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ஜென்னும் வேதாத்திரியமும் 

பாகம் 4 

அருள்நிதி மன்னாரக்ுடி பானுகுமார ்

இதனுள்ளே 

1. புகழும் இகழும் 
2. உள்ேம் உருகி நின்ளேன் 
3. புத்தர் எழுப்பிய ளகள்விகள் 
4. புத்தரின் மகாசமாதி 
5. இன்பம் நிலைக்க வழி 
6. பழிப்ளபாலையும் வாழ்த்து 
7. காைம் எனக் கருதும் மனம்  
8. ஞானம் என்ோல் 
9. எது அதிசியம்? 
10. மனம் ஒரு வியப்புக்குரிய இயக்கம் 
11. விழிப்பு நிலையில் வாழ்ளவாம் 
12. முழுலமயும் முழுலமப்ளபறும் 
13. நன்ேியுணர்வும் கடலமயுணர்வும் 
14. அணுளவ எல்ைாம் 
15. நிலனலவ சுமக்காளத 
16. ஞானமலடந்த மனிதன் 
17. குற்ேங்களும் தண்டலனகளும் 
18. புனித நிலை குருநாதர் 
19. ஞானிகேின் சிேப்பு 
20. ஞானநிலைகள்  
21. ததாண்டில் உயர்வு தாழ்வு ளவண்டாம்? 
22. ஆசிரியர் தபருலம 
23. ஆற்ேல்கள் வணீாகாது. 
24. கூடி வாழும் பண்பு?  
25. ளகாபத்தில் சத்தம் ஏன்? 
26. அன்பு வழியில்  
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27. அன்பின் தசயல்  
28. உலழத்தால் சாப்பிடு  
29. தென் குருவும் ஒன்பது திருடர்களும் 
30. லவை சூத்திைம் 
31. பசியும் தாகமும் தந்தது யார்? 
32 .பழுத்த ஞானம்  
33. வாழ்நாள் எவ்வேவு ளதலவ?  
34. ளதர் உள்ேதா? 
35. உண்லமலயக் காணப் பை வழிகள்  
36. மகிழ்ச்சியின் இைகசியம்  
37. ஞானியின் வாழ்க்லக  
38. ஆன்மீக முன்ளனற்ேமா? 
39. சீடனாக என்ன தகுதி?  
40. புத்த தத்துவம் ஒளை வரியில் 

41. தபாறுலம ளதலவ  
 

 

 

1.புகழும் இகழும் 
.     (தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
 
ெப்பானிய தசல்வந்தர் ஒருவர் சம்பந்தப்பட்ட விழாவுக்கு தென் 
ஞானி காசன் அலழக்கப்பட்டிருந்தார்.  
 
இதற்கு முன் இப்படிதயாரு ஆடம்பை விழாவில் அவர் கைந்து 
தகாண்டதில்லை.  
 
எனளவ, அவருக்கு உடல் நடுக்கம் ஏற்பட்டது.  
 
வியர்த்து தகாட்டியது.  
 
இந் நிகழ்ச்சிக்குப் பின் காசன் தன் மாணவர்கலே அலழத்தார். 
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“என்லன மன்னித்து விடுங்கள். நான் உங்களுக்கு ஆசிரியைாக 
இருக்கத் தகுதியற்ேவன். உைகத்தில் ஏற்படும் பிைபைத்லத சமமாகப் 
பாவிக்க முடியாத மனநிலையில் தற்ளபாது இருக்கிளேன். நீங்கள் 
ளவறு ஆசிரியரிடம் தசன்று பயிலுங்கள்'' என்று கூேி 
விலடதபற்ோர்.  
 
பின்னர், ஒரு ளகாயிைில் தசன்று தனிலமயில் தியானம் தசய்தார்.  
 
ளவறு ஓர் ஆசிரியரிடம் மாணவைாகச் ளசர்ந்து பயின்ோர். எட்டு 
ஆண்டுகளுக்குப் பின் காசன் ஞானம் அலடந்தவைாக புதிய 
மாணவர்களுக்குக் கற்றுக் தகாடுத்தார். 
 
புகழும் இகழும்  - ளவதாத்திரியம் 
 
“புகழ்ந்துலைக்கும் வார்த்லதகோல் பூரிப் தபய்தல் 
   தபாருத்தமிைாத தன்லமளய தவேிப் படுத்தும். 
நிகழ்ந்த ஒன்ேின் காைணமும், விலேவும் கண்டால், 
   நீஒருவன் மட்டும் அதற்குரிளயான் அல்ை! 
மகிழ்ந்திடுதல், வருந்திடுதல், அேிவு தகாள்ளும் 
   மருட்சி நிலைக்காட்டு தங்ளக.  ஊன்ேிப்பாரீர்! 
இகழ்ந்துலைகலே ஏற்று, ஏன் எழுந்தது? 
   என்ோய்ந்து. திருத்துவது உயர்வு ஆகும்.” (ஞாக.பா.1618) 
 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 
 

2. உள்ேம் உருகி நின்ளேன் 
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
தென் துேவி ஒருவர் ஆற்ேில் மூழ்கி தவம் தசய்து 
தகாண்டிருந்தார்.  
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ஒரு இலேஞன் குறுக்கிட்டு “ஐயா நான் தங்கேின் சீடனாக ளசை 
விரும்புகிளேன்” என்ோன். 
 
ஆற்ேிைிருந்து எழுந்தவர், “ஏன்?” என்ோர் துேவி.  
 
“நான் கடவுலே அேிய விரும்புகிளேன்” என்ோன். 
 
சட்தடன்று துேவி அவன் கழுத்தின் பின்புேத்லதப் பிடித்து இழுத்து, 
அவன் தலைலய ஆற்ேினுள் முக்கினார்.  
 
சிேிது ளநைத்தில் மூச்சிலேத்த இலேஞன், திமுேிக் தகாண்டு 
தவேிளய வைத் துடித்தான்.  
 
கலடசியாக துேவி அவலனப் பிடித்து தவேிளய இழுத்தார்.  
 
தவேியில் வந்த இலேஞன் இருமிக் தகாண்டு தபரு 
மூச்தசேிந்தான்.  
 
துேவி ளகட்டார், நீ நீரினுள் மூழ்கி இருக்கும் ளபாது உனக்கு என்ன 
ளதலவப் பட்டது?” என்ோர். 
 
“காற்று” என்ோன் இலேஞன். 
 
“நல்ைது, வடீ்டுக்குச் தசல். காற்று ளபாை கடவுள் உனக்கு எப்ளபாது 
ளதலவளயா அப்ளபாது திரும்பி வா” என்று தசால்ைி விட்டார். 
 
“உய்யும் வலக ளதடி உள்ேம் உருகிநின்ளேன். 
   உயர்ஞான தீட்லச யினால் உள்தோடுங்கி, 
தமய்யுணர்வு என்ே தபரும் பதம் அலடந்ளதன். 
   ளமல்நிலையில் மனம் நிலைத்த நிற்கநிற்க, 
ஐயுணர்வும் ஒன்ோகி அேிவு அேிந்ளதன். 
   ஆலசதயன்ே ளவகம் ஆைாய்ச்சி யாச்சு. 
தசய்ததாழில்கேில் கடலம உணர்வு தபற்ளேன். 
   சிந்தலனயில் ஆழ்ந்து பை விேக்கம் கண்ளடன்.” (ஞாக.பா.9) 
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ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 
 

3. புத்தர் எழுப்பிய ளகள்விகள் 
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
அந்த தென் குரு அவ்வப்ளபாது தனது மாணவர்கள் ளகட்கும் 
ளகள்விகளுக்தகல்ைாம் மிகவும் சுருக்கமாக, எேிய முலேயில் 
பதில் தசால்வது வழக்கம். 
 
அவ்வப்ளபாது சீடர்கள் ளகள்விகள் ளகட்பதும் அவர் பதில்  
தசால்வதும் ததாடரும். 
 
சீடர்கேில், ஒருவர் மாற்ேி ஒருவருக்கு ஏதாவது சந்ளதகம் 
ளதான்ேிக் தகாண்ளட இருக்கும்.  அலத அவர் தீர்த்து லவப்பார். 
 
ஒரு சீடர், “குருளவ புத்தர் ஏன் கடவுலேப் பற்ேி எதுவும் 
ளபசவில்லை” என்று ளகட்டார். 
 
“புத்தர் எழுப்பிய இக் ளகள்வி கட்குப் 
   பூவுைகில் இன்றுபைர் விலடதசால் வார்கள். 
எத்தலனளயா இயற்லகயதன் இைகசி யங்கள் 
   இதுவலையில் அேிஞர்பைர் கண்டு விட்டார். 
நித்தநித்தம் உைகநைம் நாடி அன்னார் 
   ளநர்லமயுடன் திட்டங்கள் தீட்டு கின்ோர். 
அத்தலனயும் அண்லமயிளை தசயைாய் மாறும் 
   அடிப்பலடயாம் தபாருள்துலேசீர் திருந்தி விட்டால்.” 
(ஞாக.பா.102) 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 
 

4.புத்தரின் மகாசமாதி 
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(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 
 
புத்தர் தன் கலடசி ளநைத்தில் கூேினார். 
 
என் உடலை இயற்லகக்கு மீண்டும் ஒப்பலடக்கப் ளபாகிளேன்.  
நான் அளனக உடல்கலே பயன்படுத்தி உள்ளேன். 
 
ஆனால் இதற்கு முன்பு இயற்லகக்கு நன்ேி தசால்ைியது இல்லை  
இதுதான் கலடசி. 
  
இனி நான் உடலுக்குள் புக மாட்ளடன்.  
இதுதான் நான் வாழ்கின்ே கலடசி வடீு கலடசி இருப்பிடம். 
  
நான் என் உடலைத் திருப்பித் தை ளவண்டும்.  
இது அளனக ளவலைகலேச் தசய்து விட்டது.  
 
இது என்லன ஞானத்திற்கு இட்டுச் தசன்ேது.  
இது நல்ை சாதனமாக இருந்தது.  
இது எல்ைா வலகயிலும் எனக்கு உதவியாக இருந்தது. 
 
ஆகளவ இயற்லகக்கு நன்ேி தசால்ைி விட்டு  
இந்த வடீ்லட திருப்பி தகாடுக்க ளவண்டும். 
  
ஏதனனில் 
  

இந்த உடல் இயற்லக எனக்கு தகாடுத்த 
தவகுமதி.  
நான் முழு உணர்வுடன் இலதக் 
தகாடுக்க ளவண்டும். 
  
அதன் பிேகு அவர் தன் உடலை 
ஒப்பலடத்தார்.  
அவர் உடலைச் சுற்ேி ஒரு ஒேி 
இருந்தது.  
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அவர் உடல் சக்தியாக மாேி இந்தப் பிைபஞ்சத்துடன் கைந்து 
விட்டது. 
  
அவருலடய மைணம் உள்ளுணர்வுடன் கூடிய மைணம்.  
பிேகு அவர் தனது மனலத ஒப்பலடத்தார்.  
அப்தபாழுது நறுமணம் பைவியது.  
புத்தரின் மனம் ஒரு நறுமணம்தான்.  
கள்ேங் கபடமற்ே தூய்லமயான வாழ்க்லகயின் நறுமணம்.  
பிேகு அவர் தன் ஆன்மாலவ ஒப்பலடத்தார். 
  
இந்த மூன்று விஷயங்களும் ஒப்பலடக்கப் பட்ட பின்னளை அவர் 
இேந்தார்.  
இதுதான் மகா பரி நிர்வாணம்  
இதுதான் மகாசமாதி. வடீுளபறு. 
 
“தவட்டதவேி பிைபஞ்சப் தபாருள்கட் தகல்ைாம் 
வடீாகும். விண்கடந்து வானேிந்தால், 
தவட்டதவேி அணுஅேிவு ஒன்ோய்ப் ளபாகும். 
வடீுளபறு எனும் உயர்ந்த பதமும்ஈளத!”  
(ஞாக.பா.1848) 
 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 
 
 

5.இன்பம் நிலைக்க வழி 
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும் 

 
தென் குரு தன் மாணவர்களுக்கு தசான்ன கலதகேில் இதுவும் 
ஒன்று. 
 
ஒருமுலே அவர் தன்னம்பிக்லக பற்ேிய பாடத்லத நடத்திக் 
தகாண்டிருந்தார்.   
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அப்ளபாது அந்த வழிளய ஒரு எறும்பு உணவுப் தபாருலேத் 
தூக்கியபடி தசன்று தகாண்டிருந்தது. 
 
அலத மாணவர்களுக்குக் காட்டினார் குரு. 
 
அலனத்து மாணவர்களும் எறும்பின் தசயலைளய கூர்ந்து பார்த்துக் 
தகாண்டிருந்தனர். 
 
எறும்பு தசல்லும் வழியில் ஒரு சிேிய விரிசல் இருந்தது.  அலத 
எப்படித் தாண்டிச் தசல்வது என்று சிேிது ளநைம் நின்ே ஏறும்பு 
உடளன தான் தகாண்டு வந்த உணவுப் தபாருலே அந்த விரிசைின் 
மீது லவத்தது.   
 
பின்னர் அதன்மீது ஏேி மறு பக்கம் தசன்ேது.  மீண்டும் உணவுப் 
தபாருலே இழுத்துச் தசல்ைத் ததாடங்கியது. 
 
“நமக்கு ஏற்படும் துன்பத்லதளய பாைமாக லவத்து நாமும் 
முன்ளனே முடியும்” என்று விேக்கினார் குரு.  
 
“துன்பம் குலேந்திட இன்பம் நிலைத்திடும்! 
இன்பம் தபருக்கிடத் துன்பம் விலேந்திடும்!”  (ஞாக.பா.538) 
 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 
 

6. பழிப்ளபாலையும் வாழ்த்து 
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
தென் துேவி பைங்லக அவர்கள் எல்ளைாலையும் கவரும் வலகயில்   
ளபசும் ளபச்சாற்ேல் தகாண்டவர்.  
 
கடினமான தத்துவங்கலேயும் ளகட்பவர்கள் எேிதாகப் புரிந்து 
தகாள்ளும் வண்ணம் ளபசுவதில் வல்ைவர்.   
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அவர் ளபச்சு தவேிப்பலடயாகவும் ளநைடியாகவும் இருக்கும். சுற்ேி 
வலேத்துப் ளபச மாட்டார். 
 
அவர் எங்ளக ளபசினாலும் அங்ளக தபருங்கூட்டம் கூடியது.  அந்தக் 
கூட்டத்தில் தென் சமயத்தவர் அல்ைாமல் பைரும் இருந்தார்கள். 
 
அவருக்குக் கிலடத்த புகலழக் கண்டு நிசிைன் சமயத்லதச் ளசர்ந்த 
துேவி ஒருவர் தபாோலம ளகாண்டார். 
 
எல்ளைார் முன்னிலையிலும் துேவி பைங்லகலய அவமானப்படுத்த 
ளவண்டும்.  அதற்கு என்ன தசய்வது என்று சிந்தித்தார். 
 
நல்ை வழி ஒன்று அவருக்குத் ளதான்ேியது. 
 
துேவி பைங்லகயின் அருளுலை நிகழும் இடத்திற்குச் தசன்ோர்.  
அங்ளக தபருங் கூட்டம் கூடி இருந்தது. 
 
அருளுலை வழங்க துேவி பைங்லக வந்து அமர்ந்தார். 
 
“தென் துேவிளய! உன்லன மதிப்பவர்கள் உன் ளபச்லசக் ளகட்டு 
நடப்பார்கள்.  நான் உன்லன மதிப்பது இல்லை.  அதனால் உன் 
ளபச்லசக் ளகட்டு நடக்க மாட்ளடன்.  எல்ளைாலையும் உன் ளபச்சால் 
மயக்கி விடுகிோய் என்கிோர்கள்.  முடியுமானால் உன் ளபச்லசக் 
ளகட்டு என்லன நடக்க லவ.  உன் திேலம முழுவலதயும் 
பயன்படுத்து பார்ப்ளபாம்” என்று சவால் விட்டார். 
 
இலதக் ளகட்ட பைங்லக “துேவிளய!  கூட்டத்தினர் உங்களுக்கு வழி 
விடுவார்கள்.  என் முன்ளன வாருங்கள்” என்ோர். 
 
தபருமிதத்துடன் கூட்டத்தினலை விைக்கிப் பைங்லகயின் முன் வந்து 
நின்ோர் அவர். 
 
புன்முறுவல் தசய்த பைங்லக “நீங்கள் ளபசுவது எனக்குத் 
ததேிவாகக் ளகட்க ளவண்டும்.  என் வைது பக்கம்  வந்து நின்று 
ளபசுங்கள்” என்ோர். 



11 
 

 
எப்படித் தன் ளபச்லசக் ளகட்க லவப்பார்.  பார்த்து விடுகிளேன் 
என்று தபருமிதமாக பைங்லகயின் வைது பக்கம் வந்து நின்ோர். 
   
இந்த இடமும் நீங்கள் ளபசுவலதக் ளகட்பதற்கு ஏற்ேதாக இல்லை.  
முன்பு இருந்த இடத்திற்ளக வாருங்கள்” என்ோர். 
 
பலழய இடத்திற்ளக தசன்ோர். 
 
நீங்கள் நல்ை மனிதர். அதனால்தான் என் ளபச்சிற்கு மூன்று முலே 
கீழ்ப்படிந்து நடந்தீர்கள்.  நீங்கள் நிற்கும் இடத்திளைளய அமர்ந்து 
அலமதியாக என் ளபச்லசக் ளகளுங்கள்” என்று தன் அருளுலைலயத் 
ததாடங்கினார் பைங்லக. 
 
“தூய்லமதயனில் பழிச்தசயல்கள் பதிவு நீக்கம், 
  துன்பஅனு பவமாக இயற்லக நல்கும். 
ஆய்வுதனக் குள் ஆற்ேி, அகத்ளத நிற்க 
   அேிவுஒேி யில் அேத்தின் தநேி விேங்கும். 
ளதய்வுதபறும் பைவிலனகள்.  இலத உணர்த்தும் 
   திரு விலேயா டற்குேிப்ளப அன்பர் தூற்ேல். 
ஓய்வு உேத்தில் தகாண்டு, வாழ்த்தி வாழ்த்தி 
   உேமகிழ்லவப் பழிப்ளபார்க்கு அர்ப் பணிப்ளபாம்.”  (ஞாக.பா.591) 
 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 
 

 
7. காைம் எனக் கருதும் மனம்  

(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 
 
ததக்கிசூ என்ே தென் குரு படுக்லகயில் இறுதி காைத்தில் 
இருந்தார். 
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அவர் இேப்பதற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்ளப ததாடர்ந்து அவைது 
படுக்லகயின் பக்கத்தில் காசன் என்ே பிைதம சீடர் அமர்ந்திருந்து 
அவலைக் கண்காணித்து வந்தார். 
 
