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தம்மா ப ான்பமாழிகள். 

அஸ்ஸஸா யதா  த்ஸ ா கஸானிவித்ஸதா,  ஆதா ிஸனா சம்பவஜிஸனா;                                                                                                                                     
சத்தயா சஸீேஸன ச வரீிஸயன ச, சமாதினா தம்மாவினிச்சாஸயன ச : 
சம் ன்னா விஜ்ஜாக ணா  திஸ்ஸதா, ஜஹிஸ்ஸதா துக்கமிதம் 
அனப் கம்.    (  --- தம்மபாதா 144, தண்டவக்க ா. ) 

 

நன்றா  பயிற்சி பபற்ற ஓட்டக் குதிரைரய, சாட்ரடயால் கேசா த்  
பதாட்டதும், எப்படி ஆக்கைாஷமா , அதிகவ மா  பசயல்படுகமா, அதுகபாே, 
நீ சக்தி ப ாண்டிரு.  தர்மத்தின் மீது, நம்பிக்ர  ப ாண்டு , விடாமுயற்சி, 
நன்பெறி, பசறிவுடன், சரிய  விசாைரை பசய்து, நன்ெடத்ரத, அறிவு, 
முதேிய நல்போழுக் ங் ரை அரடயப் பபற்று விழிப்புைர்வுடன் 
இருப்பாயா .  

 

 

 

தம்ேம் ம ோக்கி எழுேின் விழுேின் 
எஸ்.என். மகொயங்கொ 

 



பின்ெரும் கட்டுழர, மு ைில் ெிபொஸ்யனொ என்ற இந் ி பத் ிரிக்ழகயின் ஜனீ் 1974 
தெளியீடொக ெந்  து.  
 
 

என் அன்பொன சொ கர்கமள 

வாருங் ள், தம்மத்ரதப் புரிந்துப ாண்டு அ ழன அனுபவிப்கபாம். இங்கு 
 ொன் நம் ெொழ்ெின் உண்ரமயாெ நேன்கள் அழேந்து இருக்கிறது. 

தம்மத்ரதப் பற்றி விவாதிப்பது நன்ரம  ரைொம், ஆொல் சிே சமயங் ைில் 
அது நன்ரம  ரொது ேட்டுேின்றி, தீங்கு விரைவிப்ப ொக இருக்கும். 

தம்மத்ரதப் பற்றி ஆைேொக சிந்திப்பது நன்ரம அளிக்கைொம்.. ஆொல் சிே 
சமயங் ைில் அது நன்ரம  ரொது ேட்டுேின்றி, தீங்கு விரைவிப்ப ொக 
இருக்கும். ஆொல் தம்மத்ரத கநைடியா  உணர்ெது என்பது நிச்சயமா  
எப்கபாதும் நன்ரமமய  ரும். 

தர்மத்ரத பற்றி க ட்பது ேற்றும் அழ  பற்றி விவாதிப்ப ன் மூைம், நாம் 
தம்மத்ரதப் பற்றிய அறிரவப் பபறு ிகறாம், இது நமக்கு ஊக் மைிக்கும், 
உண்ரமயில் தம்மத்ரத கநைடியா  உணர நம்ழே அது தூண்டும். 
அவ்வாறாெ நிரேயில், அது நமக்கு நன்ரம பயக்கும். ஆொல், 
தம்மத்ரதக்  ற்றுக் ப ாண்ட பின்பும், நாம் பவறுமகெ ெிெொ ங்களில் 
ேட்டும் ஈடுபடுெ ன் மூைம் தம்மத்ரதப் பற்றிய இந்த அறிவு, தவறாெ 
 ற்பபருரமக்கும் ஆைவத்திற்கும்  ாைைமா  அரமந்து, அது நமக்கு 
தீங்ழகமய விரைவிக்கும். 

