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தம்மா ப ான்பமாழிகள். 

யததா யததா சம்மஸதி கந்தாநம் உதயப் யம்;                                 
ல தி  ீதி ாதமாஜ்ஜம், அமதம் தம் விஜானதம்.                              

( தம்ம பாதா 374,  பகின்னக - வக்ககா ). 

யாரெல்லாம் மனதிலும், உடலிலும் கதான்றித் கதான்றி மறறயும் 
உணர்ச்சிகறை முழுறமயான விழிப்புணர்வுடனும் சரியான மதிப்படீ்டுடனும்  

அனுபவிக்கிறார்ககைா அவர்கள் புத்திசாலிகள். அவர்களுக்கு அது 
மெணத்றதக்கடந்த மகிழ்ச்சிறயயும், கபொனந்தத்றதயும் தரும். ( MN 107  ) 

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

சுய சரிதம் -  ரசன்ற இதழின் ரதாடர்ச்சி : இதுவறெ ரசால்லப்பட்ட குட்டி 
சம்பவங்கள், உலகப் புகழ்வாய்ந்த மாண்புமிகு திரு. சத்யநாொயணககாயங்கா 
அவர்கைின் வாழ்க்றகயில், உண்றமயான அறரநறிறய அவர் அறடவதற்கு 
முன்னர் நிகழ்ந்தனவாகும். தற்கபாது நாம், அவர் இந்தியாவில் நிகழ்த்திய 
தம்மா வகுப்புகறைக் குறித்து பார்ப்கபாமா?. இறவ அவெது சுய 
சரிதத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது,  அதுகவ நமக்கு புத்துணர்வு அைிக்கும்.                                                     
பசய்தி மடல்.  குதி. 14.             



அநிச்சா, துக்கா, அனத்தா - 

நிறலயற்ற, துன்பமான , சுயமற்ற இறவ மூன்றும் தர்மத்தின் முெண்பட்ட 
கருத்துக்கறை ரவைிப்படுத்தும் முறறகள், தத்துவத்தின் முக்கியத்துவம் 
ரபறாதறவ. ரபாதுவாக நம்பிக்றக மட்டுகம எல்லா கநெங்கைிலும் உண்றம 
ஆகிவிடாது. கமகல குறிப்பிட்ட மூன்று குணாதிசயங்கறையும் ஒரு சாதகன் 
விடுதறலயறடய விரும்பினால் அனுபவித்கதயாக கவண்டும். விபசானா 
தியானம் ரசய்பவன் இறத நன்றாககவ புரிந்துரகாள்கிறான். அவ்வாறு 
ரசய்வதால் அவனால் தியானத்தின் படிகைில் முன்கனற முடிகிறது.   
நம்பிக்றகறய றவத்து ரவற்றி அறடந்து விட முடியாது. அனுபவகம 
ஆதாெம்.   

தியானம் ரசய்ய ஆெம்பிக்கும்கபாது, முழுறமயான, கனத்த உணர்ச்சிகள் 
முதலில் ரவைிப்படும்.  தியான அனுபவம் கூடக் கூட அறவ மறறந்து 
கபாகும். இறத  ன்னா ( வழீ்ந்த ) என விபசானாவில் கூறுகிகறாம். அதாவது 
கதான்றுதல், மறறதல் குறித்த அறிவு. இதுகவ ஆெம்பகால நிறல. 
கவனமும், தீவிெ பயிற்சியும், பிற உண்றமகறை ரவைிகய ரகாண்டுவரும்.  

மனித உடல் உண்றமயில் திடப் ரபாருட்கைின் ஒரு கதாற்றகம. இறுதி 
உண்றம எது எனில், உடல் நுண் சக்தித் துகள்கைால் ஆனது என்பகத. எந்த 
அணுறவயும் ஒரு அைவு வறெகய சிறிதாக்க முடியும். அதற்குகமல் அறத    
பிரிக்க முடியாது. அந்த நிறலறய புத்தர் கலா  (அணுவின் அலகு ) என 
ரபயரிட்டார். தீவிெமான சாதகன் ஓரிரு பயிற்சி வகுப்புகைிகலகய 
இவ்வுண்றமறய உணர்ந்துரகாள்கிறான். அது எவ்வாரறனில், உடலின் 
அறனத்து பாகங்கைிலும் அணுக்கள் சதா சர்வ காலமும், ரதாடர்ச்சியாக 
நகர்வறத உணர்ச்சி பூர்வமாக அனுபவித்தலின் மூலமாக என்பகத.  

