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விபஸ்ஸனா
செய்தி மடல்

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

நூற்றாண்டு விழறா
(திரு. சத்ய நாரா்யண க�ா்யங�ா)

என்  வ ா ழ ்க்கை  எ ழு ப த ்தை ந் து 
வ ச ந் தை ங கை ் ை ்க  கை ண ்ட து . 
சமீபததில் ஒருவர் வந்து, "உஙகைள் 

பிற ந் தை ந ாளில்அம்ரிதைப்  பபருவிழா 
பகைாண்டாடுவவாம்" என்றார். "அம்ரிதைப் 
பபருவிழா?” என்று நான் வியந்வதைன். 
எழுபத்தைந்து வசந்தைஙகை்ை்க கைணடும் 
சாகைாதைவன் இன்னும் சில வசந்தைஙகை்ை்க 
கைணடு நிசசயம் இறப்பான்என்ற நி்லயில் 
அம்ரித  பபருவிழா  (இதுவ்ையில் 
இற்ககைாதைவ்ை்க பகைாண்டாடுவது) என்று 
எை்ககைாகைபகைாண்டாடுவதில் என்ை பயன்? 
அதைற்கு பதிலாகை, எைது மதிப்பிற்குரிய 
ஆசிரியைாை ஸயாஜி ஊ பா கின் அவர்கைளின் 
அம்ரிதை பபருவிழா்வ்க பகைாண்டாடுவவாம். 
அவரு்்டய ரூப கைாயம் (உ்டல்) இனி 
இல்லாமல் இரு்ககைலாம், ஆைால் அவர் 
மீதுள்ை அைவற்ற ப்கதியின் வலி்மயின் 
வபரில், அவரு்்டய மகி்ம்ய மற்ககை 
அனுமதி்ககை மாடவ்டாம். அ்தை அழியாமல் 
ஆ்ககுவவாம். அது ஒரு அர்ததைமுள்ை 
அமிர்தைப் பபருவிழாவாகை இரு்ககும்.

அவைது முதைல் நூற்றாணடு விழாவின் 
புனிதைமாை தைருணததில், அ்ைதது 
நன்றியுணர்வு்டன் நாம் ஒரு தீர்மாைம் 
ப ச ய வவ ா ம் :  அ ந் தை  ச கை ா ப் தை த்தை 
உருவா்ககிய வபாதிசததுவரின் பபரு்ம்ய 
அழியாதைதைா்ககுவவாம் .  விபஸஸைா 
குடும்பம், இன்று மடடுமல்ல, வருஙகைால 
சந்தைதியிைரும், பல நூற்றாணடுகைைாகை 
அவைது  கைரு்ண்ய  நன்றியு்டன் 

நி்ைவுகூரும். சா்கயமுனி பகைௌதைம 
புததைரின் புனிதை நி்ைவு இந்தை பூமியில் 
இரு்ககும் வ்ை, புததைரின் இந்தைதைம்ம மகைனின் 
எல்்லயற்ற கைரு்ணயின் புகைழபபற்ற 
நி்ைவும் நி்லததிரு்ககும்.

பு னி தை ம ா ை  ஆ சி ரி ய ர் -
மாணவர் பாைம்பரியததின் மூலம் 
பு த தை ரின்  தூய  வ ப ா தை்ைகை்ைப் 
பாதுகைாததைவதைாடுமடடுமல்லாமல் , 
மனிதை குலததிற்கு புததைரின் மிகைப்பபரிய 
பகைா்்டயாை விபஸஸைாவின் நன்்ம 
பய்ககும்பயிற்சி்யயும் அதைன் பதைான்்மத 
தூய்மயில் பாதுகைாததை மியான்மர் நாடடிற்கு 
நாம் என்பறன்றும் நன்றியுள்ைவர்கைைாகை 
இருப்வபாம்.

பல நூற்றாணடுகைைாகை புததை பி்ககுகைைால் 
(துறவிகைைால்) பாதுகைா்ககைப்படடு வந்தை 
விபஸஸைா பயிற்சி்ய இல்லறவாசிகைளு்ககு 
எளிதில் அணுகை்ககூடியதைாகை மாற்றியது 
மடடுமல்லாமல், ஒரு இல்லறவாசி்ய 
விபஸஸைாஆசிரியைாகைப் பயிற்றுவிததை 
மரியா்தை்ககுரிய புகைழபபற்ற பி்ககு 
வலடி ஸயாவ்டா அவர்கைள் மீது நாஙகைள் 
எல்்லயற்ற நன்றி்ய உணர்கின்வறாம்.

