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முச்சத

ம்ம்ப பொளி 190,191,192 புத் வக்க ொ

புத் ர்

ம்மம் மற்றும் சங் ொவிடம் சரணலடந்

ஒருவர் - துன்பம், துன்பத் ின்

எழுச்சி, அ ிைிருந்து தவளிகே வரு ல், அ ிைிருந்து தவளிகே வர 8 மடங்கு
உன்ன மொன பொல ேின் புரி ல் - என்ற நொன்கு உன்ன

சத் ிேங் லள

புரிந்து த ொண்டவர் –
இது மி ச் சிறந்
சரணலட ல் என

சரணலட ல் மற்றும் மி

உேர்ந்

நைலனக் த ொடுக்கும்

னது பன்னொவுடன் அறிவொர். அவ்வி ம் சரணலடவ ன்

மூைம், ஒருவர் எல்ைொ துன்பங் ளிைிருந்தும் விடுபடு ிறொர்.

இந்

வணக் ங் ள், பிரசொ ங் ள்

மற்றும் த ௌரவங் ள்
அலனத்தும்

ம்மத் ிற்குரிேது.

ம்மொவினொல் மனி ன் ம ிப்பு
தபறு ிறொன்.

ம்மொ இல்ைொ

நபருக்கு எந்

ம ிப்பும் இல்லை.

-

ல்ேொணமிட்டொ

எஸ்.என்.க ொேங் ொ

இந் ிே அரசு, 2012 இல், க ொேங் ொஜிலே பத்மொ பூஷன் எனும் உேரிே விருது
அளித்து அைங் ரித் து. (சமூ த் ிற்கு அளித்

பங் ளிப்பு லள அங் ீ ரிக்கும்

வல ேில் வழங் ப்பட்ட உேர் சிவில் விருது.) க ொேங் ொஜிக்கு தடல்ைிக்கு
தசல்ை இேைவில்லை. எனகவ அ ற்கு மொநிை அரசொங் த்ல ச் கசர்ந்

ஒரு

அ ி ொரி அவரது வட்டிற்கு
ீ
அனுப்பப்பட்டொர். அவருக்கு விருது வழங்கும்

புல ப்படகம கமகை

ொண்பிக் ப்பட்டுள்ளது. அவரது ம ன் ளொன ஸ்ரீ

பன்வரிைொல்ஜி மற்றும் ஸ்ரீ பிர ொஷ்ஜி பின்னொல் நிற் ிறொர் ள்.

விபொசனொவின் தபொன்விழொவில் (50 வது
ஆண்டுவிழொ) ஆற்றும் கபருலர
16 டிசம்பர், 2019
ம்ம சக ொ ர சக ொ ரி கள!
இன்று இந் ிேொவில் விபொசனொ த ொடங் ி 50 வது ஆண்டு நிலறலவக்
த ொண்டொடு ிகறொம். இந்

தபொன்விழொ த ொண்டொட்டத் ின் கபொது விபொசனொ

த ொடர்ந்து வரும் நூற்றொண்டு ளில் மக் ளுக்கு த ொடர்ந்து பேனளிப்ப ொ
இருக்

கவண்டும் என்பல

நொம்

ஆேிரக் ணக் ொன ஆண்டு ளொ
வடிவத் ில் நிலைதபற்று நிற்

வனத் ில் த ொள்ள கவண்டும் .
இந்

பொரம்பரிேத் ிலன தூய்லமேொன

தசய்துள்ள அலனத்து ஆசிரிேர் லளக்

ண்டு

எங் ள் இ ேங் ள் தபருமி த்துடன் நன்றிேொல் நிரப்பு ிறது.
ஒரு

லைமுலறேிைிருந்து அடுத்

லைமுலறக்கு அ ன் தூே வடிவம்

மொறொமல் தபற அவர் ளின் ஊக் மொன முேற்சி துலணபுரிந் து. விபொசனொ
இங்க

மு ைில் ஆரம்பித்து இங்க

தசழித்க ொங் ி வளர்ந்து

மில்ைிேன் மக் ளுக்கு பேனளித் து. பின்னர்

டந்

இங்குள்ள பை

ொைத் ில் அ ன்

தூய்லமலே இழந்து விபொசனொ இந் ிேொவில் இருந்து மலறந் து.
குருஜி எப்கபொதும் ஆசிரிேர் ளுக்கு அவர் ள்
தசய்வ ொல் அ ி

ன்னைமற்ற கசலவ

முக் ிேத்துவம் த ொடுத் ொர். இக கபொல் துறவி ள்

கசலவ தசய்வ ன் தபொருட்டு அவர் ளுக்கு அ ி

முக் ிேத்துவம்

த ொடுத் ொர்.
அவர் ஒரு

ிேொன பேிற்சி

கமற்பட்ட துறவி ள் அ ில்

ஏற்பொடு தசய்யும் கபொது ஒன்று அல்ைது அ ற்கு
ைந்து த ொண்டொல் அவர் நிச்சேமொ

சங் -

ொனொ (நன்த ொலட) ஏற்பொடு தசய்வொர். (புத் ரின் துறவி ளின் சமூ த் ிற் ொ

அவர் ளுக்கு மிகுந்

மரிேொல யுடன் நன்த ொலட ளுக்கு

அத் ல ே சங் - ொனொ நி ழ்ச்சி கபொத்
அ ில்

ஏற்பொடு தசய் ல்)

ேொவில் நலடதபற்ற கபொது நொனும்

ைந்துத ொண்கடன். குருஜி அதமரிக் ொ தசன்றகபொது அவர் அங்குள்ள

துறவி லள அலழத்து

மி ப் தபரிே அளவில்

சங் - ொனொக்கு

ஏற்பொடு

தசய் ொர்.
குழந்ல

பருவத் ில் (60 ஆண்டு ளுக்கு முன்பு) ஸேொஜி ஊ பொ

ினிடமிருந்து விபொசனொலவ பேின்கறன். நொன் தமொத் ம் 8 வல ேொன
நீடித்

பேிற்சி ள் கமற்த ொண்கடன்.

