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-------------------------------------------------------------------------------------------------தம்மா ப ான்பமாழிகள்
சரத,
வ

ிக்கவே, சாரிகம்

ஹுஜன ஹிதாய,

ஹுஜன சுகாய,

ாகானுகம் ாய அத்தாயா ஹிதாய சுகாய, வதேமனுஸ்ஸானாம்.

மா வயவகன த்வே ஆகமித்த. வதவஸதா
மஜ்வஜ கல்யாணம,
வகே

ிக்கவே, தம்மம் திகல்யாணம்

ரிவயாஸான கல்யாணம் சாத்தம் சப்யஞ்சனம்.

ரி புண்ணம்

ரிசுத்தம் ப்ரம்மசரியம்

காவஸத.

சந்தி சத்தா அப் ரஜக்க ஜாதிகா அஸ்ஸேனதா தம்மாஸ்ஸா
ரிஹாயந்தி,

ேிஸ்ஸந்தி தம்மஸ்ஸ

அன்னாதாவரா.

( ெினயொ மஹொகந்வ ொ சொஸன ெட்டனம் 17:மொரக ொ ).
துறெிகவள, நீங்கள் என்தறன்றும் இரக்க குணத்துடன் உங்கள் ெைியிவைவய
தசல்லுங்கள், பிறர் நைனுக்கொக, உைக நன்லமக்கொக, மனி ர், வ ெர் மற்றும்
அலனெரது சந்வ ொஷத் ிற்கொக பொடுபடுங்கள். இரு துறெியர் ஒவர ெைியில்
தசல்ை வெண்டொம். அலனெருக்கும்
உபவ சம் தசய்யுங்கள்.

ர்மத்ல

எடுத்துச் தசொல்லுங்கள்,

ர்மவம ஆரம்பத் ிலும், நடுெிலும், முடிெிலும்

நன்லம பயக்க ெல்ைது என்பல

கற்றுத் ொருங்கள்.

ர்மத்ல

எழுத் ொலும்,

மன ிலும், உணர்ச்சியிலும் புரியும்படி ெிளக்குங்கள். அது வபொைவெ

உன்ன மொன, தூய ெொழ்லெக் குறித்து உபவ சம் தசய்யுங்கள். உைகில்
ஒருசிைர் சிறி ளவெ உள்ளத் ில் தூசு உள்ளெர்கள், அெர்களுக்கு எடுத்துச்
தசொல்லுங்கள்; அெர்கள்

ர்மத்ல

ெிலரெில் புரிந்துதகொள்ெொர்கள்.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ஆஷொ ி பூர்ணிமொெின் முக்கியத்துெம்
மு ன்லம ஆசிரியர் எஸ்.என். வகொயங்கொ
(மும்லப - 18 ஜூலை, 1989)

என் அன்புள்ள சொ கர்கவள ,
சுமொர் 2600 ஆண்டு களுக்கு முன்பு இந்
(ஆஷொ

ஆஷொ ி பூர்ணிமொ அன்று

மொ த் ில் ெரும் முழு நிைவு, இது ஜூன்-ஜூைியில் ெருகிறது)

புத் ர் மு ல் முலறயொக நிப்பொனெின் அறிவு - உைக பிலணப்பிைிருந்து
ெிடுெிக்கும் அறிலெப் பகிர்ந்து தகொண்டொர் . அப்வபொ ிருந்து இந்
தபௌர்ணமி

ினம் ‘குரு- தபௌர்ணமி என அறியப்படுகிறது . இந்நொள்

குருவுக்கு, ஆசிரியருக்கு மரியொல

நல்கும்

ிருநொள் .

இருப்பினும், இந்நொள் தெறும் சடங்குகள், சம்ர ொயங்கள் அல்ைது
அறிவுசொர், ெொய்தமொைி ெொ ங்கள் என தசைெிடப்பட்டொல் அந் நொளின்
முக்கியத்துெத் ின் மகிலம
உண்லமயில் நன்லமகள்
இந்

ெறொக புரிந்து தகொள்ளப்படும், அ னொல்

தபரிதும் அலமெது இல்லை.

நொலள நொம் உண்லமயில் எவ்ெொறு புரிந்துதகொண்டு மற்றும்

உண்லமயொன நன்லமகலள எவ்ெொறு தபறெது? . ஆசிரியர் மற்றும்
பயில்பெருக்கும் உள்ள உறவு என்ன?
ஆசிரியருக்கும், அல

ம்மத்ல க் கற்றுக்தகொடுக்கும்

பயிலும் மொணெருக்கும் உள்ள தபொறுப்புக்கள் என்ன?

இலெ ஆசிரியர்கள் மற்றும் மொணெர்களொல் நன்கு புரிந்து தகொள்ளப்பட்டு

அெர்கள்

ங்கள் தபொறுப்புகலள

சரிெர ஆற்றினொல் மட்டுவம இந்நொளின்

முக்கிய ன்லமயிலன உண்லமயில் நன்கு
பண்லடய கொைங்களில் இன்று

உணர்ந் ெர் ஆவெொம் .

வபொைவெ , ஆசிரியர் அெரிடம்

பயில்பெர்- குரு மற்றும் சிஷ்யொ.- குரு மற்றும் சீடர் என்று கூறும் முலற
பைக்கத் ில் இருந் து. ஆனொல் வெறு பை தசொற்கலளப் வபொை, ெொர்த்ல கள்
அெற்றின் ஆவரொக்கியமொன தபொருலள இைந் ன. சிை தமய்யறிவு உலடயெர்
அெற்லறப் பயன்படுத்துெல

நிறுத் ினர் .

புத் ரும் ‘குரு’ என்ற ெொர்த்ல லயப் பயன்படுத்துெல த்

ெிர்த் ல

நொம் கொண்கிவறொம்; அ ற்கு ப ிைொக, அெர் கற்பிப்பெலர ஒரு ஆன்மீ க நண்பர்
உண்லமயொன நல்ெொழ்வுக்கு ெைிகொட்டி, என அலைத் ொர் – ‘கல்யொணமித் ொ’
ெொழ்க்லகயில் உங்கள் ஆவரொக்கியமொன பயணத் ில் நிச்சயமொக வமலும்
ெளர்ச்சிலய வநொக்கி

ிலச

ிருப்பும் உண்லமயொன நண்பர், சிறந்

ெைிகொட்டி .
ஒரு தகொலைகொரனொக உைவும் ஒரு நபர் ஒரு நைம் ெிரும்பி முன்
குறுக்கிட்டொல் அெலர ஒரு

ம்ம ெைிலய பின்பற்றும் நபரொக மொற்றுகிறொர் .

முன்னொள் தகொலைகொரனின் ெொழ்லகலய

ம்ம பொல யில்

ெைிகொட்டி, அெரது உண்லமயொன நண்பர் . இவ வபொல், ஒரு

ிருப்பிய
ிருடன்,

அல்ைது ஒரு தகொள்லளக்கொரன் அல்ைது ஒரு ஏமொற்றுபென்,
வபொன்றெர்களின் ஆவரொக்கியமற்ற பைக்கத்ல

உலடக்க அெர்களுக்கு

உ வுெ ன் மூைம் நிச்சயமொக அெர் ‘கல்யொணமித் ொ’
ஒருெர் பொைியல் முலறவகடு அல்ைது பைக்கத் ிற்கு ஆளொனொல் தபொய்
தசொல்ெது, கடுலமயொன ெொர்த்ல கள் வபசுெது, ெ ந் ிகள், தெற்று
உலரயொடல், அல்ைது வபொல ப்தபொருள் மற்றும் சூ ொட்டத் ிற்கு அடிலமயொகி,
பின்னர் அத் லகய ஆவரொக்கியமற்றலெகளிடமிருந்து தெளிவய ெர
அெருக்கு உ ெக்கூடிய ஒருெர் வெண்டும் . ஆவரொக்கியமற்ற
பைக்கெைக்கங்கள், என்ற இருண்ட கொடுகளிைிருந்து அெலர தெளிவய
அலைத்துச் தசன்ற நபர் உண்லமயிவைவய அெரது ெைிகொட்டி என்று

அலைக்கப்படுெொர் .

ஒரு ஆன்மீ க நண்பர் உயர்ந்

நைலன மன ில்

தகொண்டு சீைொெின் ஆவரொக்கியமொன அறதநறி பொல யில் நிலைநிறுத்
உ வுகிறொர் . அெவர உண்லமயொன நண்பர்.
மனல

ஒழுங்குபடுத்

நொம் கற்றுக்தகொள்ளெில்லை என்றொல் மிகவும்

கிளர்ச்சியுடனும் அலம ியற்ற ொகவும் அ ன் (மன ின்)ஆைத் ில்
நிரப்பப்பட்டிருக்கும் அசுத் ங்கள், ெொழ்நொளில் வசகரிக்கப்பட்ட அசுத்
முடிச்சுகள் - ஏங்கு ல் மற்றும் தெறுப்பு, குருட்டு இலணப்புகளின் முடிச்சுகள்
இந்

முடிச்சுகள் எங்களின் பிறப்பு வநரத்ல

துயர சக்கரத் ில்

எடுக்கும் - மீ ண்டும் எப்வபொதும்

சுைைச்தசய்யும். எனினும் ஒழுங்குபடுத்துெ ற்கொன

ெைிலயக் கொட்டும் ஒரு நபலர நொங்கள் சந் ிக்கிவறொம் . மனம் இந்
முடிச்சுகலள கலரத்து , எப்வபொதும் சுைலும் இந்
உலடப்ப ற்கொன ெைிலய , முடிெில்ைொ

சக்கரத்ல

துயரத் ிைிருந்து தெளிவயற

ெைிலய, நமக்குக் கொட்டிய அப்படிப்பட்ட ஒருெர் உண்லமயில் எங்கள்
‘கல்யொணமித் ொ’
எங்கலள அணுகும்

