பிப்ரவரி 2020
த ொகுப்பு. 30, எண். 2, 9 பிப் ரவரி. 2020.
இந்

மொ

இ ழை தவளியிடுவவொர் விபொசனொ ஆரொய்ச்சி ழமயம்

: www.vridhamma.org

வழை ளம்

பன்னொட்டு வழை ளம்: www.dhamma.org

தம்மத்தின் வார்ததகள் ( WORDS OF DHAMMA )
யே சங்கா சு சமாரத்தா,

அநிச்சம் யத ந யசவந்தி,
சதா

----------

ம் சம்பஜாநா

தம்ம

நிச்சம் காேகதா சதி ;

கிச்யச

சாதக்க காரிய

ம், அத்தம் கச்சந்தி ஆசவா.

பாதா

293.

-

ா;

பகின்னக- வக்ககா --------

உடலின் உண்மமயான நிமலயற்ற தன்மமமய உணர்ந்து, யாரெல்லாம்
ஆர்வத்துடன்

எப்ரபாழுதும்

தியானம்

ரெய்கின்றனகொ

அவர்கள்

தகாத

ரெயலில் ஈடுபடுவதில்மல; உறுதியுடன், எமத ரெய்ய கவண்டுகமா அமத,
நிமலயான

ஆர்வத்துடனும்,

ரெய்கின்றனர்.

வாழ்வின்

முழுமமயான

நிமலயற்ற

மாசுகமை நீக்கிக் ரகாள்கின்றனர்.

சுய ெரிதம் ெம்பவங்கள்,

புரிதலுடனும்

தன்மமமய

நன்றாக

ரதாடர்ந்து
உணர்ந்து,

ரென்ற இதழின் ரதாடர்ச்ெி : இதுவமெ ரொல்லப்பட்ட குட்டி
உலகப்

ெத்யநாொயணககாயங்கா

புகழ்வாய்ந்த

அவர்கைின்

மாண்புமிகு

வாழ்க்மகயில்,

திரு.

உண்மமயான

அறரநறிமய அவர் அமடவதற்கு முன்னர் நிகழ்ந்தனவாகும். தற்கபாது நாம்,
அவர் இந்தியாவில் நிகழ்த்திய தம்மா வகுப்புகமைக் குறித்து பார்ப்கபாமா?.
இமவ

அவெது

சுய

புத்துணர்வு அைிக்கும்.

ெரிதத்திலிருந்து

எடுக்கப்பட்டது,

அதுகவ

நமக்கு

சசய்தி மடல். பகுதி. 13.

புத்தரின் கபாதமனகள் மறுப்பு, (எதிர்மமற ) பற்றிேது
மட்டுமல்ல

புத்தரின் கநரிமடயான ரொற்ரபாழிகவா, அல்லது ரதாகுப்கபா

இல்லாத

காெணத்தால் நமது நாட்டில் விபஸ்ஸனா பயிற்ெிமயக் குறித்து தவறான

நம்பிக்மக ( எண்ணம் ) பெவலாக உள்ைது. அதனால், அவெது பயிற்ெி
ஏற்றுக்ரகாள்ைப்படாமல்

இருந்தது.

அத்தமகய

எதிர்ப்பு

ொதாெண

மக்கைிடமட்டுமல்லாது, நன்கு கற்றறிந்த மற்றும் ெிந்தமனயாைர்கைிடமும்

நிலவியது. இது குறித்து உயர்ந்த மனிதொன விகவகானந்தகெ, புத்தரின்பால்,
அைவற்ற

மதிப்பும்

மரியாமதயும்

கண்டார், கூறினார்.

உமடயவொக

இருந்தும்

இமதகய

“ தர்மம், கநர்மமறயான ஆர்வத்மதயும் உத்கவகத்மதயும் உண்டாக்குகிறது.
எதிர்மமறயான ஏக்ககமா, புலம்பல்கமைகயா அல்ல. ( இது தற்கால நிமல
)

எந்த

ஒரு

மதம்,

வலியுறுத்துகிறகதா
கபாதமனமய

புத்தரின்
அந்த

கபாதமனமய

காெணிககை

நிர்மூலமாக்கும்.

