
     

                 த ொகுப்பு 30, எண் 10, தெப்டம்பர் 2, 2020.                        

         விபொெனொ ஆரொய்ச்ெி நிறுவனத் ின் மொ ொந் ிர பிரசுரம்   

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

                   

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

                    தம்மா ப ான்பமாழிகள் 

      

     அத் னொ ஹி க ம் பொபம் அத் னொ ஸங்கிைிஸ்ஸ ி 

       அத் னொ அக ம் பொபம் அத் னொவ விஸுஜ்ஜ ி 

   ஸுத் ீ அஸுத் ீ பச்ெத் ம் நொஞ்ஞஞொ அஞ்ஞம் விஞஸொ ஞே 

                        ம்மப பொைி i- 165, அத் வொக்ஞகொ 

நம்மொஞை  ீங்கு நடக்கிறது; நம்மொஞை கொப்பொற்றபடுகிறது. 

நம்மொஞை  ீங்கு நலடதபறவில்லை ; நம்மொஞை தூய்லமேொகிறது. 

தூய்லமயும் அசுத் மும் நொஞம தெய்கிஞறொம்.ஒருவர் மற்தறொருவலர 

தூய்லம தெய்ே இேைொது. 

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

  
தெப்டம்பர்   

பப்
பப 

  2020   

http://www.vridhamma.org/
http://www.dhamma.org/


       ஆரம்  இடையுருகளுக்குப்  ின்னர் பெற்றி 

   ( ாபு  யாெின் கடிதத்திலிருந்து சில  குதிகள்) 

    1969 இல் ஸ்ரீ ெத்ேநொரொேண் ஞகொேங்கொவின் இந் ிேொ வருலகக்குப் பிறகு 
அவரது முழு குடும்பத் ினரும் பர்மொவின் ரங்கூனில்(இன்லறே மிேொன்மர்) 
மொ ொஜியுடன்  ங்கி இருந் னர் . அவர்கள் ெர்வஞ ெ விபொெனொ  ிேொன 
லமே பேிற்ெி வகுப்புகளில் ெேொகி யு பொ கினுடன் த ொடர்ந்து கைந்து 
தகொண்டனர். அந்  ஞநரத் ில்  ஞகொேங்கொஜிேின் மூத்  ெஞகொ ரர் ஸ்ரீ பொபு 
ைொல் (பொபு பேொ) ஞகொேங்கொஜிக்கு மற்றும் ெேொகி யு பொ க்கு இலடேில் ஒரு 
பொைமொக தெேல்பட்டு வந் ொர். ஞகொேங்கொஜி இந் ிேில் படிப்புகள் மற்றும் 
மொணவர்கள் பற்றிே விவரங்கலள த ரிவிக்குமொறு ெேொகி க்கு கடி ங்கலள 
எழு ினொர். ஸ்ரீபொபு ைொல் கடி ங்கலள ெொேகி மற்றும்  ொய் ெேொமொக்கு பர்மிே 
தமொழிேில் தமொழிதபேர்த் ொர்.  அவர்களின் வழிகொட்டு லை தமட்டொ வுடன் 
நொடினொர். பின்னர் அவர்கள் அளித்  ப ிலை இந் ிேொவில் உள்ள 
ஞகொேங்கொஜிக்கு கடி ம் மூைம் த ரிவிப்பொர். அந்  கடி ங்களில், தெப்டம்பர் 
29, 1969 இன் கடி த் ிைிருந்து பகு ிகள் கீஞழ ஞமற்ஞகொள் கொட்டப்பட்டுள்ளது 
இந்  கடி ம் ஞகொேங்கொஜி எவ்வொறு இந் ிேொவில் கடினமொன சூழ்நிலைகலள 
எ ிர்தகொண்டு தமட்டொ மற்றும் ெமநிலையுடன்.  ம்மத்ல  தவற்றிகரமொக 
நிறுவத் த ொடங்கினொர் என்பல க் கொட்டுகிறது. (முன்பு நடந்  இரு பேிற்ெி 
வகுப்புகளின் கூடு ல் விவரங்கள் எ ிர்கொை ப ிப்புகளில் விவரிக்கப்படும். - 
ஆெிரிேர்) 

 இந்த கடிதம் பூஜ்ய குருஜியின் 7 ெது ஆண்டு மடறவு    

          நாள் ெிழா அன்று ெழங்கப் ட்டுள்ளது.            

              முகொம்: புது  ில்ைி, 29 தெப்டம்பர் 1969 

அன்புள்ள பொபு ெஞகொ ரொ 

மூன்றொவது  ிேொன முகொம் ஆகஸ்ட் 24 அன்று முடிந்து,  ற்ஞபொது ஒரு 
மொ த் ிற்கும் ஞமைொகிவிட்டது. அந்  பேிற்ெிலே என்னொல் முடிந் வலர 



நிலனவுகூருந்து இப்ஞபொது விவரிக்கிஞறன். இது பம்பொேிைிருந்து வந்  
மொணவர்களின் வலுவொன வற்புறுத் ைின் ஞபரில் ஏற்பொடு தெய்ேப்பட்டது 
என்  ந்ல ேின் விபொெனொ பேிற்ெி நிறுத் ப்பட்ட னொல் நொனும்  ிேொன 
பேிற்ெிலே நடத்துவ ில் ஆர்வம் தகொண்ஞடன். என் அம்மொவின் விபொெனொ 
பேிற்ெி த ொடர்ந்து நன்றொக இருந் ொலும், அவர் கொைில் வைி மற்றும் 
முதுகுவைியுடன் பேிற்ெிலே ஞமற்தகொள்ள ஞவண்டிேிருந் து. இருவருக்கும் 
விபொெனொலவ மீண்டும் பேிற்ெி தெய்து  ம்மம் பொல ேில் இன்னும் 
உறு ிேொக நிலைதபற ஞபரொர்வம் இருந் து. பம்பொய்க்கு தவளிஞே  ிேொன 
முகொம் நடத் ப்பட்டொல் சூழ்நிலைகளொல் அவர்கள் அ ில் கைந்து தகொள்ள 
முடிேொது என்பல  நொன் அல  அறிஞவன். எனஞவ, பம்பொேில் இரண்டொவது 
முகொம் முைம் அவர்கள் இருவரும் பேனலடே முடியும். பம்பொேில் 
மூன்றொவது முகொம் நடத்துவ ற்கொன வொய்ப்பும் உள்ளது . அப்தபொழது 
அவர்கள் இருவரும் மீண்டும் நிச்ெேமொக பங்ஞகற்கைொம். பம்பொேில் 
இரண்டொவது முகொம், முைம் 15-16  ம்ம ெஞகொ ர ெஞகொ ரிகள் , நொன் உட்பட 
மற்றும் தபற்ஞறொரும் , பேனலடந் னர். 

