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ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்
பாகம் 1
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்
இதனுள்வே
1.

ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்

3.

“வதடுகின்ற ஜபாருள் என்ன? ஏன்?

2.
4.

புத்தத் தன்மமமய முழுமமயாக அமைய முடியேில்மைவய?”
அமனத்துக்கும் நாவம காரணம்

5.

உனக்கு என்ன ஜதரிகிறது? (ேந்ததுதான் வபாகுவம அல்ைாது)

7.

பிறப்பு, இறப்பு என்பதன் அர்த்தம்!

9.

பழுக்கும் ஞானம்

6.
8.

ஞானம் யாரிைம் ஜபறுேது?
மேயஜமல்ைாம் ோழட்டும்

10. உயிராமையும் இல்மை! பண ஆமையும் இல்மை!
11. ேிதி, ைந்தர்ப்பம் மதி.
12. “பிறப்பு இறப்பு நடுவே பூவுைக ோழ்வு
13. எதிர்பார்த்தல் ஏமாற்றவம
14. நாமேக்காக கேமைப்பைாதிருங்கள்
15. முயற்ைி அேவே ஞானத்தின் ேிமேவு!
16. பயிற்ைியும் முயற்ைியும்
17. குருேின் வமன்மம
18. ஞானம் என்பது அறிந்து ஜகாள்ேது
19. ேடுவபறு
ீ
எப்வபாது எய்தைாம்?
20. மனம் என்பது ஜபருங்கைல்
21. மன ஒருமமயும் ைந்வதாஷமும்
22. அகத்தேமும் அற ோழ்ோகும்
23. ைிந்மத அைங்கிடும் ைீேவன ைிேனாகும்
24. அறிோேி யார்?
2

25. மனிதனுக்குப் பிறப்புத் ஜதாைர்
26. ஞானம் வதடும் பக்தர்கள்
27. ேழியும் வகாப்மப

28. வபாமர நிறுத்திய புத்தர்

29. ஜதேிவு குருோர்த்மதக் வகட்ைல்
30. பற்றற்று ோழும் பழக்கம் உண்ைாகிேிடும்
31. சுய அறிோல் உமனயறியும் ைாேி எது?
32. இயற்மக என்ற வபாரட்ைக்காரன்
33 .கர்மவயாகமா? தியானமா?

34. புைன்கைந்த ஜையல்முடிவே
35. ஞானத்மத வதடி

36. உேமார்ந்த மன்னிப்பு
37. ஜையலுக்கு ேிமேவு உண்டு?

38. பிறந்தேர்கள் அமனேருவம இறப்பார்
39. எதற்கும் கேமை வேண்ைாம்
40 .ஞானத்தின் நிமைகள்
41. எண்ணத்தின் ைிறப்பு
42. முழு ேிழிப்புணர்ச்ைி!
43. நீ நான் இல்மைவய!

44. மனம் ஒரு ஜபாக்கிஷம்
45. நிகழ் காைத்தில் ோழ வேண்டுஜமன்றால்

46. நற்பண்பு புைன்களுக்கு அமமந்து வபாகும்
47. ஜமௌனம் எனும் ஞானேரம்பு
48. கருதேவம வபாதும்
49. ஜைார்க்கமா? நரகமா?
50. ைித்தம் என்னும் ஜபருநிதி

1. ஞானம் தரும் ஜென்னும்
வேதாத்திரியமும்
ஜையைில் முழு ேிழிப்புணர்வு தான் ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்
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அது தானாகவே திகழ்கிறது.
ஒவ்ஜோர் உயிரிலும் உண்மமயான ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்
பிரதிபைிக்கிறது. அமே நம்மம நம் உண்மம இயல்பிற்கு எடுத்துச்
ஜைல்கிறது. உைவன மனம் ேிடுதமை ஜபறுகிறது.

ஜைால்ைித் ஜதரிேதில்மை ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்.
ஜைால்ைப்படுேதல்ை ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்.
ஒரு ேிழிப்புணர்மே ஏற்படுத்துேவத ஜென்னின் வேதாத்திரியத்தின்
வநாக்கமாகும்.

“உன் மனமத உற்றுப் பார்த்தால்அங்கு இமற நிமைமயக்
காண்பாய்” என்பவத ஜென்னின் வேதாத்திரியத்தின் ைாரம்.
ஒரு குறுநிை மன்னர் ஒரு ஜென்
ஆைிரியருைன் உமரயாடிக் ஜகாண்டிருந்தார்.
அப்ஜபாழுது மன்னர் வகட்ைார். இறந்த பின்னர்
நாம் கற்ற ஜென் முதைான அருள் கல்ேிகள்
பயனுக்கு ேருமல்ைோ? என்று.
ஆைிரியர் ஜைான்னார், நான் இதுேமர
ஜைத்ததில்மைவய,
ஏட்டுக்கல்ேியின் ஆதாரத்தில் கற்று,
உணர்ந்து அறியாமல், பிறருக்கு ேிேக்கம்
அேிப்பது ைரியல்ை.
இங்கு நாம் காண்பது ஒரு ைிறந்த ஜென் ஆைிரியமர
மட்டுமல்ைாமல் ஒவர வநர்மமயானேமரயும் கூை.
“ஏடுகேின் மூைம் எழும் ஞான ஆர்ேம் பற்றி வேதாத்திரியம்
ஜைால்கிறது!
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“ஏட்டினிவை கமதத்துேிட்ை ஞானம் கற்று,

ஏக்கமுற்று, இமதயமைய எண்ணம் ஜகாண்டு,

வபாட்ை இைந்தனிற்ஜபாருமேத் வதடிக் காணும்
ஜபாது அறிமேக் கூை உபவயா கிக்காமல்,

நாட்டிலுள்ே அனுவபாகப் ஜபாருட்கள்மீ து

நாடிநிற்கும் அறிமேப் பண்படுத்த வேண்டி,

காட்டிற்குப் வபாய்க் கிழங்கும் கனியும் உண்டு.

காைத்மதக் கழிப்பதனால் பயன்தான் என்ன?”

(ஞாக.பா.1439)

வேதாத்திரிய ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.
ோழ்க ேேமுைன்.

2.புத்தத் தன்மமமய முழுமமயாக
அமைய முடியேில்மைவய?”
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

ைீவொ என்ற ஜென் குருேிைம் ஒரு துறேி. “நம்முமைய எழுதப்பட்ை
ேரைாற்றுக்கு முன்பு உள்ே ஒரு புத்தர், தியானத்தில் அமர்ந்து
பத்துப் பிறேிகள் எடுத்தும், அந்த வமைான உண்மம நிமையில்
ேிேக்கம் ஜபறேில்மை என்று நான் வகள்ேிப்பட்வைன்.

ஆகவே, அேரால் ஒரு முழுமமயான புத்தராக முடியேில்மை. ஏன்
அப்படி? என்று வகள்ேி வகட்ைார்.
அதற்கு ைீவொ, “உன்னுமைய வகள்ேியிவைவய ேிேக்கம்
இருக்கிறது”
துறேி, “அேர் தியானம் ஜைய்து ஜகாண்டிருந்தாலும், ஏன் அேரால்
புத்தத் தன்மமமய முழுமமயாக அமைய முடியேில்மை?”

5

ைீவொ, “ஏன் என்றால், அேர் ஒரு
புத்தராக இல்மை” என்றார்.

தியானம் ஜைய்பேர்கள் மனமத

ஜேறுமமயாக்கிக் ஜகாண்டு ேரும்
வபாவத, ஒரு கட்ைத்தில்

தியானத்மதவய ேிட்டுேிட்டு,
உைைாலும், மனதாலும் முழு
ஓய்ேில் இருக்க வேண்டும்.
ஜெ.கிருஷ்ணமூர்த்தி “தியானம்

வதமேவய இல்மை” என்கிறார்.
அது தியானத்தில் ஆழ்ந்து
ஜைன்றேர்களுக்குத்தான்
ஜபாருந்தும்.

ஓர்மம நிமைப் பயிற்ைி வேண்டும் என்கிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி.
மனமற்ற நிமையில் இருக்க வேண்டும். தியானம் தனாகவே
அமமயும்.

வேதாத்திரியம் என்ன ஜைால்கிறது?
“நிமனப்பும் மறப்பும் அற்று இருக்க நீ பழகிக்ஜகாள். புைன்கள்
அமனத்தும் அடிமமயாம், அமமதி கிட்ைடிடும் ஆங்வக.
ஒன்மறயும் நிமனயாது, உன்மனயும் மறோது,
நின்ற நிமைவய அது. நீயறி நிமனமே நிறுத்தி”

(ஞாக.1486)

வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுைன்

3.வதடுகின்ற ஜபாருள் என்ன?
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

ைீனாேில் புகழ் ஜபற்ற ஞானி ஒருேர் இருந்தார்.
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ஞானம் ஜபற ேிரும்பிய இமேஞன் ஒருேன் அேரிைம் ேந்தான்.

அேமரப் பணிோக ேணங்கிய
அேன் “ஞானம் என்ற நன்மருந்து
உங்கேிைம் இருப்பதாக அறிந்வதன்.
அந்த மருத்மதத் தந்தால் நானும்
ஞானம் ஜபறுவேன்” என்றான்.
அேமன வமலும் கீ ழும் பார்த்த
அேர் “நீ ஞானத்மத ேிமைக்குக்
வகட்கிறாயா?
இனாமாகக் வகட்கிறாயா?
ேிமைக்குக் வகட்பதாக மேத்துக் ஜகாண்ைால் என்னால் ஞானத்மத
ேிற்க முடியாது. ஏஜனன்றால் அதற்கான ேிமைமய உன்னால் தர
முடியாது.
இனாமாக உனக்கு ஞானத்மதத் தர மாட்வைன்.
இனாமாகக் கிமைக்கும் ஞானத்மத நீ மதிக்க மாட்ைாய்.
உனக்கு ஜைால்லும் அறிவுமர இதுதான்.
நீவய முயன்று கல்ேி என்னும் கைலுள் மூழ்கி எப்படியாேது ஞான
முத்துகமே எடுக்க வேண்டும். வேறு ேழி இல்மை” என்றார்.
ஞானம் வதடும் பக்தர்களுக்கு என்ன ஜைால்கிறது வேதாத்திரியம்?
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வதடுகின்ற ஜபாருள் என்ன? ஏன்? நமக்குத்

ஜதரிந்தேர் யார்? கிமைக்கமிைம் எது? ஈஜதல்ைாம்

நாடுகின்ற ேழக்கம் ைிைவபவர ஜகாள்ோர்.

ஞானமமதத் வதடும் ைிைர், இமத மறந்து

ஓடுகின்றார். உருக்கமுைன் வதடுகின்றார்.

ஒடுங்கிநின்று அறியும் இமத ேிரிந்து காணார்!

ோடுகின்றார். உேம்ஜநாந்து, இருமேத்வதை

ேிேக்ஜகடுத்துப் வபாேமதப்வபாை, முரண் பாைன்வறா?

(ஞாக.பா.1438)

வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம்.ோழ்க ேேமுைன்.

4. அமனத்துக்கும் நாவம காரணம்
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)
அந்த காை ெப்பானில் ஒரு துறேி
அேர் எங்வக ஜைன்றாலும் மகயில் ஒரு ைிறு கண்ணாடிமய
எடுத்துப்வபாோர்
இமதப் பார்த்த அேரது ைிஷ்யர்கள் தங்களுக்குள் வபைிச்
ைிரித்துக்ஜகாண்ைார்கள்
‘நம்ம குருநாதருக்குத் தான் ஜபரிய அழகுன்னு ஜநனப்புைா
எப்பப் பார் கண்ணாடியில் தன் மூஞ்மைத் தாவன பார்த்து
ரைிச்சுகிட்டு இருக்கார்
ைிஷ்யர்கள் இப்படி வபசுேது குருநாதருக்கும் ஜதரியும்
ஆனால்
அேர் தன் பழக்கத்மத மாற்றிக் ஜகாள்ேேில்மை
ஒருநாள், அந்த ஜென் துறேிமயப் பார்க்க ஓர் அரைன் ேந்திருந்தான்
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அேன் ஆைிரமத்தினுள் நுமழந்தவபாது
துறேி ேழக்கம்வபால் தன் முகத்மதக் கண்ணாடியில்
பார்த்துக்ஜகாண்டிருந்தார்

இமதக் கேனித்த அரைனுக்கு ஆச்ைரியம்.
‘ஐயா, நீங்கள் எல்ைாேற்மறயும் துறந்த முனிேர்
ஆனால் இப்படி அடிக்கடி கண்ணாடியில் முகம் பார்க்கும் ஆமைமய
மட்டும் தேிர்க்கமுடியேில்மையா?’ என்று வநரடியாகவே
வகட்டுேிட்ைான்.
துறேி ைிரித்தார்
‘அரைவன, எனக்கு ஏதாேது பிரச்மன
ேந்தால்
அந்தப் பிரச்மனக்கு யார் காரணம்
என்று ஜதரிந்துஜகாள்ே
இந்தக் கண்ணாடிமயப் பார்ப்வபன்
அங்வக வதான்றும் உருேம்தான்

என்னுமைய தமைேைிக்கு முழுமுதல்
காரணம் என்று புரிந்துஜகாள்வேன்!’
‘அப்புறம், அந்தப் பிரச்மனக்குத் தீர்வு
காணவேண்ைாமா...???
அமதச் ஜைய்ேதற்குப் ஜபாருத்தமான நபர் யார் என்று வதடுவேன்
மறுபடியும் கண்ணாடிமயப் பார்ப்வபன்
அங்வக வதான்றும் உருேம்தான் இந்தத் தமைேைிமயத்
தீர்க்கக்கூடிய மருந்து என்று புரிந்துஜகாள்வேன்.’
‘எப்வபாதும் இந்தக் கண்ணாடி என்னிைம் இருப்பதால் என்னுமைய
நல்ைது, ஜகட்ைதுகளுக்கு யார் காரணம் என்கிற உணர்மே நான்
மறப்பதில்மை
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நீ எப்படி...???’
ஜையலுக்குத் தக்க ேிமேவே இமறநீதி.

நமக்கு ேருபமே எல்ைாம்

நமது ஜையைின் ேிமேவே என்கிறது வேதாத்திரியம்.
இமறநிமையில் எல்ைாவம இருப்பு உள்ேஜதனினும்,

எேரும் அதில் யாஜதான்றும் எடுத்துக் ஜகாள்ே முடியா.

மமறஜபாருோய் இமேயமனத்தும் அமை நிமையில் உேன.
மனிதன் ஜையல் எண்ணங்கள் தரம் தன்மமக்ஜகாப்ப,

முமறயாக உருஜேடுத்து. முமனந்து உந்தி உந்தி.
முனேந்து உரியேர்க்கு வைர்க்கும் இமறநீதி,

கமறயுமைய வபராமை அேிப்பதுதான் என்ன?
கேங்கம், உைல் மனத்துன்பம்.

காைேமர இல்மை.” (ஞாக.1809)

வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுைன்.

5.உனக்கு என்ன ஜதரிகிறது?
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

ைீனாேின் மிகப் ஜபரிய தத்துே ஞானியான ைாவோட்சு ைிறு
ேயதாக இருந்த வபாது நைந்த நிகழ்ச்ைி.
அேரது குருவும் வநாய்ோய் பட்டு படுக்மகயில் இருந்தார். அேர்
மிகவும் ேயது முதிர்ந்தேராகவும் இருந்தார்.
ைஜோட்சு தன் குருநாதமர இறுதியாகச் ஜைன்று பார்த்தார். “குருவே!
தாங்கள் எனக்கு இறுதியாகச் ஜைால்லும் வபாதமன என்ன?” என்று
வகட்ைார்.
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உைவன குரு தன் ோமய திறந்து
காண்பித்தார். பிறகு,
“உனக்கு என்ன ஜதரிகிறது?” என்று
வகட்ைார்.
ைவோட்சு தன் குருேிைம்,
“நாக்கு இருக்கிறது. பற்கள் இல்மை” என்றார்.
உைவன குரு ஜைான்னார்.
“உைமகப் பற்றிய எல்ைா ஞானமும் உனக்கு உள்ேது. உனக்கு
எந்தப் வபாதமனமயயும் நான் ஜைால்ைத் வதமேயில்மை” என்றார்.
“இமையில் ேந்த பற்கள் ேிழந்து ேிட்ைன. பிறக்கும் வபாவத இருந்த
நாக்கு அப்படிவய உள்ேது” என்ற தத்துேத்மதத்தான் குரு அேருக்கு
உணர்த்தினார்.

வேதாத்திரியம் ஜைால்கிறது….
“ேந்ததுதான் வபாகுவம அல்ைாது
ேருமுன் இருந்த ஒன்று வபாேதுண்வைா?
இந்த உண்மம எண்ணி எண்ணி உணர்ந்து ஜகாண்ைால்
எேருக்கும் எப்வபாதும் நஷ்ைவமது?” (ஞாக.பா.88)
வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுைன்.
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6.ஞானம் யாரிைம் ஜபறுேது?
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

ஞானதாகம், ஒரு பிரபுவுக்கு உண்ைானது.
அதற்கான ஜதேிமேப்
ஜபறவேண்டி…அேர் பைதரப்பட்ை
மதங்கள், ைைங்குகள், தத்துேங்கள்
முதைானேற்மற அைைி
ஆராய்ந்தார்.
உருே ேழிபாடு, அருே ேழிபாடு,
வேள்ேி, யாகம், என அமனத்மதயும் புரிந்துஜகாள்ே அேற்றில் பை
ேழிகள் கூறப்பட்டிருந்தன.
ஜென் தத்துேம் பற்றியும் எதிலும் ைரியான ேமகயில்
ேிேக்கப்பட்டிருக்கேில்மை.அதனால்- ஜென் குரு ஒருேமர நாடி
ேிேக்கம் ஜபறவேண்டும் என்று அந்த பிரபு முடிவு ஜைய்தார்.
பைரிைம் தீர ேிைாரித்த பிறகு, இேவர தனக்கு ேிேக்கம் கூறத்
தகுதியுமைேர் என்று எண்ணி ஜென் குரு ஒருேரிைம் ஜைன்றார்.

பிரபு அந்த ஜென் குருமேப் பணிந்து ேணங்கி, “குருவே” எனக்கு
ஜென் தத்துேம் புரியேில்மை. அதற்கான ேிேக்கத்மத அறிந்திை
ஆேல் ஜகாண்ைேனாய் உள்வேன். அதனால் தாங்கள் ஜென்
தத்துேம் பற்றி ேிேக்கமாக எனக்கு உமரத்தருே வேண்டும்.” என்று
வேண்டினார்.

12

குரு தன்னிைம் ேிேக்கம் ஜபற ேந்த பிரபுேிைம், “ஜென் தத்துேம்
என்ன கூறுகிறது ஜதரியுமா?” என்று ஜதாைங்கியேர்…

ைற்று ஜபாறு. வபாய் ைிறுநீர் கழித்துேிட்டு ேருகிவறன்” என்று
ஜைால்ைிேிட்டு உட்புறம் ஜைன்று ேிட்ைார்.
பிரபுவுக்கு ஒரு மாதிரியாகிேிட்ைது.
“என்ன இது? இந்த குருமேப்பற்றி எவ்ேேவு பிரமாதமாகக்
வகள்ேிப் பட்வைாம்.? இேரிைமிருந்து எவ்ேேவு ஜபரிய ேிேக்கத்மத
எதிர்பார்த்வதாம். இேர் கிராமப்புறத்து ேிேைாயிமயப் வபான்று ைர்ே
ைாதரணமாகச் ைிறுநீாீா் கழித்துேிட்டு ேருேதாக ஜைால்ைி ேிட்டுச்
ஜைன்று ேிட்ைாவர!” என்று மனதுக்குள் நிமனத்துக் ஜகாண்ைாலும்
அதமன ஜேேிக்காட்ைாது குருவுக்காகக் காத்திருந்தார்.
ைற்று வநரம் கழித்துத் திரும்பி ேந்த குரு “புரிந்ததா?” என்பது வபால்
தமைமய அமைத்துப் பிரபுேிைம் ேினேினார்.
பிரபு, ஒன்றும் ஜதரியாமல் ேிழித்தார்.
அப்வபாது

“எேனாக இருந்தாலும் நான் உட்பை, ைிறுநீர் கழிக்காமல்

இருக்க முடியுமா? அமதச் ஜைய்துதாவன தீர வேண்டும்? அமதயும்
நான்தாவன கழித்தாக வேண்டும்.” எனக்குப் பதிைாக அதற்கு
உன்மன, என்னால் அனுப்ப முடியுமா?” என்று வகட்ைார்.
குரு கூறியமதக் வகட்ைதுவம அந்த பிரபுவுக்கு ஞானம் பிறந்தது.
“அேரேர் ோழ்வு என்பது அேரேர் மகயில் தான் உள்ேது. அதமன
எக்காரணம் ஜகாண்டும் எேரிைமும் தள்ேி ேிைவும் முடியாது”
என்னும் உண்மமமயப் பிரபு உணர்ந்து ஜகாண்ைார்.
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ஐந்துபுைன்ககள் மூைம் உயிரின் ஆற்றல்

அழிேமதவய இன்பஜமன உணர் மயக்கம்

ைிந்தமனயில் உயருங்கால் ைீே காந்தம்

ைிதறுேவத ஐயுணர் ஜேன்றறிந்த ஜகாண்வைாம்.

