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தம்மா ப ான்பமாழிகள் 

 

ஸ்மாதுப க்கா ப ாஜ்ஜங்கா, சத்பதபத சப் தஸ்ஸினா; 

முனிநா சம்மதக்கதா,  ாவிதா  ஹுலிகதா ; 

சம்வத்தந்திஅ ின்நயா, நிப் னயா கா ப ாதியா.  
 

 

உள்ளத்ழ  ஒரு முழனபடுத்து ல், உள்ள சமநிழை வபொன்ற அறிவ ொளியின் 
(enlightment) ஏழு கொரணிகளள நன்கு ப ொதித்து  ளர்த்து நளைமுளறயில் 
களை ிடித்து, அதன்  யன் அளைத்தும் அறிந்த ஞொனியின் அனு  ங்கள் , நொம் 
அளை ரும் (  ொழ் ில் ) அ ற்ளற களை ிடித்து உயர் அறிவொற்றலும், 
நிப்பொனொவும் அறிவ ொளியும் வ றப ண்டும் என் தற்பக.  

  

சுயசரிதம் ததொடர்கிறது 
இது ளர வசொல்லப் ட்ை குட்டி சம்  ங்கள், உலகப் புகழ் ொய்ந்த மொண்புமிகு 
திரு. பகொயங்கொ அ ர்களின்  ொழ்க்ளகயில், அ ர் தூய்ளமயொை தம்மொள  
களை ிடிப் தற்க்கு முன்பும் களை ிடிக்க ஆரம் ித்த சில நொட்களில் 
நிகழ்ந்தை ொகும். தற்ப ொது நொம், அ ர் இந்தியொ ில் தம்மொ  குப்புகளள 
 யிற்று ித்த நொட்களள  ொர்ப்ப ொம். படிப்பவர்களுக்கு புத்துணர்வு அளிக்க, இந்த 
வதொைர் அ ரது சுய சரிதத்திலிருந்து எடுத்து  ழங்கப் டுகிறது.  
 



தசய்தி மடல் பகுதி 12. 
 

 

”புத்த தர்மொ” வவ மறுத்தல் 
 

விபொசொனழவ பயிற்றுவித்  ொல் பைர் தபரிதும் பயனழைந் ொர்கள் என்ப ில் 
துளியும் சந்வ கம் இல்ழை. என்ழன வபொைவவ விபொசொன மூைம் பைன் 
அழைந் வர்கள், த ொைர்ந்து அ ன் பைழன தபற்று தகொண்வை இருப்பொர்கள். 
ஆனொல் விபொசொனழவ “புத்   ம்மொ” என அழைத்  ொல் நம் சமு ொயத் ில் 
இருப்பவர்களில் தபரும்பொைொவனொர் விபொசனொழவ விைக்கி ழவக்கிறொர்கள். 
“நீங்கள் உங்கள் தசொற்தபொைிவுகளில் புத் ொவின் தபயழர குறிப்பிைொமல் 
இருந் ொல் தபரும்பொைன மக்கள்  யக்கமில்ைமல் விபொசொனொழவ ஏற்றுக் 
தகொள்வொர்கள், பொவப்பட்ை அந்  ஆன்மொக்கள் கண்டிப்பொக விபொசனொவின் பைழன 
அழைய இது ஏதுவொக இருக்கும் என கூறுகிறொர்கள்.      

 

இந் ியொவில் நொன் முகொம்கழள நைத்  ஆரம்பித் ில் இருந்து அடிக்கடி இந்  

மொ ிரியொன ஆவைொசழனகழள  ியொனம் தசய்பவர்களிைம் இருந்து வகட்டிருக்கிவறன்.  
அவர்களின் நல்ை எண்ணத்ழ  என்னொல் புரிந்து தகொள்ள முடிகிறது. அவர்களின் 
வொர்ழ களுக்கு பின்னொல் இருக்கும் உண்ழமழயயும் த ரிகிறது. என் தசொந்  குடும்பத் ில் 
இருப்பவர்கள் சிைவர வமற் தசொன்னக் கொரணத்துக்கொக விபொசனொழவ விட்டு விைகிவய 
இருந் ொர்கள். விபொசொனொவின் மூைம் மற்றவர்கள் பைன் தபறுவழ  கண்கூைொக 
பொர்த் ொலும் இது ‘புத்   ர்மொ’ என ஒதுங்கிவய இருந் ொர்கள்.     

