச் ெந்வைக கண்களால்  ார்த்ைாலும் அவர்களது முைல் 
ெந்ைிப் ிவலவய அவர் அைிர்ந்துவ ானார்.  ின்னர்  ாஸ்கலுக்கு இவ்வாறு 
விவரித்ைார், "அந்ை  னிைரிட ிருந்து ஒரு  ாப ரும் ெக்ைி பவளிப் ட்டது!" 
 ா ாவிடம் 'முடியாது' என்று பொல்வது ொத்ைிய ற்ைது என் றைக் கண்டைிந்ை 
கிராஃப்ட், ஒரு ைிறரக்கறை எழுதுவைில் ஒத்துறழக்க ஒப்புக்பகாண்டார். இரண்டு 
ைனித்ைனி ைிறரப் டக் கறைகள் இருந்ைன: ஒன்று வால்ப ால்லர் எழுைியது, 

'திஸ் மென் மைவிட்';  ற்பைான்று கிராஃப்ட்  ற்றும் அவரது வைாழர்களால் 

எழுைப் ட்ட, 'மஹௌ இட் ஆல் மஹப்பன்ட்'. ஆன் ீக ைளங்கள்  ற்றும் இறை 
உைர்வு  ற்ைிய கருத்து, ைற்வ ாறைக்கு நிராகரிக்கப் ட்டது. 

இந்ைத் ைிறரப் ட  ைியின் காரை ாக, வஜாெப் வான் ஸ்படர்ன்ப ர்க் 
உட் ட  ல்வவறு ஸ்டுடிவயாக்கறளச் வெர்ந்ை  ல ைிறரப் ட நிர்வாகிகள், 

இயக்குநர்கள், ையாரிப் ாளர்கள்  ற்றும் வ லாளர்கறள  ா ா ெந்ைித்ைார். 
உலகப்ப ாருட்கள் ொர்ந்ை அம்ெத்றை ஆன் ீக கருப்ப ாருளுடன் கலந்து 
ஊடுருவச் பெய்வது வ ான்ை பைளிவான, சுவாரஸ்ய ான விளக்கக்காட்ெிகள், 
ொைாரை  க்கறள பவகுவாக ஈர்க்கும். ெம் ந்ைப் ட்ட  ல்வவறு ந ர்கள் பைாழில் 
 ற்றும் வியா ார வநாக்கத்ைில் ப ஹர்  ா ாவுடன் கண்டிப் ான 
நி ந்ைறனகறள முன்றவக்க நிறனத்ைாலும், அவர்கள் அறனவரும்  ா ாவின் 
பைய்வகீ ஆளுற   ற்றும் ஆன் ீக ஒளியால் ஆழ ாக ஈர்க்கப் ட்டனர். 
அவர்கள்  ா ாறவ, ைங்கள் இல்லங்களுக்கு விஜயம் பெய்யு ாறு அறழத்ைனர்; 

அவர், ஒரு ெிலர் இல்லங்களுக்குச் பெல்ல விருப் ம் பைரிவித்ைார். 
 ப ஹர்  ா ா  ார வுண்ட், யுனிவர்ெல் (1935, ஜனவரி 3)  றுநாள் ஃ ாக்ஸ் 
 ற்றும் வார்னர்  ிரைர்ஸ் ஸ்டுடிவயாக்கறளயும்  ா ா  ார்றவயிட்டார், அங்கு 
அவர்  ிபரஞ்சு  ாடகர் ொரிஸ் மசவாலியர் உட் ட  ல  ிர ல ானவர்கறளச் 
ெந்ைித்ைார்; வ லும் நடிறக ஆலிஸ் மபயுடன் புறகப் டம் எடுக்கப் ட்டது. 
ஃ ாக்ஸ் ஸ்டுடிவயாவில், ஓக்லவஹா ா நறகச்சுறவயாளர் வில் மராெர்ஸ் 
 ா ாவுடன் காந்ைி  ற்றும் கிழக்கத்ைிய ைத்துவத்றைப்  ற்ைிச் ெில நி ிடங்கள் 
உறரயாடினார்; அவர் இந்ைியாவுக்குச் பெல்லும் வவறளயில்  ா ாறவச் 
ெந்ைிப் ைாகக் கூைினார்.  ா ா ஹாலிவுட்டில்  ல ைிறரப் டங்கறளப்  ார்த்ைார், 

அவற்ைில் ஒன்று, றவன் ஸ்ட்ரீட்டிற்கு அருகில் ஹாலிவுட்  வுல்வர்டில் உள்ள 
 ான்வடஜஸ் ைிவயட்டரில் 'இ ிட்வடஷன் ஆஃப் றலஃப்' என்ைத் ைிறரப் டம். 

 ால்கம், ஜனீ் இருவரும் ப ஹர்  ா ா, அவர்களுடன் இல்லாை 
வவறளயில் கடின ான காலங்கறளக் கடந்து, நிைி பநருக்கடிகறளச் ெந்ைிக்கும் 
சூழ்நிறல உருவானது. 'இந்த மநரங்கள் அவர்களின் துன்பங்ககளத் தாங்கும் 
சக்திகயச் மசாதிப்பதற்கும், அதன் திைகன வளர்ப்பதற்கும் என்மை 
உள்ளனவா?' என்று ஜனீ்  ா ாவிடம் வகட்டவ ாது அவர், "ஆொம், நீங்கள் 
ஏொற்ைம், விெர்சனம், குற்ைச்சாட்டு மபான்ை எதிர்ெகை சக்திககள, பரிபூரண 
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அகெதி ெற்றும் உள்ளளவிலான செநிகலயுைன் எதிர்மகாள்ள முடியும். 
மெலும் நீங்கள் எல்லா மநரத்திலும் கைவுளின் விருப்பத்திற்கு அடிபணிய 
மவண்டும்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 

வ ற்கத்ைிய நாட்டில் இது  ா ாவின் முைல் கிைிஸ்து ஸ். 
ஹாலிவுட்டில் இருந்ைவ ாது, இங்கிலாந்ைில் வாழும் வில், வ ரி வ க்பகட் 
இருவருக்கும் எழுைிய  ின்வரும் கடிைத்ைில், ைிறரப் டத் ைிட்டத்ைிற்காக நிைி 
ைிரட்டுவைில் ஏற் ட்ட ஏ ாற்ைங்கள், இடர் ாடுகறள  ா ா சுருக்க ாகக் 
கூைினார்: 

நியூயார்க் நகரில் இரண்டு நாட்கள்  ட்டுவ  ைங்கிய  ின்னர், நான் இங்கு 
வந்துள்வளன். வகாஷ ிட்டு பகாந்ைளிக்கும் கடல்களில் ஏழு நாட்கள், நியூயார்க் 
நகரின்  ர ரப் ான வநரம்,  ீண்டும் அப ரிக்க கண்டம் முழுவதும் நான்கு 
நாட்கள் ஒரு நீண்ட ரயில்  யைம், ைிறரப் டம்  ற்றும் வ ாது ான நிைிநிறல 
குைித்ைச் ெிந்ைறனகள் அறனத்றையும்  னைில் ைாங்கி, இங்கு கால் றவத்ை 
வநரத்ைிலிருந்வை இறடவிடாை ெந்ைிப்புகள், வநரடி வ ட்டிகளால் அறனவரும் 
வொர்ந்து வ ாய் இருக்கிவைாம். எல்லாவற்ைிற்கும் வ லாக, இதுவ ான்ை 
ைிறரப் ட ையாரிப் ிற்குத் வைறவயான நிைி ஆைரறவப் ப றும் எந்ை 
நம் ிக்றகயும் இல்றல; இறை ஒவ்பவாரு பைாழிலைி ரும் ப ரும் ஆ த்றை 
உள்ளடக்கிய ப ரிய முயற்ெியாகப்  ார்க்கிைார். 

ஆகவவ, இந்ைக் கறைறய விறலக்கு வாங்கும் ஒரு ையாரிப் ாளறரக் 
கண்டு பகாள்ளும் முயற்ெிகள் வ ற்பகாள்ளப் டுகின்ைன, இைனால், ஏற்கனவவ 
இைில் முைலீடு பெய்ைவர்கள் ைங்கள்  ைத்றை ைிரும் ப் ப ைலாம். ஒரு 
ைனிப் ட்ட ையாரிப் ாளர் கறைறய வாங்கினால், நிச்ெய ாக நான் இங்கு ைங்க 
வவண்டிய வைறவ இராது. ஆகவவ, நான் இங்கு இருக்கும் வவறளயில் அப் டி 
ஒரு ையாரிப் ாளர் கிறடக்காவிடில்,  ிரிய ான வநாரினா, எலிெப த் 
இருவரிடமும் இந்ைத் ைிறரக்கறை வெனத்றை ஒப் றடப்வ ன்; அவர்கள் 
சூழ்நிறலகளுக்குத் ைகுந்ைாற் வ ால் அறை விற்கவவா அல்லது ையாரிக்கவவா 
அைிவுறுத்ைத் ைிட்ட ிட்டுள்வளன். நான் காலவறரயின்ைி இங்கு இருக்க 
முடியாது.  ண்டலி  ற்றும் இந்ைியாவிலுள்ள இைர விவகாரங்கறளயும் நான் 
 ார்க்க வவண்டும்; எந்ை ஏற் ாடும் பெய்யப் டாவிட்டால், ஜனவரி முைல் 
வாரத்ைிற்குள் நான் இங்கிருந்து புைப் ட உள்வளன். 

அவர்கள் இன்னும்  ிகச் ெிைப் ாக முயற்ெி பெய்கிைார்கள் - குைிப் ாக 
வநாரினா, எலிெப த், நான்னி - ைிறரப் ட உலகில் உள்ள  ல முக்கிய ான 
ந ர்கள், வநரடி ெந்ைிப்புக்காக அறழத்து வரப் டுகிைார்கள் - உண்ற யில் 
நல்லவர்கள், உைவ விருப்  ிக்கவர்கள், ஆனால் ஏவைா ஒரு காரைத்ைால் 
அவர்களால் முடியவில்றல. சுருக்க ாகச் பொன்னால், அவர்கள் அறனவரும் 
ைங்களால் இயன்ைவறர முயற்ெி பெய்ைார்கள், இன்னும் முடிந்ை எறையும் 
பெய்யா லு ில்றல, அவர்கள் என்னிடம் அறழத்து வந்ைவர்கறள நான் 
அைிவவன், வ லும் இந்ைத் ைிறரப்  டம் ையாரிப் ைற்கான எனது 



224 
 

வயாெறனறயயும், ப ாருறளயும் ஒவ்பவாருவருக்கும் விளக்கிவனன், அவர்கள் 
அறனவரும்  ன ார விரும் ி, இது வ ான்ை ஓர் அற்புை ான ைிட்டத்றை 
ஏற்றுக்பகாண்டு  ாராட்டினாலும், இந்ை அளவிலான ப ரிய ைிட்டத்ைிற்குத் 
வைறவயான நிைி உைவிறயச் பெய்ய, யாரும் முன்வர முடியாை நிறல. ஆனால் 
நான் இங்கு இருப் து வறர எனது முயற்ெிறயத் பைாடருவவன்; எந்ைச் 
ெிர த்றையும்  ாரா ல் என்னிடம் வரும் அறனவருக்கும், அறனத்றையும் 
விளக்குவவன். ஆனால் எைிர் வரும் 8 அல்லது 9 ஆம் நாள் வறர, ைனிப் ட்ட 
ைிறரப் டம் ையாரிப்புக்கான எந்ை ஒரு ொைக ான ஏற் ாடும் நிகழாவிடில், நான் 
இங்கிருந்து வான்கூவர் புைப் டுகிவைன்...  ின்னர் நான் ஏற்கனவவ கூைியைற்கு 
இைங்க, ஒரு வருடம் இ ய றலக்குச் பெல்ல இருக்கிவைன். எைிர்வரும் 
என்னுறடய  ிகப் ப ரிய  ைியில், எனது அன் ான அறனவரும் அவரவர் 
ைிைனுக்கு ஏற்ைார் வ ாலப்  ங்வகற்க வவண்டும்.    

 என் அன் ர்கவள, உங்கறளப் வ ாலவவ என்றன வநெிக்கும்  லர், 

இவ்வளவு காலம்  ிரிந்து இருப் து எவ்வளவு கடினம் என் து எனக்குத் பைரியும், 

ஆனால்  ிரிய ான நீங்கள், நான் எப்வ ாதும் உங்களுடன் இருப்வ ன் என்ை 
உறுைியான நம் ிக்றகயுடன் இருக்கலாம். நான் எப் டி அறனத்றையும் பெய்யப் 
வ ாகிவைன் என் றை நீங்கள் உைர முயற்ெித்ைால், அந்ைப்  ைிக்காக என் 
 ிரிய ான நீங்கள் முழு விருப் த்துடன், அறனத்ைிலும்  ங்வகற்க வருவரீ்கள் 
என் றை நான் கூை வவண்டிய அவெியம் இல்றல. நீங்கள் என்றன எவ்வளவு 
ஆழ ாக வநெிக்கிைரீ்கள் என் து எனக்குத் பைரியும், அறை நான் பொல்ல 
வவண்டியதும் இல்றல. வ ற்கத்ைிய நாட்டில் இது எனது முைல் கிைிஸ்து ஸ், 
நீங்கள் அறனவரும் இங்கு என்னுடன் இருந்ைிருக்க வவண்டும் என்று நான் 
விரும்புகிவைன். நான் உங்கறளப்  ிரிந்து இருந்ைாலும், உங்களுடன் இருக்கிவைன், 

எப்வ ாதும் உங்களுடன் இருப்வ ன். 

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஹாலிவுட்டில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ை 
ஸாம் மகாஹன், லாஸ் ஏஞ்ெல்ஸ்  ற்றும் ொன் ஃ ிரான்ெிஸ்வகா இறடவய 
ஓசியாமனா நகருக்கு அருகிலுள்ள பைாறலதூர உயர்  ைற்குன்றுகளின் 
 ாைிவழியில் வெித்து வந்ைார். ப ஹர்  ா ா 1932 ஆம் ஆண்டில் 
 ைற்குன்றுகளில் கவின் ஆர்தரின் சமூகத்கதயும், பாபாவுக்காகக் 
கட்ைப்பட்ை ஒரு சிைப்பு அகைகயயும்  ார்றவயிட இருந்ைார். ஆனால் அந்ைப் 
 யைத்ைிட்டம் ஒருவ ாதும் நிறைவவைவில்றல. 1934 விஜயத்ைின் வ ாது 
 ா ாறவ  ீண்டும் ெந்ைித்ை ொம், அவறரயும் அவரது ஊர் ெகவாெிகறளயும் 
ெந்ைிக்கு ாறு  ா ாறவ அறழத்ைார் - இன்னும் ெில ஆன்ெீகத்தில் நாட்ைம் 
ெிக்க, மநர்கெயான நபர்கள், உலகப் மபாருள் உகைகெககள அகைவகத 
விை உயர்ந்த ஒன்கைத் மதடுவதற்காக, உலககக் ககவிட்ைவர்கள்  ற்றும் 
 ைற்குன்றுகள்  த்ைியில் அழிவிலிருந்து  ீட்கப் ட்ட  ரக்கட்றடகளின் 
உைவியுடன்  ிக எளிற யான,  ழம் ாைியில் உருவாக்கிய ைனித்ைனி 
அறைகளில் வாழ்ந்ைனர்.  ா ா விறரவில் வருறக ைருவைாகவும்,  ைிபனட்டு 
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வ றர அறழத்து வருவைாகவும் கூைினார். ொம் வகாஹனின் ெிைிய அறை 
அறனவருக்கும் வ ாது ானைாக இல்றல, ஆனால் அைிர்ஷ்டவெ ாக நகரத்ைிற்கு 
பவளிவய இருந்ை கவின் ஆர்ைரின் அறையில், 'வ ாய் ப ல்' என்ைறழக்கப் ட்ட 
 ல அறைகளின் கூட்டற ப் ில், ஒன்ைறர ற ல் பைாறலவில், 

ைங்கு ிடங்கறள ஏற் ாடு பெய்ய முடிந்ைது. 
டிெம் ர் 26 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, எலிெப த், வநாரினா, ருவாவனா, 

நைீன்  ற்றும்  லருடன் மூன்று கார்களில் நான்கு  ைிவநர  யைம் பெய்து 
ஓெியாவனா நகருக்குச் பென்ைனர். ைாக்ைர் ருைால்ப் ைபிள்யூ மகர்பர் என்ை 
 ருத்துவர் ைனது குடும் த்துடன் ஓெியாவனாவில் வெித்து வந்ைார்.  ா ா 
முைலில் அவறரச் ெந்ைித்து,  ின்னர்  ைற்குன்றுகளுக்குச் பென்ைார்.  ா ாவும் 
ஆண்  ண்டலியும் கவின் அறைறய ஆக்கிர ித்ைனர்,  ற்ைவர்கள் அருகிலுள்ள 
 ிை அறைகளில் ைங்கினர். இரவில் குளிர் அைிக ாக இருந்ைது, ஆனால் அங்கு 
வாழ்ந்ை ொதுறவப்வ ாலத் வைாற்ைம் பகாண்ட ஒரு குடி கன் (ொர்ஜ் பிமளஸ்), 
ஒரு ொல்றவறயச் வ ார்த்ைிக் பகாண்டு, தூங்கும்வ ாது பெய்ைித்ைாள்களாலான 
வ ார்றவயால் ைன்றன மூடிக்பகாண்டார். 

 ா ாவும்  ண்டலியும் ைங்கள் அறையில் பநருப்பு வளர்க்க வழி 
இல்லா ல், குளிரில் ஒரு ெிர  ான இரறவக் கழிக்கவவண்டியைாயிற்று. (மூடிய 
அறையில் நச்சுப் புறககள் வெரா ல் இருக்க,  ண்பைண்பைய் விளக்குகறள 
நீண்ட வநரம் எரியவிட வவண்டாம் என்றும் அவர்களிடம் கூைப் ட்டது.) 

அங்கு வாழும்  க்களுக்கு, ப ஹர்  ா ா அன்று வநரடி வ ட்டிகறள 
வழங்கினார். அவர்களில்  ா ாவுக்காகக் கட்டப் ட்ட குடிலில் ைங்கியிருந்ை 
ெரியன் மதார்ப்  ற்றும் உயர் உைர்வு நிறலறய அறடவைில் ஆர்வம் காட்டிய 
கவிஞரும் க ாலிஸ்டு ான ( ழங்கால யூை ைத்துவங்கறள  ின் ற்று வர்கள்) 
ஹூமகா ஸீலிக் ஆகிவயார் அடங்குவர். காெம், மகாபம், மபராகச 
ஆகியவற்ைின் ெில அம்ெங்கறள  ா ா விளக்கினார், குழப்  றடந்ை ஸீலிக் 
 ா ாவிடம் பைளிவாக விளக்கு ாறு வவண்டினார். 

இைற்கிறடயில், ைனிப் ட்ட முறையில், ஆைி ெீனியரின் வகள்விக்குப் 
 ைிலளித்ை  ா ா, "இந்ைியா,  ிரிட்டனால் ஆளப் டுவைன் மூலம், உண்ற யில் 
ெிைப் ான நிறலயில் உள்ளது. அைற்கு ( ிராந்ைிய  குைிகறள) உறடற கறள 
இழக்கும்  யம் இல்றல. இந்ைியாவில்  ல  ிரிவுகள் உள்ளைால் குைிப் ாக இந்து, 

முஹ ைியன் ஒற்றுற றய அறடய முடியாது. எனவவ இந்ைியாவுக்கு, 
சுயராஜ்யம் என் து ஆன் ீக முன்வனற்ைத்ைிற்கு அைிக அளவிலான வாய்ப்ற  
அளிக்காது. ெீனா சுைந்ைிர நாடு, ஆனால் ப ருங் குழப் த்ைில் உள்ளது. ப ாருள் 
ரீைியாகப்  ார்த்ைால், இந்ைியாவும் சுைந்ைிரத்ைால்  யனறடய வாய்ப் ில்றல" 
என்ைார்.        

 அன்று  ைியம், அறனவரும்  ா ாவுடன் கடற்கறரக்குச் பென்ைனர். 
அண்ற யில் ப ய்ை கன றழ  ற்றும் நீண்ட அறலகள் காரை ாக, கார் 
 ைலில் ெிக்கிக்பகாண்டது. ஸாந்தா பார்பரா வழியாக ஹாலிவுட்டிற்கு 
ைிரும்புவைற்காக,  ா ாவும் குழுவும்  ிற் கல் 3.30  ைிக்குப் புைப் ட்டனர். 
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ொம் வகாஹன்  ின்னர் இவ்வாறு எழுைினார், " ா ா 
( ைற்குன்றுகளில்)  ல பைாடர்புகறள ஏற் டுத்ைினார்; அவர் வழக்க ாகச் 
பெய்வது வ ாலவவ,  க்களிறடவய இறை ஆர்வத்றைத் தூண்டிவிட்டார்!" 

ஒரு கட்டத்ைில், வநாரினா  றழய வைாழி ஒருவறரத் பைாறலவ ெியில் 
பைாடர்பு பகாண்டார், ைிறரக்கறை எழுத்ைாளர் மெர்சிடிஸ் டி அமகாஸ்ைா, 42, 

அந்ை ஊரில் அவர் ெந்ைிக்க வவண்டிய ஒருவர் இருப் ைாக அவரிடம் கூைினார். 
ப ர்ெிடிஸ், ெ ீ த்ைில் கடும்  ன உறளச்ெலுக்கு ஆளானார், யாறரயும் ெந்ைிக்க 

விரும் ம் இல்லா ல் ைனிற றய நாடினார். ஆனால் இந்ை ' னிைறரச் 
ெந்ைித்ைைற்காக வருந்ை  ாட்டீர்கள்' என்று வநாரினா வலியுறுத்ைினார். 

"அது யார்?" ப ர்ெிடிஸ் விொரித்ைார். 
வநாரினா, யார் என்று பொல்வைாக இல்றல. "இது உங்களுக்கு 

ஆச்ெரிய ாக இருக்க வவண்டும் என்று நான் விரும்புகிவைன்," என்று விளக்கினார். 
இறுைியாக, வநாரினா ைனது வைாழிறய வரும் டி வற்புறுத்ைினார். 1934, 

டிெம் ர் 31 அன்று, ப ர்ெிடிஸ் வந்ைவ ாது வநாரினா வாெலில் காத்ைிருந்ைார். 
அவரது இளம் வயைில், ப ர்ெிடிஸ் இவயசு, வ ரி  ாக்டலீன், வஜான் ஆஃப் ஆர்க் 
 ற்றும்  ிை கிைிஸ்ைவ புனிைர்களுக்கு உைர்ச்ெி ிக்க கடிைங்கறள 
எழுைியிருந்ைார்.  ா ாறவப்  ார்த்ைதும், அவரிட ிருந்து  கிழ்ச்ெியூட்டும், 

 ிை ான அன் ின் ைாக்கம் பவளிப் டுவறை உைர்ந்ைார். அவர் விறரந்து 
 ா ாவின் அரவறைப் ில் வந்து, "நீங்கள் யார்?" என வினவினார். 

"நான் நீங்கமள" என்று  ா ா றெறகயால்  ைிலளித்ைார்.  ின்னர் 
ைிடீபரன எழுத்துப் லறகயில் "நீங்கள் மபாய் உங்கள் ரிவால்வகர எடுத்து 
வாருங்கள்" என்ைார். அவரது காரில் கவத்திருந்த துப்பாக்கிகயப் பற்ைி, 
இதுவகர யாரிைமும் மசால்லாததால் மெர்சிடிஸ் ஆச்சரியப்பட்ைார். அவர் 
காரிலிருந்த துப்பாக்கிகய எடுத்துவந்து, அகத, பாபாவிைம் மகாடுத்தார். 
அவர் அதிலிருந்த மதாட்ைாக்ககள ஒவ்மவான்ைாக மவளிமய எடுத்தப் 

பின்னர் துப்பாக்கிகய அவரிைம் ஒப்பகைத்தார். 
 ா ா அவறர ஆறுைல் டுத்ைி, "தற்மகாகல எதற்கும் ஒரு தீர்வு அல்ல. 

இது ெீண்டும் ெீண்டும் அமத பகழய பிரச்சிகனகளுைன் ெறுபிைவிகய 
எடுக்கச் மசய்கிைது. இதற்கு ஒமர தீர்வு, இகை உணர்கவ அகைவது 
ஒன்றுதான் - அதாவது எல்லாவற்ைிலும் இகைவகனப் பார்ப்பது. அப்மபாது 
எல்லாம் எளிதாகிவிடும். இகத நீங்கள் இனிமெல் உங்களுைன் 
கவத்துக்மகாள்ள ொட்டீர்கள் என்று எனக்கு உறுதி கூறுங்கள். தற்மகாகலப் 
பற்ைி ெீண்டும் நிகனக்க மவண்ைாம்" என்று  ா ா கூைி முடித்ைார். 

 ா ாவின் இரக்கத்ைன்ற றய உைர்ந்ை ப ர்ெிடிஸ் உறுைியளித்ைார். 
 ின்னர் அவர்  ா ாவிடம் அவரது நண் ரான ைிறரப் ட நடிறக கிமரட்ைா 
கார்மபாறவப்  ற்ைிக் கூைினார், அவறர  ிகவும் வநெிப் ைாகத் பைரிவித்ைார். 

 ா ா இது குைித்துக் கருத்துத் பைரிவிக்றகயில், "நீங்கள் இருவரும் 
இத்தாலியில் கைந்தகால வாழ்க்ககயில் கணவன்-ெகனவியாக 
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வாழ்ந்தரீ்கள். அதனால்தான் உங்களிகைமய இத்தககய ஈடுபாடு 
நிலவுகிைது" என்ைார். 

"கிபரட்டா என்றன முைன்முைலில் ெந்ைித்ைவ ாது, 'ஓ, நான் 
உன்றனத்ைான் வைடிக்பகாண்டிருக்கிவைன்' என்று பொன்னைன் அர்த்ைம் இப்வ ாது 
புலப் டுகிைது" என்று ப ர்ெிடிஸ் கூைினார்,  ா ா வ லும் கூறுறகயில், "அவர் 
முந்கதய வாழ்க்ககயில் ஒரு மயாகியாக இருந்து, திடீமரன இைந்தார். இந்த 
வாழ்க்ககயிலும் அவருக்கு ெகைந்திருக்கும் பல மயாக சக்திகள் உள்ளன, 

ஆனால் ஆன்ெீக உயர்வுநிகல எதுவும் இல்கல. அவர் ெகிழ்ச்சியாக 
இருக்கும் அமத மநரத்தில் துன்பமும் அனுபவிக்கிைார். அத்தககய 
மவதகனயில் இருந்து ஒரு நாள் தற்மகாகலச் மசய்து மகாள்ளவும் 
துணிவார். அவருக்கு என் மதாைர்பு மதகவ. அவர் என்கனச் சந்திப்பதானால், 

இந்தச் சூழ்நிகல அகனத்தும் ொறும்" என்று விளக்கினார். 
ப ர்ெிடிஸ் ப ஹர்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைைில்  ிக்க  கிழ்ச்ெியாக 

இருந்ைார், அவருக்கு ஒரு ஃவ ாவனாகிராற  (பரக்கார்ட்  ிவளயர்) அன்பு  ரிொக 
வழங்கினார். அவர் அறைறய விட்டு பவளிவய வந்ைதும்,  ா ா, புத்ைாண்டு 
 ரிொக ஆைி ெீனியறர அனுப் ி ஒரு ககக்குட்கைகய வழங்கி, அகத 
ஒருமபாதும் மவறு எவருக்கும் மகாடுக்க மவண்ைாம் என அைிவுறுத்ைினார். 
ப ர்ெிடிஸ் தூங்கும் வவறளயில் அறைத் ைறலயறைக்குக் கீவழ றவத்துக் 
பகாள்ளப் வ ாவைாகத் பைரிவித்ைார்; ஆனால்  ா ா ஏன் அறை வவறு எவருக்கும் 
பகாடுப் ைாக நிறனத்ைார் என்று வயாெறனச் பெய்ைார். அவர்  றுநாள் 
வநாரினாவுடன் பைாறலவ ெியில் பைாடர்புபகாண்டு அவை வகள்விறயக் 
வகட்டவ ாது, நீங்கள் அறை, கிபரட்டா கார்வ ாவிடம் பகாடுக்க ஆறெப் டலாம் 
என் ைால்ைான் இந்ை அைிவுறுத்ைறல  ா ா வழங்கியைாக  ைிலளித்ைார். 

ப ர்ெிடிஸ் ஒருமுறை  ா ாறவ அவரது வடீ்டில் வைநீர் விருந்துக்காக 
அறழத்ைார்.  ா ா வவறு  ல அறழப்புகறள  றுத்துவிட்டாலும், இறை ஏற்றுக் 
பகாண்டார். அறனவரும் ப ர்ெிடிெின் அழகான வடீ்டிற்குச் (ஜனவரி 6 அன்று) 
பென்ைவ ாது,  ா ா உள்வள நுறழந்தும், வநராக வ ல்  ாடிக்குச் பென்று 
வடீ்டிலுள்ள ஒவ்பவாரு  றைறவயும் அல ாரிறயயும் ைிைந்து  ார்த்து, 

இறுைியில் ெற யலறைக்கு வந்ைார். அவ்வவறளயில் அங்கிருந்ை ெற யல்கார 
ப ண் ைி ைனது வவறலயில் ெிைப் ாக இருந்ைாலும், எரிச்ெலூட்டும் 
 னநிறலயில் இருந்ைார். புன்னறகயுடன் ஒளிரும்  ா ா, அந்ைச் ெற யல்கார 
ப ண் ைிறய, வைாளில் ப துவாகத் ைட்டிக் பகாடுத்து,  ின்னர் வைனரீுக்காக 
அ ர்ந்ைார். 

 ா ா புைப் டத் ையாரான வவறளயில், ப ர்ெிடிஸ் நண் ர்களுடன் 
வடீ்டின் ைாழ்வாரத்ைில் நின்றுபகாண்டிருந்ைார். ெற யல்கார ப ண் ைி, கைவு 
ைிறர வழியாக எட்டிப்  ார்த்ைதும்,  ா ா ைிடீபரன  ீண்டும்  டிகளில் ஏைி, 
அவரிடம் றகறய அறெத்து விறடப ற்று காரில் ஏைினார்.  

ைிரும் ி வரும் வழியில், கிபரட்டா கார்வ ாவின் வடீ்றட மூன்று முறை 
சுற்ைிவர  ா ா டிறரவருக்கு உத்ைரவிட்டார். 
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ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு, ப ர்ெிடிஸ்  ல வாரங்களுக்காக பவளிவய 
பென்றுவிட்டார்; அவர் ைிரும் ி வந்ைவ ாது, அந்ைச் ெற யல்கார ப ண் ைி 
எைிர் ாராை விைத்ைில் அற ைியாகவும், அடக்க ாகவும் ஓர் ஆட்டுக்குட்டியின் 

ொந்ை ான குைத்துடன், வைவதூைர் வ ால  ாைியிருப் றைக் கண்டார். இைனால் 
குழப்  றடந்ை ப ர்ெிடிஸ் இறுைியாக இந்ை  ாற்ைத்ைிற்கான காரைத்றை 
வினவியவ ாது, அந்ைப் ப ண் ைி இவ்வாறு விளக்கினார், "நீங்கள் நம்  
 ாட்டீர்கள் என்று எனக்குத் பைரியும், ஆனால் நீங்கள் பவளிவய 
பென்ைிருந்ைவ ாது, ஓர் இரவில் என் அறை, பவளிச்ெத்ைால் நிரம் ியிருந்ைறைக் 
கண்டு நான் இரபவல்லாம் விழித்ைிருந்வைன். அன்று வைநீருக்காக வந்ை 
குருநாைர் என் அறைக்குள் நுறழந்ைார். நான்  டுக்றகயிலிருந்து எழுந்து 
அவறரத் பைாட்வடன்; ெத்ைிய ாகக் கூறுகிவைன், நான் அவருறடய அங்கிறய 
என் றககளில் உைர்ந்வைன். ெில காரைங்களால் என்னால் அறை விளக்க 
முடியவில்றல,  ின்னர் எனக்கு வகா ம், பவறுப்பு என் வை வரவில்றல." 

கார்ல் வால்ப ால்லர் ஒரு ைிறரப் டக் காட்ெியில், கைவன் -  றனவி 
இருவரும் ஒவர வநரத்ைில் இறை நிறலறய அறடவைாகச் ெித்ைரித்ைிருந்ைார். 
1935, ஜனவரி 1 ஆம் நாள், இது ஒருவ ாதும் நடக்காது என்று ப ஹர்  ா ா 
சுட்டிக்காட்டி விளக்கினார்: "திருெணத்தில் கணவன் - ெகனவியாக 
ஒன்ைிகணந்த இரண்டு ஆத்ொக்கள், ஒமர மநரத்தில் இகை நிகலகய 
அகைவதில்கல; ஒருமபாதும் இல்கல." 

வால்ப ால்லர்  ா ாவிடம் 'அது ஏன்?' என்று வகட்டார்.  ா ா ஒரு 
வறர டத்றை வறரந்து விரிவாகக் கூைினார்: "ஏமனன்ைால் பிைப்பு - இைப்பு 
என்ை பிைவிச் சங்கிலியில், ஒவ்மவாரு எதிர் பாலினமும் ஒமர மநரத்தில் 
ொறுகிைது; அதாவது ஆண் மபண்ணாகவும், மபண் ஆணாகவும் ொறுகிைது." 
பாபா தனது கருத்கத விளக்குவதற்காக, ஆண், மபண் வடிவங்ககள 
ொற்றுவகதக் குைிக்கும் வகளவு மசங்குத்துக் மகாட்கை வகரந்தார். 
"இரண்டு ஆத்ொக்கள் ஒன்ைாகச் மசர்ந்து, பாலினத்கத ொற்ைி, இகை 
உணர்கவ அகையும் தருணம் மநருங்கும் வகர ஏராளொன பிைவிககள 
எடுக்கும்; இகை உணர்கவ அகைய மநருங்கும் அந்தக் குைிப்பிட்ை கட்ைத்தில் 
இரண்டு ஆத்ொக்களும் விலகிச் மசன்றுவிடும்."  

 ா ா இவ்வாறு கூைி முடித்ைார், "வாழ்வின் ரகசியங்கள் ெனித 
ெனதிற்கு முற்ைிலும் புலப்பைாதகவ. அதனால்தான் அகவ ஒருமபாதும் 
மவளிப்படுத்தப்படுவதில்கல, ஆனால் மவவ்மவறு வழிமுகைகளில் 
விளக்கப்படுகின்ைன." 

"உண்கெயான, மதய்வகீ அன்பு, பரிணாெ வளர்ச்சியால் 
வருவதில்கல; அதாவது தற்காலிக அன்பிலிருந்து அது 
உணரப்படுவதில்கல. அகவ இரண்டும் முற்ைிலும் ொறுபட்ைகவ. ெனித 
அல்லது தற்காலிக அன்கப அதன் சிைப்பான நிகலயிலும் மதய்வகீ 
அன்மபாடு ஒப்பிை முடியாது." 
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வால்ப ால்லரின் ைிறரக்கறைறயப்  ற்ைி  ா ா விளக்கினார்: "ஆலன், 
விக்ைரி இருவரும் (திகரப்பை ககதயில் உள்ள இரண்டு கதாபாத்திரங்கள்) 
தங்கள் அன்பின் மூலம் இகை உணர்கவ அகைவதில்கல, ஏமனன்ைால் 
மதய்வகீ அன்பும், ெனிதனின் தற்காலிக அன்பும் இரு துருவங்கள். எனமவ, 

அவர்களின் வலுவான காதற்மசயல், ககதயின் உண்கெயான, அடிப்பகை 
மகாள்கக அல்லது கருப்மபாருகளப் பலவனீப்படுத்தும், மெலும் மெமல 
விளக்கப்பட்ை காரணங்களுக்காக ெீண்டும் தவைாக வழிநைத்தும்." 

இறை உைர்றவ அறடயும் காட்ெி, எவ்வாறு ைிறரயில் ெித்ைரிக்கப் ட 
வவண்டும் என்ை விவரங்கறள,  ா ாவவ வால்ப ால்லருக்கு விளக்கிக் கூைினார். 
வ லும், கைா ாத்ைிரம் உயிறரத் துைந்ை  ிைகு, ஓர் ஆவியின் நடனம்  ற்றும் 
உயிர்த்பைழும் காட்ெிறயக் காண் ிப் ைற்கான வழிமுறைகறளயும் வழங்கினார். 
"இந்ைக் காட்ெியில் ஏழு பவவ்வவறு இயக்கங்கள்  ற்றும் ஏழு பவவ்வவறு இறெ 
கருப்ப ாட்ருகள்  ின்னைியில் ஏழு பவவ்வவறு வண்ைங்கறளக் 
பகாண்டிருக்கும்" என  ா ா குைிப் ிட்டார்.  ார்கபரட், குயன்டின் இன்னும்  லர் 
இைற்கான நடன அற ப் ில்  ைிபுரிந்து வந்ைனர். 

ைிவயாவொ ிஸ்ட் இயக்கத்துடன் ைீவிர ாக ஈடு ட்ட ஒரு ப ண் ைி 
இந்ைியாவில்  ல ஆண்டுகள் வாழ்ந்ைிருந்ைார். ஜனவரி 1 ஆம் நாள், அவர் 
 ா ாறவச் ெந்ைித்ைவ ாது, அவர் எப்வ ாைாவது இந்ைியாவுக்குச் பெல்லும் வாய்ப்பு 
வரு ா என்று வகட்டார். அைற்கு  ா ா அவரிடம், ஆ ாம், வாழ்க்றகயின்  ின் 
 குைியில் என்ைார்; வ லும் கருத்துத் பைரிவிக்றகயில், "உண்கெயாகச் 
மசால்லப்மபானால், ஒருவர் எங்கு வாழ்கிைார் என்பது முக்கியெல்ல, எப்படி 
வாழ்கிைார் என்பதுதான் முக்கியம். ெகலகள் அல்லது குகககளில் 
வாழ்ந்தாலும் கூை, ஒருவரின் ெனம் உலக ொகயயில் மூழ்கி இருக்கும் வகர 
எந்த முன்மனற்ைமும் இல்கல. ொைாக, உலகில் வாழும் ஒருவர், தனது 
கைகெககளச் மசவ்வமன மசய்து, அவர் ொகயயில் ஈடுபைாெல் ஆன்ெீக 
பாகதகய நிகனவு மகாண்ைால் மபருெளவில் சாதிக்க முடியும்" என்ைார். 
அந்ைப் ப ண் ைி, “நீங்கள் அன்னி ப ெண்றடச் ெந்ைித்ைீர்களா?” என்று 
வகட்டார். 

"இல்றல, ஆனால் நான் அவறர அைிவவன். அவர் ஒரு வ ல்நிறலறய 
அறடந்ை ஆத் ா. ஆனால் ஆன்ெீகத்தில், இதயம் (அன்பு) ஒன்றுதான் 
முக்கியம் தகல (அைிவுத்திைன்) அல்ல. அைிக அளவிலான அைிவு ொர்ந்ை 

பொற்ப ாழிவுகள், இந்ை இயக்கங்கள், அற ப்புகள் பைாடங்கப் ட்டைன் முக்கிய 
வநாக்கத்ைின் உண்ற யான  ைிப்ற  இழக்கச்பெய்கின்ைன." 

 ா ா அவரது குழுவுடன் ப ரும் ாலான  ாறல வவறளகளில் நடக்கச் 
பென்ைார்.  ின்டா ஒருமுறை ' ிகவும் அற்புை ான சூரிய அஸ்ை னங்கறள' 

நிறனவு கூர்ந்ைார். ஆனால்,  ா ா அைி வவக ாக நடந்ைைால் அவறரப் 
 ின்பைாடர்ந்து பெல்லும் அவெரத்ைில் அைன் அழறக ரெிக்கமுடியா லாயிற்று. 
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1935, ஜனவரி 2 ஆம் நாள்  ின்டாவின்  ிைந்ை நாளன்று வகாழி, ஐஸ்கிரீம், 

வகக் வ ான்ைறவ, ெிைப்பு உைவாக வழங்கப் ட்டது.  ா ா அவருக்கு ஸ்கார்ஃப் 
ஒன்றைக் பகாடுத்ைார்;  ின்டா அன் ாக அளித்ை  ின்ொர வரெறர ஆைி 
 ா ாவுக்குச் ெவரம் பெய்யப்  யன் டுத்ைினார். 

அந்ை நாள், நான்னி மூல ாக,  ிர ல ைிறரப் ட இயக்குனர் சிசில் பி. 
டிெில்லின்  றனவி ஒரு வநரடி வ ட்டிக்காக வந்ைவர்,  ா ாறவ,  ிக்ஃவ ரில் 
ெந்ைித்ைவ ாது ைனது கைவர்  ீண்டும்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க விரும்புவைாகக் 
கூைினார். ெிெில் இரண்டாவது முறையாக ப ஹர்  ா ாறவ ஒருவ ாதும் 
ெந்ைிக்கவில்றல என்ைாலும், 'இ ிட்வடஷன் ஆஃப் றலஃப்' என்ைத் ைிறரப் டத்றை 
இயக்கிய  ிர ல ைிறரக்கறை எழுத்ைாளர் வில்லியம் மெ. ஹர்ல்பட் என் வர் 
ஜனவரி 4 ஆம் நாள்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். உலகில் வாழ்ந்து, ைனது  ைியில் 
கண்ணும் கருத்து ாக இருந்து, அவை வநரத்ைில் ஆன் ீகவாைியாக எப் டி இருக்க 
முடியும் என்ை ைனது வகள்விறய ஒத்ைிறெவாக பவளிப் டுத்ை ஹர்ல் ட்டிற்குக் 
கடின ாக இருந்ைது.  ா ா, அவர் கூறுவறைப் புரிந்துபகாண்டு "நீங்கள் 
ஆன்ெீகத்கத எப்படி நகைமுகையில் மசயல் படுத்துவது என்றுதாமன 
மகட்கிைரீ்கள்?" என வினவினார். 

"ஆ ாம், அவைைான்," ஹர்ல் ட் குறுக்கிட்டார். 
"இது எளிதானது, ெிக ெிக எளிது, அதன் எளிகெதான் அகத ெிகவும் 

கடினொக்குவது" என்று  ா ா அவருக்கு எடுத்துறரத்ைார். 

"இது உண்ற யா? எவ்வளவு விெித்ைிர ாக உள்ளது!" ஹர்ல் ட் 
கூைினார். 

"கைவுள், ஆன்ெீகம் பற்ைிய சரியான கருத்து, சாதாரண ெக்ககளப் 
மபாறுத்தவகர இன்னமும் மதாகலதூரத்தில் உள்ளது. 
அகவ அருகெயானகவ, ெிகவும் சுவாரஸ்யொனகவ!" 

ஹர்ல் ட் உடவன, "நான் எனது  ிக உயர்ந்ை இலட்ெியத்றை 'வாழ்க்றக 
ப ாருள்' என்று அறழக்கிவைன். நான் அறை கடவுள் என்று அறழக்க 
விரும் வில்றல, ஏபனன்ைால் அது கடுற யான வைவாலய கற் றனயுடன், 

 ிடிவாை  னப்வ ாக்கில் கூைப் டும் கருத்து. ஆனால் எனது நம் ிக்றகயும் 
இலட்ெியமும் அறைவிட அைிகம். ஆகவவ, நான் அறை 'வாழ்க்றக ப ாருள்' 

என்று அறழக்கிவைன்" என்ைார். 

அைற்குப்  ைிலளித்ை  ா ா, "மபயர்களும் மசாற்களும் ஒரு 
மபாருட்ைல்ல. உண்கெயான உணர்வு ஒன்றுதான் இன்ைியகெயாதது." 

"அப் டியானால், நீங்கள் பொல்வது வ ால் உைர நான் என்ன பெய்ய 
வவண்டும், நான் அைில் ஆழ ாகச் பெல்லாவிடில் அறைப்  ற்ைிய ஒரு  ார்றவ 
எப் டிக் கிறடக்கும்?" 

"நான் அகத உங்களுக்கு விளக்குகிமைன். வாழ்க்ககயில் உங்ககளப் 
மபான்ை உயர் நிகலயில் இருக்கும் ஒருவகரப் மபாறுத்தவகர, நவனீ 
இலட்சியங்கள் ெற்றும் காலகட்ைத்கத எட்டிய நாகரிக நாட்டில், நீங்கள் 
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எப்மபாதும் உயர்ந்த அபிலாகஷககள மநாக்கி உங்கள் ெனகத 
நிகலநிறுத்தி வாழ்வது சரியானது. மவளிப்பகையாகச் மசான்னால், 

உங்களுக்குத் மதரியாெமல நீங்கள் ஓர் ஆன்ெீகவாதி." 
"நான் உண்ற யில் அப் டி இருக்கிவைனா?" 

"ஆொம், உணர்வுபூர்வொக நீங்கள் அைிந்தகத விை 
உண்கெயிமலமய அதிக ஆன்ெீக ஈடுபாடு உங்களுக்கு உண்டு என்று 
எனக்குத் மதரியும், ஆனால் இன்னும் நீங்கள் மசய்யமவண்டியது நிகைய 
இருக்கிைது. அகத நான் உங்களுக்கு விளக்குகிமைன்." ஒவ்பவாரு நாளும்  ல 
நி ிடங்கள் ஒரு குைிப் ிட்ட ெிந்ைறனயில் கவனம் பெலுத்ை  ா ா அவருக்கு 
அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார்.  

அவை நாளில் ெிஸ் காரனா ஷீல்ட்ஸ் ப ஹர்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். 
அவர் ஒரு புத்ைிொலியாகவும், றைரிய ான இளம் பைால்ப ாருள் 
ஆராய்ச்ெியாளராகவும் இருந்ைார், பைற்கு ப க்ெிவகாவில் வாழும்  றைமுக 
ஆற்ைல்  ிக்க, இயற்றகறய  ீைிய  ாய  ந்ைிர நறடமுறைகறளக் றகயாளும் 
பூர்வகீ  ழங்குடியினருடன் அவரது வநரத்றைச் பெலவிட்டார், ஹர்ல் ட்றடப் 
வ ாலவவ, இவரும் ஆன் ீகத்ைில் முரண் ட்ட கருத்துகறள உைர்ந்ைார்.  ா ா 
 ீண்டும் வலியுறுத்ைினார்: "மெற்கத்திய நாடுகளிலும் சத்தியத்கதத் 
(உண்கெப்மபாருகளத்) மதடும் மநர்கெயான ஆத்ொக்கள் உள்ளன. இந்தப் 
மபௌதீக உலகிற்குப் பின்னால் இருக்கும் வாழ்க்கககயக் குைித்து 
மெற்கத்திய நாடுகளிலும் ஒரு விழிப்புணர்வு உள்ளது. ஆனால் மபாருள் 
வளெிக்க உலகம் ெற்றும் ஆன்ெீக வாழ்க்கக இரண்கையும் 
ஒருகெப்படுத்தி ஒத்துப்மபாவது கடினொக உள்ளது. இகதப் பற்ைிய உங்கள் 
உணர்வுககள நான் அைிமவன். மெலும் நீங்கள் கூறுவது மபால் இந்த 
நிகலகெ அல்லது மொதலில் நீங்கள் ஏொற்ைெகைய மவண்டிய மதகவ 
இல்கல. 

"ஆன்ெீகத்தில், புத்தித்திைன் ெற்றும் மவளி உலக வாழ்க்கக 
முக்கியெல்ல என்பகத நீங்கள் எப்மபாதும் நிகனவில் மகாள்ள மவண்டும், 

ஆனால் உணர்வுகள் ெற்றும் உள் அனுபவங்கள் தான் முக்கியம். நீங்கள் 
உலகில் வாழலாம், உங்கள் கைகெகள் அகனத்கதயும் மசய்யலாம், 

அமதமவகளயில் ஆன்ெீகத்தில் முழு ஈடுபாடுைன் இருக்கவும் மசய்யலாம். 
நீங்கள் இந்த உலககவிட்டு ஓைாதரீ்கள், உங்களுக்கும், பிைருக்கும் நீங்கள் 
கைகெப்பட்டுள்ள எகதயும் ககவிைாதீர்கள். உங்கள் நியாயொன 
கைகெககள எல்லாம் மசவ்வமன மசய்து உலகில் வாழுங்கள், ஆனால் 
உங்கள் ெனகத எப்மபாதும் அந்த இறுதி இலக்கக மநாக்கி கவத்திருங்கள். 
ஆன்ெீக உள் வாழ்க்கக அனுபவங்ககளத் மதடும் ஏக்கத்துைன் இருங்கள். 
அது உங்களுக்கு நிச்சயொக, படிப்படியாக வரும்.” 
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ஹாலிவுட் ைிறரப் ட நடிறகயும் நாடக ஆெிரியரு ான கான்ஸ்ைன்ஸ் 
மகாலியர், 57, ஜனவரி 6 ஆம் நாள் காெிமனா பால்மெமரா இல்லத்ைில் 
 ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ைார். கண் ார்றவறய இழக்கத் பைாடங்கிய அவருக்கு 
 ா ா ஒரு ைியான முறைறய வழங்கி, அறை அவர் கூைிவந்ைால் உடல் 
ரீைியாகவும் ஆன் ீக ரீைியாகவும் உைவியாக இருக்கும் என்ைார். அப்வ ாது அவர் 
 ா ாவிடம், "எனக்கு நூற்றுக்கைக்கான நண் ர்கள் உள்ளனர், ஆனால் 
ஒருவறரக்கூட உண்ற யானவர் என்று கூை முடியாது. நான் ைனியாக 
உைர்கிவைன்."       

"நான் உங்கள் நண்பன் - உண்கெயானவன்" என்று  ா ா அவரிடம் 
றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

"ஆ ாம், அறை நான் நம்புகிவைன். நான் உங்கறள அைிந்ைைிலிருந்து 
ைனிற றய உைரவில்றல. ையவுபெய்து என்றன நிறனவில் பகாள்ளுங்கள்." 

"நான் எப்வ ாதும் உங்களில் இருக்கிவைன்," என்று  ா ா உறுைியளித்ைார். 

 ற்பைாரு ைிறரப் ட நடிகரான துல்லிமயா கர்ெினாட்டி, 40, அன்று 
 ாறல  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைார். அவர்  ல வருடங்களுக்கு முன்னர் 
வநாரினாவுடன் வ றட நிகழ்ச்ெிகளில்  ங்பகடுத்துள்ளார். அவர் வநாரினாவிடம், 

"வயைான வ ாைிலும், நீங்கள் முன்ற விட எப் டி இவ்வளவு அழகாக 
இருக்கிைரீ்கள்? இது உண்ற யில்  ிகவும் வித்ைியாெ ானது, பைய்வகீ ானது. 
நான் அறைத் பைளிவாகக் காை முடிகிைது." 

வநாரினா  ா ாறவச் சுட்டிக்காட்டி, "நீங்கள் என்னில்  ார்ப் து 
அவருறடய பைய்வகீத்ைன்ற . அவறரப்  ாருங்கள், நீங்கவள 
கண்டுபகாள்ளுங்கள்" என்று  ைிலளித்ைார். 

ைிறரப் டப்  ைிகள் அைிக ானதும், ப ர்ெிடிஸ், ஹர்ல் ட் இருவருக்கும் 
இரண்டு கறைகள்,  டிப் ைற்காக வழங்கப் ட்டது. ஜனவரி 6 ஆம் நாள் 
ஹாலிவுட்டுக்கு வந்ை, ஜனீ்,  ால்கம் ஸ்க்வலாெின் நண் ர் காமரட் ஃமபார்டுடன் 
இறைந்து ஒரு  டத்ைிற்கான கறைத் பைாடர்ச்ெிறய எழுதும்  ைிறய 
ப ர்ெிடிஸ் ஏற்றுக்பகாண்டார். காபரட் ஃவ ார்ட் 'டிராகுலா', 'ஃ ிராங்கன்ஸ்றடன்' 

 ற்றும் 'ைி லாஸ்ட் வ ட்வரால்' வ ான்ை  ிர ல ான ஹாலிவுட்  டங்களில் 
 ைியாற்ைிய  ிர ல ைிறரக்கறை எழுத்ைாளர். காபரட் ஃவ ார்ட் 
ெிறுவயைிலிருந்வை ஆன் ீகத்ைில் அைீை ஆர்வம் பகாண்டிருந்ைார், இந்ைக் 
காலகட்டத்ைில் ப ஹர்  ா ாவின் பைாடர் ில் வந்ை அவர்,  ின்னர் குருநாைறர 
ஆழ ாக வநெித்ைார்.      

 ப ஹர்  ா ா, ஜால் ாய், ஆைி ெீனியர், வநாரினா,  ால்கம் ஆகிவயாருடன் 
காபரட் ஃவ ார்ட்டின் கடற்கறர இல்லத்ைிற்கு ஜனவரி 7 ஆம் நாள் விஜயம் 
பெய்ைார். அங்கு  ா ாவுடன் புறகப் டம் எடுக்கப் ட்டது. 

 ல நாட்களாக நிகழ்ந்ை கலந்துறரயாடல்கள்  ற்றும் குருநாைரின் 
வழிகாட்டுைலுக்குப்  ிைகு, இந்ைியா ைிரும்புவைற்கான ைனது விருப் த்றை 
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ப ஹர்  ா ா பவளிப் டுத்ைினார். ைிறரப் டத் ையாரிப் ில்  ங்பகடுப் வர்கள் 
அைிர்ச்ெிக்குள்ளாகி, "ஒவ்பவாரு கட்டத்ைிலும் எங்கறள ஊக்குவித்து, வழிநடத்ைி, 
அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்க நீங்கள் எங்கவளாடு இங்கு இருக்கவவண்டியது 
அவெியம்!" என்று முறையிட்டனர். 

அைற்கு  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: “இந்ைப்  டம் ையாரிக்க  ாைங்கள், 

ஒரு வருடம் அல்லது அைற்கு வ லாகவும் ஆகலாம், அைனால் காலவறரயின்ைி 
இங்கு இருக்க முடியாது. எனது  ைி, குைிப் ாக, கிழக்கில் (இந்ைியாவில்) 
பெய்யவவண்டியது ஏராளம். இந்ைத் ைிறரப் டம் குைித்ைப்  ைி முக்கிய ானது 
என் ைால் உங்கள் வகாரிக்றககறள ஏற்று நான் இங்கு வந்வைன். 

“நான் விளக்கியபடி உங்கள் பணிககளத் மதாைருங்கள். இதில் எழும் 
கடினொன சிக்கல்ககளச் சொளிக்க நான் உங்களுக்கு உள்ளளவில் 
உதவுமவன். ஆகமவ, கவகலப்பைாெல், ஒத்துகழப்புைன் உங்கள் பணிகய 
அவரவரின் தனிப்பட்ை வழியில் மதாைரவும். நிகனவில் மகாள்ளுங்கள், நான் 
எப்மபாழுதும் உங்களுைன் இருக்கிமைன்." 

ையாரிப் ாளர் வகப்ரியல்  ாஸ்கல்,  ா ா  ீைான ஆழ்ந்ை  க்ைியுடன் 
ைன்றன அர்ப் ைம் பெய்ைார். அவரது விெித்ைிர ான ைன்ற க் காரை ாக 
 ிகவும்  ாைிக்கப் ட்டாலும்,  ாஸ்கல் உயிர்த் துைக்கும் வறர உள்ளளவில் 
பைாடர் ில் இருந்ைார். வவறு  ல கறலஞர்களும் நடிகர்களும்  ா ாவால் 
பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டனர். வ லும் அவரது வருறக அவர்களின் வாழ்க்றகயின் 
ஓட்டத்றை ஒரு புைிய  ாறையில் வழிநடத்ைியது. 

லாஸ் ஏஞ்ெல்ெில் இருந்ைவ ாது, ராவனா,  ா ா அவரது  யை 

வநரத்ைில் அைிய,  ழுப்பு நிை பைாப் ி ஒன்றை வழங்கினார்.  ா ா 
புைப் டுவைற்கு முன்பு, ைன்னுடன் இந்ைியாவுக்கு அறழத்துச் பெல்ல ஒரு 
நாய்க்குட்டிறயப் ப ை விரும் ினார். விறரவில், ராவனா ஒரு ெிைப்பு 

வம்ொவளிறயச் வெர்ந்ை 'மகாக்கர் ஸ்பானியல்' இனத்றைக் கண்டு ிடித்து, 

அறைப்  ார்க்க  ா ாறவ அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ா அந்ை நாய்க்குட்டிறய 
விரும் ி 35 டாலருக்கு வாங்கினார். ஏற்கனவவ ப ஹரா ாத்ைில் 'சம்' என்று ஒரு 
கண்காைிப்பு நாய் இருந்ைைால்,  ா ா இைற்கு 'சம்ெி' என்று ப யரிட்டார். 

வடீ்டுப்  ரா ரிப்பு  ற்றும் உைவு ையார் பெய்யும் ப ாறுப்ற  
ருவாவனா ஏற்ைிருந்ைைால், அவர்  ா ாவிட ிருந்து விலகி அைிக வநரமும் 
ெற யலறையிவலவய இருந்ைார். இறை எண்ைி வொகமும், ப ாைாற யும் 
அறடந்ை ருவாவனா, அடிக்கடி கண் கலங்கினார். ஆயினும்கூட, அவர் ைனது 
 ைிறய  ிக நுணுக்க ாக, பெவ்வவன பெய்ய முயன்ைார். ெில வநரங்களில், 

ைனியாக நின்று அழும்வ ாது, அவர் வைாளில் ப ன்ற யான றக ஒன்று 
பைாடுவறை உைர்ந்து, அங்வக  ா ா நின்றுபகாண்டிருப் றைக் கண்டதும் 
அறனத்து துயரமும், ைனிற  உைர்வும் அப் டிவய  ைந்துவிடும். அவர் லாஸ் 
ஏஞ்ெல்றெ விட்டுப் புைப் ட ஆயத்ை ானவ ாது,  ா ா ருவாவனாவிடம், "நீங்கள் 
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விரும்பாத ஒரு பணிகய உண்கெயாகவும் சிைப்பாகவும் மசய்துள்ளரீ்கள். 
நீங்கள் நிகனத்துப் பார்க்க முடியாதகத விை நன்ைாகமவ மசய்துள்ளரீ்கள்!" 
என்ைார். 

1935, ஜனவரி 7 ஆம் நாள் இரவு,  ா ா  ண்டலியுடன் கனடா நாட்டின் 
வான்கூவர் நகருக்கு 'லார்க்' என்ை ரயிலில் புைப் ட்டார். ைிறரப் டப்  ைியில் 
ஈடு ட்டிருந்ை வநாரினா, எலிெப த், நைீன், ஜனீ்,  ால்கம், காபரட்,  ின்டா, ராவனா, 

நான்னி, ருவாவனா  ற்றும்  லர் ஹாலிவுட்டில் மூன்று வாரங்கள் குருநாைரின் 
பநருங்கிய ெகவாெத்றை அனு வித்ைனர். அவரது புைப் ாடு,  ிரிய ான 
இறைவனுடன் ஒன்ைிறையும் ஏக்கத்ைில் ைாங்பகாைா வலிறய ஏற் டுத்ைியது. 

 ாரெீக காலண்டர்  டி ப ஹர்  ா ாவின்  ிைந்ை நாளான  ிப்ரவரி 18 
வறர, ஹாலிவுட்டில் உள்ள வடீ்டில் அறனவரும் ஒன்ைாக இருக்க வவண்டும் 
என்று  ா ா அைிவுறுத்ைினார். நான்னி, ராவனா இருவரும்  ின்னர் 
நியூயார்க்கிற்குத் ைிரும் ினர்; வநாரினா, எலிெப த், ருவாவனா ஆகிவயார் 
கலிஃவ ார்னியாவில் எஞ்ெிய குழுவவாடு ைங்கியிருந்ைனர்;  ின்டா நியூயார்க் 
வழியாக இங்கிலாந்து பெல்லவிருந்ைார். 

 ா ாவும்  ண்டலியும் 8 ஆம் வைைி காறல ொன்ஃ ிரான்ெிஸ்வகா 
வந்ைறடந்ைனர். அவர் ஒவ்பவாரு ரயில் நிறலயத்ைிலும் ைனது 
அன் ர்களிட ிருந்து வரும் கண்ைரீ் கடிைங்களுக்குப்  ைிலளித்ைார்.  ா ா, ொன் 
ஃ ிரான்ெிஸ்வகாவில் இருந்ைவ ாது, காலம் இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைது: "ப ஹர் 
 ா ாறவ வாழ்த்துவைற்கு,  றழ வ கங்கள் கூடியிருந்ைன; அவரது அன் ர்கறள 
 ிரிந்து வந்ைைால் ஏற் ட்ட இையங்களின் வொக உைர்வுகள் வானத்றை மூடியது 
வ ாலத் பைன் ட்டன. ஆனால் அன் ிற்குரியவரின் இையம் உறடந்ைாலும் கூட 
ஒருவ ாதும் வொக ான பவளிப் ாட்றடக் காட்ட விரும்புவைில்றல; விறரவில் 
வ கங்கள்  றைந்து, சூரியன் வைான்ைியது." 