குருஜி பர்மொவிைிருந்து இந் ிேொவுக்கு வந் கபொது, சே ிக்கு கசலவ
தசய்வ ற் ொன வொய்ப்பு எனக்கு
மருத்துவரிடம் அவலர

ிலடத் து. பல் சி ிச்லசக் ொன

ிட்டத் ட்ட ஒரு மொ த் ிற்கு நொன் அலழத்துச்

தசன்கறன். அவலர மருத்துவரிடம் அலழத்துச் தசன்று மீ ண்டும்
லமேத் ில் அவலர விட்டு விட்டு பின்னர் வடு
ீ
இது பை மணி கநரம் ஆனது. நொன்
4 ஆ
கநரம்

இருக்கும் இ ன்
ொம மொனது. இந்

ொரணமொ

ிேொன

ிரும்புகவன்.

ிரும்பி வரும் கநரம் ம ிேம் 3 அல்ைது
நொன் ம ிே உணவு எடுத்துக்த ொள்ளும்

அலை ழிப்பினொல் சிை

கநரங் ளில்

தபொறுலமேிழந்து எரிச்சலுற்கறன்.
குருஜி இல ப் பற்றி அறிந் தும், அவர் எனக்கு ஒரு
குருஜிக்கு கசலவ தசய்ே ஒரு வொய்ப்பு
விஷேம். நொன் அல

டி ம் எழு ினொர்.

ிலடப்பது மி வும்

ஒரு நல்ை அ ிர்ஷ்டமொ

ரு

கு ிேொன

கவண்டும். ஒரு

கபொதும் சுலம இல்லை என்று விளக் ினொர்.
இ ற்குப் பிறகு எனக்கு ஒருகபொதும் எரிச்சலூட்டும் உணர்வு ள்
ஏற்பட்ட ில்லை. நொன் மி வும் ம ிழ்ச்சிேொ

உணர்ந்க ன்.

குருஜிக்கு இந் ி தமொழி மி வும் பிடிக்கும். இளவேது மு ற்த ொண்டு அவர்
எழுது ல் மற்றும் தபரிே கூட்டங் ளில் உலரேொற்றத் த ொடங் ினொர்.
பர்மொவில் வொழும் இந் ிேர் ள் இந் ி தமொழி அறிந்து இருக்
என்ப ற் ொ

அவர் மி வும் விழிப்புடன் இருந் ொர்.

கவண்டும்.

எங் ள் மக் ளின்
அவர் இந் ி

ல்வி

ற்பிக்கும் தமொழி பர்மிே தமொழிேொ

ற்பிப்ப ற் ொ

இருந் து.

இந் ி ஆசிரிேர் லள பிரத் ிகே மொ

லவத் ிருந் ொர்.
நொங் ள் இந் ி பேிலுவ ில் ஒரு

வறு தசய் ொல் அப்கபொது எங் ள் ஆசிரிேர்

எங் லள ஒரு குலடேொல் அடிப்பொர். எனகவ "சத்ரி கவல் சொச்சொ" (குலட
மொமொ) என மொணவர் ள் அவருக்கு தபேர் சூட்டினர்.
தபண் ள் மற்றும் சிறு குழந்ல

ளுக்கு இந் ி வகுப்பு ள் நடத்துவ ற் ொன

ஏற்பொடு ளும் தசய்ேப்பட்டன.
பர்மொவில் இந் ி புத்

ங் ள்

ிலடக் ொ

கபொது, அவர் இந் ிேொவில் பிரேொக்

ைிருந்து "இந் ி சொ ித்ே சம்மைன் மற்றும் வர் ொவிருந்து “இந் ி பொஷொ
பிரச்சொர் சமி ி” (இந் ி தமொழி கமம்பொட்டுக் குழு) புத்

ங் லளப் தபறுவொர்.

க ர்வின் வினொத் ொள் ள் வர் ொவிைிருந்து வரும். மு ல், இரண்டொம் மற்றும்
மூன்றொம் நிலை வகுப்பு ளுக் ொன க ர்வு ள் நலடதபறும். அவர் எங் லள
வட்டின்
ீ
ஒரு கூடத் ில்

னித் னிேொ

உட் ொர லவப்பொர்.

க ர்லவ நடத் ி பின்னர் விலடத் ொள் ள் அலனத்தும் சொன்றி ழ்
ருவ ற் ொ

வர் ொவுக்கு அனுப்பபடும். அங் ிருந்து வரும் சொன்றி ழ்

அலனவருக்கும் த ொடுக் ப்படும்.
குருஜியும் இந் ிேில் நொட ங் லள எழு ி அரங்க ற்றினொர். அ ன் மூைம்
இந் ி தமொழிேில்

த ொடர்ந்து அலனவரும் முன்கனறினர்.

அவருக்கு இந் ிேொ மீ து ஆழ்ந்

அன்பும் அர்ப்பணிப்பும் இருந் து. இந் ிேொ

ஒரு தநருக் டிலே எ ிர்த ொண்ட கபொது பண்டிட் கநரு அலழப்பின் கபரில்
அலனவருக்கும் உ வி தசய்ே, குருஜி பர்மொவிைிருந்து இந் ிேொவுக்கு ஒரு
தசய் ி அனுப்பினொர்.
அ ில் அலனத்து ஆபரணங் ளும் உள்ள இல்ைிச்சிக விேின் ஆபரணங் ளின்
தபட்டி நொட்டின் நைனுக் ொ

இந் ிே அரசுக்கு நன்த ொலடேொ

வழங் ப்பட்டும் என்ற தசய் ி இருந் து. நொட்டின் வி ி ளின்படி அவ்வொறு
தசய்ே ஏற்பொடு தசய்ேப்பட்டது.

