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இகைவனின் அன்பளிப்பு 

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

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

ஸ்ரீ பாவ் கல்சூரி. 

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

ஸ்ரீ ஃப ராம் ஒர்க்கிங் ாக்ஸ்வாலா. 

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

ஸ்ரீ லாைன்ஸ் ரீட்டர். 

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

vela.radhakrishnan@gmail.com 
+91 9225631113    REV:01/28.06.2022  



 

 
 

பிரபஞ்சத்தின் இகைவன் 
 
 ிர ஞ்ெத்ைின்  ீது அக்கறை உள்ளவர் அவைார புருஷர் ஒருவவர; அது 

அவருறடய ப ாறுப்பு  ட்டுவ .  ிர ஞ்ெத்றை வாழ றவப் தும் அைன் 
உந்துைலால்  ரிைா  வளர்ச்ெிறயப்  ரா ரிப் தும் அவரது  ைி. அத்ைறகய 
உலகளாவிய  ைிறய, உலகின்  றடப் ில் வாழும் அறனத்துக்கும், 
அறனவருக்கும் அவைார புருஷர் ஒருவவர பெய்ய முடியும். உண்ற யில், 
கற் றன பெய்ய இயலாை நிறலயில் இருக்கும் ஒருவருக்கு, அவைார புருஷர் 
பெயல் டும் அவரது உலகளாவிய  னைின் ஒரு கை வநர  ார்றவ  ட்டுவ , 
யுகம் யுக ாக,  ரிைா  காலச் சுழற்ெியில்  ல வகாடிக்கைக்கான உலகங்கள், 
எண்ைிலடங்கா ைிட வடிவங்கள், ெக்ைி ிக்க  ிராை  ற்றும் ஆழ் ன உடல்கள் 
வழியாக பவளிப் டுவறைக் காை வழிவகுக்கும். 

 ிர ஞ்ெம் என்று அறழக்கப் டும் இந்ை  ாப ரும் அற ப் ின் 
ைனிமுைலான அழகு  ற்றும் அற்புைத்ைிலிருந்து அவைார புருஷர், 
ஒவ்பவான்ைிலும், ஒவ்பவாருவரிடத்ைிலும், இறை ஞானம்  ற்றும் இறை 
உைர்வுடன்  ானிடனாக உருபவடுத்து,  ிர ஞ்ெத்ைின் இறைவனாக பூ ியில் 
அவைரிக்கிைார். அவர் ஒவ்பவாரு துளிறயயும் உள்ளடக்கும் ப ருங்கடலாக, 
எல்றலயில்லா உைர்வற்ை நிறலயின் அளவிறுைியற்ை ைன்ற றய ஒவ்பவாரு 
துளியிலும் அனு விக்கிைார் - வ லும் இந்ை உைர்வற்ை கடலின் எல்றலயற்ை 
நிறலவய,  ிர ஞ்ெ ாகப்  ார்க்கப் டுகிைது.  ிர ஞ்ெத்ைிற்கு அைன் சுய ான 
அறுைிப்ப ாருள் எதுவும் இல்றல - ஒன்று ிி்ல்லாை ைன்ற ; அைன் ப ாதுவான 
இறுைி அர்த்ைத்ைில்  ாறய. 

இந்ை  ாறயறயப்  ாதுகாத்து  ரா ரிப் வர் யார்? அது ஒன்றும் 
இல்லாை நிறலயில் இருப் ைானால் ஏன் இருக்க வவண்டும்?  ாறய, 

உண்ற ப்ப ாருறளத் ைக்கறவத்துக் பகாள்வைானால், எந்ை ெக்ைி  ாறயறயத் 
ைக்கறவக்கிைது? அன்பு. அவைார புருஷர்  ாறயறய வநெிப் ைன் மூலம் அறைத் 
ைக்கறவத்துக் பகாள்கிைார், வ லும் அவர் ைனது முழு வாழ்க்றகறயயும் 
 ிர ஞ்ெத்ைிற்கு அர்ப் ைிப் ைன் மூலம் இந்ை  ாறயறயப் வ ைிப் 
 ாதுகாக்கிைார். இது அவரது அறுைியான, நிறலயாக நீடிக்கும்  ைி, காலங் 
கால ாக, கால சுழற்ெிக்குப்  ின் சுழற்ெியாக இப் டித் பைாடர்ந்து 

பகாண்டிருக்கிைது, ஏபனன்ைால் இது கடல் ய ாக்கப் ட்ட அவரது ைனிப் ட்ட 

வாழ்வின் ப ாருளாகும்.  ிர ஞ்ெம் அவருறடய அன் ினால் நிறலத்ைிருக்கிைது, 
அந்ை அன் ின் நி ித்ைம் அவர்  ிர ஞ்ெத்ைில் வருகிைார். 

அவைார புருஷர்  ாறயறயப் வ ைி  ாதுகாக்கவும், அவை வநரத்ைில், 

அறைக் கடக்கும் ஆயத்ை நிறலயில் இருப் வர்கறள  ாறயயிலிருந்து 
விடுவிக்கவும் வருகிைார். அத்ைறகய ஆயத்ை நிறலயில் இருப் வர்கள் 
அவர்களின் சுய 'அகந்கத-ெனகத' அறடயப்ப ற்ைைற்கான உரிய விறலறயத் 
ைந்ைவர்கள். அவைார புருஷர்  ிர ஞ்ெத்ைின்  ாயத் ைன்ற றயப் வ ைி, 
 ரா ரிக்கிைார், ஏபனனில்  ிர ஞ்ெத்ைில் வியா ித்ைிருக்கும் ெக்ைி - 



 

 
 

எல்றலயில்லா உைர்வற்ை நிறலக்கும், எல்றலயில்லா உைர்வு நிறலக்கும் 
இறடயிலான ஓர் இறை ெக்ைி. இரண்டு எல்றலயில்லா ெக்ைிகள் 
ஒன்ைிறையும்வ ாது, அது உறுைியான இறுைி விறளவுகறள - அைாவது 
 ிர ஞ்ெத்ைின் உருவாக்கம், பாதுகாத்தல், அழித்தல் மூன்றையும் - 
ஏற் டுத்துகிைது. அவைார புருஷர் ஒவர வநரத்ைில் எல்றலயில்லா உைர்வற்ை 
நிறலறயயும், எல்றலயில்லா உைர்றவயும் பகாண்டிருப் ைால், அவர் பூ ியில் 
ப ௌைீக உடலில் வாழும் வவறளயில், இந்ை இரு எல்றலயற்ை நிறலகளும் 
அவர் வாழ்வவாடு ஒன்ைிறைக்கப் டுகின்ைன; இக்காரைத்ைால் எல்றலயில்லா 
உைர்வற்ை நிறலயிலிருந்து எல்றலயில்லா உைர்வு நிறலறய வநாக்கிப் 
 யைம் பெய்யும் அறனவருக்காகவும் அவர் பெயல் டுகிைார். ஒவ்பவாரு 
துளியும் கடலாக  ாை வவண்டும்.  ிர ஞ்ெத்ைில் உள்ள ஒவ்பவாரு 
உயிரினத்ைிற்கும் உைர்வின் ஆழ ான ஓர் உலகளாவிய உந்துைறலக் 
பகாடுப் ைன் மூலம் அவர் ஒவ்பவாரு நிறலயிலும் இறைச் பெய்கிைார்; இது 
 ிர ஞ்ெத்ைின்  ரிைா  வளர்ச்ெியிலும், பூ ியில் ைனிந ர்களின் ஆன் ீக 
ஈடு ாட்டிலும்  ிகப்ப ரிய உற்ொகத்றை ஏற் டுத்துகிைது. 

இந்ை வாழ்க்றக வரலாற்ைின் நான்காவது பைாகுப்பு, அவைார் ப ஹர் 
 ா ாவின் வாழ்க்றகயின்  ைிறனந்து  ாைங்கறள - ஆகஸ்ட் 1931 முைல் 
நவம் ர் 1932 வறர - உள்ளடக்கி, அவர் முழு உலகத்துடனும் எவ்வளவு ஆழ ாக 
இறைந்ைிருக்கிைார் என் றை பவளிப் டுத்துகிைது. இந்ைத் பைாகுப்பு முழு 
உலபகங்கிலும் பைாடர்ச்ெியான  யைங்களின் ஒன்ைாகும் - கிழக்கு  ற்றும் 
வ ற்கத்ைிய நாடுகறள ஒரு ப ாதுவான  ிறைப் ில் ஒன்ைிறைக்க ப ஹர் 
 ா ாவின் விரிவான முயற்ெிகறள பவளிச்ெ ிட்டுக் காட்டுகிைது. ப ஹர்  ா ா 
உலகத்ைில் அவரது  ைியின் முக்கியத்துவத்றை  ண்டலிக்கு விளக்கினார்: 

"எனது உலகளாவிய  றடப்ற  நீங்கள் ஒருவ ாதும் புரிந்து பகாள்ள 
முடியாது. எனது அவைார காலகட்டத்ைில், நான் உலறக முழுவது ாக 
சுத்ைிகரிக்க வவண்டும். இந்ை  ாற்ைியற க்கும் பெயல்முறை ஆயிரம் 
ஆண்டுகள் நீடிக்கும். எனது அவைார காலகட்டத்ைின்  ிகப் ப ரிய  ைி, கிழக்கு 
 ற்றும் வ ற்கத்ைிய நாடுகறள ஒன்ைிறைக்கும்  ைியாகும். நான் உலகளாவிய 
அவைார புருஷன், முந்றைய வருறககறளப் வ ால, கிழக்கு அல்லது 
வ ற்குக்கான ைனித்ைனி அவைாரம் அல்ல; நான் முழு  ிர ஞ்ெத்றையும் 
வெர்ந்ைவன். இைனால்ைான் வ ற்கத்ைியர்கள் என் வறலயில் எளிைாகச் ெிக்கிக் 
பகாண்டு, என்றன வநெிக்கவும் முடிகிைது. நான் வறலறய வெீிவனன்,  ீன்கள் 
 ிடி ட்டன. இப்வ ாது இந்ை  ீன்கள் வறலயிலிருந்து ைங்கறள விடுவிக்க 
விரும் வில்றல." 

ப ஹர்  ா ாவின் வ ற்கத்ைிய  யைத்றைக் குைித்து அவர் 
கூைியைாவது: 

நான் மெற்கத்திய நாடுகளுக்கு வருவது, புதிய ெதங்கள் அல்லது 
ஆன்ெீக சமூக அகெப்புககள நிறுவுவதற்காக அல்ல, அமத மவகளயில், 
ெதத்கத அதன் உண்கெயான அர்த்தத்தில் ெக்கள் புரிந்துமகாள்ள மவண்டும் 



 

 
 

என்பமத அடிப்பகை மநாக்கம். உண்கெயான ெதம் என்பது சரியான 
ெமனாபாவத்கத வளர்த்துக் மகாள்வதில்தான் உள்ளது, இது இறுதியில் - 
பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஓர் எல்கலயில்லா இகைவன் ெட்டுமெ இருப்பகதக் 
காணும்; ஒருவர் உலகில் வாழும் மவகளயில், அத்துைன் ஒன்ைிவிைாெல், 
அகனவருைனும், அகனத்துைனும் இணக்கொக இருக்கச் மசய்யும்; ஒருவர் 
அகனத்து உலக கைகெகள் ெற்றும் விவகாரங்களில் கலந்துமகாள்ளும் 
மநரத்தில், அவற்ைின் எல்லா முடிவுகளிலிருந்தும் முற்ைிலும் 
விலகியிருக்கச் மசய்யும்; ககல, அைிவியல் இரண்டிலும் ஒமர மதய்வகீத்கத 
ஒருவர் காணவும், மெலும் அன்ைாை வாழ்க்ககயில் ெிக உயர்ந்த உணர்வு 
நிகலகயயும், பிரிக்க முடியாத ஆனந்தத்கத அனுபவிக்கவும் வழிவகுக்கும்.  

உலகின் அகனத்து மபரிய, அங்கீகரிக்கப்பட்ை ெதங்கள், ெதங்களின் 
கட்ைகெப்புகள் தடுொறுவகத நான் காண்கிமைன். மெற்கத்திய நாடுகள் 
குைிப்பாக, மபாருள் வளங்ககள மநாக்கி அதிகம் சாய்ந்திருக்கின்ைன, இது, 
நம் அைிவுக்குத் மதரிந்து, விழிப்புணர்கவ அகைந்த காலத்திலிருந்து மபார், 
மகாள்களமநாய் ெற்றும் நிதி மநருக்கடிககளக் மகாண்டு வந்துள்ளது. 
மபாருள்முதல்வாதத்கத நான் மவறுத்து, நிராகரிப்பதாகப் புரிந்து 
மகாள்ளக்கூைாது; இது ஒன்றுதான் முக்கிய இலக்காகக் கருதப்பைக்கூைாது, 
ஆனால் இறுதி இலக்குக்கு ஒரு வழிமுகையாக இருக்க மவண்டும் என்று 
நான் கூறுகிமைன். 

உலகின் பிரச்சிகனககளத் தரீ்ப்பதற்கும், மபாற்காலத்கத 
நிகலநாட்டுவதற்கும் 'லீக் ஆஃப் மநஷன்ஸ்' மபான்ை ஒழுங்ககெக்கப்பட்ை 
முயற்சிகள் மெற்மகாள்ளப்படுகின்ைன. மெற்கத்திய நாடுகளின் சில 
பகுதிகளில், குைிப்பாக அமெரிக்காவில், ெதத்தின் உண்கெ தன்கெகய 
அைிந்து மகாள்ளாெல், சத்தியம் ெற்றும் யதார்த்தத்கதப் பற்ைி 
அைிவுபூர்வொகப் புரிந்துமகாள்ள முயற்சிக்கப்படுகிைது, இது இருளில் 
ஒன்கைத் மதடுவது மபான்ைது. 

ஒமர ெரத்ைில் மகார்க்கப்பட்ை ெணிகள் மபால் அகனத்து 
ெதங்ககளயும், வழிபாட்டு முகைககளயும் ஒன்ைாகக் மகாணர்ந்து 
தனிப்பட்ை ெற்றும் கூட்டுத் மதகவகளுக்குப் புத்துயிர் அளிக்க 
விரும்புகிமைன். இதுமவ மெற்கத்திய நாடுகளுக்கான எனது பணி. கவகலக் 
மகாண்டிருக்கும் இந்த உலகத்தில், நான் கூறும் அகெதியும் நல்லிணக்கமும் 
மவகு மதாகலவில் இல்கல. 

முந்றைய அவைார புருஷர்கள் அல்லது ைீர்க்கைரிெிகவளாடு ஒப் ிடும் 

வவறளயில், அறனத்து  னிைர்களும் அணுகும் வறகயில் ப ஹர்  ா ா 
ைனித்துவ ானவர். ஐவராப் ியர்கள் அல்லது அப ரிக்கர்கள், ஜப் ானியர்கள் 
அல்லது ெீனர்கள், ெிங்களத்ைார் அல்லது எகிப்ைியர்கள், முஸ்லிம்கள் அல்லது 
இந்துக்கள், அறனவரும் வநரடி பைாடர் ில் வரும் விைத்ைில்  ா ா ைன்றன 
பவளிப் டுத்ைி, குருநாைரின் வடிவத்ைில் கடவுளுடன் இயற்றகயான பைாடர்ற  
உருவாக்கினார். இது ஆன் ீகத்ைின்  றழய ைவைான கருத்துக்கறள 



 

 
 

முைியடிக்கிைது;  ைத்றை நாடா ல், கடவுறள  னிைனின் அன்ைாட 
வாழ்க்றகயின் ஒரு முக்கிய அங்க ாக  ாற்றுவது, உண்ற யிவலவய ப ஹர் 
 ா ா பகாண்டு வந்ை  ிகப் ப ரிய ப ாக்கிஷங்களில் ஒன்ைாகும். ப ஹர்  ா ா 
 னிைனின் இயற்றக உலகின்  ாரம் ரியத்றையும் பைய்வகீ  ிைப்புரிற றயயும் 
 ீட்படடுத்ைார், முழு உலகத்ைிற்கும் அவைார ாக ைன்றன நிறலநிறுத்ைிக் 
பகாண்டார். ைனது உலகளாவிய பவளிப் ாட்டின் வ ாது, ப ஹர்  ா ா 
அறனவறரயும்,  றடப் ில் உள்ள அறனத்றையும் வநெிக்கிைார் என் றை 
உலகுக்கு பவளிப் டுத்துவார். 
  



 

 
 

முன்னுகர வழங்குபவர்: 
க.வரீெணி, மபாது மெலாளர் (ஓய்வு), ைாைா மொட்ைர்ஸ். 

 

அன் ான ை ிழ் பநஞ்ெங்களுக்கு எனது  ைிவான வைக்கங்கள். 
ஆன் ீகத்ைின் அடித்ைள ான, அவைார் ப ஹர்  ா ாவின் முைல் மூன்று 
பைாகுப்புகறளயும்  டித்து, என்றனப் வ ால நீங்களும்  ரவெம் 
அறடந்ைிருப் ரீ்கள். இந்ை மூன்று பைாகுப்புகளில்  ா ாவின் இளற ப் ருவம், 
இறை உைர்வு, ெீடர்களின் வட்ட அற ப்பு, நாடு முழுவதும் நறடப் யைம், 
வ ருந்து, கப் ல் வழி  யைம், ெிறுவர்களுக்கு இலவெ கல்வி,  ருத்துவ றன, 
ஆன் ீக உ வைெங்கள், ப ஹர்  ா ாவின் ப ௌனம், இரகெிய புத்ைகம், 
ப ஹராஷ்ர ம்,  ிவர ாஷ்ர ம், இ ய றல, குபவட்டா, காஷ் ீர்  யைம் 
இதுவ ான்ை  ல நிகழ்வுகறளப்  டம் ிடித்துக் காட்டியதுவ ால், ஒவ்பவாரு 
கட்டத்ைிலும், வாழும் வழிமுறைகறள ப ஹர்  ா ா கற்றுத்ைந்ைார் என்ைால் 
 ிறகயாகாது. 

இந்ை நான்காவது பைாகுப் ில், 1931 ஆகஸ்ட் முைல் 1932 நவம் ர் வறர 
உள்ள ெில முக்கிய ான நிகழ்வுகறள குைிப் ிட விரும்புகிவைன். 

முைல் முறையாக ப ஹர்  ா ா, இங்கிலாந்துக்குப்  யைம் பெய்யும் 
கப் லில், லண்டன் வட்டவ றெ  ாநாட்டில்  ங்வகற்கச் பென்ை  காத் ா 
காந்ைியுடனான ெந்ைிப் ின் நிகழ்வுகள் ஒவ்பவான்றும் ைற்பெயலாக 
நடப் துவ ாலத் வைான்ைினாலும், இறைவன் அவற்றை வழிநடத்தும் 
முறைகறள,  னிை  னம் புரிந்துபகாள்ள  றுத்ைாலும் இையம் அவற்றை 
அைிந்து பகாள்ளும் என் றைத் ைிட ாக நம் லாம். ப ஹர்  ா ா அவருறடய 
இரகெிய புத்ைகத்ைின் ஒரு  குைிறய முைல் முறையாக, காந்ைிக்குப்  டிக்கக் 
பகாடுத்ைது அவருடனானத் பைாடர்ற  பவளிப் டுத்துவது  ட்டு ல்லா ல் 
இந்ைிய வைெத்ைின் வ ம் ாட்டிற்காக,  ா ா, காந்ைிறய ஒரு கருவியாகப் 
 யன் டுத்தும் விைம் அற்புைம். இந்ைத் பைாடர்பு  ல ஆண்டுகள் இந்ைிய 
வைெத்ைின் விடுைறலக்கான அடித்ைளம் அற ப் துவறரத் பைாடர்ந்ைது. 
காந்ைிறயப்  ற்ைிய ப ஹர்  ா ாவின் கருத்துறர, ஒரு நாையத்ைின் இரண்டு 
 க்கங்கறளயும் ஆய்வதுவ ால பவளிச்ெ ிட்டுக் காட்டுகிைது. இது இறைவனின் 
பவளிப் ாடு; நாம் அைிய வவண்டிய உண்ற .   

இரண்டாவைாக, பவளியளவில் முன் ின் பைரியாை வ ற்கத்ைிய  க்கள் 
காந்ைம் இரும்ற  ஈர்ப் து வ ால, ப ஹர்  ா ாவுடன் வந்ைிறைந்து, அவறர 
இவயசுவின் இரண்டாவது வருறக என்று நி ந்ைறனயற்ை முறையில் 
ஏற்றுக்பகாள்ளும் விைம் ஒருவறர ப ய்ச்ெிலிர்க்க றவக்கும். இது 
உடலளவிலான ெம் ந்ைம் அல்ல  ர ாத் ாவின் உயிரளவிலான ெம் ந்ைம்; 
அவருக்காக உயிறரவய அர்ப் ைம் பெய்யும்  ந்ைம். ப ஹர்  ா ாறவ 
முைன்முைலாக ெந்ைித்ை ஒவ்பவாருவரின் அனு வங்கள், அறனவரும் 
பைரிந்துபகாள்ள வவண்டிய வரலாற்றுச் ெின்னம். 



 

 
 

வ ற்கத்ைிய  க்கள் ப ஹர்  ா ாவிடம் எழுப் ிய, 'ஆன் ீகத்றைப் 
ப ாறுத்ைவறரயில் ஒவ்பவாரு நாளும் ஏைாவது பெய்வறை வழக்கத்ைில் 
பகாள்ள வவண்டு ா?' வ ான்ை  ல வகள்விகளுக்கு விளக்கம் அளிக்கும் 
வறகயில் அவர் இவ்வாறு பைரிவித்ைார்: 

"காகலயில் உங்கள் முகத்கதக் கழுவி, சுத்தம் மசய்த பின்னர், 
என்கன ஐந்து நிெிைங்கள் தியானம் மசய்யுங்கள், தனியாக, சலிக்காெல் 
தனிகெப்படுத்தப்பட்ை இைத்தில் மசய்யுங்கள். நான் உங்ககள ஆன்ெீக 
ரீதியில் வழிநைத்துமவன், வார்த்கதகளால் அல்ல. நான் உங்கமளாடு 
இருப்பகத நீங்கள் உணர்வரீ்கள்." 

"என்றனப்  ார்த்ைதும்  க்களின் கண்களில் நீர் ப ருக்பகடுத்து 
ஓடுகிைது. அவர்கள் கடவுறள வநெிப் ைில்றல என்று பொல்லும்வ ாதும் கூட 
என்றன வநெிக்கிைார்கள். ஏபனன்ைால் நான் ஆகசகளிலிருந்து முற்ைிலும் 
விடுபட்ைவன்; தகல முதல் பாதம் வகர அன்பால் நிகைந்தவன்; இது 
என்னிடம் வரும் அறனவறரயும் ொைி,  ைம், நிைம், ப ரியவர், ெிைியவர் எனும் 
வவறு ாடுகறள  ைந்து வநெிக்கத் தூண்டுகிைது." 

 ா ா, லண்டனிலிருந்து, துருக்கி, இத்ைாலி வழியாக அப ரிக்காவுக்கு, 
கப் லில் புைப் ட்டு நியூயார்க் பென்ைார். நியூயார்க் நகரில்  ா ா அளித்ை 
வநர்காைலில், "உலகத்தில் வாழுங்கள், அமத மவகளயில், எல்லாம் 
உலகம்தான் என்று எண்ணாெல், பற்ைற்ைவராக இருங்கள்; உங்கள் 
கைகெககளத் மதாைர்ந்து மசய்யுங்கள்; ஆனால் ொகயயின் பிடியில் 
சிக்கிவிைாதரீ்கள். ஒருமபாதும் கவகலப்பை மவண்ைாம், சிரெங்களுக்கு 
ெத்தியிலும் ெகிழ்ச்சியாக இருக்க முயற்சி மசய்யுங்கள்." 

"நித்திய, நிரந்தர வாழ்வும் நாமன! நாமன கிருஷ்ணா, நாமன புத்தா, 
நாமன இமயசு! இப்மபாது நான் மெஹர் பாபா என்று பகைசாற்ைினார்." 
 ின்னர் அவர்களிடம்  ா ா, கிழக்கத்ைிய நாடுகளில்  க்கள் என்றன 
வழி டுகிைார்கள்; வ ற்கில்  க்கள் என்றன வநெிக்கிைார்கள் என்று கூைினார்.  

1932, ஜனவரி 1ஆம் நாள், ஏைக்குறைய ஐந்து  ாை  யைத்ைிற்குப் 
 ின்னர் இந்ைியா வந்ைவ ாது, காந்ைியின் வவண்டுவகாளுக்கிைங்கி டாக்டர். 
அம்வ த்கறர ெந்ைித்து அைிவுறரகள் வழங்கினார். 

ப ஹர்  ா ாவின் இரண்டாவது வ ற்கத்ைிய  யைத்ைின்வ ாது, 
'லண்டன் ஸன்வட எக்ஸ் ிரஸ்'  த்ைிரிறகயின் ஆெிரியர் வஜம்ஸ் டக்ளஸ், 
 ா ாறவ வொைிக்கும்  ல ைந்ைிர ான வகள்விகறளத் ையார் பெய்து,  ா ாறவப் 
 ார்த்ைதும் வ ெமுடியா ல் வியர்த்து நடுங்கினார்.  ா ா, அவறர ஆறுைல் 
 டுத்ைி அவருறடய வகள்விகளுக்கு அளித்ை வரலாற்று ெிைப்பு ிக்க  ைில்கள் 
எந்ை ஒரு நாத்ைிகறனயும் ெிந்ைிக்கத் தூண்டும். ஒரு ெில வகள்விகளுக்கான 
ப ஹர்  ா ாவின்  ைில்கறள  ட்டும்  ார்ப்வ ாம்: 

"இன்று எந்ை  ைம் உயர்ந்ைைாகக் கருைப் டுகிைது?" 



 

 
 

"ஒமர கைவுகள உணர்ந்து மகாள்வதற்கான மவவ்மவறு பாகதகள் 
இருப்பதால், எல்லா ெதங்ககளயும் செொக நான் கருதுகிமைன்!" 

"நீங்கள் எந்ை  ைத்றை நம்புகிைரீ்கள்?" 
"நான் ஜாதி ெதங்களுக்கு அப்பாற்பட்ைவன். எல்லா ெதங்களும் 

எனக்குச் மசாந்தொனகவ, ஆனால் எனக்கு எந்த ஜாதி, சமூகம் அல்லது 
ெதத்துைனும் சிைப்பான உைவு எதுவும் இல்கல. நான் கைவுமளாடு 
ஒன்ைிகணந்து இருக்கிமைன், கைவுள் ஒவ்மவான்ைிலும், 
ஒவ்மவாருவரிைமும் இருக்கிைார்." 

"உலகில் ைீற  இருக்கிைைா?" 
"இல்கல, தீகெ என்ை எதுவும் இல்கல" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 
"அப் டியானால், ைிருட்டு, பகாறல, கற் ழிப்பு, துவராகம், வநர்ற யற்ை 

ைன்ற , ஒழுக்கக்வகடு, ெித்ைிரவறை வ ான்ை ஆயிரத்து ஒரு ைீற கறள நீங்கள் 
எவ்வாறு விளக்குகிைரீ்கள்? 

"அகவ நல்லது எனும் அளவுமகாலில் அதிக அளவில் அல்லது 
குகைந்த அளவில் இருக்கும்." 

 ா ா வ லும் விளக்கிக் கூறுறகயில், "நான் கூைியது மபால், உலகில் 
மபரின்பத்கதத் தவிர மவமைான்றும் இல்கல. உலகம் தீகெ என்று 
அகழப்பது நன்கெயின் ெிகக் குகைந்த அம்சொகும்." 

"நிச்ெய ாக, நிச்ெய ாக," டக்ளஸ் அைிவித்ைார். "எவ்வளவு எளிைானது! 
இதுவ ான்ை ஒரு எளிய விஷயத்றை  க்கள் ஏன் புரிந்து பகாள்ள முடியாது 
என் து ஆச்ெரிய ளிக்கிைது! "உங்கள் ரகெிய பெய்ைி அல்லது ெிைப்பு அைிவுறர 
ஏைாவது?" 

"அகந்கதகய அழித்தல்." 
இவ்வாறு வஜம்ஸ் டக்ளஸின் வகள்விகள் பைாடர்ந்ைன,  ா ாவின், 

இையத்றை பநகிழச் பெய்யும்  ைில்கள் டக்ளறஸ ைிக்குமுக்காடச் பெய்ைன. 

இரண்டாவது அப ரிக்க  யைத்ைின் பைாடக்கத்ைில்  ா ா அறனத்து 
 த்ைிரிறக ஆெிரியர்களுக்கும் ப ாதுவாக ஒரு கருத்துறரறய வழங்கினார். 
பைாடர்ந்து ஹாலிவுட்டில் வழங்கிய வநரடி வ ட்டிகளும், உறரகளும் காலத்ைால் 
அழியா இறைவனின் ெிைப்பு ிக்க அைிவுறரகளாக என்பைன்றும் இருக்கும். இந்ை 
முழு விளக்கங்கறளயும் முன்னுறரயில் முன்றவக்க முடியாது; புரிந்து 
 டித்ைால்  னைிற்கு  ருந்ைாகவும், இையத்ைிற்கு விருந்ைாகவும் இருக்கும் 
என் ைில் எந்ை ஐயமும் இல்றல. நான் ப றும் இன் ம் இந்ைத் ை ிழ் உலகமும் 
அறடய வவண்டும் என்ை எண்ைத்ைில் உங்கள்  யைத்ைிற்கு வாழ்த்துக் கூைி 
நிறைவு பெய்கிவைன். 

பஜய்  ா ா. 

 

 



 

 
 

நிகழ்வுகளின் காலவரிகச 

 

1931
•ஆகஸ்ட் 29, ப ஹர்  ா ா, மும்ற  கப் ல் ைளத்ைிலிருந்து, எஸ்.எஸ்.ராஜ்புத்னா 
கப் லில் முைல் வ ற்கத்ைிய  யைம்.

1931
•பெப்டம் ர் 9, மெஹர் பாபா - ெஹாத்ொ காந்தி எஸ்.எஸ்.ராஜ்புத்னா கப் லில் 
முதல் சந்திப்பு

1931

• ார்பஸல்லஸ்,  ாரிஸ், ஃவ ாக்ஸ்டன் வழியாக லண்ைன்வருறக
•பெப்டம் ர் 13 - 24, கூம்ப்  ார்ட்டின், மைவன்ஷியர் விஜயம்

1931
•பெப்டம் ர் 21, பூனாவில் ஹஸ்ரத் பாபாஜான் அவரது உடறல துைந்ைார்

1931
•பெப்டம் ர் 29, பகன்ஸிங்டன், 32, ரஸ்ஸல் ொறல, லண்டன் - கவிஞர்கள், 

விஞ்ஞானிகள், இறெக்கறலஞர்கள் ப ஹர்  ா ாவுடன் ெந்ைிப்பு

1931
•அக்வடா ர் 2, மெஹர் பாபா - காந்தி சந்திப்பு, கிங்ஸ்லி ஹால் ெமூக ற யம், 

ப்வராம்லி-ற -ப ௌ, லண்டன்

1931
•அக்வடா ர் 3 – 6, துருக்கி  யைம் - பவனிஸ், ப ல்கிவரட், வஸாஃ ியா வழியாக
இஸ்ைான்புல் வருறக

1931
•அக்வடா ர் 14-18,  ிலான் வருறக. இத்ைாலி ஆல்ப்ஸ்  றல

1931

•அக்வடா ர் 27 - நவம் ர் 6, எஸ்.எஸ். வரா ா கப் லில் நியூயார்க் - முதல் 
அமெரிக்கா பயணம் - ப ஹர்  ா ா ஹார்ென் ரிட்ரீட்டில் ைங்கி இருந்ைார்

1931
•டிெம் ர் 5, வட பஜர் ன் லாயிட் றலனர் எஸ்.எஸ். ப்பர ன் கப் லில்
ஃபிரான்ஸ் நகறர வநாக்கிப்  யைம்

1931

•டிெம் ர் 11, பஷர் ர்க் துறைமுகம் வழியாக  ாரிஸ்  யைம்
•டிெம் ர் 16,  ார்பஸல்லஸ்துறைமுகத்ைிற்கு ரயிலில்  யைம்

1931

•டிெம் ர் 18, எஸ்.எஸ். நர்குண்டா கப் லில் இந்ைியா  யைம்
•டிெம் ர் 22, வ ார்ட் ஸாயடீ் - எகிப்து வருறக

1932

•ஜனவரி 1, மும்ற , இந்ைியா வருறக
•ஜனவரி 3, மெஹர் பாபா - காந்தி சந்திப்பு -  ைி  வன், காம்வைவி, மும்ற 



 

 
 

 

 

1932
• ார்ச் 24, ப ஹர்  ா ாவின் இரண்ைாவது இங்கிலாந்து பயணம் - இத்ைாலிய
கப் ல் ‘வகான்வட வைாஸ்வஸா

1932
• ஏப்ரல் 4 - 6, பவனிஸ்வருறக - 'பஸயின்ட்  ார்க்ஸ்' ெதுக்கம், 'கிராண்ட்' 
கால்வாய் - காண்வடாலஸில் ெவாரி - பவனிஸிலிருந்து  ிலானுக்குப்  யைம்

1932

• ஏப்ரல் 7, லண்டன் வருறக
• ஏப்ரல் 17, படவன்ஷியர் ற யம் வருறக

1932
• ஏப்ரல் 27,  ாரிஸ் ஈஃ ிள் வகாபுரம், லுகாவனா சுவிட்ெர்லாந்து,  வுண்ட்
பஜனவராவஸாவருறக

1932
• ஏப்ரல் 30, மெஹர் பாபாவின் தந்கதயார் மஷரியார்ஜி காலொனார்.

1932

• வ 7 - 9,  ாரிஸ், புவலாக்ன், ஃவ ாக்ஸ்டன் - ( டகில்) லண்டன் வருறக
• வ 14, ப்வர ன் கப் லில் இரண்டாவது அப ரிக்கா  யைம் ஆரம் ம்

1932
•வ  24, மெஹர் பாபா, ஒரு சிைிய இளஞ்சிவப்பு பூகவ எலிஸமபத்திைம் 
மகாடுத்து அன்கைய மததிகயக் குைித்து கவக்கக் கூைினார்.

1932
•வ  29, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஹாலிவுட் வருறக

1932

•ஜூன் 4,  ான்வடரி கப் லில் பஹானலுலு புைப் ட்டனர்
•ஜூன் 11, ஜப் ானின் எம் ரஸ் கப் லில் ெீனா நான்கிங்  யைம்

1932

•ஜூன் 28, ஷாங்காயிலிருந்து றகெர்-இ-ஹிந்த் கப் லில் மும்ற  யைம்
•ஜூறல 1-15, ஹாங் காங், ெிங்கப்பூர், பகாழும்பு, மும்ற  வருறக

1932
•ஜூறல 16 - 29, மும்ற யிலிருந்து அவை கப் ல் றகெர்-இ-ஹிந்ைில்
 ார்பஸல்லஸ்  யைம், ஸான்ைா  ார்பகரிட்டா வருறக

1932
•ஆகஸ்ட் 6, அஸிஸி ெகல குககயில் பாபாவின் ஏகாந்தவாசம்

1932
•ஆகஸ்ட் 8, ஃபுவளாரன்ஸ், வ ார்குண்வடா  வுண்ட்  ான்வடபஸரி வருறக

(ஜஸீஸ் முைன் முைலில் பஸயிண்ட் ஃ ிரான்ெிஸ்க்கு காட்ெி அளித்ை இடம்)



 

 
 

  

1932
•ஆகஸ்ட் 11, வ ார்டஃ ிவனாவில் சுற்றுலா

1932
•ஆகஸ்ட் 17 - 18, பவனிஸ் வருறக. பஸயின்ட்  ார்க்ஸ் ெதுக்கத்ைிற்கு விஜயம்

1932
•ஆகஸ்ட் 20 - 29, எகிப்து 'ஆவஸானியா' கப் லில்  யைம். பகய்வரா, வ ார்ட் ஸாயடீ்

- எம்.வி. விக்வடாரியாவில் இந்ைியாவுக்குப்  யைம்.

1932
•பெப்டம் ர் 5, மும்ற ,  நாெிக் வருறக

1932
•பெப்டம் ர் 13, மெஹர் பாபா - ைாக்ைர் பி. ஆர். அம்மபத்கர் சந்திப்பு

1932
•பெப்டம் ர் 21, ொஞ்ெி, ராம்ஜூ இருவரும் பூனா ஏர்வாடா ெிறையில் இருந்ை 
 ஹாத் ா காந்ைியுடன் ெந்ைிப்பு

1932
•பைாடரும்...
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இகை கீதத்கத ெீட்டும் மெற்கத்திய 
நாடுகள் - காந்தியுைன் முதல் சந்திப்பு  

(The West Learns To Sing) 
  1931, ஆகஸ்ட் 29ஆம் நாள், மெஹர் பாபா, மும்ற  
துறைமுகத்ைிலிருந்து, எஸ்.எஸ்.ராஜ்புத்னா கப் லில்  யைத்றைத் 
பைாடங்கினார். காலம் அறைக் களிப்வ ாடு உற்றுவநாக்கிக் பகாண்டிருந்ைது. 
உடன் பென்ைவர்கள் ஆகா அலி,  ற்றும் இரண்டு  ண்டலி சாஞ்சி, ருஸ்தம். 
 ருத்துவ  ரிவொைறனக்காக, காறலயில் அறனவரும் கப் ல் ைளத்ைில் 
இருக்கவவண்டியது அவெியம்; இறுைியில் கப் ல்  ைியம் ஒரு  ைிக்குப் 
புைப் ட்டது. 

 ா ாவின் வ ற்கத்ைிய  யைம் குைித்து மும்ற யில் எவருக்கும் 
பைரியாை  ட்ெத்ைில், கப் ல் ைளத்ைில்  ா ாவுக்குப்  ிரியா விறட அளிக்க 
ஒருவரும் வரவில்றல. ப ஹர்  ா ா அவருறடய ைிட்டப் டி, இரகெிய ாக 
இந்ைியாறவ விட்டு பவளிவயைினார்; நாெிக் நகரில் வாழ்ந்து வந்ை ஆண், ப ண் 
 ண்டலிக்கும்,  ா ா ஐவராப் ாவுக்குப்  யைம் வ ற்பகாள்வது பைரியா ல் 
 றைக்கப் ட்டது. 

ெில நாட்களுக்கு முன்பு, ெஹாத்ொ காந்தி லண்ைனில் நைக்கும், 
இந்திய நாட்டின் சுதந்திரத்கதக் குைித்த வட்ை மெகச ொநாட்டில் பங்மகற்க 
ஒப்புதல் அளித்தார்; அைற்காக காந்தி, மெஹர் பாபா பயணம் மசய்யும் அமத 
கப்பலில் இங்கிலாந்து மசன்று மகாண்டிருந்தார். ப ஹர்  ா ாறவ 
வழியனுப்  ஒருவரும் வராைவ ாதும், காந்ைியுடன் வந்ை ஆயிரக்கைக்கான 
 க்கள் கூட்டம் (ஜவஹர் லால் வநருவும் உடனிருந்ைார்) அவர்களுக்குத் 
பைரியா வலவய அவைார புருஷருக்குப்  ிரியா விறடயளித்ைது. 

விஷ்ணு நாெிக் ைிரும் ி வந்து,  ா ாவின் இங்கிலாந்து  யைத்றைப் 
 ற்ைி ஆண், ப ண்  ண்டலிக்குத் பைரிவித்ை வவறளயில் அறனவரும் 
ைிறகத்துப் வ ாயினர். ஒரு  ாைத்ைிற்கு முன்பு  ிம் ல்காவ்ம்  ாஸ்வந்ைில் 
 ா ாறவ ெந்ைித்ைவ ாது, அவருறடய  ரிைா கர ான உடல்நிறலறய நிறனத்து 
 ண்டலி ஆச்ெரியமும், வவைறனயும் அறடந்ைனர்.  ா ா அவரது  யைத்றைக் 
குைித்து இரகெிய ாக இருந்ைைன் ஒரு காரைம்,  ண்டலியில் ெிலர் அவருடன் 
பெல்ல விருப் ம் பைரிவித்ைிருப் ார்கள் என் ைால்ைான். 

ப ஹர்  ா ாவின்  ண்டலியில்  லர் ஆச்ெரியம் அறடந்ைாலும்,  ா ா 
அயல்நாட்டு அன் ர்கறளத் ைனது அரவறைப் ில் பகாண்டு வருவார் என் றை 
எண்ைி  கிழ்ச்ெியறடந்ைனர். "ந க்காக  ா ா ஒரு வ ாலி நாடகத்றை 
அரங்வகற்ைினார்" என்று  ா ாவின் ைம் ி ஜால் நறகச்சுறவயாகக் கூைினார். 
"இந்ைப்  யைத்றை ரகெிய ாக றவத்ைிருக்காவிடில், நம் ில் ப ரும் ாவலார் 
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அவருடன் பெல்லத் பைாந்ைரவு பெய்ைிருப்வ ாம்" என புவாஸாவஹப் கருத்துத் 
பைரிவித்ைார். இத்ைறகய உைர்வுபூர்வ ான கருத்துக்கள்  ரி ாைப் ட்டாலும், 
 ரஸ் ர நல்பலண்ை ெிந்ைறனயில் அன் ிற்குரியவரின் அற்புை ான சூழ்ச்ெிறய 
நிறனத்து அக கிழ்ந்ைனர். 

பக. பஜ. ைஸ்தூர், நடந்ைறை நிறனத்து, கலக்க றடந்து ெிந்ைறனயில் 
ஆழ்ந்ைார்: "நான் இல்லா ல்  ா ா இங்கிலாந்து பெல்வறை என்னால் நம்  
முடியவில்றல; என்னிடம் எம்.ஏ., எல்.எல். ி  ட்டங்கள் உள்ளன. என்றனப் 
வ ான்ை  டிப் ைிவு  ிக்க ஒருவறர  ா ா எப் டி விட்டுச் பென்ைிருக்க முடியும்?  

"ொஞ்ெி, ருஸ்ைம் இருவறரயும் அவர் உடன் அறழத்துச் பெல்வைன் 
காரைம்ைான் என்ன? நான் 'மெஹர் மெமஸஜ்'  த்ைிரிறகயின் ஆெிரியர், 
அவருடன் வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்குச் பெல்ல  ிகவும் ப ாருத்ை ானவன். நான் 
அவவராடு இங்கிலாந்துக்குச் பெல்வவன் என்று கூைி இருந்வைன். என்றன உடன் 
அறழத்துச் பெல்லவில்றல என் றை என்னால் நம்  முடியவில்றல." 
ைஸ்தூரின்  னம், அைிர்ச்ெியில் இந்ை அவ ானத்றைத் ைாங்கிக்பகாள்ள 
முடியா ல்,  ா ாவுக்கு எைிராக ஆத்ைிர றடந்ைது. இது, அவர் உண்ற யில் 
 ா ாவிடம் எத்ைறகய அன்ற க் பகாண்டிருந்ைார் என் றை பவளிப் டுத்ைியது. 
'ப ஹர்  ா ாவின் வ ாைறனகறள எனது இரத்ைத்ைால் எழுதுவவன்' என்று 
 றைொற்ைிய அவருக்கு  ா ாவால் ஏவப் ட்ட அம்பு ஒரு  ாட ாக அற ந்ைது.  

அர ிக்கடல்  யைம்  ிகவும் அபெௌகரிய ாக இருந்ைைால் ருஸ்ைம், 
ொஞ்ெி இருவரும் உடல்நலம் குன்ைி  டுக்றகயில் வழீ்ந்ைனர். ருஸ்ைம் 
விறரவில் குை றடந்ைாலும் ொஞ்ெி மூன்று நாட்கள்  டுக்றகயில் 
இருக்கவவண்டியைாயிற்று. குருநாைர் ெீடனுக்கு வெறவ பெய்வறை, ொஞ்ெி 
விரும் வில்றல எனினும்,  ா ா அவருக்கு உைவியாக இருந்து, கவனித்ை விைம் 
ொஞ்ெியின் இையத்றை பநகிழ றவத்ைது. 

ஆனால், அைிவிறரவில், ைவிர்க்க முடியாை ' ா ாவின் அம்பு எய்ைல்' 
ஆரம்  ானது.  ா ா ொஞ்ெியிடம், "உங்ககள நான் எதற்காக அகழத்து 
வந்மதன்? நீங்கமளா மநாய்வாய்ப்பட்டு, படுக்ககயில் இருக்கிைரீ்கள்; ருஸ்தம் 
அவர் விருப்பப்படிக் கப்பலில் ஊர்வலம் வருகிைார்."  ா ாவின் 'ைாக்குைறல' 
ொஞ்ெி ஒரு நாள் ைாங்கிக் பகாண்டார்; அடுத்ை நாள் அவரது ப ாறுற றய 
முற்ைிலும் இழந்ை நிறலயில், ொஞ்ெியின் கடுற யான  ைில்கள்  ா ாவின் 
கண்களில் கண்ைறீர வரவறழத்ைன.  ின்னர் அைற்காக, ொஞ்ெி ப ரிதும்  னம் 
வருந்ைினார். 

கப் லில்  யைம் பெய்யும் வவறளயில், ப ஹர்  ா ாவின் ப யர், 
 யை வி ரங்கள் அறனத்தும்  ிகவும் ரகெிய ாக றவக்கப் ட்டன.  யைத்ைின் 
வ ாது,  ா ா அவரது அறைக்குள் ைனியாக அ ர்ந்து, ெில நாட்கள் எவறரயும் 
ெந்ைிக்கவில்றல. என்ைாலும், அவர் ைினமும் அைிகாறல,  ாறல வநரத்ைில் 
எவரும் இல்லாை வவறளயில், கிட்டத்ைட்ட ஒரு  ைி வநரம் கப் ல் ைளத்ைில் 
உலாவி வருவது வழக்கம். உைறவப் ப ாறுத்ைவறரயில் அவர் ைனது 
அறையில், சுத்ை றெவ உைறவ  ட்டுவ  உண்டு வந்ைார். 
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 ஹாத் ா காந்ைி ப ரும் ாலும்  யை வவறளயில் கப் ல் ைளத்ைில், 
 ாறலயில்  ிரார்த்ைறனயில் ஈடு டுவதும்,  ின்னர் ஒரு குறுகிய உறரறய 
வழங்குவறையும் வழக்க ாகக் பகாண்டார். அவர் வழக்க ான பவள்றள வவட்டி 
அைிந்ைிருந்ைறைக் குைித்து  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "அவரது சுய 
மதாற்ைம் பற்ைிய கர்வம், விருப்பம் ெட்டுமெ அவகர இப்படி உகையணிய 
கவக்கிைது. மெலும், இங்கிலாந்து குளிர் பிரமதசம் ஆககயால் அதற்குரிய 
ஆகைகய அணிய மவண்டியது அவசியம்." 

1931, பெப்டம் ர் 2ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, காந்ைிறய ஒரு  ைி வநர 
ைனிப் ட்ட ெந்ைிப் ிற்காக அறழக்கும் விருப் த்றைத் பைரிவித்ைார்.  றுநாள் 
காறலயில் கப் ல் ஏதன் நகரில் நின்ை வவறளயில்,  ா ா பவளிவய 
வரவில்றல.  ிற் கலில் கப் ல் ைளத்ைில் உலாவ வந்ைவ ாது, காந்ைியும் ெற்று 
பைாறலவில் நின்றுபகாண்டிருந்ைறைப்  ார்த்ை அவ்வவறளயில், அவறரச் சுற்ைி 
ஒரு ப ரிய கூட்டம் வந்து வெர்ந்ைதும்,  ா ா  ண்டலியுடன் கப் லின் வவபைாரு 
 குைிக்கு நகர்ந்து  ின்னர், அவரது அறைக்கு ஓய்பவடுக்கச் பென்ைார். 

அன்று  ாறல, காந்ைி கப் ல்  யைிகள் கூட்டத்ைில்  ிரார்த்ைறனயின் 
முக்கியத்துவம் குைித்து ஒரு பொற்ப ாழிறவ நிகழ்த்ைினார், அைில் ருஸ்ைமும் 
 ார்றவயாளராகக் கலந்து பகாண்டார். காந்ைி ைனது வாழ்வில்  ிரார்த்ைறன ஒரு 
முக்கிய ான  ாகம் என் றை எடுத்துறரத்து, அது அவருக்கு  ிறகயான  ன 
அற ைிறய அளிப் ைாக விளக்கினார்: 

"உலகின்  ிகப் ப ரிய ஆெிரியர்களில் மூவர் - புத்ைர், இவயசு, 
முஹம் து - அவர்கள்  ிரார்த்ைறனயின் மூல ாக இறை ஒளிறயக் கண்டனர்; 
வ லும்  ிரார்த்ைறன இல்லா ல் வாழ முடியாது என் ைன்  ாெற்ை 
ொட்ெியத்றையும் விட்டுச் பென்ைனர்."  

காந்ைியின் இவ்விை ான அைிவிப்பு, ொஞ்ெி, ருஸ்ைம் இருவரிறடவய 
நீண்ட, பநடிய வாக்கு வாைத்ைிற்கு வழிவகுத்ைது. அவர்கள் இந்ை விஷயத்றை 
 ா ாவின் கவனத்ைிற்குக் பகாண்டு வந்ைனர்: "புத்ைர், இவயசு, முஹம் து 
வ ான்ை குருநாைர்கள் ெில வநரங்களில் கடவுளிடம் ' ிரார்த்ைறன' பெய்ைனர் 
என்று காந்ைி குைிப் ிட்டார்" எனக் கூைினர். 

அறைக்வகட்டு ப ஹர்  ா ா இவ்வாறு  ைிலளித்ைார்: 
"காந்திகயப் மபான்ைவர்கள், அவதார புருஷர்ககளப் பற்ைி எதுவும் 

அைியாதவர்கள் ஆககயால் இதுமபான்ை விஷயங்ககள, தவைாகக் 
கருத்தில் மகாண்டு குகை கூைக்கூைாது. அவர்களுக்கு உண்கெயின் 
அனுபவம் இல்கல. பிரார்த்தகன மூலம் அவதார புருஷர் எனும் நிகலகய 
அகைய முடியும் என்று கூறுவது தவைான கருத்து. அவதார புருஷர்கள் 
இகை நிகலகய அகைவதற்கு முன்னர் அனுபவிக்கும் 'நிர்விகல்ப-சொதி' 
(நான் கடவுள்) என்ை நிகலகய, பிரார்த்தகனக்குரிய நிகல என்று அவர்கள் 
தவைாகக் கூறுகின்ைனர்."  

'நிர்விகல்ப-சொதி' எனும் இகை நிகலகய அகைந்த பின்னர், 
அவதார புருஷர் 'ஸாஹஜ்-சொதி' (இறை உைர்வு + உலக உைர்வு) என்ை 
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இரண்ைாவது நிகலக்குள் நுகழகிைார். இந்த 'ஸாஹஜ்-சொதி' என்ை இகை 
நிகலயில், அவதார புருஷர் அவகர எல்மலாராகவும், எல்லாொகவும் 
அனுபவிக்கிைார்; மெலும் அவதார புருஷர், அப்பாற்பட்ை நிகலயில் (BEYOND 
STATE) இருக்கும் உருவிலா இகைவகன, உலகின் நன்கெகயக் கருதி 
பிரார்த்தகன மசய்யும் மவகளயில் அகத, சாதாரண ெக்கள் தவைாகப் 
புரிந்து மகாள்கிைார்கள். அவதார புருஷர் அவருக்காக அல்லாெல் பிைரின் 
நன்கெக்காகப் பிரார்த்தகன மசய்கிைார். உண்கெயாகச் மசால்லப்மபானால் 
அவதார புருஷர் 'பிரார்த்தகனயின் அம்சொன பரிபூரண இகைவன்.' 

1931, பெப்டம் ர் 4ஆம் நாள்  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "காந்தி 
என்கன சந்திக்க வருவதாக இருந்தால், அவருக்கும், அவகரச் சார்ந்துள்ள 
அகனவருக்கும் நல்லது." 

வட்டவ றெ  ாநாட்றடப்  ற்ைி ருஸ்ைம், ொஞ்ெி இருவருக்கும்  ா ா 
விளக்கினார்: 

காந்தி, அந்த ொநாட்டில் கலந்து மகாண்ைாலும், அவருக்கு 
எவ்விதொன மசல்வாக்கும் இராது. முதலில் அவர், இதர பிரதிநிதிகளுைன் 
மசன்ைிருக்க மவண்டும்; அவர்கள் அங்கும் இங்கும் அகலபாயும் 
ெனநிகலயில் இருந்து, இறுதியாக முல்தான் நாட்டுக்குச் மசன்ைனர்; 
ஆனால் அந்த மநரத்தில், சில குகைககளக் கருத்தில் மகாண்டு காந்தி 
தயங்கினார். அவர்களின் மகாரிக்கககளுக்கு எந்தவித தீர்வும் கிட்ைாத 
நிகலயில், திடீமரன ொநாட்டில் கலந்து மகாள்ள காந்தி சம்ெதம் 
மதரிவித்தார். 

இதிலுள்ள முக்கிய விஷயம் என்னமவன்ைால், காந்தி சில 
காரணங்களுக்காக ொநாட்டில் மசர ெறுத்ததால், அவர் இறுதிவகர 
ெறுத்திருக்க மவண்டும். மகாரிக்கககளில் உைன்பாடு ஏற்படுவது வகர, 
அவர் ொநாட்டில் பங்மகடுக்காெல் இந்தியாவில் இருந்திருக்க மவண்டும். 
முன் பின் முரண்பட்ை சிந்தகனகளால் ககைசி நிெிைத்தில் ொநாட்டில் 
கலந்துமகாள்ள முடிவு மசய்தார். மகௌரவத்கத இழந்த நிகலயில் இப்மபாது 
ொநாட்டில் அவர் எகதயும் சாதிக்க இயலாது. வட்ை மெகச ொநாட்டில், 
மவவ்மவறு கட்சிகளிகைமய கருத்து மவறுபாடுகள் நிலவும்; யாரும் ஒப்புக் 
மகாள்ளாத சூழ்நிகலயில், காந்தியின் மசல்வாக்கு பயனற்ைதாகிவிடும். 

ொஞ்ெி "ஏன்" என்று வகட்டார். 
 ா ா, எழுத்துப் லறக வழியாக  ைிலளித்ைார்: காந்தியின் மசல்வாக்கு 

ஏற்கனமவ குகைந்துவிட்ைது. அவர் ஒவ்மவாரு கட்சிகயயும் திருப்தி படுத்த 
விரும்புகிைார், அதுமவ அவரது பலவனீொக ொறுகிைது. அவர்கள் 
அகனவரும் ஒருவருக்மகாருவர் எதிரும் புதிருொன முரண்பட்ை 
கருத்துக்ககளக் மகாண்டிருக்கும்மபாது, அவர் எப்படி எல்மலாகரயும் 
ெகிழ்விக்க முடியும்? 

இந்தியாவில், பல அரசியல் கட்சிகள், ெதங்கள் அகனத்திற்கும் ஒமர 
மபாதுவான மநாக்கம் - சுதந்திரத்கத அகைவது. ஆனால் அவர்களிகைமய 
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ஒரு தரப்பினர்கூை உள் விவகாரங்ககளப் மபாறுத்தவகரயில் ெற்மைாரு 
தரப்பினருைன் விட்டுக்மகாடுத்து, ஒத்துப்மபாகாத சூழ்நிகல 
உருவாகியுள்ளது. வலுவான கட்சியாகக் கருதப்படும் (இந்திய மதசிய) 
காங்கிரஸ் கூை, ெத மவறுபாடுகளின் துர்நாற்ைத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

முஸ்லிம் ெற்றும் தீண்ைத்தகாத சமுதாயங்களும், அவற்ைின் 
ெிகப்மபரிய கட்சிகளும் மதசிய காங்கிரஸின் மசல்வாக்கிலிருந்து விலகி 
அந்தக் கட்சிகய ெட்டுெின்ைி காந்திகயயும் எதிர்த்துப் மபாராடுகிைார்கள். 

காந்திகயப் பின்பற்றுபவர்கள் அல்லது சுதந்திரம் குைித்த 
மகள்வியில் குகைந்தபட்சம் அவருைன் உைன்பட்டு, ஒன்ைிகணந்து 
மசல்பவர்களின் குைிக்மகாள்களும் மவறுபட்டுள்ளன. சமராஜினி நாயுடு, 
பண்டிட் ொலவியா இருவரும் எவ்வாறு மசயல்படுகிைார்கள் என்பகதப் 
பாருங்கள். காந்தி, அகனவரும் காதி (ககயால் மநய்யப்பட்ை ககத்தைி 
பருத்தி ஆகைககள) பயன்படுத்துவகதத் தீவிரொகப் பரிந்துகரக்கிைார், 
ஆனால் திருெதி நாயுடு, சுதந்திர மபாராட்ைத்தில் சக ஊழியராக இருந்தும், 
பட்டு ஆகைககள அணிகிைார். காந்தி, சாதி செயத்கத, குைிப்பாக, 
தீண்ைாகெ ஒழிப்கப ஆதரித்து, தவீிரொகப் பிரசாரம் மசய்கிைார்; 
அவருகைய முக்கிய மபாராட்ைத் தளபதி ொலவியா அகதக் 
ககைப்பிடிக்கவில்கல. மவளிநாட்டினர் தயாரிக்கும் உணகவ சாப்பிடுவது 
செய பற்ைற்ைது என்று நிகனத்து ொலவியா தனது சகெயல்காரகர 
இங்கிலாந்துக்கு அகழத்துச் மசல்கிைார். காந்தியின் இந்தக் கட்ைகளகய 
ஏற்றுக் மகாள்ளாெல் ஆயிரக்கணக்காமனார் காங்கிரஸ் கட்சியில் உள்ளனர்; 
அதனால்தான் கட்சி வலுவாக இல்கல; இதன் விகளவாக எதிர்காலத்தில் 
நிகலகெ மொசொக இருக்கும். 

காந்தி, பிரம்ெச்சரியத்கத ஆதரிக்கிைார்; அமத மவகள அவமர 
திருெணம் மசய்து அவர் தனது ெகனின் திருெணத்கதயும் ஏற்பாடு மசய்தார். 
இது மபான்ை பல விஷயங்ககள அவர் பரிந்துகரக்கும் மவகளயில், 
அவற்கை நகைமுகைக்குக் மகாண்டுவருவதில்கல. அவரால் மசய்ய 
முடியாத அல்லது மசய்யப்பைாத விஷயங்ககள ஏன் பிரசாரம் மசய்ய 
மவண்டும்? 

காந்தியின் குணாதிசயத்தில் உள்ள இந்தப் பண்புதான் - தனது 
மதாற்ைம் பற்ைிய கர்வம் ெற்றும் முன் பின் முரண்பட்ை தன்கெ ஆகிய 
இரண்டு மபரிய குகைபாடுகளுைன் இகணந்து - அவரது மசல்வாக்ககப் 
படிப்படியாக இழக்கச் மசய்கிைது; மெலும் ஒரு காலத்தில் அவகரப் மபாற்ைி 
புகழ்ந்தவர்கள் இன்று எதிர்ப்ற த் பைரிவிக்கிைார்கள். ஷவுக்கத் அலி, 
காந்தியின் மநருங்கிய மதாழராக இருந்தவர், இப்மபாது கடுகெயான 
எதிரியாக இருக்கிைார். ஏன்?  

இந்து, முஸ்லிம்களுக்கு இகையிலான ெத விமராதம், பகக ெற்றும் 
ெிகப்மபரிய பிளவுதான் இதற்குக் காரணம். மதசிய காங்கிரஸில் கூை 
ஒவ்மவாரு அரசியல் நைவடிக்கககயயும், மசயகலயும் தங்கள் ெத 
மவைித்தனத்துைன் வண்ணெயொக்கும் அளவுக்கு இருபக்கமும் உள்ள ெத 
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மவைியர்கள் இந்த மவறுப்கப ஊக்குவித்து, வளர்த்து வருகின்ைனர்; மெலும் 
இது காந்தியால் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டு, அங்கீகரிக்கப்பட்டு 
நகைமுகைப்படுத்தப்படுகிைது. இது மபரும் விமராதத்திற்கு வழிவகுத்து, 
காங்கிரஸ் கட்சிகய இப்மபாது பலவனீப்படுத்துகிைது. 

அவரது (காந்ைியின்) மதாற்ைம், மசயல் பற்ைிய கர்வம் குைித்து நான் 
என்ன மசால்ல முடியும்? அளவுக்கு அதிகொன விஷயம் எப்மபாதும் ஒரு 
ெனிதகனக் மகடுத்துவிடும். ஒருவகர ஏழாவது வானுலகத்திற்கு உயர்த்தி, 
'ெஹாத்ொ காந்திக்கு மஜய்' என்று கூக்குரலிட்ைது அவகர இந்த நிகலக்குத் 
தள்ளியுள்ளது. 

‘இந்த விஷயங்கள் அகனத்தும் அவரது தகலக்குள் நுகழந்து 
அவகர (காந்திகய) கபத்தியொக்கியுள்ளன’ என்ை கசப்பான கருத்கத 
ஷவுக்கத் அலி குைிப்பிட்டுள்ளார். 

அது தவிர, அவருக்கு மநருக்கொன உதவியாளர்கள் ஒவ்மவாரு 
மசயலிலும் ைாம்பீகத்கத மவளிப்படுத்தி குழப்பங்ககள ஏற்படுத்தியது, 
காந்தியும் அகத விரும்புகிைார் என்பகதத்தான் குைிக்கும். ஆனால் அது 
அதிகப்படியான பாராட்டு ெற்றும் புகழின் இயல்பான விகளவு. தினமும் 
நைக்கும் இந்தப் மபாதுவான ெற்றும் தனிப்பட்ை நிகழ்ச்சி, சம்பவங்கள் 
அகனத்தும் வரம்கபத் தாண்டிவிட்ைன. இதுமபாலத் மதாற்ைெளிக்கும் 
நிகழ்ச்சிககள ஒரு விமவகமுள்ள பார்கவயாளர் அல்லது மநர்கெயான 
ஆத்ொவிைெிருந்து மூடி ெகைப்பது என்பது முடியாத காரியம். எனமவ, ஒரு 
கட்ைத்தில் அவகரப் மபாற்ைி, புகழ்ந்தவர்கள் பலர் நாளகைவில் அவகர 
விட்டு விலகினர். 

ஆன்ெீக சத்குருக்கள் அவர்கள் விரும்பும் எகதயும், 
எல்லாவற்கையும் மசய்ய முடியும். ஒரு குருநாதர் அவராகமவ 
ககைப்பிடிக்காத விஷயங்ககளப் பற்ைி அருளுகர வழங்கவும், மெலும் 
அவரது ஆன்ெீக மநாக்கங்ககளக் கருத்தில் மகாண்டு நகைமுகையில் 
உள்ள நிகலகெகளுக்கும் சூழ்நிகலகளுக்கும் ஏற்ப காரியங்ககளச் 
மசய்யவும் முடியும் ஏமனன்ைால், அவர் அகனத்திலிருந்தும் நித்தியொக, 
நிரந்தரொக விடுபட்ைவர் ஆககயால் மசயல்களின் விகளவுககளத் 
தவிர்க்க முடியும். இகத, (இறை நிறலறய எட்டாை) சாதாரண உலக 
ெனிதனால் ஒருமபாதும் மசய்ய இயலாது எனும்மபாது சிைிதளமவனும் 
'ஆன்ெீக மதன்ைலின் வாசகன வசீாத' ஒருவரால் எப்படி முடியும்? 

இந்தொதிரியான பிரசங்கங்கள் ெற்றும் பகட்ைான நிகழ்வுகளின் 
பிற்மபாக்குெிக்க விகளவுகள் மபரழிகவத் தரக்கூடியகவ; இதனால், காந்தி 
தனது அபிொனிகள் ெற்றும் ஆதரவாளர்ககள, படிப்படியாக இழக்க 
மநரிட்ைது. இவ்வாறு காந்தியின் மசல்வாக்கு, பின்னகைகவ சந்திக்கும் 
தருவாயில், இகளஞர்களின் எழுச்சி முன்மனாங்கி நிற்கும்; அப்மபாது அதன் 
மசயல்பாடு ரஷ்ய இனவாதத்கத (கம்யூனிஸ்ட்) ஒத்திருக்கும். 
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நாட்டின் சுதந்திரத்திற்கான மநாக்கத்தில் ஜவஹர்லால் மநரு, 
காந்தியுைன் பக்கபலொக இருந்தாலும், அவரது கருத்துக்கள், ெதம் ெற்றும் 
நைவடிக்கககள் காந்தியிைெிருந்து முற்ைிலும் ொறுபட்ைகவ. 

பெப்டம் ர் 5ஆம் நாள், பிரிட்ைகனப் பற்ைி ப ஹர்  ா ா கூைியைாவது: 
இதற்கு முந்கதய சுற்று வட்ைமெகச ொநாட்டில் எடுக்கப்பட்ை 

தீர்கவத் தவிர, மவறு எகதயும் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வழங்காது. புதிய 
அரசாங்கத்தின் பிரதெர், மெக்மைானால்டு தவிர, யாருக்கும் எந்த 
விஷயத்திலும் இந்தியா ெீது அனுதாபம் கிகையாது. வட்ைமெகச ொநாட்டில் 
கலந்துமகாள்வதால் காந்தியும் கூை, ஏற்கனமவ வழங்கப்பட்ை முடிகவத் 
தவிர மவறு எகதயும் அகையப்மபாவதில்கல. அவரது தனிப்பட்ை ஆளுகெ 
ெற்றும் மசல்வாக்கு எந்த விகளகவயும் ஏற்படுத்தாது. மொதல்ககளத் 
தவிர்க்கும் மநாக்கத்தில் காந்தி, ொநாட்டில் எகதயும் விட்டுக்மகாடுக்க 
முயன்ைால், காங்கிரஸ் அகத ஏற்றுக்மகாள்ளாது. 

‘இந்துக்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் இகைமய இந்தியாவில் 
உள்நாட்டுப் மபார் மவடிக்கும்’ என்று  ா ா பைரிவித்ைார். 

"ஒருவருக்மகாருவர் படுமகாகல மசய்யும் ஒரு பயங்கரொன 
கிளர்ச்சி உருவாகும். அதன் பிரதிபலிப்பு ஐமராப்பியர்கள் ெீதும் இருக்கும். 
இந்தியர்களுக்கும் மவளிநாட்டினருக்கும், குைிப்பாக ஐமராப்பியர்கள் ெற்றும் 
ஆங்கிமலயருக்கும் இகைமய ஒரு வலுவான உள்நாட்டுப் மபார் உருவாகும்" 
என்று  ா ா கூைினார். 

பெப்டம் ர் 7ஆம் நாள்,  ா ா இவ்வாறு கூைினார்: 
இந்து, முஹெதியர்களுக்கு இகைமய ஒற்றுகெயின்கெ காரணொக, 

மதசியவாதத்தின் மபாதுவான ஊக்கம் ெற்றும் சுதந்திரத்கத அகைவதற்கான 
மநாக்கம் இரண்கையும் தியாகம் மசய்யமவண்டியதாகிைது; மெலும், இந்த 
விஷயத்தில் ெதத்கதக் மகாண்டுவருவதன் மூலம் அவர்கள் தத்தெது 
மசாந்த முயற்சிக்குத் தீங்கு விகளவிக்கிைார்கள். எவரும் ெதம் என்ைால் 
என்ன என்பகதப் புரிந்து மகாள்வதில்கல; இந்தச் சண்கை, சச்சரவுகள் 
அகனத்துக்கும் ெதங்களால் உருவாக்கம் தரப்பட்ை ெனிதனின் ெதம் பிடித்த 
தன்கெமய மூலகாரணம். 

பல்மவறு காரணங்களுக்காக, காந்தியின் மசல்வாக்கு, பிரிட்டிஷ் 
ெக்களிைம் ெட்டுெல்லாெல் அவரது மசாந்த ெக்களான இந்தியர்கள் 
இகையிலும் கணிசொன அளவிற்குத் மதால்விகய சந்திக்கும். காந்தியின் 
மசல்வாக்குக் குகையும் தருணத்தில், 'வகுப்புவாத மகாள்கக' (கம்யூனலிஸம்) 
தகழத்மதாங்கி உள்நாட்டுப் மபாருக்கு வழிவகுக்கும். 

இகவ அகனத்தும் ஏழ்கெயான இந்தியாவிற்கும், பிரிட்ைனுக்கும் 

துன்பகரொனது. ஆனால், உலகில் அகெதி ெற்றும் மசழிப்புக்கான புதிய 
சகாப்தத்தின் சூரிய உதயத்திற்கு முன்பாக, மசாகொன காலகட்ைங்ககளக் 
கைக்க மவண்டியுள்ளது, ஏமனன்ைால், இது இப்படி விதிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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1931, பெப்டம் ர் 7ஆம் நாள், கப் ல், மபார்ட் ஸாயீட் துறைமுகத்ைில் 
நிறுத்ைப் ட்டவ ாது,  ா ா  ண்டலியுடன் ைறர இைங்கி அறர  ைி வநரம் 
கடற்கறரயில் நடந்து பென்ைார்.     
 அடுத்ை நாள்,  த்ைிரிறக நிரு ர் மதஹ்ெங்கர், ொஞ்ெிறய எைிர்பகாண்டு 
"மெஹர் பாபா அவரது மெௌனத்கத எப்மபாது ககவிைப்மபாகிைார்?" என்று 
வினவினார். 

ொஞ்ெி இறை  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைதும்,  ா ா  ைிலளித்ைார், "பலத்த 
காற்று வசீும்மபாது நீங்கள் உங்கள் குகைகயத் திைக்க முயற்சித்தால், அது 
அங்கும் இங்கும் தள்ளப்பட்டு, அகதப் பிடிப்பது ெிகவும் கடினொகிவிடும். 
ஆனால் காற்று வசீாெல் அதிக மவயில் ெற்றும் ெகழ காலங்களில், நீங்கள் 
இயற்ககயாகமவ உங்கள் குகைகயத் திைப்பீர்கள். அதுமபால, காற்று வசீாத 
மவகளயில், 'மவப்பம்' அல்லது 'ெகழ' இவற்ைின் அைிகுைிகள் மதன்பட்ைால், 
நான் என் மெௌனத்கத விட்டுவிடுமவன்." 

 யைத்ைின் வ ாது, ப ஹர்  ா ா, காந்ைிறய ெந்ைிக்க ஆவலாக 
இருப் து வ ாலத் வைான்ைியது, வ லும்  ா ா அடிக்கடி கூைி வந்ைார், 
"எப்மபாதும் இது இப்படித்தான் இருக்கும்: நான் பார்கவயாளர்ககள 
அனுெதிக்காதமபாது, 'உங்ககளப் பார்க்க எங்ககள ஏன் 
அனுெதிக்கவில்கல?' என்று ெக்கள் புகார் கூறுகிைார்கள், இவ்மவகளயில் 
நான் எனது தனிப்பட்ை காரணங்களுக்காக, சில நபர்ககளப் பார்க்க 
விரும்பினால், அவர்கள் எந்த விருப்பத்கதயும் காட்ைாெல் இருக்கிைார்கள். 
இப்மபாது நாம் காந்திகயத் மதாைர்பு மகாள்ள முயற்சிப்பகத ெைந்துவிை 
மவண்டும்; ெிகவும் காலதாெதம் ஆகிவிட்ைது." 
  அைன்  ின்னர், அவரது கவறலறய பவளிப் டுத்ைிய  ா ா, "காந்தி ஒரு 
நல்ல ெனிதர்; ஆனால் அவர் என்கன சந்திப்பது அவருக்குப் மபருெளவில் 
நன்கெ பயக்கும். நான் அவகர ெிகவும் மநசிக்கிமைன், அவருகைய மசாந்த 
நலனுக்காக அவகர சந்திக்க விரும்புகிமைன்." 

இைற்கிறடயில், காந்ைிக்கு அைிமுக ானவர் ஜாம்மஷட் மெத்தா (கராச்ெி 
வ யர்,  ா ாவுக்கு பநருக்க ானவர்) கப்பலில் காந்திகய, மதாகலத்தந்தி 
வழியாக மதாைர்பு மகாண்டு, அமத கப்பலில் பயணம் மசய்யும் மெஹர் 
பாபாகவ சந்திக்கும்படி அவகர வற்புறுத்தினார். பெப்டம் ர் 8ஆம் நாள், 
பெவ்வாய்கிழற , இரவு 9  ைியளவில், காந்ைி அவருறடய பெயலாளர் 
ெஹாமதவ் மதசாயுைன்  ா ாவின் அறைக்கு வந்ைார். காந்ைிறய 
அைிமுகப் டுத்ைியதும் அவர்  ா ாறவ உற்றுவநாக்கி, "நான் உங்கறளப்  ற்ைி 
நிறைய  டித்ைிருக்கிவைன்; கடவுள் ெித்ைத்ைில் ஒரு நாள் உங்கறளப்  ார்க்க 
விரும் ிவனன்; ஆனால் அது இவ்வளவு விறரவில் நடக்கும் என்று நான் 
ஒருவ ாதும் எைிர் ார்க்கவில்றல." 

ப ஹர்  ா ா அவறர ெந்ைித்ைைில்  ிக்க  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைறை 
பவளிப் டுத்ைி "உங்களுக்கு மநரம் இருக்கிைதா?" என்று எழுத்துப் லறக மூலம் 
வினவினார். 



 

11 
 

"ஆம், நான் உங்களுடன் அ ர்ந்து, நீங்கள் கூறுவறைக் வகட்க 
வந்ைிருக்கிவைன்" என்று காந்ைி  ைிலளித்ைார். 

ஸக்வகாரியில் உ ாஸனி  ஹாராறஜ ெந்ைித்ைது  ற்ைி காந்ைி 
கூைியவ ாது,  ா ா,  ஹாராஜ்,  ா ாஜான் இருவறரயும் குைித்து அவருக்கு 
விரிவாக விளக்கினார். "உபாஸனி ெஹாராஜ் என்னுகைய குருநாதர் 
ெட்டுெின்ைி பரிபூரணொன சத்குரு" என்று கூைி முடித்ைார். 

1924ஆம் ஆண்டு  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்களின் டி, ருஸ்ைம், குஜராத்ைி 
ப ாழியில் எழுைப் ட்ட உ ாஸனி  ஹாராஜின் வாழ்க்றக வரலாற்ைின் 
(ஸக்வகாரின ெத்குரு)  ிரைிறய, காந்ைிக்கு அனுப் ியிருந்ைார். புத்ைகத்றைப் 
 டித்ை  ின்பு, காந்ைி  ஹாராறஜ ெந்ைிக்க ஸக்வகாரிக்குச் பென்ைார். ஆனால், 
அன்று,  ஹாராஜ் வரவவற்கத்ைக்க  னநிறலயில் இல்லாைைால் காந்ைிறய 
விரும் த்ைகாை முறையில் நடத்ைினார்.  ஹாராஜின் துஷ் ிரவயாக ப ாழியால் 
 னமுறடந்ை காந்ைி, ஸக்வகாரியின்  ிரெித்ைி வாய்ந்ை குருநாைறர நிறனத்து 
 ிகவும் கலக்க றடந்ைார். குருநாைர்களின் வழிகளும், முறைகளும் உலகுக்கு 
 ர்  ாகத் வைான்றும். உள்ளளவில் காந்ைியின் பைாடர்பு, ப ஹர்  ா ாவுடன் 
இருந்ைைால்,  ஹாராஜ் அவறர இவ்விை ாக நடத்ைினார். 

ப ஹர்  ா ா அவரது சுய வாழ்வின் அனு வங்கறள, சுருக்கொக, 
காந்தியிைம் விவரித்தார் - பாபாஜான் அவகர ஈர்த்தது, சாய்பாபாவின் 
பிரகைனம், கண்மைாபா மகாயிலில் ெஹாராஜுைன் நைந்த சம்பவம், 
பலமுகை ஸக்மகாரிக்குப் பயணம் மசய்து ெஹாராகஜ சந்தித்தது, உலக 
உணர்கவத் திரும்பப் மபறும் மவகளயில் அகைந்த இைர்பாடுகள், 
மெஹராபாத்தில் ஆஷ்ரெங்கள் அகெத்தது, அவருகைய எண்ணிலைங்கா 
உபவாசம் ெற்றும் ஏகாந்தவாசங்கள், கைந்த ஆறு வருைகால மெௌனம், 
மெலும் அவருகைய இரகசிய சிைப்பு புத்தகம் எழுதி முடித்தது. 

அப்வ ாது, அவர்களிறடவய உறரயாடல் ஆங்கிலம், குஜராத்ைி 
ப ாழிகளின் கலறவயில் இருந்ைது: 

காந்ைி உடவன, "அந்ை இரகெிய புத்ைகம் எங்வக?" என வினவினார். 
அருகிலிருந்ை ப ட்டகத்றைக் காட்டி  ா ா, "அதில் உள்ளது" என்ைார். 
"நான் அறைப்  டிக்கலா ா?" காந்ைி வகட்டார். 
"உங்களுக்கு அதற்கு மநரம் உள்ளதா?"  ா ா எழுத்துப் லறக 

வழியாகக் வகள்வி எழுப் ினார். 
"ஏன் இல்றல? நான் அறைப்  டிப் ைற்கான வநரத்றை ஒதுக்க முடியும். 

நான் நிச்ெய ாக அறைப்  டிப்வ ன். அறை என்னிடம் பகாடுங்கள்" என்ைார். 
ப ஹர்  ா ா, உடவன, வ ச்ெின் ைறலப்ற   ாற்ைி, இவ்வாறு 

எடுத்துறரத்ைார்: "எங்கும் மபரானந்தம் ஒன்றுதான் உள்ளது, மவறு எதுவும் 
இல்கல, ஆனால் ெக்களுக்கு அது மதரியாது. மசாற்மபாழிவுககளக் 
மகட்பதிலும், புத்தகங்ககளப் படிப்பதிலும் எந்த பயனும் இல்கல. கைவுகள 
மநரடியாக அனுபவிப்பது ஒன்றுதான் இன்ைியகெயாதது. அந்த அனுபவம் 
தானாக நிகழ்வது, தன்னிச்கசயானது; வலுக்கட்ைாயொக அகைய 
முடியாதது." 
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காந்ைி அவரது நடவடிக்றககறள இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், "நான் என்ன 
பெய்ைாலும், அைற்கான ப ாறுப்ற  நான் ஏற்றுக்பகாள்கிவைன். இறுைியில் 
எதுவாயினும், உள்ளளவில் நான் அறனத்றையும் கடவுளிடம் 
விட்டுவிடுகிவைன். எனது ப ாறுப்ற  என்னால் றகவிட முடியாது. கடவுள் 
ஒருவறரத் ைவிர, எனது ப ாறுப்ற  என்னால்  றுக்க முடியாது என் து எனது 
நம் ிக்றக." 

"ஆனால் அந்த எண்ணம் இருக்கக்கூைாது” என்று  ா ா அவருக்கு 
விளக்கினார். "நான் மசய்கிமைன்... நான் நிகனக்கிமைன்... நான் துைக்கிமைன்... 
நான் துன்பப்படுகிமைன்... பிைருக்காக எல்லாவற்கையும் நான் மசய்கிமைன்...' 
இந்த எண்ணங்கள் இருக்கக்கூைாது. பிைருக்குத் தஙீ்கு விகளவிக்கும் 
வககயில், ஒருவர் கைவுகள அைிந்து, புரிந்து மகாள்ள முயன்ைால், அது 
பயங்கரொன ெனப்படிவங்ககள உருவாக்கும்." 

"ையவுபெய்து, உங்களின் ஏவைனும் அைிவுறரறய எனக்கு வழங்குங்கள்" 
என்று காந்ைி வகட்டுக்பகாண்டார். 

"வட்ை மெகச ொநாட்டு விவாதங்கள் முடிந்ததும், தனியாக, 
ஒதுங்கிய ஓர் இைத்தில் அெர்ந்து, 24 ெணி மநரம் கைவுகள ெட்டுமெ 
சிந்தகன மசய்யுங்கள். உங்கள் இறுதி இலக்கக அகைவதற்கு, இது சிைந்த, 
எளிதான, குறுகிய வழியாகும். அந்தக் காலகட்ைத்தில், வந்து என்னுைன் சில 
நாட்கள் இருங்கள்." 

அைற்கு காந்ைி  ைிலளித்ைார், "கடவுவள அறைக் பகாண்டு வருவார்; அவர் 
எனக்குப் புரியறவத்து, உரிய சூழ்நிறலகறள உருவாக்குவார். நான் அந்ை நாறள 
ஆர்வத்துடன் எைிர் ார்க்கிவைன்."  ின்னர் அவர், "வ லும், நீங்கள் வ சுவறைக் 
காை விரும்புகிவைன்" என்ைார். 

காந்ைி கூைியறைக் வகட்டு,  ா ா, ைறலறய  ட்டும் அறெத்ைார். 
ப ஹர்  ா ாவின் இரகெிய புத்ைகத்றைப்  டிப் து குைித்து காந்ைி அந்ைப் 

புத்ைகம் இருந்ை ப ட்டகத்றைச் சுட்டிக்காட்டினார். "துரதிர்ஷ்ைவசொக அதன் 
திைவுமகால் இந்தியாவில் உள்ளது" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 

"நான் அறைத் ைிைக்க ஏற் ாடு பெய்கிவைன்" என்ைார் காந்ைி. 
ப ட்டகத்றை காந்ைியிடம் பகாடுத்து  ா ா விளக்கினார்: "அகதத் 

திைந்து, புத்தகத்கத அப்படிமய என்னிைம் எடுத்து வாருங்கள்; நீங்கள் படிக்க 
மவண்டிய பகுதிகய நான் உங்களுக்குக் காட்டுகிமைன்." 

"நிச்ெய ாக; அறைப்  டிப் ைில் ப ரு கிழ்ச்ெி அறடகிவைன்" காந்ைி 
 ைிலளித்ைார். 

 ா ா அவறர எச்ெரித்ைார், "கவனொக இருங்கள். இன்று வகர நான் 
யாகரயும் அகதப் பார்க்கக்கூை அனுெதிக்கவில்கல - என்னுகைய 
ெண்ைலிகயயும் மசர்த்து. இகதப் படிக்கும் முதல் நபராக, நான் உங்களுக்கு 
ெட்டும் தருகிமைன். நீங்கள் அகதப் படிக்கலாம், ஆனால் மவறு எவகரயும் 
அனுெதிக்க மவண்ைாம்" 

"நிச்ெய ாக. நான்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடவவன்." 



 

13 
 

ப ஹர்  ா ா அப்வ ாது வ ச்ெின் ைறலப்ற   ாற்ைி, காந்ைிக்கு 
இவ்வாறு அைிவுறுத்ைினார்: 

ஏகழகளின் முன்மனற்ைத்திற்காக நீங்கள் பாடுபடுகிைரீ்கள், 
தியாகங்ககளச் மசய்கிைரீ்கள். நீங்கள் விவசாயிககள மநசிக்கிைரீ்கள். இது 
ெிகவும் உன்னதொன, உண்கெயான மசகவ. ஆனால் அவர்களின் 
இைர்பாடுகளுக்கு நீங்கள் மபாறுப்பு என்று நிகனக்க மவண்ைாம், 
ஏமனன்ைால் இதுமபான்ை எண்ணங்கள் உங்களில் ெனப்படிவங்ககள 
உருவாக்கும். இகதப் பற்ைிய சிந்தகன இருப்பதால், அது சிக்ககலத் 
தருகிைது. 

நீங்கள் அகனவகரயும் ெகிழ்விக்க, திருப்திபடுத்த 
முயற்சிக்கிைரீ்கள்; பிைரின் உணர்வுககளப் புண்படுத்த விரும்பவில்கல. 
ஆனால் இந்தியாவில் உள்ள பல்மவறு கட்சிகள், சாதிகள் ெற்றும் 
ெதங்ககளக் கருத்தில் மகாண்டு, நீங்கள் அகனவகரயும் ெகிழ்விக்க 
முடியாது. 

இந்துக்ககள ெகிழ்விக்க முயற்சித்தால், நீங்கள் முஸ்லிம்களின் 
உணர்வுககளக் காயப்படுத்துவரீ்கள், அதுமபால மநர்ொைாகவும் நிகழும். 
நீங்கள் பிை கட்சிககள ெகிழ்விக்க முயற்சிப்பகத, காங்கிரகஸ 
சார்ந்தவர்கள் விரும்ப ொட்ைார்கள். இதனால், எப்மபாதும் நீங்கள் ஒரு 
அழுத்தத்தில் இருக்கிைரீ்கள். ஆனால் இனிமெல், உங்கள் மசயல்களின் 
முடிவுககள எப்மபாதும் கைவுளிைம் விட்டு விடுங்கள், அது உங்களுக்குத் 
திருப்திகயத் தரும். உங்கள் மநாக்கம் நல்லது ெட்டுெின்ைி ெிகவும் 
பாராட்ைத்தக்கது, அதுமவ உன்னதொன மவகுெதி. 

காந்ைி ஒப்புக் பகாண்டார், "நான்  ரிபூரை நிறலறய இன்னும் 
அறடயவில்றல வ லும் என்னில்  ல குறை ாடுகள் உள்ளன, அவற்றை  க்கள் 
புரிந்து பகாள்ள வவண்டும். எனது  லவனீங்கறள அைிந்து, அவர்கள் 
அறனத்றையும் ெ ாளிக்க வவண்டியது அவெியம். என்ன நடந்ைாலும் அது 
கடவுள் ெித்ைம் என்ை நம் ிக்றக எனக்கு இருக்கிைது." 

ஜாம்பஷட் வ த்ைாறவப்  ற்ைி காந்ைி குைிப் ிட்டார், "அவர் கராச்ெியில் 
 ிகவும் ப ருற க்குரிய, பகௌரவ ான ந ர். நான் உங்கறள, ஸ்ரீ  ா ா ஸாவஹப் 
அவர்கறளப்  ார்த்வைன் என்று இன்ைிரவு அவருக்குத் பைாறலத்ைந்ைி 
அனுப்புவவன். ஜாம்பஷட் முன்கூட்டிவய இறைத் பைரிவித்ைிருந்ைால் நான் 
உங்களுடன் அைிக வநரம் பெலவிட்டிருக்க முடியும். இந்ை வநரம்  ீண்டும் 
எப்வ ாது வரும்? 

"ஏர்வாடா ெிறைச்ொறலயில் நான் இருந்ை வவறளயில், உங்கள்  ாை 
இைழான மெஹர் மெமஸகஜப் ப ற்றுக்பகாண்வடன். அந்ை வநரத்ைில்,  ல 
குழப் ங்கள் காரை ாக, அறை வ வலாட்ட ாகப்  ார்த்வைவன ைவிர, எனக்குப் 
 டிக்க வநரம் கிட்டவில்றல; ஆனால் அறைப்  டித்ை  ின்பு, நான் ஒரு நாள், 
உங்கறள ெந்ைிக்க விரும் ிவனன். இப்வ ாது அந்ை நாள் விடிந்து, உங்கறள 
ெந்ைித்ைைில்  ிக்க  கிழ்ச்ெி அறடகிவைன். நாறள நான் வரும் வவறளயில் 
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நீங்கள் எழுைிய புத்ைகத்ைிலிருந்து நான்  டிக்க வவண்டியறைத் வைர்ந்பைடுத்து 
எனக்குக் கூறுங்கள், அன்புடன் ஏற்றுக்பகாள்வவன்" என்றும் கூைினார். 

 ா ாவின் ப ௌனத்றைப்  ற்ைி, காந்ைி கருத்துத் பைரிவிக்றகயில், 
"உங்கள் ப ௌனத்றைக் கண்டு நான் ஆச்ெரியப் டுகிவைன். ஏழு ஆண்டுகள்! நான் 
வாரத்ைிற்கு ஒரு முறை ப ௌனம் கறடப் ிடிக்கிவைன். உங்கள் ப ௌனத்ைிற்கு 
முன்னால் இது ஒன்றுவ  இல்றல. ப ௌனத்ைின் முக்கியத்துவத்றை நான் 
புரிந்துபகாள்கிவைன். நீங்கள் ஏழு ஆண்டுகளாக அற ைியாக இருக்கிைரீ்கள், 
எப்வ ாைாவது வ சும்வ ாது, என்ன அெம் ாவிைங்கள் நடக்கும் என் றை எண்ைி 
நான் ஆச்ெரியப் டுகிவைன்!" 

அன்று இரவு 10:30  ைிக்குப் புைப் டுவைற்கு முன்பு, காந்ைி லண்டனில் 
அவர் ைங்கும் இடத்ைிற்கு வரு ாறு அறழப்பு விடுத்ைார்;  ா ா அறை 
ஏற்றுக்பகாண்டார். 1931 பெப்டம் ர் 9ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, ருஸ்ைம், ொஞ்ெி, 
ஆகா அலி மூவறரயும் அவரது அறைக்கு அறழத்து ெில உருது ஈரடி 
கவிறைகறள விளக்கினார்: 

காகம், அன்னநறடப் வ ாட முயன்ை வ ாது அது 
ைனது பொந்ை நறடறய  ட்டுவ  இழந்ைது. 
ஃ ர்ஹாத்,  ன்னர் குஷ்வராறவப்  ின் ற்ை முயற்ெித்ை வ ாது, 
அவரது  ைி அறனத்தும்  ாழாய்வ ானது. 
இறுைியில் நீங்கள் ஏ ாற்ை  ாட்டீர்கள் என் றை நாங்கள் அைிவவாம். 
ஆனால் நீங்கள்  ைில்ைரும் வநரத்ைில், நாங்கள் ொம் லாகி இருப்வ ாம். 

 ிற் கலில், கப் ல் மெஸினா நகறரக் கடக்கும்வ ாது, காந்ைி, அவரது 
கட்ெிறயச் வெர்ந்ைவர்கள், வ லும் ப ஹர்  ா ா, ஆகா அலி, ொஞ்ெி, ருஸ்ைம் 
ஆகிவயாருடன்  ல  யைிகள், கப் லின் வ ல்ைளத்ைில் கூடினர். ஏதன் நகரில் 
கப் லில் ஏைிய இந்ைிய அரெியல்வாைி ஷவுகத் அலி,  ா ாவுக்கு 
 ரியாறையுடன் வைக்கம் பைரிவித்ைார்;  ின்னர் அவருடன் அறர  ைி வநரம் 
வ ெிக்பகாண்டிருந்ைார். 

 ா ாறவப்  ார்த்ை காந்ைி, இருகரம் கூப் ி வைங்கி அவறர அணுகினார். 
அவர்கள் ஒன்ைாக நின்ைவ ாது, புறகப் டக் காரர்கள்  டங்கறள எடுக்கத் 
பைாடங்கினர். ெில நி ிடங்களில், காந்ைி, "நான் இப்வ ாது உங்களிட ிருந்து 
விறடப ற்றுக் பகாள்கிவைன். இந்ைப் புறகப் டக்காரர்கள் நம்ற  ஒரு கைம் 
ஓய்பவடுக்க அனு ைிக்க  ாட்டார்கள்" என்று குைிப் ிட்டார். அவர்களின் 
உைறவப்  ற்ைிய சுருக்க ான கலந்துறரயாடலின் வ ாது  ா ா, காந்ைியிடம் 
ப்ளடீரின் கடுற யான உ வாெத்றைப்  ற்ைி விளக்கினார். 

அறைத் பைாடர்ந்து, வ ச்ெின் ைறலப்பு காைிறய வநாக்கித் ைிரும் ியது. 
காந்ைி  ா ாவிடம் வகட்டார், "எனக்குப் புரியவில்றல நான் என்ன குற்ைம் 
பெய்வைன் என்று!  ா ர  க்களின் வ ம் ாட்டிற்காக, சுழல் ெக்கரம் (றக 
ராட்டினம்) என்ை வயாெறனறய நான் முன்றவத்வைன். எதுவாயினும் இன்ைிரவு 
உங்கறள ெந்ைிப்வ ன். ைற்வ ாது, எனக்கு ஒரு ெில முக்கிய ான வவறலகள் 
உள்ளன; இரவில் எப் டியாவது வருவவன்." 
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காந்ைி அன்று இரவு ஒன் து  ைிக்கு  ா ாவின் அறைக்கு வந்ைார். 
அவ்வவறளயில் அவர்,  ா ாவின் இரகசிய புத்தகம் அடங்கிய ப ட்டகத்றை, 
கப் ல்  ைியாளரின் உைவியுடன் ைிைந்து, எடுத்து வந்ைார்.  ா ா அவருக்கு 
‘பகைப்பு’ என்ை பைாடரின் ெில அத்ைியாயங்கறளப்  டிக்கு ாறு பகாடுத்ைார். 

அவர்களிறடவய  ிற் கலில் நடந்ை உறரயாடறலக் குைிப் ிட்டு,  ா ா 
விளக்கினார்: 

உணவு ெற்றும் காதி பற்ைிய விஷயத்கத மதளிவுபடுத்த 
விரும்புகிமைன். பல ஆண்டுகளாக நான் கசவ உணகவமய உண்டு 
வருகிமைன். நான் கல்லூரியில் படிக்கும் மவகளயில், ஒரு முகை கூை 
உணகவத் தவைவிட்ைால் அகெதி இழந்து, ென எரிச்சல் அகைவது உண்டு. 
மநற்ைிரவு நான் உங்களுக்குத் மதரிவித்தது மபால, பாபாஜானுைனான 
சந்திப்பு, அவர் எனக்களித்த இகை முத்தம் – அதற்குப் பிைகு, நான் உணவு 
விஷயத்தில் முற்ைிலும் அலட்சியொகிவிட்மைன். ஒரு முகை, பதிமனாரு 
ொதங்களுக்கு (1914ஆம் ஆண்டு), நான் வலுவற்ை மதநீர் ெட்டுமெ அருந்தி 
வந்மதன். அந்த மநரத்தில் அற்புதொன விஷயம் என்னமவன்ைால், நான் 
உண்ணவில்கல என்ை எண்ணமெ எனக்கு இருந்ததில்கல. நான் என்ன 
மசய்மதன் என்று எனக்குத் மதரியாது, என்ைாலும், ெிக்க ஆமராக்கியொக 
இருந்மதன்.  

பதிமனாரு ொதங்களாக உணவு உண்ணாதது ெட்டுெின்ைி, நான் 
சிைிதளவும் தூங்கவில்கல. திைந்த கண்கமளாடு படுத்திருந்மதன். என் 
மபற்மைார் ெிகவும் கவகலக்குள்ளானார்கள். என் தாயார் முதலில் என்கனப் 
கபத்தியம் என்மை நிகனத்தார். பரூச்சா என்ை சிைப்பு ெருத்துவர் எனக்கு 
'ொர்பின்' ெருந்து ஊசிகயக் மகாடுத்தும் எந்த பயனும் இல்கல. 

அந்தக் காலகட்ைத்தில் எனக்கு, தூக்கம் என்பது அைமவ இல்கல. 
அதற்குப் பிைகு நான் உணவு உண்ண ஆரம்பித்தமபாது, (கசவ 

உணவு) அதற்கு ஒரு நிகலயான மநரம் இல்கல. அடிக்கடி நான் சில நாட்கள், 
அல்லது ொதக்கணக்கில் உபவாசம் இருந்மதன். பால், வலுவற்ை மதநீர் 
அல்லது தண்ணரீ் ெட்டுமெ உட்மகாள்வது வழக்கம், ஆனால் நான் 
மதாைர்ந்து உபவாசம் இருந்மதன். தண்ணரீ் ெட்டுமெ அருந்திய மபாதிலும், 
ஒரு நாகளக்கு 25 கெல் தூரம் நகை பயணங்ககள மெற்மகாள்வதுண்டு. 
அவ்வப்மபாது விருப்பம் இருந்தால் ெட்டுமெ சிைிதளவு உண்டு வந்மதன். 

பல ஆண்டுகளாக, எனது ெண்ைலியும் இப்மபாது கசவ உணகவ 
ெட்டுமெ சாப்பிட்டு வருகிைார்கள். ஒரு முகை நீங்கள் ஏர்வாைா 
சிகைச்சாகலயில் இருந்தமபாது, என்னுகைய ெண்ைலியில் 20 மபகர 
ெட்டும் இரண்டு மூன்று ொதங்களுக்கு, பால் ெட்டும் அருந்தி உபவாசம் 
இருக்கச் மசய்மதன். அவர்களில் எவருக்கும் எந்த அமசௌகரியமும் 
ஏற்பைவில்கல. 

என்னுகைய ெண்ைலியில் பிளைீர் என்பவர் கைந்த இரண்ைகர 
ஆண்டுகளாக, பால் ெட்டுமெ அருந்தி வாழ்ந்து வருகிைார்; ெிகவும் 
ஆமராக்கியொகவும் ெகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிைார். அது ெட்டுெல்லாெல், 
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அவர் ஒரு அகையில் தனியாக அகைக்கப்பட்டு, யாருைனும் மபசாெல், 
கடுகெயான மெௌனத்கதக் ககைப்பிடிக்கிைார். மெலும், படிக்கவும், 
எழுதவும் தகை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கும் மெலாக, நான் எப்மபாழுதும் 
எனது பயணத்தில் மும்முரொக இருப்பதால், அவகர சந்திக்கும் வாய்ப்பும் 
ெிக அரிது. இருந்தாலும், அவர் ெிகவும் ெகிழ்ச்சியாக இருப்பகத, பிை 
ெண்ைலி வழியாகத் மதரிந்து மகாள்கிமைன். 

" ால்  ட்டும் அருந்ைி ைனிற யில் இருப் ைாவது  ரவாயில்றல; 
ஆனால் யாருடனும் வ ொ ல்,  டிக்கவும் எழுைவும் பெய்யா ல் இருப் து 
என் து  ிகவும் ெிர  ான ஒன்று" என்று காந்ைி இறடவய குறுப் ிட்டார். 

ப ஹர்  ா ா ஆ ாம் எனத் ைறல அறெத்து  ீண்டும் பைாடர்ந்ைார். 
மகாலாப்பூரில் தகீ்ஷித் எனும் ெற்றுமொரு மநருங்கிய பக்தர் ஒரு 

பள்ளிகூைத்தில் ஆசிரியராகப் பணிபுரிகிைார். அவர் கைந்த பன்னிரண்டு 
ஆண்டுகளாக, பாலுைன் வாகழப்பழத்கதயும் உண்டு வருகிைார். ெிகவும் 
ஆமராக்கியொக இருந்து நாள் முழுவதும் மவகல மசய்கிைார். திருெணொகி 
ெகனவியுைன் இருந்தமபாதும் அவகர ஒருமபாதும் தீண்டுவதில்கல; 
இதுமவ உண்கெயான, முழுகெயான பிரம்ெச்சரிய வாழ்க்கக. அவர் தனது 
வாழ்க்கககய இகளஞர்களின் மசகவக்காக அர்ப்பணித்துள்ளார்.  

"ைீக்ஷித் என் வரிட ிருந்து எனக்கு ஒரு கடிைம் வந்ைைாக ஞா கம்; இது 
அவராகத்ைான் இருக்க வவண்டும்" என்று காந்ைி கூைினார். 

"ப ஹர்  ா ா ஸாவஹற  விறரவில் ெந்ைிக்கும் டி அவர் என்னிடம் 
வகட்டிருந்ைார்; இருந்தும், அந்ை வநரத்ைில் நான் எனது  ைியில் மும்முர ாக 
இருந்ைைால், ஒரு நாள் அவறர ெந்ைிக்கும் வநாக்கத்ைில் கடிைத்றை என்னுடன் 
றவத்ைிருக்கிவைன்" என்றும் காந்ைி எடுத்துறரத்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, உைவு  ற்ைி சுருக்க ாகக் கூைி முடித்ைார்: இகத 
இப்படிக் கூைலாம்: பால் ஒரு சிைப்பான உணவு; அது உைகலப் பாதுகாத்து 
ெனகதத் தூய்கெப்படுத்துகிைது. மெலும் ெனம் தூய்கெயாகும்மபாது, 
அகதக் கட்டுப்படுத்துவது ெிகவும் சுலபம். ஆகசகள் குகைந்துவிடும், இது 
ஆன்ெீகத்தில் நாட்ைம் உள்ளவர்களுக்கு அவசியொனது, ஏமனனில் ெனம் 
கட்டுப்பாட்டில் இல்லாெல் ஆன்ெீக பாகதயில் எந்த முன்மனற்ைமும் 
இல்கல. ஆகசகளும் ஏக்கங்களும் நீடிக்கும் வகர, ெனகதக் கட்டுப்படுத்த 
முடியாது. எனமவ, அந்த நிகலபாட்டிலிருந்து பார்க்கும்மபாது, பால் ஒரு 
சிைந்த உணவு. 

அைற்கு காந்ைி, "எனது அனு வமும் அதுைான். நல்ல ஆவராக்கியத்துடன் 
இருக்க  ால் அவெியம்" என்று  ைிலளித்ைார். 

உறரயாடலின் ைறலப்ற   ாற்ைி,  ா ா கூைினார்: 
இப்மபாது நான் காதி பற்ைிய விஷயத்கதத் மதளிவுபடுத்த 

விரும்புகிமைன். நீங்கள் மசால்வது மபால், எல்லாவற்ைிற்கும் இரண்டு 
பக்கங்கள் உள்ளன - ஒன்று மபாருள் சம்ெந்தப்பட்ைது, ெற்மைான்று 
ஆன்ெீகம். மபாருகளப் மபாறுத்தவகர இரண்டு முக்கிய விஷயங்கள் 
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உள்ளன: அது ெலிவாக இருக்க மவண்டும், மெலும், ஒருவரின் பூர்வகீ 
நாட்டுைன் சார்ந்து இருக்க மவண்டும்.  

நான் எப்மபாதும் சுத்தொன, எளிகெயான ஆகைககள அணிகிமைன். 
பல ஆண்டுகளாக, நான் ஒரு கடினொன கம்பளி (கம்லி) மபார்கவலிருந்து 
தயாரிக்கப்பட்ை மகாட்டு ஒன்கை அணிந்து வந்மதன். காதிகய விரும்பும் 
எனது ெண்ைலியில் பலர், அகதப் பயன்படுத்த அனுெதிக்கிமைன். ஆனால் 
நான் இகதப் பற்ைி யாருக்கும் அைிவுகரக் கூறுவதில்கல, ஏமனன்ைால் 
நாமன மசய்யாத விஷயங்ககள, பிைகரச் மசய்யச் மசால்வது சரி ஆகாது. 
உதாரணொக, புககப் பிடிக்கும் பழக்கத்திற்கு அடிகெயான ஒருவர், 
புககபிடிக்க மவண்ைாம் என்று பிைருக்குச் மசால்வது சரியல்ல. 

நீங்கள் காதிகயக் குைித்துப் பிரச்சாரம் மசய்வது பாராட்ைத்தக்கது. 
இது ெலிவாகவும், துணிகய மநசவு மசய்யும் ஏகழகளின் 
வாழ்வாதாரொகவும் விளங்கும். எனமவ எல்லா வககயிலும் நல்லது. 
அகதப் பயன்படுத்த விரும்புமவார் அப்படிமய மசய்யலாம். ஆனால் நான் 
விளக்கிய சில காரணங்களுக்காக இகத அணியும்படி பிைகர நான் மகட்க 
முடியாது. 

ெிைிது இறடபவளிக்குப்  ிைகு,  ா ா பைாடர்ந்ைார்: 
இப்மபாது உங்களுக்கு நான் ஒரு விஷயத்கதக் கூறுகிமைன். நான் 

ொெிசம், ெீன் மபான்ை அகசவ உணவுககள உண்ணாததால் பார்சிகள் 
என்கன இழிவு படுத்தி, கசத்தான் என்று அகழக்கிைார்கள். நான் ெது 
அருந்துவதில்கல, மொசொக நைந்து மகாள்வதில்கல. மபாதுவாக 
பார்சிகயப் பற்ைிய அவர்களின் வகரயகை என்னமவன்ைால், அவர்கள் 
அகசவ உணகவ உண்டு, ெது அருந்தி, ஒழுக்கக்மகைான வாழ்க்கககய 
வாழ்வது; அமத மநரத்தில் சத்ரா, கஸ்தி மபான்ை ெத அகையாள 
சின்னங்ககள அணிந்து மகாள்வது, மநருப்புக் மகாயிலுக்குச் மசல்வது, 
பூசாரி வர்க்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது. இப்படி அவர்களின் 
நைத்கதயால், அவர்கமள உண்கெயில் கசத்தான்கள்! சுருக்கொகச் 
மசான்னால் ஒரு பார்சி தனக்கு விருப்பொனகதச் மசய்யலாம், ஆனால் 
அவர் ெத சின்னங்ககள மவறுெமன அணிந்தால் அவர் ஓர் உண்கெயான 
மஸாராஸ்டிரியன் என்று கருதப்படுகிைார். 

மஸாராஸ்டிரிய இனத்கதச் சார்ந்த, கர்னல் எம்.எஸ். ஈரானி, ஒரு 
முகை மெஹராபாத்திற்கு வந்தார். அந்த மநரத்தில், நான் மெகச வடிவிலான 
ஒரு சிைிய அகையில் தங்கியிருந்மதன், அது அவருக்கு ஒரு மகாழி கூண்டு 
மபாலத் மதாற்ைெளித்தது; மெஹராபாத்தின் கடினொன, எளிகெயான 
சூழ்நிகல அவருக்கு அவ்வளவு இணக்கொக இல்கல. மபாலி சாதுக்கள், 
புனிதர்களின் தகுதியற்ை தவறுககள மவளிப்படுத்தும் மநாக்கத்தில், தினசரி 
பத்திரிகககளில் என்கனயும் மசர்த்து அவதூைான பதிவுககள 
மவளியிட்ைார். 

கர்னல் ஈரானியின் நைவடிக்கககள் என்கனப் பற்ைிய தவைான 
புரிதலுக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு. அவர் உண்கெயில் என் நண்பர், 
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ஏமனன்ைால் அவரும் என்னுகையவர். எனது நண்பர்கள், எதிரிகள் 
அகனவருள்ளும் இருக்கும் ஆத்ொ ஒன்மை ஒன்று. ஒருவர் தனது 
கன்னத்கத இதொக வருடினாலும், அல்லது அமத ககயால் தன்கன 
அகைந்தாலும், அவர் வருத்தப்படுவது இல்கல, ஏமனன்ைால் அது 
ஆறுதலாக இருந்தாலும், வலி எடுத்தாலும் அது அவரது ககதான். 
அமதமபால், என் ெீது அக்ககை உள்ளவர்கள், என்கன விெர்சிப்பவர்கள் 
அகனவரும் என்னுகையவர்கள். அகனத்தும் எனக்குச் மசாந்தொனது, 
அகனத்தும் செொனது. 

கர்னல் ஈரானிறயப்  ற்ைிக் குைிப் ிட்டதும், காந்ைி, "அவர் ப ல்காவ் ில் 
வாழ்ந்து வந்ை கர்னல் ஈரானிைாவன?" என்று வகட்டார். அவர் 1927ஆம் ஆண்டு 
ப ல்காவ்ம் ெிவில்  ருத்துவ றனயில் உயர் அைிகாரியாகப்  ைிபுரிந்ைார் 
என்று ொஞ்ெி  ைிலளித்ைார். 

காந்ைி உடவன, "ஆ ாம், அவறர எனக்குத் பைரியும்" என்ைார். 
 ார்ஸிகறளப்  ற்ைி காந்ைி கருத்துத் பைரிவிக்றகயில், "அவர்கள் எனது 

ஒத்துறழயாற  இயக்கத்றை ஆைரித்து, எனக்குத் துறையாக இருந்ைனர். 
மும்ற யின்  ார்ெிகள் உண்ற யில் அைிெய ிக்க பெயல்கறளச் பெய்துள்ளனர்!" 

காந்ைி ைனது ெிறைவாெம் குைித்து, "எனக்குச் ெிறைத்ைண்டறன 
விைிக்கப் ட்டவ ாது, அது உடல் ரீைியாகவும்,  ன ரீைியாகவும் ஒரு விைத்ைில் 
ஓய்பவடுக்க வாய்ப் ாக அற ந்ைது. அன்ைாட வாழ்க்றகயின் எண்ைற்ை 
பைாந்ைரவுகளிலிருந்து நான் விலகி இருந்து, இந்ைியாவின் நிறலற றயக் 
குைித்து,  டிக்கவும், ெிந்ைிக்கவும் வவண்டிய வநரத்றை வழங்கியது" என்று 
குைிப் ிட்டார். 

ப ஹர்  ா ா, அவ்வவறளயில் எைிர்பகாண்ட எைிர்ப்ற ப்  ற்ைி வ லும் 
விளக்கினார்: 

"கர்னல் ெற்றும் பார்சிகள் எனக்கு எதிராக இருப்பது ஏன்? நான் 
ொெிசம் உண்பதில்கல, ெது அருந்துவதில்கல. அவர்ககளப் 
மபாறுத்தவகர, அவர்களின் ெதத்தின் மபாதகன என்பது, உண்பது, 
அருந்துவது மெலும் அவர்கள் விரும்பிய வணணம் ெகிழ்ச்சியாக இருப்பது – 
சத்ரா, கஸ்தி அணிந்து மகாள்வது, மபாதுவாக மசல்வத்துைன் மசழிப்பான 
வாழ்க்கககய வாழ்வது - இது அவர்களுக்குப் மபாதுொனது. 

“இதற்மகல்லாம் பூசாரி வர்க்கமெ மபாறுப்பு. அவர்கள் அகனத்திலும் 
தகையாக இருக்கிைார்கள். காந்ைிறயப்  ார்த்து, "இந்தியா சுதந்திரம் 
அகைந்ததும், இகத முதலில் மசய்யுங்கள்: அகனத்து புமராகிதர்கள், 
தஸ்தூர்கள், முல்லாக்ககளக் (இந்து, மஸாராஸ்ட்ரிய, முஸ்லீம் 
பாதிரியார்கள்) ககது மசய்யுங்கள்! வன்முகைகயப் பயன்படுத்த மவண்ைாம், 
ஆனால் அவர்களுைன் உறுதியாக நைந்து மகாள்ளுங்கள், அவர்ககளத் 
தீவிரொன முகையில் ககயாளுங்கள், ஏமனன்ைால் இது ஒரு முக்கியொன, 
ெிகப்மபரிய பணியாகும். நீங்கள், அவர்கள் அகனவகரயும் ஏர்வாைா 
சிகைக்கு அனுப்பினால் ஒழிய, அவர்கள் முன்மனை ொட்ைார்கள்; ொைாக, 
அகனத்தும் மொசொகிவிடும்!" 
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 ா ா இவ்வாறு கூைி முடித்ைார், "யாருக்கு எல்லாமெ பூஜ்ஜியொக 
இருக்கிைமதா, அவருக்கு ‘அதுவாக’ அல்லது ‘இதுவாக’ இருந்தால் என்ன? 
அகனத்தும், அகனவரும் அவருக்கு செம்." 

இந்ைியாவில் ைற்வ ாறைய அரெியல் பநருக்கடி குைித்து ப ஹர்  ா ா 
காந்ைியிடம் கூைினார்: 

இந்து, முஸ்லீம் ஒற்றுகெப் பற்ைிய மகள்விக்கு முதலில் தரீ்வு 
காணமவண்டும். முடிந்தவகர அவர்களுக்கு, தனி வாக்காளர் மதாகுதிககள 
அனுெதிக்க மவண்டும். அவர்கள் ஒன்றுபட்டு அதிகாரத்திற்காகப் 
மபாராைட்டும். கூட்டு வாக்காளர் முகை நல்லது, ஆனால் முஸ்லிம்கள் தனி 
வாக்காளர் மதாகுதிககள விரும்புகிைார்கள்; எனமவ இப்மபாகதக்கு 
அவர்கள், தனியாக கவத்துக் மகாள்ளட்டும். அவர்கமள, பின்பு கூட்டு 
வாக்காளர்ககள ஆதரிப்பார்கள், அதற்குப் பிைகு சற்று நிரந்திர தன்கெ 
நிலவும். ஆனால் நீங்கள் இப்மபாது கூட்டு வாக்காளர்களுக்கு முயற்சித்தால், 
அது எதிர்ப்கப சந்திக்கும். 

இயன்ைவகர, லண்ைனில் நைக்கும் ொநாட்டில் உங்கள் 
மகாரிக்ககககள உறுதியாக முன்கவக்கவும். நீங்கள் என்ன நிகனத்தாலும், 
எகதச் மசய்ய முடிவு மசய்தாலும், அகத உங்கள் உரிகெயாகக் மகாருங்கள். 
அகத வழங்கலாொ? மவண்ைாொ? என்பகத ஆங்கிமலயர்கள் முடிவு 
மசய்யட்டும், ஆனால் நீங்கள் உங்கள் மகாரிக்கககளில் விைாமுயற்சியுைன் 
இருக்க மவண்டும். ஆங்கிமலயர்கள் எல்லாவற்கையும் (இந்ைியாவுக்கு முழு 
ஆைிக்க உரிற றய) வழங்குவது சந்மதகத்திற்குரியது, ஏமனன்ைால் முதல் 
சுற்று வட்ைமெகச ொநாட்டில் எடுக்கப்பட்ை முடிகவ அவர்கள் அப்படிமய 
ககைப்பிடிப்பார்கள். 

ஆங்கிமலயர்கள் எகதயும் மகாடுக்கவில்கல என்ைாலும், நீங்கள் 
மவறுங்ககயுைன் திரும்பி வரும் சூழ்நிகல உருவானாலும், கவகலப்பை 
மவண்ைாம், ஏமனன்ைால் எந்த உைன்படிக்ககக்கு நீங்கள் வந்தாலும் அது 
நல்லது. 

நீங்கள் அவ்வாறு மசய்யாவிட்ைால், அகத, மவறு எவரும் மசய்ய 
ொட்ைார்கள். எனமவ சாத்தியொகச் மசயல்பைக்கூடிய சில முடிவுகள் 
இருக்கட்டும். இல்கலமயன்ைால், நீங்கள் ஒத்துகழயாகெகய (அைற்கு 
 ைிலாக) வழங்க மவண்டும். தற்மபாகதய அரசியல் சூழகலயும் 
சூழ்நிகலகயயும் கருத்தில் மகாண்டு, வன்முகை மவடிக்கக்கூடும்; இகதக் 
கட்டுப்படுத்த ெிகவும் கடினொக இருக்கும். இகளஞர்கள் வன்முகைகயத் 
தழுவினால், அது ெிகவும் அழிவுகரொனதாக இருக்கும், மெலும் 
இந்தியாவின் ஆன்ெீக நிகலபாட்டிற்குத் தீங்கு விகளவிக்கும். 

வட்ைமெகச ொநாட்டிலிருந்து நீங்கள் மவறுங்ககயுைன் திரும்பி 
வருவதாக இருந்தால், அஹிம்கச முகையில், சட்ை ஒத்துகழயாகெ 
இயக்கத்கதப் பின்பற்ைினால், அது ெிகச் சிைந்ததாக இருக்கும். அதிக 
துன்பங்ககள அனுபவிப்பது, இப்மபாது இந்தியாவுக்குத் தீங்கு 
விகளவிக்காது. இந்த மவதகனகள், எகதயும் தாங்கும் தயார் நிகலகய 
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உருவாக்கும். உண்கெயில், ஒவ்மவாரு நல்ல முடிவுக்கும் மூல காரணம் 
துன்பம். இந்தியா ஆன்ெீக ெகத்துவத்தின் - அவதார புருஷர்கள் ெற்றும் 
குருநாதர்களின் - பூெியாகக் கருதப்படுகிைது. இந்த ஆன்ெீக ெகத்துவத்கதத் 
தக்ககவக்க, துயரங்ககளத் தாங்கும் வலிகெ இருக்க மவண்டும். ஐமராப்பா, 
மபாருட்கள் சார்ந்த மபருகெயில் உள்ளது; ஆனால் அது ொைமவண்டும். 

தீண்ைாகெ (ஹரிஜன  க்களுக்கு எைிரான ைவைான எண்ைம்), 
இந்தியாவில் ெற்றுமொரு மபரிய பிரச்சிகன. இது பிராெணர்கள் இகழக்கும் 
அநீதி; ெிகப்மபரிய தீகெ; அவர்கள் ஆழொக மவரூன்ைிய கைந்த கால 
ெனப்படிவங்ககளக் மகாண்ைவர்கள், எளிதில் அழிக்கமுடியாதகவ. 

இந்தியாவில் எந்தமவாரு சமூகமும் சரீழிய முக்கிய காரணொக 
இருப்பவர்கள் பூசாரி வர்க்கம், தங்கள் சுயநல மநாக்கங்களுக்காக ெத 
சைங்கு சம்பிரதாயங்ககள நிகலநிறுத்தி சமுதாய முன்மனற்ைத்திற்கு 
மபரும் முட்டுக்கட்கையாக உள்ளனர். 

ப ஹர்  ா ாவின் இந்ைக் கருத்துறரகளுடன் இரவு 10  ைிக்கு, ெந்ைிப்பு 
நிறைவுற்ைது. புைப் டுவைற்கு முன்பு காந்ைி அவர் ைங்கி இருக்கும் 
ைர் ொறலக்கு (பஸராய்) வரு ாறு  ீண்டும் அறழப்பு விடுத்ைார்.  ா ாவும் 
"நிச்சயொக" என்று கூைி அறழப்ற  ஏற்றுக்பகாண்டார். 

அடுத்ை நாள், பெப்டம் ர் 10, 1931,  ா ா, ொஞ்ெிறய  ல முறை 
காந்ைியின் அறைக்கு அனுப் ி,  ா ா எழுைிய வவறு ெில பொற்ப ாழிவுகள் 
 ற்றும் பெய்ைிகறளயும் அனுப் ி றவத்து, அறைப்  ற்ைிய காந்ைியின் கருத்றைக் 
வகட்டார். இருப் ினும்,  கலில்  ா ாறவ ெந்ைிக்க, காந்ைிக்கு எந்ை வாய்ப்பும் 
இல்லா லாயிற்று. 

இரவு உைவு  ற்றும்  ண்டலியுடன் கலந்துறரயாடலுக்குப்  ிைகு,  ா ா 
ஓய்பவடுக்கச் பென்ைார். ெிைிது வநரத்ைில், ைிடீபரனக் கைறவத் ைட்டும் ஓறெ; 
 ா ாறவப்  ார்க்க காந்ைி  ீண்டும் வந்ைிருந்ைார், "என்றன  ன்னியுங்கள்; இன்று 
நான் ெற்று காலைா ை ாக வந்துவிட்வடன். நீங்கள் ஓய்பவடுக்கிைரீ்கள் என்ைால் 
நான்  ிைகு வருகிவைன்" என்று கூைினார். 

ப ஹர்  ா ா கைறவத் ைிைந்து, "வாருங்கள், வந்து அெருங்கள்" என்று 
றெறகயால் பைரிவித்து, "உங்களிைம் மபாதுொன மநரம் உள்ளதா?" என்று 
வினவினார். 

"உங்கள் வார்த்றைகறளக் வகட்க, நான் எப் டிவயனும் வநரத்றை ஒதுக்க 
முடியும். நீங்கள் ையங்கா ல் விளக்கலாம்.  ாருங்கள், நான் என் இருக்றகயில் 
அ ர்ந்துவிட்வடன். நீங்கள் விரும்பும் வறர நான் அ ர்ந்ைிருப்வ ன். இந்ை 
வாய்ப்பு எனக்கு  ீண்டும் எங்கிருந்து கிறடக்கும்?" 

காந்ைி  ிகவும்  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் காைப் ட்டார், வ லும் 
ைனது எழுத்துக்கள் குைித்ை காந்ைியின் கருத்துக்கறள அைிந்துபகாள்ள  ா ா 
விரும் ினார். காந்ைி இவ்வாறு எடுத்துறரத்ைார்: 

உங்களுறடய எழுத்துக்கள், (உறரகள், விளக்கங்கள்) அவற்ைின் அெல் 
வடிவத்ைில் இருக்க வவண்டும், இல்றலபயனில் அறவ இனிற றய 
இழந்துவிடுகின்ைன. உங்களுறடயது உங்களுறடயதுைான்; அறைப்  ிைரின் 



 

21 
 

றகவண்ைத்துடன் ஒப் ிட முடியாது. நான் உங்கள் பொற்களில் புறைந்துள்ள 
உண்ற றயப் புரிந்து பகாண்வடன்; அறனத்றையும் நான் கறரத்து, குடித்து, 
ஜரீைித்வைன். நீங்கள் பைரிவிக்க விரும்புவறை நான் பைளிவாகப் புரிந்து 
பகாண்வடன். 

ஆனால் இைர புைிய அனு வ ற்ை றககளால் எழுைப் டுவறைப் 
 ின் ற்றுவது கடினம். எடுத்துக்காட்டாக ைஸ்தூருக்கு இலக்கைம், ப ாழியில் 
 ட்டுவ  கண்ணும் கருத்தும் உள்ளது, வ லும் உங்கள் அெல் பொற்களின் 
இனிற றய அது பகான்றுவிடுகிைது. ஒரு விஷயத்றைப்  ற்ைிய உங்கள் 
விளக்கத்ைிலும், ைஸ்தூரின் ப ாழிப யர்ப் ிலும் வானத்துக்கும் பூ ிக்கும் 
இறடயிலான ப ரிய வித்ைியாெம் உள்ளது! நீங்கள் "வ ா" என்று பொல்வது 
பவறும் பொல் அல்ல. இந்ைச் பொல்லின்  ின்னால் வ ாகத்தூண்டும் உங்களின் 
ெக்ைி ப ாைிந்துள்ளது. ைஸ்தூரின் ப ாழிப யர்ப் ில் அது இல்றல. 

எடுத்துக்காட்டாக, எனது  கன் ஒரு  ரத்ைில் ஏைிவிட்டான் என்று 
றவத்துக் பகாள்வவாம், ஆனால் இப்வ ாது அவன் இக்கட்டான நிறலயில் 
 ாட்டிக்பகாண்டான், அவனால் வ லும் ஏைவவா, கீவழ இைங்கவவா முடியா ல் 
பைாங்கிக்பகாண்வட இருக்கிைான். அவ்வவறளயில் நான் ஒரு ப த்றைறய 
எடுத்து வருகிவைன் என்று அவனிடம் பொல்கிவைன், ஆனால் நான் ைிரும் ி 
வரும் வறர அவனால்  ரத்றைப்  ற்ைிக் பகாண்டிருக்க முடியு ா என் து 
ெந்வைகவ ; அவன் கீவழ விழுந்ைால், நான் அவறன நிரந்ைர ாக இழந்து 
விடக்கூடும். எனவவ, கடவுறள  ன ார நிறனவில் றவத்துக் பகாண்டு, நான் 
அவனிடம், 'குைி! கீவழ குைி!' என்கிவைன்; அவறனப்  ிடிக்க எனக்கு வவண்டிய 
வலிற  இல்றல என்ைாலும், நான் என் றககறள உயர்த்ை, அவன் குைிக்கிைான்; 
ஒருவரும் காயப் டவில்றல. 

ெிறுவன் இவ்வளவு உயரத்ைில் இருந்து குைிக்கத் ையாரானது, நான் 
அவறன குைிக்கச் பொன்னைால் அல்ல. நிச்ெய ாக இல்றல, இந்ை 
வார்த்றைகளுக்குப்  ின்னால் ஒரு ைந்றையின் அன்பும், நம் ிக்றகயும் இருந்ைன. 
குழந்றை நிறனக்கிைது: 'நான் என் ைந்றையின் றககளில் விழுவவன், அவர் 
என்றனக் காப் ாற்றுவார்' என்று! இந்ை நம் ிக்றக  ற்றும் றைரியத்துடன் அவன் 
குைிக்கிைான்; நான் அவறனப்  ிடிக்கிவைன்; அவன் காப் ாற்ைப் டுகிைான். 
இவைவ ால, நீங்கள் பொல்வைிலும், நான் அல்லது வவறு ஒருவர் பொல்வைிலும் 
 ிகப் ப ரிய வவறு ாடு உள்ளது. 

உங்கள் புத்ைகத்றைப் ப ாறுத்ைவறர, நீங்கள் ஆங்கிலத்ைில் உங்கள் 
றகயால் (புத்ைகத்ைில்) எழுைியது, நீங்கள் பவளிப் டுத்ை விரும்பும் 
அறனத்றையும் ஆங்கில ப ாழியில் எழுதுவது என் து  ிகவும் ெிர ம். 
இதுவ ான்ை  றடப்புகள் ெ ஸ்கிருைம் அல்லது குஜராத்ைி ப ாழியில் எழுைப் ட 
வவண்டும் என்று நான்  ரிந்துறரக்கிவைன். 

முைல்  ற்றும் முக்கிய ாக, ெில அல்லது ப ரும் ாலான பொற்களுக்கு 
ஆங்கிலத்ைில் ப ாருத்ை ான, அவற்ைின் உண்ற யான அர்த்ைத்றை 
பவளிப் டுத்தும் பொற்கள் இல்றல. உைாரை ாக, 'அவித்யா' எனும் பொல்லுக்கு 
ஆங்கிலத்ைில் 'அைியாற ' என்று அர்த்ைம்; அைாவது, அைிவின் குறை ாடு. 
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ஆனால் 'அைியாற ' என்ை பொல் 'அவித்யா'வின் உண்ற யான அர்த்ைத்றையும், 
உட்கருத்றையும் குைிப் ிடுவைில்றல, அறை ஒருவ ாதும்  ிரைி லிக்க முடியாது. 
'அவித்யா' என்ைால் 'அவித்யா', வவறு ஒன்றும் இல்றல! அறை ப ாழிப யர்க்க 
முடியாது. 

இவ்வாறு கூறுவைன் காரைம் என்னபவன்ைால், உங்கள் எழுத்துக்கறள 
என்னால்  ின் ற்ை முடிந்ைாலும்,  ிைருக்கு இது கடின ாக இருக்கலாம். எனவவ 
உங்கள் எழுத்துக்கள் குஜராத்ைியில் அற ந்ைால், அது ெிைப் ாகவும்,  ிக்க 
 யனுள்ளைாகவும் இருக்கும் என் து என் கருத்து. 

 ா ா குைிப் ிட்டார், "இகதமயல்லாம் நான் ஆங்கிலத்தில் 
எழுதுவகதவிை பாரசகீ மொழியில் ெிகச் சிைப்பாக எழுத முடியும், 
ஏமனன்ைால் பாரசகீ மொழியில் அதற்கு இகணயான ஸுஃபி மசாற்கள் 
உள்ளன. பாரசகீம் அல்லது குஜராத்தி மொழியில் எழுதுவகதப் மபால் 
ஆங்கிலத்தில், இந்த விஷயங்ககள அவ்வளவு மதளிவாக விளக்க 
முடியாது." 

எழுத்துப் லறக வழியாக விளக்கிக் பகாண்டிருந்ை ொஞ்ெிறயப்  ார்த்து, 
காந்ைி கூைினார்: 

ைிரு. ைஸ்தூருக்கு, நான் எழுதுவைாகக் குைிப் ிட்டு கடிைம் எழுதுங்கள் - 
ஸ்ரீ  ா ா ஸாவஹப் ின் உறரகள், பொற்ப ாழிவுகள்  ற்றும் பெய்ைிகறள 
பவளியிடும் வ ாது, ப ாழி நறடக்கு, குறைந்ை அளவில் முக்கியத்துவம் 
அளிக்கும் டி அவரிடம் கூறுங்கள். வ லும், ப ாழியின் அழகு, இலக்கைத்றை 
விட அெலான பொற்களும், அைன் ஆழ ான ப ாருளும்  ாைா ல் இருப் ைில் 
அைிக கவனம் பெலுத்து ாறும் அவருக்கு எழுதுங்கள். ப ாழிறய 
ப ருகூட்டுவைில் என்ன வைறவ இருக்கிைது? அவ்வாறு பெய்வது அத்ைறகய 
ெிைந்ை கருத்துக்களுக்கு அநீைி இறழப் து வ ாலாகும். நான் பொல்வறை, 
ைஸ்தூர் ஏற்றுக்பகாண்டால், ஒவ்பவாரு முறையும் அவர்  ா ாவின் 
எழுத்துக்கறள  ாற்றும்வ ாது  த்ைிரிறகயில் அவர் எழுதுவைாக ஒரு 
கீழ்க்குைிப்ற யும் பவளியிட வவண்டும். 

பைாடர்ந்து, இந்ைியாவின் சுைந்ைிரப் வ ாராட்டம் குைித்து நடந்ை 
கலந்துறரயாடலுக்குப்  ிைகு, "நான் உங்களிைம் கூைியது மபால முடிந்தவகர 
முயற்சி மசய்யுங்கள்" என்று கூைி  ா ா, ெந்ைிப்ற  நிறைவு பெய்ைார். 

 ா ாவும்  ண்டலியும் அடுத்ை நாள்  ார்பஸல்லஸ் துறைமுகத்ைில் 
(ஃ ிரான்ஸ்) இைங்க இருந்ைனர்.  ா ாவின் அறையிலிருந்து பவளிவருவைற்கு 
முன்னால், காந்ைி  ா ாவிடம், "நாறள,  ார்பஸல்லஸ் துறைமுகத்ைில் 
இருக்கும் கூட்டத்ைிலிருந்து என்றன விடுவிக்க முடிந்ைால், நான் உங்கறள 
ெந்ைிப்வ ன்" என்று கூைினார். 

காந்ைி அப்வ ாது  ா ாவிடம், "நீங்கள் எப்வ ாது உங்கள் ப ௌனத்றைக் 
றகவிடப் வ ாகிைரீ்கள்? நீங்கள் வ சும் முைல் பொற்கறளக் வகட்க நான்  ிகவும் 
ஆவலாக உள்வளன். நீங்கள் விறரவில் வ ெ ாட்டீர்களா? அது விறரவில் 
நடக்கும் என்று நம்புகிவைன். நீங்கள் ப ௌன ாக இருந்து,  க்களிறடவய 
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இவ்வளவு ப ரிய ைாக்கத்றை ஏற் டுத்தும் வ ாது, வ ெ ஆரம் ித்ைால் 
என்னவாகும் என் றை என்னால் கற் றன பெய்து  ார்க்க முடிகிைது. நீங்கள் 
விறரவில் வ ெ வவண்டும்!" 

"நான் அதற்காகக்தான் காத்திருக்கிமைன். விகரவில் மபசுமவன். 
மநரம் மநருங்கிவிட்ைது" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 

எஸ்.எஸ். ராஜபுத்னா  ார்பஸல்லஸ் துறைமுகத்றை 1931, மசப்ைம்பர் 
11ஆம் நாள் பென்ைறடந்ைது. அன்று காறல 8  ைிக்கு, முைன்முைலாக ப ஹர் 
 ா ா அவரது  ாைங்கறள ஐவராப் ிய  ண்ைில்  ைித்ைார். மெரடித் ஸ்ைார், 
மஹர்மபர்ட் மைவி இருவரும்  ா ாறவ அன்புடன் வரவவற்கக் காத்ைிருந்ைனர். 
 ா ா ஒரு பவண்ைிை அங்கியும்,  ழுப்பு நிை வகாட்டும் அைிந்து, அவரது 
கழுத்து  ற்றும் ைறலறயச் சுற்ைி ஓர் இளஞ்ெிவப்பு  ஃப்ளறரப் 
வ ார்த்ைியிருந்ைார். 1928 டிெம் ரில், ப ரடித் ஸ்டார், (அப்வ ாது வயது 41) 
இந்ைியாவிலிருந்து ைிரும் ிச் பென்ை  ின்பு பைாடர்ந்து அவருடன் கடிைப் 
வ ாக்குவரத்து நறடப ற்ைது. ப ரடித் ஸ்டார் மூல ாக  ா ா வ ற்கத்ைிய 
நாடுகளுடன் ஓர் இறைப்ற  ஏற் டுத்ைினார். 

கப் றல விட்டு பவளிவயைி  ா ா,  ண்டலியுடன், ஏற்கனவவ ஏற் ாடு 
பெய்யப் ட்டிருந்ை பஜனவீா வஹாட்டலுக்குச் பென்ைார்.  ா ா அவெர ாக 
பவளிவயைினார், அவருக்கும் காந்ைிக்கும் இறடயில் வவறு எந்ை ெந்ைிப்பும் 
அன்று நடக்கவில்றல. 
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ப ஹர்  ா ா, பகன்ஸிங்டன், 
32, ரஸ்ஸல் ொறல, 1931 

கிட்டி வடவி 
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இகை கீதத்கத ெீட்டும் மெற்கத்திய 
நாடுகள் – லண்ைன், மைவன்ஷியர் 

(இங்கிலாந்து) 
(London, Devonshire - England) 

மெரடித் ஸ்ைார் இந்ைியாவிலிருந்து ைிரும் ி வந்து, 1929 ஜூறல 
 ாைத்ைில், இங்கிலாந்ைின் படவன்ஷியர் நகரில் அற ந்ை கூம்ப்  ார்டினில், 
ப ஹர்  ா ாவின் ப யரில் ைியான ற யம் ஒன்றை நிறுவினார். 

இங்கிலாந்ைின் இந்ை இரகெிய வைாட்டத்ைில் நிரம் ி இருந்ை 
' ைறவகளின் ஏக்கம் நிறைந்ை' கீைத்றைக் வகட்டு, அவைார புருஷர் வ ற்கு 
வநாக்கி விறரந்து,  ைந்து வந்ைார். 

அன்று  ிற் கல் 1:30  ைிக்கு, வ ற்கத்ைிய உறட அைிந்து,  ா ா, 
 ண்டலி, ப ரடித், பஹர்ப ர்ட் ஆகிவயாருடன் ொர்மஸல்லஸ் 
துறைமுகத்ைிலிருந்து லண்ைனுக்கு ரயிலில் புைப் ட்டார். 

ரயிலில் அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில்,  ா ா பஹர்ப ர்ட்றட வநாக்கிப் 
புன்முறுவல் பெய்து, பஹர்ப ர்ட்டின் அம்ெங்களும் உடலற ப்பும் வஜிஃப்ைறரப் 
வ ால் இருப் ைாகக் குைிப் ிட்டார். பஹர்ப ர்ட்,  ா ாவின் விருப் த்ைிற்கிைங்கி 
அறனத்து - உைவு,  யைம், ைங்கும் இடம் வ ான்ை - ஏற் ாடுகறளச் ெிைப் ாகச் 
பெய்ைார். 

பெப்டம் ர் 12ஆம் நாள் காறல 5.30  ைிக்கு அறனவரும் பாரிஸ் நகரம் 
வந்ைவ ாது, அங்வக, ஒரு  ிரிட்டிஷ் ப ண் ைி இனிட் எலிசா மகார்ஃப் 
 ா ாறவ எைிர்வநாக்கி நின்ைார்; படக்ஸாக்வகா ஆயில் கம்ப னியில்  ைிபுரிந்து 
வந்ை இனிட் (வயது 39), ப ரடித்,  ார்கபரட் ஸ்டார் இருவரின் நண் ர். 

அவர்கள் புமலாக்ன் (BOULOGNE), ஃமபாக்ஸ்ைன் வழியாக ரயில்  ற்றும் 
( ியரிட்ஸ்)  டகில் ைங்கள்  யைத்றைத் பைாடர்ந்து,  ிற் கல் 4:15  ைிக்கு 
லண்ைன் நகரின் விக்மைாரியா ரயில் நிறலயத்றைச் பென்ைறடந்ைனர். 
 ஹாத் ா காந்ைி ஃவ ாக்ஸ்டன் வறர அவை ரயிலில்  யைம் பெய்து, 
அங்கிருந்து ரகெிய ாக, கார் மூலம் லண்டனுக்குச் பென்ைார். 

லண்டன் ரயில் நிறலயத்ைில்  ஹாத் ா காந்ைிறய வரவவற்க 
ஏராள ான  க்கள் காத்ைிருந்ைனர்; ஆனால்  றைமுக ாகப்  யைித்ை 
 ிர ஞ்ெத்ைின் இறைவறனப் ப ாறுத்ைவறர, அவருக்காக ஒரு ெிலர்  ட்டுவ  
காத்ைிருந்ைனர். இருப் ினும், இந்ை ெிலர், ைங்கள் இையங்களில் ரீங்காரம் 
பெய்யும் இறை கீைத்துடன் வந்ைவர்கள்; உண்ற யான அன் ின் நாயகறன 
 ட்டுவ   ரவெ ான இைய கீைத்துடன் ஏற்றுக்பகாள்கிைார்கள்.  ா ா அவர்கறளப் 
 ார்த்ை  கிழ்ச்ெியில் அறனவருடனும் றககுலுக்கினார். கிட்டி மைவி, டிக் 
ஆட்மர இன்ஸ் ஆகிவயார்  ா ாறவப்  ார்த்து, ைிறகத்துப் வ ாயினர்; 
கண்ைிற க்கா ல் பகௌைாரி  ைறவகள் ெந்ைிரறனப்  ார்ப் து வ ால,  ா ாறவ 
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உற்று வநாக்கினர்! அவ்வவறளயில், அவர்களின் கடந்ை கால வாழ்க்றகப் 
புத்ைகத்ைின் எத்ைறனப்  க்கங்கறள அவைார புருஷர் புரட்டிப்  ார்த்து, 
 ரிெீலறன பெய்து, இறை கீைத்ைால் இையத்றை விழிப் றடயச் பெய்ைார் 
என் றை அவர்களால் கற் றன பெய்ய முடியவில்றல.  ா ாவின் ப ௌனம் 
அவர்களின் இையங்களில் வ ெிக் பகாண்டிருந்ைது; அந்ை உறரயாடறல 
இையங்களால்  ட்டுவ  புரிந்து பகாள்ள முடியும். காலம்  ைிவு பெய்யும் 

ஒவ்பவாரு நிகழ்றவயும் வார்த்றைகளில் பவளிப் டுத்ை முடியாது. 

மஹர்மபர்ட் மைவி (வயது 32) கல்லூரியில்  ருத்துவ  ட்டப் டிப்புப் 
 யின்று வந்ை வ ாது, ப ரடித் ஸ்டார், ப ஹர்  ா ாவின் ப யரில், 
படவன்ஷியரில் நிறுவிய ைியான ற யத்றைப்  ற்ைி ஒரு நண் ர் மூல ாகக் 
வகள்விப் ட வநர்ந்ைது. பஹர்ப ர்ட் ைனது ெவகாைரி மகத்ரின் மைவி உடல்நலம் 
குன்ைி இருந்ைைால், ஓய்பவடுக்க மைவன்ஷியர் உகந்ைைாக இருக்கும் என்ை 
எண்ைத்ைில் ப ரடித்றை ெந்ைித்ைது, ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி அைிய ஒரு 
வாய்ப் ாக அற ந்ைது. 

முைல் உலகப் வ ாரின்வ ாது இந்ைியாவில், இராணுவத்ைில்  ைிபுரிந்து 
வந்ை பஹர்ப ர்ட் ைியானம்  ற்றும் ஆன் ீகத்ைில் அைீை ஆர்வம் 
பகாண்டிருந்ைார். அவர், பவவ்வவறு கிழக்கத்ைிய குருநாைர்களின் வாழ்க்றகறயக் 
கற்ைைிந்ைைால், ப ஹர்  ா ாறவ ஏற்றுக்பகாள்வைில், அவருக்குக் கடினம் 
ஏது ில்றல. அவர் ைனது ெவகாைரிக்கு, ப ஹர்  ா ாவின் ப யரில் எழுப் ிய 
ைியான ற யத்றைப்  ற்ைிக் கடிைம் எழுைினார். மகத்ரின் 'கிட்டி' லாரா மைவி 
(வயது 40) இறெ ஆெிரியராகப்  ைிபுரிந்து வந்ைார்; பஹர்ப ர்ட்டின் கடிைத்றைப் 
 டித்ைதும், அவர் படவன்ஷியர் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 1931 ஜூறல  ாைத்ைில் 

ப ஹர்  ா ாவின் வருறகறயக் குைித்ை, பைாறலத்ைந்ைி வந்ைவ ாது 
பஹர்ப ர்ட், கிட்டி இருவரும் படவன்ஷியரில் இருந்ைனர். 

பஹர்ப ர்ட், ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிய வி ரங்கறளக் 
வகள்விப் ட்டதும் ஏவைா இனம் புரியாை ஈர்ப்பு ெக்ைிறய உைர்ந்ைார். அவர் ைனது 
 ருத்துவ  யிற்ெிறயக் றகவிட முடிவு பெய்து, அைற்கு  ைிலாக, ெீனாவில் லீக் 
ஆஃப் வநஷன்ஸ் அற ப் ின் கீழ் ஆங்கில வ ராெிரியராக ஒரு  ைவிறய 
ஏற்றுக்பகாண்டார். அைன் மூலம் அவர் ப ரிய அளவில் ெம் ாைித்து,  ாைிறய 
ப ஹர்  ா ாவின் ைியான ற யம்  ற்றும் இைர வைறவகளுக்கு 
நன்பகாறடயாக வழங்க முடியும் என்று எண்ைினார்.  

கிட்டி, விக்வடாரியா ரயில் நிறலயத்ைில்  ா ா  ற்றும்  ண்டலிறய 
எைிர்வநாக்கிக் காத்ைிருந்ைார்.  ஹாத் ா காந்ைிறய வரவவற்க ஆயிரக்கைக்கான 
 க்கள் காத்துக்பகாண்டிருந்ை அவை வவறளயில், கிட்டி ைனது 
அன் ிற்குரியவருக்காகக் காத்ைிருந்ைார் - ைன்றன அைியா வலவய அவரது 
இையத்ைில் இடம்  ிடித்ைார். விறரவில் நிகழவிருக்கும், ஐவராப் ிய  க்களின் 
விழிப்புைர்றவத் தூண்டும் முக்கிய ான  ைியில்  ங்பகடுக்க, கிட்டி 
ஆயத்ை ாகி வந்ைார். 
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மகன்ஸிங்ைன், 32, ரஸ்ஸல் சாகலயில் அற ந்ை ைனது ப ற்வைாரின் 
இல்லத்ைில் ப ஹர்  ா ா ைங்குவைற்கு பஹர்ப ர்ட் ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார். 
ரயில் நிறலயத்ைிலிருந்து  ா ா காரில் வடவியின் இல்லத்ைிற்குச் பென்ைார். 
 டுக்றக  ற்றும் இைர ொ ான்கறள எடுத்துவர கிட்டி, ருஸ்ைத்ைிற்கு உைவியாக 
இருந்து, வவபைாரு காரில்  ா ாறவப்  ின்பைாடர்ந்ைனர். ெில ொ ான்கறள 
படவன்ஷியருக்கு அனுப் ி றவக்கும் ப ாறுப்ற  இனிட் ஏற்றுக்பகாண்டார். 
 ஹாத் ா காந்ைிறயப்  ார்க்கக் காத்ைிருந்ை  க்கள், ொறலயில் வரிறெயாக 
நின்ைனர். ஆனால்  ிரிட்டிஷ் அைிகாரிகள், ஆர்ப் ாட்டத்றைத் ைவிர்க்கும் 
வநாக்கத்ைில், காந்ைி பென்ை காறர ரகெிய ாக வவறு வழியில் ஓட்டிச் பென்ைனர். 
காலம் இறை இப் டிப்  ார்த்ைது:  ன்னர்களுக்பகல்லாம்  ன்னர் அந்ை வழிவய 
கடந்து பென்ைவ ாது, அவர்கள் காரில்  ஹாத் ா காந்ைி என்று நிறனத்ை 
ந ருக்கு  ைிலாக, அவர்களுக்குத் பைரியா வலவய, ப ஹர்  ா ா அவர்கறளக் 
கடந்து பென்ைது ஒரு ெிைப் ான, அைிர்ஷ்டவெ ான நிகழ்வு. 

வ ரரெறர யார்ைான் அறடயாளம் காை முடியும்? அவறரப்  ற்ைி 
அைிய,  ல வாழ்க்றககளின் ைியாகம் வைறவ. ஒருவர் அவரிடம் அறனத்றையும் 
ஒப் றடத்துவிட்டு, ஒன்றும் இல்லாைவன் வ ால், அவரது வடீ்டு வாெலில் நின்று 
றகவயந்ை வவண்டும். இைனால்ைான் வ ரரெறரச் சுற்ைி ஒரு ெிலவர 
இருக்கிைார்கள். அவர்களுக்கு எறையும் பகாடுக்கா ல், அவர்களுக்கு  ிக 
அருகில் இருக்கும்,  ிரிய ான அறனத்றையும்  ைித்து, எதுவும் வைறவயில்லாை 
நிறலறய உருவாக்க வவண்டும்.  ாைாக, அவர்கள் ைம் வெம் இருப் றை 
இழந்து, ைங்கள் சுற றயக் குறைக்க விரும்புகிைார்கள்; இப் டி, வ ரரெருக்கு 
அடிற களாக  ாறுவைன் மூலம்  ாறய எனும் ைிறரறய என்பைன்றும் கிழித்து 
விடுகிைார்கள். 

அவைார புருஷர் எப்வ ாதும் அத்ைறகய அடிற கறளத் வைடும் 
முறனப் ில் இருக்கிைார்; அைற்காக அவர்களிறடவய வந்து, நட்ற  

விறைக்கிைார். ப ஹர்  ா ா வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்கு வந்ைைன் உண்ற யான 
காரைம் அவவராடு இறைந்ைவர்களுக்குத் ைன்றன பவளிப் டுத்துவவை. 

ப ஹர்  ா ா வந்ை கார், ப துவாக லண்டன் நகரின் வைீிகளில் 
பெல்லும்வ ாது, காலம் ஒரு நாள் இந்ைக் காட்ெியின் முரண் ாட்றட கவனிக்கும். 
"உலக  க்கவள, காந்ைிறயக் காை காத்ைிருக்கிைரீ்கள். நீங்கள் இன்னும் 
வ ரரெரின் நட்ற ப் ப ைத் ையாராக இல்றல. உங்கள் வநரம் இன்னும் 
வரவில்றல. வ ரரெர் உங்களுறடயவர், உங்கவளாடு ஒன்ைியவர், ஆனால் நீங்கள் 
அவறர இன்னும் கண்டு பகாள்ளவில்றல. உங்கள் கண்கள் ைிறரயால் மூடி 
 றைக்கப் ட்டுள்ளன, எனவவ நீங்கள் அவறரப்  ார்க்க முடியவில்றல." 

ப ஹர்  ா ா  யைம் பெய்ை கார், வநரடி  ாறையில் பெல்லா ல், 
பகன்ஸிங்டன் அருகில் மவளியுைவு அலுவலகம், ைவ்னிங் வதீிறயக் கடந்து 
பென்ைவ ாது, பஹர்ப ர்ட், பக்கிங்ஹாம் அரண்ெகன, பாராளுென்ை 
கட்டிைத்கதச் சுட்டிக்காட்டினார். பாபாவின் பார்கவ அரண்ெகனயில் 
விழாெலில்கல. அறைக் கடந்து ெிைிது தூரத்ைில் அற ந்ை வடவியின் வடீ்றட 
வந்ைறடந்ைதும், (இறை அன்புக்காக ஏங்கும்)  ற்றுப ாரு ப ண் ைி, மெரி 
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ொர்கமரட் க்ராஸ்க் ப துவாகக் கைறவத் ைிைந்ைார் - ைிைந்ை அவை கைத்ைில் 
குருநாைர் ஏற்கனவவ அ ர்ந்ைிருக்கும் ெிம் ாெனத்ைின் இைய வாயிலும் 
ைானாகவவ ைிைந்ைது.  

ொர்கமரட் க்ராஸ்க் (வயது 38), அந்ை ஆண்டு  ார்ச்  ாை இறுைியில் 
படவன்ஷியருக்கு ஓய்பவடுக்கச் பென்ை வவறளயில், ப ஹர்  ா ாறவப் 
 ற்ைிய வி ரங்கறள அைிந்து பகாண்டார். ரஷ்யாவின் டியாகமலஃப் (DIAGHILEV) 
பாமலயின் (கூட்டு நடனக்குழு) முன்னாள் உறுப் ினரும், ஒரு  ிர ல நடனக் 
கறலஞரு ான இவர், லண்டனில் ஒரு  ாவல  ள்ளிறய மெமபல் கரயன் என்ை 
ெக ஊழியருடன் நடத்ைி வந்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவுடனான ெந்ைிப்புக்கு வழிவகுத்ை நிகழ்வுகறள  ார்கபரட் 
க்ராஸ்க் நிறனவு கூர்ந்ைது  ின்வரு ாறு: 

நான் குர்ட்ஜஃீப், உஸ்மபன்ஸ்கி  ற்றும்  ிை ஆழ்ந்ை எழுத்ைாளர்கறளப் 
 ற்ைிப்  டித்துள்வளன், ஆனால் நான் வைடுவறை ஒருவ ாதும் 
கண்டு ிடிக்கவில்றல. 1929 - 1931, இரண்டு வருடங்களில், நான் ப ருற ப் டும் 
விைத்ைிலிருந்ை அறனத்தும்  றைந்துவிட்டன. என் ைந்றை, ைாய், நான் அன்புடன் 
காைலித்ை ஒருவர் மூவரும்  றைந்துவிட்டனர்; வ லும், டியாகபலஃப் இைந்ைார், 
அனா  வ்வலாவாவும்  றைந்ைார். இந்ை நிகழ்வுகள் என்றன  ிகவும் 
வவைறனக்குள்ளாக்கியது. இைற்கு முன்னால், கடவுறளத் வைடி என் 
வாழ்க்றகறயக் கழித்வைன், இப்வ ாது அதுபவல்லாம் முட்டாள்ைனம் என்று 
நிறனத்வைன். நான், இனிவ ல் அறைப்  ற்ைி நிறனக்கப் வ ாவைில்றல - வ ாதும், 
வ ாதும் என்ைாகி விட்டது! அடுத்து என்ன பெய்வது என்று ைீர் ானிக்க 
முடியா ல், இந்ை சூழ்நிறலயிலிருந்து என்றன  ீட்கும் வநாக்கத்ைில், 
எங்வகயாவது பெல்ல முடிவு பெய்வைன். 

பைற்கு இங்கிலாந்ைில் மஹஸ்டிங்ஸ் நகருக்குச் பெல்லும் வழியில் 
(அங்கு, என்றன ஒரு நடனப் வ ாட்டிக்கு நடுவராக அறழத்ைிருந்ைனர்) 
மைாமராதியா என்ை ப ண் ைிறய ெந்ைித்வைன்; அவர் விக்வடாரியா இரயில் 
நிறலயத்ைில் என்றன அணுகி, நான் எங்வக வ ாகிவைன் என்று வகட்க, நான் 
அவரிடம் கூைியதும், அவர், "எவ்வளவு அற்புைம்! என் வைனிலறவ நான் 
அங்வகைான் கழித்வைன்" என்ைார். அந்ைப் ப ண் ைியும் அங்வக பெல்ல 
விரும் ினார், ஆனால் வ ாைிய  ைம் இல்லாைைால், நான் அவருறடய 
கட்டைத்றைச் பெலுத்ைி, இருவரும் ஒன்ைாகச் பென்வைாம். 

பெல்லும் வழியில், ஈஸ்டர் விடுமுறை நாட்களில், நான் ைனியாக, 
நண் ர்களிட ிருந்து விலகி, எங்காவது பெல்ல விரும்புகிவைன் என்று 
குைிப் ிட்வடன். ப ரடித் ஸ்டாரால் நடத்ைப் டும் படவன்ஷியரின் 'அற்புை ான 
இடம்' குைித்து அந்ைப் ப ண் ைி என்னிடம் கூைினார். அவவர ப ரடித்துக்குக் 
கடிைம் எழுைி வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைார். அது ஆன் ீகம் ெம் ந்ைப் ட்ட 
ைியான ற யம் என் றை அவர் என்னிடம் பொல்லவில்றல (எனக்குத் 
பைரிந்ைிருந்ைால் நான் அங்குச் பென்ைிருக்க  ாட்வடன்.) நான் படவன்ஷியருக்குப் 
புைப் டும் அவை நாளில், அந்ைப் ப ண் ைி என்றனப்  ார்க்க  ீண்டும் வந்ைவர், 
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"ஓ, வவறு ஒரு விஷயம் நான்  ைந்துவிட்வடன்; ைினமும் நான்கு  ைி வநரம் 
ைியானம் பெய்யவவண்டும்!" என்ைார். 

இறுைியாக நான் 1931ஆம் ஆண்டு ஈஸ்டர்  ண்டிறக நாட்களில், கிழக்கு 
ெல்லவகாம்ப் பென்று  ார்கபரட் ஸ்டாறர ெந்ைித்வைன். ஒரு  றலயில் அற ந்ை 
கல் வடீு, இரண்டு ற ல் தூரம், கரடு முரடான வயற்காடு வழி நடந்து பெல்ல 
வவண்டியிருந்ைது. நான் வரவவற்பு அறைக்கு நடந்து பெல்லும் வவறளயில், 
வலது புை சுவறர அலங்கரித்ை  ா ாவின்  டத்றைப்  ார்த்து, "அது யார்?" என்று 
வகட்க, ப ரடித், ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி என்னிடம் கூைினார். 

நான் ைிடீர் அைிர்ச்ெியில்  ாட்டிக்பகாண்வடன். அந்ை வநரத்ைிலிருந்து, 
ஏவைா என்னுள் நடந்ைது எனக்குத் பைரியும். நான் இரண்டு வாரங்கள் 
படவன்ஷியரில் ைங்கியிருந்வைன்; இறுைியில், ப ரடித், "நீங்கள் ஐந்து வருடங்கள் 
கடின ாக உறழத்து, ஒவ்பவாரு நாளும் ைியானம் பெய்ைால், ப ஹர்  ா ா 
வரும்வ ாது அவறர ெந்ைிக்கும் ைகுைிறய நீங்கள் அறடவரீ்கள்" என்ைார். 

ஆனால் ப ஹர்  ா ா, ஐந்வை  ாைங்களில் வந்ைார்! நான் கடவுறளக் 
றகவிட்டு விட்டைால் அவர் என்னிடம் வர முடிவு பெய்ைார். 

வடவியின் வடீ்டில்  ா ாவுடனான ைனது முைல் ெந்ைிப்ற  ொர்கமரட் 
பைளிவாக நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

வாெல்  ைி ஒலித்ைதும், நான் முன் கைறவத் ைிைந்வைன். கீழ்ப் டியில் 
நம் முடியாை அளவுக்கு,  ிகவும் அழகான ஒருவர் நின்று பகாண்டிருந்ைறைப் 
 ார்த்வைன்.  ரிபூரை ெக்ைியின் அறடயாள ாக எதுவும் பைன் டவில்றல. 
ஆனால், ப ன்ற யான ைன்ற , கருறை, அன்பு நிறைந்ை அவரது  ார்றவ, 
அளவிட முடியாை அளவிற்கு என் இையத்றைத் பைாட்டது. அவர்  டிகளில் ஏைி, 
என்  ீது ஒரு  ார்றவறய வெீிச் பென்ைார்; பைாடர்ந்து ப ரடித், ொஞ்ெி  ற்றும் 
இருவருடன்  டிக்கட்டுகளில் ஏைிச் (குழந்றைகள் நர்ஸரி ைளம்) பென்ைனர். நான் 
முன் அறையில் அ ர்ந்ைிருந்வைன். ெில நி ிடங்களில் ப ரடித்  ாடிப் டிகளில் 
இைங்கி வந்து, "ப ஹர்  ா ா உங்கறளப்  ார்க்க விரும்புகிைார்" என்று 
ப ருற யுடன் கூைினார்.  

 ைட்டத்ைில் நான், "அவர் முைலில் வவபைாருவறரப்  ார்க்க 
விரும்  ாட்டாரா?" என்வைன்.  

ப ரடித் என்றனக் கடுற யாகப்  ார்த்து, "ப ஹர்  ா ா உங்கறளப் 
 ார்க்க விரும்புகிைார்" என்ைார். நான் உடவன மூன்று அடுக்கு  ாடிப் டிகளில் 
ஏைி, என் வாழ்க்றகயின்  ிகவும் முக்கிய ான ைருைத்ைில் என் குருநாைறர 
ெந்ைிக்கச் பென்வைன்.  

அவர் ஒரு நாற்காலியில் அற ைியாக அ ர்ந்து, வவபைாரு 
நாற்காலிறய எடுத்து வந்து அறை அவருக்கு எைிரில், பநருக்க ாக றவக்கு ாறு 
ொஞ்ெியிடம் றெறகயால் பைரிவித்ைார்.  ின்பு  ா ா என்றன அைில் அ ர 
அறழத்ைார். ஓரிரு கைங்கள் ைீவிர ான அற ைி நிலவியது,  ின்னர் அவரது 
கண்கறளப்  ார்க்க வவண்டியது முக்கியம் என்ை வலுவான உைர்வு எனக்கு 
ஏற் ட்டது. றைரியத்றை வரவறழத்து நான் அவ்வாவை பெய்வைன்; ஆழ ாக - 
என்னால் இயன்ைவறர ஆழ ாக -  ா ாவின் கண்கறள உற்று வநாக்கிவனன். 
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நான்  ார்த்ைறைப்  ற்ைிக் கூை எதுவும் இல்றல; உண்ற யில் எனக்குத் 
பைரியாது. அந்ை நி ிடத்ைிலிருந்து, அவர் எந்ைக் கடின ான சூழ்நிறலகறள 
எனக்கு வழங்கியிருந்ைாலும், அவர் அன்பு  ற்றும் வாழ்வின் ப ாத்ை உருவ ாக 
இருப் ைில் எந்ை ெந்வைகமும் இல்றல என் து  ட்டும் எனக்குத் பைரியும். 

 ார்கபரட்  ின்பு ொஞ்ெிக்கு எழுைினார்: 
ஒரு முறை  ா ாறவ ெந்ைித்ைதும், ஒருவரின் வாழ்நாள் முழுவதும் 

அந்ை நி ிடம் வறர நடந்து பகாண்டிருந்ைது எனவும், அந்ை வாழ்க்றக 
கடுற யான மூடு னி, வ கங்கள், புயல்கள் வழியாகப்  ாதுகாப் ாகச் பெல்ல 
அவர் வழிகாட்டிக் பகாண்டிருந்ைார் என்றும், அைனால் அவறர ெந்ைிக்க முடிந்ைது 
என் தும் பைள்ளத்பைளிவாகத் பைரிகிைது. அவருடனான அந்ை முைல் ெந்ைிப்பு, 
விறரந்வைாடும் வநரத்றைத் ைடுத்து நிறுத்ைக் காரை ாக அற ந்ைது. வாழ்வில் 
வவறு எதுவும் நடக்கவில்றல, வவறு எதுவும் நடந்ைிருக்க முடியாது என் து 
வ ாலத் வைான்ைியது. 

குருநாைரின்  ார்றவயில் என்ன அைிெயங்கள் நிகழக்கூடும்! ஆழ்ந்ை 
 ரியாறைக்குரிய இந்ை நடன ஆெிரிறய, அந்ை நி ிடத்ைிலிருந்து 
அன்புக்குரியவரிடம் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டு, எப்வ ாதும் அவரது காலடியில் 
இருந்ைார். 

 ா ாவுக்பகன கிட்டியின் அறை, ையாராக றவக்கப் ட்டு இருந்ைது; வந்து 
வெர்ந்ை ெில நி ிடங்களில்,  ா ா அபெௌகரிய ான ஆங்கில உறடறய 
கழற்ைிவிட்டு அவரது வழக்க ான பவள்றள ெத்ராறவ அைிந்ைார்.  ா ா 
 ற்றும்  ண்டலிக்கு, ொைம், காய்கைி, கனி வறககள் உைவாக வழங்கப் ட்டது. 
கிட்டி,  ார்கபரட் இருவறரயும் அறழத்து,  ா ா ஒவ்பவாரு ைிராட்றெப் ழத்றை 
அளித்து, அவர் வழங்கும்  ிரொைத்ைின் முக்கியத்துவத்றை விளக்கிக் கூைினார்; 
அவர் கனிவாக  ார்கபரட்றடப்  ார்த்து, "உங்கள் அன்புதான் என்கன இங்மக 
(இங்கிலாந்துக்கு) அகழத்து வந்தது" என்ைார். 

ப ஹர்  ா ா,  ார்கபரட்டிடம் படவன்ஷியருக்கு வர வவண்டும் என்று 
கூைி, அவர் ' ா ாவின் வட்டத்து ெீடர்' என் றையும் பைரிவித்ைார்.  ார்கபரட், 
முைலில், ைனக்கு நடனக்கறல  ள்ளிக்கூடம் இருப் றை எடுத்துக் கூைி,  றுப்புத் 
பைரிவித்ைார், ஆனால்  ா ா உடன் வரு ாறு வலியுறுத்ைிக் கூைினார். 

கிட்டி வடவி  ா ாவின் ெத்ராவில் ஒரு ெிைிய துவாரம் இருப் றை 
கவனித்து அறை ெரி பெய்ய விரும் ினார், ஆனால் பவட்கப் ட்டு அற ைியாக 
இருந்ைார். ெத்ராவில் கிழிந்ை இடத்றைச் சுட்டிக்காட்டி,  ா ா, கிட்டியிடம், "எனது 
அங்கி கிழிந்துள்ளது, எனமவ அகத சரி மசய்ய மவண்டும். எனக்கு மசகவ 
மசய்யும் இந்த வாய்ப்கபப் மபற்ைது உங்களின் அதிர்ஷ்ைம். இது மசகவயின் 
ஆரம்பம்; நீங்கள் எனக்காகச் மசய்ய மவண்டியது ஏராளம்" என்று கூைினார். 

வைய்ந்து கிழிந்ை ஆறடகளில் இந்ைப் வ ரரென்! என்ன ஒரு முரண் ாடு! 
ஆனால் அவரது அழகு அங்வகைான் உள்ளது. எல்றலயில்லா பெல்வந்ைர், 
பொல்லப் டாை ப ாக்கிஷத்ைின் அைி ைி, வைய்ந்து, கிழிந்ை ஆறடகறள 
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அைிவைில்  கிழ்ச்ெி அறடகிைார். அவருக்கு எதுவுவ  வைறவயில்றல, 
முழுற யாக,  ரிபூரை ாக இருப் வர், எப்வ ாதும் ைனது ப ாக்கிஷத்றைப் 
 ிைருக்கு அள்ளி வழங்கு வர்; இங்வகைான் அவருறடய அழகு,  கிற  
அறனத்தும் இருக்கிைது. 

முைலில், கிட்டி  ற்றும் ெக வைாழிகள் அறனவறரயும் பவட்கம் 
ஆட்பகாண்டது. ஆனால் பவட்கப் ட எதுவும் இல்றல. அவர்கள் ரயிலில் 
குதூகலத்துடன்  யைம் பெய்யும்வ ாது கிட்டி  ா ாவின் ெத்ராறவ எடுத்து, 
றைத்து, ெரிபெய்து பகாண்டிருந்ைார்; அவை வவறளயில்  ா ா, கிட்டிக்கு உைவு 
 ரி ாைினார். அது அவருறடய அன் ின் பவளிப் ாடு. ஒருவரின் ஆழ்ந்ை 
ஏக்கங்கறளக் குைித்து பவட்கப் ட வவண்டியது இல்றல. அறை, கிட்டி, புரிந்து 
பகாண்டார், ஏபனன்ைால் அவர் ெத்ராறவத் றைக்கும்வ ாது,  ா ாவின் அன் ான 
 ார்றவ, கிட்டியின் இையத்றை எல்றலயில்லா  கிழ்ச்ெியால் நிரப் ியது. 

ப ஹர்  ா ா, வடவியின் வடீ்டிலிருந்ை முைல் நாள், அவறர ெந்ைிக்கப் 
 லர் வந்ைனர்.  ா ா, ைனித்ைனியாக ஒவ்பவாருவறரயும் ெந்ைித்ைார். அைற்குப் 
 ிைகு,  ா ா, பஹர்ப ர்ட், ப ரடித், கிட்டி,  ார்கபரட்  ற்றும் ெிலறர ெந்ைித்து, 
ைனிப் ட்ட முறையில் கலந்துறரயாடினார். இந்ை ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ால் 
ராப்ஸனின் இறெத்ைட்டுகள் இறெக்கப் ட்டன. 

 
ப ரடித் 'புைிைாக வந்ைவர்களுக்கு', ைியானத்ைின் முக்கியத்துவம், 

ஒருமுகப் டுத்ைல், ைீவிர ஆர்வம் இவற்றை வலியுறுத்ைி, குருநாைர் 

முன்னிறலயில் குறைவாகப் வ சுவது, அடக்கம், ைீவிர ைன்ற , நிைான ான 
 னப் ான்ற றய பவளிப் டுத்துவது இறவ அறனத்தும் முக்கியம் என் றை 
அைிவுறுத்ைினார். இைன் விறளவாக,  ா ாவின்  கிழ்ச்ெி ிக்க, அன் ான 
வரவவற்பு இருந்ை வ ாைிலும், புைிைாக வந்ைவர்கள்  னம் விட்டு அணுக 
முடியாை முறையில் அற ைி காத்ைனர். பவளிப் றடயான, ைிைந்ை  னதுடன் 
இருப் றை ப ஹர்  ா ா விரும் ினாலும் அப்வ ாது அவர்களுக்கு  ா ா அறை 
விளக்கவில்றல. இது,  ா ா அங்கு வந்ை முைல் நாள் இரவு;  றுநாள் காறலயில் 
அவர்கள் கூம்ப் ொர்ட்டினுக்குப் புைப் ட வவண்டியிருந்ைது. 

உலக நிறலற றயக் குைித்து  ா ா, "மபார் தவிர்க்க முடியாதது, ஏழு 
ொதங்களில் மபார் உருவாகும்" என்று குைிப் ிட்டார். 

பஹர்ப ர்ட் வடவிறய வநாக்கி, "நீங்கள் என்னுகைய கண்காணிப்பில், 
எனது மநரடி உத்தரவின் கீழ், சனீாவில் பணிபுரிய மவண்டும்" என்று 
விளக்கினார். 

ப ரடித் ஸ்டாரிடம், "நீங்கள் கூம்ப் ொர்ட்டினில் மசய்ய மவண்டிய 
பணி இன்னும் உள்ளது. ஆன்ெீக கெயங்கள் ஆங்காங்மக திைக்கப்பை 
உள்ளன, குைிப்பாக அமெரிக்கா, துருக்கி, ரஷ்யா, மபர்சியா, இங்கிலாந்து 
ஆகிய நாடுகளில், மைவன்ஷியரில் அகெந்தது மபால் ஆன்ெீக கெயங்கள் 
உருவாக மவண்டும்" என்று  ா ா விளக்கினார். 

 ா ா அன்ைிரவு கிட்டியின் அறையில் தூங்கினார், அவருடன் ஆகா 
அலியும் இருந்ைார். ொஞ்ெி, ருஸ்ைம் இருவரும் பஹர்ப ர்ட்டின் அறையில் 
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ைங்கினர்;  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்களின் டி, அறனவரும் இந்ைியாவிலிருந்து 
ைத்ை து ப ட்டி  டுக்றககறளக் பகாண்டு வந்து, ( ா ாறவயும் வெர்த்து) 
ைறரயில் தூங்கினர். 

கிட்டி வடவியின் ப ரிய ெவகாைரி மெ க்ளூஸின்  கள் ஸில்லா, 
 ைிறனந்து வயது இளம் ப ண், ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைிக்க விரும்புவைாக, ைாய் 
 ா ா பஹர்ப ர்ட்டிடம் கூைினார். பஹர்ப ர்ட், முைலில் 'இளம் ப ண் 
குருநாைரின் பைாடர் ில் வருவது முறையாகு ா?' என்று நிறனத்து, 
ையக்கத்துடன்  றுநாள் காறல உைவு வவறளயில்  ா ாவிடம் வகட்டார்;  ா ா 
அவறரப்  ார்க்க  கிழ்ச்ெியுடன் ஒப்புக்பகாண்டார். இைற்கிறடயில் அைிகாறல 
வவறளயில், ெிறு ி தூங்கும்வ ாது  ா ா, ஸில்லாவின் அறைக்குள் கால் கட்றட 
விரல் நுனியில் ஓறெயின்ைி ப துவாக நடந்து பென்று, அவறரக் குனிந்து 
 ார்க்க, ஸில்லா கண்கறளத் ைிைந்து,  ா ாறவ முறைத்துப்  ார்த்ைார். 
இருவரும் ஒருவறரபயாருவர்  ார்த்துப் புன்முறுவல் பெய்ைனர்; எதுவும் 
வ ெவில்றல.  

ஸில்லாவின் அறைக்கு பவளிவய வந்து,  ா ா, கிட்டியிடம், 
ஸில்லாறவப்  ற்ைிக் குைிப் ிட்டார், "அவளுகைய கைந்த காலத்கதயும், 
எதிர்காலத்கதயும் நான் காண்கிமைன். அவள் எனக்குச் மசய்ய மவண்டிய 
பணி ெிகப் மபரிது. மசவ்வாய்கிழகெயன்று உங்களுைன் அவகளயும் 
மைவன்ஷியருக்கு அகழத்து வாருங்கள்." 

ப ஹர்  ா ாறவப்  ார்த்ை வநரத்ைிலிருந்து கிட்டி இனம் புரியாை 
ஆனந்ைத்ைில் ப ரிதும்  னம் பநகிழ்ந்து வ ானார்; இரவில் தூங்க முடியா ல் 
ைவித்ைார். கிட்டி,  ார்கரட்டுடன் ஒரு அறைறயப்  கிர்ந்து பகாண்டு, ைறரயில் 
ைனியாகத் தூங்கினார். கிட்டி  ாைித் தூக்கத்ைில் 'அவர்  ிகவும் அற்புை ானவர், 
 ிகவும் அழகானவர்!' என்று முணுமுணுத்ைார்; ஆனால் இந்ை ெம் வம் 
தூக்கத்ைிலிருந்து விழித்ை  ின்னர் அவருக்கு முற்ைிலும் நிறனவில்லா ல் 
இருந்ைது. 

1931, பெப்டம் ர் 13ஆம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழற , காறல ஏழு  ைிக்கு, 
 ா ாவும் குழுவும் லண்டனிலிருந்து 232 ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை கூம்ப் 
 ார்ட்டினுக்குக் காரில் புைப் ட்டனர். ப ஹர்  ா ா வாெறலக் கடந்து பவளிவய 
நடந்து பகாண்டிருந்ைவ ாது, கிட்டியிடம், 'அவர் வாழ்வில் முக்கியொக அகைய 
விரும்புவது ஏதாவது உள்ளதா?' என்று வகட்டார். கிட்டி ைன்னிச்றெயாக, 
ையங்கா ல் விறரவாகப்  ைிலளித்ைார், "வநெிக்கும் ைிைறன அைிகரிப் வைாடு 
வெறவயில் ஈடு டும் வாய்ப்புகள்  ட்டுவ " வ லும் ஒரு கைம் ெிந்ைித்து, 
 ின்னர், "ஆம், ைானாகத் வைான்றும் நற்குைம்" என்று கூைினார். 

அைற்கு  ா ா, "நீங்கள் இகவ அகனத்கதயும் ெிகக் குறுகிய 
காலத்தில் அகையப் மபறுவரீ்கள்" என்று  ைிலளித்ைார். 

 யை வநரத்ைில் ஆச்ெரியப் டும் விைத்ைில், சூரியன்  ிரகாெித்துக் 
பகாண்டிருந்ைது; அறைப்  ார்த்ை ஓட்டுநர் "இன்றைய நாள் இந்ை ஆண்டின்  ிகச் 
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ெிைந்ை நாள்!" என்று குைிப் ிட்டார். இங்கிலாந்ைில் பெப்டம் ர் நாட்களில் சூரியன் 
 ிரகாெிப் றைக் காண் து அரிய, வரவவற்கத்ைக்க ெந்ைர்ப்  ாகும். 'ஆனால் 
இறைவவன சூரியனாக அவர்களுடன் இருந்ைவ ாது, பவளிச்ெம் எப் டி 
இல்லா ல் இருக்க முடியும்?' என்று காலம் குைிப் ிட்டது. வ லும் ‘இங்கிலாந்து 
நாட்டில், இறலயுைிர்காலத்ைில் கூட பூ ியில் சூரியன் அைன் ஒளிறயப் 
ப ாழிவைன் மூலம்  ய க்ைியுடன் இறைவனின் அவைார ான ப ஹர்  ா ாறவ 
வைங்கியது’ என்று காலம் அைிவித்ைது. 

அவர்கள் கிமரட் மவஸ்ட் சாகல, ஸ்லாவ், மரட்டிங், நியுமபரி, 
ொல்பமரா, சிப்பன்ஹம், பாத், மவல்ஸ், க்ளாஸ்ைன்பரி, ப்ரிட்ஜ்வாட்ைர், 
ைான்ைன், ஸவுத் மொல்ைன் வழியாகச் பென்ைனர்.  ா ா, காரின்  ின் 
இருக்றகயில் அ ர்ந்ைிருந்ைார்.  

வழியில்,  ா ா ைனது ைறல  ற்றும் முகத்றை, ைிடீபரன ஒரு 
வ ார்றவயால் மூடிக்பகாண்டார்; றக விரல்கள் ைனித்ைன்ற   ிக்க வவகத்ைில் 
அைிர்ந்ைன. அைற்குப்  ிைகு  ா ா, அவர் முக்கிய ான ஆன் ீக  ைியில் 
ஈடு ட்டுக்பகாண்டு இருந்ைைாகத் பைரிவித்ைார். 

 த்து  ைி வநர  யைம்,  ாறல ஐந்து  ைிக்கு  ா ா, கூம்ப்  ார்ட்டின் 
வந்து வெர்ந்ைார். அங்கு  ல வ ற்கத்ைிய  க்ைர்கள் ப ஹர்  ா ாவின் 
வருறகக்காகக் காத்ைிருந்ைனர். அவர்களில் எஸ்ைர் ராஸ் அவரது ெவகாைரன் 
மகன்னத், ெிமலா மஷட்ைக், ரிச்சர்ட் மெயர், ொர்கமரட் ஸ்ைார், ைாம் 
ஷார்ப்லி, திருெதி. மஹல்ெர், சார்லஸ் பர்ைம், இனிட் மகார்ஃப், மைாரதி 
கஸின்ஸ் ஆகிவயார் அடங்குவர், இவர்கள் அறனவரும்  ா ாவின் இங்கிலாந்து 
 யைத்ைிற்கு வவண்டிய அறனத்றையும் பெய்ைனர். 

