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ஜென்னும் வேதாத்திரியமும் 
பாகம் 5 

அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார் 

இதனுள்வே 

1. எண்ணமற்ற நிலை 
2. எதிலும் மகிழ்ச்சி 
3. துறேிக்கு வகாமாேி கற்றுத்தந்த பாடம்! 
4. மன அலமதி ஜபற 
5. ஆலடக்காக மரியாலத9? 
6. உலைத்து முன்வனறு 
7. நன்லமவய வநாக்கு 
8. அங்கிருந்து நுலை  
9. ஜென்னும் வதநீரும்  
10. மவனாதிடம் வேண்டும் 
11. இலறேனுக்கு பைி ஜகாடுக்கைாமா? 
12. அகங்காரம் வபானால், மகிழ்ச்சி கிலடக்கும்! 
13. பூட்டாத பூட்டு 
14. அனுபேவம குரு 
15. கற்றதும் ஜபற்றதும் 
16. யார் சிறந்தேர்?  
17. மலையாக ஜபாைிந்த மைர்கள் 
18. ஞாவனாதயத்தின் கலத 
19. குரு பதேி 
20. லக உணர்த்திய கலத 
21. இந்த நாள் மீண்டும் ேராது 
22. ோழ்க்லக ோழ்ேது எப்படி? 
23. வபரலைகள் 
24. ஒரு ஆலச ஒரு பாடம் 
25. மனநிலறோக ோை என்ன ஜசய்ய வேண்டும்?  
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26. மக்கோ? சூத்திரமா?  
27. அதிர்ச்சி இல்ைாமைா? 
28. ஞானம் ஜபறும் ஆர்ேம் 
29. தன்லன அறிதல் 
30. இயல்பாய் இருத்தல்  
31. யார் முன் நிற்கிறாய்?  
32. நல்ஒழுக்கமும் நன்லமயும்  
33. எந்த ேைியில் ேந்தாலும்  
34. இயற்லக அைவக அைகு  
35. ஞானம் ஜபற்ற பின் 
36. அச்சத்திற்கு என்ன காரணம்?  
37. குருேின் அன்பு அடிப்பதா?  
38. அைிப்பதுதான் ேைிலமயா?  
39. கருோன நாதேிந்தில் சாதிவயது?  
40. ோழ்ேினிவை ேேம்காண  
41. குரு நம்பிக்லக எலதயும் ஜசய்யும் 
 

1. எண்ணமற்ற நிலை 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஜென் மார்க்கம் என்ன?  
ஜென் துறேியான வொஷு, தனது 60 ேது ேயதில் ஜென் மார்க்கம் 
குறித்து கற்க ஆரம்பித்தார். ஜென் மார்க்கம் என்ன?  
தனது 80 ேது ேயது ேலரயிலும் ஜென்லன அேர் கற்றார்.  
 
அப்வபாதுதான் அேரால் முழுலமயாக ஜென் வபாதலனகலே கற்றுத் 
வதற முடிந்தது.  
 
அதன் பிறகு தனது 130 ேயது ேலரயில் அேர் ஜென் 
வபாதலனகலே மற்றேர்களுக்கு கற்று ஜகாடுத்தார். 
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ஒரு நாள் அேரது மாணேர் ஒருேர், எனது மனலத காைியாக 
லேத்துக் ஜகாள்ே நான் என்ன ஜசய்ய வேண்டும் என்று வகட்டார். 
 
அதற்கு வொஷு, அலத ஜேேிவய ஜகாட்டி ேிடு என்றார். இலதக் 
வகட்ட அந்த மாணேர், எனது மனதில்தான் எதுவும் இல்லைவய, 
பிறகு எப்படி நான் ஜகாட்டுேது என்று வகட்டார். 
 
அதற்கு வொஷு புன்னலகயுடன், அப்படியானால் அலத லேத்துக் 
ஜகாள் என்றார். 
 
எண்ணத்தின் சிறப்பு – வேதாத்திரியம் 
 
“எண்ணம்ஜசால், ஜசயல்கஜேல்ைாம் ஒன்றுக் ஜகான்று 
   இலணந்துள்ே தன்லமயலதக் காணும் வபாது, 
எண்ணவம அலனத்துக்கும் மூை மாகும். 
   இன்பதுன்பம் ேிருப்பு ஜேறுப்பு உயர்வுதாழ்வு 
எண்ணத்தின் நாடகவம.  பிரபஞ்சத்தின் 
   இரகசியங்கள் அலனத்துக்கும் ஈவத ஜபட்டி. 
எண்ணவம இல்லைஜயனில், ஏதுமில்லை. 
   எண்ணத்துக்கு கப்பாலும் ஒன்றுமில்லை.”(ஞாக.பா.1531) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 

 
 

2. எதிலும் மகிழ்ச்சி 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 

ஜென் துறேி ஒருேர் குடிலச ஒன்றில் தங்கி இருந்தார். 

ேைக்கம் வபாை அேர் சலமத்துக் ஜகாண்டிருந்தார். 

அடுப்பில் இருந்த ஜநருப்புப் ஜபாறி ஒன்று கூலரயில் பட்டது. 
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கூலர திகு திகுஜேன்று தீப்பிடித்து எரியத் ஜதாடங்கியது. 

குடிலச எரிேலதப் பார்த்து அக்கம் பாக்கத்தில் இருந்தேர்கள் 
அங்வக ஓடி ேந்தாாாா்கள்… 

அேர்கேின் முயற்சியால் தீ அலணக்கப்பட்டது. 

இருந்தும் குடிலச எரிந்து சாம்பைாகி ேிட்டது. 

துறேியின் குடிலச சாம்பைாகி ேிட்டவத என்று அேர்கள் 
ேருந்தினார்கள்.   

“எல்வைார்க்கும் நல்ைது ஜசய்பேர் நீங்கள். உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட 
இைப்பு ேந்திருக்கக் கூடாது என்றார்கள். 

புன்முறுேல் பூத்த துறேி “எனக்கு இைப்பு ஏற்பட்டதாக ஏன்  
நிலனக்கிறரீ்கள்?   

இத்தலன நாட்கோக நிைலேப் பார்க்க முடியாமல் குடிலசயின் 
கூலர மலறத்து இருந்தது.  இனி நான் முழுலமயாக நிைலேப் 
பார்த்து மகிழ்வேன்” என்றார். 

“இன்பத்தும் துன்பத்தும், இயற்லகயும் கற்பலனயும் 
சிந்தித்து அறிபேன், சிறப்பாக ோழ்ோன்.!” (ஞாக.பா.1542) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 

3. துறேிக்கு வகாமாேி கற்றுத்தந்த பாடம்! 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
‘ஜென் என்பது ஓர் ஒழுங்கு முலற. அங்வக நம்பிக்லக 
அேசியமில்ைாதது’ என ஒரு பிரபை ோசகம் உண்டு.  
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ஆங்கிை இலசயலமப்பாேரும் பாடகரும் பாடைாசிரியருமான 
வடேிட் சில்ேியான் (’’’’’ ’’’’’’’) பை வமலடகேில் அதிகம் 
ேைியுறுத்திய வமற்வகாள் இது.  
 
ஜென் தத்துேத்லத ஆைமாக உணர்ந்தேர்கோல் மட்டுவம இதன் 
உண்லமயான ஜபாருலே அறிந்து ஜகாள்ே முடியும்.  
 
ஜென், யாவரா ஒருேர் கற்றுக்ஜகாடுத்துத் ஜதரிந்து ஜகாள்ேதல்ை; 
அது ஆழ்ந்து உணரப்பட வேண்டியது. 
 
ஜென் குருமார்கள் அதற்கான ஆன்மத் வதடலுக்கு ேைி 
காட்டுகிறேர்கவே தேிர, கற்றுக் ஜகாடுப்பேர்கள் இல்லை.  
 
முழுலமயாக ஜென் ஜபௌத்தத்லத உணர்ந்த ஒருேர் அலடயும் 
இன்பத்துக்கு ஈடு வேறு இல்லை.  
 
ஆனால், அலத வநாக்கியப் பயணம் மிகக் கடினமானது. சற்றுத் 
தேறாகப் புரிந்துஜகாண்டாலும், ஜென்லன வநாக்கியப் 
பயணத்திைிருந்து எேிதாக ேைி தேறிேிடுவோம்.  
 
அப்படி ேைி தேறிய ஓர் இேம் ஜென் துறேியின் கலத இது.  
 
சீனாேில் இருந்தார் அந்த இேம் துறேி. புத்த மதம் குறிப்பிடும் 
தர்மத்லத ஜேகு தீேிரமாக அனுசரிப்பேர்.  
 
தர்மம் என்றால், ஒரு மனிதன் கலடப்பிடிக்க வேண்டிய கடலமகள், 
உரிலமகள், சமூக ேிதிகள், நடத்லத... என எல்ைாம் அடங்கும்.  
 
புத்த மத ஒழுங்குகள் தனிச் சிறப்பானலே. அதிலும் அேர் துறேறம் 
பூண்டேர்.  
 
எனவே அந்த இேம் ேயதில் தன் ோழ்ேியல் ஒழுங்குகலேச் சீராக 
அலமத்து ஜகாண்டார். 
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ஒருநாள் தன் குருலேப் பார்க்கப் ஜசன்று ஜகாண்டிருந்தார் அந்த 
இேம் துறேி.  
 
ேைியில் ஒன்லறக் கண்டார். அது என்ன என்பது இங்வக அேசியம் 
இல்ைாதது.  
 
அது, நேரத்தினக் கல்ைாக இருக்கைாம், சாதாரண எருக்க 
இலையாகக் கூட இருக்கைாம்.  
 
ஆனால், அது என்னஜேன்று அேருக்குத் ஜதரியேில்லை. இதுேலர 
அது மாதிரி ஒன்லற அேர் பார்த்ததில்லை.  
 
அந்தப் ஜபாருலேத் திரும்பத் திரும்பப் பார்த்தார். நடுக்கத்வதாடு 
வைசாகத் ஜதாட்டுப் பார்த்தார்.  
 
அதற்கு முன்னர் எங்வகயாேது இலதப் பார்த்திருக்கிவறாமா என 
தன் நிலனவுகலேப் பின்வனாக்கி நகர்த்திப் பார்த்தார். ஒன்றும் 
புரிபடேில்லை.  
 
அலதக் லகவயாடு எடுத்துச் ஜசல்ைவும் அேருக்குத் தயக்கமாக 
இருந்தது. அேர் துறேி,  
 
இது யாருலடயவதா! எனவே அலத அப்படிவய ேிட்டு ேிட்டு, தன் 
குருலேத் வதடிப் வபானார்.  
 
குருேின் இருப்பிடத்துக்கு ேந்து அேலர ேணங்கினார் இேம் 
துறேி. பிறகு குருவுக்கு முன்பாக அமர்ந்தார்.  
 
“குருவே... நான் ேரும் ேைியில் ஒரு ஜபாருலேப் பார்த்வதன்...” 
 
“ம்...”  
 
“ஆனால், அது என்னஜேன்று ஜதரியேில்லை.” 
 
``அலத எடுத்து ேந்திருக்கிறாயா?’ ’  
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``இல்லை குருவே...’ ’  
 
`அப்படியானால், அது என்னஜேன்று எப்படி நான் உனக்குப் 
புரியலேப்பது?’ ’   
 
இேம் துறேி வயாசித்தார். பிறகு, தான் பார்த்தலத எந்ஜதந்த 
ேைிகேில் ேிேக்க முடியுவமா, அப்படிஜயல்ைாம் ேர்ணித்து 
குருவுக்குப் புரிய லேக்கப் பார்த்தார்.  
 
எவ்ேேவு முயன்றும் அேரால், குருவுக்கு அது எப்படி இருக்கும் 
என்பலத ேிேங்க லேக்கவே முடியேில்லை.  
 
திடீஜரன்று ஜென் குரு எழுந்தார். தன் சீடலனப் பார்த்து சத்தம் 
வபாட்டு சிரிக்க ஆரம்பித்தார்.  
 
எந்தப் பதிலையும் ஜசால்ைாமல் அேர் பாட்டுக்கு எழுந்து 
சிரித்துக்ஜகாண்வட ஜேேிவய வபாய்ேிட்டார்.  
 
இேம் துறேிக்கு குரு ஏன் சிரித்தார் என்பது புரியேில்லை. அேர் 
மனம் சங்கடப்பட்டது.  
 
குரு, சிரித்த காரணம் என்னஜேன்று ஜதரியாமல் ேருத்தத்வதாடு 
தன் இருப்பிடம் திரும்பினார்.  
 
ேடீ்டில் இேம் துறேியால் நிம்மதியாகவே இருக்க முடியேில்லை. 
`குரு ஏன் சிரித்தார்... என்ன காரணம்... நான் என்ன தேறு 
ஜசய்வதன்... அந்தப் ஜபாருலே ேர்ணித்ததில் ஏதாேது தேறு 
இருந்திருக்குவமா...’ இப்படி ஏகப்பட்ட குைப்பங்கள். 
 
அடுத்த மூன்று நாள்களுக்கு இேம் துறேியால் சரியாகச் சாப்பிட 
முடியேில்லை. தூங்க முடியேில்லை. எலதயும் சரியாக 
வயாசிக்கக்கூட முடியேில்லை. நான்காம் நாள் குருலேத் வதடி 
ேந்தார் இேம் துறேி. 
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துறேியின் முகம் ோட்டத்வதாடு இருந்தலத, பார்த்ததுவம உணர்ந்து 
ஜகாண்டார் ஜென் குரு. என்ன காரணம் என்று ேிசாரித்தார்.  
 
“அன்று நீங்கள் என்லனப் பார்த்துச் சிரித்தீர்கள். காரணம் எதுவும் 
ஜசால்ைாமல் சிரித்தபடி ஜேேிவயறி ேிட்டீர்கள். அதனால் என் 
மனம் சஞ்சைம் அலடந்தது. காரணம் புரியாமல் நான் கடந்த 
மூன்று நாள்கோக ஜபரும் துன்பப்பட்வடன்...’ ’   
 
இலதக் வகட்டதும் குரு ஜசான்னார்... ``துறேிவய உனக்கு என்ன 
பிரச்லன என்று உனக்குப் புரிகிறதா? நீ ஒரு வகாமாேிலய ேிடக் 
கீைானேன். அதுதான் உன் பிரச்லன.’ ’   
 
இேம் துறேி அதிர்ச்சியலடந்தார். இப்படி ஒரு திட்டு குருேிடம் 
இருந்து ேரும் என அேர் எதிர்பார்த்திருக்கேில்லை.  
 
`மரியாலதக்குரிய குருவே... நீங்கள் ஜசால்ேது என்லன மிகவும் 
ேருத்தப்பட லேக்கிறது. எந்த ேிதத்தில் நான் ஒரு வகாமாேிலய 
ேிடத் தாழ்ந்தேன்?’ ’   
 
“ஒரு வகாமாேி மற்றேர்கள் சிரிப்பலத அனுபேித்து ரசிக்கிறான். 
உனக்வகா, மற்றேர்கள் சிரிப்பது ஜதாந்தரோக இருக்கிறது. 
அப்படியானால், நீ ஒரு வகாமாேிலய ேிடத் தாழ்ந்தேன்தாவன?”  
 
குருேின் பதிலைக் வகட்டதும் இேம் துறேி சிரிக்க ஆரம்பித்தார். 
கட்டுக்கடங்காத, நிலறோன சிரிப்பு. அேர் ஞானம் அலடந்து 
ேிட்டலத அந்தச் சிரிப்பு உணர்த்தியது.  
 
ஞான ஒேி – வேதாத்திரியம் 
 
“தன்முலனப்பு நீங்கஒரு குரு அலடந்து, 
   தேம் ஆற்றும் சாதலனயால் உயரும்வபாது, 
நன்முலனப்பாம் அருட்ஜதாண்டால், பயன்காண் வபார்கள், 
   நாதழுக்கப் ஜபருலமவயாடு வபாற்று ோர்கள்! 
உன்முலனப்பு நிைவுஒேி ரேியால் வபாை, 
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   உயர்குருேின் ஒேிஎன்வற உணர்ந்து அடங்கு! 
“என்ஒேிவய சிந்ததினி ரேிஒேி ஏன் 
  எனக்கு?” என்று நிைவு எண்ண, இருவே மிஞ்சம்!” (ஞாக.பா.1369) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

4. மன அலமதி ஜபற 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
 

ஒருமுலற புத்தர் தன்னுலடய சீடர்களுடன் பயணப் பட்டுக் 
ஜகாண்டிருந்தார். 
 
ஒரு ஏரிலய எதிர் ஜகாண்டவபாது, அங்கிருந்த ஜபரிய ஆைமர 
நிைைில் அலனேரும் சற்று ஓய்ஜேடுக்கும் எண்ணத்துடன் 
தங்கினார்கள். 
 
புத்தர் தன்னுலடய சீடர்கேில் ஒருேலர அனுப்பி ஏரியில் இருந்து 
குடிப்பதற்கு நீர் ஜகாண்டு ேரச் ஜசான்னார்.  
 
சீடரும் தங்கேிடம் இருந்த பாலன ஒன்லற எடுத்துக் ஜகாண்டு நீர் 
நிலைலய வநாக்கி நடந்தார். 
 
அந்த வநரத்தில், மாட்டு ேண்டிக்காரர் ஒருேர், ஏரிக்குள் இறங்கி 
ஏரிலயக் கடந்து ஜசன்றார். ஏரி கைங்கி ேிட்டது.  
 
அத்துடன் ஏரியின் கீழ்ப் பகுதியில் இருந்த வசறும் சகதியும் வமவை 
ேந்து நீலர அசுத்தப் படுத்தி பார்ப்பதற்வக உபவயாகமற்றதாகக் 
காட்சியேித்தது. 
 
இந்தக் கைங்கிய நீர் எப்படிக் குடிப்பதற்குப் பயன்படும்? இலத 
எப்படிக் குருேிற்குக் ஜகாண்டு வபாய்க் ஜகாடுப்பது? என்று 
தண்ணரீில்ைாமல் திரும்பிேிட்டார். 
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அத்துடன் தன் குருேிடமும் அலதத் ஜதரிேித்தார். 
 
ஒரு மணி வநரம் ஜசன்ற பிறகு, புத்தர் தன்னுலடய சீடலர மீண்டும் 
ஏரிக்குச் ஜசன்று ேரப் பணித்தார்.  
 
நீர் நிலையருவக ஜசன்று சீடன் பார்த்தான். இப்வபாது நீர் 
ஜதேிந்திருந்தது. சகதி நீரின் அடியிற்ஜசன்று பதிந்திருந்தது. 
 
ஒரு பாலனயின் தண்ணலீர முகர்ந்து ஜகாண்டு சீடன் புத்தரிடம் 
திரும்பினான். புத்தர் தண்ணலீரப் பார்த்தார். சீடலனயும் பார்த்தார்.  
 
பிறகு ஜமல்ைிய குரைில் ஜசால்ைைானார். 
 
தண்ணரீ் சுத்தமாேதற்கு என்ன ஜசய்தாய்? 
 
நான் ஒன்றும் ஜசய்யேில்லை சுோமி! அலத அப்படிவய 
ேிட்டுேிட்டு ேந்வதன். அது தானாகவே சுத்தமாயிற்று! 
 
நீ அலத அதன் வபாக்கிவைவய ேிட்டாய். அது தானாகவே 
சுத்தமாயிற்று. அத்துடன் உனக்கு ஜதேிந்த நீரும் கிலடத்தது 
இல்லையா? 
 
ஆமாம் சுோமி! 
 
நம் மனமும் அப்படிப்பட்டதுதான்.. 
 
மனம் குைப்பத்தில் இருக்கும்வபாது நாம் ஒன்றும் ஜசய்ய 
வேண்டாம். அலத அப்படிவய ேிட்டு ேிட வேண்டும்.  
 
சிறிது காை அேகாசம் ஜகாடுக்க வேண்டும். அது தனக்குத்தாவன 
சரியாகிேிடும். நாம் எந்தேித முயற்சியும் ஜசய்ய வேண்டாம்.  
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மனலத சமாதானப் படுத்தும் ேிதத்லதப் பற்றி சிந்திக்கவும் 
வேண்டாம். அது அலமதியாகிேிடும். அது தன்னிச்லசயாக நடக்கும். 
அத்துடன் நம்முலடய முயற்சியின்றி அது நடக்கும். 
 
