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தம்மா ப ான்பமாழிகள்
ந

ொவ ொ

ம்ம

ரரொ, யொவ ொ பஹூ பொஸ ி

ரயொ ச அப்பம்பி ஸூத்வொன்
ஸ ரவ

ம்மம் கொரயன பஸ்ஸ ி

ம்ம ரரொ ரஹொ ி ரயொ
ம்மபொ ொ -259,

ம்ம பற்றி அ ிகம் ரபசுவ ொல் அவர்
ஒருவர்

ம்மத்ல

விடொமுயற்சியுடன்
உண்லமயிரைரய

ம்மம் நப்பமஜ்ஜ ி

ம்மட்டஹவரகொ

ம்மத் ில் ர ர்ச்சி தபற இயைொது.

பற்றி தகொஞ்சம் மட்டுரம அறிந் ிருந் ொலும், அவர் தசொந்
ம்மத்ல

ன்னில் கலடபிடித் ொரொகில் அவர்

ம்மத் ில் ர ர்ச்சி தபற்றவர்.

புத் ர் கொட்டிய எட்டு மடங்கு உன்ன

பொல

ஒரு உஜு பொல . அது ரநரொன

பொல . அலனத்து துன்பங்களில் இருந்தும் விடு லை அலடய வழி
வகுக்கும்.

நீங்கள் சுவொசத் ிற்கு அலடயொளக்குறியிடு தசய்ய முடியொது.
சத்ய நொரொயண் ரகொயங்கொவுடன் ரபட்டி
ந ீரொ தசனவிரத்ன ரநர்கொணல் - தகொழும்பு, இைங்லக, 18 ரம, 2006

ரநர்கொணல் ரகள்வி - ப ில்
ரக. 2550 வது புத்

தஜயந் ியின் முக்கியத்துவம் பற்றி உங்கள் கருத்து

என்ன?
இது மிகவும் முக்கியமொனது. ஏதனனில் 2500 ஆண்டுகளில் மு ல் புத்
சொசனொ 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முடிந் து. இப்ரபொது இரண்டொவது புத்
சொசனொ த ொடங்கி உள்ளது. இது இரண்டொவது புத்

சொசனொவின் ஐம்ப ொம்

ஆண்டு. புத் ரின் ரபொ லன மீ ண்டும் எழும் மற்றும் இது உைகம் முழுவதும்
பரவும் மிக முக்கியமொன கொைம்.

ரக. புத் ர் சொசனொ எவ்வளவு கொைம் நீடிக்கும் என்ப ில் பல்ரவறு
நம்பிக்லககள் உள்ளன. இைங்லகயில் இது 5000 ஆண்டுகள் நீடிக்கும் என்று
நம்பப்படுகிறது. மற்றவர்கள் இது 10,000 ஆண்டுகள் வலர நீடிக்கும் என்று
நம்புகிறொர்கள். இது குறித்து உங்கள் கருத்து என்ன?
சரி, இப்ரபொது எ ிர்கொைம் பற்றி ஏன் கவலைப்பட ரவண்டும். இது இங்ரக
ற்ரபொது நல்ை முடிவுகலளத்

ருகிறது. அதுரவ எங்களுக்கு முக்கியமொனது.

புத் ரின் உண்லமயொன கற்பித் ல் முன்பு மலறந் து. இப்ரபொது அது
மீ ண்டும் த ொடங்கி உள்ளது. நன்லம பயக்கும் முடிவுகலளத்
மிகவும் முக்கியமொனது.
ரக. அது விபொசனொ?
அது விபொசனொ. நிச்சயமொக

ருகிறது. அது

{புத்

தஜயந் ியின் 2550 வது ஆண்டு நிலறலவக் தகொண்டொடும் ஒரு

பகு ியொக, ஆச்சொர்யொ எஸ். என். ரகொயங்கொலவ மொநிை விருந் ினரொக
இைங்லக அரசு அலழத் து. இைங்லக குடியரசு சொர்பில் ஜனொ ிப ி

ிரு.

ரொஜபக்ஷொ, ஆச்சொர்யொ எஸ். என். ரகொயங்கொலவ ‘ஜினொ சொசனொ ரசொபனொ
ப ிபட்டி

ஜொ’ என்ற பட்டத்ல

அளித்து தகௌரவித் ொர்.

(அ ொவது புத் ர் ரபொ லனலய அைங்கரிக்கும்

ம்ம நலடமுலறக்கு

அளிக்கும் பட்டம் ) ஆச்சொர்யொ எஸ். என். ரகொயங்கொலவ இைங்லகயின்
பிர மர்

ிரு ரத்னசிறி விக்ரமநொயக்க தவகுவொக பொரொட்டினொர்.

ரக. விபொசனொ என்பது புத் ரின் ரபொ லனயின் சொரம். அலனத்து
ம ங்களிலும் பின்பற்ற

குந்

புத் ரின் ரபொ லனயின் முக்கிய

நலடமுலறப் பயிற்சி என்று நீங்கள் கூறியுள்ள ீர்கள்
ஆம். அது எல்ைொ ம ங்களுக்கும் உரியது. எந்

ஒரு ம த் ினரும் அல ப்

பின்பற்ற முடியும். இப்ரபொது விபொசனொ பயிற்சி ரமற் தகொள்ளொ

எந்

ஒரு

ம மும் இல்லை. உைகில் உள்ள அலனத்து ம த் வரும் விபொசனொவில்
கைந்து தகொள்ள வருகின்றனர். புத் ரின் ரபொ லன ம சொர்பற்றது.

ியொன

பயிற்சிகள் அலனவருக்கும் ஏற்றது. இது என்றும், எக் கொைத் ிலும்
அலனவரொலும் ஏற்க
சொர்ந்

குந் து. எனரவ இைக்லக ரநொக்கி தசய்யும் பயிற்சி

ொகும். நீங்கள் பயிற்சி தசய்கிறீர்கள். நீங்கள் உண்லம உணர்கிறீர்கள்.

பின்னர் அ னொல் மட்டுரம அல

நம்புகிறீர்கள். எந்

குருட்டு நம்பிக்லகயும்

இது கற்பிக்கவில்லை. இது புத் ர் ரபொ லன. இது முடிவுகலளத்
எனரவ மக்கள் அல

ருகிறது,

எளி ொக ஏற்றுக்தகொள்கிறொர்கள்.

ரக. நீங்கள் விபொசன பயிற்சியில்

மற்ற ம ங்களொல்

ஈர்க்கப்பட்டிருக்கிறீர்களொ?
அல த் ொன் நொன் தசொல்கிரறன். இன்று உைகில் எந்

ம த்ல

சொர்ந் வரும்

விபொசனொலவ ரமற்தகொள்ள மறுப்பு த ரிவிக்கவில்லை. விபொசன
லமயங்களில் பங்ரகற்க மக்கள் தவவ்ரவறு ம ங்களிைிருந்து வருகிறொர்கள்.
அவர்கள் தவவ்ரவறு ம ங்கலளப் பின்பற்றுபவர்கள் மட்டுமல்ை, அ ன்
லைவர்கள் அவர்களின் ஆசிரியர்கள் ரபொன்று தபரும்
தபொறுப்ரபற்றவர்களும் பயிற்சிகளுக்கு வருகிறொர்கள். அ ில் மிகவும்
மகிழ்ச்சியலடகிறொர்கள். ஏதனன்றொல் பயிற்சி அறதநறி கற்பிக்கிறது.
உைகில் எந்

ம ம் ஒழுக்கத் ிற்கு எ ிரொனது? . ஒவ்தவொரு ம மும் மக்கள்

ொர்மீ க வொழ்க்லக வொழ ரவண்டும் என்று விரும்புகிறது.
நொன் நம்புகிரறன், ஒரு

ொர்மீ க வொழ்க்லகக்கு நீங்கள் உங்கள் மன ின்

எஜமொனரொக இருக்க ரவண்டும். உங்கள் மன ிலன உங்களொல் கட்டுப்படுத்
இயலும். மனத்ல

எவ்வொறு கட்டுப்படுத்துவது என்று விபொசன நுட்பம்

கற்பிக்கிறது. மற்றும் மிகவும் அலனவரும் பின்பற்ற

குந்

விஞ்ஞொன

வழியில், ஒரு குறுங்கு வழியில் அல்ை.
உங்கள் சுவொசத்ல

நீங்கள் கவனிக்கிறீர்கள். சுவொசம் என்பது அலனவரும்

அறிந் ர . உயிர் உள்ள வலர அலனவரும் தசய்வது.
இந்

சுவொசம்- தபௌத் ம் சுவொசம் அல்ைது இந்து சுவொசம் அல்ைது

கிறிஸ் வ சுவொசம் என்று இ ற்கு எந்

ம த் ின்

அலடதமொழிலயயும்

அ ற்கு இலணக்க இயைொது.
சுவொசம் என்பது உள்ரள மூச்சு வருகிறது, பின்னர் மூச்சு தவளிரய
தசல்கிறது. நீங்கள் அல

கவனிக்கிறீர்கள். வொய்தமொழி இல்லை,

கொட்சிப்படுத் ல் இல்லை. தவறும் மூச்சு, தவறும் மூச்சு. மக்கள் அல
ஏற்றுக்தகொள்கிறொர்கள். பின்னர் நீங்கள் த ொடர்ந்து கவனிக்கிறீர்கள்
உடல் மற்றும் உடைில் எழும் உணர்வுகள் அலவ மனம் மற்றும் மன
அசுத் ங்கள் த ொடர்பொனலவ. நீங்கள் இல
நீங்கள் தூய்லமயற்ற

அனுபவிக்கத் த ொடங்குவர்கள்,
ீ

ன்லம கொரணமொக மிகவும் மகிழ்சியற்ற துயர் மிகுந்

உணர்லவ தபறுகிறீர்கள்.
நீங்கள் தூய்லமயற்ற மன அசுத் ங்களில் இருந்து தவளிரய வரத்
த ொடங்குவிர்கள் மற்றும் சிறந்

வொழ்க்லக, மகிழ்ச்சியொன வொழ்க்லக,

அலம ியொன வொழ்க்லக வொழத் த ொடங்குவிர்கள். எல்ரைொருக்கும் அர
ஒரர முடிவு கிலடக்கிறது.

