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தம்மா ப ான்பமாழிகள்
அ ி ம் நொன்வொகடமய்ய, நப்படிகங்டக அனொக ம்.
ய

ீ ம் பஹீனந் ன், அப்பத் ஞ்ச அனொக ம்.

பச்ப்பன்னஞ்ச டயொ

ம்சு மன் த்

அஸம் ஹீரம், அஸம் குப்பம்

விபஸ்ஸ ி.

ம், வித்வொ மனுப்ஹடய

ம.னி. உபரிபண்ணொஸபொளி - 272, விபங்கவக்டகொ

ஒருவர் க ந்

கொைத் ில் முழ்கி இருக்கடவொ, எ ிர்கொைத்ல

எ ிர்பொர்த்ட ொ.

வொழக் கூ ொது
க ந்

கொைம் முடிந்துவிட் து, எ ிர்கொைம் இன்னும் வரவில்லை.

இருப்பல

நுண்ணறிவு ன் கவனிக்கவும்

முன்கூட்டிடய அலம ி குலறயொமலும், அலசக்க முடியொ
உறு ியு னும் ஞொனிகள் இருக்க டவண்டும்

மன

ிரு எஸ்.என். டகொயங்கொ (1924 - 2013) மற்றும்
(மொ ொஜி- 1929 - 2016)

ிரும ி இல்ைச்சிட வி

ம்மொ ஹொல் எண். 1 ல் தமட் ொ தகொடுப்பது.

ம்மத் ில் நம்பிக்லக
“நம்பிக்லக என்பது

ம்மத்ல

டநொக்கியது, என்லன அல்ை. எனக்குள்

ம்மம் இருக்கிறது. அ னொல் நம்பிக்லக இருக்கிறது. அறியொலம கொரணமொக,
நொலள நொன்

ம்மத்ல

விட்டு தவளிடயறினொல், பிறகு விசுவொசத்ல யும்,

நம்பிக்லகலயயும் விட்டுவிைகிடனன் என்று தபொருள்படும். நம்பிக்லக
எப்டபொதும்
தசய்கிடறன்.

ம்மொக்குத் ொன்.

பை ஆண்டுகளொக நொன் இங்டக டசலவ

ம்மொக்கு எ ிரொக இப்டபொது வலர எதுவும் தசய்

ில்லை.

எனடவ, நம்பிக்லக லவத் ிருப்பது இயற்லகயொனது. உங்கள்
விசுவொசத் ிற்கொக நொன் நன்றி கூறுகிடறன்.
ம்மத் ில் ஏட ொ ஒரு சக் ி இருக்கிறது, இ ன் கொரணமொக
எல்டைொரும் அல
துலண புரியும்.

விரும்புகின்றனர். நல்ைலவ நல தபறச்

ம்மச்சக் ி

ம்மத் ில் பொகுபொடு இல்லை. என் பிரிலவப் பின்பற்றுபவர்

நைலனப் தபறுங்கள் தவவ்டவறு பிரிவுகலள சொர்ந் வர்களுக்கு துன்பங்கள்
ஏற்ப ட்டும் என்று இவ்வொறு டவறுபொடு கொட்டுவது

ம்மொ அல்ை. அவர்கள்

டவறு பிரிவுகலள சொர்ந் வர்கள் அவ்வளடவ. அலனவரும் நைமு ன்
வொழடவண்டும்.
புத் ர்

னது டபொ லனலய ஒரு பிரிவினருக்கு மட்டும் என டவறுபொடு

கொட் வில்லை. அது ொன் புத் ரின் சிறப்பு. நொம் கண்டிப்பொக அந் ச் சிறந்
தகொள்கலய பரொமரிக்க டவண்டும்.

ம்மம் என்தறன்றும் பரொமரிக்கப்ப

டவண்டும்.
(- எஸ்.என்.டகொயங்கொ டகள்வி ப ில்: சர்வட ச ஏ.டி. கூட் ம் 2012
ம்மகிரியில்)
ஆசிரியர் அவர்களின் மலறவு நொள் , 29 தசப் ம்பர், (2013).- நிலனவுகூர்ந்து
எங்கள் பணிவொன வணக்கம் கைந்

மரியொல

தசலுத்துகிடறொம்.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ஆரம்

இடையுருகளுக்குப்

(சடகொ ரர் பொபு வு ன் த ொ ர்பு தகொண்

ின்னர் பெற்றி
கடி த் ிைிருந்து சிை

பகு ிகளின் த ொ ர்ச்சி)
டகொயங்கொஜி அவரது, மு ல் சடகொ ரர் பொபுபுைொல் டகொயங்கொ

(பொபு

பஹியொ) அவருக்கு எழு ிய கடி த் ின் மு ல் பகு ியில் 1969 இல்
இந் ியொவில் நல தபறவிருந்
விவரிக்கும் பகு ி க ந்

மூன்றொவது விபொசனொ முகொம் பற்றி

மொ ம் வி.என்.எல் தவளியி ப்பட் து .டகொயங்கொஜி

அவர்கள், பங்டகற்கும் சிை

ியொனிகள் பற்றிய விவரங்களின் பகு ிகள்

மற்றும் மியொன்மரில் உள்ள சயொகி யு பொ கின் வழிகொட்டு லைப் நொடி
அவரது மூத்

சடகொ ரருக்கு எழு ிய கடி த் ின் சிை பகு ிகலள இந்

இ ழில், நொங்கள் டசர்க்கிடறொம் - ஆசிரியர்.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

டநமொனிவொடி பவன் முகொம் விவரங்கள் (மும்லப)
ஆகஸ்ட் 1969
புது

ில்ைி - 29 தசப் ம்பர் 1969

பொபு பஹியொ
பிரணொம்! (வொழ்த்துக்கள்!)
... மன உலளச்சல்களொல்

அவ ிப்பட்

எனக்குத் த ரிந்

ஒரு

ியொனி இந்

முகொமில் கைந்து தகொண் ொர். பயிற்சி த ொ ங்க சிை நிமி ங்களுக்கு முன்பு
அவரும்

ியொன பொ பயிற்சிக்கு அமர விரும்பினொர். பொ த் ிட் த் ில்

டசர்ந் ிருந்

அலனவருடம வந் ிருந் னர். பின்னர் நொன் அவலர அமர

டவண் ொம் என்று தசொல்ைவில்லை. அவர் மீ து கூடு ல் கவனம் தசலுத்
ற்தபொழது இயைொது. அவர் அமரட்டும், அவர் ஒரு சிறிய பரமிலயக்
தபற்றொல் கூ

அவருக்கு அது நன்லம என நிலனத்ட ன். அறிமுக

ஆனொபொனொ அமர்வின் டபொது அவர் அசொ ொரணமொக ந ந்து தகொள்ளத்
த ொ ங்கியது என்லன கைக்கத் ிற்கு உட்படுத் ியது. நொன் ஆனொபொனொ
தசயல் முலற அறிவுலறகலள அளித்
சுவொசிக்கத் த ொ ங்கினொர். அல

