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 ம்மத்ல த் ட டியவர்கள் அ ன் பொல யில் ந க்க விளக்கு ஏற்றி, 
அவர்கலள ஊக்குவிக்கும் வலகயில் நம்பிக்லக  ரும் ப ிைளித் ொர். 

     சுற்றுப்பயணத் ில் அவர் டநரம் கில க்கும் டபொது தபரும்பொலும் இரவு 
டநரத் ில் அவர் சந் ித் லவகலளப் பற்றி குறிப்பு எழுதுவொர். அவரது 
சுருவுக்குவொன இந்  பயணம், ரொஜஸ் ொனில்  ிட் மி ப்பட் து. அவரது 
மூ ொல யர் இருப்பி மொன சுரு வில் உள்ள மக்களின் வொழ்வில்  ம்ம ஒளி 
கில க்க தசய்வட  இப்பயணத் ின் டநொக்கம். பர்மொவிைிருந்து வந் ிருந்  
அக ிகளின் குடிடயற்ற உரிலமகள் குறித்து முயற்சிகள் டமற்தகொண் ொர். 
அ ன் கொரணமொக த ல்ைி மற்றும் உ.பி.யில் ைக்டனொவில் கூடு ல் 
நிறுத் ங்கள் தசய் ொர். – ஆசிரியர். 

 

 அன்புள்ள பொபு சடகொ ரொ, 

வணக்கங்கள்! 

… நொன் அ ிகொலை 4 மணியளவில் சுருலவ அல ந்ட ன். நொன் த ல்ைியில் 
ரயிைில் இருந்து இறங்கியடபொது என்லனப் அலைத்து தசல்ை ஒரு சிைர் 
வந்து இருந் னர். வொழ்த்துக்களுக்குப் பிறகு, எங்களின் பலைய குடும்ப 
மொளிலகக்கு என்லன அலைத்துச் தசன்றனர். ரயில்டவ நிலையடம எனக்கு 
மிகவும் வித் ியொசமொகத் த ரிந் து - த ல்ைி டபொன்ற தபரிய நகரங்களில் 
நிலையங்கள் உள்ளது டபொன்று ட ொன்றியது. 

      பு ிய கட்டி ங்கள் சொலையின் இருபுறமும் இருப்பது நவனீ கொைத்ல  
எனக்கு உணர்த் ியது. ஆனொல் எங்கள் பலைய மொளிலக (ஹடவைி) 
அப்படிடய இருந் து;  அழுக்கு மற்றும் குப்லபகள் நிலறந்  ஒரு குறுகிய 
பொல யில் அலமந்து இருந் து.  அங்கு  ீவிரமொன பழுது பொர்க்க டவண்டிய 
நிலையில் எங்கள் பலைய மொளிலகலய ஒத்  பை பலைய கட்டி ங்கள் 
சூைந்து இருந் ன. இந்  பழுதுபொர்ப்புகலள கவனித்து சீர் அலமக்கும் 
தபொறுப்பொனவர்கள்  ற்தபொழுது தவளிநொட்டில் உள்ளனர். ஹடவைி 
பின்புறத் ில் வைக்கமொன முற்றம் இருந் து. பலைய குைொய் கிணறு 
பழு ல ந்து பயன்படுத்  இயைொ  நிலையில் இருந் து.  மலை பகு ிக்கு 



அருகில் அலமந்  ஒரு நீர் த ொட்டியில் நகரொட்சி குைொய் வைியொக  ண்ணரீ் 
நிரப்பப்பட் து.  இது 'நீலர டவறு இ த் ில் இருந்து தகொண்டு வந்து அ ில் 
நிரப்பும்' த ொைிைொளர்கலள பணிநீக்கம் தசய் து. ஒரு பு ிய கைிப்பலற 
மற்றும் ஒரு மூலையில் உள்ள குளிக்கும் பகு ி இலவகடள 
நவனீமயமொக்கபட்டு இருந் ன. மீ முள்ள ஹடவைி 40 ஆண்டுகளின் 
அைட்சியத் ொல் பைது பட்  நிலையில் இருந் து. 

      நொன் இங்கு அ ிக டநரம் தசைவிட்  ில்லை என்றொலும் எனது 
வொழ்க்லகயின் பை நிலனவுகள் இந்  ஹடவைியு ன் இலணக்கப்பட்டுள்ளன. 
ஐந்து வய ில், அ ன் அஸ் ிவொரம் டபொ ப்பட்டு தபரிய கற்களு ன் சுவர்கள் 

எழுப்பிய டபொது நொன் ஆர்வத்து ன் பொர்த் து எனக்கு நிலனவு வருகிறது. 
த ொைிைொளர்கள் கற்கலளக் தகொண்டு வந்து அருகில் டபொடுவொர்கள். அந்  
சீரற்ற கற்கள் நிபுணர்களொல் சீரொக லவக்கப்பட்டு சுவரொக உருதவடுக்கும். 
ஒரு பக்கத் ில் ஒரு எருலமயின், கண்களில் ஒரு துண்டு துணியொல் 
மூ ப்பட்டிருக்கும். அது சுண்ணொம்பு கொன்கிரீட் கைலவ உள்ள சக்கரத்து ன் 
இலணக்கப்பட்டு இருக்கும். எருலம, சுற்றி சுைலும் சக்கரத்து ன் நகரும் 
டபொது சுண்ணொம்பு கொன்கிரீட் கைலவ நன்றொக தநொறுக்கப்படும். இவ்வொறு 
 யொரொன கைலவலய  பின்னர் தபண் த ொைிைொளர்கள்  சுவர்கள் எழுப்பும் 

த ொைிைொளர்களி ம் தகொடுப்பர். டவறு சிை த ொைிைொளர்கள் தூரத் ிைிருந்து 
ஒரு தபரிய ட ொல் லபயில் நீலர சுமந்து வந்து, கைலவ இருந்  ஒரு தபரிய 
சிதமன்ட் நீர் த ொட்டியில் ஊற்றுவர்.  இந்  நிகழ்வு வலர ப ம் டபொல் 
என்னுள் ஆைமொக ப ிக்கப்பட்டுள்ளது. குைந்ல  பருவ நிலனவுகள், இன்று 
வலர பு ிய ொகடவ உள்ளன. 

     பை ஆண்டுகளுக்குப் முன் 1942 இல் நொங்கள் பர்மொவிைிருந்து கொடுகள் 
மலைகள் முழுவதும் அலைந்து  ிரிந்து டபொரொடி பிறகு, ஆ ரவற்ற 
நிலையில் இங்கு வந்  டபொது ஹடவைி அலம ியொன அ ன் மடியில் 
அரவலணக்கும் வலகயில், எங்களுக்கு அல க்கைம் தகொடுத் து. அ ன் 
அரவலணப்பு எவ்வளவு இ மொக இருந் து அப்டபொது! அந்  நொட்களின் 
இனிலமயொன மற்றும் இனிலமயற்ற  அனுபவங்கள் என்னொல் ஒருடபொதும் 
மறக்க முடியொது. இங்கு ொன் நொன் எனது  ிருமண வொழ்க்லகலயத் 
த ொ ங்கிடனன்.  இங்கு ொன் வடீ்டுத் லைவனுல ய உண்லமப் 



தபொறுப்புகளும், பணிகளும் என்லன மு ன்முலறயொகக் கவலையல யச் 
தசய் ன. இங்கு ொன் ஒரு பு ிய வணிகத் ின் கூர்லமயொன  கடுகள் எனது 
மனஅலம ிலய நிலைகுலைய லவத் து. ஒரு சிை மொ ங்கள் இந்  
இ த் ில்  ங்கியது எனக்கு ஆழ்ந்  அைியொ வொழ்க்லக ஞொனத்ல  அளித் து. 
தபொருளொ ொர ரீ ியொக என் தசொந்  இரண்டு கொல்களில் நிற்கவும் 
உண்லமயில் இங்டக  ொன் நொன் உறு ியொகத்  ீர்மொனித்ட ன். இப்டபொது 
அந்  நிலனவுகள் அலனத்தும் நொன் வடீ்டினுள் நுலைந் தும் மீண்டும் 
தவள்ளம் டபொல் என்னுள் வந் ன. 

புத்துணர்ச்சியல ந்  பிறகு நொன் ஊலரச் சுற்றச் தசன்டறன். எனது 
பர்மிய ஆல யிைிருந்து மொறி டகொட் மற்றும் டபன்ட் அணிந்து தவளிடய 
தசல்ை டவண்டுமொ என்ற எண்ணத் ில் டயொசித்ட ன். ஆனொல் இறு ியில் 
என் இயற்லக தவளிப்பொடுக்கு எ ிரொக இருக்கும் தசயற்லக தவளிப்பொடு அது 
என உணர்ந்ட ன். என் அன்பொன  ொய்நொட்டின் ஆல  அைங்கொரத் ில் 
இயற்லகயொகடவ பைகிய நொன் சிைலர எ ிர்தகொள்ள டவண்டிய 
நிர்பந் த் ிற்கொக என் அணுகுமுலறகலள லகவி  உ ன்ப வில்லை. நொன் 
என் சொ ொரண உல யில் கிளம்பிடனன். மற்றவர்களின் ஆர்வத் ிக்கு 
ஆளொடனன். 

கல த் த ருவில்  எனது பலைய நண்பர்கள் மற்றும் கூட் ொளிகள் 
அலனவலரயும் சந் ித்ட ன். குறிப்பொக, ைக்ஷ்மிச்சந்த் சிறப்பு அரவலணப்பு ன் 
என்லனச் சந் ித் ொர். குறுகிய பொல யுல ய  கல த் த ருவில்  நொன் 
நண்பர் சுடபொத் அகர்வொலு ன் நகர் ஸ்ரீ அலுவைகத்ல  அல ந்ட ன். 
க ந் கொைத் ில் இைக்கியக் கூட் ங்கள் ந ந்  இ ம் இது. என் மனம் அந் 
நிலனலவ டநொக்கி பறந்து தசன்றது. கவில  மற்றும் இைக்கியங்கள் என் 
மன ில் தவளிப்பட்டு எனக்கு ஊக்கமளித் து. 