 

ஆர யால், சொகர்கர் கை, வாருங் ள், நாம் தம்மத்ரத சொர்ந்து வாழ்ந்து அழ  
பயிற்சி பசய்கவாம்,  ம்ேம் மநொக்கி ெிைித் ிடுமெொம்; நாம் சீோெொல் 
நிரம்புமெொம், சம்ேதியில் மூழ் ி விடுகவாம், பான்நொவில் வைருமெொம். நாம் 
 ம்ேொ என்ற ெொர்த்ழ யின் உண்ரமயாெ அர்த் த்ழ  உணர்ந்  
சுத்தவர் ைா  இருப்கபாம். 

இங்கு  ொன் நம் ெொழ்ெின் உண்ரமயாெ நேன்கள் அழேந்து இருக்கிறது. 
 

ம ிழ்ச்சிழய மபொை துன்பமும் வாழ்க்ர யின் ஒரு பகுதியாகும், இதன் 
 ாைைமா   ொன் ேனி ன் பபரும்பாலும் தெது உள்ள சமநிரேரய 
இழக் ிறான்.  டிெமாெ  ாேங் ைில், குறிப்பா  எல்ோ 
பக் ங் ைிேிருந்தும் வரும் துயரங்கழளயும் ெைிகழளயும் ஒருவர் 
சந்திக்கும் கபாது, அவர் துயைத்தின்  டேில் மூழ்கி விடு ிறார். இது 
கபான்ற சமயங் ைில் ஒருவர் எவ்வாறு உள்ள சமநிரேயுடன் இருக்  
முடியும்? 



 
மகொயங்கொஜ,ீ மெித வாழ்க்ர யின் இந்த குறிப்பிடத்தக்  அம்சத்ரத 
கருத் ில் தகொண்டு, ‘மெ னொ சம்யுட்டொ” (Vedanā Saṃyutta) ெில் 
இருக்கும் தசொற்தபொைிவு ஒன்ழற ”பட்டைொ சுட்டொ” (Pātāla Sutta) குறித்து  
1993 ஆம் ஆண்டு பெய்ப்பூரில் உள்ை தம்மத்தேி விபாசொ தியாெ 
ரமயத்தில் ெிளக்கி மபசினொர். அங்கு அெர், உடைில் ம ொன்றி ேழறயும் 
உணர்வுகழள (vedanā) பற்றி ேிக ெிரிெொக மபசினொர் 
 

இந்த பசாற்பபாழிவு ஒரு நிரெவூட்டோ  பசயல்படோம் மற்றும்  டிெமாெ 
 ாேங் ைில் சொ கர்களுக்கு அவர் ைின் உள்ள சமநிரேரய பைாமரிக்  
உதவும் : 

 

         ாதாோ ஸுத்தா – (அதள  ாதாளம்)  டு குழி 
 

 “அசுதவா,  ிக்கஹஸவ, புதுஜ்ஜாஸனா யம் வாகம்   ாஸதி:‘ அத்தி 
மஹாசமுத்ஸத  ாதாபோ’ தி தம் பகா  னிதம்  ிக்கஹஸவ,அஸ்ஸுதவா 
புதுஜ்ஜஸனா அஸந்தம் அவிஜ்ஜமானம் ஏவம் வாகம்  ாசதி அத்தி 
மஹாசமுத்பத  ாதாஸோ’ தி 

 

சரியா   ற்பிக் ப்படாத தியாெிப்பவர் ள், சாதாைை மெிதர் . அவர் ள் “பபரிய 
 டேில் ஒரு அடிமட்டற்ற பள்ைம் உள்ைது " என்று அறிக்ர  அைிக்கும்கபாது, 
அவர் இல்ோத மற்றும் உண்ரமயற்ற ஒன்ரறப் பற்றி அத்தர ய 
அறிக்ர ரய பவைியிடு ிறார். 

 

 ாதாஸோ என்றால் அடிமட்டற்ற பள்ைம், முடிவில்ோத, அதன் அடிப்பகுதிரய 
அரடய முடியாத ஒரு இடம். யாகைா ஒருவர் பசால் ிறார் ‘நான்  ாரே 
ஊண்றி ஓய்பவடுக்  நிேம் இல்ோத, அடிமட்டமி ல்ோத  டேில் மூழ் ிக் 
ப ாண்டிருக் ிகறன்.’ இரத யார் பசால்வது? தம்மத்ரதக் க ள்விப்படாத ஒரு 
நபர்,   ஒரு அசுதாவ். 