நமது உடல் முழுவதும், அதிகவகமாக அணுக்கள் அறல அறலயாக  
நகர்ந்து ரகாண்கட இருக்கின்றன. இந்த பயிற்சியின் வாயிலாக, ஆழ்ந்த 
அனுபவத்தினால், அணுத்துகள்கைின் இறடவிடாத நகர்தறல, நுட்பமான 
உணர்ச்சிகறை, சாதகன் அனுபவித்து , புரிந்துரகாள்கிறான். இவ்வித 
உணர்ச்சிகறை, உடலில் மட்டுமல்லாது மனதிலும் உணர்ந்து ரகாள்ைலாம். 
விபாசனா பாெம்பர்யத்தில், நுண் அணுக்கள், அதிகவகமாகத் கதான்றி, அதி 



கவகமாக மறறகின்றன. இத்தறகய நுட்பமான அணுக்கள், (கலா ) கண் 
இறமக்கும் கநெத்தில் லட்சக்கணக்கான முறற கதான்றித் கதான்றி 
மறறகின்றன.  

சமகால விஞ்ஞான கசாதறனப்படி, ஒரு வினாடி காலத்தில் அணுத்துகள்கள் 
ஒன்றுக்குப் (1) பக்கத்தில் 22 சூனியங்கள் (0) இட்டால் எவ்வைவு மதிப்கபா 
அவ்வைவு முறற, கதான்றித் கதான்றி கறெகின்றன. விஞ்ஞானம், இறதயும் 
கூறுகிறது;- பருப்ரபாருைால் அறமந்த இவ்வுலகில் , உண்றமயில் 
திடப்ரபாருள் என்பகத கிறடயாது. அறனத்துகம நுண் சக்தித்துகள்கைின் 
ஆக்ககம. விபாசனா சாதறனயாைன் அகத முடிவுகறை (கருத்றத) உணர்ச்சி 
பூர்வமாக அறிந்துரகாள்கிறான். அதாவது நுட்ப அணுக்கைின் அதி கவக 
அறசவுகறை, தறல முதல் பாதம் வறெயும், பாதத்திலிருந்து தறல உச்சி 
வறெயும், ஒகெ வசீ்சில் ( மூச்சில் ) கவனமாகத் ரதாடர்ந்தவாகற     
உணர்ந்துரகாள்கிறான். இறதத்தான் புத்தர் விபாசனாவில் கற்பித்தார்.   

சப் காய தி சம்தவதி அஸ்ஸாஸிஸ்ஸாமிதி சிக்கதி ,                                  
சப் காய தி சம்தவதி  ஸ்ஸாஸிஸ்ஸாமிதி சிக்கதி .(MN1.107 ) 

உடறல முழுவதுமாக உணர்ந்தவாகற நான் மூச்றச உள்ைிழுப்கபன்,  
அதுகபாலகவ உடறல முழுவதுமாக உணர்ந்துரகாண்கட மூச்றச ரவைியில் 
விடுகவன். சாதறனயாைன், உடல் திடப்ரபாருள் என கதாறாயமாகத்தான் 
அறிவான். உடல் நுண் துகள்கைினால் உருவானது. நுண் துகள்ககைா 
சக்தியின் அறல வசீ்சு  இறத அவகனா அவகைா அனுபவத்தில் 
உணர்கிறார்கள். சக்தித் துகள்கைின் இறடவிடாத அறல வசீ்சினால் உலகம் 
உருவானது என்பறத விஞ்ஞானமும் ஏற்கிறது. தியான சாதறனயாைன் 
கற்பறனயினாகலா அல்லது தத்துவ நம்பிக்றகயினாகலா இந்த உண்றமறய  
அறிய முடியது. இறத விபாசனா சாதகார்கள்  கநரிறட அனுபவத்தின் 
மூலமாக உணர்ந்துரகாள்கிறார்கள். இக்கருத்றத புத்தர் :   

சப்த ாதலாதகா  க்காம் ிததா  ( SN 1.1.168 )                              
உலகம் முழுவதுகம நுட்பமான சக்திதுகள்கைின் அறல வசீ்கச என்றார்.  



