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§ பாகம் 01

அ�்�ாவுடன் இனை வணகக்ம் சச�்து விட்டு, அவரின் குரனைக ்யகட்டுக ்
சகாண்டு கண்மூடி மனதத்ினர�ிை் ஒன்றி இருந்யதன்.

“இப்யபாது ஹஸ்தினாபுரத்து அரண்மனன சதரிகிைது.  அயதா, கண்கள் 
குருடான மன்னர ்திருதராஷ்டிரர ்அமரந்்திருகக்ிைார.் அவர ்அருகிை் சஞ்ச�ன்!  
திருதராஷ்டிரரின் இந்தப் படபடப்பு, அவர ்சஞ்ச�னன அனைதத் விததத்ியைய� 
சதரிந்தது.  யுதத்ம் ஆரம்பிதத்திலிருந்து திருதராஷ்டிரர ்அவ்வளவாக யுதத்ச ்
சச�்திகளிை் நாட்டம் காட்டவிை்னை.   ஏசனனிை், ஒருபகக்ம் எங்யக 
தம்முனட� பிள்னளகளின் மரணச ்சச�்தி வந்து விடுயமா என்ை ப�ம், மறு 
பகக்ம் மாவீரர ்பீஷ்மர ்தமது பிள்னளகளுகக்ுத ்துனண�ாக இருகக்ும் வனர, 
எதுவும் அவரக்ளுகக்ு யநரந்்து விடாது என்ை ஒரு நம்பிகன்க.  ஆனாை் இன்று 
யுதத்தத்ின் பதத்ாம் நாள். மாவீரர ்பீஷ்மர ்வீை்ந்தார ்என்ை சச�்தி வந்து விட்டது. 
அதனாை் தன் பிள்னளகனளப் பை்றி� ப�ம் மனனத நிரப்ப, சஞ்ச�னன 
அனைத்து, உடயன யுதத்ம் ஆரம்பிதத் யநரம் முதை் இது வனர நடந்தனதயும், 
இனி நடகக் இருப்பனதயும் கவனித்துச ்சசாை்லுமாறு யகட்கிைார.்”

அ�்�ா யமலும் சதாடரந்்தார.்

“ஒருயவனள இப்படி எை்ைாம் நடகக்ும் என்று சதரிந்துதான், மாமுனிவர ்
வி�ாசர,் முன்யப  திருதராஷ்டிரரின் அருனமத ்யதயராட்டி�ான சஞ்ச�னுகக்ு 
ஓர ்அை்புதமான வலினமன�க ்சகாடுதத்ிருந்தார.்  சஞ்ச�ன், சதானை 
தூரதத்ிை் இருகக்ும் குருயஷேதத்ிரதத்ிை் நடகக்ும் யுதத்தன்தத ்சதளிவாகத ்
தன் மனகக்ண்ணாை் பாரக்க்வும், அத்துடன், யுதத்தத்ிை் பங்யகை்றுள்ள 
ஒவ்சவாருவரின் உள்ளதத்ிை் என்ன நடகக்ிைது என்பனதயும் புரிந்து சகாண்டு, 
அவை்னை எை்ைாம் சதளிவாக அரசருகக்ு விளகக்வும் வலினம சபை்ைவராகச ்
சச�்துள்ளார.் நாமும் திருதராஷ்டிரன் யகட்பது யபாையவ, சஞ்ச�ன் கூறும் 
வாரத்ன்தகனளக ்சகாண்டு மனதத்ினர�ிை் என்ன நடகக்ிைது எனப் பாரத்்துப் 
ப�ிை்யவாம்.”  

இந்த அறிமுகதய்தாடு, நாங்கள் மனதத்ினர�ிை் ஆை்ந்யதாம். ஹஸ்தினாபுரமும், 
குருயஷேதத்ிரமும் காட்சிகளாக விரிந்தன.
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§ யுதத்களம்

 த்₄ருதராஷ்டர உவாச 

த₄ர்மக்ஷேத்க்ர குருக்ஷேத்க்ர ஸ்மக்வதா யுயுத்ஸவ: 

்மா்மகா: பாண்ட₃வாஶ்சவ கி்மகுரவத ஸஞ்ஜய (1.1)

 ஸஞ்ஜய உவாச 

த்₃ருஷ்டவா து பாண்ட₃வானீகம் வ்யூ்ட₄ம் து₃ரக்யாத₄னஸததா₃ 

ஆசாரயமுபஸஙக₃ம்ய ரா்ஜா வசன்மப்₃ரவீத் (1.2)

பஶ்யதாம் பாணடு₃புத்ராணா்மாசாரய ்மஹதீம் சமூம் 

வ்யூ்டா₄ம் த்₃ருபத₃புத்க்ரண தவ ஶிஷக்யண தீ₄்மதா (1.3)

“திருதராஷ்டிரர ்யகட்டார:்  
அைம் வளரக்க்ும் குருயஷேதத்ிர நிைதத்ிை், ஓ சஞ்ச�ா, என்னுனட� 
பிள்னளகளும், பாண்டவரக்ளும், யபாரிடக ்குழுமி, ஆராவரித்து என்ன 
சச�்கிைாரக்ள்? (1.1)

சஞ்ச�ன் இவ்வாறு கூறினார:் பாண்டவரக்ளின் பைவிதமான யுதத் 
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அனமப்புகக்னள எதிரிை் கண்ட மன்னன் துரிய�ாதனன் தன்னுனட� 
குருவினன அணுகிப் பின்வருமாறு கூறினான் (1.2).

ஓ யமன்னம வா�்ந்த குருயவ, பாண்டு புதத்ிரரக்ளின் பனட 
வலினமன�ப் பாருங்கள்.  திசரௌபதன் மகனும், உங்கள் 
சீடனுமானவன் ய�ாசனன சச�்து நிறுதத்ினவத்துள்ள பனடகனளப் 
பாருங்கள் (1.3).”

அ�்�ா சசான்னார.்

“கவனியுங்கள்! தனகக்ாகப் யபாரிட வந்திருந்தாலும், தமது குருவாகி� 
துயராணாசச்ாரி�ர் ்பாண்டவரக்ளிடம் அன்பு அதிகம் னவதத்ிருகக்ிைாா் 
என்பனத அறிந்ததாை்், அவரிடம் கை்வி கை்ை பாண்டவரக்யள அவருகக்ு 
எதிராகப் யபாரிட வந்துள்ளனர ்என்பனதக ்குதத்ிக ்காட்டித ்தனது 
சபாைானமன�யும் ஆங்காரதன்தயும்  துரிய�ாதனன் காட்டுகின்ைான். குருவின் 
மனதிை் கா�ம் வினளவிகக்ிைான்”

நாங்களும்,  மனதிை் ப�ம் சகாண்டவனாக துரிய�ாதனன் பாண்டவர ்
பனடகனளச் ்சுட்டிக ்காட்டுவனதப் பாரத்ய்தாம்.

அத்ர ஶூரா ்மக்ஹஷவாஸா பீ₄்மார்ஜஜுனஸ்மா யுதி₄ 

யுயுதா₄க்னா விரா்டஶச த்₃ருபத₃ஶச ்மஹாரத₂: (1.4)

த்₄ருஷ்டக்கதுஶக்சகிதான: காஶிரா்ஜஶச வீரயவான் 

புரு்ஜித்குநதிக்பா₄்ஜஶச ்ஶப்₃யஶச நரபுஙக₃வ: (1.5)

யுதா₄்மன்யுஶச விகராநத உத்தம்மௌ்ஜாஶச வீரயவான் 

மஸௌப₄த்₃க்ரா த்₃மரௌபக்த₃யாஶச ஸரவ ஏவ ்மஹாரதா₂: (1.6)

அஸ்மாகம் து விஶிஷ்டா க்ய தான்னிக்பா₃த₄ த்₃விக்்ஜாத்த்ம 

நாயகா ்ம்ம ்ஸன்யஸய ஸஞ்ஜ்ாரத₂ம் தான்ப்₃ரவீ்மி க்த (1.7)

“அங்யக அரச்ச்ுனன், பீமனனப் யபான்ை சபரும் விை்ைாளிகள், 
வீரரக்ள் யுயுதன்ர ்முதைானவரக்ளும்்,  சபரும் யதயராட்டிகள் துருபதன் 
முதைானவரக்ளும்் இருகக்ிைாரக்ள் (1.4).

வலினம மிகக் வீரரக்ள் திருஷ்டயகது,  காசி அரசன் யசகிதனு, 
வலினம மிகக் புருஜித,் குந்தியபாஜன் முதைான மனிதரக்ளிை் புகை் 
மிகக்வரக்ளும்  (1.5), 

பராகக்ிரமரக்ளான யுதாமன்யு, மாவீரன் உதத்சமௌஜன், சுபதர்ாவின் 
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பிள்னள அபிமன்யு, திசரௌபதி�ின் புதை்வரக்ளாகி� திைனம�ான 
யதயராட்டிகள் இருகக்ிைாரக்ள். (1.6).”

இப்படிப் பாண்டவர ்பனடகனளப் பை்றிப் யபசி� துரிய�ாதனன், ஒருயவனள 
குரு    துயராணரின் ஆதரவு தனகக்ு முகக்ி�ம் என உணரவ்தாயைா என்னயவா,  
தம்முனட� பனட பைதன்தயும்  துயராணருகக்ு இப்யபாது அறிவிகக்ின்ைான்.

ப₄வான்பீ₄ஷ்மஶச கரணஶச கருபஶச ஸ்மிதிஞ்ஜய: 

அஶவத்தா₂்மா விகரணஶச மஸௌ்மத₃த்திஸத்த₂வ ச (1.8)

அன்க்ய ச ப₃ஹவ: ஶூரா ்மத₃ரக்த₂ த்யகதஜீவிதா: 

நானாஶஸத்ரப்ரஹரணா: ஸரக்வ யுத்₃த₄விஶாரதா₃: (1.9)

அபரயாப்தம் தத₃ஸ்மாகம் ப₃லம் பீ₄ஷ்மாபி₄ரஷேஷிதம் 

பரயாப்தம் த்வித₃க்்மக்தஷாம் ப₃லம் பீ₄்மாபி₄ரஷேஷிதம் (1.10)

“ஓ இருமுனை பிைந்யதாரிை் சிைந்யதாயன!, என்னுனட� பனட�ிலும் 
உள்ள மிகச ்சிைந்த வீரரக்னளப்பை்றி நான் கூறுகின்யைன்.  அவரக்னள 
அனட�ாளம்  கண்டு நீங்கள் யுதத்ம் சச�்�ைாம் (1.7);

தாங்கள், பீஷ்மர,் கரண்ன், கிருபர,் அஷ்வதத்ாமன், விகரண்ன் 
மை்றும் யசாமததத்னின் புதை்வர ்என எப்யபாதும்் யபாரிை் சவை்றி 
காண்பவரக்ள் இங்யக இருகக்ிைாரக்ள் (1.8);

எண்ணை்ை பை வீர நா�கரக்ளும்.  தங்களுனட� உ�ினர என் 
சபாருட்டுத ் தி�ாகம் சச�்� உறுதிசகாண்டு, பைவிதமான 
ஆயுதங்கனளயும், பாணங்கனளயும் ஏந்தி, யுதத்க ்கனை�ிை் ஈடுபாடு 
சகாண்டவரக்ளாக இங்யக உள்ளனர ்(1.9);

மட்டை்ை  சபரும் வலினம நம்மிடம் உள்ளது. நமது பனட மாவீரர ்
பீஷ்மராை் காகக்ப்பட்டது.  பாண்டவர ்பனட எண்ணிகன்கய�ா, 
பீமனாை் காகக்ப்பட்டிருந்தாலும்,  யபாதுமானது இை்னை (1.10).”

அ�்�ா சசான்னார:் “துரிய�ாதனனின் மனம் எப்படித ்யதாை்வி�ாை் 
பாதிகக்ப்பட்டிருகக்ிைது எனப் பாருங்கள்!  சபரி� பனட தன்னிடம் இருந்தும், 
பீமனாை் காகக்ப்படும் பாண்டவர ்பனடகக்ு அஞ்சுகிைான்.  மாவீரர ்பீஷமர ்
தனகக்ுக ்காவைாக இருந்தும், ப�ம் சகாள்கிைான்.”

“ஏன் அ�்�ா, துரிய�ாதனன் யகானை�ா?”
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“ம்... இதிை் ஓர ்ஆை்ந்த கருத்து இருகக்ிைது.  எவ்வளவுதான் சசை்வாகக்ும், 
வலினமயும் ஒருவருகக்ு இருந்தாலும், மனதிை் ‘யநரன்ம’ எனும் பைம் இை்ைாமை் 
யபானாை், வாை்விை் வரும் யபாராட்டங்கனளச ்சந்திகக்ும் மனவலினம 
இை்ைாமை் யபா�்விடும். யநரன்ம தவறினாை் ஒருவரின் மனதிை் அனமதியும், 
தன்னம்பிகன்கயும் இை்ைாது யபா�்விடும். துரிய�ாதனன் முன்யப சசாை்லி 
இருகக்ிைான்:  ‘எது யநரன்ம�ான வழி, எது தவைான வழி என்பனத நான் 
அறியவன்.  ஆனாலும்,  யநரன்ம�ான வழி�ிை் நான் சசை்ை வினை�விை்னை’ 
என்று. அதனாை்தான் இப்யபாது மனதிை் ப�ம் வந்தவனாக இருகக்ிைான்.  நாம் 
இதனாை் சதரிந்து சகாள்ள யவண்டி� உண்னம  இதுதான்.  எப்யபாதும் மனதிை் 
அனமதின�யும், யநரன்ம பைதன்தயும் உறுதி சச�்து சகாள்ள யவண்டும்.  
அதை்கு அைப்படி வாழுதை் ஒன்யை நமகக்ு வழி”

“அ�்�ா, துயராணனர ஏன் துரிய�ாதனன இருமுனை பிைந்யதாரிை் சிைந்யதாயன 
என அனைகக்ிைான்?”

