
 

                 த ொகுப்பு 31, எண் 2, பிப்ரவரி 27, 2021.                        

         விபொசனொ ஆரொய்ச்சி நிறுவனத் ின் மொ ொந் ிர பிரசுரம். 

வலை  ளம் www.vridhamma.org பன்னொட்டு வலை  ளம் www.dhamma.org 

       விபொசனொ தசய் ிமடைின் சிறப்பு ஆன்-லைன் ப ிப்பு. 

 

                         தம்மா ப ான்பமாழிகள் 

        

          கொமம வொ ய ி வொ  ரஞ்மே, நிந்மந வொ  மை 

          யத் ொ ரஹன்த்ம ொ விஹரந் ி,  ம் பூமி ரொமம ொய்யகம் 

                           ம்ம்ப பொளி -98, அரஹந் வக்மகொ 

 

 ஒரு கிரொமத் ில் அல்ைது ஒரு கொட்டில், ஒரு பள்ளத் ொக்கில்  

அல்ைது ஒரு மலையில்,  என அரஹந் ர்கள் வசிக்கும் இடம் எதுவொனொலும்,  

அது ஒரு மகிழ்ச்சி நிரம்பிய இடமொகும். 
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நொம் பிறந்   ரு த் ிைிருந்து 
நொம் இறக்கும் க ம் வலர  

சுவொசம் இருக்கிறது. இது 
எல்மைொருக்கும் புரிந்து தகொள்ள 
எளி ொனது. ஒவ்தவொரு முலற 
நொம் சுவொசிக்கும் மபொதும் மூச்சு 
உள்மள இழுக்கிமறொம் அல்ைது 
தவளிமய விடுகிமறொம். அது 
ஒவ்தவொரு முலறயும் நொசிலய 
அருகில் த ொடுகிறது. நொம் 
ஒவ்தவொரு முலறயும் 
த ொடுவல  உ ர மவண்டும்  

- தவபுசய ொவ் 

 

 

                   வணக்கத்திற்குரிய பவபு (விபுலா) சயதாவ் 

                                                  17-02-1896 - 26-06-1977 
 

வ க்கத் ிற்குரிய தவபு சய ொவ் பர்மொவில் இந்  நூற்றொண்டின் 
மரியொல க்குரிய துறவிகளில் மிக உயர்ந் வரொக இருந் ொர். சய ொவ் என்பது 
துறவிகளுக்குப் பயன்படுத் ப்படும் அலடதமொழி. இ ன் தபொருள் 
“மரியொல க்குரிய துறவி ஆசிரியர்’ என்ப ொகும். எல்ைொவற்றிலும் கல்விசொர் 
சொ லனகலள விட விடொமுயற்சியுடன் பயிற்சிக்கு முக்கியத்துவம் 
தகொடுப்ப ில் அவர் குறிப்பிடத் க்கவர். 

 



தவபு சய ொவ் பிப்ரவரி 17,  1896 பர்மொவில்  இங்கின்பின் கிரொமத் ில்  

பிறந் ொர்.  ஒன்பது வய ிைிருந்ம  வழக்கமொன துறவியின் பயிற்சிகளில் 
ஈடுபட்டொர் .  பொைியின் சமய  ிருநூல்கலள பயின்றொர். அவர் இருபத்ம ழு 
வயது வலர  பை துறவியின் வழக்கமொன பை பயிற்சிகலளப் பயின்றொர். 

1923 ஆம் ஆண்டில் (அவர் நியமிக்கப்பட்ட ஏழு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு) 
மடத்ல  விட்டு தவளிமயறி நொன்கு ஆண்டுகள்  னிலமயில் கழித் ொர். 

அவர் ஆனொபொனொ-ச ி (சுவொசம் மற்றும் தவளி சுவொசம் குறித்  
விழிப்பு ர்வு) நுட்பத்ல  பயிற்சி தசய் ொர். (பின்னர் கற்பித் ொர்). இந்  
நலடமுலறயுடன் மிக ஆழமொன தசறிவுடன் ப ியொற்றுவ ன் மூைம், 

ஒருவர் அனிச்சொ (நிரந் ரமற்ற ன்லம), அனத் ொ  (பற்றற்ற ன்லம) மற்றும் 
துக்கொ ( ிருப் ியற்ற  ன்லம). அலனத்து அனுபவங்களின் இன்றியலமயொ  
கு ொ ிசயங்கள் குறித்து விபொசனொ  (நுண் றிலவ) உருவொக்க முடியும் 
என்று அவர் கூறினொர். 

தவபு சய் ொவ்  னது சலளக்கொ  விடொமுயற்சி  ியொனத் ில் பிரபைமொனவர். 
மற்றும் அவரது மநரத் ின் தபரும்பகு ிலய  னிலமயில் தசைவழித் ொர். 
அவர் ஒரு அரஹந்த் (முழுலமயொக அறிதவொளி தபற்றவர்) என்று 
புகழப்பட்டொர்.  அவர் ஒருமபொதும் தூங்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. 

அவரது வொழ்க்லகயின் மு ல் ஐம்பத்ம ழு ஆண்டுகளொக, தவபு சய ொவ் மமல் 
பர்மொவில்  ங்கியிருந் ொர்.   னது மநரத்ல  ஒரு சிறிய பகு ியில் மூன்று 
 ியொன லமயங்களில் தசைவிட்டொர்.  

சயகி யு பொ கின் அலழப்பின் மபரில் 1953 ரங்கூனுக்குச் தசன்றொர். அ ன் 
பின்னர் அவ்வப்மபொது கற்பிக்கவும்  ியொனிக்கவும்  னது பய ங்களில் 
த ற்கு பர்மொலவச் மசர்த் ொர். அவர் இந் ியொவிற்கும் இைங்லகக்கும் 
யொத் ிலர தசன்றொர். தவபு சொய ொவ் பிறந்  கிரொமத் ில்  னது இறு ி 
நொட்கலள  ியொன லமயத் ில் கழித் ொர். அவர் 26 ஜூன் 1977 அன்று,  னது 
எண்பத்த ொன்றொவது வய ில் கொைமொனொர். 

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



பின்வருவது சயகிக்கு, உன்ன  நபருடன் ஏற்பட்ட மு ல் சந் ிப்பு மற்றும்  

அடுத் டுத்  த ொடர்புகலள விவரிக்கிறது. 

 

 1941 ஆம் ஆண்டின் த ொடக்கத் ில், யு பொ கின் பர்மொ ரயில்மவ 
வொரியத் ின்  லைலம க க்கு அலுவைர் ப விக்கு உயர்த் ப்பட்டொர். 
உள்ளூர் ரயில்மவ வொரியத் ின் க க்குகலள   ிக்லக தசய்வது  அவரது 
கடலமகளில் ஒன்றொகும். அவர்  லைலம க க்கொளருக்கொன சிறப்பு 
வண்டியில் ரங்கூன்-மொண்டமை ரயில் பொல யில் பய ம் தசய் ொர்.   

அலுவைக மவலைகள் வச ிகளுடன் மற்றும் இரவில் தூங்குவ ற்கொன முழு 
வச ிகளுடன் உள்ள அவரது வண்டி பிர ொன ரயிலுடன் இல க்கப்பட்டு, 

பின்னர் பல்மவறு நிலையங்களில் பிரிக்கப்படும். 

