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ஆக்கபூர்வமொன நன்லம பயக்கும் 

ஒன்று இங்கக நடக்கும். இங்கு 
பணிபுரியும் மக்கள் அவர்கள் 
பணிபுரியும் கபொத ல்ைொம் 
கொணக்கூடிய மற்றும் கண்ணுக்கு 
த ரியொ  த ரிந்  அலனத்து 
உயிர்களிடத்தும் நட்பு 
உணர்வுடனும், அன்பு ஆ ரவுடனும்  
அணுக கவண்டும்.  த ரிந்க  எந்  
உயிர்கலளயும் தகொல்லு ல் 
கூடொது. த ரிந்க  எந் தவொரு 
உயிரினத் ிற்கும் எந் தவொரு 
கஷ்டத்ல யும் ஏற்படுத் க் கூடொது. 

-  எஸ்.என். ககொயங்கொ

 

மரியொல க்குரிய ககொயங்கொஜி மற்றும் மொ ொஜி  ம்மத்ல  விளக்குகிறொர்கள். 
மற்றும் ஒரு பு ிய லமயத் ில் உள்ள நிைத் ிற்கு தமட்டொவுடன் 
அணுகுகிறொர்கள். அவர் எப்கபொ ொவது ஒரு சிறிய தநருப்லபக் கண்டொல் 
அவர் சுற்றியுள்ளவர்களிடம் கவகமொக தசன்று அல  கட்டுப்படுத்துமொறு 
கூறுவொர். இல்லைதயனில் எண்ணற்ற பூச்சிகள் மற்றும் கண்ணுக்கு 
புைப்படொ  நுண்ணுயிர்கள் அழிக்கப்படும் என்பொர். 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

ககொயங்கொஜியின் பின்வரும் கடி ம் த ொகுக்கப்பட்டது. மு ல் 10 நொள் 
விபொசனொ  ியொன முகொம் அவரது ஆசிரியரின் சொர்பொக இந் ியொவில் 



நடத் ப்பட்ட கபொது அவர்  னது  ம்ம  ந்ல  சயொகி யு பொ க்கு , ஜூலை 8, 

1969 அன்று எழு ிய கடி த் ின் ப ிப்பு – ஆசிரியர் 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ககொயங்கொஜியின் மு ல் பொட அறிக்லக 

சயொகி யு பொ கின் 

                                                                                                                      முகொம் பம்பொய், 

                                                                                                                      ஜூலை 8, 1969 

மிகவும் ம ிப்பிற்குரிய சயொகி மற்றும்  ொய் சயொமொ, 

           உங்களுடனொன எனது கடி த்த ொடர்பு  ியொன கநரங்களில் மட்டுமல்ை 
த ொந் ரவுகளின் கபொதும் -தபரும்பொலும் த ொந் ரவுககள நிலறய உள்ளது -  
வழக்கமொக த ொடர்ந்து இருந் கபொ ிலும்,  ற்தபொழுது உங்களுக்கு முன்னர் 
எழு  முடியொமல்  ொம மொகிப் கபொன ற்கு ஆழ்ந்  வருத் த்துடன் உங்கள் 
மன்னிப்லபக் ககொருகிகறன். 

          கொலையில் நொன் நீங்கள் வழங்கிய  ம்மத் ின் ஒளியுடன் 

பர்மொவிைிருந்து  ம்மம் க ொன்றிய மஜ்ஜிமக சொ (மத் ிய நொடு) வட 
இந் ியொலவ கநொக்கி புறப்பட்கடன். பல்கவறு பகு ிகளில் கைசொன பூகம்பம் 
ஏற்பட்டது.  இக  கபொல் ஜூலை 3 ஆம் க  ி, கடந்  வியொழக்கிழலம, மு ல் 
விபொசனொ  ியொனப் பயிற்சி த ொடங்க இருந் து . அப்தபொழுது பம்பொய் 
நகரத் ில் கனமலழ தபய் து. இது நகரத் ில் கபொக்குவரத்ல  மிகவும் 
சீர்குலைத் து. 

         ரங்கூனில் இருந் கபொது என் வய ொன தபற்கறொரின் பொல் எனக்கு ஒரு 
மிகவும்  ம்ம-சம்கவக (அவசர உணர்வு) இருந் து. அவர்களுக்கு உ வ நொன் 
விரும்பிகனன். ஆனொல் நொன் இங்கு வந் கபொது எந்  சூழ்நிலையிலும் 
மொறுவ ற்கு அவர்கள்  யொரொக இல்லை என்பல  கண்டுதகொண்கடன். 
பம்பொயில் உள்ள என்  ம்பி, ஷியொம் சுந் ர், ஆனந்  மொர்க்கில் அ ிகம் 
ஈடுபொடு தகொண்டவர். ஆனொல் என் தபற்கறொலர அ ில் கசர அவர் 



ஒருகபொதும் வற்புறுத் வில்லை. விபொசனொ  ியொன பயிற்சியில் அவர்கள் 

கசருவ ில் எந்   லடயும் அவர் உருவொக்கவில்லை தவளிப்பலடயொக, என் 
விருப்பங்கலள அவர்கள் மீது நொனும்  ிணிக்கவில்லை.  ஆனொல் என்னுடன் 
கொலை மற்றும் மொலை  ியொனங்களுக்கு  ஷியொம்பிஹொரி, விம்ைொ மற்றும் 
சிவன் {அலனவரும் சயொகியிடமிருந்து விபொசனொ கற்றுக்தகொண்டவர்கள். 
உயர்நிலைப் பள்ளிக்கு பின்னர் கமல் படிப்புக்கு இந் ியொ வந் ிருந் னர்.} 
அவர்களுடன் அவர்கள் உட்கொர ஒப்புக்தகொண்டகபொது அது ஒரு சொ கமொன 
அறிகுறியொக இருந் து.  ஒரு வொரம் கொலை மற்றும் மொலை அவர்களுடன் 
நொன் அமர்ந் ிருக்கும் கபொது தமட்டொ உணர்வுகலள என் தபற்கறொர், என் 
சககொ ரர்கள் மற்றும் மருமகன்களுக்கு அளித்து தபொறுலமயொக நொன் 
கொத் ிருந்க ன். தமட்டொவின் இந்  அலைகள் ஒரு இனிலமயொன 
விலளவுகலள என் தபற்கறொருக்கு வழங்கத் த ொடங்கின. விலரவில் என் 
அம்மொ அவரது உடல் முழுவதும் அனிச்சொ உணர்வுகள் உணர ஆரம்பித் ொள். 
ரங்கூனில் என்  ந்ல  ஒருகபொதும் விபொசனொ பயிற்சி தபறவில்லை.  எனகவ 
அவர் அல   உணரும் பக்குவம் தபறவில்லை. 

