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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------தம்மா ப ான்பமாழிகள்.
சுகம் வா யதி வா துக்கம் அதுக்கம் ஸஹ.
அஜ்ஜத்தஞ்ச

ஹித்தா யம் கிஞ்சி அத்தி வவதிதம்.

ஏதம் துக்கந்திஞ்அத்வான வமாஸதம்மம்
பூஸ்ஸ பூஸ்ஸ வயம்
வவதனானம் கயா

வ

ாகினம்.

ஸ்ஸம் ஏவம் தத்த விஜானதி.

ிக்கு நிச்சாவதா

ரிநிப்புவதாதி.

- ஸுத் நிபொ பொைி 743, 744 – த்ெய ொனுபஸ்ஸனொ ஸுத் ம்
உடைில் ஒருெர் அனுபெிக்கும் உணர்வுகள் எதுெொக இருந் ொலும்,
இனிழமயொன, ெிரும்பத் கொ

அல்ைது நடுநிழை, உள்வள அல்ைது தெளிவய,

அழனத்தும் துயரங்கள், அழனத்தும் மொழயயொனழெ, அழனத்தும்
நிழையற்றழெ. ஒரு

ியொனிப்பெர் கெனிக்கும்வபொது உடைில் ஏற்படும்,

உணர்வுகள் (ெிழரெில் அழெ எழும்வபொது) மழறந்துெிடும் . இது
உணர்வுகளின் முடிவு நிழை . இந்

உண்ழமழய உணர்ந்துதகொள்பெர்

ஏக்கத் ிைிருந்து ெிடுபடுகிறொர் முழுழமயொக ெிடு ழை அழடகிறொர் .

வ ர்ச்சி தபற்ற முந் ிய மொணெர்களுடன் ஒர் உழரயொடல்
மு ன்ழம ஆசிரியர் எஸ்.என். வகொயங்கொ
புத்

பூர்ணிமொ வம 16, 1992

ர்ம ஷிரிங்கொ, கொத்மொண்டு, வநபொளம்
அன்புள்ள சொ கர்கவள,
இன்று மிகவும் நல்ை நொள், மிகவும் அ ிர்ஸ்டமொன நொள் . நீங்கள்
அழனெரும் கூட்டொக ஒரு நல்ை
நொள்

ிர்மொனம் எடுத்துள்ள ீர்கள், இன்று முழு

ியொனம் பயிற்சி வமற்தகொள்ள

ிர்மொனித் து உகந்

இதுவெ நொம் புத் ருக்கு அளிக்கும் சிறந்
சிறந்

எண்ணம் .

அஞ்சைி . இழ ெிட தபரிய

ெைிபொடு இல்ழை . ஆசீர்ெ ிக்கப்பட்டெர் நம் நன்ழமக்கொக

கற்பித் ழ

நொம் பயிற்சி தசய்ய வெண்டும் . புத் ர் கொட்டிய பொழ யில்

நடப்ப ன் மூைம் ஒருெர் ெொழ்க்ழகழய தெற்றிகரமொக மொற்ற இயலும்
இந்

ெைியில் மட்டுவம புத் ருக்கு மரியொழ

தசலுத்துெது அெழர

வபொற்று ல் வபொன்ற ொகும் .
ழககழள கூப்பி புத் ழர நிழனவுகூர்ந்து அெழர பிரொர்த் ழன
தசய்யுங்கள், ஒருெரின் மன ில் நம்பிக்ழகழய ெளர்த்துக் தகொள்ள அது
உ வும் . நொம் நம்பிக்ழகழய ெளர்த்துக் தகொண்டொல் மட்டுவம வபொ ொது
அெருழடய வபொ ழனகழளப் பின்பற்றுெ ன் மூைம் நொம் பயனழடய
வெண்டும், இல்ழைதயன்றொல் அது நம் மொதபரும் இைப்பு எனைொம் .
புத் ரின் ஜனனம் அபூர்ெமொன அரிய நிகழ்ெொகும் . புத் ர் வபொன்று
பூரணத்துெம் அழடய எண்ணற்ற ஏனவயொர்களுக்கு பை யுகங்கள்
வ ழெப்படும். . புத் ரின் பூரணத்துெம் ‘பொரமீ ஸ்’ அளெிட இயைொ து
ஒவ்தெொரு ‘பொரமீ ஸ்’ (10 நற்குணங்கள்) ஒருெர்

ன்னில் உருெொக்க

வெண்டும் . ஆனொல் இது ஒரு மிகப் தபரிய நடெடிக்ழக . இ ற்கு நீண்ட
வநரம் எடுக்கும், ஒவ்தெொரு ‘பொரமீ ஸ்’ ஒரு கடல் நிரப்பு ல் வபொன்ற முயற்சி.
இது எளி ொன வெழை அல்ை .

நொன்கு யுகங்கள்(அவயொன்கள்) கடினமொக முயன்று மற்றும் ஒரு
ெொனியல் அறிெியைில் கூட கணக்கிட முடியொ ஒரு ைட்சம் யுகங்கள்
(கப்பொக்களுக்கு) த ொடர்ந்து முயற்சித் ொலும் அழடயயியைொ
ஆசீர்ெ ிக்கப்பட்டெர் தகௌ ம புத் ர், மிகுந்
பொழ ழய நமக்குக் கொண்பித் ொர் .
சந் ித்

பொழ ழய

இரக்கதுடன் இந்

அற்பு மொன

ீபங்கர புத் ொ , புத் ழர

ிைிருந்து அெழரப் வபொன்ற புத் ரொக ஆக வெண்டும் என்ற

ெிருப்பத்ழ

னது

தெளிப்படுத் ினொர் . அ ற்கு அெருக்கு நீண்ட கொைம் பிடித் து

மன ில் அத் ழகய ஆழச இருப்பது மட்டும் வபொதுமொனது அல்ை . அ ற்கு
ஒரு நபர் தபொருத் மொனெரொக இருக்க வெண்டும். அப்வபொது ொன் ஒரு
குறிப்பிட்ட கொைத் ிற்க்கு பிறகு ஆர்ெைர் ஒரு முழு அறிெொர்ந்
மொறுெொர் என அந் க் கொைத் ின் ‘சம்மொ சம்புத் ொ’

புத் ரொக

னது உறு ிதமொைிழய

அளிக்கிறொர் . பின்னர் அெரது எ ிர்கொைத்ழ யும் கணிக்கிறொர் . ‘சம்மொ
சம்புத் ொ தகௌ மருக்கும், இது வபொன்று நிகழ்ந் து .
ீபங்கர புத் ொ கொைத் ில், இந்

இழளஞன் சுவம ொ, ஒரு பிரொமண

குடும்பத் ில் பிறந் ொன். அெரது குடும்ப ெொழ்க்ழக மற்றும் அெரது
அழனத்து தசல்ெங்கழளயும் துறந் ொர் . அெர் ெிட்ழட ெிட்டு தெளிவயறி
இமய மழையில்

ியொனிக்க தசன்றொர் . புனி மொகவும், மிகவும் தூய்ழமயொன

உள்ள இடம் அது. எக்கொரணத் ொல் அவ்ெி ம் உள்ளது?
இமயமழையின் அடிெொரத் ில் உள்ள குழககளில் எத் ழன
வபொ ிசத் ர்கள் (புத் ர்கள் மு ல்)

ியொனம் தசய் ொர்கள் என யொருக்குத்

த ரியும்? எெர் ஒரு வபொ ிசத் ொெொக மொற வெண்டும், என ெிரும்புகிறொவரொ
அெர் இங்கு நீண்ட கொைம்
தபயரிடப்பட்ட ஒரு

ியொனிக்க ெருெொர் . அந்

இழளஞன்

னிமனி னொக இருந் ொலும், இன்னும் ஒரு

வபொ ிசத் ொெொக மொறெில்ழை . சுவம ொ என்ற துறெியொக

ியொனிக்க இங்கு

ெந் ிருந் ொர் . எட்டு ஜஹொனஸ் ( ியொனத் ின் எட்டு நிழை) அெர் வ ர்ச்சி
தபற்றொர் . அது எளிது அல்ை .

ீபங்கர புத் ொ ெரெிருந்

அழடந் து அெர் அ ிர்ஸ்டம் . வபொற்று லுக்குரிய
சந் ித்

ஒரு கிரொமத்ழ

ீபங்கர புத் ொழெ

வபொது மற்றெர்கழளப் வபொைவெ அெருக்கு, இந்

மன ில் எழுந் து . ஒருநொள் நொன் ‘சம்மொ சம்புத் ொெொக’

அெர்

எண்ணம் அெரது
ஆக வெண்டும் .

அெர் ஏற்கனவெ ஐந்து அபிஞ்ஞொ (சூப்பர்-அறிவு). உள்ளிட்ட பை
சொ ழனகழளப் தபற்றெர் . புனி மொனெரிடமிருந்து அெர் ெிபொசனொ,
கற்றுக்தகொண்டொல் மட்டுவம பின்னர் மிகக் குறுகிய கொைத் ில் வஸொ ொபன்ன ,
ஸக ொகொமீ , அனொகொமீ என்ற நிழைகழள கடந்து அரஹந்த் ஆக மொற
இயலும் . அ ற்கு அெர் தபொருந் மொனெர் . அெருக்கு தசயைொற்றும்
இருந் து . எனினும், இழ

அெர்

ியொகம் தசய் ொர். அெர் சொ ொரணமொனெர்

அல்ை. அெர் ெிடு ழைக்கு மிக தநருக்கமொக ெந்
அழ

ிறன்

ொலும், அ ற்கு ப ிைொக

ியொகம் தசய்ய முடிவு எடுத் ொர். “இல்ழை, எனக்கு ெிடு ழை

வ ழெயில்ழை. உைகில் பைர் துன்பப்படுகிறொர்கள், பை மனி ர்கள்
பரி ொபகரமொனெர்கள். நொன் மட்டும் எப்படி ெிடு ழைழய ஏற்றுக்தகொள்ெது?
அது சுயநைச் தசயைொகும். இல்ழை, எண்ணற்ற மற்றெர்களுக்கு ெிடுெிக்க
நொன் உ வும்வபொது நொன் என் ெிடு ழைழய அழடவென் . மற்றும்
வபொற்று லுக்குரிய

ீபங்கர ‘சம்மொ சம்புத் ொெொக’ மொறியது வபொல் எனக்கும்

கூட அது சொத் ியமொகும் .
எட்டு ஜஹொனஸ்( ியொனத் ின் எட்டு நிழைகள்) அெர் சொ ித் ிருந் ொர்.
இது பல்வெறு பிறெிகளில் அெர்

ிரட்டி இருந்

பொரமீ ஸ் (10 ெழக

நற்குணங்கள்) .அெரிடம் இருப்பழ க் கொட்டியது . உடனடியொக ஒரு
அரஹந் ொக மொறியிருக்கைொம் . ஆனொல் அெர்

ியொகம் தசய் ொர் . அ னொல்

நிழறய துன்பங்கழள சகித்துக்தகொள்ள வநரிடும் என்பழ

அறிெொர் .

