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விபஸ்ஸனா
செய்தி மடல்

தமிழ் மாத இதழ்
(விபஸ்ஸனா: ்ஸயாஜி ஊபாகின் வழிமரபில், திரு சத்திய நாராயண க�ாயங�ா அவர�ளால் கபாதிக�பபடும் தியான முறை)

ஏன் உணர்ச்சிகளைக் கவனிக்க வவண்டும்? 
இளைத் ைான் நாம் பயிற்சி செய்ய 
வவண்டும் என புத்ைர் விரும்பினார் - 

வவைனா அைாவது உணர்ச்சிகளை கவனித்ைல். 
இதுவவ புத்ைரின் மாசபரும் கண்டுபிடிபபாகும். 
அவருக்கு முன் எவருக்கும் இது சைரிநைதில்ளலை. 
நாம் இவ்வுணர்ச்சிகளுக்குத் ைான் எதிர்விளன 
புரிகிவ�ாம் என்பது புத்ைருக்கு முன்னும், 
அவரது காலைத்திலும், அவருக்கு பின்னும் வநை 
ஆசிரி்யர்களுக்குத் சைரி்யவில்ளலை.

புத்ைருக்கு முன்னும் அவரது காலைத்திலும் 
வாழநை ஆசிரி்யர்கள் புலை வாயில்களுடன் 
சைாடர்புசகாள்ளும் புலைப சபாருடகளிடம் 
எதிர்விளன செய்யாமல் இருக்கும்படி 
மக்களுக்கு அறிவுளர அளித்ைனர். “சவளிப புலைப 
சபாருடகள் உஙகைது புலைன்களுடன் சைாடர்பு 
சகாள்ளும் வபாது, அளவகளை நல்லைளவ 
அல்லைது தீ்யளவ என மதிபபிடடு எதிர்விளன 
புரி்யாதீர்கள், விருபபு அல்லைது சவருபபுடன் 
எதிர்விளன செய்யாமல் இருஙகள்” என்பவை 
அவர்கைது வபாைளன்யாக இருநைது.

ஆனால், இநை புலைப சபாருடகளிடம் நாம் 
விளன புரிவதில்ளலை என்பளைவ்ய புத்ைர் 
கூறுகி�ார். நாம் புலைப சபாருடகளிடம் ைான் 
விளன புரிகிவ�ாம் என்று இருநைால், அவர் 
இவ்வாறு ைான் சொல்லியிருபபார்: ஸைா்யைன 
பச்ெ்யா ைண்்ா (ஆறு புலைன்களின் விளைவாக 
விருபபு எழுகி�து)

ஆனால், அவர் இவ்வாறு கூ�வில்ளலை. அவர் 
கூறி்யவைா - “ஸைா்யைன பச்ெ்யா பஸஸ, பஸஸ 
பச்ெ்யா வவைனா, வவைனா பச்ெ்யா ைண்்ா. 

ஏன் உணர்ச்சிகளை கவனிகக வவண்டும்?
ச.நா.க�ாயங�ா

” அைாவது, ஆறு புலைன்களின் அடிபபளடயில் 
சைாடர்பு எழுகி�து, சைாடர்பினால் உணர்ச்சி 
எழுகி�து, உணர்ச்சியினால் விருபபு எழுகி�து.

இதுவவ ஞானமளடநை புத்ைரின் மாசபரும் 
கண்டுபிடிபபாகும். இக்கண்டுபிடிபபினால் 
ைான் அவர் புத்ைரானார்.

ஸைா்யைன அைாவது புலைன்களிடம் ஒருவர் 
எதிர்விளனப புரி்யக் கூடாது என பலைர் கூறினர். 
ஆனால், அவர்கசைல்லைாம் புத்ைர்கைாக 
ஆகவில்ளலை .  ஒருவர் விருபபிலிருநதும் 
சவறுபபிலிருநதும், வபராளெயிலிருநதும் 
ச வ ளி வ ர  வ வ ண் டு ம்  எ ன் று  கூ றி ்ய 
ஆசிரி்யர்களைப பற்றி்ய வரலைாற்று ொன்றிைழ 
நம்மிடம் உள்ைது. விருபபு மற்றும் சவறுபளப 
ஒருவர் வைாற்றுவிக்கவவ கூடாது என்று கூறி்ய 
ஆசிரி்யர்களும் இருநைனர்.