மறுப்பதற்கு
அவரின்

கநர்மமறயான,

அதிகமாக

பயிற்ெிமய

துடிப்பான

/

பமடப்பு,

கூற்றுகள் மட்டுகம நிமலத்து நிற்கும், வைம்ரபறும். .ஆககவ அவற்றின்
மீ து நம்பிக்மகமய வலியுறுத்தகவண்டும். “
நானும்கூட

விபொனாவில்

அறிமுகம்

ஏற்படும்

வமெ

,

அத்தமகய

நிமலயான ரவைிப்பாடுகமை ொன்கறார்கள் மூலம் ககட்டறிந்து தவறாக
வழி

நடத்தப்பட்கடன்.

ெிந்தித்கதன்.

புத்தர்

ஏன்

உணர்வுபூர்வமான

இருப்மப

மறுத்தார்,

பக்தியின்

என

நயமாக

விருத்திமயயும்

உயர்த்துதமலயும், உண்மமயான ஆனந்தத்திலிருந்தும் (சத் சித் ஆ
விலகி,

ந்தா)

குறுகியகால

துயெத்தின்மீ து ( அநிச்ொ , துக்கா மற்றும் ஆனந்தம் ) கவனம் ரெலுத்தினார்?.
ரபாய் ரொல்லாகத உண்மமமயகய கபசு ( ெத்யம் வத ) ( இந்துக்கைின்

காவியம் ) .புத்தரின் அத்தமகய கபாதமனகள், எனக்கு ெில குழப்பங்கமை

விமைவித்தன; என்மன நயமாக ெிந்திக்க மவத்தன. புத்தரின் அெலான

கபாதமனகமை நன்றாக,முழுமமயாக கற்றறிந்த பின்னர், ெந்கதகரமனும்
கமகங்கள் அமனத்தும் விலகிவிட்டன. அதன் பின்னகெ
புத்தர்

தர்மத்மதப்

தகாதமவகள்
ரகாண்கடன்.

பற்றி

கூறுமகயில்

இெண்மடயும்

,

கபாதித்தார்

ரெய்யத்

என்பமத

ரதைிவு பிறந்தது.

தக்கமவ,
பின்னர்

ரெய்யத்

உதாெணம். தர்மத்தின் பாமதகள் - வெனம் - 183.

ெப்ப பாபஸ அகெணம் = நற்பே

புரிந்து

ற்ற சசேல் ஈடுபடாயத

(ரெய்யத் தகாதாது).
குஸலஸ்ஸா உபஸம்பதா = நற்பேன் உள்ள சசேல்களில் உன்த
.

வளப்படுத்திக்சகாள் (ரெய்யத்தக்கமவ)

. :

ெெித்தா பரிகயாதபனம்

= உனது மனமத முழுமமயாக

தூய்மமபடுத்திக்ரகாள். (இதுவும் ஒரு ரெயற்கரிய (கெணிய)ரெயல்.)
இவ்வாறு இருக்மகயில், எப்படி புத்தரின் கபாதமனகள் மறுப்பு, எதிர்மமற
பற்றியது எனக் கூறலாம். அவரின் கபாதமனயில், கநர்மமற, எதிர்மமற

இெண்டுகம ெரியாக இடம்ரபற்றுள்ைன.

தர்மமும் சபாதுவா
: ( DHARMA AND VINAYA ) சுமார்

நிேதியும் (வினய)
2600 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர்

வட

இந்தியாவில் தர்மம் எனும் ரொல்லுக்குப் பல விைக்கங்கள் கூறப்பட்டன.
அவற்றில் ஒன்று, தற்காலத்திலும் நிமலத்துள்ைது,
ரெய்யத் தக்கக்து.(காெணி). மற்றும் ஒரு

வார்த்மத “ வினய ’ - = பணிவு,

அடக்கம், அமமதி. தவிெ, கடவுமை புகழ்தல்.

ஆனால், அக்காலத்தில்,

முற்றிலும் மாறாக , ரெய்யாகத, தவிர் என புரிந்துரகாள்ைப்பட்டிருந்தது.
உதாெணமாக ெதி பத்தான சுத்த,
விய

ய்ே யலாயக அபிஜ்ஜிஹா யதாம

ஸ்ஸாம் ” = விருப்பு ,ரவறுப்பு

இமவகமை தவிர்க்க கவண்டும் என்பதாம்.

