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ஜென்னும்
திருவாசகமும்
பாகம் 1
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்
இதனுள் ளள
1. எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து இளைத்ததன்
2. மனம் உழலாத நிளல தவண்டும்!
3. தயிர் தபால மனம் உளைந்ததன்

4. பாவிளை ஆடுகுழல் தபால் கரந்து பரந்தது உள்ைம்
5. தைிர்ப்ஜபாற் பாதம் தாராதய
6. ததளவயானது எது?

7. ஞானம் ததடி அளலயும் பக்தர்கள்.
8. உைமார்ந்த மன்னிப்பு

9. விளனக்கு விளைவு உண்டு?
10. இறப்பு ஏன் ஏற்படுகிறது?

11. கவளலளய ஒழிக்கும் இளறவன்
12. கைவுள் எங்தக?

13. அன்பு இல்லாதவளரக் கண்டு பயப்படுதவன்
14. அம்முயற்சிளயக் ளகவிைாது இருங்கள்
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15. இன்று என்பதத நிெம்

16. ஒவ்ஜவாரு நாளும் இன்பம்
17. கைவுதை தபாற்றி

18. சாதளல முன்னம் அஞ்தசன்
19. உருகிப் ஜபருகி உைம்குைிர
20.

அன்பினால் அடிதயன்

21. ஞானமிலா அழுக்குமனத் தடிதயன்
22. தவண்தைன் புகழ்

23. அச்சமில்ளல அச்சமில்ளல

24.

ஜென்னும் திருவாசகமும் பாகம்

1.எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து இளைத்ததன்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஒரு சமயம் ஜென் ஆசிரியர் தைாதகா தன்னுளைய சீைருைன்
மைத்திற்கு அருகில் உயிர் நீத்த ஒருவருளைய குடும்பத்திற்கு
ஆறுதல் கூறச் ஜசன்றார்.

சவப்ஜபட்டிளய தட்டியவாதற சீைன் “உயிரா, பிணமா?” என்று
ஆசிரியளரப் பார்த்துக் தகட்ைான்.

ஆசிரியர். “உயிர் என்றும் ஜசால்லமாட்தைன். பிணம் என்றும்
ஜசால்ல மாட்தைன்”

சீைன். “எதனால் ஜசால்ல மாட்டீர்கள்?”
ஆசிரியர். என்னால் ஜசால்ல முடியாது, என்னால் ஜசால்ல
முடியாது”
மைத்திற்கு திரும்பி வந்து ஜகாண்டு இருந்ததபாது,
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சீைன், “ஆசிரியதர, நீங்கள் பதில் ஜசால்லவில்ளல என்றால்,
உங்களை நான் உளதக்கப் தபாகிதறன்.”

ஆசிரியர். “நீ விரும்பினால் என்ளன
அடித்தாலும் அடித்துக் ஜகாள்.

ஆனால், என்னால் பதில் கூற
முடியாது.”

சீைன் ஆசிரியருக்கு ஒரு அடி
ஜகாடுத்தான்.
ஜகாஞ்ச வருைங்களுக்கு பின்பு தைாதகா இறந்தார். சிதசா,
தைாதகாவிற்கு அடுத்த படியாக, மைத்தில் ஜென் ஆசிரியராக பதவி
ஏற்றார். சீைன் சிதசாவிைம் ஜசன்று நைந்த அளனத்ளதயும்
கூறினான்.

சிதசா. “என்னாலும் உயிர் என்றும் ஜசால்ல முடியாது. பிணம்
என்றும் ஜசால்ல முடியாது” என்றார்.
இளதக் தகட்ை சீைனுக்கு தன்ஜனாைி ஜபற்று தூக்கத்தில் இருந்து
எழுந்தவன் தபால பிறப்பு, இறப்பு என்பதன் அர்த்தம் புரிந்து
ஜகாண்ைான்.

“உறங்குவது தபாலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது தபாலும் பிறப்பு”

என்பது வள்ளுவம்.
“வல்அரசராகி முனிவராய் ததவராய்ச்
ஜசல்லாநி ன்றவித் தாவர சங்கமத்துள்
எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து இளைத்ததன்”
(திருவாசகம். சிவபுராணம் 29-32)

என்பது மாணிக்கவாசகரின் திருவாசக வாசகம்.
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திருவாசக ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக வாழ்தவாம்.
வாழ்க வைமுைன்

2. மனம் உழலாத நிளல தவண்டும்!
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

மனம் ஜதைிவளைய அருளமயான ஜென் களத
ஊரில் ஒரு ஜபரிய பணக்காரன் இருந்தான் அவனுக்கு எல்லாம்
இருந்தாலும் மனதில் நிம்மதி இல்லாமல் ஒதர குழப்பதிதல
இருந்தான்.
ஒரு ஜென் குருளவ சந்தித்து ஐயா எனக்கு ஜென் கற்க ஆளச
ஜசால்லிக் ஜகாடுங்கள் என்றான்.
இவனின் அவசரமான தபச்ளச கவனித்த குரு, இததா பாரப்பா உன்
மனம் ஒரு நிளலயாக இல்ளல, நான் என்னதான் கற்றுக்

ஜகாடுத்தாலும் உனக்கு புரியாது நீ தபாயிட்டு அப்புறம் வா
என்கிறார்.
இருந்தாலும் இவன் விைவில்ளல.
ஐயா என்னால் தபாகமுடியாது தயவுஜசய்து எனக்கு நீங்க ஜென்
ஜசால்லித்தரனும் மற்றும் எனக்கு நிளறய குழப்பங்களும்
சந்ததகமும் இருக்கு அஜதல்லாம் நீங்கதான் தீர்த்து ளவக்கணும்
என்கிறான்.
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அப்படிஜயன்றால் சரி நான்
உன்ளன எனது சீைனாக

ஏற்றுக்ஜகாள்கிதறன். ஆனால்
ஒரு நிபந்தளன இங்தக நீ ஒரு
ஆறுமாதம் ஜமௌன விரதம்

களைபிடிக்கதவண்டும் சரியா?
ஆறு மாதம்மா? சற்று
தயாசித்து, சரிங்க ஐயா இருக்கிதறன் என்று சம்மதம் ஜதரிவித்தான்.
ஆனால் ஆறு மாதம் கழித்து எனது சந்ததங்களை நீங்க தபாக்கணும்
சரியா?

சரி சரி அஜதல்லாம் உன் மனதில் வச்சிக்தகா நான் ஆறு மாதம்

கழித்து உனது அளனத்து குழப்பங்களையும் நீக்குகிதறன் என்றார்
குரு.
அதன்பின் அந்த பணக்காரன் ஆசிரமத்தில் தசர்ந்து ஜமௌன
விரதத்ளத களைபிடிக்கிறார்.
அடுத்தடுத்து அவருளைய தநரங்கள் முழுவதும் தியானம், மந்திரம்
ஜெபிப்பது, ஆன்மீ க ஜசாற்ஜபாழிளவ தகட்பது இப்படிதய நாட்கள்
ஓடியது.
ஜமல்ல ஜமல்ல அவருளைய மனம் ஜதைிந்தது, முன்பு குழம்பிருந்த
விஷயங்கள் எல்லாதம ஜதைிவாக புரிய ஆரம்பித்தது.
ஆறு மாதம் கழித்து குரு அவளர அளழத்தார், நீ ஜமௌன விரதம்
இருந்தது தபாதும் இப்தபாது உனது சந்ததகங்களை தகள் என்றார்.
உைதன அந்த பணக்காரன் அளமதியான குரலில் தகட்பதற்கு
ஒன்றும் இல்ளல குருதவ எல்லா குழப்பங்களும் எனக்கு நீங்கியது
இப்தபாது நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிதறன் என்று.
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சும்மா தகள்வி தகட்ைால் மட்டுதம நமக்கு பிரச்சளனகள் நீங்காது>
ஆன்மீ கத்தில் வைர்ச்சி அளையமுடியாது.
ஜசால்லும் விசயங்களை தகட்டு சில மாதங்கதைா அல்லது
வருைங்கதைா பயிற்சி ஜசய்ய தவண்டும்.

மனம் குழப்பம் என்றால் அப்படிதயதான் இருக்கும் , சிலதநரங்கள்
ஜமௌனமாக மனளத கவனியுங்கள்

அப்தபாதுதான் மனம் ஜதைிவளையும். மனம் ஜதைிந்தால் தானாக
எல்லாதம புரியவரும்.

மனம் உழலாமல் இருக்க இப்பாைலில் மாணிக்கவாசகர்
தவண்டுகிறார்.

“மின்கணினார் நுைங்கும் இளையார்
ஜவகுைிவளலயில் அகப்பட்டுப்
புன்கணனாய்ப் புரள்தவளனப்
புரைாமல் புகுந்தருைி

என்கணிதல அமுதூறித்
தித்திது என் பிளழக்கு இரங்கும்
அங்கணதன உளையாய்

அடிதயன் உன் அளைக்கலதம.”

(திரு.பா.414)

“மனம் உழலாத வளகயில் என் உள்ைத்துள் புகுந்து, அமுதம் ஊறிி்

தித்திக்குமாறு ஜசய்து, என் பிளழகளைக் கண்டு மனம்
இரங்குவாயாக!” என தவண்டுகிறார் மாணிக்கவசாகர் திருவாகத்தில்.
திருவாசக ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம்.

ஆனந்தமாக

வாழ்தவாம். வாழ்க வைமுைன்.

3.தயிர் தபால மனம் உளைந்ததன்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)
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ஒரு ஞாயிற்றுக் கிழளம, நியூயார்க் சர்வததச ஜென் ளமயத்தில்
சியுங் சான் தங்கியிருந்ததபாது, ஒரு ஜபரிய விழாவுக்கு ஏற்பாடு
ஜசய்யப்பட்டிருந்தது.
அந்த விழாவுக்கு அஜமரிக்காவில் வசிக்கும் ஜகாரியப் ஜபண்கள்
பலரும் வந்திருந்தனர். அவர்கள் ளபகள் நிளறய உணளவயும்
பரிசுகளையும் ஜகாண்டுவந்திருந்தனர்.
ஜபண் ஒருவர், ஜபரிய பிைாஸ்டிக் மலர்க்ஜகாத்து ஒன்ளறப்
பரிசாகக் ஜகாண்டுவந்திருந்தார். அளத சியுங் சானின் அஜமரிக்க
மாணவர் ஒருவரிைம் புன்னளகத்தபடி ஜகாடுத்தார். அந்த மாணவர்,
எவ்வைவு சீக்கிரம் முடியுதமா, அவ்வைவு சீக்கிரம் அந்த பிைாஸ்டிக்
மலர்களை, தமலங்கிகளைக் ஜகாண்டு மளறத்தார்.
ஆனால், அங்கு வந்த மற்ஜறாரு ஜபண் உைனடியாக அந்த
மலர்க்ஜகாத்ளதக் கண்டுபிடித்து விட்ைார். ஜபரு மகிழ்ச்சியுைன்
அவற்ளற எடுத்துக்ஜகாண்டுதபாய் தர்ம அளறயின் பீைத்திலிருந்த பூ
ொடியில் ளவத்தார்.
அந்த மாணவருக்கு மிகவும் வருத்தமாகிவிட்ைது. அவர் சியுங்
சானிைம், “அந்த பிைாஸ்டிக் மலர்கள் ரசளனக் குளறவாக
இருக்கின்றன. அவற்ளறப் பீைத்திலிருந்து எடுத்துக் ஜகாண்டுதபாய்
தவஜறங்காவது ளவத்துவிை முடியாதா?” என்று தகட்ைார்.
“உன்னுளைய மனம்தான் பிைாஸ்டிக்காக இருக்கிறது. இந்த
ஜமாத்தப் பிரபஞ்சமும் பிைாஸ்டிக் தான்” என்றார் சியுங் சான்.
“நீங்கள் என்ன ஜசால்கிறீர்கள்?” என்றார் மாணவர்.
“புத்தர் ஜசால்கிறார், ‘ஒருவரின் மனம் தூய்ளமயாக இருந்தால்,
ஜமாத்தப் பிரபஞ்சமும் தூய்ளம யாக இருக்கும்;
ஒருவரின் மனம் கைங்கத்துைன் இருந்தால், ஜமாத்தப் பிரபஞ்சமும்
கைங்கத்துைன் இருக்கும்.’
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ஒவ்ஜவாரு நாளும், நாம் மகிழ்ச்சியற்ற பலளரச் சந்திக்கிதறாம்.
அவர்கைின் மனம் தசாகமாக இருக்கும்தபாது, அவர்கள் பார்ப்பது,
தகட்பது, நுகர்வது, சுளவப்பது, ஜதாடுவது என அளனத்துதம
தசாகமாக இருக்கும்.
ஜமாத்தப் பிரபஞ்சமும் தசாகமாகதவ இருக்கும். மனம் மகிழ்ச்சியாக
இருக்கும்தபாது, ஜமாத்தப் பிரபஞ்சமும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
நீ ஏதாவது ஒன்றுக்கு ஆளசப்பட்ைால், அதனுைன் நீ
பிளணக்கப்பட்டு விடுகிறாய்.
அளத நீ புறக்கணித்தாலும், அதனுைன்தான் நீ பிளணக்கப்பட்டி
ருக்கிறாய். ஒரு ஜபாருள் அல்லது விஷயத்துைன்
பிளணக்கப்பட்டிருப்பது என்பது உன் மனத்துக்கான தளையாகிவிடும்.
அதனால், ‘எனக்கு பிைாஸ்டிக் பிடிக்காது’ என்பதும் ‘எனக்கு
பிைாஸ்டிக் பிடிக்கும்’ என்ற இரண்டுதம பிளணப்புகள்தாம்.
உனக்கு பிைாஸ்டிக் மலர்கள் பிடிக்காது, அதனால்
உன் மனம் பிைாஸ்டிக்காகிவிடுகிறது. அதனால், ஜமாத்தப்
பிரபஞ்சமும் பிைாஸ்டிக்காக விடுகிறது. அளவ எல்லாவற்ளறயும்
ளகவிடு.
அதற்குப் பிறகு, எதனாலும் தளையிருக்காது. மலர்கள்
பிைாஸ்டிக்காக இருக்கின்றனவா அல்லது உண்ளமயாக
இருக்கின்றனவா என்பளதப் பற்றி அக்களறப்பை மாட்ைாய்.
அளவ பீைத்தில் இருக்கின்றனவா அல்லது குப்ளபக் குவியலில்
இருக்கின்றனவா என்பளதப் பற்றிக் கவளலப்பை மாட்ைாய். இது
உண்ளமயான விடுதளல.
ஒரு பிைாஸ்டிக் மலர் என்பது ஜவறுமதன பிைாஸ்டிக் மலர்
அவ்வைதவ. ஓர் உண்ளமயான மலர் என்பதும் ஜவறுமதன
உண்ளமயான மலர் அவ்வைதவ.
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நீ ஜபயர், வடிவத்துைன் பிளணக்கப்பைத் ததளவயில்ளல” என்று
ஜசான்னார் சியுங் சான்.
“ஆனால், நாம் இங்கு அளனவருக்குமான ஒரு அழகான ஜென்
ளமயத்ளத உருவாக்க முயன்று ஜகாண்டிருக்கிதறாம். எப்படி
என்னால் அக்களற காட்ைாமல் இருக்க முடியும்? அந்த மலர்கள்
ஜமாத்த அளறயின் அழளகயும் பாழ்படுத்துகின்றன” என்றார்
மாணவர்.
”யாராவது ஒருவர் புத்தருக்கு
உண்ளமயான மலர்களை
வழங்கினால், புத்தர் மகிழ்ச்சி
அளைகிறார்.