பமததைாவால் நிைப்பப்பட்ட, வபைன்பு 
பகைாண்ட ஒரு திற்மயாை விபஸஸைா 
ஆசிரியரின் பாததிைத்தை இல்லறததைார் 
ஒருவர் நி்றவவற்ற முடியும் என்று 
ம்ககைளு்ககு உறுதியளி்ககும் வ்கையில் 
தைம்ககு அளி்ககைப்பட்ட உயரிய பபாறுப்்ப 
சிறப்பாை பவற்றியு்டன் நி்றவவற்றிய முதைல் 
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இல்லற ஆசிரியர் ஸயா வதைஜி அவர்கைளு்ககும் 
எல்்லயில்லா நன்றி்ய பதைரிவிதது்க 
பகைாள்கிவறாம்.

வமலும், அ்ட்ககைமுடியாதை உற்சாகைமும், 
அசாதைாைணமாை தைர்ம உதவவகைமும் 
பகைாண்ட அவைது தை்ல்ம சீ்டைாை 
ஸயாஜி ஊ பா கின் அவர்கைள் மீது நாம் 
உணரும் நன்றி்ய வார்த்தைகைைால் 
பவளிப்படுததை இயலாது. அவைது இந்தை 
குணஙகைள் தைான் இந்தை விடுதை்ல உததி்யப் 
பபறுவதைற்கு கைாைணமாகை அ்மந்தைது. 
பலநூற்றாணடுகைைாகை கைாணாமல் வபாை 
இந்தை பயிற்சி்ய சா்கயமுனி சிததைார்ததை 
வகைாதைமர் தைைது பசாந்தை நலனு்ககைாகை 
மடடுமல்ல, எணணற்ற உயிரிைஙகைளின் 
நலனு்ககைாகைவும் மீணடும் கைண்டறிந்தைார். 
ஆைால், சுவன்ைபூமி மியான்ம்ைத தைவிை, 
அதைன் பிறப்பி்டமாை இந்தியாவிலும், 
உலகின் பிற பகுதிகைளிலும் அது மீணடும் 
பதைா்லந்துவபாைது.

இந்தை பயிற்சி மீணடும் வதைான்றி அதைன் 
பிறப்பி்டமாை நாடடிற்குத திரும்பும் 
என்ற பண்்டய நம்பி்க்கையில் எைது 
மதிப்பிற்குரிய  ஆசிரியர்  அ்ச்ககை 
முடியாதை நம்பி்க்கை பகைாணடிருந்தைார். 
விபஸஸைாவின் கைாலம் வந்துவிட்டது 
என்றும், அதைன் பிறப்பி்டமாை இந்தியாவில் 
மீணடும் விபஸஸைா உதையமாகும் என்றும் 
அவர் திரும்பத திரும்பச பசால்லி வந்தைார்.  
இ்ககைாலததில், பாைதைததில் பாைமிகைளு்டன் 
(நற்பணபுகைள்) பலர் பிறந்து, இப்பயிற்சி்ய 
மகிழசசியு்டன் ஏற்று்க பகைாள்வார்கைள். 
அதைன்பின், இப்பயிற்சிமு்ற சூரிய்ைப் 
வபால, உலகைம் முழுவ்தையும் சூழந்திரு்ககும் 
அறியா்ம இரு்ை ஊடுருவி, உலகில் 
எல்்லயற்ற நலனு்ககு்க கைாைணமாகை 
அ்மயும். 

மியான்மர் நாடு பல நூற்றாணடுகைளு்ககு 
முன்வப இந்தியாவி்டமிருந்து இந்தை பயிற்சி 
மு்ற்யப் பபற்றதைாகை அவர் கூறுவார். 
இந்தை்க கை்ட்ை அ்்ட்ககை, அது விபஸஸைா 
பயிற்சி்ய இந்தியாவு்ககுத திருப்பித 
தைைவவணடும். அவர் இந்தியாவு்ககுச 
பசன்று இந்தைப் புனிதைப் பணி்யத தைாவை 
பசயய விரும்பிைார். ஆைால், அவைால் 
அவவாறு பசயய முடியவில்்ல. அவைால் 
இந்தியாவிற்கு  உ்டல் ரீதியாகை பயணம் 
பசயய இயலவில்்ல என்றாலும், அவர் 
தைைது தைம்ம மகைன் மூலமாகை இந்தை தைம்ம 
பணி்ய வமற்பகைாள்வதில் பபரிதும் 
உதைவிைார்.

