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மலர்: 1  இதழ்: 10  ஐப்பசி: 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)

அமைதிக்கும் ைகிழ்ச்சிக்கும் 
க�ொண்டு கெல்லும் கெறி:

பல்-சமய, பல்-பணபபாட்டு சமூகஙகளைக் 
ககபாணடுளை இந்தியபா பபபான்ற நபாடுகளில் 
பேற்றுளமயில் ஒற்றுளமக்குக் ககபாணடு 
கசல்லும் ஓர் அற்புதமபான நளைமுள்ற 
கநறி விபஸ்ஸனபா ஆகும். பழளமயபானதும், 
கபாலதளதக் கைந்து நிற்பதுமபான இந்திய 
நபாட்டின பபாரம்பரிய கசபாதது ஆகிய 
விபஸ்ஸனபா, ஒழுக்கமபான ேபாழளே ேபாழேது 
எபபடி, ஒருேர் தனது மனதின தளலேனபாக 
இருபபது எபபடி, மனளதத தூயளமயபாக்குேது 
எபபடி எனறு விைக்கி, சமயஙகள அளனததின 

ளமயக்கருததபாக இருக்கி்றது. எந்தகேபாரு 
மதமும் இக்கருததுகளை எதிர்பபதில்ளல. 
சரியபாக சிந்திக்கும் எேரும் இக்கருததுகளை 
எதிர்பபதில்ளல. இக்கருததுகளை சபாதிக்க 
பயனளிக்கததக்க, உலகப கபபாதுேபான ஒரு முள்ற 
விபஸ்ஸனபா ஆகும். கைந்த நூற்்றபாணடுகளிலும், 
இனறும், மகிழச்சியபான, இணக்கமபான ஒரு 
ேபாழளே ேபாழேதற்கு விபஸ்ஸனபா எவேபாறு 
ஒருேளரத தகுதியபாக்குகி்றது எனபளத நபாம் 
பபார்க்கினப்றபாம். அதிக அைவு தனிமனிதர்கள அக 
அளமதிளய அனுபவிக்கும் பபபாது, வீடுகளிலும், 
அக்கம்பக்கததிலும் ,  கிரபாமஙகளிலும் , 

தம்ம வாக்கு 
ஸப்போ ஆதீபி்�ோ ் �ோ்�ோ,
ஸப்போ ் �ோ்�ோ பதூபி்�ோ;
ஸப்போ பஜ்ஜலி்�ோ ் �ோ்�ோ,
ஸப்போ ் �ோ்�ோ ப�ம்பி்�ோ.
(்�ரீ�ோ�ோ, பபண் துறவி�ளின் போசுரங�ள் 200) 

உ��ம் முழுவதும் எரி�ணல் �திர�ளோம்; 
உ��ம் முழுவதும் புக�பென ் ேப�ழும்,
உ��ம் முழுவதும் பளிசபசென எரியும், 
உ��ம் முழுவதும் அதிரவக� போயும்.

விபஸ்ஸனா - வேற்றுமையில் ஒற்றுமைக்கு 
க�ாண்டு கெல்லும் நமைமுமை கநறி

ச.நா.க�ாயங�ா
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நகரஙகளிலும், கபருநகரஙகளிலும், நபாடுகளிலும் 
அளமதி சபாதிக்கபபடுகின்றது.

உல�ப் க�ொதுவொன, ெையப் 
�ொகு�ொடற்ற(ைதச் ெொர�ற்ற) கெறி:

உலககஙகும் நைக்கும் விபஸ்ஸனபா 
முகபாம்களில், அளமதி மற்றும் நல்லிணக்கததின 
இந்த ஒற்றுளமயபாக்கும் கசயல்முள்றத 
கதளிேபாகத கதரிகி்றது. விபஸ்ஸனபா முகபாமின 
பபபாது, இந்தப பழளமயபான கநறிளயப பழக, 
சமயஙகள, சபாதிகள, நபாடுகள, இனஙகள, சமூக 
தைஙகள என அளனததினினறும் ேந்துளை 
மக்கள கூடி அமர்கின்றபார்கள. ஆயிரக்கணக்கில் 
இந்துக்கள, முஸலிம்கள, கிறுஸதுேர்கள, 
சீக்கியர்கள, ளைனர்கள, கபௌததர்கள, யூதர்கள 
விபஸ்ஸனபா முகபாம்களில் கலந்து ககபாணடு 
ேருகி்றபார்கள. அேர்கள ஒபர மபாதிரியபான ஒழுக்க 
விதிளயப பினபற்றி விபஸ்ஸனபா முகபாமிலிருந்து 
பயளனயும் கபறுகி்றபார்கள. அளனதது 
சமயஙகளைச் சபார்ந்தேர்கள மட்டுமல்ல, 
அேர்களின தளலேர்களும் கூை விபஸ்ஸனபா 
முகபாம்களில் கலந்து ககபாளகின்றபார்கள. பல 
சமயத தளலேர்கள எனனிைம் பினனபால் 
கூறியதபாேது: “பகபாயஙகபாஜீ, விபஸ்ஸனபா 
என்ற கபயரில், நீஙகள எமது சமயதளதப 
பபபாதிக்கிறீர்கள!” விபஸ்ஸனபா முகபாம்கள 
பகபாவில்களிலும், மசூதிகளிலும், கிறிஸதுே 
ஆலயஙகளிலும், ஆஸரமஙகளிலும் நைததப 
பட்டிருக்கின்றன.