யாராவது

ஒருவருக்கு பிைாஸ்டிி் மலர்கள்
பிடித்துதபாய், அவற்ளற அவர்
புத்தருக்கு
வழங்கினாலும், புத்தர் மகிழ்ச்சியாகதவ இருக்கிறார்.
புத்தர் ஜபயருைதனா, வடிவத்துைதனா பிளணக்கப்பைவில்ளல.
மலர்கள் பிைாஸ்டிக்கா அல்லது உண்ளமயா என்பது பற்றி
புத்தருக்கு அக்களற கிளையாது. அவர் நமது மனம் பற்றி
மட்டும்தான் அக்களறப்படுகிறார்.
பிைாஸ்டிக் மலர்களை வழங்கும் இந்தப் ஜபண்கைிைம்
தூய்ளமயான மனம் இருக்கிறது. அவர்கைின் இந்தச் ஜசயல்
தபாதிச்சத்துவச் ஜசயலாகும்.
உன் மனம் பிைாஸ்டிக் மலர்களைப் புறக்கணிக்கிறது. அதனால், நீ
நல்லது, ஜகட்ைது, அழகு, அசிங்கம் என்று பிரபஞ்சத்ளதப் பிரித்து
விட்ைாய்.
அதனால், உன் ஜசயல் தபாதிச்சத்துவச் ஜசயலில்ளல. புத்தரின்
மனத்ளத மட்டும் ளவத்துக் ஜகாள்.
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அப்தபாது உனக்கு எந்தத் தளையும் இருக்காது. உண்ளமயான
மலர்கள் நல்லது; பிைாஸ்டிக் மலர்களும் நல்லது.
இந்த மனம் ஜபருங்கைளலப் தபான்றது. அதனுள் ஹட்சன் ஆறு,
சார்லஸ் ஆறு, மஞ்சள் ஆறு, சீன நீர், அஜமரிக்க நீர், தூய்ளமயான
நீர், மாசளைந்த நீர், உப்பு நீர், ஜதைிந்த நீர் என அளனத்து நீரும்
ஓடுகிறது.
‘உன் நீர் மாசளைந்திருக்கிறது. நீ எனக்குள் ஓைமுடியாது’ என்று
கைல் ஒருதபாதும் ஜசால்வதில்ளல. அது எல்லா நீளரயும்
ஏற்றுக்ஜகாள்கிறது. எல்லாவற்ளறயும் இளணத்து, கைலாகிறது.
அதனால்,நீ புத்தரின் மனத்ளத ளவத்துக்ஜகாண்ைால்,
உன் மனம் ஜபருங்கைளலப் தபாலாகிவிடும்.
இதுதான் ஞானத்துக்கான ஜபருங்கைல்” என்றார் சியுங் சான். அந்த
மாணவர் ஆழ்ந்த வணக்கத்ளதச் ஜசலுத்தினார்.
இங்கு மாணிக்கவாசகர் மனமும் ஜபருங்கைல் தபால் இருக்கிறது.
அதனால்தான் மனம் உளைந்து புலம்புகிறார்.
“மாளழளமப் பாவிய கண்ணியர்
வன்மத் திைஉளைந்து
தாழிளயப் பாவும் தயிர்தபால்
தைர்ந்ததன் தைமலர்த்தாள்
வாழிஎப் தபாதுவந்து எந்நாள்
வணங்குவன் வல்விளனதயன்
ஆழி அப்பா உளையாய்
அடிதயன் உன் அளைக்கலதம” (திரு.பா.413)
கருளணக் கைலாக விைங்கும் தந்ளததய! என்ளன அடிளமயாக
உளையவதன அழகிய, ளமபூசிய, கண்ணிளன உளைய ஜபண்
இன்பமாகிய வலிய மத்தால் களையப்பட்டு. சிதறி, பாளன
முழுவதும் பரவும் தயிர் தபால மனம் உளைந்ததன்.
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திருவாசக ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம்.

ஆனந்தமாக

வாழ்தவாம்.

4.பாவிளை ஆடுகுழல் தபால் கரந்து பரந்தது உள்ைம்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

கல்லுளைக்கும் ஜதாழிலாைி ஒருவன் தன் ஜதாழிளல நன்கு
மகிழ்ச்சியாக ஜசய்து ஜகாண்டு வாழ்ந்து வந்தான்.

ஒரு நாள் அவன் மனதில் ஒருவித எண்ணம் எழுந்தது. அதாவது,

நாம் ஏன் இவ்வைவு கஷ்ைப்பட்டு தவளல ஜசய்து வாழ தவண்டும்.
அதற்காக அவன் பலவாறு தயாசித்தான்.

அப்தபாது அந்த ஊர் மக்கள்
அந்த ஊருக்கு வந்திருக்கும்
துறவிளயப் பற்றி தபசிக்
ஜகாண்டிருந்தளதக் தகட்டு,
அவளரக் காணச் ஜசன்றான்.
அந்த ஜென் துறவி மிகவும்
சக்தி வாய்ந்தவர். அவருக்கு கைவுைின் அருள் முழுவதும்
கிளைத்ததால், அவர் எது ஜசான்னாலும் நைக்கும்.
அத்தளகயவரிைம் அவன் சந்தித்து, வரம் ஒன்ளற வாங்கிக்
ஜகாண்டு ஜசன்றான்.
அவன் எப்தபாதும் பலமிக்கவனாக, அவன் நிளனப்பது எல்லாம்
நைக்கக்கூடியதான ஒரு வரம் தவண்டி தகட்டுக் ஜகாண்ைான்.
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துறவியும் அவனுக்கு அவன் ஆளசப்படிதய வரத்ளதயும்
ஜகாடுத்தார்.
அப்தபாது அவன் ஒரு நாள் ஒரு ஜபரிய வியாபாரியின் வட்டிற்கு
ீ
ஜசன்றான்.

அப்தபாது அந்த வியாபாரியின் ஜசல்வாக்ளக கண்டு, நானும் ஒரு
ஜபரிய வியாபாரி ஆக தவண்டும் என்று நிளனத்தான்.

உைதன அவனும் ஒரு ஜபரிய வியாபாரியாக மாறிவிட்ைான்.
மற்ஜறாரு நாள் ஒரு அரசாங்க அதிகாரிளயக் கண்ைான். அப்தபாது
அந்த அதிகாரிளயப் பார்த்ததும், பணக்கார வியாபாரிகள் முதல்
அளனவரும் பயப்படுவளதக் கண்ைான்.
ஆகதவ அதிகாரியாக தவண்டும் என்று நிளனத்தான். அதிகாரியும்
ஆனான்.
பின் அவன் அதிகாரியாக ஜவைிதய ஜவயிலில் ஜசல்லும் தபாது
சூரியனின் ஜவப்பத்ளத அவனால் தாங்க முடியவில்ளல.
ஆகதவ சூரியன் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்று எண்ணி சூரியனாக
மாறினான்.

சூரியனாக மாறியப்பின் தமகம் சூரியளன மளறத்ததால், தமகமாக
மாற ஆளசப்பட்ைான்.
தமகமாக மாறியதும் காற்று வசும்
ீ
தபாது தமகம் களலந்தது,
எனதவ தமகத்ளத விை காற்று பலமிக்கது என்று காற்றாக
மாறினான்.
காற்றாக இருக்கும் தபாது, மளலளய காற்றால் அளசக்க
முடியவில்ளல, ஆகதவ மளலதய சிறந்தது என்று மளலயாக
மாறினான்.
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மளலயாக மாறிய பின் மளலயின் சிறு பகுதி உளைந்து விழுந்தது.
எப்படிஜயன்று பார்த்தால், அங்கு ஒரு கல்லுளைக்கும் ஜதாழிலாைி
தன் உைியால் மளலயின் சிறு பகுதிளய உளைத்தான்.

ஆகதவ மளலளய விை கல்லுளைக்கும் ஜதாழிலாைிதய சிறந்தது
என்று நிளனத்து, இறுதியில் பளழய ஜதாழிலான கல்லுளைக்கும்
ஜதாழிலாைியாகதவ மாறிவிட்ைான்.

நமது மனம் அளலபாயக் கூடியது. மனளத ஒருளமப்படுத்தினால்
சந்ததாஷம் கிளைக்கும்.

மாவடு வகிரன்ன கண்ணி
பங்காநின் மலரடிக்தக

கூவிடுவாய் கும்பிக்தக

யிடுவாய் நின் குறிப்பறிதயன்

பாவிளை ஆடுகுழல்

தபால் கரந்து பரந்ததுஉள்ைம்

ஆஜகடுதவன் உளையாய்

அடிதயன் உன் அளைக்கலதம.”

(திரு.பா.415)

“பாலின் இளையில் ஓடும் நாைா தபால மளறந்தும் விரிந்தும்
திரியும் உள்ைம் உளையவனாய், அந்ததா! ஜகட்டு அழுகிதறன்”

என்று மாணிக்கவாசகர் தனது அளலபாயும் மனளத நிளனத்து
வருந்துகிறார்.
திருவாசக ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம்.

