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1. தவம் ஜசய்ததன்

(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஒரு ஊரில் புகழ்ஜபற்ற துறவி ஒருவர் இருந்தார். அவரிடம் நிதறய
மாைவர்கள் இருக்கின்றனர்.

ஒரு நாள் அவதரப் பார்க்க துறவியின் பதழய மாைவன் ஒருவன்
பார்க்க வந்தான்.
அவதரப் பார்த்து எல்லாம் தபசிய பின்னர், குருவிடம் “எனக்கு ஒரு
குழப்பம்” என்று ஜசான்னான்.
குருவும், “என்ன?” என்று தகட்டார்.
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அதற்கு மாைவன், “நான் உங்களிடம் படித்த தியானத்தத சரியாக
கதடபிடிக்கிதறன். அதவ எனக்கு மன அதமதிதயயும், அறிவுக்
கூர்தமதயயும் தருகின்றன. அதத நன்கு என்னால் உைர
முடிகிறது” என்று ஜசான்னான்.
“சந்ததாஷம். இதில் என்ன குழப்பம்?” என்று குரு தகட்டார்.
அதற்கு மாைவன் “நான் தியானம் ஜசய்யும் தநரங்களில்
நல்லவனாக இருக்கிதறன். ஆனால் மற்ற தநரங்களில் நல்லவனாக
இருக்கிதறனா? என்ற சந்ததகம் இருக்கிறது.

எனக்தக சில சமயங்களில் தவறுகதள ஜசய்கிதறன் என்றும்
ஜதரிகிறது. தியானம் ஜசய்யும் ஒருவன் இப்படி ஜசய்வது சரிதானா?
இதத நிதனக்கும் தபாது என் உள்ளம் கஷ்டமாக இருக்கிறது”
என்று கூறினான்.

குரு அதற்கு சிரித்துவிட்டு, “ஆகதவ நீ தியானமும் ஜசய்கிறாய்,
தவறுகளும் ஜசய்கிறாய், அப்படித்தாதன...?” என்று தகட்டார். அதற்கு
அவனும் “ஆமாம், அது தவறில்தலயா? என்று தகட்டான்.
குரு அதற்கு ‘இல்தல. நீ தினமும் தியானம் ஜசய், தினமும் தவறு
ஜசய், தினமும் தியானம் ஜசய், தினமும் தவறு ஜசய், ஜகாஞ்ச
நாளில் இவ்விரண்டில் ஏததனும் ஒன்று நின்றுவிடும்!' என்று
கூறினார்.
உடதன அந்த மாைவன் “ஒரு தவதள என் தியானம்
நின்றுவிட்டால்?” என்று வினவினான். குரு “அதுவும் நல்லது தான்.
அப்தபாது தான் உன் உண்தமயான இயல்பு உனக்கு புரியும்” என்று
கூறினார்.
“நாதனதயா தவம் ஜசய்ததன் சிவாயநம எனப்ஜபற்தறன்
ததனாய்இன் அமுதமுமாய்த் தித்திக்கும் சிவஜபருமான்
தாதனவந்து எனதுஉள்ளம் புகுந்துஅடிதயற்கு அருள்ஜசய்தான்
ஊனாரும் உயிர்வாழ்க்தக ஒறுத்தன்தற ஜவறுத்திடதவ”
(திருவா.பா.555)
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திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக வாழ்தவாம்.
வாழ்க வளமுடன்

2.உயிர் இரக்கம்

(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

சீன நாட்டு ஜென் ஞானியருள் சிறந்தவராக விளங்கியவர் சுவாங்தச
அவர்கள்.

அவருக்கு எண்ைற்ற சீடர்கள் இருந்தார்கள்.

முதுதமயால் தளர்ச்சி அதடந்த அவர் மரைப் படுக்தகயில்
கிடந்தார்.
அவதரச் தசாதித்த மருத்துவர்கள் அவதரக் காப்பாற்ற முடியாது
என்று ஜசால்லி விட்டார்கள்.
குருதவ எப்படிச் சிறப்பாக அடக்கம் ஜசய்வது என்று சீடர்கள் தபசத்
ஜதாடங்கினார்கள்.
அவர்கள் இப்படி வாதிடுவததக் தகட்டுக் கண் விழித்தார் அவர்.
ஜமல்லிய குரலில் சீடர்கதள அதழத்தார்.
சீடர்கள் அவதரச் சூழ்ந்து ஜகாண்டார்கள்.
“என் பிைத்தத அடக்கம் ஜசய்வதற்காக ஏன் இப்படிக் குழம்பிக்
ஜகாள்கிறீர்கள்?

பரந்த பூமியும் விரிந்த வானமும் எல்தலார்க்கும்

வாய்த்த சவப் ஜபட்டி.

என் பிைத்ததப் பரந்த ஜவளியில் எங்காவது

தபாட்டுவிட்டுச் ஜசல்லுங்கள்.

அதுதான் இயற்தக முதற. இதத

விட்டுவிட்டு ஆடம்பரமாக ஊர்வலம் நடத்தி என்தன அடக்கம்
ஜசய்வதத நான் விரும்பவில்தல” என்றார்.
இததக் தகட்ட சீடர்கள் அதிர்ச்சி அதடந்தார்கள்.
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அவர்களில் ஒருவன் பைிவுடன் “குருதவ! தாங்கள் ஜசான்னபடி
ஜசய்தால் தங்கள் உடதலக் கழுகுகள் ஜகாத்தித் தின்னுதம”
என்றான்.
பூமிக்கு தமதல கிடந்தால் கழுகுகள் ஜகாத்தி தின்னும் கீ தழ
கிடந்தால் கதரயான்கள் ஜமல்ல அரித்துத் தின்னும்.
என்ன? கழுகுக்கு உதவி ஜசய்யக் கூடாது.

எப்படியானால்

கதரயான்களுக்கு உதவி

ஜசய்ய தவண்டும் என்ற எண்ைம் உங்களுக்கு எப்படி ஏற்பட்டது?”
என்று தகட்டார்.
இதறவனிடம் அன்தப தவண்டும் நாமும் உயிர்களிடம் அன்பு
காட்ட தவண்டுமல்லவா?
“அருளா அமுதப் ஜபருங்கடல்வாய்
அடியார் எல்லாம் புக்கு அழுந்த
இருளார் ஆக்தக இதுஜபாறுத்தத
எய்த்ததன் கண்டாய் எம்மாதன
மருளார் மனத்துஓர் உன்மத்தன்

வரமால் என்றுஇங்கு எதனக்கண்டார்

ஜவருளா வண்ைம் ஜமய்அன்தப

உதடயாய் ஜபறநான் தவண்டுதம”

(திருவா.பா.487)

திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.
.

3.முக்திக்கு ஜசல்லும் பாதத எது?
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

சீடன் ஜென் குருவிடம் தகட்டான், “எல்லாப் பாததகளும் புத்தரின்
ராஜ்ெியத்துக்குத்தான் தபாய்ச் தசரும்.
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ஆனால், ஒரு குறிப்பிட்ட
பாதத முக்தியின் வாசலுக்தக
தநரடியாக அதழத்துச்
ஜசல்லும் என்று

ஜசான்ன ீர்கதள, அந்தப் பாதத
எங்தக துவங்குகிறது?”
ஜென் குரு, சீடன் நின்ற
இடத்ததச் சுட்டிக்காட்டி, “இங்தக...” என்றார்.
“முக்திக்கு உழன்று முனிவர்குழாம் நனிவாட

அந்திக்கு அருவி அடிதயதன ஆண்டுஜகாண்டு
பத்திக் கடலுள் பதிந்த பரஞ்தசாதி

தித்திக்கு மாபடித் ஜதள்தளைம் ஜகாட்டாதமா”

(திருவா.பா.246)

திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.

4.அறிவதனா அல்லதனா
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஒரு ஊரில் ஜென் துறவி ஒருவர் மடாலயத்தில் வாழ்ந்து வந்தார்.
அதத ஊரில் மடாலயத்திற்கு அருகில் கண்பார்தவ இல்லாத
ஒருவன் வாழ்ந்து வந்தான்.

அவன் எப்தபாதும் கடவுதள வைங்கும் தபாது “கடவுதள! என்தன
இப்படி கண்பார்தவ இல்லாமல் பதடத்துவிட்டாதய. உனக்கு
கண்தை இல்தலயா?” என்று புலம்பி ஜகாண்தட இருந்தார்.
அப்தபாது ஜென் குரு அவரது பிரார்த்ததனதய தகட்டு, அவதன
காைச் ஜசன்றார்.
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பின் அவனிடம் “இப்தபாது கடவுள் உன் முன் வந்து, உன்னிடம்
உனக்கு என்ன வரம் தவண்டும் என்று தகட்டால், என்ன தகட்பாய்?

அதுவும் ஒதர ஒரு வரம் தான் ஜகாடுப்தபன் என்று தகட்டால், என்ன
தகட்பாய்?” என்று தகட்டார்.
அதற்கு அவன் சிறிது தநரம் தயாசித்து, பின் அவரிடம் “ஒரு ஜபரிய
ராெ மாளிதகயில், எனது மதனவி என் மகனுக்கு ஜவள்ளிக்

கிண்ைத்தில் பால் தசாறு ஊட்டுவதத, எனது வட்டின்
ீ
ஐந்தாவது
மாடியிலிருந்து பார்த்து சந்ததாஷப்பட தவண்டும்” என்று தகட்தபன்.
அததக் தகட்ட குருவிற்கு அவனது புத்திசாலித்தனமான பதிதலப்
பார்த்து, “நீ வாழ்க்தகயில் உன் புத்திசாலித்தனத்தால் விதரவில்
முன்தனறிவிடுவாய்” என்று ஜசால்லி தன்னுதடய சீடனாக
தவத்துக் ஜகாண்டார்.

அவன் ஒதர வரத்தில் தனக்கு பார்தவ தவண்டும், ஜபரிய ஐந்து

மாடி மாளிதக தவண்டும், ஜபரிய பைக்காரனாக இருக்க தவண்டும்
என்று தகட்டுவிட்டான்.

அறிவின் உதடயவனா? - திருவாசகம்
“அறிவதன அமுததன அடிநா யிதனன்
அறிவ னாகக் ஜகாண்தடா எதன ஆண்டது
அறிவிலாதம அன்தற கண்டது ஆண்டநான்
அறிவதனா அல்லதனா அருள் ஈசதன”

(திருவா.பா.54)

திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.

5. இன்பம் ஜபருக்கி இருள்அகற்றி
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)
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ஜென் குரு தன் மாைவர்களுக்கு ஜசான்ன கததகளில் இதுவும்
ஒன்று.
ஒருமுதற அவர் தன்னம்பிக்தக பற்றிய பாடத்தத நடத்திக்
ஜகாண்டிருந்தார்.

அப்தபாது அந்த வழிதய ஒரு ஏறும்பு உைவுப் ஜபாருதளத்
தூக்கியபடி ஜசன்று ஜகாண்டிருந்தது.

அதத மாைவர்களுக்குக் காட்டினார் குரு.
அதனத்து மாைவர்களும் எறும்பின் ஜசயதலதய கூர்ந்து பார்த்துக்
ஜகாண்டிருந்தனர்.
எறும்பு ஜசல்லும் வழியில் ஒரு சிறிய விரிசல் இருந்தது.

அதத

எப்படித் தாண்டிச் ஜசல்வது என்று சிறிது தநரம் நின்ற ஏறும்பு

உடதன தான் ஜகாண்டு வந்த உைவுப் ஜபாருதள அந்த விரிசலின்
மீ து தவத்தது.
பின்னர் அதன்மீ து ஏறி மறு பக்கம் ஜசன்றது.
ஜபாருதள இழுத்துச் ஜசல்லத் ஜதாடங்கியது.

மீ ண்டும் உைவுப்

“நமக்கு ஏற்படும் துன்பத்தததய பாலமாக தவத்து நாமும்
முன்தனற முடியும்” என்று விளக்கினார் குரு.
“இன்பம் ஜபருக்கி இருள்அகற்றி எஞ்ஞான்றும்
துன்பம் ஜதாடர்வு அறுத்துச் தசாதியாய் – அன்பு அதமத்துச்”
(திருவா.பா.627)
திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.