“ம்... ‘ை்விஜா’ எனும் சசாை்லுகக்ு ‘இரு முனை பிைந்தவர’் என்பது சபாருள். 
முை்காைதத்ிை், ஸநாதன தரம்தத்ின் வழி நடப்யபார,் நாம் ஒவ்சவாருவரும் 
பிைகக்ும்யபாது, ‘சூதத்ிரன்’ எனப் பிைப்பதாகவும், பிைகு ஒரு முனை�ான 
சடங்கின்படி, உைக வாை்விை் எப்படி�ான தரம்தன்தப் பின்பை்றி 
வாைப்யபாகியைாம் என முடிவு சச�்து, அதை்கான உறுதி சமாழின� எடுத்துக ்
சகாண்டு அதனன இரண்டாவது பிைப்பாக ஏை்பாரக்ள்.  ‘பிராமணர’் 
எனும் வாை்கன்க முனைன� ஏை்ைாை், அதை்யகை்ப தி�ாகமும், எளினமயும், 
சாதத்ிரங்கனளப் படித்து, விளகக்ி யசனவ சச�்வதும் அவரக்ள் வாை்கன்க 
ஆகிைது.  அதுயபாையவ, தம் உ�ினரயும் தி�ாகம் சச�்� உறுதி ஏை்று 
மை்ைவரக்னளக ்காகக்வும் வழி நடதத்வும் ‘ஷேதத்ிரி�ர’் எனும் சநறி இருந்தது.  
உணவு, சசை்வங்கள் என வளரக்க்வும் எை்யைாருகக்ும் ப�ன்படும்படி 
பரிமாை்ைம் சச�்�வும் ‘னவசி�ர’் எனும் சநறி இருந்தது.  இப்படி இரு முனை 
பிைப்புகக்ுத ்தன்னனக ்சகாடுகக்ாதவரக்ள் ‘சூதத்ிரர’் என மை்ைவரக்ளுகக்ு 
உதவுவனத மட்டுயம சநறி�ாகக ்சகாண்டு இருந்தாரக்ள்.  ஏை்ைத ்தாை்வுகள் 
இதிை் இை்னை.  அதனாை்தான், துயராணனர அப்படி அனைகக்ிைான் 
துரிய�ாதனன்.  ஆனாை் இந்த வைகக்ங்கள் எை்ைாம் சினதந்து, ‘ஜாதி’ எனும் 
சப�ராை் குைப்பம் வினளந்து விட்டது.  இதனனப் பை்றியும் பிைகு கிருஷ்ணரின் 
வா�் சமாழி�ாை் நாம் அறிந்து சகாள்ளைாம்.”

துரிய�ாதனன் தன்னுனட� வீரரக்னளப் பாரத்்துச ்சசாை்வனதக ்யகட்யடாம்.

அயக்னஷு ச ஸரக்வஷு யதா₂பா₄க₃்மவஸதி₂தா: 

பீ₄ஷ்மக்்மவாபி₄ரஷேநது ப₄வநத: ஸரவ ஏவ ஹி (1.11)

“எை்யைாரும் தங்களுகக்ுத ்திட்டமிட்டிருந்த  இடங்களுகக்ுச ்சசன்று, 
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பீஷ்மனரக ்காத்துப் யபாரிடுங்கள் (1.11).”

துரிய�ாதனனின் பதட்டதன்த உணரந்்தவராக, பீஷ்மர ்தம்முனட� சங்கினன 
எடுத்து ஒலி எழுப்பினார.்  

தஸய ஸஞ்ஜனயன்ஹரஷம் குருவ்ருத்₃த₄: பிதா்மஹ: 

ஸிம்ஹனாத₃ம் வினத்₃க்யாச்ச: ஶஙக₂ம் த₃த்₄ம்மௌ ப்ரதாபவான் (1.12)

தத: ஶஙகா₂ஶச க்ப₄ரயஶச பணவானகக்கா₃முகா₂: 

ஸஹ்ஸவாப்₄யஹன்யநத ஸ ஶப்₃த₃ஸதுமுக்லா (அ)ப₄வத் (1.13)

“சஞ்ச�ன் சசான்னார.்

பிைகு குருவம்சதத்ின் மூதய்தார,் பிதாமகன், வலினம மிகக் பீஷ்மர,் 
தன்னுனட� சங்கினன எடுத்து சிம்மதன்தப் யபாை சபரும் ஒலி 
எழுப்பி (துரிய�ாதனன) உை்சாகப்படுதத்ினார ்(1.12);

பிைகு பை சங்குகள், சபரி� பனை, சிறி� பனை, சகாட்டு யமளம், 
ஊதை் என எை்ைா ஒலிகளும் தீடிசரனப் சபரும் இடி�ா�் ஓனசகனள 
எழுப்பின (1.13).”

சஞ்ச�ன் பாண்டவரக்ளின் பகக்ம் திரும்பிப் பாரத்்து, பின்வருமாறு கூறினார.்

தத: ஶக்வ்தரஹ்யரயுகக்த ்மஹதி ஸயநத₃க்ன ஸதி₂மதௌ 

்மாத₄வ: பாண்ட₃வஶ்சவ தி₃வ்மயௌ ஶஙமகௌ₂ ப்ரத₃த்₄்மது: (1.14)

பாஞச்ஜன்யம் ஹ்ருஷீக்கக்ஶா க்த₃வத₃த்தம் த₄னஞ்ஜய: 

மபௌண்ட₃ரம் த₃த்₄ம்மௌ ்மஹாஶஙக₂ம் பீ₄்மகர்மா வ்ருக்காத₃ர: (1.15)

அனநதவி்ஜயம் ரா்ஜா குநதீபுத்க்ரா யுதி₄ஷடி₂ர: 

நகுல: ஸஹக்த₃வஶச ஸஜுக்கா₄ஷ்மணிபுஷபமகௌ (1.16)

காஶயஶச பரக்்மஷவாஸ: ஶிக₂ணடீ₃ ச ்மஹாரத₂: 

த்₄ருஷ்டத்₃யும்க்னா விரா்டஶச ஸாத்யகிஶசாபரா்ஜித: (1.17)

“சவள்னளக ்குதினரகள் பூட்டப்பட்ட அைகி� யதரிை், கிருஷ்ணரும், 
அரச்ச்ுனரும் ததத்ம் புனிதச ்சங்குகளான (1.14) ;

‘பாஞ்்சனஜன்�ம்’ என்பனத ஹ்ருஷியகசரும், ‘யதவததத்ம்’ என்பனத 
அரச்ச்ுனரும், ‘சபௌண்ட்ரம்’ என்பனத சபரும் தீனி உண்டாலும் சிறு 
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வ�ிறு சகாண்ட தீரனாகி� பீமனும் (1.15);

‘அனந்தவிஜ�ம்’ என்பனதக ்குந்தி னமந்தனும் அரசனுமான 
யுதிஷ்டிரனும், ‘சுயகாஷம்’ என்பனத நகுைனும், ‘மணிபுஷ்பகம்’ 
என்பனத சஹயதவனும் (1.16);

மை்றும் ததத்ம் சங்குகனள எடுத்துப் சபரு விை்ைாளி காசி ராஜன்,  
சிகண்டி,  வலினமயுனட� யதயராட்டி திருஷ்டத்ய்ுமன், விராடன், 
சவை்ை முடி�ாத வீரன் சத�்கி  எனப் பைரும் ஒலிதத்னர் ்(1.17).”

அ�்�ா என் யதாள்கனளத ்சதாட்டுச ்சசான்னார.்

“யகட்டீரக்ளா,  சஞ்ச�ன், கிருஷ்ணனர ‘ஹ்ருஷிககசா’ என அனைதத்னத! 
அதன் சபாருள் ‘புைனடகக்ம் மிகக்வர’் என்பது ஆகும்,  இந்த யுதத்யம 
புைனடகக்மும் மன ஒழுகக்மும் இை்ைாமை் யபானதாை் வினளந்ததுதாயன!  
சஞ்ச�னுகக்ுத ்சதரியும், வினரவிை் அரச்ச்ுனரும் தம்முனட� அறிவிை் குைப்பம் 
அனடந்து முனை�ை்ை சச�னையும் சச�்� நினனப்பார ்என்று.   அப்படிப்பட்ட 
சூை்நினை�ிை்,  ஹ்ருஷியகசரான கிருஷ்ணயர நை்ை அறினவக ்சகாடுகக் 
முடியும். எந்தச ்சசாை்னை, எந்தப் சபாருளிை், எப்படிப் ப�ன்படுத்துவது 
என்பது ஒரு நை்ை அறிவுத ்திைன்.  அதனனயும் நாம் கை்றுக ்சகாள்ள யவண்டும்.”

சதாடரந்்து பாரத்்துக ்சகாண்டிருந்யதாம்.

சஞ்சச்�ன் திருதராஷ்டிரரிடம் கூறினார.்

த்₃ருபக்தா₃ த்₃மரௌபக்த₃யாஶச ஸரவஶ: ப்ருதி₂வீபக்த 

மஸௌப₄த்₃ரஶச ்மஹாபா₃ஹஜு: ஶஙகா₂நத₃த்₄மு: ப்ருத₂கப்ருத₂க (1.18)

ஸ க்கா₄க்ஷா தா₄ரதராஷ்டராணாம் ஹ்ருத₃யானி வ்யதா₃ரயத் 

நப₄ஶச ப்ருதி₂வீம் ்சவ துமுக்லா (அ)ப்₄யனுனாத₃யன் (1.19) 

அத₂ வ்யவஸதி₂தாநத்₃ருஷ்டவா தா₄ரதராஷ்டரான் கபித்₄வ்ஜ: 

ப்ரவ்ருத்க்த ஶஸத்ரஸம்பாக்த த₄னுருத்₃யம்ய பாண்ட₃வ: (1.20)

ஹ்ருஷீக்கஶம் ததா₃ வாகய்மித₃்மாஹ ்மஹீபக்த 

“ஓ பூவுைக யவந்யத! துருபதன், மை்றும் சுபதத்ிராவின் மகனும் 
மாசபரும் பனட வீரனுமான அபிமன்யுவும் தங்கள் சங்குகனள 
ஊதினர ் (1.18);

அந்த ஒலி திருதராஷ்டிரரின் புதை்வரக்ளின் இத�தன்தத ்தாகக்ிப் 
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பிளந்தது. பூமி�ிை் அவ்சவாலி�ாை் எதிசராலி எழுந்து அதிரந்்தது (1.19);
பிைகு, திருதராஷ்டிரரின் புதை்வரக்ள் வரினச�ிை் நின்று த�ாராவனதப் 
பாரத்்துக ்சகாண்யட, னக�ிை் ஆயுதம் பூட்டி� விை்னை ஏந்தி� 
அரச்ச்ுனர ்இருந்தார ்(1.20).”

நான், அனுமனின் படத்துடன் விளங்கும் சகாடி�ினன உனட�  அைகி� யதரிை், 
னக�ிை் விை் ஏந்தி�படி நின்று சகாண்டிருந்த அரச்ச்ுனனர  ஆை்ந்து பாரத்்துக ்
சகாண்டிருந்யதன்.

சஞ்ச�ன் அரச்ச்ுனர ்சசாை்வனதத ்திருதராஷ்டிரரிடம் சசான்னார.்

அர்ஜஜுன உவாச 

க்ஸனக்யாருப₄க்யார்மத்₄க்ய ரத₂ம் ஸதா₂பய க்்ம (அ)சயுத (1.21)

யாவக்த₃தான்னிரீக்ஷே (அ)ஹம் க்யாத்₃து₄கா்மானவஸதி₂தான் 

்கர்மயா ஸஹ க்யாத்₃த₄வ்ய்மஸ்மின் ரணஸமுத்₃யக்்ம (1.22)

க்யாத்ஸய்மானானக்வக்ஷே (அ)ஹம் ய ஏக்த (அ)த்ர ஸ்மாக₃தா: 

தா₄ரதராஷ்டரஸய து₃ரபு₃த்₃க்த₄ரயுத்₃க்த₄ ப்ரியசிகீரஷவ: (1.23)

“ஓ பூவுைக யவந்யத!  அரச்ச்ுனர ்இந்த வாரத்ன்தகனள ஹ்்ருஷியகசரிடம் 
சசான்னார:் ஓ அசச்ுதா,  பினைகள் இை்ைாப் சபருமாயன, இரண்டு 
பனடகளுகக்ும் இனட�ிை் என்னுனட� யதரினனக ்சகாண்டு 
நிறுத்துங்கள். எனகக்ுத ்சதளிவான பாரன்வ யவண்டும் (1.21).

யுதத் விருப்பத்துடன் இங்கு வந்துள்யளானர, சிை கணங்களிை் நான் 
எதிரத்்துப் யபாரிட யவண்டி�வரக்னள, நான் சதளிவாகப் பாரக்க் 
யவண்டும் (1.22).

