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மலர்: 1  இதழ்: 6  ஆனி: 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)

திரு. சத்ய நாரா்யண க�ா்யங�ா 
அவர�ளின் பாசுரங�ள்

உலக மககளே, விழித்தெழுஙகள்
இருண்ட இரவு ள�ோய்விட்டது.
மகிழ்ச்சியோன விடியற்�ோழுதெோகிய
தெமம ஓளி வந்துவிட்டது.
பிர�ஞ்ச உயிரகளே வோருஙகள்,
தெமமத ் தெள்ேறிவவக கவனமோகக ளகளுஙகள்.
மகிழ்ச்சியும, அவமதியும, சுதெந்திரமும, விடுதெவலயும, நிப�ோணமும இதில் தெோன் அ்டஙகியுள்ேது.

பிர�ஞ்ச உயிரகளே வோருஙகள்,
தெமம ் ெறியில் ெோம ெ்டந்து ் ்சல்ளவோம. தெமம ் ெறிளய அவமதி ் ெறி,
தெமம ் ெறிளய மகிழ்ச்சி ் ெறி.
்தெோ்டககததில் �யன்தெருவதும,
ெடுவில் �யன்தெருவதும,
முடிவில் �யன்தெருவதுமோன
ஒவ்வோரு அடியும �யன்தெருவதெோகளவ இருககிறது.
ஸீலததில் (ஒழுகக ெ்டதவதெயில்) �யன் இருககிறது, ஸமோதியில் (மனக குவிபபில்) �யன் இருககிறது,
�ஞ்ோவிலும (்தெள்ேறிவிலும) �யன் இருககிறது  நிப�ோணம வவர இடடுச்்்சல்கிறது.
இருண்ட ்சந்துகளில் எததுவணளயோ ெோடகள்
ெோம அவலந்து திரிந்துவிடள்டோம!
இபள�ோது ெோம ரோஜ�ோவதெவய அவ்டந்துவிட்டதெோல்,
இனி ஒருள�ோதும ெோம பின்ளனோககிப �ோளரோம.
இபள�ோது ெோம தூய ் ெறிவயத அவ்டந்துவிட்டதெோல்,
ெோம இனி ஒருள�ோதும பின்ளனோககிப �ோளரோம.
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கபிலவஸ்தூவின் இளவரசராக 

இருந்து, வீட்டைத் துறந்து 

துறவு நி்ல மேற்காணடை 

ம�ாதிஸத்துவ சித்்ாரத்் ் கௌ்ேர 

தியான ஸோதி �யிறசி்யக் கறக 

ேக் நாடடிறகு ்சன்றார. சேன 

�ாரம�ரியத்்்ச் சாரந்் ஆளார 

காலாேரின் தியான ்ேயக் 

கி்ள ஒன்றிருப்பினும, மு்ன்்ே 

ஆசிரியர ் ங்கி இருக்கும பிர்ான 

்ேயோக திகழந்் ேக் நாடடு 

்ேயத்திறமக ் கௌ்ேர ் சன்றார. 

இரணடு மூன்று நாடகளிமலமய 

ம�ாதிஸத்துவர ஏழாவது தியான 

ஸோதி நி்ல்ய அ்டைந்்ார. 

அ்வ மிகவும ேகிழவுமிக்க்ாக 

இருப்பினும, அ்வகளின் �யிறசி 

்ேக்கு பூரண விடு்்ல்ய 

அளிக்கவில்ல என்�்் அவர 

உணரந்்ார. 

ஆ க மவ ,  அவர  ஆசிரிய ர 

ஆளார காலாேரிடைம வி்டை 

்�றறுக்்காணடு, அ்னினும 

உயரந்் தியான ஸோதிக்ளக் கறக 

ஆசிரியர உத்்க இராேபுத்திரரிடைம 

்சன்றார. இந்் ஆசிரியருக்கு 

எ ட டை ா ம  நி ் ல  தி ய ா ன 

ஸோதி்யப் �றறிய மகள்வி அறிவு 

ேடடுமே இருந்்்ால, அ்் 

்வத்துக்்காணடு சீடைரகளுக்கு 

அ் ் ப்  � ற றி  விள க் கி யு ம 

விவரித்தும கூறுவார; ஆனால 

அவர அனு�வ அளவில அ்்ன 

அ்டைந்்தில்ல. 