உந்த உந்தக் குண்ைைினி புருே மமயத்

தூறிேரும் வபரறிேின் ஆற்றல் ஜபற்று

ஜைாந்தத்தனி முயற்ைியினால் ோழ் ோராய்ந்து

ஜைால்நிமனவு ஜையல்மூன்மற ஒழுங்கு ஜைய்வோம்.” (ஞாக.1396)

ஜைாந்தத் தனி முயற்ைியினால் ோழ்ோராய்ந்து அறிவு ஜதேிய
வேண்டும். ஞானம் ஜபற வேண்டும் என்கிறார் வேதாத்திரியார்
வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுைன்.

7.பிறப்பு, இறப்பு என்பதன் அர்த்தம்!
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

ஒரு ைமயம் ஜென் ஆைிரியர் வைாவகா- தன்னுமைய ைீைருைன்மைத்திற்கு அருகில் உயிர் நீத்த ஒருேருமைய குடும்பத்திற்கு
ஆறுதல் கூறச் ஜைன்றார்.
ைேப்ஜபட்டிமய தட்டியோவற ைீைன் “உயிரா, பிணமா?” என்று
ஆைிரியமரப் பார்த்துக் வகட்ைான்.
ஆைிரியர். “உயிர் என்றும் ஜைால்ைமாட்வைன். பிணம் என்றும்
ஜைால்ை மாட்வைன்”
ைீைன். “எதனால் ஜைால்ை மாட்டீர்கள்?”
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ஆைிரியர். என்னால் ஜைால்ை முடியாது, என்னால் ஜைால்ை
முடியாது”

மைத்திற்கு திரும்பி ேந்து ஜகாண்டு
இருந்தவபாது,
ைீைன், “ஆைிரியவர, நீங்கள் பதில்
ஜைால்ைேில்மை என்றால், உங்கமே
நான் உமதக்கப் வபாகிவறன்.”
ஆைிரியர். “நீ ேிரும்பினால் என்மன
அடித்தாலும் அடித்துக் ஜகாள். ஆனால்,
என்னால் பதில் கூற முடியாது.”
ைீைன் ஆைிரியருக்கு ஒரு அடி ஜகாடுத்தான்.
ஜகாஞ்ை ேருைங்களுக்குப்

பின்பு வைாவகா இறந்தார். ைிவைா,

வைாவகாேிற்கு அடுத்த படியாக, மைத்தில் ஜென் ஆைிரியராக பதேி
ஏற்றார். ைீைன் ைிவைாேிைம் ஜைன்று நைந்த அமனத்மதயும்
கூறினான்.
ைிவைா. “என்னாலும் உயிர் என்றும் ஜைால்ை முடியாது. பிணம்
என்றும் ஜைால்ை முடியாது” என்றார்.
இமதக் வகட்ை ைீைனுக்கு- தன்ஜனாேி ஜபற்று -தூக்கத்தில் இருந்து
எழுந்தேன் வபாை- பிறப்பு, இறப்பு என்பதன் அர்த்தம் புரிந்து
ஜகாண்ைான்.
இந்த நிமையாமம- தத்துேத்மத வேதாத்திரியார் மாக்வகாைமாய்
ேிமேந்த மதிேிருத்தில் சுருக்கமாகச் ஜைால்கிறார்,
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“பிறப்பு இறப்பு நடுவே பூவுைக ோழ்வு இமத

மறப்பு நிமையில் உள்ே மதியின் வபாக்வக மாமய.” (மாக்.பக்.16)
“உறங்குேது வபாலும் ைாக்காடு உறங்கி
ேிழிப்பது வபாலும் பிறப்பு” என்பது ேள்ளுேம்.
பிறப்பும் இறப்பும் உருே வதாற்றமான உைலுக்வக - வேதாத்திரியம்



பிறப்பும் இறப்பும் உருே வதாற்றமான உைலுக்வக அன்றி, அரூபமாக
இருக்கும் இயங்கும் உயிருக்கு அல்ை.

அணுக்கேின் எழுச்ைி, கேர்ச்ைி என்ற இயக்கத்தால் ஏற்படும்
அமேகேின் கூடுதல், பிரிதல் என்ற நிகழ்ச்ைிகவே எல்ைா



உருேங்கேின் வதாற்ற, மமறவு ைம்பேங்கோகும்.

ஜதாைர்ந்து நமைஜபற்று ேரும் அணுக்கேின் கூட்டு இயக்கத்

தன்மாற்றச் ைிறப்புகேின் அவ்ேப்வபாமதய நிமைகமேக் காட்டுேவத
ஜபாருட்கள், ெீேராைிகள் இமேகேின் உருே அமமப்புகளும்





அமேகேின் பல்வேறு இயக்கங்களும் என்பது ஜதேிோன ேிேக்கம்.
உயிர் என்பது அரூபமனாது.

அது அணுவுக்கு அப்பால் ஜமேனமாக உள்ேது.

அதுவே அணுேில் இயக்கம், ஒைி, ஒேி இமேகோக இருக்கிறது.
ெீே ராைிகேின் புைன்கள் கூடுதலுக்வகற்பவும், வதமேயுணர்வு,

அனுவபாகம், இன்ப துன்பம் என்பனோன அனுபேங்களுக்கு ஏற்பவும்


அவத ைக்தி அறிோக இருக்கிறது.

இந்தச் ைக்தி எங்கும் நிமறந்து என்றும் உள்ேது. இந்தப் வபராதார
நிமையாகிய உயிருக்கு பிறப்பும் இல்மை. இறப்பும் இல்மை.

வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுைன்.

8.மேயஜமல்ைாம் ோழட்டும்
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

யமவரா ஜதஸ்வ

ா (’’’’’’ ’’’’’’) என்ற ஜென் ஆைிரியர், அந்த
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நாட்டு அரைனுக்கும் ஆைிரியராக இருந்தார்.
அேர் - ைகை ேிதத்திலும் ஒரு ஜென் குருதான். அேருமைய ேடுீ
ஒரு ைத்திரம் வபாைத்தான் இருக்கும்.
அது ஓரு ஏமழ எேியர்கேின் கூைாரம். ஆகவே - அேர்

எப்ஜபாழுதும் ஏழ்மம நிமையிவைவய இருந்தார். அேரிைம் ஒரு
உடுப்புக்கு மாற்று உடுப்பு கூை இல்மை.

இேருமைய ஏழ்மமயான

ஆமைமயக் கண்ை அந்த அரைன்,
அேருக்குக் ஜகாஞ்ைம் பணம்
ஜகாடுத்து,

புதிய ஆமைகமே

ோங்கிக் ஜகாள்ளும்படி கூறினான்.
ஆனால், அடுத்த தைமே யமவரா
ஜதஸ்வ

ா, அரைனிைம் ேரும் ஜபாழுது தமது பமழய

ஆமைமயத்தான் உடுத்தி ேந்தார்.
இமதப் பார்த்த அரைன், “புதுஆமை என்னோயிற்று?” என்று
வகட்ைான்.
யமவரா ஜதஸ்வ

ா….”உங்கள் குழந்மதகளுக்கு, நான் புதிய

ஆமைகமே ோங்கிக் ஜகாடுத்து ேிட்வைன், அரவை” என்றார்.
அேோன ேறுமம ஆண்ைேனின் ஆைீர்ோதம்.
ஒரு எேிய மனம் பிறர் மகிழ்ச்ைியிவைவயத் தான் குறியாக
இருக்கும். அது ஒருக்காலும் தன்மனப் பற்றிச் ைிந்திக்காது.
மேயஜமல்ைாம் ோழட்டும் – வேதாத்திரியம்
“மேயஜமல்ைாம் ோழட்டும் ோழ்த்தி ேேம் காத்தினிதாய்
ேேரட்டும் ஜமய்யறிவு ோழ்க்மக இன்பம் துய்த்தைிவை
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உய்ய ஜமய்ஜபாருள் நாட்ைம் உைகத்து மக்கேிைம்
ஓங்குக வமவைாங்குக நம் உள்ேஜமல்ைாம் ஒன்று”
(ஞாக.பா.1647)

வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுைன்.

9. பழுக்கும் ஞானம்
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

வபாதி தர்மர் தன் ோரிமைத் வதர்ந்ஜதடுத்தல்.
ஒன்பது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, வபாதிதர்மர் மீ ண்டும் இந்தியாவுக்கு
ேந்தவபாது, ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அேருமைய
ைீைர்கோகிேிட்ைனர்.
அேர்கேில் நான்கு வபமர இறுதி வைாதமனக்கு அேர்
வதர்ந்ஜதடுத்திருந்தார்.
ஏஜனன்றால் -அந்த நான்கு வபரில் ஒருேர் ைீனாேில் தனது
பணிமயத் ஜதாைர அேரது ோரிைாக வதர்வு ஜைய்யப்படுோர்.
ஆயிரக்கணக்கான ைீைர்கள் அங்வக அமர்ந்திருந்தாலும் ஜபரும்
ஜமௌனம் மட்டுவம அங்கு இருந்தது.
அந்த நான்கு வபரும் அதற்கு தகுதியானேர்கள் என்பமத அேர்கள்
அறிந்திருந்தனர், ஆனால் யார் மிகவும் தகுதியானேர்கள் என்று
ஜைால்ேது மிகவும் கடினம்.
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வபாதிதர்மர்

முதல் மனிதரிைம், “ஞானத்தின் ைாரத்மதச்

ஜைால்லுங்கள்” என்று வகட்ைார்.

அந்த மனிதன், “ஞானத்தின் ைாராம்ைம் வதேனுமைய ராஜ்யம்
உங்களுக்குள் இருக்கிறது” என்றார்.

வபாதிதர்மர், “உங்கேிைம் என் ைமத இருக்கிறது, ஆனால் ைமத
மிகவும் ஆழமாக இல்மை. நீங்கள் என் ோரிைாகத் வதர்வு
ஜைய்யப்பைேில்மை.
நீங்கள் கூறியது ைத்தியத்தின் ஜதாமைதூர எதிஜராைிமயக்
ஜகாண்டுள்ேது, ஆனால் அது ஒரு எதிஜராைியாகும்.”
வபாதிதர்மர் - இரண்ைாேது ைீைரிைம்,

“நீங்கள் ஜைால்லுங்கள்

ஞானத்தின் ைாராம்ைம் என்ன?” என்று வகட்ைார்.

அேர் கூறினார், “ஞானத்தின் ைாராம்ைம் தியானம், முற்றிலும்
அமமதியாக இருப்பது.”
வபாதிதர்மர்,

“உங்கேிைம் என் எலும்புகள் உள்ேன, ஆனால் நீங்கள்

என்னிைம் இல்மை. நீங்கள் என் ோரிைாக இருக்க முடியாது.”
வபாதிதர்மர்- மூன்றாேது மனிதனிைம் திரும்பி, அவத வகள்ேிமயக்
வகட்ைார், “ஞானத்தின் ைாராம்ைம் என்ன?”
மூன்றாேது நபர், “ஞானத்தின் ைாராம்ைம் என்னஜேன்றால், உங்கள்
திறமன அதன் இறுதி உண்மமக்கு ஜகாண்டு ேருேதும்,
மைருேதும், உங்கள் இருப்புக்கு பூக்கமேக் ஜகாண்டு ேருேதும்
ஆகும்.”
வபாதிதர்மர்,

“உங்கேிைம் என் மஜ்மெ இருக்கிறது, ஆனால்

இன்னும் நீங்கள் என் ோரிைாக இருக்க முடியாது. நீங்கள் மிகவும்
ஜநருக்கமாக இருக்கிறீர்கள், ஆனால்
வபாதிதர்மர்

ஜநருக்கம் கூை ஒரு தூரம்.”

நான்காேது மனிதரிைம் திரும்பினார்,
19

அவத வகள்ேிமயக் வகட்ைார். நான்காேது மனிதனின் கண்கேில்

கண்ணர்ீ இருந்தது, அேர் ஒரு ோர்த்மத கூை ஜைால்ைாமல் வபாதி
தர்மாேின் காைடியில் ைரிந்தார்.
வபாதிதர்மர்,

“உங்கள் ஜமௌனம் எனக்குப் புரிகிறது. ஆனால் இந்த

ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு அது புரியாது. உங்கள் அனுபேத்மத
ோர்த்மதகோக ஜகாண்டு ேர வேண்டும். ஜைால்!”

கண்ணருைன்
ீ
அந்த மனிதன், “எனக்குத் ஜதரியாது” என்றார்.
வமலும் வபாதிதர்மர், “நீங்கள் என் ோரிைாகப் வபாகிறீர்கள்,
ஏஜனன்றால்‘ எனக்குத் ஜதரியாது ’என்று ஜைால்ைக்கூடிய நபர்

ஏற்கனவே ஞான ஆையத்தின்
ோைமை அமைந்துேிட்ைார்.

அேர் ஏற்கனவே ோைைில்
நிற்கிறார். அேரது

அப்பாேித்தனம், அேர்
அறியாதது, ஜதரிந்து

ஜகாள்ேதற்கான ஆரம்பம்.”
ஒரு உண்மமயான குரு உைகம் முழுேமதயும் கண்டிக்கப்
வபாகிறார்,
அேர் உங்களுக்கு எமதயும் ஜகாடுக்கேில்மை மாறாக, அேர்
உங்கேிைமிருந்து ஜபாருட்கமே எடுத்துச் ஜைல்கிறார்.
ஒரு குழந்மதமயப் வபான்ற அப்பாேித்தனமான நிமையில் அேர்
உங்கமே முற்றிலும் நிர்ோணமாக ேிட்டுேிடுகிறார்.
அங்கிருந்துதான் உங்கள் உண்மமயான ேேர்ச்ைி ஜதாைங்குகிறது.
அங்கிருந்துதான் உண்மமயான ஆரம்பம்.
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ஞானத்மத ேிை ஜபரியது எது? ஞானத்மத ேிை அப்பாேித்தனம்
ஜபரியது, ஏஜனன்றால் ஞானம் என்பது ஜேற்று ோர்த்மதகேின்
ஜதாகுப்பு மட்டுவம.

அப்பாேித்தனம் என்பது உங்கள் முழு இருப்பின் மாற்றமாகும்,
நீங்கள் எல்ைா தூசுகமேயும் சுத்தம் ஜைய்ேது வபாை - நீங்கள் ஒரு
குேியல் எடுத்துேிட்டீர்கள்.

அப்பாேித்தனத்தின் புத்துணர்ச்ைி, அப்பாேித்தனத்தின் இேமம,

ஜமதுோக ஜமதுோக ஆழமமைந்து, உங்கள் அழியாத தன்மமமயப்
பற்றி உங்களுக்குத் ஜதரியப்படுத்துகிறது. (ஓவஷா)
நான்காேது ைீைனுக்கு பழுத்த ஞானம் கிமைத்தது.
வேதாத்திரியம் ேிமை ஜைால்கிறது.
“திறந்துஜகாள்!

தான் தனது என்று ஜைால்லும்

ைிற்மறமய!
பறந்துைவு!

எப்படி?

ஜேேிவயோ!

அகன்று வநாக்கி

உைக ைமுதாயத்தின் பரப்பகத்தில்

பற்றுஅறும். கைமமயினால்.

பழுக்கும் ஞானம். (ஞாக.1367)

வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுைன்.

10. உயிராமையும் இல்மை!
பண ஆமையும் இல்மை!
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

ஜென் குரு, மதகான் ஒரு நாள் இரவு தம் அமறயில் அமர்ந்து
கடிதம் எழுதிக் ஜகாண்டிருந்தார்.
திருைன் ஒருேன் கத்தியுைன் உள்வே நுமழந்தமதப் பார்த்துேிட்ை
குரு வகட்ைார்.
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“உனக்கு என்னப்பா

வேண்டும்? உயிரா? பணமா?”
திருைன் திமகத்துப் வபானான்.
திருைன், மிரட்டுேதற்கு
ோய்ப்பில்ைாமல்

வபாய்ேிட்ைது பற்றி ஏமாற்றம்
அமைந்தான்.
“நான் பணத்திற்காகத்தான்

ேந்வதன்!” என்றான் திருைன்,
ஜமல்ை.
“ைரி, அமத ேந்ததும் ஜைால்ை
வேண்டியது தாவன!”என்று ஜைால்ைி அேனுக்குக் கணிைமான அேவு
பணம் ஜகாடுத்துேிட்டு அமமதியாகக் கடிதம் எழுத ஆரம்பித்தார்.
திருைனுக்கு மிகவும் ைங்கைமாகப் வபாய்ேிட்ைது. குருேின் அமமதி
அேமன ஏவதா ஜைய்தது.
மகயில் பணத்துைன் ஜேேிவய வபாகத் திரும்பினான் திருைன்.
“தம்பி, வபாகும்வபாது கதமேச் ைாத்திேிட்டுப் வபா!” என்றார் குரு,
கடிதம் எழுதியபடிவய.
திருைன் ஒரு கணம் அேமரத் திரும்பிப் பார்த்து ஜமல்ைக் கதமேச்
ைாத்திேிட்டு ஜேேிவயறினான்.
ைிை நாட்கேில் அேன் பிடிபட்ைான். காேைரிைம் அேன் இப்படிச்
ஜைான்னான்,
நான் நீண்ை நாோகத் திருட்டுத் ஜதாழில் ஜைய்கிவறன். ஆனால் அந்த
குரு மாதிரி ஆமே நான் பார்த்தவத இல்மை. அேர் ஜராம்ப
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பயங்கரமானேர். கத்திமயத் தூக்கிக் காட்டுேதற்கு முன்வப,
“உனக்கு என்ன வேணும்?” என்று வகட்ைார்.

பணத்மதத் மதரியமாகத் தந்தார். நான் பயந்து வபாய்ேிட்வைன்.
ஐயா, நான் ைிமறோைம் முடிந்தவுைன் மதரியத்மதக் கற்றுக்
ஜகாள்ே அேரிைம்தான் வபாகப் வபாகிவறன்” என்றான்.
ஞானிக்கு உயிராமை இல்மை. பண ஆமை இல்மை.
ஆமைமய முமறப்படுத்தச்ஜைால்கிறது வேதாத்திரியம்.
“அறிவுநிமை இயங்க முமற ேிமேவு எல்ைாம்
அறியாமல் ஆமைகமே அைக்கி ேிட்ைால்,

அறிேில் எழும் ேிமரவு திமை மாற்றம் ஜபற்று,

அதன் ேிமேோய் அமமதியின்மம உைல் வநாயுண்ைாம்.

அறிேது தன்வதமே, பழக்கம், ைந்தர்ப்ப

அமமப்புகள் ஓக்க அறுகுணங்கோகும்.

அறிேின் நிமை மாற்றம் உணர்ந்து அவ்ேப்வபாது
அேற்மற நற்குணமாக்கும் பயிற்ைி வேண்டும்”

(மாக்வகாைமாய் ேிமேந்த மதிேிருந்து பா.பக்.126)

ஜென்-வேதாத்திரிய ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுைன்.

11. ேிதி, ைந்தர்ப்பம் மதி
(ேிதிமய மாற்றி அமமக்கைாம்)
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)
ஒரு முமற ெப்பானிய ராொ எதிரிகமே தாக்க ஓர் இராணுே பமை
ஒன்மற தயார் ஜைய்து, வபாருக்கு தயாரானார்.
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அேர் “எப்படியும் இந்த வபாரில் ஜேற்றி ஜபறுவோம்” என்று
நம்பிக்மகயுைன் இருந்தார். ஆனால் அந்த பமையினவரா ஜபரும்
ைந்வதகத்துைவனவய இருந்தனர்.
இதனால் அந்த ராொ தன் பமை ேரர்களுக்கு
ீ
மதரியத்மத

ேரேமழக்க என்ன ஜைய்யைாம் என்று ஒரு ஜென் துறேிமயப்
பார்த்து, வகட்கச் ஜைன்றார்.
அப்வபாது அந்த துறேி ராொேிைம், ஒரு வயாைமனமய ஜைான்னார்.
அவதப்வபால் ராொவும் ஜைய்தார்.

