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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)

அன்பார்ந்த தியபானிகளே
நபாம் நமது உண்மயபான நன்ம்ய 

அ்ைள�பாமபாக! இ்ந்த ்�கபாசி ப்ௌர்ணமி 
நம்்ம தூய ்தம்மத்தின ்பா்்த்ய ளநபாக்கி 
்யணிக்க ஊக்குவிக்கட்டும்! 

எணணிலைஙகபா பிறவிகேபாக ள்பாதிஸத்து�ர 
சித்்தபாரத்்த பகௌ்தமர ்தபானம், சீலம்(ஒழுக்கம்), 
ளநக்கம்ம(துறவு), ்ஞ்பா(்பானம்), விரிய 
(முயற்சி), க்நதி (ப்பாறு்ம), ஸச்ச (உண்ம), 
அதிட்ைபான (திைதீரமபானம்), பமத்்தபா (ள்ரனபு) 
மற்றும் உள்க்கபா (உளேச ்சமநி்ல) ஆகிய 
்த்து நற்்ணபுக்ேத் (்பாரமி்தபாக்கள) ்தமக்குள 
பூர்ணமபாக்கினபார. இ்ந்த புனி்தமபான நபாேனறு 
்தபான அ�ர பிற்ந்தபார. இதுள� அ�ரது க்ைசி 

வைகாசி ச�ௌர்ணமியின் முபச�ரும் அருளாசிகள்
பிறவியபாகவும் இரு்ந்தது. நபாம் அ�்ரப் 
பின்ற்றி நமது நற்்ணபுக்ேயும் பூர்ணமபாக்கி,  
அ்தளனபாடு நபாம் எடுக்கும் பிறவி்ய க்ைசி 
பிறவியபாக ஆக்குள�பாமபாக! 

்�கபாசி ப்ௌர்ணமியின அ்ந்த இரவு, 
ள்பாதிஸத்து�ர சித்்தபாரத்்த பகௌ்தமர, ்தனது 
மனதில் ஆழ்்நது கிைக்கும் மனமபாசுக்ேத் 
தூய்மப்்டுத்தி, முழு பமஞ்பானத்்்த 
அ்ை்ந்தபார. நபாமும் சீலம், ்சமபாதி மற்றும் 
்ஞ்பா (ஒழுக்கம், மனக்குவிப்பு மற்றும் ் பானம்) 
ஆகிய�ற்்ற ் யிற்சித்து, நமது மனமபாசுக்க்ே 
அழித்து, நிப்்பா்ண எனனும் இறுதி உண்ம்ய 
அனு்விப்ள்பாமபாக. 

புத்தரின் வெற்றியையும்
 தீைசக்திகளின் த்தோல்வியையும்

பயைசோற்றும் போசுரஙகள்
ஜய�ோ ஹி புத்தஸ்ஸ ஸிரீமய்தோ அ�ங்
மோரஸ்ஸ ச போபிமய்தோ பரோஜய�ோ
உகயகோ்ஸ�ங் யபோதிமணயடே பயமோதி்தோ
ஜ�ங் ்த்தோ நோககணோ மயேஸிய�ோ
ஜ�ங் ்த்தோ ்ஸுபணணகணோ மயேஸிய�ோ
ஜ�ங் ்த்தோ ய்தவகணோ மயேஸிய�ோ
ஜ�ங் ்த்தோ பிரமமகணோ மயேஸிய�ோ

