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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)

மூன்று இரத்தினங்களின் குணங்கள்
(திரு. சத்ய நாரா்யண க�ா்யங�ா)

புத்தரைப் பின்பற்று்பவர்கள் மூனறு 
இைததினங்களில் சைணரைவர: 
அரவயாவன புத்தம், ்தம்்மம் 

்மற்றும் சங்கம். இம்மூனரறையும் புத்தர 
எவவாறு விளக்கினார? 

புத்தர என்பவர யார எனறு 
க்கௌ்த்ம புத்தரை ஒருமுரறை இவவாறு 
விளக்கினார: “துன்பததின முழுப் 
்பைப்ர்பப்  ்பற்றிய  ஞானமும் , 
துன்பங்கள் அரனததின ர்தானறு்தல் 
்மற்றும் ்மரறை்தல் ்பற்றிய புரி்தலும், 

்மன அழுக்கு்கள் அரனததிலிருந்தும் 
முற்றிலும் விடு்பட்டு, க்தளிந்்த 
தூயர்மயும் ,  ்மறுபிறைப்பு ஏதும் 
இல்்ா்த நிர்யும் உரைய ஒருவரை 
புத்தைாவார”

இவவாறைான குணங்களால் ்தான 
புத்தர அறியப்்படுகிறைார: 

‘பகவா’: 
ரவட்ர்க ,  கவறுப்பு  ்மற்றும் 

அறியார்ம ஆகிய மூனரறையும் 

கிச்சா மனுஸ்ஸபடிலா்பா, 
கிச்சா மசசான ஜீவிதங்; 
கிசசங் ்ஸததமம்ஸவனங்,
கிச்சா புததானங் உபபா்தா. 

மனிதனாக பிறபபது அரிது, 
மனித வாழ்க்க கடினமானது;
உனனத தமமத்த ் கடபதும அரிது,
புததரகள் ் தானறுவதும அரி்த!

- ்தம்்ம்ப்தம் 182
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முற்றிலும் ரவருைன அழிதக்தாழிதது, 
உணர்மயான விடு்தர் க்பற்றை 
ஒருவைாய வாழவ்தனால் அவர 
்ப்கவான ஆகிறைார. 

‘அரஹங்’: 
்மன ்மாசு்களின வடிவததில் 

இருக்கும் அரனதது எதிரி்கரளயும் 
அழித்த்தனால் அவர எதிரி்கள் 
மீது கெயஙக்காணைவர (அைஹங) 
ஆகிறைார. 

‘்ஸமமா ்ஸமபுத்தா’: 
்தன கசாந்்த முயற்சியினால் 

முழு க்மஞஞானம் அரைந்்த்தால், 
அவர முழுர்மயான க்மஞஞானம் 
க்பற்றைவைாவார.

‘விஜ்ா சரன ்ஸமபன்னா’:
ஞானம் ்மற்றும் நைதர்தயில் 

பூைண்மானவர
‘்ஸுக்தா’: 
உைல், கசால் ்மற்றும் ்மன்தளவில் 

தூயர்மயரைந்்த்தால், அவர உனன்த 
உணர்மரய அரைந்்தார.  

‘்லாக விதூ’:
அனு்பவ அளவில் உ்்கங்கள் 

யாரவயும் உணரந்்த்தால், அவர 
அரனதர்தயும் அறிந்்தவைாவார. 

‘அநுதத்ரா புரி்ஸ தமம ்ஸாரதி’: 
்பயிற்றுவிக்்கக் கூடிய ்மனி்தர்களுக்கு 

அவர ஒரு ஒப்பில்்ா வழி்காட்டியா்க, 
ஆசானா்க தி்கழகிறைார. 

‘்ஸததா ் தவ மனுஸ்ஸானங்’: 
்மனி்தர்கள் ்மற்றும் க்தயவங்களுக்கும் 

ஆசானா்க தி்கழகிறைார. 
இக்குணங்கள் அரனதர்தயும் 

எவகைாருவர அரைகிறைாரைா 
அவர புத்தைாகிறைார. புத்தைாகும் 
ஒவகவாருவருக்கும் இக்குணங்கள் 
இருக்கினறைன .  புத்தர என்பது 
ஒரு ந்பரின க்பயரைா அல்்து 