உண்மையொன தம்ைம்:
பழளமயபான பபாலி கமபாழியில், விபஸ்ஸனபா 

என்ற கசபால்லிற்கு, “பதபானறுேளதப பபபால 
அல்லபாமல், அளே உளைன உளைேபாப்ற 
நி க ழவு களைப  ப பா ர் ப பது ”  எனப ப த 
கபபாருைபாகும். உணளமயபான மகிழச்சிளய 
அனுபவிபபதற்கபான இபபழளமயபான அறிவியல் 
சபார்புளைய கநறிளய ககௌதம புததர் மீணடும் 
கணைறிந்தபார். பிரபஞசததின உயிரினஙகள 
அளனததிற்கும் கபபாருந்தக் கூடிய இவவியற்ளக 
விதிகளின உணளமளயபய உணளமயபான 
்ஸததர்மமபாகும். இந்த கநறியின பமல், 
புததர் எந்தகேபாரு தனிமுழு உரிளமளயயும் 
பகபாரவில்ளல; எந்தகேபாரு சமயப பிரிளேபயபா, 
பகபாட்பபாட்ளைபயபா, அல்லது சைஙகுகளசபார் 
சமயதளதபயபா அேர் பதபாற்றுவிக்கவும் 
நிளனக்கவில்ளல. விேபாதம் கசயயவும், சில 
சமயஙகளில் அேரிைம் சணளையிைவும் 
ேந்தேர்களிைம், “நமது பேற்றுளமகளை 
நபாம் ஒதுக்கி ளேபபபபாம். நபாம் ஒததுக் 
ககபாளேனேற்ள்றப பற்றி நபாம் பபசுபேபாம். நபான 
ஸீலதளதயும்(ஒழுக்கம்), ்ஸமபாதிளயயும்(மனளத 
ஆட்சி கசயதல்), பஞ்பாளேயும் (மனததூயளம) 

பபபாதிக்கினப்றன” எனறு அேர் கூறினபார்.
ைனமதயும் உடம்ம�யும் 

�றறிய அறிவியில்:
தமது கசபாந்த உைளலயும் மனளதயும் 

பசபாதளனச்சபாளலக் கருவிகைபாகப பயனபடுததி, 
சில குறிபபிட்ை பிரபஞச உணளமகளை மீணடும் 
கணடுபிடிதத ஓர் உயர் அறிவியலபாைரபாகபே 
புததர் இருந்தபார். உணளமயபான அைவில், 
பிரபஞசம் முழுேதிலுபம கடினததனளம எனறு 
எதுவுபம கிளையபாது எனறும், மிகபேகமபாகத 
பதபானறுேதும் மள்றேதுமபான மிகச்சிறிய 
கலபாபஙகைபால் (நுணணணுததுகளகள) 
ஆக்கபபட்டுளைனேபாகபே  எல்லபாப 
பருபகபபாருள நிகழவுகளும் இருக்கின்றன; 
அதனபால், கடினததனளம உளைது பபபான்ற 
பதபாற்்றதளத அளே தருகின்றன. கபபாருட் 
பிரபஞசதளத அடிபபளை கட்டுமபானப 
கபபாருட்கைபாகிய இக்கலபாபஙகள கேறும் 
அதிர்ேளலகள தபாபம தவிர பேக்றதுவுமில்ளல. 