 

மிக சுைபமொக மக்களுக்கு புத் ொவின் தபயழர த ரிவிக்கொமவைவய என்னொல் 
விபொசொனழவ பயிற்றுவித் ிருக்க முடியும். அந்  கொைகட்ைத் ில் விபொசனொ என்ற 
வொர்த்ழ வய இந் ியொவில் வகள்விபட்டு இருக்கொ  நிழையில், புத் ர்  ொன் 
விபொசொனொழவ பயிற்று வித் ொர் எனச் சொமொன்யர்கள் அறிந்து இருக்க வொய்ப்பு 
இல்ழை. தபறும்பொன்ழமயொன மக்கழள கவர்வ ற்கொக “புத் ர்” எனற 

வொர்த்ழ ழய மழறத்து அ ற்கு ப ிைொக இந்துக்களின் புனி  நூல்களொன பகவத் 
கீழ  அல்ைது ப ஞ்சைி வயொகொ வபொன்றவற்ழறச் தசொல்ைி அ ன் மூைம் 
விபொசொனொ முகொம்கழள நைத் ி இருக்க முடியும். தபரும்பொன்ழமயொன மக்கழள 
அழைய இம்மொ ிரியொக நிழறய வைிகள் இருக்கிறது. 

 

என் குரு சயொக்யி ஊ பொ கின் அவர்கள் மூைம் தபற்ற விழைம ிப்பில்ைொ  இந்  
அறிவினொல்  ொன் நொன் நிழறய பைன்கழள அழைந் ிருக்கிவறன். ஆனொல் 
வமற்தசொன்ன வைிகழள நொன் பின்பற்றி இருந் ொல் என் குரு சயொக்யி ஊ பொ கின் 



அவர்களுக்கு நொன் தசய்  நன்றி தகட்ை தசயைொகவவ அழவகள் அழமந் ிருக்கும். 
என் குருவிற்க்கு மட்டுமில்ைொமல் பர்மொ மண்ணிற்க்கும் அந்நொட்டில் வொழ்ந்  
கிட்ைை ட்ை 2500 வருைங்களொக குரு-சிஷ்யன் வைி முழறயில் விபொசொனொழவ 
கற்று  ந்  ஞொனிகளுக்கும் நொன் நன்றி தசலுத் த்  வறியவனொக 
இருந் ிருப்வபன். அது மட்டுமிைொமல்,  ீவிரமொன வ டு ைின் மூைம் தபற்ற இந்  
அறிழவ, அவர் பைன் அழைந் வ ொடு மட்டுமில்ைொமல் மற்றவர்கள் பைன் 
தபறுவ ற்க்கும் ஒரு ஊற்றுக்கண்ணொக இருந்  புத் ருக்கும் நொன் நன்றி 
தசலுத் த்  வறியவனொக இருந் ிருப்வபன்.   

 

இதுப ொன்ற ஒரு பமொசமொை த றொை வசயளல வசய்த  ின் ஏற் டும் மைத் 
தீயில் சிக்கி துயர் அளையப ொ அல்லது மை ப தளையில் எண்ணற்ற 
 ொழ்நொளள வசல ிைப ொ நொன் தயொரொக இல்ளல. எைப , அதிக 
எண்ணிக்ளகயிலொை மக்களளக் வகொண்டு  ரு தற்கொக தம்மத்ளத த றொக 
சித்தரிப் தில் நொன் என்ளை ஈடு டுத்தி வகொள்ள ில்ளல. 

 

நொன் புத் ரின் தபயரிவைவய  ம்மொழவ கற்பித்வ ன். ”தபொய்” யில் இருந்து விைகி  
”உண்ழம” இைம் சரணழைந்வ ன்.. நொன்,  ந் ிரமொன தசயல்கழள  விர்த்து நன்றி 
உணர்வுைன் ” ம்ம பொழ ” ழய விட்டு விைகொமல் இருந்வ ன்.     

 

 ி சொைொ ின்  லன் சிறப் ொக இருந்ததொல், முதிர்ச்சியளைந்த  ல மைிதர்கள் 
கொலம் கைந்த இந்த ஞொைத்ளத ஒப்புக் வகொண்டு தன்ைலமற்ற திறந்த மைதுைன் 
 ி ொசொைள   ரப்பும் கூட்டு முயற்சியில் தங்களள இளணத்துக் வகொண்ைைர். 

