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இதனுள்ளே

1. குருவின் ளேர்க்கை
2. ேினமும் அச்ேமும் வாழ்கவச் ேீர்குகைக்கும்
3 இன்று என்பளத நிஜம்

4. ளைாபம் ஆன்மீ ை வாழ்வுக்குத் தகையா?
5. மைிழ்ச்ேிக்கு வழி எது?

6. ஒப்பீைா? பபாறாகமயா

7. குற்றளம ைாணும் குகறயுகைளயார்
8. தான் என்ற பேல்வாக்குப் பற்று

9. அறிவுகை எப்படி இருக்ை ளவண்டும்?
10. பணிவு ைனிவு துணிவு
11. பதாண்ைாற்றி இன்பம் ைாண்ளபாம்
12. ேீைனும் குருவும்
13. மனவேர்ச்ேி
14 .மானுைத்தின் வைர்ைள்
ீ

15. துன்பங்ைள் குகறய வழி எது?
16. ேீைாை வாழ்ளவாம்
17. அச்ேம் ளதகவயா?
18. நிகனக்ை ளவண்டியது என்ன!
19 அறிவின் அனுபவம்
20 பமௌனளம ஞானம்
21. ஆணவம் நீங்ைிய அகமச்ேர்
22. ளைாபமும் ைாைிப்பைகும்
23. வாழ்ளவாம் வேளமாடு
24. அனுபவளம குரு.
25. வாழ்ளவ ஒரு ளபாைாட்ைமா?
26. மன நிகறவு பபற வழி
27. ேிந்தித்து அறிபவன், ேிறப்பாை வாழ்வான்
28. பவற்றியின் இைேியம்
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29. பிறப்பும் இறப்பும்

30. பதாண்ளை பதாழுகை

31. பழக்ைமும் விேக்ைமும்
32. “இது ைைந்து ளபாகும்”
33. ேித்து ளவண்ைாளம!

34. ஞானத்தின் முதிர்ச்ேி

1. குருவின் ளேர்க்கை
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

ஓர் ஊரில் பஜன் மாஸ்ைர் ைத்தான் என்பவர் வாழ்ந்து வந்தார்.
அவர் ஒரு குறிப்பில் “ஒரு ேீைன் என்பவன் யார்? என்பகத,




ேீைன் என்பவன் புத்தமதக் ைருத்துக்ைகே மற்றவர்ைளுக்கு
போல்ைிக் பைாடுக்ை ளவண்டும்,
மைாையத்கத மிைவும் சுத்தமாை கவத்துக் பைாள்ே ளவண்டும்
மற்றும் அரிேி மூட்கை, துணி மூட்கை ஆைியவற்கற எங்கும்
பத்திைமாை தூக்ைவும், சுத்தமாை அவற்கற கவத்துக்
பைாள்ேவும் ளவண்டும்

என்னும் மூன்று ைருத்துக்ைேின் மூைம் பதேிவாை கூறியுள்ோர்.
அளதளபால் தான் ைேன் என்னும் ேீைன், தன் குருவிற்கு மிைவும் ஒரு
நல்ை ேீைனாை இருந்தான்.
ஆனால் அவனுகைய குரு மிைவும் ளைாபம் பைாள்பவர்.
அவர் தன் ேீைர்ைளுக்கு புத்தமதக் ைருத்துக்ைகே போல்ைிக்
பைாடுக்கும் ளபாது எப்ளபாதுளம மிைவும் ைடுகமயாைளவ இருப்பார்.
ேிைேமயங்ைேில் அடிக்ை கூை பேய்வார். அதனாளைளய நிகறய
ேீைர்ைள் அவரிைம் ைல்வி ைற்ைாமல் பேன்று விட்ைனர்.

3

ஆனால் ைேன் மட்டும் அவகை விட்டு பேல்ைாமல், அவருைன்
இருந்தான்.

ஏபனனில் அவன் பஜன் மாஸ்ைர் ைத்தான் கூறிய ஒரு குறிப்பு –
“நல்ை ேீைனாை இல்ைாதவன், எங்கு பேன்றாலும் தனது குருவின்

பேல்வாக்கை பயன்படுத்துவான், நியாயமான ேீைனாை இருப்பவன்
தனது குருவின் இைக்ைத்தால் ஈர்த்து மட்டும் இருப்பான்,

ஆனால் நல்ை ேீைன் என்பவன் அவருைன் இருந்து அவரிைம்

இருக்கும் அகனத்கதயும் ைற்றுக் பைாண்டு வேர்வான்” என்பகத
படித்ததால், இவனும் ஒரு நல்ை ேீைனாை தன் குருவிற்கு
இருக்ைிறான்.

குருவின் ளேர்க்கை என்ன பேய்யும்?

ளவதாத்திரியம்

“- -எவபைாருவர் குருகவ மதித்து ஒழுைினாலும்
தப்பாது குருவுயர்வு மதிப்ளபார் தம்கமத்

தைத்தில் உயர்த்திப் பிறவிப் பயகன நல்கும்.”

(ஞாை.பா.10)

ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம். ஆனந்தமாை
வாழ்ளவாம். வாழ்ை வேமுைன்.

2.ேினமும் அச்ேமும் வாழ்கவச் ேீர்குகைக்கும்
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

ஒரு ளைாபக்ைாை பஜன் ேீைன் தன் குருவிைம் ளைட்ைான்.
என்னால் எனது ளைாபத்கத ைட்டுப்படுத்த இயைவில்கை. அதற்கு
ஒரு உபாயம் போல்லுங்ைள்.
அதற்கு பஜன்குரு உனது ளைாபம் எங்ளை? எனக்குக் பைாஞ்ேம்
ைாட்டு! என்றார்.
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ேீைன் ஆச்ேரியப்பட்ைான். இப்ளபாகதக்கு என்னிைம் ளைாபம்

இல்கை, அதனால் என்னால் அகதக் ைாட்ை முடியாது என்றான்.
அதற்கு அவர் பிைச்கன ஒன்றும் இல்கை. ளைாபம் வரும்ளபாது
என்னிைம் பைாண்டுவந்து ைாட்டு! என்றார்.
ேீைன் பவறுப்புைன், ளைாபம் வந்தவுைன் என்னால் பைாண்டு வந்து
ைாட்ை முடியாளத என்றான்.
ளமலும் எதிர்பாைாத ளவகேயில் ளைாபம் வரும். அகத நான்
உங்ைேிைம் வந்து ைாட்டுவதற்குள் நிச்ேயமாை மகறந்ளத
ளபாய்விடும்! என்றான் ேீைன்.
அப்படியானால் ளைாபம் என்பது உனது உண்கமயான இயல்பாை
இருக்ை முடியாது என்றார் பஜன் குரு.
ளைாபம் உனது உண்கமயான இயல்பாை இருக்கும் எனில் அகத
எந்தச் ேமயத்திலும் என்னிைம் பைாண்டு வந்து ைாட்ை முடியும்.

நீ பிறக்கும்ளபாது உன்னிைம் அது இல்கை.
உனது பபற்ளறாரும் உன்னிைம் தைவில்கை.
அதனால் அது பவேியிைிருந்துதான்
வந்திருக்ை ளவண்டும்.
எப்ளபாபதல்ைாம் ளைாபம் வருைிறளதா அகத
குரு.

ஒரு பிைம்பால் அடித்து விைட்டு! என்றார்

ேினமும் அச்ேமும் வாழ்கவச் ேீர்குகைக்கும். ேினம் தவிர்ப்பு
பழகுங்ைள். குடும்பம், நண்பர்ைள், பதாழில் பேய்யுமிைத்திலுள்ளோர்,
உற்றார் உறவினர் இவர்ைேிைம் உங்ைள் அன்பு, நட்பு,
இகவபபருகும். இனிகமயும் மைிழ்ச்ேியும் உண்ைாகும்.
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“ேினம் அச்ேம் இைண்டும் ஓர் மனிதன் வாழ்வில்
ேீர்குகையச் பேய்யும் பைாடும் உட் தீயாகும்!

ேினம் அச்ேம் ஒழிய, ேிந்தகனகய ஏற்றிச்

ேிவன் ேீவன் நிகைைகே நன்குணை ளவண்டும்.” (ஞாை.பா.1565)
ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம். ஆனந்தமாை
வாழ்ளவாம். வாழ்ை வேமுைன்.

3 இன்று என்பளத நிஜம்
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

ஒரு முகற பஜன் துறவி தனது ேீைர்ைளுக்கு அறிவுகை
வழங்ைிக்பைாண்டிருந்தார்.
“இன்று என்பது மட்டுளம நிஜம், நாகே என்பது மாகய. அதனால்
எந்த ஒரு ைாரியத்கதயும் நாகே பேய்து பைாள்ேைாம் என்று
தள்ேிப்ளபாைாமல், இப்பபாழுளத பேய்துவிை ளவண்டும்.
அளதேமயம் நாகே நைக்ை இருப்பகத நிகனத்து, இன்கறய
பபாழுகத இழந்துவிைக் கூைாது” என்று அறிவுறுத்திக்
பைாண்டிருந்தார்.

அப்ளபாது அந்த வழியாை
வந்த ஒரு ளபார்வைன்,
ீ
துறவியின் கூற்கற ஆழ்ந்து
ைவனித்துக்
பைாண்டிருந்தான்.
பின்பு ஒரு நாள் அந்த ளபார்
வைன்
ீ
தனது எதிரிைோல்
கைப்பற்றப்பட்டு ேிகறயில் அகைக்ைப்பட்ைான்.
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அன்றிைவு முழுவதும் அவனால் தூங்ை முடியவில்கை. ஏபனனில்,
அடுத்த நாள் நைக்ை இருக்கும் ேித்தைவகதைகே பற்றி ளயாேித்து
பைாண்டிருந்ததால் அவனது தூக்ைம் ைகைந்தது.
ேிகறயில் இருந்த ஜன்னல் ைம்பிகய வகேத்து கூர் ைம்பியாை
மாற்றினான். அகத கவத்து தற்பைாகை பேய்து பைாள்வது
அவனது எண்ணமாை இருந்தது.

அப்ளபாதுதான் பஜன் துறவியின் அறிவுகைைள் நிகனவுக்கு வந்தன.
“நாகே என்பது மாகய, இன்று என்பது மட்டுளம நிஜம்” என்ற
பஜன் துறவியின் கூற்கற மனதில் பைாண்டு நிம்மதியாை
உறங்ைினான்.

மறுநாள் பபாழுதும் விடிந்தது. அதிேயம் நிைழ்ந்தகத ளபான்று,
ளபார்வைகன
ீ
அவனது நண்பர்ைள் ைாப்பாற்றினர்.
“பிறப்பு இறப்பு நடுளவ பூவுைை வாழ்வு இகத
மறப்பு நிகையில் உள்ே மதியின் ளபாக்ளை மாகய.” (மாக்.16.)
மாகயயும் ஞானமும்”
“உருவத்தின் முன்பதாைர்ளபா வித்தின் மூைம்,
உயர் அறிவிற்ளைா மூைம் உருவமாகும்.
பருவத்திற் ளைற்றபடி உணர்ச்ேியூளை,
பை பதாழில்ைள் ஆற்றும்மதி ளவைம்கூை,
அருவத்தில் வியாபித்தாம் அைண்ைாைாைம்
அந்நிகையில் அனுபவமாம். இவ்விைண்டில்
மருவித் தான்பபற்ற பைத்துக் ளைற்ப,
மறப்பதும் பின் நிகனப்பதுளம மாகய-ஞானம்”

(ஞாை.பா.1362)

ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம். ஆனந்தமாை
வாழ்ளவாம். வாழ்ை வேமுைன்.
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4. ளைாபம் ஆன்மீ ை வாழ்வுக்குத் தகையா?
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

யளமாைா ளதஷு, அவர் ஒரு இேம் பஜன் மாணவன். அவன்
ஒன்றன் பின் ஒன்றாை ஒவ்பவாரு குருகவயும் பேன்று பார்த்து
வந்தான்.
அப்ளபாது ளஷாபைாகு என்ற ஒரு ஊரில் ளைாகுஒன் என்ற ஒரு

குருகவ ேந்தித்தான். பின் அவரிைம் தன்னுகைய திறகன ைாட்ை
விரும்பினான்.

அதனால் அவரிைம் அவன், “எண்ணம், புத்தர், மற்றும்
புைனறிவாற்றலுள்ே உயிர்ைள் என்று இந்த உைைில் எதுவும்
இல்கை. இந்த உைைில் நிைழும் அகனத்தும் நிைழ்வுைேின்
உண்கமயான இயல்பும் பவறுகமளய.

ளமலும் இந்த உைைில் வாழும் எவருக்கும் எந்த உணர்தலும்,
மாகயயும், முனிவரும் இல்கை.
அதுமட்டுமல்ைாமல் எவரும் எகதயும் பைாண்டு வருவதும்
இல்கை, எகதயும் பைாண்டு பேல்வதும் இல்கை” என்று கூறி
தன்கன ஒரு பபரிய பஜன் மாஸ்ைர் ளபான்று ைாண்பித்துக்
பைாண்ைான்.
ளைாகுஒன், அகமதியாை எதுவும் ளபோமல் புகைத்து
பைாண்டிருந்தார்.
அப்ளபாது திடீபைன்று அவர், மூங்ைில் குழாய் ஒன்கற எடுத்து,
யளமாைாகவ பவளுத்து வேினார்.
ீ
இந்த ேம்பவம் அந்த பஜன்
மாணவனுக்கு மிைவும் ளைாபத்கத ஏற்படுத்தியது.
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பின்னர் அந்த குரு அவனிைம், “இந்த உைைில் எதுவும் இல்கை
என்றால், இந்த ளைாபம் மட்டும் எங்ைிருந்து வந்தது?” என்று
ளைட்ைார்.
“ேினம் நமது ஆன்மீ ை உயர்வுக்கு தகையாைிறது. மன அகைச் சுழல்
அதிைரிப்பதால் ஏற்படும் உைல் மனக்ளைடு பதிவுைகேக் கூட்டிக்
பைாண்ைளையிருப்பதால் பிறவிப் பயன் ைிட்ைாது.

தவமும்

இகறயுணர்வும் ேினத்கத தவிர்த்து பவற்றியேிக்கும். (ளவதாத்திரி
மைரிஷி பபான்பமாழிைள் 5000)

ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம். ஆனந்தமாை
வாழ்ளவாம். வாழ்ை வேமுைன்.

5.மைிழ்ச்ேிக்கு வழி எது?
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

ஒருவர் எப்ளபாதுளம மனது ைஷ்ைத்துைன் வாழ்ந்து வந்தார். ஒரு
ளநைத்தில் அவைால், மனக்ைஷ்ைத்கத தாங்ை முடியவில்கை.
அதனால் அவர் ஒரு பஜன் துறவிகய நாடி, அதற்ைான ைாைணத்கத
அறிய ளவண்டும் என்று முடிபவடுத்து, துறவிகயப் பார்க்ை
புறப்பட்ைார்.
துறவி ஒரு மைத்தின் அடியில் தியானம் பேய்து பைாண்டிருந்தார்.
அவரிைம் அருைில் பேன்று “குருளவ! எனக்கு எப்ளபாதுளம மனம்
ைஷ்ைமாை உள்ேது. அகத எப்படி ளபாக்குவது?” என்று ளைட்ைார்.
அதற்கு குரு அவரிைம், “ஒவ்பவாரு நாளும் ைாகையில் எழும்
ளபாது நீ என்ன நிகனப்பாய்? நீ என்ன எண்ணுவாய்?” என்று
ளைட்ைார்.
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அதற்கு வந்தவர், “இன்றும் மனம் ைஷ்ைமாை இருக்குளமா! என்று
நிகனத்து எண்ணிக் பைாண்ளை எழுளவன்” என்றார்.

அப்ளபாது குரு “இது தான் தவறு. நீ உன் மனம் ைஷ்ைமாை
இருப்பதற்கு நீ தான் ைாைணம்.
ைாகையில் எழும் ளபாது நான் மைிழ்ச்ேியாை இருக்ைிளறன்
ஆனந்தமாை இருக்ைிளறன் என்று மனதில் நீயாைளவ நிகனத்தால்,
எண்ணினால், ைண்டிப்பாை நீ ேந்ளதாஷத்கத உணர்வாய். ைஷ்ைம்

என்று நிகனத்தால் ைஷ்ைத்கத தான் உணர்வாய்” என்று கூறினார்.