அறி்யாளம உள்ைவளர விருபபும் சவறுபபும் 
இருக்கும் என்று புத்ைர் கூறினார். ஆகவவ, ஒருவர் 
வமா்விலிருநது சவளிவர வவண்டும். வமா் 
என்�ால் என்ன? வமா் என்�ால் அவிஜ்ஜ 
(அறி்யாளம). உஙகளுள் என்ன நிகழகி�து 
என்பவை உஙகளுக்குத் சைரி்யவில்ளலை; விருபபு 
மற்றும் சவறுபபின் உண்ளம்யான காரணம் 
உஙகளுக்கு சைரி்யவில்ளலை; நீஙகள் அறிவிலி்யாக 
உள்ளீர்கள்.

இநை அறி்யாளமயிலிருநது நீஙகள் எவ்வாறு 
சவளிவர முடியும்? நீஙகள் இபபிரச்ெளனயின் 
மூலைவவ ர்  வள ர  ச ெல்லை  வவண்டும் . 
உணர்ச்சிகளில் வவளலை செயது துன்பத்திலிருநது 
சவளிவர வவண்டும். உணர்ச்சிகளை நீஙகள் 
உணராை வளரயில், ‘இது தீ்யது, இது தீ்யது 
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இல்ளலை' என சவளிப சபாருடகளிடவம 
நீஙகள் வபாராடிக் சகாண்டிருபபீர்கள். 
நீஙகள் வமல்மடடத்திவலைவ்ய ைான் வவளலை 
செயகிறீர்கள்.

படிச்ெ ஸமுபபாைவின் அைாவது காரண- 
விளைவு சுழற்சியின் கண்டுபிடிபவப அவளர ஒரு 
சமயஞானம் சபற்�வராக மாற்றி்யது. புத்ைருக்கு 
முன் இளைப பற்றி எவரும் அறிநைதில்ளலை. 
இநை படிச்ெ ஸமுபபாைவில் மூன்று முக்கி்ய 
இளணபபுகள் உள்ைன.

ஸஙகார பச்ெ்யா விஞஞான அைாவது 
விளனபுரி ைலினால்  சவறும்  அறிைல் 
(consciousness) எழுகி�து என்பவை முைல் 
இளணபபாகும். உஙகைது ஸஙகாரஙகளின் 
பளழ்ய வெமிபபினால் ைான், உஙகளுக்கு 
புதி்ய பி�பபு (படிஸநதி விஞஞான) ஒன்று 
கிளடக்கி�து.

பவ பச்ெ்யா ்ஜாதி அைாவது உருவாைலின் 
அடிபபளடயில் ைான் பி�பபு எழுகி�து என்பவை 
இரண்டாம் இளணபபாகும். இநை பி�பபு 
அடுத்ை பி�பபாக மாறுகி�து.

வவைனா பச்ெ்யா ைண்்ா அைாவது 
உணர்ச்சிகளின் அடிபபளடயில் விருபபு 
எழுகி�து என்பவை மூன்�ாம் இளணபபாகும்.

நாம் ஸஙகார பச்ெ்யா விஞஞான என்னும் 
இளணபளப மாற்� முடி்யாது. அது கடநைாயிற்று. 
எதிர்காலைத்தின் வமல் நாம் கவனமாக இருக்க 
வவண்டும். பவ பச்ெ்யா ்ஜாதி - வமலும் வமலும் 
உருவாைல், வமலும் வமலும் பி�பபுக்கள். மரணம் 
எபவபாது வரும் என்பது எவருக்கும் சைரி்யாது.

ஆ க வவ  ை ான்  இ ந ை  அ ற் பு ை ம ான 
பாளைள்ய புத்ைர் நமக்கு வழஙகியுள்ைார். 
நிகழகாலைத்திவலைவ்ய இருஙகள். உஙகைது 
நிகழகாலைத்தின் ைளலைவர் நீஙகள் ைான். உஙகைது 
எதிர்காலைத்தின் ைளலைவரும் நீஙகவை ைான்.

அத்ைா ஹி அத்ைவனா நாவைா, அத்ைா ஹி 
அத்ைவனா கதி. நாவம நமக்கு ைளலைவர், நமது 
சொநை எதிர்காலைத்ளை நாவம உருவாக்குகிவ�ாம்.