இந்தை வி்லமதிப்பற்ற பயிற்சி்ய 
வகைாயஙகைாவி்டமிருந்து பபற்வறாம் என்னும் 
எந்தைபவாரு மா்யயும்விபஸஸைா 
தியாைம் பசயபவர்கைளின் மைதில் 
இரு்ககை்ககூ்டாது. வகைாயஙகைா ஒரு ஊ்டகைம் 
மடடுவம. உண்மயில் அ்ைவரும் 
இந்தை பயிற்சி்ய ஸயாஜி ஊ பா கின் 
அவர்கைளி்டம் இருந்து தைான் பபற்றுள்ைைர். 
ஜூ்ல 1969 முதைல், வகைாயஙகைா தைைது முதைல் 
முகைா்ம வழஙகியது முதைல், தைற்வபாது 
வ்ை, அவர் ஒவபவாருமுகைா்மயும் 
வழஙகும்வபாது இந்தை  உண்ம்ய 
தைாழ்மயு்டன் ஒப்பு்கபகைாள்கிறார். வமலும் 
எதிர்கைாலததிலும்அவவாவற பசயவார். 
அைாபைா்வ்க பகைாடு்ககும்வபாது, 
அவரு்்டய தைம்ம்க குைல் முகைாமில் 
இவவாறுஒலி்ககிறது:

குருவை தேரீ ஓரதே, தேயூங் ேரம கா ோன…
“வண்ககைததிற்குரிய குருவதைவா, உஙகைள் 

சார்பாகைவவ நான் தைம்மததின் இந்தை 
தைாைத்தை அளி்ககிவறன்…”

அதுவபாலவவ, விபஸஸைா அளி்ககும் 
வபாதும், 

“குருவை! தேரா பிரதிநிதி, தேயூங் ேரம கா 
ோன…”

“வண்ககைததிற்குரிய குருவதைவா, உஙகைள் 
பிைதிநிதியாகைத தைான் நான் தைம்மததின் இந்தை 
தைாைத்தை அளி்ககின்வறன்…”

வமலும், முகைாம் முடிவில், பமததைாவிற்கு 
பிறகு, எைது அ்ற்ககு பசல்லும் முன்…

“குருவை! தேதரா புஞ்ஞ தே, தேதரா ஹீ பரோப;
த�ாதகாங் நயி பாண்த்ா ேரம, தூர மரண 

பவோப.”
“வண்ககைததிற்குரிய குருவதைவா, தைஙகைைது 

புஞ்ஞததிைாலும் பபாலிவிைாலும், நான் 
ம்ககைளு்ககு, அவர்கைைது துன்பஙகைள் நீஙகை, 
தைம்மத்தை தைாைமாகை அளி்ககின்வறன்.”

அ்ைதது உதைவி ஆசிரியர்கைளும் தைஙகைள் 
முகைாம்கைளின் வபாது இந்தை பதிவுகை்ைவய 
இய்ககுவார்கைள்;  எதிர்கைாலததிலும், 
இந்தை தை்லமு்ற மடடுமல்ல வருஙகைால 
தை்லமு்றயின் அ்ைதது ஆசிரியர்கைளும் 
இ ந் தை பதிவு கைளு்டன் தை ான்  பயி ற்சி 
முகைாம்கை்ை ந்டததுவார்கைள். எைவவ, தூய 
விபஸஸைா இந்தியாவிற்குததிரும்பியதைற்
கும், இந்தியாவிலிருந்து உலகைம் முழுவதும் 
பைவியதைற்கும் உண்மயாை பபரு்ம 
எைது மதிப்பிற்குரிய ஆசிரியைாை ஸயாஜி 
ஊ பா கின் அவர்கை்ைவய வசரும் என்பது 
பதைளிவாகிறது.  எந்தை ஒரு விபஸஸைா 
தியானியும் அவைது இந்தை கைரு்ண்ய 
எப்படி மற்ககை்ககூடும்?
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மியான்மர் நாடு இல்்லபயன்றால், 
விபஸஸைா பாதுகைா்ககைப்படடிரு்ககைாது 
என்பது  ஒ ரு  ஒளிரும்  வ ை ல ா ற் று 
உ ண ்ம ய ா கு ம் .  வி ப ஸ ஸ ை ா 
பாதுகைா்ககைப்ப்டாமல் இருந்திருந்தைால், 
வலடி ஸயாவ்டா இருந்திரு்ககை முடியாது. 
வலடி ஸயாவ்டா இல்லாவிட்டால் ஸயா 
வதைஜி இருந்திரு்ககை முடியாது. ஸயா வதைஜி 
இல்லாவிட்டால், ஸயாஜி ஊ பா கின் 
இல்்ல, ஸயாஜி ஊ பா கின் இல்்ல 
என்றால், வகைாயஙகைா எப்படி இருந்திரு்ககை 
முடியும்?  வகைாயஙகைா ஸயாஜியின் தைம்ம 
மகைன். இந்தியாவின் ப்ழய கை்ட்ை 
அ்்ட்ககை வவணடும் என்ற வலுவாை 
தைம்ம உதவவகைமும், இந்தியா மற்றும் உலகைம் 
முழுவதும் விபஸஸைா்வப் பைப்ப 
வவணடும் என்ற தைம்ம இலடசியமும் ஸயாஜி 
ஊ பா கின் அவர்கைளின் மைதில் எழாமல் 
இருந்திருந்தைால், இப்வபாது சாதிதது அ்்டந்தை 
அ்ைத்தையும் எவவாறுஅ்்டந்திரு்ககை 
முடியும்? இைண்டாவது தைம்ம சாசைததின் 
மறுமலர்சசி மற்றும் பைவலில் இந்தை பபரிய 
இல்லறததுறவி பபரும் பஙகு வகிததுள்ைார். 
அவரு்ககு நாம் நம் கை்ட்ை எவவாறு 
திரும்பிச பசலுததுவது?

