
5 ஆவது சர்வதே�ச தே	ோகோ தினத்திற்கோன உ	ர் ஸ்�ோனிகர் உரை�

15 ஜூன், 2019

ககௌ�வ அரை�ச்சர்கள்,

இலங்ரைக ஆயு�ப் பரை$களிலிருந்�ோன �திப்பிற்குரி	 பங்குபற்றுனர்கள்,

தே	ோகோ �ற்றும் உ$ற் �குதி தேபணும் ஆர்வம் ககோண்$வர்கள்,

அன்பிற்குரி	 நண்பர்கள், 

5 ஆவது சர்வதே�ச  தே	ோகோ  தினத்தின் இன்ரை1	  அனுசரிப்பிற்கு உங்கள் அரைனவரை�யும் வ�தேவற்பதில் நோன் �கிழ்ச்சி

அரை$கிதே1ன்.  சர்வதே�ச  தே	ோகோ  தினம் இப்கபோழுது உலக  நோட்கோட்டியில் ஒரு அங்க�ோக  வந்துள்ளது .  உலகின் அதேநக�ோன

அரைனத்துத் �ரைலநக�ங்களிலும் அது இப்கபோழுது அனுசரிக்கப்படுகின்1து .  தே	ோகோ ஓர் ஒன்றிரைBக்கும் சக்தி	ோக வந்துள்ளது .

உண்ரை�யில் தே	ோகோ என்பது ஒன்றிரைB�ரைலதே	 அர்த்�ப்படுத்துகி1து. உலககங்கிலும் தே	ோகோவு$ன் �ங்கரைளத் க�ோ$ர்புபடுத்திக்

ககோள்ளும் �க்கள், அ�ன் கபரும் நன்ரை�கரைள ஏற்றுக் ககோண்டுள்ளது$ன் , தே	ோகோரைவ �ங்களது வழரை�	ோன நிகழ்வுகளின் ஒரு

பகுதி	ோக, �ங்களது நோளோந்� வோழ்க்ரைகயின் ஓர் அங்க�ோகக் ககோண்டு வந்துள்ளனர்.   

2. தே	ோகோ  இ�ோல	த்திலுள்ள  உள்ள  சந்நி	ோசிகளுக்கு �ோத்தி�தே� �ட்டுப்படுத்�ப்பட்$க�ோரு கோலம் இருந்�து .  அந்�

அறிவின் கபோக்கிஷம் அதிர்ஷ$க��ோக இன்று சோ�ோ�B �னி�னிற்கும் கிரை$க்கின்1து .  அறிகவன்பது ஒரு சிலருக்கு �ட்டுதே�

உரித்�ன�ல்ல  என்பரை� நோங்கள் நம்புகிதே1ோம் ,  அது க�ருவில் உள்ள  ஒரு சோ�ோன்னி	ரைனயும் கசன்1ரை$ந்து அவரைன

வலுப்படுத்துவ�ோக  இருத்�ல் தேவண்டும் .  அ�னோல் தே	ோகோரைவ ஓர் உலக  �க்கள் இ	க்க�ோக  �ோற்றுவ�ற்கோனதே� எங்கள்

மு	ற்சிகளோகும்.  

3. பு�ோ�ன இந்தி	ோவின் ப�ஞ்சலி முனிவ�ோல் க�ோகுக்கப்பட்$ தே	ோக சூத்தி�ம் ,  தே	ோகோவின் மிக முக்கி	�ோன நூலோகக்

கரு�ப்படுகி1து. தே	ோக சூத்தி�த்திற்கும் கபௌத்� சித்�ோந்�த்திற்கும் இரை$யில் ஒரு பல�ோன இரைBப்பு உள்ள�ோக பல அறிஞர்கள்

கருத்துரை�த்துள்ளனர். தே	ோக சூத்தி�த்தில் குறிப்பி$ப்பட்$ ச�ோதி நிரைலகள் கபௌத்�த்தின் ஜினன அல்லது �	ன என்பரை� ஒத்��ோக

உள்ளன.  இ�ண்டு முரை1ரை�களிலும் ,  �னி� துன்பங்களுக்கு தே�ோற்றுவோ	ோக உள்ளது அறி	ோரை� என்று கசோல்லப்பட்டுள்ளது .

இவ்விரு கபரும் தே�சங்களிற்கிரை$யில் பகிர்ந்து ககோள்ளப்படும் போ�ம் பரி	த்தின் கபோதுவோன ஒரு முக்கி	�ோன தூBோக தே	ோகோ

உள்ளது.



