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1. ெபௗ�த� எ றா� எ ன?

வ�னா: ெபௗ�த� எ றா� எ ன?

வ�ைட: ெபௗ�த�, %�த�, %�த� எ ற ெசா=க*, 'அறி1' எ /�
ெபா�*ப.�; '%�தி' எ றவடெமாழி? ெசா�லிலி�
4வ
தைவ. அத 
ெபா�* எ7?சிேய! ஆகேவ, ெபௗ�த� எ றா�, எ7?சிய� த�4வேம! 

இ
த� த�4வ� சி�தா��த( ெகௗதம� எ 8அைழ(க$ப)டஒ� தனD
மனDத , தன4 ெசா
த#ய=சியாG�, அ/பவ�தாG� க<.ப�0(க$
ப)டவழியா��. அ
த? சி�தா��த( ெகௗதம� எ /� %�த ெப�மாேன, 

தன4 35வ4வயதி� தா இ
த$ ேபரறிவாகிய, '%�த நிைல' எ /�
எ7?சி ெப=றா�. ெபௗ�த� 2,500 வயைதஉைடய4. இ?சமய�ைத$
ப� ப=8�ம(க*உலக�#7வ4�இ 8�மா�#$ப�ெத).
ேகா0$ேப� இ�(கி றன�. >றா<.கI(�# %வைர, ஆசிய
ம(களா� ம).ேம ப� ப=ற$ப).வ
தஇ�த� த�4வ�, இ 8



ஐேரா$பாவ�G�, ஆ�திேரலியாவ�G�, அெம�(காவ�G�
ம(களDைடேயஆதர1 ெப=8வ�கிற4.

வ�னா: ஆக, ெபௗ�த�ஒ� சாதாரண� த�4வ�தானா?

வ�ைட: த�4வ� எ 8ெபா�*ப.� PHILOSOPHY எ ற ெசா�லி�
'PHILO' எ ப4 'அ %' எ ற ெபா�ைள2�, 'SOPHIA' எ /�ெசா�
'அறி1' எ /�ெபா�ைள2� த��. ஆக PHILOSOPHY எ ப4, 'அறிவ� 
அ %' எ ேறா, அ�ல4அ %, அறி1 எ றஇர<.ெபா�*களDேலா
ெபௗ�த�ைத? ச�யாகவ�வ�(கிற4. ெபௗ�த� ந�அறிைவ$ ெப�(கி(
ெகா*ள1�, #7ைமயாக1� ெதளDவாக1�ஒKெவா ைற2� %�
4
ெகா*ள1�H8கிற4. அ�4ட ெபௗ�த�உய��ைடய எ�லாவ=றி 
மN4�அ %�இர(க#� கா)0, உ<ைமயான ந<ப�களாகவ�ள,க$
ேபாதி(கிற4. ஆைகயா�, ெபௗ�த�ஒ� சாதாரண� த�4வ�அ 8; 

மிக உய�
த த�4வ�!

வ�னா: %�த� எ பவ� யா�?

வ�ைட: கி.#. 563�வடஇ
தியாவ��ஓ�அரச �.�ப�தி� ஒ�
�ழ
ைத ப�ற
த4. அவ ெச�வ? ெசழி$%ட/�, ஆட�பரமாக1�
வள�
தா ; ஆனா�, #0வாகஉலகவசதிகI�வாB1�P9ைமயான
மகிB?சி(�$ பா4கா$%� தாரா எ பைதஉண�
4 ெகா<டா�. உலைக?
�=றி2*ள4 ப,கைள( க<.அவ� ெநகிB
தா�. அதனா�, உலக
மா
த�க*உ<ைமயானமகிB?சியைடயைவ(�� திற1ேகா� எ4
எ பைத( க<.ப�0(க நிைன�தா�; அதனா� தன4 29வ4வயதி�, த 
மைனவ�ைய2��ழ
ைதைய2�4ற
4, பல சமயஅறிஞ�களD 
கால0ய��அம�
4, உலகமா
த�களD 4 ப�ைத( கைளயவழி
எ னெவ 8வ�னவ�னா�. அவ�க*அவ�(�$ பலவ=ைற2�
ேபாதி�தா�க*. ஆனா�, எவ�(�ேம, உலகமா
த�களD உ<ைமயான
4 ப�4(கான காரண� ெத�யவ��ைல! #0வாகஆறா<.கI(�$
ப� %ஆB
தஆரா9?சி(�� தியான�4(�� ப�ற�அவைர?
QB
தி�
தஅறியாைம திRெரனவ�லகேவ, அவ�அ
த$ ேப�<ைமைய



அறி
தா�. அ றிலி�
ேதஅவ� '%�த�' எனஅைழ(க$ப)டா�. 
இ$ேபரறி1 ெப=ற ெப�மா , ேமG� நா=ப
ைத
4ஆ<.க*வாB
4, 

வடஇ
தியா#7வ4� �=8$ பயண�ெச94, அவ� க<டறி
த
ேப�<ைமகைள$ ேபாதி�4வ
தா�. அவ�ைடயஅ %�, கனD1�, 

இர(க#�, %4ைமஉண�S).கிற ேபாதைனகI�, ஆய�ர(
கண(காேனாைர$ ப� ப=ற? ெச9தன. அவர4 எ பதாவ4வயதி�
#தி�
4� தள�
த நிைலய�G�மிக மகிB?சி2டனD�
த %�தெப�மா 
இ8திய�� இய=ைக எ9தினா�.

வ�னா: அவ�(� %�த� எ ற ெபய� இ
தஆB
தஅறிவ� ப� தா 
வ
தெத றா�, அத=�# அவ� எKவா8அைழ(க$ப)டா�?

வ�ைட: %�த� பர�பைர( �.�ப$ ெபய� ெகௗதம . அத ெபா�*
'சிற
த ப�'. அ(கால�தி�ஆ.மா.க*ைவ�தி�
தா�அ4
ெச�வ�ைத2� ெகௗரவ�ைத2��றி(��. அவ�(�இட$ப)ட ெபய�
சி�தா��த . அத ெபா�* 'ேநா(க�ைதஅைடபவ '. இKவாறான
ெபயைரஒ�அரச த மக/(�இ.வாெனனஎதி�பா�(கலா�
அ�லவா?

வ�னா: த மைனவ�ைய2�மகைன2�வ�).வ�).? ெச ற4, %�த
ெப�மானD ெபா8$ப=ற த ைமைய( கா)டவ��ைலயா?

வ�ைட: %�த ெப�மா த �.�ப�ைதவ�).வ�).? ெச ற4
அKவள1எளDதான ெசயல 8; அவ� பல நா)க* கவைல$ப)0�(க
ேவ<.�, அவ� கைடசியாக வ A)ைடவ�).$ %ற$ப.வைத ந றாக
ேயாசி�ேத இ�#01(�வ
தி�(க ேவ<.�; அவ� த 
�.�ப�4(காக� த ைனஅ�$பண�$பதா? அ�ல4உலக
மா
த�(காக� த ைனஅ�$பண�$பதா? எ 8 ேயாசி�4, #0வாக
அவர4 ேபர %, உலகமா
த�களD ேம ைம(காகேவ, அவைர
அ�$பண�(கைவ�த4. அவர4 தியாக�தி� இ 8�, இK1லகேம
பயனைடகிற4. இஃ4அவர4 ெபா8$ப=ற த ைமய 8; இ4ேவ, 



இ4வைரஉலக�4(�யா�ேம ெச9யாத மாெப�� தியாகமா��.

வ�னா: %�த� தா இ$ேபா4இற
4வ�)டாேர, அவ� நம(� எ$ப0உதவ
#02�?

வ�ைட: மி ச(திைய( க<.ப�0�த ஃேபரேட இற
4 ேபா9வ�)டாG�, 

அவ� க<. ப�0$% நம(�இ 8�உத1கிற4. பல ேநா9கI(�
நிவாரண#ைறகைள( க<.ப�0�தUய�� பா�ச�
இற
4வ�)டாG�அவ� க<. ப�0�த ம�
4க*இ 8� எ�தைனேயா
ேநாயாளDகைள(�ண$ப.�4கிற4. பலஅழியா ஓவ�ய,கைள� தA)0ய
லிேயாநா�ேடா டா வ� சி இற
4வ�)டாG�அவ�வைர
தஓவ�ய,க*
இ 8�உ=சாக�ைத2�மகிB?சிைய2� த�கி றன! அறிஞ�கI�
வ Aர�கI�இற
4>=8(கண(கானஆ<.களாகிய��
தாG�, 

அவ�கIைடய ெசய�கைள2� ெவ=றிகைள2� நா� ப0(�� ேபா4, 

அவ�கைள$ ேபாலேவ நா#� ெசயலா=றஓ�ஊ(க� ப�ற(கிற4. 

அைத$ ேபாலேவ, %�தெப�மா இற
4 2500 ஆ<.க*ஆனாG�
இ 8�அவ�ைடய ேபாதைனக*, மனDத�கI(�உத1கி றன! 

அவ�ைடய சா 8க*ம(கைள( கவ�கி றன; அவ�ைடய ெசா=க*
இ 8�மனDத வாB(ைகையமா=8கி றன; பல>=றா<.க*
ஆனாG�, ஒ� %�த� ெசா�G(ேக, அவ�இற
த ப�ற��, இKவள1
ச(திய��(��!

வ�னா: %�த� ஒ� கட1ளா?

வ�ைட: இ�ைல! அவ� கட1*இ�ைல. அவ� த ைன( கட1ளாகேவா, 
கட1ளD மகனாகேவா, கட1ளD P4வராகேவாHட$ ப�ரகடன�
ெச94 ெகா<டதி�ைல. அவ�ஒ�மனDத�! த ைன$
Cரண�4வ$ப.�தி( ெகா<டஒ�மனDத�. அவைர? சா றாகைவ�4, 

அவ�வழிைய$ ப� ப=றிேனாேமயானா�, நா#� ந�ைம$
Cரண�4வ$ப.�தி( ெகா*ளலா�.



வ�னா: %�த� ஒ� கட1*இ�ைலெய றா�, ம(க* ஏ அவைர
வழிப.கி றன�?

வ�ைட: வழிபா. பலவைக$ப.�. யாராவ4ஒ�வ�ஒ� கட1ைள
வண,�� ேபா4, அ4ஆ<கட1ேளா, ெப<கட1ேளா, அ(கட1ைள$
%கB
4 பா0, அ(கட1I(�$ பல ெபா�*கைள$ பைட�4� தம(�?
சில சGைககைள ேவ<.வ�. தம4 ப�ரா��தைனைய( கட1* ேக).�
தா,க* பைட�த ெபா�)கைள( கட1ள� ஏ=8( ெகா<., த,க*
ப�ரா��தைன(�$ பதி� த�வதாகஅவ�க* நிைன(கி றன�. ஆனா�, 

ெபௗ�த�க*இ$ப0$ப)ட ப�ரா��தைனகளD� ஈ.ப.வதி�ைல.

ம=ற#ைறவழிபா. யாெதனD�, நா� ேபா=8பவ�(ேகா, 
வ���%பவ�(ேகா நா�அளD(�� ம�யாைத. ஆசி�ய� வ�$பைற(�*
Wைழ2�ேபா4 எ7
4 நி 8ம�யாைதயளD(கிேறா�; 

மதி$%(��யவ�கைள? ச
தி(��ேபா4ைக�G(�கி ேறா�; ஒ�
நா)0 ேதசிய கீத�இைச(�� ேபா4 எ7
4நி 8வண,�கி ேறா�. 

இைவெய�லா�, நா� மனDத�கI(ேகா, ெபா�)கI(ேகா கா).�
ம�யாைத(�றிகளா��. இKவைகவண(க#ைறகைளேய
ெபௗ�த�க* கைட$ ப�0(கி றன�.

இ�ைககைள2� த ம0ய�ேலைவ�4( ெகா<., % னைக தவ7�
#க�4ட கா)சியளD(�� %�தெப�மானD சிைலக*, ந�ைம
அைன�4உய�� வாBஇன,களDட#�அ ைப2�, ந�மிைடேய
அைமதிைய2�, பாச�ைத2�வள��4( ெகா*ள? ெச9கி றன. 

ஊ4ப�திகளDலி�
4 பர1�வாசைன, ஒ7(க�உலக� எ,�� பரவ
ேவ<.� எ பைத(�றி(கிற4. ஒளDத��வ�ள(� நமதறிைவ2�, 

மல�
4 மண�வ Aசி அழி2� C(க* மனDத வாB(ைகய� நிைலய=ற
த ைமைய2��றி(கி றன. நா� %�தைரவண,��ேபா4
அவ�ைடய ேபாதைனக* நம(களD�த ந ைமகI(காகஅவ�(� ந றி
ெசG�4கிேறா�! அைவேய ெபௗ�த�களD வழிபா).#ைறகளா��.

வ�னா: ெபௗ�த�க* சிைலகைளவண,�வதாக(



ேக*வ�$ப)0�(கிேறேன!

வ�ைட: இ$ப0$ப)ட ேக*வ�க*, ேக*வ� ேக)பவ�களD 
அறியாைமைய( கா).கிற4. 'IDOL' எ /�ஆ,கில? ெசா�G(�
ஆ,கிலஅகராதிய�� 'கட1ளாகவழிபட$ப.�ஓ� உ�வ�அ�ல4
சிைல!' என(Hற$ப.கிற4. ேமேல�றி$ப�)ட4 ேபா�, ெபௗ�த�க*
%�த ெப�மாைன( கட1ளாகவழிப.வதி�ைல. அ$ப0ய��(��ேபா4
அவ�க*ஓ� மர�4<ைடேயாஅ�ல4ஓ�உேலாக$ ெபா�ைளேயா
எ$ப0( கட1ெளன ந�%வ�? எ�லா? சமய,கI� பலவ�த( க��4$
ப0வ,கைள� த,க* சமய(�றிகளாக ஏ=8, ம=ற? சமய,கIட 
த,க* சமய(�றிகைள2� நிைல நா).கி றன�.

டாவ�ஸ� எ /�ைசன சமய�தி�, ய�,-யா, எ /��றி, 
எதி�மைறயான ெபா�ளDட�உ*ளஇண(க�ைத( (உதாரண�தி=�
ெவளD?ச�/நிழ�,ஆ<ைம/ெப<ைம)  �றி(கிற4. சீ(கிய சமய�தி�
வா*அவ�கIைடய சமய$ ேபாரா)ட�ைத(�றி(கிற4. கி8�4வ
சமய�தி� கிறி�4வாBவைதமN சி ன�Eலமாக1�, அவ� ெச9த
தியாக�ைத? சிGைவ(�றிEலமாக1�வழிப.கி றன�.

ெபௗ�த�தி� %�த ெப�மானD சிைலமனDத Cரண�4வ�ைத(
�றி(கிற4. %�த ெப�மானD சிைல, ெபௗ�த� மனDதைன
ைமய$ப.�தி ஆரா9வேத தவ�ர( கட1ைளைமய$ப.�4வத 8
எ பைத2�, நா� ந�ைம$ப=றி அறி
4, #7ைமயானஅறி1 ெபற$
பா.படேவ<.� எ பைத2� நிைனS).கிற4. சிைலையம).ேம
ெபௗ�த�க*வண,கி, அ?சிைலையேய ெத9வமாக( க�4கிறா�க*
எ ப4 தவ8.

வ�னா: ெபௗ�த( ேகாவ��களD� ம(க* ஏ பல %4ைமயான
வழி#ைறகைள? ெச9கி றன�?

வ�ைட: சில ெசய�க* நம(�வ�ள,காத ேபா4 நா�அவ=ைற�
தவறாக$ %�
4 ெகா*கிேறா�; அைவ %4ைமயாகஇ�$பதா�, நா�
அவ=ைற நிராக��4வ�.கிேறா�. நா�அ?ெசய�களD ெபா�*கைள



#ய 8ெத�
4 ெகா*ள ேவ<.�.

%�த ெப�மானD ேபாதைனகI(�$ %ற�பான சில ��).
ந�ப�(ைககI� ெபௗ�த�தி� உள. இ$ப0$ப)ட��). ந�ப�(ைகக*
ெபௗ�த�தி� ம).ம 8ம=ற? சமய,களDG�உள. %�த ெப�மா 
ெதளD1ட/�வ�வரமாக1� ேபாதி�தி�(கிறா�; இ�
4� சில�
அதைன$ %�
4ெகா*ளவ��ைலெய றா�, %�த ெப�மாைனஎ$ப0(
�ைறHற#02�? இத=�? சா றாக( கீBக<ட சா ேறா�
ெமாழிய�ைன( காணலா�.

'ேநாயா�வா.�ஒ�மனDத , ம��4வ�ஒ�வ�அவன�கி�
இ�
4�, அவ�ட� ெச 8 சிகி?ைச ெபறவ��ைலெய றா�அ4
ம��4வ� �=றம 8! இைத$ேபாலேவஒ�வ  (மனதி�) 

அ7�த$ப)., மா�*ள ேநாயா� சி�திரவைத$ ப.�த$ ப).�அவ 
%�தெப�மானDட� ெச�லவ��ைல ெய றா�, அ4 %�தெப�மானD 
தவற 8.' Jn. 28-9

ெபௗ�த�ைதேயா ேவ8 எ
த? சமய�ைதேயா அதைன? ச�யாக( கைட$
ப�0(காதவ�கைள( ெகா<.எைட ேபாட(Hடா4. %�த ெப�மானD 
உ<ைமயான ேபாதைனகைள� ெத�
4ெகா*ள ேவ<.ேமயானா�, 

%�த ெப�மானD ேபாதைனகைள$ ப02,க*அ�ல4ெபௗ�த�ைத
ந �ண�
தஅறிஞ�களDட� ேக).� ெத�
4 ெகா*I,க*!

வ�னா: த�மா எ றவா��ைதையஅ0(க0 ேக*வ�$ப.கிேறா�. அத 
ெபா�* எ ன?

வ�ைட: த�மா (சம�கி�த�தி� த�மா) எ றவா��ைத(�$ பல
ெபா�*க*இ�(கி றன. ெபௗ�த�தி� பய ப.�த�ப.� ேபா4அத 
ெபா�*  'வா9ைம', 'ஒ றி உ<ைமயான நிைல', 'உ<ைமயாக' 

எ பதா��. %�த� ேபாதைனகைள நா�உ<ைமெயன ந�%வதா�
அதைன2� த�மா எ 8�றி$ப�.கிேறா�.

வ�னா: கி��4ம�ப<0ைகைய$ ேபால$ ெபௗ�த�திG�ஒ�



ப<0ைகஉ<டா?

வ�ைட: ெபௗ�த ச�ப�ரதாய$ ப0, இளவரச� சி�தா��த� ப�ற
த4�, %�த
நிைலஅைட
த4�, அவ� மைற
த4� 'ேவஸாக' மாத�தி ெபௗ�ணமி
நா*அ 8தா . அதாவ4இ
தியவ�ட�தி இர<டா� மாத�. இ 8
நைட#ைறய��உ*ள ேம=க�தியஆ<.( கண(கி ப0அ4 ஏ$ர�-

ேம மாததி� வ��. அ
நாளD� எ�லா நா.களDG#*ள ெபௗ�த�கI�
ேகாவ�G(�? ெச 8, பல சமய? சட,�களDG�வ�ழா(களDG� கல
4
ெகா<., அ�ல4 நா*#74� தியான�தி� ஈ.ப).இ
த#(கிய?
ச�பவ,கைள( ெகா<டா.வ�.

வ�னா: ெபௗ�த�அKவள1 சிற
த சமயமாகஇ�
தா� சில ெபௗ�த
நா.க* ஏBைமயாகஇ�(கி றனேவ, ஏ ?

வ�ைட: ஏBைம எ 8 நA,க*H8வ4ெபா�ளாதார�தி� ஏBைம
எ /�ெபா�* பட(Hறினா�, சில ெபௗ�த நா.க* ஏBைமயாக
இ�$ப4உ<ைமதா . ஆனா�, வாB(ைக� தர�தி� ஏBைம எ றா�, 

சில ெபௗ�த நா.க* சிற
த ெச�வ�4ட இ�(கி றன. 

அெம�(காைவ எ.�4( ெகா*I,க*. அ4ெபா�ளாதார�தி�
வளமான நா.; ம=8� ச(தி வா9
த நா.; ஆனா�, உலக�திேலேய
அதிகமாக( ெகாைல, ெகா*ைளக* நட(�� நா.�அ4தா ! 

இல)ச(கண(கான#தியவ�க*, த,க*�ழ
ைதகளா�
ைகவ�ட$ப).� தனDயாக, ஏைழகI(கான#திேயா� இ�ல,களD�
த,கி இ�(கி றன�; உ*�ழ$ப,க*, வ #ைறக*, ெக).$ ேபா��
�ழ
ைதக*#தலியன தைலயாய ப�ர?சிைனகளாகஇ�(கி றன. 

E 8தி�மண,களD�ஒ 8வ�வாகர�தி�#0கிற4. ஆபாச�ைத�
P<0வ�.� எ7�4#ைறமிக? �லபமாக( கிைட(கிற4. 

ெபா�ளாதார� 4ைறய�� ெச�வ? ெச�(ேகா.வாB
தாG�
வாB(ைக� தர�தி� மிக ஏBைமயாகேவவாBகி றன�.

மாறாக$ பர�பைரயான ெபௗ�த நா.கைள எ.�4( ெகா*I,க*. 

அ,� ெப=ேறா�க* த,க*, �ழ
ைதகளா� ெகௗரவ$ப.�த$
ப.கிறா�க*; ம�யாைதயளD(க$ ப.கிறா�க*. ெகாைல(�=ற,க*



ம=ற நா.கIட ஒ$ப�.� ேபா4 மிக( �ைறேவ. வ�வாகர�ேதா, 
த=ெகாைலேயா மிக( �ைற1. மி�4வான த ைம, தாராளமன$பா,�, 

அறி#கமி�லாதவ�கI(�(Hடவ��
ேதா�ப�, வ��
த எ<ண,க*, 

ம�யாைத ேபா ற�ண,கைள( ெகா<.*ளன�. ெபா�ளாதார�தி�
ப� னைட
தி�
தாG�, அெம�(காைவஒ$ப�.�ேபா4 மிக? சிற
த
வாB(ைகேயவாBகி றன�.

ேமG�, ெபா�ளாதார�தி அ0$பைடய�� ம).ேம நா� ெபௗ�த சமய
நா.கைளஅளவ�)டா�Hட, இ 8மிக? ெச�வ, ெகாழி(�� நா.�, 

ச(தி வா9
த நா.�, ஒ�ெபௗ�த சமய நா.மான நா. ஜ$பா ஆ��. 

அ,� ெப��பா ைமயானம(க* ெபௗ�த சமய�தினேர.

வ�னா: ெபௗ�த�க* ஏைழ எளDய ம(கI(� எ
தவ�தமான ேசைவகI�
ெச9ததாக( ேக*வ�$ படவ��ைலேய, ஏ ?

வ�ைட: ெபௗ�த�க* தா,க* ெச92� ேசைவக*, ம(கI(�ஆ=8�
ெதா<.கைள$ பைறசா=றி( ெகா*வதி�ைல. சிலஆ<.கI(�
# %, ப�ேவ8 சமய�தின�ைடேய ந�லிண(க�ைத
ஏ=ப.�தியத=காக, நி(ேகா நி�வாேனா எ /�ஜ$பானDய$ ெபௗ�த$
ெப�யா�(�  ெட�ப��ட ப�� எ /�வ��4 கிைட�த4. அைத$
ேபாலேவ ெப�ைம(��ய ேம(ேஸேஸப�சிைனஒ�தா9லா
4
ெபௗ�த�4றவ� கZசா ேபா ற ேபாைத$ ெபா�)கI(�
அ0ைமயானவ�கI(�? ெச9த ேசைவகI(காக$ ெப=றா�. 1987�
ம=ெறா� தா9லா
4அறவணஅ0க*வண(க�4(��ய
க<டயாப�வா)அவ�கI(�( கிராம$ %ற,களD�வா7�ஆதரவ=ற
�ழ
ைதகI(�� ெதா<.ெச9தத=காக, நா�ேவ நா)0 �ழ
ைதக*
சமாதான$ ப�� கிைட�த4. ேம=க�திய$ ெபௗ�த�களா�இ
தியாவ��
ெப�மளவ�� ெச92� ேசைவகைள எ$ப0( கண(கிட#02�? 

அவ�க* ப*ளDக* க)0ய��(கி றன�; �ழ
ைதகைள� கவனD(��
ைமய,க*, ம�
தக,க* த னDைற1(கான சிறிய அளவ�லான
ெதாழி=சாைலக*அைம�4*ளன�. ெபௗ�த�க* ம=றவ�கI(�?
ெச92� ேசைவைய� த,க* சமய( கடைமகளD�ஒ றாக(க�தி?
ெச9கிறா�க*; ேமG�அதைனஅைமதியாக1� �யவ�ள�பரமி றி2�



ெச9கி றன�. அதனா�தா , ெபௗ�த�களD ச#தாய? ேசைவகைள, 

அKவளவாக( ேக*வ�$ப.வதி�ைல.

வ�னா: ெபௗ�த�தி� ஏ இ�தைன ப��1க*உள?

வ�ைட: ச�(கைரய�� பலவ�த ச�(கைரக*உள. ப7$% நிற? ச�(கைர, 
ெவ*ைள? ச�(கைர, சி8மண�? ச�(கைர, பாைற? ச�(கைர, ச�(கைர
பான,க*, ம=8� பாலாைட கல
த ச�(கைர, இ$ப0$ பல. ஆனா�, 

இ$ப0 எ�தைனெபய�)டைழ�தாG�, அைவத�� �ைவ
இனD$%�தாேன? அவ=ைற$ பலவ�தமாக உ=ப�தி ெச94, பலவ�தமாக$
பய ப.�4கி றன�. அேதேபா� ெபௗ�த�ஒ 8தா . ஆனா�, அதி�, 

ேதரவாதா ெபௗ�த�, ெஜ ெபௗ�த�, Pயநில ெபௗ�த�, ேயாகாசாரா
ெபௗ�த� ம=8�வ[ஜிராயன ெபௗ�த�, என$ பல ப��1க*உ<.. 

இைவயைன�4ேம ெபௗ�த� தா . எ�லாேமஒேர �ைவைய�
தர(H0யைவேய -அ4தா �த
திர?  �ைவ.

ெபௗ�த� எ
ெத
த நா)0� பரவ�யேதா, அ
தத
த நா)0 
கலாசார�4(ேக=ப� த தனD�த ைமையவ�).( ெகா.(காம�
மாறி( ெகா<ட4. இ$ப0( கட
த>=றா<.களD�, ெபௗ�த�அ
த
த�
தைல#ைறகI(� ஏ=றவா8 த ைன நிைல நி8�தி(ெகா<ட4. 

ெவளD$பா�ைவய�� ேவ8 ேவ8ெபௗ�த� எ 8(Hறி( ெகா<டாG�, 

அைவஅ0$பைடயாக( ெகா<டைவ நா �உய�
த ேம ைமயான
ேப�<ைமக*ம=8�, அ;டா,க மா�(க�ஆகியவ=ைறேய. 

ெபௗ�த�உ*ளD)ட பல சமய,க*அவ=றி\ேட தனD�தனD$
ப*ளDகளாக1� தனD�தனD$ ப��1களாக1� ப��
4 ெகா<டன.

ெபா4வாக, ெபௗ�த�தி� ஒ� ப��வ�ன� ம=ற ப��வ�னைர$
ெபா8ைமேயா.�, ந)%ண�ேவா.� ஏ=8(ெகா<டன�. இ$ப0$ப)ட
சகி$%� த ைமமிக அ�ேத!

வ�னா: நA,க*உ,க* சமயமான ெபௗ�த�ைதஉய�வாக
எ<]கிறA�க*. நA,க*உ,க* சமய�ம).ேம ச�யானெத 8�



ம=ற? சமய,கெள�லா� தவெற 8� எ<]கிறA�க*, அ$ப0�தாேன?

வ�ைட: %�த ெப�மானD ேபாதைனகைள? ச�யாக$ %�
4
ெகா<டவ�க*, ம=ற சமய,கைள� தவ8என(H8வதி�ைல, ம=ற
சமய,கைளஉ<ைமய�ேலேய சிரம$ப).� திற
த உ*ள�4ட 
ஆ9
4 பா�$பவ�க*, ப�ற சமய,கைள2� த,க* சமய�4(�
இைணயாகேவ க�4வ�. #தலி� நா�ஒ� சமய�ைதஆரா2� ேபா4
இர<. சமய,கI(�� ெபா4வான க��4க* எைவ எ பைதேய
கா<ேபா�. எ�லா? சமய�தின��இ ைறயமனDதனD வாB(ைக
நிைல தி�$திய=ற4 எ பைதஒ�4(ெகா*வ�. மனDத வாB(ைக
உய�வைடய ேவ<.ேமயானா�, நட�ைதய�G�, எ<ண�திG�ஒ�
மா=ற� ேவ<.ெம பைதஒ�4( ெகா*வ�. எ�லா? சமய,கI�
அ %, இர(க�, ெப�
த ைம, ச#தாய$ ெபா8$%க* ேபா ற
நAதிையேய ேபாதி(கி றன. நிப
தைனய=றெதா 8இ�(கிறெத பைத
அைனவ�ேம ஏ=8( ெகா*கி றன�. அவ�க*வ�தவ�தமான
ெசா=கIட , வ�தவ�தமான ெபய�கைள( ெகா<., வ�தவ�தமான
�றிகைள$ பய ப.�தி� த,க* சமய,கைளவ�ள(�கி றன�. ம(க*
�8கிய மன$பா ைமேயா. த,க*வழி2ட ம).�
ஒ)0(ெகா*I� ேபா4தா , ம=ற சமய,கைளஒ4(கி?
சகி�4(ெகா*ள#0யாம�, தா தா ச� எ ற ெப�ைம2�, தா 
ெசா�வ4 தா ச�ெய ற எ<ண#�நிைல^ 8கிற4.

ஓ�ஆ,கிேலய�, ஒ� ப�ரZ�(கார�, ஒ� சீன�, ஓ�இ
ேதாேனசிய�
ஆகிய நா�வ� ஒ� ேகா$ைபைய$ பா�(கி றன�. ஆ,கிேலய�
H8கிறா� 'இ4ஒ� க$' எ 8. ப�ரZ�(கார�H8கிறா�. 'இ�ைல, 

இ�ைல, இ4ஒ� ேட�ேஸ! ' எ 8. உடேன சீன�, 'நA,க*இ�வ�
ெசா�வ4ேம தவ8, இ4ஒ�ெப9' எ கிறா�. இவ�க*அைனவைர2�
பா��4( ெகா<0�
தஇ
ேதாேனசிய�, 'நA,க*அைனவ�ேம
#)டா*க*; இ4ஒ� ேகவா ' எ கிறா�. ஆ,கிேலய� ஓ�ஆ,கில
அகராதிைய( ெகா<.வ
4, 'எ,க*அகராதிய�� க$ எ 8தா 
ேபா)0�(கிற4' எ கிறா�. ப�ரZ�(காரரேரா 'உ,க*அகராதி H8வ4
தவ8, ஏென றா� எ,க*அகராதிய�� 4�லியமாகஅைத ேட�ேஸ, 

எ 8தா ேபா)0�(கிறா�க*' எ கிறா�; சீன� அவ�கைள



வ�ைற(கிறா�! 'எ,க*அகராதி ஆய�ர(கண(கானவ�ட#ைடய பழ�
அகராதி. அதனா� எ,க*அகராதி H8வ4தா ச�யாக இ�(க
#02�! அ41மி றி உலக�திேலேயஅதிகமாக$ ேபச$ப.� ெமாழி
சீனேம! அதனா�, எ,க*அகராதி H8வ4தா ச�யாக இ�(க#02�, 

அதனா�, இத ெபய� ெப9' தா ' எ கிறா�, அ$ெபா74ஒ�வ�
அவ�க* ச<ைடேபா).( ெகா<0�(��இட�4(�வ�கிறா�. அ
த(
ேகா$ைபய�லி�(�� நAைர$ ப��கிறா�. ப�கிய1ட அவ�
ம=றவ�களDட�H8கிறா�, நA,க*இைத( 'க$' எ ேறா 'ேட�ேஸ' 

எ ேறா, 'ெப9' எ ேறா 'ேகவா ' எ ேறா அைழ�தாG�, அ(ேகா$ைப$
பான�அ�
4வத=�$ பய ப.கிற4, உ,க*வாத,கைளவ�).வ�).
உ,க* தாக�ைத� தண��4(ெகா*I,க*!' எ கிறா�.

இ4ேவம=ற? சமய,கைள$ ப=றிய ெபௗ�த�தி எ<ணமா��.

வ�னா: சில� எ�லா மத,கI�ஒ ேற எ கி றன�. இ
த(H=ைற
ஒ�4(ெகா*வ A�களா?

வ�ைட: மத,க*மிக1� சி(கலானைவ, ேமG�ஒ ேறாெடா 8
மா8ப)டைவ. எனேவஇ(ேக*வ�(�வ�ைட எளDதாக?
ெசா�லிவ�ட#0யா4. ெபௗ�த� இ
த(H=றி� சில உ<ைமக*
இ�$பதாக1� சில ப�ைழக*இ�$பதாக1� ெசா�ல(H.�. ெபௗ�த�
கட1ைள$ப=றி$ ேப�வதி�ைல. சில மத,க* கட1ைள$ப=றி$
ேப�கி றன. ெபௗ�த� மன�ைத�P9ைமயா(�� எவ�� நி�வாண
நிைலையஅைடய#02� என? ெசா�கிற4. மாறாக கி8�4வ சமய�
ேய�ைவ ந�%ேவா� ம).ேம ேமா)ச�அைடய#02� என(
H8கிற4. இைவெய�லா��றி$ப�ட� த(கவ��தியாச,க*.

அேத சமய�ைபப�லி�அழகானஒ� ப
தி இKவா8 ெசா�கிற4:

'நா ம(கI� ேதவைதகI� ேப�� ெமாழிகைள$ ேபசி2�, அ %
இ�ைலெய றா�, ெவ8� ச�த� ேபா.பவ தா -  ைக�தாள�தி 
ச�த�ைத$ ேபால. என(�ஆ�ட�H8� திறைமஇ�
4�, என(�
எ�லா ம�ம,கI�அறி1� ெத�
தி�
4�, மைலகைள நக��4�



அளவ�=� ேமேலா,கிய ப(தி இ�
4�, என(�அ ப��ைலெய றா�
நா ஒ 8(��உதவாதவனாகிேற . எ னDடமி�$பைதெய�லா�
ஏைழகI(� ெகா.�4வ�)., எ உட�ைப2� ெந�$%(�� தான�
ெச94� என(�அ ப��ைலெய றா� என(� எ
த$ பய/�இ�ைல.

அ ப�=�$ ெபா8ைமஉ*ள4. அ ப�=�( க�ைணஉ*ள4. அ4
ெபாறாைம$ ப.வதி�ைல. அ4த=ெப�ைமய0�4( ெகா*வதி�ைல. 

ெப�ைம ெகா*வதி�ைல. நாக�கமி�லாத4இ�ைல, அ4ஆணவ�ைத
அதிக�$பதி�ைல, �லபமாக( ேகாப$ப.வதி�ைல, ம=றவ� தன(�?
ெச9த தவைற நிைனவ�� ெகா*வதி�ைல. அ % தAைமய��
மகிBவதி�ைல, வா9ைமய�� மகிBவைடகிற4. அ % எ$ேபா4�
பா4கா(��, எ$ேபா4� ந�ப�(ைகைவ(��, எ
தவைக�
தைடவ
தாG� ெதாட��.'

இைத�தா ெபௗ�த#� ேபாதி(கிற4. ந�மிட�இ�(��வலிைமேயா, 
ஆ=றேலா, எதி�கால�தி� நட(க(H0யைத ெசா�G� திறேனா, ந�
ப(திேயா அ�ல4 ேவ8ஏதாவ4அப�நயேமா#(கியமி�ைல. 

உ*ள�தி P9ைமதா #(கிய�.

கி8�4வ ெபௗ�த சா�திர,களD சமய( க��4(களDG�
சி�தா
த,களDG� ேவ8பா.க*உள. ஆனா�உ*ள�தி ப<%க*, 

ந ெனறி, நட�ைத ேபா றவ=ைற$ பா�(�� ேபா4இர<.
சமய,கI(��ஒ=8ைமக*இ�(கி றன. இைத$ ேபாலேவ
ெபௗ�த�ைத2�ம=ற சமய,கைள2�ஒ$ப�).$ பா�(��ேபா4�
இேத#0வ�=�வரலா�.

வ�னா: ெபௗ�த சமய�அறிவ�ய� C�வமானதா?

வ�ைட: இKவ�னா1(�வ�ைடஅளD(�# அறிவ�ய� எ /�
ெபா�*ப.� 'science' எ /�ஆ,கில? ெசா�ைலவ�வ�$ேபா�. 

ேம=ப0 ெசா�ஆ,கிலஅகராதிய� ப0 'ஒ�#ைற$ப.�த$ப.�
அறி1; அKவறி1 பா��4, ஆ9
4அத உ<ைமகைளஇய=ைக
நியதிகI(� ஏ=பவ�வ��த�. அ
தஅறிவ� கிைள. எ$ெபா�ைள2�



ச�யான#ைறய�� ப0�தறி
4 ெகா*ள�'.

ஒ� சில ெபௗ�த( ேகா)பா.க*இவ=றி�அட,கா. ஆனா�, ெபௗ�த$
ேபாதைனய� ைமயமான நா � ேப�<ைமக*இவ=றி� நி?சயமாக
அட,��. #த� ேப�<ைமயான4(கஅ/பவ�ைதஆ9
4, அள
4
அ/பவ��4வ�வ�(கலா�. இர<டாவ4 ேப�<ைமயான4(க
உ=பவ�, அ
தஉ=பவ�4(�( காரணமான ேபராைச, அ4வ
தவ�த�
#தலியவ=ைற2�அள
4அ/பவ��4வ�வ�(கலா�. அதைன?
சி�தா
த( ேகா)பா.களாகேவா, %ராண�க#ைறய�ேலா வ�வ�(க
#யலவ��ைல. E றாவ4 ேப�<ைம4(க நிவாரண�. 4(க�ைத
ஒ� பராச(தியாேலா அ�ல4 ந�ப�(ைகயாேலா நA(கி வ�ட#0யா4. 

4(க� ேதா 8வத=கான காரண�ைத நA(கினாேல ேபா4�. இ4
ெவளD$பைடயானஉ<ைம.

நா காவ4 ேப�<ைமயான4(க நிவாரணமா�(க�. இதிG�
சி�தா
த( ேகா)பா.க*ஒ 8மி�ைல. �றி$ப�)டவழிகளDேல
நட
தா�4(க�ைதஒழி(கலா�. இ
த நட�ைதையஅறிவ�ய�
C�வமாகஆ91ெச9யலா�. ெபௗ�த� ேம ைமயான நிைலகைள
அறிவ�ய�#ைறய��வ�வ�(கிற4. இய=ைகவ�திகI(ேக=ப, 4(க�
எ$ப0 ஏ=ப.கிற4, அதைனஎ$ப0ஒழி$ப4, ேபா றவ=ைற
வ�வ�(கி ற4. இைவயைன�4�அறிவ�ய� C�வமானைவேய! 

ேமG�, %�த ெப�மா ந�ைம எைத2� க<E0�தனமாக ந�ப
ேவ<டாெம கிறா�. ேக*வ� ேக)., ஆரா9
4, வ�சா��4, நம4 ெசா
த
அ/பவ�ைத( ெகா<ேடஒ�#0ெவ.(க? ெசா�கிறா�. 
%�தெப�மா H8வதாவ4:

"ஒ� பழ(க�ைத$ பா�$பதாேலா, வழ(கமாக நட
4வ�கிற4
எ பதாேலா, வத
திகளாேலா, %னDத>�களD� �றி$ப�)0�(கிற4
எ பதாேலா, ெசவ�வழி( கைதகளாேலா, த�(கவாத,களாேலா, 
ஓரZேச�
த வாத�தாேலா, அ�ல4ம=றவ� பா��4? ெசா னா�
எ பத=காகேவா, அைத(Hறியவ� நம4ஆசி�ய� எ பதாேலா
ப� ப=றாம�, உன(�அ4 ந ைம பய(�� எ 8ெத�
4, 

ம=றவ�களா��ைறHற#0யாெத பைதயறி
4, அறிஞ�களா�, அ4
ேபா=ற(H0ய4, அைதஅ/பவ�(�� ேபா4அ4மகிB?சிைய�



தர(H0ய4 எ ப4 ெத�
தா�, அதைன$ ப� ப=8!" எ கிறா�.

இதிலி�
4 ெபௗ�த�அறிவ�யைலேயஅ0$பைடயாக( ெகா<ட4
இ�ைலெய றாG�, ெபௗ�த? சமய�4(�$ பலமானஅறிவ�ய�
தா(க�இ�(கிற4 எ 8ெசா�லலா�. ம=ற? சமய,கைளவ�ட$
ெபௗ�த�தி�அறிவ�ய� தா(க�அதிகமி�(கிற4. இ�பதா�
>=றா<0 இைணய=றஅறிவ�ய�அறிஞரானஆ�ப�) ஐ �0 
ெபௗ�த� ப=றி(Hறியதாவ4:

"எதி�கால? சமய�அ<ட,கI(ெக�லா� ெபா4வானஒ� சமயமாக
இ�(��. எ4மனDத அறி1(�அ$பா=ப)டைதஒழி�4, ம8(க
#0யாத சி�தா�த,கைள ஏ=8, கட1*, மத� ப=றியஆரா9?சிைய?
ச�வர? ெச94, இய=ைக நியதிகைள2�ஆ மNக�ைத2�உ*ளட(கி, 
எ�லாவ=ைற2�ஆ9
4அ/பவ��4, இய=ைக, சமய�இர<ைட2�
ஒ�,கிைண�4, அ��த#*ளஒ=8ைமையஉ<டா(�கிறேதா
அ4ேவ, அ$ப0$ப)ட சமயேம, எதி�கால�4(ேக=ற சமயமா��. 

