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§ போகம் 03

கங்தக நதிக ்கதரகக்ு சூரி�ை் மதைவைை்கு முை்யப நோை் வந்து விட்யடை்.  
அ�்�ோவுடை் குருயஷேைத்ிரைத்ி�் பகவோை் அரெ்ச்ுைருகக்ு அைிைை் 
கீயைோபயைெைதைை ்ைரிசிகக்ிை்ை மூை்ைோம் நோட்ப�ணம் இை்று.  கடந்ை 
இரண்டு இரவுகைி�்் அரெ்ச்ுைரிை் து�ரைத்ையும் அவர ்அை்து�ரைத்ைய� ஒரு 
ெோைைமோகப் ப�ை்படுைத்ிப் பகவோதைக ்குருவோகெ ்ெரண் அதடந்ைவுடை், 
பகவோை் ெோங்கி� ய�ோகம் எை யவைப் சபோருைிை் ெோரைத்ை, ெம்ஸோர 
விடுைத�கக்ோை வழி�ோக உபயைசிை்து, அைைோ�் கடதமத�ெ ்செ�்வயை 
ைருமம் எைக ்கோட்டி அருைி�தையும்  யகட்டு மைம் நிரம்பி�ிருந்யைை்.

அரெ்ச்ுைர ்சீடர ்எைைை்ை்தைெ ்ெமரப்்பிைை்வுடயைய�, அவருதட� 

03: கைை் தயாகை்

செயல் ஒழுக்கை்
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நண்பரோகவும், யையரோட்டி�ோகவும் விைங்கி� பகவோை் கிருஷ்ணர,் உண்தம 
விைகக்ும்  குருவோக மோறிவிட்டோர.் பகவோனுகக்ும் அரெ்ச்ுைருகக்ும் இதடய� 
ஏை்பட்ட குரு-சிஷ்�ர ்எனும் ந�்மோை்ைம், இரைை் பூமி�ோை குருயஷேைத்ிரக ்
கைைத்ைப் சபரும் ஞோை பூமி�ோக மோை்றிவிட்டது.

“ந�்வரவு! ை�ோரை்ோயை!”, அ�்�ோ யகட்டோர.்

“நிெெ்�மோக அ�்�ோ! போரை்ை்தையும் யகட்டதையும் சகோண்டும் எை் மைம் 
நிரம்பி இருந்ைோலும், இை்னும் அறி� ஏங்கிக ்சகோண்டிருகக்ிைது!  ைோமதிகக்யவ 
யவண்டோம்.”

“ந�்�து, இதுவதர நீங்கை் சைைிந்து சகோண்டது எை்ை?”

நோை் ை�கக்ை்துடை் செோை்யைை்.

“அ�்�ோ,  போெைத்ிைோ�் மைதி�் விதையும்  து�ரம்் கதை� முடி�ோைைோகிைது. 
அைைோ�் அறிவி�் குழப்பம் ஏை்படுகிைது. அப்படிக ்குழம்பி� அரெ்ச்ுைர,் 
கடதமத�ெ ்செ�்�ோம�் இருகக்ப் ப� கோரணங்கதைக ்கூறுகிை்ைோர.் அவை்தை 
எ�்�ோம் அதமதி�ோகக ்யகட்டுக ்சகோண்டிருந்ை பகவோைிடம், அரெ்ச்ுைர,் 
ைம்மோ�் இைி ஏதும் ய�ோசிகக் முடி�வி�்த� எைக ்கதைை்து, சைைிவோை 
வழித�க ்கோட்ட �ோசிகக்ிைோர.்  ‘தக�று நித�’ எனும் ‘கோரப்்பண்� யைோஷம்’ 
வந்ைவரோக, இருப்பினும், ந�்� குணம் சகோண்டவர ்எை்பைோ�், அை்து�ரை்துகக்ு 
மருந்து குருவிை் அருயை எை உணரந்்து பகவோைிடம் ெரண் அதடகிைோர.் 
அதுவதர அதமதி�ோ�் இருந்ை பகவோை் அரெ்ச்ுைருகக்ு ஞோைைத்ை 
அைிகக்ிைோர.்”

“ஆம், இதைவைிடம், ந�்�றிதவை ்ைரும் குருவிடமும் ைம்தம முை்றிலும் 
ஒப்பதடை்துெ ்ெரண் அதடவயை  சபரும் ப�தைை ்ைருவது.  ெரி, அப்புைம்?”. 

 அ�்�ோ ைை்தை வழகக்ம்யபோ�் அமரும் ஆ�மரை்து அடி�ி�் உை்ை போதை�ி�் 
அமரை்த்ிக ்சகோண்யட யகட்டோர.்  சூரி�ை் யமை்கி�் மதை�ை ்சைோடங்கிவிட்டது.

“அ�்�ோ, பகவோை் யம�ோை ஆைம் ஞோைைத்ை வழங்கிைோர.்  ‘நோை் ஆைம்ோ! 
அநோைம்ோவிலிருந்து யவறுபட்டிருப்பது’ எை்பதைப் பகுைை்றி� முடி�ோை 
அறி�ோதமைோை் ‘ெம்ஸோரம்’ எனும் து�ரைத்ை விதைகக்ிைது. அைைோ�், 
பகவோை்  முைலி�் ஆைம்ோவிை் சபருதமகதைக ்கூறிைோர.் ஆைம்ோ எை்றும் 
இருப்பது (‘நிை�்:’), சுைந்திரமோக, எைதையும் ெோரோம�் இருப்பது (‘ெை�்ம்’),  
செ��ை்றிருப்பது (‘அகரை்ை்ோ’),  செ�ை்ப�தை அனுபவிகக்ோம�் இருப்பது 
(‘அயபோகை்ோ’), எங்கும் பரவி இருப்பது (‘ஸரவ்கை:’), எ�்�ோ உட�்கதையும் 
ைோண்டி இருப்பது (யைஹ-அதீை:),  மோறுபோடை்ைைோ�் கோ�ைத்ைக ்கடந்ைது 
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(‘நிரவ்ிகோர:’) எை ஆைம் ஞோைைத்ை அைிகக்ிைோர.்”

“ஆம்.  ெம்ஸோர விடுைத�கக்ு, ஒருவர ்ைை்தை அநோைம்ோவிலிருந்து வி�கக்ி, 
ைோை் ஆைம்ோ எை்பதை உணரந்்து அைை் ப�ைோகப் பரமோைம்ோவிடம் ெரண் 
அதட� யவண்டும்.  அதைெ ்செோ�்வது சு�பமோக இருகக்�ோம், செ�லி�் 
செ�்வது கடிைம். ஆைம் ஞோைைத்ை விதழவைை்கும், அதடவைை்கும் முைலி�் 
ஒருவர ்ைை்னுதட� கடதமகதைை ்ைரம்ம் ைவைோம�் செ�்� யவண்டும். 
அைைோ�் மட்டுயம மைைச்ைைிவு சபையவண்டும். பகவோை் இைதைப் பை்றி 
எை்ை செோை்ைோர?்”

வகுப்பி�் வீட்டுப்போடம் ஒப்புவிகக்ும் மோணவதைப் யபோ� நோை் இருந்யைை். 
எைினும் அது மைதுகக்ு உை்ெோகைத்ைக ்சகோடுைை்து.  புதிைோை, நை்தம 
சகோடுகக்ிை்ை  அறிவு அ�்�வோ ஸ்ரீ பகவைக்ீதைத� ஆழ்ந்து ப�ிலுவைோ�் 
கிதடகக்ிைது!

“அ�்�ோ, பகவோை் கரம்ய�ோகைத்ைப் பை்றிக ்கை்பிகக் ஆரம்பிைை்ோர.்   ஒருவர ்
ைமகக்ோை  கடதமகதை, அவை்தைெ் ்ெரி�ோை செ��்கைோகெ் ்ெரி�ோை 
யநோகக்ை்துடை், பை்று எதுவுமிை்றிெ ்செ�்வோர ்எை்ைோ�், அதுைோை் கரம்ய�ோகம் 
எைக ்கூறிைோர.்”

“ெரி�ோை செ��் எை்ைோ�்?”