   ஜூலைேில் தமட்ரொஸில் இரண்டொவது முகொம் முடிந்  பிறகு  நொன் ெிை 
நொட்கள்  ‘ ஞ பள்ளி குடத் ில்’ எங்கள் அரிெி  விடு த ொழிற்ெொலை 
வளொகத் ில்  ங்கிஞனன். நொனும் ரொஞ  மற்றும் விமைொவுடன் ஞெர்ந்து 
பேிற்ெி தெய்  ில்  என்  ிேொன பேிற்ெி ஞமலும் வலுப்பட்டது. அ ன்பிறகு, 
ஆகஸ்ட் 12 ஆம் ஞ  ி ரேிைில் லஹ ரொபொத்ல  அலடந்ஞ ன். அங்கு ெிை 
பலழே பர்மிே நண்பர்கலள ெந் ித்ஞ ன் மற்றும் ஞவறு ெிை பு ிே பர்மிே 
தவளிநொட்டவர்கலளயும் ெந் ித்ஞ ன். எல்ஞைொரிடமிருந்தும் விபொெனொ பேிற்ெி 
லஹ ரொபொத் ில் நலடதபற ஞவண்டும் என்ற விண்ணப்பம் இருந் து. 
ஆனொல் ஞநரம் இல்ைொ  ொல் என்னொல் அப்ஞபொது அவர்கள் ஞகொரிக்லகலே 
ஏற்றுக்தகொள்ள முடிேவில்லை. 

.         நொன் பம்பொலே அலடந் ஞபொது இன்தனொரு ெிக்கலை எ ிர்தகொள்ள 
ஞநர்ந் து . மு ல் முகொலம நிர்வகிப்ப ற்கொன முழு சுலமலே ஞமற்தகொண்ட 
‘விஜய் அடுகிேொ’ பை ெிரமங்கலள ெமொளிக்க ஞவண்டி இருந் து. அடுத்து 
அடுத்து வரும்  ிேொன பேிற்ெிக்கு ஞ லவேொன ஏற்பொடுகலள தெய்து 
அவருக்கு உ விட ேொரும் இல்லை. அவர் ‘தடட்ரொலஜ’ நம்பிேிருந் ொர், 



தடட்ரொஜ் மூத்  ெஞகொ ரரின அலுவைக ஞவலைேில் மிகவும் பிஸிேொக 
இருந் ொர். அவரிடம் உ வி ஞகட்பது  மிகவும் கடினமொகிவிட்டது. இந்  
இக்கட்டொன நிலைேில் நொள் முழுவதும் கடந்துவிட்டது. மொலை 4:00 
மணிக்கு, பேிற்ெிக்கு முன்ப ிவு தெய்ேப்பட்ட ஞகொ ிலே (பங்களொ) மீண்டும் 
ெரிபொர்க்க ஞவண்டும் என்று ஒரு எண்ணம் என் மன ில் வந் து. முன்பு 
பொர்த் ிருந் ொலும் அல  மறுபரிெீைலன தெய்ே நிலனத்ஞ ன். நொன் அங்கு 
பலழே மொணவர் ஒருவருடன் தென்றஞபொது அங்கு சூழ்நிலைேில் ஒரு பு ிே 
 ிருப்பம் ஏற்பட்டு இருப்பல  கண்ஞடன். ஞகொ ிேின்(பங்களொ) உரிலமேொளர் 
 ிரும்பி வந்துவிட்டொர்.  10 நொட்கள் வொடலகக்கு ஞமைொளருக்கு ₹ 500 
வழங்கப்பட்டிருந் ொலும் பேிற்ெிக்கு அல ப் பேன்படுத்  எங்களுக்கு அனும ி 
மறுக்கப்பட்டது, இந்  ஞகொ ி தபொதுவொக ஒரு நொலளக்கு ₹ 500 க்கு 
 ிருமணங்களுக்கு பேன்படுத் ப்படுகிறது. அந்  நொட்கள்  ிருமணங்கள் 
நலடதபற ஏற்ற கொைமொக இல்லைேொ ைொல் ஞகொ ி கொைிேொகஞவ இருந் து .       
இருப்பினும், உரிலமேொளர் மறுத்துவிட்டொர். ஞமைொளர் அ ிர்ச்ெிேலடந்து 
உ வ வழி அறிேொமல்  வித் ொர். இந்  நிலைலமேில் நொங்கள் அடுத்து 
என்ன தெய்வது என்று அறிேொமல் குழம்பிஞனொம் . மறுநொள் பேிற்ெி 
த ொடங்க இருந் து. அ ற்கு மு ல் நொள் மொலை எங்களுக்கு பேிற்ெி நடத்  
இடமில்லை. இந்  துர ிர்ஸ்டவெமொன நிலைலமலே ெமொளிக்க ஞவறு 
இடத்ல  பற்றி விெொரிக்க நொங்கள் தென்ஞறொம். இரவு 8:00 மணிக்கு 
மற்தறொரு இடம் பம்பொேிைிருந்து இரண்டு மணி ஞநர தூரத் ில் இருப்பது 
த ரிே வந் து .ஆனொல் நொன் அந்  இடத்ல  ஞ ர்ந்து எடுக்க  ேங்கிஞனன். 
எங்கலள அங்ஞக கவனித்துக் தகொள்ள ேொர் வருவொர்கள். இரண்டொவ ொக, 
அலனத்து மொணவர்களும் ஒன்றொக அமர்ந்து  ிேொனிக்க, மொலை  ம்ம 
தெொற்தபொழிலவக் ஞகட்க வெ ிேொக ஒரு அலற கூட இல்லை. அடுத்  நொள் 
கொலைேில், எப்படி  ம்மொ உ வும் என்று ஒருவருக்குத் த ரிேொது. மற்தறொரு 
இடம் பற்றி ஒரு தெய் ி வந் து. விஜய்ேின் லமத்துனர், அவர்களின் 
தநமொனி வொடி  ர்மெொைொலவ எங்களுக்கொக கொைி தெய்ே இேலும் என்றொர். 
அந்  இடத்ல  நொன் பொர்க்கச் தென்ஞறன்.  ிேொனம் பேிற்ெி தெய்ே அது 
உகந்  ல்ை என்று உணர்ந்ஞ ன். முகொம் விலரவில் த ொடங்குவ ொல் அல  



ஏற்றுக்தகொள்ளவல   விர ஞவறு வழிேில்லை. அ னொல் நொன் ஒப்பு ல் 
அளித்ஞ ன். அன்று மொலை முகொம் அங்ஞக த ொடங்கிேது.  

     இந்  தநமணி வொடி  ர்மெொைொ , அந்நகரத் ின் அ ிக 
மக்கள்த ொலகயுடன் நகரத் ின் நடுவில் கலடகள் நிலறந்து மக்கள் 
நடமொட்டம் அ ிகம் உள்ள இடம். ஜூலை மொ ம் மு ல் பேிற்ெி முகொம்  

நலட தபற்ற ‘பஞ்ெொேத்து வொடி’ இடத்ல ப் ஞபொன்றது. கட்டிடத் ின் 
முன்புறம் ெொலைேில் இருந்து ஞபொக்குவரத்து ெத் ம் மற்றும் அருகிலுள்ள 
வடீ்டு ஞரடிஞேொக்கள் மற்றும் கருவிகள் ஞபொன்றவற்றில் இருந்து வரும் 
ெத் ம் பஞ்ெொேத்து வொடிலே விட அ ிகமொக இருந் ன. பை ெிரமங்களில் 
ஒன்று இங்ஞக தநமொனிேின் உறவினர் ஒருவரின் குடும்பம்  ிேொன 
மண்டபத் ிற்கு ஞமஞை இருந் து  அவ் வடீ்டுலடலமேொளர் புைன்ெொர்ந்  
உணர்வுகளில் இடுபடுவொர், எங்களுக்கு ெொ கமொக இல்ைொ  ஒன்று. ஆனொல் 
அல ப் பற்றி எதுவும் தெய்ே இேைொது. குடும்பத் ிற்கும் எங்களுக்கும் 
இலடேில்  ளம் கொைிேொக இருந் து  எங்களுக்குச் ெற்று ெொ கமொனது.  