இ$ப0$ப)டவ�ள(க�4(�$ ெபௗ�த சமயேம பதிலளD(கிற4. நவ Aன
காலஅறிவ�ய� ேதைவ(�அ$ப0ஒ�4வ�� சமய� ெபௗ�த
சமயேமயா�."

வ�னா: சில சமய� %�த� ேபாதைனக* 'ந.வழி' எ 8ெசா�ல(
ேக)0�(கிேற . அ$ப0ெய றா� எ ன?

வ�ைட: %�த� அவர4அ;டா,க மா�(க�தி=�, 'ம[ஹிம பதி பாடா' 
எ 8 ேவ8ஒ�ெபய�� த
தா�. இத=�$ ெபா�* 'ந.வழி' எ ப4
தா . இ4ஒ�#(கியமான ெபய�. இதிலி�
4 ெத�யவ�வ4
ெபௗ�த$ பாைதைய� ெதாட�
தா� ம).� ேபாதா4அைதஒ�
�றி$ப�)டவ�த�திG� ெதாடர ேவ<.� எ பேத. ம(க* சமய
வ�திகைள2�வழிகைள2�அள1 கட
த ப=ேறா. ெதாட�
4, சமய
ெவறிய�களாக மாற(H.�. ெபௗ�த�தி�வ�திகைள2�
பய�=சிய�ைன2� சமமாய��
4வ�ேவக�4ட ெதாடர ேவ<.�. 

ேமG�அடாவ0� தன�ைத2�அதி தAவ�ர�ைத2� தவ��(க ேவ<.�. 

(ஒ�%ற� %ல ஆைசகைள ேவ<.�ேபாெத�லா� தி�$தி ெச94



ெகா*வ4. ம8%ற�உடைல2�உ*ள�ைத2� ெப��இ�ைச$
ப.�4வ4. சா றாக நா)கண(கி� உ<ணாவ�ரத�இ�$ப4. 

இKவ�ர<.ேமஆ மNக வள�?சி(�உதவா4). அ(காலயவன�க*
'எ�லாவ=றிG� ந.�தரமாக நட
4 ெகா*' எ 8H8வா�களா�. 

ெபௗ�த�க*இ(H=றிைன#7ைமயாக ஏ=8( ெகா*வா�க*.

வ�னா: ெபௗ�த�இ
4மத�தி ஒ� ப�ரதிைம எ 8
ப0�தி�(கி ேற . இ4உ<ைமயா?

வ�ைட: இ�ைல. அ$ப0இ�ைல. ெபௗ�த#�இ
4மத#� பல
ந ெனறி( க��4கைள$ பகி�
4 ெகா*கி றன. ேமG� 'க�மா', 
'சமாதி', 'நி�வாணா' ேபா ற சில சமய? ெசா=கைள2� பகி�
4
ெகா*கி றன. இர<.மத,கIேமஇ
தியாவ�� உ�வாகின. இதனா�
சில� இர<.�ஒ ேற எ 8�, ஒேர மாதி� உ*ளதாக1�
நிைன(கி றன�. ேமேலா)டமாக உ*ளஒ=8ைமகI(�அ$பா=
ெச றா�இKவ�ர<.மத,கI�#=றாக ேவ8ப)டைவ எ ப4
ெதளDவாக� ெத�2�. உதாரண�தி=�, இ
4(க*ஒ$%ய�வ�லாத கட1*
இ�$பதாக ந�%கிறா�க*. ெபௗ�த�க*அ$ப0 ந�%வதி�ைல. இ
4மத
ச#தாய� த�4வ�தி� ஜாதி எ ற க��4#(கிய இட� ெப�கிற4. 

ெபௗ�த�இதைனஉ8தி2ட நிராக�(கிற4. சட,� ெச94P9ைம
ெபறலா� எ றவழ(க�இ
4மத�தி� ேவ` றி2*ள4. 

ெபௗ�த�தி� இத=�இடேமஇ�ைல. ெபௗ�த>�களD�அ0(க0
%�த� ப�ராமண�க*, அதாவ4இ
4அ�?சக�க*, ெசா�லி� த�வைத(
�ைற கா<கிறா�. அவ�கI� %�த� சில க��4(கைள( க.ைமயாக
வ�ம�சன� ெச9தி�(கிறா�க*. ெபௗ�த#�இ
4மத#�ஒ றானா�
இKவா8இ�
தி�(கா4.

வ�னா: ஆனா� %�த� க�மா எ ற க��திைனஇ
4
மத�திடமி�
4தாேன எ.�4(ெகா<டா�?

வ�ைட: இ
4மத#� க�மா (சம�கி�த�தி� க�மா) எ ற
க��திைன2�ம8ப�ற$% எ ற க��திைன2� ெசா�லி�த�வ4



உ<ைமதா . ஆனா�இ
த( ேகா)பா.களD இ
4மதவ�ள(க#�
ெபௗ�தமதவ�ள(க#� ேவ8ப.கி றன. உதாரண�தி=�, 

க�மாவ�னா� நா� தA�மானD(க$ப).வ�)டதாக இ
4மத�H8கிற4. 

க�மா ந�ைம$ பாதி�தி�$பதாக ம).ேம ெபௗ�த�H8கிற4
(அதாவ4இ$ேபா4 ெச92� க�மாவ�னா� (ெச9ைக) ந� நிைலைமைய
மா=றி( ெகா*ள#02� எ 8ெபௗ�த�H8கிற4). நி�திய ப�ராண�
அ�ல4ஆ�மா எ றஒ 8ஒ� ப�றவ�ய�லி�
4அ.�த ப�றவ�(�?
ெச�வதாக இ
4மத�H8கிற4. அ$ப0யானஆ�மாைவ ெபௗ�த�
நிராக�(கிற4. மாறாக எ
ேநர#�மாறி( ெகா<0�(��மன?
ச(திய� ஓ)ட� தா ம8ப�றவ� எ.$பதாக$ ெபௗ�த�H8கிற4. 

'க�மா', ம8ப�றவ�' எ /� ேகா)பா.களD�இைவ சிலவ��தியாச,க*
தா . இ4 ேபால$ பலவ��தியாச,க*உ*ளன. ேமG�அ$ப0ேய
இ
த( ேகா)பா.களD�வ��தியாசேமஇ�ைலெய றாG�, %�த�
தானாக ேயாசைன ெச9யாம�இ
4மத�திலி�
4தா இவ=ைற
எ.�தா� எ 8Hற#0யா4.

சில சமய�இ�மனDத�க* தனDயாக? ெசய=ப).ஒேர க<.ப�0$ைப(
காண#02�. உய��ன,க* எKவா8வள�
4வ��வைட
தன எ ற
ப�ணாம( க��திைன எKவா8உ�வான4 எ பைதஒ�
உதாரணமாக(Hறலா�. 1858 ஆ�ஆ<.சா�ல�டா�வ� அவர4
%கB ெப=ற 'தி ஓ�ஜி ஒஃ$�பJஷA�' எ ற %�தக�ைத ெவளDய�.�
# ன�, அ�ஃப�. ர�ஸ�எ பவ�அேத க��ைத� தானாகேவ க<.
ப�0�ததாக� ெத�
4 ெகா<டா�. அவ�க*இ�வ��அ
த( க��திைன
ஒ�வ�டமி�
4ம=றவ� எ.�4(ெகா*ளவ��ைல. மாறாக ஒேர
மாதி�யான ெபா�)கைள2�, நிகB?சிகைள2� கவனD�4ஆரா9
ததி�
இ�வ��அைவகைள$ ப=றி ஒேர#0வ�=�வ
தன�. அ4 ேபால(
'க�மா', ம8ப�றவ�' எ /� ேகா)பா.களD� ெபௗ�த மத�தி=��இ
4
மத�தி=�� ேவ8பா.கேளஇ�ைலெய றாG� (ேவ8பா.க*
இ�(கி றன) ஒ�வ� ம=றதிலி�
4 எ.�4( ெகா<டதாக(Hற
#0யா4. உ<ைமஎ னெவனD� தியான� ெச94 ஏ=ப)டஆழமான
அறிவ�னா�இ
4#னDவ�கI(�� ேதா றிய 'க�மா', 'ம8ப�றவ�' 
ேபா ற#74� ெதளD1 ெபறாத க��4(கைள$ %�த� ப� 



ெதளDவாக1�மிக? ச�யாக1�வ�ள(கினா�.

* * * * * * * *

2. ெபௗ�தஅ0$பைட(�றி(ேகா*க*

வ�னா: ெபௗ�த சமய�தி #(கிய ேபாதைனக*யாைவ?

வ�ைட: %�தெப�மானD ெப��பாலான ேபாதைனக* நா �
ேப�<ைமகைளேய �=றி? �=றி வ�பைவ. ஒ�வ<0?ச(கர�தி�
வைளய�திலி�
4ஆர,க* எ$ப0? ச(கர�தி ைமய�தி�
இைணகி றனேவா, அைத$ ேபாலேவ %�த� ேபாதைனகI� நா �
ேப�<ைமகைளேய �=றி? �=றி வ��.

உ<ைமக* நா �இ�$பதா�, அவ=ைற நா � ேப�<ைமக*
எ கிேறா�. அைவஅறி
4 ெகா*பவ�கைள ேம�ப.�4வதா�
அவ=ைற ேம ைமயான (NOBLE) ேப�<ைமக* எ கிேறா�. அைவ
வா9ைமஉைட�தாய��$பதா�அவ=ைறஉ<ைமக* எ கிேறா�.

வ�னா: #த� ேப�<ைமஎ4?

வ�ைட: #த� ேப�<ைமவாB(ைகேய4 பமயமான4 எ பதா��; 

வாBவத=� நா�4 %ற ேவ<.�. 4 ப�ைதஅ/பவ�(காம�
வாBவ4 சா�தியேமஇ�ைல; நா� ேநா9, உடலி� ஏ=ப.� காய,க*, 

கைள$%, #4ைம, இ8தியாக? சா1 ேபா றஉடலி� ஏ=ப.�
4 ப,களாG�, தனDைம, எ<ண(�ைல1, �ழ$ப�, ஏமா=ற�, ேகாப�
ேபா றஉ*ள�தி� ஏ=ப.�4 ப,களாG�4 %8கிேறா�.

வ�னா: இ4ஒ� ேதா�வ� மன$பா ைம( ெகா*ைகய�லவா?

வ�ைட: 'PESSIMISM' எ றஆ,கில? ெசா�G(�அகராதிய��, எ4
நட
தாG� தAைமேய நட(�� எ ற தAய, ேதா�வ� மன$பா ைம



அ�ல4தAய ச(திேய ந�ல ச(திையவ�ட$ பல�வா9
த4 என
வ�ள(�கிற4.

ெபௗ�த�இKவ�� ெகா*ைககைள2ேம ேபாதி(க வ��ைல. ேமG�
வாBவ��இ ப மய#�உ*ள ெத பைத2�அ4ம8(கவ��ைல. 

ஆனா�, ெபௗ�த�H8வெத�லா�, மனDத வாழ ேவ<.மானா�, 

உடலாG�உ*ள�தாG� பல4 ப,கைளஅ/பவ�(க
ேவ<.ெம ப4தா . இதைனஎவ�ேமம8(க#0யா4.

ெபௗ�த சமய�அ/பவ�தி�ஆர�பமாகிற4. ஒ�ம8(க#0யாத
க��ைத, எ�ேலா�(�� ெத�
தஒ ைற, எ�ேலாராG�
அ/பவ�(க$ப).அதைனஎ$ப0� தவ��$ப4 எ 8#யG�ஒ ைற�
தவ��(க வழிகா).வேத ெபௗ�தமா�.

ெபௗ�த�ஒKெவா�மனDதனD அ(கைறய� ைமயமாகஇ�(��
4 ப�ைத2�, அவ�களD 4(க�ைத நிவ��தி(க1�வழிகா).�
சமயமா��.

வ�னா: இர<டாவ4 ேப�<ைமஎ ப4யா4?

வ�ைட: இர<டாவ4 ேப�<ைமஎ ப4அட(க#0யாதஆைசயா�
4(க� ஏ=ப.கிற4 எ பதா��. உ*ள�தா� ஏ=ப.� ேவதைனகைள$
பா��தா�, அட(க#0யாதஆைசகளா�அ�4 ப� எ$ப0
வ
தெத ப4 ெதளDவாக� ெத�2�; நம(�ஒ றி ேம�வ��$ப�
ஏ=ப).அ4 கிைட(காம� ேபா9வ�.கிற4 எ றா�, 'வ�ர(தி' ஏமா=ற�
அைட
4வ�.கிேறா�. ஒ�வ� நா� எதி� பா�(�மள1(�இ�$பா� என
எ<]கி ேறா�; அ$ப0ய��ைல எ 8ெத�
த1ட , அ4 நம(�$
ெப�ய ஏமா=றமாக இ�(கிற4; நா� ஏமா=ற$ ப)ேடா� எ ற எ<ண�
உ�வாகிற4. ஒ�வ� ந�ைமவ���ப ேவ<.� என எ ]கிேறா�. 

அ$ப0 நா� எதி�பா�(�� நப�, ந�ைமவ���பவ��ைல எ றா�, 

அ?ெசய� ந�ைம$ %<ப.�4கிற4. நா�வ���%� ெபா�* நம(�(
கிைட�4வ�)டாG�அ4 நம(� நA<டநா)கI(�மகிB?சிைய(
ெகா.(கா4. அ�மகிB?சி நம(� நிைல(கா4. சில நா)களDேலேய, 



வ���ப� அைட
த ெபா�ேள, சலி$ைப ஏ=ப.�தி வ�.�. ப� அத 
மNதி�(�� ப=ைறவ�).வ�)., அ4 ேபா ற ேவெறா ைற நா.ேவா�. 

இர<டா� ேப�<ைமவ�ள(�வ4யாெதனD�, நா�வ���%வ4
கிைட�தா�Hடஅ4 நிர
தர மகிB?சிைய� த�ெம ப4உ8திய��ைல. 

ெதாட�
4 ந� மன� நா.� ேதைவகI(காக$ ேபாரா.வ4அ�ல4
தவ�$பைதவ�).வ�). ந� ேதைவகைள� தி��தி( ெகா*வ4 ந�ல4. 

அ0(க0 மா8�இ�ேதைவக* ந� மன நிைறைவ2�மகிB?சிைய2�
ெக.�4வ�.கிற4.

வ�னா: ஆனா� எ$ப0� ேதைவகI�அட(க#0யாஆைசகI�
உடG(��4 ப�ைத ஏ=ப.�4கி றன?

வ�ைட: வாBநா*#7வ4� ேதைவகI�அட(க#0யாதஆைசகI�
ெதாட�
4இ�
தா�, �றி$பாக நிர
திரமாக உய�� வாழஇ�(��
ேபராைசய�னா�, அ�ேதைவ2�ஆைச2�ஒKெவா� தனD
மனDத�ைடேய2�ஒ� பல�வா9
த ச(திைய ஏ=ப.�தி, அவைர
ம8ப02� ப�ற(க? ெச9கிற4. நா� ம8ப02� ப�ற
தா� நம(�உட�%
உ<டாகிற4; ப�ற� நா� ேம=Hறிய4 ேபால, அK1ட� காய�4(��
ேநா9கI(��ஆைசகI(��ஆ)ப.கிற4; அK1ட� ெச92�
ேவைலகளா� தள�
4, வய4#தி�
த1ட இற
4, ம8 ப�றவ�
எ.(கிற4. ஆகஅட(க#0யாத ேபராைச ந�உட�4 ப�4(�
வழிேகாGகிற4. ஏென றா�அKவாைசேய ந� ம8ப�ற$%(�(
காரணமாகிற4.

வ�னா: அைவெய�லா� ச�தா ; ந� ேதைவக*அைன�ைத2�
ேவ<டாெவ 8 நி8�தி வ�)ேடாேமயானா�, நம(�ஒ 8ேம
கிைட(காேத, நா� எைத2� சாதி(க இயலாேத?

வ�ைட: உ<ைமதா . ஆனா�, %�தெப�மா H8கிறா�: நம4ஆைச, 

தAராதஆைச; ந�மிட�இ�$பைதைவ�4(ெகா<., 

தி�$தியைடயாம�அைமதிய� றி, ேமG� ேமG� ேவ<.ெம 8
அைலவேத நம(��4 ப�ைத( ெகா.(கிற4. ஆைகயா�



அ$ேபரைல?சைல� தவ��(க ேவ<.�. %�தெப�மா நம4அவசிய�
ேதைவக* எ ன, நா�வ���%� ேதைவக* எ ன, எ பத=கான
வ��தியாச�ைதஉணர(H8கிறா�. நம4அவசிய� ேதைவகைள�
தி��தி( ெகா*ள? ெசா�கிறா�.

%�தெப�மா H8கிறா�: நம4 ேதைவக*C��தி ெச9ய$படலா�. 

ஆனா�, வ��$ப,க*#0வ=றைவ. நம4வ��$ப,க*ஆழ
ெத�யாத
�ழி. அதைன நிர$பேவ#0யா4. ேதைவக* பலஇ�(கி றன. அைவ
அவசியமானைவ; அ0$பைட�ேதைவக*. அ�ேதைவகI(காக நா�
உைழ�ேதாேமயானா�அைவ நம(�( கிைட(��. அத=�மNறிய
ஆைசகைள(�ைற�4( ெகா*ள ேவ<.�. வாB(ைக எ றா� எ ன? 

வாBவத=�� ேதைவயானவ=ைற� ேத.வ4�, ேத0யைவ
கிைட�த1ட தி�$தி2ட/�மகிB?சி2ட/�வாBவ4தாேன!

வ�னா: நி,க* ம8 ப�றவ�ப=றி( �றி$ப�)0�(கிறA�கேள, அத=�
ஏேத/� சா 8க*உளவா?

வ�ைட: அத=�$ பல சா 8க*உள. அதைனவ�வரமாக$ ப� %
பா�$ேபா�.

வ�னா: E றாவ4 ேப�<ைமஎ ப4யா4?

வ�ைட: E றாவ4 ேப�<ைமயாவ44 ப�ைத( கட
4மகிB?சிைய
அைடயலா� எ பதா��. நா � ச�திய,க* எ /� ேப�<ைமகளD�
இ�E றாவ4 ேப�<ைமமிக#(கியமான4. ஏென றா� %�த
ெப�மா இ�E றாவ4 ேப�<ைமயா� நம(�மன�தி�$தி2�
மகிB?சி2� ஏ=ப.ெமனஉ8தியளD(கிறா�. நா� ேதைவய=ற
ேபராைசையஒழி(க( க=8( ெகா<., அைமதிய=ற ேதைவகைள
ஒழி�4அ/பவ�தா�வாB(ைக நம(�( ெகா.(�� ப�ர?சைனகைள, 

அ?சமி றி$ ெபா8ைம2ட , ெவ8$ப� றி( ேகாபமி றி$ ெபா8�4(
ெகா*ேவாேமயானா� நா� �த
திரமாக1�மகிB?சி2ட/�வாழலா�. 

அ$ேபா4 தா நா�உ<ைமய�ேலேயவாழஆர�ப�(கிேறா�. 



ஏென றா� ந� �ய நல�ேதைவக* ந�ைமவா)0வைத$பதி�ைல; 

ம=றவ�கI(�உதவ� ெச9ய1�, அவ�க* ேதைவகைள$ C��தி
ெச9ய1� நம(� ேபாதிய ேநர� கிைட�4வ�.�. இதைனேய நி�வாண
நிைலெய 8H8கிேறா�. உ*ள�தா� ஏ=ப.�4 ப,களDலி�
4
நா�வ�.தைல ெப8கிேறா�. இ4ேவஇ8தியான நி�வாண நிைல.

வ�னா: நி�வாண நிைல எ றா� எ ன? அஃ4 எ,ேகஇ�(கிற4?

வ�ைட: அஃ4ஒ�மனDத அறி1(�அ$பா=ப)ட கனப�மாண�; 

கால�ைத2�அறிைவ2� கட
த4. அதனா�, அைத$ப=றி$ ேப�வேதா, 
ஏ நிைன$பேதாHட( க0ன�. வா��ைதகI� எ<ண,கI�த=கால
உலக கனப�மாண�ைதம).ேமவ�ள(க#02�.

ஆனா�, நி�வாண நிைல கால, கட
த4; அத=�இய(கேமா, வயேதா, 
மரணேமா கிைடயா4. அ4 நிர
தரமான4. ேமG�அ4எ�ைலய=ற4; 

வ�ைள1<டா(�� ெசய�அ=ற4. அ4ெபா4( க��ேதா தனD(
க��ேதா அ=ற4. ஆைகயா� நி�வாண�வ�ைனவைகய�� எ<, இட�, 

பா� க).$ பாட=றவ0வ#ைடய4.

நி�வாண நிைலஅ/பவC�வமான ெப�மகிB?சி த�� என
உ8தியளD(கிறா� %�த ெப�மா . அவ�H8கிறா�:

"நி�வாண நிைலேயமிக உய�
த மகிB?சி!" த�மபத� 204

வ�னா: நி�வாண நிைல எ /� ப�மாண� நில1கிற4 எ பத=�
ஏேத/� சா 8க*உளவா?

வ�ைட: இ�ைல. ஆனா�, அ$ப0$ப)ட 'நி�வாண�' எ /�ஒ�
நிைலைய நா�ஊகி�தறியலா�.

கால#�உலக#�இய,கி( ெகா<0�(கிற ஒ� கனப�மாண�
இ�(கிற4 -அ4ேவ நா�வாB
4அ/பவ��4( ெகா<0�(��
உலக� - கால#�உலக#�இய,காத நிைலஒ றி�(கிற4 எ பைத, 

அ4தா நி�வாண நிைல எ பைத, நா�ஊகி�தறியலா�. 'நி�வாண



நிைல' எ றஒ�நிைலஇ�(கிறெத பைத நி`ப�(க? சா 8க*
இ�ைலெய றாG�, %�த ெப�மானD ெசா=க*இ 8�வாBகி றன. 

அவ�H8கிறா�:

"ப�ற(காத நிைல, உ�வாகாத நிைல, ஆ(க#0யாத நிைல, H).$
ெபா�*களா�உ<டா(க$படாத நிைல எ 8ஒ 8இ�(கிற4. 

ப�ற(காத நிைல எ 8ஒ ேறா உ�வாகாத நிைலேயா, ஆ(க$படாத
நிைலேயா, H).$ ெபா�*களா�உ<டா(க$படாத நிைலேயா எ 8
ஒ� நிைலஇ�ைலெய றா�இ
த$ ப�ற$ப�லி�
4உ�வான
நிைலய�லி�
4, ஆ(க$ ப)ட நிைலய�லி�
4, H).$ ெபா�*களா�
உ<டா(க$ப)ட நிைலய�லி�
4 த$ப�(க#0யா4. ஆனா� ப�ற(காத
நிைல, உ�வாகாத நிைல, ஆ(க$படாத நிைல, H).$ ெபா�*களா�
உ<டா(க#0யாத நிைல எ ற நிைலஒ 8இ�$பதா�, 

ப�ற$ப�லி�
4, உ�வான நிைலய�லி�
4, ஆ(க$ ப)ட
நிைலய�லி�
4, H).$ ெபா�*களா�உ<டா(க$ ப)ட
நிைலய�லி�
4 த$%வத=�ஒ�வழிய��(கிற4." UD 80

அ
த நிைலைய நா�அைட2� ேபா4 நா�அைதஅறி
4 ெகா*ளலா�. 

அ4வைரவ�சா��4உ8தி$ ப.�த(H0ய %�த� ேபாதைனகைள�
ெதாட�
4#யல ேவ<.�.

வ�னா: நி�வாண நிைல(�வ��$ப#�, ேபராைச2�இ�லாம�இ�(க
ேவ<.� எ றா�, அ
த நிைலையஅைடயேவ<.ெம ற
ஆைசேயா. எ$ப0அ
த நிைலையஅைடவ4?

வ�ைட: ஒ� ேநா(க�இ�
தா�அைதஅைடயஒ�#க�ேதா.�
#ய=சிைய2� ச(திைய2� பய ப.�த ேவ<.�. நி�வாண
நிைலைய2�அKவாேறஅைடய#ய=சி(க ேவ<.�. ஆனா�
நாளைடவ�� நம4ஆB
தஅறி1அதிக�(க நம(� 'நி�வாண நிைல
எ ப4ஒ�அைடய(H0ய ெபா�*அ�ல எ ப4�அ4 ேபராைச
அ�லாத, #7அறிவட,கிய, தி�$திகரமான, நிைறேவ=ற�உ*ளமன
நிைல எ பைத2�அறிேவா�. இைத$ %�
4 ெகா<டா�ஆைச
தானாகேவ�ைற
4மைற
4வ�.�. ப� நா� நி�வாண நிைலைய



அைட
4வ�.கிேறா�.

வ�னா: நா காவ4 ேப�<ைமஎ ப4யா4?

வ�ைட: நா காவ4 ேப�<ைம4(க நிவாரண�தி=கான பாைதைய(
கா).கிற4. இ
த$ பாைத ேம ைமயான எ).$ ப��1க* (அ;டா,க
மா�(க� ) அட,கிய பாைத என$ப.�. அைவயாைவ? ந= க��4, ந�
ேநா(க�, ந= ேப?�, ந னட�ைத, ந� ெதாழி�வகி�த�, ந #ய=சி, 
ந மன( கவன�, ந மனஒ�ைம$பா. (மன�ைதஒ�
#க$ப.�4த�) எ பைவேய. ெபௗ�தவாB(ைக எ ப4இ
த
எ)ைட2� பய� 8 பய�=சி ெச94Cரண�4வ$ ப.�தி(
ெகா*வ4தா . இ
தஅ;டா,க மா�(க�திைன( கவனD�தA�கெள றா�
வாB(ைகய� எ�லாஅ�ச�திைன2�அ4உ)ப.�4கிற4 எ ப4
வ�ள,��: அறிவா=ற�, ந ெநறி, ச#தாய�, ெபா�ளDய�, மேனா
த�4வஇய�ஆகிய எ�லா�உ*ளட,�கிற4. . எனேவஒ�மனDத 
ந�லவாB(ைகவாBவத=��ஆ மNக வள�?சி ெப�வத=��
ேதைவயான எ�லா�அ;டா,க மா�(க�தி/*இ�(கி றன.

* * * * * * * *

3. ெபௗ�த#� கட1* ெகா*ைக2�

வ�னா: ெபௗ�த�க* கட1* ந�ப�(ைகஉ*ளவ�களா?

வ�ைட: இ�ைல. ெபௗ�த�கI(�( கட1* ந�ப�(ைகஇ�ைல. இத=�$
பல காரண,கIள. %�த ெப�மா நவ Aன கால சEகவ�யலா�கைள$
ேபால1�, உள>�அறிஞ�கைள$ ேபால1�, சமய( க��4க*, 

�றி$பாக( கட1* ெகா*ைகக* மன(கவைலய�லி�
4, பய�திலி�
4
உ�வானைவேய என( க�தினா�. %�த ெப�மா H8கிறா�:

"பய�தா�ஆ)ெகா*ள$ப)ட மனDத , %னDதமானமைலகைள2�, 

%னDதமான4 எ 8க�திய ேதா$%கைள2�, %னDதமானமர,கைள2�, 
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க=கால மனDத , தா பய,கரமான பைகைமQB
தஉலகி�
வாBவைத2ண�
தா . பய,கர மி�க,களDட�அ?ச�, ச�யானஉண1
கிைட(காத நிைல, த�உடலி� ஏ=ப.� காய,க*, ேநா9க*, இய=ைக?
சீ=ற,களானஇ0, மி ன�, எ�மைல ேபா றவ=றா� ெதாட�
த
ஆப�4, பா4கா$ப=ற த ைம. இ?QBநிைலய�� தா மனDத தன(�
வசதிக* க�தி2� ந�ல கால,க* ேவ<.ெம பத=காக1�, 

ஆப�தான ேநர,களD� தன(��ைத�ய�ைத� த�வ��4( ெகா*ள1�, 

தவ8 நட
த ேநர,களD� தன(�ஆ8தலளD�4( ெகா*ள1� கட1*
எ ற க��திைனஉ�வா(கினா . இ றள1�ம(க* தம(�? சிரம�
அதிக�(�� ேபா4தா , ெப�Z சமயவாதிகளாக மா8கி றன�. 
அ$ப0$ப)ட ச
த�$ப�தி�, கட1* ந�ப�(ைகதா த,க* சிரம,கைள
எதி�ெகா*வத=�� த,கI(�? ச(திைய� த�வதாக(H8வா�க*. 

ஒKெவா�வ��ஒ��றி$ப�)ட கட1ைள$ ப=றி ம).ேமH8வ�. 
ஏென றா�, மிக? சிரமமான ேநர�ஒ றி�, அவ�க*அ
த(�றி$ப�)ட
கட1ைள ேவ<0யதாக1�, அ(கட1*உதவ�யதாக1�H8வ�. 
இைவெய�லா� %�த ெப�மானD க��தான 'கட1* ந�ப�(ைக எ ப4
பய�தாG�, ஏமா=ற�தாG� ஏ=ப)ட4' எ பதைனஉ8தி ெச9கி றன. 

%�த ெப�மா நம4 பய�4(கான காரண,கைளஅறி
4 ெகா*ள?
ெசா னா�; ேபரவா(கைள(�ைற�4( ெகா*ள? ெசா னா�; ந�மா�
மா=ற#0யாத ெசய�கைள, நிகB?சிகைள$ ெபா8ைம2ட/�
4ண�1ட/� ஏ=8( ெகா*ள? ெசா னா�; அ?ச�ைத, அவ� ஏ=8(
ெகா*ள#0யாத க��4களா�அ றி, ப��தறி
4வ�ள,கி( ெகா*ள?
H0யவைகய��, அவ� தவ���தா�; ேபா(கினா�.

%�த ெப�மா கட1ைள ந�பாதத=கானஇர<டாவ4 காரண�, 

இ
ந�ப�(ைகையஆத�$பத=கான எKவ�த? சா 8கI�
இ�லாைமேய. உலகி� எ�தைனேயா சமய,க*உள. அைவ
ஒKெவா 8� தம4 சமய�4(�ம).ேம கட1ளD க)டைளக*
இ�$பதாக1� கட1ளD ேபாதைனகைள� த,க* %னDத>�க*
ம).ேம பா4கா�4வ�வதாக1� கட1ளD இய=ைக� த ைமைய
அவ�க* சமய�ம).ேமஅறி
தி�$பதாக1�ம=ற? சமய,களDட�



அைவஇ�ைலெயன1�, ஒKெவா� சமய�தின��H8கி றன�. சில�
கட1ைளஆெண 8�, சில� அைத$ ெப<ெண 8�, சில�
ெபா4வான4 எ 8�H8வ�. ஒKெவா�வ�� த,க* கட1*
இ�$பைத, இய,�வைத நி`ப�(க$ ேபா4மான சா 8க*இ�$பதாக(
H8வ�. ஆனா�, ஒKெவா� சமய�தின��, ம=ற சமய�தின�H8�
இேத காரண,கைள ஏ=8( ெகா*ளம8$ப�. பல சமய,க* பல
>=றா<.களாக(ைக(ெகா<.வ��இ
ந�ப�(ைகைய நி`ப�(க
எKவளேவா#ய 8�இ 8வைரஉ<ைமயான, உ8தியான, 

ச�யான#ைறய��வ�ள(கஅ�ல4 எதி��4வாதாட(H0ய
ஆதார,கைள எவராG� ெகா.(கஅ�ல4 நி`ப�(க#0
ததா? 

அதனா� தா ெபௗ�த�க*இ$ப0$ப)ட எ
த#01கைள2� ஏ=8(
ெகா*Iவதி�ைல.

%�த ெப�மா கட1ைள ந�பாதத=கானE றாவ4 காரண�, 

அ$ப0$ப)ட ந�ப�(ைகேய ேதைவய��ைல எ ப4தா . சில�
இK1லக�உ<டானத=கான காரண�ைதஅறி
4 ெகா*ள( கட1*
ந�ப�(ைகஅவசிய� எ கி றன�. இ4 ேதைவய=றஒ 8. அறிவ�ய�, 

எ�ேலா�� ஏ=8(ெகா*Iமள1(�உலக� எ$ப0உ<டாகிய4
எ பைத, கட1* ெகா*ைகைய� தவ���4, நி`ப��4வ�)ட4. ஒ� சில�
மகிB?சி2டனD�$பத=��அ��த#ட வாBவத=��, கட1*
ந�ப�(ைகஅவசிய� எ கி றன�. ஆனா�உலகி� எ�தைனேயா
இல)ச(கண(கான ேப�, ெபௗ�த சமய�தின�, ப��தறி1வாதிக*, 

நா�திக�க*, �யமாக? சி
தி$பவ�க*, மகிB?சிகரமான, ெபா�I*ள, 

உபேயாககரமானவாB(ைகைய நட�4கி றனேர!

சிலேரா மனDத�க* பலவ Aனமானவ�களாக இ�$பதா�, த,கI(ேக
உதவ�(ெகா*ள� த,களா�இயலாெத 8�, அதனா� கட1*
ந�ப�(ைகஇ�
தா� எைத2� எதி�(க� த,கI(�� ேதைவயான ச(தி
கிைட(�ெம 8�H8கி றன�. ம8ப02� சா)சிய,க*அவ�க*
H8வைதம8(கி றன. சில� த,க*இயலாைமைய2�, 

#).(க)ைடகைள2�, இைட^8கைள2�, ெப�� தட,கI(�
ம�திய�� த,க* திடமானஉ*மன�தா� ெவ=றி ெகா<டதாக(
H8வைத( ேக)கலா�. கட1* ந�ப�(ைகய� றி? ெசா
த



#ய=சியாேலேய ெவ=றி க<டதாக1�H8வா�க*.

மனDத #(தியைடய( கட1*அவசியெமன? சில�H8வ�. ஆனா�, 

இKவாத�#(தி எ றஒ ைற ஏ=8( ெகா<டவ�கI(�ம).ேம
ஏ=%ைடயதாக இ�(��. இ$ப0$ப)ட ெகா*ைககைள$ ெபௗ�த�க*
ஏ=8( ெகா*வதி�ைல.

%�தெப�மா , ஒKெவா�மனDதனDட#� த மன�ைத�P9ைமயாக
ைவ�4(ெகா*ள1�, அளவ=றஅ ைப$ ெபாழிய1�, ம=ற
உய��களDட�இர(க� கா)ட1�, #7ைமயாகவ�ள,கி( ெகா*ள(
H0ய4மான ச(திக*அவனDட�இ�(கி றன எ பைதஅவ�
அ/பவ�தா�அறி
தா�. %�தெப�மா ந� கவன�ைத?
ெசா�(க�திலி�
4 ந�உ*ள�4(ேக தி�$ப� வ�).வ�)டா�; நம4
ப�ர?ைனகI(� நாேம ந�ைமஅறி
4#01க* காண
ஊ(க$ப.�தினா�.

வ�னா: அ$ப0( கட1ள� இ�ைலெய றா�இK1லக� எ$ப0இ,�
வ
த4?

வ�ைட: இKவ�னா1(�வ�ைடயளD(க எ�லா? சமய,களDG� %ராண(
கைதகI� க).( கைதகI#ள. மனDத/(�ஒ 8
ெத�யாத
பழ,கால�தி� இ(கைதக* ஏ=8( ெகா*ள$ப)டன. ஆனா�, இ
த
இ�ப�ேதாரா�>=றா<0�இய=ப�யG�, வான>G�, நில>G�
உ*ளஇ(கால�தி�, %ராணஇதிகாச(கைதக* நA(க$ப)., அவ=8(�$
பதிலாக, அறிவ�ய�ஆதார,க*அKவ�ட�ைத$ ப�0�4வ�)டன. கட1*
ெகா*ைகைய� தவ���4உலக� எ$ப0உ<டாகிய4 எ பதைன, 

அறிவ�ய�C�வமாக நி�ப�(க$ப).வ�)ட4.

வ�னா: உலக�உ<டானEல( க��ைத$ ப=றி$ %�தெப�மா எ ன
H8கிறா�?

வ�ைட: அ4மிக? �ைவயான4. உலக� எ$ப0உ<டாகிய4 எ ற
%�தெப�மானD க��4�அறிவ�ய�அறிஞ�களா�உலக� எ$ப0



உ<டாகிய4 எ ற க��4�மிக ெந�(க#ைடயைவ. அக னா
Q�திர�தி�, %�தெப�மா உலக�அழி
4 மN<.�இ 8�ழ 8
ெகா<0�(�� நிைல(�வ
4 கண(கிடவ�யலா இல)ச(கண(கான
ஆ<.களாகி றன எ 8H8கிறா�. எ<ண=றஆ<.கI(�$ ப� 
#த�உய��ன,க* நA� ேம=%ற�தி� ேதா றியதாக1�
அத=�ம.�4இல)ச(கண(கானஆ<.கI(�$ ப�ற� எளDய
உய��ன,களDலி�
4H).உய��ன,க* ேதா றியதாக1�, அவ�
H8கிறா�. இ?ெசய�களைன�4� ெதாட(கேமா#0ேவா இ றி, 
இய=ைக( காரண,களாேலேயஇய(கி ைவ(க$ப)டன.

வ�னா: கட1*இ�(கிறா� எ பத=�ஆதார,க*இ�ைலெயன(
H8கிறA�க*. அ$ப0ெய றா�அதிசய,கைள$ ப=றி எ ன
H8கிறA�க*?

வ�ைட: அதிசய,க* நிகBவ4 கட1*இ�(கிறா� எ பைத நி`ப�(க
என$ பல� ந�%கி றன�. கட1*அ�ளா�ஒ� ேநா9�ணமாய�=8
எ 8 சில�H8வைத நா� ேக)கிேறா�. ஆனா�, எ
த
ம��4வ�டமி�
ேதா, அ8ைவ சிகி?ைச நி%ண�டமி�
ேதா
அ$ப0$ப)டஒ� சா றிதைழ நா� க<டதி�ைல. அழிவ�லி�
4
ஒ�வ�அதிசயமாக( கா$பா=ற$ ப)டா� எ 8இர<டாவ4அ�ல4
E றாவ4 நிைலய�லி�
4 ேக*வ�$ப)டவ�டமி�
ேத நா�Hற(
ேக)கிேறா�. ஆனா�, எ ன நட
த4 எ பைத ேந�� க<டஒ�வ��
ந�மிட�Hறியதி�ைல. ஓ�உட�ஊன#=றவ நலமைட
ததாக, 

ெவ8� ப�ரா��தைனயா� நலமைட
ததாக( ேக*வ�$ ப.கிேறா�. 

ஆனா�, அத=கான சா�திய(H=ைறவ�ள(�� சா றிதBஒ�
ம��4வேரா, ந�ேசா நம(�அளD�ததி�ைல. ��).� தனமான
ந�ப�(ைகக*, ‘இர<டாவ4 நப�Hறினா�; ஒ�வ� ெசா�ல நா 
ேக*வ�$ப)ேட ' ேபா றவத
திக* ச�யான சா 8க*ஆகா.

இ�
தாG� சில சமய,களD�வ�வ�(க#0யாத நிகB?சிக*
ஏ=ப.வ4உ<ைமதா . அ$ப0 ஏ=ப.�அ�ல4 நிக7�
நிகB?சிகைள ந�மா�, வ�ள(கஇயலாத த ைமையைவ�4, 

அ
நிகB?சி ஏ=ப)ட4 கட1* ெசயலா� தா எ ப4மடைம. 



இதிலி�
4 எ னெத�கிறெத றா�, நம4அறி1இ /�#7ைம
அைடயவ��ைல எ ப4 தா . நவ Aனகால ம�
4க* க<.ப�0(��
# %, ேநா9, ம(கைள� த<0$பத=காகேவ கட1*அ/$ப�னா� என
ந�ப�ன�; ஆனா� ேநா9க* ஏ=ப.� காரண�ைத( க<.ப�0�4, 

அத=கானம�
4கைள2� க<.ப�0�த1ட இ ைறயமனDத , ஒ�
ேநா9 க<ட1ட அத=கானம�
ைதஅ�
தி ேநாைய(�ண$ப.�தி(
ெகா*கிறா .

கால$ேபா(கி�, ேநா9உ<டாவத=கான காரண�ைத(
க<.ப�0�தைத$ ேபா�, உலக�ைத$ ப=றிய நம4அறி1�#7ைம
ெபற, வ�வ�(க#0யாத நிகB?சிக* நிக7� காரண,கைள நா�
க<.ப�0�4வ�ட(H.�.

வ�னா: ஆனா� ெப��பாலானம(க* ஏதாவெதா� ேதா=ற�தி�
கட1ைள ந�%கிறா�கேள, அ4உ<ைமயாக� தாேனஇ�(க ேவ<.�?

வ�ைட: இ�ைல. ஒ�கால�தி� உலக� சமம)டமான தைரயாக
இ�
ததாகஅைனவ�� ந�ப�(ெகா<0�
தா�க*. ஆனா�, அ
த
ந�ப�(ைக தவறான4 எ 8 நி`ப�(க$ படவ��ைலயா?. ஒ�ெகா*ைக
உ<ைமயானதா, இ�ைலயா, எ பைத நி`ப�(க, அ(ெகா*ைகைய$
ப� ப=8பவ�க*அதிகமானவ�களா, �ைறவானவ�களா எ 8 பா�$ப4
தவ8; ஒ�ெகா*ைகய� உ<ைமயான த ைமையஅறிய, அைத
நி`ப�(க(H0ய சா 8கைளைவ�ேதஅ(ெகா*ைகைய$ ப=றி நா�
#0ெவ.(க ேவ<.�.

வ�னா: கட1*இ�$பத=�? சா)சி எ,� பா��தாG�இ�$பதாக? சில�
H8கி றனேர. இய=ைகய� அழ�, பல ப�திகைள( ெகா<டமனDத
உடலி சி(கலானஅைம$% -இெத�லா�ஒ� ேமேலா,கியஅறி1
பைட�தஅ %*ள� ெகா<ட கட1ைள(�றி(கிறதாக(
H8கி றனேர?.

