
 விபஸ்ஸனா செய்தி மடல் - சித்திரை 2022  1

மலர்: 1  இதழ்: 4  சித்திரை: 2022  விரல: `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)

யதா புப்புலகங் பஸ்ஸே, யதா பஸ்ஸே மரீசகங் யதா புப்புலகங் பஸ்ஸே, யதா பஸ்ஸே மரீசகங் 
ஏவங் ் லாகங் அவவககநதங், மச்சுராஜா ந பஸஸேதி ஏவங் ் லாகங் அவவககநதங், மச்சுராஜா ந பஸஸேதி 

ஒருவர் இந்த உலகை ஓர் நீர்க் குமிழி என பார்க்ை வவண்டும், ஒரு ைானல் நீராை பார்க்ை வவண்டும்; ஒருவர் இந்த உலகை ஓர் நீர்க் குமிழி என பார்க்ை வவண்டும், ஒரு ைானல் நீராை பார்க்ை வவண்டும்; 
இவவாறாை பார்க்கும் ஒருவகர, ைாலன், மரணத்தின் அரசன் பார்்பபதில்கல.இவவாறாை பார்க்கும் ஒருவகர, ைாலன், மரணத்தின் அரசன் பார்்பபதில்கல.

- ்தம்மப்தம் 170, வலாை வக்வைா- ்தம்மப்தம் 170, வலாை வக்வைா

தம்ம வாக்கு

அநிசச ஞானவம பலம் பாக்தயில் ்தகைைகைத் ்தவிர்க்ை முடியாது. அநிசச ஞானத்தின் பலத்க்த அநிசச ஞானவம பலம் பாக்தயில் ்தகைைகைத் ்தவிர்க்ை முடியாது. அநிசச ஞானத்தின் பலத்க்த 
ைவனத்துைன் பயன்படுத்துஙைள். உஙைளிைம் நிசசயம் அகமதி நிலவும்.ைவனத்துைன் பயன்படுத்துஙைள். உஙைளிைம் நிசசயம் அகமதி நிலவும்.

- ஸயாஜி ஊ பா கின்- ஸயாஜி ஊ பா கின்

விவிபஸஸனா ஒரு வாழும் ைகலயாகும்; ்த்பபிக்கும் ைகல அல்ல!பஸஸனா ஒரு வாழும் ைகலயாகும்; ்த்பபிக்கும் ைகல அல்ல!
- திரு. ச.நா. வைாயஙைா- திரு. ச.நா. வைாயஙைா

தமமமம உண்மயான ெரணாலயம
எனதன்பு தியானிகளே! 
வாருஙகள், நாம் தம்்மத்திடம் சரண் 

புகுளவாம்! தம்்மத்திடம் சரண் புகுவது 
மிகுநத பலனளிககக கூடியதாகும். தம்்மள்ம 
சத்திய்மாகும்; இயற்கயின் சடடமும் 
அதுளவ. உலகம் முழுதும் நிலவும் சடடமும் 
தம்்மம் தான்; அ்னத்தும் தம்்மத்்தளய 
சார்நதுள்ேது. ஒவ்வாரு அணுவும், 
ஒவ்வாரு ்பாருளும் ,  பிரபஞசம் 
முழுவதும் தம்்மத்தின் அடிபப்டயிளலளய 
் ச ய ல ப டு கி ன் ்ற ன .  த ம் ்ம ்ம ா ன து 
எல்லயற்றது, கடடுககேற்றது, வரம்பற்றது. 
அது ஒவ்வாரு துகளிலும், ஒவ்வாரு 

