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ஆன ோன ஸதி என் து உள்மூச்சு பெளிமூச்சின் மீதோன தியோனம் ஆகும்.
மனவிழிப்புைர்வின் அடிப் லடகள் பதோடர் ோன மகோ உ பதசமோன மஹோஸதி
ட்டோன சுத்தோவில் புத்த கெோனோல் விைக்கப்ப றும் முதைோெது தியோன ோடம்
இது. பூரை ஞோனத்துக்கும், நிப் ோனோ எனப் டும்
ரிநிர்ெோைத்துக்குமோன
திறவுபகோைோக - புத்தத்துெம் எய்துெதற்கோன அடிப் லடயோக - கடந்த கோைத்தின்
அலனத்து புத்தர்களும் எடுத்துக்பகோண்ட தியோனம் இது என் தோல், பகௌதம புத்தர்
இதற்கு மிகுந்த முக்கியத்துெம் தந்திருந்தோர். ஆசீர்ெதிக்கப் ட்ட கென் ப ோதி
மரத்தடியில் அமர்ந்து பூரை ஞோனம் ப றும் மட்டும் எழுெதில்லை என்று
சங்கல்பித்துக்பகோண்ட
ப ோது,
அெர்
ஆன ோன
ஸதிலயபய
தனது
தியோனமுலறயோகத் பதர்ந்பதடுத்தோர். இதன் அடிப் லடயில் அெர் ோன்கு தியோன
சித்திகலை ( jhanas ) அலடந்து, தனது கடந்த பிறவிகள் ற்றி அறிந்து பகோண்டபதோடு,
பிறவிச்சுழலின் (Samsara) இயல்ல ஆழங்கண்டு, ப ரறிவின் பதோடர்கண்ணிகலை
விழிப்பித்தோர். விடியலின்ப ோது ஒரு நூறோயிரம் உைகங்கள் அதிர, ரிபூரை
விழிப்ல அலடந்த புத்தர் ஒருெரின் எல்லையற்ற ஞோனத்லத அெர் அலடந்தோர்.
ஆகபெ, ஆன ோன ஸதி தியோனத்தின் ெழியோக ஒப் ற்ற, உைகு கடந்த புத்தரோக
ஆனெரோன ஆசீர்ெதிக்கப் ட்டெருக்கு எமது ெைக்கத்லதச் பசலுத்துபெோமோக.
சூரிய சந்திரரோகச் சுடர்விடும் ஞோனத்துடன் இந்த தியோன ோடத்லத முழுலமயோக
உள்ெோங்குபெோமோக. அதன் ெல்ைலம பகோண்டு, நிப் ோனோவின் ஆனந்தமயமோன
அலமதிலய அலடபெோமோக.
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அடிப் லட நூல்
ஆன ோன ஸதி பதோடர் ோக புத்தரோல் விைக்கப் ட்ட நூலின் ப ோருலை முதலில்
ஆரோய்பெோம். நூல் இவ்ெோறு பதோடங்குகிறது:
"இபதோ, சோதுக்கபை, ெனோந்தரத்துக்பகோ அல்ைது ஒரு மரத்தடிக்பகோ அல்ைது
ஏகோந்தமோன இடபமோன்றுக்பகோ பசன்ற ஒரு சோது தனது கோல்கலை மடித்து
முதுகுப்புறத்லத நிமிர்த்தி தன் முன்பன மனவிழிப்புைர்லெ எழுப்பியெோறு
அமர்கிறோர்"
இந்த ப ோதலனயில் பசோல்ைப் டும் பிக்கு, பிக்குணி, உ ோசகன் (குடும் ஸ்த ஆண்),
உ ோசகி (குடும் ஸ்த ப ண்) ஆகிய ோன்கு ெலகயோன ஆட்களில் அடங்கும் எெரும்
-- இந்த தியோனத்லதப் யிலும் விருப் ம் பகோண்ட எெரும் -- ெனத்துக்பகோ,
தனிமரத்தடிக்பகோ ஒதுக்கமோன ெசிப்பிடபமோன்றுக்பகோ பசல்ை பெண்டும் என் பத
இதன் ப ோருள். அங்பக அெர் சம்மைமிட்டு அமர்ந்து உடலை ப ர்நிலையில்
லெத்தெோறு தனது தியோனப்ப ோருளின் உலறவிடமோன மூக்கு நுனியில்
கெனத்லதச் பசலுத்த பெண்டும்.
அெரது உள்மூச்சு நீண்ட சுெோசமோக ெந்தோல், முழுவிழிப்புைர்வுடன் அெர் இலத
உைர பெண்டும். நீண்ட சுெோசமோக பெளிமூச்சுச் பசன்றோல், அெர்
இலத முழுவிழிப்புைர்வுடன் உைர பெண்டும். குறுகிய சுெோசமோக உள்மூச்சு
ெரக்கண்டோல், முழுவிழிப்புைர்வுடன் அெர் இலத உைர பெண்டும். குறுகிய
சுெோசமோக பெளிமூச்சுச் பசன்றோல், அெர் முழுவிழிப்புைர்வுடன் அப் டிபய உைர
பெண்டும்.
"முழு உடலையும் உைர்ந்த டி அெர் உட்சுெோசிக்கிறோர்; முழு உடலையும்
உைர்ந்த டி அெர் பெளிச்சுெோசிக்கிறோர்": அதோெது சரியோன மனவிழிப்புைர்வு
பகோண்ட ஒருெர் உள்மூச்சு, பெளிமூச்சு ஆகிய இரண்டு ஓட்டங்கைதும் ஆரம் ம்,
மத்தி, முடிவு என் ெற்லறக் கோண்கிறோர். மனவிழிப்புைர்வுடன் உள்மூச்லசயும்
பெளிமூச்லசயும் ோர்த்துப் ழகி ெரும்ப ோது உள்மூச்சு, பெளிமூச்சு ஆகிய
இரண்டு பசயன்முலறகலையும் அெர் அலமதியுறவும் சோந்தப் டுத்தவும்
பசய்கிறோர் .
புத்தர் இலத ஒரு புன்னலகயுடன் பதளிவு டுத்துகிறோர். சோதுரியம் பகோண்ட சோலை
பிடிக்கும்
ணியோைன் அல்ைது அெனது உதவியோள் தனது யந்திரத்தில்
ப ோருபைோன்லற இயக்கும்ப ோது, சிதறோத கெனத்துடன் தனது கோரியத்தில்
ஈடு டுகிறோன். நீைமோன அல்ைது குறுகிய ெலைப்ல பமற்பகோள்ளும்ப ோது தோன்
பசய்ெது நீைமோன ெலைப்பு அல்ைது குறுகிய ெலைப்பு என் து அெனுக்குத்
பதரியும். அபதவிதமோக, தியோனம் யில் ெரது உள்மூச்சு நீைமோக ெந்தோல், அெர்
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அலத அப் டிபய உைர்கிறோர். அெரது பெளிமூச்சு நீைமோகச் பசன்றோல், அெர்
அலத அப் டிபய உைர்கிறோர். குறுஞ்சுெோசமோக உள்மூச்சுச் பசன்றோல் அலத அெர்
அப் டிபய உைர்கிறோர். குறுஞ்சுெோசமோக பெளிமூச்சுச் பசன்றோல் அலத அெர்
அப் டிபய உைர்கிறோர். உட்சுெோசம், பெளிச்சுெோசம் ஆகிய இரண்டு
பசயற் ோடுகைதும் ஆரம் ம், மத்தி, முடிவு என் ெற்லறக் கோண் தற்கு அெர் தனது
மனவிழிப்புைர்லெப் யன் டுத்திக்பகோள்கிறோர். உள்மூச்சு, பெளிமூச்சு ஆகிய
இரண்டு தன்லமகளும் அலமதியுறுெலத ஞோனத்துடன் அெர் உைர்கிறோர்.