நிறுத்

டபொது

அவர் தபரிதும் பைமொக

டவண்டியிருந் து. இருப்பினும்,

நொன் அவரி ம் டபசியடபொது, சமநிலையற்ற எந்

அறிகுறிகலளயும் நொன்

கொணவில்லை. அவ்வப்டபொது நொன் தமட் ொ உணர்வு ன், அவரது

ம்ம

உறு ிதமொழிலய அவரொல் நிலறடவற்ற இயைைொம் என நிலனத்ட ன்.
ஆனொல்

ியொனத் ின்

ொக்கம் மிகவும் வலுவொன ொகவும் அவருக்கு

ொங்க

இயைொமலும் ஆயிற்று. ஒரு நொள் அவரது லமத்துனர் அவலரச் பொர்க்க
வந் ொர். அவலர வட்டிற்கு
ீ
அலழத்துச் தசல்ை விரும்புவ ொக
வைியுறுத் ினொர். அவலர ஒரு பங்டகற்பொளரொக ஏற்றுக்தகொண்

பின்னர்

முகொம் நிலறவு தபறும் முன் அவலர அனுப்புவது எனக்கு ஆழ்ந்
வருத் ல

தகொடுத் து.

என்

ந்ல

முந்ல ய விபொசனொ பொ தநறி வகுப்புகளில்

தவற்றிகரமொக கைந்து தகொண் ொர். கொைப்டபொக்கில் உணர்வுகள், பைவனமொகி
ீ
அவரது விழிப்புணர்வு மலறந் து. அவர் மந் ிரத்ல
ினசரி இரண்டு மணி டநர ம
ிரும்பினொர். வட்டிற்கு
ீ
அவர்

உள்ள க்கிய

னது

மந் ிரங்கள் ஜபிக்கும் நல முலறக்கு
ிரும்பி வந் தும் இந்

ம

ச ங்குகலள

பின்பற்றி மீண்டும் உணர்வுகள் பற்றிய விழிப்புணர்லவ இழக்கைொம் என்ற
கவலை இருந் து. முகொமில் இருக்கும்டபொது டைசொன உணர்வுகள் மற்றும்
சிை டநரங்களில் வலுவொன உணர்வுகளின் விழிப்புணர்வில் தவற்றி தபற்றொர்.
ஆனொல் அவர் ஒய்வு தகொள்ளும் டபொது அல்ைது முதுகுவைியொல்

படுத்துக்

தகொள்ளும் டபொது, விழிப்புணர்வு மங்கியது. நொன் அவலர மீ ண்டும் மீண்டும்
த ொ ர்ந்து முயற்சி தசய்யுங்கள்
வடு
ீ

என ஊக்குவிக்க டவண்டியிருந் து. அவர்

ிரும்பியதும், அவர் எப்டபொது என்னு ன் உட்கொர்ந்து

ியொனம்

டமற்தகொண் ொலும் அவரொல் மிகவும் ஆழமொக தசய்ய இயவில்லை அவரது
ம

நல முலறகள் மற்றும் ச ங்குகளிைிருந்து அவரொல் விைகி இருக்க

முடியொது என்பல

நொன் உணர்ந்ட ன். எனடவ புறப்படுவ ற்கு முன்பு நொன்

அவருக்கு குலறந் பட்சம் மூன்று விபொசனொ முகொம்கள் கொைத் ிற்கு
மந் ிரங்களிைிருந்து விைகி இருங்கள் என அறிவுறுத் ிடனன். அவர் அல
எவ்வளவு தூரம் பின்பற்றுகிறொர் என்பல

தபொறுத்து இருந்து பொர்க்க

டவண்டும்…
என் அம்மொவின் நிலைலம டவறுபட் து. அவளுக்கு ஏற்பட்
நிலையொன

லைவைி கணிசமொகக் குலறந் து அவளுக்கு முகொம் மிகவும்

நன்லம பயத் து. அவளது விழிப்புணர்வு விபொசனொ பயிற்சியில் டமம்பட் து.
7 அல்ைது 8 வது நொளுக்குள், அவள் மிகவும் டநர்த் ியொன மற்றும் நுட்பமொன
உணர்வுகலள அனுபவித் ொள். நிச்சயமொக முடிவில் அவள் மிகவும் டைசொக
உணர்ந் ொள். நொன் அவள் எப்டபொ ொவது

ிரும்பி அவளுல ய ச ங்குகளில்

ன்லன இழந்துவிடுவொள் என்று கவலைப்ப வில்லை. என் தபற்டறொலர
அலழத்து வருவ ன் மூைம் நொன் என்னொல் முடிந் வலர என் கர்ம க லன
நிலறடவற்ற முயற்சி தசய்கிடறன்.
ம்மத் ின் பொல க்கு
படிப்பு இது. இந்

ிரு.எம். அவருக்கொன இரண் ொவது

டநரத் ில் அவரது

ியொன

ியொனத் ொல் அவருக்கு மு ல்

ியொன

படிப்லப வி

அ ிக நன்லம கில த் து.

ம்மத் ிைிருந்து

இந்

ஆசீர்வ ிக்கப்பட்

னது முழு குடும்பமும் பயனல ய டவண்டும் என்று அவர்

விரும்பினொர். நொன் அவரது குடும்பத் ினலர நிச்சயமொக சந் ிக்க டவண்டும்
என்று அவர் மீண்டும் மீ ண்டும் என்னி ம் வந்து டகட்டுக்தகொண் ொர்.
அவர்களுக்கு ஒரு எழுச்சியூட்டும் தசொற்தபொழிலவ தகொடுங்கள்.
விபொசனொலவத்

ழுவி அவர்கள் ஈடுபட்டிருந்

ந் ிர பொல

ஒதுக்கி

லவப்பொர்கள் என்றொர். முன்பு பை முலற அவர் என்னி ம் தகஞ்சினொர்,
ஆனொல் நொன்

அவரது வட்டிற்கு
ீ
தசல்ை முடியவில்லை. இப்டபொது நொன்

ஒப்புக்தகொண்ட ன். அவரது மகன் என்லன பம்பொய் த ற்கிைிருந்து சுமொர்
இரண்டு மணிடநர தூரத் ில் மைொடில் உள்ள அவர்களின் வட்டிற்க்கு
ீ
அலழத்துச் தசன்றொர். வழியில் நொங்கள் புறநகர்ப் பகு ியில் கட்டுமொனத் ில்
இருந்

அவரது பு ிய வட்டிற்கு
ீ
தசன்டறொம். பின்னர் அவரது வட்ல
ீ

அல ந் ொர். அவரது முழு குடும்பமும் கூடி இருந் து. ஒரு தசொற்தபொழிவு
நிகழ்த்தும் டபொது நொன் அன்லன விசொகொவின் கல லய விவரித்ட ன். ஒரு
வட்டுத்
ீ
லைவி

ம்மத் ின் பொல யில் முன்டனறும் டபொது

னது

தபொறுப்புகளில் எப்படி எச்சரிக்லகயொக இருக்கிறொர் என்பல
எடுத்துக்கொட்டிடனன்.