“என்னிடம் குெிந்துள்ள பொரமீ ஸ்’ முைம், நொன் ஒரு அரஹந் ொக முடியும்.
இழ

அழடய யொரொெது பொழ ழய கொண்பிக்க வெண்டும், மற்றும் எனக்கு

ெைி கொட்ட புத் ர் இங்வக இருக்கிறொர். அெரொல் கற்பிக்க முடியும். எனக்கு
ெிபொசனொ கற்பிப்ப ன் முைம் உடனடியொக நொன் ெிடுெிக்கப்படுவென்.
ஆனொல் நொன் ஒரு சம்மொ சம்புத் ொெொக மொற ெிரும்பினொல், மிக நீண்ட
வநரம், பை அவயொன்கள்(யுகம்) அது எடுக்கும் " அெர் தசய்ய வெண்டிய
கொைத் ின் நீளம் குறித்து ஒருவபொதும் பயப்படெில்ழை . ஒவ்தெொரு
பிறெியிலும் ‘பொரமீ ஸ்’ ெளர்த்து தகொள்ளும்வபொது மற்றெர் நைனுக்கொக
வசழெ தசய்ய சந் ர்பம் தபற்ற ொகக் கரு ினொர் .
பொரமீ ஸ்(10 நற்குணங்கள்) என்ப ன் தபொருள் என்ன? . ெொழ்வு எனும்
தபரும் கடழைக் கடக்க ஒருெருக்கு உ வும் கருெி

னக்கும்

மற்றெர்களுக்கும் ஒவர வநரத் ில் நல்ைது நடக்க உ வும் கருெி. ஒரு நபர்
நிழனக்கைொம், “நொன் மட்டுவம மகிழ்ச்சியொக இருக்க வெண்டும், கடந்

கொை

தசயல்களொல் மற்றெர்கள் துன்பப்படுகிறொர்கள்; அெர்கள் துன்பத்ழ த்
த ொடரட்டும் . என்னொல் என்ன தசய்ய முடியும்?" அத் ழகய நபர் புத் ரொக
மொற முடியொது. சுவம ொ நிழனத் ொர், “ஓ, எனக்கு மட்டும் ெிடு ழை
கிழடத்து என்ன பயன்? பைரின் ெிடு ழைக்கு நொன் உ ெியொக இருக்க
வெண்டும். ஆழகயொல், எண்ணற்ற அவயொன்களில்(யுகம்) பொரமீ ஸ்
நிழறவெற்றுவென் . மற்றெர்களின் நைனுக்கொக நொன் த ொடர்ந்து வசழெ
தசய்வென்.”
அக்கொை சம்மொ சம்புத் ொ அெரின் கருத்துகள் அழனத்ழ யும் கெனத் ில்
எடுத்துக் தகொண்ட பிறகு

னது உறு ிதமொைிழயக் தகொடுத் ொர் .

சம்புத் ொவுக்கு மூன்று ெைிகளில், எல்ைொம் அறியும் வபரறிவு உள்ளது.
அெரொல் மற்றெர்களின் மன ில் உள்ள எண்ணங்கழள படிக்க முடியும்
சம்மொ சம்புத் ொ ஆக ெிரும்புெ ொக பைர் கூறுெொர்கள் . அெர் சிரித்துக்
தகொண்வட இருப்பொர். அெழர அணுகக்கூடியெர்,

ிறழமயொனெர்,

தபொருத் மொனெர் என்பது எப்படி அெருக்குத் த ரிய ெரும்? இந்
கடந்

கொைத்ழ

அெர் படிப்பொர். இந்

நபரின்

நபர் கடந் கொை ெொழ்க்ழகயில்

எத் ழன ‘பொரமீ ஸ்’ குெித்து ெருகிறொர் . அெரது நிகழ்கொைத்ழ
இன்று அெரது புரிந்து தகொள்ளும் ிறன், தசயைொற்றும்

ஆரொய்ெொர்

ிறன் என்ன? இன்று

ெிபொசனொ, அெர் கற்றொல் அெர் ெிடு ழைழய அழடெொரொ இல்ழையொ?
அெர் ெிடு ழைழய அழடய முடியும் என்றொல் அப்வபொது ொன் அெர்
தபொருத் மொனெர் . ஒரு வபொ ிசத் ொெின் ெொழ்க்ழக சிரமங்கள் நிழறந் து,
எளி ொனது அல்ை . எனவெ, இந்
இந்

நபருக்கு உண்ழமயில்

சம்பு ொெொக’ ஆழச என

சிரமங்கழள எல்ைொம்

ிறன் இருக்கிற ொ? அல்ைது அெர் ‘சம்மொ

னது ஒரு குருட்டு னமொன பக் ி தெளிப்பொட்ழட

தெளிப்படுத்துகிறொரொ? இவ்ெொறு, இந்
பிறகு - இந்

நபர்

ொங்கிக்தகொள்ள

னது கடந்

ழெத் ிருக்கிறொர் . அெருக்கு

மூன்று அம்சங்கழளயும் ஆரொய்ந்

கொைத் ிைிருந்து வபொதுமொன அளவு ‘பொரமீஸ்
ற்வபொது, ெிடு ழைழய அழடெ ற்கொன

ிறன் உள்ளது அெர் ஒரு வபொ ிசத் ொெொக மொறினொல் எ ிர்கொை
ெொழ்க்ழகயில் சிரமங்கழளத்

ொங்கிக் தகொள்ெொர் - அெர் அறிெிக்கிறொர்

“துெம் புத்வ ொ பெிஸ்ஸஸி” - “நீங்களும் என்ழனப் வபொன்ற ஒரு சம்மொ
சம்புத் ொ ஆக வெண்டும்”. நொன்கு அவயொன்கள் மற்றும் ஒரு ைட்சம் கப்பொஸ்,
பிறகு சுவம ொ சொக்கிய குைத் ில் சித் ொர்

தகௌ மொ என்ற தபயருடன்

பிறந்து பின்னர் ஒரு ‘சம்மொ சம்பு ொ’ெொக மொறுெொர் என அெர் அழ
கணிக்கிறொர் .
அெரின் இந்

ஆசீர்ெொ த்ழ ப் தபற்ற

ருணத் ிைிருந்து அெர் ஒரு

சம்மொ சம்புத் ொக மொறிய வநரம், ெழரஅெருழடய வநரம் அழனத் யும் ஒரு
இைக்ழக அழடயவெ தசைெிட்டொர். "நொன் என் பொரமீ ஸ் அபிெிருத் ி தசய்ய
வெண்டும். இது எனக்கும் மற்றும் மற்றெர்களுக்கும் நன்ழம பயக்கும் .
மற்றெர்களின் நைனுக்கொக முழு இரக்கமும், மனி குைத் ின் நைனுக்கொக,
மனி ர்கழள அெர்களின் துயரத் ிைிருந்து ெிடுெிக்கும் இந்
அெர் அந்

பொழ ழயப் வ ர்ந்து எடுத் ொர் . இந்

தகொண்டு மனி ர் அல்ைது வ ெவைொக

வநொக்கத்துடன்

குறிக்வகொழள மன ில்

அல்ைது பிர்ம்மவைொக.

ெிண்ணுலுகெொசியொக அெர் மிண்டும் மிண்டும் பிறந் ொர் . சிை வநரங்களில்
அெர் ஒரு

ொழ்ந்

நிழை உயிர் ெொசியொக பிறப்ழபப் தபற்றொர் . ஒவ்தெொரு

பிறப்பிலும் அெருக்கு ஒவர ஒரு குறிக்வகொள் மட்டுவம இருந் து: ” நொன்
மட்டுமல்ை, மற்றெர்களுக்கும் எவ்ெொறு பயனளிக்க முடியும்?”
அெரது மனம் மிகவும் தூய்ழமயொனது, மிகவும் பரிசுத் மொனது . மனம்
எல்ழையற்ற அன்பு- யவு, எல்ழையற்ற இரக்கம், எல்ழையற்ற பரிவு, மற்றும்
எல்ழையற்ற சமநிழை ஆகியெற்றொல் நிரம்பியது . அெர் ஒரு
வபொ ிசத் ொெொக மொறுெ ற்கு முன்பு, அெர் மக்கள் நன்ழமக்கொக
பணியொற்றினொர் . அெர் ஒரு வபொ ிசத் ொெொக ஆன பிறகு
மனி குைத் ிற்கொக அெர் ஆற்றிய வசழெழயப் பற்றி ெொர்ழ களில்
ெிெரிப்பது கடினம் .
இது ‘புத்துப்பவ ொ துல்ைவபொ வைொகஸ்மிம்’ என்று கூறப்படுகிறது. இந்
சகொப் த் ில் பிறந்

நபர் ‘சம்மொ சம்புத் ொக’ இருப்பது மிகவும் மிகவும்

அரி ொனது. வகொட்பொடுச்தசொற்கள், நழடமுழற பகு ி, கற்பிக்கும் முழற,
அனுபெித்து உணரும்

ன்ழம வபொன்றழெ 2,500 ஆண்டுகள் கடந்துெிட்ட

வபொ ிலும் அ ன் தசயல் முழற
சகொப் த் ில் பிறந்

ிறனில் மொற்றமில்ழை . இத் ழகய

நொம் மிகவும் அ ிர்ஸ்டசொைிகள் .