     ர்மெொைொ அலமப்பு இதுஞபொன்று இருந் து: மு ல் மொடிேில் எங்கள் 
முகொம் இருந் து. ெொலைப்பக்கம் ஒரு தபரிே கூடம். நொங்கள் அல  மூன்று 
பிரிவுகளொகப் பிரித்த ொம். எனக்கு ஒரு மூலைேில் ஒரு படுக்லகேலற 
இருந் து, இரண்டொவது பகு ி  ிேொன அலற, மற்றும் கூடத் ின் எஞ்ெிே பகு ி 
ஆண்களுக்கொன  ங்கும் இடமொக பேன்படுத் ப்பட்டது.  கூடத் ிற்கு  
முழுவதும் தவளிஞே ஒரு தபரிே அலற தபண்கள்  ங்குவ ற்கொக 
வழங்கப்பட்டது. ஞமலும்  ொழ்வொரத் ிி்ன் இருபுறமும், ஒவ்தவொரு 
பக்கத் ிைிருந்தும் படிக்கட்டுகள் கூடத் ின்  லர  ளத் ிற்குச் தெல்லும். 
ஒவ்தவொரு படிக்கட்டுக்கும் அருகிலும் இரண்டு அலறகள் இருந் ன. இந்  
அலறகளில் ஒன்று என் அலுவைகம் இருந் து, மற்தறொன்று ஞ லவேொன 
எந்  ஞவலைக்கும் வெ ிேொக கொைிேொக லவக்கப்பட்டது. ெலமேைலற  லர 
 ளத் ில் ஒரு பக்கத் ில் இருந் து . அ ற்கு முன்னொல் ஒரு தபரிே குளிேல் 
பகு ி இருந் து . அ ன் பின்னொல் இரண்டு கழிப்பலறகள். கழிப்பலறகள் 
முன் குப்லபகூளமொக இருந் து.  ர்மெொைொவின் ஞமல் பகு ிேில் வொழ்ந்  
மக்கள் நொள் முழுவதும் ஞமஞை இருந்து கீஞழ அவர்களுக்கு ஞ லவேற்ற 



குப்லபகலள கீஞழ எறிந் வண்ணம் இருந் னர். இது மன ில் 
அலம ிேின்லமலே ஏற்படுத் ிேது.  ஞவறு வழி இல்லை.          

         எனது படுக்லகேலறேின் பகு ியும் வெ ிேற்று இருந் து. எனக்கு 
வழங்கப்பட்ட உஞைொக (இரும்பு) கட்டில் மிகவும் பலழேது . இது 
கடினமொகவும், உஞைொக கீற்றுகள் துருப்பிடித்தும் இருந் து. எனஞவ நொன் 
கட்டிைில் எங்கு த ொட்டொலும் என் லக துருவொல் அழுக்கொகிவிடும். 
இரண்டொவ ொக, எனக்குஅளிக்கப்பட்ட தமல்ைிே தமத்ல  உஞைொக (இரும்பு) 
கட்டிைில் தூங்க வெ ிேொக இல்லை. 

    இந்  உடல் ரீ ிேொன ெிரமங்களுக்கு ஞமை ிகமொக,  மு ல் மூன்று 
நொட்களுக்கு நொன் தூக்கமின்லமலே எ ிர்தகொண்ஞடன். இ ற்கு முன்பு 
இவ்வொறு ஒரு நிலைலம ஒரு ஞபொதும் எனக்கு ஞநரிட்ட ில்லை. மிகவும் 
விரும்பத் கொ  ொக இருந் து.  

     ெிை ஞநரங்களில், படுக்லகலே மொற்ற ஏற்பொடுகள் தெய்ேஞவண்டும் 
என்று நிலனப்ஞபன் . ஆனொல் பின்னர் நொன் புத் ரின் மகன் என்ற 
எண்ணங்கள் என் மன ில் எழும். எனஞவ இனிலமேொனது, இனிலமேற்றது 
ஆகிே எல்ைொ வலகேொனவற்லறயும் எ ிர்தகொண்டு தவல்ை ஞவண்டும் , 
அதுஞவ  ம்மஇேல்பு  என உறு ி தகொண்ஞடன். விபொெனொ மற்றும் தமட்டொ 
நிரம்பிே மூன்று இரவுகலள கழித்ஞ ன். மூன்று இரவுகளுக்குப் பிறகு, அந்  
இடத் ில்  ம்ம- ொது தபொழிேத் த ொடங்கிேஞபொது, வளிமண்டைம் 
ெொ கமொனது. நொன் மகிழ்ச்ெியுடன் தூங்க ஆரம்பித்ஞ ன். நொன் உஞைொக 
படுக்லகயுடன் பழகிவிட்ஞடன். பின்னர் எந்  அதெௌகரிேமும் நொன் 
உணரவில்லை. 

             முகொமில் கைந்து தகொண்ட  மொணவர்களின்  னிப்பட்ட அறிக்லகலே 
வழங்குவ ற்கு முன் இன்னும் இரண்டு விஷேங்கலள எழு  விரும்புகிஞறன். 
ஞொேிற்றுக்கிழலம பிற்பகல், முன் விபொெனொ பேிற்ெி த ொடங்குவ ற்க்கு 
முன்னொல், ஒரு ஞமொெமொன இலடயூறு ஏற்பட்டது . முழு முகொமிலும் 
மொணவர்களொல் ஒரு கணம் கவனம் தெலுத்  முடிேவில்லை. என்ன 
நடந் து என்பல  என்னொஞை புரிந்து தகொள்ள முடிேவில்லை. ெிறிது ஞநரம் 
கவனம் தெலுத்துவ ில் நொனும் ெிரமம் எ ிர்தகொண்ஞடன் . ஆனொல் மொலை 6 



மணிக்கு  ிேொன பேிற்ெிேில் அமரும் ஞபொது, எனக்கு பூஜ்ேொ குருஞ வ் 
மற்றும்  ொய் ெேொமொ நிலனவுக்கு வந் னர்.  அவர்களின் தமட்டொ என்னுடன் 
இருப்பல  உணர்ந்ஞ ன். அ ன் பிறகு, அலனத்து  லடகளும் நீக்கப்பட்டு 
மொணவர்கள் அலனவரும் முன்பு ஞபொை கவனம் தெலுத்துவல க் 
கவனித்ஞ ன்.  