உஙகைது  நி கழக ாலைத்திற்கு  நீஙகள் 
ைளலைவராக இருநது விடடால், எதிர்காலைம் 
ைாமாகவவ ஒழுஙகாகிவிடும். அளைப பற்றி 
நீஙகள் கவளலைபபடத் வைளவயில்ளலை. 
நிகழகாலைத்திவலைவ்ய இருஙகள். உணர்ச்சிகள் 
மீது விருபபத்ளைவ்யா அல்லைது சவறுபளபவ்யா 
வைாற்றுவிக்காதீர்கள். அவிஜ்ஜா அைாவது 
அறி்யாளம இருக்கும் சபாழுது, வவைனாளவ, 
உணர்ச்சிகளை நீஙகள் உணருவதில்ளலை. 
அபசபாழுது விருபபுடனும் சவறுபபுடனும் 
நீஙகள் எதிர்விளன புரிநதுசகாண்வட 

இருபபீர்கள்.
புத்ைர் நம்ளம இக்கணத்தின் வவைனா 

(உணர்ச்சிகள்) மீது எநைவிை எதிர்விளனயும் 
செய்யாமல், மனச் ெமநிளலையுடன் உணர்நது 
சகாண்வட இருக்கும்படி விரும்பினார் . 
விருபபுடனும் சவறுபபுடனும் இநை வவைனா 
மீது எதிர்விளன புரிநதுசகாண்வட இருபபது 
ைான், அைாவது, துன்பத்ளைப சபருக்கிக் 
சகாண்வட இருபபது ைான் பளழ்ய பழக்கப 
பின்னலைாக உள்ைது.

இநை அற்புைமான பயிற்சிள்ய புத்ைர் நமக்கு 
அருளினார். நீஙகள் நிகழகாலைத்தில் உள்ளீர்கள்; 
உணர்ச்சிகள் என்னவானாலும், நீஙகள் 
அைளன கவனிக்கிறீர்கள். பஞஞா என்�ால் 
நிகழகாலைத்தின் உண்ளம என்று சபாருள் 
- வைான்றுகி�து, மள�கி�து, வைான்றுகி�து, 
மள�கி�து, அநிச்ெ, நிளலை்யாளம. அபவபாது 
நீஙகள் விஜ்ஜாவுடன் அைாவது ஞானத்துடன் 
இருக்கிறீர்கள்; அவிஜ்ஜா இல்ளலை. இவ்வாறு 
நீஙகள் பாளைள்ய மாற்றிவிடடீர்கள்.

முன்பு, உணர்ச்சிகளுக்கு விளனபுரிநது நீஙகள் 
விருபளபயும் சவறுபளபயும் வைாற்றுவித்ைைால், 
நீஙகள் துன்பத்தின் பாளையில் இருநதீர்கள். 
பலை பி�பபுகைாக  நீஙகள் துன்பத்ளை 
வைாற்றுவித்துக் சகாண்டிருநதீர்கள். இனி, நீஙகள் 
மாறிவிடடீர்கள். விருபபு இல்ளலை, சவறுபபும் 
இல்ளலை. சவறும் மனச் ெமநிளலை ைான். நீஙகள் 
உஙகைது திளெள்ய மாற்றிவிடடீர்கள்.

வவைனா என்பது ஒரு வீதியின் அல்லைது ஒரு 
புளகவண்டிப (ரயில்) பாளையின் இளணபபிடம் 
வபாலை ைான். இநை இளணபபிலிருநது, ஒரு 
பாளை துன்ப சபருக்கத்ளை (துக்கஸமுை்யகாமினீ 
படிபைா) வநாக்கியும், மற்ச�ாரு பாளை துன்ப 
அழிளவ (துக்க நிவராைகாமினீ படிபைா) 
வநாக்கியும் சகாண்டு செல்கி�து. நீஙகள் ைான் 
முடிசவடுக்க வவண்டும். புத்ைர் உஙகளை 
அவரது வார்த்ளைகளை கண்மூடித்ைனமாக 
ஏற்க கூ�வில்ளலை. ைம்ளம கண்மூடித்ைனமாக 
பின்பற்� அவர் விரும்பவில்ளலை. குருடடு 
நம்பிக்ளக ஏதும் கூடாது. உண்ளமள்ய நீஙகவை 
உஙகளுக்காக அனுபவிக்க வவண்டும். அது 
நல்லைது என்று உஙகளுக்கு சைரிநைால் மடடுவம 
அைளன ஒபபுக்சகாள்ை வவண்டும். அைளன 
ஒபபுக்சகாள்வவைாடு, அபபாளையிலும் நடக்கத் 
துவஙகுஙகள்.