தராம தராம க்ரிே்ஞ ேுவா, ருண ந சுகா்ா ஜா். 
ஜீத்ந் ஜீவன ேரம கா
உ்டம்பிலுள்ை ஒவபவாரு து்ையும் 

நன்றியுணர்வு்டன் நிைம்பியுள்ைது; இந்தை 
கை்ட்ை திருப்பிச பசலுததைமுடியாது. 
ஒரு தைம்ம வாழ்க்கை்ய வாழவவதை இந்தை 
கை்ட்ை அ்்ட்ககை சிறந்தை வழியாகும். 

அவைது  நூற்றாணடு விழா்வ 
முன்னிடடு, அ்ைதது விபஸஸைா தியாைம் 
பசயபவர்கைளும் தைஙகைைால்இயன்றவ்ை 
ஒரு தைம்ம வாழ்க்கை்ய வாழ உறுதியாை 
தீர்மாைம் எடு்ககை வவணடும். ஸயாஜி ஊ பா 
கின் அவர்கைளின் மாணவர்கைைாகிய நாம், 
அவைது புகை்ழ வமலும் அதிகைரிப்வபாம். 
தைர்மததின் பா்தையில் உறுதியு்டன் 
ந்டப்பதைால் நமது நன்்ம்ககு மடடும் 
இல்லாமல் பிறர் நன்்ம்ககும் கைாைணமாகை 
இருப்வபாம்.

நமது தைம்ம ந்டத்தை்யப் பார்தது, 
விபஸஸைா மீது நம்பி்க்கை இல்லாதைவர்கைள் 
நம்பி்க்கை்யயும், நம்பி்க்கை உள்ைவர்கைள் 
இன்னும் அதிகை  ந ம்பி்க்கை்யயும் 
வைர்ப்பார்கைள். இவவாறு விபஸஸைாவின் 
பைவல் எணணற்ற ம்ககைளின் நலனு்ககு வழி 
வகு்ககும். எைது மதிப்பிற்குரிய ஆசிரியைாை 
ஸயாஜி ஊ பா கின் அவர்கைளின் எல்்லயற்ற 

வபைன்பிைால் தைான் விபஸஸைா கை்டந்தை 
முப்பது வரு்டஙகைளில் இந்தியாவில் 
உறுதியாை இ்டத்தைப் பபற்றுள்ைது. 
இந்தியாவில் உள்ை ஒவபவாரு வகுப்பிைரும், 
ஒவபவாரு மதைச சமூகைததிைரும் அ்தை 
மகிழசசியு்டன் ஏற்று்கபகைாணடுள்ைைர். 
உலகின் ஆறு கைண்டஙகைளிலும் உள்ை 
நூற்று்ககும் வமற்பட்ட நாடுகை்ைச வசர்ந்தை 
ம்ககைள் தைய்ககைமின்றி இப்பயிற்சி்ய 
ஏற்று்கபகைாணடு மிகுந்தை பலன்கை்ைப் 
பபற்றுள்ைைர்.

நிசசயமாகை இன்னும் நி்றய பசயய 
வவணடியிரு்ககிறது. ஆைால் இவவாறு 
கூறுவது, இவவைவு குறுகிய கைாலததில் 
ப ச ய ய ப் ப ட ்ட  இ ந் தை ப்  ப ணி யி ன் 
மதிப்்ப  கு்றப்பதைற்கை ா கை  அல்ல . 
இதுவ்ை சாதிததைவற்்ற அடிததைைமாகை 
ஏ ற்று்கபகை ாணடு ,  விபஸஸைாவின் 
பன்ம்டஙகு முன்வைற்றததிற்கு நாம் 
அ்ைவரும் நம்்மத தையார்படுததி்க 
பகைாள்வவாம். இந்தைச சந்தைர்ப்பததில் நாம் 
ஒன்றுகூடி, ஸயாஜி ஊ பா கின் அவர்கைளின் 
தைம்ம விருப்பத்தை நி்றவவற்றும் வ்கையில், 
விபஸஸைாவின் நன்்மதைரும் பயிற்சி 
அடுததை ஆயிைமாணடில் மிகுதியாகைத 
திறம்ப்ட நு்ழயும் வ்கையில் பின்வரும் 
திட்டஙகை்ை நி்றவவற்றத தீர்மானிப்வபாம்.

