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§ பாகம் 2

மாத�ச ்சூரியைிை் ைங்கச ்சுடரக்ைா�் கங்தகயிை் நீரப்்பரப்பி�் மபாை் 
கதிரக்ை் ைம் அடரந்்ை கிதைகைி�் பிரதிபலிை்துக ் மகாண்டிருந்ைதைக ்கதரயயார 
மரங்கை் அதமதியாக இரசிை்துக ்மகாண்டிருந்ைை. மமதுவாகச ்சுருண்டு 
மாத�ப் மபாழுது இரவுப் யபாரத்வகக்ுை் யபாகப் யபாகும் யநரம். அய்யாதவச ்
சந்திை்து அவருடை் குருயஷேைத்ிரப் பயணைத்ைக ்மைாடரும் ஆவலி�் நாை் சற்று 
முை்ைைாகயவ வந்துவிட்யடை்.    அரச்ச்ுைரிை் துயதரக ்கண்டும், அவருகக்ு 
எப்படி ஒரு திருப்புமுதை அதமயப் யபாகிறது, அவர ்எப்படி கிருஷ்ணதரை ்
ைம் குருவாக ஏற்கப் யபாகிறார ்எை்பதை எ�்�ாம் அறியும் ஆதச மைதி�் 
மகாளுைத்ிக ்மகாண்டிருந்ைது. நாை் அய்யா மசா�்லியிருந்ைதை நிதைவி�் 
மகாண்யடை். 

இதறவை் ஸ்ரீ பகவைக்ீதைதயப் பரிமாறுகிை்ற காட்சிதயக ்காணும் 

02: சாங்கிய யயாகம்  

மமய்யறிவுச ்மசயம�ாழுகக்ம்
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இப்பயணம், நாம் ஒவ்மவாருவரும் நம்முை்யையய ஆராய்ந்து, எங்யக நாம் 
முழுதமயாை ஆளுதமயுடனும், சுைந்திரை்துடனும் இருகக்ியறாம் எை்பதை 
உணர தவகக்ிை்ற பயணம் எை்று.  உண்தமதயச ்மசாை்ைா�், எைகக்ு இந்ைை ் 
‘ைை்தை அறிை�்’ எை்பமை�்�ாம் இை்னும் மைைிவாகை ்மைரியாம�்ைாை் 
இருகக்ிறது.  அப்படி எ�்�ாம் ஆராய்வது, இந்ை உ�க வாழ்கத்ககக்ு எப்படி 
உைவப் யபாகிறது எை்பதும் எைகக்ுை் இருகக்ும் யகை்விகை்.  ஆைாலும்,  
இப்பயணைத்ி�் எைகக்ு முழுதமயாை ஈடுபாடும், இை்பமும்,  கூட்டிச ்
மச�்கிை்ற அய்யாவிடம் நை்றியும் அதிகமாகயவ இருகக்ிை்றை.

“வருக, ந�்வரவு”, அய்யா மசாை்ைார.்

“ையாரா நீங்கை்? இைி நாம் பாரக்க்ப் யபாவதிலிருந்து,  எதையும் சரியாகப் 
புரிந்து மகாை்ை யவண்டும் எை்றா�், நாம் இதுவதர பாரை்ை்தையும் நீங்கை் 
நை்றாகை ்மைரிந்து இருகக் யவண்டும்.”

அய்யா இப்படிச ்மசாை்ைது,  இதுவதர யகட்டதையும், பாரை்ை்தையும் நாை் 
ஒழுங்காக அறிந்து இருகக்ியறைா எை்பதைச ்யசாதிகக்ச ்மசாை்ைைாகயவ நாை் 
உணரந்்யைை்.

“ஆம் அய்யா! ‘எைது, எைது’ எனும் உணரச்ச்ியா�ாகிய பந்ைம்ைாை் நம்தமப் 
ப�வீைப்படுைத்ி, எங்யக மசய�்பட யவண்டுயமா, அங்யக மசய்வைறியாது 
மசய்து விடுகிை்றது.  கவத�யும் பயமும் மகாண்டு, அப்படியாை ‘யஷாகம்’ 
மைதை மூட, நம்முதடய அறிவும் அைை் விதைவாக ‘யமாஹம்’ எனும் 
குழப்பைத்ை அதடகிறது. குழம்பிய அறிவிைா�் மைைிவாை முடிவிதை 
எடுகக் முடியாது. அைைா�், சரியாை வழிகாட்ட�் இ�்�ாம�், யமலும் 
யமலும் உணரச்ச்ியா�் மட்டுயம மசயத�ச ்மசய்து ‘சம்ஸாரம்’ எனும் துயரி�் 
ஆழ்கியறாம்.”

சிறிது ையகக்ை்துடை் நாை் மைாடரந்்து மசாை்யைை்.   “அரச்ச்ுைதரயும் 
அப்படியாை சூழ்நித�யி�்ைாை் பாரை்ய்ைை்.  அவருகக்ு இருப்பயைா இை்னும் 
மபரிய இகக்ட்டு.  யுைை் கைைத்ி�் முடிமவடுகக் முடியாை குழப்பம்.  ைம்முதடய 
மசய�ா�் பந்துகக்யை அழியப்யபாகிறாரக்ை் எை்றா�் எப்படி அவரா�் 
மசய�ாற்ற முடியும்!  இதுைாை் அவருதடய சங்கடம்.  இ�்த�யா அய்யா?”

“ஆமாம். அரச்ச்ுைருகக்ு  ‘யுைை்ம் மசய்வது’ எை்பதுைாை் வந்ை யசாைதை.  
பகவாை் சங்கரர ்விைகக்ுவது யபா�, அரச்ச்ுைருகக்ு வழங்கப்பட்ட ‘யுைை்ம் மசய்’ 
எனும் கட்டதைதயக ்‘கடதமதயச ்மசய்’ எை்பைாகயவ நாம் எடுை்துக ்மகாை்ை 
யவண்டும். மசய்ய யவண்டியவற்தற,  மைைிவாை மைதுடனும், ஒருமிைை் 
அறிவுடனும், மசயலி�் அை்பு தவை்துச ்மசய்வயை ந�்�து.  இ�்த� எை்றா�் 
துயரைத்ி�் சிகக்ிை ்ைவிப்பயை மிகும்.”
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அய்யா மைாடரந்்ைார.்  “ஆைாலும், ‘துயரம்’ எை்பதையும் நம்தம ந�்வழிகக்ு 
மாற்றுகிை்ற ஒரு  திருப்புமுதையாகவும்  மகாை்ை முடியும். நுணுகக்மாை 
கருை்து எை்ைமவை்றா�், எப்படி எந்ைை ்துயரச ்சூழத�யும், ந�்� 
திருப்புமுதையாக நாம் மாற்றிக ்மகாை்வது எை்பதுைாை் மவற்றி. நாம் எ�்�ாை ்
துயரை்துகக்ும் மவைிச ்சூழ்நித�தயக ்காரணமாகக்ி, அைைா�், மவைியய 
சூழ்நித�தய எப்படி மாற்றுவது எை்பதிய�யய குறியாக இருகக்ியறாம். அப்படி 
மவைியிய� மாற்றைத்ைச ்மசய்வைா�், துயரைத்ிை் சாய�் மட்டும் யபாைதுயபா�் 
யைாை்ற�ாம். ஆைா�் துயரை்துகக்ாை உண்தமயாை மருந்து நமகக்ுை் நாம் 
ஏற்படுை்தும் மாற்றங்கை்ைாை்.”

“எது மாதிரி அய்யா?”

“உைாரணமாக, உங்களுகக்ு ஒரு குறிப்பிட்ட நபதரப் பாரை்ை்ாய� துயரமும், 
அதை ஒட்டிய யகாபம், மவறுப்பு யபாை்ற உணரச்ச்ிகளும் ஏற்படுகிை்றது 
எை தவை்துக ்மகாை்யவாம்.  நீங்கை் அைற்கு எை்ை மசய்வீரக்ை்?  அந்ை 
நபதரச ்சந்திகக்ிை்ற  நிகழ்வு இ�்�ாம�் பாரை்்துக ்மகாை்வீரக்ை், இ�்த�யா?   
அப்யபாமை�்�ாம்,  அவரா�் உங்களுகக்ுை ் துயரம் இ�்த�ைாை், ஆைா�் 
நீங்கை் அை்துயரைத்ிலிருந்து முற்றிலும் விடுைத� அதடந்துவிட்டீரக்ைா, 
இ�்த�யய! ஏமைை்றா�், உங்கை் சுைந்திரைத்ையும் ைதட மசய்து மகாண்டீரக்ை்.  
அவதரப் பற்றிய சிந்ைதை வந்ைா�் கூட, உங்களுகக்ுை ்துயரம் வருகிறது 
எை்பைா�், நீங்கை் முற்றிலும் துயரைத்ிலிருந்து விடுபடவி�்த�.  சரியாை 
மருந்து, உங்களுகக்ுை் அவர ்மீது இருகக்ும் மவறுப்பு (துயவஷம்) யபாக 
யவண்டும்.  மவறுப்பு எை்பதும் ஒருவிை பந்ைம் (ராகம்)ைாை்.  எையவ மாற்றம் 
நமகக்ுை்ைாை் யவண்டும்.”

“இருகக்�ாம் அய்யா,  ஆைா�் ஞாைிதயப்யபா�க ்மகடுதி மசய்பவதரயும் 
யநசிைை்�் எை்பது எ�்ய�ாராலும் முடிகிற  மசய�ா?”

“நீங்கை் ைவறாகப் புரிந்து மகாண்டீரக்ை்.  தீய மசய�் நடகக்ிறது எை்றா�், 
அைதைை ்ைடுப்பைற்காக எதைச ்மசய்ய யவண்டுயமா, எதைச ்மசய்ய முடியுயமா 
அதைச ்மசய்யுங்கை். அப்படியாை பாசிட்டிவ் ஆஷேை் யைதவ. ஆைா�் அப்படிச ்
மசய்யும் மசய�், அைனுதடய குறிகய்காைா�் மட்டுயம நடைை்ப்பட யவண்டுயம 
ஒழிய,  பந்ைைத்ிைா�், விருப்பு, மவறுப்பு எனும் குதறகைா�் நடகக்க ்கூடாது.  
‘மசயலி�் சுைந்திரம்’ எை்பது, எதை நீங்கை் மசய்ய யவண்டுயமா, அைதை முழு 
மைதுடை், எவ்விைை ்துயரயமா, பயயமா இ�்�ாம�் உங்கைா�் மசய்ய முடிவது!  
புரிகிறைா?”

“ஆம்.  புரிகிறது.  இைற்குைை்ாை் ‘பற்றிை்தம’ எனும் ‘தவராகக்ியம்’ யவண்டும். 
இ�்த�யா?”
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“ஆமாம். நாை் இப்படி எ�்�ாம் உங்கதைக ்யகட்பைற்குக ்காரணம், 
நாம் இப்யபாது காணப்யபாகும் அரச்ச்ுைரிை் மைமாற்றைத்ைப் புரிந்து 
மகாை்ைைை்ாை். ைை்தை விட்டு மவைியிய�யய திருைை்ங்கதைக ்மகாண்டுவர, 
ப� காரணங்கதைக ்கூறிக ்மகாண்டிருந்ை அரச்ச்ுைர,் இைி ைை்னுை் ஏற்படும் 
மாற்றைத்ிைா�் மட்டுயம துயரைத்ை நீகக் முடியும் எை உணர யவண்டும்.  
உங்களுகக்ு அதவ எை்ைமவை்று மைரியுமா?”

“மைரியாது அய்யா,  மைரிந்து மகாை்ை விரும்புகியறை்.”

“ந�்�து,  ந�்� மாணாகக்ரிை் முகக்ியமாை குணயம, ‘எைகக்ுை ்மைரியாது, 
மைரிந்து மகாை்ை யவண்டும்’ எை்பதை உறுதி மசய்வயை! ஏமைை்றா�் 
‘எைகக்ுை ்மைரியாது’ எை ஒருவர ்உணரந்்து மகாண்டா�், அவருகக்ுை ்மைரிந்து 
மகாை்வைற்கு எை்று எைை்தை இருகக்ிை்றை! அது மபரிய வாய்ப்பு அ�்�வா!”

 “நிசச்யமாக அய்யா.”

“ஆைா�், அப்படி ‘எைகக்ுை ்மைரியாது’ எை மைம் ஒப்பக ்கூறுவது எைிது 
அ�்�.   நாம் சு�பைத்ி�் மசா�்லிவிட மாட்யடாம். எப்படியாவது, அதையும் 
இதையும் திருைத்ி மவைியி�் ஒரு மாற்றைத்ைச ்மசய்துவிட�ாம் எைைை்ாை் நாம் 
முயற்சிப்யபாம்.  ஆைா�் எதுவும் நடகக்வி�்த�, நம் அறிவா�் முடியாது எைை ்
மைரிந்ைவுடைாவது, நாம் வழிகாட்டிதயை ்யைடயவண்டும்!”

“அய்யா, அரச்ச்ுைரிை் வாழ்கத்கயி�் நாை் இதைைை்ாை் பாரக்க்ியறை்.  அவர ்
எை்மைை்ையவா நியாயங்கை் எ�்�ாம் மசாை்ைாயர, யுைை்ம் மசய்யாம�் 
இருப்பைற்கு; எைினும் அவற்றி�் அவருகக்ு உறுதி இருந்திருந்ைா�், மைைிவாை 
மைதுடை், யுைை் கைைத்ைவிட்டு அவர ்மசை்றிருகக்�ாயம?   அப்படிச ்
மசய்யாைைா�், அவருகக்ுை ்ைை் அறிவி�் உறுதி இ�்த� எை்யற யைாை்றுகிறது.  
சரியா அய்யா?”

“சரிைாை்!  ைைகக்ு ஒரு துயர ் இருகக்ிறது எை்பதை அவர ்உணரந்்துை்ைார.் 
ைை்னுதடய அறிவிைா�், அைற்கு ஒரு விதட கிதடகக்வி�்த� எை்பதையும் 
இப்யபாது உணரந்்துை்ைார.்  நமகக்ு ஒரு யநாய் வந்ைா�், அதை முைலி�் 
கண்டுபிடிை்து, நமகக்ு யநாய் உை்ைது எை்பதை உணரயவண்டும்.  அப்படி யநாய் 
கண்டவரக்ை், ைைகக்ுை ்மைரிந்ை வழியி�்  மருந்திதை அதடய முயற்சிப்பாரக்ை் 
அ�்�வா?”

“அப்படி முயற்சி மசய்வது அவசியம்ைாயை!”

“ஆம்!  சி�ர ்துயர ்வந்ைா�், அைதை எதிரை்்துப் யபாரிடாம�், முடங்கிப் 
யபாகிறாரக்ை், அதுவும் ைவறு.  முயற்சி மசய்ை�் யவண்டும்.  ஆைா�், 
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எப்மபாழுது, ஒரு துயரைத்ைை ்ைை் முயற்சியா�் மட்டுயம அகற்ற முடியாது எைை ்
மைரிந்ையைா, அப்மபாழுயை ஒருவர ்அை்துயரை்துகக்ாை மருந்தை எவர ்ைருவார ்
எைை ்யைடயவண்டும்.”

“அப்படி ஒரு மருந்து இருகக்ிறது, அைைா�் பூரணமாை குணம் கிதடகக்ும் 
எை்பது மைரிந்ைா�்ைாயை!” நாை் யகட்யடை்.

“மிகச ்சரி, முகக்ியமாை கருை்து!  மருந்து யைடுவைற்காை ஊகக்யம, அப்படி 
மருந்து இருகக்ிறது எை்பதைை ்தீரம்ாைமாக அறிவைா�்ைாை்.   இங்யக நாம் 
ைவிரக்க்யவ முடியாை துயரம் எை்பைாை மரணைத்ைப் பற்றிச ்சிந்திகக்ியறாம்.  
எையவ மரணை ்துயரை்துகக்ும் ஒரு மருந்து இருகக்ிறது எை்றா�், அைதை 
அதடயை ்ைரும் பாடம் அ�்�வா மிகச ்சிறந்ை பாடம்!  அரச்ச்ுைர ்இங்யக 
ைை் அை்புகக்ுரியவரிை் மரணைத்ை எண்ணிை ்துயரம் மகாை்கிறார்.் நமகக்ு 
நம்முதடய மரணம் பற்றி நிதைைை்ாலும், பயமும் துயரமும் வருகிறது.  
இதுைாை் ‘சம்ஸாரம்’.   நமது யவைங்கை், சம்ஸாரை ்துயரைத்ிலிருந்து முற்றிலும் 
விடுைத� அதடவைற்காை, நிரந்ைரமாை மருந்து ஒை்தறை ்ைந்துை்ைது.  
அது எ�்ய�ாருகக்ும் கிதடைத்ிருப்பது.  நாடு, ஜாதி, மைம், நிறம் எை எவ்விை 
யவற்றுதம இை்றி ஒவ்மவாரு மைிைருகக்ும், சம்ஸாரைத்ிலிருந்து விடுைத� 
அதடவைற்காை உறுதிமமாழிதய யவைம்  ைந்திருகக்ிறது.   அைைா�், நீங்கை் 
மசாை்ைது முற்றிலும் சரி!  அப்படி ஒரு மருந்து இருகக்ிறது எை்பதைச ்சரியாகை் ்
மைைிந்து மகாை்வது முகக்ியமாை ைகுதி”.

“அரச்ச்ுைர ்அப்படியாை  அறிவுடை்ைாை் இருகக்ிறார ்எை நிதைகக்ியறை். 
இப்யபாைாவது அது எை்ை வழி எை்று யகட்பாரா?” – நாை் யகட்யடை், அரச்ச்ுைர ்
நிசச்யம் யகட்கப் யபாகிறார ்எை்பதை அறிந்ைவைாக.

“ஆம்,  ைை்தை முற்றிலும் ஒப்பதடை்து, குருவிடம் அருதை யாசிகக்ிை்ற 
அரச்ச்ுைரிை் இந்ை மாற்றம்ைாை் நாம் நை்றாகை ்மைைிந்து கற்றுக ்மகாை்ை 
யவண்டிய முைற் பாடம்.”

“நாை் கற்றுக ்மகாை்ை மிகுந்ை ஆவலுடை் இருகக்ியறை் அய்யா”

“மிகவும் ந�்�து.  உங்கை் ஊகக்ைத்ையும், விழிப்புணரச்ச்ிதயயும் ஏராைமாக 
வைரை்்துக ்மகாை்ளுங்கை். ஏமைை்றா�், இந்ை அழகிய இரவு, நீைமாகவும், 
ஆழமாகவும் நமகக்ு இருகக்ப் யபாகிறது.  பகவைக்ீதைதய முழுதமயாக இை்யற 
சி� வாரை்த்ைகைி�் இதறவை் அைிகக்ப்யபாகிறார.்”

“அய்யா, கீதை பதிமைட்டுப் பாகங்கைி�் அ�்�வா ைரப்பட்டது!”

 “ஆம்.   ஆைா�் கீதையிை் முகக்ியக ்கரு  ‘சம்ஸார விடுைத�’ எை்பயை.   அதை 
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இப்யபாயை இதறவை் அைிகக்ப் யபாகிறார.்  ஆைா�் அந்ை மருந்தைப் 
புசிகக்ும் ைகுதி இ�்த� எை்பைாய�யய, அரச்ச்ுைர ்யமலும் யமலும் 
யகை்விகதைக ்யகட்கப் யபாகிறார.்  ந�்� காரியம் மசய்ைார ்அைைா�்!  
நமகக்ும் அப்படியாை மருந்தைப் புரிந்து ஏற்றுக ்மகாை்ை எை்ை ைகுதிகை் 
யவண்டுயமா அதை எ�்�ாம் அறிந்து மகாை்ை வாய்ப்புக ்கிதடைை்து.  
கிருஷ்ணர ்முைலி�் விதடதயக ்மகாடுை்து விட்டுப் பிறகு மநடுயநரம், 
கிட்டைை்ட்ட 17 பகுதிகைி�்,  அவ்விதடதய நாம் சரியாக உணரந்்து பயை் 
மபறுவைற்காக நமகக்ுை் ஏற்பட யவண்டிய மாற்றங்கதை எ�்�ாம் மசா�்லிை ்
ைரப்யபாகிறார.்  ஒரு நற்குருவாக, கதடசியி�் சம்ஸாரைத்ிை் மருந்தை நம் 
தககைி�் ைரப் யபாகிறார!்”

“அய்யா, எைகக்ுக ்கூட அது விைங்குமா?”

“முைலி�் யகளுங்கை். மைதினுை் அவ்வாறு யகட்டவற்தற நிரப்புங்கை்.  
அைற்கு வழி மசய்வைற்காகவாவது, மைதி�் இருகக்ும் பதழய அறிதவயும் 
அனுமாைங்கதையும் முைலி�் மகாட்டிக ்கவிழுங்கை்.   கீதையாகிய அறிவு 
விதை, உங்கை் மைதி�் பதிந்து, ைாைாகயவ முதைை்து ம�ரை ்மைாடங்கும்.  
எையவ உங்களுகக்ு எந்ைச ்சந்யைகமும் வர யவண்டாம்.”

புை்முறுவலுடை் அய்யா மசாை்ைார.்  “ஆைா�், ஜாகக்ிரதை! உங்களுதடய 
‘சிரைை்ா’ எனும் ‘நலியாை குறிகய்காை்’ எவ்வைவு வலிதமயாைது எை்பதைச ்
யசாதிப்பைற்கு அதிகமாை வாய்ப்புகக்ை் எழும். ஏமைை்றா�் நீங்கை் 
யகட்கப்யபாகும் எ�்�ாக ்கருை்துகக்ளும், உங்களுதடய ைற்யபாதைய 
அறிவுகக்ும் அனுபவை்துகக்ும் ஒை்துப்யபாகாைது யபா�ை ்யைாை்ற�ாம்.  
அப்மபாழுமை�்�ாம், சிரைத்ையிைா�், நீங்கை் மைாடரந்்து கற்க யவண்டும். 
கவைியுங்கை்.”

அய்யா ஆ�மரைத்ிை் அடியி�் இருந்ை பாதறயி�் அமரந்்ைார.்  நானும் அருகி�் 
எை்தை இருைத்ிக ்மகாண்யடை்.

“அதமதியாய்ச ்சுகமாய் இருங்கை்.  இதறவனும், குருமாரக்ளும் ைங்கை் 
கருதணயா�் நமகக்ுை ்மைைிவாை மைதையும், கூரத்மயாை அறிதவயும் 
ைந்து, ஒப்பற்ற ஞாைைத்ை உணரச ்மசய்யட்டும்!  நமகக்ு அைற்காை 
வலிதம அதமயட்டும்!  ஸ்ரீ மதுசூைை சரஸ்வதி எனும் மாமுைிவர ்அருைிய 
ஸ்ரீ பகவைக்ீதைை ்துதிப்பாட�்கதைை ்மைாடரந்்து கூறி, நமது பணிதவ 
அைிப்யபாம்!”  -   அப்படி மசா�்லிக ்மகாண்யட அய்யா ைம் கண்கதை மூடிை ்
துதிப்பாட�்கதைச ்மசா�்�ை ்மைாடங்கிைார.் நானும் அவருடை் இதணந்து 
மகாண்யடை்.  சூரியைிை் அஸ்ைமைம் முடிந்து, விண்மீை்கை் மைைிைை் இரவுப் 
யபாரத்வ மமதுவாக விரியை ்மைாடங்கியது.



பாகம் 02 -  சாங்கிய யயாகம் - 9

ஸ்ரீ பகவைக்ீதைை ்யைைமுைை ்திருவூட்ட�்

w
w

w
.m

eenalaya.org

 § துதிப்பாட�்
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நம�ோஸ்து மே வ்ோஸ விஶோலபு
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ஓம்

யம�ாை அறிவும், ம�ரந்்ை ைாமதர இைழ் யபாை்ற ஞாைக ்கண்களும் 
மகாண்டு, (அகக்ண்கைா�்) மஹாபாரைம் எனும் விைகக்ி�், (மபரும் 
வர�ாறு எனும்) எண்தணதய நிரப்பி,  (சம்ஸார இருதை வி�கக்ும்) 
ஞாை தீபைத்ிதை ஏற்றிய, ஓ வியாச குருயவ,  வணகக்ம்!

ஸநாைை ைரம்ைத்ி�், ‘குரு பரம்பதர’ எனும் ந�்�ாசிரியரக்ைிை் வரிதசயி�் 
மூைய்ைாைாக விைங்குபவர ்பகவாை் யவைவியாஸர.் அவருதடய இயற்மபயரும் 
‘கிருஷ்ணர’் எை்பதி�், எை்ை ஒரு ந�்�ாசச்ிரியம்!  எைினும் ‘பகுை்துக ்
மைாகுப்பவர’் எனும் மபாருதைை ்ைரும் ‘வியாஸர’் எனும் மபயர ்அவருகக்ுக ்
கிதடைை் காரணம், பரந்ை யவைங்கதை ‘ரிக், யஜூர,் சாம, அைரவ்’ எை 
நாை்கு மைாகுப்புகக்ைாக ஆகக்ி அைிைை் அவருதடய மாமபரும் பணிகக்ாக! 
அைைாய�யய  அவர ்‘யவை வியாஸர’் எை அதழகக்ப்படுகிறார.்   

யவைை ்மைாகுப்பாகக்ம் ைவிர புராணங்கை் முை�ாை ப� நூ�்கதையும்  
யவைவியாஸர ்மசய்திருகக்ிறார.்  அவற்றி�் மிகவும் புகழ்மிகக்ை இரண்டு. 
ஒை்று  ‘பிரம்மசூைத்ிரம்’ எனும் யவைாந்ைக ்கருை்துகக்தைச ்சுருகக்ி விைகக்ும் 
சூைத்ிரநூ�்.  மற்மறாை்று, ‘மஹாபாரைம்’ எனும் மபரும் இதிகாசம்.  அைை் 
தமயப் மபருதமைாை், ‘ஸ்ரீ பகவைக்ீதை’ எனும் யவைாந்ை விைகக்ம்.  அதுயவ 
சம்சாரை ்துயருகக்ாை மருந்து.

துதிப்பாடத� மைதி�் தியாைிை்துக ்கண்கதை மூடி இருந்யைை்.  மைை ்
திதரயி�், குருயஷேைத்ிரைத்ிை் காட்சிகை் விரியை ்மைாடங்கிை.  சஞ்சயைது 
வரண்தணகளும், அய்யாவிை் அைத்ியாவசியமாை இதடக ்கருை்துகக்ளும், 
மைதிை் காட்சிகைி�் உயிரை்்து எை்தை அதழைை்ை.
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§ சரணாகதி

ஸஞ்ஜ் உவோச ।

ேம் ேேோ₂ க்ருப்ோவிஷ்ட�ஶ்ருபூர்ணோகுமலக்ஷ்ணம் ।

விஷீே₃நே�ிே₃ம் வோக்்முவோச �து₄ஸூே₃ே: ॥ 2.1॥

“சஞ்சயை் மசாை்ைார.் 

மைதிதை ஏழ்தமப்படுை்தும் இரகக்ைை்ா�் மூடப்பட்டவைாக, 
துயரைை்ா�் கண்கைி�் கண்ணீர ்ம�்க, மைம் மவதும்பி இருகக்ும் 
அவரிடம் (அரச்ச்ுைரிடம்), மதுசூைைர ்(கிருஷ்ணர)், பிை்வருமாறு 
கூறிைார ்(2.1).”

அய்யா மசாை்ைார.்

“நாம் பாரை்ை் அரச்ச்ுைரிடம் யைதவயாை மாற்றம் இை்னும் நடகக்வி�்த�.  
துயரைை்ா�் குழம்பிய அரச்ச்ுைரிை் மைம், இப்யபாது வலிதமயற்றைாக, 
எைதையும் ைருவைற்கு  வைதம அற்று, மிகவும் ஏழ்தமப்பட்டைாக ஆகிவிட்டது.”

“இப்யபாைாவது கிருஷ்ணர ்ஏயைனும் மசா�்வாரா?”

“நாம் மசய்வைறியாம�் துை்பப்படும்யபாமை�்�ாம், இதறவைது அருை் 
நமகக்ு ந�்� வழிதயக ்காட்டிக ்மகாண்யடைாை் இருகக்ிறது.  ஆைா�், அவர ்
காட்டும் வழிதயக ்கண்டு மகாை்வது எை்பது, இதறவைிை் கருதணதய 
யவண்டிக ்மகாண்டிருப்பவரக்ளுகக்ு மட்டுயம மைரியும்.  ஆம்,  அரச்ச்ுைருகக்ும் 
அப்படியாை ஒரு ந�்� வாய்ப்பு வரப் யபாகிறது.  அவரது நண்பரும், 
யையராட்டியுமாை கிருஷ்ணர ்ஏயைா மசா�்�ப் யபாகிறார.்”

கூரந்்து யகட்யடாம்.

ஸ்ரீ ப₄க₃வோனுவோச ।

குேஸ்த்வோ கஶ்�ல�ிே₃ம் விஷம� ஸமுபஸ்ேதி₂ேம் ।

அேோர்்ஜுஷ்ட�ஸ்வரக்₃்�கீரேதிகர�ர்ஜுே ॥ 2.2॥

க்தலப₃்ம் �ோ ஸ்� க₃�: போரே₂ தநேத்த்வய்யுபபத்₃்மே ।

க்ஷஷுத்₃ரம் ஹ்ருே₃்தேௌ₃ரப₃ல்ம் த்்க்த்மவோத்ேதிஷ்ட₂ பரநேப ॥ 2.3॥
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“பகவாை் கூறிைார:்

ஓ அரச்ச்ுைா,  யசாதிகக்ும் இடைத்ி�் சாதிகக் யவண்டிய இந்யநரைத்ி�், 
எப்படி உைகக்ு   ஆரியை�்�ாைவரக்ளுகய்க மபாருந்துவதும், 
வானு�கம் வரயவற்காைதும், மபரும் அவமாைைத்ைை ்ைருவதுமாை 
இப்படி ஒரு யசாரவ்ு வந்ைது? (2.2);

ஆண்தமயற்ற ைை்தமகக்ு இடம் மகாடுகக்ாயை, ஓ பாரை்ை்ா! இது 
உைகக்ுப் மபாருந்ைாது!  வலிதமயற்றவைாகக்ும் இந்ைச ்யசாரம்வனும் 
மூடிதயக ்கழற்றி எறி, ஓ எதிரிகதை மாய்கக்ிை்ற வீரயை! (2.3).”

கிருஷ்ணரிடமிருந்து ஆ றுை�் வாரை்த்ைகை் வரும் எை எதிரப்ாரை்த்ிருந்ை நாை் 
யகட்யடை்.

“அய்யா, ஏை் கிருஷ்ணர ்இப்படிப் யபசுகிை்றார,் இதுவதர அரச்ச்ுைர ்
மசாை்ைது எதையுயம காதி�் வாங்கிக ்மகாை்ைாைவர ்யபா�?” 

“ஒருவர ்துயரைை்ா�் மூடப்பட்டுச ்யசாரவ்ாக இருகக்ும்யபாது,   யமலும் 
மமலிந்ை ஆ றுை�் வாரை்த்ைகதைக ்கூறுவைா�், அவர ்ைம்முதடய யசாரவ்ாகிய 
தூகக்ைத்ிலிருந்து  எழுந்துவிடப் யபாவதி�்த�.  உலுகக்ி நிமிரை்்துகிை்ற  
வாரை்த்ைகயை அவருகக்ுை் எதையும் எதிரம்காை்ளும் மைதைக ்மகாடுகக்ும்.  
அதைைை்ாை் கிருஷ்ணர ்மசய்கிறார.்  கூரத்மயாை மசாற்கைா�், அரச்ச்ுைதர 
‘ஆண்தமயற்றவர’் எைச ்மசா�்லி, அவதர விழிப்புறச ் மசய்கிறார.்   
அயைசமயம், எதிரிகதை அழிகக்ும் வீரர ்அரச்ச்ுைர ்எை்பதையும் அவருகக்ு 
நிதைவுபடுை்துகிறார.்  அரசரக்ளுகக்ுப் புகயழ உயிர ்எை்பைா�்,  அரச்ச்ுைரிை் 
மசய�், அவமாைைத்ைை ்ைரும் எை்றும், விண்ணு�கிலும் இடம் ைராது எை்றும் 
இடிை்து உதரகக்ிறார.்  இடம் மபாருை் ஏவ�் அறிந்து உைவுபவர ்அ�்�வா ந�்� 
நண்பர,் இங்யக அப்படி ஒரு நண்பராகக ்கிருஷ்ணர ்இருகக்ிறார.்”

அய்யா மைாடரந்்ைார.்

“நாம் துயரப்பட்டிருகக்ும்யபாது, நமகக்ுை ்யைதவ ஆ றுைலும் மவறும் 
கண் துதடப்பும் அ�்�.  உலுகக்ி, உற்சாகம் ைரும் மசாற்கை்.  கிருஷ்ணரும் 
அரச்ச்ுைரும் எதிரிகளுடை் சண்தடயிட வந்திருகக்ிறாரக்ை். சண்தட – அது 
மட்டுயம அவரக்ை் இப்யபாது மசய்ய யவண்டும்.  அதைைை்ாை் கிருஷ்ணர ்
மசா�்கிறார.்  ஞாபகம் தவை்துக ்மகாை்ளுங்கை்.  கிருஷ்ணர ்இங்யக குருவாக 
உபயைசிகக்வி�்த�.  ஏமைைி�் அரச்ச்ுைர ்அவரிடம் இை்னும் எந்ை 
அறிவுதரயும் யகட்கவி�்த�.  இது நமகக்ு ஒருபாடம்.  ஒருவர ்நம்மிடம் 
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யகட்டாய� ஒழிய,  எவருகக்ும் நாம் அறிவுதர மசய்யக ்கூடாது. ஆைா�் நாம் 
நமகக்ு மநருகக்மாைவரக்ை் எை்று, அவரக்ை் யகட்காமய�யய அறிவுதரகை் 
ைருகியறாம். அதவ எவருகக்ும் பயை் அைிகக்ாது.”

“அய்யா, ‘பகவாை்’ எை்றா�் எை்ை?   நாை் இந்ைச ்மசா�்த� இதறவனுகக்ும், 
ப� மபரியயாரக்ளுகக்ும் பயை்படுை்துவதைப் பாரை்த்ிருகக்ியறை்.”

“ந�்�து,  ‘பகவாை்’ எனும் இசம்சா�் இகக்ா�ைத்ி�் ‘கடவுை்’ எை்றும் மபாருை் 
மகாை்ைப்படுகிறது. வழகக்ைத்ி�், இது ஒரு மபருதமகக்ுரிய அதடமமாழியாக, 
எவதர ஆை்மீகப் மபரியயாராகக ்மகாை்கியறாயமா, அவதர அதழப்பைற்குப் 
பயை்பட்டது. சம்ஸ்கிருை மமாழியிய�, ‘வாை்’ எனும் கதடசம்சா�், ‘நித�யாை 
உடதமயாைர’் எைப் மபாருை் ைரும். உைாரணமாக  ‘ைைவாை்’ எை்றா�், 
‘நித�யாை மச�்வந்ைர’் எைப்மபாருை். ‘பயி�்வாை்’ எை்றா�் ‘நித�யாை 
வலிதமயுதடயவர’் எைப் மபாருை்.  அவ்வதகயிய�, ‘பகவாை்’ எை்றா�் 
‘நித�யாை நந்நிதிகை்’ மகாண்டவர.் இந்ை நந்நிதிகதை ‘பக’ எனும் முைற்மசா�் 
ைருகிறது.”

“எை்ை நந்நிதிகை் அதவ?”

“இைற்கு, வியாசரிை் மகைாை பராசரமுைிவர ்விஷ்ணு புராணைத்ி�் (6.5.47) 
மகாடுைை் விைகக்யம எ�்ய�ாராலும் யபாற்றப்படுகிறது.

ஐஶ்வரய்ஸ்ய ஸமக3்ரஸ்ய வீரய்ஸ்ய யஶஸ3 ஶ்ரிய |
 ஜ்ஞாை-தவராக3்யயயாஶ் தசவ ஷண்ணாம் ப4க3ம் இதீங்க3ைா ||

‘ஆளுதம’, ‘வலிதம’, ‘புகழ்’, ‘அழகு’, ‘அறிவு’, அவற்றுடை், ‘பற்றிை்தம’ எை 
ஆ றுயம அந்ை முகக்ியமாை நந்நிதிகை் ஆகும்.  இவற்தற எ�்�ாம் மகாண்டு 
இதறயாண்தமயுடை் விைங்கியவராக கிருஷ்ணர ்இருப்பைா�், அவதர நாம் 
‘பகவாை்’ எை்யற அதழகக்ியறாம்.”

“இை்மைாரு சந்யைகம் அய்யா, எைற்கு அரச்ச்ுைதர ‘ஆரியர ்அ�்�ாைவதைப் 
யபா�’ எைக ்கிருஷ்ணர ்யகலி மசய்கிறார?்  ஆரியர ்எை்பது இைம் அ�்�வா?”

“இ�்த�.  ‘ஆரியர’் எை்பது பண்பும் ஒழுகக்மும் மகாண்டு, மகாடுைை் 
வாரை்த்ைதய மீறாம�்  நடகக்ும் மைிைரக்ளுகக்ாை அதடமமாழி.  அரச்சுைர ்
ைாமைடுைை் உறுதிமமாழிதய மறந்துவிட்டு, இப்யபாது யபாரிட மறுப்பைா�், 
கிருஷ்ணர ்அவருகக்ு அவருதடய ஒழுகக்ைத்ை நிதைவுபடுை்துகிறார.்”

“ஆரியரக்ை் இந்தியாவுகக்ுை் வடகக்ு திதச வழியாக வந்து, அங்கிருந்ை 
திராவிடரக்தை விரட்டியவரக்ை் எை்பை�்�வா நாை் நிதைைை்து?”
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“ைவறு! அப்படியாை ஒரு மபரும் பிதழ இதழகக்ப்பட்டுச ்சரிைத்ிரமி�்�ாை 
ஒரு மூடதம பரப்பப்பட்டுவிட்டது.   ‘ஆரிய’ , ‘திராவிட’ எனும் இரு சம்ஸ்கிருைச ்
மசாற்களும் ஒை்றுகம்காை்று அதடமமாழியாக�ாயம ைவிர எதிரம்மாழி ஆக 
முடியாது. ஏமைைி�், ‘திராவிட’ எனும் மசா�்லுகக்ு ‘மூை்று பகக்மும் நீரச்ூழ்ந்ை 
பகுதி அ�்�து தீபகற்பம்’ எை்பது மபாருை். ‘ஆரியர’் எை்பயைா, ‘பண்புதடயவர’் 
எைப் மபாருை் ைருவது.  அைைா�், எப்படி இவ்விரு மசாற்களும் எதிரந்ித� 
ஆகும்?  அைைா�், உைாரணைத்ிற்கு, இந்தியா எனும் தீபகற்பைத்ி�் இருப்பவரக்ை் 
‘திராவிடரக்ை்’ ஆவாரக்ை்.  அவரக்ை் ஒவ்மவாருவரும் ‘ஆரியர’் எை வாழ 
யவண்டும்.   எங்கு வாழ்ந்ைாலும்,  ஒவ்மவாரு மைிைரும், நாடு, மைம், ஜாதி, நிறம் 
எை எவ்விைப் பாகுபாடும் இ�்�ாமா�், ‘ஆரியர’் எைப் பண்பும் ஒழுகக்மும் 
மகாண்டு  வாழ யவண்டும். அப்படி வாழ்பவரக்ை் எவராயினும், அவரக்ை் 
ஆரியரக்ை்ைாை்.  இைற்கு மாறாை எவ்விைப் மபாருை் மகாை்ைலும் ைவறாைது. 
அசம்சய�், காழ்ப்தபயும் எதிரப்்தபயுயம வைரக்க்ும்.”

அய்யா இப்படிச ்மசா�்லிவிட்டுக ்கண்கதை மூடிகம்காண்டார.்

“புரிந்ைது அய்யா”, 

நானும் எை் மைைத்ிதரயி�் ஆழ்ந்யைை்.

அர்ஜுே உவோச ।

கே₂ம் பீ₄ஷ��ஹம் ஸங்க்₂ம் த்₃மரோ்ணம் ச �து₄ஸூே₃ே ।

இஷஷுபி₄: பரேதிம்ோத்ஸ்்ோ�ி பூ்ஜோரஹோவரிஸூே₃ே ॥ 2.4॥

“அரச்ச்ுைர ்கூறிைார:்

ஓ மது எனும் அரகக்தரக ்மகாை்றவயர! இந்ை யுைை்ைத்ி�், துதிப்பைற்கு 
உரிய பீஷ்மதரயும், துயராணதரயும் எதிரை்்து, (அவரக்ளுதடய 
அம்புகளுகக்ு) எதிராக நாை் எப்படி அம்புகதைை ்திருப்புயவை், ஓ 
எதிரிகதைக ்மகாை்றவயர!  (2.4)”

“கவைியுங்கை் எவ்வைவு எசச்ரிகத்கயாக அரச்ச்ுைர ்யபசுகிறார ்எை்று!  
பீஷ்மரும், துயராணரும் யபாற்றை ்ைகுந்ைவரக்ை், அப்படிப்பட்டவரக்ை் ைை்தை 
யநாகக்ி அம்புகதை எய்திைா�், நாை் எப்படி அவரக்தை எதிரை்்து அம்புகதைை ்
திருப்பி விடுயவை் எைக ்கூறி, அைை்மூ�ம் ைாை் சண்தடதய ஆரம்பிகக்ப் 
யபாவதி�்த� எைக ்காட்டுகிறார.்”

அய்யா மைாடரந்்ைார.்
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“அதுமட்டும�்�. மது எை்ற அரகக்தைக ்மகாை்றவர ்எை்பைா�் மதுசூைைை் 
எைவும், ைைது எதிரிகதை எ�்�ாம் மகாை்றவர ்எை்பைா�் அரிசூைைை் எைவும் 
அதழகக்ப்படும் கிருஷ்ணதர, அப்மபயரக்ைா�் அதழை்து, அைை்மூ�ம், 
‘கிருஷ்ணா, உங்கை் யுைை்ங்கயைா, அரகக்ருடனும் எதிரிகளுடனும் மட்டுயம,  
ஆைா�் எை் நி�தம யவறு’ எைச ்சுட்டிக ்காட்டுகிறார.்”

“அய்யா,  அரகக்ரக்தை அரச்ச்ுைர ்இப்யபாது சந்திகக்வி�்த� எை்பது புரிகிறது. 
ஆை�் எதிரிகதையும் சந்திகக்வி�்த� எைச ்மசா�்வது எப்படிச ்சரியாகும்?”

“ம்... அரச்ச்ுைர ்திரும்பை ்திரும்ப பீஷ்மர,் துயராணர ்இருவதர மட்டுயம 
குறிப்பிடுகிறார ்பாருங்கை்.  அவரக்ை் இருவரும் அரச்ச்ுைதர எதிரை்்துப் யபாரிட 
நிை்றாலும் அரச்ச்ுைர ்அவரக்தை  இை்னும் எதிரிகைாகப் பாரக்க்வி�்த�.  
அவ்வைவு தூரம் அரச்ச்ுைரது பந்ைம் அவதரக ்குழப்பி இருகக்ிறது! ”

நாை் அரச்ச்ுைர ்கூறுவதைப் பாரை்்துக ்மகாண்டிருந்யைை்.

கு₃ரூேஹத்வோ ஹி �ஹோனுபோ₄வோன் 

ஶ்மரம்ோ மபோ₄க்தும் தப₄க்்�பீஹ மலோமக ।

ஹத்வோரே₂கோ�ோம்ஸ்து கு₃ரூேிதஹவ

பு₄ஞ்ஜீ் மபோ₄கோ₃ன் ருேதி₄ரபரேதி₃க்₃ேோ₄ன் ॥ 2.5॥

“மாண்புகக்ுரிய குருமாரக்தைக ்மகா�்வதைை ்ைவிரை்்து, இந்ை 
உ�கி�் பிசத்ச எடுை்துச ்யசகரிைை் உணவி�் வாழ்வதும் யம�ாைது.  
ஆைா�், ஒருயவதை குருமாரக்தை நாை் மகா�்யவைாகி�்,  
அைைா�் இவ்வு�கி�் நாை் அதடயும் இை்பங்களும், மச�்வங்களும் 
இரைை்கக்தற படிந்ை விருந்ைாகைை்ாை் அதமயும். (2.5)”

“அய்யா, அரச்ச்ுைரிை் மைதி�் துயரைத்ை விதைப்பது எது எை்பது இப்யபாது 
மவைியி�் மைரிய ஆரம்பிை்து விட்டது!  அவர ்ைை்னுதடய ஆசிரியரக்தை 
எதிரை்்துப் யபாராடுவதி�்ைாை் ையகக்மும் குழப்பமும் மகாண்டுை்ைார,் 
இ�்த�யா?”

“ஆம்,  இருந்ைாலும் பாருங்கை் அவருகக்ுை ்ைை்னுதடய ப�ைத்ி�் இருகக்ும் 
உறுதிதய.  யைா�்வி எை்பது அரச்ச்ுைரிை் அகராதியி�் இ�்த�. யுைை்ம் 
மசய்ைா�், அவர ்எதிரிகதைக ்மகா�்வார.்  ஆைா�் ைைது அை்புகக்ுரிய 
ஆசிரியரக்தைக ்மகா�்வைா�் கிதடகக்ும் மவற்றியும் இரைை்க ்கதற 
படிந்ைைாகிவிடும் எை எண்ணி, மவற்றி, அைைா�் கிதடகக்ும் பைவிகை், 
வசதிகை்  எை எ�்�ாவற்தறயும் துறந்துவிடை ்துணிகிறார.்  அந்ை நித�யி�் 
பிசத்ச எடுை்து வாழ்வும் ையாராக இருகக்ிறார.்”
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“அய்யா, பிசத்ச எடுப்பது எை்பது மகௌரவமாை மசய�ா எை்ை!”

“இங்யக அரச்ச்ுைர ்பிசத்ச எடுகக் நிதைப்பது, ஒரு துறவிதயப் யபா�ை ்
ைை்னுதடய எ�்�ா வசதிகதையும் பிறருகக்ுை ்தியாகம் மசய்துவிட்டுப் பணிந்து, 
இரந்து, எைிதமயாக வாழ்வைற்காகைை்ாை்.  அைதை ‘பிதஷே’ எைை ்துறவறம் 
யபாற்றும்.  அது ஏழ்தமயாய�ா, யவத� மசய்து வாழாை யசாம்ப�ாய�ா 
எடுகக்ும் பிசத்ச அ�்�!  அரச்ச்ுைர ்இங்யக ைமகக்ு, உ�க இை்பம் எனும் 
‘பியரயஸ்’ முகக்ியம�்�, ‘நை்தம’ எனும் ‘சியரயஸ்’ மட்டுயம முகக்ியம் 
எை்பதையும் காட்டுகிை்றார.்  எையவ அரச்ச்ுைரிை் துறவு பூணும் எண்ணமும், 
அைைா�் இரந்துண்டு வாழ நிதைப்பதும், மிகவும் உயரவ்ாை சிந்ைதை.  
ஆைா�், அதுவா அவருகக்ு உரிைை்ாை கடதம!  அந்ைக ்யகை்விைாை் அவதரக ்
குழப்பிக ்மகாண்டிருகக்ிறது.  இருந்ைாலும், இதி�் எை்ை ந�்� விஷயம் 
எை்றா�், முை்பு இருந்ைது யபா�் குழப்பைை்ா�் யசாம்பி இருகக்ாம�், இப்யபாது 
ைமகக்ு எை்ை யைதவ எை்பதைை ்மைரிவிகக்ும் மைைிவுகக்ு அவர ்வந்துவிட்டார.்   
அதுவும்  முை்யைற்றயம!  இப்யபாது எை்ை யகட்கிறார ்எைப் பாரப்்யபாம்.”

அரச்ச்ுைர ்மசாை்ைார:்

ந தசேத்₃வித்₃�: கேரன்மேோ க₃ரீம்ோ ்த்₃வோ ்ஜம்� ்ேதி₃ வோ மநோ ்ஜம்யு: ।

்ோமேவ ஹத்வோ ந ்ஜி்ஜீவிஷோ�ஸ். மே(அ)வஸ்ேதி₂ேோ: பரமுமக₂ ேோ₄ரேரோஷ்டரோ: ॥ 

2.6॥

யமலும் நமகக்ு இந்ை இரண்டு வழிகைி�் எது சரியாைது எை்று 
மைரியவி�்த�:  எவதரயும் மகா�்�ாம�், பிசத்ச எடுை்து வாழ்வைா  
அ�்�து  யுைை்ம் மசய்வைாகிய நமது கடதமதய மசய்வைா?   நாம் 
மவற்றி மகாை்யவாமா அ�்�து அவரக்ை் மவற்றி மகாை்வாரக்ைா 
எை்பதும் நமகக்ுை ்மைரியாது.  திருைராஷ்டிரரிை் பாதுகாப்பாைரக்ைாை 
எவரக்தைக ்மகாை்ற பிறகு நாமும் உயிரவ்ாழ விரும்ப மாட்யடாயமா, 
அவரக்யை நமகக்ு எதிராக அணிவகுை்துை்ைாரக்ை் (2.6).”

“திரும்பவும் பாருங்கை், அரச்ச்ுைர ்பிசத்ச எடுை்து வாழ்வதையய முை�் 
விருப்பமாக தவகக்ிை்றார.் ைாை் சண்தடயிட இறங்கிவிட்டா�், எதிரிகை் 
மகா�்�ப்படுவாரக்ை் எை்பதிலும், சண்தடயிடுவயை ைமகக்ாை கடதம 
எை்பதிலும் அவருகக்ு ஐயம் இ�்த�. அைைா�் அவருதடய குழப்பம் 
இப்யபாது ஒயர யகை்வியி�் வந்துவிட்டது: கடதமதயச் ்மசய்வைா, மசய்யாம�் 
இருப்பைா?   எவ்வைவு தூரம் அரச்ச்ுைர ்ைம்முதடய குழப்பைத்ிலிருந்து, 
மைைிவுகக்ு வந்து மகாண்டிருகக்ிறார,் பாருங்கை்.”

“ஆம் அய்யா, அப்புறம் ஏை் அவர ்யைா�்விதயப் பற்றியும் சிந்திகக்ிறார!் 
யைா�்வி வரும் எைப் பயம் மகாை்கிறாரா?”
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“நிசச்யமாக இ�்த�.  யுைை்ம் மசய்ைா�், மவற்றி ைைகய்க எை்பதி�் 
அவருகக்ு எந்ை ஐயமும் இ�்த�.  யபாரிடாம�் மசை்றுவிட்டா�், எதிரிகை் 
மவை்றவரக்ைாக அறிவிகக்ப்படுவாரக்ை். அைைா�் ைை்னுதடய முடிவு 
யபாரிட்டு மவற்றி மபறுவைா, யபாரிடாம�் எதிரிகளுகக்ு மவற்றி ைருவைா 
எை்பயை அவர ்குழப்பம்.  அடிப்பதடயி�் ைைது கடதமதயச ்மசய்வைா, மசய்ய 
யவண்டாமா எை்பயை!”

“...ம்... ைை் கடதமதயச ்மசய்யயவண்டும் எை்பதுைாை் அரச்ச்ுைரிை் மைதி�் 
இருப்பதுயபா�் எைகக்ுை ்மைரிகிறது.  ஆைா�் எதுயவா அவதரை ்ைடுகக்ிறது”, 
எதுமவைை ்மைைியாம�் நாை் மசாை்யைை்.

“அந்ை முடிசச்ும் இப்யபாது அவிழப் யபாகிறது.  கதடசியாக அரச்ச்ுைர ்எை்ை 
மசாை்ைார ்எைக ்கவைிைத்ீரக்ைா?  திருைாராட்டிரரிை் பாதுகாவ�ரக்தைக ்
மகாை்றா�் ைாமும் உயிர ்வாழ விரும்பமாட்யடாம் எை்று?”

“ஆமாம்.  யாதர அப்படிக ்குறிப்பிடுகிறார?்”

“பீஷ்மதரயும், துயராணதரயும்ைாை். அரச்ச்ுைருகக்ு அவரக்ை் இருவரிடமும் 
பந்ைம் ஆழமாக இருகக்ிறது! அது அவரது கடதமதயச ்மசய்யவிடாம�் 
ைடுகக்ிறது.”

“அப்படி எை்றா�், இதுவதர ைரம் நியாயங்கை் யபசியதும், யுைை்க ்
மகாடுதமகளும், மபண்களுகக்ும் சமுைாயை்துகக்ும் ஏற்படும் துயரங்கதையும் 
பற்றி எ�்�ாம் கூறியதும் உண்தம இ�்த�யா?”

“அதவ எ�்�ாம் அரச்ச்ுைர ்பயை்படுைத்ிய விவாை ஆயுைங்கை். ைை்னுதடய 
உண்தமக ்காரணைத்ை மதறகக்ப் பயை்படுைத்ிய நியாயங்கை்.  சிறப்பு 
எை்ைமவை்றா�், அப்படி எ�்�ாம் யபசிய அரச்ச்ுைர,் ைைது குழப்பைத்ிலும் ஒரு 
மைைிதவக ்கண்டுபிடிை்து, இப்யபாது இறுதியாை யகை்வியுடை் நிற்கிை்றார.் 
அவருதடய திருப்புமுதை இங்யகைாை் கிதடகக்ப்யபாகிறது.”

தீவிர ஆவலுடை் அரச்ச்ுைர ்மசாை்ைதைக ்யகட்டுக ்மகாண்டிருந்யைை்.   

கோரபண்மேோ₃மஷோபஹேஸ்வபோ₄வ: 

்ருசசோ₂�ி த்வோம் ே₄ர�ஸம்மூ்ட₄மசேோ: ।

்சச₂மர்: ஸ்்ோன்ேிஶ்சிேம் ப₃ரூஹி ேன்ம�

ஶிஷ்ஸ்மே(அ)ஹம் ஶோேதி₄ �ோம் த்வோம் பரபன்ேம் ॥ 2.7॥

“எை் மைம் இய�ாதமயா�் கதறபட்டுக ்க�ங்கி இருகக்ிறது.  எை் 
அறிவு எது ைரம்ம் எைை ்மைரியாம�் குதறபட்டுக ்குழம்பி இருகக்ிறது.  
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(கிருஷ்ணா), உங்கைிடம் கருதணதயக ்யகட்டுப் பணியும் எைகக்ுக ்
கற்றுகம்காடுங்கை். எது மிகவும் நை்தமதயை ்ைருவது எைை ்
மைைிவாகக்ி ஆதண இடுங்கை்! (2.7)”

அய்யா மசாை்ைார.்

“இங்யக ‘முற்றிலும் சரணதடை�்’ எை்பது நடகக்ிறது.  ஏமைைி�் அரச்ச்ுைரிை் 
உை்ைைத்ி�் அைற்காை மாற்றங்கை் விதைந்து விட்டை.  அவர ்‘சிஷ்ய:’ எனும் 
மாணவைாகை ்ைை்தைக ்கிருஷ்ணரிடம் ஒப்பதடகக்ிறார.்  அவரிை் மசய�ா�், 
கிருஷ்ணரும், ‘குரு’ எனும் ஆசிரியராகிவிடுகிறார.்  இப்யபாது அரச்ச்ுைர ்எை்ை 
மசாை்ைார ்எை்பதை நாம் நை்றாகச ்சிந்திகக் யவண்டும்.”

‘அய்யா, அரச்ச்ுைரிை் மாற்றம் நை்றாக முடிந்து விட்டது எை எப்படிச ்
மசா�்கிறீரக்ை்?”

“அரச்ச்ுைர ்ைைது மைதை முற்றிலும் மகாட்டிக ்கவிழ்ை்துக ்காலி மசய்துவிட்யட 
சரண் அதடகிறார.் மபரும் படிப்பும், பைவியும், யமை்தமயும் மகாண்ட 
அரச்ச்ுைர,் அதவ யாவும் ைைகக்ு உைவாது எை்பதை அறிந்து,  ைை்தை ஒை்றும் 
அறியாை மூடை் எைை ்ைாழ்ைத்ிக ்மகாை்கிறார.்  அப்படியாை பணிவுைாை் ந�்� 
மாணவைாக ஒருவதர மாற்றும்.   நாம் ஆசிரியரிடம் நம்முதடய முந்தைய 
அறிவிதையும், நம்பிகத்ககதையும் மட்டுயம மைதி�் நிரப்பிகம்காண்டு, 
அவற்தற உறுதி மசய்து மகாை்வைற்காகயவா, அ�்�து அவற்தற 
தவை்துகம்காண்டு, ஆசிரியரிை் ைகுதிதயச ்யசாதிப்பைற்காகயவா மச�்�க ்
கூடாது.  அைைா�் பயை் இ�்த�. அதிலும் ஆை்மீக அறிதவ அதடவைற்கு,  
மைமமனும் மபட்டிதய முற்றிலும் சுைை்ம் மசய்து, புதிைாக எ�்�ாவற்தறயும் 
ஏற்கை ்ையாராகை ்திறந்து தவகக் யவண்டும். அரச்ச்ுைர,் ைமது துயரைத்ையும் 
குழப்பைத்ையும் காரணமாக தவை்து, மைதைக ்மகாட்டிக ்கவிழ்ை்துவிட்டார.் 
அறிதவயய ஆசிரியருகக்ுை ்ைாைமாகக ்மகாடுை்து, ந�்� ஒரு சீடராகும் 
திருப்புமுதை அவருகக்ு அதமந்து விட்டது.  அப்படியாை திருப்புமுதை ஏை் 
துரியயாைைனுகக்ுக ்கிதடகக்வி�்த� மைரியுமா?”