             அந்  வொரம் முடிவ ற்குள் பொல்சந்த் பம்பொயில் நொன் ஒரு  ியொன 
வகுப்லப நடத்  கவண்டும் என்ற ககொரிக்லகயுடன் வந் ொர்.  குலறந் து 15 
கபர்கள் பலழய மற்றும் பு ிய ஆர்வைர் கைந்து தகொள்ளுவொர்கள் என்று 
அவர் உறு ியொக இருந் ொர்.  ஆர்வைர்களில் எனது சககொ ரரின் நிறுவனத் ில் 
பணிபுரிந்  என் மருமகனும் ஒருவர். அவர் இடம், உணவு மற்றும் மற்ற 
அலனத்து க லவகளும்  ஏற்பொடு தசய்யும் தபொறுப்புகலள ஏற்றுக்தகொண்டொர். 
இந்   ிட்டத்ல  நொனும் ஏற்றுக்தகொண்கடன். இத் ிட்டம் சரியொன  ிலசயில் 
நகரத் த ொடங்கியது.  இது இறு ியில்  ர்மஷொைொவிற்கு என்லன 
வரலவத் து.  சத் ம் மிகுந்  நகரத் ின் நடுவில் உள்ள இடத் ில், ஒரு 
மிகவும் தபரிய மண்டபம், மூன்று அலறகள் மற்றும் ஒரு சலமயைலறயுடன் 
எங்கள் வசம் வந் து. மியொமியொவில் (பர்மொ) உள்ள  ர்மஷொைொ எங்களுக்கு 
முற்றிலும் இருந் து. அது கபொை இல்ைொமல் இங்கக நம்மிடம் எங்களுக்கு 
பிரத் ிகயகமொக  ஒரு முழு  ளம் கூட இல்லை. எங்களுலடய  ளத் ில் 
அருகிலுள்ள அலறகளிலும் மற்ற மூன்று  ளம் உள்ள மொடி கட்டிடத் ின் 
பல்கவறு அலறகளிலும் பை குடும்பங்கள் வொழ்கின்றன. மு ல்  ளத் ின் 



ஒரு பகு ியில்  நொங்கள்  ங்கி இருந்க ொம். ஆனொல் அ ிர்ஸ்டவசமொக 
மண்டபத் ிற்கு கமகை எந்  அலமப்பும் இல்லை. இந்  தபரிய மண்டபத் ின் 
ஒரு முலன தவள்லளத் துணியொல் ஒரு அலற  கபொல்  பிரிக்கப்பட்டது. 
இந்  பகு ிலய நொன் ஓய்தவடுக்கும் அலறயொக பயன்படுத் ிகனன். அடுத்  
பக்கத்து பிரிவு  ியொனத் ிற்க்கும், அடுத்  பிரிவு ஆணின் குடியிருப்பு மற்றும் 
 ியொன இடமொக பயன்படுத் ப்பட்டது. அங்கு  ங்கியவர்கள் விபரம் 
பின்வருமொறு- 

(1) எனது  ந்ல  ககொபிரொம் (2) கமொ ிைொல் (3) கிஷன்ைொல் (4) பசந்த்ைொல் 

 (5) முரளி ர் (6) ைக்ஷ்மிநொரொயண், இன்சீன் ஒரிசொ டவுன்ஷிப்பில் இருந்து 3 
நொட்கள்  ொம மொக வந்  நண்பர் (7) பொரத் அல்ைது மங்கு கபொ (8) புதுமுகம் 
விஜயொ, பொபு மங்கல்சந் ின் கபரன் (9) லுங்கரன், ஒரு உள்ளூர் ஜவுளி  ரகர் 
(10) பி.சி. ஷொ, ரங்கூலனச் கசர்ந்  நண்பர், இப்கபொது பம்பொயில் ஒரு மருந்து 
த ொழிை ிபர் மற்றும் (11) கக.ஜி. ஷொ ரங்கூலனச் கசர்ந்  பலழய நண்பரொன 
இவர்  ற்கபொது பம்பொயில்  ன்லன நிலைநிறுத் ிக் தகொள்ள கடுலமயொக 
உலழக்கிறொர். பக்கத் ில் உள்ள அலறயில் (12) என் அம்மொ கம்ைொ க வி 

 (13) என் மருமகள் மஞ்சு, பொடதநறியில் கசர தமட்ரொேில் இருந்து வந் வர் 
மற்றும் (14) முன்னி, பொல்சந் ின் மகள்.  

     அருகிலுள்ள மற்தறொரு அலற எனது அலுவைக அலற. 
பொர்லவயொளர்கலள அங்கக சந் ிக்கிகறன். இந்  கடி த்ல  நொன் அங்கக 
அமர்ந்து எழுத் ிப் தபறுகிகறன். பக்கத்து அலற நம் அலனவருக்கும் 
சொப்பொட்டு அலறயொக பயன்படுத் ப்படுகிறது. சலமயைலற  லர  ளத் ில் 
உள்ளது.  ர்மஷொைொவில் அலனவருக்கும் பயன்படுத்  ஒரு தபொதுவொன 
குளியைலற பகு ி இருந் து. ஆனொல் அ ிர்ஸ்டவசமொக ஒரு குளியைலற 
எங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்  பகு ி நொன் மிகவும் தநரிசல்அ ிகமொக 
இருப்பல க் கொண்கிகறன். ஆனொல் அது  விர்க்க முடியொ து.  மற்ற 
இடங்களில் மிகுந்  குலறபொடுகள் இருந் ன.  இந்   ர்மஷொைொ 
கிலடத் வற்றில் சிறந் து. கீகழ கபொக்குவரத் ிைிருந்து சத் ம், அக  கபொல் 
சுற்றியுள்ள வணிக கலடகள் மற்றும் ககொடவுன்கள் (கிடங்குகள்) மற்றும் 
ஒைிப்தபருக்கிகள் சினிமொ பட பொடல்கலள சத் மொக ஒளிபரப்புகின்றன. 



அருகிலுள்ள குடியிருப்பு கட்டிடங்களிைிருந்து பல்கவறு வொதனொைி 
நிகழ்ச்சிகள் ககட்டவண்ணம் இருந் ன. 

 ங்களின்  ம்ம ஆ ரவொல் மட்டுகம  ியொனத் ிற்கு இது கபொன்ற 
தபொருத் மற்ற இடத் ிலும் ஏற்றுக்தகொண்டு நடத்  முடிந் து. நீங்கள் 
அருகொலமயில் உள்ளது கபொன்ற வலுவொன உணர்வு எனக்கு க லவயொன 
வைிலமலயயும் சக் ிலயயும்   ருகிறது. உங்கள் ட்ரங்க்கொல் அலழப்பில் 
 ங்களின் தமட்டொவொல்  ஈர்க்கப்பட்டு தவற்றியுடன் பயிற்சி நலடதபறும் 
என்ற நம்பிக்லக தபற்கறன். 