ம்மத் ின் பொல யில் முன்டனற வட்ல
ீ

விட்டு

தவளிடயறுவது அவசியமில்லை. குடும்பப் தபொறுப்புகலள லகவிட்டு துறவு
வொழ்க்லக டமற்க்தகொள்ள டவண்டிய ில்லை.

இறு ியில் குடும்ப

உறுப்பினர்கள் பை டகள்விகள் டகட் ொர்கள். மந் ிரங்கள் மற்றும் நொம
ஜபங்கள் த ொ ர்பொன டகள்விகளும்

இருந் ன. இறு ியொக, அவர்கள்

மீ ண்டும் மீண்டும் அவர்களின் பு ிய வட்டில்
ீ
ஒரு முகொம் ந த்துமொறு
டகொரினொர்கள். அவர்கள் அலனவரும் பங்டகற்க முடியும் என்றொர்கள். டவலை
பளு அ ிகமொக இருந்

கொரணத் ொல் அ ற்கு டநரம் ஒதுக்க எனக்கு

கடினமொக இருந் து.
நொன் முன்பு தமட்ரொஸில் மொணவரொக உள்ள

ிரு.ஆர். என்பவலர

பற்றி குறிப்பிட்டிருந்ட ன். தசொற்தபொழிவு நல தபறும் டபொது மிகவும்
வருத் மொக இருந் ொர். இருப்பினும், அந்
‘ ம்மி ம்’ ஆழமொக ஈர்க்கப்பட் ொர்,

முகொமின் முடிவில், அவர்

இப்டபொது அவர்

னது மலனவியு ன்

பயிற்சிக்கு வந் ொர். ஆரம்ப சிை நொட்களின் டபொது முகொமிைிருந்து டவலை

நிமித் ம் தவளிடய தசல்ை டவண்டியிருந் து. ஆனொல் பின்னர் அவர்
பயிற்சியில்

ிவிர

ன்லன ஈடுபடுத் ிக் தகொண் ொர். இப்டபொது அவர் ஆழமொன

ியொன பயிற்சியில் ட ர்ச்சிதபற்றொர். அவரது மனம் சுத் ிகரிக்கப்பட் து,
வறொன கருத்துக்கள் என்ற முக்கொடு தநொறுங்கி உண்லம தவளிப்பட் து.
அவர் மிகவும் பயனல ந் ொர். இறு ியில் என் அலுவைகம் வந்து அவர்
என்லன சந் ித் ொர். மற்றும் அவர் என்லன குனிந்து வணங்கி, அவரது
ொய்க்கு பிறந்

க னில் இருந்து விடுப

தசொற்தபொழிவின் டபொது, ஒரு குழந்ல
விடுப

ஆசீர்வொ ம் டகட் ொர். நொன்
தபற்டறொர் க னில் இருந்து எளி ொக

முடியொது. அவன் அல்ைது அவள் பை பிறவிகள் அவர்களுக்கு

டசலவ தசய் ொலும் அது கடினம் என்று தசொன்டனன். எனினும், ஒருவர்
அவர் தபற்டறொலர

ம்மத் ின் விடு லை பொல யில் ந க்க உ வினொல்

தபற்டறொர் க னில் இருந்து விடுப

வழி இருக்கிறது, என்டறன் .

னது

ொலய சொரநொத் ில் உள்ள முகொமுக்கு அலழத்து வர விரும்பும்
எண்ணத்ல
முடியொ

ன்

தவளிப்படுத் ினொர். அவர் ஒரு ஆனொல் குடும்பத் ின்

விர்க்க

சிை நிர்பந் ங்களின் கொரணமொக அவரொல் அலழத்து வர

முடியவில்லை, எ ிர்கொைத் ில்

ியொனபயிற்சிக்கு வரும் டபொது அவர்

னது

ொயு ன் வருவ ொகக் குறிப்பிட் ொர்.
பிகொடனர், ரொஜஸ் ொன்

வசிக்கும் அவரது இரண்டு தநருங்கிய

நண்பர்களுக்கும் சொரநொத் ில் வரவிருக்கும் பொ தநறி பற்றி
தகொடுத் ொர். இந்

ஆசீர்வ ிக்கப்பட்

கவல்

வொய்ப்பு அவர்கள் அ ிகம் பயன்படுத்

டவண்டும் என்று டகட்டுக் தகொண் ொர். முகொம் த ொ ங்க இருந்
அவர்கள் மிகுந்
மொலை,

நொளில்

உற்சொகத்து ன் என்லனப் பொர்க்க வந் ொர்கள். அன்று

ிரும்பி வருவ ொக வொக்குறு ியளித்

இயைவில்லை என

அவர்கள் கைந்துதகொள்ள

ஒரு தசய் ிலய அனுப்பினர்.

ொடியு ன் சொதுலவ

கற்பலனயில் எ ிர்பொர்த்து அ ற்கு ப ிைொக ஒரு குடும்பஸ் ர் முகொலமத்
த ொ ங்கவிருந்

ொல் ஒருடவலள அவர்கள் என்லனப் பொர்த்து

ஏமொற்றமல ந் ிருக்கைொம்.
ஒரு இலளஞரொன

ிரு. எம். என்பவரொல் சிறிது டநரம் கூ

ஆனொபொனொவின் டபொது கவனம் தசலுத்

முடியவில்லை.

மிகவும்

குழப்பத் ில் உள்ளது டபொல் கொணப்பட் ொர். அவரி ம் கொரணம் வினவிய

டபொது அவர் கொல்களில் மற்றும் த ொல கள் வைி பற்றி புகொர் கூறினொர்.
அவர் கொல்கள் கீ ழ் ஒரு

லையலணயு ன் அமர்ந் ொர். மூன்று நொன்கு

நொட்கள் விபொசனொ பயிற்சிக்கு பிறகு கொைில் ஏற்பட்

வைி

ிடீதரன்று

கொணொமல் டபொனது. அது அவரது ஆர்வத்ல த் தூண்டியது. அவர் எளி ில்
ஒரு மணி டநரம் வளுவொன உறு ிப்பொட்டு ன் (ஆ ி ொனத் ில்) உட்கொர
முடிந் து. மற்றும் அவரது அலம ியற்ற மனம் அலம ியொகத் த ொ ங்கியது.
அவர் மனம் அலம ியல ந் தும் தசொற்தபொழிவுகலள மிகவும் ஆழமொக
கவனித் ொர். இறு ியில் டவதறொரு முகொமில் மலனவியு ன் கைந்து தகொள்ள
வருவ ொக

னது விருப்பத்ல

தவளிப்படுத் ினொர். அவர் எ ிர்கொை பயிற்சிப்

படிப்புகளில் வருவொர் என எ ிர்பொர்கைொம்.
ிரு ஆர்.சி. ஒரு 10 நொள் விபொஸ்ஸொனொலவ
டமற்தகொண் ொர். ஆனொல் அவர் இந் ியொ

பர்மொவில்

ிரும்பியதும் அவர்

மந் ர ந் ிரத் ில் ஈடுபட் ொர். மிகவும் குழப்பமொன நிலைலய அல ந் ொர்.
ஒரு ஞொனத் ின் வில
கூறிய ொல் இந்

உள்டள அலமந் ிருந் து. அவரது

ந்ல யொர்

பயிற்சிபடிப்பில் அவர் கைந்துதகொள்ள வந் ொர்.

