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ஜென்னும்
திருவாசகமும்
பாகம் 3
அருள்நிதி மன்னார்குடி பானுகுமார்.
இதனுள்ளே
1. ளவண்டத்தக்கது அறிளவாய் நீ!
2. புத்த தத்துவமும் திருவாசகமும் ஒளே வரியில்
3 .ஞானமடடந்த மனிதன்
4. மன்னளோடு உறவும் அஞ்ளசன்
5. ளபரின்பத்தில் திடேப்ளபன்
6. ஞானம் ஜபற்ற பின்
7. ஞானம் ஜபறும் ஆர்வம்

8 .உறக்கத்திலிருந்து எழுந்தால் ஆன்மீ க முன்ளனற்றம்?
9. ஞானவாள் ஏந்துளவாம்
10 அன்பு வழியில்
11. ளவண்ளடன் ஜசல்வம்
12. மகிழ்ச்சியின் இேகசியம்
13. ஞானநிடலகள்
14. ஒரு ஆடச ஒரு பாடம்
15. ளபேடலகள்
16. நானார் என் உள்ேமார்?
17. ஞாளனாதயத்தின் கடத
18. பழுத்த ஞானம்
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19. அன்பின் ஜசயல்
20. ஞானிகேின் சிறப்பு
21. எது அதிசியம்?

22. மனம் ஒரு வியப்புக்குரிய இயக்கம்
23. ஞானம் என்றால்

24. நீர்மல்க ஜதள்ளேணம் ஜகாட்டாளமா?
25. பிண ஜநஞ்ளச!

26. யார் ஜபற முடியும்?
27. மன அடமதி ஜபற

28. மளனாதிடம் ளவண்டும்
29. அச்சத்திற்கு என்ன காேணம்?

30 .மனம் உருகி ஜதாண்டு ஜசய்ளவாம்!
31. புத்தர் எழுப்பிய ளகள்விகள்
32. புத்தரின் மகாசமாதி

1. ளவண்டத்தக்கது அறிளவாய் நீ!
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஞானி ெுன்னாயிது தனது சீடர்களுடன் நடந்து ஜசன்று
ஜகாண்டிருந்தார்.
வழியில் எந்த கிோமமும் ஜதன்படவில்டல கண்ணுக்கு எட்டிய
தூேம் வடே ஜவட்ட ஜவேிதான்.

தடலக்கு ளமளல ஜவயில் சுட்ஜடரித்தது. எங்காவது ஜசன்று
இடேப்பாேலாம் என்றால் மேம் ஜசடி, ஜகாடிகள் எடதயுளம அந்த
ஜவேியில் காண முடியவில்டல.
தாகம் அவர்களுடடய ஜதாண்டடடய வறட்டியது. பசிளயா
அவர்கடே தள்ோட டவத்தது. மயக்கம் ளபாட்டு விழாத குடறயாக
அவர்கள் ஜமதுவாக நடந்து ஜகாண்டிருந்தனர்.
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குடிக்க தண்ணரும்
ீ
கிடடக்காமல் உண்ண உணவும் கிடடக்காமல்

வடுகேற்ற
ீ
குட்டி பாடலவனம் ளபான்ற பகுதியில் நாள் முழுவதும்
அவர்கள் பயணம் ஜசய்தனர்.
ஜமல்ல இருட்டத் ஜதாடங்கியிருந்தது. வழியில் ஒரு விசாலமான
மேம் ஜதன்பட்டது. சீடர்கேின் மனநிடல அறிந்த குரு அவர்கடே
இடேப்பாறச் ஜசான்னார். உடளன சீடர்கள் அடித்துப் ளபாட்டது
ளபால் சுருண்டு படுத்தனர்.
எப்ளபாதும் உறங்குவதற்கு முன்பாக பிோர்தடன ஜசய்வது குரு
ெுன்னாசியின் வழக்கம்.

அன்டறய நல்ல ஜசயல்களுக்கு நன்டமயும், ஜகட்ட ஜசய்திகளுக்கு
மன்னிப்பும் ளவண்டுவது அந்த பிோர்த்தடனயின் ளபாது
நடடஜபறும்.
அன்றும் வழக்கம் ளபால மண்டியிட்டு பிோர்த்தடன ஜசய்த குரு, “
இடறவா, இன்று தாங்கள் அேித்த அடனத்திற்கும் மனப்பூர்வமான
நன்றி என்றார்.
இதடனக் ளகட்டதும் அருகில் படுத்திருந்த ஒரு சீடன், குருளவ
இடறவன் இன்று நமக்கு ஒன்றும் தேவில்டலளய? என்றான்
கவடலயுடன்.
யாேப்பா ஜசான்னது? என்றார் குரு புன்னடகயுடன்?. இடறவன்
இன்று நமக்கு அருடமயான பசிடய அேித்தார். தாகத்டத
உணேடவத்தார் அதற்காகத்தான் நான் அவருக்கு நன்றி
ஜசலுத்துகிளறன் என்று கூறினார்.
ளவண்டத்தக்கது அறிளவாய் நீ

ளவண்ட முழுதும் தருளவாய் நீ

ளவண்டும் அயன் மாற்கு அரிளயாய் நீ

ளவண்டி என்டனப் பணி ஜகாண்டாய்

ளவண்டி நீ யாது அருள் ஜசய்தாய்.
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யானும் அதுளவ ளவண்டின் அல்லால்

ளவண்டும் பரிசு ஒன்று உண்டு என்னில்

அதுவும் உந்தன் விருப்பு அன்ளற.” (திருவாசகம் பா.501)

திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்க வேமுடன்.

ஆனந்தமாக

2.புத்த தத்துவமும் திருவாசகமும் ஒளே வரியில்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)
ஜென் தத்துவ ஞானியாகிய சுசுகி ளோசி என்பவர் புத்தமதத்டதப்
பற்றிப் பல ஆண்டுகோகச் ஜசாற்ஜபாழிவு ஜசய்து வந்தார்.
அவருடடய ஜசாற்ஜபாழிவுக்குப் பிறகு கலந்துடேயாடல் நிகழ்ச்சியும்
நடக்க இருந்தது.

நிடறய ளபர் கலந்து ஜகாண்டார்கள்.
ஆோய்ச்சி மாணவர் ஒருவர் “சுசுகி ளோசி அவர்களே!
ளநேம் ஜசாற்ஜபாழிவு ஜசய்தீர்கள்.

நீங்கள் நீண்ட

எனக்கு எதுவும் புரியவில்டல.

புத்த சமயக் ஜகாள்டககடேச் சுருக்கமாக ஒளே வரியில் ஜசால்ல
முடியுமா?” என்று ளகட்டார்.
அங்கிருந்த எல்ளலாரும் சிரித்தார்கள்.

அவர்களுடன் ளசர்ந்து சுசுகி

ளோசியும் சிரித்தார்.
“எல்லாம் மாறக் கூடியது” என்ற அவர் “அடுத்த ளகள்விடயக்
ளகட்கலாம்” என்றார்.
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“இடமப்ஜபாழுதும் என் ஜநஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க”
(திருவாசகம் சிவபுோணம் வரி2)
திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

ஆனந்தமாக

வாழ்க வேமுடன்.

3.ஞானமடடந்த மனிதன்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)
ளசாகன் என்ற ஜென் குரு, தன் மாணாக்கர்கேிடம், “ஏன் ஒரு
ஞானமடடந்தவன் தன் ஜசாந்த்தக் காலில் நின்று தன்டனளய
விேக்க முடியவில்டல” என்று ளகட்டார்.
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ளமலும் அவர், “தன் நாக்கிலிருந்து வார்த்டதகள் வே ளவண்டிய
அவசியம் இல்டல” என்றார்.

இறவா ளபரின்பம் – திருவாசகம்
“பித்துஎன்டன ஏற்றும் பிறப்புஅறுக்கும் ளபச்சுஅரிதாம்
மத்தளம ஆக்கும்வந்து என்மனத்டத – அத்தன்

ஜபருந்துடறயான் ஆட்ஜகாண்டு ளபேருோல் ளநாக்கும்
மருந்துஇறவாப் ளபரின்பம் வந்து.” (திருவாசகம் திருஜவண்பா.622)

திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

ஆனந்தமாக

வாழ்க வேமுடன்.

4. மன்னளோடு உறவும்
அஞ்ளசன்

(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

தேபதி ஒருவர் நிடறய வேர்களுடன்
ீ
ஒரு நாட்டிற்கு படடஜயடுத்தார்.
எல்டலப் பகுதியில் இருந்த ஒவ்ஜவாரு ஊோகக் டகப்பற்றிக்
ஜகாண்டு வந்தார்.
விேர்களுடன் அவர் ஓர் ஊடே அடடந்தார்.
அவடே வணங்கிய வேன்
ீ
ஒருவன் “நம்டம எதிர்ப்பதற்கு இந்த
ஊரில் யாரும் இல்டல.

எல்ளலாரும் ஓடி விட்டார்கள். புத்தர்

ளகாயிலில் ஜென் குரு ஒருவர் மட்டும் உள்ோர்? என்றான்.
எல்ளலாரும் ஓடி விட்டார்கள், இவர் மட்டும் ஏன் ஓடாமல்
இங்ளகளய இரு

க்கிறார் என்படத அறிய விரும்பினான் அவன்.
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ளகாயிலுக்குள் ஜசன்றான்.
வணங்கவும் இல்டல.

அங்கிருந்த ஜென் குரு அவடன

அங்கிருந்து ஜசல்லவும் இல்டல.

தனக்கு அவர் அஞ்சவில்டல.

தன்டன வணங்கவில்டல என்படத

அறிந்து கருங்ளகாபம் ஜகாண்டான்.
வாடே உருவிய அவன் “முட்டாளே! யார் முன் நிற்கிறாய்
என்படத நீ அறியவில்டலயா?

கண் இடமப்பதற்கு முன் உன்

உயிர் உடடல விட்டுப் பறந்து விடும்” என்று கண்கள் சிவக்கக்
கத்தினான்.
எந்தப் பதற்றமும் அடடயாத ஜென்குரு அடமதியாக “கண்
இடமப்பதற்கு முன் ஓட்டம் பிடிக்கும் மனிதன்தான் என் முன்
நிற்கிறான்” என்றார்.
ஞானியின் அஞ்சாடம
மன்னளோடு உறவும் அஞ்ளசன் – திருவாசகம்
“மஞ்சு உலாம் உருமும் அஞ்ளசன்;
மன்னளோடு உறவும் அஞ்ளசன்;

நஞ்சளம அமுதம் ஆக்கும்

நம் பிோன் எம்பிோன் ஆய்,
ஜசஞ்ஜசளவ ஆண்டு ஜகாண்டான்
திருமுண்டம் தீண்ட மாட்டாது,
அஞ்சுவார் அவடேக் கண்டால்,
அம்ம! நாம் அஞ்சுமாளற!”

(திருவாசக. பா.524)

திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

ஆனந்தமாக

வாழ்க வேமுடன்.

5. ளபரின்பத்தில் திடேப்ளபன்
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(ஜென்னும் திருவாசகமும்)
ஜென் துறவி ஒருவர் தம் மூன்று சீடர்கடேயும் அடழத்தார்.
“நான் ஒரு ளகள்வி ளகட்ளபன். அதற்குப் பதில் ஜசால்ல ளவண்டும்”
என்றார்.
“குருளவ!

என்ன ளகள்வி ளவண்டுமானாலும் ளகளுங்கள். பதில்

ஜசால்லுகிளறாம்” என்றார்கள் அவர்கள்.

”இன்னும் ஒரு மணி
ளநேம்தான் நீங்கள்
வாழ்வர்கள்
ீ

அந்த ஒரு

மணி ளநேத்தில் என்ன

ஜசய்வர்கள்?
ீ
பதில் ஜசால்லு
கிளறாம்” என்று ளகட்டார்.
முதலாம் சீடன் “இடற
வழிபாட்டில் கழிப்ளபன்”

என்றான்.

“தியானத்தில் ஆழ்ந்து விடுளவன்” என்றான் இேண்டாம் சீடன்.
“ஜபற்ளறார்கடேக் கவனிப்பதில் ஜசலவிடுளவன்” என்றான் மூன்றாம்
சீடன்.

“நீங்கள் மூவருளம புனிதமானடதச் ஜசான்ன ீர்கள்” என்று
பாோட்டினார் குரு.
அவர்கேில் ஒருவன் “குருளவ!

உங்களுக்கு ஒரு மணி ளநேம்தான்

வாழ்வு என்றால் என்ன ஜசய்வர்கள்?”
ீ
என்ற ளகட்டான்.
“எப்ளபாதும் இருப்பது ளபால ளபரின்பத்தில் இடறநிடலளயாடு
இடணந்து இருப்ளபன்.

என்னிடம் எந்த மாற்றமும் இருக்காது.

வாழ்க்டகயின் எல்லாக் கூறுகளும் புனிதமானடவ” என்றார் அவர்.
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இறவா ளபரின்பம்

– திருவாசகம்.

“பித்து என்டன ஏற்றும் பிறப்பு அறுக்கும் ளபச்சுஅரியாம்
மத்தளம ஆக்கும்வந்து என்மனத்டத – அத்தன்

ஜபருந்துடறயான் ஆட்ஜகாண்டு ளபேருோல் ளநாக்கும்
மருந்து இறவாப் ளபரின்பம் வந்து.”
திருவாசக
வாழ்ளவாம்.

(திருவாச.பா.622)

ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.

ஆனந்தமாக

வாழ்க வேமுடன்.

6. ஞானம் ஜபற்ற பின்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஜென் மாணவோகவும் புகழ் ஜபற்ற அறிஞோகவும் ஒருவர் இருந்தார்.
நூல்கடேப் படிப்பதில் அவர் மிகுந்த ஆர்வம் ஜகாண்டிருந்தார்.

தான் படித்த நூல்கடே எல்லாம் ளசர்த்து
டவத்தார்.

அவரிடம் எண்ணற்ற

நூல்கள் ளசர்ந்தன.
திடீஜேன்று ஒருநாள் அவர் ஞானம்
ஜபற்றார்.

ஞானம் ஜபற்றதும் அவர் ஜசய்த
தந்தன.

ஜசயல்கள் எல்ளலார்க்கும் வியப்டபத்

தன்னிடம் இருந்த நூல்கடே எல்லாம் எரித்து தீக்கடேயாக்கி
விட்டார்
.

“ஜபாய்யா யினஜவல்லாம்
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ளபாயகல வந்தருேி
ஜமய்ஞ்ஞான மாகி

மிேிர்கின்ற ஜமய்ச்சுடளே..”
(திருவாசகம்.சிவபுோணம் 36-40)
திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்க வேமுடன்.