 

ஒரு நபர் தம்மத்ரதக் க ட்கும்கபாது, அவர் விடுதரேயின் பாரதயில் முதல் 
அடிரய ரவக் ிறார். ஆொல் இந்த தம்மத்ரத ஒருவர் க ள்விப்படாமல், 

சமயப்பரிவுைர்ச்சி உரடய சடங்கு ள், சடங்கு ள் மற்றும் தத்துவங் ைில் 
சிக் ியிருந்தால், அரவகய தம்மம்   என்றும்    நம்பு ிறார் ள்; அவர் உண்ரமயில் 



துன்பத்திேிருந்து எப்படி  பவைிகய  வை முடியும்?  அவர் தம்மத்ரதக் கூட 
க ள்விப்பட்டதில்ரேகய. 

தம்மத்ரத க ள்விப்படாதவர் ஒரு அறியாதவர்,( அசுதாவ்,  ிக்காஸவ, 

புதுஜ்ஜஸனா) அவர் தம்மத்தின் பாரதயில் நடக் வில்ரே. தம்மத்ரத 
உைைாதவர் , தம்மத்ரத அறியாதவர் புதுஜ்ெகொ என்று அரழக் ப்பட்டார். 

 

ஒரு புதுஜ்ெகொ உே  வாழ்ர யில் கதான்றும் ஏற்ற இறக்  
மாறுபாடு ளுக்கு எவ்வாறு பதிேைிப்பார்? "ஓ, இந்த  டல் அடிமட்டற்ற பள்ைம். 

“ அவர் தெது அறியாரமயில் கூச்சேிடுவார்,  

ஏவம் வாகம்  ாசதி: ‘அத்தி மஹாசமுத்பத  ாதாஸோ’ 

அவர் அறியாரமயில் ஆட்ப ாள்ைபட்டு இருக் ிறார், யதார்த்தத்ரத அது என்ெ 
என்று உைைமுடியவில்ரே, (‘அஸந்தம் அவிஜ்ஜமானம்‘) எெகவ அவர் இந்த 
 டல் அடிமட்டற்ற பள்ைம், ஒருவைால்  ீகழ பதாட முடியாது என்று , 

அறியாரமயால் உண்ரமரய உைைாமல் கபசு ிறார், 

புத்தர் பதாடர் ிறார்:  

“ஸாரீரிகானம் ஸகாஏதம்,  ிக்கஹஸவ துக்கஹானம் 

ஸவதனானம் அதிவசனம் யதிதம்’  ாதாஸோ’ தி” 
 

அதாவது,‘ அடிமட்டற்ற பள்ைம்.’ "இது, தியாெிப்பவர் ைின், வேிமிகுந்த உடல் 
உைர்வு ளுக்கு ஒரு பபயர்,  

இந்த விரும்பத்த ாத உைர்ச்சி ரைத் தாண்டி பசல்வது  டிெம், இந்த 
யதார்த்தம் முடிவற்றது என்று ஒருவர் நிரெக்கும் பதைிவில்ோத, 

விரும்பத்த ாத உடல் உைர்வு ரை விவரிக்  ‘ ாதாஸோ’ என்ற பசால் 
பயன்படுத்தப்படு ிறது. 