மக்களுடனொன நடத்ல

அழுத் மொகவும், கடுலமயொன, உள்ளொர்ந்

தபரும்பொலும் மன

வகொபம், புண்படுத்தும் அல்ைது

கிளர்ச்சியுடன் இருக்கும் . ஆனொல் உ ெி தசய்யும் ெைிகொட்டி மற்றும்
நல்தைண்ணம் உள்ள ஒரு நண்பர் கிட்டினொல், பொ ிக்கப்பட்ட மனம்
இரக்கமுள்ள அன்பு,

ொரொள மனப்பொன்லமயொல் நிரப்பபடுகிறது . ஒருெர்

அல த் த ொடர்ந்து சுத் ிகரிக்கும்வபொது அத் லகய நபர் (நண்பர்) நிச்சயமொக
‘கல்யொணமித் ொ’ என அலைக்கப்படுகிறொர் . புத் ர் ‘கல்யொணமித் ொ’ என்றும்
அலைக்கப்படுகிறொர் .
புத் ர் ெிளக்கினொர் , “இரெின் முடிெில் நீங்கள் ெிடியல் ெருெல க்
கொண்கிறீர்கள், சூரிய உ யம் ெரும் என்பது உறு ி . இரெின் இறு ியில்
கிைக்கில் வ ொன்றும்

ங்க இளஞ்சிெப்பு

ெிலரெில் நிகை உள்ளல

ஒளி க ிர் சூரியன் உ யம் தெகு

முன்வனொடியொகத் த ரிெிக்கிறது . எனவெ

இவ வபொல் ஒருெர் , ஒரு ‘கல்யொணமித் ொ’ ெைிகொட்டிலய , சந் ிக்கிறொர்

என்றொல் ெிடு லை (உைக பிலணப்பிைிருந்து) கூடிய

ெிலரெில் நிகழும்

என்பது உறு ி என்ற தசய் ியிலன முன்கூட்டிவய உணர்ெொர் “.
அக்கொைத் ில் ஒரு ஆசிரியர் வெறு இரு ெைிகளும் அலைக்கப்பட்டொர்.
ஆசொர்யொ -

என்பது களங்கமற்ற நடத்ல யொல் உ ொரணமொக

ிகழ்பெர்

உபொத்யொ – அெருக்கு அருகில் அமர்ந்து, அெருலடய ெைிகொட்டு ைின் கீ ழ்
ஒருெர் ஆன்மீ க நலடமுலறகலளயும்
குரு என்ற ெொர்த்ல லயப்

வபொைவெ

ியொனத்ல யும் கற்றுக்தகொள்கிறொர்.
இந்

லைப்புகளும் அப்வபொது

நலடமுலறயில் இருந் ன. குரு மிகவும் வமன்லமயொனெர்; சமு ொயத் ின்
வகொட்பொடுகலள ஆைமொக,ஆய்ந்து தபொருள் உணர்ந்து

ிெிரமொக ம ிப்பெர் ,

பின்பற்றுபெர். குரு என்ற ெொர்த்ல

மிகவும் புனி மொக இருந் து. ஆனொல்

சிை ஆசிரியர்கள் சந்ல ப்படுத் த்

த ொடங்கியவபொது ‘குருவடொம்’ என அது

உண்லமயில் கனமொக, சுலமயொக மொறியது . ஒரு உண்லமயொன குரு
ஒருவபொதும் மற்றெர்களுக்கு சுலமயொக இருக்க முடியொது.
ஒரு ஆன்மீ க எஜமொனலர நன்றியுடனும், அெரிடமிருந்து அெர்கள்
கற்றுக்தகொண்டெற்றிற்கொன மரியொல யுடனும் ஆ ரிப்பல ப் வபொை
எளிலமயொன ஒன்று, ஒரு குருெொக அெலர ம ிக்க வெண்டும், மைர்களொல்
ெணங்க வெண்டும், பிரசொ ம் தகொடுக்க வெண்டும் வபொன்ற எ ிர்பொர்ப்புகளில்
வமொசமலடயக்கூடும் என்பல

புத் ர் நன்கு அறிந் ிருந் ொர் . அெலரப்

பின்பற்றுபெர்கள் மகிலமப்படுத் ி புகழ்ஆரம் சூட்டுெதும் மற்றும்
தபொருள்கலள கொணிக்லகயொக அெர்களிடம் இருந்து தபறுெதும் அெரது
(குரு) உரிலம என கரு ினொல் தபொய் உரிலமயின் உணர்வு ஊடுருவுகிறது
எனைொம்

. அத் லகய குரு உண்லமயில் கனமொக, ஒரு சுலமவய

நிச்சயமொக, ஒரு ஆசிரியரின் வ லெகலளப் பூர்த் ி தசய்ய வெண்டும்.
ஒரு மறுமைர்ச்சி, கற்பிக்கும் ஒரு பிக்கு கட்டுப்பொடுகள்

பைெற்லறக்

தகொண்டுள்ளொர் . அெர் குலறந் பட்ச உலடலமகளுடன் ெொழ்கிறொர் – இரண்டு
ஆலடகள் மற்றும் அெரது அன்றொட உணலெ ெைங்கப்படும் வபொது
வசகரிப்ப ற்கொன ஒரு கிண்ணம் . அெர் யொருக்கும் ஒரு சுலமயொக மொற
மொட்டொர் . வமய்ச்சல் நிைத் ில் ஒன்றிைிருந்து மட்டுவம சொப்பிடொமல்

வமய்ச்சல் நிைத் ில் சுற்றி அலையும் பசுக்கலளப் வபொை அல்ைது வ லன
வசகரிக்கும் வ ன ீக்கள் ஒரு வநரத் ில் ஒரு சிை தசொட்டுகள், பூெிைிருந்து
வசகரித் ொலும் பூெிைிருந்து பூவுக்குச் தசல்ெல

வபொை, ஒரு பிக்கு பிச்லச

வெண்டி ஒவ்தெொரு ெட்டுக்கும்
ீ
தமதுெொக நடந்து தசல்கிறொர் .
அெர் ஒவ்தெொரு ெட்டின்
ீ
முன் வகொரிக்லக எதுவுமின்றி

லை ெணங்கி

சிறிது நிற்க்கிறொர் . அெருக்கு உணவு அளிக்கும் ஒவ்தெொரு ெட்டிைிருந்தும்
ீ
சிை உணவுகலள வசகரிக்கிறொர் .

எந் தெொரு ெட்டிற்கும்
ீ
சுலம

ஏற்படொ ெொறு தசல்கிறொர் மற்றும் அெர் தசல்லும் எல்ைொ இடங்களிலும்,
அெருக்கு எதுவும் ெைங்கப்படொெிட்டொலும், அெர் தமத் ொெொல்
நிரப்பப்பட்டிருக்கிறொர் - நீங்கள் மகிழ்ச்சியொக இருப்பிர்களொக . அெர்
அலனெலரயும் ெொழ்த்துபெர் . அத் லகயெர் உபொத்யொரொக

கு ியொனெர்,

பிச்லசக்கொக தசல்லும் வபொது, புத் ரின் பொல யில் நடப்பெர் "ஓ ஐயொ, ஓ
அம்மொ, எனக்கு உணவு தகொடுங்கள் ”. என ெொர்த்ல கலள
உபவயொகிப்ப ில்லை . அெர் ெட்டின்
ீ
நுலைவுெொயிைில் குனிந்

லையுடன்

லகயில் கிண்ணம் ஏந் ி சிை கணங்கள் அலம ியொக நிற்பொர் . பிச்லச
ெைங்குெது என்பது ெட்டுத்
ீ

லைெரின் ெிரும்பத்ல ப் தபொருத் து . ஒன்று

இரண்டு நிமிடம் நின்ற பின்னர் துறெி , ஒரு புன்னலக

ெழும் முகத்துடன்

நகர்ெர் . நிச்சயமொக, அெர் உண்ண உணவு வெண்டும், ஆனொல் அெர்
ஒருவபொதும் வகொரிக்லககலள லெப்ப ில்லை . ஒருமுலற புத் ர் “மற்றெர்கள்
உங்கலள ெிட்டு ஓடிப்வபொக ெிரும்பினொல் , நீங்கள் அெர்களிடம்
தபொருள்கலளக் வகளுங்கள் “. என்று கூறினொர் . ஒரு உண்லமயொன ஆசிரியர்
அத் லகய நடத்ல யில் ஈடுபட மொட்டொர். மொறொக,
தபறுெ ற்கொக, அெர்களின் தசொந்

ம்மத்ல ப்

நைனுக்கொக அ ிக மக்களொல்

ஈர்க்கப்படுெொர்கள் . இவ்ெொறு அெர் தகொடுப்பெர் ஆெொர் தபறுநர் அல்ை
ம்மம் தகொடுப்பெர்,. ஒரு த ொைிை ிபர் வபொை அெர் ஒரு பரிெர்த் லனயில்
ஈடுபடெில்லை . “நொன் உங்களுக்கு ெிடு லை பொல லய கொட்டியுள்வளன்
ப ிலுக்கு என்ன

ருெர்கள்?
ீ
மிக உயர்ந்

ம்மத்ல

உங்களிடம்

பகிர்ந்துள்வளன் , என் வபொ லனகளின் பைன்கள் உண்லமயிவைவய
உங்களுக்கு கிலடக்க வெண்டுமொனொல் எனக்கு ஏ ொெது தகொடுங்கள் ” .

அத் லகய மனி ர் அெலரப் பின்பற்றுபெர்களுக்கு ஒரு தபரிய சுலமயொக
மொறும், ஒரு குருெொகிறொர் .
கொைப்வபொக்கில்

ம்மம் அ ன் அைகிய த ொன்று த ொட்டு ெந்

ரத்ல

இைக்கும் என்று புத் ருக்கு த ரியும் . அ ன் மு ல் அறிகுறி ஆசிரியர் ஒரு
குருெொக மொறுெது . அெருலடய கெனம் அறிலெக் தகொடுத்து அன்பு கனிவு
(தமத் ொ)- உருெொக்குெல

ெிட்டு சீடர்களிடம் இருந்து தபொருள்கலள

தபற்றுக்தகொள்ெ ற்க்கு மொறுகிறது . இது சீடர்களின் கழுத்ல
பளுெொன கல், வபொன்ற சுலமலய லெத் து வபொல்
ஒரு நிகழ்வு -

சுற்றிலும் ஒரு

ஆகும் .