நாை் மமௌைமாகப் பாரை்்துக ்மகாண்டிருந்யைை். அய்யா மைாடரந்்ைார.்

“துயரைை்ா�் மைம் மூடப்பட்டா�், எ�்ய�ாருதடய அறிவும் குழப்பைத்ைப் 
மபறும். அைைா�் எவரும் ைம்முதடய சரியாை கடதமதயச ்மசய்ய மறுப்பர.்  
ஆைா�், எவருதடய மைம் தீய எண்ணங்கைாலும் ஆட்மகாை்ைப்பட்டயைா, 
அவரக்ளுதடய அறிவி�் இருகக்ும் குழப்பம், அவரக்தைை ்தீய மசயத�ச ்
மசய்யை ்திருப்பிவிடும்.  துரியயாைை் தீய மசயலி�் ஈடுபடுவைற்கு, 
அப்படியாை பாதையி�் அவை் மசை்றுவிட்ட காரணம்ைாை்.  அரச்ச்ுைர ்
மைம் துயரப்பட்டிருந்ைாலும்,  தீய எண்ணங்கைா�் சூழப்படவி�்த�.  
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விைத்ியாசம் மைரிகிறைா?  துயரைத்ி�் ந�்� திருப்பம் வரயவண்டும் எை்றா�், தீய 
எண்ணங்களுகய்க இடம் மகாடுகக்க ்கூடாது.”

“ஆம் அய்யா, அரச்ச்ுைரிை் ந�்� மைதிற்குைை்ாை் அப்படி ஒரு திருப்புமுதை 
கிதடைை்து”

“ஆம்! ந�்�வரக்ைிை் துயரம் ந�்� திருப்புமுதைதயைை்ாை் மகாடுகக்ும்.  
இங்யக அரச்ச்ுைருகக்ு வந்ை ‘காரப்்பண்ய யைாஷம்’ எனும் இய�ாதமைாை் 
திருப்புமுதை”.

“காரப்்பண்ய யைாஷம் எை்றா�்?”

“மைதைப் ப�வீைப்படுை்துகிை்ற இரகக் உணரச்ச்ியா�், ஒருவருகக்ு ஏற்படும் 
‘ஒை்றும் மசய்ய முடியாம�் ைவிகக்ும் சூழ்நித�’ ைாை் அைை் மபாருை். ைமிழி�் 
‘தகயறுநித�’ எைச ்மசா�்��ாம்.  சம்ஸ்கிருை மமாழியி�் ‘காரப்்பண்ய:’  
எனும் மசா�், ‘எதையும் மகாடுகக் மைமி�்�ாைவர’் எைப் மபாருை்படும். 
உ�க வழகக்ி�் ‘கஞ்சைை்ைமாைவர’் எைக ்மகாண்டாலும், இவ்விடைத்ி�் 
‘ஏழ்தமயாைவர’் எைக ்மகாை்ை யவண்டும்.  அரச்ச்ுைரிை் மைதிலும், 
அறிவிலும் ஒை்றுயம யைாை்றவி�்த�.  அைாவது அவரா�் மகாடுப்பைற்கு 
எதுவும் இ�்�ாை ஏழ்தமைை்ைம்!  இந்ைக ்குதறைாை் ‘காரப்்பண்ய யைாஷம்’ 
எைக ்காட்டப்பட்டது.   முை்பு அரச்ச்ுைர ்துயரப்படும்யபாது, அவருதடய 
‘கிருபா’ எனும் ‘இரகக் உணரவ்ு’ காரணம் எை சஞ்சயை் மசாை்ைார ்அ�்�வா? 
அந்ைக ்கிருதபைாை் மைதை ஏழ்தமப்படுைத்ிவிட்டது.”

“அய்யா, இரகக் உணரவ்ு ைவறாைைாகுமா?”

“இ�்த�, துை்பப்படுபவரக்ைிடம்், நாம் அை்பிைா�் காட்டும் இரகக்ம் மிகவும் 
பாராட்டைை்கக்து.  ஏமைை்றா�், அது அவரக்ைிை் துயரைத்ைப் யபாகக் ந�்� 
மசயத� நாம் மசய்யை ்தூண்டுவது.  ஆைா�்,  பந்ைைத்ிைாலும், ைை்ந�ம் 
கருதிய ஆதசயிைாலும் மகாை்ளும் இரகக்ம், ஒருவதர ப�வீைப்படுைத்ிவிடும். 
அைைா�், ந�்� மசயத�ச ்மசய்யாம�், பந்ைந்திைா�் உந்ைப்பட்டு யமலும் 
துயரமும்,  குழப்பமும் ைந்து சிகக் தவை்துவிடும். அப்படிப்பட்டவர ்ைை் மைதை 
இழந்ைவர ்ஆகிவிடுகிறார.்”

“மைதை இழப்பது எை்பது?”

“நீங்கை் ‘எை்ை மைதச இழந்துவிட்டாயா’ எை்று நதடமுதறயி�் மசா�்� 
மாட்டீரக்ைா!  ஒருவருதடய மைம் யைதவயற்ற, முதறயற்ற எண்ணங்கைா�் 
சூழப்பட்டு, எதைச ்சிந்திகக் யவண்டுயமா அதைச ்சிந்திகக்வி�்த�யயா, 
அப்யபாது அவர ்மைதை இழந்ைவர ்ஆகிறார.் அப்படி ஒருவர ்அடிகக்டி ைைது 
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மைதை இழந்து இருந்ைா�், அவரா�் வாழ்வி�் சாதிகக்  இய�ாது.”

“எை்ை மசய்வது அய்யா?”

“மைதை இழப்பது எை்பது, உணரச்ச்ியா�் உந்ைப்படுவதுைாயை! எையவ 
உணரச்ச்ிகதைக ்தகயாைை ்மைரிந்து மகாை்ை யவண்டும்.  அைற்கு ஒருவர ்ைம் 
மைதையய பாரை்த்ிருகக்ப் பழக யவண்டும்.”

“நாம் நம் மைதைப் பாரப்்பது இ�்த�யா எை்ை!”

“மபரும்பாலும் இ�்த�! நமகக்ு நம் மைதை யநரடியாகச ்சந்திகக் பயம். 
அைைா�்ைாை் யைதவயி�்�ாைவற்தற எ�்�ாம் மைதி�் இட்டு, அதை நிரப்பிக ்
மகாண்டிருகக்ியறாம்.!”

“ஏை் அய்யா?”

“மைம் ஒரு து�்லிய கண்ணாடி எை யவைங்கை் மசா�்கிை்றை. அதை நீங்கை் 
பாரை்ை்ா�், உங்கதைைை்ாை் பாரப்்பீரக்ை். உங்களுதடய எ�்�ாக ்கதறகளும், 
குற்றங்களும் பைிசம்சைை ்மைரியும். அதுவா நமகக்ுப் பிடிகக்ும்? அைைா�்ைாை் 
நம்தமை ்ைவிர மற்றவற்தறக ்காணயவ மைதைை ்திருப்பிக ்மகாண்டிருகக்ியறாம். 
இப்படிச ்மசய்யச ்மசய்ய, நாம் மைதை இழந்து,  மமதுவாகக ்கா�மும் யபாகிறது, 
நம் வாழ்கத்கயும் யபாகிறது, நம்தம அறியாமய�யய!”

“அைைா�்ைாை், தியாைம் முை�ாை பயிற்சிகை் எ�்�ாம் மசா�்லி இருகக்ிறைா?”

“இருகக்�ாம்.  ஆைா�், நம் மைதை நாம் பாரப்்பைற்கு முை்ைா�், அந்ை 
மைக ்கண்ணாடிதயச ்சுைை்மாகை ்துதடை்து தவகக் யவண்டும். எப்படிச ்
மசய்வது?  முைலி�் மசய்ய யவண்டியது, மைதிற்குை் யபாகிை்றதவ எதுமவைை ்
தீரம்ாைிப்பது.  ந�்� சாப்பாடு உண்டா�் ந�்� உட�்வைம் இருகக்ும் 
எை்பதுயபா�, ந�்� எண்ணங்கதை உண்டா�் ந�்� மைவைம் கிதடகக்ும். 
இதைப்பற்றி எ�்�ாம் மிக யநரை்த்ியாக, விைகக்மாக பகவாை் நமகக்ுச ்
மசா�்�ப் யபாகிறார.்  நமகக்ு மிக அதிகமாை, அவசியமாை சுைத்ிகரிப்பு யவத� 
காைத்ிருகக்ிறது”.

எை்தைப் மபாறுைை்வதர அது எவ்வைவு உண்தம எை நிதைைய்ைை்.  அய்யா 
மைாடரந்்ைார.்

“நாம் இதைமய�்�ாம் விட்டு, அரச்ச்ுைர ்எப்படிை ்ைை்மைதை விவரிைை்ார ்எைப் 
பாரப்்யபாம். அதுவும் நமகக்ு ந�்� பாடம்”
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“அரச்ச்ுைர,் கிருஷ்ணரிடம் எதைக ்கற்றுைை்ாருங்கை் எைக ்யகட்டதவயா?”

“இ�்த�. அரச்ச்ுைருகக்ுை ்ைைகக்ு எது யவண்டும் எை்பது இை்னும் 
மைரியவி�்த�. அைைா�்ைாை், ‘எது ந�்�யைா அதை எைகக்ுை ்மைைிவாகை ்
ைாருங்கை்’ எை குருவிடம் மபாறுப்தபக ்மகாடுை்துவிட்டார.்  நாமும் எது 
யவண்டும் எைை ்மைரிந்து மகாண்டுைாை் குருவிடம் மச�்� யவண்டும் எை்பது 
இ�்த�. ஆைா�் எது யவண்டாம் எை்பதி�் உறுதியாக இருகக் யவண்டும்.  
அரச்ச்ுைருகக்ு ‘பியரயஸ்’ எனும் உ�க இை்பங்கை் யவண்டாம் எை்பதி�் உறுதி 
வந்துவிட்டது.”

“இதுவும் எைகக்ு வசதிைாை் அய்யா.  எை்னுதடய யவண்டுை�் லிஸ்ட்டி�், உ�க 
இை்பைத்ை எ�்�ாம் எடுை்துவிட்டா�், அதி�்  எை்ை மிஞ்சும் எைை ்மைரியாது. 
அைைா�் எதைக ்யகட்க யவண்டும் எைை ்மைரியாமய� குருவிடம் யபாவதி�் 
எைகக்ு வசதி ைாை்.” 

இப்படிச ்மசா�்லி, அய்யாவிை் கண்கதைப் பாரை்ய்ைை்.   ப�மாகச ்
சிரிை்துவிட்டுச ்மசாை்ைார.்

“உ�க இை்பங்கைி�், பற்றிை்தம எனும் ‘தவரகக்ியம்’ இருந்து,  ‘சிரைத்ை’ எனும் 
சீரத்மயாை முயற்சியும் இருந்ைா�், பிறகு நீங்கை் எதைக ்கற்க யவண்டும் எைை ்
தீரம்ாைிை்துப் யபாக யவண்டாம்.  எது யைதவயயா அது சரியாக உங்களுகக்ுக ்
கிதடகக்ும்.  சரணதடயை ்ையாராகிவிட்டா�், குருவிை் சந்திப்பும் நடகக்ும்.”

சி� மநாடிகை் கழிை்துை ்மைாடரந்்து கூறிைார.்

“குருவிடம் சரண் அதடவது எை்பது ப�வீைம் அ�்�. அது மபரும் ப�ம். 
உடதமகய்கா, உயிருகய்கா பயந்து ஒருவரிடம் பணிவது அ�்� குருவிடம் 
சரணதடவது. ஆை்மீக முை்யைற்றை்துகக்ாகை ்ைை்தையய குருவிடம் 
அரப்்பணிப்பது எை்பது, மிகப் மபரிய வலிதம உதடயவரக்ளுகக்ு மட்டுயம 
முடியும். ஏமைை்றா�் அப்படிச ்மசய்வைா�், ஒருவர ்ைை் அறிதவயும் குருவிடம் 
ஒப்பதடை்து விடுகிறார.் அப்படிச ்மசய்யும்யபாது, ஒரு ‘மபாறுப்பு மாற்றம்’ 
நடகக்ிறது.  எப்படிை ்ைை்தையய அண்டி இருகக்ும் குழந்தைதயை ்ைாய் 
அரவதணை்து வைரப்்பாயரா, அதுயபா�யவ, ைை்தை அண்டிய சீடதர, குருயவ 
மபாறுப்பு ஏற்று நடை்துவார.்  அைாவது, அவரது அறிவி�் மாற்றங்கதையும், 
மைதி�் முை்யைற்றங்கதையும் மசய்வார.் அைைா�்ைாை் மசா�்கியறை், 
சரணதடை�் எை்பது ஒரு இ�ாபகரமாை மசய�், வலிதமயாை மசய�், 
மைதி�் முதிரந்்ைவரக்ை் மட்டுயம மசய்யும் மசய�்”.

ைத�தய இ�்த� எை்பதுயபா�் ஆட்டி, அய்யா உடயை மசாை்ைார.்
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“இ�்த�!  சரணதடை�் ஒரு மசய�் எை்பதை விட, ஒரு நடைத்ை, யநாகக்ம் 
எை்பயை சரி.  ஆரம்பிை்து முடிகிை்ற எந்ைச ்மசயத�யும் யபாை்றது அ�்� 
சரணதடை�்.  அது மைதி�் தவகக்ிை்ற ‘பாவைா’ அ�்�து ‘யநாகக்ம்’.  அது 
நம்முதடய குணைத்ிை் மவைிப்பாடு.”

“புரிந்ைது அய்யா”

“எ�்ய�ாராலும் சரணதடய முடியாது.  கரவ்ைத்ை விட்டு, மைதைை ்திறந்து 
தவை்துை ்ைை்தைக ்மகாடுகக்ை ்ையாராய் இருப்பவரக்ளுகய்க அது இயலும். 
சக�க�ா வ�்�வை் எைப் புகழ்மபற்ற அரச்ச்ுைர,் பிசத்ச எடுகக்வும் ையார ்
எைை ்ைை் உட�ாலும் மைைாலும் எைிதமப்பட்டுை ்ைை்தைக ்மகாடுகக்ிறாயர, 
அதுைாை் ‘முற்றிலும் சரணதடை�்’ எை்பது.  எையவ சரணதடைத� 
ப�வீைமாகக ்கருையவ கூடாது”

“அரச்ச்ுைரிை் மாற்றைத்ி�் நாம் யவறு எைதைக ்கற்க யவண்டும் அய்யா?”

“அரச்ச்ுைர ் ைை்னுதடய நித�தய குருவிடம் எப்படிக ்கூறிைார ்எைக ்
காணுங்கை். ைை் நித�தய முழுதுமாகப் புரிந்து மகாண்டைா�்ைாை் அவரா�் 
அப்படிக ்கூற முடிந்ைது.  எை்ை மசாை்ைார:்  முைலி�் அவரது மைம் துயரைை்ா�் 
மூடப்பட்டிருகக்ிறது.  இரண்டாவது, அவரது அறிவு எது சரி எது ைவறு எைை ்
தீரம்ாைிகக்ும் திறை் இ�்�ாம�் இருகக்ிறது.  அைாவது அவரது மைதை 
‘யஷாகம்’, அறிதவ ‘யமாஹம்’ முடியுை்ைை எை்பதை அவயர உணரந்்துவிட்டார.் 
ஆகயவ குருவாகிய கிருஷ்ணர,் இந்ை இரண்டு நித�களுகக்ும் ந�்� 
விடிவிதைக ்காட்டியாக யவண்டும்.”

“கிருஷ்ணர ்இந்ை இரண்டு யகை்விகளுகக்ும் பதி�் ைருவாரா?”

“ஆம். இவ்விரண்டுகக்ும் மருந்ைாகக ்மகாடுப்பார.்   சுயந�ம் இ�்�ாம�் ைைது 
கடதமகதைச ்மசய்கிை்ற ‘யயாகம்’,  ைை்தைப் பற்றிய உண்தம அறிை�ாகிய 
‘ஞாைம்’ அ�்�து ‘சாங்கியம்’ இவ்விரண்டும்ைாை் அவர ்ைரப்யபாகும் மருந்து.”

“இதவ இரண்டும் ஒை்றுகம்காை்று மைாடரப்ுை்ைைா, அ�்�து இருயவறு 
வழிகைா?”

“சம்ஸாரைத்ிலிருந்து விடுைத� அதடவைற்கு ஒயர ஒரு வழிைாை்.  அது 
‘உண்தம’ எதுமவை உணரை்�். அைதைை ்ைருகிை்ற  ஞாைம், ‘சாங்கியம்’ எைக ்
காட்டப்படும். எைினும் அந்ை ஞாைைத்ை அதடவைற்கும், உணரவ்ைற்கும் 
ஒருவதரை ்ையார ்மசய்து மகாை்ை, ‘மசய�் ஒழுகக்ம்’ எனும் ‘யயாகம்’ ஒருவரிை் 
வாழ்கத்கப் பாதையாக யவண்டும். அைைா�்ைாை் ‘சாங்கிய யயாகம்’ எனும் 
ைத�ப்பு பகவைக்ீதையிை் இந்ை இரண்டாம் பாகைத்ிற்கு தவகக்ப்பட்டது.”
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இை்னும் மைைிவாகப் புரியவி�்த� எை்றாலும், சிரைத்ையுடை் மைாடந்து 
அரச்ச்ுைரிை் யபசத்சக ்கவைிை்துக ்மகாண்டிருந்யைை்.

ந ஹி பரபஶ்்ோ�ி ��ோபனுத்₃்ோத்₃  ்சமசோ₂கமுசமசோ₂ஷ்ண�ிநத்₃ரி்ோ்ணோம் ।

அவோப் பூ₄�ோவஸபத்ேம்ருத்₃ே₄ம்  ரோஜ்ம் ஸுரோ்ணோ�பி சோேதி₄பத்்ம் ॥ 2.8॥

“நாை் இவ்வு�கி�் எதிரப்்பவரக்ை் எவருயம இ�்�ாை ஆளுதமயும் 
மச�்வமும் அதடந்ைாலும் அ�்�து  வானு�கைத்ி�் யைவரக்ளுகக்ும் 
ைத�வைாக ஆைாலும், எை் பு�ை்கதை எ�்�ாம் எரிகக்ிை்ற இந்ைை ்
துயரைத்ீதய எைைா�் அதணகக் முடியும்  எை்பதை நிசச்யமாய்  
எை்ைா�் அறிய முடியவி�்த� (2.8).”

“இதுவதர பிசத்ச, துறவு எை்மற�்�ாம் யபசிக ்மகாண்டிருந்ை அரச்ச்ுைர,் 
இப்யபாது இவ்வு�தகப் யபாரி�் மவை்று ஆை்வது, வானு�தக நற்மசய�்கை் 
மசய்து ஆை்வது யபாை்று யபசை ்மைாடங்கியது அவரது யசாரவ்ு நீங்கி, மசய�் 
மசய்வைற்காை விதைகை் விழுந்ைையவா எை எண்ண தவகக்ிை்றை.  ஆைா�், 
முை்பு அரச்ச்ுைர,் ைைகக்ு இவ்வு�க அ�்�து வானு�க இை்பங்கைாை 
‘பியரயஸ்’ முகக்ியம் அ�்�,  நை்தம ைரும் ‘சியரயஸ்’ முகக்ியம் எைக ்
கூறியிருகக்ிறார ்அ�்�வா, அைதை நாம் முகக்ியமாகக ்கவைிகக் யவண்டும்.”

“ஏை் அய்யா?”

“ஸ்ரீ பகவைக்ீதை அரச்ச்ுைருகக்ு, அவரது யைதவகக்ு ஏற்ப மகாடுகக்ப்பட்ட 
பாடம்.  எையவ கிருஷ்ணர ்அருைிய கீதை, ‘பியரயஸ்’ எனும் உ�க 
இை்பங்களுகக்ாை க�்வி அ�்�. ‘சியரயஸ்’ எனும் நை்தம மட்டுயம 
ைருவைற்காகக ்மகாடுகக்ப்பட்டது.  அைைா�்ைாை், பகவைக்ீதையி�் ‘மசாரக்க்ம்’ 
முை�ாை மசாற்கைா�் விண்ணு�கச ்சுகங்கை் குறிப்பிடப்பட்டாலும், அதவ 
எ�்�ாம் பகவைக்ீதையிை் குறிகய்காை் அ�்� எை்பதை மைதி�் நாம் தவை்துக ்
மகாை்ை யவண்டும். ‘சம்ஸார விடுைத�’ ஒை்யற பகவைக்ீதையிை் குறிகய்காை்.  
அைைா�்ைாை், ஸ்ரீ பகவைக்ீதைதய  ஒரு புைிை நூ�ாகப் பூதஜ அதறயி�் 
தவை்துப் பூஜிப்பயைாடு நிற்காம�்,  அைதை வாழ்கத்கப் பாட நூ�ாகை ்யைரந்்து, 
அைதை முற்றும் கதரை்துக ்குடிை்து, முை்யைற்றம் யைட யவண்டும். அைதை 
இைவயதிலிருந்யை மைாடங்க யவண்டும்.”

“புரிந்ைது அய்யா.   ‘சாங்கிய யயாகம்’ எை்பதி�் ‘ஞாைம்’, ‘கடதம’ இரண்டும் 
இருப்பைாகச ்மசாை்ைீரக்ை். இவற்றி�் எது முகக்ியம், சம்ஸார விடுைத�கக்ு?”

“ஞாைம்ைாை் விடுைத�கக்ாை விதட.  ஆைா�் ஒருவர ்ைம்முதடய 
கடதமகதைச ்சரியாகச ்மசய்யாம�், ஞாைைத்ிற்காை பாதைதய 
அதடய முடியாது.  உங்களுதடய இந்ைக ்யகை்விதய மைதி�் தவை்துக ்
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மகாை்ளுங்கை்.  மீண்டும் இைதை நாம் ஆராய�ாம். அைற்காை ப� வாய்ப்புகை் 
வரப்யபாகிை்றை.”

“சரி அய்யா, இை்மைாரு யகை்வி, நாை் ‘சாங்கியம்’ எை்றவுடை் அப்படி ஒரு 
ைை்துவமும் இருகக்ிறயை,  அதுவாய் இருகக்ுயமா எை நிதைைய்ைை்.”

“இ�்த�.    ‘சாங்கியம்’ எனும் மசா�்லுகக்ு ‘எண்ணி அறிை�்’ எைவும் ஒரு 
மபாருை் உண்டு. கபி�ர ்எனும் முைிவர,் உ�கிை்  எ�்�ாப் பதடப்புகக்தையும் 
ஆராய்ந்து, அவற்றிை் மூ�கக்ூறுகதை எ�்�ாம் வரிதசப்படுைத்ி ப� ந�்� 
அறிவிதைை ்ைந்துை்ைார.் அைற்கு ‘சாங்கிய ைரிசைம்’ எனும் மபயர.் அதுவும் 
யவைங்கை் சாரந்்ை அறிவி�் ஒரு முகக்ியமாை க�்வி.  ஆைா�் இங்யக ‘சாங்கியம்’ 
எை்பது ‘ஞாைம்’ எை்பதை மட்டுயம குறிகக்ிறது.”

ஸஞ்ஜ் உவோச ।

ஏவமுக்த்வோ ஹ்ருஷீமகஶம் கு₃்டோ₃மகஶ: பரநேப ।

ந ம்ோத்ஸ்் இேதி மகோ₃விநே₃முக்த்வோ தூஷ்ணீம் ப₃பூ₄வ ஹ ॥ 2.9॥

“சஞ்சயை் மசாை்ைார:்

ஹ்ரிஷியகசரிடம் இவ்வாறு யபசிய,   எதிரிகதை அழிகக்ிை்றவராை 
குடாயகசர ்(அரச்ச்ுைர)், யகாவிந்ைரிடம் மசாை்ைார ்‘நாை் யுைை்ம் 
மசய்ய மாட்யடை்’.  இப்படிச ்மசா�்லி மமௌைமாகி விட்டார.் (2.9)” 

“அய்யா, அரச்ச்ுைர ்இப்படி மவைிப்பதடயாகை ்ைை் முடிதவச ்
மசா�்லிவிட்டாயர”

“ஆம். ஆைா�் இப்யபாது யபாரிடமாட்யடை் எைச ்மசா�்வது குழப்பைா�் 
அ�்�. ைை்தை குருவிடம் ஒப்பதடை்துவிட்டைா�், ைைது யகை்விகளுகக்ாை 
விதடகதைை ்ைந்து, எது ைரம்ம் எை கிருஷ்ணராகிய குரு மசா�்லிை ்
மைைிவிகக்ும்வதர, ைாை் எதுவும் மசய்யப்யபாவதி�்த� எை்பைாய�யய 
இப்படிச ்மசா�்லிவிட்டார.்”

அய்யா சி� மநாடிகை் சிந்திை்துவிட்டுச ்சிரிை்துக ்மகாண்யட மசாை்ைார.்

“பாருங்கை், ‘யபார ்மசய்ய மாட்யடை்’ எை்ற அரச்ச்ுைரிடம் இைியம�் 
எைை்தை முதற  ‘யபார ்மசய்’ எைக ்கிருஷ்ணர ்மசா�்�ப்யபாவதை! எையவ   
‘கடதமைாை் முை�்’ எை்பயை நமது மந்திரமாக இருகக்ப் யபாகிறது.   ஆைாலும்,  
உங்களுகக்ுை ்திதகப்தபை ்ைரும்படியாக,  கிருஷ்ணயர அரச்ச்ுைரிடம் ‘உை் 
விருப்பபடி மசய்’ எைவும் பிை்ைா�் மசா�்�ப் யபாகிறார.்  இறுதியி�், ‘எ�்�ாச ்
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மசய�்கதையும் விட்டுவிடு’ எைவும் மசா�்�ப் யபாகிறார.்  இந்ைப் புதிராை 
வாரை்த்ைகை் எ�்�ாம் அரை்ை்ம் மிகுந்ைதவைாை் எை்பதை உணரந்்து மகாை்ை, 
நாம் மிகவும் கவைமாக இைி உதரயாடத�க ்யகட்க யவண்டும்.”

அய்யா மைாடரந்்ைார.்

“இை்னுமமாரு பாடம்.  அரச்ச்ுைர,் ைை்தைக ்குருவிடம் ஒப்பதடைை் உடயை 
மமௌைமாகிவிட்டார.் இந்ை மமௌைம் அவரது வாய்மமாழியி�் மட்டும் 
இ�்த�. அவரது மைதிலும், அறிவிலும் விதைந்து மகாண்டிருந்ை எ�்�ா 
ஓதசகளும் ஒடுங்கிவிட்டதிலும் இருகக்ிறது. இைி எ�்�ாமும் குருவிை் 
மபாறுப்பு எனும் ஒரு அதமதி அவருகக்ு வந்து விட்டது. அது சரணாகதி 
அதடவைை் முைற்ப�ை்.”
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§ இதறவைிை் கருதண

சஞ்சயை் மசாை்ைார:்

ேமுவோச ஹ்ருஷீமகஶ: பரஹஸன்ேிவ போ₄ரே ।

மஸேம்ோருப₄ம்ோர�த்₄ம் விஷீே₃நே�ிே₃ம் வச: ॥ 2.10॥

“இரண்டு பதடகளுகக்ும் இதடயி�், துயரப்பட்டிருகக்ும் அவருகக்ு 
(அரச்ச்ுைருகக்ு), ஓ பரைா (திருைராஷ்டிரா), ஹ்ருஷியகசர ்(கிருஷ்ணர)் 
புை்முறுவலுடை் இவ்வாரை்த்ைகதைச ்மசாை்ைார ் (2.10).”

அய்யா இைமாகச ்மசாை்ைார.்

“குழப்பவாைைத்ி�் மைாடங்கி, முற்றிலும் சரணதடந்ை நித�யி�் ைைது 
குதறகதைக ்கூறி முடிைை்  அரச்ச்ுைரிை் உதரயாடத� இதுவதர விவரிைை்  
சஞ்சயை், இப்யபாது ‘கீயைாபயைசம்’ எனும் மபரும் திருவிழாவிற்காை 
யமதடதயக ்காட்டியவராக, பகவாை் கிருஷ்ணரிை் முை்புறுவ�் பூைை் 
முகைத்ையும், அவரது வாய்மமாழி கீதையிை் வரதவயும் நமகக்ுை ்ைந்திருகக்ிறார.்  
இைியம�் கீதை மைாடங்கப் யபாகிறது”

நாை் நிமிரந்்து உட்காரந்்யைை்.

“கிருஷ்ணரிை் புை்முறுவத�ப் பாருங்கை்.  யபருண்தமதயை ்ைரும் காருண்யம் 
அதிய� மைரிகிறது.  துயரப்படும் சீடருகக்ு, குருவிை் புை்முறுவ�், மதறை்துை ்
ைருகிை்ற ஒரு யபரிை்பம்.  இைி பகவாைிை் மமாழிதயக ்யகட்யபாம்.   
அரச்ச்ுைரிை் யநரடியாை யகை்விகக்ு,  பகவாை் யநரடியாை ஒரு விதடதயை ்
ைராம�்,  எ�்�ாை ்துயரை்துகக்ும் மூ�காரணம் எதுயவா, அைதை அழிகக்ும் 
மருந்தை முைலி�் ைரப்யபாகிறார.்  சம்ஸாரைத்ிை் மூ�காரணம் ‘அவிைய்ா’ 
எனும் ‘ைை்தை அறியாதம’ எைகக்ாட்டி, அைதை அழிகக்ும் விதடதயை ்ைரப் 
யபாகிறார.்  எையவ எடுைை் உடயையய, ‘பரம ரகசியம்’ எனும் யவைப்மபாருதைக ்
காட்டி, அரச்ச்ுைதரயும், நம்தமயும் சற்யற மிரை தவகக்ப் யபாகிறார.்  உண்தம 
எைிதமயாைது எை்றாலும், மிக மிக ஆசச்ரியமாைது.”

அய்யாவும், நானும் கண்கதை மூடி அமரந்்திருந்யைாம்.  அரச்ச்ுைதரப் 
யபா�யவ, பகவாை் கிருஷ்ணரிை் கீதை மபாழியப் யபாவதை எதிரப்ாரை்்துை ்
ைவமிருந்யைாம்.
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§ ஆைம் விசாரம் (ைை்தை ஆய்ை�்)

அய்யா மசாை்ைார.் “பகவாை் இப்யபாதுைாை்  ஓர ் குருவாகப் யபசை ்
மைாடங்்குவார.் ஆை�ா�்,  ஸ்ரீ பகவைக்ீதை இப்யபாது மைாடங்குகிறது.”

ஆரவ்முடை்  நாங்கை் பகவாைிை் அருளுதரதயக ் யகட்கை ்மைாடங்கியைாம்.

ஸ்ரீ ீ ப₄க₃வோனுவோச ।

அஶமோச்ோேநவஶமோசஸ்த்வம் பரஜ்ோவோேோ₃ம்ஶ்ச போ₄ஷமஸ ।

க₃ேோஸூேக₃ேோஸூம்ஶ்ச நோனுஶமோசநேதி பணடி₃ேோ: ॥ 2.11॥

“பகவாை் உதரைை்ார.்

“துயரப்படை ்யைதவயி�்�ாைவரக்ளுகக்ுை ்துயரப்படுகிறீரக்ை்.  
எைினும் ஓர ்ஞாைிதயப் யபா�்் யபசுகிை்றீரக்ை். மூசச்ிதை 
விட்டவரக்ளுகய்கா,  மூசச்ிதை இை்னும் தவைத்ிருப்பவரக்ளுகய்கா, 
ஞாைிகை் துயரப்படுவதி�்த�. (2.11)”

“துயரப்படை ்யைதவயி�்த� எைை ்மைாடங்கியது ஸ்ரீ பகவைக்ீதை.  அவ்வாயற 
துயரப்படை ்யைதவயி�்த� எைவும் முடியப் யபாகிறது.   துயரம் இ�்த� 
எை்பதுைாை் ஸ்ரீ பகவைக்ீதையிை் சாரம்.  அப்படிை ்துயரற்ற அதமதிைாை் 
நாம் அதடயும் ப�ை்.  ‘யஷாகம்’ எனும் துை்பைத்ிலிருந்து நமகக்ு நிரந்ைரமாை 
விடுைத� எை்பது உறுதி. அைைா�் கவத�ப்பட யவண்டியயை இ�்த�”, 
அய்யா மசாை்ைார.்

“அய்யா, அரச்ச்ுைர ்மரணைத்ைப் பற்றி அ�்�வா கவத�ப் படுகிறார?்  
தீயவராை ஒருவருதடய மரணைத்ைப்பற்றி யவண்டுமாைா�் நாம் 
துயரப்படாம�் இருகக்�ாம். ஆைா�் நமகக்ுச ்மசாந்ைமாை, விருப்பமாை 
எவரிை் மரணமும், துை்பம் அைிப்பது அ�்�வா? ”

“பகவாை் மைைிவாகச ்மசா�்கிறார.்  ஒருவர ்ஞாைியாக இருந்ைா�், அவருகக்ு  
மரணம் அதடந்ைவருகக்ாகயவா, வாழ்பவருகக்ாகயவா துயரம் இருகக்ாது.  
பகவாை் எப்படிச ் மசா�்கிறார ்எை்பதைப் பாருங்கை்.  ‘இை்னும் மூசச்ிதைப் 
பிடிை்துக ்மகாண்டிருப்பவரக்ை’் எை வாழ்ந்து மகாண்டிருகக்ும் மைிைரக்தைச ்
மசா�்கிறார.்  அைை் உட்மபாருை், அதைவருகக்ும் மரணம் எை்பது வந்யை 
தீரும் எை்பதுைாை்.  அைைா�், நடகக்ப்யபாகும் நிகழ்வுகக்ாக ஞாைியர ்
வருந்துவதி�்த�.”
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“பகவாை் ஏை் ஞாைியர ்எைக ்குறிப்பிட்டுச ்மசா�்கிறார?்”

“அது, அரச்ச்ுைர ்இைற்கு முை் ஒரு ஞாைிதயப் யபா�, ைரம்ைத்ைப் பற்றியும், 
புண்ணிய பாவங்கை் பற்றியும் யபசிவிட்டுப் பிறகு மரணைத்ிற்காகை ்
துயரப்படுகிறாயர, அந்ை முரண்பாட்டிதை அவருகக்ு உணரை்ை் 
யவண்டும் எை்பைற்காகைை்ாை்.  அரச்ச்ுைர ்ஓர ்ஞாைி அ�்�.  ைை்னுதடய 
மைகக்ுழப்பைத்ிைா�்,  ஞாைியர ்யபசுவதுயபா� ைை்துவங்கதைக ்கூறியது 
எ�்�ாம்,  ைைது ப�வீைைத்ையும், துயரைத்ையும் மூடி  மதறகக்ைை்ாை்.”

“அய்யா, ஞாைி எை்பவர ்யார?்”

“பகவாை் ஞாைி எைக ்குறிப்பிடுவது, ைை்தை உண்தமயாக 
உணரந்்ைவதரைை்ாை்.  ‘ஆைம் ஞாைம்்’ எனும் ‘ைை்தை உணரை்�்’ எவருகக்ு 
உை்ையைா, அவருகக்ு எப்மபாழுதும், எதிலும் துயரம் இ�்த�.”

“அப்படி எை்றா�், ஒருவர ்ஆைம் ஞாைம்் மபறவி�்த� எை்றா�், 
துயரைத்ிலிருந்து விடுைத� இ�்த�, அப்படிைை்ாயை?”

“ஆம். இந்ை உட்கருைத்ைைை்ாை் பகவாை் ைருகிை்றார.்  துயரைத்ிலிருந்து 
நிரந்ைரமாை விடுைத� எை்பது ஆைம் ஞாைம்் மட்டுயம ைருவது.  இதிலிருந்து 
எை்ை மைரிகிறது?  ‘சம்ஸாரம்’ எனும் துயரைத்ிற்குை ்‘ைை்தைை ்மைரியாதம’ 
எனும் ‘ஆைம் அஞ்ஞாைம்’  அ�்�து ‘அஞ்ஞாைம்’ மட்டுயம காரணமாகிறது. 
எையவ சம்ஸாரை்துயரைத்ிலிருந்து மீை, நமது அஞ்ஞாைம்,  ஞாைைத்ிைா�் 
விரட்டப்பட யவண்டும்.  அைை்தகய விடுைத� அைிகக்ும் ஞாைைத்ைை ்
ைருவைா�்ைாை், ஸ்ரீ பகவைக்ீதை ‘யமாஷே சாஸ்திரம்’ எனும் ‘விடுைத� நிதறவு 
ைரும் மநறி’ எைப் யபாற்றப்படுகிறது. அந்ை ஒப்பற்ற அறிவிதைைை்ாை் பகவாை் 
நமகக்ுை ்ைரப்யபாகிறார.்  இந்ை அறியவ யவைப்மபாருை்.  மதறகைி�் நிதறயும் 
மாமபரும் உண்தம.”

“அய்யா ஆைம் ஞாைம்எனும் ைை்தை உணரை்�் எை்பது எை்ை எை்பமை�்�ாம்  
எைகக்ுை ்மைரியாது.  ஆைாலும், அைதைை ்மைரிந்து மகாை்ை யவண்டும் எனும் 
ஓர ்ஆவ�, எை்னுை் மபருகம்கடுகக்ிை்றது. ஆைா�்,  யநரடியாகக ்யகை்விகதைக ்
யகட்டுவிட்டு, பகவாயை கதி எை அவரது திருவடிகைி�் விழுந்துவிட்ட 
அரச்ச்ுைருகக்ு, அந்ை யநரடிக ்யகை்விகளுகக்ு உடயை விதட மகாடுை்து 
உைவாம�், பகவாை் எைற்காக, நுட்பமாை ைை்துவங்கதைப் பற்றிப் யபசை ்
மைாடங்குகிறார?்”

“அது ஸ்ரீ கிருஷ்ணர ்ஓர ்மகைை்ாை ந�்�ாசிரியர ்எை்பைா�்ைாை்.  ந�்�ாசிரியர ்
ைம்முதடய மாணவர ்முற்றிலும் சுைந்திரமாகச ்மசய�ாற்றும் திறதைக ்
மகாடுப்பைற்குைை்ாை் வழிமசய்வார.்   பகவாை் அரச்ச்ுைருதடய   ைற்யபாதைய 
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துயரைத்ைை ்தீரப்்பைற்காை ஒரு வழியிதைச ்மசா�்கிறார ்எை தவை்துக ்
மகாை்யவாம்.  அைைா�்  அரச்ச்ுைரும் நை்றியுடை் ைைது துயரைத்ை விட்டுப் 
யபாக�ாம். ஆைா�் மீண்டும் இை்மைாரு துயரம் வரும்யபாது, அவர ்
பகவாைிடம் திரும்பவும் வந்து, மற்மறாரு விதடதயக ்யகட்க யவண்டியைாகும்.  
அவ்வாறு இருந்ைா�், அவருகக்ுச ்சுைந்திரமாகச ்மசய�ாற்றும் திறை் எங்யக வந்து 
விட்டது,  இ�்த�யய!  அைைா�்ைாை் பகவாை் அரச்ச்ுைரிை் யகை்விகதைை ்
ைற்யபாதைகக்ுை ்ைை்ைி தவை்துவிட்டு, எ�்�ாை ்துயரங்களுகக்ும் எது 
காரணயமா, அைதைக ்காட்டி, முற்றிலுமாகை ்தீரக்க் எது யைதவயயா, அதை 
அைிப்பைற்காை ஆயை்ை்ங்கதைச ்மசய்கிறார.்   துயரங்கை் எ�்�ாவற்றுகக்ும் 
விடுைத� ைரும் மருந்து ஆைம் ஞாைம்்  எை்பைா�், அைதைைை்ாை் முைலி�் 
பகவாை் அருைப் யபாகிை்றார.்”

“பகவாை் ஆைம் ஞாைைத்ை அதடவைற்காை வழிகதையும் ைருவாரா?”

“ஆம்,  ஸ்ரீ பகவைக்ீதையிை் முழு உதரயாடலும், ஆைம் ஞாைைத்ைப் பற்றியும் 
அைதை அதடவதைப் பற்றியும், அைதை அதடந்ைவரிை் உயரிய நித� 
பற்றியும்ைாை்.  இப்யபாது ஆைம் ஞாைைத்ிதைச ்சி� வரிகைி�் பகவாை் ைரப் 
யபாகிறார.்”

“சி� வரிகைி�்...!”,  நாை் வியப்புடை் யகட்யடை்.

“அய்யா, எப்படி முடியும், எைகக்ு இமை�்�ாம்  ஒை்றுயம மைரியாயை!”

“அரச்ச்ுைரும் அப்படிைை்ாை், அைைா�் மைதைை ்யைற்றிக ்மகாை்ளுங்கை்”, 
அய்யா மைாடரந்்து ஆ றுை�ாகச ்மசாை்ைார.்

“அருளுடை் உபயைசிகக்ிை்ற ந�்�ாசிரியர,் எைதை உபயைசிகக் யவண்டுயமா 
அைதை உபயைசிப்பயைாடு அ�்�ாம�், அைை் உட்மபாருதை எப்படி 
அதடவது, அப்படி அதடந்ை அறிவிதை எப்படிப் பயை்படுைத்ிப் 
பயை்மபறுவது எை வும் விைகக்ி வழிகாட்டுவார.்   ந�்�ாசிரியரக்ளுகக்ு 
எ�்�ாம் உயரவ்ாைவராை பகவாை், அரச்ச்ுைருகக்ு ஆைம் ஞாைம்் எை்பதைக ்
காட்டி,  அைைா�் ஆைம்ா எது எை உணரும் வழியிதைை ்ைருவார.்  இப்யபாது 
அவர ்ைரும் ஆைம்ாபற்றிய அறிவிதையய,  ஸ்ரீ பகவைக்ீதையி�் மைாடரந்்து 
விைகக்ப்படப் யபாகிறது. ஆைம் ஞாைம்் அதடவைற்காை ைகுதியிதை 
வைரை்்துகம்காை்ை, நம்முதடய உணவு முதறயிலிருந்து, சிந்திகக்ும் வதக 
வதரப் ப�விைமாை நற்குணங்கதையும் பகவாை் காட்டி அருைப் யபாகிறார.்   
பகவாைிை் அருளுதர நம்முதடய வாழ்கத்கப் பாதைதய மாற்றப் யபாகிறது. 
நம்முை்ளும் உயரவ்ாை மாற்றங்கதை ஏற்படுைை்ப் யபாகிறது. அைைா�், 
வாழ்விை் ஒவ்மவாரு கணைத்ையும் நாம் சுைந்திரம் மபற்றவரக்ைாக சுதவை்துச ்
சுகம் மபறப் யபாகியறாம்.  எையவ நாம் மிகவும் கூரத்மயாகக ்கவைிகக் 
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யவண்டும். பகவாை் ைற்யபாது மசா�்�ப் யபாகிை்ற அரிய கருை்துகக்தை, 
அப்படியய மைதி�் பதிை்துக ்மகாை்ை யவண்டும்.  ப� கருை்துகக்ை் நம்முதடய 
ப�வீைமாை அறிவுகக்ு ஏற்றைாக இ�்�ாம�் யபாக�ாம். ஆைாலும், 
சிரைத்ையுடை் நாம் மைதி�் அவற்தறப் பதிைை்ா�், அதவ முதைை்து, ம�ரந்்து 
மபரும் அறிவிதை நமகக்ுை ்ைரும். விடுைத�கக்ாை ப�தைை ்ைரும்.”

“அப்படியய மசய்கியறை் அய்யா.”

“உண்தம மிகவும் எைிைாைது, இைிைாைது. ஆைா�், உண்தமதயக ்
தகயாை்வது மிகவும் கடிைமாைது. ஏமைை்றா�், பிறந்ைது முை�், நாம் 
அறியாதமயிய�யய நம்தம யமலும் யமலும் ஆழ்ைத்ி வைரந்்திருகக்ிை்யறாம்.  
இங்யக அறியாதம எை்பது ைை்தைப் பற்றிய உண்தமதயை ்மைைியாதம.    
பகவாை் பிறகு, நாம் வாழ்வி�் மசய்ய யவண்டிய கடதமகதையும், நதடமுதற 
ஒழுகக்ங்கதையும் மசா�்லுவார.்  அதவ எ�்�ாம் எைிைாகப் புரியும். அவற்றிை் 
காரணங்களும் எைிைாக ஏற்க முடிவைாக இருகக்ும்.  ஆைா�், இப்யபாது 
ைரப்படப் யபாகிை்ற ஆைம்ா பற்றிய அறிதவ நாம் ‘சிரைத்ை’ எனும் தீரம்ாைமாை 
யவட்தகயுடை் யகட்டு மைம் பதிைை்ா�் மட்டுயம மற்றதவ எ�்�ாம் சரியாை 
ப�தைை ்ைரும்.”

எை்னுதடய மைம் அதமதியுடை் அகை்று திறந்து  ஆழப் பதிகக்க ்காைத்ிருந்ைது.

“பகவாை் இைி ைரப்யபாகும் அரிைாை, வியப்புகக்ுரிய அறிவிதைச ்சரியாகப்  
புரிந்து மகாை்ை சி� அடிப்பதடக ்கருை்துகக்தை முைலி�் நாம் புரிந்து 
மகாை்யவாம். ஓரு ஆராய்சச்ியாைர ்எப்படி ஒரு ைை்துவைத்ைக ்குறிகய்காைாக 
ஏற்று, அைதை உறுதி மசய்வைற்காக ப�விைச ்யசாைதைகதையும் மசய்வாயரா, 
அப்படியய யவைாந்ை உண்தமதயப் பயிலும் மாணவரும்,  பகவாை் 
ைரப்யபாகிை்ற யவைாந்ை தமயகக்ருைத்ையய குறிகய்காைாகக ்மகாண்டு,  
ஆசிரியர ்வழிகாட்டியபடி ைை்னுை்யையய, ைாை் யார ்எை ஆய்ந்து அைை் 
பயைாகயவ உணரந்்து உயர யவண்டும்.   ஒருவரிை் மசாந்ை முயற்சியா�் 
மட்டுயம ைை்தை உணர முடியும்.  சாஸ்திரங்களும், குருவும் யைதவயாை 
திருப்பைத்ை நமகக்ுை ்ைருவது உண்தம எை்றாலும், ஒருவர ்ைை்னுதடய 
முயற்சியிைா�் மட்டுயம ஆைம் ஞாைைத்ை அதடய முடியும்.”

“அப்படியாை யசாைதையும், அறிவியற் யசாைதையபா�, அனுபவச ்சாை்றுடை் 
நிரூபிகக்க ்கூடியதுைாயை!”, எை்னுதடய அறிவியற் தூண்ட�் யகட்டது.

“ஆம்,  ஆைாலும், ‘அறிவிய�் ஆய்வு’ எை்பதி�் உை்ை குதறபாடும், ‘அனுபவச ்
சாை்று’ எை்பதி�் உை்ை விைகக் முடியாை ைை்தமயும் உங்களுகக்ுப் புரியும்.  
அதைப் பற்றி எ�்�ாம் விவாதிகக் நமகக்ு இை்மைாரு கா�ம் கிதடகக்ட்டும்.  
இப்யபாதைகக்ு, ‘நாை் யார’் எனும் யகை்விகக்ு யவைாந்ைம் ைரும் அறிவு எை்ை 
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எை்பதைச ்சுருகக்மாகப் பாரப்்யபாம்.”

“சரி அய்யா”

“துயரம் எை்பயை ஸ்ரீ பகவைக்ீதை கிதடப்பைற்காை விதையாக இருந்ை 
காரணைை்ா�், துயரைத்ை முைலி�் ஆய்யவாம்.  எது ஒருவதரப் மபாதுவாக 
மிகுந்ை துயரைத்ி�் ஆழ்ை்துகிறது?

“ப� விஷயங்கை் அய்யா.   மபாதுவாக சூழ்நித�ைாை் ஒருவதரை ்துயரைத்ிய�ா, 
மகிழ்சச்ியிய�ா ஆழ்ை்துகிறது.”

“இருகக்�ாம்.  நாம் மபாதுவாகயவ சூழ்நித�தயைை்ாை் காரணமாகக ்
காட்டுகிை்யறாம்.  அைைா�் நமகக்ுை ்துயரம் வந்ைா�், அைற்காை விடுைத�, 
அந்ை சூழ்நித�தய மாற்றிைா�் கிதடகக்ும் எை அைற்காை முயற்சிகதைச ்
மசய்கியறாம்.”

“ஆம் அய்யா, அப்படிச ்மசய்யக ்கூடாைா எை்ை!”

“எது நம்முதடய முயற்சியா�் மாற்றப்படக ்கூடியது, எது அவ்வாறாை 
முயற்சியா�் எவ்விை மாற்றமும் அதடயாது எை்பதைப் புரிந்து மகாை்ளுை�், 
ஒருவரிை் ப�ம்.  அதுயவ அறிவிை் முதிரச்ச்ி ஆகும்.  அப்படியாை அறிவிதை 
அதடய நாம் ஒவ்மவாருவரும் முய� யவண்டும்.   எங்மக�்�ாம், மநறி பிறழாை 
மசய�ா�், மாற்றைத்ை ஏற்படுைை் முடியுயமா, அங்மக�்�ாம் அைற்காை 
மசயத�ச ்மசய்ை�் அவசியம்.  எையவ அங்யக துயரப்பட யநரமி�்த�.  
மசயலுகக்ுைை்ாை் யநரம்.  ஆைா�், எங்யக சூழ்நித� மாற்றப்பட முடியாையைா, 
அங்யக, நாம் அைதை ஏற்றுக ்மகாை்வதுைாை் சரி.  மறுப்பைைா�் துயரம் 
மட்டுயம வைரும். மாற்றபட முடியாை விதைவுகதை மறுப்பைா�் துயரமும்,  
அவற்தற ஏற்பைா�், துயரைத்ைை ்ைாண்டுகிை்ற வலிதமயும் கிதடகக்ும்.”

அய்யா மைாடரந்்து கூறிைார.்

“நீங்கை்  அறிய�ாம், ஒருவருகக்ுை ்துயரம் ைரும் சூழ்நித� மற்மறாருவருகக்ு 
இை்பம் ைருவைாக இருகக்�ாம். எையவ  சூழ்நித�யி�் துயரை்துகக்ாை 
காரணைத்ைச ்சுமை்துவதைவிட சூழ்நித�தய எப்படிக ்தகயாை்கியறாம் 
எை்பதி�் நாம் கவைம் மசலுைை் யவண்டும்.”

“ஆம் அய்யா, ஆைா�் சி� சமயம் சூழ்நித� மிகவும் அதிகமாை பாதிப்தபை ்
ைருவைாக இருகக்ிறயை!”

“அப்படி ஒரு ைவிரக்க் முடியாை, ஆழமாை துயரச ்சூழ்நித�தய எடுை்துக ்
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மகாை்யவாம்.  அது எதுவாக இருகக்ும் எை நிதைகக்ிறீரக்ை்?”

“மரணம் அய்யா!  மரணம்ைாை் ஒருவருகக்ு அதிகமாை துயரைத்ைக ்
மகாடுகக்ிறது.”

“ஆைா�் மரணம் எை்பது யாருக்க்ாவது, எங்யகயாவது எப்யபாதும் நடந்து 
மகாண்டுைாை்  இருகக்ிறது.  அைற்மக�்�ாம் நீங்கை் துயரப்படுகிறீரக்ைா, 
இ�்த�யய! மபரும்பாலும் அதவ மசய்தியாக�ாம்.  அ�்�து நீங்கை் 
அவற்தறப் புறகக்ணிகக்வும் மசய்ய�ாம் அ�்�வா? அைைா�் மரணம்  
துயரமாைது எை எப்படிப் மபாதுவாகச ்மசா�்� முடியும்!”

“இ�்த� அய்யா, நமகய்கா  நமகக்ு யவண்டியவரக்ளுகய்கா வரும் மரணம்ைாை் 
துயரம் ைருவது.”

“அைைா�்ைாை் நாம் துயரைத்ை சூழ்நித�யம�் சுமைை்ாம�், நம்முதடய பற்று 
அ�்�து பாசைத்ிை் யம�் சுமைை் யவண்டும்.”

“ஆம்,  அரச்ச்ுைரிை் பாசைத்ைப் யபா�! அதுைாயை அவருகக்ுை ்துயரைத்ையும் 
குழப்பைத்ையும் ைருகிறது,.”

“இைதை நாம் ஏற்கையவ பாரை்ய்ைாம். பாசம் ‘எை் மகக்ை், எை் மசாை்து’ 
எை்மற�்�ாம் ஒரு ஒரு மபாய்யாை உடதமதயச ்சுதமயாகை் ்ைருகிறது.   
இப்படியாை எண்ணம் வருவைற்கு அடிப்பதடக ்காரணம், ‘நாை்’ எை நாம் 
மகாண்டுை்ை நம்முதடய மபரஸ்ைாலிடி.   நம்முதடய  அதடயாைைத்ிை் 
விதைவு.   எையவ இந்ை ‘நாை்’ எனும் அதடயாைம் சரியாைைாக இருகக்ிறைா 
எை்பதை நாம் ஆய்ந்து பாரக்க் யவண்டும்.  உங்களுகக்ுப் புரிகிறைா?”

இதுவதர இப்படியாை யகை்விகதை நாை் எைகக்ுை் யகட்டுக ்
மகாண்டதி�்த�. எைினும் சுதவயாை யகை்வியாக இருப்பைா�், மமௌைமாகக ்
யகட்டுக ்மகாண்டிருந்யைை்.

அய்யா மைாடரந்்ைார.்

“சுருகக்மாகச ்மசாை்ைா�், ‘சம்ஸாரம்’ எனும் துயரச ்சங்கிலியிலிருந்து விடுைத� 
அதடய, ‘நாை் யார’் எனும் யகை்விகக்ுச ்சரியாை பதித� நாம் உணரவ்துைாை்.”

“அய்யா, ‘நாை் யார’் எனும் இந்ைக ்யகை்வி, ஒரு  புதிரக் ்யகை்வியா?  ப� 
ஞாைிகை் இந்ைக ்யகை்வியிை் ஆய்விைாய�யய யைாை்றியுை்ைாரக்ை் 
எைப் படிைத்ிருகக்ியறை்.  எைகக்ுை ்மைரிந்ைவதர,  உங்கை் முை்ைா�் 
உட்காரந்்திருகக்ியறயை, இதுைாை் நாை்.”
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“ஆம், நாம் அதைவருயம மபாதுவாக நம் உடத�ைை்ாை் நமது அதடயாைமாகக ்
காட்டுயவாம். அது யைதவயாைதும், எைிைாைதும் ஆகும்.  அப்படியாைா�், 
மசா�்லுங்கை், மரணம் அதடந்ைவர ்யார?்”

“ஒருவர ்யபாய்விட்டார ்எை்றா�்! அைாவது இந்ை உ�கைத்ைவிட்யட 
யபாய்விட்டார ்எை்றா�் அவர ்மரணம் அதடந்ைார ்எை்றாகும்.”

“ஆைா�்,  மரணம் அதடந்ைவரிை் அதடயாைமாை உட�் எங்யகயும் 
யபாவதி�்த�யய! இங்யகயய கிடந்து, அழுகி, இயற்தகயுடை் க�ந்து 
விடுகிறயை! அப்படியாைா�்் இந்ை உட�்  எப்படி ‘நாை்’ ஆக முடியும்.  மற்ற ஏயைா 
ஒை்று, இந்ை உடத� ஒரு கருவியாகக ்மகாண்டிருகக்ிறது எை்பதுைாயை அைை் 
மபாருை்!”

“அதுைாை் சரியாக இருகக்ும் எைை ்யைாை்றுகிறது.   இந்ை உட�்் நாை் மரணம் 
அதடயும் வதர எை்னுடயது, ஆைா�் அது நாை் இ�்த�.  சரிைாயை அய்யா?”