ரக. என் சரகொ ரி கண்டியில் பத்து நொள் பயிற்சிக்குச் தசன்றொர். மற்றும்
மு ல் சிை நொட்களில் உடைில் வைி மிகவும் இருந் து என்று அவள்
தசொன்னொள்?
அவ்வி ம் நிகழ்வது இயற்லகரய. நொன் தசொல்வது ரபொல், நீங்கள் உணரும்
உணர்வுகள் குவிந்துள்ள அசுத் ங்களின் தவளிப்பொடுகள்.
வைி அல்ைது இன்பம், தவறுப்பு அல்ைது மகிழ்ச்சி ரபொன்ற உணர்வுகள்-

நீங்கள் அல

உணர்கிறீர்கள். உணர்வுகளின் அனுபவம் நீங்கள்

கவனிக்கிறீர்கள். நிரந் ரமொனது அல்ை என்று புரிந்துதகொள்வர்கள்.
ீ
நீங்கள் த ொடர்ந்து கவனித்து வருகிறீர்கள் சமநிலை, சீரொன மனதுடன். அது
நித் ியமொனது அல்ை அது பைவனமொகிறது.
ீ
பைவனமொகி,
ீ
பைவனமொகி,
ீ
அது
கடந்து தசல்கிறது. . நீங்கள் அத் லகய உணர்வுகளில் இருந்து
விடுபடுகிறீர்கள். இலவ ரமற்பரப்பு வலர வந்து தவளிபட்டு கடந்து
தசல்ைவது நல்ைது.

ரக. ஆமொம், பயிற்சியின் முடிவில் அவள் மிகவும் மகிழ்ச்சியொக உணர்ந்

ொக

தசொன்னொள்.
அது நல்ைது. ஏதனனில் அசுத் ங்கள் தவளிரயறும்ரபொது நீங்கள்
அதசௌகரியத்ல

உணருவர்கள்.
ீ
அசுத் ங்கள் தவளிரய வரும்ரபொது,

இயற்லகயொகரவ அது இனிலமயொன ொக இருப்ப ில்லை. நீங்கள் ஒரு
கொயத்ல த் சுத் ம் தசய்யும் ரபொது அ ில் இருந்து சீழ் தவளிரய வர
த ொடங்குகிறது. சீழ் மட்டுரம கொயத் ிைிருந்து தவளிரய வரும். அ ில்
இருந்து மணம் மிகுந்

ரரொஜொ நீர் வருவது இல்லை.

உங்களின் கொயத் ில் நிலறய சீழ் இருப்ப ொல் அதுரவ தவளிரய வரத்
த ொடங்குகிறது. ஆனொல் அது முழுவதும் தவளிரயறிய பின்னர் நீங்கள்
அ ிைிருந்து விடுபடுகிறீர்கள். நீங்கள் ஒரு மகிழ்ச்சியொன நபர்.

ரக. இங்ரகயும் 60 நொள்

ியொனப் பயிற்சி இருப்ப ற்கொன சொத் ியம் உள்ள ொ?

இங்ரக ஒரு லமயம் உள்ளது. மற்தறொரு லமயம் விலரவில் வருகிறது.
பத்து நொள் படிப்புகள் அ ில் வழங்கப்படுகின்றன. பத்து நொள் பொடத் ிட்டத் ில்
யொர் ரவண்டுமொனொலும் ரசரைொம் கட்டுப்பொடு இல்லை.
இருந் ொல் உங்களுக்கு வழங்கபடும். நீங்கள் ரசரைொம்.

ங்குமிடம்

ஒரு நொள் வழங்கப்படும்

ியொனப் பயிற்சிக்கு பலழய மொணவர்களுக்கு

மட்டுரம அனும ி உண்டு.
பு ிய மொணவர் ஒரர நொளில் எல யும் பயிற்சி தபற இயைொது. பத்து நொட்கள்
ியொனப் பயிற்சிலய புரிந்துதகொள்ள ர லவபடும் குலறந் பட்ச கொைம்.
இந்

நுட்பம் பத்து நொட்களில் உணரப்பட்டொல், பிறகு அவர்கள் 20 நொள்

பயிற்சி, 30 நொள் பயிற்சி, 45 நொள் பயிற்சி கைந்து தகொள்ளைொம். நிச்சயமொக,
பின்னர் அவர்கள் 60 நொள் பயிற்சி எடுக்க இயலும்.
தூய்லமயற்ற

ன்லமலய ஒழிக்க, மன ினுள் ஆழமொகவும் ஆழமொகவும்

த ொடர்ந்து ஆழமொகவும் தசல்ை ரவண்டும். ஆழமொன அடி மட்டத் ில்,
மன ின் ரவர் மட்டத் ில் மனல த் தூய்லமப்படுத்துவது மிக அவசியம். அப்
பயிற்சி ரமற்க்தகொள்ள பைர் விருப்பமொக

உள்ளனர்.

அத் லகய பயிற்சி ரமற்க் தகொள்ள பைர் விண்ணப்பித்து உள்ளனர்..
எல்ரைொருக்கும் இடமளிக்கவும் உடரன எங்களொல் இயைொது. பைர்
விண்ணப்பித்து நீண்ட வரிலசகள் உள்ள ொல் அவர் முலற வரும் வலர
கொத்து இருக்க ரவண்டி இருக்கும்.
கண்டியில் நொங்கள் 30- பயிற்சி மற்றும் 45-நொள் ஐத் த ொடங்கி உள்ரளொம்.
ஆனொல் 60 நொட்கள் இன்னும் இல்லை.

ரக. ஐ.நொ உைக அலம ி உச்சி மொநொட்டில் நீங்கள் ரபசியுள்ள ீர்கள்.
இைங்லகயில் நொம் எ ிர்தகொள்கின்ற பிரச்சிலனகளுக்கு சமொ ொனத்ல
ஏற்படுத்துவது த ொடர்பொக சிறந்

ீர்வு எது? இது குறித்து உங்கள் கருத்து

என்ன ?
அலனவருக்கும், விபொசனொ சிறந்

ீர்வு, என நொன் கருதுகிரறன்.

எல்ரைொருக்கும், எந் தவொரு சூழ்நிலையிலும் அது ஒன்ரற

ீர்வு. உங்கள்

மனம் கிளர்ந்த ழுகிறது. நீங்கள் துயர்மிகுந்து இருந் ொல், எப்படி ஒரு
பிரச்சிலனக்கு உங்களொல்

ீர்வு கொண முடியும்?

இருப்பினும், மனம் அலம ியொகவும், தூய்லமயொகவும் இருக்கும் ரபொது எந்
முடிலவ எடுத் ொலும் அது ஒரு நல்ை முடிவு ஆகிறது. அது ஆரரொக்கியமொன
முடிவு, சரியொன ொக இருக்கும்
அ ற்கு மனம் அலம ியொகவும் தூய்லமயொகவும் இருக்க ரவண்டும்.
இது ொன் விபொசனொ கற்பிக்கிறது.

[அவர் இைங்லகக்கு விஜயம் தசய் ரபொது, பிக்குக்களின் மிக உயர்ந்
சலபயொன ரகொட்ரட ஸ்ரீ கொல்யொணியின் உச்ச கவுன்சில் சொமக்ரி ர்ம மஹொ
சங்க சபொ

ம்மத்ல

பரப்புவ ற்கு அவர் அளித்

மகத் ொன மற்றும்

விலைம ிப்பற்ற பங்களிப்புக்கு விருது வழங்கியது. புத் ரின் அசல் ரபொ லன

த ளிவொன வலகயில் விபொசனொ

ியொனத் ின் மூைம் பின்பற்றி

ஆயிரக்கணக்கொனவர்களுக்கு ஆறு ல் மற்றும் அலம ிக்கு வழி கொட்டிய
அவரது பங்களிப்புக்கு ஆழ்ந்

பொரொட்டு த ரிவித்து

“பரியொட்டி விஸ்ரொ ொ”

(ரகொட்பொட்டின் மொஸ்டர்) என்ற பட்டம் அளித்து தகௌரவித் து.]
.
சுவொசம் என்பது சுவொசம். இ ற்கு எந்

ரைபிலளயும்

தகொடுக்க முடியொது.- எஸ்.என். ரகொயங்கொ

ரக. எனரவ, எங்கள்
உகந்

லைவர்கள்

ியொனப் பயிற்சி ரமற்தகொள்வது

ொ?
நிச்சயமொக. நொங்கள்

லைவர்கலள வருமொறு கட்டொயப்படுத்

முடியொது. ஆனொலும் அவர்கள் வரரவற்கப்படுகிறொர்கள், ரமலும்
இந் ியொவிலும் பிற நொடுகளிலும் பை

லைவர்கள்

ியொனப் பயிற்சியில்

கைந்து தகொண்டனர். அவர்கள் பயிற்சியில் கைந்துதகொண்டு அ ன் பயனொக
மகிழ்ச்சியொக இருக்கிறொர்கள்.

தவவ்ரவறு சமூகங்கள், தவவ்ரவறு ம ங்கள், தவவ்ரவறு நொடுகளில்
இருந்து, பைர் வருகிறொர்கள். அவர்கள் அலனவரும் பயலனலடந்துள்ளனர்.
புத் ரின் ரபொ லன மிகவும் உைகளொவியது. ம
ரவதறொரு ம த்ல ச் ரசர்ந்

பொகுபொடுஅற்றது. இது

ஒன்று என்ரறொ தவளிநொட்டு விஷயம் என்ரறொ

மக்கள் கரு வில்லை. அவர்கள், ‘ஓ, இது எங்கள் ம த் ிற்கும் தபொருந்தும்
என்ரற கருதுகின்றனர்.
கிறிஸ் வ மிஷனரியில், வய ொன அன்லன ரபொன்ற மிக உயர்ந்
தபொறுப்பில் உள்ள

சரகொ ரி குழுவுடன் வந்து இருந் ொர்.

ியொனப் பயிற்சி

முடிவில் ‘ரகொயங்கொ, நீங்கள் புத் ரின் தபயரில் கிறிஸ் வத்ல
கற்பிக்கிறீர்கள்! என்றொர்’. நொன் அலனவருக்கும் தபொதுவொன

ம்மத்ல

கற்பிக்கிரறன் என்ரறன்.

ரக. இைங்லகயில் உள்ள எங்கள்
விடுப்புகளுடன்

லைவர்களும் ஊ ிய

ியொனப் பயிற்சிகளில் கைந்து தகொள்ள ஊக்குவிக்கப்பட

ரவண்டும்.
நல்ைது, கொைப்ரபொக்கில் அது நல்ைது என்று அவர்கள் உணரத்
த ொடங்குவொர்கள். உறு ியொன முடிவுகளொல், நிர்வொக ரவலை ரமம்படுகிறது.
தபரும்பொைொன நிர்வொகத் ில் தபொறுப்புகள் அ ிகம் உள்ள ொல் அ ன்
அலுவைகங்களில் பணியொற்றுபவர்கள் ப ற்ற நிலைலய எ ிர் தகொள்ள
ரவண்டியுள்ளது.