6. பற்தறவிட தவண்டும்
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(ஜென்னும் திருவாசகமும்)
ஜென் குருவிடம் ஒரு சீடர், நான் உங்களுக்காக ஒன்றும் ஜகாண்டு
வரவில்தல என்பதில் வருத்தம்” என்றார்.
ஆச்சார்யார்.. “அதத எறிந்துவிடு.”
மாைவர் நான் ஒன்றும் ஜகாண்டு வராததபாது எதத எறிவது?
ஆச்சார்யார். “அப்படியானால் அததக் ஜகாண்டு தபாய்விடு.”
சீடர் உருவங்களின் மீ து பற்தறவிட தவண்டும் என்பது
ஆச்சாரியரின் எண்ைம்.
“உற்றாதர யான் தவண்தடன் ஊாா் தவண்தடன் தபர்தவண்தடன்
கற்றாதர யான்தவண்தடன் கற்பனவும் இனிஅதமயும்

குற்றாலத்து அமர்ந்து உதறயும் கூத்தாஉன் குதரகழற்தக
கற்றாவின் மனம்தபாலக் கசிந்து உருக தவண்டுவதன.”
(திருவா.பா.558)
திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக வாழ்தவாம்.
வாழ்க வளமுடன்.
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7. முக்திஜநறி அறியாத மூர்க்தராடு
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஒரு நாள், ஒரு ஜென் துறவிதயப் பார்க்க ஒரு சாமுராய் வந்து
இருந்தார்.
நான் ஜசார்க்கம் மற்றும் நரகத்ததப் பற்றி அறிய விரும்புகிதறன்,”
என்று சாமுராய் அந்த ஜென் துறவியிடம் கூறினார். இதவகள்
உண்தமயில் இருக்கிறதா என்றும் தகட்டார்.
அந்த ஜென் துறவி அவதரப் பார்த்து, “நீங்கள் யார்?” என்று
தகட்டார்.
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“நான் ஒரு சாமுராய்” என்று ஜபருதமமிக்க அந்த தபார்வரன்
ீ
ஜசான்னார்.
உடதன அந்த ஜென் துறவி,
“ஹா!. இதுதபான்ற நுண்ைறிவுள்ள விஷயங்கதள நீங்கள் புரிந்து
ஜகாள்ள முடியும் என்று நீங்கள் நிதனப்பது எப்படி?

நீங்கள் ஒரு ஜகாடூரமான, மிருகத்தனமான தபார்வரன்!
ீ
உங்கள் முட்டாள்தனமான தகள்விகளால் என் தநரத்தத
வைாக்காதீ
ீ
ர்கள், “என்று அந்த துறவி கூறி, சாமுராதய தன்
இடத்தத விட்டு விரட்ட தன் தகதய அதசத்தார்.

தகாபமதடந்த சாமுராய் துறவியின் அவமானங்கதள தாங்கி
ஜகாள்ள முடியாமல். தன் வாதள எடுத்து அவதரக் ஜகாதல ஜசய்ய
ஓங்கினார்.
“உடதன, இது நரகம் என்று அந்த துறவி அதமதியாக பதில்
அளித்தார்”.
சாமுராய் அதிர்ச்சியதடந்தார். அவன் முகம் ஜமன்தமயாகிவிட்டது.
அந்த ஜென் துறவியின் ஞானத்தால் தாழ்த்தப்பட்ட அவர், தனது
வாதள விலக்கி அவர் முன் வைங்கினார்.
அப்ஜபாழுது ,
“இது ஜசார்க்கம்,” என்று ஜென் துறவி அதமதியாக கூறினார்.
“முக்திஜநறி அறியாத மூர்க்தராடு முயல்தவதனப்
பத்திஜநறி அறிவித்துப் பழவிதனகள் பாறும்வண்ைம்
சித்தமலம் அறுவித்துச் சிவமாக்கி எதனஆண்டு
அத்தன்எனக்கு அருளியவாறு ஆர்ஜபறுவார் அச்தசாதவ.”
(திருவா.பா.650)
திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.
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8. கருதைக் கடலின்உள்ளம்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

குருகுல பாடம் முடிந்து ஊர் ஜசன்ற சீடன் ஒருவன் மீ ண்டும்
குருவிடம் வந்து தயங்கியவாதற “ குருதவ தங்களிடம் நான்

படித்தஜதல்லாம் மறந்து விட்டது மீ ண்டும் அந்தப் பாடங்கதள
ஜசால்லிக் ஜகாடுப்பீர்களா?” எனக் தகட்டான்.

“இதற்காகவா இத்துதை தயக்கம். உட்கார் ஜசால்லித் தருகிதறன்”
என்ற குரு சீடனுக்கு முதலில் இருந்து பாடங்கதள ஜசால்லித்
தந்தார்.
“நன்றி குருதவ பாடங்கள் நன்கு விளங்கிவிட்டன ஜசன்று
வருகிதறன்” எனக் கிளம்பினான் சீடன்.

ஒரு மாதத்திற்கு பின் மீ ண்டும் குருவிடம் வந்து “சுவாமி எனக்கு
மீ ண்டும் பாடங்கள் மறந்து தபாய்விட்டன ஜசால்லித் தருவர்களா?”
ீ
எனக் தகட்கிறான்.
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புன்னதகத்த குரு “அதனாஜலன்ன தபாதிக்கிதறன்” எனக் கூறி
தபாததனதய ஆரம்பித்தார். சில நாட்களுக்குப் பின் நன்றி கூறி
விதட ஜபற்றான் சீடன்.

அவன் தபானதும் மூத்த சீடன் ஒருவன் “குருதவ அவன் மீ ண்டும்
மீ ண்டும் வருகிறான். நீங்கள் ஜசால்லித் தந்து ஜகாண்தட

இருக்கிறீர்கதள இது முதறயா? முட்டாளான அவனால் கிரகிக்க

முடியவில்தல என்றால் அவதன வரதவண்டாம் என்று ஜசால்ல
தவண்டியதுதாதன?” என்றான்.
தரிசு பூமியாக இருந்தாலும் அந்த இடத்ததப் பதப்படுத்தி தண்ை ீர்
ஊற்றினால் விதரவில் விதள நிலமாக மாறிவிடும் அல்லவா?
அது தபாலத்தான் அவனும். அவன் பதப்படும் வதர ஜசால்லி
ஜகாடுக்க தவண்டியது ஆசானாகிய எனது கடதம” என குரு
ஜசால்ல, குருவின் தமன்தமதய உைர்ந்தான் மூத்த சீடன்.
“ கடலினுள் நாய்நக்கி ஆங்குஉன்

கருதைக் கடலின்உள்ளம்….” (திருவா.பா.117)

திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.

9.யாதன ஜபாய் என் ஜநஞ்சும் ஜபாய்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஒரு ஊரில் தஹாஜகன் எனும் ஜென் மாஸ்டர் தகாவிலில் வசித்து
வந்தார்.
அப்தபாது அந்த வழியாக வந்த நான்கு துறவிகள் தஹாஜகனிடம்,
ஒரு நாள் இரவு தங்குவதற்கு அனுமதி தகட்டனர். அவரும் அனுமதி
வழங்கினார்.
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அன்று இரவு கடும் குளிராக இருந்தது. எனதவ, தகாயிலுக்கு
ஜவளியில் தீதய மூட்டி குளிர் காய்ந்து ஜகாண்டிருந்தனர்.
அப்தபாது திடீஜரன அவர்களுக்குள் ஒரு விவாதம் ஏற்பட்டது. அது
“அக

உண்தம

ஜபரிதா?,

புற

உண்தம

ஜபரிதா?”

என்பதுதான்.

இதனிதடதய, துறவிகள் ஜவகு
தநரமாகியும் வராததால்,

ஜஹாஜகன் மாஸ்டர் அவர்கதள
ததடி ஜவளியில் வந்தார்.
அப்தபாது அவர்களுக்குள் நடந்த

வாக்குவாதத்தத பார்த்து அருகில்

வந்தார். துறவிகள் நால்வரும் “அக உண்தம மற்றும் புற உண்தம”
பற்றி விவாதித்து ஜகாண்டிருந்ததத கண்டார்.
அப்தபாது அவர் “அங்தக ஒரு ஜபரிய கல் இருக்கிறது. அதன்
உண்தமயான நிதல பற்றியது, உங்கள் புத்தியின் உள்தள
இருக்கிறதா அல்லது ஜவளிதய இருக்கிறதா?” என்று தகட்டார்.
அந்த நால்வரில் ஒருவர் “அந்த கல்லின் உண்தம என் புத்தியின்
உள்தள இருக்கிறது ஏஜனனில் புத்தமதத்தின் படி ஒவ்ஜவாரு
ஜபாருளும், ஒருவரின் மனதின் உள்தள ஜபாருளாக்கப்படுகிறது,”
என்றார்.
அதற்கு தஹாஜகன் “அப்படிஜயன்றால் அந்த கல்லின் பாரத்தத உன்
புத்தி உைர தவண்டுதம!” என்றார்.
ஆகதவ “எந்த ஒரு ஜபாருதளப் பற்றி ஜசான்னாலும் அததப்பற்றி,
அதன் தன்தமகதளப் பற்றி நம் மனதில் பதிந்து ஒரு எண்ைம்
இருக்கும்.
எனதவ, புற உண்தமதய அக உண்தம அறிந்து தவத்திருக்க
தவண்டும் என்பது புத்தமதத்தின் கருத்தாக இருக்கிறது.
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“யாதன ஜபாய் என் ஜநஞ்சும் ஜபாய்
என் அன்பும் ஜபாய்

ஆனால் விதனதயன் அழுதால்
உன்தனப் ஜபறலாதம

தததன அமுதத கரும்பின்

ஜதளிதவ தித்திக்கும் மாதன

அருளாய் அடிதயன்

உதனவந்து உறுமாதற”

(திருவா.திருச்சதகம்)

திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.

10. பழுக்கும் ஞானம்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்

தபாதி தர்மர் தன் வாரிதசத் ததர்ந்ஜதடுத்தல்.
ஒன்பது ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, தபாதிதர்மர்- மீ ண்டும்

இந்தியாவுக்கு வந்ததபாது, ஆயிரக்கைக்கான மக்கள் அவருதடய
சீடர்களாகி விட்டனர்.
அவர்களில் நான்கு தபதர இறுதி தசாததனக்கு அவர்
ததர்ந்ஜதடுத்திருந்தார்.
ஏஜனன்றால் -அந்த நான்கு தபரில் ஒருவர் சீனாவில் தனது
பைிதயத் ஜதாடர அவரது வாரிசாக ததர்வு ஜசய்யப்படுவார்.
ஆயிரக்கைக்கான சீடர்கள் அங்தக அமர்ந்திருந்தாலும் ஜபரும்
ஜமௌனம் மட்டுதம அங்கு இருந்தது.
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அந்த நான்கு தபரும் அதற்கு தகுதியானவர்கள் என்பதத அவர்கள்
அறிந்திருந்தனர், ஆனால் யார் மிகவும் தகுதியானவர்கள் என்று
ஜசால்வது மிகவும் கடினம்.

தபாதிதர்மர் - முதல் மனிதரிடம், “ஞானத்தின் சாரத்ததச்
ஜசால்லுங்கள்?” என்று தகட்டார்.
அந்த மனிதன், “ஞானத்தின் சாராம்சம் ததவனுதடய ராஜ்யம்
உங்களுக்குள் இருக்கிறது” என்றார்.
தபாதிதர்மர்,

“உங்களிடம் என் சதத இருக்கிறது, ஆனால் சதத

மிகவும் ஆழமாக இல்தல. நீங்கள் என் வாரிசாகத் ததர்வு
ஜசய்யப்படவில்தல.

நீங்கள் கூறியது சத்தியத்தின் ஜதாதல தூர எதிஜராலிதயக்
ஜகாண்டுள்ளது, ஆனால் அது ஒரு எதிஜராலியாகும்.”
தபாதிதர்மர் - இரண்டாவது சீடரிடம், “நீங்கள் ஜசால்லுங்கள்
ஞானத்தின் சாராம்சம் என்ன?” என்று தகட்டார்.
அவர் கூறினார், “ஞானத்தின் சாராம்சம் தியானம், முற்றிலும்
அதமதியாக இருப்பது.”

தபாதிதர்மர், “உங்களிடம் என் எலும்புகள் உள்ளன, ஆனால் நீங்கள்
என்னிடம் இல்தல. நீங்கள் என் வாரிசாக இருக்க முடியாது.”
தபாதிதர்மர்- மூன்றாவது மனிதனிடம் திரும்பி, அதத தகள்விதயக்
தகட்டார், “ஞானத்தின் சாராம்சம் என்ன?”
மூன்றாவது நபர், “ஞானத்தின் சாராம்சம் என்னஜவன்றால், உங்கள்
திறதன அதன் இறுதி உண்தமக்கு ஜகாண்டு வருவதும்,
மலருவதும், உங்கள் இருப்புக்கு பூக்கதளக் ஜகாண்டு வருவதும்
ஆகும்.”
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தபாதிதர்மர்,

“உங்களிடம் என் மஜ்தெ இருக்கிறது, ஆனால்

இன்னும் நீங்கள் என் வாரிசாக இருக்க முடியாது. நீங்கள் மிகவும்
ஜநருக்கமாக இருக்கிறீர்கள், ஆனால் ஜநருக்கம் கூட ஒரு தூரம்.”
தபாதிதர்மர்,

நான்காவது மனிதரிடம் திரும்பினார்,

அதத தகள்விதயக் தகட்டார். நான்காவது மனிதனின் கண்களில்
கண்ைர்ீ இருந்தது, அவர்

ஒரு வார்த்தத கூட ஜசால்லாமல் தபாதி

தர்மாவின் காலடியில் சரிந்தார்.