“மரணம் அதடந்ை ஒருவரிை் உட�், உடயையய, அவரது மபயதரயும் 
இழகக்ிறது.  ‘இை்ைாரிை் உட�்் எை்றுைாயை அைதை நாம் அதழகக்ியறாம்?”

“ஆம் அய்யா, ஏமைைி�் உட�் அறிவுைை்ை்தம இ�்�ாை சடப்மபாருை் 
அ�்�வா?”

“அப்படியாைா�், உங்கை் உடலுகக்ு அறிவுைை்ை்தமதயக ்மகாடுகக்ிை்ற  மற்ற  
ஏயைா ஒை்றுைாை் உங்களுதடய  இருப்புகக்ுக ்காரணமாக யவண்டும்.”

“ஆம் அய்யா,  அது எைது மைமாக இருகக் யவண்டும். அதுைாை் 
பு�ைறிதவயும், எண்ணங்கதையும், பகுைை்றிதவயும் ைருகிை்றது.”

“அப்படியாை, உங்கை் மைமும், உங்களுதடய உடத�ப் யபா�, உங்கைது 
உடதமயாகைை்ாை் இருகக் யவண்டும். அது நீங்கைாக முடியாது.”

“ஏை் அய்யா?  நாை் ‘எைது மைம்’்  எைச ்மசாை்ை காரணைத்ிைா�ா? ஆைா�், 
ப� சமயங்கைிலும், நாை் எைது மைமாகயவ உணரக்ியறை்.”

“ஆழ்ந்ை உறகக்ைத்ி�், உங்கை் பு�ைறிவு, பகுைை்றிவு, எண்ண ஓட்டம் எதுவும் 
இ�்�ாம�் ஆகிறயை!  மைம் அங்யக சடப் மபாருைாகிறயை!  அப்யபாது நீங்கை் 
மரணம் அதடந்து விட்டீரக்ைா எை்ை?” 

“இ�்த� அய்யா,  நாை் சுவாசிகக்ியறை்.  எை் மைம் ஒருகக்ா�் உடத�ப் 
யபா� அறியும் ைை்தமதய விட்டு இருகக்�ாம்.  ஆைா�் நாை் சுவாசிப்பைா�், 
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உயிரை்்துைை்ாை் இருகக்ியறை்.”

“அப்படியாைா�், மரணம் எை்பது சுவாசம் இ�்�ாமற் யபாவது எைச ்
மசா�்��ாமா?”

“நிசச்யம் அய்யா,  ஒருவர ்சுவாசைத்ை முற்றும் இழந்துவிட்டா�் அவதர நாம்  
மரணம் அதடந்ைவர ்எைச ்மசா�்கியறாம்.”

“அப்படி எை்னுதடய சுவாசம் யபாய்விட்டா�், எை் உட�் யைய்ந்து அழிகிறது.   
அப்யபாது எை் மைம் எை்ை ஆகிறது?”

“மைரியவி�்த� அய்யா.  மைமும் அழிந்து விடுகிறயைா? அப்யபாது எை்ை 
ஆகிறது எைகக்ு?”

“ந�்� யகை்வி,  ஒருயவதை மைமும் மரணைத்ிைா�் அழிந்து விடுகிறது எை 
தவை்துக ்மகாை்யவாம்.  எ�்�ா உடதமகதையும் அவ்வாறு மரணைத்ிைா�் 
இழந்ை உங்கை் நித� எை்ை?”

“நாை் ஒை்றுயம இ�்�ாம�் இருப்யபை்.”

சட்மடை இப்படி ஒரு பதித�ச ்மசாை்ைபிறகுைாை், எைகக்ுை் யயாசிைய்ைை்.  
ஒரு உடதமயும் இ�்�ாை நாை் யார!்  மவைியிலும் எதுவும் இ�்�ாம�், 
உை்யையும் எதுவும் இ�்�ாம�், நாை் இருகக்ியறை்.  அது எப்படி?  எ�்�ா 
உடதமகளும் எை்தை விட்டுப் யபாைா�், நாை் எப்படிப் யபாைவை் 
ஆயவை்!  அப்படியாை  யகை்வி நியாயமாைது எை எைகக்ுை் யைாை்றிைாலும், 
அய்யாவிடம் யகட்யடை்.

“ அய்யா, எை் உடதமகை் எ�்�ாம் அழிந்ைா�், நானும் அழிந்யைை்.  யமதஜயிை் 
எ�்�ாப் பாகங்களும் இ�்�ாம�் யபாைா�், யமதஜ இ�்�ாம�் யபாவது 
யபா�!”

“அப்படியாை உவதம ைவறாைது.  யமதஜ முற்றிலும் சடமாை, அறிவுைை்ை்தம 
அற்ற மபாருை்.  எையவ ‘நாை் யார’் எனும் ஆய்வுகக்ு அங்யக இடமி�்த�.”

“அய்யா, அப்படியாைா�், எங்யக அறிவு இருகக்ிறயைா, அங்யகைாை் இந்ைப் 
பிரசச்தையா?” - பிரசச்தை எை்பதை சற்யற அழுைத்ிச ்மசாை்யைை்.

அய்யா சிரிைை்ார.்

“பிரசச்தை எை்பதை விட, ஒரு ‘மபரும் யபறு’ எைச ்மசா�்லுங்கை்.  அறிவு 
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இங்யக, மவைியிலிருந்து மபறப்படுகிை்ற விஷயம் அ�்�.  நமகக்ுை்யையய, 
இருகக்ிை்ற ‘உணரவ்ு’. ஆங்கி�ைத்ி�் மசாை்ைா�், ‘அயவரை்ஸ்’.   ‘நாை் 
இருகக்ியறை்’ எனும் உணரவ்ுைாை் எ�்�ாவற்றுகக்ும் காரணமாை அறிவு ஒைி.  
அந்ை உணரவ்ுைாை் எ�்�ாவற்தறயும் விைகக்ுகிை்ற மவைிசச்ம். அதுைாை் 
மைதுகக்ும், வ�்லுடலுகக்ும் அறிவிதைை ்ைருவது. அதுைாை் ‘நாை்’ எனும் 
அதடயாைைத்ையும் நாம் எடுை்துக ்மகாை்ைக ்காரணம் ஆகிறது.”

சி� மநாடிகை் மமௌைமாக இருந்ை அய்யாவிடம் யகட்யடை்.

“அய்யா, நாை் யார ்எனும் யகை்விகக்ு இந்ை வதகயி�் எப்படி நாை் விதட 
மைரிந்து மகாை்வது?   ஒருவர ்மரணம் அதடந்ைா�், நாம் ஏை் அவரிை் உயிர ்
யபாய்விட்டது எைச ்மசா�்கியறாம். அப்படியாைா�் ‘உயிர’் எை்பதுைாை் 
நாைா?”

“அப்படி ஒை்று யபாகிறது எை்யற தவை்துக ்மகாை்யவாம்.  அைைா�் நாம் 
நம்முதடய உடத�யயா, மைதையயா ‘நாை்’ எை தவை்துக ்மகாை்வது ைவறு 
அ�்�வா?”

“இருகக்�ாம் அய்யா.  ஆைா�் அது யைதவ.    உ�கி�் நாை் யார ்எைக ்காட்ட, 
நமகக்ு ஒரு அதடயாைம் யைதவ அ�்�வா?  கண்ணுகக்ுை ்மைரியாை உயிதர 
எப்படிக ்காட்டுவது?  அந்ை உயிர ்எை்பது எை்ை எை்பதும் எைகக்ுை ்மைரியாயை!”

“நிசச்யமாக!.  அப்படி மவைிப்பதடயாை அதடயாைம் இ�்�ாம�் நாம் 
எப்படி உ�கி�் மற்றவரக்ளுடை் உறவாடி வாழ முடியும்?  இப்யபாது அது 
மட்டுமா! இைம், மைம், நிறம், ஆைார,் பாஸ்யபாரட்் எை எைை்தை அதடயாைச ்
சுதமகதை நாம் சுமகக் யவண்டி இருகக்ிறது!  உ�கி�் நாம் நம்தம எப்படி 
யவண்டுமாைாலும் அதடயாைப் படுைத்ிக ்மகாை்ை�ாம்.  ஆைா�் ‘நாை் எனும் 
உணரவ்ு’ பற்றி யயாசிப்பதி�்த�.”

“ஆம் அய்யா”

“அைைா�்  ‘நாை்’ எை்பைற்கு நம்முதடய உண்தமயாை அதடயாைை்துடை், 
உட�் முை�ாை உ�க அதடயாைங்கதைக ்க�ந்து மகாை்கியறாம்.  இைதை 
முதறயாகப்் பகுைை்றியைை்ாை் யவைாந்ைம் ‘ஆைம்ா’ எனும்  மசா�்லிைா�் 
உண்தமயாை ‘நாை்’ எை்பதையும், ‘அநாைம்ா’ எனும் மசா�்லிைா�் நாை் 
அ�்�ாை மற்ற எ�்�ாவற்தறயும் குறிகக்ிறது.  நாமும் இந்ைச ்மசாற்கதைக ்
மகாண்யட பயிலுயவாம்.  உங்களுகக்ுப் புரிகிறைா?”

“ஒரு மாதிரி புரிகிறது. நீங்கை் எை்ை மசா�்கிறீரக்ை் எை்றா�், ‘நாை்’ எை நாை் 
எை்தை  நிதைை்துக ்மகாண்டிருப்பது, ‘ஆைம்ா’, ‘அநாைம்ா’ எனும் இரண்டு 
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க�தவ எை்று.  சரியா?”

“ஆம்,  இைதை ஒரு புதிராை சமை்பாடாகப் பாரக்க் யவண்டும் எை்றா�்,  
இை்மைாரு மசா�்த�யும் நாம் பயை்படுை்துயவாம்.  ‘ஜீவை்’ எை்பதுைாை் நாம் 
ஒவ்மவாருவரும் நமகக்ுக ்மகாடுை்துக ்மகாண்டுை்ை ‘நாை்’ எனும் மபாய்யாை 
அதடயாைம்.. எையவ ஜீவை் எை்பது ஆைம்ா + அநாைம்ா எை நீங்கை் புரிந்ை்து 
மகாை்ை�ாம்.”

“அய்யா, நீங்கை் இப்யபாது நம்முதடய சுதமதய இருமடங்காகக்ிவிட்டீரக்ை்.  
ஆைம்ாைாை் உண்தமயாை நாை் எை்றா�், அந்ை ஆைம்ாதவ மட்டுயம நாை் 
அறிய முயை்றா�் யபாதுயம? , இப்யபாது, ‘அநாைம்ா’ எை்பதையும் அறிய 
யவண்டுயம,  இது கடிைம் அ�்�வா?   இந்ை ஆைம் ஆராய்சச்ியா�், எை்ை பயை் 
வந்துவிடப் யபாகிறது?”

“நாம் நம்முதடய உண்தமயாை நித�தய உணரந்்ைா�், ஜீவைாகிய நாை் 
‘ஆைம்ா’  எைை ்மைைிவிதை அதடயும்.  ஆைா�் நாம் அநாைம்ாவுடை் க�ந்ை 
அதடயாைைத்ைச ்சுமந்திருந்ைா�், அநாைம்ாவிற்கு வருகிை்ற பாதிப்புகக்தை 
எ�்�ாம் ஆைம்ாவிற்கு வந்ை பாதிப்பாக எண்ணி, மீண்டும் மீண்டும் துயரைத்ி�் 
ஆழ்யவாம்.   ‘நாை் ஜீவை் அ�்�, நாை் ஆைம்ா’ எனும் இப்படியாை அதடயாை 
மாற்றைத்ைைை்ாை்  பகவாை் அரச்ச்ுைருகக்ு உபயைசிகக்ிறார.்  அப்படிச ்
மசய்வைற்கு ‘அநாைம்ா’  எதவ எைை ்மைைிந்து, அவற்தற ‘நாை’் எனும் 
அதடயாைைத்ிலிருந்து வி�கக்ுவது அவசியமாகிறது.”

“அப்படிச ்மசய்வது கடிைமா?”

“இருகக்�ாம்.  ஆைா�், யவைாந்ைம் எது அநாைம்ா எைக ்கண்டறிந்து 
வி�கக்ுவைற்கு சி� எைிய யசாைதைகதையும் நமகக்ாகை் ்ைந்திருகக்ிறது.”

“எது மாதிரி அய்யா?”

“எடுை்துகக்ாட்டாக,  எது சடப்மபாருயைா, அது நாை் அ�்�.  அது அநாைம்ா”

“அப்படியாைா�் ஜீவைிை் சமை்பாட்தட, அறிவுைை்ை்தம + சடைை்ை்தம எைச ்
மசா�்��ாயமா?”

“ஆம். யவைாந்ைம் ‘யசைைம்’ எனும் மசா�்லிைா�் ‘அறிவுைை்ை்தம’ எை்பதையும், 
‘அயசைைம்’ எனும் மசா�்லிைா�், ‘சடைை்ை்தம’ எை்பதையும் ைருகிறது.  
அைைா�், நீங்கை் யகட்டபடியய, ஜீவை் = யசைைம் + அயசைைம் எைவும் 
மசா�்��ாம்.  அப்படி எை்றா�், எமை�்�ாம் சடைை்ை்தமயுடை் இருகக்ிறயைா, 
அதவ எ�்�ாம்  ‘நாை்’ எனும் உங்கை் அதடயாைை்துகக்ு வந்ை பிதழ எைக ்
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கருதி,   அவற்தற ‘அநாைம்ா’ எை வி�கக்ி விட யவண்டும்.”

அய்யா மைாடரந்்து மசாை்ைார.்

“இை்மைாரு வழியும் இருகக்ிறது,   அறிவுைை்ை்தமயும் சடைை்ை்தமயும் க�ந்ைது 
ஜீவை் எை்பதை, ஆைம்ா, அநாைம்ா க�ப்புடை் தவை்துப் பாரை்ை்ா�்,   ஆைம்ா 
எை்பது ‘அறியும் சகத்ி’ எைவும், ‘அநாைம்ா’ எை்பது ‘அறியப்படும் மபாருை்’ 
எைவும் ஆகிறது.”

நாை் அதமதியாகக ்யகட்டுக ்மகாண்டிருந்யைை்.

“பாரப்்பவர ்யவறு பாரக்க்ப்படும் மபாருை் யவறு அ�்�வா?   பாரப்்பவர,் 
சம்ஸ்கிருை  மமாழியி�் ‘ைர்ுக’் எைவும், பாரக்க்ப்படுவது ‘ைர்ுஷ்ய’ எைவும் 
மசா�்�ப்படுகிறது.  எையவ பாரப்்பவதர, பாரக்க்ப்படும் மபாருைிலிருந்து 
யவறுபடுை்தும் அறிவுகக்ு, ‘ைர்ுக-்ைர்ுஷ்ய வியவகம்’ எைப் மபயர.்   அைைா�், நாம் 
நமது சமை்பாட்டிைி�் ஜீவை் = அறிபவர ்+ அறியப்படுவது எைக ்மகாண்டு, 
அைைா�், எதவ எ�்�ாம் அறியப்படுவைாய், அனுபவிகக்ப்படுவைாய் 
உை்ையைா,  அதவஎ�்�ாம் அநாைம்ா எை எைிைாக வி�கக்ி விட�ாம்.”

“அய்யா, அப்படியாைா�், உ�கி�் உை்ை மபாருட்கதை எ�்�ாம் ‘அநாைம்ா’ எை 
நாை் வி�கக்ி விட�ாம் அ�்�வா?”

“ஆம்,  ‘உ�கி�் உை்ை மபாருட்கை் அநாைம்ா’ எை்பதும், அைைா�் ‘மபாருட்கை் 
உை்ை உ�கமும் அநாைம்ா’ எை்பதும் சரியய.  உ�கைத்ை நாம் நை்றாக 
அறிந்ைா�்ைாை் உ�க வாழ்கத்ககக்ு உைவும்.  ஆைா�் ‘நாை் யார’் எைை ்
மைரிந்துமகாை்ை, உ�கைத்ை ஓர ்அநாைம்ாவாகை ் ைற்யபாதைகக்ுை ்ைை்ைி 
தவை்து விட�ாம்.  நம்முதடய அநாைம் அதடயாை யவட்தட, எது நமகக்ு  மிக 
அருகி�் இருகக்ும் உடதமயாக  இருகக்ிறயைா, அவற்றி�்ைாை்.”

“இந்ை உட�்ைாயை அய்யா!  உட�்  ஒரு சடப்மபாருை் எை்பைா�், அது 
அநாைம்ாைாை்.”

“ஆம்,  உட�் மைாடரப்ாை ஆய்வு, யமலும் ப� குழப்பங்கதைை ்ைரும் எை்பைா�், 
யவைாந்ைம் நம் உடத� மூை்று வதகயாகப் பிரிகக்ிை்றது.  நம்முதடய 
மவைியுட�், எலும்பும், சதையும் மகாண்டு விைங்கும் ‘வ�்லுட�்’; அது  ‘ஸ்தூ�-
சரீரம்’ எைப்படும்.  வ�்லுட�் உணவிைா�் உருவாகக்ப்பட்டு, உணவிைா�் 
மாற்றப்பட்டு, உணவிைா�் அழிகக்ப்பட்டு,  உணவாகப் யபாய்விடுகிறது. உணவு 
எை்பது மண், நீர,் தீ, காற்று, மவைி எனும் ஐந்து இயற்தக மூ�க ்கூறுகைா�் 
ஆவது எைப் புரிந்து மகாை்ளுங்கை்.”
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“மற்ற உட�் எது அய்யா?”

“மவைியி�் மைரியாை ‘மம�்லுட�்’.  இைதை ‘சூட்சும-சரீரம்’ எைச ்
மசா�்வாரக்ை்.  இது ‘மைம்’ எனும் நுண்மபாருதை தமயமாகக ்மகாண்டு 
விைங்குவது.    இைற்குக ்துதணயாவது பு�ைறிவு, மபாறியறிவு எனும் சகத்ிகை், 
அதவ ‘இந்திரியம்’ எை அதழகக்ப்படும். மைமும் இந்திரிய சகத்ிகளும் 
‘மம�்லுட�்’ ஆகும்.. மம�்லுடய�, எண்ணம், நிதைவு,  அறிவு எைச ்
மசய�்படும் ைை்தமகதை வ�்லுடலுகக்ுை ்ைருகிறது.”

“அய்யா, மைம்ைாை் வ�்லுடலுகக்ு அறிவுைை்ை்தமதயை ்ைருகிறது எை்றா�் 
மைம் எப்படி அநாைம்ாவாக முடியும்?”

“மைமாகிய மம�்லுட�் அநாைம்ாைாை்.  எந்ைப் மபாருளும் நுண்ணிய 
ைை்தமதய அதடந்ைா�், அைனுதடய நுணுகக் அதமப்பா�், எைதையும் 
பிரதிபலிகக்ிை்ற ஆற்றத�ப் மபற்றுவிடும்.     நுண்ணிய காற்று எப்படி 
ஒலிதய எதிமராலிகக்ிறயைா, மைைிந்ை நீரப்்பரப்பு உருவைத்ைப் 
பிரதிபலிகக்ிறயைா அதைப்யபா� மைம் நுணுகக்மாைது எை்பைா�், ஆைம்ாவிை் 
அறிவுைை்ை்தமதயப் பிரதிபலிகக்ிறது.  அப்படிக ்கடை்வாங்கிக ்கிதடைை் 
அறிவுைை்ை்தமதயக ்மகாண்யட  வ�்லுடலுகக்ும்் ஒரு அறிவுை ்ைை்தமதய 
மம�்லுட�் மகாடுகக்ிறது.  ஆைா�் ஆழ்ந்ை உறகக்ைத்ி�், மைம் அப்படியாை 
பிரதிபலிப்தப இழந்து, அைை் இயற்தகயாை சடைை்ை்தமயுடை் இருகக்ிறது.   
அைைா�், மம�்லுடலும் அநாைம்ா எைப் புரிந்து மகாை்ளுங்கை்”.

அய்யா உடைடியாகச ்மசாை்ைார.்

“மைம் எை்ை நிதைகக்ிறது, மைம் எப்படியாை நித�யி�் இருகக்ிறது 
எை்மற�்�ாம் நீங்கை் உணர முடிவைா�்,  மைம் ஒரு அறியப்படும் மபாருை் 
எை்பதையும் மைரிந்து மகாை்ளுங்கை்.  அைைாலும் ‘மைம்’ அ�்�து ‘மம�்லுட�’் 
ஒரு அநாைம்ா ைாை்.”

“மூை்றாவது உட�் எது அய்யா?”

“யவைாந்ைம், மூை்றாவைாக ஒரு உட�் இருந்ைாக யவண்டும் எைக ்காட்டுகிறது. 
ஜீவை் எைற்காக வ�்லுடத�யும், மம�்லுடத�யும் சுமந்திருகக் யவண்டும்?  
எம்மாதிரியாை வ�்லுடலும், மம�்லுடலும் ஜீவனுகக்ு அதமந்திருகக் 
யவண்டும்?  இைற்காை காரணங்கை் உறுதியாக இருந்ைாக யவண்டும். அந்ைக ்
காரணங்கைிை்  குவிப்தபயய, மூை்றாவது உட�ாக, அைற்குக ்‘காரண-சரீரம்’ 
எைப் மபயரிட்டு, யவைாந்ைம் அதழகக்ிறது..”

“காரண-உட�்் எைைா�் ஆைது?  அது எை்ை மசய்கிறது?”
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“காரண-உட�்் ஜீவதை உட�்களுடை் இதணை்துக ்கட்டுவது. காரண-உட�் 
இைதை இரண்டு வதகயிைி�் மசய்கிை்றது.  முைலி�் மைதி�் எழுகிை்ற 
‘ஆழமாை ஆதசகை்” எ�்�ாவற்றிை் பிரதிதயயும், பிறகு அந்ை ஆதசகைிைா�் 
தூண்டப்பட்டுச ்மசய்கிை்ற மசய�்கைா�் ஏற்படும்  விதைதவயும் பதிவு 
மசய்து மகாை்கிறது.  அப்படிப் பதிந்து, அதவ தீரும்வதர வீசுகிை்ற வாசமாக 
அதவ இருப்பைா�், அவற்தற ‘வாசதைகை்’ எை யவைாந்ைம் மசா�்கிறது. 
வாசதைகளுகக்ு ஏற்றபடி இை்ப துை்பங்கதை ஜீவை் அனுபவிைய்ை 
ஆகயவண்டும் எை்பைா�், அவற்தற அனுபவிப்பைற்காை கருவியாக ைகக் 
உடத�யும்,  பிறவிதயயும் மபறுவைற்கு இந்ைக ்காரண-உடய� காரணம் 
ஆகிறது. வாசதைகை்ைாை் உடலுகக்ாை DNA வுகக்ும் காரணம் எை தவை்துக ்
மகாை்ளுங்கை்.”

“அய்யா, காரண-உட�் எை்பது ஒரு யசமிப்பு மூட்தட யபா�வா?”

“ஆம். காரண-உட�், ஓர ்ஆழமாை நுண்ணிய நிதைவுப் மபட்டகம். அதி�் 
நம்முதடய பாவங்களும், புண்ணியங்களும் அட்டவதணயிடப்பட்டு, 
நமது அனுபவங்களுகக்ாகக ்காை்துக ்மகாண்டிருகக்ிை்றை. இந்ைப் பாவ 
புண்ணியங்களுகக்ு ஏற்றவதகயி�்ைாை் நமகக்ு வ�்லுடலும், மம�்லுடலும் 
அதமகிை்றை.”

“அய்யா, எப்மபாழுது முை�் அப்படி ஒரு காரண-உட�்் நமகக்ு இருகக்ிறது?”

“மைரியாது.  காரண-உட�்் ‘அநாதி’, அைாவது ‘மைாடகக்ம் இ�்�ாைது’.   
நம்முதடய அறியாதமதயப் யபா�!  உங்களுகக்ு ஒரு மபாருதைப் பற்றிய  
புதிய அறிவு கிதடகக்ிறது எை்று தவை்துக ்மகாை்யவாம்.  அப்யபாதிருந்து 
அப்மபாருதைப் பற்றிய அறியாதம உங்களுகக்ு இ�்த�.  ஆைா�், 
எப்யபாதிருந்து, அந்ை அறியாதம உங்களுகக்ு இருந்்ைது  எை எப்படிக ்கூற 
முடியும்?  அதுயபா�ைை்ாை்.  காரண-உட�்் எை்பது அழுைை்மாை, அறியாதமை ்
திரை்.  எையவ அது மைாடகக்ம் அற்றது.  ஆைா�்,  அைற்கு முடிவு உண்டு.  
அறியாதமைாை் காரண-உட�் எை்பைா�், அைை் முடிவு சரியாை அறிவிைா�் 
மட்டுயம முடியும்.  எையவ காரண-உடலும் ஒரு அநாைம்ா.”

“அய்யா, வ�்லுடத� நாம் பாரை்்துை ்மைரிந்து மகாை்ை�ாம்.  மம�்லுடத�யும், 
நாம் நம் அனுபவைத்ி�் புரிந்து மகாை்ை�ாம்.  ஆைா�், காரண-உட�் இருகக்ிறது 
எை்பதை எப்படி உணரந்்து மகாை்வது?”

“காரண-உட�் நுட்பமாைது எை்பைா�், பு�ைறிவாய�ா, எண்ணைை்ாய�ா 
அைதை அறிய முடியாது.  ஆைா�் காரண -உட�்ைாை் ஜீவதை 
வ�்லுடலுடனும், மம�்லுடலுடனும் கட்டி தவகக்ிறது.  அைற்கு ‘பிராணசகத்ி’ 
எனும் சுவாசக ்கயிறு துதணயாகிறது.    ஆைம்ாவிை் அருைிைா�் மட்டுயம, 
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‘பிராணசகத்ி’ உடலினும் நுதழவதும், மவைியயறுவதுமாை மசயத�ச ்
மசய்து, வ�்லுடலும், மம�்லுடலும் ஜீவைிை் கருவியாகச ்மசய�்பட யவத� 
மசய்கிறது.  வ�்லுட�் யைய்வதடந்ைாலும்,  இை்னும் அனுபவிகக்ப்பட 
யவண்டிய வாசதைகளுகக்ு, யவமறாரு உடலும், உ�கும் யைதவ எை்பைாலும், 
பிராணசகத்ி, ைைது கட்டுகக்தைை ்ைைரை்த்ி, வ�்லுடத� விழ தவகக்ிறது. 
அப்யபாது மம�்லுட�் காரண-உடலுகக்ுை் க�ந்து, மற்மறாரு வ�்லுடலுகக்ாகப் 
புறப்படுகிறது.”

“அய்யா, காரண-உட�் சடப் மபாருைா?”

“ஆம்.  அது மவறும் அடகக்ிதவகக்ப்பட்ட விதச.  அது அறியாதமை ்திரை்.  
ஆழ்ந்ை உறகக்ைத்ி�், ஜீவை் காரண-உடத� மட்டுயம மகாண்டு இருகக்ிறது. 
அைைா�்ைாை், மை ஓட்டம் இ�்த�. உட�் அறிவு இ�்த�.  ஒரு விைச ்சுகமாை 
அறியாதமப் யபாரத்வ மட்டுயம இருகக்ிறது.”

“அப்படியாைா�் மீண்டும் விழிப்பு எப்படி ஏற்பட்டு, வ�்லுடலுடனும், 
மம�்லுடலுடனும் ஜீவை் அனுபவிகக்ிறது?  கைவு�கி�் எப்படி 
மம�்லுடலுடை்  கைவிதை அனுபவிகக்ிறது?”

“அைை்தகய அறிவுைை்ை்தம எ�்�ாமும், ஆைம்ாவிை் அறிவு ஒைியா�் 
மட்டுயம நடகக்ிறது.  ஆைம்ாவிை் அறிவு ஓைியாய�யய பிராண சகத்ி மூை்று 
உட�்களுகக்ும் ஒரு இதணப்புக ்கயிறாக விைங்குகிறது. எையவ முவ்வுடலும் 
அநாைம்ா எைப் புரிந்து மகாை்யவாம்.”

“அப்படியாைா�், மரணைத்ிற்குப் பிை், மம�்லுட�், காரண-உடலுடை் மற்மறாரு 
பிறவிகக்ுச ்மச�்கிறது அ�்�வா?  அப்படிச ்மச�்கிை்ற மம�்லுட�்ைாை் உயிரா?”

“சி�ர ்அைதை ‘உயிர’் எை்பாரக்ை். சி�ர ்‘பிராணை்’ எை்பாரக்ை்.  ஆங்கி�ைத்ி�் 
சி�ர ்‘யசா�்’ எை்பாரக்ை்.  யவைாந்ைம் இைற்கு ஒரு மபயர ்இட்டிருகக்ிறது.   
அைதை இப்யபாது ஆய்வது அவசியம் இ�்த�.  பகவாைிை் அறிவுதரயி�், 
இைதை மீண்டும் நாம் மைைிவாகப் புரிந்து மகாை்ளும்  யநரம் வரும்.”

“ந�்�து அய்யா.  இப்படி நமது மூை்று உடத�யும் அநாைம்ா எைை ்ைை்ைி 
விட்டா�், ஆைம்ா எங்யக இருகக்ிறது?”

“அைதை நாம் உணரய்வாம்.  இப்யபாது, நாம் மரணைை்ா�் வரும் துயரைத்ை 
அ�்�வா முைற்கட்டமாக ஆராய்கியறாம்.  எையவ ஆைம்ாவுகக்ு மரணைத்ிைா�் 
எை்ை ஆகிறது எை்பதைப் பாரப்்யபாம்.”

“ஆைம்ாவிற்கு மரணைத்ிைா�் எை்ை ஆகிறது?” - நாை் அய்யாவிை் 
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மசாற்கதையய திருப்பிக ்யகட்யடை்.

“பகவாை் ஆைம்ாதவப் பற்றிய சி� குறிப்புகக்தைை ்ைருவார.்  அைை் 
அடிப்பதடயிய�யய, நாம் ஆைம்ாவுகக்ு மரணமி�்த� எை்பதைப் புரிந்து 
மகாை்யவாம்.”

“அய்யா, உண்தமயிய�யய இந்ை உை்ைை அறிதவப் மபறுகிை்ற ந�் வாய்ப்புகக்ு 
நை்றி. ஆைா�் அரச்ச்ுைரிை் குழப்பம் மகா�்வைா, இ�்த�யா எனும்  நியதிக ்
குழப்பம் அ�்�வா? அது ைரம் நியதிப்படி ஆயப்பட யவண்டியது அ�்�வா?”

“இருகக்�ாம். எ�்�ா ைரம் நியாயங்களும், சமூக நீதிகளும், ஒவ்மவாருவரிை் 
கடதமகளும் எப்யபாது சரியாக நிதறயவற்றப்படும் எை்றா�் ஒவ்மவாருவரும் 
ைம்முதடய உண்தமயாை நித�தய உணரந்்து அைற்யகற்ப விருப்பு மவறுப்பு 
இை்றி மசய�்படும்யபாதுைாை்.  அைற்குைை்ாை் ஆைம் ஞாைம்அைத்ியாவசியம் 
ஆகிறது.  அரச்ச்ுைரிை் துயரமும் உண்தமயி�் பீஷ்மர,் துயராணர ்இவரக்ைிை் 
மரணைத்ைக ்குறிைய்ை எை்பைா�்,  மரண பயம், மரணை்துயரம் யபாக ஆைம் 
ஞாைம்் அவசியமாகிறது. அைைா�்ைாை் பகவாை் இைதை உபயைசிகக்ிறார.்”

“ஆைா�் பகவாை் ஆைம்ாதவ விைகக்வி�்த�யய.  ஞாைியர ்எப்படி நடந்து 
மகாை்வாரக்ை் எை்பதைைை்ாயை மீண்டும் மீண்டும் குறிப்பிட்டார.்”

“ஆம்,  ஞாைியர ்யார ்எை்பதைப் புரிந்து மகாை்ை யவண்டும்.  ஆைம் ஞாைைத்ை 
உணரந்்ைவரக்தையய பகவாை் ஞாைியர ்எைச ்மசா�்கிை்றார.்  அவரக்யை, 
‘நாை்’ எனும் ைை் உணரத்வ ‘ஆைம்ா’  ஒை்றிய�யய தவைத்ிருப்பவரக்ை்.  
‘அநாைம்ா’ அவரக்தை வருை்துவதி�்த�.”

“அப்படி எை்றா�்்...”

“அப்படி எை்றா�், அரச்ச்ுைர ்பீஷமர,் துயராணர ்முைலியவரக்தை யுைை்ைத்ி�் 
மகாை்றாலும், அவரக்ைிை் அநாைம்ாைாை் அழிவிதைப் மபறும். ஆைம்ா 
அழிவதடயாது. பகவாை் அப்படியாை ‘திருப்பைத்ை’ அரச்ச்ுைர ்ைைகக்ுை் 
ஏற்படுைத்ிக ்மகாை்ை அறிவுதர ைருகிறார.்  ‘நாை் ஆைம்ா மட்டுயம’ எைை ்
மைைிந்ைா�், அநாைம்ாவுகக்ு ஏற்படும் விதைவுகளுகக்ு ஆைம்ா துயரப்படை ்
யைதவயி�்த�.  இந்ை உயரிய யகாட்பாட்டிதை உணரந்்து நடந்ைா�், நமகக்ுை ்
துயரம் எை்பயை இ�்த�.”

“அய்யா, மிகவும் நுட்பமாகவும், உறுதி அைிப்பைாகவும் இருகக்ிறது.  ஆைா�், 
அநாைம்ாதவக ்மகாை்றாலும்,  அைைா�் ஜீவனுடைாை மைாடரப்ும் முடிகிறயை, 
அைைா�் துயரம் வராைா? அப்யபாது எை்ை மசய்வது?”
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“ந�்� யகை்வி.   எ�்ய�ாராலும் ஆைம்ா பற்றிய உண்தமதய எைிதி�் உணரந்்து 
மகாை்ை முடியாது.  அைைா�், எது ந�்� மநறி, ைரம்ம் எை்பதையும் ஒருவர ்
ஆராய்ந்து அைை் படி நடகக் யவண்டும்.  பகவாை் அரச்ச்ுைருகக்ு முைலி�் ஆைம் 
ஞாைைத்ைப் பற்றிக ்கூறிவிட்டு,  பிறகு ைரம்ம் பற்றியும் விைகக்ி, அைை்படியும் 
அரச்ச்ுைர ்மசய்ய யவண்டியது எை்ை எைக ்காட்டப் யபாகிறார.்  அப்படி ைரம் 
நியாயமும் புரியவி�்த� எை்றா�்,  ஒருவரிை் மபாறுப்தப ஒட்டி, அவருகக்ு 
இருகக்ும் சமூக நீதிதய அறிந்து அைற்யகற்ப நடகக் யவண்டிய அவசியைத்ையும் 
பகவாை் மசா�்�ப் யபாகிறார.்  எையவ பண்புை்ை எவரும்,  எ�்�ா வதகயிலும் 
ஏற்புதடய மசயத�ச ்மசய்வதுைாை் சிறப்பு.”

அய்யா சி� நிமிடங்கை் மமௌைிைத்ிருந்ைார.்

“நாை் இதை எ�்�ாம் உங்களுகக்ு முகவுதரயாகச ்மசாை்ைைை் காரணம், 
பகவாை் இைி அைிகக்ப்யபாகும் ஆைம் ஞாைைத்ை நாம் புரிந்து மகாை்ை 
யவண்டும் எை்பைற்காகைை்ாை்.   பகவாைிை் அருை் வாரை்த்ைகதை நாம் இைிக ்
யகட்யபாம்.”

நாங்கை் இருவரும் குருயஷேைத்ிரை்துக ்காட்சியி�் மைதை நிறுைத்ியைாம்.
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§ ஆைம் ஞாைம்- ைை்ைித� உணரவ்ு

ந த்மவவோஹம் ்ஜோது நோஸம் ந த்வம் மநம� ்ஜேோேதி₄போ: ।

ந தசவ ந ப₄விஷ்ோ�: ஸரமவ வ்�ே: பரம் ॥ 2.12॥

“பகவாை் மசாை்ைார.்

“முை்பு யாை் ‘இ�்�ாதம’ எை்பது இ�்த�.  (அது யபா�யவ) 
நீங்களும், இங்கிருகக்ும் அரசரக்ளும் (முை்பு ‘இ�்�ாதம’ எை்பது 
இ�்த�). நாம் அதைவரும் எதிரக்ா�ைத்ி�் ‘இ�்�ாதம’ எை்பதும் 
இ�்த�. (2.12)”

அய்யா கூறிைார.்

“பகவாை் இ�்�ாதம எை்பது இ�்த� எை இரண்டு விைமாை 
எதிரச்ம்சாற்கதைச ்மசா�்வது,  நிசச்யமாை இருப்பு எை்பதைக ்குறிகக்ைை்ாை்.   
ைாை் மட்டும் அ�்�, எ�்�ா ஜீவனும், கடந்ை கா�ைத்ிலும்  இருந்திருகக்ிறாரக்ை்.  
எதிரக்ா�ைத்ிலும் இருப்பாரக்ை்.”

“அப்படியாைா�் நமகக்ு மரணம் இ�்த�யா?” நாை் யகட்யடை்.

“அதுைாை் உட்கருை்து.  ஆைா�் பகவாை் இங்யக ‘யாை்’ எைச ்மசா�்வது, 
ஆைம்ாதவ.  எவருகக்ும் நிகழ்கா�ைத்ி�் இருகக்ியறாம் எை்பதி�் ஐயம் 
இருப்பதி�்த�. அைைா�்ைாை் பகவாை் இப்யபாது இருகக்ும் நாம், கடந்ை 
கா�ைத்ிலும் இ�்�ாம�் யபாவதி�்த�, எதிரக்ா�ைத்ிலும் இ�்�ாம�் 
யபாவதி�்த� எனும்  உறுதிதயை ்ைருகிறார.்   நாம் எப்யபாதும் இருப்யபாம்.”

அய்யா மீண்டும் அழுைை்மாகக ்கூறிைார.்

“நாை் எனும் ஆைம்ா எகக்ா�ைத்ிலும் இருப்பது.  ‘நிரந்ைரமாைது’.  அைைா�் 
மரணைை்ா�் ஆைம்ாவுகக்ு எந்ைப் பாதிப்பும் இ�்த�.”

“அய்யா, அப்படி எை்றா�், அநாைம்ா எகக்ா�ைத்ிலும் இருப்பது இ�்த�. 
அப்படிைை்ாயை?”

“ஆம்,  ஆைம்ா முகக்ா�ைத்ிலும் இருப்பது.  அநாைம்ா ைற்காலிகமாைது”

“ஆைம்ா முகக்ா�ைத்ிலும் இருப்பது எை்பது எப்படி?”
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“நாம் பகவாை் மசா�்வதைக ்யகட்யபாம்.”

மே₃ஹிமேோ(அ)ஸ்�ின்்ேோ₂ மே₃மஹ தகௌ�ோரம் த்ௌவேம் ்ஜரோ ।

ேேோ₂ மே₃ஹோநேரபரோபேதிரேீ₄ரஸ்ேத்ர ந முஹ்்ேதி ॥ 2.13॥

“ஜீவை்,  இந்ை உடலிை்  பிை்தைப் பிராயம், இைதம, முதுதம எை 
மாற்றங்கதைக ்கண்டு, உடலிை் மரணை்்துகக்ுப் பிறகு, மீண்டும் 
எடுகக்ும் உடலிலும் பிை்தைப் பிராயம், இைதம, முதுதம எனும் 
மாற்றங்கதைக ்காண்கிறது. இைதை ஞாைிகை் உணரவ்ைா�், 
மாற்றங்கை் அதடயும் உட�்கைா�் கவத� மகாை்வதி�்த� (2.13)” 

“நமது உட�் அநாைம்ா.  அது மாற்றங்கதைக ்மகாண்டைாகயவ இருகக்ும். 
அைனுதடய இருப்பு ைற்காலிகமாைது.  பிறப்பு, வைரப்்பு, மூப்பு, இறப்பு எை 
உட�் ைற்காலிகைை்ை்தம மகாண்டு விைங்கிைாலும், பிறவி யைாறும் அைை்தகய 
மாற்றங்கதைக ்மகாண்ட உடலிலிருந்து, முற்றிலும் யவறுபட்டைாக ஆைம்ா 
இருகக்ிறது.  ஆைம்ா எவ்விை மாற்றங்களும் இ�்�ாைது.  அைாவது ‘நிரவ்ிகாரி’. 
‘மாற்றங்கைா�் பாதிப்பு இ�்�ாை இருப்பு’ எை்பைா�், ஆைம்ா ைற்காலிகமாைது 
அ�்�.  அது எகக்ா�ைத்ிலும் இருப்பது எை்பது ஆகிறது..  அைைா�்்  ஆைம்ா 
முற்றிலும் ‘சுைந்திரம்’ மகாண்டு விைங்குகிறது.”

“அய்யா, இது மிகவும் மைதிற்குை ்மைம்பிதைை ்ைருகிறது.  ஆைா�் 
அரச்ச்ுைரிை் அவஸ்தைதயக ்கவைியுங்கை்.  அவருகக்ு வந்திருகக்ும் நித�, 
அை்புகக்ுரியவரக்ைிை் மரணைத்ைச ்சந்திப்பது.  ஆைம்ா எப்யபாதும் நிரந்ைரமாக 
இருப்பது எை்பது மைரிந்ைாலும்,  நம் அை்புகக்ுரியவரிை் அநாைம்ாதவக ்
மகா�்வதும், அைைா�் அவருடைாை உறதவ இவ்வு�கி�் இழப்பதும் 
நிசச்யமாகை ்துயரம் ைரக ்கூடியதுைாயை?”

“அை்புகக்ுரியவரக்ைிை் மரணைத்ிைா�் துயரம் வருவது இயற்தகைாை். ஆைா�் 
நாம் இங்யக எப்படி எ�்�ாை ்துயரைத்ிலிருந்தும் முழுதமயாை விடுைத� 
அதடகியறாம் எை்பது பற்றிைை்ாை் பயி�்கியறாம்.  எையவ, முழுதமயாை 
புரிை�் நமகக்ு அவசியம்.   அநாைம்ா எை்பது ைற்காலிகமாைது, மாற்றங்களுகக்ு 
உரியது எை்பதைச ்சரியாகப் புரிந்து மகாண்டா�், அவற்றிை் அழிவுகக்ாகை ்
துயரப்படயவண்டியதி�்த�.”

“அய்யா, அப்படியாை உறுதிதய எப்படிப் மபறுவது?”

“ஆைம்ாதவ உணரவ்ைைாய�யய அது முடியும்.   அநாைம்ா யவறு ஆைம்ா யவறு 
எைப் பகுைை்றிைலும், ைாை் ஆைம்ா எைை ்மைாகுை்து உணரை்லும் ஞாைியரிை் 
பண்பு. பகவாை் எை்ை மசா�்கிறார ்எைக ்யகட்யபாம்.”
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�ோத்ரோஸ்பரஶோஸ்து தகௌநமே் ஶீமேோஷ்ணஸுக₂து₃:க₂ேோ₃: ।

ஆக₃�ோபோ்ிமேோ(அ)ேித்்ோஸ்ேோம்ஸ்ேதிேதிக்ஷஸ்வ போ₄ரே ॥ 2.14॥

“பு�ை்கைிை் மைாடரப்ிைா�், ஓ குந்தியிை் மகயை, இை்பமும் வலியும், 
அதுயபா�் மவப்பமும் குைிரச்ச்ியும் உணரப்படுகிை்றை. இதவ வந்து 
யபாகும் ைை்தமயுதடயை.  இதவகை் ைற்காலிகமாைது எை்பைைா�், 
ஓ பரை வம்சக ்மகாழுந்யை, இவற்தறச ்சமைாக ஏற்றுப்  மபாறுை்துக ்
மகாை்ளுங்கை். (2.14)”

“அய்யா, பகவாை் அநாைம்ாதவப் பற்றிச ்மசா�்கிறாரா?”

“ஆம். பகவாை் மீண்டும் அநாைம்ாவிை் ைற்காலிக நித�தய எடுை்துக ்
காட்டுகிறார.்  மவப்பமும் குைிரும் வந்து யபாவது யபா�யவ சுகமும் துகக்மும் 
வந்து யபாகிை்றை.  எப்யபாது நம்முதடய மபாறிகை் ஒரு விஷயைத்ி�் ஈடுபாடு 
மகாை்கிை்றையவா, அப்யபாது அவ்விஷயைை்ா�் ஒருவிை பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.  
மவப்பமும், குைிரும் அப்படிைை்ாை் அனுபவிகக்ப்படுகிை்றை.  மவப்பக ்
கா�ைத்ி�், குைிர ்சுகம் ைருகிறது.  குைிர ்கா�ைத்ி�் மவப்பம் இை்பம் ைருகிறது.  
எையவ சுகதுகக்ங்களும் ைற்காலிகமாைதவயாகயவ இருகக்ிை்றை.  எ�்�ா 
மாற்றங்களும் அப்படி வந்து யபாவைாக இருப்பைா�், அவற்தற அப்படியய 
ஏற்றுக ்மகாை்ைப் பழகி விட்டா�், அந்ைச ்சமை்பாடு நமகக்ு சுக துகக்ங்கதைச ்
சரியாகக ்தகயாளும் திறதைை ்ைந்துவிடும்.”

“அய்யா, அப்படியாை மபாறுதமயும், சமயநாகக்ும் எைகக்ு உண்டா, வருமா 
எை்பதி�் எைகக்ு ஐயம் உண்டு.  அப்படி வந்ைாலும், அைைா�் எை்ை பயை்?”

“இைதை பகவாை் மசா�்கிறார.்”

்ம் ஹி ந வ்ே₂்நத்ம்மே புருஷம் புருஷரஷப₄ ।

ஸ�து₃:க₂ஸுக₂ம் ேீ₄ரம் மஸோ(அ)ம்ருேத்வோ் கலபமே ॥ 2.15॥

“ஓ மைிைருை் யமை்தமயாைவயர (அரச்ச்ுையர)!  மாற்றங்கதைக ்
மகாண்ட இவற்றா�் (சுக துகக்ங்கைா�்). ஞாைி எவ்விைப் பாதிப்பும் 
அதடவதி�்த�.  சுகைத்ையும் துகக்ைத்ையும் சமயநாகக்ி�் 
தகயாை்கிை்ற ஞாைி, (சம்ஸாரமாகிய துயரைத்ிலிருந்து) முற்றிலும் 
விடுைத� அதடயை ்ைகுதி உதடயவராகிறார.் (2.14)”

“இங்யக பகவாை் காட்டும் முகக்ியமாை பண்பு, ‘திதீஷோ’ எனும் ‘ மபாறுதமயும், 
சமயநாகக்ும்’ ஆகும்.  இது துயரைத்ை அப்படியய சுருண்டு ஒப்புகம்காண்டு 
அடங்குவது அ�்�.  துயரம் எை்பது ைற்காலிகமாைது, அது அநாைம்ாவி�் 
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ஏற்படும் பாதிப்பு எைை ்மைைிந்து, அைைா�், வருவதை ஏற்கிை்ற மபரும் 
அறிவுைாை் துணிவு.  அப்படியாை பண்பிதை அதடந்ைவயர, ஆைம்ாதவ 
அறிகிை்ற ஞாைியாகிறார.்  அைைா�்ைாை் அவருகக்ு சம்ஸாரைத்ிலிருந்து 
விடுைத� கிதடப்பது சாைத்ியமாகிறது.”

“அய்யா, சமயநாகக்ி�் இை்ப துை்பங்கதை ஏற்பைா�், விடுைத� எப்படிக ்
கிதடகக்ும்?”

“இை்ப துை்பங்கதை சமயநாகக்ி�் ஏற்பைற்கு, அப்படியாை உறுதியி�் 
நித�ப்பைற்கு, ஒருவருகக்ு ‘நாை் அநாைம்ா அ�்�, ஆைம்ா’ எனும் அறிவு வந்ைாக 
யவண்டும்.  அைைா�் அநாைம்ாவி�்ைாை் எ�்�ா மாற்றங்களும் வருகிறது 
எை்பது நை்றாகை ்அவருகக்ுை ்மைைிவைா�், அவருகக்ு எதிலும்  துயரம் இ�்த�.”

“அய்யா, அநாைம்ாவுகக்ு மாற்றங்கை் வந்ைா�் அதுபற்றிக ்
கவத�ப்படயவண்டாம் எை்பது எப்படி நதடமுதறகக்ுச ்சாைத்ியம்?  உடலி�் 
ஜீவரக்ைாக வாழும் நாம், நிஜ வாழ்கத்கயி�் எைை்தையயா விதைவுகதைச ்
சந்திகக் யவண்டி இருகக்ிறயை?”

“நீங்கை் ‘நிஜ வாழ்கத்க’ எைச ்மசா�்கிறீரக்ை்.  ‘நிஜம்’ அ�்�து ‘மபாய் ‘எை்றா�் 
எை்ை? பகவானும் இதவ பற்றிைை்ாை் கூறப்யபாகிறார.் முைலி�் அவர ்எை்ை 
மசா�்கிறார ்எைக ்யகட்யபாம்.” 

நோஸமேோ வித்₃்மே போ₄மவோ நோபோ₄மவோ வித்₃்மே ஸே: ।

உப₄ம்ோரபி த்₃ருஷம்டோ(அ)நேஸ்த்வேம்ோஸ்ேத்த்வே₃ரஶிபி₄: ॥ 2.16॥

“இ�்�ாதம எை்பைற்கு இருப்பு இ�்த�.  இருப்புகக்ு இ�்�ாதம 
எப்யபாதும் இ�்த�.  ஆைம்ாதவ அறிந்ை ஞாைி,  இருப்பு, இ�்�ாதம 
எனும் இரண்தடயும் அறிவார.்  (2.16)”

“அய்யா, பகவாை் எை்ை மசா�்கிறார?்  இருப்புகக்ு இ�்�ாதம இ�்த�. 
இ�்�ாதமகக்ு இருப்பு இ�்த� - இது சாைரணமாகை ்மைரிந்ை விஷயம் ைாயை? 
இதை ஏை் பகவாை் மசா�்கிறார?் இது ஞாைிகளுகய்க மைைிந்ை அறிவு எை ஏை் 
மசாை்ைார?்”

“பகவாைிை் இந்ை வாரை்த்ைகை் மிகவும் ஆழ்ந்ை மபாருை் மகாண்டதவ.  நாம் 
மபரிதும் தியாைிை்து அறிய யவண்டியது.  பகவாை் இருப்பு, இ�்�ாதம இதவ 
இரண்தடயும் மசா�்கிறார.்  உங்களுகக்ு இதவ எதுமவைை ்மைரியுமா?”

“அய்யா, இருப்பு, இ�்�ாதம இவற்தற விைகக்ச ்மசா�்கிறீரக்ைா?”
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“ஆம்”

“சுருகக்மாகச ்மசாை்ைா�். எது நம் அறிவிைா�் அறியப்பட முடியாையைா, 
அனுபவிகக்ப்பட முடியாையைா, அது ‘இ�்�ாதம’ ஆகும். அதுயவ ‘மபாய்தம’.  
‘முயலிை் மகாம்பு’ எை்பதைப் யபா�!   மற்ற எ�்�ாம், அறியப்பட்டா�், அது 
‘இருப்பு’ அ�்�து ‘உண்தம’  ஆகும்.”

“அைாவது அனுபவம்ைாை்  உண்தம அ�்�து இருப்பு எை்பதைக ்காட்டும் எைச ்
மசா�்கிறீரக்ை்?”

“அப்படிைை்ாை் நிதைகக்ியறை் அய்யா”

“அப்யபாது கைவு?”

“கைவு காணும்யபாது, கைவு காண்பவருகக்ு அது நிஜம்!  விழிைை்ா�், அது 
மபாய்தமைாை் அய்யா”

“அப்படிமயை்றா�், அனுபவ அறிவு எை்பது, எது உண்தம,  எது இருப்பு 
எை்பதைக ்காட்டுவைாகக ்மகாை்ை முடியாது அ�்�வா?”

“பிறகு யவறு எப்படி?”

“யவைாந்ைம் ஒரு சிறப்புப் மபயரிதைை ்ைந்து, இந்ைக ்குழப்பைத்ிற்கு ஒரு வழி 
காட்டுகிறது. நாமும் அந்ை சம்ஸ்கிருைச ்மசா�்த�யய பயை்படுை்துயவாம். மற்ற 
மமாழிகைி�் அைற்காை சரியாை மசா�் இ�்த�. ‘இருப்பு’ எனும் உண்தமகக்ு 
யவைாந்ைம் ைரும் மபயர ்‘சை’் அ�்�து ‘சைத்ியம்’.  அைற்கு மாறாைது, ‘இ�்�ாதம’ 
எனும் மபாய்தம. அைற்காை மபயர ்‘அசை’் அ�்�து ‘அசைத்ியம்’ ஆகும்.”

“இதவ எவ்வாறு யவறுபடுைை்ப்படுகிை்றை அய்யா?”

“யவைாந்ைம் ‘சை’் எை்பது எ�்�ாக ்கா�ைத்ிலும், சுைந்திரமாக, மாற்றங்கை் எதுவும் 
இ�்�ாம�்  இருப்பது எைக ்கூறுகிறது.  மற்ற எ�்�ாம் ‘அசை’் ஆகும்.”

“அய்யா, அது மபரிய அடி! அப்படிப் பாரை்ை்ா�், உ�கி�் உை்ை எ�்�ாப் 
மபாருட்களுயம ‘அசை’் ஆகிவிடுயம.  ஏமைை்றா�், எப்மபாருளும் எ�்�ாக ்
கா�ைத்ிலும் இருகக்ும் எைச ்மசா�்� முடியாயை?   அய்யா, ‘இருப்பு’ எை்பது 
ஒை்று ஒரு கா�ைத்ி�் ஒரு இடைத்ி�் இருப்பது எைக ்மகாை்வதுைாயை சரி?”

“அப்படிப் பாரப்்பது கா�ைத்ையும் இடைத்ையும் கடந்து எதுவுயம இருகக் 
முடியாது எனும் தீரம்ாைை்துடை் அணுகுவைாக இருகக்ும். அது ைவறு.  
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ஆைம்ா எகக்ா�ைத்ிலும் இருப்பைா�், அது எவ்விடைத்ிலும் இருப்பைாகவும் 
ஆகும்.  யவைாந்ைம் ‘சுைந்திரமாை’ இருப்பு எைச ்மசா�்வதை முைலி�் 
புரிந்து மகாை்யவாம்.  சுடுநீரி�் சூட்டுைை்ை்தம இருகக்ிறது எை ஒப்புக ்
மகாை்கிறீரக்ைா?”

“நிசச்யம் அய்யா, சுடுவைா�்ைாயை அைற்குச ்சுடுநீர ்எைப் மபயர!்”

“நீருகக்ுச ்சுடுகிை்ற ைை்தம இருகக்ிறைா?”

“இ�்த�.  அது நீரிதைச ்சுட்ட மநருப்பி�் இருகக்ிறது.”

“அைாவது, சுடுகிை்ற ைை்தம மநருப்பி�் ‘இயற்தகயாை இருப்பு’.  ஆைா�், 
சசுடுகிை்ற ைை்தம  சுடுநீரி�் ஒரு  ‘ஏற்றி தவகக்ப்பட்ட இருப்பு’.  இது 
புரிகிறைா?”

“ஆம் அய்யா”

“அதுயபா�ைை்ாை், ஆைம்ாவிை் ‘இயற்தகயாை இருப்பு’,  அநாைம்ாவி�் ‘ஏற்றி 
தவகக்ப்பட்ட இருப்பு’ எை ஆகிறது.”

“அந்ை ‘ஏற்றி தவகக்ப்பட்ட இருப்பு’, அநாைம்ாவிைா�் இழகக்ப்பட்டா�்?”

“அது மற்றுமமாரு ‘ஏற்றி தவகக்ப்பட்ட இருப்பு’ ஒை்தறப் மபறும்.  
அைைா�்ைாை் அநாைம்ாவிை் ஒவ்மவாரு இருப்பும் ைற்காலிகமாைைாக 
மாற்றங்கதைப் மபற்றுக ்மகாண்யட இருகக்ிறது.  எையவ அநாைம்ாவிை் 
இருப்பு சுைந்திரமாைது அ�்�. ஆைா�் ஆைம்ா சுைந்திரமாை இருப்புடை் 
முகக்ா�ைத்ிலும் இருப்பது.”

“அப்படி எை்றா�், உ�கி�் உை்ை எ�்�ாமும் ‘அசை’் எை ஆகிவிடுயம?”