 

வதொைர்ந்து இன்னும்  லர் இது ”புத்த தம்மொ” எை கூறிக் வகொண்டு குளறத்து 
மதிப் ிட்ை டி இருக்கின்றைர். ப று சிலபரொ இதன்  யளை நன்கு அனு  ித்து 
உணர்ந்தும், இந்த தம்மொ மற்ற ர்களுக்கொைது எை தள்ளிபய நிற்கின்றைர். இதில் 
ஆச்சரியம் என்ை என்றொல், இ ர்கபள தொன், புத்தர் தங்கள் கைவுளின் ஒரு 
அ தொரம் என்றும் வகொண்ைொடுகின்றைர். ஆைொல் அ ரின் ப ொதளைகளள ஏற்க 
மறுக்கின்றைர். இந்த முரண் ொட்டின்  ின்ைணியில் என்ை இருக்கிறது? இந்த 
முரண் ொட்ளைப் புரிந்துவகொள் து மிக முக்கியம். ஒரு ந ர் தைது 
சொதளைகளுக்கொக மதிக்கப் டுகிறொர். ஆைொல் அந்த சொதளைகளுள் ஒன்றொை, 
அ ருளைய ப ொதளைகள் குளறத்து மதிப் ிட்டு நிரொகரிக்கப் டுகின்றை. 

 
 



கயொவில் சந்தித்த முதல் தொக்குதல் !  
 

நொன்  ர்மொ ிலிருந்த ப ொது, எைக்கும் புத்தரின் மீது மரியொளதயும்  அ ரது 
ப ொதளைகள் மீது அ மரியொளதயும் இருந்தது.  ி ொசைொள  நொன் கற்றுக் 
வகொள்ளும்  ளர இது நீடித்தது. நொன் இந்தியொ ிற்கு  ந்ததும், மக்களுக்கும், 
என்ளை ப ொலப  நளகச்சுள யொை இந்த  முரண் ொடு இருப் ளத கண்டுக் 
வகொண்பைன். எைது முதல்  யிற்சி  குப்ள  புத்தர்  ிறந்த இைமொை கொயொ ில் 
ஆரம் ித்பதன். அங்கு ஒரு மைிதர், அ ர்  லமுளற என்ளை சந்தித்து 
உளரயொடு ொர்.  

ஒரு நொள் அ ர் ”நீங்கபளொ எங்களது சமூகத்திளைச் சொர்ந்த ர், அப் டி இருக்க 
புத்தரின் தர்மத்ளத ஏன் ஊக்கு ிக்கிறரீ்கள். அது, கீழ்ஜொதி, தீண்ைத் தகொத 
தொழ்த்தப் ட்ை சமூகத்தின் மதம். ஆகப  உங்களது இந்த வசய்ளக  
ஏற்புளையதல்ல” என்று கூறிைொர். 

இ ருக்கும், இபத எண்ணம் வகொண்ை மற்ற ர்களுக்கும், இது புத்த தர்மமல்ல, 
அ ரின் ப ொதளை எை எவ் ொறு புரிய ள ப் து ?  எப்வபொது, யொரொல் இந்   ீங்கு 
விழளவிக்கும்,  வறொன தசொல் உருவொக்கப்பட்ைது என யொருக்குத் த ரியும் ? 
இது புத்த தர்மவமைில், வ ளத்த சமயத்திைருக்கு மட்டுபம அல்ல ொ 
உரித்தொைதொக இருந்திருக்கும். புத்தர் ஒரு ப ொதும் தம்மொள  ஒரு குறிப் ிட்ை 
 ிரி ிைருக்பகொ குறிப் ிட்ை சமுதொயத்திற்க்பகொ தம்மொள  கற்ப் ிக்க ில்ளல. 
தம்மொ அளை ருக்கு அளை ருக்குமொைபத என்பற கற் ித்தொர். அ ர் ஒரு 
ப ொதும், இது புத்த தர்மம் என்ற  ொர்த்ளதளய அ ர் ப ொதளைகளில் 
உ பயொகப் டுத்தியதில்ல்ளல. தம்மொ என்பற அளழத்தொர். அளத  ின் 
 ற்றிய ர்களள வ ளத்தர்கள் என்று அ ர் அளழக்க ில்ளல. தம்மிககொ  என்பற 
அளழத்தொர். தம்மொள  எ ர் ப ண்டுமொைொலும் கற்று தம்மிக் ஆகலொம். இந்த 
உண்ளம எைக்கு அப்வ ொழுபத வதள்ள வதளி ொக வதரிந்திருந்த ப ொதிலும் 
அக்கொலத்தில் யொர் இளத புரிந்து ஏற்றுக் வகொள் ொர்கள் ?  