தபாதிதர்மர், “உங்கள் ஜமௌனம் எனக்குப்

புரிகிறது. ஆனால் இந்த

ஆயிரக்கைக்கான மக்களுக்கு அது புரியாது. உங்கள் அனுபவத்தத
வார்த்ததகளாக ஜகாண்டு வர தவண்டும். ஜசால்!”

கண்ைருடன்
ீ
அந்த மனிதன், “எனக்குத் ஜதரியாது” என்றார்.
தமலும் தபாதிதர்மர், “நீங்கள் என் வாரிசாகப் தபாகிறீர்கள்,

ஏஜனன்றால்‘ எனக்குத் ஜதரியாது ’என்று ஜசால்லக்கூடிய நபர்
ஏற்கனதவ ஞான ஆலயத்தின்
வாசதல அதடந்துவிட்டார்.

அவர் ஏற்கனதவ வாசலில்
நிற்கிறார். அவரது
அப்பாவித்தனம், அவர்
அறியாதது, ஜதரிந்து
ஜகாள்வதற்கான ஆரம்பம்.”
ஒரு உண்தமயான குரு உலகம் முழுவததயும் கண்டிக்கப்
தபாகிறார்,
அவர் உங்களுக்கு எததயும் ஜகாடுக்கவில்தல மாறாக, அவர்
உங்களிடமிருந்து ஜபாருட்கதள எடுத்துச் ஜசல்கிறார்.
ஒரு குழந்தததயப் தபான்ற அப்பாவித்தனமான நிதலயில் அவர்
உங்கதள முற்றிலும் நிர்வாைமாக விட்டு விடுகிறார்.
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அங்கிருந்துதான் உங்கள் உண்தமயான வளர்ச்சி ஜதாடங்குகிறது.
அங்கிருந்துதான் உண்தமயான ஆரம்பம்.

ஞானத்தத விட ஜபரியது எது? ஞானத்தத விட அப்பாவித்தனம்
ஜபரியது, ஏஜனன்றால் ஞானம் என்பது ஜவற்று வார்த்ததகளின்
ஜதாகுப்பு மட்டுதம.

அப்பாவித்தனம் என்பது உங்கள் முழு இருப்பின் மாற்றமாகும்,

நீங்கள் எல்லா தூசுகதளயும் சுத்தம் ஜசய்வது தபால நீங்கள் ஒரு
குளியல் எடுத்து விட்டீர்கள்.
அப்பாவித்தனத்தின் புத்துைர்ச்சி, அப்பாவித்தனத்தின் இளதம,

ஜமதுவாக ஜமதுவாக ஆழமதடந்து, உங்கள் அழியாத தன்தமதயப்
பற்றி உங்களுக்குத் ஜதரியப்படுத்துகிறது. (ஓதஷா)
நான்காவது சீடனுக்கு பழுத்த ஞானம் கிதடத்தது.
திருவாசகம் விதட ஜசால்கிறது.

எப்படி?

“அன்தற என்றன் ஆவியும்
உடலும் உதடதம எல்லாமும்

குன்தற அதனயாய் என்தனஆட்

ஜகாண்ட தபாதத ஜகாண்டிதலதயா
இன்தறார் இதடயூ ஜறனக்குண்தடா
எண்ததாள் முக்கண் எம்மாதன
நன்தற ஜசய்வாய் பிதழஜசய்வாய்
நாதனா இதற்கு நாயகதம.” (திருவா.பா.502)
திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.

11. ஞானத்தின் நிதலகள்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)
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ஒரு இளம் துறவி ஞானத்தில் முதிர்ந்து விட்டதாக குரு
அறிவித்தார்.
இததக் தகட்ட துறவிகளில் சிலர் அந்த இளம் துறவிதயப் பார்க்க
விரும்பினர்.
அவதர சந்தித்து நீங்கள் சிறந்த
ஞானம் அதடந்து விட்டீர்கள் என்று
தகள்விப்பட்தடாதம, அது உண்தமயா
என்று தகட்டனர்.
ஆமாம் என்று அவர் கூற, தற்தபாது
எப்படி உைர்கிறீர்கள் என்று பதிலுக்கு
அவர்கள் தகட்டனர்.

உைர்கிதறன் என்றார்.

எப்ஜபாழுதும் தபால் கஷ்டமாகத் தான்

ஞானத்தின் நிதலகள் – திருவாசகம்
“தகட்டாரும் அறியாதான் தகடுஒன்று இல்லான்
கிதளஇலான் தகளாதத எல்லாம் தகட்டான்

நாட்டார்கள் விழித்துஇருப்ப ஞாலத்து உள்தள
நாயினுக்குத் தவிசுஇட்டு நாயி தனற்தக
காட்டாதன எல்லாம் காட்டிப் பின்னும்
தகளாதன எல்லாம் தகட்பித்து என்தன

மீ ட்தடயும் பிறவாமல் காத்து ஆட்ஜகாண்டான்
எம்ஜபருமான் ஜசய்திட்ட விச்தச தாதன.” (திரு.திருச்சசகம்.பா.32)
திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.

12. அபரஞானம் பரஞானமாக மாறிவிட்டது
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(ஜென்னும் திருவாசகமும்)
அது ஒரு ஜபரிய குருகுலம். பல ஜென் துறவிகள் அங்கு
தங்கியிருந்து கல்வி பயின்று வந்தனர்.
குருகுலத்தில் இருந்த ததலதம குருவுக்கு மிகவும்

வயதாகிவிட்டது. அதனால் அவர் படுத்த படுக்தகயாக இருந்தார்.
அவரிடம் ததலதம சீடன் ஒருவர் இருந்தார்.

ஒரு நாள் தனது கடதமகள் அதனத்ததயும் முடித்துவிட்டு,
அதமதியாக அமர்ந்திருந்தார், ததலதம சீடன்.
அப்தபாது ததலதம குரு, அவதர அதழப்பதாக தகவல் வந்தது.
இததயடுத்து அவர், குருவின் அதறதய தநாக்கிச் ஜசன்றார்.

அதறக்குள் குளிதர தாங்க முடியாமல், தபார்தவயால் தபார்த்திய
நிதலயிலும் நடுங்கியபடி அமர்ந்திருந்தார் குரு. அவருக்கு எதிரில்
விறகுகள் குவித்து, ஜநருப்பு எரிந்து ஜகாண்டிருந்தது.
தனது சீடதனப் பார்த்ததும், ‘உட்கார்’ என்று தசதக காட்டினார்,
குரு. ஜதாடர்ந்து அவரும், படுக்தகயில் இருந்து எழுந்து அமர்ந்தார்.
குருவானவர் தபச்தசத் ஜதாடர்ந்தார். ‘என்தன வதயாதிகம் வாட்டி
எடுக்கிறது. உடலில் தள்ளாதம ஏற்பட்டு விட்டது. என்னுதடய
சீடர்களிதலதய நீ தான் முதன்தமயானவன். எனதவ எனக்குப்
பிறகு, இந்த குருகுலத்தத ஏற்று நடத்தும் ஜபாறுப்தப நீதான்
ஏற்றுக் ஜகாள்ள தவண்டும்’ என்றார் ததலதம குரு.
அதத ஏற்றுக்ஜகாள்வது தபால், ததலதம சீடன் அதமதியாக
ததலயாட்டினார். இததயடுத்து குரு தன் அருகில் இருந்த
புத்தகத்தத எடுத்து சீடனிடம் நீட்டினார்.
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‘இதத வாங்கிக்ஜகாள். இது
ஒரு அரிய ஜபாக்கிஷம்.
உனக்கு இந்த புத்தகம்

நல்வழிதயக் காட்டும்’
என்று கூறி அதத
வழங்கினார்.
ஆனால் ததலதம சீடதனா,
அதத வாங்க மறுத்தார். ‘எனக்கு இது தவண்டாம் குருதவ’ .
தன் சீடன் இந்த புத்தகத்தின் வலிதம ஜதரியாமல் மறுக்கிறான்

என்று நிதனத்த குரு, மீ ண்டும் அவனிடம் புத்தகத்ததப் ஜபற்றுக்
ஜகாள்ளும்படி வலியுறுத்தினார்.
அதற்கு ததலதம சீடன், ‘இல்தல குருதவ.. எனக்கு
தததவயானதத ஜயல்லாம் தாங்கள் எப்தபாததா கற்பித்து

விட்டீர்கள். இது எதற்கு?’ என்று கூறி மீ ண்டும் மறுத்தார்.
ஆனால் குரு, ‘அப்படிச் ஜசால்லாதத. இது தவத நூல். பல
ததலமுதறகளாக இந்த புத்தகம், நம்முதடய மடத்தில்
பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது’ என்றார்.
ததலதம சீடன் அப்தபாதும் குரு ஜகாடுத்த புத்தகத்தத
ஏற்கவில்தல.
உடதன குரு, தன்னுதடய சீடதனப் பார்த்து தகட்டார். ‘பசி வந்தால்
உைவுக்கு என்ன ஜசய்வாய்?’ .
‘பாத்திரத்தத எடுத்துக் ஜகாண்டு யாசகம் ஜபற புறப்படுதவன்’
என்றார் ததலதம சீடன்.
‘சரி.. ஒருவர் பிட்தசயிடும்தபாது என்ன தவண்டும் என்று
தகட்பாய்?’ என்று அடுத்த தகள்விதய முன் தவத்தார் குரு.
ததலதம சீடதனா, ‘எதுவும் தகட்கமாட்தடன். அவர்கள் இடுவதத
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ஜபற்றுக் ஜகாள்தவன்’ என்றார்.
‘அப்படி உன் பாத்திரத்தில் இடப்பட்ட பிட்தசயாக இதத தவத்துக்
ஜகாள்’ என்று கூறி புத்தகத்தத நீட்டினார், அந்த மடத்தின் குரு.
ஜமௌனமாக அந்த புத்தகத்ததப் ஜபற்றுக் ஜகாண்ட ததலதம சீடன்,

அடுத்த ஜநாடிதய தன் தகயில் இருந்த புத்தகத்தத அருகில் எரிந்து
ஜகாண்டிருந்த ஜநருப்பில் தூக்கிப் தபாட்டார்.

பதறிப்தபானார் குரு. ‘அடப்பாவி என்ன காரியம் ஜசய்து விட்டாய்?’
என்று அலறினார்.
இப்தபாதும் அதமதியாக பதிலளித்தார் ததலதம சீடன். ‘பிட்தச
அளித்த யாருதம, தாங்கள் தபாட்ட பிச்தச என்ன ஆனது என்று
பார்ப்பதில்தல குருதவ.

அதுவும் இல்லாமல் ஞானம் என்பதத ஜநருப்புதாதன. ஜநருப்பு
ஜநருப்புடன் தசர்ந்துவிட்டது. தவதம் என்பது ஜவறும் எழுத்துக்கள்.
இவற்றிலா இருக்கிறது ஞானம்?’ என்றார் ததலதம சீடன்.
தன்னுதடய சீடன் தன்தன விடவும், ஜபரும் ஞானம் அதடந்தவன்
என்பதத அந்த வார்த்ததகளில் இருந்து உைர்ந்து ஜகாண்டார் குரு.
“வான நாடரும் அற ஒைாதநீ
மதறயில் ஈறும் முன்ஜதாடர ஒைாத நீ
ஏதன நாடரும் ஜதரி ஒைாத நீ
என்தன இன்னிதா ஆண்டு ஜகாண்டவா
ஊதன நாடகம் ஆட வித்தவா
உருகி நான் உதனப் பருக தவத்தவா
ஞான நாடகம் ஆடு வித்தவா
தநய தவயகத்து உதடய இச்தசதய”

(திருவாசகம்.திருச்சதகம்-ஆந்தாதீதம் – 99)

திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.
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13. ஞானம் யாரிடம் ஜபறுவது?
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஞானதாகம், ஒரு பிரபுவுக்கு உண்டானது.
அதற்கான ஜதளிதவப் ஜபறதவண்டி…அவர் பலதரப்பட்ட மதங்கள்,
சடங்குகள், தத்துவங்கள் முதலானவற்தற அலசி ஆராய்ந்தார்.
உருவ வழிபாடு, அருவ வழிபாடு, தவள்வி, யாகம் என
அதனத்ததயும் புரிந்து ஜகாள்ள அவற்றில் பல வழிகள்
கூறப்பட்டிருந்தன.
ஜென் தத்துவம் பற்றியும் எதிலும் சரியான வதகயில்
விளக்கப்பட்டிருக்கவில்தல.