இ ந் தி ய ாவிலும் ,  உ ல ப கை ஙகிலும் 
வழ்ககைமாை விபஸஸைா முகைாம்கைள் 
ந்டததைப்படுகின்ற நிறுவப்பட்ட மற்றும் 
புதிதைாகை உருவா்ககைப்பட்ட விபஸஸைா 
்மயஙகைள் வமலும் பலர் பயன்பபறும் 
வ்கையில் வைர்சசிபபறவவணடும்.

நிறுவப்பட்ட விபஸஸைா ் மயஙகைளில் 
உள்ை  முகை ாம் கை்ைத  தைவிை ,  ப ல 
நாடுகைளில் விபஸஸைாவில் இருந்து 
பலை்்டவதைற்கைாகை ்மயமற்ற முகைாம்கைள் 
ஏற்பாடு பசயயப்படடுள்ைை. இது வபான்ற 
்மயமற்ற முகைாம்கைள் அதிகை இ்டஙகைளில் 
ஏற்பாடு பசயயப்ப்ட வவணடும்.

வநபாைம், ் தைவான், இஙகிலாந்து மற்றும் 
அபமரி்ககைா ஆகிய நாடுகைளின் சி்றகைளில் 
ந்டததைப்படும் விபஸஸைா முகைாம்கைள், 
இந்தை சி்றகைளில் உள்ை ்கைதிகைளின் 
மறுவாழவில் மு்ககியப் பஙகைாற்றியுள்ைை. 
இததை்கையசி்றசசா்ல முகைாம்கைள் இந்தை 
நாடுகைளில் பதைா்டை வவணடும்; மற்ற 
நாடுகைளின் சி்றகைளிலும் ந்டததைப்ப்ட 
வவணடும்.

இ ந்திய ா  ம ற்றும்  வ ந ப ாைததில் 
பார்்வயற்வறாரு்ககைாகை மிகைவும் பயனுள்ை 
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விபஸஸைா முகைாம்கைள் ந்டததைப்படடுள்ைை. 
இததை்கைய முகைாம்கைள் இந்தை நாடுகைளில் 
மடடுமல்ல, மற்ற நாடுகைளிலும் ஏற்பாடு 
பசயயப்ப்டவவணடும்.

ப தை ா ழு வ ந ா ய ா ளி கை ளு ்க கை ா ை 
விபஸஸைா முகைாம்கைள் இந்தியாவில் 
ந்டததைப்படடு வருகின்றை .  இதைன் 
வி்ைவாகை அவர்கைளின் மைநி்லயில் 
பபரும் முன்வைற்றம் ஏற்படடுள்ைது. 
வி ப ஸ ஸ ை ா வி ன்  கை ா ை ண ம ா கை , 
அவர்கைளின் தை ாழவுமைப்பான்்ம 
நீஙகி, அவர்கைளின் வாழவில் திருப்தி 
ஏற்படடுள்ைது. விபஸஸைாவின் இந்தை 
பவற்றிகைைமாைபயன்பாடு பதைா்டை 
வவணடும்.

சூதைாட்டம் ,  பு்கையி்ல மற்றும் 
வபா்தை்ககு அடி்மயாை பலர் விபஸஸைா 
பயி ற்சிய ால்  இத தை்கைய  வ ப ா்தை 
பழ்ககைஙகைளிலிருந்து விடுபடடுள்ைைர். 
ஆஸதிவைலியா மற்றும் சுவிடசர்லாந்தில், 
வபா்தை்ககுஅடி்மயாைவர்கைளின் 
ம று வ ா ழ வி ல்  வி ப ஸ ஸ ை ா ் வ ப் 
ப ய ன் ப டு த து வ து  கு றி த து  அ ை சு 
நிதியுதைவியு்டன்ஆைாயசசிப் பணிகைள் 
வமற்பகைாள்ைப்படடு பதைா்டர்கின்றை. 
இது வபான்ற பயனுள்ை ஆைாயசசிகைள் 
மற்றநாடுகைளிலும் ஊ்ககுவி்ககைப்ப்ட 
வவணடும்.