ப ஹர்  ா ாவும்  ண்டலியும் வகால்டன் வகட் பூங்காவில் நடந்து 
பென்ைவ ாது ெம் ிறய உடன் அறழத்துச் பென்ைனர்.  ின்னர் அவர்கள் 
 ார வுண்ட் ைிவயட்டரில் 'ைி  ிரெிபடன்ட் வவனிஷஸ்' என்ைத் ைிறரப் டத்றைப் 
 ார்த்ைனர். அைற்குப்  ிைகு,  டகில் ஓக்லாந்து பென்று, மபார்ட்மலண்ட், 

சியாட்ைல் வழியாக 'காஸ்வகட்' ரயிலில்  யைம் பெய்து, ஜனவரி 10 ஆம் வைைி 
அைிகாறல வான்கூவர் வந்ைறடந்ைனர்; அங்கு அவர்கள் வயல் வஹாட்டலில் 
ைங்கியிருந்ைவ ாது,  ா ா அவருக்கு வந்ை அஞ்ெல்கறள எடுத்துக்பகாண்டு, 

நகரத்றை சுற்ைி வந்ைார். 
 ா ாவின்  ல் பைாடர்ந்து பைாந்ைரவு பகாடுத்ைைால் ஒரு  ல் 

 ருத்துவறர அணுகினார்.  
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1935, ஜனவரி 12 ஆம் நாள், கனடாவின் 'எம்ப்ரஸ்' கப் லில் ஹவாய் 
நாட்றட வநாக்கிப்  யைத்றைத் பைாடங்கினர். ெம் ி, விலங்குகளுக்கான ைனி 
இடத்ைில்  யைம் பெய்ைது. ஒவ்பவாரு காறலயிலும்  ிற் கலிலும்  ா ா 
ெம் ிறயப்  ார்த்து வருவதுண்டு.  யை வவறளயில்,  ா ாறவப்  ிரிந்ை 
ஆைங்கம் நிறைந்ை பைாறலத்ைந்ைிகள்  ல வந்ைன. ஜனவரி 12 ஆம் நாள்,  ா ா 
அறனவருக்கும் இவ்வாறு எழுைினார்: 

கிழக்கில் எனது முக்கிய  ைிக்காக, நான் வ ற்குக் கறரயிலிருந்து 
பவளிவயறும் இத்ைருைத்ைில் இன்பனாரு  ிரிவு - வ லும் ஒரு  ிரியாவிறட 
பொல்லத்ைான் இறை எழுதுகிவைன். இப்வ ாது நான் என் அன்பு உள்ளங்களுக்குச் 
பொல்ல வவண்டிய வைறவயில்றல - நான் உங்கறள எப் டி வநெிக்கிவைன், 

நீங்களும் எவ்வளவு ஆர்வ ாக உைர்கிைரீ்கள் என்று எனக்குத் பைரியும், 

எைிர்வரும் இந்ைப்  ிரிவின் ெிந்ைறன உங்கறள ஆட்டிப் றடத்து, அன் ான 
இையங்கறளக் கண்ைரீ் ெிந்ை றவப் றை நான் அைிவவன். ஆனால், என்னுறடய 
 ைி எவ்வளவு முக்கியம் என் றை நீங்கள் உைர்ந்ைால், இையத்ைின்  ாரம் 
குறைந்து விறரவில்  றைந்துவிடும். எனது அன்பும், உைவியும் அன்புள்ளம் 
 றடத்ை உங்களுடன் எப்வ ாதும் இருக்கும், இது உங்கறள உற்ொகப் டுத்ை 
உைவும். நாம் எங்கிருந்ைாலும் என் அன் ான எண்ைங்கள் - என் இையம் - 
உங்கறள எப்வ ாதும் என் அன் ின் அரவறைப் ிலும் உைர்விலும் 
றவத்ைிருக்கும், நான் இறைத் ைிரும் த் ைிரும் க் கூை வவண்டிய 
வைறவயில்றல, ஏபனன்ைால் நீங்கள் அறை  ிகவும் ஆழ ாக உைர்கிைரீ்கள் 
என்றும் எனக்குத் பைரியும், பைாடர்ந்து உைர்வரீ்கள் என்ை நம் ிக்றகயும் 
இருக்கிைது, ஒவ்பவாரு கைமும், உங்கள் அன் ான  ா ாவுக்காக உங்கள் 
இையத்ைின் ஒவ்பவாரு துடிப்ற யும் நான் அைிவவன். 

எனவவ, அன்புக்கு வநரமும் இடமும் பைரியாது என் றை எப்வ ாதும் 
நிறனவில் பகாள்ளுங்கள், அன் ில் ஐக்கியப் ட்ட இையங்கள் ஒருவ ாதும் 
 ிரிந்து பெல்ல முடியாது, ஒருவ ாதும்  ிரிந்து இருக்கவும் முடியாது; உங்கறள 
எப்வ ாதும்  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் றவத்துக் பகாள்ளுங்கள்; அன் ான 
எண்ைங்களுடன் எப்வ ாதும்  ிரிய ான  ா ாவுக்காகப்  ைி புரியுங்கள்; எல்லா 
சூழ்நிறலகளிலும் நீங்கள் எப்வ ாதும்  கிழ்ச்ெியாக இருக்க வவண்டும் என்று 
நான் விரும்புகிவைன். 

 யைத்ைின் வ ாது,  ா ா  ிக்க கவறலயுடன் இருந்ைார், அவரது உடல் 
ஆவராக்கியமும் ஒத்துறழக்கவில்றல. ஒவ்பவாரு நாளும் அவர் இந்ைியாறவ 
வந்ைறடயும் அவெரத்றைத் பைாடர்ந்து வலியுறுத்ைினார். ஹாங்காங் 
நகரிலிருந்து வி ானம் அல்லது ைறர வழியாக விறரவாக வரும் 
ொத்ைியத்றையும் ஆய்வு பெய்ைனர். இறுைியில் கப் லில் ைான் வவக ாக 
 யைிக்க முடியும் என் றை ஊர்ஜிைம் பெய்ைனர்.  

1935 ஆம் ஆண்டின் கடுற யான குளிர்காலம் கடந்ை 36 ஆண்டுகளில் 
இல்லாை அளவுக்கு இருந்ைது. வ லும் வ ாெ ான பவப் நிறலயால்  ா ா ைனது 
வழக்க ான நறடப் யிற்ெிக்கும் பெல்லவில்றல. உடற் யிற்ெிக்காக ஜிம் 
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பென்ைார். இருப் ினும், உடல்நிறல பைாடர்ந்து  ாைிக்கப் ட்டைால், உைவு, 

தூக்கம் இரண்டும் ெரியாக இல்றல;  ிகவும்  லவனீ ாகக் காைப் ட்டார். 
 யைத்ைின் வ ாது,  ா ா  ண்டலிக்கு இவ்வாறு விளக்கினார், "எனது 

இப்வ ாறைய நிறல, வாைக் வகாளாறுகறள உருவாகக்கூடும்; அைனால்ைான் நான் 
விறரவில் இந்ைியாறவச் பென்ைறடய விரும்புகிவைன்." 

1935, ஜனவரி 18 ஆம் நாள் அவர்கள் ஹவாயின் மஹானலுலு நகருக்கு 
வந்து, கப் றல விட்டு பவளிவயைி, கவக்கி கடற்கறரறய வநாக்கி நடந்ைனர்; 

அவர்கள் நிறனத்ைறை விடத் பைாறலவில் இருந்ைைால் காரில் பென்று,  ா ா 
றவக்கியில் உள்ள ெிைிய  ிருகக்காட்ெிொறலயில் ஒரு விறரவு 
நறடப் யைத்றை வ ற்பகாண்டார்.  ாறல 7  ைிக்கு, பகாட்டும்  றழயில் 
கப் லுக்குத் ைிரும் ி வந்ைனர். 

ஹவாயில் இருந்து அப ரிக்க அன் ர்களுக்கு  ீண்டும் கடிைங்கள் 
அனுப் ப் ட்டன. 

 ா ா  ின்டாவுக்கு எழுதும் கடிைங்களில் எப்வ ாதும் ஒரு கவிறை 
இறைந்ைிருக்கும். இந்ைக் கடிைத்ைில் அவர் இவ்வாறு எழுைினார்: 

எனது எல்லா அன்பும் உங்களுக்வக! 
என் அன் ான புைாவவ, 

கீவழயும் வ வலயும் 

நான் உங்களுடன் இருக்கிவைன் எப்வ ாதுவ ! 

நீங்கள் எக்கைமும் என் இையத்ைில் இருக்கிைரீ்கள்! 
நாம் ஒருவ ாதும்  ிரியா ல் இருப் வர்கள்! 
நீங்கள், என் இையத்ைின் ஒரு  குைி! 
நான் எப்வ ாதும் உங்களுடன் இருப் து உறுைி! 

 ா ாவின் உடல்நிறல பைாடர்ந்து ெரியில்லா ல் இருந்ைது. ஜனவரி 23 
ஆம் நாள் ஆைி ைனது நாட்குைிப் ில் இவ்வாறு குைிப் ிட்டிருந்ைார்: " ா ாவின் 
உடல்நிறல ஒவ்பவாரு நாளும் வ ாெ ாகத் பைரிகிைது. ெில ஆன் ீக உள் 
 ைிகளின் கடுற யான  ளுவால் அவர் அவைிப் டுகிைார்; இது அவரது 
கண்களுக்குக் கீவழ உள்ள இருண்ட நிழல்வ ான்ை வறளயத்ைிலிருந்து 
பைளிவாகிைது. இரவு முழுவதும் அவருக்குத் தூக்கம் இல்றல. காக்காவும் 
பைாடர்ந்து விழித்துக் பகாண்டிருக்கிைார்.  ா ா அற ைியில்லா ல் இருந்ை 
நள்ளிரவு  ன்னிரண்டு  ைி வறர ொஞ்ெி  ா ாவின் கால்கறள 
அழுத்ைிக்பகாண்டிருக்கிைார்." 

ஜனவரி 25 ஆம் நாள்,  ா ா  ீண்டும் இைய வலியால் அவைிப் ட்டார். 
அன்று  ைிய உைவு வவறளயில்,  ா ா  ண்டலியிடம், "எனது நிறலற  
வ லும் வ ாெ ானால் நீங்கள் என்ன பெய்வரீ்கள்? இந்ைியா பென்ைறடய 
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இன்னும்  ல நாட்கள் ஆகும்" என்று குைிப் ிட்டார். அவர் அைிவுறுத்ைிய டிவய 
பெய்வைாகக் கூைினார்கள். 

கப் ல் ஜனவரி 26 ஆம் நாள், மயாமகாஹாொவில் நின்ைது.  ா ாவும் 
 ண்டலியும் ைா ஸ் குக் அலுவலகம் பென்று, ஹாங்காங்கிலிருந்து 
பகாழும்புக்குச் பெல்வது குைித்து விொரித்ைனர்.  ா ாவின் 'அற ைியின்ற ' 

காரை ாக பவளிவய அைிக வநரம் பெலவிடவில்றல. கப் ல் மகாமப வந்ைதும் 
 ா ா  று டியும் ைா ஸ் குக் அலுவலகத்ைிற்குச் பென்ைார். ( ா ா ஒரு 
 ண்டலியுடன், ெிங்கப்பூரிலிருந்து இந்ைியாவுக்கு வி ானத்ைில்  யைம் 
பெய்வறையும்  ரிெீலறனச் பெய்ைார்.) 

பஹானலுலுவில் இருந்து  யைம் பைாடங்கியதும்,  ா ா, ொஞ்ெியிடம், 

"இந்ை கப் லில் நான் பைாடர்பு பகாள்ள விரும்பும் 'ஆத் ா' ஒன்று உள்ளது" என்று 
பைரிவித்ைார். அடுத்ை நாள்,  ா ாவின் உறடகறள இஸ்ைிரி பெய்ய ொஞ்ெி 
ெலறவ அறைக்கு எடுத்துச் பென்ைவ ாது, ொர்கமரட் ஸ்காட் என்ை ஒரு 
 ைக்கார ப ண் ைிறயச் ெந்ைிக்க வநரந்ைது; அவர் ைன்னுறடய வாழ்க்றகயில் 
நம் ிக்றக இழந்து, அவரது கைவறர விவாகரத்து பெய்வது  ட்டு ன்ைி, 
ைற்பகாறலச் பெய்வது குைித்துத் ைீவிர ாக இருப் ைாகவும் கூைினார். ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ற்ைி ொஞ்ெி அவரிடம் எடுத்துறரத்து,  ின்னர் விவாகரத்துச் பெய்ய 
வவண்டாம் என்ை  ா ாவின் அைிவுறுத்ைறலயும் அந்ைப் ப ண் ைிக்குத் 
பைரிவித்ைார். ஒவ்பவாரு  ாறலயும் ொஞ்ெி அவருடன் ெில நி ிடங்கள் 
வ ெினார்; அந்ைப் ப ண் ைி  ா ாறவ வநரில் ெந்ைிக்க ஆர்வ ாக இருந்ைார். 

ஜனவரி 30 ஆம் நாள் ஷாங்காய் நகரில் இைங்கும்வ ாது, வவறு எவரும் 
இல்றல என்ைால்,  ா ா அவறர, கப் ல் வ றடயில் ெந்ைிப் ைாகத் பைரிவித்ைார். 
 ா ா வ வல வந்ைவ ாது,  லர் அந்ைப் ப ண் ைிறயச் சூழ்ந்து நின்ைனர். 
அவருக்கு ஆச்ெரிய ளிக்கும் விைத்ைில், பநாடிப்ப ாழுைில் அறனவரும் 
கறலந்து பென்ைனர், அவர்  ா ாவுடன் விறல ைிப் ற்ை ெில நி ிடங்கள் இருக்க 
முடிந்ைது.  ா ா அந்ைப் ப ண் ைிறய ஆறுைல் டுத்ைி, பநற்ைியில் ெிலுறவயின் 
அறடயாளத்றைக் வகாடிட்டு அவறர ஆெீர்வைித்ைார். 

ருஸ்ைம் ஷாங்காயில்  ா ாறவச் ெந்ைிக்கு ாறு ஏற்கனவவ ைகவல் 
ைரப் ட்டது. ஆனால்  ா ா,  ண்டலியுடன் கப் லில் இருந்து இைங்கியவ ாது, 

ருஸ்ைம் எங்கும் பைன் டவில்றல. கவறலயாக, அவர்கள் கப் ல்வ றடயின் 
வ லும் கீழும் வைடி, கறடெியில் ப ாது அஞ்ெல் அலுவலகத்ைிற்கும், ைா ஸ் குக் 
அலுவலகத்ைிற்கும் பென்ைனர், அங்குத் ைற்பெயலாக ருஸ்ைம் வைான்ைினார். 
ருஸ்ைம் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு இந்ைியாவிலிருந்து வந்ைிருந்ைார், ஆனால் 
அவர் கப் லின் ப யறரத் ைவைாகக் குைிப் ிட்டைால் ஏற் ட்ட குழப் த்ைில், 
இரண்டு நாட்கள் ருஸ்ைம் ைிண்டாடிப் வ ானார்; றகயிலிருந்ை  ைமும் ைீர்ந்து 
விட்டது. இந்நிறலயில் அவர்  ா ாறவப்  ார்த்ைதும்  ிகுந்ை  கிழ்ச்ெியும், 

நிம் ைியும் அறடந்ைார்;  ா ாவின் 'திைவு மகால்'ைான் ருஸ்ைத்றை ைா ஸ் குக் 
அலுவலகத்ைிற்கு, ெரியான வநரத்ைில் பகாண்டு வந்ைது என்று அவர் 
குைிப் ிட்டார். 
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அறனவரும் ைங்கள்  ைிய உைறவ முடித்துவிட்டு,  ின்னர் ஷாங்காய் 
நகறரச் சுற்ைிவந்து ருஸ்ைம் ைங்கியிருந்ை வஹாட்டலுக்குச் பென்ைனர்.  ா ா, 

ருஸ்ைத்ைிற்கு ெில அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார்; வநாரினா, எலிெப த் 
இருவருடான  ைிகறள வ ற் ார்றவயிட அவரது  ிரைிநிைியாக நியூயார்க் 
 ற்றும் ஹாலிவுட் பெல்வைற்கான ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டன. ருஸ்ைம் 
புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா, ருஸ்ைம் இருவரும் ைத்ை து வ ல் வகாட்றட 
 ாற்ைிக் பகாண்டவ ாது, அது ருஸ்ைத்றைப்  ாதுகாப் ாக றவத்ைிருக்கும் எனக் 
கூைினார். ருஸ்ைம் ைனது குடும் த்றைப்  ற்ைி அக்கறை பகாண்டிருந்ைைால், 

 ா ா அவரின் குழந்றைகறளக் கவனித்துக் பகாள்வைாக உறுைியளித்ைார். 
ருஸ்ைத்றை அப ரிக்கா அனுப்புவைில்  ா ா  ிகவும் 

 கிழ்ச்ெியறடந்ைார், ஆனால் அடுத்ை நாள்  ா ாவின் உடல்நிறல  ாைிக்கப் ட்டு, 

இையம் வவக ாகப்  ட டத்ைது. அவர் இந்ைியாவுக்குத் ைிரும்புவைில்  ிக்க 
ஆர்வத்துடன் இருந்ைார். 

1935,  ிப்ரவரி 2 ஆம் நாள் அைிகாறலயில்  ா ா ஹாங்காங் வந்ைார். 
1932 ஆம் வருடம்  ா ாறவச் ெந்ைித்ை இரண்டு  ார்ெிகள், ருஸ்தம் மதசாய், 

ருஸ்தம் மபஸ்மதான்ெி ஆகிவயார் அவறர வரவவற்கக் காத்ைிருந்ைனர். 
அவர்கள்  ா ாறவயும்  ண்டலிறயயும் கவுலூனில் உள்ள ப ஸ்வைான்ஜியின் 
வடீ்டிற்கு அறழத்துச் பென்று, காறல உைறவ முடித்ைப்  ிைகு புறகப் டங்கள் 
எடுத்ைனர். இருவரின் குடும் த்ைினறரயும் ெந்ைித்ைப்  ின்னர், அன்ைிரவு  ா ா 
'புஷி ி  ாரு' கப் லில் புைப் ட்டார். 

 ா ாவின் அறை அபெௌகரிய ாக இருந்ைது, உைவும் நன்ைாக இல்றல, 

அவரது உடல்நிறலயும் ெீரான  ாடில்றல. ஒரு நாள் வயிற்று வலி,  றுநாள் 
பைாண்றட வலி எனத் பைாடர்ந்ைது.  ின்னர்  ா ா ைனது வாயில் வலி 
இருப் ைாகக் குைிப் ிட்டார்; மூன்ைாம் நாள், ைறல வலி, ெில வநரங்களில் உடலில் 
இரண்டு அல்லது மூன்று இடங்களில் ஒவர வநரத்ைில் துடிதுடிப் ைாக 
முறையிட்டார்.  ிப்ரவரி 6 ஆம் நாள் கப் லின் ஜப் ானிய  ருத்துவறர 
அணுகியவ ாது, அவர் ப ரிய அளவில் எதுவும் இல்றல என்று கூைி, 
பைாண்றடப் புண்ணுக்காக ெிைிது வ ாரிக் அ ில நீறர  ரிந்துறரத்ைார். 

1935,  ிப்ரவரி 7 ஆம் நாள் காறல சிங்கப்பூரில் ைறரயிைங்கி, காறல 
 ாறல வநரங்களில் நகறர வட்ட ிடுறகயில், அவர்கள் வைநீர், குளிர் ானங்கள் 
விற் றன பெய்யும் ஓர் உள்ளூர் முெல் ாறன ெந்ைித்ைனர். அறனவரும் ெக 
இந்ைியர்களாக இருப் றை உைர்ந்து, ெிைப் ான விருந்வைாம் ல் பெய்ைார். இரவு 
உைவிற்குப்  ிைகு, அவர்கள் ‘புைிய உலக ப ாழுதுவ ாக்கு பூங்கா’றவப் 
 ார்றவயிட்டனர்.      

 கப் ல் பினாங் நகரில்  ிப்ரவரி 9 ஆம் நாள் கடலில் நங்கூர ிட்டது. 
அங்கும் ஓரிரு  ைி வநரம் நகறர வலம் வந்ை  ின்னர்  ாறலயில் கப் ல் 
புைப் ட்டது. 
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 ா ாவின்  ல் வலி  ிகவும் கடுற யாக இருந்ைைால் ப ஹரா ாத் 
ைிரும் ி வருவைில் அவெரம் காட்டினார். ைிட ான உைவு எதுவும் 
உண்ைவில்றல; ைிரவ ஆகாரங்கறளவய  ருகி வந்ைார். 

இலங்றகயின் பகாழும்ற  வநாக்கி  யைிக்கும் கப் லின் வவகத்றைத் 
துரிைப் டுத்து ாறு  ா ா  ீண்டும்  ீண்டும் ொஞ்ெிறய, கப் வலாட்டியிடம் 
அனுப் ினார்.  ா ாறவப்  ற்ைிய ெில புத்ைகங்கறளயும் அவருக்கு வழங்கும் டி 
ொஞ்ெிக்கு அைிவுறுத்ைப் ட்டது.  

ப ஹர்  ா ா விரும் ியைற்கிைங்க, அவர்கள்  ிப்ரவரி 13 ஆம் நாள் 
பகாழும்பு நகறர வந்ைறடந்ைனர். விக்வடாரியா வஹாட்டலில்  ைிய உைறவ 
முடித்து,  ின்னர் கடற்கறரக்கு வந்ைனர். ஆைி ெீனியர் அவரது குைிப்வ ட்டில் 
இவ்வாறு  ைிவு பெய்ைிருந்ைார்: " ா ாவின் உடல்நிறல வ ாெ ாக உள்ளது. 
வ லும் அவர் ைனது முகத்வைாற்ைம்  ற்றும் கண்களுக்குக் கீவழ உள்ள இருண்ட 
நிழல்வ ான்ை வட்டங்கள் குைித்துத் பைாடர்ந்து வினவுகிைார்.. பைாடர்ந்து 

உ ிழ்நீர் வருவறைப்  ற்ைியும் புகார் கூறுகிைார்." 
கப் ல் இந்ைியாறவ வநாக்கிச் பெல்லும் வவறளயில், சுங்க,  ாஸ்வ ார்ட் 

அைிகாரிகளால் அறனவரும் வகள்விக்குள்ளாக்கப் ட்டனர்.  ாஸ்வ ார்ட் அைிகாரி 
முரட்டுத்ைன ாக நடந்துபகாண்ட வவறளயில், ஆைி ெீனியர் அவருடன் வ ெி 
நிறலற றயச் ெரி பெய்ைார். 

1935,  ிப்ரவரி 15 ஆம் நாள்  ா ா  ண்டலியுடன்  ைராஸ் வந்து ரயில் 
நிறலயத்ைில் ெம் த் ஐய்யங்கார், அவரது குடும் த்ைினர்  ற்றும்  ிை 
 க்ைர்கறளச் ெந்ைித்ைார். இரண்டு  ைி வநரத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா ' ம் ாய்' 

எக்ஸ் ிரஸ் ரயிலில் புைப் ட்டு, 16 ஆம் வைைி அைிகாறல மைாண்ட் ரயில் 
நிகலயம் வந்து வெர்ந்ைார். 

 ாைிரி வ ருந்துடன்  ா ாறவ எைிர் ார்த்து இருந்ைார். மபார் 
ொகாணத்தின் ெகாராொ வடாண்ட் ரயில் நிறலய வ றடயில்  ா ாறவ 
அறடயாளம் கண்டு, அறனவருக்கும் வைநீர்  ற்றும் காறல ெிற்றுண்டி 

வழங்கியறை,  ா ா ஏற்றுக்பகாண்டார்.  ா ா ொஞ்ெி, காக்கா இருவறரயும் ஒரு 
முக்கிய ான  ைிக்காக மும்ற க்கு அனுப் ிவிட்டு, ப ஹரா ாத் ைிரும் ினார். 
ப ஹராம், ஆைி ஜூனியர் பூனாவிலிருந்து வந்து  ா ாவுடன் இறைந்ைனர். 

 ா ா, வ ாெ ான உடல்நிறல  ற்றும்  யைச்வொர்வால்  லவனீ ாக 
உைர்ந்ைார்.  ாைிரி,  ா ாவுக்குச் ெிகிச்றெ அளித்ைார்,  ல்  ருத்துவர் டாக்டர் 
 ிம் ல்கவர அஹ துநகரிலிருந்து அறழக்கப் ட்டார்.  ா ாவின் உடல்நலம் 
காரை ாக அவரது 41 வது  ிைந்ை நாள் அன்று ( ிப்ரவரி 16) எந்ை ெிைப்பு 
விழாக்களும் இல்லா ல் நிறனவுகூரப் ட்டது. 

இந்ைியா வந்ை  ிைகு, ப ஹர்  ா ா நாய்க்குட்டி ெம் ிறய ெில நாட்கள் 
அவருடன் றவத்ைிருந்ைார்,  ின்னர் அறை ஆைி ெீனியர் கவனித்துக் பகாண்டார். 
ப ஹரா ாத் வந்ை  ின்னரும்  ா ா, ெிங்கப்பூரில் பைாடங்கிய உ வாெத்றைத் 
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பைாடர்ந்து -  ால், நீர்  ட்டுவ  அருந்ைினார். ஒரு  ாைத்ைிற்குப்  ிைகுைான்  ா ா, 
 ீண்டும் ைிட உைறவ உண்ை பைாடங்கினார். 

ப ண்  ண்டலி, அவ்வவறளயில் ப ஹரா ாத் வ ல்  றலயில் ைங்கி 
இருந்ைனர்.  ா ா எடுத்து வந்ை மூன்று ற னாக்கறள நாஜாவின் 
கண்காைிப் ில் றவத்ைிருந்ைார்.  ைறவகளுக்குக் குைிப் ாக புழுக்கள் உைவாக 
வழங்கப் ட்டன. இந்து ைிருமூர்த்ைிகளின் ப யரான பிரம்ொ, விஷ்ணு, ெமகஷ் 
( றடப் வர், காப் வர் அழிப் வர்) ற னாக்களுக்கு வழங்கப் ட்டது. அறவ, 
 ைக்கக் கற்றுக்பகாண்ட வவறளயில்,  ா ாவின் வைாள்களில் துள்ளி 
விறளயாடும்.  ா ா அவற்றைப் ப ரும்  ாெத்துடன் நடத்ைினார், ைனிப் ட்ட 
முறையில், கிரீம், ெப் ாத்ைி வ ான்ைவற்றை உைவாக அளித்ைார். 

 ற்பைாரு ற னாறவ  ா ா ப ஹராவிடம் பகாடுத்ைார். ப ஹரா 
ற னாவுக்கு " ா ா, டார்லிங்!" என்ைறழக்கப்  யிற்ெி அளித்ைார்.  ா ா இந்ைப் 
 ைறவறய  ிகவும் வநெித்ைார்.  ின்னர்,  ைறவ வநாய்வாய்ப் ட்டு, ெிகிச்றெ 
அளித்ைவ ாைிலும், கால ாகிவிட்டது. ற னா உயிறரத் துைக்கும் வவறளயில் 
இறுைியாக " ா ா!" என்று அறழத்ைது. ப ஹரா ாத் வ ல்  றலயில் 
புறைக்கப் ட்டு, கல்லறை எழுப் ியவ ாது,  ா ா "இது ப ரும்  ாக்கியம் 
 றடத்ைது" என்று குைிப் ிட்டார். 

வகார்பஷத் ஐவராப் ாவிலிருந்து பகாண்டுவரப் ட்ட இைர  ைறவகறளக் 
கவனித்துக்பகாண்டார். ஒரு முறை, வகார்பஷத் றகயில் பவட்டு  ட்டைால், 

பைாற்றுவநாறயத் ைவிர்க்கும் வநாக்கத்ைில்,  ைி, ப ஹரா இருவரும் 
 ைறவகறளக் கவனிக்கத் பைாடங்கினர். ஒரு நாள் அவர்கள் இருவரும் 
கூண்றட சுத்ைம் பெய்து, பவயிலில் உலர றவத்ைனர். அவர்கள் நீறரயும், 

உைறவயும் உள்வள றவத்துக் கைறவ மூட  ைந்ைைால், ெில  ைறவகள்  ைந்து 
பென்ைன. ஆனால் லண்டனில் குயன்டினுடன் நடந்ை இதுவ ான்ை ெம் வத்ைிற்கு 
 ாைாக, இந்ை வி த்ைில்  ா ா அைிருப்ைிறயத் பைரிவிக்கவில்றல. 

ஒரு கட்டத்ைில், மூன்று  ழறலக் கிளிகள் ப ஹரா ாத்ைிற்குக் 
பகாண்டு வரப் ட்டன. அறவ அருவருப் ான வைாற்ைத்ைில்  லவனீ ாக 
இருந்ைன; ஆனால் ெிைப் ான கண்காைிப்புடன் அழகான, வலுவான  ைறவகளாக 
வளர்ந்ைன.  ா ா அவற்ைிற்கு உைவளிப் ைில்  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார்,  ின்னர் 
 ைறவகள் ைங்கள் உைறவ ஜரீைிக்க உடற் யிற்ெிக்காக நடக்கறவக்கும் டி 
ப ண்  ண்டலிக்கு அைிவுறுத்ைினார். ப ண்கள், குழந்றைக் கிளிகறளத் ைட்டிக் 
வகட் து ஒரு சுறவயான காட்ெியாக இருந்ைது, உைவு உண்டு வயிறு 
புறடத்ை டி அறவ நடக்க முயற்ெித்ைன. 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், இரண்டு ப லிந்து நலிந்ை முயல்களும் 
ப ஹரா ாத்  றலக்குக் பகாண்டுவரப் ட்டன; வ லும்,  ா ா அவற்றுடன் 
விறளயாடுவதும், அவரது  டியில் அ ர றவப் தும் கண்பகாள்ளா காட்ெி. ப ண் 
முயல்,  ின்னர் குட்டி முயல்கறள ஈன்பைடுத்து, ப ண்  ண்டலியின் 
கண்காைிப் ில் வளர்ந்ைது. 
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மபண் ெண்ைலியின் வட்ைம் உருவான நாளிலிருந்மத, மெஹரா 
பாபாவின் எழுத்துப்பலகககய வாசிப்பது வழக்கம்; ெணி ஆசிரெத்தில் 
மசர்ந்த பின்னர், அவரும் அகதக் கற்றுக் மகாண்ைார். ஆண்களில், சாஞ்சி, 
ஆதி சனீியர், ொல்பாய், ஆதி ெூனியர் ஆகிமயார் ெிகவும் 

திைகெயானவர்கள். 

 ருத்துவ  டிப்ற  முடித்ை ைாக்ைர் நீலு, 1935  ிப்ரவரி 19 ஆம் நாள் 
இரவு ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைார்.  ா ா, டாக்டர் நீலுவின் ைறலற யில் 

 ருத்துவ றன ஒன்றை நிறுவப்வ ாவைாக உறுைியளித்து, அவறர 
ப ஹரா ாத்ைில் நிரந்ைர ாகத் ைங்க அனு ைித்ைார். டாக்டர் நீலு அவரது 
உடற கள் அறனத்றையும் 21 ஆம் நாள் எடுத்து வந்ைார். 

ொஞ்ெி, காக்கா இருவரும்  ிப்ரவரி 20 ஆம் நாள் மும்ற யிலிருந்து 
ைிரும் ி வந்ைனர், ஆனால், அவை இரவில் காக்கா, மும்ற க்கு  று டியும் 

பெல்லவவண்டியைாயிற்று. 

 ா ா வ ற்கத்ைிய  யைம் முடித்து, ப ஹரா ாத் ைிரும் ியவ ாது, அவர் 
 ிகவும்  லவனீ ாக இருந்ைார், அவரால் நடக்க முடியவில்றல. ெில நாட்கள், 

அவறர ஒரு நாற்காலியில் அல்லது அவரது ரிக்ஷாவில் வ ல்  றலயிலிருந்து 
பகாண்டு பெல்ல வவண்டியிருந்ைது.  ா ாவின் உடல்நிறலயால் ொஞ்ெி  ிகவும் 
 ாைிக்கப் ட்டார். அறை விவரித்து அவர் எழுைியைாவது: 

நாங்கள் ப ஹரா ாத்ைிற்கு வந்ைவ ாது,  ா ா, கீவழ அவரது அறையில் 
இருந்துபகாண்டு,  ண்டலியுடன் அறனத்து விஷயங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ைார். 
அவர்  ிகவும் ப லிந்து, வொர்வறடந்து, அவரது முகமும் உடலும் ஒரு ப ரிய 
 ாற்ைத்ைிற்கு உள்ளானைாகத் பைரிகிைது.  ிப்ரவரி 16 ஆம் நாள், வடாண்ட் ரயில் 
நிறலயத்ைில் நாங்கள் அவறர கறடெியாகப்  ார்த்ைைிலிருந்து முற்ைிலும் 
 ாறு ட்டுக் காைப் ட்டார், ஆனால், அவர் அப்வ ாது கூடச் ெரியாக இல்றல. 

 ண்டலி சுல  ாக நாற்காலியில் அவறர வ ல்  றலக்கு எடுத்துச் 
பென்ைது ஒன்றும் ஆச்ெரிய ல்ல; ஆனால், அவரது நிறல  ிகவும் வ ாெ ாக 
இருந்ைது. அவர் 'எல்லாம் வல்லவர்' வ லும் 'அகனத்கதயும் அைிந்தவர்' 

என்ைாலும், அவரது வைாற்ைம்,  லவனீ ான நிறல, அவர் கடந்து வந்ை 
 யங்கர ான இடர் ாடுகறள, அவர் அனு விக்கும் துன் ங்களிலிருந்து எளிைாகக் 
காை முடிந்ைது. இறவ அறனத்துக்கும் அவருறடய ஆன் ீக உள்  ைிவய 
காரைம் என்று ஒருவர் கற் றனச் பெய்யமுடியாது. ஒன்று  ட்டும் நிச்ெயம்: 
ஹாலிவுட்டில் இருந்வை அவர்  ிகவும் வ ாெ ாக அவைிப் ட்டு வருகிைார்; அவர் 
வ ற்பகாண்ட உ வாெம், ஓய்விலா இரவுகள் இறவ அறனத்தும் 
உடல்நிறலறய பவகுவாகப்  ாைித்ைது. 

 ிப்ரவரி 21 அன்று ராம்ஜூ,  ா ாறவத் ைனியாகச் ெந்ைித்து,  ிற் கலில் 
நாெிக் ைிரும் ினார். ப ண்களுடன் நாெிக் பெல்ல  ா ா விருப் ம் பைரிவித்து, 
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 ிப்ரவரி 25 ஆம் நாள் 'விலங்குகள் கூட்டத்ைின்' ஒரு  குைி (முயல்கள்) 
 றலக்குக் கீவழ பகாண்டு வந்து ெவராஷிடம் ஒப் றடக்கப் ட்டது. அன்று 
 ா ாவின் உடல்நிறல ெற்று ெீரான நிறலயில் அவரது வைாற்ைமும் 
 ிரகாெ ாகத் பைரிந்ைது; அவர் ஒரு றகத்ைடியின் உைவியுடன் ெிைிது நடந்து 
பென்ைார். 

ஆைி ெீனியரின் ெவகாைரி டாலி இன்னும் கீழ் ப ஹரா ாத்ைில் ைனியாக 

விலகியிருந்ைார். ‘டாலியின் உடல்நிறல ெீராகும் வறர, அவர் ெக்வகாரியில் 
ைங்க முடியு ா’ என்று  ஹாராறஜக் வகட்டுவர 25 ஆம் நாள் ஆைி ெீனியர், 

கலிங்கட் இருவரும் பென்ைவ ாது,  ஹாராஜ் ஔரங்கா ாத் பென்றுவிட்டார். 

1935,  ார்ச் 1 ஆம் நாள், ரூெி  ாப்,  ாைிரியின் ைாயார் ஃ ிரீனி  ாெியுடன் 
 ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைார்;  ா ா, ஃ ிரீனி  ாெியின் வநாய் குைித்து நீண்ட வநரம் 
வ ெிக்பகாண்டிருந்ைார். அவர் குை றடந்துவிடுவார் என்று  ா ா உறுைியளித்து, 

பூனாவுக்குச் பெல்லும் டி அைிவுறுத்ைினார்.  ா ாவின் துனியிலிருந்து எடுத்ை 
ொம் றல, நாற் து நாட்களுக்கு,  ா ாஜானின் கல் ெ ாைியில் றவக்கும் டி 
அைிவுறுத்ைினார். 

 ார்ச் 2 ஆம் நாள் பூனாவிலிருந்து வந்ை புவாொவஹ ிற்கு  ா ா ெில 
அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கி ைிருப் ி அனுப் ினார்.  றுநாள் ஆகா அலி வந்து 
 ா ாவுடன் ைங்கும் விருப் த்றைத் பைரிவித்ைவ ாது,  ா ா அவறர மும்ற யிவல 
இருக்கு ாறு கூைி அனுப் ினார். 

வட அப ரிக்கா வழியாக,  ா ா  யைம் பெய்யும் வ ாது, கனடாவின் 
கடுற யான குளிர்ந்ை பவப் நிறல அவரது ஆவராக்கியத்றைப் ப ரிதும் 
 ாைித்ைது.  ார்ச்  ாைத்ைிற்குள், அவர் இன்னும்  லவனீ ாக இருப் றைக் காை 
முடிந்ைது; இறடயிறடவய காய்ச்ெல், பைாண்றட வலி இருந்து வந்ைது. இந்ைிய 
வகாறடகாலத்ைின் பவப் ம் ைாங்க முடியாைைாக இருந்ைைால், இை ான 
காலநிறலறயத் வைடி,  ா ா 1935  ார்ச் 4 ஆம் நாள் அைிகாறலயில் ப ண் 
 ண்டலியுடன் நாெிக் நகருக்குப் புைப் ட்டார்; அங்குக் வகாறட  ாைங்கறளக் 
( ார்ச் முைல் வ  வறர) கழித்ைார். ெில  ண்டலி ப ஹரா ாத்ைிலும், ொஞ்ெி 
மும்ற க்குச் பெல்லவும் அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். 

ஆைி ெீனியர்  ாைிரியுடன் அவை நாளில்  ீண்டும் ெக்வகாரிக்குச் 
பென்ைவ ாது,  ஹாராஜ், டாலியுடன் குல் ாய் இருப் ைானால் ெக்வகாரியில் 
ைங்க அனு ைித்ைார். இைன் விறளவாக, டாலி  ார்ச் 6 ஆம் நாள்  லீா ாயுடன் 
நாெிக் அறழக்கப் ட்டார். இவ்வவறளயில் வகாஹரின் ெவகாைரி ஸில்லா, 
வா ன் ெப்னிெின்  கள் இந்து இருவரும் ப ண்  ண்டலியுடன் ைங்கினர். 

நாெிக் நகரில்,  ா ா ஸஹரன்பூர் வட்டாரத்ைில் ஒரு  ங்களாவில் 
ைங்கியிருந்ைார். றெயத் ொவஹப், ஆட்டின்  ால் உடல் ஆவராக்கியத்றை 
வ ம் டுத்தும் என் ைால், ஆடு ஒன்றை  ா ாவுக்காக வாங்கினார், ஆட்டுக்கு ஒரு 
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குட்டியும் இருந்ைது, இரண்டும் குைிப் ாக,  ா ாறவச் சுற்ைி வந்து அவருடன் 
விறளயாடுவறை வழக்க ாகக் பகாண்டன.  ா ா, ெப் ாத்ைி, ெிற்றுண்டி 
துண்டுகறளக் பகாடுத்து அவற்றை  கிழ்வித்ைார். விறளயாட்டுத்ைன ாக,  ா ா 
ைாய் ஆட்டிற்கு எட்டும் தூரத்ைிலிருந்து ைனது றகறய உயர ாகத் தூக்கும் 
வ ாது, ஆடு அைன்  ின்னங்கால்களில் நின்றுபகாண்டு, முன் கால்கறள 
 ா ாவின்  ார் ில் றவத்து, உைறவப்  ற்ைிக்பகாள்ளும். 

 ிப்ரவரி  ாைம் ற தூல் ப ர்ெியாவுக்குத் ைிருப் ி அனுப் ப் ட்டார். 
அவர் அங்குச் ெிலறரச் ெந்ைித்து,  ா ா ொர் ாகப்  ைிபுரிந்து,  ார்ச்  ாைம் 
ைிரும் ி வந்ைார். அலி அக் ர் ஷாப்புர்ெ ன், முன்னாள் ப ஹராஷ்ர  ெிறுவன், 

 ின்னர் 'அவலா ா' என்று அறழக்கப் ட்டார். ஒரு நாள் ற தூல் மும்ற யில் ஓர் 
உைவகத்ைில் காொளராகப்  ைிபுரிந்ைறைப்  ார்த்து, அவலா ா அவறர 
அறடயாளம் கண்டுபகாண்டார், இருந்தும் அவருடன் எதுவும் வ ெவில்றல; 

ற தூறலப்  ார்த்ைது அவருள் ஒரு ைாக்கத்றை ஏற் டுத்ைியது. அவலா ா, ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ற்ைி வ லும் வ லும் ெிந்ைிக்கத் பைாடங்கினார், ஒரு நாள் இரவு 
ைனது வவறலறய விட்டுவிட்டு,  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக அஹ துநகருக்கு 
வந்ைவர், அங்கு ராவ்ொவஹற  ெந்ைித்ைவ ாது,  ா ா நாெிக் நகரில் 
ைங்கியிருப் து பைரியவந்ைது. அவலா ா ெவராஷ் வ ாட்டார் ஒர்க்ஸ் 
அலுவலகத்ைில்  ா ாறவக் கண்டு ிடித்து அவரது காலடியில் விழுந்ைார். 

1927 ஆம் ஆண்டில் ப ஹராஷ்ர   ள்ளிக்கூட நாட்களிலிருந்து 
அவலா ா, ப ஹர்  ா ாறவப்  ார்க்கவில்றல.  ா ா அவறர மும்ற க்குச் 
பெல்லும் டி கட்டறளயிட்டு, அறழப் துவறரக் காத்ைிருக்கு ாறு கூைினார். 
குருநாைருடனான அவலா ாவின் பைாடர்பு  ீண்டும் பைாடர்ந்ைது, வ லும்,  ா ா 
வழக்க ாக ஒவ்பவாரு  ாைமும் முைல் நாளில் அவறர அறழத்துப் வ ெினார்.  

நாெிக் நகரில்,  ா ா, ராம்ஜூ, ஆைி ெீனியர் இருவருடன் வ ாட்டார் 
 ைிகள்  ற்றும் ெர்க்கிள் ெினி ாவின் கைக்குகறள  று ஆய்வு பெய்ைார். 1935 
 ார்ச் 12 அன்று நவல் ைாலாட்டியின் வடீ்டிற்குச் பென்ைவ ாது,  ா ா ஆைி 
ெீனியரிடம் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், " ண்டலி  ற்றும் அவர்கவளாடு இருக்கும் 
நிைி உைவி ெம் ந்ைப் ட்ட பைாடர்ற க் றகவிடும் எண்ைத்ைில் உள்வளன்; 

வ லும் மூன்று ஆண்டுகள் எவருக்கும் பைரியா ல், றககளில் காசு,  ைம் 
எதுவும் இல்லா ல், பைாறலதூர  றலயில் ஓய்பவடுக்க விரும்புகிவைன். 
குஸ்ைாஜி  ட்டுவ  எங்கள் உைவுக்காகப்  ிச்றெ எடுப் ார். நீங்கள் நாெிக்கில் 
ைங்கி ப ண்  ண்டலி அறனவறரயும் கவனித்துக் பகாள்வைாக ஒப்புைல் 
அளித்ைால்  ட்டுவ , நான் அவ்வாறு பெய்வவன்." ஆைி ெீனியர் அைற்கு இைக்கம் 
பைரிவித்ைார். ஆனால் அைற்குப்  ைிலாக, விஷ்ணு, ஆைி ெீனியர் இருவரும் 
ப ஹரா ாத்ைில் ைங்க வவண்டும் என்றும்,  ாைிரி, கலிங்கட் இருவரும் இரவு 
 ாதுகாவலர்களாகக் கண்காைிக்க வவண்டும் என்ை அவரது எண்ைத்றை  ா ா 
முன்றவத்ைார். 
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ஷிரீன் ாய் அப்வ ாது ஒரு நாள் நாெிக் வந்ைிருந்ை வவறளயில் 
குல் ாயுடன் ைகராறு ஏற் ட்டது; இைனால் குல் ாய் ஆைி ெீனியர் ைங்கி 
இருக்கும் வடீ்டிற்கு நடந்து பென்று 12 ஆம் நாள் இரறவ அங்வகவய கழித்ைார். 
ஆைி, ஷிரீன் ாய், ஆைி ஜூனியர் இருவறரயும்  ார்ச் 13 ஆம் நாள் காரில் 
பூனாவுக்கு அறழத்துச் பென்ைார்.  

 ார்ச் 16 ஆம் நாள், ைிவயாலாலிறயச் வெர்ந்ை  ல்  ருத்துவர் டாக்டர் 
 ினூ  ட்வடனா,  ா ாவின்  ற்களுக்குச் ெிகிச்றெ அளித்ைார்.  ா ா, அஹ துநகர் 
 ல்  ருத்துவர் இவறரவிடச் ெிைந்ைவர் என்று குைிப் ிட்டார். ஆைி ெீனியர் ைனது 
நாட்குைிப் ில் இவ்வாறு குைிப் ிட்டிருந்ைார்: "ப ாத்ைத்ைில்,  ா ா ைனது 
உடல்நிறலக் குைித்து அடிக்கடி புகார் கூறுகிைார், வ லும் பைாறலதூர 
 றலக்குச் பென்று ஓய்வு எடுப் து குைித்தும் பைாடர்ந்து ெிந்ைித்து வருகிைார்." 

ெவராஷ்,  ார்ச் 18 ஆம் நாள் ரூெி  ாப்,  கன் ஜால் ஆகிவயாருடன் 
நாெிக் வந்ைார். அந்ை நாளின்  ிற் குைியில், ப ஹர்  ா ா, ஃ ிரீனி, ஆைி ெீனியர், 

விஷ்ணு ஆகிவயார் ருஸ்ைத்ைின் குழந்றைகள் ைங்கிப்  யிலும் ' ார்ன்ஸ்' 

 ள்ளிக்கூடத்ைிற்கு விஜயம் பெய்ைனர். 

ருஸ்ைம் இன்னும் அப ரிக்காவில், வநாரினா, எலிெப த் இவர்களுடன் 
ைிறரப் டத் ைிட்டத்ைில்  ைிபுரிந்து வந்ைார்.  ார்ச் 28 ஆம் நாள், 'இறை உைர்வு 
ைிறரப் டக் காட்ெி'  ற்ைி, வ லும் ெில விவரங்கறளக் வகாரும் ருஸ்ைத்ைின் 
கடிைத்ைிற்குப்  ைிலளிக்கும் விை ாக,  ா ா ெில விஷயங்கறள ஆைி ெீனியருக்கு 
விளக்கினார். 

இந்ை வநரத்ைில் நவல் ைலாட்டியின்  றனவி ைீனா உடல்நல ில்லா ல் 
இருந்ைார். 1935, ஏப்ரல் 3 அன்று டாக்டர் க ாடியா அவருக்குச் ெிகிச்றெ அளிக்கும் 
வவறளயில் ைவைான  ருந்றைக் பகாடுத்துவிட்டார். ைீனா உைர்விழந்து கீவழ 
விழுந்து, இையத்துடிப்பு  ிகவும்  லவனீ றடந்ைது. டாக்டர்  யந்துவ ானார்; 

அப்வ ாது ராம்ஜூறவச் ெந்ைிக்கச் பென்ை  ா ாவுக்கு உடனடியாகத் ைகவல் 
பைரிவிக்கப் ட்டது.  ா ா வந்ைதும் டாக்டறரத் ைட்டிக்பகாடுத்து, "கவறலப் ட 
வவண்டாம், இையத் துடிப்புச் ெரியாகிவிடும்" என்று கூைி அவறர 
ஆறுைல் டுத்ைினார். " ா ா  ின்னர் ைீனாவிடம் பென்று அவர் பநற்ைிறயத் 
பைாட்டுப் ார்த்ைார். ெில நி ிடங்களில் அவரது இையத் துடிப்பு வியக்கத்ைக்க 
வறகயில் ொைாரை ானது; ைீனா ொைாரை ாகச் சுவாெிக்கத் பைாடங்கினார். 
ஆச்ெரியமும் நிம் ைியும் அறடந்ை டாக்டர்,  ா ாவிடம், "நீங்கள் இரண்டு 
அல்லது மூன்று நி ிடங்கள் ைா ை ாக வந்ைிருந்ைால், அவர் உயிர்த் 
துைந்ைிருப் ார்" என்று கூைினார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், நவல் ஏவைா ெில குடும்  விஷயங்கறள எண்ைி 
கவறலயுடன் காைப் ட்டார். ஏப்ரல் 15 அன்று  ாறலயில்,  ா ா அவரது 
இல்லத்ைிற்குச் பென்று இவ்வாறு அைிவுறுத்ைினார்: "உலகில் உங்கள் 
கைகெககள ெனசாட்சியுைன் மசய்வகதத் மதாைருங்கள், ஆனால் அவற்ைின் 
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விகளவுககளப் பற்ைிக் கவகலப்பைமவா, அவற்ைில் கவனம் மசலுத்தமவா 
மவண்ைாம். எல்கலயில்லா பரம்மபாருள் உங்களுக்குள் இருக்கிைது, நீங்கள் 
அந்தப் பரம்மபாருளில் ஒரு பாகொக இருக்கிைரீ்கள்! 

நான் காவள ா ா,  ாொஜி இருவரிலும் இருக்கிவைன்.  ாொஜிக்கு 
வயது 80,  ற்கள் அறனத்தும் அப் டிவய இருக்கின்ைன. 60 வயைான 
காவள ா ாறவப்  ாருங்கள் அவருக்கு,  ல  ற்கறளக் காைவில்றல. 80 
வயைில் ைனது  ற்கள் அறனத்றையும் றவத்ைிருப் ைில்  ாொஜி 
 கிழ்ச்ெியறடய வவண்டு ா? அவை வவறளயில் 60 வயைிற்கு முன்னர் ஏன் 
இவ்வளவு  ற்கறள இழந்துவிட்டார் என்று காவள ா ா கவறலப் ட 
வவண்டு ா? 

"மொத்தத்தில் கூட்டிக் கழித்துப் பார்த்தால் ொகயயில் எந்த 
அர்த்தமும் இல்கல. பற்ககளக் மகாண்ைவனும் அவற்கை இழந்தவனும் - 
ஒன்று மபாலத்தான். ஆனால் வலுவான பற்ககளக் மகாண்ைவன், நான் 
அர்த்தெில்கல என்று கூறுவதால் மவண்டுமென்மை அவற்கை 
அகற்ைக்கூைாது. 

" று டியும் கூறுகிவைன்,  ாறயயில் முற்ைிலும் ஒன்று ில்றல - ஒரு 
பூஜ்ஜியம் கூட இல்றல! எதுவும் இல்றல என்ைால், அழிவு அல்லது  ரைம் 
எப் டி இருக்க முடியும்? யாரும் இைக்கவும் இல்றல, யாரும் வாழவும் இல்றல!" 

ப ஹர்  ா ா விளக்கியறை நவல் ஏற்றுக்பகாண்டார். 

இைற்கிறடயில் ப ஹர்  ா ா வ ற்கத்ைிய ெீடர்களுடன் அவரது 
பைாடர்ற த் பைாடர்ந்ைார். 1935, ஏப்ரல் 6 நாள்,  ின்டாவுக்கு எழுைிய கடிைத்ைின் 
முடிவில், அவர் இந்ை  ழறல வரிகறளக் றகயாண்டார். 

எல்லாவற்ைிலும் நான் என்றனப்  ார்க்கிவைன், 

எல்றலயற்ை என்றன நான் காண்கிவைன்; 

ஆனால், வெந்ை கால வராஜாறவப்  ார்க்கும்வ ாது 

ஷாலி ார் என் நிறனவுக்கு வருகிைார். 

 ற்பைாரு கடிைத்ைில் இவ்வாறு எழுைினார்: 
இளற யான ஷாலி ார் விறரந்வைாடத் ையாராகுங்கள்,  

என்னுடன் பொர்க்கத்ைிற்குப்  ைக்கத் ையாராகுங்கள்! 

இனிறயயான ஷாலி ார், உங்கள் வாழ்க்றகறய  

எனக்குக் பகாடுக்க ஆயத்ை ாகுங்கள்; 

 என்னில் வாழுங்கள்! 

இனிற யான ஷாலி ார் ையாராகுங்கள்!  

அளவிறுைியற்ை வ ரின் ம் அருகில் உள்ளது, 

எந்ைச் ெந்வைகமும், எவ்விை  யமும் நிறலயற்ைது! 
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இனிற யான ஷாலி ார் 

நீங்கள் எவ்வளவு இனிற யானவர்,  

இனிற யிலும் இனிற யானவர்! 
இத்ைறகய அன் ின் ஆழ ான எண்ைங்கள், வ ற்கத்ைிய வகா ியர்கறள, 
அவர்களின் கிருஷ்ைரிட ிருந்து  ிரித்ைவ ாது,  ா ாவின் காலடியில் 
றவத்ைிருந்ைன. 

1935, ஏப்ரல் 16 ஆம் நாள், குஸ்ைாஜி, ொஞ்ெி, விஷ்ணு, ஆைி ெீனியர் 
ஆகிவயாருடன், ப ஹர்  ா ா நாெிக் நகரிலிருந்து 25 ற ல் பைாறலவில் உள்ள 
'மகாட்டி' என்ை ஊருக்கு ஓய்பவடுக்கச் பென்ைார். அழகிய காட்ெிகளும், குளிர்ந்ை, 

புத்துைர்ச்ெியூட்டும் பைன்ைல்களுடன்  றலயில்  ங்களா அற ந்ைிருந்ைது.  ா ா 
ஓரளவு நல்ல  னநிறலயில் இருந்ைார்; கிைற்ைிலிருந்து குடிநீறர இறைத்ைார். 
அவர் அந்ை இடத்றை விரும் ினாலும், அற ைியின்ைி, கவறலயுடன் 
இருப் ைாகப் புகார் கூைினார்,  ண்டலி  ா ாவின் ஓய்வுக்காக வவண்டிய 
அறனத்றையும் பெய்ைனர். 

குல் ாய், ப ண்டு, ஜால் ாய் ஆகிவயார்  றுநாள் வந்ைனர்.  ா ா 
ைனிற யில் ஏகாந்ைவாெம் இருப் ைற்கு உகந்ை இடத்றைத் வைடும் டி 
ஜால் ாறய அனுப் ிறவத்ைார். ஜால் ாய் வைர்ந்பைடுத்ை இடம்  ா ாவுக்குத் 
ைிருப்ைி அளிக்கவில்றல. 

ஏப்ரல் 17 அன்று, வ ற்கத்ைிய நாடுகளிலிருந்து  ல முக்கிய ான 
கடிைங்கள் வந்ைன; அறவ  ா ாறவ நாெிக்கில் இருக்க வவண்டிய சூழ்நிறலறய 
உருவாக்கின. இருப் ினும், மூன்று நாட்கள்  ா ா அங்வகவய இருந்ைார். அைன் 

 ின்னர்,  ா ா  ால்  ட்டுவ  அருந்ைி வந்ைைால் உடலுக்கு  ிகுந்ை ஓய்வு 
வைறவப் ட்டாலும், வகாறட  ாைங்களில் கடுற யான பவப் ம் நிலவும் 
வநரத்ைில் நாெிக்  ற்றும் ப ஹரா ாத் இறடவய அவர் பைாடர்ந்து  யைம் 
பெய்து வந்ைார். 

1935, வ  3 ஆம் நாள், ஒரு ெில நாட்களுக்காக,  ா ா மும்ற க்குச் 
பெல்ல முடிவு பெய்ைார். குஸ்ைாஜி, ஜால் ாய் ஆகிவயாருடன் ரயிலில்  யைம் 
பெய்து, ஃ ிரீர் ொறலயில் அற ந்ை  ானு ாய் இல்லத்ைில் ைங்கினார்.  ா ா 
வவறு யாறரயும் ெந்ைிக்க விரும் ாைைால்,  ா ாவின் வருறகறயப்  ற்ைி வவறு 
எவருக்கும் பைரிவிக்கப் டவில்றல. காக்காவும் ொஞ்ெியும்  ா ாறவ,  ானு ாய் 
வடீ்டில் ெந்ைித்ைனர்.  ா ா  ல ார்  றல  ற்றும் நகரத்ைின்  ிை  குைிகளுக்கு 
விஜயம் பெய்ைார்.  ா ாவின்  ல்  று டியும் பைாந்ைரவு பெய்ைைால் அவர்  ல் 
 ருத்துவரிடம் ெிகிச்றெக்காகச் பென்ைார்.  

இரண்டு நாட்கள்  ட்டுவ  மும்ற யில் ைங்கியிருந்ை  ா ா, குைிப் ாக 
பகய்வகா ாத், பகாத்வால், கர் ான்  ாெி,  ிளடீர் உள்ளிட்ட ெில பநருங்கிய 
 க்ைர்கறளச் ெந்ைித்ைார். வ லும்,  ா ா  வரலுக்குச் பென்று ப ரிய வகார்பஷத், 

 ாைிரியின் ைாயார் ஃ ிரீனி  ாெி ஆகிவயாறரயும் ெந்ைித்ைார். 
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ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி, ொஞ்ெி கூைிய மவலிங்ைன் என்ை 
அயல்நாட்டு ைம் ைியினறர  ா ா ெந்ைித்ைார். இவர்களின் வாழ்க்றகயில் இருந்ை 
ெில ெிக்கல்கள் அடுத்ை ஆறு  ாைங்களுக்குப்  ிைகு ெீரறடயும் என்று  ா ா 
உறுைியளித்ைார். வ  4 ஆம் நாள் மும்ற யிலிருந்து புைப் ட்டு,  ா ா, அன்று 
இரவு நாெிக் வந்ைறடந்ைார். 

1935, வ  9 அன்று  ா ா ைனது இருப் ிடத்றை ஆண், ப ண் 
 ண்டலியுடன்  ீண்டும் ப ஹரா ாத்ைிற்கு  ாற்ைினார். வ  12 ஆம் நாள் 
வநாரினாவுக்குத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ி ருஸ்ைத்றைத் ைிரும்  அனுப்பு ாறு 
 ா ா, ொஞ்ெிக்கு அைிவுறுத்ைினார். வகாறட பவப் த்ைிலிருந்து ெிைிது நிவாரைம் 
ப ை,  ா ா 15 ஆம் நாள்  ண்டலிறய 'மஹப்பி மவலி'க்கு அறழத்துச் பென்ைார். 
 ா ா நிைான ாக ஓய்பவடுக்கும் வநரத்ைில், ைற்வ ாறைய உலக அரெியல் 
நிறலற க் குைித்து விவாைித்ைார். வஜாெப்  ினுட்ஸ்கி என்ை வ ாலந்து ைறலவர் 
ெ ீ த்ைில் கால ானார், அவர்  ிகவும் வநர்ற யான ந ர் என்று  ா ா கருத்துத் 
பைரிவித்ைார். 

ப ஹரா ாத்ைில்,  ா ா ைனது ஏகாந்ைவாெத்றைப்  ற்ைி விவாைிக்க, 
கூட்டம் ஒன்றை நடத்ைினார். அைற்காக,  ா ா ஏவைனும் வெைியான இடத்ைிற்குச் 
பெல்லவும், அறை அறனவரிட ிருந்தும் இரகெிய ாக றவக்கவும் விரும் ினார். 
அவர் இல்லாை நிறலயில் ப ஹரா ாத்ைின் நிர்வாகம் குைித்து வ  17 அன்று 
ப ண்டு,  ாைிரி இருவருக்கும் விரிவான அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார். 19 ஆம் 
வைைி, அவர் அறனவரிடமும், "நான் இப்வ ாது ஏழு  ாைங்கள் இந்ைியாவில் 
இருக்க முடிவு பெய்துள்வளன். வ  23 அன்று நான் நாெிக் பென்று அங்வக  த்து 
நாட்களும்,  ின்னர் மும்ற யில் மூன்று நாட்களும் இருக்க உள்வளன். அைற்குப் 
 ிைகு எனது பெயல் ாடுகள் இரகெிய ாக றவக்கப் டும். 

"பல வருைங்கள், நீங்கள் எல்லா வழிகளிலும் கடினொன 
வாழ்க்கககய வாழ்ந்து, எல்லா வககயான மசாதகனககளயும் தாங்கிக் 
மகாண்டீர்கள். எனமவ இன்னும் ஒரு வருைம், எனக்கும் எனது பணியிலும் 
உதவியாக இருங்கள். ஒருமவகள, நான் என் மெௌனத்கதக் 
ககலக்கக்கூடும். எதுவாயினும், நீங்கள் உங்கள் கைகெககளக் கவனொகச் 
மசய்துமகாண்டு இங்மகமய இருங்கள்." 

ப ஹர்  ா ா  ின்னர் குஸ்ைாஜி, ராவ்ொவஹப் ஆகிவயாருடன் 
ைனித்ைனியாக,  யை ஏற் ாடுகள் குைித்து விவாைித்து, இருவரும் உடன் 
பெல்வறை பவளிப் டுத்ைினார்.  ாண்டிச்வெரி, வகாவா, நீலகிரி  றலகள், காஷ் ீர், 

டார்ஜிலிங், அஜ் ீர், உைய்பூர் ஆகிய இடங்களில் ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கு உகந்ை 
 குைிகறளப்  ற்ைி விொரிக்க  ா ா ொஞ்ெியிடம் கூைினார். ெகனுக்கும் ெில 
அைிவுறுத்ைல்கள் வழங்கப் ட்டன. 

ொஞ்ெியின் வநர்ற யான, அயராை விொரறைகள்  ிகவும் இரகெிய ாக 
இருந்ைவ ாைிலும், அவர் இவ்வாறு எழுைியிருந்ைார், " ா ா எப்வ ாதுவ  இல்லாை, 

வைறவயற்ைைாகக் கருைப் ட்ட அல்லது விடு ட்ட ஒன்றை (ைகவல்) 
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வவண்டுப ன்வை வகட் தும், விரும்புவதும் வழக்கம். இது அவரது  யிற்ெியும், 

வவரூன்ைிய  லவனீங்கறள பவளிவய பகாண்டு வரும் முறையும் ஆகும்." 

1935, வ  20 ஆம் நாள் ெத்குரு உ ாெனி  ஹாராஜின் 65 வது  ிைந்ை 
நாளன்று,  ா ா  ண்டலிக்கு, ைர்பூெைி  ிரொை ாக வழங்கினார். அன்றைய 
ைினம் ெிைப் ான  னநிறலயில்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியான நாளாகக் கழிந்ைது. 1931 
ஆம் ஆண்டுக்குப்  ிைகு  ஹாராஜூக்கு ஏவைனும் ெிைப்பு ைரிென நிகழ்ச்ெிகளில் 
 ட்டுவ   ா ாவால் ஆரத்ைி ைவைா ல் நிகழ்த்ைப் ட்டது, ப வ ாவும் ஆைி 
ஜூனியரும் அன்ைிரவு பூனாவிலிருந்து வந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா வ  23 அன்று நாெிக் பென்று ைவ்லத் ாய்,  கள் ஃப்ரீனி, 
ைீனா ைலாட்டி, ஆைி ெீனியர், ராம்ஜூ ஆகிவயாறரச் ெந்ைித்ைார். டாக்டர் நீலுவும் 
மும்ற யிலிருந்து வந்ைார். வ  25 ஆம் நாள்  லீா ாய் அவரது குழந்றைகளுடன் 
கராச்ெிக்குத் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

1935 வ  30 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, குஸ்ைாஜி, ஜால் ாய், குல் ாய் 
ஆகிவயார் மும்ற க்குச் பென்று  ீண்டும்  ானு ாயின் இல்லத்ைில் ைங்கினர். 
அடுத்ை நாள் ைாைர் நகரில் புைிைாகக் கட்டப் ட்ட, மநௌமராெி  ற்றும் பச்சாொய் 
தாதாசாஞ்சியின் 'பானு'  ான்ஷனில்  ைிய உைவுக்காக,  ா ா 
அறழக்கப் ட்டார். அங்கு,  ா ா, ைாைாொஞ்ெியின்  கள்கள், அர்னவாஸ் (17), 

நர்கிஸ் (13), மராைா (11),  ற்றும் அவர்களது இளம்  கன்களான பைஹம்ைன் (8), 

வஹா ா (6), ைாரா (4), வநாெர் (2), ஆகிவயாறரச் ெந்ைித்ைார். பநௌவராஜி, 
ொஞ்ெியின் ப ரிய ெவகாைரர், அவரது குடும் ம் முழுவதும்  ா ாவின் 
அரவறைப் ில் இருந்ைது. 