மன அலமதி என்பது இயைாத ஜசயல் அல்ை! 
இயலும் ஜசயவை! அதற்கு நம் பங்கு எதுவும் வதலே இல்லை 
 

மன அலமதி ஜபற – வேதாத்திரியம் 

“மனது ஒருலமப் வபற்றால் மயக்கமறும். உண்லம ஒேி 
   தனது நிலைலய ேிேக்கும் சமுதாயம் அற ஜநறியால் 
புனித மலடயும். உைகும் வபாாாா் ஒைிந்து அலமதி ஜபறும். 
   உனது அறிலே, உயிலர, உண்லமயிலன உணர்ந்தலமோய்.” 
(மாக்வகாைம் பக்.137) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 

5.ஆலடக்கா மரியாலத?  
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 

ஒருமுலற இக்கியு என்கிற ஜென் துறேிலய பணக்கார 
ோடிக்லகயாேர்கேில் ஒருேன் ேிருந்துக்கு அலைத்தான்.  
 
ஆகவே இக்கியு தான் ேைக்கமாக அணியும் உலடயில் அந்த 
ேிருந்துக்கு ஜசன்றார்.  
 
அப்வபாது அங்கு ஜேேியில் இருந்த பணக்காரன், அேலர துரத்தி 
அனுப்பினான். 
 
பின்னர் ஜென் துறேி மீண்டும் ேடீ்டுக்கு ஜசன்று, ஊதா 
ேண்ணத்தில் பட்டு உலடலய அணிந்து, அந்த பணக்காரன் ேடீ்டின் 
ேிருந்துக்கு ஜசன்றார்.  
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அதுமட்டுமல்ைாமல், அைகான வமைங்கிலய வமவை வபார்த்தி 
ஜசன்றார். 
 
இம்முலற இக்கியுலே மிகுந்த மரியாலதயுடன், அந்த பணக்காரன் 
ஜபரு ேிருந்துக்கு ேரவேற்று அேலர ஒரு இருக்லகயில் 
அமர்த்தினான். அந்த பணக்காரன்.  
 
இக்கியுலே அைகான வமைங்கியுடன் காணப்பட்டதின் காரணமாக, 
அேலர மரியாலதயுடன் ேரவேற்றதால். இக்கியு அந்த உலடலய 
கைற்றி இருக்லகயில் லேத்து ேிட்டு “நீங்கள் இந்த உலடலய 
மட்டுவம ேிரும்பினரீ் என நிலனக்கிவறன். ஏஜனனில் நான் 
சாதாரண உலடயில் ேந்த வபாது என்லன துரத்தி ேிரட்டினரீ்” 
என்று ஜசால்ைி அங்கிருந்து கிேம்பினார். 
 
ஆகவே நாம் ஒருேலர ேிருந்துக்கு அலைக்கும் வபாது, அேரின் 
வமல் அைங்காரத்லத லேத்து எலட வபாடாமல், அேர் மனலத 
புரிந்து சிறப்வபாடு ேரவேற்பவத சிறந்த பண்பு.  
 
வமலும் அன்வபாடும் பண்வபாடும் நடந்தால் எத்தலன 
வமன்லமயானேர்கேின் அன்லபயும் எேிதில் ஜபறைாம் என்பலத 
இந்த கலத நன்கு கூறுகிறது. 
 

அன்பு ேைியில் இன்பம் ஜபருகும் – வேதாத்திரியம் 

“இயற்லகயாக அலமந்துள்ே உடல் பைத்லத 
  இரும்புமுதல் பைேிதமாய் உவைாகத் தாைாம் 
ஜசயற்லகக் கருேிகேின் மூைம் ஜபருக்கிக் ஜகாண்டு 
   சிந்தலனயில் அேரேர்கள் உயர்ந்த மட்டில், 
பயிற்சியினால் ஒருேர்பைர் ோழ்ேின் ஊவட 
  பாதகம், சாதகம் ேிலேக்கும் ஆற்றல் ஜபற்வறாம். 
முயற்சிவயாடு மனிதஇனம் ஒன்றாய் என்றும் 
   முலறயுடவன ோைஅன்பு ேைியில் நிற்வபாம்.”  (ஞாக.பா.523) 
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வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

 6. உலைத்து முன்வனறு 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 

ஒரு ஏலை ஒருேன் ஜென் துறேிலயப் பார்க்கச் ஜசன்றான்.  
 
அேலரப் பார்த்து, “குருவே! நான் ஜபரும் ஏலை. என்னிடம் என் 
உயிலரத் தேிர வேறு எந்த ஜசாத்தும் இல்லை. நான் ஒரு நல்ை 
ேசதியுடன் ோை ேைி ஜசால்லுங்கள்” என்று வகட்டான்.  
 
அதற்கு குரு அேனிடம் “நான் 5000 ரூபாய் தருகிவறன், உன் 
லககலே என்னிடம் ஜேட்டிக் ஜகாடு” என்று ஜசான்னார்.  
 
அேன் என்னால் 5000 ரூபாய்க்காக என் லககலே இைக்க முடியாது 
என்று கூறினான். 
 
“சரி, நான் உனக்கு 15,000 ரூபாய் தருகிவறன், உன் கால்கலே 
ஜகாடு” என்றார். அதற்கும் அேன் ஒப்புக் ஜகாள்ேேில்லை.  
 
“வேண்டுஜமன்றால் 50,000 ரூபாய் தருகிவறன், உன் 
கண்கலேயாேது ஜகாடு” என்று வகட்டார். அதற்கும் அேன் 
முடியாது என்றான்.  
 
உனக்கு இருபது ைட்சம் வேண்டுஜமன்றாலும் தருகிவறன், உன் 
உயிலரக் ஜகாடு என்றார். 
 
அதற்கு அந்த ஏலை, என்னால் நிச்சயம் நீங்கள் ஜசால்ேலத ஜசய்ய 
முடியாது என்று கூறினான்.  
 
அலதக் வகட்ட அந்த குரு அேனிடம், “உன்னிடம் உன் உயிலரத் 
தேிர வேறு எந்த ஜசாத்தும் இல்லை, வமலும் எவ்ேேவு ஜபரிய 
ஜதாலகலயக் ஜகாடுத்தாலும் ஜகாடுக்க ேிரும்பாத ேிலை மதிப்பற்ற 
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உயிலர ஜகாண்டுள்ே நீ எவ்ோறு ஏலை ஆக முடியும். ஆகவே 
உலைத்து முன்வனறு” என்று கூறினார். 
 
ஜபாது உடலமயும் கட்டாய உலைப்பும் 
 
“ஜபாருள் ஜகாடுத்து ஜபாருள் ோங்கும் முலற ஒன்றின்வறல், 
   ஜபாது உடலம எப்ஜபாருளும் மனிதருக்கு. 
ஜபாருள் ஜபருக்க, வசமிக்க, .நிரேிக்ஜகாள்ே, 
  ஜபாருத்தமுள்ே கட்டாய உலைப்பு வேண்டும். 
ஜபாருட்கள், மனிதர், அறிவு, அனுவபாகங்கள், 
  பூவுைகத் தத்துேமும் அழ்ந்தறிந்து 
ஜபாருள்கள் ஜபற, அனுபேிக்க, உைவகார்க்ஜகல்ைாம், 
  ஜபாறுப்பான ஜபாதுத் திட்டம் அலமத்துக் ஜகாள்வோம்.” (உைக 
சமாதானம் 107) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 

7.  நன்லமவய வநாக்கு 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஒரு ஊரில் ஜென் மாஸ்டர் தன் சீடர்கவோடு மடத்தில் ோழ்ந்து 
ேந்தார்.  
 
அப்வபாது ஒருேர் மாஸ்டலர பார்க்க ேந்தார். அேர் மாஸ்டரிடம் 
“குரு, நான் உங்கள் சீடலனப் பற்றி ஒரு முக்கியமான ேிஷயத்லத 
ஜசால்ேதற்காக ேந்துள்ேவேன்” என்று கூறினார்.   
 
அதற்கு அந்த குரு அேரிடம், “முதைில் நான் வகட்கும் மூன்று 
வகள்ேிகளுக்கு பதிைேியுங்கள்” என்று கூறினார். 
 
அேரும் “சரி!” என்று கூறினார். அப்வபாது குரு அேரிடம் முதல் 
வகள்ேியாக “நீங்கள் ஜசால்லும் ேிஷயம் உங்களுக்கு முன்பு 
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நடந்ததா?” என்று வகட்டார். அதற்கு அேர் “இல்லை” என்று 
கூறினார். 
 
பின் இரண்டாேது வகள்ேியாக “இப்வபாது ஜசால்ைப் வபாகும் 
ேிஷயம் நல்ைதா? ஜகட்டதா?” என்று வகட்டார். அேர் “ஜகட்டது” 
என்று பதிைேித்தார். 
 
மூன்றாேதாக அேரிடம் “நீங்கள் ஜசால்லும் ேிஷயத்லத 
வகட்பதால், எனக்கு ைாபமா? நஷ்டமா?” என்று ேினாேினார்.  
 
“அப்படி எதுவுவம இல்லை குருவே” என்றார். 
 
பின் குரு அேரிடம் “நீங்கள் ஜசால்லும் ேிஷயம் உண்லமயா 
ஜபாய்யா என்பதும் ஜதரியாது, வகட்காமல் நான் இருந்தால், எனக்கு 
எந்த நஷ்டமும் இல்லை, ஜசால்ைப் வபாகும் ேிஷயம் வேறு 
ஜகட்டது, பின் எதற்கு நான் வகட்க வேண்டும்” என்று வகட்டு, 
ேந்தேலர திருப்பி அனுப்பிேிட்டார். 
 
நன்லமவய வநாக்கு – வேதாத்திரியம் 
 
“எண்ணம் ஜசால்ஜசயைால், எேருக்கும் எப்வபாதும், 
நன்லமவய ேிலேேிக்க நாட்ட மாயிரு.”  (ஞாக.பா.1543) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 

8.அங்கிருந்து நுலை   
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஒரு துறேி தானாகவே ேைிய ேந்து ஜென்  ஆசிரியர் ஸுோன் 
ஷாேிடம் தன்லன அறிமுகப் படுத்திக் ஜகாண்டார். 
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பின்பு ஜென் ஆசிரியரிடம், “நான் இப்ஜபாழுதுதான் மடத்திற்கு 
ேந்துள்வேன்..  எனக்கு மார்க்கத்திலன அலடேதற்கான ேைிலயக் 
காண்பியுங்கள்” என்று வகட்டார். 
 
“பள்ேத்தாக்கில் இலரச்சலுடன் ஓடும் ஓலடயாற்றின் சத்தத்திலன 
உங்கோல் வகட்க முடிகிறதா?” என்றார் ஸுோன்- ஷா. 
 
“ஆமாம்” என்றார் துறேி. 
 
அங்கிருந்து நுலை” 
 

“மன ஒருலமப் வபற்றால் மயக்கமறும், உண்லம ஒேி 
தனது நிலைலய ேிேக்கும். சமுதாயம் அற ஜநறியால் 
புனித மலடயும். உைகும் வபார் ஒைிந்து அலமதி ஜபறம். 
உனது அறிலே, உயிலர, உண்லமயிலன உணர்ந்தலமோய்.”  
(மாக்வகாைம் பக்.137) 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

 

9.ஜென்னும் வதநீரும்  
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
வதநீர் தயாரிப்பாேர் ஜதரியாமல் ஒரு சாமுராய் ேரீலன அேமதித்து 
ேிட்டார். 
 
வகாபம் ஜகாண்ட அந்த ேரீன், வதநீர் தயாரிப்பாேலர ோள் 
சண்லடக்கு அலைத்தான். 
 
இதனால் பயந்து வபான வதநீர் தயாரிப்பாேன் சாமுராயிடம் 
மன்னிப்பு வகட்டான். 
 
இருந்தாலும் சாமுராய் ேிடுேதாயில்லை. 
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உடவன ஜென் குருேின் உதேிலய நாடினார் வதநீர் தயாரிப்பாேர். 
 
அதற்கு அந்த ஜென் குரு, வதநீர் தயாரிக்கும் வபாது எவ்ேேவு 
கேனமாய் இருப்பரீ்கவோ அவத கேனத்வதாடு எதிர் ஜகாள்ளுங்கள் 
என்று கூறினார். 
 
சண்லடக்கான நாளும் ேந்தது. வதநீர் தயாரிப்பாேர் 
அலமதியாகவும், கேனமுடனும் இருந்தார். அேலர எப்வபாது? 
எப்படித் தாக்குேது என்று ஜதரியாமல் தடுமாறிப் வபானார் 
சாமுராய். 
 
உடவன ோலேத் தாழ்த்தி வதநீர் கலடக்காரரிடம் மன்னிப்பு 
வகட்டுேிட்டு ேிலட ஜபற்றான் சாமுராய். 
 
(சாங் ேம்சத்தின் குரு யுோன்வு ஜககின் தனது ெப்பானிய சீடருக்கு 
எழுதும்வபாது, ஜென்னும் வதநீர் தயாரிப்பதும் ஒன்றுக்ஜகான்று 
இலணயானலேதான் என்று கூறியுள்ோர்.) 
 
எண்ணத்தின் ேைிலம – வேதாத்திரியம். 
 
“எண்ணியஜேல்ைாம் எண்ணியபடிவய யாகும். 
எண்ணத்தில் உறுதியும் ஒழுங்கும் அலமந்திடில்.” (ஞாக.பா.1367) 
  

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 

 

 10. மவனாதிடம் வேண்டும்  
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 

“ஜென் துறேி ஜபன்வகயிடம் படித்த சீடன் ஒருேன் தற்காப்புக் 
கலையில் மிகவும் ஆர்ேம் உள்ேேன்.   
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இலேஞான சீடன் தன்னுலடய ஆசிரியருலடய மவனாதிடத்லத 
வசாதித்து பாாத்து ேிடுேது என முடிஜேடுத்தான். 
 
ஒரு நாள் புத்த பிட்சுகள் லேத்து இருக்கும் ருத்திராச்லச வபான்ற 
மணிமாலைலய உருட்டிக் ஜகாண்வட தியானத்தில் அமர்ந்து இருந்த 
ஆசிரியலரப் பார்த்தான்.  ஈட்டிலய எடுத்து வேகமாக ஆசிரியலர 
வநாக்கி எரிந்தான். 
 
ஜென் ஆசிரியர்  ஈட்டியின் குறியிைிருந்த இைாேகமாக ேிைகி தன் 
லகயிைிருந்த மணி மாலையால் தட்டி ேிட்டார். 
 
அதன் பிறகு, சீடலனப் பார்த்து புன்னலகயுடன் “உனது ஈட்டி ேசீ்சு 
இன்னும் முதிர்ச்சி ஜபறேில்லை.  ஈட்டி நகர்ேதற்கு முன்வப 
உன்னுலடய மனம் நகர்ந்து ேிட்டது” என்றார். 
 
மவனாதிடம் – வேதாத்திரியம் 
 

 “ஒன்லறவய நிலனந்து நிலனந்து அதில் தாவன தன்லன 
நிலை நிறுத்திக் ஜகாண்டு பைகக்கூடிய உேப்பயிற்சிவய 
மவனாதிடத்லத (ேில்பேர்) உண்டாக்கும்.” (வேதாத்திரி 
மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாைிகள்) 

 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

 

11. இலறேனுக்கு பைி ஜகாடுக்கைாமா? 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 

“பண்டிலக ேரப்வபாகிறது. அதற்கு பைி ஜகாடுப்பதற்கு தான் இந்த 
ஆட்லட கூட்டிச் ஜசல்கிவறன்” என்று ஒரு குயேன் ஜென் 
குருேிடம் ஜசான்னான். 
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“பைியா?” குரு ேியப்புடன் வகட்டார். 
 
“ஆமாம் சாமி. ஜதய்ேத்துக்கு திருேிைா அன்லறக்குப் பைி 
ஜகாடுத்தால் ேிவசஷம். ஜதய்ேம் மகிழ்ந்து ேரம் ஜகாடுக்கும். 
எல்ைாம் சுபடீ்சமாகயிருக்கும்” 
 
இலதக்வகட்ட குரு எழுந்தார். அந்த குயேனின் மண் பாலனலய 
எடுத்து ஓங்கித் தலரயில் அடித்தார். பாலன துண்டு துண்டாகச் 
சிதறியது. 
 
குயேன் வகாபத்துடன் துறேிலயப் பார்த்தான். 
 
துறேி நிதானமாகக் கீவை குனிந்தார். சிதறிய ஓட்டாஞ் சில்லுகலே 
ஒன்றுேிடாமல் அடுக்கினார். குயேனிடம் நீட்டினார். 
 
“என்ன இது?” என்றான் குயேன் வகாபமாக. 
 
“உனக்குப் பிடிக்குவம, அப்பா?” என்றார் குரு. 
 
“என்ன உேறுகிறரீ்கள். நான் கஷ்டப்பட்டு ஜசய்த பாலனலய 
உலடத்து ேிட்டு அது எனக்கு பிடிக்கும் என்று என்னிடவம 
நீட்டுகிறரீ்கள். வகைியா? கிண்டைா? உங்களுக்கு பித்தா?” என்று 
ஆத்திரப்பட்டான் குயேன். 
 
“அப்படிஜயல்ைாம் எதுவும் இல்லையப்பா. உண்லமயான அன்புடன் 
தான் ஜசய்வதன்.” என்று குரு சிறிதும் பதட்டப்படாமல் ஜசான்னார். 
 
“நான் ஜசய்த அந்தப் பாலனயில் என் உலைப்பு முழுேதும் 
அடங்கியிருக்கிறவத! அலத உலடக்க நான் எப்படிச் சம்மதிப்வபன்? 
இது எனக்குப் பிடிக்கும் என்று யார் உமக்குச் ஜசான்னது?” 
 

 “நல்ைது. ஆண்டேன் பலடத்த ஓர் உயிலர கதறக் கதற 
ஜேட்டிக் ஜகான்று பைியிடைாம் என்று உனக்கு யார் 
ஜசான்னது?  
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 இலத இலறேன் மகிழ்ந்து ஏற்றுக்ஜகாண்டு ேரம் தருோன் 
என்று நீ எப்படி நம்புகிறாய்?  

 எந்தத் தாய் தன் குைந்லத கதறுேலதக் வகட்டு சகிப்பாள்? 
 எந்தத் தகப்பன் தன் குைந்லத ஜகால்ைப்படுேலத 

ேிரும்புோன்?”  
 

என்று குருேிடமிருந்து அடுக்கடுக்காகக் வகள்ேிகள் பிறந்தன. 

குயேன் நிதானமாக ஆட்டின் கழுத்திைிருந்த கயிற்லற அேிழ்க்கத் 
ஜதாடங்கினான். 
 

உயிர்கட்கு இலைக்கும் தீங்கு – வேதாத்திரியம் 

“உயிர்கட்கு ோழ்ேதற்கு ஒத்த பை ஜபாருள் ேசதி 
உயிர் பிறந்த வபாதியற்லக ஒைங்கலமப்பால் உள்ேனவே, 
உயிர் இயற்லக மதிப்புகலே உணராத மக்கள் பிற  
உயிர்கட்கு இலைக்கும் தீங்வக உைகத் துன்பஜமைாம்” (ஞாக.பா.299) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

 

12.அகங்காரம் வபானால், மகிழ்ச்சி கிலடக்கும்! 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஒரு நாட்டின் அரசன் “நான் தான் ஜபரியேன்” என்ற 
அகங்காரத்வதாடு இருப்பேன். ஒரு நாள் அந்த அரசன் வேட்லடக்கு 
காட்டுக்குச் ஜசன்றான்.  
 
அப்வபாது அேன் தியானம் ஜசய்து ஜகாண்டிருந்த ஒரு துறேிலயப் 
பார்த்தான்.  
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துறேி கண்லண மூடி தியானம் ஜசய்யும் வபாது அேரிடம் ஜசன்று 
“நான் பை நாடுகலே ஜேன்று என் நாட்வடாடு இலணத்திருக்கிவறன். 
நான் ஜேன்று ேந்த ஜசல்ேத்தால் என் கொனா நிரம்பி ேைிகிறது. 
வமலும் அந்தபுரம் முழுேதும் நான் கேர்ந்து ேந்த அைகிகள் 
இருக்கின்றனர். இருப்பினும் நான் சந்வதாஷமாக இல்லை. எனக்கு 
எப்வபாது சந்வதாஷம் கிலடக்கும்?” என்று வகட்டான். 
 