“ஆம், உ�கயம ‘அசை’் எை்பதுைாை் கருை்து, ஆைா�் இைதை நம்மா�் எைிதி�் 
ஏற்கமுடியாது.  அறிந்து, அனுபவிகக்ிை்ற உ�கைத்ை எப்படிப் மபாய் எைச ்
மசா�்வது? அைைா�்ைாை். இைதைச ்சரியாகக ்தகயாை யவைாந்ைம் மற்மறாரு 
மசா�்த�ப் பயை் படுை்துகிறது.”

“அது எை்ை அய்யா?”

“அது ‘மிைய்ா’  எனும் மசா�். எது ைற்கா�ைத்ி�் மட்டும் இருகக்ுயமா,  யமலும், 
மற்மறாை்றிை் இருப்பிதைச ்சாரந்்து இருகக்ுயமா, அது மிைய்ா ஆகும். எையவ 
நாம் பாரக்க்ும்  மாறிகம்காண்யட இருகக்ும் உ�கம் மிைய்ா ஆகிறது.”
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“அய்யா, யவைாந்ைம் மகாண்டுை்ை மகாை்தகப்படி, உ�கம் எை்பது 
‘மிைய்ா’ எை ஏற்றுக ்மகாை்ை�ாம். ஆைா�், உ�கம் எை்பது ‘அசை’் அ�்�து 
‘மபாய்தம’ எை்பதி�் உடை்பாடு இ�்த�. ஏமைைி�் நாம் உ�தக நிஜமாக 
அனுபவிகக்ிை்யறாம்.”

“அப்படியாை எண்ணம்ைாை் நம் எ�்ய�ாருகக்ும் இருகக்ிறது.  யவைங்கதை 
ஒப்புக ்மகாை்ளும் சி� பை்ைிகளும், அப்படிைை்ாை்  உ�தகப் பாரக்க்ிை்றை.  
நாம் ஏற்றுக ்மகாை்கியறாயமா, இ�்த�யயா, யவைாந்ைக ்கருைத்ிை் உண்தமகக்ு 
மாற்றி�்த�.  எது ‘ைற்காலிகமாைதும்’, மாறிக ்மகாண்யட இருப்பதுமாக 
இருகக்ிறயைா அதுைாை்  ‘மிைய்ா’.  அப்படி எடுை்துக ்மகாண்டா�், நாம் இைதை 
எைிைாகப் புரிந்து மகாை்ை�ாம்.  ‘முயலிை் மகாம்பு’ யபா�் முகக்ா�ை்தும் 
இ�்�ாை மபாய்தம அ�்� உ�கம்.  ைற்காலிகமாக, மாறிக ்மகாண்யட 
இருகக்ிை்ற அநாைம்ாைாை் உ�கம்.    ஆைம் ஞாைைத்ை ஆய்பவருகக்ு, அைாவது, 
ஆைம்ா யவறு, அநாைம்ா யவறு எைை ்மைைிபவருகக்ு, உ�கம் எை்பது மிைய்ா, 
ஆைம்ா எை்பது சைய்ம்.   உ�கம் எை்பது ‘யைாற்றமாதய’, புரிகிறைா?  அது 
அனுபவைத்ைை ்ைருகிறது, அறியப் படுகிறது.  ஆைாலும் நித�யற்று மாறிக ்
மகாண்யட இருகக்ிறது.”

“சரி அய்யா, ஆைம்ா ‘சைத்ியம்’ எை எைைா�் மசா�்�ப்பட்டது?”

அவிேோஶி து ேத்₃வித்₃ேதி₄ ம்ே ஸரவ�ிே₃ம் ேேம் ।

விேோஶ�வ்்ஸ்்ோஸ்் ந கஶ்சித்கரது�ரஹேதி ॥ 2.17॥

“அறியுங்கை்,  (ஆைம்ா) அது அழிகக்ப்படமுடியாைது, அது எ�்�ா 
இடைத்ிலும் பரவியது.  எவரும் அழிகக் முடியாை அது, மரணமற்றது 
(2.17)”.

“பகவாை் ஆைம்ா மரணம் இ�்�ாைது எை இங்யக காட்டுகிை்றார.்  அது 
அழிகக்ப்பட முடியாைது.  அரச்ச்ுைரிை் துயரம் பீஷ்மர,் துயராணர ்
முைய�ாரிை் மரணம் எை்பைா�், பகவை், அவரக்ைிை் உட�்கைிை் அழிவு, 
ஆை்மாதவ அழிப்பைாக ஆகாது எை்பதை நிதைவுபடுை்துகிறார.் ஏமைைி�் 
ஆைம்ா அழிகக்ப்படமுடியாைது.. ஆைம்ா எங்கும் பரவி உை்ைது எைச ்
மசா�்லியைை் மூ�ம், ஆைம்ா கா�ைத்ையும் யைசைத்ையும் கடந்ைது எை்பதும் 
மைரிவிகக்ப்பட்டது.”

அய்யா மைாடரந்்து மசாை்ைார.்

“ஆைம்ா எகக்ா�மும் இருப்பது எை முை்பு  கூறிய பகவாை் மீண்டும் 
ஆைம்ாதவப் பற்றிப் யபசுவது ஏை்?   அைை் காரணம், அநாைம்ாவும் 
மாற்றங்கதை  மாறி மாறிப் மபற்றுக ்மகாண்டு, மைாடரந்்து இருகக்ிை்றயை 



w
w

w
.m

ee
na

la
ya

.o
rg

ஸ்ரீ பகவைக்ீதைை ்யைைமுைை ்திருவூட்ட�்

பாகம் 02 -  சாங்கிய யயாகம் - 50

அந்ைை ்  மைாடரச்ச்ியாை  ‘ஏற்றி தவகக்ப்பட்ட இருப்்தப’,  ஆைம்ாவிை் 
‘இய�்பாை இருப்பிலிருந்து’ யவறுபடுைை்ைாை்.   அநாைம்ாவிை் ‘மைாடந்ை 
இருப்பு’ ைற்காலிக இருப்பிை் மைாடர ்சங்கிலியப்யபா�!  பிறப்பு, மாற்றம், 
இறப்பு எனும் மைாடரச்ச்ியாை மாற்றங்கதைக ்மகாண்டது.  ஆைா�் 
ஆைம்ாயவா, மாற்றம் எை எதுவும் இ�்�ாம�், நிைத்ியமாைது.  ஆைம்ா ‘கூடஸ்ை 
நிைய்ம்’ எனும் அழிவி�்�ாை நிைத்ியமாைது.”

“புரியவி�்த� அய்யா”

“ஆற்றிை் நீயராட்டம் மைாடரச்ச்ியாகப் யபாய்க ்மகாண்யட இருகக்ும்.  ஆைா�், 
ஆற்றி�் இறங்கும் நாம் ஒயர நீதரை ்மைாடுவதி�்த�. ஏமைை்றா�் நீர ்ஓடிக ்
மகாண்யட இருகக்ிறது.  மாறிக ்மகாண்யட இருகக்ிறது.  ஆ று ஒரு ‘பிரவாக  
நிைய்ம்’. நித�யற்றது.  அநாைம்ாதவப் யபா�.  ஆைா�் ஆைம்ா மாற்றமி�்�ா 
இருப்பு.”

“ஏை் ஆைம்ா அழிகக்பட முடியாைது?”

“இைதை நாம் புரிந்து மகாை்ை யவண்டும்.  ஒை்று அழிகிறது எை்றா�், அைை் 
அங்கங்கை் எ�்�ாம் யைய்ந்து அழிகிை்றை எை்பைா�். ஆைம்ாயவா வடிவமற்றது. 
எையவ அங்கங்கை் அற்றது.  எையவ எந்ைை ்யைய்மாைமும் ஆைம்ாவுகக்ு இ�்த�.  
ஆைம்ா வடிவம் இ�்�ாைது எை்றா�், எ�்த�யும் இ�்�ாைைாகிறது. ஏமைைி�், 
எ�்த� இருந்ைா�் வடிவம் வந்து விடுயம!  எ�்த�யற்ற ஆைம்ா எை்றா�், 
எங்கும் பரவி இருப்பது. ‘ஸரவ்கை:’ எை யவைம் மசா�்கிறது.  எங்கும் பரவியது 
எை்றாலும், எகக்ா�ை்தும் இருப்பது எை்றாலும், அது கா�ைத்ையும் யைசைத்ையும் 
ைாண்டியைாகிறது.  எையவ அைதை அைகக் முடியாது, அறிய முடியாது. 
அைைா�் அழிகக்வும் முடியாது.”

“அய்யா, ஆைம்ா கா�ம் கடந்ைது எை்றா�், அைதை நாம் ‘இப்மபாழுது’ 
சிந்திகக்ிை்யறாயம?”

“அரிய யகை்வி, ஆழ்ந்து தியாைிகக்ப்பட யவண்டிய யகை்வி.  முைலி�் ‘கா�ம்’ 
எை்பது ஒரு அனுமாைம்  எை்பதைப் புரிந்து மகாை்ளுங்கை்.  ‘எகக்ா�ைத்ிலும் 
நித�யாைது’ எை்று நாம் ஒை்தறச ்மசாை்ைா�், அது கா�ம் அற்ற நித�யி�் 
இருப்பது எை்பது மபாருை்.  கா�மற்ற நித� எது?  அது ‘இப்மபாழுது’ ஆகும்.  
இப்மபாழுது எை்பது கா�ம் அற்றது.  அைதைக ்கணகக்ிடை ்மைாடங்கிைா�், 
அது கடந்ை கா�மாகயவா, எதிரக்ா�மாகயவா ஆகிவிடும். ‘இப்மபாழுது’ 
எை்பதுைாை் ‘உண்தம’. அதி�்ைாை் ‘ஆைம்ா எனும்  உணரவ்ு இருகக்ிறது. 
‘இப்மபாழுது’ எப்மபாழுதும் மைாடரந்்து இருந்ைா�், அதுைாை் ‘சை’் எை்பது.  
புரிகிறைா?”
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“அய்யா, இது மிகவும் நுணுகக்மாை அறிவாக இருகக்ிறது.  இதைச ்சரியாகப் 
புரிந்து மகாை்ளும் திறனுகக்ாக நாை் பிராரை்த்ிகக்ியறை்.”

“நாம் அதைவருயம பிராரை்த்ிப்யபாம்.  ஆைா�் பகுைை்றிவிதைக ்மகாண்டு 
மட்டும் ஆைம் ஞாைைத்ைப் மபற முடியாது.  அைற்குை ்மைாகுை்துணரும் பண்பும் 
யைதவ.  அைற்கு ஈடுபாடு அவசியம்.  படிப்படியாக இைதைை ்மைைிந்து 
மகாை்வைற்கு, யவைாந்ைம்  ‘மண்பாதை’, ‘கிைிஞ்சலி�் முை்து’, ‘கயிற்றி�் பாம்பு’, 
‘காை�் நீர’் யபாை்ற சி� எைிய, ஆைாலும், உயரவ்ாை எடுை்துகக்ாட்டுகக்தை 
அவ்வப்யபாது மகாடுகக்ும்.   ஆைம்ா, அநாைம்ாவிற்கு ஒரு ‘ஏற்றிதவகக்ப்பட்ட 
இருப்பிதைக’் மகாடுகக்ிறது எை்பைற்கு உைாரணமாக,  மண்பாதைதயக ்
காட்டும். எ�்�ா மண்பாதைகளும் மண்ணா�் ஆைது. மண்பாதைகை் 
அழிந்ைா�், அதவ மீண்டும் மண்ணாகயவ இருகக்ிை்றை.  யைாற்றமாகிய பாதை 
அழிந்ைாலும், அைற்கு ஆைாரமாை மண் அழியவி�்த�.  அதைப்யபா�ைை்ாை், 
ஆைம்ா அழியாம�், அழிகிை்ற அநாைம்ாகக்ளுகக்ு ைற்காலிகமாை இருப்தபை ்
ைந்து மகாண்டு இருகக்ிறது.”

“அய்யா, நாை் ஆைம்ா எை்றா�், ஒவ்மவாரு மைிைரும் ஆைம்ா. அப்படி எை்றா�் 
எண்ணி�டங்காை ஆைம்ாகக்ை் இருகக் யவண்டும் அ�்�வா?”

“ஆைம்ா எ�்�ா இடைத்ிலும் பரவி இருகக்ிறது எை்றா�்,  அது அைத்வைமாைது.  
அைாவது அது பிரிகக்ப்பட முடியாைது.   நம் ஒவ்மவாருவருகக்ுை்ளும் ‘நாை்’ 
எனும் உணரவ்ாக ஒைிவிட்டுக ்மகாண்டிருகக்ும் ஆைம்ாவும்,  அதுயபா�் 
அண்டமம�்�ாம் பரவி இருகக்ும் ஆைம்ாவும் ஒை்றுைாை்.   யவைம், 
அண்டமம�்�ாம் பரவி இருகக்ும் ஆைம்தை ‘பிரம்மம்’ எனும் மசா�்�ா�் 
அதழகக்ிறது.  ஆைா�், யவற்றுதம இ�்த�. இதையும் நாம் யமலும் பிறகு 
பயி�்யவாம்.”

“அப்படி எை்றா�் ‘பரமாைம்ா’  எை்றா�் எை்ை?”

“ஆைம்ாதவ, ஒரு உடலிை் கண்யணாட்டைத்ி�் பாரை்ை்ா�், அது ‘ஜீவாைம்ா’ 
ஆகிறது.  ஆைம்ாதவ, எ�்�ா உடலுகக்ும் ஆைாரமாைைாகப் பாரை்ை்ா�், அது 
‘பரமாைம்ா’ எை ஆகிறது.  மசாற்கை்ைாை் யவறு. மபாருை் ஒை்று.  அந்ைப் 
பரமாைம்ாதவ  நம்முதடய அறிவுகக்ும், ஆய்வுகக்ும் உைவுவைற்காக, 
ஒரு வடிவம் மகாடுை்து வணங்கிைா�், அவர ்‘ஈஸ்வரை்’ எைப்படுகிறார.்  
உண்தமயி�் யவைாந்ைை்ம் ‘ஜீவ-ஈஸ்வர ஐகக்ியம்’ எனும் அைத்வைமாை ஆைம் 
ைை்துவைத்ைைை்ாை் ைருகிை்றது. நமகக்ு இப்யபாது முகக்ியப் பாடம், ஆைம்ா 
அழிவற்றது.  அழிந்தும், பிறந்தும் மாறிக ்மகாண்யட இருகக்ும் அநாைம்ாதவப் 
பற்றிய துயரம் ஆைம்ாவுகக்ு இ�்த� எை்பயை.” 
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அநேவநே இம� மே₃ஹோ நதித்்ஸ்ம்ோக்ேோ: ஶரீரி்ண: ।

அேோஶிமேோ(அ)பரம�்ஸ்் ேஸ்�ோத்₃யுத்₄்ஸ்வ போ₄ரே ॥ 2.18॥

“அழிகக் முடியாை, அைகக் முடியாை. நித�யாைது ஆைம்ா. (ஆைா�்)   
அநாைம்ாவாகிய உட�் ஓர ்முடிவுகக்ு வந்துவிடும். எையவ, ஓ பரை கு� 
தி�கயம, யுைை்ம் புரிவாய் (2.18).”

அய்யா மைாடரந்்ைார.்

“பகவாை் இப்யபாது ஆைம்ா, அநாைம்ா எனும் விஷயங்கதைப் பற்றிய 
உதரயிதை முடிகக்ிறார.்   ஏற்கையவ ஆைம்ாவிை் நித�ைை்ை்தமதயப் 
யபசிய பகவாை், இப்யபாது, அநாைம்ாவிை் நித�யற்ற ைை்தமதயச ்சுட்டிக ்
காட்டுகிறார.் ஓடும் நதியிதைப் யபா�, அநாைம்ா மாறிக ்மகாண்யட இருகக்ிறது.   
ஆைா�் ஆைம்ா அழிவற்ற நித�ைை்ை்தம மகாண்டது.  பகவாை் யமலும் இங்யக 
‘அப்ரயமயா’ எனும் அரிய மசா�்த�யும் ஆைம்ாவிை் சிறப்தபக ்காட்டப் 
பயை்படுை்துகிறார.்”

“அைை் மபாருை் எை்ை அய்யா?”

“மபாதுவாக ‘அப்ரயமயா’ எை்றா�் ‘அைவிட முடியாைது’ எை்பது ஆகும்.  ஆைம்ா 
எ�்த�யற்றைாய் எங்கும் பரவி இருப்பைா�், எகக்ா�ைத்ிலும் இருப்பைா�், 
அைதை நீை, அக�், உயர, ஆழ, கா�ப் பரிமாணங்கைா�் அைகக் முடியாது.  
அது ஒரு மபாருை்.  ‘அப்ரயமயா’ எனும் மசா�்லிை் மற்மறாரு மபாருை், 
‘அனுபவைத்ிற்கு அப்பாற்பட்டது’ எை்பது ஆகும்.  ஆைம்ா ‘இந்திரிய விஷயம்’ 
அ�்�.  அைாவது, ஆைம்ாதவ ஒரு அறிவுப்மபாருைாகயவா, அனுபவப் 
மபாருைாகயவா மகாை்ை முடியாது.”

“அய்யா, நாை்  எைது ஆைம்ாதவ அனுபவிகக் முடியாது எை்றா�், ைை்தை 
உணரை்�் எை்பைை் பயை் எை்ை?”

“முைலி�் ‘எைது ஆைம்ா’ எை நீங்கை் மசா�்�க ்கூடாது. ஏமைைி�் அது உங்கைது 
உடதமப் மபாருை் அ�்�.  ஆைம்ா நீங்கை்ைாை்.   உங்கதை உங்கைா�் எப்படி 
அனுபவிகக் முடியும்!  எடுை்துகக்ாட்டாக, உங்கை் கண்கதை நீங்கை் பாரக்க் 
முடியுமா?”

“ஓரு கண்ணாடியி�் எை் கண்கதை நாை் பாரக்க்�ாம் அய்யா”

“கண்ணாடியி�் நீங்கை் பாரப்்பது, உங்கை் கண்ணிை் பிரதிபலிப்தபைை்ாை். 
உங்கை் கண்கதை உங்கைா�் காண முடியாது.”
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நாை் யகட்டுக ்மகாண்டிருந்யைை்.

“பாரப்்பவதரப் பாரக்க் முடியாது.  அைைா�்ைாை் ஆைம்ா அறியப்படமுடியாைது. 
ஆைம்ாைாை் அறிவது. ைை்தை உணரை்�் எனும் மசாற்மறாடரிை் உண்தமப் 
மபாருை், ஒருவர ்ைை்ைித�யிய�யய ஒருமிை்து இருைை்�் எை்பதுைாை்.  அங்யக 
அறிவைற்கு ஒை்றுமி�்த�.”

“அய்யா. ஆைம்ா அறியப்பட முடியாைது, மசாற்கைா�் மசா�்�ப்பட முடியாைது 
எை்றா�், சாைத்ிரங்கை் மசா�்வது எைற்காக? பகவாை் எைதை வாரை்த்ைகைா�் 
ைருகிறார?்”

அய்யா ப�மாகச ்சிரிைை்ார.்

“யவைங்களும், ஸ்ரீ பகவைக்ீதையும் ஆைம்ாதவ நமகக்ுக ்காட்டவி�்த�, 
ஆைம்ாதவப் பற்றிய அறிவிதை நமகக்ுை ்ைருவதுைாை் அவற்றிை் குறிகய்காை்.  
‘ஆைம்ா  நித�யாைது, அது மாறாைது’ எை்மற�்�ாம் மசா�்லுவது, ஆைம்ாதவப் 
பற்றிய அறிவிதைைை்ாை் ைருகிறது. ஆைம்ாதவ அ�்�!   ஏமைைி�் ஆைம்ா 
ஒவ்மவாருவரிை் மசாந்ை முயற்சியாய�யய உணரப்பட யவண்டியது ஆகும்.”

“அப்படியாைா�் ஆைம் ஞாைைத்ை ைருவைை் யநாகக்ம்?”

“ஆைம்ாதவப் பற்றிய அறிதவை ்ைருவைா�், அநாைம்ாதவப் பற்றிய அறிவும் 
மைைிவாகிறது.  அைைா�் எமை�்�ாம் அநாைம்ா எை்று பகுைை்றிந்து வி�கக் 
முடிகிறது. அப்படி வி�கக்ிக ்மகாண்யட வந்ைா�், வி�கக் முடியாை விைகக்ாக 
ஒைிவிட்டுக ்மகாண்டிருகக்ும் உணரய்வ ஆைம்ா எை ஒருவர ்நித�கக் முடியும்.  
அப்படியாை ைை்தை உணரை்ய�, முழுதமயாை நிதறதவ அதடவது.  
அதுயவ யவைங்களுகக்ும், ஸ்ரீ பகவைக்ீதைகக்ும் உை்ை குறிகய்காை்.  பகவாதைை ்
மைாடரந்்து, ந�்வழிகாட்டுகிை்ற மற்ற எ�்�ா நற்குருமாரக்ைிை் குறிகய்காளும் 
அதுைாை்.”

“மிக ந�்�து அய்யா.  ஆைம்ா அனுபவங்களுகக்ு அப்பாற்பட்டது எை்றா�் 
அனுபவிப்பது யார?்”

“இதுவும் ஒரு சிந்ைதைகக்ுரிய யகை்விைாை். இப்படிக ்யகட்க 
யவண்டும் எை்பைற்காகயவ, பகவாை் ‘அப்ரயமயா’ எனும் மசா�்த�ப் 
பயை்படுைத்ியிருகக்ிறார ்எை நிதைகக்ியறை். ‘அனுபவம்’ எை்பது ‘இப்மபாழுது’ 
அைாவது நிகழ்கா�ைத்ி�் மட்டுயம நடகக்ும் எை்பதைப் புரிந்து மகாை்ளுங்கை்.”

“எை்னுதடய கடந்ை கா� அனுபவங்கை்....”, நாை் முடிப்பைற்கு முை்யப அய்யா 
பதி�் கூறிைார.்
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“அனுபவம் மைதி�் மைரிவது.  அது நிகழ்கா�ைத்ி�் திதைப்பது.  முை்பு  
மபற்ற அனுபவைத்ை நிதைப்பது எை்பது யவறு. அப்படி நிதைப்பைா�், ஒரு 
சுகயமா, துகக்யமா மீண்டும் இப்யபாது அனுபவிகக்ப்பட்டா�், அது ஒரு புதிய 
அனுபவமாக நிகழ்கா�ைத்ி�் மட்டுயம நடகக்ும். மைம் அனுபவிகக்ிை்றது. 
எண்ணங்கை் அைதை நிதைவுகக்ுக ்மகாண்டுவருவை மட்டுயம. ஆைா�் 
அனுபவைத்ிற்காை அறிவு ஒைி ஆைம்ாவிைா�் வழங்கப்படுகிறது.”

“அய்யா,  மைைியவி�்த�.  எப்படி சடப்மபாருைாகிய மைம் அறிவுடை் 
மசய�ாற்றும், அனுபவிகக்ும்?  அைற்காை அறிவிதை அது எப்படிப் மபறுகிறது? 
ஆைம்ா மகாடுகக்ிறைா?”

“இ�்த�.  சூரியை் ஒைிதயக ்மகாடுகக்ிறது எை்று மசாை்ைாலும், சூரியை் 
இருகக்ும் இடைத்ி�் ஒைி இருகக்ிறது. அந்ை ஒைியி�் ப�வும் நடகக்ிை்றை. 
சூரியை் ‘ஒைிதயக ்மகாடுைை்�’் எனும் மசயத�ச ்மசய்ய யவண்டிய அவசியம் 
இ�்த�.  அைை் இருப்யப ஒைி ஆகும்.  அப்படிைை்ாை், ஆைம்ாவிை் அறிவுஒைி,  
து�்லியமாை மைதி�் பிரதிபலிை்து, மைதிற்கு அறிவுைை்ை்தமதயக ்
மகாடுகக்ிறது.  மைதும் அந்ை அறிவுைை்ை்தமயிைா�், உடலுகக்ும் அறிதவக ்
மகாடுை்து, மசய�ாற்றி அனுபவிகக்ிறது.  இதி�் எை்ை ைவறு எை்றா�், இரந்து 
மபற்ற ஒைி எை்பதை மறந்து, மைம் ைாயை அறிவுைை்ை்தம மகாண்டைாக 
எண்ணிக ்மகாை்கிறது. அைைா�்ைாை் ‘நாை்’ எனும் ைவறாை அகங்கார 
அதடயாைம் வந்து விடுகிறது. பகவாை் மசா�்வதைக ்யகட்யபாம்.”

் ஏேம் மவத்ேதி ஹநேோரம் ்ஶ்தசேம் �ன்்மே ஹேம் ।

உதபௌ₄ தேௌ ந வி்ஜோேீமேோ நோ்ம் ஹநேதி ந ஹன்்மே ॥ 2.19॥

“எவர ்ஆைம்ாதவக ்‘மகா�்பவர’் எைப் பாரக்க்ிறாயரா அ�்�து எவர ்
ஆைம்ா ‘மகா�்�ப்படுவது’ எைப் பாரக்க்ிறாயரா, அவர ்எவரும் ஆைம் 
ஞாைைத்ை முதறயாக அறிந்திருகக்வி�்த�.  ஆைம்ா மகா�்வதும் 
இ�்த�; மகா�்�ப்படுவதும் இ�்த�.  (2.19)”

“இதிலிருந்து நாம் அறிவது எை்ை அய்யா?”

“நாம் எதை அனுபவிகக்ியறாயமா, எவ்விைப் பாதிப்புகக்தைச ்சந்திகக்ியறாயமா 
அதவ எ�்�ாம் நாம் மசய்ை மசயலிைா�் வந்ை விதைவு எை்பதைப் புரிந்து 
மகாை்ை யவண்டும்.   மசய்விதை மட்டுயம நம்தமச ்மசய்விதைப் ப�ைி�் 
ஆழ்ை்துகிறது.  இங்யக ‘மகாத� மசய்ை�்’ எனும் மசயய�ா, அசம்சயலிை் 
விதைவாக ‘மகா�்�ப்பட்ட’ நித�யயா ஆைம்ாவுகக்ுக ்கிதடயாது. இைதைச ்
மசா�்வைை் மூ�ம் ஆைம்ா ‘மசய�ற்றது’ அ�்�து ‘அகரை்ை்ா’ எைவும், 
மசயற்பயதை அனுபவிப்பது இ�்த� எை்பைா�், ஆைம்ா  ‘அயபாகை்ா’ எைவும் 
காட்டப்பட்டது.”
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“அய்யா, மசய�் நாம் உட�ா�் மசய்கிை்ற மசய�்கை்ைாைா?”

‘இ�்த�, ‘மசய�்’ எை்பது  மைைாலும், மமாழியாலும், உட�ாலும் அைாவது 
‘மைஸ்’, ‘வாக’், ‘காயம்’ எை மூை்றாலும் மசய்யப்படுவது.  யநாகக்ம் ஒரு 
மசயத�ை ்தூண்டிைா�், அந்ை யநாகக்மும் ஒரு மசயய� ஆகும்.  வாய் 
மமாழியா�் மசய�் தூண்டப்பட்டா�், வாய்மமாழியும் மசயய�.  எையவ 
யநாகக்ம், வாகக்ு, ஆகக்ம் எை நாம் மசய�் மசய்கியறாம்.   மசயத�ச ்மசய்பவர,் 
‘கரை்ை்ா’ எைப்படுவார.்  அசம்சயலிைா�் விதையும் பயதை அனுபவிப்பவர ்
‘யபாகை்ா’ எைப்படுவார.்   சம்ஸ்கிருை இ�கக்ணப்படி, ‘அகரை்ை்ா’, ‘அயபாகை்ா’ 
எனும் மசாற்கை் எதிரப்் மபாருதைை ்ைருவை.   ‘மசய�் மசய்யாைவர’், 
‘மசயற்பயதைச ்யசராைவர’் எை அதவகக்ுப் மபாருை்.  பகவாை் ஆைம்ாதவ  
‘அகரை்ை்ா,  அயபாகை்ா’  எைச ்மசா�்கிறார.்”

அய்யா மைாடரந்்ைார.்  

 “இங்யக அரச்ச்ுைர,் ‘யபாரிட்டு எதிரிகதைக ்மகா�்லுை�்’ எனும் மசயய�ா, 
‘மகா�்�ப்படும்’ விதையவா ஆைம்ாதவச ்சாராது எைப் புரிந்து மகாை்ை 
யவண்டும்.   ைை்தை ஆைம்ாவாக உணரந்்து மகாை்ளும் ந�்� திருப்பைத்ை 
அரச்ச்ுைர ்அதடந்ைா�் மட்டுயம  ைமது மசய�ாய�ா, மசயற்பயைாய�ா 
எவ்விைப் பாதிப்பும் இ�்�ாம�் அவரா�் ைமது கடதமதய ஆற்ற முடியும்.   
யபாரி�் அழிவது, எதிரிகைிை் ஆைம்ா அ�்�; ஏமைைி�் அது அழிகக்ப்பட 
முடியாைது.  இதுைாை் இங்கு மீண்டும் உணரை்ை்ப்படுகிறது.”

“அய்யா,  பகவாை் ஞாைிதயப் பற்றிய குறிப்தப  இங்யக மீண்டும் ைருகிறார,் 
இ�்த�யா?”

“ஆம், ைை்தை உணரந்்ை ஞாைிகக்ு  ஆைம்ா எை்பது அகரை்ை்ா, அயபாகை்ா எைை ்
மைரிந்திருப்பைா�், அவருகக்ுை ்ைாம் மசய்யும் மசயலி�் எவ்விைை ்ைடுமாற்றமும் 
இருப்பதி�்த�.  ஆைம்ா அழிகக்ப்படமுடியாது எைக ்காட்டைை்ாை், அநாைம்ா  
பாதிகக்ப்புகக்ு உட்பட்டது, அழிகக்ப்படக ்கூடியது எை்பதை பகவாை் 
காட்டுகிறார.்”

ந ்ஜோ்மே ம்ரி்மே வோ கேோ₃சின் நோ்ம்  

பூ₄த்வோ ப₄விேோ வோ ந பூ₄்: ।

அம்ஜோ நதித்்: ஶோஶ்வமேோ(அ)்ம் புரோம்ணோ 

ந ஹன்்மே ஹன்்�ோமே ஶரீமர

 ॥ 2.20॥

“ஆைம்ாவிற்குப் பிறப்பும் இறப்பும் ஒருயபாதும் இ�்த�; 
ஆைம்ா முை்பும் பிறகக்வி�்த�; இப்யபாதும் பிறகக்வி�்த�;   
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வருங்கா�ைத்ிலும் பிறப்பதி�்த�.  ஆைம்ா பிறப்பற்றது, 
எகக்ா�ைத்ிலும் இருப்பது, எ�்�ாவற்றுகக்ும் ஆைாரமாைது,  உட�் 
அழிகக்ப்படுவைா�், ஆைம்ா அழிகக்ப்படுவதி�்த� (2.20).”

“பகவாை் ஆைம்ா மரணமற்றது, பிறவி அற்றது. ஆைா�் உட�ாகிய 
அநாைம்ாவிற்கு, ஆ று வதகயாை மாற்றங்கை், ‘ஷட்விகார’ உண்டு. அதவ 
எ�்�ாம் ஆைம்ாவுகக்ு இ�்த�.”

“அதவ எை்ை மாற்றங்கை் அய்யா?”

“அவற்தற நாம் நம் உடலிய�யய காண�ாம். ‘அஸ்தி’ எனும் இருப்பு, 
அதிலிருந்து ‘ஜயயை’ எனும் பிறப்பு, பிறகு ‘வரை்ை்யை’  எனும் வைரச்ச்ி; அதைை ்
மைாடரந்்து ‘விபரண்மயை’  எனும் முதிரச்ச்ி, மைாடரந்்து ‘அபக்ஷியயை’ எனும் 
ைைரச்ச்ி, இறுதியி�் ‘விநயஷ்யதி’  எனும் மரணம்.  மரணைத்ிற்குப் பிறகு, ஏயைா 
ஒருவதகயி�் மீண்டும்  ‘அஸ்தி’ எனும்  இருப்பு.  இப்படி உட�் ஆ றுவதக 
மாற்றங்கைா�் அழிந்தும் யைாை்றியும் இருகக்ும்  ஆைா�் ஆைம்ாவிற்கு 
அப்படியாை மாற்றங்கை் எதுவும் இ�்த�.”

மவேோ₃விேோஶிேம் நதித்்ம் ் ஏே�்ஜ�வ்்ம் ।

கே₂ம் ஸ புருஷ: போரே₂ கம் கோ₄ே்ேதி ஹநேதி கம் ॥ 2.21॥

“எவர ்ஆைம்ாதவ அழிகக் முடியாைது, எகக்ா�ைத்ிலும் இருப்பது, 
பிறப்பற்றது, (அைைா�்) முடிவற்றது எை உணரக்ிறாயரா, ஓ பிரிைை்ா 
எனும் குந்தியிை் மகயை, அவரா�் எவரை்ாை் மகாத� மசய்யை ்
தூண்டப்படுவார!்  அவரா�் எவரை்ாை் மகா�்�ப்படுவார!் (2.21)”

“இப்யபாது பகவாை் அரச்ச்ுைருகக்ு ஆைம்ாவிை் ைை்தமதய முடிவாகச ்
மசா�்கிறார.் ஆைம்ா மகா�்�ப்படுவதுமி�்த�.  மகா�்வதுமி�்த�.  யமலும், 
ஆைம்ா ‘அகரை்ை்ா’ எை்பைா�், எசம்சயத�யும் மசய்யும்படி எவதரயும் 
தூண்டுவதும் இ�்த�.   அைை் மபாருை், ஆைம்ா அறிவு சாட்சியாக மட்டுயம 
இருகக்ிறது.”

“அய்யா, பகவாை் அரச்ச்ுைதரப் ‘யபாரிடு’ எை்று மசா�்வது இகக்ருை்துகக்ு 
முரண்பாடாக இ�்த�யா?”

“இ�்த�,  அரச்ச்ுைரிை் மசய�ா�் ஆைம்ா மகா�்�ப்படுவதி�்த�.  
அரச்ச்ுைரிை் மசயலும் மசாந்ை விருப்பு மவறுப்பு இை்றி மசய்யப்பட்டா�், 
அந்ைச ்மசயலிைா�் மசய்பவருகக்ும் எந்ைப் பாதிப்பும் இ�்த�.  இைதை 
நாம் கற்கப் யபாகியறாம்.   பகவாை் மசயத� நாம் எப்படிச ்மசய்ய யவண்டும் 
எை்பதையும்,  மசயலிைா�் விதையும் எந்ைப் பாதிப்தபயும் நம்மா�் எப்படிை ் 
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ைவிரக்க் முடியும் எை்பதையும் கற்றுை ்ைரப் யபாகிறார.் அப்யபாது உங்கைிை் 
சந்யைகம் தீரந்்துவிடும்.”

“சரி அய்யா,  உட�் மகா�்�ப்பட்டா�், மரணைத்ிற்குப்பிை் ஜீவனுகக்ு எை்ை 
ஆகிறது?”

“இைதை பகவாை் மசா�்�க ்யகட்யபாம்.”

வோஸோம்ஸி ்ஜீர்ணோேி ்ேோ₂ விஹோ்  நவோேி க்₃ருஹ்்ணோேதி நமரோ(அ)பரோ்ணி ।

ேேோ₂ ஶரீரோ்ணி விஹோ் ்ஜீர்ணோ ந்ன்்ோேி ஸம்்ோேதி நவோேி மே₃ஹீ ॥ 2.22॥

“எப்படி ஒருவர ்தநந்ை ைைது ஆதடதயக ்கழற்றி எறிந்துவிட்டு 
யவமறாரு புதிய ஆதடதய அணிந்து மகாை்கிறாயரா, அப்படியய 
ஜீவனும், (உடலிை் மரணைத்ிற்குப் பிறகு), யைய்ந்ை உடத� 
விட்டுவிட்டு, மற்மறாரு உடலுகக்ுை் மச�்கிறது (அைாவது யவமறாரு 
பிறவி எடுகக்ிறது) (2.22)”

அய்யா மைாடரந்்து  மசாை்ைார.்

“முை்பு நீங்கை் யகட்டீரக்ை். இறந்ைவுடை் ஒருவருகக்ு எை்ைஆகிறது எை்று.  
இங்யக பகவாை் அைதைச ்சுட்டிக ்காட்டுகிறார.் ‘யைஹி’ எை்பது உடத� 
உடதமயாகக ்மகாண்டவதரக ்குறிகக்ும்.  அது ஜீவை் ஆகும். ‘யைஹ:’ எை்பது 
உட�் ஆகும். உட�் மரணம் அதடந்ைா�், அைதை விட்டு ஜீவை் மற்மறாரு 
உடலுகக்ுை் புகுகிறது.  இது மைாடரந்்து நடந்து மகாண்யட இருகக்ிறது.  
இைனுதடய உட்மபாருை் எை்ைமவை்றா�், அநாைம்ாவாகிய உட�் மாறி மாறி 
அழிந்து மகாண்யட இருகக்ும்.  ஆைா�் ஆைம்ா அழியாைது.”

“யைய்ந்ை உட�் எை்பைற்கு வயைாகிை ்ைைரந்்ை உட�் எை்பதுைாயை மபாருை்?”

“இ�்த�.  ‘யைய்ந்ை உட�்’ எை்பது மபௌதிக மாற்றைை்ா�் ைைரந்்ை உட�் 
எை்பது அ�்�.  எந்ை உட�் இைியம�் விதைப்பயதை அனுபவிகக் ஏற்றைாக 
இ�்�ாம�் யபாகிறயைா, அந்ை உட�் யைய்ந்ை உட�் ஆகிறது.  அைைா�்ைாை் 
மரணம் எை்பது வயைாகிைை்ாை் வரயவண்டும் எை்பது இ�்த�.     காரண 
உடலி�் யசமிைை் காரணங்களுகக்ு,  யவமறாரு உடலும், உ�கமும் யைதவ 
எை்றா�், மரணமும், அதை ஒட்டி மறுபிறப்பும் நடகக்ும். மூை்று உட�்கதைப் 
பற்றிப் யபசியைாயம, நிதைவி�் இருகக்ிறைா?”

“ஆம் அய்யா, நிதைவி�் இருகக்ிறது. ஜீவை் எை்பதுைாை் உயிரா?  ஆைம்ாதவை ்
ைவிர மற்றமை�்�ாம் அநாைம்ா எை்றா�், ஜீவைா�் எப்படி அறிவுை ்ைை்தம 
யுடை்் ஒரு உடலிலிருந்து மற்மறாரு உடலுகக்ுச ்மச�்� முடிகிறது?”
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“ இது மிகவும் ஆழமாை யகை்வி, சுருகக்மாக இைதை அறியவாம்.  மம�்லுட�் 
எனும் ‘ஸ்தூ�-சரீரம்’ - அைதை நாம் சுருகக்மாக ‘மைம்’ எைச ்மசா�்யவாம்.  
மைம் மிக நுண்ணியைாக இருப்பைா�், அைற்கு எதையும் பிரதிபலிகக்ிை்ற 
சகத்ி கிதடகக்ிறது.   காற்று நுண்ணியமாைைா�், ஒலிதய எதிமராலிகக்ிறது.  
நீரப்்பரப்பு ஒைிதய பிரதிபலிகக்ிறது.  நை்றாகை ்து�கக்ப்பட்ட பைிங்கு 
உருவங்கதைப் பிரதிபலிகக்ிை்றது. மைமும் கண்ணாடியபா�் இருப்பைா�், 
ஆைம்ாவிை் அறிவுைை்ை்தம, மைதி�் பிரகாசிகக்ிை்றது.  அந்ை ஒைியிைா�், 
மைம் அறிவுைை்ை்தம அதடந்து, அைை்மூ�ம் எ�்�ா இந்திரியங்களுகக்ும் 
இயகக் சகத்ிதயை ்ைந்து, வ�்லுடத�யும் அறிவுடை் இயங்க தவகக்ிறது.  இதி�் 
யவடிகத்க எை்ைமவை்றா�், மைம் ஏயைா ைாயை அறிவுைை்ை்தம மகாண்டவர ்
எை நிதைை்துக ்மகாண்டு, ‘நாை் இந்ை உடலும் மைமும்ைாை்’ எைப் மபாய்யாை 
ஒரு அதடயாைைத்ைச ்சூடிக ்மகாை்கிறது. இைற்குைை்ாை் ‘அஹங்காரம்’ எைப் 
மபயர.்  மைம் ைைகக்ுக் ்கிதடைை்  அறிவுைை்ை்தமயா�் ைை்தை, ‘மைஸ்’ எனும் 
எண்ண ஓட்டமாகவும்,  ‘சிைை்ம்’ எனும் நிதைவுப் மபட்டகமாகவும், ‘புைத்ி’ 
எனும் பகுைை்றிவாகவும், ‘அஹங்காரம்’ எனும் ‘நாை்’ வடிவமாகவும் மாற்றிக ்
மகாை்கிறது”

“அய்யா, அப்படியாைா�் ‘நாை்’ எை்பது எை்னுதடய உண்தமயிை் 
பிரதிபலிப்பா?”

“அறிவுைை்ை்தம வடிவமாை ஆைம்ாவுகக்ு, ‘சிை’் எை ஒரு மபயர.்  ‘சிை’் 
எை்றா�் முழுதமயாை அறிவு.  சம்ஸ்கிருை மமாழியி�் ‘ஆபாசம்’ எை்றா�், 
பிரதிபலிப்பது, அ�்�து ஒை்தறப்யபா� யபாலியாக இருைை்�்.  மைம், 
ஆைம்ாவிை் அறிவு ஒைியா�் பிரகாசப்படுைை்ப்பட்டு, பிறகு அறியாதமயா�், 
ைாயை ஆைம்ா எை்பதுயபா�் காட்டிக ்மகாை்கிறது. அைாவது ‘சிை’் யபா� 
யபாலியாை யைாற்றைத்ைக ்மகாை்கிறது.  அந்ை ‘நாை்’ எனும் மபாய்யாை  
அதடயாைைத்ிற்குை்ை்ாை்் ‘ஜீவை்’ எை்று மபயர.்  அைதை ‘சிை+்ஆபாசம்’ அைாவது 
‘சிைாபாசம்’ எனும் மசா�்�ா�் யவைாந்ைம் சுட்டிக ்காட்டும்.   ஜீவைாகிய 
சிைாபாசம் எனும் சகத்ிைாை், எ�்�ாச ்மசய�்கதையும் மசய்வது, மசய்விதைப் 
பயதை அனுபவிப்பது.  ஒவ்மவாரு உட�ாகப் பிரயவசிை்து, பிறவியி�் ஆழ்வது.  
இப்படி ஜீவை் பிறவி எடுப்பைற்கு அைனுதடய கடை் சுதமைாை் காரணம்.”

“அது எை்ை கடை் சுதம அய்யா?”

“மசய்யும் மசயலிைா�் ஏற்படும் விதைவுகதைச ்மசய்ைவர ்அனுபவிைை்ாக 
யவண்டும் எை்பைா�், ஜீவை் மசய்ை முை்விதைப் ப�ை்கதை, இை்னும் 
அனுபவிை்துக ்கழிகக்ாை கடை்கதை, ஜீவை் அனுபவிைை்ாக யவண்டும்.  
இதவைாை் காரண-உட�ாக ஒவ்மவாரு ஜீவனுகக்ும் வாய்ைத்ிருகக்ிறது.  
ஜீவை் கரை்ை்ாவாகவும் யபாகை்ாவாகவும் இருந்து, மசய்தும், மசய்ைவற்தற 
அனுபவிை்தும் வாழ்வைற்காகயவ பிறவிகை்.”
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“ஜீவை் ந�்� மசய�்கதையய மசய்ைார ்எை்றா�்?”

“ந�்� ப�ை்கயை அந்ை ஜீவனுகக்ுப் ப�ைாகக ்கிதடகக்ும்.  ந�்லுட�், 
ந�்லு�கம், ந�்�னுபவங்கை் எ�்�ாம் கிதடகக்ும்.”

“அது ந�்� வழிைாயை?”

“நிசச்யமாக.  ஒருவர ்ந�்� மசய�்கதையய மசய்வது நை்தமைாை் பயகக்ும்.  
ஆைா�் நிதைவி�் மகாை்ளுங்கை், ந�்� மசய�்கைா�் மசய்யும் ப�தை 
அனுபவிகக்வும், ஜீவை் உடத� எடுை்துைை்ாை் ஆக யவண்டும்.  எையவ  ந�்� 
மசய�்கைிைா�் மட்டுயம நாம் பிறவியிதை அறுகக் முடியாது. பிறவிதய  
யவண்டுமாைா�் நை்றாக அனுபவிகக் முடியும்.”

“அப்படியாைா�், பிறவிசச்ுழலிருந்து ைப்பிகக் எை்ை வழி?”

“அந்ை இரகசியைத்ைைை்ாை் ஸ்ரீ பகவைக்ீதை ைருகிை்றது.  ‘நாை்’் எனும் 
மபாய்யாை அதடயாைைத்ை விட்டு, ‘நாை் ஆைம்ா’ எனும் உணரத்வப் 
மபறயவண்டும்.”

“இ�்த� எை்றா�், ஒரு மசயலும் மசய்யாம�் இருந்து விட�ாயம?” -  ஆைம் 
ஞாைம்் மபற முடியாவிட்டா�் எை்ை மசய்வது எை்ற ையகக்ைத்ி�் நாை் 
மசாை்யைை்.

“ஒருவராலும் மசய�் எதுவும் மசய்யாம�் ஒரு கணமும் இருகக்யவ முடியாது.  
எையவ அந்ை உபாயம் மச�்�ாது.”

“பிறகு?”

“நாம் மசயத�ச ்மசய்ைாலும், அைை் விதைவிைா�், நமகக்ு எவ்விைப் பாதிப்பும் 
இ�்�ாம�் மசய்துவிட�ாம்.”

“எப்படி அய்யா?  பகவாை் அைதையும் உபயைசிப்பாரா?”

“நிசச்யமாக!  நமகம்க�்�ாம் அதுைாை் முைை்தமயாை, சிறப்பாை வழி.  ஆைம் 
ஞாைைத்ை அதடவைற்காை மைைிய மைதையும் கூரத்மயாை அறிதவயும் 
அதடவைற்கும், மசயத� அப்படி ஒரு சிறப்பாை முதறயி�் மசய்வதுைாை் வழி. 
வாழ்கத்கயிலும்  நை்தம ைருவது.  அைதைக ்கற்பைற்கு முை்ைா�், ஆைம்ாதவப் 
பற்றிய அறிவிதைை ்மைரிந்து மகாை்வதும், ஆைம்ா அழியாது எை்ற உறுதிதயயும் 
புரிந்து மகாை்வதும் மிகவும் அவசியம். அதைைை்ாை் பகவாை் இதுவதர ைந்ைார.்”
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தநேம் சி₂நே₃நேதி ஶஸ்த்ரோ்ணி தநேம் ே₃ஹேதி போவக: ।

ந தசேம் க்மலே₃்நத்்ோமபோ ந ஶமோஷ்ேதி �ோருே: ॥ 2.23॥

அசமச₂த்₃ம்ோ(அ)்�ேோ₃ஹ்ம்ோ(அ)்�க்மலத்₃ம்ோ(அ)ஶமோஷ் ஏவ ச ।

நதித்்: ஸரவக₃ே: ஸ்ேோ₂ணுரசமலோ(அ)்ம் ஸேோேே: ॥ 2.24॥

“ஆைம்ாதவ ஆயுைங்கை் மவட்டாது; தீ மபாசுகக்ாது;  நீர ்நதைகக்ாது; 
காற்று உ�ரை்ை்ாது (2.23);”

“ஆைம்ா மவட்டப்பட்யடா,  மபாசுகக்ப்பட்யடா, நதைகக்ப்பட்யடா, 
உ�ரை்ை்ப்பட்யடா (எவ்விைைத்ிலும்) அழியாைது; ஆைம்ா 
எகக்ா�ைத்ிலுமிருப்பது, எங்கும் பரந்திருப்பது;  அதசவற்றது; 
நித�மபற்றது; நிரந்ைரமாைது. (2.24)”

“அநாைம்ாவுகக்ு அழிவும் மாற்றமும் எவற்றாலும் வரகக்ூடும். ஆைா�் 
ஆைம்ாதவ இயற்தகயிை் எந்ை சகத்ியிைாலும் அழிகக் முடியாது.  பகவாை் 
சங்கரர ்இைதை விைகக்ும்யபாது, இதறவைாலுயம ஆைம்ாதவ அழிகக் 
முடியாது எைக ்கூறுகிறார.் அைை் மபாருை், ஆைம்ாயவ இதறவை் எனும் 
யபருண்தமதயக ்காட்டைை்ாை்.”

“அய்யா, யகட்பைற்யக மபரும் மகிழ்வும் வலுவும் வருகிை்றது.   அப்படியாை 
உறுதி இருந்ைா�்ைாை், நம் விருப்பை்துகக்ு உரியவரிை் மரணைத்ையும் ஏற்றுக ்
மகாை்ளும் உறுதி கிதடகக்ும்.”

“ஆம்.  ஆைம்ா எைைாலும் பாதிப்பு அதடயாைது. பகவாை் இவ்வாறு, ஆைம்ா 
கா�கக்ட்டுப்பாடு அற்றது எைக ்கூறுகிறார.்  அது எ�்�ா இடைத்ிலும் 
பரந்திருப்பைா�், அதசவற்றைாகிறது.  நித�யாைைாகிறது.  ‘ஸைாைை’ எனும் 
மசா�்லிைா�், ஆைம்ா ‘எப்யபாதும் புதுதமயாக’ இருகக்ிறது எைக ்காட்டுகிறார.்  
நாம் இப்யபாது ‘இந்து மைம்’ எைச ்மசா�்கிை்ற வாழ்கத்க மநறி, உண்தமயி�் 
‘ஸநாைை ைரம்ம்’ எை்றுைாை் யவைங்கைி�் புகழப்படுகிறது.  அைற்குக ்காரணம், 
ஆைம்ாதவப் பற்றிய அறிதவயய முகக்ியமாகக ்மகாண்டு இந்து மைம் 
இருப்பைா�்ைாை்.”

“அய்யா, இமை�்�ாம் பகவாை் கிருஷ்ணருகக்ு எப்படிை ்மைரியும்?  அவர ்
இதறவை் எை்பைாய�யா?”

“நீங்கைாவது கிருஷ்ணர ்இதறவயை எைக ்கண்டுபிடிைத்ீரக்யை! 
அரச்ச்ுைர ் இை்னும் அப்படி நிதைகக்வி�்த�!  மஹாபாரைைத்ி�்   ப�ரும் 
கிருஷ்ணதர இதறவைிை் அவைாரமாகப் பாரக்க்ும்  உயரிய நித�தய 
அதடந்திருகக்வி�்த�.  திமரௌபதி, குந்தி எை ஒரு சி�ருகக்ு மட்டுயம 
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பகவாதை இதறவடிவாகயவ பாரக்க்ும் அறிவு இருந்ைது.  எப்படி இருந்ைாலும், 
உங்களுதடய யகை்விகக்ாை பதித� இதறவயை ைருகிறார.்”

அவ்க்மேோ(அ)்�சிநத்ம்ோ(அ)்�விகோரம்ோ(அ)்முச்மே ।

ேஸ்�ோமே₃வம் விேதி₃த்தவேம் நோனுஶமோசிது�ரஹஸி ॥ 2.25॥

“ஆைம்ா பு�ை்கைா�் அறியப்பட முடியாைது, மைதிைா�் 
எண்ணப்பட முடியாைது, அறிவிைா�் அதடயப்பட முடியாைது எைச ் 
மசா�்�ப்பட்டது.  எையவ நீங்கை் துயரப்படுவைற்காை காரணம் 
இ�்த� (2.25)”

“கவைிைத்ீரக்ைா?  பகவாை் ‘மசா�்�ப்பட்டது’ எை்று மசா�்லிை ்ைாை் கூறிய 
கருை்து ஏற்கையவ யவைங்கைி�் மசா�்�ப்பட்டிருகக்ிறது எைக ்கூறுகிறார.்  
இப்யபாது உங்கை் ஐயம் தீரந்்ைைா?  பகவாை் இதறவைிை் அவைாரமாக 
இருந்ைாலும், யவைங்களுகக்ு முகக்ியை்துவம் மகாடுை்து, யவை வாகக்ிதையய 
ைாம் ைருவைாக அரச்ச்ுைருகக்ுச ்மசா�்கிறார.் புரிந்ைைா?”

“சரி அய்யா, அப்படி ஒரு யகை்விதய நாை் யகட்டைற்கு மை்ைியுங்கை்”, சற்யற 
மவட்கப்பட்டுச ்மசாை்யைை்.

“அைைா�் எை்ை!  பகவாை் இப்யபாது  உபயைசிைை் கருைத்ிதை அரச்ச்ுைர ்
புரிந்து மகாண்டா�், மரணைத்ைப்பற்றிய கவத� அவருகக்ு வரகக்ூடாது. 
அைைா�் ைாம் மசய்ய யவண்டிய மசயலிைா�் வரும் விதைவுகதைப்பற்றி 
அவர ்துயரம் மகாை்ைக ்கூடாது.”

“பகவாை் முை்பு மசாை்ைதையய திரும்பவும் மசா�்கிறார,் இ�்த�யா?”

“ஆம், இதுவதர ஆைம்ாதவப் பற்றிச ்மசாை்ைதை சுருகக்மாக மீண்டும் 
நிதைவுபடுை்துகிறார.்  ஆைம்ாவிை் நித�ைை்ை்தமதய அறிந்ைவரக்ளுகக்ு ஏது 
துயரம்!  எையவ அரச்ச்ுைர ்துயரப்படுவைற்குக ்காரணம் இ�்த�.”

“அய்யா, ஒருயவதை அரச்ச்ுைர ்ஆைம்ா நிரந்ைரமாைது எை்பதை ஏற்கவி�்த� 
எை்றா�்?”

“அப்யபாதும் துயரை்துகக்ுக ்காரணம் இருகக் முடியாயை!  பகவாை் மசா�்வதைக ்
யகளுங்கை்.”

அே₂ தசேம் நதித்்்ஜோேம் நதித்்ம் வோ �ன்்மஸ ம்ருேம் ।

ேேோ₂பி த்வம் �ஹோபோ₃மஹோ தநவம் ஶமோசிது�ரஹஸி ॥ 2.26॥
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்ஜோேஸ்் ஹி த்₄ருமவோ ம்ருத்யுரத்₄ருவம் ்ஜன்� ம்ருேஸ்் ச ।

ேஸ்�ோே₃பரிஹோரம்(அ)ரமே₂ ந த்வம் ஶமோசிது�ரஹஸி ॥ 2.27॥

“ஒருயவதை, நீங்கை் ஆைம்ாவும் பிறந்து, இறந்து மீண்டும் மீண்டும் 
இவ்வாறு மாறுகிை்றது எை எண்ணிைா�், ஓ வலிதம வாய்ந்ை 
யைாை்கதை உதடயவயர, உங்கைிை் துயரை்துகக்ு ஏது காரணம்?  (2.26); 

பிறந்ைை எ�்�ாம் இறப்பது உறுதி; இறந்ைை மீண்டும் பிறைை்லும் 
உறுதி.  ஆதகயா�் ைவிரக்க் முடியாை  இந்ை நிசச்யை்துகக்ாக 
(மரணை்துகக்ாக) உங்களுகக்ு துயரப்படக ்காரணம் இ�்த� (2.27)”

“அய்யா பகவாை் மரணைத்ை ஏற்கச ்மசா�்கிறாரா?”

“எது நிசச்யமாக, ைவிரக்க்ப்படமுடியாை விதைவாக வருகிறயைா, அதை 
ஏற்பதுைாயை சரி! அப்படி வருவை எதுவாைாலும் ஏற்கிை்ற மபாறுதமயும் 
சமயநாகக்ும் இருந்ைா�்ைாை், துயரைத்ிலிருந்து விடுைத� மபற முடியும்.  ஏற்றுக ்
மகாை்ைாதம துயரைத்ைை ்தூண்டும்.  அதுைாை் சம்ஸாரைத்ி�் ஆழ்ை்துவது.”

‘அய்யா, குழந்தை ஒரு மபற்யறாரக்ளுகக்ுப் பிறந்ைா�், அவரக்ளுகக்ு மகிழ்சச்ி 
வருகிறது.  அகக்ுழந்தை இறந்ைா�், துகக்ம் வருவது எப்படி இயற்தககக்ு 
இய�்பற்றைாகும்?”

“ துயரப்படுவது இய�்புைாை். அது அறியாதமயிை் இய�்பு.  அறிவிை் இய�்யபா 
விடுைத� அைிப்பது.    எையவ அறிதவயய நாம் நாடுயவாம்.  பகவாை் பிறப்பு, 
இறப்பு எை்ை எைச ்மசா�்வதைக ்யகட்யபாம்.”

