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ஜென்னும் வேதாத்திரியமும். 

பாகம் 3 
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்  

இதனுள்வே 

1.  ஞானத்தத வதடி 
2.  உேமார்ந்த மன்னிப்பு 
3.  ஜெயலுக்கு ேிதேவு உண்டு?  
4.  பிறந்தேர்கள் அதனேருவம இறப்பார் 
5.  எதற்கும் கேதை வேண்டாம்  
6.  ஞானத்தின் நிதைகள் 
7.  எண்ணத்தின் ெிறப்பு 
8.  முழு ேிழிப்புணர்ச்ெி! 
9.  நீ நான் இல்தைவய! 
10. மனம் ஒரு ஜபாக்கிஷம் 
11. உறேிவை கண்ட உண்தம நிதைத் ஜதேிவே துறவு 
12. நற்பண்பு புைன்களுக்கு அதமந்து வபாகும் 
13. ஜமௌனம் எனும் ஞானேரம்பு 
14. கருதேவம வபாதும் 
15. ஜொர்க்கமா? நரகமா? 
16. ெித்தம் என்னும் ஜபருநிதி 
17. மனப்பதிவே இயக்கம் 
18. பழக்கவம பற்றாக! 
19. ஞானமும் ோதழப்பழமும் 
20. எந்த எண்ணமும் நம்தம தூக்கிப் வபாகாது? 
21. மனத்திண்தம வேண்டும் 
22. மனித மனம் நிதறவு ஜபற 
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23. புைன் கடந்த ஜெயல் முடிவே 
24. கடவுள் எங்வக? என்று பைர் வதடுகின்றார்.  
25. எண்ணத்தின் ேைிதம 
26. மனத்தூய்தம வேண்டும் 
27. ஒவ்ஜோரு நிமிடமும் இன்பம் 
28. அத்துேித ஆெனத்தில் அமர ோரீர் 
29. மனஒருதமப்பாடு வேண்டும்? 
30. ஆதெயும் கேதையும் 
31. அன்பு ஜெய்  
32. ஆர்ேமும் முயற்ெியும் 
33. அதைதான் மனம் 
34. மன்னிக்க ஜதரிந்த உள்ேம் மாணிக்க வகாயில் 
35. கடவுள் இரகெியம் 
36. ஒவ்ஜோரு நாளும் இன்பம் 
 

1. ஞானத்தத வதடி 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
 
அரென் ஒருேனுக்கு ஞானம் ஜபற வேண்டும் என்ற எண்ணம் 
எழுந்தது.  
 
அேன் உடனடியாக குருமார்கதேத் வதடி அதையத் ஜதாடங்கினான்.  
 
அதில் அேனுக்கு மனநிதறவு ஏற்படேில்தை.  
 
ஒரு நாள் தனது குதிதரயில் மனம் வபான வபாக்கில் சுற்றத் 
ஜதாடங்கினான். ஒரு மதைக் குதகயில் ஜென் குரு ஒருேதரச் 
ெந்தித்தான். 
 
குருதே ேணங்கிய மன்னன், அேர் முன்பாக அமர்ந்தான். ஆனால் 
குருவோ கண் மூடி தியானத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார்.  
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அேர் கண் ேிழிப்பார் என்று காத்திருந்த மன்னனுக்கு ஏமாற்றம்தான் 
மிஞ்ெியது. பை மணி வநரம் கடந்தும், ஞானி கண் திறக்கேில்தை. 
 
இறுதியாக தாவன வபெி ேிடுேது என்று முடிவு ஜெய்து, ‘சுோமி! 
நான் ஞானத்தத அதடய வேண்டும். புத்தர் வபால் ஆக வேண்டும்’  
என்று தனது வகாரிக்தகதய முன் தேத்தான். 
 
குரு கண் ேிழித்தார். 
 
அரென் ஏறி ேந்த குதிதரதய உற்றுப் பார்த்தார். பிறகு, 
‘குதிதரதயத் வதடாமல், எதற்காக ஞானத்ததத் வதடி ேந்தாய்?’  
என்று வகட்டார். 
 
மன்னனுக்கு குழப்பம், ‘சுோமி! என்னிடம் குதிதர இருக்கிறது? 
அவதா பாருங்கள்’  என்று குதிதரதயச் சுட்டிக்காட்டினான். 
 
குரு வைொக புன்னதகத்தபடி, ‘நீ ஏன் குதிதரதயத் வதடிப் பிடிக்கக் 
கூடாது?’  என்றார். 

 
மன்னனுக்கு கடுதமயான வகாபம் 
ேந்தது. ‘என்ன சுோமி! 
ேிதேயாடுகிறரீ்கோ?  
 
என்னிடம் தான் குதிதர 
இருக்கிறவத! அதில்தாவன ஏறி 

ேந்வதன். பிறகு எதற்காக நான் மறுபடியும் குதிதரதய வதட 
வேண்டும்’  என்றான். 
 
ெிறிது வநரம் ெிரித்தபடிவய இருந்தேர், பிறகு எழுந்து குதகக்குள் 
ஜென்று ேிட்டார். 
 
ஞானியின் உபவதெம் முடிந்து ேிட்டது. 
 
அதாேது தன்னிடம் இருக்கும் குதிதரதய எப்படி, மன்னனால் வதட 
முடியாவதா, அவத வபால்தான் ஒவ்ஜோரு மனிதனுவம புத்தனாக, 
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ஞானம் உதடயேனாக இருக்கும்வபாது, ஜேேியில் வபாய் 
ஞானத்ததயும் வதட முடியாது. அேனுக்குள்தான் வதடிக்ஜகாள்ே 
வேண்டும். 
   
ஞானம் வதடும் பக்தர்கள் - 
 
“வதடுகின்ற ஜபாருள் என்ன?  ஏன்? நமக்குத்  
   ஜதரிந்தேர் யார்? கிதடக்குமிடம்எது?  ஈஜதல்ைாம் 
நாடுகின்ற ேழக்கம் ெிைவபவர ஜகாள்ோர். 
   ஞானமததத் வதடும்ெிைர், இதத மறந்து 
ஓடுகின்றார். உருக்கமுடன் வதடுகின்றார். 
   ஒடுங்கிநின்று அறியும்அதத ேிரிந்து காணார்! 
ோடுகின்றார்..  உேம்ஜநாந்து, இருதேத்வதட 
   ேிேக்ஜகடுத்துப் வபாேததப்வபாை, முரண்பா டன்வறா?” 
(ஞாக.பா.1438) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 

ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 

 
 

 

2. உேமார்ந்த மன்னிப்பு 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

  
 

பான்ஜகய் என்ற ஜென் மாஸ்டர். தன்னுதடய ெீடர்களுக்குப் 
வபாததன ஜெய்து ஜகாண்டிருந்தார். 
 
அப்வபாது அங்வக ஒரு பூொரி ேந்தார். உள்ளூர் வகாேிைில் ேழிபாடு 
நடத்துகிறேர் அேர். புத்தர் மீவதா ஜென் மீவதா அேருக்கு நம்பிக்தக 
இல்தை. 
 
ஆகவே, அேர் புத்ததர இழிவுபடுத்திப் வபெினார். ‘ஜென் என்பது 
சுத்தப் தபத்தியக்காரத்தனம்’ என்றார். 
 



6 
 

பான்ஜகய் அேதரக் கண்டிக்கவோ மறுக்கவோ இல்தை. ‘ஐயா, 
உங்களுக்கு என்ன பிரச்தன?’ என்றார் அதமதியாக. 
 

 
’எங்களுதடய ொமி என்ஜனன்ன 
அதிெயங்கள் ஜெய்திருக்கிறது, 
ஜதரியுமா?’  
 
‘ஜதரியேில்தை, ஜொல்லுங்கள்!’  
 
’அேர் நீர்வமல் நடப்பார், தீதய அள்ேி 
ேிழுங்குோர், அேர் ஒரு ஜொடக்குப் 
வபாட்டால் தங்கம் ஜகாட்டும், நடனம் 
ஆடினால் பூமிவய நடுங்கும்!’ என்றார் 
பூொரி.  
 
‘இதுவபால் எந்த அதிெயமும் ஜெய்யாத 
உங்கள் புத்ததரவயா மற்ற ஜென் 

துறேிகதேவயா கடவுள் என்று எப்படி என்னால் ஏற்றுக் ஜகாள்ே 
முடியும்?’  
 
‘நீங்கள் நிதனப்பது ெரிதான் ஐயா’ என்றார் பான்ஜகய். ‘ஆனால், 
எங்கோல் வேஜறாரு ஜபரிய அதிெயத்ததச் ஜெய்யமுடியும்.’  
‘அஜதன்ன?’  
 
அதமதியாகச் ஜொன்னார் பான்ஜகய். ‘யாராேது தப்புச் ஜெய்தால், 
எங்களுக்குத் துவராகம் இதழத்தால், அேமானப்படுத்தினால், 
அேர்கள்மீது எந்த ேன்மமும் மனத்தில் தேத்துக்ஜகாள்ோமல் 
முழுதமயாக மன்னித்துேிடுவோம்!’  
 
“ேிருப்பம் ெினம் ேஞ்ெம்மதம்  பால்கேர்ச்ெி 
   ேிதேேறியா கடும்பற்று என்ற ஆறும், 
உருக் குதைந்து நிதறந்த மனம். ெகிப்புத்தன்தம, 
   உேமார்ந்த மன்னிப்பு, ஜமய் உணர்வு, 
கருத்துதடய கற்பு ஜநறி, ஈதகஎன்ற 
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   கேங்கமிைா நற்குணங்க ோக மாற்றும்.”  (ஞாக.பா.1592) 
 
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 

ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 

 

 

3. ஜெயலுக்கு ேிதேவு உண்டு?  
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஜென் துறேியின் ெீடருக்கு ேயதாகி ேிட்டது. ேிேொயிக்கு ெிறிது 
நிைம் இருந்தது. ேயதான காரணத்தினால் அேரால் எந்த 
வேதையும் ஜெய்ய முடியேில்தை. 
 
ேடீ்டில் வபொமல் உட்கார்ந்து ஜகாண்டிருந்தார். அந்த ேிேொயிக்கு 
ஒரு மகன் இருந்தான். அேன் நிைத்தில் வேதை ஜெய்து ேிட்டு 
ேந்து தனது தந்தததய பார்த்தான். 
 
தந்தத ஒவர இடத்திவைவய உட்கார்ந்து ஜகாண்டிருந்தார். இததனப் 
பார்த்த மகன் இனி தந்தத நமக்கு பயன்பட மாட்டார் என்று எண்ணி 
ெேப்ஜபட்டி ஒன்தற ஜெய்து ேடீ்டிற்கு எடுத்து ேந்தான். 
 
அததக் காட்டி தனது தந்ததயிடம் ெேப்ஜபட்டிக்குள் ஜென்று 
படுத்துக் ஜகாள் என்று கூறினான். 

 
அதிர்ச்ெியதடந்த தந்ததவயா ஒன்றும் 
கூறாமல் உள்வே ஏறி படுத்துக் 
ஜகாண்டார்.  
 
என்தன ஜகாண்டுவபாய் எறிந்து 
ேிடப்வபாகிறாய் என்று ஜதரியும். 

 
அதற்கு முன்னதாக உனக்கு ஒன்று கூறிக் ஜகாள்ே 
ஆதெப்படுகிவறன் என்று ேயதான தந்தத தனது மகதனப் பார்த்து 
வகட்டார். 
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உடவன மகன் ஜேறுப்புடன், “என்ன கூற வேண்டும்?” என்று 
வகட்டான்.  
 
“என்வனாடு வெர்த்து இந்த ெேப்ஜபட்டிதயயும் எறிந்து ேிடாவத. 
இதத பத்திரமாக தேத்துக் ஜகாள். ஏஜனனில் உனது மகனுக்கு இது 
உதேியாக இருக்கும்” என்று கூறினார் அந்த ேயதான தகப்பனார். 
 
“ஜெயைிவை ேிதேோக ெிேத்தின் ஜெய்தக 
ெிறந்து ேிேங்கும் உண்தம வதர்ந்து ஜகாண்டால், 
ஜெயல்கஜேல்ைாம் நைம் ேிதேக்கும் ோவற ஜெய்வோம். 
ெிேதன வநராயறியும் ெிறப்பு ஈவத.” (மாக்வகாைம்.பக.139) 
 
“ஜெயலுக்வகற்ற ேிதேவு” எனும் தத்துேத்தத இதறநீதி என்றுதான் 
கருத்தில் ஜகாள்ே வேண்டும்.  
 
இதறயாற்றல்தான் எந்த இடத்திலும் எந்த உருேத்திலும் 
அததற்வகற்ற இயக்கச் ெீர்தமவயாடு ஜெயைாற்றி ேருகிறது.  
 
ஆராய்ந்து ஜதேியுமிடத்து எல்தையற்ற அருட்வபராற்றைான 
இதறயாற்றவைதான் தனது பரிணாமச் ெிறப்பில் மன ஆற்றைாகவும் 
ஜெயல்புரிகின்றது. 
 
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 

ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 

 

 

 

4. பிறந்தேர்கள் அதனேருவம இறப்பார் 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஒரு ஊரில் ஒரு ஜென் துறேி இருந்தார். அேரிடம் ெீடனாக ஒரு 
குறும்புக்கார தபயன் இக்யூ வெர்ந்தான்.  
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அேன் மிகவும் புத்திொைி. ஒரு நாள் அந்த ெிறுேன் இக்யூ, 
துறேிக்குப் பிடித்த ஒரு வகாப்தபதய எடுத்து பார்த்தான்.  
 
அப்வபாது எதிர்பாராத ேிதமாக வகாப்தபயானது உதடந்து ேிட்டது. 
ஜொல்ைப் வபானால், அந்த வகாப்தபயானது மிகவும் ேிதை 
மதிப்பற்றது. அந்த வகாப்தப துறேிக்கு மிகவும் ேிருப்பமானது. 
 
அப்வபாது துறேி ேரும் ெத்தம் வகட்டது. உடவன அந்த ெிறுேன் 
இக்யூ, தகயில் இருந்த உதடந்த வகாப்தபதய பின்னால் மதறத்து 
தேத்தான்.  
 
பின் அேன் துறேியிடம், “ஏன் மக்கள் அதனேருக்கும் இறப்பு 
ஏற்படுகிறது?” என்று வகட்டான். 
 
அதற்கு துறேி, “அது இயற்தகயான ஒன்று. உைகில் பிறந்த 
அதனத்து உயிர்களுக்கும் இறப்பு என்பது உண்டு.” என்று 
ஜொன்னார்.  
 
அப்வபாது உடவன அந்த ெிறுேன் அந்த உதடந்த வகாப்தபதய நீட்டி  
“உங்கள் வகாப்தபக்கும் இறப்பு ேந்துேிட்டது” என்று கூறினான். 
 
பிறந்தேர்கள் அதனேருவம 
   பின் இறந்தார் இறப்பார் 
பிேேில்ைாக் கருத்து இது 
   வபருைகில் எல்ைார்க்கும்…..”  (மாக்ககாலம். பக்.73)  
 
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 

ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 

 

5. எதற்கும் கவலல கவண்டாம்  
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஒரு ஊரில் பை ஆண்டுகோக ேயல்கேில் ஒரு ேயது முதிர்ந்த 
ேிேொயி வேதை ஜெய்து ஜகாண்டிருந்தார்.  
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அேர் தனது ேடீ்டில் ஒரு குதிதரதய ேேர்த்து ேந்தார். ஒரு நாள் 
அந்த குதிதர எங்வகவயா ஓடி வபாய்ேிட்டது.  