“ஒருவருதட� ‘ஸ்வைரம்ோ’ எனும் ைை்சைோழுகக்ைத்ிை்படி எது அைெச்ெ�ய�ோ 
அது.”

“அது அப்படி அதமகிைது?”

“வோழ்வி�் நோம் எந்ைப் பருவைத்ி�் இருகக்ியைோயமோ, அைை்்கோை வோழ்வி��் 
சநறி இருகக்ிைது. அைதை ‘ஆஸ்ரம ைரம்ம்’ எை நோை் அறிந்து சகோண்யடை்.  
அயையபோ�, வோழ்வி�் நோம் எந்ைப் பணி�ிதைெ ்செ�்வதைய� முைை்தம�ோகக ்
சகோண்டுை்யைோயமோ, அைை்கோை வோழ்பணி  சநறி இருகக்ிைது. அைதை 
‘வரண் ைரம்ம்’ எை நோை் அறிந்து சகோண்யடை்.  எடுை்துக்க்ோட்டோக, இ�்�ை 
வோழ்வி�் ஈடுபட்டிருகக்ும் ஒருவருகக்ு வோழ்வி��் சநறி, ‘இ�்�ை  சநறி’ 
ஆகிைது. அவருகக்ு ‘பஞ்ெ மஹோ �கஞ்ம்’ எனும் திைமும் சை�்வம், மூைோதை�ர,் 
ெோை்யைோரக்ை்,  பிை மைிைரக்ை்,  மை்றும் வி�ங்குகை், ைோவரங்கை் எை  ஐந்து  
வதக�ோை தி�ோகங்கதை சநறி�ோக யவைங்கை் தவகக்ிை்ைை. இைத்ி�ோகங்கை் 
எை்பது,  ஐந்து வதக�ிலும் திைமும் ைை்னுதட� யநரைத்ையும், சபோருதையும் 
மைதையும், அறிதவயும் பிைருகக்ுக ்சகோடுை்து அை்பு கோட்டுை�் ஆகும்.”

“அப்படி ஒழுகக்முடை் கரம்ய�ோகம் செ�்பவருகக்ு எை்ை ப�ை் விதைகிைது?”
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“அவர ்‘கரம்ய�ோகி’ எை ஆகிைோர.்  அைை் ப�ைோக ‘நோை் �ோர’் எனும்  
உண்தமத� அறி�,  விதழவும் ைகுதியும் சபை்று, ஆைம் ஞோைைத்ை அதடகிைோர.் 
அப்படி ‘விடுைத�’ அதடந்ைவரோகை ்சைைிந்ை மைமும், நித��ோை அறிவும் 
ஆைம்ோவி�் நிறுைத்ி�வரோகை ்ைைது கரம் விதை முடியும்வதர உ�கி�்்  
சுைந்திரமோக வோழ்கிைோர.் அவருகக்ு இைி ெம்ஸோரை ்து�ரம் இ�்த�.”

“அப்படி உறுதி�ோக இருப்பவருகக்ுப் பகவோை் சகோடுைை் சப�ர ்எை்ை?”

“பகவோை் அவதர ‘ஸ்திைப்ரகஞ்ை்’ அ�்�து ‘ஆைம்ோவி�் நித�ைை்வர’் எைெ ்
செோ�்கிைோர.்  அரெ்ச்ுைருகக்ுைை்ோை் நோம் நை்றி செோ�்� யவண்டும். ஆைம் 
ஞோைைத்ி�் நித�ைை்வர ்எப்படி இருப்போர ்எை்று  அவர ்பகவோைிடம் 
யகட்டைோ�் அ�்�வோ, பகவோை் அப்படிப்பட்டவரக்ைிை் பண்புகதை நமகக்ு 
அைிைை்ோர!்”

“அதவ எை்ை?”, அ�்�ோ யகட்டோர.்

“அைை்தக� ஞோைிகை் ‘ெோைைோ’ எனும் நை்ப�ிை்சிகைிைோ�், பு�ை்கதையும், 
மைதையும் கட்டுப்படுைத்ி�வரக்ை் ஆவோரக்ை். ஆைம்ஞோைைத்ை அதடந்ை 
பிைகும், அதிய�ய� நித�ப்பைை்கோை ப�ிை்சி�ோக, ‘நிதிை�்ோஸோைம்’ எனும் 
தி�ோைைத்ிலும் ைம்தம நித�ப்படுைத்ிக ்சகோை்வர.்   உ�கைத்ைப் பை்றி� 
அவரக்ளுதட� போரத்வ எவ்விை நிபந்ைதையும் அை்ை அை்யபோடும், பரந்ை 
கருதணய�ோடும் இருகக்ும். ைங்களுகக்ோை கடதமகதை எப்யபோதும்யபோ�் 
ஒழுங்கு ைவைோம�் செ�்து சகோண்யட, ‘பிரோமி-ஸ்திதி:’ அ�்�து ‘பிரம்மநித�’ 
எனும் யபரதமதி�ிய�ய� அவரக்ை் இருப்போரக்ை்.  அப்படி�ோை 
சபருநித�த�, இைப்பைை்கு முை்யை�ோவது ஒருவர ்ெோதிை்துவிட யவண்டும் 
எைவும், அைை்கோை மு�ை்சி�ி�் எந்ை வ�திலும் ஈடுபட�ோம் எைவும் பகவோை் 
கூறி�து எைகக்ு ஆ றுை�ோக இருகக்ிைது. எையவ நோை் இைி�ோவது அைை்கோக 
மு�ை்சியும், ப�ிை்சியும் செ�்� முடியும்  அ�்�வோ?”

“நிெெ்�மோக ! ைை்யபோது அதமதி�ோ�்ெ ்சுகமோ�் இருங்கை்.  இதைவனும், 
குருமோரக்ளும்  கருதண�ோ�் நமகக்ுை ்சைைிவோை மைதையும், கூரத்ம�ோை 
அறிதவயும் ைந்து, ஒப்பை்ை ஞோைைத்ை உணரெ ்செ�்�ட்டும்!  நமகக்ு அைை்கோை 
வலிதம அதம�ட்டும்!  ஸ்ரீ மதுசூைை ெரஸ்வதி எனும் மோமுைிவர ்அருைி� 
ஸ்ரீ பகவைக்ீதைை ்துதிப்போட�்கதைை ்சைோடரந்்து கூறி, நமது பணிதவ 
அைிப்யபோம்!” 

அப்படி செோ�்லிக ்சகோண்யட அ�்�ோ ைம் கண்கதை மூடிை ்துதிப்போட�்கதைெ ்
செோ�்�ை ்சைோடங்கிைோர.்  நோனும் அவருடை் இதணந்து சகோண்யடை்.  
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§ துதிப்போட�் 3

ஓம் 

ப்ரபந்ந-ப்ரிஜாதாய ததாத்ர-தேத்்ரக-பாணதய

ஜ்ா்ந-முத
3
்ராய க்ருஷணாய க

3ீ
தாம்ருத-து

3
தே ்நம:  ||3||

ஒரு தக�ி�் யகோலும், மறு தக�ி�் ஞோை முைத்ிதரயும் சகோண்டு,  
விரும்புவை் ைரும்  போரிஜோை மரமோக, பரங்கருதணயுடை், முகத்ி 
அமுைோை ஸ்ரீ பகவைக்ீதை ைரும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருகக்ு நமஸ்கோரம்.

“பகவோை் ஸ்ரீ கிருஷ்ணதரை ்துதிப்யபோம். வோனு�கி�் இருகக்ும், 
யகட்டசை�்�ோம் ைருகிை்ை போரிஜோை மரைத்ைப் யபோ�ை ்ைை்தைெ ்
ெரணதடந்ைவரக்ளுகக்ு நை்கருதணத�ை ்ைந்து, அவரக்ைிை் ‘அைம், சபோருை்், 
இை்பம், வீடு’, எனும்  நோை்கு புருஷோரை்ை்ம்  எனும்  குறிகய்கோை்கதை எ�்�ோம் 
நிதையவை்றுகிை்ை சபருங்கருதணத�ப் யபோை்றுயவோம்.