ஜூலை மொ ம் ஒரு நொள், மொண்டமைவுக்கு த ற்மக நொற்பது கிமைொமீட்டர் 
த ொலைவில் உள்ள கியுக்ஸ் நகரில் உள்ள ஒரு நிலையத் ில் அவரது 
வண்டி பிரிக்கப்பட்டிருந் து. அவர் இங்குள்ள க க்குகலளத்   ிக்லக 
தசய்ய  ிட்டமிடப்படவில்லை என்றொலும், க க்கு அலுவைரொக எந் தவொரு 
நிலையத் ின் க க்குகலளயும் சரிபொர்க்க அவருக்கு அனும ி வழங்கப்பட்டு 
இருந் து.  எனமவ அவர் க க்குகலளத்   ிக்லக தசய்யத் த ொடங்கினொர். 

அவரது ப ி முடிந் தும், அருகிலுள்ள ஸ்மவ ர்ைியொங் மலைலய 
பொர்லவயிட முடிவு தசய்து உள்ளூர் ஸ்மடஷன் மொஸ்டருடன் புறப்பட்டொர். 
வளர்ச்சியின் உயர் கட்டத்ல  எட்டிய தவபு சய ொவ் என்ற துறவி 
இப்பகு ியில் வசிப்ப ொக சயகி மகள்விப்பட்டிருந் ொர். மலையின் உச்சியில் 
இருந்து தூரத் ில் தநருக்கமொக கட்டப்பட்ட பை கட்டிடங்கலளக் கொ  
முடிந் து. இல  அவர்கள் தவபு சொய ொவின் மடமொக யூகித்து அங்கு தசல்ை 
முடிவு தசய் னர். 

மொலை 3:00 ம ியளவில் அவர்கள் கொம்பவுண்டுக்கு வந் ொர்கள். ஒரு 
வய ொன கன்னியொஸ் ிரி மிளகொய் மற்றும் பனீ்ஸ் நறுக்கி தகொண்டு 



இருந் ொர்.  அவர்கள் சய ொவிற்கு மரியொல  தசலுத்  முடியுமொ என்று 
மகட்டொர்கள். 

"மரியொல க்குரிய சய ொலவப் பொர்க்க இது மநரம் அல்ை," என்று அவர் 
கூறினொர்.  ‘மமலும் அவர்   ியொனிக்கிறொர். சுமொர் ஆறு ம ி வலர அவரது 
குடிலசயிைிருந்து தவளிமய வரமொட்டொர். இந்  துறவி, மக்களுடன் தபொழுது 
மபொக்குவ ில்லை. அவர்  னது குடிலசயிைிருந்து மொலை சுமொர் அலர ம ி 
மநரம் மட்டுமம தவளிமய வருகிறொர். இந்  மநரத் ில் இங்மக மக்கள் 
இருந் ொல், அவர் ஒரு தசொற்தபொழிவு தசய்து பின்னர்  னது குடிலசக்குத் 
 ிரும்புவொர். அவலரச் சந் ிக்க மக்கள் விரும்பும் சமயங்களில் அவர்  ன்லன 
ஈடுபடுத் ிக்தகொள்ள விரும்புவது இல்லை’ என்றுலரத் ொர். 

அவர் ரங்கூனில் இருந்து வந் வர் என்றும் அவருக்கு அ ிக மநரம் இல்லை 
என்றும் யு பொ கின் விளக்கினொர். அவர் தவபு சய ொலவ சந் ிக்க மிகவும் 
விரும்புவ ொகவும் குடிலசக்கு தவளியில் மரியொல  தசலுத்  இயலுமொ? என 
வினவினொர். 

கன்னியொஸ் ிரி ஒரு சிறிய மூங்கில் குடிலச அலமப்லபச் சுட்டிக்கொட்டினொர், 

அவர்கள் ஒன்றொக அங்கு தசன்றனர். சயகி  லரயில் மண்டியிட்டு, 

“வ க்கத் ிற்குரிய ஐயொ, நொன் கீழ் பர்மொ, ரங்கூனில் இருந்து 
வந் ிருக்கிமறன், உங்களுக்கு மரியொல  தசலுத்  விரும்புகிமறன்.”என்றொர். 

எல்மைொரும் ஆச்சரியப்படும் வி மொக, குடிலசயின் க வு  ிறக்கப்பட்டு  
சய ொவ் தவளிப்பட்டொர். அவலர சுற்றி தகொசுக்களின் மமகக் கூட்டம் 
இருந் து. சயகி மரியொல  தசலுத் ினொர்.  னது கவனத்ல  உடைில் 
அனிச்சொ பற்றிய விழிப்பு ர்வுடன் லவத் ிருந் ொர். 

- மனி மன, உன் விருப்பம் என்ன?” தவபு சய ொவ், சயகியிடம் மகட்டொர். 

- “என் விருப்பம் நிப்பொனொலவ அலடய மவண்டும், ஐயொ,” யு பொ கின் 
ப ிைளித் ொர். 

- “நிப்பொனொ? நீங்கள் எப்படி நிப்பொனொலவ அலடயப் மபொகிறரீ்கள்? ” 



" ியொனத் ின் மூைமும், அனிச்சொலவ அறிந்து தகொள்வ ன் மூைமும், ஐயொ," 

சயகி கூறினொர். 

- “இந்  அனிச்சொலவப் பற்றி விழிப்புடன் இருக்க நீங்கள் எங்மக 
கற்றுக்தகொண்டீர்கள்?” 

சயொ த ட்கியின் கீழ் எவ்வொறு விபொசனொ  ியொனத்ல  படித்ம ன் என்பல  
சயகி விளக்கினொர். 

- “நீங்கள் விபொசனொ பயிற்சி தசய்கிறரீ்களொ?” 

- “ஆம், ஐயொ, நொன் விபொசனொ பயிற்சி தசய்கிமறன்.” 

- “என்ன வலகயொன விபொசனொ?” தவபு சொய ொவ் அவரிடம் தநருக்கமொக 
மகள்வி எழுப்பியவுடன் சயகி அலனத்து விவரங்கலளயும் தகொடுத் ொர். 
சய ொவ் மிகவும் மகிழ்ச்சி அலடந் ொர். 

அவர் தசொன்னொர், "நீங்கள் விவரிக்கும் வி மொக விபொசனொவின் நிலைகலள 
அனுபவிப்ப ற்கொக நொன் பை ஆண்டுகளொக இந்  கொட்டில்  ியொனம் தசய்து 
வருகிமறன்." 

நலடமுலறயில் துறவியொக இல்ைொமல் மமம்பட்ட ம ர்ச்சிலய அலடந்  
ஒரு குடும்பஸ் லர சந் ிப்ப ில் அவர் ஆச்சரியப்பட்டொர்.தவபு சய ொவ் 
சயகியுடன்  ியொனித் ொர், சிறிது மநரம் கழித்து, “நீங்கள் இப்மபொது கற்பிக்கத் 
த ொடங்க மவண்டும். நீங்கள் நல்ை பொரமீ ( ிரட்டப்பட்ட  கு ி) 
தபற்றுள்ளரீ்கள், மற்றவர்களுக்கு நீங்கள்  ம்மத்ல  கற்பிக்க மவண்டும். 
உங்கலளச் சந் ிக்கும் நபர்கள் இந்  மபொ லனலயப் தபறுவ ன் 
நன்லமகலளத்  வறவிடக்கூடொது. நீங்கள் கொத் ிருக்கக்கூடொது. நீங்கள் 
கற்பிக்க த ொடங்க மவண்டும் இப்மபொம  கற்பியுங்கள்! ” என்றொர். 