வ  31 அன்று,  ா ாறவச் ெந்ைிக்க வந்ை ொமனக் ராஞ்சிக்கு அவர் 
இவ்வாறு விளக்க ளித்ைார்: 

பிரபஞ்சங்களின் ஆக்கல், அழித்தல் இரண்கையும் என்னால் ெிகத் 
மதளிவாகக் காண முடிகிைது. அகவ எண்ணிலைங்காதகவ என்ைாலும் 
என்னால் அவற்கை எண்ண முடியும். அகவ எனக்கு ெிகவும் மதளிவாக 
உள்ளன. அவதார புருஷர் ெற்றும் சத்குருக்கள் ெட்டுமெ அவர்களின் மபௌதகீ 

கண்களால் அகதப் பார்க்க முடியும்; மவறு எவராலும் முடியாது. ெக்கள், 
இகத ஓர் அற்புதொன காட்சியாகக் கருதுகிைார்கள். ஆனால் கைவுள் 
நிகலகய உணர்ந்து ஒவ்மவாரு கணமும் நித்திய ஆனந்தத்கத 
அனுபவிக்கும் ஒருவருக்கு அது ஒன்றுெில்கல. 

நான் இந்தப் மபௌதீக உலகிற்கு இைங்கி வந்துள்மளன்; என்னுகைய 
இகை பணிக்காக நான் எல்கலயற்ை துன்பங்ககள அனுபவிக்க மவண்டும். 
இகத நீங்கள் புரிந்து மகாள்வது கடினொனது. இந்த ொகய எனும் 
உலகப்மபாருள் இைர்பாடுகள் நிகைந்தது; அமத மவகளயில் பரம்மபாருள் 
உண்கெயானது; எந்தச் சிக்கல்களும் இல்லாதது - ஒன்ைானது, பிரிக்க 
முடியாதது, பரிபூரணொனது! 



249 
 

குல் ாய் ஜூன் 1 ஆம் நாள் ைனது  கள்  ிவராஜாவுடன் (கைவருடன் 
மும்ற யில் வாழ்ந்து வந்ைார்)  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். 

1935, ஜூன் 2 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா, ஒரு குறுகிய  யை ாக, பூனாவில் 
ப வ ாறவச் ெந்ைித்து,  ின்னர் ைறலகாவ் ில் வாழ்ந்து வந்ை ராம்ஜூவின் 
குடும் த்ைினறரயும் ெந்ைித்ைார். 

இந்ை வருறகக்குப்  ிைகு, ஜூன் 4 ஆம் நாள்,  ா ா  று டியும் மும்ற ச் 
பென்ைார்;  ானு ாய் இல்லத்ைில் ைங்கியிருந்ை வவறளயில், ஜூன் 6 ஆம் நாள் 
பநௌவராஜியின் ' ானு'  ான்ஷனில், சு ார் 40  க்ைர்களுக்கு,  ா ா, 

ஏகாந்ைவாெத்றை பைாடங்குவைற்கு முன்னால் ைரிெனத்ைிற்கான ஓர் அரிய 
வாய்ப்ற  அளித்து,  ின்வரும் பெய்ைிறய வழங்கினார்: 

என் அன்பர்கள் அகனவருக்கும் ஏற்கனமவ விளக்கியது மபால், ஒரு 
வருைம் ெகலகளில் ஏகாந்தவாசம் மெற்மகாள்ள, நான் இன்று இங்கிருந்து 
புைப்படுகிமைன். இந்த ஏகாந்தவாசம் உலகளாவிய அளவில் 
பகைப்புகளுைனான மதாைர்புைன், படிப்படியான எதிர்கால மவளிப்பாட்கை 
மநாக்கத்தில் மகாண்ைதாகும். இந்த இைம் நீண்ை காலத்திற்கு முன்மப முடிவு 
மசய்யப்பட்ைது, நான் அங்குச் மசல்லும் வகர அது யாருக்கும் மதரியாது, 

ெண்ைலியில் இருவர் என்னுைன் இருப்பர். மெஹராபாத், அஹெதுநகர், நாசிக், 

பூனா, மும்கப ஆசிரெங்களில் வாழும் அகனவருக்கும் மவவ்மவறு 
கைகெகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

உலகில் வாழும் உங்களுக்கு, உங்கள் குடும் ங்களின் அன் ானவர்கள் 
 ற்றும்  னிை குலத்ைிற்கான உங்கள் கடற கறள நீங்கள் அைிவரீ்கள்; வ லும் 
ஒவ்பவாருவரும் அந்ைக் கடற றய  கிழ்ச்ெியுடன் பெய்வவைாடு, எைிர்வரும் 
அறனத்றையும் றைரிய ாகவும், அற ைியாகவும் எைிர்பகாண்டு, 'துைவைம்' என்ை 
ைவைான கருத்துடன் அல்லது ஏவைா  றலகளுக்குச் பென்று வாழும் 
விருப் த்துடன் அறைத் ைவிர்க்க முயற்ெிக்கக் கூடாது. 

கைவுள், பரொத்ொ அல்லது உண்கெப்மபாருள் என்று ஒருவர் எப்படி 
அகழத்தாலும் அது ெகலகளில் அல்லது குகககளில் ெட்டும் 
காணப்படுவதில்கல. உண்கெயான ெதம் அல்லது ஆன்ெீகம் என்பது 
ஒருவரின் மசாந்த கைகெகளில் கண்ணும் கருத்துொக இருந்து, 

சமகாதரத்துவ ெனப்பான்கெயுைன் வாழ்க்ககயின் அகனத்து 
விஷயங்ககள, விசித்திரங்ககள கதரியொகவும் ெகிழ்ச்சியாகவும் 
எதிர்மகாண்டு பிைருக்கு, தன்னலெற்ை மசகவச் மசய்வதாகும். அன்மபனும் 

ஒளியூட்டி, வழிகாட்டும் சக்தியால் இகவ அகனத்தும் எளிதில் 
சாத்தியொகும். 

ஒரு நீண்ட  ிரிவிறனப்  ற்ைிய வயாெறன, வநெிப் வர்களுக்கு  ிகவும் 
வவைறனயானது, வ லும் அன் ான  க்ைர்கள் அறை எவ்வளவு ைீவிர ாக 
உைருவார்கள் என் து எனக்குத் பைரியும். ஆனால் அன்பு எப்வ ாதுவ  
அப் டித்ைான்: அது  ிரிவில் ஒன்ைிறைகிைது.  ிரிவு எவ்வளவு அைிக ாகுவ ா, 
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அைற்வகற்  அன்பும் அவ்வளவு ஆழ ாக வளர்கிைது. ைீவிர ான  ிரிவின் 
வொைறனகள் மூலம்ைான் அன் ால் துடிக்கும் இையங்கள் பநருங்கி வருகின்ைன. 

அன்புக்காக அகனவரும் கஷ்ைப்பை மவண்டும். இமயசு தனது 
வாழ்நாள் முழுவதும் அன்புக்காக துன்பப்பட்ைார். நான் ஒன்றும் குகைந்த 
அளவில் பாதிக்கப்பட்ைவன் அல்ல, இன்னும் அதிக அளவில் துன்பங்ககளத் 
தாங்கமவண்டும். இமயசுகவக் கல்லால் அகைந்து சிலுகவயில் 
அகையப்பட்ை காலங்ககள விை, இந்த காலங்கள் ஒன்றும் நல்ல காலங்கள் 
அல்ல. உங்களில் ஒருவரும் கற்பகனச் மசய்ய முடியாத அளவுக்கு, 

ஒவ்மவாரு கணமும் நான் சிலுகவயில் அகையப்படுகிமைன். 
ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்வது  னிைகுலத்ைின்  கத்ைான  ைிக்காக; 

இந்ைப்  ைி பெய்யப் ட வவண்டும். இறை எண்ைி வொக ாகவவா, 

ஏ ாற்ை ாகவவா உைரக் கூடாது; ஆனால் எப்வ ாதும் அறனவருடனும் 
அன் ான, இைக்க ான உைர்றவக் பகாண்டிருக்க வவண்டும். 

நிகனவில் மகாள்ளுங்கள், நான் எப்மபாதும் உங்களுைன் 
இருக்கிமைன், எதிர்வரும் மசாதகனக் காலத்தில், அகனத்கதயும் 
அகெதியாக எதிர்மகாள்ளவும், தாங்கவும் உங்கள் முயற்சிகளில் 
உங்களுக்கு எப்மபாதும் உதவுமவன். 

ப ஹர்  ா ா,  ானு ாய் இல்லத்ைிற்குத் ைிரும் ி வரும் வழியில், ஃ ிரீனி 
 ாெிறயச் ெந்ைிக்க, காறர நிறுத்ைினார். நியூயார்க்கில் இருந்து இந்ைியா 
ைிரும் ிய ருஸ்ைம், அன்று  ிற் கல்  ா ாறவச் ெந்ைித்து நீண்ட வநரம் 
உறரயாடினார்.  ின்னர்,  ா ா, வநாரினா, எலிெப த் இருவருக்கும் கீழ்வரும் 
கடிைம் ஒன்றை எழுைினார்: 

6 ஜூன் 1935 

திகரப்பைப் பணிகள் ஆறு ொதங்களுக்கு ஒத்திகவக்கப்படுவதாக 
ருஸ்தம் மூலம் மதரிய வந்துள்ளது. ஒன்கை நிகனவில் மகாள்ளுங்கள், 

இதுவகர நீங்கள் எடுத்த முயற்சிகள், முதலீடு, தியாகங்கள் அகனத்தும் 
வணீாகப் மபாவகத நான் விரும்பவில்கல. எனக்கு இந்தத் திகரபைம் 
மதகவ; அது தயாரிக்கப்பை மவண்டும். எனமவ, என் அன்பர்கமள, மசார்வகைய 
மவண்ைாம், அமத ஆர்வத்மதாடும் உற்சாகத்துைனும் அதற்கான பணிகயத் 
மதாைருங்கள்; எதிர்காலத்தில் எந்த மநரத்திலும் நான் அங்கு வரமவண்டிய 
மதகவ இருந்தால் மதரியப்படுத்துங்கள். நான் எனது ஏகாந்தவாசத்கத 
நிறுத்தி, உங்களுக்கு உதவுவமதாடு மெற்கத்திய நாட்டு 
ெகலப்பிரமதசங்களில் எஞ்சிய ஏகாந்தவாச பணிகய மெற்மகாள்மவன். 

எனது ெிைப் ான அன் ர்களாகவும், என்னுடன் பநருங்கியவர்களாகவும் 
இருக்கும் நீங்கள், எனது அன் ின் நி ித்ைம் அறனத்றையும் ப ாறுற யுடன் 
ைாங்கிக் பகாள்வரீ்கள் என்று நான் எைிர் ார்க்கிவைன். இது ஒரு வொைறனக் 
காலம். இைன் வழியாக எனது அன் ர்களாகிய உங்கள் அறனவறரயும் நான் 
அறழத்துச் பெல்வவன்; ஆனால் எல்லா சூழ்நிறலகளிலும், வாழ்க்றகயில் நீங்கள் 
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எைிர்பகாள்ளும் அறனத்து எைிர்ப்ற யும், ெிர ங்கறளயும் ைாண்டி, துன் ம், 

 ிரிவிறன ஆகியவற்ைின் கீழ் நீங்கள்  கிழ்ச்ெியாகவும் உற்ொக ாகவும் இருக்க 
விரும்புகிவைன்.  ிரச்ெிறன  ற்றும் எைிர்ப்ற  உருவாக்கும் ந ர்கள் 
அைியாற யில் மூழ்கி இருப் வர்கள்; 'அவர்கள் என்ன பெய்கிைார்கள் என்று 
அவர்களுக்வக பைரியாது' என் றை எப்வ ாதும் நிறனவில் பகாள்ளுங்கள். 
அவர்களின்  ங்றக அவர்கள் பெய்கிைார்கள். நீங்கள் பெய்யவவண்டியறை 
றைரிய ாக, அற ைியாக,  கிழ்ச்ெியுடன் பெய்யுங்கள். 

என்கன ெிகவும் ஆழொக மநசிக்கும் நீங்கள் இவ்வளவு காலம் 
காத்திருப்பது ெிக நீண்ைது, மநடியது என்று எனக்குத் மதரியும்! ஆனால் நான் 
உங்களிைம் கூைியது மபால, மவகலச் மசய்யப்பை மவண்டும். நான் மசய்ய 
மவண்டிய ெிகப் மபரிய பணியில், என் மநருங்கியவர்களாகிய நீங்களும் 
பங்மகற்க மவண்டும் என்பதால், எதுவும் உங்ககள அச்சுறுத்தமவா, உங்கள் 
பங்கில் அங்கம் வகிப்பதில் எந்தத் தகையும் இருக்கமவா கூைாது. 

நீங்கள் அறனவரும் உருவாக்கிய அன் ிற்கு இறடயில், எறையும் 
ைறடயாக இருக்க விட ாட்டீர்கள் என் றை நான் நன்கு அைிவவன். 

எப்படியிருந்தாலும், நீங்கள் அகனவரும், எனது அன்பான 
மகாபியர்கள், நான் உங்களிைம் தனித்தனியாகக் கூைிய அகனத்கதயும் 
நிகனவில் கவத்துக் மகாள்ள மவண்டும், அதன்படி மசயல்பை உங்களால் 
இயன்ைவகர முயற்சிக்க மவண்டும்; மசாகொகமவா, வருத்தம் மதாய்ந்த 
முகத்துைமனா அல்லது ஏொற்ைொகமவா உணரக்கூைாது, எப்மபாதும் 
ெகிழ்ச்சியாகவும் உற்சாகொகவும் இருக்க மவண்டும்; உங்கள் கைகெககளச் 
மசவ்வமன மசய்து அகெதியாகவும் மபாறுகெயாகவும் வரும் 
அகனத்கதயும் எதிர்மகாள்ளுங்கள். 'நான் எப்மபாதும் உங்களுைன் 
இருக்கிமைன்', உங்கள் அகனத்து விஷயங்ககளயும் எதிர்மகாள்ள, என் 
பணியில் உங்கள் பங்கக வகிக்க ெற்றும் ெகிழ்ச்சியாக இருக்க நீங்கள் 
எடுக்கும் முயற்சிகளில் உங்களுக்கு உதவுகிமைன் என்பதில் நீங்கள் 
உறுதியாக இருக்கலாம். 

எனவவ, இந்ைத் ைிறரப் டம் ையாரிக்கப் ட வவண்டும் என் றை 
எப்வ ாதும் நிறனவில் பகாள்ளுங்கள், முயற்ெிறயத் பைாடருங்கள், மும்முர ாக 
இருங்கள், உற்ொகத்றைத் ைளரவிட வவண்டாம். இறை பவளிவய பகாண்டு 
வருவைற்கான உங்கள் முயற்ெிக்குப்  ின்னால் நான் இருக்கிவைன். 
 என் பிரியொன உங்களுக்குத் மதரியும், நான் உங்ககள எப்படி 
மநசிக்கிமைன் என்று, மெலும் என் அன்பர்களாகிய நீங்கள் என்கன எவ்வளவு 
ஆழொக மநசிக்கிைரீ்கள் என்பதும் மதரியும்; உங்கள் பிரியொன 
பாபாவுக்காக, நீங்கள் எவ்வளவு தவீிரொகப் பிரிகவ உணர்கிைரீ்கள், 

துன்பப்படுகிைரீ்கள் என்பகதயும் நான் அைிமவன். 
ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்ைாலும் கூட நான் உங்கள் அறனவருடனும் 

பைாடர் ில் இருப்வ ன், நீங்களும் பைாடர் ில் இருந்து வழக்கம்வ ால எனக்கு 
எழுதுங்கள். 
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 வுன்ட் அபு, 1935 ராவ்ொவஹப், ொஞ்ெி, ப ஹர்  ா ா, 

குஸ்ைாஜி. 

ப ஹர்  ா ா, 1935, ப ஹரா ாத், ைகர குடிலில் ஏகாந்ைவாெம் 



253 
 

ஏகாந்தவாசம், உபவாசம்  

(Seclusion & Fasting) 

ப ஹர்  ா ா, மும்ற யிலிருந்து, ொஞ்ெி, குஸ்ைாஜி இருவருடன் 
ரயிலில் புைப் ட்டார். ரயில் நிறலயத்ைிற்கு,  க்ைர்கள் எவரும் வர 
அனு ைிக்கப் டவில்றல. ராவ்ொவஹப் (ொஞ்ெி குைிப் ிட்டது வ ால - 
இ ய றலயில், எந்ைவிை கடின ான சூழ்நிறலறயயும் ைாங்கும் 
ைிடகாத்ைிர ான உடலற ப்ற க் பகாண்டவர்.) ஏற்கனவவ  வராடாவுக்குப் 
புைப் ட்டுவிட்டார். ருஸ்ைம், ராம்ஜூ, ஆைி ெீனியர் ஆகிவயார்  றுநாள் நாெிக் 
ைிரும் ிச் பென்ைனர்.  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைிற்காகப் வ ாகும் இடம் இரகெிய ாக 
இருந்ைாலும், அவர் 'இ ய றலயில் எங்காவது' பெல்வைாக,  க்ைர்களுக்குச் 
சுட்டிக்காட்டினார். உண்ற யில், ப ஹர்  ா ா 'ெவுண்ட் அபு'  றலறய வநாக்கிச் 
பென்று பகாண்டிருந்ைார். 

ரயிலில் மூன்ைாம் வகுப் ில் அற ைியும், தூக்கமும் இல்லாை இரறவக் 
கழித்ைனர். ொஞ்ெி 'ெக  யைிகளின் குைட்றட ஒலியில் கல்லறையிலிருந்து 
 ிைமும் விழித்துக் பகாள்ளும்வ ாலத் வைான்ைியது' எனக் குைிப் ிட்டிருந்ைார். 
வழியில் உதய்பூர் நகருக்குத் பைாடர்ந்து பெல்ல ரயில்கறள  ாற்ை 
வவண்டியிருந்ைது. வானிறல பவப்  ாகவும், அருகில் ைண்ைரீுடன் கூடிய 
வெைியான இடம் அற யாைைால் ெூன் 9 ஆம் நாள் அஜ்ெீர் நகருக்குச் 
பென்ைனர். 

அஜ் ீரில் ப ஹர்  ா ா, சத்குரு குவாொ மொய்னுதீன் கிஸ்தியின் 
ெ ாைிக்குச் பென்று  ரியாறைச் பெலுத்ைினார்.  ண்டலி காரில் பவளிவய 
இருந்ைனர்.  ா ா உள்வள பென்ை வவறளயில், ைாடியுடன் இரண்டு வயைான 
ப ரியவர்கள் ைிடீபரனத் வைான்ைி,  ா ா வந்ை காரின் இருபுைமும் நின்ைனர்.  ா ா 
ைர்காவிலிருந்து பவளிவய வந்ைவ ாது, இருவரும் காரின் அருவக அற ைியாக 
நின்றுபகாண்டிருந்ைனர். வழக்கத்ைிற்கு  ாைான பெயறலக்கண்டு குஸ்ைாஜி, 
ராவ்ொவஹப், ொஞ்ெி மூவரும் ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்ந்ைனர். ஆனால்  ா ா, "நான் 
இங்கு தங்கியிருக்கும் காலத்தில் எனக்குச் மசகவச் மசய்ய குவாொ 
ஸாமஹப் இவர்ககள அனுப்பியுள்ளார்" என்று குைிப் ிட்டார். 

அவை நாளில்  வுண்ட் அபுறவ அறடந்து அரொங்க விடுைியில் 
ைங்கினர். சுற்றுப்புை சூழ்நிறலகள் அற ைியாக இருந்ைாலும்  ா ா, ொஞ்ெியிடம் 
வவறு ெிைந்ை இடத்றைத் வைடு ாறு கூைினார். இரண்டு  ைி வநரத்ைில் ொஞ்ெி 
மூன்று அல்லது நான்கு வடீுகறள ஆய்வு பெய்ைார், ஆனால் அறவ  ா ா 
விரும்பும் டி இல்றல. ஃபிங்கர்மநயில் ஏரிக்கு அருகில் வடாங்க் என்ை 
வழக்கைிஞரின் வடீு இருந்ைது. அருகிலுள்ள  றலகளில் குறககளும் 
இருந்ைைால்  ா ாவுக்கு உகந்ைைாக இருக்கும் எனத் வைான்ைியது. ஆனால் ஜூன் 
11 அன்று, அவர்கள் ஊழியர்களின் குடியிருப்புக்குச் (ஒரு  ள்ளி அல்லது ப ாது 
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நிறுவனம்) பென்று ைங்கினர். அவை  ாறலயில்  ா ா அங்கிருந்து புகழ்ப ற்ை 
தில்வாரா வகாயில்களுக்கு நீண்ட தூரம் நடந்து பென்ைார். 

ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கு ஏற்ைைான இடத்றைத் வைடும் முயற்ெி வ லும் 
மூன்று நாட்களுக்குத் பைாடர்ந்ைது. ஜூன் 13 அன்று காறலயில்  ா ா 'அர்புைா' 

வகாயிலுக்கு நடந்து பென்ைார்.  ிளடீர், முன்பு அறலந்து ைிரிந்ை காலத்ைில் 
ஆக்கிர ித்ைிருந்ை ஒரு குறகறய,  ா ா காை வநர்ந்ைது.  ிளடீர், ப ஹர் 
 ா ாவின் ப யறர, கல் சுவர்களில் பெதுக்கியிருந்ைார்.  ா ா அந்ை இடத்றை 
விரும் ி, 'இந்தக் குககயில் நான்கு நாட்கள் நான் ஏகாந்தவாசம் இருப்பது 
நல்லது' என்று கருத்துத் பைரிவித்ைார். 

அன்று  ாறல,  ா ா  வுண்ட் அபுவில்  ிகவும்  ிர ல ான 'சூரிய 
அஸ்ை ன முறனக்கு' விஜயம் பெய்ைார், அங்கு ஒவ்பவாரு  ாறலயும்  க்கள் 
ப ரு ளவில் வந்து அந்ைக் காட்ெிறயக் கண்டுகளிப் து வழக்கம். 

 ா ா,  ண்டலியுடன்  றுநாள் காறலயில் அர்புடா குறகக்குச் பென்ைார். 
வகாயிலின்  ரா ரிப் ாளர்  ிளடீறரத் பைளிவாக நிறனவு கூர்ந்து, ப ஹர் 
 ா ாவின் ைரிெனம் ப ை ஆர்வ ாக இருந்ைார்.  ா ா அவரது அறடயாளத்றை 
இரகெிய ாக றவக்க விரும் ியைால் அந்ை  னிைறரத் ைவிர்ப் ைற்காக, அவர் 
ைன்றன 'ப ஹர்  ா ாவின் ெீடர்களில் ஒருவராக' எடுத்துக்கூைிக் கடந்து 
பென்ைார். 

1935 ஜூன் 17 அன்று  வுண்ட் அபுவில் இருந்ைவ ாது, அவர்களின் 
உறரயாடல் ப ர்ெியா  ற்றும் ஈரான் நாட்டு  ன்னன் ஷா  க்கம் ைிரும் ியது. 
 ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 

மரஸா ஷா, இன்கைய சூழ்நிகலயில், மபர்சியாவில் ொற்ைங்ககளக் 
மகாண்டு வர முடியாது, நவனீ மகாள்கககளுக்கு ஏற்ப அந்த நாட்டு ெக்களின் 
ெனநிகல ெற்றும் அணுகுமுகைகய அவர் புதுப்பிக்க முடியாது. அவர் அசல் 
மநாக்கத்கத இழந்துவிட்ைார், அரியகணயில் நீண்ை காலம் நீடிக்க ொட்ைார். 
அவரது இப்மபாகதய கூக்குரல் அகனத்தும் கதரியத்தின் அகையாளம் 
அல்ல, ஆனால் அவருக்குள் ெகைந்திருக்கும் மகாகழத்தனத்தின் 
மவளிப்பாடு. மெர்ெனியின் பீல்ட் ொர்ஷல் ஹிண்ைன்பர்க் காட்டிய 
துணிச்சலின் உண்கெயான உணர்வுநிகலக்கு மநர் ொைானது. 

பஜர் னிக்கு ஒரு முடியாட்ெி ெிைப் ாக இருக்கும் என்று ராவ்ொவஹப் 
குைிப் ிட்டார், ஆனால்  ா ா "இல்றல" எனத் ைிட்டவட்ட ாகப்  ைிலளித்ைார். 

ஜூன் 18 ஆம் நாள்,  ைிய உைவு வவறளயில், ப ஹர்  ா ா குஸ்ைாஜி, 
ொஞ்ெி, ராவ்ொவஹப் ஆகிவயாருக்கு 'ெண்ைலி' குைித்துக் கருத்துத் 
பைரிவித்ைார்: எனது  ண்டலி உறுப் ினர்கள் மூவககறயச் ொர்ந்ைவர்கள்: 
முதல் வகக, உப்பு கலந்த பால் மபான்ைது; இரண்ைாவது ொசு கலந்த பால் 
மபான்ைது; மூன்ைாவது பால், சர்க்ககர இரண்டின் கலகவப் மபான்ைது. பால் 
- அன்பு, மசகவ, பக்தி, கீழ்ப்படிதல் மபான்ை பலவற்றுைன் ஒப்பிைத்தக்கது - 
இகவ அகனத்தும் ெண்ைலி என்னில் கவத்திருக்கும் பண்பின் கூறுகள். 
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ஆனால் இந்தக் குணங்களுைன், அவர்களின் நைத்கதயில் முரண்பாடும் 
நிகைந்துள்ளது. 

நான் ஒவ்பவாருவறரயும்  ார்க்கிவைன், அறனவரும் ெ  ாக இல்றல 
என் றைக் காண்கிவைன். நான் துன்  நிறலயில் வொக ாகத் வைான்றும்வ ாது, 

ெிலர், என்றன நிறனத்துக் கவறலயுடன் ஆழ ாக உைர்கிைார்கள், ெிலர் நான் 
குருநாைர் என்ை எண்ைத்ைில், என்றனப் ப ாருட் டுத்ைா ல் அல்லது 
அலட்ெிய ாக எடுத்துக் பகாள்கிைார்கள் - அைாவது அறைபயல்லாம் என்னால் 
ைாங்கிக்பகாள்ள முடியும் என்று நிறனக்கிைார்கள். வ லும் ெிலர் இந்ைச் 
ெிக்கல்கறளயும் ெிர ங்கறளயும் வவண்டுப ன்வை உருவாக்குவைாகக் 
கருதுகிைார்கள் - அது எனக்கு  ிகுந்ை ெிர த்றையும் துன் த்றையும் 
ஏற் டுத்துகிைது. உங்கள் அறனவருக்கும் என்  ீது அன்பு,  க்ைி, நம் ிக்றக 
இருப் றை நான் நன்கு அைிவவன், ஆனால் உங்களுறடய  ாறு ட்ட 
நறடமுறைகள் காரை ாக நான் உங்களுடன் வித்ைியாெ ாக நடந்து 
பகாள்கிவைன். 

நீங்கள் (ெண்ைலி) உங்கள் கைகெகளில் ெட்டுமெ கவனம் மசலுத்த 
மவண்டும். மவவ்மவறு சூழ்நிகலககள உருவாக்குவதன் மூலம், எனக்குச் 
மசகவச் மசய்வதற்கான வாய்ப்கப நான் உங்களுக்கு வழங்குகிமைன், 

ஆனால் அதில் உப்பு அல்லது ொசு கலக்கப்படுவதன் மூலம் நீங்கள் பாகலக் 
மகடுத்துவிடுகிைரீ்கள், (அதாவது, நீங்கள் எனது அைிவுறுத்தல்களுக்குக் 
கீழ்ப்படியாதமபாது.) என்கன ெகிழ்விக்க, பாலில் சர்க்ககரச் மசர்ப்பகதத் 
மதாைர்ந்து மசய்யுங்கள். எப்மபாதும் என்கன ெகிழ்ச்சியாக கவத்திருப்பது 
பாலில் சர்க்ககரக் கலப்பது மபால! 

 ருவ றழக்கு முந்றைய வானிறல ஈர ாகவும், குளிராகவும் இருந்ைது, 

அவ்வப்வ ாது தூைல்  றழ ப ய்து,  ா ாறவ அைிகம் நடக்கவிடா ல் ைடுத்ைது. 
 ா ா ைினெரி வவறு வவறு இடங்களுக்குச் பெல்வது  ற்ைி விவாைித்ைார், ஆனால் 
இறுைியில் அவர் கிட்டத்ைட்ட இரண்டு வாரங்கள்  வுண்ட் அபுவில் 
'ஊழியர்களின் குடியிருப்புகளில்' இருந்ைார். 

வானிறல ெீரானவ ாது  ா ா, நகரம்  ற்றும் சுற்ைியுள்ள 
 றலப் குைிகளில் நடந்து வந்ைார். ொஞ்ெியின் குைிப்புப் டி " ா ாவின் 

ஆளுற யும், வைாற்ைமும்  க்களின் கவனத்றையும்  ரியாறைறயயும் ஈர்த்ைது."  
அபு  வுண்டில் இருந்ைவ ாது,  ா ா இந்ைக் கடிைத்றை லண்டனில் 

வாழும் டிலியாவுக்கு அனுப் ினார்: 
நீங்கள் பவவ்வவறு இடங்களில் ைனித்ைனியாக இருந்து, 

கவறலப் டுவைாகக் கூறுகிைரீ்கள். இங்கும், எனது  ண்டலியும் ஆங்காங்வக 
இருக்க, நான் இந்ை  றலயில் ைனியாக இருக்கிவைன். ஆனால் அறனத்ைிற்கும் 
 ின்னால் ஒரு வநாக்கம் உள்ளது, குைிப் ாக எனது வட்டத்து 
உறுப் ினர்களுக்காகவும், ப ாதுவாகப்  ிைருக்காகவும் நான் இறைச் பெய்கிவைன். 
இைன் விறளறவ நீங்கள்  ின்னால் புரிந்துபகாள்வரீ்கள். 
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இைற்கிறடயில், உங்கள் உள் தூண்டுைல்கறளப்  ின் ற்றுங்கள், அைில் 
நீங்கள் எப்வ ாதுவ  வழிநடத்ைப் டுவரீ்கள், உங்கள்  ிரிய ான  ா ா உங்களுக்கு 
உைவுவார். கவறலப் டா ல், அற ைியாக எைிர்வரும் ஒவ்பவான்றையும் 
ஏற்றுக்பகாள்ள கற்றுக்பகாள்ளுங்கள், வைறவயற்ைைாக இருக்கும் கவறலகள் 
 றைந்துவிடும், வ லும் அறனத்து விஷயங்களும் முன்ற  விட எளிைாக 
இருக்கும். 

வ ற்கில் உள்ள  ற்பைாரு ந ருக்கு,  ா ா  வுண்ட் அபுவிலிருந்து 
 ின்வரு ாறு எழுைினார்: 

என்னுறடய இப்வ ாறைய ஏகாந்ைவாெத்ைின் வ ாது, உலகின் இைர 

அறனத்து பவளியளவிலான வவறலகளும், எவ்வளவு அவெர ாகத் 
வைான்ைினாலும், நறடமுறையில்  ிகக் குறைந்ை  ைிப்புறடயறவ என் றைக் 
கருத்ைில் பகாண்டு, முக்கிய ான உள் வவறலகறள நான் பெய்து வருகிவைன் 
என் றை நீங்கள் குைிப் ிட்ட இைர அன் ர்களுக்குக் கூறுங்கள். வாழ்க்ககயில், 
உலகின் அனுபவம் ஒவ்மவான்றும் கைந்து மசல்லும் என் றை விளக்குங்கள். 

இன்றைய ைருைத்ைில் முழு உலகமும்  ாற்ைத்ைின் ஒரு 
காலகட்டத்றைக் கடந்து பெல்கிைது, அறனவரும் வவறுவவறு விைத்ைில் 
 ாைிக்கப் டுகின்ைனர். ப ாதுவாக  னிைகுலம் உலகப் ப ாருட்களின் இழப் ால் 
 ாைிக்கப் டும் வவறளயில், ஒரு ெிலர்  ட்டுவ  ஆன் ீக ரீைியில் ைாக்கத்றை 
உைர்கிைார்கள், இறுைியில் அறனத்தும் நன்ற க்காக என் றைப் 
புரிந்துபகாள்ளுங்கள். 

 வுண்ட் அபுவில் இருந்ைவ ாது,  ா ாவின் உடல்நிறல ெீராகவில்றல; 

வயிற்றுக் வகாளாறு, அஜரீைத்ைால் அவைிப் ட்டார். எனவவ  ால்  ட்டுவ  
அருந்ைி வந்ைார். காலநிறலயும் குளிர்,  னிமூட்டம்  ற்றும்  றழயால் ொைக ாக 
இல்றல. ொஞ்ெி விவரித்ை டி: 

இந்ை  றலகளின் உச்ெியில் குளிர்ந்ை காற்று,  றழ காரை ாக 
 ா ாவின் வழக்க ான நறடத் ைறட ட்டது. அஜரீைத்ைால்  ாைிப்பு வரா ல் 
ைடுக்க, ெில வநரங்களில் பநரிெலான இடங்களில் ைனியாக நடந்து வந்ைார். 

ஆனால் இந்ை அறனத்து முரண் ாட்டுச் சூழ்நிறலகளுக்கும் எைிராக, 

பைய்வகீ விருப் த்ைின் உறுைியான ைன்ற யுடனும் அவர் பெய்ய வவண்டிய 
 ைியின் நி ித்ைம், அவர் இந்ை இடத்ைிவலவய ஒட்டிக்பகாண்டிருக்கிைார். 

இைனால்  ாறயயின் எைிர்ப் ால் உருவாக்கப் ட்ட துன் த்ைின் அறனத்து 
சுற கறளயும், நாம் எண்ைிப் ார்க்கும் ஒவ்பவாரு வழியிலும், ைாவன எடுத்துக் 
பகாள்கிைார்.  ாறயயின் நாடகம் விறளவிக்கும் ெிர ங்கறள ஒன்ைன் ின் 
ஒன்ைாக எைிர்பகாண்டு அனு வித்ைாக வவண்டும். அவருடன் இருக்கும் நாங்கள் 
இந்ை இறடயூறுகறள எல்லாம் அவர் எப் டி அற ைியாகக் றகயாளுகிைார் 
என் றைப்  ார்க்க  ட்டும்ைான் முடியும்.     

 1935, ஜூன் 20 ஆம் நாள்,  ா ா, ொஞ்ெி, குஸ்ைாஜி, ராவ்ொவஹப் 
ஆகிவயாறர அறழத்து, "இங்வக எனது  ைி முடிந்ைது. நான் வந்ை வநாக்கம் 
நிறைவவைியது. நான் உடனடியாக இங்கிருந்து பவளிவயை விரும்புகிவைன், 
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ஏபனன்ைால் இறைப்ற த் ைக்க றவக்க, ைா ை ின்ைி வவறு எங்காவது எனது 
 ைிறயத் பைாடங்க வவண்டியது அவெியம். எனவவ நாம் உடனடியாக 
இங்கிருந்து பெல்ல வவண்டும்." 

 வுண்ட் அபுவில் ஒரு வருடம் ஏகாந்ைவாெம் இருக்கப்வ ாவைாக  ா ா 
கூைியது, இப்வ ாது  ண்டலிக்கு ஆச்ெரிய ாக இருந்ைது. இந்ைியாவின் ெிைந்ை 
இடம் குைித்து ஒரு விவாைம் நறடப ற்ைது, ொஞ்ெி எடுத்து வந்ை அறனத்து 
 யை ெிற்வைடுகறளயும் துருவிப் ார்த்ைார். இறுைியில்  ா ா இவ்வாறு 
அைிவித்ைார், "நான் இங்கு பைாடங்கியப்  ைிகறளத் பைாடர ப ஹரா ாத் 
பெல்ல விரும்புகிவைன். அடுத்ை கட்டம், ஏகாந்ைவாெத்ைில் நான் பெய்ய 
வவண்டிய  ைியின்  ிக முக்கிய ான  குைியாகும், இைற்கு, எனது அெல் 
ைங்கு ிட ான ப ஹரா ாத்,  ிகவும் ப ாருத்ை ான இடம்" என்று பைரிவித்ைார். 

"வைறவப் ட்டால், நான் கிழக்கு அல்லது வ ற்கத்ைிய நாட்டு 
 றலகளுக்குக் கூடச் பெல்லலாம்." முன்னைாக, வ  30 அன்று, ப ஹரா ாத்ைில் 
இருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா  ாைிரியிடம் ொைாரை முறையில் ஒரு 
புைிய அறை கட்டும் விருப் த்றைத் பைரிவித்ைார். அவர்  வுண்ட் அபு வந்ைவ ாது, 

 ா ா  ாைிரிக்கு அந்ைப்  ைிகறளத் பைாடங்கு ாறு அைிவுறுத்ைல்கறள 
அனுப் ினார். ப ஹரா ாத்  ண்டலியில் ஒருவரும் அவர் அறை இவ்வளவு 
விறரவில் ஆக்கிர ிக்க விரும்புவைாக அப்வ ாது உைரவில்றல. 

1935, ஜூன் 23 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா  ைிய வவறளயில் அபு 
ொறலயிலிருந்து 'ெிந்து ப யில்' ரயிலில் புைப் ட்டார். ப ஹரா ாத்றை வநாக்கி 
அவரது  யைமும் வருறகயும், கண்டிப் ாகத் ைனிப் ட்டைாகவும், முற்ைிலும் 

இரகெிய ாகவும் இருக்க வவண்டும் என்று அவர் ொஞ்ெி, குஸ்ைாஜி, 
ராவ்ொவஹப் மூவருக்கும் வலியுறுத்ைினார்.  ா ாவின் வருறகறய 
எைிர்வநாக்கி இருந்ை ஒரு ெிலருக்கு  ட்டுவ  பைாறலத்ைந்ைி முலம் 

பைரிவிக்கப் ட்டது.  ா ா ரயிலிலும் 'ஏகாந்ைவாெம்' இருக்க விரும் ினார்; 

ரயிலில் மூன்ைாவது வகுப் ில்  யைம் பெய்ைைால் கூட்டம் அைிக ாக 
இருந்ைது. 

 றுநாள் காறலயில் சூரத்துக்கு வந்து அரசு விடுைியில் ைங்கினர். 27 
ஆம் நாள் ப ண்டு ப ஹரா ாத்ைில் இருந்து வந்ைவர் குழுவுடன் இறைந்ைார்; 

அறனவரும்  ைிவனழு ற ல் பைாறலவில் உள்ள ஹெிரா கபயர் என்ை 
இடத்ைிற்குப் வ ருந்ைில் புைப் ட்டனர். ொறல கரடுமுரடாக, வெறு நிறைந்து 
இருந்ைைால் அவர்கள் பென்ை வ ருந்து அடிக்கடி, ஆங்காங்வக ெிக்கிக்பகாண்டது, 

 ல வி த்துகளும் ைவிர்க்கப் ட்டன. இறுைியாக, அவர்கள் மொராறவச் 
பென்ைறடந்து,  யைத்றை முடிக்க இரண்டு  ாட்டு வண்டிகறள வாடறகக்கு 
எடுத்ைனர். ப ஹரா ாத்  றலயில் ஏகாந்ைவாெம் இருப் ைற்காக, அவெர ாகக் 
கட்டிவரும் அறைறயக் குைித்து,  ாைிரிக்கு அளிக்க வவண்டிய 
அைிவுறுத்ைல்களுடன் ப ண்டு  றுநாள் புைப் ட்டார். 

அவை நாளில்,  ா ா ைிடீபரன வஜிஃப்ைறர நிறனவு கூர்ந்ைார். அவறரப் 
 ாராட்டி  ா ா "வஜிஃப்ைர் எனக்கு அன்புடனும்,  ிக்க  ைிவுடனும் வெறவச் 
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பெய்ைார், எனது கட்டறளகள் எவ்வளவுைான் கண்டிப் ானைாகவும், 

வகலிக்குரியைாகத் வைான்ைினாலும் அவற்ைிற்கு முற்ைிலு ாகக் கீழ் டிந்ைார்" 
என்ைார். 

 ா ா ஹஜிரா ற யரில் நான்கு நாட்கள் ஏகாந்ைவாெம் இருந்ைார். 
அருகிலிருந்ை நீரூற்றைக் குைித்து, "இது உலகின் ெிகச் சிைந்த நீர்!" என்று 
கூைினார். ( வுண்ட் அபுவில் நீர், ைாதுக்கள்  ற்றும் உப்புக்கள் நிறைந்து, 

ஜரீைிக்க கடின ாக இருந்ைது.) 
 ா ாவும் குழுவும் ஜூறல 5 ஆம் நாள்  டகு மூலம் சூரத் வந்து, 

 றுநாள் ஜால் ாயுடன்  ா ா நவ்ொரிக்குப் புைப் ட்டார்.  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
இருக்க விரும் ினாலும், வைொய் குடும் த்ைினருக்குத் பைரிவிக்க, ெில 
 ைிவநரங்களுக்கு முன்வ  ொஞ்ெி நவ்ொரிக்கு அனுப் ப் ட்டார்; அறனவரும் 
 ா ாறவ ரயில் நிறலயத்ைில் ெந்ைித்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா அங்கிருந்து ட னுக்கு ரயிலில்  யைத்றைத் பைாடர்ந்து, 

இரண்டு நாட்கள் அரசு விடுைியில் ைங்கி இருந்ைார். ஜூறல 9 ஆம் நாள் மும்ற  
வந்து இரவவாடு இரவாக எவருக்கும் பைரிவிக்கா ல் வநரடியாக மைாண்ட் ரயில் 
நிகலயம் வந்து வெர்ந்ைார். 

ஜூறல 10 அைிகாறல மூன்று  ைி, ஆைி ெீனியர்,  ாைிரி இருவரும் 
 ா ாறவக் காரில் அறழத்துச் பென்ைனர். இரண்டு  ைி வநரத்ைில் ப ஹரா ாத் 
வந்து, ஒவர வாரத்ைில் அவெர ாக எழுப் ப் ட்ட ைகரம்  ற்றும்  ரத்ைாலான 
அறைக்கு,  ா ா வநரடியாகச் பென்ைார். ப ஹரா ாத்ைில் அவர் இருப் றைப் 
 ற்ைி பவளியாட்களுக்குத் பைரிவிக்கக்கூடாது என்ை அைிவுறுத்ைல்கள் 
வழங்கப் ட்டன. 

 ா ாவின் அறையில் ெில  ைிகள் இன்னும் முடியாைைால், ஜூறல 15 
வறர  ா ா அவரது ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடங்கவில்றல. உள்வள 
றவக்கப் ட்ட ஒரு  ர கட்டிலில்  ா ா தூங்கினார்.  ா ா அறழத்ைால் ஒழிய 
அறையின் அருகில் யாரும் அனு ைிக்கப் டவில்றல.  ாைிரி, ப ண்டு இருவரும் 
அவ்வப்வ ாது வவறலக்காக அறழக்கப் ட்டனர். விஷ்ணு கடிைப்  ரி ாற்ைத்ைில் 
கலந்து பகாள்ள  ிற் கலில் ஒரு  ைி வநரம்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைார். ெகன் இரவு 
 ாதுகாவலராகத் ைனது  ைிறயத் பைாடர்ந்ைார். டாக்டர் வைஷ்முக் எழுைிய 'கெ 
ொஸ்ைர் அண்ட் ஹிஸ் டீச்சிங்ஸ்' என்ை புத்ைகத்ைிற்கு, வநாரினா முன்னுறர 
எழுைியிருந்ைார்; ொஞ்ெி அந்ைப் புத்ைகத்றை அச்ெிடும்  ைியில் மும்ற யில் 
மும்முர ாக இருந்ைார்; இரண்டாயிரம்  ிரைிகள் அச்ெிடப் ட்டன. 

ப ஹரா ாத்ைில்,  ா ாவுக்காக, ப ஹரா ையார் பெய்யும் உைறவ 
வாலு எடுத்துவந்ைார்.  ா ா அவரது ஏகாந்ைவாெ  ைிகறளச் பெய்யும் 
வவறளயில் அறைக்குள் உற்று வநாக்குவது கண்டிப் ாகத் ைறடச்பெய்யப் ட்டது. 
ஒரு நாள் வாலு,  ா ாவின் உைறவ எடுத்துவந்ை வநரத்ைில் அறையின் கைவு 
மூடப் ட்டிருப் றைக் கண்டு, காற்று கைறவ மூடி இருக்கலாம் என்ை 
எண்ைத்ைில், அறைத் ைள்ளினார்.  ா ா அவரது ஆன் ீக உள்  ைியில் மூழ்கி 
உள்வள அ ர்ந்ைிருந்ைறைக் கண்டுத் ைிடுக்கிட்டதும்,  ா ாவின் ெக்ைிவாய்ந்ை 
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 ார்றவ வாலுவின் கண்கறளக் குருடாக்கியது. கண்களில் ஒவர வலி, இரத்ைம் 
நிறைந்து கண்கறளத் ைிைக்கமுடியா ல் மூன்று நாட்கள் அவைிப் ட்டார். 

ஏகாந்ைவாெத்ைின் வ ாது ெில வநரங்களில்,  ா ா ப ண்  ண்டலிறய 
அறழப் துண்டு. ஒரு முறை குல் ாறய அறழத்ை வவறளயில், வாலுவின் 
நிறலறய எடுத்துக்கூைி,  ரிைா ப் ட்டு அவர் பெய்ை ைவறை  ன்னிக்கும் டி 
 ன்ைாடினார். குல் ாயின் வவண்டுவகாளுக்கு  ா ா  ைிலளித்து, வாலுவின் 
 ார்றவ  ீட்படடுக்கப் ட்டது. இந்ை அனு வம் எைிர்காலத்ைில்  ா ாவின் 
கட்டறளகறளப்  ின் ற்றுவைில் வாலுறவ  ிகவும் கவன ாக இருக்கச் 
பெய்ைது. 1925 ஆம் ஆண்டிலிருந்து, வாலு  ா ாவின் துைி ைிகள்,  ற்றும் 
அறைறயச் சுத்ை ாக றவத்து வாழ்நாள் முழுவதும்  ா ாவுக்காகத் ைன்றன 

அர்ப் ைித்ைார். 

ெத்குரு உ ாெனி  ஹாராஜ் ஜூறல 23 அன்று குஷ்ரு 
குவாட்டர்ெுக்கு ஒரு குறுகிய விஜயம் பெய்ைார்; அங்கு அவர் குல் ாய், அவரது 
 கள்  ிவராஜா ஆகிவயாறரச் ெந்ைித்ைார். 

1935, ஆகஸ்ட்  ாைத்ைில்  ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்ைவ ாைிலும், அவர் 
ைனது கடிைப்  ரி ாற்ைத்றைத் பைாடர்ந்ைார். ஆகஸ்ட் 9 ஆம் நாள், வால்டர் 
ப ர்படன்ெுக்கு கீழ்வரும் கடிைத்றை அனுப் ினார்: 

சூழ்நிறலகளும், விவகாரங்களும் எப் டி இருந்ைாலும், அவற்றை 
நிர்வகிப் து கடினம் என்ைாலும், நீங்கள் அவற்றை எவ்வளவு ப ாறுற யாகவும், 

ெிைப் ாகவும் பெய்கிைரீ்கள் என் து எனக்குத் பைரியும். ஒருவ ாதும் கவறலப் ட 
வவண்டாம், ஆனால் சூழ்நிறலகறளச் ெந்ைித்து, உள்ளுைர்வுக்கு இைக்க ாக 

வழிநடத்ைப் டுவறை உங்களால் இயன்ைவறர முயற்ெிக்கவும். உலபகங்கிலும், 

வாழ்க்றகயின் அறனத்து கட்டங்களிலும், ெிக்கல்களும் ெிர ங்களும் உள்ளன, 

அவற்ைில் ெில, உண்ற யில் ஆயிரக்கைக்கானவர்கறள, ஏன் லட்ெக்கைக்கான 
 க்கறளயும் நசுக்குகின்ைன; ஆனால் இறவ அறனத்தும்  க்களின் பொந்ை 
பெயலின் எைிர்விறனயாகும், அறை ஒவ்பவாருவரும் எைிர்பகாள்ள வவண்டியது 
அவெியம். 

இது நிறல ாற்ைத்ைின் ஒரு கால ாகும்; வலிற  ிக்க ெக்ைிகள் இறை, 
எைிர்வரும் ஆயிரம் ஆண்டு காலத்ைிற்காகக் பகாண்டுவரும் முயற்ெியில் 
பெயல் டுகின்ைன. ஆனால் குருநாைர்களின் வழிகாட்டுைலின் கீழ் 
உள்ளவர்களுக்கு ெிைப்பு  ாதுகாப்பும், உைவிக்கரமும் எப்வ ாதும் உள்ளன, எனவவ 
 ிைறரக் பகான்று நசுக்கும் கவறலகளிலிருந்து அவர்கள் நிம் ைியாக 
இருக்கிைார்கள். நீங்கள் பொல்வது வ ால, ' லவனீங்களால் ைாக்கப் டுவைாக' 

நிறனத்ைாலும், என்னுடனான உங்கள் பைாடர்பும், ஆன் ீக வழிகாட்டுைலும் 
இந்ைப்  லவனீங்கறளச் ெ ாளிப் ைில், உங்களின் அறனத்து அனு வங்கள் 
மூல ாக உங்கறள வலிற யாக்க உைவுகிைது. உங்கள்  ிரிய ான  ா ா 
உங்கறளக் கண்காைிக்கிைார், ஒருவ ாதும் ைடு ாை விட ாட்டார். 
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ஆகஸ்ட் 14 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா,  ல கடிைங்களுக்குப்  ைிலளித்ைார். 
டார்வின் ஷா அப ரிக்காவில் ப ஹர்  ா ாவுக்கு ஒரு ரிட்ரீட்றட 
நிறுவமுடியும் என நம்புவைாக எழுைியிருந்ைார்.  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 

பூ ியில் அந்ை ற யம் நிறுவினாலும், இல்றலபயன்ைாலும், உங்களில் 
விழித்பைழுந்துள்ள  ன எழுச்ெியின் தூண்டுைலான அன்பு, ெவகாைரத்துவம் 
ஆகியவற்றை நான்  ிகவும்  ாராட்டுகிவைன்; வ லும், இது, ஏற்கனவவ உங்கள் 
இையங்களில் நிறுவப் ட்ட ஓர் ஆன் ீக ற யம் என்று நான் கருதுகிவைன்; இது 
என்றனப் ப ாறுத்ைவறரயில் பூ ியில் எழுப்பும் இல்லம் அல்லது கட்டற ப்ற  
விடவும் கம் ரீ ானதும், ெிைப் ானதும் ஆகும். உண்ற யான உத்வவகம் 
ஏற்கனவவ விழிப்புற்றுள்ளது, வ லும் அது அன்பு  ற்றும் ெவகாைரத்துவத்ைின் 
இைக்க ான உைர்வுகறள வளர்த்துக் பகாண்டால், இறுைியில் நல்ல 
விறளவுகறள உருவாக்கி, வாழ்க்றக  ற்றும் வாழ்க்றகயுடன் பைாடர் ான 
ஆன் ீக விழிப்புைர்வின் வளர்ச்ெிக்கு உைவியாக இருக்கும். அத்ைறகய 
அன்புள்ளம்  றடத்ை ெவகாைரத்துவ  ன எழுச்ெி எங்கிருந்ைாலும், உள் 
ஒளியூட்டம்  ற்றும் வழிகாட்டுைல் எப்வ ாதும் ைவைா ல் பைாடர்ந்துவரும். 

அவை நாளில்,  ா ா இந்ைப்  ைிறல நைீன் டால்ஸ்டாயின் நண் ரான 
கிராண்ட் ைச்சஸ் வ ரி என்ை ரஷ்ய ராஜ  ரம் றரறயச் வெர்ந்ை ப ண் ைிக்கு 
அனுப் ினார்: 

கடந்ை காலத்ைின் கெப் ான அனு வங்கள் ப ரும் ாலும் புைிய 
உள்வநாக்குப்  ார்றவக்கு வழிவகுக்குகின்ைன; அறவ வாழ்வின் வழிகறள நன்கு 
புரிந்துபகாள்ள உைவுகின்ைன, ஏபனனில் அறவத் வைான்றும் அளவுக்கு 
உண்ற யில் இல்றல. வாழ்க்றகயின் வொைறனகள், நீங்கள் இப்வ ாது இருக்கும் 
நிறலறய உருவாக்கும் கருவியாக உைவுகின்ைன - அைாவது, வாழ்க்றகயில் 
 ாறு ட்ட கண்வைாட்டத்துடன்  ாற்ைப் ட்ட ஓர் அற ப்பு - இது ஆன் ீக 
யைார்த்ைத்ைிற்கு உங்கறள அறழத்துச் பென்று அற ைி, வ ரின் ம்  ற்றும் 
அன்ற  நித்ைிய ாக அனு விக்கச் பெய்யும். 

அவை நாள், ஒரு வ ாலி குருநாைரால் ஏ ாற்ைப் ட்ட தொரா என்ைப் 
ப ண் ைிக்கு ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு எழுைினார்: 

வாழ்க்றகயின் குறுக்குச்ொறலயில் ஒருவர் ைன்றனக் கண்டுபகாள்ளும் 
வ ாது, அவரின் எைிர்கால வாழ்க்றக அந்ை முக்கிய ான ைருைத்ைில் அவர் 
எடுக்கும் ைிருப் த்றைப் ப ாறுத்ைது. அந்ை ந ர் ெரியான வநரத்ைில் ெரியான 
ஒருவரால் பைாடர்பு பகாண்டு வழிநடத்ைப் ட்டால், ெரியான  ாறையில் 
 யைிக்கிைார் என்று கூைப் டுவவைாடு, அவரது வாழ்க்றகயும்  ாதுகாப் ாக 
இருக்கும். 

அத்ைறகய ஒருவறரக் கண்டுபகாள்வைில்ைான் அத்ைறனச் ெிர மும் 
உள்ளது, அவ்வாறு கண்டு ிடிக்கப் ட்டால், அதுவவ எல்லாவற்றையும் குைிக்கிைது. 
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ைீவிறனயின் ஆைிக்கத்ைிலிருந்து  ாதுகாக்கப் ட்டு, வாழ்க்றகயின்  ர் ம் 
புலப் டுகிைது! 

உங்களின் ஏக்கம் உங்கறள இந்ைத் ைிறெயில் இப்வ ாது இருக்கும் 
இடத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்று, இனிவ ல் உங்கறள அற ைி, வ ரின் ம்  ற்றும் 
நித்ைிய அன்ற க் காணும் இடத்ைிற்கு அறழத்துச் பெல்லும், இது அறனத்து 
உண்ற யான ஆன் ீகத்றை நாடும்  க்களின் விருப் மும்,  னிைகுலத்ைின் 
குைிக்வகாளும் ஆகும். 

கடந்ை கால அனு வங்கறள அறடகாப் துவ ால் அறடத்துறவத்து 
கஷ்டப் டாைீர்கள், ஏபனன்ைால் இந்ை அனு வங்கவள உங்கறள என்னிடம் 
பகாண்டு வந்துள்ளன. 

ஜூறல 28 முைல்,  ா ா மூன்று நாட்களுக்கு பைாடர்ந்து கடுற யான 
வயிற்று வலியால்  ாைிக்கப் ட்டு, "மபார் மதாைங்கும் வகர நான் 
இதுமபாலவும், பிை வழிகளிலும் கஷ்ைப்பை மவண்டியிருக்கும்" என்று 
 ீண்டும்  ீண்டும் கூைினார். உலகத்கத மூழ்கடிக்கும் ஒரு மபரிய மபார் 
விகரவில் மநருங்கி வருவதாக பாபா பல்மவறு சந்தர்ப்பங்களில் 
எடுத்துகரத்தார். 

ஆகஸ்ட்  ாைம் முழுவதும்  ா ா அவரது ஏகாந்ைவாெ  ைிகளில் 
ஈடு ட்டவ ாது,  ா ாவின்  ற்கள்  று டியும் பைாந்ைரவு ைரத் பைாடங்கின. இது 
உடல் ரீைியான துன் த்றை ஏற் டுத்ைிய வ ாது,  ருத்துவறர வரவறழத்து 
இரண்டு  ற்கறள எடுக்கவவண்டியைாயிற்று. இந்ைப்  ற்கறள குல் ாய் 
 ாதுகாப் ாக றவத்ைிருந்ைார். 

வானம் வ கமூட்ட ாக இருந்ைவ ாைிலும்,  கல் வநரங்களில் ைகரத்ைால் 
எழுப் ப் ட்ட அறை  ிகவும் சூடாக இருந்ைது.  ல நாட்களாக மூச்றெத் 
ைிைைடிக்கும் பவப் த்ைால், ஆகஸ்ட் 23 ஆம் நாள்,  ா ா அவரது ெ ாைி 
அறையின் கல் வ றடயில்  ைியம் முைல்  ாறல ஆறு  ைி வறர பவளிவய 
அ ர முடிவு பெய்ைார். இருப் ினும்,  ாறய, ைனது ைந்ைிர வறலறய வெீத் 
பைாடங்கியது. அறர  ைி வநரத்ைில் ப ய்ை  றழ,  ா ாறவ  ீண்டும் அந்ைத் 
ைகர அறைக்குள் ைள்ளியது. அடுத்ை நாளும் அப் டிவய நடந்ைது, வ லும்  ல 
நாட்கள் புயலுடன் கூடிய வானிறல பைாடர்ந்து,  ிற் கலில்  றழ ப ாழிந்ைது. 

ஆகஸ்ட் 23 அன்று,  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெத்ைின் நாற் ைாம் நாள், அவர் 
 ண்டலிக்கு இவ்வாறு பைரிவிக்கும் டி விஷ்ணுறவ அைிவுறுத்ைினார்: 
"இனிவ ல் எனது  ைியின் ெிைப் ான விறளவுகறளக் காண் ரீ்கள்; விறளவு 
எப்வ ாதும்  ின்னவர வரும். நாற் ைாம் நாளில் எப் டி  றழ ப ய்ைது என்று 
 ாருங்கள்! இது ஒரு நல்ல அைிகுைி." 

அந்ை நாள்  ா ா, வில், மெரி மபக்மகட்டுக்கு இவ்வாறு கடிைம் 
எழுைினார்:       

 ஏற்கனவவ அைிவித்ை டி, ஒரு ெில காரைங்களுக்காக, ஏகாந்ைவாெம் 
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அறனத்து வழிகளிலும் பைாடர்கிைது, ஏற்கனவவ நிர்ையிக்கப் ட்ட காலம் வறர, 

வவறலயின் வைறவக்வகற்  பவவ்வவறு இடங்களில் இது பைாடரும். நான் 
வ ற்கு வநாக்கி வந்து, இந்ை ஏகாந்ைவாெத்ைின்  ிந்றைய காலத்றை அங்வக 
எங்காவது பைாடரலாம். வநரம், இடம்,  ற்றும் அது நிகழும் ொத்ைியம் 
அறனத்தும் பவவ்வவறு  ாகங்களில் ஏற் டும் முன்வனற்ைங்கறளயும், 

நிறலற கறளயும் ப ாறுத்ைது. ஆனால் நான் எங்கிருந்ைாலும், என்ன 
பெய்ைாலும், எப்வ ாதும் உங்களுடன் இருக்கிவைன்; நீங்கள், என் 
அன்புக்குரியவர்கள், எப்வ ாதும் எனக்கு  ிகவும் பநருக்க ாக இருக்கிைரீ்கள். 

அவை நாளில் ப ஹர்  ா ா,  ின்டாவுக்கு ஈரடிக் கவிறையாக, கடிைம் 
ஒன்றை வறரந்ைார்: 

உங்கள் அன் ின் உருவான  ா ாவிட ிருந்து, எந்ை உலக அன்பும் 

உங்கறள ஒருவ ாதும் அறழத்துச் பெல்ல முடியாது. 
ஷாலி ார், ஷாலி ார், ஒரு நாள் இதுவும் கடந்துவ ாகும். 
நான் உங்கள் ஓட்டுநர் - நீங்கள் என் வாகனம். 
நீங்கள் என் ெிறு ி - நான் உங்கள் ற யன். 

1935, பெப்டம் ர் 12 ஆம் நாள்,  ா ா ெற யலறைக்கு வந்து ப ஹரா, 

வகார்பஷத் இருவறரயும் அறழத்ைார். அவர் ப ஹராவிடம், "நீங்கள் எனக்குக் 
கீழ்ப்படிந்து, நான் மசால்வகத முழு ெனதுைன் மசய்வரீ்களா?" என 
வினவினார். 

“நிச்ெய ாக  ா ா; நான் இன்றுவறர பெய்து வருவைால், நான் 
என்பைன்றும் அறைச் பெய்வவன்; முழு  னதுடன் பெய்வவன்" என்ைார் ப ஹரா.  

ஊெி ஒன்றை எடுத்து வரு ாறு வகார்பஷத்ைிற்கு  ா ா அைிவுறுத்ைினார். 
றகயில் ஊெிறய எடுத்து, ப ஹராவிடம், "உங்கள் மபயகர இரத்தத்தால் என் 
ககயில் ககமயாப்பெிட்டு எனக்குச் சத்தியம் மசய்யுங்கள்" என்று 
சுட்டிக்காட்டினார்.  ா ா ப ஹராவின் வலது றக நடுவிரறலத் துறளத்ை ின், 

அவர் இடது றகயால் இரத்ைத்றை எடுத்து றகபயாப் த்றைப்  ைித்ைார். 
ஒப் ந்ைத்ைில் முத்ைிறர  ைிப் துவ ால, ப ஹரா அவரது ப யரில் இனிவ ல் 

றகபயழுத்ைிட வவண்டாம் என்று  ா ா அவருக்கு உத்ைரவிட்டார். ப ஹராவும் 
முழுற யான விருப் த்துடன் கீழ்ப் டிந்ைது  ா ாறவ  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடயச் 
பெய்ைது. 

அக் ர் அச்ெகத்ைில்  ிலூ  ா ா ெட்டா,  ா ாவுக்கு 'சம்' என்ை 
நாய்க்குட்டி ஒன்றைக் பகாடுத்ைிருந்ைார். ப ஹரா ாத்ைில் ‘ெம்’ வலிற  ிக்க, 

அச்ெமூட்டும் வைாற்ைத்ைில் கண்காைிப்பு நாயாக வளர்ந்து வந்ைது.  
ஏகாந்ைவாெத்ைின்வ ாது,  ா ாவின் அறைக்கு அருகில் பவளிவய 

அ ர்ந்து காவல் காத்து வந்ைது,  ா ாவின் ெகவாெத்ைிற்கு எந்ை இறடயூறும் 
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விறளயா ல், அறைக்கு அருகில் யாறரயும் அனு ைிக்கா ல், அவைறவறளயில் 
குறரக்கா ல், கூச்ெலிடா ல்  ாதுகாத்து வந்ைது. 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், ஒரு  ாடு அவ்வப்வ ாது  ா ாவின் அறை 
அருகில் வந்து வட்ட ிட்டது.  ா ா பவளிவய வந்து  ாட்டுக்கு உைவளித்து 
வந்ைார். இறைப்  ார்த்து ெம் ப ாைாற ப் ட்டு, ஆவவெ ாகக் குறரத்து, 
 ாட்றடத் துரத்தும். இறையும்  ீைி,  ா ாவின் றகயிலிருந்து எறையாவது 
ப றும் வறர  ாடு பவளிவயைாது. இந்ை இரண்டும் வட்ட ிட்டு 
விறளயாடுவறைக் கண்டு  ா ா  கிழ்ந்ைார், வ லும் அது அவரது  ைியின் 
சுற றய இலகுவாக்குவைாகக் காலம் குைிப் ிட்டது. 