ஒரு தக�ி�், பு�ை கைோகி� புரவிகதை அடகக்ி, மைமோகி� யைரிதை ந�்வழி 
நடைை் உைவும் ஞோைமோகி� யகோலிதை தவை்துக ்சகோண்டுை ்ைம்மோ�்  இைிெ ் 
செ�்� யவண்டி�து எதுவும் இ�்த� எை்ைோலும், ைரம்ம் நித�சபைெ ் செ�்� 
யவண்டுசமை்பைை்கோகயவ,  யையரோட்டி�ோகவும் கடதம ஆை்றும் ய�ோகி�ோை ஸ்ரீ 
கிருஷ்ணதரப் பணியவோம். 

் மும்ம�ம்,  முகக்ுணம், முவ்வுட�்,   முவ்வனுபவம், முகக்ோ�ம்  எை்சை�்�ோம் 
ம�கக்ுகிை்ை  ‘திரிபுதட’ எனும் மூை்தையும் வி�கக்ுவைோக மூை்று விர�்கதைை ்
ைவிரை்்து,   ஆட்கோட்டும் விர�ோகி� ஜீவதைக ்கட்தட விர�ோை ஈஸ்வரனுடை் 
இதணை்துக ்கோட்டுகிை்ை  ‘சிை்முைத்ிதர’  ஒரு தக�ி�் கோட்டும் ஜகைக்ுருவோை 
ஸ்ரீ கிருஷ்ணதரப் பணியவோம்.  �ோவதரயும் அழகோ�் ஈரப்்பவரும், மரணமி�ோப் 
சபருநித� அமிரை்முமோகி� ஸ்ரீ பகவைக்ீதைத�ை ்ஸ்ரீ கிருஷ்ணதரப் 
பணியவோம்.”

கண்கதை மூடி, அ�்�ோவுடை்  துதிப்போடத�ப் போடிப் பணிந்திருந்யைை். 
அதமதி அதடந்ை  மைை ்திதர�ி�், குருயஷேைத்ிரம் சைரிந்ைது.  ெஞ்ெ�ைிை் 
வருணதையுடை் அ�்�ோவிை் அறிவூட்டலும் மைதுை் விதைந்ைை. 
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§ அரெ்ச்ுைரிை் விைோ 

அ�்�ோ கூறிைோர.்

“பகவோை் ஞோையம சிைந்ைது எைெ ்செோ�்லிவிட்டுப் பிைகு ைை்தை  ஏை் 
செ�த�ெ ்செ�்�ை ்தூண்டுகிைோர ்எை அரெ்ச்ுைருகக்ுக ்குழப்பம் வந்துவிட்டது. 
அவருதட� குழப்பைத்ையும் நம்மோ�் புரிந்து சகோை்ை முடிகிைது.  து�ரை்ை்ோ�் 
குழப்பமுை்ைவரோகைை்ோயை, இந்ை யுைை்ைத்ிலிருந்து விடுபடுவைை்கோை ஒரு 
சைைிவோை வழித�ை ்யைடிப் பகவோதைெ ்ெரணதடந்ைோர!் அைைோ�் பகவோைிை் 
உதர�ிதைக ்யகட்கும்சபோழுது, அதி�் யுைை்ம் செ�்�ோம�் இருப்பைை்கோை 
கோரணங்கதை மட்டுயம அவரது அறிவு கிரஹிை்துக ்சகோண்டிருகக்ிைது யபோலும்!  
அப்படி�ோை கவைக ்குதைவிைோ�்ைோை் அவருகக்ுப் பகவோைிை் கருைத்ைெ ்
ெரி�ோகப் புரிந்து சகோை்ை முடி�வி�்த�. அதுைோை் குழப்பம்.”

“அவருதட� குழப்பம் எை்ை அ�்�ோ?”

“ஞோைம் ஒை்யை உ�ரந்்ைது, அது செ�த�விடெ ்சிைந்ைது எை்று பகவோை் 
செோை்ைோயர! அை்துடை் இை்பம் விதழந்து செ�்கிை்ை கரம்ோகக்ளும் 
பழுதுதட�ை எைெ ்செோை்ைோயர!   அறிவு ஒை்யை ெம்ஸோரம் எனும் 
து�ரைத்ிலிருந்து விடுைத� அைிப்பது எைப் பகவோை் செோ�்லி�ிருப்பைோ�், 
செ��் எை்பது ெம்ஸோரைத்ி�் ஆழ்ைத்ிவிடும் எைவும் உணரை்த்ி இருப்பைோ�், 
பிைகு எைை்கோக ‘யுைை்ம் செ�்’ எைெ ்செ�லி�் ஈடுபடெ ்செோ�்கிைோர!் இதுைோை் 
அரெ்ச்ுைரிை் குழப்பம்.”

“அ�்�ோ, பகவோை் அப்படிெ ்செோ�்�வி�்த� எை நோை் நிதைகக்ியைை்.”

“உண்தமைோை். பகவோை் ‘கரம்ோ’ எனும் செ�த�ப்பை்றியும் அது எப்படி 
ஒருவதர பந்ைப்படுை்துகிைது எை்பதையும் செோை்ைோர.் அைனுடயைய�, ‘கரம்ோ’ 
எனும் செ�த�ய� ‘கரம்ய�ோகம்’ எனும் ‘செ�ச�ோழுகக்மோகெ’் செ�்ைோ�், 
அது சபருதமமிகக்து, ஞோைை்துகக்ு வழி�தமப்பது எை்பதையும் செோை்ைோர.்  
அரெ்ச்ுைர ்அைதைை ்சைைிவி�் சகோை்ைவி�்த�.”

 அரஜஜுன உோச| 

ஜயாயஸீ தசதகரமணஸதத மதா பு₃த₃தி₄ரஜனாரத₃ன| 

ததகிம் கரமணி தகா₄த்ர மாம் ்நிதயாஜயஸி தகஶே||  3-1|| 

“அரெ்ச்ுைர ்கூறிைோர.்
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ஓ ஜைோரை்ைோ,  ைங்கைிை் கருை்துப்படி,    (அறிசவோழுகக்ம் ைரும்) 
ஞோையம,  செ�த�விடெ ்சிைந்ைது எை்ைோ�், பிைகு ஏை், ஓ யகெவோ, 
சகோடுதம�ோை செ�த�ெ ்செ�்� எை்தைை ்தூண்டுகிறீரக்ை்? (3.1)”

“அரெ்ச்ுைர ்பகவோதை ‘ஜைோரை்ை்ைோ’ எை அதழகக்ிைோர.்    ஆதெகதைப் பூரை்த்ி 
செ�்பவர ்எைவும், பிைவிை ்து�தர அறுப்பவர ்எனும் சபோருதைை ்ைருகிை்ை 
திருப்சப�ர ்அது.  ஒருயவதை ைை்னுதட� ஆதெ�ோை  ெம்ஸோரைத்ிலிருந்து 
விடுைத� எனும் ப�தை  அதடவது எை்பதைப் பகவோனுகக்ும் மீண்டும் 
வலியுறுைை் யவண்டும் எை்பைை்கோக அப்படி அதழைை்ோயரோ எை்ையவோ!   
யபோரி�் ப�தரயும் சகோை்று குவிகக் யவண்டுயம, அகச்கோடி� செ�த� ஏை் 
செ�்�ை ்தூண்டுகிைோர ்எை அரெ்ச்ுைர ் யகட்கிைோர.் அவருதட� இகய்கை்விகக்ு, 
அவருதட� ைவைோை புரிைய� கோரணம்.”

“எப்படி அது ைவைோை புரிை�ோகும்?”