அந்த ேிஷயத்தத அறிந்த 
அக்கம் பக்கத்தினர் அேரிடம் 
ஜென்று, “என்ன ஒரு ஜகட்ட 
அதிர்ஷ்டம்!” என்று கனிவோடு 
வபெினர். அதற்கு அந்த 
ேிேொயி “இருக்கைாம்” என்று 

ஜொன்னார். 

மறுநாள் காதையில் ஓடிப் வபான அந்த குதிதர திரும்ப 
ேந்துேிட்டது.  
 
ஆனால் ேரும் வபாது மூன்று குதிதரகவோடு ேந்தது. அதத 
அறிந்தேர்கள், அேரிடம் “எவ்ேேவு அற்புதம்” என்று 
ஆச்ெரியத்வதாடு ேந்து வபெினர். அதற்கும் அேர் “இருக்கைாம்” 
என்று கூறினார். 
 
அடுத்த நாள் அந்த ேிேொயி மகன் அந்த குதிதரயின் மீது ெோரி 
ஜெய்ய ஆதெப்பட்டு, குதிதரயின் மீது ஏறினான்.  
 
ஆனால் அந்த குதிதரவயா அேதன கீவழ தள்ேிேிட்டது. அதனால் 
அேனது கால் உதடந்து ேிட்டது.  
 
உடவன பக்கத்து ேடீ்டுக்காரர்கள், அேரிடம் மறுபடியும் கனிவோடு 
வபெினர். அதற்கும் அேர் “இருக்கைாம்” என்று ஜொன்னார். 
 
மறுநாள் இராணுே அதிகாரிகள் அந்த கிராமத்திற்கு இதேஞர்கதே 
அதழத்து ஜெல்ை ேந்தனர்.  
 
அப்வபாது கால் உதடந்த அந்த இதேஞதன பார்த்து, ஜென்று 
ேிட்டனர்.  
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உடவன அக்கம் பக்கத்தினர் அந்த அேரிடம் ேந்து “என்ன பாக்கியம் 
ஜெய்தீர்கவோ உங்கள் மகதன ேிட்டு ஜென்றுேிட்டனர்” என்று கூறி 
ோழ்த்துக்கதே ஜதரிேித்தனர். அதற்கும் அந்த ேிேொயி 
“இருக்கைாம்” என்வற கூறினார். 
 
ஆகவே “எது வேண்டுமானாலும் எப்வபாது வேண்டுமானாலும் 
நடக்கும். எனவே எதற்கும் கேதை ஜகாள்ோமல் எல்ைாம் 
நன்தமக்வக என்று ஏற்று ஜகாள்ே வேண்டும்” என்பது நன்கு 
இக்கததயின் மூைம் புரிகிறது.      

 

கேதை ஒழித்தல் – வேதாத்திரியம் 
 
“அறிோற்றல் கேதையினால் ேணீாய்ப் வபாகும். 
   அததயடுத்து உடல் நைமும் குன்றிப் வபாகும். 
அறிேிதனவய முயற்ெி ெிந்ததனயால் மாற்றி, 
   அதற்வகற்பச் ஜெயைாற்ற நைம் ேிதேக்கும்.” (ஞாக.பா.1572) 
 
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 

ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 

 

 

6. ஞானத்தின் நிதைகள் 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஒரு இேம் துறேி ஞானத்தில் முதிர்ந்துேிட்டதாக குரு 
அறிேித்தார். இததக் வகட்ட துறேிகேில் ெிைர் அந்த இேம் 
துறேிதயப் பார்க்க ேிரும்பினர். 
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அேதர ெந்தித்து நீங்கள் ெிறந்த 
ஞானம் அதடந்துேிட்டீர்கள் என்று 
வகள்ேிப்பட்வடாவம, அது உண்தமயா 
என்று வகட்டனர். 
 

ஆமாம் என்று அேர் கூற, தற்வபாது 
எப்படி உணர்கிறரீ்கள் என்று பதிலுக்கு 
அேர்கள் வகட்டனர். 
 

எப்ஜபாழுதும் வபால் கஷ்டமாகத் தான் உணர்கிவறன் என்றார். 
 
ஞானத்தின் நிதைகள் – வேதாத்திரியம் 
 
“அஞ்ஞானம் அறிேினது ஆரம்ப நிதையாகும். 
ேிஞ்ஞானவமா அறிேின் வேகநிதை 
ஜமய்ஞ்ஞானம் அறிேதனின் பூரணமாம். 
இஞ்ஞானம் மூன்றும் இயற்தகயின் எண்ணநிதை.” (ஞாக.பா.1043) 
 
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 

ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 

 
7. எண்ணத்தின் ெிறப்பு  
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஒரு ஊரில் வ ாஜகன் எனும் ஜென் மாஸ்டர் வகாேிைில் ேெித்து 
ேந்தார்.  
 
அப்வபாது அந்த ேழியாக ேந்த நான்கு துறேிகள் வ ாஜகனிடம், 
ஒரு நாள் இரவு தங்குேதற்கு அனுமதி வகட்டனர். அேரும் அனுமதி 
ேழங்கினார். 
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அன்று இரவு கடும் குேிராக இருந்தது. எனவே, வகாயிலுக்கு 
ஜேேியில் தீதய மூட்டி குேிர் காய்ந்து ஜகாண்டிருந்தனர்.  
 
அப்வபாது திடீஜரன அேர்களுக்குள் ஒரு ேிோதம் ஏற்பட்டது. அது 
“அக உண்தம ஜபரிதா?, புற உண்தம ஜபரிதா?” என்பதுதான். 
 
இதனிதடவய, துறேிகள் ஜேகு வநரமாகியும் ேராததால், ஜ ாஜகன் 
மாஸ்டர் அேர்கதே வதடி ஜேேியில் ேந்தார்.  
 
அப்வபாது அேர்களுக்குள் நடந்த ோக்குோதத்தத பார்த்து அருகில் 
ேந்தார். துறேிகள் நால்ேரும் “அக உண்தம மற்றும் புற உண்தம” 
பற்றி ேிோதித்து ஜகாண்டிருந்ததத கண்டார். 
 
அப்வபாது அேர் “அங்வக ஒரு ஜபரிய கல் இருக்கிறது. அதன் 
உண்தமயான நிதை பற்றியது, உங்கள் புத்தியின் உள்வே 
இருக்கிறதா அல்ைது ஜேேிவய இருக்கிறதா?” என்று வகட்டார். 
 
அந்த நால்ேரில் ஒருேர் “அந்த கல்ைின் உண்தம என் புத்தியின் 
உள்வே இருக்கிறது ஏஜனனில் புத்தமதத்தின் படி ஒவ்ஜோரு 
ஜபாருளும், ஒருேரின் மனதின் உள்வே ஜபாருோக்கப்படுகிறது,” 
என்றார். 
 
அதற்கு வ ாஜகன் “அப்படிஜயன்றால் அந்த கல்ைின் பாரத்தத உன் 
புத்தி உணர வேண்டுவம!” என்றார். 
 
ஆகவே “எந்த ஒரு ஜபாருதேப் பற்றி ஜொன்னாலும் அததப் பற்றி, 
அதன் தன்தமகதேப் பற்றி நம் மனதில் பதிந்து ஒரு எண்ணம் 
இருக்கும்.  
 
எனவே, புற உண்தமதய அக உண்தம அறிந்து தேத்திருக்க 
வேண்டும் என்பது புத்தமதத்தின் கருத்தாக இருக்கிறது. 
 
எண்ணத்தின் ெிறப்பு – வேதாத்திரியம் 
 
“எண்ணம் ஜொல், ஜெயல்கஜேல்ைாம் ஒன்றுக் ஜகான்று 
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   இதணந்துள்ே தன்தமயததக் காணும் வபாது, 
எண்ணவம அதனத்துக்கும் மூை மாகும். 
   இன்பதுன்பம் ேிருப்பு ஜேறுப்பு உயர்வு தாழ்வு 
எண்ணத்தின் நாடகவம. பிரபஞ்ெத்தின் 
   இரகெியங்கள் அதனத்துக்கும் ஈவத ஜபட்டி. 
எண்ணவம இல்தைஜயனில், ஏதுமில்தை. 
   எண்ணத்துக் கப்பாலும் ஒன்றுமில்தை.”  (ஞாக.பா.1531) 
 
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 

ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 

 

 

8. முழு ேிழிப்புணர்ச்ெி! 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
பத்து ேருடகாைக் கடினப் பயிற்ெிக்குப் பின்னர் ஜடவனா ஒரு ஜென் 
குருோக ஆனார்.  
 
புகழ்ஜபற்ற மாஸ்டரான நான்–இன்-ஐப் பார்க்க அேர் ஜென்றார். நான் 
இன், ெீடரான ஜடவனாதே ேரவேற்றார்.  
 
பிறகு வகட்டார்: “ஜடவனா! உன்னுதடய கட்தட மிதியடிதயயும் 
குதடதயயும் மடாைய ோெைில் ேிட்டு ேந்தாயா?” 
 
“ஆமாம்! குருவே” என்றார் ஜடவனா. 
 
“ஜடவனா! உனது குதடதய மிதியடியின் இடது பக்கம் தேத்தாயா 
அல்ைது ேைது பக்கம் தேத்தாயா? ஜொல்வைன்!” என்று வகட்டார் 
மாஸ்டர். 
 
ஜடவனாவுக்குப் பதில் ஜொல்ைத் ஜதரியேில்தை. தனக்கு இன்னும் 
முழுதமயான ேிழிப்புணர்ச்ெி ேரேில்தை என்பதத அேர் உணர்ந்து 
ஜகாண்டார்.  
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ஆகவே, மீண்டும் பயிற்ெிக்குத் தயாரானார். 
 
நான்–இன் கீழ் இன்ஜனாரு பத்து ஆண்டுக் காைம் பயிற்ெிதய 
வமற்ஜகாண்டார் ஜடவனா! 
 
எண்ணம் ஜொல் ஜெயைில் ேிழிப்புணர்வுடன் இரு -வேதாத்திரியம். 
 
“எண்ணு, ஜொல், ஜெய் எல்வைார்க்கும் நன்தம தர, 
எண்ணும்படி ஜெய்!  ஜெய்யும்படி எண்ணு!”   (ஞாக.பா.1541) 
 
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 

ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 
 
 

9. நீ நான் இல்தைவய! 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
 
சுோங் ட்சு என்ற ஜபரிய ஜென் மாஸ்டருடன் அேரது நண்பர் 
ஒருேர் ஆற்றின் கதரவயாரமாகச் ஜென்று ஜகாண்டிருந்தார். 
 

நண்பதர வநாக்கிய சுோங் ட்சு, 
“ஆற்றில் நீந்திக் ஜகாண்டிருக்கும் 
மீன்கதேப் பார்! அதே எவ்ேேவு 
ெந்வதாஷமாக இருக்கின்றன பார்!” 
என்றார். 
 
“நீங்கள் மீன் இல்தைவய! ஆகவே, 
அதே ெந்வதாஷமாக இருக்கின்றன 

என்பதத நிெமாக நீங்கள் அறிய முடியாவத!” என்றார் நண்பர்.  
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சுோங் ட்சு நண்பதர வநாக்கிக் கூறினார்: “நீ நான் இல்தைவய! 
ஆகவே, மீன்கள் ெந்வதாஷமாக இருக்கின்றன என்பதத நான் 
அறிந்திருக்கேில்தை என்பதத நீ எப்படி அறிோய்?” 
 
“நான்என்ற ஒரு ெக்தி அறிஜேன்ற நிதையில் 
   நைம்தீது சுகதுக்கம் உணர்கின்ற தாக 
ஊன்ஜகாண்ட உருேமும் உள்ேச் ெிறப்பும் 
   உதடயதாகிப் பைராக ோழ்கின்வறாம்….”   (ஞாக.பா.1432) 
 
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 

ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 

 
 

10. மனம் ஒரு ஜபாக்கிஷம் 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஒர் ஊரில் ஒருேன் நன்கு ேியாபாரம் ஜெய்து ோழ்ந்து ேந்தான். 
அப்வபாது அந்த ஊரில் ஜபாக்கிஷம் இருக்கும் இடத்ததப் பற்றிய 
ேதந்தி பரேிக் ஜகாண்டிருந்தது.  
 
ஆகவே அந்த ஊரில் உள்ேேர்கள், பாதைேனத்தில் நின்று 
தூரத்தில் இருக்கும் மதைதய பார்த்து நிற்கும் வபாது, நமது நிழல் 
ேிழும் இடத்தில் ஜபாக்கிஷம் இருப்பதாக வபெிக் ஜகாண்டனர். 
 
இததனக் வகட்ட அேன், உடவன ேியாபாரத்தத ேிட்டு, 
ஜபாக்கிஷத்தத வதட பாதைேனத்திற்கு மறுநாள் காதையிவைவய 
ஜென்று, தூரத்தில் இருக்கும் மதைதயப் பார்த்து நின்று, அேன் 
நிழல் ேிழம் இடத்தில் குழிதயத் வதாண்ட ஆரம்பித்தான். 
 
அதுேதர ேியாபாரத்தின் மீது முழு கேனம் ஜெலுத்திய அேன் 
ஜபாக்கிஷத்தின் மீது கேனம் ஜெலுத்த ஆரம்பித்தான். 
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ஜபாக்கிஷத்ததப் ஜபறுேதற்காக காதையில் இருந்து நிழல் ேிழுந்த 
இடத்தில் வதாண்டிக் ஜகாண்டிருந்தேனது நிழல், மாதையில் 
காைடிக்குள் ேந்து ேிட்டது.  
 
அதனால் ஏமாற்றமதடந்த அேன் அழுது புைம்பிக் ஜகாண்டு 
இருந்தான். 
 
அப்வபாது அந்த ேழியாக ேந்த ஜென் துறேி ஒருேர், அேனது 
ஜெயதைக் கண்டு ெிரித்துக் ஜகாண்வட அேதனப் பார்த்தார். 
 
பின் அேனிடம் “இப்வபாது தான் உன் நிழல் ஜபாக்கிஷம் உள்ே 
இடத்தத ெரியாக காட்டுகிறது. அதுவும் அந்த ஜபாக்கிஷம் வேறு 
எங்கும் இல்தை, உன்னுள் தான் உள்ேது” என்று ஜொல்ைிச் 
ஜென்றார். 
 
ஆகவே இருப்பதத தேத்து ெந்வதாஷமாக ோழ்ேதத ேிட்டு, 
இல்ைாத ஒன்றிற்கு ஆதெப்பட்டால். கதடெியில் இதுதான் நடக்கும். 
 

 மனம் ஒரு ஜபாக்கிஷம் – வேதாத்திரியம் 
 நம்முதடய மனவம நாம் ஜபற்றுள்ே ஒரு அரும்ஜபரும் 
ஜபாக்கிஷமாகும். அதத எப்படி நாம் பயிற்றுேிக்கிவறாவமா 
அப்படிஜயல்ைாம் அது ேிரிந்தும் சுருங்கியும் ெிறப்வபாடும் 
ஜெயல்படும்.  

