
  

 

 

 

 

 

                                         (த ொகுப்பு 31 எண் 9 , தெப்டம்பர் 20 , 2021 ).  

              விபொெனொ ஆரொய்ச்ெி நிறுவனத் ின் மொ ொந் ிர பிரசுரம். 

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

               விபொெனொ தெய் ிமடைின் ெிறப்பு ஆன்-லைன் ப ிப்பு 

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

                 தம்மா ப ான்பமாழிகள் 

       அனிச்சா வத ஸங்காரா, உப் ாதவயதம்மினனா 

   உ ஜ்ஜித்வா னிருஜ்ஜந்தி னதஸம் வூ ஸனமா ஸுனகா  

-திக நிக்காயா 2. 221, மஹா- ரிணி ானா சுத்த 

 

"நிலையற்றலவ உண்லமயில் நிபந் லனக்குட்பட்டலவ.  

இயற்லையொய் எழும்பி மலறந்துவிடுைின்றன. எழுந்  அலவ 
அழிக்ைப்பட்டொல், அவற்றின் அழிப்பு உண்லமயொன மைிழ்ச்ெிலயத் 
 ருைிறது. 
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கைொயங்ைொஜியின் 8 வது ஆண்டு மலறவு  ினம் தெப்டம்பர் 29 ஆம் 
க  ி வருைிறது.  இந்  நல்ை  ருணத் ில் அவருலடய பை 
பண்புைலளயும் அவர் விட்டுச்தென்ற குறிப்பிடத் க்ை பணிைலளயும் 
நிலனவில் தைொள்வது தபொருத் மொனது. இந்  ெந் ர்ப்பத் ில் 1971 
ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மொ ங்ைளில் அவருலடய மூத்  ெகைொ ரர் 
பொபு லபயொவுக்கு (ெகைொ ரர் - பொபுைொல் கைொயங்ைொ) எழு ப்பட்ட ெிை 
முக்ைியமொன ைடி ங்ைலளயும் பைிர்ந்து தைொள்ள விரும்புைிகறொம். அந்  
நொட்ைளில் நொன் அவருலடய தெயைொளரொைவும் உ வியொளரொைவும் 
பணியொற்றிகனன். 

1971 ஜனவரி 19 ஆம் க  ி, அவர் புத்  ையொவில் உள்ள பர்மொ 
விைொலரயில் ஒரு முைொலம நடத் ிக் தைொண்டிருந் கபொது  ெயொைியின் 



மலறவு பற்றிய தெய் ிலயப் தபற்றொர். நொன் அவரிடம்  ந் ி 
 ிறக்ைப்படொமல் எடுத்துச் தென்கறன். அவர் அல த்  ிறந் வுடன் 

அவரது அலெயொ  முைத் ின் தவளிப்பொடு த ளிவொைத் த ரிந் து.  

நொன் அலெயொமல் நின்று அவலரப் பொர்த்க ன். இந்  தடைிைிரொமில் 
என்ன எழு ப்பட்டுள்ளது.  நொன் ஆச்ெரியப்பட்கடன்.  ஆனொல் கைட்ை 
எனக்கு ல ரியம் இல்லை. ெிை நிமிடங்ைளின் இலடவிடொ  
அலம ிக்குப் பிறகு  அவர் அறிவித் ொர் –  ீபம் அலணந்து விட்டது! 
எனக்கு அவரின் கூற்று புரியவில்லை.  அவலரப் பொர்த்துக் தைொண்கட 
இருந்க ன். பின்னர் அவர் தமதுவொை கூறினொர் - ெயொைி இனி இல்லை 
நம்லம விட்டு மலறந் ொர். 

 ியொனப் பயிற்ெி முைொலம தவற்றிைரமொை முடித்  பிறகு, கைொயங்ைொஜி 
ஜனவரி 28 மு ல் பிப்ரவரி 7 வலர சுய பயிற்ெிலய கமற்க்தைொள்ள  
முடிவு தெய் ொர். இந்  10-நொள் ெொ னொ மிை முக்ைியமொன லமல் 
ைற்ைளில் ஒன்றொை உள்ளது. அது  ஒரு வரைொற்று நிைழ்வு.  அவர்  ம்ம 
வைிலம மற்றும் உத்கவைம் தபற்றொர். அந்  கநரத் ில் 
மரியொல க்குரிய கைொயங்ைொஜி  னது வொழ்நொள் முழுவதும்  ம்மத் ின் 
பிரச்ெொரத் ில்,  ம்ம கெலவயில் தெைவழிக்ை கவண்டும் என்ற 
உறு ியொன முடிலவ எடுத் ொர். இந் ப் பயிற்ெிக்குப் பிறகு, பம்பொய்க்குத் 
 ிரும்பியதும், அவர் மொர்ச் 1 மு ல் ஏப்ரல் 21 வலர 4 முைொம்ைலள 
நடத் ினொர். 