தர்மம் என்றால் ரெய்யதக்க கடமமகமை, ரெயல்கமை கமற்ரகாள்வது.

வினய என்றால் ரெய்யதகாத ரெயல்கமை விலக்குவது. ரெய்யாமலிருப்பது.
இவ்வாறாக

நாம்

புத்தரின்

கபாதமனகைில்

ெில

கருத்ததுகமை

(தத்துவங்கமை) காணலாம். இவ்விதத்தில் தம்மா (தர்மம்) என்றால் ெில
ரெய்மககமை

ரெய்கத

ரெய்யகவ கூடாது.

ஆககவண்டும்.

வினய

ெில

ரெய்மககமை

புத்தரின் கபாதமனகைில் இெண்டுகம ெரியாக மகயாைபட்டு இருக்கிறது.
“அயம் தம்கமா அயம் வினகயா இதம் ெத்து ொஸனம் ” ( இது தான் தம்மா,

இதுதான் விநயம் , இமத ரெய்யலாம், இமத ரெய்யக்கூடாது ) - இது
புத்தரின் கபாதமனகள்.

ஆககவ அவர், “தம்மவாதி ,( தர்மத்தின் கபச்ொைர்

விநாயவாதி ( அடக்கம், ஒழுக்கம் -இமவகமை கமட பிடித்தவர் ) ”என
இெண்டுமாக

இருந்தார்.

அபின்நய ெமகனா ககாதகமா

தம்மம் கதகெதி. ( MN-77- மஹா ஸகுலுதயி

ெித்தா ) சகளதம துறவிேின் யநரடி ஞா
அகுஸலானம்

தம்மானம்

( A.M 8 - 2 - 11

வினயாய

ரவொஞ்ஜ

த்திற்கா

யபாதத

(ெங்கிதி )

தம்மானம் , தம்மாம் கதகெமி ”

சுத்தா ) “ம

தில் அசுத்தமா

, தீே

எண்ணங்கள் எழாதிருக்க நான் தம்மத்தத யபாதிக்கியறன்

அபின்நய ெமகனா ககாதகமா

தம்மம் கதகெதி. ( MN-77- மஹா ஸகுலுதயி

ெித்தா) சகளதம துறவிேின் யநரடி ஞா

த்திற்கா

யபாதத

மஹாகஸ்ஸபா
புத்தரின் பரிநிப்பானாவுக்கு மூன்று மாதங்களுக்குப் பிறகு, மூத்த பிக்கு
மஹாகஸ்ஸபா இறுதி உண்மமமய ரதைிவாக உணர்ந்த 500
பிக்குக்கமைச் திெட்டி முதல் ரபரிய ெமபமய (ொங்கதி) ஏற்பாடு ரெய்தார்.
புத்தர் கூறியவற்மற முற்றும் உணர்ந்த பிக்குக்கைின் முன்னிமலயில்
ரதாகுப்பகத அதன் ஒகெ கநாக்கம்.

“Handa mayaṃ, āvuso, dhammañca vinayañca saṅgāyāma”- “ஹண்டா மாயா,
உசுகொ, தம்மக்க வினயந்க ொங்காயமா
“நாம் ஒன்றாக வந்து தம்மத்ததயும் வி ோதவயும் நமக்கு
வழங்கிேபடி சதாகுப்யபாம். அது மிக உேர்ந்த நலனுக்காகயவ
இருக்கும். ”-

(Dīghanikāye Slakkhandhavaggaṭṭhakathā Ganthārambhakathā)
“Duggahitaṃ duggahitato dhāretvā –
“நற்பே

துகஹிதம் துகஹித்ரதா தரிதவ

ற்றது என்று நற்பே

suggahitaṃ suggahitato dhāretvā -,
நற்பேனுதடேது எ

ற்றதத அறிவது.

சுக்கயிதம் சுக்கயித்தரதா தரிதவ

நற்பேனுதடேதவகதள அறிவது.

” yo dhammo, yo vinayo subhasitabbo

– கயா தம்கமா, கயா வினகயா

சுபெிதாகபா –

இதத நித வில் தவத்துக் சகாண்டு, இது குறித்து நீ ங்கள் கற்பித்தல்
மற்றும் பேிற்சிேில் யபச யவண்டும்.”(எம்.என் 103 கிந்தி சுட்டா)

எனகவ, தம்மம் மற்றும் வினயா இெண்டும் கபாதமனகைில் ஒர் இடம்
ரபறுவமத நாம் காணலாம், ெில ெமயங்கைில் ஒகெ வாக்கியத்தில் ஒன்று
கெர்ந்தும் வருவது உண்டு .

