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                                                தம்மா ப ான்பமாழிகள் 

 

           ததஸம் ஸம் ன்னஸிலான், அப் மாதவிஹாரீனம் 

           ஸம்மதஞ்ஞா விமூத்தானம், மாத ா மக்கம் ந வின்ததீ 
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  ம்மத் ின் ஒளியொக இருங்கள் 

மு ன்லம ஆசிரியர் ஸ்ரீ எஸ்.என் ககொயங்கொ அவர்களின் உலரயிைிருந்து., 
 ம்ம கசலவ ஆண்டு கூட்டம்,  ம்ம கிரி, 21 ஜனவரி 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நொம் இதுவலர தசய்  எந்   ம்ம கவலையும் ஒரு பரந்  கடைில் ஒரு சிை 
துளிகள் கபொன்றது. ஆகரொக்கியமொன ஆரம்பம் தசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனொல் 
அ ிக கவலை உள்ளது. உைகில் நிலறய துன்பங்கள் உள்ளன ... மக்கள் 
துன்பத் ிைிருந்து தவளிகய வர விரும்புகிறொர்கள் ஆனொல் எப்படி என்று 
த ரியவில்லை. விபொசனொ அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டொல், அவர்கள் அல  
ஏற்றுக்தகொள்வொர்கள். 

 ம்மத் ின் பொல  - சீைொ, சமொ ி மற்றும் பங்கொ - முழுலமயொனது, 

தூய்லமயொனது. இ ில் எதுவும் கசர்க்கக்கூடொது. எல யும் தவளிகய 
எடுக்கக்கூடொது. விபொசனொ முழுலமலயயும் தூய்லமலய பரொமரிக்க 
கவண்டும். 



ப ிலுக்கு எல யும் எ ிர்பொர்க்கொமல் தகொடுங்கள். இது ஒரு வழி 
கபொக்குவரத்து. இரக்கமுள்ள மனதுடன், பைரின் நன்லமக்கொக, தகொடுத்துக் 
தகொண்கட இருங்கள். 

உைக வொழ்க்லகயில் பை வலக சுகங்கள் மகிழ்ச்சி இருக்கைொம், ஆனொல் அது 
விபொசனொ கநொக்கம் அல்ை. முழு கநொக்கமும் இறு ி மகிழ்ச்சி, அலனத்து 
துன்பங்களிைிருந்தும் விடு லை – நிப்பொன் பரமம் சுகம். பின்னர் முழு 
பயிற்சியும் கநொக்கமுள்ள, அர்த் முள்ள ொக மொறும். 

நீங்கள்  ம்மத் ின் தூ ர்கள். தூய வொழ்க்லக முலறக்கு ஒளி ஏற்றுங்கள்.  

தவறும் வொர்த்ல களொக அல்ை, மொறொக அந்   ம்ம வொழ்க்லகலய 
வொழ்வ ன் மூைம். 

 ம்மத்ல ப் பற்றிப் கபசும் அலனவரும்  ம்ம வொழ்க்லக வொழ்கிறொர்களொ 
என்று பொர்க்க கவண்டும்.  

விபொசனொ பின்பற்றி  வொழ்பவலரப் பொர்க்கும்கபொது விபொசனொ மீது 
ஈர்க்கப்படுவொர்கள்.  

உங்கலள பற்றி நன்கு ஆரொயுங்கள். உங்கள் நடத்ல  உங்கலள மட்டுமல்ை 
விபொசனொலவ பற்றியும் உண்லமலய தவளிப்படுத்தும். 

மக்கள் உங்கள் வொழ்க்லகலய நீங்கள் வொழும் முலறலய அலனவரும்  
பொர்க்கட்டும். மலறக்க எதுவும் இல்லை. இது விபொசனொலவ பின்பற்றுபவலர 
அ ிகரிக்ககவண்டும் என்ற கொரணத் ிற்க்கொக அல்ை.  

