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மலர்: 1  இதழ்: 7  ஆடி: 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)

இறுதி இலக்கான முழு விடுதலலலை

அலைவதற்கு ஒருவர் ஏழு 

ப�காதி அங்ங்லை அதகாவது 

ஞகானவிைக்க ் காரணி்லை வைர்்ததகா்

பவண்டும். அலவைகாவன:

1)ஸதி(விழிப்புணர்வு),
2)தம்ம விசய (தம்மப் பாகுபாட்ாய்வு),
3)விரிய(முயற்சி),
4)பீதி(பபரானநதம),
5)பஸஸத்தி(பபரம்மதி),
6)ஸ்மாதி(்மன ஒரும்மப்பாடு),
7)உபபக்ா(உள்ளச் ச்மநிமை)
முதலகாம் ப�காதிைங்மகாவது ஸதி, 

விழிப்புணர்வு.
விழிப்புணர்வு இலலகாமல �காலதயில 

ஒரு அடி கூை எடு்தது லவக் இைலகாது. 
ஸதி, உண்லமலை தனி்ததிருந்து்வனி்ததல, 
ஒரு மி் முககிைமகான ்காரணிைகாகும். 
ஏனனனில, அது ் ண்ததிற்கு ் ணம் மற்்ற 
்காரணி்ளுைனனதகாைர்ந்து இருந்தகா் 
பவண்டும்.

தம்ம விசை என�து இரண்ைகாம் 
ப�காதிைங்மகாகும்.

‘சை' அலலது ‘சைன' என்றகால பசர்்ததல 
எனறு ன�காருள். பமபலகாடைமகான, 

ப ச ர் க ் ப் �டை ,  ஒ ருஙகிலணந்த 

உண்லம மகாலைலையும் குழப்�்தலதயும் 

உருவகாககி தவ்றகான முடிவு்ளுககும் 

னசைல்ளுககும் வழிவகுககி்றது. விசை 

அலலது விசைனஎன்றகால பிரி்ததல, 

�கு்ததல எனறு ன�காருள். இலத்த தகான 

வி�ஸஸனகா �யிற்சியில நகாம் னசய்கிப்றகாம். 

னதகாைக்்ததில தம்ம விசை என�து 

அறிவு சகார்ந்ததகா்்த தகான உள்ைது. 

இவ்வுைல னவறும் நகானகுபூதங்ைகா்பவ 

ஆரகாைப்�டுகி்றது. அதில நகான என�து 

இலலல .  மனம்  னவறும்  ந கானகு 

கூடடுப்ன�காருட்ைகாலஆனலவ தகான. 

ஒருவர் ஆறு புல வகாயில்லையும் அதன 

புலப் ன�காருட்லையும், இவ்விரண்டின 

னதகாைர்ல�யும், அதன ன�ருக்்ததின 

னசைலமுல்றலையும் ்வனிககின்றகார். 

இவ்வகாறு னசய்வதனகால ஏற்�டும் 

அறிவுசகார்ந்த னதளிவகானது வி�ஸஸனகா 

�யிற்சிலை னதகாைஙகுவதற்கும் உண்லம 

அைவில ச்ததிை்தலத ஆரகாய்வதற்கும் 

வழிவகுககி்றது. தம்ம விசை அனு�வ 

அைவில இருக் பவண்டும்; உணர்ச்சி்ளின 

உண்லம இைல�கான பதகானறி மல்றதலல 

ஞானவிளக்கக ்காரணி்கள்
(திரு. சத்ய நாரா்யண க�ா்யங�ா)
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பநரடிைகா் அனு�விக் பவண்டும். 

அப்ப�காது தகான தம்ம விசை ஒரு 

ஞகானவிைக்க ்காரணிைகா் இருக் 

முடியும்.

உனனத எண்வழிப் �காலதயில ஸம்மகா 

வகாைகாபமகா வருவலதப் ப�கானறு, விரிை 

அதகாவது முைற்சி தகான மூன்றகாவது 

ப�காதிைங்மகாகும். ன�ரும் முைற்சி 

பதலவப்�டுகி்றது; ஆனகால எதிர்விலன 

னசய்ைகாமல இருப்�தற்்கான முைற்சி. 