துைதிர்ஷ்டவசமாெ நி ழ்வு ள் எல்ோ தைப்பிேிருந்தும் ஒருவரைத் 
தாக்கும்கபாது, அவர் ஒரு துயைத்தின் அடிமட்ட  டேில் மூழ் ி இருப்பரதப் 
கபாே உைர் ிறார், இந்த முடிவற்ற ம ிழ்ச்சியற்ற நிரேயிேிருந்து கமகே  
வை எந்த படிக் ற் ளும் இல்ரே 

ஆகைாக் ியமற்ற பசயல் ள் ( ம்மாக் ள்) விரும்பத்த ாத விரைவு ரைக் 
ப ாண்டு வரும்கபாது, ஒரு சரியா   ற்பிக் ப்படாத சாதாைை மெிதர், 

(அசுத்தவா) விரும்பத்த ாத உடல் உைர்ச்சி ரை அனுபவிப்பதால் அவர் 
 ிைர்ந்பதழு ிறார், கமலும் அவர் இந்த துயைத்தில் சிக் ித் தவிக் ிறார். அவர் 
உைர்ச்சி ரைக்  வெிக் க்  ற்றுக் ப ாள்ைவில்ரே, எெகவ இந்த 



எல்ரேயற்ற துன்பக்  டேில் அவர் நிவாைைம் பபற எங்கும் வழி இல்ரே, 

பவைிகயற வழி இல்ரே. இந்த துன்பத்திேிருந்து தப்பிக்  முடியாது அது 
முடிவற்றது என்று அவர் நிரெக் ிறார்,(  ாதாஸோ.) 
 

"அஸ்ஸுதவா,  ிக்கஹஸவ, புதுஜ்ஜஸனா சாரீரிகாய துக்கஹாய ஸவதனாய 
புட்ஸ ா சமாஸனா பசாகத்தி கிேமதி  ரிஸதவதி யு ட் ாேிம் கண் தி 
சம்ஸமாஹம் ஆ ஜ்ஜதி. 

அவர் விரும்பத்த ாத உடல் உைர்கவாடு பதாடர்பு ப ாள்ளும்கபாது, அவர் 
துக் த்தில் மூழ் ி, ஏகதா   மெ உரைச்சலுக்கு ( பசாகத்தி ) ஆைா ிறார், 

மெதும் ,உடலும் தைர்வாெ நிரேயில் (கிேமதி), புேம்பு ிறார்  ( ரிஸதவதி), 
மார்ரப அடித்து (உ ட் ாேிம்),  மற்றும் அழு ிறார் (கண் தி), இதொல், குருட்டு 
அறியாரமயில் பதாரேந்து, அவர் என்ெ பசய்யவதுபவன்று அறியாமல் அவர் 
பதாடர்ந்து தெது துயைங் ரை பபருக் ிக் ப ாண்டிருக் ிறார் (சம்ஸமாஹம் ஆ 

 ஜ்ஜதி  ). 

"அயம் வுக்கதி,  ிக்கஸவ,‘ அஸ்ஸுதவா புதுஜ்ஜஸனா  ாதாஸே ந  க்குத்தாசி, 
காதந்க  நாஜ்ஞகா. " 

ஆ கவ, அறியாதவர் (அசுதாவ்), அத்தர ய நபர் துயைத்திேிருந்து 
பவைிகயறுவதற்கு எந்த முயற்சியும் பசய்ய முரெவதில்ரே. 

 அறிபவாைி பபற்றவர் பதாடர் ிறார்:  

“ஸுதவா க ஸகா,  ிக்கஸவ, அரியஸாவஸகா ஸாரீரிகாய துக்காய 
ஸவதனாய புட்ஸ ா ஸமாஸனா நிவ பசாகதி ந கிேமதி ந  ரிஸதவதி ந 
உ ட் ாேிம்  கண் தி, ந சம்ஸமாஹம் ஆ ஜ்ஜதி .“ 
 

தம்மத்ரதக் க ட்டு புரிந்து ப ாண்டவகை ( சுதாவா க ஸகா,  ிக்கஸவ), புத்தரின் 
உண்ரமயாெ ம ன் (சுதாவா ). அவர் தம்மத்தின் பாரதயில் நடந்து பசல்லும் 
ஒரு உன்ெதமாெவர் (அரியஸாவஸகா) 