அவ்க்ேோேீ₃ேி பூ₄ேோேி வ்க்ே�த்₄்ோேி போ₄ரே ।

அவ்க்ேேிே₄ேோன்ம்வ ேத்ர கோ பரிமே₃வேோ ॥ 2.28॥

“பதடகக்ப்பட்ட எ�்�ாம் ‘யைாை்றாதம’ எனும் நித�யி�் முை்யை 
இருந்ைை; பிறகு ‘யைாற்றம்’ எனும் நித�யி�் இதடயி�் இருகக்ிை்றை.  
முடிவி�் மரணைத்ிற்குப் பிறகு, ‘யைாை்றாதம’ எனும் நித�கக்ுச ்
மச�்கிை்றை.  எையவ துயரப்படுவைற்காை காரணம் ஏது? (2.28)”

“அய்யா, இைை் கருை்து எை்ை?”

“ஆைம்ாவிற்குப் பிறப்யபா இறப்யபா கிதடயாது.   எையவ பிறப்பு, இறப்பு 
எை்பமை�்�ாம் அநாைம்ாவிை் மாற்றங்கை்.  பகவாை் இைதை அநாைம்ாவிை் 
இரண்டு நித�ப்பாடு எைச ்சுருகக்மாக விைகக்ிவிடுகிறார.்  ‘அவ்யகை்ம்’ 
எை்றா�், ‘யைாை்றாதம’ எனும் நித�.  எப்படி ஒரு மரம் விதைகக்ுை் 
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இருகக்ிறயைா, அதுயபா� எவ்விை மவைிப்பாடுமி�்�ாம�் இருப்பது.   அநாைம்ா 
யைாற்றை்துகக்ு முை்ைா�், ‘யைாை்றாதம’ எனும் நித�யி�் இருகக்ிறது.  பிறகு 
‘யைாற்றம்’ எனும்  ‘வ்யகை்’ நித�யி�், ஒரு வடிவைத்ை அதடகிறது.  பிறகு 
மீண்டும், அழிந்து ‘யைாற்றமிை்தம’ எனும் ‘அவ்யகை்’ நித�கக்ுச ்மச�்கிறது.  
எையவ ‘யைாற்றம்’ எனும் நித�கக்ு வருவது ‘பிறப்பு’ எை்றா�், ‘யைாற்றமிை்தம’ 
எனும் நித�கக்ுச ்மச�்வது ‘மரணம்’.  இது ஒரு நித�ப்பாட்டிை் மாற்றம் 
மட்டுயம! அைைா�் அழிதவப்பற்றிக ்கவத�ப்படை ்யைதவயி�்த� 
எை்பதுைாை் பகவாைிை் கருை்து.”

“அைைா�்ைாை் பகவாை் இறந்து பிறந்து வாழ்வதை, ஒரு சட்தடதயக ்கழற்றி, 
மற்மறாரு சட்தடதய அணிவது யபா� எை்று மசாை்ைாரா?”

“ஆம், அப்படியாை எைிதமயாை, அயைசமயம் ஆழமாை, சி�் உைாரணங்கை் 
யவைாந்ைைத்ி�் அடிகக்டி பயை்படுைை்ப்படுகிறது. எப்படி ஒரு ஆதடதயை ்
துறந்து புது ஆதடதய அணிய விரும்புவர,் ஒப்பதை அதறகக்ுை் மதறந்து 
இருந்து, பிறகு மவைியய புைை்ாதடயுடை் வருகிறாயரா, அப்படியய ஜீவனும் ஒரு 
உடத� மரணைத்ி�் இழந்து, மறு உடத� மறு பிறவியி�் மபறுகிறது. இதடயி�் 
அது ‘யைாை்றாதம’ எனும் நித�யி�் இருகக்ிறது.”

“அய்யா, யார ்ஜீவைிை் புதிய உடத�ை ்யைரந்்மைடுப்பது?”

“ஜீவை்ைாை்!   ஆைா�் ஜீவனுகக்ுை ்ைை்ைிடயம அந்ை சகத்ி இருகக்ிறது எை்பது 
மைரிவதி�்த�! எப்படிப்பட்ட உட�், எப்படிப்பட்ட சூழ்நித�, எப்படிப்பட்ட 
பிறவி எை்பமை�்�ாம், ஜீவனுதடய ‘வாசதைகை்’ எனும்விதைப்ப�ைிைா�் 
நிரண்யிகக்ப்படுகிை்றை.   இதவ எ�்�ாம் குவிந்ை உட�்ைாை் ‘காரண-உட�்’ 
எை்று நாம் பாரை்ய்ைாம்.  காரண உடலி�் நம்முதடய மசய்விதைப் ப�ை் மிசச்ம் 
இருகக்ும்வதர, அைற்யகற்ற உடலும் பிறவியும் நாம் எடுை்துக ்மகாண்யடைாை் 
இருப்யபாம்.  எையவ நாம்ைாை் நம் வாழ்கத்ககக்ுக ்காரணம்!”

“கடவுை் காரணம் இ�்த�யா?”

“பகவாை் ஸ்ரீ பகவை ்கீதையி�் இதுவதர கடவுதைப்பற்றி எதுவும் கூறவி�்த�.   
எையவ நாமும் நம் தகயிய�யய நமகக்ாை மபாறுப்புகக்தை எடுை்துக ்
மகாை்யவாம். பகவாை் கடவுதைப் பற்றிக ்கூறும்மபாழுது, நாமும் பயி�்யவாம்.”

“ந�்�து அய்யா.  ஆைம்ாதவப் பற்றிய சிந்ைதை மிகவும் விந்தையாைைாகவும், 
சுதவயாைைாகவும் இருகக்ிறது.  எைகக்ு இை்னும் புரியவி�்த� எை்றாலும், 
ஆைம்ா எனும் ஒரு அனுமாைைத்ி�் எைகக்ு ஆரவ்ம் இருகக்ிறது.”

“ஆைம்ா ‘அனுமாைச ்மசய்தி’ அ�்�.  ஆைம்ா ‘உண்தம’.  ஆைம்ா நித�யாைது, 
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மாறாைாது, சுைந்திரமாைது, எங்கும் பரவியது, எைைாலும் பாதிகக்ப்படாைது, 
அனுமாைிகக் முடியாைது, எண்ண முடியாைது, அறிய முடியாைது, மசய�ற்றது, 
மசயற்பயை் அற்றது, சாட்சியாை அறிவுமயமாைது – இப்படி எ�்�ாம் பகவாை் 
ஆைம்ாதவப் பற்றிய அறிவிதை நமகக்ு அைிை்துை்ைார.்  அைை் புகழ்ைாை் 
எைை்தகயது!”
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§  ஆசச்ரியமாை ஆைம் இரகசியம்

ஆஶ்சர்வத்பஶ்்ேதி கஶ்சிமே₃ே  

 �ோஶ்சர்வத்₃வே₃ேதி ேதே₂வ சோன்்: ।

ஆஶ்சர்வசதசே�ன்்: ஶ்ரும்ணோேதி

 ஶ்ருத்வோபம்ேம் மவே₃ ந தசவ கஶ்சித் ॥ 2.29॥

“சி�ர ்ஆைம்ாதவ அரிைாைது எை்பர;் சி�ர ்ஆைம்ாதவ விைகக்ுவது 
அரிைாைது எை்பர;் சி�ர ்ஆைம்ாதவப் பற்றிக ்யகட்பது அரிைாைது 
எை்பர.் யவறு சி�யரா, ஆைம்ாதவப்பற்றிக ்யகட்டாலும், எதையும் 
புரிந்து மகாை்ை இயா�ைாவரக்ைாய் இருகக்ிறாரக்ை். (2.29)”

“கயடாபநிஷை ்ஆைம்ாதவப் யபாற்றிய வாரை்த்ைகதையய பயை்படுைத்ி,ப் 
பகவாை் ஆைம்ாவும் ஆைம் ஞாைமும் வியகக்ைை்கக்ைாயும், அரிைாயும், 
மகாடுைை்ாலும் இரகசியமாகயவ இருகக்ிை்ற யபருண்தமயாகவும் இருப்பதை 
அதிசயைத்ிச ்மசா�்கிறார.்”

“ஆம் அய்யா, ஆைம்ா மிகவும் ஆசச்ரியமாைைாக உை்ைது. அைதைப் பற்றி 
அறிவதும் மிகவும் ஈரப்்புதடயைாக இருகக்ிறது.. உணரவும் கடிைமாக 
இருகக்ிறது.”

“ஆைா�் ‘ஆைம்ா’ எனும் மசா�்த�க ்யகட்கும்யபாமை�்�ாம், ‘ஆைம்ா’ பற்றிய 
அறிவிதைக ்யகட்கும் யபாமை�்�ாம், அந்ை ‘ஆைம்ா’ எங்யகா இருப்பது எை  
நீங்கை் எண்ணிக ்மகாண்டிருந்ைா�்,   நீங்கை் முற்றிலும் ைவற விட்டுவிட்டீரக்ை் 
எை்றாகிவிடும்.  ‘ஆைம்ா எை்பது நாை்’ எனும் உறுதி நமகக்ு யவண்டும்.  அது 
நம்முதடய இய�்பாை நித�. பகவாைிை் வாரை்த்ைகதைக ்கற்ற நீங்கை், 
‘நாை் ஆைம்ா, நாை் அழிவற்றவை், நாை் மாற்றம் இ�்�ாைவை், நாை் மரணம் 
இ�்�ாைவை்’ எை்மற�்�ாம் உறுதிபடக ்கூற யவண்டும்.”

“அய்யா, இைதைக ்யகட்கும்யபாது, எைகக்ுை் பணிவு வருகிை்றது. பயமும் 
வருகிை்றது.  இதுநாை்வதர, நாை் ஒரு பாவி எை்றுைாை் நிதைை்துக ்
மகாண்டிருந்யைை்.  திடீமரை நாை் எப்படி ‘ஆைம்ா’ எனும் உண்தம நித�தய 
உணரந்்ைவைாக மாற முடியும்?”

“யவைங்கை் ைரும் உண்தமதய, பகவாை் இங்யக ைந்ைருைிய ஆைம் ஞாைைத்ை 
அப்படியய ஏற்பது ஒை்றுைாை்  நமகக்ு வழி.   அைதை உணரவ்ைற்காை ைருணம் 
ஒரு கா�ைத்ி�் வரும்.  இப்யபாதைகக்ு, அறிவிதை அப்படியய சிரைத்ையுடை் 
மைதி�் ஏற்றுக ்மகாை்யவாம்.   இப்படி ஒரு அறிவு நமகக்ுக ்கிதடகக்ிறது 
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எை்பைற்யக நாம் மிகவும் நை்றிக ்கடை்பட யவண்டும்.  எந்ை ஒரு மைமும், 
வழிமுதறயும், இப்படி ஒரு உை்ைைமாை நித�தய ஒவ்மவாரு மைிைருகக்ும் 
மகாடுை்து உயரை்த்ியது இ�்த�.  ‘நீைாை் ஆைம்ா, நீைாை் முழுதமயாை அறிவு, 
நீைாை் மரணமி�்�ாப் மபருநித�’ எை்று யவறு எந்ைப் பை்ைியி�் பாடம் 
நடகக்ிறது!  இைதை உணரந்்து உய்வது இருகக்ட்டும், முைலி�் இப்படி ஒரு 
உயரவ்ாை அதடயாைம் நமகக்ு இருகக்ிறது எை்பதை நிதைைை்ாய�, நம்முை் 
எைை்தகய ந�்மாற்றங்கை் ஏற்படுகிை்றை!  அநாைம்ாவிலிருந்து நம்தமப் பிரிை்து 
ஆைம்ாமவை நித�ப்பைற்காை முயற்சிகை் எ�்�ாம், நம்தம எப்படி ந�்� 
குணமும், இை்பமும் உை்ைவராக மாற்றிவிடுகிை்றை!  அைைா�்ைாை் பகவாை் 
ஆைம்ாதவ அரிைாைது எனும் மபாருைி�், ‘ஆசச்ரய்ம்’ எைச ்மசா�்கிறார.்”

‘இைதை யமலும் விைகக்ுங்கை் அய்யா’

‘பகவாை் கூறிய ‘ஆசச்ரய்ம்’ எனும் மசா�்லுகக்ு, விந்தை, அரிது, சிறப்பு 
எை்மற�்�ாம் மபாருை் உண்டு.  எது சிறப்பாையைா, மபரும் இை்பைத்ைக ்
மகாடுகக்ிறயைா அைதையும் நாம் ஆசச்ரய்மாைது எைச ்மசா�்யவாம்.  
இங்யக ஆைம்ாதவயும், ஆைம் ஞாைைத்ையும் பகவை் மூை்று நித�கைி�் 
அரிைாைது எைச ்மசா�்கிறார.் ஆைம் ஞாைம், அைதைக ்மகாண்ட ஆைம் 
ஞாைி – அரிைாைது.  ஆைம் ஞாைைத்ை உபயைசிப்பது, உபயைசிகக்ும் ஆசிரியர ்– 
அரிைாைது. ஆைம் ஞாைைத்ைப் பயி�்வது, பயி�்கிை்ற சீடர ்– அரிைாைது.”

“ஏை் ஆைம் ஞாைம்அரிைாைது, சிறப்பாைது?”

“ஆைம் ஞாைம்எை்பது ‘அறிபவதர அறிவது’.  எையவ இது மபாதுவாை க�்வி 
அ�்�.  யமலும் அறிபவதர அறிவது எை்பது அறிவிைா�் முடியாை மசய�் எை 
இறுதியி�் மைைிவதும் விந்தையாைது.   எையவ ஆைம் ஞாைைத்ிை் முடிவி�், 
புதிைாக எதையும் அறியயவா, அதடயயவா இ�்த�. எைினும் முழுதமயாை 
நிதறவி�் நித�கக் முடிகிறது.  அைைா�்ைாை் ஆைம் ஞாைம்எை்பது அரிைாைது, 
விந்தையாைது.”

“ஏை் ஆைம் ஞாைி அரிைாைவர?்”

“மிகவும் சி�ருகய்க ஆைம் ஞாைைத்ி�் ஆவ�் இருகக்ும்.  அதிலும் சி�ருகய்க, 
அைதை அதடவைற்காை விருப்பமும் முயற்சியும் இருகக்ும். அதிலும் ஒரு 
சி�ருகய்க ஆைம் ஞாை உணரவ்ு மமய்ப்பிகக்ும்.  எையவைாை் ஆைம் ஞாைம்் 
அதடந்ைவரக்ை் மிகவும் அரிைாைவரக்ை் ஆவாரக்ை்.”

“ஏை் ஆைம் ஞாைைத்ை உபயைசிப்பது அரிைாைது?”

“ஏமைை்றா�்,  அறிய முடியாை, ‘இதுைாை்’ எை்று காட்ட முடியாை, ஒருவர ்
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ைை்னுை்யையய உணர யவண்டியைாை ஒரு உண்தமதயப் யபாதிப்பது 
எை்பது மிகவும் அரிைாைது, சிறப்பாைது.  பிறப்பாலும், பிறகு மபற்ற உ�க 
வழகக்ாலும், ‘நாை்’  எை்பைற்காை ஒரு அதடயாைைத்ை ஆழமாக மைதி�் 
பதிை்து தவை்துை்ைவரக்ளுகக்ு, அைதை அப்படியய ைத�கீழாக மாற்றும் 
ஆைம் ஞாைைத்ைை ்ைருவது மிகவும் அரிைாைது.   அைற்காை தீவிர யவட்தகயும்,  
மைை்தூய்தமயும் மகாண்ட மாணவருகக்ு மட்டுயம அந்ை உபயைசம் விைங்கும் 
எை்பைா�், ஆைம் ஞாைைத்ைப் பயிற்றுவிப்பது அரிைாை மசய�்.”

“ஆைம் ஞாைைத்ைை ்ைருகிை்ற ஆசிரியரக்ளும் அரிது அ�்�வா?”

“ஆம்,  ஆைம் ஞாைைத்ை உணரப்வரக்யை மிகவும் சி�ர ்எை்றா�், அந்ைச ்சி�ரி�் 
ஒரு சி�யர, மற்யறாரக்ளுகக்ு வழிகாட்டும் ஆசிரியரக்ைாக வர முடியும்.  எையவ 
ஆைம் ஞாைம்் ைரும் ஆசாதைக ்காண்பதும் அரிது.”

“ஆைம் ஞாைைத்ைப் பயி�்வது ஏை் அரிைாகிறது?”

“ஆைம் ஞாைம்மிகவும் நுண்ணிய அறிவு, ைை்தையய யார ்எைை ்யைடிை ்
மைைிகிை்ற அறிவு. ைாை் ைைகக்ு மிக அருகி�் இருகக்ியறாம் எை்றாலும், ைை்தை 
அறிய முயலும்யபாதுைாை், நாம் நம்தமவிட்டு எவ்வைவுதூரம் ைை்ைி இருந்து 
வாழ்கியறாம் எை்பது புரிகிறது.  எையவ இதைப் பயி�்வது ஒரு அற்புைமாை 
அனுபவம். அரிைாைது.”

“அைைா�்ைாை் ஆைம் ஞாைம்பயி�்யவாரும் அரிைாக இருகக்ிறாரக்ைா?”

“ஏயைா ஒரு விதசயி�் உந்ைப்பட்டு, நாமம�்�ாம் உ�க வாழ்கத்கயி�் 
உருண்டு மகாண்டிருகக்ியறாம்.  நம்மி�் சி�ருகக்ுைை்ாை், இை்ப துை்பங்கை் 
எை்பை எ�்�ாம் வந்து வந்து யபாகிை்றை எை்பது து�ங்கி, அைைா�் ஒரு 
ைாகக்ம் விதைந்து, இந்ை வத�கக்ுை் சிகக்ாம�் ைப்பிகக் வழி இருகக்ிறைா 
எனும் யைடத�ை ்துவங்க முடியும்.  அப்படிை ்யைடிைாலும்,  முடிவாை 
விதட இருகக்ிறது எை உறுதியயாடு இருப்பவரக்ை்் குதறவு.  அந்ை உறுதி 
இருந்ைா�்ைாை், ைகக் குருவிதை நாடி, ைை்தை உணரும் ைவைத்ிதை ஒருவரா�் 
மசய்ய முடியும்.  எையவைாை் ஆைம் ஞாைைத்ைை ்யைடும் சீடரக்ளும் மிக 
அரிது.  அரச்ச்ுைதரப் யபா�, வாழ்வி�் கிதடகக்ும் ைாகக்ம் மிகக் சூழ்நித� 
எதையாவது நம்முதடய ந�்மாற்றை்துகக்ு வழிகாட்டியாக மாற்றிக ்மகாை்ை 
யவண்டும்.”

“ஏை் அய்யா?”

“ந�்மாற்றங்கைிைா�் நாம் மைதையும் அறிதவயும் தூய்தமப்படுைத்ிக ்மகாை்ை 
யவண்டும். அப்படிை ்தூய்தம மகாண்டா�், ஆைம் ஞாைப்பாதை ைாரைமாக 
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நமகக்ுை ்திறகக்ும்.”

அய்யா மைாடரந்்து கூறிைார.்

“பகவாை் மசா�்கிறார,் இதை எ�்�ாம் விட ஆசச்ரியமாைது, ஆைம் ஞாைைத்ைக ்
யகட்டவரக்ளும் அைதைப் புரிந்து மகாை்ைாம�் யபாவதுைாை் எை்று.  அதுைாை் 
ஆழ யயாசிகக்ப்பட யவண்டியது”.

நாை் எை்னுதடய இய�ாதமதயப் பற்றியும் யயாசிைய்ைை்.

“அய்யா, ஏை் ஆைம் ஞாைைத்ைப் புரிந்து மகாை்ை முடியவி�்த�?”

“ஆைம்ாதவப்பற்றி யகட்பவரக்ை், அைனுதடய மபருதமதய எ�்�ாம் 
யகட்டைாய�ா எை்ையவா, ஆைம்ா எை்பது எங்யகா மைாத�வி�் இருகக்ும் 
ஒரு சகத்ி எை எண்ணிவிடுகிறாரக்ை்.  ஆரவ்முடை் ஆைம் ஞாைைத்ைை ்
யைடுபவரக்ை்கூட அப்படி ஒரு மவைிைய்ைடத� ஏற்படுைத்ிக ்மகாை்கிறாரக்ை்.  
தியாைம், ஜபம் எை்று மசய்யும்யபாதும், ஆைம்ா எை்பது ஒரு ஒைி வடிவாகயவா, 
திவ்விய ரூபமாகயவா, மந்திர வடிவமாகயவா எப்படியயா ஒரு மமய்சிலிரக்க் 
தவகக்ும் அனுபவைத்ைை ்ைருவைாக வரும் எைை ்யைடுகிறாரக்ை்.  இப்படிை ்
யைடுவதும், யைடி அதடயும் அனுபவங்களும் ஆைம் அனுபவம் அ�்�.  அதவ 
மைதிைா�் விதைவிகக்ப்பட்டை”.

“அய்யா, மைய்வங்கதைக ்குறிை்து தியாைம் மசய்வதும், மைய்வங்கைிை் 
திருநாமங்கதை ஜபிப்பதும், அைை் பயைாக மைய்வ வடிவங்கதைை ்ைரிசிப்பதும் 
சி�ருகக்ு நடகக்ிறயை,  அமை�்�ாம்?”

“பகவாை்  பிறகு மைய்வைத்ைப் பற்றிக ்கூறும்யபாதும், மைய்வ வழிபாடாக 
அைிகக்ப்படும்  தியாைம், ஜபம் எனும் ‘உபாசதை’  மநறிகதைப்பற்றி  
விைகக்ும்யபாதும்,  நிசச்யமாக நாமும் யகட்டுப் பயை் மபறுயவாம்.  இப்யபாது, 
மைய்வ வடிவங்கைாைாலும், அதவ ைரிசிகக்ப்பட்டா�், அதவயும்  ‘மிைய்ா’ 
எைப் புரிந்து மகாை்ளுங்கை்.  ஏமைைி�் அதவயும் வந்து யபாவை அ�்�வா?.”

“மைய்வ ைரிசைமுமா?”

“எ�்�ாமும்!  ஒை்தற நாம் பு�ை் அறிவிைாய�ா, மைைாய�ா அனுபவப் 
மபாருைாகக ்காண முடிந்ைா�், அது அநாைம்ா ஆகும்.  அைைா�்ைாை், அப்படி  
மவைியி�் ஒரு சகத்ியாக,  ஒரு வடிவமாக, ஒரு அனுபவமாக ஆைம்ாதவை ்
யைடுபவரக்ளுகக்ு ஆைம் ஞாைம்விைங்குவதி�்த�.  பிரம்மாண்டமாகவும், 
நுண்ணியமாகவும், விந்தையாகவும், வடிவங்களும், அனுபவங்களும் 
ைருவைாகும் உை்ைது எ�்�ாம் அநாைம்ா எைப் புரிந்து மகாை்ளுங்கை். ஆைம்ா 
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அறியப்படும் மபாருை் அ�்�.  வந்து யபாவை�்�. மாறுவை�்�. ஆைம்ா 
காணப்படுவது அ�்�, காண்பது!  இைதை உணர,  நமகக்ுை் ஒரு மிகச ்சிறிய, 
ஆைா�் மிகவும் அரிைாை  மாற்றம் ஒை்று மட்டும் நடந்்ைாக யவண்டும்.  அைற்குை ்
யைதவயாைவதகயி�் நம்தமை ்ையார ்மசய்துமகாை்வதுைாை் மிகப் மபரிய 
யவத�!  அைதைச ்மசய்யாம�் யபாைைா�்ைாை், ஆைம் ஞாைம்எனும் ‘திறந்ை 
இரகசியம்’  கிதடை்தும் நம்மா�் எைிதி�் புரிந்து மகாை்ை முடியவி�்த�.  
எையவைாை் ஆைம் ஞாைம்ஒரு பரம ரகசியம் எைப்படுகிறது”.

“ஏை் இது இரகசியம் அய்யா? இதைைை்ாை் மசா�்லியாகிவிட்டயை!”

“இது எ�்ய�ாருகக்ும் மசா�்�ப்பட்டாலும்,  சாஸ்திரங்கை், குருமாரக்ை் எை 
எ�்ய�ாராலும் மகாடுகக்ப்பட்டாலும், இகக்ா�ைத்ி�் எ�்�ாவதகயிலும் 
மசய்தியாக இது எ�்ய�ாரிை் தககளுகக்ும் கிதடகக்ிற வசதிகை் 
மசய்யப்பட்டிருந்ைாலும், இைதை எ�்ய�ாராலும் புரிந்து, ைை்னுை் உணரந்்து 
மகாை்ளுை�் எை்பது முடியாது. அைைா�்ைாை் இது ஒரு திறந்ை இரகசியம் 
எைவும், மிக உயரந்்ை உண்தமதயச ்மசா�்வைைா�் உயரந்்ை இரகசியம் எைவும் 
இைதைக ்குறிகக்ும் விைமாகப் ‘பரம ரகசியம்’ எைவும்  புகழப்படுகிறது.. இைதை 
புரிந்து நம்தம உயரை்த்ிக ்மகாை்ை மபரு முயற்சிகை் யைதவ.”

“அப்படி நம்தமை ்ையார ்மசய்து மகாை்ை நாம் எை்ை மசய்ய யவண்டும்?”

“முைலி�் விடுைத� யவண்டும் எனும் யவட்தக வைர யவண்டும்.  அப்படி 
ஒரு சிறு ஒைி மைதி�் யைாை்றிைா�், அைதைப் மபருந்தீயாக வைரை்்துக ்
மகாை்ை யவண்டும். மைமும் அறிவுயம நமகக்ாை கருவிகை் எை்பைா�், 
மைதிை் அழுகக்ுகதை நீகக்ிச ்சுைை்ம் மசய்ய யவண்டும்.  அறிவி�் உறுதிதயயும் 
கூரத்மதயயும் வைரை்்துக ்மகாை்ை யவண்டும். ஆைம் ஞாைம்் எை்பது தீவிர 
முயற்சியா�் மபறப்படுவது.”

“எப்படி ஆைம்ாவி�் நித�ப்பது?”

“ஆைம் ஞாைைத்ை உணரந்்ைவரக்ை் ஆைம்ாவிய� நித�ை்து இருப்பைற்கு 
‘நிஷ்டா’ அ�்�து ‘ஆைம் ஞாை நிஷ்டா’ எைப் மபயர.்  அவரக்ை் எப்யபாதும் ைை் 
ஆைம்ாவிய�யய ஊை்றி இருப்பாரக்ை்.”

“அவரக்தைக ்காண முடியுமா? அவரக்ை் எப்படி இருப்பாரக்ை்? எை்ை 
மசய்வாரக்ை்?”

“பகவாை் அப்படியாை ஞாைிகதைப் பற்றி அரச்ச்ுைருகக்ு விைகக்ுவார.்  நாமும் 
அறிய�ாம்.  நாம் ஒவ்மவாருவருகக்ும் அப்படி ஆைம்ாவுடை் ஒை்றிய ஆைந்ை 
நித�யும் அவ்வப்யபாது  கிதடை்துக ்மகாண்டுைாை் இருகக்ிறது. ஆைா�் 
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நம்மா�் அைதை உணரந்்து, அந்ை நிதறவித�யய நித�கக் முடிவதி�்த�.  
ஏமைை்றா�் நம்முதடய அத� பாயும் மைம் நம்தமக ்கீயழ ைை்ைி விடுகிறது. 
அைைா�்ைாை், முைலி�் நம்முதடய மைதை நாம் ையார ்மசய்து மகாை்ை 
யவண்டும்.”

“ஆைம் ஞாைிகை் ைங்கை் நிஷ்தடயிலிருந்து வழுவாம�் இருகக் எை்ை 
மசய்வாரக்ை்?”

“அைற்காை பயிற்சி ‘நிதிைய்ாஸைம்’ எைப்படுவது.  ைை்தை அநாைம்ா 
அ�்� ஆைம்ா எை உணரந்்து முழுதமயாகை ்தியாைிை்து இருைை்�்.   ஆைா�் 
நிதிைய்ாஸைம் எை்பது நமது ஆைம் ஞாை அறிவு திடமாகப்் பதிந்ை பிறயக 
இயலும்.”

“எவ்வாறு அய்யா?”

“ஆைம் ஞாைைத்ைப் பற்றி ஆசிரியர ்ைரும் உதரகதை நாம் முைலி�் யகட்க 
யவண்டும். இைற்கு, ‘ஸ்ரவணம்’ எை்று மபயர.்  அைாவது ‘யகட்ட�்’,  அைை் 
மபாருை், ஆைம் ஞாைம்் புைை்கப் படிப்பா�் வருவதி�்த�. யநரடியாக, ைகக் 
குருவிை் அருகி�் அமரந்்து, அவரது வாரை்த்ைகதைக ்யகட்டுை ்மைைிவது 
எை்பைாகும்.  அப்படிக ்யகட்கும்யபாது, புரிந்து மகாை்வதி�் சந்யைகம் வந்ைா�் 
அப்யபாயை யகட்டுை ்மைைிந்து மகாை்ை�ாம்.  ஆைாலும், நம் மைதுகக்ுை், கற்ற 
எ�்�ாக ்கருை்துகக்ளும் ஒப்புை�் மபறாது யபாக�ாம்.  நம்முதடய அனுபவமும், 
பதழய அறிவும் புதிய அறிவுகக்ுப் பாைகமாகச ்மசய�்பட�ாம்.  இைதை 
முடிவுகக்ுக ்மகாண்டு வருை�் ‘மைைம்’ எனும் பயிற்சி.  அைதைை ்ைைியய மசய்ய 
யவண்டும்.  ஆசிரியரிடம் யகட்டவற்தறப் ப�முதற தியாைிை்து, ஆராய்ந்து, 
எ�்�ாச ்சந்யைகங்கதையும் ைைகக்ுை்யையய தீவிரை ்மைைிந்து, ‘நாை் ஆைம்ா’ 
எனும் வாகக்ியைத்ி�் முழுதமயாை உறுதிதயப் மபற யவண்டும்.  அப்படி உறுதி 
வந்துவிட்டா�், பிறகு, அைதை உணரவ்ைற்காகைை்ாை், ‘நிதிைய்ாஸைம்’ எனும் 
பயிற்சி யைதவ.   இம்மூை்று பயிற்சிகளும்ைாை் ‘ஞாை யயாகம்’ அ�்�து ‘சாங்கிய 
யயாகம்’ எைப்படும்.”

“அய்யா, ஆைம் ஞாைைத்ி�் சரியாை புரிை�் இ�்�ாவிடினும், நானும் 
முழுதமயாகக ்கற்க முடியும் எை்பதை அறியும்யபாது மகிழ்சச்ியாக இருகக்ிறது.”

“இப்படி இருப்பது நீங்கை் மட்டும் அ�்�! அரச்ச்ுைரும்ைாை்!  தீவிரமாை 
யவட்தகயுடை் அரச்ச்ுைர ்யகட்கும் யகை்விகை் அ�்�வா நமகக்ு ந�்� 
அறிதவப் பகவாை் மூ�மாகை ்ைரப்யபாகிறது! கருதணயுடை் பகவாை் நமகக்ுை ்
யைதவயாை எ�்�ாப் பாடங்கதையும் பயிற்சிகதையும் ைருவார.் பகவாை் 
அைைா�் அரச்ச்ுைருகக்ு இப்யபாது  மசய்ய யவண்டிய கடதமதயக ்குறிை்துை ்
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துயரம் யைதவயி�்த� எை்பதை நிதைவூட்டுகிறார.்”

மே₃ஹீ நதித்்�வத்₄ம்ோ(அ)்ம் மே₃மஹ ஸரவஸ்் போ₄ரே ।

ேஸ்�ோத்ஸரவோ்ணி பூ₄ேோேி ந த்வம் ஶமோசிது�ரஹஸி ॥ 2.30॥ 

“ஓ பரை கு�க ்மகாழுந்யை!, ஆைம்ா உடத�க ்மகாண்டிருந்ைாலும், 
உட�் மகா�்�ப்படுவைா�் ஆைம்ா மகா�்�ப்படுவதி�்த�.  எையவ 
துயரப்பட உங்களுகக்ு எகக்ாரணமும் இ�்த�. (2.30)”

“அய்யா, ஒரு சிை்ை சந்யைகம்.  அநாைம்ா அழியகக்ூடியது எை்ற 
காரணைத்ிற்காகயவ, அநாைம்ாதவ அழிப்பது எப்படி நியாயமாகும்?   ஒரு 
மபாருை் அநிைத்ியமாைது எை்பைற்காக அைதை அழிகக் ஒருவருகக்ு எை்ை  
உரிதம இருகக்ிறது?  ஆைம்ா, அநாைம்ா எனும் இந்ை அறிமவ�்�ாம் சிறப்பாைது 
எை்றாலும், அைைாய�யய யபாரிதைச ்மசய்வைற்கு எை்ை யைதவ இருகக்ிறது – 
இப்படியும் அரச்ச்ுைர ்நிதைகக்�ாம் அ�்�வா?”

“ந�்� யகை்விைாை்.  ‘உரிதம’ எை நீங்கை் யகட்டீரக்ை்.  இது முகக்ியம்.  உரிதம 
எை்பைை் மறுபகக்ம் ‘கடதம’ எை்பைாகும்.  கடதமகக்ுப் பரிசுைாை் உரிதம.  
எையவ இசம்சாற்கைிை் உண்தமதய நாம் முைலி�் அறிய யவண்டும்.”

“எப்படி அய்யா?

“ைை்தை உணரை்�் எை்பது ஜீவைிை் ைைிப்பட்ட முயற்சி; அது ைைகக்ுை் 
நடகக்ும் ஆை்மீகப் பயணம்.  அப்படிப் பயணிை்து, ஆைம் ஞாைைத்ை உணரந்்து 
விடுைத� மபற்றவருகக்ும், அவருகக்ாை கடதமகளும்், உரிதமகளும்் 
மைாடரந்்து இருகக்ிை்றை. அது மைாடரந்்து நடைை்ப்பட யவண்டும்.  ஆைா�் 
அது எப்படி நடைை்ப்படுகிறது எை்பதி�்ைாை் உண்தமதய உணரந்்ைவரிடைத்ி�் 
மாற்றம் இருகக்ும்.”

“புரியவி�்த� அய்யா?”

“உ�கம் ஒரு மிைய்ா எைப் பாரை்ய்ைாம்.  அது ைற்காலிகமாை 
மாற்றங்களுடயையய மைாடரந்்து இருப்பது. உ�கிை் யைாற்றமும், மாற்றமும் 
இயற்தகயிய�யய நடகக்ிை்றை. அந்ை ஒழுங்கு ‘ைரம்ம்’ எைப்படும்.  ைரம்ப்படி 
நடகக்ும் உ�கிை் மாற்றங்கைிை் சீரத்மகக்ு ‘ரிைம்’ எைப்மபயர.்.   உ�கி�் வாழும் 
ஜீவரக்ை்் இந்ை சீரத்மகக்ுக ்கைங்கம் இ�்�ாம�் வாழ யவண்டும். ஜீவரக்ளுகக்ும்  
அைற்காை ஒழுகக்ம் இருகக்ிறது.  அது ‘ஸ்வைரம்ா’ எைப்படும் ‘ைை்மைாழுகக்ம்’.     
அப்படிை ்ைை்மைாழுகக்ப்படி வாழுகிை்ற ஜீவரக்ை்ைாை் ‘ைரம்ாைம்ாகக்ை்’ எனும் 
நை்மகக்ை்.  அவரக்ளுகக்ுைை்ாை் ஆைம் ஞாைம்எனும் யவட்தக பிறகக்ும்.   அந்ை 
யவட்தகயிைாலும், முயற்சியிைாலும், ஆைம் ஞாைைத்ை அதடந்ைவரக்ை், 



w
w

w
.m

ee
na

la
ya

.o
rg

ஸ்ரீ பகவைக்ீதைை ்யைைமுைை ்திருவூட்ட�்

பாகம் 02 -  சாங்கிய யயாகம் - 72

இந்ை உ�கி�் வாழும்வதர, ைங்களுதடய ைை்மைாழுகக்ம் பிறழாம�், உ�கி�் 
ைரம்்ம் ைதழகக்ச ்மசய்வாரக்ை்.  இைைா�்ைாை், ‘ைரம்ம்’, ’ஞாைம்’ எனும் இரண்டு 
குறிகய்காை்கதை மட்டுயம மகாண்ட மநறியாக யவைங்கை் விைங்குகிை்றை.  
உ�க வாழ்கத்ககக்ுை ்யைதவயாை  ைரம் ஒழுகக்ங்களும் மநறிகளும் 
அதிகம் எை்பைா�், யவைைத்ிை் முை�்பகுதியாக ‘ைரம்காண்டம்’ அதிகமாை 
விைகக்ங்களுடை், உ�க வாழ்வுகக்ாை ஒழுகக்ங்கதை எ�்�ாம் ைருகிறது.   
இறுதிப்பகுதியாை ‘ஞாை காண்டம்’ ஆைம் ஞாைைத்ைைை்ருகிை்ற யவைாந்ைமாக 
விைங்குகிறது.”

“அய்யா, ஆைம் ஞாைம்அதடந்ைாலும் மசயத�ச ்மசய்ய யவண்டும்,  
அப்படிைை்ாயை?”

“ஆம், ஆைா�், மசய்த�ச ்மசய்யும் விைம் மாறுபடும்.  ஆைம் ஞாைியருகக்ும், 
ஆைம் ஞாைைத்ை விதழயவாருகக்ும் மசயத�ச ்மசய்யும் விைைத்ி�் சி� 
மாற்றங்கதைப் பகவாை் காட்டுவார.்  அதவ மபரும் பயதைை ்ைருவை.”

சி� மநாடிகளுகக்ுப் பிறகு அய்யா மசாை்ைார.்

“ைரம்ப்படி ைை் வாழ்தவ நடை்தும் எவருகக்ும், எது சரி எது ைவறு எை்பதி�் 
குழப்பம் எப்யபாயைனும் வரகக்ூடும்.  அரச்ச்ுைருகக்ு அப்படிைை்ாை் வந்ைது.  
அரசைாகை ்ைை் கடதமயாை யபாதரச ்மசய்வைா, அ�்�து பாசைை்ா�் 
யபாதர விட்டுச ்மச�்வைா எை்பது.  பகவாை் அரச்ச்ுைருகக்ு ஆைம் ஞாைைத்ை 
அருைிவிட்டார.்  இைி ைரம் நியாயப்படி, அரச்ச்ுைர ்எை்ை மசய்ய யவண்டும் 
எை்பதைச ்மசா�்�ப்யபாகிறார.்”

“அய்யா, ஆைம் ஞாை உதரயாட�் ஆழமாயும்  நுணுகக்மாயும் இருந்ைது. 
கடிைமாகவும் இருந்ைது.  இைி வரப்யபாகும் ைரம் நியாயமும் அப்படிக ்
கடிைமாக இருகக்ுமா?”

“இ�்த�.  ைரம்ம் மைிைரக்ளுகக்ுை் ஊறிக ்கிடப்பதுைாை்.  அைதை ஒரு 
வதகப்படுைத்ி மவைிப்படுை்துவதுைாை் ஒழுகக் நூ�்கைிை் குறிகய்காை்.   யவைம் 
எப்படிை ்ைரம்ைத்ைப் பற்றி விைகக்ப் மபரும்பகுதிதயக ்மகாண்டுை்ையைா, 
அதுயபா� ஸ்ரீ பகவைக்ீதையும் ைரம்ைத்ைப் பற்றியும், அதை ஒட்டிய உ�க 
வாழ்கத்க ஒழுகக்ைத்ைப் பற்றியும் அதிகமாக விைகக்ப் யபாகிறது.   ஆைம் 
ஞாைம்மட்டும் அ�்�, உ�கி�் நை்றாக வாழ்வைற்காை பண்புகதையும் 
ைருவதுைாை் ஸ்ரீ பகவைக்ீதை.  இைிவரும் உதரயாடலி�் நாம் அதிகமாகயவ 
உ�க ஒழுகக்ங்கதைப் பயி�்யவாம்.  அைைா�் கடிைம் இ�்த�.  ‘ைரம்ம’் 
எை்பது எை்ை, ஒவ்மவாருவரிை் ‘ஸ்வைரம்ா’ எனும் ைை்மைாழுகக்ம் எை்பது 
எை்ை எை்பதை எ�்�ாம் யகட்டறியவாம்.   ஆைம் ஞாைைத்ைப்பற்றி  இதுவதர 
அறிந்ைதை, சிறிது யநரம் நமகக்ுை் சிந்திப்யபாம். பிறகு மீண்டும் குருயஷைத்ிரம் 
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மச�்யவாம்.”

அய்யா கண்கதை மூடி அமரந்்திருந்ைார.்

நாை் அதமதியுடை் மைம் முழுதும் மகிழ்சச்ியும், மட்டற்ற வியப்பும் மபாங்க 
அமரந்்திருந்யைை்.
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§ ைரம்ம் - அறமவாழுகக்ம்

அய்யா மசாை்ைார.்

 “பகவாை் ‘ஆைம்ா - அநாைம்ா’ பற்றிய பகுைை்றிதவ இதுவதர விைகக்ிைார.் 
அைதை அறிந்து உணரவ்ைா�் ஒருவர ்சம்ஸாரை ்துயரிலிருந்து  முற்றிலும் 
விடுைத� அதடய�ாம்.  யுைை் கைைத்ி�் துயரப்படும் அரச்ச்ுைருகக்ுக ்
மகாடுகக்ப்பட்ட இந்ைக ்குறிகய்காை்ைாை்,   எ�்�ா மைிைரக்ளுகக்ுமாை 
வாழ்கத்கக ்குறிகய்காை் ஆகும்.   அதை நாம் யநரடியாக வாழ்வி�் 
ஏற்றிருகக்வி�்த� எைை ்யைாை்றிைாலும், நம்முதடய யவட்தக  ஆைம்ாதவ 
யநாகக்ியய இருகக்ிறது.  பகவாை் கூறியதைப் புரிந்து மகாண்டு, ஆைம்ா 
அழிவற்றது, அது மகா�்வதும் இ�்த�, மகா�்�ப்படுவதும் இ�்த� எை்பதை 
அரச்ச்ுைர ்உணரந்்ைா�், அவருகக்ுை ்துயரயமா குழபபயமா இ�்த�.”

“அய்யா ஆைம்ா அழிவற்றைாக இருகக்�ாம்.  அநாைம்ா அழியகக்ூடியது 
எை்பைற்காகயவ அைை் அழிவி�் நாம் பாதிப்பு அதடயாம�் எப்படி 
இருகக் முடியும்! அநாைம்ாதவக ்மகா�்வது பாவம் எை்பதும் அரச்ச்ுைரிை் 
ையகக்ை்துகக்ுக ்காரணம் அ�்�வா?”

“ஒருயவதை அரச்ச்ுைரும் இப்படியய நிதைைத்ிருகக்கக்ூடும்.  ஆைம் அறிதவ 
விதழவதும்,  அைதை விதழந்ைாலும் அதடய முய�்வதும்,  அப்படி 
முயை்றாலும்  அைதை உணரவ்தும் மிக அரிதுைாை்.  அைைா�்ைாை்  பகவாை் 
இப்யபாது ‘ைரம்ம்’ எனும் அற ஒழுகக்ைத்ிதை நிதைவுபடுைத்ி, அவ்வதகயிலும் 
ைமது கடதமதயச ்மசய்யாம�் இருப்பது ைவறு எைக ்காட்டப் யபாகிறார.்  நாம் 
யகட்யபாம்.”

ஸ்வே₄ர��பி சோமவக்் ந விகம்பிது�ரஹஸி ।

ே₄ரம்்ோத்₃ேதி₄ யுத்₃ேோ₄சச₂மரம்ோ(அ)ன்்த்க்ஷத்ரி்ஸ்் ந வித்₃்மே ॥ 2.31॥

“யமலும் ஸ்வைரம்ம் எனும் உங்களுதடய ைை்மைாழுகக்ைத்ிைாலும், 
கடதமயிலிருந்து ைடுமாற்றம் அதடவைற்்குக ்காரணம் இ�்த�.  
ஏமைைி�் சைத்ிரியருகக்ு அறப்யபாரி�் மசய�ாற்றுவதை விட 
மாண்புதடயது யவறு எதுவும் அ�்�. (2.31)”

அய்யா மைாடரந்்ைார.்

“பகவாை் இப்யபாது அரச்ச்ுைரிை் முந்தைய விைாகக்ளுகக்ும் விதட ைருகிறார.்  



w
w

w
.m

ee
na

la
ya

.o
rg

ஸ்ரீ பகவைக்ீதைை ்யைைமுைை ்திருவூட்ட�்

பாகம் 02 -  சாங்கிய யயாகம் - 76

முை்பு (1.31), அரச்ச்ுைர ்கவத�ப்பட்டாயர, ‘எை்னுதடய உறவுகதைக ்
மகாை்று நாை் எை்ை பயை் அதடயப்யபாகியறை்’ எை்று,  இப்யபாது பகவாை் 
மசா�்கிறார,் ‘சைத்ிரியர’் கதை அவரக்ைிை்  ‘ஸ்வைரம்ா’ எனும் ‘ைை்மைாழுகக்ம்’  ் 
அறப்யபாரிதை வரயவற்று,  அவரக்தை அதி�்் கடதமயாற்றச ்மசா�்கிறது.”

“அய்யா, ஸ்வைரம்ா எை்றா�் எை்ை? சைத்ிரியர ்எை்றா�் அவரக்ை் எப்மபாழுதும் 
சண்தடயிட்டுப் பிறதரக ்மகா�்�ைை்ாை் யவண்டுமா?”

“முைலி�் நாம் ‘ஸ்வைரம்ா’ எனும் ைை்மைாழுகக்ம்  எை்ை எை அறிந்து 
மகாை்யவாம்.   அது ‘இய�்புைை்ை்தம’ எைப் மபாருை்படும்.  எடுை்துகக்ாட்டாக,  
மாமரம் மாம்பழைத்ைைை்ாை் ைருகிறது. ஏமைைி�் அதுைாை் அைை் 
ஸ்வைரம்ா.  உ�கி�் ஒவ்மவாை்றும் அப்படிை ்ைைை்ம் இய�்பிதை ஒழுங்காகச ்
மசய�்படுை்துகிறது.  இய�்புைை்ை்தமயிை் மவைிப்பாடுைாை் இைைத்ையய 
அதடயாைம் காட்டுகிறது.  மைிைரக்ைாகிய நாமும் நமது இய�்பாை 
ஆறறிவிைா�், மற்ற உயிரிைங்கைிலிருந்து நம்தம யவறுபடுைத்ி வாழ்கியறாம்.   
நமகக்ுப் பகுைை்றியவும், மைாகுை்துணரவும் திறதம இருப்பைா�், நம்மா�் 
நமகக்ாை  இய�்புை ்ைை்தமதயயும்  ‘ைை்மைாழுகக்ம்’ எைப் பண்படுைத்ிக ்
மகாை்ை முடிகிறது. அைைா�் நமகக்ாை ஸ்வைரம்ா எப்படி அதமகிறது எை்றா�்,  
முைலி�்  இய�்பாை மைிைைை்ை்தம,  பிறகு  அதி�் நாம் ஏற்றுகம்காண்ட 
வாழ்கத்க ஒழுங்கு, மற்றும் நமகக்ாக சமுைாயைத்ி�் விதிகக்ப்பட கடதம 
ஆகியவற்றிை் மைாகுப்பா�். ”

“அய்யா,  நம்முதடய  ஸ்வைரம்ாதவ யார ்தீரம்ாைிப்பது?”

“நமகக்ாை பண்புகை் நமகக்ு இயற்தகயிய� கிதடை்துை்ைது. அதை 
வைரை்்துக ்மகாை்ைவும்,  நம்முதடய வாழ்கத்கயி�் நமகக்ுக ்கடதம 
இருகக்ிறது. எடுை்துகக்ாட்டாக,  நாம் எந்ைப் பிராயைத்ி�் இருகக்ியறாம், 
எந்ை யவத�தய ஏற்றுக ்மகாண்டிருகக்ியறாம், எைை்தகய வாழ்கத்கதய 
நமகக்ாக வதரயறுை்துக ்மகாண்டிருகக்ியறாம் எை்பை எ�்�ாம் நம்முதடய 
ைை்மைாழுகக்ைத்ிற்காை வதரயதறகதைை ்ைருகிை்றை.   நாம் இதை எ�்�ாம் 
விரிவாகப் பிறகு பாரப்்யபாம். இங்யக  அரச்ச்ுைர ்அரசாட்சி மசய்து  அறைத்ை 
நித�நாட்டும் சைத்ிரியராக இருப்பைா�்,  அவருகக்ாை ஸ்வைரம்ம் யுைை்ச்ம் 
மசய்வதை அனுமதிகக்ிறது.    சண்தடயிட யவண்டும் எை்பைற்காக  மட்டுயம 
சண்தட மசய்யாம�்,  அறைத்ைக ்காகக் யவண்டும் எை்னும் கடதமகக்ாகயவ  
சண்தடயிட யவண்டும் எைச ்மசா�்கிறது. அதைைை்ாை் பகவாை்  மசா�்கிறார.்”

அய்யா மைாடரந்்ைார.்  “மற்றவரக்ைிை் உயிதரக ்காை்து, ைரம்ைத்ைக ்காை்து, 
ைமது நாட்டிதைக ்காை்து, அதவ மபாருட்டுை ்ைைது உயிதரயும் மகாடுகக்ை ்
ையாராைவரக்ை்  சைத்ிரியரக்ை்.  எையவ அறப்யபாரி�் ஈடுபடுவது உயரவ்ாை 
சைத்ிரியரிை் கடதம.”
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“அய்யா,  மாறிகம்காண்டிருகக்ும் இந்ைப் புதிய உ�கைத்ி�் எப்படி நாம் 
ஸ்வைரம்ாதவை ்தீரம்ாைிப்பது!  சைத்ிரியர ்எை்மற�்�ாம்  நாம் மைிைரக்தைப் 
பாகுபடுை்துவது இ�்த�யய?”

“இருகக்�ாம்.  ஆைா�் மசய்ைாக யவண்டிய கடதம எை்பது நாம் எடுை்துக ்
மகாை்ளும் மபாறுப்பிைா�் இருகக்ைை்ாை் மசய்கிறது.   ஒரு யபாலீஸ்காரர ்
அவருதடய கடதம யநரைத்ி�் ஒரு கயவதைக ்கண்டா�், அவதைப் பிடிை்துை ்
ைண்டிகக்ச ்மசய�்படுவது அவசியம்.  ஏமைைி�் அவருகக்ு அது  ஸ்வைரம்ா.  
அதுயபா� எ�்�ா யநரைத்ிலும் எ�்ய�ாருகக்ும் அவரவருகக்ாை கடதம 
இருகக்ிறது,  அைை்படி நடப்பதுைாை் ‘ைரம்ம்’ எைப்படுவது.  இைதைச ்சரியாகப் 
புரிந்து நடந்து மகாை்ை யவண்டும் எை்பைற்காகைை்ாை் யவைம்  ைரம்ைத்ை 
இரண்டு வதகயாை ஒழுகக்மாக நமகக்ுக ்காட்டி உை்ைது.”

“அதவ எை்ை அய்யா?”

“ஒை்று  ‘ஸாமாை்ய ைரம்ம்’ எனும் ‘மபாதுப்பண்புகை்’ மற்றது ‘வியசஷ ைரம்ம்’ 
எனும் ‘குறிப்பாை பண்புகை்’. இதவ எ�்�ாம் எ�்�ா மைிைரக்ளுகக்ுமாை 
ைரம்மாக யவைங்கைி�் மகாடுகக்ப்பட்டுை்ைது.”

“அய்யா, ையவு மசய்து விைகக்ுங்கை்.”

“யாயரனும் உங்கைிடமிருந்து திருடிைா�் உங்களுகக்ுப் பிடிகக்ுமா? யாராவது 
உங்கைிடம் மபாய் மசாை்ைா�் பிடிகக்ுமா?”

“நிசச்யமாகப் பிடிகக்ாது அய்யா. திருடனுகக்ுயம ைை்ைிடமிருந்து எவரும் 
திருடுவது பிடிகக்ாது.”

“ஆம். அைைா�்ைாை் அைை்தகய ப� பண்புகை், ‘ஸாமை்ய ைரம்ம்’ எை எ�்�ா 
மைிைரக்ளுகக்ும் எ�்�ா யநரைத்ிலும் பிை்பற்றக ் மகாடுகக்ப்பட்டுை்ைை.  
அதவ பற்றி  நமகக்ுப் மபற்யறாரக்ை், ஆசிரியரக்ை், மபரியயாரக்ை் எைப் ப�ரும் 
விைகக்ியுை்ைாரக்ை். சமுைாய ஒழுகக்ம் எைச ்சட்ட திட்டங்களும் அப்படியாை 
பண்புகதை நம்மிடம் எதிரப்ாரக்க்ிறது.  யவைங்கைி�் அப்படியாை ‘மபாதுப் 
பண்புகை்’ ப�  காட்டப்படுை்ைை.  அவற்தற நாம் எ�்ய�ாருயம எைிதி�் புரிந்து 
மகாை்ை�ாம். ஏற்றுக ்மகாை்ைா�ாம்.”

“அய்யா, வியசஷ ைரம்ம் எை்றா�்?”

“அது  சி�ருகக்ு மட்டுயம, சி� யநரங்கைி�் மட்டுயம பிை்பற்றப்பட யவண்டிய  
ஒழுகக்ங்கை்.  அதவ மபாதுவாைதவ அ�்�.  ஒவ்மவாருவருதடய 
மபாறுப்தபயும், வாழ்கத்க இயத�யும் ஒட்டி அதமந்ைதவ.”
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“எடுை்துகக்ாட்டாக அய்யா?”

“காவ�் அதிகாரி கயவதைக ்கண்டா�் அவதை விரட்டிப் பிடிை்து அவதைை் ் 
ைண்டதைகக்ு உட்படுைை் யவண்டும் எை்பது அவருகக்ாை வியசஷ ைரம்ம்.  
அந்ை அதிகாரம் இ�்�ாை நாம் அைதைச ்மசய்ய முடியாது.   யமலும் வியசஷ 
ைரம்ா எை்பது  எப்யபாதும் சாமாை்ய ைரம்ைத்ை விட முகக்ியம் வாய்ந்ைது.  
எடுை்துகக்ாட்டாக,  ‘அஹிம்ஸா’ எனும் ‘பிறதரை ்துை்புறுைை்ாதம’ ஒரு ந�்� 
மபாதுப்பண்பு. அது ஒரு ‘ஸாமாை்ய ைரம்ம்’ எை்பைா�் எ�ய�ாருகக்ும் 
அது ஒழுகக்மாகிறது.  ஆைா�் நாட்தடக ்காகக்ிை்ற யபாரவ்ீரருகக்ு யுைை் 
கா�ைத்ி�் எதிரிகளுடை் யபாராடவும், அவரக்தைக ்மகா�்�வும் கடதம 
இருகக்ிறது.  அது யபாரவ்ீரரக்ைிை் ‘வியசஷ ைரம்ம’.  எையவ  அங்யக 
‘அஹிம்தஸ’ எனும் ‘ஸாமாை்ய ைரம்ம்’  முைை்தம மகாை்வதி�்த�.    
ைரம்ப்படி வாழ்கிை்ற ப�ருகக்ும்  இந்ை முகக்ிய யவறுபாடு மைைிவாகை ்
மைரிவதி�்த�.  அைைா�்ைாை் ‘ைரம் சங்கடம்’ எை, எதைச ்மசய்ய யவண்டும், 
எதைச ்மசய்யக ்கூடாது எை்பதி�், ப�ருகக்ும்  சி� சமயங்கைி�் குழப்பம் 
வருகிறது.  அப்படிைை்ாை் அரச்ச்ுைருகக்ு வந்திருகக்ும் குழப்பமும். ைை்னுதடய 
ஸ்வைரம்ப்படி, ைைகக்ாை வியசஷ ைரம்மாகிய யபாரிடுைத� ஏற்கும் மைைிவு 
அவருகக்ு இ�்த�.”

“அய்யா, அப்படியாை ைரம்ப் பண்புகை்் கா�ந்யைாறும் மாறுவை அ�்�வா! 
அப்படியாைா�், எப்படிை ்மைாை்தமயாை யவைங்கை் எ�்�ா மைிைரக்ளுகக்ும் 
எப்யபாதும் மபாருந்தும்படியாை ைரம்ங்கதைச ்மசா�்� முடியும்?”

