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�ன்�ை

என�   ெஜன்

கைதகள் �த்தகத் தின்

�தன் பதிப்� ெவள�வந்

�மார்10 வ�டங்கைளக் கடந்தி�க
இன்ைறய

உலக, இந்த இைடக்காலத், மிக�ம்  மாறிவ�ட்ட�

அதிக�த்த மக்கள் ெதாைக. வள வாழ்க்ைகக்�த்
அதிக�த்த

ேதைவ

வாய்�கள ் .  அேதா� வாழ் வ�ன் ேவக� ம் பல

அதிக�த்�ள்ள�. ஒ� வ�தத்தில் நா�ம்  நம� நா�ம் வள
என்� மகிழலாம்
ஆனால்  அதிக�த் த எ��ம் தன்ேனா� ஆபத் ைத�ம் அழ
ெகாண்�

வ�வ� இயற்ைகதா?

வாழ்வ�ன்

ேவகம் நம்வைர�ம்  ெவவ்ேவ� அள�கள�

பாதித்தி�ப்பதில் வ�யப்� எ��ம் 
�க்கியமாக அதிகப்ப�யான மக் கள்  பல ��வைக ேநாய்
அவதி��கிறார்கள்

. �திய �ற்றங்கள் நிகழ்கின்றன

�ற்றங்கள் அதிக�த்� வ�கின்றன. ஏைழகள்  அதிக ஏழ
த��கிறார்கள்
மதங்கள் றந்தன
அைதெயல்லாம் இயற்ைகய�ன்  நிகழ்�கள். ேபாகட்�ம். 
�ன்ேனற்றம் மன�தர்கைள ப�ப்ப�யாக ப�ன்ேனாக்கி தள்
ெபா�ள்  ேவட்ைடய�ல் மன�தத் தன் ைமைய அல்லவா
வ�கிறார்கள்
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தன்ைமைய வளர, அவற்ைற நிைல

நி�த்த மகான்கள் ேதான்தங்கைளத் ேதாற்�வ�த்தார
அவர்கள�ல் யா�,
ெகாண்டவ�ல்ைல.
இைறவன�ன்

நம்ைம ேபால ��கிய மனம
இவர்

கள்

அைனவ�ேம

மாமன�தர்கள்.  

��வராக மக்கள் அவர்கைளக் கண்டார்கள

அதிசயம் ஒன்�ம் இல்
தன்னலம

் எ��ம் இல்,

நம்

 ேபான்

ற �டர்க�

நல்லெதா� வாழ்� அைமத்�த் தர உைழத்தவர்கள். அறிவ�
உயர்ந்தவரான

இவர், ஞான�கள்  என் � அைழத்தால்

மிக�ம் �ைற�.

தடம் �ரண்ட மதங்
இன்ேற, அேத  மதங்க, மன�தர்கள் ஒ�வைர ஒ�வர் அழித
ெகாள்ள ஒ�

க�வ�யாக மாறிய��க்கிற�. எந்த ஒ� மத

மன�தர்கள�ைடேய நைப�ம்  நல்�றைவ�ம் ஏற்ப�த்தாவ�
அப்ப�ப்பட்ட மதங்கள்

காலாவதியாகி வ�ட் டதாகக் ெக

இல்ைலய?
காலியான 

ெப�ங்காயப் டப்ப�ய�ல் எஞ்சிய��ப்?

ெப�ங்காய
என்?

வாசைன மட்�ம்த? இன்� மதங்கள�ல் எஞ்ச

மதச்

 சின்னங,

வ�தவ�தமான வ�ழாக்க,

ெகாண்டடங்கள் மற் �ம் ஆலயங்கள். ஒ�வர் இன்
சாந்தவர ் என்� �றிக்�ம் ெபயர்க�ம் உண்�,
மதத்ைத அைமத்�த் தந ் த   மகான்கள்  ெசய்த ேபா
என்ேறா அவர்கள் அைமத்�த்

தந்த வாழ்ைகப் ,

காண்ட்ராக்டர் ேபாட்ட சாைல, �ண்�ம் �ழி�மாக உள்
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மதங்கள�ல் ெபய�ல் எத் தைன அழ? எத்தைன ெகாைலகள
மற்�ம் ெகாள்ை?