     சுடபொத் ின்  ம்பியொன டகொவிந்த் என்பவரொல் இப்டபொது இங்டக ஒரு 
கலைக்கூ ம்  ிறக்கப்பட்டு உள்ளது.  அ ில் சுருவின் முன்னொள் மற்றும் 
 ற்டபொல ய குடிமக்களின் உருவப்ப ங்கள் த ொங்கவி ப்பட்டு உள்ளது. 
அலவ நம்லம பொர்த்து சிரித்துக்தகொண்ட  இருக்கும் வி த் ில் 
சித் ரிக்கப்பட்டு இருந் து. முந்ல ய பர்மொ பிர மர் யு நு வு ன் நொன் 



இலணந்து உள்ள எனது உருவப்ப மும் அ ில் ஒன்று. ரங்கூனில் ஒரு புனி  
 ீ ச ங்கு ந ந் டபொது நிகழ்  நிகழ்வு அது. மற்றும் சிை த ொல்தபொருள் 
கண்டுபிடிப்புகள்,  மிைில் ஒரு சமண டவ த் ின் தமொைிதபயர்ப்பு உட்ப , 
டபொன்ற பிறலவகளும் இங்டக கொட்சிக்கு லவக்கபட்டு இருந் து. சமண 
ம த்ல  பின்பற்றுபவர்கள் மற்றும் தபௌத் ர்களுக்கும் த ன்னிந் ியொ 
எப்டபொதுடம ஒரு முக்கிய லமயமொக இருந்து வருகிறது. ரொஜஸ் ொன், 
நிச்சயமொக, சமணர்களின் தசல்வொக்கு மிக்க லமயமொக இருந்து உள்ளது. 
இரண்டு இ ங்களுக்கு இல யில் ம  த ொ ர்பு இருந்து இருக்கைொம். எனடவ 
இந்  வ க்கு மொநிைம் ரொஜஸ் ொனில் ஒரு த ற்கின்  மிழ் டவ ம் கொண 
முடிந் து. டகொவிந்த், சுருவின் வரைொறு குறித்  ஆரொய்ச்சியில் மூழ்கி 
புத் கத்ல  எழு யிருப்பல  நொன் அறிடவன். லகதயழுத்துப் பிர ி 
கிட் த் ட்   யொரொக இருந் து. இப்டபொது அல  தவளியி  நி ி 
ஆ ரவொளர்கலளத் ட டினொர். லகதயழுத்துப் பிர ியில் நொன் டமடைட் மொக 
பொர்த்ட ன். அது  இளவரசர்கள் மற்றும் உயர் வகுப்பு பிரபுக்கள் பற்றிய 
விஷயம் இருந் து. சொ ொரண மக்கள் பற்றி புத் கத் ில் எதுவும் இல்ைொ து 
டபொை இருப்பல க் கவனித்ட ன். இது குறித்து அவர் கவனத்ல  ஈர்த் வு ன் 
டகொவிந்த் உற்சொகமொக இந்  விஷயத் ில் மற்தறொரு அத் ியொயம் – 
பைங்கொைத் ிய சுரு மக்களின் நொட்டுப்புற வொழ்க்லக என அவர் எழுதும் 
பணியில் இருப்ப ொக கூறினொர். இது குறித்  சிை ப ங்கலள அவர் எனக்குக் 
கொட்டினொர். நொன் அவரது முயற்சிகலள வரடவற்டறன்.  இைக்கியக் 
கூட் ங்கள் மற்றும் மொணவர் பருவ நொட்கள் என உலரயொடி சிை மணிடநரம் 
கைிந் து. குரு ரொம் நொரொயணனின் டஜொஷி உள்ள  தபரிய ப த்ல பக்கத் ில் 
த ொங்கவி ப்பட்டு இருப்பல  அப்டபொது கவனித்ட ன். 

இந்  எளிலமயொன, டநரடியொன ஆனொல் ஆைமொன சிந் லனயொளருக்கு 
நொங்கள்  லை குனிந்து வணங்கிடனொம். ஒரு  ொயின் அழுலகக்கொக எரியும் 
தநருப்பில் சிக்கிய குைந்ல லய கொப்பொற்ற அவர்  னது உயிலர  ியொகம் 
தசய் ொர். ஒரு அந்நியன் கூ  அத் லகயவருக்கு  லைவணங்கியிருப்பொர், 

நொங்கள் அவரது கொைடியில் உட்கொர்ந்து பை கற்றுக்தகொண்ட ொம். அவரது 
 ந் ிரமற்ற முற்றிலும் குைந்ல  டபொன்ற இயல்பு இன்னும் நிலனவில் 
உள்ளது. அவரது பள்ளி, குைந்ல களுக்கு கட் ணம் இன்றி கற்பிக்கிறது. 



     இந்  உன்ன மொன ஆசிரியர் டபொ லனகள் அளித்  ற்க்கு ஊ ியமொக 
எல யும் ஏற்க மொட் ொர். ஒருமுலற  ீபொவளியின்டபொது, ஏன் அவருல ய 
ஆசீர்வொ ங்கலள தபற்றுக்தகொண்டு  ீபொவளி பரிசு அவருக்கு 
வைங்கக்கூ ொது? என்று நிலனத்ட ன். அவருக்கு கொணிக்லகயொக ரூ. 5/ 
தகொடுப்பது அற்பமொனது என்று நிலனத்ட ன். ட ர்வுகளின் டபொது ஒரு மொ ம் 
எனக்கு ஆங்கிைம் கற்பித்  ஆசிரியருக்கு நொன் ரூ. 25 / - அல்ைது 30 / -
அளித்து இருக்கிடறன். க ந்  4 மு ல் 5 மொ ங்களுக்கு இைவசமொக எனக்கு 
கற்பித் ொர். தவறும் ரூ. 5 / -அளிப்பது என்லன மிகவும் த ொந் ரவு தசய் து. 
ஆனொல் டவறு வைி இல்லை.   ீபொவளியின்டபொது நொன்  யக்கத்து ன் 
அவரது வடீ்டிற்குச் தசன்டறன். இந்  கஞ்சலன ஒத்  அன்பளிப்பொல் அவர் 
புண்படுவொடரொ என்று நிலனத்து வருத் து ன் என் மரியொல லய 
த ரிவித்ட ன். ஆனொல் எ ிர்மொறொக ப ில் அளித்து எனக்கு 
ஆச்சரியமொகியது. அவர் அலனவரி மும் இந்  பர்மிய மொணவர் அவருக்கு 
ஐந்து தவள்ளி நொணயங்கள் தகொடுத் ொர், என மகிழ்வு ன் கூறினொர். ஒரு 
பண்டிலகயின் டபொது இல  டபொன்ற மரியொல  யொரும் அவருக்கு 
வைங்கவில்லை.  ீபொவளி பண்டிலகயின் டபொது இந்  தவள்ளி தவகும ி 
அவருக்கு மிகவும் அர்த் முள்ள ொக இருந் து. 10 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் 
நொன் இந்  வலகயொன குைந்ல  டபொன்ற எளிலமலய என் ஆசிரியர் சயொகி 
யு பொ கின் கண்டுதகொண்ட ன். அத் லகய புனி ரின் கீழ் இந் ி இைக்கியம் 
கற்றது என்னுல ய டபர ிர்ஸ் ம். என் நண்பர்களி ம் அவரது எளிலம, 
அரவலணப்லப புகை டபொதுமொன வொர்ல கள் என்னி ம் இல்லை. சுடபொத் 
புலகப்ப க்கொரர் அலைத் ொர். நொங்கள் அலனவரும் நகர் ஸ்ரீ அலுவைகத் ில் 
எங்கள் புலகப்ப ங்கலள எடுத்துக்தகொண்ட ொம். அவரது கண்களில் ஒரு 
நம்பிக்லகயு ன் என் டமல், ஒரு எ ிர்பொர்ப்பு இருந் து. த ொைிை ிபர் 
டகொயங்கொவி ம் இருந்து நி ி உ விதபற இயலும் என்ற நம்பிக்லக 
இருந் து. கிரொமப்புற நகரங்கள் மற்றும் கிரொமங்களில் உள்ளூர் 
மக்களில டய நொன் எங்கு தசன்றொலும் வொர்ல களில் தவளிப்படுத் ொமல் 
மக்களின் பொர்லவயில் உள்ள அட  நம்பிக்லகலய என்னொல் உணரமுடிந் து. 
நகரங்களுக்கு தசன்று வொழ்வின்  ரத்ல  உயர்த் ிக் தகொண் வர்கள்  
 ிரும்பி வரும்டபொது அவர்களின் தசொந்  நிைம் டமம்பொட்டிற்கு அந்  நபர் 



உ வுவொர், என்பது ஒரு வைக்கமொன எ ிர்பொர்ப்பு இது சமூக வி ிமுலற. 
இல  நொன் சந் ித்ட ன். இல  டநர்க்குடநர் எ ிர்தகொள்ளும்டபொது எனக்கு 
சங்க மொக இருந் து. மறுப்பது எனக்கு பைக்கமில்ைொ  ஒன்று. நொன் 
எப்டபொதும் என் ட லவக்கு டமல் உள்ள தபொருள்கலள அல  
ட லவப்படுபவர்களு ன் பகிர்ந்து தகொள்டவன். இந்  பு ிய டகொயங்கொ 
உருதவடுக்க  டநரம் எடுக்கும்.  ம்ம ஆசிரியரொன டகொயங்கொ வருலக 
 ம்மத்ல ப் பரப்படவ.  ம்மத்ல ப் பரப்பும் தபொருட்டு அவர் வணிக 
த ொைிலை விட்டு தவளிடயறினொர் என்பல  நொன் இந்  மக்களுக்கு எப்படி 
விளக்குவது? நொன் தவற்றிகரமொன த ொைிை ிபர் அல்ை, ஆனொல் இைக்கிய 
ஈடுபொடு உள்ள  ஒரு மனி ர் மற்றும் மிக முக்கியமொக, ஒரு  ம்மம் 
ஆசிரியர். அவர்கள் விரும்பினொல் வொழ்க்லகலய மொற்றும்  ம்மத் ின் பரிலச 
என்னொல் தகொடுக்க முடியும். 