ஆனந்தமாக

7.ஞானம் ஜபறும் ஆர்வம்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஜென் ஞானி ஒருவரிடம் இடேஞன் ஒருவன் வந்தான்.
அவடேப் பணிவாக வணங்கிய அவன் “தங்கேிடம் ஞானம் ஜபற
வந்துள்ளேன்.

என்டன தங்கள் சீடனாக ஏற்று அருே ளவண்டும்?”

என்று ளவண்டினான்.
அவடனத் தட்டிக் கழிக்க விரும்பினார் ஞானி.
“என் ஆசிரியர் எனக்கு கற்றுத் தந்தது இதுதான்.
இறப்டபயும் இயல்பாக எடுத்து ஜகாள்.

பிறப்டபயும்

இதுதான் ஞானம் என்றார்.

நான் ஜசால்வது உனக்குப் புரிகிறதா?” என்று ளகட்டார்.
“புரிகிறது” என்றான் அவன்.
“அப்படியானால் ஞானம் ஜபற்று விட்டாய் நீ. ளமலும் கற்க
என்னிடம் ஒன்றும் இல்டல” என்றார் ஞானி.
“பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் இடடளய நான் எடத ஏற்றுக் ஜகாள்வது?
எடத விடுவது? இடத உங்கேிடம் கற்றுக் ஜகாள்ே விரும்புகிளறன்”
என்றான் அவன்.
அவடனத் தம் சீடனாக ஏற்றுக் ஜகாண்டார் அவர்..

பிறவிதடன அறமாற்றி - திருவாசகம்
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“பிறவிதடன அறமாற்றிப் பிணிமூப்புஎன்று இடவ இேண்டும்
உறவிஜனாடும் ஒழியச் ஜசன்று உலகுடடய ஒருமுதடலச்
ஜசறிஜபாழில்சூழ் தில்டலநகர்த் திருச்சிற்றம் பலம்மன்னி
மடறயவரும் வானவரும் வணங்கி நான் கண்ளடன”.
(திருவாசகம் பா.480)

திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்க வேமுடன்.

ஆனந்தமாக

8.உறக்கத்திலிருந்து எழுந்தால் ஆன்மீ க
முன்ளனற்றம்?

(ஜென்னும் ளவதாத்திரியமும்)
ஜென் குரு
கற்றான்.

ஒருவரிடம் சீடன் ஒருவன் நீண்ட காலம் கல்வி
அவரிடம் விடடஜபற்ற அவன் அங்கிருந்து புறப்பட்டான்.

“நீ ஆன்மிக வழியில் எவ்வேவு முன்ளனறிக் ஜகாண்டிருக்கிறாய்
என்படத அறிய ஆவலாக உள்ளேன்.

ஆன்மிக முன்ளனற்றம்

குறித்து ஒவ்ஜவாரு மாதமும் எனக்கு கடிதம் எழுது” என்றார் குரு.
“அப்படிளய ஜசய்கிளறன்” என்றான் அவன்.
முதல் மாதம் அவனிடம் இருந்து அவருக்குக் கடிதம் வந்தது.
அதில் இடறவன் எல்லாப் ஜபாருள்கேிலும் உள்ோர் என்படத
அறிந்து ஜகாண்ளடன் என்று எழுதி இருந்தான்.
அடதப் படித்த அவர் ஏமாற்றம் அடடந்தார்.
அடுத்த கடிதத்தில் அவன் எல்லாப் ஜபாருள்களும் ஒன்றுதான் என்ற
உண்டமடய அறிந்து ஜகாண்ளடன் என்று எழுதி இருந்தான்.
படித்த அவர் அந்தக் கடிதத்டதத் தூக்கி எறிந்தார்.
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மூன்றாவது கடிதத்தில் அவன் யாரும் பிறப்பதும் இல்டல.
இறப்பதும் இல்டல.
இருந்தான்.

நான் என்பளத இல்டல என்ற எழுதி

இடதப் படித்த அவர் சலிப்பு அடடந்தார்.
அதன் பிறகு அவனிடம் இருந்து கடிதம் எதுவும் வேவில்டல.
நான்டகந்து மாதங்கள் கழிந்தன.
கடிதம் எழுதுவது குறித்துச் சீடனுக்கு நிடனவுபடுத்த நிடனத்தார்.
உன் ஆன்மிக முன்ளனற்றம் குறித்து மாதந்ளதாறும் கடிதம்
எழுதுவதாகச் ஜசான்னாய்

ஆறு மாதமாக எந்தக் கடிதமும்

வேவில்டல என்று எழுதினார் அவர்.

அதற்குச் சீடன் பதில் எழுதி இருந்தான்.
முன்ளனற்றமா?

அதில் ஆன்மிக

அடதப் பற்றி யார் கவடலப்படுகிறார்கள்?

என்று

இருந்தது.
இடதப் படித்த அவர் “கடவுளே!

என் சீடன் ஆன்மிக

முன்ளனற்றத்தில் உயர்ந்த நிடலடய அடடந்து விட்டான்” என்று
மகிழ்ச்சி ஜபாங்கச் ஜசான்னார்.

தன்டனயறிந்து முழுடமஜபற வாரீர்! – திருவாசகம்
“மாலறியா_நான்முகனும்_காணா_மடலயிடன_நாம்
ளபாலறிளவாம்_என்றுள்ே_ஜபாக்கங்களே_ளபசும்
பாலூறு_ளதன்வாய்ப்_படிறீ_கடடதிறவாய்
ஞாலளம_விண்ளண_பிறளவ_அறிவறியான்
ளகாலமும்_நம்டம_ஆட்ஜகாண்டருேிக்_ளகாதாட்டும்
சீலமும்_பாடிச்_சிவளன_சிவளனஜயன்று
ஓலம்_இடினும்_உணோய்_உணோய்காண்
ஏலக்குழலி_பரிளசளலார்_எம்பாவாய்“

(திருவாசகம் பா.480)
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திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்க வேமுடன்.

ஆனந்தமாக

9.ஞானவாள் ஏந்துளவாம்
(ஜென்னும் ளவதாத்திரியமும்)

ெப்பானில் ஒரு சிறு கிோமம் அது.

அங்கு வசித்து வந்த மக்களுக்கு

ஜபரும் ஜதால்டலயாய் இருந்தார்கள் ஒன்பது திருடர்கள்

இவர்கடே அடக்கி, தங்கடேக் காக்க பக்கத்து நகரில் வாள் வச்சில்
ீ
புகழ் ஜபற்றிருந்த ஜென் குரு ஒருவடே அடழத்து வந்தனர்.
கிோமதிற்கு வந்த குரு அங்கிருந்த உணவகம் ஒன்றிற்கு ஜசன்று
சாப்பிடுவதற்காக ஒரு கிண்ணத்தில் அரிசி சாதம் எடுத்து வேச்
ஜசான்னார்.

தன்னுடடய இருக்டகயில் அமர்ந்தவர் இடடயிலிருந்த வாடே
உருவி தனக்கு எதிரில் டவத்து விட்டு, கிண்ணத்தில் வந்த
ளசாற்றிடன ஜவட்டுக் குச்சியால் (சாப்ஸ்டிக்) சாப்பிட ஆேம்பித்தார்.
விஷயம் அறிந்த ஒன்பது திருடர்களும் ஜென் ஆசிரியர் சாப்பிடும்
உணவகத்திற்கு வந்து யாருக்கும் ஜதரியாமல் பின்புறம்
மடறந்திருந்து ளநாட்டமிட்டனர்.

குருவுக்கு அது ஜதரிந்து விட்டது.

அப்ளபாது அவர் தடலக்கு ளமல் ஈக்கள் பறந்து ஜகாண்டிருந்தன.
ஒவ்ஜவாரு முடறயும் ஜென் குரு தன்னுடடய சாப்ஸ்டிக்கிடன
உயர்த்தி ளமளல பறந்து ஜகாண்டிருந்த ஈயிடன அடித்தார்.
பார்க்காமளல, ஒவ்ஜவாரு முடறயும் ஒரு ஈ ஜசத்து விழுந்தது.
ஒரு முடற கூட குறி தவறளவ இல்டல.
ஒன்பது முடற, ஒன்பது ஈக்கடே மிகத் துல்லியமாக அடித்துக்
ஜகான்றார்.
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பின்பு திரும்பிப் பார்த்தார்.
மடறந்திருந்த ஜகாள்டேக் கூட்டத் திருடர்கள் காணாமல்
ளபாயிருந்தனர்.
அன்டறக்குச் ஜசன்றவர்கள்தான் அதன் பிறகு அந்தக் கிோமத்தின்
பக்களம அவர்கடே யாரும் பார்க்கவில்டல.

ஞானவாள்

– திருவாசகம்.

“ஞானவாள் ஏந்தும்ஐயர் நாதப் படறஅடறமின்

மாமனமா ஏறும்ஐயர் மதிஜவண் குடடகேவிமின்
ஆனநீற் றுக்கவசம் அடடயப் புகுமின்கள்
வானவூர் ஜகாள்ளவாம்நாம் மாயப்படட வாோளம.”
(திருவாசகம் பா.615)
திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
ஆனந்தமாக வாழ்ளவாம்.

வாழ்க வேமுடன்.
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10.அன்பு வழியில்
((ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஒரு ஜென் துறவிடயக் காண ஒருவர் அவேது மடாலயத்திற்குச்
ஜசன்றார்.

அப்ளபாது குரு அவரிடம், “ஏற்கனளவ நாம் சந்தித்திருப்பது ளபால்
இருக்கிறது. சந்தித்துள்ளோமா?” என்று ளகட்டார்.
அதற்கு அவர் “ஆம், சந்தித்துள்ளோம்” என்று கூறினார்.
“அப்படியா?” என்று ஜசான்னப்படிளய, அவரிடம் “டீ சாப்பிட
ளபாலாமா?” என்று குரு ளகட்டார்.

பின்னர் மற்ஜறாருவரும் குருடவப் பார்க்க வந்தார்.
அவரிடமும் குரு “ஏற்கனளவ நாம் சந்தித்திருப்பது ளபால்
இருக்கிறது. சந்தித்துள்ளோமா?” என்று ளகட்டார்.
அதற்கு அவர் “இல்டல” என்று கூறினார்.
“அப்படியா?” என்று ஜசான்னப்படிளய, அவடேயும் குரு “டீ சாப்பிட
ளபாலாமா?” என்று ளகட்டார்.
இக் கடதயிலிருந்து, எப்ளபாதும் அடனவடேயும் ஒளே மாதிரி தான்
நடத்த ளவண்டும் என்பது புரிகிறது.

அன்பு வழி – திருவாசகம்
“அம்டமளய அப்பா! ஒப்பிலா மணிளய!
அன்பினில் விடேந்த ஆேமுளத!

ஜபாய்ம்டமளய ஜபருக்கிப் ஜபாழுதிடனச் சுருக்கும்
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புழுத்தடலப் புடலயளனன் தனக்குச்

ஜசம்டமளய ஆய சிவபதம் அேித்த
ஜசல்வளம! சிவஜபருமாளன!

இம்டமளய உன்டனச் சிக்ஜகனப் பிடித்ளதன்
எங்ஜகழுந்தருளுவதினிளய!” (திருவாசகம் பா.538)

திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

ஆனந்தமாக

வாழ்க வேமுடன்.

11. ளவண்ளடன் ஜசல்வம்

(ஜென்னும் திருவாசகமும்)
ஜென் குரு ஒருவர் தன்னுடடய சீடர்களுக்குக் கூறிய திஜபத்திய
நாளடாடிக் கடத இது.
ஒரு கிோமத்தில் இேண்டு சளகாதேர்கள் வசித்து வந்தனர்.
அண்ணனிடம் 99 பசுக்கள் இருந்தன.

தம்பியிடம் ஒளே ஒரு பசு

இருந்தது.
இருந்த ஒரு பசுவில் பால் கறந்து வட்டில்
ீ
உள்ே அடனவரின்
ளதடவக்கு எடுத்தது ளபாக மீ தியிருந்த பாடல அக்கம் பக்கத்தில்
இருப்பவர்களுக்கு விற்று அதில் வரும் பணத்டத மற்ற
ளதடவகளுக்குப் பயன்படுத்திக் ஜகாள்வான்.
ஜகாஞ்சமாக நிலமும் இருந்தது.
விழ உடழத்தான்.

அதில் ஜநற்றி வியர்டவ நிலத்தில்

பயிர்கள் ஜசழித்து வேர்ந்தன.

அடதக் ஜகாண்டு தன் வாழ்டவ மிகவும் நிம்மதியாக, மிகவும்
மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து வந்தான்.

18

ஆனால் 99 பசுக்கள் டவத்திருந்த அண்ணளனா மகிழ்ச்சியாக
இல்டல.

இன்னும் ஒளே ஒரு பசு வாங்கி விட்டால் நூறு பசுவாகி

விடும் என்ற நிடனப்ளபாடு அடலந்து திரிந்தான்.
ஒருநாள் அண்ணடனப் பார்ப்பதற்காகத் தம்பி வந்தான்.
“தம்பி உன்னிடம் இருக்கும் ஒரு பசுவும் ஜதாடலந்து
ளபாய்விட்டால் என்ன ஜசய்வாய்?” என்று ளகட்டான்.
“ஜகாஞ்சநாள்

கஷ்டமாக இருக்கும், அப்புறம் என்ன ஜசய்வது?

அடத மறந்துவிட்டு மற்ற ளவடலகடேப் பார்க்க ளவண்டியதுதான்.
அது ஒன்றும் ஜபரிய இழப்பாகத் ஜதரியாது என்று இயல்பாகச்
ஜசான்னான் தம்பி.

உன்னிடம் இருப்பளத அது ஒன்றுதான் என்பதால் அது உனக்குப்
ஜபரிய இழப்பாகத் ஜதரியாது.

என்டனப் பார் 99 பசுக்கடே

டவத்துக் ஜகாண்டு அடத நூறாக்குவதற்காக அடலந்து
ஜகாண்டிருக்கிளறன்” என்று மன ஆதங்கத்ளதாடு ஜசான்னான்
அண்ணன்.
“ளவணும்ணா நீ என்னிடம் இருக்கும் ஒரு பசுடவ டவத்துக் ஜகாள்”
என்று உடளன ஜசான்னான் தம்பி.

ளவண்ளடன் ளவண்ளடன் - திருவாசகம்
ளவண்ளடன் புகழ் ளவண்ளடன் ஜசல்வம்
ளவண்ளடன் மண்ணும் விண்ணும்

ளவண்ளடன் பிறப்பு இறப்புச்சிவம்
ளவண்டார் தடமநாளும்

தீண்ளடன் ஜசன்று ளசர்ந்ளதன் மன்னு
திருப்ஜபருந்துடற இடறதாள்

பூண்ளடன் புறம் ளபாளகன் இனிப்
புறம் ளபாளகன் இனிப்புறம்ளபால் ஒட்ளடளன. (திருவாசகம் பா.512)
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திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்க வேமுடன்.