“யவை சாஸ்திரங்கை் மைிைரக்ளுகக்ாை அடிப்பதடை ்ைரம்ைத்ை அைிகக்ிை்றை.  
அவற்றிை் அடிப்பதடயி�் மட்டுயம, அவற்றிை் குறிகய்காதைவிட்டு 
வி�காம�், நாம் நமது ஒழுகக்ங்கதைக ்கா�ைத்ிற்யகற்பச ்சீரதமை்துக ்மகாை்ை 
யவண்டும்.  ப� சமய, மை நூ�்கைிலும், அப்படியாை ஒழுகக்ங்கை் ‘குறிப்பிட்ட 
சமுைாயைத்ிற்காக’ மட்டுயம மகாடுகக்ப்பட்டுை்ைை.  ஆைா�் யவைங்கயைா, 
எ�்�ா மைிைரக்ளுகக்ும்,  மைம், சமயம் எனும் பிரிவுகை் எதுவும் இ�்�ாம�், 
ைை்மைாழுகக்ை்துகக்ாை அடிப்பதடை ் ைரம்ங்கதைச ்மசா�்கிை்றை.  
அவற்தறச ்சரியாகப் புரிந்து மகாை்ைைை்ாை்,  ஸ்ரீ பகவைக்ீதை எனும் எ�்�ா 
மைிைரக்ளுகக்ுமாை நற்பாடைத்ை நாம் படிகக்ியறாம்.   ஸ்ரீ பகவைக்ீதை 
யவைைத்ிை் சாரமாக எ�்�ா மைிைரக்ளுகக்ுமாை வாழ்கத்க மநறிதய மட்டுயம 
ைருகிறது.”

சி� மநாடிகை் கழிை்து அய்யா மசாை்ைார.்   

“சைத்ிரியர ்எை்றா�், காரணமி�்�ாம�் சண்தடயிட்டு  எதிரிகதைக ்
மகா�்பவரக்ை் எை எண்ணாதீரக்ை்.  அவரக்ை்் தியாக மைை்துடை், அறப்யபாரி�் 
மட்டுயம ைம்தம ஈடுபடுைத்ிக ்மகாை்ைப் மபரும் ஆவலுடை்்் இருப்பாரக்ை். 
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அப்படியாை ஒரு வாய்ப்பதப அரச்ச்ுைர ்அதடந்துை்ைார ்எை பகவாை்  சுட்டிக ்
காட்டுகிறார.்”

்த்₃ருசச₂்ோ மசோபபன்ேம் ஸ்வரக₃த்₃வோர�போவருேம் ।

ஸுகதி₂ே: க்ஷத்ரி்ோ: போரே₂ லப₄நமே யுத்₃ே₄�ீத்₃ருஶம் ॥ 2.32॥

“உண்தமயாை வீரரக்ை் (சைத்ிரியர)் , அறப்யபாரி�் ஈடுபடும் 
வாய்ப்பிதை ந�்விதைப்பயைா�்  மசாரக்க்ை்துகக்ாை நுதழவாயி�் 
எைக ் கிதடைை்து எை்று மகிழ்வாரக்ை், ஓ பாரை்ை்ா! (2.32)”

“அய்யா, பகவாை் அரச்ச்ுைதரப் யபாரிடை ்தூண்டுகிறார ்அ�்�வா?”

“ஆம்,  ஆைா�், அது அரச்ச்ுைரது கடதம எை்பைாய�ைாை்.  அறப்யபாரி�் 
பணியாற்றுவதை வீரரக்ை் ந�்வாய்ப்பாகக ்கருையவண்டும்.   இங்யக அரச்ச்ுைர ்
யபாரி�் மவை்றா�், நாட்தட ஆளும் சுகைத்ைப் மபறுவார.் யபாரி�் இறந்ைா�் 
அவரது தியாகமாைது ‘புண்ணியம்’ எனும் ந�்விதையாகி, மசாரக்க்ைத்ி�் 
அவருகக்ுச ்சுகைத்ைை ்ைரும்.”

“அைாவது, அரச்ச்ுைர ்யபாரி�் மவற்றி மபற்றாலும், வீழ்ந்ைாலும் கவத�ப்படை ்
யைதவயி�்த�, அப்படிைை்ாயை!”

“ஆம்.  அரச்ச்ுைர ்முை்யை யகட்டாயர (1.37), ‘ எப்படி நாம் உறவுகதைப் யபாரி�் 
மகாை்று மகிழ்சச்ிதய அதடய முடியும்’ எை்று,   பகவாை் இங்யக  யபாரிய� 
மவை்றாலும், வீழ்ந்ைாலும் அைைா�் இை்பம் மட்டுயம  மசய�் வீரரக்ளுகக்ு 
கிதடகக்ும் எைக ்காட்டுகிறார.்”

இறந்ை பிை் கிதடககும்் பயைி�் சரியாை  உறுதி இை்னும் வரவி�்த� 
எை்பைாய�ா எை்ையவா, குரலி�் சற்யற ஐயைத்ைக ்காட்டிக ்யகட்யடை். 

“அய்யா, மசாரக்க்ைத்ி�்  எ�்�ாம் ஒருயவதை ஆதச இ�்த� எை்றா�்?”

“ஒருவருகக்ாை கடதமதயச ்மசய்யாதுயபாைா�் ‘நரகம்’ எை்பது இந்ை 
வாழ்கத்கயிய�யய ஒருவர ்அனுபவிகக் யவண்டியைாகும்.  அதைைை்ாை் 
அரச்ச்ுைருகக்ுப் பகவாை் அறிவுறுை்துகிறார.்”

அே₂ மசத்த்வ�ி�ம் ே₄ரம்்ம் ஸங்க்₃ரோ�ம் ந கரிஷ்ஸி ।

ேே: ஸ்வே₄ர�ம் கீரேதிம் ச ஹித்வோ போப�வோபஸ்்ஸி ॥ 2.33॥

“ஒருயவதை  அறப்யபாராகிய இதி�் ஈடுபட்டாக யவண்டும் எனும்  
உங்களுதடய ைை்மைாழுகக்ைத்ை விட்டு,  (மபரும் வீரர ்எை முை்பு)  
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ஈட்டிய நற்புகதழயும் விட்டு,  இப்யபாரி�் நீங்கை் கடதம ஆற்றை ்
ைவறிைீரக்ை்  எை்றா�், நீங்கை் பாவைத்ைச ்மசய்வைர ்ஆவீரக்ை். (2.33)”

அய்யா மசாை்ைார.்

 “மசய்ய யவண்டிய கடதமதயச ்மசய்யை ்ைவறிைாலும் இந்ை உ�கி�் 
மற்யறாரிை் பழிச ்மசா�்லுகக்ு ஆைாக யவண்டும். அைை் விதைவாக   
இதுவதர சம்பாதிை்து தவைத்ிருந்ை  நற்மபயரும் யபாய்விடும்.   யமலும் 
மசய்ய யவண்டியதைச ்மசயயாைது ‘பாவம்’ ஆகும். அது நரகம் எனும் துயரச ்
சூழ்நித�யி�்  ஆழ்ை்துவது.   முை்பு (1.45) அரச்ச்ுைர ்ைாம் யபாரி�் எதிரிகதைக ்
மகா�்வைா�், பாவம் மசய்ைவராகி நரகைத்ி�் வீழ்ந்துவிட யநர�ாம் எைப் 
பு�ம்பியைற்கும் ைகக் பதித�ப் பகவாை்் ைந்துை்ைார.்  அரச்ச்ுைர ்ைை் 
கடதமதயச ்மசய்யாம�் இருப்பைற்குக ்கட்டிய ஒவ்மவாரு வாைங்கதையும் 
பகவாை் ைகரை்்துக ்மகாண்டிருகக்ிறார.்” 

“ஆம் அய்யா, யபாரிைா�் குடும்பைத்ிற்குப் பழிவரும் எைக ்கவத�ப்பட்டார ்
அரச்ச்ுைர.்  இப்யபாது, ைாை் கடதமதயச ்மசய்யாம�் யபாைா�் ைைகக்ுப் 
பழிவரும் எை்பதையும் சிந்திகக் யவண்டியவர ்ஆகிறார ்அ�்�வா!  அய்யா,  ஒரு 
மசயத�ச ்மசய்யாைைாலும் பாவம்  வருமா?”

“முைலி�் ‘பாவம்’, ‘புண்ணியம்’ எை்ை எை்பதைப் புரிந்து மகாை்யவாம்.  
சம்ஸார விடுைத�கக்ாை ஞாைைத்ைை ்யைடுபவருகக்ு அதைை ்யைடுவைற்காை 
ைகுதி இ�்�ாமற் யபாைா�்  அதுைாை் அவதர மிகவும் பாதிப்பைாை மபரிய 
யைா�்வியாகும் அ�்�வா?   எையவ பகவாை் அப்படியாை யைா�்விகக்ு எதவ 
காரணங்கைாகிை்றை எைக ்காட்டுகிறார.்  நாம் மசய்வைாலும், மசய்யாைைாலும், 
ஏற்படும் விதைவுகைிைா�், நமகக்ுப் பயனும் இடரும் வரகக்ூடும்.   அந்ைப் 
பாதிப்புகக்ை் நமகக்ு உடயையய அசம்சயலுடை் யநரடியாகை ்மைாடரப்ிதைக ்
காட்டியய வரயவண்டும் எை்பதி�்த�.  நாம் அனுபவிகக் யவண்டிய 
விதைவுகை் பிை்மைாரு சமயைத்ி�்  எப்மபாழுயைனும் வர�ாம். அதவ 
வரும்யபாது, அவற்றுகக்ாை காரணைத்ை நம்மா�் காண முடியாைைா�், அதவ 
‘பாரத்வகக்ு எட்டாை  ப�ை்’ அ�்�து ‘அதிரஷ்ட ப�ம்’ எைப்படுகிறது.  அதவ 
நாம்  முை்பு மசய்ை,  அ�்�து மசய்யாம�் விட்ட,  மசயலிை் காரணமாகயவ 
வருவைா�், அைற்கு ‘விதைப்ப�ை்’ அ�்�து ‘கரம்ப�ம்’ எை்பதும் மபயர.்  
அந்ைக ்கரம்ப�ம் நமகக்ு நை்தமதயயும், சுகைத்ையும் ைரும் எை்றா�் அது 
‘புண்ணியம்’ அ�்�து ‘ந�்விதைப்ப�ை்’ ஆகிறது.  தீதம அ�்�து துயரைத்ைை ்
ைரும் எை்றா�், ‘பாவம்’ அ�்�து ‘தீவிதைப் ப�ை்’ ஆகிறது.  இவற்தற நாம் 
ஆராய்ந்து மைைிய நிதறய வாய்ப்பு நமகக்ு வரப்யபாகிறது. எையவ  இப்யபாது 
‘சிரைத்ை’ மகாண்டு,  அந்ை அறிவிதை மைதி�் பதியுங்கை்.”

“ந�்�து அய்யா,  மசயத�ச ்மசய்யவி�்த� எை்றா�் எப்படிப் பாவம் வரும் 
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எை்பதுைாை் நாை் யகட்டது.”

“அது மிகவும் எைிைாகப் புரிவது.  மசயத�ச ்மசய்யாைைாலும் விதைவுகை் 
ஏற்படும் அ�்�வா!  மசயத�ச ்மசய்யாை மபாறுப்பு உங்களுதடயது எை்றா�், 
அைற்காை விதைப்பயனும் உங்களுகக்ுைை்ாை் மசாந்ைம்.   விதைதவை ்ைருகிை்ற 
எ�்�ாக ்கரம்ாகக்தையும் யவைங்கை் இரண்டாகப் பிரிகக்ிை்றை.  ‘விஹிை 
கரம்ா’ எை்பது ‘மசய்யை ஆக யவண்டிய கடதமகை்’.   மாறாக, ‘நிஷிை கரம்ா’ 
எை்பது ஒருகக்ாலும் ‘மசய்யக ்கூடாை மசய�்கை்’.   ஒருவர ்விஹிை கரம்ாகக்தைச ்
மசய்யை ்ைவறிைாலும், நிஷிை கரம்ாகக்தைச ்மசய்ைாலும், இரண்டுயம 
பாவைத்ை விதைப்பை.”

மைாடரந்்து கூறிைார.்  “புரிந்துமகாை்ளுங்கை்.  பகவாை் அதிரஷ்்ட ப�ம், 
மசாரக்க்ம் எை்மற�்�ாம் மசா�்வதிைா�், ஏயைா அரச்ச்ுைருகக்ுச ்சுக 
வாழ்கத்ககக்ாை ஆதசகதை ஊட்டுகிறார ்எை நிதைகக்ாதீரக்ை்.   ஏற்கையவ 
அரச்ச்ுைர,் ‘பியரயஸ்’ எனும் இை்ப வாழ்தவ விட்டு, ‘ஸ்யரயஸ்’ எனும் ந�் 
வாழ்தவ நாடிைை்ாை் பகவாதைச ்சரண் அதடந்திருகக்ிறார.்   எையவ பகவாை் 
பாவ, புண்ணியங்கதைப்பற்றிக ்கூறுவமை�்�ாம், கடதமதயச ்மசய்யாைைா�் 
வரும் விதைவுகதைச ்சுட்டிக ்காட்டைை்ாை்.”

நாை் மைாடரந்்து எை் ஐயைத்ைச ்மசாை்யைை். 

“ம்ம்.... பாவம், புண்ணியம் அவற்றிை் ப�ை் எ�்�ாம் நாம் இறந்ை பிறயக 
பாதிகக்ப் யபாகிை்றை எை்றா�் இப்யபாது அவற்தறப் பற்றிக ்கவத�ப்பட 
யவண்டுமா எை்ை!” 

“நிசச்யமாக!  ஒருகக்ா�்  பாவ புண்ணியங்கைா�் மரணைத்ிற்குப் பிறகு 
வரும் விதைவுகதை ஒருவர ்முகக்ியமாக எடுை்துக ்மகாை்ைவி�்த� 
எை்றாலும், கடதமதயச ்மசய்யாைை் விதைவாக, இந்ை உ�கைத்ிய�யய, 
இந்ை வாழ்கத்கயிய�யய மபறும் அவமாைைத்ையும் இகதழயும் அதடய 
யவண்டியைாகும் எை்பதையும் மைதி�் மகாை்ை யவண்டும்.  அவமாைம் 
எை்பது மாைம் மிகுந்ை வீரரக்ளுகக்ு உயிதரக ்குடிப்பைாகும்.   ஏமைைி�் ‘கீரை்த்ி’ 
எனும் ‘நற்புகழ்’  உயரந்்யைாரக்ளுகக்ு உயிரினும் யம�ாைது.”

அகீரேதிம் சோபி பூ₄ேோேி கே₂்ிஷ்நேதி மே(அ)வ்்ோம் ।

ஸம்போ₄விேஸ்் சோகீரேதிர�ர்ணோே₃ேதிரிச்மே ॥ 2.34॥

“(கடதமயி�் ைவறுவைா�்), மகக்ை் உங்கதைை ்தூற்றி மாறாை 
இகழி�் ைை்ளுவாரக்ை். மாண்புை்ை வீரரக்ளுகக்ு  அைை்தகய இகழும் 
அவமாைமும்,   இறப்தபவிடக ்மகாடியைாகும். (2.34)”
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“மதிப்பு, மாைம் இதவைாை் சைத்ிரியருகக்ுப் மபருதம.  கடதமதயச ்மசய்ய 
எ�்�ா ஏற்பாடுகளும் மசய்துவிட்டுப் பிறகு கடதமதயச ்மசய்ய யவண்டிய 
கைை்துகக்ும் வந்துவிட்டு, ஆைா�் கதடசி யநரைத்ி�் கடதமயிலிருந்து  
பிை்வாங்குவது  எை்பது மற்யறாரிை் ஏைைைத்ைைை்ாை் ைரும.”்

“அய்யா, அரச்ச்ுைர ்யபார ்மசய்யாது யபாைா�்  அது அவருதடய இைகிய 
மைதையும், கருதணதயயும் காட்டுவைாக ப் பாராட்ட மாட்டாரக்ைா?”

“ஒருயவதை அதவைாை் உண்தமயாை காரணங்கைாக இருந்ைாலும், 
மற்றவரக்ளுகக்ு அது எப்படிை ்மைரியும்?”

ப₄்ோத்₃ர்ணோது₃பரேம் �ம்ஸ்்நமே த்வோம் �ஹோரேோ₂: ।

ம்ஷோம் ச த்வம் ப₃ஹு�மேோ பூ₄த்வோ ்ோஸ்்ஸி லோக₄வம் ॥ 2.35॥

அவோச்வோேோ₃ம்ஶ்ச ப₃ஹூன்வேதி₃ஷ்நேதி ேவோஹிேோ: ।

நதிநே₃நேஸ்ேவ ஸோ�ரத்₂்ம் ேமேோ து₃:க₂ேரம் நு கதிம் ॥ 2.36॥

“இரைங்தை உதடய மாவீரரக்ை்,   (மிகசச்ிறந்ை மாவீரர ்எை) 
எ�்ய�ாராலும் மதிகக்ப்பட்ட உங்கதைை ்ைற்யபாது யபாரிதை விட்டு 
பயைை்ா�் ஓடிய  கீழாை மைிைராகப் பாரை்்து நிந்திப்பாரக்ை்.  (2.35);

(அைைா�்) உங்களுகக்ு எதிராைவரக்ை், மசா�்� முடியாை இழிவாை 
மசாற்கதைக ் கூறி,  உங்கைிை் திறதமதயக ்யகலி யபசுவாரக்ை்.  
(அவரக்ைிை் மசய�்) எைை்தை மகாடுதமயாை வலியிதைை ்
ைரகக்ூடியது! (2.36)”

“துரியயாைைை் மற்றும் மபரும் இரைங்கைி�் அமரந்்து யபார ்மசய்யும் ப� 
வீரரக்ை், அரச்ச்ுைரிை் மசயத�க ்யகலி மசய்வாரக்ை்.  குறிப்பாக மாவீரை் 
கரண்ைிடம் பயந்து மகாண்யட யபாரிடாம�் ஓடியைாய் இகழுவாரக்ை். 
அது மைமுதடய வீரனுகக்ு மரணைத்ைக ்மகாடுகக்ும் விஷைத்ைவிடக ்
மகாடுதமயாைது அ�்�வா! எையவ அரச்ச்ுைரிடம் மைதி�் பகவாை் ஆழமாை 
யகை்விதய விதைை்துச ்சிந்திகக்ச ்மசய்கிறார.்”

ஹமேோ வோ பரோபஸ்்ஸி ஸ்வரக₃ம் ்ஜித்வோ வோ மபோ₄க்்மஸ �ஹீம் ।

ேஸ்�ோது₃த்ேதிஷ்ட₂ தகௌநமே் யுத்₃ேோ₄் க்ருேேிஶ்ச்: ॥ 2.37॥

“மகா�்�ப்பட்டா�் மசாரக்க்ைத்ை நீங்கை் அதடவீரக்ை்.  மவற்றி 
மபற்றா�், இந்ை உ�தக ஆளும் சுகைத்ைப் மபறுவீரக்ை்.  எையவ, 
ஓ, குந்தியிை் மகயை,   (கடதமதயச ்மசய்வைற்காை)  உறுதியுடை் 
எழுங்கை்!  (2.37)”
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“அரச்ச்ுைர ்முைலி�் (1.37) உறவிைதரப் யபாரி�் மகாை்று எை்ை சுகைத்ை 
அதடவது எைக ்யகட்டார.் பகவாை் அைற்காை பதித�க ்மகாடுகக்ிறார.்  
இறந்ைாலும், மவை்றாலும் கடதமயய சுகம் ைருவது எைக ்காட்டிைார.்  ஆைம் 
ஞாைைத்ை முைலி�் காட்டிப் பிறகு ஸ்வைரம்ம் எனும் அறவழிதயயும்் காட்டி,  
அைை் பிறகு சமுைாயைத்ி�் மதிப்புதடய மைிைைாகக ்கடதம மசய்ய யவண்டிய 
நியாயைத்ையும் காட்டி அரச்ச்ுைர ்ைைது கடதமதயச ்மசய்யை ஆக யவண்டும் 
எை்று பகவாை் உபயைசிை்துை்ைார.் நாம் ஒவ்மவாருவரும் நமது கடதமதயை ்
மைைிவுடை் மசய்ய,   எழுசச்ியுடை் இருகக் யவண்டும் எனும் முகக்ியமாை 
அறிவுதர இங்யக ைரப்பட்டது.”

சிறிது நிமிட அதமதிப்பிை் அய்யா மசாை்ைார.் “சம்ஸாராை ்துயரைத்ிலிருந்து 
விடுைத� அதடய ஆைம் ஞாைம் ஒை்யற வழி. எையவ அதுயவ நமது 
வாழ்கத்கக ்குறிகய்காைாக யவண்டும்.    அைதைை ்மைரிந்து, அதடந்து  உணரந்்ை 
ஆைம்ஞாைி மட்டுயம  முழுதமயாை நிதறயவாடு இருப்பவர.் அப்படி 
ஞாைைத்ை அதடந்ைவருகக்ுை ்ைைகக்ாை எந்ைக ்கடதமதயயும் மசய்வைற்குப் 
பயயமா ைதடயயா  இ�்த�.    எைினும் ஆைம் ஞாைைத்ை விதழவதும், 
முய�்வதும், உணரவ்தும்் அரிது எை்பைா�்,  அைற்காை உைவியாக பகவாை் 
நாம் நமது அை்றாடக ்கடதமகதைச ் மசய�ாற்றும் விைைத்ிய�யய ஒரு ந�்� 
மாற்றைத்ை ஏற்படுைத்ி, அைை் வழியாக ஆைம் ஞாைைத்ை அதடவைற்கு ஏற்ற 
ைகுதிகதைப் மபற முடியும் எைக ்காட்டப்யபாகிறார ்  இந்ைச ்மசய�ாற்றலிை் 
மாற்றம்,   மசய்பவரிை் மைதி�் மட்டுயம நிகழுகிை்ற  மாற்றம்.  அது 
மசயலிதைச ்மசய்கிை்ற யநாகக்ைத்ிலும், அைைா�் வரும் விதைவுகதை 
ஏற்றுக ்மகாை்கிை்ற முதிரச்ச்ியிலும் இருகக்ிறது.  அப்படியாை மாற்றை்துடை்  
மசயத�ச ்மசய்வைா�், மசய்பவரிை் மைம் மைைிவாகவும், அவருதடய அறிவு 
வலிதம மபற்றைாகவும் ஆகிறது. ஆைம் ஞாைைத்ை விதழயவும், அைதை 
விைங்க ஏற்கவும் அதவைாை் ைகுதிகை். அதவ அவருகக்ுக ்கிதடகக்ிை்றை. அந்ை 
வழிதயப் பகவாை் ைருகிறார.்”

“அது எை்ை  அய்யா?”

“அது ‘கரம்யயாகம்’ எைப்படுவது.  ஒரு மசயத� எப்படிச ்மசய்ைா�், 
அது மைைம்ைைிதவயும், மதிகக்ூரத்மயும் மகாடுை்து ஆைம் ஞாைை்துக்க்ு 
வழி வகுகக்ுயமா, அப்படிச ்மசய்யும்  மநறிைாை் கரும யயாகம்.   அைை் 
மபருதமகதைைை்ாை் முைலி�் நாம் பகவானுதடய உதரயிைா�் அறியப் 
யபாகிை்யறாம்.  அைைா�்  ஈரக்க்ப்பட்டு, யமை் யமலும் அைதைை ்மைரிந்து, 
அதையய நமது  வாழ்கத்கப் பாதைதய மாற்றும் வழிமுதறயாக ஏற்கப் 
யபாகியறாம்.   ஈரப்்புடை் யகட்யபாம்”.  

அய்யா அழுைை்மாகச ்மசாை்ைார.்
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§ கரம்யயாகம் - அறிமுகம்

ஸுக₂து₃:மக₂ ஸம� க்ருத்வோ லோபோ₄லோதபௌ₄ ்ஜ்ோ்ஜத்ௌ ।

ேமேோ யுத்₃ேோ₄் யுஜ்ஸ்வ தநவம் போப�வோபஸ்்ஸி ॥ 2.38॥

“பிறகு, இை்ப-துை்பம், இ�ாபம்-இழப்பு, மவற்றி-யைா�்வி எனும் 
இவற்தற எ�்�ாம் சம யநாகக்ுடை் ஏற்று,  யபாரச் ்மசய�ாகிய 
கடதமதயப் புரிய ஆயைை்ம் மசய்யுங்கை்.  அப்படிச ்மசய்வைா�், 
பாவம் இதழப்பதைை ்ைவிரப்்பீரக்ை் (2.38)”

“இப்படிச ்மசா�்லி, பகவாை் ‘கரம்யயாகம்’ எனும் மபரும் ைவை்துகக்ாை 
விதைதய ஊை்றிவிட்டார.்  கரம்யயாகம் ஆைம் ஞாைை்துகக்ு  வழிவகுப்பது, 
கரம்யயாகம் எை்பது மசயத�ச ்மசய்யும் யநாகக்ைத்ி�் நாம் ஏற்படுை்தும் 
மாற்றம்.”

“விைகக்ுங்கை் அய்யா.”

“மவற்றி நமகக்ு எப்யபாதுயம இ�ாபம் எைக ்கருைப்படுகிறது. இ�ாபம் நமகக்ு 
இை்பைத்ைை ்ைருகிறது . எையவ நம்முதடய யநாகக்ம், விருப்பம் எ�்�ாம், 
‘மவற்றி-இ�ாபம்-இை்பம்’ எை்பதி�்ைாை்.  அைைா�் ‘யைா�்வி-இழப்பு-
துயரம்’  நமகக்ுப் பிடிப்பதி�்த�.  ஆைா�் எந்ை விதைவுகக்ும் நாம் மசய�ாற்ற 
யவண்டும்.  எந்ைச ்மசயலிை் விதைவும் மவற்றியும் ஆக�ாம், அ�்�து ் 
யைா�்வியும் ஆக�ாம்.  எையவ நாம் யைா�்வி, இழப்பு, துயரம் எைப் பயந்து,  
மசய்ய யவண்டிய மசயத�ச ்மசய்யாம�் யபாக�ாம்.   அயையபா�் மவற்றி, 
இ�ாபம், இை்பம் எனும் யபராதசயா�், மசய்யக ்கூடாை மசயத�யும் நாம் 
மசய்யை ்துணிய�ாம். இரண்டுயம ைவறு.   பகவாை் சங்கரர,் அைைா�்ைாை்,  
மவற்றி யைா�்வி முை�ாை இரண்டிலும் விருப்யபா மவறுப்யபா இ�்�ாம�் 
இருப்பதுைாை், ‘சமயநாகக்ு’ எனும் பண்பு எைக ்கூறுகிறார.்”

“அய்யா, மவற்றியி�் விருப்பம் தவகக்கக்ூடாது எை்பது எப்படி?  யைா�்விதய 
மவறுகக்ாம�் இருப்பதும் எப்படி?   மசயத�ச ்மசய்வைற்காை உற்சாகம் நமகக்ு 
மவற்றியி�் இருகக்ும் நாட்டைத்ிைா�்ைாயை வருகிறது!”

“இகய்கை்விகை் நியாயமாைதவைாை்.  கரம்யயாகைத்ை நாம் ஆழமாகப் 
பயிலும்யபாது, இவற்தறயும் ஆராய்யவாம். பகவாை் அரச்ச்ுைரிடம்,  
யபாருகக்ுை ்ையாராகுங்கை் எைக ்கூறியவுடை், அது முகக்ியமாக மைைைவி�் 
ையார ்மசய்து மகாை்வது எைக ்காட்டைை்ாை், சமயநாகக்ு எை்பைை் 
முகக்ியைத்ைக ்கூறிைார.் மவற்றி யைா�்விபற்றிக ்கவத� இ�்�ாம�் மசயலி�் 
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மட்டுயம கருைத்ை தவை்துச ்மசய�்பட யவண்டும் எை்பதுைாை் கரு.”

அய்யா மைாடரந்்ைார.்

“பகவாை் அரச்ச்ுைரிடம் ைாம் ஒரு புதிய பாடைத்ைை ்ைரப்யபாவைாகச ்
மசா�்கிறார.் ஆைம்ஞாையம குறிகய்காை் எைக ்காட்டிய பகவாை், அைற்கு 
வழிகாட்டுகிை்ற வாழ்கத்கப் பாதையாகக ்‘கரம்யயாகம’் எனும் சாைதைதயக ்
கூறப்யபாகிறார.்”

ஏஷோ மே(அ)பி₄ஹிேோ ஸோங்க்₂ம் பு₃த்₃ேதி₄ரம்ோமக₃ த்வி�ோம் ஶ்ருணு ।

பு₃த்₃த்₄்ோ யுக்மேோ ்்ோ போரே₂ கர�ப₃நே₄ம் பரஹோஸ்்ஸி ॥ 2.39॥

 “ஆைம்ஞாைம் எனும் உயரிய அறிவிதைச ்சாரந்்்ை காரணங்கை் 
இதுவதர உபயைசிகக்ப்பட்டை. இைி மீண்டும் அைதையய புைத்ி 
யயாகம் மூ�மாக விைகக்ப்படுவதைக ்கவைமாகக ்யகட்டு, அைை் 
பயைாகச ் மசயற்பந்ைம் எனும் வி�ங்கிைக ்கழட்டி எறியுங்கை் (2.39)”

“அய்யா, கரம்யயாகம்பற்றிைை்ாயை பகவாை் கூறப்யபாவைாகச ்மசாை்ைீரக்ை்?”

“ஆம், ஆைா�் பகவாை் சூட்சுமமாக, அைதையய ‘புைத்ியயாகம்’ எைக ்கூறுகிறார.்  
புைத்ியயாகம் எை்பது அறிவிதைக ்கருவியாகக ்மகாண்டு மைதிை் யநாகக்ைத்ை 
மாற்றுவது.   பகவாை் இப்படிக ்குறிப்பிட்டைை் முகக்ியக ்காரணம் நமது 
புைத்ியாகிய அறிவுக ்கருவி ஆைம்ஞாைைத்ை அதடவைற்கும், ஆைம் ஞாைைத்ை 
அதடவைற்காை ைகுதிதய அதடவைற்கும் எப்படிப் பயை்படுைை்ப்படுகிறது 
எை்பதைச ்சிந்திகக்ச ்மசய்வற்காகைை்ாை்.”

“அய்யா, எைகக்ுப் புரியவி�்த�.”

“ஆைம்ஞாைைத்ிற்கு,  நம்முதடய அதடயாைம், நாம் அநாைம்ா அ�்�, ஆைம்ா 
எை உணரவ்ைற்காை மாற்றம்  நம்மி�் ஏற்படயவண்டும் எைப் பாரை்ய்ைாம்.  
எையவ அறிவுகக்ருவி அந்ை மாற்றை்துகக்ாகப் பயை்படுகிறது.   ஆைா�் ஆைம் 
ஞாைைத்ை அதடவைற்குை ்யைதவயாை மைைம்ைைிவும், திட அறிவும் நமகக்ு 
யவண்டும் எை்றா�், நமது அறிவுக ்கருவி, நம்முதடய மைதி�் மசயலிலும், 
மசயற்பயைிலும் நமகக்ு இருகக்ும் யநாகக்ைை்த்ை மாற்றப் பயை்படுைை்ப்பட 
யவண்டும்.   எையவைாை் அறிவுகக்ருவியாை ‘புைத்ி’தய தவை்து, ‘புைத்ியயாகம்’ 
எை்பயை ‘கரம்யயாகம்’ எைவும் காட்டுகிை்றார.் புரிகிறைா?”

“அைாவது மசயலி�் நம் யநாகக்ைத்ை மாற்ற நமது புைத்ிதயப் 
பயை்படுை்துகியறாம். அைைா�் புைத்ியயாகம்.  அைதைக ்மகாண்டு 
மசய�்படுவைா�் கரம்யயாகம், இது சரியா?”
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“சரியய! இரண்டும் ஒை்றுைாை்.  மசய�் ஒழுகக்ம்ைாை் குறிகய்காை்.”

“அய்யா, மசய�் எை்று குறிப்பிட்டது நாம் திைசரி மசய்கிை்ற மசய�்கதையா?”

“ஆம்.  மசய�் மசய்வதுைாை் நம்முதடய இயற்தக.  மசய�் எதுவுயம 
மசய்யாம�் எவராலும்  இருகக் முடியாது.  எையவ மசய�்ைாை் ஒருவருகக்ு 
வாழ்வி�்  அனுபவங்கதைை ்ைருகிை்ற ைாய்.  ந�்�யைா, மகட்டயைா எ�்�ா  
விதைவுகளுகக்ும் நம் மசய�்கயை காரணம்,  புரிகிறைா?  எந்ை ஒரு மசயலுகக்ும்   
ஒரு  யநரடியாை விதைவு உண்டு. அதைை ்ைவிர அசம்சய�ா�், மசய்ைவருகக்ும் 
ஒரு பயயைா, பாதிப்யபா உண்டு. மசயலுகக்ுப் மபயர ்‘கரம்ா’  அ�்�து விதை 
எை்றா�், மசயலிை் விதைவா�், மசய்பவருகக்ு ஏற்படும் பயனும் பாதிப்பும் 
‘கரம்ப�ம்’ எைப்படும். அைைா�் ‘கரம்ா’ எை்பது  அைதைச ்மசய்பவதரக ்
‘கரம்ப�ைத்ிைா�்’  கட்டுகிை்றது எைக ்மகாை்ை�ாம்.”

“அய்யா, அப்படிக ்கரம்ப�ைத்ிைா�் கட்டுப்படாம�் நம்மா�் மசயத�ச ்மசய்ய 
முடியாைா?”

“முடியும்.  அப்படிச ்மசய்ைா�் அதுைாை் கரம்யயாகம்.”

“அதை எப்படிச ்மசய்வது அய்யா?”

“யநாகக்ைத்ி�் மாற்றம் தவப்பைா�்!   அறிவிதைக ்மகாண்டு, நாை் அநாைம்ா 
அ�்�, ஆைம்ா எை ஒரு மாற்றைத்ை மைதுை் ஏற்றிை ்மைைிவு மபறுவது 
‘ஞாையயாகம்’.  இது ஒை்யற விடுைத�கக்ாை வழி.   அதுயபா�யவ, 
அறிவிதைக ்மகாண்டு, நம்முதடய உடதமதயயும் உரிதமதயயும் வி�கக்ிக ்
கடதமயிதைப் ப�ை் கருைாம�் மசய்வதுைாை் ‘கரம்யயாகம்’.  எையவ 
கருமயயாகைத்ிற்குப்  ‘பாவதை’ எனும் ‘யநாகக்ம்’ முகக்ியமாை கருவி.” 

“நாை் எந்ை யயாகைத்ைச ்மசய்வது அய்யா?”

ப�மாகச ்சிரிைை்ார.்

“புரிந்து மகாை்ளுங்கை். ‘புைத்ியயாகம்’ எை்றாலும் ‘கரம்யயாகம்’ எை்றாலும் 
ஒை்றுைாை்.  யநாகக்ைத்ைச ்சீரத்ிருை்துவதுைாை் நாம் மசய்ய யவண்டிய முகக்ியச ்
மசய�்.  யநாகக்ம் மைதி�் நித�ப்பட யவண்டும் எை்றா�், அைற்கு அறிவிை் 
தீரம்ாைம் மிக இை்றியதமயாைது. அறிவா�் ஆய்ந்து ஏற்றா�்ைாை் மைம் 
அதி�் நித�கக் முடியும்.  எையவைாை் ‘புைத்ி’ எனும் கைத்ிதயக ்மகாண்டுைாை் 
‘கரம்பந்ைம்’ எனும் வத�தய அறுை்து விடுபட முடியும்.”

“கரம்பந்ைம் எை்பது?”
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“நாம் ஏற்கையவ சிந்திைை் கரம்ப�ை்ைாை் அது. எப்படி அது நம்தமக ்
கட்டுப்படுை்துகிறது எை்பதும், அதிலிருந்து எப்படி விடுைத� அதடவது 
எை்பதும்ைாை் நாம் ஆழ்ந்து கற்க யவண்டிய பாடம். ஆைா�், பகவாை் 
இப்யபாது முைலி�் கரம்யயாகைத்ிை் மபருதமகதைைை்ாை் கூறப்யபாகிறார.்”

மநஹோபி₄க்ர�ேோஶமோ(அ)ஸ்ேதி பரத்்வோம்ோ ந வித்₃்மே ।

ஸ்வலப�ப்ஸ்் ே₄ர�ஸ்் த்ரோ்மே �ஹமேோ ப₄்ோத் ॥ 2.40॥

“இதி�் (கரம்யயாகைத்ி�்) யைா�்வியயா இழப்யபா இ�்த�;  இதைச ்
(கரம்யயாகைத்ைச)்்  மசய்வைா�் பாவம் எதுவும் இ�்த�.  சிறியைனும் 
(கரம்யயாகம்) மசய்ைாலும், அைைா�் வாழ்வி�் துயரி�்�ாை ்
துதணயாக அதமயும். (2.40)”  

“கரம்ா எை்பைற்கும், கரம்யயாகம் எை்பைற்கும் எை்ை யவறுபாடு எை்பதை 
மூை்று விைமாகக ்காட்டி அைை்மூ�ம் கரம்யயாகைத்ிை் மபருதமதயப் பகவாை் 
காட்டுகிறார.்”

“எப்படி அய்யா?”

“எசம்சயத�ச ்மசய்ைாலும், அசம்சயலிை்  யைா�்வியா�் பாதிப்பு வர வாய்ப்பு 
இருகக்ிறது, இ�்த�யா?”

“ஆம்.”

“ஆைா�் அசம்சயத� ஒருவர ்கரம்யயாகமாகச ்மசய்ைா�், அப்படியாை பாதிப்பு 
அவருகக்ு  வர வாய்ப்யப இ�்த�.”

“அது எப்படி அய்யா?”, வியப்புடை் யகட்யடை்.

“யைா�்வி எை்பது நம் விரும்பி  எதிரப்்பாரப்்பிற்கு எதிராை விதைவுகக்ு நாம் 
மகாடுகக்ும் அதடமமாழிைாயை! எதிரப்ாரப்்பு எை்பயை இ�்�ாவிட்டா�், 
யைா�்வியா�் பாதிப்பு எை்பது  எப்படி நடகக்ும்!   மசயலிலும் மசயலிை் 
விதைவிலும் ஆதச இ�்�ாையபாது, எதிர்ப்ாரப்்பு இ�்த�,  அைைா�் பாதிப்பு 
இ�்த�.”

நாை் இைதைக ்குறிை்து தவை்துக ்மகாண்யடை்.  இை்னும் ஆழ்ந்து சிந்திகக் 
யவண்டும்.

“இரண்டாவைாக, நாம்  ஒரு மசயத�ச ்மசய்யும்யபாது அசம்சய�ா�் பாவம் 
வருவைற்காை ஆபை்து இருகக்ிறது. ஆைா�் அசம்சயத�யய கரம்யயாகமாகச ்
மசய்ைா�், பாவைத்ிற்காை ஆபை்து எதுவுயம இ�்த�.”
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“அய்யா, அது தீய மசய�ாக இருந்ைாலுமா?”

“இ�்த�. தீய மசய�்கதை  நாம் எப்யபாதும் மசய்யக ்கூடாது. அதவ ‘நிஷாை 
கரம்ம்’ அ�்�வா! அைதை இங்யக மசா�்�வி�்த�.  நாம் நதடமுதறயி�் 
மசய்யும்  மசயலும் பாவைத்ைை ்ைரகக்ூடும்.   ஒருவருகக்ு உைவி மசய்கிறீரக்ை் 
எை தவை்துக ்மகாை்யவாம்.  ஆைா�் உங்கை் மைதி�் அைற்காை  யநாகக்ம் 
ந�்�ைாக இ�்�ாம�் இருந்ைா�், அது பாவைத்ைைை்ாை் ைரும்.  பகவாை் 
மற்மறாரு முகக்ியமாை மசா�்த�யும் குறிப்பிட்டார.் ‘ப்ரைய்வாய’ எனும் மசா�், 
மசய்ய யவண்டிய காரியைத்ைக ்குதறயாகயவா, மசய்யாமய�ா விடுவைா�் 
வரும் பாதிப்பு.  எடுை்துகக்ாட்டாக ‘சந்தியாவந்ைைம்’ எனும் ஒழுகக்ம் சி�ருகக்ு 
‘வியசஷ ைரம்ம்’ எை விதிகக்ப்பட்டது. அைதைச ்மசய்யாவிட்டா�், அவரக்ை் 
‘ப்ரை்யவாய யைாஷம்’ எனும் பாவைத்ைப் மபறுகிறாரக்ை்.”

“அது எை்ை பாவம் அய்யா? அைை் விதைவு எை்ை?”

“அது மசய்ய யவண்டியதைச ்மசய்யாை பாவம். அைை் விதைவு மைதி�்  ைவறாை 
எண்ைங்களும் , உணரச்ச்ிகளும் வந்து மைதிை் அதமதி மகடுவது.  யைாட்டைத்ி�் 
எப்படிக ்கதைகை் முதைகக்ிறயைா, அப்படி மைதி�்  முதைகக்ும் தீய 
எண்ைங்கை்ைாை் அைை் விதைவு.  நாம் கதைகதை விடாம�் முயற்சி மசய்து 
நீகக்ுவதுயபா�, நமகக்ு விதிைை் கடதமகதைச ்மசய்வைை் ப�ை், இம்மாதிரி 
மைைத்ி�் விதையும் கதைகை் இ�்�ாம�் பாதுகாப்பதுைாை்.  எையவ இைதைச ்
மசய்ைா�் எை்ை ப�ை் எை்பதைப எண்ணும் நாம்,  இதைச ்மசய்யாவிட்டா�் 
எை்ை பாதிப்பு எை்பதையும் பாரக்க் யவண்டும்.  இமை�்�ாம் கரம்ாதவச ்
மசய்வைற்காை நிபந்ைதைகை்.”

“மூை்றாவது யவறுபாடு எை்ை அய்யா?”

“மசயத�க ்கரம்மாகச ்மசயவது அசம்சயலிைா�் ைைகக்ாை ஓர ்பயதை 
எதிரப்ாரை்்துச ்மசய்வது ஆகும். அதையய  கரம்யயாகமாகச ்மசய்வது 
,அசம்சயலிைா�் ைைகம்கை எந்ை எதிரப்ாரப்்பும் இ�்�ாம�் மசய்வது ஆகும்.   
கரம்ாகக்ை் ஆதசயிைா�் மசய்யப்படும்யபாது, அைதை முதறயாகவும்,  
முழுதமயாகவும்  மசய்து  முடிைை்ா�்ைாை் அைற்காை ப�தை ஒருவர ்அதடய  
முடியும்.  யமலும் அவற்தற முதற ைவறிச ்மசய்ைா�், பயனுகக்ுப் பதி�ாகப் 
பாதிப்புகக்ளும்  நடகக்�ாம்.   அவற்தறயய கரம்யயாகமாகச ்மசய்ைா�்,  
மசய்முதறயி�் சி�  ைவறுகை்  இருந்ைாலும், அைைா�் பாதிப்பு இ�்த�. 
அவற்தற முழுதமயாகச ்மசய்து  முடிகக்ாவிட்டாலும், மசய்ை அைவிற்காவது 
பயை் உண்டு.”

“எப்படி அய்யா?”
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“இைற்கு நீங்கை் சாைத்ிரங்கைி�் உை்ை சடங்குகதைச ்மசய்வதை உைாரணமாக 
எடுை்துக ்மகாை்ை�ாம்.  ப�விைமாை பயதை அதடவைற்கக்ாகப் ப� 
கருமங்கை் சாஸ்திரங்கைி�் ைரப்பட்டுை்ைை.  அவற்தற எ�்�ாம்  சுய 
ந�ைத்ிற்காகச ்மசய்ைா�், அப்படிச ்மசய்யபடும்  பூதஜ, மநறிமுதறகை் எ�்�ாம், 
முழுதமயாகவும், சாைத்ிரங்கங்கைிை்  விதிப்படியும் மசய்யப்பட யவண்டும். 
இ�்த�மயைி�் அைைா�் ஒரு பயனும் இ�்த�. விதி ைவறிச ்மசய்ைா�், 
விதைவுகை் பாதிப்தபயும்் ைர�ாம். ஆைா�் அவற்தறயய மபாதுந�ம் கருதிச ்
மசய்ைா�், அது கரம்யயாகமாக ந�மைிகக்ிறது.  நாை் இப்படிச ்மசா�்வைா�் 
ஏயைா சடங்குகதை முகக்ியப்படுைத்ிச ்மசா�்வைாக நிதைகக்க ்கூடாது.  ைந்ந�ம் 
இ�்�ாம�் மசயத�ச ்மசய்வது மட்டுயம எப்மபாழுதும் பயைைிப்பது, 
பாதுகாப்பாைது எை்பதுைாை் முகக்ியக ்கருை்து.”

“நாை் கரம்யயாகம் மசய்ய ஆதசப்படுகியறை் அய்யா. எப்படிச ்மசய்வது?”

“அைதை பகவாை் நற்குருவாக இருந்து நமகக்ுச ்மசா�்லிைை்ரப் யபாகிறார.் 
இப்யபாது கரம்யயாகம் மசய்கிை்ற கரம்யயாகிகதைப் பகவாை் மூ�மாகப் 
புரிந்து மகாை்யவாம்.”

வ்வஸோ்ோத்�ிகோ பு₃த்₃ேதி₄மரமகஹ குருேநே₃ே ।

ப₃ஹுஶோகோ₂ ஹ்்ேநேோஶ்ச பு₃த்₃ே₄ம்ோ(அ)வ்வஸோ்ிேோம் ॥ 2.41॥

“ஓ குருகு�க ்மகாழுந்யை,  இந்ைப் புைிைப் பாதையி�் (கரம்யயாகைத்ி�்) 
பயணிப்யபார ்(கரம்யயாகி) மைைிந்து யைரந்்ை அறிவுடை் ஒருதம 
மபற்று இருப்பாரக்ை்.  ஆைா�் (கரம்யயாகம் மசய்யாை ) மற்றவரக்யைா, 
நித�யற்ற குறிகய்காளுடனும்் கத�ந்ை அறிவுடனும் இருப்பாரக்ை். 
(2.41)”

“பகவாை் கரம்யயாகைத்ி�் வாழ்கத்க நடை்தும் கரம்யயாகிகக்ு  நித�யாை 
குறிகய்காளும், ஒருதமப்பட்ட அறிவும் இருப்பைாகச ்மசா�்கிறார.் இைதையய  
‘வ்வஸோ்ோத்�ிகோ பு₃த்₃ேதி₄’ எைச ்மசாை்ைார.்  ”

“எதி�் நித�யாை குறிகய்காை் அய்யா?”

“கரம்யயாகி ைை் வாழ்கத்கயிை் குறிகய்காை் எது எை்பதி�் உறுதி 
மகாண்டிருகக்ிறார.் அைதை அதடவைற்காை வழி எதவ எை்பதிலும் 
அறிவிதை ஒருதமப்படுைத்ி இருகக்ிறார.்   ஆைா�் மற்றவரக்யைா 
வாழ்கத்கயி�்  ப�விைக ்குறிகய்காை்கதை  ப�முதற மாற்றிகம்காண்யட 
இருகக்ிை்றைர.்  அைற்காை வழிகளும் அவரக்ளுகக்ு மாறுகிை்றை. எையவ மைம் 
அத�வதும், அறிவு கத�வதுமாக அவரக்ை் யநாகக்ம்  சிைறி இருகக்ிறது”
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“எதி�் வாழ்கத்கக ்குறிகய்காை் இருகக் யவண்டும்?”

“சம்ஸார விடுைத� - அதுைாை் மைிை வாழ்கத்கயிை் குறிகய்காை்.”

“அப்படியாைா�், ஆைம்ஞாைம் அதடவயை வழியாக இருகக் யவண்டும், 
இ�்த�யா?”

“மிகவும் சரி!  அதுைாை் கரம்யயாகியிை் குறிகய்காைாகும். அப்படி 
நித�யாை குறிகய்காைா�்,  அறிவிதை ஒருதமப்படுைை் அவரா�் முடிகிறது.  
மற்றவரக்ளுகக்ு மாறுபடும் உ�க  இை்பங்கயை  குறிகய்காை்கைாக ஆவைா�், 
அறிவி�் ஒருதம இ�்த�.”

“கரம்யயாகியா�் மட்டும் எப்படி அப்படியாை குறிகய்காைி�்  நித�பட 
முடிகிறது?”

“பகவாை் சங்கரர ்மசா�்லும் காரணம் எதுமவை்றா�், கரம்யயாகியர ்
ைங்களுகக்ாை வழிமுதறதய யவைங்கைிை் வாயி�ாகப் மபறுகிறாரக்ை்.  
யவைங்கதையய வழிகாட்டியாகக ்மகாை்கிறாரக்ை்.  அதுைாை் அவரக்ளுகக்ுக ்
குறிகய்காைி�்  நித�ைை்ை்தமதயக ்மகாடுகக்ிறது. அைைா�்ைாை் நாம் 
கரம்யயாகைத்ைக ்கற்று உய்ய யவண்டுமாைா�், யவைப்மபாருை்  விைகக்ாக 
விைங்கும் ஸ்ரீ பகவைக்ீதைதயை ்துதணயாக ஏற்க யவண்டும்.”

“அய்யா, நாை் ஸ்ரீ பகவைக்ீதைதயப் படிைத்ிருந்ைாலும், யகட்டிருந்ைாலும்,  
எைகக்ு அப்படியாை தீவிரமாை குறிகய்காை்  சம்ஸார விடுைத�யி�் தவகக் 
முடியவி�்த�யய,  ஏை்?”

“இது நம்மி�் மபரும்பா�ருகக்ு உை்ை குதறைாை்.   ஆைா�் ைைராை மைதுடை், 
விடாம�் முயை்றா�், அைை்தகய உறுதி வந்து விடும்.  அந்ை உறுதி மைைத்ைச ்
சிைறவிடாம�் காகக் யவண்டும்.  சி�ர ்மைம் சாைத்ிரங்கதைப் படிைை்ாலும்  ஏை் 
சிைறிவிடுகிறது எை்பதைப்  பகவாை் மசா�்�க ்யகட்யபாம்.”

்ோ�ி�ோம் புஷபிேோம் வோசம் பரவே₃நத்்விபஶ்சிே: ।

மவே₃வோே₃ரேோ: போரே₂ நோன்்ே₃ஸ்ேீேதி வோேதி₃ே: ॥ 2.42॥

கோ�ோத்�ோே: ஸ்வரக₃பரோ ்ஜன்�கர�ப₂லபரேோ₃ம் ।

க்ரி்ோவிஶமஷப₃ஹுலோம் மபோ₄தக₃ஶ்வர்க₃ேதிம் பரேதி ॥ 2.43॥

மபோ₄தக₃ஶ்வர்பரஸக்ேோேோம் ே்ோபஹ்ருேமசேஸோம் ।

வ்வஸோ்ோத்�ிகோ பு₃த்₃ேதி₄: ஸ�ோதேௌ₄ ந விேீ₄்மே ॥ 2.44॥
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“பாரை்ை்ா!  ஆதசயிைா�் உந்ைப்பட்டு,  சி� யவைசம்சாற்கைிை் 
மசாற்மபாருதை மட்டுயம அறிவாகக ்மகாண்டு, அைைா�் 
மசாரக்க்யம உயரிய குறிகய்காை் எைவும்  அவற்தறை ்ைவிர அதடய 
யவண்டிய பயயைா இை்பயமா யவறு அ�்�  எைவும் வாதிப்பவரக்ை் 
ஞாைமுதடயவரக்ை் அ�்�ர ்(2.42);

(அப்படி) ம�ரய்பாை்ற மமை்தமயாை மசாற்கதைக ்கூறி,  
மச�்வைத்ையும் சுகைத்ையும் (இவ்வு�கிலும், மறு உ�கிலும்)  
அதடவைற்காை ப�வதகக ்கரம்ங்கதை மட்டுயம  (ைானும் மசய்து 
பிறதரயும்)  மசய்யச ்யகாரி,  மீண்டும் பிறந்து (இறந்து யையகிை்்ற 
சம்ஸார)  வாழ்வதிய�யய  இருை்துகிை்றைர.் (2.43);

“அப்படியாை ம�ர ்யபாை்ற மமை்தமயாை மசாற்கைி�் மைதை 
இழந்ைவர ்(அைை் விதைவாக  ஆதசயிைா�் தூண்டப்படுச ்மசயத�ச ்
மசய்பவரக்ைாகி), ைை் உண்தம நித�தய (ஆைம்ா எனும் இய�்தப) 
அறிந்து நித� மபற முடியாைவரக்ை் ஆவாரக்ை். (2.44)”

“அய்யா, யாருதடய மசாற்கதை அப்படி ம�தரப்யபா� மயகக்ும் மசாற்கை் 
எைப் பகவாை் மசா�்கிறார?்”

“விடுைத�கக்ாை  உறுதியாை நித�ப்பாடுைாை் கரம்யயாகைத்ிதைச ்மசய்யை ்
தூண்டும் விதை.   யவைங்கைிை் அறிவிதை வழிகாட்டியாகக ்மகாை்வைா�் 
அப்படியாை உறுதியாை நித�ப்பாடு வரும் எைச ்மசாை்ை பகவாை், அைற்குை ்
துதணயாகை ்மைைிய மைதும், திட அறிவும் யைதவ எை்பைா�், அைற்காகக ்
கரம்யயாகைத்ை மசய்யச ்மசா�்கிறார.்   எைினும் சி�யரா, யவைங்கைிை் சி� 
பகுதிகதை மட்டும் படிை்து, அைை் மசாற்மபாருைி�் மட்டுயம திதைை்து, 
மற்றவரக்தையும் விடுைத�ப் பாதைகக்ுப் யபாகவிடாம�் மசய்கிை்றைர.் 
அவரக்தையய பகவாை் சுட்டிக ்காட்டுகிறார.்”

“அய்யா, யவைங்கதை எ�்ய�ாரும் படிை்துப் புரிந்து மகாை்வது எை்பது இ�்த�. 
எையவ அவற்தறப் படிை்து உபயைசிப்பவரக்தைைை்ாை் மற்றவரக்ை் நாட 
யவண்டி இருகக்ிறது.  இதி�் கவைம் யைதவ எை்று மசா�்கிறாரா?”

“பகவாை் நமது அற்புைமாை கற்கும் கருவியாை மசவிகதை,  மைதை 
மயகக்வும், குழப்பவும் மசா�்�ப்படும் மசாற்கைிை் பகக்ம் திருப்பக ்கூடாது 
எை எசச்ரிகக்ிறார.்   யவைங்கதைச ்சாரந்்ை மசாற்கைாய் இருந்ைாலும், அவற்தற 
ஒரு சாகக்ாகக ்மகாண்டு கரம்யயாகப் பாதைகக்ும், விடுைத�கக்ும் ஒருவர ்
விதழயாம�்,  உ�க இை்பைத்ி�் ஆதசப்பட்டுச ்மசயத�ச ்மசய்வது ைவறு.”

“ஏை் அய்யா?  யவைங்கை் மசா�்வதைைை்ாயை மசய்ய யவண்டும்?”
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“ஆம். ஆைா�் யவைம் ஒரு கடத�ப் யபாை்றது. எ�்�ா மைிைரக்ளுகக்ும் 
எ�்�ாவிை இை்பங்களுகக்ும் அதி�் வழிகை் மகாடுகக்ப்பட்டிருகக்ிை்றை.  
மைிைரக்ைிை் எ�்�ாை ்யைதவகளும், குறிகய்காை்களும் ‘புருஷாரை்ை்ம்’ எனும்் 
நாை்்கு வதகயாகை்் ்ைரப்பட்்டை.   அடிப்பதட வாழ்வாைாரங்களுகக்ாை 
பயை் ‘அரை்ை்’ அ�்�து ‘மபாருை்’ எனும் முைற் குறிகய்காை்.   வாழ்கத்ககக்ுை ்
யைதவயாை அடிப்பதடப் மபாருை் கிதடை்து விட்டா�், மைிைரக்ை் ‘காம’ 
எனும் ‘இை்பம்’ யைடுகிறாரக்ை்.  அது இரண்டாவது குறிகய்காை். புரிகிறைா?”

“ஆம் அய்யா, மபாருை், இை்பம் இரண்டும் யைதவைாை்.”

“பசிைை்வருகக்ு  ஒரு மராட்டி கிதடைை்ாய� யபாதும்.  ஆைா�் பசி சிறிது 
அடங்கியவுடை், மவறும் மராட்டி அவருகக்ு ருசிப்பதி�்த�.  அைற்குச ்சுதவ 
யசரக்க்ும் மற்மறாரு பண்டமும் அவருகக்ுை ்யைதவயாகிறது.  அப்படி இை்பம் 
யைடுவதுைாை் ‘காமம்’ எைப்படுவது.”

“ஏை் அய்யா, அப்படி இை்பம் விதழவதி�் எை்ை ைவறு?”