இந்் ஆசிரியரின் விளக்கவு்ர்ய 

மகடடைதும, ம�ாதிஸத்துவர இரணடு 

மூன்று நாடகளுக்குள்ளாகமவ 

எடடைாம நி்ல தியான ஸோதி்ய 

அ்டைந்துவிடுகிறார. அ்ன் பின், 

உத்்க இராேபுத்திரரும எடடைாம 

தியான ஸோதி்ய அ்டைகிறார. 

ஏழாம தியான ஸோதி்ய விடை, இந்் 

நி்ல மிகவும ேகிழவுமிகுந்்்ாக 

இருப்�்்  ம�ாதிஸத்துவர 

உணரந்்ார. ஆனால, அவர ம்டிய 

இறுதி நி்ல இதுவலல. �்ழய 

ஸங்காரங்கள்(�ழக்கப் பின்னலகள்) 

அவரது ேனதின் ஆழநி்ல 

ேடடைத்தில உறங்கிக்்காணடு 

்ான் இருக்கிறது. இ்வ முறறிலும 

அழிக்கப்�டைா்வ்ர ,  இந்் 

உயரந்் தியான ேனக்குவிப்பு 

அனு�வமும இறுதி விடு்்ல என 

அ்ழத்்லாகாது. 

புத்தரின் 
உயரிய சமஞ்ஞானம்
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இந்் கடடைத்தில, அக்கால 

ஸ ே ண  � ர ம � ் ர யி ல 

பி ர � ல ே ா ன  அ தி தீ வி ர 

மி்மிஞ்சிய ்ன்்னத் ்ாமன 

வருத்திக்்காள்ளும �யிறசிக்ள 

அவர மேற்காணடைார. இ்்ன 

அவர ஆறு வருடைங்கள் ் ்ாடைரந்து 

�யிறசித்்ார. ஆனால அ்வ 

� யன ற றது  என  உணர ந்து 

அ்வக்ள அவர ் கவிடடைார. 

பிறகு  அவர  ்ம  ்சா ந்் 

முயறசியினால,  வி�ஸ்ஸனா 

என்னும �ழ்ேயான �யிறசி 

மு்ற்ய மீணடும கணடைறிந்்ார. 

அ்ன் �யிறசியினால, அவர பூரண 

விடு்்ல்ய அ்டைகிறார. துறவு 

நி்ல மேற்காணடை நாள் மு்ல 

பூரண ஞானம அ்டைந்் வ்ர 

்ாம மேற்காணடை எலலா �யிறசி 

மு்றக்ளயும புத்்ர நன்கு 

விளக்கியிருக்கிறார. 

விருப்பு, மவடக்்க்ய மவருடைன் 

நீ க் கிய  நி்ல - க ர ேங் களின் 

்ோத்் அழிவு நி்லயானது 

தியான ஸோதிகளின்(ஜானங்கள்) 

�யிறசியினால ேடடுமே அ்டைய 

முடியாது. வி�ஸ்ஸனா தியானப் 

�யிறசிமய நிப்�ான நி்லக்கு, 

துன்�ங்கள் அ்னத்திலிருந்தும 

விடு்்ல அ்டையும நி்லக்கு 

இடடுச் ்சலகிறது என்னும 

ஒப்பிலலா அனு�வமே புத்்ரது 

உயரிய ் ேஞ்ஞானோகும. 

ஆகமவ ்ான் புத்்ர இவவாறு 

அறிவித்்ார: 

“யஞ்ச கோமஸுகங ளலோளக, 
யஞசிதெங திவியங ஸுகங; 
தென்்ஹககயஸுகஸளஸளதெ,
கலங ெோககந்தி ளஸோேஸந்தி’தி”
புலன் இன்�ங்களும ்்ய்வீக 

ஆ ன ந் ் மு ம  ம வ ட ்க யி ன் 

அ ழி வி ன ா ல  வ ரு ம  இ று தி 

விடு்்லயின் ேகிழச்சிக்கு அணு 

அளவும ஒப்பிடைமுடியாது. 

ம � ா தி ஸ த் து வ ர  பூ ர ண 

்ேஞ்ஞானத்்் அ்டைந்்தும, 

அவர இவவாறாக கூறினார: 

விஸஙகோரகதெங சிததெங, 
தென்்ஹோனங கயமஜஜகோ.
கடடு க் களிலிரு ந்து  ேனம 

விடு ்்ல  ் � றறுவிடடைது ; 

மவட்கயின், விருப்�த்தின் முடிவு 

அ்டையப்�டடைது.  