காசன்தான், அவருக்கு அடுத்த படியாக அந்தத் தலைலமப் 
தபாறுப்லப ஏற்றுக் தகாள்ேப் ளபாகிேவர். 
 
பக்கத்தில் உள்ே ஒரு சரிந்த ளகாவிலை, புதிதாக நிர்மாணிப்பதில் 
காசன் மிகவும் ஈடுபாடு தகாண்டிருந்தார். 
 
ததக்கிசூ, காசனிடம், “அந்தக் ளகாயிலை முடித்தபிேகு, நீ என்ன 
தசய்யப் ளபாகிோய்?” என்று ளகட்டார். 
 
காசன், “உங்களுலடய உடல் ளதேியபிேகு நீங்கள்தான் அங்கு 
முதைில் ளபச ளவண்டும்” 
 
“அதுவலைக்கும் நான் உயிளைாடு இல்லை என்ோல்?” 
 
“ளவறு யாலையாவது ஏற்பாடு தசய்ளவாம்” 
 
“அப்படி யாரும் கிலடக்கா விட்டால்?” 
 
இப்தபாழுது காசன் சத்தமாக, “இலதப் ளபாை முட்டாள்தனமாகக் 
ளகள்வி ளகட்காதீர்கள்.  தவறுமளன ஓய்வாகத் தூங்குங்கள்” என்று 
தசான்னார். 
 
இங்கு, தன் குரு, தன் கலடசிக் காைத்தில் எதிர்காைத்லதப் பற்ேி 
நிலனப்பது, சீடனுக்குப் பிடிக்கவில்லை. 
 
தென் எப்தபாழுதும் இேந்தகாை மற்றும் எதிர்காை நிகழ்வுகளுக்கு 
எதிரிதான். 
 
காைம் – ளவதாத்திரியம் 
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“இலேநிலைளயா தூயதவேி, இருப்பாற்ேல் ததய்வம். 
   இறுக்கதமனும் ளபைழுத்தம் இதன் தன்லமயாகும். 
நிலேவான இவ்வியக்கம் விட்டு விட்டழுத்த, 
   ளநைேவில் நுண்ணதிர்வாய் நீடிக்கும்.  விலேவாய், 
முலேயாக இலேவிண்ணாய், ளமலும் பூதம் ஐந்தாய், 
   தமாழிய முடியாஅேவில் விரிந்தியக்கம் தபற்ே, 
மலேவிேக்கும் பிைபஞ்ச பரிணாமம் ஆச்சு! 
   மனம் இந்த நுண்ணதிர்லவக் காைம் எனக் கருதும்,” 
ஞாக.பா.1787) 
 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன் 

8. ஞானம் என்ோல் 
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
முழலமயான ஞானம் என்பது என்ன? என்று ஒரு அேிஞருக்கு 
சந்ளதகம் வந்தது. 
 
முதைில் ஒரு தென் துேவிலயச் சந்தித்த அவர் தனது 
சந்ளதகத்லதக் ளகட்டார். 
 
அவலை ளமலும் கீழுமாகப் பார்த்த துேவி, “இப்படி பேபேதவன்று 
ஆலட அணிந்திருந்தால் உனக்கு எப்படி ஞானம் கிலடக்கும்?” 
என்று எதிர் ளகள்வி ளகட்டார். 
 
உடளன தனது பகட்டான ஆலடகலேத் துேந்த அேிஞர் ததாடர்ந்து 
பயணப்பட்டார் 
 
அடுத்து ஒரு தென் துேவிலய சந்தித்தார்.  அவரிடமும் அளத 
ளகள்விலயக் ளகட்டார். 
 
“காலையில் என்ன சாப்பிட்டாய்?” என்று அந்தத் துேவி ளகட்டார். 
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அவர் சாப்பிட்ட தபாருள்கலேதயல்ைாம் வரிலசயாகக் கூேினார். 
 
அலதக் ளகட்ட துேவி, “இப்படிச் சாப்பிட்டால் எப்படி உண்லமயான 
ஞானம் கிலடக்கும்.  இனிளமல் தினமும் பிச்லச எடுத்துத்தான் 
சாப்பிட ளவண்டும்.  அதுவும் ஒரு நாலேக்கு ஒரு லகப்பிடிதான் 
சாப்பிட ளவண்டும்” என்று கூேிய துேவி தன் வழியில் தசன்ோர். 
 
அலதயும் விடாமல் கலடப்பிடித்தபடி தன் பயணத்லதத் 
ததாடர்ந்தார் அேிஞர். 
 
அவர் சந்தித்த ஒவ்தவாரு துேவியும் தங்களுக்குத் ததரிந்த 
ஒவ்தவாரு விஷயத்லதப் பற்ேிக் கூேினார்கள்.   
 
அவற்லே ஒன்று விடாமல் கலடப்பிடிக்க ஆைம்பித்தார்.  தாடி 
வேர்த்தார்.  ஒரு கட்டத்தில் உைக சுகங்கலேதயல்ைாம் துேந்த 
பிேகும் கூட அவருக்கு ஞானம் கிலடத்த பாடில்லை. 
 
ஒரு மைத்தடியில் இலேப்பாே அமர்ந்தளபாது தன் நிலைலய 
நிலனத்து அவருக்ளக பரிதாபமாக இருந்தது.  வாய்விட்டுப் 
புைம்பினார். 
 
அருகில் அலதக் ளகட்டுக் தகாண்டிருந்த ஒரு துேவி, “ஆலடலயத் 
துேந்தாய், சாப்பாட்லடத் துேந்தாய், இன்னும் என்ன தவல்ைாளமா 
துேந்தாய்.  ஆனால் நீ ஞானத்லதத் ளதடுகிளோம் என்ே 
எண்ணத்லதத் துேக்கவில்லைளய,  முதைில் ளதடுவலத நிறுத்து.  
ஞானம் தானாகக் கிலடக்கும்” என்ோர்.  
 
“ஞானம் என்ோல் மனஇயக்க இயல்பேிந்து, 
  நான்என்ே இயற்லகத் தத்துவம்உணர்ந்து, 
ளமானதமன்ே ஒன்ோயும், ளமாகமாதி 
   மூவிைண்டு குணங்கோய்ப் பரிணா மத்தால் 
ஆனதபாருள் அலனத்திலும், தான் அேிந்து நிற்கும் 
   அேவாயும் அலமயும் அேிதவல்லை கண்டு 
மானம், மரியாலத, உடல் ஒழுக்கம் காத்து, 
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   மனிதரிலட மனிதைாய் வாழ்தல் ஆகும்.” (ஞாக.பா.1387) 
 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன் 

9. எது அதிசியம்? 
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
ையுமான் ளகாயிைில், பாங்ளக என்ே தென் குரு ளபாதலன தசய்யும் 
தபாழுது, “அன்ளப புத்தர்” என்ே மந்திைத்லத பை தடலவ மீண்டும் 
மீண்டும் தசால்ைி குலேகலே நிவர்த்தி தசய்வதாக நம்புகிோர். 
 
அந்த தென் குருவிடம் நிலேய சீடர்கள் இருப்பலதக் கண்டு சீன்சூ 
சந்நியாசி, அவரிடம் தபாோலம தகாண்டார்.   
 
அவளைாடு வாதிட்டு, அவலைத் ளதாற்கடிக்க ளவண்டும் என்று முடிவு 
தசய்தார். 
 
பாங்ளக ளபாதலன தசய்து தகாண்டு இருக்கும் தபாழுது, ஒரு நாள் 
அந்த சந்நியாசி இலடயில் புகுந்து சம்மந்தமில்ைாமல் ளபசி 
ததாந்திைவு தகாடுத்துக் தகாண்ளட இருந்தார். 
 
ஒரு கட்டத்தில் பாங்கு. தன் பிைசங்கத்லத நிறுத்தி விட்டு,.அவலை 
ளகட்க நிலனத்தார். 
 
அந்தச் சந்நியாசி, “எங்களுலடய மதப்பிரிலவ ஏற்படுத்தியவர், 
ஆற்ேின் ஒரு கலையில் நின்று தகாண்டு ஒரு தூரிலகலயக் 
லகயில் ஏந்தி, அடுத்த கலையில் தன்னுலடய ளவலையாள் ஒரு 
தவற்றுக் காகித்லதப் பிடித்ததுக் தகாண்டு நின்ேிருந்தால்,  
 
இவர் இங்கு இருந்தபடிளய. ததய்விகப் தபயைான அமிதாலவ, 
காற்ேிளைளய எழுதி, அந்தப் ளபப்பரில் விழும்படி தசய்யும் அற்புத 
ஆற்ேலைப் தபற்ேவர்.   
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உங்கோல் அலதப் ளபாை அற்புதச் தசயலைக் காட்ட முடியுமா?” 
என்று தபருலமயாகப் ளபசி. சவால் இட்டார். 
 
அதற்கு பாங்ளக எேிலமயாக, “ஒருக்கால் உங்களுலடய தலைவர் 
ஏளதா தந்திைம் தசய்திருக்கைாம்.  ஆனால், தென்னில் அப்படி 
ஒன்றும் கிலடயாது.”   
 
என்னுலடய அற்புதம் என்னதவன்ோல், “எனக்குப் பசி எடுக்கும் 
தபாழுது, உண்ண மட்டுளம தசய்ளவன். அலதப் ளபாைத் தாகம் 
எடுக்கும் தபாழுது, நீலை அருந்தி தாகத்லத மட்டுளம தணிப்ளபன்.  
அவ்வேவுதான்” என்ோர். 
 
எது சித்து? – ளவதாத்திரியம் 
 
“சித்துக்கள் என்ளே பைரின் சிந்தலனலய மயக்கிட்டு 
எத்தலனளயா அற்புதங்கள் இயற்ேிக் காட்டும் நண்பா! 
நித்தம்எழும் உன்பசிலய நிச்சய மாய்ப் ளபாக்குவது 
உத்தமனாம் பயிரிடுளவான் உலழத் தேிக்கும் உணவன்ளோ?” 
(ஞாக.பா.5384 
 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன் 

10. மனம் ஒரு வியப்புக்குரிய இயக்கம் 
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
ளபாதி தர்மர் யாலையும் தன்னுலடய சீடனாக ஏற்றுக் 
தகாள்ேவில்லை.   
 
ஒரு மலைப் பகுதியில் தனிளய தங்கியிருந்து தியானம் தசய்வது 
அவருலடய வழக்கம். பழக்கமாக இருந்தது. 
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அவர் இருக்கும் இடத்லதத் ளதடிக் தகாண்டு படித்த ஒரு இேம் 
துேவி “என்லன உங்கள் சீடனாக ஏற்றுக் தகாள்ளுங்கள்” என்று 
ளவண்டினார். 
 
அவலை அங்கிருந்து அனுப்பிவிட ளவண்டுதமன்று ளபாதி தர்மர் 
முயற்சித்த ளபாதும் அவர் அங்கிருந்து ளபாவதாக இல்லை. 
 
“எனக்கு எப்படியாவது நீங்கள்தான் உதவ ளவண்டும்” 
 
“என்ன பிைச்சலன உனக்கு, நான் எப்படி உதவ முடியும்?” 
 
“என் மனதில் அலமதிளய இல்லை.  நீங்கள்தான் அலத 
எப்படியாவது அலமதிப்படுத்த ளவண்டும்” 
 
“முதைில் உன்னுலடய மனது எங்கிருக்கிேது என்று காட்டு, அலதப் 
பிேகு அலமதிப்படுத்தைாம்” 
 
சிேிது ளநைம் ளயாசித்தளபாதும் அவைால் மனலதக் கண்டு பிடிக்க 
முடியவில்லை. 
 
“என்னால் மனலதக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை” 
 
“நல்ைது.  அப்படிதயன்ோல் நான் உன்னுலடய மனலத ஏற்கனளவ 
அலமதிப்படுத்தி விட்ளடன் என்று அர்த்தம்” என்று ளபாதிதர்மர் 
கூேிய அந்த விநாடியில் இேம் துேவிக்கு ஞானம் பிேந்தது. 
 
அதன்பிேகு அவர் ளபாதி தர்மரிடம் சீடைாகச் ளசைளவண்டிய 
அவசியம் இல்ைாமல் ளபாயிற்று. 
 
 
மனம் ஒரு வியப்புக்குரிய இயக்கம் 
 
“பிேப்பு சிேப்தபாடு விலேவு உணர்வு நான்கும், 
   ளபைண்டத்தில் ததாடர்ந்த நிகழ்ச்சி ஆகும். 
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இேப்புஎனும் மலேவு எதற்கும் எவர்க்கும் இல்லை. 
   எல்ைாளம அணுக்கள் கூடல் பிரிதல் ஆகும். 
திேப்பு தபற்ோல், மனிதமனம் அலனத்தும் அதனில்  
   ததேிவாகும், அலனத்துைக உண்லம யாவும். 
மேப்பும் நிலனப்பும் உேக்கம் விழிப்புப் ளபான்ளே. 
   மாேிமாேி மனம் அலடயும் விந்லத! காண்பரீ்” (ஞாக.பா.538) 
 
 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 

 

11. விழிப்பு நிலையில் வாழ்ளவாம் 
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
யாக்குசான் என்ே ஒரு தென் குருளவாடு, ஒரு சந்நியாசி, சுமார் 
மூன்று வருட காைம் தங்கி. அங்ளக தலைலமச் சலமயல்காைைாக 
ளவலை தசய்து வந்தார். 
 
ஒருநாள் யாக்குசான் அவரிடம், நீங்கள் எவ்வேவு நாட்கோக 
இருக்கிேரீ்கள்?” என்று ளகட்டார். 
 
அதற்கு யாக்குசான், “நான் உங்கள் முகத்லதப் பார்த்ததாக 
நிலனளவ இல்லைளய?” என்று ஆச்சரியமாகச் தசான்னார். 
 
இலதக் ளகட்ட சுத்தச் சந்நியாசி, யாக்குசான் எலத அர்த்தம் பண்ணி 
அப்படிச் தசான்னார் என்று புரிந்து தகாள்ே முடியாமல், மிகவும் 
ளசாகமாக அந்த மடாையத்லத விட்டு தவேிளயேினார்.   
 
ஆனால், யாக்குசான் அவர்ளமல் மிகுந்த கருலண உலடயவைாக 
இருந்தார்.  ஆனால் அந்த ஓர் அதிர்ஷ்டம் வாய்த்த சந்நியாசி அலத 
இழந்து விட்டார். 
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இங்ளக, யாக்குசான், “நீங்கள் எத்தலன வருடமாக இருக்கிேரீ்கள்? “ 
என்று ளகட்கவில்லை. 
 
மாோக, அவர். “நீங்கள் “இங்ளக” எத்தலன வருடமாக 
இருக்கிேரீ்கள்,” என்று ளகட்டார்.   
 
இங்கு “இங்ளக” என்ே வார்த்லத மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 
அதாவது, “நீங்கள் எத்தலன வருடமாக” இங்ளக (இந்தக் கணம்) 
இப்தபாழுது இருந்தீர்கள்?” என்று அர்த்தம். 
 
தென் எப்தபாழுதும், “இங்ளக”, “இப்தபாழுது” என்று நிகழ் 
காைத்திற்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் தகாடுக்கிேது. இலத அந்த 
சந்நியாசியால் புரிந்து தகாள்ே முடியவில்லை. 
 
“நீங்கள் ஒரு நாலேக்கு எத்தலன தடலவ, “இங்ளக, இப்தபாழுது” 
இருந்தீர்கள் என்று நிலனவுபடுத்தி பாருங்கள். சுமார் பத்து 
தடலவகூட இருக்காது!  நீங்கள் “இங்கு, இப்தபாழுது” 
இருந்திருக்கைாம்.  ஆனால் உங்கள் மனம்?   
 
இந்த எண்ணிக்லகலய தமல்ை அதிகப் படுத்துங்கள்.  இதுளவ 
தியானம் ஆகும் என்பார் ஓளஷா. 
 
“விழிப்பு நிலை என்ேஅருள் தவேிச்சம் தகாண்டு, 
  விருப்பு தவறுப்தபனும் சுழைில் அலை மனத்தின் 
அழுக்கே, தற்ளசாதலனயில் முலனந்திடுங்கள். 
   அன்பூற்ோல் கடலமயுணர் வாகும் வாழ்வு.” (ஞாக.பா.1498) 
 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 

 

12. முழுலமயும் முழுலமப்ளபறும் 
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 
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பாசு என்ே தென் ஆசிரியர், தன் மாணாக்கர்கேிடம், புத்தத் 
தன்லமலய, “முழுலம” என்று அலழக்கைாமா? என்று ளகட்டார். 
 
அதற்கு ஒரு மாணவன், “கூடாது” என்ோன்.   
 
இலதக் ளகட்டதும் அந்த தென்குரு புன்முறுவல் பூத்தார். 
 
“நிலேவலடந்த குருமூைம் ளநர்முகமாய்க் 
   குண்டைினி ளயாகம் கற்று, 
 நித்தவம் ஆழ்ந்தாற்ேி, உண்லம 
   உணைப் தபற்ோல் முலனப்பு ளபாகும். 
 
இலேவனது பகுதிநிலை உயிர் மனமாய்த் 
   ளதர்ந்து. அதன் உலேவிடமாம் 
 உடைதுளவா சமுதாயம் உற்பத்தி 
   தசய்துபை தபாருட்கள் ஈந்து, 
 
முலேயாக வேர்த்து பண்பாட் டுடளன 
   கல்வி ததாழில் காப்பு தந்த 
 முழுக்கலதயும், சிந்தலனயின் முதிர்ச்சி யினால் 
   உணர்ந்து. விலனப்பதிவாய்ப் தபற்ே 
 
கலேநீங்க, உயிைதலன இலே நிலைக்கும் 
   கனஉடலைச் சமூகத்திற்கும் 
 கனிவுடளன அர்ப்பணிக்கும் தலகலம 
   வரும். இந்நிலைளய முழுலமப்ளபோம்!”  (ஞாக.பா.1497) 
 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 

 

13. நன்ேியுணர்வும் கடலமயுணர்வும் 
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 
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ெப்பான் நாட்டில் எங்சரு என்ே தென் துேவி இருந்தார்.  சிேந்த 
ஆசிரியைாக விேங்கிய அவரிடம் கல்வி கற்க நிலேய மாணவர்கள் 
வந்த வண்ணம் இருந்தார்கள். 
 
மாணவர்கள் எண்ணிக்லக அதிகமானலத அேிந்த அவர் அவர்கள் 
தங்குவதற்காக பள்ேிக்கூடம் கட்ட நிலனத்தார். 
 
இலத அேிந்த வணிகன் ஒருவன் ஐந்நூறு தபாற்காசுகலே அவர் 
முன் லவத்தான்.  “ஐந்நூறு தபாற்காசுகள்” என  தபருமிதத்துடன் 
தசான்னான். 
 