ிக்கு நாகவசனா

புத் ர் இறந்து சுமொர் 400 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, ஒரு பிக்கு பிச்லசக்கொக
ஊலர , துன்ஹி-பொெொ-

லை குனிந்து, கண்கள் கீ ழ் வநொக்கி - ஒக்கித் ொ-

சக்கு, அன்பு கனிவுடன் -தமத் ொவுடன்,

அலம ியொக சுற்றிச்தசல்ெொர் .

ஒவ்தெொரு ெட்டின்
ீ
முன்னும் சிறிது நிற்பொர், அெர்களுக்கு

கு ிலயப்

தபறுெ ற்கொன ெொய்ப்பு அளிப்பொர் . இருப்பினும், ஒரு ெட்டில்
ீ
அ ன்
உறுப்பினர்கள் எதுவும் தகொடுக்கொமல் முற்றிலும் அெலர புறக்கணித் னர் .
இருந்

வபொ ிலும, அெர் ஒரு நிமிடம் அவ்ெிட்டின் முன்பு நிற்பொர்

தமத் ொவுடன் நகர்ெொர்.
பத்து ஆண்டுகள் கடந்தும், இன்னும் அந்
புறக்கணிக்கெில்லை.
“என் ெரலெ

குறிப்பிட்ட ெட்லட
ீ
அெர்

ினமும் ஒரு நிமிடம் அயரொது அெர் அங்வக நின்றொர்..

சிறிதும் ெிரும்பொ

இடத் ில் நொன் ஏன் என்லன சிரம்படுத் ிக்

தகொள்ள வெண்டும் ”.என அெர் ஒருவபொதும் கரு ெில்லை. அெர் இந்
ெைியில் நிலனத் ிருந் ொல் பின்னர் யொசிக்கும் முலறயில் அெர் ஒரு
புத் ரின் மகனொக இருந் ிருக்க மொட்டொர். நற்பண்புகலள முயற்சியினொல்
தபறும் ெொய்ப்புக்கு

அலனெரும்

கு ியொனெர்கள் என்பது

தமத் ொவுடன்(அன்பு கனிவு)இயங்கும் புத் ரின் மகனொன அெரின்,ஒரு
நிலையொன கருத்து.

பத்து ெருடங்களுக்குப் பிறகு அந்

ஒரு நொள் இறு ியொக ெந் து. யொவரொ

ஒரு பிச்லசக்கொரலன அப்புறப்படுத்துெது வபொை “ யவுதசய்து வபொ”. எனக்
கூற மட்டுவம ெட்டு
ீ

லைெி

ன்

லைலய உயர்த் ினொள். இந்

வநரத் ில்

பிக்குெின் புன்னலக ெிரிெலடந்து அெர், “நீங்கள் மகிழ்ச்சியொக
இருப்பிர்களொ”. என ெொழ்த் ினொர். பத்து ஆண்டுகளில் ஒருவபொதும் இெலர
தபொருட்டுபடுத் ிய ில்லை. இன்று நொன் " யவு தசய்து

வபொ " என்று

தசொல்ைிய பிறகும், அெர் புன்னலகத்து எங்கலள ஆசீர்ெ ித் ொர் என அந் ப்
தபண்மணி ஆச்சரியப்பட்டொர்.
ெட்டின்
ீ

லைெி கர்ப்பமொனொள். எ ிர்கொைத் ில் மிகவும் புத் ிசொைி,

கற்றெரொக இருப்பெர் கர்ப்பிணியின் கர்பத் ில் உள்ளொர். அெள் கர்ப்பத் ில்
ெளரும் கருெொல் அெள் இ யம் தமன்லமயொகியது; பிக்கு தமத் ொலெக்
தகொடுப்பது அ ிமுக்கியம். ஏதனனில்,

ற்தபொது இருப்பலெ இரண்டு

உயிர்கள்.
கொைப்வபொக்கில் குைந்ல

பிறந் து, ெளர்ந் து, அெர் மிகவும் கற்றொர்,

பை நூல்களில் புைலம தபற்றொர் மற்றும் வெ ங்களில் வ ர்ச்சி தபற்றொர்.
அறிவுடன் அெர் ஆணெமொகவும் மொறினொர். இ ற்கிலடயில் இல்ைத் ரசி
பிக்குவுக்கு பிச்லச அளிக்கத் த ொடங்கிெிட்டொர்
ஒரு நொள் அெள் துறெியிடம், “ஐயொ,

யவுதசய்து உள்வள ெந்து அமர்ந்து

உணவு அருந்துங்கள்” என்றொள். துறெி சொப்பிடும்வபொது மகன் ெடு
ீ
ிரும்பினொர். மரபுகளில் பைக்கப்பட்ட பிக்குக்கு முற்றும் முரணொன
பைக்கெைக்கங்கள் உலடய அந்
தெட்கப்படும்படியொக: "இந்

ெட்டின்
ீ
மகன், வகட்பெர்

ெிட்டில் யொர் இங்வக உட்கொர்ந் ிருக்கிறொர்கள்?”

என எரிச்சலுடன் கூச்சைிட்டொர். இந்
இந்

இலளஞலன அெர் அறிந் ிருந் ொர்.

இலளஞனிடம் (இருண்ட வமகங்களின் பின் உள்ள சூரியன் வபொை).

ஏரொளமொன தசயைற்ற நல்ை குணங்கள் முகமுடி இட்டது வபொல்
மலறந்துள்ளது என்று

பிக்கு அறிெொர். பிக்கு அலம ியொக அன்பு கனிவு

(தமத் ொ) நிரப்பப்பட்ட ெொர்த்ல கலள உலரத்து அவ்ெிடம் ெிட்டு
அகர்ந் ொர். கொைப்வபொக்கில், இலளஞன் இந்

பிக்குெிடமிருந்து சொ னொ

மற்றும் அலடயும் அரஹந் ின் நிலை கற்றுக்தகொண்டொன். பின்னர் “பிக்கு
நொகவசனொ” என அலனெரொலும் அறியப்பட்டொர்.
பலைய நொட்களில் இந் ியொெின் ெடவமற்கு பகு ி, (இது இப்வபொது
பொகிஸ் ொனின் ஒரு பகு ியொகும்), யெனொ (அவயொனியன், கிவரக்கம்) மன்னர்
மினந் ர் (மிைிண்டொ).என்பெரொல் ஆளப்பட்டது . இந்

ரொஜொவுக்கும் பிக்கு

நொகவசனொக்கும் இலடவய ஒரு உலரயொடல் த ொடங்கியது. அங்கு ரொஜொெின்
வகள்ெிகளுக்கு நொகவசனொ ப ிைளித் ொர். இந்

உலரயொடல் ‘மிைிந்த்

பிரஷ்னொ’ (கிளி மிைிண்டொெின் வகள்ெிகள்) என்ற நன்கு அறியப்பட்ட
புத் கமொக மொறியுள்ளது .

இன்றும் கூட இது ஆரொய்ச்சி

நொட்டமுலடயெர்க்கு ஒரு குறிப்பிடத் க்க புத் கமொகும் . இத ல்ைொம் ஒரு
பிக்குெிைிருந்து த ொடங்கியது . நொகவசனொெின் ெட்டின்
ீ
முன் அெர்
பிறப்ப ற்கு முன்பு

ினமும் நின்றொர் . அெருக்கு பிச்லச அளித் ொலும்

இல்லையொயினும் அெரது இரக்கத் ொல் ெட்லட
ீ
ஆசீர்ெ ித் ொர். ஒரு
பிக்குெின் உண்லமயொன மனப்பொங்கு, அெர் புறக்கணிக்கப்பட்டு வகைி
தசய்யப்படும் வபொதும் ஆசீர்ெொ ம் அளிப்பவ

. அெர் ஒரு குரு,

சமு ொயத் ின் மீ து ஒரு சுலம அல்ை .
துறெிக்கு குடும்பம் அல்ைது குடும்ப உறவுகள் இல்லை . அெரின்
அளலெ அறிந்து மட்டுப்படுத் ப்பட்ட உணவுத் வ லெகளுடன் ெொழ்கிறொர்
.வ லெகள், பட்டொ-மட்டொ மட்டுவம தகொண்டலெ. அெரிடம் சீரற்ற
ெொனிலையிருந்து பொதுகொக்க நிண்ட
கிண்ணம் இலெகவள

ளர்ெொன வமைங்கி மற்றும் பிச்லசக்

உள்ளன. அெர் எல யும் பதுக்கி லெப்ப ில்லை.

இதுவெ ஒரு பிக்குெின் ெொழ்க்லக நலடமுலற. அத் லகய ஒரு பிக்கு
ம்மொ கற்பிக்கத்
அந்

கு ியொனெர்.