எண்ணம் நற்பயனாய் மாற - ளவதாத்திரியம்
“எண்ணத்கத எண்ணத்தால் எண்ணி எண்ணி,
எண்ணத்தின் இருப்பிைமும் இயல்பும் ைண்டு,
எண்ணத்கத எண்ணத்தில் நிகைக்ைச் பேய்தால்,
எண்ணளம பழக்ைதால் பதேிந்து ளபாகும்

எண்ணமது எழும்ளபாது “இது ஏன்?”

என்று

எண்ணத்தால் ஆைாய்ந்தால், சுைபமாை

எண்ணத்தின் ைாைணமும் விகேவும் ைாணும்.
எழும் எண்ணம் யாவும் நற்பயனாய் மாறும்.” (ஞாை.பா.1529)
ஆைளவ எதுவுளம, அவைவர் மனநிகைகயப் பபாறுத்ளத உள்ேது
என்பகத இந்த ைகத நன்கு பதேிவாை கூறுைிறது.
ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம். ஆனந்தமாை
வாழ்ளவாம். வாழ்ை வேமுைன்.

6. ஒப்பீைா? பபாறாகமயா
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)
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ஒரு ளபைாேிரியர் ஒரு பஜன் ஞானியிைம் பேன்று, ''நான் ஏன்
உங்ைகேப்ளபாை இல்கை? உங்ைகேப் ளபாை என்னால் ஏன்

அகமதியாய் இருக்ை முடியவில்கை? உங்ைளுக்கு இருக்கும் அறிவு
எனக்கு ஏன் இல்கை?'' என்று ளைட்ைார்.
ஞானி போன்னார், ''இன்று முழுவதும் என்னுைன் இருந்து என்கன
ைவனித்து வா. எல்ளைாரும் பேன்றவுைன் உன் ளைள்விக்கு நான்
பதில் போல்ைிளறன்.''

அன்று முழுவதும் ஏைாேமான மக்ைள் ஞானிகய வந்து தரிேித்து
பேன்றனர்.

மாகையில் எல்ளைாரும் ளபான பின் ளபைாேிரியர் ஞானியிைம் தன்
ளைள்விக்கு பதில் போல்ை ஞாபைப்படுத்தினார்.

அன்று பபௌர்ணமி. முழு நிைவு வானில் அழகுைன் பஜாைித்தது.
ஞானி ளைட்ைார்,''இன்னுமா உனக்கு பதில் ைிகைக்ைவில்கை? நான்
மக்ைளுக்கு போன்ன பதில்ைகேக் ைவனித்திருந்தால் உனக்கு பதில்
ைிகைத்திருக்கும்.

பைவாயில்கை பவேியில் வா.

இந்த அகமதியான ளதாட்ைத்தில் முழு நிைவின் அழைிகனப் பார்.
இந்த நிைபவாேியில் இந்த நீண்ை மைமும் அதன் அருைில் உள்ே
பேடியும் எவ்வேவு அழைாய் இருக்ைின்றன?''.
ளபைாேிரியர் பபாறுகம இழந்து தன் ளைள்விக்கு பதில் போல்லுமாறு
ளைட்ைார்.
ஞானி போன்னார், ''உன் ளைள்விக்கு பதில் போல்ைிளறன். இந்த
நீண்ை மைமும் அதன் அருைில் உள்ே பேடியும் பவகு நாட்ைோை
என் ளதாட்ைத்தில் இருக்ைின்றன.
ஆனால் ஒரு நாளும் இந்த பேடி, தான் ஏன் இந்த பபரிய மைம்
ளபாை இல்கை என்று மைத்திைம் ளைட்ைதில்கை.
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அளதளபாை மைமும், அந்த பேடியிைம் தான் ஏன் பேடிளபாை
இல்கை என்று ளைட்ைதில்கை.

மைம், மைம் தான். பேடி, பேடி தான். மைம் தான் மைமாயிருப்பதிலும்,

பேடி தான், பேடியாயிருப்பதிலும் மைிழ்ச்ேியுைன் தான் இருக்ைின்றன
என்றார்.”
ஒப்பீடு தான் மனிதனின் அகனத்து பிைச்ேிகனைளுக்கும் மூைக்
ைாைணம். ஒப்பிடுதான் பபாறாகமக்கு ைாைணமாை அகமைிறது.

பபாறாகமகய அைற்றுளவாம் – ளவதாத்திரியம்



பபாறாகம என்பது பபாறுக்ை முடியாகம என்று பபாருள்படும்.
பபாருள், புைழ், அதிைாைம், அனுளபாைம் என்ற நான்கு
வகையில் தனக்கு ளமைாைளவா, தனக்கு ேமமாைளவா
இருப்பகத அறியும் ளபாது அகத பபாறுக்ை முடியாத ஒரு
குறுைிய எல்கையுகைய மயக்ைமான மளனாநிகைளய
பபாறாகமயாகும்.



நல்வாழ்கவ விரும்பும் எவரும் தன்னிைம் பபாறாகம அல்ைது
ஒப்பீடு என்பது ஏற்படும்ளபாளத அதகன கூர்ந்தறிந்து
ளவண்டும்.

விைக்ை

ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம். ஆனந்தமாை
வாழ்ளவாம். வாழ்ை வேமுைன்

7. குற்றளம ைாணும் குகறயுகைளயார்
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)
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பஜன் துறவி ஒருவர் தன் மைாையத்தில் ேீைர்ைளுைன் தங்ைி
வாழ்ந்து வந்தார்.

அவர் ஒரு நாள் தன் ேீைனுைன் டீ குடிக்ை பேன்றார்.
அப்ளபாது அந்த ேீைனான ளைாஷி என்பவன் துறவியிைம் “ஏன் தான்
இந்த ஜப்பானியர்ைள் இந்த டீ ளைாப்கபகய இவ்வேவு

பமல்ைியதாை தயாரித்துள்ேனளைா, இது கை நழுவி ைீ ளழ விழுந்தால்
உைளன உகைந்துவிடும் ளபாைவும் உள்ேது.
இகத பைாஞ்ேம் பருமனாை பேய்திருந்தால் ைீ ளழ விழுந்தாலும்
உகையாமல் இருக்கும் அல்ைவா!” என்றான்.

அதற்கு குருவும் அவனிைம் “அவர்ைள் ளைாப்கபகய பமல்ைியதாை

தயாரித்ததில் தவறில்கை. அவற்கற நம்மால் ேரியாைக் கையாேத்
பதரியாதளத தவறு.
முதைில் நாம் எந்த ஒரு பபாருகேயும் எப்படி கையாே ளவண்டும்
என்பகத பதரிந்திருக்ை ளவண்டும். அகத விட்டு மற்றவர்ைகே
குகற கூறுவது தவறு” என்று கூறினார்.
“நாம் நம்கம பற்றி முழுவதும் அறியாமல் பிறகை குகற
கூறுவதில் முழுகமயாை உள்ேதால் எல்ைாம் தவறாைளவ
பதரிைிறது.
பிறகைக் குகற கூறுவகத நிறுத்திவிட்டு நம்கம நாம் திருத்திக்
பைாள்ே முயை ளவண்டும்” என்பது நன்கு புரிைிறது

நிகற ைாண்ளவாம் - ளவதாத்திரியம்
“குற்றளம ைாணும் குகறயுகைளயார் வாழ்வினிளை
பபற்ற பயன், ேினம் வஞ்ேம் பபாறாகம வருத்தம் இவற்றால்
முற்றும் இழந்தார் வாழ்வின் இன்பமும்.

பிறவிப்பயன்,

நற்றவத்ளதார் வழிநின்று நல்ைபவைாம் ைேிப்ளபாம்.” (ஞாை.பா.1612)
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ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம். ஆனந்தமாை
வாழ்ளவாம். வாழ்ை வேமுைன்

8. தான் என்ற பேல்வாக்குப் பற்று
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

ேீன ளபைைேர் வ்ஹு என்பவர் புத்த மதத்கத உறுதிப்படுத்தும்

உன்னத நைவடிக்கைைேில் தன்கன ஈடுபடுத்திக் பைாண்டிருந்தார்.
அதனால் அவர் புத்தமதக் ளைாயில்ைள் மற்றும் மைாையங்ைள்

ைட்டுவது, புத்த துறவிைளுக்கு ைல்வி மற்றும் மனிதளநய பேயல்ைள்
ளபான்ற பணிைகே மிைவும் ஆர்வத்துைன் பேய்து பைாண்டிருந்தார்.
ஒரு நாள் ளபைைேர் பபரிய புத்த ஆேிரியைான ளபாதி தர்மாவிைம்
“என் நற்பணிைளுக்ைான தகுதி என்ன?” என்று ளைட்ைார்.
ளபாதி தர்மா அதற்கு “இதுவகை ஏதும் இல்கை” என்று அைேர்
எதிர்பாைாத பதிகைச் போன்னார்.
பின்பு ளபைைேர் அவரிைம் “ேரி, உண்கமயில் புனித நிகை என்றால்
என்ன அர்த்தம்?” என்று ளைட்ைார்.
அதற்கு குருவும் “புனிதம் இல்கை, பவறும் பவறுகம” என்று
அவரின் ளைள்விகய ேரி பேய்தார்.
மறுடியும் ளபைைேர் ளபாதி தர்மாவிைம் “பிறகு என்கன யார் வழி
நைத்துவது” என்று ளைட்ை, குரு “எனக்கு பதரியாது” என்று பதில்
அேித்தார்.
தான் ளைட்ை ளைள்விைளுக்கு ேரியான பதிகைத் தைவில்கை என்று
ளபாதிதர்மாவின் ளமல் ளபைைேர் ளைாபம் பைாண்ைதால், ளபாதி தர்மா
இைாஜ்ஜியம் விட்டு பேன்றார்.
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பின்னர் ளபைைேர் வ்ஹு, இேவைேர் ஷிளைா மற்றும் ஆளைாேைருைன்,
அதகனப் பற்றி ளபேிக் பைாண்டிருக்கையில்தான் ளபைைேருக்கு
ளபாதிதர்மாவின் பபருந்தன்கமயும், அவைது பதிலுக்ைான
உண்கமயும் அைேருக்கு பதரிய வந்தது.

அதனால் அவர் வருத்தம் பைாண்டு மீ ண்டும் ளபாதி தர்மாகவ
ைாஜ்ஜியத்திற்கு வருமாறு தூது அனுப்பினார்.

அப்ளபாது இேவைேர் ேிளைா “இந்த உைைில் உள்ே எல்ைா மக்ைகே
அனுப்பினாலும் அவர் இனி திரும்ப மாட்ைார்” என்றான்.

தான் – தனது என்ற பற்று பழிச்பேயைாகும் ளவதாத்திரியம்.
தான் என்னும் பேல்வாக்குப் பற்றும், மற்றும்
“தனது” எனும் பபாருள் பற்றும் தன்முகனப்பாம்.
ஊன் உருவில் உணர்ச்ேிைோய் அறு குணங்ைள்
உருவாைி எழும் பேயல்ைள் துன்பம் நல்கும்.
ஆன்மாவின் இச்பேயல்ைள் பதிவு பபற்றால்,
அகவளயதான் பழிச் பேயல்ைள் பதிவு ஆகும்.

“நான் யார்?” என்றறியாத மயக்ைத்ளதாடு,

நைமறியா புைன்மயக்ைம் மாகய ஆகும்” (ஞாை.பா.1622)
ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம். ஆனந்தமாை
வாழ்ளவாம். வாழ்ை வேமுைன்

9.அறிவுகை எப்படி இருக்ை ளவண்டும்?
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

ரிளயாைன் என்பவர் ஒரு பபரிய பணக்ைாைர். அவரிைம் ஒரு பபரிய
எஸ்ட்ளைட் ஒன்று இருக்ைிறது.
ஆனால் அவர் பஜன் துறவறத்தில் ஈடுபை விரும்பினார்.
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அதனால் அவர் தன் குடும்பத்திகன நிர்வைிக்கும் பபாறுப்பிகன,
அவைது மருமைனிைம் ஒப்பகைத்துவிட்டு பேன்றார்.

ஆனால் அவைது மருமைளனா பணத்திகன பேைவழிப்பதில்
ேிறந்தவன்.
அவனது பேயல்ைகேக் ைண்டு அவனது குடும்பத்தினரும்,
எஸ்ளைட்டில் ளவகை பேய்பவர்ைளும் பயந்தனர்.
ஆைளவ அவர்ைள் ரிளயாைகன ைண்டு, அவரிைம் அவகனப் பற்றி
குகற கூறினர்.

ரிளயாைனும், மருமைகனக் ைண்டு பை வருைங்ைள் ஆனதால்,
அவகனக் ைாணச் பேன்றார்.

அவைது மருமைனும் மாமாகவக் ைண்ை மைிழ்ச்ேியில், அவகை
அன்று இைவு முழுவதும் தன்னுைன் தங்குமாறு ளவண்டிக் ளைட்டுக்
பைாண்ைான்.

ரிளயாைனும் ஒப்புக் பைாண்டு, அன்று இைவு முழுவதும் தியானம்

பேய்து பைாண்ளை இருந்தார். விடிந்ததும் ரிளயாைன், தியானத்கத
ைகேத்து புறப்பைத் தயாைானார்.
அவர் புறப்படும் ளபாது, தனது மருமைனிைம் “தனக்கு
வயோைிவிட்ைது என்றும், என் கைைள் நடுங்குைிறது, தன்
கவக்ளைால் பேருப்புைகே எடுத்து தருமாறு ளைட்ைார்”.
மருமைனும் அவனுகைய மாமாவின் விருப்பத்திற்ளைற்ப,
அவருகைய பேருப்கப எடுத்து பைாடுத்து உதவினார்.
பின் ரிளயாைன் அவனுக்கு நன்றி கூறி “மனித உைல் மிைவும்
அற்பமானது. அது நாளுக்கு நாள் ளவைமாை முதுகம அகைைிறது. நீ
உன்கன பார்த்துக்பைாள்” என்று போல்ைிச் பேன்றார்.
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ஆனால் அவர், உறவினர்ைள் அவன் நைவடிக்கைைகேப் பற்றி புைார்
பேய்தகத பற்றி அவர் ஒரு வார்த்கத கூை ளபோமல் அங்ைிருந்து
பேன்றார்.

உண்கமகய அறிந்த அவன் அன்று முதல் ஒரு புதியவனாை
மாறினான்.

அறிவுகை – ளவதாத்திரியம்
“தவறு பேய்யப்பட்ை கைளயாை புத்தி போல்ைக் கூைாது. குத்திக்

ைாட்டுவது ளபால் அறிவுகை இருக்ைக் கூைாது. (ளவதாத்திரி மைரிஷியின்
பபான்பமாழிைள் 5000 பாை.1 -பக்.29)

ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம். ஆனந்தமாை
வாழ்ளவாம். வாழ்ை வேமுைன்

10.பணிவு

ைனிவு துணிவு

(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

ஒரு நாள் இேம் புத்த துறவி ஒருவன் தன் வட்டிைிருந்து
ீ
பயணத்கத பதாைர்ந்தான்.

அப்ளபாது வட்டின்
ீ
முன் இருக்கும் ஒரு பைந்த ஆற்கற பார்த்தான்.
அப்ளபாது அந்த பயணத்திற்கு தகையாை இருக்கும், இந்த ஆற்கற
எப்படி ைைப்பது என்று மணிைணக்ைில் ஒளை ளயாேகனயுைன்
இருந்தான்.
அவ்வாறு அவன் ளயாேித்துக் பைாண்டிருக்கையில், ஆற்றின்
மறுபக்ைம் இருக்கும் ஒரு பபரிய துறவிகயப் பார்த்தான்.
பின் அவகை ைனத்த குைலுைன் அகழத்து, ஒரு பபரியவர் என்ற
மரியாகத இல்ைாமல் “ஓ புத்திோைிளய, எப்படி மறுைகைகய
அகைவது என்று போல்ை முடியுமா?” என்று ளைட்ைான்.

17

அதற்கு அந்த பபரிய துறவி ேற்று ளயாேித்து, அந்த ஆற்கற

பார்த்து, ைனத்த குைலுைன் “மைளன, நீளய மறுைகையில் தான்
இருக்ைிறாய்” என்று போல்ைி பேன்று விட்ைார்.