“அது இயற்தக. உடம�டுை்து நாம் பிறந்ை காரணயம, அனுபவங்கதைப் 
மபறுவைற்குைை்ாை்.  எையவ இை்பைத்ைக ்குறிகய்காைாகக ்மகாை்வதி�் எந்ைை ்
ைவறும் இ�்த�. யவைங்கை் அைதை ஏற்றுக ்மகாை்கிை்றை.   இங்யகைாை், 
மூை்றாவைாக வந்ைாலும் முைை்தமயாை குறிகய்காைாக யவைங்கை் ைருவது 
‘ைரம்ம்’ எனும் ‘அறவழி நடைை்�்’.    ைரம்ப்படி நடந்துைாை் நாம் மபாருதையும்் 
இை்பைத்ையும் அதடய யவண்டும்.   அப்படிை ்ைரம்ப்படி நடப்பைற்குைை்ாை் 
முை்பு மசாை்ை ‘ஸாமை்ய ைரம்ம்’, ‘வியசஷ ைரம்ம்’, ‘விஹிை கரம்ம்’, ‘நியஷை 
கரம்ம்’ எை, எதைச ்மசய்யயவண்டும், எதைச ்மசய்யக ்கூடாது எை்மற�்�ாம் 
விதிகக்ப்பட்டது.”

“யவைங்கை் இை்பைத்ைப் மபறுவைற்காை வழிகதை எப்படிை ்ைந்திருகக்ிை்றை?”

“நம்முதடய மசயய� நமகக்ு இை்ப துை்பங்கதைை ்ைருகிை்றை எை்பயை 
முைற்பாடம்.  எையவ ந�்� முயற்சியுடை் ந�்� இை்பங்கதைை ்ைரும் மசயத� 
நாம் மசய்ய யவண்டும்.  நம்முதடய முயற்சிதயை ்ைவிர ைகக் இடம், மபாருை், 
கா�ம் முை�ாை ந�்� சூழ்நித�களும் நம்முதடய முயற்சிதய ந�்� 
முடிவுகக்ுை ்திருப்ப அவசியம். யவைங்கைி�் அப்படியாை நற்சூழ்நித�தய 
ஏற்படுைை்வும், ந�்� யநாகக்ைத்ை விதைகக்வும் ப�விைக ்கரம்ாகக்ை் 
ைரப்பட்டுை்ைை.  அப்படிச ்மசய்து விதைகிை்ற ந�்விதைப்பயைாகிய 
‘புண்ணியம்’ நமகக்ு இப்பிறவியிலும், வரும் பிறவியிலும் மைாடர்ந்்து 
இை்பைத்ைை ்ைருகிறது.  இவ்வாறு கரம்ங்கைிை் துதணயுடை் இை்பைத்ைை ்
மைாடரந்்து அனுபவிகக்ும் வழிகதைைை்ாை், ‘யவைபூரவ்:’ எனும் யவைைத்ிை் 
முைற்பகுதி ைருகிறது.  இைற்்குக ்‘கரம்காண்டம்’ எை்பது மபயர.்   இதவைாை் 
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யவைங்கைிை் மபரும்பாை்தமயாை அைவுதடயாைாகும்.”

“அய்யா, அப்படியாைா�் கரம்காண்டம் நமது வாழ்கத்ககக்ு முகக்ிய வழிகாட்டி 
அ�்�வா?”

“நிசச்யமாக! யவைங்கைி�் மசா�்�ப்படும் கரம்ாகக்தை எ�்�ாம் 
முதறப்படிச ்மசய்து பயதை அதடவது நமகக்ு இை்பைத்ைை ்ைரும்.  
ஆைா�், ஒவ்மவாருவருகக்ும் ஒரு சமயம் வரும் -   இப்படி இை்பைத்ைை ்
யைடிப் பிறவி பிறவியாகப் பிறந்து உழ��் யைதவயா எை்று!  ‘மசாரக்க்ம்’ 
எைச ்மசா�்�ப்படுவமை�்�ாம், நிரந்ைரமாை சுகம் அ�்�.  புண்ணியம் 
இருகக்ும்வதர, சுகமாை வாழ்கத்கதயச ்மசாரக்க்ைத்ி�் அனுபவிை்துவிட்டு, 
மீண்டும் ஓர ்உயிராகப் பூமியி�் பிறந்து, மீண்டும் சம்ஸாரைத்ி�் இருகக் 
யவண்டும்.  எையவ கரம்காண்டைத்ை இை்பை்துகக்ாக மட்டுயம பிை்பற்றுவது, 
சம்ஸாரை்துயரைத்ி�் ஆழமாகப் பதிப்பைாகைை்ாை் முடியும். இங்யக பகவாை் 
சம்ஸார விடுைத�தயப் பற்றிய அறிதவ  அ�்�வா  ைருகிறார!்”

“அந்ை விடுைத� அறிவும் யவைம்ைாயை ைருகிறது?”

“ஆம்,  ‘யமாஷேம்’ எனும் விடுைத�ைாை் இறுதியாை ‘புருஷாரை்ை்ம்’ அ�்�து 
குறிகய்காை்.  இந்ைக ்குறிகய்காளுகக்ாை அறிவுைாை் ஆைம்ஞாைம். அதைை ்
ைருகிை்ற, முகக்ியப் பகுதிகை், யவைங்கைிை் இறுதியி�் இருப்பைா�், 
அதவ ‘யவைாந்ைம்’ அ�்�து ‘உபநிஷை’் எை அதழகக்ப்படுகிை்றை. 
இங்யக பகவாை், கரம்காண்டைத்ை மட்டுயம குறிகய்காைாகக்ி, அதிலும்  
அவற்றிை் மசாற்மபாருைி�் மட்டுயம மயங்கி, அதையய பிறருகக்ும்  
உபயைசிப்பவரக்தையய குறிப்பிட்டுக ்காட்டுகிறார.்”

“அய்யா, சாைரணமாை எை்தைப் யபாை்றவரக்ளுகக்ு அப்படிப்பட்டவரக்தை 
அதடயாைம் காண்பது கடிைம் அ�்�வா?”

“ஆம்!  யவைங்கதை ஏற்காைவரக்தையும்,   ‘பிறவி எை்பது  இது ஒை்றுைாை் 
அைைா�் எப்படியயனும் இை்பைத்ை மட்டுயம குறிகய்காைாகக்ி வாழ�ாம்’ 
எை்மற�்�ாம் மசாற்கதை உதடயவரக்தை நம்மா�் எைிைாகக ்கண்டு, 
அவரக்தை வி�கக்ிட முடியும்.  ஆைா�், யவைங்கதை ஏற்று, அைை் 
வாரை்த்ைகதைக ்கூறி, கரம்யயாக சாைதை மசய்யாம�், ஆதசயா�் மட்டுயம 
கரம்ங்கதைச ்மசய்யச ்மசா�்பவரக்தை வி�கக்ுவது கடிைம். ஏமைைி�் 
அவரக்ளுதடய வாரத்ைகை் இை்பை்துகக்ு உறுதி ைருவவைாக, ஆதசதயை ்
தூண்டுவைாக இருகக்ிை்றை.  அைைா�்ைாை் பகவாை், முழுதமயாை 
விடுைத�தயை ்யைடும் அரச்ச்ுைதர எசச்ரிகக்ிறார.்   விடுைத�க ்குறிகய்காைி�் 
நித�ைை்ை்தம இ�்த� எை்றா�், ம�ர ்யபாை்ற மசாற்கைி�் மயங்கி, 
உ�க இை்பைத்ிற்காை கரம்ாகக்தை மட்டுயம ஆதசயி�் மசய்து, அைைா�் 
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மாறிக ்மகாண்யட இருகக்ும் குறிகய்காளும், மயகக்ம் கத�ந்ை அறிவும் 
மகாண்டவரக்ைாக நாம் ஆகிவிடுயவாம்்.”

“பகவாை் இைதை எப்படி விைகக்ுகிறார ்அய்யா?”

“அப்படி சம்ஸாரைத்ி�் ஆழ்ை்தும் கரம்ாகக்ைிய�யய ைானும் ஈடுபட்டு, 
மற்றவரக்தையும் ஈடுபடுைத்ி ஆைம் ஞாைக ்குறிகய்காைிதை 
முைை்தமப்படுைை்ாைவரக்தைப் பகவாை் சி� அதடமமாழிகைா�் 
அறிமுகப்படுை்துகிறார.்  முைலி�் அவரக்ை் ‘அவிபஶ்சிை:’, அைாவது அறிவிதை 
ைவறாை வழியி�் திதச திருப்பியவரக்ை்.  அறிவுக ்குதற மகாண்டவரக்ை். ஏை்?   
இைதை இை்மைாரு மசா�்லிைா�் காட்டுகிறார.்  ‘யவை3வாை3ரைா:’, அைாவது, 
கரம்காண்டைத்ி�் உை்ை மசாற்கதையய ஆைாரமாகக ்மகாண்டு ஆதசகளுகக்ு 
வழிகாட்டுகிை்ற வதகயி�் வாைம் மசய்வதி�் விருப்பம் உதடயவரக்ை்.  ைங்கை் 
அறிவு திதச மாறியைற்குை ்ைாம் யவைங்கைிை்  உண்தமக ்கருப்மபாருதை 
உணராைதுைாை் காரணம் எை்பதை அவரக்ை் அறிவதி�்த�. ஆைாலும் 
ைாை் அறிந்ையை சரி எை வாதிப்பர.்  அந்ை வாைைத்ி�் ‘மசாரக்க்ம்’ முை�ாை 
இை்பைத்ைை ்ைவிர யவறு எதையும் நாட யவண்டியதி�்த� எை்பதை 
‘நாை்யை3ஸ்தி-வாதி3ை:’ எனும் அதடமமாழியா�் பகவாை் காட்டிைார.்  
இைற்மக�்�ாம் காரணம் அவரக்ை் ஆதசயா�் மூடப்பட்ட மைிைரக்ைாக ‘காம-
ஆைம்ை:’  இருகக்ிறாரக்ை்.   அவரக்ளுதடய யநாகக்ம் மசாரக்க்யம உயரவ்ாைது 
‘ஸ்வரக்3பரா’ எை்பைாகும்.”

“அய்யா, இை்பைத்ை நாடும் எவருகக்ும் மசாரக்க்ம் முை�ாை வாரை்த்ைகை் 
ம�தரப் யபா� மமை்தமயாகைை்ாை் யைாை்றும்.”

“ஆம், அதைைை்ாை் பகவாை் மசா�்கிறார.்  ஆைா�் அைை் உட்மபாருை், அந்ை 
ம�ரக்ை் கைிவதி�்த�. மவறுமயை வாடிவிடுபதவ. ஏமைைி�் மீண்டும் 
சம்ஸாரைத்ி�் இருை்துபதவ.  இை்பைத்ைை ்தூண்ட, ப�ப்ப� வழிகதை 
‘கர்ியாவிஶயஷப3ஹு�ாம்’ அதவகை் ைருகிை்றை.  எையவ அவற்தறப் 
பிை்பற்றுபவருவரக்ை்,   ப�வழிகதைை ்யைடும் மைம் மகாண்டவரக்ைாக, 
அறிவி�் ஒருதம இ�்�ாம�் அத�கிறாரக்ை்.”

“அய்யா, நித�யாை குறிகய்காளும், ஒருதமப்பட்ட அறிவும் அதடவது 
எப்படி?”

த்தரகு₃ண்விஷ்ோ மவேோ₃ நதிஸ்த்தரகு₃ணம்ோ ப₄வோர்ஜுே ।

நதிரத்₃வநத்₃மவோ நதித்்ஸத்த்வஸ்மேோ₂ நதிரம்ோக₃மக்ஷ� ஆத்�வோன் ॥ 2.45॥

“ யவைங்கை் (கரம்காண்டம்்)  முகக்ுணங்கைிை் விதைவாைதி�் 
(உ�க விஷயைத்ி�்)  ஈடுபடுகிை்றை.  ஓ அரச்ச்ுைா!  அந்ை மூை்று 
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குணங்கதையும் ைாண்டி இருப்பீரக்ைாக!  எதிரம்தறயாை இரட்தட 
விதைப்பயதையும் சமயநாகக்ி�் ஏற்று, எப்மபாழுதும் ஸைவ்ம் 
எனும் அதமதியாை அறிவிைி�் இருந்து, நித�யாை குறிகய்காளும், 
ஒருதமப்பட்ட அறிவும் அதடயுங்கை். (2.45)” 

“பகவாை் உ�கைத்ையும் உ�கைத்ி�் உை்ை எ�்�ாவற்தறயும் 
‘ைத்ரகு3ண்யவிஷயா’  எை முவ்விை இயற்தகை ்ைை்தமயா�் ஆைைாகக ்
குறிப்பிடுகிறார.்   ‘இயற்தகை் ்ைை்தம’ உ�தகப் பதடகக்ிறது.  அதை யவைாந்ைம் 
மூை்று குணங்கை் எைகக்ாட்டும்.  கரம்காண்டம் உ�க இை்பை்துகக்ாை 
கருை்துகக்தைை ்ைருவைா�், அது சம்ஸாரைத்ையய சுட்டிகக்ாட்டுவைாகப் 
பகவாை் கூறுகிறார.்  கரம்காண்டைத்ி�் மட்டுயம அறிதவ தவை்து, இை்பைத்ைை ்
யைடுபவரக்ை் ஆதசயா�் தூண்டப்பட்டவரக்ை்.  எையவ ஆதசகக்ுக ்
காரணமாை, மூை்று குணங்கதையும் ைாண்டி இருப்பாய் எை அரச்ச்ுைருகக்ுச ்
மசா�்கிறார.்”

“குணம் எனும் இந்ை மூை்று இயற்தகை ்ைை்தமகை் யாதவ?”

“உ�கமும்,  உ�கைத்ி�் எ�்�ா அதைை்தும்,  முகக்ுணம் எைப்படும் மூை்று விை 
இயற்தகை ்ைை்தமயா�் அதமகக்ப்பட்டை.  நாம்  ஒவ்மவாரும்  அப்படியய! 
உண்தம எது மபாய் எது, இை்பம் எது துை்பம் எது, நித�யாைது எது 
நித�யற்றது எது எை அறிய முடியாம�் ைடுகக்ும் அறியாதம நமது இய�்பாக 
இருப்பைற்கும் முகக்ுணங்கை்ைாை் காரணம். ஆைாலும், மைிைரக்ைா�் மட்டுயம,  
இந்ை இயற்தகை ்ைை்தமயிதை சீரதமை்துக ்மகாை்ை  முடியும்.  அதை எப்படிச ்
மசய்வது எை்று பகவாை் பிறகு நமகக்ுப் பாடம் ைரப்யபாகிறார.்  இப்யபாதைகக்ு, 
முகக்க்ுணங்கை் எை்ை எைப் பாரப்்யபாம்.”

“மசா�்லுங்கை் அய்யா.”

“முைலி�் ‘சைவ்குணம்’  எை்பது ‘அறிதவயும், அதமதிதயயும்’ சாரந்்ைது.  
‘ரயஜாகுணம்’ எை்பது ‘ஆதசதயயும், ஆதசயா�் தூண்டிய மசயத�யும்’ 
சாரந்்ைது.   ‘ையமா குணம்’ எை்பது ‘யசாம்பத�யும், மசயலிை்தமதயயும்’ 
சாரந்்ைது. நம்முதடய மைம் ஒவ்மவாரு மநாடியும்  இந்ைக ்குணங்கைி�் 
ஏயைனும் ஒை்றிை் ஆளுதமயி�்ைாை் இருகக்ும்.  இகக்ுணங்கைிை் மமாைை்மாை 
க�தவைாை் நம்முதடய நடைத்ையாக அதமகிறது.  எையவ ஒவ்மவாரு 
குணமும் நம்தம ஒரு வதகயி�் கட்டுப்படுைத்ி தவகக்ிறது.  ையமாகுணைை்ா�் 
நாம் யசாம்பலும் மடதமயும் மகாண்டு இருகக்ியறாம். ரயஜாகுணைை்ா�் 
ஆதசயா�் தூண்டப்பட்டு, உணரச்ச்ியா�் ஆைப்பட்டு இருகக்ியறாம்.  
சைவ்குணம் உயரவ்ாைது எை்றாலும், அதுவும் நம்தம எப்மபாதும் நை்தம, 
ந�்� அறிவு எைை ்யைடமசய்து மகாண்யட இருகக்ிறது.  இந்ை முகக்ுணங்கைிை் 
கட்டுப்பாட்டிலிருந்தும் விடுைத� அதடவதுைாை் முழுதமயாை விடுைத� 
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ஆகும்.”

“அய்யா, அது நடகக்க ்கூடியைா?  குணங்கை் இயற்தகை ்ைை்தம எை்றா�், 
குணங்கதைக ்கடப்பது, இயற்தகதயக ்கடப்பது ஆகாைா,  அது முடியுமா?”

“அைற்காகைை்ாை் பகவாை் ‘சைவ்குணைத்ி�் இரு’ எைச ்மசா�்கிறார.்  பிறகு 
பகவாை் மசா�்லுவார ்எப்படி எ�்�ாக ்குணங்களும் கடந்ை நித� எை்பது,   
ஆைம்ாவுடை் நாம் ஒை்றிய நித�யி�் கிதடகக்ும் எை்பதை.”

“நமகக்ு அப்படி இயற்தகயிய�யய முகக்ுணங்கை் இருந்ைா�், எப்படி நாம் 
நித�யாை குறிகய்காதையும், அறிவி�் ஒருதமப்பாட்தடயும் அதடவது?”

“பகவாை் இைற்கு சி� ‘சாைைா’ அ�்�து ‘பயிற்சி’கதை நமகக்ுை ்ைருகிறார.்”

“அதவ எை்ை அய்யா?”

“அதவ எ�்�ாம் மைம் சம்பந்ைப்பட்டதவ.   குறிகய்காைி�் மட்டுயம நாம் 
நித�யாக இருகக் யவண்டுமமை்றா�், மற்ற எதிலும் நமகக்ுப்  பற்றிை்தம 
அ�்�து ‘தவராகய்ம்’ யவண்டும்.  அதுைாை் முகக்ிய ஒழுகக்ம்.”

“பற்றிை்தம எப்படி வரும்?”

“அைற்கு முைலி�் ‘நிரை்3்வந்ை3:’  எை  இருதம யவறுபாடு இ�்�ாம�் இருகக் 
யவண்டும்.    இருதம எை்பது மவற்றி-யைா�்வி, இ�ாபம்-இழப்பு, இை்பம்-
துை்பம் எை வரும் விதைவுகை். அவற்றி�் ைமகக்ு சமயநாகக்ு இருகக் 
யவண்டும். அைாவது விருப்யபா மவறுப்யபா இ�்�ாம�் ஏற்றுக ்மகாை்ளும் 
பண்பு.”

“இருதமகைி�் சமயநாகக்ு நமகக்ு எப்படிக ்கிதடகக்ும்?”

“அைற்கு மற்றுமமாரு பயிற்சி யைதவ. அது ‘நிைய்-ஸைவ்-ஸ்வபா4வ:’ - அைாவது 
எப்யபாதும் சைவ் குணைத்ிய�யய இருப்பது.”

“அய்யா, சைவ் குணைத்ிய�யய இருப்பது எப்படி இயலும்?”

“அைற்கும் பகவாை் ஒரு அறிவு ைருகிறார.் எைிதமயாை வாழ்கத்க.  ‘நிர-்
யயாக3-யஷேம’.  அைாவது சம்பாதிப்பது,  சம்பாதிப்பதைப் பாதுகாப்பது 
எனும் மசயலிய�யய முற்றிலும் ஈடுபடாம�் இருப்பது.    நம் வாழ்கத்ககக்ு 
எது யைதவயயா அதை மட்டுயம ஈட்டி, எைிதமயாக வாழ்வது.  அைாவது, 
ஆதசயிைா�் தூண்டப்பட்டுச ்மசயத�ச ்மசய்யாம�் இருப்பது.  அைை் 
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மபாருை், ரயஜாகுணைத்ைக ்கட்டுப்படுை்துவது ஆகும்.”

“ரயஜாகுணைத்ைக ்கட்டுப்படுை்துவது எப்படி?”

“இதுைாை் அடிப்பதடயாை பயிற்சி. பகவாை் ‘ஆைம்ாை்’ எனும் மசா�்லிைா�், 
எப்மபாதும் ைை்னுதடய இருப்பி�்் விழிப்புடை் இருகக்ச ்மசா�்கிறார.்  
அைாவது எப்யபாதும் கவைமுடை் இருைை்�்.  அைை் மபாருை் யசாரவ்ு அற்று 
இருைை்�்.  அைாவது ையமா குணைத்ை விடுை�். உறகக்ை்துகக்ாை யநரைத்ைை ்
ைவிர மற்ற யநரங்கைி�் விழிப்புடை் இருைை்�்.  அரச்ச்ுைருகக்ுை ்தூகக்ைத்ையும் 
மவை்றவர ்எை ஒரு பட்டம் இருகக்ிறது  எை்பைா�், அவர ்ஏற்கையவ 
ையமாகுணைத்ைக ்தகவிட்டவர ்எை அறிய�ாம்.”

“அய்யா, இந்ைப் பயிற்சிகை் எ�்�ாம் ஒை்றிலிருந்து மற்றதுகக்ுக ்கூட்டிச ்
மச�்வைவாக உை்ையை!”

“ஆம், ையமாகுணம் இ�்�ாவிடி�் ரயஜாகுணம் விழிப்புடை் மசய�ாற்றை ்
துடிை்துக ்மகாண்டிருகக்ும்.  அப்யபாது நாம் நமது வாழ்கத்கதய  
எைிதமயாைைா அதமை்துக ்மகாண்டா�், ரயஜாகுணம் எைிய யைதவகளுகக்ு 
மட்டுயம மசய�் புரியும்.  அைைா�் மைதி�் சைவ்குணம் நிரம்ப அதிக இடம் 
உை்ைது.  அப்படி  சைவ்குணம் அதிகரிை்து, அதிய� நாம் இருந்ைா�், ‘சம யநாகக்ு’ 
நமது குணமாகிவிடும். இருதமகதைச ் சமமாக நாம் ஏற்கை ்மைாடங்கிவிட்டா�், 
பற்றிை்தம நமது பண்பாகிவிடும்.  அதுைாை் நமகக்ு நித�யாை 
குறிகய்காதையும், அறிவி�் ஒருதமப்பாட்தடயும் ைருவது.”

“அய்யா, அப்படி விடுைத�தயக ்குறிகய்காைாகக ்மகாண்டவரக்ளுகக்ு 
மசாரக்க்ம் முைலிய இை்பங்கைி�் யைதவ இருகக்ாைா?”

்ோவோேரே₂ உே₃போமே ஸரவே: ஸம்பலுமேோே₃மக ।

ேோவோன்ஸரமவஷஷு மவமே₃ஷஷு ப₃ரோஹ்�்ணஸ்் வி்ஜோேே: ॥ 2.46॥

“(அப்படி ஆைம்ஞாைைத்ி�்) நித�யாை குறிகய்காை் 
மகாண்டவரக்ளுகக்ு யவைங்கைிை் பயை், பரந்ை நீரப்்பரப்பு 
இருகக்ும்யபாது சிறிய நீரை்ய்ைகக்ைை்ா�் எை்ை பயை் வருயமா, 
அதுைாை். (2.46)”

“ஆம்,  கரம்யயாகைத்ிை் முகக்ியப் ப�ை் அதுைாை். பகவாை் இப்படிச ்
மசா�்லிக ்கரம்யயாகைத்ிை் மபருதமதயப் யபசி முடிகக்ிறார.்  கரம்யயாகைத்ி�் 
திதைப்பவர,் ஆைம்ஞாைப்பாதையி�் மசை்று, அைைா�் முழுதமயாை 
நிதறதவயும் விடுைத�தயயும் அதடகிறார.்  அந்ை உயரிய குறிகய்காைி�் 
நித�ைை்வருகக்ுச ்மசாரக்க்ம் முைலிய சுகைத்ைக ்காட்டும் யவைங்கைிைா�் 
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எை்ை பயை்!  மபரும் நீரப்்பரப்பு இருகக்ும்யபாது  சிறு நீரை்ய்ைகக்ைத்ி�் எை்ை 
பயை்!”

“அய்யா, பகவாை் இங்யக கரம்காண்டைத்ைச ்சுட்டிக ்காட்டுகிறாரா?”

“ஆம்,  நிசச்யமாக.  யமலும் முழு யவைைத்ையுயம ஆைம் ஞாைைத்ை அதடந்ை 
ஒருவருகக்ுப் பயைற்றைாகச ்மசாை்ைைாகவும் எடுை்துக ்மகாை்ை�ாம்.  அப்படிச ்
மசா�்வைா�், யவைங்கதைப் பழிப்பைாகப் மபாருை் இ�்த�.  ஆைம்ஞாையம 
யவைப் மபாருை் எை்பைா�், அைதை முழுதமயாக உணரந்்ைவருகக்ு, 
இைி யவைங்கைிைா�் ஆவது ஒை்றுமி�்த� எை ஆைம்ஞாைைத்ைப் 
மபருதமப்படுைை்ைை்ாை் பகவாை் அப்படிக ்கூறிைார.்”

“அய்யா,  ஆைம்ஞாைைத்ிற்கு வழிகாட்டும் கரம்யயாகைத்ை எப்படிச ்மசய்வது?”

“பகவாை் அைற்காை முகக்ிய அறிவிதை இப்மபாழுது ைருகிறார.்”

கர�ணம்வோேதி₄கோரஸ்மே �ோ ப₂மலஷஷு கேோ₃சே ।

�ோ கர�ப₂லமஹதுரபூ₄ர�ோ மே ஸங்மகோ₃(அ)ஸ்த்வகர�்ணி ॥ 2.47॥

“உங்களுகக்ுச ்மசயலி�் மட்டுயம உரிதம இருகக்ிறது. ஆைா�் அைை் 
விதைவி�் அ�்�. (அைைா�்)  உங்கை்  யநாகக்ம் மசயற்பயைி�்  
இ�்�ாம�் யபாகட்டும். மசயலிை்தமயிலும் பற்றி�்�ாம�் 
யபாகட்டும். (2.47)”

“இது ஒரு அரிய வாகக்ியம். கரம்யயாகம் எை்ை எை்பதைச ்சுருங்ககை ்ைருகிை்ற 
அரிய கருை்து. இைதைைை்ாை் மிக விரிவாகப் பிறகு பகவாை் நமகக்ு விைகக்ப் 
யபாகிறார.்   மசயலி�் மட்டுயம நமகக்ு உரிதம இருகக்ிறது ஆைா�் மசயலிை் 
விதைவி�் நமகக்ு உரிதம இ�்த� எை பகவாை் இங்யக மசா�்கிறார.்”

“மசயலி�் உரிதம எை்றா�் எை்ை?”

“ஒரு மசயத�ச ்மசய்வைற்கு முை்ைா�், மசய்ய�ாமா, யவண்டாமா எை 
ஆராய்ந்து  முடிமவடுகக்ும் அதிகாரம் நமகக்ு இருகக்ிறது. மசய்ய முடிமவடுகக்ும் 
முை்ைா�், எப்படிச ்மசய்ய�ாம் எைை ்யைரந்்து எடுகக்வும் நமகக்ு உரிதம 
இருகக்ிறது.   இதுைாை் ‘மசயலுரிதம’.  இது மைிைரக்ளுகக்ு மட்டுயம உை்ை 
மபருதம. மற்ற உயிரிைங்கை் எ�்�ாம், உணரச்ச்ியா�் மட்டுயம தூண்டப்பட்டுச ்
மசய�் புரிபதவ.  மைிைர ்மட்டுயம மசயலுரிதம மகாண்டு அறிவிைா�் 
தூண்டப்பட்டுச ்மசய்பவர.்  ‘மசயலுரிதம’ இருப்பைா�்ைாை் மைிைரக்ளுகக்ு  
‘குறிகய்காை்’ இருகக் முடிகிறது.  எையவைாை் இந்ைப் மபருதம மபற்ற நாம், 
நமது குறிகய்காதை நை்றாகவும், மசயத�ச ்சரியாகவும் யைரந்்து எடுை்துச ்
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மசய்யும் உரிதம மபற்றுை்யைாம்.”

“சரி அய்யா. ஆைா�் நாம் மசய்யும் மசயலிை் விதைவி�் நமகக்ு உரிதம 
இ�்த� எை்றா�் எை்ை மபாருை்? விதைதவக ்கடவுை் தீரம்ாைிகக்ிறார ்
எை்பைா?  அப்படியாைா�் நம் முயற்சிகக்ு எை்ை பயை்?”

“பயை் கடவுைா�் தீரம்ாைிகக்ப்படுகிறது எை்பயைா, எ�்�ாம் விதிப்படி 
நடகக்ிறது எை்பயைா அ�்� பகவாை் மசா�்வது. நம்முதடய உதழப்பு 
மட்டும�்�, அை்துடை் ப� சூழ்நித�க ்காரணங்களும் உதழப்பிை் பயதை 
நிரண்யிகக்ிை்றை எை்பதுைாை் இைை் மபாருை். அைைா�்ைாை் மசயலிை் 
விதைதவ நாம் தீரம்ாைிகக்யவா, உரிதம மகாை்ையவா முடியாது. ஆைா�் 
மசயலி�் நாம் உரிதம மகாண்டு சிறகக்ச ்மசய்யவாம்.”

“அப்படி எை்றா�், விதைவுகக்ு மசய�் மட்டும் காரணம�்�, அப்படிைை்ாயை!”

“ஆமாம். மற்ற ப� சூழ்நித�க ்காரணங்களுகக்ும் விதைவுகக்ுக ்காரணமாக  
இருகக்ிறது அ�்�வா? அைைா�் நாம், நமது மசய�ா�் வரும் பயதை ஒரு 
பரிசாக மட்டுயம,  ‘ஈஸ்வரப்ரசாை்’் எை இதறயருைாக எடுை்துக ்மகாை்ை 
யவண்டும். அப்படி ஒரு யநாகக்ம் நமகக்ு வந்து விட்டா�், அதுயவ நாம் 
‘கரம்யயாகி’ எை்பைற்காை அதடயாைம் ஆகும்.”

“அப்படி ஏற்பைா�் நமகக்ு எை்ை பயை்?”

“அைைா�், நாம் ஒவ்மவாரு மசயத�யும் எதையும் எதிரப்ாரக்க்ாமா�் 
சுைந்திரமாகச ்மசய்து விட�ாம். எ�்�ா விதைவும் பரிசுைாை் எை்பைா�், 
எதையும் ஏற்றுக ்மகாை்ை நாம் பழகிக ்மகாை்ை�ாம். அது நமகக்ு  ந�்� 
முை்யைற்றைத்ை நமகக்ுை ்ைரும்.”

“அய்யா, ஒருவர ்எவ்விைப் ப�தையும் எதிரப்ாரக்க்ாம�் மசய�ாற்ற 
யவண்டுமாைா�், அைதை எப்படி நடை்துவது?”

ம்ோக₃ஸ்ே₂: குரு கர�ோ்ணி ஸங்க₃ம் த்்க்த்வோ ே₄ேஞ்ஜ் ।

ஸித்₃த்₄்ஸித்₃த்₄ம்ோ: ஸம�ோ பூ₄த்வோ ஸ�த்வம் ம்ோக₃ உச்மே ॥ 2.48॥

தூ₃மர்ண ஹ்்வரம் கர� பு₃த்₃ேதி₄ம்ோகோ₃த்₃ே₄ேஞ்ஜ் ।

பு₃த்₃தேௌ₄ ஶர்ண�ன்விசச₂ க்ருப்ணோ: ப₂லமஹேவ: ॥ 2.49॥

“ைைஞ்சயா! உங்களுதடய மசய�்கதைக ்கரம்யயாகமாக, 
மசய�்கைிை் விதைவுகைி�் எவ்விைப் பற்றும் மகாை்ைாம�்், 
மவற்றி யைா�்விதயச ்சமயநாகக்ுடை் ஏற்றுக ்மகாண்டு மசய்யுங்்கை். 
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அைை்தகய சமயநாகக்ு ைாை் யயாகம். (2.48);

ைைஞ்சயா!  (ப�ைி�் ஆதசமகாண்டு) மசய்கிை்ற கரம்ம்,  
சமயநாகக்ுடை் (கரம்யயாகமாக) நடைை்ப்படும் மசயத�விடை ்
ைாழ்வாைது. (2.49)”

“பகவாை் யயாகைத்ிற்கு ‘சமயநாகக்ு’ எனும் மற்மறாரு விைகக்ைத்ைக ்
மகாடுகக்ிறார.் விதைவு எை்பது இதறவை் அைிைை் பரிசு எை எண்ணிைா�், 
எதுவாய் இருந்ைாலும் அைதை ஏற்கும் உறுதி கிதடகக்ும்.  அப்படியி�்�ாம�், 
‘நாை் மசய்கியறை்’ எை்று பயதை எதிரப்ாரை்்துச ்மசய்பவரக்ளுகக்ு, விதைவி�் 
பாதிப்பு இருந்ைா�், அைதை ஏற்கை ்துணிவிருகக்ாது.”

“ஏை் அய்யா?”

“உங்கை் மசயலுகக்ு நீங்கை் ஒரு கருவி மட்டுயம எை எண்ணிைா�், உங்களுகக்ு 
விதைவிைா�் பாதிப்பு இ�்த�.  ஆைா�் நீங்கை் உங்கை் மசய�ா�் மட்டுயம  
விதைதவ ஏற்படுை்துவைாக எண்ணிைா�், அது பற்றிதைக ்காட்டுகிறது.  அது 
துயரம் ைருவது.  எையவ பயைி�் பற்றிை்தம மிகவும் முகக்ியம்.”

“அப்படிப் பயைி�் எவ்விைப் பற்றிை்தமயும் இ�்த� எை்றா�், ஒரு மசயத�ச ்
மசய்ய எப்படி ஒருவருகக்ு உற்சாகம் வரும்?”

“மசயத�ச ்மசய்ய உற்சாகம் யைதவயி�்த�.  ஏமைைி�் ஒவ்மவாரு மசயலும் 
ஒரு ஒப்பற்ற வாய்ப்பு எனும் எண்ணம் இருகக் யவண்டும். அப்யபாது மசயத�ச ்
மசய்பவராக இ�்�ாம�், ஒரு ஒப்பற்ற வாய்ப்தபப் பூரை்த்ி மசய்கிை்ற மகிழ்சச்ி 
இருகக்ும். அப்படிச ் மசய்ைா�் உங்களுகக்ு மவற்றி யைா�்வி பற்றிக ்கவத� 
இருகக்ாது. அப்படியாை  சமயநாகக்ுைாை் கரம்யயாகம்.”

“அப்படிப் பயதைப் பற்றிக ்கவத�ப்படாம�் மசய்ை�், ஒரு மபாறுப்பற்ற 
ைை்தமயாகிவிடாைா?”

“நிசச்யம் இ�்த�. அது மசயலி�் ஆழ்ந்ை ஈடுபாடும் மசயற்பயைி�் சமயநாகக்ும் 
மகாண்ட உயரந்்ை பண்பாகைை்ாை் மதிகக்ப்படும்.”

“அப்படிச ்சமயநாகக்ுடை் மசய்வைா�் இறுதியி�் எை்ை பயை் கிதடகக்ிறது?”

பு₃த்₃ேதி₄யுக்மேோ ்ஜஹோேீஹ உமப₄ ஸுக்ருேது₃ஷக்ருமே ।

ேஸ்�ோத்₃ம்ோகோ₃் யுஜ்ஸ்வ ம்ோக₃: கர�ஸு தகௌஶலம் ॥ 2.50॥

“சமயநாகக்ுடை் இருப்பவருதடய மைம், (அநாைம்ா எனும்) 
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மபாய்யாை ைை் அதடயாைைத்ைை ்தூகக்ி எறிந்துவிட்டு,  (அைைா�் 
ைாை் ஆைம்ா எை உணரந்்து) உ�கிை் ந�்� மற்றும்  தீய மசய�்கை் 
எவற்றாலும் பாதிப்பி�்�ாைைாக ஆகிறது. எையவ   (சம யநாகக்ம 
மகாண்டு) கரம்யயாகம் மசய்யுங்கை்;  அைை்தகய மசயற்திறை்ைாை் 
கரம்யயாகம். (2.50)”

“பகவாை் மசயற்பயைி�் சமயநாகக்ை்துடை் மசய்வயை கரம்யயாகம் எைக ்
கூறிைார.் அப்படிச ்மசய்வைா�்,  மசய�் ஒருவதர அடிதமப்படுைை்ாது, 
மாறாக, நமகக்ு அடிதமப்பட்டுவிடும்.  அப்படிச ்மசய்பவரக்ளுகக்ும் மசய்யும் 
மைாழிய� மசயய� மைய்வமாகிறது.  ஏமைைி�் மசய�ா�் விதையும் ப�ை் 
நமகக்ு இதறயருை் ைந்ை பரிசு எை்று ஆகிவிட்டது  அ�்�வா!  அப்படிச ்மசய்யும் 
மசயற்திறை்ைாை்் கரம்யயாகம் எனும் மற்மறாரு விைகக்ம் நமகக்ுக ்கிதடைை்து.”

“மசயற்திறை் எை்றா�் ஒரு மசயலுகக்ாை அடிப்பதடை ்திறதம எை நாை் 
நிதைைய்ைை்.”

“அதுவும் சரிைாை். ஆைா�் இங்யக பகவாை் ‘மகௌஶ�ம்’ எனும் மசா�்லிைா�், 
ப�தைை ்துறந்து மசய்கிை்ற மசயலிை் திறதமதய, மசயற்திறை் எைச ்
மசாை்ைார.் பகவாை் சங்கரர ்இைதை அழகாகச ்மசா�்லியிருகக்க்ிறார.் 
மசய்யும் ப�ைி�் பற்றி�்�ாம�்,  மசய�ா�் விதையும் பந்ைம் நம்தமக ்
கட்டுப்படுைை்ாம�் நமது  மசயத�ச ்மசய்கிை்ற  திறயை மசயற்திறை் ஆகும். 
அைாவது ‘மசய்ை�’் எனும் கடதமகக்ாக, அ�்�து ‘மசய்யக ்கிதடைை்து’ எனும் 
வாய்ப்புகக்ாக, முழுதமயாை மைதுடை் மசயத�ச ்மசய்வது மட்டுயம 
மசயற்திறை்.  அப்படிச ்மசய்பவருகக்ுச ்மசயலி�் பயம் இ�்த�. அவர ்
விடுைத� மபற்றவராகிறார.்”

“மசய�் எப்படி விடுைத�கக்ு வழி மகாடுகக்ும்?”

கர�்ஜம் பு₃த்₃ேதி₄யுக்ேோ ஹி ப₂லம் த்்க்த்வோ �ேீஷதி்ண: ।

்ஜன்�ப₃நே₄விேிரமுக்ேோ: பே₃ம் க₃சச₂நத்்ேோ�்ம் ॥ 2.51॥

“சமயநாகக்ுடை் மசயற்திறை் மகாண்ட  ஞாைி, மசயற்ப�தைை ்
தியாகம் மசய்துவிடுவைா�் (அைாவது ப�ைி�் பற்றிை்தம 
மகாை்வைா�்), பிறவி எனும் பிணியி�் வீழாம�், எ�்�ாை ்
துயரங்கதையும் ைாண்டிய நிதறவாை நித�தய அதடகிறார.் (2.51)”

“கரம்யயாகம் மசய்வைற்காை மைநித�கக்ுை ்மைைிவாை அறிவும் அந்ை 
அறிவு சாரந்்ை உறுதியும் முகக்ியக ்காரணங்கை் ஆகும். மசயலி�் மசயற்துறவு 
மகாை்வது எை்பது, மசயலிைா�் வரும் ப�தை விடுவது ஆகும்.  அைாவது 
விதைப்பயை் எனும்  ‘வாசைா’ மைதி�் அழுந்ைப் பதிந்து அைற்யகற்ப அந்ை 
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வாசதைகை் அழியும் வதர பிறவிகதைக ்மகாடுை்துக ்மகாண்யட இருகக்ும்.   
ஆைா�் ப�ைி�் பற்றிை்றிப்யபாைா�், விதைப்பயைா�் கட்டுப்பாடு இ�்த�. 
அவருகக்ுக ்கரம்ப�ம் எனும் விதைப்பயைிை் பாதிப்பு இைி எதுவும் இ�்த�. 
வாசதைகை் அழிந்து, விடுைத�தய அதடயமுடிகிறது.”

“அய்யா, அறிவிைா�் ைை் யநாகக்ைத்ைச ்சமயநாகக்ாக மாற்றி, கரம்யயாகம் 
மசய்பவர ்பிறவிக ்கடத�க ்கடகக்க ்கூடியவராக ஆைார ்எை்றாகிறது. 
அப்படிைை்ாயை?”

“ஆம், அைைா�்ைாை் அறிவு மசயத�விட முகக்ியமாைது. அைை் விதைவாக, 
சுயந�மி�்�ாம�் மசய்யும் மசயலும் நம்தமச ்சுைை்ப்படுைத்ி, மைதி�் 
மைைிதவக ்மகாடுை்து, ஆைம்ாதவ உணரை்்தும் பாதைகக்ு உயரை்்துகிறது.”

“கரம்யயாகம் மைதை எப்படிச ்சுைை்ப்படுை்துகிறது?”

“மைதி�் விருப்பு, மவறுப்பு இ�்த� எை்றா�், அவற்தறச ்சாரந்்ை  உணரச்ச்ிகை் 
இ�்த�. அைைா�் துயரம் இ�்த�.  துயரம் அற்ற மைம் இருந்ைா�், அறிவி�் 
குழப்பமும் இ�்த�.”

்ேோ₃ மே ம�ோஹகலிலம் பு₃த்₃ேதி₄ரவ்ேதிேரிஷ்ேதி ।

ேேோ₃ க₃நேோஸி நதிரமவே₃ம் ஶ்மரோேவ்ஸ்் ஶ்ருேஸ்் ச ॥ 2.52॥

“(அப்படி) மைம் குழப்பநித� எனும் ைதடதய முற்றிலும் 
ைாண்டிவிட்டது எை்றா�், நீங்கை் முை்பு யகட்டவற்றிலும்,  இைிக ்
யகட்க இருப்பதிலும், எவ்விை விருப்பும் மவறுப்பும் இை்றி  
(சமயநாகக்ுடை்) இருகக்ும் ைதகதம மபறுவீரக்ை். (2.52)”

“முை்யப பாரய்ைாம், ‘யமாஹம்’ எனும் குழப்பம் அறிவி�் ஏற்பட, ‘யஷாகம்’ 
எனும் துயரமும், அைற்்குக ்காரணமாை ‘ராகம்’ எனும் பற்றும் இருகக் யவண்டும்.  
குழப்பங்கைா�் தீண்ட முடியாை இடை்துகக்ு அறிவு மசை்றுவிட்டது எை்றா�், 
அைை் மபாருை் மைதி�் துயரயமா, துயரக ்காரணங்கயைா இ�்த�. அைைா�் 
மைம் மைைிவாக உை்ைது. அறிவு வலிவாக உை்ைது.”

“அய்யா, பகவாை் ‘முை்பு யகட்டது, இைி யகட்கப்யபாவது’ எை்று மசாை்ைாயர, 
அவற்றிை் மபாருை் எை்ை?”

“பகவாை் ‘முை்பு யகட்டது’ எைச ்மசாை்ைதை ‘இதுவதர அனுபவிைை்து’ 
எைப் மபாருை் மகாை்ளுங்கை். முை்பு யகட்டது, இதுவதர வாழ்வி�் 
அனுபவிைை் விதைப்ப�ை்.  ‘இைி யகட்க இருப்பது’ எை்பது ‘இைியம�் 
அனுபவிகக்பட யவண்டிய விதைப்பயை’.்  மைைிவாை மைதை அதடந்ை 
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யயாகி, கடந்ை கா� அனுபவை்துகக்ாகயவா, வருங்கா�ப் பாதிப்புகக்ளுகக்ாகயவா 
க�ங்கப்யபாவதி�்த�. அைைா�் அவர ்விடுைத� அதடந்ைவர ்ஆகிறார.்”

“அய்யா, எப்யபாது இது நடகக்ும்?  எப்யபாது ஒருவரா�் முழுதமயாை 
விடுைத�தய அதடய முடியும்?”

“விடுைத� எை்பது நடகக் ஒரு கணை்துைி யபாதும். அது எந்ைக ்கணைத்ி�் 
யவண்டுமாைாலும் நடகக்�ாம்.  ஆைா�் அைதை உணரந்்து ஏற்றுக ்மகாை்ளும் 
மைப்பகக்ுவைத்ை நாம் மபறுவைற்குைை்ாை் எைை்தை கா�ம் ஆகும் எை்பது 
யகை்வியாக யவண்டும். அைற்கும் பதி�் இருகக்ிறது.  உங்கைிை் யவட்தகயிை் 
தீவிரைத்ையும், அைற்காை உங்கைது விடா முயற்சியிை் ஆற்றத�யும் மபாறுை்து, 
அகக்ணம் உங்களுகக்ுக ்கிதடை்துவிடும்.  விடுைத� எை்றா�் உ�தக விட்டுப் 
யபாவது எை்று மபாருை் அ�்�.  மைாடரந்்து வாழ்கத்கதய அதமதியுடனும், 
பயம் இ�்�ாமலும் வாழகக்ூடிய முதிரச்ச்ிைாை் விடுைத�. அப்படி விடுைத� 
அதடந்ைவயர யயாகி.”

ஶ்ருேதிவிபரேதிபன்ேோ மே ்ேோ₃ ஸ்ேோ₂ஸ்்ேதி நதிஶ்சலோ ।

ஸ�ோேோ₄வசலோ பு₃த்₃ேதி₄ஸ்ேேோ₃ ம்ோக₃�வோபஸ்்ஸி ॥ 2.53॥

“இதுவதர மசா�்�ப்பட்டதவகதைக ்யகட்டு  உணரந்்ை உங்கை் மைம்,  
எப்மபாழுது ஆைம்ாவி�்  (ைந்நித� உணரவ்ி�்) நித�ப்படுகிறயைா, 
அகக்ணயம நீங்கை் சமாதி அதடந்ைவர ் (ஆைம்ாதவ உணரந்்ைவர)் 
ஆவீரக்ை். (2.53)”

“சம்யநாகக்ும், அதமதியும் மகாண்ட மைம், புற விஷயங்கை் நடந்ைாலும், 
அவற்ரிை் இதடயய இருந்ைாலும் அவற்றா�் பாதிப்பு அதடவதி�்த�. 
அப்படிப்பட்ட மைம் ைை்னுை்யையய ஆைம்ா எனும் ைை் உண்தமயி�் 
உதரந்திருகக்ிறது. அதுயவ ‘சமாதி’ எைப்பட்டது. அைாவது சமாதி எை்பது 
ஆைம்ாவி�் ைை்தை ஆழப்பதிை்து, ஒருதமப்பட தவப்பது ஆகும்.” 

“நாை் சமாதி எை்றா�் உ�க உணரவ்ு இ�்�ாம�் மயங்கி இருப்பது எை 
நிதைைய்ைை்.”

“அ�்�, சமாதி எை்பது  உணரத்வ இழந்ை நித� எை்பை�்�! உணரவ்ாகயவ 
ஆகிவிடுவது.   முழுதமயாக எ�்�ாவற்தறயும் உணரந்்ை நித�யாக இருப்பது.”

“அப்படி ஒரு நித�தய அதடந்துவிட்யடாம் எை ஒருவர ்எப்படி உணரக்ிறார?்”

“முகக்ியமாை யகை்வி.  ைை்தை உணரந்்ைநித� எை்பதை ஒருவர ்ஏற்கவிடாம�் 
இரு ைதடகை் வருகிை்றை. ஒை்று ‘சம்ஸயம்’ எனும் சந்யைகம்.  ‘எைகக்ு 
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ஆைம்ஞாைம் வந்துவிட்டைா, இ�்த�யா’ எை மைதி�் நமகக்ுக ்யைாை்றும்  
ஐயம்.  அது எ�்ய�ாருகக்ும் வரும்.   மற்மறாை்று, ‘விப்ரயயா’ எனும் எதையயா 
அதடந்ைாக யவண்டும் எனும் யவட்தக.  ஆைம்ாதவ உணரந்்ைா�், மைதி�் 
ஏயைா ஒரு ஓைி மைரிய யவண்டும் அ�்�து ஒரு இதற உருவம் வரயவண்டும், 
ஒருவியநாைமாை அனுபவம் கிதடகக் யவண்டும்  எை்மற�்�ாம் ஏங்குவது 
அறியாதம.   இதுவும் ப�ருகக்ு இருகக்ும்.  ஆைா�் இதவ இரண்டும் நீகக்ப்பட 
யவண்டும். அைற்காை வழிமுதறகதையும் பகவாை் நமகக்ுை ்ைரப் யபாகிறார.்  
அப்படியாை எவ்விைை ்ைதடகளும் இ�்�ாை உறுதிதயைை்ாை் பகவாை் 
‘நிஶ்ச�ா’ எனும் மசா�்லிைா�் காட்டிைார.்”

“ைதடகதை நீகக்ும் அந்ை வழி எை்ை அய்யா”, மீண்டும் யகட்யடை்.

“அைதைப் பிரகு  பகவாை் மசா�்லி நாம் பயிலுயவாம்”, சிரிை்துக ்மகாண்யட 
அய்யா மசாை்ைார.்

“பகவாை் கரம்யயாகப் மபருதமகதைச ்மசா�்லி முடிை்துை்ைார.்  இதுவதர 
பகவாை்,  யவைங்கதை அப்படியய பிழிந்து நமகக்ுக ் மகாடுை்துவிட்டார.்  
ஆைம்ஞாைம் எனும் விடுைத�கக்ாை அறிவு, யவைங்கைிை் கதடப்பகுதியாை 
யவைாந்ைைத்ிை்  சாரம். அவற்்தற முைலி�் மகாடுைை் பகவாை் பிறகு  ஆைம் 
ஞாைைத்ை அதடவைற்காை ைகுதிதயை ்ைரகக்ூடிய கரம்யயாகைத்ை  
யவைபூரவ்மாகிய கரம்காண்டைத்ிை் சாரமாக நமகக்ு அைிை்துை்ைார.் இதுவதர 
யகட்ட இந்ை உயரிய அறிவிதை நாம் திரும்பை ்திரும்பக ்யகட்டுை ்மைைிவு 
மபறயவண்டும். அப்யபாதுைாை் இைிவரும் உதரயாடலி�் நாம் யமலும் 
ஆழந்து அறிந்து உணர  எைிைாக இருகக்ும். அைம்ைைிவிதை நாம் நம்முை் 
நித�ப்படுைத்ிைா�் நாமும் யயாகியாகி விட�ாம். பூரண நிதறவும், மபாலிவும், 
விடுைத�யும் மபற்று விட�ாம்.”

“அய்யா, ஆழமாைது எை்னுதடய பிராரை்ை்தைகை். அப்படியாை நந்நித� 
கிதடகக்ட்டும். ஆைம்ஞாைியாகி, முற்றிலும் விடுைத� மபற்றவர ்எப்படி 
இருப்பார ்எை்பதையும் பகவாை் மசா�்வாரா?”

“இதையயைாை் அரச்ச்ுைரும் யகட்கப் யபாகிறார.் பகவாை் ‘ஆைம்ஞாைி யார’் 
எை்பதையும் அவருதடய மபருதமகதையும் நமகக்ுச ்மசா�்�ப் யபாகிறார.்  
அைதைை ்மைரிந்து, நாமும் அைை்தகய ஞாைியதர நாடிக ் கண்டு, அடிபணிந்து 
உய்ய�ாம்.”

குருயஷேைத்ிரக ்காட்சியி�் மீண்டும் மைதை இதணைய்ைாம்.  கதடசிக ்கா� 
இரவு மமதுவாக நகரந்்து மகாண்டிருந்ைது. 
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§ ஸ்திைப் ப்ரகஞ்  - நித�யாை ஞாைி

 அர்ஜுே உவோச ।

ஸ்ேதி₂ேபரஜ்ஸ்் கோ போ₄ஷோ ஸ�ோேதி₄ஸ்ே₂ஸ்் மகஶவ ।

ஸ்ேதி₂ேேீ₄: கதிம் பரபோ₄மஷே கதி�ோஸீே வரம்ஜே கதிம் ॥ 2.54॥

“அரச்ச்ுைர ்கூறிைார:்

ஓ யகஸவா, ஸமாதி எனும் ஆைம் உணரவ்ி�் இருகக்ும் ‘நித�யாை 
ஞாைி’ எப்படிப்பட்டவர?் நித�யாை ஞாைி எப்படிப் யபசுவார?் அவர ்
எப்படி இருப்பார?் எப்படி நடப்பார?்  (2.54)”

“அரச்ச்ுைரும் நீங்கை் யகட்ட யகை்விதயைை்ாை் யகட்கிறார.்  ஆைம்தை 
உணரந்்ை ஞாைி எப்படி இருப்பார,் எப்படி நடப்பார,் எப்படிப் யபசுவார?்  
இதை எ�்�ாம் அறிந்து, அப்படிப்பட்ட ஒருவதரக ்கண்டு, அவதரை ்ைை் 
‘முை்மாதிரி’ எை ஆகக்ிக ்மகாை்ை அரச்ச்ுைருகக்ு ஆவ�்.   முகக்ியமாக 
நாம் கவைிகக் யவண்டியது, அரச்ச்ுைர ்எவ்வைவு ஆழமாகப் பகவாைிை் 
உதரதய இதுவதரக ்யகட்டுை ்மைைிந்திருகக்ிறார ்எை்பது.  அதை அவர ்
ஆைம் ஞாைிகக்ுக ்மகாடுைை் அதடமமாழிகைா�் உணர�ாம்.  ‘ஸ்தி2ைப்ரக்ஞ்’  
எை்றா�், ஆைம்ா எை்ற நித�யாை குறிகய்காதையும் அதி�் ஒருதமப்பட்ட 
அறிதவயும்  எப்யபாதும் உறுதியாக தவைத்ிருப்பவர.் ‘ஸமாதி4ஸ்ை2ஸ்ய’ எை்றா�், 
ஆைம் உணரவ்ிய�யய ஒை்றி இருப்பவர.் ‘ஸ்தி2ைதீ4:’ எை்றா�், எவ்விை ஐயமும் 
இ�்�ாம�் ஆைம்ஞாைைத்ை உணரந்்து இருப்பவர.்  இப்படிக ்யகட்டைைா�், 
அரச்ச்ுைர ்பகவாை் கூறிய, ‘நித�யாை குறிகய்காை’,் ‘ஒருதமப்பட்ட அறிவு’,  
‘சந்யைகம் இ�்�ாை உறுதி’ எை எ�்�ாப் பண்புகதையும் மகாண்டவதரப் 
பற்றிக ்யகட்கிறார.்  நாம் ‘நித�யாை ஞாைி’ எனும் மசா�்லிைா�் அவதரக ்
குறிப்யபாம்.”