4. இந்� வரு$ம் எங்களது தே	ோகோ அனுசரிப்ரைப களனித் தே�வோல	த்தின் அதி வBக்கத்திற்குரி	 �கோநோ	க்கர் �ற்றும்

அநுநோ	க்கரின் ஆசிர்வோ�ங்களு$ன் ஆ�ம்பிக்கிதே1ோம் .  எங்களது சமூக வரைலத் �ளத்தில் எங்களது தே	ோகோ சவோலுக்கு கபரும்

ஆர்வத்தே�ோ$ோன  பங்குபற்று�ரைலக் கோண்பதிலும் நோங்கள் கபரு �கிழ்ச்சி ககோள்கிதே1ோம் .  இந்�க் கடின�ோன  �ருBங்களில்

அரை�திரை	க் ககோண்டு வருவதில் தே	ோகோ  ஒரு கோத்தி��ோன  போத்தி�த்திரைன வகுக்க  முடியும் .  இன்று எங்களு$னுள்ள

இலங்ரைகயிலிருந்�ோன  முன்னணி தே	ோகோ  பயிற்றுவிப்போளர்களின் உ�வியு$ன் ச�ோ�ோனம் �ற்றும் ஒற்றுரை� என்பவற்றின்

கசய்திரை	 க�ோ$ர்ந்து ப�ப்புவ�ற்கு நோங்கள் எண்ணுகிதே1ோம்.

5. இலங்ரைகயு$ன் நோங்கள் ஒரு விதேச$ உ1விரைனக் ககோண்டுள்தேளோம் .  தேகோரைழத்�ன�ோன ஈஸ்$ர் ஞோயிறுத் �ோக்கு�லின்

பின்னர்,  இலங்ரைக �க்களு$னோன ஒருரை�ப்போட்ரை$ க�ரிவிப்ப�ற்கு ,  இலங்ரைகக்கு விஜ	ம் கசய்� மு�லோவது கவளிநோட்டுத்

�ரைலவர் இந்தி	ப் பி��� �ந்திரி	ோகும் . இலங்ரைக மீண்டும் எழும் , அ�ன் அரைனத்துப் கபருரை�களு$ன் மீளவும் �ரைல நிமிரும் ;

எனும், இலங்ரைகயின் மீகளழும் �ன்ரை� மீ�ோன எங்களது நம்பிக்ரைகயின் ஒரு பி�திபலிப்போக அது இருந்�து. 

என�ருரை� நண்பர்கதேள,

6. எங்கரைளப் பிரிப்ப�ற்கு மு	லும் சக்திகள் பற்றி நோங்கள் அவ�ோன�ோக  இருத்�ல் தேவண்டும் .  தே	ோகோ  எங்களுக்கு

ஒன்றிரைBந்திருப்பரை�ப் தேபோதிக்ரைகயில் ,  ஜிகோதிப் ப	ங்க�வோ�ம் ,  நோங்கள் ஒன்1ல்ல  எனும் ,  அ�ற்கு தேநக�தி�ோன  கருத்ரை�

எங்களுக்கு கூறுகின்1து .  இந்�  ஜிகோதிச் சித்�ோந்�ம் எங்கள் அரைனவருக்குதே� ஒரு கபோதுவோன  அச்சுறுத்�லோகும் .  இந்�ப்

பிரிவிரைனவோ�ச் சித்�ோந்�ங்களு$ன் உள்ள  �க்களின் �னதுகரைள நோங்கள் தூய்ரை�ப்படுத்து�ல் தேவண்டும் .  எங்கரைள

ஒற்றுரை�ப்படுத்தும் சக்திகரைள நோங்கள் வலுப்படுத்துவ�ற்கோன �ருBம் இதுவோகும் .  “ஒன்று பட்$ோல் உண்டு வோழ்வு ,  ஒற்றுரை�

நீங்கில் அரைனவருக்கும் �ோழ்வு”. 

7. ஓர் அறிஞர் ஒரு முரை1 கசோன்னோர், “எதிர்கோலத்ரை� உள் மூச்கசடுத்து, க$ந்� கோலத்ரை� கவளி மூச்சு விடுங்கள். அப்படிச்

சுவோசியுங்கள்…” வோழ்க்ரைக என்பது கவறும் சுவோசித்�ல் �ோதேன. 

நன்றி…

****