தியானம் ஜசய்து ஜகாண்டிருந்த துறேி, தியானம் கலைந்ததால் 
சற்று வகாபமாக “நான் ஜசத்தால் உனக்கு சந்வதாஷம் கிலடக்கும்” 
என்று ஜசால்ைிேிட்டு, மறுபடியும் தியானத்தில் ஆழ்ந்தார்.  
 
அலதக் வகட்ட அரசன் “நான் எவ்ேேவு ஜபரிய அரசன். என்லனவய 
அேமானப்படுத்துகிறாயா?” என்று ஜசால்ைி, துறேிலய ஜகால்ை, 
தன் இடுப்பில் இருந்த கத்திலய உருேினான். 
 
அப்வபாது அந்த துறேி “அட மூடவன, நான் என்றால் என்லன 
ஜசால்ைேில்லை, “நான்” என்ற அகங்காரம் ஜசத்தால் தான் உனக்கு 
சந்வதாஷம் கிலடக்கும்” என்று ஜசால்ைி ேிேக்கினார். 
 

தன்முலனப்பு எனும்ஜசருக்கு, மனித ஆற்றைதலனத் 
   தரம்குலறத்து அழுக்காறு வபராலச வமலும், 
தன்முலனப்பு பிறருலடய ஜபாருள் நைம் பறிக்கும். 
   தேறான பைிச்ஜசயல்கள் ஐந்லதயும் ஜபருக்கும். 
தன்முலனப்பு சிந்தலனலய உயரேிடா. ோழ்ேில் 
   தனக்குரிய உறேினர்கள் நண்பர்கள் ேருந்த. 
தன்முலனப்வப துணிந்து ஜசயல் புரியலேக்கும் மயக்கம். 
   தற்வசாதலன தேமும் அறமும் குலறநீக்கும்.”  (ஞாக.பா.1573) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

 

13. பூட்டாத பூட்டு 
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(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 
 

ஒரு அரசர் தன் நாட்டுக்கு ஒரு முதைலமச்சலரத் வதர்ந்ஜதடுக்க 
நிலனத்தார்.  
 
அதற்கு அேர் தன் அலமச்சரலேயில் சம தகுதி ஜபற்ற நால்ேரில் 
ஒருேலர முதைலமச்சராக வதர்ந்ஜதடுக்க ஒரு பரீட்லச லேத்தார்.  
 
அதற்காக அரசர் ஒரு நாள் அந்த நால்ேலரயும் அலைத்தார்.  
 
“என்னிடம் ஒரு பூட்டு இருக்கிறது. அது கணித முலறப்படி 
ேடிேலமக்கப்பட்டது. அதலன திறக்க நால்ேருக்கும் ஒரு ோய்ப்பு 
தான் ேைங்கப்படும். அதலன யார் ேிலரேில் திறக்கின்றனவரா 
அேவர நாட்டின் முதைலமச்சர்” என்று கூறினார். 
 
முதைலமச்சராக வேண்டும் என்ற ஆலசயில், ஜடன்சவனாடு கணித 
முலறப்படி ேடிேலமக்கப்பட்ட அந்த பூட்லட திறக்க அன்று இரவு 
முழுேதும் பை ஓலைச்சுேடிகலே புரட்டிப் பார்த்தனர். ஆனால் 
எதுவுவம கிலடக்கேில்லை.  
 
ஆனால் அேர்களுள் ஒருேர் மட்டும், எந்த ஜடன்சனும் இல்ைாமல், 
ஒருசிை ஓலைகலே மட்டும் புரட்டி பார்த்துேிட்டு தூங்கப் 
வபாய்ேிட்டார். 
 
மறுநாள் அரசலேயில், கணித முலறப்படி ேடிேலமக்கப்பட்ட அந்த 
பூட்லட வசேகர்கள் தூக்கி ேந்து, அரசரின் முன்னிலையில் 
லேத்தனர். அதலன பார்த்த அலனேருக்கும் ஒவர படப்படப்பாக 
இருந்தது. 
 
அரசலேக்கு ேரும் வபாது ஜகாண்டு ேந்திருந்த ஓலைச்சுேடிகலே 
அேர்கள் முன்னும் பின்னும் புரட்டிப் பார்த்தனர்.  
 
ஆனால் அேர்களுக்கு அதற்கான ேைி மட்டும் புைப்படேில்லை. 
ஆகவே அேர்கள் தங்கள் வதால்ேிலய ஒப்புக்ஜகாண்டனர். 
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ஆனால் அேர்களுள் ஒருேர் மட்டும் அந்த பூட்டின் பக்கம் ேந்து 
பார்த்தார். என்ன அபூர்ேம்! பூட்டு பூட்டப்படேில்லை.  
 
அதனால் அேர் அதலன எேிதாக திறந்தார். அரசரும் அேலர 
முதைலமச்சராக வதர்ந்ஜதடுத்தார். 
 
அறிேின் அனுபேம் – வேதாத்திரியம் 
 
“என்ஜறன்றும் மாறாத, அேப்பரிய, 
   உேலமயிைா, இயற்லக வேகம், 
அன்றன்றும் ோழ்க்லகயிவை நிலனந்து நிலனந்து, 
   அனுபேிப்பான் அறிேறிந்வதான்!”  (ஞாக.பா.1210) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 

14. அனுபேவம குரு 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஒரு நாள் ஜென் குரு ஒருேர் ஆற்றுப் பாைத்தின் மீது நின்று 
ஜகாண்டு, ஆற்று நீலரப் பார்த்துக் ஜகாண்டிருந்தார். 
 
அப்வபாது அந்த ேைியாக மூன்று பிக்குகள் ேந்து 
ஜகாண்டிருந்தார்கள்.  
 
அேர்கள் ஆற்றுப் பாைத்தின் மீது நின்று ஜகாண்டிருந்த ஜென் 
குருலேப் பார்த்து ேந்து ஜகாண்டிருந்தனர்.  
 
அேர்கள் ஜென் ேைிலயப் பின்பற்றாதேர்கள் தான். எனினும் 
அேலர ஜென் குரு என்று அலடயாேம் கண்டு, அேர் அருகில் 
ேந்து நின்றார்கள். 
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அேர்கேில் ஒருேர் ஜென் குருலேப் பார்த்து,''ஆறு எவ்ேேவு 
ஆைம்?'' என்று வகைியாகக் வகட்டார். 
 
அப்வபாது குரு சிறிதும் வயாசிக்காமல், கண் இலமக்கும் 
வநரத்திற்குள் வகள்ேி வகட்டேலரத் தூக்கி ஆற்றில் வபாட்டுேிட்டு 
''நீவய அலத அேந்துபார்'' என்று ஜசான்னார். 
 
அனுபேம் – வேதாத்திரியம் 
 
“வதலேயுணர்ோய் எழுந்த உடல் இயக்கச் 
   சிறப்வபதான் உயிரறிோம்.  புைன்கட் வகற்பத் 
வதலேகலே முடிக்கச் சூழ்நிலைகள் தலமத் 
   ஜதரிந்து, உடல் கருேிகேின் அலமப்புக் வகற்பத் 
வதலேகலே முடிக்கின்ற ஜசயல்கள் ஆகும்.    
  திரும்பத் திரும்பச் ஜசய்ய அனுபேம் ஆம். 
வதலேவய அறிேியக்க முதல் கட்டம் ஆகும். 
   தன்மூை நிலையுணர்தல் முடிவுக் கட்டம்.”  (ஞாக.பா.1513) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 

  

15. கற்றதும் ஜபற்றதும் 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஒரு கிராமத்தில் ஞானி ஒருேர் இலேஞர்களுக்கு கல்ேி வபாதித்து 
ேந்தார். 
 
அேர் இைக்கு மதிப்ஜபண்கவோ தர நிர்ணயவமா அல்ை. 
முழுலமயான கற்றல் மட்டுவம... 
 
எனவே நிதானமாகவும் அவத சமயம் சீடர்கள் மனதில் நன்கு 
பதியுமாறும், அேர் ஜசால்ைிக் ஜகாடுத்தார். 
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ஆனால் குருேின் இந்த ‘வேகம்' மாணேர்கேில் ஒருேனுக்குப் 
பிடிக்கேில்லை.  
 
ஒவர சமயத்தில் எல்ைாேற்லறயும் ஜசால்ைிக் ஜகாடுப்பலத ேிட்டு 
ேிட்டு ஜமதுோக நாள் கடத்திக் ஜகாண்வட இருக்கிறாவர' என்று 
குற்றம் சாட்டினான். 
 
ேிஷயத்லதக் வகள்ேிப்பட்ட ஞானி அந்த மாணேலன அலைத்தார். 
பக்கத்திைிருந்த ஒரு ஜபரிய ேிறகுக் கட்லடக் காண்பித்து ‘அலதத் 
தூக்கி ஜேேிவய ஜகாண்டு வபாய் லே' என்றார். 
 
ேிறகுக் கட்லடத் தூக்க முயன்ற மாணேன், அதன் கனம் 
தாங்காமல் தடுமாறி ேிழுந்தான். எழுந்து லகலயத் தட்டிக் 
ஜகாண்டு, ‘தூக்க முடியேில்லை குருவே... மிகவும் கனமாக 
உள்ேது' என்று தன் வதால்ேிலய ஒப்புக் ஜகாண்டான். 
 
‘சரி... அந்தக் கட்லடப் பிரித்து ேிறகுகலேக் ஜகாஞ்சம் ஜகாஞ்சமாய் 
ஜகாண்டு வபாய் லே' என்றார் ஞானி. 
 
அட... நான்லகந்து முலற எடுத்து லேத்ததில், ேிறகுகள் ேிலரேில் 
இடம் ஜபயர்ந்தன! 
 
‘கண்ணா... உனக்குக் கற்பிப்பதும் இப்படித்தான். ஒவரடியாக உன் 
மூலேக்குள் திணித்தால் நீ திணறி ேிழுந்துேிடுோய்.  
 
ஜகாஞ்சம் ஜகாஞ்சமாக அவத சமயம் முழுலமயாகக் கற்றுக் 
ஜகாண்டாயானால் அது நிரந்தரமாக உன் மனதில் தங்கிேிடும்..  
 
நீ கற்ற கல்ேி தரமாகவும் இருக்கும்' என்று ேிேக்கினார் ஞானி. 
மாணேனுக்கு மிக நல்ை பாடமாக அது அலமந்தது! 
 

கற்றதும் ஜபற்றதும் – ஆசிரியர் 
“கற்றது உண்லமயில் கருத்து ேிரிவு. 
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ஜபற்றது நிலறவும் வபரா னந்தமும். 
அற்றது பைிச்ஜசயல் அழுத்தப் பதிவுகள். 
உற்றது பிறேிப் பயன்ஜமய் யறிவு” (ஞாக.பா.442) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 

16. யார் சிறந்தேர்? 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 

ஒரு ஜென் குருேிடம் மூன்று சீடர்கள் இருந்தனர். குருகுை ோசம் 
முடிந்து மூேரும் குருேிடம் ஜசால்ைிக் ஜகாண்டு தத்தமது ேைியில் 
பிரிந்து ஜசன்றனர். 
 
என்ன வேலை ஜசய்ேது என்று முதைாேது சீடன் வயாசித்தான்.  
 
இந்த நாட்டின் அரசன் கற்றறிந்த அறிஞர்கலே மதிப்பேன் 
என்பதால் அரசலே ஜசன்று மன்னலன வபாற்றிப் பாடி நின்றான்.  
 
அந்தத் துதிப் பாடல் வகட்டு ஜபருமகிழ்ச்சி ஜகாண்ட அரசன் 
சீடனுக்கு ஜேகுமதி அேித்தவதாடு, அரசலேயிவைவய லேத்துக் 
ஜகாண்டான். 
 
இரண்டாேது சீடனிடம் நிலறய வயாசலனகள் இருந்தன. ஆனால் 
எலதச் ஜசய்ேது, எப்படிச் ஜசய்ேது என்பதில் குைப்பம் இருந்தது. 
அேன் தன் மனம் வபான வபாக்கில் எங்ஜகங்வகா சுற்றித் திரிந்தான்.  
 
ஒருநாள் சத்திரம் ஒன்றில் இலேப்பாறினான். அந்தச் சத்திரத்தில் 
அன்னதானம் ேைங்கப்பட்டது. அேன் அலத ோங்கி உண்டவபாது, 
அதுேலர கண்டறியாத ருசிலய உணர்ந்தான். 
 
அந்த அறுசுலே உணலேத் தயாரித்து அேித்த சலமயல்காரலரச் 
சந்தித்துப் வபசினான்.  
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தனக்குப் பின்னால் அந்தக் கலைலய, அடுத்த தலைமுலறக்குக் 
ஜகாண்டு ஜசல்ைத் தகுந்த ோரிசு இல்ைாமல் அேர் ோடுேது 
புரிந்தது. சற்றும் தயங்காமல், அந்தப் ஜபரியேரிடம் உதேியாேராகச் 
வசர்ந்து ஜகாண்டான். 
 
அேலனப் பிடித்துப் வபானதால் சலமயல் கலையின் நுணுக்கங்கள் 
எல்ைாேற்லறயும் அேனுக்குக் கற்றுக் ஜகாடுத்தார். அேனும் ஜேகு 
ேிலரேிவைவய சிறந்த நேபாகச் சக்கரேர்த்தியாக உருஜேடுத்தான். 
 
மூன்றாேது சீடவனா முதைில் தனது ஜசாந்த ஊருக்குச் ஜசன்றான்.  
 
அப்வபாதுதான் அந்தக் கிராமத்தில் நிலறயச் சிறுேர்கள் காடுகேிலும் 
ேரப்புகேிலும் கிலடத்த வேலைகலேச் ஜசய்து ஜபாழுலதக் 
கைிப்பலதக் கண்டான்.  
 
தனக்கு அலமந்தது வபாை ஒரு குருேின் ேைிகாட்டல் 
அேர்களுக்குக் கிலடக்கேில்லை என்பலதப் புரிந்து ஜகாண்டான். 
 
ஏன் அந்தச் சிறுேர்களுக்குத் தான் கற்ற கல்ேிலய அேிக்கக் 
கூடாது என்ற வநாக்கத்துடன் ஜசயைில் இறங்கினான்.  
 
ஆனால் தன்னுலடய ோழ்க்லகக்வக ேைி வதட வேண்டிய 
நிலையில் தன்னால் எப்படி மற்றேர்களுக்கு உதே முடியும் என்ற 
சந்வதகம் அேனுக்கு. 
 
குரு அடிக்கடி ஜசால்லும் உபவதசம் ஒன்று நிலனவுக்கு ேந்தது. 
எந்த ஒரு நல்ை காரியத்லதயும் சிந்தித்தவுடன் ஜசயல்படுத்தத் 
துேங்கிேிட வேண்டும்;  
 
அவ்ோறு துேங்கிேிட்டால் அலத ஜேற்றிகரமாக முடிப்பதற்குத் 
வதலேயான அலனத்து உதேிகளும் தாவன வதடி ேரும் 
என்பதுதான் அந்த உபவதசம். 
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உடனடியாக, அந்தச் சீடன், அச் சிறுேர்கேின் ஜபற்வறார்கலேச் 
சந்தித்துப் வபசினான்.  
 
சிை சிறுேர்கலேச் வசர்த்துக் ஜகாண்டு, ஒரு மரத்தடியில் 
அேர்களுக்குக் கல்ேி கற்றுக் ஜகாடுக்க ஆரம்பித்தான்.  
 
அேனுலடய அர்ப்பணிப்பு உணர்லேக் கண்ட அந்த மக்கள் அேன் 
எதிர்பார்த்ததற்கும் வமைாகவே, தாமாக முன்ேந்து உதேிகலேச் 
ஜசய்தனர். 
 
அேற்லறச் சிறப்பாகப் பயன்படுத்தி, படிப்படியாக ேேர்ந்தான். 
சீக்கிரத்திவைவய, ஜபரியஜதாரு கல்ேிச் சாலைலய நிறுேி, சிறந்த 
கல்ேியாேனாகத் திகழ்ந்தான். 
 
பதிலனந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஒரு நாள் தன் சீடர்கலேக் காண 
ேிரும்பினார் குரு.  
 
மூேரும் குருலேக் காண ஒருவசரக் கிேம்பிப் வபானார்கள். தனது 
சீடர்கலேக் கண்டதும், அேர் ஜபரிதும் மகிழ்ந்தார்.  
 
தங்களுக்கு ஞானம் அேித்த குருவுக்கு, சிைநாட்கள் பணிேிலட 
ஜசய்ேது என்று மூேரும் தீர்மானித்தனர். 
 
ஆசிரமத்தில் தங்கி, குருவுக்குப் பணிேிலடகள் ஜசய்தனர். அப்வபாது 
மற்ற இரண்டு சீடர்கலேக் காட்டிலும் மூன்றாேது சீடனுக்குக் 
கூடுதல் முக்கியத்துேம் தந்தார் குரு. இது மற்ற சீடர்கள் 
இருேலரயும் மனம் வநாகச் ஜசய்தது. 
 
ஒருநாள், மூன்றாேது சீடன் இல்ைாத சமயம் பார்த்து, இருேரும் 
தங்கேது ஆதங்கத்லத ஜேேிப்படுத்தினர்.  
 
குரு புன்னலகத்தார். 
 
பின்னர் முதைாமேலனப் பார்த்துச் ஜசான்னார். “நீ அரசலேப் 
புைேன்! சிறந்த இைக்கியங்கலேப் பலடக்கின்றாய். உனது பலடப்பு, 
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படிப்பேர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தருகிறது. மன எழுச்சிலயயும் தருகிறது. 
அதனால் நீ உயர்ந்தேன்தான்! நான் மறுக்கேில்லை!'என்றார். 
 
பின்னர், இரண்டாமேலனப் பார்த்து, “நீ சிறந்த நேபாகனாக 
இருக்கின்றாய். ேயிற்றுக்கு உணேேித்தேன் தாய்க்கு ஒப்பானேன்! 
அதனால் நீயும் உயர்ந்தேன்தான்! நான் ஏற்றுக் ஜகாள்கிவறன்,” 
என்ற  
 
குரு வமலும் ஜதாடர்ந்தார். 
 
“ஆனால், அறியாலமயில் இருக்கும் ஒருேனுக்குக் கல்ேி அேிப்பது 
என்பது, பார்லேயில்ைாதேனுக்கு பார்லே அேிப்பது வபாை! 
கல்ேிக்கண் திறக்கப்பட்டேனுக்குத்தான் உைகின் மற்ற ேேங்கள் 
அலனத்தும் கிலடக்கும்! அதனால் எழுத்தறிேித்தேன் 
இலறேனாகிறான்! அதனால்தான் உங்கள் இருேலரயும்ேிட 
மூன்றாமேனுக்குச் சற்றுக் கூடுதல் முக்கியத்துேம் 
ஜகாடுத்துேிட்வடன். 
 
ஒரு குருோக நான் இலதச் ஜசய்திருக்கக் கூடாதுதான்! உங்கள் 
மூேலரயும் சமமாகப் பாேித்திருக்க வேண்டும்... என்லன 
மன்னித்துேிடுங்கள்...' என்றார் குரு. 
 
“அகங்காரம் எங்கள் கண்கலே மலறத்துேிட்டது. எங்கள் 
இருேலரக் காட்டிலும் அேனுலடய வசலே உயர்ோனது என்பலத 
நாங்கள் இப்வபாது ஜதேிோக உணர்ந்து ஜகாண்வடாம். தாங்கள்தான் 
எங்கலே மன்னிக்க வேண்டும்' என்றனர் சீடர்கள் இருேரும் 
 

ஆசிரியர் – வேதாத்திரியம் 

“ோை ேைிகாட்டிப் பயிற்சியூட்டி 
ோைலேக்கும் சிறந்தஜசயல் கல்ேியாகும். 
ோழ்ேிலனவய கல்ேி வபாதலனக்வக நல்கி, 
ோழும்உயர் நிலைஜபற்வறார் ஆசான் ஆோர்.”  (ஞாக.பா.476) 
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வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

 

17. மலையாக ஜபாைிந்த மைர்கள் 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 

புத்தரின் சீடரான சுபுதிக்கு, ஜேறுலமயின் உண்லமயான அர்த்தம் 
ஜதரிந்திருந்தது. 
 
ஒரு நாள் மனம் முழுக்க ஜேறுலம புலட சூை ஒரு மரத்தின் 
அடியில் அமர்ந்திருந்தார்.  
 