 
ப ஹர்  ா ா, பநடுவநர  யைத்ைால் கறளப் ாக இருந்ைார், 

ஒவ்பவாருவறரயும்  ார்த்துப் புன்முறுவல் பெய்ைார்; ஆனால் நின்று 
வ ெவில்றல,  ார்கபரட் ஸ்டாரின் கண்களில் நீர் ப ாங்கி வழிந்ைறை அவரால் 
ைடுக்க முடியவில்றல. அந்ைக் கண்ைரீ், ஆழ் இையத்ைில் பநருப்ற  எரியச் 
பெய்து, வலி - ஏக்கத்ைால் ஏற் ட்ட வலி, இன் ம் இரண்றடயும் ைந்ைது. 

 ா ாறவ வரவவற்கக் காத்ைிருந்ை  லரில், வ ாஸ்டன் நகரிலிருந்து 
வந்ை ஒரு வயைான அப ரிக்க ப ரியவர், தாெஸ் அகஸ்ைஸ் வாட்ஸன் (வயது 
77), ைனது  றனவி எலிஸமபத்துடன் வந்ைிருந்ைார். இருவரும் கடந்ை ஆகஸ்ட் 
 ாைம் ஒரு வாரம் படவன்ஷியரில் ைங்கி இருந்து,  ா ாறவ ெந்ைிக்க  று டியும் 
வந்ைனர். பைாறலவ ெிறயக் கண்டு ிடிக்கும் ஆராய்ச்ெியில் வாட்ஸன், 
அபலக்ொண்டர் கிரஹாம் ப ல்லுடன்  ைிபுரிந்ைார், ஓய்வுப ற்ை நாளிலிருந்து 
ஆன் ீக ஞானத்றைத் வைடி அறலந்ைார். 

ைியான ற யத்ைில் நுறழந்து, வ ல்  ாடியில் ைனது அறைக்கு அடி 
எடுத்து றவக்கும் முன்பு,  ா ா ஒரு கைம் நின்று வாட்ஸனின் ைறலயில் 
அவரது றகறய றவத்ைதும், அது வாட்ஸனிடம், உள்ளளவில் ஆழ ான 
ைாக்கத்றை ஏற் டுத்ைியது; அந்ை வயைான ப ரியவர் ஒரு குழந்றைறயப் வ ால் 
அழுைார்; அவர் இையம் அன் ால் நிரம் ி வழிந்ைது. 
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ப ஹர்  ா ாறவ முைன்முைலில் ெந்ைித்துப் வ ெியறைக் குைித்து 
வாட்ஸன் ைனது நாட்குைிப் ில் இவ்வாறு  ைிவு பெய்ைிருந்ைார்: 

நான் அறைக்குள் நுறழந்ைவ ாது  ா ா அ ர்ந்ைிருந்ைார். அவர் என்றனப் 
 ார்த்துப் புன்னறகத்ைார்; அவர் எனது வைாளில் அன் ாகத் பைாட்டதும்,  ின்னல் 
வ ால் என்றனத் ைாக்கிய ஒளி - பநாடிப்ப ாழுைில் அன்பு என்ைால் என்ன... அன்பு 
எதுவாக இருக்க முடியும்... கடவுளின் அன்பு என்ன… என்ை அைிறவ எனக்குத் 
ைந்ைது. இதுவறர நான் உைர்ந்து அனு வித்ை அன்பு அறனத்தும் ஏழ்ற யானது, 
 லவனீ ான, அற்  ான ஒன்று என்று வைான்ைியது. நான் ஒரு  ச்ெிளம் 
குழந்றைறயப் வ ால் உைர்ந்வைன். இந்ை உலகில் நான் கற்றுக்பகாள்ள இன்னும் 
என்ன இருக்கிைது? 

ப ஹர்  ா ாவுடன் இருந்ை வவறளயில் இதுவ ான்ை ெம் வங்கறள 
கவனித்ை ொஞ்ெி, வாட்ஸறன அருகிலிருந்ை நூலகத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். 
வாட்ஸன், ஏைக்குறைய  ைிறனந்து நி ிடங்கள் பைாடர்ந்து கண்ைரீ் வடித்து, 
 ின்னர் அற ைியானார். அவரது கண்களில் கண்ைரீ் நிரம் ி வழிய, 
அற ைியான குரலில், "நீங்கள்  ா ாவுடன் எவ்வளவு காலம் இருக்கிைரீ்கள்?" 
என்று வகட்டார். 

"ஏழு வருைங்கள்" ொஞ்ெி  ைிலளித்ைார். 
இறைக் வகட்ட வாட்ஸன், ொஞ்ெியின் வைாளில், ஒரு ைந்றை ைனது 

குழந்றைறய அறைப் து வ ாலக் றகறய றவத்து, "என்  கவன, இவ்வளவு 
ப ரிய  ாட்ெிற   ிக்க ஒருவரின் அருகில் வாழும் நீங்கள் எவ்வளவு 
அைிர்ஷ்டொலி என் றை உைர்ந்ைிருக்கிைரீ்களா?" என்று வகட்டார். 

"ஆொம் ஐயா, நான் மபரிய அதிர்ஷ்ைசாலி என்பகத அைிமவன்" 
என்று ொஞ்ெி  ைிலளித்ைார். "நான் அவருக்கு அருகில் இருப்பமத அவருகைய 
அருளால்தான்." 

ெில நி ிட ப ௌனத்ைிற்குப்  ிைகு, வாட்ஸன் இவ்வாறு 
பவளிப் டுத்ைினார், "எனது 77 வருட வாழ்க்றகயில், இன்று நான் பைய்வகீ அன்பு 
என்ன என் றை அனு வபூர்வ ாக, முைல் முறையாகக் கண்டுபகாண்வடன். 
ப ஹர்  ா ா என்றனத் பைாட்ட அந்ை பநாடிப்ப ாழுைில் இறை நான் 
உைர்ந்வைன்." 

"அத்தககய பாக்கியம் ஒரு சிலருக்கு ெட்டுமெ வழங்கப்படுகிைது" 
என்று ொஞ்ெி கூைினார்.       
 காலம் இறை இப் டி விளக்கியது: "வாட்ஸன் வகட்கா வல, அவரது 
அடித்ைளத்றை  ா ா அைிர றவத்ைார். வாட்ஸனின் இையம்  லர்ந்து, ஒரு புைிய 
ஒளிறய - யுகங்களின் இருறள அகற்றும் ஒளிறயக் காைமுடிந்ைது." 

"குருநாைரின் ஆன் ீக  ைி எவ்வாறு பவளிப் டுகிைது என் ைற்கு இது 
ஓர் அருற யான எடுத்துக்காட்டு. ப ஹர்  ா ா, இது வறர பவளிப் டுத்ைாை, 
இங்கிலாந்ைிலிருந்து அப ரிக்கா பெல்லும் ைிட்டத்ைில், ைா ஸ் வாட்ஸன் ஒரு 
ெிைப்பு ஊடக ாகச் பெயல் ட ஆயத்ை ானார்." 



 

35 
 

ப ஹர்  ா ா ைங்கும் அறை வ ல்  ாடியில் இருந்ைது; பைற்கு ைிறெ, 
கூம்ப்  ார்டினின் வளற யான வனப் குைியும்,  ள்ளத்ைாக்கும் சூழ்ந்து 
அற ந்ைிருந்ைது. 

ப ரடித்  ார்றவயாளர்கறள, குறுகிய வநர்முக ெந்ைிப் ிற்காக, 
 ா ாவின் அறைக்கு அறழத்துச் பெல்வதும், அவை வவறளயில் ஒரு நாறளக்கு 
நான்கு  ைி வநர ைியானம் கறடப் ிடிக்க வலியுறுத்துவதும் வழக்கம். 
'ைியானத்ைின் இலக்கு குருநாைர்' எனும்வ ாது, அவர், உடன் இருக்கும் 
வவறளயில் ைியானத்ைில் ஈடு டுவது முறையாகாது என் றை ப ரடித் 
புரிந்துபகாள்ளத் ைவைிவிட்டார். இம் ாைிரியான விரும் த்ைகாை விைிமுறைகள் 
இருந்ை வநரத்ைில்,  ா ா அவரது அறையிலிருந்து நழுவி ருஸ்ைம், ொஞ்ெி 
ைங்கியிருந்ை ' ால்  ண்றை' அறைக்குச் பென்ைறை ப ரடித் ைடுக்க 
முயற்ெித்ைார். 

அடுத்ை நாள் அைிகாறலயில்  ா ா,  ால்  ண்றைக்குச் பென்று 
அங்கிருந்ை  ரக்கட்டிலில் அ ர்ந்து  ண்டலியுடன் உறரயாடிக் பகாண்டிருந்ைார். 
பஹர்ப ர்ட், ொஞ்ெி, ருஸ்ைம் மூவரும் ஒவர அறைறயப்  கிர்ந்து பகாண்டனர்; 
ஆகா அலி  ா ாவுடன் இருந்ைார். 

அன்று காறலயில்,  றழ ப ாழிந்ைது, ப ஹர்  ா ா 
ஒவ்பவாருவறரயும் ைனித்ைனியாக ெந்ைித்ைார். ஒரு  ல்துறை வல்லுனர், 
சார்லஸ் மபஞ்செின் பர்ைம், வயது 48, ப யர் ப ற்ை எழுத்ைாளர், நாடக 
வி ர்ெகர், கைக்காளர், 'எவ்ரிவ ன்'  த்ைிரிறகயின் ஆெிரியர், அந்ை ஆண்டின் 
ஆரம் த்ைில், விடுமுறை நாட்களில் படவன்ஷியருக்கு விஜயம் பெய்ைிருந்ைார்; 
பைாடர்ந்து ப ரடித்துடன் பைாடர் ில் இருந்ைார்.  ா ாறவ ெந்ைித்ைதும், ொர்லஸ் 
 ர்டம், "ஏவைா கல் வ ான்ை ஒன்று என் இையத்ைில் நுறழந்து கறரந்து வ ாகா ல் 
அங்வகவய ெிக்கியிருப் ைாக நான் உைர்கிவைன். அது என்ன என்று  ிகவும் 
குழம் ிப் வ ாய் இருக்கிவைன்" என்று  ா ாவிடம் முறையிட்டார். 

 ா ா எழுத்துப் லறக வழியாக, "இது இங்குள்ள ஆன்ெீக சூழலின் 
ெின் அதிர்வுகள் ெற்றும் கதிர்களின் விகளவு" என்று குைிப் ிட்டு, அவறரத் 
ைனது அருகில் அ ரு ாறு றெறகயால் பைரிவித்ைார். ெில நி ிடங்களில்  ா ா, 
அவர் எப் டி உைர்கிைார் என்று வகட்டார். 

" ரவாயில்றல; நன்ைாக, அற ைியாக உைர்கிவைன்" என்ைார் ொர்லஸ் 
 ர்டம்.  

ொர்லஸ்  ர்டம்  ின்னர் 'எவ்ரிவ ன்'  த்ைிரிறகயில் ப ஹர் 
 ா ாவுடனான ைனது அனு வங்கறளக் குைித்து எழுைினார்: 

கிழக்கு வைெத்ைிலிருந்து வந்ை ஒரு  ரிபூரை குருநாைருடன் உருவான 
ைனிப் ட்ட பைாடர்ற  'ஒரு வாய்ப்பு' (ஆனால், ெந்வைக ின்ைி அைற்கு வவறு 
ப ாருத்ை ான ப யர் வைறவ) என்வை கூறுவவன். ப ரியைாகவும், 
 ிரகாெ ாகவும் உள்ள, அவரது கண்கள்  கிழ்ச்ெிறய பவளிப் டுத்ைி முகத்றை 
ஒளிரச் பெய்கின்ைன.  

அவர்  ிகுந்ை நறகச்சுறவ உைர்றவக் பகாண்டவர்; முைல்ைர 
கிரிக்பகட் வரீர் என்று கூைப் டுகிைது. அவர் ஒரு குழந்றையின் எளிற யும் 
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யுகங்களின் ஞானமும் இறைந்ை ைன்ற றய அறடயப் ப ற்ைவர். அவர் 
வ சுவைில்றல, ஆனால் எழுத்துப் லறக மூலம் பைாடர்பு பகாள்கிைார் 
என்ைாலும், நான் அவருடன் நீண்ட வநரம் உறரயாடிவனன். ஆனால் அவருடன் 
வ சுவது என் து முக்கிய ான விஷயம் அல்ல; அவவராடு ஒவர இடத்ைில் 
இருப் து ஒன்வை வ ாது ானது. 

 
14ஆம் நாள், ஏைக்குறைய அறர  ைி வநரம்,  ா ா, ைா ஸ் 

வாட்ஸனுக்கு  னைின் வளர்ச்ெியின் பவவ்வவறு கட்டங்கறளப்  ற்ைி விளக்கி, 
 னம் எவ்வாறு  ிர ஞ்ெத்றை அனு விக்கிைது என் றையும் விவரித்ைார். "நெது 
பார்கவ, உள்மநாக்கித் திரும்பும் மவகளயில், நாம் கைவுகளத் மதைத் 
மதாைங்குகிமைாம். கைவுகள அகைய, இரண்டு விஷயங்கள் மதகவ: ஒன்று, 
தூய்கெயான நைத்கத, ெற்மைான்று தன்னலெற்ை மசகவ" என்று ப ஹர் 
 ா ா சுட்டிக்காட்டினார்.  

வாட்ஸன் உடவன  ா ாவிடம், "நான் இப்வ ாது என்ன பெய்ய முடியும்? 
வயைாகிவிட்டது, அைிக வெறவறயச் பெய்ய  லவனீ ாக இருக்கிவைன்; ஆனால் 
நீங்கள்  ரிந்துறரக்கும் வவறு வழியில் நான் உைவ முடியும்" என்ைார்.  

"கவகலப்பைாதரீ்கள், நான் உங்களுக்கு, பின்னர் அைிவுறுத்துமவன்" 
என்று  ா ா றெறகயால் பைரிவித்ைார். 

 ைிய உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ா கடவலாரப்  ாறைகளில் நடந்து 
பென்ைார்.  லர் உடன் பென்ைனர்.  ாறலயில் ப ரடித் ைனது கவிறைகறள 
உரத்ை குரலில் (ஒவ்பவாரு கவிறைக்கும் இறடவய ெில நி ிட ப ௌனம் 
கறடப் ிடித்து)  வாெித்ைார். 

 
அன்றைய ைினம் ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைித்ை  ற்றுவ ார் அைிர்ஷ்டொலி 

ப ண் ைி மகத்ரின் அனா மைால்ஹர்ஸ்ட், வயது 26, கிம் என்று 
அறழக்கப் ட்ட அவர், ஒரு புத்ைிொலி, ெிவப்பு நிை ைறலமுடியுடன் கூடிய இளம் 
ப ண்; அவருக்கு புத்ை  ைத்ைில் ஆர்வம் அைிகம். வ லும் லண்டனில்  ா ாறவ 
ெந்ைித்ை, ைற்காப்பு கறல ஆெிரியரான மகாய்ஸுெியின் கீழ் ஜூவடா  யின்று 
வந்ைார். வகாய்ஸு ி, கிம் ிடம் - ப ஹர்  ா ா, ப ரடித் ஸ்டார்  ற்றும் 
படவன்ஷியரில் அற ந்ை ஆெிர த்றைப்  ற்ைிக் கூைினார்: "இறை நீங்கள் 
விரும்புவரீ்கள்" என்று பகாய்ஸு ி அவருக்கு உறுைியளித்ைார். 'வாழ்வின் 
இரகெியங்கறளயும், அவற்ைின் உண்ற யான  ைில்கறளயும் வைடிக் 
கண்டுபகாள்வறை எப்வ ாதும் நம்பு வர்' என்று கிம், ப ரடித்துக்குக் கடிைம் 
எழுைினார். 

கிம் ஒரு முறை, அறைத் பைாடர்ந்து நடந்ை நிகழ்வுகளின் வரிறெறய 
நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

நான் ஒரு குருநாைறர ெந்ைிக்கும் ையார் நிறலயில் இருப் ைாகக் கூைி, 
படவன்ஷியர் ஆஷ்ர  ற யத்துக்கு வரு ாறு அறழப்பு விடுத்து, ப ரடித் 
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எழுைியிருந்ைார். எதுவாயினும் என்ன நடக்க உள்ளது என் றை அைியா வலவய 
நான் படவன்ஷியருக்குப் புைப் ட்வடன். 

அடுத்ை நாள்  ாறலயில் ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா என்றன அறழப் ைாக 
ப ரடித் பைரிவித்ைார். அப்வ ாது நான்  ாடியில் அற ந்ை அவரது ெிைிய 
அறைக்குள் பென்வைன், (அது துைவிகளின் வடீுவ ாலத் வைாற்ை ளித்ைது. 
உண்ற யில்  ல அடி கன ான சுவர்கறளக் பகாண்ட  ிகப்  றழய  ண்றை 
வடீு).  ா ா பவள்றள நிை உறடயில் ஒரு  டுக்றகயில் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 

என்ன நடந்ைது என்று எனக்குத் பைரியவில்றல - ஒருவ ாதும் பைரியப் 
வ ாவது ில்றல. எனக்குத் பைரிந்ைபைல்லாம், நான்  ா ாவின் காலடியில் 
கண்ைரீ் ப ருக அழுதுபகாண்டு இருப் றைக் கண்வடன், இைற்கு முன்பு நான் 
இப் டி அழுைைில்றல என்று நிறனக்கிவைன். 

என் கண்களில் கண்ைரீ் ப ருக்பகடுத்ைது. நான் 
 கிழ்ச்ெியறடயவில்றல என்வைா,  கிழ்ச்ெியாக இருந்வைன் என்வைா 

நிறனக்கவவ இல்றல. கடந்ை காலத்ைில் எனக்கு நடந்ை அறனத்றையும், நான் 
ஏக்கத்ைில் வருந்ைிய எல்லாவற்றையும் கண்ைரீ் கழுவியிருக்கலாம். 
அறனத்றையும் இழந்து, ஒரு புைிய விடிவு உைய ானது வ ால,  ிகவும் வலொன 
தூய்ற யான,  னநிறலறய உைர்ந்வைன். 

என்னுறடய அழுறக எவ்வளவு காலம் நீடித்ைது என்று எனக்குத் 
பைரியாது; என்னால் பொல்லவும் முடியாது. இது காலத்றையும் கடந்ைது. 
எழுத்துப் லறக மூலம்  ா ா, ‘அவர் எனதருகில் அெர மவண்டும்’ என்று 
கூைியறை  ட்டும் ொஞ்ெியின் குரலில் வகட்வடன். யாவரா என்றன அறழத்துச் 
பென்ைார்கள். நான்  டுக்றகயில் ஆழ்ந்ை தூக்கத்ைில் விழுந்வைன். என்ன நடந்ைது 
என் றை என்னால் விளக்க முடியவில்றல. ஏவைா  ல்லாண்டு காலத்ைிற்கு 
முன்பு நடந்ைது வ ான்ை ஓர் உைர்வு;  ிகவும் ஆழ ான  னப் டிவங்கறள 
 னைில் வவரூன்ைச் பெய்ைது. 

நான் எப்வ ாதும் ஜஸீஸ் கிைிஸ்துறவ வநெித்வைன்; ஜஸீறஸச் 
ெித்ைரிக்கும் ஓவியங்களில், ஒரு குழந்றையாக நான் அைிந்ை அவறரப் 
வ ான்ைவர் ப ஹர்  ா ா என்று எனக்குத் வைான்ைியது. இந்ை  ிகப்ப ரிய 
அன்ற , இந்ை வ ன்ற யான இரக்கத்ைன்ற றய நான் உைர்ந்வைன். என்றனக் 
குறைகூைி, கடுற யாகக் கண்டிக்கும் அளவுக்கு ஒரு ப ரிய களங்கம் என்னில் 
இருந்ைவ ாைிலும்,  ா ாவின்  ார்றவயில் அவர் புரிந்துபகாள்ளும் ைன்ற யும், 
இரக்க குைமும் ைவிர வவறு எதுவும் இல்றல; கண்டனம் என்ை வ ச்சுக்கு 
இடவ  இல்றல. அந்ை நிறல ாடுைான் எனக்கு அவரிடம் பவற்ைிறயத் ைந்ைது 
என்று நிறனக்கிவைன். எவ்வளவுைான் ெிற்ைின்  உைர்வுகவளாடு நான் 
இருந்ைிருந்ைாலும், வ லும் கீழ்ப் டியும் ைன்ற யின்ைி, நன்ைி உைர்வற்று 
அல்லது கண்டுபகாள்ளாை வ ாக்கில் நான் இருந்ைிருந்ைாலும் -  ா ா என்னிடம் 
எந்ைக் குறைகறளக் கண்டிருந்ைாலும் - ஒருவர் இறுைியில் என்னவாக வவண்டும் 
என் றை  ட்டுவ  அவர் கருத்ைில் பகாண்டார் என் றை பவளிப் டுத்ைியைாக 
எனக்குத் வைான்ைியது. உண்ற யில் நான் பொல்லக்கூடியது அவ்வளவுைான். 
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அடுத்ை நாள் காறலயில் கிம் ொைாரை  னநிறலயில் 
விழித்பைழுந்ைார், ஆனால் அைற்குப்  ிைகு, பைாடர்ந்து  ா ாவின் அருகில் 
இருப் றைவய விரும் ினார். 

1931, பெப்டம் ர் 15ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா ொர்லஸ்  ர்ட ிடம் அவர் 
எப் டி உைர்கிைார் என்று வகட்டார். அவர் ைறலயிலிருந்ை அறனத்தும் 
இையத்ைிற்குள் நுறழந்து விட்டைாகவும், அவர்  ார் ில் ஏவைா எரிவதுவ ால் 
உைர்வைாகவும்  ைிலளித்ைார். 

வநர்முக ெந்ைிப் ிற்குப்  ிைகு,  ா ா அறனவருடனும்  ள்ளத்ைாக்குக்கு 
நடந்து பென்ைார், அங்கு ப ரடித்,  ார்கபரட் இருவரும்  ா ாறவப்  ற்ைிய 
 ாடல்கறளப்  ாடினர். அவ்வவறளயில் ப ஹர்  ா ா ஓர் அற்புை ான 
 னநிறலயில் இருந்ைார்; உலகத்திற்கான தனது ஆன்ெீக பணிகயப் பற்ைி 
முதன்முகையாக குைிப்பிட்ைார்; மெலும் அவர் அவதார புருஷர் என்பகத 
மவளிப்படுத்தினார். 

ொனிைனால் அைியப்பட்ை உலக வரலாற்ைில், அவதார புருஷர், 
பூெியின் அகரக்மகாளத்தின் மெற்கத்திய ெண்கணப் புனிதப்படுத்துவது 
இதுமவ முதல் முகையாகும். தனது மதாட்ைத்துப் பைகவககள விடுவிக்கும் 
மநாக்கத்தில், அவர்ககள மநாக்கி பயணிப்பதன் மூலம், அகனவகரயும் 
தனது அன்பின் கூண்டில் அகைத்து கவத்திருந்தார். முதன்முகையாக, 
மெஹர் பாபா இங்கிலாந்தில் வாழும், தன்கன மநசிக்கும் ெக்களுக்கு அவர் 
அவதார புருஷர், உலகம் நீண்ை காலொகக் காத்திருந்த கிைிஸ்து என்று 
மவளிப்பகையாகத் மதரிவித்தார். அமதசெயம் இந்தியாவில், அவருகைய 
பக்தர்கள் அகனவரும் அவகர ஒரு சத்குரு என்மை குைிப்பிடுகிைார்கள். 
கைவுள் உலகின் கிழக்கு பாகத்தில் பிைவி எடுத்தாலும், அவர் முதன்முதலில் 
தன்கன, மெற்கத்திய நாட்டில் அவதார புருஷர் என்று மவளிப்படுத்தினார். 

அந்ை நாள், வாட்ஸன்  ா ாவிடம், "உங்கறளப் வ ான்ை ஒரு 
வ ன்ற  ிகு ஆன் ீக குருநாைருக்கான நாடு அப ரிக்கா. நீங்கள் அங்குச் 
பெல்ல வவண்டும். உங்கள் அனு ைி இருந்ைால், உங்களுக்கும் உங்கள் 
குழுவினருக்கும் வைறவயான அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் நான் பெய்வவன். 
அப ரிக்க  க்களின் ொர் ாக, நீங்கள் அப ரிக்காவிற்கு வரு ாறு எனது 
 ன ார்ந்ை அறழப்ற  உங்களுக்கு விடுக்கிவைன்" என்ைார். 

ைா ஸ் வாட்ஸனின் அன் ான வரவவற் ில் ப ஹர்  ா ா ைனது 
 கிழ்ச்ெிறய பவளிப் டுத்ைினார், ஆனால் அவரது அறழப்ற   றுத்துவிட்டார். 
முைலில் ஐவராப் ாவில் ஐந்து அல்லது ஆறு ற யங்கறள நிறுவி, அைற்குப் 
 ின்னர் அப ரிக்காவில் குடிவயறும் எண்ைத்றை பவளிப் டுத்ைினார். வாட்ஸன் 
 ா ாறவ  ீண்டும் வற்புறுத்ைவவ, இறுைியாக அவரது நிறலயான 
வவண்டுவகாளின் வ ரில்,  ா ா அப ரிக்கா பெல்ல ஒப்புக்பகாண்டார். 
உண்ற யில்,  ா ா அப ரிக்காவுக்குச் பெல்ல விரும் ினார், ஆனால் அவரது 
வழிகளும், முறைகளும் ெில வநரங்களில் பவளிப் றடயாகத் பைரிவைில்றல. 
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 ா ா அந்ை அறழப்ற  ஏற்றுக்பகாண்ட  ின்பு, வாட்ஸனும் அவரது  றனவியும் 
ப ஹர்  ா ாவின் வருறகக்கான அறனத்து ஏற் ாடுகறளயும் பெய்ய 
அப ரிக்கா புைப் ட்டுச் பென்ைனர். 

அன்றைய ைினம், வாட்ஸன் அவரது டயரியில் குைிப் ிட்டிருந்ைார்: 
பெப்டம் ர் 18ஆம் வைைி இங்கிலாந்ைிலிருந்து பெல்ல முடிவு 

பெய்துள்வளாம். நான் ப ஹர்  ா ாறவ வநருக்கு வநர் ெந்ைித்ை முைல் 
 ார்றவயில், அவர் உலகளாவிய அன்ற  உறடயவர், கடவுள் என் றை அைிந்து 
பகாண்வடன். இறை நான் அவருடன் ஒரு வருடம் இருந்ைிருந்ைாலும் 
அைிந்துபகாள்ள முடிந்ைிருக்கு ா என்று எண்ைிப்  ார்க்கிவைன். 

அப ரிக்கா வரும்வ ாது  ா ா அவரது ைறலமுடிறயத் ைிருத்ைம் 
பெய்து, வழக்க ான உறட அைிய வவண்டும்; இல்றலவயல்  ா ாவின் ஆன் ீக 
 ைிறயப் ப ாறுத்ைவறரயில், அது ெம் ந்ைப் ட்ட ைறலவர்களின் 
பெல்வாக்றகப் ப ை முடியாது. அைற்கு  ைிலாக, அவறரச் சுற்ைி அறரகுறை 
கவிஞர்கள், ஆவவெப் வ ர்வழிகள், உைர்ச்ெிவய ிக்கவர்கள்  ட்டுவ   ிறகயாக 
இருப் ார்கள். 

அப ரிக்காவில் ப ஹர்  ா ாவின் ஆன் ீக  ைிக்காக அவருறடய 
பைாடர் ில் வந்ை  ற்றுவ ார் இறளஞன் ஆல்பர்ட் ெிமலா மஷட்ைக். 25 
வயைான  ிவலா,  ஸாசூஸட்ஸின் ஒர்ஸ்டறரச் வெர்ந்ை ஓர் இளம் கவிஞர். 
1928ஆம் ஆண்டு ஹார்பவர்டில்  ட்டம் ப ற்று,  ிர ல  யை விரிவுறரயாளரான 
‘ரிச்பெர்ட் ஹாலி ர்ட்டன்’ என் வரின் பெயலாளராக அவருடன் அப ரிக்க 
வைெத்ைில் சுற்றுப் யைம் பெய்ைார். 

ஹார்வர்ட்  ட்டைாரி  ள்ளியில் ஒரு பெ ஸ்டர் முடித்ைதும், நாடக 
வ ராெிரியர் ‘வைார்ன்டன் றவல்டர்’,  ிவலாவுக்கு 1000 டாலறர வழங்கினார். 
அைற்குப்  ிைகு நடந்ைறை  ிவலா அவரது றடரியில் குைிப் ிட்டிருந்ைார்: 'நீ 
விரும்பும் இடத்ைிற்கு வ ாகலாம்… வவண்டிய நகரங்களுக்குச் பெல்லலாம்… 
ஆனால், ஒரு  னிைனாக ைிரும் ி வரவவண்டும்…' கண்ணுக்கு எட்டாை 
ஊபரல்லாம் வ ாய் வந்வைன். இறுைியாக, ஒரு ப ாதுவான ெலெலப் ில், 1930 
ஏப்ரல் முட்டாள் ைினத்ைன்று, படவன்ஷியர் வந்து ப ரடித் ஸ்டாறர 
ெந்ைித்வைன். அங்குைான் எனது நிஜ ான வாழ்க்றக, வடிவம் ப ைத் 
பைாடங்கியது;  றழய, எைிர்கால அனு வங்கள் அறனத்தும் உண்ற யின் 
விளக்க ாக  ாைியது." 

 ிவலா ஒரு ெிைிய ைனியார் ெிறுவர்  ள்ளியில் ஒன்ைறர வருடம் 
ஆெிரியராகப்  ைிபுரிந்ைார். ஆன் ீகத்ைில் ஆர்வமுள்ள ெிலறரத் 
பைாடர்புபகாண்டு, ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைியும், அவருறடய இங்கிலாந்து 
வருறகறயப்  ற்ைியும் எடுத்துச் பொல்ல, 1931ஆம் ஆண்டு வகாறடயில், 
ப ரடித்,  ிவலாறவ அப ரிக்காவிற்கு அனுப் ி றவத்ைார். 

ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி முைலில் வாட்ஸனிடம் கூைியது  ிவலா 
ைான். அறைத் பைாடர்ந்து, மஹன்காக்  ண்றையில் வாழ்ந்து வந்ை ொல்கம் 
பி. ஸ்க்மலாஸ், ஜனீ் (அட்ரியல்) இருவறரயும்  ிவலா ெந்ைித்து, ப ஹர் 
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 ா ாறவப்  ற்ைியும், அவர் வ ற்கத்ைிய நாட்டுக்கு வரவிருப் றையும் 
பைரிவித்ைார். 

ொல்கம், ஜனீ் இருவரும் ஓர் ஆன் ீக ற யத்றை உருவாக்கத் 
ைிட்ட ிட்டனர் - அங்வக ப ௌனம்  ற்றும் ைியான சூழலில்  க்கள் ைங்கள் 
உள்ளளவிலான ஆன் ீக வளங்கறளக் கண்டுபகாள்ளும் வநாக்கில் 
அவ்வப்வ ாது வந்து கலந்துபகாள்ள முடியும். வ லும் அவர்கள் ப ஹர் 
 ா ாறவ ெந்ைிக்கவும், ப ரடித்ைின் ைியான ற யத்ைிற்கு விஜயம் பெய்யவும் 
இங்கிலாந்துக்குச் பெல்ல  ிக்க ஆவலாக இருந்ைனர்; ஆனால் நிைி சூழ்நிறலகள் 
அவர்கறளத் ைடுத்ைன. இருப் ினும், அவர்கள், ப ரடித்துக்கு எழுைிய 
கடிைங்கறள  ா ாவிடம் காட்டியதும்,  ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட, "அவர்கள் 
என்னுகையவர்கள், அவர்கள் என்கன சந்திப்பது ெிகவும் அவசியம்" என்று 
குைிப் ிட்டார். 

 ால்கம், ஜனீ் இருவரும் நண் ர்களின் உைவியுடன் (குைிப் ாக ைா ஸ் 
வாட்ஸனிட ிருந்து வந்ை அைிமுக ில்லாை காவொறல) 1931, அக்வடா ர்  ாைம் 
இங்கிலாந்து பெல்லப் வ ாது ான  ைத்றைச் வெர்த்து றவத்ைனர். ஆனால், 
அவர்கள் இங்கிலாந்துக்கு வரவவண்டாம் என்று ப ரடித் ஸ்டாரிட ிருந்து 
பைாறலத்ைந்ைி வந்ைது; 'மெஹர் பாபா அமெரிக்காவுக்கு வர இருப்பதாகவும், 
அவர்கள் இருவரும் பாபா, ெண்ைலியின் விருந்மதாம்புநர்களராக இருந்து 
நிகழ்வுககளக் கண்காணிக்க மவண்டும் என்பது பாபாவின் விருப்பம்' 
எனவும் குைிப் ிட்டிருந்ைார்.  

எனவவ,  ா ாறவ ெந்ைித்து வாட்ஸன் அப ரிக்கா ைிரும் ியவ ாது, ஜனீ், 
 ால்கம் இருவரும்  ா ாவின் வருறகக்கு வவண்டிய ஏற் ாடுகறளச் பெய்வைில் 
மும்முர ாக இருந்ைனர். நியூயார்க் நகருக்கு பவளிவய நாற் து ற ல் 
பைாறலவில், க்மராட்ைன் நதிக் ககரயில்  ா ாவும் அவரது குழுவும் 
ைங்குவைற்காக ஓர் இடத்றைத் வைர்வு பெய்ைனர். இது 'ஹார்ென் ரிட்ரீட்' என்று 
அறழக்கப் ட்டது, வ லும் 350 க்கும் வ ற் ட்ட ஆன் ீகத்ைில் ஆர்வமுள்ள 
ஆத் ாக்களுக்கு, ப ஹர்  ா ாவின் வருறகறயப்  ற்ைித் பைரிவிக்கப் ட்டது. 
ஜனீ்,  ால்கம் இருவரும் இந்ை நடவடிக்றககளில்  ிகுந்ை ஆர்வத்துடன் 
ஈடு ட்டனர். வ லும்  ா ாவின் வருறக குைித்து ப ரடித்துடன் வழக்க ான 
கடிைப் வ ாக்குவரத்துத் பைாடர்ந்ைது. 

இைற்கிறடயில் கிட்டி, ஸில்லா இருவரும் அன்ைிரவு ஒன் து  ைிக்கு 
படவன்ஷியருக்கு வந்து  ா ாறவ ெில நி ிடங்கள் ெந்ைித்ைனர். 

அறைத் பைாடர்ந்து, அடுத்ை நாள் காறலயில், 1931 அக்வடா ர் 16ஆம் 
நாள்,  ா ா, பஹர்ப ர்ட்டுக்கு அவருறடய எைிர்காலம் குைித்து அைிவுறுத்ைினார். 
ஏற்கனவவ குைிப் ிட்ட டி, லீக் ஆஃப் மநஷன்ஸின் கீழ் ஆங்கில இலக்கிய 
வ ராெிரியராக, ெீனாவில் ஒரு  ைிறய பஹர்ப ர்ட் ஏற்றுக்பகாண்டார்; 
உடனடியாக, ெீனாவுக்குச் பெல்லு ாறு  ா ா அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார். 
பஹர்ப ர்ட்  ா ாவின் கால்கறளப்  ற்ைிக்பகாண்டு ஒரு குழந்றைறயப் வ ால் 
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அழுைார். அவர்  ா ாவிடம், "உங்களுக்காக என்னால் எதுவும் பெய்ய 
முடியவில்றல. நான் உங்களுக்கு வாக்குறுைியளித்வைன், ஆனால் என்னால் 
அறை நிறைவவற்ை முடியவில்றல" என்ைதும், கவறலப் ட எந்ைக் காரைமும் 
இல்றல என்று  ா ா ெ ாைானப்  டுத்ைினார்; அறனத்தும் ெரியாகிவிடும் என்று 
கூைி,  ா ா  ின்பு பஹர்ப ர்ட்டுக்கு, கீழ்வரும் அைிவுறரகறள வழங்கினார்: 

"கசவ உணகவமய உண்ணுங்கள். புககபிடிக்கமவா அல்லது ெது 
அருந்தமவா மவண்ைாம். தினமும் ஒன்று முதல் இரண்டு ெணி மநரம் 
தியானம் மசய்யுங்கள். உங்கள் ஓய்வு மநரத்தில், சனீ ெக்களுைன் 
ஒன்ைிகணந்து அவர்களுைன் நட்புைன் இருங்கள். இது தவிர, நீங்கள் 
அவர்களுைன் மவறு என்ன மசய்ய மவண்டுமொ, அகத நீங்கள் உள்ளளவில் 
அைிவரீ்கள். ஒருமபாதும் அபின் (வ ாறைப்ப ாருள்) உட்மகாள்ள மவண்ைாம். 

"ஆங்கிலம் ெற்றும் சனீ ெக்களுைன் நட்பாக இருங்கள். எளிகெயான 
வாழ்க்கககய நைத்துங்கள். ஆர்வமுள்ளவர்களிைம் என்கனப் பற்ைி மபச 
நீங்கள் இரண்டு வாரத்திற்கு ஒரு முகையாவது ஒரு கூட்ைத்கத நைத்த 
மவண்டும். கவகலப்பை மவண்ைாம், உங்கள் கைகெககள ெனசாட்சியுைன் 
நிகைமவற்ை மவண்டும். நான் உங்ககளப் பார்க்கச் சனீாவுக்கு வருமவன்." 

 ைிய வவறளயில்  ா ா, பஹர்ப ர்ட், ப ரடித்,  ார்கபரட், கிட்டி, 
ஸில்லா, ருஸ்ைம், அலி, ொஞ்ெி ஆகிவயாருடன் கடற்கறரக்குச் பென்று, ெில 
 ைி வநரம் கிரிக்பகட்  ற்றும் ெில விறளயாட்டுகறள விறளயாடினார். 

 ாறலயில் ைிைந்ை பவளியில் வைநீர் விருந்து நறடப ற்ைது; 
புறகப் டங்கள் எடுக்கப் ட்டன.  ா ா வந்ை நாளிலிருந்து சூரிய ஒளியுடன் 
வானிறல அற்புை ாக இருந்ைது.  ா ா ஒரு பூறனக்குட்டியுடன் விறளயாடியது, 
விலங்குகள்  ற்றும் இயற்றகயின்  ீது அன்பும், ஆர்வமும் காட்டியது 

அறனவறரயும் கவர்ந்ைது. நிைான ாக ஓய்பவடுக்கும் வவறளயில், ெில 
ப ண் ைிகள் ொைாரை ாகத் ைங்கள் கால்கறள,  ா ாறவ வநாக்கி நீட்டினர்; 
இது கிழக்கத்ைிய நாட்டில் ஏற்றுக்பகாள்ள முடியாை ஒன்று, ஒரு குருநாைருக்குக் 
காட்டும் அவ ரியாறை என்று கருைப் டுகிைது. இருப் ினும்,  ண்டலி 
அற ைியாக இருக்க வவண்டியிருந்ைது,  ா ாவும் எதுவும் கூைவில்றல. 

இரவு எட்டு  ைியளவில்  ா ா, பஹர்ப ர்ட், கிட்டி, ஸில்லா, ப ரடித், 
 ார்கபரட் ஸ்டார் இவர்கவளாடு ைிைந்ை பவளியில் அ ர்ந்து, பைாறலதூர அறல 
ஓறெயில் அவர்கறளச் சுற்ைியுள்ள ைனிற யின் அழறகயும் அற ைிறயயும் 
அனு வித்து  கிழ்ந்ைார். இந்ை சூழ்நிறலயில்  ா ாறவச் சுற்ைியிருந்ை ஐந்து 
ந ர்களும் ைிடீபரன அழத் பைாடங்கினர், அவர்களின் அழுறக மூன்று  ைி 
வநரம் பைாடர்ந்ைது.  ா ா, இறடயிறடவய அவர்களின் கரங்கறளப் 
 ற்ைிக்பகாண்டு, அவர்கள் என்ன நிறனக்கிைார்கள் என்று அடிக்கடி வகட்டார். 

அடுத்ை நாள் காறலயில் ைா ஸ் வாட்ஸன், அவர்  றனவி, 
பஹர்ப ர்ட் மூவரும் படவன்ஷியரிலிருந்து புைப் ட்டுச் பென்ைனர்.  ா ா ெில 
அன் ர்களுடன் ெிைிது தூரம் நடந்து வந்து விறட அளித்ைார்.  ா ா 
பஹர்ப ர்ட்டுக்கு ரயிலில் ொப் ிட ஓர் ஆரஞ்சு  ழமும், ைனது 
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றகக்குட்றடறயயும் பகாடுத்ைார்; பஹர்ப ர்ட்  ின்னர், ஆரஞ்சு  ழத்றைத் 
வைாலுடன் உண்டார்! 

படவன்ஷியரில் ைங்கியிருந்ை வவறளயில், ப ரடித், ைியான ற யத்ைின் 
வ லாளராக இருந்ைார்; வ லும் அங்கு வரு வர்கறள அவரது விருப் த்ைிற்கு 
இைங்கி நடக்க வற்புறுத்ைினார். ருஸ்ைமும் ொஞ்ெியும் கூட 
இைற்கு  விைிவிலக்கல்ல. ப ரடித்ைின் இந்ைச் பெயல்  லறர ஆத்ைிர றடயச் 
பெய்ைது. ஒரு முறை கிட்டி  ா ாவிடம், "கடவுறளக் காை ஓர் ஊடகம் ஏன் 
வைறவ?" என்று வகட்டார். 

 ா ா, எழுத்துப் லறக வழியாக எடுத்துறரத்ைார், "இகத நான் 
உங்களுக்கு விளக்க ஒரு ெணி மநரொகும். ஆனால்,"  ா ா பைாடர்ந்து 
கூைினார், "மெரடித் உங்களிைெிருந்து மவறுபட்ைவர் அல்ல, அவர் ஓர் 
ஊைகமும் அல்ல. நீங்கள் நிகனப்பது மபால் அப்படி எதுவுெில்கல. உங்கள் 
இலக்கக மநாக்கி அகழத்துச் மசல்ல மூன்ைாம் நபர் ஒருவர் 
மதகவயில்கல." 

ப ரடித் அவ்வாறு நடந்து பகாண்டவ ாைிலும்,  ா ா அறனவருடனும் 
கடற்கறரயில் நடந்து,  ாறைகளில் ஏைி, கிரிக்பகட், வகரம்,  ிங்- ாங் வ ான்ை 
விறளயாட்டுகளில்  ங்பகடுத்ைார். அலி, ஸில்லா, கிட்டி, பகன்னத் வராஸ் 
அறனவரும் விறளயாட்டில்  ங்பகடுத்து  ா ாவின் வநரடி  ார்றவயில் 
ஆனந்ை ாக இருந்ைனர். 

ஒரு நாள்  ா ா பகைப்பு, ெறுபிைப்பு, இகை நிகலகய அகைவது 
குைித்து விரிவாக விளக்கினார். இறுைியாக இவ்வாறு கூைி முடித்ைார்: 

இந்த விளக்கங்ககள நிகனத்து உங்கள் மூகளககளக் 
குழப்பாதீர்கள். அன்பு ஒன்றுதான் உயர்ந்தது; அது ஒன்றுதான் 
முக்கியொனது. ஆன்ெீகத்கதப் பற்ைி நீங்கள் எவ்வளவுதான் படித்தாலும், 
மகட்ைாலும் புரிந்து மகாண்ைாலும், அது உங்ககள இகை அைிவுக்கு எடுத்துச் 
மசல்லாது. இகை ஞானம் என்பது முற்ைிலும் மவறுபட்ை விஷயம், அகத 
அன்பின் மூலம் ெட்டுமெ அகைய முடியும் - அன்பு, தூய்கெயான, உறுதியான 
அன்பு. 

சூரிய ஒளி  ிரகாெ ாக இருந்ைவ ாைிலும் படவன்ஷியரில் காலநிறல 

குளிர்ச்ெியாக இருந்ைது, அறனவரும் கம் ளி வகாட்டுகறள அைிந்ைிருந்ைனர். 
ஆனால், அப் ாவி, அவைார புருஷர், கடவுள் என் ைால் குளிர் அவறரத் ைாக்காது 
என்று அறனவரும் நிறனத்ைனர்.  ா ா ைனது ப ல்லிய,  ஸ்லின் ெத்ராவில், 
ஒரு  ைி வநரத்ைிற்கும் வ லாக, அவர்களுடன் புறகப் டங்கள் எடுத்து 
அவர்களின் ஆறெறய நிறைவவற்ைினார். 

அவதார புருஷர் ெனித உருவில் அவரது விருப்பப்படி உலகில் வரும் 
மவகளயில், இயற்ககயின் ொறுபாடுகளால் பாதிக்கப்படுகிைார், இதர 
ெனிதர்ககளப் மபாலமவ மவப்பத்கதயும் குளிகரயும் உணர்கிைார் என்பகத, 
காலம் அவர்களுக்கு விளக்க விரும்பியது. இயற்கககயப் மபாறுத்தவகர, 
அவர் தனது உைகல ஒரு சாதாரண ெனிதகனப் மபாலமவ 
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பயன்படுத்துகிைார், மெலும் அதன் ெீது தனது சக்திகயப் 
பயன்படுத்துவதில்கல. அவதார புருஷர் அளவிறுதியற்ை கைவுள், ஆண் - 
ெனித வடிவத்தில் வருகிைார். அவர் ஒரு ெனிதன், ஒரு சாதாரண ெனிதன் 
மசய்யும் அகனத்கதயும் மசய்கிைார்; அமத மநரத்தில், அவர் பிரபஞ்சத்தில் 
உள்ள அகனத்கதயும் முழுகெயாக அைிந்தவர். கைவுள் ெனிதன் ஆகும் 
இந்த ெர்ெ விகளயாட்டில், அவரது மதய்வகீ லீகல ெற்றும் ஒற்றுகெயின் 
ஒருகெப்பாடு அைங்கியுள்ளது. 

 
மெமபல் (அப்வ ாது வயது 41) ஒரு பைன் ஆப் ிரிக்க நடனக் 

கறலஞரும்,  ார்கபரட் க்ராஸ்க்கின்  ாவல  ள்ளியில்  ங்குைாரரும் ஆவார். 
வ ப ல் பெப்டம் ர் 19ஆம் வைைி படவன்ஷியர் வந்ைறடந்ைார்.  

அன்று,  ா ா அறனவருடனும் கடவலாரப்  ாறைகளுக்குச் பென்று, 
 ள்ளத்ைாக்கின் புல்பவளிகள் வழியாக நடந்து பென்ைார்.  ார்கபரட் க்ராஸ்க், 
வ ப ல் இருவரும் ஒரு நடன நிகழ்ச்ெிறய வழங்கினர்,  ிை அன ர்கள் 
 ாடல்கறளப்  ாடினர். இந்ை இறை ிரியா அன் ர்களுக்கு,  ா ா ைனது 
பநருக்க ான ெகவாெத்றை வழங்கி அவர்களுடன் விறளயாடவும் பெய்ைார். 
அன் ின் உறைவிட ான  ா ா அவரது அன் ால் அறனவரின் இையங்களில் 
முத்ை ிட்டார், அந்ை முத்ைம் அவர்களின் இக்கால வாழ்க்றகக் கறைகளின் 
 க்கங்கறளக் கிழித்பைைியும் ஊடக ாக அற ந்ைது.  

 "ப ஹர்  ா ாவின் அந்ை அன்பு முத்ைத்ைின் ைாக்கம் என்னவாக 
இருந்ைிருக்கும்!" காலத்ைின் உத்வவகம் இறை இப் டிப்  ார்த்ைது, ‘அைன் ெக்ைிறய 
ஒருவ ாதும் கற் றன பெய்து  ார்க்க முடியாது, ஏபனன்ைால் ஒருவரின் 
 னப் டிவங்கறளத் துறடக்க, பூ ியில் வவறு எந்ை ெக்ைியாலும் முடியாது.’ 
 ா ாவின் இறை முத்ைம் வ ற்கத்ைிய உலகின்  ண்றை, கண்ைரீால் 
நறனத்ைது.  ா ாறவ அணுகும் ஒவ்பவாருவரும் கண்ைரீ் ெிந்துவது 
வழக்க ாகிவிட்டது. இையத்ைின் ப ாழி முற்ைிலும்  ாறு ட்ட ப ாழி; அறை, 
கண்ைரீால்ைான் இறைக்கவும், இைங்க றவக்கவும் முடியும். 

இையம் பகாழுந்துவிட்டு எரிந்ை  ின்பு, கண்ைவீர இையத்ைின் 
அவலத்றைத் ைாங்க முடியா ல் பநருப் ில் கறரந்துவிடும். உைடுகறள மூடிய 
 ின்பு, பநருப்பு, ைன்னுள்வள  ாடும்  ாடறல அன்புக்குரியவர்  ட்டுவ  வகட்க 
முடியும்.  ா ாவின் வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள் இந்ைப்  ாடறலப்  ாடக் 
கற்றுக்பகாண்டிருந்ைனர். 

அன்று  ைிய வவறளயில்  ா ா, கிம்,  ார்கபரட் க்ராஸ்க்,  ார்கபரட் 
ஸ்டார் மூவறரயும் ைனியாக அறழத்து, ெித்ைிரம் வறரந்து உலகின்  றடப்ற ப் 
 ற்ைி விளக்கினார். இறுைியில்  ா ா இறைப்  ற்ைி அைிகம் ெிந்ைிக்க வவண்டாம் 
என்று கூைி, "அன்பு எந்த அளவிலான அைிவுத்திைன் அல்லது விளக்கங்ககள 
விைவும் மென்கெயானது" என்று குைிப் ிட்டார். 

1931, பெப்டம் ர் 21ஆம் நாள் ஹஸ்ரத்  ா ாஜான் அவரது உடறல 
பூனாவில் துைந்ைார் என்ை பெய்ைி விஷ்ணுவிட ிருந்து வந்ைது. 18ஆம் வைைி, 
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அவரது விரல்களில் ஒன்று ‘ஸஸூன்  ருத்துவ றன’யில் ( ா ா  ிைந்ை 
இடத்ைில்) அறுறவ ெிகிச்றெ பெய்யப் ட்டைாகவும் பைரிய வந்ைது.  ா ா இது 
குைித்து கருத்துத் பைரிவிக்றகயில்: 

"பாபாஜான் தனது உைகலத் துைந்ததன் மூலம், பல சிரெங்கள் 
உருவாகும், சூழ்நிகலகள் விகரவில் ொறும். இதற்காகத்தான் மநற்று நான் 
திடீமரனப் மபர்சியாவுக்குச் மசன்று, பின்னர் இந்தியாவுக்குத் திரும்புவது 
பற்ைிய எனது திட்ைங்ககள ொற்ைிமனன்; அதற்கு பதிலாக அமெரிக்கா 
மசல்ல முடிவு மசய்துள்மளன். வட்ைமெகச ொநாடு, இங்கிலாந்தின் 
ஆபத்தான மபாருளாதாரம், ரஷ்யா, ஜப்பான், சனீாவில் ஏற்பட்ை குழப்பம், 
மபார் பற்ைிய வதந்திகள் மெலும் அகனத்து சூழ்நிகலகளும் இப்மபாது 
விகரவாக ொறும் என்பகத பாபாஜானின் ெகைவு உணர்த்துகின்ைது." 

  ா ாஜானுக்குப்  ளிங்கு கல்லால் ெ ாைி அற க்க 4000 ரூ ாய் 
வழங்கு ாறு  ா ாஜானின்  ிரிய ான  கன், டாக்டர் கனிக்கு ஒரு 
பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ினார். 

ப ஹர்  ா ா, படவன்ஷியரில் ைனக்கு பநருக்க ான அறனவருடனும் 
ைனித்ைனியாக நாட்கறள கழித்ைார். முைல் இரண்டு நாட்கள் 
பஹர்ப ர்ட்டுடனும், அடுத்ை மூன்று நாட்கள் கிட்டி, ஸில்லாவுடன் கழிந்ைன. 
 ார்கபரட் க்ராஸ்க், கிம் ஆகிவயாரிடம்  ா ா ெிைப்பு கவனம் பெலுத்ைினார். 
 ார்றவயாளர்கள்  லர் வந்து பென்ை வவறளயில், ஆகா அலி பவளியில் 
அ ர்ந்து, கிம் அவருறடய நண் ர்களுடன் வந்ைறை 'கிம் அண்ட் கம்ப னி' என்று 
குைிப் ிட்டறை  ா ா சுருக்க ாக 'கிம்மகா' என்று ப யரிட்டு அறழத்ைார். 

ஏைக்குறைய ஒவ்பவாரு நாளும்,  ா ா, ொஞ்ெி, ருஸ்ைம் இருவறரயும் 
ைனது அறைக்கு அறழத்து அப ரிக்காவிற்கான  யைத்றைப்  ற்ைி 
விவாைித்ைார் - ப ரடித் இறை விரும் ா ல், அவர்  ா ாவுக்கு  ிகவும் 
பநருக்க ானவர் என்று கற் றன பெய்து ொஞ்ெி, ருஸ்ைம் இருவறரயும் 
புைக்கைிக்க முயற்ெித்ைார். 

அறனவரும்  டுக்றகக்குச் பென்ை  ின்னர் இரவில், ொஞ்ெி ைனது 
கட்டிலில் அ ர்ந்து நாட்குைிப் ில் அன்றைய நடவடிக்றககறள எழுதுவறை 
வழக்க ாகக் பகாண்டார். இைனால்  ல நுணுக்க ான  ைிவுகள் இன்று நம் 
றககளுக்கு வந்துள்ளன. 

 த்து நாட்களுக்குப்  ிைகு, பெப்டம் ர் 24ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா 
படவன்ஷியரிலிருந்து லண்டன் வந்து  ீண்டும் கிட்டி வடவி வடீ்டில் ைங்கி 
இருந்ைார்; ருஸ்ைம், ொஞ்ெி இருவரும் அருகிலற ந்ை இன்பனாரு வடீ்டில் 
ைங்கினர். 

பஹர்ப ர்ட், கிட்டி இவர்களின் ைந்றை ஜான் மைவி, குடும் த் 
பைாழிலாக ஓர் அச்ெகத்றை நடத்ைி வந்ைனர்; அவரும்,  றனவி மஹலினாவும் 
 ா ாவின் பநருங்கிய பைாடர்ற ப் ப ற்ை அைிர்ஷ்டொலிகள். 
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பஹலினா ஒரு நாள்  ா ாறவ அணுகி, "நான் உங்கறள எப் டிப் 
புரிந்துபகாள்வது? உங்கறள எப் டி வநெிப் து?" என்று வகட்டார். 

"பிரார்த்தகன மசய்யும் மவகளயில், என்னுகைய புககப்பைத்கத 
உங்கள் முன் கவத்துக் மகாள்ளுங்கள்,"  ா ா அைிவுறுத்ைினார். 

"நான்  ிரார்த்ைறன பெய்யும்வ ாது கிைிஸ்துவின் ெித்ைிரத்றை 
எப்வ ாதும் என் முன் றவத்ைிருக்கிவைன்," என்று பஹலினா  ைிலளித்ைார். 

"மதாைர்ந்து அப்படிமய மசய்யுங்கள்; அவருகைய சித்திரத்கதப் 
பார்த்துக் மகாண்மை இருங்கள்; இரண்டும் ஒன்றுதான். கிைிஸ்துவின் அன்பு, 
ெிக உயர்ந்த இலட்சியொகும். நான் உங்களுக்கு உள்ளளவில் உதவுமவன்" 
என்று  ா ா உறுைியளித்ைார். 

அடுத்ை நாள், கிட்டி லண்டறனச் சுற்ைியுள்ள விக்வடாரியா, ஆல் ர்ட் 
அருங்காட்ெியகம், ரீஜண்ட்ஸ் பூங்காவில் உள்ள  ிருகக்காட்ெிொறல, 
பவஸ்ட் ின்ஸ்டர் வ ான்ை இடங்களுக்கு,  ா ாறவ அறழத்துச் பென்ைார். 
பவஸ்ட் ின்ஸ்டரில்,  ா ா இவ்வாறு குைிப் ிட்டார்: "நான் இங்கு 
வந்திருப்பதால் இங்மக புகதக்கப்பட்ைவர்கள் ெிகவும் அதிர்ஷ்ைம் 
ெிக்கவர்கள்." உடறல துைந்ை ஆவிகள் வவைிடத்ைில் இருந்ைாலும்,  ா ாவால் 
அவர்கறளப்  ார்க்க முடிந்ைது. 

 ா ா சுரங்கப் ாறையில்  யைிக்கும் புதுற றய அனு வித்ைைாகத் 
வைான்ைியது, வ லும் அவர் லண்டறனச் சுற்ைி நிலத்ைடி ‘குழாய்’ - லிவர்பூல் 
பைரு, ஆக்ஸ்வ ார்டு ெர்க்கஸ், பஷப்ஃ ர்டின் புஷ்,  ிக்காடில்லி ஆகிய 
இடங்களுக்குச் பென்ைார். 

லண்டனில் இருந்ை வவறளயில்,  ா ா அைிகாறலயில் ஆறு  ைிக்கு 
எழுந்து, காறல உைறவ 7:30  ைிக்கு முடித்து, பெய்ைித்ைாள்கறளப் புரட்டிய 
 ின்னர், ஒன் து  ைிக்குள்  ார்றவயாளர்கறள ெந்ைிக்கத் ையாராக இருந்ைார். 

கிம் ைனது கைவர் மைஸ்ெண்ட் மைால்ஹர்ஸ்ட், அவரது  கள்கள் 
ஃமபாப் ஆன், ஸூஸன் மஜன் ஆகிவயாறர பெப்டம் ர் 25ஆம் நாள்  ா ாறவ 
ெந்ைிக்க அறழத்து வந்ைார். படஸ் ாண்ட்  ா ாவிடம், "நான் ஒரு ைீவிர வரா ன் 
கத்வைாலிக்கன், வநர்ற யான வாழ்க்றகறய வாழ விரும்புகிவைன். ெில 
ெ யங்களில் நான் ைவறு பெய்கிவைன்;  ீண்டும் அறைச் பெய்யத் 
தூண்டப் டுகிவைன்; இப் டி  ீண்டும்  ீண்டும் ைவறு பெய்கிவைன். நான்  ிகுந்ை 
 ை  ற்று உள்ளவன், எப்வ ாதும் கடவுள்  ற்றும் ைிருச்ெற றயச் ொர்ந்ைிருக்க 
விரும்புகிவைன்." 

அைற்கு  ா ா, "ெதத்கதச் சார்ந்திருங்கள்; அது நல்லது. ஆனால் 
இறுதியில் நீங்கள் ஷரியத்துக்கு அப்பால் மசல்ல மவண்டும் - அதாவது 
ெதத்தின் பாரம்பரிய சைங்கு சம்பிரதாயங்ககளக் கைந்து மசல்ல மவண்டும்" 
என்று  ைிலளித்ைார். 

அப்வ ாது படஸ் ண்ட்  ா ாவிடம், "கிைிஸ்ைவ  ைத்ைில் உண்ற யான 
புனிைர்களும் புனிை  ாைிரி ார்களும் இருக்கிைார்களா?" என்று வகட்டார். 
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"புனிதொனவர்கள் இருந்தனர், ஆனால் கிைிஸ்தவ பாதிரியார்கள் 
உலமகங்கிலும் இருக்கும் பிை ெதங்களில் உள்ள பூசாரி வர்க்கங்ககளப் 
மபாலமவ இருக்கிைார்கள். சுயநல பாதிரியார்கள் தங்கள் மசாந்த 
பழக்கவழக்கங்கள், மகாள்கககள், நகைமுகைககள உருவாக்கி பிரச்சாரம் 
மசய்கிைார்கள், இதன் மூலம் ெதத்திற்குத் தகையாக இருக்கிைார்கள். இந்தச் 
சைங்கு சம்பிரதாயங்கள் அகனத்தும் உலர்ந்துமபான தானியத்தின் 
மவளித்மதால் மபால! 

அன்று  ைிய வவறளயில், வவபைாரு புைிய ந ர்  ா ாறவ ெந்ைிக்க 
வந்ைார். 46 வயைான குயன்டின் ைாட் ஒரு  ிரிட்டிஷ் நடிகர், நடனக் கறலஞர், 
நடன இயக்குனர், லண்டன்  ற்றும் நியூயார்க்கில்  ைிபுரிந்ைார், ஆன் ீகத்ைில் 
அைீை ஆர்வம் பகாண்டிருந்ைார். கடந்ை வருடம்  ார்கபரட் க்ராஸ்க், வ ப ல் 
ஆகிவயாறர ெந்ைித்து நண் ர்களாயினர். 1931 பெப்டம் ர்  ாைத்ைில்  ார்கபரட் 
படவன்ஷியர் பென்று ைிரும் ி வந்ைவ ாது, அவர் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி 
குயன்டினிடம் கூைினார். அந்வநரத்ைிலிருந்து குயன்டின் ப ஹர்  ா ாறவ 
ெந்ைிக்க ஆர்வ ாக இருந்ைார்.  

ொர்கமரட், மெமபல், குயன்டின் மூவருடன்  ைிய உைறவ முடித்ை 
 ின்பு ெிமலா மஷட்ைக், குயன்டிறன வடவியின் வடீ்டிற்கு அறழத்து வந்ைார். 
 ா ாவின் அறை  டிக்கட்டுகளில் ஏறும்வ ாது குயன்டின்  ைற்ை றடந்ைார். அவர் 
அறைக்குள் நுறழந்ைதும்,  ா ா ஜன்னல் அருகிலிருந்ை  டுக்றகயில் குறுக்காகக் 
கால் றவத்து அ ர்ந்ைிருந்ைறைக் கண்டார். ஆகா அலி, ொஞ்ெி இருவரும்  ா ா 
அருகில் இருந்ைனர். இருப் ினும், குயன்டின்,  ா ாறவ றவத்ை கண் வாங்கா ல், 
 க்கத்ைில் இருந்ைவர்கறளயும் கண்டுபகாள்ளா ல் அருகில் பென்ைார்.  ா ா 
புன்முறுவல் பெய்து பகாண்வட அருகில் அ ரும் டி றெறகயால் பைரிவித்து, 
அவரது றகயால் குயன்டினின் வைாளில் ைட்டினார். குயன்டின்  ா ாவிட ிருந்து 
பவளிப் டும் ஆழ ான அன்ற யும் அற ைிறயயும் உைர்ந்ைார்; வ லும் 
நீண்டகால ாக இழந்ை ஒரு நண் றரத் ைிரும் ப் ப றுவது வ ான்ை உைர்றவ 
அனு வித்ைார். 

ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா குயன்டினின் இடது றகறய அவரது 
றகயில் எடுத்துக் பகாண்டார்; ெில கைங்களில் குயன்டின் தூய்ற யான 
அன் ின்  ின்ொரம்  ாய்வது வ ால் உைர்ந்ைார். உடனடியாக குயன்டின் 
 ா ாவுக்கு ஏைாவது ஒரு வழியில் வெறவ பெய்ய வவண்டும் என்ை 
அைிர்வறலகள் இையத்ைில்  ாய்ந்ைறையும் உைர்ந்ைார்.  ா ாவின் 
ப ௌனத்ைிற்கு முன்னால் அவரது  னம் அற ைியாகி, அைிலிருந்ை வகள்விகள் 
அறனத்தும் அவற்ைின் முக்கியத்துவத்றை இழந்து  றைந்துவிட்டன. 

இந்ை முைல் ெந்ைிப் ிற்குப்  ிைகு, குயன்டின்  ா ாறவ இவ்வாறு 
நிறனவு கூர்ந்ைார்: "என்றன  ிகவும் கவர்ந்ைது அவறர சூழ்ந்துள்ள விளக்க 
முடியாை ைீவிர ான சுழல் காற்ைின் உயிவராட்டம் இருப் து வ ாலத் 
வைான்ைியது; வ லும் அவருறடய குைிப் ிடத்ைக்க கண்கள்." அப்வ ாைிலிருந்து, 
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குயன்டின் ஒவ்பவாரு நாளும் வடவிஸ் வடீ்டிற்கு விஜயம் பெய்ைார். ஒரு 
ெந்ைிப் ில், குயன்டின், எதிர்காலத்தில் அவருக்காக ெிகப்மபரிய பணிபுரிவார் 
என்று பாபா அவருக்கு உறுதியளித்தார். 

கிட்டி ைனது  ியாவனா வகுப்பு  ாைவர்களில் ஒருவறர  ா ாவிடம் 
அறழத்து வந்ைார்.  அந்ைப் ப ண்  ிகவும்  ைட்ட ாக இருந்ைாள், ஆனால்  ா ா 
அவளிடம்  னம் ைிைந்து கூறு ாறு வகட்டுக்பகாண்ட  ின்னர், அழுது, நடுங்கி, 
 ா ாவின் காைில் ஏவைா கிசுகிசுத்ைாள்.  ா ா அவறள ஆறுைல் டுத்ைி 
ைனைருகில் அ ர றவத்ைார்; சு ார் ஒரு  ைி வநரம் அ ர்ந்ைிருந்ைாள். 

இன்னுப ாருவர் அவறர கிைிஸ்ைவர் என்று அைிமுகப்  டுத்ைியதும் 
 ா ா, "நீங்கள் ஜஸீஸின் மபயகர ெட்டும் மசால்கிைரீ்கள்; ஆனால் அவகர 
மநசிப்பதில்கல. அவகர மநசிக்கவும் மவண்டும்" என்ைார். 

ைா ஸ் வாட்ஸன்,  றனவியுடன் லண்டனில், வஹாட்டலில் ைங்கி 
இருந்ைவ ாதும், ப ஹர்  ா ாறவப்  ார்க்க வரவில்றல. படவன்ஷியரிலிருந்து 
பென்ை  ின்பு, ைா ஸ் வாட்ஸன்  ா ாறவப்  ற்ைிய வவறுவிை ான, ைவைான 
எண்ைங்கறளக் பகாண்டிருந்ைார் என் து பைளிவாகத் பைரிந்ைது. ொர்லஸ் 
 ர்டம் அவருடன் பைாறலவ ெியில் பைாடர்பு பகாண்டு,  ா ாவும் அவரது 
துறைவர்களும் ( ண்டலி), வாட்ஸன்  ற்றும்  ிை நண் ர்கறள ெந்ைிக்க 
அப ரிக்கா வருகிைார்கள் என்று அப ரிக்க தூைரகத்ைிற்கு ஒரு கடிைம் 
எழுது ாறு வகட்டுக்பகாண்டார். அவரும்,  ா ாவும் வாட்ஸனின் வடீ்டில் ைங்க 
முடியு ா என்று ப ரடித் விொரித்ை வ ாது வாட்ஸன் அைற்குத் வைறவயான 
அறைகள் இல்றல என்று  ைிலளித்ைார். 

வாட்ஸனின் ஆரம்  கால ஆர்வம், உற்ொகம்,  க்ைி அறனத்தும் குறுகிய 
காலத்ைிற்வக என் து நிரூ ை ாகிவிட்டது. முைலில்  ா ாறவ ெந்ைித்ை வ ாது, 
ொைக ான  னப்வ ாக்றகக் பகாண்டிருந்ை வாட்ஸன்  ின்னர் அலட்ெிய 
வ ாக்றகக் கறடப் ிடித்ைார். வாட்ஸன் ைனது நாட்குைிப் ில் இவ்வாறு  ைிவு 
பெய்ைிருந்ைார்: 

ஒரு  னிைறன இப் டி வழி டுவது முறையாகு ா? கடவுறள உைர்ந்து 
அைிந்து பகாள்வைற்கான ைனிப் ட்ட ஒருவரின்  ாறைறய  ா ா, கிைிஸ்ைவ 
வைவாலயக் வகாட் ாட்றடப் வ ாலவவ ைடுக்கவில்றலயா? படவன்ஷியர் ைியான 
ற யத்ைிலிருந்ை  க்கள்,  ா ாவுக்கு அளித்ை வழி ாட்டு முறை, என்  னைில் 
குழப் த்றை ஏற் டுத்துகிைது. என்றனப் ப ாறுத்ைவறர நிச்ெய ாக நான் அவறர 

வழி டவில்றல, அவரிட ிருந்து எந்ைவிை ான நல்ல  லறனயும் நான் 
உைரவில்றல. 

ப ரடித், ப ஹர்  ா ா பென்ை வாரம் லண்டனில் இருந்ை வ ாைிலும், 
அவர்கறளப்  ார்க்க எனக்கு ெிைிைளவும் ஆர்வம் வரவில்றல. அவர்கள் எனக்குக் 
பகாடுக்க முடிகிை அறனத்றையும் நான் அவர்களிட ிருந்து ப ற்றுவிட்வடன் 
என்று நிறனக்கிவைன். என்னுறடய ஆன் ீக முன்வனற்ைத்ைிற்காக நான் எனது 
பொந்ை வழியில்ைான் பெல்ல வவண்டும். 
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ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா என்றன ஏன் அவரிட ிருந்து விலக்கினார் என் ைன் 
காரைம் இன்றுைான் என் அைிவுக்கு எட்டியது. ஏபனன்ைால், அவர் எனக்குரியவர் 
அல்ல - அவர் பவளிச்ெ ிட்டுக் காட்டும்  ாறையில் பெல்வறை  ா ா 
வலியுறுத்துகிைார் – நான்  ின் ற்றுவைற்கான ெரியான  ாறை அதுவல்ல! நான் 
எனது  ாறையில் பெல்ல விரும்புகிவைன்!   

இைற்கு முன்பு குைிப் ிட்டது வ ால, ொர்லஸ்  ர்டம் 'எவ்ரிமென்' 
 த்ைிரிறகயில் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி "தி மபர்ஃமபக்ட் ொஸ்ைர்", "ஒரு 
குருநாதரின் இன்ைியகெயா மதகவ" வ ான்ை கட்டுறரகறள 
பவளியிட்டிருந்ைார்; இறைப்  டித்ை  ல ஆங்கில  க்கள்,  ா ாறவப்  ற்ைித் 
பைரிந்து பகாண்டனர். 

ொர்லஸ்  ர்ட ின் நண் ர் ஒருவர் 1931 பெப்டம் ர் 26 அன்று  ா ாறவ 
ெந்ைிக்க வந்ைவர், "எவ்ரிவ ன் நாளிைழில் பவளிவந்ை கட்டுறரகறளப்  டித்ை 
 ின்பு, நான் உங்கறளப்  ார்க்க வவண்டும் என உைர்ந்வைன். இது ஒரு 
வ வலாட்ட ான ெிந்ைறன அல்ல; உங்கறளப்  ார்க்க வவண்டும் என்று 
உள்ளளவில் உத்வவகம் ஏற் ட்டது" என்று கூைினார். வந்ைவறர ெந்ைித்ைைில் 
 ா ா ைனது  கிழ்ச்ெிறய பவளிப் டுத்ைி இவ்வாறு கூைினார். 

ஆன்ெீக பரிபூரண நிகலகய எகைமபாடுவது அல்லது அந்நிகலகய 
அகைந்த குருநாதரின் வரம்பில் நுகழவது என்பது ஒருவரின் அைிவின் 
எல்கலக்குள் உட்பட்ைது அல்ல. அைிகவயும் கைந்த அன்பால் ெட்டுமெ 
அகத அகைய முடியும். இந்த அன்பு கைவுளின் உண்கெயான அன்பனின் 
தூய இதயத்தில் உதயொகிைது. புத்தியின் சாதகனகளால் திகச 
திருப்பப்பட்ைவர்களின் இதயங்களில் அது ஒருமபாதும் ெலர முடியாது. 

இக்காரணத்திற்காகத்தான், மதய்வகீ ஞானிகள் தங்ககளப் பற்ைி 
விளக்கும்மபாது, புத்திகய விை உள்ளுணர்வு ெற்றும் உத்மவகத்கத அதிகம் 
நம்பியிருக்கிைார்கள். தகுதி வாய்ந்த ஆத்ொக்களுக்கு, அவரது சகவாசத்கத 
அளிக்கும் மவகளயில், குருநாதர் அவர்களுக்குள் உணர்ச்சி மவகத்கதத் 
தூண்டுகிைார். ெனிதனின் ஆழ் இதயம் இகைவனின் உகைவிைம்; மெலும், 
குருநாதருைனான மநரடி மதாைர்பு, இனிகெயான இதய கீதத்கத 
எதிமராலிக்கிைது. இந்த எதிமராலி குருநாதரின் அன்பளிப்பு. அகெதியான 
உள்ளுணர்கவத் தூண்டுவதன் மூலம், அவர் இகை கீதத்கத 
எதிமராலிக்கிைார். 

"நான் என்ன பெய்ய வவண்டும்?" வந்ைவர் வகட்டார். 
"ெிக உயர்ந்த இலட்சியத்கத நிகனவில் மகாண்டு தியானம் 

மசய்யுங்கள். அதுதான் அன்பு. நான் உங்களுக்கு உதவுகிமைன்" என்று  ா ா 
அவருக்கு வலியுறுத்ைினார்.  

கிைிஸ்ெஸ் ஹம்ஃபிரிஸ் என் வர் லண்ைன் மபௌத்த சமூகத்தின் 
தகலவராக இருந்தார். கிம் வழியாக,  ா ாறவப்  ற்ைி பைரியவந்ை அவர் ைனது 
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அற ப்ற ச் ொர்ந்ை ெிலருடன்  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ைார். அவர்களின் 
ெந்ைிப் ின் வ ாது,  ா ா விளக்கினார்: 

ஸூஃபி பாரம்பரியத்தில் ஷரியத் என்பது ெதத்தின் அடிப்பகை 
சட்ைத்கதக் குைிக்கும், அதாவது மவளியளவில் ககைப்பிடிக்கும் சைங்கு 
சம்பிரதாய நகைமுகைகள். ஷரியத்துக்கு அப்பால் மசல்வது 
சட்ைவிமராதொனது என்று முஸ்லிம்கள் கருதுகின்ைனர். ஆயினும் ஒரு 
சத்குரு (உண்ற யான குருநாைர்), அவர் விரும்பினால், ஒருவருக்கு ஒமர 
நிெிைத்தில் இகை உணர்கவ வழங்க முடியும்! 

ப ஹர்  ா ா கூைியறைக் வகட்டு ைீவிர ெிந்ைறனயில் ஆழ்ந்ை 
ஒருவறரப்  ார்த்து  ா ா, அவர் என்ன நிறனக்கிைார் என்று வகட்டார். அவர் 
உடவன, "ஒரு ந ர் ஒவர நி ிடத்ைில் எவ்வாறு இறை உைர்றவப் ப ைமுடியும்?" 
என்ை வகள்விறய எழுப் ினார். 

 ா ா விளக்க ளித்ைார், "ஒமர நிெிைத்திற்குள் அகனத்து 
மசயல்ககளயும் அழித்து, கைவுளின் அனுபவத்கத உைனடியாக வழங்க 
முடியும். ஒன்றுெில்லாத ொகயயுைனான பிகணப்பு எப்மபாதும் இருக்கும், 
ெற்றும் கர்ெ விகன ( ிறைப்பு) மசயல்களால் ஏற்படுகிைது. மசயல்கள் 
அழிக்கப்பட்ைதும், பிகணப்பு இல்லாெலாகிவிடும். இந்தப் பிைவியில் நீங்கள் 
கைவுள் நிகலகய அகைய முடியும் என்று நிகனக்கிைரீ்களா?" 

"கர்  விறன  ற்ைிய உங்கள் கருத்துக்களுடன் எனக்கு உடன் ாடு 
இல்றல. ஒருவரின் பெயல்களின் விறளவுகறள ஒவர வாழ்வில் எவ்வாறு 
அகற்ை முடியும்?" என்று அந்ை ந ர் வினவினார். 

"ஏன் இல்கல?"  ா ா புன்முறுவல் பெய்ை டிவய  ைிலளித்ைார். 
"குருநாதரின் அருளால் அகவ அழிக்கப்பைலாம்; அவ்வாறு 
இல்கலமயன்ைால், குருநாதரால் என்ன பயன்? ஒவ்மவாருவரும் 
அவருகைய மநரம் வரும் வகரக் காத்திருக்க மவண்டுொயின் இகை அருள் 
அர்த்தெற்ைதாகிவிைாதா?" 

ப ஹர்  ா ா, அப்வ ாது, அவர் இளம் வயைில் இறை நிறலறய 
அறடந்ைது குைித்து எழுத்துப் லறக வழியாக எடுத்துறரத்ைார்: "நான் 
கல்லூரியில் படித்துக் மகாண்டிருந்மதன், ஆன்ெீக உண்கெ அல்லது 
எல்கலயில்லா உணர்வு பற்ைி எதுவும் மதரியாது. ஆனால் (அந்த ஆதிகால 
மபண்ெணி) பாபாஜான் அகத அவருகைய ஒமர அரவகணப்பில் எனக்குப் 
பரிசாக அளித்தார்! அதற்கு முன்னர், என்னால் ஒரு நாள் கூை உணவு 
உண்ணாெல் உபவாசம் இருக்க முடிந்ததில்கல. 

"பாபாஜானின் அரவகணப்புக்குப் பிைகு, பதிமனாரு ொதங்கள், நான் 
நீர் ெட்டுமெ அருந்தி, சிைிதளவும் தூக்கெில்லாெல் இருந்மதன். ஆனால் நான் 
உணவு உண்ணாெல், தூங்காெல் இருந்மதன் என்ை நிகனப்பு அைமவ 
இல்கல. இகவ அகனத்தும் தன்னிச்கசயாக நிகழ்ந்தகவ, அகதப் பற்ைி 
எனக்கு எதுவும் மதரியாது." 

ப ஹர்  ா ா பைாடர்ந்து வலியுறுத்ைிக் கூைினார், "நான் மபற்ை அந்த 

அனுபவத்திலிருந்து, கைந்த கால மசயல்களின் விகளவுககள மவமராடு 
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அழிப்பது சத்குருகளின் ஒமர நிெிை மவகல என்பகத நான் 
உறுதிப்படுத்துகிமைன். இக்காலத்தின் புத்தர், குருநாதர், ஒரு கண்ணிகெப் 
மபாழுதில் அகதச் மசய்ய முடியும்! 

"ஆனால் இகதப் பற்ைி சிந்திக்காதீர்கள். இவற்கை நீங்கள் 
படிப்படியாகப் புரிந்துமகாள்வரீ்கள், அகனத்தும் உண்கெ என்று 
உங்களுக்குத் மதரியும். நவம்பர் ொதத்தில் ெறுபடியும் வந்து ஆறு ெணி 
மநரம் என்னுைன் இருங்கள்." 

பைாடர்ந்து  ா ா, மயாக-சொதி நிறலறயக் குைித்து இவ்வாறு கூைினார்: 
"உண்கெயான இகை உணர்கவ ஒரு குருநாதரின் அருளால் ெட்டுமெ 
அகைய முடியும். மயாகா பயிற்சி மசய்வதன் மூலம் சொதிகய 
அகைந்தவர்கள் பலர் உள்ளனர். ஆனால் இந்த நிகல தற்காலிகொனது. எந்த 
ஒரு மயாகியும், சொதியிலிருந்து மவளிமய வந்ததும், சாதாரண ெனிதகனப் 
மபால், உலக உணர்கவ அகைகிைார். இதன் அர்த்தம் என்னமவனில் இகை 
உணர்வு நிகலயானது ெற்றும் உண்கெயான அைிவு அதிலிருந்து 
மபைப்படுகிைது. ெிக சிலமர கைவுகளக் கண்கூைாகக் காணும் 
அைிமவாளிகயப் மபை முடியும். அப்படியானால், கைவுளுைனான இறுதி 
ஐக்கியம் - இகை உணர்கவப் பற்ைி என்ன மசால்வது?" 

கிைிஸ் ஸ் ஹம்ஃப்ரிஸ்,  ா ாவால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டார்,  ின்னர் 
அவரது ெந்ைிப்ற ப்  ற்ைி 'அன்பின் அவதாரம்' என்ை ைறலப் ில் எழுைிய 
கட்டுறரயின் ொராம்ெம்  ின்வரு ாறு: 

எனது வாழ்க்றகயில் முைல்முறையாக, அவறரப் வ ான்ை 
இன்பனாருவறர நான் ெந்ைிக்கவில்றல; அவறர சூழ்ந்ை ஒளி  ண்டலத்ைில் 
நான் இருப் றைக் கண்வடன்… அவருறடய ஆழ ான பைய்வகீ அனு வம் ஒரு 
குழந்றையின் க ட ற்ை  ழறலவயாடு  ின்னிப்  ிறைந்ைது வ ால் 
உைர்ந்வைன்... அவருறடய புன்னறக அவர் ப ாழிந்ை பொற்கறளப் வ ாலவவ 
எங்கும் பைாற்ைிப்  ரவியது... வ லும் அவர்  ாெற்ை  ாெத்றை பவளிப் டுத்ைிய 
வ ாது, அைன் ப ருற றய  ட்டும் புகழ்ந்து வ சும்  ைங்கறளக் காட்டிலும், 
இப் டிச் பெயலளவில் ைன்றன அற் ைிக்கும் ஒருவறர ெந்ைிப் து 
 ைக்கமுடியாை அனு வ ாக இருந்ைறை எண்ைி  லரும் ஆச்ெரியப் ட்டனர். 

இன்று உலகில் இன்னும்  ல ப ஹர்  ா ாக்கள் இருந்ைிருந்ைால், 
காரைங்கள் எதுவுவ  இல்லாை நிறலயில் வ ார், வ ாராட்டங்கள் அறனத்தும் 
ஒரு முடிவுக்கு வந்ைிருக்கும். இந்ை அன் ான  னிைர் எல்லா  க்களுக்கும் ஒரு 
முன் உைாரை ாக இருக்கிைார்! 

ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைித்ைைில் ஹம்ஃப்ரிஸின் இையம்  ிகவும் 
பநகிழ்ந்து வ ானாலும், புத்ை  ைத்ைில் அைீை ஈடு ாடு உள்ளவராறகயால் 
 ா ாவின் வநரடி வழிகாட்டுைறலக் கறடப் ிடிக்க முடியாை நிறலயில் 
இருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைித்ை இன்னும்  லர் இதுவ ான்ை உண்ற  
நிறலறய உைர்ந்ைனர். ொட் ெக்கார்த்தி ஃமபால்ட்ஸ் என் வர் ஆஸ்து ா 
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வநாயால் ப ரிதும் அவைிப் ட்டார்.  ா ாவுடனான முைல் ெந்ைிப்புக்குப்  ின்னர், 
என்ன நடந்ைது என் றை அவர் ஒரு முறை விவரித்ைார்: 

உள் இைய ஒளியின் உறுைிப் ாட்றட இத்ைறன சுல  ாகவும், 
சுத்ை ாகவும், இயற்றகயாகவும் உைர றவக்கும்  ா ாறவப் வ ான்ை ஒருவறர 
நான் இதுவறர ெந்ைித்ைைில்றல. 

நான் முற்ைிலும் ஓர் அந்நியனாக இருந்ைாலும், அவர் கூைிய முைல் 
இரண்டு வார்த்றைகள், வாழ்நாள் முழுவதும் என்னுடன் இருக்கும் 
 லவனீத்றைக் குைித்ைன. அவருடன் 35 நி ிடங்கள்  ட்டுவ  இருந்வைன், 
என்றன குைப் டுத்ை நான் அவரிடம் வகட்கவில்றல. ஆயினும்கூட, ெில 
வாரங்களுக்கு முன்பு எைிர் ாராை விை ாக என்றனத் ைாக்கி, அச்சுறுத்ைிய 
ஆஸ்து ாவால் நான் அவைிப் ட்டு வந்ைைால், அன்று  ாறல நான் அவரிடம் 
பெல்ல  ிகவும் ெிர ப் ட்வடன். 

அன்ைிரவு நான் வடீ்டிற்கு வந்து  டுக்றகக்குச் பென்ைவ ாது, என் 
அறையில் ஒரு வலுவான, விவரிக்க முடியாை, அருற யான கிழக்கத்ைிய 
வாெறன, என்றன ஆழ்ந்ை தூக்கத்ைிலிருந்து விழிக்கச் பெய்ைது. நான் ைறரயில் 
அ ர்ந்ைதும், ப ஹர்  ா ா என்னுடன் இருப் றை உைர்ந்வைன். இறை, 
கிட்டத்ைட்ட ஓர் அச்சுறுத்தும் ெக்ைியாக  ட்டுவ  நான் விவரிக்க முடியும். ஓர் 
அறுறவ ெிகிச்றெ நிபுைரின் றககள் என் நுறரயரீல், முதுபகலும்பு  ற்றும் என் 
உடலின்  ிை  ாகங்களில் இயங்குவைாகத் வைான்ைியது. என் எலும்பு  ற்றும் 
ைிசுக்களுக்குள் நுறழந்ை அந்ை அ ார ெக்ைி என் உடறலவய  ாற்றுவது வ ால் 
உைர்ந்வைன். 

 ாட், வவறு ெில விெித்ைிர ான உைர்வுகறளயும் பகாண்டிருந்ைார். 
அடுத்ை நாள்  ா ாறவ ெந்ைித்து, ைனது அனு வங்கறள விவரிக்கத் 
பைாடங்கியதும்,  ா ா அவறரத் ைடுத்து நிறுத்ைி, "எனக்குத் மதரியும், நான் 
உங்களுக்கு உதவிமனன் என்று எனக்குத் மதரியும்" என்று குைிப் ிட்டார். இந்ை 
அனு வத்ைிற்குப்  ின்னர் அந்ை ப ண் ைியின் உடல்நிறல  ிகவும் 
வ ம் ட்டது. 

ஒரு ந ர் ொஞ்ெிக்கு எழுைிய கடிைத்ைில்: "ஆ ாம், ஒரு முறை  ா ாறவ 
ெந்ைித்ைவ ாது, ஒருவரின் வாழ்நாள் முழுவதும் அந்ை நி ிடத்ைிற்காகக் 
காத்ைிருந்ைது வ ாலத் பைரிகிைது; அைற்காக அவர் வ கங்கள்  ற்றும் சூைாவளி 
வழியாக நம்ற ப்  ாதுகாப் ாக வழிநடத்ைி வந்ைது வ ாலவும் வைான்றுகிைது" 
என எழுைியிருந்ைார். 

 ற்றுப ாரு ெந்ைர்ப் த்ைில், வயைானவர் ஒருவர், திரு. ஆட்மர, ைனது 
 றனவி, குழந்றையுடன் ரஸ்ஸல் ொறலயில்  ா ாவின் ஆெீர்வாைத்றை நாடி 
வந்ைார். அவர் ைத்துவத்ைில் ஆர்வம் உள்ளவர்; வ லும்  ா ா விரும் ிய ஒரு 
கனிவான ந ர்.  ா ா, ஆட்வரயின்  கறனத் ைனது  டியில் றவத்து 
முத்ை ிட்டறைப்  ார்த்ை அவரது இையம் அன் ால் ப ாங்கி வழிந்ைது. 
உைர்ச்ெிகறளத் ைடுக்க முயன்ைாலும் அவர் கண்களில் கண்ைரீ் ைதும் ியது. 
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அவறர ஆறுைல்  டுத்ைி,  ா ா விளக்கினார், "புத்தக அைிவு, தத்துவ 
ஆய்வு இகவ இரண்டும் அைிவாற்ைகலத் திருப்தி அகையச் மசய்கிைது, 
ஆனால் அதுமவ எல்லாம் என்று மசால்லக் கூைாது. உண்கெயான விஷயம் 
என்னமவன்ைால், கைவுகளப் பற்ைி சிந்தித்து, உணர்ந்து, அவகர 
அனுபவிப்பது ஆகும். யதார்த்தொன உணர்வு, கருத்து ெற்றும் அனுபவம் 
இருக்க மவண்டியது அவசியம் ஏமனன்ைால் இகவ அகனத்தும் 
உண்கெயானகவ. அைிவுபூர்வொன நம்பிக்கக என்பது முதல் படியாகும், 
அதிலிருந்து பிைப்பது திைநம்பிக்கக, ஆனால் இதில் மதாைர்ச்சியான 
முன்மனற்ைம் இருக்க மவண்டும்." 

அவை விஷயத்ைில்,  ா ா ஒரு முறை சுருக்க ாகக் கூைினார்: 
"கைவுளின் உண்கெயான அனுபவம் இல்லாத பட்சத்தில் அகனத்து 
தத்துவங்களும் அர்த்தெற்ைகவ."  

ஹாரி மஜ. ஸ்ைரட்ைன், 'அக்கல்ட் ரிவியூ'  த்ைிரிறகயின் ஆெிரியர் 
ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ைார். ஸ்ட்ரட்டன், ஏற்கனவவ ப ஹர்  ா ாறவப் 
 ற்ைி ப ரடித் ஸ்டார் வழியாகக் வகள்விப் ட்டார்; 1929 ஜூறல  ாைத்ைில் 
 ா ாவுக்குக் கடிைம் எழுைியிருந்ைார்.  ா ா அைிவாற்ைல், இையத்ைின்  ங்கு  ற்ைி 
விளக்கிக் கூைினார்: 

புத்தி, இதயம் இரண்டிற்கும் இகைமய ஒரு மபரிய மவறுபாடு 
உள்ளது. இரண்டும் ெிக உயர்ந்த நன்கெக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ைால் 
சிைப்பாக இருக்கும்; ஆனால் ஈரொன இதயம் இல்லாெல் புத்தி ெட்டுமெ 
இருப்பதால் பயனில்கல. இதயம், புத்தியின் ெீது ஆதிக்கம் மசய்வது ெிகச் 
சிைந்தது. 

கபை நாைகொடும் ெத மவைியர்கமளாடு ஒப்பிடும்மபாது, 
மநர்கெயான நாத்திகர் விரும்பத்தக்கவர். சாஸ்திர நூல்கள் அகனத்தும் 
தானியங்களின் மவளிப்புை மதால்ககள ெட்டுமெ தருகின்ைன; உண்கெயான 
அைிவு இந்த நூல்களிலிருந்து வருவதில்கல. உண்கெயான அைிவு என்பது 
குருநாதரின் அன்பளிப்பு, ஆனால் அன்பு எனும் அதற்குரிய விகலகயச் 
மசலுத்தாெல் அது வழங்கப்படுவதில்கல. அன்புக்கு அளவிலா சக்திகள் 
உள்ளன, மெலும் அன்பு ஒன்றுதான் இகை உணர்வுக்கான குறுகிய ெற்றும் 
எளிதான பாகத. அன்பின் மூலம் ெட்டுமெ இகை உணர்கவ அகைய 
முடியும். 

ப ஹர்  ா ா, படஸ் ாண்ட், கிம்,  ார்கபரட் க்ராஸ்க், ப ரடித், கிட்டி, 
ருஸ்ைம், ொஞ்ெி, ஆகா அலி ஆகிவயாருடன் 1931 பெப்டம் ர் 26ஆம் நாள்  ாறல 
லண்டன் பகாலீஸியத்ைில் நறடப ற்ை 'ஒயிட் ஹார்ஸ் இன்' எனும் 
நறகச்சுறவ இறெ நிகழ்ச்ெிறயக் காைச் பென்ைார். மகார்டிலியா மைலியன் 
(வயது 30) என்ை  ிர ல நடிறக ப ஹர்  ா ாவுக்கு அைிமுக ானார். "இவர் 
இன்கைய கிைிஸ்து" என்று அவரிடம் அைிமுக ானதும், டிலியா, என்று 
அறழக்கப் ட்ட அவர், உடனடியாக  ா ாவால் ஈர்க்கப் ட்டு, அவர் அருகில் வந்து 
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அ ர்ந்ைார். அைற்குப்  ின்னர் ஒவ்பவாரு நாளும் லண்டனில், டிலியா,  ா ாறவ 
ெந்ைித்ைார். 

நாடக ஆெிரியராகப்  ைிபுரிந்ை டிலியாவின் இறளய ெவகாைரன் ஜாக் 
லண்டனில் ெிைிய வொைறன கியூ ைிவயட்டறரத் பைாடங்கினார். 

 னரீைியாகவும், உடல் ரீைியாகவும் வொர்வறடந்து உைர்ச்ெிவெப் ட்ட 
நிறலயில், டிலியா, இைற்கு முன்பு 1931 வகாறடயில் படவன்ஷியர் 
பென்ைிருந்ைார். அங்வக அவர் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிக் வகள்விப் ட்டார். 
"இப் டி ஒரு  னிைறர ஒருவ ாதும் நீங்கள்  ார்த்ைிருக்க  ாட்டீர்கள்!" என்று 
பஹர்ப ர்ட் வடவி, டிலியாவிடம்  கிழ்ச்ெி ப ாங்கக் கூைினார். 

ப ஹர்  ா ாறவ முைன் முைலாக ெந்ைித்ை டிலியாவின் வாழ்க்றக 
முற்ைிலும்  ாற்ைம் கண்டது. அவர்,  ா ாவுடன் ைான் இருந்ை முைல் 
முக்கிய ான வநரத்றை நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

லண்டன் பகாலிஸியத்ைில், நான்  ா ாவின் அருகில் அ ர்ந்வைன், 
ஆனால் அவர் என்றன கவனித்ைாகத் பைரியவில்றல.  ா ா,  ிகவும் 
 ிரகாெ ாக, அழகாகத் வைாற்ை ளித்ைார். நான் முைலில் பவட்கப் ட்டு ெற்று 
 ைட்ட ாக இருந்வைன், என்னுறடய ெரியான நிறல ாட்டில் நான் இருந்ைைாக 
எனக்குத் பைரியவில்றல. யாவரா ஒருவர் சுத்ைியறல எடுத்து என்றனத் 
ைறலக்கு வ ல் அறைந்ைது வ ால் உைர்ந்வைன்.  ா ாறவப்  ார்த்து, 
ஆச்ெரியத்ைில் நான் ைிறகத்துப் வ ாவனன்! 

 ா ாறவப்  ார்த்ை அந்ை வநரத்ைிலிருந்து எனக்கு வவறு எதுவும் ஒரு 
ப ாருட்டாகத் பைன் டவில்றல. முைல்  ார்றவயிலிருந்வை, அவர்  ீது எனக்கு 
அறெக்க முடியாை நம் ிக்றகயும், உறுைிப் ாடும் வந்ைன. என்  னைில் எந்ைக் 
வகள்வியும் எழவில்றல. 

அவரிட ிருந்து எனக்கு எந்ைத் வைறவயும் இருப் ைாக நான் 
உைரவில்றல. இவயசு ப ரு ாறன அவருறடய ெீடர்கள் வநெித்ைது வ ால 
நானும் அவறர வநெித்வைன். எனவவ, என் வாழ்க்றகறய நான் அவருறடய 
 ாைங்களில் அர்ப் ைித்வைன். என்னுறடய வைடல் இறுைியாக ஒரு நிறைவுக்கு 
வந்ைறையும் நான் அைிந்வைன். 

டிலியாவின் இையத்ைில் ஓர் இறை நாடகம் அரங்வகைியது, அவர் 
என்பைன்றும்  ா ாவிடம் ெரைறடந்ைார். அவர் இந்ை நாடகத்றை இப்வ ாது 
கண்டுகளிக்கும் ஆர்வத்ைில் இருந்ைார். எைிர்வரும் எல்லா காலங்களுக்காக அவர் 
 ாைங்களில் ைன்றன, ெ ர்ப் ைம் பெய்ைார். 'ஸ்ைார் ஆஃப் தி யுனிவர்சல் 
மஷா'வுடன் ைிவயட்டரில் நடந்ை முைல் ெந்ைிப்பு எவ்வளவு அருற யாக 
இருந்ைது! 

பைய்வகீ நாடகத்ைில் டிலியா ஒரு முக்கிய  ங்கு வகிக்க வவண்டும் 
என் து விைியால் நிர்ையிக்கப் ட்ட ஒன்று.  ார்கபரட், கிட்டி வ ான்ை அவரது 
வட்ட உறுப் ினர்களில் ஒருவராக ப ஹர்  ா ாவின் உலகளாவிய ைிறரயில் 
அவர் ைனது உண்ற யான  ாத்ைிரத்றை வகிக்கக் காத்ைிருந்ைார்.  
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டிலியா,  ின்னர் அவரது ைங்றக அெின்ைா மைாலிைாமனா (23), 
ெவகாைரர் ஜாக் (28), அவரது ைாய் மூவறரயும்  ா ாறவ ெந்ைிக்க அறழத்து 
வந்ைார். (ைந்றை  ல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கால ானார்.) டிலியாவின் ெவகாைரி, 
ெின்ைா என்று அறழக்கப் ட்ட அவர், ஒரு முறை  ா ாவுடனான ைனது முைல் 
ெந்ைிப்ற  நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

எனது ெவகாைரி டிலியா,  ா ாறவத் ைிவயட்டரில் ெந்ைித்ைவ ாது, 
முற்ைிலும் எைிர் ாராை வ ரைிர்ச்ெிக்கு உள்ளானார். நான் அவறர ெந்ைிக்க 
விரும்புகிவைனா என்று அவள் என்னிடம் வகட்க, நானும் ‘ஆம்’ என்று 
 ைிலளித்வைன். அவறரப் வ ால் ஆன் ீகத்ைில் எனக்கு அவ்வளவு ஈடு ாடு 
இல்றல என்ைாலும், அவறரக் கவர்ந்ை  ா ாவின் அம்ெங்கறள எனக்கு எடுத்துக் 
கூைியதும் நானும்  ா ாறவ ெந்ைிக்க விரும்புவைாகக் கூைிவனன். 

கிட்டியின் வடீ்டில்  ா ாறவ முைன்முைலில்  ார்த்ைவ ாது, நான் 
பவகுவாக அைிர்ந்து வ ாவனன். ஏன் என்று என்னால் பொல்ல முடியாது; 
ைிடீபரன என் கண்கறள  றைத்ை கண்ைறீர என்னால் ைடுக்க முடியவில்றல. 
அப்வ ாது  ா ா, அவரது எழுத்துப் லறகயில், "அவர் ஏன் அழுகிைார், என்ன 
மவண்டும் என்று மகளுங்கள்" என்ைார். 

நான் ைன்னிச்றெயாக, "ஏபனன்ைால் நீங்கள்  ிகவும் அழகாக, 
அற்புை ாக இருக்கிைரீ்கள்" என்று கூைிவனன். அந்வநரத்ைிலிருந்து, நான் 
அவருடன் அ ர்ந்து அவறரவய  ார்த்துக் பகாண்டிருக்க விரும் ிவனன்; நான் 
எதுவும் வகட்க விரும் வில்றல." 

 ா ா நீள ைறலமுடியுடன் ஒரு பவள்றள அங்கி அைிந்ைிருந்ைார்; 
அவரது முகம்  ிகவும் அழகாக இருந்ைது. அவறரச் சுற்ைி, உண்ற யில் 
விவரிக்க முடியாை ஓர் ஒளி நிரம் ி இருந்ைது. அவவராடு இருக்றகயில், 
என்னால் வவறு எவறரயும்  ார்க்க முடியவில்றல; என்னால் எவறரயும் 
அல்லது வவறு எறையும் நிறனக்கவும் முடியவில்றல. 

என்னுறடய ெவகாைரன் ஜாக் அைிவுபூர்வ ாக ெிந்ைிக்க வநர்ந்ைைால் 
 ா ாறவ அணுக முடியவில்றல; ைாயார் ெந்வைக கண்களால்  ார்த்ைைால்  ா ா 
விஷயத்ைில் கலந்து பகாள்ளவில்றல. நான்  ா ாறவ என்னால் முடிந்ை 
ஒவ்பவாரு முறையும் ெந்ைித்வைன். 

டிலியாவின் முைல் ைனிப் ட்ட வநர்காைலில்,  ா ா அவரிடம், 
"உங்ககள இங்கு அகழத்து வந்தது தற்மசயலாக நிகழ்ந்தது அல்ல" என்று 
கூைினார். 

ஸில்லா க்ளூஸின் எட்டு வயது ெவகாைரி விர்ஜனீியா (மஜன்னி) ைனது 
ெித்ைி கிட்டியிடம் குழந்றையின் அப் ாவித்ைனத்துடன் கூைினாள், "நான் 
 ா ாறவக் கட்டி அறைத்து முத்ை ிட்டிருப்வ ன், ஆனால் அவரது  ீறெ 
இறடவய வருகிைது. நான்  ா ாறவ வநெிக்கிவைன், ஆனால் அவரது  ீறெறய 
நான் விரும் வில்றல" 

கிட்டி இது குைித்து  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைதும், அவர் பஜன்னிறயத் 
ைனது அருகில் அ ர றவத்து, அைிக கவனம் பெலுத்ைினார். ஒரு முறை  ா ா 
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ெிறு ியிடம், "நான் என்  ீறெறய ெீர் பெய்து பவட்டி விடட்டு ா?" என்று வகட்டு, 
ெிறு ி ஆம் என்ைதும்,  ா ா அப் டிவய பெய்ைார். 

 ல ஆண்டுகளுக்குப்  ின்னர் 1960-ல், பஜன்னி க்ளூஸ்  ா ாவுடனான 
ைனது முைல் ெந்ைிப்ற  விவரித்ைார்: 

முப் து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்ைறை இன்றும் நான் பைளிவாகப் 
 ார்க்கிவைன்.  ா ா ஒரு நி ிடம் என்றன அவர் அருவக அ ரச் பெய்து, 
கடிகாரத்றை முன்னால் றவத்ைார். நான் வ ெவில்றல,  ா ாறவவய உற்று 
வநாக்கிவனன். வநரம் முடிந்ைதும் அவர் என்றனப் வ ாகச் பொன்னவ ாது, நான் 
பெல்ல விரும் ா ல், அழத் பைாடங்கிவனன்.  ா ாவின் அற்புை ான கண்களும் 
அவற்ைின் பவளிப் ாடும் - நான் ஒருவ ாதும்  ைக்கவில்றல. 

கிட்டியின் ைாயார் மஹலினாவிடம்  ா ா ஒரு முறை 'நீங்கள் 
என்னிைம் ஏமதனும் மகட்க விரும்புகிைரீ்களா' என்று வகட்டார். "நான் உங்கறள 
எவ்வாறு அறழக்க வவண்டும்? ' கவான்  ா ா' (லார்ட்  ா ா) என்ைறழக்கலா ா?" 
என பஹலினா வகட்டதும்,  ா ா புன்முறுவலுடன் ெரி என்று  ைிலளித்ைார். 
பஹலினா அப்வ ாது, "நான் ஏறழ, ஆைரவற்ை  ற்றும் முைியவர்களுக்குத் 
ைங்கு ிடம் வழங்கும் ஒரு பைாண்டு நிறுவனத்ைின் பெயலாளராகப்  ைிபுரிந்து, 
அவர்களுக்கு வெறவ பெய்ய உைவுகிவைன்." என்ைார். 

" ிகவும் நல்லது,"  ா ா றெறகயால் பைரிவித்ைார், "அந்ை வெறவறயத் 
பைாடருங்கள்." 

"அங்கு இருப் வர்கள் உங்கறள ெந்ைித்து உங்கள் ஆெீர்வாைங்கறளப் 
ப ை விரும்புகிவைன்" என்று பஹலினா கூைினார். 

"அவர்கள் என்றனப்  ார்க்க வநர்ந்ைால், அது அவர்களுக்கு  ிகப் ப ரிய 
நன்ற . நான் அவர்களுக்கு அறைப் புரிய றவப்வ ன்." 

"ஆனால் அவர்களால் இங்கு வர முடியாது; அவர்கள்  ிகவும் 
வயைானவர்கள், அவர்களில்  லர்  லவனீ ானவர்கள்" என்ைதும்  ா ா 
அவர்கறளப்  ார்க்க வருவைாக உறுைி அளித்து ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்த்ைினார். 

"உங்கள் அன்புக்கு நான்  ிகவும் நன்ைியுள்ளவளாக இருக்கிவைன்" 
என்ைார் பஹலினா. அறனவரும் ஆச்ெரியப் ட்டனர்; அப்வ ாது  ா ா 
விளக்கினார், "ஏகழகள், நான் முதலில் கருத்தில் மகாள்ளத் 
தகுதியானவர்கள். நான் ெதராஸுக்குச் மசன்ைமபாது, மசல்வாக்கு ெிக்க, 
சிைப்பு வாய்ந்த, பக்தியுள்ள ெக்கள் என் தரிசனத்திற்காக வந்தனர். ஆனால், 
அவர்ககள விட்டுவிட்டு மவளி வட்ைாரத்தில் வாழும் 
தீண்ைத்தகாதவர்ககளப் பார்க்கச் மசன்ைமபாது, தாழ்த்தப்பட்ை ஹரிஜன 
ெக்களிகைமய அகனவரும் என்கன ஆச்சரியத்துைன் பார்த்தனர்."  

 அடுத்ை நாள் காறலயில் ப ஹர்  ா ா, துருக்கி  ற்றும் அப ரிக்கா 
பெல்லும்  யைம் பைாடர் ாக,  ாரெீக தூைரகம் பென்ைவ ாது இரண்டு 
ஆவைங்களும் உடனடியாக வழங்கப் ட்டன. அன்று  ிற் கலில்  ா ா, 
ப ரடித்ைின் ைாயாறர ெந்ைிக்கச் பென்ைார். 
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ைிரும் ி வருறகயில்  ா ா, வகம் ிரிட்ஜ் ஸர்க்கஸுக்கு பவளிவய, 26, 
வ ற்குத் பைருவில் அற ந்ை ொர்கமரட், மெமபல் இருவரும் நடத்தும்  ாவல 
 ள்ளிக்கூட ான 'கிராஸ்க் ஸ்டுடிமயா'வுக்கு விஜயம் பெய்ைார். இளம் 
 ாைவர்கள் ஆர்வத்துடன்  ார்த்து, அவறரப்  ற்ைி விொரித்து,  ா ாவின் 
அற்புை ான முகம்  ற்றும் அம்ெங்கறளப்  ற்ைி வ ெிக் பகாண்டனர். அன்ைிரவு, 
 ா ா ஓர் அனாறை  ற்றும் அவளது  யனாளிறயப்  ற்ைிய 'ைாடி லாங் 
மலக்ஸ்' என்ை ைிறரப் டம்  ார்க்கச் பென்ைவர்,  ாைியிவலவய ைிவயட்டறர 
விட்டு பவளிவயைினார். 

பெப்டம் ர் 29ஆம் நாள்  ல லண்டன்  க்கள் - கவிஞர்கள், 
விஞ்ஞானிகள், அரசியல்வாதிகள், இகசக்ககலஞர்கள்  ற்றும்  லர் - 
 ா ாறவ ெந்ைிக்க வடவியின் வடீ்டிற்கு வந்ைனர். 

அவர்களில் ஒரு  ிர ல  த்ைிரிறக ஆெிரியர் விவியனும் வந்ைிருந்ைார். 
அறனவருக்கும்  ா ா ைனது அன் ான வரவவற்ற  அளித்து, "எதிர்காலத்தில், 
ெக்கள் உலகப்மபாருட்ககள, அவர்கள் இன்று பார்ப்பது மபால் அல்லாெல், 
அதன் உண்கெ தன்கெகயப் புரிந்துமகாள்ளத் மதாைங்குவார்கள்" என்ைார். 

விவியன்  ல வகள்விகறள எழுப் ினார், அைற்கு  ா ா அவரது 
எழுத்துப் லறக வழியாக  ைிலளித்ைார்; அவர்களின் உறரயாடல்  ின்வரு ாறு: 

"நாம் ெிைந்ை, வ ன்ற யான காலங்களில் வாழ்கிவைாம். வாழ்க்றகயில் 
ஒரு ப ரிய  ாற்ைம் நிகழ்ந்துள்ளது, என்னால் முடிந்ை உைவிறயச் பெய்ய 
விரும்புகிவைன்" என்று விவியன் கூைினார். 

"உங்கள் சிந்தகனகள் ெிகவும் உன்னதொனகவ; நீங்கள் கூறுவது 
அகனத்தும் உங்களுக்குத் மதரியாெமல உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்" 
என்று  ா ா கூைினார். 

"ஐவராப் ாவின் அறனத்து நாடுகளும் வெர்ந்து ஒன்ைிறைந்ை 
ஐவராப் ாவாக உருவானால், அது  ிகவும் வரவவற்கத்ைக்கது என்று நான் 
நம்புகிவைன்." 

"இது  ிகவும் நல்ல வயாெறன" என்று  ா ா ஒப்புக்பகாண்டார்.  
விவியன் பைாடர்ந்து வினவினார், "காந்ைி இங்கு வருவைால், ஒற்றுற  

 ற்றும் ஆன் ீக சூழல் நிலவும் வாய்ப்பு உள்ளது என்று நம்புகிவைன்.  ஹாத் ா 
காந்ைி குைித்து உங்கள் கருத்து என்ன?" 

"அவர் ஒரு நல்ல ெனிதர். கப்பலில் பயணம் மசய்யும் மபாது அவர் 
என்னிைம் வந்து எனது ஆமலாசகனககள நாடினார். அவருகைய அரசியல் 
வாழ்க்ககக்குப் பின்னர், அவர் என்னுைன் வந்து 'தனிகெ வாழ்வு' வாழ 
மவண்டும் என்று கூைிமனன்; அவரும் முயற்சிப்பதாகக் கூைிச்மசன்ைார்." 

அப்வ ாது விவியன், "ஆன் ீக ஊழியர்கள் அரெியலில் ஈடு டுவது 
நல்லைில்றலயா?" என்று வினவினார். 

"ஆொம், ஒரு வழியில் நல்லதல்ல. இகைவகன அகையும் இலக்கு 
மவகு மதாகலவில் உள்ளது, அது கற்பகனக்கும், புத்திக்கும் அப்பாற்பட்ைது. 
கைவுகளப் பரிபூரணொக உணர ஒருவர் அைிவுத்திைனுக்கு அப்பால் மசல்ல 
மவண்டும். வாழ்வின் மநாக்கமெ இகை உணர்கவ அகைவது; ஒரு சில 
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வரீர்கள் ெட்டுமெ அந்த இலக்கக அகைய முடியும்" என்று  ா ா உறுைிப் ட 
எடுத்துறரத்ைார். 

"எங்கள்  லவனீங்கறளயும் ைவறுகறளயும் முைியடிக்க ெில 
வழிமுறைகறளக் காட்ட முடியு ா?" 

"தன்னலெற்ை மசகவ, பக்தி, அன்பு இவற்ைின் மூலம் – ஒன்று, 
பிைருக்கு மசகவ மசய்வதில் நம்ொல் இயன்ைவகர சிைந்தகதமய மசய்வது, 
ெற்மைான்று, உலகில் இருந்துமகாண்மை பட்டும் பைாெலும் பற்ைற்று 
இருப்பது!" என்று  ா ா எடுத்துக்கூைினார். 

விவியன் உடவன, " ல்வவறு பெயல்களில் ஈடு டும் ஒருவறரப் 
ப ாறுத்ைவறர, எந்ைச் பெயல் ாடு  ிகவும் முக்கிய ானது, எறைக் றகவிடுவது 
என் றை எப் டித் பைரிந்து பகாள்வது? வநாக்கம் நல்லைாக இருந்ைாலும் கூட 
அைனால் அவர் கவறலப் டுகிைார்" என்று கூைினார். 

"ஆனால் ஒருவர் ஒருமபாதும் கவகலப்பைக்கூைாது. உங்கள் 
கைகெககளத் தன்னலெின்ைி மசய்து, அைிவாற்ைலின் எல்கலக்கு அப்பால் 
மசல்ல முயற்சி மசய்யுங்கள். மதய்வகீ உத்மவகம், கருத்து ெற்றும் 
எல்கலயில்லா உணர்வின் அனுபவம் ஆகியவற்ைிற்கான தாகத்கதப் 
மபருக்கி மதய்வகீ கைலில் ஒன்ைிகணயுங்கள்!" என  ா ா அவருக்கு 
அைிவுறுத்ைினார். 

விவியன் அவரது வகள்விகறளத் பைாடர்ந்ைார்: 
"நான் எப் டி அத்ைறகய நிறலறய அறடய முடியும்?" 
"தன்னலெற்ை மசகவயில் ஈடுபட்டு, தூய்கெயான தன்கெகயக் 

மகாண்டிருப்பதன் மூலமும், கைவுள் ெீது காட்டும் பக்தி ெற்றும் 
அன்பினாலும் அகத அகையலாம்" என்ைார்  ா ா. 

"அறை எப் டிச் பெய்வது என்று எங்களுக்குக் காட்ட முடியு ா? நாவ  
ஏைாவது பெய்ய முடியு ா? உைவு  ற்ைி ஏைாவது அைிவுறுத்ைல்கள் உள்ளைா?" 

ப ரடித்ைின் ஆவலாெறன டி,  ா ா  ைிலளித்ைார், "நீங்கள் ொெிசம் 
சாப்பிடுவகதத் தவிர்க்க முடிந்தால், அகதச் மசய்யுங்கள். ஆனால் அது 
உங்கள் அன்ைாை நைவடிக்ககககளயும் ஆமராக்கியத்கதயும் சரீ்குகலக்கக் 
கூைாது." 

"ஒவ்பவாரு நாளும் ஏைாவது பெய்வறை வழக்கத்ைில் பகாள்ள 
வவண்டு ா?" 

 ா ா இவ்வாறு அைிவுறுத்ைினார்: "காகலயில் உங்கள் முகத்கதக் 
கழுவி சுத்தம் மசய்த பின்னர், என்கன ஐந்து நிெிைங்கள் தியானம் 
மசய்யுங்கள். தனியாக, சலிக்காெல், தனிகெப்படுத்தப்பட்ை இைத்தில் 
மசய்யுங்கள். நான் உங்ககள ஆன்ெீக ரீதியில் வழிநைத்துமவன், 
வார்த்கதகளால் அல்ல. நான் உங்கமளாடு இருப்பகத நீங்கள் உணர்வரீ்கள்." 

இந்ை ெந்ைர்ப் த்ைில், மஹால்ஸ் என்ை இறெக்கறலஞர், ெில 
வநரங்களில் இறெயற க்க முடியா ல்  ன உறளச்ெலுக்கு ஆளானார்.  ா ா 
அவறர ஆறுைல் டுத்ைி, "நீங்கள் இகத நிகனத்து, கவகலப்பைமவா 
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அஞ்சமவா மவண்ைாம். உண்கெயில், கவகலப்பை உலகில் எதுவும் 
இல்கல! இது பலவனீம். ஒருமபாதும் கவகலப்பை மவண்ைாம். நான் 
உங்களுக்கு ஆன்ெீக ரீதியில் உதவுமவன் - வார்த்கதகளால் அல்ல!" என்று 
கூைினார். 

அைற்குப்  ிைகு, வஹால்ஸின்  றனவி இவ்வாறு எடுத்துக் கூைினார்: 
"நான் முைலில் ெந்வைக கண்களால்  ார்த்வைன், ஆனால் உங்கறள ெந்ைித்ை  ிைகு, 
ெந்வைகங்கள்  ட்டு ின்ைி  ல ஆண்டுகளாக என்றனத் பைாந்ைரவு பெய்ை 
வியாைியும் என்றன விட்டு விலகியது. 

"நான் ெில வநரங்களில்  னைளவில் குழப்  ாகவும், உடல் ரீைியாக 
உயிவராட்டம் இல்லாைது வ ாலவும் உைர்கிவைன்.  ா ிெம் ொப் ிடுவைால் கூட 

இருக்கலாம் என்று நிறனக்கிவைன்." 
 ா ா அந்ைப் ப ண் ைியிடம், "இங்மக உணவு அல்லது ொெிசம் 

உண்ணுவது பற்ைிய மகள்விக்கு இைெில்கல. நீங்கள் அகத உண்ணலாம். 
உங்கள் இதயம் தூய்கெயானது, அது மபாதும். ஒன்கை ெட்டும் மசய்யுங்கள்: 
கவகலப்படுவகத முதலில் நிறுத்துங்கள். நான் உங்களுக்கும் உங்கள் 
கணவருக்கும் உதவுமவன்" என்று கூைினார். 

இைற்கு முன்பு குைிப் ிட்ட டி, மைவியின் மூத்த ெகள் மெ க்ளூஸ், (42 
வயது),  ல முறை  ா ாறவ ெந்ைித்ைார். எதுவாயினும், பஹர்ப ர்ட், கிட்டி 
வ ாலல்லா ல், வ  க்ளூஸ்,  ா ா  ீது நம் ிக்றக இல்லா ல் ெந்வைகத்துடன் 
அவறர எைிர்பகாண்டார், "எனக்கு கிைிஸ்து  ீது நம் ிக்றக உள்ளது; வவறு எந்ை 
கிைிஸ்துவும் இல்றல என்று நான் நம்புகிவைன்; வ லும் எைிர்காலத்ைில் 
இதுவ ான்ை வவறு எவரும் இருக்கவும்  ாட்டார்கள். இவயசு  ட்டுவ  இருந்ைார், 
என்பைன்றும் அவர் ஒருவவர கிைிஸ்துவாக இருப் ார்! வ ற்கத்ைிய நாடுகளில் 
கிைிஸ்ைவம்  ிரைான ாக இருப் ைால், அது கிழக்கிலும் உயர்ந்ை  ை ாக 
ஏற்றுக்பகாள்ளப் டுகிைது." 

அைற்கு  ைிலளிக்கும் விைத்ைில்  ா ா, எழுத்துப் லறக வழியாக, 
"இகதமயல்லாம் உங்களுக்கு விளக்க நீண்ை மநரம் பிடிக்கும், ஆனால் நான் 
கிைிஸ்துவின் நிகலகய அகைந்துவிட்மைன், நாமன கிைிஸ்து என்பகத 
உங்களுக்கு உணர்த்துமவன்" என்று  ைிலளித்ைார். 

"இது அொத்ைியம்!" என்று அவர் கூச்ெலிட்டார். "நான் உங்கறள 
நம் வில்றல. நீங்கள் என்ன பொல்கிைரீ்கள் என்றும் எனக்குப் புரியவில்றல." 

 ா ா  ைிலளித்ைார்: "நான் அகத உங்களுக்கு விளக்குவதானால், 
நீங்கள் அகனத்கதயும் புரிந்து மகாள்வரீ்கள். சத்தியம் ெதத்திற்கு 
மெலானது. சத்தியம் புத்திக்கு அப்பாற்பட்ைது; அகத, அன்பினால் ெட்டுமெ 
அகைய முடியும். கிைிஸ்து அந்தத் மதய்வகீ அன்பின் நிகலகய அகைந்தார். 
நான் அமத நிகலயில் இருக்கிமைன் என்ை அனுபவம் என்னில் பரிபூரணொக 
இருக்கிைது. நான் எப்மபாதும் கிைிஸ்துவின் நித்திய ஆனந்த நிகலயில் 
இருக்கிமைன்!"  ா ாவின் எளிற யான  ைிலும் புன்னறகயும், வ  க்ளூஸின் 
ெந்வைகத்றை அகற்ைத் பைாடங்கியது.  
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ஏராள ான  க்கள் ப ஹர்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைிருந்ைனர்; அவர்கள் 
அறனவறரயும்  ா ா அன்புடன் ஆெீர்வைித்ைார். பநருங்கியவர்கள் எந்ைக் 
வகள்விறயயும் எழுப் ா ல், அவருறடய உள் பைாடர் ால் கற்றுக்பகாண்ட 
இகை கீதத்கத இறெப் ைில் ஆர்வ ாக இருந்ைனர். அத்ைறகய கீைத்றை 
இறெக்கத் பைரியாைவர்கள் வகட்கும் வகள்விகளுக்கு,  ா ா ப ாறுற யாகப் 
 ைிலளித்ைார்.  லர் வகள்விகள் வகட்கா ல், கீைங்கறளயும்  ாடா ல், 
அற ைியாக, குருநாைர் அருகிலிருந்து இறை கீைத்றை ரெித்து, ைத்ை து ' ங்றக' 
எடுத்துச் பென்ைனர். 

 ா ாவின் வ ற்கத்ைிய நாட்டு வைாட்டத்துப்  ைறவகளில் ொர்கமரட், 
கிட்டி, ஸில்லா, டிலியா, ெின்ைா, பர்ைம், மெமபல், குயன்டின், கிம், ைாம், 
இனிட் ஆகிவயார் அடங்குவர். இந்ைக் குழுவிற்கு  ா ா ஒரு முறை 
பவளிப் டுத்ைினார், "நான் அளவிறுதியற்ை அைிவு, அன்பு, மபரின்பம் 
அகனத்திற்கும் ஆதாரொக இருக்கிமைன். அன்பிற்கு ஆதாரொன என்கன 
மநசித்து, ெகிழ்ச்சியாக இருங்கள் - கவகலப்பை மவண்ைாம்." 

லண்டனில் அவறரப்  ார்க்க வந்ை  ல நூறு வ ரில்,  ா ா இந்ை 
ெிலருக்கு  ட்டுவ  இறை கீைத்றைக் கற்றுத் ைந்ைார்.  ிைர்  னங்களில் 
கீைத்றைக் வகட்கும் ஏக்கத்றை உருவாக்கினார். 'கிம்மகா' என்ைறழக்கப் ட்ட 
இந்ை ெிைிய குழு  ா ாறவ சூழ்ந்ை  ரிபூரை நிெப்ைத்ைில் மூழ்கினர். கிம் நிறனவு 
கூர்ந்ைது வ ால் இது ஓர் அற்புை ான வநரம்: "நாங்கள்  ா ாவின் ஆனந்ை ான 
 னிைத் ைன்ற யின் அன் ிலும் ஒளியிலும்  ட்டுவ  வாழ்ந்வைாம். வ லும் 
ப ௌனம், எந்ை இறெ, வெனம், கவிறைறய விடவும் முழுற யாக இருந்ைது - 
அன்பும் ஒளியும் நிறைந்ை ப ௌனம், உண்ற யான அர்த்ைத்றை 
பவளிப் டுத்ைியது. அன் ால் உருவாக்கப் ட்ட உடல் நம் ிறடவய வாழ்ந்து 
வந்ைது." 

 ல ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு, கிம் இந்ை நாட்கறளத் பைாடர்பு  டுத்ைிக் 
கூைியைாவது: "ஆரம் கால ஆங்கிவலய அன் ர்கள்  ீது  ா ா ஏற் டுத்ைிய 
ைாக்கத்றை பவளிப் டுத்துவது கடினம்.  ா ாவின் முன்னிறலயில் அவரது 
 ார்றவ, சுற்ைியுள்ள அறனத்றையும் மூடி  றைத்து இல்லா ல் பெய்ைது. 
சூரியனின் ைாக்கத்றைக் குைித்து  ிவளட்வடா கூைியது நிறனவுக்கு வருகிைது. 
சூரியனின்  ிரகாெத்ைில் ஒருவர் நட்ெத்ைிரங்கறளக் காண் ைில்றல. நாம் 
அறனவரும் வாழ்ந்ை இந்ை வெீகர உலகில் அன் ிற்குரியவறரத் ைவிர வவறு 
எதுவும் இல்றல. 

லண்டனில், ஒரு நாள்,  ாறல வநரத்ைில், ப ஹர்  ா ா குயின்ஸ் 
ஹாலில் பிபிசி சிம்ஃமபானி இகசக்குழுவின் இறெ நிகழ்ச்ெியில் கலந்து 
பகாண்டார்; ஆனால்,  ா ா  ாரம் ரிய இறெறய ரெிக்கவில்றல. 
இறடவவறளயில், அவறர ெந்ைிக்க விருப் ம் பைரிவித்ை நடத்துனர் சர் 
மஹன்ைி மஜ. உட் என் வறர ெந்ைிக்க  ா ா வ றடக்கு அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டார். பஹன்ைியின் இரண்டு  கள்களுக்கு கிட்டி  ியாவனா 
ஆெிரியராக இருந்ைார். 
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வ  க்ளூஸ், பைாடர்ந்து  ா ாவின்  ீதுள்ள ெந்வைகத்ைால், ைங்றக 
கிட்டியிடம், "நீங்கள் கண்ைரீ் ெிந்துவபைல்லாம் என்றனப் ப ாறுத்ைவறரயில் 
பவறும்  ாொங்குத்ைனம்.  ா ா  ீைான உங்கள் அன்ற  பவளிப் டுத்ை நீங்கள் 
நியாய ற்ை முறையில் அழுகிைரீ்கள். இறை அன்பு என்று பொல்ல முடியாது; 
ஆனால் இது ஒரு வ ாலி, க டநாடகம்! அறனத்தும் சுத்ை  ாொங்குத்ைனம்! 
இத்ைறகய காட்ெிகறளக் காை எனக்குக் கஷ்ட ாக உள்ளது" என்று கூைினார். 

ைனது ெவகாைரியின் குற்ைச்ொட்டுகளால் ஆத்ைிர றடந்ை கிட்டி அறை, 
 ா ாவிடம் கூைினார். அக்வடா ர் 1ஆம் நாள்,  ா ா, வ  க்ளூறஸ அறழத்து, 
"இது பாசாங்குத்தனம் அல்ல. நீங்கள் பார்க்கும் கண்ணரீ், கிட்டியின் 
இயல்பான அன்பின் விகளவு, அகத அவரால் தடுக்க முடியாது" என்று 
விளக்கினார். 

ப ஹர்  ா ா வ  க்ளூறெ, "நீங்களும் இரண்டு நாட்களுக்குள் 
என்கன மநசிக்கத் மதாைங்குவரீ்கள்" என்று எச்ெரிக்றக பெய்ைார். இறைக் 
வகட்டு வாய் விட்டு ெிரித்ை வ  க்ளூஸ், அவறர நம் வில்றல. ஆனால் அந்ை 
இரவு, அவர்,  லருடன்  ா ா முன்னிறலயில் அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது, திடீமரன, 
கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்குக் கண்ணரீ் சிந்தியது, மூன்று ெணிமநரம் 
மதாைர்ந்தது. இந்த விவரிக்க முடியாத அனுபவம் அவகரப் பணிவுைன் 
இருக்கச் மசய்தது. 

அவை நாளில்  ா ா  ார்கபரட், வ ப ல் நடத்ைி வந்ை நடன 
ஸ்டுடிவயாவில்  ாவல வகுப்ற ப்  ார்றவயிடச் பென்ைார். இந்ை ெந்ைர்ப் த்ைில், 
 ா ா  ார்கபரட்டிடம், "உங்களின் இந்த நைனம் என்னுகையது" என்று 
குைிப் ிட்டார்.  

கிட்டியின் ைாயார் பஹலினாவுக்கு அளித்ை வாக்குறுைியின் டி,  ா ா 
ஏறழகளுக்கான விடுைிக்குச் பென்று முைிவயார்கறள ெந்ைித்ைார். ைிரு ைி வடவி 
கூைியது வ ால, முைிவயார்களில்  லர்  ார்றவயற்ைவர்கள், ஊற  அல்லது 
காது வகளாைவர்கள். குருநாைரின் வழிகள் அவருக்வக உரித்ைானறவ. இந்ை 
முைிவயார்களுடன்  ா ா நீண்ட வநரம் 'மபசினார்'; அவர்களுக்கான பெய்ைிகறளத் 
ைனது எழுத்துப் லறக வழியாகத் பைரிவித்ைார். அவர் மவளிப்படுத்தியது இகை 
அன்பு. அவரது அன்பு மெௌன வார்த்கதககள விை மெலானது. அவரது 
மொழி அகனவரின் இதயங்ககளயும் மதாைக்கூடியது, மெலும் யாருக்காக 
அவர் என்ன மொழிந்தார் என்பகதப் புரிந்து மகாண்ைனர். 

பஹலினா எவ்வளவு  கிழ்ச்ெியாக இருக்கிைார் என் றையும், விடுைி 
இல்லத்ைில் வயைான ஆண்கள், ப ண்கள் எவ்வளவு அைிர்ஷ்டொலிகள் 
என் றையும்  ார்கபரட் புரிந்துபகாண்டார். இந்ைக் றகவிடப் ட்ட ஆத் ாக்கள் 
ெத்ைியத்றை, கடவுளின் கருறைறயச் ொர்ந்து இருந்ைன. கடவுளின் 
வருறகயால் அவர்களுறடய ஏழ்ற  நிறலற  ெ ரெம் அறடந்ைது.  ா ா 
ஒவ்பவாருவருக்கும் ஆறுைலான வார்த்றைகறள வழங்கினார்; ெிலருக்கு ஒரு 
ெில அைிவுறுத்ைல்கறளக் பகாடுத்ைார். வயைான, காது வகளாை, 
கண் ார்றவயற்ை ஒருவருக்கு,  ா ா, "இரவில், ஒரு ைம்ளர் மவதுமவதுப்பான 
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நீகர எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள், அகத அருந்தும்மபாது, என் ககயின் 
உணர்கவ உங்கள் நிகனவுக்குக் மகாண்டு வாருங்கள், நீங்கள் நன்ைாக 
உணர்வரீ்கள்" என்று கூைினார். அந்ைப் ப ரியவர்  ின்பு  டுக்றகறய விட்டு 
எழுந்து வடீு ைிரும்புவைற்கு ஆயத்ை ானார். அது வ ால், ஒரு ப ண் ைிக்கு, 
 ா ா வராஜா இைறழக் பகாடுத்து, அறை, அவரது ைறலயறைக்கு அடியில் 
றவக்கு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

ப ஹர்  ா ா வடவியின் வடீ்டிற்குத் ைிரும் ி வந்து கிட்டியிடம், "நான் 
இங்கிலாந்தில் மசய்த அகனத்திலும், இந்த ஏகழகளின் இல்லத்திற்கு 
விஜயம் மசய்தது என்கனப் மபரிதும் ெகிழ கவத்தது" என்ைார். 

இைற்கு முன்னைாக 1931 பெப்டம் ர் 28ஆம் நாள்,  ஹாத் ா காந்ைி 
ொஞ்ெிக்கு எழுைியிருந்ைார்: "ரஸ்ஸல் ொறலக்குச் பெல்வது இப்வ ாது என்னால் 
இயலாை காரியம்; அவெர வவறலகளில் மும்முர ாக இருக்கிவைன். 88, றநட்ஸ் 
 ிரிட்ஜ் முகவரிக்கு ப ஹர்  ா ா வருவார்களா? அவர் விரும் ினால், 
ையவுபெய்து வாருங்கள், அல்லது பைாறலவ ெியில் (ஸ்வலான் 4232) என்றனத் 
பைாடர்பு பகாள்ளுங்கள். 

"வட்டவ றெ  ாநாட்டுப்  ைிகள் எனது ப ரும் ாலான வநரத்றை 
எடுத்துக்பகாள்கின்ைன. உண்ற யில், எனது முழு வநரமும் அைிவலவய 
பென்றுவிடுகிைது; ஆனால் நான் ப ஹர்  ா ாறவப்  ார்க்க வவண்டும்; ெிர ம் 
 ாரா ல் நீங்கள் இங்கு வரமுடியு ானால்... நான்  ா ாறவப்  ார்த்ைாக 
வவண்டும்." 

காந்ைி, ொஞ்ெியிடம் பைாறலவ ெியில் வ ெினார், "நான்  ா ாறவப் 
 ார்க்க  ிக்க ஆர்வ ாக உள்வளன். அது ஐந்து நி ிடங்களுக்கு  ட்டுவ  
என்ைாலும், நான்  கிழ்ச்ெியறடவவன். நீங்கள் அவறர உங்கள் வைாள்களில் 
சு ந்துவர வவண்டியிருந்ைாலும் - ையவு பெய்து அறழத்து வாருங்கள்!" 

1931 அக்வடா ர் 2ஆம் நாள், இது, காந்ைிறய  ீண்டும் ெந்ைிக்க வவண்டிய 
வநரம் என்று  ா ா குைிப் ிட்டார்.  ாறல எட்டு  ைிக்கு, ருஸ்ைம், ொஞ்ெியுடன், 
 ா ா லண்டன் பைாழிலாளர் வர்க்க ஈஸ்ட்  க்கம் அற ந்ை ப்மராம்லி-கப-
மபௌவில் அற ந்ை கிங்ஸ்லி ஹால் சமூக கெயத்திற்குச் பென்ைார். அவர்கள் 
வந்ைவ ாது, காந்ைிறய ஏராள ான  க்கள் சூழ்ந்ைிருப் றைக் கண்டனர்.  ா ா 
நுறழவறைப்  ார்த்ை காந்ைி எழுந்து நின்று  ிகுந்ை  ய க்ைியுடன் வரவவற்ைார், 
 ின்னர் அவறர அறனவருக்கும் அைிமுகப் டுத்ைி றவத்ைார். காந்ைி  ா ாவுடன் 
ைனிப் ட்ட முறையில் வ ெ விரும் ினார், ஆனால் அவர்களது ெந்ைிப்பு 
அறனவரின் முன்னிறலயில்  ண்ட த்ைில் நடந்ைது; உறரயாடல்  ின்வரு ாறு: 

"நான் பன்னிரண்டு நாட்களாக மைவன்ஷியர் ரிட்ரீட்டில் தங்கி 
இருந்மதன், நாகள, நான் துருக்கிக்குச் மசல்ல இருக்கிமைன்" என்று  ா ா 
குைிப் ிட்டார். 

இறைக் வகட்டு ஆச்ெரியத்ைில் காந்ைி, “ஏன்?” என்று வினவினார். 
"ஆன்ெீக காரணங்களுக்காக,"  ா ா  ைிலளித்ைார், "துருக்கியின் 

சூழ்நிகலகள் ெிகவும் மொசொக உள்ளன, ெக்கள் மெலும் மெலும் 
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உலகப்மபாருட்கள் பக்கம் சாய்ந்து மகாண்டிருக்கிைார்கள். இகத ொற்ை நான் 
அங்குச் மசல்ல மவண்டியது அவசியம்." 

ப ஹர்  ா ா அவரது வ ற்கத்ைிய வருறக குைித்து கருத்துத் 
பைரிவிக்றகயில், "இங்கிலாந்து ெக்கள் ெிகவும் இனிகெயாக இருப்பகதக் 
காண்கிமைன். இங்கு வந்தவர்கள் அகனவரும் நன்ைாகப் பழகினார்கள். 
ஆங்கிமலயர் ஆன்ெீகத்கதப் மபாருட்படுத்தவில்கல என்று இந்தியாவில் 
சிலர் கூறுகின்ைனர்; ஆனால் என்னிைம் வந்தவர்கள் ெிகவும் உண்கெயும் 
மநர்கெயும் ெிக்கவர்கள். சிலர் என்கனப் பார்த்து, ககககளக் குலுக்கிய 
அடுத்த கணமெ கண்ணரீ் விட்டுக் கலங்கினர். ஓர் உயர் சமுதாய 
மபண்ெணி, முதலில் நான் ககககள நீைடியதும் அவர் ககககளத் தராெல் 
பின்வாங்கினார், ஆனால் எனது மசாற்மபாழிவுக்குப் பின்னர், அவர் தாமன 
முன்வந்து, எனது ககககளப் பற்ைிக்மகாண்டு கண்ணரீ் வடித்தார். 

"ஒரு மபண் ககலஞர் என்னிைம் வந்து, 'நீங்கள் எவ்வளவு அழகாக 
இருக்கிைரீ்கள்! நான் அழகக மநசிப்பவள், ஆனால் எனக்கு, கைவுள் ெீது 
நம்பிக்கக இல்கல. இந்த யதார்தத்கத நான், எனது வாழ்க்ககயில் 
ஏற்ைதாகக் கருதுகிமைன். ெரணத்திற்குப் பிைகு வாழ்க்கக இல்கல எனவும் 
நான் நம்புகிமைன்' என்று கூைினார். 

நான் கைவுள் இருப்பகதப் பற்ைி அவருக்கு விளக்கிமனன், 'நீங்கள் 
அழகக விரும்புகிைரீ்களா?' அவர் அதற்கு ஆம் என்று கூைியதும், 
'அப்படியானால், அழகிற்மகல்லாம் அழகான கைவுகள ஏன் நீங்கள் 
மநசிக்கவில்கல?' என்று மகட்மைன். அவர் கைவுகள நம்பாததால், அவகர 
எப்படி மநசிக்க முடியும்? என்று மகட்ைார். 

அவர் என்கன மநசிக்க முடியுொ என்று நான் விசாரித்தமபாது, 'ஒரு 
முகை உங்ககளப் பார்த்த பின்பு யார்தான் உங்ககள மநசிக்காெல் இருக்க 
முடியும்?' என்ைார்.  

 ா ா இவ்வாறு விளக்கினார்: "என்கனப் பார்த்ததும் ெக்களின் 
கண்களில் நீர் மபருக்மகடுத்து ஓடுகிைது; அவர்கள் கைவுகள 
மநசிப்பதில்கல என்று மசால்லும்மபாது கூை என்கன மநசிக்கிைார்கள். 

“ஏமனன்ைால், நான் ஆகசகளிலிருந்து முற்ைிலும் விடுபட்ைவன், 
தகல முதல் கால் வகர அன்பால் நிகைந்தவன். இது என்னிைம் வரும் 
அகனவகரயும் மநசிக்கத் தூண்டுகிைது (இது ஒரு ப ரிய விஷயம்). சாதி, 
ெதம், நிைம் எனும் மவறுபாடுககள ெைந்து அவர்கள் என்கன 
மநசிக்கிைார்கள். மபரியவர், சிைியவர் யாராக இருந்தாலும் உங்களில் 
ஆகசகள் இருப்பதால் இகத நீங்கள் மசய்ய முடியாது. அத்துைன் அருகருமக, 
உங்களிைம் இருக்கும் அகந்கத ெக்ககள உங்கள் வசம் ஈர்க்காது."  

"ஆகசகள் அன்கபக் மகால்லும்; நான் அன்பின் மொத்த உருவம் - 
தகல முதல் பாதம் வகர! அன்கபத் தவிர மவமைான்றுெில்கல. மெலும், 
நான் அளவிலா ஆனந்தத்தால் நிகைந்திருக்கிமைன், அகத எல்கலயற்ை 
அளவில் அனுபவிக்கிமைன். 
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"ஆககயால், எனக்கு எந்தப் பிரச்சிகனயும் இல்கல. இந்த 
அனுபவத்கத நான் பிைருக்கு வழங்க மவண்டியிருக்கும் மபாதுதான் 
பிரச்சிகன. துருக்கியிலிருந்து நான் (இங்கிலாந்து) திரும்பி வந்த பின்னர் 
இங்கு இருப்பகதப் பற்ைி சிந்திப்மபன், ஏமனன்ைால் இந்த அன்பின் மூலம் 
ெக்ககள விழிப்பகையச் மசய்ய மவண்டும். என்னிைம் வந்த அகனவரும் 

மநர்கெயும், உண்கெயும் உகையவர்களாக இருப்பதால், அவர்ககள, 
ஆன்ெீக பாகதயில் எடுத்துச்மசல்ல மவண்டியது அவசியம். 

“இந்தியாவில் ஆன்ெீகம் அதிக அளவில் இருந்தாலும், அங்குள்ள 
பண்டிதர்களின் ( ாைிரியார்கள், முல்லாக்கள்) ஆதிக்கம் கக ஓங்கி உள்ளது. 
இகைவன்பால் காட்டும் அன்பு ஒருபுைம் தள்ளப்படுவது ெட்டுெல்லாெல், 
அவகரத் மதடுவது கூை புைக்கணிக்கப்படுகிைது. இது தவிர, இந்தியாவின் 
ஒவ்மவாரு சாகலயிலும், மூகல முடுக்குகளிலும் அவர்களின் வாழ்க்கக 
முகைகயப் பற்ைிப் மபருகெ மபசும் சாதுக்ககள நாம் காண்கிமைாம்; 
மெலும் (இந்ைப் வ ாலி குருநாைர்களால்) இம்ொதிரியான மொசடித்தனம் 
பரவலாக இருப்பகத நீங்கள் நன்கு அைிவரீ்கள். இங்கிலாந்திலும் 
இதுமபான்ை கபை மவைதாரிகள் உள்ளனர். ெக்கள் எல்லாவற்கையும் 
பரிமசாதிக்கிைார்கள் - ெரணத்கதக் கூை!" 

"இதுவ ான்ை விஷயங்கள் அறனத்தும் ெில  ாைிரியார்களின் ெடங்கு 
ெம் ிரைாய முறைகள் காரை ாக நிகழ்கின்ைன" என்று காந்ைி சுட்டிக்காட்டினார். 

"ெிகவும் உண்கெ,"  ா ா ஒப்புக்பகாண்டார். "பாதிரியார் வர்க்கம் 
( ைத்ைிற்கு) ெிகுந்த மசதத்கத விகளவிக்கிைது என்று நான் கூைி வருகிமைன். 
இங்கிலாந்திலும் பல பாதிரியார்கள் உள்ளனர்; ஆனால் என்கனப் பார்க்க 
வந்தவர்கள் பலர் பக்தியும் அன்பும் உகையவர்கள், அவர்கமளாடு மபசுவதில் 
நான் மபருெகிழ்ச்சி அகைகிமைன். எனமவ, நான் திரும்பி வந்து சிைிது காலம் 
இங்கு இருக்க விரும்புகிமைன்."  

வ ச்ெின் ைறலப்ற   ாற்ைி, ப ஹர்  ா ா, காந்ைியிடம் வகட்டார்: 
"நம்ெிகைமய நைந்த முதல் மபச்சின் விகளவு என்ன?" 

"எறைப்  ற்ைி?" காந்ைி விொரித்ைார். 
"இந்து - முஸ்லீம் ஒற்றுகெ ெற்றும் தனி அல்லது கூட்டு 

வாக்காளர்ககளப் பற்ைி." 
"நான் அறைக் குைித்து  ைிபுரிகிவைன், ஆனால் அைில் ெ ரெம் நிலவும் 

என் ைில் எனக்கு ெந்வைகம் உள்ளது. அறை எண்ைி  யமும், கவறலயும் 
அறடகிவைன். வ லும், அடுத்து என்ன பெய்வது என்றும் பைரியா ல் 
இருக்கிவைன்." 

"தனி வாக்காளர் மதாகுதிகள் வழங்குவதானால் அதில் என்ன தீங்கு 
இருக்கிைது? எதிர்காலத்தில் சில கட்சிகள் அல்லது பிைர், கூட்டு 
வாக்காளர்ககள ஆமொதிக்கலாம் என்பது உறுதி" என்று  ா ா எடுத்துக் 
கூைினார்.  
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"நானும் அறைத்ைான் விரும்புகிவைன்," காந்ைி பைாடர்ந்து கூைினார், 
"ஆனால் அறனவரும் என்னுடன் உடன் ட வவண்டும், அப்வ ாது நான் ஏைாவது 
பெய்ய முடியும். 

"அவர்களின் அறனத்து வகாரிக்றககளுக்கும் (அவர்கறள 
ஒன்ைிறைக்கும் வநாக்கத்ைில்) நான் ைிைந்ை  னதுடன் இருப் ைாக 
அைிவித்துள்வளன். முைலில் அவர்கள் அறனவரும் ஒன்றுகூடி  ின்னர் 
என்னிடம் வர வவண்டும், ஆனால் அவர்கள் ெிறு ான்ற யில் இருப் ைாகக் 
கூறுகிைார்கள். ெிறு ான்ற யினராக இருந்ைாலும், அவர்களுக்கு உரிற கள் 
உள்ளன, அவற்ைின் ைறலவர்கள் இருக்கிைார்கள்; என்ன நடக்கிைது என்று 
 ார்ப்வ ாம். 

"றைரியமுள்ளவர் எைற்கும் அஞ்ெ ாட்டார். அவர்களும் நாட்டிற்காக 
துன் ப் ட்டு, ெிறைக்குச் பென்றுள்ளனர். நாங்கள் அவர்கறள எப் டித் ைிடீபரன 
பவளிவயற்ை முடியும்? அக்காரைத்ைிற்காக, நான் டாக்டர் அன்ொரிறய 
அறழத்வைன், அவர் வரவிருக்கிைார். அவறர அறழத்ைிருக்காவிடில்  ல 
ைறடகள் வந்ைிருக்கும். கூட்டு வாக்காளறர ஆவ ாைிக்கும் நி ந்ைறனயில் நான் 
அவறர அறழத்துள்வளன்." 

காந்ைி இவ்வாறு கூைிமுடித்ைார், "தூங்கும் ஒருவறர, அவர்  ீது குளிர்ந்ை 
நீறரத் பைளிப் ைன் மூலவ ா அல்லது அவறரத் ைட்டி அறெப் ைன் மூலவ ா 
விழிக்கச் பெய்ய முடியும். ஆனால் தூங்குவது வ ாலப்  ாொங்கு பெய்யும் 
ஒருவறர என்ன பெய்ய முடியும்? இது  யனற்ைது! இது ஊழறலத் தூண்டுவது! 
ைனி வாக்காளர்கறள அவர்கள் விரும்புகிைார்கள், அவை வவறளயில் 
ஆங்கிவலயரின் றகப்ப ாம்ற யாக இருக்கிைார்கள்." 

ப ஹர்  ா ா அைற்கு  ைிலளித்ைார், "ஆனால் இறுதியில், 
ஆங்கிமலயர்கள் எகதயும் வழங்காெல், அதன் மூலம் இந்திய தகலவர்கள் 
ெீது பழிகயப் மபாட்டுவிட்டு, ஏகெனதான உைன்பாடு எதுவும் 
கிகைக்கவில்கல என்று குற்ைம் சாட்டும் வாய்ப்புள்ளது." 

"அது அப் டித்ைான் இருக்கும். யாரும் ஒப்புக் பகாள்ளாை வ ாது, ஒருவர் 
என்ன பெய்ய முடியும்?" 

அப்வ ாது  ா ா வகட்டார், "இங்கிலாந்து ெக்களின் ெனநிகல எப்படி 
உள்ளது?" 

"அரொங்கமும் அைிகாரத்ைில் இருப் வர்களும் புத்ைிொலித்ைன ான 
யுக்ைிறயக் கறடப் ிடிக்கும் பகாள்றளக்காரர்கறளப் வ ான்ைவர்கள், ஆனால் 
ொ ானிய  க்களின் நடத்றை நன்ைாக இருக்கிைது; இந்ை வறகயில்  ிகவும் 
ைிருப்ைிகர ாக உள்ளது. இந்ைிய விவகார நிறலறயக் குைித்து அவர்களிறடவய 
விழிப்புைர்றவ ஏற் டுத்தும் விைத்ைில் ெில விறைகறள விறைத்துள்வளாம்; 
வளர்ந்து கனி ைர காலம் எடுக்கும், அதுவறரப் ப ாறுற யாக இருப் றைத் ைவிர 
வவறு வழியில்றல." 

"நாம் எறையும் ப ைா ல் பவளிவயைினால், இங்கு பவறு வன சுற்ைித் 
ைிரிவைற்காக வந்வைாம் என்று  ிரிட்டிஷ் ைறலவர்கள் முடிவு பெய்வார்கள். 
வநரம் வரும் வறர நாம் ப ாறுற  காக்க வவண்டும், ஏபனன்ைால் 
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அரொங்கத்ைில் உள்ளவர்கள் வநர்ற யற்ைவர்கள். ஆனால் இறுைியில், அவர்கள் 
ந க்குத் ைரவவண்டிய உரிற றயத் ைந்ைாக வவண்டும். நாங்கள் இப்வ ாது 
இந்ைியா ைிரும் ிச் பென்ைாலும், றககறள இறுகக் கட்டிக்பகாண்டு பவறு வன 
இருக்கப் வ ாவைில்றல. ெில வ ாராட்டங்களும், கிளர்ச்ெிகளும் உருவாகும். 
நாங்கள் ப ரும்  கஷ்டங்கறள ெந்ைிப்வ ாம், ஆனால் ப ாறுற யாக இருப்வ ாம்" 
என்று காந்ைி கூைி முடித்ைார்.  

ப ஹர்  ா ா காந்ைியிடம், "நீங்கள் மதரிந்து மகாள்ள மவண்டியது 
என்னமவன்ைால், இந்தியா இன்னும் அதிகொன கஷ்ைங்ககளத் தாங்கிக் 
மகாள்ள மவண்டியிருக்கும், ஆனால் ஆன்ெீக கண்மணாட்ைத்தில் பார்க்கும் 
மபாது இது ெிகுந்த பயகன விகளவிக்கும். துன்பங்கள் ெிககயாகும் 
மவகளயில், நன்கெகள் அதிகொகும்." 

"அது உண்ற ; நானும் அப் டித்ைான் நிறனக்கிவைன், ஏபனன்ைால் 
 க்கள் அப்வ ாது ெத்ைியத்றைப்  ற்ைி அைிந்து பகாள்வார்கள். உள் 
குழப் ங்களுக்கு அவர்கள்ைான் காரைம் என் றை உைர்வார்கள், அைற்குப்  ிைகு 
குழப் ங்கறள விறளவிக்க யாரும் இருக்க  ாட்டார்கள்." 

"முற்ைிலும் உண்கெ, பின்னர் ஒற்றுகெ நீடிக்கும். ஆனாலும், 
இந்துக்கள், முஸ்லிம்களிகைமய ஒற்றுகெகய நிகலநாட்ை உங்களால் 
முடிந்த அகனத்கதயும் மசய்யுங்கள். அகதச் மசய்யமுடிந்தால் நல்லது; 
இல்கலமயல் எதுவும் நைக்காது, மதகவயில்லாெல் பழிகய உங்கள் ெீது 
மபாட்டு விடுவார்கள்" என்று  ா ா கூைினார். 

அைற்கு காந்ைி  ைிலளித்ைார், "நான் அறைச் பெய்கிவைன், அந்ை வநாக்கில் 
பைாடர்ந்து முயற்ெிப்வ ன். நான் என்னால் முடிந்ை அறனத்றையும் பெய்வவன். 
நாங்கள் அைிகாரத்ைில் இல்றல, ந க்குப் ப யரும் இல்றல; அறனத்தும் கடவுள் 
ெித்ைம்." 

  ா ா ைறலயறெத்து  ின்னர், "ஏதாவது ஒன்கைக் குைித்து உலகம் 
உற்சாகத்துைனும், மவைித்தனொகவும் இருக்கும்மபாது - இந்தியாவுக்கான 
இந்த உரிகெப்மபாராட்ைத்கதப் மபால, நீங்கள் அகனவரும் இகத ெிகவும் 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதுகிைரீ்கள், ஆனால், எனக்கு இது ஒரு 
தொஷா, கைந்து மசல்லும் ஒரு நிகழ்வு, ஒரு நாைகம். நான் 'ெரணத்கத' 
அனுபவித்ததால் அகத ரசிக்கிமைன். எனமவ கவகலப்பை ஒன்றுெில்கல. 
ஒரு சமூகம் அல்லது மதசத்தின் நிகலகய அச்சுறுத்தும் இத்தககய 
முக்கியொன மகள்விகள் கூை, ஆன்ெீக முன்மனற்ைத்திற்கு வழிவகுக்கும் 
ஏமதனும் அம்சங்ககளத் தவிர, நகைமுகையில் இது அத்தகன 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அல்ல என்மை கூைமவண்டும்" என்று 
எடுத்துறரத்ைார்.  

"ஆன்ெீக வாழ்க்கக ஒன்றுதான் உண்கெயான வாழ்க்கக. எங்கும் 
மபரின்பம் நிரம்பி இருக்கிைது, இகதத் தவிர மவமைான்றுெில்கல. 
ஒவ்மவாரு கணமும், ஒவ்மவாரு ெணி மநரமும், ஒவ்மவாரு நாளும், நான் 
அகதத் மதாைர்ந்து அனுபவிக்கிமைன். இந்தப் மபரின்பம் எல்மலாரிைமும் 
இருக்கிைது. ஆனால் அது 'மூடி' கவக்கப்பட்டுள்ளது, அதன் 'திைவுமகால்' 
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என்னிைம் ெட்டுமெ உள்ளது. அதனால்தான் உலகில் நைக்கும் அகனத்து 
நாைகங்ககளயும் பார்த்து நான் சிரிக்கிமைன்." 

"அப் டியானால், அந்ைச் ொவிகளில் ஒன்றை  ட்டும் எனக்குக் பகாடுத்து 
உைவ  ாட்டீர்களா?" என்று காந்ைி வகட்டார். 

"நான் அகதத் தருமவன்." 
"இது உங்களின் வாக்குறுைியா?" 
"உண்கெயில் இது உங்களுகையது, ஒரு நாள் இகத நீங்கள் 

அைிவரீ்கள். மவறு அகனத்கதயும் விட்டு விட்டு, எவ்வளவு விகரவில் 
முயற்சிப்பீர்கமளா அவ்வளவு விகரவில் அகத அகைவரீ்கள். உங்கள் 
முயற்சியில் நான் உங்களுக்கு உதவுமவன், நான் முன்பு பரிந்துகரத்தபடி 
அரசியலில் இருந்து ஓய்வு மபற்று, நீங்கள் என்னுைன் வந்து 
இகணயும்மபாது நான் அகத உங்களுக்குக் மகாடுப்மபன். 

"ஆனால் மவடிக்கக என்னமவன்ைால், மபரின்பம் எல்மலாரிைமும் 
இருந்தாலும், அகத யாராலும் கண்டுமகாள்ள முடியவில்கல. 
மவளியளவில் மதடுவகத விட்டு விட்டு ெக்களின் பார்கவகய உள்மநாக்கித் 
திருப்பி, அகத ரசிக்க கவப்பது எப்படி என்று நான் மயாசித்து வருகிமைன். 

"அதற்காக, நான் மபசும்மபாது, 'புதிதாக' ஒன்கைச் மசால்மவன்!" 
"அது, நான் புரிந்து பகாண்ட டிவய இருக்கு ா?" என்று காந்ைி வகட்டார். 
"அகனவருக்கும் புரியக்கூடிய, நம்பகொன வககயில் நான் 

மபசுமவன்" என்று  ா ா பைரிவித்ைார். 
"ஆனால் எப்வ ாது?" என்று காந்ைி வகட்டார். "ஆறு ஆண்டுகள் ஏற்கனவவ 

கடந்துவிட்டன." 
"இந்த ஆண்டு - ஆறு ொதங்களுக்குள்." 
"இன்னும் ஆறு  ாைங்கள்? இது  ிக நீண்ட தூரம்." 
"ஆறு ொதங்களுக்குள் - அதற்கு முன் அல்ல." பைாடர்ந்து  ா ா, 

இரண்டு முதல் ஆறு ொத காலத்திற்குள்" என்று எழுத்துப் லறக வழியாகத் 
பைரிவித்ைார். 

நீங்கள் இரண்டு  ாைங்களில் வ சுவது ொத்ைிய ானால்,  ரவாயில்றல, 
ெரி. நீங்கள் வ சுவறைக் வகட்க நான் ஆவலாக உள்வளன்,  ா ா!" என்ைார் காந்ைி. 

ப ஹர்  ா ா கூைினார், "நான் 1920 இல் பதிமனாரு ஆண்டுகளுக்கு 
முன்பு பாபாஜாகன சந்தித்தமபாது, அவர் என்கனக் குைித்து, தன்கன 
சுற்ைியுள்ள அகனவரிைம், 'என்னுகைய இந்தக் குழந்கத எதிர்காலத்தில் 
உலகம் முழுவகதயும் ஆட்சி புரிவான்!' என்ைார். பாபாஜான் ஒருமபாதும் 
மவளிப்பகையாக, மதளிவான முகையில் மபசியதில்கல; ஆனாலும் அவர் 
இகத ெட்டும் ெக்களிைம் மதளிவாக எடுத்துகரத்தார். பாபாஜான் செீபத்தில் 
தனது உைகல துைந்தார்; அப்மபாது அவருக்கு வயது கிட்ைத்தட்ை 120. 

"துருக்கியிலிருந்து நீங்கள் இங்குத் ைிரும் ி வருவரீ்களா?" என்று காந்ைி 
வகள்வி எழுப் ினார். 

"நான் அப்படி நிகனக்கிமைன்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 
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"அப்வ ாது நான் உங்கறள நிச்ெய ாக  று டியும் ெந்ைிப்வ ன்" என்ைார் 
காந்ைி. 

"இதற்கிகையில், இந்து, முஸ்லிம்ககள, தனித்தனி 
வாக்காளர்களுைன் ஒன்ைிகணக்க எல்லா முயற்சிககளயும் மசய்து, ஒரு 
திட்ைவட்ைொன முடிவுக்கு வாருங்கள். நான் திரும்பி வரும்மபாது, 
உங்ககளப் பார்த்து சில விஷயங்ககளப் பற்ைி விவாதிப்மபன்." 

காந்ைி நம் ிக்றகயுடன் கூைினார், "இந்ைியாவின் முன்வனற்ைத்ைிற்காக, 
அறனத்து  ிரச்ெிறனறயயும், அறனவருக்கும் ைிருப்ைி அளிக்கும் விைத்ைில் 
பெவ்வவன பெய்து முடித்து, நான் ஏற்றுக்பகாண்ட கடற களின் 
சுற களிலிருந்து விடுவிக்கும்  ைிறய நான் உங்களிடம் விட்டு விடுகிவைன். 
அைற்குப்  ிைகு நான் ஓய்வு ப ற்று, உங்களுடன் இருந்து, கடவுறளப்  ற்ைிய 
ைியானத்ைில் என் கறடெி நாட்கறளக் கழிக்க முடியும். இப்வ ாறைய குழப்  ான 
சூழ்நிறலயில் நான் அறனவறரயும் விட்டுவிட முடியாது." 

 ா ா எழுத்துப் லறக மூலம் பைரிவித்ைார், "இது இகைவனின் 
ஆகணப்படி நைக்கும். நீங்கள் உங்களால் முடிந்தவகர முயற்சி 
மசய்கிைரீ்கள், ஆனால் முடிகவ ெட்டும் கைவுளிைம் விட்டுவிடுவகத 
நிகனவில் மகாள்ளுங்கள், அகதப் பற்ைி கவகலப்பை மவண்ைாம். 
உங்களால் இயன்ைகதச் மசய்ய உங்கள் உண்கெயான முயற்சிகள் மபாதும். 
உங்களால் அகதவிை எதுவும் மசய்ய முடியாது. முடிவுககள எப்மபாதும் 

கைவுளிைம் விட்டுவிட்டு, கவகலப்பைாெல் இருங்கள். எனக்கு நீங்கள் 
அளித்த வாக்குறுதிகய நிகனவில் கவத்துக் மகாள்ளுங்கள். பிை 
அகனத்கதயும் நான் பார்த்துக் மகாள்மவன்."  

காந்ைி பைாடர்ந்து ப ஹர்  ா ாவிடம், "நான் என்ன எைிர்பகாள்கிவைன் 
என் து உங்களுக்குத் பைரியும் - என்னுறடய வவறலயின் அழுத்ைம் ைினமும் 
அைிகரித்து வருகிைது. வநற்று இரவு 2:00  ைிக்கு நான் ஓய்பவடுக்கச் பென்வைன். 
ஆனால் நீங்கள் வரவிருந்ைைால், ஒரு முக்கிய ான  ைிறயத் ைள்ளிறவக்க 
வவண்டியைாயிற்று! 

"நானும் ஓய்மவடுக்கச் மசல்லும் மபாது இரவு இரண்டு ெணிவகர 
ஆகிவிடும்"  ா ா  ைிலளித்ைார். 

"ஆனால் நீங்கள் தூங்க வவண்டிய அவெிய ில்றல, எனவவ ெிர ம் 
எங்வக? ொைாரை  னிைர்களாகிய நாங்கள், தூக்க ின்ற றயப்  ற்ைி 
கவறலப் ட வவண்டியது அவெியம்." 

 ா ா, காந்ைியுடனான ெந்ைிப்ற  இவ்வாறு கூைி நிறைவு பெய்ைார், 
"நான் திரும்பி வரும்மபாது உங்களுக்குத் மதரியப்படுத்துகிமைன்." 

 "நிச்ெய ாக!  ிக்க நன்ைி" என்ைார் காந்ைி. 
"மெலும், முடிந்தால், நான் உங்ககளப் பார்ப்மபன்." 
"ையவுபெய்து அவ்வாவை பெய்யுங்கள். நான்  ிகவும்  கிழ்ச்ெி 

அறடவவன்." 
 ா ா அப்வ ாது காந்ைியிடம், "இங்கிருந்து மதாைர்ந்து, எப்மபாது, எங்கு 

மசல்ல இருக்கிைரீ்கள்?" 
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அைற்கு காந்ைி  ைிலளித்ைார், "நான் அக்வடா ர் இறுைி வறர 
(இங்கிலாந்ைில்) இருப்வ ன்;  ிைகு நான் மராென் மராலண்ட் (சுவிட்சர்லாந்து) 
பெல்கிவைன். மபர்லினுக்கு வருறக ைரவும் எனக்கு அறழப்பு வந்துள்ளது. 
முடிந்ைால், துருக்கிக்குச் பெல்ல வவண்டும், ஆனால் எந்ை அறழப்பும் 
அங்கிருந்து வரவில்றல. நான் எகிப்து  ற்றும் பாலஸ்தீனத்திற்கும் பெல்ல 
விரும்புகிவைன்." 

"பாலஸ்தீனத்திற்கு நிச்சயொகச் மசல்லுங்கள்" என்று  ா ா 
வலியுறுத்ைினார். 

"நான் அங்குச் பெல்லத் ைிட்ட ிட்டுள்வளன். மபார்ட் ஸாயீடில் இருந்து, 
கப் ல் அங்குச் பென்று ைங்கும் வவறளயில்  ாலஸ்ைீனத்ைிற்கு விஜயம் 
பெய்வவன். நீங்கள் ைிரும் ி வந்ை  ிைகு  த்து அல்லது  ன்னிபரண்டு நாட்கள் 
நான் இங்கு இருப்வ ன். அப்வ ாது நாம் ெந்ைிக்க முடியும் என்று நிறனக்கிவைன்" 
என்ைார் காந்ைி. ெரி என்று கூைி ப ஹர்  ா ா விறடப ற்ைார். 

 ா ா புைப் டும்வ ாது, காந்ைி எழுந்து நின்று  ா ாவுக்கு நன்ைியுடன் 
வைக்கத்றைத் பைரிவித்ைார். அந்ை நாள் அவரது 62 வது  ிைந்ை நாள் என் ைால் 
காந்ைி,  ா ாறவப்  ார்த்ைைில்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

 ஹாத் ா காந்ைியுடனான இந்ை ெந்ைிப் ிற்குப்  ிைகு, ப ஹர்  ா ா 
வடவியின் வடீ்டிற்குத் ைிரும் ினார்.  ா ா,  றுநாள் காறலயில் துருக்கி 
வைெத்ைின் இஸ்தான்புல் நகருக்குப் புைப் ட இருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா புைப் டுவைற்கு முன்னர், எல்ஸி என்ை  ைிப்ப ண்களில் 
ஒருவர்  ா ாறவத் ைனியாக ெந்ைிக்க விரும் ினார்.  ா ா அறை அனு ைித்ைார். 
எல்ஸி  ா ாவின் அன் ான அரவறைப்ற  ஏற்றுக்பகாண்டு, "நீங்கள் ஓர் 
அருற யான  னிைர்! நான் உங்கறள  ிகவும் வநெிக்கிவைன்! நீங்கள் என்றன 
வநெிக்கிைரீ்களா?" அைற்கு ஆ ாம் என்று ைறலயறெத்து,  ா ா அந்ைப் 
ப ண் ைிக்கு நல்ல இையம் இருப் ைாக எடுத்துக் கூைியது, எல்ெிக்கு ப ரு 
 கிழ்ச்ெிறய அளித்ைது.  ற்பைாரு  ைிப்ப ண், எட்னா பிமரயின், என் வரும் 
 ா ாவால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டு, அவருக்கு முழு  னதுடன் வெறவ பெய்ைார். 

கிட்டியின் ெவகாைரி வ  க்ளூஸ், அவரது கலக்கத்ைின்  த்ைியில் 
பைாடர்ந்து கண்ைரீ் ெிந்ைினார். அன்று  ாறல, அவர் இரண்டு  ைி வநரம் 
 ா ாவின் வைாளில் ைறலறய ொய்த்துக் பகாண்டு அழுைார்,  ிைகு  ா ாவின் 
கால்கறளப்  ற்ைிக்பகாண்டு முத்ை ளித்ைார். 

 ா ா அப ரிக்காவுக்குச் பென்ைால், அவர் கனடாவில் உள்ள ைனது 
வடீ்டிற்கு விஜயம் பெய்வார் என்ை வாக்குறுைிறயயும் ப ற்றுக்பகாண்டார். 

இந்ைக் கறடெி இரவில், கிட்டி, மெ, டிலியா, ொர்கமரட், கிம், ெின்ைா, 
குயன்டின், பர்ைம் ஆகிவயார் காறல ஒரு  ைி வறர  ா ாவுடன் 
விழித்ைிருந்ைனர்; ப ரும் ாலான வநரங்களில் கண்கலங்கி அழுைனர்.  ா ா 
 ிகவும் அழகாகத் வைாற்ை ளித்ைார், அவர் காறலயில் புைப் டுவறை எண்ைி 
வருந்ைினர்.  ண்டலிறய வநாக்கி, "நீங்கள் எங்கள் அன்புக்குரியவறர இப் டி 
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அறழத்துச் பென்று, பகாடுற ப்  டுத்ைாைீர்கள்! அவறர அறழத்துச் பெல்ல 
வவண்டாம்; அவர் இங்வகவய இருக்கட்டும்."  ால் ராப்ெனின்  ாடல்களின் 
 ைிவுகள் இறெக்கப் ட்டன,  ின்பு,  ா ா ஓய்பவடுக்கச் பென்ைார். 

ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ிைகு,  ா ா கிட்டிறய  ீண்டும் ைனது அறைக்கு 
அறழத்து, எழுத்துப் லறக வழியாக வினவினார், "எது மபரியது, ‘உங்களிைம் 
எனது அன்பு’ அல்லது ‘உங்களுக்கு என் ெீதுள்ள அன்பு’?" கிட்டி ெற்று ையங்கி, 
 ின்பு  ா ாவின் அன்பு ப ரியது என்று கூைினார்.  ா ா ஆ ாம் என்று கூைிப் 
புன்னறகத்ைார். 
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ப ஹர்  ா ா, 
படவன்ஷியர் ரிட்ரீட், 1931 

ப ஹர்  ா ா, 
படவன்ஷியர் ரிட்ரீட், 1931 
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மெற்கத்திய நாடுகள் – இஸ்தான்புல் 
(துருக்கி)  

(Istanbul, Turkey) 
1931, அக்மைாபர் 3ஆம் நாள் காறல 9.30  ைிக்கு, ப ஹர்  ா ா 

இஸ்தான்புல் நகறர வநாக்கிப்  யைத்றைத் பைாடங்கினார்; ஆகா அலி, ொஞ்ெி, 
ருஸ்ைம், ப ரடித் ஆகிவயார் உடன் இருந்ைனர் - அவை வவறளயில் வ ற்கத்ைிய 
இறை கீைத்றை இறெக்கும் எண்ைத்ைில் அவரது அன் ான உள்ளங்கறளக் 
கண்ைரீுடன் விட்டுச் பென்ைார்.  ார்கபரட் ஸ்டார், டிலியா இருவரும் வடாவர் 
வறரச் பென்று வழியனுப் ி றவத்ைனர்.  ா ா இங்கிலீஷ்  காநைிறயப்  டகு 
மூலம் கடந்து, கலீஸில் உள்ள ஆடம் ர ான ெிம் ிளான் ஓரியண்ட் எக்ஸ் ிரஸ் 
ரயிலில்,  றுநாள் இத்ைாலியின்  ிலானுக்கு வந்து வெர்ந்ைார். இனிட்  ா ாறவ 
ெந்ைித்து, காறல உைவாக  ழங்கள்,  ிஸ்கட், ெீஸ், வகக்குகறள வழங்கினார். 
இந்ை ரயில் அக்வடா ர் 6ஆம் நாள் நண் கலில் மவனிஸ், த்ரிமயஸ்மை, 
மபல்கிமரட், மஸாஃபியா வழியாக, துருக்கி நாட்றடச் பென்ைறடந்ைது. 

அந்ை நாள் துருக்கியின் வைெிய விடுமுறை நாளாக இருந்ைைால், ஒரு 
நீண்ட இராணுவ அைிவகுப்பு இஸ்ைான்புல் நகரின் பநரிெலான பைருக்களில் 
பென்று பகாண்டிருந்ைது.  ா ாவின் கார் ப துவாக ஊர்வலத்ைின்  ின்னால் 
பென்று மஹாட்ைல் கான்டிமனன்ைல் வந்து வெர்ந்ைது. லண்டறனப் வ ாலவவ, 
இங்கும் ஒரு கூட்டம் அவர்களுக்குத் பைரியா வல  ா ாறவ வரவவற்ைது.  ா ா 
 ீண்டும் கிழக்கத்ைிய  ாகத்ைிற்கு வந்ைைால், ைறலயில் பைாப் ி அைியா ல், 
அவரது நீண்ட ைறலமுடிறயத் பைாங்கவிட்டது,  க்களின் கவனத்றை ஈர்த்ைது. 
காலம் இறை இப் டிப்  ார்த்ைது: "ொென்னன் மெஹர் பாபா, அவர்களில் 
ஒருவர் என்பது துருக்கியர்கள் யாருக்கும் மதரியாது."  

 றுநாள் ருஸ்ைம், ொஞ்ெிக்கு ஒரு கழுத்து றட, ெில கால் ெட்றடகறள 
வாங்க  ஜாருக்குச் பென்ைார்.  ா ா இறைக் வகள்விப் ட்டதும், இந்ை  ாைிரி 
ஆறெகறள  னைில் வளர்த்ைைற்காக, ொஞ்ெிறயக் கண்டித்ைார். 

லண்டன் வந்ை நாளிலிருந்து,  ா ா ஏைாவது ஒன்றைக் காரைம் காட்டி, 
ெிைிய விஷய ாக இருந்ைாலும், ொஞ்ெியிடம் வகா த்றை பவளிப் டுத்ைி அவரது 
 னறைக் காயப் டுத்ைினார். ஒரு முறை கிட்டி அப் ாவித்ைன ாக, 'ொஞ்ெி, 
ருஸ்ைம் இருவரும் ஏன்  ிகவும் வொக ாக இருக்கிைார்கள்' என்று  ா ாவிடம் 
வகட்டார். "இது அன்பின் வலி; அவர்கள் ெீது எனக்குள்ள அன்கப அவர்களால் 
தாங்க முடியவில்கல" என்று பூடக ான முறையில்  ைிலளித்ைார். 

 வ ற்கு வநாக்கி ப ஹர்  ா ாவுடன்  யைம் பெய்வது 
அயல்நாட்டவருக்கு 'மவடிக்ககயான விடுமுகை நாட்களாகத்' வைான்ைலாம், 
ஆனால் குருநாைருடனான வாழ்க்றக, ெீடர்களுக்கு நிஜத்ைில் ஒரு  ரை 
வாழ்க்றக. ெில நாட்களுக்கு முன்பு,  ாரிஸில் ரயிலிலிருந்து காஃ ி 
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அருந்துவைற்காக இைங்கியவ ாது,  ா ாவின் 'அம்பு எய்தல்'  ீண்டும் 
ஆரம்  ானது; ொஞ்ெி ைனது நாட்குைிப் ில் இவ்வாறு எழுைியிருந்ைார்: 
"அகனவரும் பாபாவுைன் இருக்க விரும்புகிைார்கள், ஆனால் 
சிலருக்குத்தான் அதன் ெதிப்புத் மதரியும்." 

 ா ாவின் உண்ற யான  ைி அவரது வட்டத்து ெீடர்களின் 
அகந்றைறயச் சுக்குநூைாக்குவது ஆகும்; இது ஒரு வறகயில் வவைறனயான, 
ப ரும் ாலும் அவ ானகர ான பெயல்முறையாகும். உைாரை ாக, ொஞ்ெி 
அைிந்ை புைிய ஆறடகறளப்  ற்ைி,  ா ா கருத்துத் பைரிவித்ைதும், ொஞ்ெி 
அவற்றைக் கழற்ைி ைறரயில் வெீி எைிந்து, "என்னால் இனிவ ல் உங்களுடன் 
இருக்க முடியாது, நான் புைப் டுகிவைன்!" என்று கூைினார். 

 ா ாவின்  ைில் கடுற யாக ஒலித்ைது, "வ ாய் விடுங்கள்! நீங்கள் 
எவருக்கு வவண்டும்? ஆனால் நான் பொல்வறை  றுக்கவவா, என்றன 
அச்சுறுத்ைவவா வவண்டாம்; இப் டி அறனத்றையும் (ஆன் ீகத்றை) தூக்கி 
எைியுங்கள். நீங்கள் பென்ைாலும்  ரவாயில்றல; எல்லாவற்றையும் என்னால் 
 ார்த்துக்பகாள்ள முடியும். நான் என் ப ௌனத்றைக் கறலத்து விட்டால் 

எழுத்துப் லறகறய எவரும்  டிக்க வவண்டிய வைறவயும் இருக்காது. இந்ை 
எழுத்துப் லறக வழியாகப் வ ெி வ ெி நான் வொர்ந்து வ ாயிருக்கிவைன். நான் 
இப்வ ாது அப ரிக்கா அல்லது வவறு எங்கும் பெல்வறை விரும் வில்றல! நான் 
இந்ைியாவுக்குத் ைிரும்  உள்வளன்! ஒருவவறள நான் அப ரிக்கா பென்ைால் 
கூட, அைற்கு நீங்கள்ைான் (ொஞ்ெி) காரை ாக இருப் ரீ்கள்; அது என் 
விருப் த்ைிற்கும் ைிட்டங்களுக்கும் எைிராக இருக்கும்." 

ொஞ்ெி, இைற்கு முன் நடந்ைிராைது வ ால, ைனது நிறலறய எண்ைி, 
ைன்றனவய ெ ித்து, கண்ைரீ் விட்டு அழுைார்; ப ஹர்  ா ாவுடன் 
இறைந்ைைற்காக ைன்றனத் ைாவன குற்ைம் ொட்டினார். அப்வ ாது  ா ா 
அங்கிருந்து பவளிவயைி, ெிைிது வநரத்ைில்  ீண்டும் ைனது அறைக்கு வந்து 
அவறர அற ைிப் டுத்ை முயன்ைார், "உங்ககள இப்படி நைத்துவதற்கு எனது 
மசாந்த காரணங்கள் உள்ளன என்று உங்களுக்குத் மதரியாதா?" 