ஆனந்தமாக

வாழ்தவாம்.
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5.தைிர்ப்ஜபாற் பாதம் தாராதய
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ரஷ்யாவில் மூன்று குருமார்கள் திடீஜரன மக்கைிளைதய பிரபலம்
ஆயினர்.
ரஷ்யாவின் புகழ்ஜபற்ற மதகுருவுக்கு அந்த மூன்று துறவிகள் மீ தும்
ஜபாறாளமயும் தகாபமும் ஏற்பட்ைது.
அவர் அந்த மூன்று துறவிகளையும் பார்ப்பதற்காக அவர்கள்
வசிக்கும் கிராமத்திற்குப் பைகில் ஜசன்றார்.
அந்தத் துறவிகள் வசித்த கிராமம் ஒரு ஏரியின் களரயில் இருந்தது.
ஏரிளயக் கைந்து களரயில் இறங்கினார் மதகுரு.
திடீர் பிரபலமளைந்த மூன்று துறவிகளும் ஒரு மரத்தின் அடியில்
அமர்ந்திருந்தனர்.
குடியானவர்களைப் தபால எைிளமயாக அவர்கள் இருந்தனர்.
மதகுருளவப் பார்த்தவுைன் எழுந்து பயபக்தியுைன் அவரது காலில்
விழுந்து ஆசிர்வாதம் வாங்கினார்கள். இளதக் கண்டு மதகுருவுக்குப்
ஜபரும் மகிழ்ச்சி ஏற்பட்ைது.
“இவர்கள் நான் நிளனத்து வந்தது தபால அபாயகரமானவர்கள்
அல்ல. இவர்களைத் திருத்திவிைலாம்.” என்று எண்ணி அவர்கள்
எப்படி துறவிகைாக மாறினார்கள் என்று தகட்ைார்.
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”எங்களுக்குத் ஜதரியாது. எங்களைத் துறவிகள் என்று
ஜசால்லமுடியுமா என்றும்
ஜதரியவில்ளல.
மக்கள் எங்களை அப்படி
அளழக்கிறார்கள். நாங்கள்
துறவிகள் அல்ல, எங்களை
அப்படி அளழக்க தவண்ைாம்
என்றுதான் அவர்கைிைம்
ஜசால்கிதறாம்.
நாங்கள் அவர்கைிைம் ஜசால்லச் ஜசால்ல அவர்கள் எங்களைக்
கூடுதலாக வழிபடுகிறார்கள். அதனால் நாங்கள் அவர்கைிைம்
தபசுவளதக்கூை விட்டுவிட்தைாம்” என்றனர்.
மதகுரு தமலும் சந்ததாஷமளைந்தார்.
“உங்கைது பிரார்த்தளன என்ன? எப்படி பிரார்த்தளன ஜசய்வது என்று
ஜதரியுமா?” என்று தகட்ைார்.
மூன்று தபரும் ஒருவளரஜயாருவர் பார்த்து விழித்தனர்.
“உண்ளமயிதலதய ஜசால்லதவண்டுஜமனில், எங்களுக்கு எந்தப்
பிரார்த்தளனயும் ஜசய்யத் ஜதரியாது. ஜசால்வதற்தக சங்கைமாக
இருக்கிறது. ஆனாலும் நீங்கள் தகட்பதால் ஜசால்கிதறாம். நாங்கதை
ஒரு பிரார்த்தளன ஒன்ளறக் கண்டுபிடித்திருக்கிதறாம்.
தந்ளத, மகன் மற்றும் தூய ஆவியாக ஒதர கைவுள் இருக்கிறார்
என்று எங்களுக்கு ஜசால்லப்பட்ைது. நாங்கள் மூன்று தபராக
உள்தைாம். கைவுளும் மூன்றாக உள்ைார்.
அளத ளவத்து நாங்கள் ஒரு பிரார்த்தளன மந்திரத்ளத ஜெபிக்கத்
ஜதாைங்கிதனாம். ‘ நீங்களும் மூவர். நாங்களும் மூவர். எங்கள் மீ து
கருளண காண்பியும்’. இதுதவ எங்கள் பிரார்த்தளன” என்றனர்.
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அந்த மதகுரு அந்த மூன்று தபளரயும் பார்த்து எரிச்சல் அளைந்தார்.
“இது என்ன முட்ைாள்தனம். இது ஒரு பிரார்த்தளனயா? நான்
உங்களுக்கு சரியான பிரார்த்தளன முளறளயச் ஜசால்லித்
தருகிதறன்” என்றார்.
அவர்களும் அவரிைம் திரும்பத் திரும்ப மூன்று முளற தகட்டு
பிரார்த்தளனளயக் கற்றுக்ஜகாண்ைனர்.
மதகுரு மிகவும் திருப்தியாக தனது பைகில் ஏறினார். ஏரியின்
நடுவில் அவர் ஒரு காட்சிளயக் கண்ைார். பைதகாட்டியின்
கண்கைிலும் வியப்பு. அவரிைம் பிரார்த்தளனளயக் கற்றுக்ஜகாண்ை
மூன்றுதபரும் தண்ணரின்
ீ
தமல் பைளக தநாக்கி ஓடிவந்தனர்.
மதகுருவின் பைகு நின்றது. அவர்கள் மதகுருவிைம், “தயவுஜசய்து
எங்களுக்கு உங்கள் ஜெபத்ளத இன்னும் ஒதர ஒரு முளற
கற்றுக்ஜகாடுங்கள். எங்களுக்கு மறந்து தபாய்விட்ைது” என்று
தகட்ைனர்.
மதகுரு வியப்பில் ஆழ்ந்தார். அவர் அந்த மூன்று மனிதர்கைின்
பாதம் ஜதாட்டு வணங்கினார். “நான் என்ன
ஜசால்லிக்ஜகாடுத்தததனா தயவுஜசய்து அளத மறந்துவிடுங்கள்.
உங்கள் பிரார்த்தளன ஏற்ஜகனதவ தகட்கப்பட்டுவிட்ைது.
எனது பிரார்த்தளனதான் இதுவளர தகட்கப்பைதவயில்ளல. நீங்கள்
உங்கள் முளறயிதலதய கைவுளைத் ஜதாழுங்கள். என்ளன
மன்னியுங்கள்” என்றார்.
“துணியா உருகா அருள்ஜபருகத்

ததான்றும் ஜதாண்ைரிளைப்புகுந்து

திணியார் மூங்கில் சிந்ளததயன்

சிவதன நின்று ததய்கின்தறன்

அணியார் அடியார் உனக்குள்ை

அன்பும் தாராய் அருள் அைியத்

தணியாது ஒல்ளல வந்தருைித்

தைிர்ப்ஜபாற் பாதம் தாராதய.”  (திருவாச.பா.492)
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உனது அடியார்கள், உன்பால் ளவத்துள்ை அன்ளப, நீ எனக்குத்
தருதல் தவண்டும்.

இனியும் தாமதம் ஜசய்யாது, விளரந்து வந்து,

நின்னுளைய அருைானது கனிய, தைிர் தபான்ற நினது

ஜபான்னடிகளைத் தந்து அருளுவாயாக!” என தவண்டுகிறார்
மாணிக்கவாசகர்.

திருவாசக ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம்.

ஆனந்தமாக

வாழ்தவாம். வாழ்க வைமுைன்.

6.ததளவயானது எது?
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

புகழ்ஜபற்ற ஜென் குருவான அவரிைம் பல இளைஞர்களும்,
இைம்ஜபண்களும் பாைம் கற்று வந்தனர்.

தினசரி அவளரப் பார்த்துப் பார்த்து அவரின்தமல் ஒரு ஜபண்ணிற்கு
காதல் வந்துவிட்ைது.
அது மிகவும் தவறு என்பது அவளுக்குப் புரிந்த தபாதும் தன்ளனக்
கட்டுப்படுத்திக் ஜகாள்ை முடியாமல் தவித்தாள்.
குரு தனிளமயில் இருந்ததபாது அவரிைம்
ஜசன்ற அவள் தன் காதளல
ஜவைிப்படுத்தினாள்.
“இப்தபாது நான் என்ன ஜசய்ய தவண்டும்
என்பளத நீங்கள்தான் ஜசால்ல தவண்டும்”
என்று தவண்டிக் ஜகாண்ைாள்.
“கவளலப்பை தவண்ைாம். நீ நிளனப்பதில்
தவறு ஏதும் இல்ளல. நம் இருவருக்கும்
ததளவயான காதல் உன்னிைதம சுரந்து ஜகாண்டிருக்கிறது” என்றார்.
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“அப்படியானால் நீங்களும் என்ளனக் காதலித்து திருமணம் ஜசய்து
ஜகாள்வர்கைா?”
ீ
ஆளசயாகக் தகட்ைாள்.
“அது முடியாது. நம் இருவருக்கும் ததளவயான கட்டுப்பாடு என்னிைம்
சுரந்து ஜகாண்டிருக்கிறது” என்றார் குரு.
திருவாசகம் தபசுகிறது…..
“மீ ட்டு இங்கு வந்து விளனப்பிறவி சாராதம
கள்ைப் புலக்குரம்ளப கட்டிக்க வல்லாதன (திருவாச.பா.1 வரிகள்87-88)
திருவாசக ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக வாழ்தவாம்.
வாழ்க வைமுைன்.

7. ஞானம் ததடி அளலயும் பக்தர்கள்.
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)
அரசன் ஒருவனுக்கு ஞானம் ஜபற தவண்டும் என்ற எண்ணம்
எழுந்தது. அவன் உைனடியாக குருமார்களைத் ததடி அளலயத்
ஜதாைங்கினான்.
அதில் அவனுக்கு மனநிளறவு ஏற்பைவில்ளல. ஒரு நாள் தனது
குதிளரயில் மனம் தபான தபாக்கில் சுற்றத் ஜதாைங்கினான். ஒரு
மளலக் குளகயில் ஜமய்ஞான குரு ஒருவளரச் சந்தித்தான்.
குருளவ வணங்கிய மன்னன், அவர் முன்பாக அமர்ந்தான். ஆனால்
குருதவா கண் மூடி தியானத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார்.
அவர் கண் விழிப்பார் என்று காத்திருந்த மன்னனுக்கு ஏமாற்றம்தான்
மிஞ்சியது. பல மணி தநரம் கைந்தும், ஞானி கண் திறக்கவில்ளல.
இறுதியாக தாதன தபசி விடுவது என்று முடிவு ஜசய்து, ‘சுவாமி!

நான் ஞானத்ளத அளைய தவண்டும். புத்தர் தபால் ஆக தவண்டும்’
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என்று தனது தகாரிக்ளகளய முன் ளவத்தான்.
குரு கண் விழித்தார்.
அரசன் ஏறி வந்த குதிளரளய உற்றுப் பார்த்தார். பிறகு,
‘குதிளரளயத் ததைாமல், எதற்காக ஞானத்ளதத் ததடி வந்தாய்?’
என்று தகட்ைார்.

மன்னனுக்கு குழப்பம், ‘சுவாமி! என்னிைம் குதிளர இருக்கிறது?
அததா பாருங்கள்’ என்று குதிளரளயச் சுட்டிக்காட்டினான்.

குரு தலசாக புன்னளகத்தபடி, ‘நீ ஏன் குதிளரளயத் ததடிப் பிடிக்கக்
கூைாது?’ என்றார்.
மன்னனுக்கு கடுளமயான தகாபம் வந்தது. ‘என்ன சுவாமி!
விளையாடுகிறீர்கைா? என்னிைம் தான் குதிளர இருக்கிறதத!

அதில்தாதன ஏறி வந்ததன். பிறகு எதற்காக நான் மறுபடியும்
குதிளரளய ததை தவண்டும்’ என்றான்.
சிறிது தநரம் சிரித்தபடிதய இருந்தவர், பிறகு எழுந்து குளகக்குள்
ஜசன்று விட்ைார்.
ஞானியின் உபததசம் முடிந்து விட்ைது.
அதாவது தன்னிைம் இருக்கும் குதிளரளய எப்படி, மன்னனால் ததை
முடியாததா, அதத தபால்தான் ஒவ்ஜவாரு மனிதனுதம புத்தனாக,
ஞானம் உளையவனாக இருக்கும்தபாது, ஜவைியில் தபாய்
ஞானத்ளதயும் ததை முடியாது. அவனுக்குள்தான் ததடிக்ஜகாள்ை
தவண்டும்.
“ஜபாய்யா யினஜவல்லாம்
தபாயகல வந்தருைி
ஜமய்ஞ்ஞான மாகி

மிைிர்கின்ற ஜமய்ச்சுைதர.” (திருவாசகம் பா.1 வரிகள் 37-40)
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திருவாசக ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக வாழ்தவாம்.
வாழ்க வைமுைன்.

8.உைமார்ந்த மன்னிப்பு
(ஜென்னும் தவதாத்திரியமும்)

பான்ஜகய் என்ற ஜென் மாஸ்ைர். தன்னுளைய சிஷ்யர்களுக்குப்
தபாதளன ஜசய்துஜகாண்டிருந்தார்.

அப்தபாது அங்தக ஒரு பூசாரி வந்தார். உள்ளூர்க் தகாவிலில்

வழிபாடு நைத்துகிறவர் அவர். புத்தர் மீ ததா ஜென் மீ ததா அவருக்கு
நம்பிக்ளக இல்ளல.
ஆகதவ, அவர் புத்தளர இழிவுபடுத்திப் தபசினார். ‘ஜென் என்பது
சுத்தப் ளபத்தியக் காரத்தனம்’ என்றார்.
பான்ஜகய் அவளரக் கண்டிக்கதவா மறுக்கதவா இல்ளல. ‘ஐயா,
உங்களுக்கு என்ன பிரச்ளன?’ என்றார் அளமதியாக.
’எங்களுளைய சாமி என்ஜனன்ன அதிசயங்கள் ஜசய்திருக்கிறது,
ஜதரியுமா?’
‘ஜதரியவில்ளல, ஜசால்லுங்கள்!’
’அவர் நீர்தமல் நைப்பார், தீளய அள்ைி விழுங்குவார், அவர் ஒரு
ஜசாைக்குப் தபாட்ைால் தங்கம் ஜகாட்டும், நைனம் ஆடினால் பூமிதய
நடுங்கும்!’ என்றார் பூசாரி.
‘இதுதபால் எந்த அதிசயமும் ஜசய்யாத உங்கள் புத்தளரதயா மற்ற
ஜென் துறவிகளைதயா கைவுள் என்று எப்படி என்னால்
ஏற்றுக்ஜகாள்ைமுடியும்?’
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‘நீங்கள் நிளனப்பது சரிதான் ஐயா’ என்றார் பான்ஜகய். ‘ஆனால்,
எங்கைால் தவஜறாரு ஜபரிய அதிசயத்ளதச் ஜசய்ய முடியும்.’
‘அஜதன்ன?’