இவ்விதமோக உள்மூச்சு, பெளிமூச்சு என்ற இரண்டு இயக்கங்கலை தன்னிலும்
உள்மூச்சு, பெளிமூச்சு என்ற இரண்டு இயக்கங்கலை பிறரிடத்திலும் அெர்
உைர்கிறோர். உள்மூச்சு, பெளிமூச்சு என்ற இரண்டு இயக்கங்கள் துரிதமோக
மோறுெலதயும் தன்னிலும் பிறரிடத்திலும் அெர் உைர்கிறோர். பமலும் அெர்
உள்மூச்சு, பெளிமூச்சு பதோன்றுெதற்கோன கோரைத்லதயும் உள்மூச்சு, பெளிமூச்சு
முடிவுறுெதற்கோன கோரைத்லதயும் உள்மூச்சும் பெளிமூச்சும் கைத்துக்குக் கைம்
பதோன்றி மலறெலதயும் உைர்கிறோர்.
பிறகு உள்மூச்சு, பெளிமூச்சு ஆகிய இரண்டு இயக்கங்கலை அப்பியோசிக்கும் இந்த
உடல், ஓர் உடல் மட்டுபம என் லதயும் சுயபமோ ' ோன்' என் பதோ கிலடயோது
என் லதயும் அெர் உைர்கிறோர்.
இந்த மனவிழிப்புைர்வும் ஞோனமும் அலத விட ப ரியதும் அகண்டமோனதுமோன
மனவிழிப்புைர்லெயும் ஞோனத்லதயும் விருத்தி பசய்ெதற்கு உதவுகின்றன; ' ோன்'
'எனது' என்ற அடிப் லடயில் உருெோகும் பிலழயோன கருத்பதோட்டங்கலைப்
புறந்தள்ளும் இயலுலமலயத் தருகிறது. இதனோல் உடல் பதோடர்பில் ஞோனத்துடன்
ெோழ்ெதில் அெர் திறம்ப றுகிறோர்; அெோ, அகங்கோரம் அல்ைது பிலழயோன
ோர்லெயுடன் உைகில் உள்ை ஒன்லற அெர் பிடித்துக்பகோள்ெதில்லை.
பிலைப் ற்று ெோழ்ந்த டி, உடலின் தன்லமலயச் சிந்திப் தன் ஊடோக சோதகர்
நிப் ோனோவுக்கோன ோலதயில் முன்பனோக்கி டக்கிறோர் .
மஹோஸதி ட்டோன சுத்தோவில் இருக்கும் ஆனோ ோன ஸதி பதோடர் ோன
விரிவு டுத்தப் ட்டு பெறு பசோற்களில் பமபை பசோல்ைப் ட்டிருக்கிறது.

குதி

இந்த தியோனம் பெவ்பெறு சூத்திரங்களில் தினோறு விதங்களில் வித்தியோசமோக
விைங்கப் டுத்தப் ட்டுள்ைது. அந்தப் தினோறில், முதைோெது ோல்ெலகத் பதோகுதி
இங்பக விைக்கப்ப ற்றுள்ைது. ஆனோல் இந்த
ோன்குபம ஆன ோன ஸதி
அப்பியோசிக்கப் டக் கூடிய தினோறு விதங்களுக்குமோன அடித்தைமோகும்.
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யிற்சிக்கொை ஆயத்தங்கள்
இந்தத் தியோனத்லதப் யில்ெதற்கோன ஆயத்தக் கட்டங்கலைத் தற்ப ோது ோம்
ஆரோய பெண்டும். முதைோெதோக ஆன ோன ஸதி யிற்சி பசய்ெதற்கோன இடம் ற்றி
புத்தர் குறிப்பிடுகிறோர். அதற்கோன சூத்திரத்தில் மூன்று ெலகயோன இடங்கலை அெர்
கூறுகிறோர்: ெனோந்தரம், மரத்தடி, அல்ைது ஒதுக்கமோன பெற்றிடம். கலடசித் பதரிவு
அலமதியோன ஒரு குடிைோகபெோ பிற மனிதர்களின் பிரசன்னமில்ைோத
ெசிப்பிடமோகபெோ இருக்கைோம். ஒரு தியோன மண்ட த்லதக் கூட
ோம்
பெற்றிடமோகக்
கருதைோம்.
அப் டியோன
மண்ட த்தில்
அப கம்ப ர்
இருக்கக்கூடுபமன்றோலும் அலனெரும் அலமதியோகவும் பமௌனமோகவும்
இருக்கும் ட்சத்தில் அது பெற்றிடமோகக் கருதப் டைோம்.
புத்தர் இப் டியோன இடங்கலைப் ரிந்துலரக்கக் கோரைம், ஆன ோன ஸதிலயப்
யில்ெதற்கு பமௌனம் ஓர் அத்தியோெசியக் கோரணியோகும். நிசப்தத்தில் மட்டுபம
ஆரம் நிலைச் சோதகர் ஒருெருக்கு ஆன ோன ஸதியுடன் மன ஒருலமப் ோட்லட
ெைர்த்பதடுப் து இைகுெோயிருக்கும். முழுலமயோன நிசப்தம் உள்ை இடத்லதக்
கண்டலடய முடியோ விட்டோலும் தனிலம ெோய்க்கக்கூடிய அலமதியோன
இடபமோன்லற ஒருெர் பதர்ந்பதடுக்க பெண்டும்.
அடுத்ததோக புத்தர் ஆசன நிலைகள்
ற்றி விைக்கியுள்ைோர். தியோனத்துக்குத்
பதர்ந்பதடுக்கக் கூடிய ோன்கு நிலைகள் உள்ைன: நின்ற நிலை, அமர்ந்த நிலை,
சோய்ந்த நிலை மற்றும் டத்தல். இெற்றில் ஆரம் த்தில் ஆன ோன ஸதி யில்ெதற்கு
மிகப்ப ோருத்தமோனது அமர்ந்த நிலையோகும்.
ஆன ோன ஸதி
யிை விரும்பும் ஒருெர் சம்மைமிட்டு அமர பெண்டும்.