" ா ா இப்வ ாது என்னால் ைாங்கமுடியவில்றல. ஒவ்பவாரு நாளும் 
இப் டியா நடத்துவது? ையவுபெய்து என்னிடம் பகாஞ்ெம் கருறை காட்டுங்கள்! 
என்னால் ைாங்க முடியாது!" 

"இது கருகண. இது என் அருள். இப்மபாது அகெதியாக இருங்கள், 
அகதப் பற்ைி சிந்திக்க மவண்ைாம்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார்.  ா ா, 
ொஞ்ெிறய அன் ாகத் ைழுவி, கண்ைறீரத் துறடத்ைார். ொஞ்ெி உடவன 

அற ைியாகி  ா ாவிடம்  ன்னிப்புக் வகாரினார்.  ா ா ைறலயறெத்து ெிரித்ைார். 
இதுவ ான்ை காட்ெிகள் ப ஹர்  ா ாவுடன் இருந்ை ஒவ்பவாருவரிடமும் 
 ீண்டும்  ீண்டும் நிகழ்வது உண்டு. 

இஸ்ைான்புல் நகரில், ஒரு 'ெிைந்ை ெிறுவறனத்' வைடும்  ைி  ீண்டும் 
பைாடங்கியது.  ா ா ைனது ெிைப்பு வவறலக்காக ஒரு துருக்கிய ெிறுவறன 
விரும் ினார். 1931, அக்வடா ர் 8ஆம் நாள்,  ல ப ாழிகள் அைிந்ை, அழகிய, 
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 ைினாறு வயது இறளஞறன  ண்டலி கண்டு ிடித்ைனர். முைல் 
 ார்றவயிவலவய அந்ை இறளஞன்  ா ாவால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டான். இரவு 
உைவு வவறளயில் அந்ை ெிறுவனுக்கு  ட்டும் அறெவ உைவு 
வரவறழக்கப் ட்டறை அவன் அைிந்து,  ா ா, றெவ உைவு உண் ைால் அவனும் 
அறைவய உண் ைாகத் பைரிவித்ைான்.  ா ா, அவனிடம் இந்ை குைத்றை 
விரும் ினார். 

அந்ை நாள் வஹாட்டலில்,  ஹாத் ா காந்ைியுடனான ெந்ைிப் ின் 
முக்கியத்துவத்றைப்  ற்ைி விவாைித்ைவ ாது,  ா ா இறைத் பைரிவித்ைார், "ஒரு 
குருநாதர் என்ை முகையில் எனது சக்திமய, காந்திகய ‘அந்தத் 
திைவுமகாகலக்’ மகட்கத் தூண்டியது." 

இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, வஹால்ஃவ ான் என்ை வவபைாரு புைிய 
இறளஞன் அறழத்து வரப் ட்டான்.  ா ா அறனவருடனும் ஹாகியா 
மசாஃபியாவின்  சூைிறயப்  ார்றவயிடச் பென்ைார்.  சூைிறயச் சுற்ைிக்காட்ட 
இருந்ை வஹால்ஃவ ாறன ஒரு வழிகாட்டி, ைடுத்து நிறுத்ைி, வகா த்ைில் கண்டித்து 
வ ாலீறஸ வரவறழத்ைார். இறுைியில் வ ாலீஸ் அவறன அறழத்துச் 
பென்ைதும்,  ா ா  ண்டலி அறனவரும்  ின்பைாடர்ந்து பென்ைனர். 

அங்கு, வஹால்ஃவ ான் ஒரு வழிகாட்டியாக ஈடு டவில்றல, ஆனால் 
அவர்களது ஊழியராக, வஹாட்டலில் ைங்கியிருப் ைாகவும், அவர்களுடன் 
 ார்றவயாளராக பவறு வன பென்ைைாகவும் வ ாலீொருக்குத் பைரிவித்ைதும், 
காவல்துறையினர் வஹால்ஃவ ாறன விடுவித்ைனர், ஆனால்  ா ா  சூைிக்குத் 
ைிரும் ிச் பெல்லவில்றல. 

இஸ்ைான்புல் நகறர, காரில் சுற்ைி வரும் வவறளயில், ‘இஸ்லா ிய 
 சூைியாக  ாற்ைப் ட்ட ஒரு  றழய கிைிஸ்ைவ வைவாலயத்றை நீங்கள் 
 ார்க்கலாம்’ என்று காவராட்டுநர்  ரிந்துறரத்ைார். அது பவகு பைாறலவில் 
இருந்ைாலும் ப ஹர்  ா ா அறைப்  ார்க்க முடிவு பெய்ைார். மகாரா 
 டாலயத்ைின் ப ரும் குைி  ாழறடந்ை நிறலயில் இருந்ைது, ஆனால்  ிரைான 
 ண்ட த்ைில்,  ன்னிரண்டு ெீடர்களுடன் கூடிய வவறலப் ாடுகள் நிறைந்ை 
கிைிஸ்துவின் ெித்ைிரம் அப் டிவய இருந்ைது; குழந்றை ஏசுறவ றகயில் ஏந்ைிய 
அன்றன வ ரியின் ெித்ைிரம் ஒன்றும் சுவற்றை அலங்கரித்ைது. 

பைாடர்ந்து, நகரத்ைின் ஏழ்ற யான  க்கள் வாழும் இஸ்ைான்புல் புைநகர் 
 குைிகளுக்குள் பெல்லு ாறு கார் ஓட்டுநருக்கு  ா ா உத்ைரவிட்டார். அவரது 
எல்றலயற்ை இரக்கத்ைில்,  ா ா அங்குள்ள ெில பைருக்களில் நடந்து பென்று 
 ின்னர் வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். 

1931, அக்வடா ர் 11ஆம் நாள், ருஸ்ைம், ொஞ்ெியுடன் ெில விஷயங்கறளப் 
 ற்ைிப் வ ெிக்பகாண்டிருந்ைவ ாது,  ா ா அவரது துருக்கிப்  யைத்ைின் 
வநாக்கத்றை பவளிப் டுத்ைினார்: 

நான் ெிக முக்கியொன பணிக்காக இங்கு வந்துள்மளன்; 
மவளியளவில் யாகரயும் சந்திக்கவில்கல என்ைாலும், உள்ளளவில் நான் 
ஒரு மபரிய காரியத்கதச் மசய்ய மவண்டி இருக்கிைது. இது ஒரு காலத்தில் 
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மபரிய நாைாக இருந்தும், துருக்கி தற்மபாது ெிகவும் மொசொன நிகலயில் 
உள்ளது. ஆன்ெீகம் முற்ைிலும் சரீ்குகலந்த நிகலயில் உள்ளது. இராணுவம் 
ெற்றும் மபாருள் ரீதியாக, துருக்கி முன்மனைி இருந்தாலும், இது பல 
மநர்கெயற்ை, விரும்பத்தகாத நபர்களின் அகைக்கலொக ொைி இருக்கிைது. 
இங்கு ஆதிக்கம் மசலுத்தும் ெிக வலுவான தீய சக்திககள எதிர்மகாள்ள, 
ஒரு ஆன்ெீக சக்தித் மதகவப்படுகிைது. அதற்காகத்தான், நான் மநரில் 
வந்துள்மளன். 

அடுத்ை நாள், ொஞ்ெி, தாெஸ் குக் டிராவல் ஏபஜண்ட் 
அலுவலகத்ைிற்குச் பென்று அப ரிக்காவுக்குச் பெல்வைற்கான முன் ைிறவச் 
பெய்ைார். இங்கிலாந்து வழியாக அப ரிக்கா பெல்ல  ா ா விரும் ாைைால், வவறு 
வழிறய முடிவு பெய்ைனர். ருஸ்ைத்றை ஒரு முக்கிய ான வவறலயாக 
எகிப்துக்கு அனுப் ி றவத்து, அமலக்ஸாண்ட்ரியா வழியாக இந்ைியாவுக்குத் 
ைிரும் ிச் பெல்ல  ா ா அைிவுறுத்ைினார்.  ா ா  ண்டலியுடன் இத்ைாலிக்குப் 
 யைம் பெய்ய ஆயத்ை ானார்.  

அக்வடா ர் 13ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, குைிப் ாக வரவிருக்கும் வ ார் 
 ற்றும் அது பைாடர் ான அவரது ஆன் ீக  ைிகள் குைித்து கருத்துத் 
பைரிவிக்றகயில், "மபார் குறுகியதாக இருக்கும், ஆனால் ெிகுந்த அழிகவ 
ஏற்படுத்தும். பல மகள்விக்குைியான பாகங்கள் அழிக்கப்படும். நான் அகதத் 
தீர்ொனித்துள்மளன். இங்கிலாந்து உட்பை ஒவ்மவாரு நாடும் அழிகவ 
சந்திக்கும்; ஆனால், இறுதி பிரச்சிகனக்கு அமெரிக்கா ெீண்டும் வழி 
வகுக்கும்." 

1931, அக்வடா ர் 14ஆம் நாள் ரயிலில் இஸ்ைான்புல் நகரிலிருந்து 
புைப் ட்டு, இரண்டு நாட்கள்  யைம் பெய்து ெிலான் வந்து வெர்ந்ைனர். இனிட் 
ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ை ஆல்பர்மகா இம்பீரியல் வஹாட்டலில் ைங்கினர். 

அடுத்ை நாள்  ிற் கல்,  ா ா வ ருந்ைில் மசர்மைாஸா  டாலயத்ைிற்குச் 
பென்ைார்,  ிலான் நகரத்ைிற்கு பவளிவய ஒரு  ைி வநர  யைம். அற ைி 
 ற்றும் ைனிற  நிறைந்ை அந்ை இடத்றை  ா ா  ிகவும் விரும் ினார். அவர் 
 டம் முழுவறையும்  ார்றவயிட்டார். ைனிப் ட்ட ைியான அறைகறள  ா ா 
ப ரிதும் விரும் ினார். அவர் அறர  ைி வநரம் ைிைந்ை பவளியில், வராந்ைாவில் 
அ ர்ந்து அங்கிருந்ை ஆன் ீக சூழ்நிறலறயப்  ாராட்டினார். 

 ிை இடங்கறளப் வ ாலல்லா ல்,  ா ா இங்கு அவெரம் காட்டவில்றல, 
 ிலானுக்கு வந்ைைிலிருந்து அவரது  னநிறலயில்  ாற்ைம் பைன் ட்டது. 
 ிலானில்  ா ா ைனது ஆன் ீக  ைிகறளப்  ற்ைி இனிட்  ற்றும் அவருடன் 
வந்ை திமயா எனும் நண் ருக்கு விளக்கினார்: 

ஒரு சாதாரண ெனிதனுக்கு எனது ஆன்ெீக பணிகயப் 
புரிந்துமகாள்வது முற்ைிலும் சாத்தியெற்ைது, அவனது அைிவுக்கு 
அப்பாற்பட்ைது. எனது வரம்பற்ை உலகளாவிய ெனதுைன், நான் 
பிரபஞ்சத்திற்காகப் பணிபுரிகிமைன்; எனக்காக அல்ல. நான் ஏன் எனக்காகச் 
மசய்ய மவண்டும்? எனது மவகலகய, பல்மவறு ஊைகங்கள் மூலொக நான் 
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மசய்கிமைன். அகதக் கருத்தில் மகாண்டு, நான் பல்மவறு இைங்களுக்குச் 
மசல்கிமைன், மவவ்மவறு காட்சிககளப் பார்க்கிமைன், அல்லது நாைகங்கள், 
திகரப்பைங்களுக்குச் மசல்கிமைன், இதுமபான்ை நூற்று ஒரு பணிகள் 
புரிகிமைன். ஆனால் உங்ககளப் மபால நான் திகரப்பைங்ககளயும் 
திமயட்ைர்ககளயும் ரசிக்கவில்கல - அவற்கை எனது உள்ளார்ந்த ஆன்ெீக 
பணியின் ஊைகொக ொற்றுகிமைன். எனது ஒவ்மவாரு மூச்சும் இந்த 
மவகலகயத் மதாைர்ந்து மசய்கிைது, மவளியளவில் நீங்கள் இந்த அந்தரங்க 
ெர்ெத்கதக் காண முடியாது. 

ெனிதகுலத்தின் நலனுக்காக நான் ெிகப்மபரிய பணிபுரிய மவண்டும் 
- அது எனது பிரபஞ்சத்திற்கான கைகெ. மநருக்கடியான மநரங்கள் என்பதால் 
தற்மபாகதய சூழ்நிகலகள் ெற்றும் நகைமுகையில் இருக்கும் 
நிகலகெகளுக்கு ஏற்ப எனது மபாறுப்பும் அதிகரித்துள்ளது. 

நான் ஆன்ெீக ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தி, ஒவ்மவாரு மநாடியும் 
பிரபஞ்சத்தின் ஒவ்மவாரு மூகலயிலிருந்தும், உள்ளளவில் 'அைிக்கககள்' 
ெற்றும் மசய்திகள் வந்த வண்ணம் இருக்கும். நாம் எதிர்மகாள்ளும் 
சிக்கலான காலங்களின் காரணொக, சனீாவிற்கும் ஜப்பானுக்கும் 
இகையிலான மொதல் மபான்ை துன்பகரொன மசய்திகள் ெட்டுமெ 
வருகின்ைன. 

இதுமபான்ை மசய்திகள் ஒவ்மவாரு மநாடியிலும் நிரம்பி வழிவதால், 
நான் (என் முகவர்களுக்கு) உள் வழிமுகைககள வழங்க மவண்டியது 
அவசியம். 

எவருக்கும் மதரியாத எண்ணற்ை விஷயங்ககள ஒமர மநரத்தில் 
நிர்வகிப்பதால் இகத நீங்கள் மவளியளவில் பார்க்க முடியாது. இருப்பினும், 
எனது மவகலயின் விகளவு மவளிப்புைொகத் மதான்றும்; எடுத்துக்காட்ைாக, 
நீங்கள் திடீமரன, எதிர்பாராெல், மொசொன ெனநிகலயில் என்கனக் காண 
மநரிடும். ஒரு கணம் நான் மவடிக்ககயான முகையில் ெகிழ்ச்சியாக 
இருக்கிமைன்; அடுத்த கணம், நீங்கள் என்கன தவீிரொன ெனநிகலயில், 
மகாபொக நைந்து மகாள்வகதயும் காண்கிைரீ்கள். இகவ அகனத்தும் 
எனக்கு வரும் அைிக்கக ெற்றும் மசய்திககளப் மபாறுத்தது; அவற்ைிற்கு 
ஏற்ப நான் எனது பணிகயத் திட்ைெிை மவண்டியது அவசியம். மெலும் ஓர் 
உதாரணொக, நான் உங்களுைன் அெர்ந்து, ெகிழ்ச்சியாக மதநீர் 
அருந்துகிமைன் என்று கவத்துக்மகாள்மவாம், அந்த மநரத்தில் இந்தியாவில் 
யாமரா ஒருவர் மபரிய மநருக்கடிகய சந்திக்கிைார் என்று எனக்கு 
உள்ளளவில் மதரியவருொனால், அமத மநரத்தில், இயற்ககயாகமவ 
நிகலகெகய எவ்வாறு சொளிப்பது அல்லது சரிமசய்வது என்பதற்கான 
பதில் மசய்திகய அனுப்பும் கட்ைத்தில், எனது ெனநிகல ொறுவது 
ெட்டுெல்லாெல், தற்மபாகதய சூழலில் நான் இல்லாதது மபாலத் 
மதான்றுமவன். 

என்னுள் ஏற்பட்ை இந்த திடீர் ொற்ைத்தால் உங்களுக்கு 
ஆயிரொயிரம் எண்ணங்கள் வரலாம்; ஆனால் உங்கள் அைியாகெதான் 
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எனது ஆன்ெீக பணியின் தன்கெகய அல்லது என் ெனநிகலயின் 
ொற்ைத்திற்கான காரணத்கதப் புரிந்து மகாள்வதிலிருந்து உங்ககளத் 
தடுக்கிைது. நான் நைந்து மகாள்ளும் முகைகயக் குைித்து நீங்கள் 
மவதகனப்படுவரீ்கள், அகதப் பற்ைி சிந்தித்துப் பார்ப்பீர்கள், ஒமர மநாடியில் 
ஆயிரக்கணக்கான எண்ணங்கள் உங்கள் ெனதில் அகலபாயும்! ஆனால் 
இகவ அகனத்தும் உங்கள் அைிவுத்திைனுக்கு அப்பாற்பட்ைகவ; நீங்கள் 
ஒருமபாதும் உங்கள் அைிவார்வம் ெிக்க அல்லது நியாயவாதம் மசய்யும் 
ெனதின் உதவியுைன் அகதப் புரிந்துமகாள்ள முடியாது.  

1931, அக்வடா ர் 18ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா இத்தாலிய ஆல்ப்ஸ் 
ெகலக்கு அறனவருடனும் ரயிலில் பென்ைார். வரீஸில், அவர்கள் கம் ி 
ரயிலுக்கு  ாைி, வ லும் பெங்குத்ைான ொய்வு வறரச் பென்று, அற்புை ான 
காட்ெிகறளக் கண்டு ரெித்ைனர். நகரத்ைிற்குத் ைிரும் ிய  ின்னர், அன்று  ாறல, 
அவர்கள் ஓடியன் ைிவயட்டருக்குச் பென்று, நாடகம், ைிறரப் டம்  ற்றும் 
இத்ைாலிய இறெ நிகழ்ச்ெிறயப் (ஓப் ரா)  ார்றவயிட்டனர். இரண்டு 
நாட்களுக்குப்  ின்னர், ஒரு குறுகிய, அழகான மகாமொ ஏரிக்குச் பென்று 
ைங்கினர். 

அக்வடா ர் 23ஆம் நாள், ஹார் னிலிருந்து ொல்கம், ஜனீ் ஸ்க்மலாஸ் 
இருவரும், ப ஹர்  ா ாவுக்கு ஒரு பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப் ி றவத்ைனர். 
பாபா, ெண்ைலியுைன் அமெரிக்கா மசல்வதற்கான அகனத்து ஏற்பாடுகளும் 
மசய்யப்பட்டுள்ளதாக அதில் மதரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.  ா ா அப ரிக்காறவப் 
 ற்ைி, ப ரடித்துடன் வ ெிக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில்,  ா ாவின்  ைியில் 
ப ரடித் ப ரிய  ங்கு வகிப் ார் என் றையும் உறுைிப் டக் கூைினார்: 
"அமெரிக்காவில், உங்களுக்கு ஓய்மவ இருக்காது. அங்கு நீங்கள் மசய்ய 
மவண்டிய மவகலகள் ஏராளம். அங்மக நான் எப்படி அதிசயங்ககளச் 
மசய்யப்மபாகிமைன் என்பகதப் பாருங்கள்." 

ப ரடித், கனிகள் உண் றை  ிகவும் விரும் ினார், ப ரும் ாலும் 
அவற்றை உண்ை  ா ாறவயும் தூண்ட முயற்ெித்ைார். ஆனால்  ா ா, "நான், 
பாபாஜான், உபாஸனி ெஹாராஜ், சாய் பாபா எவருமெ பழங்ககள 
விரும்பவில்கல. ராெகிருஷ்ணா அகதத் மதாட்ைதும் இல்கல" என்று 
பைரிவித்ைார். 

ப ரடித் அைன் காரைத்றை யூகித்ைார், "குருநாைர்கள் ஏற்கனவவ 
ைங்களுக்குள் கனிகளின் ெிைந்ை குைங்கறளக் பகாண்டிருப் ைால், அவற்றை 
ொப் ிடத் வைறவயில்றல. அப் டித்ைாவன?" என வினவினார். 

"ஆம்," என்று  ா ா  ைிலளித்ைார், ஆனால்  ழங்கள் 
ஆவராக்கிய ானறவ, இரத்ைத்ைிற்கு நல்லது என்று கூைினார். 

அக்வடா ர் 25ஆம் நாள்,  ிற் கல் மபன்ஷன் அமகாஸ்டீனியில் 
அற ந்ை இனிட் வடீ்டில் வைநீர் விருந்துக்குப்  ிைகு,  ா ா  ண்டலியுடன் 
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ரயிலில்  ிலானில் இருந்து புைப் ட்டார். இரண்டு  ைி வநரத்ைில் மஜமனாவா 
வந்து ெிலாமனா மைர்ெினஸ் வஹாட்டலில் ைங்கினர். 

ப ஹர்  ா ாவின் குழுவில் ப ரடித் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ைவர் 
என் றைக் காட்டும் வநாக்கத்ைில், அவர் அைிகாரிகள்  ற்றும் வஹாட்டல் 
ஊழியர்களிடம் ப ஹர்  ா ா ைனது நண் ர்  ற்றும் ொஞ்ெி, ஆகா அலி அவரது 
ைனிப் ட்ட ஊழியர்கள் என்றும் கூைிவந்ைார். இது  ா ாவுக்கு ஒரு 
ைறலவலியாக இருந்ைது, ஏபனன்ைால்,  ா ா ைன்றன யார் என்று பவளிவய 
காட்டிக்பகாள்ளா ல்  றைமுக ாக இருக்க விரும் ியவ ாது, ப ரடித் 
வைறவயின்ைி  ா ாறவப்  ற்ைி  க்களுக்குச் பொல்லி வந்ைார். இைனால் ொஞ்ெி 
 ிைரின் துன்புறுத்ைல்களுக்கு ஆளானார்.  ா ாவும் இறை ெகித்துக்பகாண்டார் 
ஏபனனில்,  ல முக்கிய ான ந ர்களின் பைாடர்புக்கு அவர் ஓர் ஊடக ாகச் 
பெயல் ட்டார்; அந்ைப்  ைியும் இப்வ ாது ஏைக்குறைய நிறைவுக்கு வந்ைது. 

அக்வடா ர் 26  ிற் கல் ப ஹர்  ா ாவுக்காக  ற்பைாரு வைநீர் வரவவற்பு 
வழங்கப் ட்டது, அங்கு  ா ா ஒரு ெில வநர்ற யும், அன்பும்  ிக்க  க்ைர்கறள 
ெந்ைித்ைார். அவர்களில் டக்ளஸ் என் வர்  ாைிரிறயப் வ ான்ைத் வைாற்ைம் 
உறடயவர் என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். 
  



 

78 
 

 
  

 ால்கம், ொஞ்ெி, ப ஹர் 
 ா ா, ஆகா அலி, 

ப ரடித், அப ரிக்கா, 1931 

ப ஹர்  ா ா, 
அப ரிக்கா , 1931 
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இகை கீதத்கத ெீட்டும் மெற்கத்திய 
நாடுகள் – நியூ யார்க் (அமெரிக்கா) 
(New York, America) 

மெஹர் பாபா, மெரடித், அலி, சாஞ்சி ஆகிவயார் எஸ்.எஸ். 
மராொவில் 1931, அக்மைாபர் 27 காகலயில் நியூயார்க் நகரத்திற்குப் 
புைப்பட்ைனர். கப் லில், முைலில் ைங்கியிருந்ை அறைகள் குறுகியைாக, 
வெைியின்ைி இருந்ைைால் மநபல்ஸ் நகறர விட்டு பவளிவயைிய  ின்பு, 
பவளிப்புை ாக இருந்ை விொல ான இரண்டு அறைகளுக்கு  ாற்ைப் ட்டனர். 

மைாரான்மைாறவச் வெர்ந்ை லூயிஸ் ஸ்ககய் என்ை இளம் 
ப ண் ைிறய, ப ரடித்  ா ாவுக்கு அைிமுகப் டுத்ைி றவத்ைார். லூயிஸ் 
 ா ாவால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டு,  ல முறை அவரது அறைக்கு வந்ைார். 

இங்கிலாந்ைிலிருந்து பென்ை  ின்பு, லண்டனில் வாழும் பநருக்க ான 
அன் ர்களுக்கு ப ஹர்  ா ாவின் பெயல் ாடுகள் குைித்து, ொஞ்ெி கடிைங்கள் 
எழுைினார்.  ா ாறவப்  ிரிந்ை வவைறனயில் அவருடன் ஒரு பநருக்க ான 
பைாடர்ற  றவத்ைிருக்கும் வநாக்கத்ைில் அவர்கள்  லவிை வெறவகளில் 
ஈடு ட்டனர். அக்வடா ர் 10ஆம் நாள், ொஞ்ெியின் கடிைத்ைிற்கு, கிட்டி 
 ைிலளித்ைார்: "வாழ்க்கக வழக்கம் மபால் உண்கெயாகமவ நைந்து 
மகாண்டிருக்கிைது, ஆனால் வழக்கொன வழியில் அல்ல. அகனத்தும் - 
மவகல, விகளயாட்டு, ஓய்வு அல்லது தூக்கம் - எதுவாயினும் ஏமதா ஒரு 
வககயில் வித்தியாசொகவும், அகனத்தும் இப்மபாது பாபாவுக்காகவும் 
நைப்பது மபாலாகிவிட்ைது." கிட்டி உண்ற யில் அறனத்றையும்  ா ாவுக்கு 
அர்ப் ைிக்க ஆயத்ை ானார்; 1931 அக்வடா ர் 27ஆம் நாளன்று அவர் எழுைிய 
கடிைவ  இைற்கு ொன்ைாகும்: 

 ிரிய ான  ா ா, 
உங்களுக்கான எங்கள் அன்பு உண்ற யிவல அற்புைம்  ிக்கது, ஆனால் 

இவ்வளவு ஆழ ாக வநெிக்கும் ெக்ைிறய எங்களுக்கு வழங்கியவர் யார்?  ா ா, 
இது உங்களிட ிருந்து எங்களுக்கு கிறடத்ை பைய்வகீ  ரிசு இல்றலயா? 
எங்கறள வ லும் வ லும் இைற்குத் ைகுைியுறடயவர்களாக ஆக்குங்கள். இந்ைக் 
குறுகிய காலத்ைில் கூட, உங்கறள நிறனக்கவும், வ லும் வ லும் முழுற யாக 
உங்கறள வநெிக்கவும் வவண்டும் என்ை ஏக்கம் ஒரு நி ிட வநரம் கூட 
இல்லா ல் இல்றல. கடவுளின் எல்லா  ரிசுகளிலும் இது  ிகப் ப ரியது - 
அைாவது உங்கறள வநெிக்கவும், உங்களுக்கு வெறவ பெய்யவும் - என்று நான் 
எப்வ ாதும் உங்களுக்கு நன்ைி கூறுகிவைன். 

 ா ாவின் ெந்ைிப் ால்  ிகவும்  ாைிக்கப் ட்ட  ற்றுப ாரு ப ண் ைி 
கிம். அக்வடா ர் 29ஆம் நாள் அவர் ொஞ்ெிக்கு எழுைிய கடிைம்: 
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கிட்டி, கிம் & கம்ப னிக்கு நீங்கள் எழுைிய அழகான கடிைத்ைிற்கு நாங்கள் 
உங்களுக்கு எப்வ ாது, எப் டி நன்ைி கூை முடியும்? அன்புள்ள ொஞ்ெி, நான் 
 ீண்டும்  ீண்டும் நன்ைி பொல்ல  ட்டுவ  முடியும், வ லும், கடிைத்றை நாங்கள் 
 டிக்கும் வ ாது எங்கள் கண்களிலிருந்து வழிந்ை ஆனந்ைமும், கவறலயும் கலந்ை 
கண்ைரீ் அந்ைக் கடிைத்றை ஈரப் டுத்ைியது. ஆனந்ைக்கண்ைரீ் - எங்கள் 
 ிரிய ான  ா ாவின் எல்றலயற்ை இரக்கத்ைின் மூலம் எங்களுக்குக் கிறடத்ை 
ப ரிய ஆெீர்வாைத்ைிற்கான கண்ைரீ்,  ற்றும் கவறலயால் வழிந்ை கண்ைரீ், 
ஏபனன்ைால் நாங்கள் இவ்வளவு ப ரிய ெந்வைாஷத்ைிற்குத் ைகுைியுற்ைவர்கள் 
அல்ல, வ லும்  ா ா  ீது எங்களின் அன்பு  ிகவும்  லவனீ ானது. 

அவறர அைிக ாக வநெிக்க  ா ா உைவ வவண்டும் என்று  ட்டுவ  நாம் 
 ிரார்த்ைறன பெய்ய முடியும்; அவருறடய அன் ின் பநருப்பு, நம் ிடம் உள்ள 
அறனத்றையும் எரிக்கும் ைருவாயில், நம் ில்  ா ாறவத் ைவிர வவறு எதுவும் 
இருக்கக்கூடாது. 

எங்கள் அன்புக்குரியவருடன் ஒன்ைாக இருக்கும் ைீவிர ான ஏக்கத்ைில் 
இருக்கிவைாம்! 

அக்வடா ர் 30ஆம் நாளன்று, கிட்டி, ப ஹர்  ா ாவுக்கு எழுைிய 
கடிைத்ைில்,  ா ா டிெம் ரில் ெீனா பென்று ைிரும் ி வரும்வவறளயில் அவரும் 
ஸில்லாவும்  ாரிஸில்  ா ாறவ ெந்ைிக்க முடியு ா என்று வகட்டார். கிட்டி, ைான் 
 ா ாவுக்குரியவர் என் றை அைிந்ைிருந்ைார், வ லும் அவரது அன் ின் ைாக்கத்றை 
அவருறடய வார்த்றைகளில் காைலாம்: 

 ிரிய ான  ா ா,  
உங்கள் அன்பு நாள் முழுவதும் -  ைியிலும், ஓய்விலும் எனக்கு  ிக்க 

 கிழ்ச்ெிறயத் ைருகிைது. அறனத்தும் இப்வ ாது உங்களுக்காகவவ 

பெய்யப் டுவது வ ான்ை உைர்வு. அந்ைப்  ைியின் விறளவுகள்  ட்டு ின்ைி, 
இையம்,  னம், விருப் ம் அறனத்துவ  உங்களுறடயது; எல்லாம் உங்களுக்கு 
 ட்டுவ  என்ை நம் ிக்றகயில் - உங்களுக்குத் ைிருப் ித் ைரப் டும் அல்லது 
வைறவப் டும் வ ாபைல்லாம் உங்கள் வெறவயில்  யன் டுத்ைப் ட வவண்டும் 
என்ை நம் ிக்றகயில் நிகழ்கின்ைன. அன்பு, வநெம் இறவ எப்வ ாதும் 
பெயலற்ைைாக இருக்க முடியு ா? எல்லாவற்றையும் பகாடுக்க, பகாடுக்க 
 ட்டுவ  வவண்டும் - அன் ிற்குரியவரின் காலடியில் அறனத்றையும் இழக்க 
வவண்டும். 

நீங்கள் ஏற்கனவவ என்னில் விழித்பைழச் பெய்ை, பெய்யாை அறனத்து 
அன்புடனும், இப்ப ாழுது விறடப றுகிவைன். 

இைற்கிறடயில்,  ா ா ைினெரி கப் ல் வ றடயில் நடக்கச் பென்ைார்; ெில 
ெ யங்களில்  ாறலயில் இறெ, ெினி ா நிகழ்ச்ெிகளில் கலந்து பகாண்டார்.  இைர 
 யைிகள்  ா ாறவ யார் என்று அைிய ஆர்வ ாக இருந்ைனர். வ லும் 
எெிலிமயா என்ை ெிறுவறன  ா ா பைாடர்பு பகாண்டைால்  ா ாறவப்  ற்ைி 
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அவனிடம் வகட்டைிந்ைனர்; அவவனா ெிறைந்து வ ான ஆங்கிலத்ைில், "ஒரு 
ெிைந்ை,  ிர ல ான  னிைர்" என்று  ைிலளித்ைான். 

1931, நவம் ர் 3 அன்று,  ா ாறவத் ைனிப் ட்ட முறையில் ெந்ைித்ை 
ெிலரில், அப ரிக்காவில் பொற்ப ாழிவாற்ை அறழக்கப் ட்ட ஓர் இைக்க ான 
இத்ைாலிய ப ாருளாைார வ ராெிரியரும் இருந்ைார். அவர்  ா ாறவ அவரது 
அறையில் ெந்ைிக்க வந்ைார்.  ிகவும் புத்ைிொலி  ட்டு ின்ைி, நல்ல இையமும் 
பகாண்ட  னிைறர ெந்ைித்ைைில்  ா ா  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். உறரயாடலின் 
முடிவில்,  ா ா அவருக்கு அைிவுறுத்ைினார்: "உலகத்தில் வாழுங்கள், அமத 
மவகளயில் எல்லாம் உலகம்தான் என்று எண்ணாெல், பற்ைற்ைவராக 
இருங்கள். உங்கள் கைகெககளத் மதாைர்ந்து மசய்யுங்கள், ஆனால் 
ொகயயின் பிடியில் சிக்கிவிைாதீர்கள். ஒருமபாதும் கவகலப்பை மவண்ைாம், 
எப்மபாதும், சிரெங்களுக்கு ெத்தியிலும், ெகிழ்ச்சியாக இருக்க முயற்சி 
மசய்யுங்கள். மபரழிவுககள சந்தித்தாலும் ெகிழ்ச்சியாக இருங்கள்." ஐந்து 
நி ிடங்கள் ைினமும் உண்ற ப்ப ாருறளப் (ெத்ைியம்)  ற்ைி ைியானிக்க  ா ா 
அவருக்கு அைிவுறுத்ைியதுடன், உள்ளளவில் உைவுவைாக உறுைியளித்ைார்.  

சுவாெி விமவகானந்தர் மெற்கத்திய நாட்டில், முதல் 'ஆன்ெீக 
அடிப்பகை பணிகயச் மசய்ததாகக் கூைலாம்'; அவர் தனது அமெரிக்க 
தகலகெயகத்கத நியூயார்க் நகரில் 1895ஆம் ஆண்டு, மெஹர் பாபா பிைந்த 
ஒரு வருைத்திற்குப் பிைகு நிறுவினார். விவவகானந்ைர் நியூயார்க்றக "நாட்டின் 
ைறலயாகவும், றக  ற்றும்  ைப்ற " என்றும் குைிப் ிட்டார். ஒரு எழுத்ைாளர் 
கூைியது வ ால, "ப ரிய, அைிநவனீ,  லப ாழிகள் அடங்கிய ப ருநகர ானது, 
உண்ற யில் புைிய வயாெறனகளின்  ிைப் ிட ாக விளங்கியது; இது 
ஆக்கபூர்வ ாகவும், ஆர்வம் நிறைந்ைைாகவும், எல்லா கறலகளின் 
ற ய ாகவும் ைிகழ்ந்ைது; இது  ைக்காரர், ைாராள  ிரபுக்கள்  ற்றும் உயிர் 
ெக்ைியின் ஓட்ட ாக உருபவடுத்ைது; எல்லாவ  இருந்ைது; இல்றல என்ை 
வ ச்சுக்வக இட ில்றல!" 

1931, நவம் ர் 6ஆம் நாள் வரா ா கப் ல், லிபர்ட்டி சிகலறயக் கடந்து, 
 ிற் கல் இரண்டு  ைிக்கு நியூயார்க் நகர துறைமுகத்ைிற்குச் பென்று, ட ிள்யூ 
57ஆவது கப் ல் வ றடயில் நின்ைது. 

துடுக்கான, ஆைவம்  ிடித்ை குடிவரவு அைிகாரி ஒருவர் எழுப் ிய 
 ிரச்ெிறனயால்  ா ா  ண்டலியுடன் பவளியில் வர இரண்டு  ைி வநர ானது. 
ப ஹர்  ா ாவின் ப ௌனத்றைக் குைித்ை ெந்வைகத்ைில், ப ரடித் அளித்ை 
 ைில்கள் அவருக்குத் ைிருப்ைியளிக்கவில்றல. வ லும்  ா ாவின் 
எழுத்துப் லறகறயத் ைாவன  டிக்க முயன்ைார், ஆனால் முடியவில்றல. 

அவர் வநரடியாக  ா ாவிடம் வகட்டார், "நீங்கள் ப ௌன ாக இருந்து 
அப ரிக்க  க்களுக்குக் கற் ிக்க வந்துள்ளரீ்களா? அதுவும் இந்ை 
எழுத்துப் லறகயுடன்? எவ்வளவு மூடத்ைனம்! இந்ை வவடிக்றகயான 
வயாெறனறய உங்களுக்கு வழங்கியது யார்?" 
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"நான் கற்பிப்பதற்காக வரவில்கல, விழிப்பகையச் மசய்ய 
வந்துள்மளன்" என்று  ா ா அற ைியாகப்  ைிலளித்ைார். அறைக்வகட்ட அந்ை 
அைிகாரி ஏளன ாகச் ெிரித்ைார்;  ா ா ொஞ்ெியிடம், "அவர் இப்மபாது 
சிரிக்கட்டும், ஆனால் நான் யார் என்பகத அவருக்குக் காட்டுகிமைன். 
அைிவற்ை அப்பாவி ஆத்ொ. நான் அவருக்காகப் பரிதாபப்படுகிமைன்!" என்று 
கூைி அற ைியாக அவருறடய வகள்விகளுக்குப்  ைிலளித்ைார். 

ைிடீபரன, எைிர் ாரா ல், அந்ைக் கப் லில் பவள்றள நிை உறடயைிந்ை 
அைிகாரி ஒருவர் வைான்ைி, குடிவரவு முகவரிடம், "ஏறனய  யைிகள் 
அறனவரும் கப் றல விட்டு பவளிவயைிய  ின்னரும் ஏன் இவர்கறளத் ைடுத்து 
றவத்துள்ளரீ்கள்?" என்று வினவினார். 

அவர்களின்  யை ஆவைங்கள் ைிருப்ைிகர ாக இல்றல என்றும், 
அைற்காக உத்ைரவாைம் வைறவப் டுவைாகவும் அவர் விளக்கினார். கப் லின் 
அைிகாரி காகிைங்கறளப்  ார்த்து, "இைில் என்ன ைவறு? அவர்கள் வ ாகட்டும்" 
என்று அவருக்குரிய அைிகார வைாரறையில் கூைினார். 

"ஆனால் அவர்களுக்கு உத்ைரவாைம் அளிக்க இங்கு யாரும் இல்றல" 
என்று முகவர் எைிர்ப்புத் பைரிவித்ைார். 

ொஞ்ெி உடவன அவர்களிடம்  ிகச் ெிைந்ை குைிப்புகள் இருப் ைாக 
விளக்கியதும் அந்ை அைிகாரி "உண்ற யிவல உங்கள் அணுகுமுறையில் எந்ை 
விவவகமும் இருப் ைாகத் பைரியவில்றல; அவர்களிடம் வைறவயான 
குைிப்புகளும் உள்ளன. உங்களுக்கு இன்னும் உத்ைரவாைம் வைறவப் ட்டால், 
நான் அறை அளிக்கிவைன். நான் இவைா ைிரும் ி வருகிவைன், அறனவரும் ைறர 
இைங்குவைற்கான அனு ைிறய நீங்கள் உடவன ையாரிக்க விரும்புகிவைன்" என்று 
கூைி உள்வள பென்ைார். 

இது, அந்ைக் கண்டிப் ான குடிவரவு அைிகாரிறய வருத்ைப் டச் பெய்ைது; 
ஆனால் அவர் ைறர இைங்கும் அட்றடகறள உடனடியாக வழங்கினார். கப் லின் 
அைிகாரிக்கு நன்ைி பைரிவிக்க ொஞ்ெி உள்வள பென்ைவ ாது, அவறரக் 
கண்டு ிடிக்க முடியவில்றல. அவர் யார் என்று யாருக்கும் மதரியவுெில்கல. 
பாபாவின் எழுத்துப்பலககயின் பின்னால் உள்ள ெகா சக்திகய ஏளனம் 
மசய்த அமெரிக்க அதிகாரிக்கு இது குருநாதரின் ஆதாரம். 

 ால்கம் ஸ்க்வலாஸ் அறனவறரயும் கப் லுக்கு பவளியில் ெந்ைித்ைார். 
 ா ா ஓர் ஆலிவ்  ச்றெ நிை பைாப் ி அைிந்ைிருந்ைைால், அவரது ைறலமுடி 
 றைந்ைிருந்ைது. அப ரிக்க  ண்ைில் காலடி எடுத்து றவக்கும் வ ாது  ால்கம் 
அவைார புருஷருடனான ைனது முைல் ெந்ைிப்ற  இவ்வாறு நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

 நான் ப ஹர்  ா ாறவப் புறகப் டத்ைில்  ட்டுவ   ார்த்ைிருந்வைன், 
ஆனால் நான் அவறர முைலில் அறடயாளம் கண்டுபகாள்ளவில்றல. ப ஹர் 
 ா ா, ைனது ப ரிய, ஒளிரும்  ழுப்பு நிை கண்களால், என்றனப்  ார்த்து, 
புன்னறகத்து, றககறள நீட்டியவ ாது, அவர் யார் என் றை உடனடியாகத் 
பைரிந்துபகாண்வடன். 
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எனது றககள் ெற்று ையக்கத்துடன்  ா ாறவ வநாக்கிச் பென்ைன. 
விவவகானந்ைர் ஸ்ரீ ரா கிருஷ்ைாறவ முைலில் ெந்ைித்ை கறை நிறனவுக்கு 
வந்ைது. ெத்குரு ரா கிருஷ்ைா அவறரப்  ார்க்க வந்ைவரின் முழங்கால்கறள 
ைனது காலால் பைாட்டார்; அந்ை வநரத்ைில், விவவகானந்ைர் ைனது நிறனறவ 
இழந்ைார்; அருகிலிருந்ை அறனத்தும் காைா ல் வ ானது. நானும் அதுவ ான்ை 
அனு வத்றை அறடய விரும் ிவனன், ஆனால் கடவுளுக்குத் பைரியும், அந்ை 
ஆனந்ைத்றை அனு விக்க, கப் ல் வ றட ஒரு ெரியான இட ல்ல என்று! 

 ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட, "ொல்கம் நல்ல இதயம் பகைத்தவர்" என்று 
றெறகயால் பைரிவித்ைார்.  ால்கம் இரண்டு கார்களுடன் வந்ைிருந்ைார், ஒன்றை 
மகதரின் கார்ட்னர் என் வரும்  ற்பைான்றை லிலியன் வார்ைால் என்ை 
அப ரிக்கரும் ஓட்டி வந்ைனர். அவர்கள் நியூயார்க் நகரத்ைிலிருந்து 40 ற ல் 
வடக்கு ைிறெயில் ஹட்ஸன் நதிக்ககரயில் அற ந்ை க்மராைன்-ஆன்-
ஹட்ஸன் எனும் ெிைிய நகரத்ைிற்குச் பென்ைனர். அங்கு, ப ஹர்  ா ா 
 ண்டலியுடன் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டிருந்ைன.  ா ா  ாறல 
5:30  ைிக்கு அங்கு வந்து வெர்ந்ைார். 

ொல்கம் ஸ்க்மலாஸ் (37 வயது) ஒரு கவிஞர், ெத்ைியத்றை நாடு வர். 
அவர் நியூயார்க் நகரில் ஆன் ீக இலக்கியத்ைில் நிபுைத்துவம் ப ற்ை ‘நார்த் 
வநாட்’ புத்ைகக் கறடறய நடத்ைிவந்ைார். புத்ைகங்கள் ப ரும் ாலும், ஆன் ீக 
 ாடங்களில் அங்கீகரிக்கப் ட்ட அைிகாரிகளால் விரிவுறரகள்  ற்றும் கல்வி 
 ாடங்கறளக் பகாண்டைாக இருந்ைது. அவரது  றனவி ஜனீ் (38) அவறரப் வ ால் 
ஒரு வநர்ற யான இறை ற்று  ிக்கவர். ஒரு  த்ைிரிறகயாளர், அவர் 
வ ன்ஹாட்டனில் ஒரு  த்ைிரிறகயின் உைவி ஆெிரியராகப்  ைிபுரிந்ைார். 

1930ஆம் ஆண்டு இறுைியில் புத்ைகக் கறடயில், ப ஹர்  ா ாறவப் 
 ற்ைி  ால்க ிடம் குைிப் ிட்ட முைல் ந ர், பாஸ்ைன் நகரில் வாழ்ந்து வந்ை 
ரிச்சர்ட் ஐசக் மெயர் ஆவார். வ யர் ஒரு பஜர் ன் குடியுரிற யாளர்,  ருத்ைி 
நூல் வியா ாரி, ைிரு ைம் ஆகாைவர். 

வ யர், ப ரடித் ஸ்டார்  ற்றும் படவன்ஷியர் ரிட்ரீட்  ற்ைி  ால்க ிடம் 
கூைினார், வ லும் ைியான ற யத்ைில் வாழ்க்றகறய விவரிக்கும் ஒரு 
கடிைத்ைின் நகறலயும் அவரிடம் விட்டுச்பென்ைார். ப ரடித்,  ால்கம் இருவரும் 
ைத்ை து ஆன் ீக கவிறைகறளப்  கிர்ந்து பகாண்டனர். 

1931 வ   ாைம்,  ால்கம், ரிச்ெர்ட் வ யர், ைா ஸ் வாட்ஸன் 
இருவறரயும்  ாஸ்டனில் ெந்ைித்ைார். அவ்வவறளயில் வாட்ஸன், வ யருடன் 
வெர்ந்து இங்கிலாந்துக்குப்  யைம் பெய்ய ைிட்ட ிட்டிருந்ைார், வாட்ஸனும் 
ப ரடித்ைின் ைியான ற யத்ைில் ெிைிது காலம் ைங்க விரும் ினார். ஜூன் 
 ாைத்ைில்,  ால்கம், ஜனீ் இருவரும் ைங்கள் புத்ைகக் கறடறய விற்றுவிட்டு, 
நியூ ஹாம்ஷயரின் மஹன்காக்கிற்குக் குடிப யர்ந்ைனர். ஜூறல  ாைம், 
அவர்களது நண் ர்,  ிர ல எழுத்ைாளர் மெரி ஆன்டின் என் வர், ெிமலா 
மஷட்ைக் இங்கிலாந்ைிலிருந்து ைிரும் ி வந்ைைாகத் பைரிவித்ைார். பநருங்கிய 
ைனிப் ட்ட நண் ராக இருந்ை வ ரி ஆன்டினுடன் பைாடர்பு பகாள்ளு ாறு ைா ஸ் 
வாட்ஸன், பஷட்டக்கிற்கு அைிவுறுத்ைியிருந்ைார். பஷட்டக் இதுவறர  ா ாறவ 
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ெந்ைிக்கவில்றல, இருந்ைாலும்  ா ாறவப்  ற்ைி ப ரடித்ைிட ிருந்து 
வகள்விப் ட்டிருந்ைார். இறை அைிந்ை  ால்கம், ஜனீ் இருவரும் ப ஹர் 
 ா ாவால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டனர். 

ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி மைன் ரட்யார், மகதரின் கார்ட்னர், மெக்ஸ், 
லிலியன் வார்ைல் (இவர்கள் அறனவரும் ைிவயாவொ ிஸ்டுகள்)  ற்றும் 
 ிைருடன் வ ெ பஷட்டக் இரண்டாவது முறையாக வஹன்காக்கிற்கு வந்ைார். 
அப்வ ாதுைான் ஜனீ்,  ால்கம் இருவரும் படவன்ஷியர் ைியான ற யத்ைிற்குச் 
பெல்ல முடிவு பெய்ைனர். ஆனால்  ா ா அப ரிக்கா வரவிருந்ைைால்  ால்கம், 
ஜனீ் ைம் ைிகள் ைங்கள் ைிட்டங்கறள  ாற்ைினர். அைற்கு  ைிலாக, அவர்கள் 
இங்கிலாந்து  யைத்ைிற்காகச் வெர்த்து றவத்ை நிைி, வ லும் வாட்ஸனின் 
உைவித்பைாறகறய றவத்து  ா ா ஹார் னில் ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகறளச் 
பெய்ைனர், ப ஹர்  ா ாவின் வருறகக் குைித்து 350 வ ருக்குத் ைகவல் 
பைரிவித்து, குருநாைறர ெந்ைிக்க அறழத்ைனர். 

ஹார் ன் ரிட்ரீட் ஒரு வெைி ிக்க  ிராட்வவ நாடக ஆெிரியரான 
 ார்கபரட் ப வயாவுக்குச் பொந்ை ானது.  ால்கம், ஜனீ் இருவரின் வைறவறய 
அைிந்து, ப ஹர்  ா ா அறைப்  யன் டுத்தும் வநாக்கத்ைில் உ வயாகிக்க 
 னமுவந்து அனு ைி அளித்ைார். ெிவப்பு நிை ஜன்னல் ெட்டங்கறளக் பகாண்ட 
ப ரிய, ஒதுங்கிய நான்கு  டுக்றகயறைகள் அற ந்ை கல் வடீு, 180  றழய 
அல் ானி வ ாஸ்ட் வராட்டில் (பைற்கு), க்வராடன் ஆற்ைின் கிழக்குப்  குைியில், 
அடர்ந்து  ரங்கள் நிரம் ிய  குைியில் அற ந்துள்ளது.  ா ாவின் அறை 
(இரண்டாவது  ாடியில் உள்ள  ிரைான  டுக்றகயறை) ஆற்ைின் ஓரத்ைில் 
நீள ாக அற ந்ைிருந்ைது. 

ப ஹர்  ா ாறவ வரவவற்க ஜனீ், ஹார் னில் காத்ைிருந்ைார்; ப ரடித் 
அவர்கறள அைிமுகப் டுத்ைினார். "நீங்கள் வந்ைைில் நான்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடகிவைன்," என்று அவர் கூைினார். 

"நான் இங்மக இருப்பதில் ெிக்க ெகிழ்ச்சி அகைகிமைன்," என்று  ா ா, 
ஜறீன அன்புடன் அரவறைத்துக் கூைினார். ஜனீ்,  ா ாறவ அவரது அறைக்கு 
அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ா, ஜனீின் றகயில் இருந்ை காயத்றைப்  ார்த்து என்ன 
நடந்ைது என்று வகட்டார். அது வலொன பவட்டுக் காயம்ைான் என்று 

 ைிலளித்ைார். "நாகள எல்லாம் சரியாகிவிடும்" என்று  ா ா றெறக மூலம் 
பைரிவித்ைார். 

ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில், ஜனீ் இவ்வாறு விவரித்ைார்: 
 ா ாவுடனான முைல் ெந்ைிப்ற ப்  ற்ைிய, எனது ஆழ் இையத்ைில் 

ப ாைிக்கப் ட்ட  ிகச்ெிைந்ை அ ிப்ராயம், என் கண்கள் அவறர ெந்ைித்ைவ ாது, 
 ா ாவின்  ார்றவ, அன்பு நிறைந்ை, கனிவான, அடித்ைள ற்ை ஏரியில் ஊடுருவிச் 
பென்ைது. என் இையம்,  ிகுந்ை உற்ொகத்துடன் துடித்ைது, ெிைிது வநரம் என்னால் 
வ ெ முடியவில்றல. ஏவைா விவரிக்க முடியாை வறகயில், என் வாழ்வுக்குக் 
காரைம் அவவர என் றை நான் உைர்ந்வைன்; இந்ைத் ைருைம் வறர நான் 
உண்ற யில் வாழவில்றல; அவர் எனக்கு  ிகவும்  ரிச்ெய ானவர், 
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 ைிப்பு ிக்கவர், வ லும் நான் அன்னியனல்ல, அவருக்கு  ிகவும்  ிரிய ானவள் 
என் றையும் உைர்ந்வைன். 

முைல் நாள் இரவு, உைவு வவறளயில், ப ஹர்  ா ா முன்னிறலயில் 
இருந்ை ெிலர் ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்ந்ைனர். ப ழுகுவர்த்ைியின் ப ன்ற யான 
ஒளியில்  ா ா வ றெயின் ைறலற யில் அ ர்ந்ைார்.  ால்கம் அவறர 
இவ்வாறு விவரித்ைார், "இவயசுவின் ‘பரம்ப்ராண்ட் ஓவியம்’ உயிர்ப ற்று வந்ைது 
வ ால  ா ா உலகம் முழுவறையும் ஒளிரும் கண்களால் வைடினார்." 

அடுத்ை நாள் காறலயில்,  ா ா, ஜனீிடம் ஹார் ன் வடீ்றடப்  ற்ைி 
விரிவாக விொரித்ைார்; வ லும் ஜனீ் அவர்கள் ைங்கியிருந்ை இடத்றைத் 
ைிட்ட ிடுவைன் மூலம் அவர்கள் கடந்து வந்ை அறனத்து ெிர ங்கறளயும் அவர் 
முன் றவத்ைார்; ஆனால்  ின்னறடவுகள் இருந்தும்,  ைிறயத் பைாடருவைில் 
உறுைியாக இருந்ைனர். "கவகலப்பைாதரீ்கள்"  ா ா உறுைியளித்ைார். "எல்லாம் 
சரியாகிவிடும். நான் உங்ககள நிகனத்து ெகிழ்ச்சியகைகிமைன், ஆன்ெீக 
ரீதியில் உங்களுக்கு உதவுமவன்." 

ஜனீ் ஒரு புத்ைிொலி ப ண் ைி, எறையும் பெய்வைற்கு முன்னர் 
அறனத்றையும் ஆராய்ந்து, ெிந்ைித்து பெய்வது வழக்கம். ஆனால்  ா ா அவரிடம் 
வ லும் விளக்கினார், "எல்லாவற்ைிலும் விமவகத்கதப் பயன்படுத்துவது 
நல்லது. ஆனால் எந்தமவாரு முடிவுக்கும் வருவதற்கு முன்பு, 'தகலகய' 
விை 'இதயத்திற்கு' அதிக முக்கியத்துவம் மகாடுங்கள். இதயத்தின் தீர்ப்புக்கு 
முதலிைம் தரமவண்டும். உங்களுக்கு மென்கெயான இதயம் உள்ளது. 
பிைருக்கு உதவ நீங்கள் எப்மபாதும் ஆர்வொக உள்ளரீ்கள். என்னிைெிருந்து 
வரும் 'ஒளிகய' அகைந்த பின்பு நீங்கள் எல்லாவற்கையும் ெிகச் சிைப்பாகச் 
மசய்ய முடியும்." 

காறலயில் ைியானம், சுவாெ  யிற்ெிகள் பெய்வறை வழக்க ாகக் 
பகாண்ட  ால்கம், இன்று அறை விட்டுவிட்டு, அருகிலுள்ள நகர ான 
க்வராட்டனுக்கு வவண்டிய ப ாருட்கறள வாங்கிவரச் பென்ைார். ைிரும் ி 
வந்ைவ ாது, அவர் ைனது  றனவி ஜனீ் கண்ைரீுடன் இருப் றைக் கண்டார். 
"நான் அழவில்றல, அைாவது வார்த்றையின் வழக்க ான அர்த்ைத்ைில் 
அழவில்றல.  ா ாவுடனான எனது முைல் வநர்காைறல நான் இப்வ ாதுைான் 
முடித்வைன். அவருடன் ெில நி ிடங்கள் அற ைியாக இருக்கும் டி  ா ா 
என்னிடம் கூைினார். நடந்ைறை நான் வார்த்றைகளால் விவரிக்க முடியாது. 
நீங்களாகவவ  ார்த்துக் பகாள்ளுங்கள்.  ா ா எனக்குள்  ிகவும் ஆழ ான 
ஒன்றைக் கிளைி விட்டார்; புரியும் டியாக எந்ைக் காரைமும் இல்லா ல் நான் 
ைிடீபரன அழுவைன் -  ரவெம் நிறைந்ை இையத்ைில் ஆனந்ைக்கண்ைரீ் 
ப ருக்பகடுத்ைது. நீங்களும் அறை அனு விப் ரீ்கள்."  

 ால்கம், ஜனீ் இருவறரயும்  ா ா அறழத்ைைாகவும்,  ால்கம் 
காறலயில் பவளிவய பென்ைறை ஜனீ் விளக்கிய வ ாது, அவர் அவ்வாறு 
பெய்ைைில்  ா ா  கிழ்ச்ெியாக இல்றல என் றையும் பைரிவித்ைார். இைன் மூலம், 
‘ஒருவர் எகதயும் மசய்வதற்கு முன்பு, முதலில் குருநாதகர அணுக 
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மவண்டும்’ என்று ொஞ்ெி விளக்கினார். இது குருநாைறர எவ்வாறு  கிழ்விப் து 
என் றைக் குைித்து ஜனீ்,  ால்கம் இருவருக்கும் அளிக்கப் ட்ட முைல் 
 ாட ாகும். 

 ிற் கலில்  ால்கம் விைகு பவட்டிக் பகாண்டிருந்ைவ ாது,  ா ா, ொஞ்ெி, 
ப ரடித், அலி ஆகிவயாருடன் பவளிவய உலாவ வந்ைவர், வ லும் காடுகளின் 
வழியாக நடந்து பெல்ல, அவர்களுடன்  ால்கமும் இறைந்ைார். கீழ் வானில் 
சூரியன்  றைந்து பகாண்டிருந்ைது, அருகில் நீல நைியும், அடர்- ச்றெ றெப்ரஸ் 
 ரமும் குருநாைர் முன்னிறலயில் ைிறகப் றடயச் பெய்ைன. ஒரு கைம் நின்று, 
 ா ா அவரது எழுத்துப் லறகறய பவளிவய எடுத்து,  ால்கம்  க்கம் ைிரும் ி, 
"நான் கைவுள்" என்று உச்ெரித்ைார். 

"எனக்குத் பைரியும்," என  ால்கம் அற ைியாகப்  ைிலளித்ைார். 
"நான் ஆதிகால புருஷன்" என்று  ா ா உச்ெரித்ைார். அவர் வவறு வவறு 

வண்ைங்களில் ஒளிர்விடும் வானத்றைச் சுட்டிக்காட்டி, "இமதல்லாம் ொகய. 
அகனத்தும் உங்களுக்குள் உள்ளது" என்று றெறகயால் காண் ித்ைார். 

 ால்கம்  ா ாவிடம் ைனக்கு  ல உள் அனு வங்கள் இருந்ைைாகக் 
கூைினார், இது அவறர  ா ா கூைியவற்றை ஏற்றுக்பகாள்ள வழிவகுத்ைது.  ா ா 
றெறகயால் பைரிவித்ைார், "அகவ ஒரு குறுகிய மநர காட்சி ெட்டும்தான்; 
நீங்கள் அவற்கை நிரந்தரொக்க மவண்டும், நான் உங்களுக்கு உதவுமவன்." 

 
ஹார் ன் ரிட்ரீட்  ற்றும் அருகிலுள்ள இைர ைங்கும் விடுைிகளில்  லர் 

ைங்கியிருந்ைனர். மெக்ஸ் வார்ைல், அவரது  றனவி லிலியன் ( ா ாறவக் 
கப் ல் ைளத்ைில் ெந்ைித்ைவர்) இருவரும்  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ைிருந்ைனர். 
வ க்ஸ் (52 வயது) ஒரு வழக்கைிஞராக இருந்ைவர், ஆன் ீக  ாறையில் நாட்டம் 
பகாண்டு, கிழக்கத்ைிய ெிந்ைறன குைித்ை  ல கட்டுறரகறளயும், 
புத்ைகங்கறளயும் எழுைியிருந்ைார். அவர்களின் ஆரம்  ெந்ைிப் ின் வ ாது, பாபா 
மெதுவாக மெக்ஸின் கககயத் மதாட்டு சிைிது மநரம் அழுத்தினார். 

அைற்குப்  ிைகு  ா ா, வ க்ஸ் எப் டி உைர்ந்ைார் என்று வகட்க "நான் 
முழு  ிர ஞ்ெத்ைிலும் ஒருவனாக உைர்கிவைன்," என்று அவர்  ைிலளித்ைார். 
"நான் என் ைந்றை, ைாய். எனக்குத் பைரிந்ை அறனவறரயும் உங்களில் 
 ார்க்கிவைன்! எல்லாம் உங்களிடம்ைான் உள்ளது. உங்கள் வருறகயால் நான் 
 ிகவும்  ாைிவிட்வடன் -  ிகவும் ெிைப் ாக உைர்கிவைன். உங்களுடன் இருப் து 
 ிக்க ஆறுைறல அளிக்கிைது." 

ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா வ க்ஸுக்கு விளக்கினார்: "ஆன்ெீக 
பாகதயில் நான்கு நிகலகள் உள்ளன: முதலில், நம்பிக்கக; பிைகு துைவைம், 
இகை அனுபவம்; நான்காவது, இயல்பான ெனித உணர்கவ ெீண்டும் 
அகையப் மபறுதல். இகை உணர்வுக்குப் பிைகு வரும் ககைசி நிகல, 
கிைிஸ்துகவப் மபால, பிரபஞ்சத்திற்கான கைகெகய உள்ளைக்கியது." 

வ க்ஸ் ‘திமயாமசாபிகல் மெஸஞ்சர்’  த்ைிரிறகக்கு வழக்க ான 
எழுத்ைாளராக இருந்ைார்; வ லும் கிருஷ்ணமூர்த்தி, அன்னி மபசன்ட்  ற்றும் 
சார்லஸ் மலட்மபட்ைருைன் இந்ைியா முழுவதும்  யைம் பெய்ைார். அவர் 
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கிருஷ்ைமூர்த்ைிறயப்  ற்ைி  ா ாவிடம் வகட்டவ ாது,  ா ா, "சிலர் நிகனப்பது 
மபால் அவர் பாகதயில் அவ்வளவு முன்மனைவில்கல. அவர் நல்லது 
மசய்கிைார், ஒரு நாள் என்னிைம் வருவார்" என்று கூைினார். 

"ஆ ாம், அவருக்கு உங்கள் உைவி வைறவ" என்று வ க்ஸ்  ைிலளித்ைார். 
"ஆன்ெீக பாகதயில் முன்மனை நான் அவருக்கு உதவுமவன்" என்று 

 ா ா உறுைியளித்ைார். 
கிருஷ்ைமூர்த்ைி இறளஞனாக இருந்ைவ ாது,  ல 

ைிவயாவொ ிஸ்டுகளால் நவனீ உலகின் ப றஸயா என்று  ாராட்டப் ட்டார்; 
என்ைாலும், அவர் அத்ைறகய ைவைான கூற்றுக்கறள ஏற்றுக்பகாள்ளவில்றல. 
1931 பெப்டம் ரில்,  ா ாவின் அப ரிக்க வருறகறயப்  ற்ைி  ால்கம், 
கிருஷ்ைமூர்த்ைிக்குக் கடிைம் எழுைினார். கிருஷ்ைமூர்த்ைி ஹாலந்ைிலிருந்து 
ைனது நன்ைிறயத் பைரிவித்து, அவர் அப ரிக்காவில் ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைிக்க 
 ிகவும் விரும்புவைாகப்  ைிலளித்ைார். வ லும் அவர் ைனது வாழ்த்துகறளயும் 
 ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைார். 

மகத் கார்ட்னர் (46 வயது) ெற யல், சுத்ைம் பெய்யும் ப ாறுப்ற  ஏற்று 
ஹார் னில் ைங்கியிருந்ைார்.  ாஸ்டன் நகரில் வாழ்ந்ை அலிக்யி கிரீன் என்ை 
அவரது நண் ரும் ஒரு வாரம் ைங்கியிருந்ைார். வகத், அலிக்யி அவரது கைவர் 
மசஸ்ைர் ஆகிவயார் கலிஃவ ார்னியாவின் ஓஹாயில் உள்ள க்வராவடானா 
ைிவயாவொ ி நிறுவனத்துடன் பைாடர்பு பகாண்டிருந்ைனர், இைன் வநாக்கம் 
ஆன் ீக விஷயங்கறளப்  டிப் வைாடு ஓர் எளிய வாழ்க்றகறய வாழும் 
வழிமுறைகறள வழங்குவைாகும். அவர்களின்  ல்லாண்டு கால உறழப்பு, 
 லறன அளிக்காைைால் வகத் அவருக்கு வழிகாட்ட ஒரு குருநாைறரத் 
வைடிக்பகாண்டிருந்ைார்.  ப ஹர்  ா ாவின் முன்னிறலயில் இருந்ை வவறளயில், 
"நான் ஒரு குருநாதருக்காகக் காத்துக்மகாண்டிருந்மதன், இப்மபாது நான் 
அவகரக் கண்டுமகாண்மைன்!" என்ைார். 

ஒரு நாள், 'எளிய' வாழ்க்றகறய நடத்துவது  ற்ைி  ா ா வகத்ைிற்கு 
விளக்கினார்: 

எளிகெயான வாழ்க்கககய வாழ்வது பற்ைி மபசும்மபாது, ெக்கள் 
எப்மபாதும் தவைிகழக்கிைார்கள். அத்தககய வாழ்க்கககய வாழ்வது 
ெிகவும் கடினம். மவளியளவில், ஒருவர் சாதாரண ஆகைககள அணிந்து, 
எளிய உணகவ உட்மகாள்ளுவது எளிய வாழ்க்கககய வாழ்வதாகாது! 
ஒருவர் அகனத்து ஆகசகளிலிருந்தும் விடுபட்டு, முற்ைிலும் 
மவளிப்பகையான ெனப்மபாக்கில், கள்ளம் கபைெற்ை வாழ்க்கககய 
வாழ்வமத எளிய வாழ்க்கக. 

மவறுெமன மவளியளவில் எளிகெயாக வாழ்வதால் என்ன பயன்? 
ஆகசகள் ெற்றும் ஏக்கங்களின் ஆைம்பர உகை உடுத்தி அகந்கதயாகிய 
விருந்கத உண்பதால் என்ன பயன்? எளியமதாரு வாழ்க்கககய 
நைத்துவதன் உண்கெயான அர்த்தம் என்னமவன்ைால், அைமவ 
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ஆகசயற்ைவனாக ொறுவது; இது கைவுள் ெீதான அன்பின் உணர்வு 
இல்லாெல் சாத்தியொகாது. 

 ால்கம், ஜனீ் இருவரின் பநருங்கிய நண் ரான ஜூலியன் லொர் (38 
வயது) என்ை உருவப் ட ஓவியரும் ஹார் னில் ைங்கியிருந்ைார்.  ா ாறவப் 
 ார்த்ைதும் அவர் ஆச்ெரியத்ைில், "உங்கள் கண்களில் எவ்வளவு  ிரகாெம்! 
உங்கள் முகத்ைில் என்ன ஒரு  ள ளப்பு! இறை, ெித்ைிர ாக வறரயவவா, 
புறகப் ட ாக எடுக்கவவா முடியாது! உங்கள் புறகப் டம் உங்கள் உண்ற யான 
அழறக ஒருவ ாதும்  ிரைி லிக்காது. நீங்கள் எனக்காக அ ர விரும் ினால் 
உங்கள் ெித்ைிரத்றை வறரய முயற்ெிப்வ ன்" என்ைார். 

 ா ா றெறகயால் ைன்றனவய சுட்டிக்காட்டி, "இது அசல் பைம் அல்ல! 
எனது அசலும், உண்கெயுொன உருவப்பைம் ெிகவும் வித்தியாசொனது, 
அகதத் துல்லியொகச் சித்தரிக்க, நீங்கள் உங்கள் மசாந்த பைத்கத 
அழித்தாக மவண்டும்." 

 ா ா கூைியைன் அர்த்ைம் வறரயறுக்கப் ட்ட அகந்றை எனும்  னறை 
நிர்மூல ாக்குவைாகும். "இது எனது அைிவுத்ைிைனுக்கு அப் ாற் ட்டது" என்று 
ல ார் ஒப்புக்பகாண்டார். "நான் உங்கறளப்  ார்க்கும்வ ாது  ட்டுவ  ெித்ைிரம் 

வறரய முடியும், ஆனால் அைற்கு உங்கள் அனு ைி வைறவ."  ா ா அவருக்கு 
அனு ைி அளித்ைவ ாது, ல ார்  ிக்க  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். 

1931, நவம் ர் 9 ைிங்களன்று, முைன்முைலாக ப ஹர்  ா ாறவ, 
நியூயார்க் நகரத்றைச் வெர்ந்ை மஜம்ஸ் கிரஹாம் மபல்ப்ஸ் ஸ்மைாக்ஸ், (59 
வயது) அவரது  றனவி மலட்டிஸ் இருவரும் ெந்ைித்ைனர்.  ால்கம், ஜனீ் 
இருவரும்  ா ாறவ ெந்ைிப் ைில் ஆர்வம் காட்டுவார்கள் என்று நிறனத்ை 
 லறரத் பைாடர்பு பகாண்டனர். 

மகல்லாக் பரம்பகரயின் வாரிசான ஜூனியர் ஸ்மபன்சர் மகல்லாக் 
என் வரும் இவர்களில் ஒருவர். இவரது பெயலாளர் ஆன் சி. கிளார்க், 
ஸ்மைாக்ஸின் குடும்ப நண்பர், இகை-ெனிதர் (ஸ்ரீ பாபா) அமெரிக்காவிற்கு 
வருவகதப் பற்ைி முதலில் இவர்களிைம் கூைினார். ஸ்வடாக்ஸ் 1927 முைல் 
 ால்கம், ஜனீ் இவர்களின் புத்ைகக் கறடக்கு வழக்க ான வாடிக்றகயாளராக 
இருந்ைார். 

கிரஹாம் ஸ்வடாக்ஸ் ஓர் ஆரம் கால இலட்ெியவாை, ெமூக 
ெீர்ைிருத்ைவாைி, நியூயார்க்கின்  ைக்கார, ெமூக  ைிப்பு ிக்க வங்கி 
குடும் ங்களில் ஒன்றைச் ொர்ந்ைவர். அவர் ஒரு ெிைந்ை விறளயாட்டு வரீராகத் 

ைிகழ்ந்து,  ிர ல யூை வொெலிஸ்ட், ப ண்ைினவாைியான மராஸ் பாஸ்ைர் 
என் வறர  ைந்ைார்.  யிற்ெி ப ற்ை  ருத்துவரான ஸ்வடாக்ஸ் அந்ை வநரத்ைில் 
ஏறழகளுக்கு உைவுவவைாடு, புக்கர் டி. வாஷிங்டனின் ஆரம் கால ‘உள்நாட்டு 
உரிற  ைிட்டத்ைிற்கு’ ஆைரவளித்து வந்ைார். வ லும் அவர் டஸ்பககி 
இன்ஸ்டிடியூட்டின் குழுவில் ெக  வரா காரர் ஆண்ட்ரூ கார்பனகியுடன் 
 ைியாற்ைினார். 
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1905ஆம் ஆண்டு, ஸ்வடாக்ஸ் கிழக்கத்ைிய ெிந்ைறனயில் ஆர்வத்றை 
வளர்த்துக் பகாண்டு, வவைாந்ைா பொறெட்டியின் அப ரிக்க கிறளயில் வெர்ந்ைார். 
25 ஆண்டுகளாக அவர் ைனது வடீ்டில் வழக்க ாக ஒவ்பவாரு  ாைமும் 
'கூட்டங்கறள' நடத்ைினார், அங்கு ஒவரவிை ெிந்ைறனயாளர்கள், ஆன் ீக 
ஆர்வலர்கள் பொற்ப ாழிவுகறள வழங்கி ைியானத்ைில் ஈடு ட்டனர். 1926ஆம் 
ஆண்டில், இனயத் கானின் அமெரிக்க பிரதிநிதி ரபியா ொர்ட்டின் அவருக்கு 
ஸுஃ ியிஸத்ைின் வ ம் ட்ட, புத்ைகங்கறள அனுப் ினார். 

1931 ஜனவரி  ாைத்ைில், ஸ்வடாக்ஸ், விஸ்வநாத் வகஸ்கர் எழுைிய 
'வாழ்க்றகத் தூண்கள்' ( ில்லர்ஸ் ஆஃப் றலஃப்) என்ை விரிவுறர புத்ைகத்ைிற்கு 
எழுைிய முன்னுறரயில் இப் டிக் குைிப் ிட்டிருந்ைார்: "அறனத்து,  ிரெித்ைி 
வாய்ந்ை கிழக்கத்ைிய வல்லுனர்களும் வாழ்க்றக ஒன்று என்ை ைத்துவத்றை முன் 
றவத்ைனர். வ லும் இறை உைர்ந்து, அைன் வநாக்கத்றை நிறைவவற்றும் 
வழிமுறைகறள அைிந்து, அைன் இறுைி இலக்கான இறை உைர்றவ 
அறடவறைப்  ற்ைியும் குைிக்கிைது."  எனவவ ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைிப் ைில் 
அவர்  ிகவும் ஆவலாக இருந்ைார். வ லும்  ா ா நியூயார்க் நகரத்ைிற்குச் 
பெல்லும் வ ாபைல்லாம் கிரீன்விச் கிரா த்ைில் உள்ள ைனது வடீ்டில் ைங்கும் டி 
அவறர அறழத்ைார். அவரது அன் ான அறழப்ற   ா ா ஏற்றுக்பகாண்டார். 

இன்னுப ாரு முக்கிய ான ந ர், இளவரசி மநாரினா ொட்சமபல்லி, 
இளவரெர் ஜார்ஜஸ்  ாட்ெப ல்லியின் இத்ைாலிய  றனவி, ஜார்ஜியாவின் 
மதசிய வரீாங்ககண, ரஷ்ய புரட்சிக்குப் பிைகு தனது நாட்டிற்காக 
மபாராடியவர். 1923 டிெம் ர்  ாைத்ைில், கைவன்,  றனவி இருவரும் 
அப ரிக்காவுக்குக் குடிப யர்ந்ைனர். அங்கு வநாரினா நியூயார்க்கில் வ றட 
நாடகங்கறள நிகழ்த்ைினார்; அவைவவறளயில் ஜார்ஜஸ் இளவரெர் ' ாட்ெப ல்லி' 
வாெறன ைிரவிய நிறுவனத்றைத் பைாடங்கினார். 

வநாரினா ஓர் இளம் ப ண்ைாக, அவருறடய முைல் கைவர், பஜர் ன் 
எழுத்ைாளர் கார்ல் வால்ப ால்லர் எழுைிய 'ைி  ிராக்கிள்' என்ை அவரது வரா ன் 
ஊற  நாடக ான 'ெமைானா'வில்,  வடானாவின்  ாத்ைிரத்ைில் நடிக்க, 
வநாரினாறவ ( ரியா கார் ி என்ை வ றடப் ப யறரப்  யன் டுத்ைி) ஆஸ்ைிரிய 
வ றட இயக்குனர் வ க்ஸ் பரய்ன்ஹார்ட் வைர்வு பெய்ைார். இந்ை நாடகம் 1,000 
முறைகளுக்கு வ ல் நிகழ்த்ைப் ட்டது ஓர் அற்புை ான பவற்ைியாகும். 
வரா ானிய கத்வைாலிக்கரான வநாரினா, 1914ஆம் வருடம் வராம் நகரில் வ ாப் 
அவர்கறளயும் வநரடியாக ெந்ைிக்கும் வாய்ப்ற ப் ப ற்ைார். அவர் 25-க்கும் 
வ ற் ட்ட இத்ைாலிய ஊற ப் டங்களிலும் நடித்ைார். அப ரிக்காவில், 'ைி 
 ிராக்கிள்' ையாரிப் ில் அவர் பைாடர்ந்து நடித்து வந்ைார். ‘ெமைானா’ என்ை 
பாத்திரத்தில் நடித்ததிலிருந்து, அவர் ஓர் ஆழ்ந்த ஆன்ெீக ஏக்கத்கத, 
தன்னுள்மள வளர்த்துக் மகாண்ைார். 

மநாரினா, ஜனீ் அட்ரியலின் நீண்ைகால மதாழி.  ா ாவின் 
வருறகறயக் குைித்ை அறனத்றையும் ையார் பெய்ய ஜனீ் ஹார் னுக்குப் 
புைப் டுவைற்கு ஒரு நாள் முன்பு, நியூயார்க் இல்லத்ைில் வநாரினாறவப்  ார்க்கச் 
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பென்ைிருந்ைார். வநாரினா வநரடியாக, ஒளிவு றைவின்ைி அவரிடம், “இந்ை 
‘குருநாைர்' யார்? நீ யாருறடய  ாைங்களில் வைங்கப் வ ாகிைாய்?" என்று 
வகட்டதும், ஜனீ்  ா ாறவப்  ற்ைியும், இங்கிலாந்ைில் ைா ஸ் வாட்ஸன் 
அவர்களின் ஆழ்ந்ை அனு வத்றைப்  ற்ைியும் அவரிடம் விளக்க முயன்ைார், 
ஆனால் வநாரினா அறை ஏற்றுக்பகாள்ள  றுத்துவிட்டார். 

வநாரினா, ஜனீிடம், "ஒரு  னிைன், ைன்றன 'குருநாைர்' என்று 
அறழத்ைாலும் கூட, எப் டி உன்னால் அவருறடய  ாைங்களில் விழுந்து 
வைங்க முடியும்?" என்று வகட்டார். நம்ற ப் வ ான்ை ப ண்களுக்கு - ஆழ ான 
ஆன் ீக உள் அனு வங்கறளப் ப ற்ை ந க்கு - கடவுறள அறடயும் வழிறயக் 
காட்ட எந்ை ஒரு  னிைனும் வைறவயில்றல. இதுவ ான்ை முட்டாள்ைனத்ைிற்குள் 
உன்றன எப் டி இழுத்துச் பெல்ல அனு ைிக்க முடியும்?" ஜனீ் 
பவளிவயறும்வ ாது, வநாரினா கிண்டலாகக் குைிப் ிட்டார், "ெரி, எனது அன்பு 
வைாழி, உன்னுறடய 'குருநாைர்' வரும்வ ாது, நான் அவறர ெந்ைிக்க வவண்டும். 
நானும் அந்ை வாட்ஸறனப் வ ால் அழவவண்டும்!" 

ஜனீின் விளக்கங்கள் வநாரினாவுக்கு விெித்ைிர ாகவும், 
வவடிக்றகயாகவும் வைான்ைியது, ஆனால்  ிகவும் குழப்  றடந்ைார்.  ா ாவின் 
வருறகக்கு மூன்று நாட்களுக்குப்  ிைகு, வநாரினா ஹார் னில் ஜனீுடன் 
பைாறலவ ெியில் வ ெினார், "என்னில் ஏவைா விெித்ைிர ான ஒன்று நடக்கிைது. 
ப ஹர்  ா ா அப ரிக்க  ண்ைில் காலடி றவத்ை வநரத்ைிலிருந்து, நான் 
பைாடர்ந்து அழுது பகாண்டிருக்கிவைன். அவறரப்  ார்க்க நீ வவண்டிய ஏற் ாடு 
பெய்ய வவண்டும்." 

ஹார் னில்  ா ாறவ வநாரினா ெந்ைித்ைவ ாது,  ரவெத்ைின் கண்ைரீ் 
அவரது கன்னங்கறள நிரப் ியது; அவர் 'இளவரெி' என்ை சுய ரூ த்றை 
முற்ைிலும்  ைந்துவிட்டார். அவருறடய வாழ்க்றக  ா ாவுக்குச் பொந்ை ானது, 
அவர் ைன்றன முழுற யாக அவரது  ாைங்களில் அர்ப் ைித்ைார். அைற்குப் 
 ின்னர், அந்ை முைல் ெந்ைிப்ற ப்  ற்ைி வநாரினா இவ்வாறு விவரித்ைார்: 

(ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைித்ை) அந்ை அனு வத்றை வார்த்றைகளில் 
பவளிப் டுத்ை முடியு ா என்று நான் ெந்வைகிக்கிவைன். நான் அவறரப்  ற்ைிக் 
வகள்விப் ட்ட வவறளயில், ெந்வைகம் என்றன ஆட்பகாண்டது. நான் 
எத்ைறனவயா குருநாைர்கறள ெந்ைித்து,  ின் ற்ைிய வ ாதும் அவர்களில் 
ஒருவரும் (ஆன் ீக  ாறைறயப்  ற்ைி) எனக்கு உறுைியளிக்கவில்றல. 
இறுைியில், நான் ஒரு நண் ருடன் ஹார் னுக்குச் பெல்ல ஒப்புக்பகாண்வடன். 

நான் ப ஹர்  ா ாவின் அறைக்குள் நுறழயும்வ ாது, அவறர சூழ்ந்து 
ெீடர்களும்,  க்ைர்களும் அ ர்ந்ைிருந்ைனர். அந்ைத் ைருைத்ைில், அைிெயமும் 
அழகும் நிறைந்ை ஓர் அனு வம் என்றன ஆட்பகாண்டது. ைிடீபரன நான் 
ஓடிச்பென்று அவரது காலடியில் ைறரயில் விழுந்து அழுவைன், அழுவைன் அழுது 
பகாண்வட இருந்வைன்! ஓ, நான் அப் டி அழுைது  ட்டு ின்ைி ெிரிக்கவும் 
ஆரம் ித்வைன்; என் கன்னங்களில் ஓடிய கண்ைரீ் ஓறடகள், ெிரிப் ின் ஒலிகள் 
அறனத்தும் ஒன்ைாக  ாைியது. நான்  ா ாவின் றகயில் ைறலறய றவத்துக் 
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பகாண்டிருந்வைன், என் உடல் முழுவதும் விடுைறல அறடந்ைது வ ால  யங்கர 
ெத்ைங்களுடன் நடுங்கியது. 

இறுைியில், நான் அற ைியாக இருந்வைன்.  ா ா  ின்னர் என் முகத்றை 
அவரது றககளில் ஏந்ைி, நீண்ட வநரம் என் கண்களில் - ஒன்ைிலும், பைாடர்ந்து 
 ற்பைான்ைிலும்,  று டியும் முைல் கண்ைிலும் - உற்று வநாக்கினார். 

 ின்னர் அவர் எழுத்துப் லறக வழியாக என்னிடம் வ ெினார். அவரது 
முைல் வார்த்றைகள்: 'நான் ஆணாக, மபண்ணாக, குழந்கதயாக இருக்கிமைன். 
நான் பாலினெற்ைவன்.' ெிைிது வநர இறடபவளிக்குப்  ின்னர் எனது முகத்றை 
அவர் அருகில் பகாண்டு வந்து, ' யப் டாவை' என்று உச்ெரித்ைார். 

ஒரு நம் முடியாை  கிழ்ச்ெி என்னில்  ரவியது. நான் அடுத்ை அறைக்குச் 
பென்று ஒரு வொ ாவில் ொய்ந்வைன், இன்னும்  கிழ்ச்ெி ப ாங்க அழுவைன். 
ைிடீபரனக் கைறவத் ைிைந்து  ா ா உள்வள வந்ைார். ஓர் உண்ற யான 
குருநாைரிடம் என்றன அர்ப் ைம் பெய்யாவிட்டால் என் வாழ்நாள் முழுவதும் 

அர்த்ை ற்ைைாகிவிடும் என்று இப்வ ாது எனக்குத் பைரியும், எனவவ நான் 
அவரிடம், " ா ா, ையவுபெய்து என்றன உங்களுடன் அறழத்துச் பெல்லுங்கள்" 
என  ன்ைாடிவனன். 

"இவ்வளவு விறரவில் இல்றல" என்று  ா ா கூைிய வார்த்றைகறள 
நான் உைர்ந்ைவ ாது துக்கத்ைில் உயிறரத் துைந்ைிருக்கலாம். 

ஒரு குழந்றையாக, வநாரினாவுக்கு, கடவுறளப்  ற்ைிய அனு வம் 
இருந்ைது. ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில், அவர் இறை நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

எனது குழந்றை  ருவத்ைிலிருந்வை நான் கடவுறளப்  ற்ைி அைிந்வைன். 
எனக்கு  ன்னிரண்டு வயைானவ ாது, அவர் இவயசு கிைிஸ்துவாக வந்து 
என்னிடம் வ ெினார். என்னுள் விழிப் றடயத் பைாடங்கிய இந்ை அன்பு ஆன் ீக 
அன் ின்  ிக உயர்ந்ை வடிவத்றை நிறைவவற்றுவைற்கு இன்ைியற யாைது 
என்று அவர் வ ன்ற  ிகு ஞான வார்த்றைகளில் எனக்கு விளக்கினார். 

அவர்  ைக்க முடியாை வார்த்றைகளில் என்னிடம் வ ெினார்: "நான் 
உங்கறள முைலாகவும், கறடெியாகவும் வநெிப் வன்!" 

இந்ை வார்த்றைகளின் முக்கியத்துவத்றை வநாரினா முைன்முைலில் 
ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைித்ைவ ாது, அவறர கிைிஸ்துவின் ஆளுற  என்று 
அங்கீகரித்ைறை முழுற யாக உைர்ந்ைார். இந்ை ெம் வத்றை அவர் எந்ைத் 
ைருைத்ைிலும் குைிப் ிடாை வ ாதும்,  ா ா, "உங்கள் இலக்கக மநாக்கி 
அகழத்துச் மசல்ல கிைிஸ்துவின் வடிவத்தில் நாமன உங்களிைம் வந்மதன்" 
என்று பைளிவாக எடுத்துறரத்ைார். அவர்களது முைல் ெந்ைிப் ிலிருந்து, குருநாைர், 
நி ந்ைறனயற்ை நம் ிக்றகறய வநாரினா  ீது நிறலநாட்டியது வாழ்நாள் 
முழுவதும் நீடித்ைது. 

மெரி ஆன்தான் (50 வயது), 'ைி  ிரா ிஸ் ஆப் ைி வலண்ட்' என்ை 
புகழ்ப ற்ை புத்ைகத்ைின் ஆெிரியர், ரிட்ரீட்டில் ஜனீுக்கு உைவியாக இருந்ைார். 
வ ரி ஒரு வநர்ற யான, அன் ான இறை  ற்றுள்ள ப ண் ைி, இைற்கு முன்பு 
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 ல ஆண்டுகளாக  னரீைியாக அவைிப் ட்டவர், பவவ்வவறு சுகாைார 
நிறலயங்களில் ெிகிச்றெ ப ற்ைார்.  

1923ஆம் ஆண்டு இறுைியில், ‘அடிவ ல் அடி வாங்கி சுக்கு நூைாக 
ெிறைந்ை வவறளயில், நான்  ருத்துவர்கறளக் றகவிட்டு, ஆன் ீக ரீைியில் 
இறைவறன எண்ைி,  ிரார்த்ைறனயில் மூழ்கிவனன்.’ இந்ைத் ைருைத்ைில்ைான், 
வ ரி,  ிவலாவிட ிருந்து ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிக் வகள்விப் ட்டு, அவர் 
ப ரடித்துக்குக் கடிைம் எழுைி ஊக்க ளிக்கும்  ைிறலப் ப ற்ைார். ப ஹர் 
 ா ாவின் வருறகயின் வ ாது, அவர் கண்களில் வழிந்ை கண்ைறீர அவரால் 
விவரிக்க முடியாை நிறலயில், இனம் புரியாை  கிழ்ச்ெியால் வ ரி 
பகாந்ைளித்ைார். ஒரு நாள் அவர் ைனது 24 வயது  கள் மஜாஸஃபின் 
கிமரபாவுடன் பைாறலவ ெியில் பைாடர்பு பகாண்டு, அவரும்  ா ாறவ ெந்ைிக்க 
வவண்டும் என்று கூைினார். மஜாஸஃபின், ைாறயப் வ ால  ன அழுத்ைத்ைால் 
அவைிப் ட்டார். 

1931, நவம் ர் 10ஆம் நாள் மஜா என்ைறழக்கப் ட்ட வஜாஸஃ ின் 
 ா ாவின் அறைக்குள் அறழத்துச் பெல்லப் ட்ட வவறளயில், ையக்கத்துடன் 
காைப் ட்டார். ொஞ்ெி அவரிடம்  யப் டவவண்டாம் என்று கூை,  ா ா ைனது 
றகறய அவரிடம் நீட்டினார், வஜா  ா ாவின் காலடியில்  ண்டியிட்டு 
அ ர்ந்ைார். "அவரது ஒளிரும் கண்களில் நான் பைாறலந்துவிட்வடன்," என்று 
அவர் நிறனவு கூர்ந்து பைாடர்ந்ைார், "முைல்  ார்றவயில் கிட்டத்ைட்ட நான் 
அவறர அைிந்ைிருக்கிவைன் என் றை உைர்ந்வைன். இங்வக, உயிவர உருவான 
கிைிஸ்துறவ நான் கண்வடன். என்  னைில் ெிைிைளவு ெந்வைகமும் இல்றல... 
 ா ாறவ ெந்ைிப் து வானுலகத்ைிற்குச் பென்று இறைவறன ெந்ைிப் து 
வ ான்ைது. அவர் ப ன்ற யானவர், கனிவானவர், அழகானவர், புனிை ானவர், 
அறனத்துக்கும் வ லாக, இயல் ானவர்." 

அவர் ஏவைனும் வகட்க விரும்புகிைாரா என  ா ா றெறகயால் வகட்டார். 
வஜா, உடவன  க்களுக்கு உைவ விரும்புவைாக  ைிலளித்ைார். "முதலில், நீங்கள் 
உதவுவது எப்படி என்பகதக் கற்றுக்மகாள்ள மவண்டும்" என்று  ா ா 
அற ைியாக எடுத்துறரத்ைார். 

ஹார் ன் ரிட்ரீட்டில் வஜா, ைனது ைாய்க்கு உைவியாக இருக்கும் 
வாய்ப்ற ப் ப ற்ைார்.  ார்கபரட் ப வயாவின் இைர வடீுகளில் ஒன்ைில் 
(ரிட்ரீட்டுக்கு அருகில்) அவருக்கு ஓர் அறை வழங்கப் ட்டது. ஆனால் வஜா 
அங்கு இருந்ை முைல் நாள் இரவு, ஒரு  ைியளவில் அந்ை வடீு  ர்  ாக, 
பநருப்புக்கு இறரயாகி, ைறர ட்ட ாக்கப் ட்டது. வடீ்டில் இருந்ை எவருக்கும் 
காயம் எதுவும் இல்றல, வந்ை விருந்ைினர்களில் ஒருவரும் 
வருத்ைப் டவு ில்றல, ஏபனனில் இது அவர்களுக்கு,  ா ா ைங்கியிருந்ை 
வடீ்டிற்குச் பெல்ல ஒரு வாய்ப் ாக அற ந்ைது. இைனால், ப ஹர்  ா ாவுடன் 
ஒவர வடீ்டுக் கூறரயின் கீழ் இரறவக் கழிக்க முடிந்ைது. 

அடுத்ை நாள், 1931, நவம் ர் 11,  ா ா அறனவறரயும் ைனது அறைக்கு 
அறழத்து 'எவமரனும் காயெகைந்தரீ்களா?' என்று வகட்டார். இல்றல, 
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அறனவரும் நன்ைாக இருக்கிவைாம் என்று உறுைியளித்ைதும்,  ா ா விளக்கினார், 
"நான் மசல்லும் இைத்தில் இப்படி ஏதாவது நைப்பது உண்டு!" 

ப ஹர்  ா ா  ின்னர், எரிந்து ொம் லான கட்டிடத்றைப்  ார்றவயிடச் 
பென்ைார்.  ா ா, ஜனீிடம், "நம்கெ விருந்தினராக ஏற்றுக்மகாண்ை வடீ்டு 
உரிகெயாளர், ஏமதனும் நிதி இழப்கப சந்திப்பாரா?" என்று வகட்டார். 

"இல்றல, இல்றல;  ாைாக, விருந்ைினர்  ாளிறகறய விட அவருக்கு 
இப்வ ாது அைிக  ைம் வைறவப் டுகிைது; வ லும் காப் டீ்டு நிறுவனம் 
அவருக்குக் பகாடுக்கும் பைாறகயால்  ிக்க  யனறடவார்" என்று அவர் 
 ைிலளித்ைார். 

 ா ா அறைக் வகட்டுத் ைிருப்ைி அறடந்து கூைினார், "இந்த 
அனுபவத்தின் மூலம் எவரும் கடுகெயாக பாதிக்கப்பை ொட்ைார்கள் 
என்பதால், இகதக் குைித்து நாம் ெகிழ்ச்சியகைய மவண்டும். இது ஒரு நல்ல 
அைிகுைி. த ீ விபத்தில் தங்கள் மபாருட்ககள இழந்தவர்கள் ஒரு 'புது' 
வாழ்கவத் மதாைங்குவார்கள். அவர்களில் உகைகெககளக் காப்பாற்ை 
முடிந்தவர்கள் அவர்களின் 'புது' வாழ்கவத் மதாைங்கக் காத்திருக்க 
மவண்டும்." 

வந்ைவர்களில் ெிலர் ைீ வி த்ைில்  ைத்றை இழந்ைறை அைிந்ை  ா ா 
அவர்களிடம், "கிைிஸ்து இகதவிை அதிகம் மகட்ைார். அவர் தன்னிைத்தில் 
வந்தவர்களிைம், 'அகனத்கதயும் விட்டுவிட்டு என்கனப் பின்பற்றுங்கள்' 
என்று கூைினார்." 

56 வயைான ப ர்லி பூர் ஷீஹான் என்ை பவற்ைிகர ான 
நாவலாெிரியரும், ைிறரக்கறை எழுத்ைாளரும் நவம் ர் 10ஆம் வைைி  ா ாறவ 
ெந்ைித்ைார்,  றுநாள் அவறர ெந்ைிக்க வந்ை ஆறு ந ர்களில்  வநாரினா, அனிதா 
டி காமரா என்ை இளம் ப ண்றையும் அறழத்து வந்ைார். அனிைா ஒரு 
ைிைற யான கறலக்கல்லூரி  ாைவி, அைில் வநாரினா ஆர்வம் காட்டி நிைி 
உைவியும் பெய்ைார். ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில், அனிைா, ப ஹர்  ா ாவுடன் நடந்ை 
ைனது முைல் ெந்ைிப்ற  நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

நான் கத்வைாலிக்கராக வளர்க்கப் ட்வடன். ைிடீபரன,  ா ாறவப்  ார்க்கப் 
வ ாகிவைன் என்று பைரிந்ைதும் நான்  யந்துவ ாவனன். நான் நிறனத்வைன்: " ா ா 
ஒரு ப ரிய  ைத்றைச் ொர்ந்ை  னிைர் என்ைால், நான் எப் டி நடந்து பகாள்ள 
வவண்டும்? அவருடன் நான் றககுலுக்க முடியாது; எனவவ, பெய்ய வவண்டியது 
எல்லாம், முழங்கால்களில் நின்று, ெிலுறவயின் குைிறய விரலால் வறரந்து, 
"என்றன வாழ்த்துங்கள், ைந்றைவய!" என்று கூைி அவருறடய றககளில் முத்ைம் 
 ைிக்க வவண்டும் என்று ைீர் ானித்வைன். 

என் இையம்  யத்ைால் நடுங்கியது. கைவு ைிைந்ைது.  ா ா  ாரெீக 
 ாைியில் (கால்கறளக் கீவழ றவத்து) அ ர்ந்ைிருந்ைார். நான் அவறரப் 
 ார்த்தும், இனம் புரியாை ெிரிப்பு என்றன ஆட்பகாண்டது; நான் ெிரித்துக் 
பகாண்வட என்றன அவர்  ீது வெீினாற்வ ால் அவரிடம் பென்ைறடந்வைன். 
"எனது வானுலகின் ைந்றைவய! இது நீங்களா?" என்று நான் கைைி, "நீங்களா இப் டி 
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முகமூடி அைிந்து என்றன  யமுறுத்ைினரீ்கள்! இறை என்னால் நம்  
முடியவில்றல!" என்று நான் ெிரித்வைன், ெிரித்துக் பகாண்டிருந்வைன். 

ப ஹர்  ா ா ைனது றககறள நீட்டி என்றன அறழத்ைார். நான் 
உைர்ச்ெிவெப் ட்டு, ப ய் ைந்து நின்வைன்; ஆனால்  ிகுந்ை  கிழ்ச்ெியில் 
இருந்வைன். எனது முழு உடலும் ஓர் உறல வ ால் உைர்ந்வைன். நடந்ைறை நான் 
வார்த்றைகளால் விவரிக்க முடியாது. நான் எப்வ ாதுவ  அைிந்ை ஒருவறர 
ெந்ைிப் து வ ாலத் வைான்ைியது, நான் என் உண்ற யான இருப் ிடத்ைிற்கு 
வந்ைறைப் வ ால் ஒரு நிறனப்பு. நான் ஒரு ெிைப் ான அழறகயும்  ிகுந்ை 
 கிழ்ச்ெிறயயும் அனு வித்வைன். 

அவர்களின் முைல் ெந்ைிப் ில்,  ா ா அனிைாவிடம், "நான் யார் என்று 
உங்களுக்குத் மதரியுொ?" என வினவினார். 

அைற்கு அவர், "நீங்கள் அறனத்து   நற்குைங்களுக்கும் ஆைாரம்" என்று 
 ைிலளித்ைார். வநாரினா,  ா ாறவப்  ற்ைி ஏற்கனவவ அனிைாவிடம் 
அறனத்றையும் விளக்கியிருந்ைார், வ லும் அனிைா பைாடர்ந்ைார், "என் 
 னைிலிருந்ை  ல விஷயங்கறள நான் உங்களிடம் வகட்க விரும் ிவனன், 
ஆனால் இப்வ ாது நான் உங்கள் அருகில் இருக்கும்வ ாது அது என்னால் 
முடியவில்றல;  ட்டு ின்ைி அைற்கு எந்ை அவெியமும் இல்றல." 

 ா ா உடவன, "ஆம், என்னால் ெணிக்கணக்கில் விளக்க முடியும், 
ஆனால் உங்ககளப் மபாலமவ விஷயங்ககள ஆழொக உணரும் 
ஒருவருக்கு வார்த்கதகளும் விளக்கங்களும் மதகவயில்கல" என்று 
 ைிலளித்ைார். 

 ா ா, அனிைாவின் விருப் ங்கறளப்  ற்ைி விொரித்ைார்; அைற்கு அவர் 
ஒரு கறலஞர் என்று பொன்னவ ாது, "நீங்கள் என்கன வகரய முடியுொ?" என 
வினவினார். 

அைற்கு அனிைா, "நீங்கள்  ிகவும் பெௌந்ைர்ய ாக இருக்கிைரீ்கள், 
ெித்ைிரம் வறரவது  ிகவும் கடினம்" என்று  ைிலளித்ைார். ஆயினும், இரண்டு 
நாட்களுக்குப்  ின்னர், அவரது முகத்றை வறரவைற்கு முயன்ைார்.  லமுறை 
அைற்காக அ ர்ந்ைவ ாைிலும்,  ா ாவின் முக  ாவறனகள்  ாைிக்பகாண்வட 
இருந்ைறைக் கண்ட அனிைா, ெித்ைிரத்றை முடிக்கா ல் விட்டுவிட்டார். 

அனிைா  ின்னர் அந்ை ெம் வத்றை நிறனவு கூர்ந்ைார்: 
நான் உருவப் ட ஓவியம் வறரய உண்ற யில் கற்ைைில்றல, ஆனால் 

அறைச் பெய்ய  ா ா எனக்கு வழிகாட்டினார். அவறர ஓவிய ாக வறரவது ஒரு 
ெிைந்ை அனு வ ாக இருந்ைது, ஏபனன்ைால் எப்வ ாதும்  ாைிக்பகாண்வட 
இருப் றைத் ைடுத்து நிறுத்ை முடியாது என் றை நான் புரிந்துபகாண்வடன். 
ெித்ைிரம் வறரய எவ்வளவு வநரம் ஆனது என்றும் என்னால் பொல்ல முடியாது, 
ஏபனன்ைால் அவர் முன்னிறலயில் வநரத்றைப்  ற்ைிய உைர்வும் இல்றல.  ா ா 
என்றனப்  ார்த்ைவ ாது நான் எல்லா வநரத்றையும் இழந்வைன். அவறரப்  ற்ைிய 
அறனத்தும் எப்வ ாதும்  ாைிக்பகாண்வட இருந்ைன -  ா ாவின் கண்கள், அவரது 
நிைம், பவளிப் ாடுகள் அறனத்தும்; இது எனக்கு ஒரு ப ரிய  ர்  ாகவவ 
இருந்ைது.        
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 நான்  ா ாவிடம், "ஒருவரால் உங்கறளச் ெித்ைிரம் வறரவது 
ொத்ைிய ற்ைது, ஏபனன்ைால் உங்கள் பவளிப் ாடு ஒவ்பவாரு கைமும் 
 ாறுகிைது. நீங்கள் ஒருவ ாதும் ஒவர  ாைிரியாக இருப் ைில்றல!" என்வைன். 

 ா ா, ெிரித்துக் பகாண்வட, "ஆொம், நீங்கள் மசால்வது சரிதான். நான் 
எப்மபாதும் ொைிக்மகாண்மை இருக்கிமைன்; ொற்ைம் ஒன்றுதான் எனக்கு 
நிகலயானது" என்று கருத்துத் பைரிவித்ைார். 

"எப்வ ாதும்  ாைிக்பகாண்வட" இருப் ைன் அர்த்ைம் என்ன என் றை நான் 
நீண்ட காலத்ைிற்குப்  ின்னவர புரிந்துபகாண்வடன், அதுைான் வாழ்க்றக - 
வாழ்வின் பைய்வகீ நாடகம்! 

வவபைாரு ெந்ைர்ப் த்ைில்,  ா ா ஹார் னில் இருந்ை குழுவிடம், "நான் 
நித்திய ெகிழ்ச்சியாக இருக்கிமைன்..." என்று குைிப் ிட்டார். 

அனிைா இறடவய குறுக்கிட்டு, "ஓ, நீங்கள் அறை எங்களுக்குச் பொல்லத் 
வைறவயில்றல! நீங்கள், உங்களுறடய இவை முகத்வைாடு இருக்கவவண்டும்; 
என்ன வ ரின் ம்! கண்கறளப்  ாருங்கள், அறவ, வார்த்றைகறள விட அைிகம் 
வ சும் - என்ன  ிரகாெம்! என்ன ஓர் ஊடுருவும் ைன்ற ! புரிந்து பகாள்ளும் 
கருறை நிறைந்ை கண்கள் - ெந்வைகத்ைிற்கு இட ின்ைி நீங்கள் நிறலயான 
 கிழ்ச்ெியுடன் இருக்கிைரீ்கள்." அனிைா அறனவராலும் அன்புடன் வரவவற்கும் 
ைன்ற   றடத்ைவராக இருந்ைார், வ லும் அவரது உயிவராட்ட ிக்க 
 வனா ாவம்  ா ாறவ  கிழ்வித்ைது. 

ப ஹர்  ா ா ைினமும் ஹார் னில் இன்னும்  ல  ார்றவயாளர்கறள 
ெந்ைித்ைார். அவர்களில் கிட்டியின் ைங்றக ஏஞ்சலா மலம்மபர்ட், லண்டனில் 
 ா ாறவப்  ார்க்க முடியா லாயிற்று. பஹன்ைி ஸ்படய்னரும் அன்று  ா ாறவ 
ெந்ைித்ைார். 

1931, நவம் ர் 15 அன்று ஐவராப் ா வழியாக இந்ைியா வருவைற்கான 
 யை ஆவைங்கள் குைித்து,  ா ா வ ன்ஹாட்டனுக்கு அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டார். நியூயார்க்கின் நகர கல்லூரியின் ைறலவர் ைாக்ைர் ஃப்ரமைரிக் 
பி. ராபின்சனின் வடீ்டிற்கு விஜயம் பெய்ைார். அங்கு அவர்  ல புைிய ந ர்கறள 
ெந்ைித்ைார்.  ின்னர் அவர் 88, குவராவ் வைீியில் அற ந்ை ஸ்மைாக்ஸ் 
இல்லத்தில் இரண்டு நாட்கள் ைங்கி இருந்ைார். நியூயார்க் நகரில், அவர் 
பைாடர் ில் வந்ைவர்களில் ெிமலா மஷட்ைக், கிமரஸ் ொன், ஜூலியன் லொர், 
அனிைாவின் ைாயார் ஜாக்குலின் டி காமரா, ஒரு ைீவிர ான கத்வைாலிக்கர், 
 ா ாறவ வநரில்  ார்த்ைவ ாது ஏவைா ஒரு ெிைப் ான அம்ெத்றை உைர்ந்ைார். 

அனிைாவின் ைாயார்  ிகவும் உடல்நலம் இல்லா ல்,  ரைத்றை 
நிறனத்து  யந்ைார்; ஆனால்  ின்னர் அவர் ைனது  களிடம், "நான்  ா ாறவ 
ெந்ைித்ைைிலிருந்து, ஆத் ா, ஆவி இவற்ைின் நிறல ாட்றட உைர்கிவைன்" என்று 
கூைினார்; வ லும் அனிைா  ா ாவுக்கு எழுைினார், "எனது ைாயாரிடம் ஏற் ட்ட 
ஆன் ீக  ாற்ைம் ஆச்ெரிய ாக இருக்கிைது. உங்கள் ப யறர எப்வ ாதும் அவர் 
உச்ெரிப் தும், உங்கள் புறகப் டத்றைத் ைறலயறையின் கீழ் 
றவத்துக்பகாள்வதும் வழக்க ாகிவிட்டது." 
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கிட்டி, பஹர்ப ர்ட் இவர்களின், (நியூயார்க்கில் வாழும்) இரண்டு 

பநருங்கிய இறெக்கறல நண் ர்கள் ெிஸ் வாலண்கைன்  ற்றும் மைவிட் 
மஷர்ரி  ற்ைியும் ொஞ்ெிக்கு எழுைியிருந்ைார். இருவரும்  ா ா நியூயார்க் 
நகரத்ைில் இருந்ைவ ாது அவறர ெந்ைித்ைனர். 

ப ஹர்  ா ாவின் 'ெிைந்ை ெிறுவறனத் வைடும்  ைி' அப ரிக்காவிலும் 
பைாடர்ந்ைது. ஜிம் ி எஸ்.  ார்ஸ்டவ், எனும்  ன்னிபரண்டு வயது ெிறுவறன 
 ா ா ப ரிதும் விரும் ினார். இரண்டு வாரங்கள் அவறன உடன் 
றவத்துக்பகாள்ள விரும் ினாலும்,  ள்ளிக்கூடம் பெல்லும் ெிறுவன் ஆறகயால் 
விடுமுறை நாட்களில் வ லும் இரண்டுமுறை  ா ாறவப்  ார்க்க, ப ற்வைார் 
அறழத்து வந்ைனர். 

எலிஸமபத் மசப்பின் (35 வயது), மகன்னத் மபட்ைர்ஸன் என்ை  ிர ல 
நியூயார்க்  ங்குச்ெந்றை ைரகறர  ைந்ைார்; வ லும் இவர் ஒரு பவற்ைிகர ான 
காப் டீ்டு நிர்வாகத்ைின் உரிற யாளராக இருந்ைார். ப ரும் பெல்வந்ைரான இவர் 
இந்ைியா உட் ட உலபகங்கும்  யைம் பெய்ைார்.  

எலிஸமபத் மபட்ைர்ஸன் ெிறுவயைிலிருந்வை  ைத்ைில்  ிக்க நாட்டம் 
பகாண்டவர்;  ால்கம், ஜனீ் இவர்களின் புத்ைகக் கறடயின் வாடிக்றகயாளராக 
இருந்ைார். ஜனீ் எழுைிய கடிைம் வழியாக ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி 
முைன்முைலில் வகள்விப் ட்டார். 1931 நவம் ர் 17, காறல, ஜனீ், எலிஸப த்றைத் 
பைாறலவ ெியில் பைாடர்பு பகாண்டு  ா ா வந்துவிட்டறைத் பைரிவித்து, அவறர 
ெந்ைிக்க அறழப்பு விடுத்ைார், "ப ஹர்  ா ா உங்கறளப்  ார்க்க விரும்புகிைார்," 
என்ைார். அவை நாள் எலிஸப த் ைனது நண் ருடன் ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைிக்கச் 
பென்ைார். 

ப ரடித் ஸ்டார், எலிஸப த்றை  ா ாவின் அறைக்கு அறழத்துச் 
பென்ைார். எலிஸப த்  ா ாவுடனான முைல் ெந்ைிப்ற  விவரித்ைார்: 

 ா ாறவப்  ார்த்ைதும், உடனடியாக என் உைர்வு  ா ா  ரிச்ெய ானவர், 
நன்கு அைிந்ை ஒருவர் என்ை அங்கீகாரத்றை எனக்கு அளித்ைது. அறையில், அவர் 
அ ர்ந்ைிருந்ை தூரத்றைக் கடக்கும் அந்ைக் குறுகிய வநரத்ைில், நான் முன்பு 
அவறர எங்வக  ார்த்வைன் என் றை நிறனவில் பகாண்டுவர முயற்ெித்வைன். 
இந்ை உைர்வு ஓர் அந்நிய வைெத்ைில் நண் ர் ஒருவறர ெந்ைிப் து வ ான்ை 
பநருக்க ான ஒன்ைாகும் - ெிறுவயைிலிருந்வை ஒருவர் நன்கு அைிந்ை ஒரு 
நண் ர், ஆனால், முந்றைய காலத்ைிலிருந்ை வைாற்ைம் இப்வ ாது  ாைிவிட்டது. 

இன்னும் நிறனவுகூரும் முயற்ெியில், நான்  ா ா அ ர்ந்ைிருந்ை 
இடத்ைிற்கு நடந்து பென்வைன், அவருக்கு முன்னால் காலைிகவளாடு கால்கறள 
 டித்து அ ர்ந்ை வவறளயில், அவரது அழகான கூந்ைலில் சூரிய ஒளி 
 ிரகாெித்ைது; அவரது குைிப் ிடத்ைக்க கண்கள் ஒரு  ாரெீக அச்சு வடிவத்றை 
எனக்கு நிறனவூட்டின, ஆனால் அறவ ஆயிர ாயிரம் நடன ாடும் ைீ ங்களின் 
உயிர் ப ற்று இருந்ைன; இைற்கு முன்பு நான்  ா ாறவப் வ ால் ஒருவறரயும் 
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 ார்த்ைைில்றல என் றை உைர்ந்வைன். எனது உலகப்  யைங்களில் எங்குவ  
அவறரப் வ ான்ை வைாற்ைத்றை நான்  ார்த்ைைில்றல, அவர் எந்ைத் 
வைெத்துடனும் ப ாருந்தும் ொயலாகவும் பைன் டவில்றல. 

இத்ைறன அருகில் பென்று நான் கண்டு உைர்ந்ைறவ அறனத்தும் 
 றையும் ைருவாயில், அவர் அருகில் அ ரும் டி புன்னறகயுடன் எனக்கு 
றெறகயால் பைரிவித்ைவ ாது, நான் அளவிலா நிம் ைியில் இயல் ாக 
இருந்வைன். அவருறடய ப ௌனம் எனக்கு விெித்ைிர ாகவவா, விகார ாகவவா 
வைான்ைவில்றல. அவருறடய புன்னறக ஒன்வை ஒருவறர அடி ைியத் 
தூண்டும் விைத்ைில் அற ந்ைது. அவருறடய அல்லது என்னுறடய எந்ைபவாரு 
ைனிப் ட்ட ஆளுற யும் எங்கறளப்  ிரிப் ைாக நான் உைரவில்றல. 

 ா ாவின் அருகில் நான் அ ர்ந்ைிருந்ைறை, இயற்றகயான அற ைி 
சூழ்ந்ை உைர்வுடன், ஒரு ப ரிய  றல அடிவாரத்ைில் அற ந்ை அற ைியான 
குளத்ைின் அருகில், புைிைாக  ிைந்து அ ர்ந்ைிருப் து வ ால் ஒப் ிட்டுப்  ார்த்வைன். 
இந்ை உைர்வு ஒருவ ாதும் என்றன விட்டுச் பெல்லவில்றல. 

 ா ா எழுத்துப் லறக வழியாக, அவறரப்  ார்த்து  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைைாக எடுத்துக் கூைினார். அைற்கு எலிஸப த், "நான் உங்கறள 
முன்பு ெந்ைித்ை இடத்றை நிறனவுகூர முயற்ெிக்கிவைன்" என்று  ைிலளித்ைார். 

ப ரடித் குறுக்கிட்டுக் கூைினார், " ா ாறவ முைன்முறையாக ெந்ைிக்கும் 
 லருக்கு இப் டியான 'நிறனவு' வருவதுண்டு, ஏபனனில், அைற்கு, அவர்களின் 
முந்றைய வாழ்க்றகயிலிருந்ை  றழய 'பைாடர்புகவள' காரைம்."  ா ாவிடம் 
வகட்க எலிஸப த்துக்கு ஏவைனும் வகள்விகள் உள்ளனவா என்று ப ரடித் 
விொரித்ைார். நியூயார்க் நகரில் வாழும் வநாய்வாய்ப் ட்ட ஒரு நண் ர், 
புமளாரன்ஸ் லீ  ற்ைி எலிஸப த்  ா ாவிடம் கூைியவ ாது,  ா ா, அறைப்  ற்ைி 
கவறலப் டத் வைறவயில்றல, இந்ை விஷயத்றை அவரிடம் விட்டுவிட 
வவண்டும் என்றும்  ா ா உறுைியளித்ைார், அடுத்ை முறை ஹார் னுக்கு 
வரும்வ ாது புவளாரன்றஸ உடன் அறழத்து வரும் டி அவருக்கு 
உத்ைரவிட்டார். 

 ிகவும் நிைான ாக இருந்ை எலிஸப த் அவரது வகள்விகறளக் வகட்கத் 
பைாடங்கினார். 'இப்வ ாது என்னுறடய  ல வகள்விகள்  னைில் பைாறலந்து 
வ ாயின' என் றை  ா ா புரிந்து பகாண்டார். ‘அவரது  ைிறல என்  னைில் 
வநரடியாகப் ப றுவது’ வ ான்ை எண்ைம் எனக்கு இருந்ைது, அவை வநரத்ைில் 
ப ரடித்ைின் குரல், எழுத்துப் லறகயில் வவக ாக நகரும் விரல் வழியாக வரும் 
 ைில்கள் பவறும் எைிபராலி வ ாலத் வைான்ைியது. 

 த்து நி ிடங்களுக்குப்  ின்னர், எலிஸப த்ைின் முைல் வநரடி ெந்ைிப்பு 
முடிவுக்கு வந்ைது. அவர்  ா ாவுடன் றககுலுக்கி விறடப ற்ைார், "நான்  ிக்க 
 கிழ்ச்ெியாக இருந்வைன்,  டிக்கட்டுகளில் இைங்கும்வ ாது, என் கால்கள் 
 டிகறளத் பைாடுவைாகத் பைரியவில்றல,  ிகவும் இலகுவாக உைர்ந்வைன்!" 

எலிஸப த், ப ஹர்  ா ாவின் ஆெீர்வாைத்ைிற்காக  ட்டுவ  
வந்ைிருந்ைார், ஆனால்,  ா ாறவப்  ார்த்ைதும், அவர் வறலயில் அகப் ட்டார். 
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 ா ாவின் வநரடி பைாடர் ில் வருவைன் மூலம், எலிஸப த் ஒரு முறை, "நான் 
வாழ்றவப்  ரிொகப் ப ற்வைன்" என்று கூைினார். 

 ா ா, அப ரிக்காவிற்கு வந்ை முைல் நாளிலிருந்வை, ஹார் ன் 
ரிட்ரீட்டில் ைங்கியிருந்ை ஒவ்பவாருவரும் மூன்று நி ிடங்கள்  ா ாவுடன் 
ப ௌன ாக அ ர ைனித்ைனியாக அறழக்கப் ட்டனர். இந்ை வவறளயில், 
ைவைா ல், அறனவருறடய கண்களிலிருந்தும் கண்ைரீ்,  றட ைிைந்ை பவள்ளம் 
வ ாலப் ப ருக்பகடுத்து ஓடியது. வ லும் அங்கிருந்ை சூழ்நிறலகள் 
ஆனந்ைத்ைால் வியா ித்ைிருந்ைறை  லர் உைர்ந்ைனர்.  ா ாவுடனான அந்ை 
அரிய ைருைங்கறளப்  ற்ைி,  ால்கம் நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

ஒரு வநரத்ைில் ஒன்று, இரண்டு, அல்லது மூன்று நி ிடங்கள், நாங்கள் 
அவருடன் அற ைியாக இருந்வைாம். அந்ை ப ௌன வநரங்களில், நாங்கள் 
எப்வ ாதுவ  எட்டாை உள்ளத்ைின் ஆழத்றைத் பைாட்வடாம். அற ைியான 
 ரவெத்ைின் கண்ைரீ் எங்கள் கண்களிலிருந்து வழிந்ைது. அந்ை விறல ைிப் ற்ை 
ைருைங்கள், கண்ைரீின்  ரிொல் முடிசூட்டப் ட்டறவ, ஆழ் இையத்ைிலிருந்து 
 ர்  ாகத் வைான்ைிய கண்ைறீர அளவிடவவா,  ைக்கவவா முடியாது. நாங்கள் 
ஆனந்ைத்ைால் ஆக்கிர ிக்கப் ட்டவ ாது, அறவ உடலின்  ிறைப்புகறள 
பவடிக்கச் பெய்வது வ ாலத் வைான்றும் வறர, எங்கள் இையங்கள்  ரந்து 
விரிந்ைன. அவ்வவறளயில்  ா ா அவரது எழுத்துப் லறகயில் எழுப் ிய ைிடீர் 
ஒலி நம்ற , வவறளயும்  பவற்ைிடமு ான ைற்காலிக உலகிற்கு, காரைம் 
 ற்றும் விறளவின் நூறல  ீண்டும் எடுத்து,  ாற்ைம் எனும் ைைியில் எங்கள் 
ைனிப் ட்ட வடிவங்கறள பநெவு பெய்ய,  ீண்டும் அறழத்து வந்ைது. 

நான் என் வாழ்க்றகயில் ஒருவ ாதும் யாரிட ிருந்தும் உத்ைரவுகறள 
இைக்க ான முறையில் ப ற்றுக்பகாண்டது கிறடயாது. ஆயினும்  ா ாவின் 
ஒரு ெிைிய ஆறெ கூட, ஒரு புனிை ான நம் ிக்றக, ைவிர்க்க முடியாை 
கட்டறளப் வ ாலத் வைான்ைியது.  இது, ஆ ாம், குருநாைர் - ெீடர் எனும் உைவின் 
அடிப் றட ெிந்ைறனக்கு  ாற்ைப் டுவைற்கு முன்பு இருந்ை  வனா ாவம். 

ப ஹர்  ா ாவின் அன்ற  அைிக ாக உைரவில்றல என்று 
கவறலப் ட்ட ஜனீிடம்,  ா ா கூைினார்: "இதயம் அல்லது ெனம் வைண்டு 
மபானகதப் பற்ைி கவகலப்பை மவண்ைாம். இரண்டும் 'உலர்ந்து' இருப்பது 
நல்லது, அவற்ைிலுள்ள அசுத்தங்கள் விலக்கப்பட்டு, மதய்வகீ அன்பின் 
நீமராட்ைத்தால் நிரப்பப்பை மவண்டும்." 

அன்று  ாறல, அறனவரும்  ா ாவின் அறைக்கு வந்து,  த்து 
நி ிடங்கள்  ா ாறவச் சுற்ைி அற ைியான ைியானத்ைில் அ ர்ந்ைிருந்ைனர். 
ொஞ்ெி அவரது இயல் ாய்வுத் ைிைறன வறகப் டுத்தும் முறையில், 
அன் ர்களுக்கு 'ஆன்ெீக ெருந்து' வழங்கப் டுவது வ ான்ை கருத்றை 
எடுத்துறரத்ைார். உண்ற யில், ெில நி ிடங்களுக்குப்  ிைகு,  லர் அைன் 
விறளவால்  யக்க ாக இருந்ைனர். 
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ஹார் னில் ைங்கியிருந்ை காலத்ைில், அறனவருக்கும் ஆன் ீக 
விஷயங்கறள விளக்கிய  ின்பு,  ா ா, "தூங்குவதற்கு முன், உங்கள் ெனதில், 
ககைசி எண்ணம் என்கனப்பற்ைியதாக இருக்க மவண்டும், பிைகு நீங்கள் 
தூங்கச் மசல்லலாம்" என்று அைிவுறுத்ைினார். 

1931, நவம் ர் 17 இரவு, ப ரடித் ஸ்டார்,  ால்க ின் அறைக்கு வந்து 
 ீண்டும்  ா ாவின் பெய்ைிறய நிறனவூட்டினார். 'குருநாைர் - ெீடர் உைவு'  ற்ைி 
 ால்கம் இன்னும் ெந்வைகத்ைிற்குரியவராக இருந்து,  ா ாவின் அைிவுறுத்ைலுக்கு 
இைங்க  ாட்வடன் என்று ெ ைம் பெய்ைார். இருப் ினும்,  ால்கம் தூங்கச் பென்ை 
வவறளயில், அவரது கறடெி ெிந்ைறன  ா ாறவப்  ற்ைிவய அற ந்ைது. அடுத்து 
என்ன நடந்ைது என் றை அவரது வார்த்றைகளில் ெிைப் ாக 
விவரிக்கப் ட்டுள்ளது: 

என் கண்களில் நீர் வழிய, ப ஹர்  ா ாவின் உண்ற யான இயல்பு 
 ற்றும் வநாக்கம்  ற்ைி, என்  னைில் வைான்ைிய உைர்வுடன் நான் 
தூக்கத்ைிலிருந்து விழித்வைன். இறை என்னால் ஒருவ ாதும் வார்த்றைகளால் 
விவரிக்க முடியவில்றல. ெத்குரு க ரீ் கூைியது வ ால… 

'அறை ஒருவ ாதும் நாவின் வார்த்றைகளால் பொல்ல முடியாது;' 
'அறை ஒருவ ாதும் காகிைத்ைில் எழுை முடியாது.' 
கிருஷ்ை ப ரு ான் அர்ஜுனனுக்கு பவளிப் டுத்ைியது வ ால  ா ா 

அவரது பைய்வகீ ைன்ற றய எனக்கு பவளிப் டுத்ைினார் - இத்துடன் எனது 
 னத் ைறடகள் அகன்று முழு னவைாடு  ா ாறவ நான் ஏற்றுக்பகாண்டு 
ெரைறடந்வைன்.  ா ா யார், அவருறடய  ைி என்ன என் றை நான் அைிவவன்; 
அவருக்கு வெறவ பெய்வது என் விைி என் றையும் நான் அைிவவன். 

 றுநாள் காறல உைவுக்குப்  ிைகு நடந்ை உறரயாடலின் வ ாது, 
 ற்பைாரு உலகப் வ ார் உருவாகும் என்று  ா ா பைரிவித்ைார்: "மபார் என்பது 
எனது மவளிப்பாட்டிற்கும், பின்னர் அகதத் மதாைர்ந்து உருவாகும் புதிய, 
சிைந்த உலகின் பிைப்புக்கும் மதகவயான முன்மனாடியாகும்." இது குைித்து 
 ா ாவிடம் அங்கிருந்ைவர்கள் வகள்வி எழுப் ி, விவாைம் முடிவறடந்ை 
நிறலயில்,  ால்கம் அறைக்குள் நுறழந்ைார். 

 ா ா  ால்கற  அரவறைத்து, இரவில் அவர் நன்ைாகத் தூங்கினாரா 
என்று ஒளிரும் கண்களுடன் குறும்புத்ைன ாக வினவினார்.  ால்கம் 
ைறலயறெத்து, "பாபா, மநற்று இரவு எனக்கு நீங்கள் மதாற்ைெளித்தகதப் 
மபால், ஏன் எல்மலாருக்கும் உங்ககள மவளிப்படுத்தக்கூைாது? பின்பு மபார் 
என்ை மபச்சுக்கு இைமெ இருக்காது!" என்று கூைியதும்  ா ா புன்னறகத்து 
 ீண்டும்  ால்கற த் ைழுவினார். 

தூங்குவைற்கு முன்னர் அவறர நிறனவில் பகாள்வது  ற்ைிய ப ஹர் 
 ா ாவின் எளிய அைிவுறுத்ைல் ஹார் னில் உள்ளவர்களிறடவய இறைப்வ ான்ை 
உயர்ந்ை அனு வங்களுக்கு வழிவகுத்ைது. ஜனீ் நாள் முழுவதும் அவருள் 
ஆற்ைல்  ிக்க ஒளிர் கைிர்கள் ஊடுருவறை உைர்ந்ைார். நவம் ர் 18ஆம் நாள் 
அவறர அறையில் ஓய்பவடுக்கும் டி  ா ா கூைியிருந்ைார்; அங்குப்  ிரிய ான 
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 ா ாறவ ைன்னுடன் எந்வநரமும் உைர்ந்ைைாகவும், கண்கறளத் ைிைந்து அல்லது 
மூடிய டி  ா ாறவப்  ார்க்க முடிந்ைது என்றும் கூைினார். 

அத்ைறகய ஒரு அனு வத்ைிற்குப்  ிைகு, வ ரி  ா ாவிடம், "நீங்கள் புைிய 
 றடப் ின் இறைவன், இவயசு!" என்று கூைினார். 

 ா ா ஆ ாம் என உறுைி  டுத்தும் விைத்ைில் ைறலயறெத்து, "ஆம், 
நான் அவமரதான்" என்று  ைிலளித்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவுடன் வாழ்நாள் முழுவதும் பைாடர் ில் இருக்கும் 
 ற்றுப ாரு முக்கிய ந ர், கவுண்ட் லிமயா ைால்ஸ்ைாயின் (ரஷ்ய எழுத்ைாளர்) 
ெருெகள் நதியா ைால்ஸ்ைாய் ஆவார். 48 வயைான நதியா ைனது கைவர் 
இலியாவுடன் அப் குைியில் வாழ்ந்து வந்ைார். நைியா ஒரு ரஷ்ய குடி 
உரிற க்காரர், ப ட்வராகிராட்  ல்கறலக்கழகத்ைில் இறெ  யின்ைார்;  ல 
ப ாழிகறள அைிந்ைவர். விெித்ைிர ான இலக்கியம்  ற்றும் ஆழ்ந்ை ைத்துவத்ைில் 
ஆர்வம் பகாண்ட நைியா ஆன் ீகத்ைில் உண்ற யான நாட்டமுள்ளவர்; ஆனால் 
எத்ைறனவயா புத்ைகங்கறளப்  டித்தும் அது அவருக்குத் ைிருப்ைிகர ாக இல்றல; 
அவர் எப்வ ாதும் இக்காலகட்டத்ைில் வாழும் குருநாைறரத் வைடி அறலந்ைார். 

நைியாவின் நண் ர்கள்  ால்கம், ஜனீ் ஆகிவயார் ப ஹர்  ா ாவின் 
வருறகறயப்  ற்ைி அவருக்கு பைரிவித்ைவ ாது, 1931 நவம் ர் 19ஆம் நாள் அவர், 
ஹார் னுக்கு வந்ைார். ப ஹர்  ா ாறவ ைரிெனம் பெய்ை முைல் 
 ார்றவயிவலவய "என்னுறடய வைடல் முடிந்துவிட்டது!" என்று கூைினார். 

நதியா ைால்ஸ்ைாய்  ின்பு  ா ாவால் நதீன் என்ை பெல்லப்ப யரால் 
அறழக்கப் ட்டார். அவரது முைல் ெந்ைிப்புப்  ற்ைிய வி ரங்கள்  ின்வரு ாறு: 

நான்  ா ா இருந்ை வ ல் அறைக்குச் பெல்லும்  டிகளில் ஏறும்வ ாது, 
‘ஓம்’ என்று உச்ெரித்ைது எனக்கு நிறனவிருக்கிைது. நான் அறைக்குள் 
நுறழந்ைதும், அறையின் ெற்று பைாறலவில் இருந்ை ைிவானில், அந்ை  ர்  ான, 
நீண்ட கால ாக எைிர் ார்த்துக் பகாண்டிருந்ை அவர், பைய்வகீ புைிரான - 
உண்ற யான ஒருவர், கால்கறள நீட்டிக்பகாண்டு அ ர்ந்ைிருந்ைறைக் கண்வடன். 

எளிற யான, இலகுவான, ப ல்லிய, ெிைிய, ஒளிரும் இளற யுடன், 
 ிகவும்  ைிவு நயம் வாய்ந்ை, ஆனால் விெித்ைிர ான,  ர்  ான, பைளிவான 
வைாற்ைத்ைில் பைன் ட்டார். அவர் கிட்டத்ைட்ட ெிறுவயது இளற றயக் 
பகாண்டிருந்ைார், ஆனால் உயர்ந்ை, தூர  ார்றவயுடன், புரிந்துபகாள்ள முடியாை 
ஆழத்ைில், இன்னும்  ிரகாெிக்கும் கண்களில் தூய ஒளியுடன் புன்னறகத்ைார். 
பவல்லமுடியாை, ைனித்துவம்  ிக்க பவளிப் றடயான தூய்ற  நிறைந்ை 
வைாற்ைம்! 

அவர் எனக்கு எறைவயா நிறனவூட்டினார், யாவரா ஒருவர், எனக்கு பவகு 
பைாறலவில் பைரியக்கூடிய, ஆனால்  ார்றவயில்  ிடிக்க முடியாை டி 
இருந்ைார். அவர் எனது ஆழ ான நிறனவாற்ைறல ெவால் பெய்வது வ ால் 
உைர்ந்வைன்; அவரது முழுத் வைாற்ைமும், ஆளுற யும், ‘உங்களுக்கு என்கன 
நிகனவில்கலயா? கைந்த காலத்திலிருந்து என்கன நிகனவில் 
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மகாள்ளவில்கலயா?’ என்று வகட்டறை அைிந்வைன். அவர், என் வாழ்க்றக, என் 
 று லர்ச்ெியின் ஆைாரம் என் றைத் பைளிவாக உைர்ந்வைன். 

"நீங்கள் நீண்ை காலொக எனக்காகக் காத்திருக்கிைரீ்கள், இப்மபாது 
நான் வந்துவிட்மைன், நான் உங்களுக்கு உதவுமவன்" என்று ப ஹர்  ா ா 
எழுத்துப் லறகயில் பைரிவித்ைார். நைீன் ைன்றனப்  ற்ைி  ா ாவிடம் பொல்லத் 
பைாடங்கியதும்,  ா ா "எனக்கு எல்லாம் மதரியும்" என்று கூைி, "நான் 
உங்களுக்கு உதவுமவன்" என்று  ீண்டும்  ீண்டும் குைிப் ிட்டார். 

நைீன் ெில ஆன் ீக  யிற்ெி முறைகறள - கிரியா மயாகா வ ான்ை 
 யிற்ெிறய, சுவா ி வயாகானந்ைாவின் கீழ் பெய்து வந்ைார்.  ா ா  ிகவும் 
ைீவிர ான வைாற்ைத்துடன் அவருக்கு விளக்கினார், "இது மபான்ை பயிற்சி 
மெற்கத்திய நாடுகளுக்கு அல்ல - உங்களுக்காக அல்ல." பைாடர்ந்து  ா ா 
அவருடன் ெில நி ிடங்கள் அற ைியாக அ ரும் டி வகட்டுக்பகாண்டார். நைீன் 
இறை நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

 ா ாவுடனான அந்ை குறுகிய ைியானத்ைின் வ ாது, அவர் எனக்கு 
உைவுகிைார், என்றன ஆய்வு பெய்கிைார் என்று எனக்குத் பைரியும். அவருறடய 
ஆழ ான  ார்றவறய நான் உைர்ந்வைன்; அறையும் ைாண்டி, எனது ைிைந்ை 
புத்ைகத்றைப்  டிப் றையும் அைிந்வைன் -  ா ா எனக்குள்  ைிபுரிகிைார். அவர் 
எனக்கு குருநாைர் என் தும் பைரியும். 

என் ஆத் ாறவ அவர் உடனடியாக அங்கீகரித்ைது முழுற யான 
நம் ிக்றகயின் உைர்றவ உருவாக்கியது. ஆறுைலளிக்கும் விைத்ைில், அவர்ைான் 
உண்ற யானவர், உைவக்கூடியவர் என்று எனக்குத் பைரியும். நாம் வகள்விவய 
வகட்கா ல்  ிரகாெிக்கும் சூரியறனப் வ ால் அவர் இருந்ைார். அவர் 
எளிற யாகவும் இயல் ாகவும் என் வாழ்க்றகயிலும், கண்ணுக்குப் புலப் டாை 

உயிரிலும் நுறழந்ைார். 
நான் அங்கிருந்து புைப் ட்டவ ாது, ைிடீபரன அவர் 'கிருஷ்ை  ர ாத் ா' 

என் து பைளிவானது; அவரது  கிழ்ச்ெியும், அற ைியான வைாற்ைமும், அவரது 
அறனத்து  ாவறனகளும், 'ஏவைா' எனக்குத் பைரிந்ைதுவ ாலத் வைான்றும் 
உைர்வும் இறை பவளிப் டுத்ைியது. அவர் அன்புடன் புரிந்துபகாள்ளும் உண்ற , 
அவறரப்  ின் ற்றுவைற்காக எனக்குக் பகாடுத்ை அன்பு  ற்றும் நறடமுறை 
அைிவுறுத்ைல்களுடன் வநரடியான  ைிலின் உடனடி ைன்ற , இறவ அறனத்தும் 
எனக்கு இறைவனின்  ரிொக இருந்து, என் இையத்றை அற ைியாக்கியது. 

நான் இப்வ ாது என்  ாறைறயக் கண்டுபகாண்டவைாடு, வ ன்ற  ிகு 
குருநாைர் இங்வக இருக்கிைார் என்ை முழுற யான நம் ிக்றகயும் என்னுள் 
 ிைந்ைது. 

நைீன், எலிஸப த், வநாரினா ஆகிவயார் ெற்றும் ையக்க ின்ைி ப ஹர் 
 ா ாவுக்குத் ைறலவைங்கி, அவரது வெறவயில் ைங்கள் வாழ்க்றகறய 
அர்ப் ைித்ைனர். ‘அன் ிற்குரியவறர ஒரு கைம்  ார்த்ைதும், அவரது இறை 
கீைத்றைக் வகட்கும் ஏக்கத்ைில் அவர்களின் இையங்கள் ைிைந்ைன’ காலம் 
இவ்வாறு குைிப் ிட்டது: "ஒரு ெில வார்த்றைகள்  ரி ாைப் ட்டன, ஆனால் 
 ா ாவின்  ிரகாெ ான முகம் அவர்களின் இையங்களுடன் உறரயாடத் 
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பைாடங்கியது. இந்ைப்  ார்றவயால் வ சும் 'வ ச்சு' அொைாரை ானது, வ லும் 
' ார்ப் வர்களில்' அவறர அறடயாளம் கண்டுபகாள் வர்கள்  ட்டுவ  அறைப் 
புரிந்து பகாள்ள முடியும். அனு வித்ைறை பவளிப் டுத்ை வார்த்றைகளுக்கு ெக்ைி 
இல்றல; அந்ை வார்த்றைகள், அத்ைறகய அற்புைத்ைிற்கு முன்னால் பவற்று 
ஓடுகறளப் வ ால விழுந்துவிடும்!" 

கனடாவில் வாழ்ந்து வந்ை கிட்டி வடவியின் ெவகாைரி வ  க்ளூஸும் 
நவம் ர் 19ஆம் நாள்  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைார். உள்ளூரில் வாழும் ொர்கமரட் 
மெமயா, ப ஹர்  ா ாவுக்கு முறையான விருந்வைாம் ல் பெய்து அறனத்து 
வெைிகறளயும் பெய்து ைந்ைவர்,  றுநாள் ஹார் னுக்கு வந்ைார். 

இந்ைியாவில் ைனது  ைிகளுக்கான நன்பகாறடகள் குைித்து, ப ஹர் 
 ா ா, அங்கு வந்ை ெிலறரத் வைர்ந்பைடுத்து, அவர்கறள அணுகு ாறு  ால்கம், 
வநாரினா இருவருக்கும் அைிவுறுத்ைினார். வநாரினா ெற்றும் ையங்கா ல் அந்ைக் 
கட்டறளறய ஏற்றுக் பகாண்டார்; ஆனால்  ால்கம்   னம் ெஞ்ெல றடந்து, 
"ந து நண் ர்கள்  ா ாறவ ெந்ைித்ைவுடன் அவர்களிடம் நன்பகாறடயாக  ைம் 
வகட் து நன்ைாக இராது,  ிகவும் ைர் ெங்கட ாக இருக்கிைது" என்ைார். 

 ால்கம் கலக்க றடந்ைறைப்  ார்த்து,  ா ா அவரிடம் இவ்வாறு 
விளக்கினார், "இதில் பணம் முக்கியெல்ல; ஆனால் – கிருஷ்ணர், 
அர்ஜுனனிைம் அவரது உைவினர்ககளக் மகால்லும்படிக் கூைியமபாது 
அர்ஜுனன் அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்தது மபாலத் தயக்கெின்ைி, நீங்கள், நான் 
மசால்வதற்குக் கீழ்ப்படிகிைரீ்களா என்பமத முக்கியம்!" 

ஹார் னில் நிலவிய  ர ரப் ான சூழ்நிறலறய  ால்கம் சுருக்க ாகத் 
பைாகுத்துறரத்ைார்: 

 ா ா, அவரது ப ரும் ாலான வநரத்றை, துைவிறயப் வ ால, 
ைனிற யில் ைியானம்  ற்றும் ெிந்ைறனயில் பெலவிடுவார் என்று நாங்கள் 
எைிர் ார்த்வைாம், ஆனால்  ாைாக, ைீவிர ான பெயல் ாட்டின் இறையிலா  ின் 
இயந்ைிரம்வ ால் இயங்கினார். ஒவ்பவாரு நாளும் ஒரு ெிலறர  ட்டுவ  
ெந்ைிப் ார் என நாங்கள் எைிர் ார்த்ைைற்கு  ைிலாக அவர் அைிகாறல முைல் இரவு 
வறர  லறர ெந்ைித்ைார். அப ரிக்கா, கனடாவிலிருந்து ஏராள ான  க்கள் வந்து 
குவிந்ை வண்ைம் இருந்ைனர். உலகின் அறனத்து  குைிகளிலிருந்தும் கடிைங்கள், 
பைாறலத்ைந்ைிகள், பைாறலவ ெி மூலம் அறழப்புகள் வந்து பகாண்டிருந்ைன. 

எங்கள் விருந்வைாம் ல், பைாடர்ந்து அைிகரிக்கப் ட்டு வந்ைது - 
பைாறலதூர இடங்களிலிருந்து வந்ை விருந்ைினர்களுக்கு, ைங்கும் வெைி, உைவு 
ையார் பெய்யப் ட்டது. 

 ா ா ப ௌன ாக இருந்ை வ ாைிலும் சூைாவளிறயவிட சுறுசுறுப் ாக 
இருந்ைார். ஐந்து அல்லது  த்து நி ிட வநரடி ெந்ைிப்ற  முடித்து பவளிவய வந்ை 
ஆண், ப ண் அறனவரும் அவர்களறடந்ை வ ம் ட்ட உைர்வு நிறலயில் 
அற ைியாக இருப் றைவய ப ரிதும் விரும் ினர். 
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மகத் கார்ட்னரின் நண் ர் ஒரு நார்வவ நாட்றடச் வெர்ந்ை நடிறக, 
அஸ்தா ஃப்மளெிங் மகஸ்,  ாஸ்டனில் வெித்து வந்ைார். அஸ்ைா இரண்டு 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு  ா ாறவ, ஒரு கனவில் கண்டைாகக் கூைினார்; அவர் 
 ா ாறவ,  ாஸ்டனுக்கு வரு ாறு அறழப்பு விடுத்ைார். 1931 நவம் ர் 21ஆம் 
நாள்,  ா ா அங்குச் பென்ைார். ஜனீ் ( ா ா அருகில் அ ர்ந்து) வ  க்ளூஸ் 
ஆகிவயார் ஹார் னிலிருந்து ஒரு காரிலும்,  ற்பைாரு காரில் ொஞ்ெி, அலி, 
 ால்கம் மூவரும் பென்ைனர். 

 ா ா  ண்டலியுடன்  ாஸ்டன் மவண்மைாம் மஹாட்ைலில் 
ைங்கியிருந்து, அடுத்ை நாள், 279 நியூ ரி பைருவில் அற ந்ை அஸ்தா ஃப்மளெிங் 
மகஸ் வடீ்டிற்கு விஜயம் பெய்ைார். அந்ைப் ப ண் ைி ைனது கைவர் ( றைநூல் 
அைிஞர் பால் ஃபாஸ்ைர் மகஸ் -  ந்ைிரஜால துறையில்  யிற்ெி ப ற்ைவர்) 
 ற்றும்  ிைரிட ிருந்து எைிர்ப்ற  ெந்ைித்ைார்; வ லும்  ா ா, "என்கனப் பற்ைித் 
மதாைர்ந்து சிந்தியுங்கள், கவகலப்பை மவண்ைாம், நான் உங்களுைன் 
இருக்கிமைன்" என்று வலியுறுத்ைி, அஸ்ைா  ற்றும் அவருறடய கைவருக்கு 
உைவி பெய்வைாக  ா ா உறுைியளித்ைார். 

 ா ா ஏைக்குறைய ஒரு  ைி வநரம்  ாஸ்டன் நகறரச் சுற்ைி வந்து 11 
 ைிக்கு வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ி வந்ைார். 

இைற்கிறடயில், வஹாட்டலில், சு ார் 25  ாஸ்டனியர்கள்  ா ாறவ 
ெந்ைிக்கக் காத்ைிருந்ைனர்.  ா ா அறனவறரயும் ெந்ைித்து, ‘ஆத்ொவின் பிரிக்க 
முடியாத ஒருகெத் தன்கெ’றயக் குைித்து அறனவருக்கும் விளக்கினார், 
"கைவுகளத் தவிர மவறு எதுவும் இல்கல. அவர் அகனவரிைமும் 
இருக்கிைார், அவர் உங்களுக்காக என்ன மசய்கிைார் என்பகத நீங்கள் 
உணரவில்கல" என்று அவர்களுக்கு வலியுறுத்ைினார். 

ரிச்சர்ட் மெயர் ( ா ாறவப்  ற்ைி முைலில்  ால்க ிடம் 
அைிமுகப் டுத்ைியவர்) என் வரும் அன்று  ைியம்  ா ாறவ ெந்ைித்ை 
வவறளயில், "நீங்கள் எப் டித் துன் ங்கறள அனு வக்கிைரீ்கள் என் து 
உங்களுக்குத்ைான் பைரியும்" என்று கருத்துத் பைரிவித்ைார். 

அைற்கு  ைிலளித்ை  ா ா, "நான் நித்தியொக, ெகிழ்ச்சியாக 
இருக்கிமைன், ஆனாலும் துன்பப்படுகிை அகனவருக்காகவும் நான் இரக்கப் 
படுகிமைன், என் அைிவு ெற்றும் சக்தியின் மூலொக அவர்களுக்கு 
உதவுகிமைன். இதனால், என் கருகணதான் என் துன்பம்" என்று கூைினார். 

இந்ைியாறவச் வெர்ந்ை ஒரு துைவி, 47 வயைான சுவாெி பரொனந்தா, 
 ா ாறவ ெந்ைிக்க அவரது  ரு கள்  ற்றும் மூன்று  ாைவர்களுடன் 
வந்ைிருந்ைார்.  ர ானந்ைா, 1906ஆம் ஆண்டில் சுவா ி விவவகானந்ைரின் இறளய 
ெீடராக அப ரிக்காவிற்கு வந்து, மூன்று ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு  ாஸ்டனில் 
வவைாந்ைா ற யத்றை நிறுவினார். 

 ா ாறவ ெந்ைித்ைவ ாது,  ர ானந்ைா அவறர, பைற்கு 
கலிஃவ ார்னியாவில் அற ந்ை ஆனந்ை ஆெிர த்ைிற்கு வருறக ைரு ாறு 
அறழப்பு விடுத்ைார். அைற்கு  ா ா, "இந்தப் பயணத்தில் அது சாத்தியெில்கல. 
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ஆறு ொதங்களுக்குப் பிைகு நான் ெீண்டும் அமெரிக்காவுக்கு விஜயம் 
மசய்யும்மபாது, ஒருமவகள என்னால் முடியும்" என்று  ைிலளித்ைார்.  

 ர ானந்ைா, ப ஹர்  ா ாவுக்காக எடுத்து வந்ை வைன் கனிறய 
அவரிடம் அன்பு  ரிொக வழங்கினார்.  ா ா எழுத்துப் லறகயில் 
எடுத்துறரத்ைார், "ஒன்மை ஒன்கைத் தவிர மவமைான்றும் இல்கல, அதுமவ 
எல்கலயில்லா வாழ்வு; நான் அதனுைன் ஒன்ைாக இருக்கிமைன்; மதாைர்ந்து 
நித்திய ஆனந்தத்கத அனுபவித்து அகனத்திலும், அகனவரிைத்திலும் 
என்கனப் பார்க்கிமைன்." 

"அைிவார்ந்த நம்பிக்கக ெட்டும் மபாதாது. உண்கெப்மபாருள் என்பது 
ஞான ஒளி, உள் பார்கவ ெற்றும் அனுபவம். இகவ அகனத்தும் 
உங்களுக்குள் உள்ளன; ஆனால் அதற்கு 'இைப்பு' என்பது அவசியம் - 
உண்கெப்மபாருளில் பிைவி எடுக்க ொகயகயத் துைந்து இைந்துவிை 
மவண்டும்." 

இறைக் வகட்ட  ர ானந்ைா ஆன் ீக அைிறவப்  ற்ைி எழுைிய  ல 
புத்ைகங்கறள அருகிலிருந்ை வ றெ  ீது றவத்ைார். அந்ைத் துைவி முைலில் 
அவற்றை  ா ா முன்றவக்க விரும் ினார், ஆனால் அவரது கண்மூடித்ைனத்றை 
உைர்ந்ை அவர் இவ்வாறு கூைினார், "நான் ைத்துவம் அைிந்து  ிைருக்கு 
விஷயங்கறள விளக்க முடியுப ன்ைாலும், இறுைியில் அனு வம் 
இல்றலபயன்ைால் இந்ைப் புத்ைகங்கள் அறனத்தும்  யனற்ை காகிைத் 
துண்டுகள்." ைாழ்ற யுடன் அவர், "இறை நான் இதுவறர அறடயவில்றல. 
உங்கறளப் வ ான்ை ஒரு ெத்குருவும், உங்கள் அருளும் எனக்குத் வைறவ. நான் 
உங்களுக்குத் ைறல வைங்குகிவைன். என்றன இந்ைப்  ாறையில் முன்வனாக்கி 
எடுத்துச்பெல்ல வவண்டுகிவைன்  ா ா!" என்ைார். 

 ர ானந்ைா ெிரம் ைாழ்த்ைி ொஷ்டாங்க ாக வைங்கிய வ ாது ப ஹர் 
 ா ா துைவியின் ைறலறயத் பைாட்டு ஆெீர்வைித்ைார்.  ின்னர் அவர் ைனது 
 ாைவர்கள்  க்கம் ைிரும் ி, "குருநாைர் இல்லா ல் ஒருவ ாதும் ஆன் ீக 
முழுற றய அறடய முடியாது. உண்ற யான குருநாைர் ப ஹர்  ா ா, 
விறளயாட்டுத்ைன ான இந்ைப் புத்ைகங்களின் உள்ளடக்கத்றைக் காண்கிைார். 
அைிவுத்ைிைனால் நாம் விவாைிக்கும் இந்ைப் வ ரின் த்றை ப ஹர்  ா ா 
பைாடர்ந்து அனு வித்து வருகிைார்."  ர ானந்ைா  ல நூறு அப ரிக்க 
வவைாந்ைவாைிகளால் ஏற்றுக்பகாள்ளப் ட்ட ஆன் ீக ைறலவராக இருந்ைார். 
இறை அைிவிப் ைன் மூலம், அவறரப்  ின் ற்று வர்கள் அறனவரும் ப ஹர் 
 ா ாவின் ஆன் ீக நிறலறயப் புரிந்து பகாண்டனர். 

ைா ஸ் வாட்ஸன் அவரது  றனவி எலிஸப த்துடன்  ா ாறவ அன்று 
ெந்ைித்ைார், ஆனால் வாட்ஸன் ப ாறுப் ற்ை முறையில் எதுவும் வ ொ ல் 
நின்ைார். "நான்  ா ாறவ இங்கிலாந்ைில் முைன்முைலில் ெந்ைித்ைவ ாது 
நடந்ைறைப் வ ால், அவர் என் உைர்வுகளில் எந்ைத் ைாக்கத்றையும் 
ஏற் டுத்ைவில்றல," என்று வாட்ஸன் ைனது நாட்குைிப் ில் எழுைியிருந்ைார். 
 ால்கம், ஜனீ், வ ரி ஆன்டினின்  க்ைி  ற்ைி வாட்ஸன் இவ்வாறு கூைியிருந்ைார்: 
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"அவர்கள் ப ஹர்  ா ா  ீது  ிகுந்ை வ ாகம் பகாண்டவர்கள், அவறர ெந்ைிக்கும் 
ஒவ்பவாருவருக்கும் ஒவர  ாைிரியான உைர்வுபூர்வ ான எைிர்விறனகள் 
இருப் ைாக அவர்கள் கூறுகிைார்கள். இது என்றனப் ப ாறுத்ை 
வறரயில்  அவர்கறள வயப் டுத்தும் வெீகரத்ைில் ெிக்க றவத்துள்ளது வ ாலத் 
வைான்றுகிைது." 

மகத் கார்ட்னர், நியூ ஹாம்ப்ஷயர் நகரின் கிரீன்ஃ லீ்டில் அற ந்ை 
ைனது 100 ஏக்கர்,  ரங்களால் நிரம் ிய வைாட்டத்றை ப ஹர்  ா ாவுக்குக் 
பகாடுக்க விரும் ினார்.  ால்கம், ஜனீ் ைங்கியிருந்ை அவரது வஹன்காக் 
 ண்றைக்கு அருகில் அற ந்ைது இந்ை நிலம்.  ா ா இந்ை வயாெறனறய 
விரும் ினார்; 1931 நவம் ர் 23ஆம் நாள் இரு இடங்கறளயும்  ார்றவயிட சு ார் 
80 ற ல்  யைம் பெய்ைார். இது  றலகள்  ற்றும் புல்பவளிகளால் சூழப் ட்ட 
அழகான இட ாகும். வஹன்காக்  ண்றையில்  த்து அறைகள் பகாண்ட ஒரு 
 றழய வடீும் இருந்ைது. 

 ா ாவுக்கு அப் டி ஒரு ற யத்றை உருவாக்கும் எண்ைம் ஆரம் த்ைில் 
இருந்ைாலும், அந்ைத் ைிட்டம் ஒருவ ாதும் நிறைவவைவில்றல. 

அன்று  ாறல  ாஸ்டனிலிருந்து, எஸ்.எஸ். ஜார்ஜ் வாஷிங்டன் எனும் 
 டகில் இரவு ெவாரி பெய்து நியூயார்க்கிற்குத் ைிரும் ி வந்ைனர்.  ிராட்வவயில் 
அற ந்ை ஆஸ்ைர் மஹாட்ைலில் வநாரினா, ைங்குவைற்கு வவண்டிய 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைிருந்ைார். இது, பெல்வந்ைர், பெல்வாக்கு ிக்க 
வாடிக்றகயாளர்களுக்காகக் கட்டப் ட்ட ெிைப்பு வஹாட்டல் என் ைால்  ா ா 
 ண்டலியுடன் ைங்க வஹாட்டல் அைிகாரிகள் ையக்கம் காட்டினர். வநாரினா 
அவருறடய பெல்வாக்றகப்  யன் டுத்ை வவண்டியைாயிற்று. அகனத்துக்கும் 
அதிபதி மெஹர் பாபா என் து இந்ை அைிகாரிகளுக்குத் பைரியாது. 

புனிை  ார்த்ைவலா ியு வைவாலயத்ைின் பரக்டர் (ைறலற  ஆயர்) 
ைாக்ைர் ராபர்ட் நார்வுட் நவம் ர் 24 அன்று ஆஸ்டர் வஹாட்டலில்  ா ாறவ 
ெந்ைிக்க வந்ைார். 57 வயைான நார்வுட் பகனடிய  ிர ல கவிஞர் ஆவார், அவர் 
இறையியலில் முறனவர்  ட்டம் ப ற்ைவர். ெத்ைியத்றைத் வைடும் ஒரு 
 க்ைியுள்ள ஆத் ா, நார்வுட்  ல புத்ைகங்கறள எழுைியிருந்ைார், வ லும் 
உற்ொக ான வ ாைகராக இருந்ைைால், வாரம் ஒரு முறை வைவாலயத்ைிற்கு 
 க்கள் ைிரள் ைிரளாக வந்ைனர். 

பஸயின்ட்  ார்த்ைவலா ியு வைவாலயத்ைில் நார்வுட் ஒரு முக்கிய 
 ைவிறய வகித்ை வ ாைிலும், அவர், ஒழுங்கற க்கப் ட்ட  ைத்ைின்  ீது 
அைிருப்ைிறய பவளிப் டுத்ைினார், வ லும் எந்ைபவாரு ெ ய  ிரிவு,  ைவாை 
பகாள்றக அல்லது வகாட் ாடுகள் குைித்தும் அவருக்கு நம் ிக்றக இல்றல.  
 ா ா, நார்வுட்றட வநரடியாக ெந்ைித்து ஆன் ீக விளக்கங்கள் அளித்ைார். 
அவர்களின் உறரயாடல்  ின்வரு ாறு: 

"அன்பு ஒன்றுதான் உண்கெயான ெதம்" என்று  ா ா அவருக்குத் 
பைரிவித்ைார். "ெக்கள், ெதவாத மகாட்பாடுகள் ெற்றும் மகாள்கககளால் 



 

106 
 

இப்மபாது மசார்வகைந்துள்ளனர். அவர்கள் உண்கெயான ஒன்கை 
விரும்புகிைார்கள், இகத வார்த்கதகளின் விளக்கங்களால் ஒருமபாதும் 
வழங்க முடியாது. அவர்கள் உண்கெப்மபாருகள உணர்ந்து, பார்த்து, 
அனுபவிக்க மவண்டும். அப்மபாதுதான் ஒருவர் அகனத்திலும், 
அகனவரிைத்திலும் இணக்கொக இருந்து உண்கெகய உணர முடியும்; 
ஒருவர், உலகில் வாழ்ந்தாலும், அதில் எந்தப் பற்றும் இல்லாெல் வாழ 
முடியும். நான் எப்மபாதும் அளவிறுதியற்ை ஆனந்தத்தில் இருக்கிமைன். 
அகனத்திலும், அகனவரிைத்திலும் என்கனக் காண்கிமைன். 

நார்வுட்  ா ாவிடம், "நீங்கள் ஏவைனும் ஒரு குைிப் ிட்ட  ைப் ிரிறவச் 
ொர்ந்ைவரா? வ லும்  ை கட்டறளகள், நல்பலாழுக்க பநைியுறரகள் எறையாவது 

வழங்குகிைரீ்களா?" என்று வகட்டார். 
"அப்படி எதுவுமெ இல்கல" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். "ெதங்கள், 

சாதிகள், வகுப்புகள், மகாள்கககள், மகாட்பாடுகள் ெற்றும் சைங்கு 
சம்பிரதாயங்கள் அகனத்தும் சத்தியத்தின் பாகதயில் தகையாக 
இருக்கின்ைன. உண்கெப்மபாருள் எங்கும் வியாபித்து, எல்கலயற்ைதாக 
இருக்கிைது." 

"வைவாலயத்ைிற்குச் பெல்வைில் ஏவைனும் நன்ற  உள்ளைா?" என்று 
நார்வுட் வகட்டார். 

"ஆொம், ஒரு குைிப்பிட்ை அளவிற்கு; ஆனால் அதிக அளவில் 
இல்கல. குறுங்குழுவாதத்கத ஆதரிக்கும், வளர்க்கும் மதவாலயம் 
எந்தவிதொன நன்கெயும் அளிக்காது. உண்கெப்மபாருள் அகனத்து 
மதவாலயங்கள், மகாயில்கள் ெற்றும் ெசூதிகளுக்குச் மசாந்தொனது. 
சத்தியத்கத அகைய, எந்தமவாரு தகையும் யாருகைய வழியிலும் 
கவக்கப்பைக்கூைாது, ஆனால் இன்கைய ெதங்களும் வழிபாட்டு 
முகைகளும் அகதத்தான் மசய்கின்ைன" என்ைார்  ா ா. 

நார்வுட் உடவன, "ஆம், அது உண்ற ைான். முைலில் நான் ஒரு 
வைவாலயத்ைில் ைீவிர ாக இருந்வைன், ஆனால் நான் இைய ப ாழிகறள 
ஆைார ாகக் பகாண்ட  ைத்றை நாடியைால், அறை விட்டுவிட 
வவண்டியைாயிற்று. இக்காலத்ைில்  ைமும் குறுங்குழுவாைமும் என்றன 
ஈர்க்கவில்றல. இன்று வ றடப்வ ச்சு  ட்டுவ  நறடமுறையில் இருக்கும் 
ைருைத்ைில்  ைத்றை விட உயர்ந்ைது, உன்னை ானது என்று ஏவைனும் 
இருந்ைால், அது  ிைரிடம் காட்டும் உண்ற யான அன்பு என்று நான் எப்வ ாதும் 
உறுைியாக நம்புகிவைன்." 

"ஆொம், அதுமவ சரியானது"  ா ா பைாடர்ந்ைார், "நான் அடிக்கடி 
இகதத்தான் மசால்கிமைன். ெக்கள் சத்திய வாழ்க்கககய வாழ, நான் ஒரு 
வழிகயத் தயார் மசய்கிமைன். அன்கப விை உயர்ந்த ெதம் எதுவுெில்கல. 
சத்தியத்திற்கும், இகை நிகலகய அகைவதற்கும் முக்கியொன ஒமர வழி 
அன்பு. ெனமும் புத்தியும் மெமலாட்ைொன அைிவுத்திைகன ெட்டுமெ 
தருகிைது; அது காய்ந்து, உலர்ந்துமபான அைிவு. ஒருவர் கைவுகளப் பார்த்து 
அவகர அனுபவிக்க மவண்டும். அதுமவ உண்கெயானது; அதற்குப் பிைகு 
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கைவுமளாடு ஒன்ைிகணந்து உண்கெயான அனுபவத்கத அகைய முடியும். 
இதற்கு நீண்ை காலம் பிடிக்கும்; மநடிய தூரம் பயணிக்க மவண்டும். அன்பு 
ஒன்றுதான் குறுகியதும், விகரவானதுொன ஒமர வழி." 

" ிக்க  கிழ்ச்ெி அறடகிவைன். நான் இன்னும் ெில வகள்விகறளக் 
வகட்கலா ா?" நார்வுட் வினவினார். 

"நிச்சயொக." 
"காந்ைிறயப்  ற்ைி நீங்கள் என்ன நிறனக்கிைரீ்கள்?" 
"ஒரு சிைந்த ெனிதர், நல்ல ஆத்ொ. அவர் அரசியலில் இருந்து ஓய்வு 

மபற்ை பின்னர் ஆன்ெீக முன்மனற்ைத்திற்காக என்னுைன் வந்து 
இகணவதாக உறுதியளித்துள்ளார்." 

"காந்ைிக்கு அதுைான் வைறவ" என்று நார்வுட் ஒப்புக் பகாண்டார். "அவர் 
கடுற யாக உறழத்து, இந்ைிய  க்களுக்காக அரும்  ாடு டுகிைார்;  ிகவும் 
எளிற யானவர், நம் க ானவர்." 

"ைிவயாவொ ிஸ்டுகள், அன்னி ப ென்ட், ொர்லஸ் பலட்ப ட்டர்  ற்ைி 
உங்கள் கருத்து என்ன?" என்று நார்வுட் வகட்டார். 

"அவர்கள் சில சிைப்பான பணிககளச் மசய்துள்ளனர், ஆனால் மசய்ய 
மவண்டியது இன்னும் ஏராளம் உள்ளது. அவர்கள் ஆன்ெீக பாகதயில் 
(ஓரளவு) முன்மனைிய ஆத்ொக்கள்; ஆனால் ஒரு குருநாதரின் 
வழிகாட்டுதலும் உதவியும் இல்லாெல் ஒரு குைிப்பிட்ை கட்ைத்தில் 
முன்மனறும்மபாது, விமராத சக்திகள் உருவாகி, இதன் விகளவாக 
ொகயயில் மூழ்கடிக்கப்படுகிைார்கள். இது ஏைாகூைொக ொைி குழப்பம் 
உருவாகிைது." 

"அவர்கள் அளவுக்கு அைிகம் எழுதுகிைார்கள், வ சுகிைார்கள்" என்று 
நார்வுட் கூைினார். "ஆனால் நீங்கள்,  ா ா, அழகின் ப ாத்ை உருவம்" என்ைார். 

அவர் ைனது ெந்ைிப்ற  நிறைவு பெய்து பவளிவய வந்ைவ ாது, நார்வுட் 
ொஞ்ெியிடம், "நான் ஒரு ெக்ைிவாய்ந்ை  னிைரின் முன்னிறலயில் இருப் ைாக 
உைர்ந்வைன், அது, எனது ைற்ப ருற றயப் ப ரிதும்  ாைித்ைது." 

ெில நாட்களுக்குப்  ின்னர், இந்ைச் பெய்ைிறய ரா ர்ட் நார்வுட்டுக்குத் 
பைரிவிக்க  ா ா கட்டறளயிட்டார்: 

அவர் என்கன அைிந்து மகாள்வார் என்று நான் மசான்னதாக 
அவரிைம் மசால்லுங்கள். நான் பார்த்தவர்களில், என்கனக் கவர்ந்தவர்கள் 
பலர் இருந்தாலும், என்னுகைய பணிகய, மபரிய அளவில் மசய்யக்கூடிய 
ஒருவகர நான் இவரில் கண்மைன். 

அவர் இப்மபாது என்கனத் தவைாகப் புரிந்து மகாள்ளக்கூைாது 
என்றும் கூறுங்கள். தற்மபாகதய நிதி உதவியின் மதகவ அவரிைம் 
மவளிப்பகையாக எடுத்துக் கூைப்பட்டுள்ளது; மெலும் ெனிதகுலத்தின் 
மெம்பாட்டிற்காக - அவர் ஏற்கனமவ ஆன்ெீக ரீதியில் முன்மனைியுள்ளதால் 
- தன்னால் முடிந்த அகனத்கதயும் மசய்ய முன்மனாடியாக இருக்க 
மவண்டும். 
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அவரது முதல் சந்திப்பின் மூலம் அவர் என்கனத் மதளிவாக 
அைிந்துள்ளார், நிச்சயொக இதில் எந்தக் குழப்பமும் அகையக்கூைாது. 
உண்கெயான அனுபவத்தின் மூலம், எல்லாவற்ைிலும் உள்ள ஒரு 
எல்கலயற்ை ஆத்ொ, பரொத்ொகவப் பற்ைி நான் திரும்பி வந்து மபசுமவன், 
எல்லா ெனிதர்ககளயும் உணர கவப்மபன் என்று அவர் உறுதியுைன் இருக்க 
மவண்டும். 

நியூயார்க் ெிம்ஃப ானியின் நன்கு  ிர ல ான லிமயாமபால்ட் 
ஸ்மைாமகாவ்ஸ்கியும் அன்று  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ைார். அவர்களின் 
உறரயாடல்  ின்வரு ாறு: 

ஸ்வடாவகாவ்ஸ்கி  ா ாவிடம், "கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய 
நாடுகளுக்கிறடவய, குைிப் ாக இன்றைய நிறலற கள் முற்ைிலும் முரைாக 
இருக்கும்வ ாது, ஒற்றுற றய எவ்வாறு நிறலநாட்ட முடியும்?" என்று வகட்டார். 

 ா ா அைற்கு  ைிலளித்ைார். "நல்லிணக்கம் சாத்தியம், அகத அகைய 
முடியும், மசய்ய முடியும், மசய்யவும் மவண்டும்; நான் அகதச் மசய்மவன். 
இது உள்ளளவில் மசய்ய மவண்டிய ஒன்று; மவளியளவில் அல்ல. 
உண்கெப்மபாருளின் அனுபவத்தின் மூலொக ஆத்ொ ஞான ஒளிகயப் 
மபறும் தருணத்தில், சூழல் எதுவாக இருந்தாலும், அகனத்தும் இணக்கொக 
இருக்கும். நிகலகெகள் எவ்வளவு ொறுபட்ைதாக இருந்தாலும், 
எல்லாவற்கையும் ஒன்ைாகக் காணவும், அனுபவிக்கவும் முடியும்." 

"நானும் அப் டி நிறனத்வைன்," ஸ்வடாவகாவ்ஸ்கி கூைினார். "நான் 
 லரிடம் இவை வகள்விறயக் வகட்டிருக்கிவைன், ஆனால் உங்களது இந்ைத் 
பைளிவான  ைிறலப் வ ால வவறு எவராலும் என்றனத் ைிருப்ைிப் டுத்ை 
முடியவில்றல." 

"இது சிந்தகன அல்லது உணர்வு சம்பந்தப்பட்ை விஷயம் அல்ல. 
நான் மதரிந்து அகதச் மசய்கிமைன்!"  ா ா  ைிலளித்ைார். 

"உட்புைத்ைிற்கு பவளிப்புை அழகு அவெிய ா?" ஸ்வடாவகாவ்ஸ்கி 
வகட்டார். 

"ஒரு ககலஞராக உங்கள் நிகலப்பாட்டில் இருந்து நீங்கள் 
மசால்வது சரிதான். இயற்ககயில் மவளிப்புைம் அழகாக இருப்பகதயும், 
அதன் மூலம் அகமும் அவ்வாமை இருப்பகதயும் நீங்கள் காண்கிைரீ்கள். இது 
நல்லது, ஆனால் உள் புலனுணர்வு திைகனப் மபற்ை பிைகு, மவளிப்புை அழகு 
அல்லது அழகற்ைது எதுவும் ஒரு மபாருட்ைல்ல. அகனத்தும் ஒமர 
ொதிரியாக இருக்கும். 

"நீங்கள் ஒரு நல்ல ஆத்ொ. எதிர்காலத்தில் நீங்கள் நல்ல 
மசகவகய மசய்வரீ்கள். உங்கள் இகசயின் மூலம் பிைருக்கு 
ஊக்கெளிப்பீர்கள். ஆன்ெீக ரீதியில் நான் உங்களுக்கு உதவுமவன், அகத 
நீங்கள் உணர்வரீ்கள்." 
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குயன்டினின் நண் ர் ஒருவர் ைிவயாபஸாஃ ிறயப்  யின்று வந்ைார். 
 ா ாறவ ெந்ைித்ைைன் மூலம், அந்ைப் ப ண் ைி பெய்ைது ெரியா என் றை 
உரத்ை குரலில் ஆச்ெரிய ாகக் வகட்டார். "இங்கு வருவதன் மூலம் நீங்கள் ெிகச் 
சிைந்த காரியத்கதச் மசய்துள்ளரீ்கள்" என்று  ா ா அவருக்கு உறுைியளித்ைார். 
"நான் உங்களுக்கு உதவுகிமைன்." 

ப ரடித் அந்ைப் ப ண் ைியிடம், " ா ாவின் அன்பு அவறர ெந்ைித்ை 
அறனவரின் வாழ்க்றகறயயும்  ாற்ைியுள்ளது" என்று கூைினார். 

வ ன்ஹாட்டனில் இருந்ைவ ாது,  ா ா இரவில், ெில வநரங்களில் 
ைிறரப் டம் அல்லது நாடகம்  ார்க்கச் பென்ைார். வநாரினா, எறலன், அனிைா 
 ற்றும் ெிலர் உடன் பென்ைனர். 'ஓவர் ைி ஹில்' என்ை ைிறரப்டம், கைீட்ரல் 
வ ான்ை அற்புை ான ‘ராக்ஸி’ ைிவயட்டரில் ைிறரயிடப் ட்டிருந்ைது.  ின்னர், 
அருகிலிருந்ை ‘வலாவின் ஸ்வடட்’ ைிவயட்டருக்கு நடந்து பென்று  ார்க்ஸ் 
 ிரைர்ஸின் ' ங்கி  ிஸிபனஸ்' ைிறரப் டத்றைப்  ார்த்ைார்கள். 

நியூயார்க் நகரில் ஐந்து நாட்கள் ைங்கி இருந்ைது  லர்  ா ாறவ ெந்ைிக்க 
வாய்ப் ாக அற ந்ைது. 

ைிரு ைி எச். பி. ஸ்மைஃபன்சன் என்ை ெமூக வெவகர் நவம் ர் 26 அன்று 
 ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைவர் "வாழ்க்றகயின் வநாக்கம் என்ன?" என வினவினார். 

"சத்தியத்கத அகைவதற்கும் சுயத்கத அைிந்து மகாள்வதற்கும்"  ா ா 
சுருக்க ாக  ைிலளித்ைார். 

"இப்வ ாது  ாைிக்கப் டும் ஏறழ  க்களுக்கு உைவ ெிைந்ை வழி எது?" 
"பிரார்த்தகன. அவர்களின் துன்பங்ககளயும், உதவி மசய்வதற்கான 

உங்கள் விருப்பத்கதயும் கருத்தில் மகாண்டு தியானம் மசய்யுங்கள். அமத 
மநரத்தில், அவர்களின் துன்பங்ககளத் தணிக்க நிதி ரீதியாக உதவும் 
முயற்சிகய மெற்மகாள்ளுங்கள். ஆனால் உண்கெயாகச் மசால்லப் 
மபானால், மெலும் பல இன்னல்கள் வர உள்ளன. இது மதகவயும், நல்லதும் 
கூை; அதற்குப் பிைகு நீடித்த அகெதி நிலவும்; அந்மநரத்தில்தான் நான் என் 
மெௌனத்கதக் ககவிடுமவன். நித்திய மபரின்பத்கத நான் அனுபவித்தாலும் 
இந்த ஏகழ ெக்களின் துன்பங்ககளக் கண்டு நான் இரக்கப்படுகிமைன்." 

"நிச்ெய ாக, எங்களில் எவறரயும் விட அைிக ாக!" என்று ைிரு ைி 
ஸ்பட ன்ென் பைரிவித்ைார். 

"இரவில் படுக்ககக்குச் மசல்வதற்கு முன்பு தினமும் என்கன 
நிகனவில் மகாள்ளுங்கள், நான் உங்களுக்கு உதவுமவன்" என்று  ா ா 
உறுைியளித்ைார். 

நியூயார்க் றடம்ஸ்  த்ைிரிறகயின் எழுத்ைாளர் மஹன்ைி மஜம்ஸ் 
ஃமபார்ென்,  ால்க ிற்கு அைிமுக ானவர், 26ஆம் நாள் ஹார் னில்  ா ாறவ 
ெந்ைித்ை அவர், ைனது  றனவிறய அறழத்து வந்ைார். ைிரு ைி ஃவ ார் ன் 
கனவில்  ா ாறவ இரண்டு முறை  ார்த்ைைாகக் கூைி அவரால் பவகுவாக 
ஈர்க்கப் ட்டார். 
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வரலாற்றுப் வ ராெிரியரும், பகாலம் ியா  ல்கறலக்கழகத்ைின் 

வறர டவியலாளரு ான வில்லியம் ஆர். மஷஃப்பர்ட், அன்றைய ைினம் 
 ா ாறவ ெந்ைித்ைார். பஷஃப் ர்ட் ஒரு அைிவார்ந்ை, ைாழ்ற யான, அன் ான 
 னிைர்,  ா ாவிடம், "வ ற்கத்ைிய வைெங்களில் ஆன் ீகம் இருக்கிைைா?" என்று 
வகட்டார். 

அைற்கு  ா ா  ைிலளித்ைார், "ஆம். இங்கிலாந்திலும் 
அமெரிக்காவிலும் ெிக்க ஆர்வத்துைன் வரமவற்ைனர். இங்கு ஆன்ெீகம் 
உள்மள உகைந்துள்ளது; மவளியளவில் உருவம் மகாடுக்க குருநாதரின் 
தகலயீடு மதகவப்படுகிைது. இது ெிக விகரவில் நைக்கும்… இகை ஒளிகய 
ஒரு முகை கண்ைதும் இந்திய வனப்பகுதியின் அகெதிகயயும், 
தனிகெகயயும் நியூயார்க் நகரில் வாழும்மபாதும் காணமுடியும்.” 

 
ஸ்மைாக்ஸ்  ா ாறவ  ீண்டும் ெந்ைித்ைார்; வ லும்  ா ா அவர்கள் 

வடீ்டில் ைங்கி இருந்து பென்ை  ின்னர், அவரும் அவரது  றனவியும்  ிகவும் 
வ ன்ற யாக உைர்ந்ைைாகக் கூைினார். அவர் (பாபா) அமெரிக்காகவ விட்டு 
மவளிமயைிய பிைகு, ஸ்மைாக்ஸுக்கு இன்னும் அதிகொன அனுபவங்கள் 
கிகைக்கும் என்று பாபா அவருக்குத் மதரிவித்தார். இரவில் தூங்கச்மசல்லும் 
முன்பு மெலும் பிைருக்கு உதவ விரும்பும் அரிய சந்தர்ப்பங்களிலும் 
பாபாவின் மபயகர சத்தெின்ைி உச்சரிக்குொறும் பாபா அைிவுறுத்தினார். 

 
மநாரினாவின் கணவர் இளவரசர் ஜார்ஜஸ் ொட்சமபல்லி இந்ை 

வநரத்ைில்  ா ாறவ ெந்ைித்ைார், ஆனால் கடவுள்  னிைனாக (அவைார புருஷர்) 
உலகில் வருவறை அவரால் ஏற்றுக்பகாள்ள முடியவில்றல. "நீங்கள் உயிகரத் 
துைப்பதற்கு சற்று முன்னதாக, பாபா யார் என்பகத அனுபவபூர்வொகக் 
கண்டுமகாள்வரீ்கள்" என்று  ா ா, ஜார்ஜஸிடம் கூைினார். (அவர் விறரவில் 
 ரைத்றை ெந்ைிக்கும் விைி  றடத்ைவர்.)  