அதனால்- ஜென் குரு ஒருவதர நாடி விளக்கம் ஜபறதவண்டும்
என்று அந்த பிரபு முடிவு ஜசய்தார்.
பலரிடம் தீர விசாரித்த பிறகு, இவதர தனக்கு விளக்கம் கூறத்
தகுதியுதடவர் என்று எண்ைி ஜென் குரு ஒருவரிடம் ஜசன்றார்.

பிரபு

அந்த ஜென் குருதவப்

பைிந்து வைங்கி, “குருதவ”
எனக்கு ஜென் தத்துவம்
புரியவில்தல. அதற்கான
விளக்கத்தத அறிந்திட ஆவல்
ஜகாண்டவனாய் உள்தளன்.
அதனால் தாங்கள் ஜென் தத்துவம் பற்றி விளக்கமாக எனக்கு
உதரத்தருள தவண்டும்.” என்று தவண்டினார்.
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குரு தன்னிடம் விளக்கம் ஜபற வந்த பிரபுவிடம், “ஜென் தத்துவம்
என்ன கூறுகிறது ஜதரியுமா?” என்று ஜதாடங்கியவர்…

சற்று ஜபாறு. தபாய் சிறுநீர் கழித்துவிட்டு வருகிதறன்” என்று
ஜசால்லிவிட்டு உட்புறம் ஜசன்று விட்டார்.
பிரபுவுக்கு ஒரு மாதிரியாகி விட்டது.
“என்ன இது? இந்த குருதவப் பற்றி எவ்வளவு பிரமாதமாகக்
தகள்விப் பட்தடாம்.? இவரிடமிருந்து எவ்வளவு ஜபரிய விளக்கத்தத
எதிர்பார்த்ததாம். இவர் கிராமப்புறத்து விவசாயிதயப் தபான்று சர்வ
சாதரைமாகச் சிறுநீாா் கழித்துவிட்டு வருவதாக ஜசால்லி விட்டுச்
ஜசன்று விட்டாதர!” என்று மனதுக்குள் நிதனத்துக் ஜகாண்டாலும்
அததன ஜவளிக் காட்டாது குருவுக்காகக் காத்திருந்தார்.
சற்று தநரம் கழித்துத் திரும்பி வந்த குரு “புரிந்ததா?” என்பது தபால்
ததலதய அதசத்துப் பிரபுவிடம் வினவினார்.
பிரபு, ஒன்றும் ஜதரியாமல் விழித்தார்.
அப்தபாது

“எவனாக இருந்தாலும் நான் உட்பட, சிறுநீர் கழிக்காமல்

இருக்க முடியுமா? அததச் ஜசய்துதாதன தீர தவண்டும்? அததயும்
நான்தாதன கழித்தாக தவண்டும்.” எனக்குப் பதிலாக அதற்கு
உன்தன, என்னால் அனுப்ப முடியுமா?” என்று தகட்டார்.
குரு கூறியததக் தகட்டதுதம அந்த பிரபுவுக்கு ஞானம் பிறந்தது.
“அவரவர் வாழ்வு என்பது அவரவர் தகயில் தான் உள்ளது. அததன
எக்காரைம் ஜகாண்டும் எவரிடமும் தள்ளி விடவும் முடியாது”
என்னும் உண்தமதயப் பிரபு உைர்ந்து ஜகாண்டார்.
“அவமாய ததவர் அவகதியில் அழுந்தாதம
பவமாயம் காத்து என்தன ஆண்டுஜகாண்ட பரஞ்தசாதி
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நவமாய ஜசஞ்சடர் நல்குதலும் நாம் ஒழிந்து
சிவமான வாபாடித் ஜதள்தளைம் ஜகாட்டாதமா” (திருவா.பா.238)
திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.

14. சீடனும் குருவும்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஜென் குருவின் சீடர்கள் தசக்கிளில் ஜசன்று திரும்புவதத கண்டு “ஏன்
நீங்கள் தசக்கிள்களில் சவாரி ஜசய்கிறீர்கள்?” என்று விசாரித்தார் குரு
அதற்கு ஐந்து தபரும் ஜவவ்தவறு பதிதல குருவிடம் ஜசான்னார்கள்.

அதில் முதல் சீடன் “நான் வாங்கி வரும் உருதளக் கிழங்குகதள
தகயிதலா முதுகிதலா சுமப்பதத காட்டிலும், தசக்கிளில் அதன்

கூதடயில் தவத்து வருவது சுலபம் என நிதனத்து, தமலும் நான்
தசக்கிள் ஓட்டுவதில் மகிழ்ச்சி அதடகிதறன்” என்று குருவிடம்
ஜசான்னான்.
அதற்கு குரு அவனிடம் “நீ மிகவும் சுறு சுறுப்பானவன், நீ வயதான
பின் என்தன தபாலதவ கூன் தபாடா மாட்டாய்” என்றார்.
இரண்டாவது சீடன் குருவிடம் “நான் இயற்தகதய ரசிக்க தசக்கிள்
சவாரி ஜசய்ததன்” என்றான்.
குருவும் அதற்கு “உன் கண்கள் திறந்துள்ளது, அதனால் நீ
உலகத்தத காண்கிறாய்” என்றார்.
பின் மூன்றாவது சீடன் “நான் என் தசக்கிள் சவாரி ஜசய்யும் தபாது
மந்திரத்தத ஓதிக் ஜகாண்தட ஜசன்தறன்” என்றான்.
அதற்கு குரு மூன்றாவது சீடதன “உனது மனதில் எண்ைங்கள்
எளிதாக, புதிய சக்கரங்கள் தபால சுழலும்” என்று பாராட்டினார்.
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பின்னர் நான்காவது சீடன் “நான் எல்லா உயிரினங்களின்

நல்லிைக்கத்தில் வாழ ஆதச ஜகாண்டு தசக்கிளில் சவாரி
ஜசய்ததன்” என்றான்.
குருவும் அதற்கு அவனிடம் “நீ தீங்கு இல்லாத ஒரு தங்கமான
பயைத்தத தமற்ஜகாள்கிறாய்” என்று மகிழ்ந்து கூறினார்.

பிறகு ஐந்தாவது சீடன் குருவிடம் “நான் தசக்கிள் சவாரி

ஜசய்வதற்காக, என் தசக்கிளில் நான் சவாரி ஜசய்ததன்” என்றான்.
அதற்கு குரு, அந்த சீடனின் முன் வைங்கி 'நான் உங்கள்
சீடனாதவன்' என்று கூறினார்.
ஏஜனனில் இந்த நான்கு சீடர்களும், குருவிடம் நல்ல ஜபயர் வாங்க
தவண்டும் என்று எண்ைி, மனதில் இருக்கும் உண்தமதய
மதறத்து, வித்தியாசமாக பதிதல அளித்தார்கள்.

ஆனால் கதடசியில் ஜசான்ன சீடன் “தசக்கிளில் எதற்கு ஜசன்றாய்
என்று தகட்டதற்கு, அவன் சவாரி ஜசய்வதற்காக ஜசன்தறன்” என்று
மனதில் இருக்கும் உண்தமதய கூறியதால், குரு அவருதடய
சீடனுக்கு சீடனாக ஆனார்.
எண்ைத்தத தூய்தமயாக தவத்திருந்தால் எண்ைம் எல்லாம் நற்
பயனாக மாறும்.

உண்தமதயத் தவிர தவறு எந்த எண்ைமும்

மனதில் உதிக்காது.
“யாமார்க்கும் குடிஅல்தலாம் யாதும் அஞ்தசாம்
தமவிதனாம் அவன்அடியாாா்
தராடு

அடியா

தமன்தமலும் குதடந்துஆடி ஆடு தவாதம” (திருவாச.பா.34)
திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.
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15. வழியும் தகாப்தப
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

நான்-இன் என்ற ெப்பானிய ஜென் ஆசிரியர் வாழ்ந்த காலம் 18 ஆம்
நூற்றாண்டாகும்.

அக்காலத்தில் பிரபலமான ஒரு பல்கதலக் கழத்திலிருந்து ஒரு
தபராசிரியர் ஒருவர் நான்.இன் அவர்கதளக் காை வந்தார்.

வந்தவதர சம்பிராதப்படி வரதவற்று உபசரித்து கருத்து பரிமாற்றம்
ஜசய்து ஜகாண்டிருந்தனர்.

நான்.இன் அவர்கள் தபச்சின் நடுதவ ததநீர் வழங்க ஆரம்பித்தார்.

தபச்சின் ஒரு கட்டத்தில், தபராசிரியர்- தான் ஜென் குறித்து கற்க
விரும்புவதாகக் கூறினார்.

ஜகட்டிலில் இருந்து
தபராசிரியரின் தகாப்தபயில்
ததநீர் ஊற்றத் ஜதாடங்கிய
ஜென் ஆசிரியர், தகாப்தப
நிரம்பி வழிந்த தபாதும் கூட
-ஊற்றுவதத

நிறுத்தவில்தல. மிகுந்த
ததநீர் வழிந்ததாடி வைானது.
ீ
இதுகண்டு தபராசிரியர், ஐயா ததநீாா் வைாகிறது.
ீ
ஊற்றுவதத
நிறுத்தும் என்றார்.
நான்.இன் அவர்கள் ஜசான்னார்.
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ஐயா உங்கள் மனநிதல இந்தக் தகாப்தபதயப் தபான்றது. உங்கள்
சிந்ததன பதிந்து தபான நம்பிக்தககள், காலம் காலமாய்
வளர்ந்துவிட்ட ஊகங்கள் ஆகியவற்றால் நிரம்பியுள்ளது.

நிரம்பிய தகாப்தபயில் ஊற்றிய ததநீர் வழிந்ததாடி வைாவததப்
ீ
தபால், இப்தபாது எந்தப் புதிய அறிவும் உங்களுக்குப் பயன்படாது.
உம்முதடய எண்ைம் என்ற தகாப்தபதய காலி ஜசய்து ஜகாண்டு
வாரும் என்று கூறி அனுப்பினார்.
“ஜசய்த பிதழஅறிதயன் தசவடிதய தகஜதாழுதத

உய்யும் வதகயின் உயிர்ப்புஅறிதயன் – தவயத்து
இருந்து உதறயுள் தவல்மடுத்துஎன் சிந்ததனக்தக தகாத்தான்
ஜபருந்துதறயில் தமய பிரான்.”

(திருவாச.திருஜவண்பா. பா.619)

திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.

16. பிறப்பு அறுக்கும் தபராளன்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஒரு ஜபரிய பைக்காரன் ஒருவன் ஜென் துறவிதய சந்தித்து, “நான்
என் குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதத நிதனவூட்டும்
வதகயில் ஏதாவது எழுதிக் ஜகாடுங்கள்” என்று தகட்டான்.
அதற்கு அந்த மாஸ்டர் ஒரு காகிதத் துண்தட எடுத்து, அதில்
“தந்தத இறக்கிறான், மகன் இறக்கிறான், தபரன் இறக்கிறான்” என்று
எழுதிக் ஜகாடுத்தார்.
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அததப் படித்த அவனுக்கு ஒதர
தகாபம் மூண்டது.
“என்ன? நான் உங்களிடம் என்தன
ஊக்குவிக்கும் வதகயிலும், என்
வருங்கால சந்ததியினர் அததப்

படித்து வாழ்க்தகதய புரிந்து ஜகாள்ள

தவண்டும் என்பதற்கு தகட்டால், நீங்கள் என் மனம் புண்படும்

வதகயில் எழுதித் தருகிறீர்கதள!” என்று ஆத்திரத்துடன் தகட்டான்.
அதற்கு துறவி “ஆமாம். நானும் நீ தகட்டது தபால் உன்

குடும்பத்துடன் தசர்ந்து வாழ்ந்த ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒன்தறத் தான்
எழுதியுள்தளன்.
எப்படிஜயனில், ஒரு தவதள உன் மகன் முதலில் இறந்து விட்டால்,
அது ஒவ்ஜவாருவரின் மனதிலும் ஜபரும் வலிதய உண்டாக்கும்.
அதுதவ உன் தபரன் முதலில் இறந்தால், அது தாங்க முடியாத
அனுபவமாக இருக்கும்.
எப்படியிருந்தாலும் உங்கள் குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் வரிதசயாக

இறக்கப் தபாகிறார்கள். அது தான் வாழ்க்தகப் பற்றிய இயற்தகயின்
உண்தம.
ஆகதவ நானும் அதத, அந்த காகிதத்தில் எழுதியுள்தளன்.
எப்படியிருப்பினும் இந்த உலகில் பிறக்கும் அதனவருக்குதம வலி
நிச்சயம் இருக்கும். அதததய சந்ததியினரும் பின்பற்றுவர்.
ஆகதவ இந்த காகிதத்தில் இருப்பது எப்தபாதும் அழியாததாய்
இருக்கும்” என்று விளக்கினார்.