. Asevanā ca bālānaṃ paṇḍitānañca sevanā
பான்டிதனந்க

– அரெவனா க ரபலனாம்

ரெவானா.-

முட்டாள்களின் கூட்டத்தத சார்ந்து இருக்காதீர்கள், ஞா
கூட்டத்தத சார்ந்து இருங்கள்.

ிகளின்

(Kp 5.3 Maṅgala Sutta)

அந்த நாட்கைில் ரபாதுவான ரமாழியில் ரகாடுக்கப்பட்ட கபாதமனகள்
அவமெப் பின்பற்றுபவர்கைால் நன்கு புரிந்து ரகாள்ைப்பட்டன. அவர்கைில்
ஒருவர் பின்வருமாறு கூறினார்:

“āraddhavīriyo viharati akusalānaha dhammānaṃ pahānāya, kusalāna
dhammānaṃ upasampadāya.” (DN 3.3. 17 Dassutara Sutta) “… அெத்தவரிஒ
விகரிதி அகுெலனஹ தம்மனம் பஹன்னய குஸலன தம்மனம்
உபஸம்பதய

“ஒருவர் நற்பே ற்ற ம
யபாக்குகதள அகற்றவும், நற்பேனுதடே
ம
யபாக்குகதள தூண்டி எழுப்புவும் உறுதிோக சசேல்படயவண்டும்”

அகிரியவாடா: கம்மாவில் நம்பிக்மகயற்ற ஒருவர்.
புத்தர் ஒருகபாதும் தம்மத்மதப் பற்றிய வாதங்கைில் யாருடனும் இறங்க
மாட்டார். ஆனால் பல முமற மக்கள் அவரிடம் விவாதிக்க வரும்கபாது
மிக அமமதியான நடத்மத மூலம் அவர் அவர்கைின் வாதங்கமை
தகற்கிறார். ெில கநெங்கைில் அவமெ மிகுந்த மரியாமதயுடன் ஒரு நபர்
அணுகி அவருக்கு எதிொக ெமன் ரெய்யப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட குற்றச்ொட்டு
உண்மம அல்லது ரபாய் என வினவினார். ஒரு ெமயம் ஒருவர், "நீங்கள்
அகிரியாவகட என்று மக்கள் கூறுகிறார்கள்." என்று ரொன்னார். இது அந்த
நாட்கைில்,
கம்மாவின்
ரகாள்மக
நம்பாதவர்களுக்கு
பயன்படுத்தப்படுகின்ற,ஒரு ககவலமான மற்றும் அவமதிப்பு ரொல் என்று
கூறப்பட்டது.
புத்தர் தன்மன தற்காத்துக் ரகாள்ைவில்மல, அவர் கூறினார்:
“ஆம், நான் கிரியாவாடா மற்றும் அகிரியாவகட. மன, வாய்ரமாழி மற்றும்
ஆகொக்கியமற்ற உடல் ரெயல்கைில் இருந்து விலகி இருங்கள் என நான்
ரொல்லும்கபாது,
நான்
ஒரு
அகிரியவாடா.
ஆகொக்கியமான
மன,
வாய்ரமாழி மற்றும் உடல் ரெயல்கமை ரெய்யுங்கள் எனச் ரொல்லும்
கபாது நான் ஒரு கிரியாவாகட.”
ஆககவ, இெண்டு வமகயான ரெயல்களும், கநர்மமறயானவற்மற கநாக்கி
நடவடிக்மக எடுப்பதும், எதிர்மமறயானவற்றிலிருந்து விலகி இருப்பதும்,
அவருமடய கபாதமனகைில் இடம் ரபறுமதக் காண்கிகறாம்.
அகிரிோவாடா : கர்மத்தில் நம்பிக்மக இல்லாத ஒருவன்.