இந் ி ஈரடிச்தசய்யுள் புலனவது குழந்ல

பருவத் ிைிருந்க

அவரது வழக் ம்

பை ஈரடிச்தசய்யுள் இந் ி தமொழி மற்றும் ரொஜஸ் ொனிே தமொழி ளில்
அவரொல் எழு ப்பட்டன.
அவரது குருஜிக்கு மரிேொல

மற்றும் நன்றியுணர்வு தவளிப்படுத்

பை

ஈரடிச்தசய்யுள் இேற்றினொர். குருஜி எப்கபொது பேிற்சி வகுப்பு லளத்
த ொடங் ினொலும்

னது குரு ஸேொஜிலே வணங் ி, நன்றிலேத் த ரிவித்துக்

த ொள் ிறொர். ஸேொஜிக்கு நன்றிகூறும் வரிக்கு முந்ல ே வரிேில் அலனத்து
ஆசிரிேர் ளுக்கும் நன்றி த ரிவித்துக் த ொள் ிறொர்.
குருலவப் பற்றி மன ில் பக் ி இருக்கும்கபொது
பொல ேில் முன்கனற முடியும். நொமும் இந்
ஊக்குவிக்

ொன் ஒருவர்

ம்மத் ின்

குணங் லள நம் வொழ்வில்

கவண்டும்

உங் ள் அன்றொட நலடமுலறலே வலுப்படுத்துங் ள், அப்கபொது ொன் குருஜி
மொ ொஜிேிடம் உள்ள நம்முலடே பேபக் ி அர்த் முள்ளலவ ளொ
குருஜிேின் சிை ஈரடிச்தசய்யுள் நொன் இங்க

இருக்கும்

நிலனவு கூறு ிகறன். அவர்

தசேல் லளயும் கபச்லசயும் பற்றி இ ில் குறிப்பிடு ிறொர்:
கதண ீ சரல ஹை, கருண ீ கரதி யைா
கதண ீ ஸி கரண ீ கஹர, ஸாயசா க்

ா

ான ீ யஸா

தவறும் தசொற் லளச் தசொல்வது எளி ொனது, உண்லமேிகைகே தசேல்படுவது
டினம். அவருலடே வொர்த்ல

ளுக்கு ஏற்ப உண்லமேொ

தசேல்படுபவர்

உண்லமேொன ஞொனி.
ஸாது நைீ, ஸஜ்ஜனா நைீ, ஸாதக ஸம்த ஸூஜான்
கதன ீ ஸீ கரண ீ கஹர, ய
துறவிேொனவர் பண்புள்ளவர்,
வொர்த்ல

ா ைீ ஸம்த ஸூஜான்.

ிேொனிக்கும் உன்ன மொனவர்.

ளுக்கு ஏற்ப உண்லமேொ

ஞொனமுள்ள துறவி.

னது

இருந்து அ ற்க ற்ப தசேல்படுபவர்

கதண ீ - கரண ீ
கஹ

ிச இஸீ, யதகீ நைீ து ாம்த

ஜாத ஹை கரம் ஸம்யூ, மாஹன ஜனமாம் ஜாத

ஒருவர் என்ன தசொல் ிறொர் என்ன தசய் ிறொர் என்ப ில் எந்

முரண்பொடும்

ொணப்படக்கூடொது. உண்லமேொன சொ ி உங் ள் தசேல் ளில் பிர ிபைிக் ிறது
பிறப்பொல் தசொல்லும் சொ ிேில் இல்லை.
நொம் தசொல்வ ற்கும், தசய்வ ற்கும் எந்

வித் ிேொசமும் இருக் க்கூடொது

அவர் ஒருகபொதும் சொ ிலேகேொ ம த்ல கேொ நம்பவில்லை. கமல்சொ ி
அல்ைது

ீ ழ் சொ ி என பொகுபொடு

ொணவில்லை. எந்

சக ொ ரர் ளின்

ிருமணங் ளிலும் வர ட்சலண எடுக் வில்லை ’
அவரது முழக் ம் “வர ட்சலண எடுப்பல
முன்வந்து வர ட்சலண தபறுவல
ஆனொல் சமூ த் ின்

நிறுத்துங் ள். நீங் ளொ கவ

விருங் ள்.

லைவர் ள் ஏற்றுக்த ொள்ளவில்லை என்றொல் பின்னர்

அ ன் விலளவு லள எ ிர்த ொள்ள கவண்டி இருக்கும்.
குருஜி உண்லமேிகைகே ஒரு துறவி.
ஸ்ரீ பிர ொஷ் க ொேங் ொ,
மும்லப
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------பதாகுப் ாளர்கள் குறிப்பு:
க ொேங் ொஜிேின் ஐந் ொவது ம னொன ஸ்ரீ பிர ொஷ்ஜி சிறுவேது மு கை ஒரு
ஆளுலம மற்றும் கூர்லமேொன புத் ிலே தவளிப்படுத் ினொர்.
அவர் பிறந்

மூன்று ஆண்டு ளுக்குப் பிறகு (1952 இல்), க ொேங் ொஜி

மு ல் விபொசனொ
த ொண்டொர்

ிேொனபேிற்சி நி ழ்ச்சிேில் தசப்டம்பர், 1955 இல்

னது
ைந்து

மரிேொல க்குரிே ஸேொஜி ஊபொ ின், மொ ொஜிலே ஆனொபொனொவுக்கு
அறிமு ப்படுத் ினொர். சிறிது

ொைம்

ழித்து அவர் முழு 10 நொள்

ிேொனபேிற்சிேில் பங்க ற்றொர்.
அவரது இரண்டு சிறிே ம ன் ளுடன்(ஸ்ரீ பிர ொஷ் தஜய் பிர ொஷ்).)
லமேத் ிற்கு வர ஸேொஜி அவளுக்கு அனும ி த ொடுத் ொர். மற்றும் அவள்
ிேொனித் ில் அமரும் கபொது ஸேொஜி குழந்ல
ழித் ொர், அவர் ளுக்கு