அளமதியாகச் ஜசான்னார் பான்ஜகய். ‘யாராவது தப்புச் ஜசய்தால்,
எங்களுக்குத் துதராகம் இளழத்தால், அவமானப்படுத்தினால்,

அவர்கள்மீ து எந்த வன்மமும் மனத்தில் ளவத்துக்ஜகாள்ைாமல்
முழுளமயாக மன்னித்துவிடுதவாம்!’
“மாதனர் தநாக்கி உளையான்பங்கா
மளறஈறு அறியா மளறதயாதன

தததன அமுதத சிந்ளதக்குஅரியாய்
சிறிதயன் பிளழஜபாறுக்கும்

தகாஜன சிறிதத ஜகாடுளமபளறந்ததன்

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- -”

(திருவாச.பா.89)

திருவாசக ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக வாழ்தவாம்.
வாழ்க வைமுைன்.

9.விளனக்கு விளைவு உண்டு?
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

வயதான விவசாயிக்கு சிறிது நிலம் இருந்தது. வயதான
காரணத்தினால் அவரால் எந்த தவளலயும் ஜசய்ய முடியவில்ளல.

வட்டில்
ீ
தபசாமல் உட்கார்ந்து ஜகாண்டிருந்தார். அந்த விவசாயிக்கு
ஒரு மகன் இருந்தான். அவன் நிலத்தில் தவளல ஜசய்து விட்டு
வந்து தனது தந்ளதளய பார்த்தான்.
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தந்ளத ஒதர இைத்திதலதய உட்கார்ந்து ஜகாண்டிருந்தார். இதளனப்
பார்த்த மகன் இனி தந்ளத நமக்கு பயன்பை மாட்ைார் என்று எண்ணி
சவப்ஜபட்டி ஒன்ளற ஜசய்து வட்டிற்கு
ீ
எடுத்து வந்தான்.

அளதக் காட்டி தனது தந்ளதயிைம் சவப்ஜபட்டிக்குள் ஜசன்று
படுத்துக் ஜகாள் என்று கூறினான்.
அதிர்ச்சியளைந்த தந்ளததயா ஒன்றும் கூறாமல் உள்தை ஏறி
படுத்துக் ஜகாண்ைார்.

என்ளன ஜகாண்டுதபாய் எறிந்து விைப்தபாகிறாய் என்று ஜதரியும்.
அதற்கு முன்னதாக உனக்கு ஒன்று கூறிக்ஜகாள்ை
ஆளசப்படுகிதறன் என்று வயதான தந்ளத தனது மகளனப் பார்த்து
தகட்ைார்.

உைதன மகன் ஜவறுப்புைன், “என்ன கூற தவண்டும்?” என்று
தகட்ைான்.
“என்தனாடு தசர்த்து இந்த சவப்ஜபட்டிளயயும் எறிந்து விைாதத.
இளத பத்திரமாக ளவத்துக் ஜகாள். ஏஜனனில் உனது மகனுக்கு இது
உதவியாக இருக்கும்” என்று கூறினார் அந்த வயதான தகப்பனார்.
குளழத்தால் பண்ளைக் ஜகாடுவிளனதநாய்
காவாய் உளையாய் ஜகாடுவிளனதயன்”
உளழத்தால் உறுதி உண்தைா தான்
உளமயாள் கணவா எளன ஆள்வாய்
பிளழத்தாற் ஜபாறுக்க தவண்ைாதவா
பிளறதசர் சளையாய் முளறதயாஎன்று
அளழத்தால் அருைா ஜதாழிவதத
அம்மாதன உன்னடி தயற்தக.

(திருவாச.பா.496)
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பளழய ஜகாடிய விளனயாகிய தநாய் என்ளன வாட்டும்தபாது
காப்பாற்றுவாயாக! என தவண்டுகிறார் மாணிக்கவாசகர்.
திருவாசக ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக வாழ்தவாம்.
வாழ்க வைமுைன்.

10. இறப்பு ஏன் ஏற்படுகிறது?
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)
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ஒரு ஊரில் ஒரு ஜென் துறவி இருந்தார். அவரிைம் சீைனாக ஒரு
குறும்புக்கார ளபயன் இக்யூ தசர்ந்தான்.
அவன் மிகவும் புத்திசாலி. ஒரு நாள் அந்த சிறுவன் இக்யூ,
துறவிக்குப் பிடித்த ஒரு தகாப்ளபளய எடுத்து பார்த்தான்.

அப்தபாது எதிர்பாராத விதமாக தகாப்ளபயானது உளைந்துவிட்ைது.
ஜசால்லப் தபானால், அந்த தகாப்ளபயானது மிகவும்
விளலமதிப்பற்றது. அந்த தகாப்ளப துறவிக்கு மிகவும்
விருப்பமானது.
அப்தபாது துறவி வரும் சத்தம் தகட்ைது. உைதன அந்த சிறுவன்

இக்யூ, ளகயில் இருந்த உளைந்த தகாப்ளபளய பின்னால் மளறத்து
ளவத்தான்.
பின் அவன் துறவியிைம், “ஏன் மக்கள் அளனவருக்கும் இறப்பு
ஏற்படுகிறது?” என்று தகட்ைான்.
அதற்கு துறவி, “அது இயற்ளகயான ஒன்று. உலகில் பிறந்த
அளனத்து உயிர்களுக்கும் இறப்பு என்பது உண்டு.” என்று
ஜசான்னார்.
அப்தபாது உைதன அந்த சிறுவன் அந்த உளைந்த தகாப்ளபளய நீட்டி
“உங்கள் தகாப்ளபக்கும் இறப்பு வந்துவிட்ைது” என்று கூறினான்.
கரணங்கள் எல்லாங்
கைந்துநின்ற களறமிைற்றன்

சரணங்க தைஜசன்று

சார்தலுதம தான்எனக்கு

மரணம் பிறப்ஜபன்

றிளவயிரண்டின் மயக்கறுத்த

கருளணக் கைலுக்தக

ஜசன்றூதாய் தகாத்தும்பீ”

(திருவாசகம். பா.223)
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திருவாசக ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக வாழ்தவாம்.
வாழ்க வைமுைன்.

11. கவளலளய ஒழிக்கும் இளறவன்
(ஜென்னும் தவதாத்திரியமும்)

ஒரு ஊரில் பல ஆண்டுகைாக வயல்கைில் ஒரு வயது முதிர்ந்த
விவசாயி தவளல ஜசய்து ஜகாண்டிருந்தார்.
அவர் தனது வட்டில்
ீ
ஒரு குதிளரளய வைர்த்து வந்தார். ஒரு நாள்
அந்த குதிளர எங்தகதயா ஓடி தபாய்விட்ைது.
அந்த விஷயத்ளத அறிந்த அக்கம் பக்கத்தினர் அவரிைம் ஜசன்று,
“என்ன ஒரு ஜகட்ை அதிர்ஷ்ைம்!” என்று கனிதவாடு தபசினர்.
அதற்கு அந்த விவசாயி “இருக்கலாம்” என்று ஜசான்னார்.
மறுநாள் காளலயில் ஓடிப் தபான அந்த குதிளர திரும்ப
வந்துவிட்ைது.
ஆனால் வரும் தபாது மூன்று குதிளரகதைாடு வந்தது. அளத
அறிந்தவர்கள், அவரிைம் “எவ்வைவு அற்புதம்” என்று
ஆச்சரியத்ததாடு வந்து தபசினர். அதற்கும் அவர் “இருக்கலாம்”
என்று கூறினார்.

அடுத்த நாள் அந்த விவசாயி மகன் அந்த குதிளரயின் மீ து சவாரி
ஜசய்ய ஆளசப்பட்டு, குதிளரயின் மீ து ஏறினான்.

ஆனால் அந்த குதிளரதயா அவளன கீ தழ தள்ைிவிட்ைது. அதனால்
அவனது கால் உளைந்துவிட்ைது.
உைதன பக்கத்து வட்டுக்காரர்கள்,
ீ
அவரிைம் மறுபடியும் கனிதவாடு
தபசினர். அதற்கும் அவர் “இருக்கலாம்” என்று ஜசான்னார்.
மறுநாள் இராணுவ அதிகாரிகள் அந்த கிராமத்திற்கு இளைஞர்களை
அளழத்து ஜசல்ல வந்தனர்.
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அப்தபாது கால் உளைந்த அந்த இளைஞளன பார்த்து, ஜசன்று
விட்ைனர்.

உைதன அக்கம்பக்கத்தினர் அந்த அவரிைம் வந்து “என்ன பாக்கியம்
ஜசய்தீர்கதைா உங்கள் மகளன விட்டு ஜசன்று விட்ைனர்” என்று
கூறி வாழ்த்துக்களை ஜதரிவித்தனர். அதற்கும் அந்த விவசாயி
“இருக்கலாம்” என்தற கூறினார்.

ஆகதவ “எது தவண்டுமானாலும் எப்தபாது தவண்டுமானாலும்
நைக்கும். எனதவ எதற்கும் கவளல ஜகாள்ைாமல் எல்லாம்

நன்ளமக்தக என்று ஏற்று ஜகாள்ை தவண்டும்” என்பது நன்கு
இக்களதயின் மூலம் புரிகிறது.
“உழிதரு காலும் கனலும் புனஜலாடு
மண்ணும்விண்ணும்
இழிதரு காலம்எக் காலம் வருவது
வந்ததற்பின்

உழிதரு காலத்த உன்னடி தயன்ஜசய்த
வல்விளனளயக்

கழிதரு காலமு மாய்அளவ காத்ஜதம்ளமக்
காப்பவதன “

(திருவா.திருச்சகம் பாை.8)

திருவாசக ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக வாழ்தவாம்.
வாழ்க வைமுைன்.

12. கைவுள் எங்தக?
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஒரு ஊரில் வாழும் மக்கள் அளனவரும் கைவுள் மற்றும்
ஜவவ்தவறு மதங்களைப் பற்றி தபசிக் ஜகாண்டிருந்தனர்.
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அப்தபாது அது ஒரு ஜபரிய
விவாதமாக மாறியது.

அந்த விவாதம் “கைவுள்
பார்க்க எப்படி இருப்பார்?”
என்பளதப் பற்றியாகும்.

அங்கு ஒவ்ஜவாருவரும்
ஒவ்ஜவாரு பதிளலக்
கூறினர். பின்னர் அதற்கு சரியான பதிளல கண்டுபிடிக்க

முடியவில்ளல என்பதால், ஒரு புத்தளர பார்த்து அவரிைம்
அதற்கான பதிளல தகட்கச் ஜசன்றனர்.
அங்கு அவரிைம் “கைவுள் பார்க்க எப்படி இருப்பார்? அதற்கு சரியான
பதிளல எங்கைால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்ளல” என்று
கூறினார்கள்.

அப்தபாது புத்தர் அவர்கைது சீைர்கைிைம் “நான்கு குருைர்கள் மற்றும்
ஒரு ஜபரிய யாளனளய ஜகாண்டு வாருங்கள்” என்று கூறினார்.
அந்த சீைர்களும் ஜகாண்டு வந்தனர். பின் புத்தர் அந்த நான்கு
குருைர்கைிைம், “நான் ஒரு ஜபாருளை தருகிதறன், அது

என்னஜவன்று கூறுங்கள்” என்று கூறினார். அவர்களும் சரி என்று
கூறினார்.
முதலில் அந்த குருைர்களுள் ஒருவன் யாளனயின் கால்களை
ஜதாட்டுப் பார்த்து, அது “தூண்” தபால் இருக்கிறது என்று கூறினான்.
மற்ஜறாருவன் அதன் வயிற்ளறத் ஜதாட்டுப் பார்த்து, அது “சுவர்”
தபால் இருக்கிறது என்று கூறினான்.
மூன்றாமவன் அந்த யாளனயின் காதுகளைத் ஜதாட்டுப் பார்த்து,
“துணி” தபால் இருக்கிறது என்று ஜசான்னான். அடுத்தவன் அதன்
வாளலத் ஜதாட்டுப் பார்த்து, “கயிறு” தபால் உள்ைது என்றான்.
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பின்னர் புத்தர் மக்கைிைம் “இந்த குருைர்கள் யாளனளய ஜதாட்டுப்
பார்த்து, அவர்கள் உணர்ந்தளத ஜவவ்தவறு மாதிரி கூறினார்கள்.

இவற்றில் எது சரி?” என்று தகட்டு, அததப்தபால் தான் கைவுளும்
ஒவ்ஜவாருவருக்கும் ஒவ்ஜவாரு மாதிரி என்று கூறி உள்தை ஜசன்று
விட்ைார்.

ஒரு ஜபயரும் ஒரு உருவமும் என்று குறிப்பிட்டுச் ஜசால்ல
முடியாதவன்

இளறவன் என்கிறது திருவாசகம்.

“ஒரு நாமம் ஓர் உருவம் ஒன்றும் இல்லாற்கு” (திருவாக.பா.235)
திருவாசக ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக வாழ்தவாம்.
வாழ்க வைமுைன்.