அத் லகய புனி  நபரிடமிருந்து  ம்ம வைிலமயின் கூடிய உத் ரவினொல், யு 
பொ கின் க்கு கற்பிப்பல த்  விர மவறு வழியில்லை என்று உ ர்ந் ொர்.  

ரயில் நிலையத் ில், உ வி நிலைய மொஸ்டர் அவரது மு ல் மொ வரொனொர். 
சயகி  னது ரயில் வண்டியில் ஆனொபொனொ  அவருக்கு கற்பித் ொர். உ வு  



அருந்துவ ற்கொக உள்ள ரயில் தபட்டியின் இரண்டு மமலசகலளயும்  
அமரும் இருக்லககளொகப் பயன்படுத் ினொர். 

சுமொர் ஒரு 10 வருடங்களுக்கு பின்னமர சயகி முலறயொக கற்பிக்கத் 
த ொடங்கினொர் என்றொலும், இந்  சம்பவம் ஒரு நீர்நிலை மபொன்று சயகி 
 ியொனம் குறித்   னது அறிலவ மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து தகொள்ள 
லவக்கப்பட்ட ஆரம்ப புள்ளிலய மபொன்றொனது. 

1953 ஆம் ஆண்டில், கீழ் பர்மொவில் அ ிக மமொ ல்களும் சச்சரவுகளும் இருந்  
மநரத் ில், சிை அரசொங்க அ ிகொரிகள் நொட்டின் சிை புனி  பிக்குகலள 
 லைநகரொன ரங்கூனுக்குச் அலழக்க மவண்டும் என்று பரிந்துலரத் னர். 
மிகவும் வளர்ந்  ஒருவர் சிக்கைொன மநரத் ில் வருலக  ந் ொல், அது ஒரு 
நன்லம பயக்கும்.  இலடயூறுகள் அலம ியொகிவிடும் என்று ஒரு பொரம்பரிய 
நம்பிக்லக இருந் து.  

தவபூ சய ொவ் ரங்கூனில் நன்கு அறியப்படவில்லை.  ஏதனன்றொல் இந்  
மநரத் ில் அவர்  னது பய ங்கலள க்யூக்ஸ், ஸ்தவமபொ மற்றும் 
இங்கின்பின் ஆகிய மூன்று இடத் ில் மட்டுமம   ியொன பயிற்சிகலள 
மமற்தகொண்டுயிருந் ொர். வடக்கு பர்மொவின் இந்  சிறிய பகு ிலய விட்டு 
ஒருமபொதும் தவளிமய தசல்ைவில்லை. எவ்வொறொயினும் இந்  புனி  
துறவிலய ரங்கூனுக்கு அலழக்க மவண்டும் என்று சயகி  ிவிரமொக 
விரும்பினொர். 

1941 ஆம் ஆண்டு மு ல் சயகி, தவபு சய ொலவக் சந் ிக்கவில்லை அல்ைது 
த ொடர்பு தகொள்ளவில்லை என்றொலும், சயகி  ன் அலழப்லப அவர் 
ஏற்றுக்தகொள்வொர் என்ற நம்பிக்லகயுடன் இருந் ொர்.  எனமவ அவர்  னது 
உ வியொளர்களில் ஒருவலர மமல் பர்மொவுக்கு அனுப்பினொர்.  சய ொவிடம் 
ஒரு வொரம் ரங்கூனில் உள்ள  னது லமயத்ல  வந்து பொர்லவயிட 
மகட்டுக்தகொள்ளுமொறு தசொன்னொர். இது பருவமலழ பின்வொங்கிய கொைத் ில்  

துறவிகள்,   ங்கள் துறவற வி ிகளின்படி,  பய த்ல  விட  ியொனத் ில் 
 ங்கள் மநரத்ல  தசைவிட மவண்டும். பருவமலழ பின்வொங்கும்மபொது 
துறவிகள் தபொதுவொக பய ம் தசய்ய அனும ிக்கப்படுவ ில்லை. 



இருப்பினும், ஒரு சிறப்பு மநொக்கத் ிற்கொக, ஒரு துறவி  னது ஏழு நொட்கள் 
வலர தசல்ைைொம். 

யு பொ கின் தூ ர் மொண்டமைலவ அலடந் தும், அவருலடய ப ி என்ன 
என்று மக்கள் மகட்டனர். ஏதனனில் "தவபு சய ொவ் ஒருமபொதும் 
பய ிப்ப ில்லை. குறிப்பொக இப்மபொது மலழக்கொைம் இல்லை. இது ஒருபுறம் 
இருக்க, அவர் ஒரு இரவு கூட தவளிமய தசல்ை மொட்டொர். பின்னர் ஏழு 
நொட்கள் எவ்வி ம் அவர் வருவொர்?. நீங்கள் உங்கள் மநரத்ல  
வ ீடிக்கிறரீ்கள். " என்று அவர்கள் தசொன்னொர்கள். மகைி தசய் னர்.   

ஆயினும் கூட, சயகி அவலர இந்  தசயைில் அனுப்பியிருந் ொர். எனமவ 
அவர் விடொமுயற்சியுடன் இருந் ொர். அவர் ஸ்தவமபொவுக்கு ஒரு டொக்ஸிலய 
வொடலகக்கு எடுத்து, தவன் உடன் அங்கு உள்ள சிைலரயும்  ன்னுடன் 
கூட்டிச் தசன்றொர். உ வியொளர் தவபு சய ொவிடம், சயகி யு பொ கின் அவலர 
அனுப்பிய ொகவும், சயகியின் அலழப்லப பற்றியும் தசொன்னமபொது,  துறவி, 
‘நல்ைது.  நொன்  யொரொக இருக்கிமறன். நொம் மபொகைொம்.’ என்றொர். இந்  ப ில் 
அலனவருக்கும் தபரும் ஆச்சரியமொக இருந் து. 

 

 

தவபு சயொ ொவ்,  னது மடத் ிைிருந்து சிை துறவிகளுடன், பின்னர் சர்வம ச 
 ியொன லமயத் ிற்கு விஜயம் தசய் ொர். இரண்டு மபரும் மு ன்மு ைில் 



சந் ித்  ிைிருந்து ஒரு  சொப் த் ிற்கும் மமைொகிவிட்டிருந் ொலும் இந்  
விஜயம், தவபு சய ொவுக்கு, சயகி மீ ொன உயர்ந்  மரியொல லய நிரூபித் து.  

மமலும், ஒரு துறவி ஒரு சொ ொர  ஆசிரியரின்  ியொன லமயத் ில் 
 ங்குவது வழக்கத் ிற்கு மொறொனது. 