பிறப்புத் துன்பத்தத தபாக்கும் மருந்து

திருவாசகம்

“முன்தன விதனஇரண்டும் தவரறுத்து முன்நின்றான்
பின்தனப் பிறப்பு அறுக்கும், தபராளன் – ஜதன்னன்
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ஜபருந்துதறயில் தமய ஜபருங்கருதை யாளன்
வரும்துயரம் தீர்க்கும் மருந்து”

(திருவாச.திருஜவண்பா. பா.620)

திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.

17.மனத்திண்தம

(வில் பவர்)

(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

தனது ததாட்டத்தில் உலவிக் ஜகாண்டிருந்தார் அந்த ஜென் குரு.
அவரின் சீடர் அவரருதக வந்து தயங்கி நின்றார்.
என்னப்பா விஷயம்?”
“ஒரு சந்ததகம் குருதவ”
“என்ன சந்ததகம்?”
”நீங்கள் ததாட்டத்தில்
உலவும்தபாது எந்த

விஷயத்ததப் பற்றிச்
சிந்திப்பீர்கள்?”
“சீடதன நான் சிந்ததனதயத்
தாண்டிய விஷயத்ததப் பற்றிச்
கூறினார் குரு.

சிந்திப்தபன்” புன்னதகத்தபடிதய

“அதத எப்படி குருதவ சிந்திக்க முடியும்?”
தகட்டான்.

சீடன் புரியாமல்
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“அது ஜராம்ப சுலபம்.

சிந்ததனதய ஜவட்டி எறிந்துவிடு.

அது

தபாதும்” பதிலளித்த குரு மீ ண்டும் ததாட்டத்தில் நடக்கத்
ஜதாடங்கினார்.

“மாவடு வகிரன்ன கண்ைி பங்காநின் மலரடிக்தக
கூவிடுவாய் கும்பிக்தக இடுவாய்நின் குறிப்பறிதயன்
பாவிதட ஆடுகுழல் தபாலகரந்து பரந்ததுஉள்ளம்

ஆஜகடுதவன் உதடயாய் அடிதயன்உன் அதடக்கலதம”
(திருவா.பா.415)
திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.

18. மனத்தூய்தம தவண்டும்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஜென் குருவின் ஆசிரமத்திற்கு ஒரு இதஞன் வந்தான்.
குருதவப் பைிந்து வைங்கிய அவன் “குருதவ நான் என்
மனதால்கூட எந்தத் தவறும் ஜசய்வதில்தல.

பிறருக்கு என்னால்

ஆன உதவிகதளச் ஜசய்கிதறன். எந்த விதமான ஜகடுதலும்
ஜசய்ததில்தல.

மனததத் தூய்தமயாக தவத்துள்ள எனக்கு

உங்களுதடய உபததசம் தததவயா?” என்று தகட்டான்.
அவன் கூறியததக் தகட்ட குரு, “நீ எந்த ஒரு தவதலயும்
ஜசய்யாமல் ஒரு இடத்தில் அதமதியாக இரண்டு நாட்கள்
இருந்துவிட்டுப் பின்னர் என்னிடம் வா” என்று அவதன அனுப்பி
தவத்தார்.
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இரண்டு நாட்களுக்குப் பின்னர் திரும்பி
வந்தான்.
“உன் ஆதடகதளப் பார், எவ்வளவு
அழுக்காக இருக்கிறது.

நீ எங்கும்

ஜசல்லாமல் ஓரிடத்தில் சும்மா

உட்கார்ந்திருந்த தபாதத இவ்வளவு

அழுக்கு தசர்ந்திருக்கிறது என்றால் அதலந்து திரியும் மனதில்
எவ்வளவு அழுக்குச் தசரும்.

நல்ல எண்ைங்கதள மனதில் நிரப்பிப்

ஜகாண்தட இருந்தால்தான் மனம் சுத்தமாகும்.

அததத்தான் நான்

என் உபததசத்தின் மூலம் ஜசால்கிதறன்”

மனத்தூய்தம விதனத்தூய்தம தவண்டும்
“தவத்தநிதி ஜபண்டீர் மக்கள் குலம் கல்வி என்னும்
பித்த உலகில் பிறப்தபாடு இறப்பு என்னும்
சித்த விகாரக் கலக்கம் ஜதளிவித்த

வித்தகத் ததவர்க்கு ஜசன்றுஊதாய் தகாத்தும்பீ”
(திருவா.திருக்தகாத்தும்பி. பா.250)

திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.

19. கூற்றுவன் சீற்றம் அஞ்தசன்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

புத்தரின் ததலதம மடாலயத்தில் நிகழ்ந்த சுதவயான சம்பவம்.
அடிப்பதட சந்நியாஸப் பயிற்சிதய ஜவற்றிகரமாக முடித்த
துறவிகள், தியானத்தத மக்களுக்குக் கற்றுத்தந்து, மக்கள்
முன்தனற்றம் ஜபறுவதற்காக நாடு முழுவதும் தசதவக்காக
புறப்படும் தநரம் வந்தது.
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அதில் பூர்ைகாஷ்யபா எனும் துறவிக்கு மட்டும் எங்கு ஜசல்வது
என்று ஜசால்லப்படவில்தல.

பூர்ைகாஷ்யபா தநரடியாய் புத்தரிடதம ஜசன்று தகட்டார், ““நான்
எங்கு ஜசல்லட்டும்?”

புத்தர் சிரித்தபடி ஜசான்னார், “நீதய ததர்வு ஜசய்யப்பா.”

இந்தியாவின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு தான் ஜசல்ல விரும்புவதாக
ஜசான்னார்.
சீடதனப் பார்த்து மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டவராய் புத்தர் தகட்டார்,
“அந்தப் பகுதிக்கா? அங்தக வாழும் மனிதர்கள் மிகவும் முரடர்கள்.
சின்ன சின்ன பிரச்தனக்ஜகல்லாம் அடிதடி சண்தடயில்

இறங்குபவர்கள், ஜகாஞ்சம் கூட பக்திதயா, தியான உைர்தவா
இல்லாதவர்கள். இப்படி ஜபால்லாதவர்களிடமா தபாக
விரும்புகிறாய்?”

“ஆமாம்” என்று ததரியத்ததாடு ஜசான்ன சீடனிடம் புத்தர்
ஜசான்னார்…

“உன்னிடம் மூன்று தகள்விகதள தகட்க விரும்புகின்தறன். இந்த
மூன்று தகள்விக்கும் சரியான பதில் ஜசால்லிவிட்டால் நீ
தபாகலாம்.”

“ம்…”

“முதல் தகள்வி, அங்தக ஜசன்ற பிறகு உன்தன வரதவற்பதற்கு
பதில் அவமானப்படுத்தினால் என்ன ஜசய்வாய்?”
“ஜராம்ப ஆனந்தப்படுதவன். ஏஜனன்றால், அவர்கள் என்தன
அடிக்கவில்தல; உததக்கவில்தல.

திட்டுவததாடு நிறுத்திக்
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ஜகாண்டார்கதள; மிகவும் நல்லவர்கள்… என்று நன்றி ஜசால்தவன்.”

“இரண்டாவது தகள்வி. ஒருதவதள திட்டாமல் அடித்து உததத்தால்
என்ன ஜசய்வாய்?”

“அவர்கள் மிகவும் நல்லவர்கள். அதனால்தான் என்தனக்

ஜகால்லாமல் விட்டுவிட்டார்கள். ஜவறுமதன அடித்தததாடு நிறுத்திக்
ஜகாண்டார்கதள! என ஆனந்தப்படுதவன்.”

“மூன்றாவது தகள்வி. ஒருதவதள உன்தனக் ஜகான்றுவிட்டால்
என்ன ஜசய்வாய்?”

“ஆஹா இன்னும் ஆனந்தப்படுதவன். ஜமாத்தமாக இந்த
வாழ்க்தகயில் இருந்தத எனக்கு சுதந்திரம் தந்துவிட்டார்கள். இனி

எததப் பற்றியும் கவதலப்பட தவண்டிய அவசியதம இல்தல என்று
மிகவும் ஆனந்தப்படுதவன்” என்று ஜசான்னதும்,
“நன்றாக ததறிவிட்டாய். அங்கு மட்டுமல்ல எங்கு ஜசன்றாலும் நீ
வாழ்ந்து விடுவாய். எதனாலும் இனி உன்தன வழ்த்தமுடியாது.
ீ
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எப்தபாதும் ஆனந்தமாயிருக்க
பக்குவப்பட்டுவிட்டாய். எங்கு

ஜசன்றாலும் நல்லாயிருப்பாயப்பா.
தபாய் வா” என்று ஆசிர்வதித்து
அனுப்பினார் புத்தர்.

அஞ்ஞாதம தவண்டும் – திருவாசகம்
“தகாண் இலா வாழி அஞ்தசன்
கூற்றுவன் சீற்றம் அஞ்தசன்
நீள் நிலா அைியி னாதன

நிதனந்து தநந்து உருகி ஜநக்கு

வாழ் நிலாம் கண்கள் தசார

வாழ்த்தி நின்று ஏத்த மாட்டா
ஆண் அலாதவதரக் கண்டால்

அம்ம! நாம் அஞ்சு மாதற. “

(திருவாசகம். பா.525)

திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.

20. ஆைவம் நீங்கிய அதமச்சர்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஒரு நாட்டின் ததலதம அதமச்சராக, டாங் பரம்பதர தயச் தசர்ந்த
ஒருவர் இருந்தார்.
அவர் ஆட்சிதய நன் முதறயில் நடத்துவதில் மிகவும் சிறந்தவர்.
அவருக்கு புகழ், அதிகாரம் மற்றும் ஜசல்வங்கள் இருப்பினும், புத்த
சமயக் கருத்துகள் பற்றி அறிவதில் ஆர்வமுள்ளவராக இருந்தார்.
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அதற்காக, அந்த ஊரில் இருக்கும் ஒரு ஜென் குருவிடம் அடிக்கடி
ஜசன்று கற்றுக் ஜகாண்டார்.

அவ்வாறு கற்கும் அவர், தான் ஓர் அதமச்சர் என்ற எந்த ஒரு
அகங்காரமும் இல்லாமல், ஓர் உண்தமயான சீடன் தபால நன்கு
கற்று வந்தார்.

ஒரு நாள் அந்த அதமச்சர், ஜென் குருவிடம், “புத்த சமயத்தின்படி,

ஆைவம் என்றால் என்ன?” என்று
தகட்டார்.
அததக் தகட்டதும், குருவின் முகம்
சிவந்தது. பின் குரு தகாபமாகத்
தனது குரதல சற்று உயர்த்தி,

“என்ன முட்டாள்தனமான தகள்வி
இது?” என்று தகட்டார்.

இந்த மறுஜமாழிதய எதிர்பாராத அந்த அதமச்சருக்கும் தகாபமும்,
அதிர்ச்சியும் ஏற்பட்டன.
பின் குரு சிரித்துக் ஜகாண்தட, “இதுதான் உண்தமயான ஆைவம்”
என்றார்.
இதுவதர குருவிடம் தகாபம் ஜகாள்ளாத சீடனாக இருந்த
அதமச்சருக்கு, குரு தகாபப்பட்டு தபசியததக் தகட்டதும், ‘நான் ஒரு
நாட்டின் அதமச்சர், என்தனப் பார்த்து எப்படி தகாபத் ததாடு
தபசலாம்’ என்று எண்ைியதபாது, தன்னுள் எழும்பிய தகாபதம,
உண்தமயான ஆைவம் என்பது நன்கு புரிந்தது.
“குலம் கதளத்தாய் கதளந்தாய் என்தனக்
குற்றம் ஜகாற்றச்சிதலயாம்
விலங்கல் எந்தாய் விட்டிடுதிகண்

டாய் ஜபான்னின் மின்னுக்ஜகான்தற

அலங்கல்அம் தாமதர தமனிஅப்
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பாஒப்பு இலாதவதன
மலங்கள் ஐந்தால் சுழல்வன் தயி

ரிலஜயாரு மத்துஉறதவ” (திருவா.நீத்தல் விண்ைப்பம்.பா.133)

திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.

21.பழக்கதம பற்றாக!
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

எகி புத்தர் தகாயிலில், ஜென் குருவாக கிடாதனா ஜகம்தபா என்பவர்
இருந்தார்.

ஜதாண்ணூற்று இரண்டு வயது வதர வாழ்ந்தவர் அவர்.
வாழ்நாள் முழுவதும் எந்தப் ஜபாருளிலும் அவர் பற்று தவத்தது
இல்தல.
துறவியான அவர் இருபதாவது வயதில் இருந்து ஒவ்ஜவாரு
ஊராகத் திரிந்து ஜகாண்டிருந்தார்.
அப்தபாது வழிப்தபாக்கர் ஒருவதரச் சந்தித்தார்.