விபொசனொலவப் பற்றி அலனவரிடமும் பகிர்ந்து தகொள்வ ற்கொன வழி 
இது ொன். அ ன் மூைம் அ ிகமொன மக்கள் பயனலடவொர்கள். விபொசனொ 
ககொட்பொடு  ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் வழிகொட்டுகிறது.  

 ஆனொல் உண்லமயொன நன்லமகள் விபொசனொலவ  ினமும் பயிற்சி 
தசய்வ ில் மட்டுகம கிலடக்கிறது.  

 ம்ம வொழ்க்லகலய உங்கள் நன்லமக்கொக மட்டுமல்ை, மற்றவர்களுக்கும் 
நன்லம பயக்குமொறு தசய்ய கவண்டும். மகிழ்ச்சியொன வொழ்க்லகலய 



வொழுங்கள். கமலும் மகிழ்ச்சியொன வொழ்க்லகலய அலனவரும் வொழ 
உ வுங்கள். 

பவத்து சப்ப மங்களம். 

அலனவரும் மகிழ்ச்சியொக, அலம ியொக, விடு லையொக இருக்கட்டும்! 

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

 

பொபு லபயொக்கு (சககொ ரர்) எழு ப்பட்ட கடி ங்களின் 
பகு ிகள் - வருடம் 1970 

பொபு லபயொ (மூத்  சககொ ரலர மரியொல யுடன் அலழப்பது), 

ககொயங்கொஜி  னது ஆரம்ப நொட்களில் இந் ியொவில்  ம்மத்ல  நிறுவுவ ில் 
என்ன சிரமங்கள் எ ிர்தகொண்டொர் மற்றும் அவர் அலவகலள எப்படி 
லகயொண்டொர் என்பது அவரது மூத்  சககொ ரருக்கு எழு ிய 
கடி ங்களிைிருந்து த ளிவொகிறது. 

அவரது  ம்ம வைிலம, ஏரொளமொன தமட்டொ, தபொறுலம ஞொனம் மற்றும் 
மரியொல க்குரிய சயகி யு பொ கின் எப்கபொதும் இலடயுரொது  லடயின்றி 
தபொங்கி பொய்ந்து வரும் ஆசீர்வொ ங்கள் மற்றும் தமட்டொ மூைம் அவர் 
அலனத்து  லடகள் தவன்று  ம்ம பொல யில் உறு ியொக முன்கனொக்கி 
தசன்றொர். 

அவருலடய தசொந்  அனுபவங்கள் மற்றும் அந்  கொைத் ில் 
 ியொனிப்பவர்களின் அனுபவங்கள் ஆகியவற்லற அவர் விவரிக்கும் வி ம் 
அலனத்து  ியொனிகளுக்கும் உத்கவகம் அளிக்கும் என்று நொங்கள் 
நம்புகிகறொம். இல  மன ில் தகொண்டு, நொங்கள் அவரது கடி ங்களிைிருந்து 
சிை பகு ிகலளத் த ொடர்ந்து வழங்கி வருகின்கறொம். 

 

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



 

                                              முகொம்: தடல்ைி, 

                                                17 ஜனவரி 1970 

அன்புள்ள மரியொல க்குரிய பொபு லபயொ, 

தடல்ைி முகொம் கநற்று முன்  ினம் த ொடங்கியது. நொன் ஏற்கனகவ 
மரியொல க்குரிய குருக வ் மற்றும் மொ சயமொவின் ஆசீர்வொ ம்  ந் ி 
வழியொக தபற்கறன்.  

ஒரு சிை உறவினர்கள்  விர, கூட்டொளிகள் மற்றும் சிை பரிச்சயமற்ற மக்கள், 

இங்கக தடல்ைியில் உள்ள உபி பிரொந் ியத் ின் பிக்கு மகொனம் மற்றும் 
ைடொக் மடத் ின்  லைவர் ைொமொ கைொப்க ொங் கபொன்றவர்கள் 
பங்ககறொர்கள். 