     மற்தறொரு ெந் ர்ப்பத் ில் மற்தறொரு  லட ஏற்பட்டது. மொலை 3:30 
மணிேளவில். ஒரு நடுத் ர வேது தபண் படிக்கட்டுகளில் ஏறி வந் ொள். 
ஞநரொக தபண்கள் நடுவில் தென்றொர் . மற்றும் அவர்களிடம் பை வலகக் 
ஞகள்விகள் ஞகட்டொர். ெிை கொரணங்களொல் தபண்கள் அவலள என் 
அலுவைகத் ிற்கு அலழத்து வந் ொர்கள். அவள் நொடக பொணிேில்அழ 
ஆரம்பித் ொள். அவள் கணவன் அவலளக் லகவிட்டொன் என்றொள்.  அ னொல். 
அவள்  மிகவும் துக்கத் ில் உள்ள ொகச் தெொன்னொள். அவலள கொப்பொற்றுமொறு 
ஞகட்டொள் . அவளுலடே வருத் த்ல  ஞபொக்கும் ஒரு அற்பு த்ல  
நிகழ்த்துமொறு அவள் மீண்டும் மீண்டும் ஞகட்க ஆரம்பித் ொள். மண்டிேிட்டு 
குனிந்துவணங்கி உ வுமொறு அவள் லகலே நீட்டினொள். அந்  தபண் மிகவும் 
த ொந் ரவு தகொடுத் ொள். என்னொல் அத் லகே அற்பு ங்கலள தெய்ே 
இேைொது,  நொன் ஒரு மகொத்மொ அல்ைது ஞஜொ ிடர் இல்லை என மிகவும் 
ெிரமபட்டு நொன் விளக்கிக் தகொண்டிருந்ஞ ன். நொன் த ய்வகீ புத் ரின் குரு-
ெீடர் பொரம்பரிேத் ிைிருந்து இலறவனின் பொல லேக் கற்பித்ஞ ன். அந் ப் 
பேிற்ெி மொணவர்களின் மனல த் தூய்லமப்படுத்தும் மற்றும் 
அலம ிப்படுத்தும். ஆனொல் அ ற்கும் 10 க்கும் குலறவொன நொட்களில், 
எதுவும் தெய்ே முடிேொது அலர மணி ஞநரம் கழித்து,  நொன் மிகவும் 
ெிரமத்துடன் பேிற்ெிப் பகு ிேிைிருந்து அவலள தவளிஞே அனுப்ப முடிந் து. 
பூஜ்ே குருஞ லவப் ஞபொை நொனும் பொெொங்கொக ஞகொபமலடந்து அவலள 
 ிட்டுவ ன் மூைம் அவலள விலரவில் தவளிஞேற்றி இருக்கைொம் என்று 
ஞ ொன்றிேது.  ஆனொல் என்னொல் அல ச் தெய்ே முடிேவில்லை. ஒருஞவலள 
இருப்பிடமும் ஒரு  ொக்கத்ல  என் மீது ஏற்படுத் ி இருக்கைொம். ஒருஞவலள 
எங்கள் லமேத் ின் வட்டொரப்பகு ிேில் இல  நொம் தெய்ே முடியும் . அல  
ஞவறு இடத் ில் தெய்வ ில் ெிக்கல் இருந் து. அந்  தபண் என் அருகில் 
நீண்ட ஞநரம் அமர்ந் ிருந் ொள். நொன் அவலள என்னிடம் இருந்து நகர்ந்து 



உட்கொரும்படி பை முலற ஞகட்டுக்தகொண்ஞடன் .அவள் ஞமலும் என் 
கொல்கலள தநருங்கி வந்து அமர்ந் ொள். அவள் ஞபொன பிறகு நொன் 
கவலைேொல் படீிக்கப்பட்ஞடன். தெவ்வொய்க்கிழலம, பேிற்ெிேின் 5 வது நொள் 
இது நடந் து. அவள் ஒரு  ொந்த்ரீக்,  ஒருஞவலள அவள் என்லன ஞெொ ிக்க  
வந் ிருக்கைொம் என்று நொன் பின்னர் கண்டுபிடித்ஞ ன். தபண்கள் அலறேில் 
அன்று இரவு ஒரு ெைெைப்பு ஏற்பட்டது. எல்ஞைொரும் ெங்கடமொக 
உணர்ந் ொர்கள். ஒரு மொணவரின் இ ேத்துடிப்பு அ ிகமொனது. மற்தறொன்று 
மொணவரின்  லை தவடிப்பது ஞபொன்று வைி ஞ ொன்றிேது. ஒரு நபர் கூட 
இரவு முழுவதும் தூங்க முடிேவில்லை. கொரணம் என்ன? நொன் முகொமின் 
 ம்ம எல்லை உலடக்கப்பட்டது ஞபொல் உணர்ந்ஞ ன். மற்றும் ெிை 
இலடயூறுகள் தவளிேில் இருந்து பேிற்ெிக்கு அனும ிக்கப்பட்டவருக்கும் 
ஏற்பட்டது. இஞ ஞபொல்,  ிேொனப்பேிற்ெி நலடதபறும் ெமேத் ில்  இரண்டு 
மூன்று நபர்கள் என்லனப் பொர்க்க வந் ொர்கள். ஒரு நபர்  ிேொன பேிற்ெிேின் 
இந்  பொல  என்ன  என த ரிந்து தகொள்ள விரும்பினொர். மற்தறொருவர் 
குடும்பஸ் ர் த ொழிை ிபர் எவ்வொறு கற்பிக்கிறொர் என அறிே விரும்பினொர் 

ஞமலும் இரண்டு ஞபர் ‘சுவொமி ஜிேின் அற்பு த்ல ’ ஞெொ ிக்க 
ஆர்வமொகஞவொ அல்ைது நொன் அவர்கலள பணக்கொரனொக்க இேலுமொ என 
த ரிந்து தகொள்ளஞவொ விரும்பினர்.  அத் லகே மக்கள் கூட்டம் எனக்கு 
வருத் த்லேஞே அளித் து. ஆனொல் உண்லமேொன ஆர்வமுள்ளவர்களொல் 
எந்  பிரச்ெலனயும் ஏற்படவில்லை. 

     முகொம் முடிவ ற்கு இரண்டு நொட்களுக்கு முன்பு, ஒரு பலழே 
பர்மொவின் மொணவர் ஞமொர்விேில் இருந்து வந் ொர். அவரின் உடல்நிலை பை 
நொட்களொக ெரிேில்ைொமல் இருந் து, ஆனொலும் அவர் பேிற்ெிக்கு வந் ொர். 
இரண்டு நொட்கள் பேிற்ெிக்கு அமர்ந் ொர். ஒரு நொள் ஆனொபொனொவும், மறுநொள் 
விபொெனொவும் தெய் ொர். அவர் இழந்  விபொெனொ பற்றிே விழிப்புணர்வு 
மீண்டும் அவரில் எழுந் து.  

    பேிற்ெி முகொமில் நிரந் ரமொக பேிற்ெி ஞமற்க்தகொள்ளும் மொணவர்கள் 
 விர ஒரு உள்ளூர் மொணவர் மொலை 6:00 மணிக்கு வருவொர். ஒவ்தவொரு 
நொள் மொலையும் பேிற்ெி ஞமற்க்தகொள்வொர். பின்னர்  கொலை குழு 



பேிற்ெிக்குப் பிறகு ஞவலைக்குச் தெல்வொர். அவரும் இந்  குறுகிே கொை 
நலடமுலற அனுபவங்களிைிருந்து பேனலடந் ொர்.  

    இஞ ஞபொல்,  ஒரு பலழே மொணவர் மூன்று நொட்கள் மட்டும் வந் ஞபொது 

அவருக்கு ஆனொபொனொ மற்றும் விபொெனொ பேிற்ெி வழங்கப்பட்டது. கடந்  
இரண்டு அல்ைது மூன்று ஆண்டுகள் அவர் முழுவதுமொக இழந்  
விபொெனொலவ இந்  பேிற்ெிேின் மூைம் அவரது முழு உடைிலும் எழிச்ெி 
அலடேச் தெய்ேமுடிந் து.   