மனித வேம் - ளவதாத்திரியம்


பணிவு, ைனிவு, துணிவு ஆைியன மனித வேத்கத உயர்த்த

வல்ை பண்புைோகும். பணிவு என்பது அடிகமத்தனமல்ை. ஒத்துப்
ளபாதல் என்ற ைருத்தில் ேமநிகை ளநர்கமயாைளவ பணிவிகனக்
ைருத ளவண்டும். ைனிவு என்பது பிறர் விருப்பத்கதக்

ைருகணளயாடும் விகேவறிந்த விழிப்ளபாடும் நிகறளவற்றும்
இருக்ை மனநிகைளய தான். துணிவு என்பது தன்னம்பிக்கை.
(அருட்தந்கத ளவதாத்திரி மைரிஷி)

ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம். ஆனந்தமாை
வாழ்ளவாம். வாழ்ை வேமுைன்

11.

பதாண்ைாற்றி இன்பம் ைாண்ளபாம்
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

வயதான பஜன் குரு ஒருவர் பாதாம் பேடிைகே கவப்பதில் மிைவும்
தீவிைமாை ஈடுபட்டிருந்தார்.
அதற்ைாை அவர் பேடிைள் நட்டு கவப்பகதளய ஒரு ளவகையாை
பேய்து பைாண்டிருந்தார்.
அப்ளபாது அந்த மகைைள் வழியாை வந்த பயணி ஒருவர் இவைது
பேயல்ைகேப் பார்த்தார்.
அந்த பயணிக்கு ஏற்ைனளவ, இந்த பாதாம் மைங்ைள் வேை நீண்ை
நாட்ைள் எடுத்து பைாள்ளும் என்பது நன்கு பதரியும்.
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அதனால் அவர் அந்த வயதான குருவிைம் பேன்று “நீங்ைள் மிை

பமதுவாை வேரும் மைமான பாதாகம நட்டு கவக்ைின்றீர் ” என்று
கூறினார்.
அதற்கு அந்த குரு “நான் என் வாழ்க்கையில் இைண்டு
பைாள்கைைகேப் பின்பற்ற விரும்புைிளறன்.

ஒன்று நான் எப்ளபாதும் உயிருைன் இருப்ளபன், மற்பறான்று,
இதுளவ என் வாழ்வின் ைகைேி நாள்” என்று கூறினார்.

அதன் ைாைணமாைத் தான் நான் இந்த பேடிகய நட்டு கவக்ைிளறன்
என்றும் கூறி ளவகைகய பதாைர்ந்தார்.
பதாண்ைாற்றி இன்பம் ைாண்ளபாம்

ளவதாத்திரியம்

“நீதி பநறி உணர் மாந்தைாைி வாழும் நிகையுணர்ந்து
பதாண்ைாற்றி இன்பம் ைாண்ளபாம்.” (ஞாக.பா.1)

ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம். ஆனந்தமாை வாழ்ளவாம்.
வாழ்ை வேமுைன்.

12. ேீைனும் குருவும்
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

பஜன் குருவின் ேீைர்ைள் கேக்ைிேில் பேன்று திரும்புவகத ைண்டு
“ஏன் நீங்ைள் கேக்ைிள்ைேில் ேவாரி பேய்ைிறீர்ைள்?” என்று
விோரித்தார் குரு
அதற்கு ஐந்து ளபரும் பவவ்ளவறு பதிகை குருவிைம் போன்னார்ைள்.
அதில் முதல் ேீைன் “நான் வாங்ைி வரும் உருகேக் ைிழங்குைகே
கையிளைா முதுைிளைா சுமப்பகத ைாட்டிலும், கேக்ைிேில் அதன்
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கூகையில் கவத்து வருவது சுைபம் என நிகனத்து, நான் கேக்ைிள்
ஓட்டுவதில் மைிழ்ச்ேி அகைைிளறன்” என்று குருவிைம் போன்னான்.
அதற்கு குரு அவனிைம் “நீ மிைவும் சுறுசுறுப்பானவன், நீ

வயதானபின் என்கன ளபாைளவ கூன் ளபாைா மாட்ைாய்” என்றார்.
இைண்ைாவது ேீைன் குருவிைம் “நான் இயற்கைகய ைேிக்ை கேக்ைிள்
ேவாரி பேய்ளதன்” என்றான்.

குருவும் அதற்கு “உன் ைண்ைள் திறந்துள்ேது, அதனால் நீ
உைைத்கத ைாண்ைிறாய்” என்றார்.

பின் மூன்றாவது ேீைன் “நான் என் கேக்ைிள் ேவாரி பேய்யும் ளபாது
மந்திைத்கத ஓதிக் பைாண்ளை பேன்ளறன்” என்றான்.

அதற்கு குரு மூன்றாவது ேீைகன “உனது மனதில் எண்ணங்ைள்
எேிதாை, புதிய ேக்ைைங்ைள் ளபாை சுழலும்” என்று பாைாட்டினார்.
பின்னர் நான்ைாவது ேீைன் “நான் எல்ைா உயிரினங்ைேின்
நல்ைிணக்ைத்தில் வாழ ஆகே பைாண்டு கேக்ைிேில் ேவாரி
பேய்ளதன்” என்றான்.
குருவும் அதற்கு அவனிைம் “நீ தீங்கு இல்ைாத ஒரு தங்ைமான
பயணத்கத ளமற்பைாள்ைிறாய்” என்று மைிழ்ந்து கூறினார்.
பிறகு ஐந்தாவது ேீைன் குருவிைம் “நான் கேக்ைிள் ேவாரி
பேய்வதற்ைாை, என் கேக்ைிேில் நான் ேவாரி பேய்ளதன்” என்றான்.
அதற்கு குரு, அந்த ேீைனின் முன் வணங்ைி 'நான் உங்ைள்
ேீைனாளவன்' என்று கூறினார்.
ஏபனனில் இந்த நான்கு ேீைர்ைளும், குருவிைம் நல்ை பபயர் வாங்ை
ளவண்டும் என்று எண்ணி, மனதில் இருக்கும் உண்கமகய
மகறத்து, வித்தியாேமாை பதிகை அேித்தார்ைள்.
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ஆனால் ைகைேியில் போன்ன ேீைன் “கேக்ைிேில் எதற்கு பேன்றாய்
என்று ளைட்ைதற்கு, அவன் ேவாரி பேய்வதற்ைாை பேன்ளறன்” என்று
மனதில் இருக்கும் உண்கமகய கூறியதால், குரு அவருகைய
ேீைனுக்கு ேீைனாை ஆனார்.

எண்ணத்கத தூய்கமயாை கவத்திருந்தால் எண்ணம் எல்ைாம்
நற்பயனாை மாறும்.

உண்கமகயத் தவிை ளவறு எந்த எண்ணமும்

மனதில் உதிக்ைாது.

எண்ணி எண்ணிச் பேயைாற்றும் பண்பு பைாண்ைால்
இன்பதுன்பம் என்ற சுழல் ளவைம் குன்றும்..

எண்ணத்தில் இயற்கையிளை அகமந்திருக்கும்

இன்பளம மாறாது! அேவும் மீ றா.” (ஞாக.பா.1528)

ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம். ஆனந்தமாை
வாழ்ளவாம். வாழ்ை வேமுைன்.

13. மனவேர்ச்ேி

(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)
ஒரு ஊரில் பஜன் மாஸ்ைர் ஒருவர் இருந்தார். அவருைன் இருபது
வருைங்ைோை, அவைது ேீைன் ரின்ோய் என்பவன் இருந்தான்.
ஒரு நாள் ரின்ோய் மாஸ்ைர் அமரும் இருக்கையில் அமர்ந்தான்.
அப்ளபாது அங்கு வந்த மாஸ்ைர், ரின்ோய் தனது இருக்கையில்
அமர்ந்திருப்பகத பார்த்துவிட்டு, எதுவும் ளைாபப்பைாமல்
அகமதியாை ரின்ோயின் இருக்கையில் அமர்ந்தார்.
ேிறிது ளநைம் அவர்ைள் இருவரும் எதுவும் ளபேவில்கை.
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ேிறிது ளநைம் ைழித்து, ரின்ோய் மாஸ்ைரிைம் “நீங்ைள்

வருத்தப்படுைிறீர்ைோ? நான் உங்ைகே அவமதித்துவிட்ளைன் என்று

நிகனக்ைிறீர்ைோ? நான் நன்றி பைட்டு நைப்பதாை நிகனக்ைிறீர்ைோ?”
என்று ளைட்ைான்.
அதற்கு மாஸ்ைர் ேிரித்துவிட்டு “நீ முதைில் மாணவனாை இருந்து

ேீைனாை ஆனாய், இப்ளபாது ேீைனாை இருந்து மாஸ்ைைாை ஆை தகுதி
உகையவனாை இருக்ைிறாய்.

ளமலும் என் ளவகைைகே பைிர்ந்து பைாள்ே நீ தகுதி

உகையவனாைி விட்ைாய் என்பகத நிகனக்கும் ளபாது, எனக்கு
பபருகமயாைத் தான் உள்ேது.

எனக்கு முன்ளப அகவ நைக்கும் என்பதும் நன்றாை பதரியும்” என்று
கூறினார்.

மனவேர்ச்ேி - ளவதாத்திரியம்
“ைாைணம் அறியாமல் ைாரியம் பேய்பவன் பக்தன்.
ைாைணம் என்னபவன ைாண முயற்ேிப்பளபான் ளயாைி!
ைாைணம் கூறமுடியா எல்கை ைண்ைவன் முக்தன்!

ைாைணம் விகேவுைள் ைண்டு பேயைாற்றுவான் ஞானி!” (ஞாை.பா.1171)
ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

ஆனந்தமாை

வாழ்ை வேமுைன்.

14.மானுைத்தின் வைர்ைள்
ீ
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

ஒர் ஊரில் ைேன் என்னும் துறவி மைத்தில் வாழ்ந்து வந்தார்.
ஒரு நாள் ஜப்பாகன ளேர்ந்த வைர்ைள்,
ீ
அந்த மைத்கத தங்ைேது
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தகைகமயைமாை கவத்துக் பைாள்ே ளவண்டும் என்று நிகனத்து,
அந்த மைத்திற்கு ோதாைணமாை பேன்றனர்.

அங்கு இருந்த அந்த துறவி வைர்ைகே
ீ
அன்புைன் அகழத்தார்.
பின் அந்த மைத்தில் ேகமக்கும் ேகமயல்ைாைகன அகழத்து, “இங்கு
வந்திருக்கும் வைர்ைளுக்கு
ீ
விதவிதமான உணவுைகே பேய்யாமல்,
நாம் உண்ணும் உணகவளய ேகமத்துவிடு” என்று கூறினார்.

ைேனின் அந்த பேயல் வைர்ைளுக்கு
ீ
பபரும் ளைாபத்கத மூட்டியது.
அதனால் வைர்ைளுள்
ீ
ஒருவன் அந்த துறவிகயப் பார்த்து “நாங்ைள்
யார் என்று நிகனக்ைிறீர்ைள்?
நாங்ைள் எங்ைள் உயிகை தியாைம் பேய்து, நம் நாட்கை
ைாப்பாற்றுைிளறாம். ஏன் எங்ைகே நன்றாை ைவனிக்ை முடியாதா?”
என்று ளைட்ைான்.
அதகனக் ளைட்ை துறவி அவனிைம் “அளதப்ளபால் நாங்ைள் யார்
என்று நீங்ைள் நிகனக்ைின்றீர்ைள்? நாங்ைளும் வைர்ைள்
ீ
தான். நீங்ைள்
நாட்கை ைாப்பாற்றுைிறீர்ைள் என்றால் நாங்ைள் மனிதகுைத்தின்

அகனத்து புைனறிவாற்றகையும் ைட்டுப்படுத்தி பாதுைாக்ைிளறாம்”
என்று கூறினார்.
“திருமூைர், வள்ளுவனார், இைாம ைிங்ைர்,

திருவருோர், மணிபமாழியார், தாயு மானார்,

பபருளநாக்ைப் பயன்விேக்ைி உைைம் உய்யப்

ளபைறமாம் அருட்பதாண்டில் பங்கு பைாள்ளவாம்” (ஞாக.பா.13)

ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்ை வேமுைன்.

ஆனந்தமாை

15. துன்பங்ைள் குகறய வழி எது?
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)
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ளைாசுய் என்பவர் ஒரு பஜன் மாஸ்ைர். அவர் புத்த ேமய
பநறிைகேக் ைகைபிடிப்பகத விட்டு, ஒரு பாைத்தின் ைீ ழ்
பிச்கேக்ைாைர்ைளுைன் வாழ்ந்து வந்தார்.
அப்ளபாது ளைாசுய்வின் முதுகம ைாைத்தில், அவைது மீ தமுள்ே
வாழ்கைகய ைழிக்ை, அவைது நண்பர் ஒருவர் அவருக்கு

அரிேியிைிருந்து வினிைர் தயாரிப்பகதக் ைற்றுக் பைாடுத்தார்.
அதகன ளைாசுய் தனது மைணம் வகை பதாைர்ந்து பேய்தார்.
ஒரு முகற ளைாசுய் வினிைகை பேய்து பைாண்டிருக்கும் ளபாது,

தனது பிச்கேக்ைாை நண்பர்ைேில் ஒருவர், புத்தரின் பைம் ஒன்கற
அவருக்குக் பைாடுத்தார்.
ளைாசுயும் மதப் பிகணப்புைளுக்கு, அப்பாற்பட்டு இருந்ததால், அந்த
பைத்கத வியப்புைன் ஏற்றுக் பைாண்ைார்.
பின் அந்த பைத்கத தனது குடிகேயின் சுவரில் பதாங்ைவிட்டு,
ளமலும் அதில் ஒரு வாேைம் ஒன்கறயும் எழுதினார்.
என்ன வாேைம்?

“திரு. அமிதா புத்தர்: இது குறுைிய அகற

என்பதால், நான் மட்டும் தான் இங்கு தங்ை முடியும். நீங்ைள் ஒரு
தற்ைாைிை விருந்தினர். நீங்ைள் உங்ைள் அழைான மாேிகையில்
மறுபடியும் பிறந்து அங்ளை தங்குங்ைள். இதற்ைாை என்கன தவறாை
எண்ண ளவண்ைாம்.” என்று எழுதி இருந்தார்.

துன்பங்ைள் குகறய வழி எது? ளவதாத்திரியம்
“வாழ்வினிளை அனுளபாைப் பபாருள் எண்ணிக்கை
வேைவிைக் கூைாது இன்பம் ளவண்டின்.” (ஞாை.பா.157)
ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

ஆனந்தமாை

வாழ்ை வேமுைன்.

24

16. ேீைாை வாழ்ளவாம்
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

பஜன் துறவி ஒருவர் தன் ேீைர்ைேிைம் ளபேிக் பைாண்டிருந்தார்.
அப்ளபாது அவரிைம் ேீைர்ைளுள் ஒருவன், “குருளவ, நீங்ைள்

இன்பத்தில் மைிழ்ச்ேிளயா, துன்பத்தில் ளோர்ளவா அகைவதில்கை.
ஆனால், இைண்கையும் தாங்ைள் ேமமாை எடுத்துக் பைாள்ைிறீர்ைள்
அல்ைவா? இந்த குணம் உங்ைளுக்கு எப்படி வந்தது?” என்று
ளைட்ைான்.

அதற்கு அந்த குரு “ைழுகதயிைமிருந்து தான்...” என்று உைளன
கூறினார்.

உைளன அகனத்து ேீைர்ைளும் “என்ன ைழுகதயிைமிருந்தா?” என்று
ஆச்ேரியத்துைன் ளைட்ைனர்.
“ஆமாம், அதனிைமிருந்து தான் ைற்றுக் பைாண்ளைன்.
நீங்ைள் ைழுகதகய கூர்ந்து ைவனித்ததில்கையா?
ைாகையில் அது அழுக்கு துணிைகே சுமந்து பேல்லும். மாகையில்
சுத்தமான துணிைகே சுமந்து பேல்லும் தாளன! அகத கவத்து
தான்” என்று போன்னார்.
அப்ளபாது மற்றவன் “இதில் என்ன குருளவ இருக்ைிறது, நீங்ைள்
அதனிைம் ைற்று பைாள்வதற்கு” என்று ளைட்ைான்.
அதற்கு குரு “ஆமாம், அது அழுக்கு துணிைகே சுமக்கும் ளபாது
வருத்தப்படுவதும் இல்கை, சுத்தமான துணிைகே சுமக்கும் ளபாது
மைிழ்வதும் இல்கை. அகதத் தான் ைற்றுக் பைாண்ளைன்” என்று
கூறினார்.