1954 ஆண்டுகளுக்கும் 1977 இல் அவர் இறந்  ற்கும் இலடயில், தவபு சய ொவ் 
 ம்மத்ல  கற்பிப்ப ற்கொக த ற்கு பர்மொவில் உள்ள நகரங்களுக்கு 
வழக்கமொன வருடொந் ிர வருலககலள மமற்தகொண்டொர். .  அத்துடன் 
சயகியின் வொழ்நொளில், அவர் அவ்வப்மபொது ஐ.எம்.சி.  ியொன லமயத் ிற்கும் 
வழக்கமொன வருலககலள மமற்தகொண்டொர் .  ியொனத் ில் உயர்ந்  
சொ லனகலளப் தபற்ற அவலர ஐ.எம்.சி. வரமவற்று தபருலம தபற்றது. 

 

தவபு சய ொவ் சயகியின் லமயத்ல ப் பொர்லவயிட்டமபொது, அவர் வழக்கமொக 
ஒவ்தவொரு நொளும் ஒரு குறுகிய  ம்ம மபச்சு தகொடுத் ொர். அவர் ஒருமுலற 
குறிப்பிட்டொர், “நொங்கள் இந்  இடத் ிற்கு மு ன்மு ைில் தசன்றமபொது அது 
ஒரு கொடு மபொை இருந் து.  ஆனொல் இப்மபொது இத் லன ஆண்டுகளில் 
மிகுந்  முன்மனற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. பைரும் பயனலடந்  புத் ரின் 
மநரத்ல  இது ஒத் ிருக்கிறது! எண் ற்ற! எண்ல  ஒருவர் எண்  
முடியுமொ?  

ஒரு கொைத் ில், சயகி வொழ்நொளில் ஒரு முலறயொவது துறவியொக 

மொறுவ ற்கொன பர்மிய பொரம்பரியத்ல  நிலறமவற்ற முடிவு தசய் ொர். 
முன்கூட்டிமய யொருக்கும் அறிவிக்கொமல், அவரும் அவரது தநருங்கிய 
சீடர்களில் ஒருவருமொன யு மகொ மை (மொண்டமை பல்கலைக்கழகத் ின் 
முன்னொள் துல மவந் ர்) ஸ்தவமபொவில் உள்ள தவபு சய ொவின் 
லமயத் ிற்குச் தசன்று, சய ொவின் வழிகொட்டு ைின் கீழ், சுமொர் பத்து 
நொட்களுக்கு ஆலடகலள எடுத்துக் தகொண்டனர்.  

 

 



சயகியின் மர த் ிற்குப் பிறகு, தவபு சய ொவ் ரங்கூனுக்குச் தசன்று  

சயகியின் லமயத் ிைிருந்து சுமொர் இருபத்ல ந்து மொ வர்களுக்கு ஒரு  

 னியொர் மநர்கொ லை வழங்கினொர். சயகி இறந்துவிட்ட ொக அவருக்கு  

அறிவிக்கப்பட்டமபொது  அவர் கூறினொர்,  “உங்கள் சயகி ஒருமபொதும்  

இறக்கவில்லை. உங்கள் சயகிலயப் மபொன்ற ஒருவர் இறக்க மொட்டொர்.  

நீங்கள் இப்மபொது அவலரப் பொர்க்கொமல் இருக்கைொம், ஆனொல் அவருலடய  

மபொ லன வொழ்கிறது. சிை நபர்கள், அவர்கள் உயிருடன் இருந் ொலும்,  

இறந் வர்கலளப் மபொை - எந்  மசலவ மநொக்கமும் இல்ைொ வர்கள் மற்றும் 
யொருக்கும் பயனளிக்கொ வர்கள் 

 

 

 

23 ஜனவரி 1976 அன்று, தவன். 
தவபு சய ொவ் ஐ.எம்.சி 
ரங்கூலனப் பொர்லவயிட்டொர். 
அங்கு வந்  பை தவளிநொட்டு 
மொ வர்கள்  ங்கள் 
மகள்விகளுடன் சய ொவிடம் 
அணுகினர். அவர்கள் எழுப்பிய 
பை மகள்விகளில், ஒரு ப ில் 
மமமை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 



 

 

                                                  பொபு சமகொ ரருக்கு எழு ிய சிை கடி ங்கள் 

விபொசனொ கற்பிக்கும் மரியொல க்குரிய மகொயங்கொஜியின்  ம்ம பய த் ொல்  

பை குடும்பஸ் ர்கள் பயனலடந் ொலும், பிக்குகளில் ஒரு பகு ியினர்  ம்மின்  

அடிப்பலடக் தகொள்லககலள நன்கு அறிந் ிருந் ொலும் மகொயங்கொஜிடம் வந்து  

விபொசனொவின் நுட்பத்ல  கற்றுக்தகொண்டனர். அவர்களில் பொைி தமொழியில் 
நன்கு கற்ற பிக்குக்கள் ப ந்த் ஆனந்த் தகௌசல்யொயஞ்சி,  

ப ந்த்  ர்ம ரக்ஷித்ஜி மற்றும் ப ந்த் தஜக ீஸ் கொஸ்யப்ஜி மபொன்றவர்கள்  

இருந் னர். இந்  கடி ங்கள், மகொயங்கொஜி  னது சமகொ ரர் பொபுைொலுக்கு  

எழு ியது.  இந் ியொவில் குடும்பஸ் ர்கள், பிக்குகளுக்கும் நடத் ப்பட்ட 
ஆரம்ப விபொசனொ முகொம்களின் அனுபவங்கலள விவரிக்கிறது. எட்: 

 

                                         



                                         புது  ில்ைி, 4 அக்மடொபர் 1969 

அன்புள்ள பொபு சமகொ ரொ,  ப்ர ொம்! 

…… மரியொல க்குரிய சயகி இப்மபொது உடல் நிலையில் நன்கு முன்மனறி 
லமயத் ிற்கு  ிரும்பி வந்துள்ளொர் என்பல  உங்கள் கடி ங்களிைிருந்து 
அறிந்து நொன் மிகவும் மகிழ்ச்சியலடந்ம ன். எனது மவலை அவருக்கு 
 ிருப் ி அளிக்கும் வி மொக உள்ளது என்பல யும் மகட்டு நொன் மிகவும் 
மகிழ்ச்சியலடகிமறன். இது என்லன முன்மனற ஊக்குவிக்கிறது. 

வட இந் ியொவின்  லைநகரில் நலடதபறும் இந்   ம்ம முகொம் நொலள 
மொலை நிலறவலடயும். இந்  பிரொந் ியத் ில்  ம்ம- ொது தபொழிவது 
உண்லமயிமைமய ஒரு வரைொற்று நிகழ்வு. இந் ியொவிலும் இங்கிருந்து 
உைதகங்கிலும் இது மகிழ்ச்சியொன எ ிர்கொைத் ிற்க்கு வழிவகுக்கும் என்று 
நொங்கள் அலனவரும் நம்புகிமறொம். 

மரியொல க்குரிய சயகி  னது  ந் ியில் சொ கர்களுக்கு அ ிட்டொனொலவ 
அறிமுகப்படுத்துவல க் குறிப்பிட்டுள்ளொர்.  இது  ியொனதநறியின் வழக்கமொன 
அம்சமொகும். விபொசனொ வழங்கப்பட்ட மறுநொமள அன்றிைிருந்து  ினமும் 
கொலை, பிற்பகல் மற்றும் மொலை மவலளகளில் ஒரு ம ி மநர அ ிட்டொனொ 
அமர்வு அறிமுகப்படுத் ப்படுவது என்பது மறுக்கப்படொ  வி ி. 