 
எலிஸப த் வ ட்டர்ஸன்  ீண்டும் நவம் ர் 26ஆம் நாள்  ா ாவின் 

ெகவாெத்ைிற்காக வந்ைார். புன்முறுவலாகிய சூரியக்கைிர்களால்  ா ா, அவர் 
இையத்றை வ லும் காயப் டுத்ைினார்.  ா ா,  ால்கம், ஜனீ், எலிஸப த் 
மூவறரயும் ைனது அறைக்கு அறழத்ைார். அங்கு நடந்ைறை எலிஸப த் 
 ின்வரு ாறு விவரித்ைார்: 

ஓர் இருண்ட அறைக்குள் சூரிய ஒளி ஊடுருவது வ ால,  ிரகாெ ான 
புன்னறகயுடன்  ா ா எங்கறள வரவவற்ைார். அருகில் அ ர றவத்து ெில 
நி ிடங்கள் ஒன்ைாக ைியானம் பெய்யக் கூைினார். எந்ைக் குைிப் ிட்ட 
ெிந்ைறனயும் இல்லா ல் அ ர்ந்ை வவறளயில், எைிர் ாராை விை ாக, 
கண்களிலிருந்து கண்ைரீ் ப ருக்பகடுப் றை நான் அைிந்வைன் - ஆனால் எவ்விை 
ெந்வைாஷத்றைவயா அல்லது துக்கத்றைவயா உைரவில்றல.  ிைர் கண்கறளத் 
ைிைப் ைற்கு முன்பு நான் கண்ைறீரக் கட்டுப் டுத்ை முடியும் என்று நம் ிவனன், 
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ஆனால்  ா ா எந்ை அளவுக்கு என்னுறடய ஆழ் இையத்றைக் கிளைிவிட்டார் 
என் றை அைியமுடியவில்றல. 

 
 ா ா ஆஸ்டரில் ைங்கியிருந்ைவ ாது, இந்ைியாவில் பக. பஜ. ைஸ்தூர் 

 ா ாவுக்கு எைிராக, கட்டுறரகறள பவளியிடத் பைாடங்கினார் என்ை ெிக்கலான 
பெய்ைி வந்ைது. ைஸ்தூரின் விவராை  னப் ான்ற  குைித்து  ா ாவுக்குத் 
பைரிவித்ைவ ாது அவர் ெிரித்ை டி ொஞ்ெியிடம், "தஸ்தூர் ெிகவும் நல்லவர், 
ஆனால் அதிக மசல்லம் மகாடுத்துக் மகட்டுப்மபான குழந்கதகயப் மபாலமவ 
மசயல்படுகிைார்" என்ைார். அவர்தான் என்கன 'மதய்வகீ ொட்சிகெ ெிக்கவர்' 
என்று அகழத்தார். இப்மபாது, எனக்கு எதிராகத் திரும்பியிருந்தால், அதில் 
என்ன இருக்கிைது? இமயசுவின் மவகலகய யூதாஸ் மசய்தார் - எனது 
நண்பரான தஸ்தூரும் அப்படித்தான். பல ஆண்டுகளாக, கிைிஸ்துவுைன் 
யூதாஸ் இருந்தமபாதிலும் அவகரப் புரிந்து மகாள்ள முடியாதது மபால, 
தஸ்தூரும் ஆன்ெீக பாகதயின் ரகசியத்கதப் புரிந்து மகாள்ளவில்கல." 

1931, நவம் ர் 27ஆம் நாள் ொஞ்ெி இக்கடிைத்றை நாெிக் நகரில் வாழும் 
 ண்டலிக்கு எழுைினார்: 

இந்ைியாவில், ெவகாைரர் ைஸ்தூரின் எைிர்ப்புப்  ிரச்ொரம்  ிக்க வருத்ைம் 
ைருவைாக உள்ளது. ஸ்ரீ  ா ாவுக்கு அது எப்வ ாதுவ  பைரியும் ஆறகயால், அது 
உண்ற யிவலவய நடந்ைவ ாதும் கூட, அைில் அவர் அவ்வளவு அக்கறை 
காட்டவில்றல. அவறரப் ப ாறுத்ைவறரயில், ஆயிரம் ைஸ்தூர்கள் அல்லது 
அந்நியர்கள் எறை எழுைினாலும் வ ெினாலும், அவர் என்னவாக இருக்கிைாவரா 
அந்ை நிறலயில் எவ்விை  ாற்ைமும் ஏற் டாது. ஆனால் ஸ்ரீ  ா ா, இத்ைறகய 
வவடிக்றகயான வ ச்சுக்கள்  ற்றும் எழுத்துக்களால், ஏறழ எளிய ஆத் ாக்கள் 
ைவைாக வழிநடத்ைப் டுவார்கள் என்ை கவறலறய பவளிப் டுத்ைினார். 

ஆனால் அப் டி இருந்தும், அவர் ைனது  ைிறயத் பைாடர்ந்ைார்; அவர் 
குருநாைர் ஆறகயால், அந்ைத் ைவைாக வழிநடத்ைப் ட்ட  ந்றையிலுள்ள 
ஆடுகறள,  ீண்டும், ெரியான வநரத்ைில் ைன்னிடம் பகாண்டு வருவைில் முழு 
நம் ிக்றகவயாடு இருந்ைார். அவர் அறனவரிடமும் இரக்கத்றை  ட்டுவ  
காட்டுகிைார். இப் டித் ைவைாகத் ைிறெத்ைிருப் ப்  டு வர்களும், ஏவைா ஒரு 
வழியில் துன் ப் டுகிைார்கள். 

ஸ்ரீ  ா ா வ ற்கத்ைிய நாடுகளில் அற்புை ாகத் ைனது  ைிறயச் பெய்து 
வரும் வவறளயில், இந்ைியாவில் அவருக்கு பநருக்க ானவர்கள், சூரியறன 
வநாக்கிச் வெற்றை வெீ முயற்ெிக்கிைார்கள் என் து உண்ற யில் 
 ரிைா த்ைிற்குரியது. நிச்ெய ாக, ஆயிர ாயிரம் ைஸ்தூர்களால் ஸ்ரீ  ா ாவின் 
பெல்வாக்றகத் ைடுக்க முடியாது; ஆனால் இந்ை குழந்றைத்ைன ான குறும்பு, 
அவர் பெய்ய வவண்டிய  ைிக்கு வ லும் சுற றயச் வெர்க்கிைது - அைனால்ைான் 
அறைப்  ற்ைி நாங்கள் ெற்று கவறலப்  டுகிவைாம். இல்றலவயல், இது பவறும் 
அற்  ானது, முட்டாள்ைனம்  ற்றும் குழந்றைத்ைன ானது. 

வ ற்கத்ைிய நாடுகளில் ஸ்ரீ  ா ா உருவாக்கிய  ிகப்ப ரிய பெல்வாக்கு 
குைித்து, ஒரு சுருக்க ான கருத்றை உங்களுக்கு வழங்க விரும்புகிவைன். அவறர 
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ெந்ைித்ை அறனவரும் அவறர வநெித்து, வைங்கி, வழி ட்டனர். ஆண்கள், 
ப ண்கள், இறளஞர்கள், ப ரியவர்கள்,  ைக்காரர்கள், ஏறழகள் - அறனவருவ  
ஒவர  ாைிரியாக நடந்து பகாண்டனர். அவறர ெந்ைிக்க அறனத்து ைரப்பு 
 க்களும் வந்ை வண்ைம் உள்ளனர். அறனவரும் அவரிட ிருந்து பவளிப் டும் 
பைய்வகீ  கிற யால் ப ரிதும் ஈர்க்கப் ட்டனர். அவர்களில்  லருக்கு ஸ்ரீ 
 ா ாவின்  ாட்ெிற க்கு முன்னால் ஒரு வார்த்றையும் பொல்ல முடியவில்றல; 
அவர்கள் பவறு வன உைர்ச்ெியற்ை நிறலயில் ஆச்ெரியத்துடன் பவகுவாகக் 
கவரப் ட்டார்கள்.  லர் பைய்வகீ அன் ின் அைிர்வறலயில் கண்ைரீ் வடித்ைனர். 
வ லும், இந்ை பைய்வகீ அனு வத்ைில்  ங்பகடுக்க  ீண்டும்  ீண்டும் வந்து 
பென்ைனர். அவர்களின் முழு வாழ்க்றகயும் ஒரு ப ரிய  ாற்ைம் கண்டது; 
அறனவருக்கும் முன்னர் ஒருவ ாதும் இல்லாை அற்புை ான அனு வங்கள் 
அல்லது இதுவறர எைிர் ாராை விெித்ைிர ான நிகழ்வுகள் அவர்கறள அன் ால் 
 ிரகாெிக்கச் பெய்ைன. 

ஸ்ரீ  ா ாவின் பைய்வகீ ைன்ற , அவ்வளவு எளிைாக ஈர்க்க 
முடியாைவர்கறளயும் அவருறடய அைிநுட்  பெயல்ைிைனால் அவறர வநாக்கி 
ஈர்த்ைைற்கு, ஒவ்பவாரு நாளும் வந்து குவியும் அன் ின் கடிைங்கவள 
ொட்ெியாகும்; இந்ைத் ைிட ான ொன்றுகள், ைஸ்தூர்  ற்றும்  ிைரால் 
முன்றவக்கப் டும் ஆயிர ாயிரம் அவதூைான கருத்துக்கறள அடிவயாடு 
 றையச் பெய்யும். 

நாம் அறனவரும் ‘அற்புைம்’ ‘அழகு’, ‘ஆச்ெரியம்’, ‘அொத்ைியம்’ வ ான்ை 
 ல பொற்களுக்குப்  ழக்க ாகிப் வ ானைால், இறவ அறனத்தும் ந க்கான 
கவர்ச்ெிறய இழந்துவிட்டன. ஆனால், ஒரு ெில நி ிடங்கள்  ட்டும் ஸ்ரீ 
 ா ாவுடன் இருந்து பவளிவய வரும் அறனவரும் கூறும், "ஓ, அற்புைம்! என்ன 
ஓர் அைிெயம்! என்ன ஓர் ஆச்ெரியம்! என்ன ஒரு கவர்ச்ெி! அழகானவர்!" என்ை 
வார்த்றைகள் நம்ற   ிர ிக்கச் பெய்யும். 

இந்ைச் சுருக்க ான உறரத் பைாகுப் ிலிருந்து,  ா ா இங்வக என்ன 
பெய்துள்ளார் என் றைக் கற் றன பெய்து  ாருங்கள். அவர் பெய்ைறைப்  ற்ைிப் 
 ிைருக்கு உண்ற யான கருத்றைச் பொல்ல எனக்கு வார்த்றைகள் இல்றல. 
அறைத் ைனிப் ட்ட முறையில்  ார்த்து அனு விக்க வவண்டும். ெிலர், ‘அவர் 
அன்பு  ற்றும் வ ரின் த்ைின் நீரூற்று’ என்று கூறுகிைார்கள். ெிலர் அவறர 
இவயசு கிைிஸ்துவாக  ார்க்கிைார்கள்; இன்னும் ெிலர் ‘புைிய  றடப் ின் 
இறைவன்’ என்று அறழக்கிைார்கள். அவர்கள்  ா ாவிடம், "அப ரிக்க நாட்டுக்கு 
நீங்கள் வைறவ; இங்வக நீங்கள் இருப் து அரும்ப ரும்  ாக்கியம்" எனக் கூைி, 
எல்வலாரும் அவறர முழு  னதுடன் விரும் ி, அவறர இங்வகவய இருக்க 
வவண்டும் என வவண்டிக்பகாள்கிைார்கள், அத்ைறகய  ார ான இையங்கறள 
விட்டுவிட்டு அவர் இந்ைியாவுக்குத் ைிரும் ி வருகிைார்; ஆனால் விறரவில் 
அவர்  ீண்டும் வருவார் என்ை நம் ிக்றகயான வாக்குறுைிறய அளித்துள்ளார். 

ருமெனிய நாட்டு இளவரசி மஹன்ரியட் ஸாவா-மகாயு (பல னான் 
கவிஞர் கஹில் கிப்ரான் என் வறரத் ைனது வடீ்டில் அறழத்து உ ொரம் 
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பெய்ைவர்) உட் ட, நியூயார்க்றகச் ொர்ந்ை  ல முக்கிய ானவர்கள் 1931 நவம் ர் 
27, 28ஆம் வைைிகளில் ‘அல் ஆஸ்ைர்’ வஹாட்டலில்  ா ாறவ ெந்ைித்ைனர்; ஐ. 
மஷல்ைன் டில்மன, ஒரு ஆட்வடாப ாற ல் கண்டு ிடிப் ாளர், ைாக்ைர் ஆல்பர்ட் 
கிரியர், ஒரு புைிய இக்கால ஆன் ீக  ந்ைிரி;  ற்றும் ஒரு பகாறடயாளி ெின்னட் 
ஹர்ஸ்ட் அவர்களும் வந்ைனர். 

வந்ைவர்களில் ெிலர் இைற்கு முன்னர் ஒன்று அல்லது இரண்டு முறை 
 ா ாறவ ெந்ைித்துள்ளனர்: வ றட நடிறக, மெர்ல் மெைர்ன் (நாவலாெிரியர் ஜாக் 
லண்டனின்  ரு கள்),  வரா காரர், எமலன் ைன்லப் ஹாப்கின்ஸ், (நியூயார்க் 
ஸ்கூல் ஆஃப் அப்றளடு டிறென் ஃ ார் வி ன்);  ஞ்சூரியன் எழுத்ைாளர், 
இளவரசி மைர் லிங்; கவுண்மைஸ் மகஸ்மைல்லி (இரண்டு முறை);  ற்றும் 
வாபனாலி ஆளுற  ஈ. ைபிள்யூ. பர்ரில் இவர்களும்  ா ாறவப்  ார்க்க 
 று டியும் வந்ைனர். 

ஒரு  ிர ல நரம் ியல் நிபுைரும், கவிஞரு ான டாக்டர் ஃப்ரமைரிக் 
பீட்ைர்சன், (72 வயது), நவம் ர் 28ஆம் நாள்  ார்றவயாளராக ைாக்ைர் மஹன்ைி 
கநட் ெில்லர் அவருடன் (சுய உைவிறய ற ய ாகக் பகாண்ட ஒரு  ிர ல ான 
உளவியல்  த்ைிரிறகறய நிறுவியவர்) வந்ைார். 

புறகப் ட வல்லுநர் அர்னால்ட் மஜந்த் இரண்டு நாட்களிலும் 
வஹாட்டலுக்கு வந்து  ா ாறவப் புறகப் டம் எடுத்ைார். அவர் எடுத்ை மூன்று 
உருவப் டங்களும் (ஒன்று அலியுடன்) ெிைப் ாக அற ந்ைறை,  ா ாவின் 
அன் ர்கள்,  ா ா நியூயார்க் பென்ைறை நிரந்ைர ாக நிறனவூட்டும் ெின்ன ாக 
 ைிப் ிட்டனர். 

1931 நவம் ர் 28 ெனிக்கிழற   ாறல,  ா ா ஹார் னுக்குத் ைிரும் ி 
வந்ைார். வநாரினா, ஸ்வடாக்ஸ் இருவரும் டிெம் ர் 1ஆம் நாள்  ா ாறவ 
ெந்ைித்ைனர்.  

ஓரிரு நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா மூன்று ற ல் பைாறலவில் அற ந்ை 
ஆஸ்கஸனிங் நகரத்ைில் உள்ள ஸிங்-ஸிங் ெிறைக்கு அவறர அறழத்துச் 
பெல்லும் டிக் கூைினார். அவர்கள் இரவு  த்து  ைிக்கு ஹார் றன விட்டு 
பவளிவயைினர். ெிறைச்ொறலயில் இருக்கும் ஒரு குைிப் ிட்ட  னிைருடன் 
எைிர்கால  ைிக்கு வவண்டிய பைாடர்ற  வ ற்பகாள்ள விரும்புவைாக  ா ா 
சுட்டிக்காட்டினார். ெிறைச்ொறலறயச் சுற்ைி வரும் வவறளயில்  ா ா அறை 
வநாக்கிக் காற்ைில் முத்ைங்கள் அளிப் து வ ால  ாவறன பெய்ைார். 

நுறழவாயிலின் அருவக காறர நிறுத்ைி  ா ா, "நான் எப்படி மவகல 
மசய்கிமைன் என்பகதப் பாருங்கள்" என்ைார். அவர் ெிைிது வநரம் அற ைியாக 
இருந்து,  ின்னர், "இந்த சிகையில் ஒருவர் எனது (ஆன்ெீக) முகவராக 
இருக்கிைார், அவர் எனக்கு பல சிைப்பான பணிககளச் மசய்ய உள்ளார். நான் 
என் மெௌனத்கதக் ககலத்துப் மபசும்மபாது, அவருக்கு விடுதகல 
அளிப்மபன்" என்று கூைினார். 

அவர்கள் ஹார் னுக்குத் ைிரும் ி வந்ைவ ாது  ா ாவின்  னநிறல 
வொக ாகத் பைன் ட்டது. "நான் ஏற்கனமவ அந்த முகவகரத் மதாைர்பு 
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மகாண்டுள்ளதால், ஸிங்-ஸிங் சிகைச்சாகலக்குச் மசல்ல மவண்டியது 
எனக்கு முக்கியெல்ல" என்று அவர் குைிப் ிட்டு, "ஆனால் சிகைக்குள் சில 
நல்லவர்கள், நிரபராதிகள் அகைக்கப் பட்டுள்ளனர்" என்றும் கருத்துத் 
பைரிவித்ைார்.  

ஹார் னில் இருந்ைவ ாது, டிெம் ர் 2ஆம் நாள்,  ா ா ஒவ்பவாரு 
ந ருக்கும் பவவ்வவறு கடற கறள வழங்கினார்; வ லும் அவர் 
அப ரிக்காவிலிருந்து பென்ை  ின்பு  ின் ற்ை வவண்டிய அட்டவறை ஒன்றைத் 
ையார் பெய்ைார்.  ா ாவால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்ட ொர்கமரட் மெமயா அவரது 
 ைிக்காக, ப ஹராஷ்ரம் என்ை ப யரில் ஒரு வருடத்ைிற்கு ைனது வடீ்றடப் 
 யன் டுத்ை ஒப்புைல் அளித்ைார். 

மநாரினா, அனிதா இருவரும் இப்வ ாது  ா ாவின் ெகவாெத்ைில் 
 ிகவும் பநருங்கியவர்களாயினர். நதீன், எலிஸமபத், ொல்கம், ஜனீ் 
அறனவரும் அவரது இறை கீைத்றைக் வகட்டு ரெித்ைவர்கள், அறைப்  ாடும் 
ஆர்வத்ைில் இருந்ைார்கள். அப ரிக்கா வருவைற்கான  ா ாவின் வநாக்கம் 
நிறைவுற்ைது, ஏபனனில் அவருறடய அன் ர்களுக்குத் ைனது  கிற றய 
பவளிப் டுத்ைினார். காலம் இறை இப் டிப்  ார்த்ைது: "இந்ைப் 'புைிய' வ ற்கத்ைிய 
அன் ர்கள், ஏைக்குறைய உடனடியாக ெரைறடந்ைது  ிகவும் வியக்கத்ைக்கது. 
பூத்துக் குலுங்கிய இையங்கள், வராஜா இைழ்கள் வ ால குருநாைரின்  ாைங்களின் 
ெிைைிக் கிடந்ைன." 

ஹார் னில், ஆன் ீகம் குைித்ை ைிறரப் டம் ையாரிப் றைப்  ற்ைி முைல் 
முறையாகப் வ ச்சு எழுந்ைது. இது அடுத்ைடுத்ை ெில ஆண்டுகளில்  ா ாவின் 
கவனத்றை ஈர்க்கும் ைறலப் ாக அற ந்ைது. பகைப்பின் மநாக்கம், 
பிரபஞ்சத்தின் விகளவு  ற்றும் ஆன்ெீக பயணம்  ற்ைிய  ா ாவின் 
விளக்கங்களின் டி இருக்க வவண்டும் என் வை ைிறரப் டத்ைின் அடிப் றட 
கருத்து. 

ொர்கமரட் மெமயா அப ரிக்க ைிறரப் டத் துறையுடன் பநருங்கிய 
பைாடர்புகறளக் பகாண்டிருந்ைார். அவரது  ல 'பிராட்மவ' நாடகங்கள் 1917ஆம் 
ஆண்டில் அரங்வகற்ைப் ட்டன. அவரது முன்னாள் கைவர் எட்கர் மஸல்வின், 
 ிராட்வவ ையாரிப் ாளராக இருந்ைார். 

1931 டிெம் ர் 3ஆம் நாள்,  ார்கபரட் வ வயா, ஜனீ்,  ால்கம் 
ஆகிவயாருடன் அவரது நண் ர் ஹாரி ஈ. எய்ட்கன் என் வறரப்  ற்ைி வ ெினார், 
 ிர ல இயக்குனர் டி. ைபிள்யூ. கிரிஃபித் என் வருடன் இறைந்து  ைியாற்ைிய 
ைிறரப் ட ையாரிப் ாளர். அவர் ஆன் ீகத்ைில் ஆர்வம்  ிக்கவர் ஆறகயால் 
அவறரப்  ரிந்துறரத்ைார். வ லும்  ா ா அந்ை விளக்கங்கறள ஒவ்பவான்ைாக 
அளிப் ைானால் ஒரு விரிவான காட்ெிறய எழுை முடியும் என்று ப வயா 
 ா ாவிடம் விளக்கினார். 
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 ா ா உடனடியாக அறை ஏற்றுக்பகாண்டு, ஒவ்பவான்ைாக விளக்கத் 
பைாடங்கினார். ஏைக்குறைய ஒரு  ைி வநரத்ைில்,  ா ா முழுத்ைிட்டத்றையும் 
வகார்றவயாக - பகைப்பின் ஆரம்பம், பரிணாெ வளர்ச்சியின் கட்ைங்கள், 
ெறுபிைவி ெற்றும் மூன்று கதாபாத்திரங்களின் ககதகளுைன் 
இகைநிகலகய அகைவது வறர - எடுத்துறரத்ைார்; அறனவரும் 
அறைக்வகட்டு ஆச்ெரிய றடந்ைனர். 

அன்று  ாறல, ஹாரி எய்ட்கறன ஹார் ன் ரிட்ரீட்டில் வரவறழத்து, 
ைிறரப் டத்ைின் முழுக்கறைறயயும் வாெித்து விளக்கப் ட்டது. இறுைியில் 
பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்ட எய்ட்கன் இது ஒரு ெிைந்ை வயாெறன என்று கூைினார். 
"இகத (ஒரு திகரப்பைொக) சரியாக உருவாக்க முடியுொ?" என்று  ா ா 
அவரிடம் வகட்டைற்கு, "நிச்ெய ாக," என்று எய்ட்கன் உறுைியளித்ைார், (எய்ட்கன் 
இந்ைப்  டத்றை இந்ைியாவில்  ட ாக்கப்  ரிந்துறரத்ைார், வ லும் பைாடக்கத்ைில் 
 ா ாவும் அைில் கலந்து பகாள்ள வவண்டும் எனக் கூைினார்) ைிறரப் டத்ைின் 
ைறலப்பு 'எ ைச் ஆஃப் ொயா' என்றும்  ரிந்துறரக்கப் ட்டது. 

1931, டிெம் ர் 4ஆம் நாள்  ா ாறவ வ ன்ஹாட்டனுக்கு காரில் 
அறழத்துச் பென்ைனர். வநாரினா,  ால்கம், காத்  ற்றும் ெிலர் உடனிருந்ைனர். 

நகரத்ைிற்கு பெல்லும் வழியில், வநாரினாவின் பநருங்கிய வைாழி 
மகாரின் இன்கிராெின் வடீ்டிற்கு  ா ா விஜயம் பெய்ைார். பகாரின் ெ ீ த்ைில், 
ஒரு கார் வி த்ைில் கால் உறடந்து  டுக்றகயில் இருந்ைார். 

 ா ாவின் வருறகக்குப்  ிைகு மூன்று நாட்கள், ைான் இனம் புரியாை 
 ரவெத்ைில் இருந்ைைாகவும்,  ா ாவுடனான வநரடி ெந்ைிப்ற த் பைாடர்ந்து, 
 றுநாள் அவரது வஙீ்கிய கால் இயல்பு நிறலக்கு வந்துவிட்டைாகவும் பகாரின் 
வநாரினாவிடம் கூைினார். 

அன்று  ைியம் கிரீன்விச் கிரா த்ைில் அற ந்ை ஸ்வடாக்ஸின் 
இல்லத்ைிற்கு அறனவரும் வந்ைனர்.  ா ா, யாறரயும்  ார்க்க விருப் ம் 
பைரிவிக்காைவ ாதும், அவர் ைனது எண்ைத்றை  ாற்ைிக்பகாண்டு ஏைக்குறைய 
25 ந ர்கறள ெந்ைித்ைார்;  லர் நியூயார்க் நகரில் முைல் முறையாக வந்ைவர்கள். 
அவர்களில் எலியட், எலிஸமபத் மஹால்ட் ஆகிவயார் அடங்குவர். அவர்களின் 
வநரடி ெந்ைிப் ிற்குப்  ின்னர், எலியட் ஜன்னல் வழியாக வானத்றை வநாக்கி "என் 
கடவுவள, நான் இத்ைறகய  னிைறர முைலிவலவய ெந்ைித்ைிருக்க வவண்டும்!" 
என்று ஆச்ெரியத்ைில் கூைியறை, ொஞ்ெி ைனது குைிப்புப் புத்ைகத்ைில் 
எழுைியுள்ளார். 

எலிஸப த் வ ட்டர்ென், நைீன் டால்ஸ்டாய் அவர்களுடன்  ல 
 ிர ல ான ந ர்கள்  ா ாறவ அன்றைய ைினம் ஸ்வடாக்ஸின் இல்லத்ைில் 
ெந்ைித்ைனர். 

அடுத்ை நாள் நியூயார்க் நகரிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா 
நியூயார்க்கின் நிதி கெயொன வால் ஸ்ட்ரீட்றடச் சுற்ைிவர விரும் ினார். 
அன்று ெனிக்கிழற  ஆைலால் பைருக்கள் கிட்டத்ைட்ட பவைிச்வொடி இருந்ைன. 
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காரில் இருந்ைவ ாது, ஜனீ் ைனக்குள்வள இவ்வாறு நிறனத்துக் பகாண்டிருந்ைார்: 
"இந்ைப்  ை ற த்ைியம் எவ்வளவு நிறலயற்ைது, உண்ற யற்ைது!" 

அடுத்ை கைம், ஜனீின்  னைில் ஓடும் எண்ைங்கறள அைிந்ை  ா ா, 
வானளாவிய கட்டிடங்கறளச் சுட்டிக்காட்டி, அவறரப்  ார்த்து, புன்னறகத்து, 
"இது எல்லாமெ ஒரு நீர் குெிழி மபால, சிதைடிப்பது ெிகவும் எளிது!" என்ைார். 

 
நியூயார்க் நகரத்ைிலிருந்து  ா ா புைப் டும் அந்ை நாளில், எலிஸமபத், 

நதீன் இருவரும்  ா ாவிடம் விறடப ை ஒன்ைாக வந்ைனர். இரண்டு 
மபண்ெணிகளும் பாபாவின் அன்பால் மவல்லப்பட்டு, பின்னர் அவருகைய 
சைீர்களாக ஒன்ைிகணக்கப்பட்ைவர்கள். 

 
இந்ைியாவுக்குத் ைிரும்புவைற்கு முன்பு,  ா ா அவரது இரகெிய 

புத்ைகத்ைின் றகபயழுத்துப்  ிரைிறய, அப ரிக்காவில் ஒருவரிடம் பகாடுத்து 
றவத்ைார், அது அடுத்ை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு அங்வகவய இருந்ைது. இந்ைக் 
‘காணாெல் மபான புத்தகம்’ என்னவாயிற்று என் ைற்கான ெரியான விவரங்கள் 
 ர்  ாகவவ இருந்ைன. 

1931ஆம் ஆண்டில் நியூயார்க் நகரில் தங்கியிருந்தமபாது மெஹர் 
பாபா 350 க்கும் மெற்பட்ை ெக்ககள, தனிப்பட்ை முகையில் மதாைர்பு 
மகாண்ைார். அவர் ொல்கம், ஜனீ் இருவகரயும் ஹார்ெனில் தங்குொறு 
அைிவுறுத்தினார்; இது அமெரிக்காவில் நிறுவ விரும்பும் ஐந்து ஆன்ெீக 
கெயங்களில் முதலாவதாகும் என்று அவர் விளக்கினார். 

அமெரிக்காவில் மெஹர் பாபா தங்கியிருந்த முதல் இைம் என்ை 
மபருகெகய ஹார்ென் ரிட்ரீட் மகாண்டுள்ளது. வருங்கால சந்ததியினர் 
இந்த வரலாற்று சிைப்புெிக்க புனித கெயத்கதப் பாதுகாக்கவும் 
மகௌரவிக்கவும் விரும்புவர் என்பதில் சந்மதகெில்கல. 

 
ொல்கம் ைனது நண் ர்கள்  ற்றும் பநருங்கிய  லருக்கு இவ்வாறு 

எழுைினார்: 
கடந்ை ஓரிரு  ாைங்கள், ஜனீும் நானும் எங்களது ஆழ ான 

அனு வங்கறள உங்களுடன்  கிர்ந்துபகாள்ள ஒரு வாய்ப் ாக இருந்ைது. வ லும் 
அைன் அருறளயும், அழறகயும் நம் பொந்ை வாழ்வின் பவளிப் ாடுகள் மூலம் 
உைரவும், அைியவும் முடிந்ைது. இவற்றை வார்த்றைகளால் விவரிப் து கடினம். 
இருந்தும், நம்முறடய அனு வங்கறள இப் டிப்  கிர்ந்து பகாள்வதுைான் முறை 
என்று நிறனக்கிவைன். 

ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைியும், அவருடனான எங்களது உைறவக் 
குைித்தும் ஒரு ெில விஷயங்கறள நான் உங்களுக்குச் பொல்ல விரும்புகிவைன்; 
அந்ை உைவின் அன் ளிப் ாக, எங்கறள வந்ைறடந்ை ஆன் ீக பெௌந்ைர்யத்றை, 
நாங்கள் எழுதும் பொற்கறளவிட, உங்களின் புரிந்துபகாள்ளும் ைன்ற வய 
ெிைப் ாக எடுத்துறரக்கும் என்று நம்புகிவைாம். 
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பைாடர்ந்து நடந்ை ெம் வங்கள் அறனத்தும் இயல் ாகவவ அற்புைங்கள் 
என் றைத் ைவிர வவபைான்று ில்றல என்ைாலும், ஜனீும் நானும் ஒரு 
 ாைத்ைிற்கு ஸ்ரீ ெத்குரு ப ஹர்  ா ாவின் விருந்வைாம்புநர்களாக இருக்கும் 
வாய்ப்ற ப் ப ற்வைாம். கிழக்கத்ைிய நாடுகளில் அவர் ஓர் உண்ற யான 
குருநாைர் என்று அைியப் ட்டாலும், அவர் புது யுகத்ைின் அவைார புருஷராகப் 
 ார்க்கப் டுகிைார். 

ப ஹர்  ா ா ஹார் ன் ரிட்ரீட்டில் காலடி  ைித்ை ைருைத்ைிலிருந்து, 
அவரிட ிருந்து பவளிப் ட்ட பைய்வகீ அன்பு, பைாற்றுவநாயாகப்  ரவியது. இது 
ஓர் அொைாரை ான, விவரிக்க முடியாை, பைய்வகீ அன் ாக இருந்ைது; இது 
அவருறடய பைாடர் ில் வந்ை அறனவரின் ஆழ் இையங்களிலும் ஊடுருவி 
அைன் அழகான இயற்றகத் ைன்ற றயப்  ிரைி லிக்கச் பெய்ைது; இது அறனத்து 
வாழ்வின் ஒளியின் ஆைார ாகத் ைிகழ்ந்ைது. 

ஆரம் கால கிைிஸ்ைவர்களின் 'காதல் விருந்து' எப் டி இருந்ைிருக்க 
வவண்டும் என் றை நாம் முன்வ  புரிந்து பகாள்ளாைைால் ப ஹர்  ா ாவுடன் 
வாழ்ந்ை நாம், இப்வ ாது புரிந்துபகாள்ளத் பைாடங்கிவனாம். 

நம்முறடய அன்ைாட வாழ்க்றகயின் ெம் வங்கள், இவயசுவிற்கும் 
அவருறடய ெீடர்களுக்கும் இறடயிலான பநருக்கம், கிருஷ்ைருக்கும் 
வகா ிறககளுக்கும் இறடயிலான உைவு  ற்றும்  கா ாரைத்ைில் நடந்ை 
 ல்வவறு ெம் வங்கள் ஆகியவற்ைின் மூலம்  ீண்டும்  ீண்டும் ந க்கு நிறனவு 
 டுத்ைப் ட்டது; இறவ அறனத்தும், இக்காலத்ைின் நவனீ  ின்னைிக்கு எைிராக 
 று டியும் பெயல் ட்டைாகத் வைான்ைியது. 

நாம் இதுவறர அைிந்ைறை விட ஆழ ான அன்பு நம் இையத்ைில் 
தூண்டிவிடப் ட்டது. நாம் அனு வித்ைறை விட  கத்ைான வ ரின் ம் ைனிப் ட்ட 
சுய னிைனின் வரம்புகறளக் கடந்து, நம்ற  உலகளாவிய உைர்வு நிறலக்கு 
எடுத்துச் பென்ைது.   ல ஆண்டுகளாக, நாம் இறடவிடா ல் அகற்ைப் வ ாராடிய 
ெிந்ைறன, உைர்ச்ெி  ற்றும் பெயலின்  ழக்கவழக்கங்கள் ஒவர இரவில் எந்ை 
முயற்ெியும் இல்லா ல் அகன்றுவிட்டது. ந து அன்ைாட வாழ்க்றக 
சூழ்நிறலகளில் எழும்,  ிகப் ப ரிய  லங்கள்,  லவனீங்கள் குைித்து நாம் 
அைிந்வைாம், ஆனாலும் ெில விெித்ைிர ான வழிகளில்  லவனீங்கறளச் 
ெ ாளிக்கத் வைறவயான  லத்றை,  யன் டுத்துவைற்கான ெக்ைி ந க்கு 
வழங்கப் ட்டது. 

ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ாவிடம், வாழ்க்றகயின் ஒவ்பவாரு அம்ெத்ைிலும் 
முழுற யின் பவளிப் ாட்றட நாம் பைாடர்ந்து கண்வடாம் - வாழ்க்றகயின் 
ஒவ்பவாரு வைறவறயயும் எைிர்பகாள்ள ஒரு ெக்ைி விறரவாகவும் 
பைாடர்ச்ெியாகவும்  ாய்வறைக் காைமுடிகிைது.  ிர ஞ்ெத்ைில் உள்ள அறனத்து 
ெக்ைிகளும்  ா ாவின் உடல் எனும் வாகனத்ைில் நிறலபகாண்டு இருப் றைப் 
வ ால் ஒருவர் உைர முடிகிைது. 

கிருஷ்ைாறவப் வ ால், இவயசுறவப் வ ால,  ீண்டும் கடவுள்  னிைராக 
இங்வக அவைரித்துள்ளார் என் றை நாம் உைரத் பைாடங்கிவனாம்; அவைார 
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புருஷர், ஒருவரின் ஆத் ாறவ, அைறனப் புரிந்து, கிரகிக்கும் ைன்ற க்கு 
அப் ாற் ட்ட அன் ால்  ிர ிப் றடயச் பெய்ைார். 

ப ஹர்  ா ாவின் இந்ைக் குறுகிய வருறகக்குக் காரைம், இங்வக ெில 
பைாடர்புகறள உருவாக்கி, அவரது இரண்டாவது வருறகக்கான வழிறயத் ையார் 
பெய்வைாகும். 1932ஆம் வருடம், உலக விவகாரங்களில் பநருக்கடி, அைன் 
உச்ெகட்டத்றை எட்டும் ைருவாயில், அவரது ெிைப் ான பவளிப் ாட்றட 
நிறலநாட்டி, வ ற்கத்ைிய  யைத்றை  ீண்டும் வ ற்பகாள்வார். 

நீங்களும், நானும்,  ற்றும்  லரும் அந்ை உைர்வில் வளர்ந்து 
வருகிவைாம் - அந்ைப் புைிய அற ப்ற  நிறுவுவைற்கு நீண்ட கால ாக உறழத்து 
வருகிவைாம். இப்வ ாது ந து ப ாதுவான உறழப் ின்  லன்கறள அறடயப் 
வ ாகிவைாம். ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா, வெந்ை காலத்ைில் இந்ை நாட்டிற்குத் ைிரும் ி 
வந்து, ஏழு ஆண்டுகளாகக் கறடப் ிடித்து வரும் ப ௌனத்றைக் கறலத்து, வ ெத் 
பைாடங்கும் வ ாது, அைாவது அவரது ப ாது பவளிப் ாட்டின் காலத்றைத் 
பைாடங்கும்வ ாது, நாம் ெிைிய அளவில் அனு வித்ைறவ அறனத்தும், 
ப ரு ளவில் உருபவடுக்கும். 

முழு  னிைகுலத்ைிற்கும்  ிகப்ப ரிய ஆன் ீக உத்வவகம் வழங்கப் டும், 
வ லும் உலக அளவிலான விழிப்புைர்வு ஏற் டும். இைற்கு வழி வகுக்கும் 
 ைியில்  ங்பகடுப் வை ஒரு  ாக்கியம். 

ப ஹர்  ா ா இங்குத் ைிரும் ி வரும் வவறளயில் உங்கறளத் பைாடர்பு 
பகாள்ள முடியும் என நான் நம்புகிவைன். இது உங்களுக்காக காத்ைிருக்கும் ஓர் 
அரிய அனு வம் - இந்ை வாழ்வில்  ட்டு ல்ல, எைிர் வரும்  ல வாழ்வு 
காலங்களிலும் - என்று உறுைியாகக் கூை முடியும்.  

 
ப ஹர்  ா ா, அப ரிக்காவிலிருந்து புைப் ட்டுச் பென்ை  ின்னர், 1931, 

டிெம் ர் 11ஆம் நாள், மஜாஸஃபீன் கிமரபவ் எழுைிய இந்ை வார்த்றைகள்  லரின் 
உைர்றவ  ிரைி லிக்கிைது: 

ஆயிர ாயிரம் இையங்களின் பைாழுவ றடயின்  ீது எரியும் சுடறரப் 
வ ால நீங்கள் வந்ைீர்கள், ஒவ்பவாரு  டீத்ைிலிருந்தும் எழுந்ை நறு ை புறக 
வ கங்கள் வானில்  ைந்ைன. 

நீங்கள் பென்ை இடப ல்லாம் இறை ஒளிறய உங்களுடன் எடுத்துச் 
பென்ைரீ்கள்,  ானிடனின் வாழ்க்றக புைிய அழகு வஜாைியாய்  லர்ந்ைது. 

இறுைியில் அன்பு என்ைால் என்ன என் றை அைிந்வைாம்.  னிைர்களின் 
இையங்களில் இவயசுவுக்கு ஏன் இத்ைறகய ெக்ைி என் றையும் புரிந்து 
பகாண்வடாம். உங்களில் நாங்கள் இவயசுறவக் காண்கிவைாம், அவறர 
வநெித்வைாம், நாங்கள் உங்கறள இன்னும் அைிக ாக வநெிக்கிவைாம். 

அன்பு, ஆனந்ைம், அழகு, அற ைி, ஒளி  ற்றும் வாழ்வு - இறவ 
அறனத்தும் உங்களில் அவைரித்ைறை நாங்கள் கண்வடாம். எங்கள் நம் ிக்றக 
வ லும் உறுைியானது. இதுவறர நாங்கள் கடவுறள நம் ிவனாம்; உங்களிடத்ைில் 
அவறரக் கண்டுபகாண்டைால் அவர் இருக்கிைார் என் றை இப்வ ாது நாங்கள் 
அைிந்து பகாண்வடாம். 
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வாழ்க்றக, சுடரின்  கிற யாகவும், ஒளிரும் அழகாகவும் பைாடர்ந்து 

 ாைியது - நீங்கள்ைான் அந்ை  கிற யும், அந்ை அழகும்; ஒவ்பவாரு கைமும் 
பைய்வகீ ஆனந்ைத்ைால் நிறைந்து வழிந்ைது - நீங்கள்ைான் அந்ை ஆனந்ைம். புரிய 
முடியாை அன் ால் எங்கள் இையங்கள் எரிந்ைன - நீங்கள்ைான் அந்ை அன்பு. 

நீங்கள் சூரியறனப் வ ால,  ிர ஞ்ெத்ைின் ற ய ாக இருந்ைீர்கள்; 
வகாறடகால பூக்களாகிய நாங்கள் இயற்றகயாகவவ சூரியறன வநாக்கித் 
ைிரும் ிவனாம். நீங்கள் எங்களுக்கு வவண்டிய பவப் த்றைத் ைந்து,  ெியால் 
வாடும் ஆத் ாவுக்கு, தூய்ற யான அழறகக் ைந்ைீர்கள்; அதுவவ நீங்கள் 

இருப் ைன் ொராம்ெ ாகும். நாங்கள் உங்கள் றககளில் ெரைறடவறைக் 
கண்வடாம், உங்கள் முன்னிறலயில் புனிைத்ைன்ற றயயும் அறடந்வைாம். 

அைற்குப்  ிைகு - காற்ைில்  றையும் ஒளி வ ால - நீங்கள் எங்கறள 
விட்டுச் பென்ைரீ்கள், உங்கறள இழந்து நாங்கள் அைியாற யின் இருளில் 
ைத்ைளிக்கிவைாம். நாங்கள் அழகான ஒரு கனறவக் கண்வடாம், அைன் 
சுறவறயயும், வாழ்றவயும் இழந்ை ஓர் உலகில் விழித்பைழுந்வைாம், நீங்கள் 
இல்லா ல் வாழ்க்றக ஒன்றும் இல்றல என் றை உைர்ந்து பகாண்வடாம். 

இப்வ ாது நாங்கள் உங்கறள  ட்டுவ  நிறனவில் பகாண்டு 
வாழ்கிவைாம். எங்கள் வாழ்வின் ஒளி ைீ ம் அறெந்து அறையும் ைருவாயில் 
அறைத் தூண்டிவிட்டு, உங்கறளப்  ற்ைிய எங்கள் ெிந்ைறனயின் பநருப் ில், 
அறை  ீண்டும் எழுப்புகிவைாம். 

உங்களருகில் நாங்கள் ஒன்று ில்றல. வ லும், உங்கறளப் வ ான்ை 
அழகுடன் நாங்கள் இருக்கவும், உங்களால் ஆெீர்வைிக்கப் ட்ட அன்ற  ஆயிரம் 
 டங்காக ைிருப் ித் ைரவும் நாங்கள் ஏங்குகிவைாம். 

 
ஒரு  ாை காலம் அப ரிக்காவில் இருந்ை  ின்னர், 1931 டிெம் ர் 5ஆம் 

நாள் ெனிக்கிழற யன்று நள்ளிரவு, மெஹர் பாபா, சாஞ்சி, ஆகா அலி, 
மெரடித்துைன் ஃபிரான்ஸ் நகறர வநாக்கிச் பெல்லும் 'வை மஜர்ென் லாயிட் 
கலனர் எஸ்.எஸ். ப்மரென்' கப் லில்  யைத்றைத் பைாடங்கினார். 

 யைத்ைின் வ ாது,  ா ா, ைனிற றய விரும் ி,  ிைரின்  ார்றவயில் 
வரா ல் ைனது அறையிவலவய இருந்ைார். ப ரும் ாலும் அவரது விரல்கள் 
அப ரிக்க அன் ர்களின் ப யர்கறள எழுத்துப் லறகயில் எழுைிய வண்ைம், 
அவற்றை நிறனவில் பகாண்டு, உள்ளளவில் அவரது அன்ற  அனுப் ிக் 
பகாண்டிருப் து வ ால  ா ா வைாற்ை ளித்ைார். 

அட்லாண்டிக் ப ருங்கடறலக் கடக்கும் முைல் ெில நாட்களில் கடல் 
பகாந்ைளிப்பு  ிகவும் அைிக ாக இருந்ைைால் ப ரும் ாலான  யைிகள் 
உள்வளவய இருந்ைனர்.  ா ா  ற்றும்  ண்டலியின் அறைகள் கப் லின் நடுவில் 
அற ந்ைிருந்ைைால், அைிக அறெவின்ைி இருந்ைன. அப ரிக்காவில் அவரது 
கடின ான  ைிக்குப்  ின்னர், இந்ை ஐந்து நாள்  யைம் அவருக்கு 
நிைான ாகவும் ஓய்வாகவும் அற ந்ைது.  ா ா, அவர் ைங்கியிருந்ை அறை 
 ற்றும் உைறவப் ப ரிதும் விரும் ி  கிழ்ச்ெியாகக் காைப் ட்டார். 
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 யைத்ைின் கறடெி நாளில், 1931 டிெம் ர் 10ஆம் நாள், ஒரு ெில 
பெய்ைித்ைாள் நிரு ர்கள், புறகப் டக் கறலஞர்கள்,  ா ா, கப் லில்  யைம் 
பெய்வறை அைிந்து, அவருறடய அனு ைியுடன் புறகப் டங்கள், காபைாலிகள் 
எடுத்ைனர். 

புறகப் ட கறலஞர், எ ிலி ப்ரூனல்  ின்பு  ா ாவின் அறைக்கு வந்ைார். 
நியூயார்க் நகரின்  ிர ல ஓவிய, புறகப் டக் கறலஞரு ான ப்ரூனல்,  ா ாவின் 
(அவர் அைிந்ைிருந்ை பவள்றள அங்கியுடன்) ஓவியத்றை வறரய அனு ைி 
வகட்டதும் ஆச்ெரியப் டும் விை ாக,  ா ா அறை ஏற்றுக்பகாண்டார். 
ஓவியத்ைிற்காக அ ர்ந்ைிருந்ை வவறளயில்,  ா ா அவருடன் ஆன் ீக  ற்றும் 
 ை விஷயங்கறளப்  ற்ைிப் வ ெினார். 

 ா ாவின் ஓவியத்றைத் ைனது புத்ைகத்ைில் வறரயும்வ ாது, ப்ரூனல் 
ொஞ்ெியிடம், "உங்களுக்குத் பைரியும், அவர் கிைிஸ்துறவப் வ ாலவவ 
இருக்கிைார்; ொைாரை ' னிைர்' அல்ல! இன்னும் ஏவைா, இயற்றகக்கு 
அப் ாற் ட்ட ஒன்று அவரிடம் உள்ளது. அவ்வளவுைான். அவருறடய அழகான, 
அற்புை ான அம்ெங்கள் அறனத்தும் ஒரு கறலஞரின் நீண்ட காலக் கனவு." 

ப்ரூனல்  ா ாறவ  ீண்டும்  ாரிஸில்  ார்க்க விருப் ம் பைரிவித்து 
அவரது  ஸ்டுடிவயாவுக்கு வரு ாறு அறழப்பு விடுத்ைார். ஆனால்  ாரிஸில் 
இருந்ைவ ாது  ா ா எந்ை பவளிநாட்டினறரயும் ெந்ைிக்க விரும் ாைைால், 
 ைிவுடன்  றுத்துவிட்டார். 

1931, டிெம் ர் 11ஆம் நாள் மஷர்பர்க் துறைமுகத்ைில் இைங்கிய  ா ா 
அன்று  ாறல  ாரிஸுக்கு வந்து, 52, ரியு பிரான்ஸுவாவில் 'பவர்ஸ்' 
வஹாட்டலில் ைங்கினார். ொர்கமரட் ஸ்ைார், ொர்கமரட் க்ராஸ்க், டிலியா, கிம் 
ஆகிவயார் முந்றைய நாள்  ாரிஸுக்கு வந்ைனர். அடுத்ை நாள், கிட்டியும், 
ஸில்லாவும் வந்ைார்கள். அன்ைிரவில், அவர்கள் ‘ஆ ர்ட் வ லஸ் ெினி ா’வுக்குச் 
பென்று ொர்லி ொப்ளினின் ெிட்டி றலட்றஸயும் லாரல் & ஹார்டி 
ைிறரப் டத்றையும்  ார்த்ைார்கள். 

 ாரிஸில் இருந்ைவ ாது,  ா ா எறையாவது றெறகயால் பைரிவிக்கும் 
வவறளயில், ப ரடித் அவருறடய ைனிப் ட்ட விளக்கத்றைக் கூைி, குறுக்கிடுவது 
வழக்கம். "ப ஹர்  ா ா இறைக் குைிப் ிடுகிைார்... இைன் ப ாருள் இப் டி..." 
என்பைல்லாம் கூைியது  ா ாவுக்கு எரிச்ெலூட்டுவைாக இருந்ைது; அவர்கள் 
பவளிவய பெல்லும் வ ாபைல்லாம், ப ரடித்  ா ாவின் ஒரு  க்கமும், அவரது 
 றனவி  று க்கமும் அவருடன் நடக்க முயற்ெித்ைனர். இறுைியாக,  ா ா 
'அவருக்வக உரிய  ாைியில் அறைச் பெய்ய' முடிவு பெய்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ப ரடித்றை வநாக்கி, "நீங்கள், உங்கள் உணர்வு 
நிகலயில் ஒரு ொற்ைத்கத சந்திக்கிைரீ்கள், இங்கு, பாரிஸில் உங்களுக்கு 
எதிரான ஒருசில தீய சக்திகள் உள்ளன, எனமவ நீங்கள் இங்மக இருப்பது 
ஆபத்தானது" என்று குைிப் ிட்டு, டிெம் ர் 13ஆம் நாள், ப ரடித்,  ார்கபரட் 
ஸ்டார் இருவறரயும் இங்கிலாந்துக்கு அனுப் ி றவத்ைார். 
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ப ரடித் ஸ்டாறரப் ப ாறுத்ைவறரயில்,  ா ா, அவறர  ிகவும் 
நுணுக்க ாகக் றகயாள வவண்டியது அவெிய ாயிற்று. அவருறடய 
 ழக்கவழக்கங்கள் முறையாக இல்லாைவ ாைிலும்,  ா ா அவறரக் 
கண்டிக்கவில்றல. ெில ெ யங்களில், ப ரடித்,  ா ாவின் காலைிகறள 
அைிந்ைார்.  ா ா அறையும் கண்டுபகாள்ளாைது வ ால் இருந்ைார். ஒரு 
குருநாைரின் காலைிகள் இந்ைியாவில் புனிை ாகக் கருைப் டுகிைது; வ லும் 
ப ரடித்ைின்  ரியாறையற்ை நடத்றைறயக் கண்டு ொஞ்ெி  ிகவும் 
எரிச்ெலறடந்ைார்.  ா ாறவப் ப ாறுத்ைவறர, அவரது  ைி  ிகவும் 
முக்கிய ானைால் அவர் அற ைியாக இருந்ைார். ஆனால் அந்ைப்  ைி முடிந்ை 
 ின்பு  ா ாவுடனான பைாடர்ற  ப ரடித்ைால்  ாதுகாக்க முடியவில்றல. இறை 
நாம்  ின்பு காைலாம். 

ப ரடித் இங்கிலாந்துக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ை  ின்பு, சூழ்நிறலகள் 
இயல் ாகவும், இைக்க ாகவும் இருந்ைன, வ லும்,  ா ாவின் முன்னிறலயில் 
அறனவரும் சுைந்ைிர ாகவும், ைிைந்ை  னதுடனும் காைப் ட்டனர். ப ஹர் 
 ா ா, அவருக்வக உரிய அற்புை ான முறையில் இந்ை  ாற்ைத்றைக் 
பகாண்டுவந்ைார். டிெம் ர் 13ஆம் நாள்,  ா ாவுடன் வஹாட்டலிலிருந்து பவளிவய 
பெல்லும் வவறளயில்,  ா ா  ார்கபரட் க்ராஸ்க்கிடம், "ஆொம், இன்று நீங்கள் 
ஏன் உதட்டுச்சாயம் பூசவில்கல?" என்று வகட்டறை, முைலில், அவரால் 
புரிந்துபகாள்ள முடியவில்றல.  ா ா மூன்று முறை றெறகயால் பைரிவித்ை 
 ிைகு, ப ரடித் ஸ்டார் அ ல் டுத்ைிய ைறடகறள நிறனவுகூர்ந்து  ார்கபரட் 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

ப ரடித் நடந்துபகாண்ட விைத்றைப்  ற்ைி  ா ா ஒருவ ாதும் 
குைிப் ிட்டைில்றல; ஆனால்  ா ா சூெக ாகக் குைிப் ிட்டது ஐயப் ாடுகறள நீக்கி 
சுமுக ான சூழறல உருவாக்கியது. அைற்குப்  ின்னர் அவர்கள் இயல் ான 
முறையில் நடந்து பகாள்வறைவய  ா ா விரும் ினார் என் றை அைிந்து 
பகாண்டனர். 

 ா ாவும் குழுவும் அன்றைய ைினம், ஈஃபிள் வகாபுரத்ைில் 
புறகப் டங்கறள எடுத்து,  கிழ்ச்ெியான  னநிறலயில் மஸய்ன் வழியாக உலா 
வந்ைனர். இரண்டு நாட்களில்,  ா ா ஆன் ீகத்ைில் ஆர்வமுள்ள ெில உள்ளூர் 
ந ர்கறள ெந்ைித்ைார் (அவர்களில் ெிலறர  ால்கம் ஏற்கனவவ பைாடர்பு 
பகாண்டிருந்ைார்).  ாரிஸ் நகரில் முக்கிய ான 'லூவர்' (அருங்காட்ெியகம்), 
'ஆர்க் தி த்ரிமயாம்ப், 'மநாட்ரி ைாம்’ கதீட்ரல்', ‘ஷம்ஸ் எலிமஸ' வ ான்ை 
ெிைப்பு ிக்க இடங்கறள, காரில்  யைம் பெய்து  ார்றவயிட்டனர். 

வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ி வந்ை  ின்பு, கிட்டி, ஸில்லா இருந்ை 
அறையில்  ா ா நள்ளிரவு வறர அ ர்ந்ைிருந்ைார். இைற்கிறடயில் வவபைாரு 
அறையில், விெித்ைிர ான ஏவைா ஒன்று நடந்து பகாண்டிருந்ைது.  ாரிஸில் 
சூனிய ெக்ைிகள் இருப் ைாக டிலியா, கிம் இருவரும்,  ா ா, ப ரடித்ைிடம் 
கூைியறை றவத்து அவர்களிறடவய வ ெிக்பகாண்டனர்: "இந்ைத் ைீய ெக்ைிகளின் 
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ைாக்கத்ைிலிருந்து  ா ாறவ நாம்  ாதுகாக்க வவண்டும்." கிம் அறைப்  ற்ைி 
கூைியைாவது: 

டிலியாவும் நானும், இரண்டு  க்ைியுள்ள ெிைிய இளவரெிகள், இரவு 
முழுவதும் அ ர்ந்து, ெங்கீைங்கள்  ாடி,  ிரார்த்ைறன பெய்வைாம்.  றுநாள் 
காறலயில் நாங்கள்  ா ாவிடம் இறைப்  ற்ைிக் கூைி, ப ரு ிைம் அறடந்வைாம். 
 ா ா அறை நிறனத்து  கிழ்ச்ெியறடந்ைார்.  ார்கபரட் எங்கறளப் ற த்ைியம் 
என்று வர்ைித்ைார்; உண்ற யில் நாங்களும் அப் டித்ைான்;  ிகவும் 
வகலிக்குரியவர்களாகத் பைன் ட்வடாம், ஆனால் அது எங்களின் உண்ற யான 
அன் ினால் பெய்யப் ட்டது. 

1931, டிெம் ர் 15 அன்று, ப ஹர்  ா ாவும் குழுவும் ஒரு வரால்ஸ் 
ராய்ஸ் காரில்  ாரிஸ் நகருக்கு பவளிவய அற ந்ை புைநகர்  குைியில் 
'மவர்ஸாயீ' அரண் றனக்குச் பென்ைனர். முைல் உலகப் வ ாறர முடிவுக்குக் 
பகாண்டுவந்து ‘மவர்ஸாயீ ஒப்பந்தம்’ றகபயழுத்ைிடப் ட்ட 'ஹால் ஆஃப் 
ெிரர்ஸ்’-ஐ அவர்கள்  ார்றவயிட்டனர்.  ின்னர் அரண் றனயின்  ிை 
 குைிகளுக்குச் பென்று ' மெரி அன்மைாமனட்' பைாகுப்ற யும்  ார்த்ைனர். அன்று 
இரவில்,  ா ாவுடன் அவர்கள் கறடெியாக, வஹாட்டலில் ைங்கியிருந்ை 
வவறளயில்,  ா ா, அலி, ஜான், ஸில்லா ஆகிவயாருடன்  ல விறளயாட்டுகறள 
விறளயாடினார். 

ப ஹர்  ா ாவால் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட இந்ை அைிர்ஷ்டொலிகள் 
ஏைக்குறைய ஒரு வாரத்ைிற்கு  ா ாவின் கட்டுப் ாடற்ை சூழ்நிறலயில் 
சுைந்ைிரத்றை அனு வித்து, அவரது ெகவாெத்ைில் அளவற்ை நன்ற கறள 
அறடயப்ப ற்ைனர்.  ாரிஸில்,  ா ா முைன்முறையாக ஆங்கில  க்களுக்கு 
ெறுபிைவி, பரிணாெம், உட்சுழற்சி குைித்து விளக்க ளித்ைார். 

ஆனால்,  ா ாறவப்  ிரியும் வநரம் பநருங்கியைால் அவர்களின்  கிழ்ச்ெி 
வொக ாக  ாைியது. "இந்ை வவைறனயான  ிரிவில்ைான்  கிழ்ச்ெி 
 றைந்ைிருந்ைது, ஏபனனில் வவைறன இல்லா ல்,  கிழ்ச்ெிறய அைிய 
முடியாது" என்று காலம் விளக்கியது. 

 ாரிஸில் அவர்களின் கறடெி நாளான டிெம் ர் 16 அன்று,  ா ா ஒரு 
ெிலறர ைனது அறைக்கு அறழத்து ஜன்னலருகில் நின்று, எழுத்துப் லறகயில் 
உச்ெரித்ைார்: "என்னுகைய உண்கெயான ரூபத்கத நீங்கள் பார்க்கவில்கல. 
இந்த உைல் நான் அல்ல; என் உண்கெயான ரூபம் ெிகவும் அழகாக, 
அற்புதொக இருக்கும். நான் எல்கலயற்ை உண்கெ, எல்கலயற்ை அன்பு, 
எல்கலயற்ை சக்தி." 

 ின்னர் அவர், "நித்திய, நிரந்தர வாழ்வும் நாமன! நாமன கிருஷ்ணா, 
நாமன புத்தா, நாமன இமயசு, இப்மபாது நான் மெஹர் பாபா" என்று கூைினார். 

அன்று  ிற் கல் அறனவரின் விருப் த்ைிற்கு இைங்க பவளிவய 
பெல்லா ல் வஹாட்டல் அறையிவலவய இருந்ைனர்.  ா ாவின் வாழ்க்றகக் 
கறைகறள, ொஞ்ெி அறனவருக்கும் விவரித்ைார். இறெத்ைட்டுகளில் ெில 
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 ாடல்கறளயும் வகட்டு ரெித்ை  ின்பு,  ா ா அறனவறரயும் ைத்ை து 
அறைகளுக்கு அனுப் ிவிட்டு, ஒவ்பவாருவறரயும் ைனித்ைனியாக அறழத்து, 
ெில ெிைப்புச் பெய்ைி  ற்றும் அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார். 

 "ெகிழ்ச்சியாக இருங்கள், கவகலப்பை மவண்ைாம்" என்று கூைி "பத்து 
நாட்களுக்கு ஒரு முகை எனக்குக் கடிதம் எழுதுங்கள். நான் வசந்த 
காலத்தில் ெறுபடியும் திரும்பி வருமவன். என்கன மெலும் மெலும் 
மநசிப்பகதத் மதாைருங்கள்" என்று அைிவுறர வழங்கினார். 

1931, டிெம் ர் 16ஆம் நாள்  ாறலயில் ப ஹர்  ா ா, அலி, ொஞ்ெி 
மூவரும் ஃ ிபரஞ்சு ப ாழிறய அைிந்ை  ார்கபரட்டுடன்,  ாரிஸிலிருந்து 
 ார்பஸல்லஸுக்கு ரயிலில் பென்ைனர்.  ா ாவுடன் இருந்ை அறனவரும் 'கமர 
டி லிமயான்' ரயில் நிறலயத்ைிற்கு,  ிரியா விறடயளிக்க வந்ைனர். 

 ா ாறவப்  ிரிந்து  ாரிஸில் இருந்ை அன்பு உள்ளங்களின்  ரிைா  
உைர்வு நிறலக்கு, கிம், ொஞ்ெிக்கு எழுைிய கடிைம் ஒரு ொட்ெி: 

ரயில் புைப் ட்டதும் நாங்கள் எப் டி உைர்ந்வைாம் என் றை நீங்கள் 
யூகிக்க முடியும்; விறடப றும் வவறளயில் நாங்கள் எப் டியாவது கட்டுப் டுத்ை 
முயற்ெித்ை கண்ைரீ்,  ா ா இனி எங்கள் முகங்கறளக் காைமுடியாது 
என்ைவுடன் சுைந்ைிர ாகத் ைாவன வழியத் பைாடங்கியது. 

வஹாட்டலுக்கு நாங்கள் எப் டித் ைிரும் ிச் பென்வைாம், அல்லது 
 ா ாவின் அறைறய நாங்கள் எப் டிக் கண்டு ிடித்வைாம் என் து எதுவும் 
நிறனவில் இல்றல, ஆனால்  ா ா எங்களுடன் இருப் றை நாங்கள் ைீவிர ாக 
உைரத் பைாடங்குவைற்கு முன்வ  நாங்கள், எங்கள் கண்ைறீரத் துறடத்து, 
ெிரித்துக்பகாண்வட அவறரப்  ற்ைி வ ெத் பைாடங்கிவனாம். 

அவர் உண்ற யிவலவய இன்னமும் எங்களுடன் இருப் ைாகத் 
வைான்ைியது - அவருறடய முகம் ெிரிப் றையும், கண்கள் ஆழ்ந்ை அன்வ ாடு 
நம்ற ப்  ார்ப் றையும் என்னால் காை முடிந்ைது. நாங்கள் அழுவறை அவர் 
விரும்  ாட்டார் என்று எங்களுக்குத் பைரியும், எனவவ  ா ாறவ  கிழ்விக்க 
அவருக்குப்  ிடித்ை  ாடல்கறளப்  ாடிவனாம், அந்ை வாரத்ைின் ெம் வங்கள் 
குைித்துப் வ ெிவனாம், எைிர்காலத்ைிற்கான  ல  கிழ்ச்ெியான ைிட்டங்கறள 
வகுத்வைாம். 

 ா ா நாங்கள் ஓய்பவடுப் றை விரும்புவார் என்று எங்களுக்குத் 
பைரியும், ஆறகயால் நாங்கள் அறனவரும் ெீக்கிர ாகவவ  டுக்றகக்குச் 
பென்வைாம், டிலியாவும் நானும்  ா ாவின் அறையிலும்,  ா ாவின் 
 டுக்றகயிலும் தூங்குவைில்  ிகவும் உற்ொக ாக இருந்வைாம், ஆனால் நாங்கள் 
தூங்குவைற்கு நீண்ட வநர ானது. 

காறல ஆறு  ைிக்கு நாங்கள் எழுந்து, விறரவில் ையாராகி, காறல 
உைறவ முடித்து, எட்டு  ைிக்கு முன்பு நாங்கள் மஹாட்ைல் பவர்ஸ்-ஐ விட்டு 
பவளிவயைிவனாம்.  ாரிஸ் நகரம் நறக இல்லாை அலங்கார வ றழயாகவும், 
வாெறன இல்லாை வராஜாவாகவும் இருந்ைது. 
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ப ஹர்  ா ாவுடன்  ாரிஸில் அவர்கள் இருந்ை வநரம்  ற்ைி, கிம் 
இவ்வாறு கூைினார்: 

 ா ா ஒரு முறை எங்களிடம், "கிழக்கத்திய நாடுகளில், ெக்கள் 
என்கன வழிபடுகிைார்கள், மெற்கில், ெக்கள் என்கன மநசிக்கிைார்கள்" 
என்று கூைினார். 

 ாரிஸ் நகரில்  ா ாவுடன் இருந்ைவ ாது ஓர் அழகான, அற்புை ான 
சூழ்நிறல நிலவியது. நாங்கள் பவளிவய பெல்வைற்கு முன்னர் அவரது 
ைறலமுடிறயச் சுருட்டி, அவரது பைாப் ியின் கீழ் றவத்வைாம். அது அன் ால் 
பெய்யப் ட்டது. அைற்காக நாங்கள் அவறர வைங்கவில்றல என்று 
கூைவில்றல; நிச்ெய ாக, நாங்கள் வைங்கிவனாம். ஆனால்  ரிபூரை அன்பு 
 யத்றைத் துரத்ைிவிடுகிைது; அவர் அன் ின் ப ாத்ை உருவம்; யாவரா ஒருவர் 
கிண்டல் பெய்து, ‘ஓ,  ா ா, நீங்கள் அந்ைத் பைாப் ியில் வவடிக்றகயாகத் 
வைான்றுகிைரீ்கள்’ என்று கூடச் பொல்லலாம்.  லர் இறைத் ைவைாகப் புரிந்து 
பகாள்வது உண்டு. இது பவறும்  ிரியத்ைால் விறளயும் விறளயாட்டு; வ லும் 
 ா ா இறை வநெித்ைார், ஏபனன்ைால் அவர் எங்களுடன் ஓய்பவடுத்து முற்ைிலும் 
 கிழ்ச்ெியாக இருக்க இது வழிவகுத்ைது. 

ைியானம் வைறவயில்லாை ஒன்று. அற ைியாக அவருடன் அறையில் 
இருந்ைாவல வ ாதும். அது ஒரு வ ரன் ின் விருந்து; நீங்கள் அன் ாக 
இருக்கிைரீ்கள்;  ா ா அன் ின்  ிைப் ிடம், அன் ின் உறைவிடம்; இது ஒன்வை 
வ ாது ானது. ஆயினும்கூட இது ஓர் அன் ின்  ரி ாற்ைம் என்று நான் 
நிறனக்கிவைன்; நாங்கள்  ா ாவுடன் ஒன்ைாக இருப் றை - நறகச்சுறவயாக, 
விறளயாட்டுத்ைன ாக, வகலியும், கிண்டலும் பெய்து பகாண்டு இருப் றை - ஒரு 
ெிலவர புரிந்துபகாள்ள முடியும். 

"ஓ, வொக-குரு ஒரு ெந்வைாஷ ான ெத்குரு!" இப் டி, ெின்ன ெின்ன 
கவிறைகள்  ற்றும் வவடிக்றகயான, ெிைிய ெிைிய நறகச்சுறவ றநயாண்டிகள் 
பெய்வது உண்டு. அந்ை வநரத்ைில், அவரது முகம் ஒளிரும், அவரது கண்கள் 
 ிரகாெ ாக  ாறும்.  ிரிய ான  ா ா எங்களுடன்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியாக 
இருந்ைார் என்று நிறனக்கிவைன். அவர் எங்கறள விட்டுப்  ிரிந்து பென்ை  ின்னர் 
ஒவ்பவாரு நாளும் நான் அவருக்குக் கவிறைகறள அனுப் ிவனன், எங்கள் 
 ிரிவின் துக்கத்ைில்  ிகுந்ை வருத்ைத்றை பவளிப் டுத்ைிவனன். 

 றழய இயல் ான நிறலக்கு வருவது எனக்கு  ிகவும் கடின ாக 
இருந்ைது, ஏபனனில் நான் உண்ற யில் வவறுவவார் உலகிற்கு எடுத்துச் 
பெல்லப்  ட்டிருந்வைன். என் கைவர்  ற்றும் குடும் த்றையும் கவனித்து, 
அன்ைாட உலக வாழ்க்றகயில் இைங்கி நான் பெய்ய வவண்டியறைச் பெய்வது - 
எனக்குக் கடின ாக இருந்ைது. ஆனால் கடற றய எவ்வாறு பெய்ய வவண்டும் 
என்று  ா ா எங்களிடம் கூைியுள்ளார், அைனால் என்னால் முடிந்ைவறர 
முயற்ெித்வைன். இது எளிைானது அல்ல என்ைாலும், ெரியானது என்று எனக்குத் 
பைரியும். 

1931, டிெம் ர் 17ஆம் நாள்,  ார்பஸல்லஸில், ொ ான்கறளக் கப் லுக்கு 
எடுத்துச் பென்று, காறல உைறவ முடித்ை  ின்பு,  ார்கபரட்,  ா ாறவ 'மலடி 
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ஆஃப் தி ஸீ' என்று அறழக்கப் டும்  த்ைியைறரக் கடறல வநாக்கி, ஒரு 
 றலயில் அற ந்ை  றழய வைவாலயத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். 
வைவாலயத்ைிற்கு பவளிவய இருந்ை ஒரு  ிச்றெக்காரனுக்கு,  ார்கபரட் ெிைிது 
 ைம் பகாடுக்க விரும் ினார். ஆனால்  ா ா அவறரத் ைடுத்து நிறுத்ைி, 
"என்னிைெிருந்து மகாடுங்கள். நீங்கள் அகதக் மகாடுத்தால், அவரிைம் 
இருக்கும் ெனப்படிவங்ககளப் மபற்றுக் மகாள்வரீ்கள்" என்ைார். 

வைவாலயத்ைில் றவக்கப் ட்டிருந்ை  ியாட்டாவின் ெிறலக்கு முன்னால் 
 ா ா நின்ை வவறளயில்,  ா ாவும் ெிலுறவயில் அறையப் டுவாரா என்ை 
ெிந்ைறன  ார்கபரட்  னைில் அறல வ ாைியது.  ா ா உடனடியாக 
 ார்கபரட்றட வநாக்கி எழுத்துப் லறக மூலம்  ைிலளித்ைார், "இம்முகை அது 
நைக்காது, ஆனால் அதற்கிகணயான துன்பங்கள் ெனதளவில் இருக்கும்." 

 ின்னர், அவர்கள்  ார்பஸல்லஸில் 'ைி  ிக் ஹவுஸ்' எனும் 
ெிறைச்ொறலயில் உள்ள றகைிகறளப்  ற்ைிய ஃ ிபரஞ்ச் ைிறரப் டத்றைப் 
 ார்க்கச் பென்ைனர். இறை  ார்கபரட்,  ா ாவுக்கு ஆங்கிலத்ைில் 
ப ாழிப யர்த்ைார். ைிடீபரன,  ா ா எைற்கும் பெவி ொய்க்காைது வ ாலத் வைான்ைி, 
இருக்றகயில் ொய்ந்து அற ைியானார். ெிைிது வநரம் கழித்து எழுந்து அ ர்ந்து, 
"நான் வியன்னாவுக்குச் மசன்ைிருந்மதன்" என்று ொஞ்ெிக்கு எடுத்துறரத்ைார். 

 ார்கபரட்  ாரிஸ் நகருக்குத் ைிரும் ிச் பென்ை  ின்னர் அவர்  ா ாவுக்கு 
எழுைியைாவது: 

என்ன ஓர் அற்புை ான,  ைக்கமுடியாை 24  ைிவநரம் - அந்ை வநரத்ைில் 
நீங்கள் என்னுடன்  ட்டுவ  இருந்ைீர்கள். அப் டி ஒரு பைய்வகீ நாள் எனக்குக் 
கிறடத்ைது கிட்டத்ைட்ட ொத்ைிய ற்ைது. முழு உலகமும் உங்கறள வநெித்து, 
உங்கறளப்  கிர்ந்து பகாள்வது எனக்கு  ிகப் ப ரிய  கிழ்ச்ெி என்ைாலும், 
என்னுறடய வ ராறெயில் உங்கறள ஒரு நாளுக்காகத் ைிருடியது  ிகவும் 
அருற யாக இருந்ைது. நான் உயிர் வாழும் வறர, அந்ை இரவும்  கலும் என் 
நிறனவில் நிற்கும். 
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ப ஹர்  ா ாவுடன் (இட ிருந்து வலம்)  ால்கம் ஸ்வலாஷ், ஆகா அலி, 
ப ரடித் ஸ்டார் & ொஞ்ெி - ஹார் ன் ரிட்ரீட், 1931 

 

ஜனீ் அட்ரியல் 
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ப ஹர்  ா ா – எகிப்து 1931 
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எகிப்து வழியாக  இந்தியா வருகக 

(Return To India)  

1931, டிசம்பர் 18ஆம் நாள்    ா ா, ொஞ்ெி, ஆகா அலி மூவரும் 'பி & ஓ 
கலன் எஸ்.எஸ். நர்குண்ைா' கப் லில் இந்ைியாறவ வநாக்கி  யைத்றைத் 
பைாடங்கினர்.  

டிெம் ர் 22ஆம் நாள்  ா ா, மபார்ட் ஸாயீட் துறைமுகத்ைில் 
இருந்ைவ ாது கிம்மகா அனுப் ிய பைாறலத்ைந்ைி வந்ைது: "எங்கறள 
விட்டுச்பெல்வது ொத்ைிய ற்ைது; நாங்கள் இன்னும் உங்களுடன் இருக்கிவைாம்." 
 ா ா அவரது அறையில்  ால் ராப்ெனின் இறெகறள ரெித்ைார். அந்ைப் 
 ாடல்களில் ஒன்ைான 'ஹியர் ைி லாம்ப்ஸ் க்றரயிங்'  ாடறல இறெத்ை 
வவறளயில்  ா ாவின் கண்களில் நீர் ைதும் ியது. ஒருவவறள அவர் விட்டுவந்ை 
 ிரிய ானவர்கறள நிறனத்துைான் இருக்கும் என ொஞ்ெி குைிப் ிட்டார். 

கப் லில்  யைம் பெய்யும் வவறளயில்,  ா ா இங்கிலாந்து, 
அப ரிக்காவில் வாழும் ைனது  ிரிய ானவர்களுக்குச் பெய்ைிகறள 
அனுப் ினார்.  ால்கம், ஜனீ் ைம் ைிகளுக்கு அவர் எழுைினார்: "உங்களிைம் எனது 
அன்கபப் மபாழியவும், அமெரிக்காகவ ஆன்ெீகெயொக்கவும் நான் ெீண்டும் 
வருமவன்." 

கப் லில், ஒரு முஸ்லிம்  ருத்துவர்,  ா ா ஒரு ெிைந்ை ஆன் ீக ஞானி 
என் றைத் பைளிவாகக் கண்டுபகாண்டார். இருப் ினும் ப ஹர்  ா ா 
 றைமுக ாக எம்.எஸ். ஈரானி என்ை ப யரில்  யைம் பெய்ைார். அந்ை ந ர் 
அவ்வப்வ ாது  ா ாறவப்  ார்த்ைார்; ஒரு நாள்  ா ா கப் ல் ைளத்ைில் 
இருந்ைவ ாது, அவர்  ா ாறவ அணுகி, ொஞ்ெிக்கு விளக்கிக்பகாண்டிருந்ை ஒரு 
சுருக்க ான உறரக்கு பெவி டுத்ைார். இந்ை வாய்ப்ற , கப் லில் இருந்ை இைர 
 யைிகளுடன்  கிர்ந்து பகாள்வறை அவரால் ைவிர்க்க முடியவில்றல, வ லும் 
அவர்,  ா ா ஒரு  யைிகள் குழுவுக்கு உறரயாற்றும் டிக் வகட்டுக்பகாண்டார். 

முன்னூறுக்கும் வ ற் ட்ட  க்கள், இந்ைிய குருநாைரின் உறரறயக் 
வகட்கக் கூடினர். 15 நி ிடங்கள்  ட்டுவ  வ ெ ஒப்புக்பகாண்ட  ா ா, கறடெியில் 
 ல வகள்விகளுக்கு விறடயளித்து, வ ச்சு ஒரு  ைி வநரம் நீடித்ைது. 

கிைிஸ்து ஸ், புத்ைாண்டு பகாண்டாட்டம் ஐவராப் ிய  யைிகளால் 
வழக்கம் வ ால, கப் லில்  ிகவும் குதூகல ாகக் பகாண்டாடப் ட்டது. வாபனாலி 
மூலம் உலகிற்கு ஒரு பெய்ைிறய வழங்கு ாறு வகட்டவ ாது,  ா ா விளம் ரம் 
இல்லா ல்  யைம் பெய்ய விரும்புவறைக் கண்டிப் ாகக் கறடப் ிடித்ைைால் 
 றுத்துவிட்டார். 

1932, ஜனவரி 1ஆம் நாள் இந்தியா வந்ைறடந்து,  ா ா, ொஞ்ெி, ஆகா 
அலி ஆகிவயார் மும்ற யில் காக்கா  ாரியாவின் ெவகாைரி  ானு ாெி 
இல்லத்ைிற்குச் பென்ைனர். ஏைக்குறைய ஐந்து  ாைங்களாக  ா ா இந்ை 
வ ற்கத்ைிய  யைத்றை வ ற்பகாண்டார்.  
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அப ரிக்காவில் இருந்ைவ ாது ப ஹர்  ா ாவுக்கும் காந்ைிக்கும் 

இறடவய கடிை  ரி ாற்ைம் பைாடர்ந்ைது.  ா ா இந்ைியாவுக்குத் ைிரும் ி 
வந்ைதும், காந்ைி அவறர ெந்ைிக்க விரும்புவைாக ருஸ்ைம், ராம்ஜூ இருவருக்கும் 
அைிவுறுத்ைப் ட்டது.  ா ாவும் காந்ைிறயப்  ார்க்க விரும்புவைாகக் 
கூைியிருந்ைார். இந்ைியாவில் அரெியல்  ற்றும் ெமூக நிறலற  
ைீவிர ாகிவிட்டது; அரெியல் கிளர்ச்ெிக்காக காந்ைி எந்ை வநரமும் 
ஆங்கிவலயர்களால் றகது பெய்யப் டுவார் என்று எைிர் ார்க்கப் ட்டது. எனவவ 
 ா ா, காந்ைி இருவருக்கும் இறடவயயான ஒரு ெந்ைிப்பு விறரவில் ஏற் ாடு 
பெய்யப் ட்டது. 

1932, ஜனவரி 3ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா ொஞ்ெியுடன், இரவு 12  ைிக்கு, 
மும்ற யின் காம்வைவி என்ை இடத்ைில் அற ந்ை  ஹாத் ா காந்ைியின் 
இல்ல ான  ைி  வனுக்குச் பென்ைார். காந்ைி,  ா ாறவ அன்புடன் 
அரவறைத்து வரவவற்ைார்; இருவரும் ஒன்ைாக அ ர்ந்து ஒரு  ைி வநரம்  ல 
விஷயங்கறளப்  ற்ைி விவாைித்ைனர்: 

"உங்கறளப்  ார்த்ைைில் நான்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடகிவைன்" என்று காந்ைி 
கூைினார். 

 "நாம் சந்தித்ததில் நானும் ெகிழ்ச்சியகைகிமைன்" என்று  ா ா 
 ைிலளித்ைார். "நாள் முழுவதும் மும்முரொக இருந்மதன், ஆனால் ஒரு 
முகையாவது உங்ககளப் பார்க்க மவண்டிது அவசியொயிற்று." 

"ஆ ாம், ருஸ்ைம் உங்கள் பெய்ைிறய எனக்கு வழங்கியிருந்ைார், நான் 
உங்கறளப்  ார்க்க வவண்டும் என்று கூைி அனுப் ிவனன்." 

 "அதனால்தான் நான் வந்மதன்" என்ைார்  ா ா. 
"நீங்கள் வரவில்றல என்ைால், அது எனது வாழ்நாளில் ஒரு குறையாக 

இருந்ைிருக்கும்" என்று காந்ைி வகலியாகக் கூைினார். 
"ஒருமவகள நீங்கள் ககது மசய்யப்பட்டிருந்தால், அது ஓரிரு 

நாட்களில் நைக்கும் என்று நான் கருதுகிமைன், இந்த சந்திப்புக்கு 
வாய்ப்பில்லாெல் மபாயிருக்கும். ஆனால் உங்ககளக் ககது மசய்வது 
நிச்சயம் என்பதால், இரவில் தாெதொனாலும் நான் இங்கு வர முடிவு 
மசய்மதன். நீங்கள் வர முடியாது என்பது எனக்குப் புரிகிைது." 

"இங்கு வந்ைிருப் து உங்கள் கருறை" 
"இப்மபாது, என்ன மசய்தி?"  ா ா விொரித்ைார். 
"உங்களுக்கு அறனத்தும் பைரியும். இந்ை  க்கள் (என்றனச் சுற்ைி) ை து 

ெட்றட றககறளச் சுருட்டிக்பகாண்டு ையாராக இருக்கிைார்கள். நாங்கள் 
ஆங்கிவலயரிடம் இறுைிவறரப் வ ாராட வவண்டும்." 

"நீங்கள் ெீண்டும் ஒரு முகை கவஸ்ராகயப் (லார்ட் இர்வின்) 
பார்த்தால் அது ெிகவும் நன்ைாக இருக்கும். பின்னர், இப்மபாது தீவிரொக 
இருக்கும் உற்சாகம் மவகுவாகக் குகைந்து, நிகலகெகயக் ககயாள 
எளிதாக இருக்கும்." 
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"நான் றவஸ்ராறயப்  ார்க்க விரும்புகிவைன், ஆனால் அவர், இந்ை 
விஷயத்றை விவாைிக்கக்கூடாது, அது அனு ைிக்கப் ட  ாட்டாது என்று  ல 
நி ந்ைறனகறள முன்றவக்கிைார். அைற்கு நான் ஒப்புக்பகாள்வது ொத்ைிய ல்ல. 
வ லும், கட்டறளகறளப்  ற்ைிய எந்ைப் வ ச்சும் அனு ைிக்கப் டாது என் து 
 ிரச்ெிறனயின் முைல்  ற்றும் முக்கிய விஷய ாகும். அவர்கள் அறைப்  ற்ைி 
வ ெ விரும் ாைவ ாது, அந்ை ெந்ைிப்பு,  யனற்ைைாகிவிடும்" என்ைார் காந்ைி. 

"ஆனால் அகதமயல்லாம் கைந்து, நீங்கள் ஒரு முகை 
கவஸ்ராகயப் பார்க்கச் மசன்ைால், நீங்கள் அகெதியான சூழ்நிகலயில் 
பணிபுரிய முடியும். இந்தியா முழுவதும் தற்மபாகதய தவீிர மகாந்தளிப்புப் 
குகைந்து அகெதியாக இருக்கும்; இல்கலமயல், சூழ்நிகலகள் 
வன்முகைகய மநாக்கித் தீவிரெகையும்." 

"நான் கூை விரும்புவது என்னமவன்ைால்"  ா ா பைாடர்ந்ைார், 
"அகிம்கசகயப் பற்ைிய உங்கள் மகாட்பாடும், கட்ைகளகளும் ெிகச் 
சிைந்தகவ, மெலும் இந்த 'அகிம்கச' அணுகுமுகைகயப் பின்பற்ைி 
மசயல்படுவகத நானும் விரும்புகிமைன். ஆனால் இது ெிகவும் கடினம் என்று 
எனக்குத் மதரியும் - ொைாக சாத்தியெற்ைதும் கூை. அதனால்தான் 
ஆட்சியாளர்களுக்கும் மபாதுெக்களுக்கும் இகையில் நல்லிணக்க 
உணர்கவக் மகாண்டுவருவதற்காக, கவஸ்ராகய ஒரு முகை மநரில் 
சந்திக்கும்படி நான் உங்களிைம் பலமுகை கூறுகிமைன். ஏமனனில், இந்த 
சந்திப்பு நைக்கவில்கல என்ைால், நிகலகெ இன்னும் மொசொக ொறும். 
ெக்கள் வன்முகையில் ஈடுபட்ைால், அது எல்லா வககயிலும் 
அழிவுகரொனதாக இருக்கும்." 

"இது  ிகவும் ொத்ைியம்" என காந்ைி ஒப்புக் பகாண்டார். "இதுவ ான்ை 
வன்முறைகளுக்கு நாங்கள் அஞ்சுகிவைாம், இருப் ினும், நாம் நியாயத்ைிற்காகப் 
வ ாராட வவண்டும், வ லும் ஆங்கிவலயறர பவளிவயறும் டி 
வற்புறுத்துவைற்கான எங்கள் வ ாரில், நாங்கள் அகிம்றெறய முழு னைாக 
ஆைரிக்கிவைாம், அைிவுறுத்துகிவைாம். இைன் விறளவு அறனத்தும், ெர்வ 
வல்லவரான இறைவன் றககளில் உள்ளது!" 

ப ஹர்  ா ா  ின்பு காந்ைிக்கு விளக்கினார், "என்ன நைந்தாலும் ஒன்று 
நிச்சயம்: இந்தியாவுக்கு இன்னும் பல துன்பங்கள் நிகழ உள்ளன. இகத நான் 
முன்மப உங்களுக்குச் மசால்லியிருக்கிமைன், இன்று அகத ெீண்டும் 
மசால்கிமைன். ஆனால் இந்தத் 'துன்பம்' கூை ஒளிந்திருக்கும் ஓர் 
உண்கெயான ஆசரீ்வாதம் ஆகும். மெலும் இந்தியா மபாருள் ரீதியாக 
எவ்வளவு பாதிக்கப்படுகிைமதா, அந்த அளவுக்கு ஆன்ெீக ரீதியில் சிைந்து 
விளங்கும். மெலும் எங்ககளப் மபான்ை குருநாதர்கள் ஆன்ெீக நலகன 
ெட்டுமெ கருத்தில் மகாள்கிமைாம். மபாராட்ைம், இைர்பாடுகள் ெற்றும் 
தியாகம் இல்லாெல் இந்தியா சுயராஜ்யத்கதப் மபறுவதானால், அது 
மபாருள்முதல்வாதத்தின் ெீது சாய்ந்திருப்பதற்கான ெிகப் மபரிய ஆபத்கத 
அகழப்பது மபாலாகும். மபாருள் வளம் என்பது ஆன்ெீக முன்மனற்ைத்தின் 
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பாகதயில் ஒரு மசாதகனயாகவும், தகையாகவும் இருக்கும்; இது 
எவ்வககயிலும் விரும்பத்தகாதது." 

“நீங்கள் பொல்வது ெரிைான்” என்ைார் காந்ைி. "ஆன் ீக வலிற , ஆன் ீக 
ெக்ைிறயப்  ின்பைாடர வவண்டும். அதுைான் உண்ற யான ப ருற ." 

"அதற்காக, ஒருவர் சிரெப்பட்டுத் தியாகம் மசய்ய மவண்டும், ஆனால் 
அகிம்கச ெனப்பான்கெயுைன் இருக்க மவண்டும். அதனால்தான் 
கவஸ்ராகய மநரில் மசன்று சந்திக்கும்படி நான் ெீண்டும் ெீண்டும் 
அைிவுறுத்துகிமைன்" என்ைார்  ா ா. 

இந்ை உறரயாடல்  ா ாவின் ெ ீ த்ைிய ஐவராப் ிய, அப ரிக்க 
 யைத்றை வநாக்கிச் பென்ைது: "உங்கள் வ ற்கத்ைிய சுற்றுப் யை அனு வங்கள் 
 ற்ைி நீங்கள் என்ன நிறனக்கிைரீ்கள்?" என்று காந்ைி வகட்டார். 

"அமெரிக்க மதசத்தில், ஆன்ெீக பசி தவீிரொக உள்ளது. 
அதனால்தான் நான் அங்குச் மசன்று ஒரு ொதம் தங்கியிருந்மதன். அங்மக 
அகனத்தும் மபாருள் ரீதியாக உள்ளது. மசல்வம், ஆய்வுத்திைன், இதயம் 
எல்லாமெ உள்ளன. இன்மனாரு விதொகக் கூைினால், ஆன்ெீக 
முன்மனற்ைத்திற்குப் மபாதுொன ஆயத்தங்கள், வளர்ச்சி அகனத்தும் 
உள்ளன!" 

ொஞ்ெி அப்வ ாது  ா ாவின் சுற்றுப் யைங்கள், அறனத்து வாழ்க்றகத் 
ைரப்பு  க்கறளயும் அவர் ெந்ைித்ைது, ெத்ைியத்ைிற்கான அவர்களின் வநர்ற யான 
அ ிலாறஷகள்  ற்றும் ப ஹர்  ா ாவின் பகாள்றககறளப்  ரப்பும் 
வநாக்கத்ைில், ஒரு குழுறவ அற த்ைது வ ான்ை விவரங்கறள எடுத்துக் 
கூைினார். 

காந்ைி உடவன, "அப்வ ாது, அப ரிக்காவில் ஆன் ீகம் குைித்து ஒரு 
விழிப்புைர்வு, ஆர்வம் இருக்கிைைா?" என வினவினார். 

"ஆம், நிகைய இருக்கிைது" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். "ஆனால் 
அமெரிக்கர்களுக்கு இந்தத் திகசகய மநாக்கி மவளிச்சம்மபாட்டு 
வழிகாட்ைத் மதகவயான ஒரு குருநாதர் இருந்தால் அற்புதொன நிகல 
உருவாகும்." 

"வ லும் இங்கிலாந்றைப்  ற்ைி என்ன கூை விரும்புகிைரீ்கள்?" 
"இங்கிலாந்தில், ஆர்வமும் ஏக்கமும் இருப்பகதப் பார்க்கிமைன், 

ஆனால் அமெரிக்காகவப் மபாலத் தவீிரொக இல்கல. அமெரிக்கர்கள் 
ஏற்றுக்மகாள்ளும் முகை ெிகவும் அற்புதொனது; இப்மபாது கூை, ெீண்டும் 
அங்குச் மசல்லலாொ அல்லது இங்மகமய இருக்கலாொ என்று நான் 
மயாசித்து வருகிமைன். 'விகரவில் திரும்பி வருமவன்' என்று என்னிைெிருந்து 
ஒரு வாக்குறுதிகயப் மபற்ை பின்னமர, அவர்கள் என்கன அங்கிருந்து வர 
அனுெதித்தார்கள். நான் இந்தியாவுக்குத் திரும்பி வந்மதன், ஏமனன்ைால் 
இங்கு ஏராளொன பணிகள் உள்ளன. அவர்களுக்கு மவண்டிய 
அைிவுறுத்தல்ககள அளித்துள்மளன். இப்மபாது நான் இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள 
அகனத்து விவகாரங்ககளயும் கவனிக்க மவண்டியது அவசியம்." 
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"இங்கு நிலவும் எல்லா சூழ்நிறலகறளயும்  ார்க்கும் வ ாது, நீங்கள் 
இந்ைியாவில் இருக்கவவண்டியது அைிக வைறவயாக உள்ளது" என்று காந்ைி 
கூைினார். "நான் றகது பெய்யப் ட்டால், நீங்கள் இங்குள்ள விவகாரங்கறள 
கவனித்துக் பகாள்ள வவண்டும்." 

"அகதப் பார்த்துச் மசய்யலாம்," என்று  ா ா உறுைியளித்ைார். "இந்த 
ெக்களாட்சி மபாராட்ைம் ஒரு முடிவுக்கு வருவகத நான் பார்த்துக் 
மகாள்மவன்; ஆனால் ஒமர ஒரு நிபந்தகன: இகவ அகனத்தும் முடிந்த 
பிைகு, நீங்கள் என்னுைன் அமெரிக்காவுக்கு வர மவண்டும்." 

காந்ைி உடவன  ா ாவிடம் றககறள நீட்டி, “நான் ெத்ைியம் பெய்கிவைன்” 
என்ைார். 

காந்ைியின் பநருங்கிய நண் ர்கள் குழு ஒன்று இந்ை உறரயாடறலக் 
வகட்டுக் பகாண்டிருந்ைது.  ா ாவுக்கு, காந்ைி அளித்ை வாக்குறுைிறயக் வகட்ட 
வல்லபாய் பட்மைல் உறரயாடலில் ைன்றன ஈடு டுத்ைிக் பகாண்டார்: 

"ஆனால்  ாபுஜி, நீங்கள் வாக்குறுைிகறள அளிக்கும்வ ாது, எங்கறள 
நிறனத்து இந்ை விஷயங்களில் எங்கள் ஆவலாெறனறயக் வகட்டீர்களா?" 

அைற்கு காந்ைி  ைிலளித்ைார், "சுைந்ைிரப் வ ாராட்டத்ைிற்கு ஒரு ைீர்வு 
கண்டதும், உங்கறள அல்லது என்றன யார் கண்டுபகாள்வார்கள்?  ின்னர் அது 
 ா ாவுக்கும் எனக்கும் இறடயிலான வகள்வி. நான் ஏற்கனவவ வாக்குறுைி 
அளித்துள்வளன்! ( ா ாவின்  க்கம் ைிரும் ி) அப் டித்ைாவன?" என்ைார். 

"ஆொம், அரசியலில் இருந்து ஓய்வு மபற்ைப் பிைகு, நீங்கள் வந்து 
என்னுைன் தங்குவதாக உறுதி அளித்திருக்கிைரீ்கள்." 

"ஆனால் வ ாராட்டம் முடிந்ை  ின்னர்.. ஓ, அந்ை நாள் எப்வ ாது வரும்?" 
காந்ைி ப ருமூச்சு விட்டார்.  

 "நீங்கள் இங்கிருந்து எங்குச் பெல்கிைரீ்கள்?" காந்ைி  ா ாவிடம் வகட்டார், 
"நாெிக்?" 

"ஆம், நாசிக்." 
"அப் டியானால், என்னுறடய ஒரு வவண்டுவகாள். நாெிக் நகரில் 

உங்கறளப்  ார்க்க நிறைய ைீண்டத்ைகாைவர்கள் வருகிைார்கள் என்று நான் 
நம்புகிவைன். வகாவிலுக்குள் நுறழவறை, ஒரு ப ரிய  ிரச்ெிறனயாக எடுப் து 
 யனற்ைது என்று ையவுபெய்து அவர்களிடம் கூறுவரீ்களா? ைாக்ைர் அம்மபத்கர் 
அவர் ைன்றன அவர்களுறடய ைறலவராக ஆக்கியுள்ளார். அவர் ஒரு  டித்ை 
 னிைர், ஆனால் காலங்கால ாக நிலவி வரும் ொைி ெம் ந்ைப் ட்ட ைவைான 
எண்ைங்கள்  ற்றும் அற ப்புகளின் குறை ாடு காரை ாக, இந்து ெமூகம் 
அவறர ஊக்குவிக்கவவா அல்லது அவரிடம் அனுைா ம் காட்டவவா பெய்யா ல், 
அவறர பவளிவய ைள்ளி றவக்க முயற்ெித்ைது. அவரது பகாள்றகறய 
நிறலநாட்டும் எண்ைத்ைில் அவர் இந்ைப்  ிரச்ொரத்றைத் பைாடங்கி 
இந்துக்களுக்கு ( ிரா ைர்களுக்கு) எைிராக,  ைீண்டத்ைகாைவர்களின் 
உைர்வுகறளத் தூண்ட முயற்ெிக்கிைார்." 

காந்ைி பைாடர்ந்து கூைினார், "நான் ைீண்டத்ைகாைவர்களுக்காக என் 
வாழ்க்றகயின் இறுைிவறர வ ாராடப் வ ாகிவைன், ைீண்டாற  எனும்  ார ட்ெம் 
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 ிக்க ைவைான எண்ைத்றை வவவராடும், கிறளவயாடும் அழிக்க விரும்புகிவைன். 
அவர்கறள இந்து ெமுைாயத்துடன் (இைர ஜாைிகளுடன் கலந்து வாழவும்) 
ஒன்ைிறைக்க விரும்புகிவைன். ஆனால் அவர்கள் இப்வ ாது 
அரொங்கத்ைிட ிருந்து ைனித்ைனி வைர்ைல்களுக்காக முறையிட்டு 
'ைீண்டத்ைகாைவர்கள்' என்று ஒரு ைனி வகுப் ாக நிறலநிறுத்ை 
முயற்ெிக்கின்ைனர், நான் அறை அடிவயாடு நீக்க விரும்புகிவைன்." 

அைற்கு  ைிலளித்ை ப ஹர்  ா ா, "இந்தத் தீண்ைத்தகாதவர்களுக்கும், 
அவர்களுகைய தகலவர்களுக்கும் நான் ஏற்கனமவ அைிவுறுத்தியுள்மளன். 
அவர்களின் உரிகெகளுக்காக வன்முகையில் ஈடுபைாெல் மபாராடுொறு 
அவர்களுக்கு அைிவுறுத்த விரும்புகிமைன். பிராெணர்கள், 
தீண்ைத்தகாதவர்கள் இருவரின் தகலவர்களும் என்னிைம் வருகிைார்கள்." 

காந்ைி உடவன, "அைனால்ைான் நான் உங்களிடம் இறைக் வகட்கிவைன். 
அவர்கள் உங்கள் வ ச்றெக் வகட்டு, உங்கள் ஆவலாெறனறயப்  ின் ற்றுவார்கள் 
என்று நான் நம்புகிவைன். ஆகவவ, அவற்றை விளக்கி அவர்களுக்குப் புரிய 
றவக்கு ாறு வகட்டுக்பகாள்கிவைன். இது ஒரு  கத்ைான  ைி. டாக்டர் 
அம்வ த்கர் நீங்கள் பொல்வறைக் வகட் ார் என்று நான் உறுைியாக நம்புகிவைன்." 

 ா ா காந்ைியிடம் அவ்வாறு பெய்வைாக உறுைியளித்ைார். 
 ா ா, காந்ைிறய அரவறைத்து, இைர அரெியல்வாைிகளுக்கு வைக்கம் 

பெலுத்ைிவிட்டு பவளிவயைினார்.  ா ாறவ ெந்ைித்ை  றுநாள், காந்ைி, ெர்ைார் 
 ட்வடல் இருவரும் ஆங்கிவலயர்களால் றகது பெய்யப் ட்டு ஏர்வாடா ெிறையில் 
றவக்கப் ட்டனர். 

அடுத்ைடுத்ை ஆண்டுகளில், 1948ஆம் வருடம்  ஹாத் ா காந்ைி 
 டுபகாறல பெய்யப் டும் வறர,  ா ா பைாடர்ந்து, குைிப் ிட்ட பெய்ைிகளுடன் 
ொஞ்ெி அல்லது ராம்ஜூறவ காந்ைியிடம் அனுப் ினார். காந்ைியும்  ா ாவுக்குத் 
பைாடர்ந்து பெய்ைிகறள அனுப் ி வந்ைார், ஆனால் அவர்களிறடவய ைனிப் ட்ட 
ெந்ைிப்பு எதுவும் நடக்கவில்றல. 

ொஞ்ெி, காந்ைிறய ெந்ைிக்கச் பென்ை வ ாபைல்லாம், அந்ை வநரத்ைில் 
அவர் எவ்வளவுைான் மும்முர ாக இருந்ைாலும், காந்ைி அறனத்றையும் 
விட்டுவிட்டு ொஞ்ெியுடன் வ சுவைற்காக வந்து ப ஹர்  ா ா  ற்றும் அவரது 
நடவடிக்றககள் குைித்து விொரிப் து வழக்கம். 

வ ற்கத்ைிய நாடுகளில் பவவ்வவறு ற யங்கறள நிறுவுவைற்கான 
ைனது ைிட்டங்கறள  ா ா வகுத்ைார். 

அவர்கள் இந்ைியாவுக்குத் ைிரும் ி வந்ைதும், ஆகா அலிறய, 
ப ர்ெியாவிற்கு அனுப் ி றவத்து, அங்கு ற யங்கள் நிறுவுவைற்கான 
ஏற் ாடுகறளச் பெய்ைார்.       
  ா ா இரண்டு வாரங்கள் மும்ற யில்  ானு ாெி இல்லத்ைில் 
ைங்கியிருந்ைார்; அங்குள்ள  ல பநருங்கிய  க்ைர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல 
வாய்ப் ாக அற ந்ைது. 
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ஒரு முறை மும்ற யில் இருந்ை வவறளயில்,  ா ா ைிடீபரன காக்கா 
 ாரியாவிடம், "நான் நிமொனியாவால் பாதிக்கப் பட்டுள்மளன்! சில எதிர்ப்பு 
ஃபிமளாஸ்கைகன (சூடான களிம்பு வ ான்ை  ருந்து) தயார் மசய்து என் 
ொர்பில் தைவி விடுங்கள்" என்ைார். இறைக் வகட்ட காக்கா  ிகவும் 
ஆச்ெரியப் ட்டார், ஏபனன்ைால்  ா ா நன்ைாகவவ இருந்ைார்; இருந்தும் காக்கா 
அறைத் ையார் பெய்ைார். இரண்டு நாட்கள் கடந்ைன.  ச்ொ ாய் ைாைாொஞ்ெி 
 ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைவ ாது, இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர், அவரது  கன் 
ைாரா இரட்றட நிவ ானியாவால்  ாைிக்கப் ட்டு, உடல்நிறல ெரியில்லா ல் 
இருந்ைைாகத் பைரிவித்ைார்.  ா ா உடவன, "எனக்கும் நிமொனியா இருந்தது. 
அது என்கன தாக்காெல் இருந்திருந்தால், தாரா இைந்திருப்பார்" என்ைார். 

ைாராவின் உடல்நிறல இன்னும் ெரியாகவில்றல;  ருத்துவர்களும் 
நம் ிக்றகறயக் றகவிட்டனர்.  ா ா அவறரப்  ார்க்கச் பென்ை அடுத்ை நாள் 
ைாராவின் உடல்நிறல இயல் ான நிறலக்கு வந்ைது, ஆனால் கடுற யான 
காய்ச்ெல்  ா ாறவத் ைாக்கியது.  ச்ொ ாய் அவரிடம், "பாபா, நீங்கள் ஏன் 
இகதச் மசய்கிைரீ்கள்? தாரா சரியாகிவிட்ைான், ஆனால் இப்மபாது அது 
உங்ககளத் தாக்கியுள்ளது. அவனுகைய துன்பத்கத நீங்கள் ஏன் 
எடுத்துக்மகாள்கிைரீ்கள்? அவன் இைக்கட்டும் பாபா; நீங்கள் 
துன்பப்பைக்கூைாது!"  ா ா அந்ைப் ப ண்ைின் துைிச்ெலான வார்த்றைகறளக் 
வகட்டுப் புன்னறகத்ைார், அவருறடய அன்பு,  ற்ைில்லா ைன்ற றய எண்ைி 
 கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். 

நவ்ஸாரியிலிருந்து, மஸாராப்ஜி மதசாய் ைனது  ரு கள் ென்ஸாரி, 
 ிை குடும்  உறுப் ினர்களுடன்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ைார். ஒரு நாள் 
 ன்ஸாரி  ா ாவுக்கு வெறவ பெய்யும் விைத்ைில் ஏைாவது வவறலறய 
வழங்கு ாறு வகட்டுக்பகாைடார்.  ா ா அவரிடம், "பஜாருக்குச் மசன்று 
எனக்குக் மகாஞ்சம் நாவல் பழம் வாங்கி வாருங்கள், ஆனால் அதிக தூரம் 
மசல்ல மவண்ைாம், அருகில் எங்மகயாவது பாருங்கள்" என்ைார். 

 ன்ஸாரி  ஜாருக்குப் புைப் ட்டார், ஆனால் அது  ருவகாலம் 
இல்லாைைால் நாவற் ழத்றைக் கண்டுபகாள்வைில் ெிக்கல் ஏற் ட்டது.  ா ாவின் 
உத்ைரவு இருந்ைவ ாைிலும், அவர்  ல  ைி வநரங்கள் நகரத்ைில் பவகுதூரம் 
வைடியும் கிறடக்காைைால், பவறுங்றகயுடன் ைிரும் ி வந்ைார். ஒரு ெில நாவல் 
 ழத்றை எப் டியாவது கண்டு ிடிக்க முடிந்ைிருந்ைால் அது  ா ாறவ 
 கிழ்வித்ைிருக்கும் என்று நிறனத்ைார், ஆனால்  ா ா  ன்ஸாரியிடம், 
"பழத்கதக் மகாண்டுவருவகத விை, என் கட்ைகளக்குக் கீழ்ப்படிவமத 
முக்கியம். எப்மபாதும் எனக்குக் கீழ்ப்படிவகத நிகனவில் மகாள்ளுங்கள். 
நான் உங்களுக்குச் மசால்வகத அப்படிமய மசய்வதன் மூலம், நீங்கள் 
என்கன ெகிழச்மசய்வரீ்கள்" என்று குைிப் ிட்டார். 

பக.பஜ.ைஸ்தூர் வ ற்கத்ைிய  யைத்ைில்  ங்பகடுக்க முடியாைைால் 
ஆத்ைிர றடந்து,  ா ாவுக்கு எைிராக எழுைவும், வ ெவும் பைாடங்கினார்; அவர் 
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'ப ஹர் ப வஸஜ்' இைழில் கூட ைனது வகா த்றை பவளிப் டுத்ைினார். ஆனால் 
 ா ா ைிரும் ி வந்ைதும், ைஸ்தூர் உடனடியாக அவறரப்  ார்க்க வந்து, அவர் 
பெய்ை ைவறை உைர்ந்து வருந்ைினார். 

 ா ா ைிரும் ி வந்ைதும், ப வ ா பூனாவிலிருந்து  ைியுடன் வந்ைார். 
இந்ை ெிைிய 'கைிர்' இனிவ ல் எப்வ ாதும் சூரியனுக்கு அருகில் இருக்க 
ஏங்கிக்பகாண்டிருந்ைது. ஆனால் இைர ப ண்  ண்டலியுடன்  ைி ஆஷ்ர த்ைில் 
வந்ைிறைய வ லும் ஒரு வருட காலம்  ிடித்ைது, ப வ ா  ா ாவிடம், ைனது 
ஒவர  கறள அவரிடம் விட்டுறவக்க ஆர்வ ில்றல என் றைத் பைளிவாகச் 
சுட்டிக்காட்டினார். 

மும்ற யிலிருந்து புைப் டுவைற்கு முன்பு,  ா ா புைிய  ாரெீக 
 ாஸ்வ ார்ட்றட ஜனவரி 16ஆம் நாள் ப ற்றுக்பகாண்டார். அைற்காக, 
றகபயாப் ம் அல்லது கட்றடவிரல்  ைிவு எதுவும் பகாடுக்கப் டவில்றல. 
அைற்குப்  ிைகு  ா ா நாெிக் ைிரும் ி வந்ைார்.  ா ாறவக் கண்டதும் ப ண் 
 ண்டலி அறனவரும் அறடந்ை  கிழ்ச்ெிக்கு அளவவ இல்றல. 

ப ஹர்  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல்கள்  டி, ப ண்  ண்டலி நீள றக 
காட்டன் ரவிக்றககளும்,  ாரம் ரிய முறைப் டி ைறலறயத் துைியால் 
 றைத்தும் உறட அைிந்ைனர். வ ற்கத்ைிய  யைத்ைிலிருந்து ைிரும் ி வந்ைதும், 
 ா ா இந்ை உத்ைரறவ ைளர்த்ைினார். 

 ா ாவின் ப ாழுதுவ ாக்குக்காக, ப ண்  ண்டலி ஒரு நாடகத்றை 
அரங்வகற்ைினர்; இது இங்கிலாந்ைிற்கு புைப் டுவைற்கு முன்பு  ா ா அவர்களுக்கு 
வழங்கிய கறை.  ா ா இந்ை நாடகத்றை  ிகவும் விரும் ி, அடுத்ை நாள் ஆண் 
 ண்டலிறயயும் அறைப்  ார்க்க அறழத்ைார். இைற்குப்  ின்னர், ஆண்  ண்டலி 
ப பஹராறவ  ீண்டும்  ல ஆண்டுகள்  ார்க்கவில்றல. 

 ா ா, இப்வ ாது ப ஹரா ாத்ைில் வாழ்ந்து வந்ை ெிலறரயும் நாெிக் 
வரவறழத்து அறனவறரயும் அங்குத் ைங்க றவத்ைார். 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், அவ்வப்வ ாது  ா ாறவ ைரிெனம் பெய்ய வந்ை 
22 வயது இறளஞர், கராச்ெிறயச் வெர்ந்ை ெிமனாசார் நஸர்வன் காரஸ், என் வர் 
ஆவார். ெினூ என்று அன் ாக அறழக்கப் ட்ட அவர், வ ாலீஸ்  யிற்ெி  ள்ளியில் 
வெர நாெிக் வந்ைிருந்ைார்.  ினூ எப்வ ாதும் கடவுறளக் கண்டுபகாள்ளும் 
ஆர்வத்ைில் இருந்ைார், வ லும் வாழ்க்றகயின் அர்த்ைத்றைப்  ற்ைிய  ல 
வகள்விகறள எழுப் ினார். அவர் ஒரு பஸாராஸ்ட்ரியனாக 
வளர்க்கப் ட்டிருந்ைாலும், கிைிஸ்து, ராம், புத்ைர் வ லும்  ல்வவறு புனிை 
 னிைர்களின்  டங்கறள அவர் அறையில் றவத்ைிருந்ைார். 

1932 ஜனவரியில், முடிைிருத்ைம் பெய்யும் ஒருவர்  ினூவின் அறைக்கு 
வந்து, அங்குத் பைாங்கவிடப் ட்ட அறனத்து ெித்ைிரங்கறளயும்  ார்த்து 
 ினூவிடம், "இந்ைப் வ ாலீஸ்  யிற்ெி  ள்ளியில் நீங்கள் என்ன பெய்கிைரீ்கள்?" 
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அவர்  ினூவின் அறைக்கு ெற்று பைாறலவில் வெித்து வந்ை ஒரு குைிப் ிட்ட 
புனிை  னிைறரப்  ார்க்க  ினூவிடம்  ரிந்துறரத்ைார். 

"நீங்கள் யாறரக் குைிப் ிடுகிைரீ்கள்?"  ினூ வினவினார். 
"ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா" என்று வந்ைவர்  ைிலளித்ைார். 
 ினூ ெில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கராச்ெியில் இந்ைப் ப யறரக் வகள்விப் 

 ட்டிருந்ைார், குஜராத்ைி பெய்ைித்ைாளில்  ா ாவின் புறகப் டத்றையும் 
 ார்த்ைிருந்ைார். 

1932, ஜனவரி 17ஆம் நாள்,  ினூ 'ஸர்கிள் சினிொ'வில் அற ந்ை 
 ா ாவின் இல்லத்ைிற்குச் பென்ைார்; அங்கு அவர் ராம்ஜூ, விஷ்ணு, ொஞ்ெி 
ஆகிவயாறர ெந்ைித்ைார்.  ின்னர் ஒரு  ார்றவயாளர் வந்ைிருப் ைாக  ா ாவுக்குத் 
பைரிவித்ைதும், அவர்  ினூறவப்  ார்க்க வந்ைார். ைனது முைல் ெந்ைிப்பு  ற்ைி, 
 ினூ இவ்வாறு எழுைினார்: 

ெில நி ிடங்களில்... ப ஹர்  ா ா என்று அறழக்கப் ட்ட அவர், 
ைிடீபரன வாெல்  க்கம் வந்து என் முன்னால் நின்ைார்... ' ினூ, இவைா நீ வைடும் 
கடவுள்' எனும் குரல் எனக்குள் ஒலித்ைது. இனம்புரியாை  கிழ்ச்ெி… அந்ைத் 
ைருைத்ைிலிருந்து, என் வைடல் முடிவுக்கு வந்ைதுவ ால் ஓர் உைர்வு...  ா ாவின் 
கண்கள் என்  ீது விழுந்ை அந்ை கைம், என் வாழ்க்றகயில் முைல்முறையாக 
என் முழு உடலின் ஒவ்பவாரு அணுவிலும்  ிகவும் விெித்ைிர ான, விவரிக்க 
முடியாை ஒன்றை உைர்ந்வைன். இறைத்ைான் 'முைல்  ார்றவயில் உருவான 
காைல்' என் து! 

"உங்களுக்கு என்ன மவண்டும்?" என்று  ா ா வகட்டார். 
 ினூ அற ைியாக இருந்ைார், ஆனால் ‘நீங்கள் உண்ற யானவராக 

இருந்ைால், நான் பொல்லத் வைறவயில்றல; என் ஏக்கத்றை நீங்கள் அைிவரீ்கள். 
உண்ற யில், உங்களுக்கு எல்லாம் பைரியும்’ என்று நிறனத்ைார். 

 ா ா எழுத்துப் லறக வழியாகக் கூைினார், "நான் உங்களின் 
இதயக்குரகல முழுகெயாகக் மகட்டுவிட்மைன். உங்களுகைய 
பிைப்பிலிருந்மத (கைவுகளக் கண்டுமகாள்ளும்) இந்த உள்ளுணர்வு 
உங்களுக்குள் இருக்கிைது. கவகலப்பைாெல் நான் மசால்வது மபாலச் 
மசய்யுங்கள். 'நான்' என்பகத ெைந்து விடுங்கள். ஒவ்மவாரு இரவும் 
'என்கனப் பற்ைிய எண்ணங்களுைன்' தூங்கச் மசல்லுங்கள். 

"கைந்த கால வாழ்க்ககயிலிருந்து நீங்கள் என்னுைன் 
இகணந்திருக்கிைரீ்கள். நான் உங்களுக்குக் மகாடுக்க மவண்டிய கைகனத் 
திருப்பித் தரமவண்டும். நீங்கள் ெட்டும் என்கன மநசிக்கவில்கல; நானும் 
உங்ககள ெிகவும் மநசிக்கிமைன்." என்ைார். 

இப் டி,  ினூ காரஸ் குருநாைரின் பைாடர் ில் வந்து, அவரால் 
முடிந்ைவறர அடிக்கடி  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைார். 

1932,  ிப்ரவரி 5ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா ைனது ெவகாைரர் மபஹராம், 
 ற்றும் மும்ற யில் வாழ்ந்ை, பஷரியார்ஜியின் உைவினர், மபரின் இருவருக்கும் 
ைிரு ை நிச்ெயைார்த்ைம் நடத்ைி றவத்ைார். 
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9ஆம் வைைி,  ா ா,  ண்டலி, ஸர்கிள் ெினி ா, ஸவராஷ் வ ாட்டார் 
ஒர்க்ஸ் ஊழியர்களுடன் கால் ந்து விறளயாடினார். விறளயாட்டிற்குப்  ிைகு, 
 ா ா, "நான் இன்கைய ஆன்ெீக உலகின் மபரரசர். உலகம் எனக்கு ஒரு 
கால்பந்து மபான்ைது. நான் எங்கு மவண்டுொனாலும் அகதத் தூக்கி எைிந்து 
விகளயாை முடியும்" என்று குைிப் ிட்டார். 

இைற்கிறடயில், ஃப ராம் ஒர்க்கிங் ாக்ஸ்வாலா,  ா ாவின் 
அைிவுறுத்ைல் டி நாெிக்கில் ைங்கி, 'ஸவராஷ் வ ாட்டார் ஒர்க்ஸ்' அலுவலகத்ைில் 
 ைிபுரிந்து வந்ைார். வக.வஜ.ைஸ்தூரும் இந்ை வநரத்ைில் நாெிக்கில் 
ைங்கியிருந்ைார். ஃப ராம், அவ்வப்வ ாது,  த்ைிரிறகக்கான கட்டுறரகறளத் 
ைட்டச்ெில் அச்ெடித்து அவருக்கு உைவி வந்ைார். ஃப ராம்  ண்டலியின் புைிய 
உறுப் ினராக இருந்ைைால், ைஸ்தூரின் முரண் ாடான கட்டுறரகள்  ற்ைிய 
உண்ற யான வி ரங்கறளத் பைரியா ல் இருந்ைார். 

கறடெியாக, ஒரு நாள்  ா ா, ஃப ராற  அறழத்து, "தஸ்தூருக்குத் 
தட்ைச்சில் யார் உதவி மசய்கிைார்கள்?" என்று வகட்டதும், ஃப ராம், அவர் 
அச்ெடித்து உைவுவைாக  ைிலளித்ைார். 

"நீங்கள் ஏன் அகதச் மசய்கிைரீ்கள்?" 
"ஏபனன்ைால் அவர் உங்கள் வவறலறயச் பெய்கிைார்." 
"ஆொம், அவர் என் மவகலகயச் மசய்கிைார், ஆனால் மநர்ொைாக! 

நீங்களும் அவருகைய வழிகயப் பின்பற்ை விரும்புகிைரீ்களா? முட்ைாள்! சரி, 
சரி, உங்கள் கைகெகயச் மசய்யுங்கள்" என்று  ா ா கூைியது ஃப ராமுக்கு 
ஒன்றும் புரியவில்றல. 

 ிப்ரவரி 11ஆம் நாள், ைஸ்தூர், ஃப ரா ிடம், "ொபு (ஒரு ெிறுவன்) ஏன் 
ஸவராஷ் வ ாட்டார் ஒர்க்கஸிலிருந்து பவளிவயற்ைப் ட்டான் என் றை அைிந்து 
வா" என்று கூைினார். ஃப ராம், உடவன விஷ்ணு, புவாஸாவஹப் இருவருடன் 
 ா ாறவ அணுகிக் வகட்டவ ாது,  ா ா ைனது  ாை அைிறயக் கழற்ைி, விஷ்ணு, 
புவாஸாவஹப் இருவறரயும் அறைந்ைார், "இது உங்கள் மகள்விக்கான எனது 
பதில். நீங்கள் இருவரும் இந்தப் பிரசாதத்திற்காக பல நாட்களாக 
ஏங்கிக்மகாண்டு இருந்தரீ்கள், இன்று நான் அகத உங்களுக்குத் 
தந்துவிட்மைன்!" 

 ா ா பைாடர்ந்து, "நீங்கள் என்னுைன் பல ஆண்டுகளாக 
இருக்கிைரீ்கள்; என்னுகைய மவகலகயப் பற்ைி 'ஏன்?' அல்லது 'எதற்காக?' 
எனக் மகட்கக்கூைாது என்பது உங்களுக்கு இன்னும் புரியவில்கல. ஃமபராம் 
உங்களிைம் மகட்ைாலும், அது பாபாவின் விருப்பம் என்று நீங்கள் 
பதிலளித்திருக்க மவண்டும். நீங்கள் ஒரு மபரிய தவைிகழத்து விட்டீர்கள், 
நான் அகத சரிமசய்ய மவண்டியது அவசியம். இப்படி ெீண்டும் மசய்ய 
மவண்ைாம்; இது பிைருக்கும் ஒரு பாைொக இருக்கட்டும்." 

 ா ா, புவாஸாவஹப், விஷ்ணு இருவறரயும் அரவறைத்து,  ின்பு 
ஃப ராற  அறழத்து, "நீங்கள் ஆெணக்கு விகதககள சாப்பிட்ை அன்று 
இைந்திருந்தால் நன்ைாக இருந்திருக்கும். இப்மபாது அகையப்மபற்ை 
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அகனத்து தீய ெனப்படிவங்களிலிருந்தும் நீங்கள் காப்பாற்ைப் 
பட்டிருப்பீர்கள். இப்மபாது இந்த ெனப்படிவங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும், 
இறுதி தரீ்ப்பு நாள்வகர, உங்களுைன் இருக்கும். எனமவ நான் மசால்கிமைன், 
அன்று நீங்கள் இைந்திருந்தால், சிைப்பாக இருந்திருக்கும்" என்ைார். 

 ா ா பைாடர்ந்து, "நீங்கள் விரும்பினால் எனக்கு எதிராக எழுதலாம், 
பரவாயில்கல! எதுவாயினும் நான் ெகிழ்ச்சியாக இருப்மபன்" என்று கூைி 
முடித்ைார். 

ஃப ராம்  ன்ைாடினார், "ஆனால்,  ா ா, நான் ைஸ்தூரின் வவறலறய 
விரும் வில்றல, இப்வ ாது எனக்கு அது வைறவயில்றல. அது உங்கள் வவறல 
என்று அவர் என்னிடம் கூைினார்." 

அைற்கு  ா ா  ைிலளித்ைார், "நீங்கள் இகதச் மசய்தாலும் எனக்குக் 
கவகலயில்கல. உலகம் முழுவதும் எனக்கு எதிராக எழுதினாலும், அது 
எவ்வாறு என்கன பாதிக்கும்? நான் நான்தான்! நான் மசால்வது 
என்னமவன்ைால், உங்கள் இதயத்தின் கட்ைகளககள நீங்கள் பின்பற்ை 
மவண்டும்." 

அப்வ ாதுைான்  ா ாவுக்கு எைிரான ைஸ்தூரின் விவராைப்  ிரச்ொரத்றை 
ஃப ராம் அைிந்து பகாண்டார். அவர் ைஸ்தூருக்கு உைவுவறை நிறுத்ைிவிட்டு, 
அவரது ஏ ாற்ைத்ைிற்காக வருந்ைி,  னந்ைிருந்ைினார். 

பக.பஜ.ைஸ்தூர், ைனது வ ாக்கில், ெ ீ  கால ாக, வருத்ைத்றைத் 
பைரிவித்ை வ ாைிலும்,  ா ாவுக்கு எைிராகத் பைாடங்கிய ைாக்குைல்கறள அவர் 
நிறுத்ைவில்றல. உண்ற யில்,  ா ா, இந்ை வவறலக்காக நிைி உைவியும் பெய்து 
வந்ைார் என்றுைான் கூைவவண்டும். ைஸ்தூர் நாெிக்கில் இருந்ைவறர, அவர் 
 ா ாவிட ிருந்து ைனது  ாை உைவித்பைாறகறயத் ைவைா ல் ப ற்றுக் 
பகாண்டார். ைஸ்தூர் நாெிக்றக விட்டு பவளிவயைிய  ின்னரும்,  ா ாவிடம் 
 ைம் வகட்கத் ையங்கவில்றல;  ா ாவும் அைற்கு இைங்கி வந்ைார். 

பக.பஜ.ைஸ்தூர் ைனது ைவைான  ிரச்ொரத்றை இந்ைியாவில் 'ப ஹர் 
ப வஸஜ்' மூலம்  ட்டு ல்லா ல், பவளிநாடுகளிலும் பெய்து வந்ைார். இந்ைத் 
ைவைான விளம் ரம், ஹார் ன்  ற்றும் வஹன்காக்கில்  ா ாவின்  ைிகளுக்கு 
நிைி ைிரட்ட முயன்ை ஸ்வடாக்ஸ்,  ால்கம்  ற்றும்  ிைருக்கு ஒரு ைறடயாக 
இருந்ைது.  ா ாவுக்கு எைிராக,  த்ைிரிறகயாளர்  ால் ப்ரண்டறனத் தூண்டியதும் 
ைஸ்தூர் என் து  ின்பு புலப் ட்டது. ஆனால், காலம் இறை இப் டிப் 
 ார்த்ைது:  ைஸ்தூரின் வறரயறுக்கப் ட்ட வயாெறனகளும், கருத்துகளும் 
களி ண்ைால் உருவான  ாறன வ ால; குருநாைரின் சூறளயில் ெரியாகச் 
'சுடப் டவில்றல.' 

எவ்வாைாயினும், ைஸ்தூரின் எைிர்ப்பு ஒரு ைறடயாக இல்றல.  ாைாக, 
அது ப ஹர்  ா ாவின்  ைிறய வ லும்  லப் டுத்ைியது. 'ப ஹர் ப வஸஜ்' 
(அக்வடா ர் 1931) இறுைி இைழின் ைறலயங்கத்ைில், ைஸ்தூர், ப ஹர்  ா ாறவ 
ஒரு 'வ ாலி குருநாைர்' எனக் கருதுவைாகக் குைிப் ிட்டிருந்ைார்: "இந்ை ஆண்டு 
ஏப்ரல்  ாைத்ைில் (1931) ப ஹர்  ா ா உண்ற யானவர் அல்ல என்ை முடிவுக்கு 
வந்வைன்; வ லும் அவறர அவைார புருஷர் என்று பவளிப் டுத்துவது 
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அறனத்தும் அர்த்ை ற்ை வ ச்ொகும்."    
  ா ாவுக்கு எைிரான குற்ைச்ொட்டுகளில் அடங்கும் அ த்ைங்கள் அல்லது 
குறை ாடுகள் குைித்ை ெில விஷயங்கறள, ைஸ்தூர் எழுைிய கடிைத்ைில் 
காைலாம்: 

அவறர, நான் இப் டிக் கருதுவைற்கான எனது காரைங்கள் 
 ின்வரு ாறு: 

ஆன் ீக முன்வனற்ைத்ைிற்காக அவருறடய ெீடர்களுக்கு அவர் அளித்ை 
வாக்குறுைிகறள   ீைியது; அவற்ைின் எண்ைிக்றக கைக்கில் அடங்காது. 

அவரிடம் வகா ம் ைாண்டவ ாடும்; ொைாரை  னிைறனப் வ ால் 
அவரும் அவைிப் டுகிைார்; வ லும், ெின்ன ெின்ன விஷயங்களில் அவர் 
எரிச்ெலறடகிைார்;  னக்கட்டுப் ாடு நம்ற விடக் குறைவாகத் பைரிகிைது. 

எடுத்துக்காட்டாக, குரங்கு ைந்ைிரங்கறளக் றகயாண்டு,  ண்டலி ஆன் ீக 
 ாறையில் முன்வனைியவர்கள் என்று நம்  றவத்து,  ின்னர் அவர்கறள 
முதுகின்  ின்னால் வி ர்ெிப் து வழக்கம். ொது லீக், ப ரடித் ஸ்டார் 
இருவருக்கும் "நீங்கள் எனது உள் வட்டத்ைின் ஒவர ஐவராப் ிய உறுப் ினர்கள்" 
என்ை விஷயத்றைச் பொல்வது! 

முக்கிய ான, முக்கிய ற்ை விஷயங்களில் அவர் அளித்ை  ல்வவறு 
ைீர்க்கைரிென வாய்ப ாழிகறள நிறைவவற்ைாைது. 

பைய்வகீ அன் ின் ப யரில் ெிறுவர்கள், ப ரியவர்கள்  ீது 
குறும்புத்ைன ான விறளயாட்டுகறள விறளயாடியது. ைன் வயப் டுத்தும் வெீகர 
ெக்ைிகறளப்  யன் டுத்ைி, ஆஷ்ர   ாைவர்களின் இையங்களில் ைனக்குத்ைாவன 
ைனிப் ட்ட அன்ற  உருவாக்கி, ைனது வநாக்கத்றை நிறைவவற்றுவைற்காகத் 
துன் ங்கறள அனு விக்கச் பெய்ைார். 

 ண்டலி  ற்றும் பவளியாட்கறள  ாயாவிலிருந்து விடுவிப் ைற்கு 
 ைிலாக, அைனுள் ஆழ ாக மூழ்கச் பெய்து, 'ஸர்கிள் ெினி ா' கம்ப னிக்கு 
வவறல பெய்வைன் மூலம், அவர் அைன் உரிற யாளராகவும்  ாைினார்; வ லும் 
அைில் வ ாெ ான  ாலியல் ொர்ந்ை ைிறரப் டங்கறளத் ைிறரயிடுவதும் வழக்கம். 

முடிவில், ப ஹர்  ா ா ஒரு வ ாலி, வ ாெடிக்காரர் என்று என் 
 னொட்ெி என்னிடம் கூறுகிைது. 

ைஸ்தூர் பவளியிட்ட இந்ை குைிப்புகளுக்கு, ப ஹர்  ா ாவின் ஒவர 
 ைில் 'பரிபூரண அகெதி'.  ா ாவின் ொர் ாக விஷ்ணு ஒரு கடிைத்ைில் இவ்வாறு 
எழுைியிருந்ைார்: 

ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிய உங்கள் கருத்றைப் ப ாறுத்ைவறர, 'அவர் 
ஆரம் த்ைிலிருந்வை உங்கறள வநெித்ை அவை இையத்வைாடுைான் இப்வ ாதும் 
உங்கறள வநெிக்கிைார்' என்று கூறுகிைார். நீங்கள் அவறர  ைிக்கலாம், 
பவறுக்கலாம் அல்லது அவருக்கு எைிராகச் பெல்லலாம்; எதுவாயினும் அவர் 
உங்கறளப்  றழய டிவய வநெிக்கிைார். 

ைஸ்தூர் இதுவ ான்ை விவராைத்றை பவளிப் டுத்ை  ா ா அவருக்கு 
உைவினார். கர்னல் ஈரானிறயப் வ ால,  ா ாவின் ஆன் ீக பெயல்முறைக்கு, 
ைஸ்தூர் ஒரு ெிைந்ை எடுத்துக்காட்டு; இைன் மூலம்  ா ாவின் எைிரி 
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அவரிட ிருந்து வநரடி உைவிறயப் ப ற்ைார், வ லும் அவருக்கு எைிராக 
வ ாெ ான பெயல்களில் ஈடு ட ஊக்குவிக்கப் ட்டார். 

1932,  ிப்ரவரி 13ஆம் நாள் நடந்ை கலந்துறரயாடலின் வ ாது, ஒரு ெில 
பவளிநாட்டினரின் முன்னிறலயில் 'அழகு' என்ை ைறலப் ில் வ ச்சு எழுந்ைது. 

ப ஹர்  ா ா எழுத்துப் லறக வழியாக விளக்கினார்: 
நான் அகனத்திலும் அழகக விரும்புகிமைன்; ஆனால் அழகு 

என்ைால் என்ன? ஒருமபாதும் அழியாத, உண்கெயான அழகு. 
ெனித உைகலப் பாருங்கள். இது அசுத்தமும் அழுக்கும் நிகைந்தது. 

வாய், மூக்கு, ெலக்குைல், சிறுநீர் பாகத - இகவ அகனத்திலும் என்ன 
இருக்கிைது? அசுத்தம்! இருந்தும், ஆண்கள் அழகான மபண்களின் பின்னால் 

ஓடுகிைார்கள். இது அழகு அல்ல; மொசொன காெம். 
நீங்கள் ஒரு அழகான மபண்கண மநசிக்கிைரீ்கள் என்று 

கவத்துக்மகாள்மவாம், அவள் முகம் அெிலத்தால் தாக்கப்பட்டு, உருொைிப் 
மபாகிைது. அப்மபாது உங்கள் 'காதல்' என்னவாகும்? 

உங்கள் இதயம் ெிகவும் சுத்தொகவும், ெனம் தூய்கெயாகவும் 
இருந்தால் நீங்கள் எவ்விதத்திலும் பாதிக்கப்பைாெல் இருப்பீர்கள்; நீங்கள் 
ஆயிரக்கணக்கான அழகான மபண்களால் சூழப்பட்டிருந்தாலும், இது 
உங்களில் எந்த விகளகவயும் ஏற்படுத்தாது; மெலும் நீங்கள் அழககப் 
பாராட்ை முடியும். 

எதுவாயினும், நீங்கள் அழகக அல்ல, அழுக்ககதான் 

விரும்புகிைரீ்கள், ஏமனன்ைால் நீங்கமள அசுத்தொனவர்கள். உங்களின் 
மொசொன தன்கெயிலிருந்து விடுபட்டு, பின்னர் அழகு என்ன என்பகதக் 
கண்டுபிடிக்க மவண்டும்! அழுக்கக மவமராடு அழிக்காெல் அழகக 
ஒருமபாதும் ரசிக்க முடியாது. 

டாக்டர் கனி,  ா ாவின்  ிைந்ைநாள் விழாவிற்காக நாெிக் வந்ைார். 
 ிப்ரவரி 16ஆம் நாள், அவருடன் உறரயாடும் வவறளயில்,  ா ா வருத்ைத்துடன் 
கூைினார்: 

இதுவகர இங்கு வந்த எவரும் என்கனக் மகட்டியாகப் பற்ைிக் 
மகாண்ைதில்கல. பலர் அப்படிமய மசய்வதாக உறுதி கூறுகிைார்கள், ஆனால் 
எவருமெ அவ்வாறு மசய்யவில்கல. ொைாக, அவர்கள் என்கனத் திைொகப் 
பற்ைிக்மகாள்ள மவண்டும். ஒரு பள்ளிக்கூை ஆசிரியர், முதல் நாளிமலமய 
ஒரு ொணவகன பயமுறுத்தி, அவகன விரட்டியடித்தால், அதற்காக அந்த 
ொணவகனக் குகை கூை முடியாது. ஆனால் இங்மக, நான் அகனவகரயும் 
பராெரித்து, பாதுகாக்கிமைன், உங்களின் சிைிய சிைிய மதகவககளயும் 
பூர்த்தி மசய்யப் பார்க்கிமைன், உங்ககள எல்லா வககயிலும் 
கவனித்துக்மகாள்கிமைன். இருந்தும் இதயபூர்வொக நீங்கள் என்னிைம் 
வருவதில்கல. 
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நான் அகனவகரயும் கவனித்துக் மகாண்ைாலும், எவரும் என்கனப் 
மபாருட்படுத்துவதில்கல. ஆனால் குருநாதர்களின் குருவான ஒருவரின் 
அருகாகெயில் இருப்பது அவ்வளவு எளிதானது அல்ல. நீங்கள் 
லட்சக்கணக்கான பிைவிககளக் கைந்துவிட்டீர்கள், எனமவ இன்னும் ஒன்மை 
ஒன்கை ெட்டும் மபாறுத்துக் மகாள்ளுங்கள். ப்ளைீர், குஸ்தாஜிகயப் 
பாருங்கள். அவர்கள் எவ்வளவு துன்பம், துயரங்களுக்கு ஆளானார்கள்! 
இருந்தும், இன்னும் என்னுைன் ஒட்டிக்மகாண்டிருக்கிைார்கள். 

மெற்கத்திய நாட்டு ெக்களின் ஆதிக்கம், அைிவுத்திைன் இவற்கைக் 
கருத்தில் மகாள்ளும்மபாது, நான் அவர்களுக்கு அளித்த பல தவைான 
உத்தரவாதங்கள் ெிகச்சிைந்ததாகும். மெற்கில் நான் மசய்ய மவண்டியது 
மபருெளவில் உள்ளது; அகத நான் விரும்பிய வழியில் மசய்மவன். இப்மபாது 
இது கிழக்ககயும் மெற்ககயும் இகணப்பதற்கான ஆரம்பம் ெட்டுமெ. எனது 
இந்திய சைீர்ககள அங்மக அகழத்துச் மசன்று, மெற்கத்திய சைீர்ககள 
இங்குக் மகாண்டு வருமவன். இறுதியில், எல்லாமெ தகலகீழாக 
ொறும்மபாது, மெௌனத்கதக் ககவிட்டு நான் மபசுமவன். 

1932  ிப்ரவரி 17 அன்று, ப ஹர்  ா ாவின் 38 வது  ிைந்ைநாள்  ஜன், 
கீர்த்ைறன, புனிை நீராட்டல், ஆரத்ைி  ற்றும்  ா ா அவரது றககளால்  ிரொைம் 
வழங்குவது வ ான்ை எளிய நிகழ்ச்ெிகளுடன் அற ைியாகக் பகாண்டாடப் ட்டது. 
ைனது அன் ர்களுடன் உறரயாடும் வவறளயில்,  ா ா ைிடீபரன அவர்களில் 
ஒருவரிடம், "நீங்கள் என்ன நிகனக்கிைரீ்கள்?" என வினவினார். 

"நீங்கள் அைிவரீ்கள்  ா ா" அந்ை  னிைர்  ைிலளித்ைார். 
 ா ா அைற்கு, "ஆொம், நான் அைிமவன், எதுவாயினும் என்னிைம் 

மசால்லுங்கள்" என்று ைறலயறெத்ைார்.  ா ா, ஏன் எப்வ ாதும்  க்களிடம் 
பவளிப் றடயாகக் கூறும் டிக் வகட்கிைார்?, 'வ சுவது' நல்லைா அல்லது 'அற ைி 
காப் து' நல்லைா? என டாக்டர் கனி வினவினார். அைற்கு  ா ா  ைிலளித்ைார்: 

மவளிப்பகையாகப் மபசுவது எப்மபாதும் நல்லது. உங்கள் நிகலக்கு 
வந்து நான் உங்கமளாடு இருக்கிமைன். நான் அகனத்தும் அைிமவன். நீங்கள் 
இப்மபாது என்ன நிகனக்கிைரீ்கள், இதுவகர என்ன கஷ்ைங்ககள 
அனுபவித்தீர்கள் என்பது எனக்குத் மதரியும். ஆனால் நான் அகத 
மவளிப்பகையாகக் கூறும்படிக் மகட்டுக்மகாள்வதன் மூலம், உங்களின் ென 
பாரம் நீக்கப்பட்டு, நீங்கள் பயனகைவரீ்கள். அதற்காகத்தான் நான் 
உங்களுக்கு ெனம்திைந்து மபசும்படி கட்ைகளயிடுகிமைன், இது உங்கள் 
நன்கெக்காக. நீங்கள் பதில் மசால்லாெல் அகெதியாக இருந்தாலும், 
எனக்குத் மதரியும்; ஆனால் நீங்கள் மபசுவதன் மூலம், நல்ல பயகன 
அகைவரீ்கள். 

எனது உலகளாவிய ெனம் என்பது ஒவ்மவாரு தனி ெனிதனின் 
ெனதுைன் இகணக்கப்பட்டுள்ள கெயொகும். எனமவ, ஒரு நபர் 
எங்கிருந்தாலும், அவர் ஒவ்மவாரு கணமும் என்ன நிகனக்கிைார், என்ன 
மசய்கிைார் என்பது எனக்குத் மதரியும். ஒவ்மவாரு மநாடியிலும் ஒவ்மவாரு 
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நபரின் சிந்தகனகயயும் முழு உலகின் எண்ணங்ககளயும் ஒமர மநரத்தில் 
நானைிமவன். இது ெட்டுெல்லாெல், நாகள அல்லது ஆயிரம் 
ஆண்டுகளுக்குப் பிைகு நீங்கள் என்ன நிகனப்பீர்கள் என்பகதயும் நான் 
அைிமவன், மெலும் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நீங்கள் என்ன 
நிகனத்தீர்கள் என்பதும் எனக்குத் மதரியும். இதுதான் எல்கலயற்ை, பிரிக்க 
முடியாத அைிவு; இது உங்கள் கற்பகனக்கு அப்பாற்பட்ைது. 

எைிர்வரும் வெந்ை காலத்ைில், ஒரு வாரத்ைிற்காக, ப ஹர்  ா ாறவ 
இங்கிலாந்ைிற்கு அறழத்து -  ாரிஸில் அவர் பகாடுத்ை ஒரு வார ெகவாெத்ைிற்கு 
' ைிலாக' என்று கூைி - கிட்டியும் வ லும் ெிலரும் அறழப்பு விடுத்ைிருந்ைனர். 
 ா ா உடனடியாகத் பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ினார்: "ெிக்க ெகிழ்ச்சி. 
கிம்மகாவிைெிருந்து வந்த ஒரு வார அகழப்கப ஏற்றுக்மகாண்மைன்." 

 ா ாவின் முைல் வ ற்கத்ைிய  யைம், வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட  ல 
அைிர்ஷ்டொலி ந ர்கறள அவரது பைாடர் ில் பகாண்டு வந்து, அவர்கள்  ீது 
ஆழ ான ைாக்கத்றை ஏற் டுத்ைியது. அவர்களிட ிருந்து வந்ை கடிைங்களின் ெில 
 குைிகள் கீழ்வரு ாறு: 

"நான் உங்கறள ெந்ைித்ை அந்ை நாள், எல்லா நாட்களிலும் ெிைந்ை நாளாக 
உள்ளது. ஸ்ரீ  ா ாவின் அழகு  ிகவும் ப ாதுவான விஷயங்கறளக்கூட 
ஊடுருவிச் பெல்கிைது. நான் இன்னமும் ஊற யாகவவ உள்வளன். இறைப் ற்ைி 
ெிந்ைிக்றகயில், நீங்கள் வாழ்க்றக எனும்  ரத்ைில் 'ஒளிரும் வராஜா'வாக, ைங்க 
நிைத்ைில் வைான்றுகிைரீ்கள்." 

"ப ஹர்  ா ா, உங்களில் அன் ின் ைங்க நைி ப ருக்பகடுத்துப் 
 ாய்கிைது." 

"உங்களின் பைாடர்பு, நான் இனிவ ல் ைனியாகப்  ிரிந்து இருக்க 
முடியாை நிறலறய அைிவுறுத்துகிைது. உண்ற  உலகின் ைீப் ிழம்புகள் 
வழியாக, உைர்வுபூர்வ ான  ரிபூரை அன் ில் மூழ்கும் றைரியத்றை இது 
எனக்குத் ைரட்டும்! ையவு பெய்து எனக்கு உைவுங்கள்!" 

" ிரிய ான  ா ா, நீங்கள் எங்கள் அப ரிக்க வைெத்ைிலிருந்து புைப் ட 
உள்ளரீ்கள். உங்கறள ெந்ைிக்கும்  ாக்கியத்றைப் ப ற்ை  லரில் நானும் 
ஒருவராக இருந்து 'அப ரிக்கா உங்களால் ஆெீர்வைிக்கப் ட்டுள்ளது' என் றை 
உைர்ந்து பூரிப் றடகிவைன். நீங்கள் விறரவில் ைிரும் ி வந்து நீண்ட காலம் 
எங்களுடன் இருக்க வவண்டுகிவைாம்." 

"நாங்கள் கடந்ை  த்து நாட்களாக வ ற்கு வநாக்கிப்  யைம் பெய்து 
பகாண்டிருக்கிவைாம். ஒரு  ைி வநரம் கூட நீங்கள் எங்கள் 
இையங்களிலிருந்தும்,  னைிலிருந்தும் பவளிவயைவில்றல; வ லும் எங்கள் 
 னத்ைிறரயில்  ைிந்ை உங்களின் ெித்ைிரம், நாங்கள் பெல்லும் ஒவ்பவாரு 
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இடத்ைின் சுவறரயும் அலங்கரித்து, நிறனவு, அன்பு  ற்றும் நன்ைிறய 
பவளிப் டுத்துகிைது." 

"நீங்கள் யார் என் து ெந்வைகத்ைின் நிழறலயும் கடந்து எனக்குத் 
பைரியும் என் றை நீங்கள் அைிவரீ்கள் - அன் ின் உருவான இறைவவன, நீங்கள் 
என் இையத்ைில் இருக்கிைரீ்கள், அவை வவறளயில் நீங்கள் என்றன உங்கள் 
இையத்ைில் றவத்ைிருக்கிைரீ்கள் என்றும் எனக்குத் பைரியும்." 

"நீங்கள்  யைத்றைத் பைாடங்குவைற்கு முன்னர், ஒரு முறை, நான் 
உங்கறள வநெிக்கிவைன், ஆத் ாவின் ஆழத்ைிலிருந்து நீண்ட கால ாக நான் 
அன் ின் இையத்ைிற்குள் நுறழய ஏங்குகிவைன் என்று நான் உங்களுக்குச் பொல்ல 
விரும்புகிவைன் - இனிவ ல் அந்ை அன்ற   ட்டுவ  நான்  ிரைி லிக்கும் டிப் 
 ிரகாெிக்கச் பெய்யுங்கள். நீங்கள் இங்கிருந்துச் பென்ைாலும் என் இையத்ைில் 
நிறலத்ைிருப் ரீ்கள், வ லும் நீங்கள் விறரவில் ைிரும் ி வருவரீ்கள். 
அன்புக்காகத் ைவிக்கும் இந்ை உலகிற்கு நீங்கள்  ீண்டும் வருவரீ்கள். என் 
இையத்ைின் கனவு என்னபவன்று உங்களுக்குத் பைரியும், எனவவ நான் உங்கறள 
எப்வ ாதும் நிறனத்துக் பகாள்கிவைன், நான் ஒரு நாள் ஆன் ீக அன்ற ப் 
 ிரைி லிக்கும் ஒருவராக இருக்க வவண்டும் - உலகளாவிய அன்பு எல்லா 
 ானிடறரயும்  ரிபூரை ாக்கி இறைபயாளிறய அருளும். ஆழ்ந்ை நன்ைியுடன்." 

"இப்வ ாது நான்  னிை இனத்ைின்  லறரப்  ார்த்துவிட்டைால், வாழ்வின் 
குைிக்வகாள் என்னபவன்று அைிந்து பகாண்வடன்; இனி ஒருவ ாதும் ைடு ாைவவா 
அல்லது வழி ைவைவவா  ாட்வடன். நாங்கள் எங்கு, எப்வ ாது வந்ைாலும் அல்லது 
பென்ைாலும், உங்களின் வ ன்ற யான அன்பு எங்கறளயும் எங்கள் 
எண்ைங்கறளயும் உள்ளடக்கியைாக இருக்கும் என் றை நாங்கள் அைிவவாம். 
உங்கறளத் பைாடர்ந்து வநெிப் து ஒன்வை எங்கள் இலட்ெியம்." 

1932, ஜனவரி 15 அன்று வநாரினா, அனிைா இருவரும் இறைந்து எழுைிய 
கடிைத்ைில் இவ்வாறு குைிப் ிட்டிருந்ைனர்: 

நீங்கள் எங்களுடன் அறையில் இருப் றைப் வ ால நாங்கள் உங்கறளப் 
 ற்ைி  ட்டும் நிறனத்துக் பகாண்டிருந்வைாம், நீங்கள் எங்களுடன் இருப் றை 
 ிகவும் பைளிவாக உைர்ந்வைாம், ஒவ்பவாரு நாளும் எைிர்பகாள்ளும் ெிைிய 
ெிைிய  ிரச்ெிறனகள் அறனத்தும் பவறும் நாடகங்களாகவும், எங்கறள அைில் 
நடிக்கும்  ாத்ைிரங்களாகவும்  ார்த்வைாம். எவ்வளவு வ ன்ற யான 
காலகட்டத்ைில் நாங்கள் வாழ்கிவைாம்! வாழ்வில் ஒவ்பவாரு  ைி வநரத்றையும் 
ஒரு புைிய எல்றலக் கல்லாகப்  ார்க்கிவைாம்! 

ஓ,  ா ா, எங்கறளப் ப ாறுத்ைவறர, உங்களின்  றடப்பு என் து ெீரான 
வளர்ச்ெியறடந்து, அறைப் புரிந்துபகாண்டு, புத்துயிர் ப ற்று வாழ்வைாகும் 
என் றை நாங்கள் புரிந்து பகாள்கிவைாம். 
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அந்ைத் பைய்வகீ அன் ின் அறல எங்களில் ஊடுருவிச் பெல்லும் வ ாது, 
அைன் ைறடயற்ை இறை கீைத்றை இறெத்து, நாங்கள் உங்களிடத்ைில் 
வாழ்வவாம், அவைவ ால் எங்கள் முழு வாழ்க்றகயின் அைி ைி நீங்கவள என் றை 

நாங்கள் அைிவவாம்… உங்கறளப்  ற்ைி  ட்டுவ  வ சுகிவைாம்; உங்களுக்கு 
நாங்கள் அடி ைிகிவைாம். உங்களின் அன்பு புனிை வகாவிலாக எங்கறள 
ஆட்பகாள்வறைக் காண்கிவைாம். எங்கள் இையங்கறள உங்களிடம் 
ெ ர்ப் ிக்கிவைாம். 

கிம் இவ்வாறு எழுைினார் (1932,  ிப்ரவரி 24) 
எங்கள் எளிய  னங்களால் ( ா ாவின் அழகு வ ான்ை)  ிகவும் 

 ிர ாை ான எறையும் கருத்ைில் பகாள்ள முடியவில்றல; உங்கள் அற்புை ான 
அன் ின் உருவின் ஓர் அம்ெத்றை  ட்டுவ  காை முடிந்ைால் அது எங்கள் 
கண்கறளச் சுட்படரிக்கும். ஆனால் உங்கறள ெந்ைித்ைைில், உண்ற ப்ப ாருளான 
அற்புைத்ைின் ஒரு ெிறு  ாகத்றைக்  ார்க்க எங்கறள அனு ைித்ைைில், நாங்கள் 
ைிருப்ைி அறடகிவைாம், நீங்கள் எங்கறள வநெிக்காவிட்டாலும், உங்கறள 
வநெிப் ைில் நாங்கள்  கிழ்ச்ெி அறடகிவைாம், முழு முயற்ெியுடன் உங்களுக்கு 
வெறவ பெய்வவாம், உங்கறள  கிழ்விப் றைத் ைவிர வவறு எந்ை பவகு ைியும் 
விரும்   ாட்வடாம். 

குருடர்கள், முட்டாள்கள் உங்கறளப்  ற்ைி என்ன கூறுகிைார்கள் என் து 
எங்களுக்கு ஒரு ப ாருட்டல்ல; நீங்கள் ஒரு குருநாைர் என் ைால் நாங்கள் 
உங்கறள வநெிக்கவில்றல. நீங்கள் அற்புைங்கள், அைிெயங்கள் புரிவறையும் 
நாங்கள் விரும் வில்றல - எங்கறளப் வ ான்ை எளிய ஜவீராெிகறளக் கூட 
அரவறைத்து  ன்னிக்கக்கூடிய உங்கள் அன்ற யும் இரக்கத்றையும் விட வவறு 
எந்ை அைிெயம் அற்புை ாக இருக்க முடியும்? நீங்கள்  ா ா என் ைால்  ட்டுவ  
நாங்கள் உங்கறள வநெிக்கிவைாம். 

இங்கிலாந்து, அப ரிக்கா வ ான்ை நாடுகளில் ப ஹர்  ா ாவின் 
பவவ்வவறு ற யங்கறள நிறுவவும், அவரது  யைத்ைிற்கும், ஒரு வருடம் 
அப ரிக்காவில் ைங்கியிருக்கவும் வைறவப் டும்  ைத்றைத் (30000 டாலர்) 
ைிரட்டும் டி கிரஹாம் ஸ்வடாக்ஸ்,  ால்கம் ஸ்க்வலாஸ், நியூயார்க்கில் உள்ள 
வவறு ெிலரிடம் வகட்டுக் பகாள்ளப் ட்டது. ொஞ்ெி ஸ்வடாக்ஸுக்கு (1932, ஜனவரி 
23 அன்று எழுைிய கடிைத்ைில்) இவ்வாறு விளக்கினார்: 

"இது, நிைி விஷயம்  ற்ைிய வகள்வி அல்ல, ஏபனன்ைால்  ா ா 
அப ரிக்காவில் ைனது  ைிகறள, நிைி இருந்ைாலும், இல்றலபயன்ைாலும் 
பெய்ய முடியும். ஆனால்,  ா ாவின் அைிவுறுத்ைல் டி, அவருக்கு  ட்டுவ  
பைரிந்ை  ிக முக்கிய ான காரைங்களுக்காக, நிைி வழங்கு வர்களின் ப ரும் 
நன்ற க்காக, அவர் இறைச் பெய்ய விரும்புகிைார் என் றைப் புரிந்து பகாள்ள 
வவண்டும்." 

 ா ாவின்  ைிக்காகப்  ங்களிக்க விரும்புவவார்க்கு அனுப் ப் ட்ட 
ஜனவரி 1932, 'மசய்தி அைிக்கக'யில்  ால்கம் இவ்வாறு குைிப் ிட்டிருந்ைார்: 
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ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா இந்ை நாட்டிற்கு  று டியும் வர விரும்புகிைார், 
ஏபனனில் இது அவரது  ிகப்ப ரிய பெயல் ாட்டின் கள ாக இருக்கும் என்று 
அவர் கருதுகிைார் - அப ரிக்காவில் நவனீ உைர்வு உைய ாகி  லர்ந்து, புைிய 
நாகரிகம்  ிைவி எடுக்கும். அவர் ஏப்ரல்  ாைத்ைில் வருகிைார், ஏபனன்ைால் அந்ை 
வநரத்ைில், நாம்  ிகப்ப ரிய பநருக்கடியின் ைருைத்றை அறடந்ைிருப்வ ாம். 
அவநக ாக இரண்டாவது உலகப்வ ார் உருவாகும், இது நிச்ெய ாக,  ழற யான 
இறையருள் ஆட்ெி முறையின் முடிறவக் குைிக்கும்; வ லும் புைிய 
இறையாட்ெிறய பவளிப் டுத்துவைற்கான வழிறய வகுக்கும். 

ைற்வ ாது அப ரிக்காவில் ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ாவுக்காகத் ையாராகி வரும் 
ற யங்கள், அவர் ைிரும் ி வரும்வ ாது, புைிய நாகரிகத்றை நிறுவுவைில் 
 ங்பகடுப் வர்களுக்கு வவண்டிய ஒளியூட்டம்  ற்றும் ெக்ைிறய வழங்க 
 யன் டும்...  ா ாவின் வருறகக்கான இந்ை ற யங்கறள உருவாக்குவது 
 ட்டு ின்ைி,  னிை உைர்வின்  ாற்ைத்றை  ாைிக்கும் ஒரு  றடப் ின் 
ப ாருளளவிலான அடித்ைளத்றை அற ப் ைற்குத் வைறவயான நிைிறயத் 
ைிரட்டுவவை ந து ைற்வ ாறைய வநாக்கம், எனவவ இது உலகளாவிய 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ைைாக அற ந்துள்ளது. 

இந்ைத் ைிட்டம் நிறைவவற்ைப் ட வவண்டும்.  ா ாறவ ெந்ைித்ை  க்கள் 
ைங்கள் சுய விருப் த்துடன் இைில்  ங்பகடுக்கவும், ைங்களுக்கு நன்ற க் 
கிறடத்ைவைாடு  ட்டு ல்லா ல், அவர்களின் பைாடர்பு மூலம்,  ா ாவின் 
வருறகயின் முக்கியத்துவத்றைப் புரிந்துபகாள்ள வவண்டியதும் 
இன்ைியற யாைது.  

ப ஹர்  ா ா, ஒரு 'ெிைந்ை ெிறுவறனத் வைடும்  ைி'றய இன்னும் 
றகவிடவில்றல. வ லும், வ ற்கத்ைிய  யைத்ைில் அவருடன் பெல்ல, 
ப ாருத்ை ான இறளஞறனக் கண்டு ிடிக்க விரும் ினார். 'கைம்ஸ் ஆப் 
இந்தியா'  த்ைிரிறகயில் 'ெிறுவன் வைறவ' என்று விளம் ரம் பெய்யு ாறு,  ா ா 
அைிவுறுத்ைினார், இது 1932, ஜனவரி 27ஆம் நாளன்று விளம் ரப் டுத்ைப் ட்டது: 
" ைினாறு வயைிற்கு உட் ட்ட ஆற்ைல்  ிக்க, ஆவராக்கிய ான  ற்றும் 
உலபகங்கும் குருநாைர் வ ற்பகாள்ளும் சுற்றுப் யைத்ைில் அவருறடய 
ைனிப் ட்ட உைவியாளராகச் பெயல் ட விரும்பும் ெிறுவன் வைறவ. உைவு, 
உறட, உறைவிடம், நல்ல ஊைியம்."  ல விண்ைப் ைாரர்கள் வநர்காைலுக்காக 
அறழக்கப் ட்டனர், ஆனால் ஒருவரும் ைிருப்ைிகர ாக அற யவில்றல. 

இைன் விறளவாக,  ா ா ைனது ைிட்டத்றை  ாற்ைி, ஒரு அைிவு 
கூர்ற யான ெிறு ிறய உடன் அறழத்துச் பெல்ல முடிவு பெய்ைார். 
குபவட்டாவில் வாழும் வகட்டி ஈரானிறயத் பைாடர்பு பகாண்டவ ாது, ைாயார் 
அனு ைி வழங்க  றுத்துவிட்டார். எனவவ நாெிக்  ற்றும்  ிை இடங்களிலும் 
வைடும்  ைி பைாடர்ந்ைது, ஆனால்  ா ாவின் விைிமுறைகளுக்கு ஏற்  எந்ை 
ெிறு ிறயயும் கண்டுபகாள்ள முடியவில்றல. இறுைியாக,  ிப்ரவரி 18 அன்று, 
 ா ா  ண்டலிக்கு விளக்கினார்: 
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பிரபஞ்சத்தில் நான் மெற்மகாள்ளும் பணிகய நீங்கள் ஒருமபாதும் 
புரிந்து மகாள்ள முடியாது. எனது, இந்த அவதார காலகட்ைத்தில், நான் 
உலகக முழுவதுொகத் தூய்கெப்படுத்த மவண்டும். இந்தச் 'சரீகெப்பு பணி' 
ஆயிரம் ஆண்டுகள் நீடிக்கும். இந்த (ைற்வ ாறைய) அவதார காலகட்ைத்தில், 
கிழக்கு ெற்றும் மெற்கத்திய நாடுககள ஒன்ைிகணக்கும் ெிகப் மபரிய பணி, 
மசவ்வமன மசய்து முடிக்கப்படும். முந்கதய காலத்தில், கிழக்கு அல்லது 
மெற்கத்திய நாடுகளுக்மகன அவதரித்தகதப் மபாலல்லாெல், இந்த யுகத்தில் 
நான் முழுப் பிரபஞ்சத்திற்கும் அவதார புருஷனாக உருமவடுத்துள்மளன். 
நான் முழு பிரபஞ்சத்கதயும் மசர்ந்தவன்! இதனால்தான் மெற்கத்தியர்கள் 
எனது வகலயில் எளிதாகச் சிக்கிக் மகாண்டு, என்கன மநசிக்க 
ஆரம்பிக்கிைார்கள். நான் வகலகய வசீியதும், ெீன்கள் பிடிபட்ைன. இப்மபாது 
இந்த ெீன்கள் வகலயிலிருந்து தங்ககள விடுவிக்க விரும்பாெல் 

அகனவரும் என்கன மநசிக்கிைார்கள், அவர்கள் என் மநாக்கத்திற்கான 
மவகலகயச் மசய்யத் தயாராக இருக்கிைார்கள். 

என்னுகைய மசயல்பாடுககள நீங்கள் மவளியளவில் 
கவனிக்கிைரீ்கள்; ஆனால் நான் உள்ளளவில் என்ன மசய்கிமைன் என்பகத 
நீங்கள் ஒருமபாதும் அைிய முடியாது! இக்காரணத்திற்காகத்தான் நான் 
மசால்கிமைன், 'என்னுைன் மபாறுகெயாக இருங்கள், எல்லா 
கஷ்ைங்ககளயும் துன்புறுத்தல்ககளயும் தாங்கிக் மகாள்ளுங்கள், நான் 
மசால்வது மபாலத் மதாைர்ந்து மசய்யுங்கள்' என்று. நான் சில ஊைகங்கள் 
மூலொக எனது பணிகயச் மசய்கிமைன், எனது பணிக்கு ஊைகம் ெிகவும் 
அவசியம். நீங்கள் அகத ஒருமபாதும் புரிந்து மகாள்ளொட்டீர்கள். 

உங்கள் பார்கவயில் ஒரு சிறுெி ெிகவும் மபாருத்தொனவளாக 
இருக்கலாம், ஆனால் என்கனப் மபாறுத்தவகர, அவள் என் மவகலக்குப் 
மபாருத்தொனவள் அல்ல. சில மவகலகளுக்கு முற்ைிலும் சரியான ஊைகம் 
எனக்குத் மதகவ, எனமவ நீங்கள் அகழத்து வந்தவர்ககளத் திருப்பி அனுப்ப 
மவண்டியதாயிற்று. அன்பும் பக்தியும் ெிக்க, தூய்கெயான இதயம் பகைத்த, 
ஒரு நல்ல சிறுெிகய என்னிைம் அகழத்து வாருங்கள். 

அடுத்ை நாள், ப ஹர்  ா ா பைாடர்ந்து கூறுறகயில், "உகழப்பின் 
அகெப்பு முகை, அதற்குரிய இயந்திரங்ககள முழுகெயாகப் பழுது பார்த்து 
ொற்ைியகெக்க மவண்டிய ஒரு கட்ைத்கத உலகம் இப்மபாது எட்டியுள்ளது; 
இது ஏற்கனமவ உயர்நிகலயில் இருக்கும் வாலிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ை 
கைகெகளில் மகாண்டுவந்த ொற்ைங்களின் மூலொக நிகழ்ந்துள்ளது." 

முைல் பவளிநாட்டுப்  யைத்ைின் வ ாது  ல வ ற்கத்ைிய ப ண் ைிகள் 
 ா ாவின் பைாடர் ில் வந்ைனர், வ லும் ஒரு இந்ைிய ப ண் ைிறயயும் அவரது 
 ைிக்காக, வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்கு உடன் அறழத்துச் பெல்ல  ா ா 
விரும் ினார். விஷ்ணு ைனது உைவினர் யமுனா ஹல்ைங்கறர அறழத்து 
வந்ைார்; இந்து என்று அறழக்கப் ட்ட ெிறு ிக்கு  ா ா ஒப்புைல் அளித்ைார்; 
ஆனால்  யை வநரத்ைில் அவள் உடல்நிறல ெரியில்லா ல் இருந்ைைால், 
அறழத்துச்பெல்ல முடியா லாயிற்று. 
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1932,  ிப்ரவரி 21ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா, ஆைி ெீனியர், குல் ாய், டாக்டர் 
கனி, காக்கா ஆகிவயாருடன் காரில் மும்ற க்குச் பென்ைார், இைர  ண்டலி 
ரயிலில் பென்ைனர். 

 ா ா மும்ற யில் இருந்ை வவறளயில்,  லீா ாய் ைனது  கள் 
ஸில்லாவுடன்  ிப்ரவரி 25 அன்று அங்கு வந்ைார்.  லீா ாய் ஏற்கனவவ 
ப ஹரா ாத்  ற்றும் வடாக்கா ஆஷ்ர த்ைில் ைங்கி இருந்ைது வ ால நாெிக் 
நகரிலும் ைங்க விரும் ினார்.  ா ா  ல முறை கராச்ெியில்  லீா ாய் வடீ்டில் 
ைங்கியிருந்ைார். இறுைியில்,  லீா ாய்  ல ஆண்டுகள் ப ண்  ண்டலிவயாடு 
வாழ்ந்து வந்ைார்,  

வ ற்கத்ைிய  யைத்ைில்  ா ாவுடன் பெல்ல, ப ாருத்ை ான இளம் 
ந றரத் வைடும்  ைித் பைாடர்ந்ைது. 'மைய்லி மெயில்' நாளிைழில்  ற்றுப ாரு 
விளம் ரம் ைரப் ட்டது. விண்ைப் ிக்க விரும்புவவார் ப ஜஸ்டிக் வஹாட்டலுக்கு 
வரு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டது. ஆைி ெீனியர், ஆைி ஜூனியர் இருவரும் 
வஹாட்டலில் காத்ைிருந்ைனர், ஆனால் ஒருவரும் வநர்காைலுக்காக 
வரவில்றல; வ லும்  ல  ண்டலி 'ெிைப் ான ெிறுவறனத் வைடும்'  ைியில் 
மும்முர ாக ஈடு ட்டும் ஒருவறரயும் கண்டுபகாள்ள முடியவில்றல. 

 ிப்ரவரி 25ஆம் நாள் 'ஆன் ீகத்ைில் ஆர்வமுள்ள' இரண்டு இளம் 
ப ண் ைிகறள அறழத்து வந்ைனர்.  ா ா அவர்களுக்கு அன்ற க் குைித்ை 
கீழ்வரும் விளக்கத்றை அளித்ைார்: 

வாழ்க்ககயின் மநாக்கம் இகை உணர்கவ அகைவது. எப்படி? 
அன்ைாை வாழ்க்ககயில் ெதத்தின் ெிக உயர்ந்த இலட்சியத்கதக் 
ககைப்பிடிப்பதன் மூலம். எந்த ஒரு ெதத்திற்கும் அன்பு ஒன்றுதான் 
உன்னதொன இலட்சியம். அது ஒன்றுதான் சிைந்த, எளிதான பாகத - 
அதாவது கைவுகள ெட்டுமெ மநசிப்பது. 

மபாருள் சார்ந்த அன்பு நல்லது, ஆனால் அது தன்னலெற்ைதாகவும், 
ஆகசயற்ைதாகவும் இருக்க மவண்டும். அதில் ஆகசயின் சாயல் 
இருக்கக்கூைாது. காதல் (அன்பு) முற்ைிலும் காெத்திலிருந்து விலகி 
உறுதியாகவும், ொைாெலும் இருக்க மவண்டும். உதாரணொக நீங்கள் நல்ல 
ெனநிகலயில் இருக்கும் மபாது, இன்று ஒருவர் பின்னும், நாகள 
ெற்மைாருவர் பின்னும் மசல்லுவது காதல் அல்ல, காெம். ெனதின் மபாக்கு 
என்னமவன்ைால், அது எப்மபாதுமெ ொற்ைத்கதத் மதடி அகலயும் - 
ஒன்ைிலிருந்து இன்மனான்று, ஒருவரிலிருந்து இன்மனாருவர், ஒரு 
இைத்திலிருந்து இன்மனாரு இைத்திற்குத் தாவிக்மகாண்மை இருக்கும். 
ஒருவரிைம் ெட்டும் அன்பு மசலுத்துங்கள். 

ப ஹர்  ா ா, அந்ை இளம் ப ண் ைிகறளத் வைர்வு பெய்யவில்றல, 
ஆனால் அவர்கள்  ா ாறவ ெந்ைிக்க  ல முறைத் ைிரும் ி வந்ைனர். ஒரு நாள், 
அவர்கள்  ா ாவின் பைய்வகீ நிறல குைித்து ைங்களின் ெந்வைகங்கறள 
பவளிப் டுத்ைிய வவறளயில்  ா ா, அவர்களிடம் வநர்ற யாகக் குரல் பகாடுக்க 
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வலியுறுத்ைினார். ப ண் ைிகளில் ஒருவர் வகட்டார், " க்கள் உங்கறள 
வநெிக்கிைார்கள், என்பைல்லாம் ஏன் அடிக்கடி கூறுகிைரீ்கள்?" 

 ா ா விளக்கினார்: 
நான் ஏன் அப்படிச் மசால்லக்கூைாது? உண்கெககள 

மவளிப்பகையாக அைிவிப்பதில் என்ன தீங்கு உள்ளது? ென்சூர், ‘அனல் ஹக் 
(நான் கடவுள்)’ என்ைார்; இமயசு, "நானும் என் பிதாவும் ஒன்று"; கிருஷ்ணர், 
“அஹம் பிரம்ெஸ்ெி” என்ைார். ென்சூரின் தகல துண்டிக்கப்பட்ைது; இமயசு 
சிலுகவயில் அகையப்பட்ைார்; கிருஷ்ணரின் வார்த்கதகள் தற்மபருகெ 
என்று தவைாகப் புரிந்து மகாள்ளப்பட்ைன. ஆனாலும், அவர்கள் அகனவரும் 
அகத உலகிற்கு பகிரங்கொக அைிவித்தனர். அதுமபால நானும் 
மசால்கிமைன். 

நீங்கள் இருவரும் ஆன்ெீக பாகதயில் நாட்ைம் உள்ளவர்கள். 
சந்மதகங்ககளப் மபாறுத்தவகர, அகவ வரத்தான் மசய்யும்; ெனம் இருக்கும் 
வகர, சந்மதகங்கள் எழத்தான் மசய்யும். ெனம் எப்மபாழுதும் அப்படித்தான் 
இயங்குகிைது, முதலில் ஒரு வழியில் மசல்கிைது, பிைகு மவமைாரு வழி. 
உங்களில் ஒருவித நம்பிக்கக பிைக்கும்மபாது அது சரீாகிவிடும். என்னுகைய 
ெண்ைலி, இவர்கள் பல ஆண்டுகளாக என்னுைன் இருக்கிைார்கள், இப்மபாது 
எனக்காக அவர்களின் மதாண்கைகய மவட்ைவும் தயாராக உள்ளனர், 
ஏமனன்ைால் என்னுைனான பல ஆண்டு சகவாசத்தால் அவர்களில் 
அகசக்கமுடியாத நம்பிக்கககள் உருவாகியுள்ளன. நீங்களும் ஒரு நாள் 
நம்பிக்கககய உணர்வரீ்கள், பின்னர் எல்லாம் சரியாகிவிடும். 

"உங்கறளப்  ார்ப் ைற்கு முன்னர் எங்களுக்கு இருந்ை அைிக ான 
நம் ிக்றக, உங்கறளப்  ார்த்ை  ிைகு குறைவாக இருப் து ஏன்?" 

என்கனப் பார்ப்பதற்கு முன்னர் இருக்கும் அதிக அன்பும் 
நம்பிக்ககயும் எப்மபாதுமெ ஒருவித அகசக்கமுடியாத நம்பிக்கக வரும் 
வகர அல்லது இயற்ககயான மபாக்கில் அந்த நம்பிக்கக தானாகமவ 
ெீட்கப்படும் வகர, என்கனப் பார்க்கும் மவகளயில் குளிர்ந்து 
தணிந்துவிடுகிைது. பின்னர், ஒரு முகை ெீட்கப்பட்ைதும் 
ககவிைப்பைொட்ைாது. நீங்களும் ஒரு நாள் அந்தத் தகுதிகய அகைவரீ்கள். 
பயப்பைமவா கவகலப்பைமவா மவண்ைாம். நீங்கள் என்கன, சாதகொக 
அல்லது ொைாக, எப்படி நிகனத்தாலும் அது எனக்கு ஒமர ொதிரிதான். 
நீங்கள் என்கனப் பற்ைி எந்த விதத்திலும் சிந்திக்கலாம். நான் விரும்புவது 
அதுதான். எல்லாவற்ைிலும் என்கனமய நான் காண்கிமைன், ஆகமவ 
ஒருவகர மநசித்து இன்மனாருவகர எப்படி மவறுக்க முடியும்? என் 
பார்கவயில் அகனத்தும் செம். எனமவ கவகலப்பை மவண்ைாம். என்கன 
நிகனவில் மகாள்ளுங்கள். 

"ஆனால்,  ா ா, நாங்கள் எவ்வளவுைான் முயற்ெி பெய்ைாலும், 
விரும் த்ைகாை எண்ைங்கள்  னைில் ஊடுருவுகின்ைன." 

"இகதக் கருத்தில் மகாள்ளாதீர்கள். அகவ வந்து மபாகட்டும். 
குகைந்தபட்சம் நான் மசால்வகதத் தவைாெல் மசய்யுங்கள்: படுக்ககக்குச் 
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மசல்லும் முன் ஐந்து நிெிைங்களுக்கு என்கனப் பற்ைி சிந்திக்க முயற்சி 
மசய்யுங்கள். என் முகத்தின் உருவத்கத உங்கள் கண்முன்மன மகாண்டு 
வாருங்கள், ஆன்ெீக ரீதியில் நான் உங்களுக்கு உதவுமவன்.” 

1932,  ார்ச் 1ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா மும்ற யிலிருந்து நவ்ஸாரி 
பென்ைார். பஸாராப்ஜி வைொய் குடும் த்ைாருக்கு ஒவர ஆச்ெரியம்; அறர  ைி 
வநரத்ைிற்கு முன்புைான் பைாறலத்ைந்ைி மூல ாக, ைகவல் ைரப் ட்டது. 

பஸாராப்ஜி வைொய் ரயில் நிறலயத்ைிற்கு விறரந்ைார்.  ா ாறவ, 
பஸாராப்ஜி குடும் த்ைினர்  க்ைியுடன் அன்வ ாடு வரவவற்ைனர். முழுக் 
குடும் மும்  ா ாவின் அரவறைப் ில் இருந்ைது. 

பஸாராப்ஜி,  ா ாவின்  ாைங்களில் விழுந்து வைங்கினார், "எங்கள் 
வாழ்க்றக இன்று பூரை நிறைறவக் கண்டுள்ளது. இந்ை வடீ்டின் ஒவ்பவாரு 
அணுவும், வைாட்டத்ைின் ஒவ்பவாரு  ரமும், பெடியும்  கிழ்ச்ெியால் 
துடிக்கின்ைது. அைிர்ஷ்டத்ைின் காற்ைில் வாழ்க்றக, புத்துைர்றவப் ப ற்றுள்ளது. 
எம்ப ரு ாவன, உங்கள் அருறளத் ைவிர உலகில் வவறு எதுவும் இல்றல! 
உங்களின் ஆைரவால், நாங்கள் அறனத்றையும் அறடந்துள்வளாம். இறைவவன, 
எங்கறள எப்வ ாதும் உங்கள் காலடியில் றவத்ைிருங்கள்! எங்கள் உைடுகள் 
உங்கள் நா த்றை உச்ெரித்து இறுைி உயிறர விடட்டும். இதுவவ எங்கள் ஒவர 
 ிரார்த்ைறன."  ா ா பஸாராப்ஜிறயத் ைனது றககளால் ைழுவி அறைத்ைார். 
வயைான பஸாராப்ஜியின் கண்களில் கண்ைரீ் ப ருக்பகடுத்ைது. குடும் த்ைில் 
ஒவ்பவாருவரும்  கிழ்ச்ெியில் ைிறளத்ைனர். 

அைற்குப்  ிைகு  ா ா நீராட ஒன் து வாளி ைண்ைரீ் வகட்டார். சுத்ை ான 
ஆறடகறள அைிந்து,  ா ா அ ர்ந்ைிருக்கும் அறைக்குள் வந்ை பஸாராப்ஜியின் 
 ரு கள்   ாயிடம், "நான் எப்படி இருக்கிமைன்?" என்று  ா ா வகட்டார். 

" ிகவும் அழகாக இருக்கிைரீ்கள்  ா ா," என்று அவர்  ைிலளித்ைார். 
"ஏமனன்ைால் நான் அகனவரிைெிருந்தும் அன்கபப் மபறுகிமைன்" 

என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். 
 ிற் கலில்  ா ா 'லுன்ெிகுய்' பூங்காவிற்கு விஜயம் பெய்ைார், அங்கு, 

குழந்றைகள் கிரிக்பகட் விறளயாடுவறைப்  ார்த்து ரெித்ைார்;  ின்பு நவ்ஸாரி 
துறைமுகத்றையும்  ார்றவயிட்டார். அன்று  ாறல  ா ா பஸாராப்ஜி 
குடும் த்ைில் ஒவ்பவாருவறரயும் ெந்ைித்து உறரயாடினார். இந்ை வருறகயின் 
வ ாது ப ஹர்  ா ாவின் பநருங்கிய பைாடர் ில் வந்ைவர் பஸாராப்ஜியின் 
உைவுக்காரர் மகக்கி மதசாய், வாழ்நாள் முழுவதும்  ா ாவின் அரவறைப் ில் 
இருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா  றுநாள், நவ்ஸாரியிலிருந்து மும்ற க்கு ரயிலில் 
புைப் ட்டார்; மும்ற , ைாைர் ரயில் நிறலயத்ைில் ைற்பெயலாக, வஜிப்ைர், 
 ா ாறவ ெந்ைித்ைார். ஏழு வருட இறடபவளிக்குப்  ிைகு வஜிப்ைர் ( ன்ஸில்-இ-
 ீ ில் ைங்கியிருந்ை முன்னாள் கிரிக்பகட் வரீர்)  ா ாறவ ெந்ைித்ைது  னறைக் 
கவரும் காட்ெியாக அற ந்ைது.  ா ா  ீண்டும் காக்கா  ாரியாவின் ெவகாைரியின் 
வடீ்டில் ைங்கினார். அன்ைிரவு  ா ா  ண்டலியுடன் கார்னக்  ிரிட்ஜ் (க்ராஃவ ார்டு 
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 ார்க்பகட், ஃப்ரீர் வராடு ெந்ைிப்பு)  ற்றும் வ ாரி ந்ைர்  குைிறயச் சுற்ைி ஒரு 
 ைிவநர நறடப் யைம் வ ற்பகாண்டார். அவர்கள் இரவில் ஐஸ்கிரீம் 
ொப் ிட்டுவிட்டு வடீு ைிரும் ினர். 