எனினும், ைொமொ கைொப் ொங் த ொடர்பொன விஷயம் தகொஞ்சம் சிக்கைொனது 

அவருடன் த ொடர்புலடய அலனத்து ைொமொக்களும் லமசூர் அரசொங்கத் ொல் 
விநிகயொகிக்கப்படும் நிைத்ல ப் தபறுவ ற்கு தசன்றுவிட்டனர். 

அவலர  ியொனப்பயிற்சி எடுத்துக்தகொள்வல த்  டுத் னர். 

குகஷொக் பொகுைொ,  ியொனப்பயிற்சியில் கைந்து தகொள்ள மிகவும் ஆர்வமொக 
இருந் ொலும் கமொசமொன வொனிலை கொரணமொக ைடொக்கில்  ங்க 
கவண்டிய ொயிற்று. 

ைொமொ கைொப் ொங், குகஷொக் பொகுைொ  இல்ைொ  ொல் புத் துறவிகள்  ங்கும் 
மடத்துக்கு  ினமும் 4 மு ல் 5 மணி கநரம் தசல்லும் நிர்பந் ம் உண்டொனது. 

நொலள வலர அவருக்கு இ ற்கு அனும ி அளிக்க இயலும். என்னொல் 
த ொடர்ந்து அனும ி அளிக்க இயலுமொ என்று த ரியவில்லை. 
இடப்பற்றொகுலற கொரணமொக அவர்  னியொக அமர ஏற்பொடு தசய்ய இயலும் 
வலர இல  என்னொல் த ொடர முடியும். 



முகொம் த ொடங்குவ ற்கு முன்பு நொன் அரசு அ ிகொரிகலள சந் ிப்ப ில் 
மும்முரமொக இருந்க ன். நொன் இப்கபொதும் கூட சிை கநரங்களில் சிை 
அ ிகொரிகலளச் சந் ிக்க முகொமிைிருந்து தசல்ை கவண்டியுள்ளது. 

நொலள ஞொயிறு என்ப ொல், நொன் சிறிது கநரம்  ியொனம் தசய்கவன். 
அ ிகபட்சம்  ியொனப்பயிற்சிக்கு வந் வர்களுக்கு என்னொல் உ வ முடியும்.  

                                              உங்களுலடய, 

                                     சத்ய நொரொயண் ககொயங்கொ 

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

டிசம் ர் 1969 முகாமின்  ஞ்சாயத்து வாடி, மும்ற  -

பசய்திகள், 

                                                                                                                         முகொம்: தடல்ைி, 

                                                                                                                            18 ஜனவரி, 1970 

ப்ரணொம் பொபு லபயொ (சககொ ரர்) , 

.. டிசம்பர், 1969 பஞ்சொயத்து வொடியில் முகொம் நன்றொக தசன்றது குறித்து 

நொன் முன்பு சுருக்கமொக எழு ியிருந்க ன். நொன் இப்கபொது எனக்கு ஏற்பட்ட 
அசொ ொரண அனுபவங்கள் மற்றும் பு ியலவ புரி ல்,  ம்மவைிலம அது 
எவ்வி ம் எனக்கு மிகவும் உ வியொக இருந் து என்பல ப்  பற்றி கமலும் 
விளக்குகிகறன். 

தமட்ரொ ில் (தசன்லன) ஏற்பட்ட நிகழ்வுகளின் கொரணமொக என் இ யத் ில் 
ஏற்பட்ட சுலம எனது  ினசரி சொ னொ மூைம் மும்லபலய அலடந்  கபொது 
மலறந் து. 

இந்  முகொம் த ொடங்குவ ற்கு முன் எனது மனம் உறு ியொனது, 

நிலையொனது மற்றும் பை கடினமொன சூழ்நிலைகலள எ ிர்தகொள்ள எனக்கு 
 ம்ம வைிலம உ வியது 



உண்லமயில் சயொத ட்கி நிலனவு நொளில்  ம்ம வைிலம நொன் உணர்ந்க ன். 
முகொம் நிலறவு தபறும் வலர எனக்கு உ வியொக இருந் து. 
மரியொல க்குரிய சயகியுடன் மற்றும் அம்மொ சயமொவுடன்   ம்ம இலணப்பு 
வலுவொக இருந்  ொல் என்னொல் சமநிலைலய பரொமரிக் முடிந் து. 