ியொனப் பயிற்சிகளில் அவர்கள் மன அலம ி தபறும்ரபொது

அவர்கள் மிகச் சிறப்பொக தசயல்பட முடியும். பின்னர் முடிவுகள் வரரவற்கும்
வி த் ில் வரத் த ொடங்கும்.
இங்குள்ள அரசொங்கம் அலனத்து ஊழியர்களுக்கும் ஒரு பத்து நொள்
ியொனப் பயிற்சிகளில் கைந்து தகொள்ள

ஊ ியத்துடன் விடுப்பு வழங்கும்

கொைம் வரும்.
அரசொங்க நிர்வொகிகள், மட்டுமல்ை அ ிக எண்ணிக்லகயிைொன வணிக
நிர்வொகிகள் வருவர். இந் ியொவிலும், மற்ற இடங்களிலும் அப்படித் ொன்

நிகழ்கிறது. அதமரிக்கொவில் நிர்வொக பணியொற்றுபவர்களுக்கு

னிப்பயிற்சி

வகுப்புகள் உள்ளனர். இ ில் பை நிர்வொகிகள் தவவ்ரவறு நிறுவனங்களில்
இருந்து கைந்து தகொண்டனர். அவர்கள் பயிற்சியின் முைம் மகிழ்ச்சி
அலடந் ொர்கள்.
ரக. நீங்கள் விபொசனொ பயிற்சிற்கு முன்பு அகங்கொரம் மற்றும்

ரகொபம்

உள்ளவரொகவும் அ னொல் உங்களுக்கும் உங்கலளச் சுற்றியுள்ள
மற்றவர்களுக்கும் துயர் மிகுந்து இருந்

ொக கூறப்படுகிறது.?

ஆமொம், ஒரு ரகொபம் தகொண்ட நபர் எப்ரபொதும் துயரமொனவர். எப்படி
அவர் மகிழ்ச்சியொக இருக்க முடியும்? எனரவ அப்ரபொது நொன் மிகவும்
மகிழ்ச்சியற்ற நபர். பிறகு எனக்கு

ம்மம் கிலடத் து. பத்து நொட்களில் என்

துயரங்கள் அலனத்தும் நீங்கிவிட்டன எனக் கூற இயைொது. ஆனொல் அது
த ொடர்ந்து, குலறயத் த ொடங்கியது.
எ ிர்மலற எண்ணங்கள, தகொஞ்சம் தகொஞ்சமொக மொறியது. நொன்
இப்ரபொது ஒரு மகிழ்ச்சியொன நபர்.
ரக. பின்னர் குடும்ப வொழ்க்லகலய விட்டு தவளிரயறுவது கடினமொன
முடிவு அல்ைவொ?
நொன் இன்னும் ஒரு குடும்ப லைவர் என்ற தபொறுப்லப தகொண்டுள்ரளன்.
நொன் எனது குடும்பத்ல
நொன்

கவனித்ர ன், எனது த ொழிலை நொன் கவனித்ர ன்,

ம்மத் ில் த ொடர்ந்து முன்ரனறிக்தகொண்ரட இருந்ர ன். என் ஆசிரியர்

நொன் கற்பிக்க

கு ியொனவர் என்று கண்டறிந்

ரநரம் வந் து.

மற்றவர்களுக்கு கற்பிக்க அவர் என்லன ஒரு ஆசிரியரொக நியமித் ொர்.
அ னொல் நொன் இந் ியொ வந்ர ன். கற்பிக்கத் த ொடங்கிரனன். அ ற்குள் நொன்
வியொபொரத் ில் இருந்து

தவளிரயறி இருந்ர ன். இப்ரபொது எனது ரநரத் ின்

நூறு ச வ ீ மும் விபொசனொ அலனவலரயும் தசன்று அலடய மட்டுரம
வழங்கப்பட்டுள்ளது
.

ரக. இப்ரபொது உங்கலள எப்படி விவரிப்பீர்கள்?
நொன் என்லன ரகொயங்கொ என்று வர்ணிக்கிரறன். ஒரு நல்ை மனி ர். நொன்
மகிழ்ச்சியொக இருக்கிரறன். மற்றவர்கலள மகிழ்ச்சியலடயச் தசய்கிரறன்.

ரக. இங்ரக இைங்லகயில் "மொணவர்கள்" மத் ியில் உங்கள் முன்ரனற்றம்
என்ன?
எல்ைொ இடங்களிலும், ஒரர முடிவு. ைட்ச கணக்கொன மக்கள் விபொசனொ
பயிற்சியில் பங்ரகற்கின்றனர். ஒரு நபர் கூட அவர்கள் பத்து நொட்கள்
வணடித்
ீ

ொக எனக்கு அல்ைது ரவறு யொருக்கும் த ரிவிக்கவில்லை. ஒருவர்

தசய்யும் முயற்சியின் பயனொக அ ிகமொகரவொ அல்ைது குலறவொகரவொ
நன்லமகலளப் தபறுகிறனர். நுட்பம் அலனவருக்கும் ஒன்று ொன். பயிற்சி
தசய்பவர்கள் அ ிைிருந்து நன்லமகலளப் தபறுகிறொர்கள். எல்ரைொரும்
சந்ர ொஷமொக இருக்கிறொர்கள்.

ரக. அல ப் பின்பற்றுபவர்கள் த ொடர்ந்து நீண்டநொட்கள் பயிற்சிக்கு அனும ி
ரகட்கிறொர்கள்?
நிச்சயமொக. ஆம், ஆனொல் அலனவருக்கும் நீண்டநொட்கள் பயிற்சிக்கு அனும ி
வழங்க மொட்ரடொம். அல க் ரகட்பவர் எவரொவது எடுக்கத்
என்பல

குந் வரொ

நொங்கள் மு ைில் ம ிப்பிடுகிரறொம்.

ஒருவர் பை பயிற்சிகள் எடுத் ிருக்க ரவண்டும். பை பத்து நொள் பயிற்சிகள்,
மற்றும்

ினமும் கொலை மற்றும் மொலை பயிற்சியில் ஈடுபட ரவண்டும்.

வொழ்க்லகயில் நல்ை மொற்றங்கள் இருக்க ரவண்டும்.
அப்ரபொது ொன் ஒருவர் ஆழமொகச் தசல்ை முடியும். ரமலும் வொழ்க்லகயில்
மொற்றங்கலளச் தசய்யைொம்.

ரக. மக்கள் மிகவும் கடினமொக உணரும் ரபொது "ஓடிப்ரபொவ ற்கொன" ரபொக்கு
ர ொன்றுவது இல்லையொ?
சரி. அ ற்கு நொங்கள் உ வ முடியொது. யொரொவது தசல்ை விரும்பினொல்
நொங்கள் அவர்களுக்கு

அனும ி அளிப்ரபொம். ஆனொல் அது நிகழ்வது மிகக்,

மிகக் குலறவு..
நீங்கள் என் ரநரத்ல

அ ிகம் எடுத்துள்ள ீர்கள். எனரவ நீங்கள் கண்டிப்பொக

சிறிது ரநரம் தகொடுக்க ரவண்டும். ஒரு பத்து நொள் பயிற்சி எடுத்துக்
தகொள்ளுங்கள். (சிரித்து)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

சத்ய நொரொயண் ரகொயங்கொவிடம் இருந்து

விபஸ்ஸனொ

நுட்பத்ல

குருஜி என்ரற மரியொல

கற்றுக்தகொண்டவர்கள் அவலர

ியொனம் என்ற

நிமித் ம் அலழப்பர். ஸ்ரீ ைங்கொ அரசொங்கத் ின் அலழப்பின் ரபரில் 2550 வது
புத்

தஜயந் ி தகொண்டொட அவர் அங்கு தசன்றொர்.

பர்மொவின் மலறந்

சயொகி யு பொ கின் பொரம்பரியம் வழி வந்

விபொசனொ

ியொனத் ின் ஆசிரியர் ரகொயங்கொ. மொஸ்டரின் கீ ழ் 14 ஆண்டுகள் பயிற்சி
தபற்ற அவர் 1969 இல் இந் ியொவில் விபொசனொ கற்பிக்கத் த ொடங்கினொர்.
ரகொயங்கொரவ ஆயிரக்கணக்கொரனொருக்கு

ியொன நுட்பம் கற்பித் ிருக்கிறொர்.

1982 மு ல் பை ஆசிரியர்கலள உ வியொளரொக நியமித் ொர். இப்ரபொது
நூற்றுக்கும் ரமற்பட்ட லமயங்கள் உைகம் முழுவதும் உள்ளன.

கீ ழ்உள்ள இரண்டு புலகப்படங்கள் ' ம்ம ரகொ' விபொசனொ லமயம்

விபொசனொ

ியொனத் ிற்கொன மு ல்

ரகொயங்கொ லமயம் இைங்லகயில்
1994 இல் இந்துக்கள- தமொப்ரர
ர ொட்டத் ில் அலமக்கப்பட்டது.
அங்கு “ ம்ம குட்டொ லமயம்”
இப்ரபொது அலமந்துள்ளது.
ரகொஸ்கொமொவில் “ ம்ம ரசொபொ”,
தசன்ற ஞொயிற்றுக்கிழலம அன்று,
இைங்லகயில் ரகொயங்கொவொல்
ிறக்கப்பட்டது. இது இரண்டொவது
லமயம். அலனத்து லமயங்களும்
பங்களிப்புகள் மூைமும் ஆசிரியர்கள்
மற்றும் அறங்கொவைர்கள்
ரமற்தகொண்ட

ன்னொர்வ பணிகள்

மூைமும் பரொமரிக்கப்படுகின்றன. படிப்புகள் இைவசமொக வழங்கப்படுகின்றன.

ரமரை ' ம்ம ரசொபொ' வின்

ம்ம மண்டபம்.]

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

ரகொயங்கொஜி

னது மூத்

சரகொ ர் பொபு பயொக்கு

எழு ிய கடி ம்,
(இந்

கடி ம் ரகொயங்கொஜி

ம்மத் ின் பரவலுக்கொக பணியொற்றிய

எழுச்சியூட்டும் லவரொக்கியத்ல யும் முயற்சிலயயும் நிலனவூட்டுகிறது.
- ஆசிரியர்.)

கல்கத் ொ, 18 அக்ரடொபர் 1969
பொபு பயொ (சரகொ ரர்), எனது மரியொல க்குரிய வணக்கங்கள்!

சொரநொத் ில் முகொலம பற்றிய விளக்கத்ல
இந்

கடி த் ில் பம்பொய் மு ல்

சுருக்கமொன விளக்கத்ல

எழுதுவ ற்கு முன்

ர பள்ளிகுடம் வலர பயணத் ின்

எழுதுகிரறன்.

பம்பொயிைிருந்து தடல்ைிக்கு புறப்படுவ ற்கு முன்பு, ஒரு நொள் வர் ொ நொன்
தசல்ை முடிவு தசய்ர ன்.
பம்பொயிைிருந்து கல்கத் ொ வலர நொக்பூர் மற்றும் தடல்ைி வழியொக எனது
விமொன டிக்தகட் பயணம் தசய்ய வொங்கப்பட்டது. ஆனொல் நொன்
பம்பொயிைிருந்து நொக்பூருக்கு ரயிைில் பயணம் தசய்ய நிலனத்ர ன்.
ரயில் ஒன்று கொலை 7 மணிக்கு புறப்பட்டு அடுத்

நொள் ம ியம் நொக்பூலர

வந் லடயும். விமொனத் ில் பயணம் தசய்வது ரநரத்ல
ஆனொல் இது விலை உயர்ந் து என்ப ொல் அந்

மிச்சப்படுத்தும்.