     மீண்டும் ஹடவைியில் நொன் என் நொன்கு சடகொ ரிகளு ன் நொன்கு மணி 
டநரம்  ம்ம பற்றி  உலரயொடிடனன். புத் ரின்  ியொன நுட்பம், அறிவு 

அவர்களுக்குப் பு ியது. அவர்கள் இல ப் பற்றி அைட்சியமொக உணரக்கூ ொது. 
இது பற்றி நொன் கவலையு ன் இருந்ட ன். நொன் விருப்பமின்லன டபொை 

உட்கொர்ந்  நபலர மகிழ்விக்கும் வலகயில் டபசிடனன்.  நொன் உணர்ந் படிடய 
உண்லம உலரத்ட ன். தபரும்பொலும் மக்கள் ஆரம்பத் ில் அவர்களி ம் 
டபசப்படும் கசப்பொன உண்லமலய ஏற்கத்  யங்குவர். ஆனொல் இந்  
விஷயத் ில் இந்  கசப்பொன மருந்து அவர்கலளத் தூண்டியது.  விலரவில் 
அவர்கள்  ம்மத் ிற்கு ஆைமொக ஈர்க்கப்பட் னர். பிறகு ச ங்குகள் மற்றும் 
ச ங்கு நம்பிக்லகயின் டவரூன்றிய நல முலறகள் க வுள் அவ ொரம் – 
இவற்றில் எனது ஒதுக்கீட்ல க் அறிந்து - அவர்களின் பை நம்பிக்லக குறித்து 
அ ன் த ொ ர்பொன டகள்விகலளக் டகட்  பிறகு  என் சடகொ ரிகள் ஒடர 
குரைில்  ம்மொ அவர்கள் இ யல  ஒளிர்வூட்டியது என்றனர்.  சுருவில் 10 
நொள் முகொம் ஒன்லற ந த்துங்கள் என்று அவர்கள் டகட்டுக்தகொண் ொர்கள். 
சுருவில் ஒரு முகொம் ந த்  இயைொது. த ல்ைியில் முகொம் நல தபறும் 
என நொன் அவர்களுக்கு உறு ியளித்ட ன். த ல்ைி முகொம் நல தபற்றடபொது, 
ஜின்னி மற்றும் சொவித்ரி பொய் ஆகிடயொர் வந் னர். தஜயட வியும் ரொவ ியும் 



 விர்க்க இயைொ  குடும்ப தபொறுப்புகளின் கொரணமொக வரவில்லை. ஒரு 
கடி ம் எழு ப்பட்  பிறகு சொதுல்பூரிைிருந்து இலளயச்சி பொயும் டசர்ந் ொர். 

         சுருவில் இருந் டபொது பலைய நண்பர்களொன பண்டிட் முர்ைி ர் சர்மொ,  

பண்டிட் துவொரகொ பிரசொத் மிஸ்ரொ, டமொகன்ைொல் மிஸ்ரொ என்பவர்கலள 
சந் ித்ட ன். பண்டிட் ரொம்ைொல் லவத்யொலவ சந் ிக்க இயைவில்லை. 
ஆனொல் இரவு 9 மணிக்கு அவர் வடீு  ிரும்பியடபொது துவொரகொ பிரசொத்ல  
அவர் சந் ித் ொர். இருவரும் டசர்ந்து என்லன சந் ிக்க ஸ்ட ஸனுக்கு 
வந் ொர்கள். அலனவருக்கும் முன்ன ொக பண்டிட் முர்ைி ர் வந் ிருந் ொர். 
இரவு 11 மணி வலர என்னு ன் இருந் னர். அவர்களு ன் ஒரு நீண்  
 ம்மம் த ொ ர்பொன உலரயொ ல் ந ந் து.  

    அவர்களின் ஆழ்ந்  டவரூன்றிய மற்றும் உறு ியொன நம்பிக்லககள் 
எ ிரொக இதுடபொன்ற புரட்சிகர கருத்துக்கலள என்னி மிருந்து டகட்பது 
அவர்கலள  ிலகக்க லவத் ன. இது அவர்களுக்கு மிகவும் கசப்பொன 
மொத் ிலர டபொன்றது. பண்டிட் முர்ைி ர் இது பற்றி  ிவிரமொக டயொசித் பின் 
என் வொ த்ல  விருப்பமற்று ஏற்றுக்தகொண் ொர்.  ர்க்கம் இல்ைொமல் 
இல்லை, ஆனொல் இது எந்  வலகயிலும் நொத் ிகம் என  என்று கூற 
இயைொது. முர்ைி ர் என்லன சுருவில் இன்னும் ஒரு நொள்  ங்குமொறு 
வைியுறுத் ினொர். அவர் நொன்  ங்கியிருப்ப ொல் நிச்சயமொக சிை 20-25 
படித் வர்கலள கூட்டி  ம்ம டபச்சு தகொடுக்க முடியும் என வொ ிட் ொர். 
அவர்கள் வரவிருக்கும் முகொமில் டசர தூண் ப்படுவொர்கள் என்றொர். நொன் 
டநர தநருக்கடி கொரணமொக அவ்வி ம் தசய்ய இயைவில்லை. என் 
மூ ொல யர் நிைத் ில் கிட் த் ட்  18 மணி டநரம் கைித்  பிறகு நொன் 
த ல்ைிக்கு இரவு ரயிைில் தசன்டறன். த ல்ைியில் அரசொங்க அ ிகொரிகள் 
மற்றும் அலமச்சர்கலள சந் ிக்க ஏற்கனடவ ஏற்பொடு தசய்து இருந்ட ன்.  

     மறுநொள் மொலை 'பர்மிய-இந் ிய நட்பு அலமப்பு 'மற்றும்' இந் ி இைக்கிய 
அலமப்பு 'ஒரு கூட்டு நிகழ்ச்சிலய எனக்கு மரியொல  அளிக்கும் நிமித் ம்  
ந த் ியது. அ ில் ஸ்ரீ  ின்கர்ஜி (இந் ி இைக்கியத் ில் நன்கு அறியப்பட் வர்) 
என்பவர்  ைலம வகித் ொர். த ல்ைியில் ஒரு விசித் ிரமொன வைக்கம் 
உள்ளது. இ ன்மூைம் ஒரு நிகழ்ச்சிலய ந த்துபவர் தகௌரவிக்கும் 



விருந் ினருக்கு மொலை அணிவிப்பர். இந்  விைொவின் டபொது நொன் சுமொர் 15 
மு ல் 20 மொலைகள் மற்றும் ஒரு சொன்றி ழ் மூைம் பொரொட் ப்பட்ட ன். பைர் 
என்லனப் புகழ்ந்து டபசும் உலரகலள வைங்கினர். ஆனொல் இந்  புகழ் 
வொர்த்ல கள் எனக்கு சுலம டபொல் உணர்ந்ட ன்.  வறொன மிலகப்படுத் லும் 
அ ில் இருந் து. என் நற்பண்புகள் புகைப்படுலகயில், என் குலறபொடுகள் 

குறிப்பி ப்ப வில்லை. இரு வலக பண்புகலள உலரக்கும் டபொது ஒருவர் 
சமநிலையில் இருக்க இயலும். எனடவ அந்   ருணங்களில் எனது 
பைவனீங்கலள நிலனவுபடுத் ிக் தகொண்ட ன். இத் லகய புகழ் 
தபருலமயினொல் நொன் கர்வத் ில் நிலைகுலையொமல் இருப்ப ில் கவனமொக 
இருந்ட ன். 

    என் மனம் ஒரு பண்ல ய தபௌத்  கவிஞரி ம் தசன்றது. யொரொவது 
உங்கலளப் புகழ்ந்து டபசும்டபொது, நீங்கள் கட் ொயம் உங்கலளத் பைிக்கும் 
மற்றவர்களும் இருக்கிறொர்கள் என்பல  நிலனவில் தகொள்ளுங்கள். ஏதனனில் 
நிச்சயமொக உங்களில்  வறுகள் உள்ளன. மற்றும் மொறொக, யொரொவது 
உங்கலளத் குலறகொணும் டபொது, உங்கலளப் புகழ்பவர்கள் இருக்கிறொர்கள் 
என்பல  நிலனவில் லவயுங்கள். ஏதனனில் கண்டிப்பொக உங்களிலும் 
நல்தைொழுக்கங்கள் உள்ளன. இவ்வொறு புகழ்ச்சியிலும்,இகழ்ச்சியிலும் நொன் 
என் மனச் சமநிலைலய பரொமரிக்க முயற்சிக்கிடறன். பொரொட்டுக்கள் என் மீது 
குவிக்கப்பட்  பிறகு,  நொன் சிை வொர்த்ல கள் தசொல்ை டவண்டிய டநரம் 
வந் து. நொன் எழுந்து எங்கள் நொட்டின் சமூக  ொர்மீக சீரைிவு பற்றி  
டவ லனயு ன் டபசிடனன். பின்னர் உலரலய வைங்கிய ஸ்ரீ  ின்கர்ஜியும் என் 
உணர்வுகலள ஒத்  சிை வொர்த்ல கள் டபசினொர். அவரது வொர்த்ல களும் 
கூ  அவரது வைிலய அலம ியொக பிரி ிபைித் து. 

     பர்மொவில் புைம்தபயர்ந்   இந் ியர் எ ிர்தகொள்ளும் நிலைலம, 
 த்த டுக்கப்பட்  நொடு மற்றும் எங்கள் தபொறுப்புகள் குறித்தும் டபசிடனன். 
பர்மிய அரசொங்கத் ொல் இ ம்தபயர்ந் வர்கலள நிலனவுபடுத் ிடனன். 
அவர்களுக்கு எ ிரொக தவறுப்பு உணர்வு தகொள்ள டவண் ொம் என 

வைியுருத் ிடனன்.  ம்மத் ின் கருலண பொர்லவ மற்றும் பகுத் றிவு 
சிந் லன உள்ள டபச்சிலும் மக்கள் என் வொர்த்ல கலள அன்பு ன் 
ஆவலு னும் ஏற்றுக்தகொண்  ொகத் ட ொன்றியது. மல   ிறந்  தவள்ளம் 



டபொல் பலைய நண்பலரக் டநொக்கி  ிறந்  அன்பின் வொயில்கள் 
கட்டுப்படுத்துவது கடினம். இந்  நிகழ்ச்சி உள்ளூர் குழுக்களொல் 
ந த் ப்பட் து. பர்மொவிைிருந்து  ிரும்பியவர்களின் பிரச்சிலனகளுக்கு 
முக்கியத்துவம் அ ிகம் இல்லை. அக ிகளின் இ யங்களில் இவ் வருத் ம் 
இருந் து. மற்தறொரு கூட் த்ல  ந த்துமொறு என்லன வற்புத் ினொர்கள். ஒரு 
லபசொ கூ  பொனங்கள் மற்றும் உணவுக்கொக தசைவி ப்ப க்கூ ொது என்ற 
நிபந் லனயு ன் நொன் ஒப்புக்தகொண்ட ன். அக ிகளின்  ற்டபொல ய 
பிரச்சிலனகள் மற்றும்  ீர்வுகள் குறித்து பிரத் ிடயகமொக இரண்டு 
நொட்களுக்குப் பிறகு நிகழ்ச்சி ஏற்பொடு தசய்யப்பட் து. இரண்டு மணி டநரம் 
 ீவிர விவொ ம் ந ந் து. அவர்கள் தகொடுத்  டகொரிக்லககள் புரிந்து 
தகொள்ளப்பட் ன. நொன் பின்னர் அரசொங்கத் ின் அ ிகொரிகலள சந் ித்து இந்  
டகொரிக்லகலள அவர்கள் முன் லவத்ட ன். 