கிரிோ = ரெயல் படுபவன் , அகிரிோ = ரெயல் படாத

வரித்தா மற்றும் கரித்தா ெீலாஸ்:
புத்தர்
இெண்டு
வமகயான
ெீலாக்கள்
பற்றிய
ரொற்ரபாழிவுகமை
நிகழ்த்தினார் - வரித்தா, எதிர்மமற கம்மங்கைிலிருந்து விலகி இருத்தல்
மற்றும் கரித்தா, தூய்மமயான மற்றும் நற்பயனுை ரெயல்கமை ஏற்றல்.
வன்முமறயில் ஈடுபடுவது, திருட்டு, தவறாக
கபசுவது, கெப்பான
அற்பமான வார்த்மதகள் அல்லது, விபச்ொெ நடத்மத கபான்றமவ வரித்தா
சீலா.
அகதெமயம் ரமட்டா, தாொை மனப்பான்மம, கபசும் கநர்மமயான,
ரமன்மமயான, நற்பயனுை அல்லது தம்மமான ரொற்கள் கரித்தா ெீலா.
அவர் ரொன்னார்:
‘‘Cittrittaṃ

atha vārittaṃ, iriyāpathiyaṃ pasādaniyaṃ”;

ெிட்ரிட்டா அதா வரித்தம், இரியபதியாம் பெதானியாம்
"ஆயராக்கிேமா
இடத்தில் வசிப்பது மற்றும் ஆயராக்கிேமற்ற
இடத்தில் இருந்து விலகி இருப்பது.

Adhicitte ca yogo, etaṃ samaṇassa patirūpaṃ.
அதிஹிெீதீ க கயாககா ஏதம்ஸமனஸ்ஸ பதிருபம்” –
அதமதிோ
நடத்தத மற்றும் விருப்பு, சவறுப்பு முதலிே
அத த்ததயும் ம தில் ஒயர சரி சம நிதலயுடன் பாவித்து நடக்கும்
பாங்கு – துறவின் ம ப் பாங்கு”
(கக.என்.கதெகதா 591)
கரித்தாவாயினும் வரித்தா வாயினும் அமனத்து கர்மாக்களும் தர்மத்தின்
பாமதயில் ரெல்ல, முன்கனற, தியானம் ரெய்பவர்களுக்கு உதவும், அமத
அவர் வெகவற்க கவண்டும். ரெயல்பாட்டில்;
தவிர்க்க கவண்டியதற்கக
முன்னுரிமம வழங்க கவண்டும்
வரித்தா கரித்தா சிலாஸ் : வரித்தா விலக்க கவண்டிய,
கரித்தா ரெய்ய கவண்டிய ; ெிலஸ் = ெீலம், ஒழுக்கம், ரமத்தா = அன்பால்

பயிற்ெியில் வரித்தாவுக்கு முன்னுரிமம கிமடக்கிறது.
யாொவது
விபாெனா
பயிற்ெி
கெரும்கபாது,
ஒருவர்
பண்மடய
பாெம்பரியத்தின் படி ஐந்து ெீலாக்கள் ெபதம் எடுத்துக்ரகாண்டு, முகாமின்
கபாது அமவகமைப் பின்பற்ற கநர்மமயான முயற்ெிமய கமற்ரகாள்கிறார்.
இந்த ஐந்து ெீலாக்கள் விலக்கப்பட கவண்டியமவ.

1.Pātipātā veramaṇī .
தவிர்ப்பதற்கு,

பதிபத ரவெமனி -உயிரினங்கமைக் ரகால்வமதத்

2.Adinnādānā veramaṇī ...அதின்னதந ரவெமனி3.Abrahmacariyā veramaṇī ...அபெஹமகரிய
துஷ்பிெகயாகத்திலிருந்து விலகுவது,
4. Musāvādā
விலகுவது,

veramaṇī

.-

முஸவத

veramaṇī

திருடுவமதத் தவிர்ப்பது,
ரவெமனி
தவறான

-

பாலியல்

கபச்ெிலிருந்து

5. Surāmerayamajjapamādaṭṭhānā veramaṇī சுெரமெயமஜ்ஜபமத்தன கபாமத
மற்றும்
கவனக்குமறமவ
ஏற்படுத்தும்
மதுபானம்
மற்றும்
மருந்துகமைத் தவிர்ப்பது.
”- கமற்கூறிய ஐந்து ெீலங்கமை பயிற்ெியின்
ெட்டதிட்டங்கைாக ஏற்று நற்பயனற்ற ரெயல்கைிலிருந்து விலகுவதற்கான
பயிற்ெியின் விதிமய நான் கமற்ரகாள்கிகறன்.”

sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

இருப்பினும், விபாெனாவின் இறுதி கநாக்கம் ெெித்தா பரிகயாதபனம் ( sacitta
- ஒருவரின் மனமதத் தூய்மமப்படுத்துவது, கமற்பெப்பு
மட்டத்தில் மட்டுமல்ல, அதன் ஆழத்திலும். ரமாத்த சுத்திகரிப்பு நமடரபற,
ஒருவர் புதிய அசுத்தங்கமை உருவாக்குவமத நிறுத்த கவண்டியது
அவெியம், ரபாங்கி எழும் ரநருப்மப அமணக்க, ஒருவர் முதலில் அதன் மீ து
ரபட்கொல் ஊற்றுவமத நிறுத்த கவண்டும்.

pariyodapanaṃ)

மனமத

முதலில்

தீட்டுப்படுத்தாமல்

நற்பயனற்ற

கம்மங்கைில்

ஈடுபட

முடியாது என்பதால், நாம் முதலில் வரித்தா சீலாவில் கவனம் ரெலுத்த
கவண்டியது அவெியம். எனகவ மனமத சுத்திகரிப்பது தவிர்க்க முடியாத
ஓன்று. ஆககவ, புத்தரின் கபாதமன வரித்தா மற்றும் கரித்தா ரெயல்கைின்
ஒலி
முமறகமைப்
பயன்படுத்துவது
மிகவும்
நமடமுமறக்குரியது
என்பமதக் காண்கிகறாம். இது நிொகரிப்பில் மட்டுகம கவனம் ரெலுத்துகிறது
என்று ரொல்வது மிகவும் தவறானது. இந்த தவறான புரிதலில் இருந்து
விமெவில் நாம் விடுபடுது, நமக்கு நல்லது.
(திரு. எஸ்.என். ககாயங்காவின் சுயெரிமதயிலிருந்து) -ரதாடரும்.

ரபாதுப் கபச்சுக்குப் பிறகு ககாயங்காஜியுடன் கக / ஏ
ஜூன் 15, 2002 ஆஷ்கலண்ட், ஓரிகான், அரமரிக்கா
(ரதாடெவும்)
யக: இப்கபாது உலகம் முழுவதும் பல்கவறு விபாெனா மமயங்கள்
உள்ைன, ஆனால் இன்னும் துன்பம், கபாொட்டம் மற்றும் கபார் உள்ைது.
விபாெனாவில்
ஏகதனும்
தவறு
இருக்கிறதா? விபாெனா
உலமக
அமமதியானதாக்க
முடியவில்மலயா? நம்மால்
கபார்கமை
நிறுத்த
முடியாவிட்டால், எதிர்காலம் நிச்ெயமாக பாழாகிவிடும். உலக அமமதிக்காக
நாம் இன்னும் என்ன ரெய்ய கவண்டும்?
யகாேங்காஜி: ஒவ்ரவாரு நபருக்குள்ளும் அமமதி இருந்தால், உலகில்
அமமதி உறுதி. அத்தமகய அமமதி இல்லாவிட்டால், உலகில் அமமதிமய
எதிர்பார்க்க
முடியாது.
விபாெனா
தனி மனிதனுக்குள்
அமமதிமயக்
கற்பிப்பதால் அது உலகில் அமமதியாகப் பெவுகிறது.
இதுகபான்ற
எல்லா
ககள்விகளுடனும்
உங்கள்
மனமதக்
குழப்பிக்
ரகாள்ைாமல், தியானிப்பமதத் ரதாடருங்கள் பலன் ரபறுவமத, நீங்ககை
உணர்விர்கள்.
உங்களுக்கு
நன்மம
கிமடத்தால்,
மற்றவர்களும்
பயனமடவார்கள். அமமதி இப்படித் தான் இருக்கும். கமலும் அதிகமான
மக்கள் விபாெனாமவப் பயிற்ெி ரெய்தால், உலக அமமதிக்கு அதிக வாய்ப்பு
உள்ைது. தனிப்பட்ட மனிதர்களுக்குள் அமமதி இல்லாவிட்டால் உலக
அமமதி இருக்க முடியாது. கமலும் கமலும் அதிகமான மக்கள் அமமதியான
வாழ்க்மக வாழ்ந்தால், நம்மால் உலக அமமதி உருவாக்க இயலும்
யக: ரபாதுவாக தியானத்தில் உடல் உணர்மவ கவனிக்கும் கபாது
இன்னும் எனக்கு சுவாெத்மதயும் கெர்த்து கவனிக்கத் கதமவயாகிறது..
ரபரும்பாலான கநெங்கைில், கூர்மமயான கவனத்மத மவத்திருக்க நான்
சுவாெத்மதப் பயன்படுத்த கவண்டியிருந்தது. அரதல்லாம் ெரியா?
யகாேங்காஜி: ஆம், சுவாெம் எப்கபாதும் உதவியாக இருக்கும். மனம்
மிகவும் கிைர்ந்ரதழுந்ததாக அல்லது மனம் மிகவும் மந்தமாகிவிட்டமத
நீங்கள்
காணும்கபாரதல்லாம், சுவாெம்
உங்களுக்கு
உதவும்.
ெில
நிமிடங்களுக்கு மீ ண்டும் சுவாெத்திற்கு வாருங்கள். பின்னர் நீங்கள் ெரியாக
கவமல ரெய்யலாம்.
நீங்கள் உடலில் நகரும் கபாது கூட, உங்கள் சுவாெத்மதப் பயன்படுத்தலாம்.
ஒரு மூச்சுடன் நீங்கள் கமல் மகக்கு நகர்கிறீர்கள், மற்ரறாரு மூச்சுடன்
நீங்கள் கீ ழ் மகக்கு நகர்கிறீர்கள் என்று இங்கக ரொல்ல இயலும்.
பின்னர் அடுத்த இடத்திற்கு. நீங்கள் சுவாெத்மத அறிந்திருக்கிறீர்கள்,
உடலின் ஒவ்ரவாரு பகுதியிலும் உணர்மவ நீங்கள் அறிவர்கள்.
ீ
மனம்
அமலந்து திரிந்தல் குமறயும். சுவாெம் இதற்கு உதவியாக இருக்கும்.