பிக்குகளுக்கும்
உ ோசகர்களுக்கும்
புத்தர்
சம்மை
இருக்லகலயப்
ரிந்துலரத்துள்ைோர். எல்பைோருக்கும் இைகுெோக அலமந்துவிடக்கூடிய ஆசன நிலை
அல்ை இது; ஆனோல் டிப் டியோக இதில் பதர்ச்சி அலடயைோம். அலரச் சம்மை
நிலை பிக்குணிகளுக்கும் உ ோசகிகளுக்கும் ரிந்துலரக்கப் ட்டுள்ைது. ஒரு கோலை
மடித்த டி அமரும் நிலைபய இது. பிக்குகளுக்கும் உ ோசகர்களுக்கும்
ரிந்துலரக்கப் ட்டுள்ை சம்மை ஆசனத்லத த்மோசன ெடிவில் ோதங்கள் பமபை
ோர்த்த டியிருக்க அெற்லற எதிர் எதிர்த் பதோலடகளில் நிலைப றுமோறு பசய்ய
முடியுபமன்றோல் பெகுெோக ன்லம தரும். அது அபசௌகரியபமன்றோல் ஒருெர்
கோல்கலை உடம்புக்குக் கீபழ மடித்து லெத்த டி அமர பெண்டும்.
ஆன ோன ஸதி யிற்சியின்ப ோது உடலை நிமிர்ந்த நிலையில் லெத்திருப் து
அத்தியோெசியமோகும். பதோலடக்கு பமைோன உடல் ோகம் நிமிர்ந்திருக்க பெண்டும் சிரமப் ட்டு இறுக்கமோக அல்ைோமல். முள்ைந்தண்டு என்புகள் நிமிர்ந்த நிலையில்
ஒன்றோகப் பின்னப் ட்டுள்ை ப ோது மட்டுபம இந்த தியோனத்தின் யலன ஒருெர்
சரிெரப் ப றமுடியும். எனபெ உடம்பின் பமற் குதி நிமிர்வுடன் லெக்கப் ட
7

பெண்டும் என்ற புத்தரின் அறிவுலர பதளிெோகக் கிரகிக்கப் ட்டுப் பின் ற்றப் ட
பெண்டும்.
ெைது உள்ைங்லகயின் பின்புறம் இடது உள்ைங்லக மீது இருக்குமோறு லககள்
தைர்ெோக மடிமீது லெக்கப் ட பெண்டும். கண்கள் தைர்ெோக மூடப் ட்படோ
அல்ைது அலரெோசி மூடப் ட்படோ - எது அதிக பசௌகரியபமோ அந்த நிலையில் இருக்கைோம். தலை ப ரோக சற்றுக் கீபழ ோர்க்கும் டியோன சோய்வுடன் லெக்கப் ட
பெண்டும். மூக்கு பதோப்புளுக்குச் பசங்குத்தோக அலமயுமோறு இருக்க
பெண்டும். அடுத்த கோரணி, கெனத்லதக் குவிக்க பெண்டிய இடம். ஆன ோன
விழிப்புைர்லெப்
ப றுெதற்கு
ஒருெர்
உள்மூச்சும்
பெளிமூச்சும்
மூக்குத்துெோரத்தின் எந்தப் புள்ளிலயக் கடந்து உள்பையும் பெளிபயயும்
பசல்கின்றன என்ற உைர்வுடன் இருக்க பெண்டும். இது மூக்குத்துெோரத்துக்குக்
கீழோக அல்ைது பமலுதட்டின் மீது உள்ை ஓர் இடமோக - உள்மூச்சு, பெளிமூச்சு பசன்று
திரும்பும் பசய்லக பெகு துல்லியத்துடன் உைரப் டும் இடமோக - இருக்கும். அந்தப்
புள்ளியில், ெோயில் கதலெக் கோெல் கோக்கும் ப ோர்வீரன் ப ோை, கெனத்லதக் குவிக்க
பெண்டும்.
அதன்பிறகு ஆன ோன விழிப்புைர்வு எந்த விதமோக உருெோக்கப் ட பெண்டும்
என் லத புத்தர் விைக்கியுள்ைோர். ஒருெர் பிரக்ஞோபூர்ெமோக உட்சுெோசிக்க
பெண்டும்; பிரக்ஞோபூர்ெமோக பெளிச்சுெோசிக்க பெண்டும். பிறப்பிலிருந்து
இறப்புெலர உட்சுெோசம், பெளிச்சுெோசம் என்ற இந்தச் பசயன்முலற
இலடயறோமல், நிறுத்தமின்றி டந்த டியிருக்கிறது; ஆனோல் ோம் இது குறித்து
பிரக்ஞோபூர்ெமோகச் சிந்திப் தில்லை என் தோல் மூச்சு அங்பக இருப் லதக்கூட
உைர்ெதில்லை. அப் டிச் பசய்பதோபமன்றோல், அலமதி மற்றும் உள்ைறிவின்
ெழியோக ோம் அப கம் யன்கலைப் ப றைோம். எனபெதோன் புத்தர் சுெோசச்
பசயன்முலற குறித்து விழிப்புைர்வுடன் இருக்குமோறு மக்கு அறுவுறுத்தியுள்ைோர்.
இவ்ெோறு மூச்லச பிரக்ஞோபூர்ெமோகப் ோர்த்துெரும் தியோன சோதகர் மூச்லசக்
கட்டுப் டுத்துெதற்கு அல்ைது யத்தனத்துடன் நிறுத்தி லெப் தற்கு ஒரு ோளும்
முயைக்கூடோது. மூச்லசக் கட்டுப் டுத்தினோபைோ அல்ைது மூச்லச பிரக்ஞோபூர்ெமோன
யத்தனத்துடன் நிறுத்தி லெத்தோபைோ அெர் அயர்ச்சிக்குள்ைோகி அெரது மன
ஒருலமப் ோடு தடங்கலுக்குள்ைோகிச் சிலதயும். உட்சுெோசமும் பெளிச்சுெோசமும்
மூக்குத்துெோரம் ெழியோக நுலழந்து பெளிபயறும் இடத்தில் விழிப்புைர்லெ
இயல் ோக நிலைப றச் பசய்ெபத இந்தப் யிற்சிக்கு ஆதோரமோனது. பிறகு தியோன
சோதகர் சுெோசத்தின் பதோடுலக உைர்ச்சி பதோடர் ோன பிரக்லஞலய இயன்றெலர
சீரோகவும் பதோடர்ச்சியோகவும் தக்கலெத்துக் பகோள்ை பெண்டும்.
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எட்டுப் டிகள்
யிற்சியோைர்கள் இந்தத் தியோனத்தில் முன்பனற்றம் கோண் தற்கு உதவும் விதத்தில்
உலரயோசிரியர்களும் தியோன ஆச்சோரியர்களும் இந்தப் யிற்சிக்கோன கிரமமோன
எட்டுப் டிகள் ற்றிக் கூறியுள்ைனர். இந்த எட்டுப் டிகளும் எலெ என் லத
முதலில் ஒவ்பெோன்றோகச் பசோல்லுபெோம். பிறகு உண்லமயோன தியோனச்
பசய்ன்முலறயுடன் பதோடர்பு டுத்தி அலெ விைக்கப் டும்.
எட்டுப் டிகளும் இவ்ெோறு ப யரிடப் ட்டுள்ைன:
எண்ணுதல், பின் ற்றுதல், பதோடர்பு, ப ோருத்துதல், அெதோனித்தல், திரும்புதல்,
சுத்தி பசய்தல், அகப ோக்கு
அரஹந்த் நிலைலய அலடயும் ெலரயோன தியோனப் டிமுலறகள் முழுெலதயும்
இந்த எட்டுப் டிகள் உள்ைடக்கியுள்ைன.
1. எண்ணுதல் (கணங் – ொலி ம ொழியில்)
எண்ணுதல் ஆனோ ோன ஸதியில் இதற்கு முன்னம் ஒரு
யிற்சியும்
இல்ைோதெர்களுக்கோனது. கணிசமோன அைவு கோைம் இந்த தியோனத்லதப் யிற்சி
பசய்து ெரு ெர்களுக்கு இது அெசியம் கிலடயோது. எனினும் இது ற்றி அறிந்து
லெத்திருப் து ெசதியோனது. எண்ணுதல் பின்ெரும் விதமோகப் புரிந்துபகோள்ைப் ட
பெண்டும்.
சோதகர் தியோனத்துக்கு அமரும்ப ோது அெர் தனது கெனத்லத மூக்கு நுனியில்
குவித்து உள்மூச்சு பெளிமூச்சின் பதோடர் ஓட்டத்லத விழிப்புைர்வுடன்
கெனிக்கிறோர். மூக்கு நுனிலயபயோ பமல் உதட்லடபயோ கடந்தெோறு மூச்சு
உள்பைெரும்ப ோது அலத அெர் மனதோல் குறித்துக்பகோள்கிறோர்; அது பெளிபய
பசல்லும்ப ோதும் குறித்துக்பகோள்கிறோர். இந்தத் தருைத்தில் அெர் இந்த
இயக்கங்களின் எண்ணிக்லகலயக் கணிக்க ஆரம்பிக்கிறோர்.
இவ்ெோறு கணிப் தற்குச் சிை விதங்கள் இருக்கின்றன. ஆக இைகுெோன முலற
இப் டி விைக்கப் டுகிறது: முதைோெதோக உைரப் டும் மூச்சு இவ்ெோறு
எண்ைப் டுகிறது: "ஒன்று,ஒன்று". இரண்டோெது "இரண்டு, இரண்டு". மூன்றோெது
"மூன்று, மூன்று". ோன்கோெது " ோன்கு, ோன்கு". ஐந்தோெது "ஐந்து, ஐந்து".
இப் டியோகப் த்தோெது மூச்சுெலர " த்து, த்து" என்றெோறு எண்ணுெோர். பிறகு
மறு டியும் "ஒன்று, ஒன்று" என்று பதோடங்கி " த்து, த்து" ெலரயும் பசல்ெோர்.
இவ்ெோறு ஒன்றிலிருந்து த்துெலர திரும் த் திரும் ச் பசய்யப் டும்.
தனித்து எண்ணும் பசயன்முலற தியோனமோகோது; எண்ணுெது தியோனத்துக்கு
அெசியமோன துலையோகிறது. முன்கூட்டிபய தியோனப் யிற்சி இல்ைோத ஒருெர்
தனது மனதின் இயல்ல ப் புரிந்துபகோள்ைச் சிரமப் ட்டு மனம் அங்கிங்பகன
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அலைந்து பகோண்டிருக்கும்ப ோதும் தோன் தியோனம் பசய்ெதோக எண்ைைோம்.
அலைக்கழியும் மனலதக் கட்டுக்குள் பகோண்டு ெருெதற்கு எண்ணுெது இைகுெோன
ெழி.
ஒருெர் தியோனத்தில் தனது மனலதச் சரிெரக் குவித்தோல் எண்ணுெலதச் சரியோகச்
பசய்ய அெரோல் முடியும். மனம் எல்ைோத் திலசகளிலும் கலைந்பதோடிப்ப ோய்
எண்ணிக்லகலயத் தெற விட்டு விட்டோல் குழப் த்தில் தனது மனம் அலைக்கழியத்
பதோடங்கி விட்டலத அெரோல் உைரைோம். எண்ணிக்லக தெற விடப் ட்டு
விட்டபதன்றோல் சோதகர் முதலில் இருந்து பதோடங்க பெண்டும். இவ்ெோறு ஆயிரம்
தடலெகள் பிலழ விட்டோலும் மறு டியும் முதலில் இருந்து எண்ணுெலதத்
பதோடங்க பெண்டும்.
யிற்சியில் முன்பனறும்ப ோது உள்மூச்சுக்கும் பெளிமூச்சுக்கும் குறுகிய அைவு
ப ரம் மட்டுபம எடுக்கும் ஒரு தருைம் ெரைோம். எனபெ ஒபர இைக்கத்லதப் ை
தடலெ எண்ணுெது இயைோமல் ப ோகைோம். இதன்ப ோது சோதகர், "ஒன்று",
"இரண்டு" "மூன்று" என்று துரிதமோக எண்ை பெண்டும். இவ்ெோறு எண்ணும்ப ோது
நீண்டு உள்மூச்சு, பெளிமூச்சுக்கும் குறுகிய உள்மூச்சு பெளிமூச்சுக்கும்
இலடயிைோன வித்தியோசத்லத அெர் அறியைோம்.
2. பின் ற்றுதல் (அனு ந்தை – ொலி ம ொழியில்)
பின் ற்றுதல் என் தன் ப ோருள் மூச்லச மனதோல் பதோடருதல். எண்ணுெதன் மூைம்
மனம் அடங்கி உள்மூச்சு, பெளிமூச்சின் மீது குவியத் பதோடங்கியதும், எண்ணுெது
நிறுத்தப் ட்டு அதற்குப் திைோக மூச்சுச் பசல்லும் தடத்லத மனம் பின் பதோடரும்
பசயல் இடம்ப றுகிறது. இது புத்தரோல் இவ்விதமோக விைக்கப் டுகிறது:
“நீண்ட மூச்சோக சுெோசம் உள்பை பசல்லும்ப ோது தியோன சோதகர் நீண்ட
உள்மூச்சுடன்
சுெோசிப் லத
உைர்கிறோர்.
நீண்ட
மூச்சுடன்
சுெோசம்
பெளிச்பசல்லும்ப ோது அெர் நீண்ட பெளிமூச்சோக அது பசல்ெலத உைர்கிறோர்"
இங்பக ஒருெர் பெண்டுபமன்பற நீைமோக உட்சுெோசம், பெளிச்சுெோசம்
பசய்ெதில்லை. உண்லமயில் என்ன டக்கிறபதோ அலத அெர் அப் டிபய
உைர்கிறோர்.
தியோன சோதகர் பின்ெறுமோறு சிந்தித்துத் தன்லனப் யிற்றுவித்துக் பகோள்கிறோர்
என்று புத்தர் அடுத்த ந்தியில் விைக்குகிறோர்:
"எனது முழு உடலையும் உைர்ந்த டி ோன் உட்சுெோசிப்ப ன்; எனது முழு
உடலையும் உைர்ந்த டி ோன் பெளிச்சுெோசிப்ப ன்".