ஒரு நொள்  நொன் என் ஏக ொ சிை கொரணங்களொல் இரவில் அதசௌகரியமொக 
உணர்ந்க ன். மிகவும் அனுபவம் வொய்ந்  மற்தறொரு  ியொனிப்பவர் 
அதுகபொன்கற கவறு சிை அதசௌகரியங்கள் மற்றும் ஒரு மொரலடப்பு கபொன்ற 
வைி இரவில் உணர்ந் ொர்.  

அவரது நொடி துடிப்பு கவகமொனது. அவர் ப ீியலடந் ொர். 

அவர் மருத்துவரிடம் தசல்ை விரும்பினொர்.  ஆனொல் அவரது உடல்நிலை 
கொலை  ியொன அமர்வுக்கு பிறகு இயல்பொனது. கமொ ிைொல்ஜியின் மலனவி 
கடுலமயொன வயிற்று வைிலய அனுபவித்து கவலையலடந் ொர். அவலளத் 
 விர, கிஷன்ைொைின் மலனவி நள்ளிரவில் மிகவும் பயந் ொள். அவளுலடய 
சொ னொவில் அவள் முன்கனறினொலும் இப்கபொது ப ீியில் அவள் 
விழித்த ழுந் ொள். அருகில் தூங்கிக்தகொண்டிருந்  தபண்மணி  ியொனத்ல  
நிறுத் ி மற்றும் கடவுளின் தபயலர உச்சரிக்குமொறு பரிந்துலரத் ொர். 
இருப்பினும், மறுநொள் கொலையில்  ியொனத் ில் அமர்ந்  பின் அவள் நன்றொக 
உணர்ந் ொள்.  

இது கபொன்ற பிற த ொந் ரவுகலள நொன் சந் ித்  பிறகும் என் மனம் 
தமட்டொவுடன்  ஞ்சமலடந்  ொல் கநர்மலறயொன நல்ை முடிவுகலளக் அது 
கொட்டியது.  

இந்   ியொனப்பொடத் ிட்டத் ின் கபொது மற்தறொரு வளர்ச்சி - ரொஜஸ் ொனி 
தமொழியில் சிை மணிகநர தசொற்தபொழிவுகள் தசய்யப்பட்டன. 

இ ில்  ியொனப்பவரின் ஆர்வத்ல  கண்டு அவர்களின் விருப்ப ின்படி நொன் 
தசொற்தபொழிவுகலள ப ிவு தசய்ய அனும ித்க ன்.  



ஆந் ிரொவில் கு ம் பகு ியில் நடந்  தசொற்தபொழிவு ப ிவுகள் எழு ப்பட்டு 
உங்களுக்கு அனுப்புவ ற்கு முன்  ிருத் ப்பட கவண்டும் மற்றும் அலவ 
 ட்டச்சு தசய்யப்பட கவண்டும். 

நீங்கள் அல  பர்மிய தமொழியில் அல்ைது ஆங்கிைத் ில் எளி ொக 
தமொழிதபயர்க்க இயலும்.  

சயகி மற்றும் சயமொ அவரது கருத்ல  இது பற்றி  ருமொறு ககட்க 
கவண்டும். ஏக னும் குலறபொடுகள் இருந் ொல் அ லன  ிருத்  எனக்கு 
உ வியொக இருக்கும். நொன் கு ம் தசொற்தபொழிலவ விம்ைொ ப ிப்தபடுக்க 
அனும ித்க ன். தமதுவொக தசயல்பட்டகபொ ிலும் அல  சரியொன முடிவு என 
கரு ிகனன். பம்பொய் (மும்லப) தசொற்தபொழிலவ கூடு ல் நகல் எடுக்க முடிவு 
தசய்க ன். மற்றும் அவற்லறத்  ிருத் ொமல் உங்களிடம் அனுப்ப ஒரு 
வழிலயக் கண்டறிய கவண்டும். அவற்லற சயகிக்கு எடுத்து தசல்வ ற்கு 
முன், உங்களொல் முடிந் வலர சரி பொர்க்கவும் 