நொட்களில் குடும்ப லைெர்களும் கற்பிப்பொர்கள் . இது குறித்து அ ிக

கெல்கள் இல்லை. ஆனொல் மியொன்மரில் பின்பற்றப்படும் மரபுகளிருந்து,
கற்பித்

குடும்ப லைெர்கள் அெரது குடும்பத் ின் ெொழ்ெொ ொரத் ிற்கொக

எல யும் ஏற்றுக்தகொள்ளெில்லை என்பது த ளிெொகிறது. ஒரு பயிற்சிலயக்
கற்பிக்கும் வபொது அெர் அங்கு ெசித்து ெருெொர். மற்றெர்களுடன் இலணந்து

உணலெ

பகிர்ந்து உண்பொர். ஆனொல் அெரது வபொ லனக்கு அெர் எல யும்

ஏற்றுக்தகொண்டொல் பின்னர் அெர் கனமொன முடிெற்ற ெிருப்பங்களுடன் ஒரு
குருெொக மொறுெொர்,
மட்டுப்படுத் ப்பட்ட வ லெகளுடன் ெொழ்கின்ற

ஒரு பிக்கு

வபொைல்ைொமல், இல்ைற ெொழ்ெில் உள்ள ஆசிரியரின் ெிருப்பங்கள்
முடிெற்ற ொக மொறக்கூடும். ஆனொல் தபொருட்கலள ஏற்றுக்தகொள்ெவ ொ
தபறுெவ ொ இல்லை என்றொல் அெர் உண்லமயிவைவய ஒரு உபொத்யயொெொக,
ஒரு ஆசொர்ரியொரொக மொறுகிறொர். அெலரப் பின்பற்றும் மொணெர்கள் எந்
லடயும் இன்றி அெலர அணுகுெொர்கள். ெொழ்க்லக எனும் தபரும் கடல்
நீர்சுைைில் சிக்கியெருக்கு , ெைி கொட்டும் அத் லகய நபருக்கு, ஆசொர்ரியொ,
உபொத்யயொ, கல்யொணமித் ொ
ெைக்கம்

என இந்

அலட தசொற்களொல் அலைக்கும்

நலடமுலறயில் இருந் ன .

ஆஷொ ி பூர்ணிமொெின் அந்
துறெிகளுக்கு

தபௌர்ணமி இரெில், புத் ர் ஐந்து

ம்மத்ல க் கற்பித் ொர். அெரது ெைிகொட்டு ல் ஏழு

நொட்களுக்குள் அெர்கள் அலனெரும் அரஹந் ர்களொக மொறினர். பின்னர்
சிைர் அருகில் உள்ள ெொரணொசி நகரத் ில் இருந்து ெர ஆரம்பித் னர்.
அெர்களில் ஒரு

பணக்கொரனின் மகன் ெந் ொர். அெர் மிகவும்

கிளர்ச்சியுடனும் அலம ியற்றெரொகவும் இருந் ொர்; ெொழ்க்லக ஆ ொரம் பணம்,
ஒருவபொதும் மகிழ்ச்சிக்கு அலடயொளகுறியிடு அல்ை என்ப ற்க்கு அெவர
உ ொரணமொெொர். பரி ொபகரமொன நிலையில் இருந்
ம்மத்ல க் கற்றுக்தகொண்டொர் .

அெர் புத் ரிடம் ெந்து

ம்மம் அெலர மொற்றியது . அெரது

நண்பர்கள், மிகவும் ஆவெசமொகவும் மனச்வசொர்ெிலும் இருந்

யொசொ

ற்தபொழ்து மிகவும் சொந் மொகவும், அலம ியொகவும் மொறியல

அறிந் னர்.

எனவெ அெரது நொன்கு நண்பர்கள், மு ைில், பின்னர் மற்தறொரு ஐம்பது வபர்
புத் ரிடம் ெந் னர்.

குறுகிய கொைத் ில் அெர்கள் அலனெரும்

அரஹந் ர்களொக மொறினர். நொன்கு மொ ங்களுக்குள் அறுபது அரஹந்த்
பிக்குக்கள் மு ைில் ெந்

ஐந்து பிக்குக்கள் உட்பட இருந் னர்.

இந்

ஆசீர்ெ ிக்கப்பட்ட

ம்மொ அறிவு தெகுதூரம் பரெி அ ிகபட்ச மக்கலள

தசன்று அலடய வெண்டிய வநரம் ெந்துெிட்ட ொக இப்வபொது புத் ர்
நிலனத் ொர். எனவெ அெர் இந்

அரஹந்த்களுக்கு, “சர

பிக்கவெ சொரிகொம்”

என்று அறிவுறுத் ினொர் . தெளிவய தசன்று நடந்து தகொண்வட இருங்கள்
பிக்குக்கவள, மக்களுக்கு
ஆகமித்

ம்மத்ல

“ ஒவ்தெொருெரும்

கற்பிக்கவும் . ” மொ வயவகன த்வெ

னியொகச் தசல்லுங்கள். தெவ்வெறு

பொல களில் தசல்லுங்கள். பைரின் நைனுக்கொக, பைரின் மகிழ்ச்சிக்கொக பஹுஜன ஹி ொய, பஹுஜன சுகொய” .
புத் ர் ஏன் பிக்குகலள அனுப்பினொர்? துன்பப்படும் மக்களுக்கு உண்லமயொன
மகிழ்ச்சியின் ெைிலயக் கொண்பிக்க . ஒரு நபரொல் எல்ைொ இடங்கலளயும்
அலடய இயைொது . ஆனொல் அெர்களில் பைர் தெவ்வெறு இடங்களுக்கு
தசன்று மக்களுக்கு அெர்களின்

ிறனுக்கு ஏற்ப கற்பிப்ப ொல், இன்னும்

பைருக்கு நன்லம கிலடக்கக்கூடும். பிக்குக்கள் அெர்கள் தசல்லும்வபொது
இல

மன ில் தகொண்டு தசன்றனர். குருக்களொக மொறுெதும் பைரொல்

வபொற்றப்படுெதும் குறிக்வகொளொக இருக்கெில்லை. மிக உயர்ந்
அலடந்து ெிடு லையொன ஒருெர்,

ம்மத்ல

அத் லகய நபர் என்ன வகட்க முடியும்?

கற்பித்

ம்மத்ல

நிலைலய

ற்கு ஈடொக

கற்பித்

ற்கு ஈடொக

எந் தெொரு ெணிக பரிமொற்றத் ிற்கும் அெர் அங்கு தசல்ைெில்லை . ஒரு
குறிக்வகொள் மட்டுவம உள்ளது, அதுவெ கருலண - “ஓ, மக்கள் மிகவும்
துயரமொனெர்கள், மிகவும் பரி ொபகரமொனெர்கள். பணக்கொரர், ஏலைகள்,
கல்ெியறிவு தபற்றெர்கள், கல்ெியறிவு இல்ைொ ெர்கள், இலளஞர்கள்,
மு ியெர்கள் ஆண்கள் மற்றும் தபண்கள் அலனெரும்

ங்கள் துயரங்களிள்

இருந்து தெளிவயற ெைிலயத் வ டுகிறொர்கள் ”. அெரது இ யம் இரக்கத் ொல்
நிரப்பப்படுகிறது. அெர்களின் துயரத் ிைிருந்து அெர்கலள எவ்ெொறு தெளிவய
தகொண்டு ெருெது?
ஒவர ஒரு ெைி இருக்கிறது. அெர்களின் கீ ழ்லம

ன்லமயிைிருந்து

தெளிவய ெர, தெறுப்பு மற்றும் ஏக்கத்துடன் உள்ள குருட்டு
இலணப்பிைிருந்து தெளிவய ெர ெைிலய அெர்களுக்குக் கொட்டுங்கள் . இந்

வபொ லனயுடன் அெர்களின் உயர்ந்

நைனுக்கொக, அெர்கள் உண்லமயிவைவய

மகிழ்ச்சியொக இருக்க ஒரு ெைிலயக் கண்டுபிடிக்க முடியும் . இரக்கமுள்ளெர்
கற்பித் ெர்களிடமிருந்து கூட, ப ிலுக்கு எதுவும் வகட்ப ில்லை . ப ிலுக்கு
எதுவும் வகட்கொமல் தகொடுப்பது மிகவும் பயனுள்ளது . அது அெலர ஒரு
நல்ை ஆசிரியரொக்குகிறது.
உண்லமயொன

ம்மத்ல

கற்பிப்பெர் எப்வபொதும்

னி குழுலெ

உருெொக்குெ ில்லை. நொடு ெிட்டு நொடு ெந்து கற்பிக்க ெந் ெர்
மகிலமப்படுத் ி

ன்லன

ன்னிடம் பயபக் ியுடன், இருக்கக் கூறெ ில்லை அல்ைது

பொெம் ,நரகம் இெற்லற ெைியுறுத் ி நலடமுலறபடுத்துெ ில்லை . அெர்
குருட்டு நம்பிக்லககலள ஊக்குெிப்ப ில்லை . அெரது குறிக்வகொள் ஒன்வற,
அது மக்களுக்கு துன்பத் ிைிருந்து தெளிவய ெர உ வுெ ொகும், அெர்
இயற்லகயின் தநறிமுலறக்கு உட்பட்ட சத் ியத் ின் பொல லய
அெர்களுக்குக் கொட்டுகிறொர் . புத்
அல்ைது இந்து

ர்மம் என

ர்மத்ல

ர்மம், சமண

ர்மம் அல்ைது முஸ்லீம்

பங்கிடுெ ில்லை. அது

ம்மம், ஒரு

ம்மம் அது அலனெருக்கும் தபொருந்தும். அெர் சமயப் பிரிவுகளில்
நம்பிக்லககள் இல்ைொ ெர். இது ( ம்மம்) கற்பிக்கத்

கு ியொனது என அெர்

நன்கு புரிந்து தகொண்டொர் .
அெர் இயற்லகயின் ெி ிகலளப் பற்றி வபசுகிறொர், அ ன்படி ஏங்கு ல்
(அளெற்ற ஆலச) அல்ைது தெறுப்பு, பலகலம உணர்வுகள் ஒரு நபருக்கு
ஏற்படும் வபொது அெர் மகிழ்ச்சியற்றெரொக இருப்பொர் . இ ில் பொரபட்சம்
இல்லை . ஒரு கிறிஸ் ெர் அல்ைது ஒரு இந்து என இயற்லக ஒருெலர
ண்டிப்ப ில்லை, அெர் ஒரு முஸ்லீம் அல்ைது யூ ர் என மற்தறொருெலர
பொதுகொப்ப ில்லை . இது (இயற்லகயின் ெி ி) குற்றமற்ற நடுநிலையொனது .
எந்

சொ ியிைிருந்தும், இனத் ிைிருந்தும் அல்ைது எந்

வ சமொயினுயும்

எல யொெது தூண்டிெிடும் வபரொலச அல்ைது பலகலம அல்ைது மற்ற
அசுத் ங்கள், உள்ள எந் தெொரு நபலரயும் ெி ிெிைக்கு இல்ைொமல்
மகிழ்ச்சியற்றெர் ஆக்கிெிடும் . இது இயற்லகயின் ெி ி. இதுவெ

ம்மம்

மறுபுறம், அெர் வகொபத்ல

ெிர்த்து , தெறுப்பு அல்ைது ஏங்கு ல்

மற்றும் வபரொலச இலெகலள ெிட்டு ெிைகி அெரது மனச் சுத் ிகரிப்லப,
வமற்தகொண்டொல்

பின்னர் மீ ண்டும் இயற்லக சட்டத்ல ப் பின்பற்றுகிறது,

அெரது மனம் நல்தைண்ணம் கருலண, மற்றும் பச்சொத் ொபம் வபொன்ற
உணர்வுகளொல் நிரப்பப்படும் .