 அணு அேவுக்கு சுருங்கவும் உைகேவுக்கு ேிரியவும் 
வபராற்றல் ஜபற்றது தான் நம் மனம்.  

 அதத நாம் எந்ஜதந்த நிதையில் தேத்து அனுபேிக்கிவறாவமா 
அந்தந்த நிதைக்வகற்ப அதமதியும் மகிழ்வும் கிட்டும் 
அவ்ேேவு தான்.  

 தேத்தால் இடம்தான் மாற்றம் அதடகிறவத ஒழிய 
ஜெயல்படுேது ஒவர மனம் தான்.  

 நம் மனம் வபராற்றல் கேத்வதாடு ஒன்றுபடும்வபாது 
வபராற்றவைாடு கூடி வபரின்பம் ஜபறுகிறது.  

 ேிரிந்து புறமனமாக புைன்ேழி ஜெல்லும் வபாது 
அதற்குண்டான இன்ப துன்ப அனுபேங்கதே ஜபறுகிறது. 
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 இதுதான் இந்த மனதின் ேிெித்திரமாகும். எனவே தான் இதத 
WONDERLAND - ேிெித்திர வைாகம் என்கிவறாம். 
 

வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 

 
11. உறேிவை கண்ட உண்தம நிதைத் ஜதேிவே துறவு 

(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 
 
வபாதி மரத்தின் கீழ் ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருந்தார் புத்தர். 
 
அங்வக ேந்த ஒருேன் அேர் திருேடிகதே ேணங்கினான். 
 
கண்ேிழித்த அேர் “நீ யார்? என்ன வேண்டும்?” என அன்புடன் 
வகட்டார். 
 
“ஜபருமாவன! என் ஜபயர் அபிநந்தன்.  எனக்கு மதனேியும் ஒரு 
மகனும் உள்ோர்கள்.  குடும்ப ோழ்க்தகயில் எத்ததனவயா 
துன்பங்கதே அனுபேித்து ேிட்வடன்.  பந்த பாெங்கேில் இருந்து 
என்தன ேிடுேித்துத் துறேியாக்கி ஞானம் அருளுங்கள்” என்று 
வேண்டினான் அேன். 
 
“அபிநந்தா! இந்த மரத்தில் உள்ே இதைகள் காற்று வமாதுேதால் 
ஆடுகின்றன.  இந்த இதைதயப் வபான்றதே மனித மனங்கள்.  
பந்த பாெம் என்ற காற்று வமாதுேதால் மனம் அதை பாய்கிறது.  
பந்த பாெத்தத முழுதமயாக உன்னால் துறந்துேிட முடியுமா?” 
என்று வகட்டார் புத்தர். 
 
“துறந்துேிட முடியும்” என்று உறுதியுடன் ஜொன்னான் அேன். 
 
“இந்த வபாதி ேனத்திவைவய தங்கி இரு” என்றார் அேர். 
 
ெிை நாட்கள் ஜென்றன. 
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நீராடுேதற்காகக் குேத்திற்குச் ஜென்ற அேர் ேழியில் அபிநந்தன் 
நாய் ஒன்றுடன் நிற்பததப் பார்த்தார். 
 
“நாய் ஏது?” என்று ேிொரித்தார். 
 
“ஜபருமாவன! நான் ேேர்த்த நாய் இது.  என்தனப் பிரிந்து இருக்க 
முடியாமல் இங்வகவய ேந்து ேிட்டது.  இதத என்னுடன் தேத்துக் 
ஜகாள்ே அனுமதிக்க வேண்டும் என்று வேண்டினான். 
 

 
ெிரித்தபடி அேர் அங்கிருந்து ஜென்றார். 
 
வமலும் ெிை நாட்கள் ஜென்றன. 
 
ேழக்கம் வபாை அேர் நீராடச் 
ஜென்றார். 
 
அபிநந்தன் நாயுடனும் ெிறுேன் 
ஒருேனுடனும் இருந்தான். 
 
“இந்தச் ெிறுேன் யார்?” என்று 
வகட்டார் அேர். 
 
“ஜபருமாவன!  இந்தப் தபயன் என் 

மகன்.  இேனால் நாதயப் பிரிந்து இருக்க முடியேில்தை.  
இேதனயும்” என்றான் அேன். 
 
ெிரித்தபடிவய ஜென்றார் அேர். 
 
வமலும; ெிை நாடகள் ஜென்றன. ேழக்கம் வபாை நீராடச் ஜென்றார். 
 
அபிநந்தனுடன் நாயும் ெிறுேனும் புதிதாக ஒரு ஜபண்ணும் 
இருப்பததப் பார்த்தார். 
 
“யார் இந்தப் ஜபண்?” என்று வகட்டார். 
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“ஜபருமாவன!  இேள் என் மதனேி.  இேோல் மகதனப் பிரிந்து 
இருக்க முடியேில்தை.  இேதேயும்” என்றான் அேன்.. 
 
ெிரித்த அேர் இரண்டு காைிப் பாத்திரங்கதே எடுத்தார்.  ஒன்றில் 
கற்கதே நிரப்பினார்.  மற்ஜறான்றில் எததயும் நிரப்பேில்தை.  அது 
காைியாகவே இருந்தது. 
 
முதல் பாத்திரத்தத அேர் குேத்து நீரில் ேிட்டார்.  அது 
தண்ணரீுக்குள் முழுகிறது.  இன்ஜனாரு பாத்திரத்ததக் குேத்து நீரில் 
ேிட்டார்.  அது முழ்காமல் மிதந்தபடி இருந்தது. 
 
“அபிநந்தா!  கனமான பாத்திரம் தண்ணரீுக்குள் மூழ்கி ேிட்டது.  
காைிப் பாத்திரம் முழ்காமல் மிதந்து ஜெல்கிறது.  பந்த பாெத்தால் 
பிதணக்கப்பட்டேர்கள் இங்வகவய கிடந்து துன்பப்பட 
வேண்டியதுதான்.  பந்த பாெங்கதே ேிட்டேர்கவே ஞானம் 
ஜபறுோர்கள். 
 
உன் மனம் உைகப் பற்றுகேில் உழைவே பதடக்கப்பட்டு உள்ேது.  
உன்னால் அதில் இருந்து மீே முடியாது. உைகத் துன்பங்கதே நீ 
அனுபேித்வத ஆக வேண்டும். நீ இங்கிருந்து ஜெல்” என்றார் அேர். 
 
“உறேிவை கண்ட உண்தம நிதைத் ஜதேிவே துறவு” என்பது 
வேதாத்திரியம். 
 
உறவும் துறவும் - வேதாத்திரியம் 
 
“உறேிவை அதமந்துள்ே உண்தமதய உணாா்ந்திடு.. 
துறேிவை உே உள்ேத் தூய்தம ஜபற்றுய்யைாம்.” (மாக்வகாைம்135) 
 
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 
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12. நற்பண்பு புைன்களுக்கு அதமந்து வபாகும் 

(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 
 
 
ஒரு ஊரில் புகழ்ஜபற்ற துறேி ஒருேர் இருந்தார். அேரிடம் நிதறய 
மாணேர்கள் இருக்கின்றனர்.  
 
ஒரு நாள் அேதரப் பார்க்க துறேியின் பதழய மாணேன் ஒருேன் 
பார்க்க ேந்தான்.  
 
அேதரப் பார்த்து எல்ைாம் வபெிய பின்னர், குருேிடம் “எனக்கு ஒரு 
குழப்பம்” என்று ஜொன்னான். 
 
குருவும், “என்ன?” என்று வகட்டார்.  
 
அதற்கு மாணேன், “நான் உங்கேிடம் படித்த தியானத்தத ெரியாக 
கதடபிடிக்கிவறன். அதே எனக்கு மனஅதமதிதயயும், அறிவுக் 
கூர்தமதயயும் தருகின்றன. அதத நன்கு என்னால் உணர 
முடிகிறது” என்று ஜொன்னான். 
 
“ெந்வதாஷம். இதில் என்ன குழப்பம்?” என்று குரு வகட்டார். 
 
அதற்கு மாணேன் “நான் தியானம் ஜெய்யும் வநரங்கேில் 
நல்ைேனாக இருக்கிவறன். ஆனால் மற்ற வநரங்கேில் நல்ைேனாக 
இருக்கிவறனா? என்ற ெந்வதகம் இருக்கிறது.  
 
எனக்வக ெிை ெமயங்கேில் தேறுகதே ஜெய்கிவறன் என்றும் 
ஜதரிகிறது. தியானம் ஜெய்யும் ஒருேன் இப்படி ஜெய்ேது ெரிதானா? 
இதத நிதனக்கும் வபாது என் உள்ேம் கஷ்டமாக இருக்கிறது” 
என்று கூறினான். 
 
குரு அதற்கு ெிரித்துேிட்டு, “ஆகவே நீ தியானமும் ஜெய்கிறாய், 
தேறுகளும் ஜெய்கிறாய், அப்படித்தாவன...?” என்று வகட்டார். அதற்கு 



22 
 

அேனும் “ஆமாம், அது தேறில்தையா? என்று வகட்டான். 
 
குரு அதற்கு ‘இல்தை. நீ தினமும் தியானம் ஜெய், தினமும் தேறு 
ஜெய், தினமும் தியானம் ஜெய், தினமும் தேறு ஜெய், ஜகாஞ்ெ 
நாேில் இவ்ேிரண்டில் ஏவதனும் ஒன்று நின்றுேிடும்!' என்று 
கூறினார். 
 
உடவன அந்த மாணேன் “ஒரு வேதே என் தியானம் 
நின்றுேிட்டால்?” என்று ேினேினான். குரு “அதுவும் நல்ைது தான். 
அப்வபாது தான் உன் உண்தமயான இயல்பு உனக்கு புரியும்” என்று 
கூறினார். 
 
உயிரில் மனம் அடங்க – வேதாத்திரியம் 
 
“ஐந்து புைன்கதேயும் அடக்கி, புருேத்திதடவய 
   அறிேினது மூைத்தத ஆழந்து வநாக்கி அமர. 
ெிந்தத அடங்கிடும் ெீேவன ெிேனாகும். 
  ெிறுகச் ெிறுகப் பயின்றால், ெித்திக்கும் உண்தமஜநறி.” 
(ஞாக.பா.1463) 
 
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 
 
 

 13. ஜமௌனம் எனும் ஞானேரம்பு 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஒரு மடாையத்தில் பை ஜென் குருக்களும், பை ெீடர்களும் ோழ்ந்து 
ேந்தனர். 
 
அங்வக ஒரு ேித்தியாெமான ேிதிமுதற நதடமுதறயில் இருந் 
தது.   
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ஜமௌனத்ததேிடச் ெிறப்பாகப் வபெ முடியுஜமன்றால் வபெ வேண்டும 
என்பவத அது. 
 
ேகுப்பதறயில் குரு மிகவும் அதமதியாக அமர்ந்திருந்தார். 
 

மாணேர்கள் அேதர 
அதமதியாகப் பார்த்தபடிவய 
இருந்தனர்.  அேரும் 
அதமதியாக 
மாணேர்கதேப் பார்த்தார். 
 

வநரம் ஓடிக் ஜகாண்வட இருந்தது. 
 
அப்வபாது ேகுப்பதறயின் அருகில் இருந்த மரத்திைிருந்த பறதே 
ஒன்று கூேிய ெத்தம் வகட்டது. 
 
“அவ்ேேவுதான் இன்தறக்குப் பாடம் முடிந்தது” என்று ஜொல்ைிய 
குரு எழுந்து ஜேேியில் ஜென்றார். 
 
“மனம் உைதக உயிதரக் கடந்தாதியான 
   மவுனநிதை நிற்பஜதான்று.  உணர்ந்து ஜகாள்வோம்.” 
(ஞாக.பா.1179) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 
 

14. கருதேவம வபாதும் 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
புதிதாக தியானம் பழகிக் ஜகாண்டிருந்த ஒருேர் ஜென் குருதேப் 
பார்ப்பதற்காக ேந்தார். 
 
“எனக்கு ஒரு பிரச்ெதன குருவே” 
 
“என்ன பிரச்ெதன” 



24 
 

 
“ெிறிது நாட்கோக நான் தியானம் ஜெய்து ேருகிவறன்.  ெிை 
வநரங்கேில் மனம் ஒரு நிதையில் இருப்பதில்தை.  கண்டபடி 
அதைபாய்கிறது.  குழப்ப நிதைக்கு ேந்த பின்பு மீண்டும் 
தியானத்திற்குள் ஜெல்ேதற்கு மிகவும் கஷ்டப்படுகிவறன்” 
 
“உன்னிடம் ரதம் இருக்கிறதா?” 
 
“இருக்கிறது குருவே” 
 
“அதத யார் ஓட்டுேது?  நீயா. இல்தை வேதைக்கு ஆட்கதே 
தேத்திருக்கிறாயாக?” 
 
“ெிை வநரம் நான் ஒட்டுவேன்.  ஜபரும்பாைான வநரங்கேில் என் 
ொரதிதான் ஓட்டுோர் குருவே” 
 
“அேர் ஓட்டும்வபாது இப்படிச் ஜெல், அப்படிச் ஜெல், குதிதரதய 
இப்படித் திருப்பு, அதன் கடிோேத்தத இழுத்துப் பிடி என்று ஏதாேது 
கட்டதேயிட்டபடிவய ஜெல்ோயா?” 
 
“நாம் அேர்கதே வேதைக்கு அமர்த்தியிருப்பவத ரதத்தில் நாம 
நிம்மதியாகச் ஜெல்ை வேண்டும் என்பதற்காகத்தாவன குருவே.  
அப்புறம் அேதர அேர் இஷ்டப்படி சுதந்திரமாக ஓட்ட 
ேிட்டால்தாவன நாம் நிம்மதியாக இருக்க முடியும்” 
 
“தியானமும் அப்படித்தான்.  இததப் புரிந்து ஜகாள்.  உன் பிரச்ெதன 
தீர்ந்துேிடும்” என்று ஜொல்ைிய குரு எழுந்து தன் வேதைதயப் 
பார்க்கச் ஜென்றார். 
 
 
கருதேவம வபாதும்  - வேதாத்திரியம். 
 
“அகத்தேத்தால் மனச்சுழதைப் படிப்படியாய்க் குதறத்து, 
   ஆதிநிதை ஒன்றுேதர பழக்கமாக்கிக் ஜகாண்டால், 
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இகத்துணர்வோ ஜடல்தையிைா இதறநிதையும் உணர, 
   ஏற்றபடி அவ்ேப்  வபாது ஜபாருந்திேரக் காண்வபாம். 
மிகத்ஜதேிவும் உள்ளுணர்வும் முற்றறிவும் கிட்டும்.” (ஞாக.பா.1446) 
   

வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 

 
15. ஜொர்க்கமா? நரகமா? 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
மிகவும் புகழ் ஜபற்ற ஜென் துறேி அேர்.  
 
தினமும் அேதர நாடி ேருபேர்கேின் ெந்வதகங்கதேப் வபாக்கி 
அருள்புரிோர் அேர். 
 
ஒருநாள் அப்படி ேந்த ஒருேன், “குருவே நீங்கள் இறந்த பின்பு 
என்ன ஆேரீ்கள்?  எங்வக வபாேரீ்கள்?” என்று வகட்டான். 
 