13. அன்பு இல்லாதவளரக் கண்டு பயப்படுதவன்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஒருநாள் ஜென் குருவும் அவரது சீைனும் குைக்களரயில்
அமர்திருந்தார்கள்.
சீைன் பல தகள்விகளை குருவிைம் தகட்டுக் ஜகாண்டிருந்தான்;
குருவும் நிதானமாக பதிலைித்துக் ஜகாண்டிருந்தார்.
“குருதவ! சுயநலமிக்க அன்பிற்கும் சுயநலமில்லாத அன்பிற்கும்
வித்தியாசம் என்ன? எனக்கு ஜகாஞ்சம் விைக்கமாக கூறுங்கதைன்”
என்றான்.
ஜென் குரு சீைனுக்கு பதிளல எப்படி விைக்குவது என்று சற்றும்
முற்றும் பார்த்தார்.
ஒரு இளைஞன் குைக்களரயில் தூண்டிளலப் பிடித்துக்ஜகாண்டு

அமர்ந்திருந்தான். அவனருகில் கூளையில் அவன் பிடித்துப் தபாட்ை
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மீ ன்கள் துடித்துக் ஜகாண்டிருந்தது.
குரு அந்த இளைஞனிைம் தபச்சு ஜகாடுத்தார். “தம்பி! மீ ன் என்றால்
ஜராம்ப பிடிக்குதமா?” என்றார்.
அவனும் “ஆமாம் ஐயா! மீ ன் என்றால் எனக்கு உயிர். பிடித்து
ளவத்த மீ ன்களைஜயல்லாம் இன்றிரவு என் மளனவிளய சளமக்கச்
ஜசால்லி ஒரு பிடி பிடிக்கப் தபாகிதறன்;

உங்களுக்கு தவண்டுமானால் ஜகாஞ்சம் எடுத்துக் ஜகாள்ளுங்கள்;
குைத்தில் நிளறய மீ ன் கிைக்கிறது” என்றான்.

குருதவா, “எனக்கு தவண்ைாம் தம்பி!” என்று புன்சிரிப்புைன் கூறி
மறுத்துவிட்ைார்.
நைப்பளதஜயல்லாம் சீைன் அளமதியாக பார்த்துக் ஜகாண்டிருந்தான்.
அந்த இளைஞனும் சற்று தநரத்தில் மீ ன் பிடித்து விட்டு
கிைம்பிவிட்ைான்.

ஒரு வயது முதிர்ந்த ஜபரியவர் குைக்களரளய தநாக்கி வருவளத
ஜென் குரு பார்த்து விட்ைார்.

அவர் ளகயில் ஒரு ஜவள்ளை நிறப் ளப இருந்தது. குரு அளத

உற்றுப் பார்த்தார்; அது ளபயின் நிறமல்ல, அதிலிருக்கும் ஜபாரியின்
நிறம் என்பளத ஜதரிந்து ஜகாண்ைார்.
அந்த ஜபரியவர் குைக்களரயில் வந்து அமர்ந்தார்.
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ளபயிலிருந்த ஜபாரிளய எடுத்து தண்ண ீரில் தூவினார்.
நூற்றுக்கணக்கான மீ ன்கள் ஜபாரி இருக்கும்
இைத்ளத எறும்புகள் தபால ஜமாய்த்தன.

குரு அவரிைமும் தபச்சு ஜகாடுத்தார். “என்ன
ஜபரியவதர! மீ ன் என்றால் ஜராம்ப

பிடிக்குதமா?” என்று சற்று முன் அந்த

இளைஞனிைம் தகட்ை அதத தகள்விளய ஜப
ரியவரிைம் தகட்ைார்.

ஜபரியவரும், “ஆமாம் ஐயா! மீ ன் என்றால்
எனக்கு உயிர்; தநரம் கிளைக்கும்

தபாஜதல்லாம் இங்கு வந்து இங்குள்ை
மீ ன்களுக்கு உணவைிப்தபன்” என்றார்.

பக்கம் திரும்பினார்.

அவரிைம் தபசிமுடித்து விட்டு சீைனின்

“பார்த்தாயா! இருவரும் மீ னின் மீ து அைவுகைந்த அன்பு

ளவத்திருக்கிறார்கள் என்பது அவர்கள் ‘மீ ஜனன்றால் உயிர்’ என்று
கூறும்தபாதத ஜதரிந்திருக்கும்.
அந்த இளைஞன், மீ ன்களை ‘ருசி’ என்னும் சுயநலத்திற்காக
பயன்படுத்திக் ஜகாண்ைான். அவன் தன்னுளைய சந்ததாஷத்தில்
மட்டுதம கவனம் ஜசலுத்தினான்.
ஆனால் அந்த ஜபரியவர் மீ ன்கள் பசியாறுவதற்கு சுயநலமில்லாமல்
உணவைித்தார்.
இருவருக்கும் மீ ன்கள் பிடித்திருந்தது, ஆனால் இருவரின் தநாக்கம்
தவறு.
ஜமாத்தத்தில், அன்பில் சுயநலம் இருந்தால் அது அன்தப இல்ளல;
சுயநலமில்லாத அன்பு தான் உண்ளமயானது, நிரந்தரமானது” என்று
குரு சீைனுக்கு புரியளவத்தார்.
அன்பு இல்லாதவளரக் கண்ைால் நான் ஜபரிதும் பயப்படுதவன்
என்கிறது திருவாசகம்.
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“வன்புலால் தவலும் அஞ்தசன்

வளைக் ளகயார் களைக்கண் அஞ்தசன்

என்பு எலாம் உருக தநாக்கி
அம்பலத்து ஆடு கின்ற

என் ஜபாலா மணிளய ஏத்தி

இனிது அருள் பருக மாட்ைா

அன்பு இலாதவளரக் கண்ைால்
அம்ம! நாம் அஞ்சு மாதற.”

(திருவாசக. பா.518)

திருவாசக ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக வாழ்தவாம்.
வாழ்க வைமுைன்.

14. முயற்சிளயக் ளகவிைாது இருங்கள்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)
அந்த ஜென் துறவி மிகவும் ொலியானவர். ஒரு மைாலயம்
அளமத்து, அதில் இருந்த சீைர்களுக்கு நற்பண்புகளை கற்றுக்
ஜகாடுத்து வந்தார்.

அவர் எதற்காகவும் சீைர்கைிைம் தகாபம் ஜகாண்ைது இல்ளல.
ஒரு நாள் அந்தத் துறவி, தனது சீைர்களுைன் அமர்ந்து தபசிக்
ஜகாண்டிருந்தார்.
அப்தபாது சீைர்கள் சிலர், ‘குருதவ! உங்களுக்கு களத என்றால்
பிடிக்குமா? உங்களுக்குப் பிடித்த களத எதுவும் இருக்கிறதா?’ என்று
தகட்ைனர்.
துறவிதயா, ‘எனக்கு ‘குதிளரயும் ஆடும்’ என்ற களத பிடிக்கும்’
என்று சீைர்கைிைம் ஜசான்னார்.
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‘குருதவ! உங்களுக்கு பிடித்த அந்தக் களதளய எங்களுக்கும்

ஜசால்லுங்கள்’ என்று சீைர்கள் தகட்கதவ, அவர்களுக்கு அந்தக்
களதளயச் ஜசால்லத் ஜதாைங்கினார் குரு.
அந்த ஊரில் இருந்த சிறிய விவசாயி ஒருவர், ஒரு குதிளரளயயும்,
ஆட்ளையும் வைர்த்து வந்தான்.

குதிளரயும் ஆடும் சிறந்த நண்பர்கைாக இருந்து வந்தன. ஒரு நாள்
அந்த குதிளர தநாயால் பாதிக்கப்பட்ைது.

அதனால் குதிளரக்கு சிகிச்ளச அைிக்க மருத்துவர் ஒருவளர
அளழத்து வந்தான் விவசாயி.
மருத்துவர் அந்த குதிளரயின் நிளலளய பார்த்து, ‘நான் மூன்று
நாட்கள் வந்து மருந்து தருகிதறன். அந்த மருந்ளத சாப்பிட்டு

குதிளர எழுந்து நைந்தால் சரி. இல்ளலஜயனில் அதளனக் ஜகான்று
விை தவண்டியது தான். தவறு வழியில்ளல’ என்று ஜசால்லி,
அன்ளறய மருந்ளத ஜகாடுத்துச் ஜசன்றார்.
இவர்கைது உளரயாைளல தகட்ை ஆடு பயந்து தபானது. மறுநாள்,

அந்த மருத்துவர் வந்து அன்ளறய மருந்ளதக் ஜகாடுத்துச் ஜசன்றார்.
அதன் பிறகு ஆடு, தன் நண்பனான குதிளரயிைம் வந்தது. ‘எழுந்து
நை நண்பா! இல்லாவிட்ைால் அவர்கள் உன்ளனக் ஜகான்று
விடுவார்கள்’ என்று அந்த குதிளரளய ஊக்குவித்தது.
மூன்றாம் நாளும் மருத்துவர் வந்து குதிளரக்கு மருந்து ஜகாடுத்தார்.
பின்னர் அந்த விவசாயிைம் ‘நாளை குதிளர நைக்கவில்ளல
என்றால், அதளனக் ஜகான்று விை தவண்டும்.
இல்லாவிட்ைால், குதிளரக்கு வந்திருக்கும் தநாய் மற்றவர்களுக்கும்
பரவி விடும்’ என்று ஜசால்லிச் ஜசன்றார்.
அந்த மருத்துவர் தபானதும், ஆடு குதிளரயிைம் வந்து, ‘நண்பா!
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எப்படியாவது எழுந்து நைக்க முயற்சி ஜசய். உன்னால் முடியும்.
எழுந்திரு! எழுந்திரு!’ என்று ஜசால்லியது. அந்த குதிளரயும் முயற்சி
ஜசய்து எழுந்து நைந்து விட்ைது.

எதிர்பாராதவிதமாக அந்த குதிளரளய விவசாயி பார்க்க வரும்
தபாது, குதிளர ஓடி ஆடி விளையாடியளதப் பார்த்து
மகிழ்ச்சியளைந்தார்.

இளறயுணர்வு ஜபற்று இளறவனின் திருவடிகளை அளைய

முயற்சிளயக் ளகவிைாது இருங்கள்” என்கிறது திருவாசகம்.

“நிற்பார் நிற்கநில்லா உலகில்

நில்தலாம் இனிநாம் ஜசல்தவாதம

ஜபாற்பால் ஒப்பாம் திருதமனிப்

புயங்கன் ஆள்வான் ஜபான்னடிக்தக

நிற்பீர் எல்லாம் தாழாதத

நிற்கும் பரிதச ஒருப்படுமின்
பிறப்பால் நின்று தபழ்கணித்தாற்
ஜபறுதற்கு அரியன் ஜபருமாதன” (திருவாசக.பா.611)



நிளலயற்ற இந்த உலகில் இருப்பவர் இருங்கள்.
இருக்க மாட்தைாம்.

நாம் இனி

அழகால் தனக்குத் தாதன ஒப்புளம உளைய திருதமனி
ஜகாண்ை, பாம்பு, அணிந்த ஜபருமானின் திருவடிகளைச் ஜசன்று





தசர்தவாம்.
அவனது ஜபான்னடிளய அளைவதற்கு முயலுபவர்
அளனவரும் அம்முயற்சிளயக் ளகவிைாது இருங்கள்.
பிறகு ஜபருளம தபசி நிற்பதால் பயன் விளையாது.
ஏஜனனில் ஜபருமான் ஜபறுவதற்கு அருளம உளையவன்.

திருவாசக ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக வாழ்தவாம்.
வாழ்க வைமுைன்.
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15. இன்று என்பதத நிெம்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)
ஒரு முளற ஜென் துறவி தனது சீைர்களுக்கு அறிவுளர வழங்கிக்
ஜகாண்டிருந்தார்.

“இன்று என்பது மட்டுதம நிெம், நாளை என்பது மாளய. அதனால்
எந்த ஒரு காரியத்ளதயும் நாளை ஜசய்து ஜகாள்ைலாம் என்று
தள்ைிப்தபாைாமல், இப்ஜபாழுதத ஜசய்துவிை தவண்டும்.

அததசமயம் நாளை நைக்க இருப்பளத நிளனத்து, இன்ளறய
ஜபாழுளத இழந்து விைக் கூைாது” என்று அறிவுறுத்திக்
ஜகாண்டிருந்தார்.

அப்தபாது

அந்த வழியாக
வந்த ஒரு
தபார்வரன்,
ீ
துறவியின்
கூற்ளற
ஆழ்ந்து
கவனித்துக்
ஜகாண்டிருந்தான்.
பின்பு ஒரு நாள் அந்த தபார் வரன்
ீ
தனது எதிரிகைால்
ளகப்பற்றப்பட்டு சிளறயில் அளைக்கப்பட்ைான்.
அன்றிரவு முழுவதும் அவனால் தூங்க முடியவில்ளல. ஏஜனனில்,
அடுத்த நாள் நைக்க இருக்கும் சித்தரவளதகளை பற்றி தயாசித்து
ஜகாண்டிருந்ததால் அவனது தூக்கம் களலந்தது.
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சிளறயில் இருந்த ென்னல் கம்பிளய வளைத்து கூர் கம்பியாக
மாற்றினான். அளத ளவத்து தற்ஜகாளல ஜசய்து ஜகாள்வது
அவனது எண்ணமாக இருந்தது.
அப்தபாதுதான் ஜென் துறவியின் அறிவுளரகள் நிளனவுக்கு வந்தன.
“நாளை என்பது மாளய, இன்று என்பது மட்டுதம நிெம்” என்ற
ஜென் துறவியின் கூற்ளற மனதில் ஜகாண்டு நிம்மதியாக
உறங்கினான்.