ஆயிரம் யு்ததங்ளில ஆயிரம் வீரர்்லை 

எதி ர்ன் காண்டு  நீ ங ்ள்  னவ ற்றி ப் 

ன�ற்றிருந்தகாலும், எதிர்விலனப் புரிைகாமல 

இருப்�து எனனும் இந்த அ்ப் ப�கார் 

தகான மி்வும் ்டினமகானதகாகும். ஒரு 

மதிப்புமிக் இர்ததின்ததில துலையிை 

சிறிது அழு்ததம் பதலவப்�டுகி்றது; 

ஆனகால, மி் அதி்மகான அழு்ததம் 

அதலன உலை்தது விடும். அதுப�காலபவ, 

இதுவும் நடுவழிப்�காலத தகான.

நீ ங ் ள்  ஸ தி யு ை னு ம் ,  த ம் ம 

வி ச ை ்த து ை னு ம் ,  வி ரி ை வு ை னு ம் 

�யிற்சி னசய்து ன்காண்டிருகல்யில, 

மன மகாசு்ள் னவளிபை னசலகின்றன. 

நீங்ள் நகான்காவதுப�காதிைங்்தலத 

அனு�விப்பீர்்ள். அது தகான பீதி அதகாவது 

ப�ரகானந்தமகாகும். நீங்ள் இப்ப�காது 

்வனமகா் இருக் பவண்டும். உைனலஙகும் 

�காயும் இந்த சு்மகான அதிர்வலல்ளின 

தலையிலலகா ஓடை்ததின மீது நீங்ள் 

� ற் று தலலவை ர் ்தது க  ன ் காண்டு 

பிடிப்பிலன ஏற்�டு்ததினகால, அது ஒரு 

ப�காதிைங்மகா்காது. இந்த அனு�வமும் 

மன-உைல �ரப்பில தகான நி்ழ்கி்றது, 

இதுவும் அநி்தைம் தகான, பதகானறுகி்றது 

மல்றகி்றது எனனும் புரிதல இருந்தகால, இந்த 

ப�ரகானந்தமகானது ஒரு ப�காதிைங்மகாகும்.

இதன பின, திைகானி ஒருவர் ஆழ்ந்த 

ப�ரலமதிலை அதகாவது �ஸஸ்ததிலை 

அனு�விககி்ற கா ர் .  மனம்  மி்வும் 

அலமதிைகா்வும் ,  ச கா ந் தம கா ்வும் 

ப�ரலமதியுைனும் ் காணப்�டும். முனபு

அனு�விக்ப்�ைகாத இந்த ஆழ்ந்த 

அலமதி தகான முகதி என்ற தவ்றகான 

அனுமகான்தலத  திை கானி  ஒருவர் 

ன�்றககூடும். ப�ரகானந்தம் என�து சரிைகா் 

புரிந்துன்காள்ைவிலலல எனில ஒரு 

�ந்தமகா் எவ்வகாறு ஆகி்றபதகா, அவ்வகாப்ற 

இந்த �ஸஸ்ததியும் ஒரு �ந்தமகா் ஆ்லகாம். 

இறுதி இலககு இனனும் னவகு தூரம் 

உள்ைது. ஆறு புல வகாயில்ள் இனனும் 

னசைல �டடுகன்காண்டிருப்�லத நீங்ள் 

பசகாதி்தது�கார்க்லகாம்; ் ண்்லை்த தி்றந்து 

�காருங்ள் அலலது னசவி்ைகால ப்ட் 

முைலுங்ள். நீங்ள் இனனும்அநி்தை்ததின 

�ரப்பில தகான இருககிறீர்்ள். மன- உைல 

�ரப்பிலன நீங்ள் ் ைக்விலலல.

இ ந் த  � ஸ ஸ ்த தி ல ை ,  ஆ ழ ந் த 

ப�ரலமதிலை முழுலமைகா் ஆரகாயுங்ள். 

்வனிப்�தற்கு ் டினமகா் இருந்தகாலும், ஒரு 

நுண்ணிை அதிர்வலல ்காணப்�டுகி்றது. 

இ ந்த  உணர்ச்சி  அதுக்மஸு்ம் 

எனறு அலழக்ப்�டுகி்றது. அதகாவது 

சு்முமிலலகாத ,  துன�முமிலலகாத 

ஓ ர்  உணர்ச்சி .  ப � ர கானந் த ்ததில 

அ னு � வ ம் சு ் ம கா ்  இ ரு க கு ம் . 