பணத்ல

நல்ைது என்று உணர்ந்ர ன். அ ற்கு ப ிைொக, முகொம்களில்
வந்

உணவு வொங்கவும் இயைொ

அந்

பணத்ல

ரசமிப்பது
ம்மம் பயிை

ஏலழ மொணவர்களுக்கு உணவு வழங்க

பயன்படுத்துவது மிகவும் பயனுள்ள ொகத் ர ொன்றியது.

ஷியொம் சுந் ர் என் ர ொள்பட்லட லபயில் தகொஞ்சம் பழம் ரபொட்டிருந் ொர்.
இரவு 9:00 மணியளவில் ஒரு பழ உணவு சொப்பிட்ட பிறகு, என்னிடம்
ண்ண ீருக்கொன பொட்டிரைொ அல்ைது பொத் ிரரமொ இல்லை என நொன்
கவனித்ர ன். ரயில் நிலையத் ில் இரவு

ண்ண ீர் நொன் குடித்ர ன். ஆனொல்

நொன் கொலையில் எழுந் வுடன் குடிநீர் பருகுவது என் பழக்கம்.
உணவு தபொருட்கள் விற்பலன தசய்யும் வி த் ில் ரயில் வண்டியில்
வச ிகள் இல்லை. ஸ்ரடஷனில்
விற்கவில்லை.

ண்ண ீர் பொட்டில்கள் யொரும்

எனரவ நொன் ஒரு ரயில் நிர்வொகியிடம் மறுநொள் கொலை 5 மணிஅளவில்
சுத் மொன

ண்ண ீலரப் தபறுவ ற்கொன வச ி ரயில் நிலையத் ில் உள்ள ொ

எனக் ரகட்ரடன். அ ிகொலை 5:00 மணிக்கு ரயில் வர் ொலவ அலடயும் என்று
கூறினொர். அந்

ரயில் நிலையத் ில் குடிக்க

ண்ண ீர் இருக்கும் என்றொர்.

எனது வருலகயிலன வர் ொவின் ர சிய தமொழி ரமம்பொட்டுக் குழு மற்றும்
நொக்பூலரச் ரசர்ந்

ப ந்த் ஆனந்த் தகௌசல்யன் என்பவருக்கும் த ரிவிக்க

விரும்பிரனன்.
என்னொல் அ ிகொலை 5:00 மணிக்கு எந்

அ ிகொரிலயயும் கடலமயில் கொண

முடியவில்லை. எங்கும் பணியொளர்களும் அந்

ரநரத் ில்

இல்லை. கொலை

6:30 மணிக்கு, உ வி நிலைய மொஸ்டர் இறு ியொக கிலடத் ொர். அவர்
குழுவிற்கு அலழப்பு விடுக்க உ வினொர்.
குழுவின் ர ர்வு அலமச்சர்

ிரு. ரொரமஸ்வர்

யொல் த ொலைரபசியில்

ப ிைளித் ொர். கொலை 8 மணியளவில் ரிக்ஷொ மூைம் விலரவில் நொன்
வருரவன் என்று அவரிடம் தசொன்ரனன்.
கமிட்டியின் வச ியில் குளித் ல்,

ியொனம் ரபொன்றலவ நொன் முடித்ர ன்.

இ ற்கிலடயில், அவர்கள் எனக்கு ஒரு ஆற்ற ரவண்டிய கடலமகளின்
அட்டவலணலய ஏற்பொடு தசய் ிருந் ொர்கள்.

ர சிய தமொழி ரமம்பொட்டுக் குழு,

வர் ொ

கமிட்டியின் பிரமொண்ட முற்றத் ில் பத் ிரிலககள் அலுவைகம் மற்றும் ஒரு
தபரிய மண்டபம் உள்ளது. ஊழியர்களின் வடுகளும்
ீ
உள்ளது. இந்

தபரிய

முற்றத் ில் ஒரு பள்ளியும் நடத் ப்படுகிறது. அ ில் நொடு முழுவதும் இருந்து
இந் ி அல்ைொ

தமொழி ரபசும் மொணவர்களுக்கு இந் ி கற்ப்பிக்கபடுகிறது.

அவர்களின் விடு ி கூட அங்ரகரய உள்ளது.

அங்கு படித்

இளம் நொக மற்றும் லுஷொய் சொ ி ஆண்கள் மற்றும் தபண்கள்

கூடியிருந் ொர்கள். அவர்கள் கமிட்டியின் ர ொட்டத் ில் என்லன ஒரு
குல்ரமொகர் மரக்கன்றுகலள ஊண்றுமொறு ரகட்டுக்தகொண்டொர்கள்.
பள்ளி மொணவர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் குழு உறுப்பினர்கள் இந்

நிகழ்வில்

கைந்து தகொண்டனர். மரம் நடும் உணர்வுகளுக்கு ஏற்றவொறு நன்கு
ர ர்ந்த டுக்கப்பட்ட பொடல் ஒன்லற மொணவர் குழுவினர் பொடினர். நிகழ்வு
முடிந் து. இந்

சந் ர்ப்பத் ில் குழுவின் அலமச்சரின் தபரியசரகொ ரர்

ரமொகன் பொய் பட் ஒரு மரத்ல

ிரு.

நட்டொர். கொலை 9:30 மணிக்கு, 20 அல்ைது 30

தபொதுமக்கள் கைந்து தகொண்டனர். ஆனொல் குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும்
அவர்களது குடும்பங்களின் உறுப்பினர்கள் ஒரு தபரிய எண்ணிக்லகயில்
கூடினர்.
உண்லமயில், இந்
தசய்

நிகழ்வு

ிரு. ரமொகன் பொயின் பிறந் நொளுக்கொக ஏற்பொடு

னிப்பட்ட நிகழ்வு. ஆனொல் அது என்னுலடய வருலகயொல் கூடு ல்

அர்த் ம் தகொடுக்கப்பட்டது.
ிரு ரமொகன் பொய் பட் மிகுந்

பண்புள்ள மனி ர்.

அவர் அவரது முழு

வொழ்க்லகயும் இந் ி தமொழிக்கு ரசலவ தசய்வ ில் கழித்துள்ளொர்.
கொந் ிஜியுடனொன அவரது தநருங்கிய த ொடர்பு கொரணமொக அ ிகொரத் ிற்கொன
ொகம் அல்ைது அரசியல் எண்ணம் ஏதுமற்று இருந் ொர்.
நொட்டின்

ற்ரபொல ய நிலைலயப் பொர்த்

பிறகு மன உலளச்சலுக்கு

ஆளொனொர்.
இப்ரபொத ல்ைொம், மக்கள் அரசொங்கத் ிடமிருந்து அ ிகமொன மொனியங்கள்
தபற

ங்கள் முயற்சிகலள எல்ைொம்

வறொன வழியில் லகயொள்கிறொர்கள்.

ரநரடியொக அலமச்சர்கலள உற்சொகப்படுத்து ல் அல்ைது வஞ்சகத்ல
லகயொளுவ ன் மூைம்

ங்கள் எண்ணங்கலள நிலறரவற்ற முயல்கிறொர்கள்.

ரமொகன் பொய் இது ரபொன்ற கருத்துக்களுக்கு உடன்படொ வர். எனரவ, இந்
குழு ரவறு சிை நிறுவனங்கலளப் ரபொை மிகப் பிரபைமொக இல்லை. முழு

ரவலையும் அங்குள்ள ஊழியர்களின் வைிலம மற்றும் அர்ப்பணிப்பு மட்டுரம
நம்பியிருக்கிறது.
ிரு ரமொகன் பொய் மற்றும்

ிரு. ரொரமஸ்வர்

யொல் துரப நிகழ்வில்

என்லன அறிமுகபடுத்துலகயில் வொர்த்ல களில் மிகுந்

நன்றி

உணர்ச்சிகலள தவளியிட்டொர்.
பர்மொவில் இந் ி தமொழிக்கொன ரசலவயின் தபொருட்டு மரியொல க்குரிய
வொர்த்ல கள் ரபசப்படுகின்றன என்பல

நொன் அறிரவன்.

உண்லமயில் அவரது குடும்பமொன டொக்டர் ஓம் பிரகொஷ் ஜி மற்றும்
இந் ியின் பை

ீவிர ஆ ரவொளர்களும் அப் புகழ் வொர்த்ல களுக்கு

உரியவர்கள்.
அ னொல் இந்

மரியொல

எனக்கு இல்லை என நொன் உணர்ந்ர ன். என்

நண்பர்கள் மற்றும் நொங்கள்

அலனவரும் எங்களின் ரபச்சிலும் இல ரய

தவளிப்படுத் ிரனொம்.
சுருக்கமொக, பர்மொவில்

ற்ரபொல ய நடவடிக்லககள், இந் ி தமொழி மற்றும்

நொம் எ ிர்தகொள்ளும் சிரமங்கள் குறித்து நொன் என் கருத்துகலள
தவளிப்படுத் ிரனன்.
இந்

நிகழ்ச்சி முடிந் தும்,

ிரு ரமொகன் பொய் மற்றும்

ிரு. ரொரமஸ்வர்

யொல் துரப ஆகிரயொருடன் சந் ிப்பு ஒரு மணிரநரம் த ொடர்ந் து.
இந்

உலரயொடைில் எங்கள் பிரச்சிலனகலளப் பற்றி விவொ ித்ர ொம். எங்கள்

பிரச்சிலனகள் குறித்து அவர்கள் இருவரும் ஆழ்ந்

அனு ொபம் தகொண்டனர்.

குழுவின் நி ி நிலைலம உ வக்கூடிய நிலையில் இல்லை. ஆனொல்
அவர்களின் ஒத்துலழப்பு மற்ற எல்ைொ விஷயங்களிலும் பொரொட்டத் க்கது.
கவில

புத் கங்கள் மற்றும் நொங்கள் எழு ிய கல கள் ரபொன்றலவகலள

ஒரு ஆரம்ப பொடமொக கரு வ ற்கு அவர்கள் ஒப்புக்தகொண்டனர். அ ன்
அடிப்பலடயில் அவர்கள் ஒரு வினொத் ொலள அனுப்பவும் ஒப்புக்தகொண்டனர்.

விலடத் ொள்கலள ம ிப்பீடுவது பர்மொவிலும் தபறப்பட்ட ம ிப்தபண்களின்
அடிப்பலடயில், ர ர்வு முடிவுகள் மற்றும் சொன்றி ழ்கள் குழுவொல்
அனுப்பவும்

ீர்மொனம் ரமற்க்தகொள்ளப்பட்டது.