ொந்த்ரீக்

மந் ிரங்கள் அவரது மன ில் எ ிதரொைித் ன. அ னொல் ஆரம்ப சிரமங்கலள
எ ிர் தகொண் ொர். ஆனொபொனொவின் டபொது அவர் அலம ியற்றவரொக
இருந் ொர். டமலும் அவரது

லை தவடிக்கப் டபொவது டபொல் உணர்ந் ொர்.

மூன்றொம் நொள் முடிவில் ஒளிலயக் கொணத் த ொ ங்கியது, அவர்
முன்டனற்றத்ல க் குறித் து. ஞொயிற்றுக்கிழலம பிற்பகல் வலர பலழய
மொணவர்களுக்கு விபொசனொ பயிற்சி நொன் தகொடுத் ிருந்ட ன். ஆனொல்
ஆனொபொனொலவ த ொ ர்ந்து

ிங்கள் கிழலம வலர பயிற்சி தசய்ய அவலர

ஊக்குவித்ட ன். அ ன் மூைம் அவரது

ல களில் இருந்து அவர் விடுப

முடியும். விபொசனொவில் நன்கு ட ர்ச்சி தபற அவர் டமலும் ஒரு பொ த் ில்
கைந்து தகொள்ள டவண்டும் என்று நொன் நிலனக்கிடறன்.
ிரு. எல்.

னது இரண் ொவது விபொசனொ முகொமில் பங்டகற்றொர். மிகவும்

தவற்றிகரமொக பயிற்சி தபற்றொர். டமடைொட் மொன அவரது முந்ல ய
பொ த் ின் விபொசனொ இப்டபொது ஆழமொக துலளத்து அவருள் ஓடியது.
இப்டபொது அவரொல் இரண்டு மணி டநரத் ிற்கும் டமைொக உறு ியொக
ஆனொபொனொவில் உட்கொர முடியும். பின்னர் அவர் என்னி ம் வந்து

னது

ம்பிலயப் பற்றி

னிப்ப

டபசினொர். அவர் பொ தநறியில் டசர மிகவும்

ஆர்வமொக இருந் ொர். ஆனொல் பணநி ிக் கட்டுப்பொடுகள் கொரணமொக அவரொல்
டசர முடியவில்லை என்று கூறினொர். இது எனக்கு நிலறய கவலை
அளித் து. உண்லமயிடைடய, தபருநகரங்களில் எங்கள் முகொம்கள் விலை
உயர்ந் லவ என்பல

நிரூபித் ன. 10 நொட்களுக்கு உணவு மற்றும்

ங்குமி ச் தசைவு நடுத் ர வர்க்கத் ிைிருந்து வருபவர்களின் ஆர்வத்ல
ல தசய்யக்கூடிய ொக இருந் து. நடுத் ரத் ரம், அ ற்கு கிழ் உள்ள
பிரிவினர்

ங்கள் டவலையிைிருந்து விடுப்பு எடுப்ப ில் இருந்து மற்றும்

முகொம்களுக்கொன பண தசைவுகலளயும் டமற்தகொள்ள டவண்டிய ொயிற்று.
இந்

முகொம்கள் பணக்கொரர்களின் பிரத்டயக களமொக மொறக்கூ ொது என்று

நொன் உணர்ந்ட ன். மற்றும் குலறந்

தசைவில் ஒழுங்கலமக்கப்ப

டவண்டும். பம்பொய் டபொன்ற நகரங்களில் ரூ. 500 ஒரு விருந் ினர்
மொளிலகக்கு வொ லகக்கு மட்டும் தசைவி ப்பட் து, ரூ. 100 மு ல் 200 வலர
சலமயல் பொத் ிரங்களில், பின்னர் மளிலக தபொருட்கள் மற்றும்
த ொழிைொளர்களின் தசைவுகள் தசைவி ப்பட் து. இச் தசைவுகலள
டமற்தகொள்ளவது கடினம். மற்றும் அலமப்பொளர்கள் சு ந் ிரமொக
தசைவழித் ொர் என்றொல் பின்னர் இன்னும் கடினம் அ ிகமொகிறது . நிச்சயமொக,
அ ி பணக்கொர பங்டகற்பொளர்கலளக் தகொண் து எனில் உணவு த ொ ர்பொன
அவர்களின் எண்ணற்ற டகொரிக்லககளு ன் மற்றும் தசைவில் அக்கலற
இல்ைொ வர்கள் தசய் ொர்கள் எனினும் பிரச்சனடய. விருந் ினர்கள் ‘வி.ஐ.பி’
என்ற அவர்களின் அணுகுமுலறக்கு வருந் ிடனன். ஆனொல் அவர்களு ன்
உறு ியொக இருப்பது கடினம். அவர்கள் என்
முன்டனொக்கி
இந்

ந்ல லய அவர்களொக

ள்ளுவொர்கள். அது எனக்கு கடினமொக இருக்கும். ஆனொலும்

ியொன பொல , பணக்கொரர்களின் களமொக மொறக்கூ ொது என்ற சிந் லன

என்னு ன் இருந் து.
சொரநொத் ில் பொ தநறிக்குப் பிறகு, முகொம்கலள ஏற்பொடுகள் தசய்வ ில்,
நொன் தபரிதும் கவனமொக இருந்ட ன். குலறந்

தசைவுகளு ன் ஏற்பொடு

தசய்வ ொல் கிழ் மட் த் ில் உள்ள பிரிவினர் சு ந் ிரமொக பங்டகற்க அது
ஊக்குவிக்கிறது. இந்

ஏற்பொடுகள் நிம்ம ிலய அளித் து.

இப்டபொது உள்ள

ஏற்பொடுகளின் மூைம் இந்

பொ தநறி கட் ணம் பம்பொய் வி

த ல்ைியில்

அலனவருக்கும் ஏற்ற ொக இருக்கும் என்று நம்புகிடறன்.
ஞொயிற்றுக்கிழலம இறு ி தசொற்தபொழிவு

ம்ம மண் பத் ில் 6:30 மு ல்

இரவு 7:00 மணி வலர கல சி நொளில், நல தபற்றது. இந்

முலற அங்கு

வழக்கத் ிற்கு மொறொக அ ிக எண்ணிக்லகயிைொன மக்கள் பங்டகற்று
இருந் னர்.

ியொனத் ின் 10 நொட்கள் சக் ிடய இ ற்கு கொரணம் என

உணர்ந்ட ன்.

ம்மம் தசொற்தபொழிவு டகட்டபொலர அ ில் ையிக்க தூண்டியது.