. உங்கள் அனுஜ் 

                                      ெத் ிேநொரொேண் ஞகொேங்கொ 

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

        (தெப்டம்பர் 29, 1969 அன்று ஞமற்கண்ட கடி ம் என்னொல்  ட்டச்சு 
தெய்ேப்பட்டது, இப்ஞபொது 51 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தெப்டம்பர் 29, குருஜிேின் 
ஏழொவது மலறவு ஆண்டுவிழொ. அந்  ஞநரத் ில் இக் கடி த் ின் 
முக்கிேத்துவம் எனக்கு புரிேவில்லை, ஆனொல் இன்று அல  மீண்டும் 
வொெிப்பது, குருஜி எப்படி தவற்றிகரமொக பேிற்ெிகலள நடத் ியுள்ளொர் என 
நிலனவுகூரும் ஞபொது முழு உடலும் ஒரு ெிைிர்ப்பொல் நிரம்பியுள்ளது. 
குருஞ வ் ெேொகி யு பொ கின் வழிகொட்டு ைின் படி தூே  ம்மத்ல ப் பகிர்ந்து 
தகொள்வது நமது கல்ேொண்மித்ரொவின் மகத்துவமொகும்.  இத் லகே தபரிே 
மனி ருடன் தகொண்ட த ொடர்பு என் வொழ்க்லகலே மட்டுமன்றி பைரின் 
வொழ்க்லகலே மொற்றிேல  எண்ணும் ஞபொது மனம் மகிழ்ச்ெிேொல் 
நிலறகிறது. - ஆெிரிேர்.) 

(பொபு பேொவுடனொன கடி ப் பரிமொற்றத் ின் பகு ிகள்) . 

த ொடரும்.. 

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

சுய சரிதம் பதாைர்கிறது.                                                  
இதுவலர தெொல்ைப்பட்ட குட்டி ெம்பவங்கள், உைகப் புகழ்வொய்ந்  மொண்புமிகு 



 ிரு. ஞகொேங்கொ அவர்களின் வொழ்க்லகேில், உண்லமேொன அறதநறிலே 
அவர் அலடவ ற்கு முன்னர் நிகழ்ந் னவொகும்.  ற்ஞபொது நொம், அவர் 
இந் ிேொவில் நிகழ்த் ிே  ம்மொ வகுப்புகலளக் குறித்து பொர்ப்ஞபொமொ?. இலவ 
அவரது சுே ெரி த் ிைிருந்து எடுக்கப்பட்டது,  அதுஞவ நமக்கு புத்துணர்வு 
அளிக்கும். -   தெய் ி மடல் பகு ி 17                                                           

             க ீர், நானக் மற்றும்  ிற புனிதர்கள் 

கொந் ிஜிலே சுற்றி மக்கள் அமர்ந்து பக் ி பொடல்கள் (ரொம துன்). பொடிேஞபொது 
கொந் ிஜி அலம ிேொக விபொெனொவில் இருப்பல ப் பற்றிச் தெொல்லும்ஞபொது 
குழப்பமொன முடிச்சு அவிழ்வல ப் ஞபொை உணர்ந்ஞ ன்.  

உண்லமேில் பை புனி ர்களின் வொர்த்ல களில் நொன் விபொெனொவின் 
குறிப்லபச் ஞெகரிக்கிஞறன். அவர்கள் நொம ஜபம் தெய்யும் ஞபொது (கடவுள்) 
உருவமற்ற, பண்பற்றத்  ன்லமலே முன்னிலைப்படுத் ினர். 

ம ிப்பிற்குரிே குரு நொனக்ஞ வ்ஜி மகொரொஜ் கூறினொர்: 

          ஆதி ஸசூ, ஜுகாதி ஸசூ, டை  ீ ஸசூ நானக் ஹைாஸீ  ீ ஸசூ. 

நொனக் கூறுகிறொர், உண்லம என்றும் உண்லம ொன். அதுஞவ ெொசுவ ம் 
(நித் ிேம்,)  இப்ஞபொது உண்லமேொகஞவ உள்ளது, வரவிருக்கும் கொைங்களில் 
அப்படிஞே இருக்கும். 

          கிெ ஸசிஆரா ஹைாயிஹய கிெகூடை துடை  ாலி; 

         ைுகமி ரஜாயி சல்லணா , நானக்  லிகியா நாலி. 

நொம் எவ்வொறு உண்லமலே உணர்ந்து, உண்லமஞே ஞபசுபவரொக  முடியும். 
மொலே அல்ைது தபொய் எனும் சுவலர நொம் எவ்வொறு அகற்ற முடியும்? 
நொனக் கூறுகிறொர், நொம் அவருலடே ெித் த் ினொல் வொழ இேலும். 

.  ாைர  ீதர ஏஹகா ஸச் டை யை குருஞான  தாயீ ஹர 

 ஜன நானக  ின ஆ ா சநீ்ஹை கஹை ந  ரம கீ காயீ ஹர 



உள்ஞளயும் தவளிஞேயும், அலனத்தும் ஒன்று ொன் என்பஞ  உண்லம; இது 
எனது குருவொல் கற்பிக்கப்பட்டது. 

நொனக் கூறுகிறொர், ஒருவரின் தெொந்  சுேத்ல  அறிேொமல், 

அறிேொலமேின் அழுக்லகத் துலடக்க முடிேொது. 

அவரின் இந்  வொர்த்ல கள் தூே விபொெனொலவ எ ிதரொைிக்கின்றன 

நொனக் கூறுகிறொர். 

 தா ிஆ ந ஜாயி கீதா ந ஹைாயி 

       ஆஹ  ஆ ி நிரன்ஜனு ஹஸாயி 

ஒருவரின் தெொந்  (கற்பலன தெய் ) உண்லமலே(அ ில்)  ிணிக்க முடிேொது. 
அது  உள்ளது உள்ளபடி இருக்கும். உண்லம  ன்லன  ொஞன 
தவளிப்படுத்துகிறது. 

இங்ஞக ஆரம்பத் ில் இருந்து முடிவு வலர விபொெனொ நுட்பம் ஞபெப்படுவல  
ஒருவர் கொணைொம். 

 ஒவ்தவொரு அடியும் அனுபவம் வொய்ந்  ெத் ிேத் ின் அடிப்பலடேில் 
எடுக்கப்படுகிறது. தபொய்ேின் ஆலடக்கு அனும ி இல்லை. இ ன் விலளவொக, 

இேற்லக அ ன் அத் ிேொவெிே உண்லமலே தவளிப்படுத்  த ொடங்குகிறது. 
மற்றும் இேற்லக இந்  ெட்டங்களொல் ஆர்வைலர ஆ ரிக்கிறது. ெட்டங்கள் 
தவளிேில் உள்ளபடிஞே ஒவ்ஞவொரு  னி மனி னுக்கும் தபொருந்தும் ஒருவர் 
சுேத்ல ப் பற்றி உண்லமலே அனுபவ மட்டத் ில் புரிந்துதகொள்ளத் 
த ொடங்கினொல் அறிேொலமேின்  ிலரச்ெீலைகள் விைகி ெட்டங்கலள அலவ 
இருப்பது ஞபொை தவளிப்படுத்துகின்றன. விபொெனொ  ிேொனிப்பவருக்கு, இந்  
 ருணத் ில் எழும் அனுபவம் இந்   ருணத் ிற்கொன உண்லம. 