ஒரு இனததின க்பயரைா அல்். 
புத்தைது குணங்கரளக் குறிக்கும் 
ர ்மலும்  ்பல் ரவறு  க ்பய ர ்கள் 
உள்ளன: அரவயாவன - ்ப்கவா, 
ஜின(கெயஙக்காணைவர), ்ம்காவீைா 
(்மாவீைன), ஸப்்பஞஞூ (அரனதர்தயும் 
அறிந்்தவர), ்த்தா்க்தர(உணர்மரயக் 
்கணைறிந்்தவர) ,  ்தஸ-்ப்(்பதது 
ச க் தி ்க ர ள க்  க ்க ா ண ை வ ர ) , 
கீன ாஸ ரவ ா  ( ்மன  ்ம ா சு ்கள் 
அரனதர்தயும் அழித்தவர), ்ம்கா 
்காருணிர்கா (்கருரணக்்கைல்) , 
வீ்த-ைார்கா (ரவட்ர்கயிலிருந்து 
வி டு ்ப ட் ை வ ர ) ,  வீ ்த -
ர ்த ா ர ஸ ா ( க வ று ப் பி லி ரு ந் து 
விடு்பட்ைவர) ,  வீ்த-ர்மாரஹா 
(அறியார்மயிலிருந்து விடு்பட்ைவர), 
ஸசச ்தஸ்ஸீ (உணர்மரய ்தரிசித்தவர), 
நிப்்பான ்தஸ்ஸீ(நிப்்பானதர்த 
்தரிசித்தவர), ்தம்்ம ்காரயா (்தம்்ம 
வடிவம் க்காணைவர).

இ ப் க்ப ய ர ்கள்  அரனததும் 
புத்தரின இயல்ர்ப, குணங்கரளக் 
குறிக்கினறைது. ஆ்கரவ அரவ உ்்கப் 
க்பாதுவானரவ. இதில் எந்்தவி்த 
வகுப்புவா்தமும் இல்ர். புத்தைான 
ஒருவ ர  ்த ம்்ம தர்த  இவவாறு 
ர்பாதிக்கிறைார - 

இது்தான ஸீ்ம் ( ஒழுக்்கம் ) , 
இது்தான ஸ்மாதி(்மனக் குவிப்பு, 
இதுரவ ்பஞஞா(க்தள்ளறிவு)

பூைண்மான சீ்ததினால், ஸ்மாதி 
மி்கவும் ந்ன ்தருவ்தாகிறைது.

பூைண்மான ஸ்மாதியினால், ்பஞஞா 
மி்கவும் ந்ன ்தருவ்தாகிறைது. 

்பஞஞா பூைண்மரைந்்ததும், ்மனம் 
்மாசுக்்கள் அரனததிலிருந்தும் 
விடு்படுகிறைது. 

பு த ்த ை ா ல்  ்க ற் பி க் ்க ப் ்ப ட் ை 
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்தம்்ம்மானது பினவரும் குணங்கரள 
உரையது:

ஸவா்ககா்தா - நனகு விவரிக்்கப்்பட்ைது
ஸந்திட்டிர்கா - இந்்த பிறைப்பிர்ரய 

அனு்பவிக்்கக் கூடியது.
அகாலி்கா - உைனடி ்ப்ன்கரள 

அளிக்்கக் கூடியது.
ஏஹி பஸஸி்கா - “வாருங்கள், 

்பாருங்கள்” என ்மக்்கரள அரைக்்கக் 
கூடியது. 

ஓபநயி்கா - ஒருவர எடுததுரவக்கும் 
ஒவகவாரு அடியும் இறுதி இ்க்்கான 
முழு விடு்தர்ரய ரநாக்கி இட்டுச 
கசல்்க்கூடியது.  

பசசததங் ்வதிதப்பா விஞ்ஞூஹீதீ - 
ஒவகவாருவரும் அவர்தம் கசாந்்த 
அனு்பவம் மூ்ம் உணைக் கூடியது. 

்தம்்மம் ்ம்தச சாரப்்பற்றைது. அது ்ப் 
க்பயர்களாலும் அரைக்்கப்்படுகிறைது: 
ஏஸ ்தம்ர்மா ஸனந்்தரனா - ஸனா்தன 
்தம்்மம்; அரிரயா அட்ைஙகிர்கா 
்மக்ர்கா - உனன்த எணவழிப் ்பார்த; 
ஸத்தம்ர்மா - தூய ்தம்்மம்; விசுததி 
்தம்ர்மா - தூய ்தம்்மம்; விமுததி 
்தம்ர்மா - முழு விடு்தர் வரை 
இட்டுச கசல்லும் ்தம்்மம்; அரிரயா 
்தம்ர்மா - உனன்த ்தம்்மம்; ஸுக்்க 
்தம்ர்மா - ்க்ங்க்மற்றை ்தம்்மம்; அக்ர்கா 
்தம்ர்மா - மு்தனர்மயான ்தம்்மம்; 
புைாரணா ்தம்ர்மா - புைா்தன ்தம்்மம். 