இங்கு முழு உடல் என் தோல் குறிக்கப் டுெது உள்மூச்சினதும் பெளிமூச்சினதும்
முழுச் சுற்று ஆகும். உள்மூச்சு, பெளிமூச்சு ெட்டத்தின் ஆரம் ம், மத்தி, முடிவு
ஆகியெற்லறப் ோர்க்கும்விதமோக தியோன சோதகர் தனது கெனத்லதக்
10

குவித்துக்பகோள்ை பெண்டும். இந்தப்
என்று பசோல்ைப் டுகிறது.

யிற்சிபய “முழு உடலையும் உைர்தல்”

மூச்சின் பதோடக்கம், மத்தி, முடிவு: இலெ சரியோக புரிந்துபகோள்ைப் ட பெண்டும்.
மூக்கின் நுனிலய மூச்சின் பதோடக்கமோகவும், ப ஞ்சுப் குதிலய மத்தியோகவும்,
ோபிலய முடிவு எனவும் பகோள்ெது தெறோனது. மூக்கு நுனியில் பதோடங்கி,
ப ஞ்சுப் குதியூடோக, ோபி ெலர உள்மூச்லசத் பதோடர முலனந்தோபைோ அல்ைது
ோபியிலிருந்து ப ஞ்சுப் குதி ெழியோக மூக்குநுனிெலர பெளிமூச்லசத் பதோடர
விலழந்தோபைோ அெரது மன ஒருலமப் ோடு சிதறி மனம் சைனிக்கத்பதோடங்கும்.
சரியோகப் புரிந்துபகோண்டோல், உள்மூச்சின் பதோடக்கம் சுெோசம் ஆரம்பிக்கும் இடம்;
உள்மூச்சுத் பதோடர்ெது அதன் மத்தி; உள்மூச்சு பூர்த்தியோெது அதன் முடிவு.
அதுப ோைபெ பெளிமூச்லசப் ப ோறுத்த மட்டிலும், பெளிமூச்சின் பதோடக்கம்
சுெோசம் ஆரம்பிக்கும் இடம்; பெளிமூச்சுத் பதோடர்ெது அதன் மத்தி; பெளிமூச்சு
பூர்த்தியோெது அதன் முடிவு. மூச்சு மூக்கினுள்பை பிரபெசிப் தும் அலத விட்டு
பெளிபயறுெதும் உைரப் டும் இடமோன - மூக்குத்துெோரத்த்லத அண்டிய
குதியில் அல்ைது பமல் உதட்டின்பமல் - மனலதக் குவித்த டி, ஒவ்பெோரு
உட்சுெோசம்,
பெளிச்சுெோசத்தினதும்
முழு
ெட்டத்லதயும்
விழிப் ோக
உைர்ந்திருத்தல் "முழு உடலையும் உைர்தல்" ஆகும்.
மூச்லச உடலுக்கு உள்பையும் பெளிபயயும் பின் பதோடரோமல் மூக்குத் துெோரத்லத
அண்டிய குதியில் கெனித்த டியிருக்கும் இந்தச் பசயல், ெோயில் கோெைோளியின்
புன்னலக, ரம் ம் முதைோன உதோரைங்கள் ெழியோக உலரயோசிரியர்கைோல்
விைக்கப் டுகிறது.
கருக்குள் பிரபெசிக்கும் அல்ைது அங்கிருந்து பெளிபயறும் ஒருெலர கருக்கு
உள்பை அல்ைது பெளிபய பசன்று பதோடரோமல் ெோயிலைக் கடக்கும்ப ோது
மட்டுபம ெோயில் கோெைோளி ரிபசோதிப் லதப ோை, உடம்புக்கு உள்பையும்
பெளிபயயும் பதோடரோமல் ஒவ்பெோரு மூச்சும் மூக்குத்துெோரத்லதக் கடக்கும்ப ோது
மட்டும் தியோன சோதகர் அலத விழிப்புடன் உைர பெண்டும்.
மரவிறலக அறுக்கும் மனிதன் ரம் த்தின் ற்கள் முன்னும் பின்னும் அலசெலதப்
பின் பதோடரோமல் அலெ மரத்லத அறுக்கும் இடத்தில் மட்டும் கெனத்லதக்
குவிப் துப ோை, மூக்குத்துெோரத்தில் இருந்து மூச்சு முன்னும் பின்னுமோக அலசந்து
பசல்லும்ப ோது அதன் உடல் ெழியோன உள்ைோர்ந்த பெளிப்ப ோந்த ஓட்டத்தினோல்
மனவிழிப்புைர்லெச் சிதற விடோமல் தியோன சோதகர் மூச்லசக் கெனிக்க பெண்டும்.
இவ்ெோறு, முழுப்ப ோக்லகயும் கண்டு ஒருெர் ஆர்ெத்துடன் தியோனிக்கும்ப ோது
அெரது மனதில் ஒருவித மகிழ்ச்சிக் களிப்பு ரவும். மனம் அலைக்கழியோத
கோரைத்தோல் முழு உடம்பும் அலமதியும் சீர்லமயும் ப ற்றுக் குளுலமயுடனும்
பசௌகரியத்துடனும் இருக்கும்.
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3 & 4: சந்தித்தலும் ம ொருத்துதலும்
யிற்சியின் இந்த இரண்டு தன்லமகளும் அதிக ெலிலமயோன மன ஒருலமப் ோடு
ெைர்ெலதக்
குறிக்கின்றன.
சுெோசம்
பதோடர் ோன
மனவிழிப்புைர்வு
பதோடரும்ப ோது, சுெோசலன அதிகம் அதிகம் நுண்லமயோகவும் சோந்தமோகவும்
ஆகும். இதன் விலைெோக உடல் அலமதியோகிச் பசோர்வுைர்ச்சி இல்ைோமல் ப ோகும்.
உடல்ெலி,
விலறப்பு
என் ன
நீங்கி
குளிர்லமயோன
பமன்கோற்றோல்
தழுெப் டுெதுப ோை உெலகயுடன் கூடிய பசௌகரியத்லத உடல் உைரும்.
அந்த ப ரத்தில், மனதின் சோந்த நிலை கோரைமோக, சுெோசிப் து நுட் மோகி நுட் மோகி
அது நின்றுவிட்டது ப ோன்ற நிலை பதோன்றும். சிை சந்தர்ப் ங்களில் இந்த நிலை ை
நிமிடங்களுக்கு நீடிக்கும். சுெோசத்லத உைர முடியோமல் ப ோெது இப்ப ோது தோன்.
அந்த ப ரத்தில் சுெோசம் நின்று விட்டது என்று நிலனத்து சிைர்
கைெரமலடெதுண்டு. ஆனோல் அப் டி அல்ை. சுெோசம் இருக்கும், ஆனோல் மிக
நுண்லமயோனதும் கூர்லமயோனதுமோன ெடிவில்.
மூச்சு எவ்ெைவு நுண்லமயோகினோலும் ஒருெர் ோசித்துெோரப் குதியில் மூச்சின்
பதோடுலகலயத் தெற விட்டுவிடோமல் விழிப்புடன் உைர்ந்த டியிருக்க பெண்டும்.