துறேி ஜைான்னதுவபால், அந்த ராொ வபாருக்குச் ஜைல்லும் ேழியில்,
அேர்கள் குை ஜதய்ே வகாேிைில் நிறுத்தி பிரார்த்தமன ஜைய்தார்,
ஒரு நாணயத்மத எடுத்து ேரர்கேின்
ீ
முன் “நான் இப்வபாது இந்த
நாணயத்மத சுழற்றி ேிடுவேன், தமை ேிழுந்தால் நாம் ஜேற்றி
ஜபறுவோம் இல்மைவயல் வபாரில் வதாற்வபாம்” என்று துறேி
ஜைான்னமதச் ஜைான்னார்.
பின் அேர்கேிைம் “நம் தமை ேிதிமய இந்த நாணயம் ஜைால்லும்”
என்று கூறி நாணயத்மத சுழற்றினார்.
அமனேரும் அமத கூர்ந்து

கேனித்தனர். அப்வபாது தமை
ேிழுந்தது.
அதனால் அந்த ேரர்கள்
ீ
நாம்
நிச்ையம் ஜேற்றி ஜபறுவோம் என்று
நம்பிக்மகயுைனும் மகிழ்ச்ைியுைனும்
ஜபற்றனர்.

எதிரிகமே தாக்கி ஜேற்றிப்

யுத்தத்திற்கு பின்னர், துமண மந்திரி “ேிதிமய யாராலும் மாற்ற
முடியாது.” என்று ராொேிைம் ஜைால்ை “ஆம், என்று ராொ ஜைால்ைி
அந்த நாணயத்தின் இரு பக்கத்திலும் தமை இருப்பமத”
காண்பித்தார்.
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நம்பிக்மகயுைன் ஜையல்பட்ைால் எத்தமகய காரியத்மதயும் எேிதில்
ஜேல்ைைாம், ேிதிமயயும் மாற்றியும் அமமக்கைாம்.
“ேிதி என்பது, இயற்மகயின்
இயக்க அமமப்புகளும்

இயக்க நியதிகளும் ஆகும்.
இயற்மகயில் உள்ே

எல்ைா நிகழ்ச்ைிகளும் ேிதிதான்.
அமதத் ஜதரிந்து அறிோல்

அதற்கு முரண்பைாது

அணுபேிக்கும் ஜபாழுது

அமத மதி என்று ஜைால்கிவறாம்.” (வேதாத்திரி மகரிஷி)
ஜென் வேதாத்திரிய ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுைன்.

12.பிறப்பு இறப்பு நடுவே பூவுைக ோழ்வு
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

ஒரு ஜபரிய பணக்காரன் ஒருேன் ஜென் துறேிமய ைந்தித்து, “நான்
என் குடும்பத்துைன் மகிழ்ச்ைியாக இருப்பமத நிமனவூட்டும்
ேமகயில் ஏதாேது எழுதிக் ஜகாடுங்கள்” என்று வகட்ைான்.
அதற்கு அந்த மாஸ்ைர் ஒரு காகிதத் துண்மை எடுத்து, அதில்
“தந்மத இறக்கிறான், மகன் இறக்கிறான், வபரன் இறக்கிறான்” என்று
எழுதிக் ஜகாடுத்தார்.
அமதப் படித்த அேனுக்கு ஒவர
வகாபம் மூண்ைது.
“என்ன? நான் உங்கேிைம் என்மன
ஊக்குேிக்கும் ேமகயிலும், என்
ேருங்காை ைந்ததியினர் அமதப்
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படித்து ோழ்க்மகமய புரிந்து ஜகாள்ே வேண்டும் என்பதற்கு
வகட்ைால், நீங்கள் என் மனம் புண்படும் ேமகயில் எழுதித்
தருகிறீர்கவே!” என்று ஆத்திரத்துைன் வகட்ைான்.

அதற்கு துறேி “ஆமாம். நானும் நீ வகட்ைது வபால் உன்
குடும்பத்துைன் வைர்ந்து ோழ்ந்த ஒரு மகிழ்ச்ைியான ஒன்மறத் தான்
எழுதியுள்வேன்.

எப்படிஜயனில், ஒரு வேமே உன் மகன் முதைில் இறந்துேிட்ைால்,
அது ஒவ்ஜோருேரின் மனதிலும் ஜபரும் ேைிமய உண்ைாக்கும்.
அதுவே உன் வபரன் முதைில் இறந்தால், அது தாங்க முடியாத
அனுபேமாக இருக்கும்.
எப்படியிருந்தாலும் உங்கள் குடும்பத்தில் இருப்பேர்கள் ேரிமையாக
இறக்கப் வபாகிறார்கள். அது தான் ோழ்க்மகப் பற்றிய இயற்மகயின்
உண்மம.
ஆகவே நானும் அமத, அந்த காகிதத்தில் எழுதியுள்வேன்.
எப்படியிருப்பினும் இந்த உைகில் பிறக்கும் அமனேருக்குவம ேைி
நிச்ையம் இருக்கும். அமதவய ைந்ததியினரும் பின்பற்றுேர்.
ஆகவே இந்த காகிதத்தில் இருப்பது எப்வபாதும் அழியாததாய்
இருக்கும்” என்று ேிேக்கினார்.
நிமையாமம நிமனேிற்ஜகாள் என்கிறது வேதாத்திரியம்
“பிறப்பு இறப்பு நடுவே பூவுைக ோழ்வு இமத
மறப்பு நிமையில் உள்ே மதியின் வபாக்வக மாமய”.(வேதாத்திரியார்
ஞாக.800)

யாரால் முடியும்?
“பிறந்தேர்கள் அமனேருவம பின் இறந்தார், இறப்பார்,
வபரூைகில் பிேேில்ைாக் கருத்து இது எல்ைார்க்கும்.
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மறந்தேர்கள் மயக்கத்தால் மண், பால், ஜபான் ஜபருேிருப்பில்
மாறிமாறிச் ைிக்கி மற்றேர்க்கும் வகைாற்றி,

அறம்ேழுேிச் ஜையைாற்றி, ஆன்மாேின் ைிறப்பிழந்தார்.
அறிேின்நிமை கண்வைாவராஅேற்மறஜயல்ைாம் ஜதேிோக்கிச்

ைிறந்ந ோழ்க்மகக் வகற்ற ஜையல்முமறகள் வபாதித்தார்.

ைிந்தமனமய உணர்த்தியுள்ோர். ைீர்திருத்தினார் உைமக.”

(ஞாக.பா.273)

ஜென் வேதாத்திரிய ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.
ோழ்க ேேமுைன்.

13. எதிர்பார்த்தல் ஏமாற்றவம
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

ஒரு முமற ஜென் துறேி ஒருேர், தன் ைீைர்கேிைம் வபைிக்
ஜகாண்டிருந்தார்.
அப்வபாது அேரது ைீைர்கள் துறேியிைம், கமத கூறுமாறு வகட்ைனர்.
அதற்கு அந்த துறேியும், அேர்களுக்கு ஒரு ோழ்க்மக பாைம்
புகட்டும் ேமகயில் கமத ஜைால்ை ஆரம்பித்தார்.
“ஒரு ேியாபாரி ஒருேன் வராட்டில் நைந்து ஜகாண்டு ஜைன்றான்.
அப்வபாது அந்த ேியாபாரிக்கு எதிவர ேந்தேன், அேமன நிறுத்தி,
“என்மன ஞாபகம் உள்ேதா?” என்று வகட்ைான்.
பின் “உங்களுக்கு என்மன நிமனவு இருக்கிறவதா இல்மைவயா,
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் இந்த நகரத்திற்கு ேந்த வபாது,
நான் என்னிைம் பணம் இல்மை என்று உங்கேிைம் பணம்
வகட்வைன்.
அதற்கு நீங்களும் என்னிைம் ஜகாஞ்ைம் பணத்மதக் ஜகாடுத்து,
ஒருேரின் ஜேற்றிப் பாமதயில் ஜைல்ை இது உதேட்டும் என்று
ோழ்த்தி ஜகாடுத்து உதேி புரிந்தீர்கள்” என்று அேருக்கு
ஞாபகப்படுத்தினான்.
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அந்த ேியாபாரியும் வயாைித்து, பின்
அந்த ேியாபாரி “ஆம், நிமனவுக்கு

ேந்துேிட்ைது என்று ஜைால்ைி, வேறு
என்ன ஜைால்லுங்கள்” என்று
ஆேலுைன் வகட்ைான்.
அதற்கு அேன் “இல்மை எப்படி அப்வபாது எனக்கு பணம் ஜகாடுத்து
உதேி புரிந்தீர்கவோ, அவதப் வபால் இப்வபாதும் ஒரு ைந்தர்ப்பம்
ஜகாடுக்க முடியுமா?” என்று வகட்ைான்.

அந்த ேியாபாரி இப்படி வகட்ைதும் “ேியந்து வபாவனன்.” என்று
ஜைான்னார்.
பின் தன் ைீைர்கேிைம், ஒருேர் தமக்கு ஒரு முமற எதிர்பாராமல்
உதேி ஜைய்தால், மீ ண்டும் மீ ண்டும் அேர்கேிைம் எமதயும் எதிர்
பார்க்கக்கூைாது.
நமக்கு எந்த வநரத்தில் எது கிமைக்க வேண்டுவமா, அந்த வநரத்தில்
நமக்கு கிமைக்க வேண்டும் என்று இருந்தால், நிச்ையம் அது நமக்கு
கிமைக்கும் என்று ஜைான்னார்.
“எதிர்பார்த்தல் ஏமாற்றவம!” என்கிறது வேதாத்திரியம்.
“எதிர்பாத்தல் எப்வபாதும் எேரிைமும்
ஏமாற்றவம ேிமேக்கும்?

ஏதுமனதில் அமமதி

எதிர்பார்த்தல் எனும்வநாமய மாற்றிமன நைம்காண
எது உேவதா அமதஏற்று உதேிஜைய்வத ோழ்ந்திடுவோம்”
(ஞாக.791)
ஜென்-வேதாத்திரிய ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.
ோழ்க ேேமுைன்.

14. நாமேக்காக கேமைப்பைாதிருங்கள்
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(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)
பல்கமைக்கழக மாணேன் ஒருேன், கைன் என்கின்ற ஜென்
துறேிமய பார்க்கச் ஜைன்றான்.

அப்வபாது அேரிைம் “நீங்கள் எப்வபாதாேது கிறித்துேர் மபபிமேப்
படித்ததுண்ைா?” என்று வகட்ைான்.

அதற்கு அந்த துறேியும் “இல்மை. எங்வக, அமத எனக்கு படித்து
காட்டு” என்றார்.
அந்த மாணேனும் உைவன தன்னிைம் இருந்த மபபிமேத் திறந்து
ஜையின்ட் மத்யூ-ேின் ோைகத்மத ோைித்தான்.

அந்த மபபிள் ோைகத்தில் ஒன்றான: “என்னத்மத உண்வபாம்,
என்னத்மதக் குடிப்வபாம் என்று உங்கள் ெீேனுக்காகவும்;
என்னத்மத உடுப்வபாம் என்று உங்கள் ைரீரத்துக்காகவும்
கேமைப்பைாதிருங்கள்.
ஆகாரத்மதப் பார்க்கிலும் ெீேனும்,
உமைமயப் பார்க்கிலும் ைரீரமும்
ேிவைஷித்தமேகள் அல்ைோ?
ஆகாயத்துப் பட்ைிகமேக்
கேனித்துப்பாருங்கள்; அமேகள்
ேிமதக்கிறதும் இல்மை,
அறுக்கிறதும் இல்மை, கேஞ்ைியங்கேில் வைர்த்து மேக்கிறதும்
இல்மை; அமேகமேயும் உங்கள் பரமபிதா பிமழப்பூட்டுகிறார்;
அமேகமேப் பார்க்கும் வபாது நீங்கள் ேிவைஷித்தேர்கள்
அல்ைோ?....
உமைக்காகவும் நீங்கள் கேமைப்படுகிறஜதன்ன?
காட்டுப் புஷ்பங்கள் எப்படி ேேருகிறது என்பமதக் கேனித்துப்
பாருங்கள். அமேகள் உமழக்கிறதும் இல்மை, நூற்கிறதும் இல்மை;
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என்றாலும் ைாஜைாவமான் முதைாய்த் தன் ைர்ே மகிமமயிலும்

அமேகேில் ஒன்மறப் வபாைாகிலும் உடுத்தியிருந்தது இல்மை
என்று, உங்களுக்குச் ஜைால்லுகிவறன்.

அற்ப ேிசுோைிகவே! இன்மறக்கு இருந்து நாமேக்கு அடுப்பிவை
வபாைப்படும் காட்டுப் புல்லுக்குத் வதேன் இவ்ேிதமாக
உடுத்துேித்தால், உங்களுக்கு உடுத்துேிப்பது அதிகம்
நிச்ையமல்ைோ?

ஆமகயால் நாமேக்காக கேமைப்பைாதிருங்கள்; நாமேய தினம்
தன்னுமையமேகளுக்காகக் கேமைப்படும். அந்தந்த நாளுக்கு
அதனதன் பாடு வபாதும்.” என்று படித்து முடித்தான்.

உைவன அந்த துறேி “எேஜனாருேன் இந்த ோர்த்மதகமே

கமைபிடிக்கிறாவனா, அேன் ஜபரும் ஞானம் ஜகாண்ைேனாோன்”
என்று கூறினார்.
வமலும் அந்த மாணேன் மறுமுமற அந்த மபபிேில் மற்ஜறாரு
ோக்கியத்மதப் படித்தான்.

அந்த ோைகம் என்னஜேன்றால் “வகளுங்கள்,
அப்ஜபாழுது உங்களுக்குக் ஜகாடுக்கப்படும்;
வதடுங்கள், அப்ஜபாழுது கண்ைமைேர்கள்;
ீ
தட்டுங்கள் அப்ஜபாழுது உங்களுக்குத்
திறக்கப்படும்.” என்பதாகும்.

இந்த ோைகத்மதக் வகட்ைதும் துறேி “அருமம.
இமதத் தான் புத்த வபாதமனயிலும்
ஜைால்ைப்படுகிறது. ஆகவே இந்த உைகில் எதுவும்
புத்த வபாதமனமய ேிை அப்பாற்பட்ைது அல்ை. அமனத்தும் புத்த
வபாதமனக்கு ஜநருங்கினமே தான்” என்று குறிப்பிட்ைார்.
நாமேக்காக கேமைப்படுேது ஏன்?” வேதாத்திரியம் ேிமை
தருகிறது.
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“தப்புக் கணக்கிட்டுத் தான் ஒன்மற எதிர்ப்பார்த்தால்

ஒப்புவமா இயற்மக ேிதி? ஒழங்கமமப்பிற் ஜகாத்தபடி
அப்வபாமதக் கப்வபாதுஅேிக்கும் ைரிேிமேவு.

எப்வபாதும் கேமையுற்று இைர்ப்படுேர், இமத உணரார்.”
(ஞாக.1573)

ஜென்-வேதாத்திரிய ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.
ோழ்க ேேமுைன்.

15. முயற்ைி அேவே ஞானத்தின் ேிமேவு!
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

குரு மரணப்படுக்மகயில் இருந்தார்.

அருகில் அேரின் ைீைன்

கேமை வதாய்ந்த முகத்துைன் காணப்பட்ைான்.
குரு ஜமல்ை அேமன அமழத்து “ைீைவன ஏன் கேமைப் படுகிறாய்?
உன்னிைம் நான் எப்ஜபாழுதும் இருப்வபன். கைக்கம் அமையவத….”
கைங்கிய கண்களுைன் ைீைன் கூறினான்.

“குருவதோ…நீங்கள்

கூறியபடி ெபம், தியானம் எல்ைாம் ஜைய்து ேருகிவறன்.
ஆனால் ஆன்மிக உயர்நிமை அமையும் காைம் எப்ஜபாழுது
ஜதரியேில்மை.
எதுேமர எனது ஆன்மிகப் பயிற்ைிமயத் ஜதாைர்ேது?

உங்கள்

காைத்திற்குப் பிறகு யாரிைம் நான் வகட்பது?”
அமணயும் வொதி பிரகாைமாக சுைர்ேிடும் என்பமத வபாை
வொதிர்மயமான முகத்துைன் ைிஷ்யமனப் பார்த்தார் குரு.
“கேமை ஜகாள்ோவத.

இந்தக் கட்டிலுக்கு அடியில் ஒரு ஜபட்டி

இருக்கிறது.

அதன் உள்வே உனக்கு பிற்காைத்தில்

உபவதைிக்க

வபாதிக்கும்.

எனது உபவதைம் வதமேப்படும் ஜபாழுது மட்டும்

வேண்டியமத மேத்திருக்கிவறன்…அது அமனத்து ேிஷயங்கமேயும்
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ஜபட்டிமயத் திறந்து பார்.

எனது ஆைிகள்….” எனக் கூறியபடி

அேரின் பிராணன் உள்வே அைங்கியது.
நாட்கள் ஜைன்றன.

தனது ஆன்மிக ைாதமனயில் தனக்குப் பைன்

கிமைப்பதாக ைீைனுக்குத் ஜதரியேில்மை. தியானம், ெபம்
ஆகியேற்மற ேிட்டுேிைைாமா என எண்ணினான்.
குருேின் உபவதைத்மதக் வகட்க ஜபட்டிமயத் திறந்தான்.

ைீைன்

ஞானம் அமைந்தான்.
நாட்கள் ஜைன்றன.

ைீைன் கூறிய கருத்துகமே ஏற்காமல்

மற்றேர்கள் கைகம் ஜைய்தனர்.

மீ ண்டும் குருேின் உபவதைத்மதக்

வகட்க ஜபட்டிமயத் திறந்தான்.
அதற்குப் பின் மற்றேர்கள் அேனது கருத்துகமே ஏற்றுக்
ஜகாண்ைனர்.
நாட்கள் ஜைன்றன….
தனது இறுதிக் காைத்மத அமைந்தான் அந்த ைீைன்.

பிறகு

குருோன அேன், தனது ைீைமனக் கூப்பிட்டுக் கூறினான்.
“எனது பிரிய ைீைவன, எனது குரு எனக்கு அேித்த உபவதைத்மத
உனக்கு அேிக்கிவறன்.

எனது உபவதைம் வதமேயான ஜபாழுது

மட்டும் இந்தப்ஜபட்டிமயத் திற, எனது உபவதைம் கிட்டும்.”
ைீைனின் ைீைனான பரம ைீைனின் ஆன்மிகச் ைாதமனயில் ஜதாய்வு
ஏற்பட்ைது.

குருேின் உபவைத்மத அறிய ஜபட்டித் திறந்தான்.

அதில் எழுதி இருந்த ோைகம்…..

“இன்ஜனாரு முமற முயற்ைி ஜைய்.”
ைீைனுக்கு மட்டுமல்ை, நமக்கு ஆன்மிக ைாதமனயில் ஜதாய்வு
ஏற்படும் ஜபாழுதும் இந்த உபவதைம் உதவும்.
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குருோனேர் உபவதைிக்கைாம்.

ஆனால் ஆன்மிக ைாதமனமயத்

தனி ஒரு மனிதன் ஜைய்து உயர்ேமைய வேண்டும்.

எேிமமயாகச் ஜைால்ை வேண்டுமானால் குரு ைமமத்துக்
ஜகாடுக்கைாம்,

ஏன் ஊட்டி கூை ேிைைாம்.

ஆனால் நாம் தான்

ஜைரிக்க வேண்டும்.
முயற்ைி அேவே ஞானத்தின் ேிமேவு என்பது வேதாத்திரியம்.
“ேித்து. நிைம் உரம் தண்ண ீர் காேற்வகற்ப

ேிமேவுதரும். அதுவபாை உனக்கு ஆைான்

அத்துேித தத்துே ேித்தறிேி ைிட்ைால்

அதற்ஜகாழுக்கம் என்ற உரம், அறிமே ஒன்றும்

நித்தேம், ஆராய்ச்ைி என்ற தண்ண ீர்
நீ ைைனமுற்று அறு குணங்கள் ஆகா
ேித்மதஎனும் காேல், இமேயமனத்தும் வேண்டும்.
ேிமேோக நீயமையும் கனிவய ஞானம்”
(ஞாக.1483)

வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.
ோழ்க ேேமுைன்.