ஆ ை ா ப ா ை ா  தி ய ா ை ம்  மூ ல ம் 
ஆயிை்ககைண்ககைாை பள்ளி மாணவர்கைளும், 
விபஸஸைாவால் கைல்லூரி மாணவர்கைளும் 
இந்தியா மடடுமின்றி பல நாடுகைளிலும் 
பயை்்டந்து வருகின்றைர். எதிர்கைால 
சந்தைதியிைர் பைஸபை அன்பு, பாசம்மற்றும் 
நல்பலணணதது்டன் மகிழசசியாை 
மற்றும் இண்ககைமாை வாழ்க்கை்ய வாழ 
இதது்றயில் பன்ம்டஙகுமுன்வைற்றம் 
ஏற்ப்ட வவணடும்.

இந்தியாவில், குறிப்பாகை மும்்பயில், 
வீதிகைளில் வசி்ககும் குழந்்தைகைளு்ககு 
ஆைாபாைா தியாைம் பவற்றிகைைமாகை 
கைற்பி்ககைப்படுகிறது. இ்தை வவறு இ்டஙகைளில் 
ஊ்ககுவி்ககை வவணடும்.

படிபததி விபஸஸைா என்பது தைம்மததின் 
ந்்டமு்ற அம்சமாகும். தைம்மததின் 
தைததுவார்ததை அம்சமாை பரியததி்ய 
பவளிசசம் வபாடடு்க கைாடடுவதைற்கைாகை 
நிறுவப்பட்ட விபஸஸைா ஆைாயசசி 
நிறுவைம் குறிப்பி்டததை்ககை பவற்றி்யப் 
ப ப ற் று ள் ை து .  அ தை ன்  அ ் ை த து 
வர்ண்ைகைள், து்ண வர்ண்ைகைள், 

மற்றும் பலபாலி பமாழி நூல்கைளு்டன் அசல் 
பாலி திபீ்டகைத்தை்க பகைாண்ட CD-ROM ஐ 
இது தையாரிததுள்ைது. எஞசியுள்ைஅரிய 
பாலி நூல்கைள், எஙபகைல்லாம் கி்்ட்ககிறவதைா, 
அஙபகைல்லாம் இந்தை குறுந்தைகைடடில் 
வசர்்ககைப்ப்டவவணடும். இந்நூல்கைளின் 
பவளியீடும் திருப்திகைைமாகை ந்்டபபற்று 
வருகிறது.

அவதைவபால, சமஸகிருதைததில் உள்ை முழு 
ஆன்மீகை இல்ககியஙகை்ையும் உள்ை்ட்ககிய 
குறுந்தைகைடு தையாரி்ககும் பாைாடடு்ககுரிய 
பணி பதைா்டஙகியுள்ைது. இ்தை வி்ைவில் 
மு டி ்க கை  வ வ ண டி ய து  அ வ சி ய ம் . 
விபஸஸைாவின் பயனுள்ை பயிற்சியும் 
அது பதைா்டர்பாை இல்ககியஙகைளும் 
இந்தை நாடடில் ஏன் பதைா்லந்து வபாயிை 
என்ப்தைப்புரிந்துபகைாள்ை உதைவும் தீவிை 
ஆைாயசசிப் பணிகை்ை வமற்பகைாள்ை இது 
உதைவும். இந்தை்க கைாைணஙகை்ைப் பற்றிய 
விழிப்புணர்வு விபஸஸைா்வயும் அதைன் 
இல்ககியஙகை்ையும் நீண்ட கைாலமாகைப் 
பாதுகைா்ககை உதைவும். இதைைால் எைது 
மதிப்பிற்குரிய ஆசிரியரின் விருப்பமாை 
"சிைங திட்டது சததைம்வமா(தைம்மம் நீண்ட 
கைாலம்நி்லததிருப்பதைாகை)" நி்றவவறும். 
வவறு எந்தை மதைததின் மீதும் பவறுப்்ப 
ஏற்படுததுவதைன் மூலம் இந்தைவவ்ல்யச 
ப ச ய ய ்க கூ ்ட ா து ;  உ ண ்ம ய ா ை 
யதைார்ததைத்தை ஆைாய மடடுவம பசயயப்ப்ட 
வவணடும். எைது மதிப்பிற்குரிய ஆசிரியர் 
"சததியம்  ஒன்வற பவல்லும்" (சதயவமவ 
பஜயவதை) என்ற தைம்ம்க பகைாள்்கையின் 
ஆதைைவாைைாகை இருந்தைார். இந்தை வார்த்தைகைள் 
அவைது நாற்கைாலியின் பின்ைால் மியான்மர் 
பமாழியில் எழுதைப்படடுள்ைை.