மாமுனிவரும் ப�ாற்றத்தக்கவருமான �்கவான் புத்தர், 
தீய சகதி்களை வவன்்றதும், அங்கு அரச மரத்தடியில் வசிதது 
வந்த நா்கர்்களும், ்கருடர்்களும், வ்தயவங்்களும், பிரம்மர்்களும் 
புத்தரின் வவறறிளயயும் தீய சகதி்களின்ப்தால்விளயயும் 
�ள்றசாறறினர்.
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முழு பமஞ்பானத்்்த அ்ை்ந்த பிறகு, 
மபாப்ரும் கரு்்ணயுளேம் பகபாணை புத்்த 
்க�பான ப்தபாைர்நது, அயரபாது, நபாற்்த்்்த்நது 
�ருைஙகள மற்ற�ரகளுக்கு �ழிகபாட்டி, ்தமது 
எண்்தபா�து �யதில், ்�கபாசிப்ௌர்ணமி 
தினத்்தனறு, மகபா்ரிநிப்்பா்ணத்்்த அ்ை்ந்தபார. 
இதுள� அ�ரது இறுதி இறப்்பாகும். நபாமும் 
நம்ப்சபா ்ந்த  நலனிலும் ,  மற்ற�ரகளின 
நலனிலும் நம்்ம நபாளம ஈடு்டுத்திக்பகபாணடு, 
இறுதி இறப்்பாகதிகழக்கூடிய ஒரு இறப்்் 
அ்ைள�பாமபாக! புனி்தமபான இ்ந்த ்�கபாசி 
ப்ௌர்ணமி தினத்தின புணணியம் நி்ற்ந்த 
முப்ப்ரும்  அருேபாசிய பானது  ந ம்்ம 
சிரத்்்தயுைன ்தம்மத்்்தப் ்யிற்சிக்க 
ஊக்குவிப்்்தபாக! இ்ந்தப்்யிற்சியில் ்தபான நமது 
உண்மயபான நலன அைஙகியுளேது. 

தியபானிகளே ,  �பாருஙகள ,  உஙகேது 
உண்மயபான நன்ம்ய ளநபாக்கி ்யிற்சி 
ப்சயயுஙகள! 

உணயமையை உணர்ந்தறி்தல்

இேம் ளயபாகியபான சித்்தபாரத்்த பகௌ்தமர 
்தன மனதின மீது அ்ை்ந்த ஒப்பில்லபா 

ப�ற்றியின மூலம் ்�கபாசிப்ௌர்ணமியின 
பு னி ்த  இ ர � பா ன து  உ ண ்ம யி ல் 
அருேப்ப்ற்ற்தபாயிற்று. அறியபா்மயின இருள 
முழு்மயபாக அகற்றப்்ட்ைது. மனதின 
உளேபாழஙகளில் உளே மிக நுட்்மபான 
மபாசுக்களும் கழு�ப்்ட்டு ,  முழு�தும் 
தூய்மப்்டுத்்த்ட்ை ஒரு ்தம்ம ்பார்� 
கி்ைத்்தபாயிற்று. எணணிலைஙகபா பிறவிகளில் 
உழனறுபகபாணடிரு்ந ்தஸஙகபாரஙகள ்லவும் 
அழிக்கப்்ட்ைன. கரம வி்னகள யபாவும் 
உ்ை்நது, அ�ரது மனம் கட்டுக்கள ஏதுமினறி 
விடு்த்லஅ்ை்ந்தது. எதிரகபாலத்தின ஆ்்ச 
ஏதும் இனறி, மனப் பிர்மகளின மூடு்னியும் 
கழு�ப்்ட்ைது. இறுதி உண்ம அ்ை்ந்தபாயிற்று. 
எணணிலைஙகபா பிறவிகளின தூய முயற்சி 
்லன்ை்ந்தது; ள்பாதிஸத்து�ரசித்்தபாரத்்த 
பகௌ்தமர ஸம்மபா ஸம்புத்்தரபானபார. 

ஒப்பில்லபா இ்ந்த விடு்த்லயின அமு்தத்்்த 
சு்�த்்த மகிழ்சசியில், ஸம்மபா ஸம்புத்்தர 
இவ�பாறபான ஊக்குவிக்கும் அரத்்தமுளே 
்பாசுரத்்்த உ்ரத்்தபார: 
அயநகஜோதி ்ஸமசோரங், ்ஸந்தோவிஸ்ஸங் அநிப்பி்ஸங்; 
கேகோரகங் கயவசநய்தோ, துககோ ஜோதி பு�ப்பு�ங். 
கேகோரக திடயடேோஸி, பு� யகேங் ந கோேஸி;
்ஸப்போ ய்த போ்ஸுகோ பககோ, கேகூடேங் வி்ஸங்க்தங்; 
வி்ஸங்கோரக்தங் சித்தங், ்தனேோ�ங் க�மஜஜகோ