வரலாற்றின் பக்கங்கள�ல்  மத

ெபய�ல் மக்கள் அைடந்த �ன்பங்கள்தன்
வாசகர்கள் ஒப்�க் ெகாண்டா�ம் ம�த்�, நாெமல்லா,
சிந்திக்�ம் ஆற்றல் �ைறந்தவர்கள் . அதனாறிவ��ம்
மிகக் �ைறந்தவர்¢
நம� வாழ்க்ைக நடந்ேத�வ� ெப�ம்பா�ம் நம்ப�க
அ�ப்பைடய�ேலதான்

. ஒவ்ெவா� காலகட்டத்

தி�ம

�யனலமிக்க மன�தர்கள் மக்கள�ன் நம்ப�க்ைகைய 
ைவத்� மக்கைள அழி�ப்பாைதய�ல் வழி நடத்�வ� ெதாடர்
இன்�ம ் என,

நல்ல மதத் தைலவர் கள் எ,

மதங்கள�ன்ம�� காழ்ப் ேபா அல ் ல� 

மற்ற

தாழ்வான எண்ண

ெகாள்வ�ம் இல்ைல. மற்ற மதங் கள�ல் நம்ப�க்ை
மக்கைள �ன்��த்தத்

�ண்�வதில்

மதங்க�ம் சிந்தைன
ெபா�வாக  மதங்கள�ல் யா�ம் ேகள்வ�கள்
அதற்�

பதல்கள ்

இயலாத  ெப�ம்

எ�ப்�வத

எவ�ம் ெசால்வதில்ைல. (அதிகம் சி

ப�தி மக்களான  நமக்� மதங்கள் க

வழிகள் மிக�ம் அதிகமாகன பலன் த�ம
�த்த மதத்தின் ஒ� ப��வான  ெஜன் �த் திசம் (ெபௗத,
இதற்� ஒ�

வ�திவ�லக்�. மன�தைன சிந்திக்கத் 

வைகய�ல்  அைம�ள்ள� மத
கைதகள்

வ�ளக்கங், அறி�ைர  மற்�ம
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ப�க்�ம்ேபா� வாழ்க்ைகய�ல் நாம் அறிந்த

ேகாணங்கள் ெத�யவ�
ஒ�

மதத்

தைலவர் மக்கைள நல்ல வழிய�ல் நட

ெசல்கிறார்க, இல்ைலயா என் � அறிவ� எப? எந்த ஒ�
மதத்ைதப் பற்றி�ம்
ெசால்கிறார்?

மதத்

மற்ற

மதவர்கள

் என

தைலவர்கள் மக்கள் நல்வ

எப்ப�ெயல்லாம் உத�கிறா?
மதத்தைலவர்கள�ன் தன ்ைம

உண்ைமயான

என்னவாய? இைத ைவத்�

நாம்  நாம் �லபமாக அறிந்� ெகாள்ளலாம். இவற்ைற
ப�க்கலாம
இந்தப் �த்தகம் கைதகள்  நிரம் ப�யக்

கைதகைளப

ப�த்தால் மட் �ம் ேபாதா�. அவற்ைற, சிந்தித, அதில்
�ைதந்�ள் ள  அறிைவ ேத� எ�, மனதில்  இ�த், தினச�
வாழ்�க்� பயன்ப�த்�வ� மிக�ம் அவ

நடராஜன் நாகெரத்தி
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ெஜன் என்றால் ?