முழு உடறலயும் உணர்ச்சிபூர்வமாக கறெதலில் அனுபவித்து உடலில் 
ஒன்றுகம இல்றல என்பறத அறிய மிக மிக நீண்ட சாதறன ரசய்ய  
கவண்டும்.  விபாசனாவில் இறத  ங்கா என்று கூறுவர். (கறெதல் நிறல) 
புத்தர் இறத கதான்றி மறறயும் ( முதல்) நிறல எனக் கூறினார்.               

சமுதயா தம்மானு  ஸ்ஸி வா காயஸ்மிம் விஹரதி ,                                                             
வயா தம்மானு ஸ்ஸி  வா காயஸ்மிம் விஹரதி .  

இவ்வாறு அவன் கதான்றுதறலயும், மறறதறலயும் உன்னிப்பாக 
கவனித்துக்ரகாண்கட சரீெத்தில் வாசம் ரசய்கிறான்.   

இந்த சூழ்நிறலயில், சாதறனயாைன் கதான்றுதறல தனியாகவும், 
மறறதறலத் தனியாகவும் காண்கிறான். ஆககவ இவ்விெண்டு 
ரசயல்களுக்குமிறடயில் ஒரு  இறடரவைி இருப்பறத உணெலாம். இது சில 
சமயங்கைில், குறுகிய காலமாகவும் கவறு சமயங்கைில் சற்று நீண்ட 
காலமாகவும் இருக்கக்கூடும். அப்கபாது  அவன் அடுத்த நிறலக்கு முன்கனறி 
விடுகிறான்.                                                                                          

சமுதயா வயா  தம்மானு  ஸ்ஸி வா காயஸ்மிம் விஹரதி.     
கதான்றுதல், மறறதல் இெண்றடயும் கவனித்துக்ரகாண்கட அவன் (சாதகன்) 
சரீெத்தில் வாசம் ரசய்கிறான். உணர்ச்சிகள் எழும், இறடரவைியும்  
குறறந்து ரகாண்கட மறறந்து விடக்கூடும். அணுக்கைின் அறல வசீ்சு 
(கவகம்) அதிகரிக்க அதிகரிக்க, எப்ரபாழுது கதான்றியது, எப்ரபாழுது 
மறறந்தது என்பறத அறிவது மிகவும் கடினமாகிவிடும். இவ்விதம் கறெதல் 
அதிகரித்து அதிகரித்து; ஒரு நதியின் மணல் கறெகள் சரிந்து விழுந்தால் 
எப்படி கறெந்து விடுகமா அதுகபால  ங்கம் அறடகிறது. (அழிந்துகபாகிறது).    
சாதறனயாைன் இந்த நிறலறய அறடயும்கபாது, நுட்பமான, எல்றல கடந்த 
கபரின்பத்றத அனுபவிக்கிறான். பதஞ்சலி முனிவர் இறத ஆனந்த (கபரின்ப) 
நிறல என்றார். இவ்வித அனுபவம் எனக்கு முதல் வகுப்பிகல கிட்டியகபாது, 
அறத எனது குருநாதொன ச யாக்யி ஊ பா கின் அவர்கைிடம் , ஹிந்து 
பாெம்பர்யத்தில் இறத சத் சித் ஆனந்த் எனும் சச்சிதானந்த் என்று கூற 
விறழந்து, வாறயத் திறக்கும் முன்னகெ, அவர் கூறினார்; உடல் மனம் 
இெண்டும் ஒன்றற ஒன்று  ரதாடர்புரகாள்ளும்ரபாழுது எழும் உணர்ச்சிககை  



இவ்வாறு ஏற்படுகிறது. இது  எப்ரபாழுதும் மாறக்கூடியது என விைக்கினார். 
கமலும் இது தீவிெ விபாசனா சாதறனயின் ரதாடக்கப்படி என்றும் கூறினார்.  