இதன் பிறகு புைன் விருப் ம், பகோ ம், பசோம் ல், ஓய்ெற்ற தற்றம், சந்பதகம்
ஆகிய ஐந்துவித இலடயூறுகளில் இருந்து மனம் விடு ட ஆரம்பிக்கும். இதன்
யனோக ஒருெர் அலமதிலயயும் ஆனந்தத்லதயும் அலடய ஆரம்பிப் ோர்.
இந்தக் கட்டத்தில்தோன் ஒருலமப் ோட்டின் பெற்றிலய அறிவிக்கும் "நிமித்தங்கள்"
அல்ைது மனப் டிமங்கள் பதோன்றுகின்றன. முதலில் கற்றல் நிமித்தம் (உக்கஹ
நிமித்த) ெருகிறது; பின்பு எதிரிலை நிமித்தம் ( தி ஹ நிமித்த). இந்த
நிமித்தம் சிைருக்குப் ஞ்சுக் குவியல்கைோக, மின்னல் ஒளியோக, பெள்ளி இலழயோக,
னிமூட்டமோக அல்ைது சக்கரமோக பதோன்றுகிறது. இது புத்தருக்கு பதளிெோன,
ண் கல் சூரியனோகக் கோட்சியளித்தது.
கற்றல் நிமித்தம் நிலைத்ததோயில்ைோமல் அங்குமிங்குமோக பமலும் கீழுமோக
அலசந்த டியிருக்கும். ஆனோல் மூக்குத்துெோர முடிவில் பதோன்றும் எதிரிலை
நிமித்தம் உறுதியோக, நிலைத்து, அலசெற்று கோட்சியளிக்கும். இந்த நிலையில் மனம்
இலடயூறுகைற்று பெகு உற்சோகமோக மிகு அலமதியுடன் இருக்கும். உடலின்
இயக்கத்லதச் சோந்தப் டுத்திய டி ஒருெர் உள்பை சுெோசிக்கிறோர்; உடலின்
இயக்கத்லதச் சோந்தப் டுத்திய டி ஒருெர் பெளிபய சுெோசிக்கிறோர்; என்று கூறி
புத்தர் இந்தக் கட்டத்லத விைக்குகிறோர்.
எதிரிலை நிமித்தம் பதோன்றுதலும் ஐந்து இலடயூறுகள் ஒடுக்கப் டுதலும் நுலழவு
மனஒருலம (உ ச்சோர சமோதி) அலடயப்ப ற்றுள்ைலதக் குறிக்கும். ஒருலமப் ோடு
பமலும் விருத்தியலடயும்ப ோது தியோன சோதகர் முழுலமயோன ஆழ்
ஒருலமப் ோட்லட (அப் ன சமோதி) அலடந்து முதைோெது தியோன சித்திலயப்
(ஜோனோ) ப றுகிறோர். ஆனோ ன யிற்சியின் மூைம் முதைோெது, இரண்டோெது,
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மூன்றோெது மற்றும்
ோன்கோெது ஜோனோக்கள் எனப் டும்
ோன்கு ஆழ்
ஒருலமப் ோட்டு நிலைகலை அலடய முடியும். இந்த ஆழ் ஒருலமப் ோட்டு
நிலைகள் "ப ோருத்துதல்" என்றலழக்கப் டுகின்றன.
05 & 08: அெதொனித்தலும் அகந ொக்கும்
ஜோன எனப் டும் தியோன சித்தி அலடந்த ஒருெர் அத்பதோடு நிறுத்தோமல் வி ஸ்ஸன
எனப் டும் நுண்ைறிவு தியோனத்லத ஆரம்பிக்க பெண்டும். நுண்ைறிவின்
நிலைகள் அெதோனித்தல் (சைக்கன) எனப் டுகிறது. நுண்ைறிவு தனது
உச்சகட்டத்லத எட்டும்ப ோது தியோன சோதகர் பிரெோகப் பிரபெச நிலையில் இருந்து
ஆரம்பித்து உைகியல் கடந்த ோலதகலை அலடகிறோர். பிறப்பு இறப்பு என்ற
சுழற்சிக்குள் ஒருெலரப் பிலைக்கும் தலைகலை இது திருப்பி விடுெதோல் இது
திரும்புதல் (விெத்தன) என்று அலழக்கப் டுகிறது.
அவ்ெெற்றுக்குரிய யன்கள் இந்தப் ோலதகலை பதோடர்கின்றன. ஒருெரில் உள்ை
கலறகலை இது தூய்லம பசய்ெதோல் இது சுத்தி பசய்தல் ( ரிசுத்தி) எனப் டும்.
அதன் பிறகு ஒருெர் அறிலெ மீைோய்வு பசய்யும், தி ஸ்ஸன - அகப ோக்கு என்று
பசோல்ைப் டும், இறுதி நிலைலய அலடகிறோர். இதில் தோன் கடந்து ெந்த அலனத்து
முன்பனற்றப்
ோலதகலையும் அலடவுகலையும் ஒருெர் கோண்கிறோர். இது
ஆனோ ோன ஸதிலய அடிப் லடயோகக் பகோண்ட நிப் ோனோவுக்கோன ோலதயில்
இருக்கும் பிரதோன கட்டங்கள் பதோடர் ோன சுருக்கமோன ோர்லெயோகும். இனி
சுத்திமுலறயின் ஏழு
டிமுலறகள் பதோடர் ோன
யிற்சி முலறலமலய
ஆரோய்பெோம்.
சுத்தியின் ஏழு நிலைகள்
சீைவிசுத்தி: இந்தப் யிற்சிலயத் பதர்ந்து பகோண்ட ஒருெர் அதற்குத் பதோதோன
ஒழுக்கக் பகோலெயில் தன்லன நிலைப் டுத்திக் பகோள்ெதன் ெழியோகப் யிற்சிலய
ஆரம்பிக்கிறோர். அெர் ப ோதுமகனோக / குடும் ஸ்தரோக இருக்கும் ட்சத்தில் ஞ்ச
சீைத்லத அல்ைது தச சீைத்லதக் லகக்பகோள்கிறோர். பிக்குெோக இருந்தோல் அெருக்கு
விதந்துலரக்கப் ட்டுள்ை ஒழுக்கக் பகோலெலய நுட் திட் ம் தெறோமல்
கலடப்பிடித்த டி தனது தியோனத்லதத் பதோடங்குகிறோர். தத்தமக்குரிய ஒழுக்கக்
பகோலெலயப் பிசகோமல் கலடப்பிடிப் து ஒழுக்கத் தூய்லமயோக்கம் (சீை விசுத்தி)
ஆகிறது.
சித்த
விசுத்தி:
அடுத்ததோக
சோதகர்
தன்லன
தியோனத்தில்
ஈடு டுத்திக்பகோள்ளும்ப ோது தலடகள் பெல்ைப் ட்டு மனம் ஒருலமப் ட்டுக்
குவிகிறது. இது சித்த விசுத்தி அதோெது இலடயூறுகள் முழுலமயோக ஒடுக்கப் ட்ட
13

மனம். இதில் நுலழவு ஒருலமப் ோடும் ோன்கு ஜோனோக்களும் (/ தியோன சித்திகளும்)
உள்ைடங்குகின்றன.