ஆனந்தமாக

12. மகிழ்ச்சியின் இேகசியம்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

அேண்மடன ளபான்ற ஜபரிய மாேிடகயில் ஜென் ஞானி ஒருவர்
தங்கி இருந்தார்.

அவரிடம் அறிவுடே ளகட்பதற்காக நாள்ளதாறும்

நிடறய ளபர் வருவார்கள்.

அன்றும் நிடறய ளபர் வந்திருந்தார்கள்.
ஒருவனும் இருந்தான்.

அவர்கேில் இடேஞன்

ஞானிடய வணங்கிய அவன் “மகிழ்ச்சியின் இேகசியத்டத எனக்குச்
ஜசால்லித் தே ளவண்டும்” என்றான்.
சிறிய கிண்ணம் ஒன்டற எடுத்தார் அவர். அதில் வழிய வழிய
எண்ஜணய் ஊற்றி அவனிடம் தந்தார்.
“இந்தக் கிண்ணத்துடன் நீ மாேிடக முழுவடதயும் சுற்றிவிட்டு வா.
ஒரு ஜசாட்டு எண்ஜணயும் சிந்தக் கூடாது”

என்றார்.

எண்ஜணய்க் கிண்ணத்டதக் டகயில் பிடித்தபடி கவனமாகச்
ஜசன்றான் அவன்.

மாேிடக முழுவடதயும் சுற்றிவிட்டு அவரிடம்

திரும்பினான்.
“மாேிடக முழுவடதயும் பார்த்து விட்ளடன்.
எண்ஜண

ஒரு ஜசாட்டு

யும் சிந்த வில்டல” என்றான் அவன்.

“கடலக்கூடத்தில்

ஜதாங்கும் அழகிய பாேசீக விேக்குகடேப்

பார்த்தாயா? அடவ எப்படி இருந்தன?” என்று ளகட்டார் அவர்.
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“விேக்குகடேப் பார்த்ளதன். அவற்டற நன்றாகக் கவனிக்கவில்டல”
என்றான் அவன்.

“அந்தக் கூடத்தில் நிடறய ஓவியங்கள் இருந்தன.

எந்த ஓவியம்

உன்டனக் கவர்ந்தது?” என்று ளகட்டார் துறவி.
“ஓவியங்கள் இருப்படதப் பார்த்ளதன்.

அவற்டற நன்றாகக்

கவனிக்கவில்டல” என்றான் அவன்.
இப்படிளய அவர் எடதக் ளகட்டாலும் நன்றாகப் பார்க்கவில்டல
என்று பதில் ஜசான்னான் அவன்.

“இந்த மாேிடகடயச் சுற்றிப் பார்க்கவில்டலயா?

என்ன

ளகட்டாலும் நன்றாகப் பார்க்கவில்டல என்ளற பதில் ஜசால்கிறாய்”
என்று ளகட்டார் அவர்.
“கிண்ணத்தில் உள்ே எண்ஜணய் சிந்தக் கூடாது என்பதில் கவனமாக
இருந்ளதன்.

அதனால் மாேிடகடய நன்றாகப் பார்க்கவில்டல”

என்றான் அவன்.
“அப்ளபாது அளத எண்ஜணய்க் கிண்ணத்துடன் ஜசல்.
நன்றாகச் சுற்றிப் பார்த்துவிட்டு வா.

மாேிடகடய

ஒவ்ஜவாரு இடத்டதப்

பற்றியும் விசாரிப்ளபன்” என்றார் துறவி.
திரும்பிய அவன் மாேிடகயின் அழடக அவரிடம் வருணித்தான்.
கிண்ணத்டத அவனிடம் வாங்கிய அவர் வழிய வழிய எண்ஜணய்
ஊற்றித் தந்ளதன். “எண்ஜணய் குடறகிறளத” என்று ளகட்டார்.
“மாேிடகயின் அழடகப் பார்ப்பதில் கவனமாக இருந்ளதன்.
எண்ஜணய் சிந்தியடதக் கவனிக்கவில்டல” என்றான்.
“உலகத்தில் நடக்கும் எல்லாவற்டறயும் நாம் ஆர்வத்துடன்
கவனிக்க ளவண்டும். அளத சமயம் கிண் ணத்தில் உள்ே எண்ஜணய்
21

ஒரு ஜசாட்டும் சிந்தக் கூடாது என்றார், இதுதான் மகிழ்ச்சியின்
இேகசியம்” என்றார் துறவி.
ஜமய்யுணர்வினால் நுகேப்படும் அழிவில்லாத இன்பத்தின் முடிந்த
எல்டல

– திருவாசகம்

மாறி லாதமாக் கருடண ஜவள்ேளம
வந்து முந்திநின் மலர்க்ஜகாள் தாள்இடண

ளவறி லாப்பதப் பரிசு ஜபற்றநின்

ஜமய்ம்டம அன்பர்உன் ஜமய்ம்டம ளமவினார்

ஈறி லாதநீ எேிடய ஆகிவந்து

ஒேிஜசய் மானுட மாக ளநாக்கியும்

கீ றி லாதஜநஞ்சு உடடய நாயிளனன்

கடடயன் ஆயிளனன் பட்ட கீ ழ்டமளய” (திருவாக.பா.95)
திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்க வேமுடன்.

ஆனந்தமாக

13. ஞானநிடலகள்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

புகழ் ஜபற்ற புத்த மடம் ஒன்றிற்கு அந்நாட்டு அேசர் வந்தார்.
அங்கிருந்த ஜென் துறவி அவடே வேளவற்றார்.
“குருளவ! எனக்கு ஒரு சந்ளதகம்” என்றான் அேசன்.
“என்ன சந்ளதகம்? ளகளுங்கள்” என்றார் ஜென் குரு.
“ஞானம் ஜபற்ற ஒருவன் இறந்த பிறகு என்ன ஆவான்?” என்று
ளகட்டான்.
“அேளச! எனக்கு எப்படித் ஜதரியும்?” என்று ளகட்டார் ஜென் குரு.
“நீங்கள் ஞானம் ஜபற்றவர்தாளம” என்றான் அவன்.
22

“நான் இன்னும் சாகவில்டலளய” என்றார் குரு.

ஜசற்றிளலன் இன்னுந் திரிதருகின்ளறன் – திருவாசகம்
“புற்று மாய்மே மாய்ப்புனல் காளல

உண்டி யாய் அண்ட வாணரும் பிறரும்

மற்றி யாரும் நின்மலேடி காணா

மன்ன என்டனஓர் வார்த்டதயுள் படுத்துப்

பற்றினாய் படதளயன் மனமிக உருளகன்
பரிகிளலன் பரியாவுடல் தன்டனச்

ஜசற்றிளலன் இன்னுந் திரிதருகின்ளறன்
திருப்ஜபருந்துடற ளமவிய சிவளன.” (திருவாச.பா.399)
திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்க வேமுடன்.

ஆனந்தமாக

14. ஒரு ஆடச ஒரு பாடம்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

நதிக்கடேயில் ஒரு ஜென் குருவும் அவரின் சீடர்களும் முகாம்
இட்டிருந்தார்கள்.
அருகில் உள்ே கிோமங்களுக்குச் ஜசன்று பிச்டசஜயடுத்து
உண்பார்கள்.

தினந்ளதாறும் ஏதாவது ஒரு பாடத்டதக் கற்றுக்

ஜகாள்வார்கள்.
அந்த வழியாகச் ஜசன்ற அேசன் அவர்கடேப் பார்த்தான்.
“நாடே எனது அேண்மடனயில் ஒரு விளஷசம்.

நான் உங்கள்

அடனவருக்கும் அறுசுடவ விருந்து ஜகாடுக்கலாம் என்று
நிடனக்கிளறன்.

அடனவரும் சரியாகப் பத்து மணிக்கு வந்து

விடுங்கள்” என்று ஜசால்லிவிட்டுச் ஜசன்றான்.
சீடர்களுக்கு ஒளே குஷி.
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நாம் இவ்வேவு நாட்கள் மக்கேிடம் பிச்டசஜயடுத்துச் சாப்பிட்ளடாம்.
தற்ளபாது அேணமடன விருந்துக்கு அடழப்பு வந்திருக்கிறது.
என்ஜனன்ன சுடவ மிகுந்த பதார்த்தங்கடே விருந்தில்
பரிமாறுவார்களோ? என்று மனதிற்குள் கற்படன ஜசய்தபடி
சந்ளதாஷமாகத் தூங்கச் ஜசன்றார்கள்.
அடுத்தநாள் காடலயில் ஒன்பது மணிக்ளக சுறுசுறுப்பாக தயாோகி
விட்டார்கள்.
வழக்கம் ளபால் தங்கள் பிோர்த்தடனடய முடித்துக் ஜகாண்டு
அேண்மடனடய ளநாக்கிச் ஜசன்றார்கள்.
அேண்மடன பிேதான வாயில் அருளக அவர்கள் ஜசன்ற ளபாது,
ஓளடாடி வந்த ஒரு ஊழியன் அேசர் அவசே ளவடலயாக
ஜவேியூருக்கப் ளபாய்விட்டதால் விருந்து இன்று நடடஜபறவில்டல
என்று தகவல் ஜதரிவித்தான்.
“அப்படியா மிகவும் நல்லது.

மிக்க நன்றி” என்று கூறிய குரு

திரும்பினார்.
“சாப்பாட்டுக்கு இப்ப என்ன ஜசய்வது குருளவ?” என்று பரிதாபமாகக்
ளகட்டார்கள் சீடர்கள்.
“இத்தடன வருடங்கோக எப்படிச் சாப்பிட்ளடாம் என்பது உங்களுக்கு
அதற்குள் மறந்து விட்டதா?

ஒளே ஒரு ஆடச எப்படிஜயல்லாம் வி

டேயாட்டுக் காட்டுகிறது பார்த்தீர்கோ? என்று கூறினார்.
“இன்டறய பாடத்டத நல்ல முடறயில் நாம் அடனவரும் கற்றுக்
ஜகாண்ளடாம்” என்ற திருப்தியில் வழக்கம் ளபால பிச்டசக்குக்
கிேம்பினார்கள் சீடர்கள்.
ஜமாய்ப்பால் நேம்பு கயிறாக
மூடே என்பு ளதால் ளபார்த்த

குப்பாயம் புக்கு

இருக்க கில்ளலன்

கூவிக்ஜகாள்ோய் ளகாளவளயா
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எப்பா லவர்க்கும் அப்பா
லாம் என் ஆர் அமுளதளயா

அப்பா காண ஆடசப்

பட்ளடன் கண்டாய் அம்மாளன.” (திருவாக.பா.419)
திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்க வேமுடன்.

ஆனந்தமாக

15. ளபேடலகள்
ஜென்னும் திருவாசகமும்)

“ளபேடலகள்” என்று அடழக்கப்படும் ஒ-நாமி ஜமய்ெி வருடத்தில்
வாழ்ந்த மல்யுத்த வேன்.
ீ
அவனுக்கு மல்யுத்தம் பற்றிய அடனத்து நுணுக்கங்களும்
அத்துப்படி.

நல்ல திடகாத்திேமான உடல்வாகு ஜபற்றவன்.

தான் பயின்ற மல்யுத்தக் கழகத்தில் நடக்கும் ளபாட்டியில் தனது
ஆசிரியடேயும் ஜவல்லும் ஆற்றல் ஜபற்றவன்.
ஆனால், மக்கேின் மத்தியில் நடடஜபறம் உண்டமயான
ளபாட்டியில் அவனுடன் படித்தவர்களும், அவன் ஜசால்லிக் ஜகாடுத்த
அடிப்ஜபாடிகளும் கூட எேிதாக அவடனத் தூக்கிப் ளபாட்டு
பந்தாடினார்கள்.

ஹாகெீ என்ற ஜென் ஆசரியர் ஓரிடத்தில் இல்லாமல் எல்லா
இடங்களுக்கும் ஜசன்று பிறருக்கு ஜென் பற்றிய கருத்துகடேயும்.
தியானமும் ஜசால்லிக் ஜகாடுப்பவர்.
ஒ-நாமி ஹாகுெீடவ ஜசன்று சந்தித்து தனது பிேச்சடனடயக்
கூறினான்.

25

“ளபேடலகள் என்பது உனது ஜபயர்” என்று கூறிய ஆசிரியர், ஒநாமிடயப் பார்த்து
“இன்று இேவு முழுவதும் இந்த மடத்திளலளய தங்கி இரு.
ஒரு பயந்த மல்யுத்த வேன்
ீ
அல்ல.

இனி நீ

உன்டனளய நீ கற்படன

ஜசய்து ஜகாள்.
அந்த அதிளவகமாக கடேடய முட்டும் அடலகடேப் ளபால,
ளபேடலகள் உருவாகி ஜபரும் சப்தத்துடன் அதி ளவகமாக வரும்
ளபாது. எதிரில் உள்ே அடனத்டதயும் தவிடு ஜபாடியாக்கும்.

அந்த ளபேடலகோக உன்டன மனதில் நிடனத்து தியானம் ஜசய்!
நீ யாரும் ஜவல்ல முடியாத மல்யுத்த வேனாக
ீ
வருவாய்!” என்று
அறிவுடே கூறிவிட்டு கிேம்பிவிட்டார்.

ஒ-நாமி தடேயில் அமர்ந்து தாளன அந்த அடலகோக எண்ணி
தியானம் ஜசய்ய ஆேம்பித்தான்.

முதலில் பல்ளவறு எண்ணங்களும் வந்து முட்டி ளமாதி அவடன
அடலக் கழித்தது.
பின்பு ஜகாஞ்சம் ஜகாஞ்சமாக தன்டன, தன் மன எண்ணங்கடே
ஒருமுகப் படுத்தி, அடலகோக நிடனக்கத் ஜதாடங்கினான்.
சிறுசிறு அடலகோக நிடனக்கத் ஜதாடங்கியவன், ளநேம் ஆகஆக
அடலகேின் ளவகமும் உயேமும் ஜபரிதாகிக் ஜகாண்ளட வருவடத
உணர்ந்தான்.
அந்த அடலடகள் மடத்தின் உள்ளே இருந்த பூந்ஜதாட்டிகடே
ளவகமாக தள்ேி கீ ளழ விழ டவத்தன.
ஜகாஞ்ச ளநேத்தில் புத்த விக்ேகத்டதயும் அந்த அடலகள் விட்டு
டவக்கவில்டல.
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காடல ஆவதற்குள் அந்த மடம் அடலகேின் நுடேயும் சப்தமும்
ஜகாண்டு முழுவதுமாக ளபேடலகேில் சிக்கி மூழ்கியது.
காடலயில் வந்த ஜென் ஆசிரியர். ஒ-நாமி தியானம் ஜசய்து
ஜகாண்டு இருப்படதப் பார்த்தார்.