மறுநாள் ஜபாழுதும் விடிந்தது. அதிசயம் நிகழ்ந்தளத தபான்று,
தபார்வரளன
ீ
அவனது நண்பர்கள் காப்பாற்றினர்.
தபாற்றிப் புகழ்ந்திருந்து ஜபாய்ஜகட்டு ஜமய் ஆனார்
மீ ட்டு இங்கு வந்து விளனப்பிறவி சாராதம

கள்ைப் புலக்குரம்ளபக் கட்டு அழிக்க வல்லாதன
நள் இருைில் நட்ைம் பயின்று ஆடும் நாததன
தில்ளல உள் கூத்ததன ஜதன்பாண்டி நாட்ைாதன” (சிவபுராணம் 90)
திருவாசக ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக வாழ்தவாம்.
வாழ்க வைமுைன்.
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16. ஒவ்ஜவாரு நாளும் இன்பம்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஜென் துறவியிைம் வந்த பணக்காரர் ஒருவர்.

“எனக்கு ஜபாழுது தபாவதத
சிரமமாக உள்ைது.

அளத

எப்படியாவது சரி ஜசய்து
தாருங்கள்” என்று தகட்ைாாி்.
“இந்த நாள் மீ ண்டும் வராது,
மதிப்பு வாய்ந்தது.

அது இரத்தின் கல்ளலப் தபால்

இந்த நாைின் ஒவ்ஜவாரு நிமிைமும் விளல

மதிப்பில்லாதது, எவ்தபாதும் இப்தபாதத வாழ்” என்று கூறி
அனுப்பினார் துறவி.

இன்பம் ஜபருக்கும் - திருவாசகம்
“இன்பம் ஜபருக்கி இருள்அகற்றி எஞ்ஞான்றும்

துன்பம் ஜதாைவுஅறுத்துச் தசாதியாய் – அன்பு அளமத்துச்
சீரா ஜபருந்துளறயான் என்னுளைய சிந்ளததய
ஊராகக் ஜகாண்ைான் உவந்து.” (திருவா.பா.627)

திருவாசக ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக வாழ்தவாம்.
வாழ்க வைமுைன்.

17. கைவுதை தபாற்றி
(ஜென்னும் திருவாசகமும்
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அந்த ஜென் குரு அவ்வப்தபாது தனது மாணவர்கள் தகட்கும்
தகள்விகளுக்ஜகல்லாம் மிகவும் சுருக்கமாக, எைிய முளறயில்
பதில் ஜசால்வது வழக்கம்.

அவ்வப்தபாது சீைர்கள் தகள்விகள் தகட்பதும் அவர் பதில்
ஜசால்வதும் ஜதாைரும்.
சீைர்கைில், ஒருவர் மாற்றி ஒருவருக்கு ஏதாவது சந்ததகம்
ததான்றிக் ஜகாண்தை இருக்கும்.

அளத அவர் தீர்ந்து ளவப்பார்.

ஒரு சீைர், “குருதவ புத்தர் ஏன் கைவுளைப் பற்றி எதுவும்
தபசவில்ளல” என்று தகட்ைார்.
“கைவுதை தபாற்றி என்ளனக்

கண்டுஜகாண்டு அருளு தபாற்றி

விைஉதை உருக்கி என்ளன

ஆண்டிை தவண்டும் தபாற்றி

உைல்இது களைத்திட்டு ஒல்ளல
உம்பர்தந்து அருளு தபாற்றி”

(திருவா.பா.627)

திருவாசக ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக வாழ்தவாம்.
வாழ்க வைமுைன்.

18. சாதளல முன்னம் அஞ்தசன்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஒருமுளற பசுய் என்கிற ஜென் குரு தான் இறக்கும் தநரத்தில்
தனது சீைர்களை அளழத்தார்.
“மாணவர்கதை! நீங்கள் எப்தபாதும் எதற்கும் கவளல
ஜகாள்ைக்கூைாது.
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அதிலும் இறப்ளப கண்டு எந்த தநரமும்
பயப்பைக் கூைாது.
ஏஜனனில் நமது மனம் எந்த ஒரு

சாராம்சம் ஜகாண்டு பிறந்தது அல்ல.
ஜசால்லப் தபானால் மனதிற்கு எந்த
ஒரு நிறம், வடிவம், இது தான்
பிடிக்கும்,
சந்ததாஷம் வந்தால் மகிழ்ந்தும், வருத்தத்தின் தபாது வலிகளும்
ஜகாள்வதில்ளல.

அளவ அளனத்தும் நீங்கள் உணர்வதிதலதய இருக்கிறது.
தமலும் உன் மனம் சரியில்ளல என்றால் அதற்கு உைதன மனளத
தைர விைாமல் இருக்க தவண்டும்.

அந்த தநரத்தில் மனம் சரியில்ளலஜயனில், முதலில் உங்கள்
மனளத நன்கு ஜதரிந்து ஜகாள்ை தவண்டும்.
அதனால் நீங்கள் எளத எதிர் ஜகாள்கிறீர்கள், எதனால்
பாதிக்கப்பட்டுள்ை ீர்கள் என்பளத உண்ளமயில் உங்கைால் அறிய
முடியும்.
தமலும் இந்த உலகில் எதுவும் நிரந்தரமானது இல்ளல, எதற்கும்
தபராளச பை தவண்ைாம்.
முக்கியமாக இறப்ளபக் கண்டு பயப்பைக் கூைாது. இந்த உலகில்
பிறந்த அளனத்திற்கும் இறப்பு என்பதும் உண்டு” என்று கூறினார்
“தளகவிலாப் பழியும் அஞ்தசன்
சாதளல முன்னம் அஞ்தசன்”

(திருவாச.பா.522).
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திருவாசக ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக வாழ்தவாம்.
வாழ்க வைமுைன்.

19. உருகிப் ஜபருகி உைம்குைிர
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

துறவி ஒருவர் ஆற்றில் மூழ்கி தவம் ஜசய்து ஜகாண்டிருந்தார்.
ஒரு இளைஞன் குறுக்கிட்டு “ஐயா நான் தங்கைின் சீைனாக தசர
விரும்புகிதறன்” என்றான்.
ஆற்றிலிருந்து எழுந்தவர், “ஏன்?” என்றார் துறவி.

“நான் கைவுளை அறிய விரும்புகிதறன்” என்றான்.
சட்ஜைன்று துறவி அவன் கழுத்தின் பின்புறத்ளதப் பிடித்து இழுத்து,
அவன் தளலளய ஆற்றினுள் முக்கினார்.
சிறிது தநரத்தில் மூச்சிளறத்த இளைஞன், திமுறிக் ஜகாண்டு
ஜவைிதய வரத் துடித்தான்.

களைசியாக துறவி அவளனப் பிடித்து ஜவைிதய இழுத்தார்.
ஜவைியில் வந்த இளைஞன் இருமிக் ஜகாண்டு ஜபரு
மூச்ஜசறிந்தான்.
துறவி தகட்ைார், நீ நீரினுள் மூழ்கி இருக்கும் தபாது உனக்கு என்ன
ததளவப் பட்ைது?” என்றார்.
“காற்று” என்றான் இளைஞன்.
“நல்லது, வட்டுக்குச்
ீ
ஜசல். காற்று தபால கைவுள் உனக்கு எப்தபாது
ததளவதயா அப்தபாது திரும்பி வா” என்று ஜசால்லி விட்ைார்.
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“உருகிப் ஜபருகி உைம்குைிர முகந்துஜகாண்டு
பருகற்கு இனிய பரங்கருளணத் தைங்கைளல
மருவித் திகழ்ஜதன்னன் வார்கழுதல நிளனந்து அடிதயாம்

திருளவ பரவிநாம் ஜதள்தைணம் ஜகாட்ைாதமா” (திருவா.பா.249)
திருவாசகம் ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வைமுைன்.

20. அன்பினால் அடிதயன்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

தன்னுளைய சீைனுைன் உலாவிக் ஜகாண்டிருந்த ஜென் குரு
அங்கிருந்த மளலயின் அழளகக் கண்டு வியந்து தபானார்.
”இந்த அதிகாளல

தவளலயில் பார்க்க
எவ்வைவு அழகாக

இருக்கிறது இந்த மளல”
என்று சீைரிைம் தன்

மகிழ்ச்சிளயப் பகிர்ந்து
ஜகாண்ைார்.
அளதக் தகட்ை சீைன்,
“நீங்கள்

புகழ்ந்து கூறும் அைவிற்கு அந்த மளல நமக்கு என்ன

ஜகாடுத்திருக்கிறது?” என்று தகட்ைான்.
“மளல அழகாக இருப்பதால் எனக்கு மனதில் அன்பு ததான்றியதத
தவிர தநசிப்பதற்கு எந்தவிதமான காரணமும் ததளவயில்ளல”
என்று கூறினார் குரு
“அன்பினால் அடிதயன் ஆவிஜயாடு ஆக்ளக
ஆனந்தமாய்க் கசிந்து உருக

என்பரம் அல்லா இன்னருள் தந்தாய்
யான்இதற்கு இவன்ஓர் ளகம்மாறு
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முன்பமாய்ப் பின்பு முழுதுமாய்ப் பரந்த
முத்ததன முடிவிலா முததல…”

(திருவா.பா.389)

திருவாசகம் ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வைமுைன்
.

21. ஞானமிலா அழுக்குமனத் தடிதயன்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்

ஜென் குரு ஒருவளர இளைஞன் ஒருவன் வணங்கினான். “நான்
எைிதில் ஞானம் ஜபற விரும்புகிதறன்.

அதற்கு ஏததனும் வழி

இருந்தால் ஜசால்லுங்கள்” என்று பணிவுைன் தகட்ைான்.
“தியானம் ஜசய்.

புத்தர் ஜபருமாளன வழிபட்டுப் பூளெ ஜசய்.

பிறகு வாளழப் பழம் சாப்பிடு” என்றார் அவர்.
“நாள்ததாறும் எத்தளன வாளழப் பழங்கள் சாப்பிை தவண்டும்?”
என்று தகட்ைான் அவன்.
“நாள்ததாறும் எவ்வைவு தநரம்

தியானம் ஜசய்ய தவண்டும்?

எவ்வைவு தநரம் புத்தர் ஜபருமாளன வழிபை தவண்டும் என்று
தகட்டிருந்தால் உனக்கு ஞானத்தில் நாட்ைம் உள்ைது என்பது
ஜதரிந்து இருக்கும்.

நீதயா எத்தளன வாளழப் பழங்கள் சாப்பிடுவது என்று தகட்ைாய்.
ஞானம் ஜபற உனக்கு ஆர்வம் இருப்பதாகத் ஜதரியவில்ளல.
வயிற்று வலி வரத்தான் வாய்ப்பு உள்ைது.
தகுதி இல்ளல.

ஞானம் ஜபற உனக்குத்

தபாய் வா” என்றார் அவர்

“- - - - - - - - - - - -- - - - - -யான் பாவிதயன்
புழுக்கணுளைப் புன்குரம்ளபப் ஜபால்லாக்கல்வி ஞானமிலா
அழுக்குமனத் தடிதயன் உளையாய்உன் அளைக்கலதம.”
(திருவா.பா.408)
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திருவாசகம் ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வைமுைன்.

22.

தவண்தைன் புகழ்

(ஜென்னும் திருவாசகமும்

ெப்பானிய ஜசல்வந்தர் ஒருவர் சம்பந்தப்பட்ை விழாவுக்கு
ஜென்ஞானி காசன் அளழக்கப்பட்டிருந்தார்.
இதற்கு முன் இப்படிஜயாரு ஆைம்பர விழாவில் அவர் கலந்து
ஜகாண்ைதில்ளல.

எனதவ, அவருக்கு உைல் நடுக்கம் ஏற்பட்ைது.
வியர்த்து ஜகாட்டியது.
இந் நிகழ்ச்சிக்குப் பின் காசன் தன் மாணவர்களை அளழத்தார்.
“என்ளன மன்னித்து விடுங்கள். நான் உங்களுக்கு ஆசிரியராக
இருக்கத் தகுதியற்றவன். உலகத்தில் ஏற்படும் பிரபலத்ளத சமமாகப்
பாவிக்க முடியாத மனநிளலயில் தற்தபாது இருக்கிதறன். நீங்கள்
தவறு ஆசிரியரிைம் ஜசன்று பயிலுங்கள்'' என்று கூறி
விளைஜபற்றார்.
பின்னர், ஒரு தகாயிலில் ஜசன்று தனிளமயில் தியானம் ஜசய்தார்.
தவறு ஓர் ஆசிரியரிைம் மாணவராகச் தசர்ந்து பயின்றார். எட்டு
ஆண்டுகளுக்குப் பின் காசன் ஞானம் அளைந்தவராக புதிய
மாணவர்களுக்குக் கற்றுக் ஜகாடுத்தார்.
“தவண்தைன் புகழ், தவண்தைன் ஜசல்வம் தவண்தைன் விண்ணும்
மண்ணும்,
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தவண்தைன் பிறப்பு, இறப்பு, சிவம் தவண்ைார் தளம நாளும்
தீண்தைன், ஜசன்று தசர்ந்ததன் மன்னு திருப்ஜபருந்துளற, இளற
தாள்

பூண்தைன், புறம் தபாதகன், இனிப் புறம் தபாகல் ஒட்தைதன.”
(திருவா.பா.512)

திருவாசகம் ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வைமுைன்.

