
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52. The Course of life of a forest dweller 

வான�ர�த� 

இ�லறவாசியாக இ�� இ�ப��ப�, மகி��சிைய அ�பவ���வ���, 

இைவயைன�தி� உ ைமயான உ�ெபா�ைள# க$%, 40,50  வய� அைடத 

ப�ற*, தா� க�+ய�� வா�த�மான மைனையவ��� மன,த� ஓ./ெகா0ள 

வன��#*1 ேபாக ேவ +ய��#கிற�.  அ1ேபா� அவ�ைடய மைனவ� 

வா��ெகா +�தா� அவள� அ�மதிைய1 ெப$%, அவைள# கா1பா$%� 

ெபா%1ைப மக� அ�ல� ெப$ேறா4கள,ட� ஒ1பைட��வ��� அ�ல� 

அவள,ட� சேகாத6 பாவைன7ட� நட� 1ர�ம�ச4ய�தி� 

ஆ��வ�டேவ ��.  உணவ�<� ெப6ய அளவ�� மா%த� இ�#*�.  அவ� 

கன,, கிழ>*வைகக0, பாைல ம��ேம உ�ெகா0ளேவ ��.  எைத7� 

@Aைமயாக� Bடைவ#காம� 1/3 மட>* F� ெச.யலா�.  அ6சிைய 

அதிகமாக1 பய�ப��த#Gடா�.  இத அ+1பைடய�� உண/#* ஏ$பா� 

ெச.ய இயலவ��ைலேய� அ�கிலி�#*� ஊ�#*0 ெச�% யாசி�� 

உ ணேவ ��; ஆனா� அைத� தா� வசி#*� வன1ப*தி#*# ெகா � 

வேத உ ணேவ ��.  அவ4 உ�ெகா0K� அேத உணைவ�தா� அவைர� 

சா4ேதா4#*� வழ>கேவ ��.  ஏெனன,� அவ4க0 வ���L� உணைவ� 

சைம#கGடா�; யாசி#க/� Gடா�.  அ� அவ4கK#* ஒMவா� இ�1ப��, 

அவ4க0 பா� பழ>கKட� தி�1தி1பட ேவ +ய�தா�.  ஏெனன,� 

ம$றவ4கைள� தி�1தி ெச.வத$காக அவ� தன� ஒA>கான நைட@ைறைய 

மா$ற#Gடா�.  எ��ைண இட4பா�ைடயதாக இ�1ப��� க��1பா�ைட 

மா$ற#Gடா�;  மNற#Gடா�.  இைத அA�தமாக1 பதி��# ெகா0ளேவ ��.  

ஏதாவெதா� வழிபா� அ�ல� ஈைக அ�ல� அ� ேபா�ற கடைமகள,� அவ� 

ஈ�பட#Gடா�.  ஒ�ேவைள அவ� உண/ அ�ல� ம$ற ெபா�0கைள# 

ெகா��தா<� அ� தானமாக# க�த1படமா�டா�.  ம$றவ4கள,டமி��� 

அவ� தான� எைத7� ெபற#Gடா�.  அைனவ6ட@� சம அளவ�� Pய 

அ�L ெச<�த ேவ ��.  ஆ �#ெகா� @ைற பைழய �ண�கைள# 

கைள�வ��� L����ண�கைள அQவ�ஜ மாத�தி� அண�ய ேவ ��.  

வான1ரQத வ�ரத>கள,� மிகமிக @#கியமான வ�ரத� ச�ராயன வ�ரத�; அத 

மாத�தி� @த� 15 நா�கK#* ஒMெவா� நாK� ஒMெவா� கவள� 

அதிக6#கேவ ��.  அமாவாைச, ெபள4ணமி நா�கள,� கSசி ம��ேம 

ெகா0ளேவ ��.  மைழ#கால>கள,� மைழய�� நைனத வ ண� தவ� 

ெச.ய ேவ ��;  பன,#கால>கள,� ஈர உைட7ட� தவ� ெச.ய ேவ ��.    