நித்தியோன, நிரந்்ரோன, 

உன்ன்ோன நி்லயான நிப்�ான 

நி்ல்ய அ்டைந்்தும, புத்்ர 

வாழ ந ாள்  முழுவதும ேற ற 

சா்கரகளுக்கு இம் �ா்்்யக் 

கறபித்துக்்காணமடை இருந்்ார. 

்�ரும கரு்ணயுள்ளம ் காணடு, 

் ா மு ம  பூ ர ண  வி டு ் ் ல 

அ்டைந்்துடைன், ேறறவரகளும 

உண்ேயான ேகிழச்சி்ய அ்டைய 

அவர அயராது �ாடு�டடைார. 
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கேள்வி பதில்
ஆத்மா என்பதன தர்ம் என்ன? 

உங்க்ள நீங்கமள கவனியுங்கள், 

உங்களுக்குள்மள என்ன நிகழகிறது 

என்�்் நீங்கள் அறிவீரகள். 

ஆத்ோ, ஆன்ோ என்று நீங்கள் 

அ்ழக்கும ஒன்றானது ேனதின் 

ஒரு �ாகோன வி்னபுரியும 

ேனமே .  இருப்பினும ,  “இது 

்ான் நான்”, “இது நான்” என்று 

நீங்கள் ஒரு அறியா்ேயிமலமய 

இருந்துவிடுகிறீரகள். நான் என்ற 

ோ்ய ம�ாய்விடும ,  பிறகு , 

வி்னபுரி்லும அகன்றுவிடும: 

உங்களது துன்�மும நீங்கிவிடும. 

் த் து வ  ந ம பி க் ்க க ் ள 

ஒப்புக்்காள்வ்ால ேடடும இது 

நடைப்�தில்ல. 

விதி என்மால் என்ன? 

ந ா ம  ஒவ்வ ாருவரு க்கும 

வ ா ழ க்்க  ஓ ட டை ே ா க 

ஓடிக்்காணமடை இருக்கிறது. நம 

கடைந்்கால கரே வி்னக்ள 

்�ாறுத்து, நம வாழக்்கயின் 

ஓடடைம  துன்�த்தின் �ா்்யிமலா 

அலலது ேகிழச்சியின் �ா்்யிமலா 

்சலகிறது. இ்றகு காரணம 

நம ்சாந்் கரே வி்னகள் 

்ான் ;  மவ்றாவரும இ்் 

உருவாக்கியதில்ல .  நீங்கள் 

கடைந்்காலத்தில ் சய்் வி்னகள் 

நடைந்்ாயிறறு; அ்வக்ள ோறற 

இயலாது .  ஆனால ,  இன்று , 

இக்கணம நீங்கள் ் ான் உங்களுக்கு 

எஜோனன். உங்களது நிகழகாலப் 

�யிறசியின் மூலம, வாழக்்கயின் 

ஓடடைத்்் ோறற முடியும. ஆகமவ 

விதி்ய ோறறி அ்ேக்கலாம. 

நீங்கள் ் ான் உங்களுக்கு எஜோனன், 

நிகழகாலத்தின் எஜோனன். 

வமாழ்வின இறுதி இலக்கு என்ன? 

இறுதி இலக்கு நிகழகாலத்தில 

்ான் உள்ளது. எதிரகாலத்தில 

ஏ ம ் ா ் வ ா ன் ்ற  நீ ங் க ள் 

ம ் டி க் ்க ா ண டி ரு ந் து 

நிகழகாலத்்்த் ்வறவிடுவது 

ஒ ரு  ே ா ் ய ய ா கு ம , 

அறியா்ேயாகும. அ்ேதி்யயும 

ந ல லி ண க் க த் ்் யு ம 

நீ ங் க ள்  இ ப் ்� ா ழு ம ் 

அனு�விப்பீரகளானால, நீங்கள் 

இறுதி இலக்கான அ்ேதி ேறறும 

நலலிணக்கத்்் அ்டைவ்றகான 

சாத்தியக்கூறு நிச்சயம உள்ளது. 

ஆகமவ, இந்் கணத்தில அ்்ன 

அனு�வியுங்கள். அப்ம�ாது ் ான் 

நீங்கள் உண்ேயில ஒரு சரியான 

�ா்்யில உள்ளீரகள். 