16. பயிற்ைியும் முயற்ைியும்
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

மனம் ஜதேிேமைய அருமமயான ஜென் கமத.
ஊரில் ஒரு ஜபரிய பணக்காரன் இருந்தான் அேனுக்கு எல்ைாம்
இருந்தாலும் மனதில் நிம்மதி இல்ைாமல் ஒவர குழப்பதிவை
இருந்தான்.
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ஒரு ஜென் குருமே ைந்தித்து ஐயா எனக்கு ஜென் கற்க ஆமை
ஜைால்ைிக் ஜகாடுங்கள் என்றான் .

இேனின் அேைரமான வபச்மை கேனித்த குரு, இவதா பாரப்பா உன்
மனம் ஒரு நிமையாக இல்மை, நான் என்னதான் கற்றுக்

ஜகாடுத்தாலும் உனக்கு புரியாது நீ வபாயிட்டு அப்பறம் ோ
என்கிறார்.

இருந்தாலும் இேன் ேிைேில்மை.
ஐயா என்னால் வபாகமுடியாது தயவுஜைய்து எனக்கு நீங்க ஜென்
ஜைால்ைித் தரனும். எனக்கு நிமறய குழப்பங்களும் ைந்வதகமும்

இருக்கு அஜதல்ைாம் நீங்கதான் தீர்த்து மேக்கணும் என்கிறான்.
அப்படிஜயன்றால் ைரி நான் உன்மன எனது ைீைனாக
ஏற்றுக்ஜகாள்கிவறன். ஆனால் ஒரு நிபந்தமன இங்வக நீ ஒரு
ஆறுமாதம் ஜமௌன ேிரதம் கமைபிடிக்கவேண்டும் ைரியா?
ஆறு மாதம்மா? ைற்று வயாைித்து- ைரிங்க ஐயா இருக்கிவறன் என்று
ைம்மதம் ஜதரிேித்தான்.
ஆனால் ஆறு மாதம் கழித்து எனது ைந்வதங்கமே நீங்க வபாக்கணும்
ைரியா?
ைரி ைரி அஜதல்ைாம் உன் மனதில் ேச்ைிக்வகா நான் ஆறு மாதம்
கழித்து உனது அமனத்து குழப்பங்கமேயும் நீக்குகிவறன் என்றார்
குரு.
அதன்பின் அந்த பணக்காரன் ஆைிரமத்தில் வைர்ந்து ஜமௌன
ேிரதத்மத கமைபிடிக்கிறார்.
அடுத்தடுத்து அேருமைய வநரங்கள் முழுேதும் தியானம், மந்திரம்
ஜெபிப்பது, ஆன்மீ க ஜைாற்ஜபாழிமே வகட்பது இப்படிவய நாட்கள்
ஓடியது.
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ஜமல்ை ஜமல்ை அேருமைய மனம் ஜதேிந்தது, முன்பு குழம்பிருந்த
ேிஷயங்கள் எல்ைாவம ஜதேிோக புரிய ஆரம்பித்தது.

ஆறுமாதம் கழித்து குரு அேமர அமழத்தார், நீ ஜமௌன ேிரதம்

இருந்தது வபாதும் இப்வபாது உனது ைந்வதகங்கமே வகள் என்றார்.
உைவன அந்த பணக்காரன் அமமதியான குரைில் வகட்பதற்கு

ஒன்றும் இல்மை குருவே எல்ைா குழப்பங்களும் எனக்கு நீங்கியது
இப்வபாது நான் மகிழ்ச்ைியாக இருக்கிவறன் என்று.
இந்த கமத நமக்கு உணர்த்துகிறது? சும்மா வகள்ேி வகட்ைால்

மட்டுவம நமக்கு பிரச்ைமனகள் நீங்காது மற்றும் ஆன்மீ கத்தில்
ேேர்ச்ைி அமையமுடியாது. ஜைால்லும் ேிையங்கமே வகட்டு ைிை
மாதங்கவோ அல்ைது ேருைங்கவோ பயிற்ைி ஜைய்யவேண்டும்.

மனம் குழப்பம் என்றால் அப்படிவயதான் இருக்கும், ைிைவநரங்கள்
ஜமௌனமாக மனமத கேனியுங்கள்
அப்வபாதுதான் மனம் ஜதேிேமையும். மனம் ஜதேிந்தால் தானாக
எல்ைாவம புரியேரும்.

மனம் சுழைாமல் அமைபாயாமல், ஜேட்ைஜேேியில் திமேத்திருக்க
என்ன ஜைய்ய வேண்டும்? வேதாத்திரியம் ேழி காட்டுகிறது,
“அகத்தேத்தால் மனச்சுழமைப் படிப்படியாய்க் குமறத்து
ஆதிநிமை ஒன்றுேமர பழக்கமாக்கிக் ஜகாண்ைால்,
இகத்துணர்வோடு எல்மையிைா இமறநிமையும் உணர
ஏற்றபடி அவ்ேப்வபா ஜபாருந்திேரக் காண்வபாம்.
மிகத் ஜதேிவும் உள்ளுணர்வும முற்றறிவும் கிட்டும்.
மூைம் எனும் இமறமுதைாய் மனிதன்ேமர ேந்த
மகத்துேமாம், முத்தரவம முத்திறமாய் மைர்ந்த
மமறஜபாருமே அறிவுணரும், பிரம்மஞானம் கிட்டும்”
(ஞாக.பா.1446)
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வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.
ோழ்க ேேமுைன்.

17.குருேின் வமன்மம
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

குருகுை பாைம் முடிந்து ஊர் ஜைன்ற ைீைன் ஒருேன் மீ ண்டும்
குருேிைம் ேந்து தயங்கியோவற “ குருவே தங்கேிைம் நான்

படித்தஜதல்ைாம் மறந்து ேிட்ைது மீ ண்டும் அந்தப் பாைங்கமே
ஜைால்ைிக்ஜகாடுப்பீர்கோ?” எனக் வகட்ைான்.
“இதற்கா இத்துமண தயக்கம். உட்கார் ஜைால்ைித் தருகிவறன்” என்ற
குரு ைீைனுக்கு முதைில் இருந்து பாைங்கமே ஜைால்ைித் தந்தார்.
“நன்றி குருவே பாைங்கள் நன்கு ேிேங்கிேிட்ைன ஜைன்று
ேருகிவறன்” எனக் கிேம்பினான் ைீைன்.
ஒரு மாதத்திற்கு பின் மீ ண்டும் குருேிைம் ேந்து “சுோமி எனக்கு
மீ ண்டும் பாைங்கள் மறந்து வபாய்ேிட்ைன ஜைால்ைித் தருேர்கோ?”
ீ
எனக் வகட்கிறான்.
புன்னமகத்த குரு “அதனாஜைன்ன வபாதிக்கிவறன்” எனக் கூறி
வபாதமனமய ஆரம்பித்தார். ைிை நாட்களுக்குப் பின் நன்றி கூறி
ேிமை ஜபற்றான் ைீைன்.
அேன் வபானதும் மூத்த ைீைன் ஒருேன் “குருவே அேன் மீ ண்டும்
மீ ண்டும் ேருகிறான் நீங்கள் ஜைால்ைித் தந்துஜகாண்வை
இருக்கிறீர்கவே இது முமறயா? முட்ைாோன அேனால் கிரகிக்க
முடியேில்மை என்றால் அேமன ேரவேண்ைாம் என்று ஜைால்ை
வேண்டியதுதாவன?” என்றான்.
தரிசு பூமியாக இருந்தாலும் அந்த இைத்மதப் பதப்படுத்தி தண்ண ீர்
ஊற்றினால் ேிமரேில் ேிமே நிைமாக மாறிேிடும் அல்ைோ?
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அதுவபாைத்தான் அேனும். அேன் பதப்படும் ேமர ஜைால்ைி

ஜகாடுக்க வேண்டியது ஆைானாகிய எனது கைமம” என குரு
ஜைால்ை, குருேின் வமன்மமமய உணர்ந்தான் மூத்த ைீைன்.

குருேின் வமன்மமமய பமறைாற்றுகின்றது வேதாத்திரியம்.
“இமறஜேேிவய அருேரைாய்

எங்கும் நிமறந்துள்ே ஜதய்ேம் என்றுகாட்டி

இயக்கமூைம் ேிண்வணா

இமறஜேேியின் நுண்குதி ஜயன்றுணர்த்தி

முமறயாக ேிண் சுழன்று
முழு ஆற்றமை அமையாய் இமைேிைாமல்

வமாதுங்கால் இருப்பு நிமைவயாடு உரைி
முட்மைகள் வபாை வகாடி வகாடி
மமறஜபாருோம் நிழல் ேிண்கள்

மாஆற்றைாய் எழுந்து ஜேேியில் வைர
மாயஉருகாந்தஜமன

மாறிவய அக்காந்தம் ேிண்கூட்ஜைாக்க

நிமறஜேேியில் ேிண்கேிமை

வநரழுத்தம் ஒைிஒேியாய் மணம் சுமயாய்

நிமைவயாைமை கருமமயம்
நியதிகமே ேிரித்துமரத்த குருவே ோழ்க!”

(ஞாக.பா.15)

இமறநிமையின் தன்மாற்றங்கமேஜயல்ைாம் ஒவ்ஜோரு
கருமமயத்திலும் அமை ேடிேில் சுருங்கி தரமாயிருந்து, ஏற்ற காை
சூழ்நிமையில் ேிரித்துக் காட்டுகிறது என்ற இமற நியதிமய
ேிரிோக அறிேிற்குப் ஜபாருந்தும் படியாக ேிேக்கிக் காட்டிய
குருமே ேணங்குவோம்.

ோழ்த்துவோம்.
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வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.
ோழ்க ேேமுைன்.

18.. ஞானம் என்பது அறிந்து ககாள் வது.
(கென்னும் வவதாத்திரியமும் )
அது ஒரு ஜபரிய குருகுைம். பை ஜென் துறேிகள் அங்கு
தங்கியிருந்து கல்ேி பயின்று ேந்தனர்.
குருகுைத்தில் இருந்த தமைமம குருவுக்கு மிகவும்

ேயதாகிேிட்ைது. அதனால் அேர் படுத்த படுக்மகயாக இருந்தார்.
அேரிைம் தமைமம ைீைன் ஒருேர் இருந்தார்.

ஒரு நாள் தனது கைமமகள் அமனத்மதயும் முடித்துேிட்டு,
அமமதியாக அமர்ந்திருந்தார், தமைமம ைீைன்.
அப்வபாது தமைமம குரு, அேமர அமழப்பதாக தகேல் ேந்தது.
இமதயடுத்து அேர், குருேின் அமறமய வநாக்கிச் ஜைன்றார்.
அமறக்குள் குேிமர தாங்க முடியாமல், வபார்மேயால் வபார்த்திய
நிமையிலும் நடுங்கியபடி அமர்ந்திருந்தார் குரு. அேருக்கு எதிரில்
ேிறகுகள் குேித்து, ஜநருப்பு எரிந்து ஜகாண்டிருந்தது.
தனது ைீைமனப் பார்த்ததும், ‘உட்கார்’ என்று மைமக காட்டினார்,
குரு. ஜதாைர்ந்து அேரும், படுக்மகயில் இருந்து எழுந்து அமர்ந்தார்.
குருோனேர் வபச்மைத் ஜதாைர்ந்தார். ‘என்மன ேவயாதிகம் ோட்டி
எடுக்கிறது. உைைில் தள்ோமம ஏற்பட்டுேிட்ைது. என்னுமைய
ைீைர்கேிவைவய நீ தான் முதன்மமயானேன். எனவே எனக்குப்
பிறகு, இந்த குருகுைத்மத ஏற்று நைத்தும் ஜபாறுப்மப நீதான்
ஏற்றுக்ஜகாள்ே வேண்டும்’ என்றார் தமைமம குரு.
அமத ஏற்றுக்ஜகாள்ேது வபால், தமைமம ைீைன் அமமதியாக
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தமையாட்டினார். இமதயடுத்து குரு தன் அருகில் இருந்த
புத்தகத்மத எடுத்து ைீைனிைம் நீட்டினார்.

‘இமத ோங்கிக்ஜகாள். இது
ஒரு அரிய ஜபாக்கிஷம்.
உனக்கு இந்த புத்தகம்

நல்ேழிமயக் காட்டும்’
என்று கூறி அமத
ேழங்கினார்.

ஆனால் தமைமம ைீைவனா,

அமத ோங்க மறுத்தார். ‘எனக்கு இது வேண்ைாம் குருவே’ .

தன் ைீைன் இந்த புத்தகத்தின் ேைிமம ஜதரியாமல் மறுக்கிறான்
என்று நிமனத்த குரு, மீ ண்டும் அேனிைம் புத்தகத்மதப்
ஜபற்றுக்ஜகாள்ளும்படி ேைியுறுத்தினார்.

அதற்கு தமைமம ைீைன், ‘இல்மை குருவே.. எனக்கு
வதமேயானமதஜயல்ைாம் தாங்கள் எப்வபாவதா கற்பித்துேிட்டீர்கள்.
இது எதற்கு?’ என்று கூறி மீ ண்டும் மறுத்தார்.

ஆனால் குரு, ‘அப்படிச் ஜைால்ைாவத. இது வேத நூல். பை
தமைமுமறகோக இந்த புத்தகம், நம்முமைய மைத்தில்
பாதுகாக்கப்பட்டு ேருகிறது’ என்றார்.
தமைமம ைீைன் அப்வபாதும் குரு ஜகாடுத்த புத்தகத்மத
ஏற்கேில்மை.
உைவன குரு, தன்னுமைய ைீைமனப் பார்த்து வகட்ைார். ‘பைி ேந்தால்
உணவுக்கு என்ன ஜைய்ோய்?’ .
‘பாத்திரத்மத எடுத்துக் ஜகாண்டு யாைகம் ஜபற புறப்படுவேன்’
என்றார் தமைமம ைீைன்.
‘ைரி.. ஒருேர் பிட்மையிடும்வபாது என்ன வேண்டும் என்று
வகட்பாய்?’ என்று அடுத்த வகள்ேிமய முன் மேத்தார் குரு.
39

தமைமம ைீைவனா, ‘எதுவும் வகட்கமாட்வைன். அேர்கள் இடுேமத
ஜபற்றுக் ஜகாள்வேன்’ என்றார்.

‘அப்படி உன் பாத்திரத்தில் இைப்பட்ை பிட்மையாக இமத மேத்துக்
ஜகாள்’ என்று கூறி புத்தகத்மத நீட்டினார், அந்த மைத்தின் குரு.
ஜமௌனமாக அந்த புத்தகத்மதப் ஜபற்றுக் ஜகாண்ை தமைமம ைீைன்,
அடுத்த ஜநாடிவய தன் மகயில் இருந்த புத்தகத்மத அருகில் எரிந்து
ஜகாண்டிருந்த ஜநருப்பில் தூக்கிப் வபாட்ைார்.

பதறிப்வபானார் குரு. ‘அைப்பாேி என்ன காரியம் ஜைய்து ேிட்ைாய்?’
என்று அைறினார்.
இப்வபாதும் அமமதியாக பதிைேித்தார் தமைமம ைீைன். ‘பிட்மை
அேித்த யாருவம, தாங்கள் வபாட்ை பிச்மை என்ன ஆனது என்று
பார்ப்பதில்மை குருவே.
அதுவும் இல்ைாமல் ஞானம் என்பவத ஜநருப்புதாவன. ஜநருப்பு
ஜநருப்புைன் வைர்ந்துேிட்ைது. வேதம் என்பது ஜேறும் எழுத்துக்கள்.
இேற்றிைா இருக்கிறது ஞானம்?’ என்றார் தமைமம ைீைன்.
தன்னுமைய ைீைன் தன்மன ேிைவும், ஜபரும் ஞானம் அமைந்தேன்
என்பமத அந்த ோர்த்மதகேில் இருந்து உணர்ந்து ஜகாண்ைார் குரு.
“ஞானமும் – முக்தியும்” ஒருமமத் தத்துேம் அறிந்தால்
கிமைத்துேிடும் என்கிறது வேதாத்திரியம்.
தேபைமும், தமனயறிந்த நிமையும் ஜகாண்டு
தமனயமைந் வதார்க்கருள்புரியும் தமகமம யுள்ே
ைிேநிமைவயான் ஜமய்ஞ்ஞானி குருோய் நின்று.
ைீைனது புருேமமயம் ேிரைால் தீண்ை,
அேனிைேன் ையமாகி ஆைான் ஜதாட்ை,
அவ்ேிைத்வத ஞாபகத்மத ஒன்றி ஒன்றி,
உேமமயிைாப் வபரின்பம் உள் உணர்ந்து,
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ஒருமமத் தத்துேம் அறிந்தால், அதுவே முக்தி.”
ஞானம் என்பது அறிந்து ஜகாள்ேது.

(ஞாக.பா.1464)

அறிந்து ஜகாண்ைமத அனு

பேமாக்கிக் ஜகாள்ேது முக்தி ஆகும்.
வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.
ோழ்க ேேமுைன்.

19. ேடுவபறு
ீ
எப்பவபாது எய்தைாம்?
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

ஒரு நாள், ஒரு ஜென் துறேிமயப் பார்க்க ஒரு ைாமுராய் ேந்து
இருந்தார்.
நான் ஜைார்க்கம் மற்றும் நரகத்மதப் பற்றி அறிய ேிரும்புகிவறன்,”
என்று ைாமுராய் அந்த ஜென் துறேியிைம் கூறினார். இமேகள்
உண்மமயில் இருக்கிறதா என்றும் வகட்ைார்.
அந்த ஜென் துறேி அேமரப் பார்த்து, “நீங்கள் யார்?” என்று
வகட்ைார்.
“நான் ஒரு ைாமுராய்” என்று ஜபருமமமிக்க அந்த வபார்ேரன்
ீ
ஜைான்னார்.
உைவன அந்த ஜென் துறேி,
“ஹா!. இதுவபான்ற நுண்ணறிவுள்ே ேிஷயங்கமே நீங்கள் புரிந்து
ஜகாள்ே முடியும் என்று நீங்கள் நிமனப்பது எப்படி?
நீங்கள் ஒரு ஜகாடூரமான, மிருகத்தனமான வபார்ேரன்!
ீ
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உங்கள் முட்ைாள்தனமான வகள்ேிகோல் என் வநரத்மத

ேணாக்காதீ
ீ
ர்கள், “என்று அந்த துறேி கூறி, ைாமுராமய தன்
இைத்மத ேிட்டு ேிரட்ை தன் மகமய அமைத்தார்.

வகாபமமைந்த ைாமுராய் துறேியின் அேமானங்கமே தாங்கி

ஜகாள்ே முடியாமல். தன் ோமே எடுத்து அேமரக் ஜகாமை ஜைய்ய
ஓங்கினார்.
“உைவன, இது நரகம் என்று அந்த துறேி அமமதியாக பதில்
அேித்தார்”.
ைாமுராய் அதிர்ச்ைியமைந்தார். அேன் முகம் ஜமன்மமயாகிேிட்ைது.
அந்த ஜென் துறேியின் ஞானத்தால் தாழ்த்தப்பட்ை அேர், தனது
ோமே ேிைக்கி அேர் முன் ேணங்கினார்.
அப்ஜபாழுது,
“இது ஜைார்க்கம்,” என்று ஜென் துறேி அமமதியாக கூறினார்.

முழுமமப்வபறு - வேதாத்திரியம்
நிமறேமைந்த குருமூைம் வநர்முகமாய்க்
குண்ைைினி வயாகம் கற்று,

நித்தேம் ஆழ்ந்தாற்றி, உண்மம
உணரப்ஜபற்றால் முமனப்பு வபாகும்.
இமறேனது பகுதிநிமை உயிர் மனமாய்த்
வதர்ந்து, அதன் உமறேிைமாம்
உைைதுவோ ைமுதாயம்உற்பத்தி
ஜைய்துபை ஜபாருட்கள் ஈந்து,
முமறயாக ேேர்த்து பண்பாட் டுைவன
கல்ேி ஜதாழில் காப்பு தந்த
முழுக்கமதயும், ைிந்தமனயின் முதிர்ச்ைி யினால்
உணர்ந்து. ேிமனப்பதிோய்ப் ஜபற்ற
கமறநீங்க, உயிரதமன இமற நிமைக்கும்
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கனஉைமைச் ைமூகத்திற்கும்

கனிேைவன அர்ப்பணிக்கும் தமகமம

ேரும். இந்நிமைவய முழுமமப்வபறாம்!”