இந்  கநரத் ில் மரியொல க்குரிய கைொயங்ைொஜி கமலும் பை 
முக்ைியமொன பணிைலள கமற்தைொள்வ ொை ெப ம் கமற்க்தைொண்டொர்.  
பை  லடைள் எ ிர் வந் ொலும் ெப த் ிலன  தவற்றிைரமொை 
நிலறகவற்றினொர்.  பை வருடங்ைளுக்கு முன்பு எடுக்ைப்பட்ட இந்  
ெப ங்ைளின் விலளவொை  இன்று தமன்லமயொன தூய்லமயொன  ம்மம் 
அலனவருக்கும் ைிலடக்ைிறது. அப்கபொது எடுக்ைப்பட்ட முடிவுைள் 
மிைவும் பயனுள்ள ொை இருந் ன.  குறிப்பொை  ம்மின் தூய்லமயொன 



 ன்லமலய ெிறி ளவும் மொறொமல் அலனவருக்கும் அளிப்ப ில் அவர் 
அ ிை முக்ைியத்துவம் தைொடுத் ொர். பொபு லபயொவுக்கு அவர் எழு ிய 
பின்வரும் ைடி ங்ைள் அவருலடய ஆளுலமலயப் பற்றி நமக்குச் 
தெொல்லும்கபொது இல  விளக்குைின்றன. - (ஆெிரியர்) 

       

                     ெயொைி உ பொ ைின் மலறவு 

                                           முைொம்: புத்  ையொ 

                                              22 ஜனவரி, 1971 

மரியொல க்குரிய பொபு லபயொ, 

ப்ரணொம்! 

மரியொல க்குரிய குருக வ்  னது உடலை விட்டு நீங்ைிய தெய் ி 
கமைம் இல்ைொ  வொனத் ிைிருந்து விழும் தபரும் இடி கபொை 
ைிலடத் து. ஒரு ைணம்  ிலைத்துப்கபொன எனக்கு,  நொன் அனொல யொைி 
விட்டது கபொல் க ொன்றியது. 

    ஆனொல் அடுத்  ைணகம அனிச்ெொவின் வலுவொன ஓட்டம் என் 
முழு உடைிலும் த ொடங்ைியது.   ொயின் மலறவின் கபொதும் [அவரது 
வளர்ப்பு  ொய் மலறவு]  எங்ைள் வணிைங்ைள் அலனத்தும் 

க ெியமயமொக்ைப்பட்ட தெய் ி வந்  கநரத் ிலும் இந்  ஓட்டம் 
த ொடங்ைி அடுத்  24 மணி கநரத் ிற்கு த ொடர்ந் து. உங்ைள்  ந் ி 
வந்  கநரத் ிைிருந்து என் மன நிலை அக  நிலைக்ைொைியது. 

   குருக வரின் மலறவில் என் இழப்பு எப்படிப்பட்டது  என்பல  
நீங்ைள் நன்றொை புரிந்து தைொள்ள முடியும் என்றொலும் மனம் 
ெமநிலையுடன் இருக்ை கவண்டும் என்ப னொல் உணர்ச்ெியில் 
நிலைகுையவில்லை. மனம் அ ிர்ெியொல் அலெந்து  டுமொறவில்லை. 



அது கெொைமொை அல்ைது பரி ொபமொை மொறவில்லை. அ ற்கு ைொரணம் 
அவரொல் நொன் தபற்ற இந்  ஆழ்ந்   ம்ம விழிப்புணர்வு.  ம்மத் ின் 
இந்  ஈடுயிலணயில்ைொ  தவற்றியினொல் எனக்கு அலம ி ைிலடத் து. 

    இந்  முைொமில்  ியொனம் தெய் வர்ைள் 92 கபர் இருந் னர். 
அவர்ைளில் ெிைர் ஒரு கமொெமொன மன இறுக்ைத்துக்கு உள்ளொயினர்.   
ெிைர் அழு னர். இந்  மனச்கெொர்வு சூழைில் நொன் கூட அழ 
ஆரம்பித் ிருந் ொல் முழு முைொமிலும்  ியொனம் தெய்பவர்ைள் அழும் 
சூழ்நிலை உண்டொைைொம். 

     அகெொைம் விரஜம், ைீமம்  (துக்ைமற்றது ைலரபடியொ து, மற்றும் 
பொதுைொப்பொனது) -  ம்மிக் ெமநிலைலய பரொமரிக்கும் இ லன 
த ொடர்ந்து விடொமல் பயிற்ெி தெய்வ ன் மூைம்  

- ெித் ம் யஸ்ஸ ந ைம்ப ி - மனம் நிலைகுையொமல் இருப்ப ொல் நல் 
உணர்வொல் நிரப்பப்படுைிறது. முழு முைொமுக்கும் அது வைிலம 
அளிக்ைிறது. இ ன் மூைம் மரியொல க்குரிய குருக வ் அவருக்கு 
உண்லமயொன  ம்ம அஞ்ெைி தெலுத் ிகனன்.   

மொலை 5 மணிக்கு உங்ைள் இரண்டொவது  ந் ி தபற்கறன்.  நொன் அல  
படித்து முடித் வுடன் ைிரொமம் முழுவதும் மின்ெொரம் துண்டிக்ைப்பட்டது.  

உண்லமயில் ஒளி நம்லம விட்டு கபொனல  அது ைொட்டியது 
கபொைொனது.  இரவு 1:30 வலர மின்ெொரம் வரவில்லை. முழு இருள் 
ஆட்ெி தெய் து. அந் ி கநரம், மற்றும் உங்ைள்  ந் ி தபற்றவுடன் அந்  
நொள் வொனம் முன்கப இருட்டத் த ொடங்ைியது. 

இரவு முழுவதும் வொனம்  லடயின்றி மலழ தபொழிய ஆரம்பித் து. 
அது த ொடர்ந்து அழுவது கபொல் க ொற்றமளித் து.  அடுத்  நொள் 
மொலை 3 மணிக்கு  ைனம் ைொைத் ில் - பர்ஜன்யொ - இடி மற்றும் மலழ 
க வொ - மிைவும் தபருமளவில் க ொன்றியது.  



- ெிை நிமிடங்ைள் என் இ யம் அ ிர்ந் து. முழு இயற்லையும் 
அழுவல  நொன் உணர்ந்க ன்.  