அந்த வழிப்தபாக்கர்

புதக பிடிக்கும் பழக்கம் உதடயவர்.
இருவரும் மதலப் பாதத வழியாகச் ஜசன்று ஜகாண்ருந்தார்கள்.
கதளப்பு அதடந்ததால் அவர்கள் இருவரும் அங்கிருந்த மரத்தின்
நிழலில் அமர்ந்தார்கள்.
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அந்த வழிப்தபாக்கர்

“நீங்களும்

புதகத்துப் பாருங்கள் என்றபடி
புதக தபாக்கிதய அவரிடம்
தந்தார்.
பசியுடன் இருந்த கின்தடா

அவர்கள் புதக தபாக்கிதய
வாங்கிப் புதக பிடித்தார்.
“ஆ! புதக பிடிப்பது எவ்வளவு இனிதமயாக உள்ளது?”

என்றபடிதய

புதக தபாக்கிதயத் திரும்பித் தந்தார்.
இததக் தகட்ட வழிப்தபாக்கர் புதக தபாக்கிதய மீ ண்டும் அவரிடம்
தந்தார்.

“இன்னும் சிறிது புதகயுங்கள்” என்றார்.

“இப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சியான ஜசயல் தியானத்திற்கு இதடயூறாக
இருக்கும்.

இந்தப் பழகத்திற்கு அடிதமயாவதற்கு முன்

பழக்கத்ததவிட தவண்டும்” என்று நிதனத்தார்.
அவர் தந்த புதக தபாக்கிதய வசி
ீ எறிந்தார்.
பந்தபாசம் அற்ற வாழ்வு - திருவாசகம்
“மாறி நின்று எதன ஜகடக்கிடந்
ததனதய எம்மதியிலி மடஜநஞ்தச
ததறு கின்றலம் இனிஉதனச்
சிக்ஜகனச் சிவன் அவன் திரள் ததாள்தமல்
நீறு நின்றது கண்டதன
ஆயினும் ஜநக்கிதல இக்காயம்
கீ ற கின்றதல ஜகடுவதுஉன்
பரசுஇது தகட்கவும் கில்தலன்” (திருவா.ஆத்தும சுத்தி.பா.37)
திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.
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22. மனம் ஒரு ஜபாக்கிஷம்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஒர் ஊரில் ஒருவன் நன்கு வியாபாரம் ஜசய்து வாழ்ந்து வந்தான்.

அப்தபாது அந்த ஊரில் ஜபாக்கிஷம் இருக்கும் இடத்ததப் பற்றிய
வதந்தி பரவிக் ஜகாண்டிருந்தது.
ஆகதவ அந்த ஊரில் உள்ளவர்கள், பாதலவனத்தில் நின்று
தூரத்தில் இருக்கும் மதலதய பார்த்து நிற்கும் தபாது, நமது நிழல்
விழும் இடத்தில் ஜபாக்கிஷம் இருப்பதாக தபசிக் ஜகாண்டனர்.
இததனக் தகட்ட அவன், உடதன வியாபாரத்தத விட்டு,
ஜபாக்கிஷத்தத ததட பாதலவனத்திற்கு மறுநாள் காதலயிதலதய
ஜசன்று, தூரத்தில் இருக்கும் மதலதயப் பார்த்து நின்று, அவன்
நிழல் விழம் இடத்தில் குழிதயத் ததாண்ட ஆரம்பித்தான்.

அதுவதர வியாபாரத்தின் மீ து முழு கவனம் ஜசலுத்திய அவன்
ஜபாக்கிஷத்தின் மீ து கவனம் ஜசலுத்த ஆரம்பித்தான்.

ஜபாக்கிஷத்ததப் ஜபறுவதற்காக காதலயில் இருந்து நிழல் விழுந்த
இடத்தில் ததாண்டிக் ஜகாண்டிருந்தவனது நிழல், மாதலயில்
காலடிக்குள் வந்து விட்டது.
அதனால் ஏமாற்றமதடந்த அவன் அழுது புலம்பிக் ஜகாண்டு
இருந்தான்.
அப்தபாது அந்த வழியாக வந்த ஜென் துறவி ஒருவர், அவனது
ஜசயதலக் கண்டு சிரித்துக் ஜகாண்தட அவதனப் பார்த்தார்.
பின் அவனிடம் “இப்தபாது தான் உன் நிழல் ஜபாக்கிஷம் உள்ள
இடத்தத சரியாக காட்டுகிறது. அதுவும் அந்த ஜபாக்கிஷம் தவறு
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எங்கும் இல்தல, உன்னுள் தான் உள்ளது” என்று ஜசால்லிச்
ஜசன்றார்.
“அறிவி லாத எதனப் புகுந்து

ஆண்டு ஜகாண்டு அறிவதத அருளிதமல்

ஜநறி எலாம் புலம் ஆக்கிய

எந்தததயப் பந்ததன அறுப்பாதனப்

பிறிவிலாத இன்னருள்கள் ஜபற்று

இருந்தும் மாறாடுதி பிைஜநஞ்தச

கிறிஜயலாம் மிகக்கீ ழ்ப படுத்தாய்

ஜகடுத்தாய் என்தனக் ஜகடுமாதற” (திருவா.ஆத்தும சுத்தி.பா.36)
திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.

23.தவதம புரிந்திலன்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

சீதொ என்ற ஜென் குருவிடம் ஒரு துறவி. “நம்முதடய எழுதப்பட்ட
வரலாற்றுக்கு முன்பு உள்ள ஒரு புத்தர், தியானத்தில் அமர்ந்து

பத்துப் பிறவிகள் எடுத்தும், அந்த தமலான உண்தம நிதலயில்
விளக்கம் ஜபறவில்தல என்று நான் தகள்விப்பட்தடன்.
ஆகதவ, அவரால் ஒரு முழதமயான புத்தராக முடியவில்தல. ஏன்
அப்படி? என்று தகள்வி தகட்டார்.
அதற்கு சீதொ, “உன்னுதடய தகள்வியிதலதய விளக்கம்
இருக்கிறது”
துறவி, “அவர் தியானம் ஜசய்து ஜகாண்டிருந்தாலும், ஏன் அவரால்
புத்தத் தன்தமதய முழுதமயாக அதடய முடியவில்தல?”
சீதொ, “ஏன் என்றால், அவர் ஒரு புத்தராக இல்தல” என்றார்.
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தியானம் ஜசய்பவர்கள்
மனதத ஜவறுதமயாக்கிக்
ஜகாண்டு வரும் தபாதத,
ஒரு கட்டத்தில்

தியானத்தததய

விட்டுவிட்டு, உடலாலும்,
மனதாலும் முழு ஓய்வில்
இருக்க தவண்டும்.

ஜெ.கிருஷ்ைமூர்த்தி “தியானம் தததவதய இல்தல” என்கிறார். அது
தியானத்தில் ஆழ்ந்து ஜசன்றவர்களுக்குத்தான் ஜபாருந்தும்.
“தவதம புரிந்திலன் தண்மலர்

இட்டுமட்டாது இதறஞ்தசன்

அவதம பிறந்த அருவிதனதயன்
உனக்கு அன்பர் உன்னால்

சிவதம ஜபறும்திரு எய்திற்று
இதலன்நின் திருவடிக்காம்
பவதம அருளுகண்டாய் அடிதயற்கு
எம்பரம பரதவ.”

(திருவாசகம்.ஜமய்யுைர்தல்.பா.9)

திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.

24.ஞானியின் ஆதச என்ன?
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஜென் குரு, ததகான் ஒரு நாள் இரவு தம் அதறயில் அமர்ந்து
கடிதம் எழுதிக் ஜகாண்டிருந்தார்.
திருடன் ஒருவன் கத்தியுடன் உள்தள நுதழந்தததப் பார்த்துவிட்ட
குரு தகட்டார்.
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“உனக்கு என்னப்பா தவண்டும்? உயிரா? பைமா?”
திருடன் திதகத்துப் தபானான். திருடன், மிரட்டுவதற்கு

வாய்ப்பில்லாமல் தபாய்விட்டது பற்றி ஏமாற்றம் அதடந்தான்.
“நான் பைத்திற்காகத்தான் வந்ததன்!” என்றான் திருடன், ஜமல்ல.

”சரி, அதத வந்ததும் ஜசால்ல
தவண்டியது தாதன!”என்று
ஜசால்லி அவனுக்குக்

கைிசமான அளவு பைம்

ஜகாடுத்துவிட்டு அதமதியாகக்
கடிதம் எழுத ஆரம்பித்தார்.
திருடனுக்கு மிகவும்
சங்கடமாகப் தபாய்விட்டது. குருவின் அதமதி அவதன ஏததா
ஜசய்தது.
தகயில் பைத்துடன் ஜவளிதய தபாகத் திரும்பினான் திருடன்.
“தம்பி, தபாகும்தபாது கததவச் சாத்திவிட்டுப் தபா!” என்றார் குரு,
கடிதம் எழுதியபடிதய.
திருடன் ஒரு கைம் அவதரத் திரும்பிப் பார்த்து ஜமல்லக் கததவச்
சாத்திவிட்டு ஜவளிதயறினான்.
சில நாட்களில் அவன் பிடிபட்டான். காவலரிடம் அவன் இப்படிச்
ஜசான்னான்,
நான் நீண்ட நாளாகத் திருட்டுத் ஜதாழில் ஜசய்கிதறன். ஆனால் அந்த
குரு மாதிரி ஆதள நான் பார்த்ததத இல்தல. அவர் ஜராம்ப

பயங்கரமானவர். கத்திதயத் தூக்கிக் காட்டுவதற்கு முன்தப,
“உனக்கு என்ன தவணும்?” என்று தகட்டார்.
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பைத்ததத் ததரியமாகத் தந்தார். நான் பயந்து தபாய்விட்தடன்.
ஐயா, நான் சிதறவாசம் முடிந்தவுடன் ததரியத்ததக் கற்றுக்
ஜகாள்ள அவரிடம்தான் தபாகப் தபாகிதறன்” என்றான்.
ஞானிக்கு என்ன ஆதச? திருவாசகம்
“அளிபுண் அகத்துப் புறந்ததால்
மூடி அடிதயனுதட யாக்தக

புளியம்பழம் ஒத்து இருந்ததன்

இருந்தும் விதடயாய் ஜபாடிஆடீ

எளிவந்து என்தன ஆண்டு

ஜகாண்ட என்ஆர் அமுதததயா

அளிதயன் என்ன ஆதசப்

பட்தடன் கண்டாய் அம்மாதன” (திருவாசகம்.பா.421)

திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.

25.முழு விழிப்புைர்ச்சி!
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

பத்து வருடகாலக் கடினப் பயிற்சிக்குப் பின்னர் ஜடதனா ஒரு ஜென்
குருவாக ஆனார்.
புகழ்ஜபற்ற மாஸ்டரான நான்–இன்-ஐப் பார்க்க அவர் ஜசன்றார். நான்
இன், சீடரான ஜடதனாதவ வரதவற்றார்.
பிறகு தகட்டார்: “ஜடதனா! உன்னுதடய கட்தட மிதியடிதயயும்
குதடதயயும் மடாலய வாசலில் விட்டு வந்தாயா?”
“ஆமாம்! குருதவ” என்றார் ஜடதனா.
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“ஜடதனா! உனது குதடதய மிதியடியின் இடது பக்கம் தவத்தாயா
அல்லது வலது பக்கம் தவத்தாயா? ஜசால்தலன்!” என்று தகட்டார்
மாஸ்டர்.

ஜடதனாவுக்குப் பதில் ஜசால்லத் ஜதரியவில்தல. தனக்கு இன்னும்
முழுதமயான விழிப்புைர்ச்சி வரவில்தல என்பதத அவர் உைர்ந்து
ஜகாண்டார்.

ஆகதவ, மீ ண்டும் பயிற்சிக்குத் தயாரானார்.
நான்–இன் கீ ழ் இன்ஜனாரு பத்து ஆண்டுக் காலம் பயிற்சிதய
தமற்ஜகாண்டார் ஜடதனா!

“தவண்டத் தக்க தறிதவாய்நீ
தவண்ட முழுதுந் தருதவாய்நீ

தவண்டும் அயன்மாற் கரிதயாய்நீ
தவண்டி என்தனப் பைிஜகாண்டாய்
தவண்டி நீயா தருள்ஜசய்தாய்
யானும் அதுதவ தவண்டின்அல்லால்
தவண்டும் பரிஜசான் றுண்ஜடன்னில்

அதுவும் உன்றன் விருப்பன்தற.” (திருவாசகம் பா.501)

திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.

26. வாழ்ந்தார்கள் ஆவாரும்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஜென் துறவி தன் சீடர்களிடம் தபசிக் ஜகாண்டிருக்தகயில்,
அவர்களிடம் “ஒருவருதடய நல்ல வாழ்க்தகயின் ஆயுட்காலம்
என்ன?” என்று தகட்டார்.
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அதற்கு சீடர்களுள் ஒருவன் “தவறு எத்ததன நூறு வயது தான்”
என்று கூறினான். குருதவா, “இல்தல” என்றார்.
“அப்படிஜயனில், 90 வயது” என்று மற்றவன் கூறினான்.
அதற்கும் “இல்தல” என்று குரு கூறினார்.