       இது உண்லமயில் இதுவலர அலனத்தும் ஒரு நைமுடன் நகர்ந் து. 
இக கபொன்ற தவற்றியுடன் வொரத் ின் பிற்பகு ியும் த ொடரும் என 
நம்புகிகறன். எனது தபற்கறொர் விருப்பத்துடன் கசர்ந் ொர்கள் என்பது 
உண்லமயில் நிச்சயமொக  எனக்கு அது ஒரு தபரிய தவற்றியொக இருந் து.  
 ந்ல  விபொசனொவின் கபொது உணர்ச்சிகலளப் தபறவில்லை என்றொல் 
உடனடியொக முகொமிைிருந்து தவளிகயறுகவன் என்றொர். அவரும்  
மற்றவர்களுடன் அல  அனுபவித்த்து நன்லமயொனது. இன்று கொலை அவர் 
என் அலுவைகத் ிற்குள் நுலழந் ொர். உடல் முழுவதும் அவர் எரிவது 
கபொன்ற உணர்வு ஆரம்பித்  ொகவும் மற்றும் தவப்பம் அவருக்கு  ொங்க 
முடியொது கபொன்று உள்ள ொகவும் புகொர் தசய் ொர். அனிச்சொ! அனிச்சொ! 
அனிச்சொ! சயொகி மற்றும் சயொமொ உங்களுலடய கருலண ஆ ரவு இல்ைொமல் 
இலவ அலனத்தும் சொத் ியமொ? 

        என் தபற்கறொலரத்  விர, பலழய மொணவர்கள் அலனவருக்கும், , 

நொன் விபொசனொ பயிற்சி மிகவும் தவற்றிகரமொக ஜூலை 6, ஞொயிற்றுக்கிழலம, 
மொலை 2 மணிக்கு தகொடுத்க ன். பின்னர்  ிங்கள்  ஜூலை 7, 1969 நல்ை நொள் 
வந் து. உங்கள் உடனடி வழிகொட்டு ைின் கீழ் எனது தபற்கறொர்களுக்கும் 
மற்ற பு ிய மொணவர்கள் அலனவருக்கும் விபொசனொ பயிற்சி தகொடுக்க 
ஆரம்பித்க ன். அவர்கலள பை பிரிவுகளொக பிரித்து ஒவ்தவொரு பிரிவுக்கும் 
நொன் கொலை 7:30 மணிக்கு கொலை 10 மணி வலர ஆரம்பித்து விபொசனொ 
பயிற்சி அளித்க ன். புத் ரின் நிைம் கடந்  இரண்டு மில்ைினியங்கள் 
கொைத் ிைிருந்து த ொடர்லப இழந் , நிப்பொன -  ொதுவின் பிரகொசமொன 



தவளிச்சம் அலடயப் தபற்றது.  ியொன மண்டபம் அ ிர்ஸ்டம் தபற்றது. 
 ர்மஷொைொ அ ிர்ஸ்டம் தபற்றது.  பம்பொய் நகரம் அ ிர்ஸ்டம் தபற்றது.  புத்  
க சத் ின் முழு நிைமும் இழந்   ம்ம நலககலள மீண்டும் தபறுவ ில் 
அ ிர்ஸ்டம் தபற்றது. இந்  சிறப்பொன கவலைலய நடத்   நொன் 
தூண்டுககொைொக க ர்ந்த டுக்கப்பட்ட ற்கு நொனும் அ ிர்ஸ்டசொைியொக 
உணர்ந்க ன். உங்கள் இல்ைத் ிைிருந்து உங்கள் நிப்பொன சக் ி என்லன 
மின்மொற்றி கபொன்று ஆக்கி  எனக்கு முன்னொல் உள்ள பயிற்சி தபற 
வந் வர்கள் கமல் தபொழியுத்த ொடங்கியது கபொல் உணர்ந்க ன். நொன் 
உற்சொகமொன தவற்றிப் தபருமி த்ல  அலடந்க ன். உங்களுக்கும் அம்மொ 
சயொமொவுக்கும் அந்  தவற்றிலயப் பகிர்ந்து தகொள்கிகறன். சசொனொக்கலள 
பொதுகொக்கும் அலனத்து க வர்கள் மற்றும் பிரம்மங்கள், பர்மொவின் நீண்ட 
கொை  ொம மொன இந் ியொவுக்கு தசலுத்  கவண்டிய இக்கடலன  ீர்க்க யொர் 
உ வுகிறொர்ககளொ அவர்களுடனும் தவற்றிலயப் பகிர்ந்து தகொள்கிகறன். 
கமலும் யு சிட் டின், பொபுைொல் மற்றும் லமயத் ில் கசர்ந்துள்ளவர்கள் 
அலனவருக்கும் குறிப்பொக யு சிட் டின் உறுப்பினர்கள் அவர்களின் குடும்பம், 

ககொயங்கொ குடும்பம், யு பொ ஃகபொ, டொக்டர் டொ த ய்ன் தகய், யு த ய்ன் ேொ, யு 
சொன் லமன்ட் ஆங், டொ ைின்  ொன், நொன்  னித் னியொக தபயரிட இயைொ  
மற்றவர்கள் அலனவருக்கும் இவ் தவற்றி உரித் ொகுக. அம்யொ! அம்யொ! 
அம்யொ! (நல்தைொழுக்கத் ின் பர்மிய உச்சரிப்பு) 

 ஜூலை 3 ஆம் க  ி ொன் உள்ளூர் மகொகபொ ி சமூகம் மற்றும் அ ன் 
 லைவர் துறவியுடன், பிக்கு  ம்மொனந்த் நொன் த ொடர்பு தகொண்கடன்.  அவர் 
அவரது கூட்டொளிகள் சிைருடன் நிச்சயமொக கசர மிகவும் ஆர்வமொக 
இருந் ொர். ஆனொல் மூன்று அல்ைது நொன்கு நொட்களுக்குள்  ங்கலளத்  யொர் 
படுத் ிக்தகொள்ள அவர்களொல் முடியவில்லை.  ற்கபொது நலடதபறும் 
பயிற்சியில் அவர்கலள ஏற்றுக்தகொள்ள எனக்கு இயைொமல் கபொனது. 
அவர்கள் இப்கபொது அடுத்  வொய்ப்புக்கொக கொத் ிருக்க கவண்டும். 