“பகவோை் ‘ெமயநோகக்ு’ எனும் சபோருதைை ்ைருகிை்ை ‘புைத்ி ய�ோகம்’ பை்றி முை்பு 
கூறிைோர ்அ�்�வோ, அதி�் ப�ை்படுைை்ப்பட்ட ‘புைத்ி’ எனும் செோை்சபோருதைக ்
சகோண்யட  ‘புைத்ி செ�த�விடெ ்சிைந்ைது’ எைெ ்செோை்ைோர.்  ஆைோ�், 
அரெ்ச்ுைர,் புைத்ி எை்பதை ‘அறிவு’ எைப் சபோருை் சகோண்டு, ‘அறிவு’, ‘செ��்’ 
இரண்டி�் எது சிைந்ைது எைக ்குழம்பிக ்சகோண்டோர.்”

வயாமிஶ்த்ரதணே ோக்தயன பு₃த₃தி₄ம் தமாேயஸீே தம| 

ததத₃கம் ேத₃ ்நிஶ்சிதய தயன ஶ்த்ரதயா(அ)ேமாபனுயாம்||  3-2||

“முரண்போடுதட� கருைை்ோகை ்ைங்களுதட� யபெச்ு எைகக்ுை ்
யைோை்றுவைோ�், எை் அறிவு குழப்பமதடகிைது.   (�ோை் விதழகிை்ை) 
அதமதித�ை ்ைருவது எது எை்பதை எைகக்ுை ்சைைிவோக உறுதிபடெ ்
செோ�்லுங்கை். (3.2)”

“பகவோை் ைை்தைக ்குழப்புவைோகக ்குை்ைம் கூறி� அரெ்ச்ுைர,் இப்சபோழுது  
அகக்ுழப்பம் ைை்னுதட� அறிவிை் ப�வீைைை்ோ�்ைோை் வந்திருகக் 
யவண்டும் எைக ்கருதுகிைோர.் குருவிை் வோகக்ி�் அவருகக்ு அதெகக் 
முடி�ோை ‘சிரைை்ோ’  எனும் உறுதி இருப்பைோ�், ைவைோகப் புரிந்து சகோண்டது  
ைை்னுதட� அறிவிை்தம எை ஏை்றுக ்சகோண்டு, பகவோைிடம் ைைகக்ுை ்
சைைிவோை உறுதி�ோை அறிவுதரத�ை ்ைரும்படி யகட்கிைோர.் குழப்பைத்ி�் 
இருப்பவரக்ளுகக்ு ‘சவட்டு ஒை்று, துண்டு இரண்டு’ எை்பதுயபோ�் எதையும் 
செோ�்� யவண்டி�து அவசி�ம்ைோயை!  அைய்ைோடு கவைியுங்கை், அரெ்ச்ுைர ்
எை்ை யகட்கிைோர ்எை்று!  அதமதித� - முழுதம�ோை நிதைதவ.  அதுயவ 
மைிைரக்ை் யைட யவண்டி� உ�ரந்்ை ப�ை் அ�்�வோ!”
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“ஆம் அ�்�ோ!”

“ந�்�ோசிரி�ரக்ை் எதைெ ்செ�்� யவண்டும் எை்பதை மட்டும் ைருபவரக்ை் 
அ�்�ர.்  அதை எப்படி, எப்சபோழுது, எங்யக செ�்� யவண்டும் எை்பதையும் 
சைைிவோகப் புகட்டுவோரக்ை்.  ந�்�ோசிரி�ரக்ைிடம் முை்றிலும் ெரண் அதடவைை் 
ப�ை் இதுைோை்! அைை் ப�ைோக இப்யபோது பகவோை் ‘கரம்ய�ோகம்’ பை்றி� 
படிப்பிதைை ்ைரப்யபோகிைோர.்”

ஸ்ரீ ீப₄க₃ோனுோச| 

த�ாதக(அ)ஸமின் த₃ேிேிதா₄ ்நிஷ்ா₂ பு்ரா பத்ராக்தா மயானக₄| 

ஜ்ானதயாதக₃ன ஸாங்க்₂யானாம் கரமதயாதக₃ன தயாகி₃னாம்||  3-3|| 

“பகவோை் கூறிைோர.்்

ஓ போவங்கைை்ைவயை! இந்ை உ�கி�் இரண்டுவதக�ோை வோழ்கத்கப் 
போதைத� நோை் ஏை்கையவ செோ�்லி இருகக்ியைை்.  ஒை்று  துைவி�ர்் ் 
ப�ணிகக்ும்  ‘ஞோை ய�ோகம்’ எனும் ‘அறிசவோழுகக்ம்’.  மை்சைோை்று 
ய�ோகி�ர ்ப�ணிகக்ும்  ‘கரம் ய�ோகம்’ எனும் ‘செ�ை்துைவு’ ஆகும். (3.3)”

“அ�்�ோ, பகவோை் எை்ை செோ�்கிைோர?்”

“ முை்யப உ�கி�் இரண்டு வதக�ோை வோழ்கத்கப் போதைகை் இருகக்ிை்ைை 
எை்பதைை ்ைோம் கோட்டி�ைோகப் பகவோை் அரெ்ச்ுைருகக்ு நிதைவூட்டுகிைோர.்  எந்ை 
வோழ்கத்கப் போதை�ி�் யபோகியைோம் எை்பது முகக்ி�மி�்த�, எந்ை வோழ்கத்க 
சநறிகதைக ்கதடப்பிடிகக்ியைோம் எை்பதுைோை் முகக்ி�ம்.”

“புரி�வி�்த� அ�்�ோ.”

“பகவோை் ‘நிஷ்டோ’ எனும் செோ�்லிதைப் ப�ை்படுைத்ி இரண்டு வதக�ோை 
வோழ்கத்கப் போதைகதை அவர ்ஞோபகப்படுை்துகிைோர.் ஒை்று,  ‘ப்ரவ்ரை்த்ி 
நிஷ்டோ’ எை்பது.  இப்போதை உ�க விவகோரங்கைி�் ஈடுபட்டுப் சபோருை் ஈட்டி, 
அைப்படி வோழ்கத்கத� நடை்துவது.  மை்சைோை்று, ‘நிவரை்த்ி நிஷ்டோ’ எனும் 
எ�்�ோவை்தையும் துைந்து வோழ்வது. துைவி�்் உ�கப் சபோருட்கைி�் ஆதெய�ோ 
அவை்றிை் ஆதெ�ோ�் ஈடுபட்டுெ ்செ��் செ�்வயைோ இ�்த�.”

“பகவோை்,  இ�்�ைைத்ி�் வோழ்வதையும், துைவி�ோக இருப்பதையும் 
ஒப்பிடுகிரோர.் அப்படி�ோ?”

“ஆம்.  இ�்�ைைத்ி�் வோழ்பவரக்ளுதட� போதை ‘ப்ரவ்்ருைத்ி நிஷ்டோ’.   
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இ�்�ைைத்ி�் வோழ்பவரக்ளுகக்ுக ்குடும்பப் சபோறுப்பு மட்டும�்�ோம�், 
ெமுைோ�ைத்ிலும் பிைருகக்ும் அைம் செ�்து ைரம்ைத்ை வைரக்க் யவண்டி�  கடதம 
இருகக்ிைது. எையவ வோழ்கத்ககக்ுை ்யைதவ�ோை சபோருட்கதை ஈட்டவும், 
அவை்ைோ�் மை்ைவருகக்ு உைவி வோழவும், இ�்�ைைத்ி�் இருப்பவரக்ை், ப� 
செ��்கதையும் உ�கி�் செ�்� யவண்டி�து அவசி�ம்.   எையவ ‘செ��் 
செ�்வதும்’, அதிலும் அவை்தை ‘கரம் ய�ோகம்’ எனும் ‘செ�ை்துைவு’ எைெ ்
செ�்வதும் அவரக்ளுகக்ு உரி� வோழ்கத்க சநறி ஆகிைது.    இப்யபோதைகக்ு, 
‘கரம் ய�ோகம்’ எை்பதை ‘செ��் ஒழுகக்ம்’ எை எடுை்துக ்சகோை்யவோம். அது 
ஒரு வோழ்கத்க சநறி.   ஆைோ�், ‘நிவ்ருைத்ி நிஷ்டோ’ எனும் துைவுப் போதை�ிதை 
ஏை்றுக ்சகோண்டவரக்ளுகக்ு, முழுதம�ோை விடுைத�யும், அைை்கு விதட�ோை 
ஞோைமுயம குறிகய்கோைோக இருகக்ும். அைைோ�், அவரக்ளுதட� வோழ்கத்க 
சநறி  ‘ஞோை ய�ோகம்’ எனும் ‘அறிசவோழுகக்ம்’ ஆகும்.  வோழ்கத்கப் போதைத� 
விட,  வோழ்கத்க சநறிகைோை ‘செ�ச�ோழுகக்ம்’ எனும் கரம்ய�ோகமும், 
‘அறிசவோழுகக்ம்’ எனும் ஞோைய�ோகமும் அதிக முகக்ி�ை்துவம் சகோண்டை.”