ஒ� ஊ�ன¢ ெபயேரா அல்ல� ெபா�ள�ன் யர்கேளா
ேவகமான  ஓட்டத்தில்

காலத்தி

வ�வ�ழந்� ச, உ�மா�வ� என்�ம

�திய� இல்ை
ெசன்ைனய�ல் ஒ� பாலத்தின் ெபயைர உதாரணம
ெகாள்ளலாம
ஹாமில்டன் ப��ட ்ஜ் என் � ஒ� பாலம். இந்தப் ெபய
கட்�ய காலத்தில் பாலத்திற்� (கட்�யவர்?) ைவத்தார்கள
இந்தப் ெப, சில தவறான வாய்கள�ல் ��ந்த, உ�மாறி
அம்பட்டன் ப��ட்

ஜாக மாறிய�.

அ�ேவ காலப் ேபாக

அம்பட- வாராவதி என்� ��வ�மாக மாறிய�.
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வந்த மக, ம�ண்�ம் அதற்� ஒ� ஆங்கிலப் ெபயர

பார்பர்ஸ் ப��ட்ஜ் என்� மாற்றி வ� ேகள்வ�. ஹாமில்ட
என்ற ெபா�ய�யல் நி�ணைர மக் கள்  ஒ� சிைக தி�த்�
மாற்றிய ெகா�ைம
ெஜன்  என் ற ஒ� இயக் கம் ேத, ஆய�ரத்திற்�ம் அதிகம
வ�டங்கள் ஓ�ய��க்க ேவண் �ம். இன் � இதன் �தற
அறிய வாய்ப்ப�ல்ைல.  ஆனால் அதற் � பல வ�ளக
ெசால்லப்ப�கறன. கிலவற்ைறப் பார்ப்ேப

ஆன்மிகத்தின் ேதர்ந்தவர் ெசா,

அண்டத்தில்  உய

இல்லாத� எ��ம் இல்ைல. உய��ள்ள எல்
தன்ைமைய

உைடய�. ஆனால் ஓ�ம் வ�தம்தான் மா

மதங்க�, மற்ற
�தியதாக 

லாேம

உய�ர்கைளப் ேபா, இடம்  ெபய�கின்றன

ேதான்றிய மதங்

பைழய

அல்ல� ேவற்

கலாசாரத்தில் கலக்�ம் ேபா� உ�மா�கி
பல நா�கள�ல, பல வ�தங்கள�, �த்த மதத்ைதத்
வாழ்கிறர்கள். அவர
ப�ன்பற்�ம் சடங,
ஆகியவற்றி,

த�வ�ய மக

்கள் எல்ேலா�ேம ஆங்காங்ே
வழிபா�கள்

 மற்�ம் கலாச்ச

மற்றவ�டம் இ�ந்திக 

அளவ�ல்

மா�பட்��ப்பார்க
ெஜன்  என்�ம் ெ, சீனாவ�ல்  ஜியாங் மான�லத், அக்கால
அரசர்களால் வரேவற்கப,
�த்தமதத்தின் ஒ�

மக்களால் ப�ன்பற்றப

வ�வம்.  ஜ,

உ�மாறிய��க்கலாம என்ப� சில�ன் ஊக

ெஜன்னாக
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வட ெமாழிய�ல்  க்யா (Gyaan) என் ெசால்  அறிைவக் �றிக்�
இ�ேவ,

ெஜன்  என் ற ெசால்லாக உ�மாறியதாகச் ெசா

மக்க�ம் உண் �. �த்த மதம்  அறி� அல்ல� சிந்
அ�ப்பைடய�ல்
�த்தர்

 உ�வான�

அவைரேயா அல்

ல� எந்தக் கட�ைளேயா வ

ெசான்னதாக எனக்�த் ெத�யா�. ஆ, அவரால்
அவர்

தந்

பயனைடய

த � உண்ைமகைள அறிவால் ே,

தினச�

வாழ்க்ைகய�ல் இைணத் தால் மாத் திரேம ப�ன்பற்�ம
��ப் பய�ம் கிைடக்
இன�ேமல்  ெஜன ் என்றால் என்ன என்ற மண்ைடக் �
இ�ந்�

வ��பட, இந்த கைதகள�ல்

கவனம் ெச�, அதன் �லம

சிந்திப்ப� என்ற ஒ� வழக் ேமற்ெகாண, அளவ�ல்லாத
அறிைவ 

அைடந்,

அைமதியான,

ெவற்றிகரமான

வாழ்ை

அைடயலாேம !
கைடசியாக,
கைதகள,

வாசகர்க�க் � ஒ�

ேவண்�ேகாள். கீேழ 

தன்�ள்ேள தாங்கிவ�ம் க�த் �கைள மறக

மனதில்  ேதக்கி

ைவத்தி�ங் கள். அவற்ைற அன்றாட 

இைண�ங்கள் . அப்ப�சய்தால் நம� வாழ்வ�ல் �யர
�ரத்தா�.  நாம் வா�ம் �ற்றத்தில்  நட்�ம்  நல்
வளமாக வாழ்ேவாம் என்பதில் சந்ேதகமில

ZEN STORIES
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கைத 01.

வ�ேவகம்

உள்ள ஒ� வ�வசா

வள்�வர ் என்ன ெசான? வ�வசாய�ைய, அதாவ�, உ��ண்�
வாழ்பவைரேய

வாழ்பவராகக் ெகாள்ள�ம். மற்றவ

எல்ேலா�ேம இவர்கள் ப�ன,

அ��ம்

 ைக

கட்

(ம�யாைதயாக)  ெசன்றிட ேவண்�ம் என்றாரா இல?
ஆகேவ 

இந்தப் �த்தகத்

தில்

 ஒ� வ�வசாய�ைய

கதாநாயகனாக அறி�கப்ப�த்�ேவா
உலகின்  எந் த �ைலய�ல் ெசன்றா�ம் ஒ� அ�வலகத்
அல்ல� ச�தாயத்ைதேய

எ�த்�க் ெகாண்டால் அ

ெகட்டவர்கள் ெபால்லாத,

அேயாக்கியர்கள் என்�

சிலைர தன�யாக  அைடயாளம்  ெத��ம் . அேத ேபால  மிக மி
நல்லவர்கள் என்ற வைக மக்கள் �ைறந்த
காணப்ப�வார்கள
நம� கதாநாயகன்  அப்ப�ப்பட்ட நல்ல வைக மன�த�ல் 
நல்லவ�க் � அைடளம்  என்னவாய��க? அவர்கைள
ெதாட�ம்

 இரண்

� அய�ட்டங்

ப�ன்னால் ெதாடர்வ� வ�

வ�டா�

கள். �தலில் எள�ைம

ZEN STORIES
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உள்ளம் ெகாண்ட இந்த வ�வசாய�க் � இந்த 

உள்ள�. மைனவ�ையத்

தவ, சிறிய அளவ�லான வ�வசாய நிலம,

ஓேர ஒ� மகன, ஒேர ஒ� �திைர  ஆகியைவ  மட்�ேம.

தைம

அ�த்தவ�க் � தம்மால் ��ந்த உதவ�கைளச் ெசய்வார்
எந்த

வம்�க் �ம் ேபாகமாட் டார். க, அவைரப்  �கழ்ந்த

இப்ப�யாகேவ

வ�டங்கள் ஓ

ஒ� நாள, அவ�ைடய �திைர�ம் ஓ�வ�ட்ட
மன�த�டன, நிலத்தி�ம் மற் �ம் மன�த வாழ்க் ைகய�ல்
ப�மாணங்களல  (நம்ம ஊ�ல் மா�கைள ேபால