1935, அக்வடா ர் 5 அன்று ப ஹர்  ா ா இந்ைக் கவிறைறய இயற்ைி, 
 ண்டலிறய  ாறலயில் ெத்ை ாகப்  டிக்கும் டிக் கூைினார்: 

ஓ அடடா, அருற யான ப ஹரா ாத்,  ண்டலியின்  ஹால், 

புயல்,  றழ அல்லது இயற்றகயின் ெீற்ைத்றை  

எைிர்பகாள்ளும் வவறளயில், 

இடி,  ின்னல், ஆலங்கட்டி  றழ ஆகியவற்ைால் ைாக்கப் ட்டது; 

இறைக் கண்டு நீங்கள் வைால்வியறடயக்கூடாது,  

இறை எைிர்பகாண்டு நீங்கள் துவண்டுவிடக்கூடாது! 

அக்வடா ர் 10 ஆம் நாள், இங்கிலாந்ைில் உள்ள அன் ர்களுடன்,  ா ா 
ஆகஸ்ட்  ாைம் வில், வ ரி வ க்பகட்டுக்கு எழுைியறைப்  கிர்ந்துபகாண்டார்: 

ஏகாந்ைவாெத்ைின்வ ாது நான் எவறரயும்  ார்க்கவில்றல, இங்கு வாழும் 
 ண்டலிறயக் கூடப்  ார்க்கவில்றல - அற ைியான ஒற்றுற  எப்வ ாதும் 
வ ாலத் பைாடர்கிைது. ஏபனன்ைால், அன் ால்  ிறைக்கப் டும் வவறளயில், 

 ிரிவு என் ைற்கு இடவ  இல்றல, நான் எங்கிருந்ைாலும், உலகின் எந்ை 
மூறலயிலும், ைனிற ப் டுத்ைப் ட்ட எந்ை நி ந்ைறனயின் கீழ் இருந்ைாலும், நான் 
எப்வ ாதும் உங்களுடன் இருக்கிவைன், என்றன வநெிக்கும் ஒவ்பவாருவருடனும் 
எப்வ ாதும் பநருக்க ாக இருக்கிவைன். 

அக்வடா ர்  ாைத்ைில், ஏகாந்ைவாெம் பைாடங்கிய மூன்று  ாைங்களுக்குப் 
 ிைகு,  லத்ை இடியுடன் கூடிய காற்று இரவும்  கலும் ப ரும் ைறடயாக 
இருந்ைைால்,  ா ா அவரது  ைியின் ற யத்றை  ாற்ை முடிவு பெய்து 1935 
அக்வடா ர் 15 ஆம் நாள்  ஞ்ச்கைிக்குப் புைப் ட்டார். ஆைி ெீனியர்  ா ாறவ, 

ஜால் ாயுடன் 'கைகர் மவலி'க்கு அறழத்துச் பென்ைார். விஷ்ணு, ெகன், 

காவள ா ா, அவரது  கன் முரளி ஆகிவயார் முன்கூட்டிவய அங்குச் பென்ைனர். 
16 ஆம் நாள் மும்ற யிலிருந்து ொஞ்ெியும் அவர்களுடன் இறைந்ைார். 

றடகர் வவலியில், ஆைி ெீனியர், ொஞ்ெி இருவரும்  ா ாவின் அருவக 
இரவு  ாதுகாவலர்களாகக் கடற கறளப்  கிர்ந்து பகாண்டனர்.  ா ா, வயிற்று 
வலியால் முைல் நாள் இரவில் ெற்றும் தூங்கவில்றல. அடுத்ை நாள் முைல், 

 ா ா வவறு இடங்களுக்குச் பெல்வது  ற்ைிப் வ ெினார். அவர் 16 ஆம் வைைி 
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 ஹா ாவலஷ்வரில் ' ாம்வ ' ெந்ைிப் ிற்குச் பென்ைார், வ லும் அங்கு வாடறகக்கு 
விடப் ட்டிருந்ை ப ஹராவின் ைாயார் ைவ்லத் ாயின்  ண்றை 'ெியாட்' 

ஹவுறெச் சுற்ைி நடந்ைார். 

ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்ைவ ாது,  ா ா ஆரஞ்சு ரெம் அருந்ைி உ வாெம் 
இருக்க விரும் ினார், ஆனால் ஆரஞ்சு  ழம் கிறடக்காைைால், ைண்ைரீ்  ட்டுவ  
அருந்ைினார்.  ஞ்ச்கைியில், வானிறல ெீரற்ைைாக  ாைி, அக்வடா ர் 17 காறல 
கடும் புயல் ஒன்று  ா ாறவ, குறகக்கு பவளிவய ைள்ளியது.  ா ா உடவன, 

 ஞ்ச்கைியில் உள்ள ஒரு ைனியார்  ங்களாவுக்குச் பென்ைார். 
அடுத்ை நாள், குறகக்கு அருவக புறகப் டங்கள் எடுக்கப் ட்டன. ஒரு 

கட்டத்ைில்,  னிை வடிவத்ைின் வநாக்கத்றை விளக்கும் வ ாது,  ா ா, ஆைி 
ெீனியரிடம் பாலினத்தின் தன்கெக் குைித்து இந்ைக் கருத்றை 
பவளிப் டுத்ைினார்: "ெனித வடிவம் குழந்கதககள ஈன்மைடுப்பதற்காக 
ஒருமபாதும் உருவாகவில்கல. ெக்கள் ெத்தியில் இப்படிச் மசர்ந்து வாழும் 
மபாக்கு, விலங்குகளின் உள்ளுணர்விலிருந்து மதான்ைியது. பரிணாெ 
வளர்ச்சியில் கல்லில் இருந்து மதாைங்கி, ெனித வடிவத்தின் முந்கதய 
விலங்குகள் வடிவத்திலிருந்து மபைப்பட்ைது." 

 ஞ்ச்கைியில் வாழ்ந்ை எடுல்ெி கர்காரியா குடும் த்ைார்,  ா ா  ற்றும் 
 ண்டலிக்கு 'தன்ஸக்' என்ை ெிைப்பு உைறவ விருந்ைாக அளித்ைனர்.  ா ா 
 ஞ்ச்கைி, றவய் அரொங்க விடுைியில் ஒரு நாள் ைங்கி நகறரச் சுற்ைிவந்ைார். 
 ின்னர் ப ஹரா ாத் புைப் டத் ைிட்ட ிட்டு வழியில் பூனா குடும்  வடீ்டிற்கும் 
விஜயம் பெய்ைார்.  

ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாள்ளும் இக்காலகட்டத்ைிலும், ப ஹர்  ா ா 
கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய அன் ர்களுடனான ைனது பைாடர்ற த் பைாடர்ந்ைார்; 

அவர்களின் கடிைங்களுக்குப்  ைிலளிக்கும் விைத்ைில் அன்பு, ஆறுைல், ஊக்கம் 
 ற்றும் ஆவலாெறனகளின் வார்த்றைகறள அறனவருடனும்  கிர்ந்து 
பகாண்டார். 
1935, நவம் ர் 1 ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா  ின்டாவுக்கு எழுைிய கடிைம்: 

 ிரிய ான ஷாலி ார், 

நான் இன்னும் என் அறையில் ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருக்கிவைன். நான் 
யாறரயும்  ார்க்கவில்றல - எனது அருகிலிருக்கும்  ண்டலிறயக் கூடப் 
 ார்க்கவில்றல. விஷ்ணு  ட்டும் ைினமும் அஞ்ெலுடன் என்னிடம் வந்து 
 ைில்களுக்கான கட்டறளகறளக் வகட்டுச் பெல்கிைார், அதுவும்  ிக அவெர ான 
நிகழ்வுகளுக்கு  ட்டுவ . என் இையத்ைின் அன் ான அன்வ ,  ின்வரும் வரிகறள 
நான் உங்களுக்காக வறரகிவைன்: 

 ின்டா கூறுகிைார்: 
நீங்கள் இல்லாை வாழ்க்றக, பவறுற , ஒன்றும் இல்லாைது; 

உங்களுடன் வாழ்க்றக, ஆனந்ைம், வ ரின் ம் நித்ைிய ானது;

 வாருங்கள்,  ா ா, விறரவில் என்னிடம் வந்து விடுங்கள்! 
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இப்வ ாது நான் உங்கறளயும் உங்கள் அன் ான அரவறைப்ற யும் 

ைவை விடுகிவைன்! 

 ா ா கூறுகிைார்: 
ஷாலி ார் அன்வ , கவறலயறடய வவண்டாம்; 

உங்களிடம் நான் விறரவில் வருவவன்; 

நான், எல்லா  றடப்புகளின் ஆைவன்; 

நீங்கள் என் இனிற யான ஆனால் வ கமூட்ட ான ெந்ைிரன். 

நைீன் டால்ஸ்டாய்க்கு, நவம் ர் 22 அன்று,  ா ா இவ்வாறு எழுைினார்: 
நான் உங்கறள வவறு ஏைாவது பெய்யச் பொல்லும் வறர, இன்றைய 

முயற்ெிறயத் பைாடருங்கள். கஷ்டங்களும் வொைறனகளும் ஆன் ீகத்ைிற்குப் 
 டிக்கற்கள். ெத்ைியத்றை உைர - உங்கள் இறுைி இலக்கு  ற்றும் விருப் த்றை 
வநாக்கி அறவ உங்கறள வழிநடத்துகின்ைன; இப்வ ாது நீங்கள் என்னிடம் 
ெரைறடந்துவிட்டைால், அன் ிலும்  க்ைியிலும் என்றன பநருங்க அறவ 
உைவுகின்ைன. 

 ிைருக்குத் ைன்னல ற்ை வெறவச் பெய்வைில் ஏற் டும் இடர் ாடுகள், 
வாழ்க்றகயின் விஷயங்கறளப் புரிந்துபகாள்ள உைவும்; ஆகவவ, அன் ானவவர, 

உங்கறளப் வ ாலவவ, எப்வ ாதும் என்றன உங்கள்  னைிலும் இையத்ைிலும் 
றவத்துக் பகாள்ளுங்கள். இைன் மூலம் நீங்கள் ஒரு தூய்ற யான 
 ாறையாகவும்,  னிைகுலத்ைின் நலனுக்காகப்  ைியாற்றும் வாகன ாகவும் 
இருப் ரீ்கள்; இப் டி, எனது  ைியில்  ங்வகற்கும் வாய்ப்ற ப் ப றுவரீ்கள். 

இங்கிலாந்ைில் வாழும் வ ரி வ க்பகட்டுக்கு, நவம் ர் 29 அன்று,  ா ா 
எழுைியைாவது: 

ஏகாந்ைவாெம் இன்னும் பைாடர்கிைது, அத்துடன் எனது  ைியும் 

பைாடர்கிைது. கடல் ைாண்டி, பைாறலதூர நாடுகளில் வாழும் என் 
அன்புக்குரியவர்கள், அவர்களின்  ிரிய ான  ா ாவின்  ிரிறவ உைர்ந்ைாலும், 

ஒருவ ாதும் உறடயாை இறைப்பு, அவர்கள் அறனவறரயும் இை ாக 
றவத்ைிருக்கும் என்று எனக்குத் பைரியும். 

அன்புக்கு இைப் ில்றல. பவறு வன வந்து வ ாகும் அறனத்து 
ஏற்ைைாழ்வுகளுக்கு  த்ைியிலும், அது எப்வ ாதும் வாழவும் அறனவறரயும் 

வாழறவக்கவும் வழிவகுக்கும். வ ரியும், அவறரப்வ ால் என்றன வநெிக்கும் 
இைர அன் ானவர்களும், நான் எங்கிருந்ைாலும், என்ன பெய்ைாலும் என் 
இையத்ைிலும் எண்ைங்களிலும் வாழ்கிைார்கள். 

வைால்விகள் அல்லது குறை ாடுகளால் உங்கள் ைன்னம் ிக்றகறய 
ஒருவ ாதும் இழந்துவிடக்கூடாது. ஆனால் அவற்றை, இறுைி இலக்றக வநாக்கிச் 
பெல்லும்  ாறையின்  டிக்கற்களாக எடுத்துக்பகாள்ள வவண்டும், அறை நீங்கள் 
அறடய நான் உங்களுக்கு உைவுவவன்.     
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1935, டிெம் ர் 1 அன்று,  ா ா, ொஞ்ெியிடம், இந்ைக் கடிைத்றை, 

சுவிட்ெர்லாந்து, லண்டன்  ற்றும் நியூயார்க்கில் வாழும் அவரது அன் ர்களுக்கு 
அனுப்பு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார்: 

என் அன் ர்கவள, உங்கள் கடிைங்கள் அறனத்தும் என்னிடம் வந்து 
வெர்ந்ைன. எனது ஏகாந்ைவாெம் இன்னும் பைாடர்கிைது. 

 ிகவும் அவெிய ான, அவெர ான நிகழ்வுகளுக்கு  ட்டும் எனது 
ஆவலாெறனயும், உைவியும் வழங்குவது ைவிர நான் எவறரயும்  ார்ப் தும், 

பவளி விவகாரங்களில் ைறலயிடுவதும் இல்றல. 
இந்ை ஏகாந்ைவாெத்ைில் நான் ஈடு டும்  ிகப் ப ரிய  ைியின் 

காரை ாக, உங்களுக்குப்  ைில் எழுை காலைா ை ானால் அைற்காகப் 
ப ாறுற யிழந்து விடவவண்டாம்; ஏபனன்ைால் நான் உங்கறள எப் டி 
வநெிக்கிவைன் என் றை நீங்கள் அறனவரும் அைிவரீ்கள். நீங்கள் 
ஒவ்பவாருவரும் எப் டி உைர்கிைரீ்கள், வ லும் ஒவ்பவாருவரின் 
வைறவகறளயும் அைிந்து அறனவருக்கும் எப் டி உைவுகிைரீ்கள் என் றையும் 

நான் அைிவவன். 
என்னுறடய கடிைத்ைிற்காக நீங்கள் எவ்வளவு ஏங்குகிைரீ்கள், எவ்வளவு 

ப ாறுற  காத்ைீர்கள் என் றை அைிந்து  கிழ்ச்ெியறடகிவைன். நீங்கள் இன்னும் 
ெற்று ப ாறுற யுடன் ெிைிது வநரம் காத்ைிருங்கள். உங்கள் அன்பு ஆழ ாகவும், 
ைீவிர ாகவும் வளர்வறைக் கண்டு நான்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடகிவைன். 

விறரவில் ெந்ைிப்வ ாம். இைற்கிறடயில், அன்புடன்  ா ா. 

கிைிஸ் ஸ் ைினத்றை ஒட்டி,  ா ா இந்ைத் ைந்ைிறய அப ரிக்கா, 

ஐவராப் ாவில் வாழும் அன் ர்களுக்கு அனுப் ினார்: 
எனது  ிரிய ானவர்களுக்கான என் அன்பு, எனது பைய்வகீ நிறலறயப் 

வ ாலவவ எல்றலயற்ைதும், நித்ைிய ானதும் ஆகும். 
எவ்வாைாயினும், ப ஹர்  ா ாவுக்கு வந்ை அறனத்து கடிைங்களும் 

அத்ைறகய இனிற யான சுறவறய உறடயைாக இல்றல. மும்ற யில் 
வாழ்ந்து வந்ை பக.பஜ. ைஸ்தூர்,  ைத்ைிற்கான வவண்டுவகாளுடன்  ா ாறவத் 
பைாடர்ந்து துன்புறுத்ைினார்.  ா ாவும் அவருக்குப்  ைம் அனுப் ியது உண்டு; 

அவை வநரத்ைில் அந்ைத் பைாறகறயத் ைிரும் ப் ப றுவைற்கான உறுைிப ாழி 
குைிப்ற யும் ப ற்றுக் பகாண்டார்; ஆனால் ைஸ்தூர் ஒருவ ாதும் 
உறுைிப ாழிறயக் கறடப் ிடித்ைைில்றல. 

வ லும்,  ா ா ப ஹரா ாத்  றலயில் ஏகாந்ைவாெத்ைில் 
இருந்ைவ ாைிலும், அவர் ைனது ெீடர்களின்  ிரச்ெிறனகறளக் றகயாளுவைில் 
இருந்து விடு டவில்றல. எடுத்துக்காட்டாக, ஃ ிரீனி, ைாயார் ைவ்லத் ாயுடன் 
ைிடீபரன நவம் ர் 18 ஆம் நாள் வந்து ப ண்  ண்டலியின் இருப் ிடத்ைில் 
நுறழய முயற்ெித்ைார்.  ா ா அவர்கறளச் ெந்ைித்து, ஃ ிரீனியிடம் ைனது வடீு 
 ற்றும் குழந்றை வளர்ப்புக் கடற கறள நிறைவவற்றும் வநாக்கத்ைில் அவறர 
ஊக்குவிக்க முயன்ைார், வ லும் நாெிக் ைிரும் த் ையாராகும் வறர ஃ ிரீனியுடன் 
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ப ஹரா ாத் குடும்  குவாட்டர்ெில் ைங்கு ாறு ைவ்லத் ாய்க்கு 
அைிவுறுத்ைினார். 

 ா ா, ஆைி ெீனியருக்கு, ைங்றக ஃ ிரீனிறயப் (டாலி)  ற்ைி, இவ்வாறு 
விளக்கினார்: 

மூன்ைாவது கண் ைிைக்கும்வ ாது, ஒருவருக்கு அைிநுட்  ான சூட்சு  
 ார்றவ கிறடக்கும். இது  ாதுகாப் ானது, ஒருவரால் ொைித்து அறடயப் ட்ட 
ஒன்று. நான் விரும்பும் வழி இதுைான். ஆனால் ஃ ிரீனி (டாலி) விஷயத்ைில், அவர் 
ப ௌைீக  ற்றும் சூட்சு  உைர்வின் குழப்  ான நிறலயில் இருக்கிைார். 
அவருக்கு நுட்  ான சூட்சு   ார்றவ இன்னும் வரவில்றல. வராஜா  லர் 
இருப் றைப்  ார்க்கா ல் அைன் வாெறனறய நுகர்வைன் மூலம் ஒருவர்  லர் 
இருப் றை உைர முடியும்; அது வ ாலவவ, ஃ ிரீனி ெில வநரங்களில் நுட்  ான 
ஆனந்ைத்றை உைர்கிைார், ஆனால் அறைப்  ார்க்க முடியவில்றல. ொைாரை 
 னிைனின் ப ௌைீக உைர்வு நிறலயில், அவர் ைவறுகறளச் பெய்து, கா ச் 
பெயல்கள் வ ான்ை எறையும் பெய்யக்கூடும் அல்லது என்றனப்  ற்ைிய 
வ ாெ ான கருத்துக்கறளத் பைரிவிக்கவும் வநரும். அவர் கட்டுப் ாட்றட 
இழந்து, எனக்கும் எனது  ைிக்கும் ைறடயாக இருக்கிைார். அவருறடய 
ைற்வ ாறைய  னைின் நிறலக்கு -  டிக்கக்கூடாை ெில புத்ைகங்கறளப் 
 டித்ைைால் - ருஸ்ைம், குல் ாய் இருவரும் காரைம் என்று கூைலாம். 

மூன்று நாட்களுக்குப்  ிைகு, ஃ ிரீனி எறையும் ொப் ிடவவா குடிக்கவவா 
 றுத்துவிட்டார், இைனால்  ா ா ைனது முக்கிய ான ஏகாந்ைவாெ  ைிகளுக்கு 
 த்ைியில் அவறரப்  ற்ைிய ெிந்ைறனயில் இருந்ைார். 

இைன் விறளவாக, ருஸ்ைம் ஃ ிரீனிறய  ீண்டும் நாெிக்கிற்கு 
அறழத்துச் பென்ைார். ஆைி ெீனியர், ருஸ்ைம் இருவருடனும் கலகத்ைில் ஈடு ட்டு 
 ிகுந்ை ெிர த்றை ஏற் டுத்ைினார். 

1935 டிெம் ர் 3 ஆம் நாள்,  ா ா ஃ ிரீனிறயப்  ார்க்க நாெிக் பென்ைார். 
ருஸ்ைம் குடும் த்ைாருடன்  ா ா நீண்ட வநரம் இந்ை விஷயம்  ற்ைிப் வ ெினார். 
ஃ ிரீனியிடம் ைனது வழிகறள  ாற்றும் டி  ா ா வற்புறுத்ைினார். ருஸ்ைம், ஆைி 
இருவரும்  ாொஜியின் உைவிறய நாடினர். 

அன்று  ா ாவின்  ற்கறளப்  ரிவொைறனச் பெய்ய  ல்  ருத்துவர் 
டாக்டர்  ட்வடனா அறழக்கப் ட்டார்.  ா ாவுக்கு வவண்டிய ெிகிச்றெ 
அளிக்கப் ட்டது. 

டிெம் ர் 4 ஆம் நாள்  ா ா ப ஹரா ாத்ைிற்கு ைிரும் ி வந்து அவரது 
ஏகாந்ைவாெத்றைத் பைாடர்ந்ைார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில்  ா ாவுக்கு பநருக்க ானவர்களில் ெிலர் ைங்கள் 
வாழ்க்றக ஏற் ாடுகறள  ாற்ைிக்பகாண்டனர். 1935 நவம் ர்  ாைத்ைில் 
ைவ்லத் ாய் நாெிக்கிலிருந்து வந்து ப ஹரா ாத்ைிற்கு அருகிலுள்ள குடும்  
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குவாட்டர்ெில் ைனியாகத் ைங்கினார். 1925 இல்  ா ா உத்ைரவின் டி அவர் 
இன்னும் ப ௌனம் கறடப் ிடித்ைார். ைவ்லத் ாயின் ெவகாைரி ஃ ிரீனி  ாெி 
மும்ற யில் வெித்து வந்ைார், ஆனால் அவரது உடல்நிறல வ ாெ ாக 
இருந்ைைால், அவரது  கன்  ாைிரி ைன்னுடன் இருப் றை விரும் ினார். 
 ா ாவின் ைாயார், ப வ ா, ெவகாைரர்கள் ஆைி ஜூனியர், ப பஹராம், அவரது 
 றனவி ப ரின் ஆகிவயார் நவம் ர் 20 ஆம் நாள் மும்ற க்குக் குடிப யர்ந்ைனர். 

1935 டிெம் ர் 14 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, ஜால் ாய், கலிங்கட் 
ஆகிவயாருடன் காரில் மும்ற க்குச் பென்ைார். அவர்கள் ஒரு வாரம்  ானு ாய் 
இல்லத்ைில் ைங்கினர்; அைற்குக் கீவழ வெித்து வந்ை அல ாய், 'யாறரயும் உள்வள 
அனு ைிக்க வவண்டாம்' என்ை  ா ாவின் கட்டறளறயக் கறடப் ிடிக்கும் 
வநாக்கத்ைில், வடீ்டு வாெலில்  ாதுகாப்புக்காக நின்று பகாண்டிருந்ைார். ஃ ிரீனி 
 ாெி ஒரு நாள் வந்து  ா ாறவப்  ார்க்க அனு ைிக்கும் டி வகட்டார். அல ாய் 
கடற யில் உறுைியாக இருந்ைைால் அவறர உள்வள அனு ைிக்க 

 றுத்துவிட்டார். "நான் யார் என்று உங்களுக்குத் பைரியு ா? நான்  ாைிரியின் 
ைாயார்!" என்ைார். 

அைற்கு அல ாய், "நீங்கள்  ாைிரியின் ைந்றையாக இருந்ைாலும் எனக்குக் 
கவறலயில்றல, நீங்கள் உள்வள பெல்லமுடியாது!" ஆனால்  ா ா ைறலயிட்டு 
அவறர உள்வள அனு ைித்ைார். 

இவைவ ான்ை ெம் வம்  றுநாள்  ா ாவின் ைாயாருடனும் நடந்ைது. 
ப வ ா ொர் ாக  ா ா ைறலயிட்டு அல ாறய அவருக்கு அைிமுகப் டுத்ைினார். 

மும்ற யில் ைங்கியிருந்ை வவறளயில்,  ா ா பவலிங்டறனச் (அவர் வ  
 ாைம் ெந்ைித்ை ைம் ைியர்) ெந்ைித்ைார்.  ா ா அவர்களுக்கு இவ்வாறு விளக்கினார்: 

ஒருவர் பிைப்பு, இைப்பிலிருந்து விடுபை மவண்டும். ஆனால் இந்தச் 
சக்கரத்தில் சிக்கியிருப்பதால், அவர், எப்மபாதும் அதன் சுழற்சியில் 

பாதிக்கப்படுகிைார். பிைப்பு, இைப்பு எனும் சுழற்சியிலிருந்து தன்கன 
விடுவிப்பது ெிகவும் எளிதானது, ஆனால், அவ்வளவு எளிதானது என்பதால், 

அது ெிகவும் கடினொகிைது! 
ொகயயில் மூழ்க மவண்ைாம் என்று நீங்கள் உறுதியாக முடிவு 

மசய்யும் அடுத்த கணமெ நீங்கள் உங்ககள விடுவிக்கலாம். ஆனால் இதற்கு 
ஒரு சத்குருவின் கருகண மதகவப்படுகிைது, அதற்காக நீங்கள் 
தகுதியானவராக இருக்க மவண்டும். 

டிெம் ர் 17 ஆம் நாள், பநௌவராஜ் ைாைாொஞ்ெியின் இல்லத்ைில் நடந்ை 
ஒரு ெிைிய ைரிென நிகழ்ச்ெியில், பவலிங்டன்  ற்றும் ஜாம்பஷட் வைொய் 
 ீண்டும்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைனர். இம்முறை, மும்ற யில்  ா ா, புைிய ந ர்கறள 
அனு ைித்ைார். அத்ைறகய பைாடர் ில் வந்ைவர் டாக்டர் ஆலு ஷாபுர்ெி 
கம்பட்ைா (32). ைாைாொஞ்ெி வாழ்ந்து வந்ைக் கட்டிடத்ைின் கீழ் ைளத்ைில், ஒரு 
ொைாரை வெைியுடன் 'ஃபுமளாரன்ஸ் ெகப்மபறு' இல்லத்கத ஆலு நடத்ைி 
வந்ைார். ைாைாொஞ்ெியின் வடீ்டிற்கு உள்வளயும் பவளிவயயும்  ா ா கடந்து 
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பென்ைவ ாது, ஆலு,  ா ாவின் வைாற்ைத்றைப்  ார்த்து, அவர் ஓர் அரபு றவர 
வைிகராக இருக்கவவண்டும் எனத் ைவைாக நிறனத்ைார். கறடெியாக,  ச்ொ ாய் 
 ா ாறவப்  ற்ைி ஆலுவிடம் கூைி, அவர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்க விரும்புகிைாரா 
எனக் வகட்டைற்கு ஆலு ஆ ாம் என்று கூைினார். ஆனால்,  ா ா வந்ை நாளன்று 
 ச்ொ ாயிடம், “நான் வந்ைறை அவருக்குத் பைரிவிக்க வவண்டாம்; நான் 
பவளிவய பெல்லும்வ ாது அவறரச் ெந்ைிப்வ ன்” என்று கூைினார். 

ப ஹர்  ா ா, ைிடீபரன ஆலுவின்  ருத்துவ றனக்குச் பென்ைவ ாது, 

அந்ைப் ப ண் ைி  ா ாவின் அழறகக் கண்டு ஆச்ெரிய றடந்து, 

உைர்ச்ெிவெப் ட்டார்.  ா ாவின் காந்ைம்வ ால் ஈர்க்கும் ெக்ைியில் ஆலுவால் 
வ ெவவா வைக்கம் பெலுத்ைவவா முடியவில்றல. உடனிருந்ை ொஞ்ெி, 
கறடெியில்  ா ாறவ நாற்காலியில் அ ரறவத்து, ஆலுவுக்கும் ஒரு 
நாற்காலிறய எடுத்துவந்ைார். அப்வ ாது  ா ா, "நீங்கள் இப்வ ாது என்னிடம் 
உங்கள் வகள்விகறளக் வகட்கலாம்; எறை வவண்டு ானாலும் வகளுங்கள்" என்று 
றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

ைிடீபரன ஆலு அவர் இங்கிலாந்து பெல்ல விரும்புவைாக, ெம் ந்ைம் 
இல்லா ல் உளைினார்! அப் டி பவளிநாட்டிற்குச் பெல்லும் எண்ைம் அந்ைத் 
ைருைத்ைிற்கு முன்பு அவருக்கு ஒருவ ாதும் இருந்ைைில்றல. அைற்கு  ா ா, 

"இப்வ ாது இல்றல. நான் உங்கறளப்  ின்னர் அனுப்புகிவைன். வவறு என்ன 
வகட்க விரும்புகிைரீ்கள்" என்று வகட்டவ ாது ஆலு அற ைியாக இருந்ைார்.  ா ா 
அவரிடம், "நான் வ சுவைில்றல; ஆனால் நீங்கள் வ ெலாம்!" என்ைதும், 

வயிற்றுப்வ ாக்கு, பைாற்றுவநாயால் ஆ த்ைான எண்ைிக்றகயில் குழந்றைகள் 
இைந்து பகாண்டிருக்கிைார்கள், அது ைடுத்து நிறுத்ைப் ட்டால்  ிகவும் 
 கிழ்ச்ெியறடவார் என்று ஆலு  ிக்க ெிர த்துடன் விளக்கினார். "உங்கள் 
 ருத்துவ றனறய எனக்குக் காட்டுங்கள்" என்று கூைிய வவறளயில்,  ா ா 
ஒவ்பவாரு அறைக்கும் அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார். அவருக்கு எைிராகப் 
 ிடிவாை ாக இருந்ை  ல  ார்ெி  க்கள், ஓர் அறையில் நிரம் ியிருந்ைனர், 

ஆனால்  ா ா அங்வக நுறழயவில்றல. அறைகறளச் சுற்ைிவந்ை  ின்னர் 
"இப்வ ாது எந்ை இைப்பும் நிகழாது" என்று  ா ா உறுைியளித்ைார். அவர் 
கூைிய டிவய டாக்டர் ஆலுவின்  ருத்துவ றனயில் குழந்றைகள் எவரும் 
உயிரிழக்கவில்றல. 

நர்கிஸ் ைாைாஞ்ெியின் உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருந்ைைால் உடல் 
ப லிந்து, எறட குறைந்து காைப் ட்டார். புைப் டுவைற்கு முன்பு, அவர் 
ப லிந்ைிருப் றை  ா ா கவனித்து, அருகிலிருந்ை ைடித்ை தூண் ஒன்றைக் காட்டி 
அவரிடம், "நான் உன்றன இப் டி  ாற்றுவவன்!" என்ைார்.  

டிெம் ர் 20 ஆம் நாள், நாெிக் வழியாக, காரில், காக்கா, கலிங்கட் 
ஆகிவயாருடன் ப ஹரா ாத் ைிரும் ினார். 



270 
 

ப ஹர்  ா ா ைனது இருப் ிடத்றை, பைன்னிந்ைியாவில் ற சூருக்கு 
 ாற்ை முடிவு பெய்ைார். இைற்கான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய,  ா ா, டிெம் ர் 31 
அன்று, டாக்டர் நீலு, குஸ்ைாஜி,  ஹரீத் ஆகிவயாருடன் ரயிலில் புைப் ட்டார். 
பூனாவிலிருந்து விஷ்ணு, ொஞ்ெி இருவரும் உடன் இறைந்ைனர். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில்,  ா ா  க்ைர்கறள, அவரது  ாைங்களில் விழுந்து 
வைங்கவும், அவற்றைத் பைாடுவைற்கும் ைறட விைித்ைிருந்ைார், அவைவ ால் 
ஆண், ப ண்  ண்டலியும்  ா ாவின் ைரிெனத்றைப் ப றுவைற்குத் ைறட 
விைிக்கப் ட்டது. இருப் ினும், முைல் ரயில் நிறலயத்ைில், ரயில் நின்ை வ ாது, 
ரயில்வவ அைிகாரி ஒருவர்  ா ாறவ அறடயாளம் கண்டு, அவறரத் ைரிெனம் 
பெய்ய அணுகினார். அைிர்ஷ்டவெ ாக, அவர்  ா ாறவ வைங்குவறைத் ைடுத்து, 

 ா ா ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருப் து அவருக்கு விளக்கப் ட்டது. இைனால் 
ஒவ்பவாரு ரயில் நிறலயத்ைிலும் முன்பனச்ெரிக்றகயுடன் இருக்க 
வவண்டியைாயிற்று. 

ப ங்களூருக்கான ரயில்  யைத்ைின்வ ாது,  ா ா ைனது எைிர்கால 
நடவடிக்றககள் குைித்து  ண்டலிக்குத் பைரிவித்ைார்: "ற சூரில் ஏகாந்ைவாெம் 
இருப் ைற்குப் ப ாருத்ை ான இடம் கிறடத்ைால், நான் ொஞ்ெியுடன் அங்வகவய 
ைங்க வவண்டும் என்ை நி ந்ைறனயின் வ ரில்  ட்டுவ  ப ண்  ண்டலிறய 
அறழத்து வருவவன். ஆனால் நான் வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்குச் பென்ைாலும், 

ொஞ்ெி என்னுடன் இருக்க வவண்டும்." ொஞ்ெி அைற்குச் ெம் ைம் பைரிவித்ைதும், 

 ா ா  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். 
அவர்கள் ஜனவரி 4  ாறல ப ங்களூறரச் பென்ைறடந்ைனர்; ெம் த் 

ஐய்யங்கார் குடும் த்ைினர் ரயில் நிறலயத்ைில் காத்ைிருந்ைனர்.  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக வந்ை  க்கள் கூட்டத்றைப்  ார்த்து  ா ா 'ைரிெனம் இல்றல' 

என்று ைிட்டவட்ட ாக அைிவித்து, ஐய்யங்காரின் வடீ்டில் இரவு உைவுக்குப் 
 ிைகு,  ா ா ற சூருக்குப்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைார். 

5 ஆம் நாள் காறலயில் ற சூர் வந்து, ' ாடர்ன்' வஹாட்டலில் ைங்கி, 
விறரவில், ப ண்  ண்டலி ைங்குவைற்குப் ப ாருத்ை ான  ங்களாறவத் வைடிக் 
கண்டுபகாண்டனர். ஐந்து நாட்களுக்குப்  ிைகு ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்து ப ண் 
 ண்டலியுடன் ற சூர் புைப் டுவைற்கான ஏற் ாடுகள் விறரவில் பைாடங்கின. 

குல் ாய்  ற்றும் அவரது  கள்  ிவராஜா ஆகிவயார் ஜனவரி 22 அன்று 
ப ஹரா ாத்ைிற்கு அறழக்கப் ட்டனர். அவர்கள் ப ஹரா ாத்ைில் ைங்க 
வவண்டும் என்று  ா ா விருப் ம் பைரிவித்ைார், ஆனால் ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு 
குஷ்ரு க்வாட்டர்ெில் ைங்கும் டிக் கூைினார். 24 ஆம் நாள் ொஞ்ெி வந்ைதும், 

 ா ா ைனது  யைத் ைிட்டங்கறள ொஞ்ெி, விஷ்ணு  ற்றும்  ிைருடன் 
விவாைித்ைார்.  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்களுக்கு  ாைாக, ஜனவரி 28 ஆம் நாள், 

நாெிக்கிலிருந்து  ாொஜி வந்ைார்.  ா ா வகா த்ைில் உடனடியாக அவறர நாெிக் 
ைிருப் ி அனுப் ினார். 
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ற சூர் ஆெிர ம், 1936 – 

அ ர்ந்ைிருப் வர்: ப ஹந்ைர்வக, ப ஹர்  ா ா, ஜ ைார் 

நிற் வர்கள்: விஷ்ணு, ஜால், காவள ா ா, ொஞ்ெி, ெகன், குஸ்ைாஜி,  
துக்காராம், முரளி காவள 

ற சூர் ஆெிர ம், 1936 – 

அ ர்ந்ைிருப் வர்:  ைி,ப ஹர்  ா ா, 

ப ஹரா 

 ின்னால் நிறு வர்: இந்து ெப்னிஸ், 

வகார்ஷத்  ற்றும்  ைிப்ப ண்கள் 
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கெசூர், ராஹுரி ஆசிரெங்கள்  

(Mysore, Rahuri Ashrams) 

1936 ஜனவரி 30 ஆம் நாள்,  ா ா, ப ஹரா,  ைி, நாஜா, வகார்பஷத், 

ெூனா ாெி, வாலு, இந்து ெப்னிஸ் (வா னின்  கள்) ஆகிவயாருடன் 
பூனாவுக்குப் வ ருந்ைில் புைப் ட்டார். விஷ்ணு, இைர  ண்டலியுடன் அறனத்து 
ொ ான்கறளயும் எடுத்துக்பகாண்டு ரயிலில் பென்ைார். 

வழக்கம் வ ால, ஆண்  ண்டலி, ப ண்களுக்கு அருகில் 
அனு ைிக்கப் டாைைால் பூனாவில்,  ா ாவவ ப ண்களின் ொ ான்கறள ரயிலில் 
எடுத்துச் பென்ைார்.  ா ா, ொஞ்ெி, ெகன் இருவறரயும் ரயில் நிற்கும் வவறளயில் 
ைங்கள் ப ட்டிறய விட்டு பவளிவயைி,  ா ாவின் ப ட்டி அருகில் வரு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார்; இைனால்  ா ாவுக்கு ஏைாவது வைறவப் ட்டால் அவர்கள் அறை 
எளிைாக வாங்கிக் பகாடுக்க முடியும். 

ஜனவரி 31 ஆம் நாள் இரவில் ற சூருக்கு வந்ை அவர்கள், 'வாணி 
விலாஸ் மொஹல்லா'வில் ைிரு  ி.ர ண்ைாவுக்கு பொந்ை ான  ங்களாவுக்கு 
வநரடியாகச் பென்ைனர். இது  ின்னர், 'பாலா (ைறலவலி) பங்களா' என்று 
அறழக்கப் ட்டது. ஆண்  ண்டலி அருகில் அற ந்ை ஸ்ரீ காந்ையாவின் 
 ங்களாவில் ைங்கினர். ஆைி ெீனியர், ப ண்டு, ஜால் ாய் மூவரும் 2 ஆம் வைைி 
ைா ை ாக வந்ைனர். அறனவரும் ஜனவரி 4 ஆம் நாள்  ா ாவுடன்  ிர ல ான 
ற சூர் உயிரியல் பூங்காவிற்குச் பென்ைனர். ஆைியும் ப ண்டுவும் அடுத்ை நாள் 
ரயிலில் ப ஹரா ாத் ைிரும் ினார்கள். 

1936  ிப்ரவரி 9 ஆம் நாள், அரெியல்வாைி ைாக்ைர் எஸ். 
ராதாகிருஷ்ணன், ற சூர்  ல்கறலக்கழகத்ைின் ஓய்வு ப ற்ை துறைவவந்ைரும், 

ைத்துவ வ ராெிரியரு ான வி. சுப்பிரெண்ய ஐயர்  ற்றும் ற சூர் 
 ல்கறலக்கழகத்ைின் வ ராெிரியர் வாடியா ஆகிவயாருடன்  ா ாறவப்  ார்க்க 
வந்ைார். ராைாகிருஷ்ைன் நாக்பூரில் டாக்டர் வைஷ்முக் மூல ாக,  ா ாறவப் 
 ற்ைி அைிந்து பகாண்டார், வ லும்  ா ாவின்  க்கத்து  ங்களாவில் வாழும் ஐயர் 
மூலம்  ா ா இருப் றை அைிந்ைிருந்ைார். ப ஹர்  ா ா இப்வ ாது 
ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருப் ைாகவும், அது ஜூன்  ாைத்ைில் முடிவறடயும் வறர 
வநரடி ெந்ைிப்புகறள வழங்க  ாட்டார் என்றும் காவள ா ா அவர்களுக்குத் 
பைரிவித்ைார். வந்ைவர்கள் ைிரும் ிச் பென்றுவிட்டனர். 

 ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக டாக்டர் ராைாகிருஷ்ைன்  ீண்டும் 
ஒருவ ாதும் வரவில்றல, இருப் ினும் அவர்,  ா ா  ீது ஆர்வம் பகாண்டிருந்ைார், 

 ின்னர் அவருக்கு 'கைவுள் மபசுகிைார்' (காட் ஸ்பீக்ஸ்) என்ை ப ஹர்  ா ாவின் 
புத்ைகம் அனுப் ிறவக்கப் ட்டது. 1960 ஆண்டுகளில் அவர் இந்ைியாவின் 
ஜனாைி ைியாக இருந்ை வவறளயில், படல்லி  ா ா  க்ைர்களான மொனா  ற்றும் 
ெமனாகர் ஸாக்கமர ஆகிவயாரிட ிருந்து  ா ாறவப்  ற்ைி அவர் 
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பைரிந்துபகாண்டார். அவர்கள்  ா ாவின் பெயல் ாடுகள் குைித்துத் பைரிவிப் தும், 

ஆரத்ைி  ாடல்கறள அவருடன் இருக்கும் வ ாது இறெப் தும் வழக்கம்.  

 ிப்ரவரி 14 காறல  ா ா, ஆண்  ண்டலியின்  ங்களாவுக்குச் பென்ைார். 
ெில விஷயங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ை  ின்னர், உறரயாடல் அன் ின் 
அம்ெங்கறள வநாக்கி நகர்ந்ைது,  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "அன்பு 
ெகிழ்ச்சிகயயும் துன்பத்கதயும் தருகிைது. ஒரு மகாப்கப ெது உதிரொக 
ொறும்! எடுத்துக்காட்ைாக, புவாஸாமஹப் குஸ்தாெிகய மநசிக்கிைார் 
என்றும், அவரது அன்பின் அகையாளொக அவர் குஸ்தாெியின் முதுகில் 
குதித்து, கன்னத்தில் கிள்ளி, ெீகசகய இழுக்கிைார் என்று 
கவத்துக்மகாள்ளுங்கள். இது அன்பின் மவளிப்பாட்ைால் விகளயாட்ைாக 
ொறும்மபாது - புவாஸாமஹப்பிற்கு ெகிழ்ச்சியும், ஆனால் ஏகழ 
குஸ்தாெிக்கு, துன்பமும் மவதகனயும் தருகிைது." 

இந்ைக் கலந்துறரயாடலுக்குப்  ிைகு, அன்று  ாறல ொமுண்டி 
 றலக்கு,  ா ா ஆண்  ண்டலியுடன்,  றுநாள்  ாறல  று டியும் 
ப ண்களுடன் பென்ைார். ொமுண்டி  றலயில் இருந்ை இந்து வகாயிலில் பைய்வ 
ைரிெனம் பெய்ய  ா ா காவள ா ாறவ உள்வள அனுப் ினார். 

ற சூருக்குச் பெல்வைற்கு முன்பு,  ா ாவின் ஏகாந்ைவாெம் காரை ாக, 

 ண்டலி அவரது  ிைந்ை நாறள அனுஷ்டிக்கக்கூடாது என்று வலியுறுத்ைியைால், 

ப ஹரா ாத், அஹ துநகர், நாெிக், ற சூர் ஆகிய இடங்களில் எந்ை 
நிகழ்ச்ெிகளும் நறடப ைவில்றல. பொராஸ்ட்ரியன் காலண்டர்  டி,  ா ா 
ைனது 42 வது  ிைந்ை நாளான 1936,  ிப்ரவரி 16 ஞாயிற்றுக்கிழற  அன்று 
ப ங்களூருக்கு விஜயம் பெய்ைார்.  ா ாவின்  ிைந்ைநாறளக் பகாண்டாடக் 
கூடாது, அவர் குடும் த்றைப்  ார்க்க  ட்டுவ  வருகிைார் என்றும் ஏற்கனவவ 
ஐய்யங்கார் குடும் த்ைினருக்குத் பைரிவிக்கப் ட்டது.  ா ா அன்றைய ைினம் 
எழுத்துப்  லறகறயப்  யன் டுத்துவறை நிறுத்ைிவிட்டு றெறககள் மூலம் 
 ட்டுவ  பைாடர்பு பகாண்டார். 

அன்று காறல ப ங்களூர் வந்ைறடந்ை  ா ாறவ ஐய்யங்கார் 
குடும் த்ைினர் அன்புடன் வரவவற்ைனர்; அவரது விருப் ப் டி, ஆரத்ைி, வழி ாடு, 

விழா எதுவும் எடுக்கப் டவில்றல. 
ஐய்யங்கார் குடும் த்ைினரிறடவய – முக்கிய ாக, ெம் த்  ற்றும் அவரது 

 கள்களுக்கும் இறடவய அைிக கருத்து வவறு ாடுகள் இருந்ைைாகப்  ின்னர் 
பைரியவந்ைது.  ாைாக, அந்ை நாளில் எந்ைக் பகாண்டாட்டத்றையும்  ா ா 
ஏற்கவில்றல, ஆனால் அவர் அவர்களின் கருத்து வவறு ாடுகறள 
ஏற்றுக்பகாண்டார்!  ா ா, முழு குடும் த்ைினறரயும் ைனக்கு முன்னால் 
அ ரறவத்து, அவர்களுறடய குறைகறளத் ைங்களுக்குள் பவளிப் றடயாக 
எடுத்துறரக்கும் டிக் வகட்டுக்பகாண்டார். அவர், ைந்றை (ஐய்யங்கார்) கூைியறைத் 
பைாடர்ந்து குழந்றைகறளயும் வகட்டார்.  ின்னர்,  ா ா அறனவரும் 
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ஒற்றுற யுடன் வாழும் வழிகறளச் பொல்லித்ைந்து, குடும் த்ைில் நட்பும் அன்பும் 
 ீண்டும் நிலவும் வறகயில் அவர்கறள ஒன்ைிறைத்ைார். 

ெம் த் ஐய்யங்கார்  ற்றும் அவரது குடும் த்ைினர்  ா ாவிடம், "உங்கள் 
 ிைந்ைநாளில் நாங்கள்  ிக உயர்ந்ை வரத்றைப் ப ற்றுள்வளாம், உங்கள் அன் ின் 
அ ிர்ைத்றை ருெிக்கும் வாய்ப்ற  எங்களுக்கு அளித்துள்ளரீ்கள். நாங்கள் 
உங்களுக்கு  ிகவும் நன்ைியுள்ளவர்களாக இருக்கிவைாம்." அவர்களின் 
நன்ைியுைர்றவக் குைிக்கும் விைத்ைில்,  ா ாறவ அவர்களுடன்  ைிய  ற்றும் 
இரவு உைவு இரண்டிலும்  ங்பகடுக்கு ாறு அவர்கள் வவண்டினர், அைற்கு  ா ா 
இைக்கம் பைரிவித்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ப ங்களூரில் ஐய்யங்கார் குடும் த்றைச் ெந்ைிக்கும் அவை 
வவறளயில் அஹ துநகரில் ஒரு விெித்ைிர ான, அற்புை ான ெம் வம் நடந்ைது. 
ஆைி ெீனியர்,  ாைிரி இருவரும் ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து அஹ துநகருக்குப் 
ப ாருட்கள் வாங்குவைற்காக வந்ைவர்கள்,  ின்னர் குஷ்ரு குவாட்டர்ெுக்கு 
விஜயம் பெய்ைனர். ஆைி அவரது ைாயார் குல் ாயிடம் விறடப ற்று, 

ப ஹரா ாத் பெல்ல ஆயத்ை ானவ ாது, எைிர் ாரா ல் கார் ஒன்று  ங்களாவின் 
நுறழவாயிலில் வந்து நின்ைது. "இது உபாஸனி ெஹாராஜ்!" என்று 
ஆச்ெரியத்துடன்  ாைிரி கத்ைினார். 

காரிலிருந்து இைங்கி,  ஹாராஜ் குஷ்ரு குவாட்டர்ெில் உள்ள 
அறைக்குள் நுறழந்ைார்; அந்ை அறை எப்வ ாதும் அவருக்காக 
றவக்கப் ட்டிருந்ைது (குல் ாய், அவருறடய இருக்றக, அவர் உ வயாகித்ை 
வகாைிப்ற  வ லும் ப ஹர்  ா ாவின் புறகப் டம், ஒரு ெிைிய இருக்றக 
இவற்றை  ாதுகாப் ாக உள்வள றவத்ைிருந்ைார்).  ஹாராஜுடன் வந்ை 
அவருறடய பெயலாளறர ஏவைா வவறலக்காக நகருக்கு அனுப் ி றவத்ைார். 

உபாஸனி ெஹாராஜ், வழக்கொக அவரது இருக்ககயில் அெர்ந்து 
ெக்களுக்குத் தரிசனம் வழங்கிவந்தார். ஆனால் இம்முகை, அவர் மெஹர் 
பாபாவின் புககப்பைத்தின் முன் நின்று பிரார்த்தகனச் மசய்யத் 
மதாைங்கினார். ஆதி, ெஹாராெின் தரிசனத்திற்காக அகைக்குள் 
நுகழந்தமபாது, ெஹாராஜ், மெஹர் பாபாவின் புககப்பைத்திற்கு முன் 
பிரார்த்தகனச் மசய்வகதக் கண்டுத் திககத்துப் மபானார். அவர் ெனதில் பல 

எண்ணங்கள் அகலமொதின: "குருநாதர் அவரது சைீரின் புககப்பைத்தின் 
முன் நின்று, இருகரங்கள் கூப்பி பிரார்த்தகனச் மசய்கிைார்! எவ்வளவு 
அற்புதம்!" 

ஐந்து நி ிடங்கள்,  ஹாராஜ் அறெயா ல் நின்று  ிரார்த்ைறனச் 
பெய்ைார்.  ின்னர், ஆைி  க்கம் ைிரும் ி, “எனக்கு இந்ை இடம்  ிகவும்  ிடிக்கும். 
வ ர்வானின் இந்ைப் புறகப் டத்றை நான் இன்னும் விரும்புகிவைன்! நான் 
வ ர்வாறன வநெிக்கிவைன். அவர் உன்னை ானவர்! ஈடு இறையற்ைவர்! 
ைனித்துவ ானவர்! நான் அவறர வைங்குகிவைன். அவர் முன்னிறலயில் 
 ிரார்த்ைறனச் பெய்கிவைன். அவருக்கு எனது வைக்கங்கறளத் பைரிவிக்கவும்."
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 இந்தச் சம்பவம் ஆதியிைம் மபரும் தாக்கத்கத ஏற்படுத்தியது. 
ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்த ஆதி, 'குருநாதர் ஒருவர் தனது சைீகர வணங்கி, 
பிரார்த்தகனச் மசய்யும்மபாது, அது என்ன அசாதாரண அன்பாக 
இருக்கமவண்டும்' என்று நிகனத்துக்மகாண்மை இருந்தார். 

அப்வ ாது  ஹாராஜ் குல் ாயிடம், "ைட்டும், விளக்கும் எடுத்து 
வாருங்கள். நான் இன்று வ ர்வானுக்கு ஆரத்ைி எடுக்க விரும்புகிவைன். குல் ாய், 

நீங்கள் வ ர்வானிடம் அவரது  ிைந்ைநாளில் நான் இங்கு வந்து, அவருக்கு 
ஆரத்ைிறய நிகழ்த்ைிவனன்" என்று கூறுங்கள். குல் ாய் உடனடியாகத் 
வைறவயான ப ாருட்கறள எடுத்துவந்ைார்,  ஹாராஜ்  ந்ைிரங்கறள உச்ெரித்து, 

ஆரத்ைி எடுத்து, ஆரத்ைி ைட்றட பநற்ைியருகில் பகாண்டுவந்து வைங்கினார். 
உபாஸனி ெஹாராஜ், மெஹர் பாபாகவ வணங்கும் காட்சி, ஆதி, 

பாதிரி, குல்ொய் மூவரின் இதயத்கதயும் ஆழொகத் மதாட்ைது. இகதப் 
பார்த்த குல்ொயின் கண்களில் கண்ணரீ் நிரம்பியது. இதற்காக ெஹாராஜ் 

ஸக்மகாரியிலிருந்து அஹெதுநகருக்கு வந்திருந்தார். 
கெசூரில் பாபாவுைன் இருந்த ெண்ைலிக்கு, உபாஸனி ெஹாராெின் 

வருகக குைித்தும், அவர் கூைியகதயும் அைிந்த பின்னர், பாபா அவரது 
பிைந்தநாள் நிகழ்ச்சிக்குத் தகை மசய்ததன் காரணம் அவர்களுக்குப் 
புலப்பட்ைது. காலம் இறை இப் டிப்  ார்த்ைது: "ெத்குரு ஒன்றைச் பெய்யும்வ ாது 
அறை, அவர் முழுப்  ிர ஞ்ெத்துக்காகச் பெய்கிைார். உ ாெனி  ஹாராஜின் 
உடல்  ற்றும்  னைின் மூலம் முழு  ிர ஞ்ெமும் அவரது  ிைந்ைநாளில் ப ஹர் 
 ா ாறவ வைங்கியது! ப ருங்கடல் அைன் ப ாத்ை உருவத்ைின்  ீது ைனது 
அன்ற  பவளிப் டுத்ைியது.  றடப் ின் ஒவ்பவாரு துளியும் ப ருங்கடலுக்கு 
வழி ாட்றட வழங்குவைாக இருந்ைாலும், அறை, ஒரு ெத்குரு, அவைார 
புருஷருக்கு அன்வ ாடு பெய்யப் ட்ட இந்ை வறகயான வழி ாட்டுடன் ஒப் ிட 
முடியாது!" 

 றுநாள் அைிகாறலயில்,  ா ா ப ங்களூரிலிருந்து அஹ துநகர், நாெிக் 
ஆகிய இடங்களுக்கு ரயிலில் புைப் ட்டார், அவருடன் ஜால் ாய்  ட்டுவ  
இருந்ைார்.  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலுக்கு இைங்க ொஞ்ெி ற சூருக்குச் பென்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, குல் ாறய அஹ துநகரில் ெந்ைித்து,  ின்னர் ஆைி 
ெீனியர், ஜால் ாய் இருவருடன் நாெிக் நகருக்கு ருஸ்ைம், ஃ ிரீனிறயச் ெந்ைிக்கச் 
பென்ைார். ற சூரில் ப ண்  ண்டலியுடன் வாழ  ா ா ஃ ிரீனிறய அறழத்துச் 
பெல்லாைைால், அவர் ைனிற ப் டுத்ைப் ட்டைாக நிறனத்து வருந்ைினார்.  ா ா, 

ஃ ிரீனிறய  ிகவும் வநெித்ைார், குைிப் ாக அவரது உறுைியற்ை உடல் 
ைன்ற றயக் கருத்ைில் பகாண்டு, ப ங்களூரிலிருந்து நூற்றுக்கைக்கான 
ற ல்கள்  யைம் பெய்து அவறரச் ெந்ைிக்க வந்ைார். ஃ ிரீனி  ா ாவின் 
இரக்கக்குைத்றை நிறனத்து அற ைியானார்.  ா ா, ருஸ்ைம், ஃ ிரீனியின் 

குழந்றைகளான ப ஹலு, ஃ ாலு, ப ஹரு, நாகு, ப ஹராம் ஆகிவயாரிடம் 
அன் ான ெிைப்பு கவனம் பெலுத்ைினார்.  ா ா நவல் ைலாட்டி  ற்றும் ராம்ஜூ 
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குடும் த்ைினறரயும் ெந்ைித்ைார். அைற்குப்  ிைகு,  ா ா, ஆைி ெீனியர், ஜால் ாயுடன் 
மும்ற க்குச் பென்று பநௌவராஜி ைாைாொஞ்ெியின் வடீ்டில் ஓரிரவு ைங்கினார்.  

 ா ா, மும்ற யில் இருந்ை வவறளயில், ற சூறரச் வெர்ந்ை எம். 
ெக்ரவர்த்ைி ஐயங்கார், ைாைாொஞ்ெி இல்லத்ைில்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைார், 

ஆனால் அந்ை வநரத்ைில்  ா ா அங்கு இல்றல. அந்ை ந ர்  ா ாவின் 
ஆவலாெறனகளுக்காக ஒரு கடிைத்றை விட்டுச்பென்ைார்; அைற்கு  ா ா  ின்னர் 

 ைிலளித்ைார்.  ிப்ரவரி 23 இரவு,  ா ா, ஜால் ாயுடன் ற சூர் ைிரும் ினார். 
அவர்கள் ற சூர் பெல்லும் வழியில், ஜால் ாய் ஒரு விெித்ைிர ான 

நிகழ்றவச் ெந்ைிக்க வநர்ந்ைது. வஷாலாப்பூர் ரயில் நிறலயத்ைில், முஹ ைிய ொது 
ஒருவர், அவர்கள்  யைம் பெய்ை ப ட்டியில் நுறழந்து விெித்ைிர ான 
றெறககறளச் பெய்யத் பைாடங்கினார்.  ா ாவிடம்  டுக்றகயில் ொய்ந்து 
பகாள்ளு ாறு அைிவுறுத்ைினார்.  ா ாவும் அைற்கு இைங்கினார், ொதுவும் கீவழ 
ெிலநி ிடங்கள்  டுத்து அற ைியாக இருந்ைார். ஷாஹா ாத்ைில் நள்ளிரவில் 
ரயிலில் இருந்து இைங்க வவண்டியவர், காறல வறர அவர்களின் அருகிவல 
இருந்ைார்;  ின்னர் குண்டக்கல் வந்ைதும் இைங்கினார். அந்ை முெல் ான் ொது 
இப் குைியில் நன்கு அைியப் ட்டவர் என்றும், ரயிலில், எல்லா வகுப்புகளிலும், 

ரயில்வவ அைிகாரிகளால் ைறடயின்ைி  யைம் பெய்ய 
அனு ைிக்கப் டுவைாகவும் ஜால் ாய் அைிந்து பகாண்டார். 

ப ஹர்  ா ா ற சூரில் ைங்கியிருந்ைவ ாது,  க்கள் அவறரப் 
 ார்க்கவவா அல்லது அவருக்கு எழுைவவா கூடாது, அவரது  ைிக்குத் ைறடயாக 
இருக்கும் என்ை எண்ைத்ைில் ைற்வ ாறைய முகவரிறய யாருடனும் 
 கிர்ந்துபகாள்ள வவண்டாம் என்று  ண்டலிக்கு அைிவுறுத்ைியிருந்ைார். 1936, 

 ிப்ரவரி 24 அன்று,  ா ா,  ஹரீத்ைிடம், "நீங்கள் இந்ை முகவரிறய யாருக்காவது 
பகாடுத்ைிருக்கிைரீ்களா?" என இரண்டுமுறை வினவியும்  ஹரீத் இல்றல என 
 றுத்ைார்.  ா ா அவரது வ ல் வகாட்றட எடுத்து வரும் டி கூைி, 
அஹ துநகரிலிருந்து  ஹரீத்துக்கு அனுப் ப் ட்ட ஒரு கடிைத்றை எடுத்ைார். 
கடிைம் மூடி றவக்கப் ட்டிருந்ைது;  ா ா அறை அறனவரின் முன்னிறலயிலும் 
ைிைந்து ற சூறரப்  ற்ைிக் குைிப் ிடப் ட்ட ஒரு  குைிறயச் சுட்டிக்காட்டினார். 
 ஹரீத் ைனது ைவறை ஒப்புக் பகாள்ள வவண்டிய கட்டாயம் ஏற் ட்டது,  ா ா 
அவறர  ன்னித்ைார். 

ெில  ாைங்களாக,  ா ா ைனது பநருங்கிய வ ற்கத்ைிய அன் ர்கறள 
நீண்ட காலத்ைிற்கு இந்ைியாவுக்கு அறழக்கத் ைிட்ட ிட்டிருந்ைார். ற சூரில் 
கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய ஆண்களும் ப ண்களும் ஒன்ைாகத் ைறடயின்ைி 
வாழப் ப ாருத்ை ான இடத்றை அவர் வைடிக்பகாண்டிருந்ைார்.  ிப்ரவரி 27 ஆம் 
நாள், இைற்காக  ா ா, குஸ்ைாஜி, ஜால் ாய் இருவருடன் ஊட்டி நகரத்ைிற்கு 
விஜயம் பெய்ைார். குன்னூர் வ ான்ை வவறு ெில இடங்கறளயும்  ார்த்ைப்  ின்னர், 

 ார்ச் 1 ஆம் நாள்  ாறல  ா ா ற சூர் ைிரும் ினார், "வ ற்கத்ைியர் ைங்குவைற்கு 
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ஊட்டி ஒரு நல்ல இடம், ஆனால் அறைப்  ற்ைி நாம்  ின்னர் முடிவு பெய்வவாம்" 
என்று குைிப் ிடுகிைார். 

 ல ஆண்டுகளாக  ா ா, ப ஹரா ாத் நிலத்றை ஆைி ெீனியர், ருஸ்ைம் 
அவர்களின் ைந்றை கான்ொவஹ ிட ிருந்து வாங்க விரும் ி அைற்காக  ா ா, 

ரூ ாய் ஐந்ைாயிரம் வழங்கினார், ஆனால் கான்ொவஹப் அைற்கு 
இைங்கவில்றல. 1936,  ார்ச் 7 ஆம் நாள் 'மெஹர் பாபாவுக்கு அன்புைன் பரிசாக 
வழங்கும் நிலம்' என்று கான்ொவஹப்  ைிவு பெய்ை பெய்ைிறய ஆைி ெீனியர் 
 ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைார். 

இந்ைக் கடிைத்றைப்  டித்ைதும்  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "நான் 
அவரிட ிருந்து இந்ை நிலத்றை ரூ 5,000 க்கு வாங்க முன்வந்வைன், ஆனால் அவர் 
 றுத்துவிட்டார். இப்வ ாது அவர் அறை எனக்கு இலவெ ாக வழங்கியுள்ளார்! 
எப் டி, ஏன் நடந்ைது? இதுைான் அன் ின் ெக்ைி! அன்பு ைனித்துவ ானது; 

அொத்ைியத்றைச் ொத்ைிய ாக்குவது." 

 ார்ச் 6 ஆம் நாள் முைல்,  ா ா ஒரு வவறள உைவு உண்ைத் 
பைாடங்கினார், வ லும் அவரது ஏகாந்ைவாெம் கடுற யாக இருந்ைது. அவர் 7 
ஆம் வைைி  ாறல ஆண்  ண்டலியுடன் கிருஷ்ைராஜ ொகர் அறைறய 
 ார்றவயிட்டார்,  றுநாள் ப ண்  ண்டலிறயயும் அறழத்துச் பென்ைார். 