அ�்�ோ சைோடரந்்து செோை்ைோர.்

“அைைோ�்,  இ�்�ைைத்ி�் இருப்பவர ்ஞோைைத்ைை ்யைடமோட்டோர ்எை்யைோ, 
துைவி�ோக இருப்பவர ்செ�ய� செ�்� மட்டோர ்எை்யைோ எண்ணோதீரக்ை்.   
இங்யக ஒவ்சவோருவரிை் வோழ்வி�் எந்ை வோழ்கத்க சநறி ஆளுதம 
சகோண்டிருகக்ிைது எை்பதுைோை் கருை்து.”

“அ�்�ோ, வோழ்கத்கப் போதை தீரம்ோைிகக்ப்பட்டைோ?  அைோவது, எப்யபோது, எப்படி 
ஒருவர ்ைைது வோழ்கத்கப் போதைத�ை ்தீரம்ோைிப்பது?”

“பகவோை் நமகக்ு அைை்கோை அறிவிதைக ்சகோடுப்போர.் ‘துைவைம்’ எனும் 
வோழ்கத்கப் போதைத� ஏை்பைை்குெ ்சி� ைகுதிகை் யவண்டும்.  மைைத்ி�் 
அைை்கோை முதிரெ்ச்ியும் சைைிவும், ெரி�ோை அறிவு யவட்தகயும் யவண்டும்.  
எையவைோை் ‘துைவு’ எை்பதை  எ�்�ோ அனுபவங்கதையும் சபை்று 
உணரந்்ைவரக்ளுகக்ு ஏதுவோக வோழ்விை் நோை்கோவது இறுதிப் பகுதி�ோக 
யவைங்கை் கோட்டுகிை்ைை.”

“நோை்கோவது பகுதி�ோ?   இரண்டு வோழ்கத்கப் போதை எைைை்ோை் புரிந்து 
சகோண்யடை்!”, ெந்யைகை்துடை் யகட்யடை்.

“ஆம்.  வோழ்கத்கப் போதை இரண்டுைோை், அதவ ‘ இ�்�ைம்,  துைவைம’.்  ஆைோ�் 
வோழ்கத்கப் பகுதிகை் நோை்கு. ‘கிருஹஸ்ை-ஆஸ்ரமம்’ எனும் இ�்�ை வோழ்கத்க  
ஒரு வோழ்கத்கப் பகுதி.   அப்படி வோழ்ந்து உ�க அனுபவங்கதைப் சபை்று, 
துைவிதை யமை்சகோை்வது மை்சைோரு வோழ்கத்கப் பகுதி. அைை்கு ‘ஸந்�ோஸ- 
ஆஸ்ரமம்’ எைப் சப�ர.்”
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“மை்ை இரண்டு வோழ்கத்கப் பகுதிகை் �ோதவ?”

“அந்ை இரண்டி�் ஒை்று ‘கிருஹஸ்ை-ஆஸ்ரமைத்ிை்கு’ முை்ைோலும், மை்ைது 
பிை்ைோலும்  வருவது.”

நோை் யகட்டுக ்சகோண்டிருந்யைை்.

“அதவ இரண்டும் நம்தமை ்ை�ோர ்செ�்துசகோை்வைை்கோை வோழ்கத்கக ்கோ�ம்.  
‘பிரஹ்மெெ்ர�்-ஆஸ்ரமம்’ எனும் ‘க�்விப்பருவம்’ வோழ்வி�் முை�ோவைோக 
வருவது. உ�கி�் அைப்படி வோழவும், அைை்கோை அறிவிதையும், திைதையும் 
வைரை்்துக ்சகோை்ைவும்,  ‘ஸநோைை ைரம்ம்’ எனும் நமது சநறிகை் ஒவ்சவோரு 
குழந்தைத�யும் க�்விகக்ோக, குருவிடம் ஒப்பதடகக்ிை்ைை. சபை்யைோரக்தை 
அடுை்து, குருயவ ஒருவருகக்ு உ�க வோழ்கத்க சநறித�யும், உ�ரி� ஆை்ம 
சநறித�யும் யபோதிகக்ிைோர.்  அப்படி அறிவிதைப் சபை்ைோ�்ைோை்் இ�்�ை 
வோழ்கத்க எனும் இரண்டோம் வோழ்கத்கப் பகுதிகக்ுெ ்செை்ைோ�், ஒருவரோ�் 
இ�்�ைைத்ை ந�்�ைமோக  நடைை் முடியும்.”

“மூை்ைோவது எை்ை அ�்�ோ?”

“அது ‘வோைப்ரஸ்ை-ஆஸ்ரமம்’ எனும் ‘ைை்ைறிவோ�்ை�்’.  அைோவது, யவத�, 
சைோழி�் எ�்�ோவை்றிலும் ஓ�்வு சபை்ைவுடை், இ�்�ை வோழ்விை் அடுைை் 
பகுதி�ோக ஒருவர ்ைை்தைப் சபரும்போலும் ைைிதமப்படுைத்ிக ்சகோண்டு, 
‘நோை் �ோர’், ‘இந்ை வோழ்கத்க�ி�் கை்ை போடம் எை்ை?’, ‘எப்படி முகத்ி எனும் 
விடுைத�த� அதடவது’ எை்பது யபோை்ை ைவைத்ிதை ஏை்றுக ்சகோண்டு 
வோழுை�் ஆகும்.  அப்படி�ோை ைவநித�ய�, அவரக்தைை ்‘துைவு’ எனும் இறுதி 
நித�கக்ுெ ்செை்று, ‘ஞோைம்’ ஒை்தைய�  குறிகய்கோைோக ஏை்று வோழெ ்செ�்� 
முடியும். இதைப்பை்றி பகவோை் மூ�ம் நோம் யமலும் அறி��ோம்.”

“அ�்�ோ,  இ�்�ைைத்ி�் இருந்துைோை் ஒருவர ்துைவைை்துகக்ுப் யபோக முடியுமோ?”

“அதுைோை் சபோதுவோக நி�திகக்ப்பட்டுை்ைது.  வர�ோை்றி�், பிரஹ்மெெ்ரி�-
ஆஸ்ரமைத்ிலிருந்யை ஸந்�ோஸ-ஆஸ்ரமை்துகக்ுப் யபோை மஹோைம்ோகக்ை் 
இருகக்ிைோரக்ை்,  பகவோை் ஸ்ரீ ரமணதரப் யபோ�!  அசை�்�ோம் அபூரவ்மோகவும், 
ப� பிைவிகைோ�் அதடந்ை உ�ரந்்ை ெோைதைகைோலுயம ஆகும்.    நமகக்ு இங்யக 
முகக்ி�ப்போடம்  வோழ்கத்க சநறிகை்ைோை்.”

“உறுதி�ோக அ�்�ோ! பகவோை் ‘செ��் ஒழுகக்ம’் எைெச்ெோை்ைது 
கரம்ய�ோகைத்ைைை்ோயை?”