திருதராஷ்டிரரின் சகட்ட புதத்ி சகாண்ட புதை்வனின் நைதன்த 
விரும்பி, இங்யக  யபாரிட வந்திருப்பவரக்ள் �ாசரன நான் பாரக்க் 
யவண்டும் (1.23).”

சஞ்ச�ன் மீண்டும் சசான்னார.்

ஸஞ்ஜய உவாச 

ஏவமுகக்தா ஹ்ருஷீக்கக்ஶா கு₃்டா₃க்கக்ஶன பா₄ரத 
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க்ஸனக்யாருப₄க்யார்மத்₄க்ய ஸதா₂பயித்வா ரக்தா₂த்த்மம் (1.24)

பீ₄ஷ்மத்₃க்ராணப்ரமுக₂த: ஸரக்வஷாம் ச ்மஹீஷேஷிதாம் 

உவாச பாரத₂ பஶ்யதான்ஸ்மக்வதான்குரூனிதி (1.25)

தத்ராபஶயத்ஸதி₂தான்பாரத₂: பித்ரூனத₂ பிதா்மஹான் 

ஆசாரயான்்மாதுலான்ப்₄ராத்ரூன்புத்ரான்மபௌத்ரான்ஸகீ₂ம்ஸததா₂ (1.26)

ஶவஶஜுரான்ஸஜுஹ்ருத₃ஶ்சவ க்ஸனக்யாருப₄க்யாரபி 

தான்ஸமீக்ய ஸ மகௌநக்தய: ஸரவான்ப₃நதூ₄னவஸதி₂தான் (1.27)

கருபயா பரயாவிஷக்்டா விஷீத₃ன்னித₃்மப்₃ரவீத் 

“ஓ பரதா!  அரச்ச்ுனராை் அப்படிக ்யகட்கப்பட்டவுடன், கிருஷ்ணர ்தம் 
உ�ரவ்ான யதரினன, இரண்டு பனடகளுகக்ும் இனட�ிை் சகாண்டு 
சசன்று (1.24);

எதியர பீஷ்மர,் துயராணர ்மை்றும் உைகின் தனை சிைந்த  வீரரக்ளுடன் 
நிை்கும் மை்ை  எை்ைாக ்சகௌரவரக்னளயும் (அரச்ச்ுனர)் பாரக்கும்படி 
நிறுதத்ினார ்(1.25).

இருபனடகளுகக்ும் இனட�ிை் நின்று அரச்ச்ுனர ்அங்யக பாரத்த்ார.்  
தம்முனட� மூதய்தார,் தாதத்ா, குருமாரக்ள், மாமாகக்ள், பிள்னளகள், 
யபரப்பிள்னளகள், நண்பரக்ள் மை்றும் (1.26);

மாமனார,் நைம் விரும்பிகள் என இருபுைமும் உைவினரக்ளும், 
நண்பரக்ளும் யபாரிடக ்குழுமி�ிருப்பனதக ்கண்டு, மனம் சவதும்பி, 
இரகக்தத்ாை் பீடிகக்ப்பட்டுத ்து�ரத்துடன் பின்வரும் சசாை்கனள 
அரச்ச்ுனர ் கூறினார ் (1.27).”

நான் சசான்யனன். “அ�்�ா,   உைவினனரயும் நண்பனரயுயம யபாரிை் சந்திப்பது 
என்பது மிகவும் சகாடுனம�ான நிகை்சச்ிதான்.”

“ஆம்.  முன்பு எப்படி அரச்ச்ுனர ்தன் யதயராட்டி�ான கிருஷ்ணரிடம் 
ஆனண�ிட்டு அனனவனரயும் பாரக்க் விரும்புவதாகச ்சசான்னார,் இப்யபாது 
பாருங்கள், எப்படிப் யபசப் யபாகிைார ்என்று.  அரச்்ச்ுனரின் உறுதின�யும், 
குறிகய்காளிை் இருந்து விைகாத ஊகக்தன்தயும் யசாதிகக்தத்ான், கிருஷ்ணர ்
தனது யதனரத ் துயராணர,் பீஷ்மர ்முதைாயனானர அரச்ச்ுனர ்சதளிவாகப் 
பாரக்க்ும்படி�ாக நிறுதத்ினார.்  அவரக்ளுகக்ு எதிராக அை்ைவா அரச்ச்ுனர ்
தம்முனட� உறுதின�க ்காட்ட யவண்டும்!”
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“இப்யபாது என்ன நடகக்ும் அ�்�ா?”

“முன்பு நீங்கள் யகட்டீரக்ள்.  சம்ஸாரதத்ின் வினளனவ எப்படிக ்கண்டுபிடிப்பது 
என்று.  இப்யபாது சதரியும், அது எப்படி மூன்று வனக�ாக மனிதரக்னளப் 
பாதிகக்ும் என்று.  கவனமாகப் பாருங்கள்்.”

கண்கனள மூடிக ்யகட்டுக ்சகாண்டிருந்யதன்.

“சம்ஸாரதத்ின் முதை் வினச ‘ராகம்’ எனும் பந்தம் ஆகும்.  அது உணரச்ச்ி�ாை் 
நாம் ஒன்றின்யமை் னவகக்ின்ை பாசம்.”

நான் குறுகக்ிட்யடன்.  “அ�்�ா, நாம் மை்ைவரக்ளிடம் காட்டும் அன்பும் அது 
தாயன?”

“இை்னை! அன்பு யவறு, பாசம் யவறு.  அன்பு எனதயும் எதிரப்ாரக்க்ாமை் 
மை்ைவரின் நைதத்ிை் மட்டுயம நாட்டம் சகாள்வது.  ஆனாை் பாசம் என்பது, 
எதிரப்ாரப்்புடன் இருப்பது. அன்பினாை் நாம் வலினம சபறுகியைாம்.  பாசதத்ாை் 
நாம் வலினம இைகக்ியைாம்.”

“அ�்�ா, திடீசரன்று அரச்ச்ுனருகக்ு ஏன் இந்த ராகம் - பாசம் வருகிைது?”

“பாசம் தூண்டப்படுவதை்குப் பை காரணங்கள் உள்ளன.  ஒன்று ‘அருகானம’.  
நாம் விரும்பும் ஒருவயரா, சபாருயளா நம் பகக்தத்ிை் இருந்தாை், அவரின் யமை், 
அை்ைது அப்சபாருளின் யமை், தீவிரமான பாசம், ஈடுபாடு வரும். அரச்ச்ுனர ்தம் 
முன்யன இப்யபாது தம்முனட� உைனவ எை்ைாம் பாரக்க் முடிவதாை், ராகம்  
தூண்டப்பட்டது.  அதனாை், அரச்ச்ுனரின் மனதிை் சபரும் மாை்ைம் வினளகிைது.  
அறிவு குைம்புகிைது.   பாசதத்ிை் சிகக்ிக ்சகாள்ளும்யபாது, சரி�ான அறிவு 
இை்னை என்ைாை், சரி�ான தீரம்ானம் எடுகக் முடி�ாமை் தடுமாை்ைம் ஏை்படும்.”
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§ அரச்ச்ுனரின் து�ரம்

சதாடரந்்து மனதத்ினர�ிை் பாரத்த்ிருந்யதாம். 

அர்ஜஜுன உவாச 

த்₃ருஷ்டக்வ்மம் ஸவ்ஜனம் கருஷண யுயுத்ஸஜும் ஸமுபஸதி₂தம் (1.28)

ஸீத₃நதி ்ம்ம கா₃த்ராணி முக₂ம் ச பரிஶஜுஷயதி 

க்வபது₂ஶச ஶரீக்ர க்்ம க்ரா்மஹரஷஶச ்ஜாயக்த (1.29)

கா₃ணடீ₃வம் ஸரம்ஸக்த ஹஸதாத்த்வக்சவ பரித₃ஹ்யக்த 

ந ச ஶகக்னாம்யவஸதா₂தும் ப்₄ர்மதீவ ச க்்ம ்மன: (1.30)

நி்மித்தானி ச பஶயா்மி விபரீதானி க்கஶவ 

ந ச ஶக்ரக்யா (அ)னுபஶயா்மி ஹத்வா ஸவ்ஜன்மாஹக்வ (1.31)

“அரச்ச்ுனர ்சசான்னார:்   ஓ கிருஷ்ணா, யுதத்ம் சச�்வதை்காக இங்யக 
குழுமியுள்ள எை்ைா உைவினரக்னளயும் பாரத்த்திை் (1.28);

என் உடலின் எை்ைா எலும்புகளும் சமலிகின்ைன;  என் வா�் உைரந்்து 
விட்டது;  என் முழு உடலும் படபடத்து நடுங்க ம�ிரக்க்ாை்கள் சிலிரத்்து 
நிை்கின்ைன (1.29);

‘காண்டீபம்’ ஆகி� எனது விை், என் கரங்களிை் இருந்து நழுவுகின்ைது; 
என் யதாலிை்  எங்கும் எரிசச்ை் மிகுந்து, என்னாை் நிை்கவும் 
முடி�விை்னை! என் மனம் சுைை்கிைது (1.30);

நான் சகாடுனம�ான வினளவுகனள எதிரப்ாரக்க்ியைன்.  ஓ யகசவா, 
இந்த யுதத்தத்ிை் என் உைவினனரக ்சகான்று எந்தவித நன்னமன�யும் 
அனட�ப் யபாவதாக எனகக்ுத ்சதரி�விை்னை (1.31).”

அ�்�ா கூறினார:்  

“இப்சபாழுது கவனியுங்கள். சம்ஸாரதத்ின் இரண்டாவது பிடி ‘க�ாகம்’ 
எனும் ‘து�ரம’் சவளிப்படுவனத!  பாசம் இருந்தாை் து�ரம் நிசச்�ம் உண்டு.  
அரச்்ச்ுனரின் சசாை்களிை், அவரது  து�ரம் உங்களுகக்ுத ்சதரிகிைது அை்ைவா?  
பாசதத்ின் வினளவாக  இப்யபாது அரச்ச்ுனரின் மனம் முை்றிலும் து�ரதத்ாை் 
மூடப்பட்டது!”
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“அ�்�ா, பாசம் மட்டும்தானா து�ரத்துகக்ுக ்காரணம்?”

“ஆம், து�ரம் என்பது மனதத்ின் யநா�்.   அது ஒருவர ்உணரச்ி�ாை் சகாண்டுள்ள 
பாசதத்ின் வினளவு.  உணரச்ச்ி�ாை் உந்தப்பட்டு ஒருவரய்மை் அை்ைது ஒரு 
சபாருளின்யமை் நாம் னவகக்ும் பை்று, அதனன அனடயும் வனர ஓரவ்ித நிம்மதி 
இை்ைா நினைன�யும்,  அதனன அனடந்தாை் அது யபா�்விடுயமா என்ை ப� 
உணரன்வயும், அது யபா�்விட்டாை் ஆை்ந்த து�ரதன்தயும் ஏை்படுத்துகிைது.  
எனயவ பாசம் இருந்தாை் து�ரம் நிசச்�ம் என உறுதி�ாகக ்சகாள்ளைாம்.”

“அ�்�ா! நம் வாை்கன்க�ிை், உணரச்ச்ி�ாை் உந்தப்பட்டு பாசம் சகாண்டு 
இருகக்தத்ாயன யவண்டும்,  நம் அன்புகக்ு அது அவசி�ம் இை்னை�ா?”

“அன்பு நம் ஒவ்சவாருவரும் நிசச்�ம் காட்ட யவண்டி� பண்பு. ஆனாை் 
உணரச்ச்ி�ாை் பாச வனைகக்ுள் சிகக்ிக ்சகாள்வது தவறு.  வாை்கன்க�ிை் பாச 
உணரச்ச்ி இை்ைாமை் இருப்பது கடினம் எனபனத நான் ஒப்புக ்சகாள்கியைன். 
ஆனாை், அது து�ரதத்ிை்கு வழி வகுகக்ும் என்பனதயும் புரிந்து ஏை்றுக ்சகாள்ள 
யவண்டும்.  எனயவ து�ரம் வரும் என எதிரப்ாரத்்து அதனனக ்னக�ாளும் 
முன்யனை்பாடுகனளயும் நாம் சச�்து சகாள்ள யவண்டும்.”

“அது  எப்படி அ�்�ா? நாம் து�ரப்படுவதை்குத ்திட்டம் என எதுவும் இடுவது 
இை்னைய�!”

“அதுதான் தவறு!  பாசம் இருப்பதாை், து�ரம் வரும் என்பனதத ்சதரிந்து 
சகாண்டு, அப்படித ்து�ரம் வந்தாை், எப்படி எதிரச்காள்வது என்பனதயும் 
திட்டமிட்டுக ்சகாள்ள யவண்டும்.  அப்படித ்திட்டமிடுவது,  நாம் து�ரம் எதுவும் 
இை்ைாமை், மகிை்சச்ியுடன் இருகக்ும் சம�தத்ியைய�  நடகக் யவண்டும்.”

“புரிகிைது.  ஆனாை் து�ரம் வந்தாை், அப்யபாது பாரத்்துக ்சகாள்ளைாயம! அனத 
ஏன் நாம் இன்பமா�் இருகக்ும் யநரதத்ிை்  சிந்தித்து, மனனதயும் கா�ப்படுதத்ிக ்
சகாள்ள யவண்டும்?”