மற்தறொரு பொ த் ிட் த்ல

ஏற்பொடு தசய்ய டவண்டும் என பைரும்

டகொரிக்லககள் விடுத் னர்.
தசொற்தபொழிவு முடிந் தும், மற்தறொரு பிரச்சலன என் முன் ட ொன்றியது.
ியொனிப்பவர்கள் லககள் மடித்தும் குனிந்தும் என்லன வணங்குவொர்கள்.
ம்மத்ல

தபற்ற ொல்

ம்மத் ி ம் இருக்கும் மரியொல

என்டற நொன்

அவற்லற எடுத்துக்தகொள்கிடறன். எனடவ மிகவும் வய ொனவர்கள் கீ டழ
குனிந்து

லைவணங்கும்டபொது கூ

அவர்கள் எனலன வணங்குவ ில்

அது எனக்கு சங்க மொக இல்லை.
ம்மத் ி ம் அவர்களுக்கு உள்ள

மரியொல லய, நொன் பொர்க்கிடறன். மரியொல லயக்குரிய என் குரு சயொகியின்
ம்மம் பிர ிநி ியொக நொன் நிலறடவற்றும்

ம்மபணிக்கு அவர்கள் அளிக்கும்

மரியொல லய, அ ில் நொன் பொர்க்கிடறன். ஆனொல் என்னி மிருந்து
ொனொ தபறொ

ம்ம-

மக்கள் வந்து என் கொல்கலள த ொட்டு இந் ிய வழக்கப்படி

என்லன வணங்கும் டபொது நொன் வித் ியொசமொக உணர்கிடறன். பர்மிய
மக்கள், யொரொவது

னது மரியொல லய தவளிப்படுத்

உ ல் பொகங்கலளத்

விரும்பினொல் ஐந்து

லரத் ளத் ில் படும் படி வணங்கும் பழக்கும் உள்ளனர்.

ஆசிரியரின் பொ ங்கலள த ொடும் பழக்கம் இல்லை. தசொற்தபொழிவு
முடிந் தும் மரியொல லய தவளிப்படுத்

விரும்வுபவர், பர்மிய மக்கள்

டபொன்று வணங்கும் முலறலய வரடவற்க்கிடறன்.
ஒன்றலர நொள் பம்பொயில்

ங்கிய பிறகு, நொன் ரயிைில் நொக்பூருக்கு

புறப்பட்ட ன். எனது பலழய நண்பர்கள் குமொர் , ஹரிரொம்

மற்றும் சிைரும்

என்லன ரயில் நிலையத் ில் வழி அனுப்ப வந் ொர்கள். [மொமனொர் கிர் ொரி,
டகொயங்கொஜியின் மூத்

மகன்]. அவர்கள் பங்டகற்க விரும்புவ ொல் பம்பொயில்

டமலும் ஒரு முகொம் ஏற்பொடு தசய்யும் படி டகட்டுக் தகொண் ொர்கள்.

இல

நொன் அவர்களி ம் தசொன்டனன்- என் உறவினர்களுக்கு, நண்பர்கள் மற்றும்
அவர்கலளப் டபொன்றவர்களுக்கு- மிக அருலமயொன நலகயொன
இந்

பரிலச தகொடுக்க நொன் இங்டக இருந்ட ன்.

ம்மத் ின்

யொருக்கு த ரியும்

எப்டபொது அவர்களின் ஆலச நிலறடவறும் என்று.
பம்பொய் பொ தநறியின் முடிவில், அலனத்து ஜிவரொசிகள் மற்றும்,
ட வர்கள் என ஆ ரவும் பொதுகொப்பும் அளித்
மூைம் தபறப்பட்

அலனவரு னும் முகொம்

நற்பைன்கலள நொன் பகிர்ந்து தகொண்ட ன்.

மரியொல க்குரிய குரு சயொகி மற்றும்

ொய் சயொமொ அவர்களின்

ஆசீர்வொ ங்களும் தமட் ொவும் முகொம் தசவ்வடன நல தபற துலண புரிந் து
என என் நன்றிலய த ரிவித்ட ன். பின்னர் பர்மொவில் உள்ள அலனவரும்,
இந் ிய நண்பர்கள் மற்றும் கூட் ொளிகள் ஆ ரவு மற்றும் நல்வொழ்த்துகளும்
முகொம் தவற்றிகரமொக நல

தபற உ வின என நன்றிலய த ரிவித்ட ன்.

தசொற்தபொழிவின் டபொது, வடு
ீ உரிலமயொளர்கள் தநமொனி சடகொ ரர்கள்
தபரும்பொடைொர் தசொற்தபொழிவிலன டகட்க வந்து இருந் னர். பின்னர்,
அவர்கள் மற்தறொரு பொ த் ிற்கொன
நொன் மொணவர்கலள

ிலச

ங்கள் ஆர்வத்ல

ிருப்புவல த்

தவளிப்படுத் ினர்.

விர்ப்ப ற்கு சுவர்களில்

த ொங்கிய மூ ொல யர்களின் தபரிய ப ங்கலள துணியொல் தகொஞ்சம் மூடி
இருந்ட ன். அந்

ப ங்கலள உள்ள க்கிய தவள்லள, கவசம் டபொன்ற

ிலரச்சீலைகள் இன்னும் அங்டக த ொங்கிக்தகொண்டிருந் ன . ஆனொல்
வலுவொக
இந்

ம்ம உணர்வு தகொண்

இந்

தநமொனி குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு

ந வடிக்லக வருத் ல டயொ எ ிர் மலற எண்ணங்கலளடயொ

ரவில்லை. அத் லகய,
நிச்சயமொக

ம்மத்ல

ம்ம- ொனொ அளிக்கப்ப

டநொக்கி ஆர்வமுள்ள மக்களுக்கு
டவண்டும்.
உங்கள் சடகொ ரன்,
சத்ய நொரொயண் டகொயங்கொ

(பொபு பஹியொவு னொன கடி ப் பரிமொற்றத் ின் பகு ிகள்) ...
த ொ ரும்...

சுய சரிதம் பதாைர்கிறது.
இதுவலர தசொல்ைப்பட்

குட்டி சம்பவங்கள், உைகப் புகழ்வொய்ந்

மொண்புமிகு

ிரு. டகொயங்கொ அவர்களின் வொழ்க்லகயில், உண்லமயொன அறதநறிலய
அவர் அல வ ற்கு முன்னர் நிகழ்ந் னவொகும்.
இந் ியொவில் நிகழ்த் ிய

ம்மொ வகுப்புகலளக் குறித்து பொர்ப்டபொமொ?. இலவ

அவரது சுய சரி த் ிைிருந்து எடுக்கப்பட் து,
அளிக்கும். -

ற்டபொது நொம், அவர்

அதுடவ நமக்கு புத்துணர்வு

தசய் ி ம ல் பகு ி 18

எப்ப ாதும் மாறும்-யதார்த்தத்தின் பகாட் ாடு
சுமொர் 15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, ஒரு விபொசனொ முகொம் குஜரொத் ின்
கட்ச் மொவட் த் ில் நல தபற்றது. மக்கலள ம ம் ஒன்றிைிருந்து
ஒழுங்கலமக்கப்பட்

இன்தனொரு ம ம் மொற்றும் டநொக்கத்து ன் விபொசனொ

கற்பிக்கப்ப வில்லை. மொறொக ஏங்கு ல் மற்றும் தவறுப்பு டபொன்ற மன
அசுத் ங்கள் அகற்றுவட

அ ன் டநொக்கம் என்ற உண்லம

ன்லம பரவியது.