உடவன ெற்றும் தாமதிக்காமல், “நரகத்திற்குப் வபாவேன்” என்று 
பதில் அேித்தார் குரு. 
 

 
அேரின் பதில் அேதன அதிர்ச்ெிக்கு 
உள்ோக்கியது.   
 
“குருவே தங்கதேப் வபான்ற நல்ைேர்கள் 
ஜொர்க்கத்திற்குத் தாவன வபாோர்கள்.  
நீங்கள் மாற்றிக் கூறுகிறரீ்கவே?” என்று 
ெந்வதகமாகக் வகட்டான்.. 
 
“உண்தமதான். ஆனால் எனக்கு அதில் 
ெற்றும் ேிருப்பம் இல்தை.  
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ஜொர்க்கத்திற்குச் ஜெல்லும் எல்வைாருவம ஞானம் 
ஜபற்றேர்கோகத்தான் இருப்பார்கள்.  அங்கு எனக்கு வேதை 
இல்தை.  நரகத்தில்தான் எனது ேழிகாட்டுதல் பைருக்கும் 
வததேப்படும்” என்றார் குரு. 
 
ஜொர்க்கம் நரகம் – வேதாத்திரியம் 
“உருேம் ேதரக்கும் குறுகி நின்ற 
   உணர்ச்ெி நிதைவய நர-அகமாம். 
அரு ஜமன்னும் வபரண்டம் 
   அறிந்த நிதைவய சுேர்-அகமாம். ஜபருதமயுே, 
ேிண்என்ற அணுேறிந் வதான் 
   ேிண்ணேனாம்! ஆராய்ந்து 
ேிண் கடந்து, ோன் அறிந்த 
   ேிவேகிவய ோனேனாம்!”  
(ஞாக.பா.1340) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 

 

16. ெித்தம் என்னும் ஜபருநிதி 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ெீனாேின் புகழ்ஜபற்ற ஜென் குரு அேர். 
 
அேதரத் வதடி தினமும் பைர் ேந்து தங்களுக்கு ஏற்படும் 
ெந்வதகங்கதேப் வபாக்கிக் ஜகாள்ேது ேழக்கம். 
 
அேரால் முடிந்தேதர அதனேருக்கும் ேழிகாட்டுோர். 
 
ஒருநாள் இதேஞன் ஒருேன் அேதரப் பார்ப்பதற்காக 
ேந்திருந்தான். 
 
“குருவே நான் ஞானம் ஜபற வேண்டும்.  அதற்கு நீங்கள்தான் 
ேழிகாட்ட வேண்டும்” 
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“அதற்காகோ இவ்ேேவு தூரம் ேந்தாய், உன்குள்வேவய இருக்கும் 
புததயதை ஏன் ஜேேியில் வதடுகிறாய்?” 
 
“எனக்குள்வேவய புததயைா?  அதத நான் எப்படிக் கண்டு 
பிடிப்பது?” 
 
இப்படிக் வகள்ேி வகட்கிறாய் பார், அதுதான் உன்னுதடய புததயல்.  
ஜதாடர்ந்து வகள்ேிகதேக் வகட்டுக் ஜகாண்வட இரு.  புததயதை 
அதடோய்” என்ற குரு புன்னதகத்தார். 
 
ெித்தம் என்னும் ஜபருநிதி – வேதாத்திரியம் 
 
“ெித்தம் எனும் ஜபருநிதியாம் ெிறப் பறிந்தால் அவ்ேிடத்வத  
ெத்தம் ஒேி சுதே மணங்கள் தரம்  வதாற்றம் இதே காணும்! 
நித்தியமும் அநித்தியமும் ஒன்வறன்ற அத்துேித, 
தத்துேமும் தானாகித் தன்னிதை ேிேக்கம் உண்டாம்!” 
(ஞாக.பா.1181) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 
 
 

17.  மனப்பதிவே இயக்கம் 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
 

ஜென் குரு ஒருேர் தன் ெீடர்களுக்கு தன்னம்பிக்தக பாடத்தத 
ஜொல்ைிக் ஜகாடுத்தார்.  
 
அந்த பாடத்தத தன் ெீடர்களுக்கு புரியும் படியாக கததயின் 
ோயிைாக ஜொல்ை ஆரம்பித்தார். 
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“வேடன் ஒருேனுக்கு யாதன என்றால் மிகவும் பிடிக்கும். அதனால் 
அேன் காட்டில் குழிகள் பைேற்தற ஜேட்டி, அேற்றில் ேிழும் 
குட்டி யாதனகதே பிடித்து, இரும்புச் ெங்கிைியில் கட்டிேிடுோன்.  
 
அந்த யாதனகவோ அேனிடமிருந்து தப்பிக்க எவ்ேேவோ 
முயற்ெிக்கும். இருப்பினும் அேற்றால் முடியாத காரணத்தினால், 
நாேதடேில் நம்பிக்தகதய இழிந்துேிடும். 
 
பின் அந்த யாதனகள் ஜபரிதானவுடன், அததன கயிற்றால் 
கட்டிேிடுோன்.  
 
அப்வபாது ஒரு நாள் வேட்தடக்கு ராொ அந்த காட்டிற்கு தன் 
மகனுடன் ேந்தார்.  
 
அப்வபாது ஜபரிய யாதனகள் கயிற்றிலும், குட்டி யாதனகள் 
இரும்புச் ெங்கிைியிலும் கட்டியிருப்பதத பார்த்து, அந்த வேடனிடம் 
“எதற்கு குட்டி யாதனகதே இரும்புச் ெங்கிைியிலும், ஜபரிய 
யாதனகதே கயிற்றிலும் கட்டியுள்ோய். அதே கயிற்தற 
அறுத்துக் ஜகாண்டு வபாய் ேிடுமல்ைோ?” என்று வகட்டார். 
 
அதற்கு அந்த வேடன் “மன்னா! ஜபரிய யாதனகள் குட்டியாக 
இருக்கும் வபாது இரும்புச் ெங்கிைியால் தான் கட்டப்பட்டிருந்தன. 
இது மனதில் பதிந்து ேிட்டது. 
 
“மனம் பதிந்த பதிவுகேின் நிதனோய், ஆற்றும் 
   மதிஇயக்கம் நடுமனமாம்………”     (ஞாக.பா.1163)  
  
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 
 

18. பழக்கவம பற்றாக! 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 
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எகி புத்தர் வகாயிைில், ஜென் குருோக கிடாவனா ஜகம்வபா என்பேர் 
இருந்தார்.   
 
ஜதாண்ணூற்று இரண்டு ேயது ேதர ோழ்ந்தேர் அேர். 
 
ோழ்நாள் முழுேதும் எந்தப் ஜபாருேிலும் அேர் பற்று தேத்தது 
இல்தை. 
 
துறேியான அேர் இருபதாேது ேயதில் இருந்து ஒவ்ஜோரு 
ஊராகத் திரிந்து ஜகாண்டிருந்தார்.  
 
அப்வபாது ேழிப்வபாக்கர் ஒருேதரச் ெந்தித்தார்.  அந்த ேழிப்வபாக்கர் 
புதக பிடிக்கும் பழக்கம் உதடயேர். 
 
இருேரும் மதைப் பாதத ேழியாகச் ஜென்று ஜகாண்ருந்தார்கள். 
 
கதேப்பு அதடந்ததால் அேர்கள் இருேரும் அங்கிருந்த மரத்தின் 
நிழைில் அமர்ந்தார்கள். 
 
அந்த ேழிப்வபாக்கர்  “நீங்களும் புதகத்துப் பாருங்கள் என்றபடி புதக 
வபாக்கிதய அேரிடம் தந்தார். 
 
பெியுடன் இருந்த கின்வடா அேர்கள் புதக வபாக்கிதய ோங்கிப் 
புதக பிடித்தார்.   
 
“ஆ! புதக பிடிப்பது எவ்ேேவு இனிதமயாக உள்ேது?”  என்றபடிவய 
புதக வபாக்கிதயத் திரும்பித் தந்தார். 
 
இததக் வகட்ட ேழிப்வபாக்கர் புதக வபாக்கிதய மீண்டும் அேரிடம் 
தந்தார்.  “இன்னும் ெிறிது புதகயுங்கள்” என்றார். 
 
“இப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்ெியான ஜெயல் தியானத்திற்கு இதடயூறாக 
இருக்கும்.  இந்தப் பழகத்திற்கு அடிதமயாேதற்கு முன் 
பழக்கத்ததேிட வேண்டும்” என்று நிதனத்தார். 
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அேர் தந்த புதக வபாக்கிதய ேெீி எறிந்தார். 
 
பந்தபாெம் அற்ற ோழ்வு – வேதாத்திரியம். 
 
“பழக்கவம பற்றாக!  பாெமாக! 
   பரிணமித்துச் ெிக்கல் ோழ்ேியைாச்சு. 
இழக்கின்வறாம் இயற்தகேே இன்பஜமல்ைாம். 
   இததயுணர்ந்து ஏற்றபடித் திருந்தி ோழ்வோம்.” (ஞாக.பா.623) 
   
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 
 

19. ஞானமும் ோதழப்பழமும் 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஜென் குரு ஒருேதர இதேஞன் ஒருேன் ேணங்கினான்.  
 
“நான் எேிதில் ஞானம் ஜபற ேிரும்புகிவறன்.  அதற்கு ஏவதனும் 
ேழி இருந்தால் ஜொல்லுங்கள்” என்று பணிவுடன் வகட்டான். 
 
“தியானம் ஜெய்.  புத்தர் ஜபருமாதன ேழிபட்டுப் பூதெ ஜெய்.  
பிறகு ோதழப் பழம் ொப்பிடு” என்றார் அேர். 

 
 
“நாள்வதாறும் எத்ததன ோதழப் பழங்கள் ொப்பிட 
வேண்டும்?” என்று வகட்டான் அேன். 
 
“நாள்வதாறும் எவ்ேேவு வநரம் தியானம் ஜெய்ய 
வேண்டும்?  எவ்ேேவு வநரம் புத்தர் ஜபருமாதன 
ேழிபட வேண்டும் என்று வகட்டிருந்தால் உனக்கு 
ஞானத்தில் நாட்டம் உள்ேது என்பது ஜதரிந்து 

இருக்கும். 
 
நீவயா எத்ததன ோதழப் பழங்கள் ொப்பிடுேது என்று வகட்டாய்.   
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ஞானம் ஜபற உனக்கு ஆர்ேம் இருப்பதாகத் ஜதரியேில்தை.  
ேயிற்று ேைி ேரத்தான் ோய்ப்பு உள்ேது.  ஞானம் ஜபற உனக்குத் 
தகுதி இல்தை.  வபாய் ோ” என்றார் அேர். 
 
“ஞானம் வதடும் பக்தர்கள் - வேதாத்திரியம் 

 

வதடுகின்ற ஜபாருள் என்ன? ஏன்? நமக்கு 
    ஜதரிந்தேர் யார்?  கிதடக்குமிடம் எது?  ஈஜதல்ைாம் 
நாடுகின்ற ேழக்கம் ெிைவபவர ஜகாள்ோர். 
   ஞானமததத் வதடும் ெிைர் இதத மறந்து 
ஓடுகின்றார் உருக்கமுடன் வதடுகின்றார். 
   ஒடுங்கி நின்று அறியும் இதத ேிரிந்து காணார்! 
ோடுகின்றார், உேம்ஜநாந்து,  இருதேத்வதட 
   ேிேக்ஜகடுத்துப் வபாேததப் வபாை, முரண் பாடன்வறா?” 

(ஞாக.பா.1438) 

 
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 
 

 
 

20. எந்த எண்ணமும் நம்தம தூக்கிப் வபாகாது? 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
காட்டின் ேழிவய இரு ஜென் துறேிகள் நடந்து ஜென்றனர். அப்வபாது 
அந்த ேழியில் ஆறு ஒன்று இருந்தது. அேர்கள் அந்த ஆற்தறக் 
கடந்து கதரக்குச் ஜெல்ை நீரில் இறங்கினர். 
 
அந்த வநரம் ஒரு இேம் ஜபண் ஆற்தற கடக்க முடியாமல் 
தேித்துக் ஜகாண்டிருந்தாள்.  
 
அேள் துறேியிடம் “என்தன மறுகதரக்கு ஜகாண்டு வெர்க்க 
முடியுமா?” என்று வகட்டாள்.  
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ஆனால் அேர்கேில் ஒரு துறேி மிகவும் தயங்கினார். 
 

 
மற்றேர் தயங்காமல், 
அந்த ஜபண்தண தன் 
வதாள் மீது தூக்கிச் 
ஜென்று, மறுகதரயில் 
இறக்கினார். மறுகதர 
வெர்ந்ததும் அந்த ஜபண் 
ஜென் துறேிக்கு நன்றி 
ஜொல்ைிேிட்டு ஜென்று 

ேிட்டாள். 
 
அேர்களும் தங்கள் பயணத்தத ஜதாடங்கினர். ெற்று வநரம் கழித்து, 
உதேி ஜெய்ய தயங்கிய துறேி மற்ஜறாருேரிடம் “நம் புத்த மதக் 
ஜகாள்தகயின் படி, துறேியான பின் எந்த ஜபண்தணயும் 
ஜதாடக்கூடாது தாவன?  
 
ஆனால் நீங்கள் ஏன் அந்த ஜபண்தண ஜதாட்டு தூக்கி மறுகதரயில் 
இறக்கினரீ்? அது தேறல்ைோ?” என்று வகட்டார். 
 
அதற்கு உதேி ஜெய்த துறேி ஜொன்னார், “நான் அந்த ஜபண்தண 
தூக்கி கதரயிவைவய இறக்கிேிட்வடன். நீங்கள் தான் இன்னும் 
அததன சுமக்கிறரீ்கள்” என்று புன்னதகயுடன் ஜொன்னார். 
 
ஜபான்ஜமாழிகள் -  வேதாத்திரியம் 
 
“ஜகட்டியான இதறநிதைவயாடு ஒட்டி இருக்கும்வபாது  எந்த 
எண்ணமும் நம்தம தூக்கிப் வபாகாது” (வேதாத்திரி மகரிஷியின் 
ஜபான்ஜமாழிகள் 5000) 
 
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 
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21. மனத்திண்தம வேண்டும் 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஒரு ஊரில் ேில் ேித்ததயில் ெிறந்து ேிேங்கிய இேம் ேரீன் 
ஒருேன் இருந்தான்.  
 
அேன் புகழ் ஜபற்ற ேில் ேித்ததயில் ெிறந்த ஒரு ஜென் 
துறேிதயப் பற்றி ஜதரிந்ததும், தன்தன ேிட இந்த உைகில் யாரும் 
ேில் ேித்ததயில் ெிறந்தேராக இருக்க முடியாது என்று அந்த 
துறேியிடம் ஜென்று தன்னுடன் வபாட்டியிட்டு ஜெயிக்க முடியுமா 
என்று ெோல் ேிட்டான். 
 
அதற்கு அந்த துறேியும் ஒப்புக் ஜகாண்டார். அப்வபாது 
அேர்களுக்கிதடவய பை வபாட்டிகள் நடந்தன. இருேருவம ஜேற்றி 
ஜபற்று முன்வனறி ேந்தனர். 
 