பூமி, ைொற்று, சூரியன், கமைங்ைள், வொனம் மற்றும் மரங்ைள்  ஆைியலவ 
ஒன்றொை இணந்து அவரின் பிரிவுத்துயலர தவளிப்படுத்துவது கபொல் 
சுற்றுச்சூழைில் தபரும் ைன மலழயும் பைத்  ைொற்றினொல் உண்டொன 
மரம் கபொன்றவற்றில் பைத்   அலெவுைளும்  க ொன்றின. 

ைனமொன ஒன்றலர நொள் மலழக்குப் பிறகு இறு ியொை வொனம் இயல்பு 
நிலைக்கு மொறியது. இப்கபொது த ளிவொை உள்ளது.  

உண்லமயிகைகய, மரியொல க்குரிய குருக வ் மற்றும் பூமி, இந்  
இயற்லைக்குரிய க வர் இலடகய - ஒரு ஆழமொன த ொடர்பு இருந் து 
என்பது அவலர தநருக்ைமொை அறிந் வர்ைளொல் நன்கு 
அறியப்பட்ட ொகும். 

அ னொல் இயற்க்லையின் இந்  தவளிப்பொடு இயல்பொனது. 

இருபத்ல ந்து நூற்றொண்டுைளுக்கு முன்பு க வர்ைள் மற்றும் 
மனி ர்ைளின் ஒப்பற்ற மு ன்லம ஆெிரியர் தைௌ ம புத் ர், இந்  
பூமிக்கு வந் ொர். த ொடர்ந்து அவலர பின்பற்றி புத் ரின் ெீடர் வந் ொர். 

க வர்ைளுக்கும் மனி ர்ைளுக்கும் ெிறந்  ஆெிரியரொன அவலர 
இழந்  ில் பூமி துயரத் ில் ஆழ்ந் து.  

பர்மொ மொதபரும் மனி லன இழந்துவிட்டது. பர்மொவின் விலைம ிபற்ற 
ஆபரணத்  ின் ம ிப்லப உணர்ந் வரொல் மட்டுகம இந்  இழப்லப 
புரிந்து தைொள்ள முடியும். 

மொ ெயொமொவின் ஊக்ைத் ினொலும்  குருக வின் ைலடெி விருப்பத் ின் 
ைொரணமொைவும்,  ியொன பயிற்ெி முைொம் த ொடர்ந்து நடந் து.  



ைிட்டத் ட்ட இரண்டு நொட்ைள் மலழ ைொரணமொை மொணவர்ைள்  ிறந்  
மொடியில் உள்ள கூடொரத் ின் ைீழ்  அமர முடியவில்லை. இருப்பினும் 
 ியொனப் பயிற்ெி முைொம் நடந் து. இப்கபொது வொனம் த ளிவொை 
உள்ளது. 27 ஆம் க  ி வலர முைொம்  லடயின்றி நிச்ெயமொை 
நிலறவலடயும் என நொன் நம்புைிகறன். 

மரியொல க்குரிய குருக வரின்  ம்ம வைிலம ெயொமொவின் தமட்டொ 
எனக்குத் துலணபுரியும். நொன் எப்படி அனொல யொை இருக்ை முடியும்!  

 ம்மம் நிலைத்து இருக்கும் வலர  மரியொல க்குரிய குருக வ் 
உயிருடன் உள்ளொர். அவர்  ம்மத்ல   விர கவறில்லை.  

இன்று மொ ெயொமொவிடமிருந்து நொன் இன்தனொரு  ந் ி தபற்கறன். 

 ம்மதூ ர்  ன் கவலையில்  ளர்த் க் ைொட்டக் கூடொது. இது 
ம ிப்புக்குரிய குருக வ்வின் உத் ரவு. என்  ம்ம கவலைலய 
பைவனீப்படுத்  விடமொட்கடன். இப்கபொது என் க ொள்ைளில் ஒரு 
தபரிய தபொறுப்பு உள்ளது. 

     14 டிெம்பர் 1970 இல் ம ிப்புக்குரிய குருக வ் ஆெிரியரொன 25 வது 
ஆண்டுவிழொ தைொண்டொடினொர். 

ெரியொை 25 ஆண்டுைளுக்கு முன்பு ெயொ க த் லையி  னது உடலை 
விட்டு தவளிகயறுவ ற்கு முன் குருக வ்விடம்  ம்ம கஜொ ியிலன 
ஒப்பலடத் ொர். அது குருக வரின் லைைளில் பிரைொெமொை எரிந் து. 

    புத் ர் வொழ்ந்து 2500 ஆண்டுைளுக்குப் பிறகு ஆெிரியர் – ெீடர் 
பொரம்பரியம் உலடக்ைப்படொமல் குருக வ் ஆெிரியர் இந்  சுடலர 
பொதுைொத் ொர்.  



டிெம்பர் 14, 1970 அன்று  இந்  கஜொ ிலய என் லைைளுக்குக் தைொடுத் ொர். 
இந்   ம்ம மரபுரிலமலய  ந் ி வழியொை மற்றும் ைடி ங்ைள் மூைம் 
என்னிடம் ஒப்பலடத் ொர். 

ஒரு மொ ம் முழுவதும்  ன் ைடலமைலள தெய்ய தெைவழித்  பிறகு 

அவர் இந்  உைை வொழ்க்லைலய  விட்டு விைைினொர். 

இந்   ம்ம பரம்பலர என்னிடம் ஒப்பலடக்ைப்பட்ட கபொது, நொன் அ ன் 
முக்ைியத்துவத்ல  புரிந்து தைொள்ளவில்லை.  