இத் ழகய சகொப் த் ில் ஒரு மனி ன் பிறந் ிருந் ொலும், புத் ர் கொட்டிய
பொழ யில் நடந்து பயனழடயெில்ழை என்றொல் அெழர ெிட மிகவும்
துர்ஸ்டசொைி யொரும் இருக்க முடியொது . பை பிறெிகளொக

ொகமொக இருந் ,

ொகமுள்ள மனி ன் இப்வபொது கங்ழக ந ிக்கழரக்கு ெந்துள்ளொன். குளிர்ந்
கங்ழகயின் புனி

நீர் அருகிவைவய பொய்கிறது . அெர்

னது

ொகத்ழ த்

ணிக்க முடியும், ஆனொல் அெர் அவ்ெொறு தசய்யெில்ழை. அ னொல் எப்படி
கங்ழகழய குற்றம் தசொல்ை முடியும்? கங்ழகயின் தூய நீர் த ொடர்ந்து
ஓடிக்தகொண்டிருக்கிறது மற்றும்

ொகமுள்ள மக்கழள அழைக்கிறது

ொகமுள்ள உைக மக்கவள. ெொருங்கள் என் குளிர்ந்
ொகத்ழ த்

“ஓ,

நீழரக் குடித்து, உங்கள்

ணித்து உங்கள் துயரத் ிைிருந்து ெிடு ழைழயப் தபறுங்கள்” "

அ ன் அழைப்ழப யொரும் வகட்கெில்ழை என்றொலும், அ ன் அழைப்பு
வகட்டொலும்

ொகத்ழ த்

ணித்து தகொள்ளெில்ழை என்றொலும் பொயும்

கங்ழகயின் நீரிழன நொம் எவ்ெொறு குற்றம் கூற முடியும்?
ம்மத் ின் (இயற்ழகயின் ெி ி)
பகிர்ந்து அளிக்கிறது . நம்

ொகம்

ெறு என்ன? அது அழனெருக்கும்
ணிய அப்பொழ யில் நடப்பது நம் வெழை.

வபொற்று லுக்குரியெர், கொட்டிய பொழ யது மிக நீளமொனது . ஆனொல் பொழ
எவ்ெளவு நீளமொக இருந் ொலும், மிக நீண்ட பொழ

கூட ஒரு மு ல் அடியில்

த ொடங்குகிறது. எெர் ஒரு அடி எடுத் ொலும் அெர் இரண்டொெது அடி
எடுப்பொர் என்று எ ிர்பொர்க்கைொம் அெர் மூன்றொெது அடி எடுப்பொர் . இ னொல்,
படிப்படியொக நடந்து அெர் இறு ி இைக்ழக அழடெொர் .
புத் ரின்பொல் ெிசுெொசத்ழ

ெளர்த்துக் தகொண்டொலும், பொழ யில்

நடக்கெில்ழை என்றொல், பொழ ழய எவ்ெொறு குழற கூற முடியும்? இது
மிகவும் துர ிர்ஸ்டெசமொனது . பொழ

கூறுகிறது, “ெொருங்கள், இந்

பொழ யில் நடந்து தசல்லுங்கள், நீங்கள் ெிடு ழையின் நிழை அழடெர்கள்
ீ
நீங்கள் உங்கள் இைக்ழக அழடெர்கள்”
ீ
. ஒருெர்
அருகில் பொயும் கங்ழகயில் இருந்து ஒரு ழக

ொகமொக இருந் ொலும்,

ண்ண ீழரக் கூட

குடிக்கெில்ழை என்றொல், அது அெர்களின் துர ிர்ஸ்டவம . ெிடு ழையின்
பொழ

உங்களுக்கு முன் உள்ளது, நீங்கள் அ ில் ஒரு அடி கூட

எடுக்கெில்ழை என்றொல், இது மிகவும் துர ிர்ஸ்டெசமொனது. நீங்கள்

ெிடு ழையின் பொழ யில் நடக்க வெண்டும் என்ற வநொக்கத்துடன்
ெந்துள்ள ீர்கள். நீங்கள் த ொடர்ந்து நடக்க வெண்டும், நடக்க வெண்டும் .
மிக த ளிெொக புரிந்து தகொள்ள வெண்டிய ஒரு ெிஷயம் இது . ஒருெர்
சம்மொ சம்புத் ொெொக மொறும்வபொது, எந்
வபர்

பிரிழெயும் நிறுெெில்ழை. எத் ழன

ங்கள் துயரத் ிைிருந்து தெளிவயற ஆரம்பித் ொர்கள் என்பழ

அெர் பொர்க்கிறொர் . இந்
த ொடங்கியுள்ளனர்? இந்

மட்டுவம

நன்ழம பயக்கும் பொழ யில் நடக்க எத் ழன வபர்
இரக்க மனத்துடன் அெர் வபொ ிக்கிறொர். ஒரு பிரிவு

நிறுவுெ ன் மூைம் அெர் என்ன தபறுெொர்? பிரிவுகள் அெருழடய
கொைத் ிற்குப் பிறகு நிறுெப்படுகின்றன . அெர்கள்

ங்கள் அறியொழமயொல்

தசய்பெர்கள் . எனவெ புத் ருக்கு அத் ழகய கருத் ில் உடன்பொடு இல்ழை.
அெர்

ம்மத்ழ

நிறுவுகிறொர்.

ம்மம் நன்ழமகழள அளிக்கிறது . பிரிவு

நிறுவுெ ொல் இல்ழை. சம்மொ சம்புத் ெொக மொறிய எந்
ம்மத்ழ
தூய

னிநபரும் தூய

நிறுெ இயலும் .
ம்மம் என்றொல் என்ன? இழ

அெர் உ ொரணத்துடன்

ெிளக்குகிறொர். ஒரு (தமொல்ைஸ்) கடல் சங்கு நத்ழ

சிப்பி இறந்து ெிட்டது.

கழரயின் வமவை அழுக ஆரம்பித்துெிட்டது. யொர் வெண்டுமொனொலும் அ ன்
சங்கு பயன்படுத்

இயலும் . அ ற்குள் இருந்து

ழசழய சுத் ம் தசய்ய

வெண்டும் . சங்ழக மீ ண்டும் மீண்டும் ஒரு கத் ியொல் உரசி வ ய்ப்ப ன்
மூைம் அது இறு ியில் சுத் மொகிறது. சுத் மொன, தமருகூட்டப்பட்ட சங்கொக
மொறுகிறது . எந்

பு ிய அழுக்கும் அ ில்ழை, இது வபொன்றவ

என்பது. பழைய குெிந்துள்ள கீ ழ்ழம

தூய

ம்மம்.

ன்ழமழய உரசி வ ய்ப்ப ன் முைம்

மீ ண்டும் மீண்டும் சுத் ம் தசய்ெ ன் முைம் கைிவுகள் அடிவயொடு
அகற்றப்படுகிறது . பு ிய கைிவுகள் அ ில் ஒட்டுெ ில்ழை .
ஒரு சம்மொ சம்புத் ொக்கும் மற்தறொரு சம்மொ சம்புத் ொ உருெொெ ற்கும்
இழடபட்ட கொைம் தெகு நிளமொனது .

இந்

மொசுபடுகிறது. ஒரு சம்மொ சம்புத் ொ தூய

நீண்ட இழடதெளியில்

ம்மம்

ம்மம் கற்பிக்கிறொர் . ஆனொல்

தமதுெொக கொைப்வபொக்கில் மக்கள் கற்பித் ழ

மறந்து ெிடுகிறொர்கள் .

தசொற்கள் அப்படிவய இருக்கின்றன, ஆனொல் அெற்றின் தபொருள் மொறுகிறது;
கங்ழக ந ி மொசுபடுெழ

வபொன்வற

ம்மம் மொசுபடுகிறது . கங்வகொத்ரிக்குச்

தசன்ற ஒருெர் (கங்ழகயின் ஆ ொரம்) கங்ழக இமயமழையில் இருந்து

எழும்வபொது அ ன் நீர் மிகவும் தூய்ழமயொக, மிகத் த ளிெொக இருப்பழ
கொணைொம். அ ன் அடியில் இருக்கும் ஒவ்தெொரு கல்ழையும் பொர்க்க
இயலும் . மிகவும் த ளிெொன, மிகவும் சுத் மொன மழைகளின்
உயரத் ிைிருந்து, ந ி கீ வை பொய்கிறது மற்றும் அது முழுெதும் பொயும் வபொது
சமதெளி , ஒரு கொல்ெொய் அல்ைது சிை ெடிகொல்கழள ெைியில்
சந் ிக்கிறது. இங்கிருந்து சிை அழுக்குகள் அ னுடன் கைக்கின்றன, இழ ப்
வபொன்வற பை அழுக்குகள் அங்வகயும் இங்வகயும் அ னுடன் கைக்கிறது.
மற்றும் அது ெங்கொள ெிரிகுடொழெ அழடயும் வநரத் ில் அவ
அழுக்கு நிழறந்து மொசுபட்ட ொகிறது .

தூய கங்ழக

ம்ம வபொ ழன கூட இவ

நிழைழய

சந் ிக்கிறது .
ஒரு சம்மொ சம்புத் ொ தூய

ம்மத்ழ

மக்களுக்குக்

கற்றுக்தகொடுக்கிறொர். இருப்பினும், கொை வபொக்கில் புனி த் ன்ழம மொசு
படுகிறது . அசுத் ங்கழள கடந்து தசல்கிறது . அடுத்து ெரும் சம்மொ
சம்புத் ொ , இந்

ீட்டுக்கள் அழனத்ழ யும் கழுவுகிறொர் . மீ ண்டும்

ம்மத்ழ

தூய ெடிெில் நம் முன் ழெக்கிறொர் .
அெர் முன்ழெக்கும்
மொசுபடுத்தும்
தூய

ம்மத் ின் தூய ெடிெம் என்ன? .

ீட்டுக்கள் என்ன? சத்

ம்மொ . சம்மொ சம்புத் ொ, சத்

ம்மத்ழ

ம்மொ - உண்ழம என்று தபொருள்படும்

ம்மொ மட்டுவம கற்பிப்பொர் . அ ொெது

அ ில் துளி கூட கற்பழனயின் சுெடு இல்ழை .

"எங்கள் நம்பிக்ழக

அவ்ெொறு கூறுகிறது, உங்கள் நம்பிக்ழக அவ்ெொறு கூறுகிறது. நொங்கள் சிை
சடங்குகள் நம்புகிவறொம்; மற்றும் சிை சடங்குகழள நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் “.
மக்கள், அது அப்படிவய என கற்பழன தசய்து நம்புகிறொர்கள்
ம்மொ அல்ை,( உண்ழமயொன
மு ைொெ ொக, இந்

. இது சத்

ம்மம் அல்ை)

உண்ழம கடந்

கொைத் ில் யொரொலும்

அனுபெிக்கப்பட்ட ொ என்பது ஒருெருக்குத் த ரியொது . அது யொவரொ ஒருெர்
அழ

அனுபெித் ிருக்க வெண்டும் என்றும் அது உண்ழம என்றும் ஒருெர்

நம்பினொலும், அது அந்

நபரொல் மட்டுவம அனுபெிக்கப்பட்டுள்ளது. இது

தசெிமடுப்பொகவெ உள்ளது, ஒருெர் அழ
தகொண்டிருக்கிறொர், கற்பழன எப்வபொதும்
தெகு த ொழைெில் உள்ளது.