 ொலி வமொழியில் இருக்கும் ஆரம்ப கொை தபளத்  புனி  இைக்கியங்கள் (Pali canon) 
விளக்க உழரயுைன் 140 வதொகுப்புகளொக குறுந்தகடுகளில் பமற்வகொண்டு ஆய்வு 
வசய் தற்க்கு  ி ொசைொ ஆரொய்ச்சி ளமயத்தில் இப்வ ொழுது கிளைக்கிறது. 
இள களள ஆய்வு வசய்த ப ொது ”புத்தர்” ”புத்த தர்மொ” என்ற வசொற்கள் ஒரு 
முளறக் கூை  டிக்க ில்ளல.   

என்ைிைம் உளரயொடிய அந்த கயொ  ொசியிைம், “புத்தர் அள ற்ற கருளணயுைன், 
அளை ரும்  யைளையப  தம்மொள  கற் ித்தொர்” இளதக்கற்ற அளை ரும் 
 யைளைந்தைர், இன்னும்  யன் அளைந்து வகொண்டு தொன் இருக்கின்றைர். 
இன்றளவும் அது உண்ளம எை நிரூ ணமொகிறது. இதற்கு ஜொதி, மத, இை 
 ொகு ொடு கிளையொது. நொனும், எைது குடும் த்திைரும், மியொன்மர் ொசிகள்  லரும், 
இதன்  லளை அனு  ிக்கிபறொம். நொன் இந்தியொவுக்கு  ந்த கொரணம், நொன் 
வ ற்ற நல்ல அனு  த்ளத அளை ரும் அளைய ப ண்டுவமை  ிரும்புகிபறன். 
நீங்கள் ஏன் ஒரு முளற இளத முயற்சிக்கக் கூைொது? எை பகட்பைன். 



அதற்கு அ ர், ”ஆம் புத்தர் ஒரு மகொன் என் ளத அறிப ன், ஆைொல் அ ரது  
தர்மத்ளத தீண்ைத்தகொத ர்களும், கீழ் ஜொதி மக்களுபம ஏற்றுக் வகொண்ைைர்” 
என்றொர். 

நொன் அ ளர க ைித்த  ளரயில் அ ர், புத்தளரப்  ற்றி .நல்ல அ ிப் ிரொயமும், 
மரியொளதயும் வகொண்டிருந்தொர், புத்தரின் சிளல முன்பு மலர்கள் இட்டு 
 ணங்கிைொர். எைது வதொைர் முயற்சியொல், அ ர் “ஆைொ ொைொ” கற்க  ிருப் ம் 
வதரி ித்தொர்.  ின்ைர் தயக்கத்துைன் முழு  யிற்சி  குப் ிலும் பசர்ந்தொர். ஆைொல், 
புத்த தர்மத்திலும் புத்தமதத்ளதக் குறித்தும் மீண்டும் மீண்டும் ஆவரொக்கியமற்ற 
முரண்டுபிடிக்கிற வொ ங்கழள அடுக்கி தகொண்வை வபொனொர். அ ரிைம் பமலும் 
 ி ொதிப் து புத்திசொலித்தைமல்ல எை  ிட்டு  ிட்பைன்.  

ஒரு முரண்பொடு 

என்னுழைய வகள்வி என்னதவன்றொல், புத்தளர ஓர் உயர்ந்த மைிதர்,  
மகொன் எை  ணங்கும் மைிதர்கள் ஏன் அ ரது பகொட் ொடுகளள மட்டும்   
“புத்த தர்மம்” எை இழிவு  டுத்துகின்றைர். ஏன் இந்திய மக்களிளைபய 
இந்த முரண் ொைொை உணர்வு இன்றளவும் மொறொது நிளலத்து நிற்கிறது.? 
இளத நிளைக்கும்ப ொவதல்லொம், மக்கள் மீது எைக்கு இரக்க உணர்ப  
ஏற் டுகிறது, ஏவைைில், நொனும் 31  ருை கொலம் ஒரு பநொய் ப ொன்ற 
இந்த எண்ணத்திைொல்  ொதிக்க ட்டிருந்பதன். எைது 32ஆம்  யதில் 
 ி ொசைொ  குப் ில் பசர்ந்த  ின்ைர்,  ொழ் ில் புதிய அத்தியொயம் 
உதித்தளத நன்றொக உணர்ந்து வகொண்பைன். இந்த குழப் மொை 
எண்ணத்திற்க்கு மூல கொரணம் என்ை என் ளத பதை ஆரம் ித்பதன். இது 
நொள்  ளர எைது  ொழ்க்ளகயின் நிகழ்ச்சிகள் அளைத்ளதயும் சிந்தித்து 
மைதில் ஏற் டும் இந்த குழப் ங்கள் ஏன் எை ஆரொய்ந்பதன்.                               
(. திரு பகொயங்கொ அ ர்களின்  ொழ்க்ளக சுய சரிதம்  வதொைரும் ) . 