அறனத்தும் நிறலயற்றது எனும் உண்றமறய ஞாபகம் றவத்துக்ரகாண்டு  
இவ்வித உணர்ச்சிகறை நடுநிறலயுடனும்  மன அறமதியுடனும்  எதிர் 
ரகாண்டால், அனுசய க்தலஸா எனும் ஆழ்ந்து பதிந்திருக்கும் தீய 
சம்ஸ்க்காெங்கறை றகயாை முடியும். இறவ பல பிறவிகைின் ரமாத்த 
இருப்பு ; அப்படிகய விட்டுவிட்டால், அதன் விறதகள் அடுத்தடுத்த 
பிறவிகைில், மெங்கைாகிப் ரபருகிக்ரகாண்கட ரசல்லும். சாதறனயாைன், 
கவனத்துடன் தீவிெ பயிற்சியில் ஈடுபட்டால், அத்தறகய தீய சம்ஸ்காெங்கள் 
சிறிது சிறிதாக கமகல எழும்பி நகர்வறதக் காண (உணெ) முடியும். இதுவும் 
தற்காலிகமானது, கறெயக்கூடியது ( மறறய ). நீண்ட சாதறனயின் மூலமாக 
இவற்றறயும் கறெத்துவிட முடியும். இதற்கு அதிக, கவனமான ரதாடர் 
விழிப்புணர்வு கதறவ. அந்த நிறல சங்காருப க்கா ( மன அமமதி ) நிறல 
எனப்படும். அத்துடன் உத க்கா அறிவும் ( எறதக்குறித்தும் கவறலப்படாத )  
ரதாடர்ந்தால், கறெதலின் மூலமாக, சுத்திகரிப்பும் நடக்கும்.     

இந்த சுத்திகரிப்பு (மனறதத் தூய்றமப்படுத்துதல்) ரசயல் மிக நீண்டதாகும், 
எவ்வைவு நீண்டது என்பது கடந்த கால சங்காரங்களின் ரதாகுப்றபயும், 
தற்கபாறதய விழிப்புணர்ச்சி , உடல் மனம் இவற்றின் அநிச்சா எனும்  
நிறலயற்ற தன்றமறய சரியாக உணந்து, முதிர்ச்சியுடன் றகயாளும் 
திறறனயும் ரபாருத்தது. இறத சரியான புரிதல் அல்லது சம் ாஜனாதி என 
கூறலாம். இத்தறகய எனது ரசால்ல முடியாத சந்கதகத்றத உணந்தவொக, 
எனது குரு விைக்கினார்; பலர் இந்நிறலறய கறட நிறல எனத் தவறாகப் 
புரிந்துரகாள்கின்றனர். ஆயின் இது நீண்ட பயணத்தில் ஒரு தற்காலிக ஓய்வு 
நிறலகய, கமலும் இவ்வாறு ஒருவர் இறதத் தவறாகப் புரிந்து ரகாண்டால், 
அவெது சாதறன அத்துடன்  முடிந்துவிடும் எனவும் விைக்கினார்.  

தீவிெமான சாதறனயாைன், இந்த மன உடல் தன்றமறய , ஐம்ரபாறிகைின் 
வாயிலாகத் தற்காலிகமானது என உணர்ந்துரகாள்கிறான். கமலும், தனது 
முன்கனற்றத்திற்கு இறவ தறடயாகிவிடக்கூடாது என்பறத கவனமாகவும் 
முழு விழிப்புணர்வுடனும் ரசயல் படுவான். இந்நிறலயில் சாதறனயில் 



ரவற்றி கண்டால், அந்த நிறல ரதாடரும் வறெ அவனது ஐம்ரபாறிகைின்    
( மனறதயும் கசர்த்து 6 ) ரசயல்பாடுகள் ஒடுங்கிவிடுவறத; ( சலாயதான 
நிதராதா ) உணர்ந்து ரகாள்வான். இந்த அனுபவம் நிர்வாண நிறல நீடிக்கும் 
வறெகய ரதாடரும்.    