ல

ளுடன் சிறிது கநரம்

ளுடன் ஆனொபொனொ மற்றும் விபொசனொ

ற்பித் ொர்
அவர் ள் ப ைில் விலளேொடு ல்,

ிேொனம் மற்றும் இரவில் லமேத் ில்

தூங்குவர். மற்றும் லமேத் ில் இருந்து கநரடிேொ

ொலைேில் பள்ளிக்குச்

தசல்லுவொர் ள்.
இந்

ஆரம்ப ஆண்டு ளில் இருந்க

ஏற்படுத் ிேது. அவர் ள் வளர வளர

ம்மொ அவர் ளுக்கு நல்ை மொறு லை
ம்மொவின் வளர்ச்சியும் தபரு ிேது.

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

அவரது மூத்

சக ொ ரருக்கு (பொபு லபேொ) எழு ிே

டி ங் ளிைிருந்து சிை

பகு ி ள்,

மரிேொல க்குரிே க ொேங் ொஜி

ம்மத்ல ப் பரப்புவ ற் ொன ம த் ொன

பணிேின் கபொது அவரது மொணவர் ளுடன் அவரின்

ினசரி த ொடர்பு

த ொண்டு இருந் ொர். அவர் லள பற்றிே சிறிே விவரங் லளயும் அவர் ளின்
முன்கனற்ற லளயும் பற்றி மி வும்
அது பற்றி அவரது மூத்
ிலடத்

வனமொ

குறிப்பு லவத்து இருந் ொர்

சக ொ ரருக்கு எழு ப்பட்ட

ஒரு சிை துளி லள நொம் இங்கு

ொணைொம்.

டி ங் ளிைிருந்து
- ஆசிரிேர்

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

மு ொம்:

க பள்ளிகுடம், டி.டி: 6.11.1969

வொழ்த்துக் ள் மரிேொல க்குரிே பொபு லபேொ (சக ொ ரொ),
குதடமில்

ிேொனப்பேிற்சி தவற்றி ரமொ

முடிந் து.

மரிேொல க்குரிே ஸேொஜி மற்றும் மொ சேமொ மற்றும் உங் ளுடன் நொன்
தமட்டொவுடன் ப ிர்ந்து த ொள் ிகறன். இது த ொடர்பொ

நொன் உங் ளுக்கு ஒரு

ந் ி அனுப்பியுள்களன்.
நவம்பர் 25 ஆம் க

ி வலர நொன் இங்க கே இருப்கபன் என நொன்

நிலனத்துக் த ொண்டிருந்க ன். இந்

கநரத்ல

ஓய்வில் தசைவிடுவது என அப்கபொது

னிலமேில் சொ னொ மற்றும்

ரு ிேிருந்க ன்.

இப்கபொது அது சொத் ிேமில்லை என்று த ரி ிறது.
குடும்ப மற்றும் வணி
ஓய்வில்ைொ

த ொடர்பொன தபொறுப்பு ள் என்லன மி வும்

சுறுசுறுப்பொ

லவத் ிருக்கும்.

அப்படிேிருந் ொலும் நொன் கபொதுமொன அளவு ஓய்தவடுக்
நிலனக் ிகறன். நொன் பர்மொவுக்கு
அமர்ந்து

ிரும்பிே பிறகு

முடியும் என

ஸேொஜி பொ ம் அரு ில்

ிேொனம் தசய்ே கவண்டும்.

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

மு ொம்:

க பல்ைிகுதடம், நவம்பர் 10, 1969

மரிேொல க்குரிே பொபு பொபு லபேொ (சக ொ ரொ), உங் ள் சரணங் ளுக்கு
என் வணக் ங் ள்,
கநற்று இரவு இங்க

ீபொவளி.

மொலை 6.30 மணிக்கு

குடும்பத்துடன் அமர்ந்து இருந்க ொம். இன்று

ரங்கூனில் உள்ள எங் ள் விருந் ினர் மொளில
மொற்றப்பட்ட நொள்.

ிேொன மண்டபமொ

மரிேொல க்குரிேவர் ஸேொஜி , மொ ஸேமொ மற்றும் பிற
வட்டிற்கு
ீ
வந் ிருக்

ிேொனிப்பவர் ள்

கவண்டும். இருவரும் ஆகரொக் ிேமொ

இருப்ப ொ

நொன்

நம்பு ிகறன்.
கநற்று இரவு நொன் தமட்டொ விஹொரொவில் இங்க
இருந்

இரவு வலர உட் ொர்ந்து

ொல் மி வும் நன்லம பேக்கும் விலளவு ளுடன் நல்ை ொ

மனம் சுத் ி ரிக் ப்பட்டது. நிச்சேமொ

இந்

புனி த் ின்

தமட்டொ ேொருக்கு வழங் ப்பட்டக ொ அவரும் அல
இ ேம் இரக்

மொறிேது.

ொக் ம்

உணர்ந்து இருப்பொர். என்

ம ிழ்ச்சிேொல் நிரம்பிேது.