அந்த வபாட்டியில், தூரத்தில் இருக்கும் ஒரு ஜபாம்தமயின் 
கண்தண ஒரு அம்பால் அடித்து, பின் மற்ஜறாரு அம்பால் அந்த 
அம்தபவய இரண்டாய் பிேந்து, ொததன ஜெய்து காட்டினான் இேம் 
ேரீன். 
 
அததப் பார்த்த அந்த துறேி 'அருதம' என்று ஜொன்னார்.  
 
பின் அேர் அந்த இேம் ேரீதர அதழத்து, “என்னுடன் ஒரு 
இடத்திற்கு ோ, அங்கு ஜேற்றி ஜபற முடிகிறதா என்று பார்ப்வபாம்” 
என்று கூறினார். அந்த ேரீனும் அேருடன் ஆேவைாடு ஜென்றான். 
 
துறேிவயா அேதன, ஜபரிய மதைச் ெிகரத்திற்கு அதழத்துச் 
ஜென்றார்.  
 
பின்பு அேனிடம், இரண்டு மதைகளுக்கு இதடவய 
வபாடப்பட்டிருக்கும் ெிறிய மரப்பாைத்தின் நடுேில் நின்று, தூரத்தில் 
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ஒரு மரத்தில் இருக்கும் கனிதய அடிக்க வேண்டும் என்று 
ஜொன்னார்.  
 
ஆனால் அந்த பாைவமா ஒருேர் மட்டும் ஜெல்ைக் கூடியதாய், 
பாைத்தின் கீவழ பார்த்தால் பாதாேம். ேிழுந்தால் மரணம் என்பது 
வபால் இருந்தது.  
 
பின் அந்த துறேி பாைத்தின் நடுவே ஜென்று, தன் அம்தப எடுத்து, 
அந்த பழத்தத ெரியாக அடித்தார். 
 
பின்பு இேம் ேரீனிடம் “இப்வபாது உன் முதற” என்று ஜொல்ைி 
மதைப்பகுதிக்கு ஜென்று ேிட்டார்.  
 
அேனுக்வகா தக, கால்கஜேல்ைாம் உதறியது. அதனால் அேனால் 
அந்த பழத்தத ெரியாக அடிக்க முடியேில்தை. 
 
அததக்கண்ட துறேி ேரீதன தடேிக் ஜகாடுத்து, “உன் ேில்ைின் 
வமல் இருந்த உறுதி, உன் மனதில் இல்தை” என்று ஜொல்ைிச் 
ஜென்றார். 
 
இதிைிருந்து “மற்றேற்றின் மீது தேக்கும் நம்பிக்தகதய ேிட உன் 
மீது நம்பிக்தக தேத்தால், ஜேற்றியானது நிச்ெயம் கிதடக்கும்” 
என்பது புரிகிறது. 
 
மனத்திண்தம வேண்டும் – வேதாத்திரியம் 
 
“ஒன்றி ஒன்றி நின்று அறிதேப் பழக்க 
   உறுதி, நுட்பம், ெக்தி இதே யதிகமாகும் 
அன்று அன்று அதடயும் அனுபேங்கள் எல்ைாம் 
   அறிேினிவை நிதைத்து ேிடும். ஆழ்ந்து ஆய்ந்து 
நன்று என்று கண்டபடி ஜெயல்கள் ஆற்றும் 
   நற்பண்பு புைன்களுக்கு அதமந்து வபாகும் 
என்ஜறன்றும் கருேிடத்வத அறிதே ஒன்றும் 
   இயற்தகமுதற ெிறப்புதடத்து ஈவத தேமாம்.” (ஞாக.பா.1473) 
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வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 
 

 

22. மனித மனம் நிதறவு ஜபற 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
 
ஒர் ஊரில் மாஜபரும் ஒரு ஜெல்ேந்தன் ோழ்ந்து ேந்தான். 
அேனிடம் அதனத்தும் இருக்கின்றன.  
 
ஆனால் ெந்வதாஷம் மட்டும் இல்தை. அதற்காக அேன் அந்த 
ெந்வதாஷத்ததத் வதடிக் ஜகாண்டு ஜேவ்வேறு நாடுகளுக்குச் ஜென்று 
பார்த்தான். ஆனால் அங்கும் அேனுக்கு கிதடக்கேில்தை. 
 
வமலும் அேன் ெந்வதாஷத்திற்காக மது, மங்தகயர், வபாததப் 
ஜபாருள் என்று எல்ைாேற்றின் பின்னும் ஜென்றான். ஆனால் 
அதனாலும் அேன் மனமானது மகிழ்ச்ெி அதடயேில்தை. 
 
இறுதியாக அேன் “துறேறத்தில் இறங்கினால் மகிழ்ச்ெி கிதடக்கும்” 
என்று யாவரா ஒருேர் ஜொல்ேததக் வகட்டு, அதற்கும் முயற்ெிக்க 
முடிஜேடுத்தான்.  
 
அதற்காக அேன் தன் ேடீ்டில் இருக்கும் தங்கம், தேரம், 
தேடூரியம் என்று அதனத்ததயும் ஒரு மூட்தடயாக கட்டி 
எடுத்துக் ஜகாண்டு ஒரு ஜென் துறேிதயப் பார்க்கச் ஜென்றான். 
 
அப்வபாது ஜென் துறேி ஒரு மரத்தடியில் உட்கார்ந்து 
ஜகாண்டிருந்தார். 
 
அததப் பார்த்த அந்த ஜெல்ேந்தன், அந்த மூட்தடதய துறேியின் 
காைடியில் தேத்துேிட்டு, “குருவே! இவதா என் அதனத்து 
ஜொத்துக்கதேயும் ஒரு மூட்தடயாக கட்டி தேத்திருக்கிவறன். இனி 
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இதே எதுவும் எனக்கு வததேயில்தை. எனக்கு அதமதியும், 
ெந்வதாஷமும் மட்டுவம வேண்டும்.” என்று கூறி ஜென் துறேியிடம் 
ெரணதடந்தான். 
 
அந்த துறேிவயா ஜெல்ேந்தன் கூறிய அதனத்ததயும் வகட்டுேிட்டு, 
அந்த மூட்தடதய அேெரமாக பிரித்து பார்த்தார்.  
 
அதில் கண்தண பறிக்கும் ேதகயில் இருக்கும் தங்கம் மற்றும் 
தேரத்தத பார்த்ததும், அந்த மூட்தடதய கட்டி ததையில் 
தேத்துக் ஜகாண்டு ஒவர ஓட்டமாக ஓட ஆரம்பித்தார். 
 
அததப் பார்த்த ஜெல்ேந்தனுக்குப் ஜபரும் அதிர்ச்ெியாகி ேிட்டது. 
நாம் ஒரு வபாைி ொமியாரிடம் நம் ஜெல்ேத்தத வகாட்தட ேிட்டு 
ேிட்வடாவம! என்று கேதை அதடந்து. வகாபத்தில் அந்த துறேிதய 
துரத்த ஆரம்பித்தான். 
 
துறேியின் ஓட்டத்துக்கு ஜெல்ேந்தனால் ஈடு ஜகாடுக்க 
முடியேில்தை.  
 
துறேி ெந்து ஜபாந்துகேில் எல்ைாம் ஓடி கதடெியில் அவத 
மரத்தடிக்கு ேந்து நின்றார்.  
 
பின் அந்த ஜெல்ேந்ததனப் பார்த்து “என்ன பயந்து ேிட்டாயா? 
இந்தா உன் ஜெல்ேம். நீவய தேத்துக் ஜகாள்” என்று மூட்தடதயக் 
ஜகாடுத்தார். 
 
இதுேதர ெந்வதாஷம் இல்தை என்று நிதனத்து கேதையில் 
இருந்த அந்த ஜெல்ேந்தன், தகேிட்டுப் வபான தங்கமும், தேரமும் 
திரும்பி கிதடத்து ேிட்டது என்பதில் ஜபரும் ெந்வதாஷத்துடன் 
இருந்தான்.  
 
அப்வபாது அந்த துறேி ஜெல்ேந்ததனப் பார்த்து, “இதற்கு முன் இந்த 
ஜெல்ேம் உன்னிடம் தான் இருந்தது. ஆனால் அப்வபாது உன்னிடம் 
ெந்வதாஷம் இல்தை!  
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இப்வபாது உன்னிடம் இருப்பதும் அவத ஜெல்ேம் தான். ஆனால் 
இப்வபாது உன் மனதில் ெந்வதாஷம் இருக்கிறது!” என்று கூறி 
ஜென்றுேிட்டார். 
 
“ெந்வதாஷம் என்பது நமக்கு ஜேேிவய இல்தை. மனதில் தான் 
இருக்கிறது. ஆனால் அது பைருக்கும் ஜதரியேில்தை.  
 
மனிதமனம் நிதறவு ஜபற வேண்டும் – வேதாத்திரியம். 
 
“உடல்துன்பம், மனக்குழப்பம், அறிவு, உயராதம 
   உைகத்தில் மக்கள்ததம ேிைங்கினத்வத தேக்கும். 
கடல்ேேத்தத, நிைேேத்தத. அறிவுஉடல் திறனால் 
   கருத்துடவன ோழ்ேின்ேேப் ஜபாருட்கோக மாற்றிக் 
குடல்பெிக்கும், மற்றும்உடல் வததேக்கும் ஏற்பக்  
   குதறேின்றிப் ஜபாருள்ஜபறவும், காப்புகல்ேி ஜபறவும், 
இடல்மிகுந்து, ஏற்றல்குதறந் துைகோழ்வு அதமந்தால் 
   எல்ைாரும் அறிேறிந்து இனியோழ்வு ஜபறைாம்.” (ஞாக.பா.306) 
 
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 
 
 

23. புைன்கடந்த ஜெயல்முடிவே 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
 

புகழ்ஜபற்ற ஜென் குருோன அேரிடம் பை இதேஞர்களும், 

இேம்ஜபண்களும் பாடம் கற்று ேந்தனர். 
 

தினெரி அேதரப் பார்த்துப் பார்த்து அேரின்வமல் ஒரு ஜபண்ணிற்கு 

காதல் ேந்துேிட்டது. 

 

அது மிகவும் தேறு என்பது அேளுக்குப் புரிந்த வபாதும் தன்தனக் 

கட்டுப்படுத்திக் ஜகாள்ே முடியாமல் தேித்தாள். 
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குரு தனிதமயில் இருந்தவபாது அேரிடம் ஜென்ற அேள் தன் காததை 

ஜேேிப்படுத்தினாள். 

 

“இப்வபாது நான் என்ன ஜெய்ய வேண்டும் என்பதத நீங்கள்தான் ஜொல்ை 

வேண்டும்” என்று வேண்டிக் ஜகாண்டாள். 

 

 
 

“கேதைப்பட வேண்டாம். நீ நிதனப்பதில் 

தேறு ஏதும் இல்தை. நம் இருேருக்கும் 

வததேயான காதல் உன்னிடவம சுரந்து 

ஜகாண்டிருக்கிறது” என்றார். 
 

“அப்படியானால் நீங்களும் என்தனக் 

காதைித்து திருமணம் ஜெய்து 

ஜகாள்ேரீ்கோ?” ஆதெயாகக் வகட்டாள். 

 

“அது முடியாது. நம் இருேருக்கும் 

வததேயான கட்டுப்பாடு என்னிடம் சுரந்து ஜகாண்டிருக்கிறது” என்றார் 
குரு. 

 

வேதாத்திரியம் ஜொல்லுகிறது….. 
 
“புைதனந்தின் துதணஜகாண்டு. பூவுைக அனுபேித்து, 
புைன்ஜதாடர்பற்று ஆராயும், புதுதமவய ஆறாம் அறிோம்! 
புைன்கடந்த ஜெயல்முடிவே பூர்ேநிதை அறிேறிதல், 
புைன்கடந்த அவ்ேிடத்வத, ஜபாருந்தி ோழ்ோன் ஞானி!”  (ஞாக..பா.1143) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 

ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 

 

 

24. கடவுள் எங்வக? என்று பைர் வதடுகின்றார். 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 
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ஒரு ஊரில் ோழும் மக்கள் அதனேரும் கடவுள் மற்றும் 
ஜேவ்வேறு மதங்கதேப் பற்றி வபெிக் ஜகாண்டிருந்தனர்.  
 
அப்வபாது அது ஒரு ஜபரிய ேிோதமாக மாறியது. அந்த ேிோதம் 
“கடவுள் பார்க்க எப்படி இருப்பார்?” என் பததப் பற்றியதாகும்.  
 
அங்கு ஒவ்ஜோருேரும் ஒவ்ஜோரு பதிதைக் கூறினர். பின்னர் 
அதற்கு ெரியான பதிதை கண்டுபிடிக்க முடியேில்தை என்பதால், 
ஒரு புத்ததர பார்த்து அேரிடம் அதற்கான பதிதை வகட்கச் 
ஜென்றனர். 
 
அங்கு அேரிடம் “கடவுள் பார்க்க எப்படி இருப்பார்? அதற்கு ெரியான 
பதிதை எங்கோல் கண்டுபிடிக்க முடியேில்தை” என்று 
கூறினார்கள்.  
 
அப்வபாது புத்தர் அேர்கேது ெீடர்கேிடம் “நான்கு குருடர்கள் மற்றும் 
ஒரு ஜபரிய யாதனதய ஜகாண்டு ோருங்கள்” என்று கூறினார். 
 
அந்த ெீடர்களும் ஜகாண்டு ேந்தனர். பின் புத்தர் அந்த நான்கு 
குருடர்கேிடம், “நான் ஒரு ஜபாருதே தருகிவறன், அது 
என்னஜேன்று கூறுங்கள்” என்று கூறினார். அேர்களும் ெரி என்று 
கூறினார். 
 
முதைில் அந்த குருடர்களுள் ஒருேன் யாதனயின் கால்கதே 
ஜதாட்டுப் பார்த்து, அது “தூண்” வபால் இருக்கிறது என்று கூறினான். 
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மற்ஜறாருேன் அதன் 
ேயிற்தறத் ஜதாட்டுப் 
பார்த்து, அது “சுேர்” 
வபால் இருக்கிறது 
என்று கூறினான்.  
 
மூன்றாமேன் அந்த 
யாதனயின் 
காதுகதேத் 
ஜதாட்டுப் பார்த்து, 

“துணி” வபால் இருக்கிறது என்று ஜொன்னான். அடுத்தேன் அதன் 
ோதைத் ஜதாட்டுப் பார்த்து, “கயிறு” வபால் உள்ேது என்றான். 
 
பின்னர் புத்தர் மக்கேிடம் “இந்த குருடர்கள் யாதனதய ஜதாட்டுப் 
பார்த்து, அேர்கள் உணர்ந்ததத ஜேவ்வேறு மாதிரி கூறினார்கள். 
 
இேற்றில் எது ெரி?” என்று வகட்டு, அவதப்வபால் தான் கடவுளும் 
ஒவ்ஜோருேருக்கும் ஒவ்ஜோரு மாதிரி என்று கூறி உள்வே ஜென்று 
ேிட்டார். 
 