ேீைாை வாழ்ளவாம் – ளவதாத்திரியம்
25

“இன்பத்தும் துன்பத்தும், இயற்கையும் ைற்பகனயும்

ேிந்தித்து அறிபவன், ேிறப்பாை வாழ்வான்.” (ஞாை.பா.1542)
ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

ஆனந்தமாை

வாழ்ை வேமுைன்.

17. அச்ேம் ளதகவயா?
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

ஒரு பபரிய குருகுைத்தில் அகனத்திலும் மிைவும் திறகம வாய்ந்த
ஒரு பஜன் குருவிைம் ேைாளதவன், மைாளதவன் என்னும் இரு
மாணவர்ைள் நீண்ை நாட்ைோை ைல்வி பயின்று வந்தனர்.
அந்த குருவிற்கு பதரியாதது எதுவுளம இல்கை என்று
போல்ைைாம்.
அத்தகைய அவரிைம் பயிலும் அந்த இரு மாணவர்ைளும் மிைவும்
பநருங்ைிய நண்பர்ைள்.

அதில் மைாளதவன்
ளநர்கமயானவன், எகதயுளம
மனதில் கவத்து ளபேத்
பதரியாதவன். எப்ளபாதுளம
பவேிப்பகையாை ளபசும் குணம்
பைாண்ைவன். அவனுக்கு தான்
ைற்ற ைல்விகய
மற்றவர்ைளுக்கும் ைற்பிக்ை
ளவண்டும் என்ற ஆகே உண்டு.
ளமலும் தன்கனப் ளபாைளவ அகனவரும் ளநர்கமயாை இருக்ை
ளவண்டும் என்று ஆகேப்படுபவன்.
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ஆனால் ேைாளதவன் ேற்று வித்தியாேமானவன். எகதயும்

பவேிப்பகையாை ளபே மாட்ைான். மிைவும் பபாறுகம ோைி, எந்த

பிைச்ேகனக்கும் பேல்ைாதவன். யார் என்ன போல்ைி, திட்டினாலும்,
ஏமாற்றினாலும், அகத தன் மனதிளை கவத்து, ைஷ்ைப்பட்டுக்
பைாண்டிருப்பவன்.

ஒரு முகற விகேயாடிக் பைாண்டிருக்கும் ளபாது, ஒரு மாணவன்
அவனிைம் வம்பு இழுத்து, அடித்து திட்டிவிட்ைான்.

அப்ளபாது ேைாளதவனுைன் அவனது நண்பன் மைாளதவன் இல்கை.
இதனால் ேைாளதவனுக்கு உைல் நிகை ேரியில்ைாமல் ளபானது.

உைல் நிகை ேரியில்கை என்பகத அறிந்த அவனுகைய நண்பன்
மைாளதவன், அவகன மருத்துவரிைம் அகழத்துச் பேல்ைாமல்,
அவனது குருவிைம் அகழத்துச் பேன்றான்.

நீண்ை நாட்ைள் அவர்ைளுைன் இருந்த அந்த குருவிற்கு
ேைாளதவனுக்கு எதனால் உைல் நிகை ேரியில்கை என்று
புரிந்துவிட்ைது.

அதனால் அவர் ேைாளதவனிைம் “இது உைைில் வந்த ளநாய் அல்ை.
உன் மனதில் வந்த ளநாய். அகத நீ தான் ேரி பேய்ய ளவண்டும்”
என்று கூறினார்.
அந்த குரு, அவ்வாறு போல்வதற்கு ைாைணம், அந்த ேைாளதவனின்
மனதில் பயத்தின் ைாைணமாை கதரியம் குகறவாைவும், அேவுக்கு
அதிைமான பபாறுகம, ேைிப்புத் தன்கம அேவுக்கு அதிைமாை
இருப்பது ளபான்றகவ இருக்ைின்றன.
இகவயும் ஒரு வகையான ளநாய் தான். ஆைளவ அந்த ளநாகய
அவன் ேரிபேய்து விட்ைால், அவன் ேரியாைிவிடுவான்,
என்பதற்ைாைளவ போன்னார்.

பயம் ஏன்? ளவதாத்திரியம்
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“Fear i s t he great est si n” என்பார் அருட் தந்கதயவர்ைள்.

எபனனில் அறிவிற்கு துகவதநிகை (இைண்டுநிகை) இருக்கும்
வகையில் பயம் இருக்ைத்தாளன பேய்யும்.
எல்ைாம் ஒன்ளற.

அந்த ஒன்றில் நானும் ஒருவன் என்ைின்ற

அத்கவத நிகை உருவாைிவிட்ைால் பயம் ஏது?
புைிக்கும் பயப்பைத் ளதகவயில்கை.
ளதகவயில்கை.
Anxi et y

பாம்பிற்கும் பயப்பைத்

மற்றும் நிகையற்ற உைைில் வாழ்க்கையில் பற்று

(bbbbbbbb) இருந்தால்தாளன “என்ன ஆகுளமா, ஏது ஆகுளமா”



என்ைிற பயம் இருக்கும்.

இருந்தாலும் மனிதனுக்கு அச்ேம் ளவண்டும்.
எதற்கு அச்ேம் ளதகவ?
அஞ்சுதல் ளவண்டும்.
இைாது.

ஆன்மா தீய பேயல்ைகே பேய்வதற்கு

இந்த அஞ்ேதல் கூை, வாழ்நாள் முழுவதும்

இயல்பான ஒழுக்ை வாழ்விற்கு மாற்றம் ஏற்படும் வகை,

ஒழுக்ை வாழ்வு இயல்பான பிறகு அச்ேம் என்பதற்ளை


இைமில்கை.

முகறயான தவம் மற்றும் அறம் இகற உணர்வு பபறுவதில்
முடியும்.

ஒழுக்ை வாழ்வின் உச்ேைட்ை நிகை, இகற உணர்கவ

பபறச் பேய்யும்.

ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்ை வேமுைன்.

ஆனந்தமாை

18. நிகனக்ை ளவண்டியது என்ன!
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

ஒருமுகற பசுய் என்ைிற பஜன் குரு தான் இறக்கும் ளநைத்தில்
தனது ேீைர்ைகே அகழத்தார்.
“மாணவர்ைளே! நீங்ைள் எப்ளபாதும் எதற்கும் ைவகை
பைாள்ேக்கூைாது.
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அதிலும் இறப்கப ைண்டு எந்த ளநைமும் பயப்பைக் கூைாது.
ஏபனனில் நமது மனம் எந்த ஒரு ோைாம்ேம் பைாண்டு பிறந்தது
அல்ை.

போல்ைப்ளபானால் மனதிற்கு எந்த ஒரு நிறம், வடிவம், இது தான்
பிடிக்கும்,

ேந்ளதாஷம் வந்தால் மைிழ்ந்தும், வருத்தத்தின் ளபாது வைிைளும்
பைாள்வதில்கை.

அகவ அகனத்தும் நீங்ைள்

உணர்வதிளைளய இருக்ைிறது.
ளமலும் உன் மனம் ேரியில்கை
என்றால் அதற்கு உைளன
மனகத தேை விைாமல் இருக்ை
ளவண்டும்.

அந்த ளநைத்தில் மனம் ேரியில்கைபயனில், முதைில் உங்ைள்
மனகத நன்கு பதரிந்து பைாள்ே ளவண்டும்.

அதனால் நீங்ைள் எகத எதிர் பைாள்ைிறீர்ைள், எதனால்
பாதிக்ைப்பட்டுள்ே ீர்ைள் என்பகத உண்கமயில் உங்ைோல் அறிய
முடியும்.
ளமலும் இந்த உைைில் எதுவும் நிைந்தைமானது இல்கை, எதற்கும்
ளபைாகே பை ளவண்ைாம்.
முக்ைியமாை இறப்கபக் ைண்டு பயப்பைக் கூைாது. இந்த உைைில்
பிறந்த அகனத்திற்கும் இறப்பு என்பதும் உண்டு” என்று கூறினார்.

மைணத்கத மறவாளத – ளவதாத்திரியம்
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“இறப்பதற்ளை பிறக்ைின்ளறாம் எனினும், அந்நாள்
எண்ணத்திற்பைட்டு மட்டும் இந்த உண்கம

மறக்ைாமல் மற்றவர்ைகுத் தீங்கு இன்றி

மண்மீ து உகழத்துண்டு அன்பாய் வாழ்ளவாம்.” (ஞாை.பா.1307)

ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்ை வேமுைன்.

ஆனந்தமாை

19.அறிவின் அனுபவம்
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

ஒரு ஊரில் பஜன் துறவி ஒருவர் மைாையத்தில் வாழ்ந்து வந்தார்.
அளத ஊரில் மைாையத்திற்கு அருைில் ைண்பார்கவ இல்ைாத
ஒருவன் வாழ்ந்து வந்தான்.
அவன் எப்ளபாதும் ைைவுகே வணங்கும் ளபாது “ைைவுளே! என்கன
இப்படி ைண்பார்கவ இல்ைாமல் பகைத்துவிட்ைாளய. உனக்கு
ைண்ளண இல்கையா?” என்று புைம்பி பைாண்ளை இருந்தார்.

அப்ளபாது பஜன் குரு அவைது பிைார்த்தகனகய ளைட்டு, அவகன
ைாணச் பேன்றார்.

பின் அவனிைம் “இப்ளபாது ைைவுள் உன் முன் வந்து, உன்னிைம்
உனக்கு என்ன வைம் ளவண்டும் என்று ளைட்ைால், என்ன ளைட்பாய்?
அதுவும் ஒளை ஒரு வைம் தான் பைாடுப்ளபன் என்று ளைட்ைால், என்ன
ளைட்பாய்?” என்று ளைட்ைார்.
அதற்கு அவன் ேிறிது ளநைம் ளயாேித்து, பின் அவரிைம் “ஒரு பபரிய
ைாஜ மாேிகையில், எனது மகனவி என் மைனுக்கு பவள்ேிக்
ைிண்ணத்தில் பால் ளோறு ஊட்டுவகத, எனது வட்டின்
ீ
ஐந்தாவது
மாடியிைிருந்து பார்த்து ேந்ளதாஷப்பை ளவண்டும்” என்று ளைட்ளபன்.
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அகதக் ளைட்ை குருவிற்கு அவனது புத்திோைித்தனமான பதிகைப்
பார்த்து, “நீ வாழ்க்கையில் உன் புத்திோைித்தனத்தால் விகைவில்
முன்ளனறி விடுவாய்” என்று போல்ைி தன்னுகைய ேீைனாை
கவத்துக் பைாண்ைார்.
அவன் ஒளை வைத்தில் தனக்கு பார்கவ ளவண்டும், பபரிய ஐந்து

மாடி மாேிகை ளவண்டும், பபரிய பணக்ைாைனாை இருக்ை ளவண்டும்
என்று ளைட்டுவிட்ைான்.

அறிவின் அனுபவம் – ளவதாத்திரியம்
“என்பறன்றும் மாறாத, அேப்பரிய,
உவகமயிைா, இயற்கை ளவைம்,

அன்றன்றும் வாழ்க்கையிளை நிகனந்துநிகனந்து,

அனுபவிப்பான். அறிவறிந்ளதான்!” (ஞாை.பா.1210)

ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்ை வேமுைன்.

ஆனந்தமாை

20 பமௌனளம ஞானம்
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

ோரிபுத்தர் என்பவர், ஞானம் பபற, புத்தகைத் ளதடி வந்தார்,
புத்தர் அவரிைம், “உன் மனதில் ஏைாேமான ளைள்விைள், எண்ணற்ற
ேந்ளதைங்ைள் இருப்பகத நான் அறிளவன்.
அதனால் உன் மனம் அகைபாய்ைிறது. நீ என்னுைன் இரு. ஒரு
வருைம் எதுவும் ளபோது பமௌனமாயிரு. அடுத்த ஆண்டு உன்
ளைள்விைளுக்கு நான் பதேிவாை பதில் போல்ளவன்.” என்று
போன்னார்.
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ோரிபுத்தர் பமௌனமானார். அன்று
முதல் அவர் எதுவும்

ளபசுவளதயில்கை. ஓைாண்டு
ைைந்தது. “ோரிபுத்தா! உன்

ஐயங்ைகேக் ளைள்,” என்றார்
புத்தர். “ளைட்ை ஏதுமில்கை,

பபருமாளன!” என்றார், ோரிபுத்தர்.
ஆம். அவர் ஞானம் பபற்றுவிட்ைார்.
மனளம, ளைள்வியின் பிறப்பிைம். பதிலும் அங்ளைளயதான்
இருக்ைிறது.

பமௌனம், மனதின் ைதவுைகே விரியத் திறக்ைிறது. அப்ளபாது, அங்கு
நிகறந்திருக்கும் ஆைவாைங்ைள், ஐயங்ைள் ஆைியகவ கும்பைாை

பவேிளயறி விடுைின்றன. அதன் பின், அங்ளை, விகை, அகமதியாை
ளமகைளயறுைிறது.
அன்பர்ைளே பமேனம் ஆன்மாவின் தாய்பமாழி, நாளன எனக்கு
விகையாளனன் என்று நீங்ைளே உங்ைகே ஒரு நாேில் ைண்டு
பைாள்வர்ைள்.
ீ
ளமானத்தின் பபருகம – ளவதாத்திரியம்
“ளமான நிகையின் பபருகம யார் எவர்க்கு
முன்பைர்ந்து வாயாளை போல்ைக்கூடும்?
ளமானளம அறிவினது அடித்தேம் ஆம்.
மிைவிரிவு!

எல்கையில்கை! ைாைம் இல்கை!

ளமானத்தில் அறிவு ளதாய்ந்து பிறந்தால்,
முன்விகனயும் பின்விகேவும் நீக்ைக் ைற்கும்.
ளமானநிகை மறவாது உைகம ஆற்ற,
பமன்கம, இன்பம், நிகறவு, பவற்றி அகமதியுண்ைாம்.”
(ஞாை.பா.1640)
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ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்ை வேமுைன்.

ஆனந்தமாை

21.ஆணவம் நீங்ைிய அகமச்ேர்
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

ஒரு நாட்டின் தகைகம அகமச்ேைாை, ைாங் பைம்பகைகயச் ளேர்ந்த
ஒருவர் இருந்தார்.
அவர் ஆட்ேிகய நன் முகறயில் நைத்துவதில் மிைவும் ேிறந்தவர்.
அவருக்கு புைழ், அதிைாைம் மற்றும் பேல்வங்ைள் இருப்பினும், புத்த
ேமயக் ைருத்துைள் பற்றி அறிவதில் ஆர்வமுள்ேவைாை இருந்தார்.

அதற்ைாை, அந்த ஊரில் இருக்கும் ஒரு பஜன் குருவிைம் அடிக்ைடி
பேன்று ைற்றுக் பைாண்ைார்.

அவ்வாறு ைற்கும் அவர், தான் ஓர் அகமச்ேர் என்ற எந்த ஒரு

அைங்ைாைமும் இல்ைாமல், ஓர் உண்கமயான ேீைன் ளபாை நன்கு
ைற்று வந்தார்.
ஒரு நாள் அந்த அகமச்ேர், பஜன் குருவிைம், “புத்த ேமயத்தின்படி,
ஆணவம் என்றால் என்ன?” என்று
ளைட்ைார்.
அகதக் ளைட்ைதும், குருவின் முைம்
ேிவந்தது. பின் குரு ளைாபமாைத்
தனது குைகை ேற்று உயர்த்தி,
“என்ன முட்ைாள்தனமான ளைள்வி
இது?” என்று ளைட்ைார்.
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இந்த மறுபமாழிகய எதிர்பாைாத அந்த அகமச்ேருக்கும் ளைாபமும்,
அதிர்ச்ேியும் ஏற்பட்ைன.

பின் குரு ேிரித்துக் பைாண்ளை, “இதுதான் உண்கமயான ஆணவம்”
என்றார்.

இதுவகை குருவிைம் ளைாபம் பைாள்ோத ேீைனாை இருந்த

அகமச்ேருக்கு, குரு ளைாபப்பட்டு ளபேியகதக் ளைட்ைதும், ‘நான் ஒரு
நாட்டின் அகமச்ேர், என்கனப் பார்த்து எப்படி ளைாபத் ளதாடு

ளபேைாம்b என்று எண்ணியளபாது, தன்னுள் எழும்பிய ளைாபளம,
உண்கமயான ஆணவம் என்பது நன்கு புரிந்தது.

“தனது குகற ஆழ்ந்துணர்ந்து திருத்தம்பபற்றால்
தருக்பைழியும், பிறரிைமும் நட்பு ஓங்கும்.