அணுவிலும் உள்ேது .  அது எஙகும் 
வியாபித்திருககும் ஒன்்றாகும். அதுளவ 
இநத உலகின் ஆதார்மாகும்; இவவுலகின் 
த்ல்்மயாகும்; இவவுலகின் பிரதான 
அதிபதியாகும். ளத்வபபடுளவார்ககு 
அதுளவ உண்்்மயான புகலிட்மாகும்.  
அன்புள்ே தியானிகளே, வாழ்வில நீஙகள் 
துன்பஙகளின், கஷடஙகளின் புயலக்ேளயா 
அலலது உதவியற்ற சூழ்நி்லக்ேளயா 
சநதிககும் ளபா்தலலாம், தம்்மத்திடம் 
ச ரண்டய க றறுக்காள்ளுஙகள் . 
தம்்மத்தின் புகலிடம் மிகுநத துயர்நீககத்்த, 
நிவாரணத்்த அளிககி்றது.  சில ச்மயஙகளில 
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ஒரு ்காடூர்மான சூழ்நி்ல ளபாரின் 
வடிவிளலா அலலது பஞசத்தின் வடிவிளலா 
அலலது ஒரு தீவிர ளநாய் பரவலின் வடிவிளலா 
வரலாம்; அலலது, ஓர் அ்்மதியான நதியில 
திடீ்ர்ன ளபர்லகள் எழலாம், அ்வ 
நம்்்ம ஒரு நச்சு நாகபபாம்பு ளபால சீ்றலாம்; 
அலலது, ஒரு நாசம் வி்ேவிககககூடிய 
நீர்ச்சுழி உருவாகி அ்னவ்ரயும் அதில 
சிககும்படியான சம்பவமும் எழலாம். 
அவவா்றான ச்மயஙகளில, ந்மது நண்பர்களும் 
திரும்பிப பார்ககா்மல ஓடிவிடலாம். 
உற்றார் உ்றவினர்களும் தஙகேது வாழ்்வக 
காபபாறறிக்காள்ே மும்முர்மாக 
இருககலாம்; மூழ்கும் அ்னவரும் தஙக்ேக 
காபபாறறிக்காள்ே ஏளதா்வான்்்ற 
பறறிப பிடித்துக்காள்ே ஆயத்த்மாக 
இருபபார்கள்.

அவவா்றான சூழ்நி்லகளில, எனதன்பு 
தியானிகளே, தம்்மம் ஒன்றுதான் ந்மககு 
புகலிடம் அளிககமுடியும். தம்்மள்ம ந்மது 
நஙகூர்மாக அ்்மகி்றது; தம்்மள்ம ந்மது 
தீவு.தம்்மத்தின் சரளண உண்்்மயான 
சரணாகும். ஒருவர் பலவீன்மாகவும், 
துயருறறும் இருககும் ளபாது, அவர் அச்ச்மயம் 
தம்்மத்திடம் சரண் புகுநது முழு்்மயான 
சி ர த் ்த யு ட னு ம்  ஆ ர் வ த் து ட னு ம் 
தம்்மத்்தப பயிறசிகக துவஙகினால, 
அபளபாது தம்்மம் அவரது கவச்மாகி அவ்ர 
காககத் துவஙகும். தம்்மம் ஒருளபாதும் 
நம்்்ம வஞசிககாது; ஒருளபாதும் நம் 
நம்பிக்க்யத் ளதாறகடிககாது, ஒருளபாதும் 
நம்்்ம கீளழ வீழ்த்தாது. தியானிகளே, 
கு்்றநதபடசம் உஙக்ே தம்்மத்திடம் 
சரண்டய கறறுக்காள்ளுஙகள். 

தியானிகளே, நான் ளகள்வி அறிவின் 
அடிபப்டயிளலா அலலது புத்தக 
அறிவின் அடிபப்டயிளலா இ்தப 
ளப சவில்ல ;  ந ான்  என் ்ச ா ந த 
அனுபவ அறிவின் அடிபப்டயிளலளய 
இ்தக  கூறுகிள்றன் .  உண்்்மயில , 
நீஙகள் தம்்மத்திடம் சரண்டநதால 
அது மிகுநத நன்்்ம்ய ்காண்டு 
வரும்; தம்்மத்திடம் சரண்டயுஙகள்.  
ஆனால, தம்்மத்திடம் சரண்டவது 
கடின்மான ஒன்்றாகும். உடல வடிவம் 
்காண்ட ஒருவரிடம் புகலிடம் ்சலவது 
ந்மககு  பழககபபடட ஒன்்றாகும் . 