இதுவலர இ ன் மநரம் கொலை 8–9, பிற்பகல் 3–4, மற்றும் மொலை 8–9 வலர 
லவக்கப்பட்டது. ஆனொல் அருகிலுள்ள மகொவிைில் உள்ள 
ஒைிதபருக்கியிைிருந்து தவளிப்படும் கமகொமபொனிலய மன ில் தகொண்டு நொன் 
மநரங்கலள சிறிது மொற்றியலமத்ம ன். ஆனொல்  ினமும் மூன்று ம ிமநர 
அ ிட்டொனொ அமர்வுகள் தகொடுக்கப்பட்டன. ஒவ்தவொரு முகொமிலும் ஒன்று 
அல்ைது இரண்டு நொட்கள் தமௌனம் கொக்க மவண்டும் என்று 
மகட்டுக்தகொள்கிமறன். மநற்று உண்லமயில் தமௌனம் கலடபிடிக்கும் நொள். 
இது உண்லமயிமைமய மிகவும் நன்லம பயக்கும் 

நொன் இங்கு  ங்கியிருப்பது குறித்  உங்கள் உ ர்வுகலள இப்மபொது நொன் 
அறிமவன்.  ம்ம-மசவொவிைிருந்து சம்பொ ித்  பொரமிஸ்களின் ஈர்ப்பு 
நிச்சயமொகமவ உள்ளது.  இருப்பினும் இன்று அன்பொன சங்கரிடமிருந்து ஒரு 



கடி ம் வந்துள்ளது.  பர்மொவிற்கு நொன்  ிரும்புவல த் அ ற்குள்ளொக 
 ிட்டமிட மவண்டொம் என்றும் விமைொவின்  ிரும த் ிற்கொக இங்மகமய 
இன்னும் சிை கொைம் இருக்க மவண்டும் என்றும் ஆவலுடன் எனக்கு 
அலழப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

நொன் தமட்ரொஸுக்கு (தசன்லன) தசன்று எங்கள் மூத்  சமகொ ரலர 
சந் ித் வுடன் நிலைலம த ளிவொகிவிடும். ஆனொல் நொன்  ிரும்பி வருவ ில் 
 ொம ம் ஏற்படுவ ொல் அரசொங்கத் ில் இருந்து மமொசமொன எ ிர்விலன 
ஏற்படுமொ என்பல  பற்றி உங்களிடமிருந்து அறிய விரும்புகிமறன். மமலும் 
நொன் அரசொங்கத் ிற்க்கு என்  ொம ம் குறித்து ஒரு விண் ப்பக் கடி த்ல  
அனுப்ப மவண்டுமொ? என்பது பற்றிய ப ிலையும்  கல்கத் ொ முகவரியில் 
எனக்கு அனுப்புமொறு மகட்டுக்தகொள்கிமறன். 

இந் ியொவுக்கொன பர்மிய தூ ர் நொலள மறுநொள் ம ிய உ விற்கு என்லன 
அலழத் ிருக்கிறொர்.  நொன் இந்  விசயத்ல ப் பற்றி அங்கு அவருடன் 
மபசுமவன். எனது  ம்ம சுற்றுப்பய த் ில் அவர் மிகவும் 
மகிழ்ச்சியலடந்துள்ளொர். உண்லமயில் அவர்  ம்மின் அகைிமகொ ‘இங்மக 
மற்றும் இப்மபொது’ நன்லமகலளப் பற்றி அறிந்து தகொள்வ ில் மிகவும் 
ஈர்க்கப்பட்டொர்.  அவர் 10 நொள்  ியொனப்பயிற்சிக்கு வர விரும்புகிறொர். அவர் 
இந்  முலற ரங்கூனுக்குத்  ிரும்பும்மபொது அவர் சயகிலயச் சந் ித்து 
அவரிடமிருந்து இந்  ஆசீர்வ ிக்கப்பட்ட சொ லனலயக் கற்றுக்தகொள்ள 10 
நொட்கள் மநரம் ஒதுக்க மவண்டும் என்று நொன் அவருக்கு பரிந்துலரத்ம ன்.  

நொலள மொலை முகொம் முடிந் தும், எனது உ வியொளர் எங்கள் மூன்று 
சமகொ ரிகளுடன் சுருவுக்கு தசல்கிறொர். [மகொயங்கொஜியின் மூ ொல யர் 
இருக்கும் இடம்] எனது கனமொன சொமொன்கலள கல்கத் ொவுக்கு ரயிைில் 
மறுநொள் தகொண்டு வரதசல்வ ற்கொக மபொகிறொர். நொன் எங்கள் சமகொ ரருடன் 
3 நொட்கள் ஒரு மஹொட்டைில்  ங்க உள்மளன் அ ன் பிறகு நொன் 8 ஆம் ம  ி 
மொலை கல்கத் ொவுக்கு விமொனத் ில் தசல்ை உள்மளன். அடுத்  
 ியொனப்பயிற்சி 9 ஆம் ம  ி மொலை த ொடங்கும். அ ில் எத் லன மபர் 
நிச்சயமொக கைந்து தகொள்ளுவொர்கள் என்று விபரம் எனக்குத் இன்னும் 
த ரியவில்லை. 



சயகியின் ஆசீர்வொ த்துடன், இந்   ியொனப்பயிற்சி நன்றொக முடிவலடகிறது. 
நொலள அ ன் முடிவுக்கு பிறகு ஒரு  ந் ி பகிர்வு தமட்டொலவ அனுப்புமவன். 
இரண்டு தபௌத்  விஹொரங்களில்  ம்ம மபச்சுவொர்த்ல க்கு மறுநொள் மொலை 
ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டுள்ளது. அம  நொளில் மீரட்டில் உள்ள ஒரு பிரபைமொன 
மகளிர் கல்லூரிக்கும் நொன் அலழக்கப்பட்டுள்மளன் 

இந்  நிகழ்ச்சிகளில் தசைவழித்  மநரத்ல த்  விர, எங்கள் சமகொ ரர் 
அவருக்கு உ வுவம ொடு என் தசொந்  சொ லனயிலும் மநரத்ல  
தசைவிடுமவன். எவ்வொறொயினும், தடல்ைியில் மமலும் ஒரு முகொலம 
ஏற்பொடு தசய்ய மவண்டும் என்ற மகொரிக்லக ஏற்கனமவ இங்மக 
த ொடங்கப்பட்டுள்ளது. நொன் இந் ியொவில்  ங்கியிருப்பது சிை மொ ங்களுக்கு 
நீட்டிக்கப்படைொம் என்ற நிலை ம ொன்றும்மபொது, தடல்ைியில் மற்தறொரு 
முகொம் சொத் ியமொகைொம் 

எவ்வொறொயினும், வடக்கு பிரொந் ியத் ில் ஏற்பொடு தசய்யப்படும் எந் தவொரு 
முகொமும் இனி புனி மொன தபௌத்  இடங்களில் ஏற்பொடு தசய்யப்பட 
மவண்டும் என்று நொன் விரும்புகிமறன். தமட்ரொஸ் (தசன்லன) உட்பட 8 
வகுப்புகள்  நடத் ி முடிந் தும்  என்லனப் புதுப்பித்து   ம்ம வைிலமலயப் 
தபற 10 நொள் சுய  ியொனதநறியில் அமர விரும்புகிமறன். பின்னர் இந்   ம்ம 
பய ம் மீண்டும் புத்து ர்வுடன் த ொடங்க இயலும்.  