வமலும் என்னதென்றொல், இயற்லகயொனது

ொம மின்றி அெருக்கு மகிழ்ச்சிலயயும் அலம ிலயயும் அளிக்கும்

அெர்

மனம் மற்றெர்களுக்கொக பச்சொத் ொபம் மற்றும் நல்தைண்ண உணர்வுகலள
வமற்தகொள்ளும் தபொைது

அெர் மன ின் உள்வள, மிகவும் அலம ி மற்றும்

மகிழ்ச்சிலய உணரத் த ொடங்குெொர். இலெ இயற்லகயின் மொறொ
சட்டங்கள்; பக்கச்சொர்பற்ற சட்டங்கள் . ஒருெர் உள்வள எழும் , உணர்வுகள்
எண்ணங்களின்படி

ண்டிக்கப்படுகிறொர் அல்ைது தெகும ி அளிக்கப்படுகிறொர்

இரக்கம் மற்றும் பச்சொத் ொபம் உணர்வுகள் இருந் ொல், பின்னர் மகிழ்ச்சியும்
அலம ியும் தெகும ிகள்; வகொபமும் வபரொலசயும் உள்வள எழுந் ொல்,
பின்னர் கிளர்ச்சியும் துன்பமும் ெரும். கொரணம் எதுவெொ அவ
இயற்லகயின் சட்டங்கள் மொறொ லெ மற்றும்
ம்மொ அ ன் சிறப்லப

ொம மின்றி நிகழ்கிறது.

ொரொளமொக ஆரம்பம் நடுத் ர மற்றும் இறு ி

ெலரயில் தபொைிகிறது . இது நம்முலடய சிறந்
நைன்புரிகிறது .
நல்ை பைன்

இது

ெிலளவு.

நல்ெொழ்ெிற்க்கொக தபரிதும்

நம் ெொழ்க்லக பொல யின் ஒவ்தெொரு அடியிலும்

ருகிறது

எவ்ெொறு அது ஒவ்தெொரு அடியிலும் பயனுள்ள ொகிறது? முன்பு
புைணுணர்வுக்கு ஆட்பட்ட ெொழ்ெில் ஈடுபட்டு இருந் ொலும் நன்நடத்ல
மற்றும் கட்டுப்பொடுடன் ஒரு நபர்

ம்மொ பொல யில் ெொழ்க்லகலய ெொை

கற்றுக்தகொள்கிறொர் . அெர்

ம்ம ெொழ்க்லகலய நல்ெொழ்வு

னது

உணர்வெொடு த ொடங்குகிறொர் . அடுத்து, அெர் மனல
கட்டுப்படுத் வும் கற்றுக்தகொள்கிறொர் .

னது மனல

ஒழுங்குபடுத் வும்
குெித்து, கூர்லமயொன

குத்தும் முலனயில் உள்ள புள்ளியொக மொற்ற, கெனம் தசலுத் ப் பைகுகிறொர்
இது

அந்

நபருக்கு வமலும் நைன் வசர்க்கிறது.

அெர் வமலும்

ம்மொ பொல யில் பயணிக்லகயில் தமய்ஞொனத் ிலன

(பஞ்ஞொ) எழுப்ப கற்றுக்தகொள்கிறொர் .
உள்ள ஏக்கம் மற்றும் தெறுப்பின்

வெர்

அெருக்கு உ வுகிறது . த ொடர்ந்து
அலடகிறது .

அது தெகு ஆைத் ில் புலரவயொடி
முடிச்சுகலள பிடுங்குெ ற்கு

ியொனிக்கும் வபொது அெர் மனது தூய்லம

தூய்லம மனதுடன் ெிடொது

ியொனிக்கும் வபொது, புைன்களுக்கு

அப்பொற்பட்ட நிப்பொனொ நிலைலய உணர்கிறொர் .
இன்பம் இதுவெ . இதுவெ நிையொன உயர்ந்
கற்றுக்தகொடுக்கிறொர் . அது
உயர்ந்

ெொழ்க்லகயின்

நைன் அெர்

நிையொன

ம்மத்ல

ஆரம்பம் நடுத் ர மற்றும் இறு ி ெலர

மிக

நைலன அளிக்கிறது , வெறு எதுவும் இல்லை .

ம்மம் முழுலமயொனது, தூய்லமயொனது. அது எப்படி முழுலமயொனது?
வசர்க்க வெண்டிய ஒன்று எதுவும் இல்லை.

சீைொ, சமொ ி மற்றும் பஞ்ஞொ

பொல யில் நடப்பெர் வெறு எதுவும் வசர்க்க வெண்டிய ில்லை. இது எப்படி
தூய்லமயொனது? இது தூய்லமயொனது . அ ில் வ லெயற்ற தூய்லமயற்ற
அகற்றப்பட வெண்டிய எதுவும் இல்லை . அத் லகய தூய்லமயொன மற்றும்
முழுலமயொன
அல

ம்மம் அெர் கற்பித் ொர் .

தெகுதூரம் பரப்பவும் . அல ப் பற்றி வபசுங்கள், அ ன்

கருத்துக்கலள தெளிப்படுத்துங்கள், அல க் கற்றுக் தகொடுங்கள், இந்
வபொ லனகலளப் தபற ெருபெர்களுக்கு
வ வஸ ொ . அல

த ரியப்படுத்துங்கள் .

ம்மம் ‘ ொன’ தகொடுங்கள் –
மு ைில் அல

கெனத் ிற்குக் தகொண்டு ெொருங்கள் - பகொவஸ .

மக்களின்

ம்மத் ின் தகொள்லககளின்

படி ெொழ்க்லகலய நடத் ி ஒரு எடுத்துக்கொட்டொய் இருங்கள் . அத் லகய
நபலரப் பொர்ப்பெர்கள் அலனெரும் இந்

நபர்

னது ெொழ்க்லகலய எவ்ெொறு

ெொழ்கிறொர் என்பல க் கண்கொணிப்பொர்கள் . அெர் கற்பிப்ப ில் , அெர் ஒரு
உயிருள்ள உ ொரணமொ என்பல

துருெி ஆரொய்ெொர்கள் . ஆம் எனில்,

மற்றெர்கள் அகத்தூண்டு ளினொல் அெலர முன் மொ ிரியொய் தகொண்டு
ஊக்கத்துடன் பின்பற்றுெொர்கள் . ஆனொல் அெர் தெறுமவன ெொழ்க்லக ெொை
முலறகலள சுட்டிக்கொட்டினொல் ,
அெரிடம் மொசுடன்

அந் நபலர மு ைில் பொர்க்கும் மக்கள் ,

முலற வகடு கண்டொல் பின்னர் அெர்களொல்

ஈர்க்கப்பட்டமொட்டொர்கள் . எனவெ

ம்மொ ெொழ்க்லக ெொழ்ந்து, ஒரு கைங்கலர

ெிளக்கம் வபொல் ெைி கொட்ட வெண்டும் . இவ்ெொவற ஒரு

ம்ம ஆசிரியர்

ெொழ்கிறொர் .
கற்பெரின் அணுகுமுலற எவ்ெொறு இருக்க வெண்டும்? அெர் “இது
ம்மத் ின் பொல , நீங்கள் அ ன் ெைி நடந் ொல், நீங்கள் முன்வனறி
ெிடு லை தபறுெிர்கள்” என அெரது ஆசிரியர், அெரது குரு கூறியல
வயொசித்துப் பொர்க்க வெண்டும் . இருப்பினும், ஆசிரியர் அவ்ெொறு கூறிய ொல்
அல்ைது வெ

நூல்களில் எழு ப்பட்டுள்ளது இது என , தபொருள்உணரொமல்

ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டொல் பின்னர் ஒருெர் ெொை ெைி புரியொமல் த ொலைந்து
வபொெொர். உண்லமயில்
தசொல்ைப்பட்டது என்பல

ம்மத் ின் பொல யில் நடப்பெர் அெருக்கு என்ன
பகுத் றிந்து புத் ிசொைித் னத்துடன் ஆரொய்ெொர் .

குருட்டு நம்பிக்லகயில் பின்த ொடரொமல் , தசொல்ைப்பட்டலெ ஏற்றுதகொள்ெது
சரியொன ொ என குலறந்

பட்சம்

ன் அறிவுக்கு எட்டிய நிலையில்

ஆரொய்ெொர் . எனவெ அெர் என்ன வகட்டொலும் அல ப் பற்றி சிந் ித்து
அல ப் புரிந்து தகொள்ள அெர் முயற்சிப்பொர் . முன்வனொக்கிச் தசன்று அெர்
ம்மத் ில் ெளர முயற்சிப்பொர் . அது அெருக்கு நன்லம பயக்கிற ொ
இல்லையொ என வசொ ிப்பொர் .
இது நம்பத் குந் து நன்லம பயக்கும் என்பல
கலடப்பிடிப்ப ில் நன்லமகலள அனுபெித்
என்ன இருக்கிறது?