 

1993 வருடம் புனே ில் நடந்த எஸ்.எே். னகோயங்கோ அவர்களின் 
கலந்துவரயொடல் 

 

னகள் ி:  தியோேத்திற்கும் சரவ் வல்லளமக்கும் (almighty) எே்ே ததோடரப்ு? 

னகோயங்கோஜி:  உண்மமனய சரவ்வல்லமம. தியோேம் எே்பது அந்  
உண்மமமய ஒவ்தவோரு கணமும் அமத அப்படினய இருந்து கவேிப்பமதத ்

தவிர  னவறு ஒன்றுமில்ளல. 

 

னக: நீங்கள் மறுபிறப்மப நம்புகிறீரக்ளோ? 



னகோயங்கோஜி:  விபோசேோமவ  பயிற்சி தசய்யுங்கள், பிறகு நீங்கனள 

நம்புவீரக்ள்.  மறு பிறப்மப நம்போதவரக்ள் இருக்கிறோரக்ள், ஆேோல் அவரக்ள் 

விபோசேோவுக்கு வருகிறோரக்ள், ஏதேே்றோல் அவரக்ள் இந்த பிறப்மபயோவது 

நம்புகிறோரக்ள். இந்த பிறப்மப நம்புங்கள், விபோசேோ பயிற்சி தசய்யுங்கள்  

எே்று நொன் தசோல்கினறே்.  நீங்கள் புரிந்து தகோள்ளும் நிமல வரும் னபோது, 

ஆம், மறுபிறப்பு இருக்கிறது எே்பமத நீங்கள் உணரும்னபோது, அமத ஏற்றுக் 

தகோள்ளுங்கள். நீங்கள் அமத ஏற்கவில்மல எே்றோலும் நீங்கள் அதேோல் 

எமதயும் இழக்கப்னபோவதில்மல. விபோசேோமவ பயிற்சி தசய்யுங்கள்; 

அதுனவ மிகவும் முக்கியமோேது. 

 

னக: தற்னபோது நோே் ஒரு நிறுவேத்தில் பணிபுரிகினறே்,. பல  ிட்ைங்கள் 
(projects ) நொன் முடிக்க ப ண்டியுள்ளது.  ஆேோல் எே்ே தசய்வது எே்று 

எேக்கு  குழப்பமோக இருக்கிறது? 

னகோயங்கோஜி:  இந்  வநரத் ில்  ொன் விபொசனொ உங்களுக்கு உ வியொக 
இருக்கும். பல தபோறுப்புகளளள ளகயொள் து என் து இந்த உலகத்தின் 
வைக்கத் ில் உள்ளது. உங்கள் மேம் குழப்பமமடந்தோல் உங்கள் 

தபோறுப்புகமள எவ்வோறு நிமறனவற்ற முடியும்? மு ைில் மேம்  

அமமதியோக  மோற னவண்டும், மேம் குவிந்திருக்க னவண்டும், மேம் 

கிளரச்ச்ியிலிருந்து விடுபட னவண்டும், பிே்ேர ்  ொன் அது ததளிவோக 

இருக்கும். இந்த ததளிவோே புரிதலுடே், நீங்கள் எமத முடிவு தசய்தோலும் அது 

ஒரு நல்ல முடிவோக இருக்கும், உங்களுக்கும் நல்லது, மற்றவரக்ளுக்கும் 
நல்லது. எேனவ, விபோசேோ வோழ்க்மகயில் மிகவும் பிஸியோக 

இருப்பவரக்ளுக்கு மிகவும் உதவியோக இருக்கும். 

 

னக: ஊழல் நிமறந்த இந்த நோட்களில்,  சில னநரங்களில் நீங்கள் தபோய்கமளச ்

தசோல்ல னவண்டும், அதேோல் எே்ே தசய்வது? 