புன்னடகளயாடு மல்யுத்த வேனின்
ீ
ளதாலில் தட்டி “இனி எதுவும்
உன்டன தடட ஜசய்ய முடியாது. நீ அந்த அடலயாகி விட்டாய்.
எதிரில் வரும் எடதயும் யாடேயும் எேிதில் அடித்து துவம்சம்
ஜசய்து விடுவாய்” என்றார்.

அன்ளற ஒரு மல்யுத்த ளபாட்டியில் கலந்து ஜகாண்டு ஜவன்றான்.
அதன் பிறகு ெப்பானில் யாோலும் அவடன ஜவல்ல முடியவில்டல
“பூவார் ஜசன்னி மன்னன் எம்
புயங்கப் ஜபருமான் சிறிளயாடம

ஓவாது உள்ேம் கலந்து உணர்வாய்
உருக்கும் ஜவள்ேக் கருடணயினால்
ஆவா என்னப் பட்டு அன்பாய்
ஆட்பட்டீர் வந்து ஒருப் படுமின்
ளபாளவாம் காலம் வந்ததுகாண்

ஜபாய்விட் டுடடயான் கழல்புகளவ.” (திருவாசக.பா.605)

திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்க வேமுடன்.

ஆனந்தமாக

16.நானார்என் உள்ேமார்?
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

புத்த துறவி நாகளசன் அவர்கேின் மடத்திற்கு அந்நாட்டு அேசன்
வந்தான்.
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துறவிடய வணங்கிய அவன் “நான் என்பது என்ன? விேக்கமாகச்
ஜசால்லுங்கள்” என்று ளகட்டான்.
அதற்கு ளநேடியாகப் பதில் ஜசால்லாத அவர் “அேளச! நீங்கள் எப்படி
இங்ளக வந்தீர்கள்?” என்று ளகட்டார்.
ளதரில் வந்ளதன்.
“அேளச!

ளதர் ஜவேிளய நிற்கிறது” என்றான் அவன்.

ளதர் எப்படி இருக்கும்? விேக்கமாகச் ஜசால்லுங்கள்.”

“ளதருக்கு இேண்டு சக்கேங்கள் உள்ேன.
கடடயாணிகள் உள்ேன.
மேம் உள்ேது.
“அேளச!

சக்கேங்கள் சுழலக்

அமர்வதற்குப் பீடம் உள்ேது.

ஜகாடி

ளதடே இழுத்துச் ஜசல்லக் குதிடேகள் உள்ேன.”

நீங்கள் ஜசான்ன ஜபாருள்கள் அடனத்தும் ஒளே ஜபாருோ?

தனித்தனிப் ஜபாருள்கோ?”
“அடவ தனித்தனிப் ஜபாருள்கள்தாம்.”
“அேளச! நீங்கள் சக்கேங்கள் உள்ேன.
பீடம் உள்ேது.
என்கிறீர்கள்.
ளகட்டார்.

ஜகாடி மேம் உள்ேது.

கடடயாணிகள் உள்ேன.
குதிடேகள் உள்ேன

அப்படியானால் ளதர் எங்ளக உள்ேது?” என்று

என்ன பதில் ஜசால்வது என்று அறியாமல் திடகத்தான் அேசன்.
“அேளச! உங்கள் ளதடேப் ளபான்றதுதான் “நான்” என்ற உணர்வும்.
அடத உணே முடியுளம தவிே விேக்கிச் ஜசால்ல முடியாது” என்றார்
அவர்.

நான் யார்? என்பது என்ன?

திருவாசகம்.

“நானார்என் உள்ேமார் ஞானங்க ோஜேன்டன யாேறிவார்
வாளனார் பிோஜனன்டன ஆண்டிலளனல் மதிமயங்கி
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ஊனார் உடடதடலயில் உண்பலிளதர் அம்பலவன்
ளதனார் கமலளம ஜசன்றூதாய் ளகாத்தும்பீ.” (திருவாசகம் பா.216)
திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்க வேமுடன்.

ஆனந்தமாக

17.ஞாளனாதயத்தின் கடத
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)
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இேம் துறவியான சியூளனா நீண்ட காலமாக எங்காகுடவச் ளசர்ந்த
புக்ளகா என்ற ஜென் குருவிடம் ஜென் ளபாதடனகடேக் கற்றுக்
ஜகாண்டிருந்தார்.
ஆனால் அவருக்கு தியானத்தின் பலன் மட்டும் டக கூடாமளலளய
இருந்து வந்தது. இந்த நிடலயில் ஒரு இேவில் அவருக்கு
ஞாளனாதயம் ஏற்பட்டது.

ஒரு மூங்கிலால் இடணக்கப்பட்டிருந்த படழய வாேி ஒன்டற அவர்
தூக்கிக் ஜகாண்டு ஜசன்றார்.
அப்ளபாது திடீஜேன மூங்கில் உடடந்து வாேியின் கீ ழ்ப்புறம் அறுந்து
விழுந்தது. அப்ளபாதுதான் சியூளனாவுக்கு ஞாளனாதயம் பிறந்தது.
அடத ஒரு கவிடதயில் அவர் வடித்துக் கூறினார்.
நான் அந்த படழய வாேிடய காக்க முயற்சித்ளதன்
ஆனால் மூங்கில் பலவனமாக
ீ
இருந்ததால் அது உடடந்தது.
அதனால் வாேியின் கீ ழ்ப் பகுதியும் உடடந்து ளபானது.
வாேியில் தண்ணர்ீ இல்டல

தண்ணரில்
ீ
ஜதரிந்த நிலடவயும் காணவில்டல.
“ளகட்டாரும் அறியாதான் ளகடுஒன்று இல்லான்
கிடேஇலான் ளகோளத எல்லாம் ளகட்டான்
நாட்டர்கள் விழித்து இருப்ப ஞாலத்து உள்ளே
நாயினுக்குத் தவிசுஇட்டு நாயிளனற்ளக
காட்டதன எல்லாம் காட்டிப் பின்னும்
ளகோதன எல்லாம் ளகட்பித்து என்டன
மீ ட்ளடயும் பிறவாமல் காத்து ஆட்ஜகாண்டான்
எம்ஜபருமான் ஜசய்திட்ட விச்டச தாளன”
(திருவாசகம் பா.32)
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திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்க வேமுடன்.

ஆனந்தமாக

18. பழுத்த ஞானம்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ளடாசூய் அவர் காலத்தில் வாழ்ந்த சிறந்த ஜென் ஆசிரியாா்.
அவர் பல இடங்களுக்கு ஜசன்று, சில மடங்கேில் தங்கியிருந்தும்
ஜென் புத்த மதத்திடனப் பற்றியும், தியானம் பற்றியும் ளபாதித்து
வந்தார்.
கடடசியாக இருந்த மடத்தில் புத்த பிட்சுவாக மாறுவதற்கும், ஜென்
பற்றி படிப்பதற்கும் பல சீடர்கள் இருந்தனர்.
ஒருநாள் அவர்கள் எல்ளலாடேயும் அடழத்து தான் கற்றுக்
ஜகாடுப்பதிலிருந்து விலகுவதாகவும், அடனவரும் இங்கிருந்து

கடலந்து ளவற எங்காவது அவேவர் விருப்பப்படி ஜசல்லலாம் என்று
கூறி விட்டு கிேம்பினார்.
அன்றிலிருந்து எவோலும் ளடாசூய் எங்கு இருக்கிறார் என்று கண்டு
பிடிக்க முடியவில்டல.
மூன்று வருடங்களுக்குப் பிறகு சீடன் ஒருவன் ெப்பானின் படழய
தடலநகேம் கிளயாளடா வழியாக ஜசன்று ஜகாண்டிருந்த ளபாது ஒரு
பாலத்தில் அடியில் தங்கி இருந்த பிச்டசக் காேர்கேில் ஒருவோக
இருந்த ளடாசூடவப் பார்த்தான்.
ளடாசூயிடம் ஜசன்று தனக்கு ஜென் பற்றி கற்றுக் ஜகாடுக்க
ளவண்டும் என்று நச்சரித்தான்.
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“நான் இருப்பது ளபால, நீ சில நாட்கோவது இங்கு இருக்க
முடிந்தால் நான் கற்றுக் ஜகாடுக்கிளறன்” என்றார் ளடாசூய்.
முன்னாள் சீடன் இன்னாள் பிச்டசக்காேனான ளடாசூடனப் ளபால

தானும் கிழிந்த உடடகடே உடுத்திக் ஜகாண்டு அவருடன் ஒரு நாள்
கழித்தான்.
அடுத்த நாள் பிச்டசக்காேர்கேில் ஒருவன் இறந்தான்.

ளடாசூயும்

சீடனும் பிணத்டத நடு இேவில் எடுத்துச் ஜசன்று, மடலயின்
ஓதுக்குப் புறமான பகுதியில் குழி ளதாண்டி புடதத்தனர்.

திரும்பி பாலத்திற்கு அடியில் வந்த ளடாசூய் நன்றாக அடித்துப்
ளபாட்டவர் ளபால தூங்கினார்.

ஆனால், சீடனால் ஒரு நிமிடம் கூட

அந்த இடத்தில் தூங்க முடியவில்டல.

காடல விடிந்ததும் ளடாசூய் “இன்று நாம் பிச்டச எடுக்கத்
ளதடவயில்டல.

ஜசன்றிருக்கிறான்”

இறந்த நண்பன் ஜகாஞ்சம் அங்ளக விட்டு
என்று கூறிவிட்டு, சீடனிடம் ஜகாஞ்சம்

ஜகாடுத்து விட்டு மீ திடயச் சாப்பிட்டு முடித்தார்.
சீடனால் ஒரு உருண்டட என்ன, ஒரு பருக்டக கூட சாப்பிட
பிடிக்கவில்டல.

“நான் முன்ளப ஜசான்ளனன். உன்னால் முடியாது” என்ற ளடாசூய்,
“இங்கிருந்து கிேம்பு, என்டன மறுபடியும் ஜதாந்தேவு ஜசய்யாளத”
என்று ஜசால்லி அவடன விேட்டி அடித்தார்.
பழுத்த ஞானம் – திருவாசகம்
“வான்ஜகட்டு மாருதம்மாய்ந்து அழல்நீர்மண்ஜகடினும்
தான்ஜகட்டல் இன்றிச் சலிப்புஅறியா தன்டமயனுக்கு
ஊன்ஜகட்டு உயிர்ஜகட்டு உணர்வுஜகட்டு என்உள்ேமும்ளபாய்
நான்ஜகட்ட வாபாடித் ஜதள்ளேணம் ஜகாட்டாளமா?”
(திருவாசகம் பா.252)
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திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

ஆனந்தமாக

வாழ்க வேமுடன்.

19.அன்பின் ஜசயல்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஒரு அழகிய மடலடயின் அடிவாேத்தில் இருந்த சிறிய குடிடசயில்
ஜென் துறவி ரிளயாகன் எேிய வாழ்க்டக வாழ்ந்து வந்தார்.
ஒரு நாள் இேவு திருடன் ஒருவன் குடிடசயில நுடழந்து ஏளதனும்
கிடடக்குமா என்று ளதடி ஒன்றும் கிடடக்காமல் ஏமாந்தான்.
அந்த ளநேத்தில் உள்ளே நுடழந்த ஜென் துறவி திருடடனப் பார்த்து
“இவ்வேவு தூேம் என்டன பார்ப்பதற்காக வந்த நீ ஏமாந்து
ஜவறுங்டகயுடன் திரும்பக் கூடாது.
எடுத்துச் ஜசல்!” என்று கூறினார்.

என்னுடடய உடடகடே

ஆச்சரியமும், குழப்பமும் அடடந்த
திருடன் உடடகடே எடுத்துக் ஜகாண்டு
அங்கிருந்து விடேவாக நழுவினான்.

உடடகள் அற்ற துறவி நிர்வாணமாய்
உட்கார்ந்து ஜதாடலவில் ஜதரிந்த
அழகிய நிலவிடனப் பார்த்து இேசித்தார்.
பின்பு “முட்டாள் நான்!

இந்த அழகிய

நிலடவ திருடனிடம் ஜகாடுத்து
இருக்கலாம்” என்று எண்ணினார்.

அன்பின் ஜசயல் – திருவாசகம்
“அம்டமஎன்புடநந் துருகி ஜநக்குஜநக் ளகங்கி
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அன்ஜபனும் ஆறு கடேயது புேே
நன்புலன் ஒன்றி நாதஎன் றேற்றி

உடேதடு மாறி உளோமஞ் சிலிர்ப்பக்
கேமலர் ஜமாட்டித் திருதய மலேக் ளய அப்பா! ஒப்பிலா மணிளய!”
(திருவாசகம் ளபாற்றித் திருஅகவல் 80-84)

திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

ஆனந்தமாக

வாழ்க வேமுடன்.

20. ஞானிகேின் சிறப்பு
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

வயதில் முதிய ஒரு ஜென் குரு இருந்தார்.
சற்ளற ஊனம்.

அவருக்கு ஒரு கால்

அதனால் விந்தி விந்தித்தான் நடப்பார்.

வயதுதான் அதிகமாகியளத தவிே அவடேப் பார்த்தால் இடேஞன்
ளபாலளவ இருப்பார்.

தன்னுடடய ளவடலகள் அடனத்டதயும்

அவளே ஜசய்து ஜகாள்வார்.
ஒரு நாள் கடடவதிக்கு
ீ
அவர் காய்கறிகள் வாங்குவதற்காக
ஜசன்றார்.
அவருக்கு எதிளே ஒரு இடேஞன் எங்ளகா போக்குப் பார்த்தபடி
வந்தான்.
நின்றார்.

அவர் மீ து ளமாதி விட்டான்.

அவர் அப்படிளயதான்

அவன் கீ ளழ விழுந்து டக, கால்கேில் ளலசான காயம்

ஏற்பட்டது.
அவனுக்குக் காயம் ஏற்பட்ட எரிச்சலில், “பார்த்து வே மாட்டாயா?
இப்படி ளவகமாக வந்த என்மீ து ளமாதிய உன்டன என்ன ஜசய்வது?
ஒரு கால் இப்படி இருக்கிறளத வட்டிளலளய
ீ
இருக்க மாட்டாமல்
உன்டனஜயல்லாம் யார் கடடவதிக்கு
ீ
வேச் ஜசான்னது” என்று
ளகாபமாகக் கத்தினான்.
ஜென் குரு புன்னடகத்தபடிளய அவடனப் பார்த்தார்.
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“மகளன எனக்குக் கால் ஊனமாக உள்ேது.
உன்மீ து ளமாதிவிட்ளடன்.