அத்தர ய நபர் , விரும்பத்த ாத உடல் உைர்வு ள் எழும்கபாது, தம்மத்ரத 
நன்கு புரிந்து உைர்ந்தவர்  ஆதோல், ( ஸாரீரிகாயா துக்காய ஸவதனாய 
புட்ஸ ா ஸமாஸனா), அவர் துக் த்தில் மூழ் ிவிடுவதில்ரே(நிவ பசாகதி), 
அல்ேது மெ உரைச்சலுக்கு ஆைா  மாட்டார் (ந கிேமதி), புேம்பல் (ந 
 ரிஸதவதி), அல்ேது அவைது மார்ரப அடித்தக்ப ாள்வது இல்ரே (ந 
உ ட் ாேிம்), அல்ேது அழுவது இல்ரே ( ந கண் தி). அத்தர ய நபர் குருட்டு 
அறியாரமயின்  டேில் மூழ்குவதில்ரே ( ந சம்ஸமாஹம் ஆ  ஜ்ஜதி.) “ 
 



“அயம் வுக்கதி,  ிக்காஸவ,‘ சுதவா அரியஸாவஸகா  ாதாஸே  க்குட் ாஸி, 
காதாந்க அஜ்ஞகாதி. ” 

ஆதோல் நான் பசால் ிகறன், தியாெிப்பவர் ள், (அயம் வுக்கதி,  ிக்காஸவ), 
தம்மத்ரத நன்கு க ள்விப்பட்டு புரிந்துப ாண்ட ஒருவர் அைவிடமுடியாத 
துயைக்  டேில் விழும்கபாது,( சுதவா அரியஸாவஸகா  ாதாஸே  க்குட் ாஸி,  
)' கூட அவர் தெது  ால் ரை ஓய்பவடுக்  ஒரு இடத்ரதக்  ாண் ிறார், 

(காதாந்க அஜ்ஞகாதி. ' ). முடிவில்ோத துன்பமா  அவர்  ருதுவதில்ரே. 
அவைது  ால் ள் உைர்ச்சி ைின் யதார்த்தத்தில் தங் ியுள்ைெ. அவர் 
 ால் ரை ஊண்ற ஓய்பவடுக்  நிேம் பபற்றரத கபால்  உைர் ிறார். 

துைதிர்ஷ்டவசமாெ  டேில் மூழ் ிக் ப ாண்டிருக்கும் ஒரு  தியாெிப்பாைர் 
உைர்ச்சி ரைக்  வெிக் த் பதாடங்கும் கபாது, அவர் அந்த துயைக்  டேில் 
இருந்து பவைிகய வைத் பதாடங்கு ிறார். இது ஒரு தியாெிப்பவருக்கு 
இன்றியரமயாதது. அவர் விபஸ்ஸொ  ற்றுக்ப ாண்டவர்; அவர் ஒரு சுதாவா, 

அவர் சரியாெ பாரதயில் நடந்து வரு ிறார், அவர் உைர்ச்சி ரைக் 
 வெித்துக் ப ாண்டிருக்  கவண்டும். “ 

“ஸயா எதா நாதிவாபசதி, உப் ன்னா ஸவதனா துகஹா  

ஸாரீரிகா   ாநஹ ா, யாஹி புட்ஸ ா  ஸவதாதி ” 

"எழும் வேி உைர்ச்சி ரைத் தாங்  முடியாத ஒருவர்,  

ஒருவரின் வாழ்க்ர ரயத் தூண்டும் உடல் உைர்வு ள் அவரைத் 
பதாடும்கபாது நடுங்கு ிறார் ள்.." 

துைதிர்ஷ்டங் ள் எல்ோ பக் ங் ைிேிருந்தும் ஒருவரைத் துரைக்கும்கபாதும் 
தாக்கும் கபாதும், விரும்பத்த ாத உடல் உைர்வு ள் எழு ின்றெ( ஸாரீரிகா  

 ாநஹ ா), மற்றும் ஒருவர் மைைத்தின் கவ த்தில் இருப்பரதப் கபாே வேி 
ஒருவரைத் தாக்கும் கபாதும், அவர் உருண்டு அழ ஆைம்பித்தால், அவைால் 
தன்ரெ விடுவித்துக் ப ாள்ை முடியாது, (நாதிவாபசதி,) 