கற்பழன தசய்து
ெறொனது . அது உண்ழமயிைிருந்து

அழ

உண்ழமயில் அனுபெித் ிருந் ொல், அது ொன் உண்ழம, அது சத்

ம்மொ. அது ஒருெரொல் அனுபெிக்கப்படெில்ழை என்றொல் அது சத்

ம்மொ

அல்ை, அது ஒரு நம்பிக்ழக மட்டுவம. எனவெ, தகௌ ம புத் ரின்
வபொ ழனழய ஒருெர் கண்மூடித் னமொக ஏற்றுக்தகொண்டொல் அது எப்படி சத்
ம்மொ? இது தெறும் கற்பழன நம்பிக்ழகயொக மொறும் - “புத் ர் அவ்ெொறு
தசொன்னொர், நொன் அழ

நம்புகிவறன்.” என்று ஒருெர் கூறினொல்

வபொற்று லுக்குரியெழர அெர் புரிந்து தகொள்ளெில்ழை .
‘ஜொனவ ொ, பஸ்ஸவ ொ பகெொ

ம்மம்

ிவஸஸி’ -

ன்ழனத் ொவன

அறிந்துதகொள்ெ ன் மூைம், ெிபொசன நழடமுழறயின் மூைம் புத் ரொகி
ஒருெர்

ன்ழனப் பொர்ப்பது, பின்னர் மக்களுக்கு

அெர்களும் அழ

ம்மத்ழ க் கற்பித்து,

அனுபெிக்க வெண்டும் என்று தசொல்கிறொர். ெிபொசன

நழடமுழறயில் பயிற்சி தசய்ெ ன் மூைம் அழ

அனுபெிக்க இயலும் –

ஒரு சம்மொ சம்புத் ொ வபொ ழனகள்- ‘பஸ்ஸ,ஜொன, பஸ்ஸ ஜொன’- இந்
இரண்டு ெொர்த்ழ களொல் நிரம்பியது . நீங்கவள த ரிந்து தகொள்ளுங்கள், அது
நன்ழம பயக்கும் என்பழ . அனுபெத் ொல் நீங்கள் புரிந்து தகொள்ளும்வபொது,
அழ

மட்டும் நம்புங்கள். உங்கள் அன்றொட ெொழ்க்ழகயில் நீங்கள் அழ ப்

பயிற்சி தசய்யும் ெி த் ில் அழ

நம்புங்கள்

அவ்ெொறு தசய்பெர் புத் ழரப் புரிந்து தகொண்டெர் எனைொம் . புத் ரிடம்
குனிந்து, “ஓ, உன்ன மொன எண் ெழக மொர்க்கம் மிகவும் அற்பு மொனது,
மிகவும் நன்ழம பயக்கும்” என்று தசொல்ெர், ஆனொல் அ ன் மீ து நடக்கொ ெர்,
அழ

புரிந்து. தகொள்ளொ ெர் ., “நொன் பொழ யில் நடக்க மொட்வடன், அழ

புகழ்வென்’. நொன் மற்றெர்களுடன் ெிெொ ிப்வபன், ‘நீங்கள் உன்ன மொன எண்
ெழக மொர்க்கம் நம்பெில்ழை, நொங்கள் உன்ன மொன எண் ெழக மொர்க்கம்
நம்புகிவறொம்’ என்று மற்றெர்களுடன் அறிவுசொர் ெிெொ ங்களில் நுழைவென்;
‘அனிக்க, துக்க மற்றும் அனத் ொ’- ஆகியெற்றின் கருத்துக்கழள நீங்கள்
நம்பெில்ழை , நொங்கள் நம்புகிவறொம்; நொங்கள் நம்புகிவறொம்…" ஒருெர் பழற
சொற்றைொம் .

ஒருெர் வ டினொலும், இழ

ெிட துர ிர்ஸ்டெசமொன ஒருெழர

முழு உைகிலும் கண்டுபிடிக்க முடியொது . ஒருெர் கங்ழகழய பகட்டொகப்
புகழ்கிறொர், கங்ழகயின் சுத் மொன நீழரப் புகழ்கிறொர், ஆனொல் அ ில் ஒரு
தசொட்டு கூட குடிப்ப ில்ழை . ரஸ்குல்ைொ (ஒரு சுழெயொன இனிப்பு)

சுழெழய ஒருெர் புகழ்கிறொர் ஆனொல் ரஸ்குல்ைொழெ ெொயில் சுழெக்க
கூட இல்ழை . இந்

நபர் துர ிர்ஸ்டெசமொனெரொ? புத் ர் இந்

துர ிர்ஷ்டெசமொன சூழ்நிழையிைிருந்து மக்கள் தெளிவய ெர உ வுகிறொர்..
இருப்பினும், ஒவ்தெொருெரும்
எந்

னக்குத் ொவன உழைக்க வெண்டும்

த ய்ெமும் உன்ழனக் கொப்பொற்றொது, எந் க் கடவுளும் உன்ழனக்

கொப்பொற்ற மொட்டொர்கள், இல்ழை பிரம்மொ கொப்பொற்றமொட்டொர் . ஓ, புத் ர் கூட
கொப்பொற்ற முடியொது. நீங்கள் படிப்படியொக பொழ யில் நடக்க வெண்டும் .
இழ

கூட புரிந்து தகொள்ளெில்ழை,என்றொல் பிறகு நீங்கள் உங்கழள புத் ழர

பின்பற்றுபெர் என்று எப்படி கூற முடியும்? நீங்கள் பொசொங்கு,தசய்து உங்கள்
ெொழ்க்ழக ெணொக்கிெிட்டீர்கள்
ீ
இல்ழையொ? எனவெ சத்

ம்மொ . ஒருெர்

னக்கொக உண்ழமழய அனுபெிக்கும் வபொது சத்

ம்மொ? புத் ர் அனுபெித்

உண்ழம, புத் ருக்கு பயன் அளித் து . புத் ர் அழ

அனுபெிப்ப ற்கொன

ெைிழய கொட்டினொர் . ஆனொல் நொம் அனுபெிக்க முயற்சி தசய்யொெிட்டொல்
அ ற்கு புத் ர் எவ்ெொறு தபொறுப்பொெொர்? அெருழடய வபொ ழனழய எவ்ெொறு
குழற கூற முடியும்? எப்படி
வபொ ழனழயப் புகழ்ெ ில்

ம்மமொழெ குழற கூற முடியும்? ஆனொல்
ிருப் ி அழடந்து அனுபெ மட்டத் ில்

கற்றுக்தகொள்ள முயற்சி தசய்யொெிட்டொல் நொம் நம்ழமக் மட்டுவம குழற
கூற முடியும் .
அெரது ‘பரிநிப்பொன’ வுக்கு முன்பு, புத் ர் கழடசியொக அமிர் த்ழ
வபொன்ற சிை தசொற்கள் வபசினொர் – ‘பரினிப்பொன ெய ம்ம சங்கர
அப்பமொவ ன ஸம்பொவ

’ - நிபந் ழனக்குட்பட்ட ெிஷயங்கள் சிழ வுக்கு

உட்பட்டழெ, பொடுபடுங்கள் கெனத்துடன். இது

ொன் உண்ழம.

இந்

முழு

பிரபஞ்சத் ில், மன அல்ைது உடல், உணர்ச்சி அல்ைது தபொருள், எது
எழுந் ொலும், கடந்து தசல்ை எழுகிறது . அ ன் சிறப்பியல்பு கடந்து தசல்ெது,
மொறிக்தகொண்வட இருப்பது, நிரந் ரமற்றது, ெய ொெது , இறப்பது, அைிெது . இது
ஒரு

த்துெ நம்பிக்ழக அல்ை. இது வபொற்று லுக்குரியெர் அனுபெித்

உண்ழம .

ொன் அனுபெித் ழ

அனுபெத் ின் மூைம்

உண்ழமழய ஒவ்தெொரு

னிமனி னும்

னக்குத் ொவன புரிந்து தகொள்ள வெண்டும்.

அப்வபொது ொன் ஒருெர் அ ன் பைன்கழளப் தபறுெொர். இல்ழைதயனில்,

ஒருெர்

ன்ழன புத் ழர பின்பற்றுபெர் என்று அழைத்துக் தகொள்ளைொம்,

அெர் புத் ழரப் வபொற்றுகிறொர் என்று ஒருெர் த ொடர்ந்து கூறைொம் .
அெருக்கு புத் ர் மீ து

ீெிர நம்பிக்ழக இருப்ப ொக த ொடர்ந்து தசொல்ைைொம்;

ஆனொல், ஓ ெணக்கத்துகுரியெர் உழரத்

ஆைந்

உண்ழமழய அெர்

உணர்ந்து இன்னும், பயனழடயெில்ழை .
இரண்டு புத் ர்களுக்கு இழடயிைொன இந்

நீண்ட கொைகட்டத் ில் மக்கள்

புத் ர், ஒருெரின் தசயல்களுக்கு முக்கியத்துெம் தகொடுத் ொர் என்பழ
மறந்து ெிடுகிறொர்கள் . நீங்கள் உங்கள் தசயல்களின் குைந்ழ . அது உங்கள்
தசயல்களின் நல்ைது தகட்டழ
சட்டம் . கொைப்வபொக்கில், இந்

தபொறுத் து . இது இயற்ழகயின் உள்ளொர்ந்

ெொர்த்ழ கள் த ொடர்ந்து தசல்கின்றன . மக்கள்

த ொடர்ந்து வகட்கிறொர்கள், “தசயல்களுக்கு தபரும் முக்கியத்துெம் உண்டு,
தசயல்களுக்கு

னித்துெம் உண்டு’ . ஒருெர் நைந் ருகின்ற தசயல்களில்

தசயல்பட்டொல் அெர் நற்பயன் எனும்

பைங்கழளப் தபறுெொர். ஒருெர்

நைமற்ற தசயல்களில் ஈடுபட்டொல் நற்பயனற்ற பைங்கழளப் தபறுெொர் .
புத் ர் இல்ைொ

வநரத் ில் கூட, இந்

ெொர்த்ழ கள் இருக்கும். இருப்பினும்,

சிறிது கொைம் கைித்து, அழெ மொசுபடுகின்றன . எப்படி அழெ மொசுபட்டன?
யொவரொ ெந்து ஒரு அறிெற்ற மனி னின் கொ ில் இவ்ெொறு கிசுகிசுக்கிறொர்கள்,
“நீங்கள் உங்கள் கடந் கொை ெொழ்க்ழகயிலும் இந்

ெொழ்க்ழகயிலும் பை

பொெங்கழளச் தசய்துள்ள ீர்கள் . நீங்கள் ஒரு பைெனமொன
ீ
நபர். நீங்கள்
பொெங்கள் அழனத்ழ யும் கழுெைொம் என்று நிழனக்கிறீர்களொ? உங்கள்
பொெங்கழள நீங்கவள எவ்ெொறு சுத் ம் தசய்ய முடியும்? ஆனொல் அந்
த ய்ெம் இருக்கிறது, இல்ழையொ? அந்

கடவுள் இருக்கிறொர், இல்ழை? அந்

அமொனுஸ்ய சக் ி அழனத்ழ யும் சுத் ம் தசய்யும் . உங்கள் எல்ைொ
வமொசமொன தசயல்களிைிருந்து நீங்கள் வசகரித்
அெசியமில்ழை . இந்
அந்

பொெங்கழள நீங்கள் சுமக்க

தெளிப்புற உ ெி, (த ய்ெ ின் அனு ொபம் வ ழெ)

வமொசமொன தசயல்களின் கர்மொக்களிருந்து உங்கழள ெிடுெிக்கிறது” .