அவவா்றான புகலிடம் எடுககபபடும் 
ஒருவர் தாள்ம அ்்மதியிலலா்மலும் 
பாதுகாபபிலலா்மலும், புகலிடத்திறகாக 
ளதடிக்காண்டும் இருககும்ளபாது , 
அவர் ்மற்றவர்களுககு எவவாறு சரண் 
அளிகக இயலும்? புகலிடம் எடுபபதறகாக 
ஒருவர் இவரிடம் வரும் ளபாது, இவர் 
தன்்னத் தான் காபபாறறிக்காள்வார். 
பலவீன்மான ஒருவர் எவவாறு இன்்னாரு 
பலவீன்மானவருககு உதவ முடியும்? 
ஆதரவற்ற ஒருவர் இன்்னாரு ஆதரவற்ற 
ஒருவருககு என்ன பாதுகாபபு அளிகக 
இயலும் ?  ப ா ர்்வயிலலா  ஒருவர் 
இன்்னாரு பார்்வயிலலாதவருககு 
எவவாறு வழி காடட இயலும்?

ஆகளவ, வலி்்மயான, தி்றன்மிகு 
தம்்மத்திடம் உதவி ளகாறுஙகள். தம்்மத்திடம் 
்மடடுள்ம சரண்டயுஙகள். சிறிது ளநரள்ம 
இருபபினும், உள்ளே கவனிகக முயறசி 
்சய்து, தம்்மத்தின் ஓடடத்தில உஙக்ேளய 
நீஙகள் ஆழ்த்திக்காள்ளுஙகள். இது 
உஙகளுககு மிகுநத பலத்்தயும் சுய 
நம்பிக்க்யயும் அளிககும். தம்்மத்தின் 
ஓடடத்தில நீஙகள் இருககும் ளபாது, 
நாம் புதிய கடடுகக்ே, புதிய பழககப 
பின்னலக்ே உருவாகக ்மாடளடாம். 
இதன் மூலம் தான் ந்மககு ப்ழய பழககப 
பின்னலகளிலிருநது ் வளிவர ஒரு வாய்பபு 
கி்டககி்றது; இநத ப்ழய பழககப 
பின்னலகளினால ஏறபடும் புயலகள் 
தா்மாகளவ வலுவிழககின்்றன. இவவாள்ற 
ஒருவர் தம்்மத்திடம் சரண்டகி்றார்.  
து ன் ப த் ்த ச்  ச ந தி க கு ம்  ள ப ா து 
விபஸ்ஸனா்வப பயிறசி ்சய்யுஙகள். 
உஙகேது சுறறுச்சூழல நம்பிக்க ்மறறும் 
ஆற்றலால நி்்றநதிருககும் .  சிறிது 
ளநரத்திறகு உள்ோகளவ, ளசாகஙகள் 
அ்னத்தும் க்ரயத் ்தாடஙகும் . 
சுறறுச் சூழல முழுவதும் பலனளிககும் 
அதிர்வ்லகோல நி்்றநது காணபபடும். 
உஙகேது எதிர்காலம் ்மஙகேகர்மான 
்மகிழ் ச்சியினால  நி்்ற நதிரு ககும் .  
ஆகளவ தான் தியானிகளே, வாருஙகள், 
நாம் தம்்மத்தில சரண் புகுளவாம் . 
தம்்மத்தின் புகலிடம்  உண்்்மயில 
பலனளிககககூடியதாகும். 
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ஆசிரியர் திரு சதய நாராயண க�ாயங�ா 
அவர்�ளின் ம்மதத பாவனா பாசுரங�ள்

ஸபைா மஙைை ஸபைா மஙைை ஸபைா மஙைை வ�ாய வர 
வ்தரா மஙைை வ்தரா மஙைை வ்தரா மஙைை வ�ாய வர 
ஜன ஜன மஙைை ஜன ஜன மஙைை ஜன ஜன ஸுகியா வ�ாய வர
த்ருஷய ஔர அத்ருஷய ஸபீ ஜீவவாங ைா மஙைை வ�ாய வர
ஜல வை ்தை வை ஔர ைைன வை பிராணி ஸுகியா வ�ாய வர
்தவஸாங திஷாவவாங வை ஸப பிராணி மஙைை லாபீ வ�ாய வர
நிரபய வ�ா நிரகபர பவன ஸப, ஸபீ நிராமய வ�ாய வர 
ஸபைா மஙைை ஸபைா மஙைை ஸபைா மஙைை வ�ாய வர