(ஞாக.பா.1497)

இத்தமகய முழுமமப் வபற்மற அமைந்து ேடுவபற்று
ீ
நிமைமய
அமைவோமாக!
வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.
ோழ்க ேேமுைன்.

20. மனம் என்பது ஜபருங்கைல்
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)
ஒரு ஞாயிற்றுக் கிழமம, நியூயார்க் ைர்ேவதை ஜென் மமயத்தில்
ைியுங் ைான் தங்கியிருந்தவபாது, ஒரு ஜபரிய ேிழாவுக்கு ஏற்பாடு
ஜைய்யப்பட்டிருந்தது.
அந்த ேிழாவுக்கு அஜமரிக்காேில் ேைிக்கும் ஜகாரியப் ஜபண்கள்
பைரும் ேந்திருந்தனர். அேர்கள் மபகள் நிமறய உணமேயும்
பரிசுகமேயும் ஜகாண்டு ேந்திருந்தனர்.
ஜபண் ஒருேர், ஜபரிய பிோஸ்டிக் மைர்க்ஜகாத்து ஒன்மறப்
பரிைாகக் ஜகாண்டு ேந்திருந்தார். அமத ைியுங் ைானின் அஜமரிக்க
மாணேர் ஒருேரிைம் புன்னமகத்தபடி ஜகாடுத்தார். அந்த மாணேர்,
எவ்ேேவு ைீக்கிரம் முடியுவமா, அவ்ேேவு ைீக்கிரம் அந்த பிோஸ்டிக்
மைர்கமே, வமைங்கிகமேக் ஜகாண்டு மமறத்தார்.
ஆனால், அங்கு ேந்த மற்ஜறாரு ஜபண் உைனடியாக அந்த
மைர்க்ஜகாத்மதக் கண்டுபிடித்து ேிட்ைார். ஜபரு மகிழ்ச்ைியுைன்
அேற்மற எடுத்துக்ஜகாண்டுவபாய் தர்ம அமறயின் பீைத்திைிருந்த பூ
ொடியில் மேத்தார்.
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அந்த மாணேருக்கு மிகவும் ேருத்தமாகிேிட்ைது. அேர் ைியுங்
ைானிைம், “அந்த பிோஸ்டிக் மைர்கள் ரைமனக் குமறோக
இருக்கின்றன. அேற்மறப் பீைத்திைிருந்து எடுத்துக் ஜகாண்டுவபாய்
வேஜறங்காேது மேத்துேிை முடியாதா?” என்று வகட்ைார்.
“உன்னுமைய மனம்தான் பிோஸ்டிக்காக இருக்கிறது. இந்த
ஜமாத்தப் பிரபஞ்ைமும் பிோஸ்டிக் தான்” என்றார் ைியுங் ைான்.
“நீங்கள் என்ன ஜைால்கிறீர்கள்?” என்றார் மாணேர்.
“புத்தர் ஜைால்கிறார், ‘ஒருேரின் மனம் தூய்மமயாக இருந்தால்,
ஜமாத்தப் பிரபஞ்ைமும் தூய்மமயாக இருக்கும்;
ஒருேரின் மனம் கேங்கத்துைன் இருந்தால், ஜமாத்தப் பிரபஞ்ைமும்
கேங்கத்துைன் இருக்கும்.’
ஒவ்ஜோரு நாளும், நாம் மகிழ்ச்ைியற்ற பைமரச் ைந்திக்கிவறாம்.
அேர்கேின் மனம் வைாகமாக இருக்கும்வபாது, அேர்கள் பார்ப்பது,
வகட்பது, நுகர்ேது, சுமேப்பது, ஜதாடுேது என அமனத்துவம
வைாகமாக இருக்கும்.
ஜமாத்தப் பிரபஞ்ைமும் வைாகமாகவே இருக்கும். மனம் மகிழ்ச்ைியாக
இருக்கும்வபாது, ஜமாத்தப் பிரபஞ்ைமும் மகிழ்ச்ைியாக இருக்கும். நீ
ஏதாேது ஒன்றுக்கு ஆமைப்பட்ைால், அதனுைன் நீ பிமணக்கப்பட்டு
ேிடுகிறாய்.
அமத நீ புறக்கணித்தாலும், அதனுைன்தான் நீ பிமணக்கப்பட்டி
ருக்கிறாய். ஒரு ஜபாருள் அல்ைது ேிஷயத்துைன்
பிமணக்கப்பட்டிருப்பது என்பது உன் மனத்துக்கான தமையாகிேிடும்.
அதனால், ‘எனக்கு பிோஸ்டிக் பிடிக்காது’ என்பதும் ‘எனக்கு
பிோஸ்டிக் பிடிக்கும்’ என்ற இரண்டுவம பிமணப்புகள்தாம்.
உனக்கு பிோஸ்டிக் மைர்கள் பிடிக்காது, அதனால்
உன் மனம் பிோஸ்டிக்காகி ேிடுகிறது.
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அதனால், ஜமாத்தப் பிரபஞ்ைமும் பிோஸ்டிக்காக ேிடுகிறது. அமே
எல்ைாேற்மறயும் மகேிடு.
அதற்குப் பிறகு, எதனாலும் தமையிருக்காது. மைர்கள்
பிோஸ்டிக்காக இருக்கின்றனோ அல்ைது உண்மமயாக
இருக்கின்றனோ என்பமதப் பற்றி அக்கமறப்பை மாட்ைாய்.
அமே பீைத்தில் இருக்கின்றனோ அல்ைது குப்மபக் குேியைில்
இருக்கின்றனோ என்பமதப் பற்றிக் கேமைப்பை மாட்ைாய். இது
உண்மமயான ேிடுதமை.
ஒரு பிோஸ்டிக் மைர் என்பது ஜேறுமவன பிோஸ்டிக் மைர்
அவ்ேேவே. ஓர் உண்மமயான மைர் என்பதும் ஜேறுமவன
உண்மமயான மைர் அவ்ேேவே. நீ ஜபயர், ேடிேத்துைன்
பிமணக்கப்பைத் வதமேயில்மை” என்று ஜைான்னார் ைியுங் ைான்.
“ஆனால், நாம் இங்கு அமனேருக்குமான ஒரு அழகான ஜென்
மமயத்மத உருோக்க முயன்று ஜகாண்டிருக்கிவறாம். எப்படி
என்னால் அக்கமற காட்ைாமல் இருக்க முடியும்? அந்த மைர்கள்
ஜமாத்த அமறயின் அழமகயும் பாழ்படுத்துகின்றன” என்றார்
மாணேர்.
”யாராேது ஒருேர் புத்தருக்கு
உண்மமயான மைர்கமே
ேழங்கினால், புத்தர் மகிழ்ச்ைி
அமைகிறார்.

யாராேது

ஒருேருக்கு பிோஸ்டிக்
மைர்கள் பிடித்துவபாய்,
அேற்மற அேர் புத்தருக்கு
ேழங்கினாலும், புத்தர் மகிழ்ச்ைியாகவே இருக்கிறார்.
புத்தர் ஜபயருைவனா, ேடிேத்துைவனா பிமணக்கப்பைேில்மை.
மைர்கள் பிோஸ்டிக்கா அல்ைது உண்மமயா என்பது பற்றி
புத்தருக்கு அக்கமற கிமையாது. அேர் நமது மனம் பற்றி
மட்டும்தான் அக்கமறப்படுகிறார்.
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பிோஸ்டிக் மைர்கமே ேழங்கும் இந்தப் ஜபண்கேிைம்
தூய்மமயான மனம் இருக்கிறது. அேர்கேின் இந்தச் ஜையல்
வபாதிச்ைத்துேச் ஜையைாகும்.
உன் மனம் பிோஸ்டிக் மைர்கமேப் புறக்கணிக்கிறது. அதனால், நீ
நல்ைது, ஜகட்ைது, அழகு, அைிங்கம் என்று பிரபஞ்ைத்மதப் பிரித்து
ேிட்ைாய்.
அதனால், உன் ஜையல் வபாதிச்ைத்துேச் ஜையைில்மை. புத்தரின்
மனத்மத மட்டும் மேத்துக் ஜகாள். அப்வபாது உனக்கு எந்தத்
தமையும் இருக்காது. உண்மமயான மைர்கள் நல்ைது; பிோஸ்டிக்
மைர்களும் நல்ைது.
இந்த மனம் ஜபருங்கைமைப் வபான்றது. அதனுள் ஹட்ைன் ஆறு,
ைார்ைஸ் ஆறு, மஞ்ைள் ஆறு, ைீன நீர், அஜமரிக்க நீர், தூய்மமயான
நீர், மாைமைந்த நீர், உப்பு நீர், ஜதேிந்த நீர் என அமனத்து நீரும்
ஓடுகிறது.
‘உன் நீர் மாைமைந்திருக்கிறது. நீ எனக்குள் ஓைமுடியாது’ என்று
கைல் ஒருவபாதும் ஜைால்ேதில்மை. அது எல்ைா நீமரயும் ஏற்றுக்
ஜகாள்கிறது. எல்ைாேற்மறயும் இமணத்து, கைைாகிறது.
அதனால்,நீ புத்தரின் மனத்மத மேத்துக் ஜகாண்ைால்,
உன் மனம் ஜபருங்கைமைப் வபாைாகிேிடும். இதுதான்
ஞானத்துக்கான ஜபருங்கைல்” என்றார் ைியுங் ைான். அந்த மாணேர்
ஆழ்ந்த ேணக்கத்மதச் ஜைலுத்தினார்.
மனம்

ஜபருங்கைல் வபால் உமையாமல் இருக்க வேண்டும்.

ஞானத்துக்கான ஜபருங்கைல் மனம் தான் என்கிறது வேதாத்திரியம்
“மனமது இயற்மகயின் மாஜபரும் நிதியவைா;
மனமமதத் தாழ்த்திை மயக்கத்தால் துன்பவம;
மனமமத உயர்த்தினால் மட்டில்ைா இன்பமாம்;
மனதில் உேஎல்ைாம் மற்ஜறங்கு வதடுேர்?”
ீ

(ஞாக.1785)
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வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.
ோழ்க ேேமுைன்.

21. மன ஒருமமயும் ைந்வதாஷமும்
(கென்னும் வவதாத்திரியமும் )

கல்லுமைக்கும் ஜதாழிைாேி ஒருேன் தன் ஜதாழிமை நன்கு
மகிழ்ச்ைியாக ஜைய்து ஜகாண்டு ோழ்ந்து ேந்தான்.
ஒரு நாள் அேன் மனதில் ஒருேித எண்ணம் எழுந்தது. அதாேது,
நாம் ஏன் இவ்ேேவு கஷ்ைப்பட்டு வேமை ஜைய்து ோழ வேண்டும்.
அதற்காக அேன் பைோறு வயாைித்தான்.

அப்வபாது அந்த ஊர் மக்கள்
அந்த ஊருக்கு ேந்திருக்கும்
துறேிமயப் பற்றி வபைிக்
ஜகாண்டிருந்தமதக் வகட்டு,

அேமரக் காணச் ஜைன்றான்.
அந்த ஜென் துறேி மிகவும்
ைக்தி ோய்ந்தேர். அேருக்கு கைவுேின் அருள் முழுேதும்
கிமைத்ததால், அேர் எது ஜைான்னாலும் நைக்கும்.
அத்தமகயேரிைம் அேன் ைந்தித்து, ேரம் ஒன்மற ோங்கிக்
ஜகாண்டு ஜைன்றான்.
“அேன் எப்வபாதும் பைமிக்கேனாக, அேன் நிமனப்பது எல்ைாம்
நைக்கக்கூடியதான ஒரு ேரம்” வேண்டி வகட்டுக் ஜகாண்ைான்.
துறேியும் அேனுக்கு அேன் ஆமைப்படிவய ேரத்மதயும்
ஜகாடுத்தார்.
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அப்வபாது அேன் ஒரு நாள் ஒரு ஜபரிய ேியாபாரியின் ேட்டிற்கு
ீ
ஜைன்றான்.

அந்த ேியாபாரியின் ஜைல்ோக்மக கண்டு, நானும் ஒரு ஜபரிய
ேியாபாரி ஆக வேண்டும் என்று நிமனத்தான்.

உைவன அேனும் ஒரு ஜபரிய ேியாபாரியாக மாறிேிட்ைான்.
மற்ஜறாரு நாள் ஒரு அரைாங்க அதிகாரிமயக் கண்ைான். அப்வபாது
அந்த அதிகாரிமயப் பார்த்ததும், பணக்கார ேியாபாரிகள் முதல்
அமனேரும் பயப்படுேமதக் கண்ைான். ஆகவே அதிகாரியாக
வேண்டும் என்று நிமனத்தான். அதிகாரியும் ஆனான்.

பின் அேன் அதிகாரியாக ஜேேிவய ஜேயிைில் ஜைல்லும் வபாது

சூரியனின் ஜேப்பத்மத அேனால் தாங்க முடியேில்மை. ஆகவே
சூரியன் மிகவும் ைக்தி ோய்ந்தது என்று எண்ணி சூரியனாக
மாறினான்.
சூரியனாக மாறிய பின் வமகம் சூரியமன மமறத்ததால், வமகமாக
மாற ஆமைப்பட்ைான்.

வமகமாக மாறியதும் காற்று ேசும்
ீ
வபாது வமகம் கமைந்தது,
எனவே வமகத்மத ேிை காற்று பைமிக்கது என்று காற்றாக
மாறினான்.
காற்றாக இருக்கும் வபாது, மமைமய காற்றால் அமைக்க
முடியேில்மை, ஆகவே மமைவய ைிறந்தது என்று மமையாக
மாறினான்.
மமையாக மாறிய பின் மமையின் ைிறு பகுதி உமைந்து ேிழுந்தது.
எப்படிஜயன்று பார்த்தால், அங்கு ஒரு கல்லுமைக்கும் ஜதாழிைாேி
தன் உேியால் மமையின் ைிறு பகுதிமய உமைத்தான்.
ஆகவே மமைமய ேிை கல்லுமைக்கும் ஜதாழிைாேிவய ைிறந்தது
என்று நிமனத்து, இறுதியில் பமழய ஜதாழிைான கல்லுமைக்கும்
ஜதாழிைாேியாகவே மாறிேிட்ைான்.
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இந்த கமதயிைிருந்து ஜதரிகின்றது, நமது மனம் அமைபாயக்

கூடியது. மனமத ஒருமமப்படுத்தினால் ைந்வதாஷம் கிமைக்கும்.
எனவே, மனமதப் வபாற்றி, அதன் தூய்மமமயக் காத்து
ஆற்றமைப்ஜபருக்கி அதன் நுட்பத்மத அறிய ஆர்ேம் ஜகாள்ளுங்கள்.
“மனேேக்கமை” பயிற்ைி தான் உைகுக்கு அமமதி ஊட்ைேல்ைது.

மனமத ஒடுக்கும் பயிற்ைி
“அகத்தேத்தால் மனச்சுழமைப் படிப்படியாய்க் குமறத்து,
ஆதிநிமை ஒன்றுேமர பழக்கமாக்கிக் ஜகாண்ைால்

இகத்துணர்வோ ஜைல்மையிைா இமறநிமையும் உணர
ஏற்றபடி அவ்ேப்வபா ஜபாருந்திேரக் காண்வபாம்.
மிகத்ஜதேிவும் உள்ளுணர்வும் முற்றறிவும் கிட்டும்.
மூைம்எனும் இமறமுதைாய் மனிதன்ேமர ேந்த
மகத்துேமாம், முத்தரவம முத்திறமாய் மைர்ந்த

மமறஜபாருமே அறிவுணரும். பிரம்மஞானம் கிட்டும்”

(ஞாக.பா.1446)

வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.
ோழ்க ேேமுைன்.

22.அகத்தேமும் அற ோழ்ோகும்
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

ரஷ்யாேில் மூன்று குருமார்கள் திடீஜரன மக்கேிமைவய பிரபைம்
ஆயினர். ரஷ்யாேின் புகழ்ஜபற்ற மதகுருவுக்கு அந்த மூன்று
துறேிகள் மீ தும் ஜபாறாமமயும் வகாபமும் ஏற்பட்ைது.
அேர் அந்த மூன்று
துறேிகமேயும் பார்ப்பதற்காக
அேர்கள் ேைிக்கும்
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கிராமத்திற்கு பைகில் ஜைன்றார்.
அந்தத் துறேிகள் ேைித்த கிராமம் ஒரு ஏரியின் கமரயில் இருந்தது.
ஏரிமயக் கைந்து கமரயில் இறங்கினார் மதகுரு.
திடீர் பிரபைமமைந்த மூன்று துறேிகளும் ஒரு மரத்தின் அடியில்
அமர்ந்திருந்தனர்.
குடியானேர்கமேப் வபாை எேிமமயாக அேர்கள் இருந்தனர்.
மதகுருமேப் பார்த்தவுைன் எழுந்து பயபக்தியுைன் அேரது காைில்
ேிழுந்து ஆைிர்ோதம் ோங்கினார்கள்.
இமதக் கண்டு மதகுருவுக்குப் ஜபரும் மகிழ்ச்ைி ஏற்பட்ைது.
“இேர்கள் நான் நிமனத்து ேந்தது வபாை அபாயகரமானேர்கள்
அல்ை. இேர்கமேத் திருத்திேிைைாம்.” என்று எண்ணி அேர்கள்
எப்படி துறேிகோக மாறினார்கள் என்று வகட்ைார்.
“எங்களுக்குத் ஜதரியாது. எங்கமேத் துறேிகள் என்று ஜைால்ை
முடியுமா? என்றும் ஜதரியேில்மை.
மக்கள் எங்கமே அப்படி அமழக்கிறார்கள். நாங்கள் துறேிகள்
அல்ை, எங்கமே அப்படி அமழக்க வேண்ைாம் என்றுதான்
அேர்கேிைம் ஜைால்கிவறாம்.
நாங்கள் அேர்கேிைம் ஜைால்ைச் ஜைால்ை அேர்கள் எங்கமேக்
கூடுதைாக ேழிபடுகிறார்கள். அதனால் நாங்கள் அேர்கேிைம்
வபசுேமதக்கூை ேிட்டுேிட்வைாம்” என்றனர்.
மதகுரு வமலும் ைந்வதாஷமமைந்தார்.
“உங்கேது பிரார்த்தமன என்ன? எப்படி பிரார்த்தமன ஜைய்ேது என்று
ஜதரியுமா?” என்று வகட்ைார்.
மூன்று வபரும் ஒருேமரஜயாருேர் பார்த்து ேிழித்தனர்.
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“உண்மமயிவைவய ஜைால்ை வேண்டுஜமனில், எங்களுக்கு எந்தப்
பிரார்த்தமனயும் ஜைய்யத் ஜதரியாது. ஜைால்ேதற்வக ைங்கைமாக
இருக்கிறது. ஆனாலும் நீங்கள் வகட்பதால் ஜைால்கிவறாம். நாங்கவே
ஒரு பிரார்த்தமன ஒன்மறக் கண்டு பிடித்திருக்கிவறாம்.
தந்மத, மகன் மற்றும் தூய ஆேியாக ஒவர கைவுள் இருக்கிறார்
என்று எங்களுக்கு ஜைால்ைப்பட்ைது. நாங்கள் மூன்று வபராக
உள்வோம். கைவுளும் மூன்றாக உள்ோர்.
அமத மேத்து நாங்கள் ஒரு பிரார்த்தமன மந்திரத்மத ஜெபிக்கத்
ஜதாைங்கிவனாம். ‘நீங்களும் மூேர். நாங்களும் மூேர். எங்கள் மீ து
கருமண காண்பியும்’. இதுவே எங்கள் பிரார்த்தமன” என்றனர்.
அந்த மதகுரு அந்த மூன்று வபமரயும் பார்த்து எரிச்ைல் அமைந்தார்.
“இது என்ன முட்ைாள்தனம். இது ஒரு பிரார்த்தமனயா? நான்
உங்களுக்கு ைரியான பிரார்த்தமன முமறமயச் ஜைால்ைித்
தருகிவறன்” என்றார்.
அேர்களும் அேரிைம் திரும்பத் திரும்ப மூன்று முமற வகட்டு
பிரார்த்தமனமயக் கற்றுக் ஜகாண்ைனர்.
மதகுரு மிகவும் திருப்தியாக தனது பைகில் ஏறினார். ஏரியின்
நடுேில் அேர் ஒரு காட்ைிமயக் கண்ைார்.
பைவகாட்டியின் கண்கேிலும் ேியப்பு. அேரிைம் பிரார்த்தமனமயக்
கற்றுக்ஜகாண்ை மூன்று வபரும் தண்ண ீரின் வமல் பைமக வநாக்கி
ஓடிேந்தனர்.
மதகுருேின் பைகு நின்றது.
அேர்கள் மதகுருேிைம், “தயவுஜைய்து எங்களுக்கு உங்கள்
ஜெபத்மத இன்னும் ஒவர ஒரு முமற கற்றுக்ஜகாடுங்கள்.
எங்களுக்கு மறந்து வபாய்ேிட்ைது” என்று வகட்ைனர்.
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மதகுரு ேியப்பில் ஆழ்ந்தார். அேர் அந்த மூன்று மனிதர்கேின்
பாதம் ஜதாட்டு ேணங்கினார்.
“நான் என்ன ஜைால்ைிக் ஜகாடுத்வதவனா தயவு ஜைய்து அமத
மறந்துேிடுங்கள். உங்கள் பிரார்த்தமன ஏற்ஜகனவே
வகட்கப்பட்டுேிட்ைது.
எனது பிரார்த்தமனதான் இதுேமர வகட்கப்பைவேயில்மை. நீங்கள்
உங்கள் முமறயிவைவய கைவுமேத் ஜதாழுங்கள். என்மன
மன்னியுங்கள்” என்றார்.
“மனமதப் பற்றி ஜதரிந்து ஜகாண்ைால் பிரபஞ்ை இரகைியங்கள்
ேிேங்கிேிடும்” என்பார் வேதாத்திரி மகரிஷி.