ஸப்போ ஆதீபி்�ோ ் �ோ்�ோ,
 ஸப்போ ் �ோ்�ோ பதூபி்�ோ; 
ஸப்போ பஜ்ஜலி்�ோ ் �ோ்�ோ, 
ஸப்போ ் �ோ்�ோ ப�ம்பி்�ோ. (்�ரீ�ோ�ோ 200)
உலகம் முழுேதும் எரிதணல் கதிர்கைபாம்;
உலகம் முழுேதும் புளககயன பமகலழும்,
உலகம் முழுேதும் பளிச்கசன எரியும்,
உலகம் முழுேதும் அதிர்ேளல பபாயும்.

உடலுணரச்சி�ளின் �ங்கு:
உைம்பில் பல்பேறு உணர்ச்சிகளையும், 

பதபானறுேதும் மள்றேதுமபான அேற்றின(அநிச்ச) 
இயல்பிளனயும் உணர்ேது (மட்டுபம ) 
விடுதளலக்கிட்டுச் கசல்லும் (சபாவியபாகும்) 
முக்கியக்  கருவியபாகும்  எனறு புதத ர் 
கணடுபிடிததபார் .  இவவுணர்ச்சிகளிைம் 
விருபபபபாடும் கேறுபபபபாடும் கசயயும் 
குருட்டுததனமபான எதிர்விளனயபால் தபான 
துனபம் எழுகி்றது எனபளதயும் புததர் 
உணர்ந்தபார். மகிழச்சியபானபதபா அல்லது 
மகிழேற்்றபதபா, ஒவகேபாரு உணர்ச்சிபயபாடும் 
சமநிளலயபாக  இருந்துேரவும் ,  அளே 
எல்லபாபம ,  கணந்பதபாறும் மபாறுேதபால் 
நிளலயில்லபாதனகேனறு அனுபேததபால் 
அறியவும் ஒருேர் கற்றுக்ககபாளேபாரபானபால், 
துனபததின பழக்கப பபாஙகிைமிருந்து ஒருேர் 
கேளிபபட்டுவிடுகின்றபார். சமநிளலயுைன 
இருந்து ேரும் இந்தத தி்றன, பளழய அழுக்குகளை 
அழிதகதபாழிதது, மனதின நைதளதப பபாஙகிளன 
மபாற்்ற ஒருேருக்கு உதவி கசயகி்றது.
ஒழுக்�த்தின் (சீலத்தின்) முக்கியத்துவம்:
விபஸ்ஸனபா முகபாமின கதபாைக்கததில், 
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நைதளதக்கபான ஒழுக்க கநறிகளை சபாதகர்கள 
பினபற்்ற  எடுததுக்  கக பாளகி்றபா ர் கள . 
கேறுமபன கேறுளமயபான, உணளமயில்லபாத 
(எதபார்ததமில்லபாத) ஓர் குறிக்பகபாைபாக இல்லபாமல் 
, அக அளமதிக்கும் மகிழச்சிக்கும் முக்கியமபான 
அடிததைமபாக ஒழுக்கம் எவேபாறு இருக்கி்றது 
எனபளத சபாதகர் ஒருேர் உணர்கின்றபார். 
முதலில் தனக்குத தீளம கசயது ககபாளைபாமல், 
ஒருேர் பி்றர்க்குத தீளம எதளனயும் கசயய 
முடியபாது. புபபப ஹனதி அததபானங, பச்சபா 
ஹனதி ப்ஸபா பபர.

ஆனொ�ொன:
மூச்சின இயல்பபான உணளம நிளலளய 

ஒழுஙகுபடுததபாமல், உளைது உளைேபாப்ற 
இ ய ல் ப பா க  உ ள ே ரு ம்  மூ ச் ளச யு ம் 
கேளிச்கசல் மூச்ளசயும் கேனிததலபாகிய 
ஆனபாபபான பயிற்சியிலிருந்து, விபஸ்ஸனபா 
முகபாமிலுளை சபாதகர் ஒருேர் தியபானதளதத 
கதபாைஙகுகின்றபார். மூச்சிற்கு எந்தகேபாரு 
ே டி ே த ளத ப ய பா ,  ே ண ண த ளத ப ய பா , 
உருேதளதபயபா, தததுேதளதபயபா அல்லது 
சபாயளலபயபா சபாதகர் பசர்ததல் கூைபாது என 
அறிவுறுததபபடுகின்றபார். இயல்பபான மூச்சு 
மனபதபாடு பநரடியபாக இளணந்து இருபபதபால், 
மூச்ளச கேனிபபதன ேபாயிலபாக ஒருேர் 
மனளதக் கேனிக்கின்றபார். உதபாரணமபாக, 
ஒருேர் பகபாபமபாக இருக்கும் பபபாது, மூச்சு 
கடினமபானதபாகவும், ஒழுஙகற்்றதபாகவும் 
இருக்கி்றது; ஒருேர் அளமதியபாகவும், சலனமற்றும் 
இருக்கும் பபபாது, மூச்சு கமனளமயபானதபாகவும், 
நுட்பமபானதபாகவும் இருக்கி்றது.