இ னொல் அெர் மிகவும் குைம்பி

டுமொறுகிறொர் .

கம்மெின் (கர்மொ) தகொள்ழகயில் நம்பிக்ழக இருந் வபொ ிலும், ஒருெர்
இந்

புரி ழை அறியொழமயின் தூசியுடன் மூடிமழறத்து குைம்புகிறொர் .

இ ன் ெிழளெொக, கம்மொெின் தகொள்ழகயின் ஆைம் மறந் ொர்

. ஒவ்தெொரு

தசயலுக்கும், (உணர்வு மற்றும் மனத் ொல் இயங்கு ல்) மனம்
என்பழ

ஒரு புத் ர் அறிெொர் . மன நடெடிக்ழக

ம்மொ

ம்மம். வபச்சு மற்றும்

உடல் நடெடிக்ழககள் மன உள்ளடக்கங்கழள அளெிடுெ ற்கொன
அளவுவகொல். மனவம, ஒரு தசயலுக்கு கொரணம் . மக்கள் கம்மொெின்
தகொள்ழகயில் உள்ள மன ின் முக்கியத்துெத்ழ
இப்வபொது மக்கள்

மறந்து ெிடுகிறொர்கள்

னிப்பட்ட மனி னின் தசயல்களுக்கு முக்கியத்துெம்,

வபச்சு நடெடிக்ழககளுக்கு அ ிக முக்கியத்துெம்; உடல் சொர்ந்
நடெடிக்ழகக்கு சிறப்பு முக்கியத்துெம் என முக்கியத்துெம் தகொடுக்கத்
த ொடங்கியுள்ளனர் . “எந்

ெறொன தசயல் தசய்யப்பட்டிருந் ொலும், அழெ

என் உடைொல் தசய்யப்பட்டது, எனவெ இந்
இந்

உடல்

உடல்

ண்டிக்கப்பட வெண்டும்

ண்டிக்கப்பட்டொல் வமொசமொன தசயல்களொல் ெந்

பொபம்

ீர்க்கப்பட்டது . ஓ, கம்மொ எவ்ெொறு மொசுபட்டுள்ளது, சிழ க்கப்பட்டது.
பொருங்கள் .
புத் ரொக மொறிய ஒருெர், மீ ண்டும் ஒரு முழற

ம்மத்ழ

அ ன்

தூய்ழமயொன ெடிெத் ில் மக்களுக்கு முன்ழெக்கிறொர், “ஓ மக்கவள, உங்கள்
மனழ த் தூய்ழமப்படுத்துங்கள். நீங்கள்

ீங்கு ெிழளெிக்கும் எண்ணம்

மன ில் உருெொகும் ஒவ்தெொரு கணமும் அது உருெொெழ

உடவன

நிறுத்துங்கள் . நற்பயனற்ற சங்கொரஸ் (கர்ம முண் கணிப்பு) உருெொெது
ெிர்க்க படும். ஏற்கனவெ குெிக்கப்பட்டழெ எதுெொக இருந் ொலும், அது
வமற்பரப்புக்கு ெரும், நீங்கள் அழ

த ொடர்ந்து சமநிழையுடன் கெனித் ொல்

பின்னர் அது ஒைிக்கப்படும் – ‘உப்பஜ்ஜித்ெொ -நிருஜ்ஜந் ி, வ ஸம் வூபஸவமொ
ஸுவகொ’ , இது புத் ர் நமக்கு அளித்
நமது உணர்வுத்
நொக்கு, உடல்- இந்

தபொக்கிஷம் .

ிறன்கள் - இந்த்ரியொக்கள்,- கண்கள், கொதுகள், மூக்கு,

ஐந்து மற்றும் அெற்றின் உடல் சொர்ந்

ஐந்து தபொருள்கள்,

அ ொெது: தபொருள் ெடிெம், ஒைி, ெொசழன, சுழெ மற்றும் த ொடு ல் -இழெ
மிகவும் ஆபத் ொனழெ . இழ
கொைத் ில், நம் இழ

நொம் இரண்டு புத் ர்களுக்கிழடவயயொன

நிழனெில் நிறுத்

வெண்டும் . வ ொற்றம் பொர்த்து

அ ில் ஒருவபொதும் மூழ்க வெண்டொம்; ஒைிழயக் வகட்டு, மயக்க வெண்டொம் .
அவ வபொல் ெொசழன, சுழெ, த ொடு உணர்ச்சிகளில் ெயப்படக்கூடொது.

ஞொனத் ின் ெொர்த்ழ கள் இருக்கின்றன, ஆனொல் அெற்றின் சொரொம்சம்
த ொழைந்து வபொகிறது.

ஐந்து இந் ிரியொக்கள் மட்டுவம வபசப்படுகின்றன, .

ஆறொெது இந் ிரியொ நம் நிழனெில் நிறுத்

மறந்துெிட்வடொம். மனவம

ஆறொெது இந் ிரியொ .மற்றும் மிக முக்கியமொன இந் ிரியொ ஆகும். இந்
மனம் சுத் ிகரிக்கப்பட வெண்டும் . புத் ர் ஐந்து இந் ிரியொக்கள் மட்டுமல்ை,
அெர் ‘ஸைொய ன’

-ஆறொெது இந் ிரியொ பற்றி வபசுகிறொர் .

‘ மவனொபுப்பங்கமொ
அழனத் யும்

ம்மொ மவனொவஸத் ொ மவனொமயொ ‘-

மனம்

ழைழம ெகிக்கிறது ; மனம் மிக உயர்ந் து. மக்களுக்கு அெர்

மன ின், வமைொ ிக்கம் முக்கியத்துெம் சிறப்பு பற்றி வபசுகிறொர் .இது அெர்
மக்களுக்கு அளித்

நன்தகொழட.

ஒரு நீண்ட கொை இழடதெளியில் அளித்

இன்னும் ஒரு ெிழைம ிப்பற்ற பரிசு மக்களொல் மறக்கப்பட்டுெிட்டது. ஆறு
உணர்வு உறுப்புகள் மற்றும் அெற்றின் ஆறு தபொருள்கள்; எப்வபொது த ொடர்பு
தகொள்ளும்வபொது அழெ ஒரு உணர்ழெ உருெொக்குகின்றன . ஒருென் எந்
ஏங்கு ல் அல்ைது தெறுப்ழப உருெொக்குகிறொவனொ, அது இந்
வநொக்கி உள்ளது . புைன் உணர்வு உறுப்பு இனிழம உணர்ந்

உணர்வுகழள
வபொது

(ஏங்கு ல்)ஆழச எழுகிறது; புைன் உணர்வு உறுப்பு உணர்ெது
இனிழமயற்ற ொனொல், தெறுப்பு எழுகிறது. இது அழனெரொலும்
ஏற்றுக்தகொள்ளப்படும் . ஆனொல் ஒருெர் புத் ரொக இருந் ொல், பின்ெருமொறு
அெர் கூறுெொர் ,‘ஸைொய ன பச்சயொ, பஸ்ஸ’ - ஆறுெது உணர்வு உறுப்புகள்
(மனம்) ஒரு தபொருளுடன் த ொடர்பு தகொள்ளும் வபொது -: பஸ்ஸ -பச்சயொ –
வெ னொ- இந்

த ொடர்பு கொரணமொக உடைில் உணர்வு எழுகிறது -

உடைில்

எழும் உணர்வுகழள, மனம் அனுபெிக்கிறது . மனமும், உடைில் உணர்வும்
ஒன்றிழணகிறது . ‘வெ னொ- பச்சயொ-

ண்ஹொ’ - உணர்வு

ஒருெர்

இனிழமயொக உணர்ந் ொல் அவ்உணர்வு ஆழசழயத் தூண்டுகிறது, ஏக்கத்ழ
உருெொக்குகிறது; ஒருெர் அழ

இனிழமயற்ற ொக உணரும்வபொது

தெறுப்ழப உருெொக்குகிறது . புத் ர் பற்றி ஒருெர் தபயரிய தசொற்தபொைிவு
தசய்யைொம் , புத் ர் பற்றி ஒருெர் தபயரில் ெசனங்கழள எழு ிக் தகொண்வட
இருக்கைொம் , புத் ழரப் பின்பற்றுபெர் ,புத் ரின் பக் ர் என்று
அழைத்துக் தகொள்ளைொம்,
இல்ழை.