வஜிப்ைர் ைனது குடும் த்ைினருடன்  றுநாள்  ாறல  ாவனக்ஜியின் 
வடீ்டிற்கு வந்து  ா ாறவத் ைனது வடீ்டிற்கு அறழத்ைார். அடுத்ை நாள்  ா ா 
 ைிய உைவிற்காக வஜிப்ைரின் வடீ்டிற்குச் பென்ைார். 1932,  ார்ச் 6ஆம் வைைி 
 ா ா, காக்கா, ஆைி ெீனியருடன் மும்ற யிலிருந்து நாசிக் புைப் ட்டார். 

 
நாசிக் வந்து வெர்ந்ைதும், பாபாவின் இரண்ைாவது மெற்கத்திய 

பயணத்திற்கான ஏற்பாடுகள் மசய்யப்பட்ைன. இந்தப் பயணத்தில் 
ெண்ைலியில் பன்னிரண்டு மபர் அவருைன் மசல்ல இருந்தனர்; ஆறு மபர் 
அைங்கிய இரண்டு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்ைனர்: ஒரு குழு சனீாவிற்கும், 
ெற்மைான்று இங்கிலாந்து ெற்றும் அமெரிக்காவிற்கு பாபாவுைன் 
பயணிக்கவும் திட்ைெிைப்பட்ைது. சனீாவிற்குச் மசல்லும் ஆறு ெண்ைலிகய, 
பின்னர் அமெரிக்காவிற்கு அகழப்பதாக பாபா விளக்கினார். 

ெீனாவுக்குச் பெல்லும் ஆறு வ ர் குழுவில் குஸ்ைாஜி, ஜால் ாய், ப ண்டு, 
ராவ்ஸாவஹப், ருஸ்ைம், விஷ்ணு ஆகிவயார்;  ா ாவுடன் ைனது இரண்டு 
ெவகாைரர்களான ஆைி ஜூனியர், ப ஹராம், ஆைி ெீனியர், ொஞ்ெி, டாக்டர் கனி 
காக்கா ஆகிவயாரும் பெல்ல இருந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா  ண்டலியின் இரு குழுக்களும்  ின் ற்ை வவண்டிய 
 ின்வரும் மூன்று நி ந்ைறனகறள வகுத்ைார்: 

1. உள்ளார்ந்த முழுகெயான கீழ்ப்படிதல். 
2. ஏற்கனமவ உருவாக்கப்பட்ை அன்பின் மென்கெயான சூழ்நிகலகய 

பாதிக்கும் வககயில் (மெற்கத்திய நாடுகளில்) எந்த 
ஒழுக்கக்மகைான மசயல்ககளயும் மசய்யக்கூைாது. 

3. உங்கள் ெனநிகல அல்லது விரும்பத்தகாத மசயல்கள், அங்மக 
பாபாவின் பணிகய எந்த வககயிலும் பாதிக்கக்கூைாது. 
 யைத்ைின் வ ாது எந்ைப் ப ண் ைிறயயும் ைவைான முறையில் 

பைாடக்கூடாது என்று  ா ா அறனவறரயும் எச்ெரித்ைார். அவரது உத்ைரவின் 
ைீவிரத்றை வலியுறுத்துவைற்காக, "நீங்கள் எந்தப் மபண்கணத் மதாட்ைாலும், 
உைனடியாகத் தற்மகாகல மசய்து மகாண்ைால் நல்லது!" என்று குைிப் ிட்டார். 

இந்ைக் கட்டறளகளுக்குக் கீழ்ப் டியு ாறு  ா ா  ன்னிரண்டு 
வ ரிட ிருந்தும் உறுைிப ாழிறயப் ப ற்றுக்பகாண்டவைாடு, அவர்களின் 
கட்றடவிரலிலிருந்து இரத்ைம் வரறவத்து ஒப் ந்ைத்ைில் விரல்  ைிவுகறளயும் 
ப ற்றுக் பகாண்டார். 

ஆைி ெீனியர், அவர்கள் புைப் டுவைற்கு முன்பு  ா ா, எவ்வளவு 
கண்டிப் ாக, நி ந்ைறனகறள அவர்களுக்கு அைிவுறுத்ைினார் என் றை நிறனவு 
கூர்ந்ைார்: 

நாங்கள் வ ற்கத்ைிய  யைத்றைத் பைாடங்குவைற்கு முன்பு,  ா ாவுடன் 
 லமுறை அ ர்ந்து அங்கு நடந்து பகாள்ளும் முறை குைித்து விரிவாக 
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விவாைித்வைாம். அங்குச் பெல்வது எங்கள்  னங்களில் ஒரு புரட்ெியாகவும்,  ல 
வழிகளில் விெித்ைிர ாகவும், புைியைாகவும் இருந்ைது - சூழ்நிறலகள், உைவு, 
 ா ா எங்கறளக் றகயாளும் விைம் இதுவ ான்ை அறனத்தும். இறளஞர்களாகிய 
நாங்கள், இளம் ப ண்களுடன்  ிக பநருக்க ாக இருக்க வவண்டாம், அவை 
வவறளயில் அவர்களின் உைர்வுகறளப் புண் டுத்தும் அளவுக்கு அைிக தூரமும் 
வவண்டாம் என்று அைிவுறுத்ைப் ட்டது. ஆனால் காைல் ெம் ந்ைப் ட்ட 
விஷயங்கள் அைவவ வவண்டாம் என்று கூைியது, எங்கள் முகங்கறளத் ைிருப் ிக் 
பகாள்ளும் டி  ா ா பொன்னறை விடக் கடின ாக இருந்ைது! 

1932,  ார்ச் 9ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா மும்ற க்குத் ைிரும் ி வந்ைார்; 
இந்ை முறை, பெௌ ாட்டியின் 'டாடிஸாட் ொறல'யில் அற ந்ை 'வரண்டர் 
ஹவுஸில்' ைங்கியிருந்ைார்.  ார்றவயாளர்கள் எவரும் அனு ைிக்கப் டவில்றல. 

இயற்றகயாகவவ, மும்ற   க்ைர்கள்  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக 
ஏங்கினர்;  வ லும்,  ா ா,  ார்ச் 11ஆம் வைைி இறைப் ற்ைி விவாைித்ைார். ொஞ்ெி, 
ஒரு ெில  ைி வநரம் ைரிெனத்றை அனு ைிக்கப்  ரிந்துறரத்ைார், ஆனால் இைர 
அறனவரும் எைிராக வாக்களித்ைைால், விரக்ைியில், அவர் ைனது நாட்குைிப் ில் 
இவ்வாறு  ைிவு பெய்ைார்: 

எந்ைபவாரு ைன்னல ற்ை, விவவகமுள்ள  ண்டலியும்  ா ாவின் 
ைரிெனத்ைிற்காக ஏங்கும்  க்ைர்கறள வரவவற்கும் ஆர்வத்றை 
பவளிப் டுத்ைியிருப் ார்கள். ஆனால் இங்கு இவர்கள்  ா ாவின் ெகவாெத்றை 
அனு விக்கும் அவை வவறளயில்  ிைறர ஒதுக்கிறவக்கப்  ார்க்கிைார்கள். 

 ா ா பவளியாட்கறள ெந்ைிக்கவில்றல என்ைாலும், வ ற்கத்ைிய 
 யைத்ைிற்கு முன்னர் அவர் வநரடி வ ட்டி ஒன்றை அளிக்க ஒப்புக் பகாண்டார். 
'அமசாசிமயட்ைட் பிரஸ்’ஸின் மஜம்ஸ் ஏ ெில்ஸ் எனும் அப ரிக்க நிரு ருக்கு 
25 நி ிட வநர்காைல் வழங்கப் ட்டது, 1932,  ார்ச் 20ஆம் நாள்  ில்ஸின் கட்டுறர 
அப ரிக்காவின்  ிகப் ப ரிய பெய்ைித்ைாளில், 'இந்தியன் ஸீர் ஸ்ைார்ட்ஸ் ஃபார் 
அமெரிக்கன் டூர்' என்ை ைறலப் ில் பவளியிடப் ட்டது. 

உறரயாடலின் வ ாது,  ில்ஸ்  ா ாவிடம், "உங்கறளப் 
 ின் ற்று வர்கள் நீங்கள்  ல அற்புைங்கறள நிகழ்த்ைியைாகக் கூறுகிைார்கள்" 
என்ைார். 

அைற்கு  ைிலளித்ை  ா ா, "சத்தியத்துைன் ஒருவராக இருக்கும் எவரும் 
எகதயும் சாதிக்க முடியும்; ஆனால் ஒருவரின் ஆன்ெீக சக்திககள 

நிரூபிப்பதற்காக அதிசயத்கத நிகழச் மசய்வது பலவனீம். குருைர்களுக்குப் 
பார்கவ, மசவிைர்களுக்குக் மகட்கும் சக்திகயயும் அளித்து, இைந்தவர்ககள 
ெீட்மைடுத்த கிைிஸ்து, உலகின் மவதகனயிலிருந்து தன்கனக் காப்பாற்ை 
எதுவும் மசய்யவில்கல. 

"இகைநிகலகய அகைந்த பரிபூரண ெனிதன் நிகழ்த்தும் ஒமர 
அதிசயம் பிைகரயும் பரிபூரணொக்குவதுதான். நான் அனுபவிக்கும் 
எல்கலயற்ை நிகலகய அமெரிக்க ெக்ககளயும் உணர கவக்க 
விரும்புகிமைன்." 
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குயன்டின் டாட், ப ஹர்  ா ா, – எகிப்து 1931 
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ப ஹர்  ா ாவுடன் 
ொர்லஸ்  ர்டம் 

ப ஹர்  ா ா, படவன்ஷியர் 1932 
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இரண்ைாவது இங்கிலாந்து பயணம் - 

லண்ைன், மைவன்ஷியர் 

(London, Devonshire - England) 
1932, ொர்ச் 24ஆம் நாள், இரவு ஒன் து  ைிக்கு, ப ஹர்  ா ா ைனது 

ஆறு  ண்டலி அடங்கிய ெிைிய குழுவுடன், இத்ைாலிய கப் லான ‘மகான்மை 
மராஸ்மஸா'வில், இங்கிலாந்றை வநாக்கிப்  யைத்றைத் பைாடங்கினார். 
ெீனாவுக்குச் பெல்லும் ஆறு  ண்டலி குழு, அவை நாளில் மகாழும்பிலிருந்து 
ஷாங்காய்க்கு, 'மசனன்மஸா' எனும் ஃ ிபரஞ்சு கப் லில் புைப் ட்டனர். இந்ைக் 
குழு 'நான்கிங்க்' நகரில் பஹர்ப ர்ட் வடவியுடன் ைங்குவைற்கு வவண்டிய 
ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டிருந்ைன. 

ப வ ாவும், ைங்றக  ைியும்  ா ாறவ வழியனுப்  மும்ற க்கு 
வந்ைிருந்ைனர், ஆனால்  ா ாவின் ைந்றை வ ாவ ா உடல்நலம் இல்லா ல் 
இருந்ைைால்,  ா ா புைப் டுவைற்கு முன்பு, பூனா பென்று ைந்றை பஷரியார்ஜிறய 
ெந்ைித்ைார். ைனது  கனின் அன் ான முகத்றைப்  ார்த்து வ ாவ ாவின் இையம் 
ஆறுைல் அறடந்ைது, இறை ஒளி அவறரப்  ரவெ றடயச் பெய்ைது. 

ப ஹர்  ா ாவுக்கு பநருக்க ானவர்களில் ஏைக்குறைய 150 வ ர் 
'ப ல்லார்ட் கப் ல் வ றட'யில் அன்வ ாடு அவறர வழியனுப் க் காத்ைிருந்ைனர். 
அவர்களில் குல் ாய், அவரது கைவர் கான்ஸாவஹப், ஸவராஷ், புதும்ஜி, 
வஜிஃப்ைர், பஸாராப்ஜி வைொய் குடும் த்ைினர், ைாைாொஞ்ெி குடும் த்ைினர், 
 ானு ாய்,  ாவனக்ஜி, பஜஸவாலா குடும் ம், ெைாஷிவ்  ாட்டீல்,  ினூ காரஸ் 
வ லும் மும்ற , பூனா, நாெிக்  குைிறயச் ொர்ந்ைவர்கள்  லர் அடங்குவர். 

கடந்ை ஆண்டு  ா ா, ைனது  யைத்றை எவருக்கும் பைரிவிக்கா ல் 
அற ைியாக வ ற்கு வநாக்கி வ ற்பகாண்ட  யைத்வைாடு ஒப் ிடுறகயில், இது 
முற்ைிலும்  ாைாக இருந்ைது. 

 ா ா, பக.பஜ.ைஸ்தூறர அறழத்து வரக் கூைினார்; ஆனால் அவர் இந்ை 
 யைத்ைில் வெர்க்கப் டாைைால், அறழத்தும் வரவில்றல. வ லும் விவராைத்ைின் 
அனல் அவரது இையத்ைில் இன்னும் வலுவறடந்ைது. 1928ஆம் ஆண்டு 
ருஸ்ைத்றை இங்கிலாந்துக்கு அனுப்புவைற்கு முன்பு,  ா ா, ைஸ்தூறர அனுப் த் 
ைிட்ட ிட்டிருந்ைார்; ஆனால், அந்ை வநரத்ைில் அவர் அறை  றுத்துவிட்டார். 
இப்வ ாது அவர்  ா ாவுடன் பெல்ல விரும் ினார். இத்ைறகய பெயலால்  ா ா, 
அவறர எங்கும் அறழத்துச் பெல்ல விருப் ம் காட்டவில்றல; வ லும் நாெிக் 
நகரில் வாழ்ந்ை   இைர  ண்டலியிட ிருந்து அவறரத் ைனியாக றவத்ைிருந்ைார். 
 ா ாவின் இந்ைப்  யைத்ைிற்குப்  ிைகு, ைஸ்தூர் ைனது இருப் ிடத்றை 
மும்ற க்கு  ாற்ைி,  ா ாவுடனான பைாடர்ற  இழந்ைார். 

கப் லில்,  ா ா, ஆைி ெீனியர் ஒரு அறைறயயும், இைர  ண்டலி 
(ப ஹராம், ஆைி ஜூனியர், ொஞ்ெி, டாக்டர் கனி, காக்கா  ாரியா) இரண்டு 
அறைகறளயும்  கிர்ந்துபகாண்டனர்.  யைம் பைாடங்குவைற்கு முன்னர், ஆைி 



 

156 
 

ஜூனியர் 20 வயைான ஐலீன் மநட்டில்ைன் என்ை ஓர் ஆங்கிவலா - இந்ைியன் 
ப ண்றை ெந்ைித்ைார், அந்ைப் ப ண்ைின் ப ற்வைாரும் அவறர  ா ாவுடன் 
 யைம் பெய்ய அனு ைித்ைனர். ஐலீன் ஓர் அழகான இளம் ப ண், ஆனால் 
கப் லில், ஆன் ீகம்  ற்ைிய  ா ாவின் நீண்ட விளக்கங்களுக்கு ஐலீன் 
ொைக ாகப்  ைிலளிக்கத் ைவைியைால், அந்ைப் ப ண்,  ா ாவின் உைவியாளராகப் 
 ைிபுரிய ப ாருத்ை ற்ைவர் என்று கூைினார். இந்ை சூழ்நிறல முைல் 
நாளிலிருந்வை  ா ாவின்  னநிறலறய  ாைித்ைது. ொஞ்ெி,  ா ாவின் 
 ார்றவயில்,  ீண்டும், ஒரு  லி ஆடாக  ாைினார். 

இந்ைியாவில் வகாறட காலம் பநருங்கிக்பகாண்டிருந்ைது, கப் லில் 
காலநிறல பவப்  ாக இருந்ைைால்  ா ா, ப ரும் ாலும் ைனது அறையில் 
இருந்ைார். ெில வநரங்களில்  ிங்- ாங் விறளயாடி, ைிறரப் டங்களும்  ார்த்ைார். 
 ா ா, ெிைிய அளவில் உைவு உண்டு, கறடெி நான்கு நாட்கள் உ வாெம் 
இருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிய வி ரங்கள் இரகெிய ாக றவக்கப் ட்டாலும், 
அவறரப்  ார்த்ை அறனவருவ , அவர் யார் என் றை அைிய ஆவலாய் 
இருந்ைனர். ஆனால்    ண்டலி எறையும் பவளிப் டுத்ை முடியாை சூழ்நிறலயில், 
அவர்கள்  ிைவராடு உறரயாடுவைில் கவன ாக இருக்க வவண்டியைாயிற்று. 

 ா ாவால் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டவர்களில் ஒரு கிைிஸ்ைவ  ை 
வ ாைகர்,  ா ாறவப்  ற்ைிய புத்ைகங்கறளப்  டிக்க விரும் ினார். வ லும் 
வ ற் டிப்புக்காக ஆக்ஸ்ஃவ ார்டுக்குச் பெல்லும் ஓர் இறளஞன்,  ா ாறவக் 
கடந்து பெல்லும் வ ாபைல்லாம் அவருக்கு  ரியாறை பெலுத்துவறை 
வழக்க ாகக் பகாண்டான். கப் லின் இத்ைாலிய அைிகாரிகள்,  ாலு ிகள்,  ற்றும் 
 லர், குைிப் ாக  ா ா இருந்ைறை 'நுகர்ந்து' அவறர எப் டியாவது  ார்க்கும் 
வநாக்கத்ைில் ைக்க ைருைத்ைிற்காகக் காத்ைிருந்து, ஒருவருக்பகாருவர் 
வ ாட்டிவ ாட்டு முன்வந்து உைவி பெய்வது வ ாலப்  ாொங்கு பெய்ைனர்.  

1932,  ார்ச் 29, கடல்  யைத்ைின் வ ாது,  ா ா அவரது உத்ைரவுகறளப் 
 ற்ைிக் கூறுறகயில், "எகதயும் விருப்பத்துைன், தயக்கெின்ைி, சந்மதகத்திற்கு 
இைெில்லாெல் மசய்யத் தயாராக இருங்கள்" என்று வலியுறுத்ைினார். வ லும் 
 ண்டலிக்கு, ெில வழிமுறைகறள வழங்கிய  ின்பு, ப ாது உறரயாடலின் 
வ ாது,  ா ா ைனது வ ாைறனகள்  ற்றும் பெயல் ாடுகளின் ெில அம்ெங்கறள 
விளக்கினார்: 

கிழக்கு, மெற்கத்திய கண்ைங்கள் இரண்டிற்கும் மபாருத்தொன 'புதிய 
சிந்தகன கெயம்' ஒன்கை நிறுவ விரும்புகிமைன். எனது கைந்தகால 
நைவடிக்கககள், மபாதகனகள் ெற்றும் மசயல்பாடுககள நீங்கள் 
ெதிப்பாய்வு மசய்தால், அகவ எல்லா ெதங்களின் கூறுககளயும் ஏமதா ஒரு 
வககயில் மகாண்டிருப்பகதக் காண்பீர்கள். இமயசு, மஸாராஸ்ைர், புத்தர், 
கிருஷ்ணா, முஹம்ெது ஆகிய அகனத்து மபரிய தீர்க்கதரிசிகளின் 
மபாதகனககளயும் அகவ ஒன்ைிகணக்கின்ைன. 

எனது மபாதகனகள் ெற்றும் மசயல்பாடுககள நீங்கள் உற்று 
மநாக்கினால், உலக விவகாரங்களில் ஈடுபாடு, அமதமவகளயில், பட்டும் 
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பைாெலும் பற்ைற்று இருக்கும் தன்கெ இரண்கையும் நீங்கள் காண்பீர்கள் - 
அதாவது விகளயாட்டு, துைவைம், கசவ உணவு, சில செயங்களில், 
மெற்கத்திய நவனீ ஆகைககள அணிவது ெற்றும் கிழக்கத்திய சந்நியாச 
வாழ்க்கக வாழ்வது மபான்ைகவ. மபாருள் சார்ந்த உலகமும் ஆன்ெீகமும் 
இரண்ைைக் கலந்தகவ. நான் நவனீ பாணியில் மெற்கத்திய உகை அணிய 
சுதந்திரம் அளிக்கிமைன், மெலும் மபண்களுைன் கலந்துகரயாை 
அனுெதிக்கிமைன், ஆனால் அவர்ககளத் மதாைக்கூைாது என்ை கடுகெயான 
கட்டுப்பாட்டுைன் - என்னிைம் மகட்காெல் மசய்தால் ெரண தண்ைகன என்ை 
கண்டிப்புைன் உங்ககள சுதந்திரொக இருக்கச் மசய்கிமைன். 

கிழக்கு, மெற்கு இரண்டிலும் என்னுகைய மசயல் விகளவுககள 
ஏற் டுத்ை முடியும். அண்கெயில், நவ்ஸாரியில் ெக்கள் என் அருகில் 
இருக்கத் துடிக்கும் அவர்களின் ெனெலர்ச்சிகயக் கண்டீர்கள். மெற்கத்திய 
உலகமும் என்கனப் பார்க்க அது மபான்ை பக்தியும் உற்சாகமும் 
மகாண்டிருக்கும். 

உண்கெயில் அவர்கள், நாம் சந்திக்கும் மநரத்கத ெணி அளவில் 
எண்ணிக் மகாண்டிருக்கிைார்கள்! 

ஏற்கனமவ எனது மதாைர்பில் வந்து, ெனநிகலயில் மபரிய ொற்ைம் 
கண்ைவர்கள், மெலும் என்னால் ஈர்க்கப்பட்ைவர்கள் அகனவரும் சமுதாயம், 
உலகம் இவற்றுைன் மதாைர்பில்லாத துைவிகமளா கன்னியாஸ்திரிகமளா 
அல்ல, மபரும் அந்தஸ்தும் மசல்வாக்கும்  றடத்ை சமூகத்தில் நல்ல 
நிகலயில் இருப்பவர்கள்; லண்ைன், நியூயார்க் மபான்ை நகரங்களில் 
ஆைம்பரொன வாழ்க்கக வாழ்ந்து மகாண்டிருப்பவர்கள். 

நாம் மெற்கத்திய நாடுகளில் இருக்கும் மவகளயில், ெிகவும் 
எச்சரிக்ககயாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்க மவண்டும் என்பகத 
நிகனவில் மகாள்ளுங்கள், கைகெக்கான எந்த ஓர் அகழப்புக்கும் 
பதிலளிக்கத் தயாராக இருங்கள். எல்லா சூழல்களிலும், சூழ்நிகலகளிலும் 
ெகிழ்ச்சியாக இருங்கள். நல்ல உணவு, படுக்கககள் இருந்தால், ெகிழ்ச்சியாக 
இருங்கள். ஒருமவகள நீங்கள் உண்ணாவிரதம் இருக்க மவண்டும், தூங்க 
படுக்கக இல்கல என்ைால், இன்னும் ெகிழ்ச்சியாக இருங்கள். என் 
முன்னால் ெிகப் மபரிய பணி உள்ளது, அகதக் குைித்து உங்களுக்கு எதுவும் 
மதரியாது. மெற்கத்திய நாடுகளில், எனது மபரிய பணிக்காகத் 
மதர்ந்மதடுக்கப்பட்ை சிலமர நீங்கள்; மெலும் அங்கு வாழும் ெக்கள் ெிகவும் 
புத்திக் கூர்கெயானவர்கள். 

 ார்ச் 31 அன்று, இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, ப ஹர்  ா ா  ீண்டும் 
விளக்கினார்: 

ெண்ைலியில் மூன்று வகக: உதவி மசய்பவர்கள், சுகெயாக 
இருப்பவர்கள் ெற்றும் தகையாக இருப்பவர்கள்.  

என்கனத் தூக்கி, சுெந்து மசல்மவார் சிைந்த உதவியாளர்கள். 
என்கன, ஒருமவகள, தூக்க முடியாெல் இருப்பவர்கள், ஆனால் எனக்கு 
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அவர்களுகைய மதாழகெகயக் மகாடுப்பவர்கள், எனது பணியில் 
உதவுகிைார்கள், மெலும் பல உதவிககளயும் மசய்கிைார்கள். 

ஆனால் என்கனத் தூக்க முடியாெல் பிடிவாதொக இருப்பவர், 
அவகர, நான் தூக்க அனுெதிக்க ெறுப்பது ஒரு சுகெ. 

'தைங்கல் மபர்வழி' என்பவர், நான் அவகரத் தூக்கவும் 
அனுெதிக்காெல், எனக்குத் மதாழகெயும் அளிக்காெல், அமத மவகளயில், 
அதற்கு ொைாக என் கககயப் பின்னால் இருந்து இழுத்து, என்கனத் தடுத்து, 
நான் அவகரத் தூக்க முயற்சிக்கும்மபாது என்னுைன் வணீ்வம்பு மசய்யவும் 
தயங்கொட்ைார். 

அன்று  ாறல,  ா ாவும்  ண்டலியும் எகிப்த் நாட்டின் 'மபார்ட் ஸாயீட்' 
துறைமுகத்துக் கறரக்குச் பென்று, ஒரு உைவகத்ைில் இரவு உைவருந்ைினர். 
வயிற்றுக் வகாளாறு காரை ாக,  ா ாவால் அைிகம் உண்ை முடியவில்றல; 
இருந்தும் உரிற யாளர் அைிக கட்டைம் வசூலித்ைைால், ெிறு கலகலப்பு 
ஏற் ட்டது.  ா ா ெற்று அைிருப்ைியுடன் காைப் ட்டார். அப்வ ாது  ா ா ஒரு நல்ல 
ெிறுவறன அறழத்து வரு ாறு ொஞ்ெியிடம் கூைினார். ஒரு வழிகாட்டியின் 
உைவியுடன் இறளஞன் ஒருவறன அறழத்து வந்ைார். ஆனால்  ா ா அவறன 
ஏற்றுக்பகாள்ளவில்றல. அன்று நள்ளிரவில் கப் ல்  யைம் பைாடர்ந்ைது.  

மும்ற யில் வழங்கப் ட்ட வநரடி வ ட்டியின் வி ரங்கள் குைித்ை 
'அமசாசிமயட்ைட் பிரஸ்' பெய்ைி பவளியடீுகள் காரை ாக, ப ஹர்  ா ாவின் 
 யைம், இந்ை முறை  ரவலாக விளம் ரப் டுத்ைப் ட்டது.  

கப் லில்  யைம் பெய்ை ஒரு ெிலர் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி 
அைிந்ைிருந்ைனர். ஆனால் அவர் ப ாதுவாக யாறரயும் ெந்ைிக்கவில்றல. அவர் 
'மெட்ராஸ் திமயாமஸாபிகல் மசாகசட்டி'யில்  ைிபுரியும்  ிர ல  ிரிட்டிஷ் 
ெ ஸ்கிருை அைிஞர், வ ராெிரியர் 'எர்னஸ்ட் ஈ. உட்' என் வறர  ட்டும் 
ெந்ைித்ைார், அவருக்கு ஆன் ீகத்ைின் அர்த்ைம் என்ன என் றை  ா ா விளக்கினார். 
"பரிபூரணொன நிகல என்பது நல்லது, தீயது இரண்கையும் உள்ளைக்கியது, 
ஆனால் இரண்டிலிருந்தும் விலகி இருக்கும். பரிபூரணம், மபாருள் ெற்றும் 
ஆன்ெீக அம்சங்ககளத் தழுவுகிைது, ஆனால் இரண்டிற்கும் அப்பாற்பட்ைது." 

ப ஹர்  ா ாறவ இந்ைிய குருநாைர் என்று  ல பெய்ைித்ைாள்கள் 
குைிப் ிட்டைால்  க்கள் விறரவில் அவறரப்  ற்ைித் ( ால்கம் ஸ்க்வலாஸ் 
மூலம்) பைரிந்து பகாண்டனர். 'ஃபாக்ஸ்-ஹர்ஸ்ட்'  ற்றும் 'பாரெவுண்ட்' 
ைிறரப் ட நிறுவனங்கள்  ா ா மவனிஸ் நகரம் வரும்வ ாது அவரின் காபைாளி 
ஒன்றை எடுக்க அனு ைி வகாரினர்.  ா ா  ைில் எதுவும் அளிக்கா ல், ஏப்ரல் 
4ஆம் நாள், பவனிஸில் இைங்கி, அற ைியாக வஹாட்டல் இன்டர்வநஷனலுக்குப் 
புைப் ட்டார், அங்கு இனிட் வகார்ஃப்,  ா ா  ற்றும்  ண்டலிக்குத் 
ைங்கு ிடங்கறள ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைார். 

 யைத்ைின் வ ாது,  ா ாறவப்  ற்ைிய  ல விஷயங்கறள, இளம் ப ண் 
ஐலீனுக்கு எடுத்துக்கூறும் முயற்ெிறய  ண்டலி பைாடர்ந்ைனர். ஆனால் அவர் 
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ஆர்வம் காட்டத் பைாடங்கிய வநரத்ைில், அது  யனில்றல என்று  ா ா கூைினார். 
அவர் ஒரு தூய்ற யான, அப் ாவி இளம் ப ண், ஆனால் ெற்று  ந்ை ானவர்', 
அவரது உைவியாளர்  ைிக்குப் ப ாருத்ை ற்ைவர். பவனிஸிலிருந்து ஐலீறன 
மும்ற க்குத் ைிருப் ி அனுப்   ா ா முடிவு பெய்ைார்.  ா ா இறை 
அைிவித்ைவ ாது, ஆைி ஜூனியர் அந்ை இளம் ப ண்ணுக்காகப்  ரிந்து வ ெி, அவர் 
ப ாறுப்ற  உைர்ந்ைைாகக் கூைினார். " ா ா, நீங்கள் என்ன பெய்கிைரீ்கள்?" ஆைி 
 ா ாவிடம் வகட்டார். "நீங்கள் அவளுக்கு அறனத்து விஷயங்களிலும் 
உறுைியளித்ைீர்கள்: 'நான் உன்றன உலகம் முழுவதும் அறழத்துச் பெல்வவன்,' 
என்று நீங்கள் கூைினரீ்கள். முைலிலிருந்வை, அவளுறடய ைந்றை இறை 
விரும் வில்றல. என்றன நம் க ானவன் என்று நிறனத்ைைால் அவளுறடய 
ைாயார் இைற்கு ஒப்புக்பகாண்டார். இது ெரியானைல்ல; குறைந்ைது 
ஐவராப் ாறவயாவது அவள்  ார்க்கட்டும்." 

ஆைி ஜூனியர்  ிகவும் ைீவிர ான பைானியில் வ ெினார், இறுைியில் 
 ா ா ஒப்புக்பகாண்டார். "ஐமராப்பாவில் எங்மக?" என்று  ா ா வகட்டார். 

“குறைந்ைது  ாரிஸ்," ஆைி  ைிலளித்ைார். "நீங்கள் அவறளத் ைிருப் ி 
அனுப்புவைற்கு முன்னர், அவள்  ாரிஸ் நககரப்  ார்க்கட்டும்." எனவவ 
சுற்றுப் யைத்ைில் டிக்பகட்டுகறள நிர்வகித்து வந்ை ொஞ்ெி, ஆைி ஜூனியர் 
ஐலீன் இருவறரயும் பவனிஸ் ரயில் நிறலயத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்று,  ாரிஸ் 
நகருக்கு வநரடியாகச் பெல்லும் ரயிலில் அனுப் ிறவத்ைார்.  ின்பு நடந்ைறை 
ஆைி ஜூனியர் விவரித்ைார்: 

ெிலான் ரயில் நிறலயத்ைில் நான் ெந்ைித்ை  ிகப் ப ரிய வொைறன. 
ப ரிைாக நீண்டு, அகன்ை ரயில் நிறலயம். இருவரும் கடும் குளிரால்  ரிைா  ாக 
இருந்வைாம். நறடவ றட உைவகத்ைில் இருந்து காஃ ி வாங்கி வரும் டி ஐலீன் 
என்னிடம் வகட்க, நானும் கீவழ இைங்கிவனன், ஆனால் நான் ைிரும் ிவரும் முன், 
ரயில் நகரத் பைாடங்கியது, விறரவாக பவளிவயைியது! 

நான் கிட்டத்ைட்ட இைய பெயலிழப் ால் உயிறர விட்டுவிட்வடன். "என் 
கடவுவள! அந்ைப் ப ண் ரயிலில் இருக்கிைாள், அவள் என் ப ாறுப்பு" என்று நான் 
நிறனத்வைன். "அறனத்து ொ ான்களும் அவளிடம் உள்ளன; எனது 
 ாஸ்வ ார்டும் அங்குைான் இருக்கிைது." என்னிடம்  ைம் எதுவும் இல்றல; 
இத்ைாலிய ப ாழியும் பைரியாது. ரயில் வ ாய்விட்டது. நான் முற்ைிலும் 
உைவியற்ைவனாக உைர்ந்வைன். 

நான் நறடவ றடயில் அ ர்ந்து அழ ஆரம் ித்வைன். விரக்ைியில், நான் 
 ா ாவிடம், "நீங்கள் என்றன என்ன பெய்கிைரீ்கள்? அவள் என் ப ாறுப் ில் 
இருக்கிைாள், இப்வ ாது அவள் ொ ான்கள்  ற்றும்  ைத்துடன் பென்றுவிட்டாள். 
நான் ைவிக்கிவைன். என்னால் இத்ைாலியன் ப ாழியும் வ ெ முடியாது. இப்வ ாது 
நான் யாறர அணுகுவவன்?" 

இந்ை நரக வவைறனயில் சு ார்  த்து அல்லது  ைிறனந்து நி ிடங்கள் 
கடந்ை பின்பு, ரயில் ைிடீபரனத் ைிரும் ி வந்ைது. எப் டி, ஏன் என்று எதுவும் 
புரியவில்றல! 
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 ின்னர், இரவின் நடுவில் மூன்று அல்லது நான்கு முறை ரயில்கறள 
 ாற்ை வவண்டியிருந்ைது. இரபவல்லாம் ொஞ்ெிறய, ொ  ிட்டுத் ைிட்டிக் 
பகாண்டிருந்வைன். 

இருவரும்  ாரிஸ் நகறரச் சுற்ைிப்  ார்த்ை  ின்னர், ஆைி ஜூனியர் 
ஐலீறன ரயிலில்  ார்பெல்லஸ்க்கு அறழத்துச் பென்று, இந்ைியாவுக்குப் புைப் ட 
இருந்ை கப் லில் அனுப் ிவிட்டு, லண்டனில்  ா ாறவ ெந்ைித்ைார். ஐலீன் 
பநட்டில்டன்  ா ாறவ  ீண்டும் ெந்ைிக்கவில்றல. 

இைற்கிறடயில், 1932, ஏப்ரல் 5ஆம் நாள் பவனிஸ் நகரில், ப ஹர்  ா ா, 
'மஸயின்ட் ொர்க்ஸ்' ெதுக்கத்ைிற்குச் பென்ைார்.  ைிய வவறளயில் அறனவரும் 
'கிராண்ட்' கால்வாயின் கீவழ  ிர ல ான வகாண்வடாலஸில் ெவாரி பெய்ைனர். 
ப ஹராம்  ல புறகப் டங்கறள எடுத்ைார். 

 றுநாள் காறலயில்  ா ா பவனிஸிலிருந்து  ிலானுக்கு ரயிலில் 
புைப் ட்டார், இனிட் உடன் பென்ைார். 

அன்று  ைியம் ெிலான் நிறலயத்ைில் ரயில் நின்ைவ ாது, கடந்ை ஆண்டு 
 ா ாறவ ெந்ைித்ை மஜமனாவா நகரில் வாழும் ைிரு ைி கியூன்ஸ், ைனது 
 கனுடன்  ா ாறவ வரவவற்க வந்ைார். அவர்  ா ாவிடம், "இந்ை  கத்ைான 
நாறள நான் என் வாழ்க்றகயில் ஒருவ ாதும்  ைக்க  ாட்வடன். உலகில் 
எைற்காகவும் இறை நான் ைவைவிட்டிருக்க  ாட்வடன்!" காரில் நகறர 
விறரவாகச் சுற்ைி வந்ை  ின்பு,  ா ாவும்  ண்டலியும் அன்று  ிற் கல் ரயிலில் 
 யைத்றைத் பைாடர்ந்ைனர். 

கிட்டி மைவி, அவரது ெவகாைரர் எர்னஸ்ட், குயன்டின் ஆகிவயார் 7ஆம் 
வைைி  ைியம் ஃவ ாக்ஸ்டனில்  ா ா  ற்றும்  ண்டலிறய ெந்ைித்ைனர்.  ா ா 
ைிடீபரன லண்டனுக்கு ரயிலில் பெல்வைற்கான  யை ைிட்டத்றை  ாற்ைினார். 

'பாரெவுண்ட் ஃபில்ம் கம்மபனி' ப ஹர்  ா ாறவ விக்வடாரியா ரயில் 
நிறலயத்ைில் ைிறரப் டம் எடுக்க ஏற் ாடு பெய்ைிருந்ைது, ஆனால்  ா ா அறைத் 
ைவிர்க்கும் எண்ைத்ைில், ஆைி ெீனியர், ொஞ்ெி, ப ஹராம் ஆகிவயாருடன் காரில் 
லண்டனுக்குச் பென்ைார்; அங்கு அவர் வடவியின் வடீ்டில் ைங்கினார். டாக்டர் 
கனி, காக்கா, எர்னஸ்ட் ஆகிவயார் ரயிலில்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைனர். 

காரில் பெல்லும் வ ாது,  ா ா குயன்டினிடம், "எதிர்காலத்தில் நீங்கள் 
எனக்கு நிகைய பணிககளச் மசய்ய மவண்டும்" என்று கூைினார். 

குயன்டின் உடனடியாக, "எவ்வளவு விறரவில்?" என்று வகட்டார். 
 ா ா  ைிலாக "அதி விகரவில்" என்று உறுைியளித்ைார்.. 
வழியில் வைநீர் அருந்ைி கறளப் ாறும் வவறளயில், இறைத் ைக்க 

ைருைம் என்று நிறனத்து, குயன்டின்,  ா ா வநரடியாக படவன்ஷியருக்குச் 
பெல்லா ல் லண்டன் பென்ைது குைித்து ப ரடித் ஸ்டாருக்கும்,  ிை 
வைாழர்களுக்கும் இறடவய ெற்று முறுகல் நிறல ஏற் ட்டறை விளக்கினார். 
 ா ா, ஏப்ரல் 17ஆம் நாள் படவன்ஷியர் ற யத்ைிற்குச் பெல்வைற்கு முன்னர் 
ஏழு நாட்கள் வடவிஸ் இல்லத்ைிலும், இரண்டு நாட்கள் கிம் வடால்ஹர்ஸ்ட் 
வடீ்டிலும் ைங்கவிருப் றைத் ைிட்டவட்ட ாகக் கூைினார். 
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அன்று இரவு ஏழு  ைிக்கு அவர்கள் லண்டன் நகரில் வநராக, ரஸ்ஸல் 
ொறலறயச் பென்ைறடந்ைனர்.  ைறவகள் அறனத்தும் அங்வக  ைந்து வந்ைன. 
காலம் இறை இப் டிப்  ார்த்ைது: "அழகான பூந்வைாட்டத்ைில்  ைறவகள் 
எப்வ ாதும் ைிரண்டு வருகின்ைன!  ைறவகள் கூடி,  ிரிய ானவரின் இறை 
கீைத்றைப்  ாடி இந்ை ஆங்கில வைாட்டத்ைின் காற்ைில் கலந்ைது." 

கிட்டி, ஸில்லா,  ார்கபரட் க்ராஸ்க், டிலியா, கிம் ஆகிவயார் இங்வக 
ைங்கியிருந்ைனர், டிலியாவின் ெவகாைரி  ின்டா,  ார்கபரட்டின் வைிக 
கூட்டாளர் வ ப ல்,  ார்கபரட் ஸ்டாரின் ெவகாைரர் பகன்னத் வராஸ், ொர்லஸ் 
 ர்டம், டாம் ஷார்ப்லி, குயன்டின் அறனவரும் ைினமும் வருறகத் ைந்ைனர். 

டிலியா, ஸ்மைஃபனி, ஹால் மஹகர்ட் என்ை ைம் ைிறய அவர்களின் 
ெிைிய  கன் ஜானுடன்  ா ாறவ ெந்ைிக்க அறழத்து வந்ைார். கிட்டியின் ெிறு 
வயது வைாழியும், டிலியாவின் நண் ரு ான ஸ்படஃ னி,  ைினான்கு வயைில் 
 ா ாறவக் கனவில்  ார்த்ைைாகக் கூைினார். அந்ைப் ப ண் ைியும் அவரது 
கைவரும்  ா ாவால் ப ரிதும் ஈர்க்கப் ட்டனர். 

1932, ஏப்ரல் 8ஆம் நாள்  ிற் கலில், கிட்டி,  ார்கபரட், டிலியா, கிம், 
 ின்டா, குயன்டின்  ற்றும்  லர்  ா ாவுக்காக வடீ்டின் கீழ்  ண்ட த்ைில் 
குறுகிய நறகச்சுறவ நாடகம் ஒன்றை அரங்வகற்ைினர்.  ார்கபரட் நடன ாட, 
 ிைர்  ா ாறவ,  ல்வவறு வழிகளில்  கிழ்வித்ைனர். ப ஹராம் ெித்ைாறரயும், 
ஆைி ெீனியர் ஹார்வ ானியமும் இறெத்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா லண்டனுக்கு வந்ை  ின்பு ைிறரப் டம் எடுப் றைத் 
ைவிர்த்ைிருந்ைாலும், ' ார வுண்ட் ஃ ிலிம் கம்ப னி' அவறர விடா ல் 
 ின்பைாடர்ந்ைது; இறுைியில் காபைாலி வநரடி வ ட்டிக்கான அவர்களின் 
வகாரிக்றகறய,  ா ா ஏற்றுக்பகாண்டார். அன்று  ாறல 5:00  ைி முைல் 6:00 
 ைி வறர வடவியின் வடீ்டுத் வைாட்டத்ைில்  டப் ிடிப்பு நடந்ைது.  ா ா 
பவள்றள அங்கி ஒன்றை அைிந்ைிருந்ைார்.  டப் ிடிப் ின் வ ாது,  ா ா 
எழுத்துப் லறக வழியாக வழங்கிய பெய்ைிறய, ொர்லஸ்  ர்டம் எடுத்துறரப் து 
வ ால நடித்ைார்.  று டியும் ஆைி ெீனியர், ப ஹராம் இருவரும் 
இறெக்கருவிகறள  ீட்டினர். 

 ார வுண்ட் நியூஸ் ரீலுக்கான ப ஹர்  ா ாவின் பெய்ைி  ின்வரு ாறு: 
நான் மெற்கத்திய நாடுகளுக்கு வருவது, புதிய ெதங்கள் அல்லது 

ஆன்ெீக சமூகங்கள் ெற்றும் அகெப்புககள நிறுவுவதற்காக அல்ல, அமத 
மவகளயில், ெதத்கத அதன் உண்கெயான அர்த்தத்தில் ெக்கள் 
புரிந்துமகாள்ள மவண்டும் என்பமத அடிப்பகை மநாக்கம். உண்கெயான ெதம் 
என்பது சரியான ெமனாபாவத்கத வளர்த்துக் மகாள்வதில்தான் உள்ளது, இது 
இறுதியில் - பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஓர் எல்கலயில்லா இகைவன் ெட்டுமெ 
இருப்பகதக் காணும்; ஒருவர் உலகில் வாழும் மவகளயில், அத்துைன் 
ஒன்ைிவிைாெல், அகனவருைனும், அகனத்துைனும் இணக்கொக இருக்கச் 
மசய்யும்; ஒருவர் அகனத்து உலக கைகெகள், விவகாரங்களில் 
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கலந்துமகாள்ளும் மநரத்தில், அவற்ைின் எல்லா முடிவுகளிலிருந்தும் 
முற்ைிலும் விலகியிருக்கச் மசய்யும்; ககல, அைிவியல் இரண்டிலும் ஒமர 
மதய்வகீத்கத ஒருவர் காணவும், மெலும் அன்ைாை வாழ்க்ககயில் ெிக 
உயர்ந்த உணர்வு நிகலகயயும், பிரிக்க முடியாத ஆனந்தத்கத 
அனுபவிக்கவும் வழிவகுக்கும்.  

உலகின் அகனத்து மபரிய, அங்கீகரிக்கப்பட்ை ெதங்கள் ெற்றும் 
ெதங்களின் கட்ைகெப்புகள் தடுொறுவகத நான் காண்கிமைன். மெற்கத்திய 
நாடுகள் குைிப்பாக, மபாருள் வளங்ககள மநாக்கி அதிகம் 
சாய்ந்திருக்கின்ைன, இது, நம் அைிவுக்குத் மதரிந்து, விழிப்புணர்கவ 
அகைந்த காலத்திலிருந்து மபார்கள், மகாள்களமநாய், நிதி மநருக்கடிககளக் 
மகாண்டு வந்துள்ளது. மபாருள்முதல்வாதத்கத நான் மவறுத்து, 
நிராகரிப்பதாகப் புரிந்து மகாள்ளக்கூைாது; இது ஒன்றுதான் முக்கிய 
இலக்காகக் கருதப்பைக்கூைாது, ஆனால் இறுதி இலக்குக்கு ஒரு 
வழிமுகையாக இருக்க மவண்டும் என்று நான் கூறுகிமைன். 

உலகின் பிரச்சிகனககளத் தரீ்ப்பதற்கும், மபாற்காலத்கத 
நிகலநாட்டுவதற்கும் 'லீக் ஆஃப் மநஷன்ஸ்' மபான்ை ஒழுங்ககெக்கப்பட்ை 
முயற்சிகள் மெற்மகாள்ளப்படுகின்ைன. மெற்கத்திய நாடுகளின் சில 
பகுதிகளில், குைிப்பாக அமெரிக்காவில், ெதத்தின் உண்கெத்தன்கெகய 
அைிந்து மகாள்ளாெல், சத்தியம் ெற்றும் யதார்த்தத்கதப் பற்ைி 
அைிவுபூர்வொகப் புரிந்துமகாள்ள முயற்சிக்கப்படுகிைது, இது இருளில் 
ஒன்கைத் மதடுவது மபான்ைது. 

ஒமர சரத்தில் மகார்க்கப்பட்ை ெணிகள் மபால் அகனத்து 
ெதங்ககளயும், வழிபாட்டு முகைககளயும் ஒன்ைாகக் மகாண்டுவந்து, 
தனிப்பட்ை ெற்றும் கூட்டுத் மதகவகளுக்குப் புத்துயிர் அளிக்க 
விரும்புகிமைன். இதுமவ மெற்கத்திய நாடுகளுக்கான எனது பணி. கவகலக் 
மகாண்டிருக்கும் இந்த உலகத்தில், நான் கூறும் அகெதியும் நல்லிணக்கமும் 
மவகு மதாகலவில் இல்கல. 

' ார வுண்ட் நியூஸ் ரீல்' மூல ாக ப ஹர்  ா ாவின் பெய்ைி உலகின் 
எல்லா மூறல முடுக்குகளிலும் பவளியிடப் ட்டது. இது ைிறரயரங்குகளிலும் 
காட்டப் ட்டைால், அவறரப்  ற்ைி,  லர் பைரிந்து பகாள்ள வாய்ப் ாக அற ந்ைது. 

அடுத்ை நாள், சார்லஸ் பர்ைம்  ா ாவிடம் ஒப்புைல் வாக்குமூலம் 
ஒன்றை அளித்ைார், "உங்கறள ெந்ைித்ை  ின்பு, நான் முற்ைிலும்  ாறு ட்ட 
 னிைனாகிவிட்வடன்; பிைருடன்  ைிவுடன் நடந்துபகாள்ள முயற்ெிக்கிவைன், 
ொைாரை சூழ்நிறலகளில், நான் ஆத்ைிரத்ைில் பென்று விரும் த்ைகாை 
விஷயங்கறளச் பொல்லியிருக்கக்கூடும். இது எனக்கு ஒரு புைிய அனு வ ாக 
உள்ளது, இது உங்கள் பைாடர் ில் வந்ை  ின்பு ைானாகவவ நிகழ்வதுவ ாலத் 
பைரிகிைது." 

அைற்கு  ா ா  ைிலளிக்றகயில், "கைந்த ஆண்டு நீங்கள் என்கன 
முதன்முதலில் சந்தித்ததிலிருந்து நான் எப்மபாதும் உங்களுைன் 
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இருக்கிமைன். நீங்கள் எனக்காகப்  ைிபுரிவரீ்கள். உங்களுக்கு என்னுைன் 
மநருக்கொன, ஆழொன மதாைர்புகள் உள்ளன, அதனால்தான், நீங்கள், 
மநற்று ொகல எடுக்கப்பட்ை காமணாலி நிகழ்ச்சியில் என்னுைன் 
இருந்தீர்கள்" என்ைார். 

இந்ை வ ற்கத்ைிய விஜயத்ைின் வ ாது, குைிப் ாக, பெய்ைித்ைாள்களுக்கு 
இறவ குதூகல ான நாட்கள், இந்ைிய இரட்ெகர், ைீர்க்கைரிெிறயப்  ற்ைித் 
ைினமும் கட்டுறரகள் பவளிவந்ை வண்ைம் இருந்ைன. ெிலர்  ா ாறவ வநரடி 
வ ட்டிகள்  ற்றும் புறகப் டம் எடுக்கச் பெய்ைியாளர்கறள அனுப் ினர். 

 ிர ல எழுத்ைாளரும் லண்ைன் 'ஸண்மை எக்ஸ்பிரஸ்'  த்ைிரிறக 
ஆெிரியரும் ( ைக் கட்டுறரகளில் நிபுைத்துவம் ப ற்ைவர்) ொர்லஸ்  ர்ட ின் 
நண் ரு ான மஜம்ஸ் ைக்ளஸ், 64, ப ஹர்  ா ாறவ வொைறனக்கு உள்ளாக்கும் 
 ல 'ைந்ைிர ான' வகள்விகறள உள்ளடக்கிய ஒரு நீண்ட  ட்டியறலத் 
ையாரித்ைார். அவர் இவ்வாறு நிறனத்ைார்: "ப ஹர்  ா ாறவ முன் 
அைிவிப் ின்ைி அணுகுவது  ிகவும் நல்லது, ஏபனனில் அவறரத் ையார் 
 டுத்ைிக்பகாள்ளப் வ ாைிய வநர ில்லா ல்,  ாதுகாப் ிலிருந்து  ிடி ட்டுவிடுவார். 
நான் அவறரப் ப ாது க்களுக்கு அம் லப் டுத்துவவன், அைனால் அவர்கள் 
இந்ைிய குருநாைர்கள் என்று அறழக்கப் டும்  ர் வாைிகளிடம் எச்ெரிக்றகயாக 
இருந்து ெிக்கிக் பகாள்ளா ல் ைப் ிவிடுவார்கள்!" 

எனவவ அவர் 1932, ஏப்ரல் 9ஆம் நாள், ரஸ்ஸல் ொறலயில்  ிகவும் 
எைிர் ாராை விை ாகத் வைான்ைினார்.  ா ா முைல்  ாடியில் இருந்ைார், 
லண்டனின் ஏறழ  க்கள் வாழும்  ிரிவுகறளப்  ார்க்க பவளிவய 
பெல்லவிருந்ைார்.  யைம் ஏற்கனவவ ஏற் ாடு பெய்யப் ட்டு, கார்கள் ையாராகக் 
காத்ைிருந்ைன. அப்வ ாது  ா ா ஆங்கில நாட்டு ஆறடகறள அைிந்ைிருந்ைார், 
ஆனால் வடவிஸ் இல்லத்ைில் அவர் ைனது இந்ைிய உறடயான ெத்ரா, காட்டன் 
வ ன்ட் வ ான்ைவற்றை அைிவது வழக்கம். 

 ண்டலி, வஜம்ஸ் டக்ளறஸ வாெலில் ெந்ைித்து,  ா ா பவளிவய 
பெல்லத் ையாராக இருப் ைாகவும், அடுத்ை நாள் வரு ாறும் வகட்டுக் 
பகாண்டனர். ஆனால் டக்ளஸ், "நான் அவறர ஒரு நி ிடம்  ட்டுவ   ார்க்க 
விரும்புகிவைன்" என்ைார். 

 ா ாவுக்குத் ைகவல் பைரிவிக்கப் ட்டதும், ஆச்ெரியப் டும் விை ாக, 
அவர் நிரு றர ெந்ைிக்க ஒப்புக்பகாண்டார்.  ா ா, அவர் அைிந்ைிருந்ை ஆங்கில 
ஆறடகறளக் கழற்ைிவிட்டு, ைனது அறையில் ஒரு ொைாரை ெத்ரா, கழுத்ைில் 
ஒரு நீல  ட்டுத் துண்டும் கட்டிக்பகாண்டு அ ர்ந்ைிருந்ைார். டக்ளஸ் வ வல 
வந்ைதும், வாெலில் நின்று, அங்கும் இங்கும்  ார்த்ைார். எழுத்துப் லறகறயப் 
 டிக்க  ா ாவின் அருகில் நின்று பகாண்டிருந்ை ொஞ்ெி, டக்ளறஸ உள்வள 
வரு ாறு அறழத்ைதும், அவறர ஏவைா ஒரு ெக்ைி ஆட்பகாண்டது. அவர் 
ைிடுக்கிட்டு,  ிக்க ெிர த்துடன்,  ா ாறவ வநாக்கி உள்வள நுறழந்ைார். அவரது 
உடலில்  ின்ொரம் ஊடுருவிப்  ாய்வது வ ால் ஓர் உைர்வு என்று  ின்னர் அவர் 
கூைினார். பநற்ைியில் ஒவர வியர்றவ; அடிக்கடி ைனது புருவத்றைத் 



 

164 
 

துறடத்துக்பகாண்டார். குளிர்கால ாக இருந்தும், உடபலல்லாம் வியர்றவ, ெற்று 
விெித்ைிர ாக இருந்ைது. 

ொஞ்ெி அவறர  ீண்டும் உள்வள அறழத்ைார். வஜம்ஸ் டக்ளஸ் வ ெ 
முயன்ைார், ஆனால் அவரது உைடுகள் நடுங்கின. 

டக்ளஸ் பைாடர்ந்து முயற்ெித்ைார், இறுைியாக, றகக்குட்றடயால் 
பநற்ைிறயத் துறடத்துக்பகாண்டு, "எனக்கு என்ன ஆயிற்று? நீங்கள் ஏைாவது 
பொல்ல முடியு ா?" என்ைார். 

 ா ா, டக்ளறஸ நாற்காலியில் அ ரு ாறு றெறகயால் பைரிவித்து, 
புன்னறகயுடன், "பயப்பைாதீர்கள். அருகில் வந்து அெருங்கள்" என்ைார். 
சூரியனின் புன்முறுவறலக் கண்டு டக்ளஸ் நடுங்கி ைன்றனவய  ைந்துவிட்டார். 

"நான் இங்வக ஒரு  ிகப்ப ரிய ெக்ைிறய உைர்கிவைன்! எனக்கு என்ன 
நடக்கிைது என்று ையவுபெய்து பொல்லுங்கள்? இந்ை ெக்ைி எங்கிருந்து 
பவளிப் டுகிைது என்று நீங்கள் கூை முடியு ா?" என்று கைைினார். 

 ா ா  ீண்டும் ைனது அருகில் இருந்ை நாற்காலியில் அ ரு ாறு 
றெறகயால் பைரிவித்ைார், வ லும் வஜம்ஸ், "எனக்கு என்ன நடக்கிைது? நீங்கள் 
எதுவும் பொல்ல ாட்டீர்களா?" என வினவினார். 

 ா ா  புன்னறகயுடன்   ைிலளித்ைார்,  "அகத  நான்  உங்களுக்கு,     
பிைகு காண்பிப்மபன். முதலில் நாற்காலியில் அெர்ந்து, நீங்கள் எகதமயனும் 
மகட்க விரும்பினால் மகளுங்கள். எல்லாவற்கையும் நான் உங்களுக்கு 
விளக்குகிமைன், ஆனால் முதலில் நீங்கள் ஏன் வந்தரீ்கள் என்பகத நான் 
மதரிய விரும்புகிமைன்." 

"நான் உங்களுடன் நீண்ட வநரம் வ ெ வந்துள்வளன், வ லும் ெில 
வகள்விகறளப்  ற்ைித் பைளிவு டுத்ை விரும்புகிவைன். ஆனால் எனக்கு என்ன 
நடக்கிைது?"  ீண்டும் வினவினார். 

"பயப்பைாதீர்கள், நீங்கள் எது மவண்டுொனாலும், பயெின்ைி 
என்னிைம் மகட்கலாம், நான் உங்களுக்கு பதில் தருகிமைன்" என்று  ா ா 
ஆறுைலாக அவரிடம் கூைினார். 

ப ஹர்  ா ாவின் இந்ை அன் ான வார்த்றைகறளக் வகட்டு வஜம்ஸ் 
டக்ளஸ் ஆறுைலறடந்து இருக்றகயில் அ ர்ந்ைார்.  ின்னர், ஒரு வழியாகத் 
ைன்றன ெீர் டுத்ைிக் பகாண்டு, ைனது வகள்விக் கறைகறள ஒவ்பவான்ைாக 
வெீத் பைாடங்கினார்: 

டக்ளஸ்  ா ாவிடம், "உங்கள் உண்ற யான ப யர், ையவுபெய்து?" 
"மெர்வான் மஷரியார் ஈரானி." 
டக்ளஸ் ொஞ்ெியிடம், "ையவுபெய்து எழுத்துப் லறகறய நீங்கள்  டிக்க 

வவண்டாம். அறை நாவன  டிக்கட்டும்.  ா ா பொல்வறை நான் வநரடியாக அைிய 
விரும்புகிவைன்." 

" கிழ்ச்ெியுடன்," என ொஞ்ெி பொல்லிவிட்டு, விலகி நின்ைார். 
டக்ளஸ் எழுத்துப் லறகறயப்  டிக்க முயன்ைார்.  ா ா ைனது 

விரல்கறள ப துவாக நகர்த்ைி ஒவ்பவாரு எழுத்றையும் சுட்டிக்காட்டி, "எம்.எஸ். 
ஈரானி" என்று எழுைினார். 
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"குழப்  ாக உள்ளது," டக்ளஸ் கூைினார். 
ொஞ்ெி புன்னறகயுடன்  ைிலளித்ைார், "என்ன குழப் ம்?  ா ா அவரது 

ப யறர 'எம்.எஸ். ஈரானி' என்று ஒவ்பவாரு எழுத்ைாக உச்ெரிக்கிைார். நீங்கள் 
ஏன் ெந்வைகப் டுகிைரீ்கள்?" 

"நான்  ீண்டும் முயற்ெிக்கிவைன்," என்று அவர் கூைினார். 
 ா ா  ீண்டும் எழுத்துப் லறகயில் ைனது ப யறர எழுைினார், ஆனால் 

டக்ளஸால் அறைப்  டிக்க முடியவில்றல. அவர் எழுந்து நின்று  ீண்டும் 
முயற்ெிக்க,  ா ாவின்  ின்னால் நகர்ந்ைார், ஆனால் அவரால் முடியவில்றல. 
ொஞ்ெி  ீண்டும் "எம்.எஸ். ஈரானி" என்று எடுத்துக்கூைினார். 

டக்ளஸ்,  ா ாவிடம், "ையவுபெய்து வவறு ெில வாக்கியங்கறள 
எழுதுங்கள்" என்ைார். 

 ா ா உடவன, "என் மபயர்..." என எழுைத் பைாடங்கினார். டக்ளஸால் 
"என்" என் றைத் ைவிர வவறு எறையும் வாெிக்க முடியவில்றல. 

 "என் மபயர் எம்.எஸ்.ஈரானி" என்று ொஞ்ெி தூரத்ைில் நின்றுபகாண்டு 
வாெித்ைார். 

"இவ்வளவு தூரத்ைிலிருந்து அவருறடய  லறகறய எப் டிப்  டிக்க 
முடியும்?" என்று டக்ளஸ் வகட்டார். 

எனக்கு அறைப்  டித்ை அனு வம் உள்ளது, ”என்று ொஞ்ெி  ைிலளித்ைார். 
டக்ளஸ் உடவன ொஞ்ெியின் அருகில் நின்று  ீண்டும் எழுத்துக்கறளப் 

 டிக்க முயன்ைார், ஆனால் முடியவில்றல. 
ப ஹர்  ா ா  ிகவும் ப ாறுற யாக, டக்ளஸ்  டிக்கும் வறர 

 லறகயில் விரறல நகர்த்ைிக் பகாண்டிருந்ைார், ஆனால்  ல நி ிடங்கள் 
கடந்துவிட்டைால், அவரிடம், "இப்மபாது, பலகககயப் படிப்பதில் மெலும் 
மநரத்கத வணீாக்காெல், விஷயத்திற்கு வாருங்கள். மகாஞ்சம் மநரமெ 
எஞ்சியுள்ளது!" என்ைார். 

டக்ளஸ் உடவன, "உங்கள் ஜாைி என்ன?" என்று வகட்டார். 
"நான் ஓர் ஈரானி." 
"நீங்கள் எங்வக  ிைந்ைீர்கள்?" 
"பூனாவில்." 
"அைாவது இந்ைியாவில். நீங்கள் எப் டி ஒரு ஈரானியாக இருக்க 

முடியும்?" 
"எனது மபற்மைார் மபர்ெியர்கள்." 
"நீங்கள் ஒரு பஸாராஸ்ட்ரியரா?" 
"நான் மஸாராஸ்ட்ரிய மபற்மைாருக்குப் பிைந்மதன்." 
"இன்று எந்ை  ைம் உயர்ந்ைைாகக் கருைப் டுகிைது?" 
"ஒமர கைவுகள உணர்ந்து மகாள்வதற்கான மவவ்மவறு பாகதகள் 

இருப்பதால், எல்லா ெதங்ககளயும் செொக நான் கருதுகிமைன்!" 
"கிைிஸ்ைவ  ைத்றைப்  ற்ைி உங்கள் கருத்து என்ன?" 
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"கிைிஸ்து கைவுகள உணர்ந்த ஒரு மென்கெயான ஆத்ொ. எனமவ 
அத்தககய மதய்வகீ ெனிதரிைெிருந்து மபைப்பட்ை ெதம் மென்கெயானதாக 
இருக்க மவண்டும்." 

"நீங்கள் எந்ை  ைத்றை நம்புகிைரீ்கள்?" 
"நான் ஜாதி ெதங்களுக்கு அப்பாற்பட்ைவன். எல்லா ெதங்களும் 

எனக்குச் மசாந்தொனகவ, ஆனால் எனக்கு எந்த ஜாதி, சமூகம் அல்லது 
ெதத்துைனும் சிைப்பான உைவு எதுவும் இல்கல. நான் கைவுமளாடு 
ஒன்ைிகணந்து இருக்கிமைன், கைவுள் ஒவ்மவான்ைிலும், 
ஒவ்மவாருவரிைமும் இருக்கிைார்." 

"நீங்கள் ஒரு ெஹாத்ொவா?" 
"ெஹாத்ொ என்ைால் என்ன? ெஹாத்ொ என்று அகழக்கப்படுபவர் 

யார் என்று மசால்லுங்கள்? ஆத்ொகவ, உண்கெப்மபாருகள அைிந்த ஒருவர் 
ெஹாத்ொ என்று அகழக்கப்படுகிைார். எனக்கு உண்கெப்மபாருகளத் 
மதரியும்; நான் அகத அனுபவபூர்வொக அைிகிமைன். உதாரணொக, பல 
ஆண்டுகளாக நீங்கள் லண்ைன் நகரில் வாழ்ந்து வருவதால் நீங்கள் அகதத் 
மதரிந்தும், அனுபவத்தில் அைிந்தும் இருப்பீர்கள்; அமதமபால, லண்ைகனப் 
பார்க்காத, ஆனால் அகத அைிய விரும்பும் ஒருவர் ெகைமுகொக ஒரு 
ஊைகம் மூலொக அகத அைிய முடியும். நான் கூறுவது உங்களுக்குப் 
புரிகிைதா?” 

"நன்ைாக" என்று டக்ளஸ்  ைிலளித்ைார். 
வஜம்ஸ் டக்ளஸ் அவரது வகள்விகறளத் பைாடர்ந்ைார், "நீங்கள் 

காந்ைிறய அைிவரீ்களா?" 
"ஆம், நாங்கள் ராஜ்புத்னாவில் சந்தித்மதாம்." 
"உங்களுக்கு அரெியலில் ஆர்வம் உள்ளைா?" 
"நான் எந்த மநைிமுகைகள் அல்லது அைிவியல்கள் குைித்து 

கவகலப்படுவதில்கல; அதுமபாலத்தான் அரசியலும், ஏமனன்ைால் இகை 
ஞானத்தில் அகனத்தும் அைங்கியுள்ளன. அகனத்தும் 
ஒன்ைிகணக்கப்பட்டுள்ளன. இகை அைிகவப் மபற்ைவர் எல்லாவற்கையும் 
மபற்றுள்ளார்." 

"காந்ைிறயப்  ற்ைி நீங்கள் என்ன நிறனக்கிைரீ்கள்?" 
"அவர் ஒரு நல்ல ஆன்ொ; கீகதகய ஆழொகக் கற்ைைிந்தவர்; இகை 

ஞானத்கத அகைய ஆவலாக இருப்பவர்." 
"நீங்கள் ஓர் இறை ஞானியா?" 
"புத்தர், ஏசு, கிருஷ்ணா ஆகிமயார் கைவுமளாடு ஒன்ைிகணந்து 

ஒன்ைாகிவிட்ை விதத்தில் நானும் கைவுமளாடு ஒன்ைாக இகணந்துள்மளன். 
அமதமபால, நான் கைவுள் நிகலயில் வாழ்கிமைன். அவர்கள் கைவுகள 
அைிந்தது மபால, நானும் அவகர அைிந்திருக்கிமைன்! நீங்களும் பிை 
அகனவரும் கைவுகள அமத வழியில் அைிந்துமகாண்டு அவருைன் 
ஒருவராக முடியும்!" 
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டக்ளஸ்  ீண்டும் முகத்ைின் வவர்றவறயத் துறடத்துக்பகாண்டார். 
அவரது வகள்விகளுக்கு,  ிக விறரவாகப்  ைில்கள் அளிக்கப் ட்டன;  ைில்கள் 
 ிகவும் சுருக்க ாகவும், அைிவுக் கூர்ற யானைாகவும் இருந்ைன, அவர் 
ைிறகத்துப் வ ானார். ெிைிது வநரத்ைிற்குப்  ிைகு டக்ளஸ் வகள்விகறளத் 
பைாடர்ந்ைார்: 

"உலகில் ைீற  இருக்கிைைா?" 
"இல்கல, தீகெ என்ை எதுவும் இல்கல" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 
டக்ளஸ் ைிறகத்துப்வ ாய், ெிைிது வநரத்ைில் "நீங்கள் என்ன 

பொல்கிைரீ்கள்?" 
"எங்கும் ஆனந்தத்கதத் தவிர மவறு எதுவும் இல்கல." 
டக்ளஸ் உற்ொக ாக இருக்றகயிலிருந்து எழுந்து வகள்விகறளக் 

வகட்கத் பைாடங்கினார், "அது எப் டி இருக்க முடியும்?" 
"உண்கெ அதுதான்" என்று  ா ா அவருக்கு உறுைியளித்ைார். 
வஜம்ஸ் டக்ளஸ் அற ைியாகி இருக்றகயில் அ ர்ந்து,  ற்பைாரு 

வகள்வித்ைாறளக் றகயில் எடுத்ைார். "அப் டியானால், ைிருட்டு, பகாறல, 
கற் ழிப்பு, துவராகம், வநர்ற யற்ை ைன்ற , ஒழுக்கக்வகடு, ெித்ைிரவறை வ ான்ை 
ஆயிரத்து ஒரு ைீற கறள நீங்கள் எவ்வாறு விளக்குகிைரீ்கள்? இந்ை 
துர் ார்க்கங்கறள, ைீற களாகக் கருை முடியவில்றலயா?" 

"அந்தத் மதகவயில்கல." 
"அப் டியானால் நீங்கள் அவற்றை எப் டி அறழக்கிைரீ்கள்? அறவ 

என்னபவன்று கருைப் ட வவண்டும்?" 
"அகவ நல்லது எனும் அளவுமகாலில் அதிக அல்லது குகைந்த 

அளவில் இருக்கும்." 
இப் டியும் ஒரு வயாெறனயா? என்று டக்ளஸ் ைிடுக்கிட்டு பநற்ைியில் 

றக றவத்ைார்;   ீண்டும் உைர்ச்ெிவெப் ட்டு எழுந்து,  ின்பு ப துவாக அ ர்ந்து, 
"ஓ, கடவுவள! எவ்வளவு அற்புைம்! கவிஞர்களும்,  வனாைத்துவ வல்லுனர்களும் 
இறை ஏன் இப் டி வநரடியான, புத்ைிொலித்ைன ான முறையில் விளக்க 
முடியவில்றல?" ெிைிது வநரம் வயாெித்துக்பகாண்வட அவர் அ ர்ந்ைார். 

 ா ா வ லும் விளக்கிக் கூறுறகயில், "நான் கூைியது மபால், உலகில் 
மபரின்பத்கதத் தவிர மவமைான்றும் இல்கல. உலகம் தீகெ என்று 
அகழப்பது நன்கெயின் ெிகக் குகைந்த அம்சொகும்." 

"நிச்ெய ாக, நிச்ெய ாக," டக்ளஸ் அைிவித்ைார். "எவ்வளவு எளிைானது! 
இதுவ ான்ை ஒரு எளிய விஷயத்றை  க்கள் ஏன் புரிந்து பகாள்ள முடியாது 
என் து ஆச்ெரிய ளிக்கிைது! இந்ை எளிய உண்ற றய உலகம் எப்வ ாது புரிந்து 
பகாள்ளும் என் றை நீங்கள் எங்களுக்கு அைிவிக்க முடியு ா?" 

"அதன் பார்கவயின் மகாணம் ொறும்மபாது." 
"ஆனால் எப்வ ாது?" என்று டக்ளஸ் வகட்டார். 
"இது உள்ளளவில் நைக்கும் விஷயம்," என்று  ா ா கூைினார். 
"கடவுளுக்வக பவளிச்ெம்! உலகம் எைிர்பகாள்ளும் நுட்  ான, ஆ த்ைான 

சூழ்நிறலறயப்  ற்ைி நீங்கள் என்ன பொல்கிைரீ்கள்? இன்று உலகின் நிைி 



 

168 
 

நிறலற  என்னபவன்ைால், நாடுகள் ஒன்றுக்பகான்று கழுத்றை பநரிக்கத் 
ையாராக உள்ளன! அற ைியின்ற  எல்லா இடங்களிலும் உள்ளது. இந்ை 
ஆ த்ைான காலம் எப்வ ாது முடிவறடயும்? இந்ை நிறலற  எப்வ ாது ெீராகும்?" 

"இதயத்தில் ொற்ைம் ஏற்படும் வகர சரியாகாது." 
"இையத்ைில்  ாற்ைம்? என்ன ஓர் இறைவனின் ைீர்வு! ஆனால் 

இையத்ைில்  ாற்ைம் எப்வ ாது நிகழும்?" 
"இது சுொர் ஒரு வருைம் கழித்துத் மதாைங்கும்." 
"கிைிஸ்து ைனது வவறலறய முடிக்க மூன்று ஆண்டுகள் ஆனது. 

உங்கள் வவறலறய முடிக்க எவ்வளவு காலம் ஆகும்?" 
"முப்பத்து மூன்று ஆண்டுகள்." 
வஜம்ஸ் டக்ளஸ் பைாடர்ந்து வினவினார் "உங்கள் ரகெிய பெய்ைி 

அல்லது ெிைப்பு அைிவுறர ஏைாவது?" 
"அகந்கதகய அழித்தல்." 
ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்ந்ை டக்ளஸ், ைன்னுடன் வந்ைிருந்ை ைனது நண் ர் ெர் 

படனிென் வராஸுடன் கலந்து ஆவலாெிக்கக் கீவழ பென்ைார். 
 று டியும் ைிரும் ி வந்ை அவர், ைான் வகட்க விரும் ிய வகள்விகறள 

இன்னும் வகட்கத் பைாடங்கவில்றல என்று கூைினார். ஆனால் அைற்கு முன்னர், 
அவர்  ீண்டும் வகட்டார், "இந்ை அறையில் உள்ள  ர்  ெக்ைி என்ன, அது 
எங்கிருந்து பவளிப் டுகிைது?" 

"உங்களின் இந்தக் மகள்விக்கு நான் இறுதியில் பதிலளிப்மபன். 
முதலில், உங்கள் இதர மகள்விககள முடித்துவிடுங்கள்," என்று  ா ா 
கூைினார். 

"நான் உங்களிடம் இன்பனாரு வகள்வி வகட்கலா ா?" 
"நிச்சயொக." 
"நீங்கள் உலறக இரட்ெிக்க வந்துள்ளரீ்கள். உங்களிடம் ற  ிள், குரான் 

வ ான்ை ஏவைனும் வவைநூல் உள்ளைா?... அைற்காக..." 
 ா ா இறடவய குறுக்கிட்டு, "நான் உபமதசங்கள் வழங்குகிமைன், 

ெக்கள் என்கன ஒரு குருநாதராக ஏற்றுக்மகாள்கிைார்கள். ஆனால் புத்தக 
அைிவு அல்லது கற்ைைிவுக்கு நான் முக்கியத்தும் அளிப்பது இல்கல, 
ஏமனன்ைால் (ஒவ்பவான்ைிலும்) ெகைந்திருக்கும் மதய்வகீத்கத நான் 
விழிப்பகையச் மசய்கிமைன்." 

"நீங்கள் புத்ைறரயும் அவருறடய எட்டு பகாள்றககறளயும் 
நம்புகிைரீ்களா, அைில்..." 

அவர் முடிப் ைற்குள்,  ா ா, "ஆம், எந்த ெதமும் இகை அைிகவ 
மநாக்கிச் மசல்லும் முன்மனற்ைப் பாகதயின் படிக்கற்களாகும். நீங்கள் 
கிைிஸ்துகவயும் கிருஷ்ணகரயும் பற்ைி மகட்க விரும்புகிைரீ்கள், அதற்கும் 
பதில் ஒன்மை" என்று  ைிலளித்ைார். 

வஜம்ஸ் டக்ளஸ் ஆச்ெரியத்ைில் எழும் ி  ா ாறவப்  ார்த்ைார்.  ா ா, 
அவரிடம் இருக்றகயில் அ ரும் டிக் வகட்டுக் பகாண்டார். 
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"நீங்கள் எந்ைக் கடவுறள நம்புகிைரீ்கள்? கிைிஸ்ைவர்களின் கடவுறளயா 
அல்லது..." 

"அகனவருக்கும் கைவுள் ஒருவவர!" 
"எந்ை  ைம் நீங்கள் ஏற்றுக்பகாண்ட  ைத்ைிற்கு  ிக அருகில் உள்ளது? 

அைாவது, எந்ை  ைம் ஏற்றுக்பகாள்ளப் டுவைற்குத் ைகுைியானது?" 
"எல்லா ெதங்களும் கைவுளிைெிருந்து வந்தகவ, எனமவ 

அகனத்தும் ஒன்றுதான்." 
"இந்ை வாழ்க்றகக்குப்  ின்னர் எைிர்கால வாழ்க்றக என் து 

இருக்கிைைா?" டக்ளஸ் பைாடர்ந்ைார். 
 ா ா, "ஆம், ஆனால் உைலுக்கு ெட்டுமெ. ஆத்ொ ஒன்மை ஒன்று, 

ஒருமபாதும் இைவாதது. அது ஓர் உைகல, ஒன்ைன்பின் ஒன்ைாக எடுத்து, 
கைவுள் நிகலகய அகைவது வகர ெறுபிைப்கபப் மபறுகிைது." 

"அறைத்ைான் நிர்வாைா என் ைா?" 
"ஆம், ஆனால் ஆத்ொவின் அசலான, அழகிய தன்கெக்கு எந்த 

பாதகமும் விகளவிக்காெல்..." 
டக்ளஸ் வவறு எறைவயா வகட்கவிருந்ை வவறளயில், 
 ா ா அவறரத் ைடுத்து நிறுத்ைி விளக்கினார் "ஆத்ொவின் வாழ்வின் 

சாராம்சம் நித்தியொனது, இந்த நித்திய வாழ்க்கக, கைவுமளாடு ஒன்ைானது. 
இந்த நித்திய வாழ்கவத் தவைாகப் புரிந்துமகாள்ளாதரீ்கள், இது ஆன்ொ, 
ெனம் அல்லது புத்திமயாடு இருக்கும் நிகல. ஆத்ொ புத்திகயச் மசயல்பை 
கவக்கிைது, ஆனால் எதுவும் ஆன்ொகவக் கட்டுப்படுத்துவதில்கல. ஆன்ொ 
முற்ைிலும் சுதந்திரொனது. புத்தி ஆன்ொகவப் மபாறுத்தது, ஆனால் ஆன்ொ 
எந்தக் கட்டுப்பாட்டுக்கும் உள்ளானது அல்ல! புத்தி என்பது ஆன்ொவின் 
கருவி. அதாவது, அசலான, நித்திய வாழ்கவ அகைவதற்கும் அகத 
அனுபவிப்பதற்கும் இது ஒரு வழிமுகையாகும். அன்பு, மசகவ, பக்தி, 
அர்ப்பணம் இகவ அகனத்தும் ஒருவகரக் கைவுகள அைிய கவக்கிைது." 

"இந்ை அைிறவ நீங்கள் எங்கிருந்து ப ற்ைரீ்கள்? ஒரு வகள்வி என் 
 னைில் எழுவைற்கு முன்பு, அது உங்களுக்கு எப் டித் பைரியும்!" 

"இகதமயல்லாம் நான் ெிக எளிதாகப் புரிந்து மகாள்ள முடியும்." 
"எனது கறடெி வகள்விக்கு நீங்கள்  ைிலளிக்கவில்றல. இறைபயல்லாம் 

நீங்கள் எவ்வாறு புரிந்து பகாள்கிைரீ்கள்?" 
 ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட "ஏமனன்ைால் நான் நித்தியொக, நிரந்தரொக 

இருப்பவன்." 
"உங்கள்  ைி (அைாவது நீங்கள் பெய்ய விரும்புவதும், அைன் 

குைிக்வகாளும்) என்ன?" என்று டக்ளஸ் வகட்டார். 
"ெனிதகுலத்தில் ஆன்ெீக ெறு உருவாக்கம் மகாண்டுவருவது - 

எல்லாவற்ைிற்கும் மெலாக, கிழக்கு ெற்றும் மெற்கத்திய நாடுககள 
ஒன்ைிகணயச் மசய்வது" என்று  ா ா விளக்கினார். 

"குைிப் ாக வ ற்கத்ைிய நாடுகளில் அறைச் பெய்ய முடியும் என்ை 
நம் ிக்றக உங்களுக்கு இருக்கிைைா?" 
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"நீங்கள் இப்மபாது என்னுைன் மபசிக்மகாண்டு இருக்கிைரீ்கள், நீங்கள் 
அவ்வாறு மசய்கிைரீ்கள் என்பகத எந்த அளவுக்கு நம்புகிைரீ்கமளா அமத 
நம்பிக்ககயுைன்! உண்கெயாக, இமத மநாக்கத்துைன் நான் இந்தப் பிைப்கப, 
இந்த ெனித உருவத்கத எடுத்துள்மளன்." 

"உங்கறள,  னிைகுலத்ைின் நன்ற க்காக, அடிப் றட  ைிக்காக 
நிய ித்ைவர் யார்? உங்கறள அனுப் ியவர் யார்?" 

"அது என் வாழ்க்கக; எனக்குத் மதரிந்த ஒன்று!" 
டக்ளஸ் குழப்  றடந்து  ா ாவின் வார்த்றைகறள நம் முடியாைைாக 

உைர்ந்ைார். ப ஹர்  ா ா, அன் ாக முதுகில் ைட்டிக்பகாடுத்து அவறர ஆறுைல் 
 டுத்ைினார்.  ின்பு  ா ா அவரது றககறளப்  ற்ைிக்பகாண்டு கண்களில் உற்று 
வநாக்கினார். இருவரும் ஒரு கைம் அற ைியாக இருந்ைனர். அவறரப்  ார்த்து, 
 ா ா ெிரித்ைதும் டக்ளஸ் ஆச்ெரியத்ைில் வினவினார்: 

"நீங்கள் எப்வ ாதும் இப் டி ஆனந்ைத்ைில் இருக்கிைரீ்களா?" 
"நான் நித்திய ஆனந்தத்கத அனுபவிக்கிமைன், அது எனது 

நிகலயான வாழ்வாகும்." 
"நான் ஏன் அந்ை ஆனந்ைத்றை அனு விக்கவில்றல?" 
"ஏமனன்ைால் இந்த ொய உலகில், நீங்கள் உங்கள் 

அகந்கதயிலிருந்து இன்னும் விடுபைவில்கல, அதனால் அத்தககய 
ஆனந்தத்கத அனுபவிக்க முடியாது. இந்த அைியாகெ காரணொக, உலகம் 
பரிதாபகரொன நிகலயில் உள்ளது. உண்கெயில், மபரின்பத்கதத் தவிர 
நான்கு பக்கங்களிலும் மவறு எதுவும் இல்கல." 

வஜம்ஸ் டக்ளஸ் பைாடர்ந்து, "கடவுள் யார்? அவர் என்னவாக 
இருக்கிைார்? அவர் ஒரு ந ரா அல்லது ெக்ைியா?" எனக் வகட்டார். 

"கைவுள் உருவத்துைனும், உருவம் இல்லாெலும் இருக்கிைார். அவர் 
ஒவ்மவாரு உயிரினத்திலும் வாழ்கிைார், ஒவ்மவான்ைிலும் வியாபித்து 
இருக்கிைார். வாழ்க்ககயின் ஒவ்மவாரு அம்சத்திலும் - ககலயில், 
இலக்கியத்தில், அழகில் - அவர்தான் இருக்கிைார்!" 

இறைக் வகட்ட டக்ளஸ்  ா ாவிடம் ஏவைா வகட்க முன்வந்ைார். ஆனால் 
 ா ா அவறரத் ைடுத்து, முைலில் ைான் பொல்ல விரும்புவறை அவர் வகட்க 
வவண்டும் எனக் கூைி, பைாடர்ந்ைார், "இவற்ைிலிருந்து, நான் ஒரு 'பல கைவுள் 
மகாள்ககவாதி' என்று நீங்கள் எடுத்துக்மகாள்ளக்கூைாது. நான் கூறுவது 
எனது கருத்து அல்ல. உண்கெயில், எல்லாவற்கையும் அனுபவத்தின் மூலம் 
நான் அைிமவன். நீங்களும் கைவுகள அைியும்மபாது இகதமயல்லாம் 
புரிந்துமகாள்வரீ்கள். அகனத்திலும் ெிக உயர்ந்த அனுபவம் தன்கன அைிந்து 
மகாள்வது. இதன் அர்த்தம் கைவுளுைன் ஒன்ைாக இருப்பது!" 

"நீங்கள் ைிரு ைம் பெய்து பகாண்டீர்களா?" டக்ளஸ் வகட்டார். 
"நான் ஆண் மபண் இன பாகுபாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ைவன். ஓர் 

ஆணுக்கும் மபண்ணுக்கும் இகையில் எனக்கு எந்த வித்தியாசமும் இல்கல" 
என்று பாபா எடுத்துக் கூைினார்." 

"இரவில் எத்ைறன  ைி வநரம் தூங்குகிைரீ்கள்?" 
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"மூன்று." 
"இைற்குப்  ின்னர் உங்கள் ைிட்டங்கள் என்ன?" 
"மைவன்ஷியர் ஆசிரெத்தில் சிைிது காலம் தங்கிய பிைகு நான் 

அமெரிக்காவுக்குச் மசல்ல இருக்கிமைன்." 
"நீங்கள் இப்வ ாது எனது முைல் வகள்விக்கு  ைிலளித்து என் கவறலக்கு 

முற்றுப்புள்ளி றவப் ரீ்களா?" 
 ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட, டக்ளஸிடம் "நீங்கள் ெிகவும் அதிர்ஷ்ைசாலி" 

என்று கூை, ொஞ்ெியிடம் றெறகயால் பைரிவித்ைார். 
"இது உங்கள் கருறை." 
வஜம்ஸ் டக்ளஸ் பவளிவயை எழுந்து நின்று  ீண்டும் வகட்டார், "எனது 

முைல் வகள்விக்கான  ைில்: இந்ை அறைறய வியா ித்ைிருக்கும் ெக்ைிக்குக் 
காரைம் என்ன? அது எங்கிருந்து வருகிைது?" 

"நான் இங்கு இருப்பமத இதற்குக் காரணம்." 
வஜம்ஸ் டக்ளஸ், ப ஹர்  ா ாவின் றகறய, ைனது றகயில் எடுத்து 

 ின்னர் அறை, கண்களில் றவக்க,  ா ா அவறர ஆெீர்வைித்ைார். "நான் 
எச்ெரிக்றகயாக இருந்தும் அவரது ஆளுற யின் வெியத்ைில் உருகிப்வ ாவனன்," 
என்று அவர்  ின்னர் எழுைினார். அவரது இையம்  ா ாவின் அன் ால் நிறைந்ைது; 
 ைிவுடன் வைங்கி விறடப ற்றுச் பென்ைார். அவரது 'ஒரு நிெிைம்' ெந்ைிப்பு 
‘ஒரு ெணி மநரம்’ நீடித்ைது. அடுத்ை நாள், வஜம்ஸ் டக்ளஸ் வநரடி வ ட்டியின் 
முழு வி ரத்றையும் 'லண்ைன் சண்மை எக்ஸ்பிரஸ்'  த்ைிரிறகயின் முைல் 
 க்கத்ைில் பவளியிட்டார். இது  க்களிறடவய ப ரும் ைாக்கத்றை ஏற் டுத்ைியது; 
வ லும் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி ஏராள ாவனார் பைரிந்து பகாள்ள வாய்ப் ாக 
அற ந்ைது. 

 ின்னர் 9ஆம் வைைி,  ா ா ஒரு  ழற யான பூங்காறவ, காரில் சுற்ைி 
வந்ைார். அன்ைிரவு கியூ ைிவயட்டரில்  ின்டாவின் நாடகத்றையும்  ார்க்கச் 
பென்ைார். ஆைி ஜூனியர் அன்று இரவில்  ாரிஸிலிருந்து ைிரும் ி வந்ைவர், 
 ிகவும் கறளத்துப் வ ாய் இருந்ைார். 

1932, ஏப்ரல் 10, கிட்டி வடவி  ைிய வவறளயில், ைனது வடீ்டின் 
 ின்புைத்ைில்  ா ாவுடன் குழந்றைகள் விருந்துக்கு ஏற் ாடு பெய்ைார்.  ா ா 
குழந்றைகவளாடு வகக் பவட்டி,  லூன்கள்  ைக்கவிட்டு,  ார்ட்டி பைாப் ி 
அைிந்து, ப ாம்ற கறளப்  ரிொக அளித்து, குழந்றைகளுடன் ைறரயில் 
அ ர்ந்து விறளயாடி, அறனவறரயும்  கிழ்வித்ைார். முன் அறையில் வைநீர் 
அருந்தும் வவறளயில் ஒரு குழந்றை,  டு சுட்டித்ைன ாகத் பைாந்ைரவு 
பெய்ைறைப்  ார்த்து  ா ா, "அவகனத் தனியாக விட்டுவிடுங்கள். அதிக 
அளவில் இருக்கும் அவனது சக்திமய அதற்குக் காரணம். அவன் எனக்கு 
ெிகவும் அருகில் இருக்கிைான், பின்னர் எனக்காக, பல பணிககளச் மசய்ய 
உள்ளான்" என்று கூைினார். 

குழந்றைகள்  ார்ட்டி  ாறல ஆறு  ைிக்கு முடிவறடந்ைதும்,  ா ா, 
பஹன்ைி - 8  ன்னரின் அரண் றனறயப்  ார்க்க ஹாம்ப்ைன் மகார்ட்டுக்கு 
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அறழத்துச் பெல்லப் ட்டார்.     
 அடுத்ை நாள் ' த்து ெீடர்களுடன் ப ஹர்  ா ாவின் குழந்றைகள்  ார்ட்டி' 
என்ை கட்டுறர லண்டன் 'மைய்லி மஹரால்ட்'  த்ைிரிறகயில் பவளிவந்ைது. 

இந்ைிய குருநாைர், உலகின் இரட்ெகர் என்று அன்பும்,  ரியாறையுடன் 
வைங்கப் டும் ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா, பைற்கு பகன்ஸிக்டன் வடீ்டில், 
குழந்றைகளுடன்  ார்ட்டியில்  ங்பகடுத்ைார். 

அவர் இங்கிருந்து அப ரிக்காவுக்குச் பென்று பகாண்டிருக்கிைார், அங்கு 
அவர் ைனது ஏழு ஆண்டுகால ப ௌனத்றைக் கறலத்து, ைனது பெய்ைிறய 
வழங்குவார்; இது ஒரு ப ரிய ' ை எழுச்ெிறய' ஏற் டுத்தும் என்று அவர் 
நம்புகிைார். 

'இறைவறனப் வ ான்ை' ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா, ைறரயில் அ ர்ந்து  த்து 
குழந்றைகளுடன் விறளயாடி, ஆடி,  ாடி அறனவறரயும்  கிழ றவத்ைார். 
அவரது ஆங்கில ெீடர்களின் ெிறு ெிறு குழந்றைகறள அவர் ப ரிதும் வநெித்ைார். 
அவருறடய ப ன்ற யான விரல்களும், அழகிய கண்களும் குழந்றைகறளத் 
ைழுவி விறளயாடியது ஒரு கண்பகாள்ளாக் காட்ெி. 

நான்  ா ாறவ அணுகியவ ாது, அவர் அ ர்ந்ைிருந்ை வொஃ ாவில் 
எனக்கும் இடம் பகாடுத்ைார். 

" ழங்குடி  க்கள் உங்கறள ஒரு வ ாெ ான  னிைர் என்று 
கூறுகிைார்கள். குழந்றைகறளக் குறககளில் வாழ றவப் ைன் மூலம்,  ைறவகள் 
அவர்கறளத் ைாக்கி அழித்துவிட்டைாகக் கூறுகிைார்கள்" என்ை புகழ்ப ற்ை புராை 
வரிகறள நான் அவருக்கு நிறனவூட்டிவனன். 

ஸ்ரீ  ா ா குலுங்கி குலுங்கி ெிரித்ைார்; அவரது முகமும் உைடும் ெற்றும் 
அறெயவில்றல; ஆனால் அவரது முழு  னமும் ெிரித்துக் பகாண்டிருந்ைது. 

"டி ஆர் எஸ் எல் எஸ்," அவர் ைனது எழுத்துப் லறக வழியாகத் 
பைரிவித்ைார். அவர் ஒரு விவனாை ான சுருக்பகழுத்றைப்  யன் டுத்துகிைார். 
"அன்புள்ள ஆத்ொக்கள்," (டீயர் மஸால்ஸ்) என்று ஒரு ெீடர் ப ாழிப யர்த்ைார், 
"அவர்கள் புரிந்துமகாள்ள ொட்ைார்கள், எனக்கு அவர்களுைன் பல பணிகள் 
உள்ளன. நான் அவற்கைச் மசய்மவன்" என்ைார். 

ஏப்ரல் 11ஆம் நாள்  ைியம்,  ா ா,  ிர ல ெிற் க்கறல நிபுைர் எட்வர்ட் 
மெரிட்டின் ஸ்டுடிமயாவுக்குச் பென்ைார். ப ஹர்  ா ா ஒரு ெிற் ிறயச் 
ெிறலவடிக்க அனு ைித்ைது இதுவவ முைல் முறை. இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, 
ெிற் ம் நிறைவுறும் வநரத்ைில்  ா ா கறடெி முறையாக வந்ைார். 

1931ஆம் வருடம் ப ஹர்  ா ா அப ரிக்காவிலிருந்து வந்ை  ின்பு, 
 ால்கம் இந்திய திமயாமசாபிஸ்ட் குரு கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு  ா ாவின் 
வருறக குைித்து  ல  த்ைிரிறக பெய்ைிகறள அனுப் ி, அவர் இந்ைியாவில் 
 ா ாறவ வநரடியாகத் பைாடர்பு பகாள்ளு ாறு  ரிந்துறரத்ைார். 

1932  ார்ச் 18 அன்று கலிஃவ ார்னியாவின் ஓஹாய் நகரத்ைிலிருந்து 
கிருஷ்ைமூர்த்ைி  ைிலளித்ைார்: 
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ப ஹர்  ா ா பைாடர் ான பெய்ைிகறள எனக்கு அனுப் ியிருப் ைில் 
 ிகவும்  கிழ்ச்ெி. நான் அவறர இதுவறர ெந்ைிக்காைைால் நான் அவருக்கு எப் டி 
எழுை முடியும் என்று எனக்குத் பைரியவில்றல, ஆனால் இந்ைியாவிவலா 
அல்லது ஐவராப் ாவிவலா அவறர ெந்ைிப்வ ன் என்று நம்புகிவைன். இறை 
என்னுறடய  ரியாறையற்ை பெயல் என்று ப ாருள் பகாள்ளாைீர்கள். நான் 
அவறர ெந்ைிப்வ ன். 

மஹன்ைி மஜம்ஸ் ஃமபார்ென் (கடந்ை நவம் ர்  ாைத்ைில் நியூயார்க் 
நகரில்  ா ாறவ ெந்ைித்ை 'நியூயார்க் றடம்ஸ்'  த்ைிரிறகயின் நிரு ர்) ப ஹர் 
 ா ாவின் பகாள்றககள், வகாட் ாடுகறள விளம் ரப் டுத்ைத் ைிட்ட ிட்டார். 
ஆனால் அவர்  ா ாறவ அவைார புருஷர், இறை  னிைர், ப றஸயா எனக் 

குைிப் ிடக்கூடாது என்ை அவருறடய கருத்றைத் பைரிவித்ைார்.  ால்கம் அறைக் 
கடுற யாக எைிர்த்ைார். ஃவ ார் னுக்கு எழுைிய கடிைத்ைில்,  ால்கம் இவ்வாறு 
எழுைினார்: "இது நாம் பெய்ய வவண்டிய முக்கிய ான ஒன்று, ஏபனன்ைால் 
 ா ாறவப்  ற்ைிய உண்ற  அதுைான். நாம் ஒரு ொைாரை இந்து வயாகி 
அல்லது  ண்டிைறரப்  ற்ைி கூைவில்றல.  ிர ஞ்ெத்ைின் இறைவன், அறை நாம் 
விறரவில் அறடயாளம் கண்டுபகாள்வது அறனவருக்கும் நல்லது." 

ஒரு  ிர ல எழுத்ைாளரான ஃபிரமைரிக் எல். காலின்ஸ் என் வறர, 
 த்ைிரிறக  ிரைிநிைியாகச் பெயல் ட றவக்கும் முயற்ெியில்,  ால்கம் 
அவருக்குக் கடிைம் எழுைினார்: 

வஜார்டான் நைியில் வயாவான், இவயசு நாைருக்கு இறை உைர்றவ 
அளித்ை அந்ை ப ான்னான வநரத்ைில், ப ாது பவளிப் ாட்டின் காலம் பநருங்கி 
வருவது குைித்து இவயசு ஓர் அைிக்றகறய முன்கூட்டிவய பவளியிடும் 
ைருைத்ைில், நீங்கள் பஜருெவல ின்  ிகப்ப ரிய வார இைழின் ஆெிரியராக 
இருந்ைிருந்ைால், என்ன கூைியிருப் ரீ்கள்? 

அைற்கும்  ார்ச் 24 அன்று ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா அப ரிக்காறவ வநாக்கி 
வருவைற்கும் ஓர் இறையான பெய்ைி அைில் மூடி  றைந்துள்ளது. 

1932 ஏப்ரல் 12ஆம் நாள்  ாறல, கிட்டியுடன்  ா ாவும்  ண்டலியும் ொட் 
ஃமபால்ட்ஸ் இல்லத்ைிற்குச் பென்ைனர். ஆன் ீகத்ைில் ைீவிர ஈடு ாடு ெிக்க 
ைிரு ைி ஃவ ால்ட்ஸ்,  ா ாவிற்கும் கிருஷ்ைமூர்த்ைிக்கும் இறடயில் ஒரு 
ெந்ைிப்ற  ஏற் ாடு பெய்ய ஆர்வ ாக இருந்ைார். "கிருஷ்ைமூர்த்ைி உங்கறள 
ெந்ைிக்க விரும்புகிைார்," என்று அவர்  ா ாவிடம் பைரிவித்ைிருந்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ஒரு முறை வநாரினாவிடம் எடுத்துறரத்ைார்: 
"கிருஷ்ணமூர்த்தி தனக்குள்மள மபரும் சாத்தியக்கூறுககளக் 
மகாண்டுள்ளார்; அவர் சரியான பாகதயில் இருக்கிைார், ஆனால் அவர் 
என்கனப் பார்க்க வராதவகர அவருகைய லட்சியத்கத நிகைமவற்ைிக் 
மகாள்ள ொட்ைார் அல்லது உண்கெயில் மெல்நிகலகய அகையொட்ைார்." 
ஆனால் இந்ை ெந்ைிப்பு இன்னும் நறடப ைவில்றல. 
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1932, ஏப்ரல் 13ஆம் நாள், ெிற் ி எட்வர்ட் ப பரட்டுடன் ப ஹர்  ா ா 
இறுைி முறையாக அ ர்ந்ைிருந்ைவ ாது, ஒரு  த்ைிரிறக நிரு ர் அங்கு வந்து 
 ா ாவிடம் வினவினார்: 

"பைய்வகீ அருறளப் ப றுவைில் ஒரு ப ண், ஆைின்  ாறையில் 
ைறடயாக இருப் ைாகக் கூைப் டுகிைது. அறனத்து புனிைர்களும்..." 

 ா ா குறுக்கிட்டு, "ஓ இல்கல, இல்கல. மதய்வகீ அருகளப் மபை 
ஒரு மபண்ெணி முக்கிய பங்கக வகிக்க முடியும். அவர் ஆணுக்கு 
செொனவர். அவர் தனக்கு உண்கெயாக இருக்கும் வகர எல்லாம் நலொக 
இருக்கும். ஆனால் ஒரு முகை அவர் சுற்றுப்புை சூழலுக்கு சரணகைந்தால், 
திருெணத்தின் மசயல்பாடு மதால்வியகைந்து விவாகரத்து வகரக் 
மகாண்டுவிடும்." 

"அப் டியானால் ொது, ெந்நியாெிகள் வ ற்பகாள்ளும்  ிரம் ச்ெரியத்ைின் 
ெ ைம் என்னாவது?" என நிரு ர் வகட்டார். 

"இது முக்கியெல்ல, சில ஆண்கள் திருெணம் 
மசய்துமகாள்கிைார்கள், சிலர் தனிகெயில் இருக்கிைார்கள்; ஆனால் ஒரு 
ெனிதன் திருெணம் மசய்து மகாள்வதால் ஆன்ெீக ரீதியில் ெிகவும் 
பின்தங்கியவனாகக் கருதக்கூைாது. ஒரு மபண் தன் அன்பினால் 
உண்கெகய அைிய, அவகன ஊக்குவிக்க முடியும். அதற்காக அவள் 
காதகல வளர்த்துக் மகாள்ள மவண்டும், காெத்கத அல்ல. இதுதான் 
ெகிழ்ச்சிக்கான திைவுமகால்." 

இந்ை உறரயாடல் எட்வர்ட் ப ரிட்டின் வவறலக்குத் பைாந்ைரவாக 
இருந்ைைால், அவர் குறுக்கிட்டு, "ையவுபெய்து வ வல  ாருங்கள்,  ா ா" என்று 
கூைினார். இது, ைிடீபரன உறரயாடறலத் பைாடரவிடா ல் ைடுத்ைது. அந்ை 
வநரத்ைில்,  ா ாவின் வலது றகயில் ஒரு  ிளாஸ்டர் அச்சு ையாரிக்க முடியு ா 
என்று ப பரட் வகட்டைற்கு  ா ா ஒப்புக்பகாண்டார். 

காக்கா  ாரியாவுக்கு ஆங்கிலம் பைரியாது ஆறகயால்  ா ாறவப் 
 ற்ைிய வகள்விகறளக் வகட்கும் வ ற்கத்ைியர்கள்  த்ைியில் அவறரத் ைனியாக 
விடவவண்டாம் என்று  ா ாவிடம் வவண்டுவகாள் விடுத்ைிருந்ைார். ஒரு முறை 
 ா ாவின் அறைக்கு பவளிவய காவல்புரிந்ை வவறளயில்,  ல ஆங்கிவலய 
ப ண் ைிகள் காக்காறவ அணுகி, வகள்விகள் வகட்டு, முற்றுறகயிட 
ஆயத்ை ாயினர். காக்கா என்ன பெய்வபைன்று பைரியா ல் கண்கறள 
மூடிக்பகாண்டு, ெிறல வ ால நின்ைார். அவர் ைியானம் பெய்கிைார் என்று 
நிறனத்து, வந்ைவர்கள் காக்கா 'ெ ாைி' நிறலயிலிருந்து பவளிவருவது வறரக் 
காத்ைிருந்ைனர். காக்காவின் அைிர்ஷ்டம்,  ா ா அவறர உள்வள அறழத்ைைால் 
அந்ை இக்கட்டான நிறலயிலிருந்து ைப் ிக்க முடிந்ைது. 

 
டிக், ஆட்மர இன்ஸ் ைம் ைியர்  ா ாவுடன் உறரயாடிக் பகாண்டிருந்ை 

வ ாது,  ிரம் ச்ெரியத்றைப்  ற்ைிய வ ச்சு எழுந்ைது. ப ரடித் ஸ்டார், உடலுைவு 
என் து குழந்றைகறள ஈன்பைடுத்து குடும் த்றைப்  ரா ரிக்க  ட்டுவ  என்றும், 
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ைிரு ை ான வ ாைிலும் அவர்கள் ஒருவ ாதும் உடலுைவு பகாள்ளக்கூடாது 
என்றும் அைிவுறுத்ைி இருந்ைார். அவர்கள் இந்ை ஆவலாெறனறய ெிைிது காலம் 
 ின் ற்ைியைால், ைிரு ை வாழ்க்றகயில்  ிளவு ஏற் ட்டது. அவர்கள் இறை 
 ா ாவிடம் எடுத்துறரத்ை வ ாது,  ா ா ப ரடித்ைின் கூற்றை  றுத்து, 
திருெணொன பின்னர், ஒருவர் சாதாரண திருெண வாழ்க்கககய நைத்த 
மவண்டும் என்று கூைினார். 

இன்பனாரு புைம், கிம் இனிவ ல் ைனது கைவவராடு வாழ முடியாை 
நிறல (கிம் ின் கைவர்,  ா ாவுடனான ைனது பைாடர்ற த் துண்டிக்க 
விரும் ினார்) வ லும்  ாலியலில் ஆர்வம் எதுவும் இல்லா ல் இருந்ைார். 
இறைக் வகட்ட  ா ா, "நீங்கள் ஏற்கனமவ ஒரு துைவி" என்று கூைினார்.  

அந்ை வநரத்ைில் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிய  க்களின் அணுகுமுறை 
குைித்து கிம் வ லும் விளக்கினார்: 

என்றனப் ப ாறுத்ைவறர,  ா ா, தூய்ற யின் ப ாத்ை உருவம். நாங்கள் 
அவரிடம் றவத்ைிருந்ை அன்பு  ிைருக்கு உண்ற யில் புரியவில்றல. நாங்கள் 
(கிம்வகா) கடந்ை டிெம் ரில்,  ாரிஸுக்கு புைப் டுவைற்கு முன்னர் என் கைவர் 
என்னிடம் கூைியது எனக்கு நிறனவிருக்கிைது, "இது எல்லாம் ெரியாக இருக்கும் 
என நீங்கள் உறுைியாக நம்புகிைரீ்களா?" நான் பொன்வனன், " ாருங்கள், நான் 
நிறனத்ைைற்கு  ாைாக,  ா ா எந்ை வறகயிலும் நடந்ைிருந்ைால், நான்  ிகவும் 
 னம் உறடந்து வ ாயிருப்வ ன், வ லும் நான் என்றனக் பகான்ைிருப்வ ன் 
என்று நிறனக்கிவைன்." என்றனப் ப ாறுத்ைவறர, அவர் முற்ைிலும் 
தூய்ற யானவர். ஏவைனும் அநாகரீகத்ைின் அைிகுைி இருந்ைிருந்ைால் (நிச்ெய ாக 
இது ஒருவ ாதும் இல்றல), நான் துக்கத்ைில் உயிறர விட்டிருப்வ ன். 

என்றனப் ப ாறுத்ைவறர, கிைிஸ்து  ாக்ைவலனுக்கு இருந்ைது வ ால, 
 ா ா எனக்கும் - அன்பும் இரக்கமும் முழுற யான தூய்ற யும்  றடத்ைவர். 

 ா ா, 1932 ஏப்ரல் 13 அன்று ொர்லஸ்  ர்டம் அலுவலகத்ைிற்கு விஜயம் 
பெய்ைவ ாது, அவரது வாழ்க்றக வரலாற்றை எழுது ாறு அைிவுறுத்ைினார், 
 ின்னர் அந்ைப் புத்ைகம் 'தி மபர்ஃமபக்ட் ொஸ்ைர்' என்ை ைறலப் ில் 
பவளிவந்ைது. 

ஐம் து வயைிற்கும் வ லான ஒரு கைவன்- றனவி, வில், மெரி 
மபக்மகட், 1931ஆம் ஆண்டில் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி ப ரடித் மூல ாகக் 
வகள்விப் ட்டனர், ஆனால்  ா ாறவ, இங்கிலாந்துக்குச் பென்ை முைல் 
 யைத்ைில் அவர்கள் ெந்ைிக்கவில்றல. 1920ஆம் வருடம் இருவரும் இனயத் 
கானால் ஸுஃ ி  ாரம் ரியத்ைில் அைிமுகப் டுத்ைப் ட்டு 1927இல் அவர் 
உயிர்த்துைக்கும் வறர அவறரப்  ின் ற்ைினர். வ க்பகட் ைம் ைியர் இப்வ ாது 
 ா ாறவ ெந்ைிக்க ஆவலாய் இருந்ைனர், வ லும் இந்ை லண்டன்  யைத்ைின் 
வ ாது   ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைிக்கும் முைல் வாய்ப்ற ப் ப ற்ைனர்.  ப ரடித் 
அவர்கறள, வடவியின் வடீ்டில்  ா ாவுக்கு அைிமுகப் டுத்ைினார். வில் 
 ா ாவுக்கு, ைிராட்றெப் ழங்கறளக் பகாண்டு வந்ைிருந்ைார்; வில் 
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உடல்நலக்குறைவால்  ாைிக்கப் டுகிைார் என்று ப ரடித்  ா ாவிடம் 
பொன்னவ ாது,  ா ா ஒரு ைிராட்றெப் ழத்றை ொப் ிடக் பகாடுத்து, அவருறடய 
உடல்நிறல நன்ைாகிவிடும் என்று உறுைியளித்ைார். 

வில் அவரது முைல் ெந்ைிப்ற  ஒரு முறை நிறனவு கூர்ந்ைார்: 
 ிற்காலத்றைத் ைிரும் ிப்  ார்க்கும்வ ாது, அற ைியின் உருவாக 

அ ர்ந்ைிருந்ை  ா ாறவ  ீண்டும் ஒரு முறை  ார்க்கிவைன். முைலில் ொைாரை 
 ார்றவயாளருக்கு, அவர் ஆற்ைலற்ைவர் வ ாலத் வைான்ைினாலும் அவரது 
வைாரறையில் ஏவைா ஒரு கண்டிப்பு இருந்ைது, ஏபனன்ைால் என்  னைில் 
 ிரைி ிம்  ாக நிற்கும் அவர் தூய்ற யானவர், உலகத்ைால் கவரப் டாைவர், 
அற ைியின் பொரூ  ாக, ஒரு  ைறவ ஆகாயத்ைில் எங்கு ில்லாை 
அற ைிறய அனு விப் து வ ால் இருக்கிைார். 

மெரியும்,  ா ாவின் ைடுக்கமுடியாை அன் ால் ஈர்க்கப் ட்டறை, ஒரு 
முறை நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

நாங்கள் அறைக்குள் நுறழந்ைவ ாது,  ா ாவின் சுறுசுறுப்பு, ெக்ைி  ற்றும் 
அருளால், அவரது அறனத்து அறெவுகறளயும் வறகப் டுத்ைி விறரவாக 
முன்வந்ைார். அத்ைறகய ப ன்ற யான றககளால் எனது றகறயத் பைாட்டு 
அ ரு ாறு அறழத்ைார். உடனடியாக, நான் யாருடனும் இைற்கு முன்பு 
அனு விக்காை உள்ளுைர்வின் உயிவராட்டத்றை உைர்ந்வைன். நான்  ல 
ஆண்டுகளாக ஆழ் இையத்ைில் வைடி வரும் எனது  குருநாைறரக் 
கண்டுபகாண்வடன்  என் றையும், என்னுறடய நீண்ட, பநடிய வைடல் 
முடிந்துவிட்டறையும் அைிந்வைன். 

30 வருட ாக ஆவலுடன் வைடி,  ிைரிட ிருந்து நான் ப ற்ைறை விட 
மூன்று நி ிட இறடபவளியில்  ா ா எனக்கு அளவின்ைி அள்ளிக் பகாடுத்ைார், 
ஏபனன்ைால் அவர் வழங்கிய அருள்  ற்றும் பைய்வகீ அன் ின் ைிட ான, 
ைிட்டவட்ட ான  ரிறெ நான் அனு வித்வைன்,  ிைர் இறைப் ற்ைிப் வ ெ 
 ட்டும்ைான் முடியும்;  ா ா யார் என் றை நான் அைிந்து பகாண்வடன். 

வில், வ ரி இருவரும் ரஸ்ஸல் ொறலக்கு வழக்க ாக வந்து 
பென்ைனர்;  ார்கபரட் க்ராஸ்கின் இல்லத்ைிலும்  ா ாறவ ெந்ைித்ைனர். 
இருவரும் ப ஹர்  ா ாவின் ஆழ்ந்ை அர்ப் ைிப்பு  ிக்க ெீடர்களாயினர், வ லும் 
 ா ா அவர்கறள ‘வில்ெர்’ என்றும்  ின்னர் 'அவருகைய இகை தூதர்கள்' 
என்றும் அன்புடன் குைிப் ிட்டு வந்ைார். 

 ா ா ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகள், உைவு  ற்றும்  ல விஷயங்களில் 
கிட்டி காறல முைல்  ாறல வறர மும்முர ாக இருந்ைார்.  ா ா  ாடியில் 
ைனது அறையில் ைனியாக உண்ணுவதும்,  ின்பு, கீவழ பநருப் ருகில்  ண்டலி 
 ற்றும்  ிைர் ஒன்ைாக உண்ணும் வவறளயில் உடன் இருப் றையும் 
வழக்க ாகக் பகாண்டார். ஆைி ஜூனியர், ஆைி ெீனியர், ப ஹராம் ஆகிவயாரின் 
இறெ நிகழ்ச்ெிகள் ைினமும் நடந்ைன;  ாடல்களுக்கு இறடயில்  ா ா 
 க்ைர்களுக்கு பவவ்வவறு ஆன் ீக விஷயங்கறள விளக்கினார்.  
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கிட்டியின் ப ற்வைார் பஹலீனா, ஜாண் இருவரும்,  ா ாவும் 
 ண்டலியும் ைங்கள் வடீ்டில் வெைியாகத் ைங்கும் வநாக்கத்ைில் பவளியில் வவறு 
வடீ்டில் ைங்கியிருந்ைனர்;  ா ாறவ அவ்வப்வ ாது ெந்ைித்ைனர். அடுத்ை 
பெப்டம் ர்  ாைத்ைில் பஹலீனா கால ானைால், இம்முறை  ா ாறவ ெந்ைித்து, 
அவருடன் வநரத்றைக் கழிக்கும் வாய்ப்ற ப் ப ற்ை அைிர்ஷ்டொலி என்று 
கூைலாம்.  

கிம்  ா ாவுடன் இருந்ை வநரங்கறள நிறனவு கூர்ந்ைார்: " ா ா 
அ ர்ந்ைிருந்ை ஒன்று அல்லது இரண்டு ெந்ைர்ப் ங்கறள நான் நிறனவில் 
றவத்துள்வளன்; நாங்கள் அறனவரும் அவறரச் சுற்ைி ப ௌன ாக இருந்வைாம். 
அவ்வவறளயில் காற்று கிட்டத்ைட்ட அைிர்வுறுவது வ ால் அன் ின் ஓட்டம் 
இருந்ைது." 

காலம் இறை இப் டி வர்ைித்ைது, " ிரிய ானவரின்  துரெ வ ாறைறய 
விவரிப் து வார்த்றைகளுக்கு அப் ாற் ட்டது; அறை உள்வாங்கி ருெிக்கும் 
இையங்களுக்கு  ட்டுவ  அது பைரியும்.  ைறவகள் இந்ை  து ரெத்றை ருெித்து 
அருந்ைி,  ின்னர் அறவப்  ாடும் கீைங்களின் இனிற யால் நிரம் ி வழிந்ைது. 
இம்முறை  ா ாறவப்  ார்க்க வந்ை  லருக்கும் அவரது  ாடலின் எைிபராலிறயக் 
வகட்கும் வாய்ப் ாக அற ந்ைது." 

1932, ஏப்ரல் 15ஆம் நாள், 'பாரெவுண்ட் ஃபிலிம் ஸ்டுடிமயா' 
 ா ாறவயும் அவரது குழுறவயும் வில்பலஸ்டனுக்கு அறழத்து வர இரண்டு 
கார்கறள அனுப் ியது. இைர நிறுவனங்களும்  ா ாவின்  டப் ிடிப் ில் 
ஆர்வத்றை பவளிப் டுத்ைின, ஆனால்  ா ா அைற்கு உடன் டவில்றல. 
காபைாளிறயப்  ார்த்ை  ின்பு,  ா ா  கிழ்ச்ெிறயத் பைரிவித்ைார். 

 ா ா விறடப றும் வ ாது, ஸ்டுடிவயா வ லாளர்  ா ாறவ அணுகி, 
" டப் ிடிப் ில்  ஹாத் ா காந்ைி உங்களுடன் இங்வக இருந்ைிருந்ைால் நன்ைாக 
இருந்ைிருக்கும், ஆனால் காந்ைி இங்கிலாந்ைில் இருந்ைவ ாது  டப டுப் றை 
அவர் விரும் வில்றல. அவர் இம் ாைிரியான   நவனீத்றை பவறுக்கிைார்" என்று 
கூைினார். 

 ா ா அைற்கு, "நவனீம் அல்லது பழகெ, அதில் எங்கும், எப்மபாதும் - 
ககலகளில், அைிவியலில், அழகில், இயற்ககயில் - வாழ்க்ககயின் 
ஒவ்மவாரு பிரிவிலும் எல்கலயற்ை இகை வாழ்மவ உள்ளது" என்று 
 ைிலளித்ைார். 

 ா ாவும் குழுவும் லண்டன்  ிருக காட்ெிொறல,  ிரிட்டிஷ் 
அருங்காட்ெியகம், கியூ கார்டன், லண்டன் சுரங்கப் ாறைகறளப் 
 ார்றவயிட்டனர். அன்று  ா ா அப ரிக்க துறைத் தூைரகத்ைிற்கும் விஜயம் 
பெய்ைார், அங்கு அவரது அப ரிக்க  யைத்ைிற்கான விஸா வழங்கப் ட்டது. 

 ா ா அன்று  ாறலயில் கிம், படஸ் ண்ட் வடால்ஹர்ஸ்டின் 
இல்லத்ைிற்கு (15 காம்வ ன் கார்டன்ஸ், ஹாம்ப்ஸ்படட்டில்) விஜயம் பெய்ைார். 
கிட்டி, ஸில்லா, ஆைி ஜூனியர் ஆகிவயாருடன்  ா ா அன்று இரவில் அங்வக 
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ைங்கியிருந்ைார். கிம் இந்ைிய உைறவ ெற க்கத் பைரியாைைால், வகாஹினூர் 
உைவகத்ைின் உரிற யாளரான கிருஷ்ைா வரீிடம்,  ா ா  ற்றும்  ண்டலிக்கு 
உைவு வழங்கு ாறு வகட்டுக்பகாண்டார். 

படவன்ஷியர் ற யத்ைில்  ா ா ைங்குவைற்குத் வைறவயான ஏற் ாடுகள் 
பெய்யப் ட்டிருந்ைன. ப ரடித் 1932 ஏப்ரல் 16ஆம் நாள் காறலயில் ப ஹர் 
 ா ாறவப்  ார்க்க வந்ைார். ஆைி ஜூனியர், ப ஹராம், ொஞ்ெி, காக்கா, டாக்டர் 
கனி ஆகிவயார் அன்று  ிற் கல் படவன்ஷியருக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைனர். 

 றுநாள் காறலயில் ஆைி ெீனியர், கிட்டி, ஸில்லா, கிம், டிலியா, 
 ார்கபரட் ஆகிவயாருடன்  ா ா படவன்ஷியர் பென்ைார். ஒரு ெில குைிப் ிட்ட 
காரைங்களுக்காக  ா ா அறனத்து  ண்டலிறயயும், ப ரடித்ைின் 
விருப் ங்களுக்கு ஏற்  நடந்து, எந்ை ஒரு குழப் மும் நிகழா ல்  ார்த்துக் 
பகாள்ளு ாறு எச்ெரித்ைார்.  ா ா  ற்றும்  ண்டலி அறனவருக்கும் 
காறலயிலிருந்து இரவு வறரக்கான ைிட்ட ிடப் ட்ட அட்டவறைறய ப ரடித் 
ையார் பெய்து அைிவிப்புப்  லறகயில் விளம் ரப் டுத்ைி இருந்ைார்.  ண்டலியும், 
 ா ாவின் கட்டறளகளுக்கு இைங்கி அவ்வாவை ப ரடித்ைின் ைிட்டத்றைப் 
 ின் ற்ைத் பைாடங்கினர். 

படவன்ஷியரில் ப ஹர்  ா ாவின் வருறகறய எைிர்வநாக்கி 
நிரு ர்களும் புறகப் டக் கறலஞர்களும் காத்ைிருந்ைனர். வ லும் ப ரடித் 
ைன்றனத் ைவிர வவறு யாருக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப் டுவறை 
விரும் ாைைால்,  ா ாறவ வரவவற்க  ண்டலி எவரும் ைன்னுடன் வரா ல் 
தூரத்ைில் இருக்கு ாறு அவர்களுக்கு அைிவுறுத்ைினார். ஆனால் இறைபயல்லாம் 
ைிட்ட ிடுவைில் ப ரடித் மும்முர ாக இருந்ை அந்ை வநரத்ைில், எைிர் ார்த்ைறை 
விட ெற்று ெீக்கிர ாக  ா ா படவன்ஷியர் வந்து வெர்ந்ைைால், ப ரடித்ைின் 
ைிட்டங்கள்  ாழாய்ப்வ ானது. 

 ின்டா,  ா ாறவ வாெலில் வரவவற்ைார், வ லும் பகன்னத் வராஸ் 
ஆர்வத்துடன் ைனது ற க்குழல் இறெக்கருவிறய இறெத்து யுகத்ைின் அவைார 
புருஷறர அறழத்து வந்ைார். படவன்ஷியருக்கு வந்ைவுடன் பெய்ைியாளர்கள் 
வகட்ட வகள்விகளுக்கு  ா ா எழுத்துப் லறக வழியாக,  ைிலளித்ைார்: 

"படவன்ஷியர் கெயத்துக்கு வருவது ஒருவர் தனது இல்லத்திற்கு 
வருவது மபான்ைது. இங்மக ஆன்ெீகம் நகைமுகையில்  மசயல் 
படுத்தப்படுகிைது. இங்குள்ள சூழ்நிகலயும், பயிற்சியும் இலட்சியங்ககள 
அகைய, வழிவகுப்பகத நான் காண்கிமைன். அைிவும், அன்பும் ஒன்ைிகணந்து 
மசல்ல மவண்டும். நிரந்தர முடிவுககள உறுதிப்படுத்த உைல், ெனம் ெற்றும் 
ஆன்ெீகம் செநிகலகய அகைய மவண்டும். தற்மபாகதய மநருக்கடி 
நிகலகயக் கைந்து, ெீண்டும் இயல்பு நிகலக்கு வர, மெற்கத்திய நாடுகள் 
ஆன்ெீக வளர்ச்சியின் முக்கியத்துவத்கதப் புரிந்து மகாள்ள மவண்டும், 
மெலும் வாழ்க்ககயின் ஒவ்மவாரு பிரிவிலும் - ககல, அைிவியல் ெற்றும் 
அன்ைாை வழக்கத்தில் மதய்வகீ தன்கெகய உணர மவண்டும். 
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"அந்த எல்கலயற்ை உணர்வு விசாலொக விரிவகைய மவண்டும்; 
அப்மபாதுதான், வார்த்கதயின் உண்கெயான அர்த்தத்தில் அகெதி நிலவ 
முடியும். ஆனால், தற்மபாது இருப்பது மபால, மபாருட்கள் சார்ந்த அம்சங்கள் 
ெட்டுமெ மதாைர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்ைால், இன்னும் மபரிய கருத்து 
மவறுபாடுகள் உருவாகி, மசால்லமுடியாத துன்பத்கத ஏற்படுத்தும்." 

முன்  ண்ட த்ைில் ெிலர் ப ௌனத்றைக் ககைப்பிடித்து அற ைியாக 
அ ர்ந்ைிருந்ைனர்.  ா ா ைிடீபரன  ண்ட த்ைிற்குள் நுறழந்து முன்னும்  ின்னும் 
வவக ாக நடந்ைார். இது அங்கிருந்ைவர்களின் கவனத்றை ஈர்த்ைது; அறையில் 
வெீிய அன் ின் பைன்ைல் அவர்களின் இையங்கறள  கிழ்வித்ைது, அவர்களின் 
கண்கள் ஆனந்ைத்ைில்  ா ாறவ வநாக்கின. 

'இல்ஃப்ராமகாம்ப் க்மராணிக்கிள்'  த்ைிரிறக பவளியிட்ட அைிக்றக டி: 
படவன்ஷியர் ற யத்ைின் ப ாட்றட  ாடியில் புறகப் டம் எடுத்ை 

 ின்னர் அங்கிருந்ை  ல  க்ைர்கள்  ா ாவிடம் விறரந்து பென்று றககறளப் 
 ற்ைினர். அவர்கள் அளித்ை வரவவற் ின்  கத்துவத்ைில்  ா ா 
 கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

அவரது நீண்ட, கறுப்பு நிை ைறலமுடி (அவரது வைாள்கறள எட்டியது) 
வடகிழக்கு காற்ைில் அறலவ ால்  ைந்ைது. அவர்  ிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய, 
கனிவான  ார்றவ பகாண்டவர். அவரது வைாற்ைம் அறனவறரயும் 
 ரியாறையுடன் வைங்கத் தூண்டும். 

எங்கள் நிரு றரக் கவர்ந்ை ஒரு விஷயம், ரிட்ரீட்டில் ைங்கியுள்ள 
அறனத்து  க்களின் பவளிப் றடயான வநர்ற யும் ையவான குைமும் ஆகும். 

 
இங்கிலாந்ைின் காலநிறல இந்ை ஆண்டு குைிப் ாக, கடும் குளிராக 

இருந்ைது; டாக்டர் கனி குளிரால்  ிகவும் அவைிப் ட்டார். அவரும்,  ா ாவும் 
ெிறுவர்களாக ஒன்ைாகப்  ள்ளியில்  டித்ைைால், குழந்றைப்  ருவ ஆரம்  
நாட்கறளப்  ற்ைி அறனவருக்கும் விரிவாக எடுத்துறரத்ைார். 

ஆங்கில  க்கறள றெவ உைவு உண்ணு ாறு  ா ா 
வற்புறுத்ைவில்றல, வ லும் ைினெரி ைியான வநரத்ைிலிருந்து அவர்களுக்கு 
விலக்கு அளிக்கப் டுவைாக கிம்வகா குழுவுக்கு அவர் பைரிவித்ைிருந்ைார், அந்ை 
வநரத்ைில் ப ரடித், வடீ்டிலும் சுற்றுப்புைத்ைிலும் ப ௌனம் ககைப்பிடிக்கு ாறு 
உத்ைரவு வழங்கியிருந்ைார். ஒரு நாள்  ா ா இந்ை வநரத்ைில் அவர்களுடன் அ ர 
வந்ைவர், ொைாரை ாக ஒரு புத்ைகத்றை அல ாரியில் இருந்து எடுத்து, அைன் 
ைறலப்ற  அறனவருக்கும் காட்டினார் - 'ஆல் பகாயட் ஆண் தி மவஸ்ைர்ன் 
ஃப்ராண்ட்' - அறைப்  ார்த்து அறனவரும் ெிரித்ைார்கள். 

 ற்பைாரு முறை,  ா ா ைியான வநரத்ைில்  ாடியில் கிம்வகாவின் 
அறைக்கு வந்ைவர், ைிைந்ை ஜன்னல் வழியாக பவளிவய  ார்த்ைவ ாது, குயன்டின் 
கடற  உைர்வவாடு பவளிவய ைியானத்ைில் அ ர்ந்ைிருப் றைக் கண்டார். 

 ா ா குறும்புத்ைன ாக ஒரு ெில ெர்க்கறர துண்டுகறள எடுத்து 
ஒன்ைன் ின் ஒன்ைாக, குயன்டினின் முதுகில் அற்புை ான துல்லியத்துடன் 
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வெீினார். குயன்டின் ஆத்ைிர றடந்து  ார்த்ைவ ாது  ா ா  ிை நண் ர்களுடன் 
ஜன்னல் அருகில் நின்று ெிரிப் றைக் கண்டு  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 

1932, ஏப்ரல் 18ஆம் நாள்,  ா ா  ண்டலியிடம், "இங்குள்ள வானிகல 
எனக்கு உகந்ைைாக இல்கல. நான் சலித்து, மசார்ந்து மபாயிருக்கிமைன். ஏமதா 
சுதந்திரம் இல்லாெல் மதாைர்ந்து கட்டுண்டு இருப்பதுமபால் 
உணர்கிமைன். இந்தக் கடுகெயான குளிரில் சந்திப்புகளும், மநரடி 
மபட்டிகளும் நைந்து மகாண்டிருக்கின்ைன. எப்படியிருந்தாலும், நாம் இகதத் 
மதாைர மவண்டும். நான் மபசுவதற்கு முன்னால் எனக்கு ஒன்பது நாட்கள் 
முழுகெயான விடுமுகை மதகவ. எனது முதல் வார்த்கதகள், 'நான் 
கிருஷ்ணா, நான் புத்தர், நான் கிைிஸ்து!' என்பதாகும்" என்று கூைினார். 

இங்கிலாந்ைில்  ிகவும் குளிராக இருந்ைைால், இறைவிட பவப்  ான 
சுவிட்ெர்லாந்ைிற்குச் பெல்வது குைித்து  ரிந்துறரக்கப் ட்டது. கிம்  ா ாறவ 
 ிரட்டினார், "நீங்கள் என்றன உங்களுடன் அறழத்துச் பெல்லவில்றல என்ைால், 
நான் உயிறர விட்டு விடுவவன்! எல்லாவற்ைிற்கும் வ லான இடத்றை நான் 
உங்களுக்குத் ைந்துள்வளன்!" 

 ா ா அறனவருக்கும் முன்னால் அைிவுறரக் கூைினார், 
"அப்படியானால், என் விருப்பங்ககள முழுகெயாக நிகைமவற்றுங்கள். 
என்கன மகள்வி மகட்கமவா அல்லது எனக்கு எதுவும் பரிந்துகரக்கமவா 
மவண்ைாம். நான் குருநாதர் என்ைாலும், மெரடித்தின் கட்ைகளககளப் 
பின்பற்றுகிமைன், நீங்களும் அவ்வாறு மசய்வதில், என்ன தஙீ்கு இருக்கிைது? 
மெரடித் எனக்கு ெண்ைலியுைன் மதாைர்பு மகாள்வதற்குக்கூை மநரம் 
ைருவைில்கல; மெலும், நான் காகல ஐந்து ெணிக்கு என் ெண்ைலிகய 
சந்தித்த  ின்பு, மெரடித்தின் நிகழ்ச்சிகளுக்காக ஆறு ெணிக்குத் தயாராக 
இருக்கிமைன்!" 

 ாறல வநரங்களில் ப ரடித் ைனது கவிறைகறள,  ா ாவிற்கும் 
குழுவினருக்கும்  கட்டு ஆரவாரத்துடன் வாெித்து வந்ைார். "நான் குருநாைரின் 
காலடியில் உள்ள தூெி வ ால் இருக்கிவைன்..."  ின்டா  ற்றும் அவளுறடய 
வைாழி அயலா இருவருக்கும் அவர்களின் ெிரிப்ற  அடக்கமுடியவில்றல. 
 ின்டா முகத்றை மூடிக்பகாண்டு குலுங்கி குலுங்கி ெிரித்ைார். 

ப ரடித் அவர் அழுகிைார் என்று நிறனத்து, "குழந்ைாய், நீ அழுகிைாய். 
நல்லது, நீ அழுகிைாய்!" என்ை கவிறை வரிகறள எடுத்துறரத்ைார். 

படவன்ஷியரில்  ா ா ைங்கியிருந்ை காலம் முழுவதும், ப ரடித் 
ப ருற யுடன்  ண்டலிக்குக் கட்டறளயிட்டார்; அவர்களும்  ைிவுடன் 
கீழ்ப் டிவது வ ால நடந்து பகாண்டனர். இந்ை 'நாடகம்'  ா ாவுக்கு ஒரு 
ைறலவலியாக இருந்ைவ ாைிலும், அவர் அறை ெகித்துக்பகாண்டார் - 
அறனத்துவ  அவரது  ைிக்காக - வ லும், ப ரடித்துடன் ஒப் ிடுறகயில் 
ொஞ்ெியின் வெறவறயக் கூட அவர் வி ர்ெித்ைார்! ைனிப் ட்ட முறையில்,  ா ா 
படவன்ஷியர் ற யத்ைில் இருந்ைவ ாதும், ப ரடித்ைின் வற்புறுத்ைலுக்கு ஆளாக 
வவண்டிய கண்டிப்ற  நிறனத்து,  ா ா ைனது அைிருப்ைிறயத் பைரிவித்ைார். "என் 
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மவகலகய என் வழியில் மசய்வதற்கான சுதந்திரம் பைிக்கப்படுகிைது," என்று 
 ா ா விளக்கினார். விடா ிடித்ைனத்றைக் றகவிட்டு, ப ரடித்  ா ாவுக்குக் 
கீழ்ப் டிய ஒப்புக் பகாள்ளாவிட்டால், அப ரிக்காவுக்கான ைனது  யைத்றை 
ரத்து பெய்வைாக,  ா ா  ிரட்டினார், அைன்   ின்பு ப ரடித் ஒப்புக் பகாண்டார். 

ஆனால், 1932, ஏப்ரல் 21 அன்று ப ரடித்  ா ாவிடம், "எனக்கு இறை 
உைர்வு வவண்டும், ஆனால் எனக்குப்  ைமும் வைறவ" என்று உரிற வயாடு 
வகாரினார். அைற்கு,  ா ா எந்ைக் கருத்தும் பைரிவிக்கா ல் புன்னறகத்ைார். அங்கு 
வந்ைிருந்ை ெில அன் ர்களின் ப ாருட்டு,  ா ா ப ரடித்ைின் நடத்றைறயப் 
ப ாறுத்துக் பகாண்டிருந்ைார்.  ா ாவின் முைல் இங்கிலாந்து  யைத்ைின் வ ாது, 
 லர் குருநாைரின் வறலயில் 'ெிக்கிக்பகாண்டனர்'; ஆனால் அைன்  ின்பு, ப ரடித் 
மூல ாக  ா ாறவ நாடி வந்ை ஒரு ெில புைிய  க்ைர்கறளத் பைாடர்பு பகாள்ள 
 ா ா  ீண்டும் படவன்ஷியருக்குச் பென்ைிருந்ைார். அந்ை வநரத்ைில், 
படவன்ஷியர் ற யத்துக்கு இது  ா ாவின்   இறுைி விஜயம் என் து எவருக்கும் 
பைரியாது. 

அன்று  ைிய உைவுக்குப்  ிைகு ப ஹர்  ா ா, கடற்கறரக்கு நடந்து 
பென்ைார். கடறலச் சுட்டிக்காட்டி,  ா ா, அவருடன் இருந்ை அன் ர்களுக்கு 
விளக்கினார்: 

உங்களுக்கு முன் நீங்கள் காணும் சமுத்திரத்கதப் மபால நான் 
இருக்கிமைன் - நல்லது, தயீது, ஆமராக்கியொன, பிணியுற்ை, துைவி அல்லது 
பாவி, இப்படி அகனத்கதயும், அகனவகரயும் ஏற்றுக்மகாள்ள நான் 
எப்மபாதும் தயாராக இருக்கிமைன். நான் எகதயும் எல்லாவற்கையும் 
உள்வாங்க முடியும்! எனமவ அகனத்கதயும் எனக்கு அர்ப்பணம் மசய்யுங்கள் 
- உங்கள் எல்லா மசயல்களும், நல்லது, தீயது, உங்கள் எண்ணங்கள் - 
எல்லாவற்கையும் அர்ப்பணம் மசய்து, சுதந்திர பைகவயாகி விடுங்கள். 

நான் எல்லா மபாருட்களின் ெீதும் செொக விழும் சூரிய ஒளிகயப் 
மபான்ைவன். ஆனால் ஒருவர் தகல மெல் குகைகய கவத்திருந்தால், அவர் 
சூரியனின் கதிர்களால் பயனகைவதில்கல; அவர் ெீது சூரியன் 
பிரகாசிப்பகத, குகை தகை மசய்கிைது. 

உங்கள் ெனப்படிவங்ககள, குகையுைன் ஒப்பிைலாம், இது 
குருநாதரிைெிருந்து ஒளி கதிர்ககளப் மபறுவகதத் தடுக்கிைது. 
குருநாதரிைெிருந்து 'ஒளிகயப்' மபை நீங்கள் இந்த ெனப்படிவங்கள் எனும் 
குகைகய மூை மவண்டும். அப்மபாதுதான் நீங்கள் ஒளிகயப் மபறுவரீ்கள். 

இகதச் மசய்ய, என்கனப் பற்ைி ெட்டுமெ நிகனத்து, உங்கள் 
எண்ணங்களில் என்கன கவத்திருங்கள். 

எனது ககைக்கண் பார்கவயின் (கருகண) விகளவாக 'குகை' 
(ெனப்படிவங்கள்) படிப்படியாக மூைப்படும். 

1932 ஏப்ரல் 24ஆம் நாள், ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு, ப ஹர்  ா ா, 
படவன்ஷியரில் இருந்து புைப் ட்டார்.  ா ா ஆைி ெீனியர்,  ின்டா, கிம், வ ப ல், 
 ார்கபரட், கிட்டி ஆகிவயாருடன் லண்டனுக்கு வந்து மைவியின் வடீ்டில் 
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ைங்கினார். இைர  ண்டலி அறனவரும் ஸ்படஃ னி, வஹகர்டின் இல்லங்களில் 
ைங்கினர். முந்றைய ஆண்டு படவன்ஷியரில்  ா ாறவ ெந்ைித்ை ஃ ிலிஸ் என்ை 
ப ண் ைி உட் ட அறனத்து  ைறவகளும்  ா ாவிடம் ைஞ்ெம் புகுந்ைன. 

ஏப்ரல் 25 அன்று ெீனாவில் இருக்கும் மஹர்மபர்ட் வடவிக்கு  ா ா ஒரு 
பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ினார்: "இங்மக மபரிய பணிகள் மசய்யப்பட்டுள்ளன. 
அமெரிக்காவில் இகதவிைப் மபரிய பணிகள் மசய்யப்பை உள்ளன." 

டாம் ஷார்ப்லியின் ைாயார் 26ஆம் வைைி  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ைமபாது 
அவறர,  ிகவும் அைிர்ஷ்டொலி என்று  ா ா குைிப் ிட்டார், "இரண்ைாயிரம் 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அவர் இமயசுவிற்கு தனது வடீ்டில் இரண்டு நாட்கள் 
அகைக்கலம் வழங்கினார்" என்று பவளிப் டுத்ைினார். 
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லுகாமனா, சுவிட்சர்லாந்து  
(Lugano, Switzerland) 

1932, ஏப்ரல் 27 அன்று,  ா ா சுவிட்சர்லாந்தின் லுகாமனாவுக்கு ஆறு 
இந்ைிய  ண்டலி  ற்றும் கிட்டி,  ின்டா, கிம், டிலியா ஆகிவயாருடன் புைப் ட்டு, 
 ாறலயில் பாரிஸ் நகருக்கு வந்ை அவர்கள், ஈஃ ிள் வகாபுரத்றைப்  ார்க்கச் 
பென்று,  ிைகு ரயில் நிறலயத்ைிற்குத் ைிரும் ினர். 

ெிைிது கால ாக,  ின்டா, கிம் இருவரும்  ா ாவின் ைனிப் ட்ட 
உைவியாளராக இருக்க விரும் ினர். இது அவர்களுக்கு இறடவய முறுகல் 
நிறலக்கு வழிவகுத்ைது,  ா ா ஒவ்பவாருவருக்கும் ைனித்ைனி கடற கறள 
வழங்கி இருந்ைாலும், அவர்களின் ப ாைாற , குறைந்ை ாடில்றல. 
அவர்களுறடய இயல்புகளும் முரண் ட்டைாகத் வைான்ைின: கிம் ின் 
வவடிக்றகயான உறரயாடல்  ா ாவுக்குப் ப ாழுதுவ ாக்காக அற ந்ை அவை 
வவறளயில்,  ின்டா  ா ாவின் அருகில் அ ர்ந்ைிருப் ைன் மூலம் ைனது அன்ற  
உைர்ச்ெிவெ ாக பவளிப் டுத்ைினார். 

இறுைியாக, இந்ை உள் பகாந்ைளிப்பு அறனத்தும்  ாரிஸ் ரயில் 
நிறலயத்ைில் உரத்ை வாக்குவாை ாக உருபவடுத்ைது. வ லும்  ா ா அவர்கறள 
அற ைிப் டுத்ை வவண்டியிருந்ைது. அவர்கள் இருவரும்  ா ாவின் எந்ை 
வவறலயிலும்  ற்பைாருவர் ைறலயிடுவறை விரும் வில்றல. கிம்  ா ாவின் 
ைனிப் ட்ட வவறலறயச் பெய்வறைக் கண்டு, அைிலிருந்து ைன்றன விலக்கிக் 
பகாண்ட  ின்டா, வருத்ைத்ைில், அற ைியாக ரயில் நிறலயத்ைின் மூன்ைாவது 
 ாடிக்குச் பென்று, ஜன்னலுக்கு பவளிவய குைிக்கத் ைீர் ானித்ைார்! யாருக்கும் 
இது பைரியாது, ஆனால் அறனத்றையும் அைிந்ைவர் ஸ்ரீ  ா ா, அவறரக் 
கண்டு ிடிக்க உடனடியாக ஆைி ெீனியறர அனுப் ிறவத்ைார். 

ஆைி மூன்ைாவது  ாடிக்குச் பென்று, ைற்பகாறல முயற்ெியில் ஈடு ட்ட 
 ின்டாறவ  ா ாவிடம் அறழத்து வந்ைார்; அழுதுபகாண்டிருந்ை  ின்டாறவ 
 ா ா ெ ாைானப் டுத்ைி விளக்கினார்: 

ஆன்ெீக மபாைாகெ முன்மனற்ைத்திற்கு வழிவகுக்கும், அமத 
மநரத்தில் மபாருள் சார்ந்த மபாைாகெ, அழிவு, மவறுப்பு மபான்ைகவகளுக்கு 
இைம் மகாடுக்கும். எப்மபாதும் நிகனவில் மகாள்ளுங்கள்: உலக அன்பிமலா 
அல்லது மதய்வகீ அன்பிமலா அன்பிற்குரியவரின் ெனப்பதிவுகள் உங்கள் ெீது 
தாக்கத்கத ஏற்படுத்துகின்ைன. நீங்கள் ஒருவகர மநசித்தால், அவரது 
ெனப்படிவங்கள் உங்களுக்குத் மதரியாெல் உங்கள் ெனதில் 
இகணந்துமகாள்ளும்; நீங்கள் மவமைாருவர் ெீது மபாைாகெ அகைந்தால், 
இருவரின் ெனப்படிவங்களும் உங்ககள பாதிக்கும். அதாவது, கிம் என்கன 
மநசித்தால், மதய்வகீ தன்கெயுள்ள எனது ெனப்பதிவுகள் அவகர பாதிக்கும்; 
அமத மவகளயில் நீங்கள் அவர் ெீது மபாைாகெப் படுவதானால், என் 
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எல்கலயற்ை ெனப்பதிவுகள் ெற்றும் என்ெீது கிம் அன்பு காட்டுவதால் 
விகளயும் ெனப்படிவங்கள் இரண்டும் உங்ககள பாதிக்கும். 

எனமவ, உைல் ெற்றும் மபாருள் சார்ந்த அன்பில் மபாைாகெப் 
படுவது நல்லதல்ல, ஆன்ெீக அன்பில் மபாைாகெ நல்லது. அன்பு இருக்கும் 
இைத்தில் மபாைாகெ இருக்கிைது. ஒன்று தானாகமவ ெற்மைான்கைப் 
பின்மதாைர்கிைது; அகத உருவாக்கத் மதகவயில்கல. 

உதாரணொக, நீங்கள் என்கன மநசிக்கும்மபாது, நான் எப்மபாதும் 
உங்களுைன் இருக்க விரும்புகிைரீ்கள், அமத மவகளயில், உங்களிைெிருந்து 
மவமைாருவரிைம் மசன்ைால், நீங்கள் கஷ்ைப்படுகிைரீ்கள். 

ெற்றுப ாரு முக்கியொன விஷயம் என்னமவன்ைால், என்கன 
மநசிப்பவர்கள் என்னுைன் கஷ்ைப்படுகிைார்கள். இதில் எந்தக் மகள்விக்கும் 
இைெில்கல. அவர்கள் என்றன வநெிப் ைன் மூலம் என் துன்பங்களில் ஒரு 
சிைிய பாகத்கதக் குகைக்க முடியும். நீங்கள் கஷ்ைப்பை மவண்டும் என்று 
நான் விரும்பவில்கல, ஆனால் நீங்கள் என்கன மநசிக்கும்மபாது 
கஷ்ைப்படுகிைரீ்கள், இது தானாகமவ என் துன்பத்கதக் குகைக்கிைது. 

பீட்ைர் இமயசுகவ ெிகவும் மநசித்தார், ஆனால் தினமும் காகலயில் 
இமயசு, ஜாகண முத்தெிடுவது வழக்கம், பீட்ைர் இகதக்கண்டு ஜாண்ெீது 
மபாைாகெ மகாண்ைார். 

 ா ா இவ்வாறு கூைி முடித்ைார், "ஒரு நாள், ெகலெீது நின்று, நான் 
யார், எப்படி பிரபஞ்சத்கத உருவாக்கிமனன் என்பகத விளக்குமவன். இது 
இந்தியாவில் மவறுபட்ை விஷயம்; அப்மபாது நான் கிழக்கு, மெற்கு 
இரண்கையும் இகணய கவப்மபன்." 

அைற்கு  ைிலளித்ை  ின்டா, "அப ரிக்காவில்  லர் உங்கறள 
வநெிப் ைால், உங்கள் துன் த்ைின் சுற   ிகவும் குறைவாக இருக்கும்" என்ைார். 

 ா ா உடவன "எல்கலயற்ை என் துன்பம் குைித்து உங்களுக்கு 
எதுவும் மதரியாது. இதுமபான்ை ஓய்வு எனக்கு இனி இருக்காது. இனி மவகல 
- ஒரு முகை நான் மபச ஆரம்பித்ததும் - ெகத்தான மவகல" என்று கூைி 
முடித்ைார். 

லுகாவனாவுக்குச் பெல்லும் ரயிலில், ப ஹர்  ா ா ைனது முகத்றை 
மூடி, உள் ைிகளில் ஈடு ட்டார். கிம் இரவு முழுவதும்  ா ாவின்  ாைங்களில் 
ைறலறய றவத்துக் பகாண்டு, 'விவரிக்க முடியாை ஒரு வ ரின் த்ைில்' 
தூங்கினார். அறனவரும் 1932, ஏப்ரல் 28ஆம் நாள் லுகாவனா வந்ைறடந்து 
'கிராண்ட் ஈடன்' வஹாட்டலில் ைங்கினர். 

அன்று  ாறல, அவர்கள் ஒரு ெிைிய ரயிலில், சுற்ைியுள்ள  றலகளில் 
ஒன்ைில் ஏைி, நகரம் ஏரி இவற்ைின் காட்ெிறய ரெித்துப்  ாராட்டினர். ஒர் 
அருற யான, ெிைிய உைவகத்ைில் வைநீர், சூடான ொக்பலட் அருந்ைினர், அங்கு 
 ா ா,  ாண்வடாலினில் இறெத்ை இறெக்கு நளினத்துடன் நடன ாடினார். 
இரவில்,  ண்டலி அறனவரும் இந்ைிய இறெ நிகழ்ச்ெி ஒன்றை நடத்ைினர். 

அடுத்ை நாள்,  ா ா லுகாவனா ஏரியில் ஒரு  ைி வநரம்  டகில்  யைம் 
பெய்ைார்.  ின்னர் அவர்கள் 'வலாகார்வனா' அற ைி ஒப் ந்ைம் 
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றகபயழுத்ைிடப் ட்ட இடத்ைிற்குக் காரில் பென்ைனர். அங்கிருந்து, ஒரு அழகான 
ெரைாலயம், ஊருக்கு வ வல  றலப் ாறையில் கட்டப் ட்ட 'ெமைானா மைல் 
ஸாமஸா' வைவாலயத்ைிற்கு விஜயம் பெய்ைனர்.  ா ா ஏைக்குறைய  ைிறனந்து 
நி ிடங்கள் அங்வக அ ர்ந்ைிருந்ைார். இவயசு  ற்றும் ெீடர்களின் படரவகாட்டா 
ெிற் ங்கள் ஆலயத்றை அலங்கரித்ைன, வைவாலயத்ைின் முன்புைம் அற ந்ை 
 லி டீத்ைின் வ ல் ஒரு ப ரிய ெிலுறவ இருந்ைது. அறைச் சுட்டிக்காட்டி  ா ா 
விளக்கினார், "நான் ைான் ெிலுறவயில் அறையப் ட்வடன், இந்ைக் 
காரைத்ைிற்காக, வைவாலயத்ைிற்குள் நுறழயும்வ ாது நான் என் பைாப் ிறயக் 
கழற்ைவில்றல."  ா ா  ின்னர் இவயசுவின் ெீடர்களின் பவவ்வவறு 
குைாைிெயங்கறளப்  ற்ைி விளக்கினார், வ லும்  ாக்ைவலனா  ரியா  னம் 
வருந்ைி முறையிட்டு இவயசுவிடம் காட்டிய வநெத்றைப்  ற்ைியும் குைிப் ிட்டார். 

கறடெி இரவு வ ாஜன நிகழ்வுகறளச் ெித்ைரிக்கும் ெித்ைிரங்கறளப் 
 ார்த்து,  ா ா இவ்வாறு கருத்துறரத்ைார்: 

நான் ஜாகண தீவிரொக மநசித்மதன்; ஜாண், மயாவான் இருவகரயும் 
அடிக்கடி நிகனத்துப் பார்ப்பது உண்டு, ஆனால் பீட்ைர் ெீதும் ெிககயான 
அன்பு இருந்தது. இமயசுகவயும் அவருகைய வட்ைத்கதயும் பற்ைி ெக்களுக்கு 
இன்னும் மதரியாத பல விஷயங்கள் உள்ளன, கபபிள் மபான்ை 
புத்தகங்களில் பல ொற்ைங்கள் மசய்யப்பட்டுள்ளன. நான் அகதப் பின்பு 
விளக்குகிமைன். 

இந்தியாவில், நான் அணியும் மவள்கள நிை சத்ராவில், எனது 
மெௌனத்கதக் ககவிடும்மபாது, ெக்கள் என்கன இமயசுவாகக் காண்பார்கள். 
நான் சிலுகவயில் அகையப்பட்ை அமத கிைிஸ்து. பிைரின் நலனுக்காக, நான் 
அததீ துன்பங்களுக்கு ஆளாகிமைன். இப்படி முழு உலகிலும் நான் துன் ங்கள் 
அனுபவிப்பதால் தினமும், ஒவ்மவாரு கணமும் சிலுகவயில் 
அகையப்படுகிமைன். இப்மபாது கூை! 

இமயசுவின் வாழ்க்ககயில் ஒரு நககச்சுகவயான சம்பவம் என் 
நிகனவுக்கு வருகிைது. ெிகவும் திைகாத்திரொன ஒருவர், இமயசு 
சிலுகவகய சுெக்கும்மபாது அவகர உகதக்க முயன்ைார். ஆனால் அவர் 
ெிகவும் மகாழுமகாழுப்பாக இருந்தார், அவகர (என்கன) உகதக்க 
முயன்ைமபாது, கீமழ தடுக்கி விழுந்தது எனக்கு நன்ைாக நிகனவிருக்கிைது. 

எனது வட்ைத்தின் உறுப்பினர் ஒருவகர அைக்கம் மசய்ய ஒரு குழி 
மதாண்டுொறு நான் (இமயசு) கட்ைகளயிட்ைமபாது, பீட்ைர் தனது விரல்களால் 
முழு மவகலகய முடித்தார், இதனால் கககளில் கடுகெயான காயம் 
ஏற்பட்ைது, மெலும் ஒரு விரல் முைிந்து, சகத சிகதந்தது. ஆனால் அடுத்த 
நாள், நான் அகத மவறுெமன ஊதி குணப்படுத்திமனன். 

அவர்கள் வைவாலயத்றை விட்டு பவளிவயறும்வ ாது, பவள்றள 
ைாடியுடன் ஒரு வயைானவர், கண் ார்றவ இல்லாை  ிச்றெக்காரர், ஓர் 
இருக்றகயில் அ ர்ந்ைிருப் றைக் கண்டனர்.  ா ா அவர் அருகில் அ ர்ந்து 
றகறயப்  ற்ைிக்பகாண்டு, "அவர் ஒரு நல்ல ஆத்ொ; நான் அவகர நன்கு 
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அைிமவன்" என்று கூைி, அந்ை முைியவருக்கு ெிைிது  ைம் பகாடுக்கு ாறு 
 ண்டலியில் ஒருவரிடம் கூைினார். 

அவர்கள்  ாறல 7:00  ைிக்கு லுகாவனாவுக்குத் ைிரும் ி வந்ைனர். 
வஹாட்டலில்  ா ாவின் உைவு அவரது அறையில்  ரி ாைப் ட்டது. 

ஆைி ெீனியரும் அவருடன் உைவு உண்டார்.  ின்னர் ஆைி இது பைாடர் ாகக் 
கூைியைாவது: 

சுவிட்ெர்லாந்ைில் நாங்கள் லுகாவனா, அழகான ஏரிகள் சூழ்ந்ை 
வஹாட்டல்களில் ைங்கிவனாம். அன்ைிரவு நான்  ா ாவின் அறையில் அவருடன் 
உைவு உண்ை அ ர்ந்ைதும், ஏவைா ஒரு ொக்குப்வ ாக்கில்  ா ா என்றன எழுந்து 
- ைண்ைரீ், வொடா வ ான்ை ஏைாவது - எடுத்து வரக் கூைினார். நான் அறைக் 
பகாண்டு வந்ைதும்,  ா ா, "ெரி, ெரி! உட்கார்ந்து, உன் உைறவ ொப் ிடு" என்று 
கூறுவதும், நான் உைறவ வாயில் இடுறகயில், "நான் ொப் ிட்டு 
முடித்துவிட்வடன், என் றககறளக் கழுவி விடு, றககறளத் துறடக்க துண்றடக் 
பகாண்டு வா,  ல் துலக்க  ற் றெ எடுத்து வா, கீவழ பென்று பெய்ைித்ைாறள 
எடுத்து வா!" என்று இப் டி ஒவ்பவான்றையும் கூறுவைற்கு இறடவய என்றன 
உைவு உண்ைவும் உத்ைரவிட்டார். நான் வநரடியாக ஏரியில் குைிப் து வ ால் 
உைர்ந்வைன்! ஒவர வநரத்ைில் இரண்டு காரியங்கறளச் பெய்யும் டி அவர் 
என்றனக் வகட்டைால் நான்  னைளவில் முற்ைிலு ாகச் வொர்வறடந்வைன்: 
ொப் ிடவும் அவை வநரத்ைில் ொப் ிடா ல் இருக்கவும், அதுவ ால குறரக்கவும் 
குறரக்கா ல் இருக்கவும், பெய்யவும் பெய்யா ல் இருக்கவும் வவண்டும்.  

 ார்கபரட் (க்ராஸ்க்) ஏப்ரல் 30ஆம் நாள் வந்து குழுவில் இறைந்ைார். 
அன்று  ிற் கல் அறனவரும் 'ெவுண்ட் ப்ரீ'க்கு பென்று வைநீர் அருந்ைிய 
வவறளயில், அவர்கள் வவடிக்றகயாக கிட்டிப்புள் விறளயாடியறை,  ா ா 
ரெித்ைார். இறடவிடா ல்  றழ ப ாழிந்ைது; அன்று  ாறல அறனவரும் 
ைிறரப் டம்  ார்க்கச் பென்ைனர். 

கிட்டி வடவி சுவிட்ெர்லாந்து வருறகக்கான அறனத்து ப ாறுப்ற யும் 
(ைனது பொந்ை பெலவில்) ஏற்றுக்பகாண்டார்.  ா ாறவ  கிழ்விக்க கிட்டி, 
ைன்னால் இயன்ை அறனத்றையும் பெய்ைார்,  ா ாவின் வெறவயில் 
உண்ற யாக உறழத்ைார். 

இறையும்  ீைி, வ  1ஆம் நாள்,  ா ா, கிட்டிறயச் சுட்டிக்காட்டி,  ிைரிடம், 
"ஜனீ்மகா, (நியூயார்க் அன்பர்கள்) கிம்மகாகவ விை என்கன அதிகம் 
மநசிக்கிைார்கள், ஏமனன்ைால் மநற்று கிம்மகா என்கனத் தனியாக விட்டு 
விட்டு நைக்கச் மசன்ைனர்." 

 ா ா கூைியறைக் வகட்டு, கிட்டி கண் கலங்கினார்.  ா ா, கிட்டிறய 
ஆறுைல் டுத்ைி, "நீங்கள் ஏன் அழுகிைரீ்கள்? இகத நான் ஒரு நககச்சுகவ 
மபச்ொகத்தான் மசான்மனன். இங்மக (லுகாமனாவில்), சூரியகனயும் 
காணவில்கல, ெகழ மதாைர்ந்து மபய்து மகாண்டிருக்கிைது, ஒட்டுமொத்த 
காலநிகல ெந்தொக ெனச்மசார்வகையச் மசய்வது, எனக்குப் 
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பிடிக்கவில்கல, ஆனால் கிட்டியின் அன்பு என்கன இங்மக இருக்க 
கவத்தது. இல்கலமயனில், இந்த சூழ்நிகலயில் நான் ஒரு ெணி மநரம் கூை 
இங்குத் தங்கியிருக்க ொட்மைன். 

"இந்த சாதகெற்ை காலநிகலயில், உங்கள் அன்புதான் எனக்கு 
எல்லாமெ. நீங்கள் அகனவரும் என்கன எப்படி மநசிக்கிைரீ்கள் என்பது 
எனக்குத் மதரியும். ஆனால் இதுமபான்ை 'அம்புககள' அவ்வப்மபாது ஏவி 
விடுவது எனது  ைியின் ஒரு பகுதியாகும், இது உங்கள் மசாந்த 
நலனுக்காக. இதன் மூலம் நான் உங்களுக்குள் அதிக அன்கப 
உருவாக்குகிமைன், நீங்கள் அகதப் பற்ைி கவகலப்பைமவா அல்லது 
மவதகனயகையமவா கூைாது." 

அன்று  ா ா, டாக்டர் கனிவயாடு ' ிங்- ாங்' வ றெப்  ந்ைாட்டம் 
விறளயாடினார். 

 ின்னர், அறனவரும் ஃவ ாவனாகிராப்  ைிவுகறள இறெத்து ரெித்ைனர். 
 ா ா உள்ளூர்வாெிகள் ெிலருக்கு முன்னால்,  ார்கபரட்டிடம் அந்ை 
இடத்ைிவலவய நடன ாடு ாறு அைிவுறுத்ைினார்.  யிற்ெி ப ற்ை ஓப்ரா  ாடகரான 
கிம் ஒரு ெில நீக்வரா ஆன் ீக  ாடல்கறளப்  ாடினார். 

1932, வ  2ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா அறனவருக்கும் கீழ்வரும் 
விளக்கங்கறள அளித்ைார்: 

அன்பின் பாகத மராஜா ெலர்களால் அல்ல முட்களால் 

நிகைந்திருக்கும். நுகழயும் மபாது, முட்ககள முத்தெிடுவது மபரும் 
துயரத்கத உருவாக்கும். ஆனால் அது ெிகவும் அவசியம். உங்களுக்குக் 
மகாப்பளங்கள் இருந்தால், ஒரு ெருத்துவ நிபுணர் அறுகவ சிகிச்கசச் 
மசய்து அவற்கை மவட்டித் திைந்து, உங்களுக்கு வலிகயக் மகாடுப்பார்; 
ஆனால் இந்த வலி உங்கள் மசாந்த நலனுக்காகமவ. அதற்காக, உங்கள் 
துன்பத்கத ெருத்துவர் மபாருட்படுத்துவதில்கல. 

நானும் அவ்வாமை மசய்கிமைன். நீங்கள் அகனவரும் என்மைன்றும் 
ெகிழ்ச்சியாக இருக்க மவண்டும் என்று நான் விரும்புகிமைன். அதற்காக நான் 
எனக்மக உரிய முகையில் மசயல்படுகிமைன். எனது பணி இந்தத் 
துன்பத்கதயும் மபாைாகெகயயும் உருவாக்குகிைது, ஆனால் எனது கிம்மகா 
இகதப் புரிந்து மகாள்ளத் தவறுவார்கள் என்று நான் ஒருமபாதும் 
எதிர்பார்க்கவில்கல. தற்மபாகதய நிகலகெகயப் பார்க்கும்மபாது, 
உங்களுக்குப் புரியாததால், நான் எனது வழியில் மசய்யக் கூைாது என்று 
மதான்றுகிைது. 

"ஆனால்  ா ா, நாங்கள் அறைப் புரிந்துபகாள்கிவைாம், உங்கள் 
விருப் ப் டி நீங்கள் பெய்வறைவய நாங்கள் விரும்புகிவைாம். உங்கள் 
 கிழ்ச்ெிவய எங்களுக்கு முக்கியம், எங்களுறடயது அல்ல" என அறனவரும் 
 ைிலளித்ைனர். 

இறைக் வகட்ட  ா ா,  ின்டாறவத் ைனியாக அறழத்து, புரிய றவக்க 
 ிகவும் ெிர ப் ட்டார்.  ா ாவின் துைிகறளத் துறவப் து, அவரது அறைறய 
சுத்ைம் பெய்வது, ைறலமுடிறய வாரிவிடுவது வ ான்ை ைனிப் ட்ட வவறலகறள 
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கிம்,  ின்டா இருவரும் பெய்ய விரும் ியைால், ஒருவருக்பகாருவர் 
ப ாைாற யுடன் இருந்ைனர். 

அைன்  ின்பு,  ா ா அறனத்து ஆங்கில ப ண் ைிகறளயும் ைிரும்  
அறழத்து, "நான் உங்களில் ஒவ்மவாருவகரயும் மசாதித்து வருகிமைன், 
இகதச்சார்ந்த என்னுகைய எதிர்கால பணிகளுக்காக நீங்கள் அவற்கை 
எப்படித் தாங்கிக்மகாள்கிைரீ்கள் என்பகத நான் பார்க்கிமைன்" வ லும் 
கிட்டியிடம், "நீங்கள் மசாதகனகய நன்ைாகத் தாங்கிக்மகாண்டீர்கள்" என்று 
குைிப் ிட்டார். 

லுகாவனாவில் வானிறல  ந்ை ாக இருந்ைது;  ல நாட்களாக, 
சூரியறனக் காைவில்றல.  ா ா இவ்வாறு பைரிவித்ைார், "நான் என்னுைன் 
மொசொன வானிகலகயயும் மகாண்டு வந்ைது மபாலத் மதரிகிைது. என் 
ஓய்கவத் தடுக்க, ொயா தன்னால் முடிந்தகதச் மசய்கிைாள். ஆனால் நான் 
திைவுமகாகல சுழற்ைி, குகைந்தபட்சம் ஒரு நாளாவது சூரியகன மவளிவர 
கவப்மபன்." 

லுகாவனாவின் துன்புறுத்தும் வானிறலயிலிருந்து ெிைிது நிவாரைம் 
ப ை, வ  3ஆம் நாள் கிட்டி ெவுண்ட் மஜனமராமஸாவிற்கு ஒரு  டகு 
ெவாரிறய ஏற் ாடு பெய்ைார்.  றலகள்  ற்றும் ஏரியின் கம் ரீ ான காட்ெிகள் 
அழகாக இருந்ைன. 

 டகில், ஒரு வயைான சுவிஸ் மதாழிலாளி  ா ாவின் எைிரில், 
கிட்டத்ைட்ட ஒரு  ைி வநரம் அ ர்ந்து, ஒரு ெிைிய துறைமுகம் வந்ைதும்  டறக 
விட்டுச் பென்ைார். அவர்  டகிலிருந்து இைங்கும்வ ாது,  ா ாறவத் ைிரும் ிப் 
 ார்த்து ெிரித்ைார். 'அந்த ெனிதகரப் பற்ைி அசாதாரணொக எகதமயனும் 
கவனித்தரீ்களா?' என்று  ா ா வகட்டைற்கு, இல்றல என அவர்கள் 
 ைிலளித்ைைால்,  ா ா விளக்கினார்: 

“அவர் எனது முகவர் ஆவார். முழுகெயான ஓய்வுக்காக நான் இங்கு 
வந்துள்ளதால், தற்காலிகொக எனது பணிகய மவமைாருவரிைம் 
ஒப்பகைக்க மவண்டும். அகத நான் இன்று காகல, இந்த ெனிதனுைன் 
மசய்துள்மளன். அதற்காக நான் அவகர இரண்ைாவது ெற்றும் மூன்ைாவது 
ஆன்ெீக தளத்திலிருந்து நான்காவது ெற்றும் ஐந்தாவது நிகலக்குக் 
மகாண்டுவர மவண்டியிருந்தது, இதனால் நான் அவருக்கு அளிக்கும் 
பணிகய அவர் மெற்மகாள்ள முடியும். 

“எனது பணியின் இத்தககய இைொற்ைம் ஓர் அைர்ந்த காடு, உயர்ந்த 
ெகல, தண்ணரீ் அல்லது ெக்கள் கூட்ைத்தில் நைக்க மவண்டும். அதனால்தான் 
அவர் மவளிமயறும் மவகளயில் என்கனப் பார்த்து சிரித்தார். பைகில், 
அவரிைெிருந்த கழியால் எனது 'தாளத்திற்கு' எவ்வாறு பதிலளித்தார் 
என்பகத நீங்கள் கவனித்திருக்க மவண்டும்!”  ா ா, உடவன டாக்டர் 
கனியிட ிருந்ை கழிறய வாங்கி, ைாள ிட்டுக் காட்டினார்.  ா ா  ண்டலியில் 
ஒருவர் மூல ாக பராட்டி  ற்றும் பவண்பைறய அவருக்கு அனுப் ிறவத்ைார்; 
அந்ைப் ப ரியவர் அறை அங்வகவய ொப் ிட்டார். 
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“என்னுகைய இந்த முகவர் திருெணொனவர், ஆனால் அவரது 
குடும்பத்தில் எவருக்கும் அவரது ஆன்ெீக நிகல குைித்து எதுவும் மதரியாது. 
ஐமராப்பாவில் சாது, வாலி, மயாகி நிகலகய அகைந்தவர்கள் (மூன்று 
 ற்றும் ஆைாவது ஆன் ீக ைளத்ைிற்கு இறடயில் நிறலபகாண்டவர்கள்) ெிகக் 
குகைவான எண்ணிக்ககயில் உள்ளனர். ஏழாவது தளத்தில் ஒருவர் 
ெட்டுமெ உள்ளார்; அவர் பூெியில் இருக்கும் 56 இகை உணர்கவ அகைந்த 
ஆத்ொக்களில் ஒருவர். ஐமராப்பாவில் ஆைாவது தளத்திலும் ஒருவர் 
உள்ளார். எனது வட்ைத்து உறுப்பினர்கமளாடு ஒப்பிடுககயில் இந்த ஆன்ெீக 
அந்தஸ்து என்பது எதுவும் இல்கல. எனது வட்ைத்து சைீர்கள் அகனவரும் 
விகரவில் இகை நிகலகய அகைந்து ஏழாவது தளத்தில் இருப்பார்கள்; 
அவர்கள் அகனவரும் காலங்காலொக எனது கட்ைகளககளப் பின்பற்ைி 
வருகிைார்கள். 

“இந்தக் ககைசி நான்கு நாட்களில், அடுத்த நவம்பரில் ஐமராப்பாவில் 
எனது பணியின் அடித்தளத்கத நிறுவ, உலகளவில் விகரவாக  ைிபுரிந்து 
மகாண்டிருந்மதன், இன்று காகல இரண்டு ெணியளவில் அது 
நிகைவகைந்தது. இப்மபாது சூரியன் மவளிமய வந்துவிட்ைது, அதற்காக, 
இந்தக் ககைசி நான்கு நாட்கள் கஷ்ைங்ககள சந்திக்க மவண்டியதாயிற்று! 

“இன்னும் நான் மசாகொக உணர்கிமைன். ஏன்? மகாடிக்கணக்கான 
இகை நிகலகய அகையாத ஆத்ொக்களில் நான் பிகணந்திருப்பகதக் 
காணும்மபாது எப்படி ெகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும்? ககைசி துளி இகை 
நிகலகய அகையும் வகர நான் ெகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது. 

“இந்த நாட்டின் இயற்ககக்காட்சி அற்புதொனது” என்று கூைி  ா ா 
அறை, காஷ் ீருடன் ஒப் ிட்டார். 

அவர்கள் 5,600 அடி, ெவுண்ட் மஜனமராமஸாவின்  னி மூடிய உச்ெிறய, 
கம் ி ரயில் வழியாகச் பென்ைறடந்ைனர்.  ிரிய ானவர்களின் அன்பு கறடெியாக, 
சூரியறன பவளிவய வரக் கட்டாயப் டுத்ைியது.  ா ா  ிக்க  கிழ்ச்ெியாகவும், 
விறளயாட்டுத்ைன ாகவும் இருந்ைார்; அறனவர்  ீதும்  னிப் ந்துகறள 
வெீினார். 

அைன்  ின்னர், அவர்கள்  றல உச்ெியில் அற ந்ை மஹாட்ைல் 
ஸ்வசீர்மஹாப் ில்  ைிய உைறவ உண்டனர். நல்ல  னநிறலயில் இருந்ை 
 ா ா வ லும் ஆன் ீக விளக்கங்கறள அளித்ைார். புத்துைர்ச்ெிப் ப ற்ை குழு, 
அன்று  ாறலயில் லுகாவனாவுக்குத் ைிரும் ி வந்ைது. 

ஆனால்  றுநாள், 1932, மெ 4ஆம் நாள்  கிழ்ச்ெியான ஒன்ைல்ல, 
ஏபனன்ைால் பாபாவின் தந்கதயார் ஏப்ரல் 30 அன்று தனது 79 வயதில் 
காலொனார் என்ை பெய்ைி வந்ைது. ராம்ஜூ லண்டனில் குயன்டின் வழியாக ஒரு 
பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ியிருந்ைார், "தந்கத மஷரியார்ஜி மநற்று இரவு 
மும்கபயில் காலொனார்." இந்ைச் பெய்ைி லுகாவனாவுக்கு அனுப் ி 
றவக்கப் ட்டது. 
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முன்னைாக, ஏப்ரல் 30 நள்ளிரவில்,  ா ா ைிடீபரனக் கககறளத் ைட்டி 
ஆைி ெீனியறர அறழத்ைார்.  ா ா ைனது முகவாறயச் சுட்டிக்காட்டி, றககறள 
வ ல்வநாக்கி வெீினார். ஆனால் ஆைியால்  ா ாவின் றெறககறளப் 
புரிந்துபகாள்ள முடியாைைால்,  ா ா அவறரத் ைிருப் ி அனுப் ிவிட்டார். 
இச்பெய்ைி வந்ை  ின்புைான் அந்ை இரவு  ா ா பவளிப் டுத்ைிய றெறகயின் 
அர்த்ைத்றை ஆைி உைர்ந்ைார். 

 ா ா ைனது ெவகாைரர்களான ப ஹராம், ஆைி ஜூனியர் இருவறரயும் 
ஆறுைல் டுத்ைி,  ரைத்றைப்  ற்ைி அவர்களுக்கு விளக்கினார், "ெரணம், 
தூக்கத்கதப் மபாலத் மதகவயான ஒன்று! ஒரு நபர் தூக்கத்திலிருந்து 
விழித்ததும், அவர் தான் இருந்தது மபாலமவ தன்கனக் கண்டுமகாள்கிைார்; 
இைப்பிற்குப் பின்னர், ஒரு நபர் தன்கன ஒரு வித்தியாசொன சூழ்நிகலயில், 
மவறுபட்ை உைலில் காண்கிைார். இைப்பு, பிைப்பு இரண்டும் கனவுகள். ஒரு 
கனவுக்காக ெகிழ்ச்சியாக அல்லது பரிதாபொக இருப்பதில் என்ன அர்த்தம் 
இருக்கிைது? 

"மபாமபாவின் ெரணம் தூக்கம் அல்ல. அவர் அகதத் தாண்டி 
எப்மபாதும் விழித்திருக்கும் நிகலகய அகைந்துள்ளார்! அவர் 
விடுதகலயாகி முக்திகயப் மபற்றுள்ளார்." 

ப ஹர்  ா ா, ப வ ாவுக்கு பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ினார்: "தந்கத 
மஷரியார்ஜி என் அருகில் இருக்கிைார். கவகலப்பை மவண்ைாம். உங்கள் 
உைல்நிகலகய, கவனத்தில் மகாள்ளுங்கள். நான் ஆதிகய அனுப்பி 
கவக்கட்டுொ? உைனடியாகத் தந்தி அனுப்புங்கள். பாபா." 

ைந்றையின்  றைவின் வ ாது, ஆைி ஜூனியர், ப ஹராம் இருவரும் 
 ா ாவுடன் இருந்ைனர், ஜால் ாய் ெீனாவில் இைர  ண்டலியுடன் இருந்ைார். 
ப வ ாவும்  ைியும் மும்ற யில் வ ாவ ாவுடன் இருந்ைனர், அங்கு அவர் ஒரு 
 ருத்துவ றனயில் அனு ைிக்கப் ட்டிருந்ைார். இப்வ ாது, மஷரியார்ஜி தனது 
உயிரினும் மெலான, பிரியொன ெகனுைன் என்மைன்றும் இருக்கிைார்! 
மபாமபா ஒரு மதய்வகீ மவகுெதிகயப் மபற்ைார் என்ைால் ெிககயாகாது. 
மெலும் அவரது சன்யாெி வாழ்க்கக நிரந்தர முடிவுக்கு வந்தது. 

பஷரியார்ஜியின் உடல் மும்ற யில் அற ைி வகாபுரத்ைிற்குக் பகாண்டு 
பெல்லப் ட்டது. 