ஆகவவ ைான், எநைசவாரு வகுபளபச் 
ொர்நை மக்களும் ஒரு பத்து நாள் முகாமில் 
பஙவகற்கும் வபாது, அதில் எநை வவறுபாடும் 
இருபபதில்ளலை. அவர்கள் உண்ளமள்ய ைாவம 
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அனுபவிக்கி�ார்கள்: உணர்ச்சிகள் இருக்கின்�ன, 
அளவகள் மீது எதிர்விளன புரிநைால், துன்பம் 
அளடகின்�னர்; எதிர்விளன புரி்யவில்ளலை 
என்�ால் மகிழச்சி அளடகின்�னர்.

வமலும், இவ்வழிள்ய பயிற்சி செய்யாை 
எவளரயும் நாம் ஒருசபாழுதும் நிநதிக்கக் 
கூடாது. அவர்கள் வவைனாளவ உணரவில்ளலை 
எனினும்,  விருபளபயும் சவறுபளபயும் 
வைாற்றுவிக்கக் கூடாது என்பளை சவறும் 
அறிவைவில் புரிநதுசகாள்வைால், அவர்கைது 
மனம் அறிவைவிலைாவது தூயளம்யளடநது 
சகாண்வட ைான் செல்கி�து. எனினும், புத்ைரின் 
வபாைளனயின் படி பயிற்சி செயபவர்கள், 
வவைனாளவ (உணர்ச்சிகளை) ைவரவிடடால், 
அவர்கள் சவறும் வமல்மடட அைவில் 
மடடும் ைான் வவளலை செயகின்�னர் என்வ� 
புரிநதுசகாள்ை வவண்டும்.

சித்ைார்த்ை சகௌைமர் இநை வமல்மடட 
தூயளம்யால் திருபதி அளட்யவில்ளலை. அவர் 
ைமது மனம் முழுவதுமாக தூயளம அளட்ய 
விரும்பினார். இைற்கு மனதின் வவர்மடட 
அைவில் வவளலை செயைாக வவண்டும். மனதின் 
இநை ஆழமான பகுதி்யானது எபசபாழுதும் 
உடல் உணர்ச்சிகளுடன் சைாடர்பில் உள்ைது. 
வவைனா இருக்கும் சபாழுது, எதிர்விளன 
சைாடஙகுகி�து .  வவைனாளவ நீஙகள் 
ம�நதுவிடடால், உஙகளுக்கு சைரி்யாமவலை 
விருபபும் சவறுபபும் சைாடர்நது சபருகிக் 
சகாண்வட செல்லும். மனளை முழுவதுமாக 
தூயளம்யாக்கம் செய்ய வவண்டும் என்பதில் 
அவர் சைளிவாக இருநைார். அவரது வபாைளன 
மிகத் சைளிவானைாகும்:

ஸபப பாபஸஸ அகரணங எநைவிை பாவச் 
செ்யல்களையும் செய்யாதீர்கள்.

குஸலைஸஸ உபஸம்பைா - அைாவது ஸமாதி 
- அைாவது, குஸலைசித்ைஸஸ ஏகாகைா - 
ஒழுக்கமான மனளை ஒருமுகபபடுத்துைல்

ஆனால், ஒரு ஒழுக்கமில்லைா சபாருளைக் 
சகாண்டும் ஒருவர் மனளை ஒருமுகபபடுத்ைலைாம். 
ஒரு திருடன் திருடுவைற்கு மன ஒருமுகபபாடு 
வைளவவ்ய. தீ்ய செ்யல்களைச் செய்யவும் மனம் 
ஒருமுகபபடடுத் ைான் இருக்க வவண்டியுள்ைது. 
ஆனால், அது ஸம்மா ஸமாதி, அைாவது வநரி்ய 
ஸமாதி ஆகாது. நீஙகள் எவருக்கும் தீஙகிளழக்க 
மாடடீர்கள் என்பதில் சைளிவாக உள்ளீர்கள், 
உஙகள் மனமும் ஒருமுகபபடடு உள்ைது - 
குஸலைஸஸ உபஸம்பைா.

ஆனால் இது மடடும் வபாைாசைன்று புத்ைர் 
குறிபபிடுகின்�ார். ஆளக்யால்,

ஸசித்ைபரிவ்யாைபனங மனம் முழுவதுமாக 
தூயளம அளட்ய வவண்டும்.