     அவர்களின் கடினமொன நிலைலமகள் என் சிந் லனலய தூண்டின. 
அவர்கள் இந்  நிைத் ில்  ொரொளமொன வளமொன வொழ்க்லகலய வொழ்ந்  
கொைம் முன்பு இருந் து. இப்டபொது அவர்கள் அலனத்ல யும் இைந் னர். 
ஏழ்லமக்கு  ள்ளப்பட் னர். இது எல்ைொ டநரத் ிலும் மொறிக்தகொண்ட  உள்ள 
கர்ம பைன். இந்  புரி ல், வி ியின் வலுவொன அடிலய தமன்லமயொக்குகிறது. 
மற்றும் நம்லம குற்றவொளிகளுக்கு எ ிரொக தவறுப்புணர்லவ ஏற்படுத்துவல  
 டுக்கிறது. நமது எ ிர்கொைம் எப்டபொதும் நமது நிகழ்கொை தசயல்களொல் வைி 
ந த் ப்படுகிறது. டமலும் நொம் விரும்பினொல் நமது எ ிர்கொைத் ின்  ிலசலய 
மொற்றைொம். இல  நன்கு புரிந்து தகொண் ொல் பு ிய உயிர்ச்சக் ி, ஒரு பு ிய 
 ி நம்பிக்லக மற்றும் ஒரு பு ிய தபொறுப்புணர்ச்சி நம் உள்ளத் ில் 
தவளிப்படும். ப ில்கலளத் ட டுபவர்களி ம் இதுடபொன்ற தமன்லமயொன 
நம்பிக்லகயொன வொர்த்ல கலளப் டபசிய பின்னர் நொன் புறப்பட்ட ன். 

       நொன் மத் ிய நி ியலமச்சர் ஸ்ரீ தஜகநொத்ல  பஹொடியொ அவரது 
இல்ைத் ில் கிட் த் ட்  மூன்று மணி டநரம் சந் ித்ட ன். 
இ ம்தபயர்ந் வர்களின் விஷயம் குறித்துஅவர் டவ லனலய 
தவளிப்படுத் ினொர். டமலும் அவரது துலறயில் அவர்களுக்கு உ வ  ன்னொல் 
முடிந்  அலனத்ல யும் தசய்டவன் என்றொர். அவரது துலறக்கு டநரடியொக 
த ொ ர்புல ய இரண்டு அல்ைது மூன்று பிரச்சிலனகள்  ீர்வு கொண அவர் 



உ னடியொக ஒப்புக்தகொண் ொர். ட லவயொன உத் ரவுகலள வைங்க 
அ ற்குகொக ஒரு விண்ணப்பக் கடி த்ல  அனுப்புமொறு எனக்கு 
அறிவுறுத் ினொர். ஒரு மொ த் ிற்குப் பிறகு டவறு இ ம்தபயர்ந்  அலமப்பு 
மக்களின்  லைவர்கலள சொரநொத் மற்றும் த ல்ைி முகொம்கள் நொன் 
சந் ித் டபொது அலமச்சருக்கு அனுப்ப டவண்டிய விண்ணப்பக் கடி ம் குறித்து 
நொன் விசொரித்ட ன். அவர்களின்  னிப்பட்  பிரச்சிலனகளில் அவர்கள் 
முழ்கிய ொல் கடி ம் ஒருடபொதும் அனுப்பப்ப வில்லை என்று எனக்குத் 
த ரிவிக்கப்பட் து. இப்டபொது தசய் ித் ொள் அறிக்லககள் மூைம்  ற்டபொல ய 
அலமச்சகத் ின் உள் டபொரொட் த் ிற்கு, கொங்கிரஸ் அலமச்சர்  னது 
நொற்கொைிலய இைந்துவிட் ொர் என அறியப்பட் து. ஒரு உன்ன மொன வொய்ப்பு 
துர ிர்ஸ் வசமொக இைக்க டநரிட் து.. 

                     

                     சொ ி எனும் டவ லன  

           முன்னொள் அலமச்சர், ரொஜஸ் ொனின் கீழ் சொ ி பிரிவு  லைவரொக 
இருந் ொர்.   ொழ்வு மனப்பொன்லம எனும் ஆைமொன உணர்வு அவரது 
ஆன்மொலவ ஊடுருவி இருந் து. இதுடவ தபரும்பொடைொனர் நிலையும். 
இந்துக்களின் உயர் வகுப்பினரொல் உண்லமயிடைடய தசொல்ைமுடியொ  
அநீ ிகள் ந ந் ன. சமூகம் கீழ் வகுப்புகள் என்று 
அலைக்கப்படுபவர்களி மிருந்து விஷ எ ிர்விலனகலள விலளவிக்கிறது. 
இ ில் படித் வர்கள் இருந் னர். இல   விர்க்க சொ ி பிளவுகலள 
முற்றிலுமொக ஒைிப்பட  ஒடர வைி. ஆனொல்  ற்டபொல ய சமூக 
சூழ்நிலையில் இது  உ ைில் இருந்து ட ொலைப் பிரிப்பது டபொை உள்ளது. 
எங்கள் சமூகம் எனும்  துணியில் சொ ி மிகவும் ஆைமொக ப ிந்து உள்ளது. 
எங்கள் சமூகம் மட்டுமல்ை, எங்கள் அரசியல்  ளத் ிலும் டகடு 
விலளவிக்கிறது. அல  நீக்குவது கிட் த் ட்  சொத் ியமற்றது. பை 
நூற்றொண்டுகள் பைலமயொன பைக்கவைக்கங்கள் ஆைமொக 
டவரூன்றியுள்ளொ ொல் மிகவும் அ ிகம் படித்  நபர் கூ  டமடை உயர 
முடியவில்லை. அவர் ஒரு தபொறியியைொளரொகடவொ அல்ைது 
மருத்துவரொகடவொ மொறும்டபொது கூ ,  ன்லன  சமு ொயத் ின்  ொழ்ந்  சொ ி 



சமூகம் என்ற ய ொர்த் த்ல  அவர் தகொண்டு தசல்கிறொர். அவரது இ யத் ில் 
அவர் ஒரு  ொழ்ந்  பிறப்பு என்ற உணர்வு ஆைமொக ஊடுருவுகிறது. ஒரு 
தபொய்லய உண்லம என்று அடிக்கடி கூறப்படும் டபொது  பின்னர் தபொய் கூ  
உண்லம டபொல் ட ொன்றும். பிறப்பிைிருந்ட  டகட்கப்படும் தபொய்யின்  ஒரு 
பயங்கரமொன விலளவு இது. 

     குைந்ல  பருவத் ிைிருந்ட  அவர்  ொழ்ந்  பிறப்பு என்று 
அலைக்கப்படுகிறொர். அவர் ஒரு மனி ர் என்று யொரும் அவரி ம் 
தசொல்ைவில்லை. அது அவருக்கு கசப்பொன உண்லமயொக மொறும் வலர 
டகட்கிறொர்.  உயர் வகுப்பு என்று அலைக்கப்படுபவருக்கு  நிலைலம 
டநர்மொறொனது. இந்  தபொய்லயக் த ொ ர்ந்து  ிரும்பத்  ிரும்ப டகட்டு அட  
உண்லம டபொல் அவர் உணர்கிறொர். அவர் உயர் வகுப்பில் இருப்ப ன் மூைம் 
ஆசீர்வ ிக்கப்படுகிறொர் என்ற நம்பிக்லகயில் உறு ியொக இருக்கிறொர். இது 
மிகவும் துர ிர்ஸ் வசமொனது.  

    உ ொரணமொக உணலவ சலமக்கும், சலமயல்கொரர் ஒருவரின் த ொைில் 
ரீ ியொக கூ ஒரு நபர் எப்படி என்பல க் கருத் ில் தகொள்ள விரும்பவில்லை, 
அல்ைது அவருக்கு பொல் வைங்குபவர்  அவலர ஒரு உயர் வகுப்பு அல்ைது 
கீழ் வர்க்க நபர் எனக் குறிப்பி வில்லை. அல்ைது எப்படி ஒருடபொதும் நொன்கு 
டவ ங்கலளப் படிக்கொ  ஒருவலர சதுர்டவ ி என்று அலைக்கைொம். 

(இந்துக்களின் நொன்கு டவ ங்கலள படித் வர் சதுர்டவ ி) விசித் ிரமொன 
வைிகள். இது டபொன்ற ஆைமொன, ஆைமொன தபொய்கள் டவர்கள் டபொல் நொட்டில் 
பரவி உள்ளது. கீழ் சொ ிலயச் டசர்ந் வர்கள் என கூறப்படும் அலமச்சரு ன் 
உலரயொடும் டபொது இது மீண்டும் எனக்கு த ளிவொகத் த ரிந் து. 