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

மு ொம்:

க பல்ைிகுதடம், நவம்பர் 15, 1969

மரிேொல க்குரிே பொபுலபேொ வொழ்த்துக் ள்!
உங் ள் சிை

டி ங் ளுக்கு என்னொல் ப ிைளிக்

என்ப ொல் மன்னிக் வும். அக்கடொபர் 26 ஆம் க

முடிேவில்லை
ி

ண்தடக ொ (பர்மிே

ீபொவளி) நொள். அன்று அ ி ொலை 4.00 மு ல் 5.00 மணி வலர மு ொமில்
ைந்து த ொள்ளும் சொ ர் ளுடன் நொன்

ிேொனித் ில் அமர்க ன் என்று

ஸேொஜி ேிடம் தசொல்லுங் ள்.
அந்

மொலை தசொற்தபொழிவின் கபொது நொன்

விளக்கு ள்

ீபொவளி

ிருநொள் - இந்

ிருவிழொ- பற்றி சிறிது விளக் ிகனன்.

இன்னும் ஒரு விஷேம். இந்

மு ொம் கபொது எனது தசொற்தபொழிவு ள்

ினமும் ப ிவு தசய்ேப்பட்டது.
இந்

மு ொமின்

ிேொனிப்பொளர் ளொ

பங்க ற்றவர் ள் நன்கு படித்

பின்னணிேில் இருந்து வந் வர் ள் அல்ை. தசொற்தபொழிவு ளும் கூட
அவர் ளுக்கு புரியும் வண்ணம் நி ழ்ந் து.

எனகவ சிை மொற்றங் லளச் தசய்து இறு ி ந ல் நொன் உங் ளுக்கு
அனுப்பு ிகறன். நீங் ள் அல

ஸேொஜிேிடம்

எதுவும் கபசவில்லை என்பல
ஆனொல் இது கநரம் எடுப்ப ொல்

உறு ிப்படுத்
டந்

ொட்டவும். நொன்

ம்மம் மொறொ

த ொள்ள விரும்பு ிகறன்.

நொன்கு மு ொம் ளின் அறிக்ல

இன்னும் என்னொல் தவளிேிட இேைவில்லை என்று உணர் ிகறன். இ ன்
விலளவொ

எத் லன விவரங் ள் இழக் ப்பட இருக்கும்.

எல்ைொவற்றிற்கும் நிலறே கநரம் க லவப்படு ிறது. கநரம் பற்றொக்குலற
என்லன த ொந் ரவு தசய் ிறது….

(க ொேங் ொஜியுடன்

க பல்ைிகுதடமில் பேின்ற ஆண் மொணவர் ள்)

குதடமில் உள்ள பள்ளிேில் நடத் ப்பட்ட
அறிக்ல லே கநரம் பற்றொக்குலற

ிேொனப்பேிற்சி பற்றிே

ொரணமொ

எப்கபொது என்னொல் எழு

இேலும் என்று த ரிேவில்லை.
ஆனொல் சுருக் மொ

கூற கவண்டுமொனொல் இந்

பொடத் ிட்டத் ில் 9

ஆண் ளும் 11 தபண் ளும் அமர்ந் னர். இவர் ளில் 6 ஆண் உறுப்பினர் ள்
எங் ள் குடும்பத்ல ச் கசர்ந் வர் ள்.

மற்றவர் ளில் ஒரு சொது

வந்து இருந் ொர். வொரணொசிலேச் கசர்ந்

சொ ர் ஆசிரமத் ில் இருந்து வந்
கூறிக்த ொண்டொர்.

ல் த் ொவில் நடந்

அவர் எங் ளுடன் இங்க
பங்க ற்

ஆர்வமொ

அறிஞர். அவர்

ரொம்

ன்லன கபொ ொசிரம் என

பேிற்சிேில்

ைந்து த ொண்ட பிறகு,

வந் ொர். இப்கபொது எ ிர் ொை பேிற்சிேில்

உள்ளொர்.

அவர் முது லை பட்ட ொரி எம்.ஏ., எல்.எல்.பி. மற்றும் பி.எட். மற்றும்
சமஸ் ிரு த் ின்

ற்றறிந்

அறிஞர். அவர் துறவிேொகும் முன்

வொரணொசிேில் ஒரு பள்ளிேில் மு ல்வரொ
கபரொசிரிேரொ

பின்னர் ஒரு

ல்லூரிேில்

பணிேொற்றி இருந் ொர்.

வொரணொசிேில் இருந்து வந்
புத் சொ னொ என்ன என்பல

ஒரு துறவி

அறிே ஆர்வமுடன் அலனத்ல யும் துறந்

துறவி சொரநொத் (வொரணொசி) மு ொமில் கசர்ந் ொர்.
அவர் எண்ணற்ற சொ னொப் பேிற்சி தசய் வர். ஹ

கேொ ொ,

ந் ிரம்,

குண்டைினி கேொ ொ க ர்ச்சி தபற்றவர். மற்றும் பை ஆண்டு ளுக்குப்
தசய் வர். அவர் கவறு எந்

ஊட ம் மூைமொ வும் இந்

தபறவில்லை என்று அறிவித் ொர். இந்

பஸ்,

அளவு தசறிவு

ிேொன பேிற்சிேில் ஆழமொ

ஈர்க் ப்பட்டொர். அவர் இங்கு சொ ித் ொர்.
அவர் பிச்லசேிைிருந்து பேணத் ிற் ொ

பணம் கச ரித் ொர்.

ல் த் ொவுக்குச் தசன்று மு ொமில் கசர்ந் ொர். அங்க
விபொசனொவில் ஆழமொ

அவர் புனி

ஈடுபட்டு உடைின் ஒவ்தவொரு அணுவிலும் ஆழ்ந்

ம ிழ்ச்சி மற்றும் அவர் மன விழிப்பு நிைலே அனுபவித் ொர்.
மற்ற மு ொம் ளுக்கு எங் ளுடன் வர அனும ி க ொரத் த ொடங் ினொர். பணம்
சிைவற்லற கசமித்து குதடம் வலர அவரது பேண தசைவு லள ஏற்பொடு
தசய்க ன். அவரின் மு ொம் தசைவு லள அன்பொன ரொக

ஏற்றுக்த ொண்டொர்

தமட்ரொஸில் ஒரு மொ
உள்ளது.