னகோயங்கோஜி: தபோய்கமளப் னபசுவதிலிருந்து தவளினய வோருங்கள், தபோய் 

என்றொல் அது தபோய்  ொன். 

 

னக: தவறுகமளச ்தசய்து அபூரணரோக இருப்பது மேிதைின் இயற்ளகயொன 
ஒன்று.  இந்த உள்ளோரந்்த இயற்ழக தே்மமமய நோம் ஏே் மோற்ற முயற்சிக்க 

னவண்டும்? தம்மமோேது இயற்மகயிே் உண்மம எே்று நீங்கள் 

கூறவில்மலயோ? 

 



னகோயங்கோஜி: ஆமோம், அந்த பலவீேதம்த தவறுமவன நீங்கள் கவேியுங்கள். 
“இது தோே் எே் பலவீேம், இ னொல்  ொன் நோே் தவறு தசய்கிபறன்” நீங்கள் 

அமத த ொைர்ந்து கவேித்துக் தகோண்னட இருங்கள்,  நீங்கள் அந்  

தவறிலிருந்து தவளினய வருவமதக் கோண்பீரக்ள். இது  ொன் தசயல்முமற; 

இது  ொன் இயற்மகயிே் மற்தறோரு விதி -  நீங்கள்  அமத  கவேிக்கும் னபோது 

அது தோேோகனவ திருத்தப்படும். 

 

னக: கடந்தகோல அனுபவங்களிே் நிமேவுகள் எங்களுக்கு நிமறய உள்ளே, 

னமலும் எதிரக்ோலதத்ிற்கோே லட்சியமும் எங்களிடம் உள்ளது; விளக்கவும்? 

 

னகோயங்கோஜி: கடந்தகோலத்திலிருந்து உங்கழள நீங்கள் முற்றிலும் 

துண்டித்துக் தகோள்ளுங்கள், எதிரக்ோலத்திலிருந்தும் உங்கழள நீங்கள் 

துண்டித்துக்தகோள்ளுங்கள், எே்று நிசச்யமோக நோே் கூறவில்மல. உங்கள் 

கடந்தகோல அனுபவங்கமள நீங்கள் பயே்படுத்திக் தகோள்கிறீரக்ள், 

எதிரக்ோலதம்தத் திட்டமிடுகிறீரக்ள், ஆேோல் உங்கள் கோல்கமள 

நிகழ்கோலத்தில் மவத்திருங்கள். இப்னபோது சிக்கல் எே்ேதவே்றோல், நீங்கள் 

நிகழ்கோலத்தில் இல்மல, எல்லோ னநரங்களிளும் கடந்த கோலத்தில் அல்ைது 
எதிரக்ோலத்தில் மூழ்கி இருப்ப னொல், நீங்கள் எடுக்கும் உங்கள் முடிவுகள் 

எப்னபோதும் தவறோகி விடுகிறது. 

விபோசேோவோல் நீங்கள் நிகழ்கோலத்தில் இருப்பமதக் கோண்பீரக்ள், இந்த 

தற்னபோமதய சூழ்நிமலயுடே் கைந்  கொைத் ில் இவ  வபொன்ற 

சூழ்நிமலயில் எே்ே நடந்தது என்றும், அடுதத் கட்ட நடவடிக்மக  எே்ே 

எடுக்க வவண்டும் எே்பமதயும் நீங்கள் புரிந்து தகோள் ரீ்கள். உங்கள் 

முடிவுகள் எப்னபோதும் சரியோே முடிவுகளோகவும் விமரவோே முடிவுகளோகவும் 

இருக்கும் எே்பமத நீங்கள் கோண்பீரக்ள். 

 

னக: நோே் உங்களிே் ஒரு தியோே வகுப்பில் அமரந்்திருக்கினறே், ஆேோல் 

நிலவும் சூழ்நிமல கோரணமோக வீட்டினலனய ததோடர மிகவும் கடிேமோக 

உள்ளது.  தீரவ்ு எே்ே?  