அப்வபாது திடீஜரன அந்த மரத்தின் மைர்கள் மலை வபாை அேர் மீது 
ேிழுந்தன. 
 
அப்வபாது, வமைிருந்து கடவுள்கள், உனது ஜேறுலமயின் வபச்லசக் 
வகட்டு நாங்கள் உன்லனப் பாராட்டுகிவறாம் என்றனர். அதற்கு சுபுதி, 
நான் ஜேறுலம குறித்துப் வபசேில்லைவய என்றார். 
 
நீயும் வபசேில்லை, நாங்களும் வகட்கேில்லை என்று கடவுள்கள் 
பதிைேித்தனர். ஜதாடர்ந்து மைர்கள் சுபுதிலயச் சூழ்ந்து ேழீ்ந்த 
ேண்ணம் இருந்தன. 
 

வமானத்தின் ஜபருலம - வேதாத்திரியம் 

“வமானநிலையின் ஜபருலம யார் எேர்க்கு 
   முன்படர்ந்து ோயாவை ஜசால்ைக்கூடும்? 
வமானவம அறிேினது அடித்தேம் ஆம். 
   மிகேிரிவு! எல்லையில்லை! காைம் இல்லை! 
வமானத்தில் அறிவு வதாய்ந்து பிறந்தால்,  
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   முன்ேிலனயும் பின்ேிலேவும் நீக்கக் கற்கும், 
வமானநிலை மறோது கடலம ஆற்ற, 
   ஜமன்லம, இன்பம் ,நிலறவு, ஜேற்றி அலமதியுண்டாம்.”  
(ஞாக.பா.1640) 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 

18. ஞாவனாதயத்தின் கலத 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
இேம் துறேியான சியூவனா நீண்ட காைமாக எங்காகுலேச் வசர்ந்த 
புக்வகா என்ற ஜென் குருேிடம் ஜென் வபாதலனகலேக் கற்றுக் 
ஜகாண்டிருந்தார்.  
 
ஆனால் அேருக்கு தியானத்தின் பைன் மட்டும் லக கூடாமவைவய 
இருந்து ேந்தது. இந்த நிலையில் ஒரு இரேில் அேருக்கு 
ஞாவனாதயம் ஏற்பட்டது. 
 
ஒரு மூங்கிைால் இலணக்கப்பட்டிருந்த பலைய ோேி ஒன்லற அேர் 
தூக்கிக் ஜகாண்டு ஜசன்றார்.  
 
அப்வபாது திடீஜரன மூங்கில் உலடந்து ோேியின் கீழ்ப்புறம் அறுந்து 
ேிழுந்தது. அப்வபாதுதான் சியூவனாவுக்கு ஞாவனாதயம் பிறந்தது.  
 
அலத ஒரு கேிலதயில் அேர் ேடித்துக் கூறினார். 
 
நான் அந்த பலைய ோேிலய காக்க முயற்சித்வதன் 
 
ஆனால் மூங்கில் பைேனீமாக இருந்ததால் அது உலடந்தது. 
அதனால் ோேியின் கீழ்ப் பகுதியும் உலடந்து வபானது. 
ோேியில் தண்ணரீ் இல்லை 
 
தண்ணரீில் ஜதரிந்த நிைலேயும் காணேில்லை. 
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ஞான நிலைகள் – வேதாத்திரியம் 
“அஞ்ஞானம் அறிேினது ஆரம்ப நிலையாகும். 
ேிஞ்ஞானவமா அறிேின் வேகநிலை 
ஜமய்ஞ்ஞானம் அறிேதனின் பூரணமாம். 
இஞ்ஞானம் மூன்றும் இயற்லகயின் எண்ணநிலை.” (ஞாக.பா.1043) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

 

19. குரு பதேி 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
 

ஒரு பாலைேனத்தில் இரண்டு வபர் ேந்த ேைிலய மறந்து வபாய் 
மாட்டிக் ஜகாண்டு தேித்தனர்.  
 
பசியிலும், தாகத்திலும் அேர்கள் ோடினர். அங்குமிங்குமாக 
அலைந்த அேர்களுக்கு ஒரு ஜபரிய சுேர் ஒன்று ஜதன்பட்டது.  
 
உடவன அங்கு வபானார்கள். சுேரின் மறுபக்கத்தில் ஒரு நீர் ேழீ்ச்சி 
இருப்பலதயும், அங்கு பறலேகேின் சப்தம் வகட்பலதயும் அேர்கள் 
உணர்ந்தனர். 
 
வமலும் மறுபக்கத்தில் இருந்த ஒரு ஜபரிய மரத்தின் கிலேகள் 
இேர்கள் இருந்த பக்கமாக, சுேருக்கு வமல் நீட்டிக் 
ஜகாண்டிருந்தலதயும், அதில், சுலேயான பைங்கள் இருப்பலதயும் 
கண்டனர். 
 
இலதயடுத்து அேர்கேில் ஒருேர் கஷ்டப்பட்டு அந்த சுேரின் மீது 
ஏறி மறுபக்கம் ஜசன்றார். வபானேர் அப்படிவய வபாய் ேிட்டார்.  
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இன்ஜனாருேவரா அப்படிப் வபாகேில்லை. மாறாக பாலைேனத்தில் 
தன்லனப் வபாை ேைிலய மறந்து தேிப்பேர்களுக்கு, இந்த 
பாலைேனச் வசாலை இருப்பலதக் காட்டி அேர்கள் மீண்டு ஜசல்ை 
உதேியாக அங்வகவய தங்கி ேிட்டார். 
 
பூஜ்யர் – வேதாத்திரியம் 
 
“பூஜ்ெியத்லதப் வபால் நிலறோய்ப் 
   ஜபாருத்த முே சிறப்புலடவயார் 
பூஜ்ெியர் எனப் படுேர் 
   புனித நிலை குருநாதர்.” (ஞாக.பா.14) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

 

20. லக உணர்த்திய கலத 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
தம்பா மாகாணத்தில் ஜமாகுஜசன் என்ற ஜென் குரு, ஒரு வகாேிைில் 
ோழ்ந்து ேந்தார்.  
 
அேலர பின்பற்றும் பக்தர்களுள் ஒருேன் குருலே பார்க்கச் 
ஜசன்றான்.  
 
அப்வபாது குருேிடம் அேன் தன் மலனேியின் கஞ்சத்தனத்லத 
பற்றி புகார் கூறினான்.  
 
குரு அேலன அலைத்து “உன் மலனேிலய இங்கு அலைத்து ோ” 
என்று கூறினார். 
 
குரு அேன் மலனேியிடம் ஒரு சிறிய வசாதலன ஜசய்தார்.  
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அேன் மலனேியிடம் தனது தன் ேிரல்கள் அலனத்லதயும் 
உள்ேடக்கி லககலே நீட்டி காண்பித்து இது என்ன என்று வகட்டார். 
அதற்கு அேள் “இது ஒரு குலறபாடு” என்று கூறினாள். 
 
பின்பு அேர் ேிரல்கலே ேிரித்து லககலே சதுரமாக ஜசய்து “இது 
வபால் இருந்தால் என்ன?” என்று மீண்டும் வகட்டார்.  
 
அேள் “இது வேறு ேலகயான குலறபாடு” என்று ஜசான்னாள். 
 
பிறகு அந்த குரு அேேிடம் “நீங்கள் இந்த அேேிற்கு புரிந்து 
ஜகாண்டிருப்பலத கண்டு மகிழ்கிவறன், நீங்கள் ஒரு நல்ை மலனேி” 
என்று அேலே ஊக்குேித்து கூறினார்.  
 
வமலும் அேர் அேேிடம் “நம்மிடம் எவ்ேேவு இருக்கிறது என்பது 
முக்கியமல்ை. நம்மிடம் இருப்பலத ஜகாண்டு நாம் என்ன 
ஜசய்கிவறாம் என்பது தான் முக்கியம்” என்றும் ஜசால்ைி, நான் 
வகட்ட அலனத்திற்கும் சரியாக புரிந்து ஜகாண்டு பதிைேித்த நீங்கள், 
ஏன் ோழ்க்லகயில் ஜசைேைிப்பலத ஜபரிய ேிஷயமாக 
நிலனக்கிறரீ்” என்று கூறி ஜசன்றுேிட்டார். 
 
அதன் பின்பு கணேன் மலனேி இருேரும் வசமிப்லபயும், ஜசைவு 
ஜசய்ேலதயும் புரிந்துஜகாண்டு ஆனந்தமாக ோழ்ந்து ேந்தனர். 
 

ஜசல்ேம் மிகுந்தால் ஈலக மைரும் – வேதாத்திரியம் 

“ஜபாருட்கள் தன்வதலேக்கு வமல் இருந்தால், 
ஜபாறுப்புடவன பிறர்க்குதவும் நற்குணம் ஆம். 
ஜபாருட்கள் தன்வதலேக்வக சரியாய்ப் வபானால் 
ஜபாறுப்புணர்ச்சி கட்டுண்டு கடும்பற்றாகும்.”  (ஞாக.பா.17) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 
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21. இந்த நாள் மீண்டும் ேராது 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஜென் துறேியான டாஜகன்-னிடம் ஒரு முலற நிைக்கிைார் ஒருேர் 
ேந்தார்.  
 
எனக்கு ஜபாழுவத வபாகேில்லை, ஜராம்ப வபார் அடிக்கிறது. எப்படி 
ஜபாழுலதப் வபாக்குேது என்று ஜசால்லுங்கவேன் என்றார். 
 
அதற்கு, 
 
இந்த நாள் மீண்டும் ேராது. ஒவ்ஜோரு நிமிடமும் ேிலை 
மதிப்பில்ைாத ரத்தினத்திற்குச் சமமானது என்பது உள்ேிட்ட நான்கு 
தத்துேங்கலே அேருக்குச் ஜசால்ைி அனுப்பி லேத்தார் டாஜகன். 
 
காைம் – வேதாத்திரியம் 
 
“காைத்தின் நுண்ணைகு கண் சிமிட்டும் வநரம், 
   கணக்கில்லை இரண்டதிர்வுக்கிலட அலமயும் நீேம். 
காைம் என்ற இலறயாற்றல் அதிர்ேலையாய், உயிர்கள் 
   கருத்தரித்தல் முதல் இறத்தல்ேலர அலனத்தாம்.  அதனால், 
காைத்லதக் காைன், காேி, இயமன் என்றுஜமாைிந் திடுவோம். 
   கருத்துயர்த்தி சிந்தித்துத் ஜதேிேலடந்து ஜகாண்டால், 
காைம்தான் அலனத்லதயுவம மாற்றிக் ஜகாண்டிருக்கும் 
   கணக்கறிவோம்.  பயன்படுத்தி ஆக்கேைி ோழ்வோம்.” 
(ஞாக.பா.1789) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

22. ோழ்க்லக ோழ்ேது எப்படி? 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 



37 
 

 
இலேஞன் ஒருேன் “ ோழ்க்லக ோழ்ேது எப்படி” என்ற வகள்ேிக்கு 
ேிலடலய அறிந்து ஜகாள்ே ஜென் குருலே வதடி மலைவயறி 
மூச்சிலரக்க நடந்து ேந்தான். 
 
ஜென்குருலே சந்திக்கும் ஆர்ேத்தில் ஒருேைியாக மலைவயறி 
ேந்து ேிட்டான். 
 
ஆஸ்ரமத்துக்கு ேந்ததும் அங்கு ஒரு இேம் துறேி இருந்தார்.  
அேரிடம் “ ேணக்கம் ஐயா ோழ்க்லகலய ோழ்ேது எப்படி என்ற 
வகள்ேிக்கு ேிலட ஜதரிந்து ஜகாள்ேதற்காக குருலேப் பார்க்க 
ேந்திருக்கிவறன் “ என்றான். 
 
“ஓ..... அப்படியா குரு தியானத்தில் இருக்கிறார். முன் அலறயில் 
அமருங்கள் ேருோர்.” என்றேர் . 
 
ஒரு வகாப்லப நிலறய சூடான வதனலீர ஊற்றிக் ஜகாடுத்தார். 
 
இயற்லக எைில் ஜகாஞ்சும் மலைலயயும் , குேிர்ந்த காற்லறயும்- 
சில்ேண்டுகேின் சத்தத்தில் குயிவைாலசலயயும்- மடாையத்தின் 
ஜமௌனத்லதயும்- ரசித்துக் ஜகாண்டிருந்ததில் சூடான வதனலீர 
குடிக்க மறந்வத வபாய்ேிட்டான். வதனரீ் ஆறிவபாய் ேிட்டது. 
 
சிறிது வநரத்தில் குரு அேலன வநாக்கி ேந்தார். அேன் எழுந்து 
ேணங்கினான். 
 
குருேின் கண்கேில் கனிவும் ஜமன்லமயும் ஜதரிந்தது. 
 
“ோழ்க்லகலய எப்படி ோழ்ேது? என்ற வகள்ேிக்கு ேிலட வகட்டு 
ேந்வதன்” என்றான் . 
 
குரு வைசாக புன்னலக ஜசய்தார் .பின்னர்” உன் வகாப்லபயில் உள்ே 
வதனரீ் ஆறிப்வபாய் இருக்கிறவத!. அலத ஜேேியில் ஜகாட்டிேிடு “ 
என்றார் 
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அேன் அப்படிவய ஜசய்தான். 
 
பின்னர் குரு அந்த வகாப்லபயில் சூடான வதனலீர ஊற்றி 
நிரப்பினார். 
 
அேன் அலத குடிக்க ஆரம்பிப்பதற்குள். குரு மீண்டும் தியானம் 
ஜசய்ய ஜசன்றுேிட்டார். 
 
அேன் மிகுந்த ஏமாற்றத்துடன் கீைிறங்கி ேந்து ஜகாண்டிருந்தான்  
 
அப்வபாது மீண்டும் அந்த இேம் துறேிலய பார்த்தான். 
 
“உங்கள் வகள்ேிக்கு பதில் கிலடத்ததா?” என்று வகட்ட துறேியிடம் 
நடந்தலத கூறினான். 
 
அதற்கு அந்த துறேி “குரு உங்கள் வகள்ேிக்கு சரியான பதிலை 
கூறிேிட்டாவர”!! என்றார். 
 
“ஜென் என்றால் அந்தந்த ஜநாடியில் ோழ்ேது என்று ஜபாருள். 
மனம் என்னும் வகாப்லபயில் பலைய ஆறிப் வபான எண்ணங்கலே 
ஜகாண்டு ோைாமல், இந்த அப்ஜபாழுதில் சுடச்சுட ோழ்ேதுதான் 
ோழ்க்லகலய ோழும் முலற. 
 
இலதத்தான் குரு உனக்கு ஜசய்து காட்டி இருக்கிறார்.” 
ோழ்க்லகலய எப்படி ோழ்ேது என்னும் முலறலய புரிந்து 
ஜகாண்டான். அந்த ஜநாடியில் ோைத் ஜதாடங்கினான். 
 

இன்பம் இன்பம் இன்பம் இன்பம் - வேதாத்திரியம் 
 
“பிறேியின் வநாக்கத்லத அறிந்தவபாதும் 
   பின் அந்த எல்லையிலன அலடேதற்கு 
அறஜநறி ேிைிப்வபாடு ஜபாறுப்புணர்ந்து 
   ஆற்றி மனம், ஜசயல், தூய்லம ஆனவபாதும் 
உறவுகேில் உண்லம நிலைஉணர்ந்து ஆற்றி 
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   உயர்ோன துறவுநிலை உணர்ந்தவபாதும் 
துறவுநிலை முடிோக ஜபற்றவபாதும் 
   துய்த்த வபரின்பம் எவ்ோறு உலரப்வபன்” (ஞாக.பா.1849) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 

23.வபரலைகள் 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 

“வபரலைகள்” என்று அலைக்கப்படும் ஒ-நாமி ஜமய்ெி ேருடத்தில் 
ோழ்ந்த மல்யுத்த ேரீன்.   
 
அேனுக்கு மல்யுத்தம் பற்றிய அலனத்து நுணுக்கங்களும் 
அத்துப்படி.  நல்ை திடகாத்திரமான உடல்ோகு ஜபற்றேன். 
 
தான் பயின்ற மல்யுத்தக் கைகத்தில் நடக்கும் வபாட்டியில் தனது 
ஆசிரியலரயும் ஜேல்லும் ஆற்றல் ஜபற்றேன்.   
 
ஆனால், மக்கேின் மத்தியில் நலடஜபறம் உண்லமயான 
வபாட்டியில் அேனுடன் படித்தேர்களும், அேன் ஜசால்ைிக் ஜகாடுத்த 
அடிப்ஜபாடிகளும் கூட எேிதாக அேலனத் தூக்கிப் வபாட்டு 
பந்தாடினார்கள். 
 
ஹாகெ ீஎன்ற ஜென் ஆசரியர் ஓரிடத்தில் இல்ைாமல் எல்ைா 
இடங்களுக்கும் ஜசன்று பிறருக்கு ஜென் பற்றிய கருத்துகலேயும். 
தியானமும் ஜசால்ைிக்ஜகாடுப்பேர்.   
 
ஒ-நாமி ஹாகுெலீே ஜசன்று சந்தித்து தனது பிரச்சலனலயக் 
கூறினான். 
 
“வபரலைகள் என்பது உனது ஜபயர்” என்று கூறிய ஆசிரியர், ஒ-
நாமிலயப் பார்த்து  
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“இன்று இரவு முழுேதும் இந்த மடத்திவைவய தங்கி இரு.  இனி நீ 
ஒரு பயந்த மல்யுத்த ேரீன் அல்ை.  உன்லனவய நீ கற்பலன 
ஜசய்து ஜகாள்.   
 
அந்த அதிவேகமாக கலரலய முட்டும் அலைகலேப் வபாை, 
வபரலைகள் உருோகி ஜபரும் சப்தத்துடன் அதி வேகமான ேரும் 
வபாது. எதிரில் உள்ே அலனத்லதயும் தேிடு ஜபாடியாக்கும்.   
 
அந்த வபரலைகோக உன்லன மனதில் நிலனத்து தியானம் ஜசய்!  
நீ யாரும் ஜேல்ை முடியாத மல்யுத்த ேரீனாக ேருோய்!” என்று 
அறிவுலர கூறிேிட்டு கிேம்பி ேிட்டார். 
 
ஒ-நாமி தலரயில் அமர்ந்து தாவன அந்த அலைகோக எண்ணி 
தியானம் ஜசய்ய ஆரம்பித்தான்.   
 
முதைில் பல்வேறு எண்ணங்களும் ேந்து முட்டி வமாதி அேலன 
அலைக் கைித்தது.   
 
பின்பு ஜகாஞ்சம் ஜகாஞ்சமாக தன்லன, தன் மன எண்ணங்கலே 
ஒருமுகப் படுத்தி, அலைகோக நிலனக்கத் ஜதாடங்கினான்.   
 
சிறுசிறு அலைகோக நிலனக்கத் ஜதாடங்கியேன், வநரம் ஆகஆக 
அலைகேின் வேகமும் உயரமும் ஜபரிதாகிக் ஜகாண்வட ேருேலத 
உணர்ந்தான். 
 
அந்த அலைலகள் மடத்தின் உள்வே இருந்த பூந்ஜதாட்டிகலே 
வேகமாக தள்ேி கீவை ேிை லேத்தன.   
 
ஜகாஞ்ச வநரத்தில் புத்த ேிக்ரகத்லதயும் அந்த அலைகள் ேிட்டு 
லேக்கேில்லை.   
 
காலை ஆேதற்குள் அந்த மடம் அலைகேின் நுலரகளும் சப்தமும் 
ஜகாண்டு முழுேதுமாக வபரலைகேில் சிக்கி மூழ்கியது. 
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காலையில் ேந்த ஜென் ஆசிரியர். ஒ-நாமி தியானம் ஜசய்து 
ஜகாண்டு இருப்பலதப் பார்த்தார்.   
 
புன்னலகவயாடு மல்யுத்த ேரீனின் வதாைில் தட்டி “இனி எதுவும் 
உன்லன தலட ஜசய்ய முடியாது. நீ அந்த அலையாகி ேிட்டாய்.  
எதிரில் ேரும் எலதயும் யாலரயும் எேிதில் அடித்து துேம்சம் 
ஜசய்து ேிடுோய்” என்றார். 
 
அன்வற ஒரு மல்யுத்த வபாட்டியில் கைந்து ஜகாண்டு ஜேன்றான்.  
அதன் பிறகு ெப்பானில் யாராலும் அேலன ஜேல்ை 
முடியேில்லை.    
 