அப்படிதய சீடர்கள், 80? 70? என்று ஜசால்ல, அதற்கும் மறுத்தார்.
பின் அவர்கள் ஜபாறுதமயிழந்து “தவறு என்னஜவன்று நீங்கதள
ஜசால்லுங்கள்” என்று கூறினர்.

அதற்கு குரு “ஒரு வினாடி தான்” என்று கூறினார்.
“அது எப்படி ஒரு வினாடியில் நல்ல வாழ்க்தகதய வாழ்ந்ததாக
ஜசால்ல முடியும்?” என்று அதனவரும் தகட்டனர்.

பின் குரு “நல்ல வாழ்க்தக என்பது ஒரு வினாடியில் தான்
ஜதரியும். எப்படிஜயனில் ஒவ்ஜவாரு வினாடிதயயும், வாழ்க்தகயின்
ஜதாடக்கமாக நிதனக்க தவண்டும்.
தமலும் அதததய முடிவு என்றும் நிதனக்க தவண்டும். அதிலும்
அந்த வினாடியில் எந்த ஒரு பதழயதததயா அல்லது
வருங்காலத்தததயா நிதனத்து வாழக்கூடாது.
ஒரு வினாடி பிறக்கிறஜதன்றால், அதத முழுதமயாக அனுபவிக்க
தவண்டும். அது தான் உண்தமயான நல்ல வாழ்க்தக” என்று
சீடர்களுக்கு ஜசால்லி, உண்தமயான வாழ்க்தகயின் தத்துவத்ததப்
புரிய தவத்தார்.

வாழ்ந்தவர்கள் ஆவார்கள் - திருவாசகம்
“வாழ்ந்தார்கள் ஆவாரும் வல்விதனதய மாய்ப்பாரும்
தாழ்ந்து உலகம் ஏத்தத் தகுவாரும் – சூழ்ந்துஅமரர்
ஜசன்று இதறஞ்சி ஏத்தும் ----------……”

(திருவா.பா.630)
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திருவாசகம் ஜென் சிந்ததனகதள ஏற்தபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்தவாம். வாழ்க வளமுடன்.

27.இன்னும் ஜசத்திதலன்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)
புத்தர் தன் கதடசி தநரத்தில் கூறினார்.
என் உடதல இயற்தகக்கு மீ ண்டும் ஒப்பதடக்கப் தபாகிதறன்.
நான் அதனக உடல்கதள பயன் படுத்தி உள்தளன்.

ஆனால் இதற்கு முன்பு இயற்தகக்கு நன்றி ஜசால்லியது இல்தல
இதுதான் கதடசி.

இனி நான் உடலுக்குள் புக மாட்தடன்.
இதுதான் நான் வாழ்கின்ற கதடசி வடு
ீ கதடசி இருப்பிடம்.
நான் என் உடதலத் திருப்பித் தர தவண்டும்.
இது அதனக தவதலகதளச் ஜசய்து விட்டது.
இது என்தன ஞானத்திற்கு இட்டுச்
ஜசன்றது.
இது நல்ல சாதனமாக இருந்தது.
இது எல்லா வதகயிலும் எனக்கு
உதவியாக இருந்தது.
ஆகதவ இயற்தகக்கு நன்றி ஜசால்லி
விட்டு
இந்த வட்தட
ீ
திருப்பி ஜகாடுக்க
தவண்டும்.
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ஏஜனனில்
இந்த உடல் இயற்தக எனக்கு ஜகாடுத்த ஜவகுமதி.

நான் முழு உைர்வுடன் இததக் ஜகாடுக்க தவண்டும்.
அதன் பிறகு அவர் தன் உடதல ஒப்பதடத்தார்.
அவர் உடதலச் சுற்றி ஒரு ஒளி இருந்தது.

அவர் உடல் சக்தியாக மாறி இந்தப் பிரபஞ்சத்துடன் கலந்து
விட்டது.

அவருதடய மரைம் உள்ளுைர்வுடன் கூடிய மரைம்.
பிறகு அவர் தனது மனதத ஒப்பதடத்தார்.
அப்ஜபாழுது நறுமைம் பரவியது.

புத்தரின் மனம் ஒரு நறுமைம்தான்.
கள்ளங் கபடமற்ற தூய்தமயான வாழ்க்தகயின் நறுமைம்.
பிறகு அவர் தன் ஆன்மாதவ ஒப்பதடத்தார்.

இந்த மூன்று விஷயங்களும் ஒப்பதடக்கப் பட்ட பின்னதர அவர்
இறந்தார்.
இதுதான் மகா பரி நிர்வாைம்
இதுதான் மகாசமாதி.

“ஜபாய்யதனன் அகம்ஜநகப் புகுந்து அமுது ஊறும்
புதுமலர்க் கழல் இதையடி பிரிந்தும்
தகயதனன் இன்னும் ஜசத்திதலன் அந்ததா
விழித்து இருந்து உள்ளக் கருத்திதன இழந்ததன்
ஐயதன அரதச அருப்ஜபரும் கடதல
அத்ததன அயன் மாற்கு அறி ஒண்ைாச்
ஜசய்ய தமனியதன ஜசய்வதக அறிதயன்
திருப்ஜபருந்துதற தமவிய சிவதன.”  (திருவாச.பா. 398)

48

ஜபாய்யனாகிய என்னுதடய உள்ளத்ததக் குதழவித்து. உள்தள
புகுந்து, அமுதம் ஊறுமாறு ஜசய்தவனின், புதுமலர் தபான்ற இரண்டு
திருவடிகதளப் பிரிந்த பின்னும் கதடயவனாகிய நான், இன்னும்
சாகாமல் உயிருடன் இருக்கிதறன்.

ஜென்னும் திருவாசகமும்

பாகம் 2

Yout ube Li nks
1. தவம் ஜசய்ததன் ht t ps://yout u.be/UAkl zONf PKI
2. உயிர் இரக்கம் ht t ps://yout u.be/6LgvNqohQyA
3. முக்திக்கு ஜசல்லும் பாதத எது? ht t ps://yout u.be/f a9Opbr7aUY
4. அறிவதனா அல்லதனா ht t ps://yout u.be/No3J grGyEaw
5. இன்பம் ஜபருக்கி இருள்அகற்றி ht t ps://yout u.be/VaX1MAeE9zA
6. பற்தறவிட தவண்டும் ht t ps://yout u.be/8whSo9BAC5E
7. முக்திஜநறி அறியாத மூர்க்தராடு
8. கருதைக் கடலின்உள்ளம் ht t ps://yout u.be/NI MJ 1b5AGQw
9. யாதன ஜபாய் என் ஜநஞ்சும் ஜபாய் ht t ps://yout u.be/F-RTLI Ubi 7g
10. பழுக்கும் ஞானம் ht t ps://yout u.be/q_2DcNo0i nI
11. ஞானத்தின் நிதலகள் ht t ps://yout u.be/ZVEl bj sRAi 0
12. அபரஞானம் பரஞானமாக மாறிவிட்டது
ht t ps://yout u.be/sZXcyHEr63o
13. ஞானம் யாரிடம் ஜபறுவது? ht t ps://yout u.be/kG5cUf w9i w0
14. சீடனும் குருவும் ht t ps://yout u.be/mW_qdf J 2TI s
15. வழியும் தகாப்தப ht t ps://yout u.be/f i Fj VAt f K30
16. பிறப்பு அறுக்கும் தபராளன்

ht t ps://yout u.be/VBasU8FZ1o0

17. மனத்திண்தம (வில் பவர்) ht t ps://yout u.be/KhdKcv1AyNI
18. மனத்தூய்தம தவண்டும் ht t ps://yout u.be/kI XKXPeV1uM
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19. கூற்றவன் சீற்றம் அஞ்தசன் ht t ps://yout u.be/I 6f KHKHUTCQ
20. ஆைவம் நீங்கிய அதமச்சர்
21. பழக்கதம பற்றாக!

ht t ps://yout u.be/5CqL39v-LOI

ht t ps://yout u.be/UnYOcU0CEeU

22. மனம் ஒரு ஜபாக்கிஷம்

ht t ps://yout u.be/wxycf eA543A

23. தவதம புரிந்திலன் ht t ps://yout u.be/gZM_3C95Ot c
24 .ஞானியின் ஆதச என்ன? ht t ps://yout u.be/B0j 93W_Ft q8
25. முழு விழிப்புைர்ச்சி!

ht t ps://yout u.be/hUK1Pk7J YW0

26. வாழ்ந்தார்கள் ஆவாரும் ht t ps://yout u.be/vj CCs2hQj O0
27. இன்னும் ஜசத்திதலன் ht t ps://yout u.be/z0J 2s5ToPMw

துதைநின்ற நூல்கள்.
1. திருவாசகம், சுவாமி சித்பவானந்தர், திருப்பராய்த்துதற.
2. திருவாசகம், புலவர் வ.சிவஞானம்,
ீ
விெயா பதிப்பகம், தகாதவ.
3. ஞானக்களஞ்சியம், தவதாத்திரி மகரிஷி, தவதாத்திரி பதிப்பகம்,
ஈதராடு
4. மாைிக்கவாசகர் நூல்கள், சுவாமி சித்பவானந்தர்,
திருப்பராய்த்துதற.
5. ஞானம் தரும் ஜென் கததகள், அம்பிகா சிவம், கிளாசிக்
பப்ளிதகஷன்ஸ், ஜசன்தன.
6.
7.

100 ஜென் கததகள், கண்ைதாசன் பதிப்பகம், ஜசன்தன
ஜென் கததகள், எ.தொதி, நன்ஜமாழிப் பதிப்பகம், ஜசன்தன.

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

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

10. தவதாத்திரி மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாழிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார், விெயா பதிப்பகம், தகாதவ.
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11. மாைிக்கவாசகரும்

தவதாத்திரி

மகரிஷியும்,

மன்னார்குடி

பானுகுமார்.
12. இதையதள தகவல்கள்

பானுகுமார் பதடப்புலகம்
(164 புத்தகங்கள்)

PDF www.banukumar.i n
ஆன்மீ கம்
1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்ததனகள்
2. அறிவியல் தநாக்கில் 100 ஆன்மீ கச் சிந்ததனகள்
3. தகாள்கதள ஜவன்ற இதடக்காட்டுச் சித்தர்

வாழ்க்தக வரலாறு
1. ஜநப்தபாலியன் வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத்தர் வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள்

3. இதயசுவின் வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள்
4. குருவுடன் வாழ்ந்தவர் (புலவர் தியாகராெனார்)
5. தவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள்

தன்னம்பிக்தக தன்னம்பிக்தக
1. தன்னம்பிக்தக மலர்கள்.
2. ஜடன்சதன ஜவல்வது எப்படி?
3. காலதம உன் உயிர்
4. தவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்தவ வளமாக்கும் எண்ைங்கள்
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்தக

தவதாத்திரி மகரிஷி 1
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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 சீடர்கள்

8. “வாழ்க வளமுடன்” என்ற வார்த்தத! சரியா? தவறா? இலக்கைம்
என்ன ஜசால்கிறது?

9. பன்முகப்புரட்சியில் தவதாத்திரி மகரிஷி
10. பன்முகப் பார்தவயில் தவதாத்திரி மகரிஷி
11. தவதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துவ தரிசனங்கள்
12. எல்லாம் வல்ல ஜதய்வமது
13. தபாரில்லா நல்லுலகம்

14. அதுவானால் அதுதவ ஜசால்லும்

15. உய்யும் வதக ததடி அதலந்ததன்.
16. தினந்ததாறும் தவதாத்திரியம்
17. வாழும் தவதாத்திரியம்

18. என்தனச் ஜசதுக்கிய தவதாத்திரியத்தின் ஞானக்களஞ்சியம்
19. தவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுதவயான நிகழ்ச்சிகள்
20. மகரிஷியின் வாழ்தவ வளமாக்கும் எண்ைங்கள்

21. தாயுமானவர் வள்ளலார் தவதாத்திரி மூவரும் ஒருவதர
22. தவதாத்திரியம் கற்தபாம்
23. மதனவிக்கு மரியாதத
24. எல்லாம் வல்ல ஜதய்வமது
25. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் வறுதம என்பது இல்தல.
26. அவதாரப் புருஷர் அருட்தந்தத
27. தவதாத்திரியம் ஒரு ெீவ யாத்திதர

ஒப்பாய்வு

(தவதாத்திரி மகரஷி)

1. வள்ளலாரும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்.
2. மகாவரரும்
ீ
தவதாத்திரி மகரிஷியும்

3. தாயுமானவரும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்
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4. ஞாலம் தபாற்றும் ஞானிகள்
5. தவதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒளியும்.
7. கிழக்கும் தமற்கும்

8. தவதமுதல்வரும் தவதாத்திரியும்
9. ஞான வள்ளல்கள் (ஸ்ரீராமகிருஷ்ைரும் தவதாத்திரி மகரஷியும்)
10. பாமரமக்களின் தத்துவஞானிகள் (அச்சில்)
11. சித்தர்களும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்.
12. மாைிக்க வாசகரும் தவதாத்திரியும்

13. சிவவாக்கியாரும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்.
14. ஆனந்தக் களிப்பும் தபரின்பக் களிப்பும்
15. சுகவாரியும் தபரின்ப ஊற்றும்

16. பட்டினத்தாரும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்
17. கன்பூசியசும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்
18. ஐன்ஸ்தடனும் தவதாத்திரியும்

தாயுமானவரும் தவதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு)
1. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான
பரம்.
2. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த
குரு.
3. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஜபாருள்
வைக்கம்.

4. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் தததொமானந்தம்.
5. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிதறந்த
ஜபாருள்..
6. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் சச்திதானந்த
சிவம்.
7. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் கருைாகரக்
கடவுள்
8. தாயுமானவர் வள்ளலார் தவதாத்திரி மூவரும் ஒருவதர
9. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பாயப்புலி
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10. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் தபங்கிளிக்
கண்ைி
11. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஜபான்தன
மாததர
12. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆகார புவனம்
13. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் எந்நாட்கண்ைி
14. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் சித்தர் கைம்
15. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஜமௌனகுரு வைக்கம்

16. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் மதலவளர்க்
காதலி
17. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் இந்திரியங்களின்
ஜகாட்டம்

18. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் மனம் என்னும் மாதய

19. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆறுபதகவர்கள்
20.

தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் அருள்தாகம்

21. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் இதறவழிபாடு
22.

தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் வழிபாடு

ஏன்,
23.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்த இயல்பு
24. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ைி பாகம் 1
25. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ைி பாகம் 2
26. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பராபரக்கண்ைி பாகம் 3

திருவாசகமும் தவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)
1. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் யாத்திதரப் பத்து.
2. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து.
3. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அதடக்கலப் பத்து.
4. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் ஜசத்திலாப் பத்து.
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5. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து.
6. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ைிப் பத்து.

7. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குதழத்தப் பத்து.
8. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்தப் பத்து.
9. தவதாத்திரியப் பார்தவயில்திருவாசகத்தின் பிரார்த்ததனப் பத்து.

10. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுராைம்
11. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் ஆதசப் பத்து
12. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அச்தசா பதிகம்
13. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அருட்பத்து
14. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அற்புதப்பத்து
15. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அன்தனப்பத்து
16. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் கண்டபத்து
17. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குயிற்பத்து
18. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் ஜசன்னிப்பத்து
19. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் புைர்ச்சிப்பத்து
20.

தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் வாழாப்பத்து

21. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் ஆனந்த பரவசம்
22.

தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குலாப்பத்து

பாரதியாரும் தவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

தவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் ஞானப்பாடல்கள்

2. தவதாத்திரியப்
3. தவதாத்திரியப்
4. தவதாத்திரியப்

பார்தவயில் பாரதியாரின் தத்துவப் பாடல்கள்
பார்தவயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்
பார்தவயில் பாரதியாரின் மானுட சிந்ததனகள்

ஜென்னும் தவதாத்திரியமும்
1. ஜென்னும்

தவதாத்திரியமும் பாகம்

1

3. ஜென்னும்

தவதாத்திரியமும் பாகம்

3

2. ஜென்னும்
4. ஜென்னும்

தவதாத்திரியமும் பாகம்
தவதாத்திரியமும் பாகம்

2
4
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5. ஜென்னும்

தாயுமானவர்

தவதாத்திரியமும் பாகம்

5

தாயுமானவர்

1. தசரவாரும் ஜெகத்தீதர

2. தாயுனவரின் இலக்கிய நயம்
3. தாயுமானவரின் ஜமய்ப்ஜபாருள்
4. தாயுமானவரின் சமயஜநறி

5. தாயுமானவரின் உடல் ஜபாய்யுறவா?
6. தாயுமானவரின் கடவுள் தகாட்பாடு
7. தாயுமானவரும் மகான்களும்
8. தாயுமானவர் ஆன்மீ க வாதியா? அரசியல் ஞானியா?
9. தாயுமானவர் தரும் இடம், ஜபாருள், ஏவல்

10. தாயுமானவரின் அத்தவதமும் தவதாத்திரியின் அத்தவதமும்
11. தாயுமானவரின் ஆன்மீ கச் சிந்ததனகள்
12. தாயுமானவரின் ஞானதாகம்

13. தாயுமானவரின் இலட்சியப் பயைம்

14. தாயுமானவரின் பிரபஞ்சக் தகாட்பாடு
15. தாயுமானவரின் உயிர் விளக்கம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM
17. தாயுமானவர் தபாற்றும் அறம்

18. அறிதவதான் ஜதய்வஜமன்றார் தாயுமானவர்
19. ஏன் அவதரித்தார்கள்?
20.

தாயுமானவரின் பரநதடயும் உலக நதடயும்

22.

தாயுமானவர் பாடல்களில் மனம்

24.

தாயுமானவருக்கு மறுபிறவி உண்டா?

25.

கல்லாத தபர்கதள நல்லவர்கள் தாயுமானவர்

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

26.

கடவுளின் விலாசம் தருகிறார் தாயுமானவர்

27.தாயுமானவர் எதத பலி ஜகாடுக்கச் ஜசான்னார்?
28.

தாயுமானவர் தரும் இதறவழிபாடு

30.

தாயுமானவரின் உவதமகள் 100

29.

தாயுமானவருடன் வாழ்தவாம்
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ஜென்னும் திருவாசகமும்
1. ஜென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1

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

புலவர் தியாகராெனார்
1. குருவுடன் வாழ்ந்தவர்

2. வரலாறு தபாற்றும் குரு சீடர்கள்

3. புலவர் தியாகராெனார் அரிய ஜசய்திகள் 100
4. குரு பக்தியின் வடிவம் புலவர் தியாகராெனார்

மன்னார்குடி
1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய ஜசய்திகள் 1000
2. ஞாபகம் வருதத ஊர் ஞாபகம் வருதத!
3. மன்னார்குடி வரலாறு

தன்னம்பிக்தக தன்னம்பிக்தக
1. தன்னம்பிக்தக மலர்கள்.

2. ஜடன்சதன ஜவல்வது எப்படி?
3. காலதம உன் உயிர்
4. தவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்தவ வளமாக்கும் எண்ைங்கள்.
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்தக
6. தன்னம்பிக்தக மலர்கள்

சிறுகததகள்
1. ஜசயதல விதளவு
2. தவம்

ஆராய்ச்சி
நன்மக்கட்தபறு 100 நற்சிந்ததனகள்
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vet hat hi ri am Banukumar (Yout ube channel )
2000 க்கும் தமற்பட்ட விடிதயாக்கதன அடியிற்கண்ட 125
ததலப்புகளில் vet hat hi ri am Banukumar என்ற யூடியூப் தசனலில் தகட்டு
மகிழலாம்.
1. தவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுதவயான 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 கததகளும் தவதாத்திரியமும்
7. ராமகிருஷ்ைர் கததகளும்

8. தவதாத்திரியமும் ஸ்ரீராமகிருஷ்ைரும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்
9. பட்டினத்தாரும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்

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

12 தாயுமானவரின் சுகவாரியும் தவதாத்திரியாரின் தபரின்பக் ஊற்றும்
13. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பரசிவ வைக்கம்.
14. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் பரிபூராைானந்தம்

15. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பரம்
16. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஜமௌனகுரு வைக்கம்
17.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் தததொ மயானந்தம்
18.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் ஜபாருள் வைக்கம்
19.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த குரு
20.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்த பத்து
21.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து
22. தவதாத்திரிய பார்தவயில் திருவாசகத்தின் பிரார்த்ததனப்பத்து
23.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அதடக்கலப் பத்து
24.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குதழத்த பத்து
25.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் ஆதசப் பத்து
26.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் ஜசத்திலா பத்து
27.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ைிப் பத்து

28.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் யாத்திதரப் பத்து.
29.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து
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30.தவதாத்திரியப் பார்தவயில்தி ருவாசகத்தின் அச்தசா பதிகம்
31.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுராைம்
32.மாைிக்கவாசகரும் தவதாத்திரி மகரிஷியும்
33.புத்தக ஜவளியீடு

34.தவதாத்திரிய சிந்ததனகள் பாகம் 1
35.தவதாத்திரிய சிந்ததனகள் பாகம் 2

36. தவதாத்திரிய சிந்ததனகள் பாகம் 3

37. தவதாத்திரிய சிந்ததனகள் பாகம் 4
38.தவதாத்திரியப் பார்தவயில்பாரதியாரின் மானுட சிந்ததனகள்
39.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் ஞானப் பாடல்கள்
40.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் பிரம்மஞானம்

41.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் பாரதியாரின் தத்துவ பாடல்கள்
42.ஜென்னும் தவதாத்திரியமும் பாகம் 1

43.ஜென்னும் தவதாத்திரியமும் பாகம் 2

44.ஜென்னும் தவதாத்திரியமும் பாகம் 3
45ஜென்னும் தவதாத்திரியமும் பாகம் 4

46.ஜென்னும் தவதாத்திரியமும் பாகம் 5
47.காலஜமல்லாம் தவதாத்திரியம்
48.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் ஆழ்வார்கள் காட்டும் முக்தி
49.என்தனச் 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 ெூதல
57.தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு
58.தினசரி தியானம் ஜசப்டம்பர்
59.தினசரி தியானம் அக்தடாபர்
60.தினசரி தியானம் நவம்பர்
61.தினசரி தியானம் டிசம்பர்
62.தாயுமானவரின் சிந்ததனகள் பாகம் 1

63. தாயுமானவரின் சிந்ததனகள் பாகம் 2
64.தாயுமானவரின் சிந்ததனகள் பாகம் 3
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65.தாயுமானவரின் சிந்ததனகள் பாகம் 4
66தாயுமானவரின் சிந்ததனகள் 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 ஆனந்தக்களிப்பு
72.மாைிக்கவாசகர் சிந்ததனகள்

73.ஜென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1

74.ஜென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2
75.ஜென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3
76.புலவர் தியாகராெனார்

77.ஞாபக அதலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1

78. ஞாபக அதலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2

79.அறிவியல் தநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்ததனகள் பாகம் 1
80.அறிவியல் தநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்ததனகள் பாகம் 2
81.அறிவியல் தநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்ததனகள் பாகம் 3
82.ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்
83.ஜடன்சதன ஜவல்வது எப்படி? பாகம் 1
84.ஜடன்சதன ஜவல்வது எப்படி? பாகம் 2
85.ஜடன்சதன ஜவல்வது எப்படி? பாகம் 3
86.தன்னம்பிக்தக தன்னம்பிக்தக
87.சுயமுன்தனற்றம்
88.பத்திரகிரியார் சிந்ததனகள்
89.மன்னார்குடி
90.ஆராய்ச்சி நன்மக்கட்தபறு
91.ஜபாதுவானதவ
92.மதனவிக்கு மரியாதத
93.திருமூலர் சிந்ததனகள்.
94.ஆண்டாள் சிந்ததனகள்
95.திருமழிதசஆழ்வார் சிந்ததனகள்
96.திருக்குறள; சிந்ததனகள்
97.அப்பர் சிந்ததனகள்

98.பட்டினத்தார் சிந்ததனகள்
99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு
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100.சிவவாக்கியார் சிந்ததனகள்
101.ஔதயார் சிந்ததனகள்
102.சித்தர்கள் சிந்ததனகள்
103.திருமங்தகயாழ்வார்

104.வள்ளலாரின் சிந்ததனகள்
105.பசி என்னும் பாவி

106.ஜபாருள் வறுதமயா? அறிவு வறுதமயா?
107. Retirement Speech

108. Audio speech part 1

109.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அருட்பத்து
110.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அற்புதப்பத்து

111.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் அன்தனப்பத்து
112.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் கண்டபத்து
113.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குயிற்பத்து

114.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் ஜசன்னிப்பத்து
115.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் புைர்ச்சிப்பத்து
116.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் வாழாப்பத்து
117.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் குலாப்பத்து
118.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் திருவாசகத்தின் ஆனந்த பரவசம்
119. மனவளக்கதலயில் வாசி தயாகமா?
120..தவதாத்திரியம் மானுட தவதம்
121. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் மதலவளர்க் காதலி
122. தவதாத்திரியப் பார்தவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிதறகின்ற ஜபாருள்

123.தவதாத்திரியப் பார்தவயில் கருைாகரக் கடவுள்
124. மனவளக்கதலயின் மகத்துவம்
125 அருட்தந்தததய நீ ஒரு அற்புதம்
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