வ�ைட: இய=ைகய� ம8ப(க�ைத$ %ர)0$ பா��தா�இ
த(H=றி 



அ0$பைடேய ெநா8,கி$ேபா9வ�.கிற4 - ெதா7ேநா9, 

%=8ேநா9(கி�மிக*, ஒ).<ண�$ %7(க*, இர�த�ைதஉறிZ��
C?சிக*, "ப�ேள(" எ /�ெகா*ைள ேநா9 பரவ? ெச92� எலிக* -

ேபா றைவ2�இK1லகி� காண$ப.கி றனேவ? ஒ� ேம ைமயான
W<ணறி1உ*ள கட1* ஏ இKவா84 ப#�4யர#�
வ�ைளவ�$பைவகைளஉ�வா(க ேவ<.�? ேமG�
Cக�ப,களDனாG�, வர)சியாG�, ெவ*ள�தாG�, QனாமிகளாG�
எ�தைனஉய��க* பலியாகிய��(கி றன எ பைத2� எ<ண�$
பா�,க*. அ பான கட1*உலக�ைதஉ�வா(கினாெர றா�இ4
ேபா ற ெகா.ைமகைள ஏ உ�வா(க ேவ<.�?

வ�னா: நா ெபௗ�தரானா�இK1லகி� மிக1� தனDைமயாக
இ�$ேப . கட1ைள ந�%�ஒ�வ�(� எ
ேநர#�அவ�ட� ெச 8, 

ப�ர?சைனகைள(Hறி அவர4 பா4கா$ைப2�உதவ�ைய2� நாடலா�. 

கட1* ந�ப�(ைக ேமலானஆ8த� த�வதாக நா ந�%கிேற .

வ�ைட: கட1ைள ந�%ேவா� அவரா�உதவ$ப.வதாக1�
பா4கா(க$ப.வதாக1� நிைன(கி றன�. உ<ைமய��அ$ப0
நட$பதி�ைல. அவ�க* ந�ப�(ைகய� காரணமாகஆ8தG�
த ன�ப�(ைக2�உ<டாவதாக நிைன�தாG�அ4அவ�க*
மன�திலி�
4தா வ�கிற4. ெத9வ?ெசயலா�இ�ைல. கட1ைள
ந�%ேவா�(� ந�பாதவைரவ�ட வ�ப�4(க*�ைறவாக
நிகBவதாகேவா, நA<ட நா*வாBவதாகேவா, %=8 ேநா9�ைற
4
காண$ப.வதாகேவா, ேத�1களD� சிற$பாக? ெச9வதாகேவா, 
பண(கார�களாகவாBவதாகேவா, அ�ல4 ேவ8எ
தவ�த�திG�
மா8ப).இ�$பதாகேவா எ
த? சா 8கI�இ�ைல. ஒ�ெப��
வ�மான�தி� 600 ேப� பயண� ெச9வதாகைவ�4( ெகா*ேவா�. 

அKவ$ேபா4 நிகBவைத$ேபால, அKவ�மான�வ�7
4 ெநா8,கினா�, 

அதி� உ*ள 600 ேப��மரணமைடவ�. கட1ைள ந�%பவ��
ந�பாதவ��ஒேர நிைலய�� தா இ�$ப�.

ந�அைனவ�ட#�வாB(ைக$ ப�ர?சைனகைள? சமாளD(க
ேதைவயானமன� திட/�அறி1�இ�(கிற4. நா� இ� திறைமகைள



வள��4, ஊ(�வ��4( ெகா*ள ேவ<.�. ஆதாரமி�லாத
ந�ப�(ைககைள? சா�
தி�(க(Hடா4. 

வ�னா: அ$ப0$ ெபௗ�த�கI(�( கட1* ந�ப�(ைகஇ�ைலெய றா�, 

நA,க* எைத�தா ந�%கிறA�க*?

வ�ைட: நா,க* கட1ைள ந�%வதி�ைல; ஏென றா� நா,க*
மனDத�கைள ந�%கிேறா�. ஒKெவா�மனDத��உய�வானவ�, 
அ�தானவ� என( க�4கிேறா�; ஒKெவா�வ�ட#�ஒ� %�தராக
மாற(H0ய ச(தி இ�(கிறெதன ந�%கிேறா�; ஒ�#7ைமயான
மனDதனாகஅவ மாற#02ெமன ந�%கிேறா�. அறியாைமைய2�, 

ப��தறிவ=ற ெகா*ைககைள( கட
4, எைவ, எ$ப0இ�(கி றனேவா, 
அவ=றி உ<ைம நிைலகைளஅறி
4 ெகா*ள#02ெமன
ந�%கிேறா�; நா,க* ெவ8$%, ேகாப�, தAய எ<ண�, ெபாறாைம
ேபா ற�ண,கைள, அ %, இர(க�, ெபா8ைம, ெப�
த ைம#தலிய
எ<ண,களா�மா=ற#02ெமன ந�%கிேறா�; ஒKெவா�மனDத/�
#ய றா�, அதைன? ச�யான#ைறய��அறி
4*ளஒ�ெபௗ�தரா�
வழி நட�த$ப)டா�, உ<ைமையஅறி
4 ெகா*I� ச(தி
அவ�களDடேமஇ�(கிறெதன ந�%கிேறா�;

ஒ�வ�� ந�ைம( கா$பா=8வதி�ைல; ந�ைம நாேம கா$பா=றி(
ெகா*ள ேவ<.�. ேவ8யாராG�ஒ 8� ெச9யஇயலா4; #0யா4; 

பல %�த�களா� நம(� ெதளDவாக( கா)ட$ப)ட ச�யானவழிகளD�
நாேம நட(கேவ<.ெமன$ %�தெப�மா H8கிறா�.

* * * * * * * *

4. ஐ
4 ந�ெலா7(க$ ேபாதைனக*

வ�னா: ம=ற சமய�தின� அவ�கள4 ெகா*ைககைள, எ4 ச�, எ4
தவெற ற ெகா*ைககைள, ஒ7(க,கைள, அவ�கள4 கட1*அ�ல4



கட1ள� க)டைளகளDலி�
4 ஏ=8( ெகா*கி றன�. ஆனா�, 

கட1* ந�ப�(ைகய=ற ெபௗ�த�களாகிய நA,க* எ4 ச�, எ4 தவெறன
எ$ப0$ %�
4 ெகா*வ A�க*?

வ�ைட: ேபராைச, ெவ8$%, ஏமா=ற,களDலி�
4உ�வான எ<ண,க*, 

ெசா=க*, ெசய�#தலியன நி�வாண நிைலய�லி�
4
மிக�ெதாைலவ��அைழ�4? ெச�G� தAயைவயா��.

அ %, அறி1#தலியவ=றிலி�
4உ�வா�� எ<ண,க*, ெசா=க*, 

ெசய�க*#தலியன நி�வாண நிைலையஅைடயஉத1�
ந�லைவயா��.

கட1ைளைமயமாக( ெகா<ட சமய,களD� எ4 ச�யான4, எ4
தவறான4, எ பைதஅறியஅ?சமயவாதிக* ெசா�வைத நா� ெச9ய
ேவ<.�.

ஆனா�மனDதைனைமயமாக( ெகா<ட ெபௗ�த சமய�தி� எ4 ச�, எ4
தவ8எ பைதஅறிய ந�ைம#7ைமயாக$ %�
4 ெகா*ள1�, 

உண�
4 ெகா*ள1� ேவ<.�. இKவா8 ந�ைமஉண�
4
ெகா*வதா� எ7� ந ெனறி ஒ� க)டைளய�னா�உ�வா(க$ப.�
ந ெனறிையவ�ட உ8தியானைவயாக1� பல�வா9
தைவயாக1�
இ�(��.

ஆைகயா�, எ4 ச�, எ4 தவெற பைத2ணர$ ெபௗ�த�க*E 8
ெசய�கைள$ பா�(கி றன�. அைவயாவன: ெச9ைகய� ப� உ*ள
ேநா(க� (பாலிெமாழிய�� ேசதனா) அ
த? ெச9ைகய� காரணமாக
நம(� கிைட(�� பல அ�ல4வ�ைள1, ம=8�அ
த ெச9ைகய� 
காரணமாக$ ப�ற�(�( கிைட(�� பல அ�ல4வ�ைள1.

எ<ண� ந�லதாகஇ�
தா� (ம=றவ�(�( ெகா.(�� தயாள�ண�, 

அ %, ெம9யறி1#தலியவ=ைறஅ0$பைடயாக( ெகா<0�
தா�), 

அ?ெசய� என(�உத1Zெசயலாகஇ�
தா�, (எ ைன
ம=றவ�கI(�அதிக� உதவ? ெச92��ண�, அ % கா).�
எ<ண�, ெம9யறிைவவள�(�� ெசய�) அ4ம=றவ�கI(��
உதவ�கரமாக இ�
தா� (அவ�கைளஅதிக அறZெச9ய�P<.�



�ண�, அவ�களD அ ைபஅதிக�(�� எ<ண�, அவ�க*
ெம9யறிைவவள�(�� ெசய�) அ?ெசய�கI�, வ�ைனகI�
ஆேரா(கியமானைவ, சிற
தைவ, ஒ7(க#ைடயைவஎ 8Hறலா�.

இவ=8* சில மா8பா.கI�உ<.; சில சமய,களD� நா ந�ல
எ<ண�ேதா. சில ெச9ைககைள? ெச9யலா�; ஆனா�அ?ெச9ைக
என(�� ந ைமயளD(காம�, ப�ற�(�� ந ைமயளD(காம=
ேபாகலா�. சில சமய,களD� எ எ<ண�ந=ெசயலிலி�
4
ேவ8படலா�. எனD/�அ?ெசய� ப�ற�(� ந ைமைய
வ�ைளவ�(கலா�. சில ேநர,களD� நா ந�ல எ<ண�ேதா.
ெசய�படலா�; அ4என(�ம).ேம ந ைமவ�ைளவ��4வ�).$
ப�ற�(��4 ப�ைத ஏ=ப.�தலா�. இ$ப0$ப)ட சமய,களD�, எ 
ெசய�க* 'கல
தைவ' (பாலிெமாழிய��வ�திமி�ஸா) என$ %�த�
H8கிறா� -அதாவ4 சிறி4 ந ைம2� சிறி4 தAைம2� கல
த ெச9ைக.

எ$ேபா4�றி(ேகா*க* தவறாகஇ�
4அதனா� ெச92� ெசய�
என(��ம=றவ�(�� ந ைமயளD(கவ��ைலேயா, அ$ப0$ப)ட
ெசய�க* தவறானைவ. எ$ேபா4�றி(ேகா*க* ச�யானைவயாக
இ�
4 என(��ம=றவ�(�� ந ைமயளD(�� ெசய� எ4ேவா
அ?ெசய�#7வ4� ந=ெசயலா��.

வ�னா: அ$ப0ெய றா� ெபௗ�த�தி�#ைறயானஒ7(க
ெநறிகI(ெகனஒ�ெதா�$% இ�(கிறதா?

வ�ைட: ஆ�, ெபௗ�த�தி� ஒ7(க ெநறிகI(�� ெதா�$ேப இ�(கிற4. 

%�த� அ�ளDய ஐ
4 ந�ெலா7(க$ ேபாதைனகIேம ெபௗ�தஒ7(க
ெநறிகI(�அ0$பைடயா��.

#த�ெநறி ம=றஉய��ன,கைள( ெகா�வைத2�அவ=8(��
4 ப�வ�ைளவ�$பைத2� தவ��$பதா��.

இர<டாவ4 ெநறி களைவ$ - ப�ற� ெபா�ைள( கவ�வைத�
தவ��$பதா��.

E றாவ4 ெநறி, ேசார� ேபாவைத� தவ��$பதா��;

நா காவ4 ெநறி ெபா9ைமைய� தவ��$பதா��;



ஐ
தாவ4 ெநறி ேபாைத த�� ெபா�*கைள� தவ��$பதா��.

வ�னா: ஆனா�, சில சமய,களD� ப�ற உய��கைள( ெகா�Gவ4 நம(�
ந ைமயளD$பதாக இ�(��. சா றாக ேநாைய$ பர$%� கி�மிகைள(
ெகா�வ4, அ�ல4யாேர/�உ,கைள( ெகா�லவ
தா�அவைர(
ெகா�Gவ4 ந ைமயளD(கலாேம?

வ�ைட: இ4உ,கI(� ந ைமயளD(கலா�. ஆனா�, அவ=8(ேகா
அ�ல4அ
த மனDத�(ேகா எ$ப0 ந ைமயளD(��? உ,கைள$
ேபாலேவஅைவ2�வாழவ���%பைவ தாேன. ேநாைய$ பர$%�
கி�மிகைள( ெகா�ல ேவ<.� எ றஉ,க* எ<ண�தி� உ,க*மN4
அ(கைற2� (எனேவ ந�ல எ<ண�) அவ=றி மN4அ�வ�$%�
(எனேவ தAய எ<ண�) கல
4உ*ள4. இ?ெசய�உ,கI(�
ந ைமயளD(கலா� (ந�ல4) ஆனா�, ேநா9 பர$%� கி�மிகI(�அ4
ந ைமஅளD(கா4 (ெக)ட4). சில சமய,களD�இKவா8 ெகா�ல
ேவ<0யஅவசிய� ஏ=ப)டாG�, அ?ெசய� ஏ=%ைடய ெசயல 8.

வ�னா: ெபௗ�த�களாகிய நA,க* எ8�%கைள$ ப=றி2�E)ைட$
C?சிகைள$ ப=றி2�Hட( கவைல$ப.கிறA�கேள!

வ�ைட: ெபௗ�த�க* ேவ8பா. கா)டா4அைனவ�ட#�தைய2�, 

க�ைண2� கா)0$ ேபதமி றி ேநசி(க#ய=சி(கி றன�. அவ�க*
உலக�ைதஒ�,கிைண(க$ப)ட#7ைமயாக( கா<கி றன�. அ,�
ஒKெவா� ெபா�I�, உய�� வாBவன1� தம(ெகனஓ�இட�
ெப=றி�(கிற4; அவ=8(கான தனD�தனD? ெசய�கIமி�(கி றன.

எனேவஇய=ைகய� ெம ைமயான சமநிைலைய$ பாதி(��
எ?ெசயைல$ %�
தாG� நா� மிக( கவனமாகஇ�(க ேவ<.�.

இய=ைகைய#7ைமயாகஅழி�4ஒKெவா ைற2� கைடசி? ெசா).
உ*ளவைரஉறிZசி, தி��ப எைத2� ெகா.(காம�அவ=ைற ெவ 8
அட(��இ ைறய கலா?சார�ைத$ பா�,க*! வ�ைள1? இய=ைகேய
%ர)சி ெச9கிற4! கா=ேற நZசாக மா8கிற4! ஆ8க*P9ைம ெக).



வ=றி வ�.கி றன! எKவளேவாஅழகான பலவ�ல,�இன,க*, ெச0
ெகா0வைகக*அழி
4 ேபா9வ�)டன! மைல?சார�க* ெவ8ைமயாக
ம<ண��4? ெச�ல$ப).( கிட(கி றன. த)ப ெவ$பநிைலக*Hட
மாறி வ�.கி றன. ம(க*அழிைவ2�உ�(�ைல$பைத2�
ெகா�Gவைத2� தAவ�ரமா(காமலி�
தி�
தா�, இ
நிைல
உ�வாகிய��(கா4. நா�அைனவ�� எ�லா உய��க* மN4� ச=8(
க�ைணகா).� ப<ைபவள��4( ெகா*ள ேவ<.�. இதைனேய
#த� ந�ெலா7(க$ ேபாதைனH8கிற4.

வ�னா: க�?சிைதைவ$ ப=றி$ ெபௗ�த� எ னH8கிற4?

வ�ைட: %�த$ெப�மா க��த�$ப�லி�
ேதா அ�ல4அத ப� மிக
வ�ைரவ�ேலா உய�� 4வ,�வதாக(H8கிறா�. எனேவ க�?சிைத1ஓ�
உய�ைர எ.$பத=�? சமானமா��.

வ�னா: ஆனா�ஒ�ெப<க=பழி(க$ப)ேடா அ�ல4அவI(�$
ப�ற(க$ேபா���ழ
ைதஅ,க(�ைறபா).டேனா ப�ற(க$ேபாகிற4
எ ப4 ெத�யவ
தா�அ(க�ைவ( கைல$ப4 ச�யான#0வ�லவா?

வ�ைட: ம=ற�ழ
ைதகைள$ ேபாலேவ க=பழி(க$ப)டதனா� ப�ற(��
�ழ
ைத(��வாBவத=��, அ ைப2� பாச�ைத2�
எதி�$பா�$பத=��உ�ைமஉ*ள4. உய�� ெகா.�த த
ைத ெச9த
�=ற�தி=காக அ(க�ைவஅழி$ப4#ைறய�ல. உ�வ(
�ைல1டேனா மனவள�?சி � றிேயா �ழ
ைத ப�ற(�ேமயானா�
அ4 ெப=ேறா�கI(�மி�
தஅதி�?சிைய� த�வ4இய�ேப. ஆனா�
அ�தைகய க�ைவ? சிைத$ப4 ச�ெய றா�அ,க(�ைறபா).டேனா
அ�ல4மனவள�?சி � றிேயா உ*ள சி8வ�கைளஅ�ல4
#தியவ�கைள( ெகா�வ4� ச�ெய 8ஆகிவ�டாதா? தாய� உய�ைர(
கா$பா=ற ேவ<0ய4 ேபா றஇ(க)டானQBநிைலகளD�, 

க�?சிைத1 ெச9வ4 க�ைண2*ளமா=8வழியாக� ேதா றலா�. 

ஆனா�, உ<ைமய��, ெப��பா ைமயான க�?சிைத1 ெச9வத 
ேநா(க� - ப�ரசவ�தா�வாB(ைகய�� சி(க� ஏ=ப).வ�டலா�



எ பதாG�, த�ம ச,கடமானQBநிைலய�� க�1=றதாG�, அ�ல4
ெப=ேறா� �ழ
ைத ெப8வைத� த*ளD$ேபாட#01ெச9வதாG�
தா . ெபௗ�த�கI(�உய�ைர? சிைத$பத=�இைவ ச�யான
காரண,களாக� ேதா றா4.

வ�னா: த=ெகாைல ெச94 ெகா*பவ�க*, #த� ந�ெலா7(க$
ேபாதைனைய( கைட$ப�0$பதி�ைல எ 8Hறலாமா?

வ�ைட: ஒ�மனDத இ ெனா�வைன( ெகா றா�அத=�$ பய�, 

ேகாப�, ெவறி, ேபராைச ேபா ற தAய உண�?சிகேள காரணமாகஇ�(��. 

ஒ�வ த=ெகாைல ெச94 ெகா*வ4�அேத காரண,களாG�
அ�ல4அ4 ேபா ற தAய உண�?சிகளானமன?சZசல�, ேதா�வ�
மன$பா ைம ேபா ற காரண,களாG� தா . தAய உண�?சிகைள
ம=றவ� மN4 கா).வ4 ெகாைலய��#0கிற4. தAய உண�?சிகைள� த�
மNேத கா).வ4 த= ெகாைலய��#0கிற4. இதனா� த=ெகாைல
ெச94 ெகா*பவ�க*#த� ந�ெலா7(க$ ேபாதைனைய
மN8கி றவேரஆவ�.

அத=காக� த=ெகாைல ெச9ய நிைன$பவ�களDடேமா அ�ல4 ெச9ய
#ய=சி�தவ�களDடேமா அவ�க* தவ8ெச94வ�)டதாக? ெசா�ல�
ேதைவய��ைல. அவ�கI(�� ேதைவ நம4உதவ�2�, ஆ8தGேம. 

த=ெகாைலய�னா�அவ�கள4 ப�ர?சைன தAரா4; அ4ெதாடரேவ
ெச92�; த=ெகாைலய�னா�அவ�க* ப�ர?சைனய�ட� சரணைட
4
வ�.கி றன�, ஆனா� ப�ர?சைன#01ற$ ேபாவதி�ைல எ பைத
அவ�கI(�$ %�யைவ$ப4தா #(கிய�.

வ�னா: இர<டா� ந�ெலா7(க$ ேபாதைனைய$ ப=றி(H8,க*.

வ�ைட: இ
தஒ7(க�ைத ஏ=8(ெகா<டா� நமத�லாத
எ$ெபா�ைள2� எ.$பைத� தவ��(கிேறா�. ேபராைசைய(
க).$ப.�தி ம=றவ� உைடைம(�மதி$%� த�வ4 தா இர<டா�
ந�ெலா7(க$ ேபாதைன.



வ�னா: E றா� ந�ெலா7(க$ ேபாதைனதவறான பாலிய�
உற1களD� ஈ.பட(Hடா4 எ 8H8கிற4. தவறான பாலிய�
உற1க* எ றா� எ ன?

வ�ைட: வZசி�ேதா அ�ல4 ெச�வா(ைக$ பய ப.�திேயா
இரகசிய,கைள ெவளDய�.வதாகஅ?�8�திேயா அ�ல4
பலா�கார$ப.�திேயா ஒ�வைர ந�#ட உடGற1ெகா*ள
ைவ�தா�அ4 தவறான பாலிய�உற1 எனலா�. வ�பசார#�ஒ�
வைக� தவறான பாலிய�உறேவ. ஏெனனD�ஒ�வைர மண� %�2�
ேபா4அவ�ட�வ��வாச�ேதா.இ�$ேபா� எ 8 ச�திய�
ெச9கிேறா�. வ�பசார�தி� ஈ.ப)டா�அ
த ச�திய�ைத மNறி நம4
வாB(ைக�4ைணையஏமா=8கிேறாம�லவா? உடGற1எ ப4
இ�வ�ைடேயஉ*ள ெந�,கிய ந)ைப2�அ ைப2�உ8தி
ெச9வதாகஅைமய ேவ<.�. அ$ப0அைம
தா�அ4 நம4
மன�தி=�� மனஉண�1கI(�� ந ைம %�கிற4.

வ�னா: தி�மண�தி=�# உடGற1ெகா*வ4ஒ�வைகயான
தவறான பாலிய�உறவா?

வ�ைட: இ�வ�(�மிைடேயஅ %�, அ னDேயா னDயஉட பா.�
இ�
தா�அ4 தவரான பாலிய�உற1அ�ல. ஆனா�, உடGறவ� 
#(கிய ேநா(கேமஇன$ெப�(க� ெச9வ4 தா . அ$ப0இ�(க, 

தி�மணமாகாத ெப<க�$ப#=றா�, பல சி(க�க* ஏ=பட(H.�. 

எனேவ சி
தி�4#0ெவ.(�� திற/ைடேயா� பல� உடGறைவ
தி�மண�தி=�$ ப�ற�ைவ�4( ெகா*வ4தா ச� எ ேற
க�4கி றன�.

வ�னா: தி�மணமானஒ�வ தி�மணமாகாத ஒ� ெப<]ட 
பாலிய�உற1ைவ�தி�
தா�அவ E றா� ந�ெலா7(க$
ேபாதைனைய( கைட$ ப�0$பதி�ைல. ஆனா�அவI�



கைடப�0$பதி�ைல எ 8Hற#02மா?

வ�ைட: ஒ�ெசய� ச�யானதா தவறானதா எ 8தA�மானD$ப4
ெச9ேவா� ேநா(க� தா . அ
த$ ெப<](�அவ தி�மண�
ஆனவ எ ப4 ெத�யவ��ைலெய றா�அவ* ந�ெலா7(க$
ேபாதைனைய#�$பதி�ைல. ஆனா�அவI(�அவ 
தி�மணமானவனாகஇ�(கH.� எ றஐய�இ�
4� த 
ெபா8$ைப� தவ���4( ெகா*I� ேநா(க�ேதா.அைத$ ப=றி
அவனDட� ேக)காமேலஇ�
தா� ந�ெலா7(க$ ேபாதைனைய
மNறவ��ைலெய றாG� ந�ல எ<ண�ேதா. நட
4 ெகா*ளாததா�
ந ைமய=ற க�மவ�ைன$பயைன? ெச9தவளாகிறா*. # ெசா ன4
ேபால எ
தஒ� ெசயலிG�>8 சத� ந�ல4�இ�ைல; >8சத�
ெக)ட4�இ�ைல. நா� ெச92� பல ெச9ைகக* ந�ல4�, ெக)ட4�, 

இர<.�அ�லாத4மாக( கல
4இ�(கி றன. நா� எ$ேபா4�
ேந�ைமேயா.�, உ<ைமயாக1� ஏமா=றாமG� நட
4 ெகா*ளேவ
#ய=சி(க ேவ<.�.

வ�னா: �.�ப( க).$பா).#ைறகைள$ ப=றி$ ெபௗ�த� எ ன
ெசா�கிற4?

வ�ைட: சில சமய,க*உடGற1ெகா*வ4இன$ ெப�(க�தி=�
ம).ேம எ 8 க�4வதா�, ேவ8 காரண,கI(�உடGற1
ெகா*வ4 ெநறிெக)டைவ எ 8�, �.�ப( க).$பா).#ைறகI�
தவ8எ 8�H8கி றன. ெபௗ�த�உடGற1(�$ பல காரண,க*
இ�(கி றன எ பைத ஏ=8( ெகா*கிற4. இன$ ெப�(க�தி=காக, 

ேகளD(ைக(காக, இ�வ�ைடேயஅ ைப2� பாச�ைத2� கா<ப�(��
ெசயலாக1�அ4இ�(கலா�. அதனா� க�?சிைதைவ� தவ�ர, 
எ�லாவ�த( �.�ப( க).$பா).#ைறகைள2� ெபௗ�த�
ஏ=8(ெகா*கிற4. ஏ , இ ைறயவர�ப=ற ம(க) ெப�(க�தினா�
ஏ=ப.� ெப�� ப�ர?சிைனகளD காரணமாக$ ெபௗ�த��.�ப(
க).$பா).#ைறகைளஒ�வரமாகேவ க�தி வரேவ=கிற4 எ 8
Hட? ெசா�லலா�.



வ�னா: ெபா9 ெசா�Gவ4 ப=றி எ னH8கிறA�க*? ெபா9 ெசா�லா4
வாBவ4 சா�தியமா�மா?

வ�ைட: சEக�தி� ெபா9 ெசா�லாம�வாழேவா ஒ�வண�க�ைத?
ெச9யேவா#0யா4 எ ற நிைல நில1மானா�, அ�தைகய
திைக$C).� ேந�ைமய=ற, ெவ8(க�த(க#ைறையமா=றி
அைம�தாக ேவ<.�. ெபௗ�த�க* நைட#ைற(�?
சா�தியமானவ=ைற? ெச9வதிG�, ப�ர?சிைனகைள� தA�$பதிG�
உ<ைமயாக1� ேந�ைமயாக1�இ�$பைதேயவ���%கி றன�.

வ�னா: C,கா ஒ றி�அம�
தி�(�� ேபா4உ,கைள( கட
4
பத=ற�ேதா.ஒ�வ ஓ.கிறா எ 8ைவ�4(ெகா*I,க*. ஒ�
சில ெநா0கI(�$ப� க�தி2ட ஓ0வ��இ ெனா�வ #தலி�
வ
தவ எ�திைசய�� ெச றா எ 8 ேக)டா�, அவனDட�
உ<ைமைய? ெசா�வ A�களா அ�ல4 ெபா9 ெசா�வ A�களா?

வ�ைட: இர<டா�ஆ*#தலி�வ
தவ/(�� தA,�வ�ைளவ�$பா 
எ றஐய� எ7
தா�, ஒ�அறி1*ள ெபா8$%*ள ெபௗ�த� ெபா9
ெசா�வத=�� தய,க மா)டா�. ஏ=ெகனேவHறிய��$பைத$ ேபா�, 

ஒ�ெசய� ச�யானதா தவறானதா எ ப4 ெச9ேவா� ேநா(க�ைத
ைவ�4�தா தA�மானD(க$ ப.கிற4. இ4 ேபா றQBநிைலகளD�ஒ�
உய�ைர( கா$பா=ற ேவ<.� எ ற ேநா(க�, ெபா9 ெசா�ல(
Hடாெத ற ேநா(க�ைதவ�ட$ பல மட,� ந ைம பய$பதா��. ெபா9
ெசா�லிேயா, �0�ேதா, ஏ தி�0ேயாHடஒ�உய�ைர( கா$பா=ற
#02மானா�அைத? ெச9ய ேவ<.�. ப� ன� ந�ெலா7(க,கைள(
கைட$ப�0(காதத=காக#ைறயான ஈ. ெச94 ெகா*ளலா�. ஆனா�
உய�� ேபா9வ�)டா�அைத� தி��ப$ ெபற#0யாத�லவா?

ஆனா�# ன� ெசா ன4 ேபால நம4வசதி(ேக=ப, 

நிைன�தேபாெத�லா� ந�ெலா7(க$ ேபாதைனகைள#��4(
ெகா*ள� தர$ப)டஅ/மதி? சீ)டாக இைத( க�த(Hடா4. 

ந�ெலா7(க$ ேபாதைனகைளமிக1� கவன�4ட கைட$ ப�0(க



ேவ<.�. மிக அ�யQBநிைலகளD� ம).ேமஅைதவ�).வ�லகலா�.

வ�னா: ஐ
தா� ந�ெலா7(க$ ேபாதைன ந�ைமம4அ�
தேவா, ப�ற
ேபாைத$ ெபா�)கைள$ பய ப.�தேவாHடா4 என(H8கிற4. ஏ ?

வ�ைட: ெபா4வாக மனDத�க* �ைவ(காக ம4அ�
4வதி�ைல. 

அவ�க* தனDைமய�� �0$ப4, த,க* பத)ட�ைத� தண��4(
ெகா*ளேவ. ம=றவ�கIட ேச�
4�0$ப4 ெப��பாG�
அவ�கIட ஒ�4$ ேபாகேவ; சிறிதள1�0$ப4Hட நிைனைவ
மற(க0�4( கவன�ைத$ ப�றழ? ெச9கிற4. அதிகமாக? சா$ப�).
வ�)டாேலா, அவைனேய பாBப.�தி வ�.கிற4. ஐ
தா� ந�ெலா7(க$
ேபாதைனையமNறினா� ம=றஅைன�4ஒ7(க$ ேபாதைனகைள2�
மN8வ4 எளDதாகிவ�.கிற4 எ 8ெபௗ�த�க*H8வா�க*..

வ�னா: ஆனா�, சிறிதள1ம4�0$ப4, அ
த ஐ
4ஒ7(க,களD�
ஒ றான ேபாைத$ ெபா�ைள� தவ��$பைத$ பாதி(காேத? அ�ல4
பாதி(�மா? �0$ப4 சிறிதள1தாேன?

வ�ைட: ஆமா�. �0$ப4 சிறிதள1தா . உ,களா�இ
த? சிறிதள1Hட
ஒ7(க�ைத( கா$பா=ற#0யாவ�)டா�உ,க*வா(�8திய�G�
தA�மான�திG�வலிைமஇராத�லவா?

வ�னா: %ைக$ ப�0$ப4 ஐ
தா� ந�ெலா7(க$ ேபாதைனைய
மN8வதா�மா?

வ�ைட: %ைக$ ப�0$ப4உடG(�( ெக.தைலவ�ைளவ��தாG�
மன4(�? சிறிய அளவ�� தா பாதி$% இ�(��. %ைக ப�0�தாG�
ஒ�வ�வ�ழி$%ட/�, கவன�4ட/�, த /ண�ேவா.� தா 
இ�$பா�. ஆகேவ %ைக$ ப�0$ப4 ஏ=%ைடய ெசய�அ ெறனD/�, அ4
ந�ெலா7(க$ ேபாதைனகைளமN8� ெசய�அ�ல.



வ�னா: அ
த ஐ
4 ந�ெலா7(க$ ேபாதைனகI� எதி�மைறயானைவ! 

அைவஇவ=ைற? ெச9யாேத எ 8தா H8கி றன. இKவ�வ=ைற?
ெச9 எ 8Hறவ��லேய?

வ�ைட: அ
த ஐ
4 ந�ெலா7(க$ ேபாதைனகI� ெபௗ�த சமய
அ0$பைடஒ7(க ெநறிகளா��. அைவெபௗ�த�தி #7ைமயான
ேபாதைனகள�ல. நா� நம4 தAய வழ(கஒ7(க,கைள2ண�
4, 

அவ=ைற� தவ��$பத=�( க.ைமயாக#ய�கி ேறா�. அத=காகேவ, 

அKைவ
4ஒ7(க,கI� ேபாதி(க$ப)டன. தAைம ெச9வைத
நி8�திவ�)ேடாேமயானா�, ந ைம ெச9யஆர�ப��4வ�.ேவா�. 

சா றாக நா காவ4 ந�ெலா7(க$ ேபாதைனையஎ.�4(
ெகா*I,க*. %�தெப�மா H8கிறா�, "ெபா9 ெசா�வைத�
தவ��$பதிலி�
4ஆர�ப�2,க*" எ கிறா�. ப�ற� நா� உ<ைம
ேபசேவ<.�; ப<%ட ேபசேவ<.�! ம�யாைதயாக$ ேபசேவ<.�; 

ேமG� ேபசேவ<0ய ேநர�தி� ம).ேம ேபச ேவ<.�.

%�த ெப�மா கீB(க<டவா8H8கிறா�:

"ஒ�வ ெபா92ைரைய� தவ���4வ�)டாேல, அவ உ<ைம
ேப�பவனாகிவ�.கிறா ; ந�பகமானவனாகி வ�.கிறா , 

ெபா8$பானவனாகி வ�.கிறா ; எவ��அவைனந�ப� வாழலா�. 

அவ இK1லக�ைத ஏமா=ற மா)டா . தAய எ<ண,ெகா<ட
வா��ைதகைளஅவ எ 8வ�).வ�)டாேனா, அ ேறஅ,�
ேப�வைதஇ,��, இ,� ேப�வைதஅ,�� %ைன
4, %ற,Hற
மா)டா . அவ ப��
தி�$பவ�கைளஒ 8ேச�$பா ; ந<ப�கைள
ேமG� ெந�,கிய ந<ப�களா(�வா ; ஒ=8ைமேயஅவன4மகிB?சி; 
ஒ=8ைமேயஅவன4ெதளD1; ஒ=8ைமேயஅவன4அ %; அவன4
ேப?�(களD ேநா(கேமஇைவதா�: க.Zெசா=கைள� தவ���த�; 

அவன4ெசா=க*�=றம=றைவ; �ைறய=றைவ; கா4கI(�
இனDைமயானைவ; எ�லாராG� ஏ=8 ெகா*ள(H0யைவ; 

உ*ள�ைத� ெதா.பைவ; நாக�கமானைவ; எ�லாராG�
வ���ப$ப.பைவ; பயன=ற ேப?ைச� தவ���4? ச�யான ேநர�தி�, 

ச�யானவ=ைறம).ேமஅற�ைத$ ப=றி2�ஒ7(க�ைத$ப=றி2�
ேபச ேவ<0யைவ ப=றிம).ேம ேப�வா . அவ ேப�Z ெசா=க*



%ைதயைல$ ேபா 8 கா(க ேவ<0யைவ; கால�4(�க
தைவ; 

ச�யான காரண,கIைடயைவ; எைதவ�ள(க ேவ<.ேமா, 
அைதம).�மிக?ச�யாகவ�ள(�பைவ. "

* * * * * * * *

5. ம8 ப�ற$%

வ�னா: மனDத எ,கி�
4வ
தா ? எ,� ெச�கிறா ?

வ�ைட: இKவ�னா1(�E 8த�தியானவ�ைடக*உள. கட1*
அ�ல4 கட1ள� மN4 ந�ப�(ைக2*ளவ�க* ந�%வ4, ஒ�மனDதைன(
கட1* பைட(�# இ�$பதி�ைல; கட1ளD எ<ண$ப0தா 
அவரா�அவ உலக�4(�அ/$ப$ ப.கிறா . ப�ற�, அவ 
ந�ப�(ைகய� ப0ேயா, ெசயலி ப0ேயா உலக�தி�வாBகிறா . 

கைடசியாகஅவ ேமா)ச�4(ேகா, நரக�4(ேகா ெச�கிறா 
எ பதா��. மனDத$ ப<பா)0ய�>லா�, ம=8�அறிவ�ய�அறிஞ�
இய=ைக( காரண,களா� க��த��4, உ�வாகி ஒKெவா�மனDத/�
ப�ற$பதாக1�, ப�ற
4, வாB
4 ப�ற� மைறகி றா எ 8�
H8கி றன�. ெபௗ�த�இKவ��H=8கைள2ேம ஏ=8(
ெகா*வதி�ைல.

#த�H=8 பலஒ7(க$ ப�ர?ைனகைள ஏ=ப.�4கி ற4. ஒ� ந�ல
கட1* ந�ஒKெவா�வைர2� பைட�தி�
தா�, பலைர ஏ 
பய,கரமானஅ�வ�$பான ேதா=ற�4ட பைட�தா� எ பத=கான
காரண�ைத? ச�யாகவ�ள(�வ4 க0னமாகஇ�(கிற4; அ�ல4
எ�தைனேயா �ழ
ைதக* க�வ�ேலேய கைல
4வ�.கி றன; சில
இற
ேத ப�ற(கி றன. கட1ைள ந�%பவ�களD வ�வ�$ப�� இ ெனா�
ப�ர?ைன எ னெவ றா�, ஒ�வ அ8ப4அ�ல4எ7ப4ஆ<.க*
உலக�தி� ெச9த தவறான ெச9ைக(�அவ நரக�தி� எ ெற 8�
4 %ற ேவ<.ெம ப4 நியாம=றதாக� ேதா 8கிற4. அைத$
ேபாலேவஅ8ப4 எ7ப4ஆ<.க*மாச=றவாB1வாB
தவ�கI(�
ேமா)சேலாக�தி� நி�திய ேப� ப� கிைட(�� எ 8H8வ4�



த�தி(� ேம=ப)ட ப�சாகேவ ேதா 8கிற4.

இர<டாவ4வ��வான கண�$%#த�வ�வர( கண�$ைபவ�ட, அறிவ�ய�
C�வமாக ஏ=%ைடயாதாக இ�(கிற4. இ�
தாG�, அவ=றி� பல
#(கியமானவ�னா(க* பதிலளD(க$படாமேலேயவ�ட$ப).*ளன. 

இர<.உய�ர](க* (தா9 த
ைதய�டமி�
4) இைணவதாேல, அ41�
ஒ பேத மாத,களD�, எ$ப0ஆ?ச�ய$ப.�ப0யான சி(கலான நிைன1
உண�1க*வளர#02�? PARAPSYCHOLOGY (எதி�கால�ைதஊகி(��
த ைம, ம8ப�ற$% ேபா றைவ) எ /�இய�அறிவ�யலி ஒ�
கிைளயாக ஏ=8( ெகா*ள$ப)0�(��இ(கால�தி� TELEPATHY 

(ம=றவ� மனதி� உ*ள எ<ண,கைள� ெத�
4 ெகா*I�இய�%) 

ேபா றஅ=%த நிகB1கI(�உலகாயதவாத�தின�ட� தி�$தியான
வ�ள(க� கிைட(கவ��ைல.

மனDத எ,கி�
4வ
தா , எ,� ெச�கிறா எ பத=�$ ெபௗ�த�
தி�$திகரமானவ�ள(க�ைத� த�கிற4. நா� இற(��ேபா4, மன�
வாB
த ேபா4இ�
த எ<ண,க*, வ��$ப,க*, த�திக*, 

�ணாதிசய,க*அைன�ைத2�உ*ளட(கியவா8, ஒ�க�வ��
மN<.� த ைன நிைலநி8�தி( ெகா*கிற4. ப�ற�அ4 ப�ற
4, 

#=ப�றவ�ய� �ணாதிசய,களாG�.  இ$ப�றவ�ய� QBநிைலகளாG�
பாதி(க$ப).� தனD மனDதனாகவள�கிற4. அவ/ைடயஆIைம
அவ ேநா(க�ேதா. எ.(��#ய=சியாG�, ெப8� க�வ�, 
ெப=ேறா� வள�$%#ைற, ச#தாய? QBநிைல(ேக=றவா8மா=ற$
ப.கிற4. வாB
4 கைடசிய�� ம8ப02�மரண� எ /�#01
உ�வாகி, ஒ� %திய க�வ�� த ைன நிைலநா)0(ெகா*கிற4.

ம8உ�எ.(க ேவ<.� எ ற தாக#�, ேபதைம2ேமஇ
த$ ப�ற$%�, 

இற$%�, ம8ப�ற$%� ெதாட�வத=கான காரண,களா��.

ேபைதைம2�, ஆைச2�#01(�வ
த ப� ம8ப�ற$ெப.(காம�
மன�இ8தியாகஅைட2� நிைலேய ப�ற$ப8(�� நி�வாண� எ /�
இ8திநிைல! இ
த நி�வாண நிைலையஅைடவேத ெபௗ�த�தி இ8தி(
�றி(ேகாI�, வாB(ைகய� ேநா(க#�ஆ��.



வ�னா: மன�அ�ல4 நிைன1எ$ப0ஓ� உடலிலி�
4ம=ேறா�
உடG(�? ெச�G�?

வ�ைட: மன�ைதவாெனாலிய� அைலகIட ஒ$ப�.,க*. வாெனாலி
அைலக*வா��ைதகளாகேவா, இைசயாகேவா இ�$பதி�ைல. அைவ
இைடெவளDகIட H0ய ேவ8ப)டஅைலவ�ைசகளட,கிய ச(திக*. 

வ�<ெவளDய�� பயண�(��அவ=ைறவாெனாலி$ ெப)0Eல�
ேத�
ெத.�4? ெசா=களாக1�இைசயாக1�அ/பவ�(கிேறா�; 

மன#�இ$ப0$ப)டேத. மரண�தி� மன ச(தி அ
தர�தி� பயண�
ெச94ஒ� க�வ�னா� ஈ�(க$ப).அத/ட கல(கிற4. அ$ப0(
கல
த க�வள�
4, Eைளய��ைமயமி).அ,கி�
4 பர$ப$ப).$
%4 மனDதனாக உ�ெவ.(கிற4.

வ�னா: ஒ�வ ம8ப�ற$ெப.(�� ேபா4ஆ�மாஅ�ல4�ய� தாேன
ஓ� உடலிலி�
4ம8உடG(�? ெச�கிற4?