யக: விபாெனாவின் இந்த
பாெம்பரியம்
கபாதமன என்று கூறுவது ஆணவமல்லவா?

புத்தரின்

தூய்மமயான

யகாேங்காஜி:
இதில்
ஆணவம்
இல்மல.
என்
மனதில்
பல
ெந்கதகங்களுடன் நான் புத்தரின் கபாதமனக்கு வந்கதன். முதலாவதாக,
அதன் நமடமுமற அம்ெத்மத நான் ெந்தித்கதன், இது முடிவுகமைத்
தருகிறது, அமவ மிகவும் தர்க்கரீதியான, நமடமுமற, விஞ்ஞான மற்றும்
முடிவு ொர்ந்தமவ. ஆனால் நான் முழுமமயாக திருப்தி அமடயவில்மல.
நான் புத்தரின் வார்த்மதகமை அறிந்து ரகாள்ை
விரும்பிகனன். அவெது
ரொற்கமைப் பார்த்த பிறகு, விபாெனாவில் நாம் எடுக்கும் ஒவ்ரவாரு
ரெயலும் புத்தரின் வார்த்மதகைின்படி ெரியாக இருப்பமதக் கண்கடன்.
இந்த நுட்பத்தின் தூய்மமமய மக்கள் பொமரிக்காமல் இருந்திருந்தால்,
புத்தரின் வார்த்மதகைின் தூய்மமமயயும் பொமரிக்காமல் இருந்திருந்தால்,
உலகில் குழப்பம் ஏற்பட்டிருக்கும். அதிர்ஷ்டவெமாக, ொகா நுட்பத்தின்
தூய்மமமயயும்,
வார்த்மதகைின்
கபாதமனகைின்
தூய்மமமயயும்
பொமரித்து வருகிறார். ஆககவ, ரொற்கள் நமடமுமறயுடன் எவ்வாறு
இமணகின்றன என்பமதயும், புத்தரின் ரொற்கமைக் ரகாண்டு நமடமுமற
எவ்வாறு நூறு ெதவிகிதம் உயர்கிறது என்பமதயும் நாம் காணலாம்.
அதனால்தான் இது புத்தரின் கபாதமனயின், தூய்மமயான வழி என்று
நாங்கள் கூறுகிகறாம்.
யக: அனிச்ொ (நிெந்தெமற்றது) மற்றும் அனந்தா (நான் என்பதல்ல)
பற்றிய புரிதலுடன் உடலில் உள்ை நுட்பமான உணர்ச்ெிகமை நான்
எப்கபாதும் அறிகவன். இருப்பினும், நான் இன்னும் விரும்பிய இலக்மக
எட்டவில்மல. எனக்கு ஏகதா குமற இருக்கிறது என்று நிமனக்கிகறன். நான்
கவறு என்ன ரெய்ய கவண்டும்?
யகாேங்காஜி: நீங்கள் ரதாடர்ந்து இலக்மகத் கதடுகிறீர்கைானால்,
நீங்கள் ெரியாக பயிற்ெி ரெய்ய மாட்டீர்கள். ரதாடர்ந்து பயிற்ெி ரெய்வகத
உங்கள் கவமல. இலக்கு தானாககவ வரும். இலக்குக்காக ஏங்க கவண்டாம்.
கக: விபாஸ்ஸனாமவப் பயிற்ெி ரெய்யும் கபாது, அமத உணொமல்