அலனவரொலும் பயிற்சி முைம் நல முலற படித் ி அ ன் உ னடி
நன்லமகலள அனுபவிக்க முடிந் து. பொ தநறிகளில் ச ங்கு முலறகடளொ,
சமய தநறிகடளொ இல்லை. இந்

உைகம் அல்ைது அ ற்கு அப்பொற்பட்

உைகத் ின் ஈர்ப்புகள் த ொ ர்பொன

வறொன வொக்குறு ிகள் எதுவும் இ ில்

தகொடுக்கப்ப வில்லை என்பது அலனவரொலும் த ளிவொக உணரப்பட் து.
கண்மூடித் னமொக தகொடுக்கப்பட்

த்துவத்ல ப் பின்பற்றுவ ற்கொன

முலறயீடு எதுவும் இல்லை. பிரம்மொ

லைவர்,அவடர அலனவலரயும்

வழிந த்துபவர் என்ற மிலகப்படுத் ப்பட்

எந் தவொரு கூற்றுகளும்

தசொல்ைப்ப வில்லை. உயர்த்துவ ற்கு குருட்டுத் னமொக நம்பிக்லகலய
லவக்கக்டகொரி அவர்கலள குழப்பமல யச் தசய்வ ில்லை.
ஆசிரியருக்டகொ அல்ைது அலமப்பொளர்களுக்டகொ எந்

ியொன படிப்புகள்

சுயநை டநொக்கத் ிலும்

ஏற்பொடு தசய்யப்ப வில்லை. அலனவரின் நைன் ஒன்டற குறிக்டகொள் என்ற
டநொக்கத் ில் ஏற்பொடு தசய்யப்படுகின்றது என்று அறியப்பட் து. ஏக்கம்,
தவறுப்பு டபொன்ற மன

ீட்டுக்கலள

ீவிரமொக பைவனப்படுத்
ீ
ி முற்றிலுமொக

ஒழிக்க டமற்க்தகொள்ளப்படும் நுட்பமொன உத் ி முலற என்று

விபொசனொ

பங்டகற்பொளர்கள் நிச்சயமொக அறிந் னர். சமய நம்பிக்லககலள
கண்முடித் னமொக ஏற்க்கொமல் விஞ்ஞொன நுட்பம் மூைம் மொணவரின்
டநர்லமயொன பயிற்சியு ன் உ னடியொக பயன்
இந்

எளிய மற்றும் டநரடியொனல

ருவது இது.

கற்பித் ல் த ொ ர்பொன

உண்லமலய தமய்பித்து கொட்டுவ ொல் குடும்பஸ் ர்கள் மட்டுமல்ைசந்நியொசிகள், பிக்குக்கள் மற்றும் பிக்குனிகள், பொ ிரியொர்கள் மற்றும்
கன்னியொஸ் ிரிகள் பல்டவறு பிரிவுகள் மற்றும் ம ங்களில் உள்ளவர்கள்அ ிக அளவில் முகொம்களில் டசர்ந் னர். இது உண்லமலய
எடுத்துக்கொட்டுகிறது.

ியொனப்பயிற்சி எந்

ஒரு சமூகத் ினருக்டகொ அல்ைது

பிரிவுக்டகொ மட்டுமல்ை எல்டைொரும் டகொபம், ஏங்கு ல், தவறுப்பு மற்றும் பிற
மன

ீட்டுக்களில் இருந்து விடுப

கற்பிக்கப்படுகிறது. மன ீட்டுக்கள்

நீடிக்கும் வலர, ஆடரொக்கியமற்ற தசயல்கள் வொய்தமொழி அல்ைது உ ல்
ரீ ியொக நிகழ்ந்

வண்ணடம இருக்கும். நல்தைண்ணம், இரக்கம்,

பச்சொத் ொபம் இலவ மன தூய்லம இல்ைொமல் உள்டள எழ முடியொது.
ஒவ்தவொரு ம

பொரம்பரியமும் ஒழுக்கம் மற்றும் ஒரு மன நல்தைொழுக்கம் ,

ஆடரொக்கியமொன நிலை டபொன்றலவ டமம்படுத்தும் உயர்வொன வொழ்க்லகலய
ஊக்குவிக்கிறது. விபொசனொ இல

அல வ ற்கொன வழிலயக் கொட்டுகிறது.

ஒரு முகொம் அல்ைது இரண்டில் கைந்துதகொள்வ ொல், இறு ி இைக்லக
எட்டும் சொத் ியமில்லை. ஆனொல் அவர் விடு லை பொல யில் படிப்படியொக
முன்டனறிச் தசல்ை வழி புைப்படுகிறது.
கிட் த் ட்

40 க்கு டமற்ப்பட்

ஒரு குறிப்பிட்

பிரிலவச் டசர்ந்

சந்நியொசிகள் மற்றும் கன்னியொஸ் ிரிகள் சுமொர் 150 லமல்கள் ந ந்து ஒரு
முகொமில் பங்டகற்ப ற்க்கு வர இதுடவ கொரணம். இருப்பினும், முகொம்
த ொ ங்குவ ற்க்கு சற்று முன்பு அவர்களின் சங்கத் ின்
குடும்பஸ் ர், அவர்கள் மீ து

ன் டகொபத்ல

லைவர்

கொட்டினொர். ‘நிையொலமயொன

ம்மத்ல , குடும்பஸ் ரி ம் இருந்து எப்படி கற்றுக்தகொள்ள இயலும்
நீங்கள்

என்று

ிர்மொனித் ிர்கள்’ என அவர்கள் தவட்கும் படி டகள்வி எழுப்பினர்.

‘டவறு ஒரு ம த் வரி மிருந்து

ம்மத்ல

பயின்றொல் நம் ம த் ின்

என்னொவது?’ என்றொர். குறிப்பிட்

சங்கத் ின்

ம்மம்

லைவர், ஒரு குடும்பஸ் ர்,

அவருல ய பணத் ின் பைத் ொல் சந்நியொசிகள் மற்றும்

கன்னியொஸ் ிரிகலளக் கட்டுப்படுத் ினொர். இது மிகவும் துர ிர்ஸ் வசமொனது.
அவர் விரும்பினொல், ஒரு குறிப்பிட்
ஓய்வலறகளில்
முடியும். இந்

துறவிகளுக்கு

ொனொ அல்ைது பிக்ஷொ

ங்குமி ம் தகொடுக்கக்கூ ொது, என சமூகத் ில் அறிவிக்க

துறவிகள் கட்டுப்படுத் ப்பட்

ொல், முகொமில் டசர பை

லமல்கள் ந ந்து இருந் டபொ ிலும் கைந்து தகொள்ள டவண் ொம் என்று
முடிவு தசய்

ில் எந்

மற்தறொரு ம

ஆச்சரியமும் இல்லை.