இ1ப+ @ைற1ப+ தவ� ெச.7�ேபா� நாெளா�%#* @�@ைற *ள,#க 

ேவ ��.  பலவைக உபநிஷத# க���#கைள# க$%, அவ$றி� ெபா�ைள 

L6� அவ$ைற அ�பவ�தி� ெகா �வரேவ ��.  அ1ப+1ப�ட 

வான1ரQத� ஏதாவ� ேநா.#* ஆ�ப��வ��டா�, அ1ேபா� @த� 



வா+#ைகயான உணைவ ர�� ெச.�வ��� கா$%, நUைர உ�ெகா � 

வாழேவ ��.  அத�ப�� அவ� வடகிழ##* தி#* ேநா#கி� ெதாட4� 

நட1பா�;  இற#*�வைர நட� ெகா ேட இ�1பா�.  அத$* மாறாக 

உடலி� ேநாய��லாம�, ேம$Gற1ப�ட க��1பா�கைள ப��ப$றி 

பல�ேதா��, நல�ேதா�� இ�1பானாகி� ெம.ஞான� தானாக உதயமாவைத 

அவ� அ�Wதிய�� கா பா�.  அத ஞான�தி� Xல� அவ� ேமா�ச� 

அைடவா�. 

53. External and Internal Disciplines are necessary for one-pointed devotion 

ஒ(மி+த ப-தி-.  /ற, அக  ஒ4-க � அவசிய� 

இத# க��1பா�+� வ�ைளவாக ஞான� எ1ப+ உதயமா*� என1 பல4 

வாதி�கி�றன4.  இ� ெவ%� உட� க��1பா�தாேன எ�% அவ4க0 

ேக�கிறா4க0. த��வ�ைத உண4வத� Xலேம ஞான� உதயமா*�.  

த��வ�ைத� த�னக�ேத ெகா +ராத ஒ�% த�ைன உண4த� எ�� 

ஞான��#* எ1ப+ உ�தரவாத� அள,#க#G�� எ�% அவ4க0 ேக�கிறா4க0. 

  ஆனா� இ� ெப6ய தவ$றி� அ+1பைடய�� எAவ�.   இ1ப+1ப�ட உட� 

க��1பா�க0 Xல� வாசைனக0 அ�ல� *ண>க0 அழி#க1ப�கி�றன.  

அ��ட� மன ஒ�ைம1பா� நிைலெப%கிற�.  இத ஒ�ைம 

மன1பா�ைமைய1 ப+1ப+யாக வள4#க/� வ<1ப��த/� உபநிஷத# 

க���#க0 உத/கி�றன;  உபநிஷத வா#கிய>கைள நைட@ைற1ப��தி 

அ�பவ�#*�ேபா�தா� ஞான� உதயமா*�.  அறிவ�� இ�1ப�டேம உப 

நிஷத>க0தாேன! இ�ைலயா?  அத ஞான ெசா[ப�ைத� ேதாழைமயாக# 

ெகா �, த� ெசாத அ�Wதிய�� அைத#க ட ப��L ஞான�ைத� ேத+ 

எ>ெக>ேகா அைலய ேவ +ய அவசிய� எ�ன இ�#கிற�?   இதய�தி� 

ஞான�ைத உ%தியாக நிைலநி%�த ஒ�ைம மன� அ�யாவசியமான�; ேம$ப+ 

உட� க��1பா�கைள தவ>க0 Xல� எள,தி� அைட�வ�ட @+7�.  

 Lற#க��1பா� அக#க��1பா�+$*1 பலவழிகள,� உத/கிற�.  

Lற#க��1பா�+$* பதிலாக அக�ைத# க��1ப���வத� Xல� ெவ$றி 

ெப%வெத�ப� மிக/� க+னமான�.  கா6� வைளய� ம��ேம (Q+ய6>) 

காேரா�+ய��  ைகய�� இ�##கிற�.  கா6� ச#கர>க0 காேரா�+ய�� 

ைகய�� இ�ைல;  இ�1ப��� வைளய�ைத ஒ� திைசைய ேநா#கி� 

ெச<��ைகய�� ச#கர>க0 ேவ% திைசய�� ெச�லா.  உ0ேள உ0ள 

ச#கர>க0 ெவள,ேய உ0ள வைளய��#*# க��1ப�டைவ. 