“ஆம்! நீங்கை் முை்பு யகட்டீரக்யை, ‘நோை் எை்ை ய�ோகம் செ�்� யவண்டும்’ 
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எை்று!  இ�்�ைவோழ்வி�் இருகக்ும் உங்களுகக்ோை முை�ோவதும் 
முகக்ி�மோைதுமோை போதை கரம் ய�ோகம்ைோை்.  கரம் ய�ோகைத்ைை ்ைமிழி�் 
‘செ��் ஒழுகக்ம்’ எைெ ்செோ�்வது ெரிய�! அைதை நை்ைோகப் புரிந்து 
சகோண்டோ�், பிைகு அதுயவ  ‘செ�ை்துைவு’ எனும் மிகப் சபோருைை்மோை 
சபோருதைக ்சகோடுை்துவிடும்.   செ�த�ெ ்செ�்வதி�்  ஒழுங்கு எை்பது, அைதை 
ஒரு உ�ரந்்ை யநோகக்ை்துடை் செ�்வைோகும். அப்படிெ ்செ�்வைோ�், ஒருவர ்‘ஞோை 
ய�ோகம்’ எனும் ‘அறிசவோழுகக்ம்’ அதட�ை ்ைகக்வரோகிைோர.்” 

“அ�்�ோ அப்படி�ோைோ�், துைவி�ோக ஆைோ�் மட்டுயம’ஆைம் ஞோைம்’ 
ைருகிை்ை ஞோை ய�ோகைத்ை ஒருவரோ�் ஏை்க முடியுமோ? அப்படி�ோைோ�் 
இ�்�ைைத்ி�் இருப்பவரக்ளுகக்ு ‘விடுைத�’ எப்படிக ்கிதடகக்ும்? இது 
ெரி�ோகப்படவி�்த�ய�!”

அ�்�ோ சிரிைை்ோர.்

“ந�்� யகை்வி.   இ�்�ைம், துைவைம் எை்பசை�்�ோம் ஒருவர ்வோழ்கத்கத� 
எப்படி வோழை ்யைரந்்து எடுகக்ிைோர ்எை்பைை்கோை ஒரு வழிகோட்டிைோை்.  
முகக்ி�ம், யைரந்்சைடுைை் வோழ்கத்க முதர�ி�் அவர ்எவ்வோறு ைை்னுதட� 
வோழ்கத்க சநறித�ப் பிை்பை்றுகிைோர ்எை்பயை.  எையவ இ�்�ைைத்ி�் 
இருப்பவரக்ை், துைவைம் எனும்  வோழ்கத்க முதைத� எடுை்துக ்சகோண்ட 
பிைகுைோை் ஞோை ய�ோகப் ப�ிை்சிகதைெ ்செ�்� யவண்டும் எை்பது 
இ�்த�. இ�்�ைைத்ி�் ைரம்ப்படி வோழ்ந்து, கரும ய�ோகங்கதைெ ்செ�்து 
வருபவரக்ை், அவரக்ளுகக்ுை்யைய� ந�்� மோை்ைங்கதை அதடந்து,  துைவு 
மைப்போை்தமத�ப் சபறுவர.்  துைவு எை்பது ஆதட�ிை் நிைைத்ிைோய�ோ,  
கோடுகைிலும், குதககைிலும் இருப்பதிைோலும் அ�்�!  அது எங்கிருந்ைோலும், 
மைைைவி�் நிதைவுை்ைவரோக, புைப்சபோருைி�் ஆதெய�ோ, போதிப்யபோ 
அதட�ோம�், விருப்பு, சவறுப்பு இை்றி எைதையும் தக�ோை முடிவது. 
எையவ  வோழ்கத்க முதை எதுவோைோலும், ஒருவரிை்  செ�ச�ோழுகக்மும், 
அறிசவோழுகக்மும்ைோை் அவதரப் ப�ைதட� தவகக்ிை்ைை.”

“அ�்�ோ, இதி�் ஒரு முரண்போடு சைரிகிையை!”

“இ�்த�. பகவோை் கரம்்ய�ோகம் எை்பது எை்ை எை்பதை விைகக்ும்யபோது 
நமகக்ு இது இை்னும் நை்ைோகை ்சைைியும்.   ‘கரம்ய�ோகி’ செ�த�க ்கரம் 
ய�ோகமோகெ ்செ�்கிைோர ்எை்ைோ�், அெச்ெ�லிய�ோ, அைைோ�் விதையும் 
ப�ைிய�ோ, அவர ்எவ்விைப் பை்றும் சகோண்டிருகக்வி�்த� எை்பது 
சபோருை். எ�்�ோெ ்செ�லும் இதைப்பணிய� எனும் யநோகக்மும், எ�்�ோப் 
ப�னும் இதைப்ப�யை எனும் யநோகக்மும் கரம் ய�ோகி�ிை் பண்பு.  எையவ 
அவரது செ��் செ�்ை�்,  உண்தம�ிய�ய� ‘செ�ை்துைவு’ ஆகிைது.  எையவ 
கரம்ய�ோகிகக்ு, ஞோைப் போதை எைிைோகை ்திைகக்ிைது.”



ஸ்ரீ பகவைக்ீதைை ்யைைமுைை ்திருவூட்ட�்

w
w

w
.m

ee
na

la
ya

.o
rg

போகம் 03 -  கரம்ய�ோகம்் - 14

“அ�்�ோ, செ�ை்துைவு எை்பது  செ�த�ெ ்செ�்�ோம�் இருப்பது அ�்�, 
ெரிைோயை!”

“செ�ை்துைவு எை்பது கரம்ய�ோகைத்ிை்கோை ெரி�ோை ைமிழ்ப்சப�ர.்  செ�்வதை 
செ�்யும்யபோது செ�லிய�ோ, அைை் ப�ைிய�ோ உரிதம எடுை்துக ்சகோை்ைோம�் 
இருப்பது.  செ�லி�்் வரும் ப�தைை ்தி�ோகம் செ�்து செ�்வது.”

்ந கரமணாமனா்ரம்பா₄ன்்னஷகரம்யம் புருத�ா(அ)ஶ்னுதத| 

்ந ச ஸம்ன்யஸனாதத₃ே ஸித₃தி₄ம் ஸமதி₄க₃சச₂தி||  3-4|| 

“செ�த�ெ ்செ�்�ோம�் இருப்பைோய�ய�ோ, அ�்�து செ�த�ை ்
துைந்து விட்டைோய�ய�ோ ஒருவர ் (விடுைத� எனும் ) முழுதமைரும் 
நிதைவிதை அதடவதி�்த�. (3.4)”

“பகவோை் செ��ோை்ை யவண்டி� முகக்ி�ை்துவைத்ைெ ்செோ�்கிைோர.்  அரெ்ச்ுைர ்
‘செ�ை்துைவு’ எனும் செோ�்லுகக்ு ‘யவத�த�ெ ்செ�்�ோம�் இருைை்�்’ எைப் 
சபோருை் சகோண்டுவிட்டோ�், அது அவரது ைவைோகிவிடும்.  கடதமத�ெ ்
செ�்�ோம�் இருப்பது விடுைத� அைிப்பை�்�.  கடதமத�ெ ்செ�்�ோம�் 
இருப்பதும் துைவைம் அ�்�.”

“செ��் எை்பது இ�்�ைம், துைவைம் இரண்டுகக்ும் உண்டு, அப்படிைை்ோயை?”

“ஆம்! செ�லிை்தம ஒருயபோதும் ஏை்றுக ்சகோை்ைப்படவி�்த�.  யமலும் 
செ�லிை்தம எை்பது உண்தம�ி�் ஒருவரோலும் இ��ோது!”

்ந ேி கஶ்சிதக்ஷணமபி ஜாது திஷ்₂தயகரமக்ருத| 

காரயதத ஹயேஶ: கரம ஸரே: ப்ரக்ருதி்ஜரகு₃்ண:||  3-5|| 

“எவரோலும், ஒருக ்கணம் கூடெ ்செ�லிை்றி இருந்துவிட முடி�ோது; 
ஏசைைி�், பிரகர்ுதி எனும் இ�ை்தகெ ்ெகத்ி�ோ�் விதைந்ை குணங்கை், 
செ�லிதை விதைவிகக்ிை்ைை. (3.5)”

“பகவோை் ஓர ்யபருண்தமத�ை ்ைருகிைோர.் இவ்வு�கி�் ஒவ்சவோை்றும் ஏயைோ 
ஒரு செ�த� எப்சபோழுதும் செ�்து சகோண்யட இருகக்ும். இைை்குக ்கோரணம், 
ஒவ்சவோை்றுகக்ும் கோரணமோை இ�ை்தகக ்குணங்கை்.”