புத்தைது ர்பா்தரனயின ்படி 
்தம்்மதர்தப் ்பயிற்சிதது நானகு 
முக்கிய தூயர்ம நிர்்களான 
ஒரு  ரஸா்தா்பனனைா்கரவா , 
ஸ ்க ்த ா ்க ா மீ ய ா ்க ர வ ா , 
அனா்காமீயா்கரவா அல்்து முழு 
விடு்தர் க்பற்றை அைஹந்்தைா்கரவா 
ஆகும் ஒருவரைரய புத்தர ஸங்க 
என குறிப்பிட்ைார. ஆ்கரவ ஸங்கம் 
என்பது சா்தாைண ்மனி்தர்களின 

சங்கம் அல்். 
புத்தம் ்மற்றும் ்தம்்மதர்தப் ர்பானரறை, 

ஸங்க என்பது உ்்கப் க்பாதுவான 
குணங்களால் அறியப்்படுகிறைது:

ஆஹுநநய்யா - அரைப்்ப்தற்கு 
்தகுதி க்பற்றைவர; பாஹுநநய்யா - 
விருந்ர்தாம்்பலுக்கு ்தகுதியானவர; 
த ்க கி ந ந ய ்ய ா  -  ்த ான த தி ற் கு 
்தகுதியானவர; அஞ்சலி-கரணீ்யா - 
வணஙகு்தலுக்கு ்தகுதியானவர; 
அனுததரங் புஞ்்ஞ்கநகததங் - ஒப்பில்்ா 
புணணியக் ்க்ம்; ்ஸந்தா, தந்தா - 
ரவட்ர்கயிலிருந்து விடு்பட்ைவர; 
விர்்ா, விம்லா - ்க்ங்க்மற்றைவர; 
நிபபபஞ்்சா - அர்மதியரைந்்தவர. 

நாம் மூனறு இைததினங்களில் 
சைணரையும் ர்பாது, புத்தம் ்தம்்மம் 
்மற்றும் ஸங்கதர்த நாம் வணஙகும் 
ர்பாது, நாம் அவர்களது குணங்கரள 
்மனதில் க்காணடு, இந்்த குணங்கரள 
ந ம் மு ள்  வ ள ர த து க் க்க ா ள் ள 
மும்முை்மா்க ்பயிற்சிக்்க ரவணடும். 

புத்்தரர எவ்வாறு 
்ணஙகு்தல் வ்ண்டும்?

கீரை குறிப்பிட்டுள்ளனவற்ரறை நாம் 
்பயிற்சித்தால் ்மட்டுர்ம புத்தருக்கு 
நாம் கசலுததும் உணர்மயான 
அஞசலியாகும். 

க ்க ா ர ்  க ச ய வ தி லி ரு ந் து 
வி்கியிருத்தல்

்க ள வு  க ச ய வ தி லி ரு ந் து 
வி்கியிருத்தல்

்த ்க ா ்த  ்ப ா லு றை வு 
ர வ த து க் க்க ா ள் வ தி லி ரு ந் து 
வி்கியிருத்தல்

க்பாய, புறைம், ்கடுஙகசால் ்மற்றும் 
்பயனில்்ா கசால் ர்பசுவதிலிருந்து 
வி்கியிருத்தல்
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ர்பார்தயூட்டும் க்பாருட்்கரள 
்ப ய ன ்ப டு த து வ தி லி ரு ந் து  
வி்கியிருத்தல்

ஆயு்தங்கள் ,  ்மது்பானங்கள் , 
விஷங்கள் ,  ்ம ாமி ச ம்  ்ம ற்றும் 
மிரு்கங்கரளக் ்கைததி கசல்வதிலிருந்து 
வி்கியிருத்தல்

ரவட்ர்க, ர்கா்பம் ்மற்றும் கவறுப்பு 
மீது ்மனர்த கசலுததுவதிலிருந்து 
வி்கியிருத்தல் 

இயற்ர்கயான இயல்்பான மூசசின 
மீது விழிப்புணரவு க்காள்ளு்தல்

்மன ்மாசு்களால் ர்தானறும் 
உ ை லு ண ர ச சி ்க ளி ன  மீ து 
விழிப்புணரவுைன இருத்தல்.