இயல்பபான மூச்சின உணளமநிளல எேரபாலும் 
அனுபவிக்கக் கூடியபத; இது எந்தகேபாரு 
மதததினுளைய அல்லது நபாட்டினுளைய ஏகபபபாக 
உரிளம அனறு. மூக்குத கதபாளைகளுக்குக் கீழும் 
பமலுதட்டிற்கு பமலும் மூச்சு கதபாடுகின்ற 
அவவிைததில் மூச்சின கதபாடுவுணர்ச்சிளய 
சபாதகர் உற்றுபநபாக்குகின்றபார். உைம்பில் 
மூச்சுபடுமிைதளத சபாதகர் கேனிக்கின்ற பபபாது, 
அேர் உைம்பில் ஏற்படும் உணர்ச்சிகளின 
உணளமளய, சூடு, குளிர்ச்சி, அதிர்ச்சி, துடிபபு, 
ஊ்றல், ேலி பபபான்ற ஏதபாேகதபாரு உைல் சபார்ந்த 
உணர்ச்சியிளன உணரத கதபாைஙகுகின்றபார்.

வி�ஸ்ஸனொ:
விபஸ்ஸனபா பயிற்சியின பபபாது, உைம்பு 

முழுேதும் பதபானறும் உணர்ச்சிகளின 
உணளமளய உற்றுபநபாக்குமபாறு சபாதகர் 
பகட்டுக் ககபாளைபபடுகின்றபார். அது ஒரு 
பதர்ந்கதடுக்கபபைபாத உற்றுபநபாக்கு ஆகும். 
எந்தகேபாரு குறிபபிட்ை உணர்ச்சிக்கும் 

முக்கியததுேம் தருேபதபா அல்லது எந்தகேபாரு 
உணர்ச்சிக்கும் பபாரபட்சபமபா அல்லது 
முனனுரிளமபயபா ககபாளேது கூைபாது என

சபாதகர் அறிவுறுததபபடுகின்றபார்.
களைசியபாக மிகமிக நுட்பமபான உணளமளய 

அளைய, தூலமபான உணளமகளிைமிருந்து 
பமலும் நுட்பமபான உணளமகளிைம் சபாதகர் 
முனபனறிச் கசல்கின்றபார் . மன- உைல் 
நிகழச்சிளய, ‘நபான' என்றளழக்கபபடுேளதப 
பற்றிய உணளமளய, துனபததின கபாரணஙகளும் 
விளைவுகளும் பற்றிய உணளமளயயும், 
துனபததிலிருந்து கேளிபபடும் ேழிளயயும் 
அேர் உற்றுபநபாக்குகின்றபார்.

எந்தகேபாரு மயக்கபமபா, மள்றபபபபா, 
கற்பளனபயபா அல்லது கருததுருேபாக்கபமபா 
இல்லபாமல், உைம்பபாகிய சட்ைததிற்குள 
அேர் உற்றுபநபாக்குகின்றபார். விபஸ்ஸனபா 
சபாதகர் ஒருேர் இக்கணததின உணளமளய 
உளைது உளைபடி கேனிக்கி்றபார். ஆகபே, இந்த 
உைம்பபாகிய கட்ைளமபபிற்குள, கணததிற்கு 
கணம் மபாறிக்ககபாணடிருக்கும் இயல்பின 
உணளமளய அனுபவிதது அறிகின்றபார் . 
இயற்ளக தனது பஙகிளனச் கசயய, ஒருேர் 
அபபடிபய உற்றுபநபாக்குகின்றபார் .  இது 
எவேபாறு கடினமபானது எனபளதயும் ஒருேர் 
உணர்கின்றபார்.