இந்  முகொம் நடவடிக்லககளில் நொன் மூழ்கியிருக்கிமறன்.  சரியொன 
மநரத் ில் அஞ்சல்களுக்கு ப ிைளிக்க முடியவில்லை. மும்லப 
 ியொனதநறியின் விரிவொன விளக்கத்ல  அனுப்ப இயைவில்லை. 
அ ன்பிறகு, சொரநொத் மற்றும் தடல்ைியில் உள்ள முகொம்கலளப் பற்றி நொன் 
எப்மபொது எழு  முடியும் என்று யொருக்குத் த ரியும். 

உங்கள் சமகொ ரன், 

சத்ய நொரொயண் மகொயங்கொ 

                                                                                                       

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



                                        கல்கத் ொ: 10 அக்மடொபர் 1969 

அன்புள்ள பொபு சமகொ ரொ,  ப்ர ொம்!  

நொன் தடல்ைியில் இருந்து எழு ிய நீண்ட கடி த்ல  இறு ியொக மநற்று 
 பொைில் அனுபிமனன். [பம்பொயில் நலடதபற்ற இரண்டொவது  ியொனப் 
பொடத் ிட்டத்ல  விவரிக்கிமறன்] இங்கு முகொம் மநற்று மொலை 
த ொடங்கியது. நொன் ஏற்கனமவ சயொகியின் ஆசீர்வொ ங்கலளப் தபற்றுள்மளன். 

மொலை 6 ம ியளவில் தடல்ைி முகொலமப் மபொைமவ, இந்  முகொமிலும் 
மிகக் குலறவொன மக்கள் மட்டுமம பங்மகற்பொர்கள் என்று ம ொன்றியது. 
ஆனொல் ஆனொபொனொ இரவு 10 ம ிக்கு நிலறவலடந்  மநரத் ில், 31 மபர் 
மசர்ந் னர் - 18 ஆண்கள் மற்றும் 13 தபண்கள். இவர்களில் மிகவும் கற்ற 2 
பிக்குக்கள், ஒரு தபங்கொைி மற்றும் வியட்நொமியர் - ஒருவர் முதுகலை, 

மற்றவர் பிஎச்டி மற்றும் மமை ிக ஆரொய்ச்சி  ிட்டத் ில் ப ிபுரிபவர் 
இருந் னர். உங்களுக்குத் த ரிந் வர்களொன  சத்யஜுன்ஜுன்வல்ைொவும் 
அவரது சமகொ ரர் மமொகனும் உள்ளனர். குடொமில் இருந்து ஷியொம் 
வந்துள்ளொர்.  ஜரியொவிைிருந்து தகஜ்ரிவொல் மற்றும் ைக்மனொவிைிருந்து 
நொரொயண் சொஸ் ிரி வந்துள்ளனர். ஜுன்ஜுன்வொைொ குடும்பத்ல ச் மசர்ந்  
ஏரொளமொன தபண்கள் உள்ளனர். மபொடரின் மலனவியும் எங்கள் சமகொ ரி 
சீ ொவும் உள்ளனர். 

 

பு ிய முகங்களுடன் இவ்வளவு தபரிய பொடத் ிட்டத்ல  தவற்றிகரமொக 
நம்பிக்லகயுடன் நடத்து என்பது சயகி மற்றும் மொ சயொமொவிைிருந்து வந்  
தமட்டொ பொவொனொவொல் மட்டுமம சொத் ியமொகும். கற்ற பிக்குக்களுக்கு இந்  
நுட்பத்ல  கற்பிக்கும் மபொது, அவர்களில் சிைர் மகொசி சய ொவின் நுட்பத் ில் 
கொ ப்படும் ச ிபட்டஹொனொ சுட்டொலவ அடிப்பலடயொகக் தகொண்ட 
நலடபயிற்சி  ியொனத் ின் விளக்கத்ல  மநொக்கி ஒரு சொர்புலடயவர்களொக 
இருப்பல க் கொண்கிமறன். சிை மநரங்களில் இ ன் கொர மொக சிை கருத்து 
மவறுபொடுகள் எழுகின்றன. அவர்களுடன்  ியொன மபொ லனயின் 



வழிவலககள் சிைவற்றில் இருந்து நொன் மவறுபடக்கூடும் என்ப ற்கொக நொன் 
சிறிதும் கவலைப்படவில்லை. 

சயகி அபி ம்மொவில் ம ர்ச்சி தபற்றவர்  ிபிகொக்கொ மரியொல க்குரிய ஒரு 
கற்ற மொ வர். இது த ொடர்பொன இரண்டு பகு ிகலள அவர் மசகரித் ொர். 
நொன் அவற்லறப் தபற்மறன். பிக்கு  ர்மரொக்ஷித்ஜி தமொழிதபயர்த் து எனக்கு 
மிகவும் உ வியொக இருக்கிறது. இதுமபொன்ற எந் தவொரு தபொருலளயும் 
பர்மொவில் யொமரனும் லவத்து இருந் ொல் குரும விடம் அல க் மகட்டு 
என்னிடம் அனுப்புங்கள்.  அது மிகவும் உ வியொக இருக்கும். 

ஒருமுலற இங்மக ஒரு வொ ம் எழுந் மபொது, ஆரம்பத் ில் எங்களுக்கு 
ஆனொபொனொ சம ொவின் (அலம ி) ஆரம்ப கட்டங்களில் மட்டுமம இருப்பல  
ஒப்புக்தகொண்மடன். விபொசனொவுக்குச் தசல்வ ற்கொன ஒரு  ளமொக நொம் 
சொ கர்கலள ஆனொபொனொ சமொ ி (அலடயக்கூடிய தசறிவு) வலர 
எடுத்துக்தசொல்வ ில்லை.  ஆனொல் உபசொர சமொ ியிைிருந்து (அணுகல் 
தசறிவு) நொம் சொ கர்கலள விபொசனொ மநொக்கி  ிருப்புகிமறொம். எழுந்  சிை 
வொ ங்கள் இந்  விளக்கத் ிற்க்கு பிறகு மலறந் ன. 

உங்கள் சமகொ ரன், 

சத்ய நொரொயண் மகொயங்கொ 

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

                                         கல்கத் ொ: 12 அக்மடொபர் 1969: 

அன்புள்ள பொபு சமகொ ரொ,  ப்ர ொம்!  

அக்மடொபர் 5 ஆம் ம  ி உங்கள் கடி த்ல ப் தபற்மறன்.  

அனகரிகொ  ர்மபொைொவின் பிறந்  நொள் ஆண்டு விழொவில் வொதனொைியில் 
வழங்கப்பட்ட உலரலய நொனும் மகட்க முடியவில்லை. நொன் பொட்னொ, ரொஜ்கீர் 
மற்றும் நொைந் ொ சுற்றுப்பய ம் அப்தபொழுது மமற்தகொண்டிருந்ம ன். 