ேவ

நா�கள�ல்) �திைரக, உைழக்கின்ற
ெகா�ப்பைத (கிைடப்பைத) உண்� இயன்ற வைர உ, கிழ� 
தட்�ய�ம் கசாப்�காரன் கைடய�ல் கண்ட�ண்டம,
பல�க்�ம் பசிையப் ேபா,

இந்த

வாய�ல்லாப் ப�ரா

வைகய�ல்  ஒன்ேற ஒன்� நம� கதாந�க்� ெசாந்தமா
உண்�
அந்த ஒன்�ம் இல ்ைல என்றால் அ �ப்ப �ல் �ைன
அவலமான நிைல.
கிட்டத்தட்ட ��ைமைய எட ் �ய 

நம் கதாநாயகன்

அ�ப்ப�, தி�ெரன்� ஒ� நாள் ஒ � �ைன ��ேயறப் பார்த
அதாவ�, �திைர ஓ�ப்ேபாய் வ�ட்
�திைர உைழத்�க் கைதேதா, இல்ைல அதற் � வ��தை
தாகம்  எ�த்தேதா என்� திட்டவட் டமாக

ெத�யவ�ல்ைல

ேபான�  மட்�ம் தான் எல்லா�க்�ம் ெத�ந்த�.  �தி
ேவகத்ைத

வ�,

அதிக 

மக்கள�ைடேய பரவ�ய�

ேவகத்தி,

அந்தச் ெசய்

தி கிர
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கிராமங்கள�ல் கா�ம் ஒ� நல்ல -வழக்கம
என்னெவறால, மக்கள் நரகங்க, மன்ன�க்க, நகரங்கள�ல
வா�ம்  மக்கைளப்  ேபால இல், அ�த்�

வா�ம் மக்கள

�க-�க்கங்கள�ல் ��மன�டன் பங்ெக�ப்
அண்ைட

வ�ட்�க்காரரான நம் கதாநாயகன�ன் �திைர கா

ேபான ெசய்தி ேகட்� கிராமத்தார் வ�த்தத்�டனகள்
�தியவர்  ஒ�வர் �ன்,
நண்பே,

கட�ள்

உங்கள்

நம� கதாநாயகைன  அ�கி,
,

ஏன்  ேகாபம் ெகாண்டாே

ெத�யவ�ல்ைல. 
இல்லாைமய�ன ் எல்ைலய�ல் அல் லா�ம் உங்கைள க
ேசாதிக்கின்றாே? கவைல ேவண்டாம் . எங்களாலான

உதவ�

ஒத்�ைழப்�ம் எப்ேபா�ம் உங்க�� என்� ெசான்னார
அைதக்   ேகட் ட வ�வசாய�ே, பதிலாகச்  ெசான்னார ‘அதனால்
என்ன பார்க்க’.
மிகப்  ெப�ய இழப்ப�, கலங்காத

உள்ளத், தைல நிமர்ந்

நிற்�ம் நண்பைன ப்  ��ந்� ெகாள்ள இயலாமல் வ�யந்

சில நாட்கள் நகர்ந் தன. கிராமத்தில் ம�ண்ப்பான ெசய்த
ஒன்�

பரவ�ய, ‘ஓ�ப்  ேபான �திைர

மட்�மில், ‘ஓ�ப்ேபான �திைர

தி�ம்ப� வந‘. அ� 

தன்�, காட்�க் �திைரகள

நான்ைக�ம் உடன் அைழத்� வந‘.
(காட்�க்�ப் ேபான கிராமத்�க் , காட்�க்�திைரக ்� எ
ெசால்லிய��ந்தால் அந்த ப�திற்��ய �திைரகள் காட்
வ�ட்�

வ�ட்� கிராமத்திற்� வந்த?
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�ழ்நிைலகள் ெகா