வ�ைட: %�த� ேபாதைனஅ$ப0இ�ைல. நி�தியஆ�மாஅ�ல4�ய�
எ பதி� ந�ப�(ைகவ�வத=� நம4ஆணவேம காரண� எ 8 %�த�
H8கிறா�. ஆணவ�தா� நா� ஏமா=ற$ப.கிேறா�. இ
த ந�ப�(ைக, 

ஆணவ�ைத ேமG�ஊ(�வ�(கிற4. நி�தியஆ�மா எ 8எ41�
இ�ைலஎ பைதஉண�� ேபா4ஆணவ#�, அக
ைத2�, ேபாலி�
த=ெப�ைம2�, �யநல�ம).ேம க�4�இய�%�
மைற
4வ�.கி றன. தனDமனDத ஒ� ெக)0யான (மா=றமி�லாத)  

பாைறஇ�ைல. ெதாட�
4ஓ0(ெகா<0�(��ஒ� நAேராைட.

வ�னா: இ4#ர<பாடாக� ெத�கிறேத? ஆ�மா எ 8ஏ4�இ�ைல
எ றா�ஒேர த ைம (மாறாத நம(ெக றஓ�அைடயாள�) எ 8�
ஏ4�இ�(க#0யா4. ஒேர த ைம எ 8ஏ4�இ�ைலெய றா�
நா� ம8ப�ற$ெப.$பதாக எ$ப0(Hற#02�?

வ�ைட: 95 வ�ட,களாக� ெதாட�
4உ*ளஒ� கா�ப
4அண�ைய



எ.�4(ெகா*I,க*. அ�தைனவ�ட,களாக>=8(கண(காேனா�
அ
த( �7வ��இைண
4ஐ
4அ�ல4 ப�4ஆ<.க*வ�ைளயா0ய
ப�ற�வ�லகிய��$பா�க*. அவ�கI(�$ பதிலாக %தியவ�க*�7வ��
நியமி(க$ ப)0�$பா�க*. #தலி�வ�ைளயா0யவ�க*இ 8
�7வ��உ8$ப�னராக இ�(கமா)டா�க*. அவ�க*இற
4
ேபா2மி�$பா�க*. ஆர�ப�தி� இ�
தஅண�ய�ன� இ 8அண�ய��
இ�ைலெய றாG� 'அ
தஅண�' இ ன#�இ�(கிற4 எ 8
ெசா�லலா�அ�லவா?

அண�ய� உ8$ப�ன�க* மாறி(ெகா<ேட தா இ�(கிறன�. அேத
சமய� 95 வ�ட,கI(�# %இ�
தஅண� தா இ 8�இ�(கிற4. 

வ�ைளயா).வ Aர�கI� ெதாட�
4அண�ய��இ�(கி றா�க*. ஆனா�
அ
தஅண�ய� மாறாத த ைம எ ன? அத ெபய�, பைழய
ெவ=றிகளD நிைன1க*, வ�ைளயா.பவ�கI(��இரசிக�கI(��
அண�ய� மN4*ளஉண�?சிக*, அண�ய�ன� ம�திய�� உ*ளH).ற1
ேபா றைவதா .

தனD நப�கI�அ4 ேபால�தா .

மன#�உடG� எ
ேநர#�மாறி(ெகா<ேடஇ�
தாG�
ம8ப�ற$ெப.(��ஒ�வ�இற
தவ� ெதாட�?சிேய. மாறாத எ41�
ெதாட�
4 ம8ப�ற$ெப.$பதி�ைல. அ
த நப� தனD�த ைமைய(
�றி(�� நிைன1கI�, மன$ ேபா(��, �ணாதிசய,கI�, மன$
பழ(கவழ(க,கI�, மன� ச�ப
தமானஇய�%கI� தா 
ம8ப�ற$ெப.(கி றன.

வ�னா: ச�. நா�# ேப ப�ற
தி�
ேதாேமயானா�, ஏ # 
வாB(ைககைள நிைன1 ப.�த#0வதி�ைல?

வ�ைட: சிலரா�#0கிற4. அவ�களD இள�வயதிலாவ4அவ�களா�
நின1Hற#0கிற4. அதிகமாேனாரா� நிைன1Hற#0வதி�ைல
எ ப4உ<ைமதா . தாய� வய�=றி� இ�(��ஒ ப4மாத,களD�
பைழய நிைன1க* எ�லா�அழி
4வ�.கி றனேவா எ னேவா! 
அ�ல4ஒ ப4மாத�உண�?சிகேளஇ�லாம�இ�
4வ�).$
ப�ற
த1ட %ல களா� ஏ=ப.� பல %திய உண�?சிகளா�அதி�?சி



ஏ=ப).$ பைழய நிைன1க*அழி(க$ ப)0�(க(H.�.

வ�னா: ஒ�வ எ$ெபா74�மனDதனாகேவ ப�ற$பானா?

வ�ைட: இ�ைல. பலஆ)சி ம<டல,கI*ஒ றி�
ம8ப�ற$ெப.(கலா�. சில� ெசா�(க�தி� ப�ற(கலா�; சில� நரக�தி�
ப�ற(கலா�; சில� பசி$ப�ண� மி(க ப�சா�களாக$ ப�ற(கலா�! 

ெசா�(கெம றா�, அ4தனDயானெதா�உலகமி�ைல! ஓ�இடமி�ைல. 

அ4ஒ� நிைல. அ,�W<ண�யஉடG�மன#�மகிB?சிைய
அ/பவ�(கி றன. சில சமய,க* ெசா�(கெம ற நிர
தரமானேதா�
உலக�இ�$பதாக� தவறாக எ<ண�, அதைனஅைடய( க0னமாக
உைழ(க(H8கி றன. ஆனா�அ4தவ8. எ�லா நிைலகைள2�
ேபால? ெசா�(கெம ப4� நிைலய=றஒ 8. எ$ெபா74அ,�
ஒ�வன4வாB1#0கிறேதா அவ ம8ப02�மனDதனாக$
ப�ற(கலா�.

நரக� எ ப4� ெசா�(க� ேபாலேவஓ�இடம 8; இ�(�� நிைல! 

அ,�W<ண�யஉடG�மன#�கவைலைய2�வ��த�ைத2�
ம).ேமஅ/பவ�(��. பசி$ப�ண� மி(க ப�சாெச றா�, அ41�ஒ�
நிைலேய. அ,�W<ண�யஉடG�மன#�தி�$திய=ற நிைலைய2�
ெதாட�
4 எ�லாவ=8(�� ஏ,�� நிைலைய2�அ/பவ�(��.

ஆக ேமா)சேலாகவாB(ைகஅ/பவெம ப4#(கியமாக மகிB?சிேய. 

நரகேலாகவாB(ைகஅ/பவ#�, ப�சா�களD வாB(ைகய/பவ
ெம ப4�#(கியமாக ேவதைனேய! மனDத�க* ெபா4வாக
இKவ�ர<ைட2� கல
ேதஅ/பவ�(கி றன�.

ஆகமனDத ம<டல�4(��ம=ற ம<டல,கI(��உ*ள ேவ8பா.
எ னெவனD�, உடலி உ�வ�ேதா=ற#�, மனஉண�?சிகளD 
தர#ேமயா��.

வ�னா: நா� எ,� ப�ற$ேபாெம பைத எ4#01ெச9கிற4?



வ�ைட: நா� எ$ப0$ப)டவராக ம8 ப�றவ� எ.$ேபா� எ பத=கான பல
காரண�கI*மிக#(கியமான காரண� ‘க�மா’ எ /�வ�ைன$பயேன! 

'க�மா' எ /� பாலி ெமாழி? ெசா�G(�? ெசய�, வ�ைன எ பைவேய
ெபா�ளா��. உடலாG�, ேப?சாG�, அறிேவா.� ேநா(க�ேதா.�
ெச9வ4தா வ�ைன. இைத? ச�யாகவ�ள(க ேவ<.ெம றா�, 

இ$ப�ற$ப�� நா� எ$ப0வாBகிேறாேமா அைவயைன�4� நா� கட
த
கால�தி� நிைன�தைவ, ெசய�ப)டைவகளா�
பாதி(க$ப)0�(கி றன. அைத$ ேபாலேவஇ$ெபா74 நா� ெச92�
ெசயG�வ�ைன2� எதி� கால�தி� ப�ரதிபலி(��!

க<ண�யமான, எ�லாராG�வ���ப$ப.�ஒ�மனDத 
ெசா�(கம<டல�தி�அ�ல4இK1லகி� மகிB?சி நிைற
த
அ/பவ,கைளஉண��மனDதனாக$ ப�ற(கலா�. ஆவG�, 

கவைலகI�அ�ல4மிதமிZசிய ெகா.ைமயான�ண#ைடய
ஒ�வ நரகம<டல�தி�அ�ல4இK1லகி� ேவதைனத��
அ/பவ,கைளஅதிகமாக உண��மனDதனாக$ ப�ற(கலா�. ஒKெவா�
ெபா�*மN4� ேபராைச ெகா<., பய,கர ஏ(க, ெகா<., ஆைச�
தAயா� எ�
4, தி�$திேயஅைடயாதஒ�வ , ப�சா� உலகி�அ�ல4
எ�லாவ=8(�� ஏ,�கிற ேதைவ ேதைவெயனஅைலகிற மனDதனாக$
ப�ற(கலா�. இ$ப�ற$ப�� மனதி� எKவ�த வழ(கஒ7(க,கைள$
பலமாகவள��4( ெகா*கிறாேனாஅைவேயஅவ/(�அ.�த
ப�றவ�ய�G� ப�ரதிபலி(��. ெப��பாலானம(க* மனDத�களாகேவ
ம8ப�ற$ெப.(கி றன�.

வ�னா: நரக�தி� வாBவைத$ ப=றி(Hறின A�க*. ெபௗ�த�க* நரக�தி�
ந�ப�(ைக2*ளவ�களா எ ன?

வ�ைட: நA,க* நரக� எ 8ெசா�வ4, அ$ப0ஒ�இட�இ�$பதாக1�, 

நAதிஅளD(�� கட1* எ 8ஒ�வ�அ,�இ�
4, அவ� மN4 ந�ப�(ைக
இ�லாதவ�கைள எ ெற 8� நரக ேவதைனையஅ/பவ�(கைவ$பா�
எ 8� நிைன�தா�, அ$ப0ஒ� நரக�ைத ெபௗ�த�க* ந�%வதி�ைல. 

அ$ப0ஒ� க��ேத பழி வா,��மன�தி� தா ேதா ற(H.� எ 8
ெபௗ�த�க*Hறலா�. 'நிரயா' ம=8� 'அபயா' எ ற பாலி ெமாழி$



ெபௗ�த? ெசா=க* ெபா4வாக நரக� எ 8ெமாழிெபய�(க$
ப.கி றன. ஆனா�அவ=றி ச�யான ெபா�* 'ேத91/ச�1' அ�ல4
'இழ$%/ந)ட�' எ ப4 தா . ெகா.ைமயான�ண#ைடயஅ�ல4
�யநல#*ளவ�க* த,கI(ெகனஒ�மனநிைலைய
ஏ=ப.�தி(ெகா*கி றன�. இதனா�உ�வா��அ/பவ,க*
ேமலதிகமாக ேவதைனயானஅ/பவ,களாகேவஇ�(��. %�த�
H8கிறா�:

"#)டா� நரக� கடG(க0ய��இ�$பதாக(H8கிறா . நரக�
ேவதைனயானஅ/பவ�தி=�ஒ� ெபய� எ 8 நா H8கிேற "

உ,கI(�ஒ�உதாரண� த�கிேற . வ�ச� ப�0�தவ எ,�� எதிG�
அபாய�ைத2�, சதிய�ைன2�, வZசைனைய2� கா<கிறா . 

உ<ைமய��அ$ப0 எ41�இ�ைல. அவ மன நிைலதா அவைன
எ$ேபா4� ச
ேதக,ெகா*ள1�, அ?ச,ெகா*ள1�, கவைல$பட1�
ெச9கிற4. ேவ8யா��அவ மN4 தA�$%� த
4 ேவதைனைய
அ/பவ�(க? ெச9யவ��ைல. அவேனஉ�வா(கிய உலக�இ4. ேமG�
இ
த நிைலய��உ*ளவ� தா,களாகேவஇ
த மன நிைலய�லி�
4
ேம�ப.�தி( ெகா*ள1�#02�. ஆகேவ ெபௗ�த? சி
தைன$ப0
நரக�ஒ� நிர
தர இட�இ�ைல. நம(� எ$ேபா4� நரக�திலி�
4
வ�.படஇ ெனா�வா9$% உ*ள4.

வ�னா: ந�ைம நம4வ�ைன$பய ம).ேம தA�மானD(க#0யா4. நா�
அைதமா=றலா�!

வ�ைட: ஆ�; வ�ைன$பயைன2� நா� மா=றலா�; ெபௗ�த ேநா(கேம
இ4தா . அதனா� தா , %�தெப�மா நம(களD�தஅ;டா,க
மா�(கெம/� எ). ேந�ைமயானவழிகளD� ‘#7ைமயான
ந�#ய=சி’ எ 8ஒ றி�(கிற4. வ�ைன$பயைனமா=8வெத ப4
நா� எKவள1 ேந�ைமயாகஇ�கிேறா�, நா� ந� ச(திைய எKவள1
ெசல1 ெச9கிேறா�, ந�ஒ7(கவழ(க,களD� நா� எKவள1
உ8தியாக இ�(கிேறா� எ பனவ=ைற$ ெபா8�தி�(கிற4. ஆனா�, 

ஒ� சில� எKவ�த#ய=சி2மி றி#
ைதய பழ(க,களD காரணமாக, 



அவ=ைறமா=ற நிைன(கா4, தAய வ�ைன$பய கI(�$
பலியாகிறா�க*. அ$ப0$ப)டவ�க* த,க* தAய ெசய�கைள
மா=றாவ�)டா�இ8திவைர4 பேமஅைடவ�. தAய ெசய�க*
எKவள1 நா* நA0(கிறேதா, அைதமா=8வத=�� நA<டகால�
அவ�க* சிரம$பட ேவ<.�. இதைன$ ெபௗ�த�க*
அறி
4*ளப0யா�, ஒKெவா� ச
த�$ப�ைத2� பய ப.�தி
மகிB?சிய=ற4 ப
த�� எ<ண�தா� ஏ=ப.�வழ(க
ஒ7(க,கைள� தவ���4 எ<ண�தாG� ெசயலாG� ந�வ�ைன
தர(H0ய ெசய�களD� ஈ.ப.கி றன�.

மன�தி வழ(கஒ7(க,கைள� தி��த$ பய ப.�#ைறகளD�
தியான#ைற2�ஒ 8. க).$பா)ேடா. ேப�வ4�, ேபசாதி�$ப4�, 

நட
4 ெகா*வ4�ம=ற#ைறகளா�.

ஒ�ெபௗ�தனD #7வாB(ைக2�அவ உ*ள�ைத�
P9ைம$ப.�தி ேந�ைமயானவாB1(�$ பய�=சியளD�4 மன�ைத
வ�.தைல ெச9வேதயா� . சா றாக நA,க* ெபா8ைமயானவராக1�
இர(க சி
தைன2*ளவராக1மி�
தா�, அைவஉ,க*#=ப�ற$ப� 
�ணேம. அ
த ெம ைமஇ$ப�ற$ப�G� ெதாட�கிற4. அ(�ண,கைள
இ$ப�ற$ப�� பல$ப.�தி ந�லவள�?சியைடய? ெச9ேதாேமயானா�, 

அைவஎதி�கால�தி� ேமG� பல$ப). ேம ைம2ற? ெச92�. 

இ$ப0(H8வ4 நA<ட நா)களாக( கைட$ப�0�4வ�� ந�ல பழ(க
வழ(க,கைளமN8வ4 க0ன� எ பைத ந�மா� �லபமாகஅவதானD(க
#0கிற4 எ பைதஅ0$பைடயாக( ெகா<ட4.

இ$ெபா74 நA,க* ெபா8ைமைய( கைடப�0$ப வராக1�இர(க
சி
தைன2*ளவராக1மி�
தா�உ,கைள எவராG� �லப�தி�
�ழ$ப�வ�ட#0யா4. நA,கI� எவ�மN4� ெவ8$பைடயமா)R�க*. 

ம=றவ�(��உ,கைள$ ப�0(��. அ4ேவஉ,கைளமிக மகிB?சியாக
ைவ�தி�(��.

மN<.� நா� ேவெறா� சா றிைன( கா<ேபா�. கட
த கால$
பழ(க�தி காரணமாக நA,க* ெம ைமயாக1�, இர(க சி
தைன
2*ளவராக1� ெபா8ைமைய( கைட$ப�0$ப வராக1�இ�$பதாக



ைவ�4( ெகா*ேவா�. இ$ப�ற$ப�� நA,க*அ
த ந=ப<%கைள
வள��4( ெகா*ள� தவறிவ�.கிறA�க* எ றா�, அைவெம�ல ெம�ல
அழி
4 எதி�கால$ ப�றவ�ய��#7ைமயாகேவஇ�லா4
ேபா9வ�டலா�. இ,� ெபா8ைம2�இர(க#� பலவ Aனமாகி
வ�.கி றன. இ$ப�ற$ப�ேலா, அ.�த ப�ற$ப�ேலா# ேகாப�
ெகா*Iத�, ேகாப�, ெகா.ைம ேபா றைவெய�லா�வள�
4, 

உ�வாகி, மகிB?சிய=ற நிைலகைளஉ=ப�தி ெச92�.

இ8தியாக ம=ெறா� சா றிைன$ பா�$ேபா�. உ,கIைடய
#=ப�றவ�ய� வழ(கஒ7(க,களா�இ$ப�றவ�ய��
# ேகாப(காரராக எ.�தத=ெக�லா� ேகாப$ப.பவராக இ�
தா�, 

அஃ4உ,கI(ேக மகிB?சிய=ற த ைமைய( ெகா.(��. ஆைகயா�, 

அKவழ(கஒ7(க,கைள, உ,க*#ய=சியாேலேயமா=றி( ெகா*ள
ேவ<.�. அவ=ைற ந=�ண,களா� நிர$%,க*. நA,க*#ய=சி
ெச94அ�தAய �ண,கைள#7ைமயாக நA(கி வ�)R�கேளயானா�, 

மகிB?சிய=ற த ைமய�லி�
4வ�.தைல ெப8வ A�க*. # ேகாப#�, 

உ,களDடமிரா4. அ(�ணாதிசய,கைள நA,க*அறேவஒழி(கா4 சிறி4
ம).��ைற�4( ெகா*வ A�கேளயாய� , அைவம8ப02�
ம8ப�றவ�ய�� தைலP(க? ச
த�$பமி�(கிற4. அ.�த$ ப�றவ�ய��
மN<.� சிறி4#ய=சி எ.�4#7ைமயாகஅ(�ண,கைளஅறேவ
ஒழி�4வ�)டா� தAய வ�ைன$பயனDலி�
4 நA,க*வ�.தைல ெபறலா�.

வ�னா: தட,களDலா எ<ண� (த னD?ைச, �வாதAன�, வ���ப�யவா8
ெச9த�) இ�$பதாக$ ெபௗ�த� ேபாதி(கிறதா?

வ�ைட: மனDத அ/பவ,கைள$ ப=றிE 8தவறான க��4(க*
இ�$பதாக$ %�த�H8கிறா�. 1. அைன�4� காரணமி றி ஒ� ேநா(க�
இ�லாம� நட(கிற4, 2. அைன�4�#7#த=கட1ளD எ<ண$ப0
நட(கிற4, 3. அைன�4� கட
த காலவ�ைனய� பயனாக நட(கிற4.

ஏ=கனேவ நா� ெசா ன ப0வ�ைனய� பய ந�ைம$ பாதி(கிற4. 

இ ைறயQBநிைல(�அ0$பைட( காரண�அ4. ஆனா�அ4ேவ
தA�மானD$பதி�ைல. (பனD(க)0 எ$ப0உ�வான4? ஒ� சமய�தி�



த<ண A� இ�
தி�(க ேவ<.�. இ�ைலேய�இ$ேபா4 பனD(க)0
இ�
தி�(கா4. ஆனா� த<ணA� இ�$பதா�அ4 தானாக$ பனD(க)0
ஆகிவ�.மா? �ளD�?சி2� ேதைவய�லவா?)

மனDத எ<ண�எ ப4�திைர மN4 சவா� ெச9வ4 ேபா ற4. �திைர
ஒ��றி$ப�)ட திைசய�� ெச�ல, ஒ��றி$ப�)ட ேவக�ேதா. ெச�ல, 

ஒ��றி$ப�)டவா8அ0 எ.�4ைவ(க ( சீரானஓ)ட�/�தி�4ஓ.�
ஓ)ட�) நா�வ���%ேவா�. ஆனா��திைர(� ேவ8 ேநா(க�
இ�(கலா�. நம(�அ/பவ#�த ன�ப�(ைக2�இ�
தா�
�திைரையஅட(கி நா� வ���ப�யவா8 ெசG�தலா�. �திைர நம(�
அ/பவமி�ைல எ பைதேயா நா� பலவ Aனமாக இ�$பைதேயா
உண�
4 ெகா<டா�, ந�ைம$ப=றி( கவைல ெகா*ளாம�அ4தா 
வ���ப�யைதேய ெச92�.

அேதசமய� நம4வ��$ப�ஒ� ப(க�இ�(க�திைரய� திறைம(��
ச(தி(��ஒ� எ�ைலஉ<ட�லவா? நா� �திைர 50 கி.மN ேவக�தி�
ெச�ல ேவ<.� எ 8வ���%கிேறா�. ஆனா��திைர(�அ
த
அள1 ச(தி இ�லாவ�)டா� நா� எKவள1தா அைதவ�ர)0னாG�
அ
த ேவக�தி�அ4 ேபாக$ ேபாவதி�ைல. எனேவ�திைர? சவா�
வ���ப�யவா8இனDதா9அைமயஅ4 பலதர$ப)ட காரண,களா�
க).$ப)0�(கிற4. அ4 ேபால�தா மனDத எ<ண#�. மனDத
எ<ண�ம).ம�ல, எ
த? �யவ��$ப#�ம=ற எ�லாவ=ைற2�
ேபால$ ப�ற காரண,களா� க).$ப).*ள4 தா .

ஆனா� நா� எ
தஅள1 நம4 தA�மானD(��ஆ=றைலவள��4(
ெகா*கிேறாேமா, எ
தஅள1 ெபா8ைமைய2�வ�டா#=சிைய2�
கைட$ ப�0(கிேறாேமா அ
தஅள1 நா� ந�ைமேய சிற
த#ைறய��
மா=ற� ெச94(ெகா*ள#02�. இ4ேவ %�த� அ;டா,க
மா�(கெம/� எ). ேந�ைமயானவழிகளD ேநா(க�.

வ�னா: இ
த$ ப�றவ�ய�� ச
தி�த ம(கைளஅ.�த ப�றவ�ய�G� ச
தி(க
#02மா?



வ�ைட: ஆ�. #02�. ஒ�#ைற பலஆ<.களாக? ேச�
4வாB
4, 

ஒ�வ�(ெகா�வ�அ % ெகா<0�
தஒ� ெப�யவ��அவர4
மைனவ�2� %�தைர? ச
தி�தன�. இKவாBவ��இைண
4வாB
த4
ேபாலேவஅ.�த ப�றவ�ய�G�ஒ றாகேவஇ�(கவ���%வதாக(
Hறினா�க*. ‘ஒ�வ�(ெகா�வ�அ ேபா.இ�
தா�, அேதஅள1
ந�ப�(ைக2�, ப<%�, தயாள�ண#�, %�
4ண�1�அவ�களDைடேய
இ�
தா� ம8ப�ற$ப�G�அKவ��வ�� ேச�
தி�(க#02�’ எ 8
%�த� அவ�கI(�(Hறினா�.

இ�வ� ச
தி(��ேபா4அவ�கI(�*உடேன ப��ய#� பாச#�
உ<டாகி அ4 நA<டஆழ
தஅ %(�� ந)%ண�1(��
வழிேகாலினா�ஒ� ெபௗ�த� அவ�கI(�#=ப�றவ�ய�ேலேயஒ�
ஒ).த�இ�
தி�(கலா� எ 8ெசா�வா�. ம8ப�ற$ப�=�
ம=8ெமா� சாதகமானஅ�ச�இ4. ம(களDைடேயஉ*ளஇண(க�
ம8ப�றவ�ய�G� ெதாடர(H.�.

வ�னா: ம8ப�ற$ைப$ ப=றி நA,க*அதிக�Hறி வ�)R�க*. ஆனா�, 

அ$ப0இற$%(�$ப� ம8ப�ற$% நிகB
தத=கான சா 8க*
ஏ4#ளவா?

வ�ைட: அறிவ�ய� C�வமான சா 8ம).மி றி$ ெபௗ�த�களD 
ம8ப�ற$% ந�ப�(ைக(�ம).ேம  சா 8க*உள. ேமா)சேலாக�
இ�(கிறெத பைத நி`ப�(க ஒ�4ளD சா 8மி�ைல. ேமG�, 

இற
தப� ஏ4மி�ைல எ 8ெசா�பவ�களDட� சா 8க* கிைட(க$
ேபாவ4மி�ைல.

கட
த#$ப4ஆ<.களD�உள>லறிஞ�க* பல� பலஅறி(ைககைள$
ப0�4ஆ9
4 க<டதி� பல�#=ப�ற$ப� நிைன1கைளமிக�
ெதளDவாக(H8வைத( ேக)டறி
 தி�(கி றன�. சா றாக, 

இ,கிலா
தி� ஓ� ஐ
4வய4? சி8மி தன4#=ப�ற$ப� தா9
த
ைதயைர நிைனவ��ைவ�தி�$பதாக(Hறினா*. #=ப�ற$ப��
அவேளா.வாB
தவ�களD வாB(ைகய�� நட
த நிகB?சிகைள
மிக�ெதளDவாக(Hறினா*. உள>லறிஞ�க*அவைள� தனDயாக



அைழ�4>=8(கண(கான ேக*வ�கைள( ேக)டன�. 
அவ=8(ெக�லா�அவ* ச�யானவ�ைடகைள(Hறினா*. அவ*
�ெபய� நா)0�ஒ� சி=b��வாB
ததாக(Hறினா*; அ
த(
கிராம�தி ெபயைர(Hறினா*; ெத�வ� ெபயைர(Hறினா*; அவ*
வ A).(��அ(க�ப(க�திலி�
தவ�களD ெபய�கைளெய�லா�
Hறினா*; ப� அவ* க<ணA�ம�க� தா ஒ� கா�வ�ப�தி�
ப.காய#=8இர<. நா)கI(�$ ப�ற�இற
தைத2�Hறினா*. 

இKவ�வர,கைள? ேசாதி�த ெபா74, அைவயைன�4�உ<ைமேய
எ ப4 ெத�
த4. �ெபய� நா)0�அவ*Hறிய ெபய�ைடய கிராம�
இ�
த4. அ
த ஐ
4வய4? சி8மி வ�வ��த ெத�1�இ�
த4; அவ*
வாB
தவ A.மி�
த4. அ,� ேமG�வ�சா��ததி� ஐ
தா<.கI(�
# %, ஒ� 23 வய4$ ெப<ஒ��தி கா� வ�ப�தி� இற
த4�
ெத�யவ
த4.

இ$ெபா74, இ4வைர�ெபய� நா).(ேக ெச�லாதஓ� ஐ
4வய4?
சி8மி(�, இ,கிலா
தி� வாBபவI(�, இKவ�வர,க* எ$ப0�
ெத�
தன? இ4ம).�ஓ� நிகB?சிய 8; இ$ப0
எ�தைனெய�தைனேயா. வ��ஜAனDயா ப�கைல( கழக�தி உளவ�ய�
4ைற$ ேபராசி�ய� தி�. அய �Rவ ச  (Ian Stevenson of University of 

Virginia's Department of Pshycology) இ$ப0$ப)ட பல நிகB?சிகைள� தா�
எ7திய %�தக�தி�வ�வ�(கிறா�. (See Twenty Cases Suggestive of Re-

incarnation and Cases of Re-incarnaion type. University Press of Virginia, Charlotteville 
USA 1975)

ேபராசி�ய��Rவ ச அ,கீக�(க$ப)டஅறிவ�ய�அறிஞ�. அவ�
�மா� இ�ப�ைத
 தா<.க*ஆரா9?சி ெச94#=ப�ற$ப� 
நிைன1கைளஇ$ப�ற$ப�G� ெசா�ேவா� பலைர( க<.எ7திய>�, 

ம8ப�ற$ைப ந�%� நம4 ெபௗ�த சமய�தின�(� மிக$பல�வா9
த
சா றாகவ�ள,�கிற4.

வ�னா: #=ப�ற$ப� நிைன1கைளஇ$ப�ற$ப��H8வ4 ப�சா�களD 
ேவைலெய 8 சில�H8கி றனேர?

வ�ைட: உ,க* ந�ப�(ைக(� எ4ஒ�4வரவ��ைலேயாஅதைன



அ$ப0ேயஒ4(கி� த*ள ேவ<டா. அதைன$ ேப9 ப�சா�களD ேவைல
எ 8ஏ Hறேவ<.�? ஒ ைற நி`ப�(க? ச�யான சா 8க*
கிைட(��ேபா4 ப��தறி1(�ஒ$ப(H0ய - த�(க cதியாக ஏ=8(
ெகா*ள(H0ய க��4(கேளா.ஒ$ப�).$ பா�,க*! ப�சா�கைள$
ப=றி$ ப��தறி1(ெகாKவாதEடந�ப�(ைககளா� ேபசாதA�க*.

வ�னா: ப�சா�கைள$ ப=றி(H8�ேபா4Eடந�ப�(ைக எ 8
H8கிறA�க*! ஆனா�, ம8ப�ற$%� சிறி4Eடந�ப�(ைகஉைடய4
தாேன?

வ�ைட: ஆ,கிலஆகராதிய��Eடந�ப�(ைக ('Superstition') எ ற
ெசா�G(� 'அ0$பைடயான காரண�இ�லாதஒ� ந�ப�(ைக' எ 8�
அ�ல4 'ம
திர,கIட H.கி ற க��4' எ 8�Hற$ப.கிற4. 

ேப9 ப�சா� இ�(கிறெத பைத? ச�யான சா 8கIட ஓ�அறிவ�ய�
அறிஞ� எ7திய க��4கைள( கா)0னா�, நா ஏ=8( ெகா*ள�
தயாராக இ�(கிேற . ஆனா�, ப�சா�கைள$ ப=றி எ
த ஓ� அறிஞ��
ஆரா9?சி ெச9ததாக நா ேக*வ�$படவ��ைல. அதனா� ப�சா� எ 8
ஒ 8இ�(கிற4 எ பத=� எ
த? சா 8� கிைடயா4. ஆனா�, 

ம8ப�ற$% உ<.எ பத=கானஒ� சா றிைன ேமேல க<ேடா�! 

ஆைகயா�, ம8ப�ற$ைபEடந�ப�(ைக என ஏ=8(ெகா*ள#0யா4.

வ�னா: ச�. அ$ப0 எ றா�, ம8ப�ற$ைப ஏ=8( ெகா*I�அறிவ�ய�
அறிஞ�க*இ�(கி றனரா?

வ�ைட: உ<.. ப�ெதா பதா�>=றா<0�அறிவ�யைலஉல�(�$
ப��)0;க�வ�#ைறய��அறி#க$ப.�4வத=�( காரணமானவ��, 

டா�வ� ஆரா9?சிைய ஏ=8( ெகா<டவ�மான தாம�ஹ(�லி
(Thomas Huxley) ம8ப�ற$ைப ந�%வத=�? ச�யான காரண,க*
இ�$பதாக(Hறினா�. அவ�ைடய %கBெப=ற>லான 'ப�ணாம
வள�?சி, ஒ7(கெநறி ம=8� க).ைரக*' (Evolution and Ethics and Other 

Essays) எ /�>லி� கீB(க<டவா8H8கிறா�:



"இட�வ�).இட� ெபய��அ�ல4H.வ�).(H.பா2�
ேகா)பா., அ4 ப�ராமண( ேகா)பாேடா அ�ல4 ெபௗ�த( ேகா)பாேடா, 
அ<ட�திலி�
4 மனDத/(�வ��வழிையவ�வ�(கி றன. ஆனா�, 

இ(H=8ம=றவ�H=8(�(�ைறவானத�ல. ச�யான#0ெவ.(க�
ெத�யாதஅவசரஆரா9?சியாள�க* ம).ேமஇதைனஅப�தெமன
ஒ4(�வ�. ப�ணாமவள�?சி� த�4வ�ைத$ ேபாலேவ, இட�வ�).
இட� ெபய��அ�ல4H.வ�).(H.பா2� த�4வ�உ<ைம�
த ைமையஅ0$பைடயாக( ெகா<டேத! ஏ=8(ெகா*ள(H0ய
வைகய�� ச�யானஆதார,கIட அைத நி`ப�(கலா�".

�வ A0�வா\லா��, இய=ப�ய�அறிஞ�� தி�. ஐ �0 
அவ�களD ந<ப�மான, %கB ெப=ற ேபராசி�ய� ��டாஃ$
�)ரா�ெப�( (Prof. Gustaf Stromberg) அவ�கI(�ம8ப�ற$% எ<ண�
ஏ=8(ெகா*ள(H0யதாக இ�(கிற4.

'மனDதஆ மா(க* ம8ப02�இK1லகி� ப�ற(�மா, ப�ற(காதா, 
எ பத=�$ பலவ�த ேவ8ப)ட க��4க*இ�(கி றன. 1936 ஆ�
ஆ<0� ப��)0;இ
தியாவ��, ஆ,கிேலய�க*ஆI� ேபா4ஒ�
�ைவயான நிகB?சி நைடெப=ற4. ெட�லிைய? ேச�
த சா
திேதவ�
எ /�ஒ�ெப<, ெட�லிய�லி�
4 �மா� ஐ>8க�
ெதாைலவ�லி�(��ம)ராவ�� நட
த தன4#=ப�ற$ைப$ ப=றி
ந றாகவ�வ��தா�. அவ�ைடயம8ப�ற$%(�� �மா� ஓறா<.(�
# % நட
தைத(Hறினா�. அவ�ைடய கணவ� ெபயைர, 
�ழ
ைதைய$ ப=றி, வ A)ைட$ப=றியவரலா=றிைன$ ப=றி வ�வ��தா�. 
அ
தவ�சாரைண(�7அ$ெப<ைணஅவ�ைடய#=ப�ற$ப� 
உறவ�ன�க*வாB
தஇட�4(�அைழ�4? ெச றன�. அ$ெப<
Hறியைவஅைன�4� ச�யாகஇ�
தன. ெபா4வாகஇ
திய�க*
அைனவ�ேமம8ப�ற$ப�� ந�ப�(ைக2*ளவ�க*. ஆனா�, 

இ
நிகB?சிய��அதிசய�(க�த(க ெசய� எ னெவ றா�, 

அ$ெப<ண� #=ப�ற$ப�ேல நட
த நிகB?சிகளD�அதிகமானவ=ைற
அவ* நிைன1H�
த4தா . நிைன1க*அழியா எ பத=�அ
நிகB?சி
ஒ�H.த� சா றா��.'

ஐ(கிய நா.க* சைபய� க�வ�, அறிவ�ய�, கலா?சார நி8வன�தி 



(UNESCO) இய(�ந� தைலவராக (Director General) வ��
த ேபராசி�ய�
ஜூலிய ஹ(�லி (Julian Huxley) ம8 ப�ற$%$ ப=றிய க��4
அறிவ�யG(�$ ெபா8�தமானேத எ கிறா�.

ெதளDவான க�ப�ய��லாஊடக,களா�அ/$ப$ப.� ெச9திக* (Wireless 

Message) ஒ�க�வ�யா�ஒலிபர$ப$ ப.வைத$ ேபால, 'நிர
தரமாக
வா7� தனD�த ைம / ஒ� ச(தி 'சா1' எ றஒ றா�
ஒலிபர$ப$படலா�. . அ
தஒலிபர$% மN<.� ெச9தியாக
ேவ<.ெம றா�இ ெனா� க�வ� அைத$ ெப=8(ெகா*ள
ேவ<.�. அைத�தா �சீவ� எ கிேறா�. ஒ� சில க�வ�க*
(ெச9திையஅ/$%� சாதன,களD�உ*ள க�வ�க*) ப74
ப).வ�)டா� ெச9திக* தைட$ப).வ�.கி றன. மN<.�அ
த(
க�ப�ய��லா� த
தி, ஒ� %திய ப74பா��4இைண(க$ப)ட சாதன�
கிைட�த1ட , இய,க� ெதாட,�கிற4; அதாவ4 நம4ஆ�மாைவ?
ச�யாக இய(க(H0ய-ெவளD$ப.�த(H0யவழிேய ப�ற$%
உட�கI�. ஒ�#ைறவ�.ப)டஆ�மா, ம8ப�ற$% எ.(��வைர
நிைன$பேதா, உண�வேதா இ�ைல. நம4ஆIைமஉடலி றி இய,க
#0யாத நிைலய��இய=ைகயாகேவஅைம
தி�(கிற4. ஒய�ெல�
எ
திர�தி ெச9திகைள எ.�4? ெச�G� க�வ�ைய$ ேபாலேவஆ<-

ெப<இ�பாலா�ைடேயஒ� க�வ� இய,�கிற4. ஆனா�, மரண�
எ /�ஒ� நிைலஅK1டG(� ஏ=ப).வ�)டா�, அ4
ெகா<.ெச ற ெச9தி தைட$ப.கிற4. அ4ெதாட�வ4ம8ப0 ப�ற$
ெப.(�� ேபா4தா . சா1 எ ப4 எ ன? அ4ஒ�ெதாட�?சிைய�
தைட$ப.�4வ4தா . க�ப�ய��லா� த
திEல� ெச 8
ெகா<0�(��ஒ�ெச9திைய$ ெப=8( ெகா*ள(H0யஒ� சாதன�
கிைட�4வ�)டா�, ெச9திக*வ
4 ெகா<ேடய��(��, அைத
அ/$ப(H0யமன#�இய,��.'

வாB(ைகைய? ெசய�#ைறயாக( ெகா<டஅெம�(காவ� 
ெதாழிலதிப� ெஹ றி ஃேபா�. (Henry Ford) ம8ப�ற$ப�� ந�ப�(ைக
ைவ�தி�
தா�. ம8ப�ற$ைப ஏ=8( ெகா*கிறா�. கட1*
ந�ப�(ைக2*ளவ�க* ேபால�லா4, �க ேபாக வ���ப�க*
ேபால1மி றி� தி� ஃேபா�0 க��4 ேவ8வ�தமாக இ�(கிற4. அவ�, 



ம8ப�ற$% ந�ைம ேமG�அப�வ���தி ெச94 ெகா*ளஇர<டாவ4
ச
த�$ப�அளD$பதாக(H8கிறா�. அவ� ேமG�H8வதாவ4:

'என(�இ�ப�தா8வய4 நட(�� ேபா4தா நா ம8ப�ற$ைப ஏ=8(
ெகா<ேட ; சமய#� (மத#�) ம8ப�ற$ைப$ ப=றி ஒ 8�
Hறவ��ைல; எ ெதாழிG� என(�#7� தி�$திைய
அளD(கவ��ைல. ஒ� ப�ற$ப�� நா� ெப=றஅ/பவ�ைதம8ப�ற$ப��
உபேயாக$ப.� தவ��ைலெய றா�, அ�ெதாழி� பயன=றதாகி
வ�.கிற4. ம8ப�ற$ைப நா க<. ப�0�த ேபா4, ஓ�உலகமளாவ�ய
தி)ட�ைத நா க<. ப�0�ததாக உண�
ேத . எ எ<ண,கைள$
பய ப.�தஒ� ச
த�$ப� கிைட�ததாக நா உண�
ேத . கால�
இனDேம��8கியத 8! க0கார#)கI(� நா இனD அ0ைமய�ல . 

அ/பவேம ேமைத�தன�. சில� இைத$ ப�ெச 8�
ேமைத�தனெம 8� எ<]வ�. ஆனா�, இ4 பல ப�ற$%களா� ெப=ற
அ/பவ(கனDயா��. சில� ம=றவ�கைளவ�ட#4ைமயான
ஆ�மா(களா��; அதனா�, ம=றவ�கைளவ�டஅதிக� ெத�
தவ�க*. 

ம8ப�ற$ைப நா க<.ப�0�த1ட எ மன�ஓ9ெவ.(கிற4. இ
த
உைரயாடைல$ பதி1 ெச9தா�அ4மனDத�களD மன�4(�
ஓ9வளD(�மா8 எ7திைவ2,க* . நம(�( கிைட(��அ
த நA<ட
வாB(ைக$ பா�ைவய� அைமதிைய நா ம=றவ�கI(��Hற
வ���%கிேற .'

ஆக, ெபௗ�த�களD ம8ப�ற$%$ ப=றிய ேபாதைன(�ஆதரவாக? சில
அறிவ�ய� C�வமான சா 8கI#ள. இ
ந�ப�(ைக த�(கC�வமாக
உ8தியான4. ெத9வ ந�ப�(ைக2*ளவ�களாG�
�கேபாகவ���ப�களாG� நி`ப�(க#0யாதஒ ைற நி`ப��4(
காலாகால�4(�� கா)ட(H0ய4. ேமG�, இ4 நம(�அதிக
ஆ8தலளD(க(H0ய4மா��. உ,கI(�இர<டாவ4
ச
த�$பமளD(காத நம4 தவ8கைள� தி��தி( ெகா*ள#0யாத, 

ச(திைய2� ெசய� திறைன2�வள��4( ெகா*ள#0யாத நிைலஒ�
ப�ற$ப�� ஏ=ப)டா�, ம8ப�ற$ப��அ4 கிைட�தால�லேவா சிற$%? 