ஒருவன்  ங்கான நிறலயில் ( அறனத்றதயும் கறெத்த நிறலயில் )   
கபொனந்தத்றத அனுபவிக்கும்கபாது , அதுகவ சமாதி நிறல , உன்னத நிறல 
என உணர்ந்தால், அது உண்றமதானா என சரிபார்க்க  ஐம்புலங்கைின் 
ரசயல்கறை கசாதிக்க கவண்டும். புலன்கள் ரசயல்பட்டால், அவனது 
சாதறன கமலும் ரதாடெ கவண்டும்; அவன் தனது குறிக்ககாறை இன்னும் 
முழுறமயாக அறடயவில்றல  என்று  ரதரிந்துரகாள்ை கவண்டும்.  

இப்கபாது நான் விடுதறலயின் பாறதகறை நன்கு புரிந்துரகாண்கடன். 
பயிற்சி காலத்தில் ஒரு சில சிறிய பலன்கள் கிறடத்து விட்டால், அதுகவ 
கறட நிறல என ஏமாந்துவிடாமல் இறுதி நிறல எய்தும் வறெ தைொது 
தீவிெ சாதறன ரசய்ய கவண்டும். அறவ நமது முன்கனற்றத்திற்கு 
தறடகைாக அறமந்துவிடக்கூடாதல்லவா?.. சாதறனறய ரதாடர்ந்து 
ரசய்துரகாண்கட இருக்க கவண்டும் , ஏரனனில் அனுபவங்கள் அறனத்தும் 
கூட நிறலயற்ற தன்றம உறடயதாகும்.  

சாதறனயின்கபாது எண்ணற்ற கருத்துக்கள், புலன்களுக்கப்பாற்பட்ட 
உணர்ச்சிகள் கதான்றினாலும், பல மணி கநெம் தியானத்தில் அறமதிறய 
அனுபவித்தாலும் அல்லது மூச்சு இயற்றகயாக சிறிது கநெம் 
நின்றுவிட்டாலும் அல்லது முழு உடல் அல்லது முதுரகலும்பு  துடிப்புடன் 
காணப்பட்டாலலும், நிமலயற்ற தன்மமயின்மீது விழிப்புணர்ச்சி இன்னும் 
ரதாடெ கவண்டும். இது மிக முக்கியமான எச்சரிக்றகயாகும். சிறிய 
லாபத்தில் மனம் திறைத்துவிட்டால், இறுதிக் குறிக்ககாைான, விடுதறலறய 
அறடய முடியாது . அனிச்சா  துக்கத்தின் கைம் . அனிச்சா  எனும் 
நிறலயற்ற தன்றம திருப்திறயத் தொது . இது நான் அல்லது எனது அல்லது 
என்னுறடயது அல்லது எனது ஆன்மா   (அனத்தா) ஆகிவிடாது. ஆககவ சிறு 
சாதறனயில் லாபத்தில் மனம் திறைத்து ஏமாந்துவிடக்கூடாது,  அறவ 
தீவிெ, உயர்ந்த குறிக்ககாளுக்கு தறடகைாககவ ரசயல்படும். மனது மற்றும் 



ரபாருட்கைின் மீதான உணர்ச்சிகள் எத்தறகய 
அசாதாெணமானறவயானாலும், அவற்றின் நிறலயற்றத் தன்றமறய 
உணர்தல், முன்கனற்றத்றதகய குறிக்கும். ஆயின் இறவ கறட நிறல 
குறிக்ககாைான விடுதறல அல்ல . இவ்வாறாக, ஒரு  சாதகன் , தனது 
பயிற்சியில் எது நிறலயானது, எறவ நிறலயற்றறவ, துக்கம் 
துயெங்கைிலிருந்து எப்படி விடுதறலறய அறடய முடியுரமன 
அறிந்துரகாள்கிறான்.  