கற்பலன நம்பிக்லகஞேொ அல்ைது  வறொன ே ொர்த் ஞமொ எழுந்  
ெத் ிேத் ின் மீது சுமத் ப்படொமல் உருவொக்கப்பட ஞவண்டும் 



 ிணிக்கபடும் உண்லம மற்றும் உருவொக்கிே உண்லம,  இரண்டும் நொம் 
தெல்லும் வழிேில்  லடகள். எனஞவ, எதுவொக இருந் ொலும்  ொனொக எழுவது 
ெத் ிேம், அது கடவுள். உண்லமஞே  கடவுள். மூைொ ொரமொன ெத் ிேம் 
மட்டுஞம உேர்ந்  கடவுள். 

இந்  உண்லமலேக் கடவுளொக கொணும் புனி  கபரீ் இல க் கூறுகிறொர்: 

    கஹை க ீர ைரி ஏஸா ஹர, ஜப் டஜஸா தப்க டதஸா ஹர 

 

அது அவ்வொறு இருந் ொல், அது அப்படிஞே; இது ஹரி (கடவுள்)முகம்  

என்கிறொர் கபரீ்  

இங்குள்ள ஒவ்தவொரு வொர்த்ல யும் விபொெனத் ொல் நிரம்பியுள்ளது. 

இத்  ருணத் ில் என்ன உணரப்படுகிறஞ ொ, அது ொன் இந்   ருணத் ின் 
உண்லம. அவர் விரும்பினொல் இது கடவுள் என்று கரு ைொம்.  

            தஸரத ஸூத திைூங் ஹலாக்  கானா 

               ராம நாம ஹகா மரம டை ஆனா 

 

 ஸரத் ின் மகஞன (ரொமர்), நீங்கள் மூன்று உைகங்களில் 
வணங்கப்படுகிறர்கள்  எனக்கு ரொம நொம (தபேலர உச்ெரிப்ப ன்) ரகெிேம் 
இப்ஞபொது புரிந் து.  

கபலீரப் தபொறுத் வலர, ரொமரின் உண்லமேொன ெொரொம்ெம் என்னதவன்றொல் 
அது ரொம நொமஞம. கபரீ் இ னுடன் அனுபவ மட்டத் ில் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளொர் என்ற உண்லம த ளிவொகிறது. 

அவர் ஞமலும் கூறுகிறொர்: 

 ராம ஹமஹரா  ீெ டமந் ஹதா ராம கீ ப்ைுரியா 



ரொமர் என் துலணவர், நொன் ரொமரின் அன்புக்குரிேவர்.  னக்குள் ஆழமொக 
மூழ்கி விடுபவர், மட்டுஞம ரொமர் என்ற உண்லமலே கண்டுபிடிப்பொர் 

       ஜின் ஞகொஜொ  ின் பொேிேொங் கஹஞர பொன ீலபட் 

ஆழ்ந் , ஆழமொன நீரில்(மனம்) உண்லமலே நொடி அமிழ்ந்  அவர், 
கண்டுபிடித் ொர். 

ஒரு  ிேொனிப்பவர்  னது மனம் உள் எழும் ே ொர்த் த்ல ப் பொர்த்து மற்றும் 
இலடதவளிகலள கடந்து அ ன் மூைம் ‘பங்க’ (கலரந்  நிலை ) உண்லம 
நிலை வந்து அலடகிறொர் 

த ொடர்ந்து ெமநிலைேில் உள்ள  ஒருவர், உண்லம என்பது என்ன? என்று 
உணர்ந்துதகொள்கிறொர். 

அவர் ஞமலும் நுட்பமொன மற்றும் நுட்பமொன துலளத் ல் மற்றும் ஊடுருவல் 
ே ொர்த் ங்கள் கடந்து, தெொல் கனமொகவும் தமொத் மொகவும் எ ிதரொைிக்கும் 
ஒரு கட்டத்ல  அலடகிறொர். பின்னர் ஞமலும், நகர்ந்து அங்கு  ஒைி 
மங்கைொகி மலறந்து ஏதுமற்ற நிெப்  நிலைலேக்குச் தெல்கிறொர்.  

   தாகா டூைா ககன்  ினஸியா ஸ த் ஜு கைாங் ஸமாயிஹர 

ஒருவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்ல  தவளிப்படுத்  வொர்த்ல கள் 
ஞபொ வில்லை. 

அவலர பிலணக்கும் ஆலெகளின் நூல்கள் தவட்டப்படும்ஞபொது வொனத்ல ப் 
ஞபொை விரிந்  எல்லைேற்ற ஆலெகள் அலனத்தும் நிர்மூைமொக்கப்படுகிறது. 
அனுபவம் என்பது வொர்த்ல களுக்கு அப்பொற்பட்டது.  

சூட்சுமமொன தவளிஞ ொற்றம் கடந்  உள்ளொர்ந்   ன்லம உலடே மனமும், 
த ொடர்பொன தபொருளும் புைன்களுக்கு அப்பொற்பட்டலவ -   

இது முடிவொன குறிக்ஞகொளொன உண்லம. 

அல  எவ்வொறு தெொற்களின் மூைம், புைன்களின் மூைம் விளக்க முடியும்? 
எப்படி உண்லமேில் அல  ஒருவர் புரிந்து தகொள்ள முடியும்? 



 ிேொனிப்பவர் மூடுபனி ஞபொல் ஞ ொன்றும்   லடகலள  ஊடுருவிச் 
தெல்கிறொர். இ ே லமேத் ில் எள் வில  ஞபொன்ற , மன லமேத்ல   னது 
இைக்கொக்கி நன்றொக  ிேொனிக்கும் ஞபொது அந்  புள்ளிேில் மனல  
குவிக்கிறொர். அ ில் தவற்றி அலடகிறொர் . இறு ி ே ொர்த் ம் உணரப்பட்டது; 

அல  வொர்த்ல களில் விவரிக்க இேைொது. 

ஒருஞவலள துறவி கபரீ் அல  அனுபவித் ொர்; அ னொல் ொன் அல  தெொல்ை 
முடிந் து: 

   தாகுர மில கயா தில ஒஹல மன மகன  யா அப் க்யா ஹ ாஹல? 

 

 ொகூலர (என் இலறவன்) எள் வில  கீழ் கண்ஞடன். ஆனந் த் ில் 
மூழ்கிஞனன்  நொன் . அல  எவ்வொறு விவரிக்க இேலும்? 

புைன்களுக்கு அப்பொற்பட்ட இறு ி ே ொர்த் ம் ஒரு நபர் விவரித் ொல் அல  
நொம் புரிந்து தகொள்ள முடியும். அப்படிேில்லைதேன்றொல் அவர் அல  
அனுபவிக்கவில்லை என்ஞற தபொருள்படும் 

      ஹ ாஹல ஹஸா ஜாஹன நைிங் ஜாஹன ஹ ால் ந  ாய 

       கூங்ஹக கீ ரீ சர்கரா சாக-சாக முஸ்காய 

 ேொர் ஞபசுவொஞரொ அவருக்குத்  த ரிேொது, ேொருக்குத் த ரியுஞமொ அவருக்குப் 
ஞபெ இேைொது. 

இனிலமேொன ெர்க்கலர இது அ ன் சுலவேில்  ிலளத் வர் ஞபசுவ ில்லை 

தமய்மறந்து புன்னலகப்பர். 