இது எவேைவு பதளேயபானது, பயனதரததக்கது 
எனபளதயும் ஒருேர் உணர்கின்றபார்.
எதிரச்கெயலிலிருந்து ைனச் ெைநிமலக்கு:
விருபபுைபனபா அல்லது கேறுபபுைபனபா, 

பிடிபபுைபனபா அல்லது கேறுபபுைபனபா 
இவவுைல் உணர்ச்சிகளுக்கு மனமபானது 
எவேபாறு குருட்டுததனமபாக எதிர்ச்கசயல்

புரிகி்றது எனபளத விபஸ்ஸனபா சபாதகர் 
அனுபவிக்கின்றபார். தனது கட்டுபபபாட்டில் 
இல்லபாத - உணர்ச்சிகளின மகிழச்சியபான 
அல்லது மகிழச்சியற்்ற  உணளமயிைம் 
ககபாணடுளை இந்த பழக்கப பபாஙகு எவேபாறு 
ஒரு துனபமும் துயரமும் ககபாணை நச்சுச் 
சுழற்சிளய உணைபாக்குகின்றது எனபளதயும் 
அேர் அனுபவிக்கின்றபார். பதபாற்்றததைவில், 
கபபாருளகளிைமும், சூழநிளலகளிைமும், 
கேளியுலகிலுளை மக்களிைமும் எதிர்ச்கசயல் 
புரிேதபாகபே ஒருேர் கபாணபபடுகின்றபார். 
உணளமயில், கணகள, கபாதுகள, மூக்கு, நபா, 
உைம்பு மற்றும் மனம் ஆகிய புல ேபாயில்கபைபாடு 
பு்றவுலகப கபபாருட்கள ககபாளளும் கதபாைர்பபால் 
உணைபாக்கபபடும் உணர்ச்சிகளிைபம ஒருேர் 
இளைவிைபாமல் ,  எதிர்ச்கசயல் புரிந்து 
ேருகின்றபார் . இந்த ஆழந்த பேரூனறிய 
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பழக்கபபபாஙகு தபான தனனுளையதும் 
பி்றருளையதுமபான துனபததிற்குக் கபாரனமபாகும்.

ச பாட்சிபபாேததுைன உணர்ச்சிகளை 
உற்றுபநபாக்க மனம் பயிற்சியளிக்கப படுேதபால், 
குருட்டுததனமபாக அேற்றிற்கு எதிர்ச்கசயல் 
புரிேதற்குப பதிலபாக, விபஸ்ஸனபா சபாதகர், 
உணளமயபான மகிழச்சிக்குக் ககபாணடு கசல்லும் 
கநறியில் முனபனறிச் கசல்கின்றபார். எதிர்மள்ற 
எணணபமபா அல்லது மனகேழுச்சிபயபா 
ப த பானறும்  ப ப பா ப தல்லபாம் ,  அதளன 
அைக்குேதற்பகபா அல்லது குருட்டுததனமபாக 
இவகேதிர்மள்றகளை கேளிபபடுததுேதற்பகபா 
பதிலபா க ,  அம்மபாணேர் ,  கேறுமபன 
உற்றுபநபாக்கல் எனும் நடு கநறியின பயனகளை 
அனுபவிதது மகிழகின்றபார்.

உைம்பில் உணர்ச்சி ஒனறு பதபான்றபாமல் 
மனதில் எதுவும் எழுேதில்ளல எனபளத 
ஒருேர் உணர்கின்றபார் .  உணர்ச்சிகளை 
சபாட்சிபபாேதபதபாடு உற்றுபநபாக்குேதபால், 
பேரைவில், இவகேதிர்மள்ற பழக்கபபபாஙகு 
எவேபாறு ேலுவிழக்கின்றது எனபளதயும் 
ஒருேர் அனுபவிக்கின்றபார். கநருபபிற்குப 
புதிய எரிகபபாருள எளதயும் பபபாைபாவிட்ைபால், 
கநருபபு, படிபபடியபாக, அளணந்து விடுகி்றது. 
தூயளமயபான, அளமதிநிள்றந்த மனதின 
மகிழச்சியபாம், உணளமயபான மகிழச்சிளய ஒருேர் 
ேபாழக்ளகயில் அனுபவிக்கத கதபாைஙகுகின்றபார்.