மனது ஒரு தூய நிகைகய நாடிச் பேல்லும்.
மற்றவரும் இதன்விகேவாய் நைம் ைாண்பார்ைள்.
“எனது நான்” எனும் இைண்டு போற்ைளுக்கும்,
ஏற்புகைய ைருத்துணரும் தகைகம ைிட்டும்.

உனது போல், பேயல் எண்ணக் குகறைள் ளபாக்ை
உணர்ந்த தற்ளோதகனகயப் பழைிக் பைாள்ை” (ஞாை.பா.1613)
ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்ை வேமுைன்.

ஆனந்தமாை

22.ளைாபமும் ைாைிப்பைகும்
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

பஜன் துறவி ஒருவர் எப்ளபாதுளம ளைாபப்பைாமல், நீண்ை
நாட்ைோை, உைைில் எந்த ஒரு பிைச்ேகனயுமின்றி ஆளைாக்ைியமாை
வாழ்ந்து வந்தார்.
அப்ளபாது ஒருவர் வந்து அவரிைம், “நீங்ைள் ளைாபப்பைாமல் இருக்ை
ைாைணம் என்ன?” என்று ளைட்ைார்.
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அதற்கு அந்த குரு “எனக்கு ேிறு
வயதிைிருந்ளத பைைில் பயணம்
பேய்வது என்றால் மிைவும்
பிடித்திருந்தது.
அதனால் நான் தினமும்
அருைிைிருக்கும் ஏரிக்கு பேன்று,

பைைிளைளய நீண்ை ளநைம் இருப்ளபன்.

ளமலும் பைைிளைளய தான் தியானம் பேய்ளவன்.

ஒரு நாள் அளதப் ளபான்று பைைில் அகமதியாை தியானம் பேய்து

பைாண்டிருக்கையில், ஒரு ைாைிப் பைகு வந்து என் பைகை இடித்தது.
அதனால் நான் யாளைா ைவனக்குகறவால் என் பைகை
இடித்துவிட்ைார்ைள் என்று நிகனத்து, ைண்ைகேத் திறந்து
திட்டுவதற்கு முற்பட்ளைன்.

ஆனால் என்கன இடித்த பைளைா ைாைியாை இருந்தது.

அதனால் நான் ைாைிப் பைைிைம் ளைாபத்கத ைாண்பிப்பது முட்ைாள்
தனம் என்று எண்ணி அன்றிைிருந்து என் ளைாபத்கத
விட்டுவிட்ளைன்.
அன்று முதல் என்கன எவர் என்ன தான் திட்டினாலும்,
அவமானப்படுத்தினாலும், ளைாபப்பைாமல், அப்ளபாது நான் அந்த
ைாைிப்பைகை நிகனத்து அகமதியாை பேன்று விடுளவன்.
போல்ைப்ளபானால் அந்த ைாைிப்பைகு எனக்கு ஒரு நல்ை பாைத்கத
புரிய கவத்தது.” என்று கூறினார்.

ேினமும் அச்ேமும் வாழ்கவ ேீர்குகைக்கும் – ளவதாத்திரியம்
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“ேினம் அைக்ைி, அறுகுணத்கதச் ேீைகமத்துக் பைாண்டு
ேிந்தகனகய அைத்தவத்தால் உயர்த்தி நின்றளபாது

மனமைக்ைி ளபரின்ப எல்கை நிற்ை நிற்ை,

மவன தவம் ஒருமாதம் ைாைம் ஏற்று ஆற்ற

இனம்பைவாம் எண்ண அகை ஒடுங்ைி. ஓய்ந்தளபாது,
எத்தகனளயா தத்துவங்ைள் இகறவிேக்ைம் பபற்ளறன்.

வனம்ளபாை ளவண்ைாம்நாம்.

இல்ைறத்திைிருந்து

வாழ்ந்த பைாண்ளை, தவத்கத ஆற்றி ளவற்றிபபறைாம்.”

(ஞாை.பா.1562)
ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

ஆனந்தமாை

வாழ்ை வேமுைன்.

23. வாழ்ளவாம் வேளமாடு
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

பஜன் துறவி தன் ேீைர்ைேிைம் ளபேிக் பைாண்டிருக்கையில்,

அவர்ைேிைம் “ஒருவருகைய நல்ை வாழ்க்கையின் ஆயுட்ைாைம்
என்ன?” என்று ளைட்ைார்.
அதற்கு ேீைர்ைளுள் ஒருவன் “ளவறு எத்தகன நூறு வயது தான்”
என்று கூறினான். குருளவா, “இல்கை” என்றார்.
“அப்படிபயனில், 90 வயது” என்று மற்றவன் கூறினான்.
அதற்கும் “இல்கை” என்று குரு கூறினார்.
அப்படிளய ேீைர்ைள், 80? 70? என்று போல்ை, அதற்கும் மறுத்தார்.
பின் அவர்ைள் பபாறுகமயிழந்து “ளவறு என்னபவன்று நீங்ைளே
போல்லுங்ைள்” என்று கூறினர்.
அதற்கு குரு “ஒரு வினாடி தான்” என்று கூறினார்.
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“அது எப்படி ஒரு வினாடியில் நல்ை வாழ்க்கைகய வாழ்ந்ததாை
போல்ை முடியும்?” என்று அகனவரும் ளைட்ைனர்.

பின் குரு “நல்ை வாழ்க்கை என்பது ஒரு வினாடியில் தான்

பதரியும். எப்படிபயனில் ஒவ்பவாரு வினாடிகயயும், வாழ்க்கையின்
பதாைக்ைமாை நிகனக்ை ளவண்டும்.
ளமலும் அகதளய முடிவு என்றும் நிகனக்ை ளவண்டும். அதிலும்
அந்த வினாடியில் எந்த ஒரு பகழயகதளயா அல்ைது
வருங்ைாைத்கதளயா நிகனத்து வாழக்கூைாது.

ஒரு வினாடி பிறக்ைிறபதன்றால், அகத முழுகமயாை அனுபவிக்ை
ளவண்டும். அது தான் உண்கமயான நல்ை வாழ்க்கை” என்று

ேீைர்ைளுக்கு போல்ைி, உண்கமயான வாழ்க்கையின் தத்துவத்கதப்
புரிய கவத்தார்.

வாழ்ளவாம் வேளமாடு – ளவதாத்திரியம்
“வாழ்க்கை வேத்துக்ளைற்ற வகையகனத்தும், ஒருவர்
வழிளயாடு ைற்ைைாந்த தத்துவக் ைகைளய,

வாழ்க்கைத் துகறைள் அகனத்தும் ஊடுருவி, அறிந்து,
வேமாைத் தகழத்ளதாங்ை கவக்கும் ஓர் பயிற்ேி,
வாழ்க்கைக்கு ளவண்டிடுளவார் வாரீர்! வாரீர்! என்று
வாழ்த்தியகழக் ைின்ளறன்யான் வேம்பபற்ற தாளை.
வாழ்க்கைக்கு மூைநிதி ைாந்த ஆற்றல் ஒன்ளற.
வழிபதரிந்து அகதப்பபருக்ைி வாழ்ளவாம்!

வேளமாடு,”

(ஞாை.பா.1760)
ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்ை வேமுைன்.

ஆனந்தமாை

24. அனுபவளம குரு.
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)
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ஒரு முகற ஹகுயன் என்ைின்ற பஜன் துறவி அவைது
ேிஷ்யர்ைேிைம் “ஒருவன் ைடினமான பேயல்ைகே சுைபமாை
பேய்வது எப்படி?” என்பகத பற்றி ளபேிக் பைாண்டிருந்தார்.
அதகன விேக்குவதற்ைாை ஒரு ைகதகய கூறினார்.
“ஒரு திருைனின் மைன் அவன் தந்கதயிைம் தனக்கும் திருடுவதில்
உள்ே ைைேியங்ைகே ைற்று தை ளைட்ைான்.
அவனுகைய தந்கதயும் அதற்கு ஒப்புக்பைாண்டு அன்று இைவு ஒரு

பபரிய மாேிகைக்கு திருடுவதற்ைாை அவகன அகழத்து பேன்றான்.
அந்த வட்டில்
ீ
குடும்பத்தினர் அகனவரும் உறங்ைி
பைாண்டிருக்கையில், திருைன் அவன் மைகன துணிைள் நிகறந்த
அகறக்குள் அகழத்து பேன்றான்.

மைனிைம் அங்குள்ே துணிைகே திருை போன்னான். அவனுகைய
மைனும் தந்கதயின் போல் படி திருடிக் பைாண்டிருந்தான்.
அப்ளபாது அந்த ேிறுவனின் தந்கத பமதுவாை அகறயின் பவேிளய
வந்து, பின் அவகன உள்ளே கவத்து பூட்டினான்.
பின்பு வட்டில்
ீ
உள்ளோகை எழுப்புவதற்ைாை, அந்த வட்டின்
ீ
பவேிப்புறம் வந்து ைதகவ தட்டிவிட்டு, ளவைமாை தப்பி வட்டிற்கு
ீ
ஓடிவிட்ைான்.
ேிறிது ளநைம் ைழித்து, அவனது மைனும் வடு
ீ திரும்பினான்.
அழுது பைாண்ளை அவனுகைய தந்கதயிைம் “அப்பா ஏன் அப்படி
பேய்தீர்ைள்? நான் எகதயும் திருைவில்கை, தப்பிப்பதற்கு என்ன
வழி என்று என் புத்தி கூர்கமகய பேயல்படுத்துவதிளைளய ளநைம்
அகனத்தும் ளபாயிற்று” என்று ைதறி அழுதான்.
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அவனது தந்கதயும் ேிரித்து பைாண்ளை “மைளன, நீ பைாள்கே

ைகையில் முதல் பாைத்கத ைற்று பைாண்ைாய்” என்று கூறினான்
என்று போல்ைி ைகதகய முடித்தார்.

பிறகு ேிஷ்யர்ைேிைம் இகதத் தான் மடிவது அல்ைது நீந்துவது
என்ற முகற என்பர்.
ளமலும் “பயம் பைாண்ை நிகையில், எவபைாருவரும் பேய்ய
முடியாத ைாரியங்ைகேயும் அவர்ைள் தங்ைள் வைிகம பைாண்டு
பேய்து முடிப்பர்.

ஒருவரின் போந்த அனுபவத்தினால் மட்டுளம எந்த ஒரு ைடினமான
பேயகையும் எேிதில் பேய்ய ைற்று பைாள்வது என்பது ோத்தியம்”
என்று போல்ைி உணர்த்தினார்.

சுயமாய் ேிந்தித்ளத பதேிவாய் - ளவதாத்திரியம்.
போல்ைால் மட்டும் நம்பாளத.

சுயமாய் ேிந்தித்ளத பதேிவாய்!” (ஞாை.பா.2)

ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்ை வேமுைன்.

ஆனந்தமாை

25.வாழ்ளவ ஒரு ளபாைாட்ைமா?
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

பஜன் துறவி ஒருவர் தன் ேீைர்ைளுக்கு “வாழ்க்கை என்றால் என்ன?”
என்பகத பதேிவாை போல்ைிக் பைாடுக்ை, ேீைர்ைகே அகழத்தார்.
அவர்ைேிைம் உதாைணத்திற்கு ஒரு பட்ைாம்பூச்ேி இந்த உைகை
ைாண்பதற்கு முன் எவ்வாறு ைஷ்ைப்பட்டு வருைிறது என்ற ஒரு
விஷயத்கத அவர்ைளுக்கு ைாண்பிக்ை இருந்தார்.
அதனால் அவர்ைேிைம் பட்ைாம் பூச்ேியின் கூட்டிகன ைாண்பித்து,
இன்னும் ேிை ளநைங்ைேில் இந்த பூச்ேி நீண்ை ளபாைாட்ைங்ைளுக்குப்
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பிறகு பவேிளய வந்துவிடும் என்றும் அதற்கு யாரும் உதவக்
கூைாது என்றும் கூறி மைாையத்திற்குள் பேன்று விட்ைார்.

அகதப் பார்த்த ஒரு ேீைன், அது ஓட்கை உகைக்ை மிைவும்

ைஷ்ைப்படுைிறது என்று நிகனத்து, அந்த ஓட்கை ளைாோை உகைத்து
விட்ைான்.
ஆனால் அந்த பட்ைாம் பூச்ேி பவேிளய வந்து இறந்து விடுைிறது.
இதனால் அவன் அந்த பட்ைாம் பூச்ேியின் இறப்பிற்கு
ைாைணமாைிவிட்ைான்.

பின் துறவி வந்தார். ஓட்கை உகைத்த மாணவன் அழுதுக்
பைாண்டிருந்தான்.
எதற்கு அழுைிறாய் என்று ளைட்ை ளபாது, நைந்தகத போன்னான்.
பின் குரு அவனிைம் பட்ைாம்பூச்ேி அத்தகைய ளபாைாட்ைத்கத
அனுபவிக்ைக் ைாைணம், அதன் ேிறகுைள் நன்கு வேர்வதற்கும்,
தன்கன வலுப்படுத்திக் பைாள்ேவும் தான் ைாைணம் என்று
போன்னார்.
அளதப்ளபால் தான், நாமும் நமது வாழ்வில் இன்பமாை வாழ பை
ளபாைாட்ைங்ைகே ேந்திக்ை ளநரிடும்,
அதற்ைாை மனமுகைந்து விைக் கூைாது. ளபாைாட்ைங்ைகே ேந்திக்ை
ேந்திக்ைத் தான் நமது மனமும் வலுவகையும்.
பின் எதற்கும் துணிச்ேளைாடு ளபாைாடி, வாழ்வில் முன்ளனறைாம்
என்று கூறி, அவர்ைளுக்கு ஒரு நல்ை அறிகவப் புைட்டினார்.


“பழக்ைத்திற்கும் விேக்ைத்திற்கும் ளபைாடிக் gபைாண்டிருக்கும்
ஜுவன் மனிதன்.” ளவதாத்திரியம்

40

ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்ை வேமுைன்.

ஆனந்தமாை

26.மன நிகறவு பபற வழி
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

ஒரு ஊரில் பேல்வந்தன் ஒருவன் தன் பதாழிைால் நிகறய
பேல்வங்ைகே ளேைரித்து வாழ்ந்து வந்தான்.
அவனிைம் நிகறய ளவகையாட்ைள் ளவகை பேய்து வருைின்றனர்.
என்ன தான் அவனிைம் பேல்வம் இருந்தாலும், அவனது மனம்
மட்டும் முழுகம அகையவில்கை.
அதற்ைாை அவன் ஒரு துறவிகய ேந்தித்து தன் பிைச்ேகனகய
போல்ைி, அதற்ைான ைாைணம் மற்றும் தீர்வதற்ைான வழிகயத்
பதரிந்து பைாள்ே விரும்பினான்.
ஒரு பஜன் துறவிகய ேந்தித்து, எல்ைாவற்கறயும் கூறினான்.
அவனது ளைள்விக்ைான விகைகய பதேிவுபடுத்த, துறவி அவகன
ஒரு மகை அடிவாைத்திற்கு அகழத்துச் பேன்று, மூன்று ைனமான
ைற்ைகேக் பைாடுத்து, தூக்ைிவைச் போன்னார்.
அவனும் தூக்ைினான். ஆனால் அவனால் நைக்ை முடியவில்கை.
அதனால், துறவி அதில் ஒரு ைல்கை மட்டும் தூக்ைிப்ளபாட்டு வைச்
போன்னார்.
அவனும் தூக்ைிப் ளபாட்டு, இைண்டு ைற்ைகே தூக்ைிக் பைாண்டு
பேன்றான்.
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ேிறிது தூைம் ைழித்து, அவனால் அகதயும் தூக்ை முடியவில்கை,
ஆைளவ அதில் ஒன்கற தூக்ைிப் ளபாைச் போன்னார் துறவி.
அவனும் தூக்ைிப் ளபாட்டு நைக்ை ஆைம்பித்தான்.
மீ ண்டும் ேிறிது தூைம் பேன்றதும் அவனால் முடியவில்கை,
துறவியும் அகத தூக்ைிப் ளபாட்டு நைக்ைச் போன்னார்.

பின்னர் அவனும் எந்த ேிைமமும் இல்ைாமல் நைந்தான். பின்
இருவரும் மகை உச்ேிகய அகைந்தனர்.

துறவி அவனிைம் “உன்னால் எப்படி அந்த ைற்ைேின் ைனத்கத தாங்ை
முடியாமல் தினறினாளயா, அளதப்ளபால் தான் உன்னால்
பேல்வத்கத கவத்துக் பைாண்டு நிம்மதியாை இருக்ை
முடியவில்கை.