அவர் ஏன்  ிடீதரன்று, மிை விலரவொை முடிவு எடுத் ொர் என்பது 
இப்கபொது த ளிவொை புரிைிறது. 

வொழ்நொள் முழுவதும் மற்றவர்ைளின் நைனுக்ைொை உலழக்கும் கபொது 
அவர் ஓய்தவடுக்ை கவண்டிய கநரம் வந் வுடன் என் க ொள்ைளில் 
இந்  ைடினமொன பணிலய லவத் ொர்.  

ஓ,அத் லைய மிைப்தபரிய தபொறுப்லப என்னொல் எப்படி நிலறகவற்ற  
முடியும். நொன் அவருலடய ைொைடியில் உட்ைொர்ந்து இன்னும் தைொஞ்ெம் 
ைற்றுக்தைொள்ள கவண்டும் என்பக  என் விருப்பம். 

ஆனொல் கநரம் யொருக்ைொைவும் நிற்ைொது.  அது நைர்ைிறது. 

பொபு லபயொ உங்ைள் பொதுைொப்பின் ைீழ் அலனத்து உைை இன்பங்ைளும் 
மற்றும் உங்ைளின் வழிைொட்டு ல் மூைம்  ம்ம, அறிலவயும் 
தபற்ற ில் மனம் மைிழ்வுருைிகறன். 

எனகவ என் வொழ்வின் மீ முள்ள ஆண்டுைள்  ம்ம கெலவக்ைொை 
அளிப்ப ற்கு  நொன் ெப ம் எடுப்ப ில் எந்  ெிரமமும் இருக்ைவில்லை. 
அது எனக்கு மிைவும் இயல்பொை வருைிறது. மரியொல க்குரிய குருக வ் 
நிப்பொன- ொதுவின் இந்   ம்ம கஜொ ிலய மிகுந்  நம்பிக்லையுடன் என் 
லைைளில் இந்  மைத் ொன பணிலய வழங்ைியுள்ளொர்.  



நிப்பொனொ  ொதுலய உருவொக்ைி அ ற்கு  கு ியொனவரொை எனக்கு 
வைிலம ைிலடக்ைட்டும். மைத் ொன பணிலய தெவ்வகன ஆற்ற 

அன்லன ெயொமொ, மரியொல க்குரிய  ந்ல   ொய் மற்றும் மூத்  
ெகைொ ரொன  ங்ைளின் ஆெீர்வொ ங்ைலளப் தபறுகவன் என்று 
நம்புைிகறன். மற்றும் இலளச்ெி க வியின் (மொ ொஜி)  ம்ம வைிலம, 

மற்றும் மற்ற அலனத்து குடும்ப உறுப்பினர்ைளின் ஆழமொன தமட்டொ 
உள்ள ொல் இ ன் வைிலமயொல் புத் ரின்  கு ியொன மைன் என 
நிரூபிக்ை இயலும் என்று நம்புைிகறன். 

                      புத்  ையொவில் சுய பயிற்ெி 

இந்  முைொம் ஜனவரி 27 ஆம் க  ியுடன் முடிவலடயும். 

28 ஆம் க  ி மொலை மு ல் 10 நொட்ைளுக்கு நொன் ஒரு சுய 
பயிற்ெிக்ைொை அமர்ந் ிருப்கபன். 

கபொன  டலவ நொன் புத்  ையொ வந் கபொது எனக்கு யொலரயும் 
த ரியொது.  நொன் எனது ெொ னொ ஒரு க ொட்டல் அலறயில் (அரசு 
ஓய்வு இல்ைம்) தெய்ய கவண்டியிருந் து. 

இப்கபொது நிச்ெயமொை,  ம்மத்துடன் முழு சூழ்நிலையும் மொறிவிட்டது. 
கைொவில் நிர்வொைகம பூெொரி மற்றும் உறுப்பினர்ைள்  ீட்லெ 
எடுத்துள்ளனர். (ெப ம் துறத் ல்).  எனகவ எனக்ைொை அலனத்து 
ை வுைளும்  ிறக்ைப்பட்டுள்ளன. 

கைொவிலுக்குள் மற்றும் கபொ ி மரத் ின் ைீழ்  ம்ம அ ிர்வுைள் உள்ளது. 
உண்லமயில் முழு கபொ ி பகு ியும் மிைவும் ெக் ிவொய்ந் லவ.  நொன் 
அடிக்ைடி வருலை  ரும் கபொது ெொ னொவில் அமர விரும்பிகனன். 

இப்கபொது இரண்டு இடங்ைளின் ெொவியும் என்னிடம்  
ஒப்பலடக்ைப்பட்டுள்ளது. 



அ னொல்  ினமும் இரவு 10 மணி மு ல் ைொலை 5 மணி வலர நொன் 
கைொவிைிலும் கபொ ி பகு ியிலும் எனது ெொ னொ தெய்ய அமர்கவன். 

அத் லைய வொய்ப்பு அடிக்ைடி ஏற்படொது. கநரடியொை கமைொளர் 
அலுவைைம் அருகை கைொவிலுக்கு எ ிரில், ெிறிய  னிலமப்படுத் ப்பட்ட 
அலற எனக்ைொை ைொைி தெய்யப்பட்டது. நொன் பைைில் அங்கைகய 
இருப்கபன். 

பின்னர் இரவில் கைொவில் பூட்டப்பட்ட பின் எனது தபரும்பொைொன 
கநரம் கைொவிைில் பின்னர் ைீழ் வஜ்ரொெனத் ிற்கு (பைவொன் புத் ர் 
அறிதவொளி தபற்ற இருக்லை) அருைிலுள்ள கபொ ி மரம் அருைில் நொன் 
ெொ னொவின் தபொருட்டு அமர்ந் ிருப்கபன். 