“இை்னை! யஷாகம் உங்கனளத ்தாகக்ும்யபாது, சம்ஸாரதத்ின் மூன்ைாவது 
தாகக்ம் ‘கமாஹம்’ உங்களுகக்ு ஏை்பட்டுவிடும்.  ‘யமாஹம’் என்ைாை் 
‘மதிகக்ுைப்பம்’. மனதிை் து�ரமும், து�ரதத்ாை் ப�மும் எண்ணச ்சீரன்மயும் 
குன்றிவிடும். அப்யபாது அறிவும் சூை்நினைன�ச ்சரி�ாக ஆரா�்கின்ை 
வலினமயுடன் இருகக்ாது.  அதனாை், மனம் து�ரதத்ிலிருந்து தப்பிகக்ும் வழி 
எதுசவனத ்சதரி�ாமாை், யமலும் யமலும்  உணரச்ச்ி�ாை் உந்தப்பட்டுப் 
பாசதத்ிை் மூை்கும். ‘தன்னிரகக்ம’் ஏை்பட்டு, அறிவு தவைான தினச�ிை் 
முடிவுகனள எடுகக்ும்.  புரிகிைதா?  எனயவ து�ரங்கனளக ்னக�ாளவும் 
முன்யனை்பாடுகள் அவசி�ம்!  வீடு பை்றி எரியும்யபாதா அதனன 
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அனணப்பதை்கு ஓர ்கிணறு சவட்டைாமா என ய�ாசிப்பது!”

அ�்�ா அழுதத்மாகச ்சசான்னார.் 

“அரச்ச்ுனர ்இப்யபாது சம்ஸாரதத்ின் மூன்று தாகக்தத்ாலும் பீடிகக்ப்பட்டார.்  
யமாஹதத்ின் வினளவாக அவர ்கூறும்் வாரத்ன்தகனளக ்யகளுங்கள்.”

ந காஙக்ஷே வி்ஜயம் கருஷண ந ச ரா்ஜயம் ஸஜுகா₂னி ச 

கிம் க்நா ரா்ஜக்யன க்கா₃விநத₃ கிம் க்பா₄்க₃ரஜீவிக்தன வா (1.32)

க்யஷா்மரக்த₂ காஙஷேஷிதம் க்நா ரா்ஜயம் க்பா₄கா₃: ஸஜுகா₂னி ச 

த இக்்ம (அ)வஸதி₂தா யுத்₃க்த₄ ப்ராணாம்ஸத்யகத்வா த₄னானி ச (1.33)

ஆசாரயா: பிதர: புத்ராஸத்த₂வ ச பிதா்மஹா: 

்மாதுலா: ஶவஶஜுரா: மபௌத்ரா: ஶயாலா: ஸம்ப₃நதி₄னஸததா₂ (1.34)

ஏதான்ன ஹநது்மிசசா₂்மி க₄னக்தா (அ)பி ்மது₄ஸூத₃ன 

அபி த்்ரக்லாகயரா்ஜயஸய க்ஹக்தா: கிம் நு ்மஹீகருக்த (1.35)

“ஓ கிருஷ்ணா, நான் சவை்றின� விரும்பவிை்னை. அரசாட்சிய�ா, 
அதனாை் வரும் இன்பங்கனளய�ா நான் வினை�விை்னை. இந்த 
அரசாட்சி, இன்பம், ஏன் இந்த வாை்கன்க , ஓ யகாவிந்தா, இவை்ைாை் 
எை்ைாம் என்ன ப�ன்?  (1.32);

�ாருனட� நன்னமகக்ாகவும், இன்பதத்ிை்காகவும்,  நாம் அரசாட்சின� 
யவண்டியனாயமா, அவரக்ள் எை்யைாரும் தங்கள்் உடனமகனளயும் 
உ�ிரக்னளயும் தி�ாகம் சச�்� இந்த யுதத் பூமி�ிை் நிை்கிைாரக்ள் (1.33);

ஆசிரி�ரக்ள், மூதய்தாரக்ள், பிள்னளகள், பாட்டன்மாரக்ள், தா�் 
வழி மாமாகக்ள், மாமனாரக்ள், யபரப் பிள்னளகள், னமத்துனரக்ள், 
உைவினரக்ள் (1.34);

ஓ மதுசூதனா,  அவரக்ள் என்னனக ்சகாை்ை விரும்பினாலும்,  மூன்று 
உைகங்களும் எனகக்ுக ்கினடகக்ும் என்ைாலும், அவரக்னள எை்ைாம் 
நான் சகாை்ை மாட்யடன். அப்படி�ா�ின், இந்த உைகத்துகக்ாகவா 
சகாை்யவன்? (மாட்யடன்) (1.35).”

அ�்�ா சசான்னார.்  “கவனீதத்ீரக்ளா,  அரச்ச்ுனர ்கிருஷ்ணனர ‘மதுசூதனன’் 
என அனைகக்ிைார.்  மது என்ை அரகக்னன முன்பு சகான்ைதாை் கிருஷ்ணருகக்ு 
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அப்படி ஒரு புகை்ப்சப�ர.் ஆனாை் அரச்ச்ுனருகக்ு இப்யபாது அப்படி அரகக்னர 
அழிகக் யவண்டி� கட்டா�ம் இை்னை. மாைாக, அன்புச ்சசாந்தங்கனள அழிகக் 
யவண்டி� கட்டா�ம்.  எனயவ கிருஷ்ணருகக்ுத ்தன் இகக்ட்டினன உணரத்த்யவ 
அரச்ச்ுனர ்அப்படி அனைகக்ிைார.் இப்படி எை்ைாம் ஏதாவது வழிகனளப் 
ப�ன்படுதத்ித ்தன் யமாஹதத்ிை்கு ஏை்ப ஒரு வினளனவதத்ான் குைம்பி� மனம் 
எதிரப்ாரக்க்ும்.”

“அ�்�ா,  அரச்ச்ுனர ்சசாை்வதிை் என்ன தவறு இருகக்ிைது.  ஒருவனரக ்
சகாை்வது, அதுவும், ஒருவர ்தம் உைவுகனளய� சகாை்வது என்பது மிகவும் 
சகாடுனம�ான சச�ை்.  அதை்குப் பதிைாக, ஏன் அனத விட்டு அவர ்யபாகக ்
கூடாது?   ‘அஹிம்ஸா’ எனும் ‘சகாை்ைானம’ தாயன நமது யவதங்களிலும் 
முகக்ி�ப் பண்பாக உபயதசிகக்ப்பட்டது, இை்னை�ா?”

“இப்படிதத்ான்  குைம்பி� அறிவு தான் எடுகக்ின்ை உணரச்ச்ி�ாை் உந்தப்பட்ட 
முடிவுகக்ுச ்சப்னபக ்கட்டுக ்கட்டும்.  அரச்ச்ுனர் ்தன்னனய� ஒருவிதமா�் ‘பிளாக ்
சம�ிை்’ சச�்து சகாண்டு, கிருஷ்ணனரயும் அதை்கு ஒப்புனம கூை வினைகிைார.்  
அவருனட� யபசன்சத ்சதாடரந்்து யகளுங்கள்.   அதய்தாடு, இன்சனாரு 
உண்னமன�யும்் புரிந்து சகாள்ளுங்கள்.  ‘அஹிம்ஸா’ என்பது நமது யவதங்களிை் 
ஒரு ‘கட்டா� ஒழுகக்ம்’ எனக ்காட்டப்படவிை்னை.  ‘அஹிம்ஸா’ எனும் தரம்ம் 
எங்கு எப்படி நடதத்ப்பட யவண்டும் என்பதை்கும் விதிகள் இருகக்ின்ைன.  
ஒரு மருத்துவர,் யநா�ாளி�ின் உடனைக ்குணப்படுதத் அதனன அறுப்பயதா,  
நாட்னடக ்காகக்ும் வீரன் அதன் சபாருட்டு எதிரிகனளக ்சகாை்வயதா,  பிைருகக்ு 
உணவளிகக் யவண்டும் எனும் யநாகக்தத்ிை், மாமிசதத்ிை்காக விைங்்கினனக ்
சகாை்வயதா அஹிம்னசகக்ு எதிரானது என ஆகாது.  சச�னைவிட அசச்ச�லின் 
யநாகக்ம்தான் அஹிம்னச எதுசவன நிரண்�ிப்பது.”

அரச்ச்ுனர ்என்ன சசாை்கிைார ்என்பனத சஞ்ச�ன் விவரிப்பனதத ்சதாடரந்்து 
யகட்யடாம்.

நிஹத்ய தா₄ரதராஷ்டரான்ன: கா ப்ரீதி: ஸயா்ஜ்ஜனாரத₃ன 

பாபக்்மவாஶரக்யத₃ஸ்மான்ஹத்்வதானாததாயின: (1.36)

தஸ்மான்னாரஹா வயம் ஹநதும் தா₄ரதராஷ்டரான்ஸவபா₃நத₄வான் 

ஸவ்ஜனம் ஹி கத₂ம் ஹத்வா ஸஜுகி₂ன: ஸயா்ம ்மாத₄வ (1.37)

யத்₃யப்க்யக்த ந பஶயநதி க்லாக்பா₄பஹதக்சதஸ: 

குலஷேயகருதம் க்தா₃ஷம் ்மித்ரத்₃க்ராக்ஹ ச பாதகம் (1.38)

கத₂ம் ந ்ஜக்்ய்மஸ்மாபி₄: பாபாத₃ஸ்மான்னிவரதிதும் 

குலஷேயகருதம் க்தா₃ஷம் ப்ரபஶயத்₃பி₄ர்ஜனாரத₃ன (1.39)
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“ஓ ஜனாரத்த்னா, திருதராஷ்டிரரின் பிள்னளகனள எை்ைாம் 
சகாை்வதினாை், நமகக்ு என்ன சுகம் வந்து விடப்யபாகிைது? இந்த 
எதிரப்்பாளரக்னளக ்சகாை்வதாை், பாவம் மட்டுயம நம்னமப் பாதிகக்ும் 
(1.36);

எனயவ திருதராஷ்டிரரின் பிள்னளகனளயும், மை்ை நம்முனட� 
எை்ைா உைவினரக்னளயும் சகாை்வது நமகக்ுப் சபாருதத்மானது 
அை்ை, ஓ மாதவா, நாம் எப்படி நம் மகக்னளய� சகான்று இன்பம் 
அனுபவிப்பது! (1.37);

அவரக்ள் யவண்டுமானாை், தங்கள் மனனதப் யபரானச�ிை் இைந்த 
காரணதத்ினாை், சசாந்தக ்குடும்பதன்த அழிப்பனதயும், நண்பரக்ளின் 
நன்றின� மைப்பனதயும்  சதளிவாக உணர மைந்திருகக்ைாம் (1.38);

ஆனாை், குடும்பங்கனள அழிப்பதாை் வினளயும் பாவதன்தப் பை்றி 
நன்ைாக அறிந்த நாம் ஏன், ஓ ஜனாரத்த்னா, இப்பாவச ்சச�னைவிட்டு 
விைகக ்கூடாது? (1.39)”

அ�்�ா சசான்னார,் 

“அரச்ச்ுனர ்தை்யபாது, ‘நாம்’, ‘நமகக்ு’ என்சைை்ைாம் கூறிக ்கிருஷ்ணனரயும் 
தன்னுனட� பாரன்வ�ியைய� சூை்நினைன�ப் பாரக்க் யவண்டும் என 
வலியுறுத்துகிைார.்  இதுவும் யமாஹதத்ாை் பாதிகக்ப்பட்டவரக்ள் சாதிகக்ின்ை 
சச�ை்தான்.”

சதாடரந்்து யகட்யடாம்.