ஆனா�, %�தப�ரானD ேபாதைன$ப0இ$ப�ற$ப�� உ,களா� நி�வாண
நிைலஅைடய#0யவ��ைலெய றா�அ.�4#ய�வத=�ஒ�



ச
த�$ப� கிைட(கிற4. இ$ப�ற$ப�� தவ8க* ெச94
வ�)R�கேளயாய� அ.�த ப�ற$ப��அதைன� தி��தி( ெகா*ள
வா9$ப��(கிற4. உ<ைமய�ேலேயஉ,க* தவ8களDலி�
4 நA,க*
க=8( ெகா*ளலா�. இ$ப�ற$ப�� உ,களா� ெச9யஇயலாதவ=ைற, 

நிைறேவ=ற#0யாதவ=ைறம8ப�ற$ப��அதைனஅைடய-நிைற
ேவ=ற? ச
த�$ப� கிைட(கிற4. எKவள1அ=%தமான ேபாதைனக*!

வ�னா: நA,க* ெசா�வ4மன4(�� தி�$தி அளD(கிற4. இ�
தாG�
ம8ப�ற$ைப எ னா�#7வ4� ஏ=8(ெகா*ள#0யவ��ைல.

வ�ைட: அதனா� தவறி�ைல. ெபௗ�த� த ேபாதைனகைள#7வ4�
ஏ=8( ெகா*ள ேவ<.ெம 8க)டாய$ ப.�4கி ற சமயம 8. ந�ப
#0யவ��ைலெய றா� ந�ப�ேயஆக ேவ<.ெம 8உ,கைளேய
வ��தி( ெகா*ள ேவ<0யஅவசிய� எ ன? ெபௗ�த�தி� உ,கI(�
உத1� ேபாதைனகைள$ பய�=சி ெச92,க*. உ,கI(�$ %�
த, 

பயனளD�த ேபாதைனகைள ஏ=8(ெகா*I,க*. கால$ேபா(கி�
ம8ப�ற$ப� உ<ைம2�உ,கI(�� ெதளDவாகலா�.

* * * * * * * * 

6. தியான�

வ�னா: தியான� எ றா� எ ன?

வ�ைட: தியான� எ ப4 த /ண�1ட மன� ேவைலெச92�
#ைறையமா=ற#=ப.�#ய=சியா��. பாலி ெமாழிய�� இ4
‘பாவனா’ என(Hற$ப.�. அத ெபா�* ‘வளர? ெச9த�’ அ�ல4
‘அப�வ���தி ெச9த�’.

வ�னா: தியானம ெச9வ4அவசியமா?

வ�ைட: ஆ�, மிக அவசிய�. நா� எKவள1தா ந�லவ�களாக இ�(க



ேவ<.ெமனவ���ப�னாG� த=ேபாைதய நம4 நட�ைதைய
உ�வா(��ஆைசகைளமா=ற#0யாவ�)டா� நா� ந�லவராக
வள�வ4 க0ன�. சா றாக, ஒ�வ த மைனவ�2ட தா 
ெபா8ைமய=8 நட
4 ெகா*வைதஉண�
4 “இனD நா ஒ�ேபா4�
அவளDட� ெபா8ைமய=8 நட(க மா)ேட ” எ 8உ8திெமாழி
எ.�4( ெகா*கிறா . ஆனா�ஒ�மண� ேநர�தி=�$ ப�ற�அவ 
அவளDட� த ைனஉணராமேலேய ெபா8ைமய�ழ
4
உ8திெமாழிைய2�மற
4 ச<ைடய�.கிறா . தியான� ெச9வதா�
இ
த� த /ண�1வள�?சி28வேதா. மனதி�ஊறி$ேபான பழ(க
வழ(க,கைளமா=8வத=� ேவ<0ய ச(தி2�அதிக�(கிற4.

வ�னா: தியான� ெச9வ4அபாயகரமானதாக இ�(கலா� எ 8
ேக*வ�$ப)0�(கிேற . அ4உ<ைமயா?

வ�ைட: உய�� வாழஉ$% ேதைவ. ஆனா�ஒ� கிேலா உ$ைப
உ<R�கெள றா�அ4உ,கைள( ெகா 8வ�ட(H.�. நவ Aன
உலகி� இய,கவாகன� ேதைவ$ப.கிற4. ஆனா� சாைலவ�திகைள$
ப� ப=றாமேலா, �0�4வ�).வ<0ையஓ)0னாேலாஅேதவாகன�
ஒ�அபாயகரமான ெபா�ளாகிவ�.கிற4. தியான#�அ$ப0�தா . ந�
மன நல�தி=�� ந�வாB1(�� தியான�அவசியமான4. ஆனா�
தவறானவழிய�� பய�=சி ெச9தா� ப�ர?சைனஉ<டாகலா�.

சில�(�மனஅ7�த�, ப��தறி1(ெகாKவாதஅ?ச,க*, மன(
ேகாளா8 ேபா ற ப�ர?சைனக*இ�(��. அவ�க* தியான� ெச9தா�
த,க*மன$ ப�ர?சைனகI(�உடன0� தA�1 கிைட�4வ�.�
எ ெற<ண�� தியான� ெச9ய�4வ,�கிறா�க*. சிலசமய�அ4
ப�ர?சைனையஅதிக�(க? ெச94வ�ட(H.�. அ�தைகய ப�ர?சைனக*
இ�$ப� அவ�க* ம��4வைர நா0? ெச 8 நல�அைட
த ப� 
தியான� ெச9வைத�4வ,க ேவ<.�.

ேவ8 சில� அள1(�அதிகமாக� தியானD(க� ெதாட,�கிறா�க*. 

தியான� ெச9ய� ெதாட,கி$ ப0$ப0யாக நிதானமாக? ெச9வத=�$
பதி�, அதி உ=சாக�4ட நA<ட ேநர� ெச9ய�4வ,கி வ�ைரவ��



கைள$பைட
4வ�.கிறா�க*.

ஆனா�#(கியமாக ம(கI(�� தியான�தா� ப�ர?சைன ஏ=ப.வ4
'க,கா� தியான�தி ' காரணமாக�தா . அதாவ4, சில� ஓ�
ஆசி�ய�ட� ெச 8அவ�ைடய தியானவழிைய$ ப� ப=றி� தியான�
ெச9வா�க*. ப� %ஒ� %�தக�ைத$ ப0�4வ�).அதி�Hற$ப.�
தியான$ பய�=சிைய2� ெச9ய�4வ,�வா�க*. மN<.�ஒ�வார�
கழி�4ஒ� ெபய� ெப=ற தியான��ஊ�(�வ�கிறா� எ றா�
அவ�ைட தியானவழிைய2� ேச��4( ெகா*ளலாேம எ 8அைத2�
ேச��4? ெச9கி றன�. இத வ�ைள1மிக வ�ைரவ�ேலேயஅவ�க*
ெப�4��ழ�ப�$ ேபா9வ�.கிறா�க*. க,கா� ேபாலஒ�
ஆசி�ய�டமி�
4இ ெனா�வ�ட�அ�ல4ஒ� பய�=சி
#ைறய�லி�
4ம=றத=�( தாவ�( �தி$ப4 தவறானவழியா��.

ஆனா�, உ,கI(�$ ெப��மன( ேகாளா8 ஏ4மி�ைலெயனD�, 

நA,க* தியான�ைத�4வ,கி$ பய�=சிைய#ைறயாக? ெச9தா�
உ,கI(காக நA,க* ெச94 ெகா*I�மிக? சிற
த ந ைம பய(��
ெசயலாகஇ4அைம2�.

வ�னா: தியான�தி� எ�தைனவைகக*உ*ளன?

வ�ைட: ஒ��றி$ப�)ட ப�ர?சைனைய$ ேபா(�வத=��அ�ல4ஒ�
�றி$ப�)ட மன நிைலையவள�$பத=�� பய பட�த(க ப�ேவ8
தியான,கைள$ %�த� ேபாதி�தா�. ஆனா� ெபா4வான, பய/*ள
இர<.வைக� தியான,க*E?ைச( கவனD�த� (பாலி ெமாழிய��
அனாபனா சதி) ம=8�அ %-க�ைண�தியான� (ெம�த பாவனா).

வ�னா: E?சி ேம�மன(கவன� ெசG�4� பய�=சிய�ைன எKவா8
ெச9வ4?

வ�ைட: நA,க* �லபமானஇ
த நா � ப0கைள$ ப� ப=றலா�: இட�, 

உ)கா�� நிைல, பய�=சி ம=8� ப�ர?சைனக*.



#த= ப0யாகஅைமதியான, ெதா
தரவ=ற ந�லஇட�ைத –ஒ�
அைறைய� ேத�
4 ெகா*I,க*.

இர<டாவதாகவசதியாக உ)கா�
4 ெகா*I,க*. உ)கா�வத=கான
சிற
த#ைற - கா�க*இர<ைட2�ம0�4? ச�மனமி).$
ப�)ட�4(க0ய��ஒ� தைலயைணையைவ�4, #4ைக நிமி��4(
ைககைளம0ய��ைவ�4( க<கைளE0(ெகா*I,க*. அ�ல4
#4� நிமி�
த நிைலய��ஒ� நா=காலிய�G�அம�
4 ெகா*ளலா�.

E றாவதாகவ�வ4ெச9#ைற$ பய�=சி. க<கைளE0
அைமதியாக உ)கா�
4, உ,க* கவன�ைதE?சி மN4 தி�$%,க*. 

E?�உ*இ7$பைத2� ெவளD வ�.வைத2� கவனD2,க*. E?ைச
எ<ண�( ெகா<ேட கவனD(கலா�அ�ல4வய�8 ேமேல
உய�வைத2� கீேழ தாBவைத2� கவனD(கலா�.

இைத? ெச92� ேபா4 சில ப�ர?சைனகI� சி(க�கI� எழலா�. 

உ,க*உடலி� எ�?ச� தர�த(கஅ�$% ஏ=படலா�அ�ல4#)0ய��
வலி உ<டாகலா�. இKவா8 நிகB
தா�உடைல� தள��தி
அைசயாம�, E?சி மNேத கவன�ைதைவ�தி�,க*. உ,க*
E?சி மN4*ள கவன�ைத� திைச தி�$%� பல எ<ண,க*மனதி�
ேதா றலா�. இைத? சமாளD(க ஒேர வழி ெபா8ைமயாகஉ,க*
கவன�ைதமN<.�மN<.�E?சி=ேக ெகா<.ெச�வ4 தா . இ$ப0?
ெச94 ெகா<ேடஇ�
தா�அத வ�ைளவாகஇ8திய�� உ,க*
கவன�ைத� திைச தி�$%� எ<ண,க* பலவ Aன$ ப)., மன
ஒ�#க?சி
தைனஉ8தி ெப=8உ,கI(�ஆB
த மன? சா
தி2�, 

உ*ளஅைமதி2� கிைட(��.

வ�னா: எKவள1 ேநர�இKவா8 தியான� ெச9ய ேவ<.�?

வ�ைட: #த�ஒ�வார�தி=�� தின� பதிைன
4 நிமிட,க* தியான�
ெச9வதி� ெதாட,கி, ப� ஒKெவா�வார�தி=�� ஐ
4 நிமிட,க*
எனஅதிக��4 , தின�#(கா� மண� ேநர� தியான� ெச92�வைர
நA)0�4( ெகா*I,க*. ஒ� சிலவார,க* சீராக� தியான� ெச9த ப� 



ஒ�#க? சி
தைன சிற$பைடவைதஉணரலா�.

வ�னா: அ %-க�ைண� (பாலி ெமாழிய�� 'ெம�தா') தியான�ைத
எKவா8 பய�=சி ெச9வ4?

வ�ைட: E?சி மN4 மன(கவன�ைத#ைறயாக$ ப� ப=ற�
4வ,கியப� அ %-க�ைண�தியான�ைத�4வ,கலா�. இ
த�
தியான�ைதவார�இர<.அ�ல4E 8#ைறE?சி ேம�
மன(கவன� தியான� ெச9த ப� ெச9ய ேவ<.�.

#தலி�, உ,க*மNேத கவன�ைதைவ�4( ெகா<. கீB(கா]�
ெசா=ெறாட�கைளஉ,கI(ேக ெசா�லி( ெகா*I,க*: 'நா 
நல�ேதா.� மகிBேவா.�இ�$ேபனாக. நா நி�மதிேயா.�
அைமதிேயா.�இ�$ேபனாக. நா ஆப�4களD�
4
பா4கா(க$ப.ேவனாக. எ மன� ெவ8$ப��லாம�இ�(�மாக. எ 
உ*ள�அ % நிைற
தி�(�மாக. நா நல�ேதா.� மகிBேவா.�
இ�$ேபனாக.'

ப� ஒKெவா�வராக#தலி�உ,கI(�$ ப�0�தஒ�வைர2�, 

அ.�4 ப)சபாதம=றஒ�வைர2�, அதாவ4உ,கI(�$ ப�0�தவ�
எ 8� ப�0(காதவ� எ 8� ெசா�ல#0யாதஒ�வைர2�, 

இ8தியாக உ,கI(�$ ப�0(காத ஒ�வைர2�மனதி�
எ<ண�(ெகா<.அவ�கI(��அ %� க�ைண2� ெகா<ட
எ<ண,கைள$ பர$ப ேவ<.�.

வ�னா: இKவா8 ெச92� தியான�தினா� எ ன பல கிைட(��?

வ�ைட: நA,க*அ %-க�ைண�தியான�ைதஅ0(க02� ச�யான
மேனாநிைலேயா.� ெச9தா�உ,கI(�*மிக ந�லமா=ற,க*
ஏ=ப.வைத( கவனD(கலா�. உ,கைளேய நA,க*அதிக�
ஏ=8(ெகா*வைத2�, ம னD�4(ெகா*வைத2� கவனD(கலா�. 

அ %ைடேயா�ட�உ,க*உண�?சிக*அதிக�$பைத$ பா�(கலா�. 

இ4வைர நா� ெபா�)ப.�தாதவ�க* மN4� ந)%ண�1அதிக�$பைத(



கவனD(கலா�. உ,கI(�$ ப�0(காதவ�க* மNதான ெவ8$ேபா, 
மன(கச$ேபா �ைறவைத( கவனD(கலா�. இ8திய��அ
த ெவ8$%
#7வ4� கைர
4மைற
4வ�.வைத( கவனD(கலா�. சில சமய�
உ,கI(�� ெத�
தஒ�வ�உட� நலமி றிேயா, மகிBவ=ேறா
அ�ல4 சி(கலி�அக$ப)ேடா இ�
தா�அவ�கைள2� நA,க*அ %-

க�ைன� தியான�தி� ேச��4( ெகா<டா�, அவ�க* நிைலைம
சீரைடவைத2� காணலா�.

வ�னா: அ4எ$ப0#02�?

வ�ைட: ச�யான பய�=சி த
தா�, மன�ஒ� ச(திவா9
த க�வ�யாக
மா8கிற4. உ,க*மேனா ச(திையஒ� நிைல$ப.�தி அைத ம=றவ�
மN4 திைச தி�$ப�னா�, அ4அவ�க* மN4 ஒ�வ�ைளைவஉ<டா(��. 

உ,கI(��இ�தைகயஅ/பவ� ஏ=ப)0�(கலா�. எ.�4(கா)டாக, 

நA,க*ஒ�ஜனெந�(கமானஅைறய��இ�(�� ேபா4யாேரா
உ,கைள( கவனD$ப4 ேபா ற ப�ரைம ஏ=படலா�. தி��ப�$ பா��தா�, 

உ,கைளஒ�வ�H�
4 பா��4( ெகா<0�$ப4� ெத�யவ��. 

எ ன நட
தெத றா�உ,கைள$ பா�$பவ� மன? ச(திைய நA,க*
ெத�1 ெச94 ெகா<.*ள A�க*. அ %-க�ைண�தியான#�
அ$ப0�தா . நா� ந�ல எ<ண,கேளா.ஒ�வைர நிைன(�� ேபா4
அ4அவ�கைள$ ப0$ப0யாக மா=8�.

வ�னா: இைவதவ�ர ேவ8 தியான#ைறக*இ�(கி றனவா?

வ�ைட: இ�(கிற4. இ8தியான4� எ�லாவ=றி/�மிக
#(கியமான4மான தியான�வ�பாஸனா என$ப.�. இ
த$ பாலி ெமாழி
வா��ைதய� ெபா�* 'உ* ேநா(கி$ பா�$ப4' அ�ல4 'ஆழமாக$
பா�$ப4' எ பதா��. ெபா4வாகஇ4W<ணறி1� தியான� என
ெமாழிெபய�(க$ ப.கிற4.

வ�னா: வ�பாஸனா தியான�ைதவ�ள(�,க*.



வ�ைட: வ�பாஸனா தியான�தி ேபா4ஒ�வ� த,கI(� நட$பைத, 

அைத$ ப=றி எ<ணாமேலா, ெசய=பா)0� ஈ.படாமேலா, 
கவனD$பதா��.

வ�னா: அத ேநா(க� எ ன?

வ�ைட: ெபா4வாக நம(�ஒ�அ/பவ� ஏ=ப)டா�அ
தஅ/பவ�
ப�0(கிற4அ�ல4 ப�0(கவ��ைல எ ற ந� ெசய�பா)ைடஉடேன
ெவளD$ப.�தி வ�.கி ேறா�. அைத$ ப=றிய எ<ண,கI�, பக=
கன1கI�, நிைன1கI�உடேன ெதாட,கிவ�.கி றன.

இைவெய�லா�அ
தஅ/பவ�ைத$ ேபத$ப.�தி( �ைல�4
வ�.வதா�அதைன நா�#7ைமயாக$ %�
4 ெகா*ள#0யாம�
ேபா9வ�.கிற4.

ெசய=பாட=றஒ� கவன�ைதவள��4( ெகா*வத Eல� நா�
நிைன(��வ�த�, ேப��வ�த�, நட
4 ெகா*I�வ�த�
ஆகியவ=8(கானஅ0$பைட( காரண,கைளஅறிய#0கிற4.

ேமG� ந�ைமேய நா� ெதளDவாக� ெத�
4 ெகா*I� ேபா4அ4 ந�
வாBவ��ஒ� ந�லமா=ற�ைதவ�ைளவ�(கிற4.

வ�பாஸனா ெச9வதி ம=ெறா�அ/Hல� எ னெவனD� சிறி4
கால� கட
த ப� நம(�� ந�அ/பவ�4(��இைடேயஒ�
இைடெவளDையஅ4உ<டா(�கிற4. இதனா�ஒKெவா� தவ8
ெச9ய�P<.�அ/பவ�தி ப� /�அ�ல4 சினE).கிற
அ/பவ�தி ப� /� நா� தானாகேவஉண�வ��லாமேல
ெசய=பா)0� ஈ.ப.வத=�மாறாக ந�மா�ஒ�அ0 ப� ைவ(க
#0கிற4. இ
தஇைடெவளDய� காரணமாக, நா� ஏதாவ4 ெச9ய
ேவ<.மா ேவ<டாமா எ பைத2� ெச9யேவ<.ெம றா� எ$ப0?
ெச9யேவ<.� எ பைத$ ப=றி2� சி
தி(க அவகாச� கிைட(கிற4. 

இKவா8 நம4வாB(ைகைய நாேம க).$ப.�தி( ெகா*ள1�
#0கிற4. இ
த க).$பா.ஒ�அக,கார�திலி�
4வ�வத�ல. 



மாறாகஅ/பவ,கைள நா� ெதளDவாக$ பா�$பதனா�வ�வதா��.

வ�னா: வ�பாஸனா தியான� ெச9வ4 ந�ைம ேம�ப.�தி மகிB?சியான
வாB(ைக(�வழிவ�(�� எ ப4 ச�யா?

வ�ைட: #(கியமானஆர�ப$ பய அ4தா . ஆனா�வ�பாஸனா
தியான�தி=�அைதவ�ட ேமேலா,கிய ேநா(க�உ*ள4. ந� பய�=சி
#7ைமயாகவளரவளர, ந� மன( கவன�ஆழ� ெபற$ெபற, ந�
அ/பவ,க* நம(��யத�ல என� ெத�யவ�கிற4. அதாவ4
நட$பெத�லா� 'நா ' எ 8ஒ�வ� நட�4வ4மி�ைல 'நா ' எ ற
ஒ�வ�அைதஅ/பவ�$ப4மி�ைல. ஆர�ப�தி� தியானD$ேபா�(�
அKவ$ேபா4இ
தஉ<ைமெத�யவ��. கால� ெச�ல? ெச�லஇ
த
அறி1உ8தி ெப8�.

வ�னா: இ
த? ெச9தி ேக)பத=�? ச=8$ பய$ப.�4வதாக இ�(கிறேத!

வ�ைட: ஆ�. அ$ப0�தா ேதா 8கிற4, இ�ைலயா? சில� இ
த
அறிைவ#த #தலி� ெப8�ேபா4 ச=8 பய$பட(H.�. ஆனா�
வ�ைரவ��இ
த$ பய�இ�
தஇட�தி� ஒ�ஆB
தஅறி1இட�
ெப8� - 'நா�' எ 8இ4 நா*வைர நிைன�தி�
த4 தவறான க��4
எ ப4 ெதளDவா��. ெம�ல ெம�ல நம4ஆணவ�வலிைமஇழ
4
நாளைடவ��#=றாக( கைர
4வ�.�. அேத சமய�தி� 'நா ', 'எ ', 

'எம4' எ ற எ<ண,கI�மைற
4 ேபா9வ�.�. இ
த? சமய�தி�
தா ஒKெவா� ெபௗ�த�ைடயவாB(ைக2�, அவ�கள4உலைக$
ப=றிய ெவளD ேநா(க#�உ<ைமய�� மாற� ெதாட,�கிற4.

எ�தைனவாB(ைக$ ப�ர?சைனக*, ச#தாய$ ப�ர?சைனக*, 

உலகளாவ�ய ப�ர?சைனக* ேதா றஇனவாத�, ேதச$ ெப�ைம எ ற
அக,கார�அ0பைடயாகஇ�
4*ள4 எ பைத எ<ண�$ பா�,க*! 

தன(�� தவறிைழ(க$ ப)டதாக நிைன$%, தா அவமதி(க$ப)டதாக, 

அ?�8�த$ப)டதாக எ<]�எ<ண�, இKவா8 நிைன$பதா� 'இ4
எ /ைடய4!', 'அ4எ,கI(��ய4' என$ ேபா.�H?ச�, 



இைவதாேன ேம=Hறிய ப�ர?சைனக* எழ( காரணமாகஅைம
தைவ.

ெபௗ�த$ ேபாதைனகளD ப0உ<ைமயானஅைமதி2� மகிB?சி2�
ந�#ைடய ச�யானஅைடயாள�ைதஉண�
த ப� னேர காண#02�. 

இைத�தா  ‘ஞான�’ என? ெசா�கிேறா�.

வ�னா: இ4ஓ� ஈ�(க�த(க க��4. அேத சமய�தி� தி.(கிட?
ெச9வதாக1� ேதா 8கிற4. ஒ��ய�இ�லாமேலாஅ�ல4ஒ�
உ�ைமயாள இ�லாமேலா ஒ�ஞானD எ$ப0? ெசய�ப.வா ?

வ�ைட: ஒ�ஞானD2� ந�ைம? சில ேக*வ�க* ேக)கலா�அ�லவா?

'நAஙக* எ$ப0ஒ�உ�ைமயாள இ�$பதாக நிைன�4? ெசய�
ப.கி றA�?'

உ,க*ம�திய�G� ம=றவ� ம�திய�G�உ*ள பய�, ெபாறாைம, 

4யர�, அக�பாவ� ேபா ற மன4(�$ ப�0(காத மா�(கைள
எ$ப0�தா ெபா8�4( ெகா*கி றA�க*? அ4 ேவ<.�இ4 ேவ<.�
எ 8ெபா�* ேச�(�� ேபாரா)ட� ேதா.�, அ.�தவைனவ�ட ஒ� ப0
# நி=க ேவ<.� எ றஆேவச�ேதா.�, எ�லா�
இழ
4வ�.ேவாேமா எ றஅ?ச�ேதா.�உ,களா� எ$ப0வாழ
#0கிற4?'

ஞானDக*வாB(ைகய�� மகிB?சியாகேவஇ�$பதாக�தா 
ேதா 8கிற4. ஞான� ெபறாதவரான நA,கI� நா/� தா 
ப�ர?சைனகேளா.இ�(கிேறா�, ப�ர?சைனகைளஉ�வா(�கிேறா�.

வ�னா: நA,க* ெசா�வ4 %�கிற4. ஆனா�ஞான� ெபற எ�தைன
நா)கI(�� தியான� ெச9ய ேவ<.�?

வ�ைட: அைதஅ8திய�).(Hற#0யா4. ேமG�அ4#(கிய#�
இ�ைல. ஏ நA,க*உடேன தியான�ைத�4வ,கி அ4உ,கைள எ,�
இ).? ெச�கிற4 எ 8 பா�(க(Hடா4? ேந�ைமேயா.�அறிேவா.�
தியான� ெச9தா�அ4உ,க*வாB(ைக� தர�ைத�றி$ப�ட�த(க



அள1 ேம�ப.�4வைத( காணலா�. கால$ேபா(கி� தியான�ைத2�
த�ம�ைத2�ஆழமாகஆரா9
4 பா�(க உ,கI(�ஆ�வ� எழலா�. 

ப� அ4ேவஉ,க*வாBவ�� மிக#(கிய? ெசயலாகி வ�டலா�. 

பயண�ைத�4வ,��# ேப பாைதய� ேமலான ப0கைள எ<ண�(
�ழ$ப$ப).( கவைல2றாதA�க*. ஒKெவா� ப0யாக எ.�4
ைவ2,க*.

வ�னா: தியான� க=8(ெகா*ளஒ�ஆசி�ய� ேதைவயா?

வ�ைட: ஆசி�ய� ேதைவய��ைலெய றாG� தியான� ந �
ெத�
தவ� உ,கI(�வழி கா)0ஆேலாசைனH8வ4உதவ�கரமாக
இ�(��. 4ரதி;டவசமாக, தியான� ெச9வ4ப=றி ஒ 8ேம ெத�யாத
சில ப�(�கI�, அறியாத மனDத�கI�இ 8தியானஆசி�ய�க*
எ 8 நா)0�உலவ� வ�கி றன�. எனேவ ந�ல ேப�� %க7�
சமநிைலயான த ைம2�, %�த� ேபாதைனகைள$ ப� ப=றி(
க=ப�(�� திற பைட�தஆசி�யைர� ேத�1 ெச9ய#யG,க*.

வ�னா: தியான�ைதஇ ைறய நவ Aன மன ேநா9 நி%ண�க* பரவலாக$
பய ப.�4வதாக( ேக*வ�$ப)0�(கிேற . இ4உ<ைமயா?

வ�ைட: ஆ�, இ4உ<ைமேய. ேநாைய(�ண$ப.�4�ைவ�திய
இய�% தியான�தி=�உ*ளதாக மன ேநா9 நி%ண�க* ஏ=8(
ெகா*கி றன�. இ 8 பலமன நலம��4வ�க* மனஅ7�த�ைத(
�ைற(க1�, காரணம=றஅ?ச,கைள$ ேபா(க1�, �ய கவன�ைத
அதிக�(க? ெச9ய1� தியான�ைத$ பய ப.�4கி றன�. மன�ைத$
ப=றிய %�த� W<ணறி1 பழ,கால ம(கI(�$ பய ப)டைத$
ேபாலேவ, இ ைறயம(கI(�� பய ப.கிற4.

* * * * * * * * 

7. ெம9யறி1�இர(க1ண�1�



வ�னா: ெபௗ�த�க*அ0(க0 ெம9யறி1, இர(க1ண�1 எ 8
ேப�வைத( ேக*வ�$ப.கிேற . இKவ�� ெசா=களD ெபா�ெள ன?

வ�ைட: சில சமய,க*இர(க�அ�ல4அ %ஆகியைவ (கி)ட�த)ட
இர<.�ஒேர ெபா�* ெகா<.*ளன) மிக#(கியமானஆ மNக$
ப<%க* என ந�%கி றன. ஆனா�அைவெம9யறிைவவள�$பத=�
எKவ�த#(கிய�4வ#�த�வதி�ைல. அத #01, நA,க* ந�ல
மன#ைடய#)டாளாக1�, எைத2� %�
4 ெகா*ள#0யாதஇர(க
�ண#*ளமனDதராக1�ஆகிவ�ட(H.�. அறிவ�ய� ேபா ற மா=8?
சி
தைனக*, இர(க �ண�உ)ப)ட எ�லா உண�?சிகைள2� நம4
வழிய�லி�
4அக=றி வ�)டா� தா , நா� ெம9யறிைவமிக? சிற$பாக
வள��4( ெகா*ள#02� என(H8கி றன. இத வ�ைள1, 

அறிவ�ய� %திய %தியவ�Zஞான� த�4வ,கI(�வ�ைட கா<பதி�
ம).ேம கவன� ெசG�4கிற4. மனDத/(�? ேசைவ ெச9வேத
வ�Zஞான�தி ேநா(க� எ பைத மற
4அவைன( க).$ப.�தி
அவ மN4ஆதி(க� ெசG�த#=ப.கிற4. அறிவ�ய�அறிஞ�க*
அவ�கள4 திறைமகைளஅ]ஆ2த,கைள� தயா�$பதிG�, ேபா�(�
உத1வதிG�# னD8�தி அழி1� 4ைறய�� ஈ.ப.வதிலி�
ேத
இைத நா� %�
4 ெகா*ளலா�.

ெபௗ�த�, ஒKெவா�வ�� நிைறவானமனDத�களாக
வாழேவ<.ேமயானா� ெம9யறிைவ2� (Wisdom) இர(க1ண�ைவ2�
(Compassion) ஒ�ேசர வள��4( ெகா*ள ேவ<.ெமன$ ேபாதி(கிற4.

வ�னா: ெபௗ�த சமய(H=8$ப0 ெம9யறி1 (Wisdom) எ றா� எ ன?

வ�ைட: உய�
த ெம9யறி1 எ ப4, உணர(H0ய ெபா�*அைன�4�
#7ைமய=றைவ; நிர
தர ம=றைவ, தா� எ றஉண�1ம=றைவ
எ பைதஅறி
4 ெகா*வேத. இ$ப0$ப)டஅறி2
த ைம#7ைமயாக
ந�ைமவ�.வ��4 நி�வாண� எ றைழ(க$ப.� சிற
த பா4கா$ைப2�
மகிB?சிைய2மளD(��இட�4(�இ).? ெச�கிற4. இ�தைகய
உய�
த ெம9யறிைவ$ ப=றி$ %�த ெப�மா அதிக� ேபசியதி�ைல.



ம=றவ�க* எ னH8கிறா�கேளா அைதஅ$ப0ேய ந�%வ4
ெம9யறிவாகா4. நாேம ேநராக$ பா��4ஆ9
4உண�
4 ெகா*வேத
உ<ைமயான ெம9யறி1ஆ��. மா=8( க��4(கI(�இட
தரா4
மன�ைதE0ைவ(காம� எைத2� திற
த மன�ேதா.ஆரா9வ4; 

ம=ற க��4(கைளஉடேனEட�தனமாக நிராக�(காம�, 

அ(க��4(கைள2� ேக).#0ெவ.$ப4; ப�ற க��4(க* எைத2�
ேக)க ம8�4 நம4 தைலகைளமணலி� %ைத�4( ெகா*வைதவ�ட, 

நம4 ந�ப�(ைககI(�மா8ப)ட க��4கைள2� ேக).( கவனமாக
ஆரா9வ4; பாரப)சமாக ெவ8$%( கா)டா4, நியாயமாக நட$ப4; 

ம=றவ�க* நம(�(H8�உண�?சிகரமான க��4கைளஉடேன
ஏ=8( ெகா*ளாம� காலஅவகாச� எ.�4 ந � சி
தி�4 ெதளD
த
#0ெவ.$ப4; நம4 ந�ப�(ைககI(� எதிரானதாக இ�
தாG� ஏ=8(
ெகா*ள� த(க %திய க��4(க*Hற$ப.ேமயானா� நம4
ந�ப�(ைககைளமா=றி( ெகா*ள� தயாராக இ�$ப4; இ�தைகய
ெசய�கேள ெம9யறி1 என$ப.�.

எவெனா�வ இைத? ெச9கிறாேனாஅவ உ<ைமய�ேலேய
அறிஞனாவா ; இ8திய�� உ<ைமைய2�அறி
4ெகா*வா . ஒ�வ�
கா).கிற வழிைய நா� ப� ப=8வெத ப4மிக எளDதானவழியா��. 

ஆனா�, ெபௗ�தவழிைய$ ப� ப=ற ேவ<.ெம றாேலா 4ண�1, 

ெபா8ைம, இண,�கிற த ைம, மதி W)ப�ஆகியன
ேதைவ$ப.கி றன.

வ�னா: நா நிைன(கிேற ஒ� சிலேர இதைன? ெச9யவ�யG�! ஒ�
சிலேர இதைன( கைட$ப�0(க#02ெம றா�, ெபௗ�த�தி� எ ன
ெபா�ளD�(கிற4?

வ�ைட: உ<ைமதா . ெபௗ�த�ைத ஏ=8(ெகா*ளஇ 8அைனவ��
தயாராக இ�ைல. சில�(�இ$ேபா4 %�த� ேபாதைனகைள
வ�ள,கி( ெகா*ள#0யவ��லெய றாG�அவ�க*அ.�த
ப�றவ�ய�லாவ4 ெபௗ�த�ைத$ %�
4 ெகா*I� த�தி ெப8வத=�
வா9$% ஏ=படலா�. எனD/� பல� ச�யான ந=ெசா=களாG�, 

ஊ(க�தாG�வ�ள,கி( ெகா*I� ச(திைய$ ெப�(கி(



ெகா*கி றன�. இத காரணமாகேவ க<ண�ய�4ட/�
அைமதி2ட/� ெபௗ�த�க* ெபௗ�த�தி உ)க��ைத
ம=றவ�கIட பகி�
4 ெகா*கி றன�. %�த ெப�மா நம(�
இவ=ைற$ ேபர %ட/�இர(க1ண�1ட/� ேபாதி�தா�. நா#�
ம=றவ�கI(�$ ேபர %ட/�இர(க1ண�1ட/� ேபாதி$ேபா�.

வ�னா: ந�ப�(ைக(� ெபௗ�த�தி� இட�உ*ளதா?

வ�ைட: சில சமய,க* ந�ப�(ைகேயமனDதைன ேமா)ச�தி=� எ.�4?
ெச�G� எ 8ேபாதி(கி றன. அதாவ4அ
த சமய�தி 
ேபாதைனகைளஉ<ைமெய 8ஏ=8(ெகா<டா�, அ
த சமய(
கட1ைளஅ4தி�$திப.�4கிற4. அ
த( கட1I(��மனDத/(��
ஒ�உறைவஏ=ப.வதா�அ
த( கட1*அவைனேமா)ச�அைடய?
ெச9வா�. ெபௗ�த�தி� ந�ப�(ைக (பாலிெமாழிய�� ச�தா) ேவ8மாதி�
%�
4 ெகா*ள$ப.கிற4.

என(� கா9?ச�இ�$பதாக எ.�4(ெகா*I,க*. ந<ப 
ஒ�வனDட�இைத? ெசா�லஅவ த /ைடயம��4வைர$ பா�(க?
சிபா�� ெச9கிறா . அ
த ம��4வ� ச�யாக( கவனD$பாரா மா)டாரா
எ 8 என(� ெத�யா4. ஆனா� என4 ந<பனD க��தி� என(�
ந�ப�(ைக (அவ ெபா8$பானவ , ந�ப(H0யவ ) இ�(கிற4. 

ம��4வைர? ச
தி(க( �றி$ப�)ட ேநர�தி� ம��4வமைன(�?
ெச�கிேற . கா�தி�(��அைறய�� �வ=றி� மா)0ய��(��அவ�
ப0�த ப)ட? சா றிதBகைள$ ப0(கிேற . ம��4வ� உ*e�
க�U�ய�� ப0�4வ�). ேம=ப0$ப�=�ல<ட ெச றதாக�
ெத�கிற4. அ
த? சா றிதBக*உ<ைமயானைவயா
ேபாலியானைவயா எ ப4 ெத�யா4. ஆனா� ந�ப�(ைகேயா.அைவ
உ<ைமயானைவஎ 8ஏ=8(ெகா*கிேற . �காதார�4ைற
அைம?சக#�, ம��4வ� ச,க#� த�தி இ�லாத ம��4வைர�
ெதாழி� ெச9யஅ/மதி(க மா)டா�க* எ ற ந�ப�(ைகஇ�(கிற4. 

ம��4வைர? ச
தி(�� ேநர�வ
த4. அவ� (ெப<ம��4வ�) 
ெதாழி�அறி1 மி(கவராக1�, இனDைமயாக$ பழ�பவராக1�, 

ேநாயாளDய�ட�அ(கைற கா).பவராக1�இ�
தா�. ேமG�அவ�



ெகா.�த ம�
4 எ ைனவ�ைரவ�� �ண$ப.�திய4. இத=�# 
இ
த ம��4வ� ந றாக( கவனD(க(H0யவரா இ�ைலயா எ ப4
ெத�யா4. ஆனா�இ$ேபா4அவ�ட� ெச 8வ
தஅ/பவ�தி ப�ற�
அவ�மN4 ந�ப�(ைக ஏ=ப).*ள4. அதனா�அ.�4ஓ��#ைற நா 
உட� நல�� றிய ேபா4 மN<.�அேத ம��4வ�டேம ெச ேற . 

# % ேபாலேவ சிற$பாக( கவனD�தா�.

இ$ேபா4அவ� ந�லம��4வ� எ ற ெவ8� ந�ப�(ைக ம).�அ�ல, 

ந�லம��4வ� தா எ ப4உ8தியாக� ெத�
4வ�)ட4. ஆனா�
இ
தஅறிைவ$ ெப8வத=�#தலி� ந�ப�(ைக ேதைவ$ ப)ட4. எ 
ந<ப மN4 ந�ப�(ைக; ம��4வ� ப0�த சா றிதBக* மN4 ந�ப�(ைக; 

ம��4வஅதிகா�களD ச)டதி)ட,களD மN4 ந�ப�(ைக.

ெபௗ�த�தி=� ந�ப�(ைகய� மNதான ேநா(க#�இKவா8 தா . 

ஒ ைற#ய=சி ெச9ய� திற
த மன#�வ��$ப#� ேவ<.�. 

ெபௗ�த$ ேபாதைனக*மN4 நA,க*ைவ(�� சிறிய ந�ப�(ைக
அவ=ைற$ பய�=சி ெச9யஊ(�வ��4, வ�ைள1கைள( கா]�வைர
வ�டா$ப�0யாக ெதாட�
4 ெச9ய�P<.�. கால$ ேபா(கி�
உ,கI(� ந�ப�(ைக ேதைவய�ரா4. அத=�மாறாக� ெதளD
த அறி1
வ
4வ�.�.

வ�னா: ெபௗ�த ெநறி$ப0 இர(க உண�ெவ றா� (Compassion) எ ன?

வ�ைட: ெம92ண�1 (WISDOM) எ ப4இய�பான நம4அறிவா�
த
த ைமைய நிர$%வைத$ேபால, இர(க1ண�1 (COMPASSION) எ ப4
இய�பான நம4மனெவ7?சி2*ளஉண�1கைள நிர$%கிற4. 

ெம92ண�ைவ$ ேபாலேவஇர(க1ண�1�மனDதனD தனD� த ைம
வா9
த �ணமா��. COMPASSION எ /�ஆ,கில? ெசா�இர<.
வா��ைதகைள( ெகா<டதா��. 'COM' எ றா� ‘ேச�
4’ எ 8�
'PASSION' எ றா� '4ய�$பட�' எ 8� ெபா�*ப.�. ‘ேச�
4
4ய�$பட�’ எ பேதஇர(க1ண�1. நா�ஒ�வ�4 %8வைத( க<.
அவ�கள4 ேவதைனைய ந�#ைடய ேவதைனயாக ஏ=8, அவ�கள4
ேவதைனைய நA(கேவா, �ைற(கேவா#ய ேறாமானா�, அ4ேவ



'COMPASSION' எ /�இர(க1ண�வா��.

மனDத இன�தி சிற
த �ண,க*, %�த�களD �ண,களான
பகி�
4ெகா*ள�, ம=றவ�(�வசதி ெச9த�, இர(க$ப.த�, ப�ற� மN4
அ(கைற  ெகா<0�$ப4, ம=றவைர( கவனD�த�இைவேயஇர(க
உண�வ� ப)0யலா��. இர(க �ண#ைடயமனDதெரா�வ�ட�, 

ம=றவைர( கவனD�த�, ம=றவ�ட�அ % ெசG�4த�#தலியன
ந�ைமேய கவனD�த�, ந�மிட�அ பாக இ��தலி Eலமாகேவ
உதி(��. நா� ந�ைம$ %�
4 ெகா<ேடாேமயானா�, அ4
ம=றவ�கைள2� %�
4 ெகா<டத=�இைணயா��. நா� ம=றவைர
உண�
ேதாேமயானா�, ந�ைமேயஉண�
தத=�இைணயா��. ஆக
ெபௗ�த�தி� ஒ� தனD மனDதனD சமயஉண�1க*மல�
தா�, அ4
இய=ைகயாகேவம=றவ� நல�ைத$ ப=றி அ(கைற
ெகா*ள?ெச92�. இைத$ %�தெப�மானD வாB(ைக ந � பட�
ப�0�4( கா).கிற4. %�தெப�மா ஆறா<.க* த �யநல�4(காக
அ��பா. ப)டா�. அத=�$ ப�ற�இ
த மனDத ச#தாயேம பயனைடய
அவ� காரணமானா�.

வ�னா: நம(� நாேமஉதவ�( ெகா<ட ப�றேக ம=றவ�கI(�உதவ?
ெசா�கிறA�க*. இ4ஒ�வைக? �யநலமாகாதா?

வ�ைட: ெபா4வாக நா� ெபா4நல ேசைவைய (த நல� ேப]�# 
ப�ற� நல� ேப]�த ைமைய) �யநல�தி=� (ப�ற� நல� ேப]�# 
த நல� ேப]வத=�) எதிரானதாக( க�4கிேறா�.