இ்ந்த  பிறப்பிறப்பு  சுழற்சியில் ,  ்ல 
எ ண ணி ல ை ங க பா  பி ற வி க ் ே  ந பா ன 
எடுத்துக்பகபாணடு, இ்ந்த வீட்்ை கட்டிய�்ரத் 
ள்தடிக்பகபாணடு அ்ே்நள்தன. ஆனபால் 
அவ�பாறு எ�்ரயும் கணடுபகபாளே 
முடியவில்்ல; மீணடும் மீணடும் இ்தற்கபாக 
புதிய பிறப்பின துன்த்்்தயும் ்ச்நதித்ள்தன. 
வீட்்ைக்  கட்டிய�ளர !  இப்ள்பாது  நீ 
் பா ரக்கப்்ட்டுவிட்ைபாய .  இனபனபாரு 
வீட்்ை இனி நீ எனக்கபாக கட்ை இயலபாது. 
உனனு்ைய உத்திரஙகளும் முகடு கம்்ஙகளும் 
்தகரக்கப்்ட்ைன. மனம் கட்டுக்களிலிரு்நது 
விடு்த்ல அ்ை்ந்தது; ள�ட்்கயின முடிவு 
அ்ை்ந்தபாயிற்று. 

(்தம்ம்்தம் 153-154, ஜரபா�க்க)
முழு பமஞ்பானம் அ்ை�்தற்கு முனபு, 

அ�ர அ்ை்ந்த தியபான ஸமபாதிகளினபால் (மனக் 
குவிப்பு) அ்ை்ந்தசித்திகளின மூலம் சித்்தபாரத்்த 
பகௌ்தமர ்தபாம் எடுத்்த ்ல முற்பிறவிக்ே 
ஆரபாய்நது, எனறும் மபாறிக்பகபாணளை இருக்கும் 
இ்ந்தப் பிறவிச சுழற்சியில் ்தபாம் எணணிலைஙகபா 
பிறவிகள எடுத்துளே்்த கணைபார. இறப்்் 
ளநபாக்கிப் ள்பா�்தற்ளக நபாம் பிறப்்் 
எடுக்கிளறபாமபா எனறும் அ�ர கருதினபார. 

மீணடும் மீணடும் எனக்கு ஒரு புதிய பிறவி்யக் 
பகபாடுப்்�ர யபார? ஒவப�பாரு இறப்பிலும் 
ஒரு புதிய ஜனனத்்்த உரு�பாக்கு்�ர யபார? 
எனக்கபான ஒரு புதிய வீட்்ைக் கட்டு்�ர யபார? 
இ்ந்த வீடு கட்டு்�்ரத் ள்தடிக்பகபாணளை ் ல 
பிறவிகளில் ளநரத்்்த வீ்ணடித்து விட்ளைன. 
இ்ந்தத் ள்தடு்தலுக்கபாகள� நபான துன்ம் 
நி்ற்ந்த பிறவிக்ே எடுக்க ள�ணடியிரு்ந்தது. 
இ்ந்தப் பிறவியில் நபான முழு பமஞ்பானத்்்த 
அ்ை்நதுவிட்ளைன; உண்ம அ்னத்தும் என 
கணகள முனளன ப�ளிப்்ட்ைன. நபான அ்ந்த 
வீடு கட்டு்�்ர ் பாரத்துவிட்ளைன; வீடு கட்டும் 
மூல ப்பாருட்க்ேயும் அழித்துவிட்ளைன. 
இனி எனக்கபாக வீடு கட்ை இயலபாது. வீட்டின 
மூல ப்பாருட்கள யபாவும் சி்்த்நது ள்பாயின; 
புதிய வீடு கட்டு�்தற்கு  இனி எ்ந்தள�பார 
அடித்்தேமும் இல்்ல. மனம் முழு�துமபாக 
தூய்ம அ்ை்ந்த்தபால், ஸஙகபாரஙகள ஏதுமினறி 
உளேது. ்்ழய ்ற்றின எல்லபாசு�டும் 
நீக்கப்்ட்ைது. எதிரகபாலத்்்தப் ்ற்றிய 
எ்ந்தப�பாரு ஆ்்சயும் இல்லபா்த்தபால், இனி புதிய 
்ற்றி்ன உரு�பாக்க �பாயப்பும் இருப்்தில்்ல. 
ள�ட்்க அ்னத்தும் (புலன இன்ஙகளின 
ள�ட்்க, பிறவி எடுப்்்தற்கபான ள�ட்்க 
மற்றும் பிறவி எடுக்கபாமல் இருப்்்தற்கபான 