இர ரபொல் ரமலும் மற்ற

வகுப்புகளுக்கு நொங்கள் த ொடர்ந்து ர ர்வுகலள

நடத் வும் முடிதவடுக்கப்பட்டது. நொங்கரள எழு ி ரங்கூனில் தவளியிடப்பட்ட
புத் கங்களின் அடிப்பலடயில் பர்மொவில் த ொடர்ந்து ர ர்வுகலள நடத் வும்
விர எங்கள் புத் கங்களில் கமிட்டியொல் தவளியிடப்பட்ட புத் கங்களில்
இருந்து சிை பொடங்கலள எங்களொல் தவளியிடப்பட்ட புத் கங்களில்
இலணக்கவும்

லடரயதும் இல்லை என்றனர். ரமலும் முழு புத் கங்களும்

கூட பர்மொவில் அர

தபயரில் அல்ைது நொம் விரும்பினொல் ரவறு தபயரில்

தவளியிடப்படைொம். அ ற்கும் எந் தவொரு கட்டுப்பொடும் இல்லை என
அவர்கள் தசொன்னொர்கள்.
அவர்கள் ர ர்வுக் கட்டணத்ல

லகவிடவும் இைவச உலரநலட

புத் கங்கலள அனுப்பு ல், அத்துடன் மற்ற பிற வச ிகலள வழங்குவ ற்கும்
அவர்களின் விருப்பத்ல
ிரு ரமொகன் பொய் பட்

த ரிவித் னர்.
மத் ிய அரசுடன் எங்கள் பிரச்சிலனகலளப் பற்றி

ரபச அவர் என்னுடன் வர

யொரொக உள்ள ொகக் கூறினொர். இந்

உலரயொடலுக்குப் பிறகு அவர் உண்லமயில் தடல்ைிக்கு வந்து அல ச்
தசய் ொர்.
ிரு. ரொரமஸ்வர்

யொல் துரப எனக்கு குழுவின் ர ர்வுத் துலற

அலுவைகத்ல க் கொட்டினொர். ஒழுங்கு மற்றும் ஒத்துலழப்பு உள்ள நல்ை
அலமப்பு என்லனக் கவர்ந் து. ஸ்ரீ துரப அவர்கள் ஒரு அனுபவமிக்க
நிர்வொகி. கமிட்டி பணிகள் மிகவும்
ிறலம ரபரு விபுரிகிறது.

ிறலமயொக நடக்க அவரது நிர்வொக

மகொத்மொ கொந் ி ஆசிரமம், ரசவொகிரொம், வர் ொ
ம ிய உணவுக்குப் பிறகு நொன் ரசவொகிரொம் தசல்ை
வந்து விட்டு கொந் ி ஜியின் ஆசிரமத்ல

ிட்டமிட்ரடன். இதுவலர

அதுவும் கொந் ி பிறந்

நூற்றொண்டில் பொர்லவயிடவில்லை, என்றொல் அது நியொயமற்றது.
வர் ொவிைிருந்து ரசவொகிரொம் தசல்லும் தூரம் சுமொர் 8-9 கி.மீ .உள்ளது
என்பல
இந்

அறிந்து தகொண்ரடன்.

தூரத்ல

ஒரு லசக்கிள் ரிக்ஷொவில் தசல்ை ரவண்டும். அது தசல்ை

ஒரு மணிரநரம் மற்றும்

ிரும்ப ஒரு மணிரநரம் ஆகும். அந்

இடத்ல

சுற்றி பொர்க்க 2 மணிரநரம் ஆகைொம். மொலை 4:00 மணிக்கு நொக்பூருக்கு
தசல்லும் ரயிலை

ிரும்பிப் பிடிக்க ரவண்டியிருந் து.

ரசவகிரொமிற்கு தசல்ை லசக்கிள் ரிக்ஷொ

விர ரவறு வொகனம் எதுவும்

கிலடக்கவில்லை. எனரவ கடுலமயொன பிற்பகல் தவயிைில் நொன்
ரசவொகிரொமிற்கு நொன் லசக்கிள் ரிக்ஷொவில் புறப்பட்ரடன்.
பொ ி வழி தசன்ற பிறகு ரிக்ஷொ டிலரவர் மிகவும் ரசொர்வொக ஆனல

நொன்

கவனித்ர ன். சூரியன் மிகவும் வலுவொக இருந் து.
சொலை கீ ழ் ரநொக்கி சரிவு ளமொக இல்ைொமல் ரமல் ரநொக்கி ஏறும்

ளமொக

இருந் து. லசக்கிள் ரிக்ஷொவில் சிறி ளவு ஏறு ல் கூட மிகவும் கடினம்.
எனரவ ஒரு மணி ரநரத் ிற்குப் ப ிைொக, நொன் ரசவகிரொலம சுமொர் ஒன்றலர
மணி ரநரத் ில் அலடந்ர ன். நொன் ஆசிரமத்ல

முழுலமயொக

பொர்க்க

விரும்பிரனன். ஆனொல் ரநரம் மிகவும் குலறவொக இருந் து.
ஆசிரமத் ிைிருந்

ஒரு சரகொ ரருடன் ரசர்ந்து, நொன் என்னொல் முடிந்

வலர

பொர்த்ர ன். மு ைில் நொன் கொந் ி ஜியின் குடிலசக்குச் தசன்ரறன். இது ஒரு
ஆழமொன விலளவுகலள என் மன ில் எழுப்பியது.
ஒரு தபொது நை ஊழியர் இத் லகய எளிலமயில் எவ்வொறு
வொழ்க்லகலய தசைவிட முடியும் என்பல

னது

அறிந்து வியந்ர ன்.

களிமண்ணொல் மூடப்பட்ட

லரத்

ளம், களிமண் சுவர்கள் மற்றும் ஒரு

கூலர. இதுரவ கொந் ி ஜியின் குடிலச. கொந் ி ஜி உட்கொர்ந்

பகு ி,

விருந் ினர்களுக்கொன கொத் ிருப்பு பகு ி, இலவ அலனத்தும் நகர மக்கள்
ஆச்சரியப்படக்கூடியலவ. அருகிலுள்ள அலறயில் கொந் ி ஜியின் இயற்லக
சிகிச்லச முலறலய பின்பற்றிய மருத்துவமலன இருந் து.

இந்

சிறிய குடிலசயில், நொட்டின் மிகப்தபரிய அரசியல் இயக்கங்கள்

வழிநடத் ப்பட்டது மற்றும் தபரிய, கடினமொன
இங்ரகரய கொணப்பட்டன.

ீர்வுகள் பிரச்சிலனகள்

ிரும ி கஸ்தூர்பொகொந் ியின் குடிலசயும் கொந் ி

ஜியின் குடிலசக்கு அருகில் பொர்த்ர ன்.
கொந் ி ஜி

னிப்பட்ட முலறயில் கைந்து தகொள்ளும் மற்தறொரு த ொழுரநொய்

ரநொயொளிகள் குடிலசயும் அருகில் உள்ளல
அ ன் பிறகு, எனது வழிகொட்டி

நொன் பொர்த்ர ன்.

ிரு ச ொஷிவ் பட் என்லன கொந் ி ஜியின்

மருமகள், சரகொ ரி நிர்மைொ கொந் ி ஆகிரயொலர சந் ிக்க அலழத்துச்
தசன்றொர். அருகிலுள்ள ஒரு குடிலசயில் அவர்கள்

ங்கி இருந் னர். நொன்

அவர்களுடன் அங்ரக சிை ரநரம் உலரயொடிரனன். அவர்களுக்கு மிகவும்
அலம ியொன இயல்பு உலடயவர்கள். அ ிக எளிலமயொனவர். ரசலவ

தசய்வ ற்கொன விருப்பம், உறு ியொன த ளிவொன எண்ணங்கள் அவர்களிடம்
இருந் து.
சூரியன் தவப்பத் ில் ரிக்ஷொ வந்
எனக்கு மிகவும்

ொகமொக இருந் து.

அவர் எனக்கு குடிக்க குளிர்ந்
முலறயில்

பிறகு நீர் எதுவும் பருகவில்லை அ னொல்

நீலரக் தகொடுத் து மட்டுமல்ை

ொரன ஒரு பு ிய ைஸ்ஸிலய

னிப்பட்ட

யொரித்து பரிமொறவும் தசய் ொர்.

ியொன நுட்பத் ில் ஆழமொன மற்றும் நீண்ட நலடமுலறலய நொன்
விளக்கியரபொது எங்கள்

ியொன நுட்பத் ில் அவர் மிகுந்

ஆர்வம் கொட்டினொர்.

ியொன முலற, புைணுணர்வு உட்பட்ட ஆலச மற்றும் ரகொபம்
இரண்டிைிருந்தும் மனல
ஆர்வத்ல

விடுவிக்கிறது என்ப னொல்

ன் ஆழ்ந்

தவளிப்படுத் ினொர்.

மனத் ின் அழுக்கள் (விருப்பு தவறுப்புகள்) எழுவ ற்கொன வொய்ப்பு வரொ
வலகயில் பிஸியொக

ன்லன த ொடர்ந்து ரவலையில்

ஈடுபடுத் ிக்தகொண்டொல், உணர்வு ஆலசகளிைிருந்தும் மற்றும்

ீட்டுக்கலள

ன்லனத் ொரன அருகில் தநருங்கொமல் இருக்கவும் தசய்ய முடியும் என
கொந் ி ஜி அறிவுறுத் ி இருந் ொர்.
பிஸியொக, ஆசிரமவொசிகள்.
எழுந்

ங்கலள லவத்துக் தகொண்ட பிறகும் வொய்ப்பு

ரபொத ல்ைொம் புைணுணர்வு உட்பட்ட ஆலச மற்றும் ரகொபம்

இரண்டிைிருந்தும் மனல

விைக்க இயைொலமலய அவர் நிலனவு கூர்ந் ொர்.

புத் ரொல் வழங்கப்பட்ட இந்

நுட்பத்ல

நலடமுலற பயன்பொட்டிற்கு

தகொண்டு வர அவர் விரும்பினொர். அ ன் மூைம் பைன்கலள நன்றொக அறிய
இயலும் என்றொர்.

கொ ி மற்றும் இரொட்லட சக்கரம்
இ ற்குப் பிறகு, நொன் உலரயொடலை கொ ி (துணிகள்) க்கு மொற்றிரனன்.
இரொட்லட சக்கரம் என்பது பருத் ியிைிருந்து லகயொல் இரொட்லட சக்கரத்ல

சுழற்றி பருத் ி இலழகலள அ ன் மூைம் நூைொக மொற்றுவ ற்கொன சுழல்
சக்கரம்.
எனது நொட்டில், பர்மொவில் (மியொன்மர்) இரண்டு ரநொக்கங்களுக்கொக நொன்
இரொட்லடலய விளம்பரப்படுத்

விரும்புகிரறன் என்று அவரிடம் தசொன்ரனன்.