அதனால் தான் நான்

தவறு என் மீ துதான். அதற்காக நான்

உன்னிடம் மன்னிப்பு ளகட்டுக் ஜகாள்கிளறன்.

என்டன மன்னித்து

விடு.

அப்படியிா்லாமல் உன் மீ துதான் தவறு என்படத நீ உணர்ந்தால்
அடதளய நீடனத்து உன்டன வருத்திக் ஜகாள்ோளத.

அது

உனக்குத்தான் ஜகடுதல்.
உன் மனதில் வருத்தம் இருந்தால் அது உன் உடடலயும் பாதிக்கும்.

எனளவ இந்த சம்பவத்டத இப்ளபாளத மறந்துவிடு” என்று கனிவாகக்
கூறினார்.
அடதக் ளகட்டுத் தன் தவடற உணர்ந்த அவன் அவரிடம் மன்னிப்பு
ளகட்டுவிட்டு தடலகுனிந்தபடி ஜசன்றான்.

ஞானிகேின் சிறப்பு –திருவாசகம்
“ஜபற்றி பிறர்க்குஅரிய ஜபம்மான் ஜபருந்துடறயான்

ஜகாற்றக் குதிடேயின்ளமல் வந்து அருேித் தன்அடியார்
குற்றங்கள் நீக்கிக் குணம்ஜகாண்டு ளகாதாட்டிச்
சுற்றிய சுற்றத் ஜதாடர்வு அறுப்பான் ஜதால்புகளழ
பற்றிஇப் பாசத்டதப் பற்றுஅறநாம் பற்றுவான்
பற்றியளய ளபோனந்தம் பாடுதுங்காண் அம்மானாய்.”
(திருவாசகம் திருஅம்மாடன பா.194)
திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்க வேமுடன்.

ஆனந்தமாக

21.எது அதிசியம்?
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)
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ேயுமான் ளகாயிலில், பாங்ளக என்ற ஜென் குரு ளபாதடன ஜசய்யும்
ஜபாழுது, “அன்ளப புத்தர்” என்ற மந்திேத்டத பல தடடவ மீ ண்டும்
மீ ண்டும் ஜசால்லி குடறகடே நிவர்த்தி ஜசய்வதாக நம்புகிறார்.

அந்த ஜென் குருவிடம் நிடறய சீடர்கள் இருப்படதக் கண்டு சீன்சூ
சந்நியாசி, அவரிடம் ஜபாறாடம ஜகாண்டார்.
அவளோடு வாதிட்டு, அவடேத் ளதாற்கடிக்க ளவண்டும் என்று முடிவு
ஜசய்தார்.
பாங்ளக ளபாதடன ஜசய்து ஜகாண்டு இருக்கும் ஜபாழுது, ஒரு நாள்
அந்த சந்நியாசி இடடயில் புகுந்து சம்மந்தமில்லாமல் ளபசி
ஜதாந்திேவு ஜகாடுத்துக் ஜகாண்ளட இருந்தார்.
ஒரு கட்டத்தில் பாங்கு. தன் பிேசங்கத்டத நிறுத்தி விட்டு,.அவடே
ளகட்க நிடனத்தார்.
அந்தச் சந்நியாசி, “எங்களுடடய மதப்பிரிடவ ஏற்படுத்தியவர்,
ஆற்றின் ஒரு கடேயில் நின்று ஜகாண்டு ஒரு தூரிடகடயக்
டகயில் ஏந்தி, அடுத்த கடேயில் தன்னுடடய ளவடலயாள் ஒரு
ஜவற்றுக் காகித்டதப் பிடித்துக் ஜகாண்டு நின்றிருந்தால்,
இவர் இங்கு இருந்தபடிளய. ஜதய்விகப் ஜபயோன அமிதாடவ,
காற்றிளலளய எழுதி, அந்தப் ளபப்பரில் விழும்படி ஜசய்யும் அற்புத
ஆற்றடலப் ஜபற்றவர்.
உங்கோல் அடதப் ளபால அற்புதச் ஜசயடலக் காட்ட முடியுமா?”
என்று ஜபருடமயாகப் ளபசி. சவால் இட்டார்.
அதற்கு பாங்ளக எேிடமயாக, “ஒருக்கால் உங்களுடடய தடலவர்
ஏளதா தந்திேம் ஜசய்திருக்கலாம்.
ஒன்றும் கிடடயாது.”

ஆனால், ஜென்னில் அப்படி

என்னுடடய அற்புதம் என்னஜவன்றால், “எனக்குப் பசி எடுக்கும்
ஜபாழுது, உண்ண மட்டுளம ஜசய்ளவன். அடதப் ளபாலத் தாகம்
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எடுக்கும் ஜபாழுது, நீடே அருந்தி தாகத்டத மட்டுளம தணிப்ளபன்.
அவ்வேவுதான்” என்றார்.

ஆட்ஜகாண்ட அதிசியம்? – திருவசாகம்
“டவப்புமாடு என்றும் மாணிக்கத்து

ஒேிஎன்றும் மனத்திடட உருகாளத

ஜசப்பு ளநர்முடற மடவேலியர்

தங்கள் திறந்திடட டநளவடன

ஒப்பிலாதன உவமனில் இறந்தன
ஒண்மலர்த் திருப்பா தத்து

அப்பன் ஆண்டுதன் அடியரில்

கூட்டிய அதிசயம் கண்ளடாளம.” (திருவாசகம் பா.428)
திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

ஆனந்தமாக

வாழ்க வேமுடன்.

22. மனம் ஒரு வியப்புக்குரிய இயக்கம்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ளபாதி தர்மர் யாடேயும் தன்னுடடய சீடனாக ஏற்றுக்
ஜகாள்ேவில்டல.
ஒரு மடலப் பகுதியில் தனிளய தங்கியிருந்து தியானம் ஜசய்வது
அவருடடய வழக்கம். பழக்கமாக இருந்தது.
அவர் இருக்கும் இடத்டதத் ளதடிக் ஜகாண்டு படித்த ஒரு இேம்
துறவி “என்டன உங்கள் சீடனாக ஏற்றுக் ஜகாள்ளுங்கள்” என்று
ளவண்டினார்.
அவடே அங்கிருந்து அனுப்பி விட ளவண்டுஜமன்று ளபாதி தர்மர்
முயற்சித்த ளபாதும் அவர் அங்கிருந்து ளபாவதாக இல்டல.
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“எனக்கு எப்படியாவது நீங்கள்தான் உதவ ளவண்டும்”
“என்ன பிேச்சடன உனக்கு, நான் எப்படி உதவ முடியும்?”
“என் மனதில் அடமதிளய இல்டல.

நீங்கள்தான் அடத

எப்படியாவது அடமதிப்படுத்த ளவண்டும்”

“முதலில் உன்னுடடய மனது எங்கிருக்கிறது என்று காட்டு, அடதப்
பிறகு அடமதிப்படுத்தலாம்”

சிறிது ளநேம் ளயாசித்தளபாதும் அவோல் மனடதக் கண்டு பிடிக்க
முடியவில்டல.
“என்னால் மனடதக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்டல”
“நல்லது.

அப்படிஜயன்றால் நான் உன்னுடடய மனடத ஏற்கனளவ

அடமதிப்படுத்தி விட்ளடன் என்று அர்த்தம்” என்று ளபாதிதர்மர்
கூறிய அந்த விநாடியில் இேம் துறவிக்கு ஞானம் பிறந்தது.
அதன்பிறகு அவர் ளபாதிதர்மரிடம் சீடோகச் ளசேளவண்டிய அவசியம்
இல்லாமல் ளபாயிற்று.

மனம் அற்ற இடம் – திருவாசகம்.
“நாற்றத்தின் ளநரியாய் ளசயாய் தணியாளன
மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மடறளயாளன” (திருவாசகம் சிவபுோணம்
44-45)

திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

ஆனந்தமாக

வாழ்க வேமுடன்.

23.ஞானம் என்றால்
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(ஜென்னும் திருவாசகமும்)
முழடமயான ஞானம் என்பது என்ன? என்று ஒரு அறிஞருக்கு
சந்ளதகம் வந்தது.
முதலில் ஒரு ஜென் துறவிடயச் சந்தித்த அவர் தனது
சந்ளதகத்டதக் ளகட்டார்.

அவடே ளமலும் கீ ழுமாகப் பார்த்த துறவி, “இப்படி பேபேஜவன்று

ஆடட அணிந்திருந்தால் உனக்கு எப்படி ஞானம் கிடடக்கும்?” என்று
எதிர் ளகள்வி ளகட்டார்.
உடளன தனது பகட்டான ஆடடகடேத் துறந்த அறிஞர் ஜதாடர்ந்து
பயணப்பட்டார்

அடுத்து ஒரு ஜென் துறவிடய சந்தித்தார்.
ளகள்விடயக் ளகட்டார்.

அவரிடமும் அளத

“காடலயில் என்ன சாப்பிட்டாய்?” என்று அந்தத் துறவி ளகட்டார்.
அவர் சாப்பிட்ட ஜபாருள்கடேஜயல்லாம் வரிடசயாகக் கூறினார்.
அடதக் ளகட்ட துறவி, “இப்படிச் சாப்பிட்டால் எப்படி உண்டமயான
ஞானம் கிடடக்கும்.
சாப்பிட ளவண்டும்.

இனிளமல் தினமும் பிச்டச எடுத்துத்தான்
அதுவும் ஒரு நாடேக்கு ஒரு டகப்பிடிதான்

சாப்பிட ளவண்டும்” என்று கூறிய துறவி தன் வழியில் ஜசன்றார்.
அடதயும் விடாமல் கடடப்பிடித்தபடி தன் பயணத்டதத்
ஜதாடர்ந்தார் அறிஞர்.
அவர் சந்தித்த ஒவ்ஜவாரு துறவியும் தங்களுக்குத் ஜதரிந்த
ஒவ்ஜவாரு விஷயத்டதப் பற்றிக் கூறினார்கள்.
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அவற்டற ஒன்று விடாமல் கடடப்பிடிக்க ஆேம்பித்தார்.
வேர்த்தார்.

தாடி

ஒரு கட்டத்தில் உலக சுகங்கடேஜயல்லாம் துறந்த

பிறகும் கூட அவருக்கு ஞானம் கிடடத்த பாடில்டல.

ஒரு மேத்தடியில் இடேப்பாற அமர்ந்தளபாது தன் நிடலடய
நிடனத்து அவருக்ளக பரிதாபமாக இருந்தது.
புலம்பினார்.

வாய்விட்டுப்

அருகில் அடதக் ளகட்டுக் ஜகாண்டிருந்த ஒரு துறவி, “ஆடடடயத்
துறந்தாய், சாப்பாட்டடத் துறந்தாய், இன்னும் என்ன ஜவல்லாளமா
துறந்தாய்.

ஆனால் நீ ஞானத்டதத் ளதடுகிளறாம் என்ற

எண்ணத்டதத் துறக்கவில்டலளய,

முதலில் ளதடுவடத நிறுத்து.

ஞானம் தானாகக் கிடடக்கும்” என்றார்.
மனம் கழிந்து நான் அழிந்த நிடலளய ஞானம் – திருவாசகம்.
“வான் ஜகட்டு மாருதம்மாய்ந்து அழல்நீர் மண்ஜகடினும்
தான்ஜகட்டல் இன்றிச் சலிப்புஅறியா தன்டமயனுக்கு
ஊன்ஜகட்டு உயிர்ஜகட்டு உணர்வுஜகட்டு என்உள்ேமும்ளபாய்
நான்ஜகட்ட வாபாடித் ஜதள்ளேணம் ஜகாட்டாளமா.”
(திருவாசகம் பா.252)
திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

ஆனந்தமாக

வாழ்க வேமுடன்.

24. நீர்மல்க ஜதள்ளேணம் ஜகாட்டாளமா?
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஜென் துறவி ஒருவர் ஆற்றில் மூழ்கி தவம் ஜசய்து
ஜகாண்டிருந்தார்.
ஒரு இடேஞன் குறுக்கிட்டு “ஐயா நான் தங்கேின் சீடனாக ளசே
விரும்புகிளறன்” என்றான்.
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ஆற்றிலிருந்து எழுந்தவர், “ஏன்?” என்றார் துறவி.
“நான் கடவுடே அறிய விரும்புகிளறன்” என்றான்.
சட்ஜடன்று துறவி அவன் கழுத்தின் பின்புறத்டதப் பிடித்து இழுத்து,
அவன் தடலடய ஆற்றினுள் முக்கினார்.

சிறிது ளநேத்தில் மூச்சிடறத்த இடேஞன், திமுறிக் ஜகாண்டு
ஜவேிளய வேத் துடித்தான்.

கடடசியாக துறவி அவடனப் பிடித்து ஜவேிளய இழுத்தார்.
ஜவேியில் வந்த இடேஞன் இருமிக் ஜகாண்டு ஜபரு
மூச்ஜசறிந்தான்.

துறவி ளகட்டார், நீ நீரினுள் மூழ்கி இருக்கும் ளபாது உனக்கு என்ன
ளதடவப் பட்டது?” என்றார்.
“காற்று” என்றான் இடேஞன்.
“நல்லது, வட்டுக்குச்
ீ
ஜசல். காற்று ளபால கடவுள் உனக்கு எப்ளபாது
ளதடவளயா அப்ளபாது திரும்பி வா” என்று ஜசால்லி விட்டார்.
“கனளவயும் ளதவர்கள் காண்பரிய கடனகழளலான்
புனளவய் அடனவடேத்

ளதாேிஜயாடும் புகுத்தருேி

நனளவ எடனப்பிடித்து ஆட்ஜகாண்டவா நயந்து ஜநஞ்சம்
சினளவல்கண் நீர்மல்கத் ஜதள்ளேணம் ஜகாட்டாளமா.” (திருவாசகம்
பா.244)
திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்க வேமுடன்.

ஆனந்தமாக

25. பிண ஜநஞ்ளச!
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(ஜென்னும் திருவாசகமும்)
ஜென் மார்க்கம் என்ன?
ஜென் துறவியான ளொஷு, தனது 60 வது வயதில் ஜென் மார்க்கம்
குறித்து கற்க ஆேம்பித்தார். ஜென் மார்க்கம் என்ன?
தனது 80 வது வயது வடேயிலும் ஜென்டன அவர் கற்றார்.
அப்ளபாதுதான் அவோல் முழுடமயாக ஜென் ளபாதடனகடே கற்றுத்
ளதற முடிந்தது.
அதன் பிறகு தனது 130 வயது வடேயில் அவர் ஜென்
ளபாதடனகடே மற்றவர்களுக்கு கற்று ஜகாடுத்தார்.
ஒரு நாள் அவேது மாணவர் ஒருவர், எனது மனடத காலியாக
டவத்துக் ஜகாள்ே நான் என்ன ஜசய்ய ளவண்டும் என்று ளகட்டார்.
அதற்கு ளொஷு, அடத ஜவேிளய ஜகாட்டி விடு என்றார். இடதக்
ளகட்ட அந்த மாணவர், எனது மனதில்தான் எதுவும் இல்டலளய,
பிறகு எப்படி நான் ஜகாட்டுவது என்று ளகட்டார்.
அதற்கு ளொஷு புன்னடகயுடன், அப்படியானால் அடத டவத்துக்
ஜகாள் என்றார்.