கடவுள் எங்வக? – வேதாத்திரியம் 
 
“கட-உள் என்று ஜொல்ைி ேிட்டான் கருேறிந்வதான், 
   கருத்தறியான் ஊன்றிஇததக் காணேில்தை! 
கட-உள் என்ற ஆக்கிதனயின் குறிப்தபமாற்றி, 
   கண்டறிந்த நிதைக்வக அப்ஜபயதரக் ஜகாண்டான் 
கட-உள் என்ற இருஜொல்தை ஒன்றாய்க்கூட்டிக்  
   கடவுள் என்வற ஜொல்ைிச் ஜொல்ைி ேழக்கமாச்சு! 
கட-உள் என்று மனிதன் ஒரு குறிப்புத் தந்தான். 
   கடவுள் எங்வக? என்று பைர் வதடுகின்றார்.”  (ஞாக.பா.1121) 
 
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம். ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம். ோழ்க ேேமுடன். 



41 
 

 
 
 

25. எண்ணத்தின் ேைிதம 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஜென் ஒருேர் யாத்திதர கிேம்பத் திட்டமிட்டார். 
 

அது கடுதமயான பின்பனி 
காைம். குேிரும் அதிகமாக 
இருந்தது. 
 
அததக்கண்ட அேரின் 
ெீடர்கேின் ஒருேர் “பனி 
அதிகமாக உள்ேவத.  இந்த 
நிதையில் நீங்கள் எப்படி 
குருவே தங்கேின் 
பயணத்ததத் 

ஜதாடங்குேரீ்கள்?” என்று வகட்டார். 
 
என் மனம் முன்வப அங்கு வபாய் வெர்ந்து ேிட்டது.  அது வபான 
ேழியில் நானும் பின் ஜதாடர்ந்து ஜென்று ேிடுவேன்” என்று பதில் 
கூறினார் ஜென் குரு. 
 
எண்ணத்தின் ேைிதமயும் ஆற்றலும் – வேதாத்திரியம். 
 
“எண்ணியஜேல்ைாம் எண்ணியபடிவய யாகும். 
எண்ணத்தில் உறுதியும் ஒழுங்கும் அதமந்திடில்.” (ஞாக.பா.1640) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 
 

26. மனத்தூய்தம வேண்டும் 
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(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 
 
ஜென் குருேின் ஆெிரமத்திற்கு ஒரு இதஞன் ேந்தான்.   
 
குருதேப் பணிந்து ேணங்கிய அேன் “குருவே நான் என் 
மனதால்கூட எந்தத் தேறும் ஜெய்ேதில்தை.  பிறருக்கு என்னால் 
ஆன உதேிகதேச் ஜெய்கிவறன். எந்த ேிதமான  ஜகடுதலும்  
ஜெய்ததில்தை.  மனததத் தூய்தமயாக தேத்துள்ே எனக்கு 
உங்களுதடய உபவதெம் வததேயா?” என்று வகட்டான். 
 
அேன் கூறியததக் வகட்ட குரு, “நீ எந்த ஒரு வேதையும் 
ஜெய்யாமல் ஒரு இடத்தில் அதமதியாக இரண்டு நாட்கள் 
இருந்துேிட்டுப் பின்னர் என்னிடம் ோ” என்று அேதன அனுப்பி 
தேத்தார்.   
 
இரண்டு நாட்களுக்குப் பின்னர் திரும்பி ேந்தான். 
 
“உன் ஆதடகதேப் பார், எவ்ேேவு அழுக்காக இருக்கிறது.  நீ 
எங்கும் ஜெல்ைாமல் ஓரிடத்தில் சும்மா உட்கார்ந்திருந்த வபாவத 
இவ்ேேவு அழுக்கு வெர்ந்திருக்கிறது என்றால் அதைந்து திரியும் 
மனதில் எவ்ேேவு அழுக்குச் வெரும்.  நல்ை எண்ணங்கதே மனதில் 
நிரப்பிப் ஜகாண்வட இருந்தால்தான் மனம் சுத்தமாகும்.  அததத்தான் 
நான் என் உபவதெத்தின் மூைம் ஜொல்கிவறன்” 
 
மனத்தூய்தம ேிதனத்தூய்தம வேண்டும் – வேதாத்திரியம். 
 
“மனத்தூய்தம, ேிதனத்தூய்தம மனிதன் ோழ்ேில் 
   மகிழ்ச்ெி, இனிதம, நிதறவு, அதமதி நல்கும்,” (ஞாக.பா.1173) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 
 

27. ஒவ்ஜோரு நிமிடமும் இன்பம் 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 
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ஜென் குரு தன் மாணேர்களுக்கு ஜொன்ன கததகேில் இதுவும் 
ஒன்று. 
 
ஒருமுதற அேர் தன்னம்பிக்தக பற்றிய பாடத்தத நடத்திக் 
ஜகாண்டிருந்தார்.   
 
அப்வபாது அந்த ேழிவய ஒரு ஏறும்பு உணவுப் ஜபாருதேத் 
தூக்கியபடி ஜென்று ஜகாண்டிருந்தது. 
 
அதத மாணேர்களுக்குக் காட்டினார் குரு. 
 
அதனத்து மாணேர்களும் எறும்பின் ஜெயதைவய கூர்ந்து பார்த்துக் 
ஜகாண்டிருந்தனர். 
 
எறும்பு ஜெல்லும் ேழியில் ஒரு ெிறிய ேிரிெல் இருந்தது.  அதத 
எப்படித் தாண்டிச் ஜெல்ேது என்று ெிறிது வநரம் நின்ற ஏறும்பு 
உடவன தான் ஜகாண்டு ேந்த உணவுப் ஜபாருதே அந்த ேிரிெைின் 
மீது தேத்தது.   
 
பின்னர் அதன்மீது ஏறி மறு பக்கம் ஜென்றது.  மீண்டும் உணவுப் 
ஜபாருதே இழுத்துச் ஜெல்ைத் ஜதாடங்கியது. 
 
“நமக்கு ஏற்படும் துன்பத்ததவய பாைமாக தேத்து நாமும் 
முன்வனற முடியும்” என்று ேிேக்கினார் குரு. 
 
“துன்பம் குதறந்திட இன்பம் நிதைத்திடும்! 
இன்பம் ஜபருக்கிடத் துன்பம் ேிதேந்திடும்!” (ஞாக.பா.1253) 
 
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 
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28. அத்துேித ஆெனத்தில் அமர ோரீர் 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ெப்பாதன வெர்ந்தேர் அேர். ெிறிய ேயதிவைவய அேருக்கு ஜென் 
தத்துேங்கேில் ஈடுபாடு ஏற்பட்டது.   
 
தனக்கு ஏற்ற ஒரு குருதேத் வதடிப் பை இடங்கேிலும் அதைந்து 
திரிந்தார். 
 
ெீனாேிற்கு ேந்து வெர்ந்தார்.   
 
அங்வக ஜென் குருக்கள் ஒவர மாதிரியான ெிந்ததன 
ஜகாண்டேர்கோக இருக்கேில்தை.   
 
ஒவ்ஜோருேரும் ஒருேிதமான பாதததயக் காட்டினார்கள். 
 
ஒவ்ஜோருேரின் ெிந்ததனகளும், ஜெயல்களும் வேறுபட்டு 
இருந்தன. 
 
ஒருேர் ெரிஜயன்பதத இன்ஜனாருேர் ெரியில்தை என்றார்.  
 
ஒருேர் காட்டும் பாதததய இன்ஜனாருேர் மறுத்தார்.  அதனால் 
அேருக்கு மிகவும் குழப்பம் ஏற்பட்டது. 
 
யாரிடம் ெீடனாகச் வெர்ேது?  ஒருேரிடம் வெர்ந்தால் மற்ஜறாருேர் 
ஜொல்லும் கருத்துக்கு முரண்பாடாக இருக்குவம என்ஜறல்ைாம் 
வயாெித்தார். 
 
அப்வபாது ஒரு ஜென் குருதே ெந்தித்தார். 
 
“ஐயா நீங்கள் எந்தப் பிரிதேச் வெர்ந்தேர்?” என்று வகட்டார். 
 
“நான் எந்தப் பிரிதேயும் வெர்ந்தேன் இல்தை” 
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“அப்படியா உண்தமயாகோ ஜொல்கிறரீ்கள்?” 
 
 

ஆமாம்.  “எனக்குத் ஜதரிந்தஜதல்ைாம் தியானம் 
ஜெய்ேது, உடைாலும் மனதாலும் புத்ததர 
உணர்ேது, அவ்ேேவுதான்.  மற்றபடி நான் எந்தப் 
பிரிேிலும் வெராதேன்” என்று அேர் கூறினார்.  
 
அேர் காைில் ேிழுந்து ேணங்கி “என்தனச் 
ெீடனாக ஏற்றுக் ஜகாள்ளுங்கள்” என்று வகட்டுக் 
ஜகாண்டாாா் அேர். 

 
 
“எம்மதத்தும் கடவுள் என்ற குறிப்பு உண்டு, 
   எண்ணி ேணக்கம் ஜெலுத்தும் முதறக ளுண்டு, 
நம்மறிதேப் புைன்கள்ததமப் பண் படுத்தி, 
   நல்ோழ்தேத் தரும்ேழிகள் இதேகள் ஆகும். 
இம்முதறயில் பண்பட்ட அறிேின் வேகம், 
   இதறேதனக் கண்டதடந்து ேிட மீறும் அப்வபா 
அம்முதறயில், அறிேினிவை ஆதி காணும் 
   அத்துேித ஆெனத்தில் அமர ோரீர்!”  (ஞாக.பா.1849) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 
 

29. மனஒருதமப்பாடு வேண்டும்? 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
தனது வதாட்டத்தில் உைேிக் ஜகாண்டிருந்தார் அந்த ஜென் குரு. 
 
அேரின் ெீடர் அேரருவக ேந்து தயங்கி நின்றார். 
 
என்னப்பா ேிஷயம்?” 
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”ஒரு ெந்வதகம் குருவே” 
 
“என்ன ெந்வதகம்?” 
 
“நீங்கள் வதாட்டத்தில் உைவும் 
வபாது எந்த ேிஷயத்ததப் 
பற்றிச் ெிந்திப்பரீ்கள்?” 

 
“ெீடவன நான் ெிந்ததனதயத் தாண்டிய ேிஷயத்ததப் பற்றிச் 
ெிந்திப்வபன்” புன்னதகத்தபடிவய கூறினார் குரு. 
 
“அதத எப்படி குருவே ெிந்திக்க முடியும்?”  ெீடன் புரியாமல் 
வகட்டான். 
 
“அது ஜராம்ப சுைபம்.  ெிந்ததனதய ஜேட்டி எறிந்துேிடு.  அது 
வபாதும்” பதிைேித்த குரு மீண்டும் வதாட்டத்தில் நடக்கத் 
ஜதாடங்கினார். 
 

 தேத்தின் மூைமாக மனதத ஒழுங்குபடுத்திக் ஜகாண்டால், 
நுண்தமப்படுத்திக் ஜகாண்டால், திடப்படுத்திக் ஜகாண்டால், 
மனத்திண்தம (ேில் பேர்) என்ற ஜொல்ைக் கூடிய ஒரு 
ஆற்தைப் ஜபற்றுக் ஜகாண்டால், இவ்வுணர்வுகதேக் ஜகாண்டு 
ெிந்ததன ஜெய்யச் ஜெய்ய நமக்குள்ோக உள்ே குதறபாடுகதே 
உணர்ந்து ஜகாள்ே முடியும். (வேதாத்திரியம்) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 
 
 

30.ஆதெயும் கேதையும் 
.(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
அேர் ஒரு புகழ்ஜபற்ற ஜென் துறேி. 
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அேதரப் பார்ப்பதற்காக பை நாடுகேிைிருந்தும் அரெர்கள், 
அதமச்ெர்கள், தேபதிகள் என்று பைரும் ேந்து ஜெல்ேது ேழக்கம். 
 
ஒருநாள் அரெர் ஒருேர் அேதரத் தரிெிக்க ேந்தார். 
 
ஒரு தட்டு நிதறயத் தங்க நாணயங்கதே அேர் முன்பு தேத்து 
பணிந்து ேணங்கினார். 
 
துறேி அந்தத் தங்க நாணயங்கதே ஒரு ஜபாருட்டாகவே 
மதிக்கேில்தை.  “இஜதல்ைாம் எனக்கு எதற்குத் திரும்பக் ஜகாண்டு 
வபாய் ேிடு” என்றார். 
 
அரெர். “பரோயில்தை நான் எனது அன்புப் பரிொகத் தாவன 
ஜகாடுக்கிவறன். தயவு ஜெய்து இதத மறுக்காதீர்கள்” என்றார். 
 
“நான் இது வபான்ற ஆதெகதேஜயல்ைாம் எப்வபாவதா முற்றிலுமாக 
ேிட்ஜடாழித்து ேிட்வடன்.  இது எனக்கு எந்த ேிதமான 
ெந்வதாஷத்ததயும் தரப்வபாேதில்தை.  எனவே இதத உடனடியாக 
ஜேேியில் அனுப்பிேிடு” 
 
“ெரி. நான் உங்கதே ேற்புறுத்த ேிரும்பேில்தை.  நான் 
வபாகும்வபாது இதத எடுத்துச் ஜென்று ேிடுகிவறன்.” 
 
இதத இப்வபாவத எடுத்துச் ஜென்றுேிடு. அதன் பிறகு நாம வபெைாம்” 
என்றார் குரு. 
 
குரு அேெரப்படுேதன் காரணம் புரியேில்தை அரெருக்கு. 
 
காரணத்தத அறிந்து ஜகாள்ேதற்காக குருேிடம் வகட்டார் அரெர். 
 
முதைில் தயங்கிய குரு பின்னர் ஜமதுோன குரைில், “நான் 
ஆதெகதே ேிட்ஜடாழித்து ேிட்வடன்.  ஆனால் என் மதனேி 
அப்படியில்தை.  அேள் இத்ததன தங்க நாணயங்கதேப் பார்த்தால்  
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ெபைப்பட்டு ேிடுோவோ என்ற கேதையில்தான் ஜேேியில் 
எடுத்துச் ஜெல்லுமாறு கூறிவனன் என்றார். 
 
உள்வேயிருந்து அேரின் மதனேி, “நீங்கள் ஜபரிய குருதான், 
தங்கத்தின்வமல் உள்ே ஆதெதயத் துறந்து ேிட்டீர்கள்.  ஆனால் 
அடுத்தேர்களுக்கு அந்த ஆதெ இருக்குவமா என்ற கேதைதய 
உங்கோல் துறக்க முடியேில்தைவய.  அப்படிஜயன்றால் நீங்கள் 
தங்கத்ததப் ஜபரிய ேிஷயமாக நிதனக்கிறரீ்கள் என்றுதாவன 
அர்த்தம்” என்று குரல் ஜகாடுத்தாள். 
 
ஆதெயும் கேதையும் – வேதாத்திரியம் 
 
“.இயற்தகதய அறிந்துஒத்து எண்ணுபேர் எண்ணம் 
எப்வபாதும், எவ்ேிடத்தும், கேதையாய் மாறாது!” (ஞாக.பா.1566) 
 
“இச்தெ என்பது இயற்தக எழுச்ெிவய 

- - - - - - - - - 
இச்தெ நுகர்ந்திட பின் ேிதே ஜேண்ணிடு. 
இச்தெ பிறந்தது வபாை இறந்திடும்!”  (ஞாக.பா.1560) 
 
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 
 

 
31. அன்பு ஜெய்  
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
தன்னுதடய ெீடனுடன் உைாேிக் ஜகாண்டிருந்த ஜென் குரு 
அங்கிருந்த மதையின் அழதகக் கண்டு ேியந்து வபானார். 
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”இந்த அதிகாதை 
வேதையில் பார்க்க எவ்ேேவு 
அழகாக இருக்கிறது இந்த 
மதை” என்று ெீடரிடம் தன் 
மகிழ்ச்ெிதயப் பகிர்ந்து 
ஜகாண்டார். 
 