ஒருபுறம், நம் நொட்டின் விவசொயிகள் பருவம் முடிந் பின் சும்மொ இருக்கும்
சமயங்களில் இது அவர்களுக்கு எளிய மற்றும் பயனுள்ள ரவலைலய
வழங்கும். மறுபுறம், நொங்கள் எங்களுக்கு
தகொள்லகயில் இருந்து

ீங்கு அளிக்கும் தபொருளொ ொரக்

கொப்பொற்றப்படுரவொம்.

அ ொவது மூைப்தபொருட்கலள ஏற்றும ி தசய்து, முடிக்கப்பட்ட பருத் ிலய
இறக்கும ி தசய்யகின்ற, தபொருளொ ொரக் தகொள்லக மொற்றுவ ற்கொன
வழிகலள நொங்கள் வழங்க முடியும்.
மற்றும் எங்கள் நொட்டு மக்கள்

ங்கள் பருத் ிலய

ொங்கரள நூற்க இயலும்.

இது சம்பந் மொக, நொன் இரொட்லடலய சக்கரம் மூைம் நூற்பு பற்றிய சிறிய
அளவிைொன த ொழில் வளர்ச்சிக்கு உரிய, முழுலமயொன

கவல்கலளப் தபற

விரும்பிரனன்.

ஆசிரமத் ின் பிற துலறகள்

.

பிரபை கொந் ிய ஆசிரியர் சிஹொைி பொன் துர்ஹி ஆரியநொயகம் மலனவி
ிரும ி. ஆஷொ ர வி ஆரியநொயகம், தபங்கொைி ஆசிரமத் ின் அடிப்பலட
கல்வித் துலறலய நடத் ி வருபவர். சரகொ ரி நிர்மைொ கொந் ிலய சந் ித்
பிறகு, ச ொஷிவ் பட்

ிரும ி. ஆஷொ ர வி ஆரியநொயகம் அவர்கலள சந் ிக்க

தசன்ரறொம்.
தவள்லள முடி தகொண்ட மிகவும் ஆற்றல் நிலறந்

தபண். அவர்களுடன்

சிறிது ரநரம் ரபசிய பிறகு எனக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது. அவர்களுடன் ரபச
மிகவும் சுவொரஸ்யமொக இருந் து.
விலடதபறும் ரபொது அவர், பர்மொ
சந் ித்

ங்கொ

ஒரு குடியிருப்பொளலர

ில் மகிழ்ச்சியுடன் ஆச்சரியப்பட்ட ொக கூறினொர்.

மில்ைியன் கணக்கில் தசல்வத்ல

பர்மொ நொட்டின் அரசொங்கத் ிடம் இழந்

பிறகும் சிரிக்கும் முகத்துடன் பழகும் அவர் பர்மொ அரசொங்கத் ின் மீ து
சிறிதும் வருத் ம் தகொள்ளவில்லை.
ிரும ி ஆஷொ ர விலயச் சந் ிப்ப ற்கு முன்பு, நொன் ச ொசிவ் பட்டுடன்
ஆசிரமத் ின் புத் க விற்பலனத் துலறக்குச் தசன்றிருந்ர ன்.
அங்ரக புத் க ரமைொளர் இருந் ொர். நொன் புத் கங்கள் சிைவற்லற
வொங்கிரனன். ச ொசிவ் பட்டிடம் உங்கள் ரங்கூன் முகவரிக்கு அல

பொர்சைில்

அனுப்புமொறு ரகட்டுக்தகொண்ரடன். இப்ரபொது பொர்சல் உங்களிடம் ரசர்ந்து
இருக்கைொம் என்று நம்புகிரறன். பொர்சல் தபற்றது குறித்து எனக்கு
த ரியப்படுத்துங்கள்.

நொக்பூருக்கு தசல்லு ல்
எனரவ, வர் ொவிைிருந்து நொக்பூலர அலடந்

பிறகு, நொன் தவளிரய

உள்ள தபொது த ொலைரபசி மூைம் பொண்ரட ஆனந்த் ஜிலய அலழக்க
தசன்ரறன். முழு 45 நிமிடங்களுக்கு முயற்சி தசய்

பிறகும் என்னொல்

அவருடன் த ொலைரபசியில் த ொடர்பு தகொள்ள முடியவில்லை
அ ிகொலை 1 மணிக்கு நொன் இந் ியன் ஏர்லைன்ஸ் விமொனத் ில் தடல்ைி
தசல்ை ரவண்டியிருந் து. எனரவ, இந் ியன் ஏர்லைன்ஸ் அலுவைகத் ிற்கு
விலரந்து தசல்ை முடிவு தசய்ர ன்.
நொன் என்னுலடய சொமொன்கள், லபகள் ரபொன்றலவகலள நொக்பூரில் உள்ள
இந் ியன் ஏர்லைன்ஸ் அலுவைகத் ில் லவத்ர ன்.
அங்கிருந்து மீ ண்டும் பொண்ரட ஆனந்த் ஜிலய த ொலைரபசியில் த ொடர்பு
தகொள்ள முயற்சி தசய்ர ன். இந்

ரநரத் ில் த ொலைரபசியில் த ொடர்பு

தகொள்ள முடிந் து. ஆனந்த் ஜி உடன் ரநரில் ரபச சிை மணிரநரம் உள்ளது.
நொன் ஒரு டொக்ஸிலய அலழத்ர ன். அவலர ரநரில் சந் ிக்க தசன்ரறன்.

எனரவ நொங்கள் அமர்ந்து ரபச சிை நொற்கொைிகலள

ிறந்

லம ொனத் ில்

லவத்ர ொம். ஆனந்த் ஜிக்கு உ வும் துறவி ரம ங்கரும் இருந் ொர்.
ஆனந்த் ஜி உட்கொர்வ ற்க்கு

முன் துறவியின் குடியிருப்புகலளச் எனக்குக்

சுற்றி கொட்டினொர். துறவியின் குடியிருப்புக்கு தவளிரய முன்னொல்

ிறந்

லம ொனத் ிற்கு என்லன அலழத்துச் தசன்றொர். அங்ரக டொக்டர் அம்ரபத்கரின்
சிலை இருந் து. அங்கிகள் அளிக்கும்

விழொக்கள் நலடதபறும் அது.

இந் ியொவிைிருந்து அருகிலுள்ள இைங்லகக்கு தகொண்டு தசல்ைப்பட்ட ரபொ ி
மரத் ின் ஒரு கிலள முன் பகு ியில் நடப்பட்டு இருந் து. அது இப்ரபொது
உறு ியொக சிறிய மரமொக வளர்ந்துள்ளது.
அ ற்கு அடுத்

ொக நியமிக்கப்பட்ட ஒரு இடத் ில் ஒரு தபரிய புத்

விகொரம்

(பரகொடொ) அலமக்க அஸ் ிவொரம் ர ொண்டப்பட்ட பகு ி. சுற்றிப் பொர்த்
பிறகு,

ிறந்

தவளியில் துறவியின் இல்ைத் ின் முற்றத் ில், நொற்கொைிகளில்

உலரயொடலுக்கொக அமர்ந்ர ொம்.
ஆனந்த் ஜி
ிறந்

சளி ரநொயொல் பொ ிக்கப்பட்டிருந் ொர். ஆனொலும் அவர்

தவளியில் என்னுடன் நீண்ட ரநரம் அமர்ந் ொர்.

துறவி ஆனந்த் தகௌசையன்ஜி உடன் ஒரு

ம்ம

கைந்துலரயொடல்

ஆனந்த் ஜி

ியொனப்பொல லய எவ்வளவு எ ிர்க்கிறொர் என்பது உங்களுக்கு

ஏற்கனரவ த ரியும். புத்

ிரிபிடகத்ல

தமொழிதபயர்த்

மற்றும் பிற முக்கியமொன நூல்கள், கருத்துகலள பொர்த்
தகொஞ்சம் கூட புத் ரின்

ியொன பொல

பிறகும்
பிறகும் அவர்

பற்றி நம்பிக்லகலய ஏற்கவில்லை.

அவர் அல தயல்ைொம் அர்த் மற்ற ொகக் கொண்கிறொர். நொங்கள்
ரபொ லனகள் பொர்க்கும்ரபொது, நொம்

ியொனத்ல

புத் ரின்

அகற்றினொல், அ ொவது

சமொ ி மற்றும் பங்க அகற்றினொல், பின்னர் சீைொ மட்டுரம எஞ்சியுள்ளது.
ரபொ லனகளில் அது மூன்றில் ஒரு பங்கு உள்ளது.
சமொ ி இல்ைொமல், மன ின் கட்டுப்பொடு இல்ைொமல் சீைொலவ எவ்வொறு
நிலறரவற்ற முடியும்?.
ஆனொல் சமொ ி மற்றும் பங்க அவரது பொர்லவயில் எந்
இல்லை. அல

முக்கியத்துவமும்

அனுபவபூர்வமொக உணர் ல் அல்ைது உடனடி முடிவுகலளத்

ரும் என்ற கருத் ிரைொ அவர் உடன்பொடு தகொள்ளவில்லை
ஆனொல் இலவ அலனத்தும் விஷயங்கலளச் பற்றி தசொல்வ ற்கொன ஒரு
வழி மட்டுரம. மரணத் ிற்குப் பிறகு ொன் அலவ முடிவுகலளத்

ரும் என்ற.

கருதுகிறொர்.
மொர்க்ஸ் கருத்து, ரொகுல் சங்கிருத்யொயன் ஜிக்கு வலுவொன
ஏற்படுத் ியது ரபொை இவருக்கும் மிகவும்

ொக்கத்ல

ொக்கத்ல

உண்டொக்கி

இருக்கைொம். அவருக்கு தகொஞ்சம் கூட மறுபிறவியில் நம்பிக்லக இல்லை.
அ னொல் ொன்

ியொனம் ரநரத்ல

வண்
ீ
அடிக்கும் முயற்சி ரபொல் அவருக்கு

ர ொன்றியது.
நொன் அவரிடம்

ியொனத் ின் நலடமுலறபயிற்சி

மற்றும் இப்ரபொது

ியொனத் ின் நன்லமகள் எனக்கும் பைருக்கும் ஏற்பட்ட பை அனுபவங்கள்
இங்ரக அவருடன் பகிர்ந்து தகொண்ரடன்.
இரண்டு மூன்று மணி ரநர உலரயொடலுக்கு பிறகு சிறிது சிறி ொக
லையலசத்து ஏற்றுக்தகொள்ளத் த ொடங்கினொர்.
ம ியம் 1:00 மணிக்கு இது நொன் தசல்ை ரவண்டிய ரநரம் எனச் தசொன்ரனன்.
அவர் எனக்கொக ஒரு டொக்ஸிலய அலழப்ப ொக கூறினொர்.
ஆனொல் அலழப்ப ற்கு முன் ஒரு

ியொன முகொம் நொக்பூரிலும் ஏற்பொடு

தசய்யப்பட ரவண்டும் என்று என்லன வைியுறுத் த் த ொடங்கினொர்

நவம்பர் வலர முகொம்கள் அட்டவலண உறு ி தசய்யப்பட்டு உள்ளன.
அந்

இடங்களில் ஏர னும் ஒரு முகொம் ரத்து தசய்யப்பட்டொல்

ொன்

நொக்பூரில் முகொம் ஏற்பொடு இயலும் என்ரறன். இல க் ரகட்டு, அவர் இன்னும்
அ ிகமொக வைியுறுத் த் த ொடங்கினொர்.
அவர் டொக்ஸிலய அலழத்
கொத் ிருந்ர ொம். இந்

பிறகு அது வருவ ற்கு சுமொர் 20 நிமிடங்கள்

ரநரத் ில் அவர் ஒரு

ியொன தநறிக்கொன

ரகொரிக்லககலள இலடவிடொமல் ரகட்டுக் தகொண்ரட இருந் ொர்.
எனது நி ி நிலைலமலயயும் அவருடன் பகிர்ந்து தகொண்ரடன்.
இங்கு ரசரும் மக்கள் தபரும்பொலும் ஏலழகள். எனது முகொமில் ரசரு ல்
அவர்களுக்கு 10 நொட்கள் வொழ்வொ ொரத்ல

இழப்பது மட்டுமல்ைொமல், ரமலும்

முகொமில் இருப ற்கொன உணவு தசைவுகலள ஏற்க ரவண்டி இருக்கும்.,
அ ொவது பர்மொவின் வர்த் கத் துலற ர சியமயமொக்கல் கொரணமொக
எந் தவொரு இழப்பீடும் பர்மொ அரசொங்கம் வழங்கொது. எந் தவொரு நி ி
தசைவுகலளயும் எ ிர்பொர்க்கக்கூடொது.