ன்ழன

ஆனொல் துளி கூட பைன் தபறுப்வபொெது

எனவெ இந்

முக்கியமொன நொளில் நொம் உடல் உணர்வுகளின் முக்கிய

பங்ழக புரிந்து தகொள்ள வெண்டும் . புத் ர் கற்பித்
ெிரும்பினொல், ஒருெர்

பொழ யில் நடக்க

ன்ழன உடல் ரீ ியொக உணர்வுகளிருந்து

னியொக

பிறிக்க இயைொது என அறிய வெண்டும் . ‘நிச்சம் கொயக ொ ஸ ி’ - புத் ர்
னது ெொழ்நொள் முழுெதும் த ொடர்ந்து கூறினொர்: - உடைின்
கட்டழமப்பிற்குள் என்ன நடக்கிறது என்பழ

அறிந்து தகொள்ளுங்கள்,

ஒவ்தெொரு கணமும் எச்சரிக்ழகயொக இருங்கள், நீங்கள் ஒரு ஆழ்ந்
தூக்கத் ிற்குள் நுழையும் ெழர இரவும் பகலும் எச்சரிக்ழகயொக இருங்கள்.
ியொனிப்பெவரொ, குடும்பஸ் வரொ இரவும் பகலும் ெிைிப்புடன்

இருப்பது,

எப்படி? ஒருெர் அவ்ெி ம் இருக்க முடியுமொ? அெர் எப்தபொழுதும்

ன்

தபொறுப்புகழள நிழறவெற்ற வெண்டும் . ஒருெர் ஒரு பயிற்ச்சிக்கொக
இதுவபொன்று

ம்ம நிைத் ிற்கு ெந் ொலும்; அெர்

ினசரி வெழைகள்

நழடபயிற்சி, குடிப்பது, சொப்பிடுெது, குளிப்பது சுத் ம் தசய் ல் வபொன்ற இந்
தெளிப்புற கடழமகழளச் தசய் ல்

வெண்டும் . ஆனொல் மனம் பயிற்சி

வநொக்கத்துடன் நிழைத்து இருக்க வெண்டும் . உடைின் ஏவ னும் ஓன்று
அல்ைது பை உறுப்புக்களில் உணர்ச்சிகழள உணரைொம் . அது உறுப்புகளின்
இயல்புத்

ன்ழம, ஒருெர்அந்

உணர்ச்சிகளுக்கொக

.அவ்உணர்வுகள் நிழையற்றழெ - அனிச்சொ - என்பழ

ஏங்குெது கூடொது
நிழனெில் தகொள்ள

வெண்டும் . இ னொல் அழனெரும் எச்சரிக்ழகயொக இருக்க வெண்டும் .
இப்வபொது சரியொன பொழ ழய அழனெருக்கும் புரிந்து இருக்கும் .
படிப்படியொக, அன்றொட ெொழ்க்ழகயிலும், ஒருெர் சிை வ ழெயற்றெற்ழற
நிகழ்வுகழள எ ிர்தகொள்ளும்வபொது உடனடியொக நம் மனழ
ஆரொயவெண்டும் . நிழைழம மொறும்

. அழனத்தும் நிழையற்றது என்ற

இயற்ழக நிய ிழய நிழனவு கூற வெண்டும் . “அனிச்சொ- அனிச்சொ- அனிச்சொ”
எனவெ நொம் ெிைிப்புணர்ழெ உருெொக்கி எப்படி ெொை வெண்டும் என்பழ
புரிந்து தகொள்ெது அெசியம். நீங்கள் குடும்பஸ் ர்கள். உங்கழள அழ த்
துறக்கக் கூறெில்ழை . ஆனொல் குடும்பங்கள் ெிட்டு தெளிவயறியெர்களுக்கு
இழ த்

ெிர வெறு என்ன வெழை உள்ளது ? மற்ற ெிஷயங்கழளச் தசய்ய

உங்களுக்கு ெிருப்பம் என்றொல் உங்கள் குடும்பப் தபொறுப்புகழள ஏன்
ஒதுக்கினிர்கள்?
நீங்கள் ஒரு மனி னொகப் பிறந்து அற்பு மொன நுட்பமொன பயிற்சி தபற
ெந்துள்ள ீர்கள் . இப்வபொது நீங்கள் சொ கம் தசய்ய வெண்டும். மற்ற எல்ைொ
தபொறுப்புகளிைிருந்தும் உங்கழள ெிடுெித்துெிட்டீர்கள் . உங்களுக்குத்
வ ழெயொன உணவு நன்தகொழடயொளர்கள் முைம் த ொண்டு நிறுெனங்களொல்
ெைங்கப்படுகிறது .

உங்களுக்கு வெண்டிய ஆழட உங்களிடம் உள்ளது.

உங்களுக்கு இன்னும் என்ன வ ழெ? இப்வபொது நீங்கள் கடினமொக சொ கம்
மட்டுவம தசய்ய வெண்டும் . ஆனொல் ஒரு குடும்பஸ் ருக்கு, அெரது
குடும்பம், சமூகத் ில் அெருக்கொன தபொறுப்புகள் உள்ளன . இந்

கடழமகள்

அழனத்தும், வபொ ிசத் ொ ஒரு பிறெில் அல்ை பை பிறெில் ஒரு
முன்மொ ிரியொக மற்றெர்களுக்கு ெொழ்ந்து கொட்டினொர் . ஒருெர் ஒரு
குடும்பஸ் ரொக இருக்கும்வபொதும், நல்ை ெொழ்க்ழகழய ெொை முடியும் . ஒரு
குடும்பஸ் ர் ஒவ்தெொரு ெொழ்க்ழகயிலும்,

னது தசொந்

நைனுக்கொகவும்

மற்றெர்களின் நைனுக்கொகவும் கடுழமயொக உழைத்து ஒன்று பொரமீ அல்ைது
மற்தறொன்று நிழறவு தசய்கிறொர் .
எனவெ புத் ர் கற்பித்

பொழ யில் நடக்கும் ஒருெர், எப்வபொதும்

மிகவும் எச்சரிக்ழகயொக இருக்க வெண்டும் . இந்
கொல் ழெத் , பின்னர் எந்

அர்த் மற்ற, பயனற்ற வபச்சிலும் ,ெம்புப்

வபச்சிலும் ஈடுபடகூடொது . இது ஒரு சுற்றுைொ
நிைம். ஒருெர் இங்கு

ம்ம நிைத் ில் அெர்

ைம் அல்ை, இது ஒரு

ம்ம

ங்கியிருக்கும் ெழர ஒருெரின் உடைில் வ ொன்றும்

உணர்ச்சிகழளப் பற்றி அறிந்து தகொண்டு அழெ நிழையற்றழெ “அனிச்சொ”
என புரிந்துதகொள்ெ ன் மூைம், அெர்
பங்களிப்ழப
ீெிரமொக

ங்கும் கொைத் ிற்கு

ம்ம அ ிர்வுகளின்

ம்ம நிைத் ிற்க்கு அளிக்க வெண்டும் . இப்வபொது பைர் இங்கு
ியொனிக்கிறொர்கள் . இ னொல் நிைத் ில்

ம்ம அ ிர்வுகளில்

வமலும் வமலும் ெலுெொக ெளரும் . அது மிகவும் பயனளிக்கும். இது
சொ ொரண ெிஷயம் அல்ை . இந்

நிைம் இங்கு ெந்து

ியொனிக்கும் இந்

ழைமுழறயின் மக்களுக்கு பயனளிப்பது மட்டுமல்ை பை
ழைமுழறயினருக்கு பை நூற்றொண்டுகள், இங்கு ெரும் அழனெருக்கும்
பயனளிக்கும் . புத் ர் அெ ரித் து ஒர் அபூர்ெமொன நிகழ்வு. அெர்

ம்மத்ழ

கற்பித் லும் சொ ொரண நிகழ்வு அல்ை, இதுவும் மிகவும் ஒர்

அபூர்ெமொன நிகழ்வு. இவ வபொல், ஒரு

ம்ம நிைத்ழ

உருெொக்குெது

எளி ல்ை, அது அபூர்ெமொன நிகழ்வு . எனவெ உங்களுழடய பங்களிப்ழப
இந்

நிைத் ிற்குத்

ொருங்கள் . அன்பளிப்பொக ெைங்கும்

பணத் ின் முைம்

தசய்யும் த ொண்டு பற்றிப் நொன் வபசெில்ழை . உங்கள் தூய்ழமயொன
அ ிர்வுகளின் பங்களிப்ழபக் இந்

நிைத் ிற்கு அளியுங்கள் . பயனற்ற

தசயல்களில் ஈடுபடக்கூடொது என்ப ில் உறு ியொக இருங்கள் . இந்
நிைத் ிற்கு ெந்
ஈடுபடுங்கள்.

பிறகு, நீங்கள்

ம்ம வபச்சு,

ம்ம வசழெயில் மட்டுவம

ம்மொ பயிற்சி எப்தபொைதும் வமற்தகொள்ளுங்கள் . அ னொல்

ம்ம அ ிர்வுகள் ெலுெழடயும் . ெரெிருக்கும்

ழைமுழறயினரும்

பயனழடெொர்கள் .
நீங்கள் அழனெரும் மகிழ்ச்சியொக இருக்கட்டும், நீங்கள் அழனெரும்
பயனழடயட்டும், நீங்கள் அழனெரும் ெிடுெிக்கப்படுெர்கள்
ீ
.
இனிழம இனிழம இனிழம
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------சுய சரிதம் பதாடர்கிறது
இதுெழர தசொல்ைப்பட்ட குட்டி சம்பெங்கள், உைகப் புகழ்ெொய்ந்

மொண்புமிகு

ிரு. வகொயங்கொ அெர்களின் ெொழ்க்ழகயில், உண்ழமயொன அறதநறிழய
அெர் அழடெ ற்கு முன்னர் நிகழ்ந் னெொகும்.
இந் ியொெில் நிகழ்த் ிய

ம்மொ ெகுப்புகழளக் குறித்து பொர்ப்வபொமொ?. இழெ

அெரது சுய சரி த் ிைிருந்து எடுக்கப்பட்டது,
அளிக்கும்.

ற்வபொது நொம், அெர்

அதுவெ நமக்கு புத்துணர்வு

தசய் ி மடல் பகு ி 16.

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

சுவாமி – ஆசான்
முற்றும் துறந்

நல்ை துறெிகள், , பை சொதுக்கள், புனி ர்கள்,

எழுத் ொளர்கள், கழைஞர்கள், சமூக வசழெயொளர்கள் , அரசியல்

ழைெர்கள்

வகொயங்கொ குடும்பத் ினரின் இல்ைத் ிற்க்கு ெந் னர் அது எங்களுக்கு
கிழடத்

நல்ை அ ிர்ஷ்டம். ரங்கூன், அெர்கழள ெரவெற்க்க எங்களுக்கு

ஒரு ெொய்ப்ழப அளித் து.
ெிபொசனொெில் நொன் பயிற்சி ஆரம்பித்

சிை ெருடங்களுக்குப் பிறகு,

கிருஷ்ணொனந்த்ஜி என்ற தபயரில் சுெொமி ெட்டிற்கு
ீ
ெந் ொர் . அெர்
உயரமொன மற்றும் நல்ை கட்டு உடல் அழமப்புடன்

பிரகொசமொன,

மகிழ்ச்சியொன வபொக்குடன் இருந் ொர். ஆளுழம ன்ழமயுடன்

வ ொன்றினொர்

அெர் ரொஜஸ் ொனில் வஜொத்பூரின் குடும்பத் ின் அரச உறுப்பினரொக இருந் ொர்
எல்ைொம் துறந்து இமயமழைக்கு தசல்ெ ற்க்கு முன் சிைகொைம் நீ ிப ியொக
பணியொற்றினொர் .