கபொ ி மரம் அருைில் கபொ ி வளொைத் ில் நொன்  னிலமயில் இரவு 
கநரத்ல  தெைவிடுகவன். மன அலம ி மற்றும் ெொந் ிலய தபற்கறன்..        

      பிப்ரவரி 7 அன்று மரியொல க்குரிய குருக வ் புனி  நிலனவொை 
தபரிய அளவில் ெங்ை  ொனம் நொன் ஏற்பொடு தெய்ைிகறன். நொங்ைள் 
அவருலடய வொரிசுைள், அவரது  ம்ம ைருவூைத் ின் பொதுைொவைர்ைள், 

அவருலடய  ம்மத் ின் மைன்ைள். எனகவ அவரது நிலனவொை  ொன, 

ெங்ை  ொனம் தைொடுப்பது எங்ைள் உரிலம மற்றும் எங்ைள் தபொறுப்பு.  

இந்  தபொறுப்லப நொங்ைள் மைிழ்ச்ெியுடன் நிலறகவற்றுகவொம். நொன் 

இந் ியொவில் வொழும் அலனத்து பர்மிய பிக்குைலளயும் அ ில் 
பங்கைற்ை அலழக்ைிகறன். இந் ியொவின் நன்கு அறியப்பட்ட பிக்குைள் 
அலனவலரயும் நொங்ைள் அலழக்ைிகறம். 

மரியொல க்குரிய குருக வ் தபயரில் பர்மிய பிக்குைளுக்கு நீங்ைள் 
 ொனத் ிற்கு அனுப்பிய தபொருட்ைலளப் பயன்படுத்துகவொம். கமலும் 
கூடு ைொை அவருக்கு  கு ியொன  ொனொலவ வழங்ைவும் உள்களொம்.  



இந்  விலைம ிப்பற்ற  ம்ம  ொனம் நொன் இந் ியொவுக்குத் 
 ிரும்பிய ிைிருந்து தைொடுக்ைப்பட்டலவ. அலனத்தும் மரியொல க்குரிய 
குருக வ் அவரது பிர ிநி ியொை தெய்யப்படுைிறது. 

எ ிர்ைொைத் ிலும் என் வொழ்நொள் முழுவதும் நொன் இல ப் கபொை  
த ொடர்ந்து பணியொற்றுகவன் என்ற புனி மொன ெப த்ல  
எடுத்துக்தைொள்ைிகறன். மரியொல க்குரிய குருக வ்க்கு எனது நன்றிக் 
ைடலன நிலறகவற்ற முயல்கவன்.  

 

                                        உங்ைளுலடய, 

                                    ெத்ய நொரொயண கைொயங்ைொ 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

புத்  ையொ கைொவிலுக்கு உள்கள இருக்கும்  ியொன அலற 

இங்கை மரியொல க்குரிய குருஜி ெயொைியின் மலறலவத் த ொடர்ந்து 
1971, இரவில்  னது சுய பயிற்ெிக்ைொை அமர்ந் ிருந் ொர். 

.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



   

      ெங்ை  ொனத்ல  கமற்தைொள்வது 

                                                முைொம்: மும்லப 

                                                12 பிப்ரவரி 1971 

மரியொல  பொபு லபயொ, 

ப்ரணொம். 

பிப்ரவரி 8 ஆம் க  ி உங்ைள் ைடி ம் எனக்கு ைிலடத் து. 

இ ற்கு முன்பு எனக்கு அன்புள்ள ஸ்ரீ பிரைொஷ் ரிடம் இருந்து ஒரு 
ைடி ம் வந் து. 

மற்றும் ைொட்ஸொரியொவின் குழந்ல ைள்  மற்தறொரு நீண்ட ைடி ம் 
அனுப்பியிருந் னர். உங்ைள் ெமீபத் ிய ைடி ங்ைளுக்கு என்னொல் 
ப ிைளிக்ை இயைவில்லை. 

ஜனவரி 28 மு ல் பிப்ரவரி 7 வலர எனது தெொந்  ெொ னொ இரவு 10 
மணி மு ல் ைொலை 5 மணி வலர, புத் ர் கைொவிைின் அலம ியொன, 

சூழைில் மற்றும் கபொ ி மரத் ின் ைீழ் நடந்து தைொண்டிருந் து. 

ைலடெி ெிை நொட்ைளில், அன்பொன தைௌரிெங்ைர் மற்றும் ரொக ஷ்யம் 
[ெகைொ ரர்ைள்] கெர்ந் னர். மற்றும் நள்ளிரவு வலர அன்புள்ள முரொரி 
மற்றும் ஸ்ரீ பிரைொஷ் [மைன்ைளும்] ெொ னொவில் இலணந் னர். 
இனிலமயொன அனுபவம்  பற்றி கவறு ெிை கநரங்ைளில் எழுதுைிகறன். 

நொன் பிப்ரவரி 7 அன்று ெங்ை  ொனம் தபொருட்டு 47 பிக்குமொர்ைலள 
அலழத்க ன். ஆனொல் 48 கபர் வந் னர். மற்றும் ெங்ை  ொனம் 
புைழ்தபற்ற ம ிப்புக்குரிய குருக வ் அந் ஸ்துப்படி நலடதபற்றது.  



