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மலர்: 1  இதழ்: 3  பங்குனி: 2022  விலல: `2.50/-  ஆண்டு சநததா : `30/-

விபஸ்ஸனா
செய்தி மடல்

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

அஸேவனா ச பாலானங், அஸேவனா ச பாலானங், 
பண்டிதானங் ச ஸேவனா, பண்டிதானங் ச ஸேவனா, 
பூஜா ச பூஜனனய்ானங் பூஜா ச பூஜனனய்ானங் 
ஏதங் மங்்களமுததமங்;ஏதங் மங்்களமுததமங்;

அறிவிலிகளின் த�ொடர்பைத் �விர்பபைதும், அறிவொளிகளின் த�ொடர்பை்வத்துகதகொள்ளலும்,பபைொற்றுஅறிவிலிகளின் த�ொடர்பைத் �விர்பபைதும், அறிவொளிகளின் த�ொடர்பை்வத்துகதகொள்ளலும்,பபைொற்று
�ற்குரியவரக்்ள்ப பபைொற்று�லும் ஆகிய இதுபவ மிக உயர்ந� மஙக்ளமொகும்!�ற்குரியவரக்்ள்ப பபைொற்று�லும் ஆகிய இதுபவ மிக உயர்ந� மஙக்ளமொகும்!

மஙக்ளசுத்�ங - 1, சிறிய பைத்திகள(குத்�க நிகொய).மஙக்ளசுத்�ங - 1, சிறிய பைத்திகள(குத்�க நிகொய).

தம்ம வாக்கு

“உலகத்தின் துன்புறும் மககள அ்ைவரும் �ம்மம் என்ைதவன்று புரி்நதுதகொளவொரக்ளொக! “உலகத்தின் துன்புறும் மககள அ்ைவரும் �ம்மம் என்ைதவன்று புரி்நதுதகொளவொரக்ளொக! 
அவரகள�ம்மத்்�்ப பையிற்சி தெய்து, திைெரி வொழ்வில் அ�்ை பையன்பைடுத்தி, எதிரம்ைகள  அவரகள�ம்மத்்�்ப பையிற்சி தெய்து, திைெரி வொழ்வில் அ�்ை பையன்பைடுத்தி, எதிரம்ைகள  
நி்ை்நதிருககும்மைதிைொல் ப�ொன்றும் துன்பைத்திலிரு்நதும் துயரத்திலிரு்நதும் தவளிவருவொரக்ளொக! நி்ை்நதிருககும்மைதிைொல் ப�ொன்றும் துன்பைத்திலிரு்நதும் துயரத்திலிரு்நதும் தவளிவருவொரக்ளொக! 
ஒரு தூய மைதின், மற்ைஎல்லொ உயிரிைஙகள மீதும் அன்பும் கரு்ையும் நல்தலணைமும் ஒரு தூய மைதின், மற்ைஎல்லொ உயிரிைஙகள மீதும் அன்பும் கரு்ையும் நல்தலணைமும் 
நி்ை்ந� ஒரு மைதின், அ்மதி்யயும்நல்லிைககத்்�யும் அ்ைவரும் அனுபைவி்பபைொரக்ளொகநி்ை்ந� ஒரு மைதின், அ்மதி்யயும்நல்லிைககத்்�யும் அ்ைவரும் அனுபைவி்பபைொரக்ளொக