ஞபசுவ ற்கு வழி இல்லை . ‘நொன்’ என்பது கலரந்துவிட்ட ொல் தெொல்வ ற்கு 
அது ஞபொல் ேொரும் இல்லை 

‘நொன் மற்றும் என்னுலடேது ’,‘ சுே மற்றும் சுேமற்றது ’, எதுவும் இல்லை, 

பரந்  கடைில் கைந்  ஒரு தெொட்டு நீர் ஞபொை. 



மற்தறொரு புனி  நபர் அவர் தெொன்னது ஞபொன்ற ஒன்று 
அனுபவித் ிருக்கைொம். 

      லாலி அ ஹன லால் கீ ஜித ஹதகூங் தித லால் 

         லாலி டூம்ைன் டமன் டம  ீ ஹைா கயீ லால் 

நொன் எங்கு பொர்த் ொலும், எனது பிரிேமொனவரின் ெிவப்பு நிறத்ல  நொன் 
கொண்கிஞறன். 

ெிவப்பு நிறத்ல த் ஞ ட நொன் முேன்ஞறன், இப்ஞபொது நொஞன ெிவப்பு 
நிறமொகிவிட்ஞடன். 

அந்  தெந்நிற ெொேைில்  சுேத்ல  இழந்ஞ ன்.  

சுேத்துடன் கூடிே அலடேொளம் மொறி சுேமற்ற ொகிேது. 

ேொரும் மிஞ்ஞவில்லை. 

என்ன ‘அது’? என்று  இப்ஞபொது ேொரொல் விவரிக்க முடியும் 

விவரிக்க ஞவண்டிேது என்ன, எப்படி அல  விவரிப்பது? 

எழுச்ெி, வழீ்ச்ெி மீது விழிப்புணர்வு இருக்குமொனொல் அது  பங்க நிலைேின்   
த ொடக்க புள்ளிேொகும். 

இ ே லமேத் ில் , விழிப்புணர்வு தபறும் வலர  நுட்பமொன அெொ ொரண 
அ ிர்வுகள் உள்ள நிலை இருக்கும்.  

எப்ஞபொதும் பொயும் அ ிர்வுகளுக்கு அப்பொல், கொரணத் ிற்கும் மற்றும் 
விலளவுக்கும் அப்பொற்பட்டது, அது முழுலமேொன ஒன்றின் நிலை, அது 
தவள்லள அல்ைது கருப்பு இல்லை. எழுவஞ ொ மற்றும் 

விழுவஞ ொேில்லை  வடிவஞமொ வடிவமற்றஞ ொ இல்லை பண்புகஞளொ 
மற்றும் தபேர்கஞளொ இல்ைொ  ஒன்று. 

 



தவகுஜனங்களின் ஆர்வத்ல  பூர்த் ி தெய்ே, ஒரு துறவி சுந் ர் ொஸ்ஜி 
ஞபொன்ற ஒருவர் அந்  நிலைலே ரொம்ஜி என உலரேொற்றைொம் 

 ஆனொல் நிச்ெேமொக அது வொர்த்ல களுக்கு அப்பொற்பட்டது. அவர் அந்  
ெிக்கைொன நிலைேில்  இவ்வொறு கூறிேிருக்கைொம். 

     ரூப் நைி ஹரக் நைி ஸஹெத் நைி ஸயாம ஜி  

      தும் ஸதா ஏகரஸ ராம்ஜி ராம்ஜி  

எந்  ரூபமும், வடிவமும் இல்லை, எந்  நிறமும் இல்லை, ஷிேொம்ஜிலே  
வர்ணிக்க இேைவில்லை ஓ ரொம்ஜி, ரொம்ஜி 

உருவமில்லை , இேல்பு குணம் என்று எதுவும் இல்லை, புைன்களுக்கு 
அப்பொற்ப்பட்ட நித் ிே நிலைலே ேொரொல் விவரிக்க முடியும்? 

             ப்ரீதி - ஹ ரானந்தம் மற்றும் ஹ ரின் ம் 

புத் ர் விபொென ஞபொ லனேில் கற்பித் படி   ிேொனத் ில் மு ல் 
கட்டத் ின் குறிப்பிடத் க்க அம்ெம் ப்ரீ ி-ஸுகொ (ஞபரொனந் ம் மற்றும் 
ஞபரின்பம்) என்று அலழக்கப்படும் கொைப்ஞபொக்கில், ப ஞ்ெைிேின் ஞேொகொ 
சூத் ிரத் ில் ஆனந் ொ என்று அலழக்கப்பட்டது. புத் ரின் ஞபொ லனகளில் 
ஞபரொனந் ம் , 5 வலககள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது 

1. கூத் ிகொ ப்ரீ ி - ெிறிே ஞபரொனந் ம், இது உடைில் முடிலே 
உேர்த்தும். 

2. கணிகொ ப்ரீ ி – மின்னல் ஞபொல் மின்னலைகள் ஞ ொன்றி ெிைிர்க்கும் 
 ற்கொைிக ஞபரொனந் ம், இது 

3. ஓக்கன் ிகொ ப்ரீ ி - தபொழிவு ஞபரொனந் ம், இது கடல் அலைகள் 
ஞபொை மீண்டும் மீண்டும் உடைில் அ ிர்வுகலள உண்டொக்கும்  

.  4.  உப்ஞபகொ ப்ரீ ி - ஞமஞை உேர்த்தும் ஞபரொனந் ம், ெக் ிவொய்ந்     

 ஞபரொனந் ம்இது , ஒரு ஆர்வைர் கொற்றில் பறப்பது ஞபொல் உணர்லவ    



 உண்டொக்கும். 

   5.  ப்ரணொ ப்ரீ ி - பரவைொன ஞபரொனந் ம்,  ண்ணரீ் ஞமல் ஞ ொன்றும் 

    ஒரு கனமொன கடற்பொெி ஞபொன்றது இது. 

                                             (விசுத் ிமகொ IV 94-9) 

                       அறியாடம 

முழு உடைில், தமொத் த் ில் இருந்து நுட்பமொன துலண அணுத்துகள் 
வலர அலனத்தும் நிரந் ரமற்றலவ என்ற எல்லைக்குள் அலமகின்றன. இது 
தவளிப்பலடேொன உண்லம,  

இஞ ஞபொல், மனம் மற்றும் மன கொரணிகள் அ னொல் ஏற்படும் கனமொன 
ெிந் லன தெேல்முலறகள் மற்றும் உணர்ச்ெிகள் நுட்பமொன மன 
தூண்டு ல்கள், அலனத்தும் நிைேற்றலவ என்ற எல்லைக்கு உட்பட்டு  
ஒவ்தவொரு கணமும் மொறும், ஒவ்தவொரு கணம் கலரயும் இேல்புலடே ொக 
இருக்கும் என்பஞ  உண்லம 

நிரந் ர, எல்லைேற்ற, நித் ிேத் ின் மீது  வறொக நிைேற்ற ே ொர்த் த்ல  
அறிேொலம எனும்  மூடிேொல் மூடுகிஞறொம். 

உடல் துர்நொற்றத்துடன் ஊடுருவிேது மற்றும் ஆஞரொக்கிேமற்ற, அசுத் மொன 
முடி, நகம், ஞ ொல், எலும்பு, தகொழுப்பு  ிசுக்கள்,  லெநொர், ரத் ம், ெீழ், ெிறுநீர், 
மைம், கபம்(ெளி), உமிழ்நீர் ஞபொன்றலவ நிலறந் து. இல  சுத் மொனது, 

ஆஞரொக்கிேமொனது, அழகொகவும் தூய்லமேொகவும் உள்ளது என்று நம்புவது 
உண்லமலே, அறிேொலம கவெத் ொல்  மலறப்பது ஞபொைொகும்.  