 விபஸ்ஸனா செய்தி மடல் - வைகாசி 2022  3

ள�ட்்க) ள�ருைன பிடுஙகப்்ட்ைன. 
முழு பமஞ்பானம் ப்ற்ற�ரபான ஸம்மபா 

ஸம்புத்்தர ்பாரத்்த அ்ந்த வீடு கட்டு்�ர 
யபா ர ?  ப்ௌர்ணமி இர�னறு நை்ந்த 
முழு விடு்த்லக்கபான ள்பாரபாட்ைத்தில் 
்பாரக்கப்்ட்ை�ர யபார? ‘மபார’ என்�ர 
்தபான வீடுகட்டு்�ர. ஆனபால் யபார இ்ந்த 
மபார? ஆழ்மனதில் அைஙகிக் கிைக்கும் நமது 
ஸஙகபாரஙகளின, நமது மனமபாசுக்களின பமபாத்்த 
உரு�களம இ்ந்த மபார எனற்ழக்கப்்டும் 
ப்சபால்லபாகும். உண்மயில், இ்ந்த மபார ்தபான 
மீணடும் மீணடும் புதிய வீடுக்ேக் கட்டிக் 
பகபாணடும், நமக்கபாக புதுப் பிறவிக்ே 
எடுக்கவும் ் �க்கிறது. ஆனபால் இப்ள்பாது இ்ந்த 
மபார முற்றிலும் �லுவிழ்நதுவிட்ைது; அ்தன 
்்ை்லம் ள்பாயவிட்ைது; ் லவீனமபாகிவிட்ைது. 
வீட்்ை இனி அது கட்ை இயலபாது; அ்்தக் 
கட்டு�்தற்கபான கபாரணிகள அ்தபா�து ள்தஙகிக் 
கிைக்கும் ஸஙகபாரஙகள அ்னத்தும் உ்ை்நது 
ள்பாயவிட்ைன. 

ப ந ரு ப் பு க்கு  எ ரியூட்டும்  ப ் பாருள 
ப்சல�ழியும் ள்பாது பநருப்பும் ்தபாமபாகள� 
அ்்ண்நதுவிடும். “கீ்ணங புரபா்ணஙந�ங நத்தி 
ஸம்்�ங”, ்்ழய்� அழி்தலும் புதிய்� 
ஏதும் உரு�பாக்கபாமல் இருத்்தலும் - இதுள� 
விடு்த்லநி்லயபாகும். ள்பாதிஸத்து�ரின 
முழு பமஞ்பானமும் இதுள�. இதுள� இருள 
மீது ப�ளிச்சம் பகபாணை ப�ற்றியபாகும். 
இது்தபான மர்ணத்தின மீது மர்ணமில்லபா்த்தன 
ப�ற்றியபாகும். இதுள� ப்பாய்ம மீது 
உண்மயின ப�ற்றி. 

எனினும், சித்்தபாரத்்த பகௌ்தமர கணை இ்ந்த 
ஒப்பில்லபா ப�ற்றி்ய நபாம் ளகட்ைதும் பூரிப்பு 
அ்ை்நது, “இ்ந்த ப�ற்றி மஙகேகரமபான்தபாகுக” 
எனறு ப�றும் பிரகை்ணம் ப்சய�்தனபால் மட்டும் 
நமக்கு எ்ந்தப�பாரு ் லனும் �ரப்ள்பா�தில்்ல. 
்தன்ன அறி�்தனபாலும், இறுதி உண்ம்ய 
உ்ணர்நது பூர்ண விடு்த்ல அ்ை�்தபாலுளம 
நமக்கு உண்மயபான நன்ம கிட்டும். சித்்தபாரத்்த 
பகௌ்தமரின இ்ந்த மகத்து�மிக்க ப�ற்றியபால் 
நபாம் உண்மயில் ஊக்கம் அ்ை்நது, அ�ர 
�ழி�குத்்த இ்ந்தப் ்பா்்தயில் நை்நது, இ்ந்தப் 
பிறவியிளலளய மனத்தூய்மயபாக்கத்்்த 
அ்ைள�பாமபாக! இதுள� நமக்கு உண்மயபான 
மகிழ்சசி்ய ்தரக்கூடிய்தபாகும். ஆகள�, 
சித்்தபாரத்்த பகௌ்தமரின முழு பமஞ்பானம் 
எனனப�ன்்்தயும் அ்த்ன அ�ர எவ�பாறு 
அ்ை்ந்தபார என்்்தயும் நபாம் புரி்நது 
பகபாளள�பாமபாக! 