“மமறஜபாருோம் அறிவு ைிேம் இரண்டும் ஒன்றாய் நானாய்
மனிதன் ஜதய்ேமாய்த் திகழும் மாபதம் வபறானால்,
இமறயுணர்ோல் தன்முமனப்புப் வபரறிோய் மாறும்.

எப்வபாதும் ஈைன் குரல் உள்ளுணர்ோய்க் வகட்கும்;

குமறயறிேில் ஜபாருட்கள், புகழ், புைன், இன்பம், இேற்றில்
ஜகாடிய ேறுமம ஜபருகும். நிமறவு கிட்ைா ோழ்ேில்.

நிமறநிமைமய எேஜரனினும் முயற்ைித்தால் ஜபறைாம்.

வநர்ேழிவயா அகத்தேமும் நிமறஅற ோழ்ோகும்”. (ஞாக.பா.1671)

வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.
ோழ்க ேேமுைன்.

23. ைிந்மத அைங்கிடும் ைீேவன ைிேனாகும்
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

வைாக்குோ காைத்தில், ெியன் என்ற புகழ்ஜபற்ற ைமஸ்கிருத
பண்டிதர் ஒருேர் இருந்தார்.
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அேர், இேம் ேயதில்- அேர் தன் ைக நண்பர்களுக்கு, ஜைாற்ஜபாழிவு
ஜைய்ேது ேழக்கம்.

இமதக் வகள்ேிப்பட்ை அேருமைய தாயார், அேருக்கு ஒரு கடிதம்
எழுதினாள்.

”மகவன, நீ ஓரு புத்தரின் ைீைனாக

ஆகமாட்ைாய் என்வற கருதுகிவறன்.
ஏஜனன்றால், மற்றேர்களுக்காக நீ ஒரு
நைமாடும் அகராதியாக இருக்க
ேிரும்புகிறாய்.

நன்றாக ஞாபகம் மேத்துக்ஜகாள். புகழ்,
ஜபருமம, மற்றும் பை தகேல்கமேப்
பிறருக்கு எடுத்துச் ஜைால்லுதல்

வபான்றமேகளுக்கு முடிவே கிமையாது.
இப்படி நீ பிறருக்கு ஒரு தகேல் ஒைிபரப்பாக இருப்பமத நான்
ேிரும்பேில்மை. இமத நீ உைவன நிறுத்த வேண்டும்.

ஒரு மமையின் ஒதுக்குப்புறமாக, ஒரு ைிறிய வகாயில் அமமத்து.
அதற்குள் நீ தங்கிக் ஜகாண்டு, தியானத்தில் ஈடுபை வேண்டும்
என்பமதவய நான் ேிரும்புகிவறன்.
அப்ஜபாழுதுதான் நீ உண்மமமய உணர்ந்து ஜகாள்ே முடியும்.”
“ஐந்து புைன்கமேயும் அைக்கி, புருேத்திமைவய
அறிேினது மூைத்மத ஆழ்ந்து வநாக்கி அமர,
ைிந்மத அைங்கிடும் ைீேவன ைிேனாகும்.
ைிறுகச் ைிறுகப் பயின்றால், ைித்திக்கும் உண்மமஜநறி.” (ஞா.க.பா.1463)
ேிஷய ஞானம் ேிபரீதமானது. அது ஒரு மனச் சுமம. எவ்ேேவு
ைீக்கிரம், நீங்கள் அதிைிருந்து ேிடுதமையாகிறீர்கவோ. அவ்ேேவு
ைீக்கிரம். நீங்கள் ஆத்மிக ஞானத்மத வநாக்கிச் ஜைல்லுேிர்கள்.
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வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுைன்.

24. அறிோேி யார்?
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

அந்த நாட்டின் அரைனும், அமமச்ைரும் வபைிக்ஜகாண்டிருந்தனர்.
“அமமச்ைவர! அந்த ஜென் துறேியிைம் ஏவதா மாயக் கண்ணாடி
இருக்கிறதாம். அதுபற்றி உங்களுக்குத் ஜதரியுமா?” என்று
அமமச்ைமரப் பார்த்து வகட்ைார் அரைர்.

அமமச்ைரும், “ஆமாம், அரவை! அக்கண்ணாடியிைம் நாம் என்ன

வகள்ேி வகட்ைாலும் ைரியான பதிமைச் ஜைால்ைி ேிடுமாம்” என்று
கண்ணாடியின் ஜபருமமமயச் ஜைான்னார்.
உைவன அரைர், “அப்படியானால் அந்தக் கண்ணாடி எனக்கு
வேண்டும்” என்றார்.

அமமச்ைரும், “நீங்கள் இந்த நாட்டின் அரைர், நீங்கள் வகட்ைால்
அந்தத் துறேி மறுக்க மாட்ைார்” என்றார்.
அரைனும், துறேிமயக் காண புறப்பட்ைார்.
அரைமனக் கண்ை துறேிக்கு, அேரது ேிருப்பம் புரிந்தது. அரைனிைம்,
“ைரி, ஆமைப்படுகிறாய். இந்தக் கண்ணாடிமய நீவய எடுத்துக் ஜகாள்”
என்று கண்ணாடிமய ஜகாடுத்தார்.
கண்ணாடியுைன் அரண்மமன திரும்பிய அரைன், அதனிைம் வகள்ேி
வகட்ைார்.
“இந்த உைகத்திவைவய மிகவும் ைிறந்த அறிோேி யார்?”
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உைவன கண்ணாடி, “எேன் ஒருேன் தனக்கு எதுவுவம

முழுேதுமாகத் ஜதரியாஜதன்று நிமனக்கிறாவனா அேன்தான்
புத்திைாைி” என்றது.

அரைன் அதன் பதிமைக் வகட்டு, “என்ன தேறாகச் ஜைால்கிறாய்?
எதுவுவம ஜதரியாஜதன்று நிமனக்கிறேன் எப்படி அறிோேியாக
இருக்க முடியும்?” என்று குழம்பினார்.

குழம்பிப் வபான அரைன், ஜென் துறேிமய ைந்தித்து, மாயக்கண்ணாடி
குறித்து, “தப்புத் தப்பாக பதில் ஜைால்லும் இந்தக் கண்ணாடிமய
தூக்கி எறிய வேண்டியதுதாவன?” என்று குமற கூறினார்.

அதற்கு துறேி, “எல்ைாம் எனக்கு ஜதரியும் என்று முடிவு
ஜைய்துேிட்ைால், உனது அறிவு ேிைாைப்பைாது. ஜதரிந்த

ேிஷயத்மதக் கூை நுணுக்கமாக ஆராய்ந்தால் வமலும் பை
ேிஷயங்கமே புரிந்து ஜகாள்ேைாம். வமலும், வமலும் ஜதரிந்து
ஜகாள்ே வேண்டும் என்ற எண்ணவம ஒரு மனிதமன ைிறந்த
அறிோேியாக்கும்” என்றார்.
துறேியின் ேிேக்கத்மதக் வகட்ை அரைர், “ஆமாம்! துறேிவய நீங்கள்
ஜைால்ேது ைரிதான்” என்றோறு குழப்பம் நீங்கி ஜதேிவு ஜபற்றார்.
எண்ணவம ஒரு மனிதமன ைிறந்த அறிோேியாக்கும்.
வேதாத்திரியம் ஜைால்கிறது …….
“எண்ணவம எக்காைத்திற்கும் ோழ்க்மகயின் ைிற்பி,
எண்ணி எண்ணிை இனிவத பயக்கும்.” (மாக்வகாைமாய் ேிமேந்த
மதிேிருந்து பா.பக்.4)

வேதாத்திரியஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுைன்.

25. ேிேக்க முடியாத ஞானம்
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)
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ஒரு அரைன் மகாயான புத்தமதத்தில் உள்ே நூல்கேில் ஒன்மறப்
படித்தான். அதிைிருந்த ேிஷயங்கமே ேிேக்கமாகத் ஜதரிந்து
ஜகாள்ே ஆமைப்பட்ைான்.
அேனுக்கு ஜநருங்கிய நண்பர்கள், ஒரு ஊரில் இருந்த ஜென்
குருமே ைந்தித்தால் ேிேக்கம் கிமைக்கும் என்றார்கள்.

அரைர் உைனடியாக தனது அமமச்ைர்கமே அனுப்பி அந்த ஜென்
குருமே அமழத்து ேருமாறு கூறினார்.

குருமே ைந்தித்த அமமச்ைர்கள் மன்னரின் ஆமைமயக் கூறினார்கள்.
தான் ஒரு குறிப்பிட்ை நாேில் ேருேதாக அேர் ஜைால்ைி
அனுப்பினார்.

அேர் கூறிய நாேில் அமனேரும் ஓரிைத்தில் வமமை அமமத்து,
ஆேைாக காத்திருந்தார்கள்.
குறித்த வநரத்தில் ைரியாக ேந்தார்.
ேணங்கினார்.

அங்கிருந்த அமனேமரயும்

அேருக்ஜகன்று தனியாக அமமக்கப்பட்டிருந்த வமமையின் மீ து
ஏறினார்.
அங்கிருந்த வமமெமயப் பைமாக ஒருமுமற தட்டினார்.

இறங்கி

ஒரு ோர்த்மதகூைப் வபைாமல் திரும்பிச் ஜைன்றுேிட்ைார்.
வேதாத்திரியம் ஜைால்கிறது…….
“ஞானம் என்றால் மனஇயக்க இயல்பறிந்து
நான்என்ற இயற்மகத் தத்துேம் உணர்ந்து,
வமானஜமன்ற ஒன்றாயும், வமாகமாதி
மூேிரண்டு குணங்கோய்ப் பரிணா மத்தால்
ஆனஜபாருள் அமனத்திலும், தான் அறிந்து நிற்கும்
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அேோயும் அமமயும் அறிஜேல்மை கண்டு

மானம், மரியாமத, உைல் ஒழுக்கம் காத்து,

மனிதரிமை மனிதராய் ோழ்தல் ஆகும்.”

(ஞாக.பா.1387)

வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுைன்.

26. ஞானம் வதடும் பக்தர்கள்.
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

ைீனாேில் புகழ் ஜபற்ற ஜென் ஞானி ஒருேர் இருந்தார்.
ஞானம் ஜபற ேிரும்பிய இமேஞன் ஒருேன் அேரிைம் ேந்தான்.
அேமரப் பணிோக ேணங்கிய அேன் “ஞானம் என்ற நன்மருந்து
உங்கேிைம் இருப்பதாக அறிந்வதன். அந்த மருந்மத தந்தால் நானும்
ஞானம் ஜபறுவேன்” என்றான்.

அேமன வமலும் கீ ழும் பார்த்த அேர்
வகட்கிறாயா?

“நீ ஞானத்மத ேிமைக்குக்

இனாமாகக் வகட்கிறாயா?
ேிமைக்குக் வகட்பதாக மேத்துக் ஜகாண்ைால் என்னால் ஞானத்மத
ேிற்க முடியாது. ஏஜனன்றால்
முடியாது.

அதற்கான ேிமைமய உன்னால் தர

இனாமாக உனக்கு ஞானத்மதத் தர மாட்வைன்.
இனாமாகக் கிமைக்கும் ஞானத்மத நீ மதிக்க மாட்ைாய்.
உனக்கு ஜைால்லும் அறிவுமர இதுதான்.
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நீவய முயன்று கல்ேி என்னும் கைலுள் மூழ்கி எப்படியாேது ஞான
முத்துகமே எடுக்க வேண்டும். வேறு ேழி இல்மை” என்றார்.

ஞானம் வதடும் பக்தர்களுக்கு என்ன ஜைால்கிறது வேதாத்திரியம்?
“வதடுகின்ற ஜபாருள் என்ன? ஏன்? நமக்குத்

ஜதரிந்தேர் யார்? கிமைக்குமிைம் எது? ஈஜதல்ைாம்

நாடுகின்ற ேழக்கம் ைிைவபவர ஜகாள்ோர்.

ஞானமமதத் வதடும் ைிைர், இமத மறந்து

ஓடுகின்றார். உருக்கமுைன் வதடுகின்றார்.

ஒடுங்கிநின்று அறியும் இமத ேிரிந்து காணார்!

ோடுகின்றார். உேம்ஜநாந்து, இருமேத்வதை

ேிேக்ஜகடுத்துப் வபாேமதப்வபாை, முரண் பாைன்வறா?”

(ஞா.க.பா.1438)

வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுைன்.

27. ேழியும் வகாப்மப.
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

நான்-இன் என்ற ெப்பானிய ஜென் ஆைிரியர் ோழ்ந்த காைம் 18 ஆம்
நூற்றாண்ைாகும்.
அக்காைத்தில் பிரபைமான ஒரு பல்கமைக் கழத்திைிருந்து ஒரு
வபராைிரியர் ஒருேர் நான்.இன் அேர்கமேக் காண ேந்தார்.
ேந்தேமர ைம்பிராதப்படி ேரவேற்று உபைரித்து கருத்து பரிமாற்றம்
ஜைய்து ஜகாண்டிருந்தனர்.
நான்.இன் அேர்கள் வபச்ைின் நடுவே வதநீர் ேழங்க ஆரம்பித்தார்.
வபச்ைின் ஒரு கட்ைத்தில், வபராைிரியர்- தான் ஜென் குறித்து கற்க
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ேிரும்புேதாகக் கூறினார்.
ஜகட்டிைில் இருந்து வபராைிரியரின் வகாப்மபயில் வதநீர் ஊற்றத்
ஜதாைங்கிய ஜென் ஆைிரியர், வகாப்மப நிரம்பி ேழிந்தவபாதும் கூை ஊற்றுேமத நிறுத்தேில்மை. மிகுந்த வதநீர் ேழிந்வதாடி ேணானது.
ீ
இதுகண்டு வபராைிரியர், ஐயா வதநீாீா் ேணாகிறது.
ீ
ஊற்றுேமத
நிறுத்தும் என்றார்.
நான்.இன் அேர்கள் ஜைான்னார்.
ஐயா உங்கள் மனநிமை இந்தக் வகாப்மபமயப் வபான்றது. உங்கள்
ைிந்தமன பதிந்து வபான நம்பிக்மககள், காைம் காைமாய்
ேேர்ந்துேிட்ை ஊகங்கள் ஆகியேற்றால் நிரம்பியுள்ேது.
நிரம்பிய வகாப்மபயில் ஊற்றிய வதநீர் ேழிந்வதாடி ேணாேமதப்
ீ
வபால், இப்வபாது எந்தப் புதிய அறிவும் உங்களுக்குப் பயன்பைாது.
உம்முமைய எண்ணம் என்ற வகாப்மபமய காைி ஜைய்து ஜகாண்டு
ோரும் என்று கூறி அனுப்பினார்.
இமதத்தான் வேதாத்திரியம் ஜைால்கிறது….
எண்ணத்தின் குமறபாவை, மீ ண்டும் மீ ண்டும்
எண்ணமாய் எழுந்த அமத முடிக்க, மீ ற,

எண்ணமது அமமதியற்று, நிமை பிறழ்ந்து,

எழும் வேகம் சூழ்நிமைகட் வகற்ற ோறு,

எண்ணவம வபராமை, கேமை, ேஞ்ைம்,

இழுக்கான் கடும்பற்று, ஜபாறாமம யாகும்.

எண்ணம் இவ்ேிதம் மாறி, ஜையைாய் ஆற்ற

எழும் ேிமேவே, ஐந்து ஜபரும் பழிச்ஜையல்கள்!” (ஞாக.பா.1537)
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வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுைன்.

28. வபாமர நிறுத்திய புத்தர்
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

வராகினி நதியின் ஒரம் ஒரு ைமயம் புத்தர் ேந்து ஜகாண்டிருந்தார்.
அங்கு வராகினி நதியின் நீருக்கு வகாைியர்களும் ைாக்கியர்களும்
தத்தமக்கு உரிமம ஜகாண்ைாடினார்கள்.
இரண்டு குழுக்கேிமைவயயும் ோதம் முற்றியது. பிரச்ைமன
ைிக்கைாக உருோனது.

இரண்டு குழுக்களுவம வநருக்கு வநர் வமாதும் சூழ்நிமை
உருோயிற்று.
இதமனஜயல்ைாம் புத்தர் அமமதியாகப் பார்த்து ஜகாண்டிருந்தார்.
இரு தரப்பினமரயும் ைாந்த முகத்துைன் வநாக்கிய புத்தர் அேர்கமே
வநாக்கி அன்பு ோர்த்மதகமேக் கூறத் ஜதாைங்கினார்.
“இந்த வராகிணி நதியின் தண்ண ீருக்கு என்று தனியாக ஏதும்
மதிப்புள்ேதா? அல்ைது இந்த தண்ண ீரால் உங்கள் மக்களுக்கு
நன்மமகள் ேருகிறதா?” என்று வகட்ைார்.
”மக்களுக்கு நன்மம ஜைய்யும்ேமர தான்நதி நீர்
பயனுள்ேது” என்று இரு தரப்பினருவம
ஜதரிேித்தனர்…
“இமதக் வகட்ை புத்தர் “நீருக்காக நீங்கள்
வபாரிட்ைால் உங்கள் குடிகேில் எத்தமனவயா

60

மக்கள் உயிரிழக்க வநரிடும். இப்வபாது ஜைால்லுங்கள்.
நதிநீாீா் ஜபரியதா?
இந்த நீமர யாருக்காக பயன்பைக் கருதுகிறீர்கவோ அந்த மக்கேின்
உயிர் ஜபரிதா?
நீங்கள் இரண்டு தரப்பினரும் முடிவு ஜைய்து ஜகாள்ளுங்கள்” என்று
புத்தர் கூறிேிட்டு ஜேேிவய ஜைன்று ேிட்ைார்.
வபாரிடுேதற்காகத் தயாராக இருந்த இரண்டு பிரிேனருக்குவம
புத்தரின் வபாதமன அமமதிமய ஏற்படுத்தும் சூழ்நிமைமய
உருோக்கியது.
மகானின் உண்மமமய உணர்ந்து ஜகாண்ைனர். இரு குழுக்களுவம
அமமதி ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்திக் ஜகாண்ைனர்.
ஒரு மாஜபரும் வபாரிமனத் தடுத்த புத்தரின் ஆற்றல் கண்டு மக்கள்
ேியந்தனர்.
உைகப் வபார்கமே நிறுத்த, உைக நை வேட்பு வேண்டும் என்று
வேதாத்திரியம் ஜைால்கிறது.