              தமட்ரொேில் ஷங்கர் இரண்டொவது பொடதநறி நடத்  ஏற்பொடு 
தசய்துள்ளொர். பிக்கு நந்க ஷ்வர் தவளியூரில் இருக்கிறொர்.  ஆனொல் 
தபொருத் மொன  ியொன வச ிகளுடன் பு ிய விஹொரொலவ அவர் உருவொக்கி 
இருக்கிறொர். அடுத்  பொடதநறிக்கு அல ப் பயன்படுத்  ஷங்கர், அவர் 



அனும ிலயப் தபற ஏற்பொடு தசய்கிறொர் என்று எனக்குத் 
த ரிவிக்கப்பட்டுள்ளது 

              பிரபைமொன பிக்கு கொஸ்யப் என்னிடம்  விபொசனொ  ியொனத்ல  
கற்பிக்க பர்மொவிைிருந்து யொரொவது வர கவண்டும் என்று அவர் மிகவும் 
ஆர்வமொக உள்ளொர் என நீண்ட கொைமொக எனக்கு எழு ி வருகிறொர். பனொரஸ் 
இந்து பல்கலைக்கழகத் ில் பொைி துலற மற்றும் பனொரஸ் சமஸ்கிரு  
பல்கலைக்கழகம்  லைவரொன அவர்,  னது வொழ்க்லக கசமிப்புகள் தமொத் ம் 
முப்பத்ல ந்து ஆயிரம் ரூபொய் நொைந் ொவில் கட்டிய  ியொன விகொர் 
 ிட்டத் ில் தசைவிட்டொர்.  இ ற்கிலடயில் அவர்  னது லமயத் ில் மற்ற 
வலகயொன  ியொனங்கலள கற்பிக்க அனும ித் ொர். விபொசனொ மீ ொன அவரது 
உண்லமயொன  ொகம் அது உடனடியொக இயைொ  கொரணத் ொல் அவரது 
விரக் ி அவலர கவறு   வறொன  ிலசயில் அலழத்துச் தசன்றது. கவறு 
வழியில்ைொமல் ஏ ொவது  ியொன முலறயில் மன அலம ிலயப் 
தபறுவ ற்கொன வழி உள்ள ொ என முயன்று தகொண்டு இருந் ொர். நொன் 
இந் ியொவுக்கு வருவல  அவரிடம் த ரிவித்க ன். அவர் இப்கபொது மிகவும் 
ஆவலுடன் அவலர சந் ிக்க நொைந் ொவுக்கு வருலக  ருமொறு 
ககட்டுக்தகொண்டொர். ஆகஸ்டில் அவர் ஜப்பொன் தசல்வொர் ஆனொல் அவர் 
தசப்டம்பரில் நொைந் ொவில் இருப்பொர். நொன் அ ன்படி இந் ியொவுக்கு 
வருவல   ிர்மொனம் தசய்கவன். அவர் விரும்பினொல் அவருக்கொக ஒரு 
வகுப்லப நடத்  நொன் உங்கள் அனும ிலய நொடுகிகறன். இக கபொல், 

அனகரிகொ முனநீ் ிரொவும் அவருக்கு  ம்மம் கற்பிக்க 10 நொட்கள் ஒதுக்குமொறு 
என்லனக் ககட்டுக்தகொண்டொர். மகொசி சொய ொவின் முந்ல ய சீடர் என்றொலும் 
அவர் ஒரு சொ ொரண மனி ர். எனகவ அ ில் உங்களுக்கு  ஒரு 
ஆட்கசபலனயும் இருக்கொது என்று நொன் நம்புகிகறன். பிக்கு  ம்மரகி ொ 
மற்றும் டொக்டர் யு கரவ ொ ம்மொ அவர்கள் சொரநொத் மற்றும் 
வொரணொசியிடமிருந்து 10 நொள்  ியொனம் பயிற்சிக்கு உ வுங்கள் என 
ககொரிக்லககள் அனுப்பி இருந் ொர்கள்.  ியொனம் பயிற்சிக்கு  உள்ளூர் 
 ர்மேொைொலவ ஏற்பொடு தசய்ய இயலும் எனவும் கூறி இருந் னர். 

 



கைந்து தகொள்ள குலறந்  பட்ச மொணவர்கள் அவர்களிடமும் இருக்கிறொர்களொ 
என்பது த ளிவொகத் த ரியவில்லை. உங்கள் மீது எனது ஆழ்ந்  மரியொல  
கொரணமொக உங்கள் சொர்பொக நொன் ஏற்கனகவ மகொகபொ ி தசொலசட்டியின் 
ஜினர ொனொ பிக்குவுக்கு ஒரு சிை அங்கிகலள நன்தகொலடயொக 
அளித்துள்களன். அது நொன் இந் ியொ வந்  நொளில் கல்கத் ொவில் சிை மணி 
கநரம் நொன் இருந் கபொது உங்கள் சொர்பொக அனுப்பிகனன். சொரநொத் ில் பிக்கு 
 ம்மரகி ொவுக்கு உங்கள் சொர்பொக அனுப்பிகனன். மற்ற இரண்டு அங்கிகள் 
என்னிடம் உள்ளது. ஒன்று பிக்கு நந் ீஸ்வரொக்கு.  ற்கபொது தமட்ரொேுல் 
இல்லை. தவளியூர் தசன்றுள்ளொர். ஆனொல் விலரவில்  ிரும்புவொர். 
மற்தறொன்று  தபொருத் மொன பிக்குவுக்கு லவத்துள்களன். 

     சயொகியும் சயொமொவும் எழு  நிலறய இருக்கிறது. ஆனொல் நொன் என் 
வசம்  ற்தபொழுது மிகக் குலறந்  கநரம் உள்ள ொல்அலனத்ல யும் எழு  
இயைவில்லை. எனது அன்றொட அனுபவங்களின் நொட்குறிப்பு ஓன்று 
லவத் ிருக்க விரும்பிகனன் அது சொத் ியமற்ற ொக உள்ளது.  
மொணவர்கலளச் சரிபொர்த் ல், அவர்களுக்கு சரியொன  ிலச வழிகொட்டு ல், 
மற்றும் நொட்டின் பல்கவறு பகு ிகளிைிருந்தும் வரும் உங்கள் மொணவர்கள் 
விசொரலணகளுக்கு ப ிைளித் ல் கபொன்றவற்றில் பை மணிகநரங்கள் 
அவ்வொறு தசைவழித் பின் சிறிது கநரம் உள்ளது. இங்கக அ ிகொலை 1:30 
மணிக்கு மொணவர் ஒருவர் கசர வந் ொர்.  அதுவலர நொன் விழித் ிருந்க ன். 
விடிய சிை மணி கநரங்களுக்கு முன்பு என்னொல் தூங்க முடிந் து. 
நிச்சயமொக நொன் உங்கள் அருகொலம மற்றும்  ொய் சயொமொவின் சயொ த ட்கி 
மற்ற க வர்கள் மற்றும் சொசனத்ல  கவனிக்கும்  மற்றும் அலனத்து 
பிரம்மங்கள் அவர்கள் அலனவரும் அருகில் உள்ளது கபொல் த ொடர்ந்து 
உணர்கிகறன். ஆனொபொனொவின் மு ல் மூன்று நொட்கள் சிை மொணவர்கள் 
 ம்ம- ொதுவின்  ொக்கத் ொல் தபரும் தபொங்கி எழும் உணர்ச்சிகள் தபற்றனர். 
 ம்ம- ொது அவர்களுக்குள் இருக்கும் சக் ிகலளத் த ொடர்புதகொள்வ ொல் 
எ ிர்மலறயொக உள்ள அலனத்தும் தவளிகய வர கவண்டியிருந் து. 
அவர்களில் சிைருக்கு வலுவொன வொந் ி இருந் து மற்றும் த ொடர்ந்து வயிறு 
சுத் ிகரிப்பு (கப ி) இருந் து. ஆனொல் இலவ அலனத்தும் விபொசனொவுக்கு 
மொறிய பின்னர்  ணிந் ன. இப்கபொது அவர்கள்  தமன்லமயொன படககொட்டம் 