அ�தா� இய�பான அ+1பைட.  சில சமய� வைளய�ைத ஒ� ப#க� 

தி�1L�ேபா� ச#கர>க0 ேவ%ப#க� ெச�ல#G��;  அ� த� இய$ைகயான 

இய�ப�லி�� வ�ல*�ேபா� அ1ப+ ேந��.  கீேழ உ0ள ச#கர>கK#*0 



கா$% (அ�தா� அவ$றி� உய�4X�B) இ�லாதேபா� அைவ வைளய��ட� 

ெதாட4L இ�லாத� ேபா� இய>*�.  இ1ேபா�� அைவ வைளய�தி� 

க��1பா+$* அ1பா� இய>க இயலா�.  ைகவைளய� (Q_6>) 

கீ��ச#கர>கKட� ெதாட4Lைடய�.  அ1ப+1ப�ட ெதாட4ப��ைலேய� பயண� 

நடவா�.. அத� ெதாட4ைப� தவ�4#க இயலா�.  எனேவ ெவள, இய�LகKட� 

ேபாரா+ அவ$ைற ெவ�றவ� அக இய�Lகைள எள,தி� க��1ப��தி 

வ��வா�.  ெவள, இய�LகK#* நாம@� வ+வ@� உ0ளன.  அைவ 

கவ4�சிமி#க அ�பவ1 ெபா�0களாக மாறி#ெகா +�#கி�றன.  அதனா� 

அவ$ைற ெவ�வ� ச$%# க+னமான வ�ஷயமாக இ�##கிற�.  ஆனா� உ0 

இய�LகK#* ெபய4 இ�1ப��� உ�வ� இ�ைல.  அ��ட� அைவ 

ஆனத��ட� அ�பவ�#கப�கி�றன;  அதனா� அவ$ைற ெவ* எள,தி� 

ெவ�ல இய<�.  அவ$ைற மிக� Bலபமாக1 பண�யைவ�� வ�டலா�. 

  ெவள, நட�ைதக0, நடவ+#ைகக0 *றி��தா� அதிக# கவைலயாக 

இ�#கிற�..  இைவக0 Bைவ, வ+வ�, கன� ஆகியவ$%ட� 

ெதாட4Lைடயைவ.  ஆனா� அக இய�LகK#* Bைவ, வ+வ�, கன� இ�ைல.  

B�தமான நU6� வ+வ� அ�ல� Bைவ இ�#கா�.  அைத1ேபாலேவ 

அB�தமான நUைர B�தமா#*வ�� உ0ளப+ேய க+னமான�;  ஆனா� 

B�தமான நU�#* வ���L� வ+வ�ைத# ெகா�1ப� ெவ* எள,�. 

அைத1ேபாலேவ உலக மய#க�தா� பா�ப�ட மன1பா�ைமகைள� P.ைம 

ெச.வ�� மிக/� க+னமான�தா�; அ1ப+1ப�ட மய#க�திலி�� 

வ��1ப+�#*� மன1ேபா#*கைள� ச6ெச.ய� ேதைவய��ைல.  மய#க@றாத 

நட�ைத நி�சயமாக P.ைமயாகேவ இ�#*�.  அ� சேதக�தி� 

அ+�Bவ�Gட இ�லாத P.ைம.  அைத ஏ� ச6 ெச.ய ேவ ��.  எனேவ 

மன,த4க0 @+த அளவ�$* ெவள, மய#க>கைள @தலி� க��1ப��தி 

ெவ�வா4களாகி� அக�தி� இய�Lகைள ஆ�மானத�ைத ேநா#கி 

வழி1ப���வ� எள,தாகிவ���.   

இத ெவள, இய�Lகைள7�, ேமாக>கைள7� க��1ப���� மா4#க�தி� 

ம$ெறா� ெபயேர ேயாக� அ�ல� தவமா*�. வான1ரQத�#*6ய 

வ�தி@ைறக0 எ�பைவ ேயாக� அ�ல� தபஸி� ெவ$றி ெப%வத$கான 

வழி@ைறகேள; வான1ரQத� நிைலய�� அைன�� வ�தமான ேமாக>கைள7� 

மன,த� அ+பண�ய ைவ��வ��டா� பயண� ேமா�ச�தி� @+7�. ஆனா� 

ேமா�ச�ைத இத ஒ� வழிய��தா� அைடய@+7ெம�% நா� ெசா�ல 

@+யா�.  அ�0 எMவழிய�� கி��கிறேதா அMவழிைய� ேத4ெத���# 

ெகா0ளலா�.  வான1ரQத�#*6ய இத வ�தி @ைறகளா<� 

நைட@ைறகளா<� @#தி கி��கிற�.  அத மா4#க�தி� ெவ�றா� அைத 



அைடயலா�;  அ� ஒ�வைர ேமாக�திலி�� வ��வ�#கிற�.  அ� மன�#* 

ஒ�%� த�ைமைய அ�Kகிற�.  

54. The Four Stages of Liberation 

நா>வைக  @-தி 

மனைத ஒ�@க1ப��தி Pய உண4/ட�, Lறசிதைன எ�/மி�றி 

வழிப�டா� அ� தானாகேவ (bhaava) பாவசமாதியாகிவ���.  இத 

பாவசமாதிய�� வ�ைளவாக த� அக#க ண�� இைறவ� இeட ேதவைதய�� 

உ�வ�தி� ேதா�%வா4.  அத# கா�சி க$பைனய�� வ�ைள/ அ�ல.  அ� 

ஒ� ேந4@க அ�பவ�.  இடேவ%பா� இ�றி, த� ெசாத இடேம இைறவன,� 

@�ன,ைலய�� இ�#*� இ�1ப�டமாக அைம7�.   இ� சாேலா-ய @-தி 

என1ப��.  சாேலா#ய @#திய�� எ1ேபா�� இைறவ�ட� இ�1பைத1 ேபால 

இ�1ப�ட�, பா4#*மிடெம�லா� பரமன,� மகிைமைய ப#த� உண4தா� 

அத அ�பவ� சாமC�ய @-தி என1ப��.  இைறவ�ட� எ1ேபா�� இ��த�, 

எ>*� இைற மகிைமைய உண4த� ஆகியவ$%ட� இைற� சிதைனய�� 

X�கிவ�+� அ� சாD�ய @-தி ஆ*�.  இ�தா� ப#தி சா�திர�தி� இ%தி1 

பய�. 

  ஆனா� இத# க�ட�தி� இ��� ஒ� வ��யாசமான உண4வ�� Bவ� 

இ�#*�.  எனேவ இைத அ�ைவத சி�தாத� @+த @+வாக ஏ$%# 

ெகா0வதி�ைல.  ப#த� ெவ%மேன சா[1ய� அ�ல� இைறவன,� [ப�ைத 

அைட� வ��டா� எ�பத$காக அவன,ட� ஆ#க�, அழி�த�, கா�த� ஆகிய 

ஆ$ற�க0 வ�வ��டதாக நா� க�த@+யா�; ேவ%பா��� Bவ�க0 

அைன��� மைற� அதிஉ�னத நிைலயான ஐ#கிய நிைலைய அைடத 

ப��ேப அ1ப+# க�த@+7�.  இ�தா� சாEFய� என அைழ#க1ப�வ�.  

அவரவ4 ெச.த சாதைனய�� வ�ைளவாக சாரமான இைறய�0 

கி���ேபா�தா� இ� கி���; @ய$சி�ேத� அத� வ�ைளவாக அ� 

கிைட�தாக ேவ �� எ�% அைத# ேகார@+யா�. 

  இத ஐ#கிய� அ�ல� இர டற# கல�த<#காக ப#த� ெப6�� 

@ய<வா�; தா� வ���Lகிறப+ இைறவ�#* ேசைவ ெச.ய/�, வ���ப�ய 

ேகால�தி� அவைர அ�பவ��� மகிழ/� அவ� வ���Lவா�.  ஆனா� 

இைறவ� அவ�#* சாேலா#ய�, சாமN1ய�, சா[1ய� ம��ம�லாம� 

க�ைண7ட� சா7gய�ைத7� அ�0கிறா4!  ப#தி மா4#க�தி� வ�ைளவாக 

ப�ர�மஞான� அைடய1ப�கிற�.  ப#த� அைத வ���பாவ�+�� இைறவ� 

அைத அவ�#* அ�0பாலி#கிறா4.  சா7gய @#திைய ஏகாத @#தி எ�% 

*றி1ப��வா4க0. 

ச+சGக ேம இைறவனIJ சாநி+ய+ைத அைடவதL.Mய வழி 