அததக் வகட்ட ெீடன், “நீங்கள்  

புகழ்ந்து கூறும் அேேிற்கு அந்த மதை நமக்கு என்ன 
ஜகாடுத்திருக்கிறது?” என்று வகட்டான். 
 
“மதை அழகாக இருப்பதால் எனக்கு மனதில் அன்பு வதான்றியவத 
தேிர வநெிப்பதற்கு எந்தேிதமான காரணமும் வததேயில்தை” 
என்று கூறினார் குரு. 
 
அன்பின் ஜெயல் – வேதாத்திரியம் 
 
“அதனத்துயிரும் ஒன்ஜறன்று 
   அறிந்த அடிப்பதடயில்  
ஆற்றும் கடதமஜயல்ைாம் 
   அன்பின் ஜெயைாகும்.” (ஞாக.பா.584) 
 
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 
 
 
 

32. ஆர்ேமும் முயற்ெியும் 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
துறேி ஒருேர் ஆற்றில் மூழ்கி தேம் ஜெய்து ஜகாண்டிருந்தார்.  
 
ஒரு இதேஞன் குறுக்கிட்டு “ஐயா நான் தங்கேின் ெீடனாக வெர 
ேிரும்புகிவறன்” என்றான். 
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ஆற்றிைிருந்து எழுந்தேர், “ஏன்?” என்றார் துறேி.  
“நான் கடவுதே அறிய ேிரும்புகிவறன்” என்றான். 
 
ெட்ஜடன்று துறேி அேன் கழுத்தின் பின்புறத்ததப் பிடித்து இழுத்து, 
அேன் ததைதய ஆற்றினுள் முக்கினார்.  
 
ெிறிது வநரத்தில் மூச்ெிதறத்த இதேஞன், திமுறிக் ஜகாண்டு 
ஜேேிவய ேரத் துடித்தான்.  
 
கதடெியாக துறேி அேதனப் பிடித்து ஜேேிவய இழுத்தார்.  
 
ஜேேியில் ேந்த இதேஞன் இருமிக் ஜகாண்டு ஜபரு 
மூச்ஜெறிந்தான்.  
 
துறேி வகட்டார், நீ நீரினுள் மூழ்கி இருக்கும் வபாது உனக்கு என்ன 
வததேப் பட்டது?” என்றார். 
 
“காற்று” என்றான் இதேஞன். 
 
“நல்ைது, ேடீ்டுக்குச் ஜெல். காற்று வபாை கடவுள் உனக்கு எப்வபாது 
வததேவயா அப்வபாது திரும்பி ோ” என்று ஜொல்ைி ேிட்டார். 
 
“ஜதால்தை படும் அன்பர்கவே!  சுருங்கச் ஜொல்வேன்! 
   சுய நிதைதய அறிய கருதேவம வபாதும்!” (ஞாக.பா.1445) 
 
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 
 

33. அதைதான் மனம் 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 
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இரண்டு துறேிகள் காற்றில் ஜகாடி அதெேததப் பார்த்துக் 
ஜகாண்டிருந்தார்கள். 

”ஜகாடி அதெகிறது,” என்றார் 
ஒரு துறேி. 
“இல்தை, காற்றுதான் அதெ 
கிறது,” என்றார் மற்ஜறாரு 
துறேி. 
அந்தப் பக்கமாகச் ஜென்று 
ஜகாண்டிருந்த 

ஜென் குரு ஒருேர், அேர்கேிடம், “காற்றும் அதெயேில்தை, 
ஜகாடியும் அதெயேில்தை; உங்கள் மனம்தான் அதெந்து  
ஜகாண்டிருக்கிறது,” என்றார். 

ெீேகாந்த அதைதான் மனம் – வேதாத்திரியம் 

 மனம் ஒரு நிரந்தரமான ஜபாருள் இல்தை. உயிரிைிருந்து 
ஜதாடர்ந்து ேந்து ஜகாண்வடயிருக்கும் அதை இயக்கம்தான் 
மனம். (வேதாத்திரியம்) 

வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 
 
 

34. மன்னிக்க ஜதரிந்த உள்ேம் மாணிக்க வகாயில் 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஒரு ஜென் குரு தன் ெீடர்களுக்கு ஒரு கதத ஜொன்னார். 
 
இரு நண்பர்கள்… 
 
பாதை மணல் ஜேேியில் நடந்து ஜகாண்டிருந்தார்கள். 
 

https://www.hindutamil.in/search/%E0%AE%A4%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D?utm_source=site&utm_medium=article_inlink&utm_campaign=article_inlink
https://www.hindutamil.in/search/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AF%81?utm_source=site&utm_medium=article_inlink&utm_campaign=article_inlink
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ஒரு கட்டத்தில் இருேருக்கும் ஒரு ேிஷயம் குறித்து ோதம் 
ஆரம்பித்தது. அது ோய்ச் ெண்தடயாக மாறியது. நண்பனின் 
கன்னத்தில் அதறந்து ேிட்டான் மற்ஜறாருேன். 
 
அதற ோங்கியன் வகாபிக்கேில்தை. அதமதியாக ஒதுங்கிப் வபாய் 
மணைில் அமர்ந்தான். 
 
ேிரல்கோல் இப்படி எழுதினான்: 
 
“இன்று என் உயிர் நண்பன் என் கன்னத்தில் அதறந்து ேிட்டான்!” 
 
மற்றேனுக்கு ஒன்றும் புரியேில்தை. இருேரும் நதடதயத் 
ஜதாடர்ந்தார்கள். 
 
ேழியில் ஒரு பாதைேன ஊற்தறக் கண்டார்கள். 
 
நடந்ததத மறந்து, அந்த ஊற்றில் ஜேக்தக தீர குேிக்க 
ஆரம்பித்தார்கள். 
 
கன்னத்தில் அதற ோங்கியேன் காதை திடீஜரன்று யாவரா 
இழுப்பது வபான்ற உணர்வு. ஆ ா.. புததகுழியில் ெிக்கிக் 
ஜகாண்டான் அேன். 
 
நண்பன் நிதை கண்டதும், ஜபரும் பிரயத்தனப்பட்டு காப்பாற்றி கதர 
ஏற்றினான் அேதன அதறந்தேன். 
 
உயிர் பிதழத்த நண்பன் ஊற்தற ேிட்டு ஜேேியில் ேந்ததும், 
அருகில் இருந்த ஒரு கல்ைின் மீது அமர்ந்தான். ஒரு கல்தை 
எடுத்து தட்டித் தட்டி எழுத ஆரம்பித்தான். 
 
“இன்று என் உயிர் நண்பன் என் உயிதரக் காப்பாற்றினான்” 
 
இததஜயல்ைாம் பார்த்த மற்றேன் வகட்டான்.. 
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“நான் உன்தன அதறந்தவபாது, மணைில் எழுதினாய். இப்வபாது 
காப்பாற்றியிருக்கிவறன். கல்ைில் எழுதுகிறார். ஏனிப்படி? இதற்கு 
என்ன அர்த்தம் நண்பா?” 
 
நண்பனின் பதில்… 
 
“யாராேது நம்தம காயப்படுத்தினால், அதத மணைில் எழுதிேிடு. 
மன்னிப்பு எனும் காற்று அதத அழித்துேிட்டுப் வபாய்ேிடும். 
ஆனால் யாராேது நல்ைது ஜெய்தால் அதத கல்ைில் எழுது… 
காைத்ததத் தாண்டி அது நிதைத்திருக்க வேண்டும்!” 
 
 

 இருப்பு கட்டிய ெினவம ேஞ்ெமாக மாறியது. யார் நமது 
வததேகதேத் ததட ஜெய்தாவரா. ெினம் ஜகாண்டாவரா, அேதர 
மன்னித்து ேிடுேவத ெிறப்பு.  இதனால் மன்னிப்பு ேஞ்ெத்ததப் 
வபாக்குகிறது. 

 பிறர் அறியாதமதய மன்னிப்பதும் தனது அறியாதமதய 
அகற்றுேதும் அறிவுதடதம. (வேதாத்திரியம்) 

 
 
வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 
 

35. கடவுள் இரகெியம் 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும் 

 
அந்த ஜென் குரு அவ்ேப்வபாது தனது மாணேர்கள் வகட்கும் 
வகள்ேிகளுக்ஜகல்ைாம் மிகவும் சுருக்கமாக, எேிய முதறயில் 
பதில் ஜொல்ேது ேழக்கம். 
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அவ்ேப்வபாது ெீடர்கள் வகள்ேிகள் வகட்பதும் அேர் பதில் 
ஜொல்ேதும் ஜதாடரும். 
 
ெீடர்கேில், ஒருேர் மாற்றி ஒருேருக்கு ஏதாேது ெந்வதகம் 
வதான்றிக் ஜகாண்வட இருக்கும்.  அதத அேர் தீர்ந்து தேப்பார். 
 
ஒரு ெீடர், “குருவே புத்தர் ஏன் கடவுதேப் பற்றி எதுவும் 
வபெேில்தை” என்று வகட்டார். 
 
“கடவுள்எனப் படுபேவன மனித னானான்! 
   கருத்தியங்கிக் கருத்துயர்ந்து கருத்தறிந்தான்! 
கடவுோய் அதனத்ததயுவம கண்டு ேிட்டான்! 
   காண்பேவன ஆதியந்த மாகி நின்றான்! 
கடவுள்நிதை யறிந்தேவன, அறியா வதார்க்குக் 
   கருத்துணர்த்தும் நூல்கள்பை எழுதி தேத்தான்! 
கடவுள் இரகெியம் அததன ஜேேியாய்க் காட்டும் 
   கடதமவய ெிறந்தஜதனக் கண்டான் ஞானி!”  (ஞாக.பா.1119) 
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வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 
 
 

36. ஒவ்ஜோரு நாளும் இன்பம் 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஜென் துறேியிடம் ேந்த பணக்காரர் ஒருேர்.  
 

 
“எனக்கு ஜபாழுது வபாேவத 
ெிரமமாக உள்ேது.  அதத 
எப்படியாேது ெரிஜெய்து 
தாருங்கள்” என்று வகட்டாாா். 
 
“இந்த நாள் மீண்டும் ேராது, 
அது இரத்தின் கல்தைப் வபால் 

மதிப்பு ோய்ந்தது.  இந்த நாேின் ஒவ்ஜோரு நிமிடமும் ேிதை 
மதிப்பில்ைாதது, எவ்வபாதும் இப்வபாவத ோழ்” என்று கூறி 
அனுப்பினார் துறேி. 
 
ஒவ்ஜோரு நிமிடமும் இன்பம் இன்பம் – வேதாத்திரியம் 
 
“இன்ப ஊற்று என நிதறந்த இதறோ – வேதாத்திரியம் 
 
“பிறேியின் வநாக்கத்தத அறிந்த வபாதும், 
   பின்அந்த எல்தையிதன அதடேதற்கு 
அறஜநறியில் ேிழிப்வபாடு ஜபாறுப் புணர்ந்து, 
   ஆற்றி மனம் ஜெயல் தூய்தம ஆனவபாதும், 
உறவுகேில் உண்தமநிதை உணர்ந்து ஆற்றி, 
   உயர்ோன துறவுநிதை உணர்ந்த வபாதும், 
துறவுநிதை முடிோகப் ஜபற்ற வபாதம், 
   துய்த்த வபரின்பம் எவ்ோறுதரப்வபன்!” (ஞாக.பா.1849) 
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“இன்ப ஊற்று என நிதறந்த இதறோ” எனும் வபாதிவை 
   ஏற்படும்ஓர் இன்பமதத எவ்ோறு ஜொல்லுவேன்?” (ஞாக.பா.1652) 
 
 

வேதாத்திரிய ஜென் ெிந்ததனகதே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 
 

ஜென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 3 

Yout ube l i nks. 
 
 
1.  ஞானத்தத வதடி ht t ps://yout u.be/P-i I m0PbDkc 
2.  உேமார்ந்த மன்னிப்பு ht t ps://yout u.be/VMOul J9sksw 
3.  ஜெயலுக்கு ேிதேவு உண்டு? ht t ps://yout u.be/VMOul J9sksw  
4.  பிறந்தேர்கள் அதனேருவம இறப்பார் ht t ps://yout u.be/FeuTsz_UHVk 
5.  எதற்கும் கேதை வேண்டாம்  ht t ps://yout u.be/bKLEyj Z9Dhw 
6.  ஞானத்தின் நிதைகள் ht t ps://yout u.be/dH_g9xppc2k 
7.  எண்ணத்தின் ெிறப்பு ht t ps://yout u.be/gmwyAl 4hQzM 
8.  முழு ேிழிப்புணர்ச்ெி! ht t ps://yout u.be/i F63ygxsM0w  
9.  நீ நான் இல்தைவய!  ht t ps://yout u.be/Bl 1nKYoYal Q 
10. மனம் ஒரு ஜபாக்கிஷம் ht t ps://yout u.be/xDVSkB0MZFQ 
11. உறேிவை கண்ட உண்தம நிதைத் ஜதேிவே துறவு 
ht t ps://yout u.be/hOgDmsJ LJ v8 
12. நற்பண்பு புைன்களுக்கு அதமந்து வபாகும் 
ht t ps://yout u.be/3nUvTOaY6sU 
13. ஜமௌனம் எனும் ஞானேரம்பு ht t ps://yout u.be/FNbl bWBQB0U 
14. கருதேவம வபாதும் ht t ps://yout u.be/Be67Qv6wI P4 
15. ஜொர்க்கமா? நரகமா? ht t ps://yout u.be/ZCsGi j QO5i I  
16. ெித்தம் என்னும் ஜபருநிதி ht t ps://yout u.be/5vAXpI2RKF0 
17. மனப்பதிவே இயக்கம் ht t ps://yout u.be/eYPcI rMhmok 
18. பழக்கவம பற்றாக!  ht t ps://yout u.be/VU6wLnj WW-g 
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19. ஞானமும் ோதழப்பழமும் ht t ps://yout u.be/6rO5d0qk3po 
 
20. எந்த எண்ணமும் நம்தம தூக்கிப் வபாகாது? 
ht t ps://yout u.be/6f Erf SJ F0nc 
21. மனத்திண்தம வேண்டும் ht t ps://yout u.be/a7hRhNdL6B8 
22. மனித மனம் நிதறவு ஜபற ht t ps://yout u.be/J H70aN0QLhE 
23. புைன் கடந்த ஜெயல் முடிவே ht t ps://yout u.be/VAWGoRrCVkQ 
24. கடவுள் எங்வக? என்று பைர் வதடுகின்றார். 
ht t ps://yout u.be/qLDMy3KaZWs  
25. எண்ணத்தின் ேைிதம ht t ps://yout u.be/mKO7FcRl r7w 
26. மனத்தூய்தம வேண்டும் ht t ps://yout u.be/-VPYLDqt q7s 
27. ஒவ்ஜோரு நிமிடமும் இன்பம் ht t ps://yout u.be/nuNHhW27O1Q 
28. அத்துேித ஆெனத்தில் அமர ோரீர் ht t ps://yout u.be/64vZ8HnOXO0 
29. மனஒருதமப்பாடு வேண்டும்? 
30. ஆதெயும் கேதையும் ht t ps://yout u.be/CxgyLb8MXv0 
31. அன்பு ஜெய்  ht t ps://yout u.be/aJ0rI25h-Wg 
32. ஆர்ேமும் முயற்ெியும்  ht t ps://yout u.be/s39cRNPKcv8 
33. அதைதான் மனம் ht t ps://yout u.be/SnYGGK0xSRw 
34. மன்னிக்க ஜதரிந்த உள்ேம் மாணிக்க வகாயில் 
ht t ps://yout u.be/i l NnrcxqQi I  
35. கடவுள் இரகெியம் ht t ps://yout u.be/SUcct5f vOZ0 
36. ஒவ்ஜோரு நாளும் இன்பம் ht t ps://yout u.be/WCRsAA3Ut YE 
 
 
துதணநின்ற நூல்கள் 
 

1. ஜென் கததகள், இதணயதேம் 
2. ஞானக்கேஞ்ெியம் பாகம் 1 & 2, வேதாத்திரி பதிப்பகம், 
ஈவராடு 

3. ஞானக்கேஞ்ெிய கேிகள், இரா. மாரியம்மாள் வமாகன்தாஸ், 
வேதவைாக அன்பு நிதையம், ஜபாள்ோச்ெி 

4. மாக்வகாைமாய் ேிதேந்த மதி ேிருந்து, வேதாத்திரி 
பதிப்பகம், ஈவராடு 
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5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாழிகள் 5000, பாகம்1.2.3. 
ேிெயா பதிப்பகம், வகாதே. 