மும்ற யில்  ா ாறவப்  ார்க்க விரும் ி, முடியா ல் வ ானைால், எம். 
ெக்ரவர்த்ைி ஐயங்கார்  ார்ச் 9 அன்று ைரிெனத்ைிற்காக,  ாலா  ங்களாவுக்கு 
வந்ைார்.  க்கத்து அறையிலிருந்து ஒரு நி ிடம் அவறரப்  ார்க்க  ா ா 
அனு ைித்ைார்.  ின்னர் அவர் ொஞ்ெியிடம் அவரது பெல்வாக்றகப்  யன் டுத்ைி 
ற சூர்  காராஜாவிட ிருந்து  ா ாவின் ஆெிர த்ைிற்குத் வைறவயான ெிைந்ை 
இடத்றைப் ப றுவைாக உறுைியளித்ைார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில்,  ா ாவின் வ ற்கத்ைிய அன் ர்களின் கடிைங்கள் 

வந்து குவிந்ை வண்ைம் இருந்ைன. ைியான முறைகறளக் குைித்து அவர்களுக்கு 
உைவ,  ா ா ஒரு வறர டம் ையார் பெய்து விளக்கினார்: "நான் இந்த உைல் 
அல்ல" என்று அவர்கள் நிகனக்க மவண்டும். இந்த விளக்கப்பைம் 
அவர்களுக்குத் தியான முகைககளக் கற்றுக்மகாள்ள உதவும், மெலும் ஒமர 
மநரத்தில், அவர்கள் ெனதில் குவியும் ஆயிரொயிரம் எண்ணங்ககளத் 
தடுத்து நிறுத்த முடியும்.     

 ப ஹர்  ா ா வழக்க ான வயிற்றுக் வகாளாைால் அவைிப் ட்டார்;  ார்ச் 
12 ஆம் நாள்  ல்  ரிவொைறனக்காக, ொஞ்ெியுடன் ப ங்களூருக்குச் பென்று 
ைிரும் ி வரும் வவறளயில், ஐந்து ஏறழ ெிறுவர்கள் ொறலயில் ஒரு குடிறெக்கு 
அருகில் விறளயாடுவறைக் கவனித்து, காறர நிறுத்ைி ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒரு 
ஆரஞ்சு  ழம் பகாடுத்ைார். ெிறுவர்கள்  கிழ்ச்ெியறடந்து  ா ாறவ ைங்கள் ைாய் 
ப ாழியில்  ாராட்டினர். 
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மெர்ெனி, ஃபிரான்ஸ் இரண்டு நாட்டிற்கும் இறடயில் வ ார் உருவாகும் 
ொத்ைியக்கூறுகள் குைித்து, பெய்ைித்ைாள் அைிக்றககள் பவளிவரத் பைாடங்கின. 
 ார்ச் 14 அன்று,  ா ா, கருத்துத் பைரிவிக்றகயில், "மபார் மவடிக்கும் என்பது 
உறுதி. அதில் முழு உலகமும் ஈடுபடும். ஆனால் இப்மபாது மதாைங்காெல் 
இருந்தால் நல்லது." அவர் மெலும் கூறுககயில், "மபார் மதாைங்கியதும், 

எனது பணியும் மதாைங்கும்" என்று குைிப்பிட்ைார். 

 ா ாவின் ஏகாந்ைவாெம்  ிகவும் கடுற யாக இருந்ைைால், ெில கால ாக 
வ றல நாட்டினருக்குக் கடிைம் எழுைவில்றல, ஆனால் 1936,  ார்ச் 16 ஆம் நாள் 
 ா ா, இந்ைக் கடிைத்றை அனுப் ினார்: 

எனது  ிரிய ான உள்ளங்களுக்கு, இது ஒரு நீண்ட கால ப ௌனம் - 
உங்கள் அறனவருக்கும்  ிகப் ப ரிய வொைறனயாக இருந்ைது என் து எனக்கு 
 ட்டும் பைரியும். ஆனால், அைனால் ஒரு ப ரிய வநாக்கம் 
நிறைவவற்ைப் ட்டுள்ளது, நான்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடகிவைன். 

இந்ை நீண்ட கால ப ௌனம் உங்களுக்கு ஒரு ெிைந்ை  ாடத்றைக் 
கற் ித்ைது - அைாவது, துன் த்றைக் ைாங்கிக்பகாள்ளும்  ாடம். ஆனால் அந்ைத் 
துன் ம் உங்கள்  ிரிய ான  ா ாறவ வ லும் நிறனக்கச் பெய்து, அன் ின் 
பநருக்கத்ைில் பகாண்டு வந்ைிருந்ைால், அது என்றனக் களிப்புைச் பெய்ைிருக்கும். 
இவ்வாறு நிகழ்ந்ைறை அைிந்து, நான் களிப் றடவவைாடு  கிழ்ச்ெியும் 
அறடகிவைன் ஏபனன்ைால், ப ரிய அளவில் உங்கள்  ைியும் முடிந்ைது; அவை 
அளவில் ' ாறையில்' முன்வனற்ைமும் கண்டீர்கள்! 

நீங்கள் துன்புறும் இந்ை வநரத்ைில்ைான் நாம் ஒருவருக்பகாருவர் 
உள்ளளவில் பநருக்க ான வைாழற றய உருவாக்கி  ிகவும் ரெித்வைாம். எல்லா 
வநரங்களிலும் உங்களின் குரறலயும் பெய்ைிறயயும், எனக்குத் பைரிவிக்க 
விரும் ிய இையங்களின் துடிதுடிக்கும் இறெறயயும் வகட்டு  கிழ்ந்ைது 
பகாஞ்ெநஞ்ெ ல்ல. 

அமெரிக்கா, ஐமராப்பா நாடுகளில் வாழும் பவவ்வவறு ந ர்களுக்கு, 

 ா ா இவ்வாறு எழுைினார்: 
மெௌனம், வார்த்கதககள விை அதிகம் மபசுகிைது" என்பகத நீங்கள் 

அைிந்திருந்தால், மபசி அல்லது எழுதும் மசாற்ககள விை, நூறு ெைங்கு 
அதிகொக இதுமபான்ை மெௌனத்கத நீங்கள் வரமவற்பீர்கள். ஏமனன்ைால், 

நீடித்த 'மெௌன' காலங்களில்தான், உங்கள் அன்பால் ஒன்றுபட்ை இதயங்கள் 
அன்புக்குரியவமராடு மநருங்கி வந்து, உள்ளளவில் உணர்வுககள அடிக்கடி 
பகிர்ந்து மகாள்கிைது. இந்த மெௌனத்தில்தான், இறுதியில் உங்களுகையதாக 
இருக்கும் அன்பிற்காக ஏங்கும் உங்களின் வலுவான, ஆழொன இதயத் 
துடிப்புககள நான் உணர்ந்மதன். 

 ா ா, உங்களுக்கான  ாறைறயச் ெீர்ச்பெய்து,  ிரிய ான உங்கறள முன் 
நின்று வழி நடத்துகிைார். அன்புள்ளம் பகாண்ட நீங்கள், அவறரப்  ின் ற்ை 
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 ாட்டீர்களா?       

 வாழ்க்ககயின், ஒளிெயொன அன்பின் இந்தப் பாகதயில், நீங்கள் 
அவகரப் பின்பற்றும்மபாது, முகெலர்ச்சியுைன், நீங்கள் ெகிழ்ச்சியாகவும், 

குதூகலொகவும் உணர ொட்டீர்களா? என்னுைன் இந்தப் பாகதயில் 
முன்மனாக்கிச் மசல்லும் மவகளயில், நான் அைிந்த, நித்திய அகெதியும், 

மசால்லிலைங்கா மபரின்பமும் நிகைந்த வாழ்க்கக உங்களுக்காகக் 
காத்திருக்கிைது என்பகதத் மதரிந்து மகாள்ளுங்கள். 

 ார்ச் 16 ஆம் நாள்  ா ா, வில், வ ரி வ க்பகட்  ற்றும் இங்கிலாந்து 
அன் ர்களுக்கு அவரது ஏகாந்ைவாெத்றைப்  ற்ைி விளக்கினார்: 

நான் யாறரயும்  ார்க்கா ல் ஏகாந்ைவாெம் இருந்து, உள்ளளவில், எனது 
அன்பு  கன், அன் ான வ ரி  ற்றும் அறனவர் மூல ாகப்  ைிபுரிந்ைவ ாைிலும், 

எனது அன்ற யும், ஆெீர்வாைங்கறளயும் வவண்டி விரும் ியவர்களுக்கு, உங்கள் 
வழியாக அவற்றை அளிக்கமுடிந்ைது. இவ்வாறு, எனது அன் ானவர்கள் 
என்னுடன்  ைியாற்றுவைற்கும், எனது வ ன்ற யான  ைியில் 
 ங்வகற் ைற்கும் அருற யான ஊடகங்களாக  ைியாற்ை முடியும். நீங்கள் வில் 

- வ ரி இருவரும் அைில் ஏற்றுக்பகாண்ட  ங்கு பகாஞ்ெ நஞ்ெ ல்ல. எவ்வளவு 
 கிழ்ச்ெியாகவும், அன் ாகவும், அற்புை ாகவும் எனது வவறலறய நீங்கள் 
பெய்கிைரீ்கள் என் து எனக்கு  ட்டுவ  பைரியும். அறெக்க முடியாை நம் ிக்றக 
ஒன்றுைான் அைிெயங்கறளச் பெய்ய முடியும், ஆனால் உங்கள்  ற்றும் வ ரி 
வ ான்ைவர்களின்  க்ைியும், அன்பும் கலந்ை நம் ிக்றக, அைிெயங்கறள 
 ட்டு ல்ல, ஏறழகளுக்கும், ஆன் ீக  ாறைறய நாடு வர்களுக்கும் 
உண்ற யான கைிெ ான 'வெறவறய' அளிக்கிைது.  ா ாவுக்காக முழு 
 னதுடன் உறழக்கும் உங்கறளப் வ ான்ை அன் ானவர்கள் மூலம்,  ா ாவின் 
அற்புை ான விறளவுகறள அவர்கள் அறனவரும் கண்டு உைருவைில் 
ஆச்ெரிய ில்றல. உங்கள் கடிைங்களில் வகட்கப் ட்ட வகள்விகளுக்கு, நான்  ல 
முறை கடிைங்கள் மூலம்  ைிலளிக்காவிட்டாலும், ெில ெ யங்களில் எனக்காகப் 
 ைிபுரியும் உங்கறளப் வ ான்ைவர்கள் மூல ாக, நான் ப ௌன ாகப் 
 ைிலளிக்கிவைன். எனவவ எப்வ ாதும், உள்  ற்றும் பவளியளவில் ஓர் இறைப்பு, 

பெயல் ட்டுக்பகாண்வட இருக்கும். 
ஏகாந்ைவாெத்ைின் வ ாது, குைிப் ாக எனது  ைி ப ரும் ாலும் 

உள்ளளவில் நிகழும். இைனால்ைான் நான் உலக நிகழ்வுகறள விட்டு விலகி 
இருந்து, எனது ைனிப் ட்ட ஆவலாெறன அல்லது வழிகாட்டுைல் இல்லா ல் 
நிர்வகிக்க முடியாை கட்டாய சூழ்நிறலகளில்  ட்டும்  ங்பகடுக்கிவைன். எனது 
அன் ானவர்கள் - முைலாவைாக, ப ௌனம், ஏகாந்ைவாெம் இரண்டும் இறைந்ை 
ஒரு சூழ்நிறல, அடுத்ைைாக, அவர்களின் பைாடர் ில் இருந்து  ழக்கப் ட்ட நிறல 
– இவற்றை எவ்வளவு ஆர்வ ாக உைர்கிைார்கள் என் றை நான் 
அைிந்ைிருந்ைாலும், எனது ஆன் ீக  ைியின் முக்கியத்துவத்றைக் கருத்ைில் 
பகாண்டு நான் இறைச் பெய்ைாக வவண்டும் என் து எனக்கு  ட்டுவ  பைரியும். 
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ஆனால் பவளிப்புை பைாடர்பு, நறடமுறையில் துண்டிக்கப் ட்டிருந்ைாலும், 

வழக்க ாக உள்ளுைர்றவப்  கிர்ந்து பகாள்வறை விட, உள்ளளவில் நிகழும் 
பைாடர்பு, அன் ானவர்கறள இன்னும் பநருக்கத்ைில் பகாண்டுவருகிைது. எனது 
அன் ானவர்களுக்கான ப ாது கடிைத்ைில், இறை நான் ஏற்கனவவ 
விளக்கியுள்வளன், வ லும், எனது அன் ில் வில், வ ரி நீங்கள் ஒவ்பவான்றையும் 
நன்கு உைர்ந்து, புரிந்துபகாள்ளும் ைன்ற  உள்ளவர்கள் ஆறகயால், இறைப் 
 ற்ைி நான் விளக்கவவண்டிய வைறவ இல்றல. 

எனது அன்புள்ளம்  றடத்ைவர்கள்  ற்றும்  ிைரின் அறனத்து 
வகள்விகளும், அவர்களின் கடிைங்கள் மூல ாகவவா, உங்கள் கடிைங்களில் உள்ள 
அைிக்றககள் மூல ாகவவா அல்லது உள் உைர்வு  ரி ாற்ைத்ைின் மூல ாகவவா 
எனக்கு வந்துள்ளன, வ லும் நான்  ிகச் ெிைந்ைைாகக் கருதும் வறகயில் 
இவற்ைிற்கு உள்ளளவில்  ைிலளித்துள்வளன். இந்ைச் பெயல்முறை எனது 
ஏகாந்ைவாெம் முடிவறடயும் வறரத் பைாடரும். 

கடிைங்கள் மூல ாக,  ைில்கள் அவர்கறளச் பென்று அறடயாவிட்டால், 

துன் ப் டும் அன் ான இையங்களின் குரல் என்றன வந்து அறடயவில்றல 
என்று அர்த்ை ல்ல. உள் குரல் என் து ைகவல் பைாடர்புக்கான உறுைியான 
வழிமுறையாகும், அது என்றன ஒருவ ாதும் வந்ைறடயத் ைவைாது. ஆனால் 
 ைில், உடனடியாக அல்லது ைா ை ாக இருந்ைாலும், அது எப்வ ாதும் 
குருநாைரின் இனிற யான விருப் த்றைப் ப ாறுத்ைது, வ லும் ஓர் ஆத் ாவின் 
குரலுக்கு, உடனடியாகப்  ைிலளிக்காவிட்டால் ஒருவ ாதும் ஏ ாற்ைத்ைிற்கான 
எந்ை அடிப் றட எண்ைமும் வரக்கூடாது. அந்ை ப ௌனத்ைிலும் ஒரு அர்த்ைமும் 
காரைமும் இருக்கும், ஏபனனில் குருநாைருக்கு  ட்டுவ  அது பைரியும். அவர் 
பவகுதூர பைாறலவில்  ார்க்கிைார், உடனடியாகத் ைிருப்ைி அளிக்கும் 
முடிவுகளுக்காக அல்ல, ஆனால் இறுைி வநாக்கம், நன்ற  இவற்றைக் கருத்ைில் 
பகாண்டு அறைச் பெய்கிைார். ஆகவவ, நீங்கள் எனக்கு எழுைிய  ல கடிைங்களில் 
நீங்கள் குைிப் ிட்டிருந்ை அறனத்து அன் ானவர்களுக்கும் இந்ை ெில 
வார்த்றைகளில் நீங்கள் விளக்கலாம், பைரிவிக்கலாம்! 

" ா ா அறனத்றையும் அைிந்ைிருக்கிைார்; ஒவ்பவாரு அன் ான இையம் 
நாடும் உைவி  ற்றும் வழிகாட்டுைலின் குரறலயும் அவர் வகட்கிைார்; வ லும் 
ஒவ்பவாருவருக்கும் அவரது அன் ான உைவிறய ைனது பொந்ை வழியில் 
எப்வ ாதும் இறுைி வநாக்கத்றைக் கருத்ைில் பகாண்டு பைரிவிக்கிைார். எனவவ 
யாரும் கவறலப் ட வவண்டாம், ஏபனன்ைால்  ா ா எப்வ ாதும் உங்களுடன் 
இருக்கிைார்."        

 நான் ஏற்கனவவ எனது ப ாது கடிைத்ைில் உங்களுக்குக் கூைிய டி, நான் 
ைனிற யில் இருக்கும்வ ாது, எனது அன் ான அறனவரின் இறுைி 
நலனுக்காகவும்,  னிைகுலத்ைின் முன்வனற்ைத்ைிற்காகவும் ப ௌனம் 
கறடப் ிடித்துப்  ைியாற்ைி வருகிவைன், வ லும் எைிர்கால வவறலகளுக்கான 
விஷயங்கறளத் ைிட்ட ிடுகிவைன். எனது வ ற்கத்ைிய அன் ர்களில்  லர், அைில் 
 ங்வகற்க வவண்டும் என் ைால், எைிர்காலத்ைில், உங்களிடம் வந்து, அவை 
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வநரத்ைில் நாம் ெந்ைிக்கும் ஒரு வாய்ப்ற  உருவாக்கலாம். இது இன்னும் 
நிச்ெய ாக ைீர் ானிக்கப் டவில்றல, ஆனால் ைிட்டவட்ட ான முடிவுகள் 
எடுக்கும்வ ாது உங்களுக்கு அைிவிக்கப் டும். ஒரு வருடத்ைிற்கும் வ லாக 
அன் ான  ா ாறவ ெந்ைிக்காை நீங்கள் அறனவரும் எவ்வளவு கவறலயுடன் 
இருக்கிைரீ்கள் என் து எனக்குத் பைரியும், ஆனால் ஒருவவறள இப்வ ாது நாம் 
ெந்ைிப்வ ாம், விறரவில், என் அன்புள்ளங்களுக்கு,  ிரிய ான  ா ா. 

1936,  ார்ச் 28 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா இந்ைக் கருத்றை நான்னி, ராவனா 
இருவருக்கும்  ீண்டும் வலியுறுத்ைினார்: 

உங்கள் கடிைங்கள் என்னிடம் உள்ளன; நான் கடிைத்ைின் மூலம் 
 ைிலளிக்கவில்றல என்ைாலும், உள் உைர்வின்  ரி ாற்ைத்ைால் நீங்கள் எனது 
 ைிறலப் ப ற்றுக்பகாண்டீர்கள், அது எப்வ ாதும் நான் எங்கிருந்ைாலும், என்ன 
பெய்ைாலும் பைாடர்ந்து, ைவைா ல் நிகழும் ஒன்று. என்றன 
வநெிப் வர்களிட ிருந்தும், என்றனப் வ ாலவவ பைாடர்ந்து என்றன 
நிறனப் வர்களிட ிருந்தும் அன் ின் எந்ை ஓர் அறழப்புக்கும் இதுவறர 
 ைிலளிக்கா ல் இருந்ைைில்றல, அப் டியான சூழ்நிறல  ிக  ிகக் குறைவு. 

பாபா அன்பின் ஒவ்மவாரு சிைிய மசயகலயும் கவனிக்கிைார், 

அன்பின் ஒவ்மவாரு சிைிய கூக்குரகலயும் மகட்கிைார், மெலும் அன்பிற்காகச் 
சிந்தும் ஒவ்மவாரு கண்ணரீ் துளிக்கும் பதிலளிக்கிைார், இகவ எங்கிருந்து 
வந்தாலும் சரி... அன்பின் ஆதாரொன நீரூற்று எப்மபாதும் பல்மவறு 
வழிகளில், மதகவயான இைங்களில் வழிந்து அதன் மபாக்கக இயக்குகிைது. 

உங்கறளப் வ ாலவவ என்றன வநெிக்கும் அன் ர்களுக்கு, அைன் 
வ ாக்றகத் ைிறெைிருப் ி எந்ை வநரத்ைிலும், எந்ை இடத்ைிலும் வழிநடத்ைச் 
பெய்கிவைன். 

 ா ா ெில  ாைங்களுக்குப்  ிைகு, வ ற்கத்ைியர்களுக்கு எழுைிய 
 ற்பைாரு கடிைத்ைில் (1936, ஜூறல 5)  ீண்டும் அவை விஷயத்றை 
வலியுறுத்ைினார்: 

…. ைில் கடிைங்கள் ைவைா ல் அனுப் ப் டவில்றல என்ைாலும், எல்லா 
கடிைங்கறளயும்  டித்து, வைறவயான உைவிகறளயும் ஆெீர்வாைங்கறளயும் 
உள்ளளவில் பைரிவிக்கிவைன். என்னால் வறரயப் ட்ட  ைில்கள் வரா ல் 
இருந்ைாலும் ஒருவ ாதும் விரக்ைியறடய வவண்டாம். எனக்குக் கடிைம் எழுைத் 
வைான்றும் அந்ை முைல் உண்ற யான உைர்வு அல்லது அந்ை முைல் எண்ைம் 
ஒரு பைாடர்ற  உடனடியாக ஏற் டுத்துகிைது. வ லும் இது வவண்டிய உைவிறய 
அளிக்கும் விைத்ைில் எப்வ ாதும் பெயல் டுகிைது. அவர்கள் அறனவரும் 
 ா ாவின் எண்ைங்களில் வாழ்கிைார்கள், அவை வவறளயில்,  ா ா அவர்களின் 
இையங்களில் வாழ்கிைார். உண்ற யில் உைர்வு இருக்கும் இடத்ைில் 
வார்த்றைகளுக்கும், விளக்கங்களுக்கும் என்ன வைறவ? 
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1936,  ார்ச்  ாைத்ைில், ற சூர் நகரில் ஆெிர ம் ஒன்றை நிறுவுவது 
குைித்துத் ைீவிர ாக விவாைிக்கப் ட்டது. இருப் ினும், ற சூர்  க்கள்  ாரம் ரிய 
 ை எண்ைம் பகாண்டவர்களாக,  ரபுவழி  ைத்ைில் ெிக்கியிருப் ைால், 

அவர்களின் குறுகிய எண்ைம்  றடத்ைத் ைவைான கருத்துகளிலிருந்து 
அவர்கறள விடுவிப் து  ிகவும் கடினம், எனவவ ஆெிர ம் ஒரு கட்டுப் ாடற்ை 
சூழ்நிறலயில் பெயல் டும் என்று  ா ா விளக்கினார். 

 ார்ச் 15 அன்று,  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: 
நான் இந்ை இடத்றை (ற சூர்) விரும்புகிவைன், ஆனால் இங்வக வாழும் 

இத்ைறகய  க்களால் சுைந்ைிர ாக அங்கும் இங்கும் நகர முடியாது, அறை நான் 
விரும் வில்றல. வடாக்காவில் நான் பெய்ைறைப் வ ால் எட்வட நாட்களில் 
ஆெிர த்றை அற ப் து, அகற்றுவது என் து ெிர  ான காரியம். அங்கிருந்ை 
நிறலற  வவறு, இங்வக அது வவறு. எைிர்காலத்ைில் எந்ைச் ெிர ங்களும் 
ஏற் டக்கூடாது என் ைற்காக இப்வ ாது ஒரு ைிட்டவட்ட ான முடிறவ எடுக்க 
விரும்புகிவைன். 

அதற்காக, எனது வாகள, ககயில் எடுக்க மவண்டும், இதன் மூலம் 
நான் 'சிங்கத்கத அதன் மசாந்த குககயில் அைக்கி கவக்க முடியும்', அதாவது 
இந்த ெரபுவழிக்கு இகையிலும் நான் எனது பணிகயச் மசய்ய முடியும் 
என்பமத இதன் மபாருள்! 

இந்ை றவராக்கியவான்கள் அறனவரும் வ ார்க்களத்ைின் முன் 
எல்றலக்கு அனுப் ப் ட வவண்டும்! ஒரு துவராகி இந்ை ந ர்கறளவிடச் 
ெிைந்ைவன், ஏபனன்ைால் அவன் துவராகிறயப் வ ாலவவ வைாற்ை ளிக்கிைான். 
 க்கள் அவறன அறடயாளம் கண்டு, அவனிட ிருந்து விலகி இருக்க 
முன்பனச்ெரிக்றககள் எடுக்கலாம். ஆனால் இந்ை  ரபுவழி ந ர்கள், புனிைர்கள் 
என்ை வ ார்றவயில்  ிொசுகளாக,  க்களுக்கு  றைமுக ாக ஊறு 
விறளவிக்கிைார்கள்! 

மசாம்மபைிகளும் உதவாக்ககரகளும் மபரும்பாலும் 
மவளிப்பகையாகவும், இயல்பால் கதரியொகவும் இருக்கின்ைனர்; 

எந்தமவாரு நிகழ்விற்கும் தயாராக இருக்கும் நிகலயில், உயிகர 
விட்டுவிைவும் அஞ்சுவதில்கல. ஆனால் இந்த கவராக்கிய வர்க்கங்கள் 

மகாகழத்தனமும், பாசாங்குத்தனமும் ெிக்கவர்கள்! எனமவ, இந்த 
மவைியர்கள் ெிகவும் ஆபத்தானவர்கள். அவர்கள் ஒரு சாதுவின் 
ஆகைககளப் மபார்த்திய கருப்பு ஆடுககளப் மபான்ைவர்கள்! 

18 ஆம் வைைி  ல்  ருத்துவறரப்  ார்க்க  ா ா, ஜால் ாய், ொஞ்ெி 
ஆகிவயாருடன் ப ங்களூருக்குச் பென்ைார்.  ா ா ப ங்களூருக்குச் பெல்லும் 
வ ாபைல்லாம், அவர் பகங்வகரி நகரில் நின்று, அந்ை  ருத்துவ குைம்  ிக்க 
கிைற்று நீறர அருந்துவது வழக்கம்.  ல்  ருத்துவ ெிகிச்றெக்காக ஒரு நாள் 
ைங்கவவண்டியைாக இருந்ைைால், ொஸ்ைிரி ஆனந்த்  வன் வஹாட்டலில் 
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ைங்கினர்.  ாறல வவறளயில்  ா ா ப ாது ற ைானத்றை (கா ன்ஸ்) சுற்ைி 
வந்ைார். 

 றுநாள் காறலயில்  ா ா  ல் ருத்துவரிடம் பென்று  ற்களில் புைிய 
 ாலங்கள் ப ாருத்ைிச் ெிகிச்றெப் ப ற்ைார். அன்று  ாறல, அவர்கள் நியூ 
இம் ரீியல் டாக்கீெில் ஒரு ைிறரப் டத்ைிற்குச் (அக்பென்ட் ஆஃப் யூத்) 
பென்ைனர். 20 ஆம் நாள், ைிரும் ி வரும் வழியில்,  ா ா காறர நிறுத்ைி, ைன்றனச் 
சுற்ைி வந்ை ெில ஏறழக் குழந்றைகளுக்கு, குக்கிகறள வழங்கினார். ற சூர் 
ைிரும்புவைற்கு முன்பு, அவர்கள் ஒரு  ாலத்றைக் கடந்து காவவரி ஆற்ைில் 
அற ந்ை ஸ்ரீரங்கப் ட்டைம் ைீவுக்குச் பென்ைனர்; அங்கு ைிப்பு சுல்ைானின் 
வகாட்றட  ற்றும் இடிந்து காைப் ட்ட  ிை நிறனவுச்ெின்னங்கறளப்  ா ா 
 ார்றவயிட்டார். 

1936,  ார்ச் 21 ஆம் நாள், ப ஹன்ைர்வக ைனது ெவகாைரரின்  றைவு 
 ற்ைிய பெய்ைிறய அைிந்ைவ ாது, கண்கலங்கி அழுைார். ப ஹர்  ா ா அவறர 
ஆறுைல் டுத்ைி விளக்கினார்: 

இந்ை வாழ்க்றக, உடல், இைப்பு அறனத்தும் ொயா; ஒருவரின்  ரைம் 
குைித்து அழுவது அைியாகெ. நிறனவில் பகாள்ளுங்கள்,  ாயா என் து இந்ை 
உலகமும் அைன் விவகாரங்களும் என்று அர்த்ை ல்ல. இந்ை உலகமும் 
அைிலுள்ள அறனத்தும் உண்ற யானறவ என்ைப் வ ாலித் வைாற்ைத்றையும், 

உைர்றவயும் ைருவது ொகய - வ லும் ெில சூழ்நிறலகளில்  கிழ்ச்ெியாகவவா 
அல்லது  கிழ்ச்ெியற்ைைாகவவா உைரச் பெய்வதும்  ாறய. 

 ாயா  னிைர்கறள எவ்வாறு கவர்ந்ைிழுக்கிைாள், எப் டி ஏ ாற்றுகிைாள் 
என் றையும், அவர்கறளச் சுற்ைி அவள் எப் டிப்  ின்னிப்  ிறைந்ைிருக்கிைாள் 
என் றையும்  ாருங்கள்! ைினமும் ஆயிரக்கைக்காவனார் உயிரிழக்கின்ைனர். 
ெ ீ த்ைில் அப ரிக்காவில் பவள்ளப் ப ருக்கால்  லர் உயிரிழந்ைனர். 
அ ிெினியாவில் (எத்ைிவயாப் ியா) நடந்ை வ ாரில்,  லர் பகால்லப் ட்டனர். 
குபவட்டாவில் ஏற் ட்ட நிலநடுக்கத்ைில்  ட்டும் 30,000 வ ர்  ாண்டு வ ாயினர்! 
ஆனால் இந்ை ஆயிர ாயிரம்  க்கள் உயிரிழந்ை வவறளயில் நீங்கள் 
அவர்களுக்காக வருத்ைப் டவில்றல - இவர்கள் ஆவராக்கியமும் ைிடகாத்ைிர ாக 
வாழ்ந்ை ஆயிரக்கைக்கான ஆண்கள், ப ண்கள்  ற்றும் குழந்றைகள், நீண்ட 
காலம் வாழ்வார்கள் என்று எைிர் ார்க்கப் ட்டவர்கள், வ லும்  ல்வவறு 
நம் ிக்றககள், ைிட்டங்கள்  ற்றும் லட்ெியங்கறளக் பகாண்டிருந்ைவர்கள். 

அவர்களுடன் ஒப் ிடும்வ ாது, உங்கள் ெவகாைரர் வயைானவர், 

உடல்நல ின்ைி  ிகவும் துன் ப் ட்டவர்; அவறரப் ப ாறுத்ைவறர, உங்கள் 
கண்ைரீ்  யனற்ைது. அவர் துன் த்ைிலிருந்து விடு டும் ைருைத்ைில் நீங்கள் 
 கிழ்ச்ெியாக இருக்க வவண்டும்! 

1936  ார்ச்  ாைத்ைில்,  ா ா வயிற்றுக் வகாளாைால் அவைிப் ட்டு 
அபெௌகரிய ாக உைர்ந்ைார். ெில ஆயுர்வவை ெிகிச்றெகறள அைிந்ை ெகன்,  ா ா 
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விரலில் அைிய உவலாக வ ாைிரம் ஒன்றைக் பகாடுத்ைார்; ஆனால்  றுநாள் 
அவரது விரல் வஙீ்கியவ ாது,  ா ா அறை அகற்ைிவிட்டார். 

இந்வநரத்ைில்  ண்டலியில்  லருக்கு உடல்நலம் ெரியாக இல்றல. 
 ைியின் காைில் பைாற்றுக் கிரு ிகள் ைாக்கியைால்  ார்ச் 23 ஆம் நாள்,  ண்டி 
ப ாஹல்லாவில் உள்ள மஹால்ட்ஸ்மவார்த் மெமொரியல் ' ிஷன் 
 ருத்துவ றனயில்' அனு ைிக்கப் ட்டார், அங்கு ைாக்ைர் ராபின்சன் அறுறவ 
ெிகிச்றெ பெய்ைார். நாஜா,  ைிக்கு உைவியாக இருந்ைைால் வகார்பஷத் ெற யல் 
ப ாறுப்ற  ஏற்றுக்பகாண்டார். ஆனால் பைாடர்ந்து அவரும், வாலுவும் 
காய்ச்ெலால்  டுக்றகயில் வழீ்ந்ைனர். ப ஹரா ஆவராக்கிய ாக இருந்ைைால் 

 ா ாவின் ைனிப் ட்ட வைறவகறளக் கவனித்துக் பகாள்ள முடிந்ைது. 
ஆண்  ண்டலியில்,  ா ாவின் இரவு  ாதுகாவலராகப்  ைிபுரிந்ை 

ெகனும் வநாயால்  டுக்றகயிலானார்.  ற்பைாரு ெிக்கல் என்னபவன்ைால், ெில 
உள்ளூர் உைவாக்கறரகள் இரவு வநரங்களில்  ங்களாறவ வநாக்கிப் 
 ாைாங்கற்கறள வெீத் பைாடங்கினர்,  ின்னர் வடீ்றடச் சுற்ைியுள்ள மூங்கில் 
 ாய்களில் துறளகள் இட்டு உள்வள நடப் றை உற்று வநாக்கினர். 

ஆண்கள் யாரும் அருகில் பநருங்கா ல் ெூனா ாெி காவல்புரிந்து 
வந்ைார். ப ண்  ண்டலி உடல்நல ின்ைி இருந்ைைால்,  ா ா, ெூனா ாெி 
வருவது வறர அந்ைப்  ைிறயச் பெய்யத் பைாடங்கினார். 

"இகவ அகனத்தும் கெசூர் ொயா" என்று  ா ா கூைினார், "ொயா 
அதன் முழுச் சக்தியுைனும் மசயல்படுவது, எல்லா பக்கங்களிலும் 
சிக்கல்ககள உருவாக்குகிைது!" 

 ா ா ைினமும் இரண்டு அல்லது மூன்று முறை  ருத்துவ றனக்கு 

 ைிறயப்  ார்க்கச் பென்ைார், அவருக்காக சூப் அல்லது வவறு ஏவைனும் ைிரவ 
ஆகாரத்றை எடுத்துச் பெல்வது வழக்கம்.  ைிக்கு நல்ல ெிகிச்றெ 
அளிக்கப் டுவறை உறுைிபெய்ய அவர் பைாடர்ந்து ொஞ்ெிறய  ருத்துவரிடம் 
அனுப் ிறவத்ைார்.  ா ாவின் அறடயாளத்றை பவளிப் டுத்ைாைவ ாதும் 
அறனவரும்  ா ாவால் ப ரிதும் ஈர்க்கப் ட்டனர். 

1936,  ார்ச் 28 அன்று, ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு கருத்துறர வழங்கினார்: 
எனது 'ெனகத' எங்கு நான் ஈடுபடுத்தக் கூைாமதா, அந்த விஷயத்கத 

மவளிப்புை வழிமுகைகளால் மசயல்பைச் மசய்கிமைன். விமவகானந்தர் 
கூைியது மபால், "உண்கெயான ஆசிரியர் அவரது ொணவரின் நிகலக்கு 
இைங்கி வருகிைார்." நானும் இந்தப் மபௌதீக உலகில் சாதாரண ெனித 
நிகலக்கு வந்து, அந்த ெக்ககளப் மபாலமவ அகனத்கதயும் மசய்து, 

உணர்ந்து கஷ்ைப்பை மவண்டும். உதாரணொக, ெணியின் விஷயத்தில், 

என்னால் என் ெனகதப் பயன்படுத்த, ஈடுபடுத்த முடியாது, கூைாது. எனமவ 
நான் எல்லா மவளிப்புை வழிகளிலும் பணிபுரிகிமைன். ஒரு சாதாரண 
ெனிதனாக உணர்கிமைன், அவகனப்மபால நானும் கஷ்ைங்ககள 
அனுபவிக்கிமைன். ொயா எப்மபாதுமெ எதிராகச் மசயல்படுகிைாள், 
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அவளுகைய வலிகெ ெிகப் மபரியது, அங்கு நான் என் ெனகத ஈடுபடுத்த 
முடியாது, கூைாது. 

இறவ அறனத்தும் ெிக்கல்கறள உருவாக்குகிைது, ஏபனனில் ' ாறய' 

என்ைாவல ைவைான நம் ிக்றகயால் விறளயும் ெிக்கல்கள். உண்ற யில் 
பொல்லப்வ ானால் எந்ைச் ெிக்கலும் இல்றல, ஏபனன்ைால் இது ஒன்ைானது; 

முழுற யானது;  ிரிக்க முடியாை ஒன்று! 
'மதகவ' என் து ஒரு முக்கிய ான காரைி. குருநாைர்களுக்கும், அவர்கள் 

 னறைப்  யன் டுத்ை முடியாை சூழ்நிறலயிலும், அவர்களுக்கு, ெில 
விஷயங்களில் 'வைறவ' உள்ளது. அவர்கள் ொைாரை  னிைர்களின் நிறலக்கு 
வந்து, ொைாரை விஷயங்களில் ஈடு டும்வ ாது, ொைாரை  னிைனுக்கு அது 
புைிராகவும், ஆச்ெரிய ாகவும் இருக்கும். உைாரை ாக, டாக்டர் ரா ின்ென். நீங்கள் 
அறனவரும் அவர்  ின்னால் பெல்லவும், நான் உங்களுடன் பென்று அவறரப் 

 ார்த்து, விஷயங்கறள விளக்கி, அவருறடய  ைிறலப் ப றுவைற்கும்  ிகவும் 
ஆர்வ ாக உள்வளன். ஏன்? ஏபனனில், 'மதகவ' உள்ளது.  ைியின் விஷயத்ைில், 

அவர் விறரவில் குை ாக வவண்டும் என் து ஒரு 'மதகவ'; வ லும்  ைிறய 
ஒரு ெிைந்ை நிபுைரின் றககளில் ஒப் றடத்துள்ளைால், நாம் அவருக்குப்  ின் 
ஓட வவண்டிய 'மதகவ'; இல்றலபயனில், ொைாரை சூழ்நிறலகளில், ந க்குத் 
'வைறவ' இல்றலபயன்ைால், அவர் வந்து ஒரு வநரடி வ ட்டிறயக் 

வகாரியிருந்ைாலும் நான் அவறரப்  ார்த்ைிருக்க  ாட்வடன். 
ற சூர் நகறர, ெில பவளிப்புை காரைங்களுக்காகவும் நான் 

விரும்புகிவைன். காலநிறல, நீர், எல்லாவற்ைிற்கும் வ லாக என்றன அங்வக 
(ப ஹரா ாத், நாெிக், மும்ற ) பைாந்ைரவு பெய்யும் ெிைிய ெிைிய 
கவறலகளிலிருந்து நான் ஒதுங்கியிருப் ைாக உைர்கிவைன். 

வ லும், ைிவானிட ிருந்து நல்ல  ைில் வந்ைால் வெைியாக இருக்கும். 
ஆனால்  ைியின் கடுற யான வநாய்  ற்றும் அறுறவ ெிகிச்றெ உற்ொகத்றை 
இழக்கச்பெய்கிைது. அறனத்துக்கும் வ லாக, மூங்கில்  ாயில் துறளயிடும் 
விவகாரம் நம்ற  முற்ைிலும் ஏ ாற்ை றடயச் பெய்ைது. 

1936, ஏப்ரல் 3 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, குஸ்ைாஜி, ஜால் ாய், ெகன், ொஞ்ெி 
ஆகிவயாருடன் 'நஞ்சங்குட்' நகருக்குச் பென்று, அங்குள்ள புகழ்மபற்ை ஒன்பது 
ொடி மகாயிலில் மநர்த்தியாகச் மசதுக்கப்பட்ை சிற்ப மவகலப்பாடுககளப் 
பார்கவயிட்ைார். அன்று ஆயிரக்கைக்கான யாத்ரீகர்கள் அருகிலுள்ள நைியில் 
நீராடி, வகாவிறல வநாக்கி வந்துபகாண்டிருந்ைனர். 

ஏப்ரல் 7 ஆம் நாள்,  ா ா தூக்கத்றைப்  ற்ைி விளக்கினார்: 
ஒருவர் தூங்கும் மநரத்தின் அளவு பழக்கத்தால் வருவது; அது ஒரு 

'மதகவ' அல்ல. உண்கெயில், தூக்கம் என்பது உணர்வற்ை நிகல, மெலும் 
உண்கெயான இகை உணர்கவ அகைவது வகர, ஆன்ெீக ரீதியில், 

அகனத்து ெனிதர்களும் உணர்வற்ை நிகலயில் உள்ளனர். தூங்கும்மபாது 
இந்த உணர்வற்ை நிகல என்பது உண்கெயில் உைலின் மசயலற்ை தன்கெ 
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ெற்றும் ஓய்கவத் தவிர மவமைான்றுெில்கல, இது ஒரு வழக்கொன 
பழக்கொக உருவாகி, ஒரு 'மதகவ' என்ைாகிவிடுகிைது. 

விஞ்ஞானம், கலாச்ொரம் ஆகியவற்ைில் அைீை ஈடு ாடு  ிக்கவர்கள், 

தூங்குவது  ிகக்குறைவு; அவர்கள் ைங்கள்  ைியில் முழுற யாகத் ைங்கறள 
அர்ப் ைம் பெய்து, ஆழ ாக ஈடு ட்டு, மும்முர ாக இருக்கிைார்கள்; அவர்களுக்கு 
ஓய்பவடுக்க வநரம் இல்லாைவ ாது, தூக்கத்ைிற்கான வநரம்  ிகக் குறைவு - 
இரண்டு  ைி வநரம் கூடத் தூங்குவைில்றல. இப் டி  ிகக் குறைவான 
தூக்கத்துடன்  ழக்கப் ட்டவர்கள்  லர் உள்ளனர், ஆனாலும் அவர்கள் ெிைந்ை 
ஆவராக்கியத்துடன் இருக்கிைார்கள். 

ஆகமவ, குகைந்த அளவிலான தூக்கத்தால் ஒருவரின் உைல்நிகல 
பாதிக்கப்படுகிைது என்ை மபாதுவான கருத்தில் எந்த ெதிப்பு அல்லது 
அர்த்தம் இல்கல. இது சிறு பருவத்திலிருந்மத உருவாகிய பழக்கத்தின் 
விகளவாகும். 

இந்ைியாவிலும் கிழக்கத்ைிய நாடுகளிலும் ப ாதுவாக, இரவு 
ஓய்பவடுப் ைற்கும், தூங்குவைற்கு ான வநரம் என்று கருைப் டுகிைது; இங்கு 
ப ரும் ாலான  க்கள் இரவில் ெீக்கிர ாகத் தூங்கச் பென்று, அைிகாறலயில் 
விழித்துவிடுவது  ழக்கம். வ ற்கத்ைிய நாடுகளில் இது ைறலகீழாக நடக்கிைது, 

அங்கு  க்கள்  கலில் இருப் றை விட இரவில் அைிக 'சுறுசுறுப்வ ாடு' உள்ளனர். 
அவர்கள் இரவில் ைா ை ாகத் தூங்கி, ப ரும் ாலும் நள்ளிரவுக்குப்  ிைகு, இரவு 
விருந்து, நடனம், ெினி ா, ஓ ரா வ ான்ை ப ாழுதுவ ாக்குகள் முடிந்ை  ின்னர், 

காறலயில்  ிகவும் ைா ை ாக எழுந்து, காறல உைறவப்  டுக்றகயில் கூடச் 
ொப் ிடும்  ழக்கத்றைக் பகாண்டுள்ளனர்! அவர்கள் வழக்க ாக, காறல 11 
 ைிக்கு, கிழக்கில்  க்கள் ஏைக்குறைய  ாைி வவறலறய முடிக்கும்வ ாது, 

வவறலறயத் பைாடங்குகிைார்கள். 
தூக்கம் ெற்றும் மசயல்பாடுகளின் மநரங்களில் ஏற்படும் ொற்ைம், 

பழக்கத்தின் நிர்பந்தத்தால் உருவாகின்ைன. ெக்கள் தங்கள் வழக்கொன 
பழக்கத்தின் மூலம் அதிக சுறுசுறுப்பாக இருக்க கற்றுக் மகாண்ைால், தூக்கம் 
அவ்வளவு விகரவில் வராதவகர, தூக்கத்தின் மநரங்ககளப் படிப்படியாகக் 
குகைப்பது ஆச்சரியெல்ல! 

ஏப்ரல் 10 அன்று  ிற் கலில்,  ா ா அற்புை ான  னநிறலயில் 
இருப் ைாகத் வைான்ைியது. "நல்ல ெனநிகலயில் இருக்கும்மபாது அடிக்கடி 
மசய்வது மபாலமவ, பாபா, வாய்க்குள்மள ரீங்காரம் மசய்து மெதுவாகக் குரல் 
எழுப்பினார்" என்று ொஞ்ெி  ைிவு பெய்ைிருந்ைார்.  ாரெீக கவிஞர் குஷ்ராவின் 
கவிறை வரிகறள எழுத்துப் லறகயில் எழுைி, காவள ா ாவிடம் அவற்றை 
 லமுறை ைிரும் த் ைிரும்  எடுத்துறரக்கக் கூைினார். விஷ்ணுவிடம் அந்ை 
வரிகறள இறெயுடன் உச்ெரிக்கு ாறு பைரிவித்ைார்.  ா ா அவற்ைின் ப ாருறள 
விளக்கி,  ின்னர் கவிறைப் புத்ைகத்றைத் ைிைந்து, ஒரு குைிப் ிட்ட கவிறைறய, 
ெகனிடம்  டிக்கு ாறு கூைினார்.     
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 வ லும்  ா ா, " க்ைி  ாடல்கறளத் ைனக்குள்வள  ாடுவைில்  ிகவும் 
ஆர்வம் உள்ளவர்கள், 24  ைிவநரமும் அவ்வாறு பெய்து அக கிழ் வர்கள், நீண்ட 
கால ாக அறை ரெிக்கும் வாய்ப்ற ப் ப ைவில்றல!" என்று வருத்ைந் வைாய்ந்ை 
முறையில் எடுத்துறரத்ைார். 

 ா ா  ல ஆன் ீக கவிஞர்கறளப்  ற்ைிக் குைிப் ிட்டார்: "கபீரின் 
கவிகதகள் அழகுெிக்ககவ - எளிற யான, ஆனால் ஆழ ான அர்த்ைமும் 
சுவாரஸ்யமும் நிறைந்ைறவ. க ரீ், இயல் ாகவவ அற ைியாகவும் 
ப ன்ற யாகவும் இருந்ைார், அவை வநரத்ைில் (குரு) நானக்ெி  ிகவும் வகா  ான 
 னநிறலயில் இருந்ைார். இருவரும் இறை நிறலறய அறடந்ைவர்கள், இருந்தும் 

 வனா ாவத்ைில்  ிகவும் வித்ைியாெ ானவர்கள். துக்காராம் அழகான 
குறுங்கவிறைகளில் றகவண்ைம்  ிக்கவர். கிருஷ்ணா, ெந்வைகத்ைிற்கு 
இட ின்ைி, கீகதயின் நாயகன், ஆனால் அவர் அறை எழுைவில்றல.  ிைகு யார் 
எழுைியது?" கிருஷ்ைரிட ிருந்து வநரடியாகக் வகட்டு அைிந்ைவர்கள், ெில 
ைறலமுறைகளாக இது ைந்றையிட ிருந்து புைல்வனுக்கு வாய்வழியாக 
வழங்கப் ட்டிருக்கலாம் என்று  ண்டலி கூைினர்.  ா ா அறை ஆவ ாைித்து, 

 ின்னர் ெ ஸ்கிருைத்ைில் இறை எழுைியவர் நிச்ெய ாக ஒரு வ ம் ட்ட 
ஆத் ாவாக இருந்ைிருக்க வவண்டும், ஏபனன்ைால் அவறரத் ைவிர வவறு 
எவராலும் கீறை வ ான்ை பைய்வகீ ைறலெிைந்ை  றடப்ற  உருவாக்க முடியாது. 

அபவஸ்ைாறவப்  ற்ைி,  ா ா வ லும் கூறுறகயில், "மஸாராஸ்ைர், 

அவைார புருஷர், பைய்வகீ வாக்குகறள வழங்கினார்; ஆனால் இன்றைய 

அபவஸ்ைாவில் அறவக் குைிப் ிடவில்றல." 

ப ஹர்  ா ா பைாடர்ந்து  ருத்துவ றனக்குச் பென்று  ைியின் 
உடல்நிறல  ற்ைிய அைிக்றககறளப் ப ற்ைார். ஏப்ரல் 10 ஆம் நாள்,  ைியின் 
உடல்நல ற்ை நிறல, அவரது நடவடிக்றககளில் ஒரு 'தகைகய' 

உருவாக்கியுள்ளது என்று  ா ா குைிப் ிட்டார், ஏபனனில் அவர் ற சூறர விட்டு 
பவளிவயை விரும் ினார், ஆனால்  ைி குை றடயும் வறர அது முடியாை 
நிறல உருவாகியுள்ளது. 

ஏப்ரல் 14 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா  ண்டலிக்கு இவ்வாறு 
எடுத்துறரத்ைார்: "நான் 'பரொத்ொ' (இகைவன்) மெலும், மநாடிப்மபாழுதில் 
நான் இந்தக் கஷ்ைங்களிலிருந்து அகனத்கதயும் விடுவிக்க முடியும். ெணி 
என் சமகாதரி, அவகர நான் குணப்படுத்தியிருக்க முடியாதா? அவர் என் 
சமகாதரி என்ைாலும், நான் எனது ெனதின் சக்திகய அவரிைம் 
பயன்படுத்துவதில்கல, அமதமபால் எனக்கு மநருக்கொன அகனவருக்கும் 
இது மபாருந்தும். ஆககயால், நான் உலக ெருத்துவ முகைககள நாை 
மவண்டும், எனது பணிகயச் மசய்யும் அகனவகரயும் புகழ்ந்து மபச 
மவண்டும்!" 

ொஞ்ெிறய வநாக்கி  ா ா இவ்வாறு பைாடர்ந்ைார், "நான் உங்கறள 
அடிக்கடி  ருத்துவர்களிடம் அனுப்புகிவைன், நீங்கள் அவர்களிடம் இனிற யாகப் 
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வ ெி, காரியங்கறளச் ொைிக்க வவண்டும். ெகனின் உடல்நிறல இப்வ ாது 
வ ாெ ாக உள்ளது, அவர் மூன்று  ாைங்கள் ஓய்பவடுக்க விரும்புகிைார். ஆனால் 
அவை வநரத்ைில் அவருறடய  ைிறய வவறு யாரும் பெய்ய முடியாது என்று 
எனக்குத் பைரியும். ஆைலால் நான் அவரிடம் இைக்க ாகப் வ ெி, காரியங்கறளச் 
பெய்ய வவண்டும்! 

"நான் ஏன் இப்படிச் மசய்கிமைன்? ஏமனன்ைால் எனக்கு அகவ 
'மதகவ'. நான் சர்வவல்லகெயுள்ள கைவுள் என்ைாலும், எனது 
மவகலக்மகனச் சில மதகவகள் உள்ளன. ஒவ்மவாருவரும் 
மவமைாருவகரச் சார்ந்து இருக்கிைார். ஆனால் உங்கள் மதகவக்கும், 

என்னுகைய மதகவக்கும் இகைமய உள்ள வித்தியாசம், வானத்துக்கும் 
பூெிக்கும் நடுவில் உள்ள ஒரு மபரிய இகைமவளிகயப் மபான்ைது. உங்கள் 
மதகவகள் சுயநலத்திலிருந்து உருவாகின்ைன, என்னுகையது 
தன்னலெற்ைது - எந்தமவாரு சுயநல மநாக்கமும் இல்லாதது. எனது பணி 
பிைரின் முன்மனற்ைத்திற்கானது, மெலும் அது பிைரின் நன்கெக்காக 
இருப்பதால், ெக்ககள ஈடுபடுத்துவதில் நான் எந்தத் தயக்கமும் 
காட்டுவதில்கல. 

"எனது  ைி உலகளாவிய கடற றயக் காரை ாகக் பகாண்டது, நான் 
ெகனின் உடல்நிறலயில் கவனம் பெலுத்துகிவைன், அவரின் ெிகிச்றெக்கு ஏற் ாடு 
பெய்ைிருக்கிவைன். எனக்கு, கடற  உைர்வு இல்றலபயன்ைால், ெகன் 
இைந்ைிருந்ைாலும் நான் கலறலப் ட்டிருக்க  ாட்வடன்! 

"எனது 'மதகவ' பிைருக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் ஆனால் எனக்கு அது 
ஓர் இகையூறு! இகத நீங்கள் ெருத்துவரின் அணுகுமுகையிலிருந்து பார்க்க 
முடியும். நான் அவகர தாழ்கெயுைன் மபாறுத்துக்மகாள்கிமைன், மெலும் 
தாழ்கெயுைன் இருக்கவும் உங்களுக்கு அைிவுறுத்துகிமைன்." 

1936, ஏப்ரல் 16 ஆம் நாள்,  ா ா ற சூர் பைாடர் ான விஷயத்றை வ லும் 
பைாடர்ந்து விளக்கினார்: "முைலில், இந்ை இடம்  ல விஷயங்களில் நம்ற க் 
கவர்ந்ைது - இனிற யான வானிறல, அழகான சுற்றுப்புைங்கள், வெைியாக வாழும் 
இடம் (குைிப் ாகப் ப ண்களுக்கு), ஆறகயால் நாம் அறனவரும் இங்வக ைங்க 
விரும் ிவனாம். 

" ின்னர் எைிர் ாராை விை ாக,  ைியின் காது  ிரச்ெிறனயால் எல்லா 
வவறலகளும் ைறட ட்டுவிட்டன. சுருக்க ாக, நாம் உண்ற யில் இங்வக 
 ாட்டிக்பகாண்வடாம். 

"ற சூர் கறடெியில் 'கண் உறுத்ைல்' (EYESORE) ஆகிவிட்டது!"  ா ா வகலி 
பெய்ைார். "நாம் அறனவரும் விறரவில் இங்கிருந்து பவளிவயை 
விரும்புகிவைாம்." 

இந்ைச் ெிைிய ெிைிய விஷயங்கறளயும், பைாந்ைரவுகறளயும் ைாங்கி, 
 ா ா, அவறர ஏன் இவ்வளவு ெிக்கலுக்குள்ளாக்குகிைார் என்று  ண்டலி 
வகட்டைற்கு,  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 
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ொகயயின் பிடியிலிருந்து உங்ககள விடுவிப்பது எனது கைகெ; 

நான் இகதச் மசய்யும்மபாது, அகத விரும்பாத ொயாவின் எதிர்ப்கப நான் 
எதிர்மகாள்ள மவண்டும். ஏன்? இது 'எதிர்விகன'யின் நியதிப்படி தானாகமவ 
நிகழ்வது. ொயா மவண்டுமென்மை அகதச் மசய்யவில்கல, ஆனால் அது 
தானாகமவ நிகழ்கிைது. அவளது பிடியிலிருந்து ெக்ககள விடுவிக்க நான் 
எவ்வளவு அதிகொக முயற்சிக்கிமைமனா, அவ்வளவு அதிகொக அவள் 
வகலயில் அவர்ககள இழுத்து எதிர்ப்கப உருவாக்க முயற்சிக்கிைாள்! 

இது எைிர்ப்பு  ற்றும் எைிர்விறன ெட்டத்ைின்  டி நிகழ்வது.  ாயா ஒரு 
பவௌவால் வ ான்ைது. ஒரு முறை பவௌவால் உங்கள் காவைாடு 
ஒட்டிக்பகாண்டால், அது எளிைில் வ ாகாது. நீங்கள் ப ாறுற யாக, பைாந்ைரவு 
எதுவும் பெய்யா ல் அல்லது அறைத் பைாடா ல்  ைிக்கைக்கில் 

காத்ைிருந்ைால் அது வ ாகக்கூடும். ஆனால் நீங்கள் அறை வலுக்கட்டாய ாக 
அகற்ை முயற்ெித்ைால், அது இன்னும் இறுக்க ாகப்  ற்ைிக்பகாள்ளும். நீங்கள் 
பவௌவாறல இழுக்க முயற்ெித்ைால் அது காவைாடு பவளிவரும்! 

அதுமபால சுவரில் ஒட்டிக்மகாண்டிருக்கும் பல்லியுைன் ொயாகவ 
ஒப்பிைலாம். நீங்கள் அகத அகற்ை முயற்சித்தால், அது இன்னும் 
இறுக்கொகப் பற்ைிக்மகாள்ளும். இது தவிர்க்க முடியாத சட்ைம், குணப்படுத்த 
முடியாதகத சகித்துக்மகாள்ள மவண்டியது அவசியம்! அதனால்தான் 
குருநாதர்கள், அவதார புருஷர்கள் அகனவரும் ெிக மொசொன துன்பத்திற்கு 
ஆளாகிைார்கள். குருநாதர்களின் பணி ெற்றும் கைகெயின் தன்கெக்கு ஏற்ப, 
எதிர்ப்பு சக்தியும் மவறுபடுகிைது. 

ொய் ா ா,  ா ாஜான், உ ாெனி  ஹாராஜ் வ ான்ை ெத்குருக்ளுக்குக் 
கூட, எனக்கு இருக்கும் அளவுக்கு எைிர்ப்பு இல்றல. ஏபனன்ைால், அவர்களின் 
கடற கள் ெில வகாள்களுடன்  ட்டுவ   ட்டுப் டுத்ைப் ட்டிருக்கின்ைன, 

என்னுறடயது வ ான்ை உலகளாவிய அளவில் அல்ல. உைாரை ாக, ொய்  ா ா 
 து அருந்ைி,  ா ிெம் உண் து உண்டு. அது  ற்ைவர்கள்  ீது ஏற் டுத்தும் 
கருத்ைின் விறளறவ அவர் கண்டுபகாள்வைில்றல, ஏபனன்ைால் அவருறடய 
 ைி என்னுறடயது வ ால  ாறு ட்டைாகவும் உலகளாவிய அளவிலும் இல்றல. 
ைரிெனத்ைிற்காக வந்ை அறனவறரயும் ஆெீர்வைிக்கும்  ைிறய அவர் பைாடர்ந்து 
பெய்ைார். அவரது பெயல் ாட்டுத் துறையில் என்னுறடயது வ ால் அவ்வளவு 
 ரவலாக ஆெிர ங்கள், எண்ைற்ை ைிட்டங்கள் எதுவும் இல்றல. எனவவ, 

ைன்னிடம் வந்ைவர்களின் குைிப் ிட்ட பெயறலப்  ற்ைிவயா அவர்கள் என்ன 
எண்ைம் பகாண்டிருந்ைார்கள் என் றைக் குைித்வைா எறையும் 
ப ாருட் டுத்ைவில்றல. இருந்தும் பெல்வாக்கு  ிக்கவர்களாகிய ைீக்ஷித், க ர்வை 
 ற்றும்  லர், அவரிடம் வந்து அவறர வைங்கினர். 

உபாஸனி ெஹாராஜ், நாராயண் ெஹாராஜ் விஷயத்திலும் இந்த 
ஒற்றுகெகயக் காணமுடிகிைது. அவர்கள் இருவரும் பரிபூரண இகை 
உணர்கவ அகைந்த குருநாதர்கள் என்ைாலும் அவர்களின் பணி (இந்து) 
குறுங்குழுவாத இயல்கபச் சார்ந்திருக்கிைது. அவர்கள் எல்லா சைங்கு 
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சம்பிரதாயங்ககளயும் கண்டிப்பாகக் ககைப்பிடித்து, ெற்ைவர்ககள ஒதுக்கி 
கவக்கும் பிராெணர்களால் சூழப்பட்டிருக்கிைார்கள். சமுதாயத்தின் 
ஸ்தாபிக்கப்பட்ை விதிகள் குைித்து, உபாஸனி ெஹாராெின் அலட்சியம் (பல 
இளம் மபண்ககளக் கன்னியாஸ்திரிகளாக ஆசிரெத்தில் கவத்திருத்தல்) 
அவருக்கு ஒரு மகட்ை மபயகரக் மகாண்டு வந்து அவரது பணிகயக் 
கடினொக்கி, அவதூறு ெற்றும் சிக்ககல உருவாக்கியது. ஆனால் அவர் 
அகதப் மபாருட்படுத்தவில்கல, ஏமனன்ைால் அவர் பரிபூரணொனவர் - 
எனமவ இந்த விஷயங்களுக்கு மெமலயும் அதற்கு அப்பாலும் - அவரது பணி 
அவ்வளவு விரிவானதாகவும், பரந்ததாகவும் இல்கல. 

எனது  ைி உலகளாவியது; எனவவ, நான் கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய 
நாடுகளில் உள்ள அறனத்து  ைங்கள், நாடுகள்,  க்களுடன் பைாடர்பு பகாள்ள 
வவண்டும். என்னுறடய  ைியில் ஈடு டும் வ ாது, எனது பைாடர் ில் வரும் 
அறனவரின் உைர்றவயும் வைாற்ைத்றையும் கருத்ைில் பகாண்டு, நான்  ிகவும் 
கவன ாக இருக்க வவண்டும். 

நான் அவ்வாறு மசய்யாவிட்ைால், யாரும் உள்மள வரொட்ைார்கள் - 
அவர் அல்லது அவள் அகதச் மசய்ய மவண்டும் என நான் விரும்புவதால் 
அவர்ககளத் தூண்ைமவண்டியதாகிைது. எனது ெிகப்மபரிய, உலகளாவிய 
மதய்வகீ திட்ைத்தில், அகனத்து சாதிகள், ெதங்கள், வழிபாட்டு முகைகள் 
ெற்றும் ெதங்ககளச் சார்ந்த ஆண்களும் மபண்களும் மதகவப்படுகிைார்கள் 
- ஏழ்கெயான விவசாயி முதல் பணக்கார ராக்ஃமபல்லர் வகர - 
ஒவ்மவாருவரும் அவரவர் வகுப்பு அல்லது சமூகத்தில் ஒரு குைிப்பிட்ை 
வகக மவகலக்குப் மபாருத்தொக இருக்கமவண்டும். அதன்படி, இணங்கும் 
நபர்ககள நான் கண்டுமகாள்கிமைன்.  

இவ்வாறு என்னுடன், இந்துக்கள், முஹ ைியர்கள்,  ார்ெிகள், 

கிைிஸ்ைவர்கள், கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய  க்கள் அறனவரும் உள்ளனர், 

ஒவ்பவாருவரும் ெில வ ாக்குகள்,  வனா ாவங்கள், விருப் ங்கள் அத்துடன் ஒரு 
குைிப் ிட்ட வறக வவறலகறளச் பெய்யும் உடல் ஆவராக்கியம் அல்லது ஆர்வம் 
பகாண்டவர்கள். நல்ல குைங்கள்  றடத்ை ஒவ்பவாருவரும், அவை வநரத்ைில் 
அருகருவக, ெில  லவனீங்கறளயும், ைவைான எண்ைங்கறளயும் 
பகாண்டிருக்கின்ைனர் என் ைால், ப ாருத்ை ான ஒருவறர எனது  ைிக்காகத் 
வைர்ந்பைடுக்கும் முன்னவர, இந்ை விஷயங்கள் அறனத்றையும் கருத்ைில் 
பகாள்ள வவண்டியது அவெியம். 

ஆககயால், ஒரு நபர் அைிமுகம் ஆகும்மபாது, அல்லது எனது 
மதாைர்பில் வரும்மபாது, நான் அவகர உன்னிப்பாகக் கவனிக்கிமைன், 

ஆரம்பத்தில் ஒரு குைிப்பிட்ை காலத்திற்கு, சாதி, ெதம் அல்லது ெதம் குைித்த 
அவரது தவைான எண்ணங்ககளத் தூண்டிவிட்டு அவரது தகுதிகய எகை 
மபாடுகிமைன். அவரது இயற்ககயான ெனநிகலயில் உள்ள ெற்ை 
பலவனீங்ககள அவர் படிப்படியாக, ஒவ்மவான்ைாக விட்டுவிைத் தயாராகும் 
வகர நான் மபாறுகெ காக்கிமைன். பின்னர் அவர் ஒவ்மவான்கையும் ஒரு 
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சிைந்த, பரந்த கண்மணாட்ைத்தில் புரிந்துமகாள்ளத் மதாைங்குகிைார்; எல்லா 
மநரங்களிலும் மபச்சுக்கள், விளக்கங்கள், மசாற்மபாழிவுகள், 

ெற்ைவர்களுக்கான மநரடி குைிப்புகள் மூலம் தானாகமவ 
பயிற்சியளிக்கப்படுகிைார்; மசால்லப்மபானால் அகவ உண்கெயில் 
அவருக்மக உரியகவ. 