அய்யா மைாடரந்்ைார.்

“அரச்ச்ுைர ்ஒருயவை நிதைகக்�ாம். அப்படிப்பட்ட ஞாைி, யயாகி, உ�க 
விஷயங்கைி�் எவ்விைப் பற்றும் இ�்�ாம�் இருப்பவர ்எை்றா�், எைற்காக 
சமுைாயைத்ி�் இருகக் யவண்டும்?  எ�்�ாவற்தறயும் தியாகம் மசய்து, 
எங்யகனும் ைைிைத்ிருந்து துறவு மகாண்டு இருகக்�ாயம! அப்படிைை்ாை் அவர ்
இருப்பார ்எை்றா�், நாை் ஏை் அந்ைப் பாதைகக்ுச ்மச�்�க ்கூடாது! பிறகு யபார ்
எைற்குச ்மசய்ய யவண்டும்? - இப்படியும் நிதைைத்ிருகக்�ாம்.”
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ஸ்ரீ  ப₄க₃வோனுவோச ।

பர்ஜஹோேதி ்ேோ₃ கோ�ோன்ஸரவோன்போரே₂ �மேோக₃ேோன் ।

ஆத்�ன்ம்வோத்�ேோ துஷ்ட: ஸ்ேதி₂ேபரஜ்ஸ்ேமேோ₃ச்மே ॥ 2.55॥

ஸ்ரீ பகவாை் கூறிைார:் 

ஓ பாரை்ை்ா, முழுதமயாை நிதறயவாடு,  ைாை் ஆைம்ா எனும் உணரவ்ி�் முற்றும் 
அடங்கியவராக, அைைா�்,  ஆதச எதுவும் இ�்�ாை தூய மைதுதடயவராக 
இருப்பவர ்எவயரா அவயர நித�யாை ஞாைி. (2.55)”

“பகவாை் அரச்ச்ுைரிை் முைற்யகை்விகக்ுப் பதி�் ைருகிறார.் ‘ஸ்தி2ைப்ரக்ஞ்:’  எனும் 
மசாற்மறாடரி�், முைலி�் ‘ப்ரகஞ்’ எனும் மசா�்லிை் மபாருதைப் பாரப்்யபாம்.  
அது, ‘உணரவ்ு’ எனும் மசாற்மபாருதைை ்ைந்ைாலும், அைை் கருப்மபாருை் 
‘உணரவ்ாகிய ஆைம்ா நாை்’ எை்பதை அறிவி�் மைைிந்து இருப்பவர.்  
அைாவது,  குறிகய்காதை மட்டும் மைரிந்ைவர ்அ�்�, அந்ைக ்குறிகய்காளுகக்ாை  
வழிதயயும்் மைரிந்து, அைை்படி அகக்ுறிகய்காதை அதடந்ைவர.்   உ�கப் 
மபாருைி�் நமகக்ுக ்குறிகய்காை் இருந்ைா�், அைதை நாம் அதடந்துவிட்யடாம் 
எை்பைற்கு அதடயாைமாக ஒரு உடதம நமகக்ுக ்கிதடை்துவிடும்.   ஆைா�் 
‘ஆைம்ா’ அதடயப்படும் மபாருை் அ�்�. அது உணரப்பட யவண்டியது.  
எையவ ஆைம் உணரவ்ி�் இருப்பைற்காை உறுதி ஞாைிகக்ு இருகக் யவண்டும்.   
‘ஸ்திை’ எனும் முைற்மசா�் அப்படியாை  உறுதிதயக ்குறிகக்ிறது.  அது  ஆைம்ா 
பற்றிய அறிவி�் நித�ப்பாடு உை்ைது எைக ்குறிகக்ும்.  அறிவி�் எந்ை ஐயமும் 
இ�்�ாைைாலும்,  மைைா�் முற்றிலும் ஏற்றுக ்மகாை்ை முடிவைாலும்ைாை் 
அைை்தகய நித�ப்பாடு கிதடகக்ிறது.  எையவ ‘நித�யாை ஞாைி’ எனும் 
மசா�்லிைா�், நாம் ஆைம்ாதவ உணரந்்ைவதர, அந்ை உணரவ்ிய�யய 
நித�ை்து இருப்பவதரக ்குறிகக்ியறாம் எை்பதைப் புரிந்து மகாை்ளுங்கை்.  
ஆைம் ஞாைைத்ைை ்யைடுவதி�் குறியாக இருப்பவரக்ை் அைற்காை ‘சாைைா’ 
எனும் பயிற்சியி�் நித�ை்து இருப்பாரக்ை்.  ஆைம் ஞாைைத்ை உணரந்்ைவரக்ை்்,  
அதிய�யய நித�யாக இருப்பைற்்கு,  ‘நிஷ்டா’ எனும் பயிற்சியி�் நித�ை்து 
இருப்பாரக்ை். இரண்டுயம உறுதிதய நித�கக்ச ்மசய்கிை்ற மசய�்கை்.”

“அய்யா, அரச்ச்ுைர ்ஆைம் ஞாைைத்ை அதடந்ை ஞாைிதயப் பற்றிைை்ாயை 
யகட்கிறார?்”

“ஆம்,  கரம்யயாகியாகை ்மைாடங்கி, ஆைம் ஞாைைத்ை அதடந்ை ஞாைி, இைி 
எப்படி உ�கி�் மசயத�ச ்மசய்யப்யபாகிறார,்  அப்படி முதிரந்்ை கரம்யயாகியிை் 
நித� எை்ை,  அவர ்மசய�் மசய்ய யவண்டுமா? இப்படியாை யகை்விகளும் 
அவர ்மைதி�் வந்திருகக்�ாம்.”
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நாை் ஆழ்ந்து யகட்டுக ்மகாண்டிருந்யைை்.

“ கரம்யயாகம் மசய்து  ஒருவர ்எப்படி ஆைம் ஞாைம் மபறமுடிகிறது எை்பதைப் 
பற்றியும் இைை்மூ�ம் கற்கயவண்டும். பற்றிை்தமயுடை் கடதமகதை 
நிதறவாகச ்மசய்து, அைைா�் மைதி�் மைைிவும் அதமதியும் மகாண்ட 
கரம்யயாகிகக்ு ஆைம்ஞாைைத்ை, ஒரு  ைகக் ஆசிரியர ்வழியாக அதடயும் 
வாய்ப்பு ைாைாக நடகக்ும்.  இந்ை முயற்சியி�் கரம்யயாகி ‘உணரச்ச்ிகைி�் 
இருந்து விடுைத�’ மபற்றவராக நடந்து மகாை்ளும் இய�்தப அதடகிறார.்  
அைைா�்ைாை் அவருகக்ுை ்துயயரா, பயயமா, குழப்பயமா இ�்த�.”

“அய்யா, பற்றிை்தம எவ்வைவு முகக்ியம் எைை ்மைரிகிறது. ஆைா�் எதிலுயம 
ஆதச இ�்�ாம�் இருப்பது எை்பது முடிகிற மசய�ா? எைகக்ு ஆதச எை்பயை 
இருகக்க ் கூடாைா?”

“அப்படி அ�்�!  வாழ்கத்கதய வாழ்வைற்காை யைதவகதை ஈட்டுவைற்காை 
சி� ஆதசகை் அவசியம்ைாை்.  ஆைா�் அதவ எ�்�ாம் மட்டுப்பட்டதவயாக, 
உங்களுதடய அறிவிைா�் கட்டுப்படுைை்க ்கூடியதவயாக இருகக் யவண்டும். 
ைகக் சமயைத்ி�், அவற்தறக ்குதறகக்வும், நீகக்வும் முடிய யவண்டும்.  
அதைை ்ைவிர  ந�்�ை மசய்ய யவண்டும்,  ந�்�றிவு மபற யவண்டும், ஆைம் 
ஞாைைத்ிற்காை வழிகதைை ்யைடயவண்டும் எை்பைவற்றுகக்ும் மைதி�் 
யவட்தக யவண்டுயம!   அப்படியாை ஆதசகை் ‘ தூய ஆதசகை’் அ�்�து 
‘ஷுை்்3ை்3-கரம்ா’ எைப்படுவை.  அப்படியாை தூய ஆதசகை் இருைை்�் ந�ம்.  
பகவாை், நித�யாை ஞாைி அப்படியாை தூய ஆதசகதைை ்ைவிர மற்ற 
ஆதசகை் இ�்�ாைவர ்எைச ்மசா�்வைாகைை்ாை் நாம் மபாருை் மகாை்ை 
யவண்டும்.”

து₃:மக₂ஷவனுத்₃விக்₃ே�ேோ: ஸுமக₂ஷஷு விக₃ேஸ்பருஹ: ।

வீேரோக₃ப₄்க்மரோே₄: ஸ்ேதி₂ேேீ₄ரமுேிருச்மே ॥ 2.56॥

“துயரைை்ா�் பாதிகக்ப்படாை மைதுை்ைவராக, இை்பைத்ைை ்யைடி 
அத�யாைவராக ஆதச, பயம், யகாபம் முைலியை அற்றவராக 
இருப்பவர ்எவயரா அவயர நித�யாை ஞாைி. (2.56)”

“பகவாை் அரச்ச்ுைரிை் யகை்வியாை ‘எப்படி நித�யாை ஞாைி 
நடந்து மகாை்வார’் எை்பைற்குப் பதி�் ைருகிறார.்   அப்படிப்பட்டவர ்
உணரச்ச்ிகைிலிருந்து விடுபட்டவர.்  உணரச்ச்ியிை் விடுைத� எை்பது அறிவிை் 
அழுைை்மாை மைைிவிைா�் கிதடப்பது எை்பதை இங்யக புரிந்து மகாை்ை 
யவண்டும். எையவ நித�யாை ஞாைி, சுக துகக்ங்கை் மற்றும் யகாபம், பயம் 
முைலிய உணரச்ச்ிகைா�் பாதிப்பு அதடவதி�்த�.  அைை்தகய முதைப்யபாடு 
இருகக்ும் ஞாைி, ‘முைிவர’் எைப் யபாற்றப்படுகிறார.்”
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“அய்யா உணரச்ச்ியிலிருந்து விடுைத�  எை்றா�் எை்ை?”

“அது, நம்தம வலிவற்றவராகக்ும் எ�்�ா உணரச்ச்ிகைிலிருந்்தும்  பாதிப்பு 
இ�்�ாம�் இருைை்�்.  அைாவது வந்து யபாகும் உணரச்ச்ிகைா�் எவ்விைைத்ி�் 
மைதி�் பாதிப்தப அதடயாம�் இருைை்�். அப்படி இருப்பைற்குப் பற்றிை்தம 
மைதி�் இருகக்யவண்டும்.   ‘அநாைம்ா’ வாகிய மைதையும் அதி�் நடகக்ும் 
நாடகங்கதையும் மவறுமயை  சாட்சியாகப் பாரை்்துக ்மகாண்டிருகக்ும் 
உணரவ்ுைாை் ‘ஆைம்ா’,  ‘அதுயவ நாை்’  எனும் உறுதிப்பாடும் இருகக் யவண்டும். 
புரிகிறைா?”

“சரி  அய்யா.”

“ ஆதச, பயம், சிைம் எனும் மூை்்று உணரச்ச்ிகதை மட்டும் பகவாை் இங்யக 
காட்டிைார.்  ஆைா�் இதவ இவற்றா�் விதையும்  யபராதச, மபாறாதம, 
காழ்ப்பு எை மற்ற எ�்�ா உணரச்ச்ிகதையும் யசரை்்துகை்ாை் குறிகக்ிை்றை.   
யமலும், பற்றிை்தம எை்பது ஒருவதர உணரச்ச்ியற்ற மவறும் பாதறயபா�் 
ஆகக்ிவிடும் எை எண்ண யவண்டாம்.  ‘முைிவர’் எை விைங்கும் நித�யாை 
ஞாைி பற்றற்றவர ்எை்றாலும், அவர ்எப்மபாழுதும் மைநிதறவுடை் 
இருப்பவர.் அைைா�் மகிழ்சச்ியுடை் மற்ற எ�்ய�ாருகக்ும் அை்தபயும் 
நிதறதவயும் பகிரப்வராகவும் இருப்பவர.்   உங்கை் மைதி�் மகிழ்வும் நிதறவும் 
இருந்ைா�்ைாை் உங்கைா�் மற்றவரக்ளுகக்ு  மகிழ்தவயும் அை்தபயும் மகாடுகக் 
முடியும்.  ‘அை்தபக ்மகாடுப்பது’ எை்பது உணரச்ச்ியி�் விடுைத�தயக ் 
மகாடுப்பது.  ‘அை்தபை ்யைடுவது’ உணரச்ச்ியி�் அடிதமப்படுை்துவது. எையவ 
ஞாைி அை்புருவாைவர.் அவர ் நடைத்ை பிறருகக்ு அை்தபயும் நிதறதவயும் 
மகாடுப்பைாகும். எைினும் உணரச்ச்ிகைிலிருந்து விடுைத� மபற்றவர.்”

்: ஸரவத்ரோேபி₄ஸ்மேஹஸ்ேத்ேத்பரோப் ஶுபோ₄ஶுப₄ம் ।

நோபி₄ேநே₃ேதி ந த்₃மவஷடி ேஸ்் பரஜ்ோ பரேதிஷடி₂ேோ ॥ 2.57॥

“பற்றிதை விட்டவராக, இை்பம் வந்ைா�் மகிழ்வதும்்,  இடர ்வந்ைா�் 
ைைரவ்தும் ஆகிய மாற்றங்கை் எதுவும்  இ�்�ாம�் இருப்பவர ்
நித�யாை ஞாைி ஆவார.் (2.57)”

“நித�யாை ஞாைியிை் யபசச்ு எப்படி இருகக்ும் எை்பைற்கு விதடயாகப் 
பகவாை்  ஞாைியிை் ைை்தமதய விைகக்ுகிறார.் ஆதச எதுவும் இ�்�ாைைா�்,  
இை்பைத்ி�் மகிழ்வதும் பிறகு  துை்பம் வந்ைா�் ைைரவ்தும் அவருதடய 
இய�்பு இ�்த�. முழுதமயாை நிதறவுடை் விைங்கும் அவருகக்ு 
அதமதியும், மகிழ்சச்ியும் எப்மபாழுதும் இருகக்ும். அைைா�் அவருதடய 
யபசச்ி�் இைிதமயும், அை்பும் இருகக்ும். சமயநாகக்ு இருப்பைா�். எ�்�ா 
அனுபவங்கைிலும், அவருதடய இய�்பாை அை்புநித� மாறாது.”
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“அய்யா, அப்படியாை உறுதியாை நித�ப்பாடு அவருகக்ு எப்படிக ்
கிதடகக்ிறது?”

்ேோ₃ ஸம்ஹரமே சோ்ம் கூரம�ோ(அ)ங்கோ₃ேீவ ஸரவஶ: ।

இநத்₃ரி்ோ்ணீநத்₃ரி்ோரமே₂ப₄்ஸ்ேஸ்் பரஜ்ோ பரேதிஷடி₂ேோ ॥ 2.58॥

விஷ்ோ விேிவரேநமே நதிரோஹோரஸ்் மே₃ஹிே: ।

ரஸவர்ஜம் ரமஸோ(அ)ப்ஸ்் பரம் த்₃ருஷ்டவோ நதிவரேமே ॥ 2.59॥

“ (ஆபைை்ாை கா�ைத்ி�்) ஆதம ைை்னுதடய மபாறிகதை 
எ�்�ாப் பகக்ைத்ிலிருந்தும் எப்படிை ்ைமகக்ுை் இழுை்துக ்
மகாை்கிறயைா, அதுயபா�யவ, ஞாைி ைை்னுதடய பு�ைறிவுகதை  
மவைிவிஷயங்கைிலிருந்து மீட்டு, அைை் விதைவா�், ைை்னுதடய 
அறிவி�் நித�ப்பாடு மகாை்கிறார.் (2.58);

பு�ைறிவிதைக ்கட்டிய ஒருவரிை் அனுபவை்துகக்ுை், 
பு�ப்மபாருட்கை்்  வராம�்  யபாைாலும்,  அவற்றிை் ைாகக்ம் 
மைதுகக்ுை்  ஏற்படகக்ூடும்.  ஆைா�்,  ஆைம்ாவி�் நித�ப்பாடு 
மகாண்ட ஞாைிகக்ு அைை்தகய ைாகக்ம்  இ�்த�. (2.59)”

“ஞாைி ைை்னுதடய பு�ை்கதை எ�்�ாம் கட்டி, அவற்றா�் நுகரும் 
அனுபவங்கதை அறயவ வி�கக்ும் வ�்�தம மகாண்டவர.்  அது ஆதம, ைைகக்ு  
ஆபை்து வரும்யபாது ைைது உறுப்புகக்தை உை்யை இழுை்துக ்மகாை்வதைப் 
யபா�!   இது ஒரு எடுை்துகக்ாட்டுைை்ாை்.  ஆதம உறுப்புகக்தை மதறப்பதைப் 
யபா�, ஞாைி ைை்னுதடய மபாறிகதையயா, பு�ை் சகத்ிகதையயா 
மதறப்பதி�்த�.   ஏமைைி�் பு�ை்கைிை்் ‘ஸ்வைரம்ா’, அவற்றிற்காை 
யவத�தயச ்மசய்வது!  அவற்றிை் இய�்பு  பு�ப்மபாருை் அனுபவைத்ை 
மைதுகக்ுக ்மகாண்டுைருவது!  அந்ை  இய�்தப அழிகக் முடியாது.  ஆைா�், 
அவற்றா�் விதையும் உணரச்ச்ிதய மைைா�் ஒதுகக் முடியும்.  அப்படியாை 
ஒழுகக்ம் ‘ை3மா’ எை யயாக சாைத்ிரங்கைி�் மசா�்�ப்பட்டது. ஞாைி 
அப்படியாை பு�ைடகக்ைத்ை உதடயவர ்எை்பது கருப்மபாருை்.”

“அைத்ை ஞாைி எப்படிச ்மசய்கிறார?, கட்டாயப்படுைத்ியா?”

“ ஞாைியர ்மசய்யும் பு�ைடகக்ைத்ிற்கும், நம்தமப் யபாை்யறார ்பு�ை்கதைக ்
கட்டுப்படுை்தும் மசயலுகக்ும் உை்ை யவறுபாட்தடப் பகவாை்் மசா�்கிறார.்  
கட்டாயப்படுைத்ிப் பு�ை்்கதை அடகக்ுவது எை்பது ஞாைியிை் வழிய�்�.  
அப்படிக ் கட்டாயப்படுைத்ிப் பு�ைடகக்ம் மசய்வதும் கடிைம்,  நித�கக்ாை 
மசய�். அைைா�் பயை் எதுவும் இ�்த�., அப்படிச ்மசய்ைாலும், பு�ை்கைிைா�் 
கிதடைை் ருசிமிகக் அனுபவங்கைிை் ைாகக்ம், அவரக்ை் மைதி�் மீண்டும் 
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பாதிப்தபைை்ாை் விதைகக்ும்.   ஆைா�் யயாகி பு�ை்்கதை எந்ை விதசயாலும் 
அடகக்ுவதி�்த�.  ைை்னுதடய  மைதையும் அறிதவயும் யம�ாை 
ஆைம்ாவி�் நித�யாக தவை்துக ்மகாை்வைா�், இந்திரியங்காைாகிய பு�ை்கை் 
மகாண்டுவரும் அனுபவ விஷயங்கதை எ�்�ாம் மைம் கவைிப்பதி�்த�.  
அைாவது ஞாைியிை் பு�ை்கை் எ�்ய�ாரிலும்யபா�ை ்ைைை்ம் கடதமதயைை்ாை்  
மசய்கிை்றை.  ஆைா�் அவற்றா�்  ஞாைியிை் மைைத்ி�் ச�ைைத்ை ஏற்படுைை் 
முடிவதி�்த�.”

“அய்யா, தியாைம் மசய்யும்யபாது நாை் அப்படிைை்ாை் பு�ை்கதைக ்
கட்டுப்படுைை் முய�்கியறை்.  ஆைா�் முடிவயை இ�்த�. ஏை்?”

“பு�ைடகக்ம் இை்றியதமயாை ஒழுகக்ம். ஆைா�், அது எப்யபாது முடியும், 
நித�கக்ும் எை்றா�், மைவடகக்ம்  இருகக்ும்யபாது மட்டுயம!   ‘சமா’ எை 
அதழகக்ப்படும் ‘மைவடகக்ம்’  மிக மிக முகக்ியமாை பயிற்சி.  அதை எ�்�ாம் 
எப்படிச ்மசய்வது எை்பதைப் பகவாை் நமகக்ுக ்கற்பிகக்ப் யபாகிறார.்  பகவாை் 
இங்யக குறிப்பிட்டுச ்மசாை்ைது,  ‘மவைி அனுபவங்கதை விடுை�்’ எை்பது 
யவறு,  ஆைம் அனுபவைத்ி�்  நித�ப்பைா�் ‘மவைி அனுபவங்கதைை ்துறப்பது’ 
எை்பது யவறு எை்பதுைாை். அப்படி மவைி விஷய அனுபவங்கதை மைைாரை ்
துறைை்�்ைாை் உண்தமயாை பற்றிை்தம.”

“அய்யா, பற்று எை்பது ஞாைிதயயும் விடாம�் பற்றிக ்மகாண்டிருகக்ும் 
ஆபை்துைாயை?”

“ஆம்.  ஞாைி அைதை உணரந்்து, எசச்ரிகத்கயுடை் இருகக்விட்டா�், பற்றிைா�் 
பற்றப்பட்டுை ்ைை் உயரிய நித�தய இழந்துவிடுவார.்”

்ேமேோ ஹ்்பி தகௌநமே் புருஷஸ்் விபஶ்சிே: ।

இநத்₃ரி்ோ்ணி பர�ோேீ₂ேி ஹரநேதி பரஸப₄ம் �ே: ॥ 2.60॥

“ஓ குந்தியிை் மகயை! பு�ை்கதைக ்கட்டுப்படுைை் முயலும் ஞாைியிை்  
மைதையும், புயத�ப்யபாை்ற ைாகக்ைத்ைக ் மகாண்ட பு�ைறிவு  ப�வந்ைமாக 
(மவைி விஷயங்கதை யநாகக்ிை)் தூகக்ிச ்மசை்றுவிடும்.  (2.60)”

“பகவாை் ஞாைியும் எப்யபாதும் எச்ச்ரிகத்கயாக  பு�ைடகக்ைத்ை 
நித�ப்படுைை்ை ் ைை்னுதடய அறிவிதை ஆைம்ாவி�் நித�ப்படுைை் 
யவண்டும். இ�்த�மயை்றா�், ஞாைியிை் முயற்சிகதையும் ைாண்டி, 
அவரது பு�ைறிவாகிய அடகக் முடியாை குதிதரகதைப்  பூட்டிய மைம்,   
ைடுமாறி ஓடி குறிகய்காதை இழந்து ஒருவதர நித�குத�யச ்மசய்யும். 
ஞாைியும், அைைா�்  உணரச்ச்ிகளுகக்ு இடம் மகாடுை்துவிட்டு நித� 
ைடுமாறிவிடுவார.்  அைைா�்ைாை் ‘நித�யாை ஞாைி’ எை்பவர ்பு�ைடகக்ைத்ை, 
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மை அடகக்ைை்ாலும், மை அடகக்ைத்ை ஆைம் ஞாைைத்ி�் நித�ப்படுைத்ிக ் 
மகாண்டவராகவும்  இருகக்ிறார.்”

“பு�ைடகக்ம் அதடந்ை  ஒருவர ்எை்ை மசய்ய யவண்டும்?”

ேோேி ஸரவோ்ணி ஸம்்ம்் யுக்ே ஆஸீே �த்பர: ।

வஶம ஹி ்ஸ்ம்நத்₃ரி்ோ்ணி ேஸ்் பரஜ்ோ பரேதிஷடி₂ேோ ॥ 2.61॥

“பு�ைடகக்ம் அதடந்ை  ஒருவர,் ஆைம் உணரவ்ிய�யய  நித�ப்பாடு 
மகாை்ை யவண்டும். (ஏமைை்றா�்) பு�ைடகக்ம் இருந்ைா�், 
ஆைம்ாவி�் நித�யாை அறிவு இருகக்ும். (2.61)”

“பகவாை் அரச்ச்ுைதர ஆைம் ஞாைைத்ை விதழபவராக, பு�ைடகக்ைத்ையும் 
மைவடகக்ைத்ையும் ஏற்கச ்மசா�்்கிறார.் ஆைம் ஞாைைத்ை அதடந்து, 
அதிலிருந்து வழுவாம�் இருகக்ப் பு�ைடகக்ைத்ையும், மைவடகக்ைத்ையும் 
மைாடரந்்து மகாண்டிருப்பவயர நித�யாை ஞாைி.”

சி� மநாடிகை் அதமதியாக இருந்ை அய்யா மசாை்ைார.்

“ஆதசைாை் சி� சமயம், எசச்ரிகத்க ைவறிய யயாகிதயயும் அவருதடய 
முை்யைற்றப் பாதையிலிருந்து வீழ்ை்துகிறது. எையவ ஆதசயிை் 
வலிதமதயயும், அைை் எழுசச்ிதயயும் வீழ்சச்ிதயயும் புரிந்துமகாை்ை 
யவண்டும்.”

“அய்யா நாம் ஏை் ஆதசப்படுகியறாம்?”

த்₄்ோ்மேோ விஷ்ோன்பும்ஸ: ஸங்க₃ஸ்மேஷூப்ஜோ்மே ।

ஸங்கோ₃த்ஸஞ்ஜோ்மே கோ�: கோ�ோத்க்மரோமேோ₄(அ)பி₄்ஜோ்மே ॥ 2.62॥

க்மரோேோ₄த்₃ப₄வேதி ஸம்ம�ோஹ: ஸம்ம�ோஹோத்ஸ்ம்ருேதிவிப₄ர�: ।

ஸ்ம்ருேதிப₄ரம்ஶோத்₃ பு₃த்₃ேதி₄ேோஶமோ பு₃த்₃ேதி₄ேோஶோத்பர்ணஶ்்ேதி ॥ 2.63॥

“மபாருட்கதை (அனுபவ விஷயங்கதை) ஒருவைிை் மைம் 
நிதைப்பைா�்,  அவை் மைதி�்  அவற்றிை் யம�் பற்று வருகிறது.  
பற்றிைா�் ஆதச வருகிறது;  ஆதசயிைா�் சிைம் வருகிறது. (2.62);

சிைைத்ிைா�் குழப்பம் வருகிறது; குழப்பைத்ிைா�் மைைம்ைைிவு 
இழகக்ப்படுகிறது; மைை ்மைைிவு யபாைைா�், அறிவு சிதைகிறது; அறிவு 
சிதைவைா�் அவை் அழிகிறாை். (2.63)”.
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“பற்று எை்பது ஒை்தறப் பற்றிக ்மகாண்டிருப்பது.  பிடிகக்ாைவற்தற நிதைை்து 
மவறுப்பதும் பற்று.  பிடிைை்தை நிதைை்து ஆதசப்படுவதும் பற்று.  பற்று 
வருவைற்குக ்காரணம் ‘அவிைய்ா’ எனும் அறிவிை்தம.  அது ‘ஆைம் ஞாைம்’ 
இ�்�ாதமதயக ்குறிகக்ிறது. அைைா�்ைாை் நம்தமை ் துயரமும், பயமும் 
சூழ்கிறது.  அவற்தறப் யபாகக்ைை்ாை, இை்பைத்ையும், பாதுகாப்தபயும் 
மவைியய யைடி,  அைற்கு நம்முதடய பு�ைறிதவப் பயை்படுை்துகியறாம். 
பு�ைடகக்ம் இ�்�ாைைா�், மபாருட்கைிை் நிதைப்பும், அைைா�் அவற்றி�் 
ஆதசயும், அதடய யவண்டும் எை்ற பைட்டமும், அதடந்ைா�் காகக் யவண்டும் 
எை்ற பயமும், இழந்ைா�் துயரமும் இதடயய சிறிது இை்பமுமாக நாம் 
ைவிகக்ியறாம்.  ைரம்ைத்ிலிருந்தும் வி�கி நம்தமை ்ைாழ்ைத்ிக ்மகாை்கியறாம்.  
அப்படி நடந்ைா�்,  நாம் மிக விதரவாக,  மிக ஆழமாக சம்ஸாரப் புதைகுழியி�் 
அமிழ்கியறாம்.”

“அய்யா,  ‘தூய ஆதசகை்’ மகாண்டு, நாம் நம்தம உயரை்த்ிக ்மகாை்ை�ாம் 
இ�்த�யா?”

“ஆம், ஆதசகை் நம்தம உயரை்ை்�ாம் அ�்�து வீழ்ைை்�ாம்.  தூய ஆதசகை் 
எை்பது நம்தம சீரதமப்பை.  நமகக்ு பாடம் இங்யக எை்ை?  பு�ை்கை்் அவற்றிை் 
யவத�தயப் பாரக்க்ட்டும்.    நம்முதடய மைைம்ைைிவாலும், உறுதியாலும்,  
நமது பு�ைறிவுகக்ு ந�்� விஷயங்கயை கிதடகக்ும்படியாை சூழ்நித�தய நாம் 
மகாடுப்யபாம்.  எப்படியாயினும், மைம் ஆைம்ாவி�் நித�ைை்ா�் ஆதசகைா�் 
துை்பம் இ�த��.  இதைைை்ாை் யயாகி மசய்கிறார.்  அவர ்பு�தையயா, 
மைதையயா அழிப்பதி�்த�.  அவற்தற நயமாகக ்தகயாை்கிறார.்”

ரோக₃த்₃மவஷவிமுக்தேஸ்து விஷ்ோேிநத்₃ரித்ஶ்சரன் । 

ஆத்�வஶ்த்ரவிமே₄்ோத்�ோ பரஸோே₃�ேதி₄க₃சச₂ேதி ॥ 2.64॥

“பு�ைடகக்ம் மகாண்ட ஞாைி,  (உ�கி�்) அனுபவங்கதைச ்
சந்திைை்ாலும், பு�ைடகக்ம் இருகக்ும் காரணைத்ிைா�், அவற்றி�் 
விருப்யபா மவறுப்யபா மகாை்வதி�்த�. அைைா�் அதமதியுடை் 
விைங்குகிறார.் (2.64);

“நித�யாை ஞாைி எப்படி உ�கி�் நடகக்ிறார ்எனும் அரச்ச்ுைரிை் 
யகை்விகக்ாை பதி�் இப்மபாழுது ைரப்பட்டது. அப்படிப்பட்ட ஞாைி எைைாலும் 
பாதிகக்ப்படாம�்,  உ�க வழகக்ி�் இருந்ைாலும், அனுபவங்கதைச ்சந்திகக் 
யநரந்்ைாலும் அவற்றா�் ைாகக்ம் மகாை்வதி�்த�.  மைதி�் எழும் விருப்பு, 
மவறுப்பு எனும் இரண்டு விதசகளும் ஞாைியிடம் இற்றுப் யபாகிை்றை.  
ஞாைிகக்ு அவருதடய மைமும், பு�ை்களும்  மவறும் மசயற்கருவிகை்ைாை்.  
ஞாைிைாை் அதவகதை ஆளுகிை்ற ைத�வர.் அதவகளுகக்ு அவர ்அடிதம 
அ�்�ர.்”
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“அய்யா, பு�ைடகக்ம் வந்ைா�், மைதுகக்ுை் எை்ை நடகக்ிறது?”

“மைம் எவ்விைை ்மைா�்த�களும் இ�்�ாம�் அதமதி அதடகிறது.  அது ஒரு 
ஒப்பி�ாப் பரிசு. பகவாை் ‘ப்ரஸாை:’ எைச ்மசா�்கிறார.்”

பரஸோமே₃ ஸரவது₃:கோ₂ேோம் ஹோேிரஸ்ம்ோப்ஜோ்மே ।

பரஸன்ேமசேமஸோ ஹ்்ோஶு பு₃த்₃ேதி₄: பர்வேதிஷ்ட₂மே ॥ 2.65॥

“அந்ைப் புைிைப்பரிசாகிய மை அதமதியி�், எ�்�ாை ்துயரங்களும் 
முடிகிை்றை.  அைை்தகய  மை அதமதிதயப் மபற்ற ஞாைி, 
‘நித�யாை ஞாைி’ எை ஆைம்ாவி�் ஒருதம மகாை்கிறாை். (2.65)”

“அதமதி எை்பது ஓர ்அருட்பரிசு.  அதமதிைாை்  நிதறவு ைருவது. பு�ைா�் 
அதடயும் இை்பைத்ிற்குை ்துை்பம் எனும் மற்மறாரு பகக்முண்டு.  ஆைா�் 
எ�்�ா உணரச்ச்ிகதையும் சமயநாகக்ுடை் பாரக்க்ும் ஞாைியிை் மைம், 
அதமதி மகாண்டு ‘ஆைந்ைம்’  மிகுந்து இருகக்ிறது.   அப்படியாை அதமதி 
இ�்�ாைவரக்ளுகக்ு, உ�கி�் எை்ை இை்பம் கிதடைை்ாலும், ஆைந்ைம் இ�்த�.  
அைற்கு அதமதியாை மைம் அவசியம்.”

“அய்யா, மைதிை் அதமதிகக்ுைை்ாயை நாம் தியாைம் மசய்கியறாம்?”

“மைம் அதமதியி�் இ�்�ாையபாது, எப்படி தியாைம் மசய்ய முடியும்?  
‘ஜபம்’, ‘தியாைம்’ எைச ்மசய்யும் முயற்சிகை் எ�்�ாம் சரியாை ப�ை் ைராம�் 
யபாவைற்குக ்காரணயம,  அதமதியாை மைை்துடை் நாம் அவற்தறச ்
மசய்வதி�்த�.  முைலி�் கரம்யயாகம் மசய்ய யவண்டும்.   அைை் பயைா�் மைம் 
மைைிந்து, அதமதி கிதடைை் பிறகுைாை், மற்ற பயிற்சிகதைச ்மசய்ய ஆரம்பிகக் 
யவண்டும். பகவாை் மசா�்வதைக ்யகளுங்கை்.”

நோஸ்ேதி பு₃த்₃ேதி₄ரயுக்ேஸ்் ந சோயுக்ேஸ்் போ₄வேோ ।

ந சோபோ₄வ்ே: ஶோநேதிரஶோநேஸ்் குே: ஸுக₂ம் ॥ 2.66॥

“மைமவாழுகக்ம் இ�்�ாைவர ்ஆைம் ஞாைைத்ை அதடந்ைவர ்இ�்த�.
மைமவாழுகக்ம் இ�்�ாைவருகக்ு தியாைம் எை்பது நடகக்ாது. 
அப்படியாைா�் அவருகக்ு அதமதி எப்படிக ்கிதடகக்ும்!  அதமதி 
இ�்த� எை்றா�், மகிழ்சச்ி எப்படிக ்கிதடகக்ும்! (2.66)”

“மைம் நித�யாக இ�்த� எை்றா�், அதமதி இ�்த� எைப் மபாருை்.  
அப்படிப்பட்ட மைதுடை் தியாைம் மசய்ய முடியாது.   தியாைம் மசய்ய 
முடியாவிட்டா�், ஆைம் ஞாைைத்ை உை்வாங்கி உணரவ்ைற்காை முயற்சிகளும் 
நடகக்ாது.  எையவ பு�ைடகக்ம், மைமவாழுகக்ம், மதிகக்ூரத்ம இவற்தறப் 
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மபறுவைற்காை சரியாை பயிற்சிகதை நாம் முைலி�்  மசய்ய யவண்டும். 
பகவாை் இவற்தறயும் கற்பிப்பார.்  மைதி�் ஒழுகக்ம் இ�்�ாைவரக்ளுகக்ுை ்
ைை்தை உணரும் அறிவு கிதடகக்ாது.  அைைா�் அதமதியும் நிதறவும் 
அவரக்ளுகக்ு எட்டாக ்கைியாக இருகக்ிறது. இதைைை்ாை் பகவாை் இப்யபாது 
வலியுறுை்துகிறார.்”

இநத்₃ரி்ோ்ணோம் ஹி சரேோம் ்ன்�மேோ(அ)னுவிேீ₄்மே ।

ேே₃ஸ்் ஹரேதி பரஜ்ோம் வோயுரேோவ�ிவோம்ப₄ஸி ॥ 2.67॥

ேஸ்�ோத்₃்ஸ்் �ஹோபோ₃மஹோ நதிக்₃ருஹீேோேி ஸரவஶ: ।

இநத்₃ரி்ோ்ணீநத்₃ரி்ோரமே₂ப₄்ஸ்ேஸ்் பரஜ்ோ பரேதிஷடி₂ேோ ॥ 2.68॥

“ (புறப்மபாருட்கைி�்) அத�கிை்ற பு�ை்்கைிை்் பிை்யை மைம் 
ஓடிக ்மகாண்யட இருந்ைா�், அைை்தகய மைம்,   நீரி�் படதக 
நித� ைடுமாறிை ்திதச திருப்பும் காற்றிதைப் யபா�,  ஒருவதரக ்
குறிகய்காைி�் இருந்து திதச திருப்பி விடுகிறது. (2.67);

“எையவ, ஓ மாவீரராகிய அரச்ச்ுைா!  புறப்மபாருைி�் மகாண்ட 
பு�ைறிவி�் ஒழுகக்ம் மகாண்டுை்ைவயர நித�யாை ஞாைி. (2.68)”

“மைம் மவைிப்மபாருட்கைிலும் அனுபவைத்ிலுயம ஈடுபாடு மகாண்டிருந்ைா�், 
அம்மைம்,  நீரி�் படகிதை  திதச திருப்பிை ்திகக்ுமுகக்ாடச ்மசய்யும் 
சூறாவைிதயப்யபா�, ஒருவதர நித� குத�ய  தவை்து, அவரது குறிகய்காதை 
ஆைம்ாவிலிருந்து திதச திருப்பிவிடும்.   எையவைாை், பு�ைடகக்ம் ஆைம் 
ஞாைைத்ைை ்யைடுபவரக்ளுகக்ும், யைடி அதடந்ைவரக்ளுகக்ும் அவசியம்.  
அப்யபாதுைாை் நித�யாை ஞாைியாக விைங்க முடியும்.  இைி பகவாை் 
ஞாைியரிை் மபருதமதய அவர ்எப்படி உ�கி�் வாழ்கிறார ்எைச ்மசா�்லி 
முடிகக்ிறார.்”

்ோ நதிஶோ ஸரவபூ₄ேோேோம் ேஸ்்ோம் ்ஜோக₃ரேதி ஸம்்�ீ ।

்ஸ்்ோம் ்ஜோக்₃ரேதி பூ₄ேோேி ஸோ நதிஶோ பஶ்்மேோ முமே: ॥ 2.69॥

“எது இருைாக எ�்ய�ாருகக்ும் உை்ையைா, அதி�் ஞாைி 
விழிைத்ிருகக்ிறார.் எப்மபாழுது எ�்ய�ாரும் விழிைத்ிருகக்ிறாரக்யைா, 
அப்யபாது ஞாைிகக்ு இருைாக இருகக்ிறது. (2.69)”

“அய்யா, இது புதிர ்யபா� இருகக்ிறயை!”

“ஆம், பகவாை் ஆைம்ஞாைியிை் மபருதமதயப் யபசுகிறார.்  இைதை, 
ஆைம்ஞாைியிை் மசயத�, சாைாரணமாை சம்ஸாரியிை் மசயலுடை் ஒப்பிட்டுக ்
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காட்டி விைங்கச ்மசய்கிறார.்”

“எப்படி அய்யா?”

“சம்ஸாரி ைை்தை  ‘கரை்ை்ா’, ‘யபாகை்ா’  -  அைாவது மசய்பவர’், ‘அனுபவிப்பர’் 
எை எண்ணிக ்மகாண்டிருகக்ிறார.்  அைை் விதைவாக, ஆதசயிைா�் எ�்�ாச ்
மசயலுகக்ும், விதைவுகக்ும் ைை்தைப் பந்ைப்படுைத்ிக ்மகாை்கிறார.் அவருதடய 
மசய�்கை் கரம்ங்கைாகச ்மசய்யப்படுவைா�், அவருகக்ு சம்ஸார வி�ங்கு 
இருந்து மகாண்யட இருகக்ிறது.   ஆைா�் ஆைம்ஞாைி, ைாை் ‘அகரை்ை்ா’, 
‘அயபாகை்ா’ - அைாவது மசயய�ா, மசயற்பயை் அனுபவயமா இ�்�ாை ஆைம்ா 
எை அறிந்துை்ைார.் அைைா�் அவர ்எதைச ்மசய்ைாலும், அைைா�் கருமப�ை் 
இ�்த�. சம்ஸார வி�ங்கு இ�்த�.  இைை் காரணமாக, இந்ை உ�தக சம்ஸாரி 
பாரக்க்ும் யகாணம் யவறு, ஞாைி பாரக்க்ும் யகாணம் யவறு.  இைதைைை்ாை் 
பகவாை் பூடகமாகக ்காட்டிைார.்”

நாை் ஆழ்ந்து யகட்டுக ்மகாண்டிருந்யைை்.

“பகவாை் மசாை்ைதைப் புரிந்து மகாை்ை நாம்  ‘இருை்’ எனும் மசா�்லிைா�், 
அறியாதமதயயும்,  பாதிகக்ப்படாம�் இருைை்த�யும் மபாருைாக எடுை்துக ்
மகாை்ை யவண்டும்.  ஒைிதய  அறிவு, அனுபவிைை்�் எனும் மபாருைி�்  
எடுை்துக ்மகாை்ை யவண்டும்.   இதைக ்மகாண்டு ஆராய்ந்ைா�், நமகக்ுப் புரியும்.  
எ�்ய�ாருகக்ும் இருைாக இருப்பது ஞாைிகக்ு மவைிசச்மாக இருகக்ிறது.   
எ�்ய�ாரும் விழிை்துக ்மகாண்டு அனுபவிப்பதை, ஞாைி அறியாம�் 
இருகக்ிறார.்”

“அய்யா, இை்னும் விைங்கவி�்த�.”

“சமுைத்ிரைத்ி�் அத�கை் வந்து யபாய் மாறிக ்மகாண்யட இருகக்ிை்றை. 
அத�கதையய பாரை்்து சமுைத்ிரைத்ை மறப்பது யபா�, நாம் உ�கைத்ைப்  
ப�விைமாகவும், ப�வதகயாக  மாறிக ்மகாண்யட இருப்பைாகயவ  
பாரக்க்ியறாம்.  அப்படி மாற்றங்கதையய பாரப்்பைா�், நம்முதடய 
மசய�்களும், குறிகய்காை்களும் மாற்றங்கதைக ்மகாண்டைாகயவ இருகக்ிறது. 
ஓயாை அத�கை் யபா�, மாற்றங்கை் ஓய்வதி�்த� எை்பைா�், நம்முதடய 
குறிகய்காை்களும், மசய�்களும் நித�யற்றைாக உை்ைை.  ஆைா�் சமுைத்ிரைத்ை 
அத�யாகப் பாரக்க்ாம�், நிதறந்திருகக்ும் நீராகப் பாரப்்பது யபா�, ஞாைி, 
உ�கைத்ை மாற்றங்கைாகப் பாரக்க்ாம�், அந்ை மாற்றங்களுகம்க�்�ாம் 
அடிப்பதடயாை மாறாை ஒரு இருப்பு எைப் பாரக்க்ிறார.்  அைைா�் ஞாைியி 
குறிகய்காை் நித� மபறுகிறது.  அத�பாய்வதி�்த�. புரிகிறைா?”

“ஒரு மாதிரி..” நாை் இழுைய்ைை்.
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“ஈரற்ற நித�, ‘அைத்வைம்’ எனும் யபருண்தமைாை் ஆைம்ா.  ஒவ்மவாரு 
உயிரக்க்ுை்ளும் ஊடுருயிருகக்ும் உணரவ்ாகிய ஆைம்ாயவ  எங்கும் பரந்ை  
‘பரமாைம்ா’ எை இருகக்ிறது.  அது நித�யாைது, மாறாைது, நிதறவாைது.   
உ�கி�் உை்ை எ�்�ாை ்யைாற்றங்களும் ஆைம்ாவி�் ஏற்றி தவகக்ப்பட்ட 
வடிவங்கை்ைாை்.  மாறிகம்காண்டிருகக்ும் யைாற்றங்கை் எ�்�ாம் ‘மிைய்ா’ 
எனும் ைற்காலிக உண்தம.  அதவ சுைந்திரமாை இருப்பிதைக ்மகாண்டதவ 
அ�்�. ஆைம்ா சைய்ம்.  அநாைம்ா மிைய்ா.  இதுயவ யபருண்தமயாகிய அைத்வை 
அறிவு.   இந்ை உண்தம, சம்ஸாரிகக்ு இருைாக, அைாவது அறிய  முடியாை, 
உணர முடியாைைாக இருகக்ிறது. ஆைா�் ஞாைிகய்கா, ஒைியாக, அறிய 
முடிவைாக, உணர முடிவைாக இருகக்ிறது.   மாறாக, உ�க விவகாரங்கைி�் 
விழிப்புடை் ஈடுபட்டு இருகக்ும் சம்ஸாரிகக்ு, ப� யைாற்றங்களும் மபயரக்ளும்  
உண்தமயாகவும் அறிவாகவும் இருகக்ிறது. ஞாைிகய்கா, அதவ இருைாக, 
அைாவது உண்தமயி�் இ�்�ாைைாக, அைைா�் அவற்றி�் ஈடுபாடு இை்றி 
உறங்கு தவகக்ிறது.”

“அய்யா, ஆைம் ஞாைி உ�கிைி இருைாகப் பாரை்ை்ா�், உ�கைத்ி�் வாழும்யபாது 
எை்ை மசய்கிறார?்”

ஆபூர்�ோ்ண�சலபரேதிஷ்ட₂ம்  ஸமுத்₃ர�ோப: பரவிஶநேதி ்த்₃வத் ।

ேத்₃வத்கோ�ோ ்ம் பரவிஶநேதி ஸரமவ  ஸ ஶோநேதி�ோபமேோேதி ந கோ�கோ�ீ ॥ 2.70॥

“எ�்�ாை ்திதசகைிலிருந்தும் வந்து க�கக்ும் நீயராட்டங்கதை 
எ�்�ாம் அப்படியய ஏற்று, அவற்றா�் எவ்விை மாற்றமும் இ�்�ாம�் 
நிதறவாக, நித�யாக இருகக்ும் கடத�ப் யபா�, ஆைம்ஞாைி  எ�்�ா 
அனுபவங்கதையும் ஏற்று, அவற்றா�் எவ்விை மாற்றமும் இ�்�ாம�் 
நிதறவாக, நித�யாக இருகக்ிறார.் (2.70)”

“பகவாை் ஆைம்ஞாைிதயக ்கடலுகக்ு ஒப்பிடுகிறார.்  கடலி�் ப� திதசகைி�் 
வரும் நதிகை் க�கக்�ாம். நீயராதடகை் க�கக்�ாம்.  குழம்பிய நீயராட்டம் 
க�கக்�ாம். ஆைா�் அவற்தற எ�்�ாம் ஏற்கும் கட�், எவ்விை மாற்றமும் 
இ�்�ாம�் எப்யபாதும்யபா�, நிதறவாக, நித�யாக இருகக்ிறது.   அதுயபா� 
ஆைம்ஞாைி உ�கி�் வாழும்யபாது, எதிரம்காை்ை யவண்டிய எ�்�ா 
அனுபவங்கதையும் எதிரப்்பிை்றி ஏற்று, அதவ எைைாலும் சிறிதும் சிதையாம�், 
நிதறவாக நித�யாக இருகக்ிறார.்  கடலி�்  க�கக்ும் எ�்�ா வதக நீரும், 
‘கட�்’ எனும் உயரத்வப் மபறுவது யபா�, ஞாைியிடைத்ி�் அடங்கிய எ�்�ாச ்
மசய�்களும், அனுபவங்களும் உயரத்வயய மபறுகிை்றை.  கடத�ப்யபா� 
நித�யாக இருகக்ும் ஆைம்ஞாைிைாை் ‘ஸ்திை-ப்ரகஞ்’ எனும் நித�யாை ஞாைி.  
மைைிந்ைைா?”

“ஆம் அய்யா.”
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“ஆைம்ஞாைி கட�் எை்றா�், சம்ஸாரிதய சிறிய நீரை்ய்ைகக்மாக நீங்கை் எடுை்துக ்
மகாை்ை�ாம்.  அப்படிப் பாரை்ை்ா�், உங்களுகக்ுை ்மைைியும் - சிறு நீரை்ய்ைகக்ம் 
அதி�் க�ப்பைவற்றா�் மாற்றைத்ை அதடகிறது., எடுைை்ா�் குதறகிறது.  அது 
நித�யாக இ�்த�. சம்ஸாரியும் அப்படிைை்ாை் வாழ்கிறார,்  எ�்�ாவற்றாலும் 
பாதிப்பு அதடகிறார.் எதிலும் நிதறவு இ�்த�.”

“புரிகிறது அய்யா. ஆைம்ஞாைி உ�க அனுபவங்கதை ஏற்கிறார ்எைப் பகவாை் 
மசாை்ைார.்  ஆைம்ஞாைி உ�கைத்ை எப்படிக ்தகயாை்கிறார?்”

விஹோ் கோ�ோன்்: ஸரவோன்பு�ோம்ஶ்சரேதி நதி:ஸ்பருஹ: ।

நதிர�ம�ோ நதிரஹங்கோர: ஸ ஶோநேதி�ேதி₄க₃சச₂ேதி ॥ 2.71॥

“ஆைம்ஞாைி எ�்�ாப் பற்றிதையும் விட்டவராக, எந்ை ஆதசயும் 
இ�்�ாைவராக, ‘நாை்’ எனும்  ைை்முதைப்பும்், ‘எை்னுதடயது’ எனும் 
ைை்னுடதமயும் இ�்�ாம�் அதமதியுடை் ைை்னுதடய வாழ்தவ 
நடை்துகிறார.் (2.71)”

“ஆைம்ஞாைியிை் சிறப்தபப் பகவாை் மீண்டும் மைைிவுபடுை்துகிறார.்  
ஆதசகதை விட்டு எைிதமயாை வாழ்கத்கதய நடை்துகிறார.  அவதர 
பகவாை்  ‘நிர-்அஹங்கார:’  எைக் ்காட்டிைார.்    அைாவது ‘நாை்’ எனும் 
‘ைை்முதைப்பு’ அவருகக்ு இ�்த�.  இைற்கு இரண்டு மபாருை் உண்டு.  ஒை்று, 
‘மசருகக்ு’ ஞாைிகக்ு இ�்த�. ைாை் ஒரு ஞாைி எை்பதைகக்ூடை ்மைரிந்து 
மகாை்ைாைவர ்யபாை்ற பணிவு அவருகக்ு இருகக்ும்.  மற்மறாரு மபாருை், அவர ்
‘அநாைம்ா’விலிருந்து ைை்தை வி�கக்ி, ‘ஆைம்ா’வுடை் அதடயாைப்படுைத்ிக ்
மகாண்டவர.்”

“அய்யா, எ�்�ாவற்தறயும் தியாகம் மசய்து, ஆைம்ஞாைைத்ை அதடந்ைவர ்
எப்படிை ்ைை்னுதடய சாைதையி�் மபருதம இ�்�ாம�் இருகக் முடிகிறது?”

“உண்தமயாை தியாகிகை், ைாங்கை் எதைை ்தியாகம் மசய்யைாம் எை்பதை 
எவருகக்ும் மைரியாம�் தவைத்ிருப்பாரக்ை்.  ஆைம்ஞாைிகக்ு, ‘எை்னுதடயது’ 
எனும் ‘மமஹாரம்’  எதிலும் இ�்த� எை்பைா�், ைாை் தியாகம் மசய்ைது கூட 
ஒரு மபாருட்டாக அவருகக்ுை ்மைரியாது.  எ�்�ாம் துறப்பைா�்,  ஞாைிகக்ு 
உ�கைத்ிை் மீது  மவறுப்பு எைக ்கருைகக்ூடாது. ஞாைி ைை்னுை்யையய 
நிதறவுடை் இருப்பைா�், அவர ்அை்புடை் எைிதமயுடை் உ�தகக ்
தகயாை்வார.்   அவர ்யபச யவண்டும் எை்பதுகூட அவசியமி�்த�. அவருதடய 
நடைத்ையா�், உ�குகக்ு அவருதடய மபருதம ைாயை விைங்கும். இப்படி 
விைகக்ி, பகவாை் அரச்ச்ுைரிை் எ�்�ாக ்யகை்விகளுகக்ும் விதட மகாடுைை்ார.்”
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ஏஷோ ப₃ரோஹ்�ீ ஸ்ேதி₂ேதி: போரே₂ தநேோம் பரோப் விமுஹ்்ேதி ।

ஸ்ேதி₂த்வோஸ்்ோ�நேகோமல(அ)பி ப₃ரஹ்�ேிரவோ்ணம்ருசச₂ேதி ॥ 2.72॥

“இது பிரம்மநித�, ஓ பாரை்ை்ா! இந்நித�தய அதடந்ைவுடை், 
குழப்பம் இைி இ�்த�.  இறகக்ும் இறுதிக ்கா�ைத்ி�ாவாது, 
இந்நித�யி�் ஒருவருகக்ு உறுதி விைங்கிைா�்,  அவர் ்முழுதமயாை 
விடுைத� அதடந்து பிரம்மமாகிறார.் (2.72)”

“அய்யா, பகவாை் பாடைத்ை முடிகக்ிறாரா?”

“ஆம், ஆைம்ஞாைியிை் மபருதமயப் யபசிய பகவாை்,  ஆைம்ஞாை நித�யிை் 
மபருதமதயக ்கூறி  முடிகக்ிறார.் அந்ை உயரிய நித�யி�் நித�யாக 
இருப்பவதர ‘ப்3ராஹ்மீ ஸ்தி2தி:’ எைக ்கூறிைார.் அவர ்எப்யபாதும் பிரம்மமாக 
நித�ை்து இருகக்ிறார.்  அைாவது ஜீவைாகிய மைிைர ்ஆைம்ஞாைம் அதடந்து, 
ைாை் ஆைம்ா எை அதிய� நித�ப்பைா�், விடுைத� அதடந்து, பரமாைம்ாவகிய 
பிரம்மைத்ி�் ஒருதமப்படுகிறார.்  அைைா�் உ�கி�் வாழும்யபாயை, அவர ்
‘முகத்ி’ எனும் விடுைத� மபற்றவர ்ஆகிறார.் அவயர ‘ஜீவை்-முகை்ர’்.   அவருகக்ு 
குழப்பம் இ�்த�, துயரம் இ�்த�, அைற்குக ்காரணமாை பற்று இ�்த�.  
முை்பு பாரை்ய்ைாம், ‘யமாஹம்’ எனும் குழப்பைத்ிற்கு ‘யஷாகம்’ எனும் துயரம் 
காரணம்,  அைற்கு ‘ராகம்’ எனும் பற்று காரணம். இவற்றிை் விதைவுைாை் 
‘விஷாைம்’ எனும் சம்ஸாரை்துயரம்.   ஜீவை்முகை்ருகக்ும் விஷாைம் இ�்த�.  
இவ்வாறு ‘அரச்ச்ுை்் விஷாைம்’  முடிவுமபற, ஆைம்ஞாை வழியிதையும் அைற்கக்ு 
உைவுகிை்ற கரம்யயாகைத்ையும் பகவாை் அைிைை்ார.்”

“அய்யா, வாழ்வி�் இதுநாை்வதர ஆைம் ஞாைம்பற்றி நாை் விசாரிகக்கக்ூட 
இ�்த�.  இைியமலும் அைதை அறிய எைகக்ு வாய்ப்பு உை்ைைா?”

“உறுதியாக!  இது பகவாை் ைந்ை முகக்ியமாை உறுதிமமாழி.   பகவாை் 
மசாை்ைாயர, இறப்பைற்கக்ு முை்ைாய�யாவது, ஆைம்ாவி�் ஒருதமப்பட்டா�்  
யபாதும் எை்று!  அைைா�், எந்ை வயைாைா�் எை்ை, ைை்தை அறிந்து, உணரந்்து,  
உயரும் வாய்ப்பு எ�்ய�ாருகக்ும் காைத்ிருகக்ிறது. நாம் அைைா�் பகவாைிை் 
கருதணயிைா�் கசடற் கற்யபாம்! கடந்ை கா�ைத்ைப் பற்றி மறப்யபாம்! 
எழுசச்ியும், புை்துணரச்ச்ியும் மகாண்டு நம்தம நாம் அறிய முய�்யவாம்! ஸ்ரீ 
பகவைக்ீதை ைரும் பாதையி�் மசை்று நித�யாை ஞாைி எனும் நிதறதவ 
அதடயவாம்.”

அய்யா மசா�்லி முடிகக்ும்யபாது, இரவுப் யபாரத்வ சுருட்டப்பட்டுக ்காத�க ்
கதிர ்கீழ்ைத்ிதசயி�் எழுந்து மகாண்டிருந்ைது. ஒரு முழுநாை்,  படிைை்தை 
நிதைந்து மகிழவும், மீண்டும் மாத�யி�் யமலும் பயி�ப் யபாவதும் மைதி�் 
இைிைை்து.
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ஓம் ேத்ஸேதி₃ேதி ஸ்ரீீ�த்₃ ப₄க₃வத்₃கீ₃ேோஸூபேிஷத்ஸு

ப₃ரஹ்�வித்₃்ோ்ோம் ம்ோக₃ஶோஸ்த்மர ஶ்ரீக்ருஷ்ணோர்ஜுேஸம்வோமே₃

ஸோங்க்₂்ம்ோமகோ₃ நோ� த்₃விேீம்ோ(அ)த்₄்ோ்:

ஓம் 
இவ்வாறு யபருண்தம ஞாைமும், யயாக சாைத்ிரமுமாகிய,  

அரச்ச்ுைருகக்ும், பகவாை் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருகக்ும் நடந்ை உதரயாட�ாக, 
புைிை உபநிடைமாை ஸ்ரீ பகவைக்ீதையிை் 

‘சாங்கிய யயாகம்’ 
எனும் இரண்டாம்் அைத்ியாயம் நிதறவுறுகிறது,

முந்தைய பாகம்:   
பாகை் - 1

அடுைை் பாகம்:   
பாகை் - 3

https://www.meenalaya.org/gita-cwa-01-t/
https://www.meenalaya.org/gita-cwa-03-t/


www.meenalaya.org

Mee. Rajagopalan

Comments to rajjag@gmail.com

https://www.meenalaya.org/
https://www.meenalaya.org/