“தபாற்காசுகலே எடுத்துக் தகாள்கிளேன்” என்ோர் அவர். 
 
தபரிய அேவில் பாைாட்டி நன்ேி தசால்வார் என்று எதிர்பார்த்த 
அவன் ஏமாற்ேம் அலடந்தான். 
 
“ஐயா! இதில் ஐந்நூறு தபாற்காசுகள் உள்ேன.  வாழ்நாள் முழுவதும் 
உலழத்தாலும் ஒருவனால் இவ்வேவு தபாற்காசுகலே ஈட்ட 
முடியாது.  நான் தசல்வம் மிகுந்த வணிகன்தான்.  எனக்ளக இந்த 
ஐந்நூறு தபாற்காசுகள் தபரிய ததாலகதான்” என்ோன். 
 
“உனக்கு  நான் நன்ேி தசால்ை ளவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிோய்.  
அப்படித்தாளன?” என்று ளகட்டார் அவர். 
 
“நான் தசய்த தபரிய உதவிக்கு நீங்கள் நன்ேி தசால்வதில் என்ன 
தவறு?” என்று ளகட்டான் அவன். 
 
“நான் ஏன் உனக்கு நன்ேி தசால்ை ளவண்டும்?  நல்ை தசயலுக்கு 
உதவி தசய்ய உனக்கு வாய்ப்பு தகாடுத்ததற்காக நீதான் எனக்கு 
நன்ேி தசல்ை ளவண்டும்” என்ோர் அவர். 
 
என்ன பதில் தசால்வது என்று ததரியாமல் திலகத்து நின்ோன் 
அவன். 
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“நன்ேியுணர்வும் கடலமயுணர்வும் ஒன்ேிலணந்து 
   நைம் விலேக்கும் தசயல்கலேளய விலேவேிந்து ஆற்ே 
ஒன்றுமதம் இது “கர்ம ளயாகம்” எனும் வாழ்வாம். 
   உயிர்கட்கு உறுதுலணயாம் உைகுக்கும் அலமதி.” (ஞாக.பா.538) 
 

ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 

 

14. அணுளவ எல்ைாம் 
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
தென் துேவி ைின்சி யாரிடமும் ளகாபம் தகாண்டது இல்லை. 
 
அவலைச் சந்திப்பதற்காக ஒருவர் பை நாட்கள் பயணம் தசய்து 
அங்ளக வந்தார். 
 
என்ன காைணத்தாளைா வந்தவர் ளகாபம் தகாண்டிருந்தார். 
 
துேவியின் அலேக் கதலவத் திேந்து உள்ளே வந்த அவர் 
ளகாபத்துடன் அந்தக் கதலவ மூடினார். 
 
துேவிலய வணங்கினார். 
 
அவர் ளகாபத்துடன் கதவு மூடியலத பார்த்தார் துேவி.  “கதவிடம் நீ 
மன்னிப்பு ளகள், மன்னிப்பு ளகட்க விருப்பம் இல்ைாவிட்டால் 
இங்கிருந்து தசன்றுவிடு” என்ோர். 
 
அதிர்ச்சி அலடந்த அவர் “கதவிடம் மன்னிப்பு ளகட்பதா?  உயிர் 
அற்ே தபாருேிடம் மன்னிப்பு ளகட்பது லபத்தியக்காைத்தனமாக 
உங்களுக்குத் ததரியவில்லையா?” என்று ளகட்டார். 
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“எது லபத்தியக்காைத்தனம்?  உன் ளகாபத்லதக் கதவிடம் 
காட்டினாளய அது லபத்தியக்காைத்தனமா?  மன்னிப்பு ளகட்பது 
லபத்தியக்காைத்தனமா?  கதவு மன்னிக்காத வலை உன்லன இங்ளக 
அனுமதிக்க மாட்ளடன்” என்று உறுதியுடன் தசான்னார் துேவி. 
 
பை நாட்கள் பயணம் தசய்து இங்ளக வந்ளதன்.  இவலைச் 
சந்திக்காமல் ளபாவதா?  கதவிடம் மன்னிப்பு ளகட்க பகுத்தேிவு 
இடம் தைவில்லைளய என்று குழம்பினார் அவர். 
 
துேவி தசான்னது ளபால் தசய்ளவாம் என்று நிலனத்தார். 
 
கதவின் அருளக தசன்ே அவர் “கதளவ! என் தசயலுக்கு 
வருந்துகிளேன்.  என்லன மன்னித்துவிடு” என்று உள்ேம் ஒன்ேிக் 
ளகட்டார். 
 
அவருக்கு அங்ளக இருந்த துேவிளயா மற்ே தபாருள்களோ 
ததரியவில்லை.  கதவு மட்டும்தான் ததரிந்தது. 
 
அவர் தசய்த தவலே மன்னித்துக் கதவு அவரிடம் அன்பு 
தசலுத்தவதாக உணர்ந்தார். 
 
துேவி அவலைப் பார்த்து “இனி நாம் ளபசைாம்” என்ோர். 
 
பை நாட்கள் துேவியுடன் தங்கிய அவர் அவருலடய 
அேிவுலைகலேக் ளகட்டார். 
 
அணுளவ எல்ைாம் - ளவதாத்திரியம் 
 
“அற்புதம்! அற்புதம்! அணுதான் முதல்காந்த நிலையமாம்! 
   அகிை ளதாற்ேங்களும் அதனின் இயக்களம.  அகம்ளநாக்கி, 
தற்பதங்கண்டபின் தான்ஒளை சக்தியாய் தபருதவேியாய் 
   தன்அலசவு அணுவான தன்லமயும் உணர்கிளோம். தத்துவளம.” 
(ஞாக.பா.1026) 
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ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன் 

15. நிலனலவ சுமக்காளத 
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
 
துேவி ளொசு என்பவர் தென் புத்த தத்துவங்கலேக் கற்பதில் மிகுந்த 
ஆர்வம் காட்டினார். 
 
அறுபது வயது ஆகியும் அவர் கற்பலத நிறுத்தவில்லை.   
 
எண்பதாவது வயதில் அவருக்கு ஞானம் கிலடத்தது. 
 
நூற்று இருபது வயது வலை அவர் தென் தத்துவங்கலே 
மற்ேவர்களுக்குச் தசால்ைித் தந்தார். 
 
அவரிடம் நிலேய சீடர்கள் கல்வி கற்று வந்தார்கள். 
 
அவர்கேில் ஒருவர் “என் மூலேக்குள் எதுவும் இல்லை என்ோல் 
நான் என்ன தசய்வது?” என்று ளகட்டார். 
 
“அலதத் தூக்கி எேிந்துவிடு” என்ோர் அவர். 
 
“குருளவ!  நான் ஒன்றும் இல்லை என்கிளேன்.  நீங்கள் அலதத் 
தூக்கி எேியச் தசால்கிேரீ்கள்.  இல்ைாத ஒன்லே எப்படித் தூக்கி 
எேிவது?” என்று ளகட்டார் அந்தச் சீடர். 
 
“தூக்கி எேிய முடியாவிட்டால் சுமந்து தகாண்டு திரி” என்ோர் 
அவர். 
 
நிலனலவ அடக்க நிலனத்தால் நிலையா, 
நிலனலவ அேிய நிலனத்தால் நிலைக்கும்.” (ஞாக.பா.1551) 
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ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன் 

 

16. ஞானமலடந்த மனிதன் 
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
ளசாகன் என்ே தென் குரு, தன் மாணாக்கர்கேிடம், “ஏன் ஒரு 
ஞானமலடந்தவன் தன் தசாத்தக் காைில் நின்று தன்லனளய விேக்க 
முடியவில்லை” என்று ளகட்டார்.   
 
ளமலும் அவர், “தன் நாக்கிைிருந்து வார்த்லதகள் வை ளவண்டிய 
அவசியம் இல்லை” என்ோர். 
 
மனதின் அேிவியக்க நிலைகள் மூன்று – ளவதாத்திரியம் 
 
“மனம் என்தேிவினது தசயல்பா டாகும். 
   மதிப்புலடய அேிவியக்க நிலைகள் மூன்று. 
மனம் புேமாய், புைன் மூைம் இன்ப துன்ப 
   மருட்சியிளை இயங்குநிலை ஒன்று.  பின்னும்  
மனம் கருவில் பதிவான விலனகள் தம்லம 
   மருவியுணர் நிலைதயான்று.  அதற்கு ளமைாம் 
மனம் உைலக உயிலைக் கடந்தாதியான 
   மவுனநிலை நிற்பததான்று. உணர்ந்து தகாள்ளவாம்” 
(ஞாக.பா.1179) 
 

ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 

 

17.குற்ேங்களும் தண்டலனகளும் 
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 
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இைவு ளநைம், மடத்தில் துேவி சிசிரி ளகாசின் தனியாக அமர்ந்து 
இருந்தார். திருடன் ஒருவன் அங்ளக வந்தான். அவன் லகயில் 
கூர்லமயான கத்தி ஒன்று இருந்தது. 
 
அவரின் அருளக வந்த அவன் “பணத்லதக் தகாடு.  இல்லைளயல் 
உன்லனக் தகான்று விடுளவன்” என்று மிைட்டினான். 
 
“எனக்கு நிலேய ளவலை உள்ேது.  ததால்லை தைாளத.  அந்த 
ளமலச இழுப்பில் பணம் உள்ேது.  எடுத்துக் தகாள்” என்ோர். 
 
ளமலச இழுப்லப இழுக்க அவன் அதில் இருந்த பணத்லத 
எடுத்தான். 
 
“எல்ைாப் பணத்லதயும் எடுத்துச் தசன்று விடாளத.  அைசுக்கு வரி 
கட்ட ளவண்டிய பணம் தனிளய அங்ளக உள்ேது.  அலத மட்டும் 
லவத்து விட்டுப் ளபா” என்ோர். 
 
தனிளய இருந்த பணத்லத அவன் ததாடவில்லை.  மற்ே பணத்லத 
எல்ைாம் எடுத்துக் தகாண்டு அங்கிருந்து புேப்பட்டான். 
 
“அன்பளன!  யாைாவது பரிசு தகாடுத்தால் நன்ேி தசால்ை ளவண்டும்.  
இது உனக்குத் ததரியாதா?” என்று ளகட்டார். 
 
நன்ேி தசால்ைிவிட்டுச் தசன்ோன் அவன். 
 
அடுத்தநாளே அவன் காவைர்கேிடம் சிக்கிக் தகாண்டான். 
 
தான் தசய்த திருட்லட எல்ைாம் தசான்ன அவன் மடத்தில் 
திருடியலதயும் தசான்னான். 
 
சாட்சி தசால்வதற்காகத் துேவி சிகிேி நீதிமன்ேத்திற்கு 
அலழக்கப்பட்டார்.  “உங்கள் மடத்தில் இவன் திருடினானா?” என்று 
ளகட்டார் நீதிபதி. 
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“என்லனப் தபாறுத்த வலையில் இவன் திருடன் இல்லை.  
மடத்திற்கு வந்த இவனிடம் நான்  தான் பணம் தந்ளதன். எனக்கு 
நன்ேி தசான்னான்” என்ோர் அவர். 
 
மற்ே இடங்கேில் திருடியதற்காக அவனுக்குத் தண்டலன 
கிலடத்தது. 
 
தண்டலன முடிந்து திரும்பிய அவன் அவர் சீடர்கேில் ஒருவன் 
ஆனான். 
 
 
“குற்ேங்கள் தசய்வதற்ளக நிர்பந்திக்கும் 
   குறுகிய ளநாக்கங்கள் தலம ளவைறுத்து, 
குற்ேமற்ே அேிவுடளன உைக மக்கள் 
   கூடிவாழும் உைகப் தபாது ஆட்சியின்கீழ் 
குற்ேங்கலே வகுத்து விரித்துக்கூேி 
   தகாடுக்கும் தண்டலன விபைம் எடுத்துலைக்கும் 
குற்ே விேக்கச் சட்ட நூல்கள் எல்ைாம் 
   குறுகி சிை வரிகளுக்குள் முடிந்துளபாகும்.” (உைக சமாதானம் 
பா.187) 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன் 

18. புனித நிலை குருநாதர் 
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
தென்குரு சாங்காயிடம் நிலேய சீடர்கள் தங்கித் தியானம் பயின்று 
வந்தார்கள். 
 
அவர்கேில் ஒருவன் நள்ேிைவில் மடத்து மதில் சுவரில் ஏேி 
தவேிளய குதிப்பான்.  பக்கத்தில் உள்ே நகைத்திற்குச் தசல்வான். 
அங்ளக மகிழ்ச்சியாக சுற்ேிக் தகாண்டிருப்பான். 
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இைவு ளநைம், சீடர்கள் எப்படி இருக்கிோர்கள் என்பலத அேிய 
விரும்பினார் குரு சாங்காய்.  சீடர்கள் தங்கும் அலேக்கு வந்தார். 
 
எல்ளைாரும் தூங்கிக் தகாண்டு இருந்தார்கள்.  ஒரு சீடன் படுக்கும் 
இடத்தில் தமத்லதயும் தலையலணயும் கிடந்தது. 
 
அவர்கேில் ஒருவன் அங்ளக இல்ைாதலத அேிந்தார் அவர். 
 
எங்ளக தசன்று இருப்பான் என்பலத அேிய மடத்லதச் சுற்ேி வந்தார். 
 
மதில் சுவர் அருளக முக்காைி ஒன்று கிடந்தது. 
 
இந்த முக்காைியில் ஏேிச் சுவர் உச்சிக்குச் தசன்று அங்கிருந்து 
குதித்து தவேிளய தசன்று இருக்கிோன்.  எப்படியும் தபாழுது 
விடிவதற்குள் திரும்பி விடுவான் என்று நிலனத்தார். 
 
விடியத் ததாடங்கியது.  முக்காைிலய எடுத்துப் பலழய இடத்தில் 
லவத்தார்.  முக்காைி இருந்த சுவர் ஓைம் குனிந்து தன் முதுலகக் 
காட்டியபடி இருந்தார். 
 
தவேிளய தசன்ே மாணவன் திரும்பி வந்து சுவர் மீது ஏேினான்.  
முக்காைி என்று நிலனத்து அவர் முதுகில் கால் லவத்து 
இேங்கினான். 
 
இேங்கிய பிேகுதான் குருவின் முதுகில் கால் லவத்தலத 
அேிந்தான்.  என்ன தண்டலன கிலடக்கப் ளபாகிேளதா என்று 
நடுங்கினான். 
 
கடுலமயான குைைில் அவர் “இந்தக் குேிரில் இந்த ளநைத்தில் 
தவேிளய தசன்று வருகிோளய?  உன் உடல் நைம் தகட்டு விடாதா?  
இனி இப்படி நடந்து தகாள்ோளத..  கவனமாக இரு” என்று தசால்ைி 
விட்டுச் தசன்ோர். 
 
அதன் பிேகு அவன் இைவில் தவேிளய தசல்வலத விட்டு விட்டான். 
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புனித நிலை குருநாதர் – ளவதாத்திரியம் 
 
“பூஜ்ெியத்லதப் ளபால் நிலேவாய்ப் 
   தபாருத்த முே சிேப்புலடளயார் 
பூஜ்ெியர் எனப் படுவர் 
   புனித நிலை குருநாதர்.” (ஞாக.பா.14) 
 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன்.   

19. ஞானிகேின் சிேப்பு 
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
வயதில் முதிய ஒரு தென் குரு இருந்தார்.  அவருக்கு ஒரு கால் 
சற்ளே ஊனம்.  அதனால் விந்தி விந்தித்தான் நடப்பார்.   
 
வயதுதான் அதிகமாகியளத தவிை அவலைப் பார்த்தால் இலேஞன் 
ளபாைளவ இருப்பார்.  தன்னுலடய ளவலைகள் அலனத்லதயும் 
அவளை தசய்து தகாள்வார். 
 
ஒரு நாள் கலடவதீிக்கு அவர் காய்கேிகள் வாங்குவதற்காக 
தசன்ோர். 
 
அவருக்கு எதிளை ஒரு இலேஞன் எங்ளகா பைாக்குப் பார்த்தபடி 
வந்தான்.  அவர் மீது ளமாதி விட்டான்.  அவர் அப்படிளயதான் 
நின்ோர்.  அவன் கீளழ விழுந்து லக, கால்கேில் ளைசான காயம் 
ஏற்பட்டது. 
 
அவனுக்குக் காயம் ஏற்பட்ட எரிச்சைில், “பார்த்து வை மாட்டாயா?  
இப்படி ளவகமாக வந்த என்மீது ளமாதிய உன்லன என்ன தசய்வது?  
ஒரு கால் இப்படி இருக்கிேளத வடீ்டிளைளய இருக்க மாட்டாமல் 
உன்லனதயல்ைாம் யார் கலடவதீிக்கு வைச் தசான்னது” என்று 
ளகாபமாகக் கத்தினான். 
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தென் குரு புன்னலகத்தபடிளய அலனப் பார்த்தார். 
 
“மகளன எனக்குக் கால் ஊனமாக உள்ேது.  அதனால் தான் நான் 
உன்மீது ளமாதிவிட்ளடன்.  தவறு என் மீதுதான். அதற்காக நான் 
உன்னிடம் மன்னிப்பு ளகட்டுக் தகாள்கிளேன்.  என்லன மன்னித்து 
விடு.   
 
அப்படியில்ைாமல் உன் மீதுதான் தவறு என்பலத நீ உணர்ந்தால் 
அலதளய நீலனத்த உன்லன வருத்திக் தகாள்ோளத.  அது 
உனக்குத்தான் தகடுதல்.   
 
உன் மனதில் வருத்தம் இருந்தால் அது உன் உடலையும் பாதிக்கும்.  
எனளவ இந்த சம்பவத்லத இப்ளபாளத மேந்துவிடு” என்று கனிவாகக் 
கூேினார். 
 
அலதக் ளகட்டுத் தன் தவலே உணர்ந்த அவன் அவரிடம் மன்னிப்பு 
ளகட்டுவிட்டு தலைகுனிந்தபடி தசன்ோன். 
 
 
ஞானிகேின் சிேப்பு – ளவதாத்திரியம் 
 
“அேிவேிந்த ஞானிகளும் அலடந்திடும்ஓர் கஷ்டமுண்டு. 
   அவைேிந்ளதார் பூைணமாய், அவ்விதளம தகுதியுளோர் 
அேிவேிந்ளத அலமதிதபே அவர்விருப்பம் தகாண்டுள்ோர். 
   அவ்வுயர்வில் உள்ளோர்ஏன் அவ்ளவகம் தகாள்ேதவனில், 
அேிவலடந்த பைன்முழுதும் அனுபவித்து அேிந்துவிட 
   ஆங்காங்கு எண்ணிேந்ளதார் ஆர்வமது தகாண்டுேதால், 
அேிவின்நிலை விேக்குதற்கு அவர்தகாண்ட கருலணயினால், 
   அல்லும் பகலும் உலழத்து அவர்கடலம தசய்கின்ோர்.” 
(ஞாக.பா.1369) 
 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன் 
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20.ஞானநிலைகள்  
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
புகழ் தபற்ே புத்த மடம் ஒன்ேிற்கு அந்நாட்டு அைசர் வந்தார். 