கபொன்ற உணர்வு தபற்றனர். நிச்சயமொக சிைர் மிகவும்  ிருப் ிகரமொக 
முன்கனறினர். மற்றவர்கள் சிைர்  லடகலள எ ிர் தகொண்டனர். சிைர் 
வலுவொன ஒளி, சிைர் ஆயிரம் மின்விளக்கு ஒளி, சிைர் உள்களயும் 
தவளிகயயும் குளிர், பிரகொசமொன ஒளி  அனுபவித் னர். ஒருவர் ஒரு 
க வொலவக் கண்டிருக்கிறொர். சிைர் இனிலமயொன நிமிட்டொக்களின் உணர்வு, 

உள் அலம ிலய அனுபவித் னர். உண்லமயில் இது பிரித் ி, சுக மற்றும் 
பஸ்ே ி (அனுபவம், அலம ி மற்றும் எளி ொனது) இல  சிைர் ப்ரொஹ்மி 
ஆனந் ொ என்பர். (பிரம்மொவின் கபரின்பம்). ஒரு மொணவர் அது மிக உயர்ந்  
இைக்கொக கரு ி அ ில் சிக்கிக்தகொண்டொர். இது ஒரு மிட்கவ தரஸ்ட் 
ஹவுஸ் மற்றும் விடு லைக்கு இறு ி இைக்கு அல்ை என அவலர 
சமொ ொனப்படுத்  எனக்கு கநரம் பிடித் து. த ய்வகீ விளக்குகளின் த ய்வகீ 
ஒைிகள், த ய்வகீ  ரிசனங்கள் மற்றும் பிரித் ி, சுக மற்றும் பஸ்ே ி 
அலனத்து  லடகளும் தமதுவொக  நீக்கப்பட்டு மொணவர்கள் 
ஞொனத்துடன்(பங்க) முன்கனறுகிறொர்கள். உண்லம மற்றும் தபொய் இலடகய , 

ஒளி மற்றும் இருளுக்கு இலடயில்,  ம்மம் மற்றும் பொவம் ( ீலம) 
இலடயில், கநர்மலறக்கு மற்றும் எ ிர்மலற இலடகய, வித்யொ மற்றும் 
அவித்யொ இலடகய (அறிவு மற்றும் அறியொலம) கபொரொட்டம் தசல்கிறது. 
இறு ியில் உங்கள் தமட்டொ மற்றும் வழிகொட்டு லுடன் ‘உண்லம அவசியம் 
தவற்றி’ அலடகிறது.  

                                               மரியொல யுடன்  ங்கள், 

                                                       யு ககொயங்கொ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

சுய சரிதம் பதாடர்கிறது.                                                  
இதுவலர தசொல்ைப்பட்ட குட்டி சம்பவங்கள், உைகப் புகழ்வொய்ந்  மொண்புமிகு 
 ிரு. ககொயங்கொ அவர்களின் வொழ்க்லகயில், உண்லமயொன அறதநறிலய 
அவர் அலடவ ற்கு முன்னர் நிகழ்ந் னவொகும்.  ற்கபொது நொம், அவர் 
இந் ியொவில் நிகழ்த் ிய  ம்மொ வகுப்புகலளக் குறித்து பொர்ப்கபொமொ?. இலவ 



அவரது சுய சரி த் ிைிருந்து எடுக்கப்பட்டது,  அதுகவ நமக்கு புத்துணர்வு 
அளிக்கும். -   தசய் ி மடல் பகு ி 20                 

 

    பல்கவறு பிரச்சலனகலள எ ிர்தகொள்ளு ல் 

   

                 தவளிநொட்டிைிருந்து அ ிக எண்ணிக்லகயில் இளம் பயணிகள் வரத் 
த ொடங்கினர். விபொசனொ பயிற்சியின் முைம் கிலடக்கும் பைன் 
தவளிப்பலடயொக இருந் து. இ ில் ஒரு ஒழுங்கு முலற உள்ளது அல்ைது 
 ம்மம் எனச் தசொல்ைைொம்.  ஆசிரியர் அவரது மொணவர்களிடமிருந்து 
அடிப்பலட ஊ ியம் கூட தபறுவது இல்லை. உண்லமயில் அவர் நன்தகொலட 
மூைம்  ருவ ற்க்கு அனும ி உண்டு. 

                 மொணவர்களின் எண்ணிக்லக பை மடங்கொக தபருக்கிக் 
தகொண்டிருந் து. வகுப்புகளுக்கொன பணம் எங்கிருந்து வருகிறது என்பது பற்றி 
ஒரு ககள்வி எழுந் து. ஆசிரியர்  னது தசொந்  தசைவுகலள  ொகன 
கவனித்துக்தகொள்கிறொர். ஆனொல் பயிற்சிகளின் கபொது ஏற்படும் மற்ற 
தசைவுகள் எவ்வி ம் எ ிர்தகொள்ளப்படுகிறது? 

 கிறிஸ் வ பொ ிரியொர்கள் மற்றும்  லைவர்கள்  ியொன பயிற்சி 
என்ற தபயரில் மக்கலள கவறு ம த் ில் இருந்து புத்  ம மொக 
மொற்றுகிகறகனொ எனச் சந்க கம் தகொண்டிருந் னர். நிச்சயமொக சிை 
தவளிநொட்டு நிறுவனங்களும் இ ில் ஈடுபட்டிருக்கும் என எண்ணினர். 
அவர்களின் சந்க கங்கலள சரிபொர்க்க, அமிர் சரஸ் இருந்து மூன்று மிஷனரி 
 லைவர், பொ ிரியொர்கள் டல்தஹளசியில் என்லனச் சந் ிக்க வந் ொர்கள். 
முகொம் அன்கற ஆரம்பிக்கப்பட கவண்டிய நொள்.  அ னொல் அவர்களிடம் 
‘விவொ ம்முைம் உங்களுக்கு எங்கள் கபொ லன பற்றிய விபரம் துல்ைியமொ 
அறிய இயைொது. நீங்கள் இங்கக இருப்ப ொல், ஏன் பத்து நொட்கள்  ியொன 
வகுப்பில் அமர்ந்து நொன் என்ன தசய்கிகறன்  நொன் என்ன கற்பிக்கிகறன் 
என்று பொர்க்க கூடொது?’ என நொன் தசொன்கனன். அவர்கள் ஒப்புக்தகொண்டனர். 