- திரு. ெ.நொ. பகொயஙகொ- திரு. ெ.நொ. பகொயஙகொ

அநிசெ ஞொைம் (அனுபைவ அ்ளவில் நி்லயொ்ம்ப பைற்றிய த�ள்ளறிவு) ெரிவர வ்ளரகக்பபைடடொல், அநிசெ ஞொைம் (அனுபைவ அ்ளவில் நி்லயொ்ம்ப பைற்றிய த�ள்ளறிவு) ெரிவர வ்ளரகக்பபைடடொல், 
அது உஙக்ளதுபிரசெ்ைகள அ்ைத்்�யும் தீரத்துவிடும். நீஙகள மற்ைவரகளிடம் பகளவி பகடக அது உஙக்ளதுபிரசெ்ைகள அ்ைத்்�யும் தீரத்துவிடும். நீஙகள மற்ைவரகளிடம் பகளவி பகடக 
பவணடிய அவசியமும்ஏற்பைடொது. அநிசெ ஞொைம் வ்ளரு்கயில், அறியொ்ம தி்ர ம்ை்நது பவணடிய அவசியமும்ஏற்பைடொது. அநிசெ ஞொைம் வ்ளரு்கயில், அறியொ்ம தி்ர ம்ை்நது 
பபைொய்விடும். பநரிய புரி�லுககு வழித�ளிவொகும் தபைொழுது, ஐயஙகளும் அசெஙகளும் �ொமொகபவ பபைொய்விடும். பநரிய புரி�லுககு வழித�ளிவொகும் தபைொழுது, ஐயஙகளும் அசெஙகளும் �ொமொகபவ 
தீர்நதுவிடும். அ்பபபைொது நீஙகள நிகழ்வுகளின்உண்மயொை ப�ொற்ைத்்�்ப பைொர்பபீரகள. தீர்நதுவிடும். அ்பபபைொது நீஙகள நிகழ்வுகளின்உண்மயொை ப�ொற்ைத்்�்ப பைொர்பபீரகள. 

- ஸயொஜி ஊ பைொ கின்- ஸயொஜி ஊ பைொ கின்

ஆழ்ந்த நன்றியுணர்வில்…
மிகுந்த மதிற்பிற்குரிய ஸயாஜி 

(ஸயாஜி ஊ பா கின்) அவர்களே, 
உ ங ்க ளி ன்  அ ன் ப ா ன 

சன்னி்தானத்்த இன்றும் கூட நான் 
உணரகிளேன். எங்்கல்ாம் ்தம்மம் 
உளேள்தா, அங்்கல்ாம் நீங்களும் 

உளளீர்கள. ்தம்மததின் சன்னி்தானம் 
எ ப்ப ாழுதும்  இரு க ்கட்டும் ! 
அபளபாது ்தான்உங்களின் அன்பான 
சன்னி்தானமும் என்றும் இருககும். 
இதுளவ எனது விருபபமாகும். 

உங்களின் சன்னி்தானம் எவவேவு 
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மகிழ்ச்சி நி்ேந்தது! அது ்தம்மத்்தளய 
உணருவது ளபான்ே்்தான்ோகும்! 
ந ா ன்  எ ப ளப ா ் ்த ல ் ா ம் 
்த ம் ம த ்்த  உ ண ர கி ள ே ள ன ா 
அபளபா்்தல்ாம் ்தங்களு்டய 
எல்்ய ற் ே  ்க ரு்ண்யளய 
நி்னததுப பாரககிளேன். என் 
மனம்  நன் றி யுணரவின ாலும் 
ளபரானந்தததினாலும் நிரம்புகிேது. 

எண்ணி்டங்கா பிேவி்கோ்க, ஒரு 
ஒழுக்கமுளே வாழ்்வ ளமற்்்காண்டு, 
ப த து ப ா ர மி ் ்த ்க ் ே யு ம் 
(நற்பண்பு்கள) பூரததி அ்டயச் ் சய்த 
முழு ்மஞ்ானம் ்பற்ேவரான 
்்கௌ்தம புத்தர மீதுமனம் எல்்யற்ே 
நன்றியுணரவில நிரம்புகிேது. பதது 
நற்பண்பு்க்ேப பூரததி ்சய்த்தன் 
மூ்ம் அவர ்தாளம்கண்டறிந்த 
பா்்தயில பயணிதது விடு்த்் 
அ்டந்தள்தாடு மட்டுமல்ாமல, 
பிேரும் அதில பயணிதது்தம்்மத 
்த ா ள ம  விடு ்த்்  அ்டய ச் 
்சயயுமாறு அ்த்ன ப்ருககும் 
ளபாதித்தார . ஒரு ்கரு்ணமிகு 
மனதுடன், அவர ்தம்ம பா்்த்ய 
வாழ்க்்க முழுவதும் மக்களுககு 
ளபாதிததுக ்்காண்ளடயிருந்தார. 
எண்ணி்டங்காமக்கள இ்தனால 
ப்ன்டந்தனர. 