மனதின் ஜசயல்கள் - திருவாசகம்
“அறிவ லாத எடனப்புகுந்து
ஆண்டுளகாண்டு அறிவடத அருேிளமல்
ஜநறிஎ லாம்புலம் ஆக்கிய
எந்டதடயப் பந்தடன அறுப்பாடனப்
பிறிவலாத இன்னருேகள் ஜபற்று
இருந்தும் மாறாடுதி பிணஜநஞ்ளச
சிறிஜயலாம் மிகக்கீ ழ்ப் படுத்தாய்

ஜகடுத்தாய் என்டனக் ஜகடுமாளற”

(திருவாசகம் பா.36)
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திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்க வேமுடன்.

ஆனந்தமாக

26. யார் ஜபற முடியும்?
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஜென் துறவி ஒருவர் குடிடச ஒன்றில் தங்கி இருந்தார்.
வழக்கம் ளபால அவர் சடமத்துக் ஜகாண்டிருந்தார்.
அடுப்பில் இருந்த ஜநருப்புப் ஜபாறி ஒன்று கூடேயில் பட்டது.
கூடே திகு திகுஜவன்று தீப்பிடித்து எரியத் ஜதாடங்கியது.
குடிடச எரிவடதப் பார்த்து அக்கம் பாக்கத்தில் இருந்தவர்கள்
அங்ளக ஓடி வந்தாாா்கள்…
அவர்கேின் முயற்சியால் தீ அடணக்கப்பட்டது.
இருந்தும் குடிடச எரிந்து சாம்பலாகி விட்டது.
துறவியின் குடிடச சாம்பலாகி விட்டளத என்று அவர்கள்
வருந்தினார்கள்.
“எல்ளலார்க்கும் நல்லது ஜசய்பவர் நீங்கள். உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட
இழப்பு வந்திருக்கக் கூடாது என்றார்கள்.
புன்முறுவல் பூத்த துறவி “எனக்கு இழப்பு ஏற்பட்டதாக ஏன்
நிடனக்கிறீர்கள்?
இத்தடன நாட்கோக நிலடவப் பார்க்க முடியாமல் குடிடசயின்
கூடே மடறத்து இருந்தது.

இனி நான் முழுடமயாக நிலடவப்

பார்த்து மகிழ்ளவன்” என்றார்.
“பஞ்சாய அடிமடவார் கடடக்கண்ணால் இடர்ப்பட்டு
நஞ்சாய துயர்கூே நிற்ளபன்உன் அருள்ஜபற்ளறன்
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உய்ஞ்ளசன்நான் அடடயாளன அடிளயடன வருகஎன்று
அஞ்ளசல்என்று அருேியவாறு ஆர்ஜபறவார் அச்ளசாளவ.”
(திருவாசகம் பா.654)

திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

ஆனந்தமாக

வாழ்க வேமுடன்.

27.மன அடமதி ஜபற
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ஒருமுடற புத்தர் தன்னுடடய சீடர்களுடன் பயணப் பட்டுக்
ஜகாண்டிருந்தார்.
ஒரு ஏரிடய எதிர் ஜகாண்டளபாது, அங்கிருந்த ஜபரிய ஆலமே
நிழலில் அடனவரும் சற்று ஓய்ஜவடுக்கும் எண்ணத்துடன்
தங்கினார்கள்.
புத்தர் தன்னுடடய சீடர்கேில் ஒருவடே அனுப்பி ஏரியில் இருந்து
குடிப்பதற்கு நீர் ஜகாண்டு வேச் ஜசான்னார்.
சீடரும் தங்கேிடம் இருந்த பாடன ஒன்டற எடுத்துக் ஜகாண்டு நீர்
நிடலடய ளநாக்கி நடந்தார்.
அந்த ளநேத்தில், மாட்டு வண்டிக்காேர் ஒருவர், ஏரிக்குள் இறங்கி
ஏரிடயக் கடந்து ஜசன்றார். ஏரி கலங்கி விட்டது.
அத்துடன் ஏரியின் கீ ழ்ப் பகுதியில் இருந்த ளசறும் சகதியும் ளமளல
வந்து நீடே அசுத்தப் படுத்தி பார்ப்பதற்ளக உபளயாக மற்றதாகக்
காட்சியேித்தது.
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இந்தக் கலங்கிய நீர் எப்படிக் குடிப்பதற்குப் பயன்படும்? இடத
எப்படிக் குருவிற்குக் ஜகாண்டு ளபாய்க் ஜகாடுப்பது? என்று
தண்ணரில்லாமல்
ீ
திரும்பிவிட்டார்.

அத்துடன் தன் குருவிடமும் அடதத் ஜதரிவித்தார்.
ஒரு மணி ளநேம் ஜசன்ற பிறகு, புத்தர் தன்னுடடய சீடடே மீ ண்டும்
ஏரிக்குச் ஜசன்று வேப் பணித்தார்.

நீர் நிடலயருளக ஜசன்று சீடன் பார்த்தான். இப்ளபாது நீர்
ஜதேிந்திருந்தது. சகதி நீரின் அடியிற்ஜசன்று பதிந்திருந்தது.
ஒரு பாடனயின் தண்ணடே
ீ
முகர்ந்து ஜகாண்டு சீடன் புத்தரிடம்

திரும்பினான். புத்தர் தண்ண ீடேப் பார்த்தார். சீடடனயும் பார்த்தார்.
பிறகு ஜமல்லிய குேலில் ஜசால்லலானார்.
தண்ணர்ீ சுத்தமாவதற்கு என்ன ஜசய்தாய்?
நான் ஒன்றும் ஜசய்யவில்டல சுவாமி! அடத அப்படிளய
விட்டுவிட்டு வந்ளதன். அது தானாகளவ சுத்தமாயிற்று!
நீ அடத அதன் ளபாக்கிளலளய விட்டாய். அது தானாகளவ
சுத்தமாயிற்று. அத்துடன் உனக்கு ஜதேிந்த நீரும் கிடடத்தது
இல்டலயா?
ஆமாம் சுவாமி!
நம் மனமும் அப்படிப்பட்டதுதான்..
மனம் குழப்பத்தில் இருக்கும்ளபாது நாம் ஒன்றும் ஜசய்ய
ளவண்டாம். அடத அப்படிளய விட்டு விட ளவண்டும்.
சிறிது கால அவகாசம் ஜகாடுக்க ளவண்டும். அது தனக்குத்தாளன
சரியாகிவிடும். நாம் எந்தவித முயற்சியும் ஜசய்ய ளவண்டாம்.
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மனடத சமாதானப் படுத்தும் விதத்டதப் பற்றி சிந்திக்கவும்

ளவண்டாம். அது அடமதியாகிவிடும். அது தன்னிச்டசயாக நடக்கும்.
அத்துடன் நம்முடடய முயற்சியின்றி அது நடக்கும்.
மன அடமதி என்பது இயலாத ஜசயல் அல்ல!

இயலும் ஜசயளல! அதற்கு நம் பங்கு எதுவும் ளதடவ இல்டல

மனமயக்கமற்று அடமதி ஜபற – திருவாசகம்
“கயல்மாண்ட கண்ணிதன் பங்கன் எடனக்கலந்து ஆண்டலுளம
அயல்மாண்டு அருவிடனச் சுற்றமும்மாண்டு அவனியின்ளமல்
மயல்மாண்டு மற்றுள்ே வாசகம்மாண்டு என்னுடடய
ஜசயல்மாண்ட வாபாடித்த ஜதள்ளேணம் ஜகாட்டாளமா.”
(திருவாசகம் பா.245)

திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்க வேமுடன்.

ஆனந்தமாக

28. மளனாதிடம் ளவண்டும்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

“ஜென் துறவி ஜபன்ளகயிடம் படித்த சீடன் ஒருவன் தற்காப்புக்
கடலயில் மிகவும் ஆர்வம் உள்ேவன்.
இடேஞான சீடன் தன்னுடடய ஆசிரியருடடய மளனாதிடத்டத
ளசாதித்து பாாத்து விடுவது என முடிஜவடுத்தான்.
ஒரு நாள் புத்த பிட்சுகள் டவத்து இருக்கும் ருத்திோச்டச ளபான்ற
மணிமாடலடய உருட்டிக் ஜகாண்ளட தியானத்தில் அமர்ந்து இருந்த
ஆசிரியடேப் பார்த்தான்.
ளநாக்கி எரிந்தான்.

ஈட்டிடய எடுத்து ளவகமாக ஆசிரியடே

46

ஜென் ஆசிரியர் ஈட்டியின் குறியிலிருந்த இலாவகமாக விலகி தன்
டகயிலிருந்த மணி மாடலயால் தட்டி விட்டார்.
அதன் பிறகு, சீடடனப் பார்த்து புன்னடகயுடன் “உனது ஈட்டி வச்சு
ீ
இன்னும் முதிர்ச்சி ஜபறவில்டல.

ஈட்டி நகர்வதற்கு முன்ளப

உன்னுடடய மனம் நகர்ந்து விட்டது” என்றார்.

சிவளபாதம் ஒழிந்த நிடல - திருவாசகம்
“மானம் அழிந்ளதாம் மதிமறந்ளதாம் மங்டகநல்லீ ர்
வானம் ஜதாழும்ஜதன்னன் வார்கழளல நிடனந்து அடிளயாம்
ஆனந்தக் கூத்தன் அருள்ஜபறில்நாம் அவ்வணளம
ஆனந்த மாகிநின்று ஆடாளமா ளதாதள்ளநாக்கம்”.
(திருவாசகம் பா.)

திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்க வேமுடன்.

ஆனந்தமாக

29.அச்சத்திற்கு என்ன காேணம்?
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

அச்சத்திற்கு என்ன காேணம்? என்படத விேக்க ஜென் குரு தனது
சீடர்களுக்கு ஒரு கடத ஜசான்னார்.
ஒரு நாட்டின் படடத் தடலவருக்கு அேசன் விடல உயர்ந்த
பேிங்குக் ளகாப்டப ஒன்டறப் பரிசாகத் தந்தான்.
பரிசாகக் கிடடத்த ளகாப்டபடயப் பாாா்த்துப் ஜபருமிதம் ஜகாண்டார்
அவர்.

ளமடசயின் ளமல் ளகாப்டபடய டவத்துச் சிறிது

ஜதாடலவில் நின்று அதன் அழடகப் பார்த்தார்.
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அருளக வந்து அந்தக் ளகாப்டபடயப்
பார்த்தார்.

அன்புடன் அடதத் தடவிக்

ஜகாடுத்தார்.
ளகாப்டபடயக் டகயில் எடுத்தார்.

அடத

ளமளல தூக்கிப் ளபாட்டு விடேயாட்டாகப்
பிடித்துக் ஜகாண்டிருந்தார்.
அப்படித் தூக்கிப் ளபாடும் ளபாது அவர் டயில் இருந்து நழுவியது
ளகாப்டப.

கீ ளழ விழுந்து உடடந்து விடுளமா என்று பதறினார்

அவர்.
ளகாப்டப தடேயில் விழுவதற்கு முன் முயற்சி ஜசய்து பிடித்துக்
ஜகாண்டார்.
ளபார்க்கேத்தில் எத்தடனளயா வேர்கள்
ீ
என்டனச் சூழ்ந்தளபாதும்
நான் அச்சம் ஜகாண்டது இல்டல.

அவர்களுடன் வேத்துடன்
ீ
ளபார்

ஜசய்ளதன்.
இந்தக் ளகாப்டப கீ ளழ விழுந்து ஜநாறுங்கி விடும் என்ற அச்சம்
எதனால் ஏற்பட்டது என்று சிந்தித்தார்.
ளகாப்டபயின் மீ து ஜகாண்ட பற்ளற காேணம் என்பது அவருக்குப்
புரிந்தது.
அன்ளற அந்தக் ளகாப்டபடய உடடத்து எறிந்தார்.

அஞ்ளசன் அஞ்ளசன்

அஞ்ளசன் - திருவாசகம்

“புற்றில் வாழ் அேவும் அஞ்ளசன்
ஜபாய்யர் தம் ஜமய்யும் அஞ்ளசன்
கற்டற வார் சடடஎம் அண்ணல்
கண் நுதல் பாதம் நண்ணி
மற்றும்ஓர் ஜதய்வம் தன்டன
உண்டு என நிடனந்து எம் ஜபம்மாற்கு

அற்றிலா தவடேக் கண்டால்
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அம்ம நாம் அஞ்சு மாளற.” (திருவாசக. பா.516)
திருவாசகம் ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம். ஆனந்தமாக
வாழ்ளவாம். வாழ்க வேமுடன்.

30.மனம் உருகி ஜதாண்டு ஜசய்ளவாம்!
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

ெப்பாடன ளசர்ந்த ஜென் குரு ஜடட்சாகன் புத்த மத சூத்திேங்கள்
அடனத்தும் சீன ஜமாழியில் உள்ேன.

அவற்டற ெப்பானிய

ஜமா

ழியில் ஜவேியிட ளவண்டும் என்று நிடனத்தார்.
அந்த காலத்தில் நூல் ஜவேியிடுவது ஜபரிய முயற்சியாக இருந்தது.
அதற்காக பலரிடம் நன்ஜகாடட ளகட்டார்.

சிறிய ஜதாடக

ஜகாடுத்தாலும் ஜபரிய ஜதாடக ஜகாடுத்தாலும் மகிழச்சியுடன்
ஏற்றுக் ஜகாண்டார்.

நன்ஜகாடட தந்தவர்கேிடம் எந்த ளவறுபாடும் காட்டவில்டல.
ஐந்து ஆண்டுகள் கழிந்தன.

ளபாதுமான பணம் ளசர்ந்தடத அறிந்தார்

அவர்.
அப்ளபாது அந்த நாட்டில் ஜபரிய ஜவள்ேப் ஜபருக்கு ஏற்பட்டது.
மக்கள் ஜசால்ல முடியாத துன்பத்திற்கு ஆோனார்கள்.
திேட்டிய ஜசல்வத்டத எல்லாம் மக்கேின் துயேத்டதப் ளபாக்கச்
ஜசலவு ஜசய்தார்.
மீ ண்டும் பணம் திேட்டத் ஜதாடங்கினார்.