குலஷேக்ய ப்ரணஶயநதி குலத₄ர்மா: ஸனாதனா: 

த₄ரக்்ம நஷக்்ட குலம் கருத்ஸன்மத₄ரக்்மா (அ)பி₄ப₄வத்யுத (1.40)

அத₄ர்மாபி₄ப₄வாத்கருஷண ப்ரது₃ஷயநதி குலஸத்ரிய: 

ஸத்ரீஷு து₃ஷ்டாஸஜு வாரஷக்ணய ்ஜாயக்த வரணஸஙகர: (1.41)

ஸஙகக்ரா நரகா்யவ குலக₄னானாம் குலஸய ச 

பதநதி பிதக்ரா ஹ்க்யஷாம் லுப்தபிணக்்டா₃த₃ககரியா: (1.42)

க்தா₃்ஷக்ர்த: குலக₄னானாம் வரணஸஙகரகார்க: 

உத்ஸாத்₃யநக்த ்ஜாதித₄ர்மா: குலத₄ர்மாஶச ஶாஶவதா: (1.43)

உத்ஸன்னகுலத₄ர்மாணாம் ்மனுஷயாணாம் ்ஜனாரத₃ன 
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நரக்க நியதம் வாக்ஸா ப₄வதீத்யனுஶஜுஶரு்ம (1.44)

அக்ஹா ப₃த ்மஹத்பாபம் கரதும் வ்யவஸிதா வயம் 

யத்₃ரா்ஜயஸஜுக₂க்லாக்ப₄ன ஹநதும் ஸவ்ஜனமுத்₃யதா: (1.45)

யதி₃ ்மா்மப்ரதீகார்மஶஸத்ரம் ஶஸத்ரபாணய: 

தா₄ரதராஷ்டரா ரக்ண ஹன்யுஸதன்க்்ம க்ஷே்மதரம் ப₄க்வத் (1.46)

“குடும்பங்கள் அழிந்தாை், இை்ைைம் (கிருஹ ைரம்ம்) அழியும். அதனாை் 
சமுதா� நீதியும் (க�ாக ைரம்ம்) அழிந்து. குடும்பங்கள்  அதரம் வழி�ிை் 
சசை்லும் (1.40);

அப்படி அதரம்ம் வந்து விட்டாை், ஓ கிருஷ்ணா, சபண்கள் தங்கள் 
புனிததன்த இைந்து விடுவாரக்ள்.  சபண்கள் தவைான வழி�ிை் 
யபா�்விட்டாை், ஓ விருஷிணி வழித ்யதான்ையை!,  ஜாதிக ்குைப்பங்கள் 
எை்ைாம் ஏை்பட்டுவிடும் (1.41);

அவ்விதம்் சமூக நி�திகள் புைகக்ணிகக்ப்படுவதாை்,  குடும்ப நாசம் 
ஏை்பட்டு, மனித வாை்கன்கய� நரகம் ஆகிவிடும். (தரம்ம் தவறுவதாை்)  
எவரும் மனைந்த மூதய்தாருகக்ான உணனவயும் நீனரயும் பனடகக்ின்ை 
சடங்குகனளச ்சச�்� மைப்பாரக்ள். அதனாை் மனைந்த மூதய்தாரக்ளும், 
தங்களுனட� வானுைக வாை்னவ இைந்து வீை யநரிடும் (1.42);

அதன் வினளவாக, குடும்ப நாசமும், சாதிக ்கைவரங்களும், சமூக 
ஒை்றுனமயும், சமாதத்மாக அழிந்து விடும் (1.43);

ஓ ஜனாரத்த்னா, இை்ைைதன்த நாசம் சச�்கின்ைவன் சகாடும் 
பாவதத்ாை் நரகதத்ிை் வீை்வான் என்பனத எை்ைாம் நான் 
சபரிய�ாரக்ளிடம் யகட்டிருகக்ியைன் (1.44);

ஓ என்ன விந்னத! அரசாட்சி எனும் இன்பதன்த அனட� யவண்டி� 
யபரானச�ிை், நம் மகக்னளய� சகாை்ைத ்துணிகின்ை பாவதன்தச ்
சச�்வதை்கும் நாம் துணிந்து விட்யடாயம! (1.45);

ஆயுதங்கனள விட்ட என்னன, ஆயுதங்கள் ஏந்தி இருகக்ும் 
திருதராஷ்டிரரின் பிள்னளகள் சகான்ைாலும் பரவா�ிை்னை, நான் 
பழிவாங்கும் யநாகக்தத்ிை் யபாரிடும் யநாகக்தத்ிை் இை்னை (1.46).”

அ�்�ா பின்வருமாறு கூறினார.்
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“அரச்ச்ுனர ்இப்யபாது எை்ைாவிதமான வாதங்கனளயும் ப�ன்படுதத்ித ்தன் 
விருப்பதன்த நி�ா�ப்படுத்துகிைார.்  நாம் து�ரப்படும்யபாது, நமது புதத்ி 
மழுங்கிவிடும்.  எது தரம்ம், எது அதரம்ம் எனப் பகுதத்றி� முடி�ாது. மாைாக 
தரம்யம அதரம்மாகவும், அதரம்யம தரம்மாகவும் யதான்றும்.  அரச்ச்ுனர ்
அனததத்ான் சச�்கிைார.்  ‘நாம், நமகக்ு’ என்சைை்ைாம் பன்னம�ிை் யபசி, 
கிருஷ்ணனரயும் தன்பகக்ம் ஈரக்க் நினனகக்ிைார.் சபண்களின் து�ரம், குடும்ப 
நாசம், சமூகதத்ிை் அவைம் என்சைை்ைாம் நி�ா�ப்படுதத்ிப் யபாரிட மறுகக்ிைார.் 
பாவ புண்ணி�ம் என்சைை்ைாம் பை யகாட்பாடுகனளயும் எடுத்துக ்காட்டி 
எப்படி�ாவது யபாரிடாமை் சசன்றுவிடைாம் என மு�ை்கிைார.்”

“அ�்�ா,  அப்படி அரச்ச்ுனர ்சச�்வதும் ஓர ்நை்ை தி�ாகம் அை்ைவா?  யபார ்
எனும் யபரழிவினனத ்தடுகக்ைாயம”

“அப்படி நடந்திருகக்க ்கூடி� காைசமை்ைாம் யபா�ாகிவிட்டது. எை்ைா 
மு�ை்சிகளும் அை்றுப் யபான நினை�ிை்தான் இந்தப் யபார ்வினளந்து 
இருகக்ிைது. இனி இது அரச்ச்ுனருனட� யபார ்அை்ை. அவருகக்ும் இதிை் ஒரு 
கடனம உள்ளது, அவ்வளவுதான். எனயவ அரச்ச்ுனரின் மன மாை்ைத்துகக்ு ஏை்ப 
முடிசவடுகக் முடி�ாது.” 

அ�்�ா சதாடரந்்து கூறினார.் “அசதை்ைாம் இருகக்ட்டும்.  நமது குறிகய்காள் 
என்ன? எப்படி நாம் வாை்விை் யசாதனனகள் வரும்யபாது அவை்னைச ்சரி�ான 
வழி�ிை் னக�ாண்டு முன்யனை யவண்டும் என்பதும், சம்ஸாரத ்து�ரதத்ிலிருந்து 
விடுபடயவண்டும் என்பதும்தான். எனயவ அதனன நாம்  மனதிை் சகாள்யவாம். 
கனதன� விட்டு விடுயவாம்.”

மனதத்ினர�ிை் பதிந்யதாம்.
    

ஸஞ்ஜய உவாச 

ஏவமுகத்வார்ஜஜுன: ஸஙக₂க்ய ரக்தா₂பஸத₂ உபாவிஶத் 

விஸரு்ஜய ஸஶரம் சாபம் க்ஶாகஸம்விக₃ன்மானஸ: (1.47)

சஞ்ச�ன் கூறினார.்

“இவ்வாறு சசாை்லிவிட்டு, யுதத் களதத்ின் மதத்ி�ிை்், மனதிை் து�ரம் 
நிரம்பி�னவாக, அரச்ச்ுனன தன் விை்லினனயும் அம்புகனளயும்  கீயை 
யபாட்டுவிட்டுத ்யதரிை் அமரந்்து விட்டான் (1.47)”

அ�்�ா கூறினார.் 
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“நாம் இதுவனர பாரத்த்து அரச்ச்ுனருகக்ு வந்த து�ரமும் அதனாை் அவருகக்ு 
ஏை்படும் குைப்பமான சிந்தனனகளும்தான்.  இதனாை் நமகக்ு என்ன ப�ன் 
என்பனதப் பாரக்க் யவண்டும்.  எனதச ்சச�்� யவண்டும் எனத ்சதரி�ாமை் நாம் 
குைம்பும்யபாசதை்ைாம், அதனனய� ஒரு நை்ை திருப்புமுனன�ாகச ்சச�்வது 
என்பதுதான் இங்யக கை்க யவண்டி� பாடம்.  எனயவ அதனன முதலிை் நாம் 
ய�ாசிகக்ைாம்.”

நான் அ�்�ாவின் வாரத்ன்தகளுகக்ாகக ்காத்துக ்சகாண்டிருந்யதன்். 
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§ திருப்பு முனன

அ�்�ா சசான்னார.்

“அரச்ச்ுனரின் யஷாகம், யமாஹமாக மாறிவிட்டாை் அது அழிவுகக்ு வழி 
வகுகக்ும். அதுயவ ய�ாகதத்ிை்கு வழி வகுதத்ாை், அதுவை்ையவா திருப்புமுனன!  
அரச்ச்ுனரின் நினை�ிை் உங்களாை்,  உங்கனளப் பாரக்க் முடிகிைதா?  எதத்னன 
முனை நீங்களும் அவனரப்யபாை் மனக ்குைப்பதத்ினாை், எது சரி�ான முடிவு 
எனத ்சதரி�ாமை் து�ரப்ப்பட்டு இருகக்ிறீரக்ள்?”

“ஆம் அ�்�ா.  நானும் அரச்ச்ுனனரப் யபாைதத்ான்!  அரச்ச்ுனர ்சந்திதத்து யபாை, 
இரதத்ம் சிந்தும் யுதத் களம் எை்ைாம் என் வாை்கன்க�ிை் நை்ை யவனள, இை்னை,  
கடவுளுகக்ு நன்றி. ஆனாை் உணரச்ச்ி, து�ரம், குைப்பம், எது சரி, எது தவறு என 
அறி�ாமை் யபாராடுவது, குைம்பி� மனதுடன் முடிசவடுத்து விட்டுப் பிைகு 
வருந்துவது - இசதை்ைாம் எை்யைார ்வாை்கன்க�ிலும் நடகக்தத்ான் சச�்கிைது.  
இசதை்ைாம்தான் சம்ஸாரதத்ின் தாகக்மா?”

“ஆம்.  மனிதரக்ளின் இடரான சம்ஸாரம் இதுதான்.  இதனன முன் 
நிறுத்துவதுதான் நாம் இப்யபாது சந்திதத் நிகை்சச்ி.  இதுதான் பகவதக்ீனத�ின் 
முதை் அதத்ி�ா�ாதத்ின் கருப்சபாருள்.  இந்த சம்ஸாரத ்து�ரதன்த எப்படிக ்
னக�ாள்வது, அதிலிருந்து முை்றிலுமாக எப்படி விடுதனை அனடவது 
என்பதுதான் கீனத நமகக்ுத ்தரும் பாடம்.”

“நாம் அப்படி�ான து�ரகக்ாைதத்ிை் என்ன சச�்� யவண்டும்?”

“அரச்ச்ுனர ்என்ன சச�்�ப் யபாகிைாயரா, அனதப் யபாையவ சச�்யுங்கள்.  
சரணனடயுங்கள்.  எப்யபாது நம்முனட� அறியவா, திையனா உதவாது என 
உணரந்்து சகாள்கியைாயமா, அப்யபாயத, நை்ை குருவிடம் நம்னம முை்றிலும் 
ஒப்பனடத்து விட யவண்டும்”

“ஆனாை், அரச்ச்ுனர ்அப்படிச ்சச�்�விை்னைய�!”

“ஆம்.  இதுவனர அரச்ச்ுனர ்தன் து�ரதன்தயும் குைம்பி� மனனதயும் ஒட்டிய� 
யபசிக ்சகாண்டு இருந்தார.்  ஆனாை் அவருனட� இந்த பைவீனம், து�ரம் 
இனவய� அவனர   குருனவ யநாகக்ித ்திருப்பி விடும்.  அதனாை்தான் 
இந்த அதத்ி�ா�தன்தப் சபரிய�ாரக்ள் ‘அரச்ச்ுன வி�ாை கயாகம்’ என 
அனைதத்ாரக்ள்”

“ஆம் அ�்�ா, யகட்க யவண்டும் என நினனதய்தன்.  தனைப்பின் சபாருள் 
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என்ன?”

“ வடசமாழி�ிை் ‘வி�ாத’ என்ைாை் ‘து�ரம், பைவீனம், சச�ைை்ை யசாரவ்ு’.  
இங்யக ய�ாகம் என்பது  ‘வழி ‘அை்ைது ‘திருப்பு முனன’ எனப் சபாருள் 
தரும்.  எனயவ விஷாத ய�ாகம் என்பது, எப்படி ஒருவரின் து�ரயம நை்ை 
திருப்புமுனன�ாக அனம� முடியும் என்பனதக ்காட்டுகிைது.”

“அப்படி�ானாை் ‘வி�ாை கயாகம்’ எனப் சபாதுவான தனைப்பு 
னவதத்ிருகக்ைாயம, அரச்ச்ுனரின் விஷாதய�ாகம் என னவதத்து ஏன்?”

“நை்ை யகள்விதான். உ�ரவ்ுகக்ான திருப்புமுனன நம் ஒவ்சவாருவருகக்ுள்ளும் 
அவரவருனட� மனத ்சதளிவினனயும், அறிவின் முதிரச்ச்ின�யும் சகாண்டு 
வினளகிைது. நமகக்ு அரச்ச்ுனர ்குைப்பத்துடன் இருப்பது நை்ை ப�னனக ்
சகாடுத்து உள்ளது. ஏசனன்ைாை், அவரின் மூைமாக, து�ரதத்ின் ப�னாக 
நன்னம வினளயும் என நாம் அறி� முடிகிைது. தனைப்பு அதனாை் என்ன 
காட்டுகிைது என்ைாை், அரச்ச்ுனரின் து�ரயம அவருகக்ு ஒரு திருப்புமுனன�ாக 
அனமகிைது என்பனததத்ான்.   எதனாை் அவருகக்ுத ்து�ரம் வந்தது என்பனதயும், 
அத்து�ரதத்ாை், அவர ்என்ன மாை்ைங்கனள அனடந்தார ்என்பனதயும் அறிந்து, 
அதன் மூைம் நாம் ப�ன் சபை யவண்டும் என்பயத இதத்னைப்பு நமகக்ுத ்தரும் 
பாடம்.  ஒருயவனள அப்படி அரச்ச்ுனரின் து�ரம் நமகக்ுப் பாடமாகவிை்னை 
என்ைாை், யவறு �ானர எடுத்துக ்சகாள்வது?”

அ�்�ா சதாடரந்்தார.்

“பாருங்கள்!  பகவதக்ீனத�ிை் நாம் மனம் பதிதத்ிருப்பதாை், கீனத�ிை் 
குறிப்பிடப்பட்டு, அதிை் யபசுகின்ைவரக்னள மட்டுயம எடுத்துக ்சகாள்யவாம்.  
அவரக்ள் ஐவர ்ஆவாரக்ள்.  கிருஷ்ணரின் சமாழிய� ஸ்ரீ பகவதக்ீனத என்பதாை், 
அவனர நாம் குருவாக மட்டுயம பாரக்க் முடியும்.  சஞ்ச�யனா கீனதன� நமகக்ு 
விவரிப்பவர.்  எை்ைாவை்னையும்  ஞானக ்கண்களாை் பாரத்்து, சசவிகளாை் 
யகட்டு, மனதினாை் ஆ�்ந்து நமகக்ுத ்தருகின்ைார.் தூர இருந்து ஒரு  சாட்சி�ாக, 
எவ்விதப் பினணப்பும் இன்றி நடப்பனத உணரத்்துவதாை், சஞ்ச�ன் நம்முனட� 
மனசாட்சி�ாகதத்ான் இருகக்ிைார.்  எனயவ அவரது து�ரம் என எனதயும் நாம் 
எடுத்துக ்சகாள்ள முடி�ாது. அதனாை் சம்ஸாரதத்ிை் சிகக்ி� மை்ை மூவரத்ான் 
நமகக்ுக ்கினடதத்ிருகக்ிைாரக்ள்.”

“அவரக்ள் திருதராஷ்டிரர,் துரிய�ாதனன், அரச்ச்ுனர ்- சரிதாயன?”

“ஆம், நீங்கள் திருதராட்டிரருடன் உங்கனள ஒப்பிட்டுப் பாரத்த்ீரக்ளா?”

“இை்ையவ இை்னை”, வினரவாக, ஏயதா ஆகாத சச�ை் என்பதாக மறுதய்தன்.
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“நாம் திருதராஷ்டிரனரயும் புரிந்து சகாண்டு ப�ிை யவண்டும்.  பகவதக்ீனத�ின்் 
முதை் பாடயை அவரது யகள்வி�ாக இருப்பதினாை், அவரது முகக்ி�த்துவமும் 
நமகக்ுப் புரி� யவண்டும்”

“அது என்ன அ�்�ா?”

“அரசர ்திருதராஷ்டிரர ்பிைவிக ்குருடர.் வா�்தத் மனன�ாளும் 
அறி�ானம�ாலும், சு� இரகக்ாதத்ாலும், தானும் கண்கனள மூடிக ்குருடரா�் 
இருப்பதாகத ்தவம் எடுதத்வர.் அதனாை், ஓர ்வழிகாட்டி�ாக இருகக்ும் 
வா�்ப்னபயும் இைந்தவர.் திருதராட்டிரர ்யமலும் யமலும் சம்சாரதத்ிை் 
மூை்குவதை்கு, அவரது சூை்நினையும், குணங்களுயம காரணம், அவருனட� 
பந்தம் அவனரக ்கட்டிப் யபாட்டது. ‘என் மகன்’, ‘என் அரசு’ என எை்ைாவை்்்றிலும் 
தன்னுடனம எதுயவா அதிை்  மட்டுயம உணரச்ச்ி�ாை் பந்தப்பட்டார.்  அதுதான் 
‘மமஹாரம்’  எனும் பாசம்.  அதிை் மூை்கி�தாை், அவருகக்ு இருந்த ஒரு சிை நை்ை 
குணங்களும்  கூடத ்தமது வலினமன�  இைந்து யசாரந்்துவிட்டன!”

“அ�்�ா, அப்படி�ானாை், அவருனட� து�ரம் அவருகக்ுத ்திருப்புமுனன 
காட்டவிை்னை�ா?”

“நாம் உணரச்ச்ி�ின் யவகதத்ாை் குருடராகிவிட்டாை், நம்முனட� தரம்ப்பானத 
கனை�த ்சதாடங்கிவிடும்.  பந்தங்களுகக்ாகத ்தரம்தன்த விட்டுவிட்டாை், 
விடுதனைகக்ான திருப்புமுனன எளிதிை் ஏை்படாது.”

அ�்�ா சதாடரந்்தார.்

“திருதராஷ்டிரர ்‘மமஹாரம்’ எனும் பந்ததத்ிை் சிகக்ி�வரின் அனட�ாளம். 
அப்படிப் பட்டவருகக்ு வரும் அறிவுக ்குைப்பம், அவனரத ்‘ைாமஸி’  எனும் 
யசாரவ்ும், ப�மும், சச�லின்னமயும் சகாண்டவராக மாை்றிவிட்டது.  அவருகக்ுச ்
சச�னை, அதுவும் சரி�ான எசச்ச�னையும் சச�்யும் துணிவிை்ைாமை் 
யபா�்விட்டது. எனயவ அவருனட� து�ரம் திருப்புமுனன தரும் பாடம் ஆகாது”

“துரிய�ாதனின் து�ரம்?”, நான் யகட்யடன்.

“துரிய�ாதனன் உணரச்ச்ி�ிை் இன்சனாரு வனக.  அவனது அழிவுகக்ு 
அவனுனட� ‘அகங்காரம்’ முகக்ி�க ்காரணம். அவனுகக்ும் ‘மைம்’ 
எனும் சசருகக்ு  மிகுந்துவிட்டது.  ‘மாசச்ரியம்’ எனும் சபாைானம�ிை் 
எப்யபாதுயம மூை்கி இருந்தான். இதனாை், ‘கய்ராதம்’ எனும் சபருஞ்சினம் 
அவனுனட� குண்மாக மாறிவிட்டது.  திருதராஷ்டிரர,் மமஹாரதத்ின் உருவம் 
என்ைாை்,  துரிய�ாதனன் அகங்காரதத்ின் உருவம் எனக ்சகாள்ளைாம்.  
அப்படிப்பட்டவரக்ளுகக்ு எப்யபாதுயம  தான் சச�்வதுதான் சரி எனத ்
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யதான்்றும். எனவ எை்ைாம் சான்யைாரக்ளாை் தவிரக்க்ப்பட யவண்டி� 
குணங்கக்யளா, அவை்னைய� அவரக்ள் ஆராதிப்பாரக்ள்.  பாரத்த்ிருப்பீரக்யள, 
சிைர ்சசாை்லுவாரக்ள், ‘நான் யகாபம் வந்தாை் சபாை்ைதவன் ஆயவன்’ 
என்சைை்ைாம். இசதை்ைாம் சசருகக்ாலும், மதிக ்குைப்பதத்ாாலும் வருவது. 
அப்படிப்பட்டவரக்ளிடம் நை்ை குணங்கள் இருகக்ாது என அரத்த்ம் 
இை்னை.  துரிய�ாதனனும் தன் மனனவிகக்ு நை்ை துனணவனாக, தனகக்ுப் 
பிடிதத்வரக்ளிடம் நை்ை நண்பனாக எை்ைாம் இருந்திருகக்ிைான்.  ஆனாை், 
தனது குணதத்ாை், ‘ராஜஸம்’ எனும் உணரச்ச்ி�ாை் சச�ை் சச�்பவனாகத ்
தான் சம்ஸாரம் எனும் து�ரதத்ிை் இருகக்ியைாம் என்பனதய� அறி�ாதவனாக 
இருகக்ிைான்.  இந்த தாமஸம், ராஜஸம் எனும் குணங்கள் என்ன என்பதுபை்றி 
எை்ைாம் நாம் ப�ிைப் யபாகியைாம்.  துரிய�ாதனின்  து�ரம் நமகக்ுப் பாடம் 
ஆகாது என்பதுதான் இங்யக நாம் அறிந்து சகாள்வது.   அதனாை்தான் அரச்ச்ுன 
விஷாத ய�ாகம் நமகக்ுப் பாடமாகிைது”

“அ�்�ா, அப்படி�ானாை் சம்ஸாரதன்த அறிவதுதான் முதை் படி, 
அப்படிதத்ாயன!”

“ஆம். நமகக்ு யநா�் இருகக்ிைது என்பனத முதலிை் உணரந்்து சகாண்டாை்தாயன 
நாம் மருந்தின் அவசி�தன்த உணர முடியும்! சம்ஸாரம் எனும் யநா�்தான் 
மூைகாரணம் என்பனத முதலிை் புரிந்து சகாள்ள யவண்டும்.  இது உடை் 
சாரந்்த யநா�் அை்ை.  துை்லி� மனம், அறிவு சாரந்்த யநா�். அதனாை், அதை்கான 
மருந்தும் மிகத ்துை்லி�தாகதத்ான் இருகக்ும்.  எனயவ இதனன நாமாக உணரந்்து 
சகாள்வது அரிது.  அதை்கு நமகக்ு ஒரு சதக்ுரு அவசி�ம் யதனவ.   இதனன 
உணரந்்து சகாண்டு, நாம் ஒரு சதக்ுருனவத ்யதடத ்சதாடங்கி விட்யடாம் 
என்ைாை், அதுயவ யதறிவருவதை்கான அனட�ாளம்”

“அ�்�ா, அப்படி�ானாை், அரச்ச்ுனர ்ஏன் உடயன கிருஷ்ணரிடம் சம்ஸாரத ்
து�ரத்துகக்ான விடுதனை எதுசவன யநரடி�ாகக ்யகட்கவிை்னை?”

“ம்ம்ம்..   அதை்கான யநரம் வரும்.  இதுவனர கிருஷ்ணனர அரச்ச்ுனர ்ஒரு நை்ை, 
அன்புகக்ும் மதிப்புகக்ும் உரி� நண்பராகதத்ான் பாரத்்துள்ளார.்   அனதத ்தவிர, 
இப்யபாது, கிருஷ்ணர ்அரச்ச்ுனரின் யதயராட்டி.  பாரத்த் சாரதி!   இதுவனர 
கிருஷ்ணர ்ஒரு வாரத்ன்தயும் யபசவிை்னை என்பனதப் பாரத்த்ீரக்ள் அை்ைவா?   
அரச்ச்ுனர ்தமகக்ு ஒரு குரு யதனவ என்பனத உணரந்்து, யகட்டுச ்சரண் அனடயும் 
வனர, அரச்ச்ுனருகக்ு ஒரு குருனவ அனட�ாளம் கண்டு சகாள்ளும் தகுதி 
வரவிை்னை என்பயத காரணம்.  அது சீகக்ிரயம வரைாம்.”

“ஆம் அ�்�ா, கிருஷ்ணர ்ஒரு வாரத்ன்தயும் யபசவிை்னைய�?”

“ஆம், ஏசனன்ைாை், அரச்ச்ுனர ்தன்னுனட� து�ரதன்தக ்கிருஷ்ணரிடம் 
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சகாட்டிக ்சகாண்டு இருகக்ிைார.் அப்யபாது சமௌனமாகக ்யகட்பதுதாயன 
பண்பாடு?  அவரது சமௌனதத்ிை் நமகக்ு அப்படி ஒரு சபரு விளகக்ம் 
கினடகக்ிைது அை்ைவா, இனத எை்ைாம் நாம் வாை்கன்க�ிை் னகக ்சகாள்ள 
யவண்டும்.  �ாரும் யகட்காமை், நாம் அறிவுனரகள் சசாை்ைக ்கூடாது!”

“உண்னம அ�்�ா,  எனகக்ு அரச்ச்ுனர ்சீடராக மாறுவனதக ்காண மிகவும் 
ஆவைாக இருகக்ிைது.  குருவின் அறிவுனரகனளக ்யகட்கத ்துடிகக்ியைன்.”

“ஆம், அதனாை்தான் ஸ்ரீ பகவதக்ீனத,  ‘கமாக்ஷ சாஸ்திரம் - விடுைத� அறிவு’ 
எனப் புகைப்படுகிைது, சம்ஸாரத்து�ரதன்த நம் சசாந்த அறிவாை், மு�ை்சி�ாை் 
அகை்ை முடி�ாது. ஸ்ரீ பகவதக்ீனதன� நாயம படித்து அதன் உண்னமன� 
உணரந்்து விட முடி�ாது.  சதக்ுருவின் வழி�ாக மட்டுயம  அந்த உண்னமன� 
உள்வாங்கிக ்சகாண்டு உ�ர முடியும்.”

“நாமும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனர நமது சதக்ுருவாக அனட� முடியுமா?

“அது நம்னமப் சபாறுதத்து!  நமது குருனவத ்யதடும் யவட்னக�ின் தீவிரதன்தப் 
சபாறுதத்து. அதை்கான முதை் தகுதி, நாம் நிசச்�மாக சம்ஸாரதத்ிை் 
மாட்டிக ்சகாண்டுள்யளாம் எனத ்சதளிவாக உணருவது.  இந்த அறிவு நாம் 
து�ரப்படும்யபாது மட்டும் வந்து வந்து யபானாை், அது பைன் இை்னை.  நாம் 
வாை்கன்கன� இன்பமாக அனுபவிகக்ும்யபாதும்,  அதுவும் சம்ஸாரயம என 
அதன் நினை�ானமன� உணரந்்து சகாள்ள யவண்டும். அதுதான் முதை்படி. 
அப்படிச ்சினைப்பட்டிருகக்ியைாம் எனத ்சதரிந்தாை்தான் ‘விடுதனை’ என 
ஒன்றினன நாம் நினனகக் முடியும்.”