23. அச்சமில்ளல அச்சமில்ளல
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஒரு ஜபரிய குருகுலத்தில் அளனத்திலும் மிகவும் திறளம வாய்ந்த
ஒரு ஜென் குருவிைம் சகாததவன், மகாததவன் என்னும் இரு
மாணவர்கள் நீண்ை நாட்கைாக கல்வி பயின்று வந்தனர்.
அந்த குருவிற்கு ஜதரியாதது எதுவுதம இல்ளல என்று
ஜசால்லலாம்.
அத்தளகய அவரிைம் பயிலும் அந்த இரு மாணவர்களும் மிகவும்
ஜநருங்கிய நண்பர்கள்.
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அதில் மகாததவன்

தநர்ளமயானவன், எளதயுதம
மனதில் ளவத்து தபசத்

ஜதரியாதவன். எப்தபாதுதம
ஜவைிப்பளையாக தபசும் குணம்
ஜகாண்ைவன்.

அவனுக்கு தான் கற்ற கல்விளய
மற்றவர்களுக்கும் கற்பிக்க
தவண்டும் என்ற ஆளச உண்டு.
தமலும் தன்ளனப் தபாலதவ அளனவரும் தநர்ளமயாக இருக்க
தவண்டும் என்று ஆளசப்படுபவன்.

ஆனால் சகாததவன் சற்று வித்தியாசமானவன். எளதயும்
ஜவைிப்பளையாக தபச மாட்ைான்.

மிகவும் ஜபாறுளம சாலி, எந்த பிரச்சளனக்கும் ஜசல்லாதவன். யார்
என்ன ஜசால்லி, திட்டினாலும், ஏமாற்றினாலும், அளத தன்
மனதிதல ளவத்து, கஷ்ைப்பட்டுக் ஜகாண்டிருப்பவன்.
ஒரு முளற விளையாடிக் ஜகாண்டிருக்கும் தபாது, ஒரு மாணவன்
அவனிைம் வம்பு இழுத்து, அடித்து திட்டிவிட்ைான்.
அப்தபாது சகாததவனுைன் அவனது நண்பன் மகாததவன் இல்ளல.
இதனால் சகாததவனுக்கு உைல் நிளல சரியில்லாமல் தபானது.
உைல் நிளல சரியில்ளல என்பளத அறிந்த அவனுளைய நண்பன்
மகாததவன், அவளன மருத்துவரிைம் அளழத்துச் ஜசல்லாமல்,
அவனது குருவிைம் அளழத்துச் ஜசன்றான்.
நீண்ை நாட்கள் அவர்களுைன் இருந்த அந்த குருவிற்கு

சகாததவனுக்கு எதனால் உைல் நிளல சரியில்ளல என்று
புரிந்துவிட்ைது.
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அதனால் அவர் சகாததவனிைம் “இது உைலில் வந்த தநாய் அல்ல.
உன் மனதில் வந்த தநாய். அளத நீ தான் சரி ஜசய்ய தவண்டும்”
என்று கூறினார்.
அந்த குரு, அவ்வாறு ஜசால்வதற்கு காரணம், அந்த சகாததவனின்
மனதில் பயத்தின் காரணமாக ளதரியம் குளறவாகவும், அைவுக்கு
அதிகமான ஜபாறுளம, சகிப்புத் தன்ளம அைவுக்கு அதிகமாக
இருப்பது தபான்றளவ இருக்கின்றன.
இளவயும் ஒரு வளகயான தநாய் தான். ஆகதவ அந்த தநாளய
அவன் சரிஜசய்து விட்ைால், அவன் சரியாகிவிடுவான்,
என்பதற்காகதவ ஜசான்னார்.





















ஜபாய்யர்தம் ஜமய்யும் அஞ்தசன்
கற்றில்லாதவளரக் கண்ைால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாதற
விளனக்கைல் ஜகாைினும் அஞ்தசன்

அருவராதவளரக் கண்ைால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாதற
வளைக்ளகயார் களைக்கண் அஞ்தசன்
அன்பிலாதவளரக் கண்ைால்
அவர்கிறி முறுவல் அஞ்தசன்

அம்ம நாம் அஞ்சுமாதற

அைிஇலாதவளரக் கண்ைால் அம்மநாம் அஞ்சுமாதற
பிறப்பிதனாடு இறப்பும் அஞ்தசன்
அணிகிலா தவளரக் கண்ைால் அம்ம நாம் அஞ்சு மாதற
வளரபுரண்டிடினும் அஞ்தசன்
ஆைலாதவளரக் கண்ைால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாதற
சாதளல முன்னம் அஞ்தசன்
அகம்ஜநகா தவளரக் கண்ைால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாதற
தழல்விழி உழுளவ அஞ்தசன்
அறிவிலாதவளரக் கண்ைால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாதற
மன்னதராடு உறவும் அஞ்தசன்
அஞ்சுவார் அவளரக் கண்ைால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாதற
கூற்றுவன் சீற்றம் அஞ்தசன்

ஆணலாதவளரக் கண்ைால் அம்ம நாம் அஞ்சுமாதற
(திருவா.பா.516 - 525)
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திருவாசகம் ஜென் சிந்தளனகளை ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வைமுைன்.

ஜென்னும் திருவாசகமும்

பாகம் 1

Yout ube Li nks
1. எல்லாப் பிறப்பும் பிறந்து இளைத்ததன்

ht t ps://yout u.be/nMUO-

kNchmQ
2. மனம் உழலாத நிளல தவண்டும்! ht t ps://yout u.be/bepPF5va0L8
3. தயிர் தபால மனம் உளைந்ததன் ht t ps://yout u.be/9rPWwej uYyc
4. பாவிளை ஆடுகுழல் தபால் கரந்து பரந்தது உள்ைம்

ht t ps://yout u.be/VL8YaHu60xQ
5. தைிர்ப்ஜபாற் பாதம் தாராதய

ht t ps://yout u.be/dWAFeNS8buQ

6. ததளவயானது எது? ht t ps://yout u.be/UXAL9D4qQqQ

7. ஞானம் ததடி அளலயும் பக்தர்கள். ht t ps://yout u.be/aUQ9kheBOt k
8. உைமார்ந்த மன்னிப்பு ht t ps://yout u.be/0CVR_0l pbys
9. விளனக்கு விளைவு உண்டு? ht t ps://yout u.be/8J Wb-Z9WpWQ
10. இறப்பு ஏன் ஏற்படுகிறது? ht t ps://yout u.be/P9EeP65rPU4

11. கவளலளய ஒழிக்கும் இளறவன் ht t ps://yout u.be/OdUCGI poaUc
12. கைவுள் எங்தக? ht t ps://yout u.be/AI gAb7I h2SE

13. அன்பு இல்லாதவளரக் கண்டு பயப்படுதவன்
ht t ps://yout u.be/j 5Mh8PvO7gQ

14. அம்முயற்சிளயக் ளகவிைாது இருங்கள் ht t ps://yout u.be/AwWQvUy2j Vo
15. இன்று என்பதத நிெம் ht t ps://yout u.be/WaUwcQsD1b8

16. ஒவ்ஜவாரு நாளும் இன்பம் ht t ps://yout u.be/O8OnKt 7XWDs
17. கைவுதை தபாற்றி ht t ps://yout u.be/oABe3VH_Cl 0

18. சாதளல முன்னம் அஞ்தசன் ht t ps://yout u.be/XTM4l wm2esU
19. உருகிப் ஜபருகி உைம்குைிர
20.

அன்பினால் அடிதயன்

ht t ps://yout u.be/oMmi WqRe-cY
ht t ps://yout u.be/UUYXw8J QzAY

21. ஞானமிலா அழுக்குமனத் தடிதயன் ht t ps://yout u.be/hgB_w3f i Hpg
22. தவண்தைன் புகழ்

ht t ps://yout u.be/7Wx4S3or0-E

23.அச்சமில்ளல அச்சமில்ளல ht t ps://yout u.be/QbkCzJ J aCRU
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துளணநின்ற நூல்கள்.
1. திருவாசகம், சுவாமி சித்பவானந்தர், திருப்பராய்த்துளற.
2. திருவாசகம், புலவர் வ.சிவஞானம்,
ீ
விெயா பதிப்பகம், தகாளவ.
3. ஞானக்கைஞ்சியம், தவதாத்திரி மகரிஷி, தவதாத்திரி பதிப்பகம்,
ஈதராடு
4. மாணிக்கவாசகர் நூல்கள், சுவாமி சித்பவானந்தர்,
திருப்பராய்த்துளற.
5. இளணயதை தகவல்கள்.

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

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

8. தவதாத்திரி மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாழிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார், விெயா பதிப்பகம், தகாளவ.
9. மாணிக்கவாசகரும்
பானுகுமார்.

10. ஞானம்

தரும்

தவதாத்திரி

ஜென்

களதகள்,

பப்ைிதகஷன்ஸ், ஜசன்ளன.
11.
12.

மகரிஷியும்,
அம்பிகா

மன்னார்குடி

சிவம்,

கிைாசிக்

100 ஜென் களதகள், கண்ணதாசன் பதிப்பகம், ஜசன்ளன

ஜென் களதகள், எ.தொதி, நன்ஜமாழிப் பதிப்பகம், ஜசன்ளன.

பானுகுமார் பளைப்புலகம்
(164 புத்தகங்கள்)

PDF www.banukumar.in
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ஆன்மீ கம்
1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தளனகள்
2. அறிவியல் தநாக்கில் 100 ஆன்மீ கச் சிந்தளனகள்
3. தகாள்களை ஜவன்ற இளைக்காட்டுச் சித்தர்

வாழ்க்ளக வரலாறு
1. ஜநப்தபாலியன் வாழ்வில் 100 சுளவயான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத்தர் வாழ்வில் 100 சுளவயான நிகழ்ச்சிகள்

3. இதயசுவின் வாழ்வில் 100 சுளவயான நிகழ்ச்சிகள்
4. குருவுைன் வாழ்ந்தவர் (புலவர் தியாகராெனார்)
5. தவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுளவயான நிகழ்ச்சிகள்

தன்னம்பிக்ளக தன்னம்பிக்ளக
1. தன்னம்பிக்ளக மலர்கள்.
2. ஜைன்சளன ஜவல்வது எப்படி?
3. காலதம உன் உயிர்

4. தவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்ளவ வைமாக்கும் எண்ணங்கள்
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்ளக

தவதாத்திரி மகரிஷி 1
1. இந்திய தத்துவ வரலாற்றில் தவதாத்திரி மகரிஷி
2. தவதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.
3. தவதாத்திரி மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)
4. தவதாத்திரி மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)
5. தவதாத்திரி மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )
6. தினசரி தியானம்.
7. வரலாறு தபாற்றும் குரு சீைர்கள்
8. “வாழ்க வைமுைன்” என்ற வார்த்ளத! சரியா? தவறா? இலக்கணம்
என்ன ஜசால்கிறது?

9. மன்னார்குடி பானுகுமார். விெயா பதிப்பகம், தகாளவ
10. பன்முகப் பார்ளவயில் தவதாத்திரி மகரிஷி
51

11. தவதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துவ தரிசனங்கள்
12. எல்லாம் வல்ல ஜதய்வமது
13. தபாரில்லா நல்லுலகம்

14. அதுவானால் அதுதவ ஜசால்லும்

15. உய்யும் வளக ததடி அளலந்ததன்.
16. தினந்ததாறும் தவதாத்திரியம்
17. வாழும் தவதாத்திரியம்

18. என்ளனச் ஜசதுக்கிய தவதாத்திரியத்தின் ஞானக்கைஞ்சியம்
19. தவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுளவயான நிகழ்ச்சிகள்
20. மகரிஷியின் வாழ்ளவ வைமாக்கும் எண்ணங்கள்

21. தாயுமானவர் வள்ைலார் தவதாத்திரி மூவரும் ஒருவதர
22. தவதாத்திரியம் மானுை தவதம்
23. மளனவிக்கு மரியாளத

24. எல்லாம் வல்ல ஜதய்வமது

25. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் வறுளம என்பது இல்ளல.
26. அவதாரப் புருஷர் அருட்தந்ளத

27. தவதாத்திரியம் ஒரு ெீவ யாத்திளர

ஒப்பாய்வு

(தவதாத்திரி மகரஷி)

1. வள்ைலாரும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்.
2. மகாவரரும்
ீ
தவதாத்திரி மகரிஷியும்
3. தாயுமானவரும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்
4. ஞாலம் தபாற்றும் ஞானிகள்
5. தவதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒைியும்.
7. கிழக்கும் தமற்கும்
8. தவதமுதல்வரும் தவதாத்திரியும்
9. ஞான வள்ைல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் தவதாத்திரி மகரஷியும்)
10. பாமரமக்கைின் தத்துவஞானிகள் (அச்சில்)
11. சித்தர்களும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்.
12. மாணிக்க வாசகரும் தவதாத்திரியும்
13. சிவவாக்கியாரும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்.
14. ஆனந்தக் கைிப்பும் தபரின்பக் கைிப்பும்
15. சுகவாரியும் தபரின்ப ஊற்றும்
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16. பட்டினத்தாரும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்
17. கன்பூசியசும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்
18. ஐன்ஸ்ளைனும் தவதாத்திரியும்

தாயுமானவரும் தவதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு)
1. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான
பரம்.

2. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த
குரு.
3. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ஜபாருள்
வணக்கம்.

4. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் தததொமானந்தம்.
5. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிளறந்த
ஜபாருள்..

6. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் சச்திதானந்த
சிவம்.

7. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் கருணாகரக்
கைவுள்
8. தாயுமானவர் வள்ைலார் தவதாத்திரி மூவரும் ஒருவதர
9. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் பாயப்புலி

10. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ளபங்கிைிக்
கண்ணி
11. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ஜபான்ளன
மாதளர
12. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ஆகார புவனம்
13. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் எந்நாட்கண்ணி
14. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் சித்தர் கணம்
15. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ஜமௌனகுரு வணக்கம்

16. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் மளலவைர்க்
காதலி
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17. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் இந்திரியங்கைின்
ஜகாட்ைம்

18. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் மனம் என்னும் மாளய

19. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ஆறுபளகவர்கள்
20.

தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் அருள்தாகம்

21. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் இளறவழிபாடு
22.

தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் வழிபாடு

ஏன்,
23.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்த இயல்பு
24. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 1
25. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 2
26. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ணி பாகம் 3

திருவாசகமும் தவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)
1. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் யாத்திளரப் பத்து.
2. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து.
3. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் அளைக்கலப் பத்து.
4. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் ஜசத்திலாப் பத்து.
5. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து.
6. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து.

7. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் குளழத்தப் பத்து.
8. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்தப் பத்து.
9. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில்திருவாசகத்தின் பிரார்த்தளனப் பத்து.

10. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுராணம்
11. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் ஆளசப் பத்து
12. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் அச்தசா பதிகம்
13. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் அருட்பத்து
14. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் அற்புதப்பத்து
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15. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் அன்ளனப்பத்து
16. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் கண்ைபத்து
17. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் குயிற்பத்து
18. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் ஜசன்னிப்பத்து
19. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
20.

தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் வாழாப்பத்து

21. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் ஆனந்த பரவசம்
22.

தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் குலாப்பத்து

பாரதியாரும் தவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாைல்கள்

2. தவதாத்திரியப்
3. தவதாத்திரியப்
4. தவதாத்திரியப்

பார்ளவயில் பாரதியாரின் தத்துவப் பாைல்கள்
பார்ளவயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்
பார்ளவயில் பாரதியாரின் மானுை சிந்தளனகள்

ஜென்னும் தவதாத்திரியமும்
1. ஜென்னும்

தவதாத்திரியமும் பாகம்

1

3. ஜென்னும்

தவதாத்திரியமும் பாகம்

3

2. ஜென்னும்
4. ஜென்னும்
5. ஜென்னும்

தாயுமானவர்

தவதாத்திரியமும் பாகம்
தவதாத்திரியமும் பாகம்
தவதாத்திரியமும் பாகம்

2
4
5

தாயுமானவர்

1. தசரவாரும் ஜெகத்தீதர
2. தாயுனவரின் இலக்கிய நயம்
3. தாயுமானவரின் ஜமய்ப்ஜபாருள்
4. தாயுமானவரின் சமயஜநறி
5. தாயுமானவரின் உைல் ஜபாய்யுறவா?
6. தாயுமானவரின் கைவுள் தகாட்பாடு
7. தாயுமானவரும் மகான்களும்
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8. தாயுமானவர் ஆன்மீ க வாதியா? அரசியல் ஞானியா?
9. தாயுமானவர் தரும் இைம், ஜபாருள், ஏவல்

10. தாயுமானவரின் அத்ளவதமும் தவதாத்திரியின் அத்ளவதமும்
11. தாயுமானவரின் ஆன்மீ கச் சிந்தளனகள்
12. தாயுமானவரின் ஞானதாகம்

13. தாயுமானவரின் இலட்சியப் பயணம்

14. தாயுமானவரின் பிரபஞ்சக் தகாட்பாடு
15. தாயுமானவரின் உயிர் விைக்கம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM

17. தாயுமானவர் தபாற்றும் அறம்
18. அறிதவதான் ஜதய்வஜமன்றார் தாயுமானவர்
19. ஏன் அவதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானவரின் பரநளையும் உலக நளையும்

22.

தாயுமானவர் பாைல்கைில் மனம்

24.

தாயுமானவருக்கு மறுபிறவி உண்ைா?

26.

கைவுைின் விலாசம் தருகிறார் தாயுமானவர்

28.

தாயுமானவர் தரும் இளறவழிபாடு

30.

தாயுமானவரின் உவளமகள் 100

21. இன்பம் ஜபறும் வழி யாது? தாயுமானவர்
23.தாயுமானவர் வழிபாடு ஏன்?
25.

கல்லாத தபர்கதை நல்லவர்கள் தாயுமானவர்

27.தாயுமானவர் எளத பலி ஜகாடுக்கச் ஜசான்னார்?
29.

தாயுமானவருைன் வாழ்தவாம்

ஜென்னும் திருவாசகமும்
1. ஜென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1
2. ஜென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2
3. ஜென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3

புலவர் தியாகராெனார்
1. குருவுைன் வாழ்ந்தவர்
2. வரலாறு தபாற்றும் குரு சீைர்கள்
3. புலவர் தியாகராெனார் அரிய ஜசய்திகள் 100

4. குரு பக்தியின் வடிவம் புலவர் தியாகராெனார்
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மன்னார்குடி
1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய ஜசய்திகள் 1000
2. ஞாபகம் வருதத ஊர் ஞாபகம் வருதத!
3. மன்னார்குடி வரலாறு

தன்னம்பிக்ளக தன்னம்பிக்ளக
1. தன்னம்பிக்ளக மலர்கள்.

2. ஜைன்சளன ஜவல்வது எப்படி?
3. காலதம உன் உயிர்

4. தவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்ளவ வைமாக்கும் எண்ணங்கள்.
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்ளக
6. தன்னம்பிக்ளக மலர்கள்

சிறுகளதகள்
1. ஜசயதல விளைவு
2. தவம்

ஆராய்ச்சி
நன்மக்கட்தபறு 100 நற்சிந்தளனகள்

vethathiriam Banukumar (Youtube channel)
2000 க்கும் தமற்பட்ை விடிதயாக்களன அடியிற்கண்ை 125
தளலப்புகைில் vet hat hi ri am Banukumar vஎன்ற யூடியூப் தசனலில்
தகட்டு மகிழலாம்.
1. தவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுளவயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம்
2. தவதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 1
3. தவதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 2
4. விதவகானந்தரும் தவதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
5. விதவகானந்தரும் தவதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
6. விதவகானந்தர் களதகளும் தவதாத்திரியமும்
7. ராமகிருஷ்ணர் களதகளும்
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8. தவதாத்திரியமும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்
9. பட்டினத்தாரும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்

10. ஜபன்ஞமின் பிராங்கைினும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய ஜவல்லியும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்

12 தாயுமானவரின் சுகவாரியும் தவதாத்திரியாரின் தபரின்பக் ஊற்றும்
13. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் பரசிவ வணக்கம்.

14. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் பரிபூராணானந்தம்

15. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பரம்
16. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ஜமௌனகுரு வணக்கம்

17.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் தததொ மயானந்தம்
18.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் ஜபாருள் வணக்கம்

19.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த குரு
20.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்த பத்து

21.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து

22. தவதாத்திரிய பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் பிரார்த்தளனப்பத்து
23.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் அளைக்கலப் பத்து
24.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் குளழத்த பத்து
25.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் ஆளசப் பத்து
26.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் ஜசத்திலா பத்து
27.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து
28.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் யாத்திளரப் பத்து.
29.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து

30.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில்தி ருவாசகத்தின் அச்தசா பதிகம்
31.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுராணம்
32.மாணிக்கவாசகரும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்
33.புத்தக ஜவைியீடு
34.தவதாத்திரிய சிந்தளனகள் பாகம் 1
35.தவதாத்திரிய சிந்தளனகள் பாகம் 2
36. தவதாத்திரிய சிந்தளனகள் பாகம் 3
37. தவதாத்திரிய சிந்தளனகள் பாகம் 4
38.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில்பாரதியாரின் மானுை சிந்தளனகள்
39.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாைல்கள்
40.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்

41.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் பாரதியாரின் தத்துவ பாைல்கள்
42.ஜென்னும் தவதாத்திரியமும் பாகம் 1
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43.ஜென்னும் தவதாத்திரியமும் பாகம் 2
44.ஜென்னும் தவதாத்திரியமும் பாகம் 3
45ஜென்னும் தவதாத்திரியமும் பாகம் 4

46.ஜென்னும் தவதாத்திரியமும் பாகம் 5
47.காலஜமல்லாம் தவதாத்திரியம்

48.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் ஆழ்வார்கள் காட்டும் முக்தி
49.என்ளனச் ஜசதுக்கிய நூல்
50.தினசரி தியானம் சனவரி

51.தினசரி தியானம் பிப்ரவரி
52.தினசரி தியானம் மார்ச்

53.தினசரி தியானம் ஏப்ரல்
54.தினசரி தியானம் தம

55.தினசரி தியானம் ெூன்

56.தினசரி தியானம் ெூளல

57.தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு
58.தினசரி தியானம் ஜசப்ைம்பர்

59.தினசரி தியானம் அக்தைாபர்
60.தினசரி தியானம் நவம்பர்
61.தினசரி தியானம் டிசம்பர்
62.தாயுமானவரின் சிந்தளனகள் பாகம் 1
63. தாயுமானவரின் சிந்தளனகள் பாகம் 2
64.தாயுமானவரின் சிந்தளனகள் பாகம் 3

65.தாயுமானவரின் சிந்தளனகள் பாகம் 4
66தாயுமானவரின் சிந்தளனகள் பாகம் 5
67.தாயுமானவர் ஒப்பாய்வு இலக்கியம்
68.ஜென் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 1
69.ஜென் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 2
70.ஜென் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 3
71.தாயுமானவரின் ஆனந்தக்கைிப்பு
72.மாணிக்கவாசகர் சிந்தளனகள்
73.ஜென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1
74.ஜென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2
75.ஜென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3
76.புலவர் தியாகராெனார்

77.ஞாபக அளலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1
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78. ஞாபக அளலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2
79.அறிவியல் தநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தளனகள் பாகம் 1

80.அறிவியல் தநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தளனகள் பாகம் 2
81.அறிவியல் தநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தளனகள் பாகம் 3
82.ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்

83.ஜைன்சளன ஜவல்வது எப்படி? பாகம் 1

84.ஜைன்சளன ஜவல்வது எப்படி? பாகம் 2
85.ஜைன்சளன ஜவல்வது எப்படி? பாகம் 3
86.தன்னம்பிக்ளக தன்னம்பிக்ளக
87.சுயமுன்தனற்றம்

88.பத்திரகிரியார் சிந்தளனகள்
89.மன்னார்குடி

90.ஆராய்ச்சி நன்மக்கட்தபறு
91.ஜபாதுவானளவ

92.மளனவிக்கு மரியாளத
93.திருமூலர் சிந்தளனகள்.
94.ஆண்ைாள் சிந்தளனகள்

95.திருமழிளசஆழ்வார் சிந்தளனகள்
96.திருக்குறை; சிந்தளனகள்
97.அப்பர் சிந்தளனகள்
98.பட்டினத்தார் சிந்தளனகள்
99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு

100.சிவவாக்கியார் சிந்தளனகள்
101.ஔளயார் சிந்தளனகள்
102.சித்தர்கள் சிந்தளனகள்
103.திருமங்ளகயாழ்வார்
104.வள்ைலாரின் சிந்தளனகள்
105.பசி என்னும் பாவி
106.ஜபாருள் வறுளமயா? அறிவு வறுளமயா?
107. Retirement Speech
108. Audio speech part 1
109.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் அருட்பத்து
110.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் அற்புதப்பத்து

111.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் அன்ளனப்பத்து
112.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் கண்ைபத்து
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113.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் குயிற்பத்து
114.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் ஜசன்னிப்பத்து

115.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
116.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் வாழாப்பத்து
117.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் குலாப்பத்து

118.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் திருவாசகத்தின் ஆனந்த பரவசம்
119. மனவைக்களலயில் வாசி தயாகமா?
120..தவதாத்திரியம் மானுை தவதம்

121. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் மளலவைர்க் காதலி
122. தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிளறகின்ற ஜபாருள்

123.தவதாத்திரியப் பார்ளவயில் கருணாகரக் கைவுள்
124. மனவைக்களலயின் மகத்துவம்
125 அருட்தந்ளததய நீ ஒரு அற்புதம்
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