மாறா , அவர் உைர்ச்சி ரை புறநிரேயா ப் பார்த்தால், அவற்ரற 
ஏற்றுக்ப ாண்டு வாழ  ற்றுக்ப ாள்வார். அவர் தெது சந்கதாஷமற்ற யதார்த்த 
உண்ைரமரய ஏற்றுக் ப ாள்ைாவிட்டால் , வாழக்  ற்றுக்ப ாள்ைவில்ரே 
என்றால் (உப் ந்நா ஸவதநா துகஹா) , அரத, அப்பபாழுது:  

“அக்கண் தி  ஸ ாததி, துப் ஸோ அப் தாமஸகா;  

ந ஸஸா  ாதாஸே  க்குட் ாஸி, அஸதா காதம் ி நாஜ்ஞகா.” 

"மெ வேிரம இன்ரமயால், அவர் சத்தமா  அழு ிறார், அழு ிறார் 



அவர் அடிமட்ட படுகுழியில்இருந்து எழுந்திருக் வில்ரே,  ால் ரை 
ஊண்றவும் இயேவில்ரே. ” 

அவர்  தறு ிறார், அழு ிறார், பேவெீமரட ிறார்(அப் தாமஸகா), தெது 
சமநிரேரய இழக் ிறார், இந்த துன்பக்  டேில் நிற்  இடத்ரதக்  ாை 
இயவில்ரே. அடிமட்டற்ற இந்த  டேில், அவர் நிற்  இடம் இல்ரே 

(அஸதா காதம் ி நாஜ்ஞகா ).  

புத்தர் பதாடர் ிறார்;  

“ஸயா ஸசதா அதிவாபசதி, உப் ன்னா ஸவதனா துக்ஹா ; 

ஸாரீரிகா  ாநஹ ா,யாஹி புட்ஸ ா ந ஸவதாதி;  

ஸ ஸவ  ாதாஸே  ாக்குட் ாஸி, அஸதா காதம் ி அஜ்ஞகாதி.” 
 

“ஆொல், எழும் வேி உைர்ச்சி ரைத் தாங்கும் ஒருவர் , உயிரை    உறுஞ்ஞும்   
உடல் உைர்வு ள் அவரைத் பதாடும்கபாது நடுங்குவதில்ரே: 

அவர் அடிமட்டற்ற படுகுழியிேிருந்து எழு ிறார்,  கமலும்  ால் ரை 
ஊண்றவும் பசய் ிறார் ” 

சுதவா, நன்கு புரிந்து ப ாள்ைப்பட்ட தம்மத்தின் பாரதயில் நடந்து பசல்லும் 
ஒரு நபர், ம ிழ்ச்சியற்ற சூழ்நிரே ரையும், விரும்பத்த ாத 
உைர்ச்சி ரையும் , அரவ எழும்பும்கபாது ஏற்றுக்ப ாள்ை ிறார், “ஸயா பசதா 
அதிவாபசதி, உப் ன்னா ஸவதனா துக்ஹா ; 

இந்த நபரின் துயைம் அவரைக் ப ால்வது கபால் உைர்ந்தாலும் யாஹி 
புட்ஸ ா ந ஸவததி மற்றும் உைர்வு ள் அவரைத் துரைப்பெ கபான்ற, 
கவதரெ ஏற்பட்டாலும், அவர் உறுதியாெ மெத்துடன் உள்ைார். ஸ ஸவ 
 ாதாஸே  ாக்குட் ாஸி ,  உைரும் வேி பபருங் டல், ஆொலும் இந்த 
துயைத்தின் ஆழத்தில், அவர்,எவ்வாறு விழிப்புடன் இருக்  கவண்டும், 
உைர்வு ள் எழும்கபாது என்ெ பசய்ய கவண்டும் என்பரத அவர் அறிவார்; 
எழும் உைர்வு ள் பின்ெர் மரறயும் என்பரத அவர் அறிவார். இந்த வழியில் 
அவர் ஆறுதல் அரட ிறார். தன் ப ாள்ர யில் பதாடர்ந்து முன்கெறிச் 
பசல்ே உறுதியாெ மெப்பக்குவம் பபறு ிறார் அஸதா காதம் ி அஜ்ஞகாதி 
அறிபவாைி பபற்றவர் உடல் உைர்வு ைின் முக் ியத்துவத்ரத மீண்டும் 
மீண்டும் வேியுறுத்திொர். துன்பம் வரும்கபாது ஒருவர் விபாசெ 
நரடமுரறரயயும், தம்மத்தின் நரடமுரறரயயும் மறந்துவிட்டால், 
துயைத்திேிருந்து அவைால் பவைிகய வை முடியாது.  