ஆனா� ெபௗ�த�இதைனஇ4வாஅ4வா எ 8ஏேத/�ஒ ைற�
ேத�
ெத.(காம�இர<.� கல
த கலைவய� சார�ைதேய
வ���%கிற4. உ<ைமயான �யநல( கவைல ப0$ப0யாக#தி�
4
ம=றவ�கI� ந�ைம$ ேபா றவ�கேள எ றஉண�1 எழ(
காரணமாகிற4. இ4ேவஉ<ைமயானஇர(கஉண�வா��. 

%�தெப�மானD ேபாதைன எ /�ம�ட�தி� இர(க உண�1 எ ப4
ஒ�மி /�ைவரமா��.



வ�னா: நA,க*இர(க உண�1�அ %� கி)ட�த)டஒேர மாதி� எ 8
Hறின A�க*. அைவஎ$ப0 மா8ப.கி றன?

வ�ைட: இர<.� ெதாட�%ைடயைவஎ 8ெசா�வேத ச�யாக
இ�(��. ஆ,கில�தி� 'Love' எ றவா��ைதயா� பலவ�தமான
உண�?சிகைளவ�வ�(கலா�. த�பதிய�ைடேயஉ*ள காத�, 

ெப=ேறா�ட� கா).�அ %, ந� �ழ
ைதகளDட� கா).� பாச�, 

ெந�,கிய ந<ப�ட� கா).� ேநச�, அ<ைடவ A)டா�ட கா).�
ப��ய�. இ
தஉண�?சிக* எ�லாேமஒ 8(ெகா 8 ச=8
மா8ப)டைவ எ ப4 ெதளDவாக� ெத�2�. அேத சமய�இ
த
உண�?சிகI(�$ ெபா4வான பல�ண,கI�இ�$பதா� 'Love' எ ற
ஒேர வா��ைதையஅைன�தி=�� பய ப.�4கிேறா�. அ
த$
ெபா4வான�ண,க* எைவ? ஒ�வ� மN4அ % ெகா<டா�
அவ�கIட ெந�,கி$ பழக$ பா�(கிேறா�. அவ�க* மN4 நா� உ�ைம
ெகா<டா.கிேறா�. அவ�க* நலனD� நம(�அ(கைற ஏ=ப.கிற4. 

அவ�கIைட பழ(க,கI��ணாதிசய,கI�ம=றவ�கI(� எ�?ச�
ஊ)0னாG� ந�ைம$ பாதி$பதி�ைல. நா�அவ�கI(�ஆதர1 கா)ட
#ய=சிேய4� ெச9ய� ேதைவேயய��ைல. இய�பாகேவஅ4
நிகBகிற4. ம=றவ�களDட�இைண
தி��த�, தைய, அ(கைற ப�1
ேபா றஅைன�4உண�1கைள2� கா)ட$ பய ப.�ஒேர ெசா�
அ % எ பதா��. இ�தைகயஉண�?சிக* ெந�,கிய உறவ�ன�களDட�
இய�பாகேவ ஏ=ப.�. %�த� எ�ேலா�ட#�இ�தைகயஉண�?சிக*
எழ#ய=சி(க ேவ<.� என(H8கிறா�.

%�த�H8கிறா�:

'ஒ�தா9 தா ெப=றஒேர �ழ
ைதைய எ$ப0� த உய�ைர�
திரணமாக மதி�4$ பா4கா$பாேளா, அைத$ ேபாலேவஇ
தஉலகி�
உ*ள எ�லா உய��ன,களDட�4� எ�ைலய=றஅ ைப( கா)ட$
பழகி( ெகா*ள ேவ<.�.'

ெபௗ�த�தி� இ
த 'எ�ைலய=றஅ %  'ெம�தா’ எ ற பாலி ெமாழி?
ெசா�லா�அைழ(க$ப.�. இட^8கைள2�4 ப�ைத2�



அ/பவ�(��ஒ�வைர நா� ச
தி(�� ேபா4, அ ப� ஒ�
�ணாதிசயமான 'ப�ற� நலனD�அ(கைற' எ ப4உ8தி ெப=8இர(க
உண�?சியாக ெவளD$ப.கிற4. ஆகஇர(கஉண�?சி எ ப4ஒ�அ %
C<டமன�, 4(க�அ/பவ�$பவேரா. ெகா<ட
அ னDேயா னDய�ைத( கா).கிற4.

வ�னா: ஒ�வ�அ ேபா.� சா
தமாக1�இ�
தா� ம(க*அவ�
தைலய��உ)கா�
4வ�.வா�க* எ 8 நா நிைன(கிேற .

வ�ைட: அ$ப02� நட(கலா�. மாறாக நA,க* �யநலவாதியாக1�
#ர).�தனமானவராக1�இ�
தாG�அ$ப0? ெச9பவ�க*
இ�$பா�க*. ஏெனனD�உ,கைளவ�ட#ரட�கI�, 

அ?�8�4கிறவ�கI�இ
தஉலகி� இ�(க�தா ெச9வா�க*. 

இ�(க மா)டா�க* எ பத=�உ�தரவாத� ஏ4�இ�ைல. சில� உ,க*
ந�ல�ண�ைதஅவ�க* நல/(காக$ பய ப.�தி( ெகா<டாG�, 

அேத சமய� பல� உ,க*உய��ண�ைதஉண�
4உ,கI(��ய
ம�யாைதஅளD$பா�க*. எ$ேபா4ேமஉ,கைள$ ப�0(காதவ�கைளவ�ட
உ,கI(� ந<ப�கI�, உதவ� ெச9பவ�கI�அதிக� இ�$பா�க*. 

ேமG�உ,கI(�$ ப�0(காதவ�கைள$ ேபாலேவ நA,கI� ஏ மாற
ேவ<.�?

ஒ� பைழய ெபௗ�த %�தக�இKவா8அறி1ைரH8கிற4:

'ஒ� கீ�, பா�ைபஅ]�# த உட� பா4கா$%(�ஒ�ம�
ைத
அ�
தி வ�).� தா ெச�கிற4. அைத$ ேபாலஒ�அறிவாளD, தியான�
ெச9பவ , உலைகஅ]�# அதி�உ*ள ேகாப�, ெபாறாைம, 

ச<ைட ச?சர1க*, ெவ8$% ேபா றைவகளா�அவ 
பாதி(க$படாம�இ�(க, அ % எ றம�
ைதமனதி� நிைற�4� தா 
அ]கேவ<.�.'

* * * * * * * *

8. மர(கறி உண1#ைற



வ�னா: ெபௗ�த�க* மர(கறி உண1உ<பவ�களாக�தா இ�(க
ேவ<.�. அ$ப0�தாேன?

வ�ைட: அவசியமி�ைல! %�த ெப�மா மர(கறி உணவாள�அ�ல�. 
%�த ெப�மா அவ�த� மாணவ�கைளமர(கறி2ண1ம).�உ<ண?
ெசா�லவ��ைல. இ 8� பல ந�ல ெபௗ�த�க*  மர(கறி
உண1ம).�உ<பவ�கள�ல�.

ெபௗ�த>)களD�இKவா8Hற$ப)0�(கிற4:

"#ர).�தன#ைடயவரா2�, இர(கம=றவரா2�இ�$ப4�, 

ஒ�வைர( காணாதேபா4 பழி2ைர$ப4�, ஒ�வ� ந<ப�கI(��
4 ப�வ�ைளவ�$ப4�, க�ெநZ�ைடயவரா9இ�$ப4�,   

அக
ைத2ட/�, ேபராைச2ட/�இ�$ப4� -இைவேயஒ�வைர
P9ைமய=றவரா(�கிற4.  %லா�உ<பதா�ஒ�வ�
ஒ7(க,ெக)டவராவதி�ைல.  

ெநறிெக)ட நட�ைத2�, வா,கிய கடைன� தி�$ப�� தராத4�, ெதாழி�
#ைறய�� ஏமா=8வ4�, ம(களDைடேய ப�ளைவஉ<டா(�வ4� -

இைவேயஒ�வைர�P9ைமய=றவரா(�கிற4.  %லா�உ<பதா�
ஒ�வ�ஒ7(க,ெக)டவராவதி�ைல. 

வ�னா: நA,க* %லா�உ<டா�மைற#கமாகஓ�ய�� சா1(�(
காரணமாக மா)R�களா? இ?ெச9ைக#த� ந�ெலா7(க�ைத
மNறியதாகஆகாதா?

வ�ைட:  நA,க* %லா� சா$ப�)டா�ஓ�ய�� சா1(�
மைற#கமாக1�, ப�தியாக1� காரணமாகிறA�க*. அேத சமய�தி�
கா9கறி உண1உ<]�ேபா4�ஓ�ய�� சா1(� நA,க*
ெபா8$பாவ A�க* எ ப4�உ<ைமதா . வ�வசாய� C?சி( ெகா�லி
ம�
4கைள2�, ந?�( கலைவைய2� பய��களD ேம� ெதளD$பதா�
கா9கறிக* 4ைளக* ஏ4மி றி ந� உணவாகி றன. ேமG�
வ�ல,�க* ெகா�ல$ப.வதா�தா , உ,கI(�இைடவா�க*, 



ைக$ைப, எ<ெண9, ேசா$% ம=8� நா�உபேயாகி(��
ஆய�ர(கண(கான ெபா�*க* கிைட(கி றன. ம=றஉய��களD 
மரண�4(�மைற#கமாகேவா, ப�தியாகேவா காரணமாகாம�
வாBேவாெம ப4இயலாத கா�ய�. அ.�4, உய��னமாக$ ப�ற
4
வ�)டா�, %�த ெப�மா ேபாதி�த நா � ேப�<ைமகளD�ஒ றான, 

#த�உ<ைமயான எ�லா உய��கI�அ/பவ�$ப4 "4(க�” எ ப4
உ8தியான4.  #த� ந�ெலா7(க�ைத ஏ=�� ேபா4 நா� ேநர0யாக
எ
த உய�ைர2� ெகா*Iதைல� தவ��(க#=ப.கிேறா�.

வ�னா: மகாயான$ ெபௗ�த$ ப��வ�ன� %லா�உ<பதி�ைலய�லவா?

வ�ைட: அ$ப0? ெசா�வ4 ச�ய�ல. சீனநா).மகாயான$ ெபௗ�த�க*
மர(கறி2ணைவேயவலி28�4கி றன�. ஆனா�, ஜ$பா , 

ம,ேகாலியா ம=8� திெப�4 நா)ைட? ேச�
த ெபௗ�த�4றவ�கI�
இ�வாBேவா��வழ(கமாகேவ %லா�உ<கி றன�.

வ�னா: இ�
தாG� ெபௗ�த�க* மர(கறி2ண1உ<பவ�களாக
இ�$பைதேய ந�லெத 8 நா நிைன(கிேற .

வ�ைட: ஒ�வ மிக( க.ைமயானமர(கறி2ண1உ<பவனாக
இ�
4�,  �யநல(காரனாக1�, ேந�ைமய=றவனாக1�, 

ேகவலமானவனாக1�இ�
4ம=ெறா�வ %லா�உ<பவனாக
இ�
4�, ம=றவ�கைள$ ப=றி? சி
தி$பவனாக, ேந�ைமயானவனாக
எ�லா�ட�திG�அ % ெசG�4பவனாகஇ�
தா�, இKவ��வ��
எவ சிற
த ெபௗ�தனாவா ?

ேந�ைமயானவ/�அ % ெகா<டவ/�தா .

ஏ ?

அ$ப0$ப)டஒ�வ ெத*ள�ெதளDவான ந�லமன�ைத(
ெகா<டவனாவா .

மிக1� ச�. %லா�உ<]�ஒ�வ P9ைமயானமன�ைத



உைடயவனாக1�, %லா�உ<ணாதஒ�வ P9ைமய=ற மன�ைத
உைடயவனாக1�இ�(கலா�. %�தெப�மானD ேபாதைனகளD�
#(கியமான4உ,க*மன�தி த ைமேய. உ,க*உணவ�� எ ன
கல
தி�(கிற4 எ பத�ல. பல ெபௗ�த�க* %லாைல� தவ��$பதி�
மிக� தAவ�ரமாக இ�(கிறா�க*. ஆனா�, �யநல(கார�களாக
இ�$பைத$ ப=றி( கவைல$ப.வதி�ைல! ேந�ைமய=றவ�களாக1�, 

ெகா.ைமயானவ�களாக1�, ெபாறாைம( கார�களாக1�
இ�(கிறா�க*! அவ�க* மிக? �லபமாக( கைட$ப�0(க(H0யஉண1
#ைறையமா=றி( ெகா*கிறா�க*. ஆனா�, த,க* மன�ைதமா=றி(
ெகா*ள#0வதி�ைல. அ4அவ�கI(�? சிரமமாக� ேதா 8கிற4. 

நA,க* %லா�உ<பவேரா, இ�ைலேயாஆனா� ெபௗ�த சமய�தி�
உ*ள�ைத�P9ைமயாகைவ�4( ெகா*வேத#(கியமா��.

வ�னா: ஆனா� ெபௗ�த�களD ேநா(கி ப0, ந�லஉ*ள� ெகா<ட
மர(கறி உ<பவ�, ந�லஉ*ள� ெகா<ட %லா�  உ<பவைரவ�ட
ேமேலா,கியவ� தாேன?

வ�ைட: ந�லஉ*ள� ெகா<டமர(கறி உ<பவ� ேநா(க� எ ன
எ ப4#(கிய�. இ(கால�தி� %லா�உண1உ=ப�தியா��
ெதாழி=சாைல$ ப<ைணகளD�  மி�க,க* ெகாfர வாB1
வாBகி றன. (சா றாக இ(கால( ேகாழி$ ப<ைணகளD� சி8
H<.களD�  இர<.E 8ேகாழிக*, E(�ெவ)ட$ ப)., வாBநா*
#74� சிற�வ��(க(Hட#0யாம�  வைத$ ப.கி றன.)  

இ$ப0$ப)ட ப<ைணகளD ெகாfர�ேதா. ெதாட�ேப4�
ைவ�4(ேகா*ள ேவ<டாெம பதாG�, மி�க,களD மNதான
அ(கைர2ேம  மர(கறி உ<ப� ேநா(கெம றா�அவ� தன4
இர(க1ண�ைவ %லா�உ<பவைரவ�ட ேமேலா,கி வள��4(
ெகா<.*ளா� எ 8தா ெசா�லேவ<.�. பல��அவ�க*
உ*ள�தி� த�ம�வளரஇய�பாகேவ மர(கறி உ<பவ�களாக
மா8கிறா�க*.



வ�னா: %�த� ெக).$ேபான ப றி( கறி உ<டதனா� தா இற
தா�
எ 8 ேக*வ�$ப)ேட . இ4உ<ைமயா?

வ�ைட: இ�ைல, உ<ைமஇ�ைல. ெபௗ�த சமயஅற>�களD ப0
%�த� கைடசி? சா$பா.  '�கர ம�தாவா' எ றஉண1ெகா<டதாக(
Hற$ப.கிற4. இத ெபா�*இ ைற(�� ெதளDவாக� ெத�யவ��ைல.  

'�கர' எ றா� ப றி, எனேவ ப றி(கறி ெகா<டஉணவாகஇ�(கலா�. 

ஆனா�அ4ஒ�வைகயான கா9கறி$ ெபா�யலாகேவா ஒ�வைக$
ப<டமாகேவாHடஇ�(கலா�. எ4வாகஇ�
தாG�இ
தஉணவ� 
ெபய� �றி$ப�)0�$பதா�அ4 தா %�த� இற$ப�=�( காரண�
எ 8 சில� நிைன(கி றன�. %�த� அவர4 80 ஆவ4வயதி�இற(��
ேபா4  சில காலமாக உட� நல� ச�ய��லாம�இ�
தா�. 
உ<ைமெய னெவ றா�அவ�வேயாதிக�தினா� தா இற
தா�.

 * * * * * * * *

9. ந�லதி�;ட#�வ�தி2�

வ�னா: %�த ெப�மா மாயம
திர,கைள$ ப=றி2�ஊBஅ�ல4
வ�திைய$ ப=றி2� எ னH8கிறா�?

வ�ைட: அதி�;ட�ைத$ ப=றி(H8வ4, பா4கா$%(காக
ம
தி�(க$ப)ட தாய�4கைள( க).வ4, வ A.க).வத=�
அதி�;டமானமைனகைள� ேத�
ெத.$ப4; வ�வ4ைர$ப4, 

அதி�;டமான நா)கைள நி�ணய�$ப4 ேபா றைவEட
ந�ப�(ைககெள 8�, அவ=ைற� தவ��(� மா8� %�த ெப�மா த�
மாணவ�கI(� க)டைளய�)டா�. இவ=ைறஅவ� "ேகவலமான
கைலக*" எனவ�ண��தா�.

"சில சமயவாதிக* தா�வாBவத=காக ேவ<0அவ�க* மN4 ந�ப�(ைக
ைவ�4அவ�கI(�உணவளD$பவ�கI(�( கீB�தரமான கைலகளான
ைகேரைக பா��4? ெசா�ல�, ச�ன,Hற�, கன1கைள$ப=றி$ பல 
Hற�, ந�ல, தAய அதி�;ட,கைள( ெகா<.வ�த�, அதி�;ட
ேதவைதையவண,�த�, வ A.க)டஅதி�;டமானமைனைய�



ேத�
ெத.�த� ேபா றவ=ைற( ெகௗதம#னDவ�, ேகவலமான
கைலெய 8�, தவறானவாB(ைக#ைறெய 8�Hறினா�."

வ�னா: அ$ப0ெய றா�, ஏ ம(க* சில சமய,களD�அவ=றி மN4
ந�ப�(ைக ெகா<.அவ=ைற? ெச9கிறா�க*?

வ�ைட: ேபராைச, பய�, அறியாைமஆகியைவஆ)ெகா<.இ�$பதா�
அவ=ைற? ெச9கிறா�க*! ம(க* %�தெப�மானD ேபாதைனகைள
ந �அறி
4, %�
4 ெகா<ட1ட P9ைமயானஉ*ள� ெப=8
வ�)டா�, இவ=ைற�4<.( காகித,களாக, உேலாக� தக.களாக, 

#]#](�� ெசா=களாக நிைன�4இவ=ைற ந�பா4 நிராக��4
வ�.வா�க*. %�த ெப�மானD ேபாதைன$ப0 ேந�ைம, இர(க�, %�
4
ெகா*ள�, ெபா8ைம, ம னD�த�, ெப�
த ைம, உ<ைம ேபா ற
ந=�ண,கேளஉ,கைளஉ<ைமய�� பா4கா�4உ<ைமயான
# ேன=ற�4(�அைழ�4? ெச�G�.

வ�னா: சில அதி�;டவசிய,கI� தாய�4கI� பலனளD(கி றனேவ, 

இ�ைலயா?

வ�ைட: என(�� ெத�
தஒ�வ தாய�4கைளவ�=ேறவாB(ைக
நட�4கிறா . அவ/ைடயதாய�4க* ந�லதி�;ட�ைத2�, 

# ேன=ற�ைத2� ெகா<.வ�ெமன(H8கிறா . உ,கI(�
ெவ=றி த��லா)ட�  எ<கைளஉ,களா� ேத�
ெத.(க#02ெமன
உ8திH8கிறா . அவ H8வ4உ<ைமயாகஇ�
தா�, அவ ஏ 
ேகாR�வரனாக(Hடா4? அவ/ைடயஅதி�;ட� தாய�4க*
உ<ைமய�ேலேய ேவைலெச9தா�அவ/(� ஏ வார
ேதா8�
லா)ட�அ0(க(Hடா4? அவ/(�*ளஒேரஅதி�;ட�
எ னெவ றா�அவனDட� தாய�4கைளவா,க$ ேபா4மானஅளவ��
Eட�தனமானம(க*இ�(கிறா�க*.

வ�னா: அதி�;ட� எ 8ஒ றி�(கிறதா?



வ�ைட: அகராதிய��அதி�;ட� எ /�ெசா�G(�$ ெபா�*, மனDத
வாBவ�� நட(�� நிகB?சிகI(�, அ4 ந ைமேயா, தAைமேயா அைவ
ச
த�$ப�தா�, வ�தியா�, ந�வ�ைனயா� நட$பதாக ந�%வ4 என(
Hற$ப.கிற4. %�தெப�மா இதைன#7ைமயாக
நிராக��4வ�.கிறா�. நிக7�ஒKெவா� நிகB?சிகI(�� காரண
கா�ய� ெதாட�ப��(��. சா றாக ேநா9வ�வத=�ஒ�
காரணமி�(��. ஒ�வ கி�மிகளா� தா(க$ப)0�(கலா�. அ�ல4
கி�மிக*அவைனஎளDதாக� தா(�வத=ேக=பஅவ உட�
நலி1=றி�(கலா�. அதனா�, நிகB?சி(�� (ேநா9) காரண�4(��
(கி�மிக*அ�ல4 நலி1=றஉட�)  ெதாட�ப��$ப4 நம(�� ெத�கிற4.  

இர�தஅ](கைள( கி�மிக* தா(கி ேநா9வரைவ(கி றன. ஆனா�
ஒ�தாளDேலா, தக)0ேலா ஏேதா ஒ ைற எ7தி அைத� தாய�தி�
அண�
4 ெகா<. பண(காரனாகிவ�டலா�; ேத�வ��
ெவ=றியைட
4வ�டலா� எ றா�இKவ�ர<.(�� எ ன
ெதாட�ப��(கிற4?

எைவெயைவ நிகBகி றனேவாஅைவெய�லா� காரணகா�ய�
ெதாட�%ைடயைவ; அதி�;ட�தாேலா 'ச
த�$ப�தாேலா' வ�தியாேலா
அ�ல என$ ெபௗ�த� நம(�$ ேபாதி(கிற4. அதி�;ட�தி� ந�ப�(ைக
2*ளவ�க* எைதயாவ4 ெபறேவஅைலவா�க*. (வழ(கமாக
அதிக$பண�, ெச�வ�#தலியனவ=ைறேய). %�தெப�மா ந�
உ*ள�ைத�P9ைமயாகவள�?சியைடய? ெச9ய ேவ<.ெம கிறா�. 
அவ�H8கிறா�:

'ஆழமாக1� திறைமயாக1� ப0�4 ந�ல#ைறய�� பய� 8
ந�வா��ைதகைள$ ேபசினா�அ4ேவ நம(�? சிற
த
ந�லதி�;டமா��.

தா9 த
ைதயைர$ ேபண�, மைனவ� �ழ
ைதகளDட�அ %ட ஒ7கி
எளDைமயானவாB1வாB
தா�அ4ேவ  ந�லதி�;டமா��.

ஈைக(�ண#ட/�, ேந�ைம2ட/�உறவ�ன�கைள$ ேபா=றி$
பழி?ெசா�ல=ற ெச9ைககைள? ெச9தா�அ4ேவ ந�லதி�;டமா��.

தAைமய�லி�
4வ�லகி, ேபாைத த���0ையவ�ல(கி எ$ெபா74�



ஒ7(க�4டனD�
தா�அ4ேவ  ந�லதி�;டமா��.

ம�யாைத2ண�1, அட(க�, மன�தி�$தி, ந றி, ந�லஅற1ைரகைள(
ேக)ட�இைவேய சிற
த ந�லதி�;டமா��.'

* * * * * * * * 

10. ஆ<ம=8� ெப<4றவ�க*

வ�னா: 4றவ�க* ச,க� ெபௗ�த�தி� ஒ�#(கியஇட�வகி(கிற4. 

ஆ<ம=8� ெப<4றவ�களD ேநா(க� எ ன? அவ�க* எ ன
ெச9கி றன�?

வ�ைட: ஆ மNக வள�?சி(� ஏ4வானQBநிைலைய
உ�வா(�வத=காகேவ4றவ�க* ச,க�திைன$ %�த� உ�வா(கினா�. 
இ�லறம(க*4றவ�களD அ0$பைட� ேதைவகைள -உண1, உைட, 

இ�$ப�ட�, ம�
4ஆகியவ=ைற - C��தி ெச9கி றன�. இதனா�
4றவ�களா� ‘த�ம’ ெநறிகைள( க=பதிG�, பய�=சி ெச9வதிG�
த,கைள#7ைமயாகஅ�$பண��4( ெகா*ள#0கிற4. 

ச,க�திG*ள ெநறி$ப.�த$ப)ட எளDைமயானவாB(ைக#ைறமன
அைமதி(�� தியான� ெச9ய1� ஏ=றதா2*ள4. பதிG(��
4றவ�கI� தா,க* ெப=ற W<ணறிைவ? ச#தாய�ேதா. பகி�
4
ெகா*கி றன�. ேமG�ஒ� ேந�ைமயான ெபௗ�த� எ$ப0 நட
4
ெகா*ள ேவ<.ெம பத=� எ.�4(கா)டாக1�வாBகி றன�. 
ஆனா�இ ைறய நைட#ைறய�� %�த� நிைன�தஇ
தஅ0$பைட?
ேசைவேயா. நி�லாம�, 4றவ�க* ப*ளDஆசி�ய�களாக1�, சEக
ேசைவயாள�களாக1�, கைலஞ�களாக1�, ம��4வ�களாக1�, ஏ 
அரசிய�வாதிகளாக1�Hடஇ�(கி றன�. ஒ�சாரா� இ�தைகய
ெசய�க* ெபௗ�த�ைதவள�(க உத1ேமயானா�அதி�ஒ 8�
தவறி�ைல எ 8வாதி.கி றன�. ேவ8 சிலேரா 4றவ�க*இKவா8
ெச9வதா�உலக நைட#ைற$ ப�ர?சைனகளD�ஆழமாக? சி(கி? �ழல
ேந�).�4றவற� C<டத ேநா(க�திைனேயமற
4வ�ட(H.�



என? �)0( கா).கி றன�.

வ�னா: எ�தைகயஇய�%ெகா<டஒ�வ�4றவ�ஆகிறா�?

வ�ைட: ஒKெவா�மனDத�(�� ப�ேவ84ைறகளD� ப=றி�
தாG� -

�.�ப�, ெதாழி�, ெபா74 ேபா(�த�, அரசிய� ேபா றைவ -

இவ=8* ஏேத/�ஒ றி� ம).ேம சிற$பான ஈ.பா.இ�(��. 

ெபா4வாகஇ4�.�ப�அ�ல4ெதாழி� மNதான ப=றாக இ�(��. 

ம=றைவ#(கிய ம=றைவயாகஇ�(��. %�த� ேபாதைனகைள$
ப0$ப4� பய�=சி ெச9வ4�மிக#(கிய�வா9
ததாக1�, ம=ற
எ�லாவ=ைற2�வ�ட#த ைமயானதாக1�ஒ�வ�வாBவ��
அைம
தா�,அ�தைகயஒ�வ�4றவ�யாகவ��$ப$படலா�.

வ�னா: ஞான� ெபற�4றவ�யாக�தா இ�
தாக ேவ<.மா?

வ�ைட: இ�ைல, க<0$பாக இ�ைல. %�த� ேம ைமயான சீட�களD�
பல� இ�லறவாB1 நட�தியஆ<கI�, ெப<கIேமஆவ�. சில
இ�லறவாசிக* 4றவ�கI(�( க=8�தர�த(கஅளவ�=� மிக? சிற
த
ஆ மிக அறி1#தி�?சி ெப=றி�
தன�. ெபௗ�த�தி� %�த� 
ேபாதைனகைள$ %�
4 ெகா*I� தர� எ
தஅளவ�=�உ*ள4
எ பேத#(கிய�. மZச�ஆைடஅண�
தி�(கிேறாமா அ�ல4 நAல நிற
ஜA �அண�
தி�(கிேறாமா எ பேதா, வ�காைரய��
த,கிய��(கிேறாமா அ�ல4வ A)0� த,கிய��(கிேறாமா எ பேதா
#(கியமி�ைல. சில�(�வ�காைரய�� உ*ளவசதிகI�
வா9$%கI�ஆ மNக வள�?சி(�உக
தஇடமாக� ேதா றலா�. ேவ8
சில�(ேகா இ�லரவாBவ� �க4(க,கேளா.வ A)0�வாBவேத
உக
ததாக� ெத�2�. எ�ேலா��ஒ 8(ெகா 8மா8ப)டவ�க*
தா .

வ�னா: ெபௗ�த4றவ�க* மZச�ஆைடஅண�வேத ?

வ�ைட: ப<ைட( கால�தி�வாB
தஇ
திய�க* கா)0�உ*ள



மர,கைள( கவனD(��ேபா4 எ
த இைலக*வ�7� நிைலய��
இ�(கி றன எ பைதஇைலய� நிற�ைதைவ�ேதHறி வ�.வ�. 
ஏெனனD�, அைவமZச�, ெச�மZச�அ�ல4 ப7$% நிற
இைலகளாகேவஇ�(��. அத வ�ைளவாகஇ
தியாவ�� ப=ற8�த
4றவ�களD உைடமZச� நிற�தி�அைம
த4. 4றவ�களD ஆைடக*
மZச� நிற�தி� இ�$பதா�அவ�கI(�அ4 எ
ேநர#�
ப=ற=றி�(க1�, (மன? சZசல,கைள() ைகவ�ட1�, (ஆைசகைள) 

வ�).வ�ட1� நிைன1 ப.�4� சி னமாகஇ�(கிற4.

வ�னா: 4றவ�க* தைல#0ையமழி�4( ெகா*வ4 ஏ ?

வ�ைட: ெபா4வாக நா� நம4 ேதா=ற�தி�, �றி$பாக ந� தைல#0ய� 
ேதா=ற�தி� மிக1�அ(கைறஉ*ளவராக இ�(கி ேறா�. ெப<க*
ந�ல தைலஅல,கார� ெச94 ெகா*வ4மிக#(கியெமன(
க�4கி றன�. ஆ<கI�த,கI(� எ,ேகவ7(ைகவ�7
4
வ�.ேமா எ 8மிக1� கவைல$ ப.கி றன�. தைல#0ைய
அல,க�$பத=ேகஅதிக ேநர�ைத? ெசல1 ெச9கிேறா�. எனேவ
4றவ�க* த,க*#0ையமழி�4( ெகா*வத Eல�#(கிய�4வ�
மி(க ெசய�களD� ஈ.படஅதிக ேநர�ைதஒ4(க#0கிற4. ேமG�
த,க* கவன�ைத$ %ற� ேதா=ற�தி பா� தி�$பாம�, உ* ேநா(கி
'அக�P9ைம ெச�ைம2ற? ெசG�த ேவ<.�' எ ற க��4(�
மழி�த தைலஒ�அைடயாள? சி னமாக1�வ�ள,�கிற4.

வ�னா: 4றவற�C]வெத�லா� ச� தா . ஆனா�அைனவ��
4றவ�களா9வ�)டா�உலக� எ னாவ4?

வ�ைட: எ
த� ெதாழிைல$ ப=றி2�இேத ேக*வ�ைய( ேக)கலா�
அ�லவா? 'ப� ம��4வ�ஆவெத�லா� ச� தா . ஆனா�அைனவ��
ப�ம��4வரானா� எ னாவ4? ஆசி�ய�க*, சைமய=கார�, ேட(ஸி
ஓ).ன� எவ��இ�(க மா)டா�க*.'  'ஆசி�ய�ஆவெத�லா� ச�
தா . ஆனா�அைனவ��ஆசி�யரானா� எ னாவ4? ப� ம��4வ�
ேபா றவ�கெள�லா�இ�(க மா)டா�கேள?'  இ$ப0 எ
த�



ெதாழிைல$ப=றி2� ெசா�லி( ெகா<ேட ேபாகலா�. %�த�
அைனவ��4றவ�களாக ேவ<.� எ 8ெசா�லவ��ைல. அ$ப0
நட(க$ ேபாவ4�இ�ைல. அேத சமய�ஒ� சில� எளDயவாB(ைகைய
வ���%கி றன�. அவ�கI(�$ ெபா�* ேச�(��ஆைச2�இ�ைல. 

%�த� ேபாதைனக*ம=ற எ�லாவ=ைற2�வ�ட அவ�கI(�$
ெப�மகிB?சி^).கிற4. ப�ைவ�திய�கI(��, ஆசி�ய�கI(��
இ�$பைத$ ேபாலஅவ�கI(�� தனD� திறைம2�அறி1�
இ�$பதா�அவ�க*வா7� சEக�தி=�உதவ� ெச9ய#0கிற4.

வ�னா: த�ம ேபாதைனத
4, %�தக,கைள எ7தி, சEக ேசைவ ெச92�
4றவ�க* சEக�தி=�உத1பவ�களாக இ�(கலா�. ஆனா� தியான�
ம).ேம ெச94, ேவ8 எ41� ெச9யாத 4றவ�களா� ச#தாய�தி=�
எ ன பய ?

வ�ைட: தியான� ெச92�4றவ�ையஒ�ஆரா9?சி ெச92�
வ�ZஞானDேயா.ஒ$ப�டலா�. ஆரா9?சி ெச92�வ�ZஞானD(�
ச#தாய�உதவ�%�கிற4. அ�தைகயவ�ZஞானDஆ91(Hட�தி�
அம�
4ஆ91ெச9கிறா�. எ றாவ4ஒ� நா* %திதாக ஒ ைற(
க<. ப�0�தா�அ4 ச#தாய�தி=� பயனளD(�� க<.$ப�0$பாக
இ�(க(H.� என? ச#தாய�உதவ� ெச9கிற4. அைத$ேபாலேவ
ெபௗ�த சEக#�தியானD(��4றவ�ய� ேதைவைய (அவ�களD 
ேதைவக*மிக( �ைறேவ) C��தி ெச9கிற4. அவ��ஒ� நா*
ெம9யறி1� W<ணறி1� ெப=8அைனவ�(��அைத$ ேபாதி�4
ந ைம %�வா� எ 8 ந�%கிற4. ேமG�அ
த ெம9யறிைவஅவ�
ெப8�# னேர, அ�ல4ெபறாவ�)டாG�Hடஅவரா�
ம=றவ�கI(� ந ைம %�ய#0கிற4. எ$ப0? நவ நாக�கமி(க
இ(கால�தி� 'ெச�வ
த�களD அ�ல4 %கBவா9
தவ�களD 
நட�ைத2� ேபா(��' நம(� எ.�4(கா)டாக�
ெதாைல(கா)சிகளDG� ப�தி�(ைககளDG� சி�த�(க$ ப.கிற4. 'ந0க
நடைகய� தி�மணவரேவ=%' எ ற தைல$ப�� ெதாைல(கா)சிய��
ெதாட� கா)சிகைள$ பா�(கிேறா�. ஊதா��தனமானவாB(ைக, எ�ைல
மNறி? ெசல1 ெச9வ4, வ��$ப� ேபால? ெசய=ப.வ4, டா�பJகஆட�பர



வாB(ைக -இைவதா நா� மிக? சிற
ததாக( க�த ேவ<.� எ 8
நிைன(க� ேதா 8�. தியான� ெச92�4றவ� நம(�ஒ� சிற
த
உதாரணமாகஇ�(கி றா�. மகிB?சியான, மன நிைறவான
வாB(ைக(�ஒ�வ� ெச�வ? ெசழி$ேபா.இ�(க ேவ<.
ெம பதி�ைல எ பைதஅவ� நிைனS).கிறா�. அைமதியான, 

அ பான, எளDைமயானவாB(ைக#ைறய�G� பய உ*ள4
எ பைத� ெத�
4 ெகா*கிேறா�..

வ�னா: ெபௗ�த$ ெப<4றவ�க*இ(கால�தி� இ�ைலஎ 8
ேக*வ�$ப)0�(கிேற . அ4உ<ைமயா?

வ�ைட: %�த� அவ�வாBநாளDேலேய ெப<4றவ�கI(கான
ச,க�திைனஉ�வா(கினா�. அத ப� ஐ
தா8>=றா<.கI(�$
ெப<4றவ�கI� ெபௗ�த� பரவ#(கிய( காரண�களாக இ�
தா�க*. 

ஆனா�, ஏ எ 8ெதளDவாக� ெத�யவ��ைல, ெப<4றவ�கI(�
ஆ<4றவ�கI(�( கிைட�த4 ேபா ற ெகௗரவேமா உதவ�ேயா
கிைட(கவ��ைல. இ
தியாவ�G�, இல,ைகய�G�, திெப�திG�, ெத 
கிழ(�ஆசியாவ�G� ெப<4றவ�க* ச,க� ப� ன�அழி
4ேபா9
வ�)ட4. எனD/� தா9வானDG�, ெகா�யாவ�G�, ஜ$பானDG� ெப<
4றவ�க* ச,க� சிற$பாக� ெதாட�
4 ெசய=ப).வ�கிற4. இ 8
இல,ைகய�� ெப<ச,க�ைத மN<.� நிைல நா)ட� தா9வானD�
உ*ள ெப<4றவ�க*Eல�#ய=சி எ.(க$ப)0�(கிற4. இைத?
சில ச�ப�ரதாய$ப0 நட$பவ�க*வ���பவ��ைல. ஆனா�, %�த� 
எ<ண$ப0, ெப<4றவ�கI�ஆ<4றவ�க* ெப8�4றவற� %��
வா9$ைப$ ெப=8, அத பலைனஅ/பவ�$ப4 தா ச�.

* * * * * * * *

11. ெபௗ�த சமய>)க*

வ�னா: கி)ட�த)ட எ�லா மத,களDG� சமய>)க*உ*ளன. ெபௗ�த



சமய>)க* எைவ?

வ�ைட: ெபௗ�த சமய$ %னDத>� தி�ப�டக� எ 8அைழ(க$ப.�. 

ப<ைடயஇ
திய ெமாழியான பாலி ெமாழிய�� இ4 எ7த$ப)ட4. இ
த
ெமாழி கி)ட�த)ட$ %�த� ேபசிய ெமாழி(� ெந�,கிய ெமாழியா��. 

தி�ப�டக�ஒ�மிக$ ெப�ய %�தக�. அத ஆ,கில ெமாழிெபய�$%
ஏற�தாழ 40 ெதா�திக* ெகா<டதா��.

வ�னா: தி�ப�டக� எ பத=� எ னெபா�*?

வ�ைட: பாலிய�� தி எ றா� 'E 8'. ப�டக� எ றா� 'Hைட'. 

இ
த$ெபய� #த� பாக�இ$%னDத>லி�E 8ப�திக*
இ�$பைத(�றி(கிற4. �)ட ப�டக� எ 8அைழ(க$ப.�#த�
ப�திய�� %�த� அைன�4$ ேபாதைனகI�அவ� ஞான� ெப=ற
சீட�களD சில ேபாதைனகI�அட,கி2*ளன. இ
த$ ப�திய�� உ*ள
ேபாதைனக* பல தர$ப)ட க��4(கைள( ெகா<டைவ. இ�தைகய
ேபாதைனகளா� %�த� மா8ப)ட ப�ேவ8ம(கI(��வா9ைமைய$
(த�ம�ைத) ேபாதி(க#0
த4. பல ேபாதைனக* சமயஉைரகளாக1�, 

ம=றைவஉைரயாட�வ0வ�G�உ*ளன. த�மபத� ேபா ற ப�ற
ப�திக* கவ�ைதவ0வ��உ*ளன. மி�க,கைள#(கிய
பா�திர,களாக( ெகா<டமகிB?சி^).�ஜாதக( கைதகI� �)ட$
ப�டக�தி�அட,��.

தி�ப�டக�தி இர<டா� ப�தி வ�னய ப�டக� எ 8அைழ(க$ப.�. 

4றவ�கI(�வைரய8(க$ப)ட நியதிகI�, நைட#ைறவ�திகI�, 

வ�காைரைய நி�வகி(க� ேதைவயானஅறி1ைரகI�, வ�தி#ைறகI�, 

ச,க�தி ஆர�ப காலவரலா8�அட,கிய4வ�னய ப�டக�.

தி�ப�டக�தி E றா� ப�தி அப�த�ம ப�டக� எ 8அைழ(க$ப.�. 

தனDநபைர நி�மாண�(��அ,க,கைள� த�(கcதிய��வைக$ப.�தி
W]கிஆரா2� சி(கலான#ய=சி இ4. அப�த�ம ப�டக� தி�ப�டக�தி 
#த�இர<. ப�திகI(�$ ப� ன� உ�வாகியெத றாG�
அைவகI(�#ர<பாடாக எ41�இதி� ெசா�ல$படவ��ைல.



'ப�டக�' எ றவா��ைதையஆரா9ேவா�. ப<ைடயஇ
தியாவ��
க).மான$ பண�ய�� ஈ.ப)0�
தவ�க*Eல$ ெபா�)கைள( (மண�, 

ெச,க� ேபா றவ=ைற) HைடகளD� எ.�4? ெச�வ4வழ(க�. 

Hைடகைள� தைலய�� �ம
4 ெகா<. சிறி4Pர� நட
4
அ.�தவ�ட� ெகா.�4வ�).� தி��%வா�க*. Hைடைய$
ெப=றவ��அைத$ ேபாலேவ சிறி4Pர� நட
4இ ெனா�வ�ட�
Hைடையஒ$பைட$பா�. %�த� கால�தி� எ7�4(க* க<.
ப�0(க$ ப)0�
தாG� எ7தி ைவ$பைதவ�ட நிைனவ��
ெகா*வைத�தா ந�பகமானஊடகமாக( க�தினா�க*. எ7த$ப)ட
%�தக,க* மைழ( கால�தி�ைந
4 ேபா9வ�டலா�அ�ல4
கைரயானா�அ�(க$ப).அழி
4 ேபாகலா� . ஆனா�மனDத
நிைனவா=றேலா உய��*ளவைர நA0(��. அதனா�, 4றவ�க*
%�த� ேபாதைனகைளமன$பாட� ெச94ஒ�வ�டமி�
4
ம=றவ�(�, க).மான$ பண�� ெதாழிலாள�க*HைடகளD�
ம<ைண2�, ெச,க=கைள2�ஒ�வ�டமி�
4ம=றவ� ெப=8(
ெகா*வைத$ ேபாலேவ, ப�மாறி( ெகா<டன�. இத காரணமாகேவ
தி�ப�டக�தி E 8ப�திகI� 'ப�டக�' அதாவ4Hைடக* எ 8
அைழ(க$ ப.கி றன. பல>=றா<.க* கழி�4� தி�ப�டக� �மா�
கி.# 100 ஆ�ஆ<0�இல,ைகய�� ஏ)0G� எ7தி ைவ(க$ப)ட4. 