இந்  முகொம் சிவகுமொர் என்பவருக்கு மிகவும் பயனுள்ள ொக இருந் து. 
முந்ல ய இரண்டு முகொம்களில் அவர் சிரமங்கலள எ ிர்தகொண்டொர்.  
மஞ்சள் கொமலை அல்ைது லடபொய்டில் அவர் கநொய்வொய்ப்பட்டு 
பொ ிக்கப்பட்டொர். முகொமின் முடிவில், அவலர ஒரு மருத்துவர் 
பரிகசொ ித் கபொது அவர் அது கபொன்ற எந்  கநொயொலும் பொ ிக்கப்படவில்லை 
என்று கண்டறியப்பட்டது. விம்ைொ கைசொன கொய்ச்சைொல் கநொய்வொய்ப்பட்டொர். 
முகொம் கசரும் க  ி தநருங்கிய ொல் அலனவரும் அவலள  ியொனப் பயிற்சி 
முகொமுக்கு தசல்வல    ரத்து தசய் எனக் கூறினர். ஆனொல் நொங்கள் 
அவலளயும் எங்களுடன்  அலழத்துச் தசன்கறொம். 

ஆச்சரியம், அவள்  ியொன முகொமிற்கு வந் வுடன், அவளது கொய்ச்சல் மற்றும் 
பல்கவறு வைிகள் மலறந்துவிட்டன. அவள் நன்றொக சொப்பிட்டொள். 
அவளுலடய  ியொனப் பயிற்சி நன்றொக தசன்றது. அவளுலடய நைனுக்கொன 
பொல   ிறந் து. வடீு  ிரும்பிய பின்னரும்  அவளுக்கு கொய்ச்சல் 
 ிரும்பவில்லை. 

 



      ியொனிப்பவர்கள் உத்கவகம் தபறுகிறொர்கள் 

கமொ ிைொல்ஜியின் மலனவியின் இ யத் ில் விபொசனொ  ியொனம், ஆழ்ந்  
நம்பிக்லக உணர்வு மற்றும் தூய  ம்ம ஓளி கநொக்கிய பொல யில் வழி நடத் ி 
தசன்றது.   

கிஷன்ைொைின் மலனவி  ம்மவழிலய விட்டு மொறி  கவறு பொல யில் 
தசன்றொர். இப்கபொது அவரும் விபொசனொ  ியொனபயிற்சியில்  ஆழமொக 
முன்கனறிச் தசல்கிறொர். 

பிரபு  யொளும் விபொசனொ  ியொனபயிற்சி அல்ைொது மற்தறொரு கவறு 
முலறயில் ஆழ்ந்  ஈடுபொடு தகொண்டிருந் ொர். 

அ ன் விலளவொக ஆனொபொனொ மற்றும் விபொசனொவின் கபொது சிரமங்கள் 
அவர் எ ிர்தகொண்டொர். 'விபொசனொ அவருள் விழித்த ழும்' பின்னர் அவர் 
அல  மீண்டும் இழப்பொர். பின்னர் ஒருமுலற என்னிடமிருந்து எந் த் 
தூண்டு லும் இல்ைொமல்,  ம்ம ஞொனம் அவருக்குள் எழுந் து. அவரது 
 ந்ல லய மகிழ்விக்க மட்டுகம அவர் முகொமில் கசர்ந் ொர். 

4 வது நொளில் அவர் என்னிடம் வந் ொர். 