உடல் உைர்ச்சி என்ற அடித்தைத்துடன் விபாசொ  ற்பிக் ப்படு ிறது, கமலும் 
இந்த உைர்வு ள் அவதாெிக் ப்பட்டால், உங் ள் துயைத்திேிருந்து பவைிகயற 
உங் ளுக்கு நல்ே அடித்தைம்  ிரடக்கும். நீங் ள் மறந்துவிட்டால், உடல் 
உைர்ச்சி ரைக்  வெிப்பரத நீங் ள் தவறவிட்டால், உங் ள் துயைத்திேிருந்து 
ஒருகபாதும் பவைிகய வை முடியாது. எெகவ, புத்தரின் கபாதரெயில், 
உடேில் உள்ை உைர்ச்சி ரைக்  வெிப்பது மி  முக் ியமாெ இடத்ரத 
பபறு ிறது. இந்த உடல் உைர்வு ைின் அடிப்பரடயில்தான் ஒருவர் 
துயைத்திேிருந்து பவைிகயறி விடுதரேரயப் பபற முடியும். பதாடர்ந்து 
கவரே பசய்து துன்பத்திேிருந்து பவைிகய வாருங் ள். உங் ளுக்கு எந்த 
துன்பம் இருந்தாலும், பபரியதா  இருந்தாலும், சிறியதா  இருந்தாலும், 
உைர்ச்சி ரைப் பற்றிய விழிப்புைர்வு அதிேிருந்து பவைிகய வை உங் ளுக்கு 
உதவும். எல்ோ உயிர் ளும் இன்புற்றிறுக்  ! (3) 

 

சக்கா கிரியா – மதிப்பிற்குரிய திரு. க ாயங் ாெி. 

இந்த புெித அறிவிப்ரப குருெ ீஅவர் ள் குஷி ந ர் யாத்திரையின் கபாது,        
( ஒரு மைி கநை தியாெத்தில் ) பவைியிட்டார். 

 

நான் புத்தரிடம்  தஞ்ெமரட ிகறன், நான் புத்தரிடம் தஞ்ெமரட ிகறன்,                
நான் புத்தரிடம்  மட்டுகம தஞ்ெமரட ிகறன், கவறு எவரிடத்திலுமல்ே.            
இந்த உண்ரமயின் சக்தி ப ாண்டு, இந்த உண்ரமயின் சக்தி ப ாண்டு,  

இந்த உண்ரமயின் சக்தி ப ாண்டு  தர்மம் கமபேழட்டும். 

நான் தம்மத்திடம் தஞ்ெமரட ிகறன், நான் தம்மத்திடம் தஞ்ெமரட ிகறன், 
நான் தம்மத்திடம் மட்டுகம தஞ்ெமரட ிகறன், கவறு எதிலுமல்ே.            

இந்த உண்ரமயின் சக்தியால், இந்த உண்ரமயின் சக்தியால்,           
இந்த உண்ரமயின் சக்தியால்,  ம்ேம் தரழத்கதாங் ட்டும். 

நான் சங் த்திடம் தஞ்ெமரட ிகறன், நான் சங் த்திடம் தஞ்ெமரட ிகறன் 
நான் சங் த்திடம் தஞ்ெமரட ிகறன், சங் த்ரதத் தவிை கவறு எதிலுமல்ே. . 