ியொன பயிற்சிக்கு வந் வர்களிடம்

நன்தகொலடகலள ரகட்பதும் எனக்கு கடினமொக இருக்கும்.
உைகின் முழுலமயொன அனுபவம் அறிவொர்ந்

துறவிகளுக்கு நிலைலம

உடனடியொக உணரமுடிந் து.
நொக்பூர் முகொமுக்கொக, எனது ரநரம் மட்டுரம நொன் தகொடுக்க ரவண்டும்
அவர் நி ி தபொருள் ஏற்பொடுகலள

ொரன தசய்வ ொகவும் அல ப் பற்றி

கவலைப்பட ரவண்டொம் என்றும் எனக்கு உறு ியளித் ொர்.
இது த ொடர்பொக சிறிது ரநரம் நடந்

விவொ ம் மனல

மிகவும் த ொடும்

வி த் ில் அலமந் து. அத்துடன் கம்யூனிஸ்ட் துறவியின் இ யத்ல
உருக்கியல யும் உணரமுடிந் து.
அவரது மரியொல

மற்றும் அரவலணப்லப நொன் ஒருரபொதும் மறக்க

மொட்ரடன். அஸ்வரகொஷொ எழு ிய சமஸ்கிரு

வசனத்ல

விவரித் ொர்.

அது புத் ரின்

ன்லமலய விவரிக்கிறது. என்னொல் அர

வொர்த்ல கள்

நிலனவில் தகொள்ள முடியவில்லை. ஆனொல் அ ன் தபொருள் இன்னும் என்
கொதுகளில் எ ிதரொைிக்கிறது
வட்லட
ீ
விட்டு தவளிரயறிய சித் ொர்த் ொ குறித்து, யரசொ ரொ பின்வருமொறு
வருத் மொக கூறுகிறொர்.
அவரது வொழ்நொள் முழுவதும், இந்

நபர் பிறருக்கு த ொடர்ந்து தகொடுத்துக்

தகொண்டிருந் ொர். இப்ரபொது அவர் எவ்வொறு பிச்லசக் ரகட்க முடியும்?
துறவி ஆனந்த் ஜி இடத் ிைிருந்து நொன் விமொன நிலையத் ிற்கொன ரபொகும்
ரபொது, என் இ யத் ில் ஒளி மற்றும் மகிழ்ச்சியொக உணர்ந்ர ன். ஒரு
பணக்கொரனின் ஆழமற்ற ஈரகொ அது என்னுள் இருந் து. இப்ரபொது
இரக்கத் ில் உருகிக் தகொண்டிருந் து.
என் மனம் இப்ரபொது மிகவும் சுத் மொகவும் த ளிவொகவும் மொறிவிட்டது. என்
மனம்

ம்மத் ின் பரவல் என்ற ஒற்லற சிந் லனயுடன் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது.

ற்தபொழுது நொன்,

ம்மத் ின் பரவல் ஆசிரியர். இப்ரபொது இந்

ரவலை

மட்டுரம உள்ளது. பணக்கொரர் மற்றும் தபரிய நன்தகொலடயொளர், இந்
அலடயொளங்கள் வரைொறொக மறக்கப்பட ரவண்டும். என் மன ில் புத் ரின்
வொர்த்ல கள் எ ிதரொைித் ன. “சப்ப ொனம்
உண்லமயில்,

ம்ம ொனம் ஜின ி”.

ம்மத் ின் பரிசு எல்ைொ நன்தகொலடகலளயும் விட தபரியது.

என் வொழ்க்லகயில் நொன் தசய்

நன்தகொலடகள் அலனத்தும் மிகக் குலறவு.

ம்மின் பரிசுடன் ஒப்பிடும்ரபொது அலவ அலனத்தும்
எனரவ இந்
ிருப் ிப்படுத்

ொழ்ந் லவரய.

ம்மம் நன்தகொலட குறித்து இப்ரபொது நொன் என் மனல
ரவண்டும்.

இப்ரபொது வலரயறுக்கப்பட்ட வழிமுலறகள் மற்றும்

ிறனுடன், நொன் நி ி

ரீ ியொக நன்தகொலட அளிப்ப ில் இயைொலமயில் உள்ள கவலைகளொல் என்
மனம் நிரம்பக் கூடொது.

சூழ்நிலைகள் மொறும் நொள் விலரவில் ர ொன்றும். பண நன்தகொலட கூட
மீ ண்டும்

ொனொகரவ த ொடங்கவும். இப்ரபொது

ம்மொ நன்தகொலடக்கு

அலனத்து பைமும் அர்பணிக்க ரவண்டும்.
விமொனம் மற்றும் நல்ை ரஹொட்டல்களில்

ங்குவ ற்கொன தசைவுகள், எனது

னிப்பட்ட பயண தசைவுகள் ஆகியவற்றிக்கு எங்கள் மூத் சரகொ ரர் பண
ஏற்பொடு தசய்யதுள்ளொர். அ ிைிருந்து தகொஞ்சம் பணத்ல
சிை உடல் அதசௌகரியங்கலளத்
ியொனிப்பவர்களுக்கு அப் பணத்ல
இந்

ரசமிக்க முடியும்.

ொங்கிக்தகொண்டு ஏலழ
உபரயொகிக்க இயலும்.

ரநர்லமயொன முடிவுடன் நொக்பூரிைிருந்து விமொனத் ில் புது ில்ைிக்கு

நொன் பறந்ர ன். புது ில்ைி விமொன நிலையத் ில்

லரயிறங்கிய பின்

என்லன வரரவற்க்க அலுவைக பிர ிநி ி ரகொஸ்வொமி எங்கள்
சரகொ ரர்கள் ஸ்ரீ

ம்ம

ர்மவர்ீ மற்றும் ரிஷிரொஜ் வர்மொ வந்து இருந் னர்.

தடல்ைியில் வசித் ல்

நொன் ஒரு நொள் மற்றும் ஒரு இரவு ரிஷிரொஜின் வட்டில்
ீ

ங்கிரனன்.

இரண்டொவது இரவு நொன் சுரு தசல்ை ரவண்டியிருந் து. அங்கு இருந் ரபொது
அவரது வடு
ீ மிகவும் சுத் மொக இருந் ல க் கண்டு ஆச்சரியப்பட்ரடன்.
அழகொக மிகவும் தூய்லமயொன தவளிப்புறமொகவும், இர ரபொல் உள்ரள
மற்றும்

ியொனத் ிற்கு சொ கமொன வளிமண்டைம் இருந் து.

அங்ரக

ங்கியிருக்கும்ரபொது பர்மொ விட்டு வந்து இங்கு குடிரயறிய சிைரின்

தநருக்கடியொன நிலை பற்றி சிை விஷயங்கலளக் நொன் ரகட்ரடன்.

மன வருத் மலடந்ர ன். இ ற்கு முன்னும் பின்னும் நொன் பை பர்மிய
குடிரயறியவர்கலள சந் ித்ர ன். அவர்களின் ரவ லனயொன கல கலள
மீ ண்டும் மீண்டும் ரகட்ரடன்.
பர்மொவில் பூர்வக
ீ தமொழியினர்

எளிலமயொன

ன்லம தகொண்டவர்கள்.

தவளிநொட்டு இந் ியர்கலள அவர்களுடன் ஒப்பிடுலகயில், எவ்வளவு
ரமொசமொனவர்கள். இந் ிய புைம்தபயர்ந்ர ொர், எத் லன

ந் ிரக்கொரர்கள்,

எத் லன ரபர் தபொய்யர்கள், வஞ்சக மற்றும் ரநர்லமயற்ற மக்கள். சிை
ரநரங்களில் இல க் கருத் ில் தகொண்டு நொன் வருத் ிரனன்.
ஒருபுறம் உைக குருக்கள் மற்றும்

ம்ம-குருக்கள் இதுரபொன்ற உயர்ந் ல

பற்றி நொங்கள் தபருலமயொகக் கருதுகிரறொம்.
எங்கள் ம ம் மற்றும் உன்ன மொன, சுத் மொன கைொச்சொரத்ல ப் பற்றி
தபருலமயொக ரபசுகிரறொம் . நம்லம உயர்ந்

ொக கருதுகிரறொம்.

மற்றும் பூர்வக
ீ மக்கலள கைொச்சொரமற்றவர்கள் என கீ ழ்

ன்லமயுடன்

பொர்க்கிரறொம். ஆனொல் மக்களின் குணம் எவ்வளவு வழ்ச்சியலடந்துள்ளது,
ீ
எங்கள்

ொர்மீ க நிலை சீரழிந்துவிட்டது. இந்

மன ில் வந்து ஆழ்ந்
இங்கு வந்

பிறகு, இந்

வைி

எண்ணம் த ொடர்ந்து என்

ந் து.

நொட்டின் நிலைலயப் பொர்த்ர ன்.

ரொமகிருஷ்ணொ, புத் ர் மற்றும் கொந் ி அவர்களுடன் ஒப்பிடும்ரபொது நொன்
ொர்மீ க

ரத்ல

கருதுகிரறன். பர்மிய புைம்தபயர்ந்ர ொர் மிக உயர்ந் வர்கள்.

இங்ரக எல்ைொம் பணத் ின் அடிப்பலடயில் சரகொ ரர்-சரகொ ரர்,

ந்ல -மகன்,

அலனத்து உறவு உறவுகளும் ரூபொயில் ம ிப்பிடப்படுகின்றன. ரமலும்
ஒருவர்

ன்லன ம வொ ி, என்று கருதுகிறொர்.