அங்கிருந்த தென் துேவி அவலை வைளவற்ோர். 

“குருளவ! எனக்கு ஒரு சந்ளதகம்” என்ோன் அைசன். 

“என்ன சந்ளதகம்? ளகளுங்கள்” என்ோர் தென் குரு. 

“ஞானம் தபற்ே ஒருவன் இேந்த பிேகு என்ன ஆவான்?” என்று 
ளகட்டான். 

“அைளச! எனக்கு எப்படித் ததரியும்?” என்று ளகட்டார் தென் குரு. 

“நீங்கள் ஞானம் தபற்ேவர்தாளம” என்ோன் அவன். 

“நான் இன்னும் சாகவில்லைளய” என்ோர் குரு. 

ஞானநிலைகள் – ளவதாத்திரியம் 

“அஞ்ஞானம் அேிவினது ஆைம்ப நிலையாகும். 
விஞ்ஞானளமா அேிவின் ளவகநிலை 
தமய்ஞ்ஞானம் அேிவதில் பூைணமாம். 
இஞ்ஞானம் மூன்றும் இயற்லகயின் எண்ணநிலை.” 
(ஞாக.பா.1043) 
 

 ஞாைத்தின் மூைத்திலன உணர்ந்த அதன் தன்லமகலே 
ஆைாய்ந்தேிவது ஞானத்தில் முதல்நிலை. 

 அத் தன்லமகளுலடய மூைம் எவ்வாறு ஞாைமாகிேது 
என்னும் தன்மாற்ேச் சரித்திைத்லதத் ததேிந்து உணர்வது 
ஞானத்தில் இைண்டாம் நிலை. 

 ஞானத்தின் இரு நிலைகலேயும் கடந்து. எள்துலணயும் 
ளபதமுோது எவ்வுயிரும் தம்முயிர்ளபாை பாவித்து 
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அலனத்துயிருக்கும் ஒத்தும் உதவியும் வாழ்கின்ே பக்குவத்லத 
தபறுதல் ஞானத்தின் மூன்ோம் நிலை. 

 ஞானத்தின் மூன்ோவது நிலையில் மனித அேிவு 
முழலமயலடகிேது. “அேிவின் முழுலம அது முக்தி” என்பது 
ளவதாத்திரியம். 

 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன் 

21. ததாண்டில் உயர்வு தாழ்வு ளவண்டாம்? 
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 

தென் துேவியாக இருந்த ளசசன் சிேந்த ஓவிய கலைஞைாக 
விேங்கினார். 

அவர் வலைந்த ஓவியங்கள் அருலமயாக இருந்தன.  யாலையாவது 
அவர் வலைந்தால் அவலை ளநளை பார்ப்பது ளபாை இயல்பாக அந்த 
ஒவியம் இருந்தது. 

ஆனால் அவளைா பணம் வாங்காமல் யாருக்கும் ஒவியம் வலைந்து 
தருவது இல்லை.  அவர் ளகட்கும் ததாலகயும் மிக அதிகமாக 
இருக்கும். 

அங்ளக இருந்தவர்கள் அவலைப் ளபைாலச பிடித்த கலைஞன் என்ளே 
அலழத்தார்கள். 

அதற்காக அவர் தன் இயல்லப மாற்ேிக் தகாள்ேவில்லை. 

தசல்வச் சீமாட்டி ஒருத்தி அவரிடம் “என் வடீ்டிற்கு வந்து என்லன 
ஓவியம் வலைந்து தை ளவண்டும்” என்ோள். 

“விட்டிற்ளக வந்து ஓவியம் வலைந்து தருகிளேன்.  எவ்வேவு பணம் 
தருவரீ்கள்?” என்று ளகட்டார் அவர். 

“நீங்கள் எவ்வேவு ளகட்டாலும் தருகிளேன்” என்ோள் அவள். 
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அவள் வடீ்டிற்குச் தசன்ோர் அவர்.  அங்ளக அவள் தன் 
காதைனுடன் தகாஞ்சிப் ளபசிக் தகாண்டிருந்தாள். 

“தகாஞ்சிப் ளபசிக் தகாண்டிருக்கும் இந்த நிலையிளைளய என்லன 
ஒவியமாக வலையுங்கள்” என்ோள் அவள். 

அந்தக் ளகாைத்திளைளய அவலே ஓவியமாக வலைந்தார் அவர்.  
அந்த ஓவியத்திற்காக அவர் ளகட்ட ததாலக மிக அதிகமாக 
இருந்தது. 

ததாலகலயக் ளகட்காமல் ஓவியம் வலைய அலழத்து விட்ளடாளம?  
இவர் ளகட்ட ததாலகலய தகாடுத்துத்தான் ஆக ளவண்டும் என்று 
நிலனத்தாள். 

அந்தத் ததாலகலயக் தகாடுத்த அவள் “ளபைாலச பிடித்தவளை!  
பணத்திற்காக எலதயும் தசய்வரீ்? என் உள்ோலடயில் ஓவியம் 
வலையச் தசான்னாலும் வலைந்து தருவரீ்கோ?” என்று ளகாபத்துடன் 
ளகட்டாள். 

“அம்மணி! நான் ளகட்கும் ததாலகலயத் தருவதாகச் தசால்லுங்கள்.  
உங்கள் உள்ோலடயில் ஓவியம் வலைந்து தருகிளேன்” என்று 
அலமதியாகச் தசான்னார் அவர். 

அவள் உள்ோலடயில் ஓவியம் வலைந்து நிலேய பணம் தபற்றுக் 
தகாண்டார். 

எல்ளைாரும் நிலனத்தது ளபாை அவர் ளபைாலச பிடித்தவர் அல்ைர்.   

தன் ஊர் மக்கள் வறுலமயில் வாடுகிோர்கள். ஊருக்குச் தசல்ை 
நல்ை சாலை இல்லை.  ஊரில் புத்தர் ளகாயிலும் இல்லை.   

இந்த மூன்று குலேகலேப் ளபாக்குவதற்காக வாழ்நாேின் 
குேிக்ளகாோகக் தகாண்டிருந்தார்.  அதற்காக பணம் ளசர்த்து 
அனுப்பிக் தகாண்டிருந்தார். 

பை ஆண்டுகளுக்குப் பிேகு அவர் எண்ணம் நிலேளவேியது. 
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ஓவியப் தபாருள்கலே எல்ைாம் தூக்கி எேிந்தார்.  அவர் அதன் 
பிேகு ஓவியம் வலையளவ இல்லை. 

ததாண்டில் உயர்வு தாழ்வு ளவண்டாம்? ளவதாத்திரியம் 

“அருள்துலேயில் சத்சங்கம் நலட தபறுவததன்ோல், 
   அவைவர்கள் இயன்ேவலை ததாண்டாற்ே ளவண்டும். 
தபாருளுலடளயார் தபாருள் தைைாம் அவர் விரும்பும் அேவில் 
   தபாதுச் தசாத்ளத, அருள்நாட்டம் தகாண்டவர்க் தகல்ைாம். 
அருள்மனத்தால் ஒருவர் பிேலை அடக்கிஆளும், 
   ஏற்ேத்தாழ் தவதுவும் சத் சங்கங்கட்கு ஒவ்வா. 
உருேஉைகில் உருண்டசங்கம் ஆயிைமா யிைமாம் 
   உட்பலகயால். உண்லமகண்டு., நல்ைனளவ தசய்ளவாம்.” 
(ஞாக.பா.1328) 
 

ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன் 

22. ஆசிரியர் தபருலம  
 (தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 

தென் குருவிடம் கல்வி கற்பதற்காக இலேஞன் ஒருவன் வந்தான். 

அவலைப் பணிவாக வணங்கிய அவன் “ஐயா!  உங்கேிடம் நான் 
எப்படிக் கல்வி கற்க ளவண்டும்?  தசால்லுங்கள்.  அப்படிளய கற்றுக் 
தகாள்கிளேன்” என்ோன். 

“என்லன ஒரு மணியாக நிலனத்துக் தகாள்” என்ோர் அவர். 

“நீங்கள் தசால்வது எனக்கு விேங்கவில்லைளய” என்ோன் அவன். 

“மணிலய தமல்ைத் தட்டினால் தமல்ைிய ஒலச ளகட்கும்.  
வைிலமயாகத் தட்டினால் ளபளைாலச ளகட்கும்.  தட்டாமல் 
இருந்தால் ஓலச எதுவும் ளகட்காது.  மணிக்கு எந்தப் பண்பும் 
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இல்லை.  பயன்படுத்துபவர்க்கு ஏற்ப அது பயன் தரும்” என்ோர் 
அவர். 

ஆசிரியர் தபருலம  - ளவதாத்திரியம் 

“கல்விக்கு நாயகனாய் மக்கட் பண்லபக் 
   காத்துயர்த்தும் தசயைால் ஆசிரியர் ளமளைார். 
நல்வாழ்விற்ளக கல்வி நைம்கண்டு பயன்தகாள்ளவாம். 
   நாடும் வடீும் உயரும். நாம் இனிதாய் வாழ்ந்திடைாம்.” 
(ஞாக.பா.478) 
 

ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன் 

23. ஆற்ேல்கள் வணீாகாது. 
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 

அது ஒரு மிகப் தபரிய மடாையம். ஒரு காைத்தில் அங்கு 
ளபச்சுரிலம தலட தசய்யப்பட்டிருந்தது.  
 
தலட என்ோல் உங்க வடீ்டுத் தலட எங்க வடீ்டுத் தலட அல்ை… 
மாதபரும் தலட.  
 
யாரும் ளபசக் கூடாது. ளபசளவ கூடாது. ஒளை ஒரு விதிவிைக்கு… 
பத்தாண்டுகளுக்கு ஒரு முலே புத்த பிட்சுகள் மட்டும் ளபசைாம்… 
அதுவும் இைண்ளட இைண்டு வார்த்லதகள் மட்டும்!  
 
அந்த புத்தமடத்தில் தலைலமப் பிஷு இருந்தார்.  
 
அவைது சீடர் ஒருவர் அந்த மடத்தில் 10 ஆண்டுகலே ஒரு 
வார்த்லதகூடப் ளபசாமல் கழித்தார். பின்னர் தலைலமப் பிஷுவிடம் 
வந்தார்.  
 
‘தசால்லு… நீ ளபச விரும்பும் இரு வார்த்லதகள் என்ன?’   
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‘படுக்லக… கடினம்’   
 
‘ஓ… அப்படியா…’ என்று பதிைேித்தார் தலைலம குரு.  
 
பத்தாண்டுகள் கழித்து, அந்த பிஷு திரும்பி தலைலம குருவிடம் 
வந்தார்.  
 
‘ஓ அதற்குள் பத்தாண்டுகள் ளபாய்விட்டதா…’  ளகட்டார் தலைலம 
குரு.  
 
‘சரி… இந்த முலே நீ ளபச விரும்பும் இரு வார்த்லதகள் என்ன?’   
 
‘சாப்பாடு… நாத்தம்..’   
 
‘ஓ… அப்படியா’ என்று ளகட்டுக் தகாண்டார் தலைலம குரு.  
 
ளமலும் பத்தாண்டுகள் கழிந்தன. பிஷு வந்தார்.  
 
தலைலம பிஷூ, “ம்.. பத்துவருடங்கள் ஓடிவிட்டன… இப்ளபாது நீ 
ளபச விரும்பும் இரு வார்த்லதகள் என்ன?’ என்ோர்.  
 
‘நான்… ளபாகிளேன்’   
 
‘நல்ைது…’ என்ோர் குரு.  
 
பின்னர், ‘கண்ணா… இது நான் எதிர்ப்பார்த்த ஒண்ணுதான்…’, என்ே 
தலைலம குரு, ‘இந்த முப்பது வருடங்களும் நீ ஒன்லே 
மட்டும்தான் தசால்ைிக் தகாண்டிருந்தாய்… அது புகார்.. கிேம்பு!’ 
என்ோர். 
 
உடல், அேிவு, ஆற்ேல்கள் வணீாகாது - ளவதாத்திரியம் 
 
“தீட்டு ஒட்டும் ததாட்டு விட்டால் என்று எண்ணும்  
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   ததேிவற்ே, மனமயக்கம் அன்று ஏது? 
ஏட்டுப் படிப்பிற்காக ஒருவர் வாழ்வில் 
   இருபது ஆண்டுகள் வணீில் ஏன் கழிப்பார்? 
ளகாட்டு, ததாப்பி, பூட்ஸ்கலேச் சுமந்துதகாண்டு 
   குமாஸ்தாவாய் ளவலைதசய்து காைம் ளபாக்கும் 
நாட்டுக்கு இழப்பு அேிக்கும் ததாழில்கள் ஏது? 
   நல்லுள்ேத்தில் அடிலம என்ே விைங்கு ஏது?  
(உைகசமாதானம் பா.182) 
 

ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 

 

24. கூடி வாழும் பண்பு?   
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
 
ஒரு புத்த மடாையத் தலைவர் மிகவும் கவலையில் இருந்தார். ஒரு 
காைத்தில் அவைது மடாையம் அந்தப் பகுதியிளைளய சிேப்பும் 
மதிப்பும் தபற்று விேங்கிய ஆையம்.  
 
தற்ளபாது மதிப்புக் குலேந்து பாதாேத்திற்குப் ளபாய்க் 
தகாண்டிருந்தது அவருக்குத் ததேிவாக விேங்கியது.  
 
மடத்தின் உள்ளேளய பிக்ஷுக்கள் யாரும் ஒருவலை ஒருவர் 
மதிக்காமல் தன்னிச்லசயாகச் தசயல்பட்டுக் தகாண்டிருந்தார்கள். 
 
தபாறுக்க இயைாமல் ஒரு நாள் நம் தலைவர் தன்லன விட 
அனுபவத்தில் சிேந்த ஒரு குருலவத் ளதடிப் ளபானார். தன் 
பிைச்சிலனலய எடுத்துச் தசான்னார். 
 
அந்தக் குருவும் சற்று ளநைம் ஆழ்ந்து ளயாசித்து விட்டு பிேகு 
“உங்கள் மடத்தில் புத்தளை வந்து தங்கியிருக்கிோர். நீங்கள் எவரும் 
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அவலைக் கண்டு தகாள்ேவும் இல்லை. மதிக்கவும் இல்லை. பின் 
எப்படி சிேப்பு தசழிக்கும்?” என்று ளகட்டார். 
 
இலதக் ளகட்ட நம் தலைவர் வியப்பு மாோமளை மடத்திற்குத் 
திரும்ப வந்து அங்ளக இருந்த புத்த பிக்ஷுக்களுக்கு விபைம் 
தசான்னார்.  
 
அவர்களுக்கும் ஆச்சரியம். அந்தக் கணத்தில் இருந்து 
சுற்ேியிருப்பவர்கேில் ஒருவர் கடவுோக இருக்கக் கூடும் என்ே 
அனுமானத்தில் எல்ளைாலையும் பணிவாகவும், அன்பாகவும், மிகுந்த 
மரியாலதயுடனும் ஒவ்தவாருவரும் அணுகினார்கள்.  
 
நாேலடவில் மடத்தின் சிேப்பு பை மடங்கு உயர்ந்து ளபானது 
என்பலதச் தசால்ைத் ளதலவளய இல்லை! கூடிச் தசயல் படும் 
ளபாது தகாடுத்துப் தபறுதல் அவசியமான ஒரு சூட்சுமம் ஆகும். 
 
கூடி வாழும் பண்பு வேரும் - ளவதாத்திரியம் 

 
“தனிமனிதன் அேிவு உடல் ஆற்ேல் தகாண்டு 
   சமூகத்திற் தகந்தவலகத் துன்பளமனும் 
இனி உைக ஆட்சியின்கீழ் எவரும் தசய்யார் 
   இயற்லக எனும் ஒரு மூை தத்துவந்தான் 
மனிதஇனம் ஈோக அலனத்துமாகி 
   மதிக்கும் ைசிக்கும் அேவில் அேிவாயுள்ே 
புனிதநிலைலய அேிந்து கூட்டுவாழ்வின் 
   தபாறுப்புணர்ந்து தசயைாற்றும் பண்பு ஓங்கும்.”  
(உைகசமாதானம் பா.188) 
 

ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 

 
25.ளகாபத்தில் சத்தம் ஏன்? 
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 (தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 
 

ஒரு தென்துேவி நதியில் குேித்துவிட்டுக் கலைளயறும் சமயம், 
அவ்விடத்தில் ஒரு குடும்பத்லதச் ளசர்ந்த உறுப்பினர்கள், சத்தம் 
ளபாட்டு ஒருவலை ஒருவர் திட்டிக் தகாண்டிருக்கிோர்கள். 
 
அலதப் பார்த்த துேவி, தன் சீடர்கேிடம் திரும்பி சிரித்துக் 
தகாண்ளட ளகட்கிோர்?  
 
ஏன் மனிதர்கள் ளகாபத்தில் இருக்கும்ளபாது ஒருவலை ஒருவர் 
பார்த்து சத்தம் ளபாட்டு சண்லட பிடிக்கிோர்கள்? 
 
சீடர்கள் சிை நிமிடங்கள் சிந்திக்கிோர்கள்.....பின்னர்..  
சீடர்கேில் ஒருவர்:- ளகாபத்தில் நாம் அலமதிலய இழக்கிளோம்! 
அதனால் சத்தமிடுகிளோம்!  
 
துேவி:- ஆனால், உனக்கு மிக சமீபத்தில் இருக்கும் நபரிடம், ஏன் 
சத்தமிடுகிோய்? அவர்கள் உன்னருகில்தாளன நிற்கிோர்கள்! நீ 
தசால்ை ளவண்டியலத அவர்களுக்கு மட்டும் ளகட்கும் விதமாக 
எடுத்துலைக்கைாளம! 
 
ஒவ்தவாரு சீடரும் ஒரு காைணம் தசால்கிோர்...... ஆனால் எந்த 
காைணத்திலும் அடுத்தவர்களுக்கு உடன்பாடில்லை! கலடசியாக 
துேவி பதில் கூறுகிோர்..... 
 
எப்தபாழுது இரு மனிதர்கள், ஒருவர் மீது ஒருவர் ளகாபம் 
தகாள்கிோர்களோ, அப்தபாழுது அவர்கேின் மனது இைண்டும் தவகு 
ததாலைவுக்குச் தசன்று விடுகிேது!  
 
எனளவ தூைத்தில் இருக்கும் மனதுக்கு ளகட்க ளவண்டும் 
என்பதற்காகளவ, சத்தமிடுகிோர்கள்!  
 