ஒருசிலர் தவிர்த்தறல கதறவயற்றது என எண்ணுகின்றனர். ஆனால், 
தியானம் ரசய்ய முறனயும்ரபாழுது , உண்றம புலப்படுகிறது , அதாவது   
எது கூடாது , எறதத் தவிர்க்க கவண்டும் என்பறத அறியாமல், குழம்பி, 
உண்றமறய அறியமுடியாமல் தவிக்ககவ வாய்ப்பு ஏற்பட்டுவிடும். 
இத்தறகய  கருத்துக்கள் என்றனயும் உள்பட பலரின் அனுபவமாககவ 
காணப்பட்டது. ஆனந்தத்றத விரிவுபடுத்துதகல தியானத்தின் குறிக்ககாள் என 
தவறாக நிறனத்துவிட்கடன். புத்தரின் வழிகாட்டல், கற்பித்தல் 
காணாமல்கபானதால், இந்த நாட்டில், அவரின் பல கருத்துக்கள், எண்ணங்கள் 
தவறான முறறயில் கவரூன்றி நிறலத்து விட்டன. இறத கற்றறிந்த 
ரபரிகயார்களும் ஆதரிக்கின்றனர்.   

( திரு ககாயங்கா அவர்கைின் சுய சரிதத்திலிருந்து  ) - ரதாடரும்.    

 

ப ாதுப் த ச்சுக்குப்  ிறகு தகாயங்காஜியுடன் தக /   ஜூன் 15, 
2002 ஆஷ்தலண்ட், ஓரிகான், அபமரிக்கா (பதாடர்ச்சி) 

 

தக: உங்கள் மறனவிறய ஏன் கமறடயில் அறழத்து வருகிறரீ்கள்?  

தகாயங்காஜி: ஏரனன்றால் அவள் இல்லாமல் நான் 
முழுறமயறடயவில்றல. அவள் பாதி, என்னில் சரி பாதி, அதனால் நான் 
அவறை என்னுடன் றவத்திருக்க கவண்டும்! அன்பின் நல்ல அதிர்வுகறை 
உருவாக்குவதன் மூலம் அவர் தனது ரசாந்த பாத்திெத்றத வகிக்கிறார். முழு 



வைிமண்டலமும் அன்பு மற்றும் இெக்கத்தின் நல்ல அதிர்வுகைால் சூழப்பட்டு 
அறமதி நிலவுகிறது. அதனால்தான் நீங்கள் அறனவரும் மிகவும் 
அறமதியாகக் ககட்கிறரீ்கள் - அவள் காெணமாக. [றகத்தட்டல்] 

 

தக: தயவுரசய்து திருமணம் குறித்து கபசுங்கள். பிெம்மச்சரியத்திற்கு மாறாக 
ஒன்றாக வாழும் தம்பதிகள்.  

தகாயங்காஜி: ஒரு வடீ்டுக்காெர் ஒரு துறணவியுடன் கசர்ந்து வாழ்கிறார், 

அறத விட அதிகமாக இல்றல. இல்றலரயனில், நீங்கள் ஒருவர் , மற்றவர் 
மிண்டும் மற்றவர் என ரதாடர்ந்து ஓடினால், நீங்கள் ஒரு பாலியல் ரவறி 
பிடித்தவொக இருப்பரீ்கள், அது உதவாது. அதனால்தான் நாங்கள் 
ரசால்கிகறாம் ஒரு துறண என்று, அதில் பாலியல் உறவு இருக்கிறது, எனில் 

தவறில்றல, ஆனால் இருவரும் நல்ல தியானிப்பாைர்கைாக இருந்தால், 

ஆர்வம் எழும்கபாரதல்லாம் இருவரும் உணர்ச்சிறயக் கவனிக்கத் 
ரதாடங்குவார்கள். கட்டுக்கடங்காத உணர்வு இருக்கிறது, அது என்ன உணர்வு, 

என்ன உணர்வு அது; அது நிெந்தெமல்ல, நிெந்தெமல்ல; பின்னர் இருவரும் 
உணர்ச்சியிலிருந்து ரவைிகய வருகிறார்கள். அவர்கள் உணர்ச்சியிலிருந்து 
ரவைிகய வெவில்றல என்றால், அவர்களுக்குள் உடல் உறவுகள் இருந்தால் 
அவர்கள் அவ்வைவு வலிறமயானவர்கள் அல்ல, இருப்பினும் அவர்கள் 
தங்கள் சலாறவ உறடக்கவில்றல. ஆனால் ரமதுவாக அவர்கள் ரதாடர்ந்து 
முயற்சி ரசய்யும் கபாது, சில ஆண்டுகைில், அவர்கள் இந்த பாலியல் உறவில் 
இருந்து முற்றிலும் விலகி விடுவர். இது அறனத்தும் ஓவ்ரவாரு மாணவரின் 
தன்றமறய சார்ந்துள்ைது . அடக்குமுறற இல்லாமல் பிெம்மச்சரியம், 

இயற்றக பிெம்மச்சரியம் மற்றும் அதுகவ உங்கறை இறுதி இலக்றக கநாக்கி 
அறழத்துச் ரசல்லும் நிறல. பிெம்மச்சரியம் மிகவும் முக்கியமானது, ஆனால் 
கட்டாய பிெம்மச்சரியம் முக்கியமல்ல. அதனால்தான் ஒரு வடீ்டுக்காெர் 
உணர்ச்சி எழும்கபாது ரமதுவாக உணர்ச்சிறய எவ்வாறு கவனிக்க கவண்டும் 
என்பறதக் கற்றுக் ரகாள்ை கவண்டும், கமலும் உணர்ச்சியிலிருந்து ரமதுவாக 
ரவைிகய வெ கவண்டும். 

தக: நீங்கள் ஒரு அெசியல்வாதியாக மாறுவறதத் எது   தடுக்கிறது? [சிரிப்பு] 



 

 

தகாயங்காஜி: நான் ஒரு அெசியல்வாதிறய விட சிறந்தவன் என்று 

நிறனக்கிகறன்.ஏன் நான் ஒரு அெசியல்வாதியாக மாற கவண்டும்?  

அெசியல்வாதியாக இருப்பதில் தவறில்றல,  

ஆனால் அெசியல்வாதிக்கு ஒரு சீொன மனம் இருக்க கவண்டும், 

ஏரனனில்அெசியல்வாதிகள், மதத் தறலவர்கறைப் கபால, வணிகத் 

தறலவர்கறைப் கபால சமூகத்தின் தறலவர்கள்; நல்லது ,ரகட்டது, 

அறனத்தும் கமலிருந்து கீழ் உள்ை சமூகத்றத வந்து அறடகிறது. 

அெசியல்வாதிகள் எதிர்மறற நிறறந்தவர்கள், என்றால் அவர்கள் 

பரிதாபகெமான மக்கள். பின்னர் அவர்கள் சமூகத்திற்கு என்ன ரசய்தி 

ரகாடுப்பார்கள்? மத தறலவர்கைிடம் தூய்றமயான மனம் இல்லாவிட்டால் 

அவர்கள் என்ன ரசய்தி ரகாடுக்க இயலும்?  ரதாழிலதிபர்கள் 

சுயநலமானவர்கைாக மற்றும் பணம், பணம் மட்டுகம கவண்டும் என 

இருந்தால் அவர்கள் சமூகத்திற்கு என்ன ரசய்தி ரகாடுப்பார்கள்? விபாசனா 

அறனவருக்கும் அத்தியாவசியம்.  

விபாசனாறவ அறனவரும் வாழ்க்றகயின் ஒரு பகுதியாக ஏற்றுக்ரகாள்ை 

கவண்டும், பின்னர் அவர்கள் துயெத்திலிருந்து ரவைிகயறும் வழிறய 

அறிவார்கள்,கமலும் அவர்கள் மற்றவர்களும் துயெத்திலிருந்து ரவைிகய வெ 

உதவுவார்கள். 

 

தக: நாம் ஏன் உடலின் ரவவ்கவறு பகுதிகைில் ரவவ்கவறு உணர்வுகறைப் 

ரபறுகிகறாம்? 

 

தகாயங்காஜி: உணர்ச்சிக்கு ஒரு காெணம் மட்டுமல்ல , பல காெணங்கள் 

உள்ைன. உணர்வுகள் காலநிறல காெணமாக ஏற்படலாம், அல்லது காயம் 



அல்லது கநாயால், அல்லது நீண்ட கநெம் உட்கார்ந்திருப்பதன் மூலம், 

அல்லது நாம் சாப்பிட்ட உணவு, அல்லது நமது கடந்தகால சங்கரத்தால்.  

காெணம் என்ன என்பது முக்கியமல்ல.  எந்த வறகயான உணர்வு 

இருந்தாலும், அறத நாம் உற்று கவனிக்க கவண்டும் , அதனால் ஈற்க 

படாமல் சமநிறலயில் இருக்க கவண்டும். உணர்ச்சி, மன உறைச்சல்கைால் 

ஏற்பட்டாலும் கூட, பல்கவறு விதமான மனக் குறறபாடுகள் உள்ைதால், எந்த 

மனக் குறறபாடுகைின் காெணமாக அவ் உணர்வு ஏற்பட்டது என்பறத அறிய 

இயலாது .  எனகவ, நீங்கள் இந்த விவெங்கறை அறியத்கதறவயில்றல.  

உதாெணமாக, நாம் ஒரு அழுக்கு துணிறய சுத்தம் ரசய்ய கவண்டுமானால், 

கசாப்பு மற்றும் தண்ணரீ் பயன்படுத்தி துணிறய துறவத்து சுத்தம் 

ரசய்கிகறாம்.    துணி எங்கக, எப்படி, எப்கபாது அழுக்கானது என்று ரதரிந்து 

ரகாள்ை கவண்டிய அவசியமில்றல. துணி அழுக்காக இருக்கிறது, நம்மிடம் 

கசாப்பு இருக்கிறது, அறத சுத்தம் ரசய்ய கவண்டும். இகதகபால், 

விபாசனாவின் நுட்பத்றதயும் நாங்கள் கற்றுக்ரகாண்கடாம். உணர்வின் 

காெணம் எதுவானாலும் மற்றும் எந்த வறக உணர்வாயினும், நாம் அறத 

நாம் உற்று கவனிக்க கவண்டும் மற்றும் அதன் நிலயற்ற தன்றமறய புரிந்து 

ரகாள்ை கவண்டும். 
 

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

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 ததாஹா. 

இஸா அநித்ய ஸம்ஸாரபமம், துககா திதக ந அந்தா;                     
ஜ  அந்தர  ிரக்ஞா ஜதக , சுக ஜக ஜாய அனந்தா . 

எப்ரபாழுதும், எதுவும் மாறிக்ரகாண்கட இருக்கும் இவ்வுலகில் துன்பங்கள் 
முடிவற்றறவ. ஆயின் ஞானம் ஏற்பட்டால், மகிழ்ச்சி கதான்றிவிடுகிறது. 

 

காயா சித்தா அநித்யா மஹ, இஸபமம் சாரா ந தகாய ;                         
மமம் தமதரகி ப்ராந்தியாம், துக உத் ாதாக தஹாமய. 

உடலும் உள்ைமும், குறுகிய காலம் உறடயறவ (நிறலயற்றறவ) அறவ 
ரபாருள்கைல்ல .நான் எனது ,எண்ணம் துயெத்றதகய ரகாடுக்க வல்லது. 

 

சாதர தர்ம அனாத்ம மஹம்,  ிரக்ஞா ததக   ிரபுத்த:                            
கீ்ஷண கதரேஂ நிஜ துக்க ச ி, ஐஸா மார்க்க விசுத்தா. 

முதிர்ந்த ஞானம் பலவித தர்மங்கறையும், நான் எனது எனாமல் 
ஏற்றுக்ரகாள்கிறது. இத்தறகய பரிசுத்தமான தர்மத்தினால் எல்லாவித 

துன்பங்களும் படிப்படியாக கறெந்துவிடுகிறது. 

 

 ிரக்ஞா ஜதக  லவதி,  தஹா நித்ய கா த ாதா ;                                  
தஹாய இந்த்ரியாதித ஜ  தஹாதவ சித்த விதசாதா. 

ஸக்தி வாய்ந்த ஞானங்கள் கதான்றி உலகின் நிறலயற்ற தன்றமகறைக்  
குறித்த விழிப்புணர்றவ ஏற்படுத்தட்டும். புலன்களுக்கு அப்பால் ரசன்று  

மனம் பரிசுத்தமறடயட்டும். 