இது கணகளுக்கு புலப்்ைபா்த ஏள்தபாப�பாரு 
ப்தயவீக ்சக்தியின அருேபாசியபால் நிகழ்்ந்த ஒரு 
அதி்சயமபான, ஆச்சரியமபான நிகழ்வு அனறு. 
மபாறபாக, இது ஒரு மனி்தன ளமற்பகபாணை 
அயரபா உ்ழப்பின முடிசூைபா ்சபா்த்னயபாகும். 
இது ஏள்தபாப�பாரு கற்்்ன ்சபார்ந்த , 
ப�று்மயபான அறிவு்சபார புரி்தலும் அல்ல, 
கணமூடித்்தனமபான ்க்தியினபால் ள்தபானறும் 
்யனற்ற உ்ணரவு ப�ளிப்்பாடும் அல்ல. இது 
பூர்ணபமஞ்பானமபாகும்; ்த�றபான கற்்்னயின 
அல்லது ள்பாலியபான உ்ணரவு ப�ளிப்்பாட்டின 
து்்ண பகபாளேபாமல், அனு்� அேவில் 
இறுதி உண்ம்ய உ்ணர்தலபாகும். இ்ந்த 
இரு மபாசுக்க்ேயும் பநருஙக விைபாமல் தூர 
்தளளி்�ப்்்தபாளலளய நபாம் பூர்ண மன 
தூய்மயபாக்கத்்்த அ்ைய முடியும். 

மனம் எல்்லயில்லபா ்பானத்்்தயும் 
தூய்ம்யயும் அ்ை்ந்தது. ப்பாய்மயபான 
உ்ணரவு�பா்தம் ஏதும் இனறி மனம் எல்்லயில்லபா, 
கேஙகமற்ற தூய ள்ரன்்யும் கரு்்ண்யயும் 
அ்ை்ந்தது. சுய்சபாரபின, ்தனனம்பிக்்கயின 
்லத்தினபால் இ்� அ்னத்தும் அ்ைய 
முடி்ந்தது .  ஒனறின மீது ்ச பா ரபி்னக் 
பகபாணடு ஒரு�ர எவ�பாறு சு்த்நதிரமபாகவும் 
்சபாரபினறியும் இருக்க இயலும்? அவ�பாறபான 
அ்ந்த ந்ர எவ�பாறு விடு்த்ல ப்ற்றிருக்கக் 
கூடும். ஒரு மனி்தன ்தனக்குள நிகழும் 
ள்பாரபாட்ைஙக்ேத் ்தபாளம ்ச்நதிக்க ள�ணடும். 
அ�ர ்தனப்சபா்ந்த மன அழுக்குக்ேயும் 
்த�றபான நம்பிக்்கக்ேயும் எதிரபகபாளே 
ள�ணடும். இ்ந்த அகப்ள்பாரபாட்ைத்தில், 
அறியபா்ம சி்தறி, இருளிலிரு்நது உண்மயின 
பிரகபா்சம் ப�ளி�ரத் து�ஙகும். 

உண்ம்யத் ள்தடும் ஒரு�ர ்தம்முள எனன 
நிகழ்கிறது என்்்தத் ப்தரி்நது பகபாணடு, அவ�பாறு 
நிகழ்�்தற்கபான கபார்ணம் எனனப�ன்்்தயும் 
புரி்நதுபகபாளே ள�ணடும். ஒரு கபார்ணத்்தபால் 
ஏற்்டும் எ்ந்தப�பாரு நிகழ்விற்கும் ப�ளிளயறும் 
�ழியும் ஒனறிருக்கும் என்்்த அ�ர 
ப்தரி்நதுபகபாளகிறபார. கபார்ணஙகளிலிரு்நது 
ப�ளிளயறும் �ழி்யயும் கணைறிகிறபார. 
கபார்ணஙக்ேப் புரி்நதுபகபாணடு, தீரவுக்ேயும் 
அ�ர ்தபாளம கணைறி்நது, ்்ந்தத்திலிரு்நது 
விடு்த்ல அ்ைகிறபார. பிறகு, ளமகஙகள 
இல்லபா �பானத்தில் சூரியன பிரகபாசிப்்து 
ள்பால், இதுள� உண்மயபான இறுதி விடு்த்ல 
என அ�ர புரி்நதுபகபாளகிறபார.