ிற்க்கு

(தசன்லன) பின்னர் மு ொம் நலடதபற

நொன் அவலர தசன்லனேின் பேண தசைவுக் ொ

இந்

மொ த்ல

நன்த ொலட (பிச்லச) தபறுவ ில் ஈடுபடுமொறு அறிவுறுத் ிகனன் பின்னர்
டிசம்பர் 4 மு ல் தமட்ரொஸுக்கு வருமொறு கூறிகனன். அவர் இங்குள்ள
மு ொமில் தபரும் முன்கனற்றம் அலடந் ொர்.
எங் ள் சக ொ ரரின்

ொல்நலட

த ொழிைொளர் ள், ரொக ேின்

ீவன த ொழிற்சொலைலேச் கசர்ந்

இரண்டு

ீ ழ் பணிபுரிபவர் ள் மு ொமில் பங்க ற்றனர்.

மற்றும் மு ொமில் பேன் அலடந் னர். த ொழிற்சொலைலேச் கசர்ந்
த ொழிைொளர் ளும் கசர ஆர்வமொ

மற்ற

இருந் னர்.

ஆனொல் ஒரு பிரச்சலன என்னதவன்றொல் அவர் ளின் 10 நொட் ள் சம்பளம்
இழக்

கவண்டிேிருக்கும். இது மொ

சம்பளம் தபறும் நபருக்கு நிச்சேமொ

டினமொனக .
எங் ள் சொ னொ மு ொம் ள் குறித்து நொன் குறிப்பொ
சமூ த் ின் உேர் பிரிவினருக் ொ

வலைப்படு ிகறன்.

மட்டும் என இருக் க்கூடொது

அலனத்து பிரிவினரும் பேன் அலடவ ற்க் ொன வழி லள

நொம்

கமற்த ொள்ள கவண்டும் அ ன் முைம் நொம் அலனத்து பிரிவினருக்கும்
சமத்துவம் த ொடுக்

முடியும். குலறந் பட்ச தசைவினங் ளுக்குள்

மு ொம் லள ஏற்பொடு தசய்ேகவண்டும்,
அப்கபொது
என்பல
இந்

ொன் புத் ரின் அலழப்பு “பகுஜன் ஹிட்டொேொ, பஹுஜன் சு ேொ”
உண்லமேொக் ைொம்.

மு ொமில் 11 தபண் ள் பங்க ற்றனர். அவர் ளில் தபரும்பொகைொர்

க டிேொ குடும்பத் ினர்.

இருவர் பீமொவரத் ிைிருந்து வந் வர் ள் மற்றும்

எலுருவிைிருந்து இரண்டு கபர். பின்னர் கமலும் 3 தபண் ள் ரொஜஸ் ொன்
இருந்து வந் னர். இவ்வொறு 20 சொதுக் ளின் குழு உள்ளூர் ஆரம்ப பள்ளிேில்
மு ொமுக்கு அமர்ந் து.

இந்

தபண் ளில் ஒருவர்,

த ொடுக்

முடிேொ

ொது க ளொ வர். நொன் அவளுக்கு விபொசனொ

ொல் நன்றொ

ஆனொபொனொலவ மட்டுகம வழங்

சரத

ிக்கய

சாரிகம்

முன்கனற முடிேவில்லை,அவளுக்கு
இேன்றது.

ைூஜன ைிதா

ைூஜன ஸூகா

மற்ற இரண்டு கபர் மி வும் வே ொன தபண் ள் விபொசனொவில் ஆழமொ
தசல்ை முடிேவில்லை. மற்ற தபண் ள் மி வும்

ிருப் ி அலடந் னர். ஆ

அலனவரும் ஆழ்ந்து ஈர்க் ப்பட்டனர்.
மற்றும் குதடமில் கமலும் ஒரு மு ொம் நொன் பர்மொவுக்குத்

ிரும்பும் முன்

ஏற்பொடு தசய்யுமொறு ஆவலுடன் க ொரிக்ல ேிட்டனர்.
இன்னும் 3 மு ல் 4 மொ ங் ளுக்கு இந் ிேொவில்
எனக்கு அனும ி அளித்து இருப்பது நல்ைது. இந்
சுற்று

ம்ம பேிற்சி மு ொம் லள

மற்றும் அந்

ங்குவ ற்கு நீங் ள்
கநரத் ில் நொன் மற்தறொரு

கமற்த ொள்ளுகவன்.

கு ி ளின் சக் ிலே மற்றும் நிலைேொன

தமட்டொ-பொவனொவுடன் நொன் த ொடர்ந்து குடும்ப உறுப்பினர் ளுடன் ப ிர்ந்து
த ொள்கவன். எங் ள் குடும்பத் ில் என்னுடன் வொழ்நொள் முழுவதும் பேணம்

தசய் வர் ள் தூக் த் ிைிருந்து எழுந்து
அலடேொளம்

ம்மத் ின் உண்லமேொன மு ம்

ொண கவண்டும் என விரும்பு ிகறன்.

இந் ிேொ வழிேொ

பேணம் தசய்

ம்ம பொல ேில் நடக்

பிறகு இந்

முடியும் என நொன் எ ிர்பொர்க் ிகறன்.

அவர் ளின் குடும்ப உறுப்பினர் ளுக் ொ
ொத் ிருப்கபொம்.