உணர்ந்து,

ம்மொ

பின்னர் , வெறு இன்னும்

அெர் தசய்ய வெண்டியத ல்ைொம்

ம்மொ பொல யில்

நடந்து தகொண்வட இருக்க வெண்டும். சொலை நீளமொனது, ஆனொல் அெர்
பொல யில் த ொடர்ந்து தசல்ை வெண்டும் .
குரு அெலர ஆசீர்ெ ித்து முன்வனொக்கி தகொண்டு தசல்ெொர் என
நிலனத்து அெர்

ொவன

என்றொல், , பின்னர் அெர்

ம்மொ பொல யில் தசன்று முயற்சி தசய்யெில்லை
(மொலயயில்) ஏமொற்றத் ில்

உண்லமயில் ஒரு குரு ஏன்
தசய்ெொர்?

ன் நிலை

ன்னிடம் ெரும் சீஷ்யனின்

இைப்பொர்

வெலைலயச்

சிஷ்யன் குருலெ அ ிகமொகப் புகழ்ெது, அல்ைது புஷ்பங்கலள கூலட
கூலடயொக ெைங்குெது, பூமொலைகள் அளிப்பது, மு ைிய
தசய் ொல், குரு

தசயல்கள்

னக்கு, ெிடு லை எனும் சக் ிலய அளித்துெிடுெொர் என

உரிலம வகொர முடியுமொ? குருெிடம், அளெற்ற சக் ி உள்ளது, அெரிடம்
நொன் சரணலடந்து ெிட்டொல் அெர் எனக்கு ெிடு லை கிலடக்க ெைி தசய்து
ெிடுெொர் என தசொல்ைித் ிரிய முடியுமொ?. குருெொனெர், ஒரு சிஷ்யனின்
இத் லகய குணொ ிசயங்கலள ெளர அனும ித் ொல் இருெரும்,
இைக்லக இைந்துெிடுெொர்கள். இத் லகய தசயல்

ங்களது

ம்மவம அல்ை.

குரு, ஓயொது, மீ ண்டும், மீ ண்டும் சிஷ்யர்களுக்கு அறிவுறுத்

வெண்டும்,

அ ொெது, அெர் ெைிலய மட்டுவம கொண்பிப்பொர், ஆயின் ஒவ்தெொரு
சிஷ்யனும், அெனது தசொந்

முயற்சியொல் உலைக்க வெண்டும். உலைப்வப

அெனுக்கு ெிடு லை கிட்ட உறுதுலணயொக தசயல்படும். “ தும்வஹ கிச்சம்
அ ப்பம்”; நீவய உண்லமயொக உலைக்க வெண்டும். “அக்கொ

ொவரொ

ொக ொ “

குரு ெைிலய மட்டுவம தசொல்ைித் ருெொர். அெர் கூறுெல வயொ அல்ைது;
ஏட்டில், சொஸ் ிரங்களில் எழு ி லெத்துள்ள ெிஷயங்கவளொ, அலனத்தும்
சரியொகத் ொன் இருக்குதமன நம்பொவ . அலெ அலனத்ல யும், நீவய உனது
தசொந்

முயற்சியொல், குரு கொண்பித்

பொல யில் உண்லமயொக உலைத்து,

அனுபெ பூர்ெமொக உணர்ந்து அறிய வெண்டும். பிறரது அனுபெம் உனக்கு
ஒருவபொதும் உ ெொது. இந்

ெி ிகலள எெர் ஒருெர் நன்கு புரிய

லெப்பொவரொ அெவர சத்குரு, உண்லம வபசுபெர், சமூகத்துக்கு எந் ெி
சுலமலயயும் ஏற்படுத் ொ ெர். அத் லகய குருெின் சிஷ்யர்களும் அெர்
கொண்பித்

ெைிலயப் பின்பற்றி. வநர்லமயொக தசயல்படுெர்.

புத் ர் ஒருவபொதும் சிஷ்யர்கலள
ஈடுபடுத் ிய ில்லை. அப்படி எெரொெது
உடவன அெர் அல த்

ெறொன நம்பிக்லகயில்
ெறொன எண்ணத் ில் ஈடுபட்டொல்,

கர்த்த றிெொர். அலனெலரயும் அெரெரது தசொந் க்

கொல்களிவைவய நின்று , சுய முயற்சியினொல் சொ லன தசய்ய
அறிவுறுத்துெொர். அதுவெ அெர்களுக்கு ெிடு லை கிட்ட உ வும் என
அடித்துக்கூறுெொர். எக்கொைத் ிலும் , எெர் ஒருெரும், பிறரின் உ ெியினொல்,

நிர்ெொணம் அலடந் வ

கிலடயொது என்பல

சொ லனயொளர்களுக்கு அெர் இல

நன்கு மன ில் ப ிய லெப்பொர்.

மீண்டும், மீ ண்டும்

உணர்த் ிக்தகொண்வட

இருந் ொர்.
ஒரு நல்ை சிஷ்யனும், குரு கொட்டிய பொல யில் சரியொகச் தசன்று
சொ ிப்பெனொெொன். “நொனும் (குரு) அவ்ெைிலய, தநறிலய நன்கு ஆரொய்ந்து
சரியொகப் பின்பற்றிவனன், அது சரியொன பொல
தகொண்வடன். அதுவபொைவெ, அப்பொல

என்பல

நன்றொக உணர்ந்து

எவ்ெளவு கடினமொயினும்,

நீண்ட ொயினும், சுய முயற்சிவய தெற்றிக்கு ெைிவகொலும் என்பல யும்
புரிந்துதகொண்வடன். குறிக்வகொலள அலடெ ற்கு எத் லன கொைம் பிடிக்கும்
என்பது, ஒருெரது மன ில் அெர் வசர்த்துலெத்துள்ள அசுத் ங்கலளப்
தபொருத் து.”
குறிக்வகொலள அலடய, எவ்ெளவு நீண்ட கொைமொயினும், அது குறித்துக்
கெலைப்படத் வ லெ இல்லை. ஆயின் ஒருெர், அது குலறந்துதகொண்டு
ெருகிற ொ என பொர்த்துக்தகொண்வட இருக்க வெண்டும். ஒருெர் மன ில்
அசுத் ம் பை டன்கள் இருக்கைொம், எனினும்,
குலறந்துதகொண்வட ெருகிற ொ? என்பல
இல

ினமும் சிறி ளெொெது

ஆரொய வெண்டும். நொனும் (குரு)

அவ்ெொவற பரிவசொ ித்து ெந்வ ன். ஏதனனில் அந்

சிறி ளெிற்கு ஏற்ப

மனச் சுலம அவ்ெப்தபொழுது குலறந்துதகொண்வட ெருமல்ைெொ?. இல

ஒரு

சீடன் அறிெொவனயொகில், அென் சரியொன பொல யில் தசல்கிறொன் என்று
த ரிந்துதகொள்ளைொம்.

ஒருெர்

ிடமொன

ெந் ொல், மன ில் உள்ள அழுக்குகள் (
கொைம்

ீர்மொனத்துடன் த ொடர்ந்து சொ ித்து
ீட்டுகள் ) சீக்கிரமொகவெொ அல்ைது

ொம ித்வ ொ நீங்கப்தபறும். அ னொல் அெர் பரிசுத் மலடெொர்.

இலெ அலனத் ிற்கும் முழுலமயொன தபொறுப்பு சிஷ்யலனவய சொர்ந் து.
அென் குருெிற்க்கொக இல

தசய்ெ ொகொது,

னது தசொந்

வமன்லமக்கொகவெ.

அத் லகய சொ லனயினொல் அென் ெிடு லை அலடெொன், அ ற்தகன
அென் குருெிற்க்கு கடலம பட்டெனொெொன், நன்றியுலடயெனுமொெொன்.
அ ொெது, அத் லகய உணர்ச்சி எைைொம். ஆயின், உலைப்பு மட்டும் ,
சிஷ்யர்களின் சுய முயற்சியும், சொ லனயுமொகவெ இருக்க வெண்டும்.

இன்று இந் ியொெில், 2500 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், பை ரப்பட்ட சமூகம்,
ஜொ ி, ம ம், இனம், பிரிவுகளொல்,

மக்கள், ஆட்டு மந்ல

தகொட்டிைில்

அலடபட்டு இருப்பல ப் வபொை, குைப்ப ிவைவய இருக்கிறொர்கள். அெரெரின்
பிறிெிர்க்வகற்ற நம்பிக்லகயில், சடங்குகளில், ஆலட அணி ைில், அெரது
எல்லைக்குள் அடங்கி உண்லமலய அறியமுடியொமல் மூழ்கி இருக்கின்றனர்.
அெர்களும், நல்தைொழுக்கத்ல க் கலடப் பிடித்து, உண்லமலய உணர்ந்து,
மனல

சொந் ி அலடயச்தசய்து,

ஆைத் ில் உள்ள

ர்மத் ின் பொல யில் நடந்து, மன ின்

அழுக்குகலளக் கலளந்து, ெிடு லை எனும் இைக்லக

வநொக்கி முன்வனற முடியும். அல

ெிட்டு, வமற் கூறிய

னது குறுகிய

மனப்பொன்லமயிைிருந்து, பைக்க ெைக்கங்களிைிருந்து தெளிெரத்

யங்கி

குறுகிய எல்லைக்குள் ஒடுங்கி, பிறர் என்ன தசொல்ைிெிடுெொர்கவளொ, என
அஞ்சி, அத் லகய தசயல்

னது

ர்மத் ிர்க்குப் புறம்பொகிெிடுவமொதென

நிலனக்கின்றனர். அத் லகயெர்கள் உண்லமயொன
அறியமுடியொமல் குைப்பமும்,
ெைக்கத் ின்படி

ர்மம் எது என

லடகலளயும் அனுபெிப்பொர்கள். அெர்

னது

ினமும் கொலை பூலஜ தசய்பெரொகவெொ, பைமுலற

மந் ிரங்கள் தஜபிப்பெரொகவெொ இருக்கக்கூடும். ஆன்மீ க சிந் லனயில்,
சமநிலை, பற்றின்லம குறித்து பயிற்சி தசய்பெரொகவும் இருக்கைொம்.
அெர்கள் 10

ெகுப்புகளின் பயிற்சியினொதைன்ன, 100 ெகுப்பில்

கைந்துதகொண்டொலும், மொற்றம் கொண முடியொமல் கஷ்டப்படுெொர்கள்.
ஏதனனில் அெர்கள்,
தெளிெர முடியொ

ங்களது

குறிப்பிட்ட சமய நம்பிக்லகயில் கட்டுண்டு

ினொல்.