எ ண ணி ல ை ங க பா  பி ற வி க ளி லு ம் , 
இப்பிறவியிலும் அ்ே்நதுதிரி்நது, ்ல்ள�று 
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்யிற்சிகளில் ளநரத்்்த ப்தபா்லத்து, இறுதியில் 
இ்ந்த மபாமனி்தர ஒரு எளி்மயபான, ளநரடியபான 
்யிற்சி்யக் கணைறி்நது, நமக்கபான ஒரு 
்ரம்்்ரச ப்சபாத்்தபாக அ்த்ன விட்டுச 
ப்சனறபார. அ்த்ன நனகு ்யன்டுத்து�்தன 
மூலம், அ�ர அ்ை்ந்த அள்த ் ல்ன நபாமும் 
அ்ையலபாம். 

்யிற்சியின அ்ந்த ்பா்்த ்தபான எனன? 
உளேது உளே்டியபான உண்ம்ய ப்தபாைர்நது 
க�னித்்தலும், தூலமபான உண்ம்யக் க�னிக்க 
து�ஙகி அ்தன நுட்்மபான நி்ல அ்ையும் �்ர 
ப்தபாைர்நது க�னித்்தலும் ஆகிய இ்ந்த இரணடும் 
்தபான இ்ந்த ் பா்்தயபாகும். உண்மயின இ்ந்தத் 
ள்தைல் ப�ற்றிய்ைய ள�ணடுபமனில், ்த�றபான 
்்ழய நம்பிக்்ககளும் ்பார்ட்்சஙகளும் 
அகனறு, அனு்� அேவில் நம்முள எழும் 
உண்மகள யபாப்தபான்றயும் உளேது உளே்டி 
ஏற்றுக்பகபாளே ள�ணடும். இதுள� நம்்ம 
இறுதி உண்ம �்ர எடுத்துசப்சல்லக்கூடிய 
‘ உ ளேது  உளே்டிய பான ’  இ யல்்் 
்பாரத்்தலின ்பானமபாகும். கற்்்னக்ளகபா 
அல்லது  உ்ணரசசி�யப்்டு�்த ற் ளக பா 
இதில் இைமில்்ல. இ்ந்த இரணடி்னயும் 
ஒதுக்கிவிட்டு ஒரு விஞ்பானி்யப் ள்பானறு, ஒரு 
ஆரபாயசசியபாே்ரப் ள்பால இறுதி உண்ம்ய 
நபாடி அ�ர ப�ற்றி ப்ற்றபார. 

சித்்தபாரத்்த பகௌ்தமர திற்ந்த ப�ளியில் 
்தபான பிற்ந்தபார; திற்ந்த ப�ளியில் ்தபான 
முழு பமஞ்பானம் அ்ை்ந்தபார; திற்ந்த 
ப�ளியில் ்தபான மகபா்ரிநிப்்பா்ணத்்்தயும் 
எயதினபார. அ�ரது �பாழ்வின மூனறு முக்கிய 
நிகழ்வுகள(்மல்கற்கள) திற்ந்த ப�ளியில் 
�பானத்தின கீழ் ்தபான நிகழ்்ந்தன. ்தனது �பாழ்நபாள 
முழு�தும் அ�ர இயற்்க்ய ஆழமபாகவும் 
பநருக்கமபாகவும் க�னித்்தறி்ந்தபார. இ்ந்த உலகில் 
எ்ந்தப�பானறும் நி்லயபாக இருப்்தில்்ல; 
அ்னத்தும் ஒரு ஓட்ைத்தில் ்தபான உளேது 
என்்த்ன அ�ர கணைபார. ஒவப�பாரு 
க்ணமும் ஏள்தபாப�பானறு நிகழ்கிறது. ஒவப�பாரு 
க்ணமும் ஏள்தபாப�பானறு உரு�பாகிறது, 
ஏள்தபாப�பானறு மபாறுகிறது. உரு�பாக்கம், 
மபாற்றம் - இதுள� இ்ந்த உலகின இயல்்பாகும். 
ஆகள� ்தபான இது ‘்� ஸஙகபாரம்’ அ்தபா�து 
உரு�பா்தலின உலகம் எனறு கூறப்்டுகிறது. 
மிக நுட்்மபான மட்ைத்தில் ஏள்தபாப�பானறு 
மபாறிக்பகபாணளை இருக்கிறது. உயிருளே 
எ்ந்தப�பானறும் மபாறிக்பகபாணளை ்தபான 
இருக்கிறது. ப�ளிளய எனன நிகழ்கிறள்தபாஅது 
ஒவப�பாரு க்ணமும் ஒவப�பாரு�ருக்கும் 

உளளேயும் நிகழ்்நது பகபாணடு்தபான இருக்கிறது. 
ஏள்தபாப�பானறு மபாறுகிறது. 