17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இமயமழையிருந்து

ிரும்பிய,

அெர் குஜரொத் ின் பவரொடொெில் ஒரு ஆசிரமத்ழ க் அழமத்து, மக்களுக்கு
வசழெ தசய்யத் த ொடங்கினொர் . ஆப்பிரிக்கொ மற்றும் தமொரிஷியஸ் அெர்
மிகவும் பிரபைமொனொர் . அது அெரது மு ன்ழமயொன இடமொக

ிகழ்ந் து

.அெரது ‘தஜய் ரொம் தஜய் ரொம் தஜய் தஜய் ரொம்’ என்ற வகொஷத்ழ த்
கம்பிரமொன குரைில் எங்கள் ெட்டின்
ீ
தபரிய மண்டபத் ில் த ொடங்கினொர்.
பொர்ழெயொளர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அெரின் குரைொல் தபரிதும்
கெரப்பட்டொர்கள் .
ஒரு நொள் நொன் ெிபொசனொ என்ற

ழைப்பில் உழரயொடழை

துெங்கிவனன் . மன ின் ெிைிப்பு நிழை, புைணுனர்வு இழெகழள உடல்
முழுெதும் ெிழரெொக

கெனிக்க இயலும் என்பழ

என்ழனப் வபொைவெ,

அெரொல் அெழர, ஆரம்பத் ில் நம்ப முடியெில்ழை . இமயமழையில் பை
ஆண்டுகள்,

ியொனித் ொலும் உடைின் சிை பகு ிகளில் மட்டுவம அெரொல்

உணர்ச்சிகழள உணர முடிந் து முழு உடைிலும் அல்ை . இழ
பணிவுடன்

மிகவும்

ொழ்ழமயுடன் உடனடியொக ஏற்றுக்தகொண்டொர் . அெரது

வநர்ழமயொல் நொன் ஈர்க்கப்பட்வடன். அெழர, சயொகி யு பொ கின் அெரது
ழமயத் ில் சந் ிக்க அழைத்துச் தசன்வறன் . உணர்ெின் இந்

துடிப்பொன

ெிைிப்புணர்வு உடல் முழுெதும் என்னொல் மட்டுமல்ை கிட்டத் ட்ட
அழனெரொலும் ெிழரெில் உணரமுடியும் என்பழ
ஆச்சரியப்பட்டொர்.

அறிந்து அெர்

சிறிது ெருடங்களுக்கு பிறகு இந் ியொவுக்கு ெிஜயம் தசய் வபொது நொன்
அெழர தடல்ைியில் சந் ித்வ ன் . நொங்கள் இருெரும் மிகவும் எ ிர்பொரொ
இந்

சந் ிப்பில் மகிழ்ச்சியழடந்வ ொம் . ஆனொல் அது எங்கள் கழடசி

சந் ிப்பு .அெரது இரக்கம் மற்றும்
என் ெணக்கங்கழள

இனிழமயொன பண்ழப நிழனெில் நிறுத் ி

சமர்பிக்கிவறன் .

மகாத்மா - புனிதர்
நொன்

ெிபொசனொ

ியொனம் என்ற

பரிசுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட

தபொறுப்ழப நிழறவெற்ற இந் ியொ ெர வெண்டியிருந் து . இந் ி தமொைி
கற்பிப்ப ில் நொங்கள் சிறிது சிரமத்ழ

சந் ித்வ ொம் . பர்மிய ஆட்சி, இந் ியொ

இருந்து வ ழெயொன புத் கங்கழள பர்மொெில் இறக்கும ி தசய்ெழ த்
டுத் து . மு ன்ழம ெகுப்புகளுக்கொன புத் கங்கள் கிழடக்கெில்ழை நொன்
இந்

புத் கங்கழள எழு

ஆரம்பித்வ ன் .நொனும் அெற்ழற ரொமகிருஷ்ண

மிஷன் முைம் தெளியிட்வடன் . இப் புத் கங்கழள கற்பிப்ப ற்கொக
அ ிகொரப்பூர்ெமொக பயன்படுத்

வ சிய தமொைி வமம்பொட்டு ெொரியத் ின்

முழறயொன அங்கீ கொரம் வ ழெயொக இருந் து. எனவெ, ஒரு சிை பிர ிகள்
இந் ியொெில் ெர் ொ என்ற இடத் ிற்க்கு அனுப்பப்பட்டது . அெர்களிடமிருந்து
எந்

ப ிலும் ெரெில்ழை என்ப ொல் அெர்கழள வநரில் சந் ிப்பது

அெசியமொகியது
அந்

பிரொந் ியத் ில் ஒரு ெிபொசனொ பொடப்பயிற்சிக்கு ஏற்பொடு

தசய்யப்பட்டிருந் து . ெொரிய தசயைொளழரச் சந் ிக்க நொன் ெர் ொவுக்குச்
தசன்வறன் . ஸ்ரீ ரொவமஸ்ெர்

யொல் துவப, உண்ழமயிவைவய

இனிழமயொனெர். அெர் புத் கங்கழளப் பொர்த் ொர், உடனடியொக.

அெரது

அனும ிழயக் தகொடுத் ொர் .உழரயொடும் வபொது மகொத்மொ கொந் ியின்
புகழ்தபற்ற ஆசிரமமொன வசெகிரமுக்குச் தசல்ை ெிருப்பமொ? என்று வகட்டொர்.
இது அருகில் இருந் து, நொன் உடனடியொக ஒப்புக்தகொண்வடன்.

அங்கு நொங்கள் கொந் ிஜியின் மருமகள், ஸ்ரீம ி நிர்மைொ கொந் ி சந் ித்வ ொம் .
ஆசிரமத்ழ ச் சுற்றி பொர்த்வ ொம் குறிப்பொக கொந் ிஜியின் குடிழசழய
கொட்டினொர் .
பிறகு, உழரயொடல் ெிபொசனொ வநொக்கி
குழறபொடுகழள

ிரும்பியது . மனக்

அகற்றக்கூடிய மற்றும் மனழ த் தூய்ழமப்படுத்தும், ஒரு

நுட்பம் உண்ழமயில் இருந் து அறிந்து அெள் ஆச்சரியப்பட்டொள் . நொன்
அங்கு ஒரு முகொம் நடத் ினொல், அெள் வ ழெயொன ஏற்பொடுகள்
அழனத்ழ யும் தசய்து

ர இயலும் என்று கூறினொர் . மகொத்மொ கொந் ியின்

ஆசிரமத் ில் ஒரு முகொம் நடத்தும் வயொசழனழய நொன் ெரவெற்வறன். மொர்ச்
1972 இல், கொந் ியின் சக ஊைியர்கள் சுமொர் 10 மு ல் 12 மு ியெர்கள்
மற்றும் பைர் அங்கு ஒருபயிற்சி பொடத் ிற்கு அமர்ந் னர் . முகொம்
தெற்றிகரமொக நடந் து, மற்றும் பத் ொெது நொளில் பை மொணெர்கள் சிறிய
அழைெரிழசகளின் நுட்பமொன ஓட்டத்ழ

அனுபெித் னர் அல்ைது ‘பங்க’

அனுபெித் னர் . இன்னும் சிைர் உடைின் சிை பகு ிகளில் இனிழமயொன
நுட்பமொன ஓட்டம் அனுபெித் னர், அழனெருக்கும் மகிழ்ச்சி, நொனும்
மகிழ்ந்வ ன்.
அெர்களில் ஒருெர், ஸ்ரீ அன்னசொவகப் சஹஸ்ரபுத்வ , “பொபுஜி என்ன
பைக்கம் வமற்க்தகொண்டிருந் ொர் என்பது இப்வபொது எனக்குப் புரிந் து “.
என்றொர். அழ

அறிய ஆர்ெமொவனன் . ‘மொழை வநரங்களில் பிரொர்த் ழனக்

கூட்டங்கழள பொபுஜி ஏற்பொடு தசய்ெொர் . சிை சமயங்களில்
ஆயிரக்கணக்கொவனொர் பங்வகற்றனர்’ என அன்னசொவகப் கூறினொர்
பொபுஜி மூடிய கண்கள் மற்றும் மடிந்

கொல்களுடன் ஒரு வமழடயில்

அமர்ந் ிருப்பொர் . ிரண்டுள்ள மக்கள் ஒவர குரைில் ஒற்றுழமயுடன் ழக ட்டி
ரொம நொமத்ழ

உச்சரிப்பர் :

‘ரகுப ி ரொகெ ரொஜொரொம், ப ித்

பொென் சீ ொரொம்’

ரகு குை ெைித்வ ொன்றல் ரொஜொரொமொ , நீ ெிழுச்சி அழடந் ெழரயும்
வமம்படுத்துபென், உன்ழனயும் அன்பொன துழணெியொர் சீ ொழெயும்
ெணங்குகிவறொம் .

‘ஈஸ்ெர் அல்ைொஹ் வ வரொ நொம், சப் வகொ சன்ம ி வ

பகெொன்.’

கடவுளின் எல்ைொ தபயர்களும் ஈஸ்ெர் மற்றும் அல்ைொஹ் உட்பட
அழனத்தும்

ஒவர உயர்ந்

த ய்ெத்ழ வய குறிக்கின்றன,

எல்வைொரும் பொடும்வபொது, அெர் அழசயொமல் அமர்ந் ிருப்பொர். ஒரு நொள்
நொங்கள் அெர் ஏன் பொடெில்ழை அல்ைது ழக ட்டெில்ழை என்று
வகட்வடொம் . அ ற்கு அெர், “நீங்கள் அழனெரும் பொடும்வபொது, நொன் மிக
உயர்ந்

பணியில் மூழ்கி ெிடுகிவறன்” என்றொர் . அெர் என்ன உயர்ந்

பணியில் மூழ்கிறொர் என்று அறிய எங்களுக்கு ஆர்ெமொக இருந் து . வமலும்
வகட்வடொம் . அெர் அ ற்கு ப ிைளித் ொர், “அந்

சிை

ருணங்களில் எனக்கு

கடவுளின் பொர்ழெ கிழடக்கிறது . இப்வபொது நொங்கள் மிகவும் ஆர்ெமொவனொம்,
எந்

ெழகயொன கடவுள் என்று வகட்வடொம் . அெர் ப ிைளித் ொர், " கடவுளின்

ெடிெம் மற்றும் உருெம் பற்றிய கருத்து, வெறுபொடுகள் இருக்கைொம் ஆனொல்
‘உண்ழம’ கடவுள் என்ப ில் எந் தெொரு சர்ச்ழசயும் இருக்க முடியொது .
உண்ழமழய கடவுளொகப் பொர்க்கிவறன் .”. அெர் அழ

எவ்ெொறு பொர்த் ொர்?,

அ ன் ெடிெம் என்ன ? என அறிய நொங்கள்ஆர்ெத் ொல் தூண்டப்தபற்வறொம்
.கொந் ிஜி, “நொன் கண்கழள மூடிக்தகொண்டு என் உள்வள வநொக்கும்வபொது
மனத் ின் உள் உணர்வு முழு ெிைிப்புடன் என் உடைின்

ழை ெைியொக

கொல் ெழர ஊடுருெிச்தசல்கிறது . நொன் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் அழம ிழய
உணர்கிவறன், அ ில்
இந்

ிழளக்கிவறன். இதுவெ, நொன் தபறும் கடவுளின் கொட்சி.