 ா ாவின் குழந்றை  ருவ நண் ர் ப ய்லி, பூனாவில் வ ாவ ாறவ 
கவனிக்க ப வ ாவுக்கு உைவினார். அவருறடய குைிப்புப் புத்ைகத்ைில் 
எழுைியுள்ளறைப்  ார்ப்வ ாம்: 

பஷரியார்ஜியின் கறடெி காலத்ைில் வநாயால் அவைிப் ட்ட வ ாது, 
 ாைாஜி (ஷிரீன் ாய்) பூனாவில்  ருத்துவர்கள்  ீது அைிக நம் ிக்றக 
இல்லாைைால் அவறர மும்ற   ருத்துவ றனக்கு அறழத்துச் பென்ைார். 
பஷரியார்ஜிறய மும்ற க்கு அறழத்துச் பென்ை அந்நாளில், நான் அவறரப் 
 டுக்றகயில் இருந்து ஒரு பூறவப் வ ாலத் தூக்கி, வடீ்டின்  டிகளில் இைங்கி, 
காத்ைிருக்கும் காரிலும்,  ின்பு ரயிலிலும் ப த்றையில்  டுக்க றவத்வைன். 
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அந்ை வநரத்ைில், எனது இரு றககறளயும் அவரது  ிை ான றககளில் 
எடுத்து வலொக அழுத்ைி, நான் அவருக்காக எடுத்ை அறனத்து கஷ்டங்களுக்கும் 
பஷரியார்ஜி  ன்னிப்புக் வகாரினார். நான் பெய்ை அறனத்து வெறவக்கும் நன்ைி 
பைரிவித்ை  ின்னர், "உன்கன ெீண்டும் பார்ப்மபன் என்று நான் நம்பவில்கல. 
ெரணத்திற்கு, சரணகைவதற்காக ெட்டுமெ நான் மும்கப 
ெருத்துவெகனயில் அனுெதிக்கப்படுகிமைன். நான் அவகர நிகனவு 
கூர்ந்மதன் என்று பாபாவிைம் கூறுங்கள்; என் அன்கபயும் எனது 
வணக்கங்ககளயும் அவருக்குத் மதரிவிக்கவும். நீங்களும் எனது ககைசி 
வணக்கங்ககள ஏற்றுக்மகாள்ளுங்கள், எப்மபாதும் பாபாவிைம் அன்புைனும், 
பணிவுைனும் இகணந்திருங்கள். அவர் ெட்டுமெ உங்களுக்கு உதவவும் 
நன்கெ மசய்யவும் முடியும். உங்களுக்கு எனது ஆசரீ்வாதங்கள்." 

ப ய்லி கூறுவது வ ால்,  ா ாவின் ைந்றை ைனது  கன் அறடந்ை 
உயர்ந்ை நிறலறயப்  ற்ைி எப்வ ாதும் அைிந்ைிருந்ைார்: 

 ல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, பஷரியார்ஜி  ா ாறவ 'இகை நிகலகய 
அகைந்த புதல்வன்' என்று குைிப் ிடத் பைாடங்கினார்;  ா ாவுக்கு எழுதும் 
அறனத்து கடிைங்களிலும் இப் டித் பைாடங்குவது வழக்கம். ஒரு ெந்ைர்ப் த்ைில், 
பஷரியார்ஜி, அவரது இையத்றைத் ைிைந்து என்னிடம் எடுத்துறரத்ைார், "நான் 
இவ்வளவு கஷ்ைங்கள் அனுபவித்து (ஆன் ீக ரீைியில்) அகைய முயன்ைகத, 
மெர்வான் ஏற்கனமவ அகைந்துவிட்ைார். எனது சிறு வயது முதல் நான் 
திருெணம் மசய்து மகாள்வது வகர, என் வாழ்க்ககயில் நான் கைவுகளத் 
மதடுவகத ெட்டுமெ மநாக்கொகக் மகாண்மைன். அதற்காக நான் நிகைய 
கஷ்ைப்பட்மைன், நிகைய அனுபவங்ககளப் மபற்மைன், ஆனால் என்னுகைய 
அந்த இறுைி இலக்கக என்னால் அகைய முடியவில்கல. அதற்குக் காரணம் 
அது என் விதியில் இல்கல, ஆனால் அது என் குழந்கதக்கு விதிக்கப்பட்ைது. 
நான் விகத விகதத்மதன், ஆனால் கனி என் ெகனால் அறுவகை 
மசய்யப்பட்ைது, இகத எண்ணி மபருெகிழ்ச்சி அகைகிமைன்.” 

பஷரியார் பைாடர்ந்து ப ய்லியிடம் கூைியைாவது: 
“ஒரு குடும்ப ெனிதனாக இருப்பதால், இந்த ெகிழ்ச்சி எனக்கு 

சாதாரண விஷயெல்ல. எனது 'இகை நிகலகய அகைந்த புதல்வன்' 
மூலொக, நாங்கள், அவருகைய மபற்மைார், கைவுமளாடு ஒன்ைாகி, அந்த 
இறுதி இலக்காகிய முக்திகய அகைமவாம். அவர் இப்மபாது எனக்கு அந்த 
ெரணத்கதயும், நித்திய அகெதிகயயும் தருவார். நான் அதற்காக ெட்டுமெ 
காத்திருக்கிமைன்." 

ஆைிகால புருஷரின் ைந்றைறய, காலம் வைங்குகிைது: "அன்புள்ள 
பஷரியார்ஜி, உலகம் உங்கறள எப்வ ாதும் நிறனவில் றவத்துக் பகாள்ளும், 
உங்கள் துைவை வாழ்க்றகயிலிருந்து ஒரு  ாடம் கற்றுக் பகாள்ளும். 
 ாரெீகத்றை விட்டு பவளிவயைி இந்ைியாவுக்குக் குடிப யர்ந்ைைன் மூலம், 
பைய்வகீ குரறலக் வகட்டு, அவைார புருஷரின் உலக ைந்றையாக இருந்து, 
உங்கள் துைவை வாழ்க்றகயில் எல்லாவற்றையும் ப ற்ைைன் அறடயாள ாகும். 
உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் 'எஸ்ைான், எஸ்ைான், எஸ்ைான்' என்ைறழத்து 
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நீங்கள் அற ைியற்ைவராக இருந்ைீர்கள்! பஷரியார்ஜி, உங்களுக்கு எங்கள் 
ஆழ்ந்ை வைக்கங்கள். நீங்கள் பவன்றுவிட்டீர்கள்! நீங்கள் அறனத்றையும் 
ப ற்றுள்ளரீ்கள்! எங்கள் அன் ின்  ைம் வசீும்  லறர உங்கள் காலடியில் 
றவக்கிவைாம்!" 

புவாஸாவஹப் நாெிக் நகரிலிருந்து ப ர்ெியாவுக்குத் ைிரும் ிச் பெல்ல 
விரும்புவைாக,  ா ாவுக்குக் கடிைம் எழுைியிருந்ைார்.  ா ா ெீனாவில் இருக்கும் 
மஹர்மபர்ட் வடவிக்கு பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ி, விஷ்ணு, ராவ்ஸாவஹப் 
இருவறரயும் நாெிக்கிற்கு, ைிருப் ி அனுப்பு ாறு அைிவுறுத்ைினார்; ருஸ்ைமும் 
ெீனாவில் இருந்ைைால், ஆைி ெீனியறர  ா ாவுடன் அப ரிக்காவுக்குச் 
பெல்வைற்கு  ைிலாக, லண்டனிலிருந்து நாெிக் ைிரும்பும் டி அவர் 
வகட்டுக்பகாண்டார். 

ப ஹர்  ா ாவின் வ ற்கத்ைிய ெீடர்களில் ெிலர் ' ா ா இரவில் 
தூங்குவது உண்டா?' என வயாெறன பெய்து பகாண்டிருந்ைனர். 

அவர்கள் கமதொரிமயா நகரிலிருந்து ைிரும் ியவ ாது,  ா ா 
அறனவறரயும் ைனது அறைக்கு அறழத்ைார்.  யங்கிய நிறலயில் 
வைாற்ை ளித்ை  ா ா கூைினார்: 

நான் தூங்குவதில்கல, ஆனால் ஆைாவது ெற்றும் ஏழாவது ஆன்ெீக 
தளங்களுக்கு இகையில் உள்ள ஒரு குைிப்பிட்ை 'சந்திப்பில்' 
ஓய்மவடுக்கிமைன். சில செயங்களில் அந்த நித்திய நிகலயிலிருந்து 'கீமழ 
வருவது' ெிகவும் கடினம். இந்த இைத்தில் ஓய்மவடுக்கும்மபாது, சிைிதளவு 
சத்தம் கூை இருக்கக்கூைாது, ஏமனனில் அது தீங்கு விகளவிக்கும். ஒரு 
முகை மெஹராபாத்தில், சில இகையூறுகள் காரணொக நான் அததீ 
கஷ்ைங்களுக்கு ஆளாக மவண்டியிருந்தது. என் கண்களில் கண்ணரீ் 
நிரம்பியிருந்தன; நான் தகரயில் உருண்டு புரளும் அளவுக்குக் கஷ்ைங்ககள 
அனுபவித்மதன். 

நிர்விகல்ப சொதி (நான் கைவுள்) எனும் நிகலயிலிருந்து, சாதாரண 
ெனித உணர்கவ அகைய, நான் ெிகுந்த மவதகனகய அனுபவிக்க 
மவண்டியதாயிற்று. ஸாஹஜ் சொதி (கடவுள் உைர்வவாடு உலக 
உைர்றவயும் பகாண்டிருப் து) எனும் நிகலகய அகைவது எல்கலயற்ை 
மவதகனயாகும். கீமழ இைங்க சிைிதளவு ஆகச இல்லாதமபாதும் 
உலகளாவிய கைகெயின் மபாருட்டு இைங்கி வர மவண்டிய கட்ைாயம். 

எனது உலகளாவிய ெனதின் மூலொக, நான் அளவிலா 
துன்பங்களுக்கு ஆளாகிமைன்; எல்கலயற்ை மபரின்பம் காரணொக, நான் 
அளவிலா ஓய்வில் இருக்கிமைன். துன்பத்திற்கு ஆட்படுவதன் அர்த்தம் 
என்னமவனில், ெனிதகுலத்தின் இரட்சிப்புக்காக உகழப்பதும், அந்தக் 
கைகெக்காக உலகில் இைங்குவதும் (நிர்விகல்ப சொதி முதல் சாதாரண 
ெனித உணர்வு வகர) ஆகும். நான் அவதரிப்பது இந்த 
மநாக்கத்திற்காகத்தான்! 
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இந்த 'இகை நாைகம்' நித்தியத்திலிருந்து, பகைப்பு உருவான 
நாளிலிருந்மத நைந்து மகாண்டிருக்கிைது, ஆனால் எனது அளவிலா 
துன்பத்தின் விகளவு, பின்னணியில் உள்ள எல்கலயற்ை ஆனந்தத்தால் 
தணிக்கப்படுகிைது; இருப்பினும், இந்த எல்கலயற்ை மபரின்பம் 
இருந்தமபாதிலும், நான் எல்கலயற்ை துன்பத்கத அனுபவிக்க மவண்டும். 
அமத மவகளயில் நான் இரண்கையும் கைந்தும், இரண்டிற்கும் மெலாகவும் 
இருக்கிமைன். 

ப ஹர்  ா ா பைாடர்ந்து, அவருறடய ஐந்து வயைில் ஏற் ட்ட 
அனு வத்றை விவரித்ைார்;  ல்வவறு ஒளிரும் நிைங்களில் வட்டங்களுக்குள் 
வட்டங்கறள, அவர் முன்  ார்த்ை  ிர ிப் ில்  யங்கி விழுந்ைார்: 

இன்று எல்லாவற்ைின் உண்கெயான அனுபவமும் என்னிைம் 
உள்ளது, மெலும் பிரபஞ்சமும், பகைப்பும் என்னிைெிருந்து 
மவளிப்படுவகதயும், மவளிப்படுத்துவகதயும் உணர்கிமைன். அப்மபாது நான் 
மவறுெமன பார்த்தகத இன்று நான் உணர்கிமைன். பகைப்பு என்பது பரிணாெ 
வளர்ச்சி மூலொக ெறுபடியும் உருவாக்குவது. இது ஒரு முடிவில்லாத 
விகளயாட்டு! 

அகதமயல்லாம் எனது இரகசிய புத்தகத்தில் விரிவாக 
விளக்கியுள்மளன். அந்த ரகசியங்ககள அைிந்து விஞ்ஞானிகளும் 
ஆச்சரியப்படுவார்கள். இகவ மதளிவற்ை மபச்சுகளாக இல்லாெல், 
விஞ்ஞான வாதங்களால் நிரூபிக்கப்பட்டு ஆதரிக்கப்படும் உண்கெகளாக 
இருக்கும். இது எதிர்கால உலகளாவிய 'கபபிளாக' இருக்கும், அதன் மநரடி 
அர்த்தத்தில் அல்ல, ஆனால் எல்லா ெதத்கதயும் சார்ந்த ெக்களும் புரிந்து 
மகாள்ளும் புத்தகொக விளங்கும். 

கிம்வகாவின் அறையில்  ா ா ைனது அன் ர்களுடன் உறரயாடிக் 
பகாண்டிருந்ை வவறளயில், பாரெவுண்ட் நியூஸ் ரீலில்  ா ா அளித்ை 
பெய்ைிறய அறனவரும்  ாராட்டினர்; அது லண்டன் பெய்ைித்ைாள்களில் 
அச்ெிடப் ட்டது. 'அகனத்து ெதங்களும் ஒமர சரத்தில் மகார்க்கப்பட்ை பல 
ெணிகள் மபால்" என்ை  ா ாவின் கருத்து ப ரும்  ர ரப்ற  உருவாக்கியது. 

பெய்ைிறய வாெித்ை  ின்பு, ஃ ிரான்ஸ் நாட்டின் ஜனாைி ைி ' ால் டூ ர்' 
ரஷ்ய கம்யூனிஸ்டான ' ாபவல் வகார்குவலாவ்' என் வரால்  டுபகாறல 
பெய்யப் ட்டைாகச் பெய்ைி வந்ைது. "எனது முகவர்கள் அகனத்து 
விஷயங்ககளயும் விகரவு படுத்துவதாகத் மதரிகிைது" என்று  ா ா கருத்துத் 
பைரிவித்ைார். 

அவ்வவறளயில் உலகப் வ ாரின் ொத்ைியம் குைித்து வ ச்சு எழுந்ைது, 
 ா ா  ைிலளித்ைார், " உலகப் மபார் உருவாகும். அதன் தீவிரொன உைல் 
ரீதியான துன்பங்கள் - படுமகாகலகள் மபான்ைவற்ைின் தாக்கத்கத நாமன 
என்ெீது எடுத்துக் மகாண்ைால், மபாகரத் தவிர்க்க முடியும். அப்படியானால், 
என் உைல் பாதிக்கப்பட்டு பல்மவறு மநாய்களால் நான் அவதிப்படுமவன். 
எந்தமவாரு நிகழ்விலும், எனது பணியின் முடிவு ஒமர ொதிரியாகத்தான் 
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இருக்கும். அகனவரின் துன்பத்கதயும் நான் எடுத்துக்மகாள்ள 
மவண்டியிருக்கும். நான் அவ்வாறு மசய்யாவிட்ைால், அது உலக ெக்களால் 

தாங்க முடியாததாக இருக்கும்." 
 ( ா ாவின் உடல் துன் த்ைின் அைிகுைிகள் ஏற்கனவவ பைளிவாகத் 

பைரிந்ைன: மும்ற யிலிருந்து புைப் ட்டதும்,  ா ா வயிற்றுக் வகாளாைால் 
அவைிப் ட்டது, ெீனாவிற்கும் ஜப் ானுக்கும் இறடயில் ஏற் ட்ட வ ாைலுடன் 
ஒத்துப்வ ானது. கடந்ை ெில நாட்களாக, அவர்  ீண்டும்  ீண்டும் கடுற யான 
வைால் அரிப் ால் கஷ்டப் டுகிைார்.)  

 ா ாவின் வார்த்றைகள் அவர்களின் கண்களில் கண்ைறீர 
வரவறழத்ைன. அறனவரும் அறைப்  ற்ைி  ல நாட்கள் விவாைித்ைனர்; கிம், 
 ின்டா இருவரும்  ா ாவிடம் அவர், துன் த்ைின் முழுத் ைாக்கத்றையும் ைாங்க 
வவண்டாம், ஆனால் அைில் ெில  ாகத்றை அவர்களுக்கும் பகாடுக்கு ாறு 
வவண்டினார்கள். அைற்கு  ா ா, "என் துன்பத்கத என்னால் ெட்டுமெ தாங்க 
முடியும். அகத யாருைனும் பகிர்ந்து மகாள்ள முடியாது" என்று  ைிலளித்ைார். 

எந்ைபவாரு நிகழ்வும் அவர்கறள  ாைிக்காை முறையில்  ா ா 
அறனவறரயும் உறுைியான றைரியொலிகளாகத் ையார் பெய்து பகாண்டிருந்ைார். 

1932, வ  7ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா ைனது  ைிறய மூன்று  ாக ாகப் 
 ிரிக்க முடிவு பெய்துள்ளைாக விளக்கினார்: "ஒன்று - துன் த்ைின் ெில  குைிறய 
நான் எடுத்துக்பகாள்ள வவண்டியிருக்கும். இரண்டு - ெில ைவைான 
 ிரச்ொரத்ைிலும், என்றனப்  ற்ைிய உண்ற கறளத் ைிரித்துக் கூறுவைிலும் 
பெலவிடப் டும். மூன்ைாவதாக, ஆங்காங்வக ஒரு ெில நாடுகளில் ெிைிய 
ெண்றடகள் (வ ார்கள்), கிளர்ச்ெிகள் வ ான்ைவற்ைில் பெலவிடப் ட வவண்டும்." 

இந்ை ஆறுைலான வார்த்றைகள் அறனவருக்கும் ெற்று இை ாக 
இருந்ைன. எந்ைபவாரு நிகழ்விலும்,  னிைகுலத்ைின் துன் த்ைின் முழு சுற யும், 
 ா ா உலகளாவிய  னறைக் பகாண்டிருப் ைால், அவரின் ப ல்லிய 
வைாள்களில் விழும் என் து அவர்களுக்கு இன்னும் பைரியாது. 

கிம்வகா, " ா ா, ையவுபெய்து துன் த்ைின் ப ரும் குைிறய உங்களுக்கு 
எைிராகத் ைிருப் ி, எைிர்ப் ாக  ாற்ைி,  ீைமுள்ளறை வவறு வழியில் 
பெலவிடுங்கள்" என்ைனர். 

 ா ா அறைக் வகட்டு ெிரித்ைார்; உண்ற யில் எைிர்ப்பு 
ஆரம் ித்ைிருப் றை அவர்கள் அைியவில்றல. லண்டன்  த்ைிரிறககளில், 
 ா ாவின்  கத்துவத்றைப்  ற்ைி அைிக அளவில் எழுைப் ட்டிருந்ைது. ஆனால் 
அது  ா ாறவத் ைிருப்ைி அறடயச் பெய்யு ா? இல்றல, அவரது 
 ிரிய ானவர்களின் அன்ற  வலுப் டுத்ை ெில வி ர்ெனங்களும் விவராை 
வ ாக்குகளும் இருக்க வவண்டும், அைற்கு வவண்டிய அடித்ைளத்றையும் அவர் 
ஏற்கனவவ அற த்துவிட்டார். 

அவர்கள் வ ெி முடித்ை ஒரு  ைி வநரத்ைிற்குள், கிட்டிக்கு அவரது 
ைந்றையிட ிருந்து வந்ை கடிைத்ைில், ெில லண்டன் பெய்ைித்ைாள்களில் 
 ா ாறவப்  ற்ைி அவதூைான, விரும் த்ைகாை அைிக்றககள் பவளிவந்ைைாகவும், 
அறை உடனடியாக நிராகரிக்க வவண்டும் என்றும் அவர் நிறனத்ைார். பக.பஜ. 
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ைஸ்தூரால் தூண்டப் ட்ட  ால் ப்ரண்டன்,  ா ாறவப்  ற்ைிய ெில ைவைான 
கட்டுறரகறள 'ஜான் புல்' என்ை வார இைழில் பவளியிட்டார், இந்ைப்  த்ைிரிறக, 
ெந்வைகத்ைிற்குரிய வ ாெடிகறள அம் லப் டுத்துவைில் ப யர் வ ானது! ப ஹர் 
 ா ா ஒரு ைிறரப் ட அரங்கம்  ற்றும் வ ாட்டார் வகவரஜ் றவத்ைிருப் ைாகவும், 
ஒரு  து ான கறடக்குச் பொந்ைக்காரர் வ லும் ப ண் ைிகறளயும் 
 ைிய ர்த்ைி உள்ளைாகவும் ப்ரண்டன் எழுைியிருந்ைார். 

இறைக் வகட்ட  ா ா அவர்கறள ஆறுைல் டுத்ைினார், 
"கவகலப்பைாதரீ்கள், இது ஒரு நல்ல விஷயம். இது எனது விகளயாட்டின் 
ஒரு அம்சம், இந்த சூழ்நிகலகய எதிர்மகாள்வதில் நான் 
ெகிழ்ச்சியகைகிமைன். இந்த எதிர்ப்கப மவண்டுமென்மை, மெற்கத்திய 
நாடுகளில் நான் மெற்மகாள்ளும் பணிக்கு, ஒரு மபரிய உந்து சக்திகய 
அளித்து, ஆன்ெீக 'பூகம்பம்' ெற்றும் எழுச்சிக்குத் மதகவயான விகளகவ 
ஏற்படுத்தும் திட்ைத்தில், நான் உருவாக்கியுள்மளன். ஆனால் நான் 
விரும்புவது என்னமவன்ைால், அதில் நீங்கள் சற்றும் கவனம் 
மசலுத்தக்கூைாது. 

"என்னுறடய ெண்ைலி என்கனயும் எனது விகளயாட்கையும் 
அைிவார்கள்; எனமவ அவர்ககள எதுவும் பாதிப்பதில்கல. ஆனால் நீங்கள் 
சிைிதளவும் வருத்தப்பைக்கூைாது என்று நான் உங்களுக்குச் மசால்கிமைன். 
சில நிெிைங்களுக்கு முன்பு நீங்கள் என் துன்பத்தின் மபரும்பகுதிகய 
விமராதப் மபாக்ககக் காண்பிப்பதன் மூலம் விநிமயாகிக்கச் மசான்னரீ்கள்; 
இப்மபாது அது நைந்துவிட்ை தருணத்தில், நீங்கள் ஏற்கனமவ கவகலப்பைத் 
மதாைங்கிவிட்டீர்கள். இகதப் பற்ைி சிைிதும் சிந்திக்க மவண்ைாம்! இது எனது 
சுய விகளயாட்டு, அதற்கு யார் மபாறுப்பு என்று எனக்குத் மதரியும்." 

 ார்கபரட்  ா ாவிடம், " ா ா, யார் இறைச் பெய்ைார்கள் என்று 
எங்களுக்குத் பைரிவிப் ரீ்களா? பெய்ைித்ைாள்களில், யார் கட்டுறர எழுைியது 
என் து  ற்ைி எதுவும் குைிப் ிடப் டவில்றல." 

 ா ா ெிரித்துக்பகாண்வட கூைினார்: 
நீங்கள் மதரிந்து மகாள்ள விரும்புவதால், நான் மசால்கிமைன். 

இகதச் மசய்தவர் ரஃமபல் ஹர்ஸ்ட் (பால் ப்ரண்ைன்). அவர் லண்ைனில் 
எனக்கு எதிராக எதிர்ப்கப உருவாக்குகிைார். பாவம், அப்பாவி ெனிதர்; 
அவகரக் குகை கூறுவகத விை நாம் பரிதாபப்பை மவண்டும். அவருக்குத் 
மதரியாெமல, பால் ப்ரண்ைன், இந்தியாவில் மக.மஜ.தஸ்தூரின் கருவியாகப் 
பயன்படுத்தப்படுகிைார். 

உண்கெயான நிகலகெ, உள் விவரங்கள் ெற்றும் மநாக்கம் பற்ைி 
அவருக்குத் மதரியாது. இந்தப் பகக அகனத்திற்கும் தஸ்தூர்தான் காரணம். 
என்ன பாசாங்குத்தனம்! என்ன கீழ்த்தரொன மசயல்! அவர் எனக்கு எதிராக, 
தவைான பிரச்சாரங்ககள உருவாக்கி வருகிைார், நான் 
மவளித்மதாற்ைத்திற்காக ெட்டுமெ ஆஷ்ரெங்ககள இயக்குகிமைன், ஊதியம் 
மபறும் மபண் ஊழியர்ககள கவத்திருக்கிமைன், ெக்ககள ஏொற்றுவதற்காக 
மபாது வாழ்வில் மெௌனம் காப்பது மபால நடிக்கும் அமத மவகளயில் 
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ெண்ைலியுைன் மபசுகிமைன். ஆனால் உண்கெகள் மவறுபட்ைகவ, அவற்கை 
நான் உங்களிைம் கவத்திருக்கும் அன்பால் இங்மக மதளிவுபடுத்துமவன். 

எனது மநருங்கிய சைீரான ருஸ்தம், இந்தியாவில் உள்ள சினிொ 
ெற்றும் மொட்ைார் மகமரகஜ எனக்காக அர்ப்பணித்துள்ளார், இதில் வரும் 
வருொனத்கத எனது பணிக்காகப் பயன்படுத்த முடியும். ெதுபானக்ககை ஒரு 
மநருங்கிய சைீருக்குச் மசாந்தொனது, அங்கு எனது ஆரம்பகால சைீர்கள் 
கூடுவதும், ஆன்ெீக மசாற்மபாழிவுகள் வழங்குவதும் வழக்கம். இைர இரண்டு 
குற்ைச்சாட்டுககளப் மபாறுத்தவகர, என்னுகைய இரக்கொன புன்னககமய 
பதிலளிக்க முடியும். 

எனது ெண்ைலி ஆண், மபண் அகனவரும் எந்த வகககயச் 
சார்ந்தவர்கள்! அகனத்கதயும் விட்டுவிட்டு, அவர்கள், என்னுைன் வந்து 
வாழ்கிைார்கள். ஊதியம் மபறும் ஊழியர்கள் எப்மபாதாவது இப்படிச் மசய்ய 
முடியுொ? என்னிைெிருந்து ஒரு கசககயின் குைியீடு ெட்டுமெ மபாதும், 
அவர்கள் எனக்காகத் தங்கள் உயிகரத் தியாகம் மசய்யவும் தயாராக 
உள்ளனர். அவர்களின் பற்ைில்லா தன்கெகயப் பற்ைி யாருக்கும் மதரியாது! 

எனது மெௌனத்கதப் மபாறுத்தவகர, நான் எப்படி அகதக் 
ககைப்பிடிக்கிமைன் என்பகத நீங்கள் அைிவரீ்கள். இகதப் பற்ைி நான் மெலும் 
எதுவும் மசால்லத் மதகவயில்கல. 

இதுமபான்ை மபாய்யான வதந்திககளப் பரப்புமவாகரப் பார்த்துப் 
பரிதாபப்பை மவண்டும். இதற்குப் பின்னால் இருக்கும் தஸ்தூகரப் 
மபாறுத்தவகர, அவரது நிகலகெ ெற்ைவர்ககள விை பரிதாபகரொனது, 
ஏமனன்ைால் அவர் என்கன 'எல்லாமெ' என்று ஏற்றுக் மகாண்ைவர், மெலும் 
அவர் தனது இரத்தத்தால் என் கால்ககளக் கழுவத் தயாராக இருப்பதாக 
பகிரங்கொக அைிவித்தார். இப்மபாது, அவர் என்ன மசய்கிைார் என்று 
பாருங்கள்! தஸ்தூர் என்கன மநசிக்கிைார், ஆனால் அவர் ஜூதாஸின் 
பங்கக வகிக்கிைார். அவரது கடிதங்கள் என்னுைன் உள்ளன, அவற்ைில் அவர் 
எழுதிய விஷயங்கள் என்னமவன்று ெண்ைலிக்குத் மதரியும். எவவரனும் 
அவற்கைப் படிக்க மநர்ந்தால், அவருகைய தற்மபாகதய நைத்கதகயக் 
கண்டு எள்ளி நககயாடுவார். 

அப்பாவி பால் ப்ரண்ைகன, தஸ்தூர் ஒரு முட்ைாளாக, ஒரு 
கருவியாக  ாற்ைியுள்ளார். ப்ரண்ைன் இந்தியாவுக்குச் மசன்று, நாசிக்கில் 
தங்கி, தனது கண்களால் அகனத்து விஷயங்ககளயும் கண்டைிந்ைவர். அவர் 
எனது ஆமலாசகனகயக் மகட்ைமபாது, இந்தியாவில் சில இைங்களுக்கு 
யாத்திகர மசய்யுொறு கூைிமனன். ஆனால் அவர் அகதச் மசய்யாெல், 
தஸ்தூரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்து, என்கனப் பற்ைி இங்மக மபாய்ககளப் 
பரப்பத் மதாைங்கினார். இதன் விகளகவ நீங்கள் இப்மபாது காண்கிைரீ்கள்! 

ஆனால் முடிவு முற்ைிலும் எதிர்பார்க்கப்பட்ைது என்று நீங்கள் 
எடுத்துக் மகாள்ளலாம், அது என் மூலொக நைந்தது. 

ஒரு ெணி மநரத்திற்கு முன்புதான், நாம் எதிர்ப்கபப் பற்ைிப் மபசிக் 
மகாண்டிருந்மதாம், இப்மபாது நீங்கள் அகதப் பற்ைிக் மகட்கிைரீ்கள். எனமவ 
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நீங்கள் யாரும் இகத நிகனத்துக் கவகலப்பைக்கூைாது. எதுவும் உங்ககளத் 
மதாந்தரவு மசய்யக்கூைாது. இது எனது விகளயாட்டு, நான் அகதப் 
பார்த்துக்மகாள்மவன். 

நீங்கள் 'ெ நிறலயற்ைவர்கள்' என்ை ப ரடித்ைின் கருத்றைக் 
கண்டுபகாள்ள வவண்டாம் என்று  ா ா அவர்களுக்கு வலியுறுத்ைினார். "அவர் 
தவைாகப் புரிந்து மகாண்ைதற்காக நான் பரிதாபப்படுகிமைன்" என்று  ா ா 
கூைினார். "மெரடித் என்ன மசான்னாலும் நீங்கள் அகத எண்ணிக் 
கவகலப்பைக்கூைாது, அவர் உங்ககள என்னிைம் மகாண்டுவருவதில் 
கருவியாக இருந்தார் என்பகதத் மதரிந்து மகாள்ளுங்கள். ஆனால் நீங்கள் 
எப்மபாதும் எனக்குக் கீழ்ப்படிய மவண்டும், மெரடித்திற்கு அல்ல என்பகத 
நிகனவில் மகாள்ளுங்கள்." 

ப ஹர்  ா ா  ின்னர் அவர்களின் ைனிப் ட்ட குைங்கறளப் 
 ாராட்டினார்: கிட்டி -  ா ாவுக்கு ஒரு ைன்னல ற்ை வெவகர், எப்வ ாதும் அவறர 
 கிழ றவப் ைில் கண்ணும் கருத்து ாக இருக்கிைார்; கிம் - அவருறடய ஆழ்ந்ை 
அன்பு  ற்றும் ைியாகத்ைில் ைீர் ான ாக உள்ளார்; டிலியா - அவரின் 
அற ைியான விசுவாெம்; ெின்ைா -  ா ாவுடன் எப்வ ாதும் இருக்க வவண்டும், 
சுய-ெரைறடைறலக் கருத்ைாகக் பகாண்டுள்ளார். 

1932, வ  7ஆம் நாள்  ாறல, லுகாவனாவில் ைங்கி இருந்ை  த்து 
நாட்களுக்குப்  ிைகு, பாரிஸ் நகருக்கு வந்து அறனவரும் வஹாட்டல்  வர்ஸில் 
ைங்கினர். கிம்,  ின்டா இருவரும் வ லும் வ லும் ஒருவருக்பகாருவர் 
கடுற யான ப ாைாற றய வளர்த்துக் பகாண்டனர்; ைனியாக, ைனது 
அறையில்,  ின்டா  ீண்டும் ைற்பகாறலக்கு முயன்ைார், ஆனால் அது ைடுத்து 
நிறுத்ைப் ட்டு  ா ா அவருக்கு ஆறுைல் கூைினார். 

 ா ாவும் ஒரு ெில வைாழர்களும்  கல் வநரத்ைில்  ாரிஸ் நகரம் 
முழுவதும், காரில் நீண்ட வநர ெவாரிக்குச் பென்ைனர்.  

வ  9ஆம் நாள் ப ஹர்  ா ா அறனவருடன் பாரிஸ் நகரிலிருந்து 
புமலாக்ன் (BOULONGE) பென்று, ஃமபாக்ஸ்ைன்  ற்றும் லண்ைனுக்கு,  டகு 
மூலம்  யைம் பெய்ைனர். கிம்,  ின்டா, டிலியா ஆகிவயார்  ா ாறவப்  ிரிந்து 
பெல்லும் எண்ைத்ைில் கண்கலங்கி அழுைனர். 46, லான்காஸ்ைர் மகட்டில் 
அற ந்ை ஃமபல்மலாஷிப் கிளப் ில்  ா ா ைங்குவைற்கான ஏற் ாடு பெய்ய 
கிட்டி,  ார்கபரட் இருவரும்  ாரிஸிலிருந்து ெற்று முன்னவர பென்ைிருந்ைனர். 
பெய்ைித்ைாள்களில் பவளிவந்ை ைவைான அைிக்றககள் காரை ாக, இந்ை முறை 
 ா ா வவறு இடத்ைில் ைங்கியிருந்ைால் நல்லது என்று கிட்டியின் ப ற்வைார் 
நிறனத்ைனர். கிட்டி, வடாவர் நகரில், லார்ட் வார்டன் வஹாட்டலில்  ா ாறவ 
ெந்ைித்து லண்டனுக்கு அறழத்துச் பென்ைார். கிட்டி,  ார்கபரட் இருவரும் 
 ா ாவுடன் லான்காஸ்டர் வகட்டில் உள்ள உறைவிடத்ைில் ைங்கினர். 

ப ஹர்  ா ா லண்டனில் இருந்ைவ ாது,  த்ைிரிறககளில் வ ாெ ான 
விளம் ரம் பவளியான வ ாைிலும்  க்கள் அவறர ெந்ைிக்க வந்ைனர். 'ஜான் புல்' 
 த்ைிரிறகயில் பவளிவந்ை ைவைான அைிக்றககறள நிறனத்து கிட்டி 
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வருந்ைினார், ஆனால்  ா ா அவரிடம், "இகவ அகனத்தும் குப்கப. அகத 
முற்ைிலும் புைக்கணித்து, கண்டுமகாள்ளாெல் இருக்க மவண்டும்" என்று 
கூைினார். வ லும், "நான் இந்த சூழ்நிகலகய ெகிழ்ச்சிமயாடு 
அனுபவிக்கிமைன்; எனக்கு அது பிடிக்கும், அது எனது பணிகய 
விகரவுபடுத்தி, ஊட்ைெளிக்கிைது" என்ைார். 

அவர் வ லும் விளக்கினார், "ஒருவர் எவ்வளவுதான் அைிவாற்ைல் 
உள்ளவராக இருந்தாலும், அவரது வழிககள என் ெீது திணிக்க 
முயன்ைாலும் நான் எல்கலயற்ை சாெர்த்தியசாலியாக இருக்கிமைன். எனக்கு 
எப்மபாதும் என் மசாந்த வழி என்று ஒன்று உண்டு. என்கனச் சுற்ைி ஒரு 
சிறுவகன நான் ஏன் விரும்புகிமைன்? அவர்கள் எனது பணியின் ஊைகொகச் 
மசயல் படுகிைார்கள். அவர்கள் அப்பாவியாக இருந்தாலும் 
தூய்கெயானவர்கள். நான் சில மவகலகளுக்கு, மபண்ெணிககளயும் 
வ லும் சிலவற்ைிற்கு ஆண்ககளயும் பயன்படுத்துகிமைன். 

"பாவிகளும் புனிதர்களும் எனக்கு ஒன்றுதான். ஆகமவ ஏன் 
புனிதர்கள் ெட்டும்? பாவிகளும் வரட்டுமெ! ஓ அது சரியாக வராது! ொைாக 
பாவிகள் என்னிைம் அதிக அளவில் வர உரிகெ உண்டு." 

இைற்கிறடயில் ப ரடித்,  ார்கபரட் ஸ்டார் ஆகிவயார்  ா ாவுடன் 
அப ரிக்காவுக்குச் பெல்ல படவன்ஷியரிலிருந்து அறழக்கப் ட்டனர், வ லும் 
குயன்டினும்  ா ாவுடன் குழுவில் வெரு ாறு வகட்டுக்பகாள்ளப் ட்டார். 

கிட்டி வடவி  ா ாவின்  ைிக்காக ஒரு ெிறுவறனக் கண்டு ிடித்து 
 ா ாவிடம் அறழத்து வந்ைார்; அந்ை ெிறுவன்  ா ாவுடன் ஓர் இரறவக் கழித்ை 
 ின்பு,  றுநாள் காறலயில்,  ா ா அவறனப் ப ாருத்ை ற்ைவன் எனக் கூைி 
ைிருப் ி அனுப் ி றவத்ைார். 

அப ரிக்காவுக்கு அறழத்துச் பெல்லப் ப ாருத்ை ான ெிறுவன் 
கிறடக்காைைால், அைற்கு  ைிலாக  ா ா ஒரு நாய்க்குட்டிறய எடுத்துச் 
பெல்வைாகக் கூைினார். வ  10ஆம் நாள்,  ா ா, ஆைி ெீனியர், டிலியா,  ின்டா 
ஆகிவயார் ஒரு வளர்ப்பு விலங்குகள் ற யத்ைிற்குச் பென்று வைடினர். ஒன்றும் 
 ா ாவுக்கு உகந்ைைாக அற யவில்றல. 

 ா ா, குயன்டின் வாங்கி வந்ை ஒரு வறக கறுப்பு வ ாங்ரல் 
நாய்க்குட்டிக்கு 'ெிக்மகா' ('கிம்வகா'வுக்கு இறையாக) என்று ப யரிட்டார். அவர் 
அறை ஓர் இரவு ைன்னுடன் றவத்ைிருந்து,  ின்னர் அறை கவனித்துக்பகாள்ள 
டிலியாவிடம் பகாடுத்ைார். (ஆறு  ாைங்களுக்குப்  ிைகு,  ிக்வகா ஓடும் 
வண்டியில் அடி ட்டு உயிரிழந்ைது. இந்ை ெம் வத்ைிற்கு முன்னவர  ா ா 
டிலியாவுக்கு எழுைியிருந்ைார், "நிறனவில் பகாள்ளுங்கள், அன்புள்ள பலய்லா - 
டிலியாவுக்கு  ா ா அளித்ை புறனப்ப யர்,  ிக்வகாறவப்  ற்ைி யாரும் 
கவறலப் டத் வைறவயில்றல. இது எனது  ைி, வ லும் இைற்கு எனது 
ைிைவுவகால்ைான் காரைம்.") 

 ா ா லண்டனில் இருந்ைவ ாது, குயன்டின், வ ாலந்து நாட்றடச் வெர்ந்ை 
 ிரிட்டிஷ் எழுத்ைாளர் மராம் லாண்ைவ் என் வறர ஃமபல்மலாஷிப் கிளப் ிற்கு 
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அறழத்து வந்ைார். லாண்டவ் ைனது 45 நி ிட வநர்காைலின் வ ாது  ல 
வகள்விகறளக் வகட்டார், ஆனால்  ா ா  ீண்டும்  ீண்டும்  ைிலளித்ைார், 
"உங்கள் மகள்விக்கு இன்னும் விரிவான பதிலும் நீண்ை விவாதமும் மதகவ. 
ஓரிரு நாளில் நான் உங்களுக்கு, பதிகல எழுதித் தருகிமைன்." 

லாண்டவ் விறடப றும்வ ாது,  ா ா அவரிடம், "எதிர்காலத்தில் நான் 
உங்களுக்கு உதவுமவன்" என்று பைரிவித்ைார். 

ெில நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா இந்ைச் பெய்ைிறய ஒரு  ண்டலி 
மூல ாக லாண்டவ்க்கு எழுைினார்: 

நீங்கள் மகட்க விரும்பிய ஆன்ெீக ெறுெலர்ச்சி மவகு மதாகலவில் 
இல்கல, இகத நான் விகரவில் நிகழச்மசய்மவன்; இதற்காக, அமெரிக்க 
மதசத்தில் ெிகப்மபரிய அளவிலான, தவைாக வழிநைத்தப்படும் ஆற்ைகல 
நான் பயன்படுத்தப் மபாகிமைன். நான் விரும்புவது மபான்ை ஓர் ஆன்ெீக 
எழுச்சி, வழக்கொக ஒவ்மவாரு ஏழு அல்லது எண்ணூறு வருைங்களுக்கு 
ஒரு முகை, ஒவ்மவாரு சுழற்சி காலத்தின் முடிவிமலா அல்லது 
மதாைக்கத்திமலா நகைமபறுகிைது; இகத அவதார புருஷரின் உணர்வு 
நிகலகய அகைந்த ஒருவரால் ெட்டுமெ, ெக்ககளத் தன் வயப்படுத்தி 
உலகளாவிய பணிகயச் மசய்யவும் முடியும். எனது பணி எல்லாவற்கையும் 
அரவகணக்கும். இது வாழ்க்ககயின் ஒவ்மவாரு பாகத்கதயும் பாதிக்கவும், 
கட்டுப்படுத்தவும் மசய்யும்... நான் உலகிற்கு அளிக்கும் மபாதுவான ஆன்ெீக 
உந்துதலில், அரசியல், மபாருளாதாரம், பாலியல் பிரச்சிகனகள் மபான்ை 
அகனத்தும் தானாகமவ தரீ்க்கப்பட்டு சரீ்மசய்யப்படும். 

அகனத்து கூட்டு இயக்கங்களும், ெதங்களும், உள்மநாக்க சக்திகய 
வழங்கும் ஓர் ஆளுகெகயச் சுற்ைியுள்ளன; இந்த கெயப்புள்ளியிலிருந்து 
விலகிச் மசல்லும் சக்தி இல்லாெல், அகனத்து இயக்கங்களும் 
மவற்ைியகைய இயலாது. குருநாதர்கள், அவர்களின் தனிப்பட்ை மதாைர்பு 
ெற்றும் மசல்வாக்கால் ஆன்ெீகத்கத வழங்குகிைார்கள், மெலும் பல்மவறு 
நாடுகளுக்குக் கிகைக்கும் நன்கெ, நான் ஆன்ெீக எழுச்சிகயக் 
மகாண்டுவரும் மவகளயில், ஒவ்மவாருவரும் மகாண்டிருக்கும் ஆற்ைலின் 
அளகவப் மபாறுத்தது. 

நான் யாரிைெிருந்தும் உத்தரவுககளப் மபற்றுக்மகாள்வது இல்கல. 
அது என் உயர்வான, அகனத்துக்கும் மெலான விருப்பம். எல்லாமெ நான் 
இருப்பதால்தான். எதுவும் என் அைிவுக்கு அப்பாற்பட்ைது கிகையாது; நான் 
அகனத்திலும் இருக்கிமைன். எனக்கு மநரமும் மவளியும் (இைம்) இல்கல; 
ஒவ்மவாருவரின் வாழ்வும் என்கனச் சார்ந்து உள்ளது. நீங்கள் 
உலகப்மபாருட்ககள எப்படி காண்கிைரீ்கமளா அப்படி உங்கள் கைந்த 
காலத்கதயும், எதிர்காலத்கதயும் மதள்ளத்மதளிவாக நான் பார்க்கிமைன். 

இந்ை ெந்ைிப்ற ப்  ற்ைிய முழு விவரத்றை மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் 
 ிைகு லாண்டவ் எழுைிய ‘காட் ஈஸ் கெ அட்மவஞ்சர்' – ‘மபார்ட்கரட் ஆஃப் எ 
மபர்ஃமபக்ட் ொஸ்ைர்: ஸ்ரீ மெஹர் பாபா’ எனும் ைறலப் ின் கீழ் பவளிவந்ை 
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புத்ைகம்  ாப ரும் பவற்ைியாக  ாைியது. நியூயார்க் நகரில் வநாரினாறவ 
ெந்ைித்ை ஒரு முழு பைாகுப்ற யும் இத்துடன் இறைத்துக் பகாண்டார். 

வநாரினா கூைிய டி, லாண்டவ் ஒரு புத்ைிொலி  னிைராகத் வைான்ைினார், 
வ லும் அவர் உண்ற ப்ப ாருறளக் கண்டுபகாள்வைில் நாட்டம் உள்ளவர் 
என்றும் கருைினார்.  

1932, வ  11ஆம் நாள்,  ிர ல  ிரிட்டிஷ் இராணுவ வ ார் ைந்ைிர 
நிபுைரும் எழுத்ைாளரு ான மெஜர் மஜனரல் மஜ.எஃப்.சி. ஃபுல்லர்,  ா ாறவ 
ெந்ைிக்க வந்ைார். வ ற்கு  ற்றும் இந்ைியாவின் ைற்வ ாறைய அரெியல் நிறலற  
குைித்து ஃபுல்லர்  ா ாவிடம் வகட்டார்,  ின்னர் இவ்வாறு வினவினார், "உங்கள் 
ஆன் ீக ற யத்றை ஏன் அப ரிக்காவில் நிறுவ விரும்புகிைரீ்கள்?" 

அைற்கு  ா ா, "ஏமனனில் நான் அங்கு சக்தியின் மவள்ளப்மபருக்ககக் 
காண்கிமைன்; ஆனால் அது தற்மபாது தவைாக வழிநைத்தப்படுகிைது" என்று 
 ைிலளித்ைார். 

ஒரு நாள்  ா ா ஹாம்ப்ஸ்மைட்டில் வாழும் ப ரடித் ஸ்டாரின் ைாயார் 
வடீ்டில் வைநீர் விருந்துக்காக அறழக்கப் ட்டார். அங்கிருந்து, அவர்  ார்கபரட், 
வ ப லின் நடன ஸ்டுடிவயா, ஒரு  ாவல வகுப்ற யும்  ார்றவயிட்டார். அன்று 
 ாறலயில்  ா ா ையக்கத்துடன் 'ஹவுஸ் ஆஃப் காென்ஸ்' விஜயம் பெய்ைார். 

வ  13ஆம் நாள்  ாறலயில் ப ஹர்  ா ாவுடன்,  ண்டலி  ற்றும் 
வைாழர்கள் 'ஆங்கிவலா-ெிவலான் உைவகம்' பென்று ‘ ிரியாவிறட’ விருந்ைில் 
 ங்பகடுத்ைனர். 

1932, வ  14ஆம் நாள் அைிகாறலயில், வாட்ைர்லூ நிறலயத்ைில் 
 ா ாறவ வழியனுப் , கண்ைரீுடன் அறனவரும் ஒன்று ைிரண்டனர். 

 ா ா அப ரிக்காவிற்குப்  யைம் பெய்ைவ ாது கிம்,  ார்கபரட் 
இருவரும் வகா ிறககளின் இையத் துடிப்ற  இவ்வாறு விவரித்ைனர்: "நாங்கள் 
 டகில் இருந்து பவளிவய வந்ைவ ாது, கண்களில் கண்ைரீ் ைதும் ி கிட்டத்ைட்ட 
 ார்றவயற்ைவர்களாக இருந்வைாம்; எங்கள் இையங்கள் எவ்வாறு வருத்ைத்துடன் 
வலித்ைிருக்கும் என் றை நீங்கள் கற் றன பெய்யலாம். நாங்கள் அறனவரும் 
ஒரு வரிறெயில் அ ர்ந்து, கன்னத்ைில் றகறவத்து அழுவைாம். 
 ார்றவயாளர்களுக்கு வவடிக்றகயாக இருந்ைிருக்கலாம், நாங்கள் அறைக் கண்டு 
பகாள்ளவில்றல. ‘ப்மரென்’ ப துவாக ைிைந்ை கடலில் நகர்ந்து பெல்வறைக் 
கண்வடாம், நாங்கள் எங்கள் இையங்கறளயும் ஆன் ாறவயும்  னறையும் 
அத்துடன் அனுப் ிவனாம்." 

ப்பரப னில்  யைம் பெய்யும் வவறளயில் ொஞ்ெி இவ்வாறு  ைிவு 
பெய்ைிருந்ைார்:  ா ாவும் இைற்கு முன்பு எப்வ ாதும் உைராை வொகத்றை 
இப்வ ாது உைர்கிைார். 

கப் லில்  ா ா ைனிற யில் இருக்க விரும் ினார். அவர் ைனது 
 ிரிய ானவர்கறள எழுத்துப் லறகயில் உச்ெரிப் ைன் மூலம் அவர்கறள 
அடிக்கடி நிறனவு கூர்ந்ைார், வ லும் ஒருவறரப்  ற்ைி நிறனக்கும் வ ாது அவரது 
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கண்களில் கண்ைரீ் நிரம் ி இருந்ைது. அன்பும் ஏக்கமும் நிறைந்ை ைினெரி 
கடிைங்கள்,  ா ாவிற்கும் இங்கிலாந்து அன் ர்களுக்கும் இறடயில் அட்லாண்டிக் 
கடறலக் கடந்து,  ிரிய ானவரின் இைய கீைத்ைின் இனிற யான நாைத்றை 
எைிபராலித்ைன. 

 ா ா, ப ரும் ாலும், ைனது அறையில் இருந்ைார், எைிர்கால 
ைிட்டங்கறள  ண்டலியுடன் விவாைித்ைார்,  ால் ராப்ென்  ைிவுகறள ரெித்ைார், 
அல்லது குயன்டின், ப ரடித்,  ார்கபரட் ஸ்டாருடன் ைனியாக அல்லது வெர்ந்து 
ெந்ைித்ைார்.  
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ப ஹர்  ா ா - 
அப ரிக்கா 1932 

ப ஹர்  ா ா - 
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அப ரிக்கா 1932 

ஹாலிவுட்டில் 
ப ஹர்  ா ா, 1932 
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இரண்ைாவது அமெரிக்கா பயணம் – 
நியூயார்க், ஹாலிவுட், கலிஃமபார்னியா 
(Newyork, Hollywood, California) 

அமெரிக்காகவ ‘ப்மரென்’ மநருங்கும் மபாது,  ா ா பவளியிட்ட ஒரு 
புைிய பெய்ைி, கப் லின் அச்ெகத்ைில் அச்ெிடப் ட்டது.  யைத்ைின் வ ாது  ா ா 
ஏன் இறைச் பெய்ைார் என் றை முைலில்  ண்டலியில் எவரும் புரிந்து பகாள்ள 
முடியவில்றல, ஆனால் 1932 வ  19 அன்று, நியூயார்க் நகரிலிருந்து 40 ற ல் 
பைாறலவில் இருந்ைவ ாது, ஒரு வநரடி வ ட்டிறயக் வகாரி பெய்ைித்ைாள் 
நிரு ர்கள்  ா ாவின் அறைக்கு வந்ைனர்.  ா ா அவர்கறள ெந்ைிக்கா ல் 
ஒவ்பவாருவருக்கும் ொஞ்ெி, குயன்டின் மூலம்  ா ாவின் புைிய பெய்ைியின் 
நகறலக் பகாடுத்ைார் (அவர்கள் அறனத்து வகள்விகளுக்கும்  ைிறல எைிர்வநாக்கி 
வந்ைனர்). அப்வ ாதுைான்  ா ாவின் வநாக்கம் புலப் ட்டது. 

ப ஹர்  ா ா வழங்கிய பெய்ைி: 
நான் எந்த வழிபாட்கையும், சமூகத்கதயும், அகெப்கபயும் 

நிறுவமவா, அல்லது புதிய ெதத்கத உருவாக்கமவா வரவில்கல. 
நான் வழங்கும் ெதம், பலவற்ைிற்கும், பலருக்கும் பின்னால் 

இருக்கும் ஒருவகரப் (இகைவன்) பற்ைிய அைிகவக் கற்பிக்கும். 
நான் ெக்ககளப் படிக்க கவக்கும் புத்தகம் இதயத்தின் புத்தகம், இது 

வாழ்க்ககயின் ெர்ெத்தின் திைவுமகாகலக் மகாண்டுள்ளது. சைங்கு 
சம்பிரதாயங்ககளப் மபாறுத்தவகர, ெனிதகுலம் அவற்கை மவறும் 
வார்த்கதகளால் உச்சரிப்பகத விை, நன்கெ தகீெககள, பாகுபடுத்தும் 
முகை அைிந்து, மவளிப்படுத்தி, வாழக் கற்றுத் தருமவன். தகல 
(அைிவுத்ைிைன்), இதயம் (அன்பு) இவற்ைின் ெகிழ்ச்சியான கலகவகய நான் 
மகாண்டு வருமவன். 

சங்கங்களும் அகெப்புகளும் ஒருமபாதும் உண்கெப்மபாருகள 
அருகாகெயில் மகாண்டுவருவதில் மவற்ைி கண்ைதில்கல. சத்தியத்கத 
உணர்ந்து மகாள்வது என்பது, முற்ைிலும் தனிெனிதனின் அக்ககைகயச் 
சார்ந்தது. 

ஒவ்மவாரு உயிரினமும் அதற்குள் ஏற்கனமவ குடியிருக்கும் அன்பு, 
மபரின்பம், அைிவு, நன்கெ ஆகியவற்ைின் எல்கலயற்ை சமுத்திரத்கத 
மநாக்கி ஒரு மதாைக்கத்கத உருவாக்க முடியும். எந்த ஓர் ஆன்ெீக 
குருநாதரும், ெதம், இறுதியில் அது எடுக்கும் உருவிற்காக, ெதத்கத உலகில் 
மகாண்டு வருவதில்கல. அவர் பூெியில் இருப்பமத ஓர் ஆசரீ்வாதம் 
ெட்டுென்ைி ஆன்ெீகத்கதப் பிரகாசிக்கச் மசய்கிைது. தனிப்பட்ை மதாைர்பு 
மூலம் அவர் அகதப் பிைருக்கு அளிக்கிைார். ெதங்கள் என்று 
அகழக்கப்படுபகவ ஒரு மென்கெெிகு தரீ்க்கதரிசியின் மதாைர்கப 
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நிகனவுகூர்ந்து, அவருகைய சூழல், சூழ்நிகலகள் ெற்றும் மசல்வாக்ககப் 
பாதுகாப்பதற்கான ஒரு முயற்சியாகும். இது ஒரு மதால்மபாருள் துகை 
மபான்ைது, கைந்த காலத்கத ெீண்டும் உயிர்ப்பிக்கும் விஷயங்ககளப் 
பாதுகாக்க முயற்சிக்கிைது. தீர்க்கதரிசியின் உயிர்ச்சுைர் இல்லாததால், 
ெதங்கள் அல்லது அகெப்புகள் படிப்படியாகத் தங்கள் ஈர்ப்கப இழக்கின்ைன. 
இதன் விகளவாக, ெதங்களுக்கு எதிரான ெனக் மகாந்தளிப்பு உருவாகிைது. 
வாழ்வின் ஆதாரத்கத நிகலநிறுத்தி வாழ்க்கககயப் பிரதிபலிக்கும் 
அளவுக்கு, கணிசொன. நகைமுகைக்கு உகந்த ஏதாவது ஒன்று மதகவ. 

உலறக அதன் பிடியில் கவத்திருக்கும் குழப்பத்கதயும் 
துயரத்கதயும் முடிவுக்குக் மகாண்டுவருவதில் உலகளாவிய அதிருப்தியும், 
விவரிக்க முடியாத ஏக்கமும் இந்மநரத்தில் உள்ளது. இந்த ஏக்கத்கதப் பூர்த்தி 
மசய்து, நான் உலகத்கத உண்கெயான ெகிழ்ச்சிக்கும் அகெதிக்கும் 
வழிநைத்திச் மசல்மவன். 

விதிமுகைப்படி, ஒரு குருநாதர், தனிப்பட்ை ஒருவரின் ெமனாநிகல 
ெற்றும் தகுதிக்கு ஏற்ப தனித்தனியாக உதவுகிைார்; ஆனால் இது அவதார 
காலகட்ைொக இருப்பதால் - அதாவது முந்கதய யுகத்தின் முடிவு ெற்றும் 
புதிய யுகத்தின் ஆரம்பம் - எனது ஆன்ெீக உதவி, ெனிதகுலத்திற்கு தனிப்பட்ை 
அல்லது கூட்டு முகையில் இருக்கும். 

பகழய ெற்றும் புதிய சுழற்சிகள் சந்திக்கும் காலம், மபாதுவாக, ெத 
சிந்தகனக்குப் புத்துணர்ச்சி ஊட்ைவும், மெலும் புதிய வாழ்க்கககயயும் 
அர்த்தத்கதயும் பகழய விஷயங்களுக்குள் ஊடுருவச் மசய்யவும் ஒரு 
தீர்க்கதரிசி ெறுபடியும் மதான்றுவகதக் குைிக்கிைது. மதர்ந்மதடுக்கப்பட்ை 
சிலருக்கு ஆன்ெீகத்தின் ெிக உயர்ந்த நிகலகய வழங்குவமதாடு, அவர் முழு 
உலகிற்கும் ஒரு மபாதுவான உந்துதகலத் தருகிைார். 

மெற்கத்திய நாடுகள் ஒவ்மவாரு விஷயத்கதயும், காரணம் ெற்றும் 
தர்க்க ரீதியின் நிகலப்பாட்டில் இருந்து ெட்டுமெ பார்க்கின்ைன, மெலும் 
புத்திகயத் திணைகவக்கும் விஷயங்ககளக் குைித்து, சந்மதகம் 
மகாள்கின்ைன. புத்தி என்பது புரிதலின் ெிகக் குகைந்த வடிவம்,  இது 
வாசித்தல், மகட்ைல், நியாயப்படுத்தல் ெற்றும் தர்க்கரீதியால் 
வளர்ச்சியகைகிைது. இந்தச் மசயல்முகைகள் அைிவின் பிரம்கெகய 
உருவாக்குகின்ைன. 

புரிதலின் உயர்ந்த நிகல நிரந்தர (மதய்வகீ) ஒளியூட்ைம், இதன் 
மூலம் மவளிச்சத்றை (அைிகவப்) மபற்ைவர் எல்லாவற்கையும் 
இருப் துவ ால் அப் டிவய அனுபவித்துப் பார்க்கிைார்.  இந்த நிகலயில், 
ஒருவர் எல்மலாரிைமும் எல்லாவற்ைிலும் ஒற்றுற றயயும், வாழ்க்ககயின் 
ஒவ்மவாரு கட்ைத்திலும் மதய்வகீ தன்கெகயயும் உணர்ந்து,  ிைருக்கு 
ெகிழ்ச்சிகய அளிக்க முடிகிைது. இங்மக ஒருவர் அகனத்து கைகெகள் 
ெற்றும் மபாருள் விவகாரங்களில் ஈடு ட்டிருந்ைாலும், உலகத்திலிருந்து 
ெனரீதியாக விலகி இருப்பதாக உணர்கிைார். இதுமவ உண்கெயான 
துைவைம். 
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புரிதலின் இறுைியும், ெிக உயர்ந்த நிகலயும் ஆன்ொகவ, 
எல்கலயற்ை மபரின்பம், அைிவு, சக்தி ஆகியவற்ைின் வரம்பற்ை கைலுடன் 
இகணப்பைாகும். இந்த சுதந்திரத்கத அகைந்த ஒருவர், தன்கனப் மபாலமவ 
ஆயிரக்கணக்கானவர்ககளப் பரிபூரணொக்க முடியும். இந்த மநாக்கத்கதக் 
கருத்தில் மகாண்டு, அமெரிக்க மதசத்தின் ெிகப்மபரிய ஆற்ைகலப் 
பயன்படுத்தி, எதிர்காலத்தில் ஒரு மபரிய ஆன்ெீக ெறுெலர்ச்சிகயக் 
மகாண்டுவர விரும்புகிமைன். நான் கற்பகன மசய்வது மபான்ை ஓர் ஆன்ெீக 
மவளிப்பாடு மபாதுவாக ஒரு கால சுழற்சியின் மதாைக்கத்திமலா அல்லது 
முடிவிமலா நகைமபறுகிைது, மெலும் கிைிஸ்துவின் உணர்வு நிகலகய 
அகைந்த உண்கெயான குருநாதர் ெட்டுமெ அத்தககய உலகளாவிய 
முகையீட்கை உருவாக்க முடியும். 

எனது பணி அகனத்கதயும் அரவகணத்து வாழ்க்ககயின் 
ஒவ்மவாரு கட்ைத்கதயும் ஊடுருவிச் மசல்லும். ஒரு விஷயத்கத 
ஏற்றுக்மகாண்டு ெற்மைான்கைத் தவிர்ப்பது, முழுகெயான இலட்சியத்கத 
அகைந்ததுமபால் ஆகாது. முழு உலகிற்கும் நான் வழங்கும் மபாதுவான 
ஆன்ெீக உந்துதல், அரசியல், மபாருளாதாரம், பாலின உைலுைவு மபான்ை 
சிக்கல்ககளத் தானாகமவ சரி மசய்யும், ஆனால் இகவ அடிப்பகை 
கருப்மபாருளுைன் மநரடியாக இகணக்கப்பைவில்கல. இந்த மநரத்தில் தீர்வு 
காண முடியாெல் தத்தளிக்க கவக்கும் விஷயங்களும் புதிய 
ெதிப்பீட்கையும், முக்கியத்துவத்கதயும் அகையும். 

ஆன்ெீக எழுச்சிகய நான் மகாண்டு வரும் மவகளயில் மவவ்மவறு 
நாடுகளும், மதசங்களும் அகையப்மபறும் நன்கெகள் மபரும்பாலும் 
ஒவ்மவாருவரும் மகாண்டிருக்கும் ஆற்ைலின் அளவால் தீர்ொனிக்கப்படும். 
அதிக ஆற்ைல், எவ்வளவுதான் தவைாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு அல்லது 
தவைாக வழிநைத்தப்பட்ைதாக இருந்தாலும், அதற்மகற்ை பிரதிபலகன 
அளிக்கும். 

குருநாதர் இந்த ஆக்கப்பூர்வொன சக்திகய சரியான பாகதயில் 
திகசத் திருப்புகிைார். யதார்த்தொன மெற்கத்திய நாடுககள, இலட்சியவாத 
கிழக்கத்திய நாடுகமளாடு ஒன்ைிகணயச் மசய்வதுதான் எனது ெிகப்மபரிய 
அற்புதங்களில் ஒன்ைாகும்; மெற்கத்திய நாடுகள், அதன் மபாருட்கள் ெற்றும் 
அைிவுசார்ந்த வளத்தின் உச்சத்தில் உள்ளன, அமத மவகளயில் கிழக்கு, 
அவதார புருஷகன ஈன்மைடுத்து ஆன்ெீக மவளிப்பாட்டின் உச்ச நிகலயில் 
உள்ளது. 

நான் ெறுபடியும் கூறுகிமைன்: மபாருள்சார்ந்த உலகமும் ஆன்ெீகமும் 
ககமகார்த்துச் மசல்ல மவண்டும். தகல (அைிவுத்ைிைன்) ெற்றும் இதயம் 
(உைர்வுகளின் உறைவிடம்) இரண்டும் சரீான, செநிகலகயப் பராெரிக்க 
மவண்டும்; பாகுபாட்டிற்கான வழிகயத் தூண்டும் தகல, உணர்வின் 
ஆதிக்கத்கதப் பிரதானொகக் மகாண்ை இதயம், இதன் மூலம் ககல, 
அைிவியல், இயல்பு தன்கெ ெற்றும் வாழ்க்ககயின் ஒவ்மவாரு அம்சமும் 
எல்கலயற்ை உணர்வு நிகலகய அகைய முடியும். 
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நான் அளவிறுதியற்ை மூலாதார மபாருளுைன் ஒன்ைாகிவிட்மைன். 
இதுதான் கிைிஸ்துவின் உணர்வு நிகல. ெக்கள் என்கன மெஸியா, அவதார 
புருஷர், இரட்சகர், தீர்க்கதரிசி என்று எப்படி அகழத்தாலும், அது என்கன 
பாதிக்காது. விதிமுகைகள் ெற்றும் மபயர்கள் ஒரு மபாருட்ைல்ல. 
உண்கெயில் முக்கியொனது என்னமவன்ைால், நான் நித்தியொக 
அனுபவிக்கும் கிைிஸ்துவின் உணர்வு நிகல, என்னிைம் வரும் 
அகனவகரயும் வழிநைத்தும். நான் மெௌனத்கதக் ககளந்து மபசும்மபாது, 
எனது மூலமுதலான, அடிப்பகை மசய்தி உலகிற்கு வழங்கப்படும்; அது 
ஏற்றுக்மகாள்ளப்பை மவண்டும். 

அற்புதங்ககளச் மசய்வதற்கான திைன், உயர்ந்த ஆன்ெீகத்கதக் 
குைிக்க மவண்டிய அவசியெில்கல. கிைிஸ்துவின் உணர்வு நிகலகய 
அகைந்த ஒவ்மவாருவரும் அவற்கைச் மசய்ய முடியும். ெக்கள் தங்கள் உைல் 
ரீதியான பலவனீங்களுக்காக அல்லது மபாருள் ரீதியான மநாக்கங்களுைன் 
ெட்டுமெ என்னிைம் வரக்கூைாது. தக்க மநரமும், சூழ்நிகலயும் மசர்ந்து வரும் 
மவகளயில் நான் அற்புதங்ககளச் மசய்மவன், மவறும் மசயலற்ை 
ஆர்வத்கதப் பூர்த்தி மசய்வதற்காக அல்ல. ஆன்ெீக வழியில் ஒன்கை 
சரிமசய்வது என்பது ெிகப் மபரிய விஷயொகும்; இகதத்தான் நான் அளிக்க 
விரும்புகிமைன். அகனத்திலும் உயர்ந்ததும், உன்னதொனதும் அகத்தில் 
ெகைந்திருக்கும் ஆனால் மவளிப்படுத்தப்பை மவண்டியது அவசியம். 

 த்ைிரிறக நிரு ர்கள் ப ஹர்  ா ாறவப் புறகப் டம் எடுக்க 
விரும் ினர்; அன்று  ைியம் ஒரு  ைி அளவில் ப்ரூக்ளின் 58 வது தளத்தில், 
கப் லிலிலிருந்து இைங்கியவ ாது, ப ஹர்  ா ா எழுத்துப் லறகயில் பெய்ைிகள் 
வழங்க, புறகப் டங்கள் எடுக்கப் ட்டன.  ா ா, அழகாகத் வைாற்ை ளித்ைார்,  ட்டு 
ஜாக்பகட், ொம் ல் நிை கால்ெட்றட  ற்றும் பவண்ற  நிை காலைிகள் 
அைிந்ைிருந்ைார்.  ா ா ப துவாக, கூட்டத்ைின் வழிவய பெல்லும்வ ாது  லர் 
அவறர சூழ்ந்து பகாண்டனர். "புன்னறகக்கும் சூரியறனப்  ார்த்ை அப ரிக்காவின் 
முைல் சுைந்ைிர நகர ான நியூயார்க்கின் இையத்ைில் இந்ை சூரியன் எப்வ ாதும் 
புன்னறகயுடன் இருக்கும்" என்று காலம் அைிவித்ைது. 

வநாரினா, ஜனீ்,  ால்கம், கிரஹாம் ஸ்வடாக்ஸ், அனிைா, நைீன், 
எலிஸப த், அவரது கைவர்  ற்றும் இன்னும் ெிலர்  ா ாறவ வரவவற்க 
வந்ைிருந்ைனர். பகன்னத் வ ட்டர்ென்  ா ாறவ, கிரீன்விச் கிராெத்தில், 
கிரஹாம், மலட்டிஸ் ஸ்மைாக்ஸ் இல்லத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார்,  ிை 
அறனவரும் கார்களில்  ின்பைாடர்ந்ைனர். ஆைி ஜூனியர், குயன்டின், ப ரடித், 
 ார்கபரட் ஆகிவயார் ஸ்வடாக்ஸின் இல்லத்ைில்  ா ாவுடன் ைங்கியிருந்ைனர். 
இைர  ண்டலி (காக்கா, டாக்டர் கனி, ொஞ்ெி. ப ஹராம்) ஆல் ர்ட் வஹாட்டலில் 
ைங்கினர். 

ப ஹர்  ா ாவின் இரண்டாவது அப ரிக்க  யைத்றை 
விளம் ரப் டுத்ை  ால்கம், ஜனீ் இருவரும் அயராது உறழத்ைனர். அவர்களின் 
அஞ்ெல்  ட்டியலில் இருந்ை சு ார் 800 வ ருக்குக் கடிைங்கள் அனுப் ியிருந்ைனர். 
 ா ாவின் வருறகறய விளம் ரப் டுத்தும் முயற்ெியில் அவர்கள் ஆெிரியர்கள், 
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பவளியடீ்டு நிறுவனங்கள்  ற்றும் பெய்ைி நிறுவனங்கறளயும் பைாடர்பு 
பகாண்டனர்.  ா ாவின் வருறகக்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு, 'கைம்ஸ்' 
 த்ைிரிறக  ா ாவின் புறகப் டத்துடன் ஒரு கட்டுறரறய பவளியிட்டது, 
"...எல்கலயற்ை நிகல ஹார்ெனுக்கு எடுத்து வரப்படுகிைது." கட்டுறரயின் 
ஒரு  குைி, "ஹட்ஸனில் கைவுள்" (காட் ஆன் ைி ஹட்ென்)" என்ை ைறலப் ில் 
பவளிவந்ைது: 

"மெமஹராஷ்ரம் (கருறை இல்லம்) என்று அறழக்கப் டும் ஓர் 
ஆன் ீக ற யம், ஹார் னில், அற ந்துள்ளது. ஸ்ரீ ெத்குரு ப ஹர்  ா ா 
(இரக்கம்  ிக்க ைந்றை) என்று அறழக்கப் டும் 38 வயைான, ப லிந்து, 
 ீறெயுடன் கூடிய குருநாைர், அடுத்ை வாரம், 1932 வ  16ஆம் நாள் 

இங்கிலாந்ைிலிருந்து புைப் ட்டு ப ஹராஷ்ரம் வருகிைார். அவறர 'இகை-
ெனிதன்', 'மெறஸயா'  ற்றும் குருநாதர் என்று அறழக்கிைார்கள்..." 

ஏைக்குறைய ஏழு ஆண்டுகளாக, ப ஹர்  ா ா எந்ை வார்த்றையும் 
வ ொ ல் ப ௌனம் கறடப் ிடிக்கிைார். அவர் இங்வக ைனது அப ரிக்க ஆன் ீக 
ற யத்ைிற்கு வரும்வ ாது, விழாவுடன் கூடிய நிகழ்ச்ெியில் அவரது உைடுகள் 
ைிைக்கும். இைற்கிறடயில் அவர் எழுத்துக்கள் அடங்கிய ஒரு ெிைிய  லறகறய 
எடுத்துச் பெல்கிைார், அவர் ஏைாவது பொல்லும்வ ாது அைிலுள்ள எழுத்துக்கறளச் 

சுட்டிக்காட்டித் பைாடர்பு பகாள்கிைார். அவர் நியூ ஹாம்ப்ஷயர்  ற்றும் 
கலிஃமபார்னியாவில் ஆன் ீக ற யங்கறள நிறுவ விரும்புகிைார். ப ஹர் 
 ா ா  ல அற்புைங்கறளச் பெய்ைிருக்க வவண்டும் என்று கருைப் டுகிைது, 
ஆனால் இப்வ ாது அவர் "நான் அனு விக்கும் எல்றலயற்ை நிறலறய 
அப ரிக்க  க்களும் உைர வவண்டும்" என்று  ட்டுவ  விரும்புகிைார். இறை 
நிறைவவற்றுவைற்கான அவரது முறை  ிகவும் ரகெிய ானது, ஆனால் "ஆத் ா, 
கடவுள் எனும் பவள்ளத்ைால் நிரம் ட்டும். நான் எதுவவா, நீயும் அதுவவ." 

ப ஹர்  ா ா நியூயார்க் நகரில் ைங்கியிருந்ை மூன்று நாட்கள், 
நூற்றுக்கைக்கான  க்கள் அவறரப்  ார்க்க விரும் ினர்.  ா ாவின் ைரிென 
நிகழ்ச்ெிகறள ஏற் ாடு பெய்யும் ப ாறுப்ற  வநாரினா ஏற்றுக்பகாண்டார். 
அவறரப் வ ட்டி காை அைிக ான நிரு ர்கள் வந்ைனர், வ லும் 'இந்ைிய இறை 
 னிைர்'  ற்ைிய  ல பைாகுப்புகள் உள்ளூர் பெய்ைித்ைாள்களில் 
பவளியிடப் ட்டன, இது வ லும் அைிக ான  க்களின் ஆர்வத்றைத் தூண்டி, 
அவரிடம் அறழத்து வந்ைது. இருப் ினும்,  ா ா ஒவ்பவாரு ந றரயும் 
ெந்ைிக்கவில்றல; அவர் வைர்ந்பைடுக்கப் ட்ட ெிலருக்கு, ைனிப் ட்ட வநரடி 
வ ட்டியும், ைரிெனமும் வழங்கினார். 

 ால்கம் பைாடர்பு பகாண்ட ஃபிரமைரிக் காலின்ஸ் 
எனும்  த்ைிரிறகயாளர் ஒருவறர ப ஹர்  ா ா ெந்ைிக்க ஒப்புக்பகாண்டார். ஒரு 
நாள்  ிற் கல் ஸ்வடாக்ஸின் இல்லத்ைில்  ா ாவுடனான வைநீர் வவறளயில் 
அறழக்கப் ட்டார். உறரயாடல் பைாடங்கியதும், காலின்ஸ்  ா ாவிடம் அவர் 
ைிரு ை ானவரா என்று வகட்டைற்கு,  ா ா  ின்வரும்  ைிறல அளித்ைார்: 

"திருெணொ? இல்கல. எனக்கு ஆண், மபண் மவறுபாடு கிகையாது. 
நவனீ கால திருெணம் என்பது ஒரு வணிக விவகாரம். இது மபரும்பாலும் 
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விவாகரத்துக்குக் காரணொகிைது என்பதில் ஆச்சரியெில்கல. கணவன்-
ெகனவி ஒருவருக்மகாருவர் முதலிைம் மகாடுக்க மவண்டும். ெகிழ்ச்சியான 
குடும்ப வாழ்க்ககயில், காெத்கத விை தன்னலெற்ை அன்பு ஆதிக்கம் 
மசலுத்த மவண்டும்." 

"அப ரிக்காவில் எங்களுக்கு இப்வ ாது  ாலியல் ைவிர வவறு  ல 
 ிரச்ெிறனகள் உள்ளன" என்று காலின்ஸ் குறுக்கிட்டார். 

"ஆொம், புரிந்து மசய்யும் தன்கெ இல்லாததால் இங்மக அகனத்தும் 
ெிகப்மபரிய குழப்ப நிகலயில் உள்ளது" என்று  ா ா கூைினார். 

"எங்களுறடய இந்ை 'குழப்  ான' நாட்டிற்கு நீங்கள் என்ன பெய்யப் 
வ ாகிைரீ்கள்?" 

 ா ா புன்முறுவலுடன், "இது என் நாடும் கூை" என்று கூைி, வ ற்கத்ைிய 
நாடுகளில் அவரது  ைிறயப்  ற்ைி விளக்கினார். 

"நீங்கள் உங்கள் ப ௌனத்றைக் கறலக்கும்வ ாது, அறை எப் டிச் 
பெய்வரீ்கள்? வாபனாலி மூல ா?" என்று காலின்ஸ் வகட்டார். 

ப ரடித் ஸ்டார் ைிடுக்கிட்டு, "நிச்ெய ாக வாபனாலியில் அல்ல," என்று 
உரத்ை குரலில் கூைினார்.  

"ஏன் கூைாது?" என்று  ா ா வகட்டார். 
அப ரிக்காவின்  ிரச்ெிறனகள் குைித்து வகள்வி எழுப் ியவ ாது,  ா ா 

கூைினார்: "அமெரிக்காவிற்கு ெிகப்மபரிய ஆற்ைல் உள்ளது, ஆனால் அதில் 
மபரும் பகுதி, தவைாக வழிநைத்தப்படுகிைது. இது அழிகவ மநாக்கி 
அகழத்துச் மசன்று பயம், மபராகச, காெம், மகாபம் வ ான்ைவற்றை 
உருவாக்குகிைது, இதன் விகளவாக ஆன்ெீகம் ெற்றும் ஒழுக்கமநைி சரீழிந்து 
மபாகிைது." 

காலின்ஸ் அவரது வகள்விகறளத் பைாடர்ந்து, "எங்களுக்கு உைவுவைில் 
உங்கள் வநாக்கம் ஆன் ீக  ிரச்ெிறனகறளப்  ற்ைியா அல்லது எங்கள் 
நறடமுறை ெிக்கல்களுக்கு உைவியாக இருக்கு ா?" என்று வகட்டார். 

 ா ா  ைிலாக, "நெது ஆன்ெீக பிரச்சிகனகள்தான் நகைமுகை 
சிக்கல்கள்!" 

"நீங்கள் எப் டி உைவ விரும்புகிைரீ்கள்?" 
"நான் அளிக்கும் உதவி ஆயிரக்கணக்கான ெக்களின் இதயங்களில் 

ொற்ைத்கத உருவாக்கி, தானாகமவ, சரியான சிந்தகனகய விகளவிக்கும்." 
"அது  னச்வொர்வு  ிரச்ெிறனறயத் ைீர்க்கு ா?" 
"இது ஒவ்மவாரு பிரச்சிகனகயயும் தீர்க்கும்." 
"இப்வ ாது அ லில் இருக்கும் ைறடறயப்  ற்ைிய  ிரச்ெிறன?" 
"ஆொம், தகைக்குப் பின்னால் இருக்கும் பிரச்சிகன. நான் ெது 

அருந்துவகத விரும்புவதில்கல; என்கனப் பின்பற்றுபவர்கள் யாரும் ெது 
அருந்துவதில்கல. ஆனால் தகை எப்படி நகைமுகையில் இருக்க 
மவண்டுமொ அப்படி இல்கல என்பகத நான் அைிமவன்." 

"எல்லாம் ஒவர வநரத்ைில்?" காலின்ஸ் விொரித்ைார். 



 

210 
 

"ஆொம். கடின ெதுபானங்கள் தகை மசய்யப்பட்டிருக்க மவண்டும், பீர் 
மபான்ை சாதாரண ெதுபானம் அல்ல. அப்படி ஒரு சட்ைத்கத 
நகைமுகைப்படுத்தி இருக்கலாம். தற்மபாகதய நிகலகெ, மநர்கெயற்ை 
அதிகாரிகளுக்கு, பணம் சம்பாதிக்கவும், எல்லா இைங்களிலும் தகீெககள 
அதிகரிக்கவும் வாய்ப்பாக அகெந்துள்ளது." 

பைாடர்ந்து,  ா ா விளக்கினார்: "நான் சுய கட்டுப்பாட்கை நம்புகிமைன், 
வலுக்கட்ைாயொகச் மசய்வகத அல்ல. வலுக்கட்ைாயம் ஒடுக்குமுகைகய 
அடிப்பகையாகக் மகாண்ைது, மெலும் பயம் ெற்றும் மவறுப்கப 
விகளவிப்பது. சுய கட்டுப்பாட்டுக்குத் கதரியம் மதகவப்படுகிைது, மெலும் 
அன்பினால் தூண்ைப்பைலாம். நாம் யாகர மநசிக்கிமைாமொ அவர்களுக்காக 
பல விஷயங்ககளச் மசய்கிமைாம்; அகத நாம் சாதாரணொகச் மசய்ய 
ொட்மைாம், ஏமனன்ைால் அதற்கு மவண்டிய ென வலிகெயும், மசய்யும் 
சக்தியும் நெக்கு இருக்காது. அன்பால் எத்தகனப் பழக்கங்ககள நாம் 
உகைத்துத்தள்ளி இருக்கிமைாம்? அது, அன்பு இல்லாத பட்சத்தில், முடியாத 
ஒன்ைாக இருந்திருக்கும். அன்பு, எப்மபாது உலகளாவிய அன்பாக 
உருமவடுக்குமொ அப்மபாது தனிநபருக்கு அல்லது சமூக ஒழுங்கிற்கு தீங்கு 
விகளவிக்கும் அகனத்து பழக்கங்களும் அதன் மவளிச்சத்தில் 
ககரந்துவிடும். 

"இது, நீங்கள் என்னிைம் கூைிய மபாருளாதார நிகலகெக்கும் 
மபாருந்தும். ஒரு ெனிதனின் தன்கெக்கும் அவனுகைய சூழ்நிகலகளுக்கும், 
அதுமபால் அவனது உள் எண்ணங்கள் ெற்றும் ஆகசகளுக்கும் அவனது 
மவளிப்புை சமூக சூழலுக்கும் இகைமய ெிக மநருக்கொன மதாைர்பு உள்ளது. 
'உள்மள எப்படிமயா, மவளிமயயும் அப்படித்தான்' என்பது நியதி. 

"நெது சுற்றுப்புை சூழலில் நாம் அதிருப்தி அகைந்தால், மபாதுவாக, 
அத்துைன் சரியாக நைந்து மகாள்வது எப்படி என்பகத நாம் மதரிந்து 
மகாள்ளாததுதான் காரணம். கதரியம் இழந்து, ெனம் உகைந்து இதிலிருந்து 
நான் எப்படி மவளிமயறுவது? என்று சிந்திப்பதற்கு பதிலாக, இந்த 
அனுபவத்திலிருந்து கற்றுக்மகாள்ள மவண்டிய பாைம் என்ன? என்பகத 
ஒருவர் சிந்திக்க மவண்டும். ஏழ்கெகய, ெகிழ்ச்சியுைன் சகித்துக்மகாண்டு, 
ஒருவர் இயன்ைவகர முயன்று ஏமதனும் மவகலகயக் மதடிக்மகாண்ைால் 
அது பணிவு, மபாறுகெ இரண்கையும் வளரச் மசய்து, ஆன்ெீக 
முன்மனற்ைத்திற்குப் மபரிதும் உதவும். இது குணாம்சத்தின் ஒரு மசாதகன. 
பசியில் ெகிழ்ச்சியாக இருப்பது கடினம் என்று எனக்குத் மதரியும், ஆனால் 
அகனத்து பயனுள்ள விஷயங்களும் கடினம்தான். 

"மகாடீஸ்வரர்கள் கூை, சரியாக சிந்திக்கவும், வாழவும் கற்றுக் 
மகாள்ளாவிட்ைால் ெகிழ்ச்சியாக வாழ முடியாது" என்று  ா ா முடித்ைார். 

"உங்கள் அன் ின் வகாட் ாட்றடப் ப ாதுவாக ஏற்றுக்பகாள்வது, 
பெல்வத்றை நியாய ான முறையில்  கிர்ந்து பகாள்வது ஆகு ா?" என்று 
காலின்ஸ் வகட்டார். 
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"நிச்சயொக. நாம் அகனவரும் ஒருவகரமயாருவர் ஆழொக 

மநசிப்பதாக கவத்துக்மகாள்மவாம், ஒருவரிைம் உள்ளகத 
பிரியொனவருைன் பகிர்ந்து மகாள்வமத அன்பின் இயல்பான ஆகச. ஒருவர் 
அதிகொக கவத்திருக்கும் மசல்வத்கத, பிைருைன் நிபந்தகனமயாடு 
பகிர்ந்துமகாள்ள விரும்பினால் அது ெரியாகதக்கு பதிலாக அவொனத்கத 
விகளவிக்கும்.” 

காலின்ஸ் பைாடர்ந்து வகட்டார், "இறை எல்லாம் ஒவர வநரத்ைில் 
பெய்யலாம் என எைிர் ார்க்கிைரீ்களா?"  

"இல்கல, ஆனால் நீங்கள் நிகனப்பகத விை அைி விகரவில். ெக்கள் 
அகத ஏற்றுக் மகாள்வார்கள்" என்று  ா ா  ைிலளித்ைார். 

"ஏன்?" 
"மசய்தாக மவண்டும்." 
 ா ா கூைியறைப்  ற்ைி வயாெித்ை  ின்பு, காலின்ஸ், "நீங்கள் முைலில் 

என்ன பெய்யப் வ ாகிைரீ்கள்?" என வினவினார். 
"முதலில், ஒரு நாளுக்காக நான் சனீா மசல்ல உள்மளன். ஆனால் 

திரும்பி வருமவன். கிழக்கு ெற்றும் மெற்கத்திய நாடுகளுக்கு இகையில் ஒரு 
முழுகெயான இகணப்புக் கம்பிகய அகெக்க விரும்புகிமைன்." 

ஃ ிரபடரிக் காலின்ஸ், முைலில்  ா ாறவ, ெந்வைக கண்களால் 
 ார்த்ைாலும், இறுைியில் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டார்.  ா ாவுடனான நீண்ட 
உறரயாடலின்  ைிவுகறளப்  ின்பு 'லிபர்ட்டி' இைழில் பவளியிட்டார். 

நீண்ட நாட்களுக்குப்  ிைகு,  ா ாவின் ைரிெனத்ைிற்காக வந்ை நதீன் 
ைால்ஸ்ைாய், இறுைியாக, ப ஹர்  ா ாவுடன் வநரடியாகப் வ சும் வாய்ப்ற ப் 
ப ற்ைார்.  ா ா  ீைான அவரது நம் ிக்றக வ லும் உறுைிப் டுத்ைப் ட்டது, 
அவரிடம் நிரந்ைர ாக ெரைறடந்ைார். "என் உள்ளுைர்வு எந்ைக் வகள்விக்கும் 
இட ில்லா ல் உறுைியாக இருந்ைது," என்று அவர்  ைிவு பெய்ைார். "நான், 
கிைிஸ்து எனக்கு எைிரில் அ ர்ந்ைிருந்ைறைப்  ார்த்வைன், அவருறடய உருவம், 
பைய்வகீம் ஒளிரும் முகம், அவரது கண்கள் அறனத்தும் அன்ற  
ஆட்பகாண்டிருப் றைப்  ார்த்வைன். இது ஒரு நீண்டகால ாக எைிர் ார்க்கப் ட்ட 
ெந்ைிப் ின் நிறைவு, எனது வாழ்க்றகயின் உச்ெக்கட்டம்." 

 ா ாவின் அறையிலிருந்து பவளிவய வரும் வவறளயில், நைீன் 
டால்ஸ்டாய் ெத்ை ாக 'இவயசு கிைிஸ்து!' என்று கூைியவ ாது,  ார்றவயாளர்கள் 
அறனவரும் அவறரத் ைிரும் ிப்  ார்த்ைார்கள். நைீன்,  ின்பு ைனது அனு வத்றை 
விளக்கினார், "நாெவரத்ைின் இவயசு கிைிஸ்துவின் அவைார ாக ப ஹர் 
 ா ாவின் இந்ை அன் ான வடிவத்ைில் ஏவைா ஒன்று எனக்குள் அறடயாளம் 
காட்டியது.”  

"நம் முடியாை ஒன்று பவளிப் டுத்ைப் ட்ட உண்ற யாகி விட்டது. 
ெத்ைியத்றை வநெிப் து என் து அறை வாழ்வது என்று பைரிந்து பகாண்டைால், 
என் விருப் த்றை, அவருறடய இறை விருப் த்ைிற்கும், என் வாழ்க்றகறய 
அவருறடய ெத்ைியம்  ற்றும் அன் ின் நி ித்ைம் அர்ப் ைம் பெய்வைன்." 



 

212 
 

நைீன் டால்ஸ்டாயின் நிைி  ற்றும்  ிை கஷ்டங்கறளப்  ற்ைி அைிந்து 
பகாண்ட  ா ா அவரிடம், "உங்கள் எல்லா துன்பங்களுக்கும் ஈடு மசய்யும் 
விதத்தில் நான் உங்களுக்குத் திருப்பித் தருமவன். நான் உங்களுக்கு நிரந்தர 
ஆனந்தத்கதத் தருமவன். எது ஒன்கையும் இப்மபாது இருப்பகதப் மபாலமவ 
நீங்கள் காண்பீர்கள், அதுவும் இந்தப் பிைவியில். நீங்கள் ஒரு அழகான 
ஆத்ொ, ஒரு நாள், உங்கள் ொெனார் (லிமயா ைால்ஸ்ைாய்) அகைய 
ஏங்கிக்மகாண்டிருந்தகத - இகை உணர்கவ - நீங்கள் அகைவரீ்கள்." 

அடுத்ை நாள், நைீன் ைனது கைவர் இலியா, ெிைந்ை ரஷ்ய எழுத்ைாளர் 
லிமயா ைால்ஸ்ைாயின் ெகன், அவரும் ஓர் எழுத்ைாளர், அவறர  ா ாவிடம் 
அறழத்து வந்ைார். இலியா  ா ாவிடம், "இந்ை உலகில் இவ்வளவு ைீற  
இருக்கும்வ ாது ஒருவர் எப் டி வநெிக்க முடியும்?" என வினவினார். 

அைற்கு  ா ா, "நீங்கள் அன்கப உங்கள் இதயத்திற்குள் மகாண்டு 
மசல்ல மவண்டும். நீங்கள் ஒரு நல்ல ெனிதர்; விகரவில் அகதப் புரிந்து 
மகாள்வரீ்கள்" என்று  ைிலளித்ைார். 

இலியாவும்  ா ாறவப்  ார்த்து இையம் பநகிழ்ந்து கண்கள் கலங்கினார். 
வடீ்டுக்குத் ைிரும் ி வந்ை அவர் ைனது நண் ர்களிடம், "என் வாழ்க்றகயில் 
முைல்முறையாக நான் இவயசுறவப் வ ான்ை ஒருவறர உயிவராடு, உருவில் 
ெந்ைித்வைன். அவருறடய பைய்வகீ அந்ைஸ்த்றை நான் உைர்ந்வைன், அவருறடய 
உைவி உறுைி பெய்யப் ட்டது. பைய்வகீ அன்புள்ளம் பகாண்ட ஒரு  னிைறர 
நான் எனது வாழ்க்றகயில் முைல் முறையாக ெந்ைித்வைன்!" இலியா அடுத்ை 
ஒன்ைறர வருடங்களில் உயிர்த்துைக்க வநரிட்டது, ஆனால், நைீன்,  ா ாவின் 
பநருங்கிய ெீடராகும் விைி  றடக்கப் ட்டவர் ஆறகயால் கைவரின்  ரைம் 
நைீறன, இந்ைியாவுக்குப்  யைம் பெய்ய றவத்து  ா ாவுடன் இருக்க 
வழிவகுத்ைது. 

நியூயார்க் நகரில்  ா ாறவ ெந்ைித்ை  ற்றுப ாரு ப ண் ைி ஆக்னஸ் 
பார்ன். "இது  ிகப்ப ரிய அன் ின் ைருைம்" என்று அவர்  ின்பு நிறனவு 
கூர்ந்ைார். அவறரப்  ார்க்க உள்வள நுறழந்ை வ ாது,  ா ா ெில ஊதா 
ப ாட்டுகறளக் றகயில் றவத்ைிருந்ைார். ஆக்னஸின் எண்ைங்கறள அைிந்து, 
அவற்றை அவரிடம் பகாடுத்ைார். உறரயாடலின் வ ாது அவர் அைியா ல் 

றகயுறை நழுவி கீவழ விழுந்ைது. ஆக்னஸ் விறடப ை எழுந்ைதும்,  ா ா 
அவறரத் ைிரும்  அறழத்து, றகயுறைக்கு முத்ை ிட்டு அவரிடம் பகாடுத்ைார். 

வ  20ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் நியூயார்க் நகரத்றைச் 
சுற்ைிக் காரில் பென்று, 'எம்பயர் ஸ்மைட்' கட்டிடத்றைப்  ார்றவயிட்டார். 
வநாரினா வழியாக  ா ாவுடன் அைிமுக ான மஜாசப் ஜான் பாஸ், உட் ட 
 லறர அவர் அன்று ெந்ைித்ைார். ஜான்  ாஸ்  ா ாவின் வாழ்நாள் ெீடராக 
 ாைினார். எலிஸமபத் வ ட்டர்ெனின் ப ற்வைார்களான சிெிமயான் பி. சாப்பின் 
 ற்றும் அவரது  றனவி எலிஸமபத் ஆகிவயாரும் அன்றைய ைினம்  ா ாறவ 
ெந்ைித்ைனர். 
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அடுத்ை நாள் எலிஸமபத்,  ா ாறவ பென்ட்ரல்  ார்க் வழியாகக் காரில் 
அறழத்துச் பென்ைார்.  ண்டலி  ற்றும் ெிலறர, ஜூலியன் லொர் (ஒரு 
கறலஞர்) இன்பனாரு காரில் அறழத்துச் பென்ைார். முந்றைய இரவில், யாவரா 
ஒருவர் ைனது காரில் நுறழந்து அைிலிருந்ை அறனத்து ப ாருட்கறளயும் ைிருடிச் 
பென்ைைால் ஜூலியன்  ிகவும் வருத்ைத்ைில் காைப் ட்டார். இந்ை ெம் வத்றை 
 ா ாவிடம் அவர்  ீண்டும்  ீண்டும் குைிப் ிட,  ா ா அவரிடம், "இந்த உலகில் 
உங்களிைம் இருந்தது இவ்வளவுதானா?" என்று வகட்டதும் ஜூலியன் இல்றல 
என ஒப்புக் பகாண்டார், வ லும்  ா ா, "நான் உங்களிலும், திருைனிலும் 
இருக்கிமைன்!" என்ைார். 

பென்ட்ரல்  ார்க் வழியாகக் காரில் பென்று பகாண்டிருந்ை வவறளயில், 
110 வது பைருவில் அற ந்ை ஏரியின் அருவக காறர நிறுத்து ாறு  ா ா 
எலிஸமபத்துக்குத் பைரிவித்ைார்.  ா ா முன்னின்று அறனவறரயும் ஏரிறய 
வநாக்கி நடத்ைிச் பென்ைார். ஒரு குழந்றைறய ைள்ளுவண்டியில் றவத்துத் 
ைள்ளிச்பென்ை நர்றஸ ைவிர வவறு எவரும் அங்குத் பைன் டவில்றல.  ா ா, 
அந்ைப் ப ண் ைியின் அருகில் பென்று, அவறரப்  ார்த்துவிட்டு, காறர 
வநாக்கித் ைிரும் ிச் பென்ைார். ஒரு வருடத்ைிற்குப்  ிைகு, மஜாஸஃபின் கிமரபவ், 
 ருத்துவ றனயில் இருந்ைவ ாது அந்ை இளம் ப ண்  ா ாவின் புறகப் டம் 
அருகில் இருப் றைக் கண்டு யார் என்று வகட்க, மஜா அவரிடம் இது ப ஹர் 
 ா ா என்று கூைினார்; அப்வ ாது அந்ைப் ப ண் இவ்வாறு குைிப் ிட்டார், 
"கிைிஸ்துறவப் வ ாலவவ வைாற்ை ளித்ை அவை  னிைர், ஒரு வருடம் முன்பு 
பூங்கா ஏரியின் அருகில் நடந்து பென்ைறை நான் கண்வடன். நான் அவருறடய 
முகத்றை ஒருவ ாதும்  ைக்கவில்றல." 

அன்று இரவு வநாரினா ஏற் ாடு பெய்ை பிராட்மவயில்  ா ா ஒரு 
ைிறரப் டத்ைிற்குச் பெல்ல விரும் ினார்; 18 வ ர் பகாண்ட ஒரு குழு அவருடன் 
பென்ைது. ைிறரப் டத்ைின் இறடவய  ா ா அற ைியற்ை நிறலயில், அரங்கத்றை 
விட்டு பவளிவயைினார். அறனவரும்  ா ாறவப்  ின்பைாடர்ந்ைனர். மநரிசலான 
நியூயார்க் வைீிகளில் நடந்து பெல்லும் வவறளயில், ைிடீபரன ஒரு ந ர் 
 ா ாறவத் ைடுத்து நிறுத்ைி, வநராக  ா ாவின் கண்கறள உற்று வநாக்கினார்; 
 ின்னர் அவர்கள் நறட ாறையில் பென்ை ின்  ா ாறவ  று டியும் ைிரும் ிப் 
 ார்த்ைார். ஒருவவறள இவறரப்  ார்க்கத்ைான்  ா ா ைிவயட்டறர விட்டு 
பவளிவயைியிருக்கலாம். 

ஆைி ஜூனியர் நாள் முழுவதும் எழுத்துப் லறகறயப்  டித்துக் 
பகாண்டிருந்ைைால், வொர்வாக, ைிவயட்டரில் இருக்றகயில் அ ர்ந்ைதும் 
தூங்கிவிட்டார். அவர்கள் ஸ்வடாக்ஸ் இல்லத்ைிற்குத் ைிரும் ியவ ாது,  ா ா 
ஒவ்பவாரு  ண்டலிறயயும், வநாரினாவுக்கு முன்னால், "ைிறரப் டம் 
அருற யாக இருந்ைைல்லவா?" என வினவினார். டாக்டர் கனி, "அற்புைம்" 
என்ைார், ொஞ்ெி "அழகாக இருந்ைது!" " ிகவும் நன்ைாக உள்ளது" என்று காக்கா 
கூைினார். ஆைி ஜூனியரின் முறை வந்ைதும், “என்றன,  ன்னித்து விடுங்கள், 
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 ா ா. நான் தூங்கிவிட்வடன், அறைப்  ார்க்கவில்றல" என்ைதும்  ா ா அவருக்கு 
ஒரு  றுக்கத்ைக்க முக ாவறனறயக் காண் ித்ைார்.  ா ாவின் அந்ைப்  ார்றவ 
ஆைி ஜூனியருக்குச் ெிக்கறல உருவாக்கும் என் றை அைிந்ைிருந்ைார். வநாரினா 
அறைறய விட்டு பவளிவயைிய அந்ை நி ிடத்ைில்,  ா ா ஆைி ஜூனியரின் 
காறைப்  ிடித்து, கன்னத்ைில் அறைந்ைார். அப்வ ாைிருந்து, ஆைியின் காது ெற்று 
 ந்ை ாகிவிட்டது. 

"இது எைற்காக?" அழுதுபகாண்வட ஆைி வகட்டார். 
"நிகழ்ச்சி நன்ைாக இருந்தது என்று நீ மசால்லியிருக்க மவண்டும். 

மநாரினா நீ கூைியகதக் மகட்டு ெிகவும் ஏொற்ைெகைந்திருக்க மவண்டும்." 
" ா ா, அப் டியானால் நான் உங்களிடம் ப ாய் பொல்லியிருக்க 

வவண்டு ா? நான் உண்ற றயத்ைான் வ ெிவனன்." 
"உண்கெ என்று அகழக்கப்படுவகதக் காட்டிலும், பிைகர 

ெகிழ்ச்சியகையச் மசய்வது முக்கியம்!" என்ைார்  ா ா. 

ஒரு நாள்  ைிய வவறளயில்,  ா ா, புற்று வநாயால்  ாைிக்கப் ட்ட 
அனிைாவின் ைாயாறரப்  ார்க்கச் பென்று ஆறுைல் வழங்கினார், "கவகலப்பை 
மவண்ைாம், சுதந்திரொன பைகவகள் அவற்ைின் சுதந்திரத்கத 
உணர்வதில்கல. கூண்டில் அகைக்கப்பட்ை பைகவகள் ெட்டுமெ அகதப் 
பாராட்ை முடியும். நீங்கள் விகரவில் சுதந்திரொக இருப்பீர்கள்." 

 ா ா, நியூயார்க்கில் இருந்ை வவறளயில்,  ல வநரடி வ ட்டிகள்  ற்றும் 
ைனியார் ெந்ைிப்புகளில் முழுற யாக ஆக்கிர ிக்கப் ட்டார். அவர் ைன்றன 
'ஃ ாக்ஸ் மூவிவடான்' பெய்ைி குழுவினரால், ஸ்வடாக்ஸ் இல்லத்ைில் 
ைிறரப் டம் எடுக்க அனு ைித்ைார். ப ரடித் ஸ்டார் அருகில் அ ர்ந்து 
எழுத்துப் லறகறயப் 'வாெித்ைார்'.  ா ாவிடம், "உங்கள்  ைி என்ன?" என்று 
வகட்டதும்,  ா ா, "வாழ்வின் ஒவ்மவாரு கட்ைத்திலும் ஒவ்மவாருவகரயும் 
உண்கெகய உணர கவப்பதும், சமகாதரத்துவத்கத நகைமுகையில் ஓர் 
உண்கெயாக ொற்றுவதும்" என்ைார். 

"நீங்கள் ஏன் குைிப் ாக அப ரிக்காவிற்கு வந்ைீர்கள்?" 
"ஏமனன்ைால் அமெரிக்காவில் மவறு எங்கும் இல்லாத அளவுக்கு 

அதிக ஆற்ைல் உள்ளது, ஆனால் இந்த ஆற்ைல் மபரும்பாலும் தவைாக 
வழிநைத்தப்படுகிைது. நான் அகத ஆக்கப்பூர்வொன ஆன்ெீக பாகதகள் 
வழியாகத் திகச திருப்புமவன்." 

"உங்கள் ப ௌனத்றைக் றகவிடும்வ ாது என்ன நடக்கும்?" 
"நான் யாருைன் மபசுகிமைமனா அவர்கள் உைனடியாக உண்கெகய 

நம்புவார்கள்." 
1932, வ  22ஆம் நாள் இரவில், ஸ்வடாக்ஸ் கிரீன்விச் கிரா த்ைில் உள்ள 

அவர்களது இல்லத்ைில்,  ா ாவின் நிறனவாக, ெிைப் ான விருந்து ஒன்றை 
வழங்கினார்; முன்னூறுக்கும் வ ற் ட்வடார் விருந்ைில்  ங்பகடுத்ைனர்.  ல 
கறுப் ின  க்கள் கலந்து பகாண்டனர்; ஒரு ப ண் ைி  ா ாவிடம் ைனது இன 
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 க்களுக்கு உைவு ாறு வகட்டைற்கு  ா ா, "நான் அகத நிச்சயொகச் மசய்மவன்" 
என்று  ைிலளித்ைார். வரவவற் றையில்,  ா ா  ின்வரும் பெய்ைிறய 
வழங்கினார்: 

உங்களில் பலகர ெீண்டும் சந்திப்பதில் நான் ெிக்க 
ெகிழ்ச்சியகைகிமைன். உங்களில் சிலர், என்கனயும் எனது பணிகள் பற்ைியும் 
பல்மவறு மசய்தித்தாள் அைிக்ககககளப் பார்த்து அைிந்திருக்கிைரீ்கள் 
என்பதில் ஐயெில்கல. இவற்ைில் பல தவைானகவ. ஆனால் 
ஊைகவியலாளர்கள் எனது மநாக்கத்கதப் புரிந்து மகாள்ளவில்கலயா 
அல்லது பரபரப்பின் விருப்பத்திற்கு ஆளாகிைார்களா என்று ஆச்சரியப்பைத் 
மதகவயில்கல. 

நான் எந்த ெதத்கதயும், வழிபாட்கையும், செய நம்பிக்கககயயும், 
சமூகத்கதயும் நிறுவமவா, கண்டுபிடிக்கமவா விரும்பவில்கல. இந்த 
அகெப்புகள் ஏற்கனமவ பல உள்ளன. அன்ைாை வாழ்க்ககயில் ெக்கள் 
தங்கள் இலட்சியங்ககள உணர, உதவ நான் வந்துள்மளன். இன்கைய நவனீ 
வாழ்க்ககயில் பரவலான அதிருப்திக்குக் காரணங்கள் - ஒன்று, மகாள்கக, 
மகாட்பாடுகள் ெற்றும் நகைமுகைக்கு இகையிலான இகைமவளி; இரண்டு, 
இலட்சியத்திற்கும் பூெியில் அகத உணர்தலுக்கும் இகையிலான 
இகைமவளி. வாழ்க்ககயில் ஆன்ெீகம் ெற்றும் மபாருள் சார்ந்த அம்சங்கள் 
மநருக்கொக ஒன்ைிகணவதற்கு பதிலாக, பரவலாகப் பிரிக்கப்படுகின்ைன. 
உயிருக்கும் மபாருளுக்கும் இகையில், அல்லது நீங்கள் விரும்பினால், 
வாழ்க்ககக்கும் வடிவத்திற்கும் இகையில் எந்த அடிப்பகை எதிர்ப்பும் 
இல்கல. மவளிப்பகையான எதிர்ப்புக்கு, தவைான சிந்தகன, அைியாகெ 
இறவ இரண்டும் காரணொக உள்ளன. எனமவ, இதற்கான பரிகாரம், 
அைிவாற்ைலுக்கும் ஆழ் இதயத்திற்கும் இகையிலான செநிகலயின் நிரந்தர 
ஒளியூட்ைத்தினால் விகளயும் சரியான சிந்தகனயின் மதாைர்ச்சியான 
நகைமுகையில்தான் உள்ளது. இந்த ஒளியூட்ைத்கத நான் வழங்க 
வந்துள்மளன். 

கைவுள் ஒருவமர உண்கெயானவர், எல்லாமெ கைவுள் என்று, 
தனிப்பட்ை அனுபவத்தின் மூலம் ெிகப் மபரிய ஞானிகள் உணர்ந்துள்ளனர். 
இதன் அர்த்தம் என்னமவன்ைால், நீங்கள் அகத அைியாெல் இருந்தாலும், 
முதன்கெயான உண்கெப்மபாருள் ஒவ்மவாருவரிைமும் ெகைந்துள்ளது. 
ஆனால் அகத வாழ்ந்து, உணர்வுபூர்வொக அனுபவிக்க மவண்டுமெனில், 
அது மவளிப்படுத்தப்பை மவண்டும். இந்த உண்கெப்மபாருகளப் பற்ைிய 
அைிவார்ந்த நம்பிக்கக ெட்டும் மபாதாது. உண்கெயான அைிவு என்பது, 
முதலாவதாக ஒளியூட்ைம், பின்னர் இறுதியாக உண்கெப்மபாருளாகிய 
இகைவனுைன் ஐக்கியொவது. இந்த இறுதி கட்ைொன கிைிஸ்துவின் உணர்வு 
நிகலமய மதய்வகீ நிகல, இதுதான் எனது நிரந்தர நிகல. 

ஒளியூட்ைத்திற்குத் தகைகளாக இருப்பகவ ெனப்மபாக்குகள் ெற்றும் 
அகங்காரத்துைன் மதாைர்புகைய ஆகசகள்; அகவ ெனப்படிவங்கள் என்று 
அகழக்கப்படுகின்ைன. இந்த ஆகசகள் ெற்றும் ெனப்மபாக்குகளின் 
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கூட்டுத்மதாகக ஒரு தனி வாழ்க்ககயின் ொகயகய உருவாக்குகிைது, 
அல்லது பிை நபர்களிைெிருந்து தனிகெப்படுத்தப்பட்டு முரண்பாட்டுத் 
தன்கெகய மவளிப்படுத்துகிைது. 

பரிணாெம் அல்லது மபாருளுலக வாழ்க்கக, அத்தககய ஒரு தனி 
சுயத்கத, 'நான்' எனும் நிகலப்பாடு உருவாகுவகத அவசியொக்கியது. 
இல்கலமயனில், ஆன்ெீக உணர்கவ, ஒருமபாதும், நாம் இந்த உைமலாடு 
வாழும்மபாது அகைய முடியாது. 

ஆரம்பத்திலிருந்து பரிணாெம் மதாைங்குவதற்கு முன்பு, நாம் 
அகனவரும் மூலாதார மபாருளுைன் (இகைவனுைன்) ஒன்ைிகணந்து 
இருந்மதாம்; ஆனால், விழிப்புணர்வு இல்லாெல், கைலில் ெீன்கள் வாழ்வது 
மபால் (ஏமனனில் ஒருமபாதும் அகத விட்டு மவளிவய வந்ததில்கல) 
வாழ்ந்து வந்வைாம். பரிணாெம் என்பது மூலப்ப ாருளின் ஒரு பிரிகவ 
உள்ளைக்கியது, இதன் விகளவாக உணர்வு நிகலயிலான ஏக்கத்துைன், 
வாழ்க்றக ெற்றும் மவறு மவறு வடிவங்களின் மதாைர்ச்சியாக 
மூலப்ப ாருறள வநாக்கித் திரும்ப மவண்டியது அவசியம். பல பிைவிகள் 
எடுத்து, பல்மவறு உைல்களில் வந்து, இறுதியில் உணர்வு முழுநிகலகய 
அகையும்மபாது மூலமுதலான இகைவமனாடு இகணவது சாத்தியொகிைது. 

அமெரிக்கா மவள்கள இனங்களின் முன்மனாடியாக இருந்து அகத 
ஒன்ைிகணப்பகதக் குைிக்கிைது, எனமவ, எதிர்காலத்தில் நான் மகாண்டு 
வரும் ஆன்ெீக எழுச்சிக்கான சிைந்த அடித்தளத்கத உருவாக்குகிைது. 
அமெரிக்காவில் ெிகப்மபரிய ஆற்ைல் உள்ளது, ஆனால் இந்த ஆற்ைலின் 
மபரும்பகுதி தவைாக வழிநைத்தப்படுகிைது. அகத ஆன்ெீக ெற்றும் 
ஆக்கபூர்வொன பாகதகளில் திகச திருப்ப விரும்புகிமைன். 

நான் இப்மபாது சில நாட்களுக்கு, கலிஃவ ார்னியா மசல்ல 
இருக்கிமைன். ஆன்ெீக காரணங்களுக்காக நான், அங்கிருந்து, ஒரு நாள் 
பயணொக, தூரத்து கிழக்கத்திய நாட்டுக்குச் மசல்ல மவண்டும், ஆனால் 
நான் ஜூன் ொத இறுதியில் கலிஃவ ார்னியாவுக்கு திரும்பி வந்து மபசுமவன். 
ஒருமவகள நான் மபசுவதில் காலதாெதம் ஆகிவிட்ைால், ஜூகல ொதம் 
திரும்பிவந்து மபசுமவன். நான் மபசும்மபாது, எனது ஆன்ெீக ஆற்ைலுக்கும், 
ஒளியூட்ைத்கத அளிக்கும் திைனுக்கும் பல சான்றுகள் இருக்கும். எல்லா 
அன்பிற்கும் வாழ்விற்கும் ஆதாரொகத் திகழும் உண்கெப்மபாருள் 
(இகைவன்), வாழ்க்ககயின் அகனத்து துகைகளிலும் உச்சத்கத ஆட்சி 
மசய்கிைது என்பகத ெக்கள் பின்னர் உணர்வார்கள். 

எனது பணி ெற்றும் மநாக்கங்கள் தீவிரொன நகைமுகைக்குரியகவ. 
ஆன்ெீகத்கதப் மபாருட்படுத்தாெல் மபாருளுலகக ெிககப்படுத்துவது 
நகைமுகையில் சாத்தியெல்ல. ஆன்ெீக இலட்சியங்ககள 
நகைமுகைப்படுத்தாெல் கவத்திருப்பதும் வாழ்வின் நகைமுகைக்கு 
உகந்ததல்ல. அன்ைாை வாழ்க்ககயின் இலட்சியத்கத உணர்வது, வாழும் 
உயிருக்கு அழகான, மபாதுொன வடிவத்கத வழங்குவது, 
சமகாதரத்துவத்கத ஓர் உண்கெயாக ொற்றுவது, இகவ அகனத்தும் 
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இன்கைய உலகில் ஒரு மகாட்பாைாக ெட்டுெில்லாெல், வார்த்கதயின் 
உண்கெயான அர்த்தத்தில் நகைமுகையில் உள்ளது. 

எனது பணி, ெிகுந்த உற்சாகத்கதயும் ஒரு குைிப்பிட்ை அளவு 
எதிர்ப்கபயும் தூண்டும். இது தவிர்க்க முடியாதது. ஆனால் ஆன்ெீக பணி, 
எதிர்ப்பால் பலப்படுத்தப்படுகிைது, எனமவ அது என்னுைமன இருக்கிைது. இது 
வில்லிலிருந்து ஓர் அம்கப இலக்கக மநாக்கி ஏவுவது மபான்ைது - நீங்கள் 
எவ்வளவு அதிகொக வில்நாகண உங்ககள மநாக்கி இழுக்கிைரீ்கமளா, 
அம்பு, அவ்வளவு மவகொக அதன் இலக்கக மநாக்கிப் பாய்கிைது.  

 ா ாவுக்கு,  ரியாறை பெலுத்துவைற்காக  க்கள் வரிறெயில் நின்று 
பகாண்டிருந்ைவ ாது, அவர் ைிடீபரன நிகழ்ச்ெிறய நிறுத்ைிவிட்டு,  ண்டலியில் 
ஒருவறர அறழத்ைார். வரிறெயில்  ின்னால் நின்று பகாண்டிருந்ை ஒரு 
ப ண் ைிறயச் சுட்டிக்காட்டி, வநாரினாவிடம் அவறர அறழத்து வரு ாறு 
கூைினார். அந்ைப் ப ண் ைி ையக்கத்துடன், அவர் ஒரு நண் ருடன் 
வந்ைைாகவும்,  ா ாறவ ெந்ைிக்க வரவில்றல என்றும் விளக்கினார். ஆனால் 
 ா ா, பைாடர்ந்து அவரது ெ ிக்றஞயால் அறழத்ைவ ாது அவருறடய 
அணுகுமுறை  ாைி,  ா ாறவ வநாக்கி நடந்து வந்ைார். 

பவளிப் றடயான  கிழ்ச்ெியுடன்  ா ா கரங்கறள நீட்டி வரவவற்ைார். 
ெில இனம் புரியாை காரைங்களுக்காக அந்ை ஆத் ா  ா ாறவ ெந்ைிக்கும் 

ஏக்கத்ைில் இருந்ைது. குழப் த்ைில் ஆழ்ந்ை அந்ைப் ப ண் ைியிடம்  ா ா, 
"கவகலப்பைாதரீ்கள், எனக்கு எல்லாம் மதரியும், நான் உங்களுக்கு 
உதவுமவன்" என்று கூைியதும் அவர் கண்கலங்கி அழுைார். அைன்  ிைகு  ா ா 
ஒவ்பவாருவறரயும் ெந்ைித்ைார். 

சு ார் ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு, ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைிக்க வநாரினா 
கலிஃவ ார்னியாவுக்கு எலிஸப த்துடன் பெல்வைற்கு முன்பு, அவருக்குத் 
பைரியாை ஒருவரிட ிருந்து ஒரு பைாறலவ ெி அறழப்பு வந்ைது. " ா ாறவ 
ெந்ைிக்க நீங்கள்  ிகவும் அன் ாக என்றனத் தூண்டினரீ்கவள, அந்ைப் ப ண் நான்" 
என்று அவர் கூைினார். "நான் உங்கறள வந்து  ார்க்கலா ா?  ிகவும் அற்புை ான 
ஒன்று எனக்கு நிகழ்ந்ைது!" அந்ைப் ப ண்ைின் ப யர் ெரியன் என்றும் அவர் 
வநாரினாவின் நண் ருக்கு நண் ர் என்றும் அைிந்து பகாண்டார். வநாரினா அவறர 
ெந்ைிக்க ஒரு வைைிறயத் பைரியப் டுத்ைினார். 

 ரியன் வநாரினாவின் வடீ்டிற்கு வந்து, அவருக்கும்  களுக்கும் 
இறடயிலான பவறுப் ின் காரை ாக, அவரது குடும் த்ைில் நிலவிய 
அற ைியின்ற றய விவரித்ைார்: 

நானும் எனது  களும் 20 ஆண்டுகளாக ஒருவருக்பகாருவர்  ீதுள்ள 
பவறுப் ால்  ிகவும் துன் ப் டுகிவைாம். ஏன் இந்ை பவறுப்பு என்று என்னால் 
புரிந்து பகாள்ள முடியவில்றல, என்னால் ெ ாளிக்கவும் முடியவில்றல. நான் 
அவளுக்கு ஒரு முத்ைம்கூட பகாடுத்ைைில்றல! 

 ா ா அவரிடம் என்றன அறழத்ைவ ாது, அவர் ஏன் அறழக்கிைார் என்று 
எனக்குத் பைரியவில்றல. எனது  கிழ்ச்ெியற்ை ைன்ற  வாழ்க்றகயின் ஒரு 
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 குைியாக  ாைியைால், எனக்கு உைவி வைறவ என்றுகூட என்னால் 
எண்ைமுடியவில்றல.  ா ா என்றன  ிகவும் ையவுடன் வரவவற்ைவ ாது, எந்ை 
வறகயிலும் ஈர்க்கப் ட்டைாக எனக்கு நிறனவில் இல்றல, அவறர 
உன்னிப் ாகக் கூட  ார்க்க முடியவில்றல. நான் ஒரு கனவில் இருந்ைறைப் 
வ ால் உைர்ந்வைன், ஏவைா ஒரு நல்ல காரைத்ைிற்காக, கண்ணுக்கு பைரியாை 
ஒருவரால் எங்வகவயா பகாண்டு பெல்லப் ட்டறைப் வ ாலத் ைிடீபரன எழுந்வைன். 
எனக்கு என்ன நடந்ைது என்று என்னால் புரிந்து பகாள்ள முடியவில்றல. 

அடுத்ை நாள் காறலயில், வழக்கத்ைிற்கு  ாைாக ஆழ்ந்ை 
தூக்கத்ைிலிருந்து நான் விழித்வைன்; அன்பு  ற்றும் வ ரின் த்ைின்  ரவெத்ைில் 
நான் நறனவறை உைர்ந்வைன்! அது எனக்குள்  ிகவும் ெக்ைிவாய்ந்ைைாக 
இருந்ைது, அது என் விருப்  ின்ைி ெிந்ைிக்கா ல் பெயல் டச் பெய்ைது. நான் 
தூங்கிக் பகாண்டிருந்ை என்  களின் அறைக்கு வநராக நடந்வைன், 
ைவிர்க்கமுடியாை அன் ால் ஈர்க்கப் ட்டு, அந்ை பவறுப் றடந்ை குழந்றையின் 
அருகில் நான் பென்வைன். எங்கள் இருவரின் வாழ்க்றகயிலும் முைல்முறையாக, 
நாங்கள் ஒரு  ிறைப்ற  உைர்ந்வைாம் - ஒரு ைாய்  ற்றும்  களின் அன்ற  
விட  ிகப்ப ரிய ஒரு  ிறைப்பு! இது கிட்டத்ைட்ட  னிை ஆற்ைலுக்கு 
அப் ாற் ட்ட ஓர் அனு வம். இது எங்கள் இையங்கறள ஒன்ைாக இறைத்து, ஒரு 
புைிய வாழ்க்றகறய வாழ வழிவகுத்ைது. என் அனு வம் அவளால் 
பைாற்றுவநாயாக உைரப் ட்டது, இன்று முழு குடும் த்ைிற்கும்  கிழ்ச்ெிறயப் 
 ிரைி லிக்கும் ஒரு ப ன்ற யான உைறவ உருவாக்கியது. 

 ிரிய ான வைாழி, இந்ை  னிைர் யார்? அத்ைறகய அன் ின் அருறள 
இவயசு அளித்ைறைப் வ ான்ை கறைகள் எனக்கு நிறனவிருக்கின்ைன. இவர் யார்? 

வநாரினா  ின்பு  ரியனிடம் ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி ெிைிைளவு 
விளக்கிக் கூைினார். 

வவபைாரு ெந்ைர்ப் த்ைில், கடுற யான குடிப் ழக்கத்ைில் இருந்ை 
வநாரினாவின் நண் ர் ஒருவர் நியூயார்க்கில்  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ைார்.  ல 
ஆண்டுகளாக, அந்ைப் ப ண் ைி வவறு வவறு புகலிடங்களுக்குச் பென்றுவந்ைார். 
ைன்னுடன் வாழ்ந்ை ைாறய அவர் பவறுத்ைார், ஒவ்பவாரு நாளும் பகாடூர ான 
வார்த்றைகளால், "நீ ஏன் இன்னும் உயிவராடு இருக்கிைாய்?" என்று ைிட்டி வந்ைார். 

வநாரினா  ா ாறவப்  ற்ைிய ஆர்வத்றைத் தூண்டினார், கறடெியாக 
அவர் 'அந்த ெனிதகரப் பார்க்க' ஒப்புக்பகாண்டார். அவர்  ா ாவிடம் வந்ைவ ாது, 
வநாரினா ைனது வைாழியின்  ின்னைிறய அவரிடம் பொல்ல முயன்ைார்.  ா ா 
இறடவய நிறுத்ைி "நான் அவறர நன்ைாக அைிவவன்" என்று கூைினார். அந்ைப் 
ப ண் ைி அவரது காலடியில் அ ர்ந்ைார், ெில நி ிட நட்புடன் கூடிய 
உறரயாடலுக்குப்  ிைகு,  ா ா  து ானங்கள்  ற்றும் ைீவிர ஆர்வத்துடன்  க்கள் 
குடிப் ழக்கத்ைில் ஈடு டுவறைப் ப ாதுவாகக் குைிப் ிட்டுப் வ ெினார்;  ல்வவறு 
வறகயான  து ானங்கறளப்  ற்ைியும்,  ா ா வகள்விப் ட்ட ஒரு ெிைப் ான 
 துறவப்  ற்ைியும் விவாைித்ைனர். ைனக்கு  ிகவும்  ிரிய ான ஒரு 
விஷயத்றைப்  ற்ைிப் வ ெ அந்ைப் ப ண் ைி  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்ைார். 
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அவரது ெந்ைிப்பு  ன  ாரத்றைக் குறைத்ைவைாடு,  கிழ்ச்ெியாகவும், 
நறகச்சுறவயாகவும் இருக்கச் பெய்ைது. 

ெிைிது வநரம் கழித்து, அந்ைத் வைாழி வநாரினா  க்கம் ைிரும் ி, "உனக்கு 
ஒன்று பைரியு ா? உங்கள்  ா ா நான் நிறனத்ை அளவுக்கு வ ாெ ானவர் அல்ல! 
அவர் உண்ற யான  னிைர்!" 

ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ின்னர், அந்ைப் ப ண் ைி வநாரினாறவ, வைநீருக்கு 
அறழத்ைார். வடீ்டில் நுறழந்ை ெிைிது வநரத்ைில் வநாரினா, அவர்  து ானம் 
அருந்ைவில்றல என் றை கவனித்ைார். அந்ைத் வைாழி ைனது வாழ்க்றகறய 
 ாற்றுவைற்கான உறுைிப் ாட்றட உடனடியாக பவளிப் டுத்ைினார், "நான் இனி 
 து அருந்ைப் வ ாவைில்றல,  ீண்டும் அவ்வாறு பெய்ய ாட்வடன். நான் ஒரு 
முட்டாள்! 

"எனது வாழ்க்றகயின் ெிைந்ை  ாகத்றையும் ஆற்ைறலயும் நான் 
வைீடித்துவிட்வடன். என்னால் இனி யாறரயும் பவறுக்க முடியாது. என் ைாய்க்கு 
இவ்வளவு துன் ங்கறளத் ைந்ைைற்காக வருந்துகிவைன். நான் இப்வ ாது அவறர 
வநெிக்கிவைன், என் வாழ்க்றகறய அவருறடய  கிழ்ச்ெிக்காக அர்ப் ைிப்வ ன்." 
 ா ாறவப்  ற்ைி எதுவும் குைிப் ிடப் டவில்றல, ஆனால்,  ா ாவின்  ார்றவ 
இந்ைப் ப ண் ைியின் இருண்ட  னைில் ஊடுருவி, அறை வ கங்களிலிருந்து 
ஒரு புைிய, ெிைந்ை வாழ்க்றகக்கு உயர்த்ைி இருப் றை வநாரினா அைிந்ைிருந்ைார். 

1932, வ  23ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் ஹார்ென் 
ரிட்ரீட்டிற்கு வந்ைவ ாது அவறர  ால்கம், ஜனீ் ஸ்க்வலாஸ் ஆகிவயார் 
 ன ார்ந்ை அன்புடனும்  கிழ்ச்ெியுடன் வரவவற்ைனர். 

ெில காலத்ைிற்கு முன்பு,  ா ா ஒரு ெில  ண்டலியுடன் ஹார் னில் 
ஒரு முழு வருடம் ைங்க இருப் ைாக  ால்கம்  ற்றும் ஜனீுக்கு 
அைிவிக்கப் ட்டது, வ லும், ஜனீ்  ா ா ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகறளத் 
ைிட்ட ிட்டிருந்ைார். ஆனால்,  ா ாவிட ிருந்து உறுைியான ைிட்டம் வராைவறர, 
நிரந்ைர ஏற் ாடுகள் எதுவும் பெய்ய வவண்டாம் என்றும் அவருக்கு 
அைிவுறுத்ைப் ட்டது. ஒரு வருடத்ைிற்கு  ைிலாக,  ா ா இரண்டு நாட்கள் 
 ட்டுவ  ைங்கியிருந்ைார், இதனால் தனது அமெரிக்க நண்பர்களுக்கு, 
இணக்கொன முகையில் வகளந்து மகாடுக்கும் தன்கெகயப் 
மபணுவதற்கான நகைமுகை பயிற்சிகய, பாபா கற்றுத்தந்தார். 

ஹார் னில்,  ார வுண்ட்  ிலிம் நிறுவனத்ைின்  ிரைிநிைி உலகிற்கு ஒரு 
பெய்ைிறயக் வகாரி  ா ாறவ அணுகினார். ஸ்வடாக்ஸின் இல்லத்ைில் 
பகாடுக்கப் ட்ட பெய்ைியின் ஒரு  குைிறய  ால்கம் வாெித்ைார்;  ா ா ைன்றன 
 ீண்டும் ைிறரப் டம் எடுக்க அனு ைித்து, கீழ்வரும் பெய்ைிறய வழங்கினார், 
"நான் அமெரிக்க ெக்களுக்கு என் அன்கபயும் ஆசரீ்வாதத்கதயும் 
வழங்குகிமைன்." விறரவில், இந்ைத் ைிறரப் டம் உலகம் முழுவதும் 
 ார வுண்ட் நியூஸ் ரீல் மூலம் ஒளி ரப் ப் ட்டது. 
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மஜாஸஃபின் கிமரபவ், அவரது ைாயார் மெரி ஆன்டின், அனிதா, ெிமலா 
மஷட்ைக்  ற்றும் கிமரஸ் ொன் உட் ட சு ார் 20 வ ர் ஹார் னில்  ா ாறவப் 
 ார்க்க வந்ைனர். ப ஹராம் ெித்ைாறர இறெக்க, வஜாஸஃ ின் ஒவ்பவாரு  ாறல 
வவறளயிலும் நடன ாடி,  ா ாவுக்கு  னம் கவர்ந்ை கவிறைகறள வழங்கினார். 

 ிராட்வவயில் வைான்ைிய ஒரு நடிகர் ஹவர்ட் எச். இன்மசஸ் 
என் வரும் ஹார் னுக்கு ெில நாட்கள் வந்ைார்;  ின்னர் இன்பெஸ் இவ்வாறு 
நிறனவு கூர்ந்ைார், "அப ரிக்காவில் கீழ்வானத்ைில் ஒரு புைிய ைீர்க்கைரிெி - 
ப ரிய,  ழுப்பு நிை கண்கள்  ற்றும் விவனாை ான வைால் வகாட் அைிந்ை இந்ை 
 னிைறர நான் ெந்ைித்வைன். இந்ைத் ைற்காலிக ஹார் ன் வாழ்க்றகயின் 
தூய்ற யால் நான் ஈர்க்கப் ட்வடன். ஹார் ன் நண் ர்கள்  ா ாவின்  ாைங்களில் 
வைங்குகின்ைனர், விறரவில் நானும் ஒரு வழக்க ான உறுப் ினராக 
 ாைிவனன்." 

 ால்கம் ஸ்க்வலாஸ், ஒரு கவிஞர், ப ஹர்  ா ாறவப் புகழ்ந்து எழுைிய 

 ின்வரும் கவிறை, 'ஸாங் ஆஃப் தி ொஸ்ைர்', ப ாருள் ொர்ந்ை உலகின் 
உைர்றவச் ெித்ைரிக்கிைது; இது ப ஹர்  ா ாவின் பவளிப் ாடு  ற்றும் 
உலகிற்கான  ைியின் ஒரு அம்ெத்றை பவளிப் டுத்துகிைது: 

நீங்கள் வாங்க முடியாதகத வழங்க நான் வந்மதன்! 
உங்கள் சுகவ ாகங்களுடன் ஒன்றுவைானால்,  

என்றன விட்டுச்பெல் என்வ ன்! 
என்னுறடய  ாறை புனிைர்களின்  ாைங்கள்  ைிந்ை  ாறை! 
இறடபவளியற்ை இறைவனுக்குக் காலவறரயற்ை  ாறை! 
நீங்கள் வாங்க முடியாதகத வழங்க நான் வந்மதன்! 
வாழ றைரியமும், ொக நம் ிக்றகயும் ைந்வைன்! 
வாழும் வ ாது ொக, ொகும் வ ாது வாழச் பொல்லித்ைந்வைன்! 
மூச்றெ விடுவைற்கு முன்வ  உலறக விட்டுவிடவும் கூைிவனன்!. 
வாங்க முடியாதகத வழங்க நான் வந்மதன்! 
ெிந்ைறனறய  ீறும் அன் ில் ஞானம் விறளந்ைது! 
ஆறெறய  ாற்றும் அற ைியில் வ ரின் ம்  ிைந்ைது!  
ஒருவ ாதும் வொர்வறடயாை  கிழ்ச்ெியில் ெக்ைி நிறைந்ைது! 
நீங்கமளா வாங்க முடியாதகத நான் வழங்க முடிந்தது! 

ஹார் னில் இருந்ைவ ாது,  ா ா,  ால்கற  அவருடன் இறைந்து 
எழுத்துப் லறகறயப்  டிக்கவும், ெந்ைிக்க வரு வர்கறளத் பைாடர்பு பகாள்ளவும் 
உைவியாக இருக்கச் பெய்ைார். ைனிப் ட்ட முறையில், பாபா ொல்கம், ஜனீ் 
இருவகரயும் அமெரிக்காவில் தனது "தகலகெ முகவர்கள்" என்று 
அைிவித்தார். இைற்கிறடயில்  ல வழிகளில் விலக்கப் டுவறைத் ைாங்க 
முடியாை ப ரடித்துக்கு  ால்க ின் பநருங்கிய ஈடு ாடு ப ரும் அைிர்ச்ெியாக 
இருந்ைது. இந்ைப்  யைத்ைிற்கு முன்னும்  ின்னும், ப ரடித், அவர்  ா ாவின் 
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வலது கரம், அவரது வழிகள்  ற்றும் விருப் ங்கறளப்  ற்ைி அறனத்றையும் 
அைிந்ைவர் என்றும்  க்கறளக் கவர முயற்ெித்ைார். ைக்க வநரம் வரும்வ ாது, 
 ா ா, இப் டிப் ப ாய்யால் உயர்ந்து நின்ை ஒருவறர கீவழ ைள்ளி, பநாறுக்குவது 
வழக்கம் - இப்வ ாது ப ரடித்ைின் வநரம் வந்துவிட்டது. ஆரம் த்ைில்  ா ா 
அவருக்கு ஒரு ைளர்வான கட்டுப் ாட்றட அனு ைித்ைிருந்ைார், ஆனால் இப்வ ாது 
அவர் ப ரடித்ைின் அகந்றைறய ஆழ ாக பவட்டத் பைாடங்கினார். இந்ைப் 
 யைத்ைிற்குப்  ிைகு, ப ரடித் ஸ்டார் ப ஹர்  ா ாறவ என்பைன்றும் 
விட்டுவிட வவண்டிய சூழ்நிறல உருவானது. 

1932, வ  24ஆம் நாள், எலிஸப த், வநாரினா, அனிைா மூவரும் 
ஹார் னுக்கு வந்ைனர்.  ைிய உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ா ைனது அன் ர்கறள 
பவளிவய கல் ப ாட்றட  ாடிக்கு அறழத்துச் பென்ைார். குழுவில் ெிலர் 
முற்ைத்ைில் பூக்கும் ஒரு ெில காட்டுப்பூக்கறள எடுக்க முன் பென்ைனர், ஆனால் 
எலிஸப த்  ா ாவுடன் இருந்ைார்.  ா ா முன்பென்று, எலிஸப த்றைப் 
 ின்பைாடரு ாறு கூைினார். பாபா, குனிந்து ஒரு சிைிய இளஞ்சிவப்பு பூகவ 
எடுத்து, அகத எலிஸமபத்திைம் மகாடுத்தார். காக்காவும்  ா ாவின் அருகில் 
இருந்ைார். எழுத்துப் லறகயில்  ா ா எழுைிய வார்த்றைகறள, ொஞ்ெி 
எலிஸப த்ைிடம் எடுத்துக்கூைினார்: "இன்கைய மததிகய இந்த ெலரில் எழுதி 
எப்மபாதும் உங்களுைன் கவத்துக் மகாள்ளுங்கள். ஒரு நாள் இதன் அர்த்தம் 
உங்களுக்குத் மதரியும்." 

அடுத்ை நாள்  ாறல,  ா ா  ார்கபரட் ப வயாவிடம் இது வ ான்ை 
ஒன்றைக் கூைினார். ைனது அறைக்கு ஓய்வு எடுக்கச் பெல்வைற்கு முன்பு,  ா ா 
ைனியாகச் பென்று அருகிலிருந்ை நைியில் இைங்கினார். ைிரும் ி வந்ைதும், 
 ார்கபரட்டிடம், அவருறடய வடீ்டில் என்ன வவறல பெய்ைார் என் றை ஒரு 
நாள் புரிந்துபகாள்வார் என்று  ா ா கூைினார். 

அன்று இரவு எலிஸப த் வடீு ைிரும் ியதும், ைனது புைிய ற  ிளின் 
அட்றடப் டத்ைில் அந்ைப் பூறவ ஒட்டி, 'பாபா - மெ 24, 1932' என்று எழுைி 
றவத்ைார். 1950 வருடங்களின் இறடப் குைியில், அவர் அந்ைப் புத்ைகத்றை 
 ீண்டும் கவனித்து, அைில் எழுைி இருந்ைறைப்  டிக்க வநர்ந்ைது. அைன் 
முக்கியத்துவம் உடனடியாகத் பைரிந்ைது. மெ 24, 1952 இல் ஓக்லமஹாொவின் 
ப்ராக் நகரில் நைந்த கார் விபத்துக்கு முந்கதய நாள், சரியாக 20 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாபா, எலிஸமபத்திைம் அந்தப் பூகவக் 
மகாடுத்திருந்தார், அது ெட்டுெின்ைி விபத்து நைந்த அந்த நாளும் எலிஸமபத் 
காகர ஓட்டிச்மசன்ைார். 

"ஆனால் அது எைிர்காலத்ைில் பவகு பைாறலவில் இருந்ைது." காலம் 
இறை இப் டி  ார்த்ைது. "1932 வெந்ை காலத்ைில், இந்ை நாட்கள்  ரவெம், ஆனந்ைம் 
இவற்ைால் நிறைந்ைிருந்ைன; அன் ர்களின் இையங்கள் அவர்கள்  த்ைியில் 
இறை- னிைனின்  ிரென்னத்ைால் நிரம் ி வழிகின்ைன. அவைார புருஷர் அவரது 
எலும்புகறள உறடத்து, இரத்ைத்றை அப ரிக்க  ண்  ீது ெிந்ை வவண்டும் என்று 
அவர்களுக்குத் பைரியாது." 
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வ  25 அன்று நள்ளிரவில், ஜனீ்,  ால்கம், ப ரடித்,  ார்கபரட் ஸ்டார் 
 ற்றும்  ண்டலியுடன் ப ஹர்  ா ா ஹார் னில் இருந்து ரயிலில் புைப் ட்டார். 
(ஐவராப் ா வழியாக இந்ைியா ைிரும்புவைற்காக டாக்டர் கனி ஏற்கனவவ 
புைப் ட்டார்.) குயன்டின் நியூயார்க் நகரிலிருந்து வநரடியாகச் பெல்வைாகத் 
ைிட்டம். 

இந்ைக் குழு  றுநாள்  ாறல ஒகஹமயா ொவட்ைத்தின் 
கிளவீ்மலண்ட் வழியாக ஷிகாமகா, இல்லினாறய அறடந்ைது. ஷிகாவகாவில், 
ஒரு  ைி வநரம் ரயில் நின்ைவ ாது,  ா ாவும்  ண்டலியும் விறரவாக, 
ஷிகாவகா நகறரச் காரில் சுற்ைி வந்து  ீண்டும்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைனர். 

ெிமஸாரியின் மகன்ஸஸ் நகரில்  று டியும் ரயில் 40 நி ிடங்கள் 
நிறுத்ைப் ட்டது.  ா ா நிரு ர்களின் வகள்விகளுக்கு விறடயளித்து, சு ார் அறர 
 ைி வநரம் ரயில் நிறலயத்ைிற்கு பவளிவய உலா வந்ைார். 

அன்ைிரவு ‘மகன்ஸஸ் சிட்டி ஈவினிங் ஸ்ைார்'  த்ைிரிறகயில் 
பவளியான கட்டுறரகளின் சுருக்கத்றைக் காைலாம்: 

 ா ா ைனது ப ௌனத்றை விட்டுவிடப் வ ாகிைார். 
இன்னும் ெில  ாைங்களில்  ா ாவின் 7 வருட ப ௌனம் முடிவுக்கு 

வரும்! 
அவர் ஹாலிவுட்டில் ஒரு ப றஸயாவாக அைிமுகப் டுத்ை உள்ளார், 

 ின்னர் அவரது விரல்களுக்கு ஓய்வு கிறடக்கும். 
உலக  ாறயறயக் கடந்து, கடவுள் நிறல  ற்றும் பொர்க்கத்றை 

அறடந்ைவர் இன்று யூனியன் ரயில் நிறலயத்ைில்  னிை உருவில் நடந்து, 
அகன்ை  ீறெயின் கீழ் அழகாகப் புன்னறகத்ைார். 

ஸ்ரீ ெத்குரு ப ஹர்  ா ா, இந்ைப் புனிை இறை  னிைர், இரக்கமுள்ள 
ைந்றை, கலிஃவ ார்னியாவின் ஹாலிவுட்டுக்குச் பென்று, அவரது ஏழு ஆண்டு 
ப ௌனத்றை உறடத்து, அைன் மூலம் அறனத்து  னிைர்கறளயும்  கிழ்ச்ெி 
 ற்றும் அற ைிக்கு அறழத்துச் பெல்கிைார். வ லும் அவரது வ ச்ெின் மூலம் 
முழு  னிைகுலத்ைின் உைர்வு நிறலறய  ாற்றுவார். 

"அவர் எந்ை  ைத்றையும், வழி ாட்றடயும், ெ ய ெமூகங்கறளயும் 
நிறுவ ாட்டார்" என்று ைிரு. ஸ்டார் கூைினார். "இவயசு, புத்ைர், பஸாராஸ்டர், 
கிருஷ்ைாறவப் வ ாலவவ அவர் உலகளாவியவர். அவர்களில் எவரும் 
 க்கறளப்  ிளவு டுத்தும்  ைங்கள், வழி ாட்டு முறைகள் அல்லது ெமூகங்கறள 
விரும் வில்றல - அவர்கள் கற் ித்ைறவ, எல்லா வநரங்களிலும், எல்லா 
இடங்களிலும் எல்லா  க்களுக்கும் ப ாருந்தும்." 

"ப ஹர்  ா ா,  க்கள் ஏற்கனவவ அைிந்ை உண்ற றய நறடமுறையில் 
வாழ்ந்து காட்ட உைவுவார்; அவர்கறள உண்ற றய உைர றவப் ார்." 

 ற்றுவ ார் ஆங்கில ெீடரும்  ா ாவின் பெயலாளரு ான குயன்டின் 
டாட் ைனது குருநாைறரப்  ற்ைி கூைினார்: "அவர் ஓர் உண்ற யான குருநாைர். 
அவர், நாம் ஏற்கனவவ நம்பும்  ைங்கறளப்  ின் ற்ைக் கற்றுத் ைருகிைார்."  

உலறக, அற ைி  ற்றும் ஆனந்ை நிறலக்கு வழிநடத்துவைால்,  ா ா 
ப ாருளாைார பநருக்கடிக்கு ஒரு ைீர்வாக இருப் ாரா? வவறலயின்ற , 
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முைலாளித்துவம், கம்யூனிெம், ைறட வ ான்ை  ிரச்ெிறனகறள அவர் எவ்வாறு 
ைீர்க்கப் வ ாகிைார்? 

நியூயார்க் நகரின் ஹார் றனச் வெர்ந்ை ைிரு  ற்றும் ைிரு ைி  ால்கம் 
ஸ்க்வலாஸ்,  ா ாவுடன்  யைம் பெய்யும் அவர்கள் ஆர்வத்துடன் 
 ைிலளித்ைனர்: "இதுவ ான்ை ெமூக  ிரச்ெிறனகள் அறனத்தும் சுய நலனில் 
இருந்து உருவாகின்ைன. சுய நலன் என் து சுயத்ைின் உண்ற யான ைன்ற  
 ற்ைிய முழுநிறைவற்ை அைிறவ அடிப் றடயாகக் பகாண்டது; சுயத்ைின் 
உண்ற  ைன்ற  என் து ஒரு நித்ைிய யைார்த்ைம், ெக்ைி  ற்றும் வளற களின் 

எல்றலயற்ை நிறல.  
"ந து ெமூக  ிரச்ெிறனகள் அறனத்தும் பவளி உலகிலிருந்து அல்ல, 

உள்ளிலிருந்து ைீர்க்கப் டும். உலகின்  ரிபூரை வாழ்வவாடு நீங்கள் உங்கறள 

அறடயாளம் கண்டுபகாள்ளும் வ ாது, உங்கள் ெக்ைிகள் வறரயறுக்கப் ட்டறவ 
என் ைற்கு  ைிலாக அளவிறுைியற்ைறவ என் றை நீங்கள் உைர்வரீ்கள்; 
அவ்வவறளயில் உங்களுக்கு,  யம், வ ராறெ, வாழ்க்றகயில் எவருடனும் 
முரண் டுவைற்கான காரைம் எதுவும் இருக்காது; வ லும்  னிைனின் 
அணுகுமுறை, வ ாட்டிக்கு  ைிலாக ஒத்துறழப் ில் ஒன்ைாக இருக்கும்.  னிைன் 
ஒன்றை அறடவைற்கு  ைிலாக அவர்களிடம் இருப் றைக் பகாடுப் ைற்கு 
முன்வருவான். அறனவருறடய ஆர்வமும் உங்களுறடயது வ ாலவவ 
உங்களுக்கு முக்கிய ானைாக இருக்கும், ஏபனன்ைால் நாம் அறனவரும் ஒரு 
ெிைந்ை உலகளாவிய ஒட்டுப ாத்ை சுயத்ைின் ைன்ற   றடத்ைவர்கள்." 

அடுத்ை நாள் காறலயில், ரயில் மைக்ஸஸ் நகரின் எல் பாமஸாவுக்கு 
வந்து வெர்ந்ைது. அரிமஸானாவின் டுஸானுக்குச் பெல்வைற்கு முன்பு,  ா ா 
சு ார் அறர  ைி வநரம் அங்வகவய நடந்ைார். 

1932, வ  29ஆம் நாள், ஞாயிற்றுக்கிழற , லாஸ் ஏஞ்சல்கஸ 
வந்ைறடந்ை  ா ா ஹாலிவுட்டின் 2400, நார்த் மகாவர் மதருவில் அற ந்ை 
'பிரிஸில்லா ெற்றும் ொர்க் எட்ெண்ட் மஜான்ஸ்' ஆகிவயாரின் இல்லத்ைிற்குச் 
பென்ைார். மஜான்ஸ், 43, ஒரு முன்னாள் ைிறரக்கறை எழுத்ைாளர்  ற்றும் ஒரு 
 ிர ல ான வஜாைிடரும் ஆவார்; அவர் ஆன் ீக ஆய்வுக் குழுவான 'மஸபியன்' 
என்ை அற ப்ற  நிறுவினார். அவரும், அவர்  றனவியும் உண்ற யான 
இறை க்ைி  ிக்கவர்கள். 1920 ஆண்டுகளில் நியூயார்க் நகரில்  ால்கம் 
ஸ்க்வலாஸ் வஜாைிடம் கற்றுத் ைந்ைவ ாது, வஜான்ஸ் அவருறடய பைாடர் ில் 
வந்து இருவரும் நல்ல நண் ர்களாயினர். கடந்ை ஆண்டு ஹார் னில்  ா ாறவ 
ெந்ைிக்க  ால்கம், வஜான்றஸ அறழத்ைிருந்ைார், ஆனால் வஜான்ஸ் இந்ைப் 
 யைத்றை வ ற்பகாள்ள முடியாைைால், அைற்கு  ைிலாக  ா ா கலிஃவ ார்னியா 
வரும் வவறளயில் அவறரத் ைனது வடீ்டு விருந்ைினராக இருக்க அறழப்பு 
விடுத்ைார்.  ா ாவும் அறை ஏற்றுக்பகாண்டார். 

 ா ாவின் வருறகக்கு முன்பு, வஜான்ஸ்  ா ாவுக்குக் கடிைம் எழுைினார்: 
நீங்கள் எங்கவளாடு ைங்கி இருக்கும் காலத்ைில் நாங்கள்  கிழ்ச்ெியுடன் 

உங்களுக்கு வெறவ புரிய காத்ைிருக்கிவைாம் - ஓர் உண்ற யான பெயலாக்கம் 
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இல்லாைைால், வொக ாக ெிறைந்துவ ாய் இருக்கும் உலகில், அற ைி  ற்றும் 
ெக்ைியின் வருறகக்கு வழிவகுக்கும் உங்களுக்கு வெறவ புரிய விரும்புகிவைாம். 

'வ ன்ற யான முழுநிறை இலட்ெியத்ைிற்கு' நீங்கள் உங்களின் 
ஆெீர்வாைத்றைக் பகாண்டு வருவரீ்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிவைாம், வ லும் 
அறை முன்வனாக்கி எடுத்துச் பெல்லத் வைறவயான ஆன் ீக ெக்ைியும், உடல் 
ஆற்ைலும் உங்களின் வருறகயால்  ட்டுவ  ொத்ைிய ாகும். பைற்கு 
கலிஃவ ார்னியா நகறர உங்கள் அைிமுகத்ைால் புனிைப் டுத்துவது எங்கள் 
 ாக்கிய ாக இருக்கலாம், வ லும் இைன் மூலம் உங்களின் அருற யான 
 ைியில் நாங்களும் ஏைாவது உைவியாக இருக்க முடியும் என்றும் நம்புகிவைாம்; 
உங்கள் வருறகறய  ிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ைைாகக் கருதுகிவைாம், 
அைற்காக நாங்கள்  க்ைி  ற்றும் றவராக்கியத்துடன் கூடிய எைிர் ார்ப்புடன் 
ையாராகி வருகிவைாம். 

ப ஹர்  ா ா கலிஃவ ார்னியா வந்ைதும் அவர்களிடம் இவ்வாறு 
பைரிவித்ைார்: "ஒளியூட்ைம் மதளிவாக இருந்தால், நீங்கள் யாரிைமும் 
குற்ைங்குகை கண்டுமகாள்ள ொட்டீர்கள். அமெரிக்கா ஆன்ெீகத்கத 
ஏற்றுக்மகாள்ள மவண்டிய மநரம் மநருங்கிவிட்ைது" என்று கூைினார். 

ொஞ்ெி, குயன்டின்  ற்றும் ப ரடித் ஆகிவயார்  ா ாவுடன் வஜான்ஸ் 
வடீ்டில் ைங்கினர். காக்கா, ஆைி ஜூனியர், ப ஹராம் ஆகிவயார், அருகிலிருந்ை 
வஜான்ஸின்  ாைவர் ஒருவரின் குடியிருப் ில் இருந்ைனர். ஜனீ்,  ால்கம், 
 ார்கபரட் ஸ்டார்  ற்றும்  ா ாவால் அறழக்கப் ட்ட  ற்ை அறனவரும்  ிஷன் 
வஹாட்டலில் ைங்கியிருந்ைனர். 

 ா ா, ஹாலிவுட்டில் இருந்ை ஏழு  ர ரப் ான நாட்களும் 
வநர்காைல்கள், வரவவற்புகள் நிறைந்ைைாக இருந்ைன. வநாரினாவும் 
எலிஸப த்தும், குைிப் ாக,  ா ாவின் கால அட்டவறைறய ஏற் ாடு பெய்ய 
நியூயார்க்கிலிருந்து வந்ைனர். 

 ா ாவின் வருறகறய,  ல பெய்ைி நிறுவனங்கள் எைிர் ார்த்ைிருந்ைன; 
 ிற் கலில் நறடப ற்ை பெய்ைியாளர் ெந்ைிப் ில்,  ா ா  ின்வரும் பெய்ைிறய 
வழங்கினார்: 

அகனத்திலும் உயர்ந்த உணர்வு நிகல ெற்றும் இகை உணர்வு 
பற்ைிப் மபருெளவில் கூைவும், எழுதவும் பட்டுள்ளது; ஆனால் அகத 
அகையும் சரியான மசயல்முகையின் உைனடி சாத்தியம் குைித்து, ெக்கள் 
ஒன்றும் மதரியாெல் திககத்துப் மபாகிைார்கள். தத்துவ ஞானத்கத நாடும் 
ெனம், அத்தககய இலக்கியங்ககளத் மதடித் துருவுவதன் மூலொக, 
அைிவுசார்ந்த ெல்யுத்த முகைககள ெட்டுமெ கற்றுக்மகாள்ள முடிகிைது. 
ஆக்கப்பூர்வொன உணர்வின் ெிக உயர்ந்த நிகல எல்லாவற்ைிலும் 
ெகைந்திருக்கும். மதவகுொரன் ஒவ்மவாரு ெனிதனிலும் இருக்கிைார், 
ஆனால் மவளிப்பை மவண்டியது இன்ைியகெயாதது. 
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இந்த ெகத்தான உணர்வு நிகலகய அகைவதற்கான முகை, 
நகைமுகைக்கு உரியதாகவும், உலகின் தற்மபாகதய ெனம், மபாருள் சார்ந்த 
நிகலகெகளுக்கு ஏற்ைதாகவும் இருக்க மவண்டும். ொைாக, பாதிரி, பூசாரி 
வர்க்கங்கள் நிகைந்த மதவாலயங்களால் நிறுவப்பட்ை சைங்கு 
சம்பிரதாயங்கள் இந்த முகைகய ெிகவும் வைண்ைதாக ஆக்கியுள்ளன; இது 
உலமகங்கிலும் மபாதுவாக ெத விஷயங்ககளச் சார்ந்த ஆர்வெின்கெக்குக் 
காரணொகும். இந்தியா, ஆன்ெீகத்தின் உயர்ந்த நிகலயில் 
இருந்தமபாதிலும், இன்கைய காலகட்ைத்தில் சாதி செயங்ககளச் 
சார்ந்துள்ளது, ஏமனனில் பல்மவறு வழிபாட்டு முகைகள் ெற்றும் சைங்குகள் 
மபரும் அளவில் அெல்படுத்தப்படுவதால், அகவ உருவ வழிபாடுககளப் 
பராெரித்து, உயிமராட்ைம் ெிக்க ஆன்ொகவக் மகால்கின்ைன. உருவ 
வழிபாடுகளும் சம்பிரதாயங்களும், அகந்கதகயக் குகைப்பதற்கு பதிலாக, 
அகத பலப்படுத்துகின்ைன. அகந்கத வலுவாக வலுவாக, அது ெிகவும் 
ஆக்மராஷம் ெிக்கதாக ொறுகிைது. "நாமன சரியானவன்... நாமன 
விரும்பத்தக்கவன்... எனக்கு ெட்டுமெ வாழ உரிகெ உண்டு..." மபான்ை 

எண்ணங்கள் மூலம் ஒரு தனித்துவத்கத உணர மவண்டும் என்ை 
கவகலயில் ஒருவர் அழிகவ மநாக்கிச் மசல்கிைார்.  

தீவிரொக ஆயுதங்ககளத் தாங்கும் கிைிஸ்தவ உலகம், ஒரு 
கன்னத்தில் அகைந்தால், ெறு கன்னத்கதயும் காட்ை மவண்டும் என்ை 
இமயசுவின் கட்ைகளகய முற்ைிலும் புைக்கணித்துவிட்ைது; இது, 'அகந்கத' 
என்று நான் மசால்வகதத் மதளிவு படுத்தும் ஓர் எடுத்துக்காட்டு. கனிெம், 
காய்கைி, அகதத் மதாைர்ந்து விலங்கு வாழ்க்ககயிலிருந்து பரிணாெ 
வளர்ச்சியில், ெனித வடிவத்தில் முழு உணர்வு அகையும் வகர 
ெகைந்திருக்கும் ெனம், படிப்படியாக விரிவகைகிைது. இந்த உண்கெ 
தன்கெகய உருவாக்க, அைிவு ெற்றும் மபரின்பத்தின் எல்கலயற்ை 
மபருங்கைல் - அதாவது முழுகெயான கைவுளிைம் இருந்து பிரபஞ்சம் 
மவளிப்பட்ைது.  

எவ்வாைாயினும், ெனித வடிவத்தில், ( ெனகத முழுகெயாக 
வளர்த்துக் மகாண்ைதால்) உருவான சிக்ககலத் தீர்ப்பதற்காக, 
தீர்க்கதரிசிகளும், இகை ஞானிகளும் அவ்வப்மபாது இந்தப் பூவுலகுக்கு 
விஜயம் மசய்கின்ைனர். முந்கதய வாழ்க்கக நிகலகெகளின் விகளவாக 
ெனித வடிவத்தில் முழு உணர்மவாடு இகணந்து, 'நான்' எனும் அகந்கதயும் 
உருவாகியுள்ளது. 

நிகைமவைிய ெற்றும் நிகைமவைாத ஆகசகளால் நிகைந்த இந்த 
'நான்' எனும் அகந்கதயானது, மெலும் வகரயறுக்கப்பட்ை, பலவனீொன, 
ெகிழ்ச்சியற்ை உணர்வின் ொகயகய உருவாக்குகிைது. இனிமெல், ஆன்ொ 
இந்த வகரயறுக்கப்பட்ை அகந்கதயின் மபாதுவான அைக்குமுகைகயக் 
கைந்து, அகத, மதய்வகீ அகந்கதயாக ொற்ைி, அமதமவகளயில் ெனித 
உருவில் அகையப்மபற்ை முழு உணர்கவயும் தக்க கவப்பதன் மூலம் 
ெட்டுமெ முன்மனை முடியும். 



 

226 
 

இகை உணர்வின் இந்தப் பரிபூரண நிகலகய ெனிதன் 
அகையும்மபாது, அவன் அகனவரிைமும் தன்கனக் கண்டுமகாள்வமதாடு, 
அகனத்து நிகழ்வுககளயும் தனது மசாந்த உண்கெயான சுய 
வடிவங்களாகப் பார்க்கிைான். 

'நான்' எனும் அகந்கதகயக் கைந்து, இகை உணர்கவ 
அகைவதற்கான ெிகச் சிைந்த, எளிதான மசயல்முகை என்னமவனில், 
அன்கப வளர்த்து, எந்த சூழ்நிகலயிலும் ெனிதகுலத்திற்கு, தன்னலெற்ை 
மசகவகய வழங்குவதாகும். அகனத்து மநைிமுகைகளும், ெத 
நகைமுகைகளும் இறுதியில் இதற்கு வழிவகுக்கும். நாம் பிைருக்காக 
எவ்வளவு அதிகொகவும், நெக்காக எவ்வளவு குகைவாகவும் 
வாழ்கிமைாமொ, அவ்வளவு குகைவான அளவுக்கு, தரம் தாழ்ந்த, ஈனொன 
ஆகசகள் நீக்கப்பட்டு, 'நான்' எனும் அகந்கத ெீது விகனபுரிந்து, அகத 
அைக்கி, உயர்நிகலகய அகைய வழிவகுக்கும். 

'நான்' எனும் அகந்கத ககைசி வகர நீடிக்கும். ஆன்ெீக பாகதயில் 
உள்ள ஏழு முக்கிய தளங்களில், ஆறு தளங்களில் பயணித்து, இகை 
உணர்வு நிகலகய, அதாவது உச்சக்கட்ைத்கத அகையும் வகர, ஏழாவது 
தளத்தில் மதய்வகீ அகந்கத மதான்றும் வகர 'நான்' எனும் சாதாரண 
அகந்கத அகற்ைப்பை ொட்ைாது. இமயசு குைிப்பிட்ை ‘கிைிஸ்து உணர்வு 
நிகல’யில் "நானும் என் தந்கதயும் ஒன்று" என்று அவர் மசான்னமபாது, அது 
பரிபூரண எல்கலயற்ை இகை நிகல ெற்றும் அமத மநரத்தில் 
வகரயறுக்கப்பட்ை உலக உணர்வு நிகலகயயும் உள்ளைக்கியது ஆகும். 

மெற்கூைியகவ உயிர் வாழும் குருநாதர் ஒருவரின் உதவி 
இல்லாெல் தனது மசாந்த முயற்சியில் மசயல்படும் ஒருவருக்கான சாதாரண 
நகைமுகை. இகை நிகலகய அகைந்த குருநாதரின் உதவியுைன், முழு 
விவகாரமும் மபரிய அளவில் எளிகெப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பரிபூரண 
குருநாதரின் விருப்பத்திற்கு முழுகெயாக சரணகைந்து, அவரது 
கட்ைகளககள நிகைமவற்றுவதன் மூலம், ஆயிரம் ஆண்டுகளாக உலகின் 
அகனத்து மநைிமுகைககளயும் கடுகெயாகக் ககைப்பிடித்து அகைவகதக் 
காட்டிலும் விகரவாக அகைய முடிகிைது. 

அசாதாரண ஆன்ெீக அந்தஸ்கதப் மபற்ை சத்குரு, உலகளாவிய 
ெனகதப் பகைத்தவராக இருப்பதால், அவர் ஒவ்மவாரு ெனிதனின் 
ெனதிலும் இருக்கிைார்; எனமவ ஒவ்மவாரு நபரிைமும் ெகைந்திருக்கும் ெிக 
உயர்ந்த ஆன்ெீக அந்தஸ்கத விழிப்பகையச் மசய்வதற்குத் மதகவயான 
குைிப்பிட்ை உதவிகய ெட்டுமெ வழங்க முடியும். இருப்பினும், பரிபூரணொன 
சத்குரு, மபாருள் வளம் ெிக்க இவ்வுலகில் அவரது உதவிகய வழங்க, 
ெனிதமனாடு மநரடித் மதாைர்பும், நககச்சுகவ உணர்கவயும் மகாண்டிருக்க 
மவண்டியது அவசியம். 

கிைிஸ்துவின் உணர்வு நிகலகய நான் நித்தியொக 
அனுபவிக்கிமைன், மெலும், விகரவில் நான், என் மெௌனத்கதக் ககலத்து, 
மபசும்மபாது, என் உண்கெயான சுய ரூபத்கத மவளிப்படுத்துமவன். முழு 
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உலகிற்கும் ஓர் ஆன்ெீக உந்துதகலத் தவிர, என்னிைம் வரும் 
அகனவருக்கும் ஒளியூட்ைம் அளித்து, சத்தியத்கத மநாக்கி அகழத்துச் 
மசல்மவன். சுருக்கொகச் மசான்னால், இதுமவ உலகத்திற்கான எனது பணி. 

 ாறல 7  ைி அளவில் சு ார் 200 ந ர்கள்  ா ாறவ ெந்ைிக்க 
அறழக்கப் ட்டனர்.  ார்றவயாளர்கள் ைனித்ைனியாக 50 வ ர் அடங்கிய குழுவாக 
அைிமுகப் டுத்ைப் ட்டனர்.  ா ா பவள்றள நிை ெத்ராவில் அற்புை ாகத் வைான்ைி, 
ஒவ்பவாருவறரயும் வநாக்கி றககறள அறெத்து அன்புடன் வரவவற்ைார். 

 ின்னர் அவர் ைனது அறைக்குச் பென்ைார்,  ார்றவயாளர்களுக்கு வைநீர் 
 ற்றும் ெிற்றுண்டி வழங்கப் ட்டது, ஆைி ஜூனியர், ப ஹராம் இருவரும் 
அவர்கறள இந்ைிய இறெயுடன்  கிழ்வித்ைனர்.  

அன்று இரவு  டுக்றகக்குச் பெல்வைற்கு முன்பு,  ா ா குயன்டினிடம் 
கூைினார், "நான் இங்மக ெகிழ்ச்சியாக இல்கல." பவளியளவில்  ா ா 
அற ைியற்ைவராகவும், உடல்நிறல ெரியில்லா லும் இருந்ைார். ைனது 
அபெௌகரியத்ைிற்கு நடுவவ,  ா ாவின் அறையில் தூங்க அனு ைிக்க வவண்டும் 
என்று ப ரடித் வலியுறுத்ைினார்.  ா ா அறை விரும் வில்றல என்ைாலும் 
இரண்டு இரவுகள் ைனது அறையில் இருக்க அனு ைித்ைார். 

குயன்டின், ஒரு ைிைற யான நடிகராக இருந்ைைால், ஹாலிவுட்டில் 
 ா ாவின்  ல பைாடர்புகறள ஏற் ாடு பெய்வைில் எந்ை ெிர மும் இல்றல. 1932 
இல் ப ஹர்  ா ாவின் ஹாலிவுட் நிகழ்ச்ெிகளின் முழு வி ரங்கறளயும், வ  
29ஆம் நாளிலிருந்து ஒரு வாரம், ையார் பெய்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ஹாலிவுட் நிகழ்ச்ெிகளில், அந்ைக் குறுகிய ெில நாட்களில், 
மும்முர ாக இருந்ைார்; அவருடன்  ண்டலி இரவில் நான்கு  ைி வநரத்ைிற்கும் 
வ லாக தூங்கவில்றல. 

வ  30ஆம் நாள்  ா ா, சுற்ைியுள்ள கிரா ப்புைங்கறளப்  ார்க்கச் 
பென்ைார்; வ லும் ைிறரப் டத் துறையில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ைவர்களுடன் 
பைாடர்பு பகாள்ள 'மபவர்லி ஹில்ஸ்' என்ை குடியிருப்புக்குச் பெல்ல ஆர்வ ாக 
இருந்ைார். அவர் ெந்ைித்ை முைல் ந ர், குயன்டினின் நண் ரான மெ பீட்டி, 52, 
நியூெிலாந்து நடிறக, அன்று  ாறல அவறரப்  ார்க்க வந்ைார். 

அவை நாளில் 'லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் கைம்ஸ்'  ா ாறவப் வ ட்டி கண்டது, 
"அப ரிக்காவில் நீங்கள் என்ன ொைிக்க முடியும் என்று நம்புகிைரீ்கள்?" 

 ா ா  ைிலளித்ைார், "ஒரு மபாதுவான விழிப்புணர்வு முழு 
ெனிதகுலத்கதயும் ஆதிக்கம் மசய்யும் ெற்றும் இன்று உலகில் நிலவும் 
ெனச்மசார்வு, அதிருப்திகய அகற்றும்." 

அடுத்ை நாள், ப ஹர்  ா ா குயன்டின்  ற்றும்  ண்டலியுடன் 
'பாரெவுண்ட் ஸ்டுடிமயா'வுக்கு விஜயம் பெய்ைார். வஜான்ஸின் நண் ரான 
இந்ைிய வம்ொவளிறயச் வெர்ந்ை 'லால் சந்த் மெஹ்ரா'வும் அவர்களுடன் 
பென்ைார். ஓர் இடத்ைில், 'தி மைவில் அண்ட் தி டீப்'  ட ாக்கப் ட்டது. அப ரிக்க 
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நடிறக தல்லுலா மபங்க்மஹட்  ற்றும் நடிகர் சார்லஸ் லாட்ைன் ஆகிவயாறர 
 ா ாவுக்கு அைிமுகப் டுத்ைி றவத்ைார். அவர்கள்  ா ாறவ  ற்றுப ாரு 
நடிகரான மகரி கூப்பருக்கும் அைிமுகப் டுத்ைினர். ஓரிரு காட்ெிகள் 
 ட ாக்கப் டுவறைப்  ார்க்க  ா ா காத்ைிருந்ைார், பைாடர்ந்து ைல்லுலாவுடன் 
புறகப் டம் எடுக்கப் ட்டது. இந்ை ெந்ைிப்பு, கிட்டத்ைட்ட இரண்டு  ைி வநரம் 
நீடித்ைது. ஒரு பெய்ைித்ைாள் இவ்வாறு பவளியிட்டது:  ா ா வந்ைைற்கு ஒரு 
காரைம், ஹாலிவுட்டில், "ஆன் ீகம்  ற்றும் ப ாருள் ொர்ந்ை ெக்ைிகளுக்கு 
இறடயில் ெரியான ெ நிறல நிலவியது" என்று  ா ா, ைல்லூலாவிடம் 
எழுத்துப் லறகயில் பைரிவித்ைார். 

 ைிய உைவுக்குப்  ிைகு,  ா ாவும் இன்னும் ெிலரும் 'ஃபாக்ஸ் அன்ட் 
யுனிவர்சல் ஸ்டுடிமயா'வுக்குச் பென்ைனர்.  ா ா ைங்கியிருந்ை அறர  ைி 
வநரத்ைில், அவர் கவ்பாய்-நடிகர் ைாம் ெிக்கஸயும் ( ா ாவுடன் புறகப் டம் 
எடுத்ைவர்)  ற்றும் எஸ்ரா ெிர் என்ை இந்ைியறரயும் ெந்ைித்ைார். பைாடர்ந்து 
குயன்டினுடன்  ார வுண்ட் ஸ்டுடிவயாவுக்குச் பென்ைார். அன்று  ாறல (30 
வயைான) ைல்லூலா வ ங்க்பஹட்,  ா ாவுடன் நீண்ட வநரம் உறரயாடினார், 
வ லும் அவர் நடிறக கிமரட்ைா கார்மபாறவப்  ார்க்கப் வ ாவைாகவும், 
 ா ாறவப்  ற்ைித் பைரிவிப் ைாகவும் கூைினார். 

அன்று இரவு 8:30  ைிக்கு ஹாலிவுட்டின் 'நிக்கர்பாக்கர்' வஹாட்டலில் 
ஏைக்குறைய ஆயிரம் வ ருக்கு,  ிகப்ப ரிய வரவவற்பு நறடப ற்ைது. லாஸ் 
ஏஞ்ெல்ஸ்  ற்றும் அறைச் சுற்ைியுள்ள  குைிகறளச் வெர்ந்ை  லர் இந்ை அரிய 
அற்புை ான கூட்டத்ைிற்கு வந்ைனர். ஆண்கள், ப ண்கள்  ற்றும் குழந்றைகள் 
வரிறெயில் நின்று,  ா ாறவ ெந்ைிக்க காத்ைிருந்ைனர். ஒரு நாடக அற ப் ில், 
ப ஹர்  ா ா உயர ான இருக்றக ஒன்ைில் நான்கு கிழக்கத்ைிய  ண்டலி ஒரு 
புைமும், ஆறு வ ற்கத்ைியர்கள்  றுபுைமும் அறர வட்டத்றை அற த்ைனர். 
 ா ாவின்  ின்னால், வைவதூைர்கறளப் வ ால வறீை  ீட்டு வர்கள் இருவர் 
ப ன்ற யாக இறெத்ைனர். 

 ார்றவயாளர்கள்  ண்ட த்ைின் ஒரு  க்க கைவு வழியாக 
அனு ைிக்கப் ட்டனர்.  ா ா, ஒளிர்விடும் புன்னறகயுடன் ஒவ்பவாருவரின் 
றககறளக் குலுக்கி வரவவற்ைார். விளக்க ாக அைிமுகப் டுத்ைி றவத்ை  ின்பு, 
 க்கத்துக் கைவு வழியாக பவளிவய பென்ைனர். 

 ண்ட த்ைின் ஒளிரும் விளக்குகளில்,  ா ா அவரது பவள்றள 
அங்கியுடன் ைறலமுடிறய வைாள்வறரத் பைாங்கவிட்டு, பைய்வகீ அழகுடன் 
வைாற்ை ளித்ைார் - அறனவரின் இையங்கறளயும் கவர்ந்ைார். 

 ார்றவயாளர்கள் வகள்விகள் வகட்கா ல், றககுலுக்கிய  ின்னர் 
அற ைியாக பவளிவய பெல்ல வவண்டும் என்று  ா ா அைிவுறுத்ைினார். 

ஆனால்,  லர் ஆச்ெரியத்ைில், உைர்விழந்து  யங்கியர்கள் வ ால் 
அரங்கத்றை விட்டு பவளிவயைா ல் அங்வகவய இருந்ைனர். அவர்களின் அைிெய 
வார்த்றைகள் எங்கும் எைிபராலித்ைன: 
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"கிைிஸ்து இன்று உயிமராடு இருந்திருந்தால், அவர் இவகரப் 
மபாலமவ இருப்பார்." 

"அவர் முகத்ைில் என்ன ஒரு பைய்வகீ  ள ளப்பு!" 
"அவர் இந்த உலகத்கதச் மசர்ந்தவர் என்று மதரியவில்கல." 
"எந்ை  னிைனும் இவ்வளவு அழகாக இருக்க முடியு ா!" 
"அவர் உயிருள்ள கிைிஸ்து!" 
"அவரது பைய்வகீ ஈர்ப்பு எவ்வளவு அற்புை ானது." 
"நான் எப்மபாதும் அவகரப் பார்க்க மவண்டும்மபால் உணர்கிமைன்!" 
"என் கண்கள் அவரது அழறகக் கண்டு ைிறகக்கின்ைன." 
"நான் அவகர விட்டு மவளிமயை முடியாது." 
"என் வாழ்க்றகயில் முைல் முறையாக, நான் பைய்வகீத்றைக் 

கண்வடன்!" 
"என்ன இனிகெயான முகம்!” 
"அவருறடய பைய்வகீ தூய்ற  எவ்வளவு  ரிசுத்ை ானது!" 
"அவகரப் பற்ைி எதுவும் மசால்ல முடியாது. என் நாக்கு 

மசயலிழந்துவிட்ைது." 
"அவர் றகறயத் பைாட்டதும்  ின்ொரம்  ாய்வதுவ ால் ஓர் அைிர்ச்ெிறய 

என்னுள் உைர்ந்வைன். 
"என் கைவுமள! நான் உணர்வற்று இருந்மதன்." 
"என் இையத்ைில் என்னைான் நடக்கிைது?" 
"ஓ, அவரது மதாற்ைம் எவ்வளவு அற்புதொனது." 
"என்ன ஒரு  ிரகாெம்! என்ன அழகு! என்ன ஒரு புன்னறக!" 
"நான் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்துவிட்மைன்!" 
ஒவ்பவாருவறரயும் ைனித்ைனியாக வரவவற்று, றககறளக் குலுக்கி, 

 கிழ்ச்ெி பவள்ளத்ைில் ஆழ்த்ை இரண்டு  ைி வநரம் ஆயிற்று! அைன்  ின்பு 
ப ஹர்  ா ா கீழ் வரும் பெய்ைிறய வழங்கினார்: 

அமெரிக்காவிற்கு வந்ததிலிருந்து, இப்மபாது நீங்கள் எதிர்மகாள்ளும் 
சமூகப் பிரச்சிகனகளுக்கு என்ன தீர்வு மகாண்டு வந்துள்மளன் என்று 
என்னிைம் பலமுகை மகட்கப்பட்டுள்ளது - தனிநபர்களுக்கும் நாடுகளுக்கும் 
இகையிலான மொதல்ககள அகற்ைவும், மவகலயின்கெ, தகை ெற்றும் 
குற்ைம் மபான்ை பிரச்சிகனககளத் தீர்க்கும் வககயில் நான் என்ன வழங்க 
உள்மளன்? மெலும் ஒரு கலக்கொன உலகில் அகெதிகய நிகலநாட்டும் 
நிவாரண கதலம் என்னிைம் உள்ளதா?  

பதில் ெிகவும் எளிகெயானது, அகதப் புரிந்துமகாள்வது கடினம். 
நம்முகைய எல்லா - தனிநபர் ெற்றும் சமூக - பிரச்சிகனகளுக்கும் 

மூல காரணம் சுயநலம்.  
இது (சுயநலம்), எடுத்துக்காட்ைாக, ஊழல் நிகைந்த 

அரசியல்வாதிகள் லஞ்சம் வாங்குவதற்கும், யாருக்கு மசகவ 
மசய்வதற்காகத் மதர்ந்மதடுக்கப்பட்ைார்கமளா அவர்ககள ஏொற்ைெகையச் 
மசய்வதற்கும் அடிப்பகை காரணொகிைது;  இது திருட்டு ெதுபான வணிகம் 
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மசய்பவர்களின் மசாந்த இலாபத்திற்காக, மதசத்தின் நலன் கருதி 
கட்ைகெக்கப்பட்ை சட்ைத்கத ெீறுவதற்கும் காரணொகிைது; இது, 
அவர்களின் சுய இன்பத்திற்காக, சட்ைத்கத ெீறுவதற்கும் உைந்கதயாக 
இருக்கச் மசய்கிைது; இதனால் மபாதுவாக, சட்ைத்திற்கு அவெரியாகத 
ஏற்படுகிைது மெலும் குற்ைங்கள் மபருெளவில் அதிகரிக்கிைது; இது 
தனிநபர்கள் அல்லது கூட்ைகெப்புகளால் தனிப்பட்ை லாபத்கத எதிர்பார்த்து 
ெக்ககளச் சுரண்டி மகாள்களயடிப்பதற்கும் தூண்டுதலாக இருக்கிைது; 
சுயநலம் புதிய கண்டுபிடிப்புககளத் தடுத்து நிறுத்துவதன் மூலம் 
நாகரிகத்தின் முன்மனற்ைத்கதத் தகைமசய்கிைது, இதனால் ெனிதகுலத்தின் 
நலனுக்குப் மபருெளவில் பாதகம் ஏற்படுகிைது, ஏமனனில் அவற்ைின் 
பயன்பாடு தற்மபாகதய பகழய உபகரணங்ககள அகற்றுவகதக் குைிக்கும்; 
இந்த சுயநலம் ெக்கள் பசி, பட்டினியால் தவிக்கும்மபாது, சந்கத விகலகயப் 
பராெரிக்கும் மநாக்கத்தில், மபரிய அளவிலான உணகவ அழிக்க 
விரும்புகிைது; இது உலகின் நலனுக்காக, புழக்கத்தில் இருக்கமவண்டிய 
தங்கத்கதப் மபருெளவில் பதுக்கி கவக்கும் நிகலகய ஏற்படுத்துகிைது. 