எவ்வாறு ஒவ்பவாரு ைல்ைாை தூக்ைிப் ளபாட்ைதால், நைக்ை
முடிந்தளதா, அளதப்ளபால் தான் நீ உன்னிைம் இருக்கும்

பேல்வத்கதயும் அகனவருக்கும் பைாடுத்து வந்தால், அவர்ைேது
ஆேிர்வாதத்தால், உனக்கு ஒரு மனநிகறவு ைிகைத்திருக்கும்.
எவ்வாறு மகை உச்ேிகய எந்த ஒரு ைனமும் இல்ைாமல்
நிம்மதியாை அகைந்தாளயா, அளதளபால் நீயும் நீண்ை நாட்ைள் எந்த
ஒரு மனக்குகறயும் இன்றி நிம்மதியுைன் இருப்பாய்” என்று
போன்னார்.
அன்று முதல் அவனும் அகனவருக்கும் வாரி வழங்ைி வாழ்ந்து
வந்து, மன நிம்மதி அகைந்தான்.
“வாங்கும் ைைனும் ளதங்கும் பணமும்
வேை, வேை வாழ்கவக் பைடுக்கும்.”

(ளவதாத்திரியம்-மாக்.)

ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்ை வேமுைன்.

ஆனந்தமாை
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27. ேிந்தித்து அறிபவன், ேிறப்பாை வாழ்வான்
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

ேரியான பதிைடி !!!
பஜன் துறவி ஒருவர், நீண்ை தூை பயணத்கத ளமற்பைாள்ே
இருந்தார். அதனால் அவர் தன் மைாையத்தில் இருந்து புறப்பட்ைார்.
பயணம் பேய்யும் ளபாது, ஒரு பபரிய ஆற்கற ைைக்ை
ளவண்டியிருந்தது.
ஆனால் அந்த ஆற்கற ைைக்ை ோய்ந்து விழுந்த ஒரு பதன்கன
மைத்கத தான் அந்த ஊர் மக்ைள் பயன்படுத்தினர்.

இந்த மைத்தில் ஒருவர் மட்டுளம பேல்ை முடியும். அத்தகைய
குறுைைான மைம் அது.

துறவியும் ைைப்பதற்கு மைத்தில் ஏறி நைக்ை ஆைம்பித்து, ைகைகய
ைைக்கும் அேவில் வந்துவிட்ைார்.

அப்ளபாது மறுைகையில் இருந்து, ஒருவன் ஆற்கற ைைக்ை ஏறி
வந்தான்.

அவன் மிைவும் ளைாபக்ைாைன், யாகையும் மதிக்ைாதவன். இதனால்
அவன் ஊரில் உள்ளோரிைம் பைட்ைப் பபயகைத் தான் ஈட்டினான்.
ஆனால் அவனிைம் துறவி அன்புைன், “தம்பி, எனக்கு ேிறிது
வழிவிடுங்ைள், நான் இந்த ஆற்கற ைைக்ை இன்னும் ேிறிது தூைம்
தான் உள்ேது. பைாஞ்ேம் வழிவிட்ைால் நன்றாை இருக்கும்” என்று
ளைட்ைார்.
அதற்கு அவன், “முட்ைாள்ைளுக்கு வழிவிடும் பழக்ைம் எனக்கு
இல்கை” என்று ஆணவத்ளதாடு கூறினான்.
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ஆனால் பபரியவர் எதுவும் ளபோமல், திரும்பி பேன்றார். பின்
அவன் “எதற்கு எனக்கு வழிவிட்டீர்ைள்?” என்று ளைைியாை
ளைட்ைான்.

துறவி அதற்கு “முட்ைாள்ைளுக்கு வழிவிடும் பழக்ைம் எனக்கு உண்டு”
என்று கூறி மறுபடியும் நைக்ை ஆைம்பித்தார்.
“இன்பத்தும் துன்பத்தும், இயற்கையும் ைற்பகனயும்,
ேிந்தித்து அறிபவன், ேிறப்பாை வாழ்வான்.” (ளவதாத்திரியம்-மாக்.)
ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

ஆனந்தமாை

வாழ்ை வேமுைன்.

28. பவற்றியின் இைேியம்
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

பஜன் துறவி ஒருவர் எப்ளபாதும் தனது ேீைர்ைளுக்கு மாகை
ளவகேயில் புத்திகய புைட்டும் ேிறுைகதைகே போல்வகத
வழக்ைமாை பழக்ைமாை பைாண்ைார்.
அன்றும் அளதப்ளபால் தனது ேீைர்ைகே அகழத்து ைகத போல்ை
ஆைம்பித்தார்.
அவர் ேீைர்ைேிைம், “இதுவகை நான் உங்ைேிைம் ைகதகயக் கூறி,
அதற்ைான ேிந்தகனகயயும் போல்ளவன். ஆனால் இப்ளபாது நீங்ைள்
நான் போல்லும் ைகதகய புரிந்து பைாண்டு, ளைட்கும் ளைள்விக்கு
ேரியாை பதில் போல்ை ளவண்டும்” என்று கூறினார்.
அதற்கு ேீைர்ைளும் “ேரி, குருளவ!” என்று கூறி, அந்த ைகதகய
மிைவும் கூர்கமயாை ளைட்ை ஆைம்பித்தனர்.
“ஒரு ஊரில் தவகே ளபாட்டி நைந்தது. அந்த ளபாட்டியில் நிகறய
தவகேைள் பங்கு பைாண்ைன. அது என்ன ளபாட்டிபயன்றால்,
உயைமான குன்றின் உச்ேிக்கு யார் முதைில் பேல்வது என்பது தான்.
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அந்த உச்ேியின் உயைத்கதப் பார்த்து, அங்கு கூடியிருந்தவர்ைl ள்
எந்த தவகேயும் இந்த உச்ேிகய அகைய முடியாது என்று
தங்ைளுக்குள் ளபேிக் பைாண்ைனர்.
ஆனால் அதில் ஒரு தவகே மட்டும் அவர்ைள் ளபசுவகத
கூர்கமயாை பார்த்தது.

பின் ளபாட்டி பதாைங்ைியதும், அகனத்து தவகேைளும் அடித்து
பிடித்து, ஒன்றன் ளமல் ஒன்றாை ஏறி, வழுக்ைி விழுந்தன.
ஆனால் ஒருேிை தவகேைள் ேற்று நிதானமாை ஓைேவு உயைத்கத
அகைந்து, முடியாமல் ைீ ளழ வந்துவிட்ைன.

ஒரு தவகே மட்டும் உயைத்கத பபாருட்படுத்தாமல் ஏறி உச்ேிகய
அகைந்தது.

அங்கு கூடியிருந்த அகனவருக்கும் ஒளை ஆச்ேரியம். பின் பரிகே
பைாடுப்பதற்ைாை அந்த பவற்றி பபற்ற தவகேகயப் பார்த்து, உங்ைள்
பவற்றிக்கு ைாைணம் என்ன என்று ளைட்ைால், அந்த தவகே
எதுவுளம ளபோமல் இருந்தது.
ஏன்?” என்று குரு ளைட்ைார்.
அகனத்து ேீைர்ைளும் அவர்ைளுக்குள் ஒளை குழப்பத்தில் இருந்தனர்.
பின்னர் அவர்ைள் “பதரியவில்கைளய” என்று குருவிைம் கூறினர்.
அதற்கு குரு “ளவறு எதுவும் இல்கை, அந்த தவகேக்கு ைாது
மற்றும் வாய் ளபே வைாது, அதனால் தான் அது எதுவும்
ளபேவில்கை” என்று கூறினார்.
அது மட்டுமல்ைாமல், “அந்த தவகே பவற்றி என்னும் ளநாக்ைத்கத
மட்டும் மனதில் கவத்து ளபாட்டியில் பங்கு பைாண்ைதால் தான்,
அதனால் பவற்றி பபற முடிந்தது” என்பகதயும் கூறி பேன்று
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விட்ைார்.

அறிளவாடு – விழிப்பாய் இரு – ளவதாத்திரியம்
“ஒன்றி புள்ேியாய் ஒடுங்ைி நீ இரு.
அன்றி விரிந்திடில் ஆைாய்ச்ேிளயாடிரு,

நின்றிடு அைண்ைாைாை நிகையினில்,

பவன்றிடுவாய் புைன் ஐந்கதயும் பவற்றிளய.” (மாக்ளைாைம்)

ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்ை வேமுைன்.

ஆனந்தமாை

29.பிறப்பும் இறப்பும்
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

பஜன் ஞானி ஒருவரின் மகனவி இறந்து விட்ைார். துக்ைம்
விோரிக்ை ஊளை திைண்டு வந்திருந்தது.
எல்ளைார் முைத்திலும் வருத்தம்,ைண்ண ீர்.
ஆனால் ஞானிளயா கைைோல் தாேம் ளபாட்ைபடி பாடிக்
பைாண்டிருந்தார், ேர்வ ோதாைணமாை!
வந்தவர்ைளுக்கு அதிர்ச்ேி.
ஒருவன் துணிந்து ளைட்ைான், “குருளவ, நீங்ைளே இப்படி
பேய்யைாமா?
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என்ன இருந்தாலும் இவ்வேவு ைாைம் உங்ைளுைன் வாழ்ந்த உங்ைள்
மகனவி இறந்திருக்கும்ளபாது, நீங்ைள் ைவகையின்றி பாடிக்
பைாண்டிருக்ைிறீர்ைளே?

ஞானி போன்னார், “பிறப்பில் ேிரிக்ைளவா.இறப்பில் அழுவதற்ளைா
என்ன இருக்ைிறது?
பிறப்பும் இறப்பும் நம் கையில் இல்கை.
என் மகனவிக்கு முன்பு உைளைா, உயிளைா இல்கை. பிறகு உயிரும்
உைலும் வந்தன.

இப்ளபாது இைண்டும் ளபாய்விட்ைன. இகையில் வந்தகவ இகையில்
ளபாயின.

இதில் வருத்தப்படுவதற்கு என்ன இருக்ைிறது?”
“பிறந்தவர்ைள் அகனவருளம
பின் இறந்தார் இறப்பார்

பிேவில்ைா ைருத்து இது
ளபருைைில் எல்ைார்க்கும்” (மாக்ளைாைம்)
ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

ஆனந்தமாை

வாழ்ை வேமுைன்.

30பதாண்ளை பதாழுகை
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

அது ஒரு புத்த மைாையம். அந்த ஆேிைமத்தின் முன்னும், பின்னும்
இருந்த மைங்ைேில் இருந்து விழுந்த இகைைள் ேருகுைோைவும்,
குப்கபைோைவும் மாறியிருந்தன.
மைத்தின் ேீைன் ஒருவன், அந்த குப்கபைகேபயல்ைாம் பபருக்ைி,
ஒரு மூகையில் ஒதுக்ைி குவித்தான்.
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அப்ளபாது மைாையத்தின் குரு அங்கு வந்தார். ேீைகனப் பார்த்து,

‘இந்த அதிைாகையில் என்ன பேய்து பைாண்டிருக்ைிறாய்?b என்றார்.
ேீைளனா, ‘சுத்தம் பேய்து பைாண்டிருக்ைிளறன் சுவாமிb என்றான்.
‘எகத?b என்றார் குரு.
‘எகத எகதபயல்ைாம் சுத்தம் பேய்ய முடியுளமா, அகதபயல்ைாம்b
என்றார் ேீைன்.

இத்ளதாடு அவர்ைேது உகையாைல் நிற்ைவில்கை.
ேீைகனத் பதாைர்ந்து குரு ளைட்ைார், ‘எதுவகை?’ .
அதற்கு ேீைன், ‘எட்டிய மட்டில்b என்றான்.
‘ேரி.. புத்தருக்கு முன்பா?... புத்தருக்கு பின்பா?b என்றார் குரு.
ேீைன், ‘இைண்டுக்கும் நடுவில்b என்றான்.
குருவும் ‘மிைவும் ேரி..b என்று கூறிவிட்டு அங்ைிருந்து பேன்று
விட்ைார்.
இப்படி புதிைான ளைள்விைகேக் ளைட்டு பதில் பபறுவது, பஜன்
குருமார்ைேின் இயல்பு. புதிதாை இந்த உகையாைல்ைகே
ளைட்பவர்ைள்தான் குழம்பிப் ளபாவார்ைள்.
ளமற்ைண்ை உகையாைகைக் ளைட்ை ஒருவனும் அப்படித்தான்
குழம்பிப் ளபானான். அவன் அப்ளபாது தான் அந்த மைாையத்தில்
புதியதாை இகணந்திருந்தான்.
குழப்பம் ளமைிைளவ, சுத்தம் பேய்து பைாண்டிருந்த ேீைகன
பநருங்ைி, ‘நீ குருவிைம் ளபேியது எதுவுளம எனக்கு புரியவில்கை. நீ
சுத்தம் பேய்வகதப் பார்த்து குரு, ‘எகத’ என்ைிறார்.
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‘எதுவகையில்b என்ைிறார்.
‘புத்தருக்கு முன்பா, பின்பா?b என்ைிறார்.
புத்தர் இறந்து பை வருைங்ைள் ஆன நிகையில், இது என்ன
புதுவிதமான ளைள்வி?b என்றார் அந்தப் புதியவன்.

‘இந்த உைைம் ளதாட்ைம் ளபான்றது. அதில் ளதகவயற்ற,

மக்ைிப்ளபான குப்கபைகேப் ளபால் பைட்ைதும் நிகறந்திருக்ைிறது.

அகத ளதகவயற்றது என்று விட்டு விை முடியுமா? அகதத்தான்
‘சுத்தம் பேய்ைிளறன்b என்ளறன்.

எகத, எகத சுத்தம் பேய்ய முடியுளமா, அகதத்தான் சுத்தம் பேய்ய
முடியும் என்பதால்தான், ‘எகத எகத முடியுளமா அகதb என்ளறன்.
அவைவர் ேக்திக்கு எவ்வேவு முடியுளமா அவ்வேவுதான் இயலும்,
அதனால்தான் ‘எட்டியமட்டில்b என்று கூறிளனன்b என்றான் ேீைன்.
அந்தப் புதியவன் ‘அதுேரி.. புத்தருக்கு நடுவில் என்றாளய.. அது
எப்படி?b என்றான்.
‘உைைம் நைம் பபற இதற்கு முன்பு எத்தகனளயா புத்தர்ைள் ளதான்றி
இருக்ைிறார்ைள். இப்ளபாதும் புத்தர்ைள் இருக்ைிறார்ைள். இன்னும்
புத்தர்ைள் ளதான்றுவார்ைள். அப்படி வைப் ளபாைிறவர்ைளுக்கு முன்பு,
என்றால் இயன்றவகை சுத்தம் பேய்ைிளறன் என்பகதத்தான்
புத்தருக்கு நடுவில் என்ளறன்b என்று விேக்ைம் அேித்தான் ேீைன்.

மனத்தூய்கம பபறுளவாம் – ளவதாத்திரியம்
“ேிந்தகனயில் ஓைேவு உயர்ந்ளதா பைல்ைாம்
ேிர்திருத்தம் உைைினிளை மைைபவன்ற,
எந்தபவாரு அேளவனும் நிகனக்ைின் றார்ைள்,
எனினும் இவர் ஒவ்பவாருவர் ளபாக்கை ளநாக்ை
விந்கதளய!

பிறர்மட்டும் இவருக்பைாப்ப
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விகனயாற்றி உயிர்வாழ விரும்பு ைின்றார்!

இந்தபபரு தன்கமக்கு, தான் திருந்த
எண்ணுளவார் அரிதரிது!

எவ்வாறு உய்ளவாம்?” (ஞாக.பா.1172)

ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

ஆனந்தமாை

வாழ்ை வேமுைன்.

31. பழக்ைமும் விேக்ைமும்
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

ஒரு மைாையத்தில் துறவியும் அவைது ேீ ைர்ைளும் மாகை ளநைம்
தியானம் பேய்து பைாண்டிருந்தனர்.

மைத்திைிருந்த ஒரு பூகன ேத்தம் ளபாட்டுக்பைாண்ளை அங்கும்
இங்கும் உைவிக் பைாண்டிருந்ததால், தியானத்தில் இருந்த
ஒருகமப்பாட்கைக் ைகைத்துக் பைாண்டிருந்தது.
அதனால் அந்த துறவி “பூகனகயக் ைட்டிப்ளபாடுங்ைள்” என்று
உத்தைவிட்ைார்.

ேிை ஆண்டுைள் ைழித்து அந்த துறவி இறந்து விட்ைார்.
ஆனாலும் அந்த பூகனகயக் ைட்டிப் ளபாடும் பழக்ைம் பதாைர்ந்து
பைாண்டிருந்தனர்.
ளமலும் ேிை வருைங்ைள் ைைந்தன. அந்த பூகனயும் இறந்து விட்ைது.
ளவபறாரு பூகன வைவகழக்ைப்பட்டு ைட்டி கவக்ைப்பட்ைது.
பை ஆண்டுைள் ைழித்து ேீைர்ைள் ,”நம் மத வழக்ைப்படி பூகனகய
தியான ளநைத்தில் ைட்டி கவக்ை ளவண்டும்” என நூற் குறிப்புைள்
எழுதி கவத்தனர்.
“பழக்ைத்திற்கும் கூர்ந்த விேக்ைத்திற்கும் இகை
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பாருைைில் மனிதபைல்ைாம் ளபாைாடுைின்றார்

பழக்ைத்கத வேர்த்த மக்ைள் மாற்றுவது ைடினம்

பாைர்ைேின் நற்பழக்ைம் பைன் விகேக்கும எேிது.” (ஞாை.பா.634)
ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம். ஆனந்தமாை
வாழ்ளவாம். வாழ்ை வேமுைன்.

32. இது ைைந்து ளபாகும்
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

பஜன் துறவியிைம் ேீைன் போன்னான்:
“என்னுகைய தியானம் மிைவும் பைாடுகமயாை இருக்ைிறது. என் ைவன
ம் முழுக்ை ேிதறி விடுைிறது. ைால்ைள் வைிக்ைிறது. நான் ேற்று தியானம்
பேய்ய ஆைம்பித்த ேிறிது ளநைத்தில் தூங்ைி விடுைிளறன். மிைவும்
பைாடுகமயாை இருக்ைிறது”

பஜன் துறவி போன்னார்: “இது ைைந்து ளபாகும்”
ேிை நாட்ைள் ைழித்து பஜன் துறவியிைம் ேீைன் போன்னான்:
“இப்ளபாபதல்ைாம் என் தியான அனுபவம் அற்புதமாை இருக்ைிறது. தற்
ளபாபதல்ைாம் விழிப்புணர்வுைன் இருக்ைிளறன்.
மிைவும் அகமதியான இருக்ைிளறன். மிைவும் அற்புதமாை இருக்ைிறது”
பஜன் துறவி போன்னார்: “இது ைைந்து ளபாகும்”

இன்ப துன்ப உணர்ச்ேிைள் – ளவதாத்திரியம்
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“உைலுக்குள் உயிர்ேக்தி சுழன்று ஓை,
உணர்ச்ேிபயன்ற விகேவுண்ைாம்.

இயற்கை ஈது.

உைைினுள் அணுஅடுக்கு அகமப்பு ைட்கு

ஒத்துதவி உயிர்ஓை இனிகம இன்பம்.

உைைில் உயிர் ஓட்ைமது முகற பிறழ்ந்தால்,

உைல்ைட்டுக் குகைந்து மின்ோைம் தாக்கும்.

உைல்தாங்ைா உணர்ச்ேிமிகும் துன்பம் ஈளத!

உைல்நிகையும் உயிர்நிகையும் ஒத்துணர்விர்!” (ஞாை.பா.1249)

ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

ஆனந்தமாை

வாழ்ை வேமுைன்.

33. ேித்து ளவண்ைாளம!
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)

இைண்டு பஜன் குருக்ைேின் ேீைர்ைள் ளபேிக் பைாண்டிருந்தனர். அைிைா
என்ற ேீைன் தனது குருவின் அருகம பபருகமைகே எல்ைாம்
விேக்ைினான்.
“எங்ைள் குரு மாயா ஜாைங்ைேின் மன்னன்.
ஆற்று நீரின் ளமல் நைப்பார், ைாற்றிளை பறப்பார், தீயிளை குேிப்பார்,
புயகை எதிர்ப்பார். இப்படி பை அதிேயங்ைகே பேய்வார்.
உங்ைள் குரு என்ன பேய்வார்?”, என்று அைிைா, ஜிங்ஜுவிைம்
ளைட்ைான்.
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ஜிங்ஜு `எனது குரு ஆற்று நீரில்

குேிப்பார், ைாற்கற சுவாேிப்பார், தீகய
பயன்படுத்தி ேகமப்பார், புயகைக்
ைண்ைால் மைத்தில் ஒேிந்து

பைாள்வார். நீ போல்வது ளபால்

எல்ைாம் எதுவும் பேய்ததில்கைளய.
எதற்கும் அவருக்கு என்ன

மாயாஜாைம் பதரியும் என விோரித்து
விட்டு வருைிளறன்b, என்றான்.

அடுத்த நாள் அைிைாவும், ஜிங்ஜுவும்
ேந்தித்து பைாண்ைனர். `
எங்ைள் குருவிைம் உங்ைளுக்கு என்ன
மாயாஜாை அதிேயங்ைள் பேய்ய பதரியும்? என்று ளைட்ளைன்.”
அதிேயங்ைள் எதுவும் நிைழ்த்தாமல் ோதாைணமாை இருப்பதுதான்
எனது அதிேயம்” என்று என் குரு போன்னார் என்றான் ஜிங்ஜு

ேித்து ளவண்ைாம் – ளவதாத்திரியம்
“ேீவனில் ேிவகனக் ைண்டு ேிந்தகனயில் பதேிந் ளதார்க்கு
ஆவபதன் ஜாைேித்தால்?

அத்தகைய ைீ ழ்த்தைத்தில்

ளபாவளைா புைகழத்ளதடி! புல்ைர்க்ளை தகுதி யாகும்
பாவமாம் பாமைர்க்குப் பயம் ஆகே, வியப்பு ைாட்ைல்.”
(ஞாை.பா.538)
ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்ை வேமுைன்.

ஆனந்தமாை

34. ஞானத்தின் முதிர்ச்ேி
(பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்)
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ஒரு குருவும் அவருகைய ேீைர்ைளுைம் ஆற்றங்ைகைளயாைம்
ைைைைப்பாைப் ளபேிக்பைாண்ளை பேன்றனர்.

ஒரு ேீைன் ளைட்ைான், ‘குருளவ, பூர்வாேிைமத்தில் நீங்ைள் ஒரு பபரிய
ளபார் வைைாை
ீ
இருந்ததாைவும், பை நாடுைளுக்குப் பயணம் பேய்து

பவற்றிளமல் பவற்றிைகேக் குவித்ததாைவும் மூத்த ேீைர்ைள் ளபேிக்
பைாண்டிருந்தார்ைள்… நிஜம்தானா?’

‘நிஜம்தான்.. ஆனால் அபதல்ைாம் அந்தக் ைாைம். இப்ளபாது நான்
ஆயுதங்ைகேக் கைவிட்டுவிட்ளைன்…!b என்றார் குரு.

‘ஏன் குருளவ? ளபார் தவறா? ஆயுதங்ைளே ளவண்ைாமா?’
‘ேரி தவறு என்பதல்ை என் வாதம்… ஒரு ைட்ைத்துக்குளமல் புத்திக்
கூர்கமயும் அகமதிகயயும் விை ேிறந்த ஆயுதம் எதுவும் இல்கை
என்று புரிந்துவிட்ைது எனக்கு!”
குருவின் வார்த்கதைேில் ேீைர்ைளுக்கு நம்பிக்கை பிறக்ைவில்கை.
அவகை ளோதித்துப் பார்த்துவிை முடிவு பேய்து, ஒரு திட்ைம்
ளபாட்ைனர்.
‘நாகே குரு தியானத்தில் இருக்கும்ளபாது, நாம் இருவரும்
மகறந்திருந்து அவகைத் தாக்குளவாம். அப்ளபாது அவர்
ஆயுதங்ைகே எடுக்ைாமல் நம்கம எப்படிச் ேமாேிக்ைிறார் என்று
பார்ப்ளபாம்,b என்று முடிவு பேய்தனர்.
மறுநாள் வகுப்புைள் முடிந்ததும், குரு வழக்ைம்ளபாை தியானத்தில்
ஆழந்துவிை, இந்த இரு ேீைர்ைள் மட்டும் ஓகை தட்டிைளுக்கு
அப்பால் மகறந்து பைாண்ைனர்.
ேிை நிமிைங்ைள் ைழித்து இருவரும் பமல்ை பவேியில் வந்தனர்.
ளபேி கவத்தபடி இருவரும் குருவின் மீ து ஏை ைாைத்தில் இரு
பக்ைமிருந்தும் பாய்ந்தனர்.
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குரு முைத்தில் எந்த ேைனமும் இல்கை. அவர்ைள் பக்ைத்தில்
பநருங்கும்வகை ைண்மூடி அகமதியாை இருந்த குரு, ைகைேி
விநாடியில் ேற்று முன்ளன வந்து குனிந்துபைாண்ைார்.

ேீைர்ைள் இருவரும் மளைர் என்று ளமாதிக் பைாண்டு தகையில்
விழுந்து உருண்ைனர்.
எதுவும் நைக்ைாததுளபால் தியானத்கதத் பதாைர்ந்தார் குரு!


பக்தி எகதயும் எகைளபாைாது ஆனால் ஞானம் எகதயும்
எகைளபாைாமல் விைாது.” (ளவதாத்திரியம்)

ளவதாத்திரிய பஜன் ேிந்தகனைகே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்ை வேமுைன்.

ஆனந்தமாை

.

பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும் பாைம் 2

Yout ube l i nks.
1. குருவின் ளேர்க்கை

ht t ps://yout u.be/Mkq14rSLJ pk

2. ேினமும் அச்ேமும் வாழ்கவச் ேீர்குகைக்கும் ht t ps://yout u.be/Cd6-

_sZzb08
3 இன்று என்பளத நிஜம்

ht t ps://yout u.be/OvgaZCqJ d3o

4. ளைாபம் ஆன்மீ ை வாழ்வுக்குத் தகையா? ht t ps://yout u.be/N0LoVsKj BoI
5. மைிழ்ச்ேிக்கு வழி எது? ht t ps://yout u.be/5Dk3r4-xwHM
6. ஒப்பீைா? பபாறாகமயா?” ht t ps://yout u.be/LwQOuyGKRl I
7. குற்றளம ைாணும் குகறயுகைளயார் ht t ps://yout u.be/yf I B6Bk7cGQ
8. தான் என்ற பேல்வாக்குப் பற்று ht t ps://yout u.be/Fkc7FcDnj 70
9. அறிவுகை எப்படி இருக்ை ளவண்டும்? ht t ps://yout u.be/6VA1nI HXq1E
10. பணிவு ைனிவு துணிவு ht t ps://yout u.be/j gns6Cd4T7o
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11. பதாண்ைாற்றி இன்பம் ைாண்ளபாம் ht t ps://yout u.be/Rj MI zqCot Gc
12. ேீைனும் குருவும் ht t ps://yout u.be/zf f BazAVn50
13. மனவேர்ச்ேி ht t ps://yout u.be/krakm0OwHZA

14 .மானுைத்தின் வைர்ைள்
ீ
ht t ps://yout u.be/J VT1f 6rSt 0s

15. துன்பங்ைள் குகறய வழி எது? ht t ps://yout u.be/2kqVQ3QHI xI
16. ேீைாை வாழ்ளவாம்

ht t ps://yout u.be/R-BDGaT3eQY

17. அச்ேம் ளதகவயா?

ht t ps://yout u.be/uLF72gdm5zM

18. நிகனக்ை ளவண்டியது என்ன!
19 அறிவின் அனுபவம்

ht t ps://yout u.be/Tol s0xYBdec

ht t ps://yout u.be/8mXni Ghpur0

20 பமௌனளம ஞானம்

ht t ps://yout u.be/vbSTl O9l J dE

21. ஆணவம் நீங்ைிய அகமச்ேர் ht t ps://yout u.be/zEYNsCs2Z4A
22. ளைாபமும் ைாைிப்பைகும் ht t ps://yout u.be/3ombDnrJ GRY
23. வாழ்ளவாம் வேளமாடு
24. அனுபவளம குரு

ht t ps://yout u.be/FoZ4Mi f SFS8

ht t ps://yout u.be/FybvY7Ch9J I

25. வாழ்ளவ ஒரு ளபாைாட்ைமா?
26. மன நிகறவு பபற வழி

ht t ps://yout u.be/R2j B4HvqRj s

ht t ps://yout u.be/-VPYLDqt q7s

27. ேிந்தித்து அறிபவன், ேிறப்பாை வாழ்வான்
ht t ps://yout u.be/axd8dvYeAgc
28. பவற்றியின் இைேியம்
29. பிறப்பும் இறப்பும்

ht t ps://yout u.be/t FL5vE4NT1U

ht t ps://yout u.be/_D_Zf l GU2qk

30. பதாண்ளை பதாழுகை

ht t ps://yout u.be/nGJ AAl 5I U7o

31. பழக்ைமும் விேக்ைமும் ht t ps://yout u.be/YD27aX-4uUY
32. “இது ைைந்து ளபாகும்”
33. ேித்து ளவண்ைாளம!

ht t ps://yout u.be/kLCR-Of bTt c

ht t ps://yout u.be/3XV9t t t MWnM

34. ஞானத்தின் முதிர்ச்ேி ht t ps://yout u.be/NMu4cwypsRA

துகணநின்ற நூல்ைள்
1. பஜன் ைகதைள், இகணயதேம்
2. ஞானக்ைேஞ்ேியம் பாைம் 1 & 2, ளவதாத்திரி பதிப்பைம்,
ஈளைாடு
3. மாக்ளைாைமாய் விகேந்த மதி விருந்து, ளவதாத்திரி
பதிப்பைம், ஈளைாடு
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4. ளவதாத்திரி மைரிஷியின் பபான்பமாழிைள் 5000, பாைம்1.2.3.
விஜயா பதிப்பைம், ளைாகவ.

5. ஞானம் தரும் பஜன் ைகதைள், அம்பிைா ேிவம், ைிோேிக்
பப்ேிளைஷன்ஸ், பேன்கன.

6. பஜன் ைகதைள், ஏ.ளோதி, நன்பமாழிப் பதிப்பைம், புதுச்ளேரி
7. பஜன் ைகதைள், உதயதீபன், மீ னாட்ேி பதிப்பைம், பேன்கன
8. உைை ேமாதானம், ளவதாத்திரி பதிப்பைம், ஈளைாடு

9. Zen St i ck – karn Rahul - Ki ndl y St ore
10.

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

ஆேிரியரின் பிற நூல்ைள்
PDF www.banukumar.i n
ஆன்மீ ைம்
1. தியானம் பழை 100 தியான ேிந்தகனைள்
2. அறிவியல் ளநாக்ைில் 100 ஆன்மீ ைச் ேிந்தகனைள்
3. ளைாள்ைகே பவன்ற இகைக்ைாட்டுச் ேித்தர்

வாழ்க்கை வைைாறு
1. பநப்ளபாைியன் வாழ்வில் 100 சுகவயான நிைழ்ச்ேிைள்
2. புத்தர் வாழ்வில் 100 சுகவயான நிைழ்ச்ேிைள்
3. இளயசுவின் வாழ்வில் 100 சுகவயான நிைழ்ச்ேிைள்
4. குருவுைன் வாழ்ந்தவர் (புைவர் தியாைைாஜனார்)
5. ளவதாத்திரி மைரிஷி வாழ்வில் 100 சுகவயான நிைழ்ச்ேிைள்

தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை
1. தன்னம்பிக்கை மைர்ைள்.
2. பைன்ேகன பவல்வது எப்படி?
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3. ைாைளம உன் உயிர்

4. ளவதாத்திரி மைரிஷியின் வாழ்கவ வேமாக்கும் எண்ணங்ைள்
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்ோை வாழ்க்கை

ளவதாத்திரி மைரிஷி 1
1. இந்திய தத்துவ வைைாற்றில் ளவதாத்திரி மைரிஷி
2. ளவதாத்திரி மைரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்ைள்.

3. ளவதாத்திரி மைரிஷியின் பபான்பமாழிைள் 5000 (பாைம் 1)

4. ளவதாத்திரி மைரிஷியின் பபான்பமாழிைள் 5000 (பாைம் 2)

5. ளவதாத்திரி மைரிஷியின் பபான்பமாழிைள் 5000 (பாைம் 3 )
6. தினேரி தியானம்.