      நொக்பூரில் ஒரு தபரிய தபௌத்  கூட் ம் நல தபற இருந்   சிை 
நொட்களில் முன்பு இந்  விஷயம் தபரிய உத்டவகத்ல  தபற்றது. கீழ் சொ ி 
பட்டியைில் பிரிவுகளொன  ிட் மி ப்பட்  சொ ி (தசட்யூல்டு),  ிட் மி ப்பட்  
பைங்குடி குழுக்கள் (ஆ ிவொசி) என்ற பிரிவுகலள ஒைிப்ப ற்கொன  ீர்வு, 
அவர்கள் அலனவரும் புத்  ம த் ிற்கு மொற்றுவது என்பது சரியொன  ீர்வு 
அல்ை. அவர்கள் புத்  ம த் ிற்கு மொறினொல் சீைொ, சமொ ி, பங்க நிலை 
தபற்றொல்  (அறதநறி, தசறிவு, மற்றும் ஞொனம்) உண்லமயில் அவற்றில் 



அலவ ஒரு பு ிய  ிருப்பத்ல க் தகொண்டு வருகிறது எனைொம். இவ்வி ம் 
தசய்வ ொல்   ீண் த் கொ வர்கள் என்ற உணர்வு முழுலமயொக அகற்ற 
சொத் ியகுறுகள் ஓரளவு மட்டுடம.  இந்து சமு ொயத் ின் உயர் பிரிவு என்று 
கூறப்படும் பிரொமணர சமூகம் பண்ல ய கொைங்களில் தசய்யப்பட்  பிரிவுகள் 
டபொர்வரீர் மற்றும் வணிக வகுப்புகள் என பிரிப்பல   விர்க்க டவண்டும். 
மு ைில்  ங்கலள மனி ர்களொகப் பொர்க்க டவண்டும். அப்தபொழுது இந்  நொடு 
இந்  டவ லனயிைிருந்து விடுபடும். எப்டபொது, எப்படி ந க்கும் அது தபரிய 
பிரச்சிலன.. 

               இந் ி இைக்கியத் ின் அன்பன் 

ரொஜஸ் ொலனச் டசர்ந்  ஒரு அரசியல்வொ ி, ஸ்ரீ ரொம்னிவொஸ் மிர் ொ 
இல்ைத் ில் மற்தறொரு நீண்  உலரயொ ல் ந ந் து. அவர் பகுத் றிவு, 
த ளிவொன சிந் லன, சமூக ஆய்வொைர் மற்றும் மனி ொபிமொனம் மிக்கவர். 
த ல்ைியில் இருந் டபொது பைலர சந் ித்ட ன். பர்மொவிற்கு இந் ி கல்வி 
புத் கங்கலள இைவசமொக வைங்கு ல் குறித்து அரசொங்கத்ல  அங்கீகரிக்க 
ஒரு தபரிய முயற்சி தசய்ட ன். அரசொங்க அ ிகொரிகளின் தசயல்முலறகள், 
சிந் லனகலள புரிந்துதகொள்ள இது ஒரு நல்ை சந் ர்பமொகியது. அங்கு 
அ ிகொரத் ில் இருப்பவர்கள் முன்லவக்கப்பட்  சிக்கலைத்  ிலச ிருப்பி 
அல  அவர்கள் தவற்றியொக கரு ினர். ஆயினும் சிைர் , மிகக் குலறவொக 
இருந் ொலும்,  ீர்வுகலளக் கண் றிய ஆர்வமொக இருந் னர். 

     அ ிர்ஷ் வசமொக, உயர்ப வியில் உள்ள இந் ி துலற அ ிகொரி, ஸ்ரீ பச்சு 
பிரசொத் சிங், அலமச்சர் ஸ்ரீ  ிடனஷ் சிங் மற்றும் அவரது .பி.ஏ 
ஸ்ரீ.புருடஷொத் ம் (பு ி ொக துவங்கபட்  பர்மொவின் தூ ரகத் ில் பணியொற்றும் 
ஸ்ரீ படைஸ்வர் பிரசொத்வு ன் த ொ ர்புல யவர்)  டபொன்றவர்கலள என்னொல் 
சந் ிக்க முடிந் து. இந் ியொ இந் ி அலமப்பு ‘த ற்கு’ கிலள தசயைொளர்  

’ஸ்ரீ அஞ்சனி சர்மொ  ொரொள மனது ன் அவரது டநர்லமயொன ஒத்துலைப்பு 
 ருவ ொக எனக்கு ஆவலு ன் வொக்குறு ி அளித் ொர். 

அன்று மொலை நொன் த ல்ைியில் உள்ள ‘இந் ி இைக்கிய அலமப்பு’ 
மூைம் பொரொட் ப்பட்ட ன்.  சிை இைக்கிய ஆர்வைர்கள் மற்றும் சமூக 



ஆர்வைர்களொல் ஸ்ரீ யஷ்பொல் தஜயின் (நன்கு அறியப்பட்  இந் ி எழுத் ொளர்) 
இல்ைத் ில் அது அவரது பிறந்  நொள் என்ப ொல் அலனவரும் வந்து 
இருந் னர். அவருக்கு அன்பு ன் வொழ்த்துகலள த ரிவித்ட ன். நொன் அங்கு 
பை பலைய நண்பர்கலள சந் ித்ட ன். ஸ்ரீ கொக்கொ கொடைல்கர், ஸ்ரீ தஜடயந் ிர 
தஜயின் மற்றும் பை குறிப்பி த் க்கவர்கள் இருந் னர். விஷ்ணு பொயின் 
இல்ைத் ில் ஒரு இரவு விருந் ின் டபொது ஒரு நொள் நொன் நீண்  டநரம்  

ஸ்ரீ பிரம்மநந்த்ஜியு ன் உலரயொடிடனன். நொன் ஸ்ரீ யஷ்பொல் தஜயிலனயும் 
கைந்துலரயொ  இரண்டு முலற இல்ைத் ில் சந் ித்ட ன்.  

     ட லவயொன புத் கங்கலளயும் பிற இைக்கியங்கலளயும் ரங்கூனுக்கொன 
அனுப்பும் தபொருட்டு பர்மொ இந் ி இைக்கிய அலமப்பு நிறுவப்பட் து. 
பர்மொவும் இந் ியொ இைக்கிய சமி ி அ னு ன் பரஸ்பர ஒத்துலைப்பு 
அளித் து. இவற்றிற்கு  லைலம  ொங்க ஸ்ரீ யஷ்பொல் தஜயின் ட ர்வு 
தசய்யப்பட் ொர்.  ரொட ஷ்யம் ைிைொ  தசயைொைரொக ஸ்ரீ  ர்மவிர்ஜி 
தபொருளொளரொகவும். ட ர்ந்த டுக்கப்பட் னர். அவர்களது மு ன்லமயொன பணி 
இந் ி புத் கங்கலள அரசு மற்றும் பிற உள்ளொட்சி அலமப்புகளி ம் இருந்து 
பர்மொவிற்கொ டசகரிப்பது.  

     த ல்ைியில் சிை நொட்கள்  ங்கிய பின்னர் தசப் ம்பர் 5 ஆம் ட  ி,  
இரவு ரயிைில், ைக்டனொவுக்கு பயணமொடனன்.  நொன் கொலை 7.30 
மணியளவில் நொன் அங்கு தசன்றல ந்ட ன். கொலை 8.30 மணி அண்ல  
நொட்டின் தூ ரு ன் அவரது குளிரூட் ப்பட்  கொரில் சுமொர் 150 லமல் 
த ொலைவில் உள்ள லநமிஸொரண்யொவுக்கு பயணித்ல  ஆரம்பித்ட ொம். 
பயணம் முழுவதும் அவரு ன் உலரயொ ல் எனக்கு சுவொரஸ்யமொனது. அவர் 
ஒரு இைக்கிய ஆர்வம் உல ய அறிவொர்ந்  நபரொகத் ட ொன்றினொர். மூன்று 
மணி டநரம் பயணம் சீரொக தசன்றது. கொர் வச ியொக இருந் து. மற்றும் 
இருபுறமும் பச்லச பண்லணகளின் கொட்சிகளு ன் சொலை தமன்லமயொக 
வொனிலை இனிலமயொக இருந் து.  

லநமிஸொரண்யொவில் உள்ள ஒரு ஆசிரமத் ிற்கு அலைத்துச் 
தசல்ைப்பட்ட ொம். எங்கள் வருலகயின் தசய் ி அவர்களுக்கு முன்டப 
தசொல்ைபட்டு இருந் து. அங்கு ஒரு நலரத்   லைமுடியு ன் ,  ொடிடயொடு 



சொது டமல யில் அமர்ந் ிருப்பல க் கண்ட ொம். அவரது வைப்பக்கத் ில் 
சுமொர் 100 மு ல் 200 துறவிகள் அலம ியொக உட்கொர்ந் ிருந் னர். அவரது 
இ துபுறம் 200 மு ல் 300 குடும்பஸ் ர்கள் இருந் னர். சொது ஆரஞ்சு வண்ண 
அங்கி அணிந் ிருந் ொர். அலனவரும் தநற்றியில் அவர்களின் ஆசிரியலரப் 
டபொை (ம  அல யொளங்கள்)  ிைக் அணிந் ிருந் னர். குடும்பஸ் ர்கள் 
அலனவருக்கும் ஒரு சொல்லவ, ட ொள்களில் சுற்றப்பட்டு இருந் து. ரொமரும் 
சிை ஸ்டைொகொக்களும், அவற்றில் அச்சி ப்பட்டு இருந் ன. புனி மொன, 

அலம ியொன இ ம் மற்றும் சொந் மொன, கருலண  நிலறந்  மக்கள் கூட் ம் 
என்லனக் கவர்ந் து. ஆனொல் ரொமரு ன் அச்சி ப்பட்  ஸ்டைொகொக்கள், 
சொல்லவகள் மற்றும்  ிைக் குறிகள்  உள்ள தநற்றிகள் என்லனக் 
கவரவில்லை. இந்  வலக ம  தவளிபுற பகட்டினொல் ஒருடபொதும் 
ஈர்க்கப்பட்  ில்லை.  