அவர் இரண்டு வலகக்கு  இலடயில் இப்கபொது தபரிய வித் ியொசத்ல  
புரிந்து தகொண்டொர். அவரது பலழய பொரமிஸ் அவரது சொ னொலவ ஆழமொக 
தூண்டிவிட்டது. 6 வது நொளில் அவரது மலனவிக்கு ஆனொபொன பற்றி 
கபொனில் விளக்க என்லன அனும ிக்குமொறு ஆவலுடன் மன்றொடினொர். 
அ னொல் அவள் குலறந் பட்சம் ஒரு நல்ை பொல  த ொடங்க இயலும் என்று 
கூறினொர். அகம ொபொத் அல்ைது பகரொடொவில் ஒரு முகொம் நடத்  
சம்ம ிக்கும்படி என்னிடம்  ீவிரமொக கவண்டிக்தகொண்டொர். அவருடன் அவரது 
மலனவி, அவரது நண்பர்கள் மற்றும் கூட்டொளிகள் பங்ககற்க வருவொர்கள் 
என்றொர். 

கிஷன்ைொலும் ஆழ்ந்  உத்கவகம் தபற்று பம்பொயில் ஒரு முகொம் நடத்  
 ீவிர ககொரிக்லக லவத் ொர். கமொ ிைொல்ஜியும் நொன் பர்மொவுக்குத்  ிரும்பும் 
முன் ஏப்ரல் மொ த் ில் பம்பொயில் முகொம் நடத்  கவண்டும் என்ற வலுவொன 



விருப்பம் தவளிப்படுத் ினொர். அவரது மலனவி, குழந்ல கள் மற்றும் 
அவருலடய குடும்பத் ிைிருந்து மட்டும் சுமொர் 15 கபர் பங்ககற்க வருவொர்கள் 
என வைியுறுத் ினொர். 

இந்   ம்ம உத்கவகம் சொ கத் ிலும் எழுந் து. இ யம் மற்றும் துடிப்பு 
விகி ம் உயர்ந் து. அப்படிகய சககொ ரர் பொல்க்ரிஷொ, அவர் இந்   ம்மம் 
இன்னும் பைருக்கு பயன் அளிக்க கவண்டும் என்று வைியுறுத் த் 
த ொடங்கினொர். 

முன்பு மிகுந்  மன அழுத் ம் கொரணமொக இரவுகளில் விழித்து, 

ஓய்வில்ைொமல் நொட்கலளக் கடத்துவொர். இப்கபொது அந்நிலை கபொய்விட்டது, 

அவர்  மருந்துகலள எடுத்துக் தகொள்வதும் அவசியமற்ற ொனது.  

இப்கபொது அவரது வற்புறுத் ல் அவசரமொனது, நொன் அவலர அலம ிப்படுத்  
முயற்சித்க ன். அவர் ஒரு பிஏ பட்டம் ,எல்எல்பி தபற்று மற்றும் நவனீ 
உளவியைில் நன்கு படித் வர். 

ஆனொல் ஒரு நொத் ிகவொ ி. அவரிடம் ஒரு தபரிய மொற்றத்ல  நொன் 
கவனித்க ன்.  ம்மம் அவருக்கு வொழ்க்லகயின் கபொர்கலள எ ிர்த்துப் 
கபொரொட ஆகரொக்கியமொன ஒரு பு ிய வழி கொட்டியல  அவர் 
ஏற்றுக்தகொண்டொர்.  ம்ம ஆசீர்வொ ம் ஆழமொகவும் நீடித்  ொகவும் அப்படிகய 
அவர் மீது இருக்கும். 

 2 நொட்களுக்கு பிறகு முரளி ரின் மலனவி ரொம்கி க வி முகொமில் 
கசர்ந் ொர். 

விபொசனொ வழங்கப்பட்ட உடகனகய, அவளது லககளிலும் உடைிலும் 
நடுக்கம் த ொடங்கியது. ரங்கூனில் கூட விபொசனொ வழங்கப்பட்ட உடகனகய 
அவள் நடுங்கி அழுவொள். அது எனக்கு நன்றொக நிலனவில் இருந் து. ஆழ்ந்  
உணர்ச்சி இப்கபொது த ொடங்கியது. ஆனொல் முகொமின் முடிவில் இலவ 
அலனத்தும் குலறந்துவிட்டன. 

ஸ்ரீ கபொபத்பொயின் மலனவி சுந் ரிக வியும் 3 நொட்களுக்குப் பிறகு முகொமில் 
இலணந் ொர். அவர் பர்மொவில் ஒரு  ியொனபயிற்சி வகுப்பில் பங்ககற்றவர். 



மற்றும் அவரது பயிற்சிலய விடொது த ொடர்ந் வர். பை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 
அவர் மீண்டும் முகொமுக்கு வந் ொர். அவர் அனுபவங்கள் ஆழமொக தசன்றன. 
அவர்  னது கணவர் கபொபத்பொயிடம்  அனும ி தபற்று குஜரொத் ில் உள்ள 
 னது கிரொமத் ில் ஒரு முகொம் நடத்துமொறு விண்ணப்பித் ொர். எனினும் நொன் 
புன்னலகத்து, இல்லை என்று தசொல்ை கவண்டியிருந் து. 

 ொயும், இல்ைொச்சிபொயிம் (சககொ ரி) சொ னொவில் ஆழ்ந்து இருவரும் மிகவும் 
 ிருப் ி அலடந் னர். முரளி ரரின் அண்ணி இந்  சொ னொவொல் மிகவும் 
ஈர்க்கப்பட்டொர். தடல்ைியில்  ியொனபயிற்சி வகுப்பில் பங்ககற்க்கும் படி 
அவரது கணவலர ககட்டுக்தகொண்டொர். 

ககசர்க வின் மகன் சிவகுமொரும் ஈர்க்கப்பட்டொர். அவரது  லைவைி 
இப்கபொது கட்டுக்குள் இருப்ப ொக கூறினொர். அவர் இப்கபொது ஒரு முகொலம 
தமட்ரொ ில் (தசன்லன) நடத்  இலடவிடொமல் ககொருகிறொர். அவரது 
தபற்கறொர், மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் கூட்டொளிகள் பங்ககற்க 
வருவொர்கள் என்றொர். 

பரத்   ிருப் ி அலடந் ொர். அவரது தபற்கறொர், சககொ ரர், சககொ ரிகள் மற்றும் 
பிற குடும்ப உறுப்பினர்கள் இலடயிலடகய வருலக  ந் னர். (அவர்கள் 
அலனவரும் பர்மொலவச் கசர்ந்  பலழய மொணவர்கள்). 

மற்தறொரு  ியொனிப்பொளர் விபொசனொ அனுபவம் கிலடத் து. அவர்  கணவர் 
கபொன்று அவரும் பைவனீமொனவர் என்றொலும் விபொசனொ  ியொனபயிற்சியில் 
அவர் த ொடர்ச்சியொன பை கொட்சி அனுபவத் ில் கைங்கினொலும் அவர் மனம் 
அலம ியொக இருந் து. ஆனொல் மொலை தசொற்தபொழிவுகளில் பற்றின்லம 
மற்றும் உகபக்கொ பற்றி ககட்டவுடன் அவள்  ன் கணவலனப் பொர்த்து 
பயந் ொள் (அவனும் துறந்  வழியில் தசன்றொல்)! 

பின்னர் அலம ி அலடந் ொர். அவர் ஒரு தபரிய கூட்டுக் குடும்பத் ில் 
மொறுபட்ட கருத்துக்கள் மற்றும் வொழ்க்லக முலறயுடன் வசிப்ப ொல், 

அவளுக்கு மன அழுத் ம் இருப்பது ஆச்சரியமல்ை. 

மற்தறொரு சிரமம் அந்  ஆசிய தபற்கறொர் இ யத் ில் இருந் து. 



அது ஒரு மகலனப் தபற கவண்டும் என்ற  ீவிர ஆலச.  இந்  
வொழ்க்லகயில் மகன் அவர்களின் தூணொக இருப்பவர் என்றும்  மற்றும் 
மரணத் ிற்குப் பிந்ல ய வொழ்க்லகயில் மகன் ஒரு கருவியொக பிறவித் 
துன்பத் ிைிருந்து விடுவிப்பொன் என்றும் நம்பினர்.  