இது  ிகவும் நுட்  ான  ற்றும் கடின ான  ைியாகும், இது ஒரு 
குைிப் ிட்ட விஷயத்ைில் ெம் ந்ைப் ட்ட  ல ந ர்களுக்கு,  ல ெிக்கல்கறள 
உருவாக்கக்கூடியது; இைன் விறளவாக,  யிற்ெியளிக்கும் வவறளயில்  ற்ை 
ெிலர் இறைச் ெகித்துக்பகாள்ள வவண்டிய வைறவ ஏற் டுகிைது. 

இவ்வாறு, ஓர் இந்து என்கனப் பார்க்க வந்தால், நான் அவருகைய 
சாதிகய - பிராெணர் அல்லது தாழ்த்தப்பட்ைவர் என்பகதப் பார்த்து, அதற்குத் 
தகுந்தாற்மபால் அவருைன் மபசவும், நைந்துமகாள்ளவும் மவண்டும், 

அமதமபால் ஒரு முஹெதியர், பார்சி அல்லது கிைிஸ்தவர் விஷயத்திலும் 
அப்படித்தான். அவர் ெிகவும் விரும்புவகதப் மபால, நான் விஷயங்ககள 
விளக்குகிமைன் - அவரது ெமனாபாவம், ஆர்வம் அல்லது தவைான 
எண்ணங்ககளயும் கருத்தில் மகாள்கிமைன் - அப்மபாது நான் மசால்ல 
விரும்புவகத அவர் ெரீணிக்கிைார்; பின்னர் படிப்படியாக அவரது தவைான 

எண்ணங்ககள மவன்று மெலும் கற்றுக்மகாள்ள முயற்சிக்கிைார். 
இந்ை முறையில், இத்ைறன வருடங்களில்  லர்  யிற்ெி ப ற்றுள்ளனர், 

இைனால் அறனத்து  ண்டலியிலும் உள்ள இந்துக்கள், முஹ ைியர்கள், 

 ார்ெிகள், கிைிஸ்ைவர்கள் அறனவரும் ஒவர குடும்  ாக வாழக் 
கற்றுக்பகாண்டனர். அவர்களின்  ைம்  ற்றும்  ிை ெமூக  ார ட்ெங்கள் 
நறடமுறையில் அழிக்கப் ட்டுவிட்டன; வ லும் அவர்களின்  லவனீங்கள், 

ைவைான எண்ைங்கள் அறனத்தும் ப ாய்யானறவ, உண்ற யற்ைறவ 
என் றையும் அவர்கள் நம்புகிைார்கள்; இன்னும் பொல்லப்வ ானால் 
உண்ற யான  ைம் என் து உலகளாவிய ெவகாைரத்துவ  னப் ான்ற யுடன் 
அறனவறரயும் ஒவர  ாைிரியாக வநெிப் ைாகும்.  ல வருட  யிற்ெி முறையுடன் 
பெயல்ைந்ைிர யுக்ைிகறள வ ற்பகாண்டு, ஒவ்பவான்றையும் ஒவ்பவாருவரின் 
 வனா ாவத்ைிற்கு ஏற்  ைனித்ைனியாகக் கற்றுத் ைருகிவைன். அவர்கறள, 

ொ ர்த்ைிய ான முறையில் ஒன்ைிறைத்து, என்னுறடய குைிக்வகாளான 
அறனத்து  ைங்களும் ஒன்று என்ை ெரியான புரிைலுடன், ெகிப்புத்ைன்ற றய 
வளர்த்து, உண்ற யான ஆன் ீக வநாக்கத்துடன், வாழ்க்றகயின் இறுைி இலக்றக 
அறடயச்பெய்வைாகும் என் றை நான் அைிவவன். 

ஆனால், இந்தப் பயிற்சியின் ஆரம்ப கட்ைத்தில், உங்கள் ெனித 
பலவனீங்ககளயும், சாதி, ெதம் குைித்தத் தவைான எண்ணங்ககளயும் 

புைக்கணித்து, இந்த ஆன்ெீக உண்கெககள நான் ஆரம்பத்திலிருந்மத 
கற்றுத்தந்திருந்தால், உங்களில் எவருமெ என்னுைன் இருந்திருக்க 
ொட்டீர்கள், மெலும் இப்மபாது நீங்கள் கற்ைைிந்த வாழ்க்ககயின் ஒழுக்கம் 
ெற்றும் சரியான புரிதல் ெிகவும் குகைவாகமவ இருந்திருக்கும். 
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இத்ைறகய  லவிை ான  லவனீங்கள்  ற்றும்  ார ட்ெங்கள் நிறைந்ை 
ந ர்கள் நூற்றுக்கைக்கில் உள்ளனர். ஆரம்  காலத்ைில், அவர்களின் 
குறை ாடுகறளக் கண்டும் காைாைதுவ ால் இருந்து, வவண்டுப ன்வை பெய்யும் 
ைவறுகறளயும்  ைந்து, அவர்கறள இைங்கச்பெய்து, பவகு நுணுக்க ாகக் 
றகயாளவவண்டியது அவெியம். இைன்மூலம் எனக்கும் கடுற யாக  ாைகம் 
விறளவித்து, ெில ெ யங்களில்  ற்ைவர்களும் வைறவயின்ைி 
துன் ப் டுகிைார்கள், அைற்காக அவர்கள் என்றன  ீண்டும் குறைகூைி, 
வகா ப் டுகிைார்கள் அல்லது வருத்ைப் டுகிைார்கள். ெில வநரங்களில் நான் ஏன் 
ெில விஷயங்கறளச் பெய்கிவைன் என் றை அவர்களுக்கு  ீண்டும் விளக்க 
வவண்டிய கட்டாயம் எனக்கு உள்ளது. 

ஒமர மநரத்தில் நூறு அல்லது ஆயிரக்கணக்கான ெக்ககள 
உள்ளைக்கி, சம்பந்தப்படுத்தி நான் ஈடுபடும் உலகளாவிய பணியில் 
எப்மபாதும் சிக்கல்கள் உள்ளன; இதன் விகளவாக, எனது மசயல்கள், 

மசாற்கள் அல்லது விளக்கங்ககள ஒரு விதத்தில் அல்லது மவறு வழியில் 
தவைாகப் புரிந்து மகாண்டு, தவைான முடிவுக்கு வரும் வாய்ப்கப 
அளிக்கிைது. 

எல்வலாறரயும்  கிழ்விக்க முயன்ைால், ஒருவர் யாறரயும்  கிழ்விக்க 
முடியாது! ஆயினும்கூட, ெில ெந்ைர்ப் ங்களில், ஒவர வநரத்ைில், பவவ்வவறு 
பெயல்கள், பொற்கள் மூலம் ெில இடங்களில் வைறவக்கு ஏற்ைாற்வ ால நான் 
அவர்கறள  கிழ்விக்க முயற்ெிக்க வவண்டும். 

நான் இங்கு கெசூருக்கு வந்தது ஒரு குைிப்பிட்ை மபாருகளச் சார்ந்த 
பணிக்காக இருந்தது, மெலும் இங்குள்ள எனது நைவடிக்கககள் சில 
திகசககள மநாக்கி இருந்தன, அவற்கை உங்களால் புரிந்துமகாள்ள 
முடியாது. உதாரணொக, நெது அண்கை வடீ்ைார், சுப்ரெணிய ஐயர்: அவர் 
ஒரு குைிப்பிட்ை வகககயச் சார்ந்த நபர், அவருைன் நான் சில நுணுக்கொன 
யுக்திககளக் ககயாள மவண்டும், ஏமனன்ைால் எதிர்காலத்தில் என்னுகைய 
சில பணிகளில் அவர் உதவ மவண்டும் என்று நான் விரும்புகிமைன். ஐயர் 
ஓர் இனிகெயான ெனிதர், நன்கு படித்தவர், ெதவாதி, நல்ல குணமுள்ளவர், 

மநர்கெயானவர். ஆனால் அவருக்கு சில (ெரபுவழி வந்த) விசித்திரொன 
பலவனீங்கள் உள்ளன; அகவ என்னமவன்று எனக்குத் மதரியும், எனமவ 
எனது பணியின் நிெித்தம், முதலில் நான் அவற்கைக் கவனிக்க மவண்டும். 

கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய நாடுகளில் காைப் டும்  னிை குைத்ைின் 
குைிப் ிட்ட  ண்புகறள விளக்கும் வ ாது, ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: 

எனது அைிவுைன் கூடிய அனுபவத்திலிருந்து இந்தியர்களின் 
குணாதிசயத்தில் குைிப்பிைத்தக்க குகைபாடும், பலவனீமும் உள்ளது: 
மெற்கத்திய ெக்ககளப்மபால் இவர்கள், இருவருக்கிகைமய, இரு 
மபாருள்களுக்கிகைமய மவறுபாடு காணவல்ல நிகலயில் இல்கல. 
உதாரணொக, ெீண்டும் நெது அண்கை வடீ்டு ஐயர். அவர் ஒரு வககயான 



293 
 

நபர், அவருக்கு இத்தகன கல்வி அைிவு இருந்தும், அவர் புரிந்து மகாள்ளாத 
ஒரு சிைிய காரணத்கத மநாக்கி ஒரு கணத்தில் பாரபட்சம் காட்டுகிைார். 

ஐயருக்கு ஆன் ீக குருநாைர்கள், புனிைர்கறளப்  ற்ைிய ஒரு குைிப் ிட்ட 
அ ிப்ராயம் உள்ளது, வ லும் காவள ா ா, ொஞ்ெி ஆகிவயாரால் அவருக்கு 
விளக்கப் ட்ட விஷயங்களிலிருந்தும், அவைவ ால் அவர்  டிப் ைற்காக 
வழங்கப் ட்ட புத்ைகங்களிலிருந்தும் அவர் ைனது எண்ைத்றை 
உருவாக்கியுள்ளார். நாம் ைிட்ட ிட்ட டி இங்வக ஒரு 'ஆெிர ம்' ைிைப் ைிலும் 
அவர்  கிழ்ச்ெியறடகிைார், வ லும் அவருறடய வழியில் ந க்கு விருப் த்துடன் 
உைவுவார். ஆனால் இறவ அறனத்தும் ஏற்கனவவ அவர்  னைில் 
விறைக்கப் ட்ட எண்ைம் நீடிக்கும் வறர இருக்கும். அந்ை  னப் டிவங்கறளத் 
ைவைாக எடுத்து இழந்துவிடும் ைருவாயில் ந க்கு ஒத்துறழத்து, உைவும் ஆர்வம் 
அறனத்தும் காற்ைில்  ைந்துவிடும். அத்ைறகய ந ரின் எண்ைம் அவர் 
உருவாக்கிய ெில இலட்ெியங்கறள அடிப் றடயாகக் பகாண்டது; அறவ 
அைிநுட்  ாகப்  ரா ரிக்கப் டாவிட்டால் எளிைில் ெிறைந்துவ ாகும் 
வாய்ப்புள்ளது.  

எனமவ அந்த எண்ணத்கதயும் இலட்சியத்கதயும், தக்க கவத்துக் 
மகாள்ள, அவகர ெிகவும் கவனொகக் ககயாள மவண்டியது அவசியம். 

அைனால்ைான் நீங்கள் அவருறடய உைர்வுகறள புண் டுத்ைா ல் 
அவருடனான உங்கள் வ ச்சுகளில்  ிகவும் கவன ாக இருக்கு ாறு 
எச்ெரிக்கிவைன். மூங்கில்  ாய்கறள பவட்டி, துவாரம் இடுவது வ ான்ை 
ைீவிர ான விஷயத்ைில்,  ீண்டும்  ீண்டும், அது அவரது ஊழியர்களின் வவறல 
என் றைத் பைளிவாகக் காட்டுகிைது, அல்லது அவர்கள் இந்ைக் குறும்புத்ைனத்ைில் 
 ற்ைவர்களுடன் ஒத்துறழக்கிைார்கள் என்றுைான் அர்த்ைம். அண்ற யில் 
 ங்களா  ீது கல் வெீித் ைாக்கியறைத் பைாடர்ந்து, ஒவ்பவாரு நாளும் 
ஆ த்ைானைாக இருக்கும் இந்ை வழக்க ான பைால்றலகறளத் ைடுக்க, உடனடி 
நடவடிக்றக எடுக்க வவண்டியது அவெியம். அவர்  ங்களாவின் உரிற யாளர், 

குடும் த் ைறலவர் என் ைால், அவரது கவனத்றை ஈர்ப் து  ிகவும் அவெிய ாகத் 
பைரிகிைது. குற்ைவாளிகறளத் ைண்டிக்க வவண்டியதும் அவெியம். நீங்கள் 
இவ்வாறு பெய்வறைப்  ரிந்துறரக்கும் வவறளயில், இறை அவருறடய 
கவனத்ைிற்குக் பகாண்டுவருவறை நான் விரும் வில்றல, இது நம் 
அறனவருக்கும்  ிகுந்ை எரிச்ெறலயும்,  ிரச்ெிறனறயயும் ஏற் டுத்தும். 

அவகர ஏன் இதிலிருந்து விலக்கிகவத்து, இவ்வளவு துன்பங்ககள 
அனுபவிக்க நான் விரும்புகிமைன்? இப்மபாது அவருக்கு ஒரு அதிர்ச்சிகயத் 
தருவகதத் தவிர்ப்பதுைன், தற்மபாகதய அவரது ெனநிகலகயயும் 
உணர்கவயும் பராெரிக்க மவண்டும், ஏமனன்ைால் எதிர்காலத்தில் நான் 
அவருைன் மசய்ய மவண்டிய பணிகள் பல உள்ளன. இந்த விஷயங்ககளப் 
பற்ைி குைிப்பிடுவதன் மூலம், அகவ உண்கெகளாக இருந்தாலும், 

அவருகைய ெனம் ஒமர மநரத்தில் சிந்திக்கத் மதாைங்கும், எளிதில் தவைாகப் 
புரிந்து, அவரிைம் உருவாக்கப்பட்ை ெனப்படிவங்கள் முற்ைிலும் 
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சிகதந்துவிடும் என்பகத நான் அைிமவன். நம்முகைய சூழ்நிகலகயப் 
புரிந்து மகாள்ள முயற்சிக்க ொட்ைார் - ஒரு புதிய பகுதியில் வாழும் 
அந்நியர்கள், சில கடுகெயான ஒழுக்க மநைிகளில் பயிற்சி மபற்ை பல 
மபண்ெணிகள் நம்முைன் உள்ளனர். நான் ஆன்ெீக குருநாதராக இருந்தாலும், 

உலக ெக்களுைன் நான் உலகின் பணிகயச் மசய்ய மவண்டும், எனமவ 
உலகின் சில வழிககளக் கவனித்து அதற்மகற்ப மசயல்பை மவண்டும், அது 
ெிகவும் கடினம் என்பகத அவர் ஒருமபாதும் உணர ொட்ைார். 

குருநாைர்கள், புனிைர்கறளப்  ற்ைிய அவரது ெிந்ைறனயானது ஒரு 
குைிப் ிட்ட ைிறெயில் இருக்கும் - அைாவது, அவர்கள் உலக விஷயங்களுக்கு 
அப் ாற்  ட்டவர்கள், இவற்ைால் அவர்களுக்கு எவ்விை ைீங்கும் விறளயாது 
என்று அவர் நிறனக்கிைார்! அந்ைத் ைிருடர்கள் அல்லது பகாள்றளயர்கள் 
ஒருவ ாதும் ஒரு குருநாைரின் ஆெிர த்ைிற்கு அல்லது அவர் ைங்கு ிடத்ைிற்கு 
பெல்ல ாட்டார்கள், அல்லது அவர்கள் பென்ைாலும், துைவியின் ெக்ைிகளால் 
அவர்கள் ைங்கள் விருப் த்றை நிறைவவற்ை முடியாது என்றும் நிறனக்கிைார்! 

அவர் தனது சிந்தகனயில் சரியாக இருக்கலாம், ஆனால் நம் 
விஷயத்தில் அது முற்ைிலும் தவறு! நான் மூவுலகங்களின் திைவுமகாகல 
கவத்திருக்கும் ஆன்ெீக குருநாதர் என்ைாலும், மபாருள்சார்ந்த இவ்வுலகின் 
சில சட்ை திட்ைங்களின்படி மசயல்பை மவண்டும். உலக ெக்களுைன் 
இகணந்து பணியாற்ை மவண்டும். 

சுருக்க ாகச் பொன்னால், அவரது  னம் ஒவர வநரத்ைில்  ார ட்ெ ான 
ெிந்ைறனறயக் பகாண்டிருக்கும், அவரது இலட்ெியம் அைிர்ச்ெிக்குள்ளாகி, 
 னப் ைிவுகறள அழிக்கும். இதுவ ான்ைச் ெிறைந்துவ ான ஆயிர ாயிரம் 
 ைிவுகறள நான் ொைாரை ாகக் கண்டுபகாள்ள  ாட்வடன். ஆனால், இந்ைக் 
குைிப் ிட்ட விஷயத்ைில் என்னுறடய ெில ஆன் ீக  ைிகளுக்காக நான் 
நிறலற றயச் ெ ாளித்து, அவருறடய  னப் டிவங்களுக்கு எந்ைச் ெிறைவும் 
வரா ல் அப் டிவய இருக்கச் பெய்ய நான் ஏைாவது பெய்ைாக வவண்டும். 

அதனால்தான், சிரெங்ககளப் மபாருட்படுத்தாெல், இந்தக் 
கடுகெயான ஆபத்து அகனத்கதயும் நான் அகெதியாகப் 
மபாறுத்துக்மகாண்டு, ெற்ை வழிககளப் பயன்படுத்துகிமைன். ஒவ்மவாரு நயா 
கபசாவும் நெக்கு முக்கியம் எனும்மபாது, இவ்வளவு மசலவு மசய்து, 

ெெதாகர மெஹராபாத்திலிருந்து இங்கு அகழத்ததன் காரணமும் அதுதான்.  
இந்ைியர்களின் குைாைிெயத்ைில் இந்ை விெித்ைிர ான  ண்ற  நான் 

பைாடர்ந்து கவனிக்கிவைன் - அைாவது நன்ற , ைீற  எனும்  ாகு ாட்டுத் ைன்ற  
இல்லாைது - இது வ ற்கத்ைிய  க்களிறடவய ஒரு குைிப் ிடப் ட்ட  ண் ாகத் 
ைிகழ்கிைது. இந்ைியாவில், குைிப் ாக, புனிைர்கள், குருநாைர்கறளப் 

ப ாறுத்ைவறரயில்,  க்கள் எறையும் எளிைாக நம் ிவிடுகிைார்கள்; இது, இந்ை 
நாட்டின் ப ாதுவான வ ாக்கு. ஆனால் இந்ை நம் ிக்றக, அவர்களின்  ிரிய ான 
பகாள்றககள்  ற்றும் இலட்ெியங்களுக்கு எந்ைத் ைீங்கும் வராைவறர  ட்டுவ  
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நீடிக்கும்; ஒருமுறை  ாைகம் விறளவிக்கப் ட்டால், குருநாைர்கள்  ீது 
பகாண்டிருந்ை  க்ைியும், நம் ிக்றகயும் ெிறைந்து அழிந்துவ ாகின்ைன. 

மெற்கத்திய நாடுகளில் இது முற்ைிலும் ொறுபட்ைது. முதலாவதாக, 

அவர்கள் எளிதில் யாகரயும் நம்புவதில்கல. ஆன்ெீக ரீதியில் ஒருவர் 
எவ்வளவுதான் மெம்பட்ை நிகலகய அகைந்திருந்தாலும், ஏதாவது ஒரு 
சிைப்பு அம்சத்கத அவர்களில் கண்டுமகாள்வது வகர அவர்கள் 
நம்புவதில்கல. ஒரு முகை நம்பிக்கக கவத்த பிைகு, அவர்கள் அகத 
எளிதாக விட்டுவிடுவதும் இல்கல. அவர்களுக்குப் புரியாத விஷயங்ககள 
நன்கு சிந்தித்து, நல்லது, தயீது எனும் பாகுபாடுகளுக்குப் பிைகு அவர்களின் 
மசயகல நியாயப்படுத்தும் மபாதுொன காரணங்கள் இல்லாவிட்ைால், 

அவகர ஒருமபாதும் விட்டு விலக ொட்ைார்கள். 
சுருக்க ாகச் பொன்னால் வ ற்கத்ைிய  க்கள் எறையும் எளிைாக 

நம் ிவிட ாட்டார்கள். ஒரு குருநாைறர ஏற்றுக்பகாள்வைற்கு முன்பு, எப்வ ாதும் 
ைங்கள்  ாகு ாட்டுத் ைிைறன ஆக்கப்பூர்வ ான முறையில்  யன் டுத்துகிைார்கள். 

மெற்கத்திய நாட்டில் ஐயர் மபான்ை ஒருவர் இருந்தால், அந்த 
நபருக்கு நிகலகெகய விளக்க நான் தயங்கொட்மைன், ஏமனன்ைால் அவர் 
தனது பாகுபாட்டுத் திைகனப் பயன்படுத்துவமதாடு, முகையாக வழங்கப்படும் 
விளக்கங்ககள ெரீணித்து ஏற்றுக்மகாள்ள முடியும் என்று எனக்குத் மதரியும். 
அமதசெயம், இந்தியாவில் வாழும் ஒருவர், எவ்வளவு படித்தவராக 
இருந்தாலும், இலட்சியங்களில் உள்ள மவறுபாடு, சிந்தகன வழிகள் ெற்றும் 
சில குணாதிசயங்கள் காரணொக, இகத மவகு அபூர்வொகமவ மசய்வார். 

இந்ைியாவில், என்றனப் வ ான்ை குருநாைர்  ீது  ிகவும் உறுைியான, 

அறெக்கமுடியாை நம் ிக்றக உள்ளவர்கள், அவர் ஒரு ைிறரப் டம் அல்லது 
ஏவைனும் ப ாழுதுவ ாக்கு இடங்களுக்குச் பென்ைால், ெந்வைகக் கண்களால் 
 ார்த்து, ெிந்ைிக்கத் பைாடங்கி,  ார ட்ெத்துடன் நடந்துபகாள்வார்கள். அவைெ யம், 

வ ற்கத்ைிய நாடுகளில்,  ாைாக,  க்கள் என்றன வலுக்கட்டாய ாக, 

ைிறரயரங்குகளுக்கும் இதுவ ான்ை இடங்களுக்கும் அறழத்துச் பெல்வார்கள். 
அப ரிக்க, ஐவராப் ிய  க்கள், ஒரு குருநாைர், ப ௌைீக ைளத்ைில் அவரது ஆன் ீக 
 ைிறயச் பெய்கிைார் என் றைப் புரிந்து பகாள்வைால், இறைத் ைவைாக 
எடுத்துக்பகாள்வைில்றல. ஆனால் இந்ைிய  க்கள் அத்ைறகய வயாெறனறய 
ஒரு கைம் கூடப் ப ாறுத்துக்பகாள்ள  ாட்டார்கள்; இறை நிறலறய அறடந்ை 
குருநாைர்களுக்கு உலக விஷயங்களுடன் எந்ை பைாடர்பும் இல்றல என்ை 
கடுற யான இலட்ெியங்கள்,  ற்றும் ைவைான எண்ைங்கள் காரை ாக, இறைச் 
பெய்யக்கூடிய ஒருவர் ஒருவ ாதும் ஆன் ீக  னிைராக இருக்க முடியாது 
எனும்வ ாது, ஒரு துைவி அல்லது குருநாைருக்கு எந்ைவிை வாய்ப்பும் இல்றல.
 ஆகமவ, இந்தியாவில், சாது, சன்னியாசி, இகை ஞானிகள் 
அகனவரும் உணவு, உகைகள், வாழ்க்கக முகைகள் பலவற்கைப் பற்ைிய 
அன்ைாை வழக்கொன பல விஷயங்களில், கடுகெயான விதிமுகைககளக் 
ககைப்பிடிக்க மவண்டுமென ெக்கள் கருதுகிைார்கள் - குகககள், ெகலகள், 
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அல்லது நகரங்களிலிருந்து ஒதுங்கிய இைங்களில் அகெந்துள்ள 
ஆசிரெங்களில் வாழ்வது, தாடியும், நீண்ை கூந்தலுைன் ஒரு குைிப்பிட்ை 
மதாற்ைத்கதக் மகாண்டிருப்பது, அல்லது சுத்தொக மொட்கையடித்துக் 
மகாள்வது, ஒரு குைிப்பிட்ை வகக உகை, நீண்ை அங்கிகள், மவள்கள அல்லது 
காவி நிை ஆகைககள அணிவது, மெலும் அவர்கள் சில மபாருட்ககளச் 
சாப்பிைமவா அருந்தமவா கூைாது, மபரும்பாலும் பால், தண்ணரீ் மபான்ை 
ஆகாரத்தில் வாழ்வது அல்லது உபவாசம் இருப்பது, ெத சாஸ்திரங்ககள 
அைிந்திருப்பது, மயாக நகைமுகைகள் அல்லது ஆசன பயிற்சிகளில் 
ஈடுபடுவது, இதுமபான்ை ஒழுங்கு முகைககளப் பின்பற்ை மவண்டியது 
இன்ைியகெயாதது என்று நிகனக்கிைார்கள். 

இறவ அறனத்தும் ஆரம் த்ைிலிருந்வை  ாரம் ரிய முறைப் டி, சுய 
 கிழ்ச்ெிக்காகப் வ ைி  ாதுகாக்கப் ட்டு, ஒவ்பவாருவருக்கும் கற் ிக்கப் ட்ட 
பகாள்றககள், லட்ெியங்கள்  ற்றும் ைவைான எண்ைங்களுக்கு ஏற்  
அற ந்துள்ளது. இது ஒரு குைிப் ிட்ட வறக ெ ய நூல் அல்லது 
இலக்கியங்கறளப்  யின்ை ின், அல்லது ெில குருநாைர்களின் வழி ாட்டு 
முறைகளுடன் பைாடர்பு பகாண்ட  ிைகு,  ிை குருநாைர்களின் பகாள்றக, 

வழிமுறைகவளாடு ஒப் ிட்டு ைவைான எண்ைங்கள்  ற்றும் கருத்துக்களுடன் 
ைனக்பகன ஒரு நறடமுறை உருவாக்கப் டுகிைது. 

ஆன்ெீக ரீதியில் முன்மனைிய சுவாெிகள், மயாகிகள், வாலிகள், 

பீர்கள், சத்குருக்கள் ஆகிமயார் ஒரு குைிப்பிட்ை வட்ைம் அல்லது மகாளத்தில் 
பணி புரிய மவண்டி இருப்பதால், அவர்களின் சுற்றுப்புைங்களில் 
உருவாக்கப்பட்ை இலட்சியங்கள் ெற்றும் மபாதகனகளுக்கு ஏற்ப தங்கள் 
மசாந்த வட்ைத்கதத் தயார் மசய்கிைார்கள். ஆனால், அவதார புருஷர் 

உலமகங்கிலும் ஆன்ெீக ெறுெலர்ச்சிகயயும் எழுச்சிகயயும் 
மகாண்டுவருவதற்காக, மபரிய அளவில் பணி புரிய மவண்டி இருப்பதால், 

அவருகைய பணியின் மநாக்கம் ெற்றும் பரிொணம் ெிகவும் விரிவானது; 

ெக்களின் இைம், சூழ்நிகலகளுக்கு ஏற்ப பலவிதொன 'வகககள்' 

நிகைந்தகவ. ஆன்ெீக இலட்சியமும், ெனிதகுலத்தின் இலக்கும் எப்மபாதுமெ 
ஒன்ைாக இருந்தாலும், சில மநரங்களில் ஒவ்மவாரு அவதார 
காலகட்ைத்திலும் பகைப்பில் பணிபுரியும் முகை ெற்மைாரு காலகட்ைத்துைன் 
ஒத்திருப்பதில்கல. 

ஒட்டுப ாத்ை உலகிற்காக இதுவ ான்ை  ைிகறளச் பெய்யும்வ ாது, 

அவைார புருஷர் கூட - இறை உைர்றவ அறடந்து, அளவிறுைியற்ை அைிறவயும் 
ஆற்ைறலயும் பகாண்டிருந்ைாலும் - அவரது ெீடர்கள்  ற்றும் அவறரப் 
 ின் ற்று வர்களின்  லவனீங்களுக்கும், ைவைான எண்ைங்களுக்கும் அடி ைிய 
வவண்டும். இந்ைப்  லவனீங்கள்  ற்றும் ைவைான எண்ைங்கறள, 

 னிைகுலத்ைின் ஆன் ீக முன்வனற்ைத்ைிற்காக, அவரது  ைியில் உைவ 
அவற்றைப்  யன் டுத்ை வவண்டும். அைனால்ைான், என்றனப் ப ாறுத்ைவறரயில் 
இறவ அறனத்றையும் 'ெகித்து, பகஞ்ெிக் கூத்ைாடும்' பைாழிறல நான் பெய்ய 
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வவண்டி இருப் ைால் அடிக்கடி  க்கள் என்றனத் ைவைாகப் புரிந்து 
பகாள்கிைார்கள். 

அதனால்தான் நான் எனது மபௌதீக உைல் ரீதியாக, சமூக அல்லது 
ெத பழக்கவழக்கங்கள் ெற்றும் சட்ைங்களின்படி என் வாழ்க்கககய 
ஒழுங்குபடுத்தி, பல்மவறு ெக்கள் ெத்தியில் மவவ்மவறு இைங்களில் பணி 
புரிய மவண்டும். உலகத்திற்காக நான் மசய்ய மவண்டிய இத்தககய 
உலகளாவிய கைகெ இல்கலமயன்ைால், உங்களின் நூற்று ஒன்று 
பலவனீங்ககளயும், தவைான எண்ணங்ககளயும் சகித்துக்மகாள்வதற்கும், 

உங்களுக்குச் மசல்லம் மகாடுத்து, மதாள்தட்டி உற்சாகப்படுத்த மவண்டிய 
மதகவ எதுவும் இல்கல. இது சுற்ைியுள்ள ெற்ைவர்ககள எரிச்சல் 
படுத்துவது ெட்டுெல்லாெல் எனக்கும் ெிகப்மபரிய அளவில் எரிச்சகலயும் 
துன்பத்கதயும் தருகிைது. 

இக்காரைத்ைால்ைான், நான் ஓர் இந்துவிடம் ( ிரா ைர் அல்லது 
ைாழ்த்ைப் ட்டவர்) இந்துவாக நடந்துபகாள்ள வவண்டும்; ஒரு முெல் ானுடன், 

முெல் ானாக, ஒரு  ார்ெியுடன்,  ார்ெியாக, ஒரு கிைிஸ்ைவருடன், நான் ஒரு 
கிைிஸ்ைவனாக இருக்கிவைன். வவறு எந்ைக் காரைத்ைிற்காகவவா அல்லது எனது 
பொந்ை வநாக்கத்ைிற்காவவா அல்ல; ஆனால் உங்கள் அறனவறரயும்  ாயாவின் 
 ிறைப் ிலிருந்து பவளிவய பகாண்டு வருவைற்கான எனது கடற   ற்றும் 
 ைி, இைன் மூலம் நீங்கள்  ைம்  ற்றும்  ிை ைவைான எண்ைங்களுக்கு வ லாக 
உயர்ந்து இறுைியில் உண்ற ப்ப ாருறள உைரவும் உைவுகிைது; இறை, 
அைிவிலிகளான நீங்கள்  ிைப்பு - இைப்பு எனும் முடிவிலா சுழற்ெிகளில் 
பவளியளவில் வைடுகிைரீ்கள். 

விமவகானந்தர் ெிகப் மபாருத்தொக எடுத்துகரத்தபடி, 

"உண்கெயான ஆசிரியர் ஒருவர் தனது ொணவர்களின் நிகலக்கு இைங்கி 
வருகிைார்!" 

எனது வைாழர்களாகிய உங்களுக்காக, நான் என் அளவிறுைியற்ை ஆன் ீக 
நிறலயிலிருந்து இந்ைப் ப ாருள் உலகின் நிறலக்கு வரவவண்டும், அங்கு நீங்கள் 
அறனவரும் ' கிழ்ச்ெிறயத்' வைடுவைில் அைியாற  எனும் இருளில் 
ைத்ைளிக்கிைரீ்கள்; இறை, இறை நிறலறய அறடந்ை ஒருவரின் உைவியின்ைி 
உங்களால் கண்டுபகாள்ள முடியாது. 

ற சூரிலிருந்து ொர்லஸ்  ர்ட ிற்கு (1936,  ார்ச் 4 ஆம் நாள்) எழுைிய 
கடிைத்ைில் ொஞ்ெி இவை கருத்றைக் குைிப் ிட்டுள்ளார்: 

 ா ா,  ாயாவின் அறனத்து எைிர்ப்ற யும்  ீைி அல்லது உலகம் என்ன 
பொல்லும் அல்லது என்ன எழுதும் என் றைப் ப ாருட் டுத்ைா ல், அல்லது 
ைனது  க்ைர்களுக்கு புரியவில்றல என்ைாலும், ைனக்வக உரித்ைான வழிகளில் 
ஒவ்பவாரு விஷயத்றையும் பெய்து நிர்வகிக்கிைார், ஏபனன்ைால் அவர் என்ன 
பெய்கிைார் என் து அவருக்கு  ட்டுவ  பைரியும்; இது அவரது பெயல்கறள 
 ட்டுப் டுத்ைப் ட்ட  னதுடன் முடிவுகட்டும் ஒரு உலகத்ைால் கிட்டத்ைட்ட 
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ைவிர்க்கமுடியா ல் 'ைவைாகப் புரிந்து பகாண்டு, ைவைாக  ைிப் ிடப் டுகிைது' 

என்ைாலும், அது எப்வ ாதும் ைனி ஒருவரின் அல்லது குழுவின் நன்ற க்காகவவ 
இருக்கும். 

ைிருடர்களும், குறும்புக்காரர்களும் கற்கறள வெீி, மூங்கில் 
வவலிகளுக்குச் வெைம் விறளவிப் றைத் ைவிர்க்க, ஆண்களில் ஒருவர் ப ண் 
 ண்டலியின்  ங்களாவில்  ாதுகாப்புக் கடற யில் விழித்ைிருக்க 
வவண்டியிருந்ைது. ஜ ைார், விஷ்ணுவின் ைாயார் காக்கு ாய், முரளி,  ாொஜி 
ஆகிவயார் ஏப்ரல் 18 ஆம் நாள் ற சூர் வந்ைனர். இவ்வவறளயில் ப ண்டு,  ாைிரி, 

ஆைி ெீனியர், ெிது, ப பஹராவின் ைாயார் ைவ்லத் ாய், குல் ாயின்  கள் டாலி 
ஆகிவயார்  ட்டுவ  ப ஹரா ாத்ைில் வாழ்ந்து வந்ைனர். 

 ைி குை றடந்து வரும் வவறளயில், ைினமும் பவளிவய பெல்ல 
 ருத்துவர் அனு ைித்ைைால்,  ா ா ெில  ண்டலியுடன்  ைிறயக் காரில் 
அறழத்துச் பென்ைார். ஒரு ெில  ாறல வவறளகளில், புவாொவஹப், ஜால் ாய் 
ஆகிவயார் நறகச்சுறவ  ிக்க குறுநாடகங்கறள நிகழ்த்ைி  ா ாறவ 
 கிழ்வித்ைனர். 

1936, ஏப்ரல் 23 ஆம் நாள், டாக்டர் வைஷ்முக் ெ ீ த்ைில் பவளியிட்ட 'கெ 
ொஸ்ைர் அண்ட் ஹிஸ் டீச்சிங்' புத்ைகத்றைப்  ற்ைிய கருத்துறர 
வழங்கியவ ாது, விவவகானந்ைறர  ீண்டும் குைிப் ிட்டார். இது "இதயங்களுக்கு 
அெிர்தொக விளங்கும்" என்று  ா ா கூைினார்.  ா ா வ லும் கூறுறகயில், 

"கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் அவரது வாழ்க்ககயில் ஆர்வொக உள்ளனர், 

ஆனால் பண்டிதர்கள், மவதாந்தம், பகவத் கீகத இவற்ைின் ெீது ெட்டுமெ 
ஆர்வம் காட்டுகிைார்கள். கீகத, மவதாந்தம் உண்கெயில் ெிகவும் நல்லது, 

ஆனால் அகவ தகலகய (அைிகவ) ெட்டுமெ மதாடுகின்ைன, 

அமதமவகளயில் கிருஷ்ணரின் வாழ்க்கக இதயத்கதத் மதாடுகிைது. 
விமவகானந்தரின் 'கெ ொஸ்ைர்' எனும் பகைப்பு ஒரு குறுகிய மதாகுப்பாக 
இருந்தாலும் ெிகச் சிைந்த மவளியீடு. ஏன்? ஏமனன்ைால் அது 'அன்புைன்' 

எழுதப்பட்ைது. அவரது இதர பகைப்புகளும் ெிகவும் அைிவுபூர்வொனகவ." 

ப ஹர்  ா ாவின் எைிர்கால ைிட்டங்கள் குைித்தும், அவரது இந்ைிய 
ப ண்  ண்டலி  ற்றும் அவர் அறழக்க விரும் ிய ெில வ ற்கத்ைிய 
அன் ர்களுக்காக ஆெிர ங்கறள எங்கு நிறுவுவது என் து  ற்ைியும் 
 ண்டலியுடன் ('அற ச்ெரறவக் கூட்டங்கள்') ைினமும் கலந்துறரயாடல்கள் 
நறடப ற்ைன. 24 ஆம் நாள், ப ஹரா ாத்  றலயில் ஒரு வகாபுரத்துடன் 
புைியபைாரு கட்டிடத்றை அற ப் ைற்கான வயாெறன முன்ப ாழியப் ட்டது, 

ஏபனனில் ஒரு வகாபுரம் வ ல் றலயில் (கீழ் ப ஹரா ாத்றை விட) 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ைைாக இருக்கும், வ லும் கிழக்கத்ைிய ப ண்  ண்டலிக்கு 
 ிகவும் பெௌகரிய ான குடியிருப் ாகவும் அற யும். 
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அடுத்ை நாள் நாெிக் நகரில் வாழும் நவல் ைலாட்டிக்கு  ாரறடப்பு 
ஏற் ட்டைாகவும், உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருப் ைாகவும் ராம்ஜூவிட ிருந்து 

கடிைம் வந்ைது. நவறலப்  ற்ைிக் குைிப் ிடுறகயில்,  ா ா, "அவர் என்றன முழு 
 னதுடன் வநெிக்கிைார்,  ன்ெில்-இ- ீம் நாட்களில் இருந்து என்னுறடய 
அரவறைப் ில் வந்ைவர்" என்று குைிப் ிட்டார். 

 ா ா வ லும் கூறுறகயில், "நான் அறனவறரயும் வநெிக்கிவைன், 

அவைவவறளயில் நான் யாறரயும் வநெிக்கவும் இல்றல! நான் இப்வ ாது 
நவலுடன் இருக்க வவண்டும் என்று நிறனக்கிவைன், ஆனால் ற சூர் 
மும்ற யிலிருந்து பவகு பைாறலவில் உள்ளது;  யைம் பெய்வது எளிைல்ல." 

நவறலக் குைித்து இரண்டு பைாறலத்ைந்ைிகள் அனுப் ப் ட்டன, ஒன்று 
ராம்ஜூவுக்கும்  ற்பைான்று ஆைி ெீனியர் மூல ாக மும்ற யில் வாழ்ந்ை 
நவலின் குடும் த்ைினருக்கும் அனுப் ப் ட்டது (ற சூரில்  ா ாவின் முகவரிறய 
 ட்டும் அைிந்ைவர்), நவலின் ஆவராக்கியத்ைில் ஏற் டும் முன்வனற்ைம் குைித்து, 
அடுத்ை மூன்று நாட்கள் ைினமும்  ா ாவுக்குத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப்பு ாறு 
அைிவுறுத்ைினார். 

1936 ஏப்ரல் 26 ஆம் நாள்,  ா ா ற சூர் பென்ை  ிைகு முைல் முறையாக 
ஒரு  ாறலயில் நறடப் யைத்றை வ ற்பகாண்டார். 

அடுத்ை நாள், ஆண்  ண்டலி  த்ைியில், வாழ்க்றகயில் 'நல்ல'  ற்றும் 
'ைீய' பெயல்களின் நறடமுறை நிகழ்வுகள்  ற்ைி, ஒரு விவாைம் நறடப ற்ைது; 

அறைக் வகட்டு  ின்னர்  ா ா விளக்க ளித்ைார்: 
உண்கெயில் 'நல்லது, தயீது' என்று எதுவும் இல்கல. நல்லது 

அவசியம் எனும்மபாது, அமதமபால் தீயதும் அவசியம் - அதாவது மநர்ெகை, 

எதிர்ெகை மபான்ைது. மசயல் திைன், பரிணாெ வளர்ச்சி இவற்ைிற்கு 
இரண்டும் செொகத் மதகவ. எல்லா இைங்களிலும் நன்கெ ெட்டுமெ 
மெமலாங்கினால், வாழ்க்கக முடிவகைந்து அழிந்துவிடும்! நல்லது அல்லது 
தீயது இரண்டும் அதி தீவிர உச்சிக்கு எடுத்துச் மசல்வது இகை உணர்வுக்கு 
வழிவகுக்கும்; உதாரணொக, நன்கெயின் தையங்கள் முற்ைிலும் இல்லாத 
முழுகெயான தீயது, அல்லது தீயதன் எந்த தையமும் இல்லாத 
முழுகெயான நல்லது - இரண்டும் இறுதி இலக்கான இகை உணர்கவ 
அகைய செொன சாத்தியம் உள்ளகவ. 

இது அப் டியானால், இயற்றகயாகவவ எழக்கூடிய வகள்வி 
என்னபவன்ைால், "ைீயறை விட நல்லது ஏன் நல்லது?" நல்லது, ைீயது இரண்டும் 
பூஜ்ஜிய ாகும், இறை நிறலறய அறடந்ை ஒருவருக்கு, இறவ இரண்டும் 
பூஜ்ஜியத்றைத் ைவிர வவறு ஒன்றும் இல்றல. இரண்டும் இரட்றடத் ைன்ற யின் 
பொற்கள்.       

 ஆனால் மென்கெெிகு சத்குருக்களும் அவதார புருஷர்களும் தீயகத 
விை நல்லதற்கு முன்னுரிகெ அளித்து ஆதரிக்கின்ைனர். இதற்குக் காரணம், 

ஆன்ெீக ரீதியில் மசால்லப்மபானால், இறுதி இலக்கக அகைய 'நல்லது' 
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எளிதானது என்பதால்தான்; ஆனால், மபாருள் ரீதியில் மவளிப்பகையாகப் 
பார்க்கும்மபாது, அது தகலகீழாக இருக்கும்.. 

உைாரை ாக, ைீயது பவளிப் றடயாக எளிைானது - உண்ற யில் 
கடினம்! ஆனால் வாழ்க்றகயின் அடிப் றடக் பகாள்றகயான ஆன் ீக 
முன்வனற்ைம் - உண்ற யான வாழ்வு நிறல - ப ாருள் முன்வனற்ைத்ைிற்கு 
எைிராக இருப் து. இந்ைப் ப ாருள் ொர்ந்ை முன்வனற்ைம் பவளிப் றடயானைாக 
இருந்ைாலும் உண்ற யானது அல்ல. ஆகவவ,  னிைகுலத்ைிற்கு 
உண்ற யிவலவய 'நல்லது' எளிைானைாக, ெிைந்ை, ைர ான முறையில் 
வாழ்க்றகயின் இலக்றக வநாக்கி முன்வனை வழிவகுப் ைால், குருநாைர்கள் 
நல்லறைவய  ரிந்துறரத்து ஆைரிக்கிைார்கள். 

நல்லதுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, பரிந்துகரப்பதற்கு ெற்மைாரு 
காரணம் என்னமவன்ைால், தீயது, மவளிப்பகையாக எளிதானது என்ைாலும், 

ஒரு மொசொன மசயகலச் மசய்த சிந்தகன, ெனதில் எப்மபாதுமெ ஒரு 
வககயான 'களங்கத்கத' உருவாக்கும், இது மசயகலச் மசய்தபின் தவிர்க்க 
முடியாத ஒன்ைாக இருக்கிைது. உதாரணொக, சட்ைத்திற்குப் புைம்பான 
பாலியல் அல்லது மகாகல. 

அவைெ யம், நல்லது கடினம் என்ைாலும், இது  னைிற்கு களங்கம் 
விறளவிக்கும் வறகயில் அப் டி எதுவும் இல்றல;  ாைாக, அறைச் ெிந்ைிப் ைில் 
 ட்டு ல்ல, ஒரு நல்ல பெயறலச் பெய்வைிலும் ஒருவிை ான  கிழ்ச்ெியின் 
நிறலயான உைர்வு இருக்கிைது; இருப் ினும் ைீயறை விட நல்லறைச் பெய்வது 
எப்வ ாதுவ   ிகவும் கடினம். 

இறைத் ைவிர, ைீயறைப்  ின் ற்ைித் ைீவிர ாகக் கறடப் ிடிப் து, கறடெி 
வறர பவற்ைிறயத் ைராது. ஒரு  னிைனின் உடல் எவ்வளவுைான் துைிச்ெல், 

அலட்ெியம், ஆவராக்கியம்  ற்றும் வலுவானைாக இருந்ைாலும், ைீற கள் 
வழியாக அறடயப்ப ற்ை  கிழ்ச்ெி நீடிக்க முடியாது - அைாவது கா ம் அல்லது 
ைீவிர ாக  து அருந்துவது வ ான்ைறவ. எனவவ, ைீயறை, உச்ெக்கட்ட நிறலக்கு 
எடுத்துச் பெல்வது, உடல் ரீைியாக நறடமுறையில் ொத்ைிய ில்றல. 

1936, வ  2 ஆம் நாள்  ா ா, குஸ்ைாஜி, ொஞ்ெி இருவருடன் 
ற சூரிலிருந்து ரயிலில் புைப் ட்டு புனிை 'பாபா புதான்' ென்னைிக்குச் பென்ைார். 
அவர்கள் ெற யல்  ாத்ைிரங்கள்,அடுப்பு,  டுக்றக, விளக்குகள், ஆறட வ ான்ை 
 ைிமூன்று ப ரிய மூட்றட முடிச்சுகறள எடுத்துச் பென்று, சிக்ெகளூர் அரசு 
 ங்களாவில் ைங்கினர். 

ற சூரிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ண்பைண்பைய் நிரப் ப் ட்ட 
விளக்கு  ற்றும் அடுப்ற  றவக்க வவண்டாம் என்று  ா ா ொஞ்ெிக்கு 
அைிவுறுத்ைியிருந்ைார்; ஆனால் அவெரத்ைில் ொஞ்ெி, அவற்றை காலி பெய்ய 
 ைந்துவிட்டார். ெிக் களூர் பெல்லும் வழியில்  ண்பைண்பைய் ப த்றை  ீது 
கெிந்ைறை, ொஞ்ெி கண்டு ிடித்ைவ ாது, அவர்  யந்து,  டுக்றகறய பவயிலில் 
உலரறவத்ைார். 
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 ா ா, ொஞ்ெியின் கவனக்குறைவால்  ன உறளச்ெலுக்கு ஆளாகி, "நான் 
விரும்புவறைக் கவனத்ைில் பகாள்ளுங்கள். உங்கள் ெிைிய ைவறு எனக்குப் 
ப ரும் ெிர த்றை ஏற் டுத்ைியுள்ளது!" என்று கண்டித்ைார். 

அவர்கள்  றுநாள் காறல, ெிக் களூரிலிருந்து புைான்  றலக்குப் 
புைப் ட்டனர். ொறல  ிகவும் கடின ானைாக இருந்ைது,  அடர்த்ைியான காடு, 

பெங்குத்ைான ஏற்ைம் ைிகிலூட்டும் விை ாகக் காைப் ட்டது. அவர்கள்  ிகுந்ை 
ெிர த்துடன், 150 வ ர் வாழும் புைான் கிரா த்ைிற்கு வந்ைனர்.  றலயில் குடிநீர் 
வெைி இல்லாைைால் கீவழ இருந்து பகாள்கலன்கறள நிரப் ி எடுத்துச் பென்ைனர். 

வ ருந்ைில்  யைம் பெய்யும் வ ாது, ஒரு வயைான முஸ்லீம் ப ரியவர் 
 ா ாறவ முறைத்துப்  ார்த்துக்பகாண்டிருந்ைார்.  ா ாவின் வைாற்ைத்ைால் 
பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்ட அவர்,  ா ாவுடன்  றல உச்ெியில் அற ந்ை அரசு 
 ங்களாவுக்கு வர விரும்புவைாகக் கூைினார்;  ா ா எந்ை எைிர்ப்பும் 
பைரிவிக்கவில்றல.  

 றல உச்ெியில் ைங்கியிருந்ை  ங்களாவில் ைண்ைரீ் வெைி 
இல்லாைைால், கீவழயிருந்து நீர் எடுத்துவர,  ைியாறள நிய ிக்க 
வவண்டியைாயிற்று. இைற்கிறடயில்  ா ாவவ அவருறடய றககளால் ெப் ாத்ைி, 
உருறளக்கிழங்கு ையார் பெய்ைார். உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ா ஒரு  ைி வநரம் 
 ங்களாவில் ஏகாந்ைவாெம் இருக்கப்வ ாவைாகவும்,  ங்களாறவ வநாக்கி யாரும் 
வரா ல் வடீ்டு வாயிறலக் கண்காைிக்கு ாறும் ொஞ்ெியிடம் கூைினார். 

ஆனால்  ா ா அவரது  ைியில் மும்முர ாக இருந்ை வவறளயில், 
வவறலக்காரன் நீவராடு  ங்களாறவ வநாக்கி வந்ைது,  ா ாவுக்குத் பைாந்ைரவாக 
இருக்கும் என்ை எண்ைத்ைில் ொஞ்ெி றெறகயால் இங்வக வராவை என்று கூைி 
அருகில் பென்று வரா ல் ைடுத்ைார். ைண்ைரீ் நிரப் ப் ட்ட பகாள்கலறன ொஞ்ெி 
எடுத்துச் பென்ை அவை வவறளயில்,  ா ா றககறளத் ைட்டி அறழத்ை ெத்ைம் 
வகட்டது. ொஞ்ெி ஏைிவந்ை கறளப் ில் மூச்சு வாங்க முடியா ல் 
ைிைைிப்வ ானார்.  ா ாறவ அணுகியதும், அைிருப்ைிறய பவளிப் டுத்ைி, "நான் 
எவ்வளவு வநர ாகக் றகத்ைட்டிவனன், நீங்கள் இப்வ ாதுைான் வருகிைரீ்களா?" 

என்ைார். 
ொஞ்ெி விளக்க முயற்ெித்து மூச்சுத்ைிைைலால் ைிக்குமுக்காடி " ா ...  ா" 

என்று பொல்ல முடியா ல் ைவித்ைார். "அது என்ன?" என்று வகட்டு  ா ா 
ெிரித்ைார். ஆனால் ொஞ்ெியால் இன்னும் வ ெ முடியவில்றல. இறுைியாக, 

ெிர ப் ட்டு மூச்றெ வாங்கி,  ின்னர் என்ன நடந்ைது என் றை விளக்கினார். 

அடுத்ை நாள், வ  4, ப ஹர்  ா ா, ொஞ்ெி, குஸ்ைாஜி மூவரும் 'பாபா 
புதான்'  றலயிலிருந்து இைங்கி ெிக் களூர் வழியாக மபலூர், ஹாஸன் என்ை 
இடங்களில் கடுற யான ஏகாந்ைவாெம் வ ற்பகாண்டு  ின்னர் வ  7 ஆம் நாள் 
ற சூர் ைிரும் ி வந்ைனர். 

இந்ைப்  யைத்றைத் பைாடர்ந்து, ற சூர் ைிரும் ிய ெில நாட்களுக்குப் 
 ிைகு, ப ஹர்  ா ா அவரது ஆெிர  ைறலற யகத்றை நகர்த்ை விரும்புவைாக 
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முடிவு பெய்ைார். ற சூரில் ஆெிர ம் அற ப் து குைித்து ஆண்  ண்டலியுடன் 
கலந்துறரயாடியவ ாது,  ா ா இப்வ ாது ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து 30 ற ல் 
பைாறலவில் உள்ள கிரா ப்புை, வனப் குைியான ராஹுரிக்குச் பெல்ல 
விரும்புவைாகச் சுட்டிக்காட்டினார்: "ராஹுரி ப ஹரா ாத்  ற்றும் நாெிக் 
நகருக்கு இறடவய இருப் ைால், நான் அங்கிருந்து எந்ை இடத்ைிற்கும் வெைியாகச் 
பெல்ல முடியும். ப ண்கள் ப ஹரா ாத்ைில் ெில ஆண்  ண்டலியுடனும் இைர 
 ண்டலி அறனவரும் ராஹுரியிலும் இருக்கலாம். எனக்காக ஒரு ெிைிய 
குடிறெ ராஹுரியில் கட்டப் ட வவண்டும்" என்று கூைினார். 

ராஹுரியில் குடிறெகள் அற க்கும்  ைிறய  ா ா காவள ா ாவுக்கு 
வழங்கினார்; வ லும், இந்ை வநாக்கத்ைிற்காக ஒரு நிலத்றைப் ப ை டாக்வகக்கு 
அைிவுறுத்ைினார். ப ண்கள்  ற்றும்  ண்டலியின்  ரா ரிப் ிற்காக 

அைக்கட்டறள ஒன்றை உருவாக்க வவண்டும் எனவும்  ா ா முன்ப ாழிந்ைார். 
1936, வ  13 ஆம் நாள்,  ா ா ற சூரிலிருந்து நாெிக் நகருக்கு, 

காவள ா ாவுடன் ரயிலில் புைப் ட்டார். ருஸ்ைம் அவர்கறளப் பூனாவில் 
ெந்ைித்து,  ா ாவுடன் மும்ற க்குச் பென்ைார். 17 ஆம் வைைி, ஆைி ெீனியர் 
 ா ாறவ நாெிக்  ற்றும் ராஹுரிக்கு அறழத்துச் பென்ைார். ஆெிர த்ைிற்காக ஒரு 
ைனிற ப் டுத்ைப் ட்ட  குைி வைர்ந்பைடுக்கப் ட்டது, வ லும் இந்ை நிலம் 
லக்ஷ் ிநாராயண் என்ை  ார்வாரியிட ிருந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு, குத்ைறகக்கு 
எடுக்கப் ட்டது. நில உரிற யாளருக்கு முழுத் பைாறகயும் வழங்கி,  ா ா, 

காவள ா ாவுக்கு அங்கு முடிக்க வவண்டிய  ைிகள் குைித்து அைிவுறுத்ைினார். 
ப ஹரா ாத்ைில், ெில நாட்கள்  ண்டலியுடன் இருந்ை  ின்னர்,  ா ா வ  

22 ஆம் நாள் ப ங்களூருக்குச் பென்று ொஞ்ெிறயச் ெந்ைித்ைார். ஸ்ப ன்ெர் 
வஹாட்டலில் அவர்கள் வைநீர் அருந்தும் வவறளயில், ற சூர்  ாநில 
அரொங்கத்ைில்  ைிபுரிந்ை துவாரகைாஸ் என்ை ெ ைர்,  ா ாறவ அறடயாளம் 
கண்டுபகாண்டு, கூப் ிய கரங்களுடன்  ா ா முன் நின்ைார். 

அவர்கள் அவை நாளில் ரயிலில் ற சூர் ைிரும் ினர்.  ா ா மூன்ைாம் 
வகுப் ில்  யைம் பெய்ய விரும் ினார், ஆனால் ொஞ்ெி,  ா ாறவ யாவரனும் 
அறடயாளம் கண்டு பகாள்ளும் வாய்ப்பு குறைவாக இருக்கும் என்ை 
வநாக்கத்ைில் இரண்டாம் வகுப் ில்  யைம் பெய்யக் வகட்டுக்பகாண்டார். 

அண்ற யில் ஏற் ட்ட கடின ான சூழ்நிறலகறளக் கருத்ைில் பகாண்டு, 

 ா ாவின்  னநிறலறய எளிைாக்கும் வநாக்கத்ைில் ஜால் ாய், ொஞ்ெி இருவரும் 
வ  24 ஆம் நாள்,  ிற் கலில் ைிறரப் டத்ைிற்குச் பெல்ல  ா ாறவ வற்புறுத்ைினர். 
 ா ா, ையக்கம் பைரிவித்ைாலும், இறுைியில் உடன் பெல்ல ெம் ைித்ைார். 

இருப் ினும், "கெசூர் ொயா" அைன்  ைியில் ைீவிர ாக இருந்ைது. 
நகரில்  ின்ொரம் இல்றல. ைிறரப் டம் நான்கு  ைிக்குத் பைாடங்க இருந்ைது, 

5:30  ைி வறர காத்ைிருந்ை  ின்னர்,  ா ா ஆெிர த்ைிற்குத் ைிரும்  முடிவு 
பெய்ைார். அவர்கள் பவளிவயைிய ெில நி ிடங்களிவலவய  ின்ொரம் 
வழங்கப் ட்டைாகத் ைகவல் வந்ைது. 
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ப ஹர்  ா ாவின் உடல்நிறல இன்னும் ெீரான ாடில்றல. 
நிறலற றய வ லும் வ ாெ ாக்கும் விைத்ைில், காரில் ைிரும் ி வரும் 
வவறளயில், துக்காராம் ஒரு வறளறவத் ைவைாகக் கருைி ஓட்டுறகயில், கார் 
இரண்டு ப ரிய  ள்ளங்களில் விழுந்து எழும் ியது. இது  ா ாவின் உடறலக் 
கடுற யாகத் ைாக்கியது. அவர்கள் ைிரும் ி வந்ைதும்  ல ெிைப்பு 
றவத்ைியங்கறளச் பெய்ய வவண்டியிருந்ைது. 

நான்கு  ாைங்கள் ற சூரில் ைங்கியிருந்ை  ின்னர்  ா ா ஆெிர த்றைக் 
கறலத்ைார். வ  30 ஆம் நாள் காறலயில் ஆண், ப ண்  ண்டலியுடன் ரயிலில் 
புைப் ட்ட அவர்கள் பூனா வழியாக ப ஹரா ாத் வந்து வெர்ந்ைனர். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், டாக்டர் கனி ைனது குடும் த்துடன் 
வலானவாலாவில் வாழ்ந்து வந்ைார். அவர் ஒரு வநர்ற யற்ை பெல்வந்ைரின் ெைி 
வறலயில் ெிக்கித் ைவித்ைார். டாக்டர் கனியின் ெில பொத்துக்கறள வ ாெடி 
பெய்து பகாள்றளயடித்ை ஒரு கைவன்  றனவியர் இருவரும் ஒவர நாளில் 

பகாறலச் பெய்யப் ட்டனர். டாக்டர் கனி இந்ைக் பகாறலறயச் பெய்ைைாக அவர் 
 ீது ப ாய்க்குற்ைம் ொட்டப் ட்டது. இறுைியில்  னச்வொர்வறடந்ை அவர் 
ைற்பகாறலச் பெய்ய முடிவு பெய்ைார். 

1936, ஜூன் 3 ஆம் நாள் இரவு, டாக்டர் கனி அைிக அளவில்  து 
அருந்ைிவிட்டு, வால்வன் ஏரியில் மூழ்கச் பென்ைார். ஆனால் அவர் ஏரிறயச் 
பென்ைறடந்ைதும்,  யக்க ாகி அ ர்ந்து,  ின்னர் ைனது வாழ்க்றகறயப்  ற்ைிச் 
ெிந்ைிக்கத் பைாடங்கினார். ைனது அவலநிறலறயக் கண்டு பவறுப் றடந்ை அவர், 

ஹஸ்ரத்  ா ாஜான், உ ாெனி  ஹாராஜ், ப ஹர்  ா ா ஆகிய மூன்று 
குருநாைர்கறளயும் ெ ிக்கத் பைாடங்கினார், "நான் எல்லா  க்கங்களிலும் 
ெிர ங்களால் சூழப் ட்டிருக்கிவைன், யாருவ  உைவ முன்வராைவ ாது இந்ை 
ப ஹர்  ா ாவால் எனக்கு என்ன  யன்?" 

"அவருக்கு என்ன வறகயான ெக்ைி, என்ன 'அனு வம்' இருக்கிைது? அவர் 
அறனத்றையும் அைிந்ைிருக்க வவண்டும், ஆனால் அவறரப்  ின் ற்றுவது 
 யனற்ைது!" டாக்டர் கனி ைற்பகாறலச் பெய்து பகாள்ளத் ைீர் ானித்து, அவரது 
ஆைங்கத்றைக் பகாட்டித் ைீர்த்ைதும், குளிர்ந்ை பைன்ைல் காற்று அவறரத் 
ைாலாட்டித் தூங்கச் பெய்ைது. 

இைற்கிறடயில், அன்ைிரவு,  ா ா அற ைியற்ைவராக இருந்ைார். ைிடீபரன 
 றுநாள் அைிகாறலயில் ஆைி ெீனியர், டாக்டர் நீலு இருவருடன் 

ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து காரில் புைப் ட்டார். முைலில் ைறலகாவ் ிற்குச் பென்று, 

 ா ா, அ ினா, அப்துல்லா ஜாஃ ர் ஆகிவயாறரச் ெந்ைித்து  ின்னர் வநரடியாக 
வலானவாலாவுக்குச் பென்ைனர். அவர்கள் டாக்டர் கனியின் வடீ்றடச் 
பென்ைறடந்ைவ ாது, அவர் அங்கு இல்லாைைால், அவறரத் வைடி ஏரிக்கு வந்ைனர்; 

டாக்டர் கனி நைிக்கறரயில் தூங்குவறைக் கண்டனர்.  ா ா அவறர எழுப் ியதும், 

டாக்டர் கனி  ா ாறவப்  ார்த்து, ஆச்ெரிய றடந்ைார்! அவரால் எதுவும் வ ெ 
முடியவில்றல, கண்களில் நீர் வழிய அழுது புலம் ினார். 
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"என்ன விஷயம்?"  ா ா அவரிடம் வகட்டார். 
ைிறகத்துப்வ ான டாக்டர் கனி, " ா ா, நான் உங்கறள எவ்வளவு 

ைாறு ாைாகத் ைிட்டிவனன் பைரியு ா? இருந்தும் நீங்கள் என்றன எவ்வளவு 
வநெிக்கிைரீ்கள்!" 