� ெந�,

�காதாரம்

 இல்லா

��ய��ப்�க�ம் ெகாண்ட நகரங்க�க் � ஓ� வ�கிேறாேம
ேபாலத்தாேன இ��ம்!!
வழக்கம் ேபால,

நல்ைத�ம்

 ெபால்லாதைத�ம் ஒ

ேபாலேவ  மற்றவ�டன் பகிர் ந்�  ெகாள்�ம் , கிராம
மக்கள் நம் கதாநாயக�க்� வாழ்த்� ெத�வ�க்க
ஓ�ப்ேபான �திை, தி�ம்ப�
இைணப்பாக

வந்த� மட்�மல், இலவச

உடன் வந்த நான்� காட்�க் �திைரகள் 

க�ைணய�னால்

வத ஒ� ெப�ம்  ெசல்வம் அல்’ என்�

மனமாற வாழ்த்தினார, கிராமத்� நன்மக்
அதிகக்  �திைரகள�ன் பலத்தினால் வ�ைரவ�ல் மிகப்
வ�வசாய�யாக வளர்ந் � ப�ன் னர் ெப�ம் ெசல்வந்தர
நண்பர் மாறப் ேபாவ� உ�திெயன உ�தி �றினார்கள் நண்
வாழ்த்தி வ�

ெபற்ற

கிராம மக்க�,

நாயகன்

ெசான்னெதன்னே,
‘அதனால் என, பார்க்கல’.
எதிர்பாரா�

வந் த ெசல்வத்தி�ம் நிைல த�மாறாத மன

வ�யந், நகர்ந்த� அந்த நல்லவர் 
நாட்க�ம் நகர்ந் தன.

 வ�வசாய�ய�ன் வாலிப  மகன,

ஓ�ப்ேபான �திைர�டன் இலவச இைணபய்

வந் த காட்

�திைர ஒன்ைற பழக்க  �யற்ச்சித்
�திைரய�ன்

 ம�,

அதன்

வ��ப்பம் இல்லாம,

மன�த  

வாசைனையத்  �ள��ம் அறிந்திடாத அந்தக் காட்�க்
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ேவகத்த ிற்� ஈ�ெகா�க்க 

வ�வசாய�ய�ன் மகன் கீேழ வ��ந்த அவன்

கா�ம

ஒ�ந்த�
கீ ேழ வ��ந்த

வ�வசாய�ய�ன் மகன�ன் கால் ஒ�ந்த , ம�ண்�ம்

ஒ� காட்�த்த�ையப் ே,

ஊெரல்லாம் பரவ�ட்ட�. ம�ண்

அண்ைட அயலார் ��னார்கள்.       
இச்ெசய்தி ேகட்� தங்கள் வ�த்தத்ைத ெத�வ�த்த ந
கிைடத்த பதில் என்ன வழக்கம் ேபா“
‘அதனால் என, பார்க்கல’.
நகர��யாத  நிைலய�ல்

உள் ள மக�டன்

வ�வசாய� வாழ்,

நாட்கள் மட் �ம் வ�ைரவ�ல் நக�கிற�. ஒ� நாள்  த
கிராமேம

அதிர்ந்த�. 

 காரணம் அரசாங்க அ�வலர்

பட்டாளத்திற்� ஆள் ேசர்க்க இைளஞ
ேத�,அக்கிராமத்ற்�
வாலிபர்

பல,

வந்�ள்ளேத

ேபா�க்�ப் ப�ன் தி�ம்ப�

வ�ே,

என்�

ேகள்வ�கள் தைலய�ல் �, கனத்த இதயத்�டன் அரசா
அ�வல�டன் ெசன்றனர். காெலா, வ�வசாய�ன்   மகள் மட்
�ைமயற்� �கமாக கிராமத்தில் தங்கினான். கால்

இல்ல

பட்டாளத்திலன்ன ேவை?
இ� கண்ட

கிராம நன்மக் கள் நண் ப�க்� நல்வ,

நண்பன் பதில் ெசான்னான் எப்ேபா�ம்,
“அதனால் என, பார்க்கல”.
ப�ன் �றிப்�
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