இந்  உலர ைக்மனொவில் உள்ள வொதனொைி நிலையத் ிைிருந்து 
ஒளிபரப்பப்பட்டிருக்க மவண்டும்.  தடல்ைியில் இருந்து அல்ை. நீங்களும் 



அல ப் தபற முடியொ  ற்கு இதுமவ கொர மொக இருக்கைொம். வொதனொைி 
நிலையத் ிைிருந்து அல ப் ப ிவு தசய்ய முடியுமொ என்று பிக்கு  ர்ம 
ரக்ஷித்ஜியிடம் மகட்மபன். 

பிக்கு ஜக ீஷ் கொஷ்யப்ஜி இப்மபொது சொ லனக் கற்றுக்தகொள்வ ற்கொன 
வொய்ப்பு குலறவொகமவ உள்ளது. அவருலடய சீடர்கள் யொரும் சர ொத்துக்கு 
தசல்ை முடியவில்லை. நொைந் ொவிைிருந்து வந்  இரண்டு பிக்குக்கள் 
பொடத் ிட்டத்ல  தவற்றிகரமொக முடித்துவிட்டு  ிரும்பி வரும்மபொது, 

கொஷ்யப்ஜி ஆசீர்வ ிக்கப்பட்ட விபொசனத் ில் கற்றுக்தகொள்வ ற்கொ வரைொம் 
என்று மட்டுமம நம்பைொம். 

ஆச்சரியம் என்னதவன்றொல், இந்  முலற நொன் தடல்ைியில் ப ந்த் ஆனந்த் 
தகௌசல்யொயஞ்சிலய சந் ித் மபொது  நவம்பர் மொ த் ிற்குப் பிறகும் நொன் 
இந் ியொவில் இருக்க மநர்ந் ொல் ஒரு  ியொனப்பொடத் ிட்டத் ில் அமர 
விருப்பம் த ரிவித் ொர்.  ியொன நலடமுலறகலள எ ிர்ப்பவர் அத் லகய 
ஆமரொக்கியமொன மநொக்கத்ல  தவளிப்படுத்துவது  ம்மின் தவற்றியொகும். 
அவர் எல யும் சொ ித் ொல், அது இன்னும் பை மக்களுக்கு  ம்மின் 
க வுகலளத்  ிறக்கும். 

என்றும் உங்களுலடய, 

சத்ய நொரொயண் மகொயங்கொ 

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

 

                                           கல்கத் ொ: 16 அக்மடொபர் 1969 

அன்புள்ள பொபு சமகொ ரொ,  ப்ர ொம்!  

உங்கள் 11.9 கடி த் ிற்கு ப ில் எழுதுகிமறன். 

கொந் ி இைக்கியத் ின் தமொழிதபயர்ப்புக்கு அனும ி வழங்கியுள்ள ொல், அது 
பின்னர் தவளியிடப்பட மவண்டும். இலவ  விர, ‘என் கனவுகளின் இந் ியொ’, 
‘பொபு’ புத் கங்களும் தவளியிடப்பட மவண்டும். கொந் ியின் இைக்கியங்கலள 



தவளியிடுவ ற்கொன வொய்ப்லப நொம் எப்படியொவது தபற்றுமவொமொனொல்  

நிச்சயமொக நொம் அல ப் பயன்படுத்  மவண்டும். குழுவொனது அ ற்கொக 
முயற்சி எடுக்க மவண்டும்.  இ னொல் அறக்கட்டலளயின் நி ி நன்கு 
பயன்படுத் ப்படுகிறது.  இல்லைதயனில் அலவ வ ீொகப் மபொகும் 

இங்கு நொைந் ொ பொைி ஆரொய்ச்சி நிறுவனத் ிைிருந்து வந்  2 பிக்குக்கள் 
வந்துள்ளனர். அவர்களில் ஒருவர் டி.பில் முடித்  பின்னர் பி.எச்.டி அறிேர் 
ஆவொர்.  இப்மபொது அவரது இரண்டொவது பி.எச்.டி முலனவர் பட்டத் ிற்கொன 
ஆய்வுக் கட்டுலரலய எழு ி வருகிறொர். அவரது ஆய்வறிக்லக 7 மு ல் 8 
மொ ங்களில் தவளியிடப்படும். நொன் நிச்சயமொக அல ப் படிக்க ஆர்வமொக 
இருப்மபன். அவரது ஆய்வறிக்லகயின் தபொருள் ‘தபௌத் ொ சொ னொ மற்றும் 
நவனீ உளவியல்.  ஒரு சுவொரஸ்யமொன தபொருள். அவர்  ஒரு சொ ொகர்,  னது 
தசொந்  அனுபவத் ொல் சொ னொவின் பயன்பொட்டு அறிவியலைப் 
புரிந்துதகொண்டவர். இது அவரது ஆரொய்ச்சி ஆய்வறிக்லகயில் ஆழமொக 
தபொருள் மசர்க்கும்.  ிபிடகொக்கொவின் முக்கிய அறிேரொக இருப்பவர். 
மரியொல க்குரிய சயகியின் சொ லன முலற மிகவும் நலடமுலறக்குரியது 
என்று அவர் கருதுகிறொர்.  இது மகொசி சய ொவின் முலறலய விட இறு ி 
எளி ில் இைக்லக மநொக்கி விலரவொக வழிநடத்துகிறது.  சொ னொவின் முைம்  
அவர் பயனலடந்  பிறகு பைரும் பயனலடய ஒரு வொகனமொக மொறக்கூடும். 

 

இரண்டொவது பிக்கு நொைந் ொவில் எம்.ஏ. மொ வர். அவர் ஆனொபொனொ மிகவும் 
நன்றொக தசய் ொர். மு ல் நொள் அவர் ஒளி நிமிட்டொக்கலள அனுபவித் ொர் 
(ஒருமுகச் சிந் லனயின் குறியடீு). அவர் மனம் நிலையொன ொகவும் 
அலம ியொகவும் மொறியது.  நொன்கொவது நொளில் அவர் விபொசனொலவ 
நன்றொகப் தபற்றொர். ஆனொல் இப்மபொது அவர்  ியொனப்பொடத் ிட்டத் ில் சிை 
சிக்கல்கலள உருவொக்கி வருகிறொர். சிை மன ஏற்றத் ொழ்வுகலளயும்  விர 
அவருக்கு கொசமநொய் மற்றும் வொ  மநொய்கள் மபொன்ற பை உடல் மநொய்கள் 
இருப்பல  நொன் அறிந்ம ன். அவர் மிகவும் உ ர்ச்சிவசப்பட்டு, துன்பம் 
மற்றும் அனிச்சொவின் உண்லமலய அனுபவித் பின் சத் மொக அழத் 
த ொடங்கினொர்.  பின்னர் விபொஸ்ஸொனொ மூைம் இந்  உண்லமலய 



உ ர்ந் வுடன் அவர்  னது மனச் சமநிலைலய இழந்துவிட்டல ப் மபொை 
சத் மொக சிரிக்க ஆரம்பித் ொர். 