அகத்தேப் பயன்கள் -வேதாத்திரியம் 
 

“அறிவு உயிலர வநாக்கும் அகத்தேத்தால், 
   ஐந்துபுைன் ஜேன்று ஆட்சி வயறும். 
அறிேின் ஆற்றல் ஜபருகும். அகன்றுேிரிந்து 
   ஆராயும் நுட்பம் ஓங்கும். 
அறிவு தன்னிலை உணரும் அந்நிலையில், 
   அதுவே ஜமய்ப்ஜபாருோய் நிற்கும்! 
அறிவு உயர்வுக்வகற்ப அன்புகருலண ஈலக 
   ஜதாண்டிலே தன்னியல்பாய் ஓங்கும்.” (ஞாக.பா.1494) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

24. ஒரு ஆலச ஒரு பாடம் 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 

நதிக்கலரயில் ஒரு ஜென் குருவும் அேரின் சீடர்களும் முகாம் 
இட்டிருந்தார்கள். 
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அருகில் உள்ே கிராமங்களுக்குச் ஜசன்று பிச்லசஜயடுத்து 
உண்பார்கள்.  தினந்வதாறும் ஏதாேது ஒரு பாடத்லதக் கற்றுக் 
ஜகாள்ோர்கள். 

அந்த ேைியாகச் ஜசன்ற அரசன் அேர்கலேப் பார்த்தான். 

“நாலே எனது அரண்மலனயில் ஒரு ேிவஷசம்.  நான் உங்கள் 
அலனேருக்கும் அறுசுலே ேிருந்து ஜகாடுக்கைாம் என்று 
நிலனக்கிவறன்.  அலனேரும் சரியாகப் பத்து மணிக்கு ேந்து 
ேிடுங்கள்” என்று ஜசால்ைிேிட்டுச் ஜசன்றான். 

சீடர்களுக்கு ஒவர குஷி. 

நாம் இவ்ேேவு நாட்கள் மக்கேிடம் பிச்லசஜயடுத்துச் சாப்பிட்வடாம்.  
தற்வபாது அரணமலன ேிருந்துக்கு அலைப்பு ேந்திருக்கிறது. 

என்ஜனன்ன சுலே மிகுந்த பதார்த்தங்கலே ேிருந்தில் 
பரிமாறுோர்கவோ? என்று மனதிற்குள் கற்பலன ஜசய்தபடி 
சந்வதாஷமாகத் தூங்கச் ஜசன்றார்கள். 

அடுத்தநாள் கலையில் ஒன்பது மணிக்வக சுறுசுறுப்பாக தயாராகி 
ேிட்டார்கள். 

ேைக்கம் வபால் தங்கள் பிரார்த்தலனலய முடித்துக் ஜகாண்டு 
அரண்மலனலய வநாக்கிச் ஜசன்றார்கள். 

அரண்மலன பிரதான ோயில் அருவக அேர்கள் ஜசன்ற வபாது, 
ஓவடாடி ேந்த ஒரு ஊைியன் அரசர் அேசர வேலையாக 
ஜேேியூருக்கப் வபாய்ேிட்டதால் ேிருந்து இன்று நலடஜபறேில்லை 
என்று தகேல் ஜதரிேித்தான். 

“அப்படியா மிகவும் நல்ைது.  மிக்க நன்றி” என்று கூறிய குரு 
திரும்பினார். 

“சாப்பாட்டுக்கு இப்ப என்ன ஜசய்ேது குருவே?” என்று பரிதாபமாகக் 
வகட்டார்கள் சீடர்கள். 
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“இத்தலன ேருடங்கோக எப்படிச் சாப்பிட்வடாம் என்பது உங்களுக்கு 
அதற்குள் மறந்து ேிட்டதா?  ஒவர ஒரு ஆலச எப்படிஜயல்ைாம் 
ேிலடயாட்டுக் காட்டுகிறது பார்த்தீர்கோ? என்று கூறினார். 

“இன்லறய பாடத்லத நல்ை முலறயில் நாம் அலனேரும் கற்றுக் 
ஜகாண்வடாம்” என்ற திருப்தியில் ேைக்கம் வபாை பிச்லசக்குக் 
கிேம்பினார்கள் சீடர்கள். 

“இச்லசலயப் புள்ேியாய் நிறுத்தப் பைகிடு! 
இச்லச ேிரிந்தால் ஆராய்ச்சி ஆக்கிடு, 
இச்லச ேிரிந்து வபராதார நிலை எய்த, 
இச்லச புைன்கலே ஜேன்று நிலைஜபறும்.”  
(ஞாக.பா.1555) 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

 

25. மன நிலறோக ோை என்ன ஜசய்ய வேண்டும்?  
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 

ஜென் குரு ஒருேர் தன்னுலடய சீடர்களுக்குக் கூறிய திஜபத்திய 
நாவடாடிக் கலத இது. 
 
ஒரு கிராமத்தில் இரண்டு சவகாதரர்கள் ேசித்து ேந்தனர்.   
 
அண்ணனிடம் 99 பசுக்கள்  இருந்தன.  தம்பியிடம் ஒவர ஒரு பசு 
இருந்தது. 
 
இருந்த ஒரு பசுேில் பால் கறந்து ேடீ்டில் உள்ே அலனேரின் 
வதலேக்கு எடுத்தது வபாக மீதியிருந்த பாலை அக்கம் பக்கத்தில் 
இருப்பேர்களுக்கு ேிற்று அதில் ேரும் பணத்லத மற்ற 
வதலேகளுக்குப் பயன்படுத்திக் ஜகாள்ோன். 
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ஜகாஞ்சமாக நிைமும் இருந்தது.  அதில் ஜநற்றி ேியர்லே நிைத்தில் 
ேிை உலைத்தான்.   
 
பயிர்கள் ஜசைித்து ேேர்ந்தன.  அலதக் ஜகாண்டு தன் ோழ்லே 
மிகவும் நிம்மதியாக, மிகவும் மகிழ்ச்சியாக ோழ்ந்து ேந்தான்.   
 
ஆனால் 99 பசுக்கள் லேத்திருந்த அண்ணவனா மகிழ்ச்சியாக 
இல்லை.  இன்னும் ஒவர ஒரு பசு ோங்கி ேிட்டடால் நூறு பசுோகி 
ேிடும் என்ற நிலனப்வபாடு அலைந்து திரிந்தான். 
 
ஒருநாள் அண்ணலனப் பார்ப்பதற்காகத் தம்பி ேந்தான். 
 
“தம்பி உன்னிடம் இருக்கும் ஒரு பசுவும் ஜதாலைந்து 
வபாய்ேிட்டால் என்ன ஜசய்ோய்?” என்று வகட்டான். 
 
“ஜகாஞ்சநாள்  கஷ்டமாக இருக்கும், அப்புறம் என்ன ஜசய்ேது?  
அலத மறந்துேிட்டு மற்ற வேலைகலேப் பார்க்க வேண்டியதுதான்.  
அது ஒன்றும் ஜபரிய இைப்பாகத் ஜதரியாது என்று இயல்பாகச் 
ஜசான்னான் தம்பி. 
 
உன்னிடம் இருப்பவத அது ஒன்றுதான் என்பதால் அது உனக்குப் 
ஜபரிய இைப்பாகத் ஜதரியாது.   
 
என்லனப் பார் 99 பசுக்கலே லேத்துக் ஜகாண்டு அலத 
நூறாக்குேதற்காக அலைந்து ஜகாண்டிருக்கிவறன்” என்று மன 
ஆதங்கத்வதாடு ஜசான்னான் அண்ணன். 
 
“வேணும்ணா நீ என்னிடம் இருக்கும் ஒரு பசுலே லேத்துக் ஜகாள்” 
என்று உடவன ஜசான்னான் தம்பி. 
 

 “மனநிலறோக ோழ்ேதற்கு இலற உணர்வும் உயிர் உணர்வும் 
வேண்டும். (வேதாத்திரி மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாைிகள்) 
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வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

26. மக்கோ? சூத்திரமா?  
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ெப்பாலன வசர்ந்த ஜென் குரு ஜடட்சாகன் புத்த மத சூத்திரங்கள் 
அலனத்தும் சீன ஜமாைியில் உள்ேன.  அேற்லற ெப்பானிய ஜமா   
ைியில் ஜேேியிட வேண்டும் என்று நிலனத்தார். 
 
அந்த காைத்தில் நூல் ஜேேியிடுேது ஜபரிய முயற்சியாக இருந்தது. 
 
அதற்காக பைரிடம் நன்ஜகாலட வகட்டார்.  சிறிய ஜதாலக 
ஜகாடுத்தாலும் ஜபரிய ஜதாலக ஜகாடுத்தாலும் மகிழ்ச்சியுடன் 
ஏற்றுக் ஜகாண்டார். 
 
நன்ஜகாலட தந்தேர்கேிடம் எந்த வேறுபாடும் காட்டேில்லை. 
 
ஐந்து ஆண்டுகள் கைிந்தன.  வபாதுமான பணம் வசர்ந்தலத அறிந்தார் 
அேர். 
 
அப்வபாது அந்த நாட்டில் ஜபரிய ஜேள்ேப் ஜபருக்கு ஏற்பட்டது.  
மக்கள் ஜசால்ை முடியாத துன்பத்திற்கு ஆோனார்கள். 
 
திரட்டிய ஜசல்ேத்லத எல்ைாம் மக்கேின் துயரத்லதப் வபாக்கச் 
ஜசைவு ஜசய்தார். 
 
மீண்டும் பணம் திரட்டத் ஜதாடங்கினார்.  ஐந்து ஆண்டுகேில் 
ஓரேவு ஜதாலக வசர்ந்தது. 
 
அப்வபாது அந்த நாட்லடத் ஜதாற்று வநாய் ஒன்று தாக்கத் 
ஜதாடங்கியது.  பைர் இறந்து வபானார்கள்.  தான் வசர்த்து லேத்த 
ஜதாலகலய மக்களுக்குச் ஜசைவு ஜசய்தார். 
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மூன்றாம் முலறயாகப் பணம் திரட்டத் ஜதாடங்கினார்.  ஐந்து 
ஆண்டுகேில் வபாதுமான ஜதாலக வசர்ந்தது. 
 
இந்த முலற அேர் எண்ணம் நிலறவேறியது. புத்த சூத்திரங்கலே 
ெப்பானிய ஜமாைியில் ஜேேியிட்டார். 
 
ெப்பானிய மக்கள் தங்கள் குைந்லதகேிடம் “துறேி ஜடட்சாகன் 
மூன்று முலற புத்த சூத்திரங்கலே நூைாக ஜேேியிட்டார். முதல் 
இரண்டு நூல்களும் கண்ணுக்குத் ஜதரியாதலே. மூன்றாேது 
நூலைேிட அலே இரண்டும் சிறந்தலே” என்றார்கள். 
 
உண்லமயான ஜதாண்டு யாது? – வேதாத்திரியம். 
 
“உயிர்கட்குப் பசி, ஜேப்ப தட்பம். காமம் 
   உணர்ச்சிகள் ஜபாதுோகும்.  இேற்லறத் தீர்க்க 
உயிர்கஜேல்ைாம் வதலே, சூழ்நிலை, பைக்கம் 
   ஒக்க தம் முயற்சியிலனப் பயன்படுத்தும், 
உயிர்கேிவை பிற உயிரின் உணர்ச்சி கூர்ந்து, 
  உணர்ந்து, ஒத்துதேம் வபராற்றல் ஜபற்ற 
உயிரினவம மனிதஜனனும் உயர் வதாற்றமாம் 
   உண்லமயிலன உணர்ந்ஜதாழுகல் உயர் வநான்பாகும்” 
(ஞாக.பா.651) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

 

27. அதிர்ச்சி இல்ைாமைா? 
 (ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 

ஜென் குரு தம் சீடர்கேிடம் “எப்வபாதும் நாம் கேனமாக இருக்க 
வேண்டும்.  எது நடந்தாலும் அதிாாா்ச்சி அலடயக் கூடாது. எப்வபாதும் 
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இருப்பது வபாை இயல்பாக இருக்க வேண்டும்” என்று அறிவுலர 
ஜசான்னார். 
 
அலதக் வகட்ட அேர்கள் எது நடந்தாலும் குரு அதிர்ச்சி 
அலடயாமல் இயல்பாக நடந்து ஜகாள்ேரா? என்பலத அறிய 
ேிரும்பினார்கள். 
 
என்ன ஜசய்ேது என்று ஒன்று கூடிப் வபசினார்கள். 
 
“இரவு வநரத்தில் ேைிய ேைிய வநீர்க் வகாப்லபயுடன் தன் 
அலறக்குச் ஜசல்ேலதக் குரு ேைக்கமாக பைக்கமாக  
லேத்திருக்கிறார். 
 
ஜகாதிக்கும் வதநீலர அங்வக குடிக்கிறார்.  அேர் வதநீர் வகாப்லபலய 
எடுத்துச் ஜசல்லும் வபாது நாம் அலனேரும் அேலரப் 
பயமுறுத்துவோம்.   
 
அதிர்ச்சி அலடோர் அேர்.  வகாப்லபயில் இருந்து வதநீர் கீவை 
சிந்தும்” என்றான் ஒருேன். 
 
“அப்படிவய ஜசய்வோம் என்றான் மற்றேன். 
 
இரவு வநரம்.  எங்கும் இருட்டாக இருந்தது.   
 
ஜகாதிக்கும் வதநீர்க் வகாப்லபலயக் லகயில் பிடித்தபடி தன் 
அலறலய வநாக்கி ேந்து ஜகாண்டிருந்தார் குரு, 
 
வகாப்லபயில் வதநீர் ேைிய ேைிய இருந்தது. 
 
இந்த நிலையில் சிறு அதிர்ச்சி ஏறபட்டாலும் லக நடுங்கும்.  
வகாப்லபயில் உள்ே வதநீர் கீவை சிந்தும் என்று சீடர்கள் உறுதியாக 
நம்பினார்கள். 
 
அந்த இருட்டில் அேர் முன் குதித்த சீடர்கள் “ஆ! ஊ!” என்று 
கூச்சல் வபாட்டார்கள். 
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அேர் எடுத்த ேந்த வகாப்லபயில் இருந்த வதநீர் சிறிதும் 
சிந்தேில்லை. 
 
இலதப் பார்த்த சீடர்கள் ஏமாற்றம் அலடந்தார்கள். 
 
அலறலய அலடந்த குரு வதநீர் பாத்திரத்லத வமலசயின் வமல் 
லேத்தார்.  “ஆ!” என்று அைறினார். 
 
 
ஓர்லம நிலைப் பயிற்சி - வேதாத்திரியம் 
 
“நிலனப்பும் மறப்பும் அற்று இருக்க நீ பைகிக்ஜகாள். புைன்கள் 
அலனத்தும் அடிலமயாம்.  அலமதி கிட்டும் ஆங்வக. 
ஒன்லறயும் நிலனயாது, உன்லனயும் மறோது, 
நின்ற நிலைவய அது,  நீயறி.  நிலனலே நிறுத்தி.”  (ஞாக.பா.1573) 
 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

 

 

28. ஞானம் ஜபறும் ஆர்ேம் 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
 
ஜென் ஞானி ஒருேரிடம் இலேஞன் ஒருேன் ேந்தான். 

அேலரப் பணிோக ேணங்கிய அேன் “தங்கேிடம் ஞானம் ஜபற 
ேந்துள்வேன்.  என்லன தங்கள் சீடனாக ஏற்று அருே வேண்டும்?” 
என்று வேண்டினான். 
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அேலனத் தட்டிக் கைிக்க ேிரும்பினார் ஞானி.   

“என் ஆசிரியர் எனக்கு கற்றுத் தந்தது இதுதான்.  பிறப்லபயும் 
இறப்லபயும் இயல்பாக எடுத்து ஜகாள்.  இதுதான் ஞானம் என்றார்.  
நான் ஜசால்ேது உனக்குப் புரிகிறதா?” என்று வகட்டார். 

“புரிகிறது” என்றான் அேன். 

“அப்படியானால் ஞானம் ஜபற்று ேிட்டாய் நீ. வமலும் கற்க 
என்னிடம் ஒன்றும் இல்லை” என்றார் ஞானி. 

“பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் இலடவய நான் எலத ஏற்றுக் ஜகாள்ேது?  
எலத ேிடுேது? இலத உங்கேிடம் கற்றுக் ஜகாள்ே ேிரும்புகிவறன்” 
என்றான் அேன். 

அேலனத் தம் சீடனாக ஏற்றுக் ஜகாண்டார் அேர்.. 

பிறேியின் வநாக்கம் ஜேற்றிஜபறும் – வேதாத்திரியம். 

“மனிதனாய்ப் பிறந்தேர்கள் எல்வைாரும், ோழ்ேில் 
   மண்ணுைகப் ஜபாருள்ேேமும் புைன்இன்பம் துய்த்து, 
புனிதஜமனும் இலறயுணர்ந்து. பிறேித்ஜதாடர் வபாக்க 
   ஜபாருந்திய ோறறிவு உடல் ஆற்றல்கள் உேன. 
தனிப்பிரிோய் சிைர்ஜதய்ேத் ஜதாண்வடற்று, உைலகத் 
   தங்கள் ேிருப்பஜமாக்கத் தடம்மாற்றி ேிட்டார். 
இனிஜயன்ன? இலறயருவே அலனத்தியக்க ஆற்றல் 
   எனும்நூைாய் ேந்துள்ேது. ஏற்றுப்பயன் காண்வபாம்.” 
(ஞாக.பா.1732) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

29. தன்லன அறிதல் 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 
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ஜென் சமயத்லதச் சீன நாட்டில் முதன் முதைில் அறிமுகப் 
படுத்தியேர் ெப்பானியரான ககுோ அேர்கள்.  அேலரப் பற்றி 
ேைங்கும் கலதகேில் ஒன்று. 

ககுோ அேர்கள் சீன நாட்டிற்கு ேந்தார்.  ஜென் சமயத்லதக் கற்றுக் 
ஜகாண்டார்.  மக்கள் அதிகம் ேந்து வபாகாத மலைப் பகுதியில் 
தங்கினார்.  எப்வபாதும் தியானம் ஜசய்து ஜகாண்டிருந்தார். 

அேலரப் பற்றி அறிந்து ஜகாண்ட மக்கள் கூட்டமாக அேரிடம் 
ேந்தார்கள், அருளுலர ேைங்க வேண்டும் என்று வேண்டினார்கள். 

அேர்கேிடம் ஒரிரு ஜசாற்கலேச் ஜசான்னார் அேர். 

பிறகு அங்கிருந்து மக்கள் எேிதில் ேர முடியாத மலைப் பகுதிக்குச் 
ஜசன்று ேிட்டார். 

அேருலடய புகழ் எங்கும் பரேியது.  ெப்பானிய வபரரசர் அேலரப் 
பற்றி அறிந்தார். 

ெப்பானிய நாடு திரும்பிய அேலர வபரரசர் அரசலேக்கு 
அலைத்தார்.  அேரும் ேந்தார். 

அேலர ேணங்கிய வபரரசர் “உங்கள் ஞானத்லத ஜேேிப்படுத்தவும் 
மக்கள் பயன் ஜபறவும் நீங்கள் அறிந்தலதச் ஜசால்லுங்கள்” என்று 
வேண்டினார். 

இடுப்புப் பட்லடயில் இருந்த புல்ைாங்குைலை எடுத்தார். 

இனிலமயாக ஒரு ேரிப் பாடலை இலசத்தார். 

எல்வைாலரயும் பணிோக ேணங்கிய அேர் அங்கிருந்து ஜசன்றார். 

ஜென்லன யாரும் கற்பிக்கவும் முடியாது.  யாரும் கற்கவும் 
முடியாது என்பதுதான் அந்தப் பாடைின் ேரி. 

அேனில் அணு – அணுேில் அேன் உன்னில் எல்ைாம் உன்லன நீ 
அறி – வேதாத்திரியம். 
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தன்லன அறிந்து முழுலம ஜபற ோரீர்! வேதாத்திரியம். 

“ஜதய்ேத்தின் திருேிலேயாட்டரங்கவம உடலுயிர். இவ் 
வுய்யும் ஒருஜபருலம உைகமக்கள் உணர்ேதற்கு 
ஜமய்ேிேக்கத் தேேிேக்கம் வமைாம். தத்துேத் ஜதௌிவு 
ஜசய்ேதுதான் சிறந்தஜதாண்டு. சிந்தலன மிக்வகார் வசர்ோீாா்!” 
(ஞாக.பா.301) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

 

30. இயல்பாய் இருத்தல்   
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 

இரண்டு ஜென் குருக்கள் நண்பர்கோக இருந்தனர்.  அேர்கள் மாலை 
வநரத்தில் காற்று ோங்குேதற்காக ஜமதுோக நடந்து ஜசல்ேது 
ேைக்கம். 
 
அன்றும் அப்படித்தான் அேர்கள் ஓய்ோக நடந்து ஜசன்று 
ஜகாண்டிருந்தார்கள். 
 
ஆற்றின் ஓரமாக அேர்கள் நடந்து ஜகாண்டிருந்தவபாது அேர்கள் 
கண்ஜணதிரிவைவய ஒரு வதள் தேறிப்வபாய் ஆற்றில் 
ேிழுந்லதலதப் பார்த்தார்கள். 
 
உடவன அேர்கேில் ஒருேர் பலதபலதத்துப் வபாய் அலத 
ஜேேியில் எடுக்க முயற்சித்தார். 
 
அேரின் லகயில் அது கடுலமயாகக் ஜகாட்டியது. 
 
உடவன தேறிப்வபாய் மீண்டும் ஆற்றில் ேிழுந்தது. 
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அேர் மீண்டும் அலத எடுக்க முயற்சித்தார். 
 
அது மீண்டும் கடுலமயாகக் ஜகாட்டியது. 
 
மறுபடியும் தேறிப்வபாய் தண்ணரீில் ேிழுந்தது. 
 
இந்தச் ஜசயல் பைமுலற மீண்டும் மீண்டும் நடந்தது. 
 
“அதுதான் உங்கலேத் திரும்பத் திரும்பக் ஜகாட்டுகிறவத.  அலத 
ஏன் காப்பாற்றுகிறரீ்கள்?” என்றார் மற்ஜறாரு குரு. 
 
“ஜகாட்டுேது அதன் இயல்பு.  காப்பாற்றுேது என் இயல்பு.  நான் 
எந்தச் சூைைிலும் என் இயல்லப மாற்றிக் ஜகாள்ேதாக இல்லை” 
என்று கூறிய அேர் ஒரு கம்லபக் ஜகாண்டு அந்தத் வதலேக் 
காப்பாற்றிக் கலரயில் ேிட்டுேிட்வட அந்த இடத்லத ேிட்டு 
நகர்ந்தார். 
 
மற்ஜறாருேர் அன்லறய தினம் ஒரு பாடம் கற்றுக் ஜகாண்ட 
மகிழ்ச்சியுடன் அேலரப் பின் ஜதாடர்ந்தார். 
 
இயல்பும் உயர்வும் - வேதாத்திரியம் 
 
“அறிலே உணர்ச்சி ஜேல்லுேது இயல்பு! 
அறிோல் உணர்ச்சிலய ஜேல்லுேது உயர்வு!” (ஞாக.பா.1209) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

 

31.யார் முன் நிற்கிறாய்?   
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 
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தேபதி ஒருேர் நிலறய ேரீர்களுடன் ஒரு நாட்டிற்கு 
பலடஜயடுத்தார்.   

எல்லைப் பகுதியில் இருந்த ஒவ்ஜோரு ஊராகக் லகப்பற்றிக் 
ஜகாண்டு ேந்தார். 

ேிரர்களுடன் அேர் ஓர் ஊலர அலடந்தார். 

அேலர ேணங்கிய ேரீன் ஒருேன் “நம்லம எதிர்ப்பதற்கு இந்த 
ஊரில் யாரும் இல்லை.  எல்வைாரும் ஓடி ேிட்டார்கள். புத்தர் 
வகாயிைில் ஜென் குரு ஒருேர் மட்டும் உள்ோர்? என்றான். 

எல்வைாரும் ஓடி ேிட்டார்கள், இேர் மட்டும் ஏன் ஓடாமல் 
இங்வகவய இருக்கிறார் என்பலத அறிய ேிரும்பினான் அேன். 

வகாயிலுக்குள் ஜசன்றான்.  அங்கிருந்த ஜென் குரு அேலன 
ேணங்கவும் இல்லை.  அங்கிருந்து ஜசல்ைவும் இல்லை. 

தனக்கு அேர் அஞ்சேில்லை.  தன்லன ேணங்கேில்லை என்பலத 
அறிந்து கடுங்வகாபம் ஜகாண்டான். 

ோலே உருேிய அேன் “முட்டாவே! யார் முன் நிற்கிறாய் 
என்பலத நீ அறியேில்லையா?  கண் இலமப்பதற்கு முன் உன் 
உயிர் உடலை ேிட்டுப் பறந்து ேிடும்” என்று கண்கள் சிேக்கக் 
கத்தினான். 

எந்தப் பதற்றமும் அலடயாத ஜென்குரு அலமதியாக “கண் 
இலமப்பதற்கு முன் ஓட்டம் பிடிக்கும் மனிதன்தான் என் முன் 
நிற்கிறான்” என்றார். 

ஞானியின் அஞ்சாலம அகத்தேவம – வேதாத்திரியம். 

“அறிவு உயிலர வநாக்கும்அகத்தேத்தால், 
ஐந்துபுைன் ஜேன்று ஆட்சி வயறும். 
அறிேின் ஆற்றல்ஜபருகும். அகன்று ேிரிந்து 
ஆராயும் நுட்பம் ஓங்கும்.”  
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(ஞாக.பா.1494) 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

 

32. நல்ஒழுக்கமும் நன்லமயும்   
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 

ஜென் துறேி ஹாகுய்ன் தன் இேேயதில் நடந்த கலதயாக 
அடிக்கடி தன்னுலடய மாணேர்களுக்கு ஜசால்லும் கலத. 
 
மனதில் ஜேறுலம நிலைலய அலடேதற்காக ஜென் துறேிகள் 
தியானம் புரிேது ேைக்கம்.   
 
உள்ளுணர்வுகேிாா்ன் மனக்கற்பலனகலே அைித்து புைனுணர்வுகோல் 
தூண்டப்படாத உண்லமயான ஜமய்ஞானத்திலன அலடேவத ஜென் 
தியானத்தின் வநாக்கமாகும். 
 
ோைிபனாக இருந்த வபாது ஜென் ஆசிரியர்கலே சந்திப்பதற்காக 
ஓரிடத்திைிருந்து மற்ஜறாரு இடத்திற்கு ஹாகுய்ன் ஜசல்ேது 
ேைக்கம்.   
 
ஒரு சமயம் ஹாகுய்ன் மற்ற இரண்டு புத்த துறேிகளுடன் 
மற்ஜறாரு இடத்திற்குச் ஜசன்று ஜகாண்டிருந்தார்.  
 
அதில், ஒரு துறேியானேர் மிகவும் உடல் நிலை சரியில்ைாமல் 
கலேப்பலடந்து வசார்ேலடந்திருந்தார்.   
 
அேர் தன்னுலடய வதாைில் ஜதாங்கிய பயண மூட்லடலயயும் 
ஹாகுயிலன எடுத்துக் ஜகாண்டு ேருமாறு ேருந்தி வேண்டிக் 
வகட்டு ஜகாண்டார். 
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வேண்டுவகாலே ஏற்று அேருலடய மூட்லடலயயும் தாவன 
எடுத்துக் ஜகாண்டான் ோைிபனான ஹாகுய்ன்.   
 
மனதிலன ஜேறுலமயில் ஒருமுகப் படுத்தி இன்ஜனாரு மூட்லட 
இருப்பதாகவே எண்ணிக் ஜகாள்ோமல் நடந்து ஜசன்று 
ஜகாண்டிருந்தார். 
 
அேர்களுடன் ேந்து ஜகாண்டிருந்த மற்ஜறாரு துறேி 
ஹாகுயினுலடய ோைிபப் பருேத்திலனயும் உதேி ஜசய்யும் 
ஆற்றலையும் கண்டு தானும் உடல் நிலை சரியில்ைாதேன் வபால் 
பாேலன ஜசய்து தன்னுலடய மூட்லடலயயும் ஹாகுயிலன 
எடுத்துக் ஜகாண்டு ேருமாறு கூறினார். 
 
மற்றேர்களுக்கு உதவும் புத்தத் தர்மத்தின் படி மூன்றாேது பயண 
மூட்லடலயயும் தன்னுடன் எடுத்துக் ஜகாண்ட ஹாகுய்ன், 
முன்லபேிட ஆைமாக மனதிலன ஜேறுலமயில் மூழ்கச் ஜசய்து 
ஜகாண்டு அேர்களுடன் நடந்து ஜசன்று ஜகாண்டிருந்தார். 
 
மூேரும் இனி படகில் மட்டுவம பயணத்திலன ஜதாடர முடியும் 
என்ற நிைலயில் ஒரிடத்திலன அலடந்தனர்.   
 
படகில் ஏறி மூட்லடகலே லேத்த ஹாகுய்ன் பயணக் கலைப்பின் 
காரணமாக பைேனீமாகி மூட்லடகளுக்கு நடுேிவைவய படுத்து 
நன்றாக உறங்கி ேிட்டார். 
 
ேிைித்து எழுத்த வபாது ஹாகுயினால் தான் எந்த திலசயில் 
இருக்கிவறாம் என்பலதவய கண்டு பிடிக்க முடியேில்லை.   
 
கலரலய அலடந்தது வபால் இருந்த அேருக்கு பயணத்தின் எந்த 
நிலனவுவம இருக்கேில்லை.   
 
ஏவதா மிகவும் வமாசமான ஜகட்ட நாற்றம் அடிப்பலதயும் உணர்ந்த 
ஹாகுய்ன் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தார்.  
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மற்ற அலனேரும் முகஜமல்ைாம் ோடி ோஜயல்ைாம் ோந்தியுடன் 
படுத்துக் ஜகாண்டிருந்தனர்.   
 
பயணத்தின் வபாது அடித்த வபய் சுைற்காற்றில் படகு வபயாட்டம் 
ஆடி கடற்குமட்டல் வநாய்க்கு படவகாட்டி உட்பட அலனேரும் 
ஆட்பட்டிருந்தனர்.   
 
ஹாகுய்ன் மற்ற இருேரின் மூட்லடகே எடுத்துக் ஜகாண்டு ேந்த 
கலேப்பினால்,  தன்னிலைவய மறந்து,  வபய் சுைற்காற்று 
அடித்தவதா ஜதரியாமல் பயண முழுேதும் தூங்கி ேிட்டிருந்தார்.   
 
அதனால் கப்பல் பிரயாணத்தில் ஏற்படும் கடற்குமட்டல் 
வநாயிைிருந்து தப்பி ேிட்டிருந்தார். 
 
இந்த கலதலய தன் சீடர்கேிடம் கூறிய ஹாகுயின் “என்னுலடய 
ோழ்நாள் அனுபே அறிோனது என்ன ஜதரியுமா?  நம்மிடம் 
மலறந்திருக்கும் நல்ஜைாழுக்கமானது எப்ஜபாழுதுவம நன்லமலயவய 
தரும் என்ற உண்லமயிலன அறிய உதேியது” என்றார். 
 
இன்னா ஜசய்ய வநான்பு – வேதாத்திரியம் 
 
“ஒழுக்கஜமனில் உயிர்க்கு இன்னா ஜசய்யா வநான்பாம். 
   ஒருேர் பிறர்க்வகா, தனக்வகா, உடவனா, பின்வனா, 
ேழுக்கியும் தீலமஜசய்ய உணர்வு அஃது. 
   ோழ்வோர்க்கு இதற்வமல் என்ன வேண்டும்? 
அழுக்காறு, வபராலச, சினம் கடுஞ் ஜசால் 
   ஐந்து ஜபரும் பைிச்ஜசயல்கள் தேிர்த்த ோழ்ோல், 
பழுத்துேரும் அறிவு பரஉணர்வு ஊறும். 
   பன்னைமும் அறஜநறியும் இயல்பாயப் வபாகும்.” (ஞாக.பா.452) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 
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33. எந்த ேைியில் ேந்தாலும்  
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 

ஜென் துறேி ஒருேர் சீடர்களுடன் உலரயாடிக் ஜகாண்டிருந்தார். 

அங்வக ேந்த ஒருேர் துறேிலய ேணங்கினார்.   

“ஞானம் ஜபறுேதுதான் புத்தலர அலடயும் ேைி என்றரீ்கள்.  அந்த 
ேைியில் என்லன ஈடுபடுத்திக் ஜகாண்டுள்வேன்” என்றார். 

“ஜதாடர்ந்து முயற்சி ஜசய்யுங்கள்.  ஜேற்றி ஜபறுேரீ்கள்” என்று 
அேலர ோழ்த்தி அனுப்பினார் துறேி. 

அேர் ஜசன்றதும் இன்ஜனாருேர் துறேிலய ேணங்கினார்.  
“புத்தரின் ஜபருலமகலே எண்ணி உருகிக் கண்ணரீ் ேடிப்பது.  அேர் 
புகலைப் பாடுேது.  புத்தர் ஜபருமாலன அலடயும் ேைி என்றரீ்கள்.  
அந்த ேைியிவைவய முயற்சி ஜசய்து ஜகாண்டிருக்கிவறன்” என்றார். 

“உங்கள் முயற்சி நல்ை முயற்சி, நீங்கள் புத்தர் ஜபருமாலன 
அலடேரீ்கள்” என்று அேலரயும் ோழ்த்தி அனுப்பினார். துறேி. 

மூன்றாேதாக இன்ஜனாருேர் ேந்தார். 

துறேிலய ேணங்கியேர் “துறேியர்களுக்குத் ஜதாண்டு ஜசய்ேதும் 
எல்வைார்க்கும் அன்பு காட்டுேதும் புத்தர் ஜபருமாலன அலடயும் 
ேைி என்றரீ்கள்.  நீங்கள் ஜசான்னது வபாைவே ஜசயல்படுகிவறன்” 
என்றார். 

“நல்ை ஜசயல் ஜசய்கிறரீ்கள்.  நீங்கள் புத்தர் ஜபருமாலன 
அலடேரீ்கள்” என்று அேலரயும் ோழ்த்தி அனுப்பினார் துறேி. 

நடந்தலத எல்ைாம் பார்த்த சீடர்கள் குைப்பம் அலடந்தார்கள்.. 

அேர்கேில் ஒருேர் “குருவே! உங்கலேத் வதடி ேந்த மூேருக்கும் 
இலறேலனக் காண ஜேவ்ஜேறு ேைிகலேச் ஜசான்னரீ்கள்.  
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இேற்றுள் எது புத்தர் ஜபருமாலன அலடயும் ேைி? எங்களுக்கு 
குைப்பமாக உள்ேது” என்று வகட்டார். 

“இந்த மூன்று ேைிகேில் எந்த ேைியில் ஜசன்றாலும் புத்தர் 
ஜபருமாலன அலடயைாம்.  முதைாேது ஞான ேைி. இரண்டாேது 
பக்தி ேைி.  மூன்றாேது சங்கம ேைி.  இந்த மூன்று ேைிகேில் 
எதுவும் உயர்ந்ததும் இல்லை.  தாழ்ந்ததும் இல்லை.  மூன்றும் 
இலணயானேலே” என்று ேிேக்கினார். 

பக்தி - வயாகம் – ஞானம்  - வேதாத்திரியம். 

“அறிவு அறிவுக்கு அடிலமயாேவத பக்தி. 
அறிலே அறிோல் அறியப்பைகுதல் வயாகம் 
அறிலே அறிோல் அறிந்த நிலைவய முக்தி. 
அறிலே அறிந்வதார் அன்பின் அறவம ஞானம்.”  
(ஞாக.பா.1356) 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

34.இயற்லக அைவக அைகு  
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 

புகழ் ஜபற்ற ஜென் வகாயில் அது.  அந்தக் வகாயிைின் பின் 
பகுதியில் ஜபரிய வதாட்டம் ஒன்று இருந்தது.   
 
அந்தத் வதாட்டத்லத இேந்துறேி ஒருேர் நிர்ேகித்து ேந்தார். 
 
பூச் ஜசடி, ஜகாடி, மரங்கலே ேேர்ப்பதில் மிகுந்த ஈடுபாடு 
காட்டினார் அேர்.  அதனால் அந்தத் வதாட்டம் கண்லணக் கேரும் 
அைகுடன் ேிேங்கியது. 
 
இேந்துறேிலய அலைத்த தலைலமத் துறேி “நம் வகாயிலுக்கு 
முதிய துறேி ஒருேர் ேருலக தர உள்ோர்.  எல்வைாரும் மதித்து 
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ேணங்கும் துறேி அேர்.  வதாட்டத்லத அேர் பார்லே இடுோர்.  
வதாட்டம் வமலும் அைகாக இருக்க வேண்டும்” என்றார். 
 
“அேர் ேரும் வபாது வதாட்டம் அேலரக் கேரும்படி இருக்கும்” 
என்று உறுதியுடன் ஜசான்னார் இேந்துறேி. 
 
வதாட்டதிற்கு ேந்த இேந்துறேி அங்கிருந்த கலேகலே எல்ைாம் 
பிடுங்கினார்.  ஜசடிகலே ஜேட்டி அைகு படுத்தினார்.   
 
வதாட்டத்தில் ேிழுந்து கிடந்த காய்ந்த இலைகலே ஆங்காங்வக 
அைகாகக் குேித்து லேத்தார்.  வதாட்டத்தில் எங்கும் காய்ந்த 
இலைவயா சருவகா இல்ைாமல் பார்த்துக் ஜகாண்டார் 
 
ேருலக தரும் துறேி வதாட்டத்லதப் பார்த்து மகிழ்ச்சி அலடோர். 
வதாட்டத்லதப் பராமரிக்கும் தன்லனப் பாராட்டுோர் என்று 
நிலனத்தார். 
 
முதிய துறேி அந்தத் வதாட்டத்லதப் பார்லே இட்டார். 
 
“இந்த அைகான வதாட்டம் உங்கலேக் கேர்ந்து இருக்க வேண்டும்” 
என்றார் இேந்துறேி. 
 
“வதாட்டம் அைகாகத்தான் உள்ேது.  ஜபான்ஜனாேி பாயுமானால் 
இன்னும் அைகாக இருக்கும்” என்றார் அேர்.  அங்வக குேியைாகக் 
கிிடந்த காய்ந்த இலைகலேயும் சருகுகலேயும் பார்த்தார். 
 
அேற்லறக் லககோல் ோரி நாைா பக்கமும் ோனத்தில் எறிந்தார்.  
காற்றில் அலசந்து அலசந்து அலே வதாட்டத்தில் எல்ைா 
இடங்கேிலும் ேிழுந்தன. 
 
“எவ்ேேவு அைகாகப் ஜபான்ஜனாேி ேசீுகிறது?  இப்வபாதுதான் 
வதாட்டம் கண்லணக் கேரும் அைகுடன் ேிேங்குகிறது” என்று  
மகிழ்ச்சி ஜபாங்கச் ஜசான்னார். 
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இயற்லகலய மதித்து ோை - வோதத்திரியம். 
 
“இயற்லக ேேத்லத ோழ்ேின் ேேமாய் மாற்றும்  
   எத்ஜதாைிலைப் புரிவோரும் இனிது ோழ்க! 
இயற்லகயின் வபராற்றல் அகத்தில் ேிண்ணில் 
   இயங்குமுலற ேிலேவு உணர்ந்து உலரப்வபார் ோழ்க! 
இயற்லகச் சட்டம் மதித்து மக்கள் ோை 
   ஏற்றபடி அரசாளும் தலைேர் ோழ்க! 
இயற்லகதரும் உணவுமணி ஜபாங்கி உண்டு 
   இன்றுைலக உேம்வபாங்க ோழ்த்தி ோழ்வோம்.” (ஞாக.பா.779) 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

35. ஞானம் ஜபற்ற பின்  
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 

ஜென் மாணேராகவும் புகழ் ஜபற்ற அறிஞராகவும் ஒருேர் இருந்தார். 
 
நூல்கலேப் படிப்பதில் அேர் மிகுந்த ஆர்ேம் ஜகாண்டிருந்தார். 

 
 
தான் படித்த நூல்கலே எல்ைாம் வசர்த்து 
லேத்தார்.  அேரிடம் எண்ணற்ற 
நூல்கள் வசர்ந்தன. 
 
திடீஜரன்று ஒருநாள் அேர் ஞானம் 
ஜபற்றார். 
 