அ்னவரும் ்மகிழ்வுடன் இருபபார்கோக…நீஙகளும் ்மகிழ்வுடன் இருபபீர்கோக…
ஒவ்வாருவரும் ்மகிழ்ச்சியுடனும் ளபரானநதத்துடனும் இருபபார்கோக! கண்ணுககு 
்தரிகின்்ற ்மறறும் ் தரியாத அ்னவரும் ்மகிழ்ச்சியுடன் இருபபார்கோக.! நீரிலும், நிலத்திலும், 
வானத்திலும் வாழும் அ்னத்தும்  உயிரினஙகளும் ்மகிழ்ச்சியுடன் இருபபார்கோக!  
பத்து தி்சகளிலும் இருககும் உயிரினஙகள் அ்னத்தும் ்மகிழ்ச்சியுடன் இருபபார்கோக.!அ்னவரும் 
பயமிலலா்மலும், நடபுள்ேம் ் காண்டவர்கோகவும், ஆளராககியமிககவர்கோகவும் இருபபார்கோக! 
அ்னவரும் ்மகிழ்வுடன் இருபபார்கோக!

இஸ ்தரதீ பர ஷுத்்த ்தரம கீ, ஜவயா்த பிராகிஸி்த வ�ாய வர 
ஸைல விஷவ வை ஸாவர பிராணீ, மஙைை லாபீ வ�ாய வர 
இஸ ்தரதீ பர ஷுத்்த ்தரம கீ, அம்ரு்த வருஷா வ�ாய வர 
ஸைல விஷவ வை ஸாவர பிராணீ, மஙைை லாபீ வ�ாய வர 
இஸ ்தரதீ பர ஷுத்்த ்தரம கீ, ைஙை பிரவாஹி்த வ�ாய வர 
ஸைல விஷவ வை ஸாவர பிராணீ, மஙைை லாபீ வ�ாய வர 
ஸபைா மஙைை, ஸபைா மஙைை, ஸபைா மஙைை வ�ாய வர
தூய தம்்மத்தின் பிரகாசம் இபபுவியில பிரகாசிககடடும்!
உலகம் முழுதுமுள்ே உயிரினஙகள் யாவும் பயன் ் ப்றடடும்!
தூய தம்்மத்தின் ்ம்ழ  இவவுலகில ் பய்யடடும்!
தூய தம்்மத்தின் நதி இபபூமியிலிருநது ் பாஙகிவழியடடும்!
உலகம் முழுவதுமுள்ே உயிரினஙகள் யாவும் பயன் ் ப்றடடும்!
உலகம் முழுவதுமுள்ே உயிரினஙகள் யாவும் ்மகிழ்வுடன் இருபபார்கோக!

்தரமவ்தஷ வஸ ஷுத்்த ்தரம கீ, ைஙை பிராவாஹி்த வ�ாய வர 
ஸைல விஷவ வை ஸாவர பிராணீ, மஙைை லாபீ வ�ாய வர 
ஸபைா மஙைை, ஸபைா மஙைை, ஸபைா மஙைை வ�ாய வர 
இஸ ்தரதீ வை ஜி்தவன பிராணீ, ஸ்தா ஸுரக் ஷி்த வ�ாய வர 
இஸ ்தரதீ வை வஜா ரைவாவல, ஷுத்்த ்தரம வை வஜா ரைவாவல 
ஸபைா மஙைை, ஸபைா மஙைை, ஸபைா மஙைை வ�ாய வர
தூய தம்்மம் மீண்டும் இபபூமியில எழடடும்!
ஒவ்வாருவரும் ்மகிழ்வுடன் இருபபாராக!
ஒவ்வாருவரும் ்மகிழ்வுடன் இருபபாராக!
உலகம் முழுதுமுள்ே உயிரினஙகள் யாவும் ்மகிழ்வுடன் இருபபார்கோக!
ஒவ்வாருவரும் தஙகேது துன்பத்திலிருநது மீண்டு வருவார்கோக!
ஒவ்வாருவரும் ளபரானநதத்தில நி்்றநதிருபபார்கோக!
இவவுலகின் காபபாேர்கள் அ்னவரும் ்மகிழ்வுடன் இருபபார்கோக!
தூய தம்்மத்தின் காபபாேர்கள் ்மகிழ்வுடன் இருபபார்கோக!
அ்னத்து உயிரினஙகளும் ்மகிழ்வுடன் இருபபார்கோக!