பத்து நொட்கள் நொன் மொலையில் தசொற்தபொழிவுகள் அளித்க ன். ஒரு 
முக்கியமொன  லைப்பின் முைம் ஒவ்தவொரு ம த் ின் கநர்மலறயொன 
அம்சங்கலள தவளிச்சத் ிற்கு தகொண்டு வந்க ன். ஒரு தசொற்தபொழிவின் 
கபொது  இகயசு கிறிஸ்துவின் அன்பும் இரக்கமும் சிறப்பிக்கப்பட்டன. 
இறு ியில் அவற்றில் ஒன்று, அன்லன சுப்பரீியர் கமரி. பயிி்ற்சிக்கி வந்  
ஒருவர் ககொயங்கொ,  நீங்கள் கிறிஸ் வத்ல  புத் ர் தபயரில் கற்பிக்கிறரீ்கள்! 
என்றொர்.  இல த் த ொடர்ந்து, இந்  பயிி்ற்சிகளில் எந் தவொரு பிரிலவயும் 
அல்ைது ம த்ல யும் நிறுவ மலறக்கப்பட்ட குறிக்ககொள் எதுவும் இல்லை  

என்ற வொர்த்ல  பரவியது.  ம்மத்ல  நிறுவுவது மட்டுகம குறிக்ககொள். 
அல  நொன் முயற்சிக்கிகறன். அது அலனவருக்கும் தசொந் மொன ஒன்று 
என்ற என் கருத்ல  அலனவரும் ஏற்றுக்தகொண்டனர். 

கிறிஸ் வ சமூகத் ின் சந்க கம் இத்துடன்  ீர்க்கப்பட்டது.  பின்னர் 
மற்தறொரு சிக்கல் எழுந் து. இந் ிய அரசொங்கமும் சந்க கத்துடன் 
ஒற்றர்கலள அனுப்பினர்.  ஒருகவலள நொன் சிை தவளிநொட்டு சக் ிகளுக்கு 
கவலை தசய்யும் முகவரொக இருக்கைொம் என இந்  சந்க கங்கலள விசொரிக்க 
ஒற்றர்கலள அனுப்பினர். என்லன உளவு பொர்க்க வந் வர்களில் ஒருவர் 
இல  என்னிடம் தவளிப்படுத் ினொர்.  பயிி்ற்சியில்  அவரது அனுபவம் மற்றும் 
அவரது கருத்துகலள புகொரளிக்கவும் அவருக்கு உத் ரவு உள்ள ொகக் கூறினொர்.  
ஆனொல் அவர் எந் தவொரு தவளிநொட்டு லகயும் தசயல்படுவல  அவர் 
கொணவில்லை.  வறொக எதுவும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்றும் 

உலரத் ொர். எனகவ இது கபொல் உத் ிகயொகபூர்வ ஆய்வுகள் நீண்ட கொைம் 
தசயைில் இருந் ன.  

 

                    பொஸ்கபொர்ட் மற்றும் குடியுரிலம 

முகொம்களின் விலரவொன விரிவொக்கத் ிற்கு இலடயில், இன்னும் 
மற்தறொரு வளர்ச்சி நலடதபற்றது.  அ ிக எண்ணிக்லகயில் வரும் 
கமற்கத் ிய பயணிகள் அவர்களின் நொடுகளில் முகொம்கள் நடத்துமொறு  
ககொரிக்லககள் லவத் னர். அ னொல் இந் ியொவுக்கு வரமுடியொ  அவர்களின் 



தபற்கறொர், நண்பர்கள் மற்றும் கூட்டொளிகளும் பயனலடய  இயலும் 
என்றனர். 

       ம்மொ இந் ியொவில் மட்டும்  அல்ைொமல் உைகம் முழுவதும் பரவ 
கவண்டும் என்று என் ஆசிரியர் அடிக்கடி கூறுவொர். சிை பிரஞ்சு மொணவர்கள் 
பிரொன்சில் ஒரு  ியொன முகொம் நடத் க் ககட்டுக்தகொண்டிருந் னர். ஆனொல் 
நொன் இன்னும் ஒரு பர்மிய குடிமகனொக இருந்க ன். அ ன் வி ிகள் படி, 
எனது பொஸ்கபொர்ட் ஒரு நொட்லட பொர்லவயிட மட்டுகம ஒப்பு ல் அளித் து. 
என் அம்மொவின் தபொருட்டு நொன் இந் ியொ வந் ிருந்க ன். மற்றும் கவறு 
எந்  நொட்டிற்கும் பயணிக்க முடியவில்லை. 

       இந்  சூழ்நிலையிைிருந்து விடுபட ஒரு வழி இருந் து. நொனொக எனது 
பர்மிய குடியுரிலமலய லகவிட கவண்டும் பின்னர் இந் ிய குடியுரிலம 
தபற்றொல் நொன் எங்கும் சு ந் ிரமொக இந்  உைகத் ில் பயணிக்க முடியும். 
துர ிர்ஷ்டவசமொக, இந் ிய அரசு அ ிகொரிக்கு எனது நடவடிக்லககள் மீது 
சந்க கம் இருந் து. எனது வழக்கு இன்னும் விசொரலணயில் இருப்ப ொக 
ககொப்புகள் எழு ப்பட்டு இருந் து. இந்நிலையில் இந் ிய பொஸ்கபொட்லடப் 
தபறுவது எளி ொனது அல்ை. 

        நண்பரொக இருந்  என்னுலடய உறவினர்  ற்தசயைொக, அந்  
கநரத் ில் இந் ியப் பிர மர்  ிரு தமொரொர்ஜி க சொய், அவலரப் பொர்க்கச் 
தசன்றொர். நொன் குடியுரிலம தபறுவது பற்றியள்ள பிரச்சலனகலள 
விளக்கினொர். பிர மர், ‘அவரின் வழக்கு விசொரலணயின் கீழ் உள்ளது. எனகவ 
அவருக்கு குடியுரிலம வழங்குவல  நொங்கள் பரிசீைிக்க முடியொது’ எனக் 
கூறினொர். உறவினர், என் குடும்பமும் நொனும் அவரது கடந்  கொைம் 
தநருக்கமொக கசொ லன தசய்துள்களொம். அ ன் பின்னர் எங்கள் மருமகலள 
அவரது குடும்பத் ில் உள்ளவருக்கு மணமுடித்க ொம். நொங்கள் 
ஆட்கசபிக்கத் க்க எல யும் கண்டொல் எங்கள் மகலள  ிருமணம் தசய்து 
தகொள்ள நொங்கள் அனும ித் ிருக்க மொட்கடொம்’ என்றொர்.  பிர மர் க சொய் 
அ ிர்ச்சியலடந் ொர். அவர் உடனடியொக எனக்கு இந் ியர் குடியுரிலம. 
வழங்குவ ற்கொன உத் ரவுகலள அனுப்பினொர். 