“தூங்கும்யபோது கூடவோ, அ�்�ோ!”

“ஆம்! நீங்கை் தூங்கும்யபோதும், உங்கை் உடலுகக்ுை் யவத�கை் நடந்து 
சகோண்டுைோை் இருகக்ிை்ைை. ஒவ்சவோருவரும் இ�ை்தக�ிை்் மூ�க ்கூறுகைோ�் 
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பதடகக்ப்பட்டவர ்ஆவர.்   ‘திரிகுணோ’ எனும் ‘முகக்ுணங்கை்’ நிதைவுகக்ு 
வருகிைைோ?  ‘பிரகர்ுதி’ எனும் இ�ை்தகெ ்ெகத்ி�ிை் சவைிப்போயட முகக்ுணங்கை்.  
அவை்றிை் யவறுபட்ட க�ப்புைை்ை்தம�ோய�ய� எ�்�ோமும் பதடகக்ப்பட்டை.  
குணங்கை் செ�லிதைை ்தூண்டிகச்கோண்யட இருப்பை. அைைோ�்ைோை் உ�கம் 
எப்சபோழுதும்  மோறிக ்சகோண்யட இருகக்ிைது.”

“பிரகிருதி எை்ைோ�் எை்ை?”

“இப்யபோதைகக்ு, பிரகிருதி எை்பது இ�ை்தகெ ்ெகத்ி எை எடுை்துக ்
சகோை்ளுங்கை்.  ப� சப�ரக்ைிலும், வடிவங்கைிலும் விைங்கும் எ�்�ோமுயம 
பிரகிருதி�ிை் சவைிப்போடு.  அைோவது, உ�கமும் உ�கப் சபோருட்களும், 
உட�்களும்  பிரகிருதி�ிைோ�் கட்டப்பட்டதவ.  யவைங்கை் அவை்தை மூை்று 
மூ�க ்கூறுகைோக, முகக்ுணங்கைோக நமகக்ுை ்ைந்திருகக்ிை்ைை. அைோவது, 
ஒவ்சவோருவரிை் மூ�கக்ூறுகயை, உ�கங்கைிை் மூ�கக்ூறுகைோகவும் 
இருகக்ிை்ைை.  விதைவும், கோரணமும் சவவ்யவை�்�! விதைவு எை்பது 
கோரணைத்ி�் ஏை்படும் ஒரு மோை்ைம்ைோயை!”

அ�்�ோ சைோடரந்்ைோர.்

“அைைோ�்ைோை் உ�கைத்ி�் எப்சபோதும் சைோடரந்்து மோை்ைங்கை்  நடகக்ிை்ைை.  
எ�்�ோமும் எப்யபோதும் செ��் செ�்து சகோண்யட இருகக்ிை்ைை. செ��் 
இ�்�ோம�் ஒரு சநோடியும் இருகக் முடி�ோது!”

“அ�்�ோ, நோை் உட�ோ�் ஒரு யவத�யும் செ�்�வி�்த� எை்ைோ�்?”

“உங்கை் உடலுகக்ுை் யவத� நடந்து சகோண்டுைோை் இருகக்ும். உங்கை் மைம் 
யவத� செ�்து சகோண்டுைோை் இருகக்ும்.  செ�த� வி�கக்யவ முடி�ோது! “

“செ�ை்துைவு எை்ைோ�்?”

“செ�த�ை ்துைப்பது அ�்� செ�ை்துைவு! செ�லிய�ோ அைைோ�் விதையும் 
ப�ைிய�ோ இருகக்ும் ஆதெத�ை ்துைப்பது.  அப்படிெ ்செ�்யும் செ�லிைோ�் 
ஒருவருகக்ு எவ்விைப் போதிப்பும் இ�்த�.”

“அ�்�ோ, நோை் தி�ோைம் செ�்யும்யபோது, எை்னுதட� பு�ை்கதை எ�்�ோம் 
கட்டுப்படுைத்ி, மைதையும் அடகக்ி தவகக்ியையை, அது செ��ை்ை 
நித�ைோயை?”

“பகவோை் செோ�்வதைக ்யகட்யபோம்.”
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கரதமநத₃்ரியாணி ஸம்யம்ய ய ஆஸதத மனஸா ஸம்ரன்| 

இநத₃்ரியாரதா₂ன்ேிமூ்ா₄தமா மித₂யாசா்ர: ஸ உசயதத||  3-6|| 

“சபோறி, பு�ை் இவை்தை அடகக்ி, ஒருவர ்செ��ை்ைவதரப் 
யபோ� அமரந்்ைோலும், மைதி�் பு�ை்கை் பை்றி� சபோருட்கதை 
நிதைைத்ிருந்ைோ�், அவர ்அறிவை்ைவர,் யபோலி�ோை துைவி ஆவோர.் (3.6)”

“வலுகக்ட்டோ�மோக, ஒருவர ்ைமது பு�ை்கதை எ�்�ோம் கட்டுப்படுைத்ி, உடத� 
அதெ�ோம�் தவை்து அமரந்்து இருந்ைோலும்,  அவருதட� மைம் பு�ை்கைோ�் 
கவரப்பட்ட சபோருதைப் பை்றி நிதைைத்ிருந்ைோ�், அவர ்‘மிை�்ோெெ்ோர�்’ எனும் 
சபோ�்�ோை பு�ைடகக்ம் சகோண்டவர.்  இது மிக முகக்ி�மோை அறிவுதர.  
ஒை்றும் செ�்�ோம�் உட்கோரந்்திருந்ைோலும் மைதி�் எழும் எண்ணஓட்டம் 
ஒருவரிை் மைதைை ்திதெ திருப்பி யமலும் எண்ண வைரெ்ச்ி�ோ�், மைைை்ைவி�் 
செ�த�ெ ்செ�்பவரோக தவை்துவிடும்.  சீரத்ம அதட�ோை மைைத்ி�் 
விதையும் எண்ணங்கை் கோைோை்கதைப் யபோ�ை ்யைோை்றி மைதை மதைப்பை.  
பு�ைடகக்ம், மைவடகக்ம் எனும் நை்ப�ிை்சிகதைை ்தூ�்தம�ோை மைதிை் 
ஆளுதம�ோ�் மட்டுயம அதட� முடியுயம ைவிர,  வலுகக்ட்டோ�மோக அடகக் 
மு�லுவைோ�் ஆகோது.”

“அ�்�ோ, செ�லிை்தம விடுைத� ைரோது!  செ�லிை்தம எை்பதும் இ�ை்தக�ி�் 
நடகக்ோது! கஷ்டப்பட்டு மைதை அடகக்ி தவப்பதும் செ��ை்ை நித��ோக 
ஆகோது!  இப்படி எ�்�ோம் பகவோை் செோை்ைைை் கோரணம், செ�த�ெ ்செ�்யை 
ஆக யவண்டும் எை்பைை்கோகைை்ோயை!”