் ம ஞ ் ா ன ம்  ் ப ற் ே 
அரஹந்தர்கள(மன மாசு்க்ே 

முற்றிலும் நீககியவர்கள) அ்னவரின் 
மீதும் என் மனம்மிகுந்த நன்றியுணரவில 
நிரம்பி வழிகிேது. புத்த ப்கவானின் 
உன்ன்த விருபபததிற்கு ஏற்ப, ப்ரது 
நன்்மக்கா்கவும் மகிழ்ச்சிக்கா்கவும், 
முழு விடு்த்் ்பற்ே இவர்கள 
இந்த ப்னளிககும் வித்்த்ய, ்தம்ம 
ளபா்த்ன்ய கிராமங்களுககும் 
ந்கரங்களுககும் ஏநதிச் ் சன்ேனர. “ெர� 
பிககபவ ெொரிகங, பைஹுஜைஹி�ொய, பைஹுஜை 
சுகொய, பலொகொனுகம்பைொய”. அவர்கள இந்த 
விடு்த்்யின் பா்்த்ய ளபாதிததும் 
விவரிததும் ்தங்கள வாழ்க்்க்யக 
்கழித்தனர. 

ப் ்த்்மு்ே்கோ்க  தூய 
்தம்மத்்தப பாது்காத்த மா்பரும் 
உயிர்கள அ்னததின் மீதும் மனம் 
நன்றியுணரவில நிரம்பி வழிகின்ேது. 

ளஸான மற்றும் உத்தரா என்னும் 
இரு அரஹந்தர்கள மீது மனம் 
நன்றியுணரவில நிரம்புகிேது. இவர்கள 
ப்்த்ட்க்ேயும் இன்னல்க்ேயும் 
்கடநது ்தம்மததின் ்கங்்க்ய 
சுவண்ண பூமிககு (மியான்மர நாடு) 
அ்ைததுவநது ப்ரது ்தா்கத்்தத 
்தணித்தனர. குரு-சிஷய பரம்ப்ர 
மூ்ம் ப் ்த்்மு்ே்கோ்க 
பயிற்சியின் தூய்ம்யக ்காதது வந்த 
மியான்மர(பரமா) நாட்டின் ்தம்ம 
ஆசிரியர்கள அ்னவரிடமும் மனம் 
நன்றியுணரவில நிரம்பி வழிகிேது. 

வணக்கததிற்குரியவணக்கததிற்குரிய
ள்டி ஸயாளடாள்டி ஸயாளடா

ஸயா ்தஜீஸயா ்தஜீ ்்கௌ்தம புத்தர்்கௌ்தம புத்தர
ஸயாஜி ஸயாஜி 

ஊ பா கின்ஊ பா கின்
ள்காயங்காஜீள்காயங்காஜீ
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அவர்கள பயிற்சியின் ்்தான்்மத 
தூய்ம்ய எந்தவி்த ்க்பபடமும் 
இன்றி ்காதது வந்தனர. எல்ாவி்த 
பிரிவி்னவா்த வடிவங்களிலிருநதும் 
்கற்ப்ன்களிலிருநதும் இபபயிற்சி 
மு்ே ்க்ங்கம் அ்டயாமல 
்க ா த ்த ரு ளி ன ர .  அ வ ர ்க ள 
ளபா்த்ன்ய அ்தன் ்்தான்்மத 
தூய்மயில ் வத்த ்காரணததினால 
்தான் நம்மால அள்த தூய வடிவததில 
அ்த்ன ்கற்்க முடிந்தது. 