ம்மத்ல ப் பற்றிய அவரது

உணர் ிறன் மிகவும் குலறவொக இருப்ப ொகத் ர ொன்றுகிறது.
ஒவ்தவொரு மனி னும்
நலடமுலறயில் அல

ம்மத்ல ப் பற்றி நீண்ட ரநரம் ரபசுகின்றனர். ஆனொல்
பின்பற்றுவ ில்லை.

இன்று ஒரு நபர் சுயநைத் ிற்கொக தபொய்கலளச் தசொன்னொல் அல்ைது
வறொக நடந்து தகொண்டொல் பின்னர் நலடமுலறலய ரமற்ரகொள் கொட்டி
அவர்

னது

வறொன தசயல்கலள

அத் லகயவர்கள்
ஒரு நபர் ஒரு

ம்மமொக அறிவிக்கிறொர்.

முன்ரனற்றவது இல்லை.

வறொன தசயலைச் தசய்கிறொர், அல ச் தசய்யும்ரபொது

வறொனது என புரிந்துதகொள்கிறொர். சூழ்நிலைகள் அவ்வொறு தசய்ய ரவண்டி
கட்டொயப்படுத் ப்படுகிறது.
அத் லகய நபலர முன்ரனற்ற ரமம்படுத் ிக்தகொள்ள இயலும் என
எ ிர்பொர்க்கைொம்.
ஆனொல்

வறொன நடத்ல லய

ம்மமொக தநஞ்சு நிமிர்த் ிக் தகொண்டு

தபருலமயுடன் தசொல்லும்ரபொது எந் வி மொன முன்ரனற்றமும் எப்படி
இருக்கும் என எ ிர்பொர்க்க முடியும்.
நல்ை ஆரரொக்கிய வழிமுலறகளின் பற்றி கவலைப்படொமல் அலனவரின்
பொர்லவயும் இறு ியில் சுகத்ல
ன்லன ஒரு ம த்

எ ிர் ரநொக்குகிறது.

லைவர் என்று அலழக்கும் நபரும் கூட மிகக் குலறந்

ம்மம் மூைம் மொநிை அ ிகொரத்ல ப் தபற ஆர்வமொக உள்ளொர்.
நலடமுலறயில் அவரது எண்ணம் என்னதவன்றொல் அரசியல் அ ிகொரம்
அவர் லகயில் தபறும்ரபொது அவர் முழு ர சத்ல யும் ஆன்மீ க ரீ ியில்
உயர்த்துவொர். எப்தபொழுது.?
ம த்

லைவர்கள் மற்றும் ம

நிறுவனங்கள் நிலைலம இவ்வி ம் உள்ளது

எனில் பின்னர் நொம் மற்றவர்கலள எவ்வொறு குலற கூற முடியும்?
ஒவ்தவொருவரும் அநீ ியில் மூழ்கி, இந்
யொரும் எந்

சூழ்நிலையிைிருந்து தவளிரயற

முயற்சியும் தசய்வது இல்லை. நொடு முழுவதும்

அலமப்பு மொறும் வலர அந்

ொர்மீ க

சிை ரநர்லமயொன நபர்கள் அல்ைது

ரநர்லமயற்ற தபரும்பொன்லமயொனவர்கள் யொரும் அலம ியுடனும்
மகிழ்ச்சியுடனும் இருக்க முடியொது.
ஆனொல் ஒழுக்கக்ரகட்டின் இந்
அல

யொர் மொற்றுவொர்கள்? இந்

அலமப்பு எவ்வொறு மொறும்?
பிரச்சிலன குடிரயறிய பர்மியர்களுக்கு

மட்டுமல்ை நொட்டு மக்கள் அலனவருக்கும் தபொருந்தும்.

அரசு அ ிகொரிகலள சந் ித் ல்

தடல்ைியில் இரண்டு நொள்

ங்கியிருந் ரபொது, பர்மொ த ொடர்பொன

பிரச்சிலனகள் குறித்து விவொ ிக்க நொன் சிை அரசொங்க அ ிகொரிகலளச்
சந் ித்ர ன்.
பர்மொவில் உள்ளவர்கள்

இந் ி தமொழிலய பயிை வழி வகுத் ல், ரமலும்

பர்மொவில் இந் ி புத் கங்கள் இல்ைொ

ொல் ஏற்படும் பிரச்சிலன ரபொன்ற

லைப்புகளில் உலரயொடல் நிகழ்ந் து.
நொன் பலழய நண்பர், ஸ்ரீ ரொம் ொரி சிங் டிங்கலர சந் ித்ர ன். அவர் பர்மொவில்
ற்ரபொல ய நிலைலம பற்றிய

கவல்கள் மற்றும் எல்ைொ

பிரச்சிலனகலளயும் மிகவும் உண்ணிப்பொகவும் கவனமொகவும் ரகட்டொர்
அவலரப் ரபொைரவ, இங்குள்ள பைருக்கும் ர சியமயமொக்கலுக்கொக
உருவொக்கப்பட்ட பர்மிய அரசொங்கத் ின் சட்டங்கள்

பற்றிய

வறொன கருத்து

உள்ளது. இந் ியொவில் இருந்து பர்மொவில் குடிரயறிய இந் ியர்களுக்கு
மட்டுரம தபொருந்தும் என கருதுகிறொர்கள். குடிரயறிய இந் ியர்கள்
அரசொங்கத் ின் தபொதுநைக் தகொள்லகயொல் பொ ிக்கப்பட்டவர்கள். எனரவ,
இந் ியர்கள்
ரபொன்ற

ப்பி ஓடுகிறொர்கள். அவருக்கும் பைருக்கும் ஏற்பட்ட இது

வறொன கருத்துக்கலள நொன் அகற்றிரனன்.

என் பலழய நண்பர் பிகொரனர் மகொரொஜொ டொக்டர் கரண் சிங்லகயும்
சந் ித்ர ன். அவரது எளிய இயல்பு மீ ண்டும் என் மன ில் ஆழமொன
ர ொற்றத்ல

ஏற்படுத் ியது.

நொங்கள் நொட்டின்
இந்

நபர்

ற்ரபொல ய நிலைலம பற்றி நீண்ட ரநரம் ரபசிரனொம்.

னது தபொறுப்லப மிகவும் அறிந்

ரநர்லமயொன மனி ர்.

அவர் சு ந் ிர கட்சியின் உறுப்பினர். கொங்கிரஸுக்கு எ ிரொன அரசியல் கட்சி
லைவர்.

ற்ரபொல ய அரசியல் புயல்கள் கொரணமொக மத் ிய அரசு

பைவனம்
ீ
அலடய அவர் விரும்பவில்லை.
கொங்கிரஸ் அரசொங்கத் ிற்க்கு எ ிரொக இருந் ொலும் கொங்கிரஸ் ரபொன்ற
வலுவொன நிறுவனம் உலடந்து ரபொக அல்ைது வழ்ச்சியலடய
ீ
விரும்பவில்லை.
மற்ற அரசியல்வொ ிகலளப் ரபொல் கண்மூடித் னமொக இல்ைொமல் ர சத் ின்
லமய பைத்ல

பரொமரிக்க முழு மனதுடன்

ன்லன அர்ப்பணிக்கிறொர்.

சுயநைஅரசியல்வொ ிகள் அறிலவ, எ ிரொன அரசியல் கட்சியின் அழிவுக்கு
வழி வகுக்குகின்றனர்.
எ ிரிகளின் அழிவு முழு ர சத் ின் அழிவுக்கு வழிவகுத் ொலும் கூட
அவர்கள்

ன் வழிலய சுயநைத் ொல் லகவிடுவ ில்லை. இந்

வறொன விருப்பத்ல

நொன்

இவரிடம் கொணவில்லை.

பர்மிய குடிரயறியவர்களுக்கு உ வ இந்
உற்சொகத்ல

வலகயொன

நபரில் அந்நொளில் கண்ட அர

அவரது மன ில் நொன் இன்றும் பொர்த்ர ன்.

அரசொங்கத் ின் ஆ ரவு சலபயில் அமரொ

ொல், அவருக்கு அ ிகொரம்

குலறவொக உள்ளது என்றொலும் லமய அலமச்சர்கள் சிைருக்கு என்லன
அறிமுகப்படுத் ினொர்.

இவர் மகொரொஜொவொக இப்ரபொது இல்லை என்றொலும் மிகவும் படித்
இலளஞன். நவன
ீ
யுகத் ில் அவர் பு ிய அலைகளுடன்

னது நொட்டிற்கு

மட்டுமல்ை உைகளொவிய நன்லம விரும்பும் குடிமகன்
உங்கள்

ம்பி,

சத்ய நொரொயண் ரகொயங்கொ
த ொடர்: பொபு பயொவுக்கு எழு ிய கடி ங்களின் பகு ிகள் ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

தம்மா ததாஹா

சுத்த தர்ம

ிர் தே ஜதக, துகியா ரதஹ ந தகாய

சுத்த தர்ம கர்-கர் ஜதக, ேப் விதி மங்கல் தஹா
தூய்லமயொன

ம்மம் மீ ண்டும் எழட்டும், யொரும் துயரத் ில்

விக்க

ரவண்டொம். ஒவ்தவொரு வட்டிலும்
ீ
எல்ைொ நைன்களுக்கும்அலமயப்தபற்று
தூய

ம்மம் நிலைத்து இருக்கட்டும்

ிர் தே ஜாதக ஜகத் தம சுத்த தர்ம கீ ஜ்தயாத்
மிதே அன்ததரா தமாஹ் கா, மிதே முக்தி கா ஸ்தராத்
உைகம் முழுவதும் தூய

ம்மத் ின் ஒளி மீ ண்டும் ஒரு முலற எரியட்டும்

மொலயயின் இருள் கலரந்து ரபொகட்டும் விடு லையின் ஆரம்பத்ல க்
கண்டறியட்டும்

ஜீவன்

த் புர் தர்ம கா ககோ, ேூகத் ப்ரேங்க்

ஹூஜன் கா ஹிதேூக் ே தத கித்தே ோதக் ேங்க்

உண்லமயில் இந்

ம்மத் ின் பொல யில் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி கிலடக்கிறது;

இங்ரக எண்ணற்ற பயணிகள்

ம்மத் ின் பொல யில் உடன்

நம்முடன் வருகின்றனர். பைர் மிகச்சிறந்

நைலன கொண்கிறொர்கள்

சாேன் ேூததர ததச் கா, ேூதர ஜாய வ்யா ார்
ருதக ேூதக சமன்

ிர், தஹா ஜாதவங் குல்ஜார்.

நொட்டின் அரசொங்கம், வர்த் கம் மற்றும் வணிகம் ரமம்படட்டும்
பொழலடந்

ர ொட்டம் பசுலமயொக மீண்டும் பூத்து குலுங்கட்டும்.
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