“ஆம்! செ�த�ெ ்செ�்�ோம�் இருகக் முடி�ோது! ஆைோ�் செ�த�ெ ்செ�்வதி�் 
ஒழுங்கிதைக ்சகோண்டுவர முடியும்.  அைைோ�்ைோை் செ�லிை்தம�ி�் 
முதைகிை்ை துைவிகதைவிட, இ�்�ைைத்ி�் இருப்பவரக்ளுகக்ு வலிதம 
அதிகம்.  இ�ை்தகய� செ��ோை்ைெ ்செ�்வைோ�், இ�்�ைைத்ி�் இருப்பவரக்ை், 
ைங்கை் செ�த�ெ ்செ�்வதி�் ஓர ்ஒழுகக்ைத்ைக ்சகோண்டுவந்ைோய� யபோதும், 
அைை் வழி�ோக செ�ச�ோழுகக்ம் ைோைோகயவ செ�ை்துைவோக மோறிவிடும்.  
அதை விடுை்துப் யபோலி�ோகப் பு�ைடகக்ம் அதடந்ைோை்யபோ�் இருப்பவர ்
மோண்புதட�வரக்ை் அ�்�ர.்”

“அ�்�ோ! மோண்புகக்ுரி�வர ்�ோர?்

யஸதேிநத₃்ரியாணி மனஸா ்நியம்யா்ரப₄தத(அ)ரஜஜுன| 

கரதமநத₃்ரி்ய: கரமதயாக₃மஸக்த: ஸ ேிஶிஷயதத||  3-7|| 

“ஓ அரெ்ச்ுைோ! ஆைோ�் மைைத்ிை் ஆளுதம�ிைோ�், பு�ை்்கைிை் 
உணரெ்ச்ிகதைக ்கட்டுப்படுைத்ி,  செ�ை்கருவிகைி�் பை்றுஇ�்�ோம�் 
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செ��ோை்றுபவர ் எவயரோ அவயர  மோண்புகக்ுரி�வர ்(3.7)்”

“இ�்�ைைத்ி�் இருந்ைோலும், குடும்பைத்ையும், ெமுைோ�ைத்ையும் வைரக்க் 
உைவுவயைோடு, அவரக்ைது செ��்கயை அவரக்ளுகக்ும் சைைிவோை மைதையும், 
உறுதி�ோை அறிதவயும் சகோடுை்து, ஆைம் ஞோை விதழதவயும், அைை்கோை 
ஞோை ய�ோகப் போதைத�யும் கோட்டிவிடும்.  எையவ அப்படிக ்கரம்ய�ோகம் 
செ�்து ‘கரம்ய�ோகி’ எை வோழ்பவரக்யை மோண்புகக்ுரி�வரக்ை்.”

அ�்�ோ சைோடரந்்ைோர.்

“யவைம், ‘கரம்ி’ எனும் செோ�்லிைோ�், செ�த�க ்கரம் ய�ோகமோகெ ் 
செ�்�ோைவரக்தைெ ்செோ�்கிைது. அவரக்ை் செ�த�ெ ்செ�ை்துைவோகெ ்
செ�்�ோைவரக்ை்.  அைைோ�், அவர ்ைோை் செ�்யும் செ��்கைிைோ�் 
பந்ைப்படுகிைோர.் ஆைோ�் கரம்ய�ோகி அப்படி�ோை இகக்ட்டி�் வீழ்வதி�்த�. 
கரம்ியும்,  கரம்ய�ோகியும் சவைி�ி�் போரப்்பைை்கு சபரி� யவறுபோடு 
இ�்�ோைோவரக்ை்யபோ�் இருந்ைோலும், கரம்ய�ோகி ைைது மைதி�் முழுதம�ோை 
சுைந்திரை்துடனும், நிதைவுடனும் செ��் ஆை்றுபவர ்ஆவோர.்  ஆைோ�் கரம்ிய�ோ 
செ�லிைோலும், அைை் விதைவிைோலும் போதிப்புகக்ுை்ைோகிய� இருப்பைைோ�், 
சுைந்திரம் இ�்�ோைவரோகிைோர.்”

“அ�்�ோ, இ�்�ைைத்ி�் இருப்பவரக்ளுகக்ுக ்கரம் ய�ோகம் எை்பது எை்ை? 
எப்படி ஒரு செ��் கரம்மோகெ ்செ�்�ப்பட்டைோ, அ�்�து கரம்ய�ோகமோகெ ்
செ�்�ப்பட்டைோ எைப் புரிந்து சகோை்வது?”

“கரம் ய�ோகம் எனும் செோ�்லி�் ‘கரம்ோ’ எை்பது செ�த�க ்குறிகக்ிைது,  ‘ய�ோகோ’ 
எனும் செோ�், அெச்ெ�த�ெ ்செ�்பவரிை் ‘யநோகக்ைத்ைக ்குறிகக்ிைது,  ‘ெரி�ோை 
செ�த�ெ ்ெரி�ோை யநோகக்ை்துடை் செ�்வயை கரம்ய�ோகம்’ எைப் புரிந்து 
சகோை்ை யவண்டும்.  அப்படிெ ்செ�லும் ெரி�ோக இருந்து, யநோகக்மும் ெரி�ோக 
இருந்ைோ�், அப்படிெ ்செ�்வது ‘கரம்ய�ோகம்’, அப்படிெ ்செ�்து வோழ்பவர ்
‘கரம்ய�ோகி’.   அப்படிெ ்செ�்�ோைவர ்‘கரம்ி’ எைப்படுவோர.் அவரது செ��்கை் 
‘கரம்ங்கை்’ எைவும், அைைோ�் விதையும் ப�னும், போதிப்பும் அவரது ‘கரம்ப�ை்’ 
எைவும் அதழகக்ப்படும். ெோைத்ிரங்கைி�், ப� கரம்ங்களும் நமகக்ு வழிகோட்டக ்
சகோடுகக்ப்பட்டுை்ைை.”

“அ�்�ோ, அதவ எை்ை எை்று கூறுங்கை்.”

“ெோைத்ிரங்கை், செ��்கதை, அைோவது கரம்ங்கதை,  அவை்றிை் யநோகக்ை்துகக்ு 
ஏை்ப மூை்று குணவதக�ோகக ்கோட்டி உை்ைை.”

“அ�்�ோ, முை்பு கூறி� முகக்ுணங்கைோ?”
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“ஆம்! ‘ெோைவ்ிக ்கரம்ோ’ எை்பது புைிைமோைதும், சு�ந�ம் இ�்�ோம�், மை்ை 
அதைவருகக்ும் நை்தம அைிப்பதுமோை செ��்கை். கரம்ய�ோகி அப்படி�ோை 
நை்செ��்கதைய� செ�்� யவண்டும்.” 

அ�்�ோ சைோடரந்்து கூறிைோர.்

“ யமலும்  ஒருவர ்ைை்னுதட� ஆதெ�ிைோ�் தூண்டப்பட்டுக ்கரம்ங்கதைெ ்
செ�்�கக்ூடும். அப்படிெ ்சு�ந�ை்துகக்ோகயவ செ�்கிை்ை கரம்ோ ‘ரோஜசிக-்கரம்ோ” 
எைப்படும். புரிகிைைோ?”

“அ�்�ோ நோம் வோழ்கத்க�ி�் செ�்கிை்ை ப� செ��்களும் நம்முதட� 
ந�ை்துகக்ும், நம்முதட� உைவிைரக்ைிை் ந�ை்துகக்ும்ைோயை 
செ�்�ப்படுகிை்ைை?  அெச்ெ��்கதை எ�்�ோம் செ�்�கக்ூடோது எை்பதை  
எப்படி ஏை்றுகச்கோை்ை முடியும்?”

“அவை்தை மறுகக் யவண்டும் எை்பது இங்யக கருை்து இ�்த�. ஆைோ�் 
அவை்தை ஒரு கட்டுகக்ுை் வதர�றுகக் யவண்டும் எை்பதுைோை் குறிகய்கோை். 
ைைகக்ும்,  ைை் சுை்ைை்துகக்ும் மட்டுயம நை்தம விதழந்து செ�்கிை்ை கோரி�ங்கை் 
‘ரோஜசிக-்கரம்ோ’ எை்பது.  அதவைோை்  நம் செ��்கைி�் அதிகப் பங்கு வகிகக்ிைது 
எை்பதை ஏை்றுக ்சகோை்கியைை்.  அதவ அதிகமோகெ ்செ�்�ப்படுவைோய�ய� 
அதவைோை் ெரி�ோைதவ எை ஆகோது. நோம் நம்முதட� செ��்கதை எ�்�ோம் 
‘ெோைவ்ிக-்கரம்ம்’ எை மோை்றி, அவை்ைோ�் ப�ருகக்ும் நை்தம விதைகக் மட்டுயம 
செ��்பட யவண்டும்.  இதைெ ்செ�்� நோம் தக�ோை யவண்டி� ப�ிை்சி, 
சகோஞ்ெம் சகோஞ்ெமோக, ரோஜசிக- கரம்ங்கதைக ