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§  புனிதப் பயணம்

ஸ்ரீ பகவதக்ீரத எனும் அைிய ஞானதத்ின் பபருரம மிக ஆழமானதும், 
ப�ாற்களால் எவைாலும் விளகக்ி முடியாததானதும் ஆகும். பகவான் 
வியா�ை ்அருளிய பபரும் இதிகா�மாகிய மஹாபாைதம் எனும் 
பபரும் கடலில் விரளந்த நல்முதத்ாக, எல்்லாைாலும,் உலபகங்கும் 
ஸ்ரீபகவதக்ீரத ஓை ்புனிதநூல் எனப் ்பாற்றப்பட்டு, மனிதைக்ளின் 
எல்லாத ்துயைங்களும் மூல காைணமான ்வைிரன அறுகக்ின்ற 
மருந்தாகவும்் துதிகக்ப்படுகிறது. ஸ்ரீ பகவதக்ீரத ஒரு குறிப்பிட்ட 
மத நம்பிகர்ககக்ான நூலாக்வா,  தனிப்பட்ட பகாள்ரகயுரடய 
பள்ளிகளின் ்பாதரனயாக்வா அல்லாமல், எல்லா மனிதைக்ளுகக்ும்,  
்மன்ரமயான நிரலரயயும், முற்றிலுமான விடுதரலரயயும், 
முழுரமயான நிரறரவயும் பகாடுகக்ின்ற ஒப்பற்ற ஞானமாக 
விளங்குகிறது.

பகவான் ஸ்ரீ ஆதி �ங்கைை ்முதலாக, எண்ணற்ற ஞானிகளும், 
�ான்்றாைக்ளும், தங்களின் விளகக் உரைகளாலும், மதி நுட்பதத்ினாலும், 
ஸ்ரீ பகவதக்ீரதயின் அறிரவயும் புகரழயும் உலபகங்கும் பைப்பி 
உள்ளாைக்ள்்.  கீரதகக்ுப் பல வரகயான விளகக் நூல்களும், உரைகளும், 
ஆசிைியைக்ளும்  இன்றும் பதாடைந்்து இருந்து வந்தாலும், எவ்வளவு  
இருப்பினும், நமகக்ுப்  ்பாதாது என்்ற ்தான்றுகிறது.

ஓை ்பதான்ரமயான �ம்ஸ்கிருதப் பாடல் ப�ால்லுகிறது:  தூய்ரமயான 
மனதுடன் உண்ரம விளம்ப, ஞானிகள் எழுதும நூல்களின்் ஒவ்பவாரு 
ப�ால்லுகக்ும், எழுத்துகக்ும், அவற்றின் இரடபவளிகளுகக்ு 
உள்ளும், ‘பபாருள் ்தவரதகள்’ புகுந்து ஒளிந்து இருப்பாைக்ளாம்.   
எப்்பாபதல்லாம்,  தூய மனதுடன்,  உண்ரமரய விரும்பி அவற்ரறப் 
பயில ஒருவை ்முயல்கிறா்ைா, அவைது முன்்ன, அந்தப் பபாருள் 
்தவரதகள் எல்லாம் நடனமாடிப் புதுப்புது� ்சிந்தரனகரள 
எல்லாம் பபாருளாகக ்காட்டி மகிழ்விப்பாைக்ளாம்.  அதனால்தான், ஸ்ரீ 
பகவதக்ீரதயும் பயில்்வாை ்ஒவ்பவாருவருகக்ும், ஒவ்பவாருவிதமாகப் 
பல கருத்துகக்ரளத ்தருகிறது. அதனா்ல்ய, ‘இது ஒன்்ற விளகக் 
நூல்’ என, ஒரு  நூரல மட்டு்ம  திட்ட வட்டமாகக ்காட்டி  நிறுதத்ப்பட 
முடியாமல், உரை நூல்கள்  வளைந்்து பகாண்்ட இருகக்ின்றன.

அதனால்தான்,  எவைாலும், ஒரு வாழ்நாட் காலதத்ிற்குள் கீரதரய 
முற்றிலும் படித்து உணைந்்து விட முடியாது.  அ்த �மயம், ஒருவை ் 
கீரதரய  வாழ்வில் ஒரு முரற்யனும் படித்து உணைந்்து பகாள்ள 
முயற்சி கூட� ்ப�ய்யாவிட்டால்,  அவருரடய வாழ்கர்கயும் 



ஸ்ரீ பகவதக்ீரதத ்்தனமுதத ்திருவூட்டல்

உரையாடலில் பயில்்வாம் - அறிமுகம் - 5

w
w

w
.m

eenalaya.org

பபாருளற்று வீணாகப் ்பாய்விட்டதாகும்!  நல்ல்வரள, 
எதத்ரன்யா �ான்்றாைக்ள் நமகக்ுப் பலவரகயான உரைகரளயும், 
விளகக்ங்கரளயும் தந்திருப்பதனால்,  அவற்றில் ஏ்தனும் ஓைளவாவது 
நாம் படித்து உணைந்்து பகாள்ள, நமகப்கல்லாம் நல்ல வாய்ப்பு 
இருகக்ிறது.

அய்யா: உண்ரமரயத ்்தடுகின்ற ஒவ்பவாருவைின் உள்ளதத்ிலும் 
இருகக்ின்ற ஆதம்குரு! என்னுள் ஓை ்நல்ல நண்பைாக, தத்துவ 
ஆசிைியைாக, வழிகாட்டியாக எப்்பாபதல்லாம் ்தரவ்யா, 
அப்்பாபதல்லாம் வந்து வழிகாட்டுகின்றவை.்   வாழ்கர்கப் 
பயணதர்த� ்�ைியாக திர� திருப்பவும், குறிக்் காள்கரளத ்திருதத்ி 
அரமத்துக ்பகாள்ளவும் நமகக்ுள்  விளங்கும் நல்லாசிைியை.் 

்தனீ எப்படித ்்தடித ்்தடி� ்சுரவத்து, அனுபவித்து, அ்த�மயம் 
்�ைத்்துப் பாதுகாத்்து,  எல்்லாருகக்ும் ‘்தன்’ எனக ்பகாடுகக்ு்மா, 
அப்படி்ய அய்யா எனும் ்தனீ, ஸ்ரீ பகவதக்ீரத எனும் அறிவுப் 
பூஞ்்�ாரலயில் திரளந்து, நுகைந்்து, அனுபவித்து� ்்�ைத்த் 
்தனமுதமாகிய நல்லறிரவ, விருந்தாகவும், நல்ல மருந்தாகவும் 
ஊட்டிவிட்டு, அத்துடன் அதன் ப�றிமானத்துகக்ுத ்்தரவயான 
விளகக்ங்கரளயும் புகட்டக ்காதத்ிருகக்ிறாை.்

ஸ்ரீ பகவதக்ீரதயின் உள்ளாைந்்த உண்ரமரயப் புைிந்து பகாள்ள 
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்வண்டும் என்ற என்னுரடய  உறுதியான ஆைவ்தத்ினாலும்,  பகவான் 
வாய்பமாழியால் ஸ்ரீ பகவதக்ீரத எனும் ்தனமுதத ்திருவூட்டல் 
நடப்பரத மனதத்ிரையில் காட்டி, நல்ல மதியுணைர்வ அரடய  முடியும் 
என்ற உறுதிரயயும்  அய்யா அளிதத்தனால்,  அவருடன் இந்த ஆன்மீகப் 
பயணதர்த  யான் ஏற்்றன். 

இமயமரல அடிவாைதத்ில், ைிஷி்கஷ் எனும் புண்ணியதத்லதத்ின் 
அருகில், பாய்ந்து ஓடுகின்ற கங்ரக நதிக ் கரையில்,  வானத்துகக்ு கூரை 
்பாடுவதாக விைிந்து அடைந்்து நிற்கிறது ஓை ்அழகிய முதிைந்்த ஆலமைம்.  
அதன் அடியில் அமைந்்து, அடுதத் பதிபனட்டு நாட்களும், தினமும் 
மாரலயில் �ந்தித்து, இைபவல்லாம் ஸ்ரீ பகவதக்ீரத தைி�னதர்த மனதில்  
கண்டு, பபாருரள உண்டு,  தியானிப்பதாக  எங்களுகக்ுள் ஓை ்ஏற்பாடு.

வாருங்கள்! இப்புனிதப் பயணதத்ில் ்�ருங்கள்!

பயில ்வண்டும் எனும் உறுதி குரலயாத ஆைவ்மும்,  எவ்வித 
நிபந்தரனயும் இன்றித ்திறந்திருகக்ும் மனமும் மட்டு்ம 
பயணத்துகக்ான ்தரவ.  அதற்குப் பலனாக, ஸ்ரீ பகவதக்ீரத  எனும் 
்தனமுதத ்திருவூட்டரல,  மனதத்ிரையில் காட்சியாகவும், மதியினில் 
உண்ரமயின் �ாட்சியாகவும் பகாள்ளலாம்.    அய்யாவுடன் ஆற்றுகின்ற 
உரையாடலின் உதவியுடன்், எப்்பாபதல்லாம், எங்பகங்பகல்லாம் 
ஐயம் வருகின்ற்தா, அப்்பாபதல்லாம், அங்கங்்க்ய அவற்ரறயும்் 
தீைத்்துக ்பகாள்ளலாம்.

நம்முரடயப் புனிதப் பயணம் பதாடங்கட்டும்!
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 §  இரற வணகக்ம் 1

முதல் மாரல வந்தது.  ஆலமைதத்ின் அடியில் இருந்த கற்பாரறயில் அய்யா 
அமைந்்திருந்தாை.்  அவரை வணங்கி அவை ்அருகில் நான் அமைந்்்தன். 
மாரல ்நைம் �ற்்ற மங்கத ்பதாடங்கி இருந்தது. சின்னதாக மின்னும் 
விண்மீன் தாைரககள், ்�ாம்பலுடன் வானில் பமதுவாக பவளிவை 
ஆைம்பிதத்ிருந்தாைக்ள்.   அய்யா ப�ான்னாை.்  “நல்லது.  திறந்த மனதுடனும், 
ஒருமிதத் அறிவுடனும் இருப்்பாம். யாம் அறிய விரழயும் ஸ்ரீ பகவதக்ீரத 
நம் மனதத்ிரையில் விரளயட்டும்! கால ்த�க ்கட்டுகக்ரள அகற்றி, நாம் நம் 
உள்ளத்துள் கண் நிரறந்த காட்சியாக பகவான் அளிதத் பகவதக்ீரத எனும் 
பாடதர்தக ்காண்்பாம்! நமகக்ு எழும் ஐயங்கரள எல்லாம், தயகக்மின்றிக ்
்கட்டு, தகக் அறிரவப் பபறு்வாம்! எல்லாம் வல்ல பகவான் ஸ்ரீ 
கிருஷ்ணரைப் பணி்வாம்! எல்லாம் வல்ல நம்முரடய �தக்ுருமாைக்ளின் 
திருவடிகரளப் பணி்வாம்! அவைக்ளுரடய நல்லருள் நமகக்ு ஸ்ரீ 
பகவதக்ீரத எனும் ்தனமுததத்ிரன விருந்தாக ஊட்டட்டும்!  தினமும் 
இப்படிப் பணிந்து, ஓை ்தியான ஸ்்லாகதத்ிரன தியானித்துப் பயில்்வாம்! 
இரறவன் உண்ரமயிரன நமகக்ு எளிதாக உணைத்த்ட்டும்!”

இப்படி� ்ப�ால்லிவிட்டு, அய்யா கண்கரள மூடிகப்காண்டு ஸ்ரீ 
பகவதக்ீரதகக்ான தியான ஸ்்லாகங்கரள� ்ப�ால்லத ்பதாடங்கினாை.்  
நானும் அவருடன் ்�ைந்்து எனது பிைாைத்த்ரனகரள� ்ப�ய்்தன்.  மாரலப் 
பபாழுது பமதுவாக மரறந்்து விட்டது. இைவின் இளங்காற்று திர� மாறி 
இருகக் ்வண்டும்.  ஏபனன்றால் இப்்பாது காற்று கங்ரகயின் ஈைதர்த� ்
சுமந்து, எங்கள் முகங்கரள வருடிக ்பகாண்டிருந்தது.

ௐ
பாைத்ா2ய ப்ைதி்பா3தி4தாம் ப4க3வதா நாைாய்ணன ஸ்வயம்

வ்யா்ஸன க3ைதி4தாம் புைாணமுனினா மத4்ய மஹாபா4ைதம் |

அத3்ரவதாம்ருத�வ்ைஷ்ிணீம் ப4க3வதீம் அஷ்டாத3ஶாத4்யாயினீம்

அம்ப3 தவ்ாமனுஸந்த3தா3மி ப4க4வத3கீ3்த ப4்வத3்்வஷிணீம் || 1 ||

ௐ 
ஸ்ரீ பகவதக்ீரதத் ்தா்ய!  அை�்ச்ுனருகக்ு,  ஸ்ரீமந் நாையண்ை 

அளிதத் நல்லறிரவ, புைாணங்கரளத ்தந்தருளிய பகவான் வியா�ை,் 

பதிபனட்டுக ்காண்டங்கரளக ்பகாண்ட மஹாபாைததத்ின் மதத்ியில் 

ஸ்ரீ பகவதக்ீரத  என, ஸம்ஸாைத ் துயரை ்வைறுகக்ும் ்தனமுதமாகத ்

தந்தருளினாை.்   எம் மனரதயும் அறிரவயும் ப�ழுரமயுற� ்

ப�ய்தருளும், தா்ய �ைஸ்வதி, நின்ரனத ்தியானிகக்ின்்றன்!
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§ குறிக்் காள்

முன்்ப ஸ்ரீ பகவதக்ீரதரய� ்சில முரற நான் படிதத்ிருந்தாலும், அதன் 
உட்பபாருரள� ்�ைியாக இன்னும் உணைவில்ரல என்பரத அறி்வன்.  
அதரன உணைவ்தும், அதனால் எப்படிப் பயன் அரடவது என்று 
அறிவதும் முகக்ியம் என்பதால், அவ�ைமாக என் ஐயதர்த அய்யாவிடம் 
்கட்்டன்.  ஸ்ரீ பகவத ்கீரதரயப் படிப்பதால், நமகக்ு என்ன பயன்? 

“அய்யா, இந்த யுதத்தத்ின் சூழ்நிரலரய நான் அறி்வன். இருபகக்மும் 
எதிருகக்ு எதிைாகப் பரடவீைைக்ள் திைண்டிருகக், அழகிய பவள்ரளக ்
குதிரைகள் பூட்டிய ்தைில், ஸ்ரீ கிருஷ்ணை,் பாைத்த்�ாைதியாக 
அமைந்்திருகக், ரககளில் ஏந்திய வில்லும், பூட்டிய கரணயுமாக 
அை�்ச்ுனை் ்பின்்ன ்தைில் நின்று பகாண்டு ்பாைிடத ்தயாைாக 
இருகக்ிறாை ்என்பதும், இந்த யுதத் பூமியில்தான் பகவானின் அருள் 
பமாழியாக ஸ்ரீ பகவதக்ீரத வருகிறது  என்பரதயும் படிதத்ிருகக்ி்றன். 
இைதத்ம் சிந்தப் ்பாைிட ்வண்டிய ஓை ்இகக்ட்டில் இருகக்ும் 
அை�்ச்ுனருகக்ு, பகவான் பகாடுதத் அறிவுரையினால், நமகக்ு என்ன 
பயன் வைப்்பாகிறது என்ப்த என் ஐயம்.  நம்முரடய சூழ்நிரல ்வறு, 
நம்முரடய ்�ாதரனகள் ்வறு! அப்படி இருகக்ும்்பாது, எதனால் ஸ்ரீ 
பகவதக்ீரத எல்லா மனிதைக்ளுகப்கல்லாம் கிரடதத் அறிவுரை எனப் 
புகழப்படுகிறது?”

“�ைியான ்கள்விதான்” அய்யா ப�ான்னாை.்

“யுதத்களதத்ின் சூழ்நிரலரயயும், குறிப்பாக அை�்ச்ுனைின் 
மனநிரலரயயும் �ைியாகப் புைிந்து பகாள்வது, ஸ்ரீ பகவதக்ீரத எப்படி 
எல்லா மனிதைக்ளுகக்ுமான மருந்தாகிறது எனப் புைிந்து பகாள்வதற்கு 
அவசியமாகிறது. அதனால்தான் நாமும் யுதத் களதர்த முதலில் பாைத்்் த 
பகவதக்ீரதரயப் பயிலப் ்பாகி்றாம். அை�்ச்ுனைத்ான் முதலில் அதிகம் 
்ப�ப் ்பாகிறாை.்  முதல் அதத்ியாய்ம அவருரடய மனநிரலரய 
நமகக்ுக ்காட்டதத்ான்.   என்வ நீங்கள் இந்த முதல் அதத்ியாயதர்தப் 
பாைத்த்பிறகு, உங்களுரடய ஐயதத்ிற்கான விரட கிரடதத்தா என 
்யாசியுங்கள்.  அப்படிக ்கிரடகக்வில்ரல என்றால்், இப்பயணதத்ில் 
்நைதர்த� ்ப�லவிடத ்்தரவயில்ரல.”

அய்யா பதாடைந்்தாை.்

“ஆய்வுப்படி, ஸ்ரீ பகவதக்ீரத, பகவான் அறிவுரை ப�ால்லதப்தாடங்கிய 
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இடதத்ிலிருந்துதான் ஆைம்பமாகிறது.   (அதத்ியாயம் இைண்டில் 
இருந்து).  பகவான் �ங்கைரும், அவ்விடதத்ிலிருந்துதான், தம்முரடய 
விளகக் உரைரயத ்பதாடங்கியுள்ளாை.்  இருந்தாலும், �ான்்றாைக்ள், 
அை�்ச்ுனைின் மனநிரலரயக ்காட்டுகின்ற  யுதத்களதத்ின் பதாடகக்க ்
காட்சிரயயும் நமகக்ு ஒரு முகக்ியப்பாடமாகத ்தந்திருகிறாைக்ள். அதுவும், 
நீங்கள் பகாண்டுள்ள ஐயதத்ிரனத ்தீைப்்பதற்காக்வ அரமந்திருகக்ிறது”

“�ைி அய்யா! பாண்டவைக்ள், அவைக்ளுகக்ு முரறப்படி கிரடகக் 
்வண்டியன கிரடகக்ாமல் ்பானதற்காகதத்ா்ன, இந்த மஹாபாைத 
யுதத்ம்?  நான் இதரனப் படிதத்ிருகக்ி்றன்”

“ஆம்.  ஆனால் நாம் மஹாபாைத வைலாற்றுகக்ுள் ்பாகப் ்பாவதில்ரல.  
பகௌவைவ குலதத்ில் ்தான்றிய துைி்யாதன் தரலரமயில் ஒருபகக்மும், 
அவைக்ளின் உறவினைான யுதிஷ்டிைன் தரலரமயில் பாண்டவைக்ள் 
ஒரு பகக்முமாகப் ்பாைாடுகின்ற நிரலகக்ுக ்காைணம் என்ன என்பரத 
எல்லாம் நாம் ஆைாயப் ்பாவதில்ரல.  நம்முரடய பாைர்வ எல்லாம் 
அை�்ச்ுனை ்்மல் மட்டும்தான்.  அவைத்ான் மனிதைக்ளுகக்ுப் பிைதிநிதி 
எனக ்பகாள்ள ்வண்டும். அவை ்�ந்திகக்ின்ற ்பாைக்க்ளமும், அதனால் 
அவருகக்ுள் ஏற்படும் மாற்றங்களும்தான் நம்முரடய உலக வாழ்கர்கத ்
தளம் எனவும், அதில் நமகக்ு ஏற்படும் ்�ாதரனகள் எனவும் நாம்் கருத 
்வண்டும்.”

நான் ஆவலுடன் ்கட்டுக ்பகாண்டிருந்்தன்.

“பகவதக்ீரத என்பது எல்லா  மனிதைக்ளுரடய  எல்லா 
இன்னல்களுகக்ும் மூலகாைணம் எது்வா, அதரன அழிகக்ும் 
மருந்து ஆகும்.  அந்த மூலகாைணம்தான், ஒவ்பவாருவருகக்ும் 
ஒவ்பவாருவிதமான துயைங்கரளக ்பகாடுத்து, ஒவ்பவாருவரையும் 
ஒவ்பவாருவிதமான விரடரயத ்்தடி அரலய� ்ப�ய்கிறது”

“ஒவ்பவாருவைின் பிை��்ரனகளும் பவவ்்வறாக இருகக்ும்்பாது, 
பகவதக்ீரத எப்படி எல்லாப் பிை��்ரனகளுகக்ும் ஒரு தீைவ்ாக ஆகும்?” 
-  வியப்புடன் நான் ்கட்்டன்.

“நி��்யமாக!  அது எப்படி என நீங்கள் வியகக்லாம்!  பிை��்ரனரயத ்
தீைப்்பது என்பது ஒரு வழி!  ஆனால் பிை��்ரன என்ப்த இல்லாமல் 
ப�ய்வது என்பது மற்பறாரு வழி!  ்வதாந்தம், நம்முரடய எல்லாத ்
துயைங்களுகக்ும் எது மூலகாைணம் என்பரதயும், அந்தத ்துயைகக்ாைண 
விரதரய அடி்யாடு அழிப்பதற்கான ஒ்ை வழி எது என்பரதயும் 
உறுதியாக� ்ப�ால்கிறது.  ்வதாந்தத்தின் இந்த இைகசியதர்த்ய 
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கருவாகக ்பகாண்டு, ஸ்ரீபகவதக்ீரத அதரன விவைமாக விளகக்ி, 
நம்முரடய துயைங்களுகக்ு எல்லாம் ஒரு முடிவிரன அளிகக்ிறது”.

“அது என்ன அய்யா?     ்மலும், மனிதைக்ளுகக்ு மட்டு்ம அப்படியான 
துயைகக்ாைணம் இருப்பது என்பதும் எதனால்?”

“முதலில் அந்தத ்துயை மூலகாைணம் எது எனத ்பதைிந்து பகாள்்வாம்.  
அதன் பபயை ்‘�ம்ஸாைம்’ என்பது ஆகும்.”

“�ம்ஸாைம் என்பது, முடிவற்ற வரளயமாக நம்ரம ‘இன்பம் எங்்க’ என 
ஒன்ரற விட்டு ஒன்ரறத ்்தடி முடிவில்லாமல் அரலய ரவகக்ின்ற 
சிரறகக்ூண்டு. கண்ரணக ்கட்டிக ்பகாண்டு, சுகம் தரும் பபாருள் 
எங்்கா இருகக்ிறது எனத ்தடுமாறித ்்தடிக ்பகாண்்ட இருப்பரதப் 
்பால! நாமும்் அப்படிதத்ான் குருடைக்ளாக எரத்யா ்தடிக ்
பகாண்டிருகக்ி்றாம்.”

“இதரன நான் ஏற்கவில்ரல அய்யா!  நான் எதரனயும் 
குருட்டுதத்னமாகத ்்தடவில்ரல. என் வாழ்கர்க இன்பமாக இருகக் 
்வண்டும் என, எரவ எல்லாம் ்தரவ்யா அரத எல்லாம் ்தடி� ்
�ம்பாதித்துக ்பகாள்கி்றன். இப்படிக ்குறிக்் காளுடன் இருப்பதுதான் 
�ம்ஸாைமா?”

“்தடும் ஒவ்பவான்றுகக்ும், நாம் ஒவ்பவாரு பபயரையும் 
காைணதர்தயும் ப�ால்்வாம். ஏபனனில்,  பணம், ்வரல, உடல் 
நலம், உறவு, வீடு, காை ்எனத ்்தரவகளுகக்ும், ஆர�களுகக்ும் ஏற்ப, 
அவற்றினால் நமகக்ு இன்பம் வரும் எனத ்்தடு்வாம்.  ஆனால், 
பலவாறு ்தடி அரடந்த எதனாலும், பதாடை�்ச்ியான சுகதர்த நமகக்ுக ்
பகாடுகக் முடிவதில்ரல.  அதனால், மீண்டும் மீண்டும், ஒன்று விட்டு 
ஒன்று ்தடி நாம் அரலகி்றாம்.  இது �ைிதா்ன”, அய்யா ்கட்டாை.்

“ஆம் அய்யா.  நமது ்தரவகள் மாறும்்பாது, அதற்்கற்ப குறிக்் காள் 
மாறும்.  அபதல்லாம் வளை�்ச்ிகக்ான அரடயாளம் தா்ன, இல்ரலயா?”

“ஆம்.  �ாஸ்திைங்களும் இரத எல்லாம் நன்றாக ஆைாய்ந்து, மனிதைக்ளின் 
இந்தத ்பதாடை�்ச்ியான ்தடல் அவசியம் எனதத்ான் ப�ால்கிறது.  
அத்துடன், நாம் எல்லாம்்  அப்படித ்்தடுவது எதுபவன்றால், எரத 
அரடந்தால் இனி்மல் அரடவதற்கு ஒன்றும் இல்ரல எனும் 
நிரறரவப் பபறு்வா்மா அதரன அரடவதற்குத்த்ான்!  ஆர�யின் 
முடிவில்தான் ஒருவருகக்ு அப்படியான நிரறவு கிரடகக்ிறது.  அந்தக ்
குரறயற்ற சுகதத்ிற்கு, ்வதாந்தம் ‘ஆனந்தம்’ எனப் பபயை ்இடுகிறது.  
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அரத முழுரமயான நிரறவு என� ்ப�ால்லலாம். அது்வ ‘�த’் 
எனப்படும் சுதந்திைமான இருப்பு.  இதரன அரடயும் ஞான்ம ‘சித’்  
எனும் பமய்யுணைவ்ு.”

என்னுரடய முகதத்ில் ஒன்றும் புைியவில்ரல என்பதற்கான 
அரடயாளம் பூதத்ிருகக் ்வண்டும்.  ஏபனன்றால், அய்யா தனது 
்ப�ர்� நிறுதத்ிவிட்டு, என் ்தாள்கரளத ்பதாட்டாை.்

“கவனியுங்கள்.  நாம் உண்ரமயி்ல்ய ்தடுவது விடுதரலரயதத்ான்!   
�ம்ஸாைத ்துயைதத்ிலிருந்து  அரடகின்ற விடுதரல்ய ‘்மாக்ஷம்’ 
அல்லது ‘முகத்ி’ எனப்படுவது.  இதுதான் மிக நுண்ணிய உண்ரம.  
இதரனப் புைிந்து பகாண்டால்தான், விடுதரலகக்ா்ன ்வட்ரக  
நமகக்ுள் பிறகக்ும்.”

நான் பகஞ்சி்னன்.

“அய்யா.  எனகக்ு உண்ரமயி்ல்ய புைியவில்ரல.  முன்்ன, நாம் 
பதாடை�்ச்ியாக வாழ்கர்கயில் எரதயாவது ்தடிக ்பகாண்்ட 
இருகக்ி்றாம் என்று ப�ான்னீைக்ள்.  அது ஒருமாதிைி புைிந்தது. ஆனால் 
இப்்பாது சிரற, விடுதரல என்பறல்லாம் ப�ால்கிறீைக்ள்.  எது சிரற? 
எது விடுதரல? பிறப்பது, இறப்பதும்தான் சிரற, �ம்ஸாைம் என்று 
ப�ான்னால், அது மனிதைக்ளுகக்ு மட்டுமான கட்டுப்்பாடு  இல்ரல்ய! 
எல்லா உயிைக்ளுகக்ும்தான் அப்படியான சுழற்சி இருகக்ிற்த?  என்வ 
எது மனிதைக்ளுகக்ான சிரற? எங்்க விடுதரல?”

“உங்கள் ்கள்வி �ைி்ய! எல்லா உயிைக்ளும் - புழு, பூ�ச்ி, விலங்கினம், 
தாவைங்கள்,மனிதைக்ள் என எல்லாமும் பிறப்பு, இறப்பு என 
இைண்ரடயும் அரடகின்றன.  அதற்கிரட்ய, உண்ணவும், 
உறங்கவும், இனப்பபருகக்ம் ப�ய்யவும் இயற்ரகயி்ல்ய அதற்கான 
இயகக்ங்கரளக ்பகாண்டுள்ளன.  இப்படியான இயற்ரகயி்ல்ய 
உயி்ைாட்டம் உள்ளவற்ரறதத்ான் உயிைினங்கள் அல்லது ‘ஜீவைாசி’ 
என� ்ப�ால்கி்றாம்.  ஒவ்பவாரு உயிரும் ‘ஜீவன்’ ஆகிறது.   ஆனால் 
எல்லா உயிைினங்களிலும், மனிதன் மிகவும் உயைவ்ான ஜீவன் என்பரத 
உணைந்்து இருகக்ிறீைக்ள் அல்லவா? அது ஏன் எனத ்பதைியுமா?”

பதில் ப�ால்ல நிரனதத்ாலும், பமௌனமாகக ்்கட்டுக ்
பகாண்டிருந்்தன்.

“ஏபனனில் மனிதனுகக்ு மட்டு்ம தன்னுணைவ்ு, அதாவது ‘நான்’ 
எனும் உணைவ்ு இருகக்ிறது.  அதனால்தான் ‘நான் மனிதன்’, ‘நான் ஆண்’ 
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இப்படியான அரடயாளதர்தத ்தனகக்ு அவனால் பகாடுகக் முடிகிறது.  
மற்ற உயிைினங்களுகக்ுத ்தன்னுணைவ்ு இல்ரல”

“ஓப்புகப்காள்கி்றன்.  ஆனால் தன்னுணைவ்ு மட்டு்ம மனிதைக்ரள  
எல்லா ஜீவைாசிகளிலும் உயைந்்தவைக்ளாகக்ி விடுமா?”

“ஆம்.  தன்னுணைவ்ு இருப்பதால்தான், அறிவும், மனமும் விைிவாகிறது.  
அதன் �கத்ியால் மற்ற உயிைக்ரளயும், உலகிரனயும் ஆளுரம 
பகாள்கின்ற திறனும் விரளகிறது.”

“அப்படியானால், மனிதைக்ளுகக்ு என்ன குரற?”

“தன்னுணைவ்ு இருப்பதால், ‘தான்’ எனும் ப�ருகக்ும், அதனால், 
‘என்னுரடயது’ என உடரம பகாள்கின்ற பற்றும் விரளகிறது. 
அதனால்,  மனிதன் தான் ப�ய்யும் ப�யலுகப்கல்லாம் உைிரம 
பகாள்பவனாகிறான்.  அதனால்தான் எல்லாத ்துயைமும் விரளகின்்றன.  
ஆனால் மற்ற உயிைினங்கள், தங்களின் இயற்ரக குணதத்ால் 
மட்டு்ம,    பசி, உறகக்ம், இனப்பபருகக்ம் எனும் உடல் �ாைந்்த 
்தரவகளால் மட்டு்ம வாழ்கின்றன.  அரவகளுகக்ு அதனால்,  நல்லது, 
பகட்டது எனும் ்வறுபாடுகள் இல்ரல.  உலகில் இருகக்ும் வரை, 
அரவகள் எல்லாம் இயற்ரகயாக இருந்து மரறகின்றன. ஆனால் 
மனிதைக்ளுரடய நிரல ்வறு!”

“அய்யா,  நீங்கள் மனிதனுரடய மனமும், அறிவும்  ஏ்தா �ாபக்் கடு 
என� ்ப�ால்வது்பால்  இருகக்ிறது.”

“நி��்யமாக இல்ரல! மனமும் அறிவும் நமகப்கல்லாம் மிகப்பபைிய 
பைிசு.  ஒருவிததத்ில், அவற்றினா்ல்ய நாம் ‘மனிதை்’் எனவும் 
அறியப்படுகி்றாம்.  ஆனால், மற்ற உயிைினங்களுடன் ஒப்பிடும்்பாது, 
நம்ரமப் பபைிதும் உயைத்்துகின்ற நம்முரடய மனமும், அறிவு்ம 
நம்ரமத ்துயைதத்ிலும் �ாய்கக்ும் என்பரதப் புைிந்து பகாள்ள ்வண்டும்”

“எந்த வரகயில், அய்யா?”

“பல வரகயில்!   பதருவில் திைியும் நாய், பணகக்ாைை ்வீட்டில் இருகக்ும் 
நாயின் ்மல் பபாறாரம பகாண்டு பாைத்த்ிருகக்ிறீகளா?   மாமி�ம் 
விற்கும் கரடயில், ஒரு ஆடு பவட்டப்படும்்பாது, அதன் பகக்தத்ில் 
நிற்கும் ஆடு, தன்ரனயும் பவட்டுவாைக்ள் என்பது  பதைியாமல், 
புல்ரலத ்தின்று பகாண்டிருகக்ும், இல்ரலயா? மிருகங்களுகக்ு 
எப்்பாதும் பயம், பபாறாரம, ்பைார� முதலான குணங்கள் எல்லாம் 
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கிரடயாது.  மைணம், ்நாய், அதனால் உடலில் வலி முதலான உடல் 
�ம்பந்தப்பட்ட உணை�்ச்ிகள் அரவகளுகக்ும் இருகக்ும்.  ஆனால் 
பபாறாரம முதலான மன ்நாய்கள் அரவகளுகக்ு இல்ரல”.

“ஆம் அய்யா.  பபாறாரம முதலான எண்ணங்கள் ஏன் வருகின்றன?  
நான் பபாறாரமப் பட ்வண்டும் என்பறல்லாம் திட்டம் இடுவதில்ரல. 
ஆனால், சில �மயம், பபாறாரம தானாக வைதத்ான் ப�ய்கிறது”

“ஆம், அதுதான் மனதின் இயற்ரக.  எந்தப் பபற்்றாைாவது 
குழந்ரதகக்ுப் பபாய் ப�ால்லக ்கற்றுத ்தருவாைக்ளா? ஆனாலும், 
குழந்ரதகள் பபாய் ப�ால்கின்றன்வ, எப்படி?”

“ஆம் அய்யா.  அது இயற்ரகயி்ல்ய வருவது.  அதனால்தான் 
ப�ால்கி்றன், அது நம்முரடய தவறு இல்ரல!”

“ஆனால், அறிவினால் இயற்ரகரயயும் ஆள்வதற்குதத்ா்ன மனிதன் 
முயல்கிறான்!  என்வ இயற்ரகயில் வருகிறது என இதத்ீய குணங்கரள 
விட்டுவிட முடியாது.  ்தாட்டதத்ில் நாம் விரத்பாட்டு நீை ்ஊற்றி 
வந்தால், கூட்வ கரளகளும் வருகின்றன? அது எப்படி!  அவற்ரற 
நான் உடனுகக்ுடன் கரளகி்றாம் அல்லவா!  அரவ மீண்டும் வைாமல் 
இருகக் எல்லா முயற்சிகளும் ப�ய்கி்றா்ம!   அரதப்்பாலதத்ான் 
மனமும்.  நம் மனம் ஒரு பசுரமயான ்தாட்டமண். நாம்தான்் அரதப் 
பண்படுதத் ்வண்டும்!”

அய்யா என் முகதர்தப் பாைத்்து� ்ப�ான்னாை.்

“கவனமாகக ்்களுங்கள். ஒவ்பவாரு எண்ணமும் மனதத்ினுள்் 
இயற்ரகயால் விரதகக்ப்பட்டு பவளிப்படும் பயிைக்ள்.  ஆைாய்ந்து 
பாைத்த்ால், எந்த ஒரு எண்ணமும், நீங்கள் எண்ண நிரனத்து அதனால்  
எழுவதில்ரல.   எண்ணம் தா்ன எழுகிறது.  நாம் அதரன நம் 
உடரமயாகக்ிக ்பகாண்டு, பின் அதன்படி நடகக்ி்றாம்.” 

“அய்யா, ஒரு மாதிைி புைிகிறது. சில �மயம் எனகக்ு, நாம் ஏன் 
கவரலப்படுகி்றாம், ஏன் இப்படி ஒரு எண்ணம் வருகிறது 
என்பறல்லாம் ்தான்றும். இதனால்தான் நாபமல்லாம் 
சிரறப்பட்டிருகக்ி்றாம் என்று ப�ான்னீைக்ளா?”

“மனதில் எண்ண� ்சீைர்ம இல்லாமற் ்பானால் காமம், கு்ைாதம், 
்லாபம், ்மாஹம், மதம், மா��்ைய்ம் என்பறல்லாம் ப�ால்லப்படும் 
எல்லாத ்தீய குணங்களும் வளரும்.  அவற்ரறத ்தூண்டுகின்ற ஆர�யும் 
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தீவிைம் அரடயும்.    இரவ எல்லாம்தான் �ம்ஸாைம் எனப்படுவது.    
இப்்பாது ப�ால்லுங்கள், �ம்ஸாைம் எனும் இந்த� ்சிரற, மனிதைக்ளுகக்ு 
மட்டு்ம உள்ள துயைம் என்பது �ைிதா்ன!  அப்படியானால், அந்த� ்
சிரறயிலிருந்து விடுதரல அரடவது ஒன்்ற மனிதைக்ளுரடய 
முகக்ியமான குறிக்் காளாக இருகக்்வண்டும் என்பரத ஒப்புக ்
பகாள்கிறீைக்ளா?”

“ஆம் அய்யா!  �ம்ஸாைம் எனும் இன்னலுகக்ு ஒரு விரட உண்டு எனத ்
பதைிந்தால், உடனடியாக அதரனத ்பதைிந்து பகாள்வ்த முகக்ியம்.   
ஆனால், நான் இந்த ‘்மாக்ஷம்’, ‘முகத்ி’ எனும் ப�ாற்கள் எல்லாம்,  நாம் 
மைணம் அரடந்த பிறகு அரடகின்ற நிரல என நிரனதத்ிருந்்தன்.  
அதனால்தான், பலரும் முகத்ி ்வண்டும் என்பறல்லாம் ்தடுவதில்ரல.  
நான் நிரறய காலம் உயிை ்வாழ ஆர�ப்படுகி்றன் அய்யா” - �ற்்ற 
பவட்கத்துடன் இதரன� ்ப�ான்்னன்.

அய்யா பலமாக� ்சிைிதத்ாை.்

“நூற்றுக ்கணகக்ான ஆண்டுகள் வாழ்க, நண்ப்ை!     ஆனால் 
சிந்தியுங்கள்.  முகத்ி என்பது �ம்ஸாைதத்ிலிருந்து விடுதரல என்றால்,  
அப்படி முகத்ி அரடவதால், எதிைக்ாலதத்ின் ்மல் பயம் என்ப்த 
இல்லாமல், எப்்பாதும் முழுரமயான நிரறவுடன், அரமதியுடன் 
வாழ்ரவ இைசிகக் முடியும் என்றால், நீங்கள் முகத்ிரய எப்்பாது 
்கட்பீைக்ள்?   மைணம் அரடந்த பின்பா?”

“இல்ரல, இவ்வுலகில் வாழும்்பா்த”

“எந்த வயதில்?  ்வரல பாைத்்து முதியவைாகி ஓய்வு அரடந்த பிறகா?”

நான் பதில் ப�ால்வதற்குள், அய்யா பதாடைந்்தாை.்

“்களுங்கள்.  ்வதாந்த ைகசியம் இதுதான்.   �ம்ஸாைம் என்பரதயும் 
அதிலிருந்து விடுதரல உண்டு என்பரதயும் புைிந்து பகாண்ட 
உட்ன்ய, அவ்விடுதரலகக்ான முயற்சியில் ஈடுபடுவ்த 
மனிதைக்ள் உய்வதற்கான வழி. அப்படி விடுதரலகக்ான வழிரய 
உணைந்்தவைக்ளுகக்ு, உலக வாழ்கர்க மிகவும் நிரறவுரடயதாக 
இருகக்ும்,.  உடல் எனும் ‘்தஹம்’ இன்பம் எனும் ‘்பாகம்’ 
பகாள்ள்வ பரடகக்ப்பட்டது என ்வதங்கள் ப�ால்கின்றன. அந்த 
இன்பவாழ்வுகக்ும் விடுதரலதான் முழுரமரயத ்தருகிறது. என்வ 
வாழ்வில் இதரன அரடய நாம் முயல ்வண்டும்.”
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“ஆம் அய்யா”,  இப்படி� ்ப�ால்லும்்பாது என் மனதுகக்ுள், எதத்ரன 
ஆண்டுகரளத ்தவறவிட்டு விட்்டன் என வருந்தி்னன்.

“மனரத� ்�ாைந்்த இந்தக ்கல்விரய நமது கல்விதத்ிட்டங்கள் ரகவிட்டு 
விட்டன.  என்வதான்,   உலரக� ்�ாைந்்த கல்விரயக ்கற்கும் ்பா்த, 
ஆன்மீக அறிரவயும் நாம் வளைத்்துக ்பகாள்ள ்வண்டும்.   இதரனத ்
தருவதில், மிகவும் பபாலிவும், ஆழமும் பகாண்டு விளங்குவது, 
்மன்ரமயான உண்ரமரயத ்தருகின்ற ஸ்ரீ பகவதக்ீரத ஆகும்.  
்வதாந்ததர்தப் ்பால்வ, பகவதக்ீரதயும், உரைநரட வழியாக்வ 
உண்ரமரயப் ்பாதிகக்ின்றது.   உரைநரட என்பது, எளிதில் மனதில் 
பதியும். அதனால்தான் ப�ால்கி்றன், இந்தப் பயணதத்ில், நாம் புதிய 
அறிரவப் பபறலாம்.”

அய்யா சில நிமிடங்கள் அரமதியாக இருந்துவிட்டு� ்ப�ான்னாை.்

“கவரலப் பட்வண்டாம்.  இரவ எல்லாவற்ரறயும் பற்றி ,பமதுவாகத ்
பதளிவாகக ்கற்்பாம். அதுவும், எல்லாம் இரறவனின் வாய்பமாழி 
வாயிலாக்வ!   முகக்ியமாக, இதரனக ்கற்று, கற்ற அறிரவ நம்முரடய 
அன்றாட வாழ்கர்கயில் பயன்படுமாறு அரமத்துக ்பகாள்ள,  நாம்தான் 
கவனமாக முயற்சி ப�ய்ய ்வண்டும்.  அை�்ச்ுனைின் துயைதர்தப் புைிந்து 
்காண்டு, அதரன ஒட்டி, நாம் நம்முரடய நிரலரயயும்  பதளிந்து 
பகாண்டு, பிறகு பகவானின் அறிவுரைகரள நமகக்ு�் ்ப�ான்னதாக ்வ 
ஏற்க ்வண்டும்.   அப்படி ப�ய்வதால்தான், ஸ்ரீ பகவதக்ீரத நமகக்ுள்் 
பதிந்து, பலனளிகக்த ்பதாடங்கி விட்டது என அைத்த்ம்”

நான் சிறிதாகத ்தரலரயக ்குனிந்து வணங்கிவிட்டு, அய்யாவின் 
காலடியில் அமைந்்்தன்.  

அஷ்டமித ்திதியின் ்தய்பிரற  கைிய வானில் மிதந்து பகாண்டிருந்தது.  
காற்று கங்ரகயின் குளிரை இதமாக� ்சுமந்து வந்து, முகதத்ில் இரறத்துக ்
பகாண்டிருந்தது.  மூடியிருந்த என் கண்களுகக்ுள், பமதுவாக ஓை ்அரமதி 
திரையிட்டுக ்பகாண்டிருந்தது. அதத்ிரையில் மந்திைம் ்பாட்டாற்்பால், 
மஹாபாைததத்ின் யுதத் பூமி பதைியத ்பதாடங்கியது.   

மனதத்ிரையில் குரு்க்ஷதத்ிைதர்தக ்கண்டு, அய்யாவின் உரைகளுக்க்ு 
என் ப�விகரளத ்தீட்டி ரவத்துக ்பகாண்டு காதத்ிருந்்தன்்.

அடுத்தது:  அறிமுகம்

https://www.meenalaya.org/gita-cwa-01-t/
https://www.meenalaya.org/bgintro-t
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