மனது எவ்வேவு தூைம் விைகி இருக்கிேளதா, அவ்வேவு தூைம் 
இவர்கள் தங்கள் ஆற்ேலை உபளயாகித்து சத்தம்ளபாட 
ளவண்டியிருக்கும்!  



40 
 

 
அப்தபாழுது தாளன தங்கள் கருத்து தவகு ததாலைவில் இருக்கும் 
மனலதச் தசன்ேலடயும்! 
 
ஆனால் இதுளவ, இரு மனிதர்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் அன்பாக 
இருக்கும்ளபாது என்ன நடக்கிேது?  
 
அவர்கள் ஒருவலைப் பார்த்து ஒருவர் சத்தமிடுவதில்லை! 
அலமதியாகவும், அன்பான முலேயிலும் தங்கள் கருத்துகலே 
தவேிப்படுத்துவார்கள்!  
 
காைணம் அவர்கேின் மனது இைண்டும் தவகு சமீபத்திளை இருக்கும்! 
மனதிற்கு இலடளயயான தூைம், மிகக் குலேவாக இருக்கும் அல்ைது 
மனதிைண்டும் ஒன்ளோடு ஒன்று இலணந்ளத! 
 
துேவி ததாடர்ந்து கூறுகிோர் ..... இலதவிடவும் அதிகமாக ஒருவர் 
மீது ஒருவர் அன்பு தசலுத்தும்ளபாது என்ன நடக்கும்?  
 
அவர்கள் ஒருவருக்தகாருவர் சத்தமாக ளபச ளதலவயிருக்காது! 
அவர்கேின் மனதுகள் இைண்டும் கிசுகிசுப்பாக ளபசுவதில் இருந்ளத, 
அவர்கேின் கருத்துகள் பரிமாேப்படும்!  
 
இன்னும் இன்னும் அன்பு அதிகமாகும்ளபாது வார்த்லதளய 
ளதலவப்படாது!  
 
அவர்கள் கண்கள் ஒருவலை ஒருவர் பார்க்கும்ளபாளத, மனதின் 
எண்ணங்கள் தவேிப்பட்டுவிடும்!  
 
துேவி கலடசியாக சீடர்கலேப் பார்த்து கூறுகிோர்........ அதனால் 
நீங்கள் ஒருவருடன் ஒருவர் வாதிடும்ளபாது, “உங்கள் மனதுகள் 
இைண்டும் ததாலைவாகப் ளபாய்விடாமல் பார்த்துக் தகாள்ளுங்கள்! 
மனதின் ததாலைலவ அதிகப்படுத்தும் வார்த்லதகலே 
உபளயாகப்படுத்தாதீர்கள்!”  
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அப்படி தசய்யாமல் ளபானால், ““ஒருநாள் உங்கள் மனங்கேிைண்டின் 
தூைம் தகாஞ்சம் தகாஞ்சமாக அதிகமாகி, கலடசியில் ஒன்றுளசரும் 
பாலதளய அலடக்கப்பட்டுவிடும் நிலை வந்துவிடும். 
 
குடும்ப வாழ்க்லகச் சிேப்பாக அலமய ளவண்டும் என்ோல்,  
அதற்கு என்ன வழி?  ளவதாத்திரியம். 
 
மூன்று பண்புகள்: 
 
1. விட்டுக் தகாடுப்பது, 
2. அனுசரித்துப் ளபாவது, 
3. தபாறுத்துப் ளபாவது. 
 
இலவ மூன்றும் இல்லை என்ோல் இல்ைேம் இன்பமாக இருக்காது. 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன் 

 

26.அன்பு வழியில்  
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
ஒரு தென் துேவிலயக் காண ஒருவர் அவைது மடாையத்திற்குச் 
தசன்ோர்.  
 
அப்ளபாது குரு அவரிடம், “ஏற்கனளவ நாம் சந்தித்திருப்பது ளபால் 
இருக்கிேது. சந்தித்துள்ளோமா?” என்று ளகட்டார்.  
 
அதற்கு அவர் “ஆம், சந்தித்துள்ளோம்” என்று கூேினார். 
 
“அப்படியா?” என்று தசான்னப்படிளய, அவரிடம் “டீ சாப்பிட 
ளபாைாமா?” என்று குரு ளகட்டார். 
 
பின்னர் மற்தோருவரும் குருலவப் பார்க்க வந்தார்.  
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அவரிடமும் குரு “ஏற்கனளவ நாம் சந்தித்திருப்பது ளபால் 
இருக்கிேது. சந்தித்துள்ளோமா?” என்று ளகட்டார்.  
 
அதற்கு அவர் “இல்லை” என்று கூேினார். 
 
“அப்படியா?” என்று தசான்னப்படிளய, அவலையும் குரு “டீ சாப்பிட 
ளபாைாமா?” என்று ளகட்டார். 
 
இக் கலதயிைிருந்து, எப்ளபாதும் அலனவலையும் ஒளை மாதிரி தான் 
நடத்த ளவண்டும் என்பது புரிகிேது. 
 
அன்பு வழி – உைக சமாதானத்தில் ளவதாத்திரியம் 
 
அேிவினது இயல்பேிந்த அேிஞைான 
  அன்பர்களே. மனது எனும் தத்துவத்லத 
அேிி்ந்தலனப் பண்படுத்த எண்ணி எண்ணி 
  அனுபவத்தால் பை முலேகள் கண்டுவிட்டீர். 
அேிவினது உயர்வினிளை மனிதர் வாழ 
   அகிை உைளகார் ஆட்சி வகுத்துத் தந்ளதன். 
அேிஞதைைாம்ஆைாய்வரீ்.  மனிதர் வாழ்லவ 
  அன்பு வழியில் திருப்ப முயற்சி தசய்வரீ்”(உைகசமாதானம்பா.144) 
 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன் 

27.அன்பின் தசயல்  
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
ஒரு அழகிய மலைலயின் அடிவாைத்தில் இருந்த சிேிய குடிலசயில் 
தென் துேவி ரிளயாகன் எேிய வாழ்க்லக வாழ்ந்து வந்தார். 
 
ஒரு நாள் இைவு திருடன் ஒருவன் குடிலசயிை நுலழந்து ஏளதனும் 
கிலடக்குமா என்று ளதடி ஒன்றும் கிலடக்காமல் ஏமாந்தான். 
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அந்த ளநைத்தில் உள்ளே நுலழந்த தென் துேவி திருடலனப் பார்த்து 
“இவ்வேவு தூைம் என்லனப் பார்ப்பதற்காக வந்த நீ ஏமாந்து 
தவறுங்லகயுடன் திரும்பக் கூடாது.  என்னுலடய உலடகலே 
எடுத்துச் தசல்!” என்று கூேினார். 
 
ஆச்சரியமும், குழப்பமும் அலடந்த திருடன் உலடகலே எடுத்துக் 
தகாண்டு அங்கிருந்து விலைவாக நழுவினான். 
 
உலடகள் அற்ே துேவி நிர்வாணமாய் உட்கார்ந்து ததாலைவில் 
ததரிந்த அழகிய நிைவிலனப் பார்த்து இைசித்தார்.   
 
பின்பு “முட்டாள் நான்!  இந்த அழகிய நிைலவ திருடனிடம் 
தகாடுத்து இருக்கைாம்” என்று எண்ணினார். 
 
அன்பின் தசயல் – ளவதாத்திரியம் 
 
“அலனத்துயிரும் ஒன்தேன்று 
   அேிந்த அடிப்பலடயில் 
ஆற்றும் கடலமதயல்ைாம் 
   அன்பின் தசயைாகும்.” (ஞாக.பா.585) 
 

ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன் 

28.உலழத்தால் சாப்பிடு  
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
ஹ்யகுளொ என்பவர் ஒரு தென் மாஸ்டர். அவர் எண்பது வயதிலும் 
கஷ்டப்பட்டு உலழத்து வாழ்வலத தகாள்லகயாக தகாண்டு வாழ்ந்து 
வந்தார்.  
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ளமலும் அவர் தான் முதுலம அலடந்தலதயும் தபாருட்படுத்தாமல், 
அவர் தங்கியிருந்த இடத்தில் உள்ே ளதாட்டத்லத சீைலமப்பது, 
மைங்களுக்கு நீர் ஊற்றுவது, கலே அறுப்பது ளபான்ே ளவலைகலே 
தசய்து வந்தார். 
 
அலதக் கண்ட ஹ்யகுளொவின் சீடர்கள், இந்த வயதிலும் தங்கள் 
குரு ளவலை தசய்வலதக் கண்டு வருத்தப்பட்டனர்.  
 
அலத அவர்கள் தங்கள் குருவிடம் எவ்வேளவா எடுத்துச் 
தசால்ைியும் ளகட்கவில்லை. எனளவ சீடர்கள் இதற்கு ஒரு முற்று 
புள்ேி லவக்க முடிவு தசய்தனர். 
 
அதனால் அந்த சீடர்கள் குரு ளவலை தசய்யப் பயன்படுத்தும் 
கருவிகோன மம்முட்டி, கடப்பாலே ளபான்ேலவகலே, குருவின் 
கண்களுக்குப் புைப்படாதவாறு மலேத்து லவத்தனர்.  
 
ஆனால், குருளவா! ளவலை தசய்யாத காைணத்தினால், அன்று 
முழுவதும் சாப்பிடாமல் இருந்தார். சீடர்களும் இலத கவனித்து 
வந்தனர்.  
 
பின் மறுநாளும் குரு சாப்பிடாமல் தவறுலமயாக அமர்ந்திருந்தார். 
இலதக் கண்ட சீடர்கள் ளவறு வழியின்ேி அந்த தபாருட்கலே 
குருவிடளம ஒப்பலடக்க முடிதவடுத்து குருவின் கண்களுக்குப் 
ததன்படும்படியாக அப்தபாருட்கலே லவத்தனர். 
 
குரு தான் ளவலை தசய்ய பயன்படுத்தும் தபாருட்கள் ததன்பட்டதும், 
அவருலடய ளவலைலய மீண்டும் ததாடர்ந்தார். அன்று ளவலை 
தசய்ததால் அவர் உணவு அருந்தினார். 
 
இலதப் பற்ேி சீடர்கள் குருவிடம் ளகட்கும் ளபாது, “உலழக்காமல் 
உண்ணும் உணவு உடம்பில் ளசைாது” என்று கூேினார்.  
 
பின் சீடர்கேிடம் “நீங்கள் ளவலை தசய்யாவிடில் உணவு இல்லை” 
என்று தசால்ைி உள்ளே தசன்று விட்டார்.  
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உலழப்பின் ளமன்லம – ளவதாத்திரியம். 
 
“உலழப்பினால் உடலும் உள்ேமும் 
உைகமும் பயன்தபறும் உணர்வரீ்!”  (ஞாக.பா.809) 
 

ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன் 

29. தென் குருவும் ஒன்பது திருடர்களும் 
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
ெப்பானில் ஒரு சிறு கிைாமம் அது.  அங்கு வசித்து வந்த மக்களுக்கு 
தபரும் ததால்லையாய் இருந்தார்கள் ஒன்பது திருடர்கள் 
 
இவர்கலே அடக்கி, தங்கலேக் காக்க பக்கத்து நகரில் வாள் வசீ்சில் 
புகழ் தபற்ேிருந்த தென் குரு ஒருவலை அலழத்து வந்தனர். 
 
கிைாமதிற்கு வந்த குரு அங்கிருந்த உணவகம் ஒன்ேிற்கு தசன்று 
சாப்பிடுவதற்காக ஒரு கிண்ணத்தில் அரிசி சாதம் எடுத்து வைச் 
தசான்னார். 
 
தன்னுலடய இருக்லகயில் அமர்ந்தவர் இலடயிைிருந்த வாலே 
உருவி தனக்கு எதிரில் லவத்து விட்டு, கிண்ணத்தில் வந்த 
ளசாற்ேிலன தவட்டுக் குச்சியால் (சாப்ஸ்டிக்) சாப்பிட ஆைம்பித்தார். 
 
விஷயம் அேிந்த ஒன்பது திருடர்களும் தென் ஆசிரியர் சாப்பிடும் 
உணவகத்திற்கு வந்து யாருக்கும் ததரியாமல் பின்புேம் 
மலேந்திருந்து ளநாட்டமிட்டனர்.  குருவுக்கு அது ததரிந்து விட்டது. 
 
அப்ளபாது அவர் தலைக்கு ளமல் ஈக்கள் பேந்து தகாண்டிருந்தன.  
ஒவ்தவாரு முலேயும் தென் குரு தன்னுலடய சாஸ்டிக்கிலன 
உயர்த்தி ளமளை பேந்து தகாண்டிருந்த ஈயிலன அடித்தார்.   
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பார்க்காமளை, ஒவ்தவாரு முலேயும் ஒரு ஈ தசத்து விழுந்தது.  
ஒரு முலே கூட குேி தவேளவ இல்லை. 
 
ஒன்பது முலே, ஒன்பது ஈக்கலே மிகத் துல்ைியமாக அடித்துக் 
தகான்ோர்.  பின்பு திரும்பிப் பார்த்தார். 
 
மலேந்திருந்த தகாள்லேக் கூட்டத் திருடர்கள் காணாமல் 
ளபாயிருந்தனர்.   
 
அன்லேக்குச் தசன்ேவர்கள்தான் அதன் பிேகு அந்தக் கிைாமத்தின் 
பக்களம அவர்கலே யாரும் பார்க்கவில்லை.  
 
ஓர்லம நிலைப் பயிற்சி – ளவதாத்திரியம். 
 
“நிலனப்பு மேப்பும் அற்ே இருக்க நீ பழகிக்தகாள், புைன்கள் 
அலனத்தும் அடிலமயாம்.  அலமதி கிட்டிடும் ஆங்ளக. 
ஒன்லேயும் நிலனயாது, உன்லனயும் மேவாது, 
நின்ே நிலைளய அது.  நீயேி.  நிலனலவ நிறுத்தி.”  (ஞாக.பா.1486 
 

ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன் 

30. லவை சூத்திைம் 
 (தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
ஓரு புத்த துேவி லவை சூத்திைம் என்ே அரிய விலை மதிப்பில்ைாத 
புத்தகத்லத எங்குச் தசன்ோலும் எடுத்துச் தசல்வார். 
 
அவர் இருந்த ஊரில் அவரிடம் மட்டுளம அந்த புத்தகம் இருந்தது..   
 
அதனால், அந்தப் புத்தகத்திைிருந்து அவர் கூறும் கருத்துகலே மற்ே 
துேவிகள் மட்டும் அல்ைாது அேிஞர்களும் மற்ே சாதாைணமான 
மக்களும் ளகட்டு அேிந்தனர். 
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ஒரு நாள் அந்த புத்த துேவி பக்கத்து ஊருக்கு ஒரு மலையின் 
வழியாக ஏேிச் தசன்று தகாண்டிருந்தார். 
 
மிகுந்த பசி கலேப்பினால் அங்கு சிற்றுண்டி விற்றுக் தகாண்டிருந்த 
பாட்டியிடம், “அம்மா!, என்னிடம் பணம் இல்லை.  ஆனால், சிேந்த 
கேஞ்சியமான லவைசூத்திைம் உள்ேது.  நீங்கள் எனக்குப் பசியாே 
சிற்றுண்டி அேித்தால், அதிைிருந்து சிேந்த கருத்துக்கலே எடுத்துக் 
கூறுகிளேன்” என்ோர். 
 
அதற்கு லவைசூத்திைம் பற்ேி ளகட்டு அேிந்திருந்த அவள், “நான் 
ளகட்கும் எேிய ளகள்விக்கு விலட அேித்தால், உங்களுக்கு சுடச்சுட 
பருக ளதநீரும், சாப்பிட உணவும் தருகிளேன்” என்ோள்.  அவரும் 
சரிதயன்று தசான்னார். 
 
“நீங்கள் நான் தகாடுக்கும் உணலவ, “இேந்த காை மன நிலையுடன் 
சாப்பிடுவரீ்கோ?  நிகழ்காை மனநிலையுடன் சாப்பிடுவரீ்கோ?  
அல்ைது எதிர்காை மனநிலையடன் சாப்பிடுவரீ்கோ?” எனக் 
ளகட்டாள். 
 
பதில் ததரியாத துேவியும், லவை சூத்திைத்லத எடுத்துப் பிரித்து 
அைசி ஆைாய்ந்து பதில் ளதடிக் தகாணடிருந்தார். 
 
ஏடுகேின் மூைம் எழும் ஞான ஆர்வம் - ளவதாத்திரியம் 
 
“ஏட்டினிளை கலதத்துவிட்ட ஞானம் கற்று, 
  ஏக்கமுற்று, இலதயலடய எண்ணம் தகாண்டு, 
ளபாட்ட இடந்தனில் தபாருலேத் ளதடிக் காணும் 
  தபாதுஅேிலவக் கூட உபளயா கிக்காமல், 
நாட்டிலுள்ே அனுளபாகப் தபாருட்கள்மீது 
   நாடிநிற்கும் அேிலவப் பண்படுத்த ளவண்டி, 
காட்டிற்குப்ளபாய்க் கிழங்கும் கனியும் உண்டு. 
   காைத்லதக் கழிப்பதனால் பயன்தான் என்ன?” (ஞாக.பா.1439) 
 



48 
 

ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 

 

31.பசியும் தாகமும் தந்தது யார்?  
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
 
ஞானி ெுன்னாயிது தனது சீடர்களுடன் நடந்து தசன்று 
தகாண்டிருந்தார்.  
 
வழியில் எந்த கிைாமமும் ததன்படவில்லை கண்ணுக்கு எட்டிய 
தூைம் வலை தவட்ட தவேிதான். 
 
தலைக்கு ளமளை தவயில் சுட்தடரித்தது. எங்காவது தசன்று 
இலேப்பாைைாம் என்ோல் மைம் தசடி, தகாடிகள் எலதயுளம அந்த 
தவேியில் காண முடியவில்லை.  
 
தாகம் அவர்களுலடய ததாண்லடலய வேட்டியது. பசிளயா 
அவர்கலே தள்ோட லவத்தது. மயக்கம் ளபாட்டு விழாத குலேயாக 
அவர்கள் தமதுவாக நடந்து தகாண்டிருந்தனர். 
 
குடிக்க தண்ணரீும் கிலடக்காமல் உண்ண உணவும் கிலடக்காமல் 
வடீுகேற்ே குட்டி பாலைவனம் ளபான்ே பகுதியில் நாள் முழுவதும் 
அவர்கள் பயணம் தசய்தனர். 
 
தமல்ை இருட்டத் ததாடங்கியிருந்தது. வழியில் ஒரு விசாைமான 
மைம் ததன்பட்டது. சீடர்கேின் மனநிலை அேிந்த குரு அவர்கலே 
இலேப்பாேச் தசான்னார். உடளன சீடர்கள் அடித்துப் ளபாட்டது 
ளபால் சுருண்டு படுத்தனர். 
 