மும்லபயில் இருந்து வரகவண்டிய  ெிை தபொருட்ைள் ெரியொன 
கநரத் ில் வந் லடயவில்லை. இருந் கபொ ிலும் இலவ ஏற்ைனகவ 
பிரெொ  மந் ிரத் ில் "கூறப்பட்டது". இப்கபொது இந்  தபொருட்ைள் 
இந் ியொவின் பல்கவறு இடங்ைளில் வொழும் அலனத்து பிக்குைளுக்கும் 
அனுப்பப்படும். 

மிைவும் அலம ியொன மற்றும்  ம்மிக் வழியில் முழு நிரலும் 
நடத் ப்பட்டது. வளிமண்டைம் அ ன் உயர்ந்  உன்ன   ொக்ைத்ல  
அலனவரிடமும் அளித் து. 

புனி ம ிப்புக்குரிய குருக வ் நிலனவு கூர் ல் தபொருட்டு  ியொன 
பயிற்ெி நடத் ப்பட்டது. மற்றும் பின்னர் எனது தெொந்  சுய பயிற்ெி 
அத்துடன் தபரிய ெங்ை  ொனம் -  ஒரு "ெயொைி யு பொ ைின் நிலனவு நி ி 
அலமக்ைப்பட்டது. 

எங்ைள் மூத்  ெகைொ ரர் [பி.கை. கைொயங்ைொ] ஒரு தபரிய த ொலைலய 
கைொயங்ைொ குடும்பத் ின் ெொர்பொை அளித் ொர். 

 விர மரியொல க்குரிய  ந்ல யும்  ொயும் குடும்பத் ின் மற்ற 
உறுப்பினர்ைள்  ங்ைள்  னிப்பட்ட  ிறனில் நன்தைொலடைலள 
வழங்ைினர். 

அத்துடன் கவறு ெிை மொணவர்ைள் அவர்ைளின் விருப்பப் படி 
அவர்ைளின் தெொந்   ொனொ அளித் னர்.  

இந்  நிலனவு அறக்ைட்டலளக்கு த ொடர்ந்து எ ிர்ைொை மொணவர்ைளின் 
ஆ ரவு  ருவொர்ைள் என்று நம்புைிகறன். 

இ ில்  ிரட்டப்படும் நன்தைொலடைலள எந்  நிலனவுச்ெின்ன 
ைட்டிடத்ல யும் உருவொக்ை பயன்படுத்  முடியொது. மரியொல க்குரிய 
குருக வரின்  ம்மம் மற்றும்  ம்ம அர்ப்பணிப்புக்கு  அது 
பயன்படுத் ப்படும். 



இந்  புனி  நுட்பம் (விபொெனொ) மற்றும் அல  உயிருடன் மற்றும் 
துடிப்பொை லவத் ிருப்பது அவருக்கு மிைச்ெிறந்  நிலனவுச்ெின்னம் 
என்று முடிவு தெய்யப்பட்டது. 

இ ன் மூைம் மொணவர்ைள்  ஒவ்தவொருவரும் பயனலடைிறொர்ைள். அது 
அவரது வொழ்க்லையின் ஒரு பகு ியொை ஆைிறது. நீண்ட, நீண்ட ைொைம் 
அ ிை எண்ணிக்லையிைொன மக்ைள் இந்  பொரம்பரியத்ல  உயிகரொடு 
லவத் ிருப்பொர்ைள். 

இது ஒரு உண்லமயொன நிலனவுச்ெின்னமொை இருக்கும். அதுகவ புனி  
குருக வருக்கு அளிக்கும் ெிறந்  மரியொல . எனகவ, இந்  நன்தைொலட, 
நி ி வெ ி இல்ைொ வர்ைள் விபொெனொ ெொ னொ பயிலும் கபொது 
அவர்ைளுக்கு விபொெனொ ெொ னொ ைற்பிக்ை ஏற்படும் தெைவுைளுக்கு 
மட்டுகம பயன்படுத்   கவண்டும் 

புத்  ையொவில், இந்  புனி மொன மரியொல க்குரிய குருக வரின்  ம்ம 
கவலையில் பங்கைற்ற மரியொல க்குரிய  ந்ல  மற்றும்  ொய் மற்றும் 
ஒவ்தவொரு குடும்ப உறுப்பினரும் அலனத்து மொணவர்ைளும் 
ஏரொளமொன ப்ரொமியுடன் பயனலடய கவண்டும் என்பது என்  ம்ம 
விருப்பம்.   

                                            உங்ைளுலடய, 

                                      ெத்ய நொரொயண் கைொயங்ைொ 

 

 

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

          

 



         ஒரு வய ொன ெொ ைரின் தபருந் ன்லம 

                                                  முைொம்: பம்பொய் 

                                                  18 பிப்ரவரி 1971 

அன்புள்ள பொபு லபயொ, 

ப்ரணொம். 

ஜட்னி {ஒரிெொ} ஸ்ரீ ைக்ஷ்மி நொரொயண பகடொடியொ விடமிருந்து ஒரு 
அஞ்ெல் வந் து.. 

குருஜியின் புத்  ையொ ெங்ை  ொனொ நிலனவு நிைழ்ெியில் 
பங்கைற்ப ற்ைொை அவர் ைல்ைத் ொவுக்கு தென்றலடந் ொர். ஆனொல் 
ரயில்கவ கவலை நிறுத் த் ின் ைொரணமொை புத்  ையொ பயணம் 
கமற்க்தைொள்ள முடியவில்லை 

அவர் 'நிலனவு நி ி'க்ைொன  னது பங்ைளிப்பு அனுப்பினொர். 

உண்லமயில், அவருலடய நி ி நிலை மிைவும் ெிக்ைைொனது, 

இருப்பினும்  அவர்  ொரொளமொை இருக்ைிறொர். பங்ைளிப்பு என்பது அவரது 
தூய பக் ியின் அலடயொளம். 