     நொங்கள் அங்கு தசன்றவு ன் நிகழ்ச்சி த ொ ங்கியது. தூ ர் மற்றும் 
என்லன வரடவற்க்கும் தபொருட்டு மரியொல க்குரிய சிை வொர்த்ல கள் 
டபசப்பட் ன.  சுருக்கமொக ஆசிரமத்ல  அறிமுகப்படுத் ினர். உயர்ந்  புரொ ன 
கைொச்சொரம் பரப்புவ ற்கொக ஒரு கிலள  ிறக்கப்பட்டு இருப்ப ொக 
எங்களுக்குத் த ரிவிக்கப்பட் து. அ ன்பிறகு, எங்கலள வியொஸ்ஜி 
அறிமுகப்படுத் ினொர். ஆசிரமத்ல யும் ப வியில் இருப்பவலரயும் 
அறிமுகப்படுத்தும் டபொது ‘குரு ஒரு பண்ல ய கைொச்சொரத் ின் கிலள 
 ிறக்கப்பட் து’ எனச் தசொல்வது தபொருத் மொன ல்ை என்று கூறினொர். 
உண்லமயில், பண்ல ய நொகரிக அலமப்பு இங்கிருந்து த ொ ங்கியது என்ற 
அவரது விளக்கம் எனக்கு பிடித் ிருந் து. அல த் த ொ ர்ந்து தூ ரக 
தஜனரைின் சுருக்கமொன உலர, அல த் த ொ ர்ந்து என்னுல ய ஒரு 
சுருக்கமொன டபச்சு நல தபற்றது. ட சத் ின் முற்றிலும்  ொர்மீக மற்றும் 
ஆன்மீக சீரைிவு, கைொச்சொர மற்றும் ஆன்மீகத்ல ப் பற்றிய டபொைி னத்ல  
பற்றியும் டபசிடனன்.  இந்  வொர்த்ல கள் டகட்பவர்களின் இ யங்களில் 
ஊடுருவியல  நொன் கண்ட ன். பை கண்கள் ஈரமொக மொறியது மற்றும் ஒரு 
தபண் நொன் டபசியது டகட்  பின்னர் தவளிப்பல யொக அழுது 
தகொண்டிருந் ொர்.  



 நன்றி தசொல்ை என் பின்னொல் எழுந்  நபர் கண்களில் கண்ணரீ் 
இருந் ல  பொர்த்ட ன். இது ஒரு விசித் ிரமொன முரண்பொடு. நொட்டின் 
சிறப்பொன முன்டனற்றத் ிக்கொக எதுவும் தசய்யொமல் இந் ிய கைொச்சொரம் 
மற்றும் ஆன்மீகம் பற்றி வொர்த்ல  ஜொைத்து ன் டபசியவர்களுக்கு நொன் 
தவளிப்பல யொக சவொல் விட்ட ன். ஆசிரமத் ில் உள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு 
தமன்லமயொன அரவலணப்பொகும். யொடரொ எழுந்து  ங்கள் தசயலை 
நியொயப்படுத் ி ஏ ொவது தசொல்ைி எ ிர் குரல் தகொடுப்பர்  என்று 
நிலனத்ட ன்.  ம்மின் சக் ி கொரணமொக அது டநர்மொறொக ந ந் து.  
இறு ியொக குரு முன்டப டபசுவ ற்கொக  யொரித்  தசய் ிலய அலவயில் 
படித் ொர். என் டபச்சுக்கு ப ிைளிக்கும் வி மொக சிை வொர்த்ல கள் கூறினொர். 
நொன் அவர்களது கூற்று மறுபரிசீைலன தசய்யப்படுவல க் கண்ட ன்.  

உைகின் நிகழ்வுகளில் பொ ிக்கப்ப ொமல்  ன்னைமற்ற துறவிகள் உள்ள  

அவருல ய புனி மொன ஆசிரமம் மக்களில டய தபொது விைிப்புணர்வு 
மற்றும் ஆன்மீகத்ல  வளர்ப்பல  டநொக்கி  விைிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவ ில் 
உண்லமயொன முயற்சிலய டமற்தகொள்ளும் என்ற நம்பிக்லக ஏற்படுத் ியது. 

     கூட் ம் கலைந்து நொங்கள் அந்  அலம ியொன இ த்ல  சுற்றி 
பொர்க்கச்தசன்டறொம். உண்லமயிடைடய அது ஒரு அைகொன, புனி  நிைம். 
மகொத்மொ (உயர்ந் வர்) எங்களுக்கு அவரது  ியொன குடிலசக் கொட்டினொர். 
பின்னர் நொங்கள் இருக்லககள் ஏற்பொடு தசய்யப்பட்டிருந்  அ ர்த் ியொன 
குளிர் ட ொப்புக்கு அலைத்துச் தசல்ைப்பட்ட ொம். அங்கு நொங்கள் தமௌனமொக 
 ியொன ில் அமர்ந்ட ொம். 

                      உங்கள் சடகொ ரன், 

                                     சத்ய நொரொயண் டகொயங்கொ 

              (பொபு சடகொ ரரு னொன கடி ப் பரிமொற்றத் ின் பகு ிகள்) 

                                                   த ொ ரும் 

 

 



சுய சரிதம் பதாடர்கிறது.                                                  
இதுவலர தசொல்ைப்பட்  குட்டி சம்பவங்கள், உைகப் புகழ்வொய்ந்  மொண்புமிகு 
 ிரு. டகொயங்கொ அவர்களின் வொழ்க்லகயில், உண்லமயொன அறதநறிலய 
அவர் அல வ ற்கு முன்னர் நிகழ்ந் னவொகும்.  ற்டபொது நொம், அவர் 
இந் ியொவில் நிகழ்த் ிய  ம்மொ வகுப்புகலளக் குறித்து பொர்ப்டபொமொ?. இலவ 
அவரது சுய சரி த் ிைிருந்து எடுக்கப்பட் து,  அதுடவ நமக்கு புத்துணர்வு 
அளிக்கும். -   தசய் ி ம ல் பகு ி 19                 

                                               இந் ியொவுக்கு பட்  க ன் 

            நொன் சயொகி யு பொ கிலன மு ன்மு ைில் சந் ித் டபொது அவர் 

"ஆன்மீக துலறயில் இந் ியொவுக்கு வைங்க டவண்டிய மிகச்சிறந் ல , நொன் 
உங்களுக்கு கற்பிப்டபன். இது விபொசனொ என்று அலைக்கப்படுகிறது.” என்றொர். 
நொன் என் இல்ைத் ிற்க்கு வந்து இந் ி மற்றும் சமஸ்கிரு  அகரொ ிகலள 
ட டிடனன். ஆனொல் இந்  வொர்த்ல லய கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. 
தூய்லமயொன  ம்மொ நலகலய இைந்  ில் பொரத் உண்லமயிடைடய 
வறியவனொகிவிட் ொன். சயொகி இந்  நலகலய இந் ியொவுக்கு  ிருப்பித்  ர 
விரும்பினொர். அவர் இந்  டவலைலய  ொடன டமற்தகொள்வொர், ஆனொல் 
துர ிர்ஸ் வசமொக, பர்மிய அரசொங்கம் பொஸ்டபொர்ட் வைங்க மறுத்  ொல் 
அவ்வொறு தசய்ய இயைவில்லை. அந்  நொட்களில் பர்மிய அரசொங்கம் 
பொஸ்டபொர்ட் இரண்டு நிபந் லனகளின் கீழ் மட்டுடம வைங்கியது. ஒருவர் 
 ன் நன்லமக்கொக நொட்ல  விட்டு தவளிடயற விரும்புகிறொர் அல்ைது 
டவதறொரு நொட்டில் டவலைவொய்ப்பு கில க்க தபற்றவர் என்றொல் மட்டுடம 
பொஸ்டபொர்ட் வைங்கும். ஆசிரியர் இந்  நிபந் லனகலள சொர்ந் வர் இல்லை. 
அ னொல் அவரொல் ஒருடபொதும் இந் ியொவுக்குச் தசல்ை இயைவில்லை. 
பர்மிய அரசொங்கத் ின் நிபந் லனகளொல் அங்குள்ள இந் ியர்கள் பல்டவறு 
அதசௌகரியங்கலள சந் ித் னர். சிை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பர்மொலவ விட்டு 
தவளிடயறிய என்  ொய் இந் ியொவில் மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்களு ன் 
குடிடயறி இருந் ொர். அவருக்கு உ ல்நிலை சரியில்ைொமல் உள்ளது என்ற 
தசய் ி எனக்கு கில த் து. 



           பர்மொவில், அவர் வளர்ந்து தவகு நொட்கள் இருந்து பின்னர் அவ்வி ம் 
விட்டு அகன்றொர். அவ்வி த் ின் மிதுள்ள பற்று அவரது ஆடரொக்கியத்ல  
பொ ித் து. எனக்கு த ரியும் அவள்  ியொனம் தசய் ொல் அவள் டமம்படுவொள். 
அ னொல் நொன் அவளுக்கு விபொசனொ கற்பிக்க இந் ியொ தசல்ை முடிவு 
தசய்ட ன். நொன் மறுநொள் பொஸ்டபொர்ட்டுக்கு விண்ணப்பித்ட ன். எனது நண்பர் 
யு டின் ஹொன், தவளிவிவகொர துலற அலமச்சரொக இருந் ொர்.  நொன் அவருக்கு 
நன்கு த ரிந் வரொ ைொல் பொஸ்டபொர்ட் எளி ில் கில த் து. 

     சயொகி தசய் ிலயக் டகட் தும் அவர் சிைிர்த் ொர். "விபொசனொ என்ற 
விலைம ிப்பற்ற பரிலச இந் ியொவுக்குக் தகொடுத்து பர்மொ இந் ியொவுக்கு 
தகொடுக்க டவண்டிய மிகப்தபரிய க ன்  ிருப்பிச் தசலுத்  விரும்பிடனன். 
என்னி ம் இருந்து இப்டபொது உங்களொல்  ிருப்பிச் தசலுத் ப்படும். அவர் 
என்லன விபொசனொ ஆசிரியர் என்று முலறயொக தபயரிட் ொர். 

    விபொசனொலவ என் அம்மொவுக்கு மற்றும்  ந்ல க்கு கற்பிக்க நொன் 
இந் ியொ வந்ட ன். டவறு சிைரும் கைந்து தகொண் ொல் நன்றொக இருக்கும். 
என் குடும்பத்ல த்  விர, நொன் சிைலரடய அறிடவன். இந் ியொவில் உள்ள 
நபர்கள், அவ்வளவு பரிச்சியமொனவர்கள் அல்ை. இவ்வளவு தபரிய நொட்டில் 
நொன் எவ்வொறு விபொசனொ கற்பிக்க முடியும். விபொசனொ முகொலம ஏற்பொடு 
தசய்ய நொன் முயற்சித் ொலும் கூ  அ ில் பங்கு தகொள்ள  யொரொவது 
வருவொர்களொ? என  ீவிரமொன சந்ட கங்களு ன் நொன் நிலனத்ட ன். 