ஆனால் சுயநலத்கத நீக்குவது, அகத நிகைமவற்ை, ஒரு 
தனிநபருக்கு மவண்டிய உண்கெயான விருப்பத்கதப் மபறுவது கூை 
அவ்வளவு எளிதானது அல்ல, ஒரு சத்குருவின் உதவி இல்லாெல் 
ஒருமபாதும் முழுகெயாக அகத அகைய முடியாது. சுயநலம், ஆத்ொவின் 
உண்கெயான இகை தன்கெகயப் பற்ைிய தவைான கருத்திலிருந்து நீரூற்று 
மபால் உருவாகிைது, இந்தக் கருத்கத முதலில் ஒழிக்க மவண்டியது 
இன்ைியகெயாதது. 

நான், என் மெௌனத்கதக் ககலத்து, மபசும்மபாது, எல்லாவற்ைிலும் 
ஒன்ைாக இருக்கும் உன்னதொன ஆத்ொகவ, அதாவது உண்கெயான சுய 
தன்கெகய மவளிப்படுத்த விரும்புகிமைன். இது நிகைமவைிய அடுத்த 
கணமெ, ஒரு வகரயறுக்கப்பட்ை, 'நான்' எனும் சுய எண்ணம் ெகைந்துவிடும், 
அதனுைன் சுயநலமும் ெகைந்துவிடும். ெக்களிகைமய மதான்றும் 
ஒத்துகழப்பு, மபாட்டிகய விலக்கிவிடும்; உறுதியானது பயத்கத 
விரட்டிவிடும்; மபருந்தன்கெ, மபராகசகய அகற்ைிவிடும்; ஏொற்ைி 
சுரண்டுவது ெகைந்துவிடும். 

ஏழு ஆண்டுகளாக நான் ஏன் மெௌனொக இருக்கிமைன், 
எழுத்துப்பலகக மூலொகத் மதாைர்புமகாள்கிமைன், விகரவில் என் 
மெௌனத்கத ஏன் ககலக்க விரும்புகிமைன் என்று (திரும்பத் திரும்ப) 
மகட்கப்பட்ைது. இப்மபாது நான் உங்களுக்கு விளக்கியகதப் பார்க்கும்மபாது, 
ெனிதனின் உணர்வு நிகலயில் ஏற்படும் ொற்ைத்திற்கும் எனது மபச்சுக்கும் 
என்ன மதாைர்பு இருக்கிைது என்று மகட்கலாம். 

ொனிைன், தற்மபாகதய அகெப்புப்படி, எண்ணங்ககள 
மவளிப்படுத்த மூன்று வாகனங்ககளப் பயன்படுத்துகிைான்; மெலும் 
உணர்வின் மூன்று நிகலககளயும் அனுபவிக்கிைான். இந்த மூன்று 
வாகனங்கள்: ஒன்று, ஆழ்ென உைல் (ெனம்), இதில் கைந்த கால 
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அனுபவங்களின் விகனப்பதிவுகளின் விகளவாக எண்ணங்கள் எழுகின்ைன. 
இந்த எண்ணங்கள் ஆழ்ென உைலில் விகதகளாக ெகைந்திருக்கலாம், 
அல்லது அகவ மவளிப்பைலாம். 

அகவ மவளிப்படும் மவகளயில் ஆகசயின் முதல் வடிவங்ககள 
எடுத்து, முதலில் சூட்சுெ (ஆகச) உைலின் வழியாகச் மசல்கின்ைன; இது 
ஐந்து ென புலன்களால் ஆனது. கனவுகள் அல்லது நிகைமவைாத ஆகச 
மபான்ைவற்கைப் மபால் அகவ அங்மகமய ஓய்மவடுக்கலாம், அல்லது 
அகவ உைல் ரீதியான ஐந்து உைல் புலன்களுைன் மெலும் மவளிப்பைலாம். 

குைிப்பிைப்பட்ை மூன்று வாகனங்களுைன் மதாைர்புகைய உணர்வின் 
மூன்று நிகலகள்: ஒன்று - ஆழ்ந்த, தூக்கத்கதப் மபாலமவ ெயக்க 
நிகலயில் இருக்கும் உணர்வு (ஆழ்ென உைல்); இரண்டு - கனவுகள் அல்லது 
மதளிவற்ை, வடிவகெக்கப்பைாத ெற்றும் நிகைமவைாத ஆகசககளப் 
மபான்ை உணர்வு நிகல (சூட்சும் உைல்); மூன்ைாவதாக, சுறுசுறுப்பான 
அன்ைாை வாழ்க்கககயப் மபாலான விழிப்புணர்வு (மபௌதீக உைல்). 

ஆழ்ெனதில் இருந்து நுட்பொன (சூட்சுெ உைல்) ெற்றும் மபௌதீக 
உைல் வழியாக மவளிப்படும் சிந்தகனயின் மசயல்முகை, ெனித 
விருப்பத்தின் மவளிப்பாடு என்று அகழக்கப்படும். 

அந்த சிந்தகன, திைம்பை மவளிப்படுத்தப்பை மவண்டுொயின், அதன் 
மவளிப்பாட்டிற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் மூன்று வாகனங்களும் முற்ைிலும் 
மதளிவாகவும், அவற்ைினிகைமயயான மதாைர்பு இணக்கொகவும் இருக்க 
மவண்டும். தகல (அைிவு), இதயம் இரண்டும் ஒன்றுபட்டும், புத்தியும் 
உணர்வும் சரீானதாகவும் இருக்க மவண்டும், மெலும் மபாருட்கள் சார்ந்த 
மவளிப்பாடு ஆன்ெீக உணர்வால் பக்குவம் அகைந்ததாகப் புரிந்து 
மகாள்ளப்பை மவண்டும். 

இகை-ெனிதன் சிந்திப்பதும் இல்கல, எகதயும் விரும்புவதும் 
இல்கல. அவருகைய மதய்வகீ விருப்பம், தவிர்க்க முடியாெல், சரியான 
மவளிப்பாைாக ஆன்ெீக உைலில் இருந்து மநரடியாகச் மசல்கிைது; இது, 
சாதாரண ெனிதனில் வளர்ச்சியகையாத, உைல் மவளிப்பாைாக இருக்கிைது. 
இகை-ெனிதகனப் மபாறுத்தவகர, ஆழ்ென உணர்வு நிகல என்பது 
உணர்வின் இயல்பான நிகல. அவரிைெிருந்து, எல்கலயற்ை அன்பு, ஞானம், 
ெகிழ்ச்சி, அகெதி, சக்தி அகனத்தும் மதாைர்ந்து பாய்கின்ைன. 

அவர் மபசும்மபாது, சத்தியம், ெிக சக்தி வாய்ந்ததாக மவளிப்படும்; 
ஆனால் அகத மவளிப்படுத்த, பார்கவ அல்லது மதாடுதகலப் பயன்படுத்தும் 
மவகளயில், சக்தி, குகைந்த அளவில் இருக்கும். அந்தக் காரணத்திற்காக, 
அவதார புருஷர்கள் வழக்கொக பல ஆண்டுகள் நீடிக்கும் மெௌனத்கதக் 
ககைப்பிடிக்கின்ைனர். முழு பிரபஞ்சத்திற்கும் உண்கெகய மவளிப்படுத்த 
விரும்பும் மபாது ெட்டுமெ மெௌனத்கதக் ககவிடுகிைார்கள். எனமவ, நான் 
மபசும்மபாது, மதய்வகீ விருப்பத்கத மவளிப்படுத்துமவன், மெலும் 
உலகளாவிய உணர்வில் ொற்ைத்கதக் மகாண்டுவருமவன். 
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அங்கிருந்ை  க்கள் கூட்டம் கறலந்து பெல்லும் டி 
வகட்டுக்பகாள்ளப் ட்டது, ஆனால் எவரும் பவளிவய பெல்லா ல், 
முணுமுணுத்துக் பகாண்வட, ப ஹர்  ா ாறவப்  ார்த்ை டி நின்ைனர்;  ின்பு, 
கன ான இையங்களுடன்  ா ாறவப்  ார்த்துக்பகாண்வட  ின்வனாக்கி நகரத் 
பைாடங்கினர்; இந்ை வார்த்றைகள் ஒலித்ைன:  

"ஓ, இதுவ ான்ை முகத்றை  ீண்டும் எப்வ ாது  ார்ப்வ ாம்?" 
"ஒருவரின் வாழ்நாளில் ஒரு முறை  ட்டுவ  இதுவ ான்ை அொைாரை 

அனு வம் கிறடக்க வாய்ப்பு உண்டு!" 
" ா ா, டார்லிங், நாங்கள் உங்கறள  ீண்டும்  ார்க்க அனு ைிப் ரீ்களா?" 

1932, ஜூன் 1ஆம் நாள், மகத் கார்ட்னர், மெக்ஸ்  ற்றும் லிலியன் 
வார்ைல் வந்ைனர். அவை நாளில்  ா ா 'மெட்மரா மகால்ட்வின் மெயர் பிலிம் 
ஸ்டுடிமயா'வுக்கு விஜயம் பெய்ைார்;  ீண்டும் லால் சந்த் மெஹ்ராவுடன், நடிகர் 
லூயிஸ் ஸ்மைான் நிகழ்ச்ெிறயப்  ார்றவயிட்டார்.  ா ா விர்ஜனீியா புரூகஸ 
ெந்ைித்து, ொதா ஹரியின்  டப் ிடிப்பு அற ப்புகறளயும்  ார்த்ைார், அைில் 
கிமரட்ைா கார்மபா அப்வ ாதுைான் நடித்து முடித்ைிருந்ைார். 

 ா ாவின் இந்ை வருறகயின் வ ாது ஹாலிவுட்டில்  ல ைிறரப் ட 
நட்ெத்ைிரங்கறள ெந்ைித்ைார், இவர்களில் மபாரிஸ் கார்லஃப், ஜான் கில்பர்ட், 
ஃப்ளாரன்ஸ் விமைார், ஜானி மெக் பிரவுன்  ற்றும் மகரி கிரான்ட் (ப்ளாண்ட் 
வனீஸிலும் வைான்ைினார்)  ிகவும் புகழ் வாய்ந்ைவர்கள். 

இந்ை நடிகர், நடிறககளில் ெிலர் ஜூன் 1ஆம் வைைி  ாறல  ா ாறவ 
 று டியும் ெந்ைித்ைனர், அப்வ ாது ஹாலிவுட்டின் முன்னைி,  ிகவும் 
கவர்ச்ெியான வஜாடி - 'ைக்ளஸ் ஃமபர்மபங்க்ஸ்'  ற்றும் 'மெரி பிக்ஃமபார்ட்' - 1143 
ஸம்ெிட் டிகரவில்  ா ாவுக்கு வரவவற்பு அளித்ைனர்.  ார்க் வஜான்ஸ் அன்று 
இரவு எட்டு  ைிக்கு  ா ா, ப ரடித்,  ார்கபரட்,  ிரிஸில்லா  ற்றும் குயன்டின் 
ஆகிவயாறர 'மபவர்லி ஹில்ஸ்’க்கு அறழத்துச் பென்ைார். 

 ா ாவின்  ண்டலி  ற்பைாரு காரில், வநாரினா  ற்றும் 
எலிஸப த்துடன் பென்ைனர். 

இந்ைியாவிலிருந்து வரும்வ ாது, ஆண்  ண்டலி ஒவ்பவாருவரும் 
இரண்டு வஜாடி வகாட் ெட்றடகள்  ற்றும் ஒரு வஜாடி காலைிகறள  ட்டுவ  
பகாண்டு வர அனு ைிக்கப் ட்டனர். அவர்கள் பைாடர்ந்து அைிய 
வவண்டியிருந்ைைால் அறவ வ ாது ானைாக இல்றல.  ா ா அடிக்கடி ைனது 
உறடறய  ாற்ைிக்பகாண்டார், வ லும் 'பிக்ஃமபயர்' வரவவற்புக்காக,  ா ா ஒரு 
அழகான ' ாம்  சீ்' உறடறய அைிந்ைிருந்ைார். இைற்கு வநர் ாைாக,  ண்டலி 
 ிகவும் எளிற யான வைாற்ைத்ைில் இருந்ைனர். ஆைி ஜூனியரின் காலைிகளும் 
ெீரில்லா ல் ெிறைந்து இருந்ைைால் கயிற்ைால் கட்டி றவத்ைிருந்ைார். 
இருப் ினும்,  ா ா ஒரு புைிய வஜாடி காலைிகறள வாங்க அனு ைிக்கவில்றல. 
ொைாரை உறடயைிந்ைவர்களின் கூட்டம் 'பிக்ஃமபர்'  ாளிறகயில் 
ஒன்ைிறைந்ைது, ஒரு மூறலயில்  துங்கி இருந்ைனர். ஆைி பவட்கத்ைில், 
அைிந்ைிருந்ை காலைிறய மூடி  றைக்க முயன்ைார்.  
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அன்றைய வரவவற்புக்கு அறழக்கப் ட்டவர்களில் ஸிஸல் பி. டிெில், 
மகரி கிராண்ட், மகரி கூப்பர், சார்லஸ் ஃமபர்ரல், லாடி பிக்ஃமபார்ட் (வ ரியின் 
ெவகாைரி)  ற்றும் வ ரி  ிக்வ ார்டின் ைிறரக்கறைகறள எழுைிய ஒரு ப ண் ைி 
ஆகிவயார் அடங்குவர். கவ்ண்மைஸ் மைன்கைஸ் டி ஃப்மரமஸாவும் கலந்து 
பகாண்டார்.  ா ா வரவவற் றையில் இரண்டறர  ைி வநரம் ைங்கியிருந்ைார். 
வ ரி  ிக்ஃவ ார்ட்  ாளிறகயின் வாெலில்  ா ாறவ வரவவற்று அவறர 
விொல ான  ண்ட த்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். 

காலம் அன்றைய காட்ெிறய வியக்கத்ைக்கைாக வர்ைித்ைது: 
"அைிகாறலயின் உைய சூரியனால் இரவின் இருள் அகற்ைப் டுவது வ ால, 
 ா ாவின் முன்னிறலயில் இந்ை ஒளிரும்  ாளிறக வ லும் 
ப ருகூட்டப் ட்டது.  டிக ெரவிளக்கிலிருந்து வந்ை ஒளி  ிரகாெித்ைாலும் அது 
ஒளி அல்ல,  ா ாவின் முன்னிறலயில் இருளாகவவ பைன் ட்டது. சூரியனின் 
 ிரகாெ ான ஒளி கூட இறைவனின் உண்ற யான ஒளியுடன் ஒப் ிடும்வ ாது 
இருவள ஆகும்!" 

ஜனீ்  ின்னர் எழுைியது வ ால்: "காக்காய் ப ான் நட்ெத்ைிரங்களுக்கு 
 த்ைியில்  ா ா ஓர் ஒளிரும் கிரகம் வ ால  ிரகாெித்ைார்..." 

மெரி,  ா ாறவ ஒரு வொஃ ாவில் அ ரறவத்து, அவர்  ா ாவின் 
கால்கள் அருகில் கம் ளத்ைின்  ீது அ ர்ந்ைார்.  ிை அறனவரும்  ா ாறவச் 
சுற்ைி கம் ளத்ைின்  ீது அ ர்ந்ைனர். அன் ின்  து எல்லா இையங்களுடனும் 
வ ெத் பைாடங்கியது. ைக்ளஸ் ஃமபர்மபங்க்ஸ் ைனது  றனவியுடன்  ா ாவுக்கு 
அருகில் வந்து இறைந்ை வ ாது,  ா ா பைரிவித்ைார்: 

எனது திகரப்பை உலகொன முழுப் பிரபஞ்சத்தின் கட்ைகெப்கப 
நான் உருவாக்கியுள்மளன்; ஆனால் பார்கவயாளர்கள், திகரயில் ஒரு 
நாைகத்கதப் பார்க்கும் மவகளயில், அகத முற்ைிலும் உள்வாங்கி, 
உணர்ச்சிகமளாடு ஒன்ைி, அவர்களின் உணர்வுககள அதன் ஆதிக்கத்தால் 
திகச திருப்பவும், அது உண்கெயானதல்ல என்பகத ெைக்கும்படியும் 
மசய்கிைது - அகதப்மபால், உலக பார்கவயாளர்களும் உலக திகரப்பை 
நிகழ்ச்சியால் கவரப்பட்டு, தங்ககள ெைந்து அகத உண்கெயானதாக 
எடுத்துக்மகாள்கிைார்கள்! 

எனமவ உலக சினிொவில் மூழ்கி இருக்கும் அகனவருக்கும் இது 
உண்கெயல்ல என்பகதக் கூைமவ நான் வந்துள்மளன். 

நான் அவர்களின் கவனத்கத, உண்கெப்மபாருகள மநாக்கித் திருப்ப 
வந்திருக்கிமைன். கைவுள் ெட்டுமெ உண்கெயானவர், இதர அகனத்தும் 
மவறும் திகரப்பைம்! 

ஆன் ீகத்ைில் நாட்டம்  ிக்க வ ரி  ிக்ஃவ ார்ட்  ா ாவின் 
வார்த்றைகறள கவன ாகக் வகட்டார்.  ா ா இந்ைத் துறையில் உள்ள 
அறனவருடனும் இரவு உைவிற்காக சு ார் 40 நி ிடங்கள் அ ர்ந்ைிருந்ைார். 
ஆன் ீக இலக்குகறள வநாக்கி  க்கறள ைிறெ ைிருப்புவைில் ைிறரப் டங்களின் 
ைாக்கத்றையும் அவற்ைின்  ைிப்ற யும்  ா ா வலியுறுத்ைிக் கூைினார்: 
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திகரப்பைங்ககள உருவாக்க, அவற்ைில் அங்கம் வகிப்பவர்ககளத் 
மதாைர்புமகாள்வதற்கான வாய்ப்பின் காரணொக, கலிஃமபார்னியாவிற்கு 
வருவதில் நான் ெிகவும் ெகிழ்ச்சியகைந்மதன், இந்த சந்திப்கப இன்ைிரமவ 
ஏற்பாடு மசய்ததில் நான் ெிக்க ெகிழ்ச்சியகைகிமைன். 

திகரப்பைங்ககளத் தயாரித்து விநிமயாகம் மசய்பவர்களின் 
கககளில் இருக்கும் சக்தி அல்லது அந்த சக்திகயப் பயன்படுத்தத் 
மதகவயான மபாறுப்புகளில், அவர்கள் முழுகெயான உணர்வுைன் 
இருக்கிைார்கள் என்பதில் எனக்கு சந்மதகம் இல்கல. மபாது ஜனங்களின் 
கற்பகனகயத் தூண்டுபவர், அவர் விரும்பும் எந்தத் திகசயிலும் 
அவர்ககளத் திருப்ப முடியும், மெலும் திகரப்பைங்ககள விை அவர்களின் 
கற்பகனகயத் தூண்டுவதற்கான சக்திவாய்ந்த கருவி மவறு எதுவுெில்கல. 

ெக்கள் திகரப்பைங்ககளப் பார்த்து, ெகிழ திமயட்ைருக்குச் 
மசல்கின்ைனர். தவீிரொன காட்சிகள் அவர்களின் உணர்வு நிகலகய 
உருொைச் மசய்யும். அவர்கள் தங்கள் இதயங்ககளயும் ெனங்ககளயும் 
ஆசிரியர், தயாரிப்பாளர், இயக்குனர் ெற்றும் நட்சத்திரங்களுக்கு 
அர்ப்பணிக்கிைார்கள், மெலும் அவர்கள் தங்கள் கண்களுக்கு முன்னால் 
சித்தரிக்கப்பட்ை எடுத்துக்காட்டுககள நிஜ உணர்வுகளுக்கும் மெலாகப் 
பின்பற்றுகிைார்கள். 

பத்திரிகக, வாமனாலி இரண்டுமெ ெக்களின் சிந்தகனககளத் 
தூண்டும் விதத்தில் இருந்தாலும், மநரடி காட்சிகள் மூலொகப் புலப்படும் 
உதாரணத்தின் சக்திகய இழக்கின்ைன. காமணாளி, மசயலுக்கு ெிகப்மபரிய 
தூண்டுதலாகும், மெலும் இது மவறு எந்த ஊைகத்கதயும் விை இப்மபாது 
சிைந்ததாக அகெந்துள்ளது. 

உலகளாவிய ெனச்மசார்வின் ெத்தியில் இன்று நாம் அல்லல் 
படுகிமைாம்; இது பணக்காரர் ெற்றும் ஏகழ அகனவகரயும், ஒமர 
ொதிரியாக பாதிக்கிைது, மெலும் அகனவருமெ இதிலிருந்து தப்பமுடியாெல் 
தவிக்கிைார்கள். திகரப்பை நிறுவனங்கள், திமயட்ைர்கள் ெற்றும் 
நட்சத்திரங்கள் அகனத்தும் இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. ெனச்மசார்கவ 
முடிவுக்குக் மகாண்டுவர அவர்கள் உதவ முடியுொனால், அகனவரும் 
ெகிழ்ச்சியகைவார்கள் என்று நான் நம்புகிமைன். இந்த விஷயத்தில் திகர 
உலகம் இப்மபாது எப்படி உதவமுடியும்? 

முதலாவதாக ெனச்மசார்வு, தற்மசயலாக விகளந்த ஒரு விபத்து 
அல்ல, மெலும் அதிக உற்பத்தி ெற்றும் பணவகீ்கத்தின் விகளவும் அல்ல 
என்பகதப் புரிந்து மகாள்ள மவண்டும். அகவ, உைனடியாகத் மதான்றும் 
காரணங்களாக இருந்தாலும், ெனச்மசார்கவ விகளவிக்கப் 
பயன்படுத்தப்பட்ை கருவிகள் ெட்டுமெ ஆகும். ெனிதகுலத்தின் வளர்ச்சிக்குப் 
மபாறுப்பாகவும், தூண்டுதலாகவும் இருப்பவர்களால் ெனச்மசார்வு ஏற்பட்ைது. 
ெனிதன் தனது உண்கெயான அனுபவத்தின் மூலொக, அவனது அடிப்பகை 
தன்கெ ஆன்ெீக அந்தஸ்து, மபாருள் உலகம் அல்ல என்பகத உணரும் 
அளவுக்கு, ெனிதனின் மபாருள் உகைகெககளப் பைிக்க மவண்டியது 
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அவசியம். அப்மபாதுதான், அவன், நான் மகாண்டு வந்த உண்கெப்மபாருகள, 
சத்தியத்கதப் மபைத் தயாராக இருப்பான். 

ெனிதன், காலம், இைம் ெற்றும் பழக்கவழக்கங்களின் ொகயயால் 
பிகணக்கப்பட்டு ஒரு வகரயறுக்கப்பட்ை, தனி ெனிதனாக இருப்பதற்கு 
பதிலாக, இந்த உண்கெப்மபாருகள, அவனது இயல்பில் 
நித்தியொனதாகவும், அவனுகைய வளங்களில் எல்கலயற்ைதாகவும் காண 
மவண்டும். உலக ொகய என்பது அவனது கற்பகனயின் ஒரு கனவு; 
அவனது உணர்வின் அரங்கத்தில் இயற்ைப்பட்ை ஒரு நாைகம் - ஒரு 
நககச்சுகவ, அதில் அவன் ஒமர மநரத்தில் ஆசிரியர், தயாரிப்பாளர், 
இயக்குனர் ெற்றும் நட்சத்திரொக இருக்கிைான். ஆனால் அவன் 
இயக்குவதற்காகத் மதர்ந்மதடுத்த பாத்திரத்தில் முற்ைிலும் மூழ்கி 
இருப்பதால், அவனது உண்கெயான சுயத்கத ெைந்து, அவன் உருவாக்கிய 
பாகதயின் வழியாக ஓர் உயிரினொக இப்மபாது தடுொறுகிைான். 

ெனிதன், அவனுகைய உண்கெயான தன்கெயின் விழிப்புணர்கவ 
அகைய மவண்டும். எல்லா மபாருட்களின் மவளிப்பாடும் ஒரு ஆன்ெீக 
ஜவீகனப் மபாறுத்தது ெற்றும் அதிலிருந்து உருவாகிைது என்பகத அவன் 
காண மவண்டும். பின்னர் அவன் எல்லா சூழ்நிகலகளிலும் உறுதியும் 
அகெதியுொக இருப்பான்; ெனச்மசார்வுக்கு இைமெ இருக்காது, அது 
ெகைந்துவிடும். 

இப்மபாது, இந்த உணர்வு நிகலகய அகைய திகரப்பைங்கள் எப்படி 
உதவ முடியும்? பைத்தின் தன்கெகய ொற்ை மவண்டிய அவசியெில்கல. 
காதல், காதற் மசய்கக, சாகசம் இகவ மூன்றும் இதற்கு அடிப்பகை. அகவ 
விறுவிறுப்பாகவும், மபாழுதுமபாக்காகவும், முடிந்தவகர உற்சாகொகவும் 
சித்தரிக்கப்பை மவண்டும். ொற்ை மவண்டியது என்னமவன்ைால் 
வலியுறுத்திக் காட்டுவது ெட்டுமெ! உதாரணொக, கதரியம் ஒரு மபரிய 
நல்மலாழுக்கம், ஆனால் அது தவைாகப் பயன்படுத்தப்பட்ைால், அது ஒரு 
களங்கம் ஆகலாம். அது மபாலத்தான் காதலும், வாழ்வின் 
உயிர்ப்மபாைியான இது, இகை உணர்வின் உச்சத்திற்கு அல்லது விரக்தியின் 
ஆழத்திற்கு எடுத்துச்மசல்லும். இமயசுகவ சந்திப்பதற்கு முன்பும் பின்பும் 
ொக்தமலனா ெரியா மசய்தகத விை, அன்பின் இரு துருவங்களின் 
விகளவுகள் குைித்து இகதவிை சிைந்த உதாரணம் எதுவும் இருக்க முடியாது. 

இந்த இரண்டு உச்ச நிகலகளுக்கும் இகையில் பல வககயான 
காதலின் (அன்பின்) பரிொணங்கள் உள்ளன, இகவ அகனத்தும் நல்லகவ, 
ஆனால் அவற்ைில் சில ெற்ைகவககள விை சிைந்தகவ. 'நல்ல' ெற்றும் 
'சிைந்த' என்ை மசாற்ககளப் நான் பயன்படுத்துவதன் காரணம் அகவ எந்த 
அளவுக்கு மவளிப்படுகிைது என்பகதப் மபாறுத்தது. உைலளவிலான 
ஆகசகள் மூலம் ஒருவர் மவளிப்படுத்தும் அன்பு கூை, தனிப்பட்ை ஆகசகள் 
ெற்றும் விருப்பு மவறுப்புகளிலிருந்து ஒருவகர விடுவிக்கும் அளவிற்கு 
நல்லது, அகனத்திற்கும் மெலாக, அவர் மநசிக்கும் ஒருவருக்கு மசகவ புரிய 
விரும்புகிைார். 
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ஒவ்மவாரு ெனித உைவும் ஏமதா ஒரு விதத்தில் அன்கப 
அடிப்பகையாகக் மகாண்ைது, மெலும் அந்த அன்பு நித்தியொனதும், 
நிஜொனதுொக இருந்தால் நல்லிணக்கத்துைனும் அல்லது தற்காலிக 
தன்கெ மகாண்ைதானால் உைவு பிளவு படுவதுொன சூழ்நிகலக்கும் 
வழிவகுக்கிைது. உதாரணொக, திருெண வாழ்க்ககயில் அன்பு எந்த 

அளவுக்கு ஊக்கத்துைன் நிகலநிறுத்தப் படுகிைமதா அகதப் மபாறுத்து 
வாழ்க்கக ெகிழ்ச்சியானதாக அல்லது ெகிழ்ச்சியற்ைதாக, உயர்வாக 
அல்லது தாழ்வாக, நீடித்த அல்லது குறுகியதாக அகெயும். 

பாலியல் ஈர்ப்கப அடிப்பகையாகக் மகாண்ை திருெணங்கள், 
நிரந்தொக நீடிக்க முடியாது; அகவ, தவிர்க்க முடியாெல் விவாகரத்து 
அல்லது இன்னும் மொசொன நிகலக்கு எடுத்துச் மசல்லும். ொைாக, 
திருெணங்கள், பரஸ்பர விருப்பத்தின் அடிப்பகையில் மசகவ மசய்து, 
ஒருவகரமயாருவர் ஊக்குவித்து, மதாைர்ந்து மசழுகெயிலும் அழகிலும் 
வளர்கின்ைன; மெலும் அகவ அகனத்கதயும் அைிந்த அகனவருக்கும் ஒரு 
வரப்பிரசாதம் ஆகும். 

ஆண்ககளயும் மபண்ககளயும் இகை உணர்வின் உச்சிக்கு 
அகழத்துச் மசல்ல, ‘பயம், மபராகச, மகாபம், ஆர்வம்' ஆகியவற்கைக் கைக்க 
நாம் அவர்களுக்கு உதவ மவண்டும். ஒருவர் அவருகைய சுயத்கத, 
வகரயறுக்கப்பட்ை, தனி உைல் அகெப்பாகப் பார்ப்பதுைன், ஒரு 
திட்ைவட்ைொன உைல் மதாைக்கத்கதயும், முடிகவயும் மகாண்டிருந்தாலும், 
பயம், மபராகச, மகாபம், ஆர்வம் இகவ நான்கும் அவரது வாழ்நாள் 
முழுவதும் வாழ்வின் மதகவகயப் பாதுகாப்பதன் விகளவாகும். 

சுயொன ஆன்ொ, உண்கெயில், எல்கலயற்ை, பிரிக்க முடியாத, 
ஆன்ெீக அந்தஸ்து - அதன் இயல்பில் நித்தியொனது ெற்றும் அதன் 
வளங்களில் எல்கலயற்ைது. எல்கலயற்ை ொற்ைத்தின் ெத்தியில் இந்த 
நித்திய யதார்த்தத்கதக் கண்டுபிடிப்பமத வாழ்க்ககயில் ெிகப்மபரிய 
காதற்மசயலாகும். ஒரு நபர் இகத அனுபவித்த அந்தக் கணத்தில், ஒருவர் 
வாழும் எல்லாவற்ைிலும் தன்கனப் பார்க்கிைார். ஒருவர் எல்லா 
வாழ்க்கககயயும் தனது வாழ்க்ககயாகவும், ஒவ்மவாருவரின் 
நலன்ககளயும் தனது மசாந்தொகவும் அங்கீகரிக்கிைார். ெரண பயம், சுய 
பாதுகாப்பிற்கான ஆகச, மபாருகளக் குவிப்பதற்கான தூண்டுதல், 
நலன்களின் மொதல், முைியடிக்கப்பட்ை ஆகசகளின் மகாபம் ஆகியகவ 
நீங்கிவிடுகின்ைன. அவர் இனி கைந்த கால பழக்கவழக்கங்களுைன் 
கட்டுப்படுவதில்கல, எதிர்கால நம்பிக்ககயால் இனிமெல் திணைப் 
மபாவதில்கல; ஒவ்மவாரு தற்மபாகதய தருணத்கதயும் வாழ்ந்து 
முழுகெயாக அனுபவிக்கிைார். இகதச் சித்தரிக்க திகரப்பைங்ககளத் தவிர 
சிைந்த ஊைகம் மவறு எதுவுெில்கல. 

ெக்ககள அதிக அளவில் புரியகவத்து, உண்கெயான உணர்வுககள 
அளித்து, சிைந்த வாழ்க்கககய வாழ ஊக்குவிக்கும் மெகை 
நாைகங்களுக்கும், ெதம் என்று அகழக்கப்படும் அகெப்பிற்கும் எந்தவித 
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மதாைர்பும் இல்கல. நம்பிக்கக, சைங்கு, மகாட்பாடு, மசார்க்கம், நரகம், 
பாவம் ஆகியகவ சத்தியத்தின் விபரீதங்கள்; மெலும் அகவ 
விஷயங்ககளத் மதளிவுபடுத்துவதற்கும் ஊக்கப்படுத்துவதற்கும் பதிலாக 
குழப்பமும், திககப்பும் அகையச் மசய்கின்ைன. தூய்கெயான அன்பு, 
தன்னலெற்ை மசகவ, இகை நிகல இவற்கைப் பிரதிபலிக்கும் ககதகள், நம் 
அன்ைாை வாழ்க்ககயின் பணிவான சூழ்நிகலகளின் வழியாக உணரப்பட்டு, 
பயன்படுத்தப்பட்டு, அவற்ைின் பன்ெைங்கு மவளிப்பாடுகளாக, வடீு ெற்றும் 
வணிகம், பள்ளி ெற்றும் கல்லூரி, ஸ்டுடிமயா ெற்றும் ஆய்வகம் 
ஆகியவற்ைின் மூலம் உண்கெயான ஆன்ெீகம் சிைப்பாக 
சித்தரிக்கப்படுகிைது. எல்லா இைங்களிலும் ெகிழ்ச்சி ஆரவாரங்கள், 
தூய்கெயான அன்பு, ெிகப் மபரிய சக்தி - ஆனந்தத்தின் நிகலயான 
ஒருங்கிகணக்கப்பட்ை இகசகய உருவாக்குகிைது. 

இதுமவ ெிக உயர்ந்த நகைமுகைக்கு உகந்த ஒன்று. இத்தககய 
சூழ்நிகலககளத் திகரயில் சித்தரிப்பதன் மூலம், ஆன்ெீக வாழ்க்கக 
என்பது வாழ மவண்டிய ஒன்று, மபசப்படுவதற்கு ெட்டுெல்ல என்பகதயும், 
அது ெட்டுமெ, நாம் நிகலநிறுத்த முற்படும் அகெதிகயயும் அன்கபயும் 
ஒற்றுகெகயயும் உருவாக்கும் என்பகதயும் நம் வாழ்வில் ெக்ககள உணர 
கவக்கும். 

இரவு உைவிற்குப்  ிைகு,  ா ா மூன்று முறை எழுந்து விறடப ை 
ஆயத்ை ானார். ஆனால் வ ரி  ிக்ஃவ ார்ட் அவறரச் பெல்ல அனு ைிக்கா ல் 
உடன் இருக்க விரும் ினார். இறுைியாக,  ா ா எழுந்து நின்ைவ ாது, அறனவரும் 
அவறர சூழ்ந்ைனர். ைனது எழுத்துப் லறக வழியாக, அவர்களுடன் பைாடர்ந்து 
உறரயாடினார். ெில நி ிடங்களுக்குப்  ின்னர், அறையின் பவகு பைாறலவில் 
ைனிற யில் நின்று பகாண்டிருந்ை ஓர் இளம் ப ண் ைி  ீது  ா ாவின் 
சுறுசுறுப் ான  ார்றவ விழுந்ைது.  ா ா, அந்ைப் ப ண் ைிறய அருகில் 
அறழத்ைார். ஆனால், அவர்  ா ாறவ ஏைிட்டுப்  ார்த்து இருந்ை இடத்ைிவலவய 
இருந்ைார்.  ீண்டும் அறழக்கப் ட்ட வ ாது,  ப துவாக முன்னால் வந்து, ெற்று 
தூரத்ைில் நின்ைார். வநாரினா உடவன, "வாருங்கள் குழந்ைாய், வந்து  ா ாவுடன் 
றக பகாடுங்கள்" என்ைதும் அந்ை இளம் ப ண் ஒதுங்கிவய நின்ைார்.  ின்னர், 
எலிஸப த் அவரிடம், "அன்வ , நீங்கள் ஏன்  யப் டுகிைரீ்கள்? அருகில் வந்து 
 ா ாறவப்  ாருங்கள்" என்ைார். 

அந்ைப் ப ண் ைி உடவன, "நான் எப் டி அவறரத் பைாட முடியும்" 
என்று வினவினார். 

"ஏன் இல்றல?" வநாரினா கூைினார், "அறனவரும்  ா ாறவப் 
 ார்க்கலாம்." 

இது அவர் கண்களில் கண்ைறீர வரவறழத்ைது, அந்ைப் ப ண் ைி 
 ரிைா  ாகக் வகட்டார், "ஆனால் நான் ஒரு  ாவி! அவறரப் வ ான்ை 
தூய்ற யான ஒருவறர நான் எப் டித் பைாட முடியும்?" 
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 ா ா அவர் அருகில் பென்று, ைனது றகறய அவர் ைறல  ற்றும் 
வைாள்கள் அருகில் நகர்த்ைியதும், அந்ைப் ப ண் ைி அழத் பைாடங்கினார்;  ா ா 

அவரிடம், "நான் முற்ைிலும் தூய்கெயானவர். நான் ெிக மொசொன 
பாவிகயயும் தூய்கெப்படுத்த முடியும். உங்கள் தவறுககள நீங்கள் 
உணர்ந்து மகாண்டீர்கள், பிைர் முன்னிகலயில் அவற்கை உண்கெயாக 
ஒப்புக் மகாண்டீர்கள், எனமவ நீங்கள் ென்னிக்கப்படுகிைரீ்கள். இந்த 
இதயபூர்வொன வருந்துதல் ஒன்மை மபாதுொனது, நீங்கள் இப்மபாது 
சுத்திகரிக்கப்பட்டுள்ளரீ்கள். இப்மபாது, பயப்பை எதுவும் இல்கல. உங்கள் 
கைந்த கால தவறுககள ெீண்டும் மசய்ய மவண்ைாம். எனது 
ஆசரீ்வாதங்ககள நான் உங்களுக்கு வழங்குகிமைன்!" அந்ை ெிறு ி பைாடர்ந்து 
வருந்ைி அழுைார்,  ா ா அன் ாக அவறரத் ைழுவினார்.  ா ாவின் அன் ால் அந்ை 
ெிறு ியின் இையத்ைிலிருந்து ஈர்க்கப் ட்ட கண்ைரீ்  ாவங்கறள எல்லாம் 
துறடத்ைது. 

இறைக் கண்கூடாகப்  ார்த்ைவர்கள்  னம் பநகிழ்ந்து வ ாயினர்; 
அவர்களின் இையங்கள் கண்ைரீால் நிரம் ி வழிந்ைன. புைப் டுவைற்கு முன்பு, 
 ா ா  ீண்டும் அறனத்து விருந்ைினர்கறளயும் அரவறைத்து, ெிறு ியின் 
ைறலயில் றக றவத்து, "நீங்கள் முழுகெயாக ென்னிக்கப்பட்டுவிட்டீர்கள்! 
கைந்த காலத்கத ெைந்துவிடுங்கள், கவகலப்பை மவண்ைாம்" என்று 

ஆறுைல் டுத்ைினார். அந்ை ெிறு ி  ா ாவின் றககறளத் ைனது கண்களில் 
பைாட்டு முத்ை ிட்டார். 

வ ரி  ிக்ஃவ ார்டு, டக்ளஸ் ஃவ ர்வ ங்க்ஸ் அவர்களின் 
ைிறரப் டங்களில், ஆழ்ந்ை  னிை அன் ின் காட்ெிகறளச் ெித்ைரித்துள்ளனர், 
ஆனால் ப ஹர்  ா ாவிட ிருந்து பவளிப் ட்ட தூய பைய்வகீ அன் ின் இந்ைக் 
காட்ெிறயக் கண்டது உண்ற யில் ஓர் அரிய அனு வ ாகும். அவர்களின் 
இையங்கள் நிரம் ி வழிந்ைன. " ல காலங்களுக்குப்  ின்னவர உலகம் இத்ைறகய 
வாய்ப்ற ப் ப றுகிைது," என்று காலம்  றைொற்ைியது, "அன் ிற்குரியவறர 
அறடயாளம் கண்டு, அவரது  ாைங்கறளப்  ற்ைிக் பகாண்டவர்கள் எவ்வளவு 
அைிர்ஷ்டொலிகள்!" 

ஆைி ஜூனியர் கூைிய டி, ப ஹர்  ா ா புைப் ட ஆயத்ை ானவ ாது, 
தல்லூலா மபங்க்மஹட் ஆைி ஜூனியரிடம்,  றுநாள்  ைிய உைவுக்காக அவர் 
ைனது வடீ்டிற்கு வர முடியு ா என்று வகட்டார், ஏபனன்ைால் அவரிடம் ஒன்றைக் 
கூை விரும்புவைாகக் கூைினார். அது ொத்ைியம், ஆனால்  ா ாவிடம் வகட்க 
வவண்டும் என்று ஆைி கூைி, அவர்  ா ாறவ அணுகியவ ாது,  ா ா, "சரி" என்று 
 ைிலளித்து,  ின்னர் ஒரு கடுற யான பைானியில், "ஆனால் அவகரத் மதாை 
ெட்டும் கூைாது" என்று எச்ெரித்ைார். அப் டித் ைவைான எண்ைம் எதுவும் 
இல்றல என்று ஆைி அவருக்கு உறுைியளித்ைார். 

ஆைி,  றுநாள்  ிற் கல் ைல்லூலாவின் வடீ்டிற்குச் பென்ைார் 
( ற்றுப ாரு  ண்டலியும் உடன் இருந்ைார்). ஆைி அவறர ெந்ைித்ைவ ாது, 
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முைலில் "நான் இங்கு இருப் ைில்  கிழ்ச்ெியறடகிவைன், ஆனால் ையவுபெய்து 
என்றனத் பைாடாைீர்கள்" என்று ைிடீபரன உளைினார். அவர் எவ்வறகயிலும் 
ெங்கடப் டுத்ை  ாட்டார் என்று கூைி, பவட்கத்றை பவளிப் டுத்ைினார்.  ைிய 
உைவின் வ ாது, ஆைி அவரிடம் என்ன வ ெ விரும்புகிைரீ்கள் என்று வகட்க, 
அவர் ஒரு குைிப் ிட்ட  னிைறன காைலிப் ைாகவும், ஆனால் அந்ை  னிைன் 
அவறர வநெிக்கவில்றல, அவரிடம் எந்ைப்  ாெத்றையும் காட்டவில்றல என்றும் 
ைல்லுலா கூைினார். ஆைி ைனது ெவகாைரறன ( ா ா) அந்ை  னிைனின்  ீது ஒரு 
'காைல்- ந்ைிரத்றை' வெீக் வகட்டுக்பகாள்ள வவண்டுப ன அவர் விரும் ினார். 
ஆைி அைிர்ச்ெியறடந்து,  ா ா அத்ைறகய பெயல்கறளச் பெய்யக்கூடியவர் 
அல்ல,  ா ாவின் ஆன் ீக அந்ைஸ்றைப்  ற்ைி, அவர் ப ரிதும் ைவைாகப் புரிந்து 
பகாண்டார் என்றும் எடுத்துறரத்ைார். ஆயினும்கூட, ைல்லூலா, ஆைி ைனது 
ெவகாைரரிடம் அவருக்காகப் வ ெ வவண்டும் என்று வலியுறுத்ைினார். ஆைி 
அவ்வாவை பெய்வைாகக் கூைினார், ஆனால்,  ா ா அத்ைறகய காரியத்றைச் 
பெய்வாரா என்று ெந்வைகிப் ைாக  ீண்டும் விளக்கினார். 

ஆைி ஜூனியர் வஜான்ஸின் இல்லத்ைிற்குத் ைிரும் ிய  ின்பு, 
ைல்லுலாவுடனான ெந்ைிப்பு குைித்து,  ா ாவிடம் எடுத்துறரத்ை வவறளயில், 
 ா ா, ைனது பவளிப் றடயான பவறுப்ற க் காட்டி, "ஹாலிவுட்! ஹாலிவுட்!" 
என்று குைிப் ிட்டார். 

 ல ைிறரப் ட நட்ெத்ைிரங்களிறடவய, ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைிய 
ப ாதுவான அ ிப்ராயம் என்னபவன்ைால், அவர் ஓர் உயர் நிறலறய அறடந்ை 
வயாகி அல்லது சுவா ி, அவர் அொைாரை ெக்ைிகறளக் பகாண்டிருந்ைைால் 
 க்களின்  னைில் ப ரும் ைாக்கத்றை ஏற் டுத்ைினார். அைனால்ைான் ைல்லூலா 
வ ங்க்பஹட் அத்ைறகய வகாரிக்றகறய முன்றவத்ைார். ஹாலிவுட் நடிகர்கள், 
நடிறககள்,  ிர ல ான ந ர்கள், அவர்களின் வாழ்க்றக நன்கு 
விளம் ரப் டுத்ைப் ட்டது, இந்ை வருறகயின் வ ாது  ா ா பெய்ைித்ைாள்களில் 
 ிகவும்  ிரெித்ைி ப ற்ைைால், அவர்கள் அவறர ஒரு  ிர ல ான இறை ஞானி 
என்று வரவவற்ைனர். 

 ாறயயில் ெிக்கித் ைவிக்கும் ப ரும் ாலான  க்கறளப் வ ாலவவ, 
ஹாலிவுட்டில்  ிர ல ானவர்களும் உண்ற யான ஆன் ீகத்றைப் 
புரிந்துபகாள்ளா ல் அல்லது ப ஹர்  ா ாவின் அவைார நிறல உண்ற யில் 
எறைக் குைிக்கிைது என் றைப்  ற்ைிய அைிக ஆழ ான கருத்து எதுவும் 
இல்லா ல் இருந்ைனர். 

அன்று  ிற் கலில், வ ரி  ிக்ஃவ ார்ட் ஒரு ைனியார் வநரடி ெந்ைிப்புக்காக, 
 ா ாறவப்  ார்க்க வந்து, ஐந்து நி ிடங்கள்  ா ாவின் முன்னிறலயில் 
ைியானத்ைில் அ ர்ந்ைார்.  ா ா, ப ரடித், ொஞ்ெி, குயன்டின் ஆகிவயார்  ின்பு 
‘ஸான்தா மொனிகா’விற்கு, இயக்குனரும் ையாரிப் ாளரு ான எர்ன்ஸ்ட் 
லூபிட், ( ிகச் ெிைந்ை, வநர்ற யான  னிைர்) என் வரால் அறழத்துச் 
பெல்லப் ட்டனர், வ லும் அவருடன் அவரது வடீ்டில் வைநீர் விருந்ைில் கலந்து 
பகாண்டனர். 
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அன்று  ாறலயில்  ா ா குயன்டினுடன் ைல்லுலா வ ங்க்பஹட்டின் 
இல்லத்ைிற்கு இரவு உைவிற்காகவும், 26 வயைான கிமரட்ைா கார்மபாறவ 
ெந்ைிக்கவும் பென்ைார். இருப் ினும், கார்வ ா கறடெி நி ிடத்ைில் 
பைாறலவ ெியில் பைாடர்புபகாண்டு, அவர் உடல்நலக்குறைவால் வர 
முடியாைறைத் பைரிவித்ைார். கார்வ ா ஹாலிவுட் நட்ெத்ைிரங்களில் ' ிகவும் 
உயர்ந்ை ஆன் ீக நிறலறய எட்டியவர்', முந்றைய  ிைவியில் ஒரு வயாகியாக 
இருந்ைார் என்று கூைி,  ா ா அவறர ெந்ைிக்க முடியாைைில் பவளிப் றடயாக 
ஏ ாற்ைத்றைத் பைரிவித்ைார். 

அன்ைிரவு  ா ா அறனவறரயும் 'கிராவ்ென்' ெீன அரங்கிற்கு அறழத்துச் 
பென்ைார், அங்கு அவறர வ லாளர் ஸிட்னி கிராவ்ென் வரவவற்ைார். 
ைிறரப் டத்றைப்  ார்ப் ைற்கு முன்பு குைிப் ாக, நறகச்சுறவ நடிகர் வில் 
ெமஹானியின் நடிப்ற   ா ா ரெித்ைார். கிபரட்டா கார்வ ாவின் ெ ீ த்ைிய 
'கிராண்ட் வஹாட்டல்' எனும் ைிறரப் டத்றைப்  ார்த்து,  ா ா அவரது நடிப்ற ப் 
ப ரிதும்  ாராட்டினார். 

நியூயார்க்கின் புரூக்ளின்  குைிறயச் வெர்ந்ை ஸாம் மகாஹன், 
நிக்கர் ாக்கர் வரவவற் றையில்  ா ாறவ ெந்ைித்ைார். ஸாம் நீண்டகால ாக 
ஆன் ீக  ாறைறயத் வைடுவைில்  ிக்க ஆர்வம் பகாண்டிருந்ைார். 
கலிஃவ ார்னியாவுக்குச் பெல்வைற்கு முன்பு அவர் ைிவயாவொ ிஸ்டு இயக்கத்ைில் 
வெர்ந்ைார், அங்கு அவர் முைலில்  ா ாறவப்  ற்ைிக் வகள்விப் ட்டார். ஸாம் 
அவரது ெிந்ைறனகறள நிறனவு கூர்ந்ைார்: 

நான் அறைக்குள் நுறழந்ைதும்,  ிகவும்  கிழ்ச்ெியாகவும் 
புன்னறகயுடனும் ஒரு ந ர் என் முன் அ ர்ந்ைிருந்ைறைக் கண்வடன். 
முழுற யான கருறையும் அன்பும் இறைந்ைைாக இருந்ைது. ஒரு புனிை ான 
பைய்வகீ ஞானி எனது றககறளப்  ற்ைிக்பகாண்டு, என்றன உற்று வநாக்கினார். 
ஆன் ீக குருநாைர் ஒருவரின் றககறளப்  ற்ைிக்பகாள்வது என் து 
ொைாரை ானது அல்ல; அதுவ ால், ஒருவறர உற்று வநாக்குவது பவறு வன 
வநாக்குவதும் அல்ல; ஆனால் அவரது பைாடுைலாலும், வைாற்ைத்ைாலும் 
ஒருவருறடய 'முகத்ைிறரறய' ப ல்லியைாகச் பெய்கிைார்; அல்லது ெில 
வநரங்களில்  னிைறன பைய்வகீத்ைிலிருந்து  ிரிக்கும் 'முகத்ைிறரறய' 
முழுவது ாக அகற்றுகிைார். 

ஹாலிவுட்டில்  ா ாவின் கறடெி நாளான 1932 ஜூன் 4 அன்று, 801 
ஆல்கபன் டிகரவில் உள்ள மெரி டிரஸ்லரின் வடீ்டிற்கு  ைிய உைவுக்காக 

அறழக்கப் ட்டார். 63 வயைான வ ரி, ொர்லி ொப்ளினுடன்  ல ைிறரப் டங்களில் 
இறைந்து நடித்ை,  ிர ல நடிறக  ற்றும் குயன்டினின் நீண்ட கால நண் ர். 
(முந்றைய ஆண்டு ெிைந்ை நடிறகக்கான அகாட ி விருறை பவன்ைார், வ லும் 
1932 இல்  ீண்டும்  ரிந்துறரக்கப் ட்டார்.) வ ரியின்  ிறகயான புத்ைிொலித்ைனம் 
 ற்றும் நறகச்சுறவ உைர்றவ,  ா ா முழுற யாக ரெித்ைார். அவர்கள் 
கறைகறளப்  கிர்ந்துபகாண்டு  றழய நண் ர்கறளப் வ ாலக் வகலி பெய்து 
உறரயாடினர்.  ைிய உைவுக்கு நடுவில், வ ரி அைிவித்ைார், " ா ா, நீங்கள் 



 

241 
 

என்றன அனு ைித்ைால், நான் உங்கறளக் காட்டிற்கு அறழத்துச் பென்று 
உங்களுடன் நடன ாட விரும்புகிவைன். வ லும் நீங்கள் என்னிடம் ெில 
வார்த்றைகறளக் கூை விரும் ினாலும், நான் அறை பவளிவய பொல்ல 
 ாட்வடன் என்று ெத்ைியம் பெய்கிவைன்!" 

 ா ா பைரிவித்ைார், "எனது மெௌனத்கதக் ககலப்பதற்கு முன், நான் 
சனீாவுக்குச் மசல்லமவண்டியது அவசியம். நான் திரும்பிவந்து, ஜூகல 13 
அன்று எனது மெௌனத்கதக் ககவிடுமவன்." 

வ ரி உடவன, "நீங்கள் உங்கள் ப ௌனத்றைக் கறலக்கும்வ ாது, நான் 
உங்கள் அருகில் இருப்வ ன்" என்ைார். 

இந்ை அப ரிக்க  யைத்ைின் வ ாது  ா ா ைனது ப ௌனத்றைக் 
கறலக்கப் வ ாவைாக அடிக்கடி குைிப் ிட்டது,  ா ா உண்ற யில் வ சுவார் என்ை 
ஒரு  ர ரப்ற  ஏற் டுத்ைியது; வ லும்,  ா ா வ சும் வ ாது அவரது குரல் 
வாபனாலி வழியாக உலகம் முழுவதும் வகட்கும் வறகயில் ஏற் ாடுகள் 
பைாடங்கிவிட்டன.  ார்க் வஜான்ஸ் இந்ை நிகழ்விற்காக 'ஹாலிவுட் பவ்கல' 
முன் ைிவு பெய்ைிருந்ைார்; வ ரி  ிக்ஃவ ார்ட் அவறர அைிமுகப் டுத்ை இருந்ைார். 
குயன்டின், உற்ொகத்ைில், ெிலருக்கு புதுப் ாைியான 'ெிைப்பு' உறடகறளயும் 
உருவாக்க ஏற் ாடு பெய்ைார். 

 ா ா ஒருவ ாதும் அப் டிச் பெய்ய  ாட்டார் என்று ஆைி ஜூனியருக்குத் 
பைரியும்; ஒரு நாள், ெந்வைக  னநிறலயில் ஆைி  ா ாவிடம், " ா ா, நீங்கள் 
உங்கள் ப ௌனத்றைக் கறலக்கப் வ ாவைில்றல. வாபனாலி  ற்றும் 
பெய்ைித்ைாள்களுடன் ஏன் இந்ை வம்புக்கு உள்ளாக வவண்டும்? இது வ ான்ை 
 ிரச்ெிறனபயல்லாம் வைறவயா? நீங்கள் வ ொவிட்டால்  க்கள் 
வருத்ைப் டுவார்கள், உங்களிடம் வகா ப் டுவார்கள். நீங்கள் நிச்ெய ாகப் வ ெ 
 ாட்டீர்கள் என்று எனக்குத் பைரியும்!" 

"இல்கல, இல்கல, உனக்குத் மதரியாது! அகெதியாக இரு! இந்த 
மநரத்தில், நான் அகதச் மசய்யப் மபாகிமைன்!" என்று பவடுபவடுப்புடன்  ா ா 
ஆைியிடம் கூைினார். 

ப ஹர்  ா ாவின் ைிருவிறளயாடலில் இது என்ன வறகயான வ றட 
நாடகம்? ஹாலிவுட்  க்கள் எவ்வளவு அப் ாவிகள். அவைார புருஷரின் குரல் 
உலகம் முழுவதும் ஒலிப் ைற்கு, இது வ ான்ை வழிமுறைகறளப்  யன் டுத்ை 
வவண்டிய வைறவைான் என்ன? ஆனால் இது ஏவைா ஒரு வறகயில்  கிழ்ச்ெி 
ஊட்டும் பைய்வகீ நாடகம், கடவுளின் லீறல என்றுைான் கூை வவண்டும். 
எல்லாவற்றையும் அைிந்ை அவர் எதுவும் பைரியாைது வ ாலப்  ாொங்கு 
பெய்கிைார்; இப் டி, ஓர் அருற யான ைந்ைிரத்றைக் றகயாளுகிைார். 

ப ஹர்  ா ாவின்  ைி அற்புை ானது, ஆனால் புரிந்துபகாள்ள 
முடியாைது. அவரது பைய்வகீ  ைியில், அவர் ஒருவ ாதும் எந்ை வநாக்கமும் 
இல்லா ல் எறையும் பெய்வைில்றல; ஹாலிவுட்டில் அவரது அைிக்றககள் 
பவளிப் டுத்ைிய ஆர்வம், அவநக ாக அவைார புருஷர்  ற்றும் அவரது 
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அந்ைஸ்றைப்  ற்ைி  க்களுக்கு, உண்ற யான விழிப்புைர்றவ 
ஏற் டுத்துவவைாடு, அவருறடய அைிக்றககள் எப்வ ாைாவது நிறைவவைினாலும் 
இல்லாவிட்டாலும் அவருடன் ஒட்டிக்பகாண்டிருப் து ஆகும். 

காலம் இவ்வாறு ஒப்புைல் அளித்ைது: "ப ஹர்  ா ா ஹாலிவுட்டில் 
'வ சுவார்' என் து உறுைி; அங்கிருந்து அவரது வார்த்றையின் ப ல்லிறெ, 
ைிறரப் டங்கள் மூல ாக உலகம் முழுவதும்  ரவுகிைது. ஹாலிவுட்  ட்டுவ  
 ா ாவின் வாழ்க்றகக் கறைறய உலகுக்கு விளக்க ாக எடுத்துறரக்க முடியும், 
அது இறை கீைத்ைின் அைிர்வுகவளாடு அவரின் வ ச்றெக் வகட்கும். அவரது  ாடல், 
எைிபராலிக்காைைாக இருந்ைாலும், உலகின் அறனத்து எைிபராலிகறளயும் 
ைனக்குள்வளவய இறைக்கிைது!" 

ஹாலிவுட் விஜயத்ைின் வ ாது, ப ஹர்  ா ா அவரது இலட்ெியத்றை 
நிறைவவற்றும் ஓர் அங்க ாக (இந்ைியாவில் வைடப் ட்ட ெிறுவர்கறளப் 
வ ாலவவ) அப ரிக்காவிலும் ப ாருத்ை ான ஒரு ெிறுவறனத் வைடுவைில் 
 ண்டலிறய ஈடு டுத்ைினார். அவர் ஒரு ெிறுவறன, ெீனாவுக்கு உடன் 
அறழத்துச் பெல்ல ஆர்வ ாக இருந்ைார். அத்ைறகய ெிறுவறன அறழத்துச் 
பெல்வைன் வநாக்கம், 'மெற்கத்திய நாடுககளக் கிழக்மகாடு இகணப்பதாகும்' 
என்று  ா ா கருத்துத் பைரிவித்ைார்.  ல அப ரிக்க இறளஞர்கள் வஜான்ஸின் 
இல்லத்ைிற்கு அறழத்து வரப் ட்டு,  ா ா வநரடியாகப் வ ெினார். இறுைியில் 
கார்ல் பிலிப் என்ை  ழுப்பு நிை முடியுடன் கூடிய  ன்னிரண்டு வயது ெிறுவன், 
ஆனால்  ா ாவுடன் ெீனாவுக்குச் பெல்ல அவனுறடய  ாஸ்வ ார்ட்றட ெரியான 
வநரத்ைில் ஏற் ாடு பெய்வது ொத்ைிய ில்றல என் ைால், மஹானலுலு (ஓர் 
அப ரிக்க  ிரவைெ ாக இருந்ைைால்) வறர அவறன  ா ாவுடன் அறழத்துச் 
பெல்ல அனு ைி வழங்கப் ட்டது. 

ஆரம் த்ைில், ஸ்க்வலாஸ், ஸ்டார்ஸ் ஆகிவயார்  ா ாவுடன் ஹவாய் 
பெல்லவிருந்ைனர், ஆனால்  ா ா, ைனது ைிட்டங்கறள  ாற்ைினார். ப ரடித், 
ப ஹர்  ா ாவுக்குத் பைாந்ைரவாக இருந்ைைால், அவறர விடுவிப் ைற்காக, 
 ீண்டும் ஒரு ைந்ைிரத்றைக் றகயாண்டு ஸான்ைா  ார் ராவுக்கு அனுப் ி 
றவத்ைார். 

ப ஹர்  ா ா, ஸான்ஃ ிரான்ெிஸ்வகா நகருக்கான ைனது  யைத்றை 
ரத்து பெய்ைார் (அங்கு ஜனீ்,  ால்கம் ஸ்க்வலாஸ் இருவரும் அனுப் ப் ட்டனர்). 
அவர் இைர வ ற்கத்ைிய வைாழர்களுக்குத் ைனது  ைிறயப்  ற்ைி 
அைிவுறுத்ைியதுடன், அறனவறரயும் ைத்ை து இல்லங்களுக்கு அனுப் ி 
றவத்ைார். குயன்டின் டாட்,  ா ா  ற்றும்  ண்டலியுடன் பெல்ல இருந்ைார். 

1932, ஜூன் 4ஆம் நாள்  ாறல,  ார்க் வஜான்ஸ்  ா ாறவயும் 
 ண்டலிறயயும் கப் ல் துறைமுகத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ாறவ 
வழியனுப்  ஒரு ப ரிய கூட்டம்  ின் பைாடர்ந்ைது. முைல்  யைத்ைிற்குத் 
ையாராக இருந்ை கப் ல் ொன்மைரியில்  ா ாவும்  ண்டலியும் அன்று இரவு 
 ைிபனாரு  ைிக்கு மஹானலுலு புைப் ட்டனர். 
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கப் லில், ப ஹர்  ா ா ைனது அறைறய, ெிறுவன் கார்ல் ஃ ிலிப்புடன் 
 கிர்ந்து பகாண்டார். குயன்டின்  ற்றும் இைர இந்ைிய  ண்டலி வவறு வவறு 
அறையில் இருந்ைனர். இந்ைப்  யைம் அவ்வளவு இனிற யானைாக இல்றல. 
ெிறுவன் கார்ல் ஃ ிலிப் ின் நடவடிக்றககளும் விரும் த்ைகாைைாக இருந்ைைால் 
 ா ா அவறன உடன் அறழத்துச் பெல்வைில் விருப் ம் காட்டவில்றல. அடுத்ை 
முைல் ெந்ைர்ப் த்ைில் அவறனத் ைிருப் ி அனுப் ி றவக்க முடிவு பெய்ைார். 

கப் லில் இருந்ை  ல  யைிகள்  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ைனர். இம்முறை 
ஆச்ெரியப் டும் விைத்ைில் அவர் அறனவறரயும் ெந்ைித்ைார். நான்கு நாள் 
 யைத்ைிற்குப்  ின்னர், அவர்கள் 9ஆம் வைைி காறல எட்டு  ைிக்கு 
பஹானலுலுவுக்கு வந்து, இரண்டு நாட்கள் கலகாவா அமவன்யூவில் அற ந்ை 
 ிர ாண்ட ான மொனா வஹாட்டலில் ைங்கினர். ெீனாவிலிருந்து 
அறழக்கப் ட்ட ருஸ்ைம்,  ா ாறவக் கப் ல்வ றடயில் ெந்ைித்ைார். ‘ ான்வடரி’ 
 யைம் முைல் முறையாக இருந்ைைால், ராயல் ஹவாய் வ ண்ட்  ற்றும் நீராவி 
கப் ல் அைிகாரிகள் உட் ட அறனவரும் கப் றல வரவவற்கக் காத்ைிருந்ைனர். 

 ா ாவுடனான ஒரு ைனிப் ட்ட ெந்ைிப்புக்குப்  ிைகு, ருஸ்ைத்றை, அன்று 
இரவு  ான்வடரி கப் ல் வழியாக ஆஸ்ைிவரலியா  ற்றும் நியூெிலாந்ைிற்கு 
அனுப்   ா ா முடிவு பெய்ைார். 

வஹாட்டலில் இரண்டு  ைி வநரம் ஓய்பவடுத்ை  ின்பு,  ா ாவும் 
குழுவும் ராயல் ஹவாய் வஹாட்டலின் வைாட்டங்களில் அற ந்ை வைங்காய் 
வைாப்புக்குச் பென்ைனர்; வ லும், ஹவாய் நடனக் கறலஞர்கள்  ற்றும் 
 ாடகர்களின் அற்புை ான நடிப்ற க் கண்டு  கிழ்ந்ைனர். பைாடர்ந்து, நகரத்ைிற்கு 
பவளிவய, ெில அன்னாெி  ழத்வைாட்டங்களுக்கு ஒரு நீண்ட நறடப் யைத்றை 
வ ற்பகாண்டனர், அங்கு அவர்கள் ஏராள ான அன்னாெி  ழரெம் அருந்ைினர். 

வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ி வந்ைதும்,  ா ா குயன்டிறன ைனது அறைக்கு 
அறழத்து, "கார்லின் நைத்கத சரியாக இல்லாததால், நான் அவகன, 
சனிக்கிழகெ லாஸ் ஏஞ்சல்ஸுக்கு அனுப்பி கவக்கிமைன். அவன் அங்குத் 

திரும்பிச் மசன்ைதும் எனக்கு எதிராகப் மபசுவான்! அமத மநரத்தில், நீங்கள் 
கலிஃமபார்னியாவுக்குத் திரும்பிச் மசன்று, எனது திட்ைங்களில் ஏற்படும் 
ொற்ைங்ககள அகனவருக்கும் மதரிவிக்க மவண்டும் என்று நான் 
விரும்புகிமைன். 

"நான் சனீாவிலிருந்து இந்தியாவுக்குத் திரும்பி, பின்னர் 
இத்தாலிக்குச் மசல்ல உள்மளன், அங்கு நீங்கள் மசன்று நான் தங்குவதற்கு 
ஒரு வில்லாகவ ஏற்பாடு மசய்ய மவண்டும் என்றும் நான் விரும்புகிமைன். 
ஜூகல இறுதியில் வருமவன். அங்கு, மகாபியர்ககளயும் ஒன்று 
திரட்டுங்கள். 

"மெரடித் நியூயார்க்கிற்குத் திரும்புவதற்கான டிக்மகட் ெற்றும் 
அவருக்கும் ொர்கமரட்டுக்கும் இங்கிலாந்து திரும்புவதற்காக 500 ைாலர் 
பணமும் மகாடுங்கள். மைவன்ஷியரில் அவரது பணிகயத் மதாைர நான் 
விரும்புவதாக அவர்களிைம் கூறுங்கள். 
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"மெலும் கலிஃமபார்னியாவில் அகனவருக்கும் ஹாலிவுட்டில் 
அைிவித்தபடி, நான் மெௌனத்கத இப்மபாது ககவிைப் மபாவதில்கல என்றும் 
மசால்லுங்கள்." 

குயன்டினுக்கு இது கடின ான கடற யாக இருந்ைது, ஆனால்  ா ா 
 ீைான அவரது நம் ிக்றக வ லும் ஆழ ாக வவரூன்ைியது. குயன்டின் 
ைனக்குத்ைாவன நிறனத்துக் பகாண்டார்: "எந்ை ஒரு ொைாரை  னிைரும் இப் டி 
நடந்து பகாள்ள  ாட்டார்." இைன் விறளவு எைிர் ார்த்ைது வ ாலவவ இருந்ைது: 
குயன்டின்  ா ாவின் பெய்ைிறயத் பைரிவித்ைவ ாது, குைிப் ாக ப ரடித் ஸ்டார், 
 ார்க் வஜான்ஸ் ஆகிவயாருக்கு ஏ ாற்ை ாக இருந்ைவ ாைிலும்,  ால்கம், ஜனீ் 
வ ான்ைவர்கள் எந்ை வறகயிலும் நம் ிக்றக இழந்ைைாகத் பைரியவில்றல. 
முக்கிய காரைம் என்னபவன்ைால்,  ா ாவின் இறை அன்பு ெிலறரத் ைனக்கு 
பநருக்க ாக ஈர்த்ைது, அவருறடய அன்பு அவர்கறள வழிைவை விடாது. 

அன்று இரவு,  ான்வடரியில் கப் லில் ருஸ்ைத்றை வழி அனுப் ி 
றவத்ை  ின்பு,  ா ாவும்  ண்டலியும் இரவு உைவு உண்டனர். 

1932, ஜூன் 10ஆம் நாள், எலிஸப த்ைின் நண் ர் திருெதி ஹச்சின்ஸ் 
ைனது ெவகாைரியுடன்  ா ாறவ ெந்ைிக்க வந்ைார்.  ா ா அன்று  ைிய வவறளயில் 
மஹானலுலு வழியாகக் காரிலும், வஹாட்டல் நியு ாலு  ற்றும் பஹானலுலு 
(கவகிக்கி)  ீன்காட்ெி அரங்கத்ைிற்கும் பென்ைார்.  ாறலயில்  ா ா லி ர்ட்டி 
ைிவயட்டருக்குச் பென்று கிளாடிஸ் ஜார்கஜ ‘எ ெர்ச்  வுஸ்' என்ை வ றட 
நாடகத்ைில்  ார்த்ைார். 

ஜூன் 11 அன்று,  ா ா, ொஞ்ெி  ற்றும் குயன்டினுடன் காறல உைவுக்கு, 
திருெதி வால்ைர் டில்லிங்ஹாெின் அரண்ெகன 'வில்லா லா பியத்ரா'வுக்குச் 
பென்ைார். " ா ா அங்குச் பெல்ல விரும் வில்றல" என்று குயன்டின் ைனது 
நாட்குைிப் ில்  ைிவு பெய்ைிருந்ைார், ஆனால் அறழப்ற  ஒத்ைிறவக்க  ிகவும் 
காலைா ை ானது. அவர்கள் ைிரும் ி வந்ைதும், கார்ல்  ிலிப்ற  கப் லில் 
அனுப் ிறவக்கச் பென்ைனர்;  ா ாறவ விட்டுச் பெல்வைால் கார்ல் வொக ாகத் 
வைான்ைினான், ஆனால்  ா ா கூைியைற்கிைங்க அந்ை ெிறுவன் அப ரிக்கா 
ைிரும் ிச் பென்ைவ ாது  ா ாவுக்கு எைிராகப் வ ெியது  ின்பு பைரியவந்ைது. 
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ப ஹர்  ா ா -
பஹானலுலு, 1932 

ப ஹர்  ா ா - ெீனா, 1932 
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மஹானலுலு, ஜப்பான், சனீா வழியாக 
இந்தியா வருகக  

(Japan, China & India) 

1932, ஜூன் 11ஆம் நாள் நண் கலில், ப ஹர்  ா ா, காக்கா, ொஞ்ெி, 
ப ஹராம்  ற்றும் ஆைி ஜூனியர் அறனவரும் ஜப் ானின் 'எம்பரஸ்' கப் லில் 
சனீாவுக்கு, பதிமனாரு நாள் பயணம் வ ற்பகாண்டனர். அவர்களுக்கு 
விறடயளிக்க வந்ைிருந்ை குயன்டின்  ா ாவின்  ிரிவின் வவைறனறய 
உைர்ந்ைார். "நான்,  ா ா  ற்றும்  ண்டலியுடன் ஒரு  ைிவநரம் இருந்வைன், 
 ின்னர் அறனவரின்  னச்வொர்றவயும் வொகத்றையும் உைர்ந்ை நான் 
அவர்களிட ிருந்து விறடப ற்றுச் பென்வைன். நான் விறரவில் ( ா ாறவச்) 
ெந்ைிக்க இருந்ைாலும், அவர் என்றன விட்டுச் பெல்வறைப்  ார்த்து நான்  ிகவும் 
வருந்ைிவனன். ஆன் ா என்னிலிருந்து பவளிவயைியறைப் வ ால் உைர்ந்வைன்." 

கப் லில் இருந்ை அறனத்து ஊழியர்களும் கிட்டத்ைட்ட ஜப் ானியர்கள். 
மஹானலுலு துறைமுகத்ைிலிருந்து கப் ல் புைப் ட்டதும், ஒரு ஜாஸ் 
இறெக்குழுவின் இறெ நிகழ்ச்ெி ஆரம்  ானது, அைில் ஹவாய் ப ண்கள்  ாடி 
நடன ாடினர்.  க்கள் றகக்குட்றடகறள அறெத்து, பூக்கறள வெீி  கிழ்ச்ெி 
ஆரவாரம் பெய்ைனர். 'பகைப்பின் சக்கரவர்த்தி' ஜப் ான் 'எம் ரஸ்' கப் லில் 
 யைிப் து அவர்களுக்குத் பைரியாது! 

 ா ா, ைனது அறையில், கிம்வகாவின் கடிைங்கறள  ீண்டும்  ீண்டும் 
 டிக்கும் டி வகட்டுக்பகாண்டார். அவரிட ிருந்து  ிரிந்து அவர்கள் அனு வித்ை 
வவைறனறய விவரிக்கும் அன் ான வார்த்றைகறளக் வகட்ட வவறளயில் 
அவரது கண்களில் கண்ைரீ் நிரம் ியது. 

ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு குயன்டின் கலிஃவ ார்னியா ைிரும் ியதும், 
கீழ்காணும் பெய்ைி, ஜூறல 14ஆம் நாள், பெய்ைித்ைாள்களில் பவளியிடப் ட்டது. 
'அமசாசிமயட்ைட் பிரஸ்' ைறலப்புச் பெய்ைி இவ்வாறு குைிப் ிட்டது: 

'ப ௌன இந்து' வாபனாலி வ ச்றெத் ைள்ளிப்வ ாடுகிைார்.’ 
ெ ீ த்ைில் இங்கு வந்ை ஸ்ரீ ப ஹர்  ா ா, கிழக்கிந்ைிய 'புனிை  னிைர்' 

என்று அைிவிக்கப் ட்டவர், ஏழு ஆண்டுகளாக ஒரு வார்த்றை கூட வ ெவில்றல 
என்று கூைப் டு வர், ஹாலிவுட்டில் இருந்து ஒரு வைெிய ஒளி ரப்பு பைாடர் ாக, 
நாறள ைனது 'பெய்ைிறய' உலகிற்கு வழங்க  ாட்டார். 'சூழ்நிறலகள் ொைக ாக 
இல்றல' என் ைால், அடுத்ை  ிப்ரவரி வறர, வ சுவறைத் ைள்ளிறவக்க ஸ்ரீ  ா ா 
முடிவு பெய்ைைாக ஸான்ைா  ார் ராவிலிருந்து பெயலாளர் குயன்டின் டாட் 
பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ியுள்ளார். 

இைற்கிறடயில், ப ஹர்  ா ா  த்ைிரிறககளிலிருந்து அத்ைறகய 
 ைிறல எைிர் ார்த்ைார்; வ லும் இந்ை விளம் ரத்றைப்  ற்ைி கவறலப் ட 
வவண்டாம் என்று ைனது அன் ர்களுக்கு ஒரு பெய்ைிறய அனுப் ியிருந்ைார்: 
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"நான் மபசும்மபாது இமயசு திரும்பவும் வருவகத முழு உலகமும் அைிந்து 
அகத வரமவற்கும்." 

இருப் ினும், அதுவறர,  ல வைாழர்கள்  ா ாவின் முடிறவ ைவைாக 
எடுத்துள்ளனர். கவின் ஆர்ைர்  ின்பு விவரித்ை டி: "ப ஹர்  ா ா (ப ௌனத்றைக் 
கறலக்கா ல்) ஹவாய், ஹாங்காங் வழியாக இந்ைியாவுக்குச் பென்ைார். இது 
ஒரு ெீற்ைத்றைத் தூண்டும் வாக்குறுைிறய  ீறுவைாகப்  லர் நிறனத்ைார்கள், 
வ லும் அவறரப்  ின் ற்றும்  லறர அவர் இழந்ைார்" என்று குைிப் ிட்டிருந்ைார். 

1932 ஜூன் 19ஆம் நாள், கப் ல் மயாமகாஹொ (ஜப் ான்) துறைமுகம் 
பென்ைறடந்ைது.  ா ா  ண்டலியுடன் இைங்கி, ஜப் ானின் இரண்டாவது ப ரிய 
நகரத்றைச் சுற்ைி வந்ைார். ஒரு  ைி வநர கார்  யைத்ைிற்குப்  ின்னர், அவர்கள் 
ெிற்றுண்டிறய முடித்துவிட்டு, பநரிெலான பைருக்களில் நடந்து பென்ைனர். 
 ைியம் கப் லுக்குத் ைிரும் ி வந்து இரண்டு  ைிக்குப்  யைத்றைத் 
பைாடர்ந்ைனர். 

அடுத்ை நாள் காறல எட்டு  ைி அளவில் ஜப் ானின் மகாமப 
துறைமுகம் பென்ைதும்,  ா ாவும்  ண்டலியும்  ீண்டும் இைங்கி நகரம் 
முழுவதும் உலா வந்ைனர். கப் ல்  ிற் கல் மூன்று  ைிக்கு  று டியும் 
புைப் ட்டுச் பென்ைது. 

1932, ஜூன் 22ஆம் நாள், இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு ெீனாவின் 
ஷாங்காய் நகரில் அவர்கறள பஹர்ப ர்ட், ஜால் ாய் இருவரும் ெந்ைித்ைனர். 
 ா ா ஓர் அருற யான வகாட்டும்,  னா ா பைாப் ியும் அைிந்ைிருந்ைார். 
'ஹுவாங்பு' நைிக்கறரயில் அற ந்ை 'பாலஸ்' வஹாட்டலில் அறனவரும் 
ைங்கினர். 

வைநீர் அருந்ைியதும்,  ா ா பஹர்ப ர்ட்டிடம், "நான் மவளிமய மசன்று 
சனீ ெக்களுைன் கலக்க விரும்புகிமைன், எனமவ என்கன ெக்கள் கூட்ைம் 
அதிகொக இருக்கும் இைத்திற்கு அகழத்துச் மசல்லுங்கள்" என்று கூைினார். 

பஹர்ப ர்ட்  ா ாறவ ஒரு ெில இடங்களுக்கு அறழத்துச் பென்ைார், 
ஆனால்  ா ா எைிர் ார்த்ை அளவுக்குக் கூட்ட ாக இல்றல.  ா ா, பைாடர்ந்து 
றக ரிக்ஷா மூலம் ஷாங்காயின் வெரிகளுக்கு விஜயம் பெய்ைார்;  ாறைகள் 

குறுகி இருந்ைைால்  ா ா மூன்று  ைி வநரம் கால்நறடயாக அந்ைப்  குைிறயக் 
கடந்து, வ வலயும் கீவழயும்  ார்த்துக்பகாண்வட வவக ாகச் பென்ைார்; அங்கு 
வாழும் ஏறழ  க்கள்  ா ாறவ ஆர்வத்துடன் வநாக்கினர். 

ஷாங்காயின்  ின்புை  குைிகள் வழியாக வவக ாக நடந்து பென்ைைால் 
பஹர்ப ர்ட்  ிகவும் வொர்வாக இருந்ைார்.  ா ாவின் வழிகறளயும், 
முறைகறளயும்  ற்ைி அைியாைவர் ஆறகயால்,  ா ா ெீனாவில் ைங்கியிருந்ை 
காலத்ைில், பஹர்ப ர்ட் ைனது பொந்ை விருப் த்ைிற்கு ஏற்  அறனத்றையும் 
ஏற் ாடு பெய்ய முறனந்ைார்; இறை  ா ா ெில வநரங்களில் விரும் வில்றல. 
 ா ாவும் ைனது எண்ைங்கறளயும், ைிட்டங்கறளயும்  ாற்ைிக் பகாண்வட 
இருந்ைைால், அது பஹர்ப ர்ட்டுக்கு ஆச்ெரியத்றையும், குழப் த்றையும் 
ஏற் டுத்ைி,  னம் அல்லல் டத் பைாடங்கியது.  
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1932, ஜூன் 23ஆம் நாள்,  ா ாறவப்  ற்ைி பஹர்ப ர்ட் கூைிய ெிலர் 
அவறர வஹாட்டலில் ெந்ைிக்க வந்ைனர். 

இந்ைியா ைிரும்புவைற்கான ைிட்டத்ைில்  ா ா மும்முர ாக இருந்ைார்; 
டிக்பகட்டுகறள முன் ைிவு பெய்ய பஹர்ப ர்ட், ொஞ்ெி ஆகிவயாறர அனுப் ி 
றவத்ைார். கலிஃவ ார்னியாவுக்குத் ைிரும்புவைற்கான முைல் ைிட்டம்  ல 
வாரங்களாக ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டு,  ின்னர் அது ரத்து பெய்யப் ட்டைால், 
நாள் முழுவதும் ஒன்ைிலிருந்து  ற்றும் ஓர் அலுவலகத்ைிற்கு, அங்கும் இங்கும் 
 ாைி  ாைி பெல்ல வவண்டிய நிறலயில், எரிச்ெலறடந்ை பஹர்ப ர்ட், அவர்கள் 
வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ிக் பகாண்டிருந்ை வவறளயில் ொஞ்ெியிடம் 
வகா த்துடன் வகட்டார், " ா ா ஏன் இப் டி நடந்து பகாள்கிைார்? இது, அவவர 
அவரது  னறை அைியாை  ரிைா  ாகத் வைான்றுகிைது! ஆரம் த்ைிலிருந்வை 
பெய்ய வவண்டியது என்ன என் து அவருக்குத் பைரியாைா? இந்ைத் ைிட்ட 
 ாற்ைத்ைால் என்பனன்ன துன்புறுத்ைல் ஏற் ட்டது! நான் வாழ, ெம் ாைிக்க 
வவண்டும் என்று  ா ா உைரவில்றல; இன்று எனது இைர அலுவலக  ைிகள் 
 ிகவும் முக்கிய ானறவ, ைள்ளிப்வ ாட கிட்டத்ைட்ட ொத்ைிய ற்ைது." 

பஹர்ப ர்ட் கூைிய ஒவ்பவாரு வார்த்றைறயயும் ொஞ்ெி  ா ாவுக்கு 
எடுத்துறரத்ைவ ாது,  ா ா அவறரத் ைிட்டினார்: "என்கனப் பற்ைி நீங்கள் இப்படி 
நிகனத்தால், நீங்கள் எனக்கு மவகல மசய்வதில் எந்த பயனும் இல்கல!" 
பஹர்ப ர்ட்  ைில் கூைா ல், புத்ைிொலித்ைன ாக அற ைி காத்ைார்;  ா ா 
அவறர  ன்னித்ைார். 

அன்று  ாறல,  ா ாவும்  ண்டலியும் அவரது அறழப் ின் வ ரில், திரு. 
சுங்கின் உைவகத்ைில் ொப் ிடச் பென்ைனர். முைல் முறையாக ஒரு வஜாடி 
 ரகுச்ெிகளுடன் ொப் ிட முயற்ெிப் றைப்  ார்த்ை  ா ாவுக்கு அது ஒரு 
வவடிக்றகயான அனு வம்.  ின்னர் அவர்கள் மகத்மத ைிவயட்டரில் ' ஸீ்ட் ஆஃப் 
ைி ெிட்டி' ைிறரப் டத்றைப்  ார்த்ைார்கள். பைாடர்ந்து, அறனவரும் ரயில் 
நிறலயத்ைிற்குச் பென்று இரவில் ‘நான்கிங்’ பெல்லும் ரயிலில்  யைம் 
பெய்ைனர். 

 றுநாள் காறல ஏழு  ைிக்கு அவர்கள் நான்கிங் நகரம் வந்ைவ ாது, 
 ா ாறவ வரவவற்க ப ண்டு, குஸ்ைாஜி இருவரும் ரயில் நிறலயத்ைில் 

காத்ைிருந்ைனர். அறனவரும் அங்கிருந்து பஹர்ப ர்ட் வடீ்டிற்குச் பென்ைனர். 
 ா ாவின் உத்ைரவின் டி, ப ண்டு, குஸ்ைாஜி, ஜால் ாய் ஆகிவயார் மூன்று 
 ாைங்களாக ெீனாவில் காத்ைிருந்ைனர். 

ெிற்றுண்டி அருந்ைிய  ின்பு, பஹர்ப ர்ட்,  ா ாறவ நான்கிங்கில் 'க்மரட் 
வால்' அற ந்ை இடத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார். அருகிலிருந்ை நீள ான ஏரி 
வழியாக பநடு தூரம்  ா ா நடந்து பென்ைார். நான்கிங் ஓர் இனிற யான நகரம்; 
 ா ா  ற்றும்  ண்டலி அறனவருக்கும் உடவன பூனாவின் நிறனவு வந்ைது. 
புரட்ெிகர ைறலவர் ஸன் யாட்-மஸன் நிறனவிடத்றைக் காை  ைியம்  ா ா 
'பர்பிள்'  றலக்குச் பென்ைார். ொறலகள் கடின ானறவ என்ைாலும்,  ா ா 
சுற்றுப்புை சூழ்நிறலறயப் ப ரிதும் விரும் ினார். 
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 ாறலயில் அறனவரும்  ா ாறவச் சுற்ைி, அவரது அறையில் அ ர்ந்து 
இறெறயக் வகட்டு ரெித்ைனர். அைன்  ிைகு,  ா ா, ைனது ைிட்டங்களில் ஏற் ட்ட 

 ாற்ைங்கறளக் குைித்து அப ரிக்கா, இங்கிலாந்து  ற்றும் இந்ைியாவுக்கு, 
பைாறலத்ைந்ைிகறள அனுப்  ொஞ்ெிக்கு அைிவுறுத்ைினார். 

பஹர்ப ர்ட், வ ராெிரியராகப்  ைிபுரிந்ை வைெிய  த்ைிய 
 ல்கறலக்கழகத்றைச் வெர்ந்ை  ல ெீன  ாைவர்களும், வயைான ஆண்களும் 
ப ண்களும் ப ஹர்  ா ாறவ நான்கிங்கில் ெந்ைிக்க வந்ைனர். 

பஹர்ப ர்ட், நான்கிங்கில்  ா ாறவ  ல இடங்களுக்கு அறழத்துச் 
பென்ைார். இங்கும்  ா ா, ஏறழ  க்கள் பநருக்க ாக வாழும்  குைிகளுக்கு 
விஜயம் பெய்ை வவறளயில், ெீன விவொயிகள்  ா ாறவ ஆச்ெரியத்துடன் 
 ார்த்ைார்கள்.  

 ல்கறலகழகத்ைில் பஹர்ப ர்ட்டின் வ ராெிரியர்  ைி முடிவுக்கு 
வந்ைது.  ா ாவுக்கு வெறவ பெய்ய விரும் ிய அவர், "லண்டனுக்குத் ைிரும் ிச் 
பெல்லும் வழியில்,  ா ா விரும் ினால், நான் கைரன் (டாலியன்), ெஞ்சூரியா, 
கஸபீரியா, ொஸ்மகா, வார்ஸா நகரங்கள் வழியாகப்  யைம் பெய்ய முடியும்" 
என் றை,  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைார். 

அைற்கு  ா ா, "சரி. அப்படியானால் ெஞ்சூரியா, ரஷ்யா வழியாக 
ொர்மஸல்லஸ்க்குச் மசன்று, ஜூகல 20 அன்று அங்கு என்கன சந்திக்கவும்" 
என்று கூைினார். 

1932, ஜூன் 26ஆம் வைைி,  ா ா 'வநஷனல் ெினி ா'வில் ஒரு 
ைிறரப் டத்றைப்  ார்க்கச் பென்ைார், நகரின் பநரிெலான  ாறைகள் வழியாகக் 
காரில் பென்று, 'கன்ஃபூஸஸ்' வகாவிலுக்கு விஜயம் பெய்ைார். அந்ை நாளில்  ா ா 
அங்கிருந்து புைப் ட இருந்ைார், பஹர்ப ர்ட் அவருக்கு 'கெல் ஃமபா’வின் அரக்கு 
ெிறல ஒன்றை வழங்கினார், இது ெீனர்கள் "எதிர்கால புத்தர்" என எண்ைி 
 யன் டுத்ைிய ப யர். 

நான்கிங்கில் மூன்று நாட்கள் ைங்கிய ின்பு,  ா ா ஷாங்காயிலிருந்து 
ஜூன் 28ஆம் நாள், எஸ்.எஸ். ககசர்-இ-ஹிந்த் கப் லில் மும்ற றய வநாக்கி 
 யைத்றைத் பைாடங்கினார். பஹர்ப ர்ட் வடவி ஆறு நாட்களுக்குப்  ிைகு 
ரஷ்யாவுக்குச் பெல்லும் வழியில் றடரன் (ெீனாவின் வடக்கு ைிறெயில் 
அற ந்ை துறைமுகம்) புைப் ட்டார். 

ஜூறல 1ஆம் நாள், ஹாங் காங் நாட்டில் ருஸ்தம் ஈ மதசாய் என் வர் 
ப ஹர்  ா ாறவ ெந்ைித்து,  ா ா,  ண்டலி அறனவறரயும் அவரது 
இல்லத்ைிற்கு அறழத்துச் பென்ைார்; அங்கு வைொயும் அவரது  றனவியும் 
இந்ைிய உைவுகறளத் ையார் பெய்ைிருந்ைனர்.    
 உைவுக்குப்  ின்னர், அவர்கள் அறனவரும் ஹாங் காங் நகறரச் சுற்ைி 
வந்ைனர். அன்று  ாறல, குயின்ஸ் ைிவயட்டரில் 'ஸ்கின் டீப்' ைிறரப் டத்றைப் 
 ார்த்ை  ிைகு  ா ாவும்  ண்டலியும்  டகில் ைங்கள் கப் லுக்குத் ைிரும் ினர். 
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 றுநாள் கவுலூன் வழியாகச் பென்று, வைொயின் நண் ரான ருஸ்தம் 
எஸ் மபஸ்மதான்ஜிறய ெந்ைித்து, நகரில் ஒரு  ைி வநரம் சுற்ைி வந்து, அவர் 
இல்லத்ைிற்கு விஜயம் புரிந்ை  ின்பு,  ா ாவும்,  ண்டலியும் றகெர்-இ-ஹிந்ைில் 
ைங்கள்  யைத்றைத் பைாடர்ந்ைனர். 

 ஜூறல 6ஆம் நாள், சிங்கப்பூர் நகரத்றைப்  ார்றவயிட்ட  ின்னர், 
அவர்கள் 'வக ிடல் ெினி ா'வில் 'டாக்டர் பஜகில்  ற்றும்  ிஸ்டர் றஹட்' 
ைிறரப் டத்றைப்  ார்க்கச் பென்று, இரவில் கப் லுக்குத் ைிரும் ி வந்ைனர். 

இரண்டாவது நாளும் ெிங்கப்பூரில் கழிந்ைது. ஜூறல 8ஆம் நாள் 
இலங்றகக்குப் புைப் ட்டு  றுநாள் 'பினாங்க்' துறைமுகத்துக்கு வந்ைனர்; அங்கு, 
 ா ா, புத்தர், பாம்பு மகாவில்கள் என்ை இரண்டு சிவாலயங்ககளப் 
பார்கவயிட்ைார். 

 ா ாவும்  ண்டலியும் இலங்ககயின் ைறலநகரான மகாழும்புக்கு 
ஜூறல 13ஆம் நாள் வந்து வெர்ந்ைதும், ஆைி ெீனியர், நவ்வராஜி ைாைாொஞ்ெி 
ஆகிவயாருக்கு, பைாறலத்ைந்ைிகறள அனுப் ினர். பகாழும்பு நகரத்றைக் காரில் 
சுற்ைி வந்ைனர். 

வ லும் இரண்டு நாட்கள் கடல்  யைத்ைிற்குப்  ிைகு, 1932 ஜூறல 
15ஆம் நாள் மும்ற  வந்து வெர்ந்ைனர். நாெிக்கில் ைங்கியிருந்ை ப ண்  ண்டலி, 
ைங்கள் அன் ான இறைவறன  ீண்டும் கண்டு  கிழ்ச்ெியறடந்ைனர்.  ா ா, 
குைிப் ாக ப ஹராறவப்  ார்த்து ைனது உலக சுற்றுப் யைத்றைப்  ற்ைி 
அவரிடம் பொல்ல விரும் ினார். 

ஆைி ெீனியர், புவா ஸாவகப், ராம்ஜூ, ராவ்ஸாவஹப்  ற்றும் விஷ்ணு 
ஆகிவயார் நாெிக் நகரிலிருந்தும்,  லர் மும்ற யிலிருந்தும் வந்ைிருந்ைனர். 
அஹ துநகரிலிருந்து குல் ாயும் வந்ைிருந்ைார். பஸயிலர், ெிது, ெகன் மூவரும் 
 றுநாள் காறலயில்  ா ாறவ ெந்ைித்ைனர். அவை கப் லில் ஐவராப் ாவுக்குத் 
ைிரும்புவைற்கு,  ா ா ைிட்ட ிட்டிருந்ைார், எனவவ அவர் அந்ை நாளில் ஆண், 
ப ண் ஒவ்பவாருவருக்கும் அவரது அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார். 
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ப ஹர்  ா ா - 
வ ார்டஃ ிவனா , 1932 

ப ஹர்  ா ா - 
பவனிஸ் , 1932 
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மபார்ைஃபிமனா, ஸான்தா ொர்மகரிட்ைா  
(இத்தாலி) 
 (Portofino. Santa Margarita – Italy) 

இந்தியாவில் தகரயிைங்கிய 24 ெணி மநரத்திற்குள், மெஹர் பாபா 
1932 ஜூகல 16ஆம் நாள் பிற்பகல், மும்கபயிலிருந்து புைப்பட்டு, அமத கப்பல், 
ககசர்-இ-ஹிந்தில் ொர்மஸல்லஸ்க்குப் பயணத்கதத் மதாைங்கினார். 
அவருைன் இந்த முகை சாஞ்சி, காக்கா இருவர் ெட்டுமெ மசன்ைனர். 

கப் ல்  யைத்ைின்வ ாது, ொஞ்ெி இந்ைத் பைாறலத்ைந்ைிறய, கிட்டிக்கு 
அனுப் ினார்: 

மும்ற யில் கப் ல்  ன்னிரண்டு  ைி மநரம்  ட்டுவ  நின்ைது. 
 ா ாவின் வருறக, உைர்ச்ெிகளின் ைனித்துவ ான பவளிப் ாட்றட 
ஏற் டுத்ைியது. அன் ர்களும்  க்ைர்களும், அவறர எங்கள் குடும்  இல்லத்ைில் 
ெந்ைித்ைனர்.  ன ார்ந்ை வாழ்த்துக்கறள அறனவருக்கும் பைரிவித்ை  ின்பு, 
 ா ா, உடனடியாக பவளிவயைிய பெய்ைி அறனவறரயும் 
அைிர்ச்ெிக்குள்ளாக்கியது. ப ஹரா, குல் ாய் வ ான்ை அன் ான இையங்கள் 
கடுற யாகக் கைைின. வலி ிகுந்ை  ிரிறவத் ைழுவும் காட்ெிகளுக்கு  த்ைியில், 
அறனவரும்  ா ாறவ விட்டு பவளிவயைினர்; விறரவில் ைிரும் ி வரும் டி 
அவறரக் வகட்டுக்பகாண்டனர்.  ா ா, பஜவனாவாவுக்கு வரவிருப் து குைித்து 
ஸ்மைஃபனிக்கு ைகவல் பைரிவிக்கப் ட்டது. 

காலம்  ா ாவின் ெகிப்புத்ைன்ற றயயும் வவகத்றையும் கண்டு 
வியப் ில் ஆழ்ந்ைது: " ா ா கடந்ை நான்கு  ாைங்களாக ஐவராப் ா, அப ரிக்கா 
 ற்றும் தூர கிழக்கு நாடுகளில் சுற்றுப் யைம் வ ற்பகாண்டிருந்ைார், இப்வ ாது 
அவர்  ீண்டும் புைப் டுகிைார்!  ிரிய ானவர், வ ற்கில் உள்ள ைனது 
அன் ர்களின் இையங்கறளக் றகப் ற்ைி, இறை கீைங்கறள  ீட்டக் கற்றுத் 
ைந்ைார்; ஆனால் இப்வ ாது அவர் வ லும் அந்ை கீைங்களுக்கு ப ருகூட்ட அங்குத் 
ைிரும்  வவண்டிய கட்டாயம்." 

இந்ைக் காலகட்டத்ைில், ெதராகஸச் மசர்ந்த சம்பத் ஐயங்கார் 'மெஹர் 
மகஸட்' என்ை மபயரில் பத்திரிகக ஒன்கை பாபாவுக்கு அர்ப்பணொக 
மவளியிட்ைார். ஏைனிலிருந்து ஜூறல 20 அன்று ஐயங்காருக்கு எழுைிய 
கடிைத்ைில், கடந்ை  ாைங்களின் ெில ெிைப்பு அம்ெங்கறளப்  ற்ைி, ொஞ்ெி 
எழுைினார்:       
 கடந்ை நான்கு  ாைங்களில், ப ஹர்  ா ாவின்  யை நடவடிக்றககள் 
பைாடர் ாக, ப ரும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ை ெம் வங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. இந்ை 
வநரத்ைில், கிட்டத்ைட்ட எல்லா இடங்களிலும் ைிட்ட ிடப் ட்ட நிகழ்ச்ெிகள், ஒரு 
இடத்ைிலிருந்து இன்பனாரு இடத்ைிற்கு விறரவாக நகர்ந்துபகாண்டு இருந்ைைால் 
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ைினெரி நாட்குைிப்புகறளக் கூட நான் புதுப் ித்ை நிறலயில் றவத்ைிருக்க 
முடியவில்றல. சு ார் நான்கு  ாை காலத்ைிற்குள்,  ா ா உலகம் முழுவதும் 
சுற்றுப் யைம் வ ற்பகாண்டார்; இத்தாலி, இங்கிலாந்து, ஃபிரான்ஸ், 
சுவிட்சர்லாந்து, நியூயார்க், கலிஃமபார்னியா, மஹானலுலு, ஜப்பான், சனீா 
ஆகிய நாடுகளுக்குச் பென்று, இந்ைியா வந்ைவ ாது ெில  ைி வநரங்களுக்கு 
 ட்டுவ  அங்கு இருக்க முடிந்ைது. இப்வ ாது அவருறடய முக்கிய ான 
 ைிகளுக்காக,  ீண்டும் ஐவராப் ாவுக்குச் பென்று பெப்டம் ர் பைாடக்கத்ைில் 
இந்ைியாவுக்குத் ைிரும்  உள்ளார். 

வ லும், இது  ா ாவின்  ைிக்கான  யைம், உல்லாெப்  யைம் அல்ல, 
ஏைக்குறைய முழு உலறகயும் குைித்ை  ைி - அைி விறரவில் எைிர்காலத்ைில் 
நிகழவிருக்கும் ப ரும் எழுச்ெிக்கான முன்வனற் ாடு. இந்ை அறனத்து 
இடங்களுக்கும்  ா ா வ ற்பகாண்ட ‘ ைக்கும்’  யைத்ைின் வ ாது, அவர் ைனது 
 க்ைர்களும் அன் ர்களும் அளித்ை ப ாது வரவவற்புகளில் ஆயிரக்கைக்கான 
 க்கறளத் ைனிப் ட்ட முறையில் ெந்ைித்ைார். ஓய்வு, உைவு அறனத்றையும் 
ஏைக்குறைய புைக்கைித்து, ஒரு நாறளக்குப்  ன்னிரண்டு  ைி வநரத்ைிற்கும் 
வ லாக, இங்கிலாந்து, அப ரிக்கா நாடுகளின் முக்கிய ந ர்களுக்கு அவர் 
ைனிப் ட்ட வநர்காைல்கறள வழங்கினார்.  

நாங்கள் பைாடர்ந்து  யைம் வ ற்பகாண்டைால், லண்டன், லுகாவனா 
ைவிர இைர இடங்களில் ஒரு ெில நாட்களுக்கு வ ல் ைங்கியிருக்கவில்றல; 
வ லும் அடுத்ைடுத்ை நிகழ்ச்ெிகறளத் ைிட்ட ிட்டு ஏற் ாடு பெய்யவவண்டி 
இருந்ைது. 

'ஜான் புல்' இைழில் பவளியான ைவைான அைிக்றககளிலிருந்து, யாவரா 
அங்வகயும் குறும்பு பெய்ைிருக்கிைார்கள்; ஆனால் இது இங்கிலாந்து அல்லது 
அப ரிக்காவில் எந்ைத் ைீங்கும் ஏற் டுத்ைவில்றல, ஏபனன்ைால் இந்ை 'ஜான் புல்' 
எந்ை வறகயான ‘குப்ற ’  த்ைிரிறக என் றை அறனவரும் அைிவார்கள், 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்ைவர்கறளப்  ற்ைிய இத்ைறகய ைவைான 
குற்ைச்ொட்டுகளுக்கு அைன் ஆெிரியர்  ல முறை ைண்டிக்கப்  ட்டுள்ளார். 
விவவகமுள்ளவர்கள் அறைப்  டிப் ைில்றல! ஆனால் துரைிர்ஷ்டவெ ாக 
இந்ைியாவில்  க்களுக்கு இது பைரியாது, வ லும்  ா ாவிற்கும் அவரது 
 ைிக்கும் எைிராக குறும்பு பெய்வவை வாழ்க்றகயின் ஒவர வநாக்க ாகும்; (பக. 
பஜ.) ைஸ்தூர்ஜி, இந்ை அவதூைான அைிக்றககறள பவளியிட்டு,  க்கள்  னைில் 
பவறுப்ற  உருவாக்க அவர்கள் பெய்யாைது எதுவும் இல்றல. 

ஆனால்  ா ா இந்ை விஷயத்ைில்  ிகவும் அலட்ெிய ாக இருக்கிைார்; 
 ாைாக அவருக்வக உரித்ைான வழியில் இவற்றை அனு விக்கிைார்; அல்லது 
இன்னும் பைளிவாகச் பொல்வைானால், அவர் ைனது வவறலக்கு அத்ைறகய 
எைிர்ப்ற  வரவறழக்கிைார், அவராகவவ உருவாக்குகிைார். 

கடந்ை ஏப்ரல்  ாைம், நாங்கள் லுகாவனாவில் இருந்ைவ ாது, ஒரு நாள் 
 ா ா உலகின் வ ரழிறவத் ைவிர்ப் து  ற்ைி விளக்கினார் - ஒரு ப ரிய 
உலகளாவிய யுத்ைத்ைிற்கான ஏற் ாடுகள், அறனத்து  க்கங்களிலும் நடந்து 
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பகாண்டிருப் ைாகவும் -  னிைகுலத்றை இது வ ான்ை வ ரழிவு  ற்றும் 
பகாடுற களிலிருந்து காப் ாற்றுவது  ற்ைியும் விளக்கினார்.  

இறைத் ைவிர்க்க, மூன்று விஷயங்கள் முக்கிய ானறவ: 
முதலில், தனக்கு எதிராக, மபரிய அளவில் ஓர் எதிர்ப்கப 

உருவாக்குவது! 
இரண்ைாவதாக, தன்கனத்தாமன உைல் ரீதியான துன்பங்களுக்கு 

ஆளாக்குவது! 
மூன்ைாவதாக, உலகளாவிய, அழிகவ விகளவிக்கும் மபாருக்கு 

பதிலாக, இங்மகயும் அங்மகயும் சில சிைிய மொதல்ககள ஏற்படுத்துவது! 
ைனிப் ட்ட துன் ங்களுக்காக,  ா ா ைனக்குத்ைாவன எறையும் 

அனு விக்கத் ையாராக இருப் ைாகக் கூைினார். ஆனால் அவர் உருவாக்கும் 
எைிர்ப்புகளால், ைனது அன் ர்கள் ைவைாக வழிநடத்ைப் டவவா அல்லது அவர்கள் 
வருத்ைப் டவவா கூடாது என்று எச்ெரித்ைார். அவர் அறனவறரயும் எச்ெரித்ை 
அடுத்ை கைவ , ஜான் புல்லின் கட்டுறர பவளிவந்ைது. ஆனால் அது எந்ை 
 ாைிப்ற யும் ஏற் டுத்ைவில்றல. 

அைன்  ின்பு  ா ா, அறனவறரயும் ஒரு ெிைந்ை வொைறனக்கு 
உள்ளாக்கினார். ஜூறல 13ஆம் நாள் ஹாலிவுட்டில் ைனது ப ௌனத்றைக் 
கறலக்கப் வ ாவைாக, இங்கிலாந்து  ற்றும் அப ரிக்காவில் உள்ள 
அறனவருக்கும்  கிரங்க ாக அைிவித்ைார். 

ஏழு ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு நடக்கும் இந்ை ெம் வத்ைிற்கு, ப ரிய 
அளவில் விளம் ரமும், இறைக் பகாண்டாட விரிவான ஏற் ாடுகளும் 
பெய்யப் ட்டன. 

அப ரிக்காவின்  ிகப்ப ரிய ஒலி ரப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்று, 
 ா ாவின் முைல் வ ச்சு  ற்றும் பெய்ைிறய அைன் உலகளாவிய வரடிவயா 
கிறளகள் மூல ாக உலகிற்கு ஒலி ரப்  முன்வந்ைது. ஒரு  ிர ல ான 
 ருத்துவர்  ற்றும் விஞ்ஞானியின் பெய்ைித்ைாள் அைிக்றக டி, ஒரு  னிைர் ஏழு 
ஆண்டு ப ௌனம் கறடப் ிடித்ை  ின்னர், அவர் வ சுவது என் து உடல் ரீைியாக 
ொத்ைிய ற்ைது என்று கூைி, விஞ்ஞான ஆராய்ச்ெி குைித்ை ைனது வாைங்கறளக் 
கடுற யான ெந்வைகத்துடன் பவளிப் டுத்ைினார். 

ஜூறல 13 அன்று அறனவரும் ஆவலுடன் எைிர் ார்த்துக் 
காத்ைிருந்ைனர்...  ின்பு வந்ைவைா அைிரடி பெய்ைி.... ெில முக்கிய ான  ைிகறள 
முடித்து, ெீனாவிலிருந்து ைிரும்புவைாக உறுைியளித்ை  ா ா, அங்கிருந்து ஒரு 
பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப் ினார்: ஆன் ீக காரைங்களுக்காக,  ிப்ரவரி 1933ஆம் 
ஆண்டு ைனது அடுத்ை  ிைந்ை நாள் வறர, வ சுவறை ஒத்ைிறவத்ைைாகக் 
குைிப் ிட்டிருந்ைார். 

இது அப ரிக்காவில் அறனவருக்கும் - அவருறடய அ ி ானிகள், 
அன் ர்கள்,  க்ைர்கள் ப ாதுவாக இைர  க்களுக்கும் - அளித்ை ஏ ாற்ைத்றை 
நீங்கள் நன்கு கற் றன பெய்யலாம்.  னைில் கடுற யான ெந்வைகங்கறள 
வளர்த்ைவர்களுக்கும், இந்ை (ஆன் ீக) விஷயங்கறள நம் ாைவர்களுக்கும், அவர் 
இல்லாை வநரத்ைிலும், அவருக்குப்  ின்னால் எறையும் எழுை, இது ஒரு நல்ல 
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விவாை ாக அற ந்ைது.  ா ாறவ உண்ற யாக வநெித்ைவர்கள்  ற்றும் 
அவறரப்  ின் ற்று வர்கள், கவன ாக, ப ாறுப்புடன் எைிர்பகாள்ள வவண்டிய 
ஒரு சூழ்நிறலறய ெந்ைித்ைனர். 

 ா ா இறை, அறனவறரயும் விட நன்ைாக அைிவார், ஆனாலும் அவர் 
அறை குைிப் ிட்ட வநாக்கத்துடன் பெய்து, எைிர்வரும் விறளறவ எண்ைி 
அக கிழ்ந்ைார். ஏபனனில், இது அவருகைய ஆன்ெீக பணிக்குத் மதகவயான 
எதிர்ப்கபயும், நுட்பொன சூழ்நிகலகயயும் உருவாக்குவதாக அவர் 
கருதினார். அவர் விளக்கியது வ ால, "வில்லின் சரம் எவ்வளவு பின்னால் 
இழுக்கப்படுகிைமதா, அவ்வளவு அதிக தூரம் பாய்ந்து மசல்ல, அம்புக்கு சக்தி 
இருக்கிைது; அதிக அளவிலான எதிர்ப்பு, எனது மவகலக்கு அதிக சக்திகயத் 
தருகிைது; ெனிதகுலத்தின் நலனுக்காக, நான் இகதச் மசய்யமவண்டியது 
அவசியம்." அவருறடய அடுத்ைக் கட்ட  ைிறய  னைில் பகாண்டு, 

அற ைியாக, ெீனாவிலிருந்து ஐவராப் ாவுக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 
ஐவராப் ா பெல்லும் வழியில், அவர் இந்ைியாவில் இருந்ை குறுகிய 

வநரத்ைில், பநருங்கிய ஆண், ப ண்  ண்டலிறய ெந்ைித்து, அறனத்றையும் 
விளக்கிக் கூைி, பெப்டம் ர்  ாைத்ைில் ைிரும் ி வருவைாகத் பைரிவித்ைார். 
அன்புக்குரிய  ா ாறவத் ைிடீபரன எைிர் ாரா ல் ெந்ைித்ைைில்  ட்டற்ை  கிழ்ச்ெி 
அறடந்ைனர். அறனவரும் இையபூர்வ ான வாழ்த்துக்கறளத் பைரிவித்து வழி 
அனுப் ி றவத்ைனர். 

 ா ா லண்டன், நியூயார்க், அல்லது ஹாலிவுட்டில் எங்கு பென்ைாலும், 

அறனவறரயும் அன் ால் ஈர்த்து அரவறைத்ைது, அவர்கறளப்  ிரியும் 
வவறளயில் ைாங்பகாைா வலிறய ஏற் டுத்துவது எல்லா இடத்ைிற்கும் 
ப ாதுவானது. 

 ல்லாயிரக்கைக்காவனார் அவறரப்  ார்த்து, வ ாற்ைி, வைங்கி, முன்பு 
வவறு எவறரயும் வநெிக்காை அளவுக்கு அவறர வநெித்ைார்கள். அவரது அழகான 
உருவம், அற்புை ான ஆளுற   ற்றும் அவரிட ிருந்து பவளிப் டும் ஆன் ீகம், 

அறனத்து இையங்கறளயும் கவர்ந்ைன. இது கடந்து பெல்லும் 
கண்மூடித்ைன ான காைல் அல்ல, ஆனால் ைிைந்ை, வநர்ற யான, அன் ான 
இையங்களுடன் அவறர அணுகிய அறனவரின் வாழ்க்றகறயயும், 
விவகாரங்கறளயும் உண்ற யில்  ாற்ைியற க்கும் ஒரு பைய்வகீ உத்வவகம்; 

அவர்களின் அனு வங்கள் வாய்ப ாழியாகவும், வார்த்றைகளால் 
பவளிப் டுத்ைப் ட்ட பைய்வகீ அன் ின் உைர்வுகள் நிறைந்ை கடிைங்களாலும் 
நிரூ ை ாகின்ைன. 

அறவ வாெகர்கறள அவர்களின் உைர்வின், அன் ின் ஆழத்ைில் மூழ்கச் 

பெய்யும். 
ஏறழ விவொயிகள் முைல் ைிைற யான கறலஞர்கள், கவிஞர்கள், 

ைத்துவவாைிகள், விஞ்ஞானிகள், அரெியல்வாைிகள், விளம் ரைாரர்கள், 

ஊடகவியலாளர்கள் வறர  க்கள் கிட்டத்ைட்ட எல்லா பைாழில்களிலிருந்தும், 
வாழ்க்றகத் துறைகளிலிருந்தும் வந்ைனர். அவறர ெந்ைித்து அவருடன் 
வ ெியைற்கும் அவர்கள் அறனவரும்  ிகவும் நன்ைி உைர்வவாடு 
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நடந்துபகாண்டனர்;  லர் அவறர வார்த்றைகள் இல்லா ல் ப ௌன ாக 
ெந்ைித்ைனர். அறனவரும்  ா ாவின் அளவிலா அன் ால் பவகுவாக 
ஈர்க்கப் ட்டனர். ெிலர் அவறர 'உயிருைன் நைொடும் இமயசு! ெிலர் 'புதிய 
பகைப்பின் இகைவன்!'  ற்றும்  லருக்கு அவர்களின் 'இதயங்களின் 
வறீ்ைிருக்கும் சிகலயாகவும்' அல்லது 'மதய்வகீ அன்பிற்குரியவர்' என்றும் 
வர்ைித்ைனர். வ லும், 'இதற்கு முன்னர் இப்படி ஒரு நபகர இந்த யுகத்தில் 
கண்ைதில்கல' என்று அன்புடன் அைிவித்ைனர். 

ஆன் ீகத்றை அரிைாகப் புரிந்து பகாள்ளும், வ லும் அறைப் ப ாதுவாக 
அவதூைாகப் வ சும், ஆங்கில, அப ரிக்க  த்ைிரிறககள் கூட,  ா ாவின் 
வ ற்கத்ைிய வருறகறய எைிர்வநாக்கி பவைி ிடித்ைவர்களாக இருந்ைனர். அவரது 
வ ாைறனகள், கூட்டங்கள், பெயல் ாடுகள்  ற்ைிப்  த்ைிரிறககளில் ெிைப் ாக 
வி ர்ெித்துள்ளனர். அவருடனான ைனிப் ட்ட வநர்காைல்களுக்குப்  ிைகு 
நிரு ர்கள் பவகுவாக ஈர்க்கப் ட்டனர். நிரு ர்களின்  னநிறலறயயும், 

அணுகுமுறைறயயும் அைிந்ைவர்கள்,  ா ா  ற்றும் அவரது நடவடிக்றககள் 
குைித்து, அவர்கள் எவ்வாறு இவ்வளவு ொைக ாகப் வ ெியிருக்கிைார்கள் 
என் றை நிறனத்து  ிகவும் ஆச்ெரியப் ட்டனர்; பைாடர்ந்து மூன்று 
 ாைங்களுக்கும் வ லாக அவரது வநர்காைல்கள் புறகப் டங்களுடன் பவளிவந்ை 
வண்ைம் இருந்ைன. 

கடந்ை காலங்களில் எந்ைவவார் ஆன் ீக ஞானிக்கும் இதுவ ான்ை 
வரவவற்பும், விளம் ரமும் வழங்கப் ட்டைா, அல்லது எல்லா நாடுகளின் 
அறனத்து வகுப்பு  க்களுக்கும்  ரவலாகத் பைரிந்ைவரா என்று நிறனத்து 
அறனவரும் ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்ந்ைனர். 

ப ஹர்  ா ா வ ொ ல் இருந்ைாலும்,  ிைருக்கு அது ஒரு குறை ாடாகத் 
வைான்ைவில்றல. அவரது ப ௌனம் புத்துைர்வு ஊட்டி, ஈர்க்கக்கூடியைாகவும், 

ஊக்க ளிக்கும் விைத்ைிலும் இருந்ைது. ஏழு ஆண்டுகளாக  ா ா வ ெவில்றல 
என்று நாங்கள் ெிலருக்கு விளக்கும்வ ாது, அவர்கள், "ஆனால், அவர் வ ெத் 
வைறவயில்றல! அவருறடய கண்கறளப்  ாருங்கள் அறவப் வ ெிக்பகாண்வட 
இருக்கின்ைன! அவருறடய முகத்றைப்  ாருங்கள், அது அறனத்றையும் 
பவளிப் டுத்துகிைது!" என்ைனர். 

அவர் ைனது எழுத்துப் லறக வழியாக, ஆயிர ாயிரம் வ ருக்கு 
பொற்ப ாழிவு வழங்கியுள்ளார் என்று நாங்கள் பொன்னவ ாது  ிைரால் அறை 
நம்  முடியவில்றல. "எவ்வளவு அற்புைம்" என்று அறனவரும் 
ஆச்ெரிய றடந்ைனர். "அற்புைம்.. ஆச்ெரியம்..  ிரம் ாைம்..!" இறவ அறனத்தும் 
கிட்டத்ைட்ட அறனவரும் கூறும் ப ாதுவான பொற்கள்; இவற்ைின் ைாக்கம் நம் 
இையங்களில்  ைிக்கப் ட்டுள்ளது." 

இறவ, அவறரப்  ார்க்க வந்து, வநெித்ை  ல இையங்களிலிருந்து 
ைன்னிச்றெயாக பவளிப் ட்ட வார்த்றைகள். "அவறரப்  ார்ப் து என் து, 

ஒருவருக்கு இையம் இருந்ைால் அவறர வநெிப் து வ ாலாகும்" என்று ஒருவர் 
கூைினார். ெத்ைியத்றை விரும்பும்  ல வநர்ற யானவர்களுக்கு, அவர் 
உண்ற யான நண் ராகவும், வழிகாட்டியாகவும் இருக்கிைார். அவர் 
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அைிவுறுத்ைிய டி ெில நி ிட ைியானம், ஆன் ீக  ாறையில் முன்வனறும் 
உந்துைறல அளித்ைைாகப்  லர் உைர்ந்ைனர்.  ா ாவின் உைவியின் மூலம் 
அவர்களின் ஆன் ீக கருத்ைாக்கத்ைின் வளர்ச்ெிறய அவர்கள் உைர முடிந்ைது. 
வ லும் அவர்கள் ைங்கள் வாழ்க்றகறய அர்ப் ைிக்கவும், அவறர முழு னைாகப் 
 ின் ற்ைத் ையாராகவும்,  ிக்க நன்ைியுள்ளவர்களாகவும் இருந்ைார்கள். 

 

13 நாட்கள் கடின ான கடல்  யைத்ைிற்குப்  ிைகு, றகெர்-இ-ஹிந்த் 1932, 

ஜூறல 29ஆம் நாள்,  ார்பஸல்லஸ் துறைமுகத்றை வந்ைறடந்ைது.  ா ாறவ, 

கிட்டி மைவி, ெீனாவிலிருந்து ைிரும் ி வந்ை அவரது ெவகாைரர் மஹர்மபர்ட் 
இருவரும் ெந்ைித்ைனர். ‘இத்தாலிய ரிவியரா'வுடன் அற ந்துள்ள ஸான்தா 
ொர்மகரிட்ைாவிற்கு அவர்கள் ரயிலில் பென்ைனர். அடுத்ை நாள், குயன்டின் ைாட், 

 ா ா ைிட்ட ிட்டறை விட முன்னைாக வந்ைறைக் கண்டு ஆச்ெரிய றடந்ைார். 
ஸான்தா ொர்கரிட்ைா  ற்றும் பராகக நகரங்களுக்கு இறடயில், 

குயன்டின்  ா ா  ற்றும்  ண்டலிக்காக 'ஃபிமயாமரன்ஸா' என்ை ஒரு ைனி 
வில்லாறவ வாடறகக்கு எடுத்ைிருந்ைார்;  ா ா, இறைப் ப ரிதும் விரும் ினார். 

ப ஹர்  ா ாவின் வருறகக்கு முன்னர், ொர்கமரட் க்ராஸ்க், மெமபல் , 

டிலியா, ெின்ைா, ஸ்மைஃபனி, கிம் ஆகிவயார் வந்ைனர். 
ஸான்ைா  ார்கரிட்டாவின் சுற்றுப்புை சூழ்நிறலகள் இயற்றக வளம் 

 ிகுந்து அருற யாக இருந்ைது - இளம் சூரியன், நீல கடல், அற்புை ான 
கடற்கறர காட்ெிகள். 

அவர்களின் வடீ்டின்  ின்னால் ைிராட்றெத் வைாட்டங்களும், காடுகள் 
வழியாக நிழலாடிய  ாறைகறளக் பகாண்ட  ச்றெ  றலகளும் இருந்ைன. 
குழுவிலிருந்ை அறனவரும் காறலயில்  ா ாவுடன் 'கால்மைா மபமைலின்' 

 ாறைகள் சூழ்ந்ை கடற்கறரக்குச் பெல்வது வழக்கம். காக்கா, கடற்கறரயில் 
 ா ாவின் ைறலக்கு வ ல் ஒரு ப ரிய குறடறயப்  ிடித்ைிருந்ைார்.  லர் கடலில் 
நீந்ைி  கிழ்ந்ைனர்;  ா ா ைண்ைரீில் அறலவயாடு நடந்து அறலந்ைார். இரண்டு 
முறை  ா ாறவ ஒரு ெிைிய  டகில் கடலுக்குள் அறழத்துச் பென்று அவறரச் 
சுற்ைி நீந்ைி வந்ைனர். 

 ல உள்ளூர் இத்ைாலிய  க்கள்  ா ாறவப்  ற்ைி அைிந்து, அவர் 
முன்னிறலயில் அற ைியாக அ ர்ந்ைிருக்க வடீ்டிற்கு வந்ைனர்.  ீனவர்களும் 
 டகுகளில்  ா ாறவ பவளிவய அறழத்துச் பெல்ல ஆர்வ ாக இருந்ைனர்; 

 ா ாவும் அவர்களின் வவண்டுவகாறள ஏற்றுக்பகாண்டார். 
"வகா ியர்களும் ைங்கள் கிருஷ்ைனின்  ிரிறவத் ைாங்கமுடியா ல் 

அவைியுற்ைனர்;  ா ாறவ  ீண்டும் ெந்ைித்ைதும் இறை கீைத்ைின் இனிற யான 
எைிபராலிகள் இத்ைாலிய வில்லா முழுவதும் எைிபராலித்ைன" என்று காலம் 
 றைொற்ைியது.       

  ா ாவின் அறைக்கு பவளிவய இருந்ை  ால்கனியிலிருந்து கடலும், 

சுற்ைியுள்ள  ாறைகளின் காட்ெியும் கண்றைப்  ைித்ைன. அறனவரும் 
ப ரும் ாலும்  ால்கனியில் இரவில் அ ர்ந்து, இறெத்ைட்டுகறள ரெிப் தும், 

வகரம் விறளயாடுவதும் வழக்கம். ெில  ாறலகளில், ைிறரப் டங்கள், இத்ைாலிய 
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ப ாழியில் இருந்ைாலும்,  ா ா அறனவறரயும் உள்ளூர் ைிறரயரங்கிற்கு 
அறழத்துச் பெல்வதுண்டு. பாபா திகரப்பைம் பார்க்க அகனவருைன் மசல்ல 
விரும்புவதற்கான சிைப்பு காரணங்கள் இருந்தன; திரள் திரளான 
கூட்ைத்தினரிகைமய எப்மபாதும், பாபா அவரது ஆன்ெீக பணிகய மவகு 
இலகுவாகச் மசய்து முடிக்கிைார். இைர வவறளகளில், அவர்கள் வறளகுடாவின் 
ைிைந்ை பவளியில் அற ந்ை லீனா கஃமபக்குச் பென்று காஃ ி அருந்துவது 
அல்லது ஐஸ் கிரீம் ொப் ிடுவறை வழக்க ாகக் பகாண்டனர். இங்கு 
ைங்கியிருந்ை வ ாது,  ல வருட கடுற யான றெவ உைவுக்குப்  ிைகு காக்கா, 

ொஞ்ெி இருவறரயும்  ீன் ொப் ிட  ா ா அனு ைித்ைார். 
"இது பநருக்க ான உைறவப்  ிரைி லிக்கும் அற்புை ான விடுமுறை," 

டிலியா நிறனவு கூர்ந்ைார், "உண்ற யில் இறை ஒரு ெகவாெம் என்று கூைலாம். 
இது ஓர்  அொைாரை ான சூழ்நிறலயாக இருந்ைது" என்று ொஞ்ெி குைிப் ிட்டார், 

ஏபனன்ைால் அதுவறர, இந்ைியாவில் பநருங்கிய ெில ப ண்  ண்டலிக்கு 
 ட்டுவ  இத்ைறகய ெகவாெத்றை,  ா ா வழங்கினார். 

 ார்கபரட் நிறனவு கூர்ந்ைார், "இது  ா ாவுடனான எங்களின்  ிக 
அழகான, இனிற யான வநரம். முைலில்,  ா ா எந்ைவிை ான 'ெிக்கறலயும்' 

தூண்டவில்றல; எங்கறள  ிக இலகுவாக நடத்ைிச் பென்ைார்; எங்களிடம் 
கடுற யான ஒழுக்கத்றைக் வகாரவில்றல. அவர் வற்புறுத்ைிய ெில 
கட்டுப் ாடுகறள நாங்கள் இலகுவாக பவல்ல முடிந்ைது. 

"எங்களுக்கு எல்லாவ  ஒரு பொர்க்க உலகின் கனவு வ ால் இருந்ைது. 
 ா ாவுடன்  ைல்  ீது அ ர்ந்து, அவருடன் காடுகளில் அறலந்து ைிரிந்ைது, நீல 
நிை  த்ைியைறரக் கடலின்  டிகங்களின் அழறக ரெித்ைது - இறவ அறனத்தும் 

 ா ாவின் இனிற யால் நிறைந்ை கனவு வ ால் இருந்ைது." 
இந்ை வநரத்ைில்  ா ா, வழக்கத்ைிற்கும்  ாைான விைிவிலக்காக,  ிக்க 

 கிழ்ச்ெியாகத் வைான்ைினார்; வ லும் 'என்கன மநசியுங்கள், கவகலப்பை 
மவண்ைாம்' என்றும் குழுவிடம் ைிரும் த் ைிரும் க் கூைினார். அவர் தனது 
அன்பர்ககள எண்ணற்ை வழிகளில் அவருைன் மநருங்கி பழகச் மசய்து, 

அவர்களின் விகளயாட்டுத் மதாழர், நண்பர், குழந்கத ெற்றும் தந்கதயாக 
ொைினார். அவை வவறளயில், ஒவ்மவாருவரும் ஏமதா ஒரு வககயில் 
அவருக்குச் 'சிைப்பு' ெிக்கவர் மபால் உணர முடிந்தது. "இது எங்கறள 
உடன் ிைப்புகளாக வாழத் தூண்டுவைற்கான அவரது ெிைப் ான வழி என்று நான் 
நிறனக்கிவைன்" என  ின்டா குைிப் ிட்டார். 

 ின்டா, இைர நண் ர்கள் வருவைற்கு முன்பு,  ாடிக்குச் பென்று, ெில 
நி ிடங்கள்  ா ாவுடன் ைனியாக இருப் றை வழக்க ாகக்  பகாண்டிருந்ைார். 
அவர், வகா ியர்களில் இறளயவர், இந்ைப்  யைத்ைில் இன்னும் பகாஞ்ெம் 
அைிக ாக எைிர் ார்க்கத் பைாடங்கினார். உைாரை ாக, காக்கா இரவு 
 ாதுகாவலராக இருந்ைவ ாது, அவருடன் ைானும் அறையில் இருக்க 
விரும்புவைாகக் வகாரி  ா ாறவத் பைாந்ைரவு பெய்ைார். கறடெியாக,  ா ா 
ஒப்புக்பகாண்டார். ஆனால் அவர் உள்வள அ ர்ந்து, தூக்கத்றைத் ைவிர்க்க 
காக்காவுடன் உறரயாட முயன்ைது,  ா ாவுக்கு வ லும் பைாந்ைரவாக இருந்ைது. 
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ெில  ைி வநரம் கழித்து,  ா ா அவறர, அறைக்குச் பெல்லு ாறு கூைினார். 
 ின்டா இறை, அைிக ெலுறக ப ற்ைைாக உைர்ந்து  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். 

 

ஆட்மர வில்லியம்ஸ் என்ை ைிைற யான,  ைிபனட்டு வயது  ாைவி 
 ார்கபரட்டின் நாட்டிய குழுவில் இருந்ைார்; இவறர இத்ைாலிக்கு வரக்கூைி  ா ா 
பைாறலத்ைந்ைி அனுப் ியிருந்ைார். கடந்ை வ   ாைம் லண்டனிலிருந்து 
சவுத்தாம்ைன் பெல்லும் ரயில்  யைத்ைின் வ ாது ( ா ா அப ரிக்காவுக்குச் 
பென்று பகாண்டிருந்ைார்) ஆட்வரறயப்  ற்ைி,  ார்கபரட்,  ா ாவிடம் 
குைிப் ிட்டார். அந்ை வநரத்ைில்,  ா ா, "ஆொம், நீங்கள் என்னிைம் அகழத்து வர 
மவண்டியவர் அவமர! நான் அவகரத்தான் பார்க்க மவண்டும்!" என்ைார். 
ஆட்வரறய  ா ா அறழப் ைற்கான  ற்பைாரு காரைம், ஸான்தா 
ொர்கரிட்ைாவில் தன்னுைன் இருந்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கக 
பன்னிரண்ைாக இருப்பகத பாபா விரும்பினார். 

புைியவர் என்ைாலும், ஆட்வர விறரவில் பைய்வகீ அன் ின் 
அரவறைப் ில் ஈர்க்கப் ட்டார். "ப ஹர்  ா ாறவப்  ற்ைி எனது  னைில் எழுந்ை 
முைல் எண்ைம், அவர்  ிகுந்ை இரக்கமும்,  க்கறளப்  ிரியப் டுத்ைி 
 கிழ்ச்ெியறடயச் பெய்யும் குைமும்  றடத்ைவர்" என்று அவர் நிறனவு 
கூர்ந்ைார்.  ின்னர், “அவரிடம் 'ஈர்க்கும் ெக்ைி' இருந்ைது, அைாவது, அவர் 
ஒருவ ாதும் கட்டறள இடவில்றல என்ைாலும், அவருறடய விருப் ங்கறள 
நிறைவு பெய்ய நீங்கள் கட்டுப் ட்டவராக உைர்ந்ைீர்கள். (ஒவ்பவாரு நாள்  

இரவும்  த்து  ைிக்கு,  டுக்றகக்குச் பெல்லும் டி அவர் என்னிடம் கூைியறை 
நான் ைானாகவவ பெய்கிவைன்!)" 

 

 ா ாவின் இந்ைப்  யைத்ைிற்கான ஒரு காரைம், அவர் இத்ைாலியில் 
எங்காவது 24  ைிவநரம் ஏகாந்ைவாெம் இருக்க விரும் ினார்; வ லும் 
பஸயிண்ட் ஃ ிரான்ஸிஸ் உடனான பைாடர்பு காரை ாக, அஸிஸிறய இந்ை 
வநாக்கத்ைிற்காகத் வைர்வு பெய்ைார்.  ா ா, பஹர்ப ர்ட் வடவிறய 1932, ஆகஸ்ட் 
1ஆம் நாள் ஏகாந்ைவாெத்ைிற்கு உகந்ைைாக ஒரு குறகறயத் வைடிக் கண்டு ிடிக்க 
அங்கு அனுப் ி றவத்ைார். இைற்கிறடயில்,  ா ா பரப் ாவலா, வ ார்டஃ ிவனா 
 ற்றும் ஸான்ைா  ார்கரிட்டாவிற்கு அருகிலுள்ள  ிை இடங்கறளயும் 
 ார்றவயிட்டார். 

 

கிட்டி வடவி,  ா ாறவ அஸிஸிக்கு காரில் ஆகஸ்ட் 6ஆம் நாள் 
அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ாவுடன் ொஞ்ெி, காக்கா, குயன்டின், ஸிக்பனார்  வவஸ் 
(வில்லா ஃ ிபயாபரன்ஸாவின் உரிற யாளர், வாகனம் ஓட்டியவர்) ஆகிவயார் 
வைறவயான ப ாருட்கறளயும் எடுத்துச் பென்ைனர். 

பாபா புைப்படும் வகர அவருக்கு ஒரு நிெிை மநரம் கூை ஓய்வில்கல. 
குழுவில் ஒவ்மவாருவருக்கும் அவர் வலியுறுத்த மவண்டிய 
அைிவுறுத்தல்கள் இருந்தன. அகனவகரயும் தனது அகைக்கு அகழத்து, 

விழித்திருக்கச் மசான்னார். கண்களில் மதாகலதூர பார்கவயுைன், பாபா 
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கககளால் காற்ைில் மதாைர்ந்து கசகக மசய்துமகாண்மை படுக்ககயில் 
படுத்திருந்தார். (அவரது விரல்கள் இப்படி நகரும்மபாது, அவர் ஒரு முகை 
விளக்கியதற்கிணங்க, உத்தரவில் தனது 'முத்திகரகயப்' பதிப்பதற்கு செம் 
என்று விளக்கினார்.)  

அஸிஸியில் ைனது  ைிறயத் பைாடங்குவைற்கு முன்பு, இரண்டு 
விஷயங்களில் ஏைாவது ஒன்று நடக்கும் என்று  ா ா அங்கு இருந்ைவர்களுக்கு 
விளக்கினார்: "ஒன்று, புயல் வரலாம் அல்லது நான் மநாய்வாய்ப்பைலாம்." 
அவரது வார்த்கதகளுக்கு இணங்க, பாபா அததீ வயிற்று வலியால் 
அவதிப்பட்ைார், இரவு முழுவதும் அகெதியின்ைி படுக்ககயில் ஒரு 
புைத்திலிருந்து ெறு புைத்திற்கு மவதகனயில் உருண்டு புரண்ைார். காலம் 
இகத இப்படிப் பார்ததது: "அவைார புருஷர் அனு விக்கும் துன் ம் விவரிக்க 
முடியாைது! அவர்  ிர ஞ்ெத்ைிற்காக எத்ைறன துன் த்றைத் ைாங்கிக் பகாள்கிைார் 
என் றை நாம் எவ்வாறு புரிந்து பகாள்ள முடியும்?" அன் ிற்குரியவர் 
துன் ப் டுவறைக் கண்டு, அவரது அன் ர்களின் கண்களில் கண்ைரீ் 
ப ருக்பகடுத்ைது. 

 ா ா அனு வித்ை வலி வ லும் அைிகரித்ைது, "நான் தாங்கிக் 
மகாண்டிருக்கும் வலி ஒரு தாய் குழந்கதகய ஈன்மைடுப்பகதப் மபான்ைது" 
என்று குைிப் ிட்டார். பாபாவின் முகத்தில் மதான்ைிய மவளிப்பாடு, இமயசு 
சிலுகவயில் துன்பப்படுவகதத் சித்தரிக்கும் ஓவியங்ககள அவர்களுக்கு 
நிகனவூட்டியது. 

அவர்களில் ெிலர், " ா ா, உங்கள் வலிறய எங்களுக்குக் பகாடுங்கள்; 

நாங்கள் உங்களுக்காகக் கஷ்டப் ட ையாராக உள்வளாம்!" என்ைனர். ஆனால் 
அவைார புருஷர்  ட்டுவ  அத்ைறகய வலிறயத் ைாங்கிக்பகாள்ள முடியும், அவர் 
முழுப்  றடப் ிற்காகவும் அறைத் ைன் ீது ஏற்றுக்பகாள்கிைார்! ஆனாலும், 

அன் ர்களின் இருையங்களிலிருந்து பவளிப் ட்ட இந்ை ஏக்கம் அவருக்கு 
 கிழ்ச்ெி அளித்ைவைாடு, அவருறடய துன் த்ைின் ைீவிரத்றைத் ைளர்த்ைியது. 

ப ஹர்  ா ா  ண்டலியுடன் காரில் பென்றுபகாண்டிருந்ை வ ாது 
 ா ாவின் வலி  டிப் டியாகக் குறைந்ைது, ஆனால் குயன்டினும் ொஞ்ெியும் 
உடல்நலம் இல்லா ல் ஆயினர்;  ா ாவின் அருளால் இரண்டு முறை வி த்து 
ைவிர்க்கப் ட்டது. ஆகஸ்ட் 6ஆம் நாள் காறலயில் பீஸா நகரின் 'சாய்ந்த' 

மகாபுரத்கதக் கடந்து பென்ைனர்.  ைியம் இரண்டு  ைியளவில், அவர்கள் 
ெியானாறவ பென்ைறடந்ைனர். 

 ாறல ஐந்து  ைிக்கு அஸிஸி வந்து, ெவுண்ட் நகரத்திற்கு மவளிமய, 
மசயிண்ட் ஃபிரான்சிஸ் பயன்படுத்திய உண்கெயான குகககயக் 
கண்டுபிடித்த மஹர்மபர்ட் அவர்ககள சந்தித்தார். 'ஸூபாஸிமயா' ெகலயில் 
பல  குகககள் இருந்தன, ஆனால் மஹர்மபர்ட் இந்தக் குைிப்பிட்ை குகககய 
ெறுபடியும் அகையாளம் காணவும், பிைர் அகத ஆக்கிரெிப்பகதத் தடுக்கவும், 
கிகளகளால் மூடி ெகைத்திருந்தார்; அதில், பாபாவின் வருககக்கு 
முன்னதாக தினமும் நான்கு ெணிமநரமும், முந்கதய நாளில் எட்டு 
ெணிமநரமும் ஏகாந்தவாசம் இருக்குொறு அவருக்கு அைிவுறுத்தப்பட்ைது. 
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ொகல 7 ெணியளவில் மஹர்மபர்ட் அவர்ககள அந்த இைத்திற்கு அகழத்துச் 
மசன்ைார். 

சூரியன்  றைந்து பகாண்டிருந்ைது,  ைறவகள் கூடுகறள வநாக்கிப் 
 ைந்ைன.  ா ா உடனடியாகக் குறகக்குள் நுறழய வவண்டும், ஆனால் அைற்கு 
முன்னர், 'அவகர எவரும் பார்க்க மவண்ைாம் என்றும், அகனத்திற்கும் 
மெலாக அவகர யாரும் மதாைக்கூைாது' என்றும் ைனது வைாழர்களுக்கு 
அைிவுறுத்ைினார். ப ஹர்  ா ா அவருடன் புனிை ஃ ிரான்ெிஸின் பஜ  
 ாறலறய எடுத்துச் பென்ைார். 

ொஞ்ெி, பஹர்ப ர்ட் ஆகிவயார் குறகக்கு பவளிவய இரவு  ாது 
காவலர்களாகவும், காக்காவும் குயன்டினும் காறலயில் அவர்கறள 
விடுவிக்கவும் முடிவு பெய்யப் ட்டது. காக்கா, குயன்டின் இருவறரயும் 
நகருக்குத் ைிரும் ி வந்து, கத்வைாலிக்க பவகுஜன  ிரார்த்ைறன கூட்டத்ைில் 
 ஸிலிக்காவின் ெ ாைியில் காறல 7  ைிக்குச் பென்று, பெயிண்ட் 
ஃ ிரான்ெிஸின் கல்லறைறய முத்ை ிட்டு,  ின்னர் ஒன் து  ைிக்குள் குறகக்கு 
வரவவண்டும் என்று  ா ா அைிவுறுத்ைினார். ஸிக்பனார்  வவஸ் என் வர் 
அவர்களின் உடற கறள கவனிக்க வவண்டும். ஒருவரும் எதுவும் உண்ை 

வவண்டாம் எனவும்,  ா ா குறகயிலிருந்து பவளிவய வரும்வ ாது உ வாெத்றை 
முடித்துக் பகாள்ளலாம் எனவும் கட்டறளயிடப் ட்டது. நள்ளிரவில், ொஞ்ெி, 
பஹர்ப ர்ட் இருவரும்  ா ாவுக்கு, வைநீர் ையாரித்து, குறகயின் 
நுறழவாயிலுக்கு அருகில் றவத்ைனர். 

அடுத்ை நாள், ஆகஸ்ட் 7, ஞாயிற்றுக்கிழற , காக்காவும் குயன்டினும் 
 த்து  ைிக்கு, காவல் புரிய குறகக்கு வந்ைதும், ொஞ்ெி, பஹர்ப ர்ட் இருவரும் 
ஓய்பவடுக்க வஹாட்டலுக்குச் பென்ைனர். நண் கலுக்கு அருகில், குயன்டின் ஒரு 
ைிடுக்கிடும் ெத்ைம் வகட்டு,  ா ாவின் எச்ெரிக்றகறய  ைந்து, குறகறய வநாக்கிப் 
 ார்த்ைார். உள்வள,  ா ா கண்கறள மூடிக்பகாண்டு, சூரியறன எைிர்பகாண்டு 
விெித்ைிர ான ஓறெகள் எழுப்புவறைக் கண்டார். ஓர் அற்புை ான அைிர்வு 
காற்றை நிரப் ியது.  ா ாவின் உத்ைரறவ நிறனவில் பகாண்டு, குயன்டின் 
உடனடியாகக்  ார்றவறய விலக்கிக் பகாண்டார்.  

 

 ைிய வவறளயில் அறனத்தும் அற ைியாக இருந்ைது.  ின்னர் ஒரு 
 ைிக்கு,  ா ா றககறளத் ைட்ட, காக்காவும் குயன்டினும் குறகக்கு முன்னால் 
இருந்ை கிறளகறள அகற்ைினர்.  ா ா, காக்காறவ அஸிஸிக்குச் பென்று ொஞ்ெி, 
பஹர்ப ர்ட் இருவறரயும் 4:30  ைிக்கு வரு ாறு அைிவிக்கக் கூைினார். 
குககயிலிருந்து மவளிமய வந்த பாபா, குயன்டினிைம் அவருக்கு அருகில் 
வரமவா, அவகரத் மதாைமவா கூைாது என்று கட்ைகளயிட்ைார். 

குயன்டின்  ின்னால் நடந்து பெல்ல,  ா ா  று டியும் குறகக்குள் 
நுறழவைற்கு முன்பு, அறர  ைி வநரம்  றலயடிவாரத்றைச் சுற்ைி வந்ைார். 

வகாறட ைினம், அைிக பவப்  ாக இருந்ைாலும், காற்று வெீியது. காக்கா, 

ொஞ்ெி, பஹர்ப ர்ட் மூவரும்  ாறல 4:30  ைிக்கு வந்ைனர். ஒரு  ைி வநரம் 
கழிந்ைதும், அைிவுறுத்ைல்களின் டி, குயன்டின்  ா ாறவ அறழத்ைார்.  ா ா 
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பவளிவய வந்ை வ ாது,  யக்க நிறலயில் உடல் உைர்வற்ைவர் வ ாலத் 
வைான்ைினார். ெில கைங்களுக்குப்  ிைகு,  ா ா அவர்கறள வநாக்கி அடிபயடுத்து 
றவத்து, "என்னுகைய இந்த ஏகாந்தவாசத்திற்குப் பிைகு முதலில் என்மனாடு 
மபசிய நீங்கள் அகனவரும் ெிகவும் அதிர்ஷ்ைசாலிகள்" என்று றெறகயால் 
பைரிவித்ைார். 

 ின்பு  ா ா அவர்கறள குறகக்குள் அறழத்துச் பென்று விளக்கினார்: 
ஆன்ெீக ரீதியில், ஆன்ெீக நபர்களின் ஒரு மபரிய கூட்ைம் இங்கு 

நகைமபற்ைது. இது உலகிற்கு வரவிருக்கும் ெிகப்மபரிய எழுச்சியின் 
காரணொகும். இது எல்லா காலத்திலும் ெிகப்மபரிய எழுச்சியாக இருக்கும். 

இந்தக் கூட்ைத்தில் எனது ‘அசலும், உண்கெயுொன சுயத்தில்’ 
மவளிப்படுமவன், அடுத்த பிப்ரவரியில் மபசுமவன் என்றும் முடிவு 
மசய்யப்பட்ைது. எல்லா இைங்களிலும் மபரிய அளவில் ொற்ைங்கள் ஏற்படும். 
ஏற்கனமவ உருவாகியுள்ள எனது வட்ைத்து சைீர்கள் இகை நிகலகய 
அகைவார்கள்; அவர்களின் கைகெகள் மவவ்மவறு திகசகளில் 
ஆரம்பொகும். இதுவகர இல்லாத ெிகப்மபரிய ஆன்ெீக புரட்சி ஏற்படுவதால், 

அகனத்து ொற்ைங்களும் உலகில் இதுவகர இல்லாத ஓர் எழுச்சிகய 
ஏற்படுத்தும். 

எனது வட்ைத்தின் உறுப்பினர் ஒருவர் (குஸ்தாஜி) இகை நிகலகய 
அகைந்து உைகலத் துைந்துவிடுவார். 

குருநாதர்கள், அவதார புருஷர்கள் அகனவருக்கும் அவர்களின் 
மசாந்த வட்ை அகெப்புகள் உள்ளன. அவதார புருஷரின் வட்ை அகெப்பு 
எப்மபாதுமெ ஒமர ொதிரியானது (வறகறயச் ொர்ந்ைது), அவரது முந்கதய 
அவதார மதாற்ைங்களின் மபாது அவருைன் மதான்ைி பணிபுரிந்த அமத வட்ை 
அகெப்பு; அவதார புருஷர்கள் இருப்பகதப் மபாலமவ சைீர்களும் மவவ்மவறு 
காலகட்ைங்களில் மவவ்மவறு மபயர்ககளக் மகாண்டுள்ளனர். உதாரணொக, 

நான் இமயசுவாக இருந்தமபாது, குயன்டின், மஹர்மபர்ட் இருவரும் மசய்யும் 
பாகத்கத மவறு இருவர் மசய்தனர். நான் கிருஷ்ணராக இருந்தமபாது, இந்த 
இருவரும் நாரத், சுதாொ என்ை மபயர்களில் இருந்தனர். சில வட்ை 
உறுப்பினர்கள் ஒமர ஆளுகெ, முகத்மதாற்ைம், உருவம், வடிவம் 
மகாண்ைவர்களாகவும், ஆனால் அவர்களின் மபயர்கள் மவவ்மவறு அவதார 
காலங்களில் மவறுபட்டும் இருக்கின்ைன. 

ஆனால் சத்குருக்களின் வட்ை அகெப்புகள் எப்மபாதும் 
மவறுபட்ைகவ. ஒரு சத்குருவின் வட்ைம் 12 உறுப்பினர்ககளக் 
மகாண்டிருக்கும் மவகளயில், அவதார புருஷரின் வட்ைம் 13 
உறுப்பினர்களால் ஆனது; அதிகொன ஒருவர் அவரது 'இருண்ை பக்கம்' என்று 
அகழக்கப்படுகிைார். அவதார புருஷரும் அவரது இருண்ை பக்கமும் 
மவவ்மவறு ஆளுகெகள் பகைத்திருந்தாலும், அவர்களின் கைகெகளும் 
பணியும் ஒன்மை.  

இகதத் தவிர, அவதார புருஷரின் திருத்தூதர்கள், உண்கெயில் 
ஐந்து மபர் உள்ளனர், ஆனால் ஒருவர், ஒரு மஜாடி இரட்கையர்களாக 
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(பஹர்ப ர்ட், குயன்டின் இருவறரயும் சுட்டிக்காட்டி), இருப்பதால் வட்ைத்து 
உறுப்பினர்கள் 14 ஆவர். இந்த இரட்கை திருத்தூதர்கள், அனுபவத்தில் 
இரண்டு மவவ்மவறு தனி நபர்களாக இருந்தாலும், அவர்களின் பணியில் 
இருவரும் ஒன்றுதான்; இதன் மபாருள் என்னமவனில், அவர்கள் ஒமர 
பணிகயச் மசய்கிைார்கள், ஒமர கைகெககளக் மகாண்டுள்ளனர். 

ஒவ்மவாரு சத்குரு, அவதார புருஷர் வட்ைத்திலும் முகைமய நான்கு 
திருத்தூதர்களும் எட்டு உறுப்பினர்களும் உள்ளனர். எனது மூன்று 
திருத்தூதர்கள் இப்மபாது என்னுைன் இருக்கிைார்கள்: காக்கா, சாஞ்சி 
இருவருக்கு செம், ெற்றும் மஹர்மபர்ட், குயன்டின் இருவரும் 
இரட்கையர்ககளக் குைிப்பதால் ஒன்ைாகக் கருதப்படுகிைார்கள். 

இயற்றகயாகவவ,  ா ாவின் விளக்கம் குயன்டின், பஹர்ப ர்ட் 
ஆகிவயாரின் அர்ப் ைிப்பு, அன்பு  ற்றும்  ா ாவுக்கான வெறவறயப் ப ரிதும் 
ஊக்குவித்ைது. 

எவ்வாைாயினும், பாபா தனது வட்ைத்தின் உறுப்பினர்களாக, அமத 
ஆத்ொக்கள் திரும்பி வருவகதக் குைிக்கவில்கல, ஆனால் ஒமர வககயான 
ஆத்ொக்கள் ெட்டுமெ என்பகத சரியாகப் புரிந்து மகாள்ள மவண்டும். அவைார 
புருஷர் வட்டத்ைில் 12 வ ர் 10  டங்காகப் ப ருக்கப் டுகிைார்கள், இப் டி 120 
உறுப் ினர்கள்; ப ாத்ைம் 122 உறுப் ினர்கறளக் பகாண்ட இரண்டு 'பின் 
இகணப்புகள்' (மெஹரா  ற்றும் ெணி) என்று  ா ா  ின்பு விளக்கினார். 

குருநாைர் ைனது வாக்குறுைிகறள எவ்வாறு வழங்குகிைார், 
நிறைவவற்றுகிைார் என் து  ற்ைி,  ா ா அவர்களுக்கு விளக்கினார்: 

குருநாதர்கள் வழங்கும் வாக்குறுதிகள் ஒருமபாதும் 
மதளிவற்ைதாகமவா அல்லது நிகைமவைாெமலா இருக்காது. அகவ 
எப்மபாதும் சரியான மநரத்தில், உண்கெயாகி நிகைமவறும். ஆனால் அந்த 
மநரத்கதப் பற்ைிய மகள்வி, அகவ வழங்கப்படும் நிகலகெகள் அல்லது 
சூழ்நிகலககளப் மபாறுத்தது. குருநாதர்கள் தங்கள் வாக்குறுதிககள 
வழங்கும்மபாது, அகவ ஆழ்ென, அல்லது சூட்சுெ ( ிராைம்) அல்லது 
மபௌதீக உைல் தளங்களிலிருந்து வழங்கப்படுகின்ைன, இதனால் அகவ 
நிகைமவறும் மநரமும் மவறுபடுகின்ைன. 

எடுத்துக்காட்ைாக, முழு மவகத்தில் ஓடும் ஒரு ரயிகல நிறுத்த, 
அதன் பிமரக்குககளப் பயன்படுத்தினால், மவகத்தின் காரணொக, ரயில் 
உைனடியாக நிற்காெல் படிப்படியாக மவகம் குகைகிைது. அதுமபால், எனது 
வாக்குறுதிககள நிகைமவற்றுவதற்கான காலம் இந்த மவகத்கதப் 
மபாறுத்தது. மபௌதீக தளத்திலிருந்து நான் ஒரு வாக்குறுதிகயக் 
மகாடுத்தால், அது மகாடுக்கப்பட்ை மநரத்தில் சரியாக நிகைமவற்ைப்படும். 
சூட்சுெ தளத்திலிருந்து வழங்கப்பட்ைால், மவகம் அல்லது நிகைமவற்றும் 
சக்தி பாதியாகி, வாக்குறுதி ஒரு குைிப்பிட்ை அதிக மநரத்கத எடுக்கும், 
ஏமனனில் அது மெல்நிகல தளத்திலிருந்து வழங்கப்பட்ைது. அமத 
மவகளயில் ஆழ்ென தளத்திலிருந்து ஒரு வாக்குறுதி வழங்கப்பட்ைால், அது 
நிகைமவை இன்னும் அதிக மநரம் பிடிக்கும். 
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இதனால்தான் மவவ்மவறு காலங்களில் நான் அளித்த 
வாக்குறுதிகள் நிகைமவறும் காலங்களும் மவறுபடுகின்ைன. அைியாகெ, 
மெலும் அதன் பின்னால் உள்ள ரகசியத்கதப் புரிந்து மகாள்ளும் இயலாகெ 
ஆகியவற்ைால், நீங்கள் எனது பணிபுரியும் வழிகயத் தவைாகக் 
கருதுகிைரீ்கள். எனது சக்தி ெற்றும் நான் மகாடுத்த வாக்குறுதிககள 
நிகைமவற்றும் திைன் குைித்து, சிலருக்கு சந்மதகம் இருப்பதற்கு இதுமவ 
காரணம். அவர்கள் மபாதுவான அல்லது தனிப்பட்ை முகையில் என்கனக் 
குற்ைம் சாட்டுகிைார்கள், மகலி மசய்கிைார்கள், அவதூைாகப் மபசுகிைார்கள். 
ஆனால் நான் எனது பணிகய எனது மசாந்த வழியில் மசய்து 
மகாண்டிருக்கிமைன், நான் அகதச் மசய்யும் முகைகய விளக்கமவா 
மவளியிைமவா ெறுக்கிமைன். 

வ ச்ெின் ைறலப்ற   ாற்ைி,  ா ா பைாடர்ந்து விளக்க ளித்ைார்: 
ஒரு சத்குரு அல்லது அவதார புருஷர் ஓரிைத்திலிருந்து இன்னுமொர் 

இைத்திற்குச் மசல்லும்மபாது, அவர் நபர்களுக்கும் இைங்களுக்கும் 
இகையிலான மதாைர்கப விரும்புகிைார், நிறுவுகிைார். சில செயங்களில் 
ஆன்ெீக ரீதியில் அவர் இகதச் மசய்யும்மபாது, மபௌதீக அளவிலான 
மசயல்கள், உதாரணொக, தகவல் மதாைர்புகள் – மதாகலத்தந்திகள், 
கடிதங்கள் மூலொகவும் அகதச் மசய்கிைார். அதனால்தான் சில மநரங்களில் 
நான் ஓரிைத்திலிருந்து இன்னுமொர் இைத்திற்கு நீண்ை தந்திககள 
அனுப்புகிமைன், அதற்கான எந்தமவாரு காரணத்கதயும் அவசியத்கதயும் 
நீங்கள் மவளிப்பகையாகக் காண முடியாததால், அகனத்தும் முற்ைிலும் 
வணீ் என்று நிகனத்துக் மகாள்கிைரீ்கள்! ஆனால் இதன் பின்னணியில் 
இருக்கும் உண்கெயான மநாக்கம் யாருக்குத் மதரியும்? 

குறகக்கு பவளிவய ைறரயில் அ ர்ந்து, அவர்கள் பராட்டி, பவண்பைய், 
ெீஸ், ஸாலட்  ற்றும்  ழங்கறள உண்டனர். துனிறயப் வ ாலவவ, ஒரு குழி 
வைாண்டி, பநருப்பு வளர்த்ைப் ட்டது. துனியிலிருந்து ொம் ல், குறகயின் 
அருகிலிருந்ை இறலகள், கிறளகள், கற்களும் வெகரிக்கப் ட்டு, அவர்களுடன் 
எடுத்துச் பெல்லப் ட்டன.  ா ா ைனது ஆன் ீக  ைியின் ைாக்கத்ைில் முற்ைிலும் 
வொர்ந்துவ ாய், "குககயில், நான் அகனத்து சத்குருக்கள், புனிதர்கள் 
ஆகிமயாருைன் ஒரு சந்திப்பில் இருந்மதன். ஆகமவ, இந்த ெிக உயர்ந்த 
ஆன்ெீக தளத்திலிருந்து, இந்தப் மபௌதீக தளத்திற்கு இைங்குவது என்பது 
இப்மபாது எனக்குக் கடினொக உள்ளது." 

பஹர்ப ர்ட், குயன்டின் இருவரின் வைாள்களில் ொய்ந்து,  ா ா ப துவாக 
 றலயிலிருந்து இைங்கினார், அவர்  யக்கத்ைில் இருந்ைறைப் வ ால நடந்து 
பென்ைார். கீவழ பெல்லும் வழியில், அவர்கள் இருபுைமும்  ா ாறவத் ைாங்க 

வவண்டியிருந்ைது, இது அவருறடய ஆன் ீக  ைியின் சுற , அவறர உடல் 
ரீைியாக எவ்வளவு  ாைித்ைது என் ைற்குப் வ ாது ான ொன்ைாகும். இருவரின் 
ஆைரவு  ா ாவுக்கு எந்ை நிவாரைமும் அளிக்கவில்றல;  ா ா அவர்களுக்குத் 
பைரிவித்ைார், "எனது கால்கள் தகரகயத் மதாைமவண்டியது அவசியம், நான் 
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நைக்க மவண்டும், ஏமனன்ைால் அப்மபாதுதான் நான் ெிக உயர்ந்த ஆன்ெீக 
தளத்திலிருந்து சாதாரண மபௌதீக தளத்திற்கு வர முடியும்." 

 றலயிலிருந்து கீவழ வரும் வவறளயில்,  ா ா உைர்வின் உயர் 
நிறலயில்  யக்க ாகத் வைான்ைினார். அவர்கள் அஸிஸிறய வந்ைறடந்ை 
வநரத்ைில்,  ா ா  ிகவும் ொைாரை ாகத் பைன் ட்டார்.  பஹர்ப ர்ட்,  ா ாறவ, 
அஸிஸி நகரத்றைச் சுற்ைிக் காரில், பெயிண்ட் ஃ ிரான்ெிஸுடன் பைாடர்புறடய 
முக்கிய இடங்களுக்கு அறழத்துச் பென்ைார்.  ா ா, ஃ ிரான்ெிஸின் முைல் 
ெீடரான ஃப ர்னார்வடாவின் வடீ்றடக் கடக்கும் வவறளயில், வடீ்டிற்கு பவளிவய 
இருந்ை  ாறைறயச் சுட்டிக்காட்டி, "புனித ஃபிரான்சிஸ் இங்மக அெர்ந்து 
என்கன (கிைிஸ்துறவ) தியானம் மசய்த இைம் இது, இரவு முழுவதும் 
கிைிஸ்துவின் ெீதுள்ள பிரியத்தால் அழுது மகாண்டிருந்தார்" என்ைார். 

பஸயின்ட் ஃ ிரான்ெிஸின்  ஸிலிக்கா அருவக, ஏைக்குறைய ஒரு  ைி 
வநரம் இருந்து,  ின்னர் அஸிஸியிலிருந்து புைப் ட்டனர். 

ஸிக்னர்  வவஸின் நம் ிக்றகயற்ை நறடமுறைகளால்,  ா ா அவறர 
'நீர்க்வகாழி' என்று பெல்ல ாக அறழத்ைார். ைிரும் ி வரும் வழியில், ஒரு கார் 
எைிர் ைிறெயில் இருந்து வவக ாக வந்ைைால்  றலச் ெரிவுகளில்  ீண்டும் ஒரு 
வி த்து ைவிர்க்கப் ட்டது. இறைக்கண்டு ஸிக்னர்  வவஸ்  யந்துவ ானார், 
ஆனால்,  ா ாவின் ஊக்கத்வைாடு,  ீண்டும் காறர ஓட்டிச் பென்ைார். 

ஆகஸ்ட் 8ஆம் நாள் காறல ஐந்து  ைியளவில் அவர்கள் 
ஃபுமளாரன்ஸ் நகறரச் பென்ைறடந்ைனர். வைநீர் அருந்ைிய  ின்பு,  ா ா, "ஜஸீஸ் 
முதன் முதலில் மஸயிண்ட் ஃபிரான்சிஸ்க்கு அவரது உண்கெயான ரூபத்தின் 
காட்சியளித்த இைம், ஒரு நீரூற்றுக்கு அருகில் அகெந்துள்ளது; அகதக் 
கண்டு பிடிக்க விரும்புகிமைன்" என்று கூைி, ஒரு வறர டத்ைில் அந்ை 
இடத்றைச் சுட்டிக்காட்டி, "மபார்குண்மைா கிராெத்திற்குச் மசல்ல 
விரும்புகிமைன்" என்று அவர்களுக்கு விளக்கினார். 

 ா ா, காக்கா, ொஞ்ெி, பஹர்ப ர்ட், குயன்டின் ஆகிவயார் வ ார்குண்வடா 
 றலக்குச் பென்று ஓர் உயர ான  றலறய வநாக்கி வவக ாக முன்வனைினர். 
இது ெவுண்ட் ொன்மை மஸமஸரி என்று அறழக்கப் ட்டது, ஃபுமளாரன்ஸ் 
நகரம்  றல உச்ெியிலிருந்து பைரிந்ைது.  றலயின் முகப் ிலிருந்து,  ா ா ஓர் 
இடத்றைச் சுட்டிக்காட்டி, பஹர்ப ர்ட்டிடம், "நான் இந்தியாவுக்குச் மசன்ை 
பின்னர், ஐந்து நாட்கள் நீங்கள் இங்குத் திரும்பி வந்து தங்க மவண்டும்" 
என்று அைிவுறுத்ைினார். 

 ா ா வவறு ஓர் இடத்றைச் சுட்டிக்காட்டி, "மஸயிண்ட் ஃபிரான்சிஸின் 
காலத்தில், அங்மக ஒரு நீரூற்று இருந்தது. அகதத் மதடி கண்டுபிடியுங்கள்" 
என்று கூைினார். 

பஹர்ப ர்ட், ைங்குவைற்கு ஏற்ை இடத்றைத் வைடி அறனவரும் 
 றலயிலிருந்து இைங்கி வரும் வழியில், ஒரு முைியவர் வைான்ைினார்.  ா ா 
குயன்டிறன அனுப் ி விொரித்ை வ ாது, ஆச்ெரியப் டும் விைத்ைில், அங்கு ஒரு 
வில்லா வாடறகக்கு இருந்ைறைத் பைரிந்து பகாண்டார். வில்லா ஆல்கபன் 
என்ை இடத்ைில்  ா ா உள்வள பென்று, அறைப்  ார்றவயிட்டு அங்கீகரித்ைார், 
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 ா ா ஐவராப் ாறவ விட்டு பவளிவயைிய  ின்னர் ஐந்து நாட்களுக்கு பஹர்ப ர்ட் 
அங்வக ைங்குவைற்கான ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டன. விறரவில், அறனவரும் 
வநரடியாக, ஃபுவளாரன்ஸ் ைிரும் ிவந்து ஸான்ைா  ார்கரிட்டா வந்து வெர்ந்ைனர்.  

இைற்கிறடயில் கிம்வகா வகா ிகள் உைவு ையார் பெய்து,  ா ாவின் 
வருறகறய ஆவலுடன் எைிர் ார்த்துக் காத்ைிருந்ைனர். கறளப் ாக இருந்ைாலும், 
இரவு உைவிற்குப்  ிைகு  ா ா அவர்களுடன் அ ர்ந்து, இரவில் நீண்ட வநரம் 
ஆன் ீக விளக்கங்கறள அளித்ைார். 

முழு குழுவினருடனும்,  ா ா ஸான் ஃப்ருட்டூமஸாறவப் 
 ார்றவயிட்டார், அங்கு வ ாட்டார்  டகில் கடலில்  யைம் பெய்ைனர். அடுத்ை 
நாள், அவர்கள் மபார்ைஃபிமனா மவட்ைாவில் சுற்றுலா பென்று, இரண்டு குைிறர 
வண்டிகளில்  றலறய வநாக்கிச் பென்ைனர். இந்ைப்  யைத்றை, காலம் இப் டிக் 
குைிப் ிட்டது, " ா ா அவர்களின் இறைவன், அவைவவறளயில் குருநாைராக 
இருந்ைவ ாைிலும், அவர் அறனவரின் நண் ரும், வைாழரும் ஆவார்; அவர்களுடன் 
அறனத்ைிலும் கலந்து, உறரயாடி  கிழ்ச்ெியாக இருந்ைார்.” வைாழர்கள் ஆடி,  ாடி, 
நடந்து பென்று ொறலவயாரங்களில் பூக்கறள வெகரித்து, குதூகல ாக 
இருந்ைனர். ஓர் இடத்ைில்,  ைிய உைவுக்காக, காறர நிறுத்ை விரும்புவைாக, 
 ா ா சுட்டிக்காட்டினார். ஆனால் குயன்டின் முட்டாள்ைன ாக,  ா ா கூைியைற்கு 
உடன் டா ல், இன்னும் ெிைிது தூரம் நடக்க வவண்டும் என்று கூைினார். 
குயன்டினின் ஆவலாெறனயால் எரிச்ெலறடந்ை  ா ாவின் இனிற யான 
 னநிறல ெிைிது வநரம்  ாைியது. "கீழ்ப் டிைல்  ற்ைி எங்களுக்கு  ா ா அளித்ை 
முைல் ெிைிய, ப ன்ற யான குைிப்பு இதுைான்" என்று டிலியா நிறனவு கூர்ந்ைார். 
"உண்ற யில், இத்ைாலியில்  ா ா எங்களுக்குக் கற்றுத்ைர முயன்ை 
முக்கிய ான ஒன்று - ஒருவர் குருநாைருக்குக் கீழ்ப் டிைல் முற்ைிலும் 
அவெிய ானது, இன்ைியற யாைது என் றை விளக்கும்  ல நறடமுறை 
உைாரைங்கள் எங்களிடம் இருந்ைன." 

ப ஹர்  ா ாவின் விருப் ங்கறளப் புரிந்து பகாண்டு, அவறர 
 கிழ்விக்கும் எண்ைத்ைில் அவர்கள் கிரா வ ாறன இறெத்து, ஹவாய், 
ஸ் ானிஷ் வ ான்ை  ைிவுகறளயும்  ால் ராப்ெனின்  ாடல்கறளயும் ரெித்ைனர். 
 ா ா அவர்களுக்கு அருந்துவைற்காக  துறவ ஊற்ைித் ைந்ைார். ஒரு குருநாைர் 
 துறவ வழங்குவைில் ெிைப்பு முக்கியத்துவம் இருப் ைாகக் கூைினார். 

 
1932 ஆகஸ்ட் 11ஆம் நாள், மபார்ைஃபிமனாவில் அறனவரும்  ற்பைாரு 

சுற்றுலா வந்ைனர். அவரது வகா ியர்கறளப் ப ாறுத்ைவறர, ஸான்ைா 
 ார்கரிட்டாவில் இருந்ை காலம் அன்புக்குரியவரின் ெகவாெத்ைில் இருந்ை 
 கிழ்ச்ெியான, சுவாரஸ்ய ான நாட்கள். இது  ிகவும் பநருக்க ான வநரம். 
ஒவ்பவாரு நாளும்,  ா ா கடவலாரப்  ாறைகளில் அ ர்ந்து, சூரிய ஒளியில் 
நறனந்து, உறரயாடிக் பகாண்டிருந்ைார். ஒரு முறை, அவர்கள் புத்ைகங்கறளப் 
 ற்ைி விவாைித்துக் பகாண்டிருந்ைவ ாது,  ா ா ெிரித்துக் பகாண்வட, "என்கனப் 
படிக்கக் கற்றுக் மகாள்ளுங்கள், ஏமனனில் நீங்கள் என்கனப் 
புரிந்துமகாள்ளும்மபாது, அகனத்கதயும் புரிந்துமகாள்வரீ்கள்!" என்ைார். 
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 ற்பைாரு ெந்ைர்ப் த்ைில், டிலியா,  ார்கபரட் இருவரும் 
ஃ ிவயாபரன்ஸாவின்  ின்புைத்ைில் உள்ள வைாட்டத்ைில் அ ர்ந்ைிருந்ைனர். 
ைிடீபரன ொஞ்ெியுடன் வைான்ைிய  ா ாறவ, இருவரும் எைிர் ார்க்கவில்றல. 
 ா ா அவர்களிடம் நாம் என்ன பெய்ய வவண்டும் என்று வகட்க,  ார்கபரட், 
"உலறக  ைந்து  கிழ்வவாம்!" என்ைதும்,  ா ா ஒரு குழந்றைறயப் வ ாலப் 
புன்னறகத்து,  கிழ்ச்ெி ப ாங்க விறளயாட்டுத்ைன ான  னநிறலயில் 
 ார்கபரட்டின் முதுகில் குைித்ைார்.  ார்கபரட்டும் அவறர ெிைிது தூரம் தூக்கிச் 
பென்ைார்,  ின்பு  ா ா அவர்களிடம் ஒரு விறளயாட்றட விறளயாடுவைாகச் 
சுட்டிக்காட்டினார். 

 ா ா, ைனது முைல் நடனப்  யிற்ெி வகுப் ிற்காக  ார்கபரட்டிடம் வரும் 
ஒரு ெிறுவனாக நடிப் ைாக ஒரு காட்ெி. 

 ா ா விளக்கிய டி, ொஞ்ெி  ா ாவின் றகறயப்  ிடித்து 'வகுப் ிற்கு' 
அறழத்துச் பென்ைார்; அவறர, நடன  யிற்ெிகறளக் கற்றுக் பகாள்ள விரும்பும் 
அவரது  கன் ‘ைா ஸ்’ என்று அைிமுகப் டுத்ைினார். "ைா ஸ் என்னுடன் 
வாருங்கள்" என்று  ார்கபரட் ெிறுவனின் றகறயப்  ிடித்து அறழத்துச் பென்ைார். 
 ின்பு நடந்ைறை  ார்கபரட் நிறனவு கூர்ந்ைார்: "நடன வகுப் றையில், நான் 
அவருக்கு எளிய ‘இரண்டு-மூன்று’  ற்றும் ‘ஒன்று-இரண்டு-மூன்று’ நடன 
முறைகறளச் பெய்து காட்டிவனன். எந்ைத் ைறடகளும் இல்லா ல், அவர் அறை 
ஒவர வநரத்ைில் பெய்ய முன்வந்து, றககறளப்  ற்ைிக்பகாண்டு, நாங்கள் 
வைாட்டத்றை சுற்ைிப்  ைந்வைாம். நான் உண்ற யில்  ைந்வைன் என்ைால் 
நம்  ாட்டீர்கள்; அவரும் எளிைாகப்  ாய்ந்து நகர்ந்ைார் -  கிழ்ச்ெி, ஆனந்ைம், 
ெற்றும் அங்கும் இங்கும் ைவைாை ைாளத்துடன் நகர்ந்ைார். இப் டி நடன ாடுவறை 
நான் ஒருவ ாதும் ரெித்ைைில்றல என்று நான் உங்களுக்கு உறுைியளிக்கிவைன்! 
இது அற்புைம்…  ிகவும் அொைாரை ானது... உண்ற யிவலவய  ைக்கமுடியாை 
வநரம். வ லும் ‘நைனம் என்பது கைவுளின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் என்பகத 
அைிவுபூர்வொக அைிவுறுத்தினார்’ என் தும் எனக்குத் பைரியும்." 

ப ஹர்  ா ா ஒரு முறை பைாறலதூர கடற்கறரக்கு நடக்க 
விரும் ினார். அவர்கள் புைப் ட்டதும், ஒவ்பவாருவரும் ஆங்காங்வக அவரவர் 
வ ாக்கில் பென்ைனர். இறை விரும் ாை  ா ா, அவர்கறள ஒன்ைாக அறழத்து, 
அழகான கூடாரம் இருக்கும் குைிப் ிட்ட ைிறெறயச் சுட்டிக்காட்டி, அந்ைக் 
கடற்கறரக்குச் பெல்ல விரும்புவைாகக் கூைினார். பஹர்ப ர்ட் அங்கிருந்ை ஓர் 
அைிக்றகறய கவனித்து, "இது ஒரு ைனியார் கடற்கறர, உரிற யாளர் இங்கு 
வர வாய்ப்புள்ளது. நாம் அத்து ீைி அங்வக பெல்வது நல்லைல்ல; எந்ை ஆங்கில 
 னிைரும் அப் டி நடந்து பகாள்ள  ாட்டார்!" என்ைதும், அவரது ெவகாைரி கிட்டி, 
' ா ாவின் ெிைிய விருப் த்றைக் கூட  ின் ற்ை வவண்டும் என்று கூைினார்; 
உரிற யாளர் ைிரும் ி வந்ைால் என்ன?' என்று வகட்டதும்  ிகவும் வகா  றடந்ை 
பஹர்ப ர்ட், கடற்கறரக்குச் பெல்லும்வ ாது  ா ாவின் வநரடி உத்ைரறவ 
ஏற்றுக்பகாள்ள  றுத்துவிட்டார். 
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அவர்கள் நடந்து பென்ை வழியில், நீண்ட முடியும் ைாடியும் கூடிய ஒரு 
முைியவர், ெிறுவன் ஒருவறனக் றகயால் வழிநடத்ைி, எைிர் ைிறெயில் 
வந்துபகாண்டிருந்ைார். வித்ைியாெ ான முறையில், வயைானவர் காக்காறவ 
இந்ைிய முறைப் டி றககறளக் கூப் ி வரவவற்ைார். வயைானவர்  ா ாறவத் 
ைிரும் ித் ைிரும் ிப்  ார்த்துக்பகாண்வட நடந்து பென்ைார். 

இறுைியில் பஹர்ப ர்ட்  ீண்டும்  ா ாவுடன் வந்து இறைந்ைார்.  ா ா 
கூடாரத்துக்குள் பென்ைதும், அறனவரும் அவறரச் சுற்ைி அ ர்ந்ைனர். 
அறனவருக்கும் முன்னால்  ா ா, பஹர்ப ர்ட்றட, கடுற யாகக் கண்டித்ைார், 
"உங்கள் மசாந்த இன்பத்திற்காக ெட்டுமெ நான் உங்ககள இங்கு அகழத்து 
வந்மதன் என்று நீங்கள் நிகனத்தீர்களா? நீங்கள் சாகலயில் அெர்ந்திருக்கும் 
மவகளயில், நீங்கள் பார்க்க மவண்டும் என்று நான் விரும்பிய எனது 
முகவர்களில் ஒருவர் வந்து மசன்ைார். நீங்கள் ரஷ்யாவுக்குச் மசல்லும்மபாது 
வார்ஸாவில் மதாைர்பு மகாள்ள மவண்டிய எனது முகவரின் அமத 
மதாற்ைத்தில் இருந்ததால், அவகர இங்மக பார்க்காததன் மூலம், அங்கு 
நீங்கள் மெற்மகாள்ளும் பணி ெிகவும் கடினொக இருக்கும்." 

பஹர்ப ர்ட் ைனது ைவறைப் புரிந்து பகாண்டு, "நிச்ெய ாக நாங்கள் 
எங்கள் ப ாது அைிறவப்  யன் டுத்ை வவண்டும், வ லும் நீங்கள் வ ற்கத்ைிய 
நாட்டில் உங்கறள ஆ த்துக்குள்ளாக்கும் வ ாது எச்ெரிக்க வவண்டியது கடற " 
என்று எடுத்துறரத்ைார். 

 ா ா ஒப்புக் பகாண்டார், "என்கன எச்சரிப்பது உங்கள் கைகெ, 
ஆனால் நான் வற்புறுத்தும்மபாது நீங்கள் விட்டுக் மகாடுக்க மவண்டியது 
அவசியம்." 

இத்தாலிய ரிவியராவில் இருந்ை இரண்டு வாரங்களுக்குப்  ிைகு, 1932 
ஆகஸ்ட் 17ஆம் நாள் ஸான்ைா  ார்கரிட்டாவிலிருந்து ரயிலில் புைப் ட்டு, 
 றுநாள் காறலயில் மவனிஸ் வந்து அறனவரும் 'வஹாட்டல் 
இன்டர்வநஷனலில்' ைங்கினர்.  

பவனிஸில்  ா ா ைங்கி இருந்ை அடுத்ை இரண்டு நாட்களில் 
முடிந்ைவறர அவருடன் இருப் ைற்கு அறனவரும் குைிப் ிட்ட அக்கறை 
எடுத்துக் பகாள்ளு ாறு  ா ா அைிவுறுத்ைினார். 

அடுத்ை நாள் காறல 11  ைி அளவில் மஸயின்ட் ொர்க்ஸ் 
ெதுக்கத்ைிற்கு விஜயம் பெய்ைனர்; வகா ிகளின் விருப் த்ைிற்கிைங்க, 
கைீட்ரலுக்குள் நுறழய முடிவு பெய்யப் ட்டது. பவளிவய,  ா ா வைவாலயத்ைின் 
கட்டிடக்கறல  ற்றும் அைன் ஆன் ீக முக்கியத்துவத்றை விளக்கினார். 
அங்கிருந்ை தூண்கள், குவி ாடங்கள்  ற்றும் வறளவுகளின் எண்ைிக்றகறய 
கைக்கிட்டு எழுைக் கூைினார்; அறவ, ெரியாக 120 ஆக இருந்ைறை  ா ா 
சுட்டிக்காட்டினார், "இந்த மதவாலயம் ஐமராப்பாவின் நான்கு மபரிய ஆன்ெீக 
கெயங்களில் ஒன்ைாகும். முழுக் கட்ைகெப்பும் அவதார புருஷரின் 12 
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உள்வட்ை சைீர்களுக்கும், ெற்றும் மவளி வட்ைங்களின் 108 சைீர்கள் உட்பை 
மொத்தம் 120." 