இத=�# னேரஇ
தியாவ�G� எ7திைவ(க$ ப)0�(கலா� எ 8
க�த$ப.கிற4.

வ�னா: சமய>)க* நிைனவ�ேலேயஅ�தைனகால� பா4கா(க$
ப)0�
தா�அ4 ந�பக�த ைம ெகா<டதாக( க�த#0யாேத? 

%�த� ேபாதைனக* பல1� ெதாைல
ேதா அ�ல4தி�பைட
ேதா
இ�(கலாேம?

வ�ைட: தி�ப�டக�ைத$ பா4கா$ப44றவ�க* ச,க�தி H).
#ய=சியாக இ�
த4. அவ�க*அKவ$ேபா4 ச
தி�4� தி�ப�டக�தி 
ஒ� ப�திையேயா, #7வ4மாகேவா ஓ4வா�க*. இதனா� %திதாக
எைத2� ேச�(கேவா மா=றேவா#0யாததாகஆகிவ�)ட4. இ$ப0
ேயாசி�4$ பா�,க*.ஒ�>8ேப�(�ஒ� பாட�மன$பாடமாக�



ெத�கிற4 எ 8ைவ�4( ெகா*I,க*. அைதஅவ�க*ஒ றாக$
பா0(ெகா<0�(�� ேபா4ஒ�வ� ம).�அைதமா=றி$ பா0னாேலா
அ�ல4 எைதயாவ4 ேச�(க#ய றாேலா எ னஆ��? ச�யாக$
பா.� ெப��பா ைமய�ன� மா=ற�ைத
அ/மதி(கமா)டா�கள�லவா? ேமG�அ(கால�தி� கவன�ைத�
திைச தி�$பேவா மன(�7$ப�உ<டா(கேவா ெதாைல(கா)சி, 
ப�தி�(ைகக*, வ�ள�பர,க* எ 8எ41ேமஇ�ைலஎ பைத2�
நிைனவ�� ெகா*ளேவ<.�. அத காரணமாக1�4றவ�க*
தியான�தி� ஈ.ப)0�
ததாG�அவ�கI(�மிக? சிற$பான
நிைனவா=ற�இ�
த4. இ$ேபா4 தி�ப�டக� %�தகவ0வ��
கிைட�4�, தி�ப�டக�ைத#7வ4�மன$பாடமாக ஓத(H0ய
4றவ�க*இ 8�இ�(கி றன�. ெம ேகா, சயாேதK எ ற ப�மிய�
4றவ�, தி�ப�டக�ைத#7வ4�ஓத(H0யவராக இ�
ததா�, 

கி ன�%�தக�தி� உலக�திேலேய சிற
த நிைனவா=ற�உ*ளவ�
எ ற ேப� ெப=றி�(கிறா�.

வ�னா: 'பாலி' எ 8�றி$ப�)R�க*. அ4எ ன?

வ�ைட: ப<ைடய ெபௗ�த>)க* 'பாலி' எ ற ெமாழிய��
எ7த$ப)டன. %�த� எ
த ெமாழிய�� ேபசினா� எ 8யா�(��
உ8தியாக� ெத�வ��ைலெய றாG�அவ� பாலி ெமாழிய��
ேபசிய��$பா� எ 8 ெபா4வாக ந�ப$ப.கிற4. இ
த ெமாழிய��
ேபசிய�ராவ�)டாG�இத=� ெந�,கிய ெமாழி ஒ றி� தா 
ேபசிய��(க(H.�. உ<ைமய�� %�த� வடஇ
தியாவ� பல
இட,கI(�� ெச 8, பல ேபாதைனக* நிகB�தியதா�அவ�
அKவKவ�ட,களD� ேபச$ப)ட ேவ8ப)ட பல ெமாழிகளDG�
ேபசிய��(க(H.�.

வ�னா: ெபௗ�த சமய>)க* ெபௗ�த�கI(� எ
தஅளவ�=�
#(கிய�4வ�வா9
தைவ?

வ�ைட: தி�ப�டக�ைதஒ� ெத9வ Aக>லாகேவா, தவேறஇ�லாதஒ�



கட1ளD அறி(ைகெயனேவா, அத ஒKெவா�வா��ைதய�ைன2�
ந�ப�ேயஆக ேவ<.ெமனேவா ெபௗ�த�க* நிைன$பதி�ைல. ஒ�மா
மனDதனD ேபாதைனக*அட,கிய �றி$ேப. தா தி�ப�டக�. அதி�
வ�ள(க,கI�, அறி1ைரகI�, வழிகா).த�கI�, ஊ(கமளD�தG�
அட,கிய��(கி றன. அதைன? கவன�ேதா.�, ம�யாைதேயா.�
ப0(கேவ<.�. நம4�றி(ேகா* தி�ப�டக�திைன$ ப0�4$ %�
4
ெகா*வ4தா . அ$ப0ேய ந�ப ேவ<.ெம ப தி�ைல. %�த��
அவர4 ேபாதைனகைளஅ$ப0ேய ந�ப�வ�டாம�, நம4அ/பவ�ேதா.
ஒ$ப�).? ச�பா�(க? ெசா�கிறா�. தி�ப�டக�தி மNதானஒ�
ெபௗ�த� மன$ேபா(ைகஒ�வ�ZஞானD ஒ�அறிவ�ய�
ப�தி�(ைகய�� ெவளDய�ட$ப.�ஆ91( க).ைரகளD மNதான
மன$ேபா(ேகா.ஒ$ப�டலா�. ஒ�வ�ZஞானD ப�ேசாதைனகைள2�
ஆ91கைள2� ெச94 ப� தன4 க<.ப�0$% கைள2�
#01கைள2�ஒ�ஆ91$ ப�தி�(ைகய�� ெவளDய�.வ4வழ(க�. 

அைத( கவன�ேதா. ப0(��ம=றவ�ZஞானDக*அதைன?
ச�யானெத ேறா ந�ப�த(கெத ேறா உடேன ஏ=8(ெகா*வதி�ைல. 

அேதஆ9ைவ� தா,கI� ெச94அ
த#01க* ச�யானைவேய
எ 8க<ட ப�ற�தா அைத ஏ=8(ெகா*வா�க*.

வ�னா: # ன� த�மபத� எ பதைன(�றி$ப�)R�க*. அ4எ ன?

வ�ைட: தி�ப�டக�தி #த� ப�திய�� உ*ளஒ� சி8 ெதா�திேய
த�மபத�ஆ��. அத ெபயைர 'வா9ைமய� வழி' எ 8� 'வா9ைம
வ�க*' எ 8� ெமாழி ெபய�(கலா�. %�த�Hறிய 423 ேபாதைனக*
கவ�ைதவ0வ�� த�மப�த�தி�அட,கி2*ளன. அ$ேபாதைனகளD�
சில சார#*ளைவ, சிலஆB
தஅறி1*ளைவ, சில உண�?சிமி(க
உவமான,க* ெகா<டைவ, சில மி�
தஅழ� ெகா<டைவ. 

ஆைகயா� த�மபத� ெபௗ�த>)களDேலேயமிக1� %கBவா9
த
>�. கி)ட�த)டஉலகி #(கியமான ெமாழிக* எ�லாவ=றிG�
ெமாழி ெபய�(க$ ப).*ள4. ேமG�உலக சமய>)களD தைல
சிற
த பைட$%கI*ஒ றாக� த�மபத#� க�த$ப.கிற4.



வ�னா: தி�ப�டக�தி எ
த$ %�தக,கைள2� தைரய�ேலா, 
ைக(க0ய�ேலாைவ(க(Hடாெத 8�, ஒ�உய�
த இட�தி� தா 
ைவ(க ேவ<.� எ 8� ெசா�ல( ேக)0�(கிேற . இ4உ<ைமயா?

வ�ைட: சமNப கால�வைர ெபௗ�த நா.களD� ம�திய காலZ சா�
த
ஐேரா$பாைவ$ேபால$ %�தக,க* மிக1�அC�வமானதாக1�
வ�ைலமதி(க� த(கைவயாக1�இ�
தன. ஆதலா� தி�ப�டக
>)கI�மிக1� ம�யாைத2ட/� கவனமாக1� பா4கா(க$ப)டன. 

நA,க* ேமேல�றி$ப�)ட நைட#ைறகI�இ
த ம�யாைதையேய
கா).கி றன. இ
த$ பழ(க,கI�, ம�யாைத2� ச�யானைவ
தாென றாG� தி�ப�டக>)கI(� நா� கா).�உ<ைமயான
ம�யாைதஅதி� உ*ள ேபாதைனகைள( கைட$ ப�0$பேதஆ��.

வ�னா: தி�ப�டக$ %�தக,கைள$ ப0$ப4 மிக1� க0னமாகஇ�(கிறேத. 

அைவமிக1� நA<டதாக1�, ெசா னைதேய தி�$ப�� தி�$ப�(
H8வதாக1�, சலி$%<டா(�வதாக1�இ�(கி றனேவ.

வ�ைட: ஒ� சமய ேவதாகம>ைல$ ப0(�� ேபா4அதி�அைம
4*ள
ெசா=க* ேம ைம$ ப.�4வ தாக1�, மகிB?சியளD$பதாக1�, 

பாரா)ட�த(க தாக1�இ�(�� என எதி�பா�(கிேறா�. ேமG�அ4
ந�ைமஉய�1 ப.�4வதாக1� நம(�ஊ(கமளD$பதாக1�
அைம
தி�(��. அேத மன நிைலய�� நா� தி�ப�டக�ைத$ ப0(��
ேபா4 ச=8 ஏமா=ற� ஏ=படலா�. %�த� சில ேபாதைனக*உ*ள�
கவ��அழகிய த ைமஉைடயெத றாG�, பல ேபாதைனகளD�
ேவதா
த( ேகா)பா.கI�, ெசா�வ�ள(க,கI�, த�(கவாத,கI�, 

தியான� ெச9வத=��, ந னட�ைத(�மானவ��
தஅறி1ைரகI�, 

ெதளD
த வா9ைமகIேமஅட,கிய��(கி றன. அைவ ந�அறி1(�
வ��
தாகஅைம
4*ளனேவய றி உண�?சி(�வழிேகாGவதாக
அைம
தி�(கவ��ைல. ம=ற மத>�கேளா.ஒ$ப�).$ பாராம�
தி�ப�டக�ைத ம).�ஆரா9
தா�அதி�ஒ�வைக� தனD�4வ�மி(க
அழ�மிளD�வ4 க<Hடாக�ெத�2� -அ4ெதளDவான, ஆழமான, 



ெம9யறிS).�அழ�.

வ�னா: #த #தலி� பைனஓைலகளD� தா தி�ப�டக�
எ7த$ப)டதாக$ ப0�தி�(கிேற . ஏ இKவா8 எ7த$ப)ட4?

வ�ைட: தி�ப�டக�#தலி� எ7த$ப)டேபா4இ
தியாவ�G�
இல,ைகய�G� காகித� க<. ப�0(க$படவ��ைல. க0த,க*, 

ஒ$ப
த,க*, வர1 ெசல1 கண(�$ %�தக,க*, ப�திர,க*
ேபா றைவமி�க,களD ேதா�களDG�, ெமலி
த உேலாக�
தக.களDG�அ�ல4 பைனஓைலகளDG� தா எ7த$ப)டன. 

ெபௗ�த�க* மி�க,களD ேதா�கைள$ பய ப.�4வைத
வ���பவ��ைல. உேலாக� தக.கைள$ பய ப.�4வ4மிக1�வ�ைல
மி(கதாக1�, க0னமான ெசயலாக1�இ�
தி�(க(H.�. எனேவ
பைனஓைலக* பய ப.�த$ப)டன. ஒைலகைளவ�ேசட#ைறய��
பத$ப.�திய ப� , மர$ பலைககI(�இைடேயைவ�4, 4ைளய�).
>லினா�ஒ றாக க)0ன�. அைவஇ ைறய %�தக,கைள$ ேபாலேவ
ப0$பத=�வசதியாக1� நA0(க(H0ய த ைம ெகா<டதாக1�
இ�
தன. ெபௗ�த மத� சீனா1(�வ
த ப�ற� ெபௗ�த சமய>)க*
ப).�4ண�ய�G�, காகித�திG� எ7த$ப)டன. �மா� ஐ
>8
ஆ<.கI(�$ ப� ன� இ
த>)களD ப�ரதிக*அதிகமாக� ேதைவ
ப)டத காரணமாகஅ?�இய
திர� க<. ப�0(க$ ப)ட4. உலகி�
அ?சி). ெவளDய�ட$ப)ட#த� %�தக� %�த� ேபாதைனகI*
ஒ றி சீன ெமாழி ெபய�$%$ %�தகேமஆ��. அ4கி.ப� 828 ஆ�
ஆ<.அ?சிட$ப)ட4.

* * * * * * * *

12. ெபௗ�தவரலா8�வள�?சி2�

வ�னா: பல நா.களDG�இ 8ெப��அளவ�� ம(க* ெபௗ�த
மத�ைத$ ப� ப=8கி றன�. இ
த நிைல எKவா8 நிகB
த4?



வ�ைட: %�த� இற
4 150 ஆ<.களD�அவ�ைடய ேபாதைனக*வட
இ
தியாவ� ெப��பாலான ப�திகளD� பரவ�ய��
த4. �மா� கி.# 262 

ஆ<.ெமௗ�ய? ச(ரவ��தி அேசாக� ெபௗ�த மத�ைத� த7வ� அவர4
இரா[ஜிய�#7வ4� ெபௗ�த மத� பரவவழி வ��தா�. 
ெப��பாலானம(க* ெபௗ�த�தி உய�
த ஒ7(க நியதிகளாG�, அ4
இ
4 சமய? சாதAய அைம$ைப� தAவ�ரமாக எதி��ததாG�அத பா�
ஈ�(க$ ப)டன�. அேசாக? ச(ரவ��தி2�ஒ�மாெப��ஆேலாசைன?
சைபைய(H)0$ %�த மத�ைத$ பர$ப$ ெபௗ�த�4றவ�கைள$ பல
�7(களாகஅ<ைட நா.கI(�ம).ம�லா4 ெதாைலPர�திG*ள
ஐேரா$பாவைர(��அ/$ப� ைவ�தா�. அவ=8*இல,ைக(�? ெச ற
மத ேபாதக�க* %�தமத�ைதஅ,� நிைல நி8�தினா�க*. அ
நா)0�
இ 8� ெப��பாலாேனா� ெபௗ�த மத�ைதேய ப� ப=8கி றன�. 
ேவ8பல ப�ரசாரக�களD �7(க* %�த மத�ைத$ பர$ப இ
தியாவ� 
ெத ப�தி(��, ேம=�$ ப�தி(��, கா;மNர�தி=��, ெத 
ப�மாவ�=��, தா9லா
தி=��அ/$ப$ ப)டன. அத ப� ஒ�
>=றா<.(�$ ப� இ ைறயஆ$கானD�தா/�, வடஇ
தியாவ� 
மைல$ ப�ரேதச,கI� ெபௗ�த மத�ைத$ ப� ப=றின. ப� ன�
அ,கி�
44றவ�கI�வ��தக�கI�ம�தியஆசியாவ�=��
இ8தியாக? சீனாவ�=�� ெபௗ�த�ைத( ெகா<.ெச றன�. 
சீனாவ�லி�
4 ெபௗ�த� ெகா�யாவ�=�� ஜ$பானD=�� பரவ�ய4.

ப�ற நா.களDலி�
4 சீனாவ�� Wைழ
த ப�ேவ8 க��4(கI*
ெபௗ�த� ம).ேமஅ,� ேவ�வ�). நிைல�4 நி ற4 எ ப4
�வாரசியமானஒ�ெச9தியா��. �மா� ப னDர<டா�>=றா<0�
ெபௗ�த� ப�மா, தா9லா
4, லாேகா�, க�ேபா0ய ேபா ற நா.களD 
தைலயாயமதமான4. அத=�இல,ைக�4றவ�களD #7#ய=சிேய
#(கிய( காரணமா��.

வ�னா: திெப� எ$ேபா4 எ$ப0$ ெபௗ�த நாடாகிய4?

வ�ைட: �மா� எ)டா�>=றா<0� திெப�திய ம ன�இ
தியாவ�=��
P4வ�ஒ�வைரஅ/$ப�� ெபௗ�த�4றவ�கைள2�, ெபௗ�த சமய
>)கைள2� த நா)0=�( ெகா<.வர? ெச9தா�. அதிலி�
4



ெபௗ�த�அ,�வளர� ெதாட,கிய4. ஆனா� திெப�தி�அ$ேபா4
கைட$ப�0(க$ ப)ட ேபா மத�தி மத��(க* கா)0ய எதி�$ப� 
காரணமாக$ ெபௗ�தமத�உடன0யாக$ ெப��பா ைமமதமாக மாற  

வ��ைல. இ8திய�� 11ஆ�>=றா<0�இ
தியாவ�லி�
4அதிக
அளவ�லான ெபௗ�த�4றவ�கI�ஆசி�ய�கI� திெப�தி=�வ
த
ப�ற�தா ெபௗ�த�அ,� த ைனஉ8தியாக நிைல நி8�தி(
ெகா<ட4. அ$ேபாதி�
4 திெப� மிக1� ப=8*ள ெபௗ�த நா.கI*
ஒ றான4.

வ�னா: ஆக$ ெபௗ�த� மிக$ பரவலாகவ��வைட
த4 என(Hறலா�.

வ�ைட: அ4ம).ம�ல, த ைனஎதி� ெகா<ட ப�ற மத,கைளஅட(கி
ஒ.(கியதாகேவா, பைடபல�தா� ெவ=றி ெகா<.ெபௗ�த� பர$ப$
ப)டதாகேவாHற$ப.� நிகB?சிக* மிக( �ைறேவ. ெபௗ�த�
சா
தமானவாB(ைக#ைறைய$ ேபாதி$பதா�, க)டாயப.�தி
மதமா=ற� ெச9வெத ற எ<ணேம ெபௗ�த�கI(�
#ர<ப)டதா��.

வ�னா: ெபௗ�த� பரவ�ய நா.கைள$ %�த மத� எKவா8 பயனைடய?
ெச9த4?

வ�ைட: ப�ரசாரக� 4றவ�க* ம=ற நா.கI(�? ெச ற ேபா4அவ�க*
%�த� ேபாதைனகைளம).ம�லா4இ
திய நாக�க�தி உய�
த
ப<பா.கைள2� எ.�4? ெச றா�க*. சில ெபௗ�த�4றவ�க* சிற
த
ம��4வ�களாக1�வ�ள,கினா�க*. அ4வைரஇ�லாத %4$%4
ம��4வ#ைறகைள� தா,க* ெச ற நா.களD�அறி#க$
ப.�தினா�க*. இல,ைகய�G�, திெப�திG� ம�தியஆசிய
நா.களDG� எ7�4#ைறையஅறி#க$ப.�திய4 ெபௗ�த�
4றவ�க* தா . எ7�4#ைறவ
தப� %திய %லைம2�
எ<ண,கI�ம(களDைடேயமலர� ெதாட,கின. ெபௗ�த�வ�# 
திெப�திய��, ம,ேகாலிய�� க).$படாத கா).மிரா<0களாகேவ
இ�
தன�. ெபௗ�த�அவ�கைள? சா
த�ண#*ளவ�களாக1�



நாக�க� மி(கவ�களாக1�மா=றிய4. இ
தியாவ�G�உய��$பலி
ெகா.(�� பழ(க��ைற
தேதா. ெகாZச காலேம நA0�தாG� சாதAய(
ெகா.ைமய� �`ரமான பழ(க,கI� ச=8� தள�
த4. இ 8�Hட
ெபௗ�த� ஐேரா$பாவ�G�அெம�(காவ�G�வளரவளர, நவ Aன
ேம=க�திய மேனா த�4வஇய�, ெபௗ�த�தி மனDத மன�தி ஆB
த
அறிவ�னா� பாதி$பைடய�4வ,கி2*ள4.

வ�னா: ெபௗ�த�இ
தியாவ�� மைற
தத=�( காரண� எ ன?

வ�ைட: இ
தவ�
த�த(க நிகB1(�யா�ேம ஏ=க�த(கவ�ள(க�ைத
இ4வைரHறவ��ைல. சில வரலா=8 நி%ண�க* ெபௗ�த�
ேந�ைமய� றி ஒ7(கம=8$ ேபானதா� ம(க*அைத எதி�(க�
ெதாட,கியதாக(H8கி றன�. ேவ8 சில நி%ண�க*இ
4மத�தி 
பல ெகா*ைககைள$ ெபௗ�த�அ$ப0ேய ஏ=8( ெகா<டதா�
ெபௗ�த�4(��இ
4மத�தி=�� ேவ8பாேடஇ�லாம�
ேபா9வ�)டதாக(H8கி றன�. இ ெனா� க��4அரச�க*
ஆதரேவா. மாெப��வ�காைரக*உ�வாகி அதி� 4றவ�க* திரள
ஆர�ப��ததா� சராச� ம(கIட இ�
த ெதாட�%#=றாகஅ=8$
ேபா9வ�)டதாக(H8கிற4. காரண� எ4வாய�/� 8ஆ� 9ஆ�
>=b<.இ8திய�� இ
தியாவ�� ெபௗ�த�தி ெச�வா(� மிக
ேவகமாக? ச�ய� ெதாட,கிவ�)ட4. 13ஆ�>=ற<0�இ�லாமிய$
பைடெய.$ப� ேபா4 நிகB
தவ #ைற2��ழ$ப#� ெபௗ�த�ைத
இ
தியாவ�லி�
4அறேவஒழி�4வ�)ட4.

வ�னா: ஆனா�இ 8�இ
தியாவ�� சில ெபௗ�த�க*
வாBகி றனர�லவா?

வ�ைட: ஆ�. வாBகி றன�. ேமG� 20 ஆ�>=றா<0 ைமய$
ப�திய�லி�
4 ெபௗ�த� மN<.�இ
தியாவ�� 4ளD�வ�ட�
ெதாட,கி2*ள4. 1956 ஆ�ஆ<0�தA<ட�தகாதவ�களாக(
க�த$ப)ட தாB�த$ப)ட ம(களD தைலவ� (பாபா சாேக$ அ�ேப�கா�
அவ�க*) அவர4ம(க*, இ
4மத�தி சாதி$ பா�பா)டா� மிக1�



ேமாசமாக நட�த$ப)ட காரண�தினா�, அதிலி�
4வ�லகி$
ெபௗ�த�ைத� த7வ�னா�. அத ப� ன� கி)ட�த)ட 80 ல)ச� ம(க*
ெபௗ�த மத�தி=� மாறினா�க*. இ
த எ<ண�(ைகஇ 8�வள�
4
ெகா<ேட ேபாகிற4.

வ�னா: ேம=க�திய நா.கI(�#தலி� ெபௗ�த� எ$ேபா4வ
த4?

வ�ைட: கி.#.3-ஆ�>=றா<0�மாம ன�அல(சா<ட� இ
திய$
பைடெய.$%(�$ ப� கிேர(க ம(க*இ
தியாவ�� �0ேயற�
4வ,கினா�க*. #த�#தலாக$ ெபௗ�த� த7வ�ய ேம=க�திய�க*
அவ�களாக� தா இ�(க ேவ<.�. மிக$பழைமயான4�
#(கிய�4வ�வா9
த4மானமிலி
தப ஹா எ /�ெபௗ�த>�
நாகேசனா எ /�ெபௗ�த�4றவ�(��, இ
திய-கிேர(க ம னனான
மிலி
தாவ�=�� நட
த உைரயாடைலவ�வ�(கிற4.

சமNப காலமாக,19-ஆ�>=றா<0 இ8திய��>லாசி�ய�க* ெபௗ�த
மத$ %னDத>�கைள2�, ெபௗ�த� ப=றிய>�கைள2�
ெமாழிெபய�(க� ெதாட,கிய1ட ேம=க�திய நா.களD� %�தமத�
மதி$%� ம�யாைத2� ஈ�(க� ெதாட,கி2*ள4. 20-ஆ�>=ற<0 
4வ(க�தி� சில ேம=க�திய நா)டவ� த,கைள$ ெபௗ�த�க* எ 8
Hறி( ெகா<ட4ட ஒ றிர<. ேப� ெபௗ�த�4றவ�களாக1�
மாறினா�க*. 1960 (� ப� ேம=க�திய நா.களD� ெபௗ�த�களD 
எ<ண�(ைகH0(ெகா<ேடவ�கிற4. இ 8ெப��பாலான
ேம=க�திய நா.களD� �ைற
தஅளேவ எனD/��றி$ப�ட�த(க
எ<ண�(ைகய�� ெபௗ�த�க*உள�.

வ�னா: ெபௗ�த சமய�தி ப��1கைள$ ப=றி(Hற#02மா?

வ�ைட: ெபௗ�த�தி ெச�வா(�உ?ச நிைலய��இ�
த ேபா4
ெபௗ�த� ம,ேகாலியாவ�லி�
4மால� தA1 வைர2�, பா�( கிலி�
4
(இ ைறயஆ$கானD��தா ) பாலி (இ
ேதாேனசியா) வைர2�
பரவ�ய��
ததா�, இ
த நா.களD ப�ேவ8 கலா?சார,கைள( ெகா<ட



ம(கைள2� ெபௗ�த�அைண�4? ெச�ல ேவ<0ய��
த4. அ4 பல
>=றா<.களாகஅ
நா.களD� நிைல�தி�
ததா�, அKவ$ேபா4
ம(களD சEகவாB1�அறிவா=றG�மா=றமைட
தத=ேக=ப$
ெபௗ�த#� த ைனமா=றி( ெகா*ள1� ேவ<0ய��
த4. அத 
காரணமாக� த�ம�தி அ0$பைட? சாரா�ச�
மாறவ��ைலெய றாG�அத %ற� ேதா=ற� ெப�மளவ�� மா=ற�
க<ட4. இ 8E 8வைகயான ெபௗ�த$ ப��1க*உ*ளன. அைவ
ெதராவாதா, மகாயானா ம=8�வ[ரயானா எ பனவா��.

வ�னா: ெதராவாதா எ றா� எ ன?

வ�ைட: ெதராவாதா எ பத=�$ ெப�ேயா� ேபாதைனக* எ பேத
ெபா�*. மிக$ பழைமயான4� %�த� #7$ ேபாதைனகI�
அட,கிய4மான பாலி தி� ப�டக�ைதஆதாரமாக( ெகா<ட4இ4. 

பழைமைய$ பா4கா$ப4�, வ�காைரகைள? சா�
4வள�வ4மான
ெபௗ�த$ ப��1 ெதராவாதாஆ��. அ4த�ம�தி அ0$பைட$
ேபாதைனகைளவலி28�தி மிக எளDைமயான ெநறி தவறா அ]�
#ைறைய( ெகா<ட4. இல,ைக, ப�மா, தா9லா
4, லாேகா�, 

க�ேபா0ய நா.களD� ெதராவாதா ப��1அதிகமாக$ ப� ப=ற$ ப.கிற4.

வ�னா: மகாயானா ெபௗ�த� ப=றி(H8,க*.

வ�ைட: கி.# 1ஆ�>=றா<0� %�த� ேபாதைனகளD வ�ைள1க*
ேமG�ஆழமாகஆராய$ப)டன. ேமG� சEகவள�?சிய� 
காரணமாக� த�ம�தி ேபாதைனகI(�( கால�4( ேக=ற
மா8தGட வ�ள(கமளD(க ேவ<0யஅவசியமி�
த4. இத 
வ�ைளவாக� ேதா றிய ப�ேவ8அைம$%க* த
தவ�ள(க,களா�
உ�வான %திய க��4(க*H)டாக மஹாயானாஅதாவ4
4றவ�கI(�ம).ம�லாம�, அைன�4ம(கI(��உக
த
'தைலசிற
த வழி' எ 8அைழ(க$ப)ட4. ஒ�கால( க)ட�தி� இ
த
மஹாயானா இ
தியாவ� ெச�வா(�*ள ெபௗ�த$ ப��வாக
வ�ள,கிய4. இ ைற(�இ$ப��1 சீனா, ெகா�யா, ைதவா , வ�ய)நா�, 



ஜ$பா ேபா ற நா.களD� கைடப�0(க$ ப.கிற4. %�த� 
ேபாதைனகைளமஹாயான$ ப��வ�ன� தி��4(H8வதாக�
ெதராவாத$ ெபௗ�த�க*H8கி றன�. மஹாயான$ ெபௗ�த�கேளா, 
நிைலயாைம2�மா=ற#�வா9ைமய� ஒ�#(கியஅ�சமாக$
%�த�Hறியதா�அவ�க* %�த� ேபாதைனகைள( கால�4(
ேக=றவா8 %�
4 ெகா<0�$பதாக(H8கி றன�. ேத,காய�லி�
4
ெத ைனமர�வ�வ4இய�ேப. அ4 ேபாலேவ %�த� 
ேபாதைனகளD�
4 தா மஹாயான( க��4(கI�வ
தன. எனேவ
அைவஒ�தி�% இ�ைலஎ 8மஹாயான$ ெபௗ�த�க*
H8கி றன�.

வ�னா: ஹினயான எ றவா��ைதைய ேக*வ�$ப)0�(கிேற . அத 
ெபா�* எ ன?

வ�ைட: மஹாயானவள�?சி ெப�� ேபா4அத # இ�
த ெபௗ�த
ப��1கேளா. ேவ=8ைம கா<ப�$பத=காக� த ைன� 'தைலசிற
த
வழி' எ 8ெசா�லி(ெகா<ட4. பைழய ப��1கைளஅ4ஹினயான
'சிறிய வழி' எ 8ெபய�)டைழ�த4. ஆகஹினயான எ ப4 ெதரவாதா
ப��வ�ன�(�மஹாயான ப��வ�ன� வழ,கிய �8கிய ெபய�.

வ�னா: வ[ரயான ப��ைவ$ ப=றி வ�ள(�,க*.

வ�ைட: இ
த$ ெபௗ�த$ ப��1இ
தியாவ�� 6ஆ� 7ஆ�
>=றா<.களD�இ
4மத� ெப��மா=ற�ேதா. ம8மல�?சி ெப=ற
ேபா4 ேதா றிய4. இ
4(களD உ�வவழிபா)ைட2�, வ��வான
சட,�கைள2� சில ெபௗ�த�க* ஏ=8( ெகா<டன�. வ[ரயான ப��1
11ஆ�>=றா<0� திப� நா)0� ேமG� சில மா=ற,கைள$ ெப=8?
சிற$%=8வ�ள,கிய4. வ[ரயான எ றா�ைவர(க�வழி -அதாவ4
உைட(க#0யாத த�(கவாத�தி=�$ ெபா��தமான க��4க* த,க*
வழிய�� இ�$பதாக(Hறின�. வ[ரயான ப��1 த
திர� எ ற
இல(கிய�ைதஅ0$பைடயாக ெகா<ட4. எனேவ த
திரயான எ 8�
அைழ(க$ப.�. வ[ரயானம,ேகாலியா, திெப�, இ
தியாவ� லடா(



ப�தி, ேநபாள�, Cடா ம=8�இ
தியாவ��வா7� திெப�திய�களா�
ப� ப=ற$ ப).வ�கிற4.

வ�னா: இைவெய�லா� மிக( �ழ$பமாக இ�(கிறேத. நா 
ெபௗ�த�ைத$ ப� ப=8வ ெத றா� எ
த$ ப��ைவ� ேத�
ெத.$ப4?

வ�ைட: ெபௗ�த�ைதஒ� நதிேயா.ஒ$ப�).$ பா�(கலா�. நதி
உ=ப�தியா��இட�ைத$ பா��த4�, கடலி� ேச��
#க�4வார�ைத? ெச 8 பா��தா�அைவஒ ேறாெடா 8
ெதாட�ப=றதாக1�மா8ப)ட4 ேபால1� ேதா 8�. ஆனா�அ
த நதி
ஆர�பமா��இட�திலி�
4அைத� ெதாட�
4 ெச றா�, அ4
மைலகளDG� ப*ள�தா(�களDG�ஓ0, நA� வ ABசிகளD� பா9
4, பல
சி=ேறாைடகைளஇைண�4( ெகா<., சமெவளDய�� தவB
4
இ8திய�� கடலி� கல(��#க�4வார�வ
4 ேச�வைத( க<டா�, 

அ$ேபா4 நதிய� ஆர�ப#� கடலி� கல(��இட#�ஏ இKவள1
வ��தியாச$ ப.கி றன எ ப4 ெதளDவாகவ�ள,��. ெபௗ�த�ைத
அறி
4 ெகா*ள ேவ<.மானா�அத ஆர�ப காலஅ0$பைடயான
ேபாதைனகளDலி�
44வ,�,க* - நா � ேம ைமயானஉ<ைமக*, 

அ;டா,க பாைத, %�த� வாB(ைகவரலா8 ேபா றைவகளDலி�
4
4வ,�,க*. ப� அ
த$ ேபாதைனக* எ$ப0 ஏ வ��வைட
தன
எ பைத$ ப=றி$ ப0�தப� உ,கI(�$ ப�0�த ெபௗ�த$ ப��ைவ�
ேத�
ெத.,க*. அKவா8 ெச9தா� நA,க* நதிய� ஆர�ப� கடலி 
கல(��இட�ைதவ�ட ம)டமானெத ேறா, கடலி� கல(��இட�
நதிய� ஆர�ப�ைத� தி�$பதனா�வ
ததாகேவா ெசா�லஇயலா4.

* * * * * * * *

13. ெபௗ�தராக மா8வ4

வ�னா: இ4வைர நA,க*Hறிய4 எ ைனமிக1� கவ�
த4; நா 



எ$ப0$ ெபௗ�த�ஆவ4?

வ�ைட: உபாலி எ ெறா�வ இ�
தா . அவ ேவ8 சமய�ைத?
சா�
தவ . அவ %�த ெப�மானDட�வாதா0அவைர� த 
சமய�4(�மா=8வத=காகஅவ�ட� ெச றா . அவ %�த
ெப�மானDட�வாதா0ய ப�ற�அவர4 ெகா*ைககளா� ஈ�(க$ப)., 

அவைர$ ப� ப=றவ���%வதாக(Hறினா . அத=�$ %�த ெப�மா :

'#தலி� நA ச�யான#ைறய��ஆரா9
4 பா�. நா �� ெத�
த உ 
ேபா றவ�கI(�? ச�யானஆரா9?சி எ ப4அ�தியாவசியமான4.'

ெபௗ�த�தி�. '%�
4 ெகா*வ4' எ பேத#(கியமான4. ஆனா�, 

அத=� நாளா��. அதனா�, தAR� ேவக�ேதா.வ
4 ெபௗ�த�ைத�
த7வாதA�க*. நA,க* ேபா4மானஅள1(� காலஅவகாச� எ.�4(
ெகா*I,க*. பலவ�னா(கைளவ�ன1,க*. ப�ற�ஒ�
#0ெவ.,க*. %�தெப�மா/(� எ<ண�(ைகய�� ம).�அதிகமான
மாணவ�கைள? ேச��4( ெகா*வதி�வ��$பமி�ைல. மனDத�க*
அவர4 ேபாதைனகைள ந �ஆரா9
தறி
4உ<ைமைய�
ெத�
தப�றேக ப� ப=ற ேவ<.ெமனஅ(கைற$ ப)டா�.

வ�னா: நா இவ=ைற ந � ெத�
4 ெகா<., %�தெப�மானD 
ேபாதைனக* ஏ=8( ெகா*ள(H0யைவஎ 8ண�
த ப�ற�
ெபௗ�தனாக மாற ேவ<.ெம றா� நா எ னெச9ய ேவ<.�?

வ�ைட: ஆர�ப�தி� ஒ� ந�ல ெபௗ�த( ேகாவ�லிேலா அ�ல4
சைபய�ேலா ேசரேவ<.�. அவ�கைள நA,க*ஆத�(க1�, அவ�கI�
உ,கைளஆத�(க1மானQழலி� நA,க* %�த� ேபாதைனகைள
ேமG� க=8( ெகா*I,க*. ப�ற� நA,க*வ���%� ேபா4#ைறயான
ெபௗ�தராக#�மண�களDட�அைட(கல� ெச�ல ேவ<.�.

வ�னா: E 8அைட(கல,க* எ றா�அைவஎைவ?

வ�ைட: அைட(கலெம றா� ம(களD� மிக1�4 %=ேறா�, 



4 %8�த$ப)ேடா� அவ�கI(�$ பா4கா$%� காவG� ேதைவ$ப).
எKவ�ட�தி=�அவ=ைற நா0? ெச�கிறா�கேளா அKவ�டேம
அைட(கல� த��இடமா��. பலவ�தமானஅைட(கல,கIள. 

மனDத�க* மகிB?சிய=றி�(�� ேபா4 ந<ப�களDட�அைட(கல�
ெப8வா�க*. %�தெப�மா H8கிறா�:

%�த த�ம ச,கெம /�
#�மண�கIட அைட(கல� ெச 8
ந=சா)சி ெப=8 நா � ேப�<ைமகைள2�,

4(க�, 4(க�4(கான காரண�, 4(க நA(க�,

4(க�ைத நA(��வழிஆகிய இைவகைள2�,

4(க�ைத$ ேபா(க(H0ய எ).உய��0வழிகைள2�
கா<கிறவ�கI(�,

இ4ேவ பா4கா$பான %கலிடமா��.

இ4ேவஉ?ச$ %கலிடமா��.

இ$%கலிடேம மனDத�கI(�
எ�லா� 4 ப,களD�
4�வ�.தைலயளD(��.

%�தெப�மானDட� %கலிடமைடவெத ப4, %�தெப�மா எ$ப0$
ேபரறி1 ெப=றாேரா, அ$ப0ேய ேபரறி1�#7ைமயானஅறி1�
ெப8ேவா� எ ற ந�ப�(ைக2டேனேய %கலிடமாக ஏ=8(
ெகா*வதா��. த�ம�திட� சரணைடபவ�க* நா � ேப�<ைமகைள
ந �ண�
4 எ).உய��0வழிகைளவாBவ� அ0�தளமாக
அைம�4(ெகா*ள ேவ<.�. ச,க�திட� சரணைடவெத ப4, எ).
உய��0வழிய��வாBபவ�ட�ஆதர1, உ*Iண�1, அறி1ைர
ஆகியவ=ைற$ ெப8வதா��. இவ=ைற நிைறேவ=றினா�ஒ�வ 
ெபௗ�தனாகி, நி�வாண நிைலைய ேநா(கி? ெச�G�வழிய��
#தல0ையைவ(கிறா .

வ�னா: நA,க*#த #தலாகஇ�#�மண�கைள? சரணைட
த ப�ற�
உ,க*வாB(ைகய�� எ னமா=ற,க* ஏ=ப)டன?



வ�ைட: இ
த 2500 ஆ<.களD� ேகாடா/ேகா0 ம(க*அைட
தைத$
ேபால? சிரம,க* நிைற
தஇK1லகி� %�தெப�மானD ேபாதைனக*
ெபா�Iைடயைவயாகஇ�$பைத2ண�
ேத . ெபா�ள=றி�
த
வாB1(�$ ெபா�*அளD$பைத2ண�
ேத . அைவஎன(�(
க�ைணைய( ெகா.�தன. இர(க�ைத( ெகா.�தன; ஒ7(க�ைத(
ெகா.�தன. இவ=றா� நா P9ைமயானவழிய�� நட(க1�, 

P9ைமயான#7ைமயானவாB(ைகையஇKவாB(ைகய�ேலேய
இ�ைலெய றாG�, அ.�த ப�ற$ப��அைடய1�வழிவ��தன. 

%ராதனஇ
தயாவ��ஒ� கவ�ஞ %�தெப�மாைன$ ப=றி( கீBக<ட
வா8 பா0ய��(கிறா :

'அவனDட� சரணைடவெத ப4
அவைன$%கB
4 பா.பவெத ப4
அவ/(�ம�யாைதயளD$பெத ப4
அவனற�ைத$ %�
4அத ப0 நட
4 ெகா*வேதஆ��.'

இKவா(கிய,கைள நா #7ைமயாக ஏ=8( ெகா*கிேற . நா/�
அ$ப0ேய நட(கிேற .

வ�னா: எ /ைடய ந<ப ஒ�வ எ ைனஅ0(க0 த மத�தி=�
மா=ற#ய�கிறா . அவ மத�தி� என(�ஆ�வ�இ�ைல. அைத
அவனDடேம ெசா�லி2மி�(கிேற . இ�
தாG� எ ைனவ�ட
மா)ேட எ கிறா . நா எ னெச9ய?

வ�ைட: #தலி�அவ உ,க*உ<ைமயான ந<ப இ�ைலஎ பைத
நA,க* ெத�
4 ெகா*ள ேவ<.�. உ<ைமயான ந<ப உ,கைள
நA,க*உ*ள நிைலய�ேலேய ஏ=8( ெகா<., உ,க*வ��$ப�தி=�
ம�யாைத ெகா.$பா . அவ த மத�தி=� மா=8வத=காகேவ
உ,களDட� ந<பைன$ேபால ந0(கி றா எ 8 நா ச
ேதகி(கிேற . 

ம=றவ�க* த,க*வ��$ப�ைதஉ,க*மN4 திண�(க#ய றா�
அவ�க* க<0$பாக உ,க* ந<ப�களாக இ�(க மா)டா�க*.



வ�னா: ஆனா�அவ த மத(க��4(கைள எ /ட பகி�
4
ெகா*ளவ���%வதாக(H8கிறா .