ஐந்து ஆண்டுகேில்

ஓேேவு ஜதாடக ளசர்ந்தது.
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அப்ளபாது அந்த நாட்டடத் ஜதாற்று ளநாய் ஒன்று தாக்கத்
ஜதாடங்கியது.

பலர் இறந்து ளபானார்கள்.

ஜதாடகடய மக்களுக்குச் ஜசலவு ஜசய்தார்.

தான் ளசர்த்து டவத்த

மூன்றாம் முடறயாகப் பணம் திேட்டத் ஜதாடங்கினார்.

ஐந்து

ஆண்டுகேில் ளபாதுமான ஜதாடக ளசர்ந்தது.
இந்த முடற அவர் எண்ணம் நிடறளவறியது. புத்த சூத்திேங்கடே
ெப்பானிய ஜமாழியில் ஜவேியிட்டார்.
ெப்பானிய மக்கள் தங்கள் குழந்டதகேிடம் “துறவி ஜடட்சாகன்
மூன்று முடற புத்த சூத்திேங்கடே நூலாக ஜவேியிட்டார். முதல்
இேண்டு நூல்களும் கண்ணுக்குத் ஜதரியாதடவ. மூன்றாவது
நூடலவிட அடவ இேண்டும் சிறந்தடவ” என்றார்கள்.
மனம் உருகி ஜதாண்டு ஜசய்ளவாம் – திருவாசகம்
“அரிக்கும் பிேமற்கும் அல்லாத ளதவர்கட்கும்
ஜதரிக்கும் படித்தன்றி நின்றசிவம் வந்துநம்டம
உருக்கும் பணிஜகாள்ளும் என்பதுளகட்டு உலகம் எல்லாம்
சிரிக்கும் திறம்பாடித் ஜதள்ளேணம் ஜகாட்டாளமா.”
(திருவாசகம் பா.237)

திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்க வேமுடன்.

ஆனந்தமாக

31.புத்தர் எழுப்பிய ளகள்விகள்
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

அந்த ஜென் குரு அவ்வப்ளபாது தனது மாணவர்கள் ளகட்கும்
ளகள்விகளுக்ஜகல்லாம் மிகவும் சுருக்கமாக, எேிய முடறயில்
பதில் ஜசால்வது வழக்கம்.
அவ்வப்ளபாது சீடர்கள் ளகள்விகள் ளகட்பதும் அவர் பதில்
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ஜசால்வதும் ஜதாடரும்.
சீடர்கேில், ஒருவர் மாற்றி ஒருவருக்கு ஏதாவது சந்ளதகம்
ளதான்றிக் ஜகாண்ளட இருக்கும்.

அடத அவர் தீர்த்து டவப்பார்.

ஒரு சீடர், “குருளவ புத்தர் ஏன் கடவுடேப் பற்றி எதுவும்
ளபசவில்டல” என்று ளகட்டார்.

“ஒருநாமம் ஒருருவம் ஒன்றுமில்லாற் காயிேந்

திருநாமம் பாடிநாம் ஜதள்ளேணம் ஜகாட்டாளமா.” (திருவாசகம்
பா.235)
திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

வாழ்க வேமுடன்.

ஆனந்தமாக

32.புத்தரின் மகாசமாதி
(ஜென்னும் திருவாசகமும்)

புத்தர் தன் கடடசி ளநேத்தில் கூறினார்.
என் உடடல இயற்டகக்கு மீ ண்டும் ஒப்படடக்கப் ளபாகிளறன்.
நான் அளனக உடல்கடே பயன்படுத்தி உள்ளேன்.
ஆனால் இதற்கு முன்பு இயற்டகக்கு
நன்றி ஜசால்லியது இல்டல
இதுதான் கடடசி.
இனி நான் உடலுக்குள் புக மாட்ளடன்.
இதுதான் நான் வாழ்கின்ற கடடசி வடு
ீ
கடடசி இருப்பிடம்.
நான் என் உடடலத் திருப்பித் தே
ளவண்டும்.
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இது அளனக ளவடலகடேச் ஜசய்து விட்டது.
இது என்டன ஞானத்திற்கு இட்டுச் ஜசன்றது.
இது நல்ல சாதனமாக இருந்தது.

இது எல்லா வடகயிலும் எனக்கு உதவியாக இருந்தது.
ஆகளவ இயற்டகக்கு நன்றி ஜசால்லி விட்டு
இந்த வட்டட
ீ
திருப்பி ஜகாடுக்க ளவண்டும்.
ஏஜனனில்
இந்த உடல் இயற்டக எனக்கு ஜகாடுத்த ஜவகுமதி.
நான் முழு உணர்வுடன் இடதக் ஜகாடுக்க ளவண்டும்.
அதன் பிறகு அவர் தன் உடடல ஒப்படடத்தார்.
அவர் உடடலச் சுற்றி ஒரு ஒேி இருந்தது.

அவர் உடல் சக்தியாக மாறி இந்தப் பிேபஞ்சத்துடன் கலந்து
விட்டது.
அவருடடய மேணம் உள்ளுணர்வுடன் கூடிய மேணம்.
பிறகு அவர் தனது மனடத ஒப்படடத்தார்.
அப்ஜபாழுது நறுமணம் பேவியது.

புத்தரின் மனம் ஒரு நறுமணம்தான்.
கள்ேங் கபடமற்ற தூய்டமயான வாழ்க்டகயின் நறுமணம்.
பிறகு அவர் தன் ஆன்மாடவ ஒப்படடத்தார்.
இந்த மூன்று விஷயங்களும் ஒப்படடக்கப் பட்ட பின்னளே அவர்
இறந்தார்.
இதுதான் மகா பரி நிர்வாணம்
இதுதான் மகாசமாதி. வடுளபறு
ீ

முத்திஜநறி அறியாத மூர்க்கஜோடு முயல்ளவடனப்

பத்திஜநறி அறிவித்துப் பழவிடனகள் பாறும்வண்ணஞ்
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சித்தமலம் அறுவித்துச் சிவமாக்கி எடனயாண்ட
அத்தஜனனக் கருேியவா றார்ஜபறுவார் அச்ளசாளவ.
(திருவாசகம் பா.235)

திருவாசக ஜென் சிந்தடனகடே ஏற்ளபாம்.
வாழ்ளவாம்.

ஆனந்தமாக

வாழ்க வேமுடன்.

ஜென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3

YOUTUBE LI NKS
1. ளவண்டத்தக்கது அறிளவாய் நீ!

ht t ps://yout u.be/VrsW3Ac1j yA

2. புத்த தத்துவமும் திருவாசகமும் ஒளே வரியில்
3. ஞானமடடந்த மனிதன்

ht t ps://yout u.be/8LdwpE7g3vw

4. மன்னளோடு உறவும் அஞ்ளசன்

ht t ps://yout u.be/Ser88aXh1wI

5. ளபரின்பத்தில் திடேப்ளபன் ht t ps://yout u.be/sl 4pt yno-kA
6. ஞானம் ஜபற்ற பின்

ht t ps://yout u.be/I Tf SUVmmL1w

7. ஞானம் ஜபறும் ஆர்வம் ht t ps://yout u.be/t ZYFj Rr2hmQ

8. உறக்கத்திலிருந்து எழுந்தால் ஆன்மீ க முன்ளனற்றம்?
ht t ps://yout u.be/Pi vUzEgBQnI
9. ஞானவாள் ஏந்துளவாம் ht t ps://yout u.be/Yvt i TRR8468
10. அன்பு வழியில் ht t ps://yout u.be/Pj Qq7I vT3K4
11. ளவண்ளடன் ஜசல்வம் ht t ps://yout u.be/D0DT0Dbq8LY
12. மகிழ்ச்சியின் இேகசியம் ht t ps://yout u.be/3J qnt RgO8eI
13. ஞானநிடலகள்

ht t ps://yout u.be/2A1saU468EY

14. ஒரு ஆடச ஒரு பாடம் ht t ps://yout u.be/i dG20zJ AXR4
15. ளபேடலகள்

ht t ps://yout u.be/1SoMj qh-_sc

16. நானார்என் உள்ேமார்? ht t ps://yout u.be/w0rEbOMkj I M
17. ஞாளனாதயத்தின் கடத ht t ps://yout u.be/WO7Vrzl -C-8
18. பழுத்த ஞானம்
19. அன்பின் ஜசயல்

ht t ps://yout u.be/rTNbrMHrMnI
ht t ps://yout u.be/3I L2V5GQ-Hs

20. ஞானிகேின் சிறப்பு
21. எது அதிசியம்?

ht t ps://yout u.be/xdBDnt h_cxo

ht t ps://yout u.be/EZ5nwj CrW6o
53

22. மனம் ஒரு வியப்புக்குரிய இயக்கம் ht t ps://yout u.be/nQQLFk2wqMc
23. ஞானம் என்றால்

ht t ps://yout u.be/bBkUWO2i CT4

24. நீர்மல்க ஜதள்ளேணம் ஜகாட்டாளமா? ht t ps://yout u.be/WO7Vrzl -C-8
25. பிண ஜநஞ்ளச!

ht t ps://yout u.be/TuSWypDh0ks

26. யார் ஜபற முடியும்?
27. மன அடமதி ஜபற

ht t ps://yout u.be/um6I ye4s83A
ht t ps://yout u.be/LFMaet D3H40

28. மளனாதிடம் ளவண்டும் ht t ps://yout u.be/Dx5QI 3LVxkE
29. அச்சத்திற்கு என்ன காேணம்?

ht t ps://yout u.be/KnUi LcNRU3o

30. மனம் உருகி ஜதாண்டு ஜசய்ளவாம்! ht t ps://yout u.be/vj ya3af sNg0
31. புத்தர் எழுப்பிய ளகள்விகள்
32. புத்தரின் மகாசமாதி

ht t ps://yout u.be/wm4HMI 4r76I

ht t ps://yout u.be/B86vYrI gGVY

துடனநின்ற நூல்கள்
1.திருவாசகம், சுவாமி சித்பவானந்தர், திருப்போய்த்துடற.
2.திருவாசகம், புலவர் வ.சிவஞானம்,
ீ
விெயா பதிப்பகம், ளகாடவ.
3.ஞானக்கேஞ்சியம், ளவதாத்திரி மகரிஷி, ளவதாத்திரி பதிப்பகம்,
ஈளோடு

4.மாணிக்கவாசகர் நூல்கள், சுவாமி சித்பவானந்தர்,
திருப்போய்த்துடற.

5.ஞானம் தரும் ஜென் கடதகள், அம்பிகா சிவம், கிோசிக்
பப்ேிளகஷன்ஸ், ஜசன்டன.

6.100 ஜென் கடதகள், கண்ணதாசன் பதிப்பகம், ஜசன்டன
7.ஜென் கடதகள், எ.ளொதி, நன்ஜமாழிப் பதிப்பகம், ஜசன்டன.
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.ளவதாத்திரி மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாழிகள் 5000, மன்னார்குடி
பானுகுமார், விெயா பதிப்பகம், ளகாடவ.
11.மாணிக்கவாசகரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும், மன்னார்குடி
பானுகுமார்.
12.இடணயதே தகவல்கள்
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பானுகுமார் படடப்புலகம்
(164 புத்தகங்கள்)

PDF www.banukumar.i n
ஆன்மீ கம்
1. தியானம் பழக 100 தியான சிந்தடனகள்
2. அறிவியல் ளநாக்கில் 100 ஆன்மீ கச் சிந்தடனகள்
3. ளகாள்கடே ஜவன்ற இடடக்காட்டுச் சித்தர்

வாழ்க்டக வேலாறு
1. ஜநப்ளபாலியன் வாழ்வில் 100 சுடவயான நிகழ்ச்சிகள்
2. புத்தர் வாழ்வில் 100 சுடவயான நிகழ்ச்சிகள்

3. இளயசுவின் வாழ்வில் 100 சுடவயான நிகழ்ச்சிகள்
4. குருவுடன் வாழ்ந்தவர் (புலவர் தியாகோெனார்)
5. ளவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுடவயான நிகழ்ச்சிகள்

தன்னம்பிக்டக தன்னம்பிக்டக
1. தன்னம்பிக்டக மலர்கள்.
2. ஜடன்சடன ஜவல்வது எப்படி?
3. காலளம உன் உயிர்
4. ளவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்டவ வேமாக்கும் எண்ணங்கள்
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்டக

ளவதாத்திரி மகரிஷி 1
1. இந்திய தத்துவ வேலாற்றில் ளவதாத்திரி மகரிஷி
2. ளவதாத்திரி மகரிஷி பற்றி 100 அறிஞர்கள்.
3. ளவதாத்திரி மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாழிகள் 5000 (பாகம் 1)

4. ளவதாத்திரி மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாழிகள் 5000 (பாகம் 2)
55

5. ளவதாத்திரி மகரிஷியின் ஜபான்ஜமாழிகள் 5000 (பாகம் 3 )
6. தினசரி தியானம்.

7. வேலாறு ளபாற்றும் குரு சீடர்கள்
8. “வாழ்க வேமுடன்” என்ற வார்த்டத! சரியா? தவறா? இலக்கணம்
என்ன ஜசால்கிறது?

9. பன்முகப்புேட்சியில் ளவதாத்திரி மகரிஷி

10. பன்முகப் பார்டவயில் ளவதாத்திரி மகரிஷி

11. ளவதாத்திரி மகரிஷியின் தத்துவ தரிசனங்கள்
12. எல்லாம் வல்ல ஜதய்வமது
13. ளபாரில்லா நல்லுலகம்

14. அதுவானால் அதுளவ ஜசால்லும்

15. உய்யும் வடக ளதடி அடலந்ளதன்.
16. தினந்ளதாறும் ளவதாத்திரியம்
17. வாழும் ளவதாத்திரியம்

18. என்டனச் ஜசதுக்கிய ளவதாத்திரியத்தின் ஞானக்கேஞ்சியம்
19. ளவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுடவயான நிகழ்ச்சிகள்
20. மகரிஷியின் வாழ்டவ வேமாக்கும் எண்ணங்கள்

21. தாயுமானவர் வள்ேலார் ளவதாத்திரி மூவரும் ஒருவளே
22. ளவதாத்திரியம் கற்ளபாம்
23. மடனவிக்கு மரியாடத
24. எல்லாம் வல்ல ஜதய்வமது

25. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் வறுடம என்பது இல்டல.
26. அவதாேப் புருஷர் அருட்தந்டத
27. ளவதாத்திரியம் ஒரு ெீவ யாத்திடே

ஒப்பாய்வு

(ளவதாத்திரி மகேஷி)

1. வள்ேலாரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும்.
2. மகாவேரும்
ீ
ளவதாத்திரி மகரிஷியும்
3. தாயுமானவரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும்
4. ஞாலம் ளபாற்றும் ஞானிகள்
5. ளவதாத்திரியத்தில் கலந்த நதிகள்.
6. ஞானதீபமும் ஞான ஒேியும்.
7. கிழக்கும் ளமற்கும்

8. ளவதமுதல்வரும் ளவதாத்திரியும்
56

9. ஞான வள்ேல்கள் (ஸ்ரீோமகிருஷ்ணரும் ளவதாத்திரி மகேஷியும்)
10. பாமேமக்கேின் தத்துவஞானிகள் (அச்சில்)
11. சித்தர்களும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும்.
12. மாணிக்க வாசகரும் ளவதாத்திரியும்

13. சிவவாக்கியாரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும்.
14. ஆனந்தக் கேிப்பும் ளபரின்பக் கேிப்பும்
15. சுகவாரியும் ளபரின்ப ஊற்றும்

16. பட்டினத்தாரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும்
17. கன்பூசியசும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும்
18. ஐன்ஸ்டடனும் ளவதாத்திரியும்

தாயுமானவரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும் (ஒப்பாய்வு)
1. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான
பேம்.

2. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த
குரு.

3. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் ஜபாருள்
வணக்கம்.
4. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் ளதளொமானந்தம்.
5. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிடறந்த
ஜபாருள்..
6. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் சச்திதானந்த
சிவம்.

7. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் கருணாகேக்
கடவுள்
8. தாயுமானவர் வள்ேலார் ளவதாத்திரி மூவரும் ஒருவளே
9. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் பாயப்புலி

10. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் டபங்கிேிக்
கண்ணி
11. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் ஜபான்டன
மாதடே
12. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் ஆகாே புவனம்
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13. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் எந்நாட்கண்ணி
14. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் சித்தர் கணம்
15. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் ஜமௌனகுரு வணக்கம்

16. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் மடலவேர்க்
காதலி
17. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் இந்திரியங்கேின்
ஜகாட்டம்

18. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் மனம் என்னும் மாடய

19. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் ஆறுபடகவர்கள்
20.

ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் அருள்தாகம்

21. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் இடறவழிபாடு
22.

ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் வழிபாடு

ஏன்,
23.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்த இயல்பு
24. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் போபேக்கண்ணி பாகம் 1
25. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் போபேக்கண்ணி பாகம் 2
26. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் போபேக்கண்ணி பாகம் 3

திருவாசகமும் ளவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)
1. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் யாத்திடேப் பத்து.
2. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து.
3. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் அடடக்கலப் பத்து.
4. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் ஜசத்திலாப் பத்து.
5. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து.
6. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து.

7. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் குடழத்தப் பத்து.
8. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்தப் பத்து.
9. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில்திருவாசகத்தின் பிோர்த்தடனப் பத்து.
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10. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுோணம்
11. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் ஆடசப் பத்து
12. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் அச்ளசா பதிகம்
13. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் அருட்பத்து
14. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் அற்புதப்பத்து
15. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் அன்டனப்பத்து
16. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் கண்டபத்து
17. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் குயிற்பத்து
18. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் ஜசன்னிப்பத்து
19. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
20.

ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் வாழாப்பத்து

21. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் ஆனந்த பேவசம்
22.

ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் குலாப்பத்து

பாேதியாரும் ளவதாத்திரியமும் (ஒப்பாய்வு)

1.

ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் பாேதியாரின் ஞானப்பாடல்கள்

2. ளவதாத்திரியப்
3. ளவதாத்திரியப்
4. ளவதாத்திரியப்

பார்டவயில் பாேதியாரின் தத்துவப் பாடல்கள்
பார்டவயில் பாேதியாரின் பிேம்மஞானம்
பார்டவயில் பாேதியாரின் மானுட சிந்தடனகள்

ஜென்னும் ளவதாத்திரியமும்
1. ஜென்னும்

ளவதாத்திரியமும் பாகம்

1

2. ஜென்னும்

ளவதாத்திரியமும் பாகம்

2

3. ஜென்னும்

ளவதாத்திரியமும் பாகம்

3

5. ஜென்னும்

ளவதாத்திரியமும் பாகம்

5

4. ஜென்னும்

தாயுமானவர்

ளவதாத்திரியமும் பாகம்

4

தாயுமானவர்

1. ளசேவாரும் ஜெகத்தீளே
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2. தாயுனவரின் இலக்கிய நயம்
3. தாயுமானவரின் ஜமய்ப்ஜபாருள்
4. தாயுமானவரின் சமயஜநறி

5. தாயுமானவரின் உடல் ஜபாய்யுறவா?
6. தாயுமானவரின் கடவுள் ளகாட்பாடு
7. தாயுமானவரும் மகான்களும்

8. தாயுமானவர் ஆன்மீ க வாதியா? அேசியல் ஞானியா?
9. தாயுமானவர் தரும் இடம், ஜபாருள், ஏவல்

10. தாயுமானவரின் அத்டவதமும் ளவதாத்திரியின் அத்டவதமும்
11. தாயுமானவரின் ஆன்மீ கச் சிந்தடனகள்
12. தாயுமானவரின் ஞானதாகம்

13. தாயுமானவரின் இலட்சியப் பயணம்
14. தாயுமானவரின் பிேபஞ்சக் ளகாட்பாடு
15. தாயுமானவரின் உயிர் விேக்கம்
16. GARLAND OF PARAAPARAM

17. தாயுமானவர் ளபாற்றும் அறம்

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

தாயுமானவரின் பேநடடயும் உலக நடடயும்

22.

தாயுமானவர் பாடல்கேில் மனம்

24.

தாயுமானவருக்கு மறுபிறவி உண்டா?

25.

கல்லாத ளபர்களே நல்லவர்கள் தாயுமானவர்

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

26.

கடவுேின் விலாசம் தருகிறார் தாயுமானவர்

27.தாயுமானவர் எடத பலி ஜகாடுக்கச் ஜசான்னார்?
28.

தாயுமானவர் தரும் இடறவழிபாடு

29.

தாயுமானவருடன் வாழ்ளவாம்

30.

தாயுமானவரின் உவடமகள் 100

ஜென்னும் திருவாசகமும்
1. ஜென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1
2. ஜென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 2
3. ஜென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 3
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புலவர் தியாகோெனார்
1. குருவுடன் வாழ்ந்தவர்

2. வேலாறு ளபாற்றும் குரு சீடர்கள்
3. புலவர் தியாகோெனார் அரிய ஜசய்திகள் 100

4. குரு பக்தியின் வடிவம் புலவர் தியாகோெனார்

மன்னார்குடி
1. மன்னார்குடி மன்னார்குடிதான் அரிய ஜசய்திகள் 1000
2. ஞாபகம் வருளத ஊர் ஞாபகம் வருளத!
3. மன்னார்குடி வேலாறு

தன்னம்பிக்டக தன்னம்பிக்டக
1. தன்னம்பிக்டக மலர்கள்.
2. ஜடன்சடன ஜவல்வது எப்படி?
3. காலளம உன் உயிர்

4. ளவதாத்திரி மகரிஷியின் வாழ்டவ வேமாக்கும் எண்ணங்கள்.
5. ஓய்வுக்குப் பின்னும் உற்சாக வாழ்க்டக
6. தன்னம்பிக்டக மலர்கள்

சிறுகடதகள்
1. ஜசயளல விடேவு
2. தவம்

ஆோய்ச்சி
நன்மக்கட்ளபறு 100 நற்சிந்தடனகள்

vet hat hi ri am Banukumar (Yout ube channel )
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2000 க்கும் ளமற்பட்ட விடிளயாக்கடன அடியிற்கண்ட 125
தடலப்புகேில் vet hat hi ri am Banukumar vஎன்ற யூடியூப் ளசனலில்
ளகட்டு மகிழலாம்.
1. ளவதாத்திரி மகரிஷி வாழ்வில் 100 சுடவயான நிகழ்ச்சிகள் பாகம்
2. ளவதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 1

3. ளவதாத்திரி மகரிஷி ஒப்பாய்வு இலக்கியம் பாகம் 2
4. விளவகானந்தரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
5. விளவகானந்தரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும் பாகம் 1
6. விளவகானந்தர் கடதகளும் ளவதாத்திரியமும்
7. ோமகிருஷ்ணர் கடதகளும்

8. ளவதாத்திரியமும் ஸ்ரீோமகிருஷ்ணரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும்
9. பட்டினத்தாரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும்

10. ஜபன்ஞமின் பிோங்கேினும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும்
11. மாக்கிய ஜவல்லியும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும்
12 தாயுமானவரின் சுகவாரியும் ளவதாத்திரியாரின் ளபரின்பக் ஊற்றும்

13. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் பேசிவ வணக்கம்.
14. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் பரிபூோணானந்தம்
15. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் ஆனந்தமான பேம்
16. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் ஜமௌனகுரு வணக்கம்

17.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் ளதளொ மயானந்தம்
18.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் ஜபாருள் வணக்கம்

19.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் சின்மயானந்த குரு
20.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் பிடித்த பத்து
21.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் அதிசயப் பத்து

22. ளவதாத்திரிய பார்டவயில் திருவாசகத்தின் பிோர்த்தடனப்பத்து
23.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் அடடக்கலப் பத்து
24.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் குடழத்த பத்து
25.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் ஆடசப் பத்து
26.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் ஜசத்திலா பத்து
27.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் உயிர் உண்ணிப் பத்து
28.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் யாத்திடேப் பத்து.
29.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் அச்சப் பத்து
30.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில்தி ருவாசகத்தின் அச்ளசா பதிகம்
31.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் சிவபுோணம்

62

32.மாணிக்கவாசகரும் ளவதாத்திரி மகரிஷியும்
33.புத்தக ஜவேியீடு

34.ளவதாத்திரிய சிந்தடனகள் பாகம் 1
35.ளவதாத்திரிய சிந்தடனகள் பாகம் 2

36. ளவதாத்திரிய சிந்தடனகள் பாகம் 3
37. ளவதாத்திரிய சிந்தடனகள் பாகம் 4

38.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில்பாேதியாரின் மானுட சிந்தடனகள்
39.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் பாேதியாரின் ஞானப் பாடல்கள்
40.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் பாேதியாரின் பிேம்மஞானம்

41.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் பாேதியாரின் தத்துவ பாடல்கள்
42.ஜென்னும் ளவதாத்திரியமும் பாகம் 1

43.ஜென்னும் ளவதாத்திரியமும் பாகம் 2
44.ஜென்னும் ளவதாத்திரியமும் பாகம் 3
45ஜென்னும் ளவதாத்திரியமும் பாகம் 4

46.ஜென்னும் ளவதாத்திரியமும் பாகம் 5
47.காலஜமல்லாம் ளவதாத்திரியம்

48.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் ஆழ்வார்கள் காட்டும் முக்தி
49.என்டனச் ஜசதுக்கிய நூல்
50.தினசரி தியானம் சனவரி
51.தினசரி தியானம் பிப்ேவரி
52.தினசரி தியானம் மார்ச்

53.தினசரி தியானம் ஏப்ேல்
54.தினசரி தியானம் ளம
55.தினசரி தியானம் ெூன்
56.தினசரி தியானம் ெூடல
57.தினசரி தியானம் ஆகஸ்டு
58.தினசரி தியானம் ஜசப்டம்பர்
59.தினசரி தியானம் அக்ளடாபர்
60.தினசரி தியானம் நவம்பர்
61.தினசரி தியானம் டிசம்பர்
62.தாயுமானவரின் சிந்தடனகள் பாகம் 1
63. தாயுமானவரின் சிந்தடனகள் பாகம் 2
64.தாயுமானவரின் சிந்தடனகள் பாகம் 3

65.தாயுமானவரின் சிந்தடனகள் பாகம் 4
66தாயுமானவரின் சிந்தடனகள் பாகம் 5
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67.தாயுமானவர் ஒப்பாய்வு இலக்கியம்
68.ஜென் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 1

69.ஜென் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 2
70.ஜென் புத்தரும் தாயுமானவரும் பாகம் 3
71.தாயுமானவரின் ஆனந்தக்கேிப்பு
72.மாணிக்கவாசகர் சிந்தடனகள்

73.ஜென்னும் திருவாசகமும் பாகம் 1

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

77.ஞாபக அடலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 1

78. ஞாபக அடலகள் (மன்னார்குடி) பாகம் 2
79.அறிவியல் ளநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தடனகள் பாகம் 1

80.அறிவியல் ளநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தடனகள் பாகம் 2
81.அறிவியல் ளநாக்கில் ஆன்மீ கச் சிந்தடனகள் பாகம் 3
82.ஆன்மீ கம் ஆன்மீ கம்

83.ஜடன்சடன ஜவல்வது எப்படி? பாகம் 1
84.ஜடன்சடன ஜவல்வது எப்படி? பாகம் 2
85.ஜடன்சடன ஜவல்வது எப்படி? பாகம் 3
86.தன்னம்பிக்டக தன்னம்பிக்டக
87.சுயமுன்ளனற்றம்

88.பத்திேகிரியார் சிந்தடனகள்
89.மன்னார்குடி
90.ஆோய்ச்சி நன்மக்கட்ளபறு
91.ஜபாதுவானடவ
92.மடனவிக்கு மரியாடத
93.திருமூலர் சிந்தடனகள்.
94.ஆண்டாள் சிந்தடனகள்
95.திருமழிடசஆழ்வார் சிந்தடனகள்
96.திருக்குறே; சிந்தடனகள்
97.அப்பர் சிந்தடனகள்
98.பட்டினத்தார் சிந்தடனகள்
99.பட்டினத்தார் ஒப்பாய்வு

100.சிவவாக்கியார் சிந்தடனகள்
101.ஔடயார் சிந்தடனகள்
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102.சித்தர்கள் சிந்தடனகள்
103.திருமங்டகயாழ்வார்

104.வள்ேலாரின் சிந்தடனகள்
105.பசி என்னும் பாவி

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

108. Audio speech part 1

109.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் அருட்பத்து
110.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் அற்புதப்பத்து

111.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் அன்டனப்பத்து
112.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் கண்டபத்து
113.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் குயிற்பத்து

114.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் ஜசன்னிப்பத்து

115.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் புணர்ச்சிப்பத்து
116.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் வாழாப்பத்து
117.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் குலாப்பத்து

118.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் திருவாசகத்தின் ஆனந்த பேவசம்
119. மனவேக்கடலயில் வாசி ளயாகமா?
120.ளவதாத்திரியம் மானுட ளவதம்
121. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் மடலவேர்க் காதலி
122. ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் தாயுமானவரின் எங்கும் நிடறகின்ற ஜபாருள்

123.ளவதாத்திரியப் பார்டவயில் கருணாகேக் கடவுள்
124. மனவேக்கடலயின் மகத்துவம்
125 அருட்தந்டதளய நீ ஒரு அற்புதம்
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