விபொென 'விழிப்புணர்வு  ந் து.  ஆனொல் உடல்நைக்குலறவு ைொரணமொை  
 ற்கபொல ய நிலைலமைள் அவருக்கு அலம ி  ரவில்லை என அவர் 
எழுதுைிறொர். நொன் தபொறுலமலய அறிவுறுத் ி ஆ ரவு ைடி ம் 
எழு ிகனன். 

                                               உங்ைளுலடய, 

                                         ெத்ய நொரொயண கைொயங்ைொ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970, ஏப்ரல் 9 மு ல் 19 வலர  ியொன பயிற்ெி வகுப்பு புத்  ையொவில் 
ெமன்வய ஆெிரமத் ில் நலடதபற்றது. இது விபொெனொ இந் ியொக்கு 
 ிரும்பி வந் லடந்  வரைொற்று நிைழ்வொகும். பயிற்ெி வகுப்பு முடிவில், 

மொணவர்ைள் குருஜிக்கு மரியொல  தெலுத் ினர். பின்னர் 
புலைப்படங்ைள் எடுத் னர். குருஜியின் இடதுபுறத் ில் இருப்பது டொக்டர் 
 ம்மர ன் அவர்ைள்  இைங்லை பிக்கு  அறிஞர்,  மற்றும் அவரது இடது 
பக்ைத் ில் அமர்ந் ிருப்பது அனைொரிைொ ஸ்ரீ முனநீ் ிரொஜி 

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

 

 



ெயொைி யு பொ ைின் நிலனவு அறக்ைட்டலள நிறுவு ல் 

                                                                                                          முைொம்: பம்பொய் 

                                                                                                             13 பிப்ரவரி 1971 

அன்புள்ள பொபு லபயொ, 

ப்ரணொம்! 

உங்ைளுலடய பை ைடி ங்ைளுக்கு நொன்  ப ில் அனுப்ப 
கவண்டியுள்ளது.  இன்னும் ஓரிரு நொளில் என்னொல் அவற்லற எழு  
முடியும் என நிலனக்ைிகறன். 

ெிை விஷயங்ைளில் பற்றி ஒரு சுருக்ைமொன குறிப்பு. 

1.  யவு தெய்து மொ ெயொமொ, யு டின் ய,ீ யு பொ ஃகபொ மற்றும் யூ ெிட் 
டின் ஆைிகயொற்கு இங்கை நொன்: "ெயொைி யு பொ ைின் நிலனவு 
அறக்ைட்டலள என்ற ஒரு அலமப்லப நிறுவ முடிவு 
தெய்துள்களன் எனத் த ரிவிக்ைவும். எ ிர்ைொைத் ில், உைைில் 
எங்ைிருந் ொலும் எதுவொை இருந் ொலும் மரியொல க்குரிய 
குருக வரின் நிலனவொை இந்  அலமப்பின்  ைீழ்  ம்ம 
நடவடிக்லை கமற்தைொள்ளப்படும். அலனத்து விபொெனொ  ியொன 
லமயங்ைளும் ெயொைி யு பொ ைின் நிலனவு விபொெனொ லமயங்ைள் 
என்று அலழக்ைப்படும். 

2. புத்  ையொ கைொவில் நிர்வொைக் குழு, கைொயிலை ஒரு சுற்றுைொ 
 ைத் ின் த ொல்தபொருள் முக்ைியத்துவம் மற்றும் வரைொற்று  
முக்ைியத்துவ இடமொை ைருதுைிறது. ஆனொல் ைடந்  இரண்டு 
மொ ங்ைள் நொன் இங்கு  ங்ைி மற்றும்  ம்ம முைொம்ைலள 
நடத் ியது தபொது மக்ைளிடம்  ம்மத் ின் வலுவொன விழிப்புணர்வு 
ஏற்படுத் ியுள்ள ொை க ொன்றுைிறது.  



அவர்ைளிடமிருந்து அன்பின் ஆழமொன ஒருலமப்பொடு மற்றும் 
நொன் அரவலணப்பு உணர்லவப் தபற்கறன்.  

கைொவில் கைொபுரத்ல   ங்ை முைொம் பூெப்பட்ட  ைடுைளொல் மூடி 
பர்மொவில் பகைொடொவில் உள்ளது கபொை அல ச் ஒளிரச் 
தெய்வ ற்கு கைொவில் நிர்வொை அலமப்புக் குழுவுடன் கபெ முடிவு 
தெய்துள்களன்.  

முன்பு இைங்லையர்ைளும் மற்ற கைொவில் பக் ர்ைளும் 
த ொல்தபொருள் முக்ைியத்துவம் குலறயும் என்று ைரு ி 
இத் லைய கைொரிக்லைைலள நிரொைரித்து வந் னர். 

 ஆனொல் இப்கபொது தபொதுமக்ைள் ஆ ரவொை இருப்ப ொல் 
கநர்மலறயொன சூழல் தபொதுவில் நிைவுவ ொல் அத் லைய 
கைொரிக்லைைளில் நொன் தவற்றி தபறுகவன் என்று நம்புைிகறன். 
குருக வ்வின் விருப்பம் கபொைகவ இந்  முயற்ெி நிச்ெயமொை 
நலடதபறும். 

 தங்க இலை மற்றும்  ிறலமயொன த ொழிைொளர்ைள் மற்றும் 
ஆகும் தெைவுைள் இலவ அலனத்தும் கூட பர்மொவிைிருந்து வர 
ஏற்பொடு தெய்ய கவண்டும் என விரும்புைிகறன்.  