சமூகத்ல ச் டசர்ந்

சிை கன்னியொஸ் ிரிகள் முகொமில்

டசர்ந் னர். மூன்றொவது நொள் மொலை தசொற்தபொழிவின் டபொது ‘ப்ரஞ்ஞொ’ லவ
விளக்கும் டபொது, நொன் தசொன்டனன். முழு உ ல் மற்றும் மனம் ஒவ்தவொரு
கணத் ிலும் மொறும், மற்றும் மிக விலரவொக மொறுவது அது, ஆனொல் அட
உ ல், அட

இருப்பது என்டற ஒருவர் உணருகிறொர். எடுத்துக்கொட் ொக இது

ஒரு விளக்கில் உள்ள சு ர் டபொன்றது என்று நொன் தசொன்டனன். ஒவ்தவொரு
கணமும் மிக விலரவொக உயர்ந்து, மலறந்து பு ிய சு ர் வருகிறது. அட
சு ர் என்று நொம் நம்புகிடறொம். மின்சொர பல்லப ஒளிரலவக்கும் ஒரு
மின்சொரம் டபொன்றது இது. மிக விலரவொன மின்டனொட் ம் த ொ ர்ந்து
நகர்ந்து வருவ ொல் பல்பு ஒளிர்கிறது.

நிலையொன அட

என்று நம்புகிடறொம். எப்டபொதும் ஓடும் ந ி, அட

மின்டனொட் ம்

நீர் என்ற உணர்லவ

ஏற்படுத்துகிறது, ஆனொல்,உண்லமயில் அவ்வி ம் இல்லை. அந்

நீர்

பொய்ந் து மற்றும் பு ிய நீர் ஆற்றில் நுலழகிறது. அட டபொல், வொழ்க்லக
டவகமொக ஒவ்தவொரு கணமும் மொறுகிறது. அது ஒடர வொழ்க்லக என்று நொம்
நிலனக்கிடறொம். ஒரு குழந்ல

பிறந்து இலளஞனொக மொறுகிறது, பின்னர்

இன்னும் வயது மு ிர்ச்சியல ந்து வடயொ ிகனொகி பிறகு இறந்துவிடுகிறது.
இந்

மொற்றம் ஒவ்தவொரு கணமும் நிகழ்கிறது. எப்டபொதும் மொறிவரும் இந்

நிகழ்வுகலள உணரொமல் நொம் நிகழ்வுகளு ன்

‘நொன்’ மற்றும் ‘என்னுல யது’

என்று ஒட்டிக்தகொண்டிருக்கும் டபொது தவறுப்பு மற்றும் ஒட்டு ல் எழுகின்றது.
இந்

த்துவத்ல

அமர்ந் ிருந்
இருப்பல

நொன் விளக்கிக் தகொண்டிருந் டபொது முன்னொல்

கன்னியொஸ் ிரிகளின்

லைவி ஏட ொ ஒரு சங்க த் ில்

டபொல் நொன் உணர்ந்ட ன். மறுநொள் அவள் என்லன சந் ிக்க

வந் ொள். அவள் , “புத் ரின் தகொள்லககலள பின்பற்றுபவர்கள், ‘ஒவ்தவொரு
கணத் ிலும் மொறும் ய ொர்த் த் ின் நிகழ்வுகலள’ நம்புபவர்கள் என்று

நொங்களும் டகள்விப்பட்ட ொம். இன்னும் என்னதவன்றொல், நீங்கள் அவர்கலளப்
டபொை இல்லை

ம்மின் உண்லமயொன மற்றும் தூய்லமயொன அம்சத்ல

மொணவர்களுக்கு தவளிப்படுத்துகிறிர்கள்’ என்றும் டகள்விப்பட்ட ொம். ஆனொல்
டநற்லறய டபச்சில் நீங்கள் அ ிகம் ‘எப்டபொதும் மொறக்கூடிய
இந்

ன்லம’ என்ற

த்துவத் ிற்கு முக்கியத்துவம் லவத் ீர்கள். அத் லகய சூழ்நிலையில்

நொம்

ியொனிப்பது மிகவும் கடினம்” என்றொர். நொன்

ிலகப்பல ந்ட ன்.

‘எப்டபொதும் மொறிவரும்-உண்லம’(க்ஷொனிக்வொத்))
நம்புபவர், ‘இந்
இந்

த்துவத் ிலன

நிகழ்வுகளிைிருந்து தவளிடயற வழி இல்லை. இந்

ய ொர்த் த் ிற்கு அப்பொல் எதுவும் இல்லை. இந்

மொற்றம்

மொற்றம்

நிலையொனது, நிரந் ரமொனது என்பர்’. ஆனொல் விபொசனொ ‘ஒருடபொதும் மொறொது,
எப்டபொதும் நிரந் ரமொக’ இருக்கும். உங்கலள அந்

இைக்குக்கு அலழத்துச்

தசல்லும்’ என்று நொன் விளக்கிடனன். அவள் ஆச்சரியப்பட்டு, “புத் லரப்
பின்பற்றுபவர்கள் நித் ிய, மொறொ ல

நம்பவில்லை என்று டகள்விப்பட்ட ொம்’

என்றொர். ‘அலனத்தும் எப்டபொதும் மொறிக்தகொண்ட

இருக்கும்’, இந்

புத்

த்துவம் எங்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது’ என்றொர்.
எனடவ நொன் மீ ண்டும் விளக்கிடனன். நிரந் ரமற்ற எப்டபொதும் மொறிவரும்ய ொர்த் ம் அனுபவ நிலையில் அறியப்ப

டவண்டும். அப்தபொழுது அ ன்

மீ து உள்ள பற்றிைிருந்து விைக இயலும். எப்டபொதும் மொறக்கூடிய
நிகழ்வுகலள ‘நொன்’, ‘என்னுல யது’ அல்ைது ‘என் ஆத்மொ.’ என ஒருவர்
அல

நம்பி ஏமொறு ல்

வறு. அனுபவ நிலையில் உள்ளம் சமநிலையில்

ஆழமல யும் டபொது ஏங்கு ல் மற்றும் தவறுப்பின் மீ துள்ள பற்று
பைவனமல
ீ
யும். டமலும் ஏக்கம் மற்றும் தவறுப்லப டநொக்கி பற்று ல்
குலறயும் டபொது நிரந் ரத்ல

டநொக்கி நகர்கிடறொம்

மனம் ஆலச, தவறுப்பு டபொன்ற அத் லகய அசுத் ங்களொல்,
நிலறந் ிருக்கும் டபொது நிரந் ர, மொறொ
உணர இயைொது. அந்
அனுபவிக்கப்ப