உ ை ல்  உ ண ர ச சி ்க ளி ன 
அ டி ப் ்ப ர ை யி ல்  ்ம ன - உ ை ல் 
நி்கழவு்களின நிர்யார்ம இயல்ர்ப 
உணரந்்தறி்தல். 

உணரசசி்கள் யாவும், எவவளவு 
சு்க்மான்தா்க இருப்பினும், அநிதய 
இயல்ர்ப உரையர்த; இறுதியில் 
அரவ துன்பதர்தரய விரளவிக்கும் 
எனனும் ஞானதர்த அனு்பவ 
அளவில் உணரந்்தறி்தல்.  

உைக்ஙகும் ்தஙகு்தரையினறி 
்ப ா யும்  சு ்க ்ம ான  நுட்்ப்ம ான 
உணரசசி்கள் மீது க்காள்ளும் ்பற்று 
ஆ்பத்தானது எனறும் மீணடும் துன்பச 
சுைலில் ஒருவரை ஆழத்தக் கூடியது 
எனறும் உணரந்து அரவ்களின ர்மல் 
சலிப்்பரை்தல். 

‘நான’, ‘எனது’, ‘எனது ஆன்மா’ 
எனறு இந்்த ்மன-உைல் நி்கழவில் 
ஏதும் இல்ர், அரவ அரனததும் 
்கற்்பரனரய எனறு அனு்பவ அளவில் 
அறி்தல். 

பு ்ன  வ ாயில் ்களும்  பு ் ப் 
க ்ப ா ரு ட் ்க ளு ம்  அ நி த ய ர ்ம ; 
துன்பததின மூ்ர்ம; சாை்மற்றைர்த 
எனறு உணரந்்தறி்தல். 

பு ்  வ ா யி ல் ்க ளு ம்  அ ்த ன 
க ்ப ா ரு ட் ்க ளு ம்  அ நி த ய ர ்ம , 
துன்பததின மூ்ர்ம, சாை்மற்றைர்த 
எனறு உணரந்்தபின, ரவட்ர்க, 
கவறுப்பு ்மற்றும் அறியார்ம மீது 
சாட்சி்பாவததுைன இருத்தல். 

்பரைய ஸங்காைங்கள் மீது உள்ளச 
ச்மநிர்யுைன இருந்துக்காணடு 
அரவ்கரள அழிப்்பதுைன உைல் 
உணரசசி்கரள அநிதயம் என 
்கவனிதது புதிய ஸங்காைங்கரள 
ர்தாற்றுவிக்்கா்மல் இருத்தல். 

நி ற் றை ல் ,  அ ்ம ர ்த ல் ,  உ ண வு 
அருந்து்தல், உறைஙகு்தல், விழிதக்தழு்தல் 
ஆகிய அரனதது நிர்்களிலும் 
ஸதி  (விழிப்புணரவு )  ்ம ற்றும் 
ஸம்்பெஞஞததுைன (நிர்யார்ம 
்பற்றிய க்தாைர விழிப்புணரவு) கூடிய 
வாழரவ நாம் வாழ்தல். 

ஸதி ்மற்றும் ஸம்்பெஞஞததின 
க்தாைர ்பயிற்சியால் ரஸா்தா்பனன, 
ஸ்க்தா்காமீ, அநா்காமி ்மற்றும் 
அைஹந்்த நிர்்கரள அனு்பவ 
அளவில் உணரந்்தறிந்்தல். 

ர்பைனபு, ்கருரண, பிறைர ந்ன 
்மகிழசசி (முதிர்த), ்மற்றும் உனன்த 
்பற்றினர்ம ஆகிய குணங்கரளக் 
க்காணை ஒரு வாழரவ வாழந்து 
அ ர ன த து  உ யி ரி ன ங ்க ளி ன 
நனர்மக்்கா்க அயைா்த உரைத்தல். 

இவவாறைான ஒரு தூயர்மயான 
வாழரவ வாழவ்தன மூ்ம் ்தான 
நாம் புத்தருக்கு சரியான வர்கயில் 
்மரியார்த அளிக்கினரறைாம் 