பர்மிய துலணத் தூ ரைம் மூைம் அரெொங்ைத் ின் ஒத்துலழப்லபப் 
தபறுவ ில் தவற்றி ைிலடக்கும் என்ற நம்பிக்லை எனக்கு 
உள்ளது. இ ற்ைொை அங்கு  ியொனிப்பவர்ைளின் கூட்டு முயற்ெிைள் 
மூைம் நன்தைொலட ஏற்பொடு தெய்ய கவண்டும். இது ைடினமொன 

இருக்ை வொய்ப்பில்லை. 

3. “ ி ம ொ கபொ ி ஜர்னல்” என்ற பத் ிரிக்லையின் ஆங்ைிை   
ைொைொண்டு ஆெிரியர், டொக்டர் பிக்கு  ம்மர னொ ெயொைியின் 
நிலனவொை நலடதபற்ற ெங்ை ொனொ நிைழ்ெியில் ைைந்து 



தைொண்டொர். ஒரு மொ த் ிற்குப் பிறகு ெயொைியின் ெிறப்புப் ப ிப்பு 
அல்ைது அவலரப் பற்றிய அலனத்து ைட்டுலரைளுடனும் "ெயொைி 
யு பொ ைின் நிலனவு எண்" என்ற  லைப்புடன் தவளியிட 
ஒப்புக்தைொண்டொர். இக கபொல், ெொரநொத் ிைிருந்து மற்தறொரு இந் ி 
பத் ிரிலை " ர்மதூத்",  ெயொைி பற்றிய ஒரு ப ிப்லப 
தவளியிடுவ ொை கூறினர். நொங்ைள் அவரது நிலனவொை ஒரு 
லைகயட்லட தவளியிட விரும்பிகனொம்.   

இந்  பத் ிரிலைைள் மூைம் தெய்வது இன்னும் மிைவும் ெிறப்பொை 
பைலர தென்று அலடயும். "யு பொ ஃகபொ”, அவர்ைள், ெயொைி 
அவருக்கு அஞ்ெைிைலள வழங்ை    ங்ைள் பத் ிரிலைைளில் ெயொைி 
பற்றிய ைட்டுலரைலள தவளியிடுவ ொல் பர்மொவிலும் மற்றும் 
உைைின் பிற இடங்ைளிலும் உள்ள   ெயொைியின் ெீடர்ைளுக்கு, ஒரு 
 பொைின் மூைம் ெயொைியின் உயர்ந்  நிலை பற்றி த ரிவிக்ை 
இயலும். இந்  மிை அவெரமொன கவலையொை ைரு ி  தெயல்பட 
கவண்டும். இ ற்ைொை நொனும் கநரம் ஒதுக்ைி ஆங்ைிைத் ில் ஒரு 
ைடி ம் எழுதுகவன். 

                                         உங்ைளுலடய, 

                                      ெத்ய நொரொயண் கைொயங்ைொ 

 

 

ஆெிரியர்: " ி மைொ கபொ ி ஜர்னல்"  ெிறப்பு ப ிப்பு  யு பொ ைின் நிலனவு 
எண்,  ஏப்ரல் 1972 தவளியிடப்பட்டது. அ ில் ெயைி யு பொ ைின் 
உருவப்படம் முன் அட்லடயில் இடம் தபற்றது. 

 

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



                        தம்மா னதாஹா 

      குருவர் னதனர புண்ய கா, றகஸா ப்ர ல் ப்ரதா  

       ஜாகா ன ாத அனித்ய கா, தூர ஹுனய  வ – தா  

குருக வ், உங்ைள்  நற்பண்புைளின்  ெக் ி மிைவும் பைம் தபொருந் ியது. 
இது அனிச்ெொவின்  ம்ம ஞொனத்ல  எழுப்பி,  உைை துன்பங்ைலள. 
அடிகயொடு நீக்குைிறது. 

       தர்ம தியா குருனதவ னய றகஸா ரதன அனமால 

       ம்ருத்யுனலாக னக ஜவீ னகா, அம்ருத கா ரஸ னகால 

குருக வ் எனக்கு விலைம ிப்பற்ற மொணிக்ைமொன  ம்மத்ல க் 
தைொடுத் ொர்; உைை உயிரினத் ிற்கு அமிர் த் ின் ெொரத்ல  வழங்ைினொர். 

       ஸத்குரு கீ ஸல்கத மிலீ, மிலா தர்ம கா ஸார 

        ஜவீன ஸப்ல  னா லியா, ஸிர கா  ார உதார 

ஆெிரியருக்கு எல்ைொம் ஆெிரியர் அவர்.  அவருடன் இலணந்து, நொன் 
 ம்மத் ின் ெொரம் ைிலடக்ைப் தபற்கறன். வொழ்க்லையின் ெிறந்  
அர்த் த்ல  நொன் ைண்கடன். அது என்  லையில் இருந்  தபரும் 
துயரச் சுலமலய நீக்ைியது. 

        துர்ல  ஸத்குரு கா மிலன, துர்ல  தர்ம மிலா  

        தர்ம மிலா ஸத்குரு மினல, மினே ஸ ீ ஸந்தா  

ஒரு  ிறலமயொன ஆெிரியலரக் ைண்டுபிடிப்பது அரிது.  ம்மத்ல க் 
ைொண ல் அரிது. நொன்  ம்மம் மற்றும் இலணயற்ற ஆெிரியலரக் 
ைண்கடன். அவர் என் அலனத்து துயரங்ைலளயும் கபொக்குைிறொர். 