வபாரில்ைா நல்லுைகம்:
“உைகஜமன்ற மண்மீ து அமனேரும் பிறந்வதாம்,
உயிர்காக்கும் காற்று ஒன்வற மூச்சு ேிடுேதற்கு
உைஜகங்கும் ஒேி ேசும்
ீ
சூரியனும் ஒன்வற
உள்ே கைல் ஒன்வற நீர் ஆேியாகிப் ஜபாழிய
உைகில் இன்று உள்வோர் இதிஜைான்றும் ஜைய்ததில்மை
ஒவ்ஜோருேரும் பிறந்து ோழ்ந்து ஜைத்துப் வபாோர்.
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உைகில் ஒரு குழுேினர் மற்றேமரக் ஜகான்று

உயிர் ோழ்தல் நீதிஜயனில் ஜகாமைஞர்கவே மிச்ைம்.” (ஞாக.பா1780)

வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுைன்.

29. ஜதேிவு குருோர்த்மதக் வகட்ைல்.
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

ஆைிரமத்தில் ஜென் குருவும் பை ைீைர்களும் ோழ்ந்து ேந்தனர்.
ஒரு ைீைமன அமழத்த, அேர் ஒரு ோேிமயக் ஜகாடுத்து அதில்
தண்ணர்ீ ஜகாண்டு ேரும்படி ஜைான்னார்.
அேனும் ஜைன்று தண்ணர்ீ நிர்ப்பினார். மீ தமிருந்த தண்ண ீமர
தமரயில் ஊற்றினான்.
அமதக் கண்ை குரு வகாபமாக, “மீ தமிருந்த தண்ணமர
ீ
ஏன்
தமரயில் ஊற்றினாய்? அமத ஜைடிகளுக்கு ஊற்றியிருக்கைாவம?
இங்கு ஒரு துேி நீமரக்கூை ேணாக்கக்
ீ
கூைாது. இனிவமல் அப்படிச்
ஜைய்தால் அவ்ேேவுதான்” என்று ஜைான்னார்.
அந்தச் ைீைன் அதற்குப் பின் தன்னுமைய ஜபயமரவய ஒரு துேி நீர்
என்று ஜபாருள் ேரும்படி மாற்றிக் ஜகாண்ைான்.

“ஜதேிவு குருேின் திருவமனி காண்ைல்
ஜதேிவு குருேின் திருநாமம் ஜைப்பல்
ஜதேிவு குருேின் திருோர்த்மத வகட்ைல்
ஜதேிவு குருேின் திருஉரு ைிந்தித்தல்தாவன”
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என்பது திருமந்திரம்.
குருேின் ஜதாைர்பு குறித்து வேதாத்திரியம் ஜைால்கிறது.
“ஜைய்ஜதாழில்கேில் கைமம உணர்வு ஜபற்வறன்.
ைிந்தமனயில் ஆழ்ந்துபை ேிேக்கம் கண்வைன்.” (ஞாக.பா.9)
வேதாத்திரிய ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக ோழ்வோம்.
ோழ்க ேேமுைன்.

30. பற்றற்று ோழும் பழக்கம் உண்ைாகிேிடும்.
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)
ஜென் குருேிைம் ஒரு ைீைர், நான் உங்களுக்காக ஒன்றும் ஜகாண்டு
ேரேில்மை என்பதில் ேருத்தம்” என்றார்.
ஆச்ைார்யார்.. “அமத எறிந்துேிடு.”
மாணேர் நான் ஒன்றும் ஜகாண்டு ேராதவபாது எமத எறிேது?
ஆச்ைார்யார். “அப்படியானால் அமதக் ஜகாண்டு வபாய்ேிடு.”
ைீைர் உருேங்கேின் மீ து பற்மறேிை வேண்டும் என்பது
ஆச்ைாரியரின் எண்ணம்.

வேதாத்திரியம் ஜைால்கிறது…….
“ஜநற்றியில் உச்ைியில் ஞாபகமாயிரு,
உற்றுற்றுப் பார்த்திடு உன்மன உைமக பின்,
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கற்றபடி நை கருத்து ேிழிப்புைன்.

பற்றற்று ோழும் பழக்கம் உண்ைாகி ேிடும்.” (ஞாக.பா.426)

வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுைன்.

31. உமனயறியும் ைாேி எது?
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

ொஜென் பயிற்ைியில் மூச்சுக் கட்டுப்பாடு மிக முக்கியம்.

ஆைனத்தில் நன்கு அமர்ந்த பின் நீண்ை மூச்சு இழுத்து ோய் ேழிவய
ேிை வேண்டும்.
மூச்சு ைீராகும் ேமர இவ்ோறு பைமுமற ஜைய்ய வேண்டும்.
இதனால் மூச்சுக் கட்டுப்படுகிறது.
இப்பயிற்ைியால் மனம் மூச்மைப் பின் ஜதாைருகிறது. மூச்மை உள்
இழுக்கும் வபாது மனம் அகவுைகிற்கு ேருகிறது.
மூச்மை ஜேேிேிடும்வபாது மனம் புறவுைகிற்குச் ஜைல்கிறது.
அகவுைகமும் புற உைகமும் அேேிற்கு உட்பைாதமே.
உண்மமயில் ஒர் உைகம்தான் உள்ேது, அேவு கைந்த இவ்வுைகில்
சுோைக் குழாய் ஒரு கதமேப் வபான்றது.
“நான் சுோைிக்கிவறன்” என்று கூறும்வபாது அங்கு “நான்” என்பது
கற்பிக்கப்பட்ை ஒன்றாகும். ஒருேன் சுோைிக்கும்வபாது இந்த “நான்”
கதவு வபால் திறந்து மூடுகிறது,
சுோைத்மத நன்றாகக் கேனித்து மனம் தூய்மமயும் ைஞ்ைைமற்ற
தன்மமயும் அமைந்தால் அங்கு “நான்” இருக்காது. உைல், மனம்.
உைகம் எதுவும் இருக்காது.
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ைீரான ஆைனத்தில் அமர்ேதும், மூச்மையும் மனமதயும்

கட்டுப்படுத்துேதும் மட்டுவம ஜென்பயிற்ைி என்று பைர் தேறாக
எண்ணுகிறார்கள்.
மாறாக, ஆைனம் மற்றும் மூச்சுக் கட்டுபாட்டின் மூைம் ஜென்

ைாதகர்கள் காைத்மதயும் இைத்மதயும் கைந்து தங்கமே முற்றிலும்
மறக்க முற்படுகிறார்கள் என்பவத உண்மம.

சுோைமும் ஞானமும் என்பது பற்றி வேதாத்திரியம் ஜைால்கிறது……
“இைகமையும், பிங்கமையும் மாற்றி மாற்றி
இழுத்தழுத்தி ேிட்ைதனால் என்ன கண்டீர்?

ேிைக்கமைவய ஆச்சுதிந்தேிதப் பழக்கம்

ேணாச்சு
ீ
காைமும் உன் உைைின் நன்மம

அைக்கநிமை அறிவுக்கு அறிவேயாகும்.
அதற்கு இைம் உனது இருபுருேமமயம்
ஜதாைக்குருோல் அவ்ேிைத்வத வதான்றும்காட்ைி
சுய அறிோல் உமனயறியும் ைாேியாகும்.”

(ஞாக.பா.1443)

வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுைன்.

32. இயற்மக என்ற வபாரட்ைக்காரன்
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

ஜென் துறேியான ’வைக்வயா’ (1118-1190) தனது ோழ்ேின்
ஜைம்பாகத்மத அமைந்து திரிேதிவைவய கழித்தேர்.
தனது நாவைாடிப் பயணத்தில் அப்படி ஒரு நாள் மாமை வநரம்
மமை மீ திருந்த ஒரு எேிய குடிமையின் முன் ேந்து நின்றார்.
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அதில் முதிய தம்பதியர் இருந்தனர். அன்றிரவு தங்குேதற்கு
அேர்கேிைம் இைம் வகாரினார் வைக்வயா.

கூமரயில் ஜபரிய ஓட்மை ஒன்று

இருப்பமதச் சுட்டிக் காட்டிய கணேர்,
தமது ேட்டின்
ீ
அமரகுமறயான
உபைரிப்பு ஒரு ேிருந்தாேிக்கு

ஏற்றதன்று எனச் ஜைால்ைி மறுத்தார்.
வைக்வயா ஒரு ஜென் ஞானி என்பதால்
அேருக்கு அமைக்கைம் தந்தாக

வேண்டும் என்று மமனேி கூறினார்.
“கூமரயில் உள்ே ஓட்மைமய ஏன்

நீங்கள் ஜைப்பணிைக் கூைாது?” என்று
வகட்ைார் வைக்வயா.
அந்தக் கணேர் ேிேக்கினார்: “அது

அத்தமன எேிதல்ை நண்பவர! இப்வபாது ஆண்டின் மூன்றாம்

பருேம். இமைகள் உதிர்கின்றன. வைைாக மமழ ஜபய்கிறது. கூமர
ஓட்மையின் ேழியாக நிைேின் ஒேி ேட்டிற்குள்
ீ
ேிழுேமத என்

மமனேி மிகவும் ரைிக்கிறாள். எனக்வகா அவ்ேப்வபாது கூமர மீ து
ஜபய்யும் மமழயின் ைப்தம் பிடித்திருக்கிறது.
எனவே, ஓட்மைமய அமைக்க வேண்ைாம் என்கிறாள் அேள்,
அமைத்துேிை வேண்டும் என்கிவறன் நான்.”
ேட்மை
ீ
மராமத்து ஜைய்ேதில் மரபிற்கு மாற்றமான இந்த
கண்வணாட்ைத்மத வைக்வயா ஏற்றுக்ஜகாண்ைார்.
அப்வபாது அந்த முதிய கணேர் ஜைான்னார்: “எமது எேிய குடிமை –
வேயப்பை வேண்டுமா? வேண்ைாமா?”
இமதக் வகட்ைதும், “அைைா! அற்புதமான கேிமத ஒன்று
உருோகிறது!” என்றார்.
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“நீங்கவே அமத முழுமமப் படுத்துங்கள் துறேிவய! அப்படியானால்
நிமைமம எதுோயினும் இன்றிரவு நீங்கள் இங்வக தங்கைாம்”
என்றார் அந்த முதிய மமனேி.
வைக்வயா அந்தக் கேிமதமய இப்படி முழுமம ஜைய்தார்:
“நிைஜோேி ேழிந்து ேர வேண்டுமா?
மமழத்துேி ஜதரித்து ேிழ வேண்டுமா?
எமது ைிந்தமனகள் பிேவுபட்டுள்ேன.
எமது எேிய குடிமை

வேயப்பை வேண்டுமா? வேண்ைாமா?”
எத்தமகய இனிய தயக்கம்! எத்தமன கனிோன மனநிமை!
“காயவம உன்னுள் ஒேி நுமழயும் ோைல்”
என்கிறார் ஜமௌைானா ரூமி.
கூமரயில் ேிழுந்த ஓட்மைமய இரண்டு ேிதமாகவும் பார்க்கைாம்.
காயம் என்று பார்த்தால் அமதச் ைரி ஜைய்ய வேண்டும்.

ோைல் அல்ைது இயற்மகவய உண்ைாக்கிய ென்னல் என்று

பார்த்தால் அது ஏற்கனவே ைரியாகத்தான் இருக்கிறது! அப்படிவய
ேிட்டுேிைைாம். அப்வபாதுதான் ஒேி நுமழயும்.
இயற்மகயுைன் இயன்றேமர ஒத்திமைந்து ோழ்ேமத இந்தச் ைிறிய
நிகழ்வு நமக்கு உணர்த்துகிறது.
இயற்மகயில் பழுதுகள் இல்மை. இயற்மகமயக் மகப்பற்றுேது,
ஜேல்ேது வபான்ற அபத்தமான கண்வணாட்ைங்கோல்
மனிதர்கள்தாம் பழுதுகமே உண்ைாக்குகின்றனர்.
கூமரயில் ேிழுந்த ஓட்மை இயற்மகயாக உண்ைான ஒன்று.
மமழவய கூை அதமன உண்ைாக்கியிருக்கைாம். அல்ைது ஒரு
ேைிய காற்று அதமன உண்ைாக்கியிருக்கக் கூடும்.
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எப்படிவயா, அது பழுது அன்று. எனவேதான் அதமன அமைப்பதில்
அந்த முதியேருக்கு ஒரு தயக்கம் ேந்துேிட்ைது.

இயற்மகவய ஒப்புதல் தராமல் அதமன அமைக்க முடியாது,
கூைாது. அதற்காக காத்திருக்கிறார்.

இயற்மக ஜைால்லும் தீர்வு வபால் ேந்து வைர்கிறார் வைக்வயா.
ஆனால் அேரும்கூை இந்தக் கேிமதயில் ஒரு தீர்மேச்

ஜைால்ைேில்மை. ஏஜனனில், மமழயும் வதமேப்படுகிறது, ஒேியும்
வதமேப்படுகிறது.

பை நூற்றாண்டுகள் கைந்தும் அந்தக் குடிமை வேயப்பைேில்மை.
அந்த முதியேரின் தயக்கம் இனிமம மாறாமல் அப்படிவயதான்
இருக்கிறது!

வேயப்பட்ை கூமரயில்தாவன அந்த ஓட்மைவய ேிழுந்தது? அதுதான்
ஜைய்தி. மனிதன் வேயும் ஒவ்ஜோன்றிலும் இயற்மக ஓட்மை
வபாட்டுக்ஜகாண்வை இருக்கும். இயற்மகயின் மர்மத்மத
முழுமமயாக நாம் ேிேங்கிேிை முடியாது!

இந்த முழுப் பிரபஞ்ைமுவம வைக்வயா அமைக்கைம் வதடி ேந்த
குடிமைதான்.

“ஒவ்ஜோரு கணமும் ஓட்மையும் ேிழுகிறது வேயவும் படுகிறது”
“இயற்மக என்ற வபாரட்ைக் காரனுக்கு என்றும்
எல்ைாச் ைீேன்களுவம எடுத்தாடும் காய்கள்.
ஜபயர்த்து இைம் மாற்றிமேப்பான் பிய்த் ஜதறிோன் அருள்ோன்
பிமழஜயன்று தீர்ப்பேிக்கப் பிறந்வதார்யார்? வபருைகில்!”

(ஞாக.பா.1060)

வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்.

ஆனந்தமாக

ோழ்க ேேமுைன்.
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33.கர்மவயாகமா? தியானமா?
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

ஜென் குருேிைம் ஒருேன் ேந்து, ‘எப்படி தியானத்தில் ஈடுபடுேது?’
என்று வகட்ைான்.
‘என்மனப் பார்த்துக் ஜகாண்டிரு. தியானம் உனக்குக் மகேரும்’
என்றார் ஜென். அேனும் ைம்மதித்தான்.

காமையில் குரு எழுந்தார். குேித்தார். பகல் முழுேதும் வதாட்ை
வேமையில் ஈடுபட்ைார். உணவு வேமேயில் உண்ைார்.
ஆனால் ேழிபாடு, பிரார்த்தமன, தியானித்தல், படித்தல்
என்ஜறல்ைாம் ஜைய்யேில்மை.
இதில் மனம் ைைித்த ைீைன், ‘எப்வபாது நான் தியானம் கற்பது?’
என்றான்.

‘நான் குழி ஜேட்டியதும் தியானம்தான். வதாட்ைம் வபாட்ைதும்
தியானம்தான். உணவு உண்ைதும் தியானம்தான். எனது ோழ்வே

தியானம்தான். எனது ோழ்ேில், தியானம் என்ற ஒன்று தனியாக
இல்மை’ என்று ைிரித்தபடி ஜைான்னார் ஜென் குரு.

கர்மவயாகம் - வேதாத்திரியம்
அறிேறிந்த ேிேக்கத்தால் அன்பு ஜபாங்கி,

அமனத்துைக மக்களும் ஒரு குடும்பமாக,

அறிமே இமற யாயுணர்ந்து, அறோழ் ஜேய்த

அகிை உைகப் ஜபாதுோம் ைமயம் கண்வைாம்.

அறிேித்வதாம் கர்மவயாகம் என்னும் வபரால்;

அக்கமைவய மனித இன ோழ்ேில் எங்கும்

அறிவுக்கு ேிேக்காகி அறம் மைர்த்தி

அமனத்து மதங்கமேத் தன்னுள் இமணத்துக் ஜகாள்ளும்.”

(ஞாக.பா.512)
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வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம்.
ோழ்வோம்.

ோழ்க ேேமுைன்.

ஆனந்தமாக

34. மன ஒருமமமப்பாடு
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்)

ஒரு ஜென் துறேி அேரது ைீைன் ஒருேன் வதாட்ைத்மத சுத்தம்
ஜைய்ேமத பார்த்து ஜகாண்டிருந்தார். அேன் அதிக வநரமாக ஒவர
வேமைமய ஜைய்தும் சுத்தம் இல்ைாமல் இருந்தது.
ஜென் மாஸ்ைர் அேமன அருகில் அமழத்து ஒரு கமதமய
கூறினார்.
அது, “ஒரு முமற ஓர் ைிறந்த ஓேியன் அேருமைய திறமமமய
முன்மேத்து ஒரு ஓேியத்மத ேமரந்து, பின் அேருமைய ைக
வதாழனிைம் “எப்படி இருக்கிறது” என்று வகட்ைார்.

வதாழனும் “இது நன்றாக இல்மை” என்று கூறினார்.
மீ ண்டும் மீ ண்டும் அந்த ஓேியர் ேமரந்தேற்மற ைரிஜைய்ய,
வதாழவனா நன்றாக இல்மை என்று ஜைால்ைி ஜகாண்டு இருந்தார்.

அதனால் அந்த ஓேியர் தன்
வதாழனிைம், “நீ வபாய் எனக்கு
ஜகாஞ்ைம் தண்ணர்ீ ஜகாண்டு ோ!”
என்று வதாழமன அனுப்பி ேிட்டு,
பின்பு அேர் ஓேியத்தில் முழு
கேனம் ஜைலுத்தி ஓேியத்மத
ேமரந்தார்.
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தண்ணர்ீ ஜகாண்டு திரும்பிய வதாழன், அந்த ஓேியத்மத கண்டு
ஆச்ைரியத்துைன் “படு சூப்பர்” என்று ஜைால்ைி, அேமர
பாராட்டினான்.

ஆகவே “எந்த ஒரு ஜையமையும் நாம் நம் முழு கேனத்துைன்
ஜைய்ேதால் ஜேற்றி நிச்ையம். அமதேிட்டு அந்த ஜையமை பிறர் பார்
கின்றனவர என்று ஒரு பயத்துைன் ஜைய்தால், அது ஒரு

முழுமமமய தராது” என்று ஜென் மாஸ்ைர் அந்த ைீைனுக்கு இந்த
கமதயின் மூைம் உணர்த்தினார்.
“ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிமேப் பழக்க
உறுதி, நுட்பம், ைக்தி இமே யதிகமாகும்

அன்று அன்று அமையும் அனுபேங்கள் எல்ைாம்
அறிேினிவை நிமைத்து ேிடும். ஆழ்ந்து ஆய்ந்து
நன்று என்று கண்ைபடி ஜையல்கள் ஆற்றும்

நற்பண்பு புைன்களுக்கு அமமந்து வபாகும்” (ஞாக.பா.1473)
வேதாத்திரிய ஜென் ைிந்தமனகமே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுைன்.