அ�ர உளமுகப்்ட்டு இ்ந்த உண்ம்யப் 
்பாரத்்தபார; இயற்்கயின உண்ம அ்னத்தும் 
்தபாளம ப�ளிப்்ட்ைது. நபான, எனது என நபாம் 
கூறிக்பகபாளளும் இ்ந்த உைல் மற்றும் ளமல்மட்ை 
நி்னவு மனம் மீதுஒரு�ர ளமனளமலும் 
சிக்குணடு, ஒரு ்தடித்்த ்ச்ணல் ்தண்ைப் 
ள்பால இருகிவிடுகிறபார. ள்பாதிஸத்து�ருக்கு 
இயற்்க ்தனது முழு இயல்்் ்தம்்மத் ்தபாளம 
ப�ளி்டுத்திக்பகபாணைது. புலப்்ரப்பின 
அநித்ய இயல்பும், புலப்்ரப்பி்னக் கை்ந்த 
நித்யமபான நிப்்பா்ண நி்லயின உண்மயும் 
்தபாளம ப�ளிப்்ட்ைன. 

இவவி்தளம, அனு்� அேவில் துன்த்்்தப் 
்ற்றிய உண்ம உ்ணர்நதுபகபாளேப்்ட்ைது; 
துன் த்தி ற் க பான  க பா ர்ணமும்  ்த பா ள ம 
ப�ளிப்்ட்ைது; துன்த்திலிரு்நது முழு 
விடு்த்லயபான நி்ல இறுதி உனன்த 
உண்மயபாக உ்ணரப்்ட்ைது. 

�பாருஙகள, நபாமும் அனு்� அேவில் இ்ந்த 
ப்ௌதீக உைல் எனனப�ன்்்தயும், இ்ந்த 
மனமும் புலனறி்தலும் எனன என்்்தயும், 
�பாழ்க்்க ஓட்ைத்்்த ளமலும் ளமலும் 
ப்தபாைரச ப்சய�து எதுப�ன்்்தயும், 
மபாற்றஙகள எவ�பாறு நிகழ்்நதுபகபாணளை 
இருக்கினறன என்்்தயும், ள்்த்மயபால் 
மனதில் முடிசசுக்கள எவ�பாறு ப்ருக்குகினறன 
என்்்தப் ்ற்றியும், எவ�பாறு ப�றுப்பும் 
சினமும் �ேரகினறன என்்்தயும், ்்ழய 
முடிசசுக்ே எவ�பாறு அவிழ்ப்்து என்து 
்ற்றியும், இ்ந்த குழப்்ம் அ்னத்்்தயும் எவ�பாறு 
ப்தளிவுப்்டுத்து�து என்்்தயும், எவ�பாறு 
ஒரு�ர இறுதி உண்ம்ய அனுப்்விப்்்தன 
மூலம் பூர்ணவிடு்த்ல்ய சு்�க்க முடியும் 
என்து ்ற்றியும் அனு்� அேவில் புரி்நது 
உ்ணர்நதுபகபாளள�பாம். இதுள� ்�கபாசி 
ப்ௌர்ணமியின ஊக்குவிப்பு; இ்தன மூலம் நபாம் 
்லன்ைள�பாமபாக! 

நபாமும் நம்முள இ்ந்த வீட்்ை உரு�பாக்கிக் 
ப க பாணளையிரு க்கும்  இ ்ந ்த  ம பா ர்� 
ப�றுமளன க�னித்்தல் மூலம் வீழ்த்துள�பாம், 
நிரபாயு்த்பானியபாக்கி ் லமிழக்க ் �ப்ள்பாம். 

இஙகு்தபான விடு்த்ல உளேது. இதுள� நம் 
ப்சபா்ந்த நலனுக்கபான �ழியுமபாகும். 

கல்யபா்ண மித்்த (கரு்்ணயுளே நண்ர) 

ச.நா. க�ாயங�ா 