இ ப் ன� கா ழு து  மி கு ந் த  அ ல ம தி 

அ னு � வி க ் ப் � டு ம் .  அ நி ்த ை ம் 

அனு�விக்ப்�ைகாதபதஇதிலுள்ை 

ஆ�்ததகாகும். அலமதிைகான உணர்ச்சி்ள் 

மீது �ற்்றற்று இருப்�லத விை சு்மகான 

உணர்ச்சி்ள் மீதுள்ை விருப்பிலிருந்தும் 

சு்மிலலகாத உணர்ச்சி்ள் மீதுள்ை 

னவறுப்பிலிருந்தும் �ற்்றற்று இருப்�து 

மி்வும்சுல�மகாகும். நீங்ள் மி்வும் 

்வனமகா் இருக் பவண்டும். ஒரு 

கூ ர் லம ை கா ன  ம ன து ை ன  இ ந் த 

நுண்ணிைஅதிர்வலல்லை உணருங்ள். 
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ஆறு புலவகாயில்லைச் பசகாதி்ததுக 

ன்காண்டு இந்த அனு�வமும் அநி்தைம் 

தகானஎனறு புரிந்து ன்காண்பை இருங்ள். 

மி்வும் நுண்ணிை இந்த அலலவின பதகானறி 

மல்றதலல நீங்ள் ்வனிக்முடிந்தகால, 

அது ஒரு ப�காதிைங்மகா் ஆகி்றது. 

பமலும் நீங்ள் முனபனறிச் னசலல இது 

உங்ளுககு வலிலமஅளிககி்றது. உங்ைது 

அனு�வமும் வைர்கி்றது.

அதுக்மசு்ங அதகாவது நடுநிலல 

உணர்ச்சி்ள் மீது ன�ரும்�காலும் ஒரு 

ப்ள்வி எழுகி்றது. னதகாைக்்ததிலவரும் 

சு்மும் இலலகாத துன�மும் இலலகாத 

பமபலகாடைமகான உணர்ச்சி்லைப் 

பு்ததர் குறிப்பிைவிலலல. இது முற்றிலும் 

பவ்றகானது.

ஸகாத்ர்்ள் னதகாைக்்ததில வரும் 

இ ந் ந டு நி ல ல  உ ண ர் ச் சி ் ளி ை ம் 

சலிப்�லைந்து, ஆர்வம் குல்றந்து, புதிதகா் 

ஏபதகானவகானல்ற நகாடுவர். இது அவர்்ைது 

�லழை�ழக்ப் பினனலகாகும். 

அடு்தத ஞகானவிைக்க ்காரணி 

ஸமகாதிைகாகும். ஸம்மகா ஸமகாதி என�து 

நம்லம முழு விடுதலல வலர வழிநை்ததிச் 

னசலலும். அது ஸம்�ஜஞஞ்ததுைன 

(அதகாவது மனம் மற்றும் உைலில ஏற்�டும் 

நி்ழ்வு்ள் �ற்றிை விழிப்புணர்வும், 

ப த கானறுதலமல ்ற தல கான  அதன 

இைலபிலன உணர்தலும் )  �யிற்சி 

னசய்ைப்�டுகின்றது. ஸம்�ஜஞஞ்ததுைன 

கூடிை ஸம்மகாஸமகாதியின �யிற்சியினகால, 

ஒன்றன பின ஒன்றகா், திைகானி ஒருவர் 

பஸகாதகா�னன (விடுதலலயின முதல �டி), 

ஸ்தகா்காமி, அனகா்காமி மற்றும் அரஹந்த 

நிலல்லை அலைகின்றகார். இவ்வகாறு, 

ஸமகாதி ஒரு ஞகானவிைக்க்காரணிைகா் 

னசைல�டுகி்றது.

உப�க்கா, உள்ைச் சமநிலல ஏழகாவது 

ப�காதிைங்மகாகும். விழிப்புணர்லவப் 

ப�கால இதுவும், னதகாைக்்ததிலிருந்து 

முடிவு வலர  இருக்  பவண்டும் . 