வமவர ஸஙசி்த ம�ாபுண்ய வம, வமவர அரஜி்த ம�ாபுண்ய வம, பாை தும்�ாரா வ�ாய வர
இஸ மஙைைமய ்தரம பந்த பர, ஸா்த ஸபீ ைா வ�ாய வர
ஸபைா மஙைை ஸபைா மஙைை ஸபைா மஙைை வ�ாய வர
வ்தரா மஙைை வ்தரா மஙைை வ்தரா மஙைை வ�ாய வர
ஜன ஜன மஙைை ஜன ஜன மஙைை ஜன ஜன ஸுகியா வ�ாய வர
நான் ளசகரித்த ்மா்பரும் புண்ணியஙக்ே நீஙகள் யாவரும் பகிர்வீர்கோக!
எனது புண்ணியஙகளில நீஙகளும் பஙகு ் பறுவீர்கோக!
இநத நலநதரும் தம்்ம பா்தயில நாம் அ்னவரும் ளதாழர்கோக இருபளபா்மாக!
அ்னத்து உயிரினஙகளும் ்மகிழ்வுடன் இருபபார்கோக!
நீஙகளும் ்மகிழ்வுடன் இருபபீர்கோக!
ஒவ்வாருவரும் ்மகிழ்வுடன் இருபபார்கோக!
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கேள்வி: இந்த ல�ோகத்்த ப்ைத்த கைவுள் என்று ஒருவர் இருக்கிறோரோ?
திரு. ச.நா. கோயஙோ அவரேள்: அப்படிப்பட்ட ஒரு ே்டவுளை நான் ்பார்த்ததிலளலை. நீஙேள் 
்பார்ததுள்ளீரேள் என்்ால, நீஙேள் நம்பிக்ோள்ைலைாம். என்ளனைப ்்பாறு்த்தவளையில, 
உணளமைகய ே்டவுள், இயறளே சட்டகமை ே்டவுள், ்தம்மைகமை ே்டவுள்; இந்த இயறளே சட்ட்ததினைால, 
்தம்மை்ததினைால ்தான் ஒவ்வான்றும் இயஙகுகின்்னை. நீஙேள் இ்தளனை புரிநது்ோணடு, 
்தம்மை்ததின் ்படி வாழ்வீரேள் என்்ால, நீஙேள் ஒரு நலலை வாழ்களேளய வாழலைாம். இயறளேககு 
அப்பாற்பட்ட ஒரு ே்டவுளை நீஙேள் நம்பினைாலும் நம்்பாமைல இருந்தாலும், அ்தனைால எந்த்வாரு 
கவறு்பாடும் இருகோது.