"உங்களின் அவதூைான வார்த்கதகள் என்கன இங்கு அகழத்து 
வந்தது" என்று  ா ா றெறகயால் பைரிவித்ைார். "இது எனக்கு அெிர்தத்கத 
விை இனிகெயானது! நயவஞ்சகர்களின் பாராட்கையும், புகழாரங்ககளயும் 

ஒப்பிடும்மபாது, என் அன்பர்களின் சாபங்கள் ெிகவும் இனிகெயானகவ!" 
டாக்டர் கனி அழுதுபகாண்வட  ா ாறவத் ைழுவினார். 

 ா ா  ின்னர் டாக்டர் கனிறயயும் மும்ற க்கு உடன் அறழத்துச் 
பென்று, ஒரு நாள் ைாைாொஞ்ெி இல்லத்ைில் ைங்கியிருந்ைார். அங்கு ெவக் 
பகாத்வால், அவரது ெவகாைரர், ப ரிய வகார்பஷத், காக் ொவஹப் ஆகிவயார் 
 ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைனர். டாக்டர் கனிறய ைனைருகில் பநருக்க ாக றவத்து, 

 ா ா நகறரச் சுற்ைி வந்ைார், இப் டி அவரது  னைில் இருந்ை  யனற்ை 
எண்ைங்கறள அகற்ைினார்.  ா ா  றுநாள்  ிற் கல் நாெிக் புைப் ட்டு, இரண்டு 
நாட்களுக்குப்  ிைகு ப ஹரா ாத் ைிரும் ினார். டாக்டர் கனியும் உடன் பென்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ைனது ெவகாைரி  ைிறய மும்ற க்கு அனுப் ி றவத்ைார்; 

ப வ ா அப்வ ாது ப ஹராம் குடும் த்துடன் மும்ற யில் வாழ்ந்து வந்ைார். 
 ைியின் காது குை றடயும் வறர, ெவகாைரர் ஜால் உைவியாக இருந்ைார். 

ப வ ா ைங்கியிருந்ை வாடறகக் குடியிருப்பு ' ானு வ ன்ஷன்' என்று 
அறழக்கப் ட்டது. கடந்ை ஆறு  ாைங்களாக அங்வக வாழ்ந்து வந்ைனர்.  ன்ெில்-
எ- ீமுக்கு எைிவர மும்ற  ைாைரில் இந்ை வடீு அற ந்துள்ளது. ப ரும் ாலும் 
 ார்ெி அல்லது ஈரானியர்கள் வாழ்ந்து வந்ைனர். ஷிரீன் ாய் ப ஹர்  ா ாவின் 
ைாயார் என் றை அைிந்ை அவர்கள்,  ா ாறவக் கடுற யாக எைிர்த்ைைால், 

ஷிரீன் ாய்  ிகுந்ை துன் த்ைிற்கு ஆளானார். 
இந்ைக் காலகட்டத்ைில், ைவ்லத் ாயின் ெவகாைரர் கர்னல் ஈரானி, 

 ா ாறவப்  ற்ைிக் குஜராத்ைி பெய்ைித்ைாள்களில் பைாடர்ந்து அவதூைான 
கட்டுறரகறள பவளியிட்டார்; மும்ற யின் ஈரானி,  ார்ெி ெமூகத்றை, ைனது 
ஆைார ற்ை குற்ைச்ொட்டுகளால் ைவைாக வழிநடத்ைினார். ஆனால் அவை 
வவறளயில் மும்ற யில் வாழ்ந்து வந்ை அவை இனத்றைச் ொர்ந்ை ைாைாொஞ்ெி, 
கத்ரக், பகாத்வால், வைொய், ப ர்ெண்ட்,  ாரியா  ற்றும்  ிளடீர் குடும் ங்கள் 
 ா ாவுக்கு பநருக்க ான ஆைரவாளர்கள். எந்ைபவாரு  ிரச்ொரத்றையும் 
கண்டுபகாள்ளா ல், இந்ைக் குடும் ங்கள் ைங்கள் பொந்ை ெமூக  க்களின் 
அவ ைிப்பு, வகலி, கிண்டல்கறளப் ப ாறுத்துக்பகாண்டன; ப ஹர்  ா ா  ீைான 
அவர்களின்  ாறை வ ான்ை நம் ிக்றக, இத்ைறகய எைிர்ப்புகளால் ப ரும் 
வொைறனக்குள்ளாக்கப் ட்டது. 

இந்ை விவராை வ ாக்கிற்கு ஷிரீன் ாய் முக்கிய இலக்காக இருந்ைைால் 
 ிகவும்  ைற்ை றடந்ைார்.  ானு வ ன்ஷனில் வாழ்ந்து வந்ைவர்களில் 
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ப ரும் ாலாவனார் உரிற யாளறர அணுகி, ஷிரீன் ாறய பவளிவயற்ைத் 
ைவைினால் கட்டிடத்றை காலி பெய்வைாக  ிரட்டி,  னுவில் றகபயழுத்ைிட்டனர். 

வடீ்டு உரிற யாளர் இந்ை அச்சுறுத்ைலால் ப வ ாறவ அணுகி, 
அவர்கள் பவளிவயறுவது ெிைந்ைது என்று கூைினார். "ஏன்? நான் வழக்க ாக 
வாடறகறயச் பெலுத்துகிவைன். நான் யாறரயும் துன்புறுத்துவைில்றல, 

காயப் டுத்ைவில்றல. நான் ஏன் பவளிவயை வவண்டும்?" ப வ ா வாைாடினார். 
குத்ைறகைாரர்கள் ப வ ாறவ பவளிவயற்றுவைற்கான ைங்கள்  ிரச்ொரத்றைத் 
பைாடர்ந்ைாலும், ப வ ா அச்ெ ின்ைி அங்கிருந்து நகரக்கூடாது என்ைத் 
ைீர் ானத்ைில் இருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவின் வநரடி  ார்றவயின் கீழ் இருந்ை இந்ைச் ெ ாச்ொரம், 

அற்புை ான முறையில் ஒரு ைீர்வுக்கு வந்ைது. ப வ ாறவ  ிகவும் 
துன்புறுத்ைிய முக்கிய ான ந ர் இட ாற்ைம் பெய்யப் ட்டு  ின்னர் 
மும்ற யிலிருந்து பவளிவயைினார்.  ற்பைாரு குடும் த்ைில் ைிடீர்  ரைம் ஒன்று 
நிகழவவ, அவர்களும் பவளிவயை வவண்டிய சூழ்நிறல.  ற்றுப ாருவர் அவரது 
வவறலறய இழந்ைார். ப வ ாவுக்கு வவண்டுப ன்வை ெிக்கறல ஏற் டுத்ைிய 
அறனவரும் ஏவைா ஒரு காரைத்ைிற்காக ஒவர  ாைத்ைில் அங்கிருந்து 
பவளிவயைினர்; இது அவைார புருஷரின்  ிரிய ான ைாயாறர நிம் ைியாக வாழ 
வழிவகுத்ைது. 

ப வ ா ஒரு றைரியமும், துைிச்ெலும்  றடத்ைப் ப ண் ைி. 
அவருறடய  னவலிற  காரை ாக, அறனத்றையும் ைனியாக எைிர்பகாண்டார். 
அவை நிறலற  பூனாவிலும் உருவானது; ப வ ாவின் உண்ற யான வலிற  
அவருறடய  ிரிய ான புைல்வனின் பைய்வகீத்ைன்ற யின்  ீைான 
நம் ிக்றகயாகும், வ லும்  ா ாவின் கறடக்கண்  ார்றவ அவர்  ீது இருந்ைது, 

இது எந்ைவிை ான விவராைத்றையும் எைிர்பகாள்ள வ ருைவியாக அற ந்ைது. 

ப ஹரா ாத் ைிரும் ி வந்ை  ின்னர்,  ா ா, ராஹுரிக்கும் நாெிக் 

நகருக்கும் இறடவய அடிக்கடி  யைம் பெய்யத் பைாடங்கினார். ைங்றக 
 ைிறயப்  ார்க்க அவ்வப்வ ாது மும்ற ச் பென்ைார், அது அவருறடய 
அன் ர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்ற  அளித்ைது.  ா ா பநௌவராஜியின் இல்லத்ைில் 
ைங்கியிருந்ைார்,  க்ைர்களும் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைனர். 

ைாைாொஞ்ெி குடும் ம்  ா ாவுடன் பநருக்க ாக வளர்ந்து வந்ைாலும், 

அவரது வருறகயின் வ ாது ஒரு விஷயம் குடும் த்ைின் குழந்றைகறளத் 
பைாந்ைரவு பெய்ைது. முைலில்  ா ாவுக்கு உைவு  ரி ாைிய  ின்னவர  ச்ொ ாய் 
குழந்றைகளுக்கு உைவளிப் து வழக்க ாகிவிட்டது.  ா ாவின் வருறக 
ைங்களுக்குச் ெிக்கறல ஏற் டுத்ைியைாக குழந்றைகள் புகார் கூைினர், முக்கிய ாக 
அவர்கள்  ெியுடன் இருந்ைைால், ெரியான வவறளயில் உைவு கிறடக்கவில்றல. 
ைங்கள் வடீ்டிற்கு வர வவண்டாம் என்று  ா ாவிடம் பொல்லப்வ ாவைாக, 

 ச்ொ ாய்  ிரட்டினார். ஆனால்  ின்னர் குழந்றைகள் அறை  ட்டும் பெய்ய 
வவண்டாம் என்று பகஞ்ெினர், ஏபனன்ைால்  ா ா வரும்வ ாது அவருடன் 
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விறளயாடுவைில்  ிக்க ஆர்வ ாக இருந்ைனர். ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா இவ்வளவு 
அன் ாகவும், வவடிக்றகயாகவும் இருப் ைால், அவர் நிரந்ைர ாக அங்குத் 
ைங்கினால் நல்லது என்று குழந்றைகள் முன்ப ாழிந்ைனர். 

ெில ெந்ைர்ப் ங்களில்,  ா ா ைாைாொஞ்ெியின் வடீ்டிற்கு எைிர் ாராை 
விை ாக முன்னைிவிப் ின்ைி வருவது உண்டு. ஆனால்  ச்ொ ாய்,  ா ா,  ண்டலி 
அறனவருக்கும் அன் ாக இட ளித்து, வெறவச் பெய்து வந்ைார். ஒரு 
குைிப் ிடத்ைக்க ப ண் ைி,  ச்ொ ாய் எல்லா வநரங்களிலும்  ா ாறவ 
 கிழ்விப் றைவய அவரது வநாக்க ாகக் பகாண்டார். 

ப ஹரா ாத்ைில், 1936 ஜூன்  ாைத்ைில், உைவு, தூக்கம் அறனத்தும் 
ொைாரை ாக இருந்ைாலும்,  ா ா ைறலச்சுற்ைலால் அவ்வப்வ ாது  யக்க ாக 
உைர்ந்ைார். ஜூன் 14 ஆம் நாள் காவடக்கர்,  ாவனக் ரஞ்ெி, ெவராஷ், டாக்வக 
ஆகிவயார்  ா ாறவச் ெந்ைித்ைனர்.  ின்னர்,  ா ா, டாக்டர் நீலு, ஆைி ெீனியருடன் 
ெவராஷ் டாக்கீெில் ஒரு ைிறரப் டத்றைப்  ார்க்கச் பென்ைார். 

ஜூன் 22  ிற் கலில், ருஸ்ைம், ப ண்டு, விஷ்ணு ஆகிவயாருடன்  ா ா 
நாெிக் பென்ைார். மும்ற யிலிருந்து அறழக்கப் ட்ட ொஞ்ெியும் உடன் இருந்ைார். 
 ா ா, நவல், ைீனா ைலாட்டிறயப்  ார்க்கச் பென்று, ைனது கைவரின் உடல்நிறல 
குைித்ை ைீனாவின் கவறலறய அகற்ைினார். 

டாக்டர் வைஷ்முக் நாக்பூரிலிருந்து அவரது  றனவி இந்து ைி  ற்றும் 
முைல் ப ண் குழந்றை ெஞ்ெீவனியுடன் வந்ைிருந்ைார். ஜூன் 23 ஆம் நாள் 
ருஸ்ைத்ைின் இல்லத்ைில்  ா ாறவச் ெந்ைித்து, அந்ை நாறள இனிற யாகக் 
கழித்ைார். ஒரு வருடத்ைிற்குப்  ிைகு  ா ாறவப்  ார்த்ை வைஷ்முக்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

 ா ா அவருக்குக் கூைிய அைிவுறர: "உலகில் இருங்கள், ஆனால் 
பட்டும் பைாெலும் இருங்கள். 

"உங்கள் ெகனவி படித்தவர், மசௌந்தரியம் ெிக்கவர்; உங்கள் 
குழந்கதயும் அப்படித்தான். அத்தககய ெகனவிகயயும் குழந்கதகயயும் 
மபறுவது உங்களுக்கு அதிர்ஷ்ைம். நீங்கள் இருவரும் மசர்ந்து எனது 
பணிகயச் மசய்ய முடியும், நீங்கள் அகதச் மசய்தால், இந்த உலகத்கதச் 
சார்ந்தவர்களாக இருக்க ொட்டீர்கள்." 

ஜூன் 24 அன்று  ா ா, ொஞ்ெி, ப ண்டு, ராம்ஜூ ஆகிவயாருடன் 
மும்ற க்குச் பென்று, ப வ ா, ைங்றக  ைி  ற்றும் ெிறுநீரகச் ெிகிச்றெக்காக 
முல்வகாக்கரின் நர்ெிங் வஹா ில் அனு ைிக்கப் ட்ட குல் ாறயயும் 
ெந்ைித்ைார்.     

25 ஆம் வைைி,  ா ா விக்வடாரியாவில் ொஞ்ெியின் குடும்  வடீ்டிற்குச் 
பென்ைார்.  ா ா அங்கு இருந்ைவ ாது, எைிர் ாராை விை ாக,  ிளடீர் அங்கு வந்ைார், 

ஆனால்  ா ா அவறரப்  ார்க்கவில்றல; அன்று இரவு பகாத்வாலின் புைிய 
இல்லத்ைிற்குச் பென்ைார். 
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ஜூன் 26 ஆம் நாள்  ா ா, ப ண்டுவுடன் நாெிக் ைிரும் ினார். ஆைி 
ெீனியர், குல் ாய், டாக்டர் நீலு இருவறரயும் அஹ துநகருக்குக் காரில் 
அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ா அடுத்ை நாள் ராஹுரிக்குச் பென்று ஜூன் 29 அன்று 
ப ஹரா ாத் வந்ைார். 

ெத்குரு உ ாெனி  ஹாராறஜப்  ற்ைிய கட்டுறர ஒன்று  ராட்டி 
பெய்ைித்ைாளில் பவளிவந்ைது; அவர் ெக்வகாரிறய விட்டு பவளிவயைி ஒரு 
காட்டில் ஓய்வு ப ை விரும்புவைாகக் குைிப் ிடப் ட்டிருந்ைது. இறைக் 
வகள்விப் ட்டு, 1936, ஜூறல 2 ஆம் நாள்  ா ா, ஆைி ெீனியறர ெக்வகாரிக்கு 
அனுப் ி றவத்ைார்: "நான் கடந்ை ஒரு வருட ாக வநரடி வ ட்டிகறள 
வழங்கவில்றல. இரண்டு  ாைங்களுக்கு முன்பு, ராஹுரியில் ைங்கியிருப் ைன் 
மூலம்  ண்டலியிட ிருந்து ஒதுங்கி இருக்க முடிவு பெய்வைன்.  ண்டலி 
ப ஹரா ாத்ைிலும், ப ண்கள் வ ல் றலயிலும், வ ற்கத்ைியர்கள் நாெிக் 
நகரிலும் வாழத் ைிட்ட ிட்வடன். நான் ஏற்கனவவ, ஏைக்குறைய, ைனிற யில் 
ஓய்வு ப ை முடிவு பெய்துள்ளைால், நீங்களும் ( ஹாராஜும்) இந்ை வயைில் ஏன் 
காட்டுக்குச் பெல்ல வவண்டும்? அைற்குப்  ைிலாக நீங்கள் இங்கு வந்து என்னுடன் 
ராஹுரியில் ைங்க வவண்டும்."  ஹாராஜூம் அவருறடய நிறலப் ாட்றட 
பைளிவுைக் கூைா ல்  ைிலளித்ைார். 

ஜூறல 7 ஆம் நாள், ொஞ்ெி, ஃ ிரீனி ாெியுடன் ப ஹரா ாத் 
வந்ைறடந்ைார். ெம் ா என்ை பவண்ைிை கழுறை ஒன்று ப ஹரா ாத்ைிற்குக் 
பகாண்டு வரப் ட்டது;  ா ா அைன்  ீது முைல் முறையாக அ ர்ந்ைார். இது 
 ண்டலிக்கு ஒரு வவடிக்றகயான,  கிழ்ச்ெி  ிக்கச் ெந்ைர்ப்  ாக அற ந்ைது. 

குஸ்ைாஜி இம் ாைிரியான ெவாரிறயப் ப ரிதும் விருப் ினார்.  ா ா 
ஒருமுறை அவறரக் கழுறை ீது ெவாரி பெய்ய அனு ைித்ைார். 

கழுறை, முன்வனாக்கி நகர்ந்து பெல்வைற்குப்  ைிலாக,  ின்வனாக்கிச் 
பென்று, குஸ்ைாஜிறய முதுகில் ஏைவிடா ல் ைடுத்ைது! அவர் அறைச் சுற்ைி 
வந்து எவ்வளவவா முயன்றும், கழுறை  ிடிவாை ாகப்  ின்வனாக்கிச் பென்று, 

 ின்னர் குஸ்ைாஜிறயத் தூக்கி எைிந்ைது. ெிரித்துக்பகாண்வட,  ற்ை ஆண்கள் 
அறனவரும் அவருக்கு உைவ ஓடினார்கள். 

 ைி ைனது உடல் நிறல முற்ைிலும் குை ானதும் ப ண் 
 ண்டலியுடன் வ ல் ப ஹரா ாத் வந்து ைங்கினார். ஜூறல  ாைத்ைில் ஒரு 
நாள்,  ைி, நாஜா இருவரும்  ா ா, ப ஹரா  ற்றும் இைர ப ண்  ண்டலிறய 
கழுறையுடன் புறகப் டம் எடுத்ைனர்.  

1936, ஜூறல 10 ஆம் நாள், ஆைி ெீனியர்,  ா ாறவ 
ப ஹரா ாத்ைிலிருந்து ராஹுரிக்கு காரில் அறழத்துச் பென்று, அங்கு நடந்து 
வரும்  ைியின் முன்வனற்ைத்றைப்  ார்றவயிட்டு,  ின்னர் நாெிக் நகருக்கு 
பென்ைனர்.  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலின் டி ராஹுரியில் ஆெிர த்றை எழுப்பும் 
 ைிறய, காவள ா ா விறரவாக வ ற்பகாண்டார். 
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 ா ா, ைீனா, நவல் ைலாட்டி இல்லத்ைிற்கு விஜயம் பெய்து, நவலின் உடல் 
நலம் குைித்து விொரித்ை வவறளயில், ைீனா கவறலத் வைாய்ந்ை முகத்துடன் 
பைன் ட்டறைப்  ார்த்து,  ா ா றெறகயால் பைரிவித்ைார்: 

இது நல்லதல்ல! ஒருவர் எவ்வளவுதான் வருத்தத்துைன், 

ெனச்மசார்வகைந்து இருந்தாலும், கவகலககளப் பற்ைிக்மகாண்டு 
இருக்கக்கூைாது, அவற்கை எப்மபாதும் ெனதில் கவத்துக் மகாள்ளக்கூைாது. 
அதற்குப் பதிலாக, உங்கள் ெனதின் கவகலகய மவளிமய தூக்கி 
எைிந்துவிட்டு வழக்கொன பணிகளில் உங்ககள ஈடுபடுத்திக் 
மகாள்ளுங்கள். ஏமனன்ைால் இகவ அகனத்தும் ஒன்றும் இல்கல - 
பூஜ்ெியம் - ொகய. நைந்தது நைந்துவிட்ைது. முடிந்தது முடிந்துவிட்ைது, அது 
மவதகனயாக இருந்தாலும் இனிகெயாக இருந்தாலும், இரண்டிலும் 
ஒன்றுெில்கல. 

அது  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைாலும் ெரி அல்லது துயர ாக இருந்ைாலும் ெரி, 

இரண்டும் ஒன்றுைான். இரண்டுவ  நீடிப் ைில்றல. உங்களின்  ரிைா கர ான 
நிறலயில், நீங்கள் வொக ாக இருந்ைீர்கள். இப்வ ாது அந்ை உைர்வு உங்கறள 
விட்டுவிட்டது. அறைப்வ ால, நீங்கள் கவறலப் ட ஒன்று ில்லாை நிறலயில், 

நீங்கள்  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைிருப் ரீ்கள். ஆனால் அந்ை  கிழ்ச்ெியும் 
நீடித்ைிருக்காது. அப் டியானால் அந்ை  கிழ்ச்ெியால் உங்களுக்கு என்ன  யன்? 

எனவவ இன்று, இங்வக எந்ைத் துன் வ ா,  கிழ்ச்ெிவயா இருந்ைாலும் அதுவும் 
கடந்து வ ாகும். 

எல்லாம் வருவதும், மபாவதும் சகெம். ஆனால் ஆன்ெீக 
கண்மணாட்ைத்தில், ஒருவர் முடிந்தவகரத் துன்பத்கதத் 
தாங்கிக்மகாண்ைால், அது ெிகவும் நல்லது. 

ைீனா  ா ாவிடம் வினவினார், "ஆனால் நீங்கள் இங்வக ப ௌைீக 
உருவில் இருக்கும்வ ாது ஏன் இவ்வளவு துன் ங்கறளச் ெந்ைிக்க வவண்டும்?" 

அைற்கு  ா ா, "நான் இங்மக இருப்பதால் தான் நீங்கள் 
கஷ்ைப்படுகிைரீ்கள். நான் கஷ்ைப்பட்டு அகதத் தாங்கிக்மகாள்ளவில்கலயா? 

ஆகமவ என்னுகையவர்களும் துன்பத்கதத் தாங்கிக்மகாள்ளத் தயாராக 
இருக்க மவண்டும்" என்று  ைிலளித்ைார். 

அன்று  ாறல  ா ாவுடன் இருந்ை அறனவரும் ொர்லி ொப்ளினின் 
' ாடர்ன் றடம்ஸ்' ைிறரப் டத்றைப்  ார்க்கச் பென்ைனர். அடுத்ை நாள், ஒரு 
விளக்க உறரயின் வ ாது,  ா ா இவ்வாறு கூைினார்:  

 உங்கள் மபௌதீக கண்களால் சாஞ்சிகயப் பார்க்கும் மவகளயில், 

அவருகைய உருவத்கத நீங்கள் காண்கிைரீ்கள் - வட்ைத்கதயும், அவகரச் 
சுற்ைியுள்ள வண்ணங்ககளயும் பார்ப்பதில்கல. ஆனால் நீங்கள் கவனத்கத 
ஒருமுகப்படுத்தி, உங்கள் நுட்பொன சூட்சுெ கண்களால் அவகரப் பார்க்க 
முடிந்தால், நிைம் அல்லது குைியீடு இல்லாெல் அவரது நிழல்மபான்ை ஒரு 
ெங்கலான வடிவத்கத, சற்று நீலம் அல்லது சாம்பல் நிைத்தில் காணலாம். 
எவ்வாைாயினும், நீங்கள் ஆழ்ென உணர்கவ வளர்த்துக் மகாண்டு, உங்கள் 
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ெனக்கண் வழியாகப் பார்க்கும் தருணத்தில், நீங்கள் அவகர ஏழு 
வண்ணங்ககளக் மகாண்ை ஒரு வட்ை வடிவில் பார்க்கிைரீ்கள் - அகனத்தும் 
ஒன்ைாக இகணக்கப்படுகின்ைன. இகத ஒரு குருநாதர் ெட்டுமெ பார்க்க 
முடியும். 

கற் றனயால் உருவான  னப் டிவங்களால் நிைங்கள் வைான்றுகின்ைன. 
ஏன் ஏழு நிைங்கள்? ெக்ைிக்கும், வானுலகங்களுக்கும் (அல்லது விண்பவளி; 
 ிராைம்  ற்றும் ஆகாயம்), இறடவய ஏற் ட்ட வ ாைல் ஒரு ைீப்ப ாைிறய 
உருவாக்கியது, அைாவது ஏழு நிைங்கறளக் பகாண்ட ஒரு வட்டம். அத்ைறகய 
ைீப்ப ாைிகள் அறனத்தும் ஏழு வண்ைங்கறளக் பகாண்டுள்ளன. 

ெின்னணு (எலக்ட்ரான்) உருவாவதற்கு முன்மப, ஆரம்பத்தில் ஒரு 
வடிவம் இருப்பது யாருக்கும் மதரியாது. சக்திக்கும், வானுலகங்களுக்கும் 
இகையில் நைந்த முதல் மொதல் இந்த முதல் வடிவத்கத உருவாக்கியது. 

நாெிக் நகரிலிருந்து,  ா ா  ீண்டும் ஜூறல 11 அன்று ரயிலில் 
மும்ற க்குச் பென்ைார், அவருடன் ொஞ்ெி, ெிது, ப ஹலு (ருஸ்ைத்ைின்  கன்) 
ஆகிவயார் பென்ைனர். மும்ற யில்,  ா ா அவரது பநருங்கிய  க்ைர்கறள - 
ைீனாவின் ப ற்வைார் ரூ ா ாய் & வஹார்முஸ்ஜி,  ிளடீர், ெவக் பகாத்வால் 
ஆகிவயாறரப்  ார்த்ைார். 

 ிளடீர் அவரது கடின ான நீண்ட  யைங்கறள வ ற்பகாண்டு,  ல 
 ாைங்களுக்குப்  ிைகு, முைல் முறையாக அங்கு,  ா ாறவச் ெந்ைிக்க இருந்ைார். 
 ிளடீர், ெவக் பகாத்வால் இருவறரயும் இறை வ ாறையில் இருக்கும் 
 ஸ்துகறளயும், நிஜ ற த்ைியங்கறளயும் கண்டு ிடித்து,  ா ா அவர்கவளாடு 
இறைந்து  ைி புரிய, ராஹுரி ஆெிர த்ைிற்கு அறழத்து வரு ாறு  ா ா 
அைிவுறுத்ைினார். 

ஒரு கட்டத்ைில்,  ா ா ெவக் பகாத்வாலுக்கு  ாம் ழம் ஒன்றை 
ொப் ிடக் பகாடுத்ை அவ்வவறளயில் அவரது  றனவி நர்கிஸ் அந்ைப்  ழத்ைில், 
ஒரு  ங்கு அவருக்கும் கிறடக்கும் என்ை நம் ிக்றகயில்  ார்த்ைார். ஆனால் 
யாரிடமும்  கிர்ந்து பகாள்ளா ல், முழுப்  ழத்றையும் ொப் ிடு ாறு  ா ா, 

ெவக்கிடம் பைரிவித்ைார். நர்கிஸீக்கு இது ஏன் என்று புரியா ல் ஆச்ெரியத்ைில் 
ஆழ்ந்ைார் - ஆனால் ஒரு வருடத்ைிற்குப்  ிைகு, அவர்களுக்கு ஆைி என்று ஒரு 
 கன்  ிைந்ைவ ாது, நர்கிஸ் ைன் கைவருக்கு  ா ா அளித்ைப்  ிரொைம் என் றை 
நிறனவு கூர்ந்ைார்.  

 ா ா மும்ற யில் இருந்ை வவறளயில், பகாத்வால், ைாைாொஞ்ெி, 
ைாைரில் ொஞ்ெியின் ெவகாைரி ப ஹரா, ருஸ்ைம் ைின்யார், கர் ன்  ாெி 
ஆகிவயாரின் இல்லங்களுக்கு விஜயம் பெய்ைார். ருஸ்ைம்  ா ாறவ அறழத்துச் 
பெல்ல வந்ைவர், அன்று இரவு ைாைரில் உள்ள  ிளாொ ெினி ாவில் 'ஷாங்காய்' 

ைிறரப் டத்றைப்  ார்க்க  ா ாறவ அறழத்துச் பென்ைார். 
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இந்ை வநரத்ைில் மும்ற யில் இருந்ை ென்ஸாரி மதசாய், அவரது 
ெவகாைரர் ெினூ  ற்றும் நவ்ொரியில் வாழும் அவரது வருங்கால  றனவி 
பாபாய் இருவறரயும்  ா ா மும்ற க்கு வரவறழத்து ஆெிர்வைித்ைார். அவர்கள் 
 ா ாறவ நான்கறர ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு ெந்ைித்ைைில் ப ரு கிழ்ச்ெி 
அறடந்ைனர். 

1936, ஜூறல 15 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா மும்ற யிலிருந்து நாெிக் 
வழியாக ப ஹரா ாத் வந்து இரண்டு வாரங்கள் ைங்கியிருந்ைார்.  ா ா 
வாரத்ைிற்கு ஒரு முறையாவது ெில  ண்டலியுடன் ெவராஷ் டாக்கீெில் 
ைிறரப் டத்ைிற்கு பெல்வது வழக்க ாகிவிட்டது. ஜூறல 18 அன்று, எடி வகன்டர், 
எத்வைல் ப ர் னுடன் இறைந்து நடித்ை 'ஸ்ட்றரக்  ீ  ிங்க்' என்ை இறெ 
நறகச்சுறவ ைிறரப் டத்றை  ா ா ப ரிதும் விரும் ினார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், ஒருமுறை ெவராஷ் அவரது  றனவி 
விலூவுடன்  ா ாறவப்  ார்க்க ப ஹரா ாத் வந்ைார். ெவராஷ்  ா ாவின் 
அனு ைியுடன் விலூறவ  ைந்ைார், ஆனால்  ா ாவின் பைய்வகீத்ைன்ற யில் 
விலூவிற்கு நம் ிக்றக இல்றல. ஆயினும்கூட,  ா ா அவறர விரும் ினார்; 

இறுைியில் விலூ, ஒரு நாள்  ா ாறவ வநெிப் ார் என்று உறுைியளித்ைார். 
இந்ை வஜாடி ைிரு ை ாகி கிட்டத்ைட்ட  த்து வருடங்கள் ஆகியும் 

இன்னும் குழந்றைக்காக ஏங்கிக்பகாண்டிருந்ைனர். இந்ை வநரத்ைில் அவர்கள் 
ஒருமுறை ப ஹரா ாத் வந்ைவ ாது,  ா ா  ண்டலியுடன் அ ர்ந்ைிருந்ைார்; நல்ல 
 னநிறலயில் காைப் ட்டார்; அவர் ஒவ்பவாருவருக்கும்  ரிசு 
வழங்கப்வ ாவைாகத் பைரிவித்து, ஒருவருக்கு அவர் ககக்குட்கை ஒன்றையும், 

 ாைிரிக்கு ஒரு மொட்ைார் கசக்கிள், ருஸ்ைத்ைிற்கு, குதிகரயும் பகாடுத்ைார். 
 ின்னர்  ா ா ெவராஷ்  க்கம் ைிரும் ி, "நான் ஏற்கனமவ உங்களுக்கு ஒரு 
பரிகச வழங்கிவிட்மைன்" என்று றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

அந்ை வநரத்ைில், விலூவுக்குத் ைான் கர்ப்  ாக இருப் து பைரியாது. 
ஆனால் விறரவில் அது பைரியவந்ைது;  ின்னர் ஒரு  கறன ஈன்பைடுத்ைார். 
அைற்குப்  ிைகு, அவர்களுக்கு இரண்டு ப ண் குழந்றைகளும்  ிைந்ைனர். 
ஆயினும்கூட, விலூவுக்கு,  ா ா  ீது நம் ிக்றக வரவில்றல.  ா ாறவப்  ார்க்க 
அவர் எப்வ ாைாவது ெவராஷுடன் வரும் வவறளயில்,  ா ாவுக்கு, குருநாைர் 
என்ை  ைிப்ற  அளித்ைாலும், அவரது இயல் ான ெிந்ைறனயில், ப ஹர் 
 ா ாவுக்கு 'இயற்றகயாகவவ நிகழும்' ெம் வங்களுடன் எந்ைச் ெம் ந்ைமும் 
இல்றல என்று நிறனத்ைார், ஆனால் அவர்கள் உண்ற யில்  ா ாவின் 
ஆெீர்வாைங்கள் என்று ெவராஷ் பைாடர்ந்து வலியுறுத்ைினார். 

 ாைிரி இந்ைியாவின் 'இல்லஸ்ட்வரட்டட் வகீ்லி'க்கு ெந்ைா 
பெலுத்ைியிருந்ைார், வ லும் ஜூறல 26 அன்று ை ாலில் வந்து வெராை  றழய 
இைறழக் குைித்து அவர் புகார் பெய்ைார். ‘கைந்து மபானது கைந்த காலம் 
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என்றும், சிந்தி, சிதைிய பால் குைித்து ஒருவர் கவகலப்பைக்கூைாது’ என்றும் 
 ா ா கருத்துத் பைரிவித்ைார். 

ஏற்கனவவ எரிச்ெலறடந்ை  னநிறலயில் இருந்ை  ாைிரி, "அது 
உங்களுக்கும் ப ாருந்து ா?" என்று வகட்டார். 

"நான் எல்லாவற்ைிற்கும் மெலாக இருக்கிமைன்" என்று  ா ா 
கூைினார், ஆனால்  ாைிரியின் அவ ரியாறைக்குரிய வார்த்றைகளால்  ா ா 

 ிகவும் அைிருப்ைி அறடந்ைார். 

கட்டு ானப்  ைிகறள ஆய்வு பெய்ய  ா ா அடிக்கடி ராஹுரிக்குச் 
பெல்லத் பைாடங்கினார். அவர் இந்ைியாவுக்கு அறழக்க விரும் ிய வ ற்கத்ைிய 
அன் ர்களுக்கு அறனத்து வெைிகறளயும் ஏற் ாடு பெய்வைற்காக நாெிக் 
நகருக்கும் அவ்வப்வ ாது பென்று வந்ைார். 

ராஹுரியில் ஆசிரெம் 1936 ஆகஸ்ட் ொதத்தில் திைக்கப்பட்ைதாக 
அைிவித்து, முதன்முதலில் ெஸ்த்களும், கபத்தியக்காரர்களும், அங்குக் 
மகாண்டு வரப்பட்ைனர். இது, இகை ஏக்கத்தில் கபத்தியம் மபாலத் 
மதாற்ைெளிப்பவர்களுைன் மெஹர் பாபா மெற்மகாண்ை பணியின் ெிக 
முக்கியொன கட்ைத்தின் மதாைக்கொகும், மெலும் பல ஆண்டுகளாக அவரது 
மநரத்தின் மபரும்பகுதிகய ஆக்கிரெித்த இன்ைியகெயாத கட்ைொகும். 

ப ஹர்  ா ாவின்  ின்வரும் விளக்கம் ஒரு 'ெஸ்த்'  னைின் 
உருவாக்கத்றைத் பைளிவு டுத்துகிைது: 

எல்லா ெஸ்துகளும் இகை மபாகதயில் இருப்பவர்கள்; மதய்வகீ 
அன்பின் மபாகதயில் திகளப்பவர்கள். ஒரு சாதாரண ெனிதன் 
ெதுபானங்ககள அருந்தி, மபாகதயில் இருக்கும்மபாது, மபாகதப்மபாருளின் 
மபாதுொன மசைிவு அவனது உைல் திசுக்களில் இருக்கும் வகர, இந்த 
உணர்கவ அனுபவிக்கிைான்: ஒரு குடிகாரன் ெகிழ்ச்சியாக உணர்கிைான், 

யாருக்கும் அல்லது எதற்கும் அக்ககை காட்டுவதில்கல, மெலும் 
ெதுமபாகதயின் ஒரு மெலாதிக்க உணர்கவக் மகாண்டிருக்கிைான், அதில் 

கைந்தகாலம், நிகழ்காலம் அல்லது எதிர்காலம் இவற்ைின் நகைமுகையில் 
எந்த அர்த்தமும் இல்கல. ஆனால் ெதுமபாகத நீங்கியவுைன், குடிகாரன் 
தகலகீழாக - அதன் ஆக்கமவகலயால் உைலின் பின்விகளகவச் 
சந்திக்கிைான். இப்படித் தூண்ைப்பட்ை உைல் மபாகத தவிர்க்க முடியாதது, 

தற்காலிகொனது, ஏமனன்ைால் இது மபாகதப் மபாருளின் தன்கெயால் 
கட்டுப்படுத்தப்பட்ைது; சுற்றுப்புைசூழலின் நிகலகெககளப் மபாறுத்தது; 

மபாகதப்மபாருளின் விகல ெற்றும் தாங்கிக்மகாள்ளும் தன்கெ 
ஆகியவற்ைால் வகரயறுக்கப்படுகிைது. 

இப்வ ாது இறை வ ாறையில் இருக்கும் ஒரு ந ர், குடிகாரன் 
அனு விக்கும் அவை உைர்றவ அனு விக்கிைார், அவரது உள் வ ாறையின் 
அளவிற்கு ஏற் , யாறரயும் எறையும் ப ாருட் டுத்துவைில்றல; முக்கிய ான 
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வவறு ாடு என்னபவன்ைால்,  ஸ்ைின் வ ாறை பைாடர்ச்ெியானது, 

அைிகரிக்கக்கூடியது, ஆனால் ஒருவ ாதும் குறைவைில்றல, வ லும் அைற்குத் 
ைீங்கு விறளவிக்கும்  னம் அல்லது உடலின் எைிர்விறன எதுவும் இல்றல. 
இது நிரந்ைர, தூய்ற யான இறை வ ாறையின் உள்ளளவிலான நிறல, 

பவளிவுலகத்துடன் ெற்றும் பைாடர்பு இல்லாைது. 
இகை மபாகதயின் இந்த நிரந்தர இன்பமெ ஒரு ெஸ்தின் பிரதான 

உணர்வு நிகலயாகும். பிரபஞ்சத்தின் பகைப்பு, ஆனந்தத்தால் நிரம்பி 
வழிவதால் ெஸ்த் இந்த ஆனந்தத்கத அனுபவித்து, அதன் மூலம் 
கிட்ைத்தட்ை வரம்பற்ை அளவிற்கு மபாகதக்கு ஆளாகி, ஏைக்குகைய 
அவகரமய உள்வாங்கி, அதன் மூலம் அவகரச் சுற்ைியுள்ள உலகம் ெகைந்து, 

ெைந்து மபாகும் நிகலகய அகைகிைார். இகை நிகனவில் மூழ்கிய அவர் 
மதாைர்ந்து இகைவகனப் பற்ைிய சிந்தகனயில் உள்வாங்கப்படும் 
நிகலயில், முற்ைிலும் எதிர்பாராெல் இகையன்பால் ஆட்மகாள்ளப்பட்டு 
மதய்வகீ மபாகத நிகலயில் இருக்கிைார். 

இைர ெந்ைர்ப் ங்களில், ப ஹர்  ா ா  ண்டலிக்கு விளக்கினார்: 
ெஸ்துகள் என்று அகழக்கப்படும் இத்தககய நபர்கள் சாதாரண 

அர்த்தத்தில் ெனப்பக்குவம் இல்லாதவர்கமளா அல்லது கபத்தியமொ அல்ல; 

ெஸ்துகள் கைவுகள மநசிக்கிைார்கள் - அல்லது கைவுள் ெீதான அன்பினால் 
நுகரப்படுகிைார்கள். 

 ஸ்துகள்,  னிைனுக்குத் பைரிந்ை வநாய்களால் ைாக்கப் டுவைில்றல. 
அவர்களுறடய  னம் ஆழ்ந்ை, அளவுக்கு அைிக ான ஆன் ீக ெக்ைிகளால் 
ஆட்பகாள்ளப் டுவைால், அவர்கள் ெீர்குறலந்ை  னநிறலயில் இருக்கிைார்கள்; 

இது, உலகத்துடனான பைாடர்ற  இழக்கும் டி கட்டாயப் டுத்துகிைது, ொைாரை 
 னிை  ழக்கவழக்கங்கறளயும், ெமுைாயத்ைின் நாகரிக நறடமுறைகறளயும் 
கறளந்து, ஒரு வறகயான ஆன் ீக ஒளி யத்ைில் ஆனால் அருவருப் ான, 

அழுக்கறடந்ை சூழலில் வாழ்கின்ைனர். 
அவர்கள், கைவுள் ெீதான அதீத அன்பினால் மவல்லப்படுகிைார்கள், 

மெலும் மதய்வகீப் பரவசத்தில் மூழ்கடிக்கப்படுகிைார்கள். ஒரு பரிபூரண 
குருநாதரில் மபாதிந்துள்ள மதய்வகீ அன்பு ெட்டுமெ அவர்ககளத் தணீ்ை 
முடியும். 

 ற்பைாரு முறை,  ா ா இறை வ லும் பைளிவு டுத்ைினார்: 
சில ஆண்களும் மபண்களும் ெஸ்துகளாக ொறுவது எப்படி? 

கைவுளின் ஆழ்ந்த சிந்தகனயில் இகைவிைாெல் வாழ்வதன் மூலம் ெனதின் 
செநிகலகய இழந்து, அவர்கள் சாதாரண ெனித மதகவகள் அகனத்கதயும் 
புைக்கணிக்கிைார்கள். ெிகவும் முன்மனைிய மெம்பட்ை ஆன்ெீக ெவீனுைனான 
திடீர் மதாைர்புகளால் ெனதின் செநிகலகய இழந்தவர்களும் 
இருக்கிைார்கள். ஆன்ெீக அனுபவங்ககளத் மதடி, அதிலிருந்து ெீளமுடியாத 
ஒரு மநருக்கடிகயச் சந்தித்தவர்களும் உள்ளனர். எல்லா ெஸ்துகளின் 
சிைப்பியல்புகளும் இகையன்பின் ெீதான தவீிர ஒருமுகப்பார்கவமய ஆகும். 
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ராஹுரி, ஒரு ப ரிய கிரா ம், அஹ துநகறர நாெிக் நகருடன் 
இறைக்கும் ொறலயில் அற ந்துள்ளது, வ லும்  ா ாவின் நிரந்ைர 
ைறலற யகம் ப ஹரா ாத் ஆைலால், இது  ா ாவுக்கு வெைியாக அற ந்ைது. 
வகாைாவரி நைியின் கிறளயில் அற ந்ை இந்ைக் கிரா ம்  சுற யால் நிறைந்ைது. 
ஆரஞ்சு  ற்றும்  ா ரங்களின் வைாப் ில் இந்ை ஆெிர ம் கட்டப் ட்டது, இது 
வ ான்ை  ைிகளுக்கு இனிற யான சூழ்நிறலறய ஏற் டுத்ைியது. 

ராஹுரி வாெிகளுடன் அங்கு வெிக்கும் ஒரு ெில  ண்டலிகளுக்கு 
உைவு ையார் பெய்யும் ப ாறுப்பு ற துலுக்கு வழங்கப் ட்டது.  ிளடீர் (ஜூறல 
இறுைியில் மும்ற யிலிருந்து வந்ைவர்) ராவ்ொவஹப் ஆகிவயார் 
வ ற் ார்றவயாளர்களாக நிய ிக்கப் ட்டனர்.  ிளடீர், காக்கா  ாரியா, ெவக் 
பகாத்வால், வஹா ி ஈரானி ஆகிவயார் பவவ்வவறு இடங்களுக்குப்  யைம் 
பெய்து,  ஸ்துகறளயும், ற த்ைியக்காரர்கறளயும் அறழத்து வருவைில் 
மும்முர ாக இருந்ைனர். 

இந்ை வநரத்ைில், டாக்வகஃ ால்கர் ராஹுரியில்  யிற்ெி ப ற்ை 
வழக்கைிஞராக இருந்ைார்; அலுவலக விவகாரங்கறள நிர்வகிக்க, அடிக்கடி 
ஆெிர த்ைிற்கு விஜயம் பெய்து, ெில வநரங்களில் அங்வகவய ைங்கினார். டாக்டர் 
நீலுவால் நிர்வகிக்கப் ட்ட ஒரு  ருந்ைகம்,  ின்னர் ராஹுரியில் ைிைக்கப் ட்டது, 

ஜால் ாய் அவரது உைவியாளராக இருந்ைார். 
அந்ை அற ைியான, கிரா ப்புைத்ைில் இலவெ ாக வழங்கப் ட்ட 

 ருத்துவ வெைிறய நூற்றுக்கைக்கான  க்கள்  யன் டுத்ைினர். டாக்டர் நீலுவும், 

ஜால் ாயும் முழுவநரமும் மும்முர ாக இருந்ைனர். 
 ாொஜி, குஸ்ைாஜி, டாக்டர் கனி இன்னும் ெிலர் ராஹுரி ஆெிர த்ைில் 

வெித்து வந்ைனர். இைர  ண்டலி ப ஹரா ாத்ைிலும், ப ண்  ண்டலி வ ல் 
 றலயிலும் ைங்கினர். 

அைக்கட்டறள ஒன்றை உருவாக்குவது குைித்ைக் கலந்துறரயாடல் 
நடந்ை வண்ைம் இருந்ைது, ஆகஸ்ட் 6 ஆம் நாள்,  ா ா ைனது நான்கு 'தூண்கள்' 

- ஆதி சனீியர், மபண்டு, பாதிரி, விஷ்ணு - ப ஹரா ாத்ைின் முக்கியஸ்ைர்கள் 
என வலியுறுத்ைி, அவர்களிடம் நம் ிக்றகப்  த்ைிரத்ைின் உட் ிரிவுகளின் 
வறரறவ கவன ாக  ைிப் ாய்வு பெய்யக் கூைினார். அறனத்து பெலவுகறளயும் 
கட்டுப் டுத்ை வவண்டியைன் அவெியத்றையும் அவர் வலியுறுத்ைினார். 
 1936, ஆகஸ்ட் 15 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா நாெிக் நகரில் 
அைக்கட்டறளயின் நம் ிக்றகப்  த்ைிரத்றை அைிகாரபூர்வ ாக அ ல் டுத்ைினார். 
மெஹர் ெண்ைலி பராெரிப்பு அைக்கட்ைகளறயயும் உருவாக்கினார். நாெிக், 

ராஹுரி, ப ஹரா ாத் ஆெிர ங்கறள நிர்வகிப் ைற்கும், ப ஹர்  ா ாறவச் 
ொர்ந்ை ைனிந ர்கள்  ற்றும் குடும் ங்களின்  ரா ரிப்ற  உறுைி பெய்வைற்கும் 
அைங்காவலர் குழு ஒன்று நிய ிக்கப் ட்டது. இது  ா ாவின் வ ற் ார்றவறயப் 
ப ரிய அளவில் குறைப் ைற்கான ஒரு வழிமுறையாகும். ஆனால்  ா ா 
இன்னும் அறனத்து நடவடிக்றககறளயும் உன்னிப் ாகக் கவனித்து, 

வைறவப் டும்வ ாது ைனிப் ட்ட முறையில் ைறலயிட்டார். 
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ஆதி சனீியர், காக்கா, பாதிரி, மபண்டு, ராம்ெூ, ஸமராஷ், விஷ்ணு, 

மநாரினா ஆகிய எட்டு அைங்காவலர்கள் நிய ிக்கப் ட்டனர். ஆைி அைன் 
ைறலவராகவும், ப ண்டு, வநாரினா இருவரும் துறைத் ைறலவர்களாகவும், 

விஷ்ணு பெயலாளராகவும் இருந்ைனர். அைங்காவலர்கள் ஒவ்பவாரு  ாைமும் 
முைல் வாரத்ைில் ஒரு கூட்டத்றை நடத்ை வவண்டும்; முைல் கூட்டம் ஆகஸ்ட் 
16 ஞாயிற்றுக்கிழற  நாெிக் நகரில் நறடப ற்ைது. 

நவ்ொரிறயச் வெர்ந்ை இரண்டு இளம்  க்ைர்கள்:  ினூ வைொய் 
( ன்ொரியின் ெவகாைரர்)  ற்றும் அவரது உைவினர்   ாய், ஆகிவயாரின் 
நிச்ெயைார்த்ைம் ஆக்ஸ்ட் 16 ஆம் நாள் நாெிக் நகரில் நறடப ற்ைது.  ா ா, 

நிகழ்ச்ெியில் கலந்து பகாண்டு வ ாைிரத்றை   ாய் விரலில்  ா ாவவ 
அைிவித்ைார்;   ாய் கண்கலங்கிப் வ ானார். காலம் இறை இப் டிப்  ார்த்ைது: 
" ிர ஞ்ெத்ைின் அைி ைி, உலகளாவிய  றடப்புகறளத் ைவிர, அவரது ஒவ்பவாரு 
அன் றரயும் கருத்ைில் பகாள்கிைார். ெத்ைியத்ைிற்கான ைாகத்றை உருவாக்க, அவர் 
ைனிப் ட்ட முறையில் ஒவ்பவாரு குைிப் ட்ட விஷயத்ைிலும் 
கலந்துபகாள்கிைார்." 

 ா ா  றுநாள் ராஹுரிக்குச் பென்று, அவருக்காகக் கட்டப் ட்ட ெிைிய 
குடிலில் ைங்கத் பைாடங்கினார். அடுத்ை மூன்று  ாைங்கள் அவர் ராஹுரியில் 
வெித்து வந்ைார். ெில வநரங்களில் ற த்ைியம் அல்லது  ஸ்த் ஒருவருடன் 
ஏகாந்ைவாெத்ைில் அ ர்ந்ைிருப் து வழக்கம். 

1936, பெப்டம் ர் முைல்,  ா ா ஒவ்பவாரு புைன்கிழற யும் நாெிக் 
நகருக்கும், வியாழன் ப ஹரா ாத் வ ல் றலயில் ப ண்  ண்டலிறயச் 
ெந்ைிக்கவும் பென்று, அவை நாள்  ாறலயில் ைிரும் ி வருவறை வழக்க ாகக் 
பகாண்டார். 

ராஹுரி ஆெிர த்ைில் ஒரு ெில உண்ற யான இறை-வ ாறை ிக்க 
 ஸ்துகள்  ற்றும்  ல இறை-ற த்ைியங்களும் இருந்ைனர், ஆனால் 
ப ரும் ாலாவனார்  னநலம்  ாைிக்கப் ட்டவர்கள். ஆெிர  எல்றலப் குைிக்கு 
பவளிவய பெல்லா ல் இருப் றைத் ைவிர, அவர்களுக்கு அறனத்து சுைந்ைிரமும் 
வழங்கப் ட்டது. 

இறை வ ாறையில் இருக்கும்  ஸ்துகள் அல்லது உலக ற த்ைியம், 

இவர்களின் நடத்றை உண்ற யிவலவய அொைாரை ானைாகக் காைப் ட்டது. 
ைக்டு புவா என்ை  ஸ்த் 'பாவ்' (ெவகாைரர்) என்று அறழக்கப் டுவறை 
விரும் ினார். அப் டி அறழத்ைால், அவர் வைாள்கறளக் கவ்வி,  ார்வ ாடு 
அறைத்து  கிழ்ச்ெியுடன் காைப் ட்டார். ெில வநரங்களில், டக்டு புவா 
காம் வுண்டில் உள்ள ஒரு ப ரிய  ரத்ைில் ஏைி நான்கு அல்லது ஐந்து  ைி 
வநரம் பைாடர்ந்து வ ல் கிறள ஒன்ைில் பைாற்ைிக் பகாண்டிருப் து வழக்கம். 

ப யர் இல்லாை  ற்பைாரு விெித்ைிர ான  ஸ்த் மும்ற யிலிருந்து 
ஒரு குறுகிய காலத்ைிற்காக அறழத்து வரப் ட்டார். ைனது முழு உடறலயும் 
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ொம் ல்  ற்றும் சுண்ைாம் ால் பூெிக்பகாண்டு, இறை வ ாறையில் இருந்ை இந்ை 
 ஸ்றை, அறடயாளம் கண்டுபகாள்ளவில்றல என்ைாலும், இங்வக  ா ா, அவரது 
றககளால் முைல் முைலில் நீராட்டிய  ஸ்த் அவர்ைான். 

லால் ஸாமஹப் என்ை ஒரு  ஸ்த்  ா ாவின் காலடியில் விழுந்து 
அவறர ஆர்வத்துடன் அரவறைத்ைார். அவர்  ா ாறவ 'கடவுள்!' என்று 
அறழத்து வந்ைார். லால் ொவஹப், புஞ்சியா என்ை  ற்பைாரு அறர அைிவு 
 றடத்ை  ஸ்துடன்  ிகுந்ை நட்புைர்வவாடு இருந்ைார், அவர் ஆெிர த்ைில் 
 ிகவும் வவடிக்றகயான  ற்றும் அன் ான குைவான்களில் ஒருவர். லால் 
ொவஹப், புஞ்ெியாவிடம் ைங்கம், நறககள்  ற்றும் ப ாக்கிஷங்கள் நிறைந்ை 
வாகனம் ஒன்றைக் பகாண்டு வருவைாகவும்,  ைக்கார  காராஜாவின்  கறளத் 
ைிரு ைம் பெய்து றவப் ைாகவும் உறுைியளித்ைார். லால் ைன்னிடம் ஒரு வகாடி 
ரூ ாய் இருப் ைாகக் கூைி, ைனது றகறயச் ெட்றடப் ற யில் றவத்து, 

அவருக்குக் பகாடுக்கட்டு ா என்று புஞ்ெியாவிடம் வகட்ட வ ாது. "இல்றல, 

இன்னும் இல்றல" என்று புஞ்ெியா  ைிலளித்து வந்ைார். 
புஞ்ெியா குழந்றைத்ைன ாக அல்லது முட்டாள்ைன ாகச் 

பெயல் ட்டாலும், கூஃபி என்ை புறனப்ப யருடன், அவர் அற்புை ான 
வைாழற றய பவளிப் டுத்ைி, ஆெிர த்ைின் உயிர்த்துடிப் ாக இருந்ைார். 

ெிைிைளவு வகா மூட்டினாலும் அவர் ப ருங்களிப்புடனான ெிரிப்ற  
பவளிப் டுத்ைினார். அவர் ஒலி  ற்றும் உடலின் ைாளத்றை வநெித்ைார்; வ லும் 
அவரது கழுத்ைில்  ண்பைண்பைய் ைகர பகாள்கலன் இல்லா ல் அவறரக் 
காண் து  ிக அரிது; அறை, அவர் ஒரு ைாள வாத்ைியத்றைப் வ ால வாெித்ைார். 
யாவரனும் இறெவயாடு ைாள ிட்டு ஒலி எழுப் ினால், அவர் கற் றன நடனங்கள் 
ஆடி,  கிழ்ச்ெி ஆரவாரம் பெய்வது வழக்கம். அவரது நடத்றையின் எந்ைபவாரு 
குறை ாட்றடயும் ெரிபெய்ய அவருறடய ைாள வாத்ைியத்றைப் (ைகர 
பகாள்கலன்)  ைிமுைல் பெய்வைாக அச்சுறுத்ைினால்  ட்டுவ  வ ாதும். ெில 
வநரங்களில் குறும்புத்ைனம் பெய்யும் புஞ்ெியா ஒருமுறை ெொஸாமஹப் என்ை 
 ஸ்ைின் முடிறய பவட்டிவிட்டார். 

ஒவ்பவாரு காறலயிலும் நான்கு  ைியிலிருந்து,  ா ா இந்ைக் 
'றகவிடப் ட்டவர்' கூட்டத்றை, கண்ைின்  ைிவ ாலக் கவனித்துக் பகாண்டார். 
 ா ா அவர்களின் முகங்கறளக் கழுவி, ெவரஞ்பெய்வது, ைறலமுடிறய 
பவட்டிவிடுவது, அவர்களின் கழிவறைகறளச் சுத்ைம் பெய்வது, காறல 
உைறவப்  ரி ாைி அடிக்கடி அவரது றகயால் ஊட்டுவது, அவ்வப்வ ாது 
அவர்கறளத் ைழுவி முத்ை ிடுவது, இறவ அறனத்தும் வழக்க ாக நடந்து 
வந்ைது.  ா ா அவர்கள் ப ாழுதுவ ாக்குக்காக இறெ நிகழ்ச்ெிகறள ஏற் ாடு 
பெய்ைார். பூனாவின் பாபு கவாறய  ாைம் 40 ரூ ாய் ெம் ளத்ைில் நிய ித்து 
அவர்கறளப்  ாடி  கிழ்விக்கும் ப ாறுப்ற  அவருக்கு அளித்ைார்.  ாபு 
 ாடும்வ ாது,  ற்பைாரு  ஸ்த் நடன ாட, புஞ்ெியா அவரது வ ள ைாளங்களுடன் 
இறெக்குழுவில்  ங்பகடுத்ைார். 
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"ராஹுரி, ஒரு விெித்ைிரமும் அற்புைமும் நிறைந்ை ஆெிர  ாக 
இருந்ைது," காலம் இறை இப் டிப்  ார்த்ைது, "உலகில்  ித்து  ிடித்ைவர்கறள, 

இறை ற த்ைியத்ைில் இருக்கும்  ஸ்துக்கவளாடு இருக்கச் பெய்து,  ிர ஞ்ெத்ைின் 
இறைவன் ஒரு வைாழனாக ைனது அன் ர்களுக்குச் வெறவச் பெய்கிைார் என் றை 
 னிைகுலத்ைிற்கு நிரூ ிக்கிைது. ப ஹர்  ா ாவின்  கிற  இந்ை யுகத்ைில் உலக 
ற த்ைியம்  ற்றும் இறை ற த்ைிய ான  ஸ்துகளுடன்  ைிபுரிவது, வரும் 
காலத்ைில்  ானிடனுக்கு உத்வவகத்ைின் கருவூல ாகத் ைிகழும்." 

ஆெிர த்ைின்  ஸ்துகள் இறை வ ாறையில்  யக்கமுற்று, 

இறைவனுடன் விறளயாடுவறையும், குருநாைர் அவர்களின் ஒவ்பவாரு காரைம் 
புரியாை விருப் த்றைப் பூர்த்ைிச்பெய்ைறையும் காலம் உன்னிப்வ ாடு கவனித்ைது. 
பைய்வகீ  துவின் என்ன ஒரு ைனித்துவ ான நாடகம்! என்ன இறைவனின் 
லீறல! இறை வ ாறையில் இருந்ைவர்களுக்கு இந்ை விறளயாட்றடப்  ற்ைி 
எதுவும் பைரியாது. அவர்கள் வ ாறையில் மூழ்க மூழ்க  ிரிய ானவர்  துறவ 
வ லும் வ லும்  ரி ாைி, உலக உைர்றவ முற்ைிலு ாக இழக்கச் பெய்ைார்; இது 
ஒரு நாள் அவர்கறள உண்ற ப்ப ாருறள உைரும் ையார் நிறலக்கு எடுத்துச் 
பெல்லும். 

" ஸ்துகளுக்கு என்ன ஒரு  யக்க நிறல!" காலம் இப் டிச் ெிந்ைறன 
பெய்ைது: "உடல், உலகம் எறைப்  ற்ைியும் எந்ை உைர்வும் இல்றல - ஆனால் 
 ிரிய ான இறைவனுடன் ஒன்ைாக விரும்பும் வவைறனயின் உைர்றவ  ட்டும் 
பகாண்டுள்ளனர்.  து, ஏக்கத்ைின் பநருப்ற  உருவாக்கி அறை அருந்து வர்கறள 
எரிக்கிைது! இக்காரைத்ைால்ைான், இரக்கமுள்ள இறைவன் அவரது உண்ற யான 
அன் ர்களின் வைாழர்  ட்டு ின்ைி வெவகனு ாக இருந்து, குருநாைர் முழு 
அர்ப் ைிப்புடனும் அன்புடனும் அவர்களுக்குச் வெறவச் பெய்கிைார்." 

1936, பெப்டம் ர் 20 ஆம் நாள், ெவக், காக்கா  ாரியா, வஹா ி மூவரும் 
மும்ற  வி.டி. ரயில் நிறலயம் எைிவர அற ந்ை பூங்காவில் இருந்ை ஒரு  றழய 
 ஞ்ொ ி  ஸ்றை அறழத்து வந்ைனர். அதுவ ால  ிளடீரும் ொஞ்ெியும் 27 ஆம் 
வைைி மும்ற யிலிருந்து  ஸ்த் என நிறனத்து அறழத்து வந்ை இரண்டு 
ந ர்கறள  ா ா ற த்ைியக்காரர்கள் என்று பைரிவித்ைார். 

ராஹுரியில் ஓர் இரவு, ராவ்ொவஹப்  ா ாவின்  ாதுகாவலனாகப் 
 ைிபுரிந்ை வவறளயில், குடிலுக்கு பவளிவய இருந்ை அவரிடம் யாறரயும் 
உள்வள அனு ைிக்க வவண்டாம் என் து  ா ாவின் கண்டிப் ான உத்ைரவு. 
ஆனால் ெில  ைி வநரத்ைில் ராவ்ொவஹப் ைனது இயற்றகயின் அறழப்ற  
ஏற்று பென்ைவ ாது, ைிடீபரன டாக்டர் கனி ைனது வருறகறய  ா ாவிடம் 
பைரிவிக்க வந்ைவர்,  ா ா அவரது  ைியில் மும்முர ாக இருப் து பைரியா ல் 
 ா ாவின் குடிலுக்குள் நுறழந்ைார்.  ா ா அைீை வவைறனயில் இருக்கும் 
நிறலறயக் கண்ட அவர் ைிறகத்துப் வ ானார்.  ா ா  ல நி ிடங்கள் 
கடுற யான நடுக்கத்ைில் இருந்ைார். டாக்டர் கனி  ின்னர் விவரித்ைார், " ா ாறவ 
நான் முன்பு  ார்த்ைறை விட  ிகவும் பகாடூர ான வைாற்ைத்ைில்  ார்த்வைன்." 
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 ா ா வகா த்ைில் ராவ்ொவஹப், டாக்டர் கனி இருவறரயும் கண்டித்ைார், 

"எனது ஆன் ீக  ைி குறுக்கிடப் ட்டைால், அைன் முழு அைிர்ச்ெிறயயும் நாவன 
எடுத்துக்பகாண்வடன். இல்றலவயல், கனி உடனடியாகக் பகால்லப் ட்டிருப் ார்!" 
இந்ை வநரத்ைில், ராவ்ொவஹப்  ிகவும் வநாய்வாய்ப் ட்டு, அஹ துநகர் 
 ருத்துவ றனயில் ெிகிச்றெப் ப ற்ைார். 

அக்வடா ர் 4 ஆம் நாள் வ லும் இரண்டு  ஸ்துகளுடன்  ிளடீர் ராஹுரி 
வந்ைார்.  ா ா,  ிளடீரிடம் அவர் பெய்யும் இந்ைப்  ைியால் ப ரிதும் 
 யனறடவார் என்று பைரிவித்ைார். "உங்கள் கடற றய  னொட்ெியுடன் 
பெய்யுங்கள். இந்ை வாழ்க்றகயில் நீங்கள் விரும்புவறைப் ப றுவரீ்கள் - இறை 
அனு வம் (ஒரு  ஜ்ஜூப் வ ால அல்ல) - அது எந்ை வநரத்ைிலும் வரக்கூடும்" 
என்று  ா ா அவரிடம் கூைினார்." 