பொல ேில் ஏரொளமொன மக் ள்

நொம் தபொறுலமேொ

ம்ம படிப்பு ளின் இரண்டொவது சுற்று என்ன விலளலவ

ஏற்படுத்தும். என தபொறுத்து இருந்து பொர்க் ைொம்.
அது இன்னும் எந்

நல்ை முடிலவயும்

ொட்டவில்லை என்றொல்

க லவப்பட்டொல் ஆண்டு ள் க ொரும் த ொடர்ந்து தமட்டொ-பொவனொவுடன்,
நொங் ள் தபொறுலமேொ

ொத் ிருப்கபொம்

எனது ஓய்வு கநரத்ல ப் தபொறுத் வலர குடும்பப் பிரச்சிலன, வணி
த ொடர்பொன விஷேங் ள் அ ற் ொன பிரச்சலன லள எ ிர்த ொள்ளும்
என்லன என் தசொந்

சொ லன ளுக்கு அமரவிடொமல்

தமட்ரொஸுக்குச் தசல்வ ற்கு முன், நொன் நிச்சேமொ

கநரம்

டுக் ின்றன. ஆனொல்
எனது தசொந்

சொ லன ளுக்கு அ ி பட்சம் 3 நொட் ள் சே ிேின் அறிவுறுத் ல் ளின்படி
அலம ிேொ

இருக்

சிை சமேங் ளில்

கநரம் ஒதுக்குகவன்.
ம்ம பற்றிே விளக் த்ல

கவண்டி இருக் ைொம். மற்ற கநரத்ல

ிேொன மு ொமில் எடுத்து கூற

என் தசொந்

சொ லன ளுக்கு

ஒதுக்குகவன்.
ல் த் ொவிைிருந்து வரும்

ிேொனி ள் மி வும்

ிருப் ி அலடந் னர்.

மற்தறொரு மு ொம் ஏற்பொடு தசய்ே கவண்டும் என்று அவர் ள்
வைியுறுத் ினர்.
உண்லமேில்

ல் த் ொ மற்றும் குதடமில் ஒழுங் லமக்

ஏற்பொடு தசய்

தபருலம

சக ொ ரர் சவுத் மலுக்க

பட்ட மு ொம் ள்

உரிேது. நிச்சேமொ

பைரும் அவரொல் ஊக்குவிக் பட்டு மு ொம் ளில் பங்க ற்றனர்.
இந் ிேொவில் உள்ள அலனத்து மு ொம் ள் ஏற்பொடு தசய்வ ன் முைம்
குறிப்பொ

இந்

இரண்டு மு ொம் ளின் ஏற்பொடு தசய்

ன் முைம் அவர்

நிச்சேமொ

பரமிஸ் சம்பொ ித்துள்ளொர். இது உண்லம. இது பற்றி நொன்

அவருக்கும் எழுதுகவன்.
ைொய் ைொமொ ஒரு

ிேொன பேிற்சி மு ொமில் அமர்வொர் என எ ிர்பொர்க்

இேைொது. ஆனொல் அவர்

ம் மக் லள அனுப்புவொர் என்பது உறு ி.

ைடொக் ி ைொமொஸ்

லைவர் , குஷொக் பொகுைொ நிச்சேமொ

மு ொமில் பங்க ற்

ஆர்வமொ

ிேொன பேிற்சி

உள்ளொர். தடல்ைி மு ொமில்

அவர்

பங்க ற் ிறொரொ என்று பொர்ப்கபொம்.

பர்மிே துறவி ளுக் ொன அங் ி
நொன்கு கஜொடி துறவிேின் ஆலட ள் தபறப்பட்டன. ஒரு கஜொடி ரொஜ் ீ ரில்
உள்ள

ஒரு பர்மிே துறவி தஜேந் ிற்கு அனுப்பப்பட்டது. ப ிலுக்கு அவர்

எழு ிே
டந்

டி ம் எனக்கு

ருலணயுடன் கூடிே ம ிழ்ச்சிலே அளித் து.

ஆறு ஆண்டு ளில்

எழு ிேிருந் ொர். இந்

னக்கு ஒரு அங் ி கூட

பர்மிே அங் ி மூைம் இன்று அவர் மி வும்

அலடந் ொர். நொன் அவலர விட
ரொஜ் ீ ரில் இந்
நொன்

ிலடக் வில்லை என்று
ிருப் ி

ிருப் ி அலடந்க ன்.

எளிே துறவி ஒரு

ிழிந் ிருந்

அங் ி அணிந் ிருந் ல

வனித்க ன். ரொஜ் ீ ரில் உள்ள அவரது ஆசிரமத்ல ச் எங் ளுக்கு சுற்றி

ொண்பிக்கும் கபொது அவரது அங் ி பின்னொல்

ிழிந் ிருப்பல

னது அங் ிலே அவர் மீ ண்டும் மீ ண்டும் அல
முேன்றொர். அல

நொன்

மலறக்

இழுத்துக் த ொள்ள

வனித்க ன்.

அது பின் வரும் நொட் ளில் என் மன ில் கவ லனலே அளித் து. அவரது
அங் ிலேப் கபொைகவ, என் இ ேத் ின் ஒரு மூலையும் துண்டிக் ப்பட்டது.
உண்லமேில் இந் ிேொவில் பர்மிே துறவி ள் பரி ொப ரமொன
சூழ்நிலை ளுக்கு ஆளொ ின்றனர்.
பர்மொவிைிருந்து பேணி ள் இங்கு வர முடிேொது, ேொரும் இங்க
ொனம் த ொடுப்ப ில்லை. இங்கு வசிக்கும் பர்மிேர் ளின்
ொைொவ ிேொனொல், அவர் ள்

ங் ள் நொடு ளுக்கு

அவர் ளுக்கு

ொை எல்லை

ிரும்ப முடிேொது.