எப்ளபாதும் உேங்குவதற்கு முன்பாக பிைார்தலன தசய்வது குரு 
ெுன்னாசியின் வழக்கம்.  
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அன்லேய நல்ை தசயல்களுக்கு நன்லமயும், தகட்ட தசய்திகளுக்கு 
மன்னிப்பும் ளவண்டுவது அந்த பிைார்த்தலனயின் ளபாது 
நலடதபறும். 
 
அன்றும் வழக்கம் ளபாை மண்டியிட்டு பிைார்த்தலன தசய்த குரு, “ 
இலேவா, இன்று தாங்கள் அேித்த அலனத்திற்கும் மனப்பூர்வமான 
நன்ேி என்ோர். 
 
இதலனக் ளகட்டதும் அருகில் படுத்திருந்த ஒரு சீடன், குருளவ 
இலேவன் இன்று நமக்கு ஒன்றும் தைவில்லைளய? என்ோன் 
கவலையுடன். 
 
யாைப்பா தசான்னது? என்ோர் குரு புன்னலகயுடன்?.  
 
இலேவன் இன்று நமக்கு அருலமயான பசிலய அேித்தார். 
தாகத்லத உணை லவத்தார் அதற்காகத்தான் நான் அவருக்கு நன்ேி 
தசலுத்துகிளேன் என்று கூேினார். 
 
“தப்புக் கணக்கிட்டுத் தான் ஒன்லே எதிர்ப்பார்த்தால், 
ஒப்புளமா இயற்லக விதி?  ஒழுங்கலமப்பிற் தகாத்தபடி 
அப்ளபாலதக் கப்ளபாது அேிக்கும் சரிவிலேவு. 
எப்ளபாதும் கவலையுற்று இடர்படுவர், இலத உணைார்.”(ஞாக.பா.1369) 
 

ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன் 

32.பழுத்த ஞானம்  
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
ளடாசூய் அவர் காைத்தில் வாழ்ந்த சிேந்த தென் ஆசிரியாி்.   
 
அவர் பை இடங்களுக்கு தசன்று, சிை மடங்கேில் தங்கியிருந்தும் 
தென் புத்த மத்ததிலனப் பற்ேியும், தியானம் பற்ேியும் ளபாதித்து 
வந்தார். 
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கலடசியாக இருந்த மடத்தில் புத்த பிட்சுவாக மாறுவதற்கும், தென் 
பற்ேி படிப்பதற்கும் பை சீடர்கள் இருந்தனர். 
 
ஒருநாள் அவர்கள் எல்ளைாலையும் அலழத்து தான் கற்றுக் 
தகாடுப்பதிைிருந்து விைகுவதாகவும், அலனவரும் இங்கிருந்து 
கலைந்து ளவே எங்காவது அவைவர் விருப்பப்படி தசல்ைைாம் என்று 
கூேி விட்டு கிேம்பினார். 
 
அன்ேிைிருந்து எவைாலும் ளடாசூய் எங்கு இருக்கிோர் என்று கண்டு 
பிடிக்க முடியவில்லை. 
 
மூன்று வருடங்களுக்குப் பிேகு சீடன் ஒருவன் ெப்பானின் பலழய 
தலைநகைம் கிளயாளடா வழியாக தசன்று தகாண்டிருந்த ளபாது ஒரு 
பாைத்தில் அடியில் தங்கி இருந்த பிச்லசக் காைர்கேில் ஒருவைாக 
இருந்த ளடாசூலவப் பார்த்தான்.   
 
ளடாசூயிடம் தசன்று தனக்கு தென் பற்ேி கற்றுக் தகாடுக்க 
ளவண்டும் என்று நச்சரித்தான். 
 
“நான் இருப்பது ளபாை, நீ சிை நாட்கோவது இங்கு இருக்க 
முடிந்தால் நான் கற்றுக் தகாடுக்கிளேன்” என்ோர் ளடாசூய். 
 
முன்னாள் சீடன் இன்னாள் பிச்லசக்காைனான ளடாசூலனப் ளபாை 
தானும் கிழிந்த உலடகலே உடுத்திக் தகாண்டு அவருடன் ஒரு நாள் 
கழித்தான்.   
 
அடுத்த நாள் பிச்லசக்காைர்கேில் ஒருவன் இேந்தான்.  ளடாசூயும் 
சீடனும் பிணத்லத நடு இைவில் எடுத்துச் தசன்று, மலையின் 
ஓதுக்குப் புேமான பகுதியில் குழி ளதாண்டி புலதத்தனர். 
 
திரும்பி பாைத்திற்கு அடியில் வந்த ளடாசூய் நன்ோக அடித்துப் 
ளபாட்டவர் ளபாை தூங்கினார்.  ஆனால், சீடனால் ஒரு நிமிடம் கூட 
அந்த இடத்தில் தூங்க முடியவில்லை.  
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காலை விடிந்ததும் ளடாசூய் “இன்று நாம் பிச்லச எடுக்கத் 
ளதலவயில்லை.  இேந்த நண்பன் தகாஞ்சம் அங்ளக விட்டு 
தசன்ேிருக்கிோன்”  என்று கூேிவிட்டு, சீடனிடம் தகாஞ்சம் 
தகாடுத்து விட்டு மீதிலயச் சாப்பிட்டு முடித்தார்.   
 
சீடனால் ஒரு உருண்லட என்ன, ஒரு பருக்லக கூட சாப்பிட 
பிடிக்கவில்லை. 
 
“நான் முன்ளப தசான்ளனன். உன்னால் முடியாது” என்ே ளடாசூய், 
“இங்கிருந்து கிேம்பு, என்லன மறுபடியும் ததாந்தைவு தசய்யாளத” 
என்று தசால்ைி அவலன விைட்டி அடித்தார். 
 
பழுத்த ஞானம் – ளவதாத்திரியம் 
 
“திேந்துதகாள்! தான் தனது என்று தசால்லும் 
  சிற்ேலேலய!  தவேிளய வா! அகன்று ளநாக்கி 
பேந்துைவு!  உைக சமுதாயத்தின் பைப்பகத்தில் 
   பற்றுஅறும். கடலமயினால்.  பழுக்கும் ஞானம்!” (ஞாக.பா.1367) 
 

ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 

 

33.வாழ்நாள் எவ்வேவு ளதலவ?  
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 

 
ஞானம் தபற்ே தென் துேவி ஒருவர் இருந்தார்.  ஞானம் 
தபறுவதற்காக அவரிடம் பை சீடர்கள் பயிற்சி தபற்று வந்தார்கள். 
 
அவர் முன் ளதான்ேிய ளதவலத ஒன்று “கடவுள் என்லன 
அனுப்பினார்.  உங்களுக்கு எவ்வேவு வாழ்நாள் ளதலவ என்று 
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ளகட்டு வைச்தசான்னார்.   நீங்கள் வரீும்பினால் ஆயிைம் ஆண்டுகள் 
வாழைாம்” என்ேது. 
 
அதற்கு அவர் “மற்ே மனிதர்களுக்கு எவ்வேவு வாழ்நாள் உள்ேளதா 
அளத ளபாை நான் வாழ்ந்தால் ளபாதும்.  கூடுதல் வாழ்நாள் 
ளவண்டாம்” என்ோர். 
 
ளதவலத அங்கிருந்து மலேந்தது. 
 
இலத அேிந்த சீடர்கள் கிலடத்த நல்வாய்ப்லப நம் குரு வணீாக்கி 
விட்டாளை என்று வருந்தினார்கள். 
 
அவர்கேில் ஒருவர் “குருளவ!  நீங்கள் ஆயிைம் ஆண்டுகள் 
வாழ்ந்தால் உங்கோல் எத்தலன ளபர் பயன் தபறுவார்கள்?  
எத்தலன ளபர் ஞானம் தபறுவார்கள்?  கிலடத்த நீண்ட வாழ்நாலே 
ஏன் ளவண்டாம் என்று தசான்னரீ்கள்?” என்று ளகட்டார். 
 
“நான் நீண்ட காைம் வாழ்ந்தால் இங்ளக வரும் எல்ளைாரும் தங்கள் 
வாழ்நாலே நீடித்துக் தகாள்ே விரும்புவார்கள். அதற்கான 
வழிலயத்தான் ளகட்பார்கள்.  யாரும் ஞானம் தபே விரும்ப 
மாட்டார்கள்” என்று பதில்  தசான்னார் அவர். 
 
“விந்துவின் மூைம்தான் பிேவித் ததாடர்.  இந்தத்  
தத்துவத்லத உணர்ந்தவளை தலனயேிய வல்ைவர்கள்.” (ஞாக.பா.1301) 
 

ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 

 

34. ளதர் உள்ேதா?  
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 
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புத்த துேவி நாகளசன் அவர்கேின் மடத்திற்கு அந்நாட்டு அைசன் 
வந்தான். 
 
துேவிலய வணங்கிய அவன் “நான் என்பது என்ன? விேக்கமாகச் 
தசால்லுங்கள்” என்று ளகட்டான். 
 
அதற்கு ளநைடியாகப் பதில் தசால்ைாத அவர் “அைளச! நீங்கள் எப்படி 
இங்ளக வந்தீர்கள்?” என்று ளகட்டார். 
 
ளதரில் வந்ளதன்.  ளதர் தவேிளய நிற்கிேது” என்ோன் அவன். 
 
“அைளச!  ளதர் எப்படி இருக்கும்? விேக்கமாகச் தசால்லுங்கள்.” 
 
“ளதருக்கு இைண்டு சக்கைங்கள் உள்ேன.  சக்கைங்கள் சுழைக் 
கலடயாணிகள் உள்ேன.  அமர்வதற்குப் படீம் உள்ேது.  தகாடி 
மைம் உள்ேது.  ளதலை இழுத்துச் தசல்ைக் குதிலைலைகள் உள்ேன.” 
 
“அைளச!  நீங்கள் தசான்ன தபாருள்கள் அலனத்தும் ஒளை தபாருோ?  
தனித்தனிப் தபாருள்கோ?” 
 
“அலவ தனித்தனிப் தபாருள்கள்தாம்.” 
 
“அைளச! நீங்கள் சக்கைங்கள் உள்ேன.  கலடயாணிகள் உள்ேன.  
படீம் உள்ேது.  தகாடி மைம் உள்ேது.  குதிலைகள் உள்ேன 
என்கிேரீ்கள்.  அப்படியானால் ளதர் எங்ளக உள்ேது?” என்று 
ளகட்டார். 
 
என்ன பதில் தசால்வது என்று அேியாமல் திலகத்தான் அைசன். 
 
“அைளச! உங்கள் ளதலைப் ளபான்ேதுதான் “நான்” என்ே உணர்வும்.  
அலத உணை முடியுளம தவிை விேக்கிச் தசால்ை முடியாது” என்ோர் 
அவர். 
 
பிைம்மளம அேிவு, அதுளவ “நான்” – ளவதாத்திரியம் 
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““நான்யார்?” யார் என்ேேியும் ளபைார்வத் தாளை, 
   நாட்கள் மாதம்ஆண்டு பைப்பை கழித்ளதன், 
ஊன்உருவில் உள்ேியங்கும் சூக்குமத்லத, உயிைாய் 
   உணர்ந்த பின்னர், உயிர்ச்சுழைின் அலைகாந்தம் கண்ளடன்! 
வான்தபாருோம் காந்தமது பஞ்சதன் மாத்திலையாய் 
   வாழும் உயிரில் மனமுமாய் இயங்கக் கண்ளடன்! 
ளமன்லமயான இவ் வரிலசகேின் காந்தஆற்ே லுக்குள், 
   மிகச்சிேந்த இலேநிலையும் அேிவும் ஒன்ோய்க் கண்ளடன்” 
(ஞாக.பா.1726) 
 

ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 

 

35. உண்லமலயக் காணப் பை வழிகள்  
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
இேவைசன் சித்தார்த்ததன் அைண்மலனயில் தங்கி இருந்தான்.  அந்த 
அைண்மலன ஏழு மாடிகலேக் தகாண்டிருந்தது. 
 
இேவைசலனத் ளதடி நண்பன் ஒருவன் வந்தான். 
 
இேவைசனின் தாயாரிடம் “சித்தார்த்தன்  எங்ளக?” என்று ளகட்டான். 
 
“ளமளை இருக்கிோன்” என்று பதில் வந்தது. 
 

ஒவ்தவாரு மாடியாக ஏேிய அவன் ஏழாவது 
மாடிலய அலடந்தான்.  அங்ளக இேவைசனின் 
தந்லத இருந்தார். 
 
அவரிடம் “சித்தார்த்தன் எங்ளக?” என்று 
ளகட்டான். 
 



55 
 

“கீளழ இருக்கிோன்” என்ோர் அவர். 
 
கீளழ இேங்கிய அவன் நான்காவது மாடியில் சித்தர்த்தலனப் 
பார்த்தான். 
 
“நண்பா! உன் தாயார் நீ ளமளை இருக்கிேயாய் என்ோர்.  உன் 
தந்லத கீளழ இருக்கிோய் என்ோர்.  இருவர் தசான்னதும் 
உண்லமயாக உள்ேளத.  எப்படி?” என்று ளகட்டான். 
 
அதற்கு சித்தார்த்தன் “தவேிளய மா மைத்தில் அமர்ந்து உள்ேளத 
காக்லக.  அதன் நிேம் என்ன?” என்று ளகட்டான். 
 
“இது என்ன ளகள்வி?  குழந்லதலயக் ளகட்டாலும் தசால்லுளம, 
கருப்பு” என்ோன் அவன். 
 
“அதன் நிேம் சிவப்பு என்ோளை தவள்லே என்ோளைா ஒப்புக் 
தகாள்வாயா?”  
 
“யார் ஒப்புக் தகாள்வார்கள்?” என்று பதில் ளகள்வி ளகட்டான் 
அவன். 
 
“அந்தக் காக்லகயின் குருதி தசந்நிேம்தாளன.  அதன் எலும்புகள் 
தவண்லமதாளன.  குருதியும் எலும்புகளும் இல்ைாமைா அந்தக் 
காக்லக உள்ேது?  உண்லமலயக் காணப் பை வழிகள் உள்ேன.   
 
அவைவர் வழியில் இருந்துதான் உண்லமலயக் காண ளவண்டும்.  
தபாதுவான நிலையில் இருந்து அல்ை” என்று விேக்கம் தந்தான் 
சித்தார்த்தன். 
 
உண்லம இன்பம்  -  ளவதாத்திரியம் 
 
“தபாங்குக தபாங்குக பூரித்த உள்ே தமைாம்! 
   எங்கும் நிலேந்தநம் ஏகாந்த நிலையேிந்து.”  (ஞாக.பா.758) 
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ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 

 

36.மகிழ்ச்சியின் இைகசியம்  
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
 
அைண்மலன ளபான்ே தபரிய மாேிலகயில் தென் ஞானி ஒருவர் 
தங்கி இருந்தார்.  அவரிடம் அேிவுலை ளகட்பதற்காக நாள்ளதாறும் 
நிலேய ளபர் வருவார்கள். 
 
அன்றும் நிலேய ளபர் வந்திருந்தார்கள்.  அவர்கேில் இலேஞன் 
ஒருவனும் இருந்தான். 
 
ஞானிலய வணங்கிய அவன் “மகிழ்ச்சியின் இைகசியத்லத எனக்குச் 
தசால்ைித் தை ளவண்டும்” என்ோன். 
 
சிேிய கிண்ணம் ஒன்லே எடுத்தார் அவர். அதில் வழிய வழிய 
எண்தணய் ஊற்ேி அவனிடம் தந்தார். 
 
“இந்தக் கிண்ணத்துடன் நீ மாேிலக முழுவலதயும் சுற்ேிவிட்டு வா.  
ஒரு தசாட்டு எண்தணயும் சிந்தக் கூடாது”  என்ோர். 
 
எண்தணய்க் கிண்ணத்லதக் லகயில் பிடித்தபடி கவனமாகச் 
தசன்ோன் அவன்.  மாேிலக முழுவலதயும் சுற்ேிவிட்டு அவரிடம் 
திரும்பினான். 
 
“மாேிலக முழுவலதயும் பார்த்து விட்ளடன்.  ஒரு தசாட்டு 
எண்தண   யும் சிந்த வில்லை” என்ோன் அவன். 
 
“கலைக்கூடத்தில்  ததாங்கும் அழகிய பாைசீக விேக்குகலேப் 
பார்த்தாயா? அலவ எப்படி இருந்தன?” என்று ளகட்டார் அவர். 
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“விேக்குகலேப் பார்த்ளதன். அவற்லே நன்ோகக் கவனிக்கவில்லை” 
என்ோன் அவன். 
 
“அந்தக் கூடத்தில் நிலேய ஓவியங்கள் இருந்தன.  எந்த ஓவியம் 
உன்லனக் கவர்ந்தது?” என்று ளகட்டார் துேவி. 
 
“ஓவியங்கள் இருப்பலதப் பார்த்ளதன்.  அவற்லே நன்ோகக் 
கவனிக்கவில்லை” என்ோன் அவன். 
 
இப்படிளய அவர் எலதக் ளகட்டாலும் நன்ோகப் பார்க்கவில்லை 
என்று பதில் தசான்னான் அவன். 
 
“இந்த மாேிலகலயச் சுற்ேிப் பார்க்கவில்லையா?  என்ன 
ளகட்டாலும் நன்ோகப் பார்க்கவில்லை என்ளே பதில் தசால்கிோய்”  
என்று ளகட்டார் அவர். 
 
“கிண்ணத்தில் உள்ே எண்தணய் சிந்தக் கூடாது என்பதில் கவனமாக 
இருந்ளதன்.  அதனால் மாேிலகலய நன்ோகப் பார்க்கவில்லை” 
என்ோன் அவன். 
 
“அப்ளபாது அளத எண்தணய்க் கிண்ணத்துடன் தசல்.  மாேிலகலய 
நன்ோகச் சுற்ேிப் பார்த்துவிட்டு வா.  ஒவ்தவாரு இடத்லதப் 
பற்ேியும் விசாரிப்ளபன்” என்ோர் துேவி. 
 
திரும்பிய அவன் மாேிலகயின் அழலக அவரிடம் வருணித்தான். 
 
கிண்ணத்லத அவனிடம் வாங்கிய அவர் வழிய வழிய எண்தணய் 
ஊற்ேித் தந்ளதன். “எண்தணய் குலேகிேளத” என்று ளகட்டார். 
 
“மாேிலகயின் அழலகப் பார்ப்பதில் கவனமாக இருந்ளதன்.  
எண்தணய் சிந்தியலதக் கவனிக்கவில்லை” என்ோன். 
 
“உைகத்தில் நடக்கும் எல்ைாவற்லேயும் நாம் ஆர்வத்ததுடன் 
கவனிக்க ளவண்டும். அளத சமயம் கிண்ணத்தில் உள்ே எண்தணய் 
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ஒரு தசாட்டும் சிந்தக் கூடாது என்ோர், இதுதான் மகிழ்ச்சியின் 
இைகசியம்” என்ோர் துேவி. 
 