மற்்றப�காதிைங்ங்லை வைர்ககும் ப�காது, 

விழிப்புணர்வும் உள்ைச் சமநிலலயும் 

எப்ன�காழுதும் இருந்தகா் பவண்டும்.

இந்த ப�காதிைங்ங்லைச் சரிவர 

�யிற்சி னசய்தகால, அலவ அதி்ரி்தது 

முழுலம அலையும். ப�காதிைங்ங்ள் 

ஒவ்னவகானறும் முழுலம அலையும் ப�காது, 

ஞகானமும் முழுலம அலைகி்றது. இது தகான 

வி�ஸஸனகாவின முழு னசைலமுல்றைகாகும்.

ஏழாவது நாள்-க�ாஜ்ஜங� சுத்தங 

(ப�ோதியங்கங்களைப் �ற்றிய �ோசுரங்கள்)
(ஒரு �த்து நோள் மு்கோமில், ஏழோவது நோள் 
்கோளையில் ஒலிக்கப்�டும் ப�ோஜ்ஜங்க 

சுத்்தத்தின் ்தமிழோக்கம்.)
ஸஙஸாபர ஸஙஸரநதானங, ஸப்பதுக்வினாஸப்
ஸத்ததமப்ம ச பபாஜ்ஜஙப், ்மாரபஸனப்ப்மத்தபன
பி்றப்பு இ்றப்ன�னனும் சுழற்சியில 

சிககுண்ை உயிர்்ளுககு, தங்ைது 

து ன � ங ் ள்  அ ல ன ்த லத யு ம் 

அழி்தனத காழி ககும்  ன � கா ருடடும் , 

மகாரனின(தீை சகதி்ள்) �லைலை்த 

பதகாற்்டிககும் ன�காருடடும், ஞகானவிைக்க 

்காரணி்ள் ஏழு இருககின்றன.

புஜஜித்்ா பயசிப்ம ஸத்தா, திப்ா முத்தகுத்த்மா
அ்ஜாதிங அ்ஜராப்யாதிங, அ்மதங நிப்பயங ் தா
இ வ் பவ ல ழ யு ம்  உ ண ர் வ த கா ல , 

உயிரினங்ள் மூவல்ப் பி்றப்பு்ளிலிருந்து 

விடுவிக்ப்�டுகி்றகார்்ள் .  பமலும் , 

பி்றப்பு, மூப்பு, மற்றும் பிணியிலிருந்து 

அவர்்ள் விடுதலல அலைந்து, நிப்�காண 

நிலலலையும், அச்சமற்்ற நிலலலையும் 

அநு�விககின்றகார்்ள்.

ஏ்்மாதி குணூபபதங, அபன்குணஸங்ஹங
ஓஸதஞச இ்மங ்மநதங, பபாஜ்ஜங்ஞச 

பணா்மபஹ
எண்ணற்் ரிை  �லன் பை காடு , 
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இ ்த த ல ் ை  ப ம ன லம ் ல ை யு ம் 

ன ் கா ண் டி ரு ப் � த கா ல ,  இ ல வ 

நலமகாககும் னசகாற்்ைகா் இருககின்றன. 

ஞகானவிைக்க்காரணி்ைகான (இவற்ல்ற) 

நகாம் இைலபுபவகாமகா்.

பபாஜ்ஜஙப்ா ஸதிஸங்ாபதா,
தம்மானங விசபயா ததா
வீரியங பீதி பஸஸத்தி, பபாஜ்ஜங்ா ச ததா பபர
ஸ்மாதுபபக்ா பபாஜ்ஜங்ா,
ஸத்பதபத ஸப்பதஸஸினா
முனீனா ஸம்மதக்ாதா பாவிதா பஹுலீ்தா
ஞகானவிைக்க ்காரணி்ைகாவன, 

விழிப்புணர்வு, தம்மப் �காகு�காடைகாய்வு, 

முைற்சி, ப�ரகானந்தம், ப�ரலமதி, 

ம ன க கு வி ப் பு  ம ற் று ம்  உ ள் ை ச் 

சமநிலல. இவ்பவழும், அலன்தலதயும் 

் கா ணு ம் ,  ஞ கா னி ை வ ர கா ல 

ந ன கு � யி ற் று வி க ் ப் � ட ை ல வ , 

�யிற்சிக்ப்�டைலவ மற்றும் �ழக்்ததில 

ல்ைகாைப்�டைலவ.