பரி என்�ால் முழுவதுமாக என்று சபாருள். 
நீஙகள் வவைனாவுடன் பயிற்சி செயது, அநை 
அைவில் மனளை தூயளம அளட்யச் செயைால் 
ைான் இது ொத்தி்யமாகும். இல்ளலைச்யனில், 
புத்ைர் கூறுவது வபாலை, அனுஸ்ய கிவலைஸ 
(ஆழத்தில் உ�ஙகும் மன அழுக்குகள்) 
ைஙகிவிடும். நீஙகள் முன்பு வெர்த்து ளவத்துள்ை 
இநை தூஙகும் எரிமளலைகள் (மன மாசுகள்) 
்யாவும் எநை வநரத்திலும் சவடித்து உஙகளை 
துன்பத்தில் ஆழத்ைலைாம்.

இநை தூஙகும் எரிமளலைகைான அனுஸ்ய 
கிவலைெத்ளை அழித்சைாழிக்கவவ வவைனாவுடன் 
(உணர்ச்சிகளுடன்) வவளலை செயயும் இநை 
பயிற்சிள்ய புத்ைர் கண்டறிநைார். அவரது 
வார்த்ளைகள் மிகத் சைளிவானளவவ்ய: 
இன்பமான உணர்ச்சிகள் அனுபவிக்கும் வபாது, 
ராகானுஸ்ய-ளவ (விருபபின் மனவழுக்குகள்) 
அழியுஙகள். ஆகவவ, இன்பமான உணர்ச்சிகள் 
ஏற்படும் வபாசைல்லைாம், உஙகைது விருபபத்ளை 
அழிபபைற்கு அதுவவ ெரி்யான வநரமாகும். 
இ ன் ப ம ா ன  உ ண ர் ச் சி க ள்  ஏ ற் ப டு ம் 
வபாசைல்லைாம் விருபபத்ளை வைாற்றுவிபபவை 
உஙகைது பளழ்ய பழக்கப பின்னலைாக இருநைது. 
உஙகைது ராகானுஸ்யம் இருநைால், நீஙகள் 
அைளன சபருக்கிக் சகாண்வட செல்கிறீர்கள்.

அது வபாலைவவ, உஙகைது வைாஸானுஸ்ய, 
படிகானுஸ்ய அளனத்ளையும் அவர் அழிக்கச் 
சொல்கி�ார். தூலைமான, மகிழவில்லைாை 
உணர்ச்சிகள் ஏற்படும் சபாழுசைல்லைாம், 
சவறுபளப  வ ை ா ற்றுவிபபவை  பளழ்ய 
ப ழ க் க ம ா கு ம் .  இனி ,  நீ ங கள்  மன ச் 
ெமநிளலையுடன் இருநது சகாண்டு, சவறுபளப 
வைாற்றுவிக்காதீர்கள். இவ்வாறு ைான் இநை 
அனுஸ்யமும் அழிக்கபபடுகி�து.

புத்ைரது காலைத்திலும், அைற்கு முன்னும், 
விரு பபிலிரு நது ம்  சவறு பபிலிரு நது ம் 
சவளிவாருஙகள் என்று சொன்ன பலை ஆசிரி்யர்கள் 
இருநைனர். ஆனால், இநை அனுஸ்யத்திலிருநது 
சவளிவர அவர்களுக்குத் சைரி்யவில்ளலை. 
இன்பமான உணர்ச்சிகளின் உைவியுடன் நீஙகள் 
விருபபிலிருநதும், இன்பமில்லைா உணர்ச்சிகளின் 
உைவியுடன் நீஙகள் சவறுபபிலிருநதும் சவளிவர 
முடியும் என்று புத்ைர் கூறுகி�ார்.

இவ்வாறு செய்யவில்ளலைச்யனில், நீஙகள் 
புத்ைரின் வபாைளனள்ய பின்பற்�வில்ளலை 
என்பவை சபாருள்.

உணர்ச்சிகளுடன் பயிற்சி செய்யாவைார்களை 
நாம் கண்டிக்கக் கூடாது. நீஙகள் ெரிவர 
புத்ைளரப புரிநதுசகாண்டுள்ளீர்கள் என்�ால், 
அவர் கூறி்யபடி ெரி்யாக பயிற்சி செயயுஙகள். 