6. ஞானம் தரும் ஜென் கததகள், அம்பிகா ெிேம், கிோெிக் 
பப்ேிவகஷன்ஸ், ஜென்தன. 

7. ஜென் கததகள், ஏ.வொதி, நன்ஜமாழிப் பதிப்பகம், புதுச்வெரி 
8. ஜென் கததகள், உதயதீபன், மீனாட்ெி பதிப்பகம், ஜென்தன 
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 
 

 
 

ஆெிரியரின் பிற நூல்கள் 
PDF www.banukumar .i n 
ஆன்மீகம்   

1. தியானம் பழக 100 தியான ெிந்ததனகள் 
2. அறிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் ெிந்ததனகள் 
3. வகாள்கதே ஜேன்ற இதடக்காட்டுச் ெித்தர் 

 
ோழ்க்தக ேரைாறு 

1. ஜநப்வபாைியன் ோழ்ேில் 100 சுதேயான நிகழ்ச்ெிகள் 
2. புத்தர் ோழ்ேில் 100 சுதேயான நிகழ்ச்ெிகள் 
3. இவயசுேின் ோழ்ேில் 100 சுதேயான நிகழ்ச்ெிகள் 
4. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் (புைேர் தியாகராெனார்) 
5. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுதேயான நிகழ்ச்ெிகள் 
 

தன்னம்பிக்தக தன்னம்பிக்தக 

1. தன்னம்பிக்தக மைர்கள். 
2. ஜடன்ெதன ஜேல்ேது எப்படி? 

http://www.banukumar.in/
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3. காைவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்தே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள் 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்ொக ோழ்க்தக 

 

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. தினெரி தியானம். 
7. ேரைாறு வபாற்றும் குரு ெீடர்கள் 
8. “ோழ்க ேேமுடன்” என்ற ோர்த்தத! ெரியா? தேறா? இைக்கணம் 
என்ன ஜொல்கிறது? 
9. பன்முகப்புரட்ெியில் வேதாத்திரி மகரிஷி 
10. பன்முகப் பார்தேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி  
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிெனங்கள் 
12. எல்ைாம் ேல்ை ஜதய்ேமது 
13. வபாரில்ைா நல்லுைகம் 
14. அதுோனால் அதுவே ஜொல்லும் 
15. உய்யும் ேதக வதடி அதைந்வதன். 
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம் 
17. ோழும் வேதாத்திரியம் 
18. என்தனச் ஜெதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்ெியம் 
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுதேயான நிகழ்ச்ெிகள் 
20. மகரிஷியின் ோழ்தே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள் 
21. தாயுமானேர் ேள்ேைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர 
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்  
23. மதனேிக்கு மரியாதத 
24. எல்ைாம் ேல்ை ஜதய்ேமது 
25. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் ேறுதம என்பது இல்தை. 
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்தத 
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ஒப்பாய்வு  (வேதாத்திரி மகரஷி) 

1. ேள்ேைாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
2. மகாேரீரும் 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 (அச்ெில்) 
11. ெித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
12. மாணிக்க ோெகரும் வேதாத்திரியும்  
13. ெிேோக்கியாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.  
14. ஆனந்தக் கேிப்பும் வபரின்பக் கேிப்பும் 
15. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும் 
16. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
17. கன்பூெியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்  
18. ஐன்ஸ்தடனும் வேதாத்திரியும் 
 
 

 

தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம். 
2. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் ெின்மயானந்த குரு. 
3. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் ஜபாருள் ேணக்கம். 
4. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் வதவொமானந்தம். 
5. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிதறந்த ஜபாருள்.. 
6. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் ெச்திதானந்த ெிேம். 
7. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கடவுள் 
8. தாயுமானேர் ேள்ேைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர 

 
திருோெகமும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 
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1. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் யாத்திதரப் பத்து. 
2. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் அச்ெப் பத்து. 
3. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் அதடக்கைப் பத்து. 
4. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் ஜெத்திைாப் பத்து. 
5. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் அதிெயப் பத்து. 
6. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து. 
7. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் குதழத்தப் பத்து. 
8. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் பிடித்தப் பத்து. 
9. வேதாத்திரியப் பார்தேயில்திருோெகத்தின் பிரார்த்ததனப் பத்து. 
10. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் ெிேபுராணம் 
11. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் ஆதெப் பத்து 
12. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் அச்வொ பதிகம் 
13. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் அருட்பத்து 
14. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் அற்புதப்பத்து 
15. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் அன்தனப்பத்து 
16. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் கண்டபத்து 
17. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் குயிற்பத்து 
18. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் ஜென்னிப்பத்து 
19. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் புணர்ச்ெிப்பத்து 
20. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் ோழாப்பத்து 
21. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் ஆனந்த பரேெம் 
22. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் குைாப்பத்து 

 
பாரதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள் 
2. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள் 
3. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம் 
4. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் பாரதியாரின் மானுட ெிந்ததனகள் 

 
ஜென்னும் வேதாத்திரியமும் 
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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. வெரோரும் ஜெகத்தீவர 
2. தாயுனேரின் இைக்கிய நயம் 
3. தாயுமானேரின் ஜமய்ப்ஜபாருள் 
4. தாயுமானேரின் ெமயஜநறி 
5. தாயுமானேரின் உடல் ஜபாய்யுறோ? 
6. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு 
7. தாயுமானேரும் மகான்களும் 
8. தாயுமானேர் ஆன்மீக ோதியா? அரெியல் ஞானியா? 
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், ஜபாருள், ஏேல் 
10. தாயுமானேரின் அத்தேதமும் வேதாத்திரியின் அத்தேதமும் 
11. தாயுமானேரின் ஆன்மீகச் ெிந்ததனகள் 
12. தாயுமானேரின் ஞானதாகம் 
13. தாயுமானேரின் இைட்ெியப் பயணம் 
14. தாயுமானேரின் பிரபஞ்ெக் வகாட்பாடு 
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிேக்கம் 
16. GARLAND OF PARAAPARAM 
17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அறம் 
18. அறிவேதான் ஜதய்ேஜமன்றார் தாயுமானேர் 
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்? 
20. தாயுமானேரின் பரநதடயும் உைக நதடயும் 
21. இன்பம் ஜபறும் ேழி யாது? தாயுமானேர் 
22. தாயுமானேர் பாடல்கேில் மனம் 
23. தாயுமானேர் ேழிபாடு ஏன்? 
24. தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா? 



63 
 

25. கல்ைாத வபர்கவே நல்ைேர்கள் தாயுமானேர் 
26. கடவுேின் ேிைாெம் தருகிறார் தாயுமானேர் 
27. தாயுமானேர் எதத பைி ஜகாடுக்கச் ஜொன்னார்? 
28. தாயுமானேர் தரும் இதறேழிபாடு 
29. தாயுமானேருடன் ோழ்வோம் 
30. தாயுமானேரின் உேதமகள் 100 

 
ஜென்னும் திருோெகமும்  

1. ஜென்னும் திருோெகமும் பாகம் 1 
2. ஜென்னும் திருோெகமும் பாகம் 2 
3. ஜென்னும் திருோெகமும் பாகம் 3 

புைேர் தியாகராெனார் 
1. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் 
2. ேரைாறு வபாற்றும் குரு ெீடர்கள் 
3. புைேர் தியாகராெனார் அரிய ஜெய்திகள் 100 
4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புைேர் தியாகராெனார் 
மன்னார்குடி 

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

1. தன்னம்பிக்தக மைர்கள். 
2. ஜடன்ெதன ஜேல்ேது எப்படி? 
3. காைவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்தே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்ொக ோழ்க்தக 
6. தன்னம்பிக்தக மைர்கள் 

 
ெிறுகததகள் 

1. ஜெயவை ேிதேவு 
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2. தேம் 
ஆராய்ச்ெி 

1. நன்மக்கட்வபறு 100 நற்ெிந்ததனகள் 
 

 

 

vet hat hi ri am banukumar (Yout ube channel ) 
 
2000 க்கும் வமற்பட்ட ேிடிவயாக்கதன அடியிற்கண்ட 106 
ததைப்புகேில் வகட்டு மகிழைாம். 
 
1. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுதேயான நிகழ்ச்ெிகள் பாகம்  
2. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இைக்கியம் பாகம் 1  
3. வேதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இைக்கியம் பாகம் 2  
4. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
5. ேிவேகானந்தரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
6. ேிவேகானந்தர் கததகளும் வேதாத்திரியமும் 
7. ராமகிருஷ்ணர் கததகளும் 
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 பார்தேயில் தாயுமானேரின் பரெிே ேணக்கம். 
14. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் பரிபூராணானந்தம் 
15. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம் 
16. வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் ஜமௌனகுரு ேணக்கம் 
17.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் வதவொ மயானந்தம் 
18.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் ஜபாருள் ேணக்கம் 
19.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் தாயுமானேரின் ெின்மயானந்த குரு 
20.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் பிடித்த பத்து 
21.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் அதிெயப் பத்து 
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22. வேதாத்திரிய பார்தேயில் திருோெகத்தின் பிரார்த்ததனப்பத்து 
23.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் அதடக்கைப் பத்து 
24.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் குதழத்த பத்து 
25.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் ஆதெப் பத்து 
26.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் ஜெத்திைா பத்து 
27.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து 
28.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் யாத்திதரப் பத்து. 
29.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் அச்ெப் பத்து 
30.வேதாத்திரியப் பார்தேயில்தி ருோெகத்தின் அச்வொ பதிகம் 
31.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் ெிேபுராணம் 
32.மாணிக்கோெகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
33.புத்தக ஜேேியடீு  
34.வேதாத்திரிய ெிந்ததனகள் பாகம் 1 
35.வேதாத்திரிய ெிந்ததனகள் பாகம் 2 
36. வேதாத்திரிய ெிந்ததனகள் பாகம் 3 
37. வேதாத்திரிய ெிந்ததனகள் பாகம் 4 
38.வேதாத்திரியப் பார்தேயில்பாரதியாரின் மானுட ெிந்ததனகள் 
39.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாடல்கள் 
40.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம் 
41.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் பாரதியாரின் தத்துே பாடல்கள் 
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 பார்தேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி 
49.என்தனச் ஜெதுக்கிய நூல் 
50.தினெரி தியானம் ெனேரி  
51.தினெரி தியானம் பிப்ரேரி  
52.தினெரி தியானம் மார்ச்  
53.தினெரி தியானம் ஏப்ரல்  
54.தினெரி தியானம் வம  
55.தினெரி தியானம் ெூன் 
56.தினெரி தியானம் ெூதை  
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57.தினெரி தியானம் ஆகஸ்டு  
58.தினெரி தியானம் ஜெப்டம்பர் 
59.தினெரி தியானம் அக்வகாபர் 
60.தினெரி தியானம் நேம்பர் 
61.தினெரி தியானம் டிெம்பர் 
62.தாயுமானேரின் ெிந்ததனகள் பாகம் 1 
63. தாயுமானேரின் ெிந்ததனகள் பாகம் 2 
64.தாயுமானேரின் ெிந்ததனகள் பாகம் 3 
65.தாயுமானேரின் ெிந்ததனகள் பாகம் 4 
66தாயுமானேரின் ெிந்ததனகள் 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.மாணிக்கோெகர் ெிந்ததனகள் 
73.ஜென்னும் திருோெகமும் பாகம் 1 
74.ஜென்னும் திருோெகமும் பாகம் 2 
75.ஜென்னும் திருோெகமும் பாகம் 3 
76.புைேர் தியாகராெனார் 
77.ஞாபக அதைகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1 
78. ஞாபக அதைகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2 
79.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் ெிந்ததனகள் பாகம் 1 
80.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் ெிந்ததனகள் பாகம் 2 
81.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் ெிந்ததனகள் பாகம் 3 
82.ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் 
83.ஜடன்ெதன ஜேல்ேது எப்படி? பாகம் 1 
84.ஜடன்ெதன ஜேல்ேது எப்படி? பாகம் 2 
85.ஜடன்ெதன ஜேல்ேது எப்படி? பாகம் 3 
86.தன்னம்பிக்தக தன்னம்பிக்தக 
87.சுயமுன்வனற்றம் 
88.பத்திரகிரியார் ெிந்ததனகள் 
89.மன்னார்குடி 
90.ஆராய்ச்ெி நன்மக்கட்வபறு 
91.ஜபாதுோனதே 
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92.மதனேிக்கு மரியாதத 
93.திருமூைர் ெிந்ததனகள். 
94.ஆண்டாள் ெிந்ததனகள் 
95.திருமழிதெஆழ்ோர் ெிந்ததனகள் 
96.திருக்குறே; ெிந்ததனகள் 
97.அப்பர் ெிந்ததனகள் 
98.பட்டினத்தார் ெிந்ததனகள் 
99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு  
100.ெிேோக்கியார் ெிந்ததனகள் 
101.ஔதயார் ெிந்ததனகள் 
102.ெித்தர்கள் ெிந்ததனகள் 
103.திருமங்தகயாழ்ோர்  
104.ேள்ேைாரின் ெிந்ததனகள்  
105.பெி என்னும் பாேி 
106.ஜபாருள் ேறுதமயா? அறிவு ேறுதமயா? 
107.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் அருட்பத்து 
108.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் அற்புதப்பத்து 
109.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் அன்தனப்பத்து 
110.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் கண்டபத்து 
111.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் குயிற்பத்து 
112.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் ஜென்னிப்பத்து 
113.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் புணர்ச்ெிப்பத்து 
114.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் ோழாப்பத்து 
115.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் குைாப்பத்து 
116.வேதாத்திரியப் பார்தேயில் திருோெகத்தின் ஆனந்த பரேெம் 
 
 