கொத்தாப்பண்ணா (ஸ்ட்ரீம் என்ட்ெர் - முதன் முதலில் ஓமடயில்
நுமழபவரின் அனுபவம்- நிபானாவின் ஆெம்ப அனுபவம்) ஆகிவிட்டவர்கள்
இருக்கிறார்கைா? ெங்கொ-உகபக்கா நிமலமய (நிபானாவின் அனுபவத்திற்கு
வழிவகுக்கும்
ஒரு
நிமல)
அமடய
முடிந்தவர்கைில்
மாற்றங்கள்
ரதன்படுகின்றனவா?
யகாேங்காஜி: நிச்ெயமாக மக்கள் கொத்தாப்பண்ணாவின் இலக்மக
அமடய பாமதயில் முன்கனறி வருகிறார்கள், பலர் அமத அமடகிறார்கள்.
ஆனால் நாங்கள் அதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் ரகாடுக்கவில்மல,
ஏரனன்றால்
விபாெனாவின்
உடனடி
நன்மமகமை
மக்கள்
மறந்து
விடுவார்கள்.
எனகவ
நீங்கள்
இங்கக
மற்றும்
இப்கபாது
ரபறும்

நன்மமகளுக்கு முக்கியத்துவம் ரகாடுப்பமத நான் ெிறப்பாகச் ரொல்கவன்,
மீ தமுள்ைமவ பிற நன்மமகள் பிற்காலத்தில் வருவது என்பது உறுதி.
*******************************************************************************************************************

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 யதாஹா ( DHAMMA DOHA )
தர்மா ந தர்கா விதர்கா தஹ, தர்மா ந வாத விவாதா

விராஜா விமலா தசதன்ேகா , தர்மா பு

ிதா பிரசாதா.

தர்மம் ஒரு தமலப்மபக் குறித்த விரிவான வாதகமா, விவாதகமா அல்ல ,
தர்மம் என்பது ஒரு புனிதமான விழிப்பு உணர்வு உள்ை மனதின்
அற்பணிப்பாகும்.

மத கரா பாஷாந தர்கா கரா ,
தர்மவா

மத கர வாதா - விவாதா.

கரயத நஹிம் , ஜகாயர ஒளர பசாதா.
.

வாதம் விவாதம் ரெய்யாகத, எதிர்வாதம், கருத்து கவறுபாட்மட
விமைவிக்காகத . தர்மத்மதப் பின்பற்றுபவன் ெண்மட, ெச்ெெவு,
குழப்பங்கமை உருவாக்கமாட்டான்.

தர்ஸ

வத விவாதக , ஜப தக புதா சவாரா.

தப தக சிலயக ஹி மியல , நஹிம் தர்மகா சாரா.
ெர்ச்மெக்குறிய , ரதால்மலமய விமைவிக்கும் தத்துவம் இருக்கும்வமெ
ஒருவர் ரவைித்கதாற்றத்மத மட்டுகம அறியமுடியுகம தவிெ தர்மத்தின்
உண்மமயான ொொம்ஸத்மத அறிய முடியாது.