னகோயங்கோஜி:  நீங்கள் ஒரு உறுதியொை முடிள  எடுக்க னவண்டும் எே்பனத 

தீரவ்ு. உங்கள் உடமல ஆனரோக்கியமோக மவத்திருக்கவும், வலுவோக 

மவத்திருக்கவும் நீங்கள் திேமும் உணமவக் தகோடுப்பது னபோல, மேதுக்கும் 

சில உணவு னதமவப்படுகிறது, விபோசேோ சிறந்த உணவோகும் “நோே் எே் 

மேமத ஆனரோக்கியமோகவும் வலுவோகவும் மவத்திருக்கனவண்டும். நோே் 

உடக்ோரனவண்டும்; எதுவும் நடக்கட்டும், நோே் உடக்ோரனவண்டும்” என்று .  



நீங்கள் முடிவு வசய்யுங்கள்.  நீங்கள் ஒரு வருடம் ததோடரந்்தோல் அது மிகவும் 

எளிதோேதொக மொறி ிடும். மு ல் ஒரு வருடத்தில் தோே் மக்கள் தியோேம் 

தசய்வமத நிறுத்துகிறோரக்ள். 

 

னக: மந்திரங்கமள  உசச்ரிப்பதே் மூலம் நம் மேமத கட்டுப்படுத்த 

முடியுமோ? 

னகோயங்கோஜி: ஆமோம், உங்கள் மேமத நீங்கள் கட்டுப்படுத்த முடியும் 

எே்பதில் சந்னதகமில்மல, ஆேோல் னகள்வி எே்ேதவே்றோல்,   உங்கமளப் 

பற்றி ஒரு பகுப்போய்வு ஆய்வு தசய்ய முடியுமோ, மேமதயும் உைழையும் 
ஆய்வு தசய்ய முடியுமோ, மேதில் நைக்கும் நிகழ்வு, உடலில்  நைக்கும் 
நிகழ்வு, இரண்டுக்குமொை ததோடரப்ு, மற்றும் மன ில் தூய்மமயற்றதே்மம 

எவ்வோறு எழுகிறது, அது எவ்வோறு தபருகிறது, அது உங்கமள எவ்வோறு 

தவல்கிறது, அதிலிருந்து நீங்கள் எவ்வோறு மீண்டு தவளி வரமுடியும்? 

 ஒரு மந்திரத்தொல் மைளத குவிப்பமத மட்டுவம தசய்ய முடியும். வமற் 
தசொன்னழவகள் அழ விை முக்கியமொனது. 

 

னக: நொன் எனது கற்பமே  ிறழன பயன்படுதுவ ன் மூைம் நல்ல 

முடிவுகமள வ றுகிபறன். இது குறித்து தங்கள் கருதள்த ததரிவிக்கவும். 

னகோயங்கோஜி:  நிச்சயமொக உங்களின் கற் ளை திறன் உங்களின் திைப் டி 
 ொழக்ளகச் சம் ந்தப் ட்ை  ிரச்சழனகழள  ீற்க உ வும். நீங்கள் ஒரு நல்ல 

எழுத்தோளரோக இருந்தோல் நீங்கள் கற்பமேமயப் பயே்படுத்தலொம்,  நீங்கள் 

ஒரு நல்ல கமலஞரோக இருந்தோல் கற்பமேமயப் பயே்படுதத்லொம். ஆேோல் 

நீங்கள் விபோசேோ பயிற்சி தசய்யும் னபோது உங்கள் கற்பழன  ிறனொல் ஒரு 
நன்ழமயும் கிழையொது. நீங்கள் விபொசனொவிற்கொக எப்னபோதும் அந்  
கணத் ின் உண்மம எவ்வொறு இருக்கிறவ ொ அழ  அவ்வொவற உணர 
வவண்டும். 

 

ஜூே் 15, 2002 ஆஷ்னலண்ட், ஓரிகோே், அதமரிக்கோ ில் நளைவ ற்ற எஸ்.எே். 

னகோயங்கோ அவர்களின் கைந்துழரயொைல் 

 

னக: அறிதவோளி  (enlightenment) தபற எவ்வளவு னநரம் ஆகும்? [சிரிப்பு] 

னகோயங்கோஜி: ஒவ்தவோரு கணமும் உங்களுக்குள் உண்மமமய 

அனுபவிக்கும் னபோது நீங்கள் அறிதவோளி தபறுகிறீரக்ள். உள்னள எே்ே 



நடக்கிறது எே்பமத நீங்கள் அறியோதவரக்ளோக இருந்தீரக்ள், இப்னபோது 

நீங்கள் அறிதவோளி தபறுகிறீரக்ள், அறிதவோளி தபறுகிறீரக்ள், அறிதவோளி 

தபறுகிறீரக்ள், உள்னள இருக்கும் அசுதத்ங்கள் அமேத்தும் நீங்கிவிட்டோல் 

நீங்கள் முழுமமயோக அறிதவோளி  தபறுவீரக்ள். 