ஸம்த்தநதி அபிஞ்ாய, நிப்பாணாய ச 
பபாதியா

ஏபதன ஸச்ச்ஜப்ஜன ஸஸாத்தி பத பஹாது 
ஸப்பதா

அலவ, உைரிை னதள்ைறிவிற்கும், 

நிப்�காண்ததிற்கும், ஞகான விைக்்ததிற்கும் 

ன்காண்டு னசல�லவ. உண்லமைகான 

இதலன இைலபுவதன மூலம், நீங்ள் 

எப்ப�காதும் மகிழ்ச்சிைகா் இருப்பீரகா்.

ஏ்ஸமிங ஸ்மபய நாபதா,
ஸ்மாக்லைானஞச ் ஸஸபங
கிைாபன துககிபத திஸ்ா,
பபாஜ்ஜஙப் ஸத்த பதஸயி
ஒரு முல்ற ,  னமகாக்லலகானரும், 

்ஸஸ�ரும் பநகாயுற்றும் வலியுற்றும் 

இருப் �லத  ன � ரி ப ை கான  பு ்த த ர் 

அவர்்ள்்ண்ைனர். ஞகானவிைக்க 

்காரணி்ைகான இவ்பவலழயும், அவர் 

அவர்்ளுககு அருளினகார்.

பத ச தங அபிநநதித்்ா
பரா்ா முச்சிஙஸு தங்பண
ஏபதன ஸச்ச்ஜப்ஜன ஸஸாத்தி பத பஹாது 

ஸப்பதா
இதனகால ப�ரகானந்தம் ன்காண்ை 

அவர்்ள், அக்ண்ததிபலபை பநகாயிலிருந்து 
விடுவிக்ப்�டைனர். உண்லமைகான 
இதலன இைலபுவதன மூலம், நீங்ள் 
எப்ப�காதும் மகிழ்ச்சியுைன இருப்பீரகா்.

ஏ்தா தம்மரா்ஜாபி ப்ைஞப்னாபிபீளிபதா
சுநதத்பதபரன தங பய், பணாஸபத்்ான 

ஸாதரங
தம்மப் ப�ரரசர் (பு்ததர்) தகாபம, ஒரு 

முல்ற, பநகாைகால துனபுறு்ததப்�டைகார். 
ம ரி ை கா ல த ப ை கா டு  இ ப த 
அருளுலரலைஇைம்புமகாறு அவர் (பு்ததர்) 
பிககு சுந்தலரக ப்டடுகன்காண்ைகார்.

ஸமப்மாதித்்ான ஆபாதா,
தமஹா வுட்ாஸி ் ானபஸா
ஏபதன ஸச்ச்ஜப்ஜன ஸஸாத்தி பத பஹாது 

ஸப்பதா
ப�ரகானந்தம்  ன்காண்ைவரகாய் , 

ன � ரி ப ை கா ன  பு ்த த ர்  அ வ ர் ் ள் 
அ ந் பந கா யி னி ன று ,  உ ை ன டி ை கா ் 
மீண்னைழுந்தகார். உண்லமைகான இதலன 
ஓதுவதன மூலம், நீங்ள் எப்ப�காதும் 
மகிழ்ச்சிைகா் இருப்பீரகா்.

பஹீனா பத ச ஆபாதா,
திணணஙனமபி ்மபஹஸினங
்மக்ாஹதா கிபைஸா்,
பத்தானுப்பத்திதம்மதங
ஏபதன ஸச்ச்ஜப்ஜன
ஸஸாத்தி பத பஹாது ஸப்பதா
இப்ன�ருனநறி, நிைதிககிணங், அலைை  

பவண்டுவதலன்ததும் அலைைப்ன�ற்று, 
மன மகாசு்லை அழிகின்றலதப் ப�கால, 
இம்மூனறு மகான�ரும்ஞகானி்ளின 
பி ணி ் ளு ம்   அ ் ற் ்ற ப் � ட ை ன . 
உண்லமைகான இதலன ஓதுவதன 
மூலம், நீங்ள் எப்ப�காதும் மகிழ்ச்சிைகா் 
இருப்பீரகா். 