7. வைைாறு ளபாற்றும் குரு ேீைர்ைள்
8. “வாழ்ை வேமுைன்” என்ற வார்த்கத! ேரியா? தவறா? இைக்ைணம்
என்ன போல்ைிறது?

9. பன்முைப்புைட்ேியில் ளவதாத்திரி மைரிஷி
10. பன்முைப் பார்கவயில் ளவதாத்திரி மைரிஷி
11. ளவதாத்திரி மைரிஷியின் தத்துவ தரிேனங்ைள்
12. எல்ைாம் வல்ை பதய்வமது
13. ளபாரில்ைா நல்லுைைம்
14. அதுவானால் அதுளவ போல்லும்

15. உய்யும் வகை ளதடி அகைந்ளதன்.
16. தினந்ளதாறும் ளவதாத்திரியம்
17. வாழும் ளவதாத்திரியம்
18. என்கனச் பேதுக்ைிய ளவதாத்திரியத்தின் ஞானக்ைேஞ்ேியம்
19. ளவதாத்திரி மைரிஷி வாழ்வில் 100 சுகவயான நிைழ்ச்ேிைள்
20. மைரிஷியின் வாழ்கவ வேமாக்கும் எண்ணங்ைள்
21. தாயுமானவர் வள்ேைார் ளவதாத்திரி மூவரும் ஒருவளை
22. ளவதாத்திரியம் ைற்ளபாம்
23. மகனவிக்கு மரியாகத
24. எல்ைாம் வல்ை பதய்வமது
25. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் வறுகம என்பது இல்கை.
26. அவதாைப் புருஷர் அருட்தந்கத
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ஒப்பாய்வு

(ளவதாத்திரி மைைஷி)

1. வள்ேைாரும் ளவதாத்திரி மைரிஷியும்.
2. மைாவைரும்
ீ
ளவதாத்திரி மைரிஷியும்

3. தாயுமானவரும் ளவதாத்திரி மைரிஷியும்
4. ஞாைம் ளபாற்றும் ஞானிைள்

5. ளவதாத்திரியத்தில் ைைந்த நதிைள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒேியும்.
7. ைிழக்கும் ளமற்கும்
8. ளவதமுதல்வரும் ளவதாத்திரியும்

9. ஞான வள்ேல்ைள் (ஸ்ரீைாமைிருஷ்ணரும் ளவதாத்திரி மைைஷியும்)
10. பாமைமக்ைேின் தத்துவஞானிைள் (அச்ேில்)
11. ேித்தர்ைளும் ளவதாத்திரி மைரிஷியும்.
12. மாணிக்ை வாேைரும் ளவதாத்திரியும்
13. ேிவவாக்ைியாரும் ளவதாத்திரி மைரிஷியும்.
14. ஆனந்தக் ைேிப்பும் ளபரின்பக் ைேிப்பும்
15. சுைவாரியும் ளபரின்ப ஊற்றும்
16. பட்டினத்தாரும் ளவதாத்திரி மைரிஷியும்
17. ைன்பூேியசும் ளவதாத்திரி மைரிஷியும்
18. ஐன்ஸ்கைனும் ளவதாத்திரியும்

தாயுமானவரும் ளவதாத்திரி மைரிஷியும் (ஒப்பாய்வு)
1. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பைம்.
2. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுமானவரின் ேின்மயானந்த குரு.
3. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுமானவரின் பபாருள் வணக்ைம்.
4. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுமானவரின் ளதளஜாமானந்தம்.
5. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிகறந்த பபாருள்..

6. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுமானவரின் ேச்திதானந்த ேிவம்.
7. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுமானவரின் ைருணாைைக் ைைவுள்
8. தாயுமானவர் வள்ேைார் ளவதாத்திரி மூவரும் ஒருவளை

திருவாேைமும் ளவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)
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1. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் யாத்திகைப் பத்து.
2. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் அச்ேப் பத்து.
3. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் அகைக்ைைப் பத்து.
4. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் பேத்திைாப் பத்து.
5. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் அதிேயப் பத்து.
6. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து.

7. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் குகழத்தப் பத்து.
8. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் பிடித்தப் பத்து.
9. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில்திருவாேைத்தின் பிைார்த்தகனப் பத்து.

10. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் ேிவபுைாணம்
11. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் ஆகேப் பத்து
12. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் அச்ளோ பதிைம்
13. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் அருட்பத்து
14. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் அற்புதப்பத்து
15. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் அன்கனப்பத்து
16. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் ைண்ைபத்து
17. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் குயிற்பத்து
18. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் பேன்னிப்பத்து
19. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் புணர்ச்ேிப்பத்து
20.

ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் வாழாப்பத்து

21. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் ஆனந்த பைவேம்
22.

ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் குைாப்பத்து

பாைதியாரும் ளவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் பாைதியாரின் ஞானப்பாைல்ைள்

2. ளவதாத்திரியப்

பார்கவயில் பாைதியாரின் தத்துவப் பாைல்ைள்

3. ளவதாத்திரியப்

பார்கவயில் பாைதியாரின் பிைம்மஞானம்

4. ளவதாத்திரியப்

பார்கவயில் பாைதியாரின் மானுை ேிந்தகனைள்

பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும்
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1. பஜன்னும்

ளவதாத்திரியமும் பாைம்

1

2. பஜன்னும்

ளவதாத்திரியமும் பாைம்

2

3. பஜன்னும்

ளவதாத்திரியமும் பாைம்

3

4. பஜன்னும்

ளவதாத்திரியமும் பாைம்

4

5. பஜன்னும்

ளவதாத்திரியமும் பாைம்

5

தாயுமானவர்

தாயுமானவர்

1. ளேைவாரும் பஜைத்தீளை
2. தாயுனவரின் இைக்ைிய நயம்
3. தாயுமானவரின் பமய்ப்பபாருள்
4. தாயுமானவரின் ேமயபநறி
5. தாயுமானவரின் உைல் பபாய்யுறவா?
6. தாயுமானவரின் ைைவுள் ளைாட்பாடு
7. தாயுமானவரும் மைான்ைளும்
8. தாயுமானவர் ஆன்மீ ை வாதியா? அைேியல் ஞானியா?
9. தாயுமானவர் தரும் இைம், பபாருள், ஏவல்
10. தாயுமானவரின் அத்கவதமும் ளவதாத்திரியின் அத்கவதமும்
11. தாயுமானவரின் ஆன்மீ ைச் ேிந்தகனைள்
12. தாயுமானவரின் ஞானதாைம்
13. தாயுமானவரின் இைட்ேியப் பயணம்
14. தாயுமானவரின் பிைபஞ்ேக் ளைாட்பாடு
15. தாயுமானவரின் உயிர் விேக்ைம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM
17. தாயுமானவர் ளபாற்றும் அறம்
18. அறிளவதான் பதய்வபமன்றார் தாயுமானவர்
19. ஏன் அவதரித்தார்ைள்?
20.

தாயுமானவரின் பைநகையும் உைை நகையும்

21. இன்பம் பபறும் வழி யாது? தாயுமானவர்
22.

தாயுமானவர் பாைல்ைேில் மனம்

23.தாயுமானவர் வழிபாடு ஏன்?
24.

தாயுமானவருக்கு மறுபிறவி உண்ைா?
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25.

ைல்ைாத ளபர்ைளே நல்ைவர்ைள் தாயுமானவர்

26.

ைைவுேின் விைாேம் தருைிறார் தாயுமானவர்

27.தாயுமானவர் எகத பைி பைாடுக்ைச் போன்னார்?
28.

தாயுமானவர் தரும் இகறவழிபாடு

29.

தாயுமானவருைன் வாழ்ளவாம்

30.

தாயுமானவரின் உவகமைள் 100

பஜன்னும் திருவாேைமும்
1. பஜன்னும் திருவாேைமும் பாைம் 1
2. பஜன்னும் திருவாேைமும் பாைம் 2
3. பஜன்னும் திருவாேைமும் பாைம் 3

புைவர் தியாைைாஜனார்
1. குருவுைன் வாழ்ந்தவர்
2. வைைாறு ளபாற்றும் குரு ேீைர்ைள்
3. புைவர் தியாைைாஜனார் அரிய பேய்திைள் 100
4. குரு பக்தியின் வடிவம் புைவர் தியாைைாஜனார்

மன்னார்குடி
1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய பேய்திைள் 1000
2. ஞாபைம் வருளத ஊர் ஞாபைம் வருளத!
3. மன்னார்குடி வைைாறு

தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை
1. தன்னம்பிக்கை மைர்ைள்.
2. பைன்ேகன பவல்வது எப்படி?
3. ைாைளம உன் உயிர்
4. ளவதாத்திரி மைரிஷியின் வாழ்கவ வேமாக்கும் எண்ணங்ைள்.
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்ோை வாழ்க்கை
6. தன்னம்பிக்கை மைர்ைள்

ேிறுைகதைள்
1. பேயளை விகேவு
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2. தவம்

ஆைாய்ச்ேி
1. நன்மக்ைட்ளபறு 100 நற்ேிந்தகனைள்

vet hat hi ri am banukumar (Yout ube channel )
2000 க்கும் ளமற்பட்ை விடிளயாக்ைகன அடியிற்ைண்ை 106
தகைப்புைேில் ளைட்டு மைிழைாம்.
1. ளவதாத்திரி மைரிஷி வாழ்வில் 100 சுகவயான நிைழ்ச்ேிைள் பாைம்
2. ளவதாத்திரி மைரிஷி ஒப்பாய்வு இைக்ைியம் பாைம் 1

3. ளவதாத்திரி மைரிஷி ஒப்பாய்வு இைக்ைியம் பாைம் 2
4. விளவைானந்தரும் ளவதாத்திரி மைரிஷியும் பாைம் 1
5. விளவைானந்தரும் ளவதாத்திரி மைரிஷியும் பாைம் 1
6. விளவைானந்தர் ைகதைளும் ளவதாத்திரியமும்
7. ைாமைிருஷ்ணர் ைகதைளும்

8. ளவதாத்திரியமும் ஸ்ரீைாமைிருஷ்ணரும் ளவதாத்திரி மைரிஷியும்
9. பட்டினத்தாரும் ளவதாத்திரி மைரிஷியும்
10. பபன்ஞமின் பிைாங்ைேினும் ளவதாத்திரி மைரிஷியும்
11. மாக்ைிய பவல்ைியும் ளவதாத்திரி மைரிஷியும்
12 தாயுமானவரின் சுைவாரியும் ளவதாத்திரியாரின் ளபரின்பக் ஊற்றும்
13. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுமானவரின் பைேிவ வணக்ைம்.
14. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுமானவரின் பரிபூைாணானந்தம்
15. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பைம்
16. ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுமானவரின் பமௌனகுரு வணக்ைம்
17.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுமானவரின் ளதளஜா மயானந்தம்
18.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுமானவரின் பபாருள் வணக்ைம்
19.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் தாயுமானவரின் ேின்மயானந்த குரு
20.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் பிடித்த பத்து
21.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் அதிேயப் பத்து
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22. ளவதாத்திரிய பார்கவயில் திருவாேைத்தின் பிைார்த்தகனப்பத்து
23.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் அகைக்ைைப் பத்து
24.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் குகழத்த பத்து
25.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் ஆகேப் பத்து

26.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் பேத்திைா பத்து
27.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து

28.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் யாத்திகைப் பத்து.
29.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் அச்ேப் பத்து

30.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில்தி ருவாேைத்தின் அச்ளோ பதிைம்
31.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் ேிவபுைாணம்
32.மாணிக்ைவாேைரும் ளவதாத்திரி மைரிஷியும்
33.புத்தை பவேியீடு

34.ளவதாத்திரிய ேிந்தகனைள் பாைம் 1

35.ளவதாத்திரிய ேிந்தகனைள் பாைம் 2

36. ளவதாத்திரிய ேிந்தகனைள் பாைம் 3
37. ளவதாத்திரிய ேிந்தகனைள் பாைம் 4
38.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில்பாைதியாரின் மானுை ேிந்தகனைள்
39.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் பாைதியாரின் ஞானப் பாைல்ைள்
40.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் பாைதியாரின் பிைம்மஞானம்

41.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் பாைதியாரின் தத்துவ பாைல்ைள்
42.பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும் பாைம் 1

43.பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும் பாைம் 2
44.பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும் பாைம் 3
45பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும் பாைம் 4
46.பஜன்னும் ளவதாத்திரியமும் பாைம் 5
47.ைாைபமல்ைாம் ளவதாத்திரியம்
48.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் ஆழ்வார்ைள் ைாட்டும் முக்தி
49.என்கனச் பேதுக்ைிய நூல்
50.தினேரி தியானம் ேனவரி
51.தினேரி தியானம் பிப்ைவரி
52.தினேரி தியானம் மார்ச்
53.தினேரி தியானம் ஏப்ைல்
54.தினேரி தியானம் ளம
55.தினேரி தியானம் ஜூன்
56.தினேரி தியானம் ஜூகை
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57.தினேரி தியானம் ஆைஸ்டு

58.தினேரி தியானம் பேப்ைம்பர்
59.தினேரி தியானம் அக்ளைாபர்
60.தினேரி தியானம் நவம்பர்
61.தினேரி தியானம் டிேம்பர்

62.தாயுமானவரின் ேிந்தகனைள் பாைம் 1

63. தாயுமானவரின் ேிந்தகனைள் பாைம் 2
64.தாயுமானவரின் ேிந்தகனைள் பாைம் 3
65.தாயுமானவரின் ேிந்தகனைள் பாைம் 4
66தாயுமானவரின் ேிந்தகனைள் பாைம் 5
67.தாயுமானவர் ஒப்பாய்வு இைக்ைியம்

68.பஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாைம் 1
69.பஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாைம் 2
70.பஜன் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாைம் 3
71.தாயுமானவரின் ஆனந்தக்ைேிப்பு
72.மாணிக்ைவாேைர் ேிந்தகனைள்
73.பஜன்னும் திருவாேைமும் பாைம் 1
74.பஜன்னும் திருவாேைமும் பாைம் 2
75.பஜன்னும் திருவாேைமும் பாைம் 3
76.புைவர் தியாைைாஜனார்
77.ஞாபை அகைைள் (மன்னார்குடி) பாைம் 1

78. ஞாபை அகைைள் (மன்னார்குடி) பாைம் 2
79.அறிவியல் ளநாக்ைில் ஆன்மீ ைச் ேிந்தகனைள் பாைம் 1
80.அறிவியல் ளநாக்ைில் ஆன்மீ ைச் ேிந்தகனைள் பாைம் 2
81.அறிவியல் ளநாக்ைில் ஆன்மீ ைச் ேிந்தகனைள் பாைம் 3
82.ஆன்மீ ைம் ஆன்மீ ைம்
83.பைன்ேகன பவல்வது எப்படி? பாைம் 1
84.பைன்ேகன பவல்வது எப்படி? பாைம் 2
85.பைன்ேகன பவல்வது எப்படி? பாைம் 3
86.தன்னம்பிக்கை தன்னம்பிக்கை
87.சுயமுன்ளனற்றம்
88.பத்திைைிரியார் ேிந்தகனைள்
89.மன்னார்குடி
90.ஆைாய்ச்ேி நன்மக்ைட்ளபறு
91.பபாதுவானகவ
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92.மகனவிக்கு மரியாகத

93.திருமூைர் ேிந்தகனைள்.
94.ஆண்ைாள் ேிந்தகனைள்

95.திருமழிகேஆழ்வார் ேிந்தகனைள்
96.திருக்குறே; ேிந்தகனைள்
97.அப்பர் ேிந்தகனைள்

98.பட்டினத்தார் ேிந்தகனைள்
99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு

100.ேிவவாக்ைியார் ேிந்தகனைள்
101.ஔகயார் ேிந்தகனைள்
102.ேித்தர்ைள் ேிந்தகனைள்
103.திருமங்கையாழ்வார்

104.வள்ேைாரின் ேிந்தகனைள்
105.பேி என்னும் பாவி

106.பபாருள் வறுகமயா? அறிவு வறுகமயா?
107.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் அருட்பத்து
108.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் அற்புதப்பத்து
109.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் அன்கனப்பத்து
110.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் ைண்ைபத்து
111.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் குயிற்பத்து
112.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் பேன்னிப்பத்து

113.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் புணர்ச்ேிப்பத்து
114.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் வாழாப்பத்து
115.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் குைாப்பத்து
116.ளவதாத்திரியப் பார்கவயில் திருவாேைத்தின் ஆனந்த பைவேம்
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