கைத்த �ொவனொ (ப�ரன்பு):
விபஸ்ஸனபா முகபாம் முடியும் தருேபாயில், 

இந்த அளமதிளயயும் இணக்கதளதயும் 
பி்றர் அளனேபரபாடும் பகிர்ந்து ககபாளேது 
எ ப ப டி  எ ன ப ள த  ச பா த க ர்  ஒ ரு ே ர் 
கற்றுக்ககபாளகின்றபார். ஒருேர், உணளமயபாகபே, 
பயன கபறுகின்றபபபாது, அேரபால் பி்றருைன 
பயனகளைப பகிர் ந்து  ககபாளேளதத 
தவிர்க்க முடியபாது. விபஸ்ஸனபாவின ஒரு 
முக்கியமபான பகுதியபாகிய கமதத பபாேனபா 
பயிற்சி, ஒருேரது அளமதி, மகிழச்சி மற்றும் 
இணக்கதளத எல்லபா உயிர்கபைபாடும் பகிர்ந்து 
ககபாளை ஒருேளர தகுதியுளையேரபாக்குகி்றது. 
தூயளமயபாக்கபபட்ை மனதின ஆழததிலிருந்து 
பி்றர் நலம் கப்ற பேணடுகமனறு ஒருேர் 
ேபாழததுகின்றபார். கமததபாவின பயிற்சியபால், 
ஒருே ர்  அளமதி  நிள்ற ந் தே ர பா கவும் , 
மகிழச்சியபானேரபாகவும் ஆகின்றபார்; சுற்றியுளை 
சூழநிளல முழுேதும் அளமதியும் இணக்கமும் 
பதபாயந்ததபாக இருக்கி்றது.
இயறம�யின் உல�ப் க�ொதுவொன நியதி:
உணளமயபான மகிழச்சிக்குக் ககபாணடு 

கசல்லும் இந்த நளைமுள்ற கநறி எந்தகேபாரு 

கபயரபாலும் அளழக்கபபைலபாம். கமபாழி 
அடிபபளையில் அது விபஸ்ஸனபாகேன 
அளழக்கபபடுகி்றது. நபாம் எனன கபயரிட்டு 
அளழததபாலும், புவியீர்பபு சக்தி எவேபாறு ஒபர 
மபாதிரி பேளல கசயகி்றபதபா, அது பபபாலபே, எனன 
கபயரிட்டு அளழக்கபபடினும், உணர்ச்சிகளைப 
சபாட்சிபபாேததுைன உற்றுபநபாக்குேதன 
ேபாயிலபாகத துனபததிலிருந்து கேளிேரும் 
பயிற்சி எல்லபார்க்கும் பயந்தருேதபாகபே 
இருக்கி்றது. ேபாழவின ஏற்்றத தபாழவுகளிளைபய 
மகிழச்சியபாக இருபபதற்கு, ஒருேர் சமச்சீரபான 
தூயளமயபான மனளதபய கப்ற பேணடும் 
எனனும் இந்தப பிரபஞச உணளமளய அளனதது 
சமயஙகளையும் பினனணிகளையும் ககபாணை 
மக்கள புரிந்துககபாளகி்றபார்கள. உணர்ச்சிகளிைம் 
மனச்சமநிளலளய ேைர்ததுக்ககபாளளும் 
இந்தப பயிற்சி முள்றளய கைந்த கபாலததில் 
உளை புனிதர்கள எல்லபாரும் பயிற்சி 
கசயது ேந்திருக்க பேணடும் எனபளதயும் 
அேர் கள  பு ரி ந்துக க பாளகின்ற பா ர் கள . 
அளனததுச் சமயஙகளிலுமுளை கைந்தகபால 
மிகச்சி்றந்த(உனனதமபான) புனிதர்கள பலரும் 
கசயதிருபபளதப பபபாலபே, தமக்கு இ்றபளபக் 
ககபாணடுேரும் அைவிற்கு சிததிரேளத கசயத 
அபத மக்களுக்கபாக, எல்ளலயற்்ற கருளணளய 
அேர்கள பதபாற்றுவிக்க முடிந்தது என்றபால் 
பேறு எவேபாறு முடியும்?

தூயமையின் முக்கியத்துவம்:
அனபு, கருளண, நல்கலணணம் ஆகிய 

நல்ல உட்கருதளதபய ஒவகேபாரு சமயமும் 
சபாரமபாகக் ககபாணடுளைது. பல்பேறு கிரிளயகள, 
சைஙகுகள ,  சம்பிரதபாயஙகள அல்லது 
நம்பிக்ளககள எனறு ஒவகேபாரு சமயததின 
பு்ற அளமபபுகள (சட்ைஙகள) மட்டுபம 
பேறுபட்ைதபாக இருக்கின்றன. எனினும், 
சமயஙகள அளனததும் மனததூயளமக்கு 
முக்கியததுேம் தருகின்றன. அற்புதமபான, 
மகிழச்சியபான பேற்றுளமயில் ஒற்றுளம எனனும் 
இதளன அனுபவிக்க விபஸ்ஸனபா நமக்கு 
உதவுகின்றது.