அவர் சிரித் படி வந் ொர்.  நொன் அவருடன் உட்கொர்ந்து அவரது விசித் ிரமொன 
நடத்ல  பற்றி விசொரித் மபொது  அவர் மநற்று துன்பத்ல யும் அ ன் 
இயல்பற்ற  ன்லமலயயும் அனுபவபூர்வமொக உ ர்ந்  ொகக் கூறினொர். 
இப்மபொது இன்று அவர் அனத் ொ (சுயமற்ற) அனுபவித்  ொகவும், மிகவும் 
மகிழ்ச்சியொக இருப்ப ொகவும் கூறினொர். சிை  ரு ங்களுக்குப் பிறகு அவர் 
இயல்பொனவரொக மொறினொர்.  மமலும் அவர் உ ர்ச்சிவசப்பட்டு அ ிகமொக  
அல   தவளிபடுத் ிய ற்க்கு பின்னர் வருந் ினொர். இது ஒரு அசொ ொர  
நிகழ்வு.  இனி என்ன நடக்கிறது என்று பொர்ப்மபொம். இல ச் சமொளிக்க நொன் 
மவறு வழிலயக் கலடப்பிடிக்க மபொகிமறன்.  அவரின் ஆ ிட்டொஹொன 
அமர்வுகலள எனக்கு முன்னும்  ியொன அலறயில் மற்றவர்களுடனும் 
தசய்வல  நிறுத் ிவிட்மடன் 

 ம்ம- ொது மிகவும் வலுவொகிறது.  அது அவருக்குள் தசயைற்ற நிலையில் 
கிடக்கும் அ ிகப்படியொன உ ர்ச்சிவசத் ின் சகொலவ உல க்கிறது.  இ னொல் 
மற்றவர்கலள பயம் மற்றும் ப ட்டத்துடன் பொ ிக்கிறது. நொன் அவலர 
தசொந்  அலறயில்  னியொக உட்கொரச் தசொன்மனன்.  

சயகி அவர்களிடமிருது ஆசீர்வொ ங்களின்  ந் ிலயப் தபற்றுள்மளன், அதுவும் 
உ வியொக இருக்கும். 

 ியொன பொடதநறி சரியொக முன்மனறி வருகிறது.  இருப்பினும் அது சுமூகமொக 
நடக்கிறது என்று என்னொல் கூற முடியொது. விபொசனொலவப் தபற்றவுடன் 
ைக்மனொலவச் மசர்ந்  ஸ்ரீநொரொயண் சொஸ் ிரி உடல்நிலை சரியில்ைொமல் 
மபொனொர். அவரது உடல் முழுவதும் வைி மற்றும் எரியும் உ ர்வு இருந் து, 

அலம ியின்லம உ ர்வு  மற்றும் ஒரு ஆயுர்மவ  மருத்துவரொக இருப்ப ொல் 
அவர் உடல்நிலை சரியில்ைொமல் இருப்ப ற்கொன அறிகுறி என்று அவர் 
உ ர்ந் ொர். அவர்  ியொன பொடதநறியில் மசர்வ ற்கு ஒரு வொரத் ிற்கு முன்பு 
ஏம ொ கொர் விபத் ில் கொயமலடந் ொர்.  அவர் மயக்கத் ில் இருந் மபொது ஒரு 
மருத்துவர் அவருக்கு மருந்து உட்தசலுத் ினொர்.  அது அவருக்குப் 
தபொருந் வில்லை.  அவர் 7 நொட்கள் படுக்லகயில் அலசயொமல் இருந் ொர். 



இந்  பொடத் ிட்டத் ில் மசர உற்சொகமொக அவர் கல்கத் ொ வந் ொர். அவர் 
இங்கு இருந் மபொது அவர் உடல்நிலை சரியில்ைொமல் இருப்ப ற்கொன 
அறிகுறிமய இல்லை.  அவர் சொ ொர மொக சொப்பிட்டுக்தகொண்டிருந் ொர். 
இருப்பினும் அவர் தகொஞ்சம் பைவனீமொகத் த ரிந் ொர். விபொசனொவுக்குப் 
பிறகு அவர் மிகவும் அலம ியற்றவரொக இருந் ொர்.  அவர் விபொசனொ  

பொடதநறி ஒன்று ைக்மனொவில் நடத் ப்பட மவண்டும் என்று கிளம்புவ ற்கு 
முன்பு அவர் வைியுறுத் ினொர். நிச்சயமொக அவரது அலம ியின்லம 
விபொசனொ கொர மொக இருந் து என்று அவரொல் ஏற்றுக்தகொள்ள 
முடியவில்லை. 

சயகியும் மொ சயொமொவும் நன்றொகவும் உள்ளனர். அவர்கள் எழு ிய கடி ம் 
எனக்குக் கிலடத் து. எனது  ம்ம பய த் ிைிருந்ம  அவர்கள் தபறும் 
மகிழ்ச்சியும்  ிருப் ியும், குருவுக்குக் தகொடுக்க மவண்டிய கடனில் இருந்து 
நொன்என்லன  விடுவிப்பல மபொல் உ ர்கிமறன்.  

உங்களுலடய, 

சத்ய நொரொயண் மகொயங்கொ 

த ொடர்: பொபு சமகொ ரருக்கு எழு ிய கடி ங்களின் பகு ிகள் . 

 

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

                           தம்மா ததாஹா 

 

பூர்வ புண்ய ஜாதக த ீ, ஸன்த ஸமாகம தஹாய 

 ாக்ய  உதய தஹா,  ாபு தக கர்ம தித ாஹித தஹாய 

 

கடந் கொை  கு ி கொர மொக புனி  மனி ர்களுடனொன த ொடர்பு ஏற்படுகிறது; 

நல்ை அ ிர்ஷ்டம் எழுகிறது, ஆமரொக்கியமற்ற கம்மொ கலரந்துவிடுகிறது. 



 

தர்ஸன் ஸாதக ஸன்த தக மஹா மாங்கலிக தஹாய 

ஜதக தர்ம கீ ப்த  ணா, தன மன ஹ கித தஹாய 

 

ஒரு புனி  ஜீவலனக் கடந்து வருவது ஒரு நல்ை சகுனம்.  ஆமரொக்கியமொன 
மநரங்கலளக் குறிக்கிறது.   ம்மத்ல  மநொக்கி ஒருவலர ஊக்கப்படுத்துகிறது. 
மனல  மற்றும் முழுலமயுமொக ஒருவலர மகிழ்ச்சியில் நிரப்புகிறது. 

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

ஸூகதா ஸங்கத ஸங்த கீ,  ாதய தஹாய நிஹால 

ஸத்ய ப் கட தஹா, ததாட் கர் ஸாத   வ ஜஞ்ஜால 

 

மகிழ்ச்சி நிலறந்  ஒரு புனி  நபருடன் இல ந் வர் பொக்கியவொன்கள். 
த ொடர்பொல் உண்லம பிரகொசிக்கிறது. அலனத்து உைக சங்கிைிகலளயும் அது 
உலடக்கிறது. 

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

மிதட அங்தக ா, த ாத கா த ீ ப் ஜ்வலித தஹாய 

பூ தல  டதக  திக கா  ம்த ப் காஸித தஹாய 

 

ேொனத் ின் விளக்லக ஏற்றி இருள் அகற்றப்படுகிறது. வழியில்  வறிய 
பய ியின் பொல  பிரகொசமொக பிரகொசித்து வழி புைப்படுகிறது. 

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