நிலைலய கற்பலன தசய்து பொர்க்க முடியொது, அது

டவண்டும், டமலும் தூய்லமயற்ற

தசன்றல ய முக்கிய
தூய்லமயற்ற

நிலை இைக்கொக இருந் ொலும் அல

ல யொகும். இந்

ன்லம, இைக்லக

பயிற்சிப் டபொ லன அந்

ன்லமலய ஒழிக்க வழி கொட்டும். ‘எப்டபொதும் மொறிவரும்

நிகழ்வுகள் மட்டும்
நிரந் ரமொனல

னியொக இங்டக கவனம் தசலுத் வில்லை, உண்லமயில்

டநொக்கிடய, எல்ைொ முயற்சிகளும் உள்ளன’, என்ற கருத்ல

லைலம கன்னியொஸ் ிரி ஏற்றுக்தகொண் ொர். பத்து நொட்களின் முடிவில் இக்
கருத்ல

உறு ியொக ஒப்புக்தகொண் ொர். கருத்து, நன்கு புரிந்

ொல் அவர்

நன்றொக முன்டனறினொர்.
புத் ரின் டபொ லனகளில் உள்ள
நிகழும் –என்ற உண்லம

‘ஒவ்தவொரு கணமும்’ மொற்றங்கள்

த்துவத்ல

குலற தசொல்வது,

வறொன

குற்றச்சொட்டு. ஆ ொரமற்றது. ‘இல க்கொை நிகழ்வுகள்’ அல்ைது ‘துன்படம
உண்லம’ என்ற நம்பிக்லக உள்ளவரின் குற்றச்சொட்டு அது . “சர்வம் துக்கம்,
துக்கம், க்ஷனிக்கம், க்ஷனிக்கம். ” - “எல்ைொம் துன்பம், துன்பம், ஒவ்தவொரு
கணம், ஒவ்தவொரு கணமும்”- எந்

விடவகமற்றவர் இல

டபசினொர் என்பது

யொருக்குத் த ரியும். பின்னர் தபொய்யொக இது புத் ரின் டபொ லன என
டமற்டகொள் கொட்டுவர்.
புத் ர் டபசிய உண்லமலய சரியொக எடுத்து முன்லவக்க யொரும்
இல்லை. ஆ ைொல்,

வறொன பிரச்சொரம் சொத் ியமொனது. புத் ரின் அசல்

டபொ லன பிர ிகடளொ, அக்கொைத் ில் லகயொண்
கில க்கவில்லை. உண்லமயொன கருத்ல

விபொசன நுட்படமொ

முன்லவக்க யொடரொ முயற்சிகள்

தசய் ிருக்கைொம். ஆனொல் ஒரு தபொது அரங்கில் கடுலமயொன எ ிரிகளொல்
த்துவ வொ ங்கள் டபொ ப்பட் டபொது , ஒரு சிறிய புல்ைொங்குழல் சத் ம் ஒரு
தபரிய இலசக்குழுவின் சத்

ின் முன் மங்கிப் டபொவது டபொை பைவனமொன
ீ

த ொகுப்பொளரின் வொ ம் டகட்கப்ப ொமல் டபொய்யிருக்கைொம்.
இருப்பினும், வரைொற்றில் இந்

அனுமொனங்கள் புல க்கப்பட் ன.

இன்று, நம் நொடு விபொசனொலவ மீ ண்டும் ஒரு முலற வரடவற்கிறது. அசல்,
தூய்லமயொன புத் ரின் டபொ லனகள் மீ ண்டும் கில க்கின்றன. இவற்லறப்
பயிற்சி தசய்து படிக்கும்டபொது, -ஒவ்தவொரு கணமும்’ மொறும். ‘ய ொர்த் த்ல
டநொக்கிடய புத் ரின் டபொ லனகள் உள்ள ொக

வறொன நம்பிக்லகக்கு

இலரயொகொகக் கூ ொது.
ற்கொைிக, க ந்து தசல்லும் உண்லம- ஒருடபொதும் நிரந் ர, பிரிக்க
முடியொ

ய ொர்த் மொக கரு க்கூ ொது. அனிச்சொலவ ட டி,

நிலையில்ைொ ல

நித்யொ என

வறொக ஏற்றுக் தகொள்ளக் கூ ொது. மொறொ ,

எப்டபொதும் இருக்கும்-உண்லம- மனம், தபொருள், புைன்களுக்கு அப்பொற்பட் து.
ஒருவர் சரியொன கவனத்து ன் தசயல்படும்டபொது அது தவளிப்படும்.
ஏங்கு ல் மற்றும் தவறுப்பு ஆகியவற்றில் மூழ்கியிருக்கும் மன ின் ந த்ல
முலறலய மொற்ற எண்ணற்ற பிறவிகள், வொழ்நொள் முழுவதும், பயிற்சி
டமற்க்தகொள்ள டவண்டியிருக்கிறது. அனுபவ நிலை அனிச்சொவின் ய ொர்த் ம்
ஒவ்தவொரு கணமும் மொறும் நிலையில்ைொலம, அல த்
ய ொர்த் ம் ஒருடபொதும் மொறொ
பின்னர் அவர் அல

உண்லம

ொண்டி நிரந் ர

ன்லன தவளிப்படுத்துகிறது,

அவ்வி டம ஏற்றுக்தகொள்வொர். விபொசனொஅ ற்கு நமக்கு

வழிலயக் கொட்டுகிறது.
( ிரு. எஸ்.என். டகொயங்கொவின் சுயசரில யிைிருந்து) த ொ ரும்.

தம்மிக் மடறவு
7 தசப் ம்பர் 2020 கொலை 11 மணியளவில் ஆசிரியர், துடைவின்
நொரொயண் ஓ. பொட்டீல், மகொரொஷ்டிரொ, புடனவில் அலம ியொக கொைமொனொர்.
அவருக்கு 75 வயது. 1987 இல், அவர்

னது விபொசனொ பயிற்சிலயத்

த ொ ங்கிய சிறிது கொைத் ிடைடய 16 ஆண்டுகளொக இருந்

னது அரசொங்க

உத்டயொகத் ிைிருந்து சுய டவலைவொய்ப்லப விரும்பி ஓய்வு தபற்றொர்..
மற்றும்

ம்ம பணியில்

ன்லன ஈடுபடுத் ிக்தகொண் ொர். 1991 இல் உ வி

ஆசிரியரொக நியமிக்கப்பட் ொர். 1997 ஆம் ஆண்டில் ஆசிரியர், பை வரைொற்றில்
குறிப்பி

க்க பை பயிற்சி வகுப்புக்கலள ந த் ினொர், அ ொவது பை பயிற்சி

வகுப்புக்கள் பொர்லவயற்றவர்களுக்கும் மற்றும் த ொழுடநொயொல்
பொ ிக்கப்படுபட் வர்களுக்கும், சிலறச்சொலைகளில் இருப்பவர்களுக்கும்
ந த் ி டசலவயொற்றினொர்.

ம்மகிரி மற்றும்

உருவொக உ வினொர். துடை,

ம்ம

டபொவனொ ஆகியலவ

ம்ம சடரொவர் வளர்ச்சியில் முழு மனது ன்

அவரது மலனவி ரொமொவு ன் டசர்ந்து பங்களிப்பு அளித் ொர். அவர் த ொ ர்ந்து
ம்ம பொல யில் முன்டனற்ற

ம்ம குடும்பத் ினர் வொழ்த்துகின்றனர்.

அவர் அலம ியும், மகிழ்ச்சியும், தபறட்டும். விடுவிக்கப்ப ட்டும்.