தித்தி விசுத்தி: தியோன சோதகர் மன ஒருலமப் ோட்டில் பதர்ச்சி ப றும்ப ோது அெர்
தனது கெனத்லத நுண்ைறிவு தியோனத்தில் பசலுத்துகிறோர். ஆனோ ோன ஸதியின்
அடிப் லடயில் நுண்ைறிலெ ெைர்ப் தற்கு, உள் மற்றும் பெளிச்சுெோசச்
பசயன்முலற ஒரு ெடிெம் மோத்திரபம - அது உடல்சோர் நிகழ்வுகளின் ஒரு பதோடர்;
சுயபமோ அகங்கோரபமோ கிலடயோது என் லத மனங்பகோள்கிறோர். மறுபுறமோக
சுெோசத்லதக் கெனிக்கும் மனக்கூறுகளும் மனம் மட்டுபம; மன நிகழ்வுகளின்
பதோடபர - சுயபமோ அகங்கோரபமோ கிலடயோது. மனலதயும் சடத்லதயும் ( ோம ரூ )
இவ்ெோறு குத்துைருெது - ோர்லெலயத் தூய்லமயோக்குெது (தித்தி விசுத்தி)
எனப் டுகிறது.
இந்த நிலைலய அலடந்த ஒருெர் சுெோசச் பசயன்முலறயில் பதோடர்பு ட்டிருக்கும்
உடல் மற்றும் மனம்சோர் நிகழ்வுகள் பதோன்றுெதற்கும் மலறெதற்குமோன
நி ந்தலனகளின் ெழியோக உள் மற்றும் பெளிச்சுெோசச் பசயன்முலறலய அறிகிறோர்.
எல்ைோ உடல் மற்றும் மன நிகழ்வுகளும் தங்கியிருக்கும் தன்லமபயோடு
பதோன்றுகின்றன என்ற இந்த அறிவு, நி ந்தலனகலை அறிதல் என்று கூறப் டுகிறது.
சோதகரின் புரிதல் முதிர்ச்சியலடய, கடந்த கோைம், நிகழ்கோைம், எதிர்கோைம் சோர்ந்து
அெரிடம் இருக்கும் எல்ைோச் சந்பதகங்களும் நீங்குகின்றன. எனபெ இந்த நிலை
"ஐயங்கலைக் கடப் தன் ெழியோன தூய்லமயோக்கம்" எனப் டுகிறது.
மனம் மற்றும் சடம் என் ெற்றுக்கிலடயிைோன கோரைத் பதோடர்புகலை
அறிந்துபகோண்ட சோதகர், நுண்ைறிவுத் தியோனத்தில் (வி ஸ்ஸன) முன்பசல்கிறோர்.
சரியோன ப ரத்தில் ஒவ்பெோன்றினதும் பதோன்றுதலையும் மலறதலையும் கோணும்
ஞோனம் எழுகிறது. உள்ளும் புறமும் சுெோசிக்கும்ப ோது உடல், மனம்சோர் நிலைகள்
கைம்பதோறும் பதோன்றி மலறெலத அெர் கோண்கிறோர். இந்த பமய்யறிவு பமலும்
துைக்கமலடயும்ப ோது மனம் பிரகோசமலடந்து மகிழ்ச்சியும் சோந்தமும்
பதோன்றுகின்றன. கூடபெ ம்பிக்லக, ஆற்றல், விழிப்புைர்வு, ஞோனம், சமநிலை
என் னவும் பதோன்றுகின்றன.
இந்தக் கோரணிகள் பதோன்றும்ப ோது சோதகர் இலெ குறித்துச் சிந்திக்கிறோர்;
நிலையோலம, துக்கம், சுயமின்லம என்ற அெற்றின் மூன்று தன்லமகலையும்
அெதோனிக்கிறோர். இந்தப் யிற்சியின் உெலகதரும் விலைவுகலையும், விடு ட்டுச்
சிந்திக்க பெண்டிய பதலெலயயும் பிரித்தறியும் ஞோனம் "அறிவின் ெழியோன
தூய்லமயோக்கம் மற்றும் சரியோன ோலதயினதும் பிலழயோன
ோலதயினதும்
தரிசனம்" என்று பசோல்ைப் டுகிறது. ன்கு தூய்லமயோக்கப் ட்ட அெரது மனம்,
மனமும் சடமும் பதோன்றுெலதயும் மலறெலதயும் மிகத் பதளிெோகக் கோண்கிறது.
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அடுத்ததோக ஒன்றோய் இலைந்திருக்கும் மன உடல் நிகழ்வுகள் ஒவ்பெோரு
உட்சுெோசம் மற்றும் பெளிச்சுெோசத்தின்ப ோதும் பகோதிக்கும் பசோற்றுப் ோலனயில்
பதோன்றும் நீர்க்குமிழிகள் ப ோை அல்ைது நீர்த்தடோகம் மீது மலழ வீழும்ப ோது
பதோன்றும் குமிழிகள் ப ோை அல்ைது சூடோக்கப் ட்ட தோழியில் ப ோட்டதும்
பதறிக்கும் எள் அல்ைது கடுகுப ோை பிைவு டுெலத சோதகர் கோண்கிறோர்.
மன உடல் நிகழ்வுகளின் பதோடர்ச்சியோன, உடனுக்குடனோன உலடலெக் கோணும்
இந்த ஞோனம் "கலரதல் ஞோனம்" என்று கூறப் டுகிறது. இந்த ஞோனத்தின் ெழியோக
உைகு முழுதும் மனம் மற்றும் உடல்சோர் கோரணிகள் எப் டி பதோன்றி மலறகின்றன
என் லதக் கோண் தற்கோன ஆற்றலை அெர் ப றுகிறோர்.
பின்னர் இந்த எல்ைோ நிகழ்வுகலையும் அச்சமூட்டும் கோட்சியோகக் கோணும்
ஞோனத்லத அெர் ப றுகிறோர். இருப்புத் தைங்களில் எந்த ஒன்றிலும், சுெர்க்க
பைோகங்களில் கூட, உண்லமயோன இன் பமன்றும் மகிழ்ச்சிபயன்றும் எதுவும்
கிலடயோபதன் லத அெர் கோண்கிறோர். அெப்ப ற்லறயும் அ ோயத்லதயும் அெர்
அறிந்து பகோள்கிறோர்.
அதன்பிறகு ஏற் டுத்தப் ட்டதோய் இருக்கும் எல்ைோ இருப்புத் பதோடர்பிலும் ஒவ்ெோ
உைர்லெ அெர் உைர்கிறோர். உைகில் இருந்து தன்லன விடுவித்துக்பகோள்ளும்
ஆலச - விடுதலைக்கோன ப ருபெட்லக - அெருள் எழுகிறது; .