நிழையில், உைகத் ின் நைனுக்கொக எடுக்கவெண்டிய முக்கிய

முடிவுகள் பற்றிய எண்ணங்கள் மன ின் வமற்பரப்பு ெழர உயர்கிறது .
அழெ எப்வபொதும் சரியொன ொகவெ உள்ளது .”. என்றொர். அன்னொசொவகப், “அந்
ருணங்களில் அெர் ெிபொசனொ பயிற்சி தசய் ொர் என்று நொன் இப்தபொைது
புரிந்து தகொண்வடன்” என முடித் ொர். “நொங்கள் அவ

வபொன்ற மனத் ின் உள்

உணர்வு எட்டொெது அல்ைது ஒன்ப ொம் நொள் ஊடுருெிச்தசல்ெழ
உணர்ந்வ ொம்” என்றொர்.
மகொத்மொ (துறெி) பங்கொெின் ஓட்டத்ழ

அனுபெித் ிருக்க வெண்டும்:

எதுவுமற்ற நிழை , உருெமற்ற ஒன்று அதுவெ உண்ழம . அெர் அழ க்
கடவுள் என்று அனுமொனித் ொர் .
மனத் ின், உள் உணர்ெின்

ட்டு டங்களின்றி பொய்ந்து தசல்லும்

ஆனந்

ஓட்டம் முழு உடலுக்கும் ெிைிப்பு

உணர்வு அளிக்கிறது.

மனத் ின் உள் உணர்ெின் இந்

ஆனந்

ஓட்டம்

தூய்ழமயொனது, சொசுெ மொனது . இந் ியொெில் நித் ியமொன, முழுழமயொன,
உருெமற்ற, இந்
இந்

நிழைழய அக் கொைத் ில் கடவுள் என்றனர். தபொதுெொக,

நிழைழய அழடெது எளி ல்ை, அ ற்கு ஆண்டுகள் பை ஆகைொம் .

ெிபொசனொ என்பது ஒரு நுட்பமொன பயிற்சி ஆகும், இது ஒருெழர இந்
நிழைக்கு ெிழரெொகவும் எளி ொகவும் அழைத்துச் தசல்கிறது . எனது
மரியொழ க்குரிய ஆசிரியர் ‘சயொகி யு பொ கின்’ “முந்ழ ய பிறெியில்
ெிபொசனொ பயிற்சி தபற்று மற்றும் ெிைிப்புணர்வுடன் உடல் உணர்வுகளின்
நிரந் ரமற்ற
அடுத்

ன்ழனழய உணர்ந்து (அனிச்சொ) கொைமொன ஒருெர், அடுத்

மறுபிறெிகளில் , மனி

அல்ைது வ ெொவைொகொத் ில் பிறந்து

இருந் ொலும், ெிைிப்புணர்வுடன் உடல் உணர்வுகளின் உணர்ச்சிகளின்
ஓட்டத்ழ

யொருழடய ெைி கொட்டு லும் இன்றி

ிரும்ப அனுபெிக்க

இயலும்’ “ என்று தசொல்ைிக்தகொண்டிருந் ொர் . ஒருவெழள இந்

ெழகயொன

ஏ ொெது நிகழ்வு மகொத்மொ கொந் ிக்கு ஏற்பட்டு இருக்கைொம் அழ
உறு ியொகக் கூற இயைொது . ஆனொல் அெரிடம் எதுவும்

ியொன பயிற்சி

இல்ழை என்று த ரிகிறது . புத் கங்கள் கொந் ிஜி ஸ்ரீமத் ரொஜசந் ிரஜி (ஒரு
துறெி) உடன் தநருங்கிய த ொடர்பு உழடயெர் என கூறுகின்றன. ஆனொல்
அெரிடமிருந்து

ியொனம் கற்றுக்தகொண்ட ொக குறிப்பிடப்படெில்ழை .

பயிற்சி முகொம்களில்

ியொனிப்பெர்கள் ெிபொசனொழெப் பயிற்சி

தபற்ற நொன்கொம் நொளில் உடல் முழுெதும் உணர்வுகழள உணர்ந்
கூறுெது உண்டு . ஒன்று அல்ைது இரண்டு வபர் குைந்ழ
உடல் உணர்வுகளின் உணர்ச்சிகளின் ஓட்டத்ழ

உணர்ந்

ொக சிைர்

பருெத் ிைிருந்வ
ொகவும் ஆனொல்

அப்வபொது அது புரியெில்ழை என்றும் தசொன்னொர்கள்.
தபரியெர்களிடம் இழ ப் பற்றி வபசியவபொது , மனநை மருத்துெர்களிடம்
த ொடர்ந்து சிை டழெகள் அழைத்து தசன்ற ொகவும் பைனற்ற மருந்துகள்
எடுத்து தகொண்ட ொகவும் பின்னர் அழ

நிறுத் ியழ யும் தசொன்னொர்கள் .

இது நிச்சயமொக, அெர்களுக்கு சிை சிக்கல்கழளக் தகொண்டுெந் து. இப்வபொது,
ெிபொசனொ பயிற்சி தபற்ற பின்னர் ெியொ ி அல்ை இந்
அனுபெத் ின் அறிகுறியொகும் என்பழ

ஓட்டம் ஒரு உயர்ந்

அெர்கள் புரிந்துதகொண்டொர்கள் .

இயற்ழகயின் நிையற்ற

ன்ழமழய உணர்ந்து , ஏங்கவெொ(ஆழச)

தெறுப்வபொ தகொள்ளொமல் சமநிழையில் இருக்கும் ெழர கெழைப்பட
வெண்டிய அெசியம் இல்ழை இந்

ெிைிப்புணர்வுடன் ஒருெர் ெிடு ழை

பொழ யில் த ொடர்ந்து முன்வனற வெண்டும் .
இந் ியொெில் பை நூற்றொண்டுகளொக ெிபொசனொ பயிற்சி பைக்கம்
இல்ைொது வபொன ொல், பங்க நிைழய அழடெது எளி ல்ை . பை ழமல்கற்கள்
உள்ளன . அெற்ழற கடந்து தசல்ை வெண்டும் என்பழ ப் புரிந்துதகொள்ெதும்
சொத் ியமற்றது ஆகிறது . ஒருெர் இந்
நிரந் ரமற்ற

நிழைக்குச் தசன்றொல், ‘அனிச்சொ’-

ன்ழமவய நிரந் ரந் ரமொனது, -சொசுெ மொனது என்று புரிந்து

தகொள்ள இயலும் . நித் ிய, நீண்ட மற்றும் கடினமொன பயணத் ின் இறு ி
இைக்கும் இதுவெ. அடி மனத் ில் ஆைமொக வெரூன்றிய ெொழ்நொளில்
தசயைற்ற மயக்க நிழையில் உள்ள “சங்கர “ழெ அழசத்து வெருடன்
அகற்றும் வெழைழய த ொடங்கக்கூடெில்ழை . அப்படியொனொல், எப்படி
ஒருெர், நிபந் ழனயற்ற, நித் ியத்ழ

உணர்கின்றனர்? எப்வபொதும்

மொறக்கூடிய, எப்வபொதும் அசுத் ம் இல்ைொ

நிழைழய ஆறு புைன்கழள

ொண்டிச் தசன்வற அழடய முடியும். நடுப்பகு ியில்

ீெிர வபரின்பம் மற்றும்

மகிழ்ச்சியொல் நிரப்பப்பட்ட சந் ிப்புகள் த ன்படும். அழெ இறு ி இைக்குக்கு
ழட கற்கள். அத்

ழடகழள கடந்து

அப்பொல் தசன்று இறு ி இைக்ழக

அழடய வெண்டும் .
( ிரு. எஸ்.என். வகொயங்கொெின் சுயசரிழ யிைிருந்து) - த ொடரும்.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------தம்மா வதாஹா

துர்

ஜிவன மனுஜகா துர்

தன்ய ாஎ வதாவனாங் மிவ

ஸங்தமி
தூர கவரந்

அரி ொனது ஒரு மனி னின் ெொழ்க்ழக, அரி ொனது புனி

ா
வதா
துறெிகளின் சந் ிப்பு

இரண்ழடயும் நொன் தபற்றிருப்பது பொக்கியம் . இப்வபொது நொன் உைக
துயரங்களிைிருந்து தெளிவயற கடுழமயொக வெழை தசய்ய வெண்டும்

கரவ
தூர்

ந் தூர கஷாய ஸ

யஹி ஜன்ம காத்வயய

ஜிவன மனுஜ கா ஸாத்வயங் அனு ம ஸவரய

எல்ைொ அசுத் ங்கழளயும் அகற்றுவெொம், இது மட்டுவம ெொழ்க்ழகயின்
குறிக்வகொள்; அரியது ஒரு மனி னின் ெொழ்க்ழக, நொம் மிக உயர்ந்

இைக்கில்

கெனம் தசலுத்துவெொம்.

ஸரி

விஹாரீ ஹஹ வஹி ஸதா

சார –யுத வஹாய:

காயா வான ீ சித்த வக கர்மன துஸித வஹாங்ய
நல்தைொழுக்கமுடன் ெசிப்பெர் களங்கமில்ைொ

ெொழ்க்ழகழய ெொழ்பெர்

அெரின் உடல், வபச்சு மற்றும் மன ின் தசயல்கள் மொசுமறுெற்று இருக்கும்

குஷ

கர்ம கரவத ரவஹங் கவஹங் ந ா

மன நிர்ம

வவ

ஷ

கரவத ரவஹங் யஹி புத்தஸந்வதஷ

ஆவரொக்கியமொன தசயல்களில் மூழ்கி, ஆவரொக்கியமற்ற தசயல்களிைிருந்து
ெிைகி நொம் தெகு த ொழைெில் இருப்வபொம் . நொம் த ொடர்ந்து நம் மனழ
தூய்ழமப்படுத்துவெொம் . இது புத் ரின் தசய் ி.