இந்தப பா்்த ஒருவ்ர தூ்மான 
ளமள்ாட்ட உண்்மயிலிருநது  
நுட்பமான இறுதி உண்்ம வ்ர 
அ்ைததுச் ்சலகிேது. இபபா்்த 
ஒருவ்ர இறுதி உன்ன்த உண்்ம வ்ர 
இட்டுச் ் சலலும் ஒரு ் நடுஞசா்் 
ளபான்ே்தாகும். இருளில, உண்்ம்ய 
ள்தடிக்்காண்டு, இறுதி நுட்பமான 
உண்்ம வ்ரச்்சல்ாமல, ் வறும் 
ளமள்ாட்டமான உண்்ம மீது 
மட்டுளம ஒருவ்ர திருபதி அ்டயச் 
்சயயும் முட்டுச்சநது்களில இபபா்்த 
அ்ைததுச் ் சல்ாது. 

்தம்ம ஆசிரியர்கள பரம்ப்ரயில 
்கடந்த நூற்ோண்டின் பிர்காசமான 
நட்சததிரமா்கத தி்கழ்ந்த வணக்கததிற் 
குரிய ள்டி ஸயாளடா அவர்களிடம் 
மனம் ஆழ்ந்த நன்றியுணரவில நிரம்பி 
வழிகிேது. 

இல்ே  ஆசிரியரான ஸயா 
்தஜீ அவர்களிடம் என் மனம் 
நன்றியுணரவில நிரம்பி வழிகிேது. 

குருள்தவா! உங்கள மீது என் மனம் 
ஆழ்ந்த நன்றியுணரவில நிரம்புகிேது. 
எத்த்்கய ்கரு்ணமிகு மனதுடன் 
இந்த மதிபபுமிக்க ்தம்ம இரததினத்்த 
நீங்கள எனககு அளிததீர்கள! ்தம்மததின் 
இரததினத்்த நான் ் போவிட்டால 
என் நி்் என்னவாயிருககும்? 

்சாததுக்க்ேயும் வசதி்க்ேயும் 
குவிததுக ்்காண்டு, என்சமூ்க 
அந்தஸத்்த வேரததுக்்காளளும் 
ஒரு ்பததியக்கார ஓட்டததில 
என் வாழ்்வ நான் வீணடிததுக 
்்காண்டிருபளபன். ்தம்மததின் 
பால நான் திரும்பியிருந்தாலும், 
ஏள்தா்வாரு பிரிவி்னவா்த , 
வ கு ப பு வ ா ்த  ந ம் பி க ்்க யி ல 
சிககிக ்்காண்டிருநதிருபளபன். 
ம ற் ேவர்களின் அனுபவததின் 
அடிபப்டயிலள்தான்றிய அறி்வக 
்்காண்டு, அ்கந்்த்யப ் பருககி, என் 
வாழ்க்்க முழுவ்்தயும் வீணடிததுக 
்்காண்டு  இருநதிருபளபன். தூய 
்தம்மததின் அனுபவ அறிவினால 
ள்தான்றும் ளநரிய பார்வ்ய 
ந ான்  எவவாறுவேரததிருக ்க 
முடியும்? ஏள்தா்வாரு வ்்கயான 
்கற்ப்ன்யளய ளநரிய பார்வ 
என எடுததுக்்காண்டு அ்தன்மீது 
திருபதியா்கவும் நான் இருநதிருபளபன். 
உளேது உளேபடியான உண்்ம்ய 
்கவனிபப்தன் மூ்ம் வரும்ளநரிய 
ப ா ர்வ்ய  ந ான்  எவவ ாறு 
்பற்றிருக்க முடியும்? சடஙகு்க்ேயும் 
ச ம் பி ர ்த ா ய ங ்க ் ே யு ம் 
் ச யது் ்க ாண்டு ,  ப ா க ்க்ே 
பாடிக்்காண்டும், ம்ேநூல்க்ே 
ஓதிக்்காண்டும், பிராரத்த்ன்க்ேச் 
்சயது்்காண்டும், ்தததுவங்க்ே 
நம்பிக்்காண்டும், அனுபவததின் 
அ டி ப ப ் ட யி ல  இ ல ் ா ்த 
்கண்ளணாட்டங்க்ேப பிடிததுக 
்்காண்டும் இந்த மதிபபுமிக்க 
மனி்த பிேவி்ய நான் வீணடித
து க ்்க ா ண் டி ரு ந தி ரு ப ளப ன் . 
குருள்தவா! ஒபபற்ே, ளமன்்மமிகு 
இந்த ்தம்ம இரததினத்்த எனககு 
அளித்த்தன் மூ்ம் எனது இந்த மனி்த 
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கேள்வி: சிறிது ோலமாே நான் ஆனாபான தியானத்தை செய்து 
வருகிகேன். மூச்சின் மீது நான் முழுவதுமாேேவனம் சோள்ளும் 
நி்ல வரும்வ்ை, விபஸ்ஸனா்வ நான் பயிற்சிபபது பயனற்ேது என 
நம்புகிகேன். இதுெரியா தைவோ?
கோயஙோ அவரேள்: உடசலஙகும் உணரச்சிே்ை உணரும் 