.                பிரொன்சில் மு ல்  ியொன வகுப்பு 

   நொன் இப்கபொது ஒரு இந் ிய குடிமகனொக இருந்க ன். பயணம் தசய்ய 
எந்   லடயும் இல்லை. எனக்கு ஒரு பிதரஞ்சு விசொ எளி ில் 
வழங்கப்பட்டது. ஜூன் 1979 இல் பிரொன்சில் நொன் இரண்டு  ியொனப் வகுப்பு 
நடத்  ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டது. பிரொன்சில் வகுப்புகள் நடத் ிகனன். இல த் 
த ொடர்ந்து இங்கிைொந் ில் இரண்டு வகுப்புகள் நடத் ப்பட்டன. பின்னர் 
கனடொவின் மொண்ட்ரீைில் நடந் து.. 

 வகுப்புகள் பை நடத்  இயன்றொலும்  மற்தறொரு சிக்கல் 
முலளத் து. ஒரு பர்மிய குடிமகன்  ன் குடியுரிலம லகவிடுகிறொன் என்றொல் 
அவன் நொட்டிற்கு ஒரு துகரொகி என்று கரு ப்படுகிறது, இ னொல் நொன் 
ஒருகபொதும் பர்மொவுக்கு  ிரும்ப இயைொது. ஒரு கபொக்குவரத்து விசொவுக்கும் 
அனும ி இல்லை. நொன் இப்கபொது  ொய்நொடு கபொகும் வொய்ப்லப 
இழந்துவிட்கடன். இது கவலைக்குரியது. ஆனொல் இங்கக நொன் எந்  
கநொக்கத் ிற்கொக வந்து இருக்கிகறன் என்ப ில்  ிருப் ி இருந் து. 
மியொன்மலர விட்டு தவளிகயறியது நன்றொக நிலறகவறியது 

 அதமரிக்கொவின் மு ல்  ியொன வகுப்பு 

அதமரிக்கொவில் நலடதபற்ற மு ல்  ியொன வகுப்பின் கபொது, நொன் 
பங்ககற்பொளர்கள் கட்டணம் வசூைிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பல  அறிந்க ன். 
அவர்களிடம் வகுப்புகள் நடத்  கபொதுமொன பணம் இல்லை என்றொல் நொன் 
உடனடியொக வரவிருக்கும் அலனத்து முகொம்கலளயும் ரத்து தசய்யப்பட 
கவண்டும் என்கறன். பின்னர் தசல்வி ககட் பிரொட் ஒரு தபரிய த ொலகலய 
நன்தகொலடயொக வழங்கினொர். எனகவ வகுப்புகள் சு ந் ிரமொக 
நடத் முடிந் து. நன்றியுள்ள மொணவர்களொல் ஒவ்தவொரு வகுப்பின் 
முடிவிலும் நன்தகொலடகள் வழங்கினர். அடுத்  முகொமுக்கு அது 
பயன்படுத் ப்பட்டது. இனிகமல், எந் தவொரு கட்டணமும் இல்ைொமல் 
தவளிநொடுகளில் படிப்புகள் சுமூகமொக முன்கனறும். 

 



     என்லனப் பற்றிய ஒரு வ ந் ி 

நொன் உைகம் முழுவதும் பயிற்சி வகுப்புகலள நடத் ிக்தகொண்டிருந்க ன். 
அப்கபொது மிகவும் விரும்பத் கொ  நிகழ்வு ஏற்பட்டது. யொகரொ சயொகிக்கு யு 
பொ கின் தநருக்கமொனவர், சயொகியின் ஆசீர்வொ ம் இனி எனக்கு வழிகொட்டது. 
இனி அவர் என்லன ஆ ரிக்கப் கபொவ ில்லை என்று வ ந் ிகலள 
பரப்பினொர். எ ிர்பொர்த் படி ஒரு பரபரப்பு இருந் து. ஆனொல் நொன் என்ன 
தசொல்ை முடியும்? 

 நொன் ஆழமொக  ியொனிப்பவர் ஒருவர் வடீ்டில்  ங்கியிருந்க ன். 
மொணவர்கள் பரப்பிய வ ந் ியினொல் அவள் கவலைப்பட்டொள். ஒருகவலள 
சயொகியின் ஆசீர்வொ ம் எனக்கு இனி இல்லை என்றொல் வகுப்புகலள சீரொக 
த ொடர இயலுமொ? வகுப்புகள் நடத்   கு ியொனவர்  ொனொ? என சந்க கம் 
தகொண்டொள். அடுத்  நொள் ஒரு முகொம் த ொடங்க இருந் து. நொன் 
வகுப்புதநறி அலமப்பொளர்கள் முடிவுப்படி அடுத்  நடவடிக்லக எடுக்க 
அனும ித்க ன். நொன் ஏற்கனகவ இருந்  ொல் மொணவர் நிச்சயமொக பயிற்சி 
த ொடர கவண்டும் என விரும்பினர். முகொம் தவற்றிகரமொக நடந் து. 
எல்கைொருக்கும் மிகவும் மகிழ்ச்சி. வ ந் ி  வறொனது என்று 
நிரூபிக்கப்பட்டது. எனது ஆசிரியரின் ஆசீர்வொ ம் எப்கபொதும் எனக்கு 
ஆ ரவளித் து. த ொடர்ந்தும் அவ்வொறு தசய் ொர். ஏக னும்  லடகள் 
ஏற்பட்டொல் அலவ அவருலடய ஆசீர்வொ ங்களின் மூைம்  ொன் சுமூகமொக 
 ீர்க்கப்பட்டன. 

   அ ன் பின்னர் நலடதபற்ற முகொம்கள் எந் தவொரு இலடயூறும் 
இல்ைொமல் த ொடர்ந் ன. உண்லமயில் மிகவும் தமன்லமயொகவும் 
தவற்றிகரமொகவும் நலடதபற்றன. 

          மியொன்மரில் அ ிகொரப்பூர்வ அங்கீகொரம் 

     இந் ியொவின் தஜய்ப்பூர் லமயத் ில் ஒரு முகொம் நடந்து 
தகொண்டிருந் து. இந்  கநரத் ில் மியொன்மரின் ஓய்வு தபற்ற ஜனொ ிப ி யு 
தமௌன் தமௌன், இந் ியொவில் உள்ள பர்மிய தூ ரகத் ில்  கவலைக்குச் 
தசன்று தகொண்டிருந்   னது மகலள பொர்க்க வந் ொர். அவர் விபொசனொவும் 



என்லனயும் பற்றி ககள்விப்பட்டகபொது அவர் என்லன தஜய்ப்பூரில் சந் ிக்க 
அந்  முகொமின் முடிவு நொள் அன்று வந் ொர். மற்தறொருமுகொம் அன்று 
மொலை ஆரம்பிக்கப்பட கவண்டும். எங்கள் உலரயொடலுக்குப் பின் அவர், 
ஈர்க்கப்பட்டு அவர்  னது மகளுடன் கசர முடிவு தசய் ொர்.  