“எப்யபாது விடுதனைகக்ான தாகம் நமகக்ும் வரும்?  எப்யபாது நாம் குருனவக ்
காண்யபாம்?”

அ�்�ா என்னன ஆைமாகச ்சிை சநாடிகள் பாரத்த்ார.்

“கவனியுங்கள்.  கீனத�ின் முதை்பாகம் இந்த தாகதன்ததத்ான் ஊட்டுகிைது.  
இனியமை் வரப்யபாவதுதான் ‘கீகைாபகைசம்’ எனும் இனைவனின் அருள் 
சமாழி.  அது நம் ஒவ்சவாருவருகக்ும் சகாடுகக்ப்பட்டதுதான்.  ஆனாை் 
அரச்ச்ுனர ்பாரத்த் மாதிரி நாமும் குருனவப் பாரக்க் யவண்டும் என்ைாை், 
அதை்கான சிை ‘கயாக்யைா’ ‘தகுதிகள்’ நமகக்ும் யவண்டும்.   நானளகக்ு நாம் 
சதாடரவ்தை்கு முன்னாை், நீங்களும் ய�ாசியுங்கள்.  அரச்ச்ுனரிடம் இருந்த 
தகுதிகள் உங்களுகக்ும் இருகக்ிைதா என்று”

“அ�்�ா, எனகக்ுப் புரி�விை்னை.  சம்ஸாரம் என்பது மனிதரக்ளுகக்ு மட்டுயம 
உள்ள யநா�் என்பது புரிந்தது.  அதனாை், து�ரமும், குைப்பமும் அனடந்த 
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அரச்ச்ுனருடன் என்னனயும் ஒப்பிட்்டுக ்சகாள்ள முடிகிைது.  எனகக்ும் அவனரப் 
யபாைத ்து�ரமும், அறிவுக ்குைப்பமும் வருகிைது.”

“அது நை்ை சதாடகக்ம்தான். ஆனாை் சம்ஸார யநா�்கக்ான மூை காரணம் 
‘அறி�ானம.’ நமகக்ு நாம் �ாசரனத ்சதரி�ாமை் இருதத்ை்தான். அதாவது 
நம்முனட� தன்னுணரவ்ு தவைானது.  ‘இந்த உடை்தான் நான்’ என்பது 
யபாை.  ‘நான்’ என நாம் ஒவ்சவாருவரும் ஒரு அனட�ாளதன்தச ்சுமந்து 
சகாண்டிருகக்ியைாம் அை்ைவா?  இதை்கு ‘அகங்காரம்’ என்று சப�ர.்  
அதன் வினளவாக நாம் உடனம, உரினம என ‘என்னுனட�து’ எனும் 
அனடசமாழி�ினாை், பந்தங்கனள வளரத்்துக ்சகாள்கியைாம்.  இந்த 
‘என்னுனட�து’ எனும் ‘மமகாரம்’ மை்சைாரு அறி�ானம. அந்த விததத்ிை், 
அரச்ச்ுனனரப்யபாை நாமும் அகங்காரம், மமகாரம் எனும் அடிப்பனட�ான  
அறிவுக ்குைப்பதத்ிை்தான் ஒத்துப்யபாகியைாம்.”

நான் அனமதி�ாகக ்யகட்டுக ்சகாண்டிருந்யதன்.

“ஆனாை் மை்றுசமாரு குைப்பமும்் அரச்ச்ுனருகக்ு ஏை்பட்டது. அதுதான்் அவருகக்ு 
விடுதனைன� யநாகக்ிச ்சசை்லும் நை்ை  திருப்புமுனனன�க ்சகாடுதத்து.  அது 
எதுசவன அறிவீரக்ளா?”

“எது அ�்�ா?”

“அரச்ச்ுனர ்அனடந்த குைப்பம்,  ‘எது சரி�ான தரம்ம்’ என்பதிைதான்்!  அரச்ச்ுனர ்
நை்ை சச�ை் ஒன்னைய�, அது தரம்தன்தச ்சாரந்்திருந்தாை் மட்டுயம, சச�்� 
யவண்டும் என்பதிை் உறுதி�ாக இருகக்ிைார.்  ஆனாை் எது தரம்ம் சாரந்்த வழி 
எனத ்சதரி�ாமை் குைம்பி விட்டார்.்  அதத்னக� குைப்பம், ஒருவனர நை்ை தினச 
யநாகக்ித ்திருப்பும். குருனவ அனட� வழி வகுகக்ும்!”

“எனகக்ுப் புரிகிைது அ�்�ா. எனகக்ும் அதுமாதிரி ‘ைரம்சங்கடம்’ சிை சம�ம்  
வந்துள்ளது.  எது சரி�ான முடிவு, வழி என்சைை்ைாம் ய�ாசிதத்ிருகக்ியைன்.  
ஆனாை், அப்யபாசதை்ைாம், சதக்ுருனவ நாடயவண்டும் என எனகக்ு ஏன் 
யதான்ைவிை்னை?”

“உங்களுகக்ு ‘நை்ைது எது’ என அறி� யவண்டி மட்டுயம மனதிை் குைப்பங்கள் 
வந்தாை், அதுயவ முன்யனை்ைம்தான். ஆனாை் அவை்னை எப்படி ஒரு 
‘சாைனமாக’,  ப�ிை்சி�ாக மாை்றி யமைான அறினவத ்தரும் திருப்பு 
முனன�ாக மாை்ை யவண்டும் என்பனதயும் நீங்கள்் உணரயவண்டும்.   அப்படி 
உணரவ்தை்கும், உண்னமன� நாடிப் யபாவதை்கும், நமகக்ு சிை தகுதிகள், 
அதாவது சிை பண்புகள் இருகக் யவண்டும் என யவதாந்தம் சசாை்கிைது.”
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“அனவ என்ன அ�்�ா?  அப்படி�ான பண்புகள் அரச்ச்ுனருகக்ு இருந்தது என 
நமகக்ு எப்படித ்சதரியும் அ�்�ா?”

“முதை் பண்பு ‘விகவகம்’ எனும் ‘பகுதத்றிவு’.  இதன் முகக்ி� யநாகக்ம் உைகிை்  
எது நினை�ானது, எது நினை�ை்ைது என அறிவது.  இதை்கு நம்னமச ்சுை்றி 
உள்ள எை்ைாவை்னையும் ஆரா� யவண்டும். வாை்கன்கய� நமகக்ு இதை்கான 
வினடன�க ்காண்்பிகக்ும்.”

“நீங்கள் மரணதன்தப் பை்றிச ்சசாை்கிறீரக்ளா?”

“நான் காணும் எை்ைாவை்றிலும் உள்ள நினை�ானம பை்றிக ்கூறுகியைன்.  
யதான்றுவன எை்ைாம் மனைகின்்ைன.    இப்யபாது இருப்பது, முன்பு ஒரு 
காைதத்ிை் இருகக்விை்னை என்ைாை், இன்னும் ஒரு காைதத்ிை் இருகக்ப் 
யபாவதும் இை்னை.   புரிகிைதா?”

“நிசச்�ம் அ�்�ா.  எை்ைாவை்றின் நினை�ானம புரிகிைது. ஆனாை் அது தான் 
வாை்கன்க. நாம் வாை்விை் நினை�ிை்ைாவை்றுடன் தாயன உைவு சகாண்டு 
வாையவண்டி இருகக்ிைது?”

“ஆம்.  நிசச்�மாக நினை�ை்ைனவதான் நம் எை்ைா உைவுகளும்.  ஆனாை் 
அவை்றின் நினை�ை்ை தன்னமன� நாம் மைந்துவிட்டு, அவை்றுடன் 
ஈடுபடுவதாை்தான் எை்ைாத ்து�ரங்களும் வருகின்ைன.”

“ அப்படி�ானாை் நாம் என்ன சச�்� யவண்டும்?”

“வியவகம் நமகக்ு ‘தவராக்கியம்’ எனும் பை்றின்னமன�த ்தரயவண்டும்.  
அது ஒட்டுதை் அறிந்தும் ஒட்டாதிருகக்ும் திட்டம், இது  புரிகிைதா?  எதிலும் 
உணரச்ச்ி�ாை் ஊட்டப்பட்ட பாசம் இை்ைாமை், ஆனாை் அயதசம�ம் அன்புடன் 
இருப்பது. ”

“அ�்�ா, சிை சம�ம் எனகக்ு அப்படி னவராகக்ி�ம் வரும்.  அதிலும் �ாராவது 
அன்புகக்ுரி�வர ்இைந்து விட்டாை், எை்ைாவை்றிலும் சிை நாட்களுகக்ு ஒரு 
பை்றின்னம வரும்.  ஆனாை் யபா�்விடும்!” 

“அப்படி ஒரு து�ரதத்ின் வினளவாக பை்றின்னம சிை நாட்களுகக்ு 
வந்து யபானாை், அது னவராகக்ி�ம் அை்ை,  ‘விரக்தி’ எனும் ஒருவித 
ஏை்றுகச்காள்ளானம.  னவராகக்ி�ம் என்பது வியவகம் எனும் பகுதத்றிவாை் 
மட்டுயம வரும்.”

நான் ஆை்ந்து யகட்டுக ்சகாண்டிருந்யதன்.
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“அரச்ச்ுனர ்திைனம�ான பகுதத்றிவாளர.் அதனாை்தான் யுதத் களதத்ிை்  
அவர ்எை்ைாவை்னையும் ஆரா�்ந்து யபசுகின்்ைார.்  அவரது னவராகக்ி�மும் 
சதளிவாகத ்சதரிகிைது.  அரசாட்சிய�ா, இன்பங்கயளா, அவருகக்ுப் 
சபாருட்டை்ை. அவரது வியவகத்துகக்ும், னவராகக்ி�த்துகக்ும்  பை சான்றுகனள 
அரச்ச்ுனரின் யபசச்ிை் காணைாம்.”

சிை நிமிட சமௌனதத்ிை்குப் பின் அ�்�ா சதாடரந்்தார.்

“எை்ைாச ்சச�லிலும் நீங்கள் பகுதத்றினவப் ப�ன்படுத்துங்கள்.  எை்ைாப் 
ப�ன்களிலும், பை்றின்னமன�ச ்சசலுத்துங்கள்.  அதனாை் உங்களுகக்ுத ்
சதளிவும் வலினமயும் கினடகக்ும்.”

“ஆம் அ�்�ா,  என்னுனட� பகுதத்றியும் திைன் இன்னும் வளரக்க்ப்பட 
யவண்டும். பை்றின்னம எனகக்ு இன்னும் ஆைமாகப் பதி�விை்னை.  வளரத்்துக ்
சகாள்கியைன்.  இனவ இரண்டும்தான் தகுதிகளா?”

“இனவ இரண்டும் அடிப்பனடத ்தகுதிகள்.  இதனன அனட�வும், சதாடரவும், 
நமகக்ுச ்சிை ஒழுகக்ங்கள் யதனவ.”

“அனவ என்ன அ�்�ா?”

“வியவகம், னவராகக்ி�ம் இருந்தாலும், அவை்னை நினைப்படுதத் மனம் முகக்ி�க ்
காரணம். மனதிை் ஆனச இருந்தாை், பை்றின்னம எப்படி வரும்?  எனயவ மனதின் 
எண்ணங்கனளச ்சீராகக்ி னவகக் யவண்டும்.  அப்படி�ான ‘மனக ்கட்டுபாடு’ - 
‘க்ஷமா’ எனப்படும்்.”

“மனனதக ்கட்டுப்படுத்துவது எப்படி?”

“கட்டுப்படுத்துவது என்ைாை், மனதிை் எண்ணயம இை்ைாமை் சச�்வது 
இை்னை. அதனன �ாரும் சச�்� முடி�ாது.  மனக ்கட்டுப்பாடு என்பது மனதிை் 
நை்ை எண்ணங்கனள மட்டுயம சீராக வளரப்்பது.  மாமுனிவர ் பதஞ்சலி 
தம்முனட� முதைாவது ய�ாக சூதத்ிரதத்ிை் ‘ய�ாக: சிதத் விருதத்ி நியராத:’ 
என, ய�ாகம் என்பயத மனசச்ீரன்மதான் எனச ்சசாை்லி இருகக்ிைார.் எனயவ 
மனகக்ட்டுப்பாடு  ப�ிை்சி�ாை் முடியும். யமலும் எப்யபாதும் நை்ை மகக்ளின் 
அருகிை் இருந்தாலும் நை்ை எண்ணங்கள் வளரும்.  ய�ாகம், ஜபம் எனும் 
சிைப்பான வழிமுனைகனளப் ப�ிை்சி சச�்வதாலும் கினடகக்ும்.  அப்படி மனனத 
சீரச்ச�்பவர ்சதாடரச்ச்ி�ான முன்யனை்ைம் காண்பார.்”

“நான் மனனத கட்டுப்படுதத் மு�ை்கியைன் அ�்�ா.  தி�ானம் எை்ைாம் 
சச�்கியைன்.  ஆனாை் சுை்றி நடகக்ும் விஷ�ங்கள் மனனத இழுத்து விடுகின்ைன.”
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“ஆம்.  அதை்கு நம்முனட� ‘புைசனாழுகக்ம்’ எனும் ‘ைமா’ யவண்டும்.  
நம்முனட� ஐந்து புைன்்களும் அதனதன் யவனைன�தத்ான் சச�்யும்.  
அனவகள் மனதுகக்ு விஷ�ங்கனளக ் சகாடுத்து இழுத்துக ்சகாண்யட இருகக்ும்.  
ஆனாை், ப�ிை்சி�ாை் ஒவ்சவாரு புைனனயும் அடகக்ைாம்.  முகக்ி�மாக, 
நாம் நை்ை சூை்நினை�ிை் நம்னம இருதத்ிக ்சகாண்டாை், புைன்கள் நை்ை 
விஷ�ங்கனளதத்ான் நுகர யநரிடும்.  இது ஒரு  அவசி�மான காரணம்.  எனயவ 
மனக ்கட்டுப்பாடும், புைசனாழுகக்மும் ஒன்னை ஒன்்று சாரந்்தனவ”.