கபாதும் கூட நம் மனக்குவிபபு வைைத தைான்செய்கிேது. மூச்்ெ 
ேவனியுஙேள், உடசலஙகும் உள்ை உணரச்சிே்ை ேவனியுஙேள். 
உணரச்சிே்ைக்ேவனிக்ே ேவனிக்ே உஙேைது மனக் குவிபபு 
கூர்மயாகிக் சோணகடயிருக்கும். மனக்குவிபபு முழு்மயாே கதைரச்சி 
சபறும் வ்ை நாம் விபஸ்ஸனா செய்யாமல் இருநதைால் அதைற்கு நீணட 
ோலம் ஆகிவிடும். ஆேகவ, விபஸ்ஸனா பயிற்சி்ய புேக்ேணிக்ோதீரேள். 
உணரச்சிே்ை உணை முடியவில்்ல என்ோல், அநகநைததில்விபஸ்ஸனா 
பயிற்சிக்ே இயலாது; ஆேகவ, அபகபாது நிச்ெயம் நீஙேள் ஆனாபான 
தியானத்தை சதைாடரநதுசெய்யலாம்.

கேள்வி பதில்

பிேவி்ய நீங்கள பயனுளே்தா்க 
ஆககிவிட்டீர்கள. 

உண்்மயில ,  இ ந ்த  ்த ம்ம ப 
பயிற்சியானது ளமன்்ம வாயந்தது, 
ஒபபற்ேது, இ்ணயற்ேது! எத்த்ன 
்்தளிவு, எத்த்ன பகுத்தறிவு; 
இருபபினும் எத்த்ன ்கரு்ண 
மிக்கது! இது ஒருவ்ர பந்தததிலிருநது 
விடு்த்்ககும், மா்யயிலிருநது 
இறுதி  உண்்மககும்  இட்டுச் 
்சலகிேது. ஒருவ்ர ளமள்ாட்டமான 
உண்்மயிலிருநது இறுதி உண்்ம வ்ர 
அ்ைததுச் ் சலலும் பா்்த இதுளவ! 
அத்த்்கய மதிபபுமிக்க ்தம்மமானது 
்தன்்்தான்்மத தூய்மயிள்ளய 
இருக்கட்டும். இந்த மங்கே்கரமான 

சந்தரபபததில இதுளவ எனது 
மா்பரும் விருபபமும் உறுதியான 
தீரமானமும் ஆகும். ்தவறு்த்ா்கக 
கூட இந்தத தூய ்தம்மததில ்க்பபடம் 
்சயயும் குற்ேத்்த நான் ் சயயாமல 
இருபளபனா்க!  மதிபபுமிக்க இந்த 
இ ர ததினமானது  ்தனது  தூய 
வடிவததில இருக்கட்டும்! அ்தன் 
பயிற்சியினால, மக்கள நிபபான 
நி்்்ய அ்டவார்கோ்க!

இவவி்தம் ்தான் நாங்கள உங்க்ே  
உண்்மயில வணஙகி எங்கேது 
மரியா்்த்ய சமரபபிக்க ளவண்டும். 

உங்கேது பனிவான
்தம்ம பு்தலவன்

ெதய நாைாயண கோயஙோ  