முகொம்கள் எங்கு ந த்துவது, யொர் அவற்லற நிர்வொகிப்பர், ட லவயொன 
நி ி எவ்வொறு கில க்கும் என்ற சந்ட கம் எனக்கு இருந் து. இலவ 
அலனத்ல யும் பற்றி நொன் மிகவும் அக்கலற தகொண்டிருந்ட ன். ஆனொல், 
‘நீங்கள் முகொம்கலள ந த் ப் டபொவ ில்லை, நொன்  ொன் ந த் ப்டபொகிடறன். 
எனடவ உங்கள் மனல  அலம ியொக்குங்கள்’ என்ற என் ஆசிரியரின் 
உறு ியளிக்கும் வொர்த்ல கலள நொன் நிலனவில் லவத்ட ன். 

                                           இந் ியொவில் ந த் ிய மு ல் முகொம் 

             அவரது வொர்த்ல கள் எவ்வளவு உண்லம என்பல  நிகழ்வுகள் 
நிரூபித் ன! நொன் பம்பொயில் விமொனம்  லரயிறங்கும் வலர முகொம் 



ந த்துவது குறித்து பல்டவறு குைப்பமொன எண்ணங்களு ன் இருந்ட ன். 
விமொனம்  லரயிரங்கிய பின்னர் பர்மொவிைிருந்து வந்து இந் ியொவில்  ங்கி 
இருந்   ஒரு சிை பலைய நண்பர்கள் என்லனச் சந் ிக்க வந் னர். இந்  
விஷயம் குறித்து உலரயொடும் டபொது, அவர்களில் ஒருவர்,  ஸ்ரீ  யொனந்த் 
ஆடுக்கியொ,  ‘நீங்கள் முகொமுக்கொன உங்கள்  ிட் ங்கலள உருவொக்குங்கள்  

ஏற்பொடுகள் அலனத்ல யும் நொன் தசய்டவன்.’ என்றொர். இன்னும் சிைர் 
பயிற்சி முகொமில் வந்து பங்டகற்க முடிவு தசய் னர். பஞ்சொயத் ி வொடி 
 ர்மஸொைொ (யொத்ரீக விருந் ினர் மொளிலக) பம்பொயில் மு ல் முகொம் 
ஜூலை 3, 1969 இல் த ொ ங்கியது. எனது தபற்டறொர் மற்ற குடும்ப 
உறுப்பினர்கள் மற்றும் சிை நண்பர்கள் உட்ப  13 டபர் பயிற்சிக்கு வந் னர். 
வொர்த்ல கள் முைம் முகொம் பற்றி தசய் ிகள் பரவி உ னடியொக மற்தறொரு 
முகொம் ந த்  டகொரிக்லககள் எழுந் ன.  இரண் ொவது பொ தநறி தமட்ரொஸில் 
நல தபற்றது. பின்னர் மூன்றொவது மீண்டும் பம்பொயில் நல தபற்றது. 
விபொசனத்ல க் கற்றுக்தகொள்ள டவண்டும் என்ற டகொரிக்லக லவத்து பயிற்சி 
முகொங்கள் டமன்டமலும் த ொ ர்ந்து நல தபறைொனது.  

      அப்டபொது த ல்ைிலயச் டசர்ந்  ஒரு இைக்கிய நண்பர்  ிரு யஷ்பொல் 
தஜயின் த ல்ைியில் ஒரு முகொம் ந த்  என்லன அலைத் ொர்.  பிர்ைொ 
டகொயிைில் அல  ஏற்பொடு தசய் ொர். அ ன் பிறகு பிக்கு  ர்மரொக்ஷித்ஜி 
என்பவரொல் சொரநொத் ில் உள்ள பிர்ைொ  ர்மசொைொவில் முகொம் ந த்  ஏற்பொடு 
தசய்யப்பட் து. இ ில் யு.பி. பிர ொப்கலரச் டசர்ந்   ிரு ஜீத்ைொல்  னது 
குடும்பத்து ன் கைந்து தகொண் ொர்.  அவர் அல த் த ொ ர்ந்து, அவர்  னது 
கிரொமமொன பிர ொப்கர் மொவட் ம் மொட ொகஞ்சில் ஒரு முகொலம ஏற்பொடு 
தசய் ொர். பின்னர் பிர ொப்கர் மொவட் த் ில் உள்ள மற்தறொரு நகரம். இது 
ஒரு நல்ை த ொ க்கமொக அலமந் து. 

     அந்நியர்கள்  ற்தபொழுது பரிச்சியமொனர். விபொசனொ  ியொன படிப்புகளில் 
கைந்து தகொண் வர் உண்லமயில் நன்றொக பயன் அல ந் னர்.  ட லவ 
அ ிகரித் து, நொன் வ  இந் ியொவின் எல்ைொ இ ங்களிலும் பயிற்சி 
முகொம்கள் ந த்  பயணம் தசய்ட ன். பயண தசைவுகள் எனது குடும்ப 
உறுப்பினர்களொல் ஏற்கப்பட் து. அவர்கள் யொ வ் மற்றும் எனது பயண 
டிக்தகட்டுகலள வொங்குவர் மற்றும் இ ர தசைவுகளுக்கு ரூபொய் 200 மு ல் 



400 எங்கள் வசம்  அளிப்பர். அ ில் பொ தநறி எங்கு ந ந் ொலும் 100 ரூபொய் 
 ொனமொக நொன் வைங்குடவன். தபரும்பொைொனலவ படிப்புகள் வ  
இந் ியொவில் அந்  டநரத் ில் நல தபற்றன. ஆனொல்  ம்மம் மற்றும் 
சொயகியின் ஆசீர்வொ ங்களின் சக் ியொல் நொங்கள் எந் தவொரு சிரமத்ல யும் 
சந் ிக்கவில்லை. பயிற்சித் ட லவகளின் எண்ணிக்லக கூ  ஆரம்பித் து. 

எனது குடும்ப உறுப்பினர்கள் கிட் த் ட்  அலனவரும் படிப்புகளில் 
கைந்து தகொண் னர். நல்ை முன்டனற்றம் அல ந் னர். இ ில் ஆனந்  மொர்க் 
(இந் ியொவின் ஒரு ம  பிரிவு) பின்பற்றுபவர்களும் இருந் னர். எனது மூத்  
சடகொ ரர் ஸ்ரீ பொல்கிருஷ்ணொவும் நன்றொக முன்டனறினொர். பின்னர், விபொசனொ 
ஆசிரியரொன பிறகு, அவர் த ன்னிந் ியொவில் படிப்புகலள ந த் ினொர். 
இறு ியில் அவர் த ற்கில் விபொசனொ லமயங்கலள டமற்பொர்லவயிடும் 
தபொறுப்லப ஏற்றுக்தகொண் ொர். த ற்கில்  ம்மத் ின் பரவலுக்கு அவர் 
பங்களிப்பு பயனுள்ள ொகியது. எனது இலளய சடகொ ரர் ஷியொம் சுந் ர் 
மட்டுடம இன்னும் விபொசனொவின் அமிர் த்ல  சுலவக்கவில்லை. அவர் 
ஆனந்  மொர்க்கில்  ீவிர இருப்ப ொல் அ ில் ஆைமொக மூழ்கிவிட் ொர். 

      கல்கத் ொவில் மு ல் பொ த் ிட் த் ில் தமொைி பரிச்சியமற்ற ொல் 
கருத்து டவறுபொடு ஏற்பட் து. மன ளவில் கைக்கமல ந்  ஒரு இலளஞன் 
முகொமில் கைந்து தகொண் ொர். அவர் நல்ை முன்டனற்றம் கண் ொர். கல சி 
நொளில் அவரது நன்றியுள்ள  ொய் மகிழ்ச்சியல ந் ொர். என்லன சந் ிக்க 
வந் ொர். அவள், ‘என் மகன்  ம்ம ினொல் நன்றொக இருக்கிறொன், எப்டபொதும் 
 ம்மத் ின் பொல யில் முன்டனற  யவுதசய்து ஆசீர்வ ியுங்கள்’ என்றொள். 
“அவர் டமலும் விலரவில் நிப்பொனொலவ அல ய என் வொழ்த்துகள்” என்டறன். 
உ டன  ொய் கைக்கமல ந் ொள். இந் ியொவில், அப்டபொது நிப்பொனொலவப் 
தபறுவது என்பது இறப்பல க் குறிக்கும் என்று எனக்குத் த ரியொது. நொன் 
அவளுக்கு விளக்க முயன்டறன். இந்   ியொனத் ின் மூைம், உயிரு ன் 
இருக்கும்டபொது கூ  ஒருவர் நிப்பொனொலவ அனுபவிக்க முடியும். ஒருவர் 
 ன்  ினசரி ந வடிக்லககள் தசயல்களில் த ொ ர்ந்து ஈடுபடுபட்டுக் 
தகொண்ட  நிப்பொனொலவ உணர முடியும் என்டறன். ஆனொல் அவளுக்கு 
நம்பிக்லக இல்லை. 



மற்தறொரு முகொமில், யு.பி ல் இருந்து ஒரு பிரபை ஆயுர்டவ  
பயிற்சியொளர் என் உறவினர் ஸ்ரீ தசொத்மல் நண்பர்  ஒரு பொ த் ில் 
பங்டகற்றொர். அவர் நன்றொக டவலை தசய்து தகொண்டிருந் ொர். விபொசனொவின் 
மூன்றொம் நொளில் உ ல் முழுவதும் உணர்வுகள் அவர் அனுபவித் ொர்   
எனினும், நொன் எந்  டவ லனயும் வயிற்று பகு ியில் நீங்கள் 
அனுபவிக்கிறரீ்களொ? என டகட்  டபொது அவர் நொன் முட் ொள் னமொக 
டபசுவ ொக நிலனத் ொர். (அடிக்குறிப்பு:  ம்மத் ில் டவ னொ என்ற தசொல் 
எல்ைொ வலகயொன உணர்வுகலளயும் குறிக்க பயன்படுத் ப்படுகிறது. 
இருப்பினும் இந் ியொவில் டவ னொ என்ற தசொல் வைி உணர்வுகள் 
டவ லனலய மட்டுடம குறிக்கிறது.) வைி இல்ைொ  இ த் ில், டவ னொ 
அனுபவம் எப்படி முடியும் என அவர் வொ ிட் ொர். அட  நொளில் முகொம் 
விட்டு அகன்றொர். இது எனக்கு ஒரு பொ மொக இருந் து. அ ன் பின்னர் நொன் 
உணர்வுகளுக்கு டவ னொ என்ப ற்கு ப ிைொக சம்டவ னொ என்ற 
வொர்த்ல லய பயன்படுத் ிடனன். இந் ியொவின் டபச்சுவைக்கில் உள்ள 
தமொைிலய சிை சிரமங்களு ன் நொன் எ ிர்தகொள்ள டநர்ந் து. ஆனொல் இந்  
சிரமங்கள் இருப்பினும் கூ , முகொம்கள் தவற்றிகரமொக ந ந் ன. மக்கள் 
மகிழ்ச்சியொன மனநிலையு ன் வடீ்டிற்குச் தசன்றனர். 