 ா ா அப்வ ாது வ லும் பவளிப் டுத்ைினார், "நான் சிலுகவயில் 
அகையப்படுவதற்கு ஒரு ொதத்திற்கு முன்பு எனது (இவயசுவாக) இரண்டு 
சைீர்களுைன் இங்கு இருந்மதன்; பின்பு புனித ொர்க்ஸ் கட்ைப்பட்ைதும் அங்கு 
அெர்ந்மதன்."  ா ா ஆண்களுடன் வைவாலயத்ைிற்குள் நுறழந்ைார், ஆனால் 
ப ண்கள் உள்வள நுறழய அனு ைி இல்றல. 

 ைிய உைவுக்குப்  ிைகு,  ாறல நான்கு  ைிக்கு  ீண்டும் பஸயின்ட் 
 ார்க்ஸ் ெதுக்கத்ைிற்குச் பென்ைனர். அறனவரின் வவண்டுவகாளுக்கு இைங்க 
புறகப் டங்கள், குைிப் ாக  ா ா, புைாக்களுக்கு உைவு அளிக்கும் புறகப் டங்கள் 
எடுக்கப் ட்டன. 

வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ி வந்ைவ ாது, ப ஹர்  ா ா பவளிப் றடயாக 
 கிழ்ச்ெியற்ை  னநிறலயில் காைப் ட்டார். அவர் அறனவறரயும் அறழத்து, 
"நீங்கள் ஏன் எனது வாக்குறுதிகய ெீைினரீ்கள்?" அவர்கள் ைிறகத்துப்வ ாய், 
ஒன்றும் புரியா ல் ஒருவறரபயாருவர்  ார்த்துக் பகாண்டிருந்ைனர்.  ா ா 
பைாடர்ந்து கூைினார், "தவைாெல் எப்மபாதும் என்னுைன் இருக்கும்படி நான் 
உங்களுக்குக் கூைியிருந்தும், திரும்பி வரும்மபாது, மவனிஸின் அழககயும், 
ககை ஜன்னல்களில் கவக்கப்பட்ை அழகு மபாருட்ககளயும் பார்க்க நீங்கள் 
பின்னால் இருந்தீர்கள். எனது வழிமுகைககளப் பற்ைி நீங்கள் 
கவகலப்பைவில்கல. உங்ககள ஒன்றுக்கு இரண்டு முகை அகழக்க நான் 
பலகர அனுப்ப மவண்டியிருந்தது. 

"உலகில் வாழ மவண்டும்; அமதமவகளயில் அதன் ஈர்ப்பில் 
வழீாதரீ்கள் என்று நான் எத்தகன முகை மசான்மனன்? ஆனால், நீங்கள் என் 
விருப்பங்ககளப் புைக்கணிக்கும் அளவுக்கு உலகம் உங்களிைம் அவ்வளவு 
ஈர்ப்கபக் மகாண்டுள்ளது. மெலும் நம்ெிைம் ெிகக் குகைவான மநரம் 
ெட்டுமெ உள்ளது!" 

 ா ாவின் கண்டனம் வகா ிகளின் கண்களில் கண்ைறீரயும், 
கீழ்ப் டியாற யின் வலிறயயும் பகாண்டு வந்ைது.  ின்னர் அவர் அன் ாக 
விளக்கினார், "இப்மபாது கவகலப்பை மவண்ைாம், ெகிழ்ச்சியாக இருங்கள். 
ஆனால் இதுமபான்ை தவறுககள ெீண்டும் மசய்யாதரீ்கள். உலக ஈர்ப்பு 
என்பது விஷத்கத அருந்துவகதப் மபான்ைது; உப்பு நீகர (அவர்களின் 
கண்ைறீர) அருந்த மசய்வதன் மூலம் அதன் தஙீ்கு விகளவிக்கும் 
விஷத்திலிருந்து நான் உங்ககளக் காப்பாற்றுகிமைன்!" 

பைாடர்ந்து,  ா ா கூைினார், "நான் இந்தியாவில் ஒரு முகை 
ெண்ைலிகய மவகுவாகக் கண்டித்மதன், அவர்களில் ஒருவரான 'ஆர்' 
(ருஸ்ைம் அல்லது ராவ்ஸாவஹப்) என்பவர் ஒரு கப் விஷத்கத விழுங்கினார். 
ஐந்து ெணி மநரத்திற்குள் அவர் இைந்துவிடுவார் என்று ெருத்துவர்கள் 
அைிவித்தனர். நான் மகாபம் வரும் அளவுக்கு அவகர மெலும் திட்டிமனன். 
அவகர ெீண்டும் உயிர் பிகழக்கச் மசய்ய, ஒரு ைம்ளர் உப்பு நீகர 
அருந்தும்படி நான் அவருக்கு அைிவுறுத்திமனன். இது, விஷத்கத 
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வாந்திமயடுக்கச் மசய்தது, இவ்வண்ணம் அவர் ெரணத்தின் பிடியிலிருந்து 
காப்பாற்ைப்பட்ைார். 

"எனக்கு எல்லாம் மதரியும்; மதரிந்தும், நான் எனது வழிககளக் 
ககயாளுகிமைன். உண்கெயில், எதுவும் எனக்கு ெகிழ்ச்சி அல்லது 
வருத்தத்கத அளிப்பதில்கல. 'ஆர்' என்பவர் இைக்கப்மபாவதில்கல என்று 
எனக்குத் மதரியும், ஆனால் அவகர ெரணத்திலிருந்து காப்பாற்ை, இந்த 
விகளயாட்கை விகளயாடிமனன். நான் ஒருமபாதும் கவகலப்படுவதில்கல 

அல்லது எதுவும் என்கன பாதிப்பதில்கல. எனக்கு உலகளாவிய ெனம் 
உள்ளது; அது ஒவ்மவாரு கணமும் எல்கலயற்ை, நித்திய ஆனந்தத்கத 
அனுபவிக்கிைது. இந்தப் மபரின்பம் நான் எடுத்துக்மகாண்ை எல்லா 
துன்பங்ககளயும் சரி மசய்கிைது. நான் அகனத்திற்கும் அப்பாற்பட்ைவன், 
எதனுைனும் மசராதவன், எனமவ ெகிழ்ச்சியும் மசாகமும் உங்ககள 
பாதிப்பதுமபால் என்கன பாதிப்பதில்கல." 

 
அன்று இரவு அறனவரும் வகாண்வடாலாவில் ெவாரி பெய்ைனர். "இது 

பைய்வகீ ானது, உண்ற யில் பைய்வகீ ானது" என்று  ார்கபரட் கூைினார். 
" ா ா, ஆைி ஜூனியர், நான் மூவரும் ஒரு வகாண்வடாலாவில் ஒரு  ைி வநரம், 
வ லும் கீழும், நிலபவாளியின் கீழ் ெவாரி பெய்வைாம். வகாண்வடாலியர் 
இத்ைாலிய ப ாழியில்  ாடினர். இது என் வாழ்க்றகயின் அற்புை ான 
இரவுகளில் ஒன்ைாகும்." 

ஆகஸ்ட் 19ஆம் நாள்,  ா ா ‘மநருக்கொக இருங்கள்’ என்ை அவை 
அைிவுறுத்ைறல  ீண்டும்  ீண்டும் குைிப் ிட்டார். அவர்கள், 'லிமைா' எனும் 

நாகரீக ான கடற்கறர ப ாழுது வ ாக்கு ஸ்ைலத்துக்குச் பென்ைனர். அன்று 
குைிப் ாக, நீச்ெல் குளத்ைில் நீந்ை வவண்டாம் என்று  ா ா அவர்களுக்கு 
உத்ைரவிட்டார்; இருந்தும் வானிறல  ிகவும் பவப்  ாக இருந்ைைால், குயன்டின், 
வ ப ல் இருவரும்  ா ாவின் அனு ைிறயக் வகாரினர்.  ா ா விருப்  ில்லா ல் 
அனு ைி வழங்கினார். அவர்கள் கிட்டத்ைட்ட ஒரு  ைி வநரம் ஆகியும் ைிரும் ி 
வராைைால்  ார்கபரட், டிலியா இருவருடன் அவர் ைிரும் ிச் பென்ைார். 

கிட்டி, ொஞ்ெி இருவரும் வஹாட்டலில்  ா ாறவ, ஏ ாற்ை றடந்ை 
 னநிறலயிலும்,  ார்கபரட் டிலியா இருவறரயும் கண்ைரீிலும் இருப் றைக் 
கண்டனர்.  ா ா ஆட்வெ றனத் பைரிவிக்கும் விைத்ைில் ைறலறய அறெத்து, 
"கிழக்கு கிழக்குதான், மெற்கு மெற்குதான்! கிழக்கு என் காலடியில் அெரத் 

தயாராக இருக்கும் அமதமவகளயில், நான் மெற்கின் காலடிகளில் இருக்க 
மவண்டும் என்று அது விரும்புகிைது. 

"மெற்கு எனக்காகப் பணிபுரிய மவண்டும் என்று நான் விரும்பிமனன், 
ஆனால் இப்மபாது நான் எனது திட்ைங்ககள ொற்ை மவண்டும், உங்களில் 
எவகரயும் பயன்படுத்திக் மகாள்ள முடியாது. மெற்கத்திய நாடுகள் 
கிழக்கத்திய நாடுககளப் மபால நைந்து மகாள்ளும் என்று நான் எதிர்பார்க்க 
முடியாது. இது உங்கள் தவறு அல்ல. நீங்கள் அகனவரும் என்கன 
மநசிக்கிைரீ்கள், வணங்குகிைரீ்கள் ஆனால், உங்களால் அகதச் மசய்ய 
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முடியாது. நான் மவறு வழியில் எனது பணிகயச் மசய்ய மவண்டியிருக்கும். 
நான் மசய்ய மவண்டியகத நாமன மசய்மவன், ஆனால் ஒமர மநரத்தில், 
முற்ைிலும் ொறுபட்ை முகையில்." 

 ா ா இவ்வாறு கூைி முடித்ைார்: "நீங்கள் இன்று ஓய்மவடுக்கலாம், 
ஆனால் நாகள முழு மநரமும் என்னுைன் இருங்கள்."  ா ாவின் வார்த்றைகள் 
அவர்கள்  ீது ப ரும் ைாக்கத்றை ஏற் டுத்ைின.  ின்பு,  ா ா அவர்கறள 
ஆறுைல் டுத்ைினார்;  ஆனால் முழுற யாகக் கீழ்ப் டிைலின்  ைிப்பு ிக்க 
 ாடத்றை அவர்களுக்குக் கற்றுத்ைந்ை  ின்னவர, அவர்கறள  ீண்டும் ெிரிக்கவும் 
 கிழ்விக்கவும் பெய்ைார்.  ார்கபரட் அவரது குைிப்புப் புத்ைகத்ைில் 
எழுைியிருந்ைார்:  ா ாவுக்குக் கீழ்ப் டியா ல் நீச்ெலுக்குச் பென்ைவர்கள்,  ின்னர் 
வஹாட்டலுக்குத் ைிரும் ிவந்து,  ா ாவுக்குப் பூச்பெண்டுறள வழங்கினர்; ஒரு 
வார்த்றைக் கூட வ ெவில்றல. 

இரவில், அவர்கள்  க்கள் கூட்டங்கறளப்  ார்க்கவும், பஸயின்ட் 
 ார்க்ஸ் ெதுக்கத்ைில் ஒரு இறெ நிகழ்ச்ெிறயக் வகட்கவும் பென்ைனர். "நான் 620 
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கு வந்மதன்" என்று  ா ா குைிப் ிட்டார். 

அவர் வொக ாக வ லும் கூைினார், "நான் நித்தியொக, சிலுகவயில் 
அகையப்படுகிமைன், என்னுகைய சுகெ, குைிப்பாக அதிகொக 
இருக்கும்மபாது, சில செயங்களில் என் சைீர்கள் அகதப் பகிர்ந்து மகாள்ள 
அனுெதிக்கிமைன், ஒவ்மவாருவரும் தாங்கும் அளவுக்குக் மகாடுக்கிமைன்." 
 ா ாவின்  னநிறல  ாைியது, அறனவரும் ொர்லி ொப்ளின் ைிறரப் ட ான 'ைி 
வகால்ட் ரஷ்'  ார்க்கச் பென்ைனர். 

பவனிஸில் இருந்ை வவறளயில்,  ா ா ைனது ஒவ்பவாரு அன் ருக்கும் 
ஒரு கிழக்கத்ைிய புறனப் ப யறர வழங்கினார்: ஆட்வர - ஷிரின்; வ ப ல் - 
ஃபிமராஸ்; டிலியா - மலய்லா;  ார்கபரட் - ஸுமலகா; பஹர்ப ர்ட் - ஸுதாொ; 
 ின்டா - ஷாலிொர்; கிம் - ஆயிஷா; குயன்டின் - நாரத்; கிட்டி - சமராஜா; 
 ற்றும் ஸில்லா - மும்தாஜ். வநாரினாவுக்கு, நூர்ஜஹான் என்ை ப யர் 
வழங்கப் ட்டது; எலிஸப த் - தில்ரூபா; அனிைா - சுச்சுலி; நான்னி - மகொலி; 
ராவனா - மெராமனா (ஒரு  லர்); ஐரீன் ( ில்வலா) - பத்ெினி (ைா றர).  ல 
ஆண்டுகளுக்குப்  ிைகு,  ா ா ைனது பநருங்கியவர்கறள இந்ைப் ப யர்களால் 
அறழத்ைார் அல்லது குைிப் ிடுவது  ழக்கம்; அவர்களும் ைங்கள் கடிைங்களில் 
புறனப் ப யரில் றகபயழுத்ைிட்டனர். 

1932, ஆகஸ்ட் 20 அன்று பஹர்ப ர்ட் வகாண்வடாலா (வைாைி) மூலம் 
ரயில் நிறலயத்ைிற்குச் பென்ைார்;  ா ாவும் ரயில் நிறலயத்ைிற்கு உடன் பென்று, 
வ ாலந்ைின் வார்ஸா நகருக்குச் பெல்லு ாறு அைிவுறுத்ைினார். 

பஹர்ப ர்ட் வார்ஸாவுக்கு வந்ைவ ாது, அந்ை வயைான  னிைறரக் 
கண்டுபகாள்வைில் ெிர ப் ட்டார், ஸான்ைா  ார்கரிட்டாவில் அந்ை 
இரட்றடயரின் அறடயாளத்றைத்  ைவைவிட்டைால், இப்வ ாது ெிர  ாக 
இருந்ைது. அங்கும் இங்கும் வைடி அறலந்து அவர், கறடெியாக ஒரு 
 ிச்றெக்காரறரக் கண்டார், அவர்  ா ா பகாடுத்ை விளக்கத்வைாடு 
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ப ாருத்ை ானவராகத் பைன் ட்டார்.  ா ா கூைிய டி, பஹர்ப ர்ட் அவரிடம் ஒரு 
ெில நாையங்கறளக் பகாடுத்து வ லும் ஒரு புைிய வ ல்ெட்றட வாங்குவைற்கு 
வவறு ஒருவரிடம் வ ாது ான  ைத்றையும் அளித்ைார். 

ப ஹர்  ா ா ஆகஸ்ட் 20ஆம் நாள், பவனிஸிலிருந்து எகிப்து நாட்டின் 
அமலக்ஸாண்ட்ரியா நகருக்கு, காக்கா  ற்றும் ொஞ்ெியுடன் கப் லில்  யைம் 
பெய்ய இருந்ைார்.  ாறல நான்கு  ைிக்கு  ா ா 'ஆமஸானியா' கப் லில் 
ஏறுவறைப்  ார்த்ை வ ற்கத்ைிய அன் ர்கள், அவர் புைப் ட்டவ ாது  ரிைா  ாகக் 
கண்ைரீ் விட்டு அழுைனர். கப் ல் புைப் ட்ட வநரத்ைில்,  ா ாவின் கண்களும் 
குள ாக நிரப் ின. காக்காவும் ொஞ்ெியும்,  ா ா, புைப் டும் வவறளயில் இவ்வளவு 
வொக ாக இருப் றை எப்வ ாதும்  ார்த்ைைில்றல. அவரது ஆங்கிவலய 
அன் ர்கள்,  ா ா கப் லில்  யைித்ை வவறளயில், அவருக்கு ஒரு 
பைாறலத்ைந்ைிறய அனுப் ினர்,  ா ா அறை அவரது உைடுகளிலும் கண்களிலும் 
அழுத்ைி, கண்ைரீால் நறனயச் பெய்ைார். அன்று இரவு  த்து  ைிக்கு ஓய்வு 
ப றும் வறர  ா ாவின் கண்கள் ஈர ாகவவ இருந்ைன. வவைறனயில் இருப் து 
வ ால,  ா ா ஓர் அற ைியற்ை, தூக்க ில்லாை இரறவக் கழித்ைார், வ லும் அவர் 
ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப் ட வவண்டும் என்று காக்காவும் ொஞ்ெியும் 
ஆச்ெரியப் ட்டனர். காலமும் அவை ஆச்ெரியத்ைில் ஆழ்ந்ைது: "உலகளவிலான 
ெகிழ்ச்சி, துயரம் அகனத்திற்கும் மெலான பரொனந்தத்கத அனுபவிக்கும் 
ஒரு குருநாதகர, எந்த வககயான அன்பு அகெதியற்ைவராக இருக்கச் 
மசய்யக்கூடும்? அந்த அன்பு எவ்வளவு மென்கெயானதாக இருக்க 
மவண்டும்!" 

அடுத்ை மூன்று நாட்களுக்கு,  ா ா எவறரயும் ெந்ைிக்கவவா அல்லது 
கப் லின் ைளத்ைில் உலாவவவா ஆர்வம் காட்டவில்றல. விட்டுச் பென்ை 
ஒவ்பவாருவறரயும், அவர்களின் அன் ான வழிகறளயும் முறைகறளயும் அவர் 
பைாடர்ந்து நிறனவு கூர்ந்ைார். அவர் எழுத்துப் லறகயில் இவ்வாறு எழுைினார்: 
"கிம்மகா, என் இதயம். அவர்கள் அகனவரும் என்கன எப்படி 
மநசிக்கிைார்கள்!" இந்ைக் குறுகிய ஈரடிக் கவிறைறய  ா ா அவர்களுக்கு 
அனுப் ி றவக்கக் கூைினார்.  

கிம்மகா, எனது உள்ளம், இப்மபாது, எப்மபாதும் மபால,  
மெலும் எப்மபாதும், இப்மபாது உள்ளது மபால! 
நான் உங்ககள எவ்வளவு மநசிக்கிமைன்!  
மசால்வதானால் அகதவிை, காணாெல் தவிக்கிமைன்! 
எதிர்மநாக்கிக் காத்திருங்கள், நான்மக ொதங்கள்! 
அதுவகர, நான் வழங்கும் அன்பின் முத்தங்கள்! 
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ப ஹர்  ா ா, குயன்டின் டாட், 
பஹர்ப ர்ட் வடவி - 1932 

வ ற்கத்ைியருடன் ப ஹர் 
 ா ா, இத்ைாலி - 1932 
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மகய்மரா – எகிப்து வழியாக இந்தியா 
வருகக 

(Cairo – Egypt, India) 

அமலக்ஸாண்ட்ரியா துறைமுகத்ைில் கப் ல் ஆகஸ்ட் 23ஆம் நாள் 
வந்து வெர்ந்ைது.  ா ா, காக்கா, ொஞ்ெி மூவரும் வநரடியாக ரயிலில் மகய்மரா 
நகருக்குச் பென்று, இரவு ைிரும் ி வந்து லூனா பார்க் வஹாட்டலில் ைங்கினர். 

1932, ஆகஸ்ட் 24 அன்று,  ா ா, கீஸா எனும் இடத்ைில் அற ந்ை 
பிரெிடுகள்  ற்றும் ஸ்பின்க்ஸுக்கு கழுறை  ீது ெவாரி பெய்ைார், வ லும் 
உள்ளூர் உயிரியல் பூங்காறவயும்  ார்றவயிட்டார். பகய்வராவில் இருந்ைவ ாது, 
 ா ா, காக்காவிற்கும் ொஞ்ெிக்கும் இறை பவளிப் டுத்ைினார், 
"மஹமராதிலிருந்து தப்பி ஓடிய மெரி, மஜாஸஃப் இருவரும் தங்கியிருந்த 
குகக, காப்டிக் மதவாலயத்தில் உள்ளது. நான் இகதப் பார்கவயிைத்தான் 
எகிப்துக்கு வந்மதன்" என்ைார். 

 ா ாவின் ைறலற யில், அவர்கள்  றுநாள் காப்டிக் வைவாலயத்ைிற்கு 
விஜயம் பெய்ைனர். வைவாலயத்ைின் வழியாக நடந்து பெல்லும்வ ாது,  ா ாவின் 
முகம்  கிழ்ச்ெியுடன்  ிரகாெித்ைது. "இது என் அன்பான பகழய இைம்" என்று 
அவர் நிறனவு கூர்ந்ைார், இவயசுவும் இங்கு வந்து ைனது ெீடர்களுடன் 
ைங்கியிருந்ைார். 

 ா ா குறகயின் கீவழ அற ந்ை ெிைிய, இருண்ட அறைக்குச் பென்ைார். 
வைவாலயத்ைின் ப ாறுப் ாளர் அறைத் ைிைக்க விரும் வில்றல, ஆனால்  ா ா 
வலியுறுத்ைியவ ாது, அவர் இறுைியாக ஒப்புக்பகாண்டார். கிைிஸ்துவுக்கு 930 
ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் இந்தக் குகக ெீது மதவாலயம் 
அகெக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர்களிைம் கூைப்பட்ைது. 

பைாடர்ந்து  ா ா எகிப்ைிய அருங்காட்ெியகத்றைப்  ார்றவயிட்டார், அது 
பகய்வராவில் உள்ள சுல்ைான்களின் அறடயாளச் ெின்னங்கறளக் காட்ெிப் 
ப ாருளாக றவத்ைிருந்ைது. 

இைற்கிறடயில் ஆகஸ்ட் 26ஆம் நாள் ஒரு பைாறலத்ைந்ைி வந்ைது: 
"எங்களின், அன் ான இனிய இையத்றை உறடய நீங்கள் எங்கள் 
இையங்கறளயும், ஆத் ாக்கறளயும் ைிருடிவிட்டீர்கள்! அறனத்து அன்புடன், 
கிம்வகா."  ா ா அன் ாக, பைாறலத்ைந்ைிறயத் ைனது உைடுகளிலும் கண்களிலும் 
பைாட்டு,  ின்னர் அறைப்  டித்து, கண் கலங்கினார். அத்ைறகய அற்புை ான 
 னநிறலயில் இருந்ை  ா ாறவ, காக்காவும் ொஞ்ெியும் றககளால் அறைத்து 
அவரின் அன் ான அரவறைப்ற ப் ப ற்றுக்பகாள்ளும்  ாக்கியத்றைப் 
ப ற்ைனர்.       
 ஆகஸ்ட் 27ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ா, மகய்மராவிலிருந்து மபார்ட் 
ஸாயீட் துறைமுகத்ைிற்குப் புைப் ட்டார்.  எகிப்ைில் இருந்ை ஐந்து நாட்களுக்குப் 
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 ிைகு,  ா ா, காக்கா, ொஞ்ெி மூவரும் 1932 ஆகஸ்ட் 29 ைிங்கள் அன்று எம்.வி. 
விக்மைாரியாவில் இந்ைியாவுக்குப்  யைம் பெய்ைனர். கப் லில் அறைகள் 
ெிைப் ாக இருந்ைன,  யைம் வெைியாக இருந்ைது, ஆனால்  ா ா, ப ரும் ாலான 
வநரம் அறையிலிருந்து வகா ியர்கறளயும், கிம்வகா, பஹர்ப ர்ட் அல்லது 
குயன்டின் ஆகிவயாறர பைாடர்ந்து நிறனவில் பகாண்டார். அவ்வப்வ ாது, 
எவரும் இல்லாை வவறளயில் நடக்கச் பென்ைார்.  

ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு பெப்டம் ர் 5ஆம் நாள்,  ா ா மும்ற க்கு வந்து 
வெர்ந்ைார். மும்ற யில், அவரது அன் ர்கள் அறனவரும்  ிக்க  கிழ்ச்ெியுடனும் 
அன்புடனும்  ா ாறவ வரவவற்ைனர். காக்கா, ொஞ்ெியுடன் நாெிக் நகருக்கு 
உடனடியாக  ா ா, ரயிலில் புைப் ட்டுச் பென்ைார். 

நாெிக் நகரிலும்,  ிரிய ான  ா ா, ைிரும் ி வருவறை அறனத்து 
 ண்டலியும், குைிப் ாக ப ண் ைிகள் வரவவற்ைனர். கடந்ை ஆறு  ாைங்களாக, 
ப ண்  ண்டலி - ப ஹரா, நாஜா, ப ரிய வகார்பஷத், ஸூனா ாெி, ெிைிய 
வகார்பஷத், ைவ்லத் ாய் - அறனவரும்  ா ாவின் வருறகக்காக ஏக்கத்துடன் 
காத்ைிருந்ைனர். அவர்கள் எளிய, கடின ான வாழ்க்றகறய வாழ்ந்து வந்ைனர்; 
பெல்வாக்கு ிக்க குடும் ங்களிலிருந்து வந்ைவர்கள் என்ைாலும், ைங்கள் 
அன்புக்குரியவர்  ீைான அன்பு  ட்டுவ  இந்ை வறகயான வாழ்க்றகறய வாழ 
அவர்களுக்கு உைவியது. காலம் இறை இப் டி வர்ைித்ைது: "அன் ின் ப ாருட்டு, 
அன் ிற்குரியவருக்காக, ஒருவர் அறனத்து உலக இன் ங்கறளயும் ைியாகம் 
பெய்யலாம்; இந்ை அன் ின் முன்னால் உலகின்  ிறகயாக இன் ம் ைரும் 
ப ாருளுக்கு எந்ை  ைிப்பும் இல்றல." 

ப ண்  ண்டலி  ிரிய ான  ா ாவுக்கு  ன ார்ந்ை வரவவற்பு 
அளித்ைனர்; இந்ை நிகழ்றவக் பகாண்டாட ஒரு ெிைிய நாடகத்றையும் 
அரங்வகற்ைினர். 

ஸூனா ாெி ப ண்கள் ஆஷ்ர த்ைின் வ லாளராக இருந்ைார், ஆனால் 
அவர் ைனது கைக்குகளில்  ிறழகள் இறழப் து வழக்கம்.  ஜாரில் ப ாருட்கள் 
வாங்கும் வ ாது  ைத்றைக் றகயாளுவைில்  ிகவும் ெிர ப் ட்டார், அது இைர 
ப ண்களுக்கு வவடிக்றகயான ெம் வங்களாக அற ந்ைது; ப ண்  ண்டலி 
அவற்றை  ா ாவுடன் நறகச்சுறவயாகப்  கிர்ந்துபகாண்டனர். 

ப வ ா,  ைி இருவரும் நாெிக் வந்ை வவறளயில், வ ாவ ாவின்  ரைம் 
 ற்றும் ப வ ாறவ நன்கு கவனித்துக்பகாள்வறை உறுைிப் டுத்ை என்ன பெய்ய 
வவண்டும் என்று அவர்கள் விவாைித்ைனர்.  ா ா,  ைிறய அவருடன் 
ஆெிர த்ைில் ைங்க றவக்க விரும் ினார், ஆனால் ப வ ா வவறுவிை ாக 
நிறனத்ைார். பூனாவில் ஒரு குடும்  உறுப் ினர் ைன்னுடன் இருக்க வவண்டும் 
என்று அவர் விரும் ினார். இைன் விறளவாக,  ா ா ைனது ெவகாைரர் 
ப ஹராற  ப ரின் எனும் உைவு ப ண்றைத் ைிரு ைம் பெய்து பகாள்ளும் டி 
அைிவுறுத்ைினார். ப ஹராம் ையங்கினாலும், அவர்  ா ாவுக்குக் கீழ்ப் டிந்து 
ைிரு ைம் பெய்து, ப வ ாவுடன் ைங்க ஒப்புக்பகாண்டார். இது  ைிறய 
ஆஷ்ர த்ைில் ப ண்  ண்டலியுடன் வெர்ந்து வாழ வழி வகுத்ைது. 
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நாெிக் நகருக்குத் ைிரும் ி வந்ை  ின்பு,  ா ா ருஸ்ைத்ைின் 
குழந்றைகளான ப ஹரு, நாகு, ப ஹ்லு, ஃ ாலு, வ லும் நவல் ைலாட்டியின் 
குழந்றைகள் பஜரூ, கர்பஷட் ஆகிவயாருடன் கிரிக்பகட், கிட்டிபுள் வ ான்ை  ல 

விறளயாட்டுகறள விறளயாடுவது வழக்கம். ஒரு முறை விறளயாடும்வ ாது, 
 ா ா அடித்ை  ந்து ப ஹருறவத் ைாக்கிக் காயப் டுத்ைியது. அவரது ைாயார் 
ஃ ிரீனி, இந்ை ெம் வத்றை  ா ாவின்  ிரொை ாக எடுத்துக் பகாண்டார், ஆனால் 
ெிறு ி ப ஹரு அழுது பகாண்வட இருந்ைார்.  ா ா அன் ாக அவள் முகத்ைில் 
இருந்ை காயத்றைத் துறடத்து  ருத்துவ றனக்கு அனுப் ி றவத்ைார். 
உண்ற யில், இது  ா ாவின்  ிரொைம், ஏபனனில், ருஸ்ைம், ஃ ிரீனியின் ஆறு 
குழந்றைகளில், ப ஹரு  ட்டுவ  ைனது கல்விறய முடித்ை  ின்பு  ா ாவின் 
ப ண்  ண்டலியின் நிரந்ைர உறுப் ினராக வாழ முடிந்ைது. 

 ா ா ஒரு முறை ப ஹரு, ஃ ாலு இருவருக்கும் ஒரு ற  
வ னாறவயும் ப ன்ெிறலயும் பகாடுக்க விரும் ினார்; ஆனால் இைர 
ெவகாைரர்களும் ெவகாைரியும் உடன் இருந்ைைால், ஒரு லாட்டரி நறடப ற்ைது. 
 லவிை ெித்ைிரங்கறள வறரந்ை ப ஹரு வ னாறவ பவன்ைார். ஃ ாலுவும் 
 ா ாவிட ிருந்து எறையாவது ப ை விரும் ினார், எனவவ இரண்டாவது லாட்டரி 
நறடப ற்ைது, அவர் ப ன்ெிறலயும் பவன்ைார்.  இப் டி,  ா ா குழந்றைகளின் 
பநருக்க ான உைறவ அனு வித்து, ைனது விறல ைிப் ற்ை பைாடர்ற  
அவர்களுக்கு வழங்கினார். 

இைற்கிறடயில், 1932, பெப்டம் ர் 6ஆம் நாள், ப ஹர்  ா ாறவ 
ெந்ைிக்கும் டி  ஹாத் ா காந்ைி வலியுறுத்ைிய ைாழ்த்ைப் ட்டவர்களின் 
ைறலவரும், பெய்ைித் பைாடர் ாளரு ான ைாக்ைர் பி. ஆர். அம்மபத்கரிைம் (41) 
 ா ா டாக்டர் நீலுறவ (நீல்காந்ை வகாட்வஸ) அனுப் ிறவத்ைார். 

நீலு அப்வ ாது மும்ற யில்  ருத்துவ கல்லூரியில்  யின்று வந்ைார், 
அவ்வப்வ ாது நாெிக் நகரில்  ா ாறவப்  ார்க்க வருவது வழக்கம். ப ஹர் 
 ா ாறவக் குைித்து நீலு அம்வ த்கருக்கு ைகவல் பைரிவித்ைவ ாது, உடனடியாக, 
 ா ாறவப்  ார்க்க அம்வ த்கர் ஒப்புக்பகாண்டார். எனவவ  ா ா அவறர ெந்ைிக்க 
மும்ற க்குத் ைிரும் ினார். பெப்டம் ர் 13  ாறல நடந்ை உறரயாடலின் 
பைாகுப்ற க் கீவழ காைலாம்: 

"உங்ககள சந்திப்பதில் நான் மபரு ெகிழ்ச்சியகைகிமைன்," என்று 
 ா ா பைாடங்கினார். "நான் உங்ககள நீண்ை காலொகப் பார்க்க 
விரும்பிமனன்." 

"நானும் உங்கறளப்  ார்க்க ஆவலாக இருந்வைன், ஆனால் என்னால் 
அறைச் பெய்ய முடியா லாயிற்று" என்று அம்வ த்கர்  ைிலளித்ைார். 

பைாடர்ந்து  ா ா அவரிடம், "நான் ஏன் உங்ககளப் பார்க்க 
விரும்பிமனன், நீங்கள் என்ன மசய்ய மவண்டும் என நான் விரும்புகிமைன் 
என்பகத விரிவாக விளக்குகிமைன். முதலில், எனக்கும் அரசியலுக்கும் எந்த 
சம்பந்தமும் இல்கல என்பது மதளிவாக இருக்கட்டும். என்னுகைய 
மசயல்பாடு இந்த விஷயத்தில் முற்ைிலும் ஆன்ெீக கண்மணாட்ைம் மெலும் 
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தாழ்த்தப்பட்ை ெக்களுக்கான எனது ெரியாகத ெற்றும் உணர்விலிருந்து 
மவளிப்படுவதாகும். எந்தமவார் அரசியல் ஈடுபாடும் இல்லாெல், நான் 
ஏற்கனமவ மெஹராபாத்தில் இருந்த காலத்தில், அவர்களுக்காக நிகைய 
மசய்திருக்கிமைன், அங்கு நான் உயர் வகுப்பு பிராெணர்ககள, 
தீண்ைத்தகாதவர்களுைன் என் ஆஷ்ரெத்தில் வாழவும், ஒன்ைாகச் மசர்ந்து 
உணவு உண்ணவும், அது ெட்டுெல்லாெல், என் பிராெண சைீர்ககள, நான் 
மசய்தது மபாலமவ, தணீ்ைத்தகாத சிறுவர்ககள நீராட்ைவும் மசய்ய 
கவத்மதன். என் இதயத்தில் தாழ்த்தப்பட்ை வகுப்பினகரப் பற்ைிய ஆர்வம் 
ெிககயாக உள்ளது; அவர்கள் சார்பாக நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிககளயும் 
நான் புரிந்துமகாண்டு ெிகவும் பாராட்டுகிமைன். 

"இப்மபாகதய நிகலகெ என்னமவன்ைால், இந்தியாவுக்கான 
சுயராஜ்யத்தின் தீர்வு, தாழ்த்தப்பட்ை வகுப்பினரின் கூட்டு அல்லது தனி 
வாக்காளர்ககளப் பற்ைிய நுட்பொன மகள்வியில்தான் உள்ளது. இந்தத் 
தாழ்த்தப்பட்ைவர்களின் உரிகெக்காகப் மபாராடுபவர்கள், மவகலநிறுத்தம் 
மசய்ய மவண்டிய சரியான மநரமும் சந்தர்ப்பமும் இப்மபாது உருவாகி 
உள்ளது. ஆகமவ, ஏகழ எளிய தீண்ைத்தகாதவர்களுக்கு இந்தப் மபான்னான 
வாய்ப்பின் மநரம் வந்துவிட்ைால், நான் விளக்கவிருக்கும் காரணங்களுக்காக 
உங்களுக்குக் கூறுகிமைன், கூட்டு வாக்காளர்ககள ஏற்றுக்மகாள்ள 
மவண்டிய உரிகெகள் பற்ைிய விவரங்ககள, காந்தி ெற்றும் பிை 
தகலவர்களுைன் மபசித் தரீ்க்க மவண்டும். 

"காந்தி, ககது மசய்யப்படுவதற்கு ஒரு நாள் முன்பு நான் அவருைன் 
இது சம்பந்தொக நீண்ை மநரம் மபசிமனன். அவர் விஷயங்ககள விளக்கி, 
உங்களுக்கும், தாழ்த்தப்பட்ை வகுப்பினரின் இதர தகலவர்களுக்கும் ஒரு 
கூட்டு வாக்காளகர ஏற்றுக்மகாள்ளக் கூறும்படி என்னிைம் 
மகட்டுக்மகாண்ைார். நீங்களும் பிை  தகலவர்களும் ஏற்றுக்மகாண்ைால், 

அவர் உங்ககள சந்தித்து, தணீ்ைத்தகாதவர்களின் உரிகெகளுக்காகப் 

பரிந்துகரப்பார்; அகனத்து அரசியல் தகலவர்களிைமும் தனது 
மசல்வாக்ககப் பயன்படுத்தி, புதிய ஏற்பாட்டில் நீதிகய உறுதி மசய்வார் 
என்று அவர் எனக்கு உறுதியளித்தார். 

"நீங்கள் ஒரு கூட்டு வாக்காளகர ஏற்றுக்மகாண்டு, காந்தியுைன் 
இதில் இகணயவும் நான் விரும்புகிமைன் என்பதற்கான காரணங்கள் 
உள்ளன. தாழ்த்தப்பட்ை வகுப்பினரின் தனி வாக்காளர்களுக்கு இப்மபாது 
அரசாங்கத்தின் உதவிகயப் மபறுவதன் மூலம்,   நீங்கள் இந்து 
சமுதாயத்துைன் என்மைன்றும் மொதிக் மகாள்ளும் அபாயத்கத 
உருவாக்குகிைரீ்கள். தீண்ைத்தகாதவர்கள் என்ை முத்திகர நிரந்தரொகக் 

குத்தப்பட்ை ஒரு தனி வகுப்பாக உங்ககள நிகலநிறுத்துவது, சற்றும் 
விரும்பத்தக்க விஷயம் ஆகாது. தணீ்ைாகெயின் களங்கம் முற்ைிலும் 
அகற்ைப்பை மவண்டும், மெலும் அகனத்து வகுப்பினரும் ஒன்றுபை 
மவண்டும். இதுமவ, உங்கள் இந்து அல்லாத சமகாதரர்களிைம் எடுத்துக்கூை 

சரியான மநரம், தக்க தருணம் - மபான்னான வாய்ப்பு; 
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ஒடுக்கப்பட்ைவர்களுக்கு அவர்களின் அகனத்து நியாயொன 
உரிகெககளயும் மகாடுத்து, இந்து சமுதாயத்மதாடு இகணக்கச் 
மசால்லுங்கள், அல்லது அவர்ககள என்மைன்றும் இழந்து எதிரிகளாக 
ொற்றுங்கள்; இகத இந்து சுதந்திரத்தின் எந்தமவாரு நலம் விரும்பிகளும் 
விரும்ப ொட்ைார்கள். 

"எனமவ, காந்தியுைன் ககமகார்த்து, அவருைன் ஒரு கூட்டு 
வாக்காளருக்காக இகணந்து மசல்லுங்கள். புதிய அரசாங்கத்தில் 
அவர்களின் பிரதிநிதித்துவம் ெற்றும் உரிகெகளுக்காக, தன்னால் முடிந்த 
அகனத்கதயும் மசய்வதாக, அவர் ஏற்கனமவ உறுதியளித்துள்ளார். காந்தி 
மநர்கெயானவர், அவருகைய வார்த்கதகயத் தவைொட்ைார், அவருகைய 
மசல்வாக்கு இதர வகுப்புகளுைன் நல்ல தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும். 
தாழ்த்தப்பட்ை வகுப்பினருக்கான உங்கள் மபாராட்ைத்தில் நான் உள்ளளவில் 
உதவுமவன், அவர்கள் எப்மபாதும் என் இதயத்தின் மநருக்கத்தில் 
இருப்பவர்கள்." 

அைற்கு  ைிலளித்ை ைாக்ைர் அம்மபத்கர், "நீங்கள் பொல்வறை நான் 
புரிந்துபகாள்கிவைன், நீங்கள் பொல்வது வ ாலச் பெய்யவும் விரும்புகிவைன், 

ஆனால் என்னால்  ட்டுவ  அறைச் பெய்ய முடியாது என் றை நான் விளக்க 
விரும்புகிவைன். நான் பெயல் டுவைற்கு முன்பு கட்ெி,  ாகாை  ற்றும் அகில 
இந்ைிய அளவில் எனது ெக ஊழியர்கறள அணுக வவண்டும்." 

"ஆனால் நீங்கள் அவர்கள் ெீது உங்கள் மசல்வாக்ககப் பயன்படுத்த 
முடியும், நான் உங்களுக்கு உள்ளளவில் உதவுமவன்." 

"நான் பெய்வவன்; ஆனால் அவர்கள் அறை ஏற்றுக்பகாள்வார்களா 
இல்றலயா என்று என்னால் பொல்ல முடியாது" என்று அம்வ த்கர்  ைிலளித்ைார். 

"நீங்கள் கவகலப்பைத் மதகவயில்கல" என்று  ா ா அவருக்கு 
உறுைியளித்ைார். "நான் உங்களிைம் கூைியகத நீங்கள் நிகனவில் கவத்தால் 
மபாதும். உங்கள் கட்சியில் உள்ளவர்ககள சம்ெதிக்க கவத்து உங்கள் 
மசல்வாக்கின் மூலம் அவர்ககள மவல்ல முயற்சி மசய்யுங்கள். இதர 

அகனத்கதயும் நான் பார்த்துக்மகாள்மவன். நீங்கள் அவ்வாறு மசய்வரீ்களா?" 

"ஆம், நான் பெய்வவன்" என்று டாக்டர் அம்வ த்கர் கூைியதும்,  ா ா 
அவரிடம் உறுைி அளிக்கு ாறு கூைினார்; டாக்டர் அம்வ த்கர் அவ்வாவை 
பெய்ைார். 

"நான் ெிகவும் ெகிழ்ச்சியகைகிமைன்," என்று  ா ா முடித்ைார். "நீங்கள் 
உங்கள் ெக்களுக்காக ெிகப் மபரிய மசகவகயச் மசய்வரீ்கள். எனமவ, 

நிகனவில் மகாள்ளுங்கள், உங்ககளப் பார்த்ததில் நான் ெிக்க 
ெகிழ்ச்சியகைகிமைன்." 

“நானும் அப் டித்ைான்” என்ைார் அம்வ த்கர். 
அைன்  ின்பு டாக்டர் அம்வ த்கர் விறடப ற்றுச் பென்ைார். அவரது ெக 

வைாழர்களுடன் கலந்துறரயாடி, அறனவரும் கூட்டு வாக்காளர்கறள 
ஏற்றுக்பகாள்ள ஒப்புக்பகாண்டனர்; ஆனால் நிகழ்வுகளின் காலப்வ ாக்கில், அது 
நடக்க நீண்ட காலம்  ிடித்ைது.     
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 மும்ற யில் அம்வ த்கறர ெந்ைித்ை  ின்பு,  ா ா நாெிக் ைிரும் ிச் 
பென்ைார். ெில நாட்களில், பூனா ஏர்வாடா ெிறைச்ொறலயில் இருந்ை  ஹாத் ா 
காந்ைிறய ெந்ைித்துப் வ ெ ருஸ்ைத்றை அனுப் ிறவத்ைார். 

ருஸ்ைம் காந்ைிறய ெந்ைிக்க முடியவில்றல, ஏபனனில் அந்ை வநரத்ைில் 
ைனிப் ட்ட ெந்ைிப்பு அனு ைிக்கப் டவில்றல. 

விறரவில்,  ிரிட்டிஷ் அரொங்கம் வநரடி ெந்ைிப் ிற்கான கட்டுப் ாடுகறள 
நீக்கியது, 1932 பெப்டம் ர் 21ஆம் நாள் காந்ைிறயப்  ார்க்க நாெிக்கிலிருந்து ொஞ்ெி, 
ராம்ஜூ இருவறரயும்  ா ா அனுப் ி றவத்ைார். ெிறைச்ொறலயின் ைிைந்ை 
பவளியில் ஒரு  டுக்றகயில் அ ர்ந்து, காந்ைி றக ராட்டினத்ைில் நூல் 
நூற்றுக்பகாண்டிருந்ைார். காந்ைி அவர்கறள அன்புடன் வரவவற்று அருகில் அ ர 
றவத்ைார். அவர்களின் உறரயாடல்  ின்வரு ாறு: 

காந்ைி அவர்களிடம், "ப ஹர்  ா ா ைிரும் ி வந்துவிட்டைாக, இன்று 
காறல (மும்ற ) குவரானிக்கிள்  த்ைிரிக்றக மூலம் அைிந்வைன். நான் 
பெய்ைித்ைாள்கறள கவன ாகப்  டிப் ைில்றல, ஆனால் ெர்ைார் ( ட்வடல்) 
அவற்றை ஒரு மூறலயிலிருந்து கறடெி மூறல வறரப்  டிக்கிைார், அவர் 

இறைப்  ற்ைி என்னிடம் கூைினார்.  ா ா எப்வ ாது ைிரும் ி வந்ைார்?" என்று 
வகட்டார். 

" ா ா பெப்டம் ர் 5ஆம் வைைி இந்ைியா ைிரும் ினார்" ராம்ஜூ 
 ைிலளித்ைார். 

காந்ைி உடவன, "அவறரப்  ற்ைி பெய்ைித்ைாள்களில் இவ்வளவு கால ாக 
எந்ைச் பெய்ைியும் இல்றல, அவர் ைிரும் ி வருவது கூட பவளியிடப் டவில்றல? 

 ா ா ஐவராப் ாவுக்குச் பென்ைவ ாது, அறைப்  ற்ைி இந்ைிய  த்ைிரிறககளில் 
 டித்வைன்" எனக் கூைினார். 

"காரைம்,  ா ாவின் வருறக ைனிப் ட்டைாக றவக்கப் ட்டது" என்று 
ொஞ்ெி  ைிலளித்ைார். 

ராம்ஜூ உடவன, "குவரானிக்கிள்  த்ைிரிறகயில் பவளிவந்ை பெய்ைிகள் 
கூட,  ா ாவால் அங்கீகரிக்கப் டவில்றல. உங்கறள ெந்ைிக்க அனு ைி 
 றுக்கப் ட்டைால், அடுத்ை நாள் ருஸ்ைம் அறை பவளியிட்டார்" என்ைார். 

காந்ைி, "ப ஹர்  ா ாவிடம் இருந்து ஏன் பெய்ைி எதுவும் இல்றல என்று 
நான் அடிக்கடி விொரித்து வந்வைன். அவறரப்  ற்ைி ஒவ்பவாரு நாளும் இங்கு 
ெில வ ச்சுக்கள் எழும், அவருறடய ப யர் எங்கள் உறரயாடல்களில் 
எப் டியாவது ஊடுருவி விடும். அவர் வ ெ ஆரம் ித்துவிட்டாரா?" என்று 
வகட்டார். 

" ா ா, அப ரிக்காவில் ைனது ப ௌனத்றைக் கறலக்க இருந்ைார், 

ஆனால் அவர் அவ்வாறு பெய்யவில்றல" என்று ராம்ஜூ  ைிலளித்ைார். 
"அவரது முைல் உறரறய, வாபனாலியில் ஒலி ரப்  விரிவான 

ஏற் ாடுகள் பெய்யப் ட்டன, ஆனால்  ா ா, அவற்றை ைள்ளிறவத்ைார், அவர் 
ப ௌனத்றை இன்னும் றகவிடவில்றல" என்று ொஞ்ெி விளக்கினார். 

ராம்ஜூ, "இது அவரது ப ௌனத்ைின் எட்டாவது வருடம். ஜூறல  ாைம் 
ைனது ஏழாம் ஆண்றட நிறைவு பெய்ைார்" என்ைார்.   
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 காந்ைி, "ஆ ாம், அவர் ைனது ப ௌனத்றைக் கறலப் ைற்கான ஏற் ாடுகள் 
 ற்ைிப்  டித்வைன். ஆனால் உண்ற யில், இப்வ ாது அவர் அறை பவகுதூரம் 
எடுத்துச் பெல்கிைார்!" 

அப்வ ாது ராம்ஜூ, " ா ா, ெீனா  ற்றும் ஜப் ானுக்கும் பென்றுள்ளார்" 
என்று கூைினார். 

ஆச்ெரியத்துடன் காந்ைி, "ஓ, அவர் அப ரிக்கா, ெீனா  ற்றும் ஜப் ான் 
அறனத்து நாடுகளுக்கும் பென்று வந்ைாரா? அவர் அப ரிக்காவில் எத்ைறன 
நாட்கள் ைங்கியிருந்ைார்?" என வினவினார். 

 ா ாவுடன் ைானும் பென்ைைாக, ொஞ்ெி விளக்கினார், " ா ா சு ார் 
 ைிறனந்து நாட்கள் அப ரிக்காவிலும், ஜப் ானில் ஒரு நாளும், ெீனாவில் ஒரு 
வாரமும் ைங்கியிருந்ைார். அவர், ைிட்ட ிட்ட டி அப ரிக்கா ைிரும்புவைற்கு 
 ைிலாக, ஐவராப் ாவுக்குப் புைப் ட்டுச் பென்ைார்; மும்ற யில் ஒரு முழு நாள் 
கூட ைங்கவில்றல." 

ராம்ஜூ, காந்ைியிடம், "கடந்ை ஜனவரி  ாைம், நீங்கள் றகது 
பெய்யப் டுவைற்கு ெற்று முன்பு,  ா ா உங்கறள ெந்ைித்ைவ ாது, உங்களுக்கு 
நிறனவிருக்கும், ைாழ்த்ைப் ட்டவர்களின் ைறலவர்கறள ெந்ைிப் ைாகவும், ைனது 
பெல்வாக்றகப்  யன் டுத்ைி கூட்டு வாக்காளர்கறள ஏற்றுக் பகாள்ள 
றவப் ைாகவும் அவர் உங்களுக்கு உறுைியளித்ைார். அைன் டி, அவர், 

அயல்நாட்டுப்  யைத்றைத் பைாடங்குவைற்கு முன்பு, ெில உள்ளூர் 
ைறலவர்கறள ெந்ைித்ைார், ஆனால் டாக்டர் அம்வ த்கரால் வரமுடியவில்றல, 

 ா ா  ின்னர் ஐவராப் ாவிற்கும் அப ரிக்காவிற்கும் புைப் ட்டார்." 
" ா ா ைிரும் ி வந்ைதும்,  அவர் உங்கள் றகது  ற்ைி அைிந்து டாக்டர் 

அம்வ த்கறர அறழத்ைார், அவருடன் அறர  ைி வநரம் வ ெினார்.  ா ா 
அவரிடம் பைளிவு ட விளக்கினார்,  அவர் எந்ை அரெியலிலும்  ங்வகற்கவில்றல 
என்ைாலும், ெ ாைானத்றை நிறலநாட்ட விரும் ினார்; ைாழ்த்ைப் ட்ட  க்களுக்கு 
இடம்  ற்றும்  ிை உரிற கறள ஒதுக்கீடு பெய்வைன் மூலம், கூட்டு 
வாக்காளர்கறள ஏற்றுக்பகாள்வது அவர்களின் பொந்ை நலனுக்காக என்றும், 

இல்றலபயனில், அவர்கள் ைங்கறளத் ைாங்கவள ைங்கள் விருப் ப் டி ஒரு 
ைீண்டத்ைகாை குழுவாக உருவாக்கி, விறரவில் அல்லது  ின்னர் அரெியலில் 
 ட்டு ல்ல,  ைம், ஆன் ீக விஷயத்ைிலும் அப் டிவய அறழக்கப் டும் நிறலயில் 
உள்ளைாகவும் எடுத்துறரத்ைார். 

"அம்வ த்கர், அவர்  ா ாவின் ஆவலாெறனறய  னைில் றவத்துக் 
பகாள்வார், ஆனால், முைலில் அவர் ைனது குழு உறுப் ினர்களுடன் 
கலந்ைாவலாெிக்க வவண்டும்,  ின்பு முடிவுகறள,  ா ாவுக்குத் 
பைரியப் டுத்துவைாகவும் கூைினார். நீங்கள் வாக்காளர்  ிரச்ெிறனயின் இந்ைத் 
ைீர்வுக்காகத் பைாடங்கிய உண்ைாவிரைத்ைிற்கு விறரவில் ைீர்வு காணுங்கள், 

ஆனால்,   ா ா,  நீங்கள் 40 நாட்கள் உண்ைாவிரைம் இருப் றை விரும்புகிைார். 
 ா ாவுடன் ஓர் இரறவக் கழிப் ைற்கான உங்கள் விருப் த்றையும், 

'திைவுமகாகலக் மகாருவது'  ற்ைியும் குைிப் ிடுகிைார்... " 
காந்ைி குறுக்கிட்டு, "ைிைவுவகால்?" என வினவினார். 
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"இது லண்டனில்  ா ாறவ ெந்ைித்ை வவறளயில் நீங்கள் அவரிடம் 
வகாரியது" என்று ொஞ்ெி குைிப் ிட்டார். 

ராம்ஜூ இவ்வாறு கூைி முடித்ைார், "உண்ைாவிரைத்ைிற்குப்  ிைகு, நீங்கள் 
நாற் ைாவது இரறவ,  ா ாவுடன் கழிக்க வவண்டும், அப்வ ாது அவர் உங்கறள, 

இறை நிறலறய உைரச் பெய்வார்." 
அப்வ ாது காந்ைி, "இந்ைப்  ிரச்ெிறனக்குத் ைீர்வு வந்ைால் நான் 

உண்ைாவிரைத்றை நிறுத்ைிவிடுவவன் என்ை நி ந்ைறனயின் கீழ் இறைத் 
பைாடங்கிவனன். அவ்வாைான நிறலயில், நான் உண்ைாவிரைத்றைத் 
பைாடர்ந்ைால் என் வார்த்றைக்கு எைிராகச் பென்ைது வ ால் ஆகிவிடும்" என்று 
விளக்கினார். 

"அைனால்ைான் 'முடிந்தால்' உண்ைாவிரைத்றைத் பைாடரும் டி நாங்கள் 
உங்களிடம் வகட்டுக்பகாண்வடாம்" என்று ராம்ஜூ  ைிலளித்ைார். 

காந்ைி பைாடர்ந்து, 'முடிந்ைால்' என் றை இரண்டு வழிகளில் விளக்கலாம் 
என்ைார், "முைலில், உடலில் ெகிப்புத்ைன்ற  இருந்ைால்..." 

ராம்ஜூ அற ைியாகக் குறுக்கிட்டு, " ா ாவின் ஆவலாெறனப் டி நீங்கள் 
உண்ைாவிரைத்றை நீடித்ைால், உடல் ரீைியாக எந்ைத் ைீங்கும் இராது என்று 
உங்களுக்கு உறுைியளிப் ைாக,  ா ா அைிவுறுத்ைி உள்ளார்.  ா ாவின் 
 ண்டலியில் ஒருவர் ( ிளடீர்) கடந்ை மூன்று வருடங்களாக, ைிரவ ஆகாரம் 
உண்டு, உண்ைாவிரைம் இருந்து வருகிைார்.  ற்பைாரு ெீடர்  ன்னிரண்டு 
நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு விரைத்றைத் பைாடங்கினார், வ லும் அவர் 40 நாட்கள் 
ைண்ைரீ்  ட்டுவ  அருந்து ாறு  ா ாவால் அைிவுறுத்ைப் ட்டார். உங்களின் 
நீடித்ை உண்ைாவிரைம் அைிவிக்கப் டுவைற்கு, ஒரு வாரத்ைிற்கு முன்வ   ா ா 
இந்ை அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கியது, இப்வ ாது  ிகவும் குைிப் ிடத்ைக்கைாகத் 
பைரிகிைது." 

காந்ைி கூைினார், " ா ாவின் ெீடர், வநான்ற ப் ப ாறுத்ைவறர அறை 
முழு னைாக வரவவற்று  ிகவும்  கிழ்ச்ெியாக இருக்க வவண்டும்! நிச்ெய ாக, 
ஒருவர் வநான்ற , நீண்ட நாட்களுக்காக றவக்கும் வநாக்கத்துடன் 
பைாடங்கினால், ஒரு வ ச்சுக்காக 90 நாட்கள் என்று றவத்துக் பகாள்ளுங்கள், 
இைற்கிறடயில் அவர் உடறலத் துைந்துவிட்டால், அவருறடய வநான்பு 
பூரை ானைாகக் கருைப் டுகிைது. அது  ட்டு ல்லா ல், இந்ை விஷயத்ைில், 
கறடெி மூச்சு வறர ஒருவர் உண்ைாவிரைம் கறடப் ிடிப் ைாக இருந்ைால், 
அடுத்ை  ிைவியிவலா அல்லது அடுத்ை உலகத்ைிவலா, அவர் ஆறெயிலிருந்து 
நிரந்ைர ாக விடு ட வவண்டிய கட்டாயத்ைில் இருக்கிைார். 

“‘முடிந்ைால்’ என் ைன்  ற்பைாரு அர்த்ைம் என்னபவன்ைால், ஒரு 
இயல் ான தூண்டுைல் அல்லது இதுவறர பெய்ைறவ அறனத்தும்  யனற்ைறவ 
என்று ஒருவர் உைர வவண்டும். அல்லது  ா ா விரும் ிய டி வநான்பு 
அனுெரிக்க, அல்லது இறைச் பெய்ய கடவுள், ஒருவரின் காைில் கிசுகிசுத்து 
தூண்டுகிைார் என்ை ஏைாவது சூழ்நிறல இருந்ைால், ஆன் ீக முடிறவ வநாக்கி, 
அறைச் பெய்ய முடியும். இங்வகயும் லண்டனிலும் இந்ை விஷயத்ைில் ஒரு 
ைீர்றவ எட்டியைாக உறுைி பெய்ைதும் (அறை நான் ெந்வைகிக்கிவைன்), நான் இந்ை 
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விரைத்றைக் றகவிட்டாலும், முழுத் ைீர்வு கிறடக்காவிட்டால் நான்  ீண்டும் 
வநான்ற த் பைாடங்குவவன் என்று ெம் ந்ைப் ட்ட அறனவருக்கும் அைிவிப்வ ன். 
அப் டி ஒரு வ ாலி நாடகம் ஆடுவைானால் நான் அவ்வாவை பெய்வவன். 
ைாழ்த்ைப் ட்டவர்களுக்கான கூட்டு வாக்காளர்  ிரச்ெிறனயில், நான்  ிகுந்ை 
ஆர்வ ாக இருப் து  ட்டு ல்லா ல், அவர்களுக்கு வவண்டியறை முடிப் ைில் 
உறுைியாக இருக்கிவைன். ைீண்டாற   றைந்து வ ாக வவண்டும்; அது 
நடக்காவிட்டால், எனது உண்ைாவிரைத்றைத் பைாடர்ந்து கறடப் ிடிப்வ ன்." 

அப்வ ாது ராம்ஜூ காந்ைியிடம், "ராஜ்புத்னாவிலும்  ின்பு லண்டனிலும் 
 ா ா உங்கறள ெந்ைித்ைைிலிருந்து,  த்ைிரிறககளில் கைிெ ான அளவு ைவைான 
ைகவல்கள் வந்துள்ளன. இது,  த்ைிரிறக நிரு ர்களால் இருக்கலாம்,  ா ாறவ 
வநரடியாகப் வ ட்டி காணும் வ ாது, உங்களுடன் அவர் பகாண்டிருந்ை பைாடர்பு 
குைித்து  லமுறை வகள்வி எழுப் ினர். உங்கறளப்  ற்ைிய ெில குைிப்புகள் 
நிரு ர்களிடம் கூைப் ட வவண்டியிருந்ைது, ஆனால்  ா ா கூைியறைத் ைவைாக 
எடுத்துக் பகாண்டைாகத் பைரிகிைது." 

ொஞ்ெி உடவன குறுக்கிட்டு, "இந்ைியாறவ விட்டு பவளிவயறுவைற்கு 
முன்பு,  த்ைிரிறககளுக்கு அளித்ை ஒரு வநரடி வ ட்டியில், எனக்கு 
நிறனவிருக்கிைது,  ா ா குைிப் ாக உங்கறளப்  ற்ைி எதுவும் குைிப் ிட 
வவண்டாம் என்று வகட்டுக் பகாண்டார். ஆயினும் ைனிப் ட்ட முறையில் நீங்கள் 
உங்கள் அரெியல்  ைிகறள முடித்ை  ின்னர் அவருடன் அப ரிக்கா பெல்வைாக 
உறுைியளித்ைக் கருத்றை,  ா ா  கிர்ந்து பகாண்டார்" என்ைார். 

ராம்ஜூ வ லும் கூறுறகயில், "இது 'காந்ைிஜியின் ஆன் ீக குரு' வ ான்ை 
 ர ரப்ற த் தூண்டும் ைறலப்புச் பெய்ைிகளாகத் ைிறெ ைிருப் ப் ட்டது;  ா ாவின் 
பவளிநாட்டுப்  யைம் குைித்ை பெய்ைித்ைாள் துணுக்குகளின் குைிப்வ டுகளில் 
இறைக் காைலாம்" என்று விளக்கினார். 

பெய்ைித்ைாள் கட்டுறரகறளப்  ார்த்து, காந்ைி, "இறவ ப ரும் ாலும் 
ஆங்கில  த்ைிரிறககளிலிருந்து வந்ைறவ என்று நான் நிறனக்கிவைன்" என்ைார். 

"ஆ ாம், அப ரிக்க  த்ைிரிறககளின் பைாகுப்புகள் இங்வக 
வெர்க்கப் டவில்றல, ஆனால் அந்ை நாட்டில் ப ரும்  ர ரப்பு ஏற் ட்டது" என்று 
ொஞ்ெி உறுைிப் டுத்ைினார். 

ராம்ஜூ கூைினார், "ஹாலிவுட்டில் கூட, ப ாருள்முைல்வாைம் அைன் 
உச்ெகட்டத்ைில் இருப் ைாகக் கூைினாலும், ைிறரப் ட நட்ெத்ைிரங்களான வ ரி 
 ிக்ஃவ ார்ட், டக்ளஸ் ஃவ ர்வ ங்க்ஸ், ைல்லூலா வ ங்க்பஹட்  ற்றும்  லர் 
 ா ாவால் ப ரிதும் ஈர்க்கப் ட்டனர். லி ர்ட்டி  த்ைிரிறகயின் இந்ைக் கட்டுறர 
 க்கச்ொர் ற்ைைாக  ிகவும் நல்ல முறையில் எழுைப் ட்டிருக்கிைது. ஆயினும், 
அறை எழுைியவர் (ஃ ிரபடரிக் காலின்ஸ்) உங்கறளப்  ற்ைி இங்வக ஒரு 
குழப் த்றை ஏற் டுத்ைியுள்ளார். நீங்கள் அறைப்  டிக்க வவண்டுகிவைன், நான் 
அைன் நகறல உங்களுக்கு அனுப்புகிவைன்." 

காந்ைி, "ஆ ாம், நான் அறைப்  டிப்வ ன். ஆனால் உங்களுக்கு ஏன் 
பைாந்ைரவு? உங்களிடம் இருக்கும்  ைிறவ என்னிடம் விட்டுச் பெல்லுங்கள், 
 ின்பு நான் அறை உங்களுக்கு அனுப் ி றவக்கிவைன்" என்று கூைினார். 
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ராம்ஜூ வ லும் கூறுறகயில், " த்ைிரிறககளில் ைவைாகச் 
ெித்ைரிக்கப் டுவது குைித்து, அறை,  ா ாவின் கவனத்ைிற்குக் பகாண்டு வந்ைதும், 
ைாைாொஞ்ெியிடம் (ொஞ்ெி) அறை ெரி பெய்யு ாறு கூைினார். அறைப்  ற்ைி 
உங்களுக்குத் பைரிவிக்க லண்டனிலிருந்து ைகவல் வந்ைதும், அைன் டி நான் 
உங்களுக்கு எழுைிவனன்." 

அைற்கு காந்ைி, "உங்கள் கடிைம் எனக்குக் கிறடத்ைைாகத் பைரியவில்றல. 
என்னிட ிருந்து உங்களுக்கு ஏைாவது  ைில் வந்ைைா?" 

"இல்றல," என்று ராம்ஜூ கூைி, "ஆனால் நான்  ைிறல 
எைிர் ார்க்கவில்றல. உங்களுக்குத் ைகவல் பகாடுக்க  ட்டுவ  எழுைிவனன்." 

"ஆனால் அந்ைக் கடிைம் ஒருவ ாதும் என் றகக்கு வரவில்றல" என்று 
காந்ைி கூைினார். "இந்ை வறகயான ைவைான ெித்ைரிப்பு இரண்டு வழிகளில் 
பெய்யப் டுகிைது. ெிலர் இது எல்லாம் ப ாய் என் றை அைிந்ைிருந்தும் அறை 
எழுதுகிைார்கள். ெிலர் அைியா ல், அறை உண்ற  என நம் ிச் பெய்கிைார்கள். 
எனது வழீ்ச்ெிறயக் காை ஆங்கிவலயர்கள்  ிகவும் ஆர்வ ாக உள்ளனர்; அறை 
அவர்கள் எப் டியாவது பகாண்டுவர முயற்ெிக்கிைார்கள், ஆனால் ஒருவறர இந்ை 
வழியில் வழீ்த்ை முடியாது. நான் என்றனத் 'ைாழ்த்ைிக் பகாள்ள' விரும் ினால், 
அது என் வநாக்கத்றை நிறைவவற்றுவைாகும்; அவைவ ால, நான் என்றன 
'உயர்த்ை' விரும் ினால், நானும் என் பொந்ை வநாக்கத்ைிற்காக, வெறவ பெய்து 
ெில இலட்ெியங்கறள நிறைவவற்றுகிவைன்." 

அப்வ ாது  ாறல ஆறு  ைி. விஷயங்கள் அறனத்றையும் விவாைித்ை 
 ின்பு ொஞ்ெி, ராம்ஜூ இருவரும் புைப் ட ஆயத்ை ாயினர். காந்ைியும் 
ெிரித்துக்பகாண்வட விறடயளித்ைார். 

ராம்ஜூ, "நாங்கள், உங்களுக்கு  ா ாவின் பெய்ைிறய வழங்கியுள்வளாம், 
ஒவ்பவாரு நாளும் ெிறையில்  ா ாறவப்  ற்ைிய ெில வ ச்சுக்கள் எழும்புவறை 
அவரிடம் பைரிவிப்வ ாம்" என்று கூைினார். 

"ஆ ாம், அறை அவரிடம் பொல்லுங்கள்," என்று காந்ைி அவர்களின் 
றககறளக் குலுக்கிய டிக் கூைினார். 

ராம்ஜூவும் ொஞ்ெியும் நாெிக் ைிரும் ி வந்து காந்ைியுடனான ெந்ைிப்ற , 
 ா ாவுக்கு விரிவாகத் பைரிவித்ைனர். 

1932 பெப்டம் ர், அடுத்ை ஓரிரு  ாைங்களில்,  ா ா அவ்வப்வ ாது 
ப ஹரா ாத், பூனா, மும்ற , ஒரு முறை  ஞ்ச்கைிக்கும் பென்ைார்; ைனது 
 ிரிய ானவர்கறள ெந்ைித்ைார். நாெிக்கில், ைரிெனத்ைிற்காகப் ப ரு ளவில் 
 க்கள் வரத் பைாடங்கினர். ப ரும் ாலும்,  ா ா,  ண்டலியின் ைனிப் ட்ட 
வைறவகளில், குைிப் ாக, கவனம் பெலுத்ைவும், அவர் இல்லாை வநரத்ைில் 
ஏற் ட்ட  ிரச்ெிறனகறளத் ைீர்க்கவும் வவண்டியிருந்ைது, வ லும் நவம் ர் 
 ாைத்ைில் வ ற்கு வநாக்கி  று டியும்  யைம் வ ற்பகாள்ள இருப் ைால் 
வ லும்  ல அைிவுறுத்ைல்கறள வழங்கினார். 

இைற்கிறடயில் கடிைங்கள், பைாறலத்ைந்ைிகள், அவரது ஆங்கிவலய, 
அப ரிக்க அன் ர்களுக்கு ைினமும் அனுப் ப் ட்டன. இந்ை வநரத்ைில் ப ஹர் 
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 ா ா, மும்ற க்குச் பென்ை சுருக்க ான ஆனால்  ர ரப் ான நிகழ்வுகறளப் 
 ற்ைிய வி ரங்கள், பெப்டம் ர் 17ஆம் நாள், ஆங்கிவலய அன் ர்களுக்கு எழுைிய 
கடிைத்ைில் ொஞ்ெி விவரித்ைிருந்ைார்: 

இந்ை வருறககளின் காட்ெிகறள எந்ை ஒரு வ னாவாலும் விவரிக்க 
முடியாது - ஆயிரக்கைக்கான வநர்ற யான, அன்புள்ளம்  றடத்ை ஆத் ாக்கள் 
அவரது ஒவ்பவாரு நகர்றவயும் கவனித்து, ஆெிகறளப் ப றும் 
ைருைத்ைிற்காகக் காத்ைிருந்ைன! 

கண்ைரீ்  ட்டுவ  ைங்கள் கறைகறளக் கூை முடியும் - அவர்  ட்டுவ  
அன் ின் கண்ைறீரத் தூண்டவும், பைய்வகீ அன் ின் காைலர்கள் அறைப் 
 ாராட்டவும் முடியும். இையத்ைின் அற ைியான ப ாழியில் ைங்கள் 
உைர்வுகறள பவளிப் டுத்ை ஆயிரக்கைக்காவனார் அவரிடம் வருவது  ட்டுவ  
இையத்றை பநகிழ றவக்கும் அளவுக்கு அற்புை ானது! 

இந்ைக் கண்ைரீின் பவளிப் ாடு  ிகவும் ைனித்துவ ானது! 
 ா ா, அவரது  ைிக்காக, மும்ற  வ ான்ை ஒரு ப ரிய நகரத்ைில் கூட, 

ஓர் இடத்ைிலிருந்து இன்னுவ ார் இடத்ைிற்கு - ஒரு நாறளக்குப்  லமுறை 
பெல்ல வவண்டும். அவர் வடீு ைிரும்பும் ஒவ்பவாரு முறையும்,  க்கள் கூட்டம் 
அறலவ ாதும், ெில வநரங்களில் நீண்டவநரம் காத்ைிருக்கிைார்கள், அவறரப் 
 ார்க்க அவ்வளவு ஆவலுடன் இருக்கிைார்கள். அதுவ ால் ஒவ்பவாரு முறையும் 
இப் டி நடந்ை வண்ைம் இருப் து எங்களுக்கு ஆச்ெரிய ாக உள்ளது, 
ஏபனன்ைால்  ா ாவின் வருறகக் குைித்து எந்ை ஒரு அைிவிப்பும், எவருக்கும் 
ைரப் டுவைில்றல. 

வ ற்கத்ைிய நாடுகளில் வாழும்  ல்வவறு அன் ர்களுக்கு, ொஞ்ெி 
எழுைிய நான்கு கடிைங்கறளப்  ார்க்கலாம்: 
நாெிக்,  
18 பெப்டம் ர் 1932 

 ிரியமுள்ள ஜனீ்வகா, 
 ா ா இங்கு வந்ைைிலிருந்து அவருறடய  ைியில் மும்முர ாக 

இருக்கிைார்; வ ற்கத்ைிய நாடுகளில் அவர் வ ற்பகாள்ள வவண்டிய ப ரிய 
 ைிக்காக  ீண்டும் அங்குச் பெல்வைற்கு முன்னர், இங்குள்ள அறனத்து 
விஷயங்கறளயும் ஏற் ாடு பெய்கிைார். அவர் எவ்வளவு விறுவிறுப் ாக 
இருக்கிைார் என் றை நீங்கள் யூகிக்கக் கூட முடியாது, ஆனால் அவர் முகம் 
 லர்ந்ை புன்னறகயுடன், வநரத்றையும் ப ாருட் டுத்ைா ல் - இரவு  கல் 
 ாரா ல், உைவி, உறைவிடம்  ற்றும் ஆவலாெறனறயப் ப ை, ைன்னிடம் வரும் 
ப ரும் கூட்டத்ைிற்கும் பெல்கிைார். 

ஆனால் இந்ைப்  ைியின்  ிகப்ப ரிய அழுத்ைத்ைின்  த்ைியிலும், 
ைினெரி நூற்றுக்கைக்கான  க்களால் சூழப் ட்டிருந்ைாலும், அவர் அடிக்கடி 
அவர்களிட ிருந்து பவளிவய வந்து - எங்காவது பைாறலவில் - அவரது 
இையத்ைிற்கு  ிக அருகில்  ற்றும் எண்ைங்களில் எப்வ ாதும் குடியிருக்கும் 
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 ிரிய ானவர்களின் அறழப் ிற்கு  ைிலளிக்கும் விைத்ைில் ைனியாக 
இருப் றையும் காைலாம். ஒரு ைாய், துயரத்ைில் அழுதுபகாண்வட  ாதுகாப்ற  
நாடி வரும் ைன் குழந்றையிடம் விறரந்து வருவது வ ால், உலகின் ஒவ்பவாரு 
மூறலயிலிருந்தும் அன்ற  பவளிப் டுத்ைி அழுகிை ஆத் ாவுக்கு அவர் 
 ைிலளிக்க வவண்டும். ெில இையங்கறள பவதுபவதுப் ாக்கவும்,  ிரிறவத் 
ைாங்கமுடியா ல் கூக்குரலிடும் ெில ஆத் ாக்கறள ஆறுைல் டுத்ைவும் அவர் 
அறைபயல்லாம் அன் ாகச் பெய்கிைார். அத்ைறகய அன்பு உள்ளங்கள் யார் 
என் து அவருக்கும், அவரது அரவறைப்ற  உைர் வர்களுக்கும்  ட்டுவ  
பைரியும். 

கடிைங்கள்  ற்றும் பெய்ைிகளின் இயல் ான ைகவல்பைாடர்புக்கு அைிக 
 ைிப்பு இல்றல என்று வைான்றும் அளவுக்கு இது அடிக்கடி நிகழ்கிைது. 
இருப் ினும், நீங்கள், ஜனீ்வகா, எப்வ ாதும் அவரது எண்ைங்களில் இருப் ைால், 
அவர் உங்களிடம்  ிகவும் ைிருப்ைியும்  கிழ்ச்ெியும் அறடகிைார் என்று 
என்னிடம் எழுைக் கூறுகிைார் -  ிரிய ான அன் ர்களாகிய நீங்கள் - குைிப் ாக 
 ிகவும் கடின ான சூழ்நிறலகளில், அவரது விருப் த்ைிற்கு இைங்கி, 
அற ைியாக அடி ைிவது அவருக்குப் ப ரு கிழ்ச்ெிறய அளிக்கிைது.  

நீங்கள்  ா ாவின் வொைறனக்கு உண்ற யாக இருப் றை 
நிரூ ித்துள்ளறைக் கண்டு அவர்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடகிைார்; அவருறடய 
விருப் த்ைிற்கு நீங்கள் முழுற யாக ெரைறடந்ைைன் மூலம் அவருக்கு  ிகுந்ை 
நிம் ைிறய அளித்து, எல்லா வறகயிலும் அவருறடய அைிவுறுத்ைல்களுக்குக் 
கட்டுப் டுகிைரீ்கள். இைற்காக அவர் உங்கள் அறனவறரயும் வநெிக்கிைார்! அவர் 
பைாடர்ந்து உங்கறள நிறனவில் பகாள்கிைார்! உங்கறளப்  ற்ைியும் உங்கள் 
அன்ற ப்  ற்ைியும்  ீண்டும்  ீண்டும்  ண்டலிக்கு எடுத்துக் கூறுகிைார்! 

இங்கிலாந்ைின் கிம்வகாவும், அப ரிக்காவின் ஜனீ்வகாவும் அவரது 
இையத்ைில் நிரந்ைர ாகத் ைங்கியுள்ளனர். 

அவை நாளில் இனிட் வகார்ஃ ிற்கு எழுைிய கடிைத்ைில், ொஞ்ெி இப் டிக் 
குைிப் ிட்டிருந்ைார்: 

நீங்கள் இப்வ ாது அவருறடய  ிரிய ானவர்களில் ஒருவராக 
இருக்கிைரீ்கள்; அவர் இையத்ைில்  ிக பநருக்க ாகவும், அவர் ீது றவத்ைிருக்கும் 
அன் ின் மூலம், அவருறடய எண்ைங்களில் எப்வ ாதும் நிறைந்ைிருக்கிைரீ்கள். 
உங்களின் விழிப்புைர்வால் அறனத்து குறை ாடுகறளயும் ைவிர்த்து, உங்கள் 
அன் ால் நீங்கள்  ிகவும் வளர்ந்து, அவருக்கு  ிக அருகில் இருப் ைில்  ா ா 
ப ரு கிழ்ச்ெியறடகிைார், வ லும் பவளிப் றடயாக ஒப்புக் பகாள்ளும் ைிைந்ை, 
வநர்ற யான இையம் உங்களிடம் உள்ளது -  னிை ைன்ற யின் ெிைப் ான 
இந்ைப்  ண்ற  அவர் ப ரிதும் விரும்புகிைார். 

அைனால்ைான், அவர் உங்கறள  ிகவும் வநெிக்கிைார், வ லும் அவர் 
 னிைகுலத்ைின் முன்வனற்ைத்ைிற்கான  ாப ரும்  ைியில் உங்கள்  ங்றக 
அளிக்கு ாறு, ைம் ில் ஒருவராக நிறனத்து, அன்புடன் அறைக் வகட்டார். 
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 ங்களிப்புக்கான அவரது அறழப்புக்கு நீங்கள் உடனடியாக,  ைிலளித்ைைில் அவர் 
 கிழ்ச்ெியறடகிைார். 

அன்புள்ள இனிட், நான் உங்களுக்கு விளக்க முயற்ெிப் து 

என்னபவன்ைால்,  ா ா எப்வ ாதும் விரும்பும், உயர்வாக  ைிப் ிடும் ஒவர 
விஷயம் அன்பு  ட்டுவ . 

ஆனால்  ா ா, எப்வ ாதும் ைன் இையத்ைில் குடியிருக்கும் 
 னிைகுலத்ைிற்காக, ைன்னல ற்ை, தூய்ற யான அன் ினால் பெய்யப் டும் ெில 
'தியாகங்ககள' அவர் விரும்புகிைார்; வாழ்க்றகயில் இதுவவ அவரது முக்கிய 
 ைி. அைனால்ைான், அவரது ெிைந்ை, வநர்ற யான அன் ர்கள், அவருக்கு 
அளிக்கும் அறனத்து அன்ற யும் அடிப் றடயாகக் பகாண்டு, ஒவ்பவாருவரும் 
'தியாகம்' பெய்ய வவண்டும் என்று அவர் வகாருகிைார்.  னிைகுலத்ைின் இந்ைக் 
குைிக்வகாறள அறடவைற்காக, அவர் ைனது அன் ர்களின் தவைான 
புரிதல்ககளயும், 'சந்மதக பார்கவ’கயயும் எைிர் பகாள்ளும் அ ாயம் 
ஏற் டுகிைது. 

ஏறழகளின் நலனுக்காக, ைன்னல ற்ை, நற் ண்புள்ள 
 னப் ான்ற யுடன் காட்டும் அன்பு,  ல ஆண்டுகளாக  றலகளில் அல்லது 
ஏகாந்ைவாெத்ைில் இருந்து புரியும் வயாகா அல்லது ைியானத்றை விட  ிகவும் 
ெிைப்பு ிக்கது, குைிப் ாக இந்ைத் ைியாகத்ைின் வகாரிக்றகறய இறை நிறலறய 
அறடந்ை ஒரு குருநாைர் விடுக்கும் வ ாது -  ஏபனன்ைால், ஒரு குருநாைர் கடந்ை 
காலத்ைில் ைன்னுடன் ஆழ ான பைாடர்புகறள றவத்ைிருந்ை 
அன் ர்களிட ிருந்து  ட்டுவ  அந்ைத் ைியாகத்றைக் வகாருகிைார், வவறு 
யாரிட ிருந்தும் ஒருவ ாதும் எைிர் ார்ப் ைில்றல; வ லும் குருநாைரின் 
ெிைப்பு ிக்க அருளால் ைியாகம் புரியும் அன் ர்கறள, உன்னை ான உச்ெத்ைிற்கு 
எடுத்துச்பெல்ல விரும்புகிைார்; இது  ிகவும் அரிைானது  ட்டு ின்ைி, 
ைகுைியானவர்களுக்கு  ட்டுவ  அளிக்கப் டும் பவகு ைி. 

நீங்கள் இவர்களில் ஒருவராக இருக்கிைரீ்கள், ஆகவவ இவ்வளவு 
அன்பும், அன் ிற்கான வகாரிக்றகயும். நீங்கள் இப்வ ாது புரிந்துபகாள்வரீ்கள் 
என்று நம்புகிவைன். 

1932, அக்வடா ர் 2ஆம் நாள், நாெிக்கிலிருந்து ொஞ்ெி, இங்கிலாந்த் 
(கிம்வகா) ப ண் ைிகளுக்கு எழுைிய கடிைம்: 
 ிரியமுள்ள வகா ியர்களுக்கு, 

 ர ரப் ான  ற்றுப ாரு வாரம், ஏற்கனவவ  ைில் எழுைக் காத்ைிருக்கும் 
நீண்ட  ட்டியறல வ லும் நீள ாக்குகிைது.  கலும் இரவும் வந்து பெல்கின்ைன; 
எப் டி, எப்வ ாது, என எண்ணுவைற்கு எங்களுக்கு வநர ில்றல. 

வ ற்கிலிருந்து கடிைங்கள்  ற்றும் பைாறலத்ைந்ைிகள் - 
ஐவராப் ாவிலிருந்து, அப ரிக்காவிலிருந்து - கிட்டத்ைட்ட ஒவ்பவாரு நாளும் 
குவிந்ை வண்ைம் உள்ளன; ஒவ்பவான்ைிலும் ஒவர பைானி, ஒவர இறெ - இைய 
கீைம்: "ஓ, நாங்கள் உங்கறள எப் டி வநெிக்கிவைாம்,  ா ா,  ற்றும் உங்கவளாடு 
வாழ விரும்புகிவைாம் நீங்கள்… உங்கள் வெறவ, ைியாகம், துன் ங்கறளப்  கிர்ந்து 
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பகாள்ள… உங்கள்  ிரிவின் வவைறனறயத் ைீவிர ாக உைர்கிவைாம், ஆனாலும் 
எங்கள் ஆழ் இையங்களில் நீங்கள் இருப் றை உைர்கிவைாம். நாங்கள் 
உங்களுடன் இருக்க விரும்புகிவைாம், உங்களின் உடலளவிலான ெகவாெமும் 
பைாடர்பும், உங்கள் அருகில், அரவறைப் ில் இருக்கவும் ஆவலாய் உள்வளாம். 
என்ைாலும்,  ிைர் உங்களின் ெகவாெத்றைப்  கிர்ந்து பகாள்ளவும், அனு விக்கவும் 
வவண்டும் என்ை எண்ைத்ைில் நாங்கள் ைிருப்ைியுடன்,  ிைரின் ெிந்ைறனயில் 
 கிழ்ச்ெி அறடகிவைாம். 

ஆனால் இந்ை அறனத்து கடிைங்கள்  ற்றும் பைாறலத்ைந்ைிகளில் 
உங்களிட ிருந்து வந்ைவற்றை  ட்டுவ  அவர் ைன்னுடன் றவத்ைிருக்கிைார் - 
அவருறடய  ிரிய ான கிம்வகா. 

இப்வ ாது, இங்வக  ா ா வ ற்பகாள்ளும்  ைிறயப்  ற்ைி என்ன 
பொல்வது? விவரங்கள் வைறவயற்ைைாக இருந்ைாலும், நீங்கள் இப்வ ாது 
அவருறடய வட்டத்து  ண்டலி உறுப் ினர்களாக இருப் ைால் - அவர் 
 ிைருக்காகப்  ைிபுரிகிைார் என்று பொல்வது வ ாது ானது. ஆயிரக்கைக்கான 
 க்கள் அவர்கறளப்  ாதுகாக்கும் ப ாருட்டு, அவரிடம் வந்து 
முறையிடுகிைார்கள்! அது ைவிர, வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்கான ைனது  ாப ரும் 
 ைிறயத் பைாடரும் வநாக்கத்ைில்,  ீண்டும் புைப் டுவைற்கு முன்னர், இங்குள்ள 
அறனத்றையும் ெீர்பெய்து றவப் து, ைனது இந்ைிய  ண்டலியுடன் இைர 
விவகாரங்கறளக் கலந்து ஆராய்வது - இறவ அறனத்தும்  ிகப்ப ரிய 
ெிர த்றை ஏற் டுத்துகின்ைன. ஆனால் அவரது எல்றலயற்ை ெக்ைிகறளப் 
ப ாறுத்ைவறர, வவறு யாராக இருந்ைாலும் உண்ற யில் ைாங்க முடியா ல் 
ைவித்துவிடுவார்கள். 

ஆனால் அறைபயல்லாம் பெய்யும்வ ாது, அவர் ைனது கிம்வகாவின் 
ப யறரக் குைிப் ிடாை நாள் இல்றல. இந்ை அன் ான ப யர், ைினெரி 
விவாைத்ைிற்கும், இனிற யான வ ச்சுக்கும் ஒரு முக்கிய அங்க ாக 
உருபவடுக்கிைது. வ லும், உங்கறளப்  ற்ைிய இந்ை உற்ொக ான, அருற யான 
வ ச்சும், இனிற யான உங்கள் அன்பும், ைினெரி வழக்க ான வவறலகளுக்கு 
இறடயில் ஒரு வறகயான ப ாழுதுவ ாக்காக அற கிைது. 

ஆ ாம், உண்ற யில் நீங்கள்  ிகவும் அைிர்ஷ்டொலிகள்! ஆனால், 
டார்லிங்  ா ா, உங்கறளக் குைித்து அவர் உள்ளத்ைில் றவத்ைிருக்கும் 
ஒவ்பவாரு எண்ைத்ைிற்கும் நீங்கள் உண்ற யிவலவய ைகுைியானவர்கள்! இறை 
எண்ைி நாங்கள்  ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடகிவைாம்! 

இப்வ ாது, நான் முடிப் ைற்கு முன்பு, ெில நல்ல பெய்ைிகள் - அவருறடய 
வ ற்கத்ைிய  யைத்றைப்  ற்ைி! நிகழ்வுகளின் வ ாக்கிலிருந்து  ார்த்ைால், அவர் 
நவம் ர் பைாடக்கத்ைில் இத்ைாலிக்குப் புைப் டலாம் என்று வைான்றுகிைது,  ின்பு... 
ஜனவரி  ாைத்ைில் இனிற யான கனவுகள் நனவாகும்! ஆகவவ, உங்கள் 
இையத்ைில் அன் ின் உருவாகத் ைிகழும் ஸ்ரீ ா ா உங்கள் முன்னிறலயில் உடல் 
ரீைியாக நிற்கும்வ ாது, அன் ின் ெிைப் ான கனவுகளில் நீங்கள் வாழ 
வழிவகுக்கிைது. ஓ, அந்ை ஆனந்ை ான எண்ைங்களின் ெங்கிலிறய நான் 
உறடக்க விரும் வில்றல! 
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எனவவ, அடுத்ை  ாைம்  ீண்டும் ெந்ைிக்கும் வறர, அன்புடன்... 
 
ஏைக்குறைய இரண்டு வாரங்களுக்குப்  ிைகு, லண்டனில் வாழும் 

ஆங்கிலப் ப ண் ைிளுக்கு, ொஞ்ெி  ீண்டும் எழுைினார்: 
நாெிக், அக்வடா ர் 15, 1932. 
அன் ான கிம்வகா, 

உலகம் 'அன் ிற்குரியவறர' விரும்புகிைது, உண்ற யின் உருவான 
ஒருவறரப் ப ை ைவிக்கிைது; அவர்  ிகவும் அரிைானவராகவும், எளிைில் 
கண்டுபகாள்ள முடியாைவராகவும் இருக்கிைார். அத்ைறகய ஒருவறரக் 
காணும்வ ாது, லட்ெக் கைக்கானவர்கள் அவரின் இனிற யான அன்ற  நாடி 
ஓடுகிைார்கள் - அறனவரும் அவருறடய பைாடர் ில் வருகிைார்கள். ஆனால் 
ஒரு ெிலர் -  ிக,  ிகச் ெிைிய அளவில் ஒரு ெிலர் -  ிரிய ானவரின் இையத்ைில் 
இடத்றைப்  ிடித்து, அவருடன் பநருங்கிய பைாடர்பு பகாள்கிைார்கள். இவர்களில் 
கூட, அவருறடய இையத்ைிற்கு இன்னும்  ிக பநருக்க ாக இருப் வர்கள், 
உலகம் உண்ற யாக ஏங்கித் ைவிக்கும் 'அந்ை உண்ற ப்ப ாருளாகிய அன்ற க் 
கண்டு பகாள் வர்கள்' இன்னும்  ிகக் குறைவாகவவ உள்ளனர். 

நீங்கள், கிம்வகா, உலகின்  ிக இனிற யான அன் ின் ப ாக்கிஷத்றைக் 
கண்டு ிடித்து, உங்கள் இைய கைவுகறளத் ைட்டிய அைிர்ஷ்டொலிகள். அவர் 
உங்களுக்கு உலகில்  ிகச் ெிைந்ைறை - அவருறடய எல்றலயற்ை அன்ற  - 
வழங்குவைில்  கிழ்ச்ெியறடந்ைார் - நீங்கள் அறனவரும்  ிகவும் அற்புை ாகப் 
 ைிலளித்ைீர்கள், அவர் ைனது அன் ான இையத்ைில்  ிக ப ன்ற யான இடத்றை 
உங்களுக்குக் பகாடுத்துள்ளார். நீங்கள் அறனவரும் அவறர உங்கள் முழு 
இையத்வைாடு வநெித்ைீர்கள், அவருக்காக வாழவும் அல்லது உயிறர விடும் 
அளவுக்கு வநெித்ைீர்கள், இைன் விறளவாக, இங்கு, அவருக்கு  லைரப் ட்ட 
பெயல் ாடுகள்  ற்றும் இயக்கங்கள் இருந்ைவ ாைிலும், அவருறடய  னைிலும் 
இையத்ைிலும் நீங்கள் எப்வ ாதும் இருந்து பகாண்டிருக்கிைரீ்கள். 

அவர் ைனது வநரத்ைின் ஒவ்பவாரு பநாடியிலும்  ிகவும் மும் ர ாக, 
கிட்டத்ைட்ட ஓய்வின்ைி இருந்ைாலும், அவர் எப்வ ாதும் ைனது கிம்வகாவின் 
இனிற யான ப யறர இையத்ைில் உச்ெரிக்கிைார் என்று ஒருவர் உங்களுக்கு 
எப் டிச் பொல்ல முடியும்? 

 ா ாவும், நாங்கள் அறனவரும் அடிக்கடி வ ெி  கிழும் ஒவர ப யரும், 
பவளிநாட்டுப் ப ாருளும் இதுைான். ஒவ்பவாரு வாரமும் கடிைங்கள் இங்கிருந்து 
வான் வழி உங்களுக்கு அனுப்புவைில் அவ்வளவு குைிப் ாக இருப் றைக் 
காண் வை ெிைப்பு. இரண்டு மூன்று வாரங்கள் உங்களிட ிருந்து கடிைங்கள் 
வரா ல் இருந்ைால்  ா ா  ிகவும் வருத்ைப் டுகிைார். ஷிரின் (ஆட்வர)  ற்றும் 
மும்ைாஜ் (ஸில்லா) ஆகிவயார் உைர்ச்ெியற்று,  ைிலளிக்கா ல் இருப் து, 
 ாைாக அவறரப் ப ாருட் டுத்ைாைது அவரது வருத்ைத்றை அைிக ாக்கியுள்ளது. 
இைனால்  ா ா எவ்வளவு வருத்ை றடகிைார் என் து உங்களுக்குத் பைரியாது! 

ஆனால், ஷாலி ார் ( ின்டா) ஒவ்பவாரு வாரமும்  ா ா அருகில் 
இல்லா ல் ைவிப் ைாகவும், வாழ்க்றக 'உயிரற்று' இருப் ைாகவும் உைர்கிைார். 
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பலய்லாவின் (டிலியா) விசுவாெமும் அன்பும் அவரது வாராந்ைிர கடிைங்கள் 
வழியாக பவளிப் டுகின்ைன;  ஸுவலகா ( ார்கபரட்)  ற்றும் ஃ ிவராஸ் (வ ப ல்) 
ஆகிவயாருக்கு  ா ாறவ எப்வ ாதும்  கிழ்விக்கும் வார்த்றைகறள அள்ளி 
வசீுவறைத் ைவிர வவறு எதுவும் பைரியாது; ெவராஜாவின் (கிட்டி) அன்பு 
எப்வ ாதுவ , எப் டி இருக்க வவண்டுவ ா அப் டிவய, ைன்னல ற்ைைாக உள்ளது. 
அறனவரும் ஜனவரி  ாைத்ைில்  ா ாறவப்  ார்க்க அன்புடனும், 
உற்ொகத்துடனும் காத்ைிருக்கிைார்கள். 

இதுவ ான்ை  ிரகாெ ான அனு வங்கள்  ற்றும்  கிழ்ச்ெியான, 
ஆறுைலான வார்த்றைகள் அவறர  ிகவும் உற்ொகப் டுத்துகின்ைன. 

ஆகஸ்ட்  ாை இறுைியில்  ா ாறவ பவனிஸிலிருந்து அனுப் ிவிட்டு, 
 ார்கபரட், டிலியா, கிட்டி ஆகிவயார் லண்டனுக்குத் ைிரும் ினர். 
அப ரிக்காவிலிருந்து வநாரினா வரும் வறர,  ல்கறலக்கழகத்ைில்  டிக்க 
குயன்டின்,  ா ாவால் இத்ைாலியின் ெியானாவுக்கு அனுப் ப் ட்டார். வநாரினா, 
குயன்டின் ஆகிவயார் பஜர் னிக்கும், ஐவராப் ாவின்  ல்வவறு இடங்களுக்கும் 
பென்று,  ா ாறவப்  ற்ைி  க்களுக்கு எடுத்துக்கூைி அவர்களின் ஆர்வத்றைத் 
தூண்ட முயற்ெிக்கு ாறு அைிவுறுத்ைப் ட்டனர். 

1932, பெப்டம் ர் 26ஆம் நாள் மநாரினா பஜவனாவாவுக்கு வந்ைார். 
அங்கிருந்து அவரும் குயன்டினும் இறைந்து அல்லது ைனித்ைனியாக மவனிஸ், 
ஃபுமளாரன்ஸ், அர்மஜன்டினா, மவமரானா, ெியூனிக், பாஸல், ஸூரிச், 
ஹாமல, மபர்லின், புைாமபஸ்ட் ஆகிய இடங்களுக்குச் பென்ைனர். டிெம் ர் 
இறுைிக்குள் அவர்கள் பவனிஸுக்குத் ைிரும் ி வந்து,  ா ாவின் குழுவில் 
வெரவிருந்ைனர்.  ா ா ஐவராப் ாவில் அறனத்து இடங்களுக்கும்  யைம் 
பெய்யவிருந்ைார், ஆனால் அவருடன் அடிக்கடி நடந்ைறைப் வ ாலவவ, 
ைிட்டங்களில்  ாற்ைங்கள் நிகழ்ந்ைன.  ா ாவின் ‘ப ௌன பெய்ைிகள்’ அவரது 
ெீடர்கள் விஜயம் பெய்ை நாடுகளில் உண்ற ப்ப ாருளின் விறைகறள 
வவரூன்ைச் பெய்ைன. குயன்டின், வநாரினா  ற்றும் ருஸ்ைம் (ஆஸ்ைிவரலியா, 
நியூஸிலாந்து வைெங்களுக்கு பென்று வந்ைார்)  ா ாவின் உள்  ைிகளின் 
பவளிப்புை ஊடகங்கள். அவற்ைின் மூலம், இந்ை பவவ்வவறு நாடுகளுடன் ைனது 
ஆன் ீக  ைிக்கான இறைப்ற  அவர் உருவாக்கினார். 

வநாரினா,  குயன்டின்  இருவரும்   யைம்  பெய்ை  வவறளயில், 
அவர்களின் பைாடர்புகளில்  ிகவும் குைிப் ிடத்ைக்கறவ - அக்வடா ர் இறுைியில் 
சுவிட்ெர்லாந்ைில் வாழும்  னநல  ருத்துவர், ைாக்ைர் கார்ல் ஜங், நாடக 
ையாரிப் ாளர் மெக்ஸ் மரய்ன்ஹார்ட் (வநாரினாறவ ‘தி ெிராக்கிள்’ வ றட 
நாடகத்ைில் இயக்கியவர்)  ற்றும் ப ர்லினுக்கு பவளியில் இயற் ியலாளர் 
ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஆவர். ஐன்ஸ்டீனின் வளர்ப்பு  கள் ொர்மகாட் 
வநாரினாவின் வைாழி. வநாரினா ஒரு முறை ஐன்ஸ்டீனுடனான ெந்ைிப்ற  
விவரித்ைார்: 
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ப ர்லின்  ல்கறலக்கழகத்ைின் ெ ஸ்கிருை வ ராெிரியர் லுைர்ஸின் 
ைாட்ெண்யம் காரை ாக, ஐன்ஸ்டீகன ெந்ைிக்க எனக்கு அொைாரை வாய்ப்புக் 
கிறடத்ைது. நான் 'அொைாரைம்' என்று பொல்லக் காரைம், அவர் எந்ைபவாரு 
ஆர்வ ிக்க  ார்றவயாளறரயும் விரும்புவைில்றல, ஏபனன்ைால் அவர்கள் 
வருவைற்கான வநாக்கத்ைில் அவருக்கு வநரடி ஆர்வமும்  லனும் 
இல்றலபயன்று அவர் கருைினார். ப ர்லினில்  ா ாவுக்கு விருந்வைாம் ல் 
அளிக்க வவண்டும் என்று விரும் ிய வ ராெிரியர் லுடர்ஸ்,  ன்னிரண்டு  ைி 
வநர அைிவிப்புக்குள் கூட்டத்றை ஏற் ாடு பெய்ைார். ைனிப் ட்ட முறையில் 
அவருறடய விருப் த்றைத் தூண்ட சுவாரஸ்ய ான எந்ைவிை காரைமும் 
இல்லாைைால், ‘ ா ா’ என்ை வார்த்றை வருறகக்கான கைறவத் ைிைந்து றவத்ைது. 

அடுத்ை நாள்  ைியம் இரண்டு  ைிக்கு, 'உலகின் ெிக புத்திசாலி 
ெனிதரின்' வாெலுக்கு முன் ாக நான் நின்வைன். கபூத் நகரில் அற ந்ை அவரது 
நவனீ  ங்களாவின் கண்ைாடி கைவு வழியாக, அவறரக் காை முடிந்ைது, அவரது 
அலுவலகத்ைில் ஒரு குறுகிய வ றஜயில் றகபயழுத்துப்  ிரைிகளின் 
குவியலுக்கு முன் அ ர்ந்து ைீவிர ாக எழுைிக்பகாண்டிருந்ைார்.  ைி ஒலித்ைதும், 
அவர் எழுந்து வந்து கைறவத் ைிைந்ைார். 

எங்கள் ெந்ைிப்பு உடனடியாக பநருக்க ாகவும் அன் ாகவும்  ாைியது. 
அவர் பொன்னார், "என்  கள் உங்கறள  ிகவும் வநெிக்கிைாள், நான் உங்கறள 
உங்கள் நற்ப யரால் அைிவவன். ஒரு ப ரிய ஆன் ீக  னிைறனப்  ற்ைி நீங்கள் 
என்னிடம் ஏவைா பொல்ல விரும்புவைாக, லுைர்ஸ் மூலம் நான் 
வகள்விப் டுகிவைன்." எனது வருறகயின் முக்கிய விஷயத்றைத் 
பைாடங்குவைற்கான இந்ை வநரடி வழி எனக்கு நிம் ைிறய அளித்ைது. ெில 
பநாடிகளில்,  ா ா எங்கள் உறரயாடலின் ைறலப் ாக இருந்ைார். 

ஐன்ஸ்டீனின் இயங்கியல் ப ாழிறயப் புரிந்து பகாள்வது   ிகவும் 
கடினம். இது  ிகவும் நுட்  ான, அைிநவனீ, ெிக்கலான ஒன்று. அவறரப் 
ப ாறுத்ைவறர  ிகவும் புைிராகத் வைான்ைிய முைல் விஷயம்: ப ௌன ாக 
இருக்கும் ஒருவர்  ிைரிடம்  ைனது பெல்வாக்றக எப் டி நிறலநாட்ட முடியும்? 

அவர் கூைினார், "எனது விஞ்ஞானத்துடன், எனது ைத்துவத்ைில், நான் 
பவளிப் டுத்ைிய அறனத்தும் வாய்ப ாழியால் பவளிப் டுத்ைப் ட்ட ெிந்ைறன 
ெக்ைியின் மூல ாகவவ இருந்ைன.  னறைத் ைவிர  ற்ை ந ர்களிடமும் அவர் 
வவறு எறைத் பைாட முடியும்? இவயசு, புத்ைர், கிருஷ்ைா,  ிவளட்வடா  னிைனின் 
 னைில் வார்த்றைகறள விட்டுச்பென்ைனர். இந்ை வார்த்றைகள் ெிந்ைறனகறள 
உருவாக்கியது; ெிந்ைறனகள்  னிைறன உருவாக்குகின்ைன!" 

அவர் கூைியறைக் வகட்டு நான் " னிைன் ைனக்குள்வளவய உள்ளார்ந்ை 
கடவுறள எப்வ ாைாவது உைர்ந்ைிருக்கிைானா? புத்ைகங்கள், பொற்கள் அல்லது 
ெிந்ைறனகள் மூலம் உண்ற றய எப்வ ாைாவது அனு வித்து இருக்கிைானா?" 
என்ை எனது அற ைியான  ைிறல அளித்வைன். 

'கடவுள் இருக்கிைார்; அவறர உைர்வுபூர்வ ாக அைிய வவண்டும், 
அறடய வவண்டும்' என்ை  ழங்கால கூற்றைப்  ார்த்து அவர் ெற்வை 
ஆச்ெரிய ாக, ஆனால்  ய க்ைியுடன் காைப் ட்டார். ெில கைங்கள் அற ைியாக 



 

291 
 

இருந்து  ின்பு வினவினார், "அத்ைறகய  னிைறர நீங்கள் எவ்வாறு அறடயாளம் 
கண்டுபகாள்கிைரீ்கள்? இவயசு அவருறடய காலத்ைில்  ிர ல ாக இருந்ைாரா?" 

"அத்தககய ெனிதர் உண்கெகய மவளிப்படுத்துகிைார்," நான் 
 ைிலளித்வைன். "இந்த ெகான்கள் ஓர் ஆழொன, ெறுசரீகெக்கும் ஒழுங்கின் 
உண்கெககள உருவாக்குகிைார்கள். உண்கெகள் முடிவுகள். இந்த 
சர்வஞானமும், சர்வ வல்லகெயுள்ள தூய்கெயான ஞானிகள் உருவாக்கிய 
முடிவுகள் நீடித்து நிற்கும். உண்கெமய அதன் சுயொன சாட்சி." 

ஐன்ஸ்டீனின் நறகச்சுறவ உைர்வு ைிடீபரன ெிந்ைறனயின் வ ாக்றக 
 ாற்ைியது. இக்கட்டான சூழ்நிறலறயச் ெ ாளிக்கத் பைரிந்ை ஒரு புத்ைிொலி 
குழந்றைறயப் வ ாலப் புன்னறகத்து, "அப் டியானால்,  ைறவகறள உண்ணும் 
உள்ளுைர்றவக் பகாண்ட என் பூறனயின் உைர்வுநிறலறய அவர்  ாற்ை 
முடிந்ைால், நான் அவறர நம்புவவன்!" என்ைார். 

நாங்கள் ெிைிது வநரம் வ ச்றெத் பைாடர்ந்வைாம். உலகில் 
 றடக்கப் ட்டறவ அறனத்தும் கடவுளின் அன் ினால் உருவானறவ, வ லும் 
ஒருவர் கடவுவளாடு ஒன்ைாகி, கடவுள் நிறலறய அறடவது வறர 
தூய்ற யான, ெர்வ வல்லற யுள்ள  ற்றும் எங்கும் நிறைந்ை ெக்ைிறய 

பகாண்டிருக்க முடியாது என் றையும் ஐன்ஸ்டீன் உைர்ந்ைவ ாதும், அவர் இந்ை 
விஷயத்றைப் புரிந்து பகாள்வது அவர் அைிவுக்கு அப் ாற் ட்டது என் றைக் 
கண்டுபகாண்டார். அவர் ைிடீபரனத் ைிரும் ி ைனது புைிய புத்ைகத்ைின் கறடெி 
 க்கத்றை முடிக்க வவண்டியைற்காக  ன்னிப்புக் வகாரினார். எவ்வாைாயினும், 
அறைறய விட்டு பவளிவயறுவைற்கு முன்பு, "உலகின் ஒரு  குைியிலுள்ள ஒவர 
ஊரில், ஒவர இடத்ைில் இருக்க எங்களுக்கு எப்வ ாைாவது  ாக்கியம் கிறடத்ைால், 
ப ஹர்  ா ா என்றனப்  ார்க்க வருவார் என்று நீங்கள் நிறனக்கிைரீ்களா?" 
என்று வகட்டவ ாது, நான், "நீங்கள் விரும்பும் வ ாது... அவர் வருவார்!" என்று 
கூைிவனன். 

திருெதி. (எல்ஸா) ஐன்ஸ்டீனின்  ிகவும் அன் ான குழந்றையாக 
இருக்கும் அவரது  கள் ொர்மகாட் (ஒரு வளர்ப்பு  கள் என்ைாலும்), நாங்கள் 
ஆழ்ந்ை  ாெமுள்ள நண் ர்களாக இருந்ை ஒரு காலகட்டத்றை நிறனவு 
கூர்ந்வைாம். 

1932 பெப்டம் ர், அக்வடா ர்  ற்றும் நவம் ர்  ாைங்களில், ப ஹர் 
 ா ாவிற்கும்  ஹாத் ா காந்ைிக்கும் இறடவய கைிெ ான அளவுக்கு நடந்ை 
கடிைப் வ ாக்குவரத்றை முற்ைிலு ாக, ொஞ்ெி றகயாண்டார். ஏர்வாடா ெிறையில் 
ராம்ஜூவும் ொஞ்ெியும் காந்ைிறய ெந்ைித்ை இரண்டு நாட்களுக்குப்  ிைகு, ொஞ்ெி 
இந்ைக் கடிைத்றை காந்ைிக்கு அனுப் ினார்: 
நாெிக், பெப்டம் ர் 23, 1932 
அன்புள்ள காந்ைிஜி, 

உங்களுடனான எங்கள் வநரடி வ ச்ெின் வி ரங்கறள அைிந்து  ா ா 
 ிகவும்  கிழ்ச்ெியறடந்ைார்; குைிப் ாக (ஏர்வாடா ெிறையில்) ஒவ்பவாரு நாளும் 
அவறரப்  ற்ைி ஏவைனும் வ ச்சு எழும்புைாக நீங்கள் குைிப் ிட்ட பெய்ைிறய 
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வழங்கியவ ாது, இது  ிகவும் இயல் ானது என்று அவர் கூைினார், ஏபனன்ைால் 
அவர் உங்கறள எப்வ ாதும் அன்புள்ளம்  றடத்ைவர்களில் ஒருவராக  னைில் 
றவத்ைிருக்கிைார். உங்கறளப்  ற்ைி வ லும் குைிப் ிடுறகயில், "நான் அவகர 
ெிகவும் மநசிக்கிமைன்" என்றும் கூைினார். 

அவரது ப ௌனத்றைத் பைாடர்வது  ற்ைிய உங்கள் கருத்ைான, ‘அவர் 
இப்வ ாது அறை பவகுதூரம் பகாண்டு பெல்கிைார்’ என் றை எடுத்துக் 
கூைியவ ாது,  ா ா புன்னறகத்து, றெறகயால், ‘நான் எதிர்காலத்தில் மபசப் 
மபாகிமைன்; நான் என் மெௌனத்கதக் ககலக்கும்மபாது அவர் என் அருகில் 
இருக்க விரும்புகிமைன்’ என எடுத்துறரத்து, புன்னறகயுடன், ‘குஜராத்தி 
மொழியில் எனது புத்தகங்ககள எழுத உதவுவதாக காந்தி எனக்கு 
உறுதியளித்தார், மெலும் அவர் தனது அரசியல் ெற்றும் சமூக மசகவககள 
முடித்ததாகக் கருதும்மபாது, அவர் என்னுைன் அமெரிக்காவுக்கு வருவார்’ 
என்றும் கூைினார். 

எப் டியிருந்ைாலும், நீங்கள் விடுைறலயான  ின்னர் உங்கள் வெைிப் டி 
அவறர  ீண்டும் ஒரு முறை ெந்ைிப் றை,  ா ா விரும்புகிைார். கூட்டு  ற்றும் 
ைனி வாக்காளர்களின்  ிரச்ெிறன ைவிர, ைீண்டாற  என்ை வகள்விறயக் குைித்ை 
உங்கள் எண்ைத்றை நாங்கள்  ா ாவிடம் கூைியவ ாது, ‘விகரவில் அல்லது 
பின்பு, தீண்ைாகெ என்பது ஒட்டுமொத்தொக மவமராடு ெகைந்து மபாகும்’, 
என்று அவர் கூைினார். அது அப் டிவய நடந்ைாக வவண்டும்! 

ஸ்ரீ ா ா, உங்களுக்கு எடுத்துறரத்ை உண்ைாவிரைம் குைித்து 
அவருறடய புனிைத்ைன்ற யுடன் ஒரு சுவாரஸ்ய ான, நீண்டவநர 
கலந்துறரயாடல் நடந்ைது. இங்வக, அறைக் குைிப் ிடுவைில் எனக்கு இருக்கும் 
ஒவர ையக்கம், உங்கள் ஆவராக்கியத்ைின்  ீதுள்ள அக்கறை  ட்டுவ . 
இருப் ினும், நான் சுருக்க ாக எழுை இருப் றை, ையவு பெய்து, உங்கள் 
வெைிக்வகற்   டிக்க வவண்டுகிவைன். 

 ா ாவுடனான எனது  த்து வருட கால ெகவாெத்ைில், நான் அவறர, 
 ல்வவறு  னநிறலகளில்  ார்த்ைிருக்கிவைன், வ லும் அவர்  ல விெித்ைிர ான 
விஷயங்கறளச் பொல்வறைக் வகட்டிருக்கிவைன். ஆயினும், 40 நாட்கள் 
உண்ைாவிரைத்ைிற்கு ஈடாக 'ஈஸ்வர ைரிெனம்' (கடவுறள வநருக்கு வநர் 
காண் து) உங்களுக்கு  ா ா அளித்ை வநரடி  ற்றும் ைிட்டவட்ட ான ெலுறகயின் 
முக்கியத்துவத்றை என்னால் வகட்கா ல் இருக்க முடியவில்றல, ஏபனன்ைால், 
அது ஒரு  ல்ப ாருள் அங்காடியில் விற் றனக்கு றவத்ைிருக்கும் பைாப் ி 
அல்லது ெட்றட வ ாலவா? இந்ைத் தூண்டுைலான வகள்விறயத் பைாடர்ந்து 
நடந்ை விவாைத்ைின் வ ாது அவரது அற ைியான ெ ிக்றஞகளின் ொராம்ெம், 
அவைவ ால் உங்கள் ைற்வ ாறைய உண்ைாவிரைத்ைிற்கு முரண் ாடான 
அைிவுறுத்ைல், இவற்றைப்  ற்ைி  ா ா கூைியது  ின்வரு ாறு. 

"ஈஸ்வர தரிசனம் ெிகவும் கடினொன ஒன்று. ஒரு வரீாதி வரீன் 
ெட்டுமெ அகத அகைய முடியும். 40 நாள் உண்ணாவிரதத்தில் என்ன 
இருக்கிைது! உண்ணாவிரதம் இருப்பதன் மூலம் இகை உணர்கவ அகைய 
முடியும் என்று எந்தச் சட்ை புத்தகமும் கூைவில்கல... உங்களில் சிலர் 
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( ண்டலி) பல ஆண்டுகளாக உண்ணாவிரதம் இருக்கவில்கலயா? இது 
விரதங்கள், சைங்கு அல்லது மவறு சில மகாள்ககககள ெட்டுமெ சார்ந்தது 
அல்ல. ஆனால் மதய்வகீ அனுபவத்கதப் மபற்ை பரிபூரண நபர்களின் 
அைிவுறுத்தல்களின் கீழ் சில மகாள்ககககளக் கண்டிப்பாகக் 
ககைப்பிடிப்பதன் மூலம் விரும்பிய முடிகவப் மபை முடியும் (இறை 
உைர்றவ அறடைல்) மெலும் பிைருக்கும் இகத வழங்க முடியும். 

"உண்கெ என்னமவன்ைால், அவரது அகனத்து அரசியல் ெற்றும் 
சமூக நைவடிக்கககளுக்கு இகைமய, காந்தி, மதய்வ தரிசனத்திற்காக தனது 
இதயத்தில் ஏங்குகிைார். அவர் சந்மதகத்திற்கு இைெின்ைி ெிகவும் 
மநர்கெயானவர், உத்தெர். ஆகமவ, அவர் என் அருகில் ஓர் இரகவக் கழிக்க 
விரும்புவதாகவும், லண்ைனில் இருந்த மவகளயில், நான் அவருக்கு அந்தத் 
'திைவுமகாகல' (ஈஸ்வர தரிசனம்) அளிக்க மவண்டும் என்றும் அவர் 
விரும்பினார்; அவர் கூைியதில் அர்த்தம் உள்ளது. அதற்கான கைந்தகால 
தயார் நிகலகய அவர் ஏற்கனமவ அகைந்துள்ளார். ஈஸ்வர தரிசனம் பற்ைிய 
மசய்திகய நான் அனுப்பியமபாது, நானும் அகத அர்த்தப்படுத்திக் 
கூைிமனன்." 

"இகை நிகலகய வழங்குவது எனது மநாக்கம். ஆகமவ, அகதப் 
பற்ைித் மதளிவுைப் மபச நான் ஏன் தயங்க மவண்டும்? பிைர் விரும்புவகத 
அவர்கள் சிந்திக்கட்டும். ஆனால் காந்திஜி இகதப் புரிந்துமகாள்கிைார், 
எனமவ உண்கெகயச் மசால்வதில் என்ன தஙீ்கு இருக்கிைது? 

"...நிச்சயொக, ஏற்கனமவ மதாைங்கிய உண்ணாவிரதம் குைித்த தனது 
வாக்குறுதிகய அவர் ெீை மவண்டும் என்று நான் ஒருமபாதும் 
அர்த்தப்படுத்தவில்கல. நான் முன்கவத்தகத ஏற்றுக்மகாள்வது என்பது 
தாழ்த்தப்பட்ை வகுப்பினகரக் குைித்த மகள்விக்குத் தீர்வு கிகைக்காதமத 
ஆகும். தற்மபாகதய விரதம் நாற்பது நாட்கள் மதாைர்ந்தால், அந்தக் ககைசி 
இரகவ அவர் என்னுைன் கழிப்பார் என்று நான் எதிர்பார்க்கிமைன். ஆனால் 
தற்மபாகதய விரதம் 40 நாட்களுக்கு முன்னதாக நிறுத்தப்பட்ைால், அவர் 40 
நாட்களுக்கு ஒரு புதிய உண்ணாவிரதத்கதத் மதாைங்க மவண்டும். ஈஸ்வர 
தரிசனம் பற்ைிய எனது மசய்தி தற்மபாகதய விரதத்கதச் சார்ந்து இருக்க 
மவண்டிய அவசியெில்கல. எதிர்காலத்தில் இப்படி ஒரு விரதம் முடிந்தால் 
இது சாத்தியொகும். ஆனால் நான் 'முடிந்தால்' என்று கூறும்மபாது, 
உைலுக்கு எந்தவிதொன ஆபத்தும் இல்கல, ஏமனனில் எனது வாக்குறுதி 
உைல் ரீதியான தஙீ்குகளுக்கு எதிரானது என்ை முழுகெயான 
உத்தரவாதத்கதக் மகாண்டுள்ளது. ஆன்ெீக முடிகவ மநாக்கி எகதயும் 
மசய்ய ஒரு இயல்பான தூண்டுதல் அவசியம் என்று காந்திஜி கூறுவது 
ெிகவும் சரியானது. 

"மதய்வகீ பார்கவகய வழங்க ஒரு கண மநரம் மபாதுொனது! இது 
சைங்கு சம்பிரதாயங்கள், மசகவ, பக்தி அல்லது விரதங்ககள ெட்டுமெ 
சார்ந்து இருக்க மவண்டிய அவசியெில்கல." 
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ஸ்ரீ  ா ாவின் பெய்ைி,  த்ைிரிறககள்  ற்றும் ப ாது க்களிட ிருந்து ஏன் 
நிறுத்ைி றவக்கப் ட்டுள்ளது என் றைக் குைித்து நீங்கள் கூைிய கருத்துக்கள் 
ெம் ந்ை ாக, உண்ற யான நிறலப் ாட்றட விளக்க விரும்புகிவைன். முைலில், 
ஸ்ரீ  ா ா விளம் ரத்றை விரும்புவைில்றல; இரண்டாவைாக, அவர் இந்ைியாவில் 
இருந்ை  ைிறனந்து நாட்களில்,  லைரப் ட்ட விவகாரங்கள்  ற்றும் அவற்ைின் 
இயல் ான விறளவுகளில்  ிகவும் மும்முர ாக இருந்ைார், அவறரப்  ற்ைிய 
ெ ீ த்ைிய, குைிப் ாக வ ற்கத்ைிய நாட்டுச் பெய்ைிகளுக்காக அவரது 
ஆைரவாளர்கள், அ ி ானிகள் ஏராள ாவனார் காத்ைிருக்கிைார்கள். 

ஸ்ரீ ா ாறவப்  ற்ைியும், இங்கிலாந்து, அப ரிக்க நாடுகளில் அவருறடய 
 ைிகறளப்  ற்ைிய வி ரங்கறள அைியும் ஆர்வம் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து 
வருவைால், வ ற்கத்ைிய நாடுகளில் அவர் வ ற்பகாண்ட 'ஆன் ீக அைப்வ ார்' 
குைித்ை நிகழ்வுகறள பவளியிட முடிவு பெய்யப் ட்டுள்ளது; ைற்பெயலாக, 
உங்களுக்கும் ஸ்ரீ  ா ாவிற்கும் இறடயில் ஏற் ட்ட பைாடர்ற க் குைித்தும், 
எதுவாயினும் அது இப்வ ாது ஒரு பவளிப் றடயான ரகெியம், ஓர் அைிக்றக 
பவளியிட ைீர் ானிக்கப் ட்டுள்ளது. ஸ்ரீ  ா ாவுடனான உங்கள் பைாடர் ின் 
உண்ற யான முக்கியத்துவத்றை உலகம் எப்வ ாதுவ  யூகித்து வந்ைது; ஆனால், 
எங்கறளப் ப ாறுத்ைவறரயில், நீங்கள் விரும்   ாட்டீர்கள் என்று நிறனத்து 
இதுவறரத் ைவிர்த்து வந்வைாம். 

இப்வ ாது எல்லாவ  நிறைவறடந்துவிட்டது;  த்ைிரிறககள் ஏன் 

ப ௌன ாக இருக்கின்ைன என்று நீங்கவள ஆச்ெரியத்றை 
பவளிப் டுத்ைியுள்ளரீ்கள், ஸ்ரீ  ா ாவுடனான உங்கள் பைாடர்பு குைித்ை விரிவான, 
உண்ற யான வி ரங்கள் விறரவில் பவளியிடப் டும். எவ்வாைாயினும், 
உங்களுடன் பைாடர்புறடய எதுவும் உங்கள் ஒப்புைலும் ைிருத்ைமும் இல்லா ல் 
 த்ைிரிறககளில் அைன் வழிறயக் கண்டுபகாள்ள முடியாது என் ைால், அது 
ெம் ந்ை ான பைாகுப்பு உங்களிடம் முறையாக ெ ர்ப் ிக்கப் டும். 

ைங்கள் உண்ற யுள்ள, 
எஃப்.எச். ைாைாொஞ்ெி 

இரண்டு வாரங்களுக்குப்  ிைகு, ொஞ்ெி, காந்ைிக்கு  ற்றுப ாரு கடிைம் 
எழுைினார்: 
அக்வடா ர் 8, 1932. 
அப்துல்லா ஹாரூன் ஜாஃ ர், எஸ்க். - கவனிப் ில். 
றஸஃ ி வலன், கிழக்குத் பைரு, பூனா 

என் அன் ான  ஹாத் ாஜி, 
உங்கள் 6 வது அஞ்ெலட்றடறய நான் ப ற்றுள்வளன், 23ஆம் வைைி நான் 

எழுைிய நீண்ட கடிைத்ைிற்கு இரண்டு முைல் மூன்று நாட்களில்  ைிலளிக்க 
உத்வைெித்துள்ளரீ்கள் என் றை அைிந்து  கிழ்ச்ெி. 
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இைற்கிறடயில் வ வல குைிப் ிட்டுள்ள உங்கள் அஞ்ெலட்றடயில் 
அைிவுறுத்ைப் ட்ட டி, நான் உள்துறை உறுப் ினறர அணுகிவனன், ஆனால் 
அவருடன் நான் நடத்ைிய உறரயாடலிலிருந்து, ஒரு வநர்காைறல 
வழங்குவைற்கான அைிகாரம், இந்ைிய அரொங்கத்ைிடம் உள்ளது என்று பைரிய 
வந்ைது. நான் அந்ை நீளத்ைிற்குச் பெல்ல விரும் ாைைால்,  ைில் வருவது வறரக் 
காத்ைிருக்க விரும்புகிவைன்.  த்ைிரிறககளில் பவளியிட ெ ர்ப் ிக்கப் டுவைற்கு 
முன்பு, உங்கள் ஆய்வு, ைிருத்ைம்  ற்றும் ஒப்புைலுக்காக 23ஆம் வைைி எனது 
கடிைத்ைின் கறடெி  த்ைியில் குைிப் ிடப் ட்டுள்ள விளம் ர விஷயத்ைின் நகறல 
நான் இத்துடன் இறைத்துள்வளன். உங்கள் விருப் ப் டி, ைிருத்ைங்கள் அல்லது 
 ாற்ைங்கள் பெய்ய உங்களுக்கு முழு உரிற  உண்டு என் றைக் கூை 
விரும்புகிவைன். 

ஸ்ரீ  ா ாவவ ப ாதுவாக எல்லா விளம் ரங்கறளயும் பவறுக்கிைார் 
என் றை நான் வெர்க்கலாம், ஆனால் பெய்ைித்ைாள்கள்  ற்றும் 
ப ாது க்களிட ிருந்து வரும் வகாரிக்றககளின் அழுத்ைத்ைாலும், உண்ற க்கு 
 ாைான அைிக்றககளால் ப ாது க்களின்  னைில் ஏற்கனவவ உள்ள அறனத்து 
ைவைான புரிைல்கறளயும் ெரிபெய்ய வவண்டியது அவெியம். ஆறகயால், ஸ்ரீ 
 ா ாவின் வ ற்கத்ைிய  யைங்களின் வ ாது ஐவராப் ாவிலும் அப ரிக்காவிலும் 
உள்ள ெமூகங்கள்,  த்ைிரிறககள், ப ாது க்களுடனான வநரடி வ ட்டிகள்  ற்ைிய 
ஒரு ெிறு பைாகுப்ற யும், ஆன் ீக விஷயங்களில் உங்கள் ெந்ைிப்புகள்  ற்றும் 
அவருடன் வ ெிய விவரங்கறளயும் பவளியிடுவது நல்லது என்று நாங்கள் 
கருதுகிவைாம்.  த்ைிரிறககள், அறை ெிைப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ை ஒன்ைாகக் 
கருதுகின்ைன. 

ைவிர்க்க முடியாை இந்ை சூழ்நிறலகறள நீங்கள் நன்கு அைிவரீ்கள்; 
இந்ைச் ெிக்கறல நான் உங்களுக்குக் பகாடுத்ைைற்காக, ையவுபெய்து  ன்னிக்க 
வவண்டுகிவைன். 

உங்கள் வெைிக்கு இைங்க, இந்ைக் கடிைங்கறளத் ைிருப் ி அனுப்பு ாறு 
ையவுடன் வகட்டுக்பகாள்கிவைன். 
வநர்ற யுடன், 
எஃப். எச். ைாைாொஞ்ெி 

உங்கள் கவனத்ைிற்கு: நான் நாறள பூனாவிலிருந்து புைப் டுகிவைன்; எனவவ 
உங்கள் அறனத்து கடிைங்கறளயும் கீழ்வரும் முகவரிக்கு அனுப்புங்கள். 
'ஸவராஷ் வ ாட்டார் ஒர்க்ஸ், லி ிபடட், நாெிக்.' 

அறைத் பைாடர்ந்து, ஏர்வாடா  த்ைிய ெிறையிலிருந்து காந்ைி, ொஞ்ெிக்கு 
எழுைிய  ைில் கடிைம்  ின்வரு ாறு:  
அக்வடா ர் 10, 1932 
(கண்காைிப் ாளர்) 
ஏர்வாடா  த்ைிய ெிறை, பூனா - கவனிப் ில். 
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ெவகாைரர் ைாைாொஞ்ெி, 
இது நீங்கள் 23ஆம் வைைி எழுைிய கடிைத்ைிற்கு  ைில்.  ா ா பைாடர் ாக 

எனது நிறலப் ாட்றடத் பைளிவு டுத்ை விரும்புகிவைன். கடவுறளக் காை 
ஒருவர் இன்பனாருவருக்கு உைவ முடியும் என்று நம்புவது  ிகவும் கடினம். 
இந்ை வயாெறனறய என் இையம் ஏற்க  றுக்கிைது. இருப் ினும்,  ா ா அத்ைறகய 
கூற்றை முன்றவக்கும்வ ாது, அவர் என்றனக் கடவுறளப்  ார்க்கச் பெய்ைால் 
அவருறடய உைவிறய நான் வரவவற்கிவைன் என்று  ட்டுவ  அவரிடம் பொல்ல 
முடியும். ஒருவர் கடவுறளக் கண்டார் என்று பொன்னால்  ட்டுவ  அவர் 
 ார்த்ைிருக்க வவண்டும் என்று நாம் நம்  வவண்டியைில்றல. அத்ைறகய 
கூற்றைக் கூறும்  ல ந ர்கள்  ாறயயின் ைாக்கத்ைால் அவைிப் டுவைாகத் 
வைான்றுகிைது.  ல ெந்ைர்ப் ங்களில், கூற்று ஒருவரது பொந்ை விருப் ங்களின் 
எைிபராலி  ட்டுவ . கடவுறளப்  ார்ப் து என் து ந க்கு பவளிவய உள்ள ெில 
ெக்ைிறயக் காண் து என்று நான் நிச்ெய ாக நம் வில்றல, ஏபனன்ைால் அவர் 
நம் அறனவரின் இையத்ைிலும் வாழ்கிைார் என்று நான் நம்புகிவைன். ஆனால் 
ஆயிரங்களில் ஒருவர்  ட்டுவ  அவறர இருையத்ைின் மூலம் அைிவார். 
ஒருவரின் அைிவால் கடவுறள அைிவது வ ாைாது. இந்ை அர்த்ைத்ைில் கடவுறளப் 
 ார்க்க எந்ைபவாரு ந ரும்  ற்பைாருவருக்கு உைவ முடியாது என்று நான் 
நிறனக்கிவைன். 

கடவுறளக் காை வவபைாருவரின் வற்புறுத்ைலின் வ ரில் 
ஒருவர்  உ வாெம் வ ற்பகாள்ள முடியாது. என் உள்ளிலிருந்து ஓர் ஆர்வம், 
ஏக்கத்றை உைரும்வ ாதுைான் நான் அவ்வாறு பெய்வவன். அத்ைறகய ஆர்வமும், 
ஏக்கமும் இருக்கும்வ ாது, வவறு எவரும் அந்ை நிறலயிலிருந்து என்றனத் 
ைடுக்க நான் அனு ைிக்க  ாட்வடன். கடவுறளப்  ார்க்க உண்ைாவிரைம் எனக்கு 
உைவும் என்று கருதுவைற்கு எந்ை காரைமும் இல்றல. நான் 40 நாட்கள் 
உண்ைாவிரைம் இருந்ைால் கடவுறளப்  ார்க்க,  ா ா எனக்கு உைவ முடியும் 
என்று என்னால் நம்  முடியவில்றல. அது ஓர் எளிைான பகாடுக்கல் வாங்கல் 
ஆகிவிடும். கடவுறள அவ்வளவு எளிைில்  ார்க்க முடிந்ைால், அந்ை 
அனு வத்ைிற்கு எந்ை  ைிப்பும் இல்றல என்று நான் கருதுகிவைன். 

 ா ா, வாழ்க்றகறயத் ைனித்ைனி துறைகளாகப்  ிரிக்கவில்றல என்று 
நான் நிறனத்வைன். ைர் ம், அரெியல், ப ாருளாைாரம்  ற்றும்  லவற்ைிற்காக 
அர்ப் ைிக்கப் ட்ட ஒரு ந ருக்கு, இறவ அறனத்தும் ைர் த்ைின் அம்ெங்கள், 
அவற்ைில் எறையும் அவர் விட்டுவிட முடியாது. என்றனப் ப ாறுத்ைவறர, 
ைர் த்றை வாழ்க்றகயின்  ல பெயல்களில் ஒன்ைாகக் கருதும் ஒருவருக்கு, 
ைர் ம் என்னபவன்று பைரியாது. ஆறகயால், ஒரு நாள், நான் அரெியல், ெமூக 
ெீர்ைிருத்ைம்  ற்றும்  ிை அதுவ ான்ை நடவடிக்றககறள றகவிடுவவன் என்று 
நிறனத்துப்  ார்க்க முடியாது. நான் அரெியல், ெமூக வெறவ,  ற்றும்  ல 
துறைகளில் ைர் த்ைிற்காக நுறழந்வைன். 

 ா ாவின் எழுத்துக்கறள குஜராத்ைி ப ாழியில் ப ாழிப யர்ப் ைாக 
நான் உறுைியளிக்கவில்றல.  ாைாக, நான்  ா ாவிடம் ஆங்கில எழுத்துப் 
 ிறழயிலிருந்து பவளிவய வர வவண்டும், எழுை வவண்டாம், அல்லது 
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அவருக்காக ஆங்கிலத்ைில் எழுை யாறரயாவது கண்டு ிடித்து, அவரது 
கருத்துக்கறள அவருக்கு நன்ைாகத் பைரிந்ை குஜராத்ைி, அவரது ைாய்ப ாழி 
அல்லது  ாரெீக ப ாழியில் எழுைவும் விளக்கவும் நான்  ரிந்துறரத்வைன். 
ஆ ாம், குஜராத்ைி ப ாழியில் என்றன  ிகவும் கவர்ந்ை எந்ைபவாரு 
எழுத்துக்கறளயும் நான் நிச்ெய ாக ப ாழிப யர்ப்வ ன். 

சுருக்க ாக, நான்  ா ாவின் கருத்துக்கறளப்  யிலும்  ாைவன். நான் 
ஒரு தூய ஆத் ாவாகக் கருதும் ஜாம்பஷட் வ த்ைாவிடம் இருந்து 
பைாறலத்ைந்ைிறயப் ப ற்ை  ின்பு  ா ாறவ ெந்ைித்வைன். நான் எப்வ ாதும் 
கடவுளின்  க்ைர்கறள (வநெிப் வர்கறள) வைடிக்பகாண்டிருக்கிவைன்,  ா ாவும் 
அைில் ஒருவர் என்று நிறனத்து நான் அவறர ெந்ைித்வைன். 

 
வந்வை ாைரம்  
(ைாய்நாட்டிற்கு வைக்கங்கள்) 
வ ாகன்ைாஸ் காந்ைி. 

ஒரு வாரத்ைிற்குப்  ிைகு, ொஞ்ெிக்கு, காந்ைியிட ிருந்து  ற்றுப ாரு 
கடிைம் வந்ைது: 
18 அக்வடா ர் 1932 
ஏர்வாடா வகாயில். 

ெவகாைரர் ைாைாொஞ்ெி, 
உங்கள் கடிைம், பைாறலத்ைந்ைி இரண்றடயும் ப ற்றுக் பகாண்வடன். 
அைிர்ஷ்டவெ ாக, ெவகாைரர்  காவைவ் (வைொய்) பெப்டம் ர் 23ஆம் வைைி 

உங்களுக்கு அனுப் ிய எனது  ைிலின் நகறலப்  ாதுகாப் ாக றவத்ைிருந்ைார். 
எனவவ, எனது  ைிலின் நகறல உங்களுக்கு இங்கு அனுப்  முடிகிைது. 

 த்ைிரிறககளுக்கு அைிக்றகறய வழங்காைைில் நீங்கள் என்னுடன் 
உடன் டுவைால், இது விஷயத்ைில் வ லும் எழுை எதுவும் இல்றல. வ லும் 
எனது ஆய்வு  ற்றும் ஒப்புைலுக்காக நீங்கள் அனுப் ிய விரிவான அைிக்றகயில் 
நான் உங்களுக்குச் சுட்டிக்காட்டவும் எதுவும் இல்றல. ஆனால் ஒரு நாள், நாம் 
ெந்ைிக்கும் வவறளயில், ப ஹர்  ா ா  ற்றும் காந்ைி இறடவய நடந்ை 
ெந்ைிப்புகறளக் குைித்து, நீங்கள் ையாரித்ை விரிவான அைிக்றகயில் 
குைிப் ிடப் ட்டுள்ள உண்ற களில் நான் உைர்ந்ைறையும் ைவைாக 
ெித்ைரிப் றையும் நான் உங்களுக்கு விளக்க முயற்ெிப்வ ன். ையவுபெய்து நான் 
பொல்வறை ைவைாகப் புரிந்து பகாள்ளாைீர்கள்; இதுவ ான்ை ைவைான 
விளக்கங்களுக்கு யாறரயும் நான் குறை கூைவில்றல, ஆனால் நான் பொல்வது 
என்னபவன்ைால், ஒரு ைிட்டவட்ட ான ைவைான கருத்து வவறு ாடு 
ஏற் ட்டுள்ளது. 

இது  ிகவும் இயல் ானது, இரண்டு ந ர்களுக்கிறடயில் நடக்கும் 
உறரயாடல்கறள நிறனவில் பகாண்டு,  ின்பு விரிவாக்கம் பெய்யும் வ ாது, 
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 ிறழகள் வருவது ெகஜம் என் றை நான் அனு வத்ைில்  லமுறை 
கண்டிருக்கிவைன்.  

இந்ைக் கடிைம் வந்து வெர்ந்ைதும் எனக்குத் பைரியப் டுத்துங்கள்.  

வந்வை ாைரம், 
வ ாகன்ைாஸ் காந்ைி. 

அடுத்ை நாள் காந்ைியிட ிருந்து மூன்ைாவது கடிைம் வந்ைது: 
19 அக்வடா ர் 1932 
ெவகாைரர் ைாைாொஞ்ெி, 

நீங்கள் 8ஆம் வைைி எழுைிய கடிைம்  ற்றும் அைனுடன் இறைக்கப் ட்ட 
 க்கங்கள் என் றககளுக்கு வந்ைன. முழுவறையும்  டித்ை  ின்னர் அறை 
பவளியிடுவது ெரியாக இருக்கும் என்று எனக்குத் வைான்ைவில்றல. இைில் ஒரு 
ப ரிய விஷயமும் பொல்லப் டவில்றல, வ லும் அைில் நீங்கள் இறைத்துள்ள 
 குைிகளும், அறைக் குைிப் ிடும் விைமும்,  க்கள் அறைத் ைவைாகப் 
புரிந்துபகாள்ள வாய்ப்புள்ளைாக எனக்குத் வைான்றுகிைது. 

எனவவ, அைன் எந்ைப்  குைிறயயும் பவளியிட வவண்டாம் என்ை 
கருத்றை நான் பொல்ல விரும்புகிவைன்.  ா ாவிற்கும் எனக்கும் இறடயிலான 
உைவு குரு  ற்றும் ெீடனுறடய உைவு அல்ல, ஆனால் இரண்டு பநருங்கிய 
நண் ர்களின் உைவுைான் என் றைக் குைிப் ிடுவது அவெியம்; வ லும் 
எங்களுக்கிறடயில் நடந்ை ப ரும் ாலான உறரயாடல் ஆன் ீக விஷயங்கள் 
பைாடர் ானது. எனவவ, இங்குள்ள அல்லது வ ற்கத்ைிய நாட்டு ப ாது க்கள், 
எங்கள் ெந்ைிப்பு அல்லது உறரயாடலுக்கு எந்ை முக்கியத்துவத்றையும் 
இறைக்கத் வைறவயில்றல. 

வ ற்கூைியவற்ைில் எறையும் அச்ெிட அல்லது பொல்ல எந்ை 
அவெியத்றையும் நான் காைவில்றல. 

வ ாகன்ைாஸ் காந்ைி 

காந்ைிக்கு ொஞ்ெி அளித்ை  ைில்  ின்வரு ாறு: 
24 அக்வடா ர் 1932 

அன்புள்ள காந்ைிஜி, 
உங்கள், 19 அக்வடா ர், கடிைம் மும்ற க்கு வந்து வெர்ந்ைது. 
உங்கள்  ைிறலப்  டித்து நான்  கிழ்ச்ெியறடந்வைன், ஏபனன்ைால் இந்ை 

விவகாரத்றை  கிரங்கப் டுத்தும் வயாெறனறய நீங்களும் விரும் வில்றல 
என் றை, ெம் ந்ைப் ட்ட  லரிடம் பொல்வைில் எனது வநாக்கமும் நிறைவவறும். 

நிச்ெய ாக, ஸ்ரீ  ா ாவிடம் இைற்கு எந்ை ஆட்வெ றனயும் இருக்க 
முடியாது, ஏபனன்ைால் இந்ை விவகாரம் பைாடர் ாக எந்ைவிை ான 
விளம் ரத்றையும் அவர் விரும் வில்றல அல்லது இைில் வவறு எந்ை 
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விவகாரமும் இல்றல. எனவவ, இப்வ ாறைக்கு, இந்ை விஷயத்றை றகவிடுவது 
ெிைந்ைது என்று நானும் நிறனக்கிவைன். 

உங்கள் ைற்வ ாறைய கடிைத்ைில் குைிப் ிடப் ட்ட கருத்துகள் குைித்து, 
எனது அடுத்ை கடிைத்ைில் பைளிவு டுத்ை விரும்புகிவைன். இைற்கிறடயில், எனது 
முந்றைய கடிைத்ைிற்கான உங்கள்  ைிறல, நான் இன்னும் ப ைவில்றல 
என் றை நீங்கள் அைிந்து பகாள்ள விரும்புகிவைன், உங்களுறடய இந்ைக் கறடெி 
கடிைத்ைில், நீங்கள்  ைிலளித்ைைாகச் சுட்டிக்காட்டியைால் இறைத் 
பைரியப் டுத்துகிவைன். 

 ா ா அடுத்ை  ாைம் ஐவராப் ா  ற்றும் அப ரிக்க நாடுகளுக்கு,  யைம் 
வ ற்பகாள்கிைார், அவரது ஆன் ீக  ைி பைாடர் ாக,  ல்வவறு இடங்களுக்குச் 
பெல்ல இருக்கிைார். இைற்கான ஏற் ாடுகள் இப்வ ாது பைாடங்கப் ட்டுள்ளன. 

அவெரத்ைில் எழுதுகிவைன். 
உங்கள், 
எஃப். எச். ைாைாொஞ்ெி.  

அவர்களுக்கு இறடவயயான விஷயங்கறளத் பைளிவு டுத்துவைற்காக, 
மூன்று நாட்களுக்குப்  ிைகு, காந்ைிக்கு ஒரு நீண்ட கடிைம் எழுைினார்: 
27 அக்வடா ர் 1932 
நாெிக். 
அன்புள்ள காந்ைிஜி, 

19ஆம் வைைி நீங்கள் எழுைிய கடிைம் மும்ற யில் 23ஆம் வைைி என்னிடம் 
வந்ைது. 

உங்கள் கடிைத்றைப் ப றுவைில் நான்  ிக்க  கிழ்ச்ெியறடகிவைன், 
ஏபனன்ைால் அைன் உள்ளடக்கங்கள் இப்வ ாது ைகவல்கறளத் வைடும் 
ந ர்களுக்கு  ைிலளிக்க உைவும். இந்ைப் வ ச்சுக்கள் பைாடர் ான எறையும் 
ப ாதுவில் பவளியிடுவது ைற்வ ாது ப ாருத்ை ாகாது என்று நீங்கள் கருதுவைாக 
நான் இப்வ ாது அவர்களுக்கு பவளிப் றடயாகச் பொல்ல முடியும். நிச்ெய ாக, 
 ா ாவும் அறை விரும் வில்றல. இந்ை விஷயத்ைில் அவர் எறையும் 'பொல்ல' 
விரும் வில்றல.  த்ைிரிறககளில் வரும் விஷயங்களில் அவர்  ிகவும் 
அலட்ெிய ாக இருக்கிைார்; அது ைவிர, அவர் விளம் ரத்றையும் 
விரும்புவைில்றல. 

நிரு ர்கள், பெய்ைிகளுக்காக எங்கள் கைவுகறளத் ைட்டி,  ா ாறவத் 
பைாந்ைரவு பெய்வறைத் ைவிர்க்கும் வநாக்கத்ைில்  த்ைிரிறககளுக்கு, இதுவறர 
 ிகக் குறைந்ை அளவிலான விஷயங்கறள அளிக்க வவண்டியைாயிற்று. 

வ லும், அவரது அன் ர்களில் ெிலர், அவரது அன்பு  ற்றும் உண்ற  
 ற்ைிய பெய்ைிறயப்  ரப்புவைில்  ிகுந்ை ஆர்வத்துடன் இருப் ைால், அவர்கள் 
பெய்ைியாளர்களுக்கு வநரடி வ ட்டிகள் அளிக்கு ாறு  ா ாவுக்கு அழுத்ைம் 
பகாடுத்ைனர். இந்ை விளம் ரங்கள் அறனத்தும் குழப் த்றை உருவாக்கியுள்ளது, 
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ஏபனனில் நிரு ர்கள் உண்ற கறளத் ைவைாகச் ெித்ைரித்து,  த்ைிரிறககளில் 
பவளியிட்டனர். 

நிரு ர்களின் வழிகறளயும், முறைகறளயும் நன்கு அைிந்ை  ா ா, 
இந்ைியாவில் இைங்குவைற்கு முன்னர், அறனத்து வநரடி வ ட்டிகறளயும் ைறட 
பெய்ைார். இைனால்,  ா ாவின் நகர்வுகறள  க்கள் அைிய முடியவில்றல. நான் 
உங்கறள முைல் முைலில் ெந்ைித்ை வ ாது, நீங்களும் இது குைித்து  ிக கவன ாக 
இருந்ைீர்கள்.  ா ாவும் அத்ைறகய கட்டுப் ாடுகறள ஆரம் த்ைிலிருந்து 
அ ல் டுத்ைினார்.  

இப்வ ாது, ஸ்ரீ  ா ா  ின்வரும் காரைங்களுக்காக,  த்ைிரிறககள் மூலம் 
விளம் ரம் பைாடர் ாக, அவர் விைித்ை கடுற யான கட்டுப் ாடுகறளத் ைளர்த்ை 
வவண்டியிருந்ைது: 

1. வ ற்கத்ைிய நாடுகளிலிருந்து  ா ா ைிரும் ியதும், அவரது  க்ைர்கள்,  ிை 
அன் ர்களின் நலறனக் கருத்ைில் பகாண்டு அவரது நடவடிக்றககளின் 
அட்டவறைறயப்  ரப்புவைில் அவர்களுக்கு ெில சுைந்ைிரங்கறள 
வழங்கு ாறு அழுத்ைம் பகாடுத்ைனர். 

2.  த்ைிரிறக நிரு ர்கள்  ா ாறவ வநரடியாக ெந்ைித்து, ைகவல்கறள 
பவளியிடு ாறு அவரிடம் முறையிட்டனர். 

3. ஸ்ரீ  ா ா உங்களுடனும் உங்கள் அரெியல் நடவடிக்றககள் குைித்து 
டாக்டர் அம்வ த்கருடனும் வ ெியைால், ெில பெய்ைித்ைாள்கள்  ா ாறவ 
 றைமுக ாக அரெியலுக்குள் இறைக்க, இழுக்க முயன்ைன. இந்ை 
சூழ்நிறல, உண்ற  நிறலறயத் பைளிவு டுத்துவைற்கான அவெரத் 
வைறவறய உருவாக்கியது. 

4. வ லும், ப ஹர்  ா ா, காந்ைி இருவரும் ெந்ைித்து வ ெியைற்கும், 
குருநாைர் - ெீடர் உைவுக்கும் எந்ைத் பைாடர்பும் இல்றல என் றை 
ப ாது க்களிடம் பொல்ல வவண்டிய அவெியம் இருந்ைது; 
வ ச்சுவார்த்றைகள் இறை அடிப் றடயாகக் பகாண்டறவ அல்ல, அவை 
வநரத்ைில் உங்களில் ஒருவரும் அறைக் குைித்து ஒரு வார்த்றையும் 
குைிப் ிடவில்றல. 

5. நீங்கள் வ ெிய அறனத்து வ ச்சுக்களும் ப ரும் ாலும் ஆன் ீக 
இயல்புறடயறவ. 

6. எல்லாவற்ைிற்கும் வ லாக, நீங்கள் (ந து கறடெி ெந்ைிப் ில்) எங்களிடம் 
"இந்ை நாட்களில்  ா ாறவப்  ற்ைி,  த்ைிரிறககள் ஏன் அைிக்றககள் 
பவளியிடுவைில்றல?" என்று வகட்டறை,  ா ாவுக்குத் பைரிவித்ைவ ாது, 
 ா ா ைனது அன் ர்கள்  ற்றும்  க்ைர்களுக்கு உைவியாக இருக்கும் 
என்ை வநாக்கத்ைில்,  த்ைிரிறககறளப்  யன் டுத்ைத் வைறவயான 
சுைந்ைிரத்றை அளித்து, "நீங்கள் நிகனப்பகதச் மசய்யுங்கள், ஆனால் 
காந்திஜிகயப் பற்ைி பத்திரிகககளில் வரும் கருத்துக்களுக்கு 
அவருகைய அங்கீகாரம் முதலில் மதகவ" என்ை கடுற யான 
அைிவுறுத்ைல்களுடன்  ா ா ைனது அனு ைிறய எங்களுக்கு 
வழங்கினார். 
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அைன் டி, பெய்ைிக்குைிப்புக்குத் ையாரிக்கப் ட வவண்டிய விரிவான 
அைிக்றகயில்,  ா ாவுடனான உங்கள் ெந்ைிப்பு, ெில பைளிவு டுத்ைப் ட்ட 
வ ச்சுக்கள்  ற்றும்  ா ாவின் வ ற்கத்ைிய  யைம் குைித்ை அைிக்றககள் 
ஆகியவற்றை இறைப் து ெிைந்ைது என்று  ா ாவின்  க்ைர்கள் நிறனத்ைனர். 

ஆனால் ராஜ்புத்னா கப் லில்  ா ாவுடனான உங்கள் மூன்று ெந்ைிப்புகள், 
வ லும் அடுத்ைடுத்து நடந்ை நிகழ்வுகள் குைித்து,  க்ைர்களுக்கு எந்ைத் ைகவலும் 
பகாடுக்கப் டவில்றல. இயற்றகயாகவவ, அவர்கள் என்றன அணுகியவ ாது, 
நான் அவர்களுக்கு ெில துண்டு பெய்ைிகறளக் பகாடுத்வைன், ஏபனன்ைால் 
கூட்டங்களின் வ ாது  ரி ாைிக்பகாள்ளப் ட்டறவ அறனத்தும் 
 த்ைிரிறககளுக்காக அல்ல. 

வெகரிக்கப் ட்ட ைகவல்களின் அடிப் றடயில், ெக  க்ைர்கள்,  த்ைிரிறக 
பவளியடீ்டிற்கான ஒரு விரிவான அைிக்றகயின் வைாராய ான  ிரைிறய 
உருவாக்கினர்; வ லும் ப ஹர்  ா ா, காந்ைி ெந்ைிப்புகள், உங்கள் ஆய்வு, 
ைிருத்ைங்கள், வெர்த்ைல்  ற்றும்  ாற்ைங்களுக்கான வ ச்சுக்கள் ெம் ந்ைப் ட்ட 
அைிக்றகயின் ஒரு  குைிறய  ட்டுவ  நான் உங்களுக்கு அனுப் ிவனன். 

 ா ாவின் நடவடிக்றககள், உங்கள் ெந்ைிப்புகள்  ற்ைிய  ர ரப் ான 
பெய்ைிகறள வழங்குவைில்  கிழ்ச்ெியறடந்ை  த்ைிரிறககளால் உருவாக்கப் ட்ட 
ைவைான எண்ைங்கறளப் வ ாக்கும் வநாக்கத்ைில்,  த்ைிரிறககளுக்கான 
அைிக்றகயாக வழங்க முடிவு பெய்யப் ட்டறவ அறனத்தும் இப்வ ாது உங்கள் 
வெம் உள்ளது. 

எங்கள் வநாக்கம் எவ்வளவு பவளிப் றடயானவைா அதுவ ால் 
எளிற யானது! ஆனால் உங்கள் கடிைத்ைிலிருந்து, அது ைவைாகக் கருைப் ட்டு, 
ஒருவிை ைவைான புரிைலுக்கு வழிவகுத்ைது என் றை நான் காண்கிவைன். 

உங்கள் கடிைத்ைில் "அைிக அளவில் விஷயங்கள் விடு ட்டுள்ளன" என்று 
நீங்கள் குைிப் ிடுகிைரீ்கள், இறை நான் ஒப்புக்பகாள்கிவைன், ஏபனன்ைால் 
ெந்ைிப் ின்வ ாது நடந்ை அறனத்றையும்  கிரங்கப் டுத்ை வவண்டாம் என்ை 
எண்ைத்ைில் எல்லாவற்றையும் ப ாது அைிக்றகயில் இறைக்கவில்றல. 
ஆனால் உங்கள் கடிைத்ைில் 'ப ாருள்  ாைிவிட்டது' என்று நீங்கள் 
குைிப் ிடும்வ ாது, இதுவ ான்ை எந்ை அறடயாளத்றையும் என்னால் 
கண்டுபகாள்ள முடியவில்றல; அது அவ்வாறு இருப் ைாக நான் கருைவு ில்றல, 
ஏபனன்ைால்  ிறழகள் இல்லா ல் இருப் ைற்கான விவெஷ கண்காைிப்பும், 
கவனமும் நான் எடுத்துள்வளன். இவற்றைபயல்லாம்  ீைி, நீங்கள் 
ெந்வைகங்கறள எழுப் ியுள்ளரீ்கள்; எனவவ, அைிக்றகறயப்  த்ைிரிறககளுக்கு 
ெ ர்ப் ிக்கும் விஷயத்றை நான் றகவிட்வடன் என் றை நிறனவில் 
பகாள்ளுங்கள். 

எைிர்காலத்ைில் எப்வ ாைாவது நாம் ெந்ைிக்க வநரிடும் வ ாது, 
இறைப் ற்ைிப் வ சுவவாம். இைற்கிறடயில் இந்ை விஷயத்ைில் ப ௌன ாக 
இருப் து நல்லது என்று நான் கருதுகிவைன், உங்கள் கடிைத்ைில் 
குைிப் ிடப் ட்டுள்ள உங்கள் விருப் த்ைின் டி, நாங்கள் எந்ைபவாரு 
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அைிக்றகறயயும்  த்ைிரிறககளுக்கு வழங்க  ாட்வடாம் என்று நீங்கள் 
உறுைியாக நம் லாம். 

ைற்வ ாது,  ா ாவின் அடுத்ை வ ற்கத்ைிய நாட்டு  யைத்ைிற்கான 
ையாரிப்புகறள வ ற்பகாள்வைில் நாங்கள் ஈடு ட்டுள்வளாம்;  யைம் அடுத்ை 
 ாை ஆரம் த்ைில் அல்லது இறுைியில் நறடப றும். 

உங்கள் கடிைத்ைில் நீங்கள்  ைில் கடிைம் அனுப் ியைாகக் 
குைிப் ிட்டிருந்ைீர்கள். அது இன்னும் என் றககளுக்கு வரவில்றல; ஆவலாகக் 
காத்ைிருக்கிவைன். 

நவம் ர் 01, 1932,  
நாெிக். 
அன்புள்ள  ஹாத் ாஜி, 

நீங்கள் 28ஆம் வைைி எழுைிய கடிைத்றைப் ப ற்றுக்பகாண்வடன். அறைப் 
 டித்ை  ின்பு,  ா ாவின் கவனத்ைிற்கு பகாண்டுவரா ல் என்னால் இருக்க 
முடியவில்றல.  ா ா அறைப்  டித்துவிட்டு புன்னறகயுடன் கூைினார்: 

"இது உண்கெதான்; உண்கெககளத் தவைாகச் சித்தரிப்பதன் மூலம் 
(மூன்ைாம் ந ரால் அறனத்றையும் நிறனவுகூர்ந்து எழுைப் டும்வ ாது), தவைாகப் 
புரிந்து மகாள்வதற்கு வாய்ப்பு அதிகம். இப்மபாது நான் மசால்வகத 
எழுதுங்கள்." 

உங்களுக்கு வநரடி  ைிலாக,  ா ா ைனது எழுத்துப் லறக மூலம் 
குஜராத்ைியில் எடுத்துறரத்ைார்: 

"இகை நிகலகய அகைந்ததாக, மபாலியான நம்பிக்ககயில் 
இருப்பவர்கள் பலர் உள்ளனர். மவதாந்தா ெற்றும் ஸூஃபி இலக்கியங்ககளப் 
படித்த பின்பு, பலர் 'நான் கைவுள்' (அஹம்  ிரம் ாஸ் ி' அல்லது 'அனல் ஹக்') 
என்ை நிகலகய அகைந்துவிட்மைாம் என்று உண்கெயாக நம்புகிைார்கள். 
இருந்தும், இதுமபான்ை பிரம்கெகள், இந்த உலகமும் அதன் விவகாரங்களும் 
நித்தியொனகவ, உண்கெயானகவ என்று நம்பும் ெனிதகுலத்தின் 
அனுொனங்ககள விை ெிகச் சிைந்தகவ, ெட்டுெல்லாெல் சகித்துக் 
மகாள்ளக் கூடியகவ. நான் மசால்வது என்னமவன்ைால், 'நான் 
பரொத்ொகவத் தவிர மவறு எதுவும் இல்கல' என்று திைொக நம்புவது, 
'நான் ஒரு தூசி ெட்டுமெ, நான் ஒரு பாவி, நான் பலவனீொக இருக்கிமைன்' 
என்று நம்புவகதவிை ெிகச் சிைந்தது.  

"ஆனால் சில ஆன்ெீக வரீர்கள் தங்களுக்குள்மளமய மதாைர்ந்து 
இகை நிகலகய அனுபவிப்பமதாடு, இதர அகனத்திலும் நித்தியொனவர் 
ெட்டுெின்ைி, எல்லா மநரத்திலும் அகனத்து ொகயகளிலிருந்தும் விடுபட்டு 
இருக்கிைார்கள். சத்தியத்கத உணர்ந்து, நித்திய அனுபவத்கதப் 
மபற்ைவர்கள், அவர்கள் அகைந்த நித்தியத்தின் அனுபவத்கதப் பிைருக்கும் 
அளிக்கிைார்கள்; ஏமனன்ைால், உண்கெப்மபாருகள உணர்ந்தவர்களுக்கு, 
உலமகங்கும் பரவியிருக்கும் அைியாகெ எனும் திகரகய அகற்றுவதன் 
மூலம், நிகலயான ஒன்கை மவளிப்படுத்துவகதத் தவிர, மசய்வதற்மகா 
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அல்லது மகாடுப்பதற்மகா எதுவும் இல்கல; ஒன்ைாக, நித்தியொக இருக்கும் 
ஆத்ொ அவர்களிலும், பிை அகனவரிலும் செொக வாழ்கிைது." 

இறைக் கூைி முடித்ைதும், ஸ்ரீ  ா ா புன்னறகயுடன் எழுத்துப் லறகயில் 
சுட்டிக்காட்டினார், "மதாஸாஜியிைம் (ஒரு வயைானவறர அன் ாக அறழக்கும் 
பொல்) எனது குஜராத்தி எப்படி இருக்கிைது என்பகத எங்களுக்குத் 
மதரியப்படுத்துங்கள்!" என்ைார். 

 ா ா பைாடர்ந்ைார்: "அரசியல், சமூக நலன், மபாருளாதாரம், இது 
மபான்ை ெற்றும் பல, ஒமர மபாருளின் மவவ்மவறு ஆன்ெீக அம்சங்கள் - 
ஏமனனில் இகவ ஒவ்மவான்றும் ஒருவரின் இகை ஞானத்தில் 
இகணந்துள்ளன. ஆன்ெீகம் எல்லாவற்கையும் உள்ளைக்கியது - அரசியல், 
மபாருளாதாரம், மநைிமுகைகள், சமூக நலன், குடிெக்கள் ெற்றும் அகனத்து 
வககயான மசகவகள். சூரியனின் கதிர்கள் சூரியனிைெிருந்து 
மவறுபடுவதில்கல என்பது மபாலமவ, இந்தப் பிரிவுகளும் ஒவ்மவான்றும் 
ஒமர நித்தியத்தின் மவறுமவறு கிகளகள்தான். 

"இவ்வண்ணம் ெகைமுகொக, ஆன்ெீக கண்மணாட்ைத்தில் 
பார்த்தால், எல்லாவற்ைிலும் நான் எப்மபாதும் என் பங்கக வகிக்கிமைன், 
அகத நான் அப்படிமய மசால்கிமைன், நான் எப்மபாதும் பிைகர அவ்வாமை 
மசய்யவும் கவக்கிமைன். வித்தியாசம் இதுதான்: அைியாகெயில் 
இருப்பவர்கள் ொயாகவ அனுபவித்து, 'இகதயும் அகதயும்' 
விரும்புகிைார்கள், அமதமவகளயில் இகை ஞானி (இறை நிறலறய 
அறடந்ைவர்) ொயாகவக் கூை கைவுளின் மவளிப்பாைாகக் கருதி, அகத 
அனுபவிக்கிைார்." 

"நம்ெிகைமய ஒரு குருநாதர் - சைீர் உைவு என்ை கருத்கத 
மெற்கத்திய நாட்டில் ஒரு குைிப்பிட்ை மசய்தித்தாள் முன்கவத்தது (ஆனால் 
இது குைித்து உடனடியாக ஒரு ைிருத்ைம் அனுப் ப் ட்டது). ொைாக, இப்மபாது 
நீங்கள் பாபாவின் ொணவர் என்று எழுதுகிைரீ்கள். இந்த இரண்டு 
விஷயங்ககளயும் நான் ெிகவும் வித்தியாசொகப் பார்க்கிமைன். அதாவது, 
நான் உங்ககள என் 'பிரியொன நண்பராக' (பிமரெி ெித்ராவாக) 
எடுத்துக்மகாள்கிமைன்; ஏமனன்ைால் ஒவ்மவான்ைிலும், என்கனத் தவிர 
மவறு யாகரயும் நான் காணவில்கல. இப்படி, நான் யாருகைய 'குருவாக' 
இருக்க முடியும், மெலும் 'சைீர்' எங்மக இருக்க முடியும்! என்கனப் 
மபாறுத்தவகர, எல்லா நண்பர்களிலும், சத்தியத்திற்காக எல்கலயற்ை 
அகெதியற்ைவராக இருப்பவர் ெட்டுமெ எனது பிரியொன நண்பர்!” 

"ஆனால் மதாஸாஜியிைம் என் கட்டுகரககள குஜராத்தியில் மொழி 
மபயர்க்க உதவுவதாக அவர் அளித்த வாக்குறுதிகய ெீை முடியாது என்று 
மசால்லுங்கள், ஏமனன்ைால் குஜராத்தி மொழியில் வழங்கப்பட்ை அகனத்து 
கட்டுகரககளயும் சரிபார்த்து, திருத்தம் மசய்ய மவண்டிய உதவிகய 
அளிப்பதாகக் கூைியிருந்தார். இகத அவர் ெைந்திருக்க முடியாது! 

"நாங்கள் ெீண்டும் சந்திக்க மநரிடும் மபாது, இன்னும் மவடிக்ககயாக 
இருக்கும் என நம்பலாம்!" 
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ஸ்ரீ  ா ா ைனது எழுத்துப் லறகயின் மூலம் பைரிவித்ைறை, 
வார்த்றைக்கு வார்த்றையாக நான் எழுைிக்பகாண்வடன். 

இப்வ ாது என்னுறடய ஒரு வவண்டுவகாள்: அைாவது இந்ைக் 
கடிைத்ைிற்கு நீங்கள் ையவுபெய்து  ைிலளிக்க வவண்டுகிவைன், ஏபனன்ைால் நீண்ட 
கடிைங்கறளப்  ரி ாைிக் பகாள்ளும் வ ாது, கடந்ை காலங்களில், ைவைாகப் 
புரிந்துபகாள்வைற்கான ெந்ைர்ப் ங்கறள ெந்ைித்ைைாக நான் நம்புகிவைன். இைன் 
விறளவாக,  ா ா ஓரளவு வவைறன அறடந்துள்ளார் என்ை உைர்வு எனக்கு 
உள்ளது. 

 ா ா ஒருவ ாதும் என்றனக் குறைகூைி, குற்ைம் ொட்டவில்றல 
என்ைாலும், அது ெில கால ாக எனக்கு  ன ெஞ்ெலத்றை ஏற் டுத்ைியது; வ லும் 
இக்கடிைத்ைிற்கு நீங்கள் அளிக்கும்  ைில் இந்ை உைர்விலிருந்து என்றன 
விடுவிக்கும் என்று நான் நம்புகிவைன். உங்களுடன் ைனிப் ட்ட ெந்ைிப் ிற்கான 
ெந்ைர்ப் ம் வரும்வ ாது, நாம் இருவரும் வி ரங்கறளப்  கிர்ந்து பகாள்ளும் 
வாய்ப்ற ப் ப றுவவாம். 

ஸ்ரீ  ா ா ஏைக்குறைய 20 நாட்களுக்காக இந்ைியாவிலிருந்து வ ற்கத்ைிய 
நாடுகறள வநாக்கிப்  யைம் பெய்ய இருக்கிைார் என் றை நிறனவூட்ட 
விரும்புகிவைன். 

உங்கள், 
எஃப். எச். ைாைாொஞ்ெி 

ொஞ்ெியின் கடிைத்ைிற்கு காந்ைி எழுைிய  ைில் கடிைம்: 
3 நவம் ர் 1932 
ஏர்வாடா வகாவில். 
ெவகாைரர் ஸ்ரீ ைாைாொஞ்ெி, 

இன்று உங்கள் கடிைத்றைப் ப ற்றுக் பகாண்வடன். " ா ா கூைினார்..." 
என்று நீங்கள் எழுைி, பொன்ன வார்த்றையின் கீழ்  ிகவும் அடர்த்ைியான ெிவப்பு 
நிை ப ன்ெிலால் வகாடிட்டு வறரந்துள்ளரீ்கள். 

 ா ா எழுத்துப் லறக மூலம் 'பொல்லா ல்' அவர்களின் 'நாவால்' 
பொல்லி இருந்ைால்,  ா ாவின் ப ௌனத்றைக் கறலக்கும் அளவுக்கு என் 
கடிைத்ைிற்கு ெக்ைி இருந்ைைாக நான் எடுத்துக் பகாள்ள முடியு ல்லவா? ஆகவவ, 
'அற்புைங்களின் காலம்' இன்னும் கடந்துவிடவில்றல என் றை ஏற்றுக்பகாள்ள 
ஒருவர் தூண்டப் டுகிைார்! 

எழுத்துப் லறக வழியாக, குஜராத்ைியில்  ா ா எடுத்துறரத்ைது 
அறனத்தும் இனிற யானது என் றை ையவுபெய்து  ா ாவிடம் பொல்லுங்கள்! 
குஜராத்ைியில்  ா ா 'பொன்ன' (எழுத்துப் லறக மூலம்) அறனத்துக்கும் நான் 
உடன் டவில்றல; ஒரு நாள் நாங்கள் ைனிப் ட்ட முறையில் ெந்ைிக்கும் வ ாது, 
கடவுள் விரும் ினால், ஒரு சூடான விவாைத்றை நடத்துவவன் என்று 
நம்புகிவைன், ஏபனனில் இதுவ ான்ை விவாைம் ஒரு கடிைத்ைின் மூலம் 
ொத்ைிய ில்றல. 
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'வைாஸாஜியின்' வாக்குறுைி வைீாகாது என்றும்  ா ாவிடம் 
பொல்லுங்கள்.  ா ா குஜராத்ைியில் எழுைியைற்கு நான் ஒப்புைல் அளித்ைிருந்ைால், 
நிச்ெய ாக நான் அவருறடய எழுத்துக்கறளத் ைிருத்துவவன். இது ஒரு 
நி ந்ைறன ஆகாைா? 

அரெியல், ப ாருளாைாரம், பநைிமுறைகள், ெமூக  ற்றும்  ிை அறனத்து 
வறகயான வெறவகளும் - ஆன் ீகத்ைில் உள்ளடங்கியது என்று  ா ா கூைி 
இருப் து எனக்குப் வ ாது ானது. 

நீங்கள் முன்றவக்கும் நட் ின் கூற்றை நான் விரும்புகிவைன். ஆனால் 
'அன் ான நண் ர்' என்ை வார்த்றைகளால் நட்ற ப் ப றுவது வைறவயற்ைது 
என்று நான் உைர்கிவைன், ஏபனன்ைால் அன் ில்லா ல் நட்பு நீடிக்காது. 

நீங்கள் வொக ாக உைர எந்ைக் காரைமும் இல்றல. ைவைாகப் 
புரிந்துபகாள்வது அடிக்கடி நிகழும் ஒன்று; ஆனால் ைவைாகப் புரிந்துபகாள்வறை, 
ெரி பெய்யும் விருப் ம் இருக்கும் வறர, எந்ைபவாரு ைறடயும் உருவாகவவா 
அல்லது ைீங்கிறழக்கவவா முடியாது. 

வ ற்கத்ைிய நாடுகளுக்கான இந்ைப்  யைத்ைில் நீங்கள் அறனவரும் 
எங்பகங்குச் பெல்கிைரீ்கள்? எவ்வளவு காலம்? இந்ைப்  ர ரப் ான 
சுற்றுப் யைத்றை என்னால் புரிந்து பகாள்ள முடியவில்றல என்று  ா ாவிடம் 
கூறுங்கள்! 
வ ாகன்ைாஸ் காந்ைி. 

காந்ைிக்கு  ைிலளிக்கும் வறகயில், ொஞ்ெி இவ்வாறு எழுைினார்: 
நவம் ர் 8, 1932 
நாெிக் 
அன்புள்ள  ஹாத் ாஜி, 

3ஆம் வைைி நீங்கள் அனுப் ிய கடிைம் வந்து வெர்ந்ைது. ஸ்ரீ  ா ா அைன் 
உள்ளடக்கங்கறளப்  டித்து  கிழ்ச்ெி அறடந்ைார். 

அைற்கு  ைிலளித்ை ஸ்ரீ  ா ா, உங்களுடன் ஒரு ெந்ைிப்பு நறடப றும் 
வவறளயில், உங்கறளப்  ற்ைி அவர் கூை விரும்பும் சுவாரஸ்ய ான 
விஷயங்கறள, ைனிப் ட்ட முறையில், ெிைப் ாகச் பெய்ய முடியும் என் றை, 
உங்களுக்குத் பைரிவிக்கும் டி எனக்கு அைிவுறுத்ைியுள்ளார். கடிைங்கள் மூலம் 
பைாடர்பு பகாள்வைில் இத்ைறகய பவளிப் ாடுகள் வைண்டு காைப் டுவவைாடு, 
எழுைப் ட்ட பொற்கள் ஆர்வத்றையும் கவர்ச்ெிறயயும் இழக்கின்ைன; ைனிப் ட்ட 
முறையில்  ரி ாைிக் பகாள்ளும் வ ாது அறவ ரெிக்கும் டியாக இருக்கும். 
எனவவ, ஸ்ரீ  ா ாவும் உங்களுடன் உடன் டுகிைார், நீங்கள் அவருடன் ெிைிது 
வநரம் இருக்கும் ைருைத்ைில், அது ஒரு ெிைப் ான வநரத்ைிற்குரிய ெந்ைர்ப் த்றை 
வழங்கும் என்று கூறுகிைார். 

இந்ை வநரத்ைில், எங்கள் வ ற்கத்ைிய  யைம் சு ார் ஆறு  ாைங்கள் 
நீடிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. 21ஆம் வைைி இத்ைாலி, பஜர் னி  ற்றும் இங்கிலாந்து 
ஆகிய நாடுகளுக்கு, மும்ற யிலிருந்து புைப் ட உள்ளார். அைன்  ின்னர், அவர் 
அப ரிக்காவுக்கும் விஜயம் பெய்ய விரும்புகிைார். 
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ஸ்ரீ  ா ாறவப்  ின் ற்றும் அன் ர்கள், கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய 
நாடுகளில் ப ரிய அளவில் அைிகரித்து வருவைால், அவர்களின் அன்ற யும் 
 க்ைிறயயும் கருத்ைில் பகாண்டு, அவர் அங்கு இருக்கவவண்டிய வைறவ 
உருவாகிைது. இறவ முற்ைிலும் அவெிய ாகிவிட்டன என் வை இத்ைறகய 
 ர ரப் ான உலக  யைங்களுக்கான காரைம். உண்ற யான அன் ின் 'குைியடீு' 
முற்ைிலும்  ாறு ட்டது  ற்றும் ைனித்துவ ானது! 

ஸ்ரீ  ா ா, கிழக்கில் ஆண்டுக்கு ஆறு  ாைங்களும் வ ற்கில் ஆறு 
 ாைங்களும் பெலவிட வவண்டியிருக்கும். கிழக்கு  ற்றும் வ ற்கத்ைிய 
நாடுகளுக்கு இறடயில் ஓர் ஆன் ீக இறைப்ற  நிறுவும் அவரது  ைிக்கான 
அறனத்து பவளிப்புை அைிகுைிகளிலிருந்தும் இது ைவிர்க்க முடியாைைாகத் 
வைான்றுகிைது, வ லும் இந்ை ஆன் ீக ஒருங்கிறைப்பு, அவரது ஆன் ீக  ைிக்கு 

அடிப் றடயாக  லப் டுத்ைப் டுகிைது. 
எனது கறடெி கடிைத்ைில்,  ா ா பொன்ன வார்த்றைகறள, அப் டிவய 

நான் உங்களுக்கு எழுைியறை  ீண்டும் ைவைாகப் புரிந்து பகாண்டது வ ாலத் 
வைான்றுகிைது.  ா ா ைனது 'நாவால்' வ ெினார் என்று அர்த்ைப் டும் டி இறை 
எடுத்துக்பகாள்ளக்கூடாது.   ா ா அவற்றை எழுத்துப் லறகயின் உைவியுடன் 
கூைியது வ ாலப் புரிந்து பகாள்ள வவண்டும். ப ௌனத்றைக் கறலக்கா ல் 
வ சுவது எப் டி? இந்ைப்  ல ஆண்டுகளில்  ா ாறவப்  ற்ைி  ிைருடன் 
உறரயாடுவது அல்லது அவருடன் பைாடர்பு பகாள்வது இப்வ ாது ஒரு 
வழக்க ான விவகார ாக உள்ளது 'ஸ்ரீ  ா ா கூைினார்' அல்லது 'ஸ்ரீ  ா ா 
கூறுகிைார்' என் து  ா ா ைனது எழுத்துப் லறக மூலம் கூைியது வ ால் 
எப்வ ாதும் புரிந்து பகாள்ளப் டுகிைது. 

இந்ை விளக்கங்கள் அறனத்தும், நீங்கள் பைரிய விரும் ியறைத் 
பைளிவாகப் புரிந்துபகாள்ள றவக்கும் என்று நம்புகிவைன். 
உங்களின், 
எஃப். எச். ைாைாொஞ்ெி 

வ லும், உங்களுக்கு எழுைிய கடிைத்ைில்,  ா ா உங்கறள 'பிமரெி ெித்ரா' 
- ஒரு 'பிரியொன நண்பர்' என்று குைிப் ிட்டுள்ளார். இது குைித்து  ா ா 
கூறுறகயில், ைனது ' ிக அருற யான' குஜராத்ைி ப ாழியில் 'டீயர் ஃ ிரண்ட்' 
என்ை இரண்டு ஆங்கில வார்த்றைகறள வழங்கியுள்ளார்.  ா ா உங்கறள 
பைாடர்ந்து இப் டிவய குைிப் ிடுவார் என்றும் கூறுகிைார், ஏபனன்ைால் உங்கறள 
ைனது நண் ராக எடுத்துக் பகாண்டைால், அவர் உங்கறள 'கைவுளின் 
பிமரெியாகப் (காைலனாகப்) பார்க்கிைார்.' 

ஸ்ரீ பாபா அவரது அன்கபயும் ஆசரீ்வாதத்கதயும் வழங்குகிைார். 
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ப ஹர்  ா ா இந்ைியா வருறக  
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-அவைார் ப ஹர்  ா ா 

 

 

அறனத்து 

 ைங்களும் 

ஒவர ெரத்ைில் 

வகார்க்கப் ட்ட 

 ைிகள் 

வ ால! 

 