அேிளவாடு விழிப்பாயிரு – ளவதாத்திரியம் 
 
“ஒன்ேிப் புள்ேியாய் ஒடுங்கி நீ இரு. 
அன்ேி விரிந்திடில் ஆைாய்ச்சி ளயாடிரு. 
நின்ேிடு அகண்டாகாை நிலையினில். 
தவன்ேிடுவாய் புைன் ஐந்லதயும்.” தவற்ேிளய.” (ஞாக.பா.1488) 
 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 

37. ஞானியின் வாழ்க்லக  
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
தென் ஞானி தபாதகாசுவிடம் ஒருவர் “நீங்கள் எப்படி வாழ்க்லக 
நடத்துகிேரீ்கள்?” என்று ளகட்டார். 
 

”எேிலமயாக வாழ்கிளேன்.  பசி எடுக்கும் ளபாது 
சாப்பிடுகிளேன்.  தூக்கம் வரும் ளபாது 
தூங்குகிளேன் என்ோர் ஞானி. 
 
இப்படி ஒரு பதிலை எதிர்பாைாத அவர் 
“உங்கலேப் ளபாைத்தான் நாங்களும் 
எேிலமயாக வாழ்கிளோம். பசி எடுத்தால் 
சாப்பிடுகிளோம்.  தூக்கம் வந்தால் 

தூங்குகிளோம்” என்ோர். 
 
இலதக் ளகட்ட ஞானி சிரித்தபடி “நீங்கள் சாப்பிடும் ளபாது சாப்பிட 
மட்டுமா தசய்கிேரீ்கள்?  வணீ் ளபச்சுப் ளபசிக் தகாண்ளட 
சாப்பிடவில்லையா?  எத்தலன சிந்தலன, எத்தலன கற்பலனக 
ளுடன் நீங்கள் சாப்பிடுகிேரீ்கள். 
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தூங்கும் ளபாது எப்ளபாதாவது ஆழ்ந்து உேங்கி இருக்கிேரீ்கோ?  
தூக்கத்தில் நீங்கள் அைறுவது இல்லையா?  பிதற்றுவது 
இல்லையா?  கனவு காண்பது இல்லையா? 
 
நான் எலதச்தசய்தாலும் உண்லமயாகவும் முழுலமயாகவும் 
தசய்கிேளேன்.   
 
தூங்கினால் ஆழ்ந்த தூக்கம்தான்.  தபாதகாசு என்ே மனிதளன 
அங்ளக இருப்பது இல்லை.  சாப்பிடும் ளபாதும் அப்படித்தான்” 
என்ோர் ஞானி. 
 
ஞானிகேின் கருத்தாைாய்வரீ் – ளவதாத்திரியம். 
 
“தனிமனிதன் கடலமகளும், கூட்டு வாழ்வின் 
   தத்துவமும் அடங்கியுள்ே இத்திட்டத்தால் 
மனிதஇனம் பஞ்சமகா பாத கத்லத 
   மனத்தினிளை நிலனந்திடவும் வழிளய இல்லை! 
புனிதர்கோம் புத்தர், இளயசு, நபிகள், காந்தி, 
   பூஜ்யர் பைஞ்ளசாதி மற்ே ஞானியார்கள் 
கனிவுடளன உைகமக்கள் உயர்வாய் வாழக் 
  கண்டகனவும் தசயைில் மைர்ந்து நிற்கும்.”  (ஞாக.பா.977) 
 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 

38. ஆன்மீக முன்ளனற்ேமா?  
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
தென் குரு  ஒருவரிடம் சீடன் ஒருவன் நீண்ட காைம் கல்வி 
கற்ோன்.  அவரிடம் விலடதபற்ே அவன் அங்கிருந்து புேப்பட்டான். 
 
“நீ ஆன்மிக வழியில் எவ்வேவு முன்ளனேிக் தகாண்டிருக்கிோய் 
என்பலத அேிய ஆவைாக உள்ளேன்.  ஆன்மிக முன்ளனற்ேம் 
குேித்து ஒவ்தவாரு மாதமும் எனக்கு கடிதம் எழுது” என்ோர் குரு. 
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“அப்படிளய தசய்கிளேன்” என்ோன் அவன். 
 
முதல் மாதம் அவனிடம் இருந்து அவருக்குக் கடிதம் வந்தது.  
அதில் இலேவன் எல்ைாப் தபாருள்கேிலும் உள்ோர் என்பலத 
அேிந்து தகாண்ளடன் என்று எழுதி இருந்தான். 
 
அலதப் படித்த அவர் ஏமாற்ேம் அலடந்தார். 
 
அடுத்த கடிதத்தில் அவன் எல்ைாப் தபாருள்களும் ஒன்றுதான் என்ே 
உண்லமலய அேிந்து தகாண்ளடன் என்று எழுதி இருந்தான். 
 
படித்த அவர் அந்தக் கடிதத்லதத் தூக்கி எேிந்தார். 
 
மூன்ோவது கடிதத்தில் அவன் யாரும் பிேப்பதும் இல்லை.  
இேப்பதும் இல்லை.  நான் என்பளத இல்லை என்ே எழுதி 
இருந்தான். 
 
இலதப் படித்த அவர் சைிப்பு அலடந்தார். 
 
அதன் பிேகு அவனிடம் இருந்து கடிதம் எதுவும் வைவில்லை. 
 
நான்லகந்து மாதங்கள் கழிந்தன. 
 
கடிதம் எழுதுவது குேித்துச் சீடனுக்கு நிலனவுபடுத்த நிலனத்தார். 
 
உன் ஆன்மிக முன்ளனற்ேம் குேித்து மாந்ளதாறும் கடிதம் 
எழுதுவதாகச் தசான்னாய்  ஆறு மாதமாக எந்தக் கடிதமும் 
வைவில்லை என்று எழுதினார் அவர். 
 
அதற்குச் சீடன் பதில் எழுதி இருந்தான்.  அதில் ஆன்மிக 
முன்ளனற்ேமா?  அலதப் பற்ேி யார் கவலைப்படுகிோர்கள்?  என்று 
இருந்தது. 
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இலதப் படித்த அவர் “கடவுளே!  என் சீடன் ஆன்மிக 
முன்ளனற்ேத்தில் உயர்ந்த நிலைலய அலடந்து விட்டான்” என்று 
மகிழ்ச்சி தபாங்கச் தசான்னார். 
 
தன்லனயேிந்து முழுலமதபே வாரீர்! – ளவதாத்திரியம் 
 
“ததய்வத்தின் திருவியாட்டைங்களம உடலுயிர்.  இவ் 
    வுய்யும் ஒருதபருலம உைகமக்கள் உணர்வதற்கு 
தமய்விேக்கத் தவவிேக்கம் ளமைாம்.  தத்துவத் ததேிவு 
    தசய்வதுதான் சிேந்தததாண்டு.  சிந்தலன மிக்ளகார் ளசர்விர்?”  
(ஞாக.பா.977) 
 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 

 

39. சீடனாக என்ன தகுதி?  
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
தென் குரு ஒருவர் தம்மிடம் சீடனாகச் ளசை வருபவர்கலே 
ளசாதலன லவத்ளத ளசர்த்துக் தகாள்வார். 
 
அவர் லவக்கும் ளசாதலன மற்ேவர் லவக்கும் ளசாதலனப் ளபாைக் 
கடுலமயானது அல்ை, எேிலமயானது. 
 
சீடனாகச் ளசை வருபவர்கேிடம் அருகில் உள்ே குேத்லதக் 
காட்டுவார்.   
 
“அங்ளக தசன்று அந்தக் குேத்லதப் பார்த்துக் தகாண்ளட சிேிது 
ளநைம் இருங்கள்.  இங்ளக வந்து என்ன பார்த்தீர்கள் என்று 
தசால்லுங்கள்” என்பார். 
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அவர்கள் தசால்லும் பதிலை லவத்துச் சிைலைச்  சீடர்கோகச் 
ளசர்த்துக் தகாள்வார்.  சிைலைத் திருப்பி அனுப்பி விடுவார். 
 
அந்த மடத்திற்கு அருகில் வாழ்ந்த தபரியவர் ஒருவர் இலதக் 
கவனித்தார்.  சீடர்கள் தசால்லும் பதிலை லவத்து எப்படிச் 
சீடர்கலேத் ளதர்ந்து எடுக்கிோர் என்று அேிய ஆர்வம் தகாண்டார். 
 
குருவிடம் வந்த அவர் “ சீடனாகச் ளசை வருபவர்கலேக் குேத்திற்கு 
அனுப்புகிேரீ்கள்.  அவர்கள் தசால்லும் பதிலை லவத்து எப்படிச் 
சீடர்கலேத் ளதர்ந்து எடுக்கிேரீ்கள்” என்று ளகட்டார். 
 
“ததேிந்த குேத்து நீரின் அருளக அவர்கள் சிேிது ளநைம் நிற்பார்கள்.  
அவர்கேின் நிழல் தண்ணரீில் ததேிவாகத் ததரியும்.  குேத்துத் 
தண்ணரீில் மீன்களும் துள்ளும்.  குேத்லதப் பார்த்துவிட்டு வரும் 
சீடர்கோல் இைண்டு பதில்கலேத்தான் தசால்ை முடியும். 
 
குேத்தில் என் ளதாற்ேம் ததரிந்தது என்பவலனச் சீடனாக ஏற்றுக் 
தகாள்ே மாட்ளடன்.  நான் என்ே எண்ணம் உலடயவனுக்கு 
யாைாலும் ஞானத்லதக் கற்பிக்க முடியாது.  மீன்கள் துள்ளுகின்ேன 
என்பவலனச் சீடனாக ஏற்றுக் தகாள்ளவன்” என்று விேக்கம் தந்தார் 
குரு. 
 
பிைம்மளம அேிவு, அதுளவ “நான்” – ளவதாத்திரியம் 
 
““நான் யார்?” யார் என்ேேியும் ளபைார்வத் தாளை, 
   நாட்கள் மாதம் ஆண்டு பைப்பை கழித்ளதன். 
ஊன்உருவில் உள்ேியங்கும் சூக்குமத்லத, உயிைாய் 
   உணர்ந்தபின்னர், உயிர்ச்சுழைின் அலைக்காந்தம் கண்ளடன். 
வான்தபாருோம் காந்தமது பஞ்சதன் மாத்திலையாய் 
   வாழும் உயிரில் மனமுமாய் இயங்கக் கண்ளடன்! 
ளமன்லமயான இவ்வரிலசகேின் காந்தஆற்ே லுக்குள், 
   மிகச்சிேந்த இலேநிலையும் அேிவும் ஒன்ோய்க் கண்ளடன்!” 
(ஞாக.பா.1726) 
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ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 

40. புத்த தத்துவம் ஒளை வரியில்  
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
 
தென் தத்துவ ஞானியாகிய சுசுகி ளைாசி என்பவர் புத்தமதத்லதப் பற்ேிப் 
பை ஆண்டுகோகச் தசாற்தபாழிவு தசய்து வந்தார். 
 
அவருலடய தசாற்தபாழிவுக்குப் பிேகு கைந்துலையாடல் நிகழ்ச்சியும் 
நடக்க இருந்தது. 
 
நிலேய ளபர் கைந்து தகாண்டார்கள். 
 
ஆைாய்ச்சி மாணவர் ஒருவர் “சுசுகி ளைாசி அவர்களே!  நீங்கள் நீண்ட 
ளநைம் தசாற்தபாழிவு தசய்தீர்கள்.  எனக்கு எதுவும் புரியவில்லை.   

 
புத்த சமயக் தகாள்லககலேச் 
சுருக்கமாக ஒளை வரியில் 
தசால்ை முடியுமா?” என்று 
ளகட்டார். 
 
அங்கிருந்த எல்ளைாரும் 
சிரித்தார்கள்.  அவர்களுடன் 

ளசர்ந்து சுசுகி ளைாசியும் சிரித்தார். 
 
“எல்ைாம் மாேக் கூடியது” என்ே அவர் “அடுத்த ளகள்விலயக் 
ளகட்கைாம்” என்ோர். 
 
நிலையாலமலய நிலனவிற்தகாள் – ளவதாத்திரியம் 
 
“பிேப்பு இேப்பு நடுளவ பூவுைக வாழ்வு. இலத 
மேப்பு நிலையில் உள்ே மதியின் ளபாக்ளக மாலய.”  (ஞாக.பா.800) 
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ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 

 

41. தபாறுலம ளதலவ  
(தென்னும் ளவதாத்திரியமும்) 

 
சீடர்கள் தபாறுலம இல்ைாமல் பைபைப்புடன் தசயல்படுவலதக் 
கவனித்தார் புத்தர்.  தபாறுலமலயப் பற்ேி அவர்களுக்கு அேிவுறுத்த 
நிலனத்தார். 
 

 
 
சீடன் ஒருவலன 
அலழத்த அவர் 
“அருகில் உள்ே 
குேத்திற்குச் தசன்று 
தண்ணரீ் தகாண்வா” 
என்ோர். 
 
பாலன ஒன்லே 
எடுத்துக் தகாண்டு 
குேத்லத 

அலடந்தான் அவன். 
 
அப்ளபாது அந்தக் குேத்தில் இருந்த எருலம மாடுகள் தவேிளய 
வந்து அங்கிருந்து தசன்ேன. 
 
எருலம மாடுகள் கைக்கியதால் குேத்து நீர் ளசறும் சகதியுமாக 
உள்ேது.  ஐந்து கல் ததாலைவில் இன்தனாரு குேம் உள்ேது.  
அங்ளக தசன்று தண்ணரீ் எடுத்து வருகிளேன்” என்ோன். 
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“அங்ளக தசன்று திரும்ப நீண்ட ளநைம் ஆகும். சிேிது ளநைம் 
தபாறுலமயாக இரு.  இந்தக் குேத்திளைளய தண்ணரீ் எடுக்கைாம்” 
என்ோர் புத்தர். 
 
சிேிது ளநைம் தசன்ேது.  குேத்திற்குச் தசன்ே அவன் தண்ணரீ் 
ததேிந்து இருப்பலதப் பார்த்தான். 
 
தண்ணரீ் எடுத்து வந்தான். 
 
அந்த தண்ணலீை எல்ளைாரும் குடித்தார்கள். 
 
அவர்கலேப் பார்த்துப் புத்தர்  “எந்தச் தசயலைச் தசய்தாலும் 
பைபைப்ளபா அவசைளமா காட்டக் கூடாது.  குழப்பம் அலடந்து 
இருந்தால் தபாறுலமயாக இருங்கள்.  ளசறும் சகதியுமாக இருந்த 
குேத்துத் தண்ணரீ் ததேிவு அலடந்தலதப் ளபாை உங்கள் உள்ேமும் 
ததேிவு அலடயும்.  தபாறுலமலயக் கலடபிடிக்கக் கற்றுக் 
தகாள்ளுங்கள்” என்று அேிவுலை தசான்னார். 
 

 “தபாறுலமயாக இருப்பது ஒரு பைமான கவசம்.  எவ்வேவு 
தபரிய குழப்பமானாலும் தபாறுலம ஒன்ேினாளைளய தவற்ேி 
கண்டுவிடைாம்.  கர்வம் இதற்கு உதவும்.” (ளவதாத்திரி 
மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000) 

 
ளவதாத்திரிய தென் சிந்தலனகலே ஏற்ளபாம்.  ஆனந்தமாக 
வாழ்ளவாம்.  வாழ்க வேமுடன். 

 

Yout ube channel  

Vet hat hi ri am Banukumar 

ஜென்னும் வேதாத்திரியமும் 
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பாகம் 4 
1. புகழும் இகழும்  ht t ps://yout u.be/QJ xaz-vhku8 
2. உள்ேம் உருகி நின்ளேன் ht t ps://yout u.be/SGXFw5V49xg 
3. புத்தர் எழுப்பிய ளகள்விகள் ht t ps://yout u.be/f EDHKKOQ6Y4 
4. புத்தரின் மகாசமாதி ht t ps://yout u.be/68hrmbvFl U8 
5. இன்பம் நிலைக்க வழி ht t ps://yout u.be/w1MdQpdxzKE 
6. பழிப்ளபாலையும் வாழ்த்து ht t ps://yout u.be/ej RFBDHsgxM 
7. காைம் எனக் கருதும் மனம்  ht t ps://yout u.be/sDhF_NDRMtU 
8. ஞானம் என்ோல் ht t ps://yout u.be/KYNkzwmHtQI  
9. எது அதிசியம்?   ht t ps://yout u.be/Gt Ci 6U7dc9s 
10. மனம் ஒரு வியப்புக்குரிய இயக்கம் ht t ps://yout u.be/Bi e_ySl I86g 
11. விழிப்பு நிலையில் வாழ்ளவாம்  ht t ps://yout u.be/cQGi gne0Y8g 
12. முழுலமயும் முழுலமப்ளபறும் ht t ps://yout u.be/8SKwdkBcw9o 
13. நன்ேியுணர்வும் கடலமயுணர்வும் ht t ps://yout u.be/5t8Cxv17Wcc 
14. அணுளவ எல்ைாம் ht t ps://yout u.be/enks9PXzYww 
15. நிலனலவ சுமக்காளத ht t ps://yout u.be/t A8GUV2ozrI  
16. ஞானமலடந்த மனிதன் ht t ps://yout u.be/5l Qrur9ksL4 
17. குற்ேங்களும் தண்டலனகளும்  ht t ps://yout u.be/zXXSyhbEc9w   
18. புனித நிலை குருநாதர்  ht t ps://yout u.be/Mj E89X5N_i Q 
19. ஞானிகேின் சிேப்பு  ht t ps://yout u.be/nEZUCM6a6FI  
20 .ஞானநிலைகள் ht t ps://yout u.be/aP7HL64owPg 
21. ததாண்டில் உயர்வு தாழ்வு ளவண்டாம்? 
ht t ps://yout u.be/dWI P9EAJ oj 4 
22. ஆசிரியர் தபருலம  ht t ps://yout u.be/zJ Kj vAR-x2Q 
23. ஆற்ேல்கள் வணீாகாது  ht t ps://yout u.be/BeL0ARncuqY 
24. கூடி வாழும் பண்பு? ht t ps://yout u.be/KTQ4H2cycc0 
25. ளகாபத்தில் சத்தம் ஏன்? ht t ps://yout u.be/Z5DH63cvSMU  
26. அன்பு வழியில் ht t ps://yout u.be/599zY08rC-Y  
27. அன்பின் தசயல்  ht t ps://yout u.be/-Xbj dvDj Qdg 
28. உலழத்தால் சாப்பிடு   ht t ps://yout u.be/aWI n5m1Qpr8 
29. தென் குருவும் ஒன்பது திருடர்களும் ht t ps://yout u.be/vNuXRRXWaHY 
30. லவை சூத்திைம்  ht t ps://yout u.be/WRqJ pGBm9RA 
31. பசியும் தாகமும் தந்தது யார்?  ht t ps://yout u.be/xi I KbkruGeU 
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32 .பழுத்த ஞானம்  ht t ps://yout u.be/n-d5bPPdFLs  
33. வாழ்நாள் எவ்வேவு ளதலவ?  ht t ps://yout u.be/vo-EUCYvUUo  
34. ளதர் உள்ேதா?  ht t ps://yout u.be/9_1Vue0FLqY 

35. உண்லமலயக் காணப் பை வழிகள்   ht t ps://yout u.be/y5guwUr1D4s 
36. மகிழ்ச்சியின் இைகசியம் ht t ps://yout u.be/XPONl 19nQDg 
37. ஞானியின் வாழ்க்லக ht t ps://yout u.be/8DmJ OwhyvC8 
38. ஆன்மீக முன்ளனற்ேமா? ht t ps://yout u.be/on8N2NMf cVY 
39. சீடனாக என்ன தகுதி? ht t ps://yout u.be/TKI zqgRZMbI  
40. புத்த தத்துவம் ஒளை வரியில்  ht t ps://yout u.be/GW_WnbI _6bw 

41. தபாறுலம ளதலவ  ht t ps://yout u.be/D59mzI KN7I M 
 

 

துலணநின்ே நூல்கள் 
 

1. தென் கலதகள், இலணயதேம் 
2. ஞானக்கேஞ்சியம் பாகம் 1 & 2, ளவதாத்திரி பதிப்பகம், 

ஈளைாடு 
3. ஞானமும் வாழ்வும், ளவதாத்திரி பதிப்பகம், ஈளைாடு 
4. மாக்ளகாைமாய் விலேந்த மதி விருந்து, ளவதாத்திரி 

பதிப்பகம், ஈளைாடு 
5. ளவதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000, பாகம்1.2.3. 