னக: தசய்தி ஒளிபரப்புகளில் துே்பமும் எதிரம்மறயுமொை தசய் ிகவள 
நிமறந்திருக்கின்றை, அவற்மற போரக்்கும் னபோது மேமத அழம ியொக  

மவத்திருப்பது கடிேம். அவற்மற நோம் தவிரக்்கலொமொ ? 

னகோயங்கோஜி: அவற்மற போருங்கள்,  உள்ளச் சமநிளலயில் இருங்கள்! 

நீங்கள் அள களள போரத்்து, உங்கள் சமநிமலமய இழந்தோல், நீங்கள் 

துே்பப் ை ஆரம் ித்து  ிட்டீர்கள். உலகில் எே்ே நடக்கிறது எே்பமதக் 

கவேியுங்கள், ஆேோல் நீங்கள் அந்த துயரத்திே் ஒரு பகுதியோக மோறொமல் 
இருப்பழ  போருங்கள். முதலில், தியோேத்திே் மூலம், நீங்கள் உங்கமள 

துே்பத்திலிருந்து விலக்கி மவத்திருக்க னவண்டும், தூய்மமயொை 

அே்மபயும் இரக்கதம்தயும் உருவோக்கனவண்டும், அது  ொன்மண்டலத்திலும் 

அதே்   ொக்கத்ழ  ஏற்படுத்தும். 

********************************************************************************* 

One day vipassana for old students (who have done 10days before) will 

be on every Sunday from 9am onwards at Agarwal School, EVK Sampth 

Salai Vepery Chennai (Agarwal School is Opp to New Commissioner's 

office and about 5th from Thinathanthi office) (Evk Sampath Salai is Opp 

to Egmore metro side station) contact number is 9841591734.  

 

********************************************************************************** 

 

தம்மா பதாஹா 

புத்தா சதா ஹி புத்தாஹஹ,  ஹிந்து புத்தா ந பஹாயா.                            
சுத்த ப ாதி ஜிஸ்பகா ஜபக, சுத்த புத்தா ஹஹ பசாயா . 

புத்தொ என்றும் புத்தொ ொகப  இருப் ொர், அ ர் ஹிந்துப ொ, புத்தொப ொ  
அல்ல.  உண்ளமயில் புத்தொ என்  ன் தன்ளை உணர்ந்த ைொ ொன். 

தர்மா ந ஹிந்து புத்தாஹஹ , தர்மா  ந முஸ்லிம ஹஜனா.                            
தர்மா சித்தகி  சுத்ததா , தர்மா சாந்தி சுக ஹகநா. 



தம்மொ என்பது ஹிந்துப ொ, புத்தொப ொ, முஸ்லிபமொ, ளஜைபரொ அல்ல. 
தம்மொ  மைத் தூய்ளமயொகும். அது அளமதியும், ஆைந்தமும் தர ல்லது. 

ஹிந்து முஸ்லிம  ாரஸி, புத்தா இஸாஈ ஹஜனா .                                   
ஹமபல மனா துகியா ரபஹ , கா ஹம் நாம பமம் ஹகநா. 

ஹிந்து, வ ளத்தன்,  ொர்ஸி, முஸ்லீம், கிறிஸ்து ன், ளஜைன் இ ர்கள் 
அளை ரும் ஏன் துன் ப்  டுகிறொர்கள். அது மைதின் மொசொல் ஏற் டுகிறது. 
மதம் அல்லது வ யரின் கொரணமொக அளமதி கிட்ைொது.  
மைத்தூய்ளமயொல் மட்டுபம அளமதி, ஆைந்தம் ஏற் டும். 

ஹிந்து ஹம் ந புத்தா ஹம்  முஸ்லிம ஹம் ந ஹஜனா.                    
சுத்த தர்மகா  திகா ஹம், சுகி ரஹூம் தினா ஹரநா. 

நொன் ஹிந்துப ொ, புத்தபைொ, முஸ்லீபமொ , ளஜைபைொ , எதுவுமல்ல. நொன் 
தம்மத்தின்  ொளதயில் நைப்  ன். ஆகப  நொன் அனுதிைமும், இரவும் 
 கலும் சந்பதொஷமொக இருக்கிபறன். 

 
 