   இஞ ஞபொல், புைன் ெொர்ந்  மனம் மற்றும் தபொருளின் மீது ெம்பந் ம்  ‘நொன்’ 
இல்லை ‘என்னுலடேது இல்லை’ ‘என் ஆத்மொ இல்லை’ , என்ற  
 ன்லமலேக் தகொண்டுள்ளது, அல  ‘என்லன’, ‘என்னுலடேது’ அல்ைது ‘என் 
ஆத்மொ’ என்ற அறிேொலம மூடி உண்லமத்  ன்லமலே மலறக்கிறது.  



     உண்லம , அறிேொலம ஞமகங்கள் என்ற இருளொல் மூடப்பட்ட 
ஞபொத ல்ைொம் , இறு ி உண்லம உணர் ல் ெொத் ிேமற்றது ஆகிறது. 

 விபொெனொவின் இந்  ஞபொ லன ப ஞ்ெைி எழு ிே அவரது ஞேொகசூத்ரொ 
கட்டுலரேில் ஞபெப்பட்டது 

அனித்ேொஸுெிது; கொனொத்மஸு, நித்ேஸுெிஸுகொத்ம க்ேொ ிரவித்ேொ 

                         (ப ஞ்ெைஞேொகெொஸ் ரொ 2.5) 

    சுேம்  ( ொன் எனும்  ன்லம), நிரந் ரமற்றது, அசுத் மொனது மற்றும் 
துன்பத் ொல் நிரப்பப்பட்ட ஒன்று. அல  நிரந் ர, ஆஞரொக்கிேமொன, 

மகிழ்ச்ெிேொன மற்றும் நித் ிேமொனது என்று கருத் ில் தகொள்வது அறிேொலம. 

அறிேொலமேின் இருளில் ஆழ்ந்  ஒருவர் பற்று ஆலெ என்ற இலணப்பு 
உைகில் வொழ்பவர். எப்தபொழுது அறிவின் ஒளி ஏற்றப்படுகிறஞ ொ அப்ஞபொது, 

அவர் அறிவொல் ஆ ரிக்கப்படும் நித் ிே உண்லம ஞநொக்கி நகர்கிறொர். 

அப்படிேொனொல், ஒரு விபொெனொ  ிேொனிப்பவர் , மனம் மற்றும் தபொருள் 
ெொர்ந்  விஷேத் ில் ெிக்கொமல், நிரந் ரமற்ற, அசுத் மொன துன்பம் ெொர்ந்  
சுேம் ( ொன்) எனும்  ன்லமேில் இருந்து,  பற்றற்று நித் ிேமொன, 

உண்லமலேத் ஞ டுவ ற்கு ஞநர்லமேொன முேற்ெிகளுடன் எப்படி ெொ ிக்க 
முடியும்? அது  ணிக்லகக்கு உட்பட்ட ொ? 

 ( ிரு. எஸ்.என். ஞகொேங்கொவின் சுேெரில ேிைிருந்து) - 

                                                       த ொடரும் 

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

                           

                       தம்மிக் மடறவு 

  ம்மஸிரி விபொென ஞகந் ரொ லமே ஆெிரிேர் ஸ்ரீ  ொமஸ் கிறிஸ்ஞமன், 

ஆகஸ்ட் 3, 2020 அன்று,  னது 78 வே ில் டல்ைொஸில், தடக்ெொஸ்(அதமரிக்கொ) 
உள்ள  னது வடீ்டில் அலம ிேொக கொைமொனொர், 



ஒரு தவற்றிகரமொன த ொழிை ிபர் மற்றும் வழக்கறிஞர்  ொமஸ், 
 ிரு.ஞகொேங்கொஜிக்கு  உ வி தெய்வ ில் முக்கிேமொன பங்லகக் வகித் ொர். 

கிட்டத் ட்ட 40 வருட கொைம். ஞகொேங்கொஜியுடன் இலணந்து  ம்ம ஞெலவக்கு 
 ன்லன அர்பணித் ொர் . 

ஞகொேன்கொஜிேின்  ிேொன வகுப்புக்கு ஞ லவேொன பொடதநறிப் படிவங்கலள  
அவர் ப ிவுதெய் ொர்,  இது உைகம் முழுவதும் பை தமொழிகளில்.  ிேொன 
வகுப்பு வழங்க இ ன் முைம் ெொத் ிேமொகிேது. அவர் ஞமலும் dhamma.org ஐத் 
த ொடங்கி ஞகொேங்கொஜிேின் ப ிவுகள் மற்றும் எழுத்துக்களுக்கொன 
உரிலமகலள ெட்டப்படி பொதுகொக்க உ வினொர். அவரது மலனவி டினொவுடன், 

ஒரு ஒருங்கிலணப்பொளரொகவும் அதமரிக்கொவில் ஆெிரிேரொகவும் இருந் ொர். 

அவர் எங்கிருந் ொலும் மகிழ்ச்ெிேொகவும், அலம ிேொகவும், 

விடு லைேொகவும் இருக்கட்டும் 

 

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

               தம்மா ஹதாைா 

        நமன் கரூங் குருஹதவ் ஹகா டகஹஸ ஸந்த ஸுஜான் 

        கித்ஹன கருணா சித்த ஹஸ தியா தர்ம கா தான் 

என் மரிேொல க்குரிே ஆெிரிேருக்கு நொன் மரிேொல  தெலுத்துகிஞறன், 

மிகவும் புனி மொனர் அனுபவ அறிவு நிரம்பிேவர்  பொண்டித் ிேமிக்கவர் ; 

அவர் இரக்கத் ொல் நிரம்பி வழிகிறொர் .  ம்மத் ின் பரிலெக் தகொடுத் ொர். 

 

ஜய ஜய ஜய குருஹதவ் ஜ ீநமனூம் ஸுஸ நொய 

தர்ம ரதன் ஏஸா தியா  ாப் ஸமீப் ந ஆய 

 



குருவுக்கு வணக்கங்கள், நொன் உங்கலள வணங்குகிஞறன், 

 ம்மின் அத் லகே நலகலே ேொர் தகொடுத் ொர்கள், இப்ஞபொது எ ிர்மலற 
அருகில் வர முடிேொது. 

 

 நமன் கரூங் குருஹதவ் ஹகா ஸாதர் ஸிஸ் நொய 

           தர்ம ரதன் ஏஸா தியா  ாப் உகட்தா ஜாய 

நொன்  லைலேக் குனிந்து, என் லககலள கூப்பி வணங்குகிஞறன். 

தூய்லமேொன  ம்ம, அத் லகே நலகலே ேொர் தகொடுத் ொர்கள், 

தூய்லமேற்றது த ொடர்ந்து நீக்கப்படுகிறது. 

 

குருெர் ஹதஹர சரண் கீ துல் லஹக மம ஸீஸ் 

ஸதா தர்ம ஹமன் ரத  ரைூங் மிஹல யை ீஆஸீஸ் 

 

என் ஆெிரிேஞர, என்  லை உங்கள் கொல்கலளத் த ொடட்டும்; 

நொன்  ம்மத் ில் எப்தபொழுதும் மூழ்கி இருக்க, அதுஞவ உங்கள் ஆெிேொகட்டும்  

 

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