பு ி ொக அறிமுகப்படுத் ப்பட்ட, ஒருெர், எனது

ர்மத்ல ப்பற்றிய

தசொற்தபொைிவு, மிகவும், அைகொகவும், பகுத் றிவுள்ள ொகவும், சிறந்
உணர்வு பூர்ெமொகவும் இருந்

ொகக் கூறி, ஆயின்

ொகவும்

னது ம ம், சடங்குகள்

ம்மொ சொ லனயில் ஈடுபட்டொல், பறிவபொய்ெிடுவம என சந்வ கத்ல
எழுப்பினொர். அெர்

ம்மொலெப்பற்றி என்ன புரிந்துதகொண்டுள்ளொர் ?.

துர ிருஷ்டெசமொக, அெர்

ர்மத்ல

என்பல வய அறிய முடிகிறது. அெர்

சரியொகப் புரிந்துதகொள்ளெில்லை

னது ம , சடங்கு, சம்பிர ொயங்கவள,

ஆலட அைங்கொரங்கவள, கைொச்சொரவம, ஞொனவம

ர்மம் என எண்ணி

இருக்கிறொர். அெர் மன ில், அசுத் ங்கள், ஆலசகள், வ லெயற்ற
எண்ணங்கள் நிரம்பி இருக்கைொம், ஆயினும் அெருக்கு அெரது கைொச்சொரவம
ர்மம். அத் லகய மன அழுக்குகலள நீக்குெது அெருக்கு

ர்மத் ின்

பங்கொகத் வ ொன்றுெ ில்லை, வ லெயற்றது எனவும் நிலனக்கைொம்.
ெிபொசனொ பயிற்சி தபறொ

ஒருெனுக்கு இத் லகய சந்வ கங்கள்,

குைப்பங்கள், இருக்கத் ொன் தசய்யும். ஓரிரு ெகுப்புகளில் மட்டும் கைந்து
தகொண்டுெிட்டு, குைப்பத் ிைிருந் ொல், அெலன கனிவுடன் புரிந்துதகொள்ள
முடியும். ஆனொல் பத்து ெகுப்புகளில் பயிற்சி தபற்ற பின்னரும், அெனுக்கு
குைப்பங்கள் நீடித் ொல் அெலனப்பற்றி என்ன கூறுெது.?
அத் லகய ஒருெனுக்கு

ர்மம் என்றொல் என்ன? ஒரு குறிப்பிட்ட ம ம்,

பிரிெினரின் சடங்குகள் சம்பிர ொயங்கள், ஆன்மீ க சிந் லனகவள
அென் நிலனக்கிறொன். அெர் தெளிப்புறத் வ ொற்றத் ிவைவய
அதுவெ

ர்மம் என நிலனக்கிறொர்.

ஒழுக்க தநறிகலளக் கலடபிடித்து,
என்பல

ொன் சரியொன

ர்மம் என

ிலளத்து,

ர்மத் ின் பொல யில்,

மனத்தூய்லமயுடன் நடக்கிவறனொ

அெர் அறியெில்லை. அெர்

னது சிந் லனகலள உள்வநொக்கி,

வமற்கூறிய ெைிகலள சரியொக பின்பற்றுகிவறனொ என சிந் ித் ல்,
முழுலமயொக இல்லை எனினும் சிறி ளவு முன்வனறப்பொல யில் தசல்ை
ெொய்ப்பு இருக்கிறது. ஒருகொல், அெர்

ம்மத் ின் சரியொன பொல யில் நடக்க

ஆரம்பித்துெிட்டொர் என்றொல் , அெருக்கு

ம்மம் ெைி கொட்டும்,

ம்மத்ல

புரிந்துதகொள்ெொர்.
ஒருெர், ெிபொசனொ பயிற்சிலய ெியொ ிகலள குணப்படுத்தும் கருெியொகத்
ீர்மொனித் ொல், அெர் அல
னது குரு கற்பித்

இந்

குலறெொகவெ எலடவபொட்டுெிடுெொர். வமலும்
ெிபொசனொ,

லை ெைி, ரத் க் தகொ ிப்பு, இரு ய

வகொளொறு மு ைிய சிை ெியொ ிகலள குணப்படுத்தும் நுட்ப முலறயொகவெ
கரு ிெிடுெொர். அத் லகய ஒருெர்,

னது உடல் உபொல கலள

குணப்படுத் ிக்தகொள்ளவெ ெிபொசனொலெ கற்றெரொெொர். வமலும், அெர் பக் ிப்
பொடல்கலள பொடுெ ிலும், வெ ங்கள் ஓதுெ ிலும், கொைத்ல க்

கைித்துெிடுெொர். அெர், ெிபொசனொெில் 100 ெகுப்புகள் பயின்றொலும், மனல
சுத் ப்படுத் ி,

ர்மத்ல

ஏதனனில், அெர்

உணர்ந்து முன்வனறுெ ில் தெற்றி கொணமொட்டொர்.

னது குறுகிய ெட்டத் ில், வகொட்பொடுகளிவைவய

மூழ்கியெரொெொர்.
நொம் ஒன்லற நன்றொகப் புரிந்துதகொள்ள வெண்டும். ஒரு பயிற்சியொனது,
நமது

ெொழ்க்லகயில்,

ினமும் நன்நடத்ல யில் முன்வனற்றம் ஏற்படுத்

உ ெ வெண்டும், வமலும் உண்லமலய ஆ ொரமொகக்தகொண்டு, மன
அழுக்குகலள அ ன் முலளயிைிருந்து முழுலமயொகக் கலளய வெண்டும்;
அவ்ெொறு தசய்ய இயைொமல் வபொனொல், அது உண்லமயொன

ம்மொ ஆகொது.

ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிெினர் முக்கியமொன சடங்கில் சமநிலை அலடய, ஆழ்
மன எண்ணங்கலள உள்முகமொக ஆரொய முயற்சிக்கின்றனர். இ ற்கு ஒரு
ெைி கொட்டு ல் வெண்டுமல்ைெொ?. அத் லகய ெைி முலற இல்ைொமல்
எப்படி சொ கன்

ன்லன அறிய இயலும்? அெர்களுக்கு பற்று ல் வெரூன்றி

நிலைத் ிருந் ொல், அந்

சடங்கு தெறுலமயொனவ .

அதுவபொைவெ மற்தறொரு

சடங்கும் உள்ளது, உடல் மீ ொன பற்று லை ெிைக்குெது. நொன் எனது, எனும்
ஆைமொன ப ிவுகள், அெர்களிடமிருந்து எவ்ெொறு ெிைகும். அந்

சடங்கின்

பிறகும் இத் லகய பற்று ல் நீடிக்குமொயின், அது சடங்வக அல்ை. ஆகவெ
இது

ெறொன கருத்து அல்ைெொ?.

அதுவபொைவெ இன்னும் பை சடங்குகள், மூட நம்பிக்லககள்,
நலடமுலறயில் உள்ளன. சமநிலை எய்
உண்ணும்வபொதும், நடக்கும்வபொதும்,
இல

மந் ிரங்கள் ஓ ினொல் வபொதுமொ?.

சொப்பிடும்வபொதும் வபசும்வபொதும், நொன்

மன ொர நன்றொக உணர்கிவறனொ, அது குறித்

ெிைிப்புணர்ச்சி

என்னிடம் உள்ள ொ?. அத் லகய சம நிலைலய எப்தபொழுதும் நொன்
கலடபிடிக்கிவறனொ?. சரியொன முயற்சி இருந் ொல், ஒருென்,
உண்லமயொன

ம்மத் ின் பொல யில் தசல்கிறொனொ, முன்வனற்றம்

கொண்கிறொன என்பது த ரிய ெரும். இல்லை எனில், ஏவ ொ
என்பல

ொன்
ெறு உள்ளது

உணர வெண்டும். அத் லகய நிலையில், சரியொன ெிபொசனொ

ெைிகொட்டிலய மீண்டும , மீ ண்டும் அணுகி , சந்வ கங்கலள நிெர்த் ி

தசய்துதகொள்ள வெண்டும். எனது மன அழுக்குகள் சிறி ொெது நீங்க
வெண்டும், முன்வனற்றமும் படிப்படியொக இருக்க வெண்டும்;

இவ்ெொறு

நடக்கெில்லை எனில் பயிற்சியில் ஏவ ொ குலறபொடுகள் உள்ளது என்பல
உண்லமயொன சொ கன் எண்ணி எண்ணி,

ெறுகலளத்

,

ிருத் ிக்தகொள்ள

முயற்சி தசய்ய வெண்டும். ஒருென், நல்ை ஒழுக்கங்களுடன் உண்லமயொன
ம்மத் ின் பொல யில் நடப்பெனொக இருந் ொல், மன ளெிலும், உடைிலும்,
என்ன நடக்கிறது என்பல
எந் ெி

த ளிெொக அறிெொனொயின், வமலும், அ ற்கு

எ ிர்ப்பு தசயைிலும் ஈடுபடொமல்,

னது முந்ல ய

குணொ ிசயங்களில் மனம் தசல்ைொமல் நடப்பொவனயொகில், அென்
உண்லமயில் ெிபொசனொ பயிற்சியில் முன்வனறுகிறொன் எனப ொகும்.
இலெ

ெிர, மனக் குைப்பத்துடன், ஒருென், ெிபொசனொ

பயிற்சியின்வபொது ,

சிை மந் ிரங்கலளயும் வசர்த்து உச்சரித்து தசயல்

படுெொவனயொகில், வமலும், ஒரு ெொர்த்ல வயொ, அல்ைது பிம்பவமொ
ியொனத் ின்வபொது வ ொன்றுவமயொனொல், மனம் அ ன்மீ து ையித்து

ியொனம்

சில துெிடும். ஆகவெ வ லெயற்ற இலெகள், இயற்லகயொன ல்ை,
தசயற்லகயொனலெ,

அெற்லற உடவன நீக்கிெிட வெண்டும். இலெ

ஆரம்பத் ிவைவய வெருடன் கலளயப்பட்ட வெண்டும், மூச்சு, உடல் மனம்
இவ்ெிரண்டிற்கும் சம்பத் ப்பட்ட ொகும். ஆகவெ உண்லமலய வநொக்கி மனம்
ஈடுபட்டொல், தெற்றி நிச்ச்யம்.
ியொனத் ின்வபொது, ெொர்த்ல வயொ, பிம்பவமொ,

த்துெவமொ

கைக்கக்கூடொது, அப்படியொன நிலை நீடித் ொல் ொன், ஆ ொரம்
உண்லமயொன ொகும்.