மும்ற யின் ப ாறுப் ாளரான திப்பு பாபாறவப்  ற்ைியும் ப ஹர்  ா ா 
குைிப் ிட்டார் ( ா ா, இளற ப்  ருவத்ைில் அவறரச் ெந்ைித்ைார்), "ைிப்பு  ா ா 
'ெிைப்பு' நிறலயில் இருக்கும் ஒரு வ ன்ற  வாய்ந்ை  ஸ்த். அவர் 6 - வது 
ஆன் ீக ைளத்ைில் இருந்ைவ ாதும், இறை உைர்றவ அறடந்ை ஓர் ஆத் ாவின் 
அவை அனு வத்றைக் பகாண்டிருந்ைாலும், அவர் இன்னும் இறை நிறலறய 

அறடயவில்றல." 

அண்ற யில் மும்ற யில் இருந்து  ிளடீர் அறழத்துவந்ை புைிய 
 ஸ்துகளில் உண்ற யிவலவய வ ல்நிறலறய அறடந்ை ஒருவர் - முஹெது 
ெஸ்த், அவர் ப ஹர்  ா ாவின் 'பிரியொனவர்களில்' ஒருவரானார். முஹ து 
 ஸ்த் இறுைியில் ஐந்ைாவது ஆன் ீக ைளத்ைிற்கு முன்வனைினார், ஆனால் அவர் 
ைனது இரு து வயதுகளில் ஓர் இறளஞனாக ராஹுரிக்கு முைன்முைலில் 
வந்ைவ ாது, அவர் மூன்று  ற்றும் நான்காவது ஆன் ீக ைளங்களுக்கு இறடயில் 
ஒரு ஆ த்ைான நிறலயில் ெிக்கியுள்ளைாக  ா ா பைரிவித்ைார். 

அக்வடா ர்  ாைத்ைில்  ஸ்துகளுக்கு, ெிைிய மூங்கில் குடில்கறளக் 
கட்டும்  ைியில் டாக்டர் கனிக்கு உைவவும்,  ா ாவுக்கு ஒரு ெிைிய அறை 
அற ப் றைக் கண்காைிக்கவும் கலிங்கட் ராஹுரிக்கு  ாற்ைப் ட்டார். 

அக்வடா ர் 7 ஆம் நாள்,  ா ா, நாெிக் பென்று அவரது அடுத்ை வ ற்கத்ைிய 
 யைம் குைித்ை ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய ொஞ்ெிறய மும்ற க்கு அனுப் ி 
றவத்ைார்.         

 அடுத்ை நாள் காறலயில் அைங்காவலர்களின் கூட்டத்ைிற்காக  ா ா, 
ஆைி ெீனியர், ொஞ்ெி, ஜால் ாய் ஆகிவயாருடன் ப ஹரா ாத்ைிற்குச் பென்ைார். 
வ ற்கத்ைியரின் வருறகக் குைித்து ஒரு விவாைம் நறடப ற்ைது. உைறவப் 
 ற்ைிய விவாைத்ைில் இறுைியாக றெவ உைவு வழங்க முடிவு பெய்யப் ட்டது. 
ைங்கும் வெைிக்கான ஏற் ாடுகறளச் பெய்ய,  ா ா நாெிக் பென்று, ருஸ்ைம், ஃ ிரீனி 
இருவருக்கும் அறனத்து விஷயங்கறளப்  ற்ைி அைிவுறுத்ைினார். நாெிக் நகரில் 
றகயகப் டுத்ைப் ட்ட வடீு  ற்றும் 22 ஏக்கர் நிலத்துக்கு 'மெஹர் ரிட்ரீட்' என்று 
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ப யர் சூட்டப் ட்டது. ருஸ்ைம் குடும் த்ைினர் முைலில்  ிரைான  ங்களாவில் 
ைங்கியிருந்ைனர், அவை வநரத்ைில் ஒரு ெிைிய விருந்ைினர் குடிறெயும் 
கட்டப் ட்டது (அல்லது புதுப் ிக்கப் ட்டது). வ ற்கத்ைியர்களுக்கு இட ளிக்கும் 
வறகயில் ருஸ்ைத்ைின் நிலத்ைில்  ன்னிரண்டு அறைகறளக் பகாண்ட ஒரு ைனி 
கட்டிடமும் அற க்கப் ட்டது. 
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கராச்சி, பாக்தாத், இஸ்தான்புல் வழியாக 
ஐமராப்பிய பயணம் 

(Europe Via Karachi, Bagdad, Istanbul) 

1936, அக்மைாபர் 18 ஆம் நாள், ஆைி ெீனியர்  ா ாறவ மும்ற க்கு 
அறழத்துச் பென்ைார், அங்கிருந்து 20 ஆம் வைைி காக்கா, ொஞ்ெி இருவருடனும், 

 ா ா கராச்சிக்கு ‘கத்ைியவார் ப யில்’ ரயிலில்  யைம் பெய்ைார். (ப ஹர்  ா ா 
மும்ற யில் இருந்ைவ ாது நடந்ை இந்து-முஸ்லிம்  ைக்கலவரத்ைில் 60 வ ர் 
 ரை றடந்ைனர், 500 க்கும் வ லாவனார் காய றடந்ைனர்.) கராச்ெியில்  ா ா, 

 லீா ாய்  ற்றும்  ானு ாெி குடும் த்ைினறரச் ெந்ைித்ைார். 
24 இருக்றககள் பகாண்ட இம்பீரியல் ஏர்மவஸ் ஹத்ரியான் 

விொனத்தில்  ா ாவும்  ண்டலியும் 24 அக்வடா ர் ஆம் நாள் கராச்ெியிலிருந்து 
புைப் ட்டனர். அது ப ஹர்  ா ாவின் ஒன்பதாவது மவளிநாட்டுப் பயணம். 
மபஹ்கரனிலிருந்து பஸ்ரா வறர, கடுற யான காலநிறலக் காரை ாக, 
காக்கா, ொஞ்ெி இருவரும் ப ரும் ெிர த்றைச் ெந்ைித்ைனர். 

அக்வடா ர் 25 அன்று  ாறல பாக்தாத் நகரம் வந்து,  ா ாவும் 
 ண்டலியும் ஒரு வஹாட்டலில் ைங்கினர். அடுத்ை நாள் அவர்கள்  ாக்ைாத்ைில் 
சுற்றுப் யைம் வ ற்பகாண்டனர். 27 ஆம் வைைி,  ா ா, சூஃ ி ெத்குரு - ஹஸ்ரத் 
அப்துல் காதிர் கிலானியின் ெ ாைிக்கு விஜயம் பெய்து, ெிைிது வநரம் அங்கு 
அ ர்ந்ைிருந்ைார். அவரது  ைி குைித்து,  ா ா எந்ைக் கருத்தும் 
பைரிவிக்கவில்றல. 

துருக்கி நாட்டின் எல்றலறயக் கடக்கும் இடத்ைில் ரயில்  ாறையில் 
ைறட ஏற் ட்டுள்ளைாக,  ாக்ைாத் ரயில் நிறலயத்ைில் அைிவிக்கப் ட்டது. இது 
எப்வ ாது ெரியாகும் என்ை ைிட்டவட்ட ான ைகவல்கள் எதுவும் இல்லாைைால் 
ெற்று இறடயூைாக இருந்ைது, ஏபனனில்  ா ா ஈராக்கிலிருந்து ரயிலில் 
இங்கிலாந்துக்குச் பெல்ல ைிட்ட ிட்டிருந்ைார். 

 ா ாவின் உடல்நிறலயும் ொைக ாக இல்றல; அவரது கண்கள் 
வஙீ்கியிருந்ைன, அவ்வப்வ ாது  ல்வலியாலும் அவைிப் ட்டார். இந்ை 
நிறலயிலும் அக்வகா ர் 27 ஆம் நாள்,  ா ா ப ரிய அளவில் நகரின் 100 
 ிச்றெக்காரர்களுக்குத் ைனது றககளால் உைவு வழங்கினார். ஒரு கட்டத்ைில், 

"நான் இங்கு வருவைன் மூலம், ராஹுரியுடனான இறைப்புத் துண்டிக்கப் ட்டது; 

இந்ை இறைப்ற   ீண்டும் நிறுவ, நான் இந்ை ஏறழகளுக்கு உைவளிக்கிவைன்" 
என்று குைிப் ிட்டார்.  யைத்றைத் பைாடங்குவைற்கு முன்,  ா ா இவ்வாறு 
உைவளிக்கும் ைனது விருப் த்றைத் பைரிவித்ைார்; முடிந்ைால்,  ாக்ைாத் நகரில் 
வாழும் ஏராள ான ஏறழ, ஊனமுற்ை  க்கறள நீராட்டவும் ைிட்ட ிட்டார். 
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இப்வ ாது, ரயில்  ாறையில் ஏற் ட்ட ைறடயால்,  ா ா அவரது  ைிறயச் பெய்ய 
முடிந்ைது. 

ப ஹர்  ா ாவின் உடல்நிறல  ிகவும் வ ாெ ாக இருந்ைைால், 

ைிட்ட ிட்ட இங்கிலாந்து  யைத்றை ரத்து பெய்து, கிட்டி வடவி மூல ாக 
அறனவருக்கும் ைகவல் பைரிவிக்கத் ைிட்ட ிடப் ட்டது. பைாறலத்ைந்ைிகளும் 
 ரி ாைப் ட்டன, ஆனால்  ா ா,  ின்னர் அந்ை வயாெறனறய நிராகரித்து 
லண்டனுக்குச் பெல்ல முடிவு பெய்ைார்; அவர் அங்குத் ைங்கவிருப் து மூன்று 
நாட்களுக்கு  ட்டுவ  என் தும் பைரிவிக்கப் ட்டது. 

1936 அக்வடா ர் 28 ஆம் நாள்,  ா ா ைாரஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், 
 ாக்ைாத்ைிலிருந்து புைப் ட்டார். கிர்குக் நகரிலிருந்து மொஸுல் நகருக்குச் 
பென்று,  ின்னர் ரயிலில் சிரியா நாட்டின் மைல் மகாட்மசக்  றல வழியாகச் 
பென்ைார்.  யை வவறளயில், ொர்லஸ்  ர்டம் எழுைிய  ா ாவின் சுயெரிறை, 'தி 
மபர்ஃமபக்ட் ொஸ்ைர்' புத்ைகத்ைின் றகபயழுத்துப்  ிரைிறய, ொஞ்ெி, ெத்ை ாக 
வாெித்ைார். லண்டனில்  ா ாவின்  யைத் ைிட்டங்கள் குைித்தும் அவர்கள் 
விவாைித்ைனர். 

ஒரு கட்டத்ைில், 1927 ஆம் ஆண்டில்  ா ா எழுைிய றகபயழுத்துப் 
 ிரைியிலிருந்து இந்ை வ ற்வகாறள ொஞ்ெி வாெித்ைார்: 

உலகின் கவகலகள், மதால்கலகள் அகனத்துக்கும் 'சிந்தகன' 

ஒன்றுதான் காரணம். விகரவில் நான் இந்தச் சிந்தகனகய என்னில் 
எடுத்துக்மகாள்மவன்; இது என் உைல்நிகலகயப் மபரிய அளவில் பாதிக்கும். 
உலகம் முழுவகதயும் பாதிக்கும். எனது எதிர்கால பணிக்கு இது 
இன்ைியகெயாதது. 

 ா ா பைாடர்ந்து கருத்துறரத்ைார்: "அந்த மநரம் இப்மபாது என்பதால், 

எனது உைல்நிகல ெிகவும் பாதிக்கப்படுகிைது."  ா ா ைினமும் ஒரு வவறள 
 ட்டுவ  பராட்டி, பவண்பைய், ெீஸ் உண்டு வந்ைார், அவருறடய உடல்நிறலயும் 
வ ாெ றடந்ைது. 

துருக்கி வழியாகப்  யைம் பெய்து ரயில் மகான்யாவில் நின்ைது. 
ரயில் நிறலயத்ைிலிருந்து ெில ற ல் பைாறலவில்,  ா ாவின்  ிரிய ான 
கவிஞர்களில் ஒருவர் மெௌலானா ரூெியின் ெ ாைி இருந்ைது. பகான்யா 
சூஃ ிகளுக்கு ஒரு புனிை ான இடம். ப ஹர்  ா ா ரூ ியின் ெ ாைிக்குச் 
பெல்லவில்றல என்ைாலும், அவர் அைற்கு  ிக அருகில் பென்ைார் என் து 
குைிப் ிடத்ைக்கது. 

அக்வடா ர் 31 ஆம் நாள் இஸ்தான்புல் நகறரச் பென்ைறடந்து,  ா ா 
 ண்டலியுடன் ஓரியண்ட் எக்ஸ் ிரெில் நவம் ர் 3 அன்று பாரிஸ் வந்ைார். ஒரு 
குறுகிய ஓய்வுக்குப்  ிைகு,  றுநாள் லண்ைன் வந்து,  ா ாவும்  ண்டலியும் 
 ீண்டும் றஹஜியா ஹவுெில் ைங்கினர்.   

 லண்ைனில், கிட்டி, அவரது மபரிய சமகாதரி மெ க்ளூஸ், ெின்ைா, 

ொர்கமரட், மெமபல், டிலியா, கிைிஸ்டின் மெக்நாட்ைன், வில், மெரி மபக்மகட், 
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ைாம் ஷார்ப்லி, குயன்டின், சார்லஸ் பர்ைம் ஆகிவயாறர  ா ா ைனித்ைனியாகச் 
ெந்ைித்துப் வ ெினார். இதுவ ால, லண்டனுக்கு வந்ை ைனது அப ரிக்க 
அன் ர்கறளயும் - மநாரினா, எலிஸமபத், நான்னி, ராமனா, ஸாம் மகாஹன், 

ொல்கம், ெனீ் ஸ்க்மலாஸ் மெலும் ொன் பாஸ், மகன்னத் மராஸ் - 
ஆகிவயாறரயும் அவர் ைனிப் ட்ட முறையில் ெந்ைித்ைார். வ ற்கத்ைிய 
அன் ர்கறள,  ா ா, நாெிக் நகரில் அற ந்ை ப ஹர் ரிட்ரீட்டில் ைங்கறவப் து 
 ற்ைி விரிவாக விளக்கினார்; இந்ைியாவுக்கு டிெம் ர்  ாைத்ைில் வருவைாகத் 
ைிட்டம். 

வநரடி ெந்ைிப்புகள் முடிந்ைதும், வகரி கூப் ர் நடித்ை ' ிஸ்டர் டீட்ஸ் 
வகாஸ் டூ டவுன்' என்ை ைிறரப் டத்றைப்  ார்க்க  ா ாவும் குழுவும் பென்ைனர். 
இந்ைப்  டம்  ா ாறவ பவகுவாகக் கவர்ந்ைது; வ லும் திகரப்பைங்கள் 
எவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்டு ெனிதகுலத்தின் உணர்வின் மெம்பாட்டிற்குப் 
பயன்படுத்த முடியும் என்பதற்கும், அமத மநரத்தில் மபாழுதுமபாக்கக 
வழங்குவதற்கும் இது ஒரு சிைந்த எடுத்துக்காட்டு என்று குைிப்பிட்ைார். 

இந்ைச் சுருக்க ான லண்டன் விஜயத்ைின் வ ாது, அவறர 
முைன்முறையாக ெந்ைித்ை அமலக்ஸாண்ைர் ொர்க்கியுடன் ப ஹர்  ா ா 
வ ற்கூைிய கருத்றை விவாைித்ைார். 'ொண்டர்'  ார்க்கி ஒரு அப ரிக்க 
எழுத்ைாளர், வ றட  ற்றும் ைிறரப் ட இயக்குனரும் ஆவார். ('வண்ை ய ான 
கறலஞர்' என்று  லர் அவறர வி ர்ெித்ைனர்.)  ல ைிறரக்கறை எழுத்ைாளர்கள் 
 ா ாவின் ைிறரப் டத் ைிட்டங்களுக்கான ைிறரக்கறையில் 
 ைியாற்றுவைற்காகத் பைாடர்பு பகாள்ளப் ட்டனர், வ லும்  ார்க்கியின் ப யர் 
 ா ாவுக்கு வநாரினா, எலிெப த் ஆகிவயாரால்  ரிந்துறரக்கப் ட்டது.  ா ா 
 ீண்டும் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ினார்: " ார்க்கிைான் இைற்கான  னிைர்!" எனவவ, 

 ற்ை எழுத்ைாளர்களுக்கான வைடல் ஒரு முடிவுக்கு வந்ைது. ப ர்ெிடிஸ் டி 
அவகாஸ்டா ஒரு சுருக்க ான பவளி வடிவத்றை எழுைிய  ிைகு, கார்ல் 
வால்ப ால்லரின் கறையான 'ைி வ ன் வடவிட்' என்ைத் ைிறரப் டத்ைில்  ார்க்கி 
 ைிபுரிந்ைார். 

அவர்களின் ெந்ைிப்புக்கு முன்பு, ெில விெித்ைிர ான சூழ்நிறலகள் 
உருவாயின. ஒரு வைிக ஹாலிவுட் ைிறரப் டத்ைின் ையாரிப்ற  
வ ற் ார்றவயிட 1936 நவம் ரில் லண்டனிலிருந்து வந்ை அறழப்ற   ார்க்கி 
ஏற்றுக்பகாள்ள முடியா ல் அவருறடய  ைியில் மும்முர ாக இருந்ைார். 
ஆனால் சூழ்நிறலகள் காரை ாக, ைிடீபரன லண்டனில் வவறலறய ஏற்க அவர் 
விடுவிக்கப் ட்டார். இது அவறர எைிர் ாராை விை ாக லண்டனுக்கு அறழத்து 
வந்ைது. 

றஹஜியா ஹவுெில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ை  ார்க்கி, 'ஒரு கலக்க றடந்ை 
குழந்றைறயப் வ ால', எப் டி நடந்துபகாள்வது, என்ன பெய்வது, என்ன பொல்வது 
என்று பைரியா ல் ையக்கத்ைில் இருந்ைார். அவர்  ா ாவின் அறைக்குள் 
நுறழந்ைவ ாது, "நான் இதுவறர கண்டிராை  னிை வடிவத்ைில், தூய்ற யின் 
ப ாத்ை உருவ ாக எனது முன்னிறலயில் வைான்ைியறைக் கண்வடன்" எனக் 
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குைிப் ிட்டார். கறடெியாக அவர் வைடியவறரச் ெந்ைித்ைதும், நன்கு 'அைிந்ைவர், 

 ரிச்ெய ானவர்' என் றை உைர்ந்ைார். 
ப ஹர்  ா ா, இம்முறை, புைிய ந ர்கறளச் ெந்ைிப் ைில் அக்கறைக் 

காட்டவில்றல எனத் வைான்ைியது. கிட்டி  ற்றும் ெிலர் எப்வ ாதும் புைிய 
ந ர்கறள  ா ாவுக்கு அைிமுகப் டுத்ை ஆர்வ ாக இருந்ைனர். கிட்டி புைிய 
ந ர்கறள,  ா ாவின் அருகில் அ ரச் பெய்ைைில்  ா ா அவ்வளவு  கிழ்ச்ெியாக 
இல்றல; "தக்க தருணம் வரும் மவகளயில் உலகம் முழுவகதயும் என்னிைம் 
மகாண்டுவருமவன்" என்று குைிப் ிட்டார். 

ஒரு முறை ஆங்கில அன் ர் ஒருவர் இல்லத்ைில் வைநீர் 
வவறளயின்வ ாது, ைிடீபரன  ா ாவின் முகம் ைீவிர ான வைாற்ைத்றை 
பவளிப் டுத்ைியது. ெற்று அற ைியறடந்ைவ ாது,  ா ா விளக்கினார், 

"ஸ்மபயினில் இந்தத் தருணத்தில் ஆயிரக்கணக்காமனார் அனுபவிக்கும் 
மவதகனகய நீங்கள் அைிந்திருந்தால், என் மவதகனகய நீங்கள் 
புரிந்துமகாள்வரீ்கள்." அந்ை வநரத்ைில் ஸ்ப யினில் உள்நாட்டுப் வ ார் அைன் 
உச்ெக்கட்டத்ைில் இருந்ைது. 

இந்ை ஐவராப் ிய வருறகக்கு முன்னர்,  ா ா அப ரிக்காவில்  த்ைிர ாக 
றவக்கப் ட்டிருந்ை அவருறடய 'இரகசிய புத்தகத்கத' லண்டனுக்கு எடுத்து வர 
ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டது; பாபா லண்ைனில் இருந்த இவ்மவகளயில் ெற்றும் 
சில மபாருட்களுைன் இந்தப் புத்தகம் பாபாவிைம் ஒப்பகைக்கப்பட்ைது. 

ெூரிச் பெல்வைற்கு முன்பு, நவம் ர் 6 ஆம் நாள், லண்டனில்  ா ாவின் 
கறடெி நாள்.  ா ா ைனி ந ர்களுக்கு இறுைி அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார்; 

 ின்னர்  ா ா குழுவுடன் விக்வடாரியா ரயில் நிறலயத்ைிற்குப் புைப் ட்டார். 
கிட்டி,  ார்கபரட் இருவரும்  ா ாவுக்காக அன்புடன் எடுத்து வந்ை ஊைா 
ப ாட்டுக்கறள,  ா ா ஒவ்பவாருவருக்கும் அன் ின் அறடயாள ாக 
வழங்கினார். 

ெூரிச்  யைத்ைில்  ா ா  ற்றும்  ண்டலியுடன், வநாரினா, எலிெப த், 

 ார்கபரட் ஆகிவயாரும் இருந்ைனர். அடுத்ை நாள் அவர்கள் ெூரிச் வந்ைறடந்து, 

 ா ா பஹடி, வால்டர் ப ர்படன்ஸ் இல்லத்ைில் அவர்களது குழந்றைகறளச் 
ெந்ைித்ைார். அனிைா டி காவரா ஓட்வடா ஹாஸ்-பஹய்  ள்ளியில் கறல  யின்று 
வந்ைார். இந்ைச் ெந்ைர்ப் த்ைில், அனிைா மூன்று  ாைங்கள்  டிப்ற த் பைாடரவும், 

 ின்னர் இந்ைியாவுக்கு வருவைற்கான அறழப்புக்காக காத்ைிருக்கவும்  ா ா 
அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா வால்டரின் ெவகாைரரின் வடீ்டிற்குச் பென்று அங்குக் 
கூடியிருந்ைவர்கறளச் ெந்ைித்ைார். ெிைிது வநரத்ைில்  ா ா, "நான் எதிர்பார்த்த 
ஒருவர் வரவில்கல. இப்மபாது, நான் ெீண்டும் (வ ற்கு வநாக்கி) திரும்பி வர 
மவண்டும்" என்று குைிப் ிட்டார்.  ா ா, ஐரின் பில்மலா என்ை இளம் சுவிஸ் 
ப ண்றைக் குைிப் ிடுகிைார், 'இறை'  னிைனுடனான ெந்ைிப்பு விறரவில் 
பநருங்கிக்பகாண்டிருந்ைது. ஐரீன்  ா ாறவ அைிந்ைிருந்ைார், ஆனால் அவறர 
வந்து ெந்ைிக்க  ிக்க அச்ெத்துடன் காைப் ட்டார்.  ா ாறவச் ெந்ைிக்கும் 
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அளவுக்குப் வ ாது ான தூய்ற  இல்லாைவர் என்று அப் ாவித்ைன ாக 
நிறனத்ைது  ா ாவிற்குத் பைரியும். அவர் நண் ர்களுடன் அருகிலுள்ள 
உைவகத்ைிற்கு ரகெிய ாகச் பென்ைிருந்ைார், ஆனால் அந்ை வாய்ப்ற  
ைவைவிட்ட வருத்ைத்ைில் கண்கலங்கி அழுைார். 

ெூரிச்ெில் இருந்ை இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ாவும் குழுவும் 1936 
நவம் ர் 8 ஆம் நாள் ரயிலில்  ாரிஸ் வந்து ருவாவனாறவ ெந்ைித்ைனர். 
அவருக்கும் இந்ைியா வருவது குைித்ைத் ைகவல் ைரப் ட்டது. 

17 ஆம் நூற்ைாண்டின்  ிற் குைியில் ஒரு ப ரிய வைாட்ட ான 'மசட்மைா 
டி கல்லுயிஸ்' என்ை இடத்ைில், அவை ப யரில் அற ந்ை கிரா த்ைிற்கு,  ா ாவும் 
குழுவும் காரில் அறழத்துச் பெல்லப் ட்டனர். இந்ைத் வைாட்டம், வ ாலந்ைில் 
 ிைந்ை ஒரு  ைக்கார ஓ ரா  ாடகரும், இைற்கு முன்னர்  ா ாறவச் ெந்ைிக்காை 
வநாரினாவின் நண் ரு ான மெைம் கன்னா வால்ஸ்கா என் வருக்குச் 
பொந்ை ானது. அற்புை ான வடீும் அழகான வைாட்டமும், ற ைானமும் 
இருந்ைது.  ா ா ஒரு டஜன்  க்கறளக் பகாண்ட ஒரு ெிைிய குழுறவச் 
ெந்ைித்ைார். ஒரு ெிைப் ான விருந்துக்குப்  ிைகு,  ா ா ஓய்பவடுக்க விரும் ினார். 
குளிர்காலம்  ட்டு ல்லா ல்,  டுக்றகயறை  யன் டுத்ைப் டாை ஒன்ைாக 
இருந்ைைால்  ா ா அபெௌகரிய ாக உைர்ந்ைார். 

ைிரு ைி கன்னா வால்ஸ்கா,  ா ாறவ,  ிரைான வடீு  ற்றும் விருந்ைினர் 
 ாளிறகக்கு அறழத்துச் பென்ைார். அறனவரும்  ல கறலப் ப ாக்கிஷங்கறளப் 
 ாராட்டினர், வ லும் அவர்கள் ஒரு மூைாறையரின் வர்ைம் பூெப் ட்ட 
உருவப் டம் அருவக வந்ைவ ாது, கன்னா வால்ஸ்கா ப ருற யுடன்  ா ாவிடம் 
(ஒருவவறள வவடிக்றகயாக), "அது என் குருநாைர்!" என்ைார். இறைக்வகட்ட 
எலிெப த் ைர் ெங்கட ாக உைர்ந்ைார். இந்ை நன்கு அைியப் ட்ட  ிரபுத்துவ 
ப ண் ைிறயயும் அவரது வகுப்ற ச் வெர்ந்ை  ற்ைவர்கறளயும்  ா ாவிடம் 
பகாண்டுவருவைில் உறுைியாக இருந்ைைால் வநாரினாவும் ைிறகப் ில் ஆழ்ந்ைார்; 

ஆனால்  ா ாவுடனான அவர்களது உள் பைாடர்பு ஆழ ாக நிறுவப் டாைைால், 

அவரது பவற்ைி வாய்ப்பு அரிது என்வை கூைமுடியும். எவ்வாைாயினும், ஒரு 
கட்டத்ைில், இந்ைியாவுக்கு வந்து ஆெிர த்ைில் ைங்குவைற்கான ஆர்வத்றை 
கன்னா பவளிப் டுத்ைினார். 

உண்ற யில், ைிரு ைி கன்னா வால்ஸ்கா  ா ாறவ ஒருவ ாதும் 
நம் வில்றல, ஆனால் அவர்  ா ாறவ  ைித்து, அவறர விருந்ைினராக அறடயும் 
 ாக்கியத்றை உைர்ந்ைார். " த்து நாட்களுக்கு  ட்டுவ  வ ற்கத்ைிய நாடுகளில் 
ைங்குவைற்காக இந்ைியாவிலிருந்து  யைம் பெய்கிைார்,"  ின்னர் அவர் இறை 
இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "( ா ா) ஃ ிரான்ெில் ைனது வநரத்ைின் ஒன்ைறர நாட்கள் 
ஏன் 'வெட்வடா டி கல்லுயிெில்' ைங்கி, அறைப் புனிைப் டுத்ை வவண்டும்?"

 ைிரு ைி கன்னாறவப் வ ான்ை  ட்டுப் டுத்ைப் ட்ட நம் ிக்றகயும் 
புரிைலும் பகாண்ட ஒருவர், குருநாைறரயும், அவருறடய ெீடர்கறளயும் புரிந்து, 



324 
 

ைிருப்ைி அறடவது கடினம்; இறைக் கீழ்வரும் அவரது நிறனவுக் குைிப்புகளில் 
இருந்து காைலாம்: 

“ ா ாவின் அைீை அற ைியற்ை நிறல காரை ாக,  ற்றும்  ைினான்கு 
வ றர ஒவர இரவில் வெைியாகத் ைங்கறவக்கும் விருந்வைாம் ினராக நான் 
பெய்ய வவண்டிய வவறலகள் அைிகம் என் ைால், என் எண்ைங்கறளப்  ைிவு 
பெய்ய முடியவில்றல; வ லும் இல்லத்ைரெி என்ை முறையில் உைர்வுகறள 
எனது கடற யில் ைறலயிட நான் அனு ைிக்கவில்றல. ஒவ்பவாரு பநாடியும் 
நான், ெற யலறையிலிருந்து  ா ாவின் ெீடர்கள் வறர, கார் வகவரஜில் இருந்து 
வடீ்டு வவறலக்காரர் வறர, ஓடி ஓடி கவனிப் ைில் மும்முர ாக இருந்வைன்; 
எங்கள் ெற யல்காரர் அவரது சுயகட்டுப் ாட்றட இழந்துவிட்டைாக வடீ்டுப் 
ப ாறுப் ாளர் புகார் கூைினார் - இைற்கிறடயில் எனது பெயலாளர், குருநாைரின் 
உத்ைரவின் வ ரில் பைாறலவ ெி மூல ாகப்  ைியிலிருந்து இறடநீக்கம் 
பெய்யப் ட்டார். 

“இந்ை அவெரம்,  ைட்டம், அற ைியின்ற  காரை ாக,  ா ா ஒரு 
விைிவிலக்கான, ெலன ெித்ைம்  றடத்ை, எளிைில் உைர்ச்ெிவெப் டும் 
ஒருவராகவும், அவரது ெீடர்கள் வழக்க ான அடிற கறளப் வ ாலத் துறையாக 
இருந்து, பெயலாளர்  ற்றும்  ைிப்ப ண்களின்  ங்றக வகிக்கிைார்கள் என்ை 
எண்ைம் என்னில் வந்ைது. அவை வநரத்ைில் வநாரினா  ாட்ெப ல்லி ஓர் 
இத்ைாலியன் வ ால நடித்ைார்!  ா ாவின் ஒவ்பவாரு விருப் த்றையும் பூர்த்ைிச் 
பெய்யும் வநாக்கத்ைில் அறனவரும்  ிகவும் உற்ொக ாகவும், அச்ெம் 
நிறைந்ைவர்களாகவும் காைப் ட்டார்கள்... ைறரயில்,  டிக்கட்டுகளில் 
அ ர்ந்ைிருக்கும் நன்ைி ிக்க நாய் வ ால் அவரது வாெலில் அவர்கள் 
காத்ைிருந்ைார்கள். ஒரு அறழப்பு வந்ைதும், அவர்கள் இராணுவ  ாைியில்  ிக 
வவக ாக விறரந்ைது, ஏைாவது நுணுக்க ான  ழங்கால கறலப் ப ாருட்களுக்கு 
 ாைகம் வந்துவிடுவ ா என நான் நடுங்கிவனன். 

“ஒரு வாய் ெிற்றுண்டிறயக் கூட உண்ைவில்றல, குருநாைரின் 
அறழப்ற  ஏற்று விறரந்ைனர்; ஒரு டம் ளர் காஃ ிறய முடிக்கும் முன்னர் 
உண்ற யில் ஆறு முறை சூடு பெய்ய வவண்டியிருந்ைது.  ைிய உைவு வநரம் 
எட்டு முறை  ாற்ைப் ட்டது, முைலில்  ைியம் ஒரு  ைி என்று 
நிர்ையிக்கப் ட்டது,  ிறகயாகக் காலைா ைம் ஆனைால் உைவு 'கல்லுயிஸ்' 

ைரத்ைிற்கு நிகராக இல்றல; ஏபனன்ைால் என் ெற யல்காரர் இந்ைச் ெிக்கலான 
றெவ உைறவ ைனது வழக்க ான வநர்த்ைியுடன் ஒரு  ைி வநர அைிவிப் ில் 
ையாரித்ைிருக்க முடியாது, கறடெி வநர  ாற்ைங்கள் ப ரும்  ிரச்ெிறனயாக 
இருந்ைது. இைற்பகல்லாம்  ற்பைாரு காரைம்,  ா ா ைனக்குப்  ிடித்ை ான 
ைிறரப் டங்களுக்குச் பெல்ல விரும் ினார் - புவளாரன்ஸ் ஜகீ்ஃ லீ்ட் (ைி கிவரட் 
ஜகீ்ஃ லீ்ட்) வாழ்க்றகறய ெித்ைரிக்கும் ஓரின வெர்க்றகயாளரின் இறெயுடன் 
கூடிய நறகச்சுறவத் ைிறரப் டம்.    

 “( ா ா அங்கிருந்து புைப் ட்ட  ின்னர், நள்ளிரவில்) நான் இறுைியாக என் 
அறைக்கு வந்ைவ ாது,  ர ரப் ான, ஆவராக்கிய ற்ை, 'முழங்கால் ெவுக்கடியுடன்' 
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வாழ்ந்ை அந்ைப் புனிை வாழ்க்றகயிலிருந்து  ீண்டுவர மூன்று நாட்கள் அங்வகவய 
ைங்கிவனன். அடுத்ை நாவள என் ைறலவலி  ைந்துவிட்டது... கடவுளின் 
 ிரென்னம், நம் இையத்ைிலும் இல்லத்ைிலும் அவரின் அன்ற யும் 
அற ைிறயயும் பகாண்டுவர வவண்டும்;  யம்,  ைீி, அவெரம் அல்லது உடல் 
ெம் ந்ை ான  ிரச்ெறனகறள அல்ல. நான்  ா ாறவப்  ார்க்கா ல் 
இருந்ைிருந்ைால்,  ல நாட்கள் என் ஆன் ீக,  ன  ற்றும் உடல் ெக்ைிகறள நான் 
இழந்ைிருக்க  ாட்வடன். ஆனால் அந்ைச் சூழ்நிறலயில் கூட, நான் எந்ை 
முடிவுக்கும் வர விரும் வில்றல, ஏபனன்ைால், குைிப் ாக  ா ா என்னிடம்  ிக்க 
கருறையுடன் நடந்துபகாண்டார்.” 

 ா ாவிட ிருந்து விறடப ற்ை எனது ஊழியர்கறள அறழத்வைன். 
கன்னாவின் ைனியார் பெயலாளரான  ாட்ரிெியா ைர்வகாவ்ஸ்கா, அவரது 
கண்ைறீரக் கட்டுப் டுத்ை முடியா ல் ைவித்ைார்.  ா ா அன்ைிரவு  ாரிஸ் நகரில் 
அற ந்ை 'ஆல்ஃபிரமைா & கான்ஸுமலா கசட்ஸ்' என்ை ைம் ைியினரின் 
இல்லத்ைில் ைங்கினார். கன்னா வால்ஸ்காறவப் வ ாலல்லா ல், அவர்கள் 
இருவரும்  ாரிெில்  ா ாவின் முக்கிய பைாடர் ில் வந்ைனர். 

நவம் ர் 10 அன்று காறலயில்,  ாரிஸ் நகரில் ெில புைிய ந ர்கறளச் 
ெந்ைித்ைப்  ின்னர்,  ா ா குழுவுடன்  ார்பெல்லஸ் வந்ைதும், ைனக்கு ஒரு 
முக்கிய ான 'ெந்ைிப்பு' இருப் ைாகக் கூைி, குைிப் ாக  ிக்க ஆர்வத்துடன் 
இருந்ைார். 

பாபா உைனடியாக மநாரினா, எலிஸமபத் இருவருைன் ஒரு சரகளக் 
கற்கள் நிகைந்த பாகதயில் முன்னும் பின்னுொக நைக்கத் மதாைங்கினார். 
ஓர் இளம் பிமரஞ்சுக்காரர் புல்மவளியின் ெறுபுைம் ஓர் இருக்ககயில் 

அெர்ந்திருந்தார். ககைசியில் பாபா அந்தப் புல்மவளிகய சுற்ைி உலாவ, 

எழுந்து நின்ை இகளஞன் மநராக நைந்து மசன்று பாபாவிைம் பயபக்தியுைன் 
தகல குனிந்து வணங்கினார். பாபா, அதன் பின்னர் உைனடியாக 
மவளிமயைினார், அந்த இகளஞன் (கைனாக வாங்கப்பட்ை) ஆன்ெீக 
முகவர்களில் ஒருவர் என்றும் பாபாவுக்காக ஆன்ெீக உள் தளங்களில் பணி 
புரிவதாகவும் மதரிவித்தார். 

1936, நவம் ர் 12 ஆம் நாள், இந்ைியாவின் றவஸ்ராய் கப் லில், ப ஹர் 
 ா ா  ண்டலியுடன் இந்ைியாறவ வநாக்கிப்  யைம் பெய்ைார். றவஸ்ராயில் 
 யைிகள் நிரம் ி இருந்ைைால் கறடெி வநரத்ைில் 'எப் டிவயா' மூன்று 
இருக்றககள் கிறடத்ைன. கப் லிலிருந்ை 658 இருக்றககளிலும்  யைிகள் நிரம் ி 
இருந்ைனர். கப் லில் ஆறு இந்ைிய இளவரெர்களும்  காராஜாக்களும் இருந்ைனர்; 

ஆனால்  ா ா அவர்களில் ஒருவறரயும் ெந்ைிக்கவில்றல,  ா ாவின்  யைம் 
ரகெிய ாக றவக்கப் ட்டது. 

இந்ை  யைத்ைில்,  ா ாவின் அறை வெைியாகவும், அற ைியாகவும், 

விரும் ிய டி ஒதுங்கியும் இருந்ைது. கப் ல் ைிைந்ை கடறல அறடந்ைதும்,  ா ா 
நாெிக் நகரில் வ ற்கத்ைியர்கள் ைங்குவைற்கான அட்டவறைறயத் ையாரிக்கத் 
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பைாடங்கி, ஒவ்பவாரு ந ருக்கும் ைனிப் ட்ட கடற களின்  ட்டியறலயும் 
முடிவு பெய்ைார். 

நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, மும்ற யில்  ா ாறவச் ெந்ைித்ை 
அவொெிவயட்டட்  ிரஸ்ெின் ( ற்றும் ராய்ட்டர்ஸ்) மெ. ைர்னர் என்ை ெக  யைி, 
ொஞ்ெிறயச் ெந்ைித்து, ப ஹர்  ா ா எங்வக எனக் வகட்டார். முைலில் ொஞ்ெி 
அவறர,  ா ா நாெிக்கில் இருப் ைாகக் கூைித் ைவிர்க்க முயன்ைார்; ஆனால்,  ா ா, 
அவறரக் குைித்து வவறு எவருக்கும் பைரிய வரக்கூடாது என்ை நி ந்ைறனயின் 
வ ரில், அடுத்ை நாள் காறலயில்  ா ாறவச் ெந்ைித்து, றககுலுக்கி, அவரது 
 ரியாறைறயச் பெலுத்ை அனு ைித்ைார். 

 ா ா காறல,  ாறல வவறளகளில் கப் ல் ைளத்ைில் உலாவ வருவது 

வழக்கம். நவம் ர் 19 ஆம் நாள் கப் ல் ஏதன் நகறரக் கடந்து பென்ைது. 

அடுத்ை நாள், ப ஹர்  ா ா ராஹுரி ஆெிர த்ைில் ைனது  ைிறயக் 
குைித்து விளக்க ளித்ைார்: 

இது எல்லாமெ உள் உணர்வின் ஒரு விகளயாட்டு. இகை 
மபாகதக்குள்ளான ெஸ்துகளின் ஆன்ெீக உணர்கவ, நான் என் மபௌதீக 
உைலால் அவர்களுக்குச் மசகவச் மசய்வதன் மூலம், மபாருள் சார்ந்த 
மபௌதீக உணர்கவ மநாக்கி வழிநைத்துகிமைன்; இது, என்னுகைய ஆன்ெீக 
வழிகாட்டுதலால், ெற்ைவர்களின் மபாருள் சார்ந்த உணர்வு நிகலகய 
மெம்படுத்தி, இகை உணர்கவ மநாக்கி வழிநைத்த உதவுகிைது. இவ்வாறு, என் 
எல்கலயற்ை உணர்வு இரண்டு வழிகளில் மசயல்படுகிைது. ராஹுரி 
ஆசிரெத்தில் இந்தத் தற்மபாகதய மசயல்பாடு நான் எனது மெௌனத்கதக் 
ககலப்பதற்கு முன் மசய்ய மவண்டிய பணிகளில் முக்கியொன ஒன்ைாகும். 

எனது  ைிறயப்  ார்க்கவும்,  கிர்ந்து பகாள்ளவும் வ ற்கத்ைியர்கறள 
இந்ைியாவுக்கு அறழத்துள்வளன். ஆன் ீகத்றைப் ப ாறுத்ை வறரயில், 

அவர்களுக்கு நறடமுறை  யிற்ெி அளிக்கப் ட வவண்டியது அவெியம். அது 
அவர்களுக்கு முட்களாலான கிரீட ாக இல்லா ல் இருந்ைாலும், அது வராஜா 
இைழ்கள் நிரம் ிய  டுக்றகயாகவும் இருக்காது. ஆன் ீகம் எப்வ ாதும் அைன் 
உள்ளார்ந்ை ெிர ங்கறளக் பகாண்டிருக்கும்; ஆனால் எனது அன் ின் 
அரவறைப்புடன் வழிகாட்டும் முறை, அவர்களுக்கு ப ன்ற யாகவும் 
எளிைாகவும் இருக்கும். 

ஆகமவ, ெற்ைவர்கள் அவர்களின் மசகவகயச் மசய்ய, நாமன 
மசகவச் மசய்ய மவண்டியதாகிைது... ெனிதகுலத்கத வழிநைத்தவும், அதற்கு 
அைிவுறுத்தவும், உதவவும், நான் அவர்களின் புரிந்து மகாள்ளும் உணர்வு 
நிகலக்கு வர மவண்டும், இங்குதான் நான் மபாதுவாக, தவைாகப் புரிந்து 
மகாள்ளப்படுகிமைன். ஆனால் நான் தவைாகப் புரிந்து மகாள்ளப்பட்ைாலும், 

ெனிதகுலத்திற்கு உதவுவதற்காக நான் சாதாரண மபௌதீக உணர்வு 
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நிகலக்கு வருவது எந்த வககயிலும் என் எல்கலயற்ை நிகலயில் 
குறுக்கிைமவா அல்லது அகதக் குகைக்கமவா மசய்யாது. 

எடுத்துக்காட்டாக, எம்.ஏ.  ட்டம் ப ற்ை ஒரு  ட்டைாரி, எழுத்துகறளத் 
ைாவன எழுதுவைன் மூலம் அவர் அவற்றைக் கற்றுக்பகாள்ளும் ஒரு 
 ாைவனின் உைர்வு நிறலக்கு வருகிைார். அவர் அகர முைல எழுத்துக்கறள 
எழுதுவைால் அவருறட எம்.ஏ.  ட்டம் பைாறலந்துவிடும் என்று அர்த்ை ல்ல. 

எனமவ, நான் ெனித நிகலக்கு வந்தாலும் எனது ஆன்ெீக, 

அளவிறுதியற்ை நிகல, பாதிக்கப்பைாெல் இருக்கும். 
ைற்வ ாறைய உலக குழப் ம் ஆன் ீக பவளிப் ாட்டின் ஆரம்  ாகும். 

உைாரை ாக, கண்புறரயால்  ாைிக்கப் ட்ட ஒருவரின் கண்ைில் உருவாகும் 
ைிறரவ ான்ை  டிவம் கண் ார்றவறயத் ைடுக்கும். இறை ஒரு  ருத்துவர் 
அறுறவ ெிகிச்றெச் பெய்து, கண் ார்றவறய  ீட்டுத் ைருகிைார். 

இமதமபால், உலகின் தற்மபாகதய நிகல, ெனிதகுலம் 
மபாருள்முதல்வாதத்தில் மூழ்கி, சுயநலத்திலும் மபராகசயிலும் 
ஈடுபடுவதால், கண் பார்கவகயத் திகர ெகைப்பதுமபால், ஆன்ெீக பார்கவ 
ெற்றும் வளர்ச்சிக்கு, மபாருளுலகம் இகையூைாக இருக்கிைது. இது 
உலமகங்கிலும் குழப்பத்கத விகளவிக்கும் அளவுக்கு மொசெகைந்துள்ளது; 

மெலும், கண்புகரக்கு அறுகவ சிகிச்கசத் மதகவப்படுவது மபால் 
உலகத்திற்கும் மதகவ என்பதற்கான மதளிவான அைிகுைியாகும். 

இதுைான் இன்று உலகில் நடப் து. அறுறவ ெிகிச்றெச் 
பெய்யப் டும்வ ாது, அைியாற , வ ராறெ, கா ம் ஆகிய வநாய்கள் அறனத்தும் 
அகற்ைப் ட்டு, உலகத்ைின்  ார்றவ  ீண்டும் ஆன் ீக கண்வைாட்டத்ைில் ைிறெத் 
ைிருப் ப் டுவைால் உலகம்  ீட்கப் டும். ைக்க வநரம் வந்துவிட்டைால்  ருத்துவர் 
இறைச் பெய்யத் ையாராக இருக்கிைார்! 

இந்தியா ஓர் ஆன்ெீக நாடு; ஆன்ெீகம் என்ைால் அகெதி, அன்பு, 

சமகாதரத்துவம். குழந்கதத்தனொன விஷயங்களில் இந்தியர்கள் 
தங்களுக்குள் மொதும்மபாது, இந்தச் மசய்திகய இந்தியாவிலிருந்து உலகம் 
எவ்வாறு எதிர்பார்க்க முடியும்? முஹெதியர்களுக்கும் இந்துக்களுக்கும் 
இகையிலான பிளவு, பிராெணர்களுக்கும் தணீ்ைத்தகாதவர்களுக்கும் 
இகையிலான முறுகல் நிகல அகனத்தும், இந்தியா, சாதி, ெதம் ெற்றும் இன 
வர்க்கம் எனும் அரக்கனால் கட்டுப்படுத்தப்படும் பிளவுகளின் விகள நிலம் 
என்பகதத்தான் குைிக்கும்! உண்கெயான சுயராஜ்யம் (ைன்றனத் ைாவன ஆட்ெி 
புரிவது) என்பது ஆன்ொவின் சுயராஜ்யம். ஆன்ெீக சுதந்திரத்கத அகையும் 
தருவாயில், தார்ெீகம், ெனம் ெற்றும் மபாருள் சார்ந்த 'சுய-ராொக்கள்' 

தானாகமவ பின்மதாைர்ந்து வருவார்கள். 
எனவவ, இந்ைப்  யனற்ை வகள்விகறளயும் கடந்து இந்ைிய வைெம் 

உயரட்டும்; அவற்றை ெீராக றவத்து, குழப் த்ைினால் வவைறனக்குள்ளாகி, 
அைியாற யில் மூழ்கிய உலகிற்கு ஆன் ீகத்றை வழங்கட்டும். 
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புனிதர்கள், சத்குருக்கள், ஆன்ெீக பரிபூரண ஆத்ொக்கள் எப்மபாதும் 
தங்கள் எல்கலயற்ை அன்பின் மூலம் ெனிதகுலத்திற்கு உதவுகிைார்கள்; 

மெலும், மவகுெனங்களின் ஒத்துகழப்பால், குருநாதர்களின் 
மபாதகனகளின்படி மசயல்படும் தருவாயில், அவர்களின் பணி எளிதாக 
முடிந்துவிடும். 

1936, நவம் ர் 21 அன்று 'அமசாசிமயட்ைட் பிரஸ்' நிரு ரான ைர்னர் 
 ீண்டும்  ா ாறவச் ெந்ைித்து, நிகழவிருக்கும் வ ாறரப்  ற்ைிக் வகட்க 
விரும் ினார், ஆனால் அவர் அவ்வாறு பெய்வைற்கு முன்பு,  ா ா ைனது 
எழுத்துப் லறக வழியாக, ெிைிது வநரத்ைிற்கு முன்னைாக பவளிப் டுத்ைிய 
கருத்துக்கறள வாெிக்கு ாறு ொஞ்ெிக்கு உத்ைரவிட்டார். அறைக் வகட்ட டர்னர் 
ப ரிதும் ஆச்ெரிய றடந்ைார்; அவர் வகட்க விரும் ிய ெில வகள்விகளுக்கான 
 ைில்கள் அைில் இருந்ைன. 

டர்னர்  ா ாவிடம், "நான் அந்ைக் வகள்விறயக் வகட்கப் வ ாகிவைன் 
என்று உங்களுக்குத் பைரியு ா?" எனக் வகட்டார் 

"எனக்கு எல்லாம் மதரியும்!" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 
நிரு ரிடம் இன்னும் ெில வகள்விகறளக் வகட்க  ா ா அனு ைித்ைார். 

"நீங்கள் எப்வ ாது வ சுவரீ்கள்?" டர்னர் வகட்டார். 
"ஏைக்குகைய இரண்டு ஆண்டுகளில்." 
"உங்கள் பவளிப் ாடு எப்வ ாது இருக்கும்?" 

"நான் மபசிய பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு, கைந்த 
பன்னிரண்டு ஆண்டுகால மெௌனம் அதற்கு மவண்டிய அகனத்கதயும் 

தயாரிக்கும் முகனப்பில் இருந்தது." 
"அைன் விறளவு என்னவாக இருக்கும்?" 

"திைொக நம்புவது." 
"ஒவர வநரத்ைிலா அல்லது  டிப் டியாகவா?" 

"படிப்படியாக, ெகழ ெற்றும் பயிர்ககளப் மபால. ெகழ ஒரு 
மநரத்தில் மபாழியும், ஆனால் பயிர்கள் வளர மநரம் எடுக்கும். ஆகமவ, எனது 
மவளிப்பாட்டின் இந்த பன்னிரண்டு ஆண்டுகளில் மநரம் கைந்து மசல்லச் 
மசல்ல எனது பணி ெற்றும் மவளிப்பாட்டின் விகளவுகள், பலன்கள் 
படிப்படியாக வளரும்.... "  

"நீங்கள் வ சுவைற்கு முன் ஒரு வ ார் உருவாகு ா?" 

"ஆம்." 
"இது அவெிய ா?" 

"ஆம், தவிர்க்க முடியாதது. யாரும் மவல்லவும் ொட்ைார்கள், யாரும் 
எகதயும் இழக்கவும் ொட்ைார்கள். ஆனால் இது ஒரு சிைந்த ெற்றும் உயர்ந்த 
இலட்சியத்திற்கான விழிப்புணர்கவ உருவாக்கும். இனம், நிைம், மதசிய 

குடியுரிகெ, மதசியவாதம் ெற்றும் பலவற்ைின் தவைான கருத்துக்கள் 
அகனத்தும் அழிக்கப்படும், உலகளாவிய ெனித சமகாதரத்துவம், 
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இலட்சியவாதம் நிறுவப்படும். உண்கெப்மபாருகளத் மதடுபவர்களுக்கு நான் 
வழிவகுப்மபன்" என்று  ா ா கூைி முடித்ைார். 

ைனது 25 நி ிட வநரடி வ ட்டியின் முடிவில், டர்னர் ெில முக்கிய ெக 
 யைிகறள முறையாக அைிமுகப் டுத்ை அனு ைி வகாரினார் ( ிர ல 
ஆய்வாளரும் விஞ்ஞானியு ான லூயிஸ் ப ர்னாச்ெி  ற்றும் ொல்வவஷன் 
ஆர் ியின் உலகளாவிய ைறலவரான எவாஞ்ெலின் பூத் வ ான்ைவர்கள்), ஆனால் 
உறரயாடல்  ற்ைி எந்ைப்  ைிவும் பெய்யப் டவில்றல. 

கடலில்  ைிபனாரு நாட்கள்  யைத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா, ொஞ்ெி, காக்கா 
ஆகிவயார் நவம் ர் 23 ஆம் நாள் நண் கலில் மும்ற றய வந்ைறடந்ைனர்; ஆைி 
ெீனியர் ஆைி ஜூனியர் இருவரும்  ா ாறவ அறழத்துச் பெல்ல வந்ைனர். 
ப ஹரா ின்  றனவி ப ரின் ஆறு நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு ப ண் குழந்றைறய 
ஈன்பைடுத்ைார். எனவவ ப வ ாறவச் ெந்ைிப் ைற்கு முன்பு  ருத்துவ றனயில் 
ைாறயயும், வெறயயும்  ார்க்கச் பென்ைார்.  ா ா குழந்றைக்கு 'ெூனு' என்று 
ப யரிட்டார், ஆனால்  ின்னர் அவர் அந்ைப் ப யறர, 'குல்னார்' என்று  ாற்ைினார். 

ைாைரில் ப வ ாறவச் ெந்ைித்ைப்  ிைகு, ப ஹர்  ா ா ைாைாொஞ்ெியின் 
வடீ்டிற்குச் பென்று, உைவு உண்டு,  ாறலயில் நாெிக் நகருக்குப் புைப் ட்டார். 

1936, நவம் ர் 24 அன்று,  ா ா வ ற்கத்ைிய அன் ர்களின் வருறகறயப் 
 ற்ைி ருஸ்ைம்  ற்றும் ஃப்ரீனியுடன் விவாைித்ைார். குழந்றைகறளயும்  ார்த்ை 
 ின்னர்,  ா ா ராஹுரிக்கும் பைாடர்ந்து ப ஹரா ாத்ைிற்கும் அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டார். ஐவராப் ியர்  ற்றும் அப ரிக்கர்களின் வருறக குைித்தும், 

அவரது  ிைந்ைநாறளக் பகாண்டாடுவது  ற்ைியும் ப ஹரா ாத்ைில் வாழும் 
ஆண், ப ண்  ண்டலிக்குத் பைரிவித்ைார். 

 ா ா கூைியைாவது: 
எனது அடுத்த பிைந்த நாளில், 20,000 ஏகழகளுக்கு உணவளித்து, 

தகலவணங்குமவன். நான் இகதச் மசய்ய ஒரு சிைப்பு காரணம் உள்ளது. 
இது "மவற்ைிக்காக பிைர் பாதங்ககள மநற்ைியால் மதாடுவது!" (என்று பாபா 
சிமலகையாகக் கூைினார்). இந்த 20,000 ஏகழ ெற்றும் ஆதரவற்மைாருக்கு 
நான் அடிபணிந்தால், உலகம் முழுவதும் எனக்கு அடிபணியும்!" 

நான் ஒரு  ாப ரும் சூைாவளிறய உருவாக்க உத்வைெித்துள்வளன், 

ஆறகயால், அவர்கள் இைற்கு முன்பு பெய்யாை  ைிறய  ண்டலி இப்வ ாது 
பெய்யவவண்டியைாகிைது!  ண்டலி என்னுடன் முழுற யாக ஒத்துறழத்ைால், 

நான் இறைச் பெய்வவன், அல்லது எல்லாவற்றையும் மூடிவிட்டு நான் ைனியாகப் 
 ைிபுரிவவன். அறரகுறையாக நான் எறையும் பெய்யப்வ ாவைில்றல; ஒன்று 
அது அல்லது இது - இரண்டு உச்ெங்கள்! 

எல்மலாரும் நிகனவில் மகாள்ள மவண்டிய முக்கிய அம்சம் 
என்னமவன்ைால், மெற்கத்திய அன்பர்களின் உற்சாகத்கதத் தடுக்கமவா 
அல்லது அதில் எந்த பின்னகைகவயும் சந்திக்கச் மசய்யமவா கூைாது. 
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அவர்களில் எவரும் 'பின்மனாக்கிச்' மசல்வகதக் குைித்தக் மகள்விக்கு 
இைெில்கல. மெற்கத்தியர்கள் இங்குத் தங்கும் மவகளயில், 

இங்குள்ளவர்கள் அவர்களின் வியக்கத்தக்க மவற்ைிகயக் கண்டு 
மபாைாகெப்பை வாய்ப்புள்ளதால், மெற்கத்தியர்களின் உற்சாகொன 
ெனநிகலகயப் பாதுகாக்க, பராெரிக்க ஒவ்மவாருவரும் 

முன்மனச்சரிக்ககயாக இருக்க மவண்டும். 
உண்ற யான  ைிறயத் பைாடங்குவைற்கு முன்பு புைிய சூழல்கள், 

நிறலற   ற்றும் காலநிறலக்கு ஏற்ைவாறு அவற்றை முழுற யாகவும் 
வெைியாகவும்  ாற்ைியற ப் வை எனது ைிட்டம். முைல்  ாைத்ைில், அவர்கள் 
ஓய்பவடுத்து, இந்ைச் சூழ்நிறலக்குத் ைகுந்ைாற்வ ால் இருக்கக் கற்றுக்பகாள்ள 

வவண்டும்;  ின்னர் ஏைக்குறைய ஐந்து  ாைங்களுக்கு நிறலயான  ற்றும் 
வழக்க ான, ஆனால் இலகுவான கடற கள் ஒவ்பவான்றும் ைனிப் ட்ட 
ைிைன்களுக்கு ஏற்  வழங்கப் டும். ைினமும் காறலயில் எழுந்து ஒரு  ைி 
வநரம் ைியானிப் து அறனவருக்கும் ப ாதுவானைாக இருக்கும். ெில 
வவறலகளுக்காக உருது ப ாழியில் ஒரு  ைி வநரம் அவர்களுக்குப்  யிற்ெி 
அளிக்கப் டும். 

நான் அவர்களுைன் நாசிக் நகரில் இருக்கும் நாட்கள் அல்லது 
அவர்கள் என்னுைன் ராஹுரி ெற்றும் மெஹராபாத்தில் இருக்கும் நாட்கள் 
நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன; இதனால் எனது தற்மபாகதய பணிகளின் மூன்று 
அங்கங்ககளயும் அைிந்து மகாள்ளமுடியும்: நாசிக், ராஹுரி, மெஹராபாத். 
மெஹராபாத்தில் இருக்கும்மபாது, என்னுகைய இந்திய ெண்ைலி 
உறுப்பினர்கள் மசய்வது மபாலமவ உதாரணொக, உண்டு, உட்கார்ந்து, ெற்றும் 
பலவற்கை அவர்களும் மசய்வார்கள். மெற்கத்திய ஆண்கள் கீழ் 
மெஹராபாத்தில் உள்ள ஆண் ெண்ைலியுைனும், ெற்றும் மெற்கத்திய 
மபண்கள் மெல் ெகலயில் வாழும் மபண் ெண்ைலியுைனும் மசர்ந்து 
வாழ்வார்கள். 

ஐந்து  ாைங்களுக்குப்  ிைகு, நாெிக் ஆெிர த்ைில்  ைி புரியும் 
ெிறுவர்கள், ஊழியர்கள், ெற யல்காரர்கள், ெலறவத் பைாழிலாளிகள் 
அறனவரும் அங்கிருந்து நீக்கப் டுவார்கள். வ ற்கத்ைியர்கள் ைங்களது பொந்ை 
ெற யல், சுத்ைம், ெலறவ அறனத்றையும் பெய்வார்கள்; அத்துடன் அந்ை 
வநரத்ைில் ைிைக்கப் டவுள்ள  ருத்துவ றனயில் ைங்கள் வெறவகறள 
வழங்குவார்கள். இந்ை  ருத்துவ றனயின் ெிைப்பு அம்ெம் என்னபவன்ைால், 

வநாய்வாய்ப் ட்டு  ிகவும் வ ாெ ான நிறலயில் இருக்கும் வநாயாளிகறளக் 
பகாண்டுவந்து ெிகிச்றெ அளித்து, வெறவச் பெய்வது! 

1936, நவம் ர் 25 அன்று, அவொெிவயட்டட்  ிரஸ்ெுக்கு  ா ா அளித்ைச் 
பெய்ைி வாபனாலியில் படல்லியிலிருந்து ைினெரி பெய்ைியாக ஒலி ரப் ப் ட்டது. 
ப ஹரா ாத்  ண்டலி அறைக் வகட்டனர்;  ா ாவும் அறைக் வகட்டிருக்கலாம். 
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அடுத்ை நாள்,  ா ா ராஹுரிக்கும்,  ின்னர் நாெிக் நகருக்கும் அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டார்; வழியில் குஷ்ரு குவாட்டர்ெில் குல் ாய்  ற்றும் அக் ர் 
அச்ெகத்ைில் வாழ்ந்ை ெட்டா குடும் த்ைினறரயும் ெந்ைித்ைார். ராஹுரியில், 

புைிைாகக் கட்டப் ட்ட பெங்கல் அறைறயப்  ார்றவயிட்டார். ராஹுரி வக ின் 
என்ைறழக்கப் ட்ட இந்ைச் ெிைப்பு அறை இைர  ண்டலியும்,  ஸ்துக்களும் 
வாழ்ந்ை குடில்களுக்கு இறடவய அற ந்ைிருந்ைது. 

1936, நவம் ர் 28 ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, ொஞ்ெியுடன் நாெிக் நகரில் 
நடந்து பெல்லும் வ ாது, ஒரு  ிரா ை  ண்டிைர்  ா ாறவ அறடயாளம் 
கண்டுபகாள்ளா ல் அவருடன் இறைந்ைார். இந்து வவைங்கறளக் கற்ைைிந்ை 
அவர், பெய்ைித்ைாள்களில் பவளிவந்ைைற்கு இைங்க ப ஹர்  ா ாவின் 
வருறகறயக் குைிப் ிட்டு,  ின்னர் ஒரு  னிைறனக் கடவுளாக வைங்குவது 
எவ்வளவு ைவறு என்று கருத்துத் பைரிவித்ைார். ெ ஸ்கிருை வெனங்கறள 
வ ற்வகாள் காட்டி, அவர் 'உண்ற யான ஆன் ீகம்' குைித்ை, நீண்ட 
பொற்ப ாழிறவ வழங்கினார்.  ா ா அவறரத் ைடுத்து, ொஞ்ெியிடம் ைனது 
அறடயாளத்றை பவளிப் டுத்ைவும், அவரது ஆெீர்வாைங்கறளத் பைரிவிக்கவும் 
கூைினார். அந்ைப்  ண்டிைர் குற்ை உைர்வால் பவட்கப் ட்டு, பவளிைிப் வ ானார். 
அவரது விரும் த்ைகாை அணுகுமுறையால்  னம் பநாந்ை  ண்டிைர்  ா ாவின் 
காலடியில் விழுந்து, "உங்கள் ைரிெனத்றைப் ப றுவது எனது வ ரைிர்ஷ்டம்" 
என்று கூைினார். 

மெஹர் பாபா, எவரும் தனது கால்ககளத் மதாடுவகத 
அனுெதிக்காத மபாதும் அவர் 'கற்ைைிந்த' பிராெணருக்கு விதிவிலக்கு 
அளித்து ஆசரீ்வதித்தார். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



332 
 

  
 

-அவைார் ப ஹர்  ா ா 

உண்ற யாக 

இருப் றவகள்,  

ைரப் டுவதும்,  

ப ைப் டுவதும்  

நிெப்ைத்ைில்ைான். 