இந்த உண்ரமயின் சக்தியால், இந்த உண்ரமயின் சக்தியால்,            
இந்த உண்ரமயின் சக்தியால், தர்மம் தரழத்து நிற் ட்டும் ). எல்கோரும் 

சந்கதாஷமா  இருக் ட்டும், எல்கோரும் சந்கதாஷமா  இருக் ட்டும். 

 ம்ே பூமி என்பது ஆசீர்வதிக் ப்பட்ட பூமி, ஆசீர்வதிக் ப்பட்ட புெிதமாெ நாடு; 
எங்கு தம்மம் மீண்டும் எழும்பி தரழத்கதாங்கு ிறகதா அது உே ின் 
துயைங் ள் அரெத்ரதயும்  ாைாமல் கபா ச்பசய் ிறது ( ரைத்துவிடு ிறது). 

 ம்ே பூமி, ஆசீர்வதிக் ப்பட்டதா  இருக் ட்டும், அவ்வாகற புெிதமாெ 
நாடா  இருக் ட்டும், இங்கு தம்மம் மீண்டும் கதான்றி, உே ிேின் 



துயைங் ரைத் துரடக்  உதவட்டும். எல்கோரும் சந்கதாஷமா  
இருக் ட்டும், எல்கோரும் சந்கதாஷமா  இருக் ட்டும், எல்கோரும் 

சந்கதாஷமா  இருக் ட்டும்.      . 
...................................................................................................... 

தம்மா ஸதாஹா 

 ோ ஸஹாய ச  ஜகதகா, சுகி ஸஹான்யா ச  ஸோகா:                          
தூ  ஸஹான்யா தரித்  துகா, தூ  ஸஹான்யா ச  ஸ ாகா. 

 

அரெவரும் அரெத்து கதரவ ளும்  நிரறகவறப் பபற்றவைா ி 
சந்கதாஷமா  இருக் ட்டும். ஏழ்ரம எவரிடத்தும் இல்ோது கபா ட்டும். 
வியாதி ள் அரெத்தும்  ாைாமல் கபா ட்டும் ( குைமரடயட்டும் ) 

 

துகியாஸ  துகமுக்தா ஸஹான்,  ய தியாஸகம்  ய ீதா;                               
ப   ஸசா  க ா ஸோக ச , கஸ ம்   ஸ்   ப்ரீதா. 

 ஷ்டப்படுபவர் ள் அரெவருக்கும்,  ஷ்டங் ைிேிருந்து விடுதரே 
 ிரடக் ட்டும்.. பயமுற்றவர் ைிடமிருந்து பயம் ெிேக் ிச் பசல்ேட்டும். 

அரெவரும் தீரம ைிேிருந்து விடுபட்டு ஒருவரை ஒருவர் கநசிப்பவர் ைா  
மாறட்டும், அன்பு பசலுத்தட்டும். 

சுக ப்யாஸ  சம்ஸா ஸமன்,  துகியா  ஸஹ ந ஸகாயா ;                                 
ந ஸகாயி  ய  ீதா ஸஹா , ந  வ ஸ ாகி ஸஹாய. 

உே ம் முழுவதும்  ஒருவர்கூட விடுபடாமல் அரெவருக்கும் ஆெந்தமும், 
சந்கதாஷமும் பைவட்டும், ஒகை ஒருவர்கூட  வரேயும், பயமுமின்றி, 

 ஷ்டங் ைின்றி, வியாதியின்றி சு மா  இருக் ட்டும். 

 

ந ஸகாயி  வ்யாகுே ஸஹாய, ந துக கத ா ஸஹாய;                        
ச கா மங்கள ஸஹாய, ச கா மங்கள ஸஹாய. 

ஒருவரும்  ிைர்ந்பதழாமல், அதி  ஆர்வம், எதிர்பார்ப்பிற்கு ஆைா ாமல்  , 
வேியால்  ஷ்டப்படாமல் சந்கதாஷமா , ஆெந்தமா  இருக் ட்டும். 

 

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

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.  

 

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