      மியொன்மருக்குத்  ிரும்பியதும், என்லனயும், விபொசனொவும் பற்றி அவர் 
பொரொட்டுக்கலளப் குவித் ொர். அரசியல் வட்டொரங்களில் அவரது தசல்வொக்கு 
இன்னும் வலுவொக இருந் து. நொன் மியொன்மரில் கற்பித் படி விபொசனொலவ 
கற்பித்க ன் என்று அவர் அலனவருக்கும் குறிப்பிட்டொர். கமலும் எனது 
கபச்சுகளின் கபொது ஆழ்ந்  மரியொல யுடன் மியொன்மர் பற்றி நொன் 
குறிப்பிடுகிகறன் என்பல  அவர் அலனவருக்கும் உணர்த் ினொர். 
மியொன்மருக்கு ஒரு மொநிை பொரொட்டுக்கொக நொன் முலறயொக அலழக்கப்பட 
கவண்டும் என பரிந்துலரத் ொர். 

       விலரவில், சிட்னியில் ஒரு முகொம் நடந்து தகொண்டிருந் கபொது, 
ஆஸ் ிகரைியொ, பர்மிய தூ ரகத் ிைிருந்து ஒரு அலழப்பு வந் து. நொன் 
ஆஸ் ிகரைியொவிைிருந்து இந் ியொவுக்கு  ிரும்பும் வழியில் மியொன்மருக்கு 
வருலக  ருமொறு அலழத் னர். நொன்  ிலகத்துப் கபொகனன்! 

       நொன் ஒரு துகரொகி என்று அலழக்கப்படுவ ிைிருந்து 
விடுவிக்கப்பட்கடன். மியொன்மருக்கு வருலக  ருமொறு அரசொங்கத் ொல்! 
அலழக்கப்பட்கடன். எனக்கு யொர் விசொ தகொடுப்பொர்கள் என்று நொன் 
ககட்டகபொது அவர்களின் மொநிை விருந் ினர் என்ப ொல் பர்மிய தூ ர் எனக்கு 
விசொ தகொடுப்பொர் என ப ிைளித் ொர். மியொன்மலர அலடந் தும் நொன் 
அன்புடன் வரகவற்கப்பட்கடன். இது உண்லமயில்  ம்மத் ிற்க்கு கிலடத்  
மரியொல .  

      பிக்குக்கள் அ ிக எண்ணிக்லகயில் அலழக்கப்பட்டனர், நொன் எனது 
கருத்துக்கலள அவர்களிடம் முன்லவக்குமொறு ககட்டுக்தகொள்ளப்பட்கடன். 
நொன் அவ்வொகற தசய்க ன். புத் ர் ஒருகபொதும் புத் - ம்மத்ல  
கற்பித்  ில்லை. அலனவருக்கும் தசொந் மொன  ம்மத்ல  கற்பித் ொர்.  ம்மம் 
என்ப ின் பர்மிய தசொல்  யொ. அ ன் பயன்பொட்டிற்கொன உ ொரணங்கலள 
நொன் தகொடுத்க ன்.  ‘நொன் ஒரு  ம்ம பிரசங்கத்ல க் ககட்கபன்’ - ‘ யொ நொ 



த ௌம்லம.  ‘நொன்  ம்மத்ல  பயிற்சி தசய்கவன்’ - ‘ யொ டொயிங் லம’, 
மற்றும் புத் - யொ என்ற தசொல் எங்கும் பயன்படுத் ப்படவில்லை என்று 
விளக்கிகனன். தபௌத் ம் நம்மீது தசலுத் ப்பட்டது. ஆனொல் இந்  தபொய்லம 
நொம்  ஏற்க கூடொது, தபௌத் ொ என்ற தசொல் அகற்றப்பட கவண்டும். 

 மியொன்மரின் அறிஞர்கள் அல  புத் ரின் வொர்த்ல களுடன் 
ஒப்பிட்டனர் அ ன் உண்லமத் ன்லமயில் மகிழ்ந் னர். இல க் பிக்கு சங்கம் 
ஏற்றுக்தகொண்டது. புத் ர் ஒருகபொதும் புத் - ம்மத்ல  கற்பிக்கவில்லை, 
அவர்  ம்மத்ல க் கற்பித் ொர், அலனவருக்கும் தபொதுவொனது. 

        நொன் இனி மியொன்மருக்கு வருவ ில் எந்   லடயுமில்லை, மற்றும் 
 ம்மின் பணி தமன்லமயொனது. நொன் பிக்கு சங்கத் ின் ஆசீர்வொ ம் 
தபற்கறன். மற்றும் என்  ொய்நொட்டிற்கொன பொல  எனக்கு  ிறந்து இருக்கும்.. 

       ( ிரு. எஸ்.என். ககொயங்கொவின் சுயசரில யிைிருந்து) - 

                                                          த ொடரும் 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

                        தம்மா ததாஹா 

          நமன கரூங் குருக வ ககொ, லககே ேன்  ேூஜொன் 

          கி டகன கருணொசித்  கே  ியொ  ர்ம கொ  ொன்.  

      எனது ம ிப்பிற்குரிய ஆசிரியருக்கு நொன் மரியொல  தசலுத்துகிகறன் 

அற்பு மொன ஒரு துறவி! நிலறந்  இ யத்துடன் இரக்கமுடன், அவர்  

எனக்கு  ம்மத்ல  வழங்கியுள்ளொர். 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 

           நமன கரூங் குருக வ ககொ, சரணன சீச நவொய 

            ர்ம ர ன ஜேொ  ியொ, பொப உபஜ நஹிங் பொய 



 

எனது ம ிப்பிற்குரிய ஆசிரியருக்கு மரியொல  தசலுத்துகிகறன் 

என்  லைலய அவர் கொைடியில் லவத்து வணங்குகின்கறன்.  ம்மொ,   

நலகலய அவர் எனக்குக் தகொடுத் ொர். அ னொல் 

தூய்லமயற்ற  ன்லம எழுவ ில்லை. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  நமன கரூங் குருக வ ககொ, ேொ ர சீச நவொய 

             ரம ர ன ஜேொ  ியொ, பொப உகீட் ொ ஜொய 

 

என் ம ிப்பிற்குரிய ஆசிரியருக்கு  லை குனிந் து என் ஆழ்ந்   

மரியொல  தசலுத்துகிகறன்.  ம்மம் நலகலய எனக்குக்  

தகொடுத் ொர். எ ிர்மலறகள் த ொடர்ந்து கவருடன் நீக்கப்படுகின்றன. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  குருவர க கர சரண கீ, தூை ைகக மம சீச 

            ே ொ  ரம கமன் ர  ரஹஙீ், மிகை யஹ ீ ஆசீஸ் 

 

 என் ம ிப்பிற்குரிய ஆசிரியர்! உங்கள் கொல்களின் தூசி துகள்கள் 

       என் தநற்றியில் விழட்டும்.  ம்மொவில் எப்கபொழுதும் நொன் மூழ்கி  

       இருக்கட்டும் . இந்  ஆசீர்வொ த்ல  நொன் உங்களிடமிருந்து  

 எப்கபொழுதும் தபறுகவனொக. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