ஞானம் ஜபற்றதும் அேர் ஜசய்த 
ஜசயல்கள் எல்வைார்க்கும் ேியப்லபத் 

தந்தன. 
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தன்னிடம் இருந்த நூல்கலே எல்ைாம் எரித்து தீக்கலரயாக்கி 
ேிட்டார். 
 
ஞானிகேின் கருத்தாராய்ேரீ் – வேதாத்திரியம். 
 
“தனிமனிதன் கடலமகளும், கூட்டு ோழ்ேின் 
   தத்துேமும் அடங்கியுள்ே இ  ந்  திட்டத்தால் 
மனிதஇனம் பஞ்சமகா பாத கத்லத 
   மனத்தினிவை நிலனந்திடவும் ேைிவய இல்லை! 
புனிதர்கோம் புத்தர், ஈவயசு, நபிகள், காந்தி, 
   பூஜ்யர் பரஞ்வசாதி மற்ற ஞானியார்கள் 
கனிவுடவன உைகமக்கள் உயர்ோய் ோழ்க 
   கண்டகனவும் ஜசயைில் மைர்ந்து நிற்கும்”  (ஞாக.பா.977) 
 
 

வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

 

 36. அச்சத்திற்கு என்ன காரணம்?  
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 

அச்சத்திற்கு என்ன காரணம்? என்பலத ேிேக்க ஜென் குரு தனது 
சீடர்களுக்கு ஒரு கலத ஜசான்னார். 

ஒரு நாட்டின் பலடத் தலைேருக்கு அரசன் ேிலை உயர்ந்த 
பேிங்குக் வகாப்லப ஒன்லறப் பரிசாகத் தந்தான். 

பரிசாகக் கிலடத்த வகாப்லபலயப் பாாாா்த்துப் ஜபருமிதம் ஜகாண்டார் 
அேர்.  வமலசயின் வமல் வகாப்லபலய லேத்துச் சிறிது 
ஜதாலைேில் நின்று அதன் அைலகப் பார்த்தார். 
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அருவக ேந்து அந்தக் வகாப்லபலயப் 
பார்த்தார்.  அன்புடன் அலதத் தடேிக் 
ஜகாடுத்தார். 

வகாப்லபலயக் லகயில் எடுத்தார்.  அலத 
வமவை தூக்கிப் வபாட்டு ேிலேயாட்டாகப் 
பிடித்துக் ஜகாண்டிருந்தார். 

அப்படித் தூக்கிப் வபாடும் வபாது அேர் லயில் இருந்து நழுேியது 
வகாப்லப.  கீவை ேிழுந்து உலடந்து ேிடுவமா என்று பதறினார் 
அேர். 

வகாப்லப தலரயில் ேிழுேதற்கு முன் முயற்சி ஜசய்து பிடித்துக் 
ஜகாண்டார். 

வபார்க்கேத்தில் எத்தலனவயா ேரீர்கள் என்லனச் சூழ்ந்தவபாதும் 
நான் அச்சம் ஜகாண்டது இல்லை.  அேர்களுடன் ேரீத்துடன் வபார் 
ஜசய்வதன். 

இந்தக் வகாப்லப கீவை ேிழுந்து ஜநாறுங்கி ேிடும் என்ற அச்சம் 
எதனால் ஏற்பட்டது என்று சிந்தித்தார். 

வகாப்லபயின் மீது ஜகாண்ட பற்வற காரணம் என்பது அேருக்குப் 
புரிந்தது. 

அன்வற அந்தக் வகாப்லபலய உலடத்து எறிந்தார். 

 மனிதன் அனுவபாக அனுபே ஆராய்ச்சிகேினால் அறிவு 
ேேர்ச்சி ஜபற்ற தன்னிலை ேிேக்கம் ஜபறும்வபாது உருே 
அேேிவை மனிதர்கள் வேறுபட்டிருந்தாலும் உயிர் என்ற 
நிலையில் ஒன்றுபட்வட ஏகமாகவே இருப்பது அறிேிற்கும் 
ஜதௌிோக ேிேங்கி ேிடுகிறது. அப்வபாது பிரபஞ்சத்தில் உள்ே 
சிை ஜபாருட்கலே மாத்திரம் தனஜதன்று எண்ணிக் ஜகாள்ளும் 
பற்றுதல்கள் தானாகவே ேிடுபட்டுப் வபாகின்றன. (வேதாத்திரி 
மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாைிகள்)  
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வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

 

37. குருேின் அன்பு அடிப்பதா?  
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஜென் குரு ஒருேரிடம் நிலறய சீடர்கள் பயின்று ேந்தார்கள். 
 
அேர்கேில் ஒரு சீடன் ஞானம் வதடிப் புறப்படுேதாகவும் ஞானம் 
ஜபற்ற பிறகுதான் திரும்புேதாகவும் ஜசான்னான். 
 
“ஜசன்று ோ” என்றார் குரு. 
 
அேன் அங்கிருந்து புறப்பட்டான். 
 
சீடர்கேிடம் குரு “ஞானம் வதடிப் புறப்படும் அந்த சீடலன அலைத்து 
ோருங்கள்” என்றார். 
 
அேர்களும் ஜசன்று அந்தச் சீடலன அலைத்து ேந்தார்கள். 
 
குரு எதற்காகத் தன்லன அலைத்தார் என்பது அேனுக்குப் 
புரியேில்லை. 
 
அேலரப் பணிோக ேணங்கினான். 
 
அேன் கன்னத்தில் ஓங்கி ஓர் அலற ேிட்டார் அேர். 
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இதற்கு முன் குரு இப்படி யாலரயும் அடித்தது 
இல்லைவய.  நான் என்ன தேறு ஜசய்வதன்?  
குரு ஏன் என்லன அடித்தார்?  ஏவதனும் தேறு 
ஜசய்து இருந்தால் அேரிடம் மன்னிப்பு 
வேண்டைாம் என்று நிலனத்தான். 
 
கண் கைங்கியபடி “குருவே!  என்ன தேறு 
ஜசய்வதன்? எதற்காக என்லன அடித்தீர்கள்?” 

என்று புைம்பினான். 
 
சிரித்த குரு “தேறு ஜசய்தால்தான் அடிப்பார்கோ?  நிலனவுபடுத்த 
அடிக்க மாட்டார்கோ? 
 
ஞானம் வதடிச் ஜசல்கிறாய்.  அலதப் ஜபற எங்ஜகங்வக ஜசல்ை 
வேண்டுவமா?  எவ்ேேவு காைம் ஆகுவமா?  ஞானம் ஜபறாமல் நீ 
திரும்ப மாட்டாய். 
 
என் நிலனவு எப்வபாதும் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே 
உன்லன அலறந்வதன் 
 
ஞானம் ஜபற்றுத் திரும்பும் உன்லன என்னால் அடிக்க முடியாது.  
அதனால்தான் இப்வபாவத அடித்வதன்” என்றார் குரு. 
 
குருேின் வமன்லம – வேதாத்திரியம். 
 
“சிந்லதலய அடக்கிவய சும்மா இருக்கின்ற 
   சீர் அறியச் ஜசய்த குருவே! 
அந்தநிலை தனிைறிவு அலசேற்றிருக்கப் ஜபரும் 
   ஆனந்தம் ஜபாங்கு தங்வக!   (ஞாக.பா.6) 
 
வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 
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38.அைிப்பதுதான் ேைிலமயா? 
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
புத்தர் ஜபருமான் காட்டு ேைியாகச் ஜசன்று ஜகாண்டிருந்தார். 
 
ஜகாலைகளுக்கு அஞ்சாத ஜகாடிய திருடன் அங்குைிமால் 
ஜபருமாலன ேைி மறித்தான். 
 
“உன்லனக் ஜகால்ைப் வபாகிவறன்.  உன் கலடசி ஆலச என்ன? 
ஜசால்” என்று மிரட்டினான். 
 
கருலண ஜபாங்கும் முகத்துடன் அேலனப் பார்த்தார் புத்தர்.  
அருகில் இருந்த மரத்லதக் காட்டி “இதில் ஒரு கிலேலய ஜேட்ட 
வேண்டும்” என்றார் 
 
உடவன அேன் தன் லகயில் இருந்த கத்தியால் ஒரு கிலேலய 
ஜேட்டி ேழீ்த்தினான்.  “உன் கலடசி ஆலச நிலறவேறி ேிட்டதா?” 
என்று வகட்டான். 
 
“இன்னும் நிலறவேறேில்லை.  அந்தக் கிலேலய மீண்டும் 
மரத்தில் ஒட்ட லேக்க வேண்டும்” என்றார் புத்தர். 
 
“உமக்கு என்ன லபத்தியமா?  ஜேட்டப்பட்ட கிலேலய எேராலும் 
மரத்தில் ஒட்ட லேக்க முடியாது” என்றான் அேன். 
 
“நீதான் லபத்தியம்.  உண்லமயான ேைிலம என்பது ஒன்லற 
உருோக்குேதும் குணப்படுத்துேதும்தான்.  ஜகாலை ஜசய்ேதும் ஒரு 
ஜபாருலே அைிாா்ப்பதும் ேைிலம என்று நிலனத்துக் 
ஜகாண்டிருக்கிறாய்.  நீ ஜசய்ேலத ஒரு குைந்லதயும் ஜசய்யும்” என்        
றார் புத்தர். 
 
புத்த ஜபருமானின் ஜசாற்கள் அேன் உள்ேத்தில் ஆைமாகப் பதிந்தன. 
 
திருந்திய அேன் புத்தர் ஜபருமானின் சீடர்களுள் ஒருேன் ஆனான். 
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அன்பு ேைியில் இன்பம் ஜபருகும் – வேதாத்திரியம். 
 
“இயற்லகயாக அலமந்துள்ே உடல் பைத்லத  
   இரும்புமுதல் பைேிதமாய் உவைாகத் தாைாம் 
ஜசயற்லகக் கருேிகேின் மூைம் ஜபருக்கிக் ஜகாண்டு 
   சிந்தலனயில் அேரேர்கள் உயர்ந்த மட்டில், 
பயிற்சியினால் ஒருேர்பைர் ோழ்ேின் ஊவட 
   பாதகம், சாதகம் ேிலேக்கும் ஆற்றல் ஜபற்வறாம். 
முயற்சிவயாடு மனிதஇனம்ஒன்றாய் என்றும் 
   முலறயுடவன ோைஅன்பு ேைியில்நிற்வபாம்.” (ஞாக.பா.523) 
 
வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன் 

 

39.கருோன நாதேிந்தில் சாதிவயது?   
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
புத்தர் ஜபருமானின் சீடர்கேில் ஒருேர் ஆனந்தன் ஆோர். 
 
துறேியான அேர் ஒரு சமயம் காட்டு ேைியாக ேந்தார். 
 
தாகத்தால் துடித்த அேர் எங்காேது தண்ணரீ் கிலடக்குமா? என்று 
வதடினார், வதடினார். 
 
தலையில் தண்ணரீ்க் குடத்துடன் ஜபண்மணி ஒருத்தி அேர் எதிரில் 
ேந்தாள். 
 
“அம்மா! தாகத்தால் தேிக்கிவறன், தண்ணரீ் ஜகாடுங்கள்” என்று 
வகட்டார் அேர். 
 
“நான் தாழ்ந்த குைத்லதச் சார்ந்தேள்” என்றாள் அேள் 
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“அம்மணி!  நான் தண்ணரீ்தான் வகட்வடன்.  உங்கள் சாதிலயக் 
வகட்கேில்லை” என்றார் அேர். 
 
அேள் மகிழ்ச்சியுடன் அேருக்குத் தண்ணரீ் தந்தாள். 
 
தண்ணரீ் குடித்துேிட்டு அேர் அங்கிருந்து ஜசன்றார். 
 
சாதிஏது? – வேதாத்திரியம். 
 
“கருோன நாதேிந்தில் சாதிவயது?  கற்பலனயால் நாம் மிரண்டு 
வபசுகின்வறாம்.” (வேதாத்திரி மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாைிகள் 5000) 
 
வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

 

40. ோழ்ேினிவை ேேம்காண  
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஜென் துறேி ஒருேர் தம் மூன்று சீடர்கலேயும் அலைத்தார். 
 
“நான் ஒரு வகள்ேி வகட்வபன். அதற்குப் பதில் ஜசால்ை வேண்டும்” 
என்றார். 
 
“குருவே!  என்ன வகள்ேி வேண்டுமானாலும் வகளுங்கள். பதில் 
ஜசால்லுகிவறாம்” என்றார்கள் அேர்கள். 



68 
 

”இன்னும் ஒரு மணி 
வநரம்தான் நீங்கள் 
ோழ்ேரீ்கள்  அந்த ஒரு 
மணி வநரத்தில் என்ன 
ஜசய்ேரீ்கள்? பதில் 
ஜசால்லுகிவறாம்” என்று 
வகட்டார். 
 
முதைாம் சீடன் “இலற 

ேைிபாட்டில் கைிப்வபன்” என்றான். 
 
“தியானத்தில் ஆழ்ந்து ேிடுவேன்” என்றான் இரண்டாம் சீடன். 
 
“ஜபற்வறார்கலேக் கேனிப்பதில் ஜசைேிடுவேன்” என்றான் மூன்றாம் 
சீடன். 
 
“நீங்கள் மூேருவம புனிதமானலதச் ஜசான்னரீ்கள்” என்று 
பாராட்டினார் குரு. 
 
அேர்கேில் ஒருேன் “குருவே!  உங்களுக்கு ஒரு மணி வநரம்தான் 
ோழ்வு என்றால் என்ன ஜசய்ேரீ்கள்?” என்ற வகட்டான். 
 
“எப்வபாதும் இருப்பது வபாை இருப்வபன்.  என்னிடம் எந்த 
மாற்றமும் இருக்காது.  ோழ்க்லகயின் எல்ைாக் கூறுகளும் 
புனிதமானலே” என்றார் அேர். 
 
ோழ்ேினிவை ேேம் காண – வேதாத்திரியம். 
 
“ோழ்ேினிவை ேேம்காண, ேிலன உயிர்ஜமய் 
   ேலகயறிய, பகல் இரோய் எண்ணி எண்ணி, 
ஆழ்ந்தாய்ந்து சிந்தித்வதன்.  அறிேின் வபாக்கு 
   அகன்றாழ்ந்து, அதன்மூைம் முடிவுமான 
பாழ்நிலைலய ஜயய்தியது. பரம ஆட்ஜகாள்ே 
   பைப்பைோம் ேினாக்கஜேல்ைாம் ேிலடயா யிற்று. 
ஊழ்உணர்ந்வதன், உயிருணர்ந்வதன், ேிலனயுணர்ந்வதன், 
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   உயர்ஜதாண்டில் மனநிலறவும் மகிழ்வும் கண்வடன்.”  (ஞாக.பா.727) 
 
வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

 

41.குரு நம்பிக்லக எலதயும் ஜசய்யும்  
(ஜென்னும் வேதாத்திரியமும்) 

 
ஒரு ஊரில் ஏலை உைேன் ஒருேன் இருந்தான்.  எேிய ோழ்க்லக 
ோழ்ந்து ேந்தான்.  துறேி ஒருேரிடம் சிடனாக வேண்டும்.  அேர் 
உள்ேம் மகிழும்படி நடந்து நல்ை நிலைலய அலடய வேண்டும் 
என்ற எண்ணம் அேனுக்குத் வதான்றியது. 
 
தன் எண்ணத்லதத் ஜதரிாா்ந்தேர்கேிடம் எல்ைாம் ஜசான்னான். 
 
அேர்கள் எல்வைாரும் ஜதாலைேில் இருந்த ஒரு துறேியின் 
ஜபயலரச் ஜசான்னார்கள்.  அேரிடம் அறிவுலர ஜபற்றால் நல்ை 
நிலைலய அலடயைாம் என்றார்கள். 
 
பை நாட்கள் பயணம் ஜசய்த அேன் துறேியின் குடிலை 
அலடந்தான். 
 
அேரின் திருேடிகேில் ேிைந்த அேன் “குருவே!  நீங்கவே எனக்கு 
எல்ைாம்.  நீங்கவே எனக்கு கடவுள்.  என்லனச் சீடனாக ஏற்றுக் 
ஜகாள்ே வேண்டும்.  நீங்கள் என்ன ஜசான்னாலும் ஜசய்கிவறன்.  
உங்களுக்குத் ஜதாண்டு ஜசய்ேவத இனி என் கடலம” என்று 
கண்ணரீ் மல்க வேண்டினான். 
 
“என்லன எப்வபாது முழுலமயாக நம்பினாவயா நீ நிலனத்தது 
எல்ைாம் நிலறவேறும். 
 
என் ஜபயர்தான் இனி உனக்கு மந்திரம். 
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அலதச் ஜசான்னால் வபாதும். 
 
உனக்கு ேரும் துன்பங்கள் அப்வபாவத நீங்கி ேிடும்.  முழுலமயான 
நம்பிக்லக எலதயும் ஜசய்யும்” என்றார். 
 
மீண்டும் அேரின் திருேடிகேில் ேிழுந்து ேணங்கி ேிலட ஜபற்றான் 
அேன். 
 
சிறிது வநரம் ஜசன்றது.  துறேியின் சீடர்கள் சிைர் பரபரப்படன் 
அேரிடம் ேந்தார்கள்.  “குருவே!  உங்கேிடம் ோழ்த்துப் ஜபற்றுச் 
ஜசன்றேன் தண்ணரீில் நடந்து ஜசல்கிறான்.  இந்த அதிசியத்லத 
எங்கோல் நம்ப முடியேில்லை” என்றார்கள். 
 
“நீங்கள் ஜசால்ேலத என்னாலும் நம்ப முடியேில்லை.  உண்லமயா 
என்று பார்ப்வபாம்” என்று அேர்கலே அலைத்துக் ஜகாண்டு 
புறப்பட்டார். 
 
அேரிடம் ோழ்த்துப் ஜபற்றுப் புறப்பட்ட அேன் தண்ணரீின் வமல் 
நடந்து ஜசல்ேலதப பார்த்தார். 

 
இந்த அசிசயத்லத 
அேராவைவய நம்ப 
முடியேில்லை. 
 
சீடர்கலேப் பார்த்து “அேலன 
அலையுங்கள்” என்றார். 
 
சீடர்கள் குரல் ஜகாடுத்தார்கள். 

 
குரல் வகட்டுத் திரும்பிப் பார்த்தான் அேன்.  கலரயில் குரு 
நிற்பலதப் பார்த்து தண்ணரீில் வமல் நடந்து கலரக்கு ேந்தான். 
 
குருேின் திருேடிகேில் ேிழுந்து ேணங்கினான். 
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“எப்படி தண்ணரீின் வமல் நடந்தாய்?  இந்த அதிசியத்லத உன்னால் 
எப்படிச் ஜசய்ய முடிந்தது?” என்று வகட்டார். 
 
“குருவே!  எல்ைாம் உங்கள் ஜபயரின் மகிலமத்தான்.  உங்கள் 
ஜபயலரச் ஜசால்ைிக் ஜகாண்டு தண்ணரீின் வமல் நடந்வதன். எனக்கு 
வேற எதுவும் ஜதரியாது” என்றான் அேன். 
 
என் ஜபயருக்வக இவ்ேேவு மகிலம இருந்தால் எனக்கு எவ்ேேவு 
மகிலம இருக்கும்?  என்னாலும் தண்ணரீின் வமல் நடக்க முடியும் 
என்று நிலனத்தார் அேர். 
 
தண்ணரீின் வமல் நடக்க முயற்சி ஜசய்தார்.  நடக்க முடியாமல் 
தண்ணரீுக்குள் ேிழுந்து ேிட்டார். 
 
சீடர்கள் பரபரப்புடன் அேலரத் தூக்கி ேிட்டார்கள். 
 
தண்ணரீின் வமல் நடந்தேன் “குருவே! உங்கள் ஜபயலரச் ஜசால்ைி 
என்னாை தண்ணரீின் வமல் நடக்க முடிந்தது, உங்கோல் 
முடியேில்லையா?” என்று வகட்டான். 
 
தலை கேிழ்ந்த அேர் “என் ஜபயர் எலதயும் ஜசய்யும் என்ற முழு 
குரு நம்பிக்லக உனக்கு  இருந்தது. உன் குரு நம்பிக்லக 
ஜபாய்யாகேில்லை.  அந்த நம்பிக்லக எனக்கு இல்ைாததால் 
தண்ணரீில் ேிழுந்து ேிட்வடன்.  இனி நீதான் என் குரு எலதச் 
ஜசய்தாலும் நம்பிக்லகயுடன் ஜசய்வேன்” என்றார் அேர். 
 