பர்மொவிைிருந்து

ிருப்பி அனுப்பப்பட்ட இந் ிேர் ள் (அரசிேல்

ொரணங் ள்)

பர்மொவுக்கு நன்றியுடன் மற்றும் பர்மொவின் கமல் தமன்லம உணர்லவத்

க்

லவத்துக்த ொள்பவர் ள். புத் ரின் கபொ லன ள் மூைம் பேனலடந் வர் ள்
இந்

ம ன் லள

வனித்துக் த ொள்ள கவண்டும். இந்

புத்

ங் லள ஒரு விசித் ிரமொன உ விேற்ற நிலைேில்
அலனத்ல யும் துறந்

துறவி ள்

ொண் ிறொர் ள்.

அவர் ள் வொழ்நொளில் எல யும் க ட்

ேங்கு ிறொர் ள்

(1967 ேொங்க ொனில்
ிழிந்
சந்க

ொனொ த ொடுப்பது)

உலடேணிந்

துறவிக் ொ

நீங் ள் அனுப்பிே அங் ிேின் இந்

த் ிற்கு இடமின்றி உங் ளுக்கு எண்ணற்ற

நொன் எப்கபொது அவரது
அணிந் ிருப்பல

கு ி லள வழங்கும்.

டி த்ல ப் படித் ொலும், அந்

பு ிே அங் ிலே அவர்

ற்பலன தசய்து பொர்த்து என் இ ேம் ம ிழ்ச்சியுடன்

நிரப்பு ிறது. அக

ம ிழ்ச்சிலே நீங் ள் உணரட்டும்!

இந்

ொனொ எண்ணற்ற நல்தைண்ணத் ிற்கு

அங் ிேின்

ொரணமொ ிறது.

உங் ளுடன் எங் ள் குடும்ப உறுப்பினர் ள் அலனவருக்கும் கபரின்பம்
அளிக் ட்டும். என் இ ேம் இந்

ொனொ

நல்ை வொழ்த்து ளுடன் உருகும்.

உண்லமேிகைகே இந்

ொனொ மூன்று வழி ளில் தூய்லமேொனது-

த ொடுப்ப ற்கு முன் இ ேம் ம ிழ்ச்சிேில் மூழ் ி, அல
இ ேம் ம ிழ்ச்சியுடன் நடுங் ிேது, இப்கபொது அல

அனுப்பும் கபொது,

அனுப்பிேவுடன் இந்

ொனொவின் நிலனவில் இ ேம் உண்லமேிகைகே உருகும். அத் ல ே
சுத் ி ரிக் ப்பட்ட

ொனொ ம த் ொன

கு ி லளக் த ொண்டுள்ளது மற்றும்

ஏரொளமொன ம ிழ்ச்சிலே த ொடர்ந்து வளரச்தசய்யும்.
நி ி

ிரட்டும்

சிக் ல் ள்

தசய்வது இங்கு நிச்சேமொ
சிக் ல் ள் விலரவில்

விர
ஒரு

ொனத் ிற்க் ொ

அங் ி லள ஏற்பொடு

டினமொன பணிேொகும். ஒருகவலள இச்

ீர்க் ப்படைொம்.

எங் ள் உண்லமயுள்ள குடும்ப உறுப்பினர் ளிடமிருந்து
நொன்

ீர்மொனித்க ன். எங் ள் ம ள் விமைொவின்

ொனொலவ கச ரிக்

ிருமணம் சந் ர்ப்பத் ில்

இந் ிேொவில் தசய்ேப்பட்ட அங் ி ஆலட லள 15 மு ல் 20 பர்மிே
துறவி ளுக்கு அடுத்
வழங்குவ ொ

கஹொைி

ிருவிழொக்கு முன் இந் ிேொவில்

உள்களன்
உங் ள்

ம்பி,

சத்ே நொரொேண் க ொேங் ொ
த ொடர்: பொபு லபேொவுக்கு எழு ிே

டி ங் ளின் பகு ி ள்

தம்மா யதாைா

கரூம்

ந்தனா ஸங்க கீ , ஸாதர் கரூம் ப்ராணம்

ஜயக ப்யரணா முக்தி கீ மியல ஸுகத

சங் ொவுக்கு

ல

லள கூப்பி மிகுந்

இது ம ிழ்ச்சிேொன முடிவு லளத்
ஊக்குவிக் ட்டும்

ரிணாம்.

மரிேொல யுடன் நொன் வணங்கு ிகறன்;

ந்து, சு ந் ிரத்ல

கநொக் ி என்லன

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------கரூம்
ஜாதி

உை ில்

ந்தனா ஸங்க கீ யஜா ஜ

ர்ண் யக ய த

தர்ம ஜகாய்

ின் ஸந்யதாங் கா ஸமுதாய்

ம்மொ உருவொ ிே சங் ொவுக்கு நொன் வணங்கு ிகறன்,

ம ம் அல்ைது சொ ி பொகுபொடு இல்ைொ து புனி ர் ளின் கூட்டம்

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ஷாந்த சித்த ைீஸந்த ஹை கிஸீ ஜாதி கா யைாய்
சயல தர்ம

யக

ந்த

ர் ஸதா பூஜ்

அலம ிேொன மனதுடன் உள்ள ஒருவர் எந்
அவகர புனி ர். அவர் எப்கபொதும்
அவகர மரிேொல க்கு

ஹை யஸாய்

சொ ிலேச் கசர்ந் வரொனொலும்

ம்மத் ின் பொல ேில் நடப்பவர்.

கு ிேொனவர்.

ைிந்தூ முஸ்ஸிம் ப ௌத்த ஸிக் ஹஜன் இஸா
ஜிஸகா மன் நிர்மல் ைூ

ா ஸந்த பூஜ்

ி யைாய்

ஹை யஸாய்

ேொருலடே இ ேம் சுத் ி ரிக் ப்பட்டுள்ளக ொ அவர் இந்து, முஸ்லீம், புத் ,
சீக் ிே, சமண அல்ைது
மரிேொல க்கு

ிறிஸ் வரொ

இருந் ொலும் அந்

புனி ர்

கு ிேொனவர்.

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