விெயா பதிப்பகம், ளகாலவ. 
6. ஞானம் தரும் தென் கலதகள், அம்பிகா சிவம், கிோசிக் 

பப்ேிளகஷன்ஸ், தசன்லன. 
7. தென் கலதகள், ஏ.ளசாதி, நன்தமாழிப் பதிப்பகம், புதுச்ளசரி 
8. தென் கலதகள், உதயதீபன், மீனாட்சி பதிப்பகம், தசன்லன 
9. உைக சமாதானம், ளவதாத்திரி பதிப்பகம், ஈளைாடு 
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 
 

 
 
 



68 
 

ஆசிரியரின் பிே நூல்கள் 
PDF www.banukumar .i n 
ஆன்மீகம்   

1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தலனகள் 
2. அேிவியல் ளநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்தலனகள் 
3. ளகாள்கலே தவன்ே இலடக்காட்டுச் சித்தர் 

 
வாழ்க்லக வைைாறு 

1. தநப்ளபாைியன் வாழ்வில் 100 சுலவயான நிகழ்ச்சிகள் 
2. புத்தர் வாழ்வில் 100 சுலவயான நிகழ்ச்சிகள் 
3. இளயசுவின் வாழ்வில் 100 சுலவயான நிகழ்ச்சிகள் 
4. குருவுடன் வாழ்ந்தவர் (புைவர் தியாகைாெனார்) 
5. ளவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுலவயான நிகழ்ச்சிகள் 
 

தன்னம்பிக்லக தன்னம்பிக்லக 

1. தன்னம்பிக்லக மைர்கள். 
2. தடன்சலன தவல்வது எப்படி? 
3. காைளம உன் உயிர் 
4. ளவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்லவ வேமாக்கும் எண்ணங்கள் 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்லக 

 

ளவதாத்திரி மகரிஷி 1 
 

1. இந்திய தத்துவ வைைாற்ேில் ளவதாத்திரி மகரிஷி 
2. ளவதாத்திரி மகரிஷி பற்ேி 100 அேிஞர்கள்.  
3. ளவதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)  
4. ளவதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)  
5. ளவதாத்திரி மகரிஷியின் தபான்தமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )  
6. தினசரி தியானம். 
7. வைைாறு ளபாற்றும் குரு சீடர்கள் 

http://www.banukumar.in/
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8. “வாழ்க வேமுடன்” என்ே வார்த்லத! சரியா? தவோ? இைக்கணம் 
என்ன தசால்கிேது? 
9. பன்முகப்புைட்சியில் ளவதாத்திரி மகரிஷி 
10. பன்முகப் பார்லவயில் ளவதாத்திரி மகரிஷி  
11. ளவதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துவ தரிசனங்கள் 
12. எல்ைாம் வல்ை ததய்வமது 
13. ளபாரில்ைா நல்லுைகம் 
14. அதுவானால் அதுளவ தசால்லும் 
15. உய்யும் வலக ளதடி அலைந்ளதன். 
16. தினந்ளதாறும் ளவதாத்திரியம் 
17. வாழும் ளவதாத்திரியம் 
18. என்லனச் தசதுக்கிய ளவதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்சியம் 
19. ளவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுலவயான நிகழ்ச்சிகள் 
20. மகரிஷியின் வாழ்லவ வேமாக்கும் எண்ணங்கள் 
21. தாயுமானவர் வள்ேைார் ளவதாத்திரி மூவரும் ஒருவளை 
22. ளவதாத்திரியம் கற்ளபாம்  
23. மலனவிக்கு மரியாலத 
24. எல்ைாம் வல்ை ததய்வமது 
25. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் வறுலம என்பது இல்லை. 
26. அவதாைப் புருஷர் அருட்தந்லத 

 
ஒப்பாய்வு  (ளவதாத்திரி மகைஷி) 

1. வள்ேைாரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும். 
2. மகாவைீரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும் 
3. தாயுமானவரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும் 
4. ஞாைம் ளபாற்றும் ஞானிகள் 
5. ளவதாத்திரியத்தில் கைந்த நதிகள். 
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒேியும். 
7. கிழக்கும் ளமற்கும் 
8. ளவதமுதல்வரும் ளவதாத்திரியும் 
9. ஞான வள்ேல்கள் (ஸ்ரீைாமகிருஷ்ணரும் ளவதாத்திரி மகைஷியும்) 
10. பாமைமக்கேின் தத்துவஞானிகள் (அச்சில்) 
11. சித்தர்களும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும். 
12. மாணிக்க வாசகரும் ளவதாத்திரியும்  
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13. சிவவாக்கியாரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும்.  
14. ஆனந்தக் கேிப்பும் ளபரின்பக் கேிப்பும் 
15. சுகவாரியும் ளபரின்ப ஊற்றும் 
16. பட்டினத்தாரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும் 
17. கன்பூசியசும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும்  
18. ஐன்ஸ்லடனும் ளவதாத்திரியும் 
 
 

 

தாயுமானவரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 

1. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பைம். 
2. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த குரு. 
3. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் தாயுமானவரின் தபாருள் வணக்கம். 
4. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் தாயுமானவரின் ளதளொமானந்தம். 
5. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிலேந்த தபாருள்.. 
6. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் தாயுமானவரின் சச்திதானந்த சிவம். 
7. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் தாயுமானவரின் கருணாகைக் கடவுள் 
8. தாயுமானவர் வள்ேைார் ளவதாத்திரி மூவரும் ஒருவளை 

 
திருவாசகமும் ளவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் யாத்திலைப் பத்து. 
2. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து. 
3. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் அலடக்கைப் பத்து. 
4. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் தசத்திைாப் பத்து. 
5. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து. 
6. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து. 
7. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் குலழத்தப் பத்து. 
8. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்தப் பத்து. 
9. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில்திருவாசகத்தின் பிைார்த்தலனப் பத்து. 
10. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுைாணம் 
11. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் ஆலசப் பத்து 
12. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் அச்ளசா பதிகம் 
13. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் அருட்பத்து 
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14. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் அற்புதப்பத்து 
15. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் அன்லனப்பத்து 
16. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் கண்டபத்து 
17. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் குயிற்பத்து 
18. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் தசன்னிப்பத்து 
19. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
20. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் வாழாப்பத்து 
21. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் ஆனந்த பைவசம் 
22. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் குைாப்பத்து 

 

பாைதியாரும் ளவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் பாைதியாரின் ஞானப்பாடல்கள் 

2. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் பாைதியாரின் தத்துவப் பாடல்கள் 

3. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் பாைதியாரின் பிைம்மஞானம் 

4. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் பாைதியாரின் மானுட சிந்தலனகள் 
 

தென்னும் ளவதாத்திரியமும் 

1. தென்னும்  ளவதாத்திரியமும் பாகம்  1 
2. தென்னும்  ளவதாத்திரியமும் பாகம்  2 
3. தென்னும்  ளவதாத்திரியமும் பாகம்  3 
4. தென்னும்  ளவதாத்திரியமும் பாகம்  4 
5. தென்னும்  ளவதாத்திரியமும் பாகம்  5 

 
தாயுமானவர்  தாயுமானவர் 

1. ளசைவாரும் தெகத்தீளை 
2. தாயுனவரின் இைக்கிய நயம் 
3. தாயுமானவரின் தமய்ப்தபாருள் 
4. தாயுமானவரின் சமயதநேி 
5. தாயுமானவரின் உடல் தபாய்யுேவா? 
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6. தாயுமானவரின் கடவுள் ளகாட்பாடு 
7. தாயுமானவரும் மகான்களும் 
8. தாயுமானவர் ஆன்மீக வாதியா? அைசியல் ஞானியா? 
9. தாயுமானவர் தரும் இடம், தபாருள், ஏவல் 
10. தாயுமானவரின் அத்லவதமும் ளவதாத்திரியின் அத்லவதமும் 
11. தாயுமானவரின் ஆன்மீகச் சிந்தலனகள் 
12. தாயுமானவரின் ஞானதாகம் 
13. தாயுமானவரின் இைட்சியப் பயணம் 
14. தாயுமானவரின் பிைபஞ்சக் ளகாட்பாடு 
15. தாயுமானவரின் உயிர் விேக்கம் 
16. GARLAND OF PARAAPARAM 
17. தாயுமானவர் ளபாற்றும் அேம் 
18. அேிளவதான் ததய்வதமன்ோர் தாயுமானவர் 
19. ஏன் அவதரித்தார்கள்? 
20. தாயுமானவரின் பைநலடயும் உைக நலடயும் 
21. இன்பம் தபறும் வழி யாது? தாயுமானவர் 
22. தாயுமானவர் பாடல்கேில் மனம் 
23. தாயுமானவர் வழிபாடு ஏன்? 
24. தாயுமானவருக்கு மறுபிேவி உண்டா? 
25. கல்ைாத ளபர்களே நல்ைவர்கள் தாயுமானவர் 
26. கடவுேின் விைாசம் தருகிோர் தாயுமானவர் 
27. தாயுமானவர் எலத பைி தகாடுக்கச் தசான்னார்? 
28. தாயுமானவர் தரும் இலேவழிபாடு 
29. தாயுமானவருடன் வாழ்ளவாம் 
30. தாயுமானவரின் உவலமகள் 100 

 
தென்னும் திருவாசகமும்  

1. தென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1 
2. தென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2 
3. தென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3 

புைவர் தியாகைாெனார் 
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1. குருவுடன் வாழ்ந்தவர் 
2. வைைாறு ளபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
3. புைவர் தியாகைாெனார் அரிய தசய்திகள் 100 
4. குரு பக்தியின் வடிவம் புைவர் தியாகைாெனார் 

மன்னார்குடி 

1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய தசய்திகள் 1000 
2. ஞாபகம் வருளத ஊர் ஞாபகம் வருளத! 
3. மன்னார்குடி வைைாறு 

தன்னம்பிக்லக தன்னம்பிக்லக 

1. தன்னம்பிக்லக மைர்கள். 
2. தடன்சலன தவல்வது எப்படி? 
3. காைளம உன் உயிர் 
4. ளவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்லவ வேமாக்கும் எண்ணங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்லக 
6. தன்னம்பிக்லக மைர்கள் 

 
சிறுகலதகள் 

1. தசயளை விலேவு 
2. தவம் 

ஆைாய்ச்சி 

1. நன்மக்கட்ளபறு 100 நற்சிந்தலனகள் 
 

 
 

vet hat hi ri am banukumar (Yout ube channel ) 
 
2000 க்கும் ளமற்பட்ட விடிளயாக்கலன அடியிற்கண்ட 106 
தலைப்புகேில் ளகட்டு மகிழைாம். 
 
1. ளவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுலவயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம்  
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2. ளவதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இைக்கியம் பாகம் 1  
3. ளவதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இைக்கியம் பாகம் 2  
4. விளவகானந்தரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
5. விளவகானந்தரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1 
6. விளவகானந்தர் கலதகளும் ளவதாத்திரியமும் 
7. ைாமகிருஷ்ணர் கலதகளும் 
8. ளவதாத்திரியமும் ஸ்ரீைாமகிருஷ்ணரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும்  
9. பட்டினத்தாரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும் 
10. தபன்ஞமின் பிைாங்கேினும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும் 
11. மாக்கிய தவல்ைியும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும் 
12 தாயுமானவரின் சுகவாரியும் ளவதாத்திரியாரின் ளபரின்பக் ஊற்றும் 
13. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் தாயுமானவரின் பைசிவ வணக்கம். 
14. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் தாயுமானவரின் பரிபூைாணானந்தம் 
15. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பைம் 
16. ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் தாயுமானவரின் தமௌனகுரு வணக்கம் 
17.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் தாயுமானவரின் ளதளொ மயானந்தம் 
18.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் தாயுமானவரின் தபாருள் வணக்கம் 
19.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த குரு 
20.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்த பத்து 
21.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து 
22. ளவதாத்திரிய பார்லவயில் திருவாசகத்தின் பிைார்த்தலனப்பத்து 
23.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் அலடக்கைப் பத்து 
24.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் குலழத்த பத்து 
25.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் ஆலசப் பத்து 
26.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் தசத்திைா பத்து 
27.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து 
28.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் யாத்திலைப் பத்து. 
29.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து 
30.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில்தி ருவாசகத்தின் அச்ளசா பதிகம் 
31.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுைாணம் 
32.மாணிக்கவாசகரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும் 
33.புத்தக தவேியடீு  
34.ளவதாத்திரிய சிந்தலனகள் பாகம் 1 
35.ளவதாத்திரிய சிந்தலனகள் பாகம் 2 
36. ளவதாத்திரிய சிந்தலனகள் பாகம் 3 
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37. ளவதாத்திரிய சிந்தலனகள் பாகம் 4 
38.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில்பாைதியாரின் மானுட சிந்தலனகள் 
39.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் பாைதியாரின் ஞானப் பாடல்கள் 
40.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் பாைதியாரின் பிைம்மஞானம் 
41.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் பாைதியாரின் தத்துவ பாடல்கள் 
42.தென்னும் ளவதாத்திரியமும் பாகம் 1 
43.தென்னும் ளவதாத்திரியமும் பாகம் 2 
44.தென்னும் ளவதாத்திரியமும் பாகம் 3 
45தென்னும் ளவதாத்திரியமும் பாகம் 4 
46.தென்னும் ளவதாத்திரியமும் பாகம் 5 
47.காைதமல்ைாம் ளவதாத்திரியம் 
48.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் ஆழ்வார்கள் காட்டும் முக்தி 
49.என்லனச் தசதுக்கிய நூல் 
50.தினசரி தியானம் சனவரி  
51.தினசரி தியானம் பிப்ைவரி  
52.தினசரி தியானம் மார்ச்  
53.தினசரி தியானம் ஏப்ைல்  
54.தினசரி தியானம் ளம  
55.தினசரி தியானம் ெூன் 
56.தினசரி தியானம் ெூலை  
57.தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு  
58.தினசரி தியானம் தசப்டம்பர் 
59.தினசரி தியானம் அக்ளகாபர் 
60.தினசரி தியானம் நவம்பர் 
61.தினசரி தியானம் டிசம்பர் 
62.தாயுமானவரின் சிந்தலனகள் பாகம் 1 
63. தாயுமானவரின் சிந்தலனகள் பாகம் 2 
64.தாயுமானவரின் சிந்தலனகள் பாகம் 3 
65.தாயுமானவரின் சிந்தலனகள் பாகம் 4 
66தாயுமானவரின் சிந்தலனகள் பாகம் 5 
67.தாயுமானவர் ஒப்பாய்வு இைக்கியம்  
68.தென் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 1 
69.தென் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 2 
70.தென் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 3 
71.தாயுமானவரின் ஆனந்தக்கேிப்பு 
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72.மாணிக்கவாசகர் சிந்தலனகள் 
73.தென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1 
74.தென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2 
75.தென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3 
76.புைவர் தியாகைாெனார் 
77.ஞாபக அலைகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1 
78. ஞாபக அலைகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2 
79.அேிவியல் ளநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்தலனகள் பாகம் 1 
80.அேிவியல் ளநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்தலனகள் பாகம் 2 
81.அேிவியல் ளநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்தலனகள் பாகம் 3 
82.ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் 
83.தடன்சலன தவல்வது எப்படி? பாகம் 1 
84.தடன்சலன தவல்வது எப்படி? பாகம் 2 
85.தடன்சலன தவல்வது எப்படி? பாகம் 3 
86.தன்னம்பிக்லக தன்னம்பிக்லக 
87.சுயமுன்ளனற்ேம் 
88.பத்திைகிரியார் சிந்தலனகள் 
89.மன்னார்குடி 
90.ஆைாய்ச்சி நன்மக்கட்ளபறு 
91.தபாதுவானலவ 
92.மலனவிக்கு மரியாலத 
93.திருமூைர் சிந்தலனகள். 
94.ஆண்டாள் சிந்தலனகள் 
95.திருமழிலசஆழ்வார் சிந்தலனகள் 
96.திருக்குேே; சிந்தலனகள் 
97.அப்பர் சிந்தலனகள் 
98.பட்டினத்தார் சிந்தலனகள் 
99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு  
100.சிவவாக்கியார் சிந்தலனகள் 
101.ஔலயார் சிந்தலனகள் 
102.சித்தர்கள் சிந்தலனகள் 
103.திருமங்லகயாழ்வார்  
104.வள்ேைாரின் சிந்தலனகள்  
105.பசி என்னும் பாவி 
106.தபாருள் வறுலமயா? அேிவு வறுலமயா? 
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107.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் அருட்பத்து 
108.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் அற்புதப்பத்து 
109.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் அன்லனப்பத்து 
110.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் கண்டபத்து 
111.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் குயிற்பத்து 
112.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் தசன்னிப்பத்து 
113.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
114.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் வாழாப்பத்து 
115.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் குைாப்பத்து 
116.ளவதாத்திரியப் பார்லவயில் திருவாசகத்தின் ஆனந்த பைவசம் 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