“தப்பாது குருவுயர்வு மதிப்வபார் தம்லமத் 
    தரத்தில் உயர்த்திப் பிறேிப்பயலன நல்கும்,” (ஞாக.பா.10) 
 
வேதாத்திரிய ஜென் சிந்தலனகலே ஏற்வபாம்.  ஆனந்தமாக 
ோழ்வோம்.  ோழ்க ேேமுடன். 

ஜென்னும் வேதாத்திரியமும் பாகம் 5 
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 Yout ube channel  

Vet hat hi ri am Banukumar 
1 எண்ணமற்ற நிலை ht t ps://yout u.be/AO0_s9z-vos 
2. எதிலும் மகிழ்ச்சி ht t ps://yout u.be/OE0A1zQpLoU 
3. துறேிக்கு வகாமாேி கற்றுத்தந்த பாடம்! ht t ps://yout u.be/Lf 9vTt ns6-
I  
4. மன அலமதி ஜபற  ht t ps://yout u.be/0f F_-b--u2E 
5. ஆலடக்காக மரியாலத?  ht t ps://yout u.be/DhZI j uI4j Zs 
6. உலைத்து முன்வனறு  ht t ps://yout u.be/vw9xEgx_hxY 
7. நன்லமவய வநாக்கு  ht t ps://yout u.be/30DI f U3x-h0 
8. அங்கிருந்து நுலை   ht t ps://yout u.be/eFgp41XMaAE 
9 .ஜென்னும் வதநீரும்  ht t ps://yout u.be/Vvoi LRKEvbI   
10. மவனாதிடம் வேண்டும் ht t ps://yout u.be/wNT5DGtNki 4 
11. இலறேனுக்கு பைி ஜகாடுக்கைாமா? ht t ps://yout u.be/BB4VWDcMbTk 
12. அகங்காரம் வபானால், மகிழ்ச்சி கிலடக்கும்! 
ht t ps://yout u.be/j aX7eZHMszo 
13. பூட்டாத பூட்டு ht t ps://yout u.be/ki 8f ZgTJ FJ Q 
14. அனுபேவம குரு  ht t ps://yout u.be/6U2XLua401Y 
15. கற்றதும் ஜபற்றதும்  ht t ps://yout u.be/mmPyI ybzSmk 
16. யார் சிறந்தேர்? ht t ps://yout u.be/gQDm38e8n5w 
17. மலையாக ஜபாைிந்த மைர்கள்  ht t ps://yout u.be/nUSFbFxzcbE 
18. ஞாவனாதயத்தின் கலத  ht t ps://yout u.be/J wBJ HwbrJ 8Q 
19. குரு பதேி  ht t ps://yout u.be/2j 1St Bf EHnA 
20. லக உணர்த்திய கலத  ht t ps://yout u.be/BJ G0vyDNaPg 
21. இந்த நாள் மீண்டும் ேராது  ht t ps://yout u.be/MQDMZu7ESng 
22. ோழ்க்லக ோழ்ேது எப்படி?  ht t ps://yout u.be/Wzt J N1UAo38 
23. வபரலைகள்  ht t ps://yout u.be/35nVnmEBI E8 
24. ஒரு ஆலச ஒரு பாடம் ht t ps://yout u.be/OwSkUz7_1W0 
25. மனநிலறோக ோை என்ன ஜசய்ய வேண்டும்? 
ht t ps://yout u.be/l 66uqFHdhI0 
26. மக்கோ? சூத்திரமா? ht t ps://yout u.be/oxr75chb0-Q 
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27. அதிர்ச்சி இல்ைாமைா? ht t ps://yout u.be/91t Vrf 99GLU 
28. ஞானம் ஜபறும் ஆர்ேம்  ht t ps://yout u.be/9f Gi S0sW-S4 
29. தன்லன அறிதல் ht t ps://yout u.be/o9MOH0Nki Mk 
30. இயல்பாய் இருத்தல்  ht t ps://yout u.be/J oL5h76_FAE 
31. யார் முன் நிற்கிறாய்? ht t ps://yout u.be/J rHr5j XKAD8  
32. நல்ஒழுக்கமும் நன்லமயும் ht t ps://yout u.be/9gAQ0ZYJ uwE 
33. எந்த ேைியில் ேந்தாலும் ht t ps://yout u.be/osgSkZ2MPMo  
34. இயற்லக அைவக அைகு ht t ps://yout u.be/4CL-3kt nCUA  
35. ஞானம் ஜபற்ற பின் ht t ps://yout u.be/vSI ggPwXO1Y 
36. அச்சத்திற்கு என்ன காரணம்? ht t ps://yout u.be/J h-d1l qX23U  
37. குருேின் அன்பு அடிப்பதா? ht t ps://yout u.be/QCZ2ADof XH8 
38. அைிப்பதுதான் ேைிலமயா? ht t ps://yout u.be/OpOj HI XuEZk 
39. கருோன நாதேிந்தில் சாதிவயது? ht t ps://yout u.be/MmMi 0XIWXRc 
40. ோழ்ேினிவை ேேம்காண ht t ps://yout u.be/_i 6TuI UBHqk 
41. குரு நம்பிக்லக எலதயும் ஜசய்யும் ht t ps://yout u.be/eApQVohoUMY 
 

துலணநின்ற நூல்கள் 
 

1. ஜென் கலதகள், இலணயதேம் 
2. ஞானக்கேஞ்சியம் பாகம் 1 & 2, வேதாத்திரி பதிப்பகம், 

ஈவராடு 
3. ஞானமும் ோழ்வும், வேதாத்திரி பதிப்பகம், ஈவராடு 
4. மாக்வகாைமாய் ேிலேந்த மதி ேிருந்து, வேதாத்திரி 

பதிப்பகம், ஈவராடு 
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாைிகள் 5000, பாகம்1.2.3. 

ேிெயா பதிப்பகம், வகாலே. 
6. ஞானம் தரும் ஜென் கலதகள், அம்பிகா சிேம், கிோசிக் 

பப்ேிவகஷன்ஸ், ஜசன்லன. 
7. ஜென் கலதகள், ஏ.வசாதி, நன்ஜமாைிப் பதிப்பகம், புதுச்வசரி 
8. ஜென் கலதகள், உதயதீபன், மீனாட்சி பதிப்பகம், ஜசன்லன 
9. உைக சமாதானம், 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 
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ஆசிரியரின் பிற நூல்கள் 
PDF www.banukumar .i n 
ஆன்மீகம்   

1. தியானம் பைக 100 தியான சிந்தலனகள் 
2. அறிேியல் வநாக்கில் 100 ஆன்மீகச் சிந்தலனகள் 
3. வகாள்கலே ஜேன்ற இலடக்காட்டுச் சித்தர் 

 
ோழ்க்லக ேரைாறு 

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

தன்னம்பிக்லக தன்னம்பிக்லக 

1. தன்னம்பிக்லக மைர்கள். 
2. ஜடன்சலன ஜேல்ேது எப்படி? 
3. காைவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்லே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள் 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்லக 

 

வேதாத்திரி மகரிஷி 1 
 

1. இந்திய தத்துே ேரைாற்றில் வேதாத்திரி மகரிஷி 
2. வேதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.  
3. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாைிகள் 5000 (பாகம் 1)  

http://www.banukumar.in/
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4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாைிகள் 5000 (பாகம் 2)  
5. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாைிகள் 5000 (பாகம் 3 )  
6. தினசரி தியானம். 
7. ேரைாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
8. “ோழ்க ேேமுடன்” என்ற ோர்த்லத! சரியா? தேறா? 
இைக்கணம் என்ன ஜசால்கிறது? 
9. பன்முகப்புரட்சியில் வேதாத்திரி மகரிஷி 
10. பன்முகப் பார்லேயில் வேதாத்திரி மகரிஷி  
11. வேதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துே தரிசனங்கள் 
12. எல்ைாம் ேல்ை ஜதய்ேமது 
13. வபாரில்ைா நல்லுைகம் 
14. அதுோனால் அதுவே ஜசால்லும் 
15. உய்யும் ேலக வதடி அலைந்வதன். 
16. தினந்வதாறும் வேதாத்திரியம் 
17. ோழும் வேதாத்திரியம் 
18. என்லனச் ஜசதுக்கிய வேதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்சியம் 
19. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுலேயான நிகழ்ச்சிகள் 
20. மகரிஷியின் ோழ்லே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள் 
21. தாயுமானேர் ேள்ேைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர 
22. வேதாத்திரியம் கற்வபாம்  
23. மலனேிக்கு மரியாலத 
24. எல்ைாம் ேல்ை ஜதய்ேமது 
25. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் ேறுலம என்பது இல்லை. 
26. அேதாரப் புருஷர் அருட்தந்லத 

 
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. கிைக்கும் வமற்கும் 
8. வேதமுதல்ேரும் வேதாத்திரியும் 
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9. ஞான ேள்ேல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் வேதாத்திரி மகரஷியும்) 
10. பாமரமக்கேின் தத்துேஞானிகள் (அச்சில்) 
11. சித்தர்களும் வேதாத்திரி மகரிஷியும். 
12. மாணிக்க ோசகரும் வேதாத்திரியும்  
13. சிேோக்கியாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்.  
14. ஆனந்தக் கேிப்பும் வபரின்பக் கேிப்பும் 
15. சுகோரியும் வபரின்ப ஊற்றும் 
16. பட்டினத்தாரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
17. கன்பூசியசும் வேதாத்திரி மகரிஷியும்  
18. ஐன்ஸ்லடனும் வேதாத்திரியும் 
 
 

 

தாயுமானேரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம். 
2. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு. 
3. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் ஜபாருள் ேணக்கம். 
4. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் வதவொமானந்தம். 
5. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் எங்கும் நிலறந்த ஜபாருள்.. 
6. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் சச்திதானந்த சிேம். 
7. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் கருணாகரக் கடவுள் 
8. தாயுமானேர் ேள்ேைார் வேதாத்திரி மூேரும் ஒருேவர 

 
திருோசகமும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் யாத்திலரப் பத்து. 
2. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து. 
3. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அலடக்கைப் பத்து. 
4. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் ஜசத்திைாப் பத்து. 
5. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து. 
6. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து. 
7. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் குலைத்தப் பத்து. 
8. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் பிடித்தப் பத்து. 
9. வேதாத்திரியப் பார்லேயில்திருோசகத்தின் பிரார்த்தலனப் பத்து. 
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10. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம் 
11. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் ஆலசப் பத்து 
12. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம் 
13. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து 
14. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து 
15. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அன்லனப்பத்து 
16. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து 
17. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து 
18. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் ஜசன்னிப்பத்து 
19. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
20. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் ோைாப்பத்து 
21. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம் 
22. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் குைாப்பத்து 
 
 

 

பாரதியாரும் வேதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு) 

1. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள் 

2. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் பாரதியாரின் தத்துேப் பாடல்கள் 

3. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம் 

4. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்தலனகள் 
 

ஜென்னும் வேதாத்திரியமும் 

1. ஜென்னும்  வேதாத்திரியமும் பாகம்  1 
2. ஜென்னும்  வேதாத்திரியமும் பாகம்  2 
3. ஜென்னும்  வேதாத்திரியமும் பாகம்  3 
4. ஜென்னும்  வேதாத்திரியமும் பாகம்  4 
5. ஜென்னும்  வேதாத்திரியமும் பாகம்  5 
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தாயுமானேர்  தாயுமானேர் 

1. வசரோரும் ஜெகத்தீவர 
2. தாயுனேரின் இைக்கிய நயம் 
3. தாயுமானேரின் ஜமய்ப்ஜபாருள் 
4. தாயுமானேரின் சமயஜநறி 
5. தாயுமானேரின் உடல் ஜபாய்யுறோ? 
6. தாயுமானேரின் கடவுள் வகாட்பாடு 
7. தாயுமானேரும் மகான்களும் 
8. தாயுமானேர் ஆன்மீக ோதியா? அரசியல் ஞானியா? 
9. தாயுமானேர் தரும் இடம், ஜபாருள், ஏேல் 
10. தாயுமானேரின் அத்லேதமும் வேதாத்திரியின் அத்லேதமும் 
11. தாயுமானேரின் ஆன்மீகச் சிந்தலனகள் 
12. தாயுமானேரின் ஞானதாகம் 
13. தாயுமானேரின் இைட்சியப் பயணம் 
14. தாயுமானேரின் பிரபஞ்சக் வகாட்பாடு 
15. தாயுமானேரின் உயிர் ேிேக்கம் 
16. GARLAND OF PARAAPARAM 
17. தாயுமானேர் வபாற்றும் அறம் 
18. அறிவேதான் ஜதய்ேஜமன்றார் தாயுமானேர் 
19. ஏன் அேதரித்தார்கள்? 
20. தாயுமானேரின் பரநலடயும் உைக நலடயும் 
21. இன்பம் ஜபறும் ேைி யாது? தாயுமானேர் 
22. தாயுமானேர் பாடல்கேில் மனம் 
23. தாயுமானேர் ேைிபாடு ஏன்? 
24. தாயுமானேருக்கு மறுபிறேி உண்டா? 
25. கல்ைாத வபர்கவே நல்ைேர்கள் தாயுமானேர் 
26. கடவுேின் ேிைாசம் தருகிறார் தாயுமானேர் 
27. தாயுமானேர் எலத பைி ஜகாடுக்கச் ஜசான்னார்? 
28. தாயுமானேர் தரும் இலறேைிபாடு 
29. தாயுமானேருடன் ோழ்வோம் 
30. தாயுமானேரின் உேலமகள் 100 
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ஜென்னும் திருோசகமும்  

1. ஜென்னும் திருோசகமும் பாகம் 1 
2. ஜென்னும் திருோசகமும் பாகம் 2 
3. ஜென்னும் திருோசகமும் பாகம் 3 

புைேர் தியாகராெனார் 
1. குருவுடன் ோழ்ந்தேர் 
2. ேரைாறு வபாற்றும் குரு சீடர்கள் 
3. புைேர் தியாகராெனார் அரிய ஜசய்திகள் 100 
4. குரு பக்தியின் ேடிேம் புைேர் தியாகராெனார் 

மன்னார்குடி 

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

தன்னம்பிக்லக தன்னம்பிக்லக 

1. தன்னம்பிக்லக மைர்கள். 
2. ஜடன்சலன ஜேல்ேது எப்படி? 
3. காைவம உன் உயிர் 
4. வேதாத்திரி மகரிஷியின் ோழ்லே ேேமாக்கும் எண்ணங்கள். 
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக ோழ்க்லக 
6. தன்னம்பிக்லக மைர்கள் 

 
சிறுகலதகள் 

1. ஜசயவை ேிலேவு 
2. தேம் 

ஆராய்ச்சி 

1. நன்மக்கட்வபறு 100 நற்சிந்தலனகள் 
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vethathiriam banukumar (Youtube channel) 

 
2000 க்கும் வமற்பட்ட ேிடிவயாக்கலன அடியிற்கண்ட 106 
தலைப்புகேில் வகட்டு மகிைைாம். 
 
1. வேதாத்திரி மகரிஷி ோழ்ேில் 100 சுலேயான நிகழ்ச்சிகள் 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 கலதகளும் வேதாத்திரியமும் 
7. ராமகிருஷ்ணர் கலதகளும் 
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 பார்லேயில் தாயுமானேரின் பரசிே ேணக்கம். 
14. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் பரிபூராணானந்தம் 
15. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் ஆனந்தமான பரம் 
16. வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் ஜமௌனகுரு ேணக்கம் 
17.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் வதவொ மயானந்தம் 
18.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் ஜபாருள் ேணக்கம் 
19.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் தாயுமானேரின் சின்மயானந்த குரு 
20.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் பிடித்த பத்து 
21.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அதிசயப் பத்து 
22. வேதாத்திரிய பார்லேயில் திருோசகத்தின் பிரார்த்தலனப்பத்து 
23.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அலடக்கைப் பத்து 
24.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் குலைத்த பத்து 
25.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் ஆலசப் பத்து 
26.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் ஜசத்திைா பத்து 
27.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து 
28.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் யாத்திலரப் பத்து. 
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29.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அச்சப் பத்து 
30.வேதாத்திரியப் பார்லேயில்தி ருோசகத்தின் அச்வசா பதிகம் 
31.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் சிேபுராணம் 
32.மாணிக்கோசகரும் வேதாத்திரி மகரிஷியும் 
33.புத்தக ஜேேியடீு  
34.வேதாத்திரிய சிந்தலனகள் பாகம் 1 
35.வேதாத்திரிய சிந்தலனகள் பாகம் 2 
36. வேதாத்திரிய சிந்தலனகள் பாகம் 3 
37. வேதாத்திரிய சிந்தலனகள் பாகம் 4 
38.வேதாத்திரியப் பார்லேயில்பாரதியாரின் மானுட சிந்தலனகள் 
39.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாடல்கள் 
40.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம் 
41.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் 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 பார்லேயில் ஆழ்ோர்கள் காட்டும் முக்தி 
49.என்லனச் ஜசதுக்கிய நூல் 
50.தினசரி தியானம் சனேரி  
51.தினசரி தியானம் பிப்ரேரி  
52.தினசரி தியானம் மார்ச்  
53.தினசரி தியானம் ஏப்ரல்  
54.தினசரி தியானம் வம  
55.தினசரி தியானம் ெூன் 
56.தினசரி தியானம் ெூலை  
57.தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு  
58.தினசரி தியானம் ஜசப்டம்பர் 
59.தினசரி தியானம் அக்வகாபர் 
60.தினசரி தியானம் நேம்பர் 
61.தினசரி தியானம் டிசம்பர் 
62.தாயுமானேரின் சிந்தலனகள் பாகம் 1 
63. தாயுமானேரின் சிந்தலனகள் பாகம் 2 
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64.தாயுமானேரின் சிந்தலனகள் பாகம் 3 
65.தாயுமானேரின் சிந்தலனகள் பாகம் 4 
66தாயுமானேரின் சிந்தலனகள் 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.மாணிக்கோசகர் சிந்தலனகள் 
73.ஜென்னும் திருோசகமும் பாகம் 1 
74.ஜென்னும் திருோசகமும் பாகம் 2 
75.ஜென்னும் திருோசகமும் பாகம் 3 
76.புைேர் தியாகராெனார் 
77.ஞாபக அலைகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1 
78. ஞாபக அலைகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2 
79.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்தலனகள் பாகம் 1 
80.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்தலனகள் பாகம் 2 
81.அறிேியல் வநாக்கில் ஆன்மீகச் சிந்தலனகள் பாகம் 3 
82.ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் 
83.ஜடன்சலன ஜேல்ேது எப்படி? பாகம் 1 
84.ஜடன்சலன ஜேல்ேது எப்படி? பாகம் 2 
85.ஜடன்சலன ஜேல்ேது எப்படி? பாகம் 3 
86.தன்னம்பிக்லக தன்னம்பிக்லக 
87.சுயமுன்வனற்றம் 
88.பத்திரகிரியார் சிந்தலனகள் 
89.மன்னார்குடி 
90.ஆராய்ச்சி நன்மக்கட்வபறு 
91.ஜபாதுோனலே 
92.மலனேிக்கு மரியாலத 
93.திருமூைர் சிந்தலனகள். 
94.ஆண்டாள் சிந்தலனகள் 
95.திருமைிலசஆழ்ோர் சிந்தலனகள் 
96.திருக்குறே; சிந்தலனகள் 
97.அப்பர் சிந்தலனகள் 
98.பட்டினத்தார் சிந்தலனகள் 
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99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு  
100.சிேோக்கியார் சிந்தலனகள் 
101.ஔலயார் சிந்தலனகள் 
102.சித்தர்கள் சிந்தலனகள் 
103.திருமங்லகயாழ்ோர்  
104.ேள்ேைாரின் சிந்தலனகள்  
105.பசி என்னும் பாேி 
106.ஜபாருள் ேறுலமயா? அறிவு ேறுலமயா? 

109.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அருட்பத்து 
110.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அற்புதப்பத்து 
111.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் அன்லனப்பத்து 
112.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் கண்டபத்து 
113.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் குயிற்பத்து 
114.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் ஜசன்னிப்பத்து 
115.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து 
116.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் ோைாப்பத்து 
117.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் குைாப்பத்து 
118.வேதாத்திரியப் பார்லேயில் திருோசகத்தின் ஆனந்த பரேசம் 
 