குழந்ல  இல்ைொ  ஒரு தபண்ணின் க ி இன்னும் பரி ொபகரமொனது.  

துன்பங்களிைிருந்து அவர்களின் தசொந்  தசயல்களொல் மட்டுகம விடு லை 
தபற முடியும் கவறு யொரொலும் வழங்க முடியொது என்ற பகவொன் புத் ர் 
வொர்த்ல கள் மட்டும் பின்பற்றப்படுமொனொல் தசொந்  மகன் கூட இல  தசய்ய 
முடியொது என்ற உண்லமலய நன்கு புரிந்து தகொள்வர். 

பரம்பலர முன்கனொக்கி தசல்கிறது அல்ைது இல்லை, அது முக்கியமல்ை. 

 குழந்ல  இல்ைொ  தபண், குறிப்பொக ஒரு மகன் இல்ைொ  ஒரு தபண் ஒரு 
மகலனப் தபற்தறடுக்க இயைொலமயொல் த ொடரும் குற்ற உணர்ச்சியொல் 
பொ ிக்கப்படுகின்றொர். 

இது குடும்பங்களில் ப ற்றம் உருவொக முக்கிய கொரணமொக மொறும் 

உண்லம ஆழமொக புரிந்து தகொள்ளும் கபொது  ம்மத் ின் அடிப்பலடயில் 
சமூகம் உருவொகும். பம்பொய் முகொம் இ ற்கு ஒரு  எடுத்துக்கொட்டு. 

                                              

                                                                                                                    உங்களுலடய, 

                                                  சத்ய நொரொயண் ககொயங்கொ 

 

 

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

                     

 

 



 

                                                        ம்மொ க ொஹொ 

        ஸூகதா ஸங்கதீ ஸங்க கி  ாதய தஹாய நிஹால 

           ஸத்ய ப் கட தஹா  ததா ட்கர், ஸாத   வ ஞஞ்ஞால 

புனி ர்களின் துலண மகிழ்ச்சி அளிக்கும். அலனவரின் விருப்பமும் 
நிலறகவற்றப்படுகின்றன. உைகப் பற்றுகலள நீக்கினொல் அலனவருக்கும் 
உண்லம புரியும். 

 மிதட அங்தத ா த ாத கா தி   ப் ஜ்சலீத தஹாய 

          கூதல  டதக கா  த்த ப் காதீத தஹாய 

இருள் மலறந்து ஞொனத் ின் விளக்கு எரிகிறது,  பொல லய  வற 
விட்டவர்களுக்கு வழி  புைப்படுகிறது. 

         கதம- கதம ஸத் த சதல, சூதட  வ – காந்தா  

             ஜன்ம-  ஜன்ம தக தூக்கா தஸ   ாணி தஹா தவ  ா  

நம் முன்கன விரிந்துள்ள மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கும் பொலைவனம் 
வொழ்க்லகயில்  ம்மத் ின் பொல யில் படிப்படியொக நடப்பது ஒன்கற சரியொன 
வழி. பரந்  கடலைகபொன்று  மறுபிறப்பு மற்றும் அ னொல் வரும் துயரம் 
கபொன்ற அலனத்து துன்பங்களிைிருந்தும்  ம்மத் ின் பொல  நம்லம 
விடுவிக்கிறது 

        மஞ்ஜூல வாணி   ம கி மங்கல தஸ   பு  

          மன தக ஜாதல காடகர் ஸம்ஷய க  தத து  

 ம்மத் ின் தமன்லமயொன வொர்த்ல கள் புனி மொனலவ, அ ன் மூைம் 
அலனத்து  வறொன கருத்துகளும்  துண்டிக்கப்பட்டு அலனத்து 
சந்க கங்களும் அகற்றப்படுகின்றன. 