அபெொ� ெக்ரவரத்தி: 
அளனதது சமயஙகளையும்
மதிததல்(அளனதது சமயஙகளுக்கும் 

மரியபாளத) புததருளைய பபபாதளனளய 
மிகமிக உணளமயபாகப பினபற்றியேருள 
ஒருேர் அபசபாக சக்கரேர்ததி ஆேபார். தமது 
கல்கேட்டுகளுள ஒனறில், இந்தப பபருபகபார 
கசயதிளய அேர் நமக்குத தந்துளைபார்: “ஒருேர் 
தமது கசபாந்த மததளத மட்டுபம பபபாற்றிப, பி்ற 
மதஙகளைத தூற்றுேது (நிந்தளன கசயதல்) 
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கூைபாது. மபா்றபாக, பல்பேறு கபாரணஙகளுக்கபாக, 
ஒருேர் பி்ற மதஙகளைப பபபாற்்ற பேணடும். 
அவேபாறு கசயேதபால், தமது கசபாந்த மதம் 
ேைர அேர் உதவுகின்றபார். பமலும், பி்ற 
மதஙகளுக்கும் கதபாணடு கசயகின்றபார். 
பேறுேளகயில் கசயல்படுேபாரபானபால் , 
ஒருேர் தமது மதததிற்பக கல்லள்றளய 
பதபாணடுகின்றபார்; பி்ற சமயஙகளுக்கும் 
அவேபாப்ற தீளம கசயகின்றபார். தமது கசபாந்த 
மததளதப பபபாற்றுேளதயும், பி்ற மதஙகளைத 
தூற்றுேளதயும் கசயயும் ஒருசிலர், ‘நபான 
எனது மததளத கபருளமபபடுததுபேன' எனறு 
எணணி தமது மதததிைம் பக்தி ககபாளேதபால் 
அவேபாறு கசயயலபாம்; ஆனபாலும், அேரது 
கசயல்கள, தமது கசபாந்த மததளதபய பமலும் 
பமபாசமபாக பபாதிபபதபாகபே இருக்கின்றன.”

“எல்பலபாரும் கேனமபாக பகளுஙகள: 
ஒற்றுளமபய நல்லது, சணளையல்ல. பி்றரபால் 
பபபாதிக்கபபடும் ககபாளளககளை பகட்பதற்கு 
எல்பலபாரும் விருபபமபாக இருக்க பேணடும்.” 
பி்ற மதஙகளை மதிக்கின்ற முக்கியமபான இந்தப 
பணபு எழுகின்ற பபபாது, சமயபபபாகுபபாட்டுச் 
சச்சரவு ஏதும் இருபபதில்ளல. பி்ற சமயஙகளின 
உயர்ந்த பணபுகளை மதிக்கின்ற ஒருேர், குற்்றம் 
கபாணபதற்குப பதிலபாக, தமது சமயததின 
ஓர் உணளமயபான, ஊக்குவிக்கும் தூதுேரபாக 
மபாறுகின்றபார்.

எல்லபா சமயஙகளிைமும் சகிபபுததனளமளயப 
பயிற்சி கசயததனபால், அபசபாக பபரரசர் 
ஒரு ேலுேற்்ற அரசரபாக ஆகிவிைவில்ளல. 
ேனமுள்றளய அேர் ளகவிட்ை பி்றகு, அேரது 
ஆட்சியில், எந்தகேபாரு சமூகக் கலேரபமபா 
அல்லது கேளிநபாட்டுப பளைகயடுபபபபா 
இருந்ததபாகப குறிபபு எதுவுமில்ளல. மபா்றபாக, 
இந்திய ேரலபாற்றில் கபபாற்கபாலமபாகபே அேரது 
ஆட்சி இருந்தது.

்ஸயொஜி ஊ �ொ கின்;
பெரமையொன ஒரு வொழ்க்ம�:

ஊக்கமபான, பநர்ளமயபான, பயனுளை, 
தி்றளமயபான ேபாழக்ளகளய ேபாழவும் , 
அயரபாது தனனலமற்று பி்றர்க்குத கதபாணடு 
கசயயவும் எவேபாறு விபஸ்ஸனபா ஒருேளரத 
தகுதியுளையேரபாக்குகி்றது எனபதற்கு 
எனது விபஸ்ஸனபா ஆசிரியரும், தம்மத 
தந்ளதயுமபாகிய ்ஸயபாஜி ஊ பபா கின அேர்கள 
ஓர் ஊக்கமளிக்கும் எடுததுக்கபாட்ைபாக 
இருக்கின்றபார். சுதந்திரமளைந்த மியபானமரின 
முதலபாேது தளலளமத தனரிக்ளகயபாைரபா
கவும்(கணக்கபாைரபாகவும்), மியனமர் பிரதம 
மந்திரியின நம்பிக்ளகக்குரிய உதவியபாைரபாகவும் 