ஜென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1

Yout ube l i nks
1. ஜென்னும் வேதாத்திரியமும் ht t ps://yout u.be/rMU2PBFFuI g
2. புத்தத் தன்மமமய முழுமமயாக அமைய முடியேில்மைவய?”
ht t ps://yout u.be/r6ReGpDSI -4
3. “வதடுகின்ற ஜபாருள் என்ன? ஏன்? ht t ps://yout u.be/x3kpgVL-7p0
4. அமனத்துக்கும் நாவம காரணம் ht t ps://yout u.be/5J VXZVP3eOE
5. உனக்கு என்ன ஜதரிகிறது? (ேந்ததுதான் வபாகுவம அல்ைாது)
ht t ps://yout u.be/xx61NWg8CKU
6. ஞானம் யாரிைம் ஜபறுேது? ht t ps://yout u.be/_g2hBI YTuoU
7. பிறப்பு, இறப்பு என்பதன் அர்த்தம்! ht t ps://yout u.be/AGWNQF1_ZaY
8. மேயஜமல்ைாம் ோழட்டும் ht t ps://yout u.be/1l 4STLkJ sT0
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9. பழுக்கும் ஞானம் ht t ps://yout u.be/ES_F2-I HeXY

10.உயிராமையும் இல்மை! பண ஆமையும் இல்மை!
ht t ps://yout u.be/HNCS_rYEot A
11. ேிதி, ைந்தர்ப்பம் மதி. ht t ps://yout u.be/nI bI CPn9At U

12. “பிறப்பு இறப்பு நடுவே பூவுைக ோழ்வு ht t ps://yout u.be/XUAQTt VI uxI
13. எதிர்பார்த்தல் ஏமாற்றவம ht t ps://yout u.be/xTVt EnhRS8M

14. நாமேக்காக கேமைப்பைாதிருங்கள் ht t ps://yout u.be/i D9CWAG4Zi g

15. முயற்ைி அேவே ஞானத்தின் ேிமேவு! ht t ps://yout u.be/i F7Qj CYCi OE
16. பயிற்ைியும் முயற்ைியும் ht t ps://yout u.be/7O9RLsL9Y24
17. குருேின் வமன்மம ht t ps://yout u.be/2f 3MQrBZB_k

18. ஞானம் என்பது அறிந்து ஜகாள்ேது ht t ps://yout u.be/f TxJ QYED11M
19. ேடுவபறு
ீ
எப்வபாது எய்தைாம்? ht t ps://yout u.be/voJ zWeydZ40
20. மனம் என்பது ஜபருங்கைல் ht t ps://yout u.be/76X6t kLPf CM

21. மன ஒருமமயும் ைந்வதாஷமும் ht t ps://yout u.be/Pncq33OXRzI

22. அகத்தேமும் அற ோழ்ோகும் ht t ps://yout u.be/Gi 0v4t 53-Qk
23. ைிந்மத அைங்கிடும் ைீேவன ைிேனாகும் ht t ps://yout u.be/ouxybI QRbNI
24. அறிோேி யார்? ht t ps://yout u.be/-U8VNQV4Pow
25. மனிதனுக்குப் பிறப்புத் ஜதாைர் ht t ps://yout u.be/7J 2WrYx3XEQ
26. ஞானம் வதடும் பக்தர்கள்

ht t ps://yout u.be/aUQ9kheBOt k

27. ேழியும் வகாப்மப ht t ps://yout u.be/P-mk3anuR5E
28. வபாமர நிறுத்திய புத்தர் ht t ps://yout u.be/t 6mGj uyssr8

29. ஜதேிவு குருோர்த்மதக் வகட்ைல் ht t ps://yout u.be/LOI Xnj LLyAA
30. பற்றற்று ோழும் பழக்கம் உண்ைாகிேிடும்
ht t ps://yout u.be/TvZ6SEI 6WEE
31. சுய அறிோல் உமனயறியும் ைாேி எது?
ht t ps://yout u.be/xpVKGk6j I I g
32. இயற்மக என்ற வபாரட்ைக்காரன் ht t ps://yout u.be/NGMCyY0wFEo
33 .கர்மவயாகமா? தியானமா? ht t ps://yout u.be/TwI hTkve0ws
34. புைன்கைந்த ஜையல்முடிவே ht t ps://yout u.be/VAWGoRrCVkQ
35. ஞானத்மத வதடி ht t ps://yout u.be/P-i I m0PbDkc
36. உேமார்ந்த மன்னிப்பு ht t ps://yout u.be/VMOul J 9sksw
37. ஜையலுக்கு ேிமேவு உண்டு? ht t ps://yout u.be/VMOul J 9sksw
38. பிறந்தேர்கள் அமனேருவம இறப்பார் ht t ps://yout u.be/FeuTsz_UHVk
39. எதற்கும் கேமை வேண்ைாம் ht t ps://yout u.be/bKLEyj Z9Dhw
40 .ஞானத்தின் நிமைகள் ht t ps://yout u.be/dH_g9xppc2k
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41. எண்ணத்தின் ைிறப்பு ht t ps://yout u.be/gmwyAl 4hQzM

42. முழு ேிழிப்புணர்ச்ைி! ht t ps://yout u.be/i F63ygxsM0w
43. நீ நான் இல்மைவய! ht t ps://yout u.be/Bl 1nKYoYal Q

44. மனம் ஒரு ஜபாக்கிஷம் ht t ps://yout u.be/xDVSkB0MZFQ
45. நிகழ்காைத்தில் ோழ வேண்டுஜமன்றால்
ht t ps://yout u.be/qTUG2U1LE38
46. நற்பண்பு புைன்களுக்கு அமமந்து வபாகும்
ht t ps://yout u.be/3nUvTOaY6sU
47.ஜமௌனம் எனும் ஞானேரம்பு ht t ps://yout u.be/FNbl bWBQB0U
48.கருதேவம வபாதும் ht t ps://yout u.be/Be67Qv6wI P4

49. ஜைார்க்கமா? நரகமா? ht t ps://yout u.be/ZCsGi j QO5i I

50. ைித்தம் என்னும் ஜபருநிதி ht t ps://yout u.be/5vAXpI 2RKF0

துமணநின்ற நூல்கள்
1. ஜென் கமதகள், இமணயதேம்
2. ஞானக்கேஞ்ைியம் பாகம் 1 & 2, வேதாத்திரி பதிப்பகம்,
ஈவராடு
3. உைக ைமாதானம், வேதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவராடு
4. மாக்வகாைமாய் ேிமேந்த மதி ேிருந்து, வேதாத்திரி
பதிப்பகம், ஈவராடு

5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாழிகள் 5000, பாகம்1.2.3.
ேிெயா பதிப்பகம், வகாமே.
6. ஞானம் தரும் ஜென் கமதகள், அம்பிகா ைிேம், கிோைிக்
பப்ேிவகஷன்ஸ், ஜைன்மன.
7. ஜென் கமதகள், ஏ.வைாதி, நன்ஜமாழிப் பதிப்பகம், புதுச்வைரி
8. ஜென் கமதகள், உதயதீபன், மீ னாட்ைி பதிப்பகம், ஜைன்மன
9. உைக ைமாதானம், வேதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவராடு

10.

Zen St i ck – karn Rahul - Ki ndl y St ore

11. Tanya”s Col l ect i on Of Zen St ori es – Schmi d Tanya

ஆைிரியரின் பிற நூல்கள்
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PDF www.banukumar.i n
ஆன்மீ கம்
1. தியானம் பழக 100 தியான ைிந்தமனகள்

2. அறிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீ கச் ைிந்தமனகள்
3. வகாள்கமே ஜேன்ற இமைக்காட்டுச் ைித்தர்

ோழ்க்மக ேரைாறு
1. ஜநப்வபாைியன் ோழ்ேில் 100 சுமேயான நிகழ்ச்ைிகள்
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுமேயான நிகழ்ச்ைிகள்

3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுமேயான நிகழ்ச்ைிகள்
4. குருவுைன் ோழ்ந்தேர் (புைேர் தியாகராெனார்)

5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுமேயான நிகழ்ச்ைிகள்

தன்னம்பிக்மக தன்னம்பிக்மக
1. தன்னம்பிக்மக மைர்கள்.
2. ஜைன்ைமன ஜேல்ேது எப்படி?
3. காைவம உன் உயிர்

4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்மே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள்
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்ைாக ோழ்க்மக

வேதாத்திரி மகரிஷி 1
1. இந்திய தத்துே ேரைாற்றில் வேதாத்திரி மகரிஷி
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.
3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )
6. தினைரி தியானம்.
7. ேரைாறு வபாற்றும் குரு ைீைர்கள்
8. “ோழ்க ேேமுைன்” என்ற ோர்த்மத! ைரியா? தேறா? இைக்கணம்
என்ன ஜைால்கிறது?
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9. பன்முகப்புரட்ைியில் வேதாத்திரி மகரிஷி

10. பன்முகப் பார்மேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி

11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிைனங்கள்
12. எல்ைாம் ேல்ை ஜதய்ேமது
13. வபாரில்ைா நல்லுைகம்

14. அதுோனால் அதுவே ஜைால்லும்

15. உய்யும் ேமக வதடி அமைந்வதன்.
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம்
17. ோழும் வேதாத்திரியம்

18. என்மனச் ஜைதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்ைியம்
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுமேயான நிகழ்ச்ைிகள்
20. மகரிஷியின் ோழ்மே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள்

21. தாயுமானேர் ேள்ேைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்
23. மமனேிக்கு மரியாமத

24. எல்ைாம் ேல்ை ஜதய்ேமது
25. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் ேறுமம என்பது இல்மை.
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்மத

ஒப்பாய்வு

(வேதாத்திரி மகரஷி)

1. ேள்ேைாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
2. மகாேரரும்
ீ
வேதாத்திரி மகரிஷியும்
3. தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
4. ஞாைம் வபாற்றும் ஞானிகள்
5. வேதாத்திரியத்தில் கைந்த நதிகள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒேியும்.
7. கிழக்கும் வமற்கும்
8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும்
9. ஞான ேள்ேல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரஷியும்)
10. பாமரமக்கேின் தத்துேஞானிகள் (அச்ைில்)
11. ைித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
12. மாணிக்க ோைகரும் வேதாத்திரியும்
13. ைிேோக்கியாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.
14. ஆனந்தக் கேிப்பும் வபரின்பக் கேிப்பும்
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15. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும்

16. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
17. கன்பூைியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
18. ஐன்ஸ்மைனும் வேதாத்திரியும்

தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு)
1. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம்.
2. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் தாயுமானேரின் ைின்மயானந்த குரு.
3. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் தாயுமானேரின் ஜபாருள் ேணக்கம்.
4. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் தாயுமானேரின் வதவொமானந்தம்.
5. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிமறந்த ஜபாருள்..

6. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் தாயுமானேரின் ைச்திதானந்த ைிேம்.
7. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கைவுள்
8. தாயுமானேர் ேள்ேைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர

திருோைகமும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)
1. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் யாத்திமரப் பத்து.
2. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் அச்ைப் பத்து.
3. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் அமைக்கைப் பத்து.
4. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் ஜைத்திைாப் பத்து.
5. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் அதிையப் பத்து.
6. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து.

7. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் குமழத்தப் பத்து.
8. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் பிடித்தப் பத்து.
9. வேதாத்திரியப் பார்மேயில்திருோைகத்தின் பிரார்த்தமனப் பத்து.

10. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் ைிேபுராணம்
11. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் ஆமைப் பத்து
12. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் அச்வைா பதிகம்
13. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் அருட்பத்து
14. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் அற்புதப்பத்து
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15. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் அன்மனப்பத்து
16. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் கண்ைபத்து
17. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் குயிற்பத்து
18. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் ஜைன்னிப்பத்து
19. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் புணர்ச்ைிப்பத்து
20.

வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் ோழாப்பத்து

21. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் ஆனந்த பரேைம்
22.

வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் குைாப்பத்து

பாரதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

வேதாத்திரியப் பார்மேயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாைல்கள்

2. வேதாத்திரியப்

பார்மேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாைல்கள்

3. வேதாத்திரியப்

பார்மேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்

4. வேதாத்திரியப்

பார்மேயில் பாரதியாரின் மானுை ைிந்தமனகள்

ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்
1. ஜென்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

1

2. ஜென்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

2

3. ஜென்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

3

4. ஜென்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

4

5. ஜென்னும்

வேதாத்திரியமும் பாகம்

5

தாயுமானேர்

தாயுமானேர்

1. வைரோரும் ஜெகத்தீவர
2. தாயுனேரின் இைக்கிய நயம்
3. தாயுமானேரின் ஜமய்ப்ஜபாருள்
4. தாயுமானேரின் ைமயஜநறி
5. தாயுமானேரின் உைல் ஜபாய்யுறோ?
6. தாயுமானேரின் கைவுள் வகாட்பாடு
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7. தாயுமானேரும் மகான்களும்
8. தாயுமானேர் ஆன்மீ க ோதியா? அரைியல் ஞானியா?
9. தாயுமானேர் தரும் இைம், ஜபாருள், ஏேல்
10. தாயுமானேரின் அத்மேதமும் வேதாத்திரியின் அத்மேதமும்
11. தாயுமானேரின் ஆன்மீ கச் ைிந்தமனகள்
12. தாயுமானேரின் ஞானதாகம்
13. தாயுமானேரின் இைட்ைியப் பயணம்
14. தாயுமானேரின் பிரபஞ்ைக் வகாட்பாடு
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிேக்கம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM
17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அறம்
18. அறிவேதான் ஜதய்ேஜமன்றார் தாயுமானேர்
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானேரின் பரநமையும் உைக நமையும்

21. இன்பம் ஜபறும் ேழி யாது? தாயுமானேர்
22.

தாயுமானேர் பாைல்கேில் மனம்

23.தாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்?
24.

தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்ைா?

25.

கல்ைாத வபர்கவே நல்ைேர்கள் தாயுமானேர்

26.

கைவுேின் ேிைாைம் தருகிறார் தாயுமானேர்

27.தாயுமானேர் எமத பைி ஜகாடுக்கச் ஜைான்னார்?
28.

தாயுமானேர் தரும் இமறேழிபாடு

29.

தாயுமானேருைன் ோழ்வோம்

30.

தாயுமானேரின் உேமமகள் 100

ஜென்னும் திருோைகமும்
1. ஜென்னும் திருோைகமும் பாகம் 1
2. ஜென்னும் திருோைகமும் பாகம் 2
3. ஜென்னும் திருோைகமும் பாகம் 3

புைேர் தியாகராெனார்
1. குருவுைன் ோழ்ந்தேர்
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2. ேரைாறு வபாற்றும் குரு ைீைர்கள்
3. புைேர் தியாகராெனார் அரிய ஜைய்திகள் 100
4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புைேர் தியாகராெனார்

மன்னார்குடி
1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய ஜைய்திகள் 1000
2. ஞாபகம் ேருவத ஊர் ஞாபகம் ேருவத!
3. மன்னார்குடி ேரைாறு

தன்னம்பிக்மக தன்னம்பிக்மக
1. தன்னம்பிக்மக மைர்கள்.
2. ஜைன்ைமன ஜேல்ேது எப்படி?
3. காைவம உன் உயிர்

4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்மே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள்.
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்ைாக ோழ்க்மக
6. தன்னம்பிக்மக மைர்கள்

ைிறுகமதகள்
1. ஜையவை ேிமேவு
2. தேம்

ஆராய்ச்ைி
1. நன்மக்கட்வபறு 100 நற்ைிந்தமனகள்

vet hat hi ri am banukumar (Yout ube channel )
2000 க்கும் வமற்பட்ை ேிடிவயாக்கமன அடியிற்கண்ை 106
தமைப்புகேில் வகட்டு மகிழைாம்.
1. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுமேயான நிகழ்ச்ைிகள் பாகம்
2. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இைக்கியம் பாகம் 1
3. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இைக்கியம் பாகம் 2
4. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
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5. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
6. ேிவேகானந்தர் கமதகளும் வேதாத்திரியமும்
7. ராமகிருஷ்ணர் கமதகளும்

8. வேதாத்திரியமும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
9. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

10. ஜபன்ஞமின் பிராங்கேினும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய ஜேல்ைியும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்

12 தாயுமானேரின் சுகோரியும் வேதாத்திரியாரின் வபரின்பக் ஊற்றும்
13. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் தாயுமானேரின் பரைிே ேணக்கம்.

14. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் தாயுமானேரின் பரிபூராணானந்தம்

15. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம்
16. வேதாத்திரியப் பார்மேயில் தாயுமானேரின் ஜமௌனகுரு ேணக்கம்

17.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் தாயுமானேரின் வதவொ மயானந்தம்
18.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் தாயுமானேரின் ஜபாருள் ேணக்கம்

19.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் தாயுமானேரின் ைின்மயானந்த குரு
20.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் பிடித்த பத்து
21.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் அதிையப் பத்து
22. வேதாத்திரிய பார்மேயில் திருோைகத்தின் பிரார்த்தமனப்பத்து
23.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் அமைக்கைப் பத்து
24.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் குமழத்த பத்து
25.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் ஆமைப் பத்து

26.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் ஜைத்திைா பத்து
27.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து
28.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் யாத்திமரப் பத்து.
29.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் அச்ைப் பத்து
30.வேதாத்திரியப் பார்மேயில்தி ருோைகத்தின் அச்வைா பதிகம்
31.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் ைிேபுராணம்
32.மாணிக்கோைகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்
33.புத்தக ஜேேியீடு
34.வேதாத்திரிய ைிந்தமனகள் பாகம் 1
35.வேதாத்திரிய ைிந்தமனகள் பாகம் 2
36. வேதாத்திரிய ைிந்தமனகள் பாகம் 3
37. வேதாத்திரிய ைிந்தமனகள் பாகம் 4
38.வேதாத்திரியப் பார்மேயில்பாரதியாரின் மானுை ைிந்தமனகள்
39.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாைல்கள்
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40.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்

41.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் பாரதியாரின் தத்துே பாைல்கள்
42.ஜென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 1

43.ஜென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 2

44.ஜென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3
45ஜென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 4

46.ஜென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5
47.காைஜமல்ைாம் வேதாத்திரியம்

48.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி
49.என்மனச் ஜைதுக்கிய நூல்
50.தினைரி தியானம் ைனேரி

51.தினைரி தியானம் பிப்ரேரி
52.தினைரி தியானம் மார்ச்

53.தினைரி தியானம் ஏப்ரல்
54.தினைரி தியானம் வம

55.தினைரி தியானம் ெூன்
56.தினைரி தியானம் ெூமை
57.தினைரி தியானம் ஆகஸ்டு

58.தினைரி தியானம் ஜைப்ைம்பர்
59.தினைரி தியானம் அக்வகாபர்
60.தினைரி தியானம் நேம்பர்
61.தினைரி தியானம் டிைம்பர்

62.தாயுமானேரின் ைிந்தமனகள் பாகம் 1
63. தாயுமானேரின் ைிந்தமனகள் பாகம் 2
64.தாயுமானேரின் ைிந்தமனகள் பாகம் 3
65.தாயுமானேரின் ைிந்தமனகள் பாகம் 4
66தாயுமானேரின் ைிந்தமனகள் பாகம் 5
67.தாயுமானேர் ஒப்பாய்வு இைக்கியம்
68.ஜென் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 1
69.ஜென் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 2
70.ஜென் புத்தரும் தாயுமானேரும் பாகம் 3
71.தாயுமானேரின் ஆனந்தக்கேிப்பு
72.மாணிக்கோைகர் ைிந்தமனகள்
73.ஜென்னும் திருோைகமும் பாகம் 1
74.ஜென்னும் திருோைகமும் பாகம் 2
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75.ஜென்னும் திருோைகமும் பாகம் 3
76.புைேர் தியாகராெனார்

77.ஞாபக அமைகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1
78. ஞாபக அமைகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2

79.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் ைிந்தமனகள் பாகம் 1
80.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் ைிந்தமனகள் பாகம் 2
81.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீ கச் ைிந்தமனகள் பாகம் 3
82.ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்

83.ஜைன்ைமன ஜேல்ேது எப்படி? பாகம் 1

84.ஜைன்ைமன ஜேல்ேது எப்படி? பாகம் 2
85.ஜைன்ைமன ஜேல்ேது எப்படி? பாகம் 3
86.தன்னம்பிக்மக தன்னம்பிக்மக
87.சுயமுன்வனற்றம்

88.பத்திரகிரியார் ைிந்தமனகள்
89.மன்னார்குடி

90.ஆராய்ச்ைி நன்மக்கட்வபறு
91.ஜபாதுோனமே
92.மமனேிக்கு மரியாமத

93.திருமூைர் ைிந்தமனகள்.
94.ஆண்ைாள் ைிந்தமனகள்
95.திருமழிமைஆழ்ோர் ைிந்தமனகள்
96.திருக்குறே; ைிந்தமனகள்
97.அப்பர் ைிந்தமனகள்
98.பட்டினத்தார் ைிந்தமனகள்
99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு
100.ைிேோக்கியார் ைிந்தமனகள்
101.ஔமயார் ைிந்தமனகள்
102.ைித்தர்கள் ைிந்தமனகள்
103.திருமங்மகயாழ்ோர்
104.ேள்ேைாரின் ைிந்தமனகள்
105.பைி என்னும் பாேி
106.ஜபாருள் ேறுமமயா? அறிவு ேறுமமயா?

107.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் அருட்பத்து
108.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் அற்புதப்பத்து
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109.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் அன்மனப்பத்து
110.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் கண்ைபத்து
111.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் குயிற்பத்து
112.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் ஜைன்னிப்பத்து
113.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் புணர்ச்ைிப்பத்து
114.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் ோழாப்பத்து
115.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் குைாப்பத்து
116.வேதாத்திரியப் பார்மேயில் திருோைகத்தின் ஆனந்த பரேைம்
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