மும்்பயில் உலகைைாவிய விபஸஸைா 
பவகைா்டா வடிவததில் மதிப்பிற்குரிய 
ஆசிரியர் ஸயாஜி ஊ பா கின் அவர்கைளின் 
நி்ைவி்டம் கைடடும் பணி்ய வி்ைவில் 
முடிப்பது மிகை மு்ககியமாை திட்டமாகும். 
இந்தை பவகைா்டா விபஸஸைா தியாைததிற்கு 
மடடுவம பயன்படுததைப்படும். இது எைது 
மதிப்பிற்குரிய ஆசிரியரின் தைம்ம கைை்வ 
நி்றவவற்ற உதைவும்.

ஆயி ை ்க கைண்ககை ாை  விபஸஸைா 
தியானிகைள்  ப வ கை ா்டாவின் ப ை ந் தை 
தியாை மண்டபததில் கூடடுத தியாைம் 
மற்றும் ஒரு நாள் முகைாம்கைள் மூலம் 
பயை்்டவார்கைள். ஐம்பது முதைல் நூறு 
வபர் பகைாண்ட கூடடுத தியாைததில் 
தியாைம் பசயபவர்கைளு்ககு நன்்ம பல 
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பய்ககும் வபாது,  ஆயிை்ககைண்ககைாவைார் 
கூடடுத தியாைம் பசயயும்வபாது எவவைவு 
பயனுள்ைதைாகைவும் திறனுள்ைதைாகைவும் 
இரு்ககும் என்ப்தை நம்மால் எளிதில் 
ஊகி்ககை முடியும்.  "சம்ககைாைங தைவபா சுவகைா" 
- ஒன்றாகை தியாைம் பசயவது மகிழசசியின் 
ஆதைாைவம என்ற புததைரின் வார்த்தைகைள்அஙகு 
வநைடியாகை அனுபவி்ககைப்படும்.

இந்தை பவகைா்டா பற்றி தைகைவல் பதைரியாதை 
ம்ககைள் மைதில் தைவறாை எணணஙகைள் 
எழுவது இயல்பு. ஏவதைா ஒரு மதைப்பிரிவின் 
சின்ைம் உருவா்ககைப்படுவதைாகை அவர்கைள் 
உணைலாம். ஆைால், வவறு எந்தைவிதை 
மதைச ச்டஙகுகைள் பசயயப்ப்டாதை்தையும், 
தூபவமா, தீபவமா, பிைசாதைவமா, மணிவயா, 
சி்ல வழிபாடுகைவைா இல்லாதை்தையும் 
கைாணும்வபாது,  இந்தைத தைவறாை எணணம் 
நீஙகிவிடும்.

ப வ கை ா்டா  வடிவம்  தைவிை  வவறு 
வடிவததிலும் பததைாயிைம் வபர் குழுவாகை 
தியாைம் பசயய ஒரு பபரிய தூண இல்லாதை 
மண்டபத்தை உருவா்ககை முடியும் என்பது 
உண்மதைான். எைவவ, பல தைவறாை 
வகுப்புவாதை விை்ககைததிற்கு வழிவகு்ககும் 
இந்தை பவகைா்டா வடிவத்தை ஏன் உருவா்ககை 
வவணடும்? இந்தை வடிவததின் வநா்ககைம் 
மியான்மரு்ககு நாம் பசலுததை வவணடிய 
நன்றியுணர்்வ நி்ைவூடடுவதைாகும் 
என்ப்தை ம்ககைள் உணர்ந்தைால், இந்தை தைவறாை 
எணணத்தை ம்ககைள் நிறுததிவிடுவார்கைள். 
இந்தை பவகைா்டா அந்தை தைம்ம நாடடிற்கு 
நமது எல்்லயற்ற நன்றியின் சின்ைமாகும். 
விபஸஸைாவின் பயிற்சிமு்ற அண்்ட 
நாடுகைளு்ககுச பசன்றவபாது,   அந்தை ம்ககைைால் 
கைட்டப்பட்ட முதைல் பவகைா்டா்ககைள் அன்்றய 
இந்தியாவில் இருந்தை ஸதூபிகைளின் பிைதிகைவை. 
அஙகுள்ை ம்ககைள் அந்தை ஸதூபிகை்ை்க 
கைாணும்வபாபதைல்லாம் இந்தியாவி்டமிருந்து 
கி்்டததை இந்தை மாபபரும் பரி்ச நி்ைதது 
ப்கதியு்டன் தை்ல வணஙகும் வ்கையில் 
அ்வ கைட்டப்படடுள்ைை.