அேர் இருந்தபார். இருபபினும், அரசியல் 
சபாசனச் சட்ைஙகளுக்கும் விதிமுள்றகளுக்கும் 
எதிரபாக அரசியலில் உளை எந்தகேபாரு 
மு ர ண ப பா ட் ளை யு ம் அ த து மீ ்ற ள ல யு ம் 
எடுததுக்கூ்ற அேர் தயஙகியது இல்ளல. தமக்கு 
லஞசம் ககபாடுக்க எணணும் எந்தகேபாரு 
கசயலுக்கும் எதிரபாக அேர் உைனடியபாக 
நைேடிக்ளக பமற்ககபாணைபார். அரசுக்கு எதிரபாக 
அேர் அடிக்கடி ேலுேபான நைேடிக்ளகளய 
எடுததபார். இருபபினும், அேரது பசளே 
கபாலதளத அரசு நீட்டிக் ககபாணபை இருந்தது. 
அேரது ஓயவு கபாலதளதத தளளிபபபபாட்டுக் 
ககபாணபை இருந்தது. பமலும் நீணைகபாலம் 
கதபாணடு புரிய அேளர அனுமதிக்கும் ேளகயில் 
அரசியல் விதிகளை மபாற்றியது. புததருளைய 
பபபாதளனளய மீ்றபாது பினபற்்றக்கூடிய ஒருேர் 
எனறு அேர் தம்ளம கூறிக்ககபாணை பபபாதிலும், 
்ஸயபாஜி ஊ பபா கின அேர்களிைமிருந்து 
விபஸ்ஸனபா முகபாம்களை எடுததுக்ககபாளை 
சமயஙகள அளனததிலிருந்தும் மக்கள ேந்தனர். 
எனது முதலபாேது விபஸ்ஸனபா முகபாளம 
எடுததுக்ககபாளை நபான அேளர அணுகிய 
பபபாது, மியபானமரிலுளை இந்து சமூகததினரின 
தளலேனபாக நபான இருந்பதன. “நபான உஙகளை 
ஒரு கபௌததனபாக மபாற்்றமபாட்பைன. ஒரு நல்ல 
மனிதனபாக உம்ளம ஆக்க ஒரு பயிற்சி முள்றளய 
நபான கற்பிபபபன” எனறு அேர் எனனிைம் 
கசபானனபார்.

�ந்தத்திலிருந்து விடுதமலக்கு:
நபான விபஸ்ஸனபா முகபாம் எடுததுக் 

ககபாணபைன; எனது சந்பதகஙகளும் பயஙகளும் 
விலகிவிட்ைன. விபஸ்ஸனபா எனபது பகேத 
கீளதளய பயிற்சியில் ககபாணடுேருேது எனபளத 
நபான கணடுககபாணபைன. விபஸ்ஸனபா கசயயும் 
மபாற்்றம் இது மட்டுபம - துனபததிலிருந்து 
ம கி ழ ச் சி க் கு ம் ,  அறி ய பாளமயிலிரு ந்து 
்பானததிற்கும், பந்தததிலிருந்து விடுதளலக்கும் 
ஆகிய மபாற்்றஙகபை. உலகில் பமனபமலும் 
அதிகமபான தனிமனிதர்கள, துனபததிலிருந்து 
மகிழச்சிக்குத தம்ளமபய மபாற்றிக்ககபாளளும் 
இந்த கநறிளய அனுபவிபபபார்கைபானபால், 
ேனமுள்ற அளனததும் அடிபயபாடு நீக்கபபடும்; 
சுற்றிலும் எஙகும் அளமதியும் ேைளமயும் 
இருக்கும். அபசபாகப பபரரசர் கபாலததில் இது 
நிகழந்தது; எதிர்கபாலததில், இது மீணடும் நிகழும் 
எனபதில் எனக்கு எவவித ஐயமும் இல்ளல. 
எல்லபா உயிர்களும் இனபுற்று இருபபதபாக, 
அளமதியபாக இருபபதபாக, விடுதளலயுற்று 
இருபபதபாக! பேது ்ஸபப மஙகைங - எல்லபா 
உயிர்களும் இனபுற்று இருபபதபாக! 