ியொனத் ின்வபொது, சிந் லனகலள எ ிர்ப்பு ெிருப்பு,

தெறுப்பின்றி கெனித் ல் வெண்டும், அந் க்கணத் ில் எது வ ொன்றுகிறவ ொ
அல

அப்படிவய கெனித் வை அந்

க்ஷணத் ின் உண்லம நிலையொகும்.

இது ஒவ்தெொரு க்ஷணும் மொறைொம், அதுவெ உண்லம. ஏதனனில், எதுவுவம
நிலையற்ற ொகும். இவ்ெொவற ஒருெர் மொறக்கூடும், மொறவும் வெண்டும்.
எென் ஒருென்
னது

ம்மத் ின் பொல யில் சரியொக நடக்கிறொவனொ, அென்,

நடத்ல க்கு, தசயல்களுக்கு முழு தபொறுப்லப ஏற்கிறொன். வமலும்

அயரொ
இல

சொ லனயின் பைனொக

ன்லன உணர் ைிலும் தெற்றி கொண்கிறொன்.

அென் நன்றொகப் பயன்படுத் ிக்தகொள்ள வெண்டும். மனி

மிகவும்

ெொழ்க்லக

உயர்ந் து, உன்ன மொனது, ஆகவெ அென் அ லன நன்றொக

உணர்ந்து, குறிக்வகொள்கலள நிலறவெற்ற வெண்டும்.
சொ லனயொளனுக்கு வமலும் சிை தபொறுப்புகள்

இருக்கின்றன.

ியொனம்

தசய்யொ ென் சொ லனயொளலன கெனித்துக்தகொண்வட இருக்கிறொன்,
அெனிடமிருந்து த ரிந்துதகொள்ள , உத்வெகம்தபற ஆலசப்படுகிறொன்; ஆகவெ
சொ கன்

னது நன்நடத்ல யில் பிறருக்கு எடுத்துக்கொட்டொக

தசயல்பட்டு

பிறருக்கு உ ொரண புருஷனொக இருக்க வெண்டும். ஒருகொல் சொ கன்,
மதுபொனம் அருந்துபெனொகவெொ, சூ ொடியொகவெொ அல்ைது வெறு
கொ

ஏ ொெது

தசயைில் ஈடுபட்டொவைொ, அெலன நம்பிய பிறர், மனம்

கலைந்துெிடுெொர், அென்மீ து தகொண்டிருந்

நம்பிக்லகலய இைந்து

ெிடுெொர்கள். அெனது ஒழுக்க சீர்வகடொல்,

ியொனம்,

வசரொது.

ம்மம் பிறருக்குப்வபொய்

ம்மத் ின் த ொடர்ச்சி அறுபடும். எ ிர்கொைத் ில் எெரும்

ம்மத்ல

அறிந்துதகொள்ள ெிரும்பொமல், சமூகத் ிற்கு தகடு வை ெிலளயும்.
ஒரு நல்ை சொ கன்,

ம்மம்

னது சுய நைத் ிற்கு மட்டுமல்ைொது, தபொது

நைத் ிற்கு உபவயொகப்பட வெண்டும் என்பல

நன்கு அறிெொன். அெனது

ஒவ்தெொரு, அடியும், தசயலும், ெொர்த்ல களும்,

ம்மத் ின்மீ து நம்பிக்லக

இல்ைொ ெர்க்குளுக்கும் நம்பிக்லக ஊட்டும் ெி மொக இருக்க வெண்டும்.
வமலும் அென் , இவ்ெொறு நினத்து தசயல்படவெண்டும். “ எனது ஒவ்தெொரு
அடியும், தசயலும் நம்பிக்லக அற்றெர்களுக்கு நம்பிக்லக

ஊட்டுெ ொகவும்,

அெரின் ெிைிப்புணர்ச்சிலயத் தூண்டுெ ொகவும் இருக்கவெண்டும்; அது
வபொைவெ

ம்மத் ின் மீ து நம்பிக்லக உள்ளெர்களுக்கு, அல

வமலும்

பைப்படுத்துெ ொக அலமய வெண்டும் “ என்ப ொம்.
இப்தபொழுது உைகம் முழுெ ற்கும், ஆன்மீ க சொ லனக்கொன
அெசியமும்
நைனுக்கும்,

வ லெயும் ெந்துெிட்டது. உைக மக்கள் ஒவ்தெொருெரின்
முன்வனற்றத் ிற்கும் சொ லன துெங்க இதுவெ சரியொன வநரம்.

எெதரல்ைொம், ஆன்மீ க சொ லனலயத் துெங்கி ெிட்டனவரொ, அெர்கள்

அலனெரும்,
வெண்டும்.

ம்மத்ல க் குறித்

இருெி மொன, தபொறுப்லப புரிந்துதகொள்ள

ம்மப் பொல யில் நடந்து, பயனலடெது, எனது சுய நைத் ிற்கு

மட்டுமின்றி, பிறர் நைனுக்கொகவும், தபொது நைனுக்கொவும் இருக்க வெண்டும்.
அெர்களுக்கு

ம்மத்ல க் கலடபிடிப்ப ில் நொன் உறுதுலணயொக இருந்து

தசயல்பட வெண்டும். வமலும், எனது சொ லனயின் மூைம் நொன் மட்டும்
ெிடு லை அலடந் ொல் வபொ ொது, பிறரும் ெிடு லை அலடய நொன் ஒரு
சிறந்

எடுத்துக்கொட்டொக இருந்து அெர்களுக்கு உத்வெகம் தெளிப்பட உ ெ

வெண்டும்.
இந்

குறிக்வகொள் எனது நைனுக்கும், பிறர் நைனுக்குமொக இருக்கட்டும்.

இது எனது சந்வ ொஷத் ிற்கும், பிறர் சந்வ ொஷத் ிற்கும், ெைி கொட்டி,
இைக்கிலன வநொக்கி இட்டுச் தசல்ைட்டும். வமலும், வமலும், பைர்

ம்மத் ின்

பொல யில் நடந்து பைன் அலடயட்டும். அெர்கள் ஆன்மீ கத் ில் ஈடுபட்டு,
சொ லன தசய்து ெிடு லை தபறட்டும்.
அலனெரும் சந்வ ொஷமொக இருக்கட்டும்,

அலனெரும் சந்வ ொஷமொக

இருக்கட்டும், அலனெரும் சந்வ ொஷமொக இருக்கட்டும்.
இனிலம,

இனிலம, இனிலம.

தம்ம வதாஹா
ஆவோ வ
சீ

ாவகான் ேிஸ்ேவக, தாவரன் தர்ம மஹானா;

ா சமாதி நிதானவஹான், வஹாவேன்

ிரஜ்ஞ்ோனா.

ெொருங்கள் உைக மக்கவள, நொம் அலனெரும் உயரிய
கலடபிடிப்வபொமொக; நல்தைொழுக்கத்துடன் மனல

ஒருமுகப்படுத்துவெொமொக.

நொம் அலனெரும் முழுலமயொக ஞொனம் தபறுவெொமொக.
தர்ம

ந்தா ஹி சாந்தி

ஜிஸவந

ாயா தர்ம

த, தர்ம

ந்தா சுக

த, மங்கள மி

ந்தா ;

ா அனந்த.

ம்மத்ல க்

ர்மத் ின் ெைிவய, அலம ியின் மூைம், அதுவெ, ஆனந் த் ிற்கும் ெைி
ெகுக்கும்,

ர்மத் ின் ெைி நடப்பெதரல்ைொம், முடிெற்ற ஆனந் த்ல

அனுபெிப்பொர்.
ஆவோ மானே மானே,ீ சவ
க,

க,

க ச

ன் தர்ம வக

ந்தா;

வத ஹுவய, கவரன் துவகான் கா அந்த.

ெொருங்கள், புருஷர்கவள, ஸ்த்ரீகவள, நொம் அலனெரும்
நடப்வபொமொக. ஒவ்தெொரு அடியொக

ர்மத் ின் ெைி

ர்மத் ின் பொல யில் நடந்து

துன்பங்களுக்தகல்ைொம் முடிவுகட்டுவெொமொக.
கதம கதம ச
கதம கதம

வத ரவஹன் , சுத்த தரமவக

ந்தா ;

ட்வத ரவஹன், கவரன் துவகான் கா அந்த.

நொம் அலனெரும், ஒவ்தெொரு அடியொக உண்லமயொன

ம்மத் ின் பொல யில்

நடந்துதகொண்வட இருப்வபொமொக. இவ்ெொறு த ொடர்ந்து நடந்துதகொண்வட,
அலனத்து துயரங்களிைிருந்தும் மீண்டு தெளிெருவெொமொக.