அவதைவபால், இஙகுள்ை ம்ககைளும் 
ஸவவ்டவகைான் பவகைா்டாவின் பிைதி்யப் 
பார்்ககும் வபாபதைல்லாம் விபஸஸைா 
பயிற்சியின் வி்லமதிப்பற்ற பைம்ப்ையாகை 
நீண்ட கைாலமாகை பாதுகைாதது வந்தை மியான்மர் 
நாடடி்ையுன் அதைன்பரி்சயும் நி்ைவில் 
பகைாள்வார்கைள். மியான்மரில் பிறந்தை 
இல்லறத துறவியாை ஸயாஜி ஊ பா கின் 
அவர்கை்ையும் ம்ககைள் நி்ைவு கூர்வார்கைள். 
அவைது அ்ட்ககை முடியாதை உற்சாகைததைால் 

இந்தியா இந்தைப் புைாதைைப்பபா்ககிஷத்தை 
மீட்டது. இஙகிருந்து உலகின் மூ்ல 
முடு்கபகைல்லாம்  ப ைவியது .  இ தைன் 
வி்ைவாகை, இந்தியா மீணடும் உலகின் 
ஆசான் (விஷவகுரு) என்னும் பாததிைத்தை 
நி்றவவற்ற தைகுதி பபற்றது.

எைவவ ,  இ ந் தை  ப வ கை ா்டா  நமது 
நன்றியுணர்வின் அ்்டயாைமாகை இரு்ககும், 
எந்தை மதைவாதை மதைததிற்கும் அல்ல . 
உண்மயில், இந்தை பவகைா்டா இந்தியாவில் 
விபஸஸைாவின் மறுமலர்சசியின் ஓர் 
அற்புதைமாை அ்்டயாைமாகைஇரு்ககும். 
இது ஸயாஜி ஊ பா கின் அவர்கைளின் 
பபரு்ம்ககு ஒரு நி்ைவுச சின்ைமாகை 
அ்மயும்.

பவகைா்டாவிற்கு பவளிவய கைட்டப்படும் 
சிறப்பு கைாடசியகைம், புைாண கைற்ப்ை  
இல்ககியஙகைளின் குழப்பஙகைளிலிருந்து 
இருந்து மீடகைப்படடு, வகைாதைம புததைரின் 
புகைழபபற்ற வைலாற்று மனிதைவநயமற்ற 
ஆளு்மயின் உண்மயாை தைன்்ம்ய 
பவளிசசம் வபாடடு்க கைாடடும். இதைைால் 
இந்தியா மீணடும் உலகில்தை்ல நிமிர்ந்து 
நிற்கும். அதிநவீை ஒலி-ஒளி நுடபஙகை்ைப் 
பயன்படுததி, இந்தை கைாடசியகைததில் புததைரின் 
வாழ்க்கையில் பல மு்ககிய நிகைழவுகைளும் 
விபஸஸைாவின் பயிற்சி ஆகிய்வயும் 
சிததைரி்ககைப்படும். இதைன் வி்ைவாகை, 
புததை்ைப் பற்றியும் அவைது உண்மயாை 
வபாதை்ைகை்ைப் பற்றியும் இந்தியாவில் 
பைவியிருந்தை அறியா்ம இருள் அகைற்றப்படும். 
வமலும் பலர் அவைது மதைசசார்பற்ற, 
அறிவியல் மற்றும் நன்்ம பய்ககும் 
வபாதை்ைகை்ை ஏற்று்கபகைாள்வார்கைள். 
இந்தை அற்புதைமாை பவகைா்டா்வப் பார்்ககை 
வரும் ஏைாைமாை ம்ககைள் விபஸஸைா 
தியாைத்தைப் பற்றி அறிந்து பகைாள்வார்கைள். 
வமலும் அவர்கைளில் பலர் இந்தியாவிவலா 
அல்லது தைஙகைள் பசாந்தை நாடுகைளிவலா 
விபஸஸைா முகைாமில் பஙவகைற்று பபரும் 
நன்்மகை்ைப் பபறுவார்கைள். இவவாவற 
விபஸஸைா உலகைம் முழுவதும் பைவி உலகை 
மகிழசசி்ககு வழிவகு்ககும்.

இது எைது மதிப்பிற்குரிய ஆசிரியைாை 
ஸயாஜி ஊ பா கின் அவர்கைளின் புனிதைமாை 
தைம்ம விருப்பமாகும். வாருஙகைள், வமற்கூறிய 
பணிகை்ை முடிதது, அவரு்்டய உன்ைதை 
விருப்பஙகை்ையும் நி்றவவற்றியபடி, 
நம்மு்்டய நல்ையும் மற்றவர்கைளின் 
நல்ையும் வைர்ப்வபாம். 