தன்லன விடுவித்துக்பகோள்ளும் ெழிலய ஆரோய்ெதன் ஊடோக நிலையோலம, துக்கம்,
சுயமின்லம ஆகிய உண்லமகலை உைருகின்றதும் நுண்ைறிவின் நுட் மோனதும்
ஆழமோனதுமோன எல்லைகளுக்கு இட்டுச் பசல்ெதுமோன ஞோனம் அெரிடத்தில்
பதோன்றுகிறது. பிறகு, அலனத்து உைக ஒழுங்குகளிலும் பதோன்றும் மன, உடல்
மூைங்களும் துக்கத்தோல் பிணியுறுகின்றன என்ற புரிதல் அெருள் உருெோகிறது;
உைகு கடந்ததோன நிப் ோன நிலை ப ருகி ெழியும் அைவு அலமதியோனதும் சுகம்
யப் தும் என் லத அெர் உைர்கிறோர். இலத உைரும்ப ோது அெர் மனம்
பதோன்றுதல்களின் சமநிலை ற்றிய அறிலெ அலடகிறது. நுண்ைறிவு தியோனத்தின்
உச்ச நிலையோன இது "அறிவு மற்றும் முன்பனற்றத்தின் தரிசனம் ெழியோன
தூய்லமயோக்கம்" எனப் டுகிறது.
தியோன சோதகர் உறுதிப் ோடு உலடயெர் ஆகும்ப ோது, தியோனத்தில் அெரது
அருந்திறன் அதிகரிக்கிறது. அெருலடய உைச்சோர்புகள் முதிர்ச்சியலடயும்ப ோது
பிரெோகப் பிரபெசம் (பசோத த்தி) எனப் டும் அறிதல் பசயன்முலறக்குள் அெர்
நுலழகிறோர். பிரெோகப் பிரபெசப் ோலதயில் அெர் நிப் ோனோ நிலையலடந்து
ோன்கு உயரிய உண்லமகலையும் ப ரிலடயோக உைர்கிறோர். அந்தப் ோலத
பிரெோகப் பிரபெசத்தின் யன்கலை உைரும் இரண்படோ மூன்பறோ தருைங்கைோல்
பதோடரப் டுகிறது; இதன் ெழியோக அெர் தனது அலடவின் யலன
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அனு வித்துக்பகோள்கிறோர். அதன்பிறகு தனது முன்பனற்றத்லதயும் அலடலெயும்
திரும்பிப் ோர்க்கும் மீைோயும் அறிவு பதோன்றுகிறது.
ஒருெர்
உண்லமயோன
முயற்சியுடன்
தியோன
சோதலனலயத்
பதோடர்ெோபரயோனோல், அெர் புதிய நுண்ைறிவு ஞோனத்தின் நிலைகளில் முன்பனறி,
மூன்று உயரிய ோலதகலையும் அதன் யன்கலையும் அறிெோர்: பிறவிக்கு
ஒருமுலற மீள்ெரும் நிலை, பிறவிக்கு மீைெரோத நிலை, அரஹந்த் என் லெயோகும்.
இந்த அலடவுகளும் பிரெோக பிரபெசமுமோகச் பசர்ந்து, அறிவு மற்றும் தரிசனம்
ெழியோன தூய்லமயோக்கம் என்று பசோல்ைப் டும் தூய்லமயின் ஏழோம் நிலைலயத்
பதோற்றுவிக்கிறது. இந்த அலடவுகபைோடு மீள்பிறவிச் சுழற்சி என்ற நீண்ட யைம்
முழுெதிலும் ஒருெருக்கு அகப் டோமல் இருந்த ோன்கு உன்னத உண்லமகலை
ஒருெர் முழுலமயோக அறிகிறோர். இதன் விலைெோக, மனதில் இருந்த எல்ைோக்
கலறகளும் பெர்ப யர்ந்து அழிக்கப் ப றுகின்றன. அெரது மனம் முழுலமயோகத்
தூய்லமயும் சுத்தியும் ப றுகிறது. அதன் பிறகு பிறப்பு, மூப்பும் மரைமும், கெலை,
லகயறுநிலை, ப ோவு, கழிவிரக்கம், நிரோலச என்ற எல்ைோத் துக்கங்களில் இருந்தும்
விடுதலை அலடயும் நிப் ோனோ நிலைலய ஒருெர் ப றுகிறோர்.
முடிவுலை
ஸம்சோரோ எனப் டும் பிறவிச்சுழற்சியில் ம்முலடயலதப் ப ோன்ற பிறவிகள்
அரிதோனலெ. புத்தரின் பசய்திலய எதிர்பகோள்ெதற்கும், ல்ை ண் ர்களின்
அண்லமலயப் ப றுெதற்கும், தம்மத்துக்குச் பசவிபகோடுக்கும் ெோய்ப்புக்கும் ோம்
ப று ப ற்றிருக்கிபறோம். இத்தலகய எல்ைோ ஆசிகளும் ெோய்க்கப்ப ற்றிருப் தோல்
மது முயற்சி கனியும் ட்சத்தில் இந்த ெோழ்விபைபய பிரெோகப் பிரபெசம்,
ஒருமுலற மீள்ெரும் நிலை, மீள்ெரோ நிலை, அரஹந்த் என்ற கிரமமோன டிகளின்
ெழியோக இறுதி இைக்கோன நிப் ோனோலெ அலடயைோம். எனபெ ஆனோ ோன ஸதி
தியோனத்லத ஒழுங்குமுலறயுடன் யில்ெதன் ெழியோக எமது ெோழ்க்லகலயப்
யனுலடயதோக்கிக் பகோள்பெோமோக. இந்த தியோன முலறலமலய எப் டிப்
யில்ெது என் தற்கோன அறிவுறுத்தல்கலைப் ப ற்றுக்பகோண்ட பிற் ோடு, ஒழுக்கக்
கட்டலைகலைப் பின் ற்றுெதன் ஊடோகவும் மும்மணிகளிடத்தில் சரண்
அலடெதன் ஊடோகவும் ஒருெர் தனது ஒழுக்க அறத்லதத் தூய்லம பசய்துபகோள்ை
பெண்டும்.
ஒருெர் தியோனத்துக்கு பதோதோன ஒரு ப ரத்லதத் பதரிந்பதடுத்து மிகக்கிரமமோகப்
யின்றுெர பெண்டும். ஒவ்பெோரு ோளும் குறித்த ஒரு ப ரத்லதப் யிற்சிக்கோக
ஒதுக்கி ெர பெண்டும். புத்தரின் அைப் ரிய விழுமியங்கலைச் சற்பற சிந்திப் தன்
ெழியோகவும், எல்ைோ உயிர்களிடத்தும் கோருண்யம் கோட்டுெதனூடோகவும் இந்த
உடலின் நிலையற்ற தன்லமலய பயோசிப் தன் ெழியோகவும் மரைம் தவிர்க்க
முடியோதது என் லதக் கருத்தில் பகோண்டும் ஒருெர் இந்தப் ோலதயில் யைப் ட
ஆரம்பிக்கைோம். பிறகு, கடந்த கோைத்தில் பமய்யறிவு ப ற்ற அலனெரும்
டந்திருந்த அபத நிப் ோனோவுக்கோன ோலதயில் டக்கிபறோம் என்ற
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மனத்திட் த்லத எழுப்பிக்பகோண்டு சிரத்லதயுடன் கூடிய முயற்சிலயக்
லகக்பகோண்ட டி தியோனப் ோலதயில் முன்பனறிச் பசல்ை பெண்டும்.
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