வ  இந் ியொவில், குறிப்பொக டபொத் கயொவில், பை இளம் டமற்கத் ிய 
பயணிகள் பயிற்சியில் கைந்து தகொள்ளத் த ொ ங்கினர். என் ஆங்கிை அறிவு 
குலறவொக இருந் து. நொன் வியொபொரத் ில் இருக்கும்டபொது எனது 
த ொைில்முலற க லமகலள நிலறடவற்ற என் ஆங்கிை அறிவு டபொதுமொனது. 
ஆங்கிைம் டபசும் மொணவர்கலள  னியொக அலைத்து சுருக்கமொக 
அவர்களுக்கு அத் ியொவசிய விபரங்கலள விளக்கிடனன். நொன் சரியொன 
வொர்த்ல கலள கண்டுபிடிப்ப ில் சிரமம் இருந் ொல் அவர்களின் உ விலய 
நொடுடவன். 

     தமொைியில் குைப்பம் ஒரு சமயத் ில் மிகவும்  ர்மசங்க மொன நிைலய 
 ந் து. அன்று தமட் ொ நொள் . தசொற்தபொைிவு ந ந்து தகொண்டிருந் து. நொன் 
மிகுந்  கருலணயு ன், ‘இன்று அன்பு தசய்ய டவண்டிய நொள்’ என்டறன். 
இந்  தமொைியில் ஏற்பட்  குைப்பத் ின் விலளவு விலரவில் எனக்கு தவட்  
தவளிச்சமொகியது. நொன் மூன்று இளம்  ம்ப ிகள் ஒரு மரத் ின் கீழ் கொ ல் 



டமலீட்டில் அலணத்து  ழுவுவல  கண்ட ன். நொன் அவர்கலள கடிந்து 
தகொண்  டபொது அவர்கள், ‘ஆனொல் இன்று கொ ல் தசய்யும் நொள் என்று 
நீங்கள் தசொற்தபொைிவில் எங்களி ம் தசொன்னரீ்கள்’ என்றொர்கள். 

      இந்  டநரத் ில் ஒரு சர்வட ச மொநொடு த ல்ைியில் ந ந் து. அ ன் 
 லைப்பு ‘சொ னொ’. விபொசனொ  ியொனியொக இருப்பவர் சர்வட ச மொநொட்டில் 
பங்டகற்று இருந் ொர். யொரொவது உண்லமலயச் சொ னொ அறிய விரும்பினொல் 
அவர்கள் டகொயங்கொஜியி ம் தசல்ை டவண்டும். அவர் புத் ரின் 
டபொ லனகளில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி விபொசனொலவ மிகவும் அறிவியல் 
பூர்வமொக கற்பிப்பொர் என்றொர். 

அதமரிக்கொலவ டசர்ந்  அலமப்பின்  லைவர் பொபொ ரொம்  ொஸ் 
(ரிச்சர்ட் ஆல்பர்ட்) இல க் டகட் ொர். டபொத் கயொவுக்கு வந்து ஒரு முகொமில் 
பங்டகற்றொர். மகிழ்ச்சியு ன், அவர் அதமரிக்கொ  ிரும்புவ ற்கு முன் பை 
படிப்புகளில் பங்டகற்றொர். அ ன் பிறகு, அவரது மொணவர்கள் பைர் விபொசனொ 
முகொம்களில் கைந்துதகொள்ளத் த ொ ங்கினர். 

  ஆங்கிைத் ில் கற்பித்  எனது மு ல் முகொம்  

தவளிநொட்டு மொணவர்களி மிருந்து  ியொன பயிற்சி பயிை டவண்டும் 
என்ற டகொரிக்லக அ ிகரித்துக் தகொண்டிருந் து. இமயமலையில்  ல்தஹளசி 
அலம ியொன மலைவொசஸ் ைம். அங்கு ஆங்கிைத் ில் அவர்களுக்கொக ஒரு 
பொ த் ிட் த்ல  ஒழுங்கலமக்க எனக்கு டவண்டுடகொள் விடுத் னர். எனது 
ஆங்கிைம் மிகவும் குலறவு என்ப ொலும் என்னொல் சரளமொக டபச முடியொ  
கொரணத் ொலும் அவர்களுக்கொக பிரத் ிடயகமொக ஒரு முகொம் ந த்  நொன் 
 யங்கிடனன். 

பின்னர் அவர்களில் சிைர் இந்  விஷயங்கலள பற்றி சயொகி யு பொ 
கினுக்கு ஒரு கடி ம் எழு ினர். அ ில், அவர்கள் பர்மொவிைிருந்து மக்களுக்கு 
நன்லம தசய்ய இந்  ஆைமொன அறிவு இந் ியொவுக்கு வந்துவிட் து. ஆனொல் 
 ிரு.டகொயங்கொ  னது ஆங்கிை வளலம சரளமொக இல்ைொ  கொரணத் ொல்  
படிப்புகலள ந த்   யங்குகிறொர். அ னொல்  ம்மத்ல  இைக்கும் நிலையில் 
உள்டளொம் என குறிப்பிட்டு இருந் னர். மிக விலரவில் சொயகியி மிருந்து 



ஒரு த ொலைடபசி அலைப்பு எனக்கு வந் து. அவர் அறிவுலர கூறும் டபொது, 
அவர் தசொன்னொர்,  ‘நீங்கள் ஏன் மறுக்கிறரீ்கள்? நிலனவில் தகொள்ளுங்கள்,  
இந்  படிப்புகலள ந த்துவது நிங்கள் அல்ை, நொன்.  ல்தஹளசிக்குச் தசன்று 
அவர்கள் டகட்டுக் தகொண் படி பயிற்சி அளியுங்கள்.  ம்மொ உங்களுக்கு 
உ வும். நீங்கள் கவலைப்ப  டவண் ொம்  எல்ைொம் சரியொகிவிடும்.’ என்றொர். 

  ல்தஹளசி ஒரு முகொம் ஏற்பொடு தசய்ய முடிவு எடுக்கப்பட் து. 
முன்ன ொக  ல்தஹளசி டஹொட் ைில் இந் ி தமொைியில் ஒரு முகொம் 
நல தபற்றது. ஆனொல் ஆங்கிைத் ில் அடுத் து இருக்க டவண்டும். மு ல் 
நொளில் 15 நிமி ங்கள் கூ  என்னொல் டபசமுடியவில்லை. பின்னர் 
இரண் ொவது அலர அலர மணி டநரம் டபசிடனன். மூன்றொம் நொள் 
குலறந் து ஒரு மணி டநரத் ிற்கு தசொற்தபொைிவுகலள வைங்க 
ஆரம்பித்ட ன். ஏ ொவது சரியொன வொர்ல கள் சிக்கவில்லையொனொல் 
 ியொனிப்பவர்கள் உ வ முன்வந் னர். முகொம் தவற்றி தபற்றது. 
 ியொனிப்பவர்கள் ஆச்சரியப்பட் னர். ஆங்கிைத் ில் என் சரளமொன டபொக்கு 
அவர்கலள ஆச்சரியப லவத் து. ஆனொல் நொன் அவர்கலள வி  மிகவும் 
ஆச்சரியப்பட்ட ன். நிச்சயமொக, இந்   ம்ம முகொம் என்னுல யது அல்ை. 
குருவின் முகொம.  என்னுல ய இந்   யக்கம் ஆ ொரமற்றது. முகொம் 
அலனவருக்கும் ஒரு  ிருப்புமுலனயொக அலமந் து. 

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

                                                       த ொ ரும். 

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

                     தம்மா ததாஹா 

              ஜாத  ான்த நஹின் தர்ம ந  தே திவார 

       தர்ம ஸிகாதய ஏகதா மனுஜ மனுஜ தமம் ப்யார் 

சொ ியும் பிரிவு  ம்மம் அல்ை,   ம்மம் மனி ர்களுக்கு மத் ியில் 
சுவர்கலள உருவொக்குவ ில்லை.  ர்மம் அலனத்து மனி ர்களுக்கும் 
ஒற்றுலம, அன்பு கற்பிக்கிறது. 



 

                 ஜாதி வர்ணவ தக நாம  ர்  ிலா அத்யாசார் 

                 ஸதாசார் கர்ஹித ஹூஆ பூஜித மித்யாசார் 

 

 சொ ி வர்க்கத் ிலும், நிறத் ிலும்  ஒடுக்குமுலற தவறுப்பு பரவியுள்ளது.   

 தபொய்யொனது புகைப்படுகிறது.  நல்ைது அைிக்கப்படுகிறது. 

 

            ஜப்-ஜப் யஸா, சர்சா ஸுதே தப்-தப் தஹய விேதீ 

             ரக் ஸ்வயங்தகா அஹம்தஜ, ரக மே சான்த புேதீ 

 

ஒருவர் புகழ்ச்சிலயக் டகட்கும்டபொத ல்ைொம்,  ொழ்லமயு ன் வணங்குங்கள்; 

ஆணவத்ல  ஒதுக்கி லவத்துவிட்டு, இ யத்ல  அலம ியொக மற்றும் 
தூய்லமயொக லவத் ிருங்கள். 

 

 சர்சா ஹு சர்சா கதர, தாரண கதர ந தகாய 

         தர்ம  ிசாரா க்யா கதர? தாதர ஹூ ஸுக தஹாய 

 

 ம்மத்ல ப் பின்பற்றி அ ற்கு ஏற்ப வொைொமல் ஒருவர் தவறுமடன 
 ம்மத்ல ப் பற்றி டபசுவ ொல் என்ன பயன் ஏலை  ம்மொல் என்ன தசய்ய 
முடியும்? மனத் ில் வொங்கி பின்பற்றும் டபொது மட்டுடம மகிழ்ச்சி வரும். 

 

 

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

 