ருக்ை வ்தவ்தாவவாங ைா மஙைை, பூ வ்தவ்தாவவாங ைா மஙைை
ைைன வ்தவ்தாவவாங ைா மஙைை, ஜல வ்தவவாங ைா வ�ா மஙைை
இஸ ்தரதீ வை ்தரு த்ருணுவம, ைண ைண வம ்தரம ஸமா ஜாவய, 
வஜா பீ ்தவப இஸ புண்ய பூமி பர, முக்்த துக்வைாங வஸ வ�ா ஜாவய
ஸபைா மஙைை ஸபைா மஙைை ஸபைா மஙைை வ�ாய வர 
வ்தரா மஙைள் வ்தரா மஙைை வ்தரா மஙைை வ�ாய வர 
ஜன ஜன மஙைை, ஜன ஜன மஙைை, ஜன ஜன மஙைை வ�ாய வர.
பூமியிலும் ்மரஙகளிலும் வாழும் ் தய்வீக உயிரினஙகள் யாவும் ்மகிழ்வுடன் இருபபார்கோக!
விண்ணவர்களும் ்மகிழ்வுடன் இருபபார்கோக!
நீரில வாழும் ் தய்வீக உயிரினஙகள் யாவரும் ்மகிழ்வுடன் இருபபார்கோக!
ஒவ்வாரு ்மரமும், புள்ளும், ஒவ்வாரு துகளும் தம்்ம அதிர்வ்லகோல ஊடுறுவி இருபபதாக!
இநத புண்ணிய பூமியில தியானம் ் சய்யும்
அ்னவரும் அவரவர் துன்பத்திலிருநது மீள்வார்கோக!
்மகிழ்வுடன் இருஙகள்!

ஷுத்்த ்தரம ைர-ைர வம ஜாவை, ஷுத்்த ்தரம ைர ைர வம ஜாவை 
ைர-ைர ஷாநதி ஸமாய வர, ைர ைர ஷாநதி ஸமாய வர 
நர நாரீ வ�ாம் ்தரமவி�ாரீ, ஸப நர நாரீ ்தரமவி�ாரீ
ைர ைர ஸுை சா ஜாய வர, ைர ைர மஙைை சாய வர 
ஸபைா மஙைை ஸபைா மஙைை ஸபைா மஙைை வ�ாய வர
வ்தரா மஙைள் வ்தரா மஙைை வ்தரா மஙைை வ�ாய வர
ஒவ்வாரு இலல்றத்திலும் தூய தம்்மம் உதிககடடும்!
ஒவ்வாரு இலல்றமும் அ்்மதியால நிரம்பி வழியடடும்!
ஆண்களும் ் பண்களும் தம்்மத்்தப பயிலவார்கோக!
இலல்றஙகள் ்மகிழ்ச்சியிலும் சநளதாஷத்திலும் நி்்றநதிருககடடும்!
அ்னவரும் ்மகிழ்வுடன் இருபபார்கோக!
நீஙகளும் ்மகிழ்வுடன் இருபபீர்கோக!

ஸா்தை வ்தரா மஙைை வ�ாவவ, ஸா்தை வ்தரா மஙைை வ�ாவவ
தூர அமஙைை வ�ாய வர. 
வபடீ வ்தரா மஙைை வ�ாவவ, வபடீ வ்தரா மஙைை வ�ாவவ
தூர அமஙைை வ�ாய வர
ஷுத்்த ்தரம ஸபவை மன ஜாவை, ஷுத்்த ்தரம ஸபவை மன ஜாவைமுக்தி துக்வைாங வஸ வ�ாய வர
ஸபைா மஙைை ஸபைா மஙைை ஸபைா மஙைை வ�ாய வர
தியான சாதகளர! நீஙகள் ்மகிழ்வுடன் இருபபீராக!
தியானிகள் அ்னவரும் ்மகிழ்வுடன் இருபபார்கோக!
அ்மஙகே்மான்வ விலகுவதாக!
்மகளே! ்மகிழ்வுடன் இருபபாயாக!
்மகள்கள் அ்னவரும் ்மகிழ்வுடன் இருபபார்கோக!
அ்மஙகே்மான்வ விலகுவதாக!
ஒவ்வாருவரின் ்மனஙகளிலும் தூய தம்்மம் உதிககடடும்!
துன்பத்திலிருநது விடுத்ல கிடடுவதாக!
அ்னவரும் ்மகிழ்வுடன் இருபபார்கோக!

ஸைாவஸதியில ஒரு மைணி கநை கூடடு்த தியானை 
அமைரவு முடிந்தவு்டன் வி்பஸ்ஸனைா ஆசிரியர 

திரு ச்தய நாைாயண கோயஙோ அவரேளின் ் மை்த்த ்பாவனைா ்பாசுைஙேள்

மேள்வி பதில்