வ�ைட: க��4(கைள$ பகி�
4(ெகா*வ4 ந�ல4தா . ஆனா�
உ,க* ந<ப/(�( க��4(கைளஉ,கேளா. பகி�
4
ெகா*வத=��, த வ��$ப�ைதஉ,க*மN4 திண�$பத=�� ேவ8பா.
ெத�யவ��ைல எ 8 நா H8ேவ . எ னDட�ஒ�ஆ$ப�� இ�
4
அைதஇர<டாக ெவ)0, ஒ�4<ைடஉ,களDட� த
4, அைத நA,க*
ஏ=8(ெகா<டா�, அைத நா உ,களDட� பகி�
4(ெகா<டதாக?
ெசா�லலா�. ஆனா� நA,க* எ னDட�, 'ந றி, ஆனா� நா ஏ=கனேவ
சா$ப�).வ�)ேட ' எ 8Hறி2�, 'இ�ைலஇ�ைல
எ.�4ெகா*I,க*' எ 8வ=%8�தி ஏ=கைவ�4வ�)டா�அைத$
பகி�
4 ெகா<டதாக(Hற#0யா4. உ,க* ந<பைன$
ேபா ேறா�க*அவ�க* தவறான ேபா(ைக$ 'பகி�
4ெகா*ள�', 'அ %', 

'சா)சி ெகா*வ4' எ 8ெசா�லி$ ெபா9� ேதா=ற� கா).கி றன�. 
எ$ப0? ெசா னாG�அவ�க* நாக�கம=ற, #ைறெக)ட, 

�யநல#*ள நட�ைத ெகா<டவ�க* எ பதி� ச
ேதக�இ�ைல.

வ�னா: அவ வ=%8�தைல எ$ப0 நி8�4வ4?

வ�ைட: மிக எளDய ெசய�இ4. #தலி� எ ன ேவ<.� எ பதி�
நA,க* ெதளDவாக இ�(க ேவ<.�. இர<டாவதாக� ெதளDவாக1�
��(கமாக1�அைதஅவனDட� ெசா�லி வ�.,க*. E றவதாக
உ,களDட� 'இ
த? ெச9திய�� உ,க* க��4 எ ன?' 'அ
த(
H)டதி=� எ /ட வர ஏ ம8(கிறா9?' ேபா ற ேக*வ�கைள(
ேக)டா� ெதளDவாக1�, ம�யாைத2ட/�, நிைலயாக1�#தலி�
ெசா னைதேய ெதாட�
4 தி�$ப�� தி�$ப�(H8,க*.

'எ ைனஅைழ�தைம(� ந றி. ஆனா� என(�வரவ��$பமி�ைல.'

'ஏ வரவ��$பமி�ைல?'

'அைத நா வ�ள(க� ேதைவய��ைல. என(�வரவ��$பமி�ைல.'



'அ,� �வாரசியமி(ேகா� பல� இ�$பா�க*.'

'இ�(கலா�. ஆனா�, என(�வரவ��$பமி�ைல.

'உ,க* நலனD�அ(கைறஇ�$பதா� தா நா உ,கைள
அைழ(கிேற .'

'எ ைன$ ப=றி அ(கைரஇ�$பதி� மகிB?சி. ஆனா�, என(�வர
வ��$பமி�ைல.

இ$ப0� ெதளDவாக1�, ெபா8ைம2ட/�, நிைலயாக1� தி��ப�
தி��பவரவ��$பமி�ைல எ 8ெசா�வ A�கெள றா�, இ8திய��
அவ உ,கைள� ெதா
தர1 ெச9வைத நி8�தி வ�.வா . இ$ப0?
ெசா�ல ேவ<0ய நிைல ஏ=ப)ட4 ச,கடமாக இ�
தாG�, 

அ�தைகேயா�(�� த,க* க��4(கைள2� ந�ப�(ைககைள2�
வ���பாேதா� மN4 திண�$ப4 தவறான ெசய� எ பைத? �)0(கா)ட
ேவ<0ய4மிக அவசியமா��.

வ�னா: ெபௗ�த�க* த�ம�ைத ம=றவ�கIட பகி�
4 ெகா*ள
#ய=சி(க ேவ<.மா?

வ�ைட: ஆ�, #ய=சி(க ேவ<.�. உ,களDட� யாராவ4 ெபௗ�த�ைத$
ப=றி( ேக)டா�, ெசா�G,க*. %�த� ேபாதைனகைள$ ப=றி
அவ�க* ேக)காமேலஅவ�களDட� ெசா�லலா�. ஆனா�
ெசா�லாேலா, ெசயலாேலாஅவ�கI(�அதி�ஆ�வமி�ைல எ பைத
உண��தினா�அதைன %�
4 ெகா<.அவ�க*வ��ப�தி=�
ம�யாைத தரேவ<.�. #(கியமாக நிைனவ�� ெகா*ள
ேவ<0யெத னெவனD�, ெபௗ�த�ைத$ ப=றி ம=றவ�கI(�$
ேபாதைனெச94 சாதி$பைதவ�ட, உ,க* நட�ைதEலமாகேவஅைத
மிக அ7�தமாக? சாதி(க#02� எ பேத. ப�1, க�ைண, 

சகி$%�த ைம, ெபா8ைம, ேந�ைம, உ<ைமஆகியைவகேள த�ம�தி 
அ�,�ண,களா�� எ பைதம(கI(� ந� நட�ைதEல�உண��த
ேவ<.�. உ,க* ேப?சிG�, நட�ைதய�G� த�ம�ஒளD வ�).$
ப�ரகாசி(க).�! நா�ஒKெவா�வ��, த�ம�ைத ந � %�
4 ெகா<., 



#7ைமயாக$ பய� 8, தாராளமாக ம=றவ�கIட பகி�
4
ெகா<டா� நம(��ம=றவ�(�� ெப�� ந ைம
ெச9தவ�களாேவா�.

* * * * * * * *

14. %�த� ெபா ெமாழிக*

ெம9யறி1 ந=ப<ப�னா�P9ைமயைடகிற4. ந=ப<%
ெம9யறிவ�னா�P9ைமெப8கிற4. எ$ேபா4�ஒ றி�(��இட�தி�
ம=ற4�இ�(��. ப<%ைடயவ ெம9யறி1உ*ளவனாக
இ�(கி றா . ெம9யறி1ைடயவ ப<%ைடயவனாகஇ�(கி றா . 

இர<.� ேச�
தி�$ப4உலகிேலேயமிக ேம ைமயான4.  D.I,84

* * 

எ<ண,க*மனதிலி�
ேத ேதா 8கி றன. மனேம#த ைமயான4. 

மனேமஅைவகைளவழி நட�4கிற4. ஒ�வ Pயஎ<ண,கேளா.
ேபசினாG�, ெசய=ப)டாG�அவ=றினா�உ<டா�� ந ைமக*, 

எ$ேபா4� நA,காத நிழ� ேபா 8அவைன$ ப� ெதாட��.  Dhp.2

* *

ஒ�வ எவைர2�, எ,��, எத=���ைறHறேவா ெவ8(கேவா
Hடா4. ேகாப�தினாேலா ேபா)0ய�னாேலா ப�ற�(� ேவதைன
உ<டா(கவ���ப ேவ<டா�.  Sn.149

* *

எ$ப0இ
த மாெப�, கட�ஒேர �ைவயானஉ$%? �ைவைய
உைடயதாக இ�(கிறேதா, அேத ேபா�இ
த� த�ம#�ஒேர �ைவைய, 

வ�.தைல எ /��ைவையஉைடயதாக இ�(கிற4.  Ud.56

* *

ப�ற�ைடய�=ற�ைத எளDதி� காண#0கிற4. ஆனா�, த /ைடய



�=ற�ைத( கா<ப4 க0னமாகஇ�(கிற4. ப�ற�ைடய�=ற,கைள
உமிைய�P=8வ4 ேபா 8P=8கிறவ�, மி�க,களD ேதாைல(
ெகா<.த ைனமைற�4( ெகா*I� ேவ)ைட(காரைன$ ேபால�
த ெசா
த( �=ற�ைத மைற�4( ெகா*கிறா�. எ$ேபா4� ப�ற�ைடய
�=ற�ைதேய ேத0( ெகா<0�$பவ�க* எளDதி� ேகாப�தி வச�
ஆ)ப.கிறா�க*. த,கIைடய�=ற,கைளஅழி(க#0யாதஅள1(�
வளரவ�).வ�.கிறா�க*.   Dhp.252-3

**

C(கைள( ெகா<. பலவ�தமானமாைலக* ெதா.(க$ப.வ4 ேபால, 

C(கைள$ ேபாலேவ ேதா றி மைற2�மனDதனாக$ ப�ற
தவ/� பல
ந ைமகைள? ெச9ய#02�.  Dhp.53

**

நA,க* ம=றவ�களDட� ேப��ெபா74, ச�யான ேநர�திேலா அ�ல4
தவறான ேநர�திேலா, காரண�4டேனாஅ�ல4 காரணமி றிேயா, 
அைமதியாகேவாஅ�ல4 க.ைமயாகேவா, ஒ��றி(ேகா* ப=றிேயா
அ�ல4�றி(ேகா*இ றிேயா, மன� நிைற
தஅ %டேனாஅ�ல4
மன� நிைற
த ெவ8$%டேனா ேபசலா�. அ$ெபா74 கீB(க<டவா8
உ,கைள$ பய�=8வ��4( ெகா*ளேவ<.�:

'ந� மன� தவறானவழிய�� ெச�லா4, தAயைவகைள$ ேபசா4, 

இர(க�4ட/� க�ைண2ட/�மன� நிைற
தஅ %ட/�
ெவ8$ப� றி2�வாழலா�. நா� நிைற
தஅ %ட ஒ�வ�ட�
ெதாட,கி, வ�சாலமான, நிைற
த, அளவ�ட#0யாத, பைகைமஇ�லாத
ேகட=றஇ
தஅ ைபஇK1லெகலா� பர$ப� அைனவ�ட#�அ %
கா)0வாழலா�.' இKவா8உ ைனநA பய�=8வ��4( ெகா*ள
ேவ<.�.    M.I,126

**

சில சமய� க)டாய� நட(�� எ 8 நிைன$ப4 நட$பதி�ைல. 

நி?சயமாக நட(கா4 எ 8 நிைன$ப4 நட
4வ�.�. ஆ<, ெப<களD 
மகிB?சி அவ�களD எதி�பா�$%கைள? சா�
தி�$பதி�ைல.   Ja.VI,43



**

ெம9யறி1ைடயவைனE 8வ�த�தி� ெத�
4 ெகா*ளலா�. எ
த
E 8? அவ த �=ற,கைளஉ*ளப0ேய ெத�
4 ெகா*கிறா . 

ெத�
தெகா<ட ப� அதைன� தி��தி( ெகா*ள#=ப.கிறா . 

ம=றவ�க* த,க*�=ற,கைள ஏ=8( ெகா<டா�அவ�கைள
ம னD�4வ�.கிறா .    A.I,103

**

தAைமைய� தவ��, ந ைம ெச9ய$ பழ�, மன�ைத�P9ைமயா(�. 

இைவேய %�த�களD ேபாதைனயா�.   Dhp.183

**

நA��இ�
4அறி
4 ெகா*வ A�:
மைலய�� ப�ள1களDG� ெவ0$%களDG� ேமா4<.
மி�
த இைர?சGட %ர<ேடா.� சி=ேறாைடக*உ<..

ஆனா�மாெப�� நதிகேளா அைமதியாகேவ தவB
4 ெச�G�.

ெவ8ைம( கலேமஒலி ெச92�,

நிைற�ட� தI�பா4.

அறவ�லி அைர நிைற�ட�
அறிஞேனாஆழமானஅைமதியான�ள�.      Sn.720-1

**

ேகவலமான�=றவாளD இர)ைட$ ப�02*ளஇர�ப�தா�உ,க*ைக
கா�கைள�4<0(�� ேபா4
உ,க*உ*ள�ைத$ பைகைமயா� நிர$ப�( ெகா<டா�
உ,கைள எ ேபாதைனகைள$ ப� ப=8பவராக(Hற#0யா4.   

M.I,126
**

அ ப� காரணமாகஉ�வா��மன? �த
திர�திைன$ ேபண� வள��4, 

எ$ேபா4� பய� 8, தன4வாகனமாக1�அ�திவாரமாக1�அைம�4, 

உ8தி$ப.�தி, வG$ப.�தி ஒ 8 ேச��தா�ஒ�வ�இ
த$ பதிெனா�
வ�த,களD�ஆசீ�வதி(க$ப.வா�. எ$ேபா4ேம மகிBேவா.P,�வா�, 
மகிBேவா.வ�ழி$பா�, தAய கன1க* காணா�, மனDத�களD 



அ %(��யவராவா�, ம=றஉய��களD அ %(��யவராவா�, கட1ள�
ஆத�$ப�, தAய�லி�
4�, வ�ஷ,களDலி�
4�, ஆ2த,களDடமி�
4�
கா$பா=ற$ப.வா�, மனஒ�ைம$பா. எளDதாக அைடவா�, ெபாலி1ட 
காண$ப.வா�, அைமதியாக மரண�அைடவா�, மரண�தி ப� 
ெசா�(க�தி� ம8ப�ற$ெப.$பா�.  (A.V,342).

**

ந�லவ�க* ச<ைடய�).( ெகா<டா�அவ�க*வ�ைரவ��
சமாதான�ைத நா0 நA<ட நா* நிைல(க(H0யஒ� ப
த�ைத
ஏ=ப.�தி( ெகா*ள ேவ<.�. எத=��உதவாத உைட
த
வ��சGைடய பாைனகைள$ ேபால#)டா*க* சமாதான�ைத
நா.வதி�ைல. இைத$ %�
த ெகா<டஒ�வ , இ
த$ ேபாதைனைய?
சி
தி�4$ பா�$பவ எ4 க0னமானேதா அைத? ெச9ய#=ப.கிறா . 

அவ ேபா=ற�த(கவ . யா� ஒ�வ ம=றவ� P=8த�கைள$
ெபா8�4( ெகா*கிறாேனாஅவேன சமரச� ெச9வத=��
த�தியானவ .   Ja.III,38

**

�ைவ2*ளேதா �ைவய=றேதா அதிகேமா ெகாZசேமா அ ேபா. ெச9த
எைத2�உ<ண#02�. உ<ைமய��அ ேபஉய�
த �ைவ.   Ja.III,145

**

ெபாறாைமெகா<ட, �யநல#*ளஅ�ல4 ேந�ைமய=றஒ�வ , 

சிற
த ேப?சாளDயாக1�, க).டேலா.�இ�
தாG�
கவ�?சிய=றவனாகேவ ேதா 8வா . ஆனா�இ
த� தAய
எ<ண,கைளஅக=றியவ , ெவ8$ப��லாதவ , அவேன (அ�ல4
அவேள) உ<ைமய�ேலேயஅழகானவ (*).         Dhp.262-3

**

அட(கமி�லாத, ஒ7(கமி�லாதஅ�ல4 நிைறவைடயாதஒ�வ 
ம=ெறா�வைனஅட(க�ேதா., ஒ7(க�ேதா., நிைறேவா.வாழ
ைவ(க#0யா4. ஆனா�அட(க#*ள, ஒ7(க#*ள, நிைற1*ள
ஒ�வ ம=றவைர2� த ைன$ ேபாலேவஉ�வா(க#02�.   M.I,45



**

மனநிைறேவமாெப�� ெச�வமா�.  Dhp.204

**

யாராவ4 எ ைனேயா த�ம�ைதேயா அ�ல4 ச,க�ைதேயா
திறனா91 ெச9தாேலா அ�ல4�ைறHறினாேலா நA ேகாப$படேவா
ஆ�திர$படேவாHடா4. ஏென றா�அ�தைகய ெசய�உ ைன�
ெதளDவ=றவனா(கி அவ�க*Hறிய4 ந ைமயா தAைமயா எ 8
வ�ள,காம= ெச94வ�.�. அவ�கI(� எளDைமயாகஅவ�க*H=றி�
உ*ள தவ=ைற$ %�யைவ. 'அ4தவ8, அ4 ச�யானத 8, அ4எ,க*
வழி அ 8. நா,க*அவ=ைற? ெச9வதி�ைல' எ 8H8.

அேதேபா� யாராவ4 எ ைனேயா த�ம�ைதேயா அ�ல4
ச,க�ைதேயா %கB
4 ேபசினா�அத=காக நA ெப�ைம$ படேவா க�வ�
ெகா*ளேவாHடா4. ஏென றா�அ�தைகய ெசய�உ ைன�
ெதளDவ=றவனா(கி அவ�க*Hறிய4 ந ைமயா தAைமயா எ 8
வ�ள,காம=ெச94வ�.�. அ$ப0 %கBபவ�கI(�அவ�க*H=றி�
உ<ைமஇ�$பைத(H8. 'இ4 ச�யான4, அ4மிக? ச�யான4, 

இ4தா எ,க*வழி, அைத�தா நா,க* ெச9கிேறா�' எ 8H8.  

D.I,3

**

ெசா=கI(�ஐ
4�றிகளD�
தா�அைவதAயெசா=க*அ�ல, ந�ல
ெசா=க*. அறிஞ�களா� %கழ$ப). ேபா=ற$ ப.பைவ. எ
த ஐ
4? 

அைவ ச�யான ேநர�தி� ெசா�ல$ப)டைவ, வா9ைமஉைட�தைவ, 

அைமதியாக$ ேபச$ப)டைவ, ெசா�ல ேவ<0யைதம).�
ெசா�பைவ, அ ேபா. ேபச$ப.பைவ.   A.III,243

**

ஆழமான ஏ� ெதளDவாக1�, அைசவ=8�இ�$பைத$ேபால, 

அறி1ைடேயா� ேபாதைனகைள( ேக)�� ேபா4#=றாக
அைமதியைடகிறா�க*.   Dhp.82

**



அதிகார C�வமானஅறிவ�$ைப2�, பழ(கவழ(க,கைள2�, 

வத
திகைள2�, ேவதாகம>)கைள2�, உண�
த#0வ�ைன2�, 

நி8வ$ப)ட ேகா)பா)0ைன2�, திறைமயானவாத�திைன2�, வ�ேசட
சி�தா
த�திைன2� ந�ப� இ�(காதA�க*. ம=றவ� சிற
தஅறிவாளD
எ பதனாேலா, ஆசி�ய� ேம�உ*ள ந மதி$ப� காரணமாகேவா
அவ�க* ெசா�வைதஅ$ப0ேய ஏ=8( ெகா*ளாதA�க*.

உ,கI(� எ4 தவறான4, எ4#)டா*தனமான4, எ4 த�திய=ற4, 

எ4 ேசத�வ�ைளவ�$ப4, எ4அதி�$தி த�வ4 எ 8ெத�
த ப�ற�
அைதவ�).வ�.,க*. உ,கI(� எ4 ச�யான4 ேம ைமயான4, 

அறிஞ�களா� பாரா)ட$ப)ட4, அைத ஏ=8$ பய�=சி ெச9தா�
பய த
4மகிB?சியளD$ப4 எ 8ெத�
த ப�ற�அைதவளரவ�.,க*.  

A.I,190

**

சில 4றவ�க*அவ�கI(�* ச<ைடய�).( ெகா<0�$பைத(
கவனD�த %�த� அவ�களDட� ெசா னா�: 'மி�க,க*ஒ 8(ெகா 8
ம�யாைத2ட/�, வ�).(ெகா.�4�, ந=ப<%ட/�இ�(�� ேபா4
நA,கI�அKவாேறஇ�(க ேவ<.�.'  Vin.II,162

**

ெச�வ� ேபா றவ=ைறஇழ
4வ�)டா�அ4ஒ 8� ெப�ய
இழ$ப�ல. ஆனா�அறிைவஇழ
4வ�)டா�அ4 ேப�ழ$பா��. 

ெச�வ� ேபா றவ=ைறஅைட
4வ�)டா�அ4ஒ 8�அKவள1
#(கிய�4வ#ைடயத�ல. அறிைவ$ ெப8வேத மிக#(கிய�4வ�
வா9
த ெசயலா��.  A.I,15

**

ெபா8$ப=றஒ�வ %னDத>)கைள$ ப0�4�, அத ப0
நட(கவ��ைலெய றா�, அ4மா. ேம9$பவ ம=றவனD 
மா.கைள( கண(கி.வைத$ேபால, ஆ மNக வாB(ைகய� எ
த$
பயைன2�அைடய#0யா4.  Dhp.19

**



தா9 த �ழ
ைதைய ந � பா4கா$பா*
�ழ
ைத(காக� த உய�ைர2� பணய�ைவ$பா*
தாய ைப$ ேபால எ�ைலய�லா அ ைப
உலகி� ேதா றிய உய��ன�தி மN4 கா).,க*.  Sn.149

**

ம=றவ�(�அறி1ைரHறவ���%�ஒ�வ�#தலி� த ைன�தாேன
இKவா8 ேக).(ெகா*ள ேவ<.�; 'உடலாG�, ெசா�லாG�#7�
P9ைமையம).ேம நா கைட$ப�0(கிேறனா இ�ைலயா? இ
த$
ப<%கைள நா ெகா<0�(கிேறனா இ�ைலயா?' 

அ$ப0ய��ைலெய றா�, ச
ேதகமி றி ம(க* 'ெசா�லாG�, 

உடலாG� ச�யான ந னட�ைதைய#தலி� நA,க* கைடப�02,க*' 

எ 8H8வா�க*. இைத? ெசா�வத=�ம(களD�(கி றன�.

ம8ப02�ம=றவ�(�அறி1ைரHறவ���%�ஒ�வ�#தலி�
த ைன� தாேன ேசாதி�4( ெகா*ளேவ<.�. 'தAைமைய� தவ���4
ம=றவ�ட�தி�அ ைபவள��4( ெகா<.*ேளனாஇ�ைலயா? 

இ(�ண�எ /* நிைலநா)ட$ப)டதா இ�ைலயா?' அ$ப0 நிைல
நா)ட$படவ��ைல ெய றா�, ம(க* சில� 'உ னDட�#தலி�அ ைப
வள��4(ெகா*!' எ பா�க*.  A.V,79

**

ெப�ய�ைடமைழ(கால�தி� ந�ைமமைழ�4ளDய�லி�
4
பா4கா$பைத$ ேபால� த�ம�ைத$ பய�=சி ெச9பவ�கைள� த�ம�
பா4கா(��.  Ja.IV,55

**

காைலய�G�, மதிய�திG�, இரவ�G� த�ம�ைத$ ப� ெதாட�பவ�க*
காைலய�G�, மதிய�திG�, இரவ�G�மகிB?சியாக இ�$பா�க*.

A.I,294

**

யாராவ4ஒ�வ உ,கைள� தி)0னாேலா தா(கினாேலா உ,க*மN4
க�ெலறி
தாேலா க)ைடயாேலா வாளாேலா தா(கினாேலா உ,க*
உலகஆசா பாச,கைளெய�லா�ஒ�%ற�ஒ4(கிவ�).(



கீB(கா]மா8உ,கைள$ பய�=8வ��4( ெகா*ள ேவ<.�. எ 
மன�அைலபாயாய4, தAய வா��ைதகைள$ ேபசமா)ேட . ெவ8$ைப$
%ற� த*ளD ம=றவ� நல/(காகஅ %ட/� க�ைண2ட/�
வாBேவ எ 8 பய�=8வ��4( ெகா*ள ேவ<.�.   M.I,126

**

பாசன(கார�க* நAைர? ெசG�தி$ பா9?�கிறா�க*. அ�%வ�=ேபா�, 
அ�%கைள( ேகாணலி றி? ெசKவ�தாக? ெச9கிறா�க*. த?ச�
மர,கைளஉ�வைம(கிறா�க*. அறிஞ� த�ைம� தாேமஅட(கி
ஆ*கிறா�.   Dhp.80

**

உட வா7�ஆ மNக ந<ப�கIட எ$ப0இண(க�4ட வாBகிறா�
எ 8 %�த� அW��தைர( ேக)டா�. அவ� ெசா னா�: 'இKவைகயான
ஆ மNக ந<ப�கIட வாBவ4ஒ� பா(கியமாக( க�4கிேற . 

ெபா4வ�ட�திG� தனDைமய�G�அவ�கIட மனதாG�, ேப?சாG�
நட�ைதயாG�அ ேபா. நட
4 ெகா*கிேற . எ வ��$ப,கைள
ஒ4(கி ைவ�4அவ�க*வ��$ப,கைளமனதி� ெகா<.
அத=ேக=றவா8 நட
4 ெகா*கிேற . இதனா� நா,க* பல
உட�கைள( ெகா<0�
தாG�ஓ� உ*ள�ைத( ெகா<.*ேளா�.'   

M.III,156

**

#ர<பா)0�ஆப�ைத( க<., இண(க�தி�அைமதிைய( க<., 

ஒ=8ைமேயா.�அ %*ள�ேதா.�வாழேவ<.�. இ4ேவ
%�த�களD ேபாதைனயா�.  Cp.3,15,13

**

நா�வைகயானம(க*உலகி� உள�. எ
த நா �? த /ைடய
நல�திG� ம=றவ� நல�திG�அ(கைறஇ�லாதவ�; ம=றவ�
நல�தி�அ(கைற ெகா<.த நல�தி�அ(கைறஇ�லாதவ�; த 
நல�தி�அ(கைற ெகா<.ம=றவ� நல�தி�அ(கைறஇ�லாதவ�; 
த நல�திG� ம=றவ� நல�திG�அ(ைறஉ*ளவ�. இ
த நா �
வைகம(கI*த நல�திG� ம=றவ� நல�திG�அ(கைற



உ*ளவேர#த�வ�, ேமேலா,கியவ�, உ?ச�தி� இ�$பவ�, தைல
சிற
தவ�.    A.II,94

**

%�த த�ம ச,க�தி� நA சரணைட
தா�உ னDட�அ?சேமா ந.(கேமா
எ 8ேம எழா4.    S.I,220

**

திறைமயானஇ�லற�தவராக இ�$ப4 ந 8. உணைவ$ பகி�
4
ெகா*வ4 ந 8. ேச��த ெச�வ�ைத$ ப=றி� த னட(க�4ட 
இ�$ப4 ந 8. அ
த? ெச�வ��ைற
தாG�மன� தளராம�
இ�$ப4 ந 8.  Ja.III,466

**

ெவ8$ைபஅ ப�னா� ெவ�க. தAைமைய ந ைமயா� ெவ�க. 

க�மி�தன�ைத� தான�தினா� ெவ�க. ெபா9ைய ெம9ய�னா�
ெவ�க.   Dhp.223

**

அ ைப2�ம�யாைதைய2�, உதவ� ெச92�மன$பா ைமைய2�
ஒ�4$ேபா�� த ைம2�, இண(க�ைத2�ஒ=8ைமைய2�ஆ8
வ�த�தி� ேபணலா�. ஆ மNக வாBவ��உடனD�$ேபா�ட ெபா4
இட�திG� தனDைமய�G�அ ேபா. நட
4 ெகா*வ4; அ ேபா.
ேப�வ4; அ ேபா. நிைன$ப4; எ
த� தய(க#�இ�லாம�, நா�
நியாயமாக$ ெப=ற எைத2�, அ4 நா�இர
4 ெப=றஉணவாக
இ�
தாG�அவ�கேளா. பகி�
4 ெகா*வ4; அவ�கI(�� நம(��
உ*ள#7ைமயான, அட(க$படாத, �த
திர� த��, சா ேறா�களா�
ேபா=ற$ப.�, மனஒ�ைம$பா)0=� ஏ4வான ப<%க*; ஆ மNக
வாBவ��உடனD�$ேபா�ட ெபா4இட�திG� தனDைமய�G�
ெகா<0�(�� ேம ைமயானைவ ப=றிய, �த
திர�தி=� எ.�4?
ெச�பைவ ப=றிய, 4(க�ைதஅறேவஒழி$பைவ ப=றியஅறி1; இைவ
ஆ8�இ�(�� ேபா4அ %� ம�யாைத2�, உதவ� ெச92�
மன$பா ைம2�ஒ�4$ேபா�� த ைம2�, இண(க#�, 



ஒ=8ைம2மி�(��.    M.I,322

**

த�ம�ைதவ���%ேவா�, ேப?சிG�, எ<ண�திG�, ெச9ைகய�G�
P9ைமயாகஇ�$பவ�, எ$ேபா4�அைமதிேயா.�, ந=�ண�ேதா.�, 

கவன�ேதா.�, ஒ7(க�ேதா.�இ�$பவ�, உலகி� நிைறவாக
வாBகி றன�.   Ja.III,442

**

ஒ�வனD சிற
த ந<ப யா�? எவ�ைடய எ<ண,க*, ெசா=க*, 

ெசய�க* ந ைம நிைற
தைவகளாக�P9ைமயானைவயாக
இ�(கி றனேவாஅைவேயஒ�வனD சிற
த ந<ப�க*. 'நா,க*
எ,கைள$ ப=றி அ(கைற எ.�4(ெகா*வதி�ைல!' எ 8அவ�க*
Hறினா�Hடஅைவேய (அ(�ண,கேள) அவ�கIைடயஉ<ைமயான
ந<ப�க*. ஏ ? ஏென றா�ஒ�வ தன4 ந<ப தன(�?
ெச9வைத� தன(��தாேன ெச94 ெகா*கிறா .    S.I,71

**

ந=ெசயைல? சாதாரணமாக நிைன�4
'எ னா�அ$ப0இ�(க#0யா4 '

எ 8ெசா�லாதA�க*.

சீராக� ெதாட�
4வ�7� சி84ளDக*
�வைளய�� த<ண Aைர நிர$%வ4 ேபால
அறிஞ� ந�வாBைவ? சிறி4 சிறிதாக அைடகிறா�.  Dhp.122

**

ஒ�#ைறஒ�4றவ� சீதேபதியா� பாதி(க$ப).அவ�ைடய
கழி1க* கிட
த இட�திேலேயவ�7
4 கிட
தா�. அ$ேபா74
4றவ�களD வ�.திகI(�வ�ைக த
தஅ<ணG�ஆன
த��அ
த�
4றவ� கிட
த இட�தி=�வ
தன�. அ<ண�4றவ�ைய$ பா��4,

'4றவ�ேய, உ,கI(� எ ன ேந�
த4?' எ 8வ�னவ�னா�.

'நா சீதேபதியா�4 %8கிேற !'



'உ,கைள( கவனD(க யா�ேமஇ�ைலயா?'

'இ�ைலஅ<ணேல!'

'ம=ற4றவ�க* ஏ உ,கைள( கவனD(கவ��ைல?'

'ஏென றா� எ னா�அவ�கI(�ஒ� பய/�இ�ைலஅ<ணேல!'

ப� ன�அ<ண�ஆன
தைரஅைழ�4,

'நA� ெகா<.வா�,க*. நா� இ
த�4றவ�ைய(�ளD$பா).ேவா�' 

எ றா�. ஆன
த� நA� ெகா<.வ
தா�. அ<ண�நAைர� 4றவ�ய� மN4
ஊ=றஆன
த� ேத9�4(�ளD$பா)0னா�. அ<ணG�ஆன
த��
அ�4றவ�ைய�P(கி( ெகா<.ேபா9ஒ� ப.(ைகய�� கிட�தின�. 
ப�ற�அ<ண�ம=ற�4றவ�கைளெய�லா�அைழ�4, '4றவ�கேள
நA,க* ஏ அ
த ேநா9வா9$ப)0�(��4றவ�ைய(
கவனD(கவ��ைல?' எ 8 ேக)டா�.

'ஏென றா� எ,கI(�அவரா� எ
த$ பய/�இ�ைலஅ<ணேல!' 

எ றன�.

'உ,கைள( கவனD$பத=�உ,கI(�அ ைனேயா த
ைதேயா
இ�ைல. நA,க*ஒ�வைரெயா�வ� கவனD�4(
ெகா*ளவ��ைலெய றா� ப� யா� தா கவனD$பா�? என(�$
பண�வ�ைட ெச9யவ���%ேவா� ேநாயாளDகI(�� பண�வ�ைடெச9ய
ேவ<.�.'    Vin.IV,301

**

த உடG8$ைப( கா$பா=ற? ெச�வ�ைதவ�).( ெகா.$பவ 
அ�ல4உய�ைர( கா$பா=றஉடG8$ைப� தியாக� ெச9பவ 
த�ம�தி=காக� (வா9ைம(காக) த ெச�வ�ைத2�, உடG8$ைப2�, 

உய�ைர2�, எ�லாவ=ைற2�வ�).( ெகா.(க� தயாராக இ�(க
ேவ<.�.   Ja.V,500

**

ந�ைமவ�ட$ பலசாலி ஒ�வ ந�மிட� ம�யாைதஇ றி$ ேப��



ேபா4அவ/(�$ பய
4அதைன$ ெபா8�4( ெகா*கிேறா�. நம(�?
சமமானவ� ம�யாைதய=ற ேப?ைசவா(�வாத�ைத�
தவ��$பத=காக$ ெபா8�4( ெகா*கிேறா�.ஆனா� நம(�( கீB$ப)ட
ஒ�வ� க.ைமயான ேப?ைச$ ெபா8�4( ெகா*வேதஉ<ைமயான
ெபா8ைமயா��. இ4 சா ேறா�க*வா(�. ஆனா� ெவளD
ேதா=ற�திலி�
4யா� ந�ைமவ�ட$ பலசாலி, சமமானவ�அ�ல4
கீழானவ� எ 8எ$ப0� ெத�
4 ெகா*வ4? உ<ைமய�� சில சமய�
கவ�?சிய=ற4 ந ைம(�$ ப� னா�மைற
தி�(��. எனேவ
எவ�ட ேப�� ேபா4� ெபா8ைமயாக$ ேப�,க*.  Ja.V,141-2

**

தான,களD� சிற
த4 த�ம தான�.   Dhp.354

**

நம4 ெவ=றிகைள( க<. நா� தி�$தி2� மகிB1� ெகா*வ4
ேபாலேவம=றவ� ெவ=றிகைள( க<.� நா� தி�$தி2� மகிB1�
ெகா*ளேவ<.�.   S.II,198

**

E0யைக2ட ேபாதி(��ஆசி�ய� ஏேதா இரகசிய ேபாதைனகைள
மைற�4ைவ�தி�$ப4 ேபால றி மைற�தஅ�ல4திற
த எ ற
க��ேதஇ�லாம� நா த�ம�ைத$ ேபாதி�தி�(கி ேற .  D.II,100

**

நா ெச ற ப�ற� த�மேமஉ,க*ஆசி�யராக).�.   D.II,154

**

அKவ$ேபா4உ,க*�ைறகைள$ ப=றி எ<ண�$ பா�$ப4 ந�ல4. 

அKவ$ேபா4 ம=றவ� �ைறகைள$ ப=றி எ<ண�$ பா�$ப4� ந�ல4. 

அKவ$ேபா4உ,க* ப<%கைள$ ப=றி எ<ண�$ பா�$ப4 ந�ல4. 

அKவ$ேபா4 ம=றவ� ப<%கைள$ ப=றி எ<ண�$ பா�$ப4� ந�ல4.

A.IV,160

**



அறிஞ� ந றி2*ளவராக இ�(கிறா�. அவ� ப(தி2*ளமன
மகிB?சி^).கிற ந<ப�. 4 ப�தி� உ*ளவ�கைளம�யாைத2ட 
கவனD(கி றா�. எனேவஅவைர 'ந�லவ�' எ 8 ச�யாக(H8கிேறா�.

Ja.V,146

**

%<ண�ய� ெச9தவ இ�ைமய�G�மகிB?சியைடகிறா ; 

ம8ைமய�G�மகிB?சி யைடகிறா ; அவ இர<0ட,களDG�
மகிB?சியைடகிறா . அவ த /ைடய ந�ல ெச9ைககைள( க<.
மகிB
4 ேம ேமG�இ பமைடகிறா .   Dhp.16

**

தவ8ெச9வைதவ�).வ�.,க*. அ$ப0வ�).வ�ட#02�. 

#0யாெத றா� நா உ,கைளவ�).வ�ட(Hறமா)ேட . #02�
எ பதா� தா நா H8கிேற , 'தவ8ெச9வைதவ�).வ�.,க*' 

தவ8ெச9வைதவ�).வ�)டா�அ4உ,கைள ந)ட�தி=��
ேசாக�தி=�� எ.�4? ெச�Gமானா�உ,களDட�அKவா8
Hறமா)ேட . அ4உ,கI(� நல/�மகிB?சி2�உ<டா(��. 

எனேவH8கிேற , 'தவ8ெச9வைதவ�).வ�.,க*.'

ந�லைத$ ேப],க*. அ$ப0? ெச9ய#02�. #0யாெத றா� நா 
உ,கைளஅ$ப0? ெச92மா8Hறமா)ேட . #02� எ பதா� தா 
நா H8கிேற , 'ந�லைத$ ேப],க*.' ந�லைத$ ேப]வதா�அ4
உ,கைள ந)ட�தி=�� ேசாக�தி=�� எ.�4? ெச�Gமானா�
உ,களDட�அKவா8Hறமா)ேட . ஆனா�அ4உ,க* நலைன2�
மகிB?சிைய2�அதிக�(��. எனேவH8கிேற , 'ந�லைத$
ேப],க*.'  A.I,58

**

எ�ேலா�� த<டைன(�அZ�கிறா�க*. எ�ேலா�(��வாB(ைக
ப��யமான4. ம=றஉய��கைள2�உ உய�ேரா.ஒ$ப�). ேநா(கி
ஒ ைற2� ெகா�லாேத; ெகா�வத=��உட படாேத.  Dhp.130

**



ஒ�மர�தி நிழலி� உ)கா�
ேதா, ப.�ேதா இ�$பவ�, அ
த மர�தி 
ஒ� கிைளைய(Hடஒ0(க(Hடா4. அKவா8 ெச9பவ� ஒ�
ந<ப/(��4ேராக� ெச9பவராவா�. ஒ�தAயவராகிறா�.   Vv.9

**

இமயமைலைய$ ேபா 8, ந�லவ�க* ெதாைலவ�லி�
ேத
ப�ரகாசமாக� ேதா 8கி றன�. இரவ�� எ9ய$ப)டஅ�ைப$ ேபால�
தAயவ�க* எவ�(�� ெத ப.வதி�ைல.   Dhp.304

**

"இைத$ப=றி எ ன நிைன(கிறா9?" எ 8அ<ண�ேக)டா�.

"க<ணா0ய� பய எ ன?"

"ப�ரதிபலி$பத=காக, ஐயா" பதிலளD�தா� இரா�ல�.

"அ4ேபாலஉடலா�, ெசா�லா�, மன�தா� ெச9ய ேவ<0யஒ�
ெசயைல( கவனமாக? சி
தி�த ப� ேப ெச9ய ேவ<.�."  M.I,415

**

வ��ைல$ ேபால1�E,கிைல$ ேபால1�வைள
4 ெகா.�தா�
எவ�ட/� ேவ=8ைமஉ�வாகா4.  Ja.VI,295

**

க,ைகயா8ஓ.கிற4, தாBவான ப�திைய ேநா(கி ஓ.கிற4. கிழ(�
ேநா(கி ஓ.கிற4. அைத$ேபாலேவஅ)டா,கமா�(கெம /�அ
த
உய�
த எ).வழிகைள எவெரவ� பய ப.�தி$ ப� ப=றி வள��4(
ெகா*கி றனேரா அவ�க* நி�வாணநிைல எ /�திைச ேநா(கிேய
ெச�கி றன�.   S.V, 40

**

உ<ைமய��, ந�லவ�க* ந றி2*ளவ�களாக இ�(கி றன�.  
Vin.IV,55

**

'அவ எ ைனஇகB
4 ேபசினா , எ ைன� தா(கினா , எ ைன�



4 %8�தினா , எ உைடைமைய( கவ�
4 ெகா<டா ' எ ப4
ேபா ற எ<ண,கைளஒ�வ எ$ேபா4� நிைன�4(
ெகா<0�
தா�அவ/ைடயெவ8$%ஒ�ேபா4� நA,கா4. 

அ$ப0$ப)ட எ<ண,கைளவ�).வ�.பவனD ெவ8$%
நA,கிவ�.கிற4.

ஏெனனD�, ெவ8$ைப ெவ8$ப�னா� நA(க#0யா4. ெவ8$ைப
அ ப�னாேலேய நA(க#02�. இ4தா ெதா 8ெதா). நிைல�த
த�மமா��.   Dhp.3-5

**

ப<%*ளவ�கI(� எ�லா நாI� சிற
த நா* தா . அவ�கI(�
எ�லா நாI� %னDத நாேளயா��. M.I,39

**

ஆட�பரமானஆபரண,க*அண�
தி�
தாG�, ஒ�வ�
அைமதி2ட/�, த னட(க�4ட/�, %னDத வாBவ��
ஈ.ப)டவராக1�, யா�(�� தA,� ெச9யாதவராக1�இ�
தா�, 

அவேர உ<ைமயான4றவ�, உ<ைமயானமத��, உ<ைமயான
ப�(�.   Dhp.142

**

ம=றவைரவ�சாரைணெச92� நAதிபதி ஆகாதA�க*. ம=றவைர(
க<0(காதA�க*. ம=றவ� �ைறகைள( க<0$பவ தன(�� தாேன
�ழி பறி�4( ெகா*கிறா .   A.III,350

**

ந�க*ஊைளய�.வைத2� பறைவக* பா.வைத2� எளDதாக$ %�
4
ெகா*ள#0கிற4. ஆனா�மனDத ெசா�வைத? ச�யாக( கண�$ப4
மிக( க0னமான ெசயலாகஉ*ள4. 'அவ எ உறவ�ன , எ ந<ப , 

எ H)டாளD' எ 8# ன�ஒ�வ�உ,கைளமகிBவ��தி�
ததா�
அவைர$ ப=றி நA,க*இ$ப0$ ெப�ைமயாக நிைன(கலா�. ஆனா�
இ$ேபா4அவ� உ,க* எதி�யாக(Hடஇ�(கலா�. நா�ஒ�வ�ட�
அ % ெசG�தினா�அவ�க* எ$ேபா4� ந�ைம



ெந�,கிய��(கி றன�. ந�ைம$ ப�0(காதவ�க* எ$ேபா4�
ெதாைலவ�ேலேயஉ*ளா�க*. கட� கட
4இ�
தாG�உ<ைமயான
ந<ப உ<ைமயான ந<பனாகேவஇ�(கி றா . கட� கட
4
இ�
தாG� ேந�ைமய=றவ ேந�ைமய=றவனாகேவஇ�(கி றா .  

Ja.IV,218

* * * * * * * * 

Abbreviations

A, Anguttara Nikaya; Cp, Cariyapitaka; D, Digha Nikaya; Dhp, Dhammapada; Ja, 
Jataka; M, Majjhima Nikaya; S, Samyutta Nikaya; Sn, Sutta Nipata; Ud, Udana; Vin, 
Vinaya; Vv, Vimanavatthu.
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