“புரிகிைது.  தினம் சிை மணி யநரம் இதை்காகயவ ஒதுகக்ிப் ப�ிை்சி சச�்�ைாம்.  
ஆனாை் வாை்கன்க நடந்தாக யவண்டுயம?  மை்ை யநரங்களிை் உைக 
விஷ�ங்களிை் ஈடுபடும்யபாது என்ன சச�்வது?”

“அப்யபாதும் என்ன கஷ்டம்?  மனகக்ட்டுப்பாடும், புைன் ஒழுகக்மும் 
வந்துவிட்டாை், உைக விஷ�ங்களிலும் உங்களாை் மிகச ்சிைப்பாகச ் சச�்� 
முடியும்.  ஆனாலும், நீங்கள் சசாை்வதிை் ஓரு சச�்தி இருகக்ிைது.  சிை 
சம�ங்களிை், நாம் நம்முனட� சச�ை்கனளயும் மாை்றிக ்சகாள்ளவும், 
யதனவ�ானாை் அவை்னைத் ்தி�ாகம் சச�்�வும் யவண்டும்.  எப்யபாது ஒரு 
சச�ை் நம்முனட� ஆன்மீக முன்யனை்ைத்துகக்ு இனடஞ்சைாக இருகக்ுயமா, 
அப்யபாது, அசச்ச�னை விட்டுவிட யவண்டும்.  அதனாை் நமகக்ுச ்சிை 
நஷ்டங்கள் ஏை்படைாம். அவை்னை னவராகக்ி�தத்ாை் ஏை்றுக ்சகாள்ள 
யவண்டும்.  அதத்னக� பண்பு ‘உபரமா’ அை்ைது ‘சச�ை் ஒழுகக்ம்’ எனப்படும்.”

“ம்ம்ம்.  அனதச ்சச�்வது சபரி� சவாை்தான்.  தீனம வினளவிகக்ும் 
சச�ை் என்ைாை் விட்டுவிடுவதிை் கஷ்டம் இை்னை.  ஆனாை் ஆன்மிக 
முன்யனை்ைத்துகக்ுத ்தனட�ாக இருகக்ும் என்பதை்காக மட்டும் நமகக்ு இன்பம் 
தரும் சச�னை விடுவது அவ்வளவு எளிதை்ை.”

“ஆமாம்.  கஷ்டம்தான்.  ஆனாை் கிருஷ்ணர ்அப்படி�ான சச�னைச ்சச�்யும் 
யபாதும், எப்படி ஆன்மீக வளரச்ச்ின� விட்டுக ்சகாடுகக்ாமை் சச�்வது 
என்பனத எை்ைாம் நமகக்ுத ்தரப்யபாகிைார.்  பாரத்்துக ்சகாண்யட இருங்கள்”

அனதக ்யகட்டதும் எனகக்ுக ்சகாஞ்சம் நிம்மதி வந்தது.

“யவறு என்ன தகுதிகள் யதனவ அ�்�ா,   நீங்கள் ஆ று சசான்னீரக்ள்”

“ஆமாம்! மனகக்ட்டுப்பாடு, புைன் ஒழுகக்ம், சச�ை் ஒழுகக்ம் - இவை்யைாடு, 
நமகக்ு எை்ைாவை்னையும் ஏை்றுக ்சகாள்ளும் ‘சகிப்புதத்ன்னம’ எனும் ‘திதீக்ஷா’ 
யதனவ.  இன்ப துன்பங்கள்் வந்தாை் அவை்னை அப்படிய� ஏை்பது.  இது 
முகக்ி�மான ப�ன், தகுதி.”
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“ஐந்தாவது?”, சை்யை பைவீனமாகக ்யகட்யடன்.

“அது மிக மிக முகக்ி�மான பண்பு, மாணவரக்ளுகக்ு அவசி�மான பண்பு - 
‘சிரை்ைா’ என்பது ஆகும் ”

“சிரதத்ா என்ைாை், ஆசிரி�ர ்சசாை்வனத நம்புவது, அதுதாயன?”

“இை்னை. ‘நம்பிகன்க’ என்பயத நமது சாஸ்திரங்களிை் ஒருயபாதும் 
வலியுறுதத்ப்படுவது கினட�ாது.  ‘சிரதத்ா’ என்பது ‘குறிகய்காளிை் அனச�ாமை் 
இருப்பது’.   குறிப்பாக, ஆசிரி�ர ்அை்ைது சாதத்ிரங்கள் கூறும் கருத்துகக்ள் 
நம்முனட� அறிவுகக்ும், அனுபவங்களுகக்ும் மாைாகத ்யதான்றினாலும்,  அனவ 
உண்னம எனவும், அதனன உண்னம என உணரவ்தை்கான அறிவும் அனுபவமும் 
நமகக்ு இன்னும் கினடகக்விை்னை எனவும்,  எனயவ அது கினடகக்ும் வனர, 
கை்பனத விடப்யபாவதிை்னை எனும் உறுதியும்  சகாண்டு இருதத்ை்.  அதுதான் 
சிரதன்த.”

“அ�்�ா,   ஒருயவனள குரு சசாை்வது உண்னம�ியைய� தவைாக இருந்தாை்?  
குரு யபாலி�ானவராக இருந்து விட்டாை்” - த�கக்த்துடன் யகட்யடன்.

“இருகக்ைாம்.  அப்படி ஒரு இகக்ட்டும் வரைாம். ஆனாை் சிரதத்ா எப்யபாதுயம 
தனி�ாகச ்சச�ை்படுவதிை்னை.  அதை்கு வியவகம் துனண இருகக்ிைது. அதனாை் 
அப்படி�ான தவறுகள் தன்னாை் சரி�ாகக்ப்பட்டுவிடும்.  எனயவதான் சாஸ்திர 
அறிவிை் சிரதன்த இருப்பது அவசி�ம்”

சதாடரந்்து சசான்னார.்

“சிஷ்�ருகக்ான இந்தப் பண்புகனள எை்ைாம் ஒருவர ் அனடந்த உடயனய� 
நிசச்�மாக குரு அவனரக ்கண்டு சகாள்வார.்”

அவ்வாரத்ன்தன� என் மனதிை் ஆைமாகப் பதித்துக ்சகாண்யடன்.

“யவறு என்ன தகுதிகனள நான் வளரத்்துக ்சகாள்ள யவண்டும் அ�்�ா?”

“நை்ைது,  இந்த ஐந்து ஒழுகக்ங்களும் வந்துவிட்டாை், நீங்கள் நை்ை ஆன்மீகம் 
ப�ிலும் தகுதி சபை்ைவர ்ஆவீரக்ள்். உங்களுகக்ு மனத ்சதளிவும், உறுதி�ான 
அறிவும், எனதயும் பரந்தும், நுணுகக்மாகவும் ஆராயும் திைனும் இருகக்ும்.  
அப்படி�ான   ‘மன அனமதி’ அை்ைது ‘சமாைானம்’ உங்களது ஆைாவது பண்பாக 
மாறிவிடும்.”

அ�்�ா சதாடரந்்தார.்
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“அரச்ச்ுனர ்இப்படி�ான எை்ைாத ்தகுதிகனளயும் சபை்றிருந்தார.்   கிருஷ்ணர ்
ஒரு முனை ‘தூகக்தன்த சஜ�ித்த்வயர’ என அரச்ச்ுனனர அனைதத்ாயர, 
அதிலிருந்து அவர ்புைனடகக்ம் அனடந்தவர ்எனத ்சதரிகிைது. அரச்ச்ுனரின் 
தவம், ஒழுகக்ம், அறிவுக ்கூரன்ம எை்ைாயம, அவர ்யவதாந்த உண்னமகனள 
அறி�த ்தகுதி சபை்ைவராகக ்காட்டுகின்்ைன. குைம்பி இருந்தாலும், அவரது 
யகள்விகள் அறிவுக ்கூரன்மயுடன் உள்ளன. நாமும் அரச்ச்ுனர ்அனடந்த அயத 
ப�னன, ஸ்ரீ பகவதக்ீனத மூைம் அனட� யவண்டும் என்ைாை், நம்முனட� 
தகுதின� நாமும்் வளரத்்துக ்சகாள்ளயவண்டும்.   கவனைப்படாதீரக்ள்! அதனன 
வளரத்்துக ்சகாள்வதை்கும், நமகக்ு ஸ்ரீ பகவத ்கீனதய� வழிகாட்டப் யபாகிைது.”

“அ�்�ா, அரச்ச்ுனருகக்ு எை்ைாத ்தகுதியும் இருந்தது என்ைாை், ஏன் 
கிருஷ்ணர ்உடயன தான் குரு என்பனதக ்காட்டவிை்னை?  அரச்ச்ுனர ்யமலும் 
து�ரப்படும்படி விட்டார?்  எனகக்ும் அப்படி ஒரு நினை வந்தாை்,  குரு வருவார ்
என என்ன நிசச்�ம்?”

“அதை்கும் காரணம் இருகக்ிைது.  அரச்ச்ுனருகக்ு எை்ைாத ்தகுதிகளும் இருந்தன.  
ஆனாலும் ஒரு முகக்ி�மான யதனவ  அவராை் காட்டப்படவிை்னை”

“என்ன அ�்�ா?”

“அதுதான் ஆைாவது தகுதி.  ‘விடுதனை  யவட்னக’ அை்ைது ‘முமூக்ஷை்வம்’. 
இதுவனர அரச்ச்ுனர ்தன்னுனட� மனதிை் யதான்றி�னத எை்ைாம் யபசிக ்
சகாண்டிருந்தாயர தவிர, தனகக்ு வினட�ாக ஒரு வழி யவண்டும் எனக ்
யகட்கவிை்னைய�?”

“யகட்பாரா?”

“யகட்பார.்  அனாை் அது எப்சபாழுது நடகக்ும் என்ைாை், நம்மாை் இனி ஒன்றுயம 
சச�்வதை்கு இை்னை, நமகக்ு மை்ைவரின் உதவி யவண்டும் என்ை உண்னம 
சதரியும்யபாது!   அந்த உண்னமகக்ாகத ்தன்னன முை்றிலும் சரணனட�ச ்
சச�்யும்யபாது!   அதுதான் நாம் வினையும் திருப்புமுனன!  அகக்ணயம விடிவு 
பிைகக்ும்!  குரு கண் முன் சதரிவார.்”

எவ்வளவு சபரும் ப�ன் வினள�ப் யபாகிைது என சநகிை்ந்து காதத்ிருந்யதன்.

அ�்�ா சசான்னார.்

“ஆனாை் அது சுைபம் இை்னை. சரணனடவதை்கு நம்முனட� சசருகக்ு ஒரு 
சபரி� தனட�ாக இருகக்ும்.  அதனனத ்சதானைத்துதத்ான் ஒருவராை் சரண் 
அனட� முடியும்.  நாம் பாரப்்யபாம், அரச்ச்ுனர ்என்ன சச�்�ப் யபாகிைார ்என்று!  
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நீங்கள் உங்களுனட� குணங்கனளச ்சசம்னமப்படுத்துவதை்கான வழிகனள 
ய�ாசியுங்கள்.”

கீை்வானிை் சூரி�க ்கதிரின் கரங்கள், இரவின் கரும்யபாரன்வன� சமதுவாகச ்
சுருட்டத ்சதாடங்கின. எனகக்ுள்ளும் சிறி� சவளிசச்ம். அ�்�ா, அடுதத் 
நாள் மானை குருயஷேதத்ிரக ்களதன்தச ்சந்திகக்ைாம் எனச ்சசாை்லி நடகக்த ்
சதாடங்கினார.்  

என்னாை் காதத்ிருகக் முடி�விை்னை!
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ஓம் தத்ஸதி₃தி ஸ்ரீ ீ்மத்₃ப₄க₃வத்₃கீ₃தாஸூபனிஷத்ஸஜு

ப்₃ரஹ்்மவித்₃யாயாம் க்யாக₃ஶாஸத்க்ர ஸ்ரீகருஷணார்ஜஜுனஸம்வாக்த₃

அர்ஜஜுனவிஷாத₃க்யாக்கா₃ நா்ம ப்ரத₂க்்மா (அ)த்₄யாய: (1)

இவ்வாறு யபருண்னம ஞானமும், ய�ாக சாதத்ிரமுமாகி�,  
அரச்ச்ுனருகக்ும், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருகக்ும் நடந்த உனர�ாடைாக, 

புனித உபநிடதமான ஸ்ரீ பகவதக்ீனத�ின் 
‘அரச்ச்ுன விஷாத ய�ாகம்’ 

எனும் முதை் அதத்ி�ா�ம் நினைவுறுகிைது,

முந்னத� பாகம்:   
அறிமுகம்   

அடுதத் பாகம்:   
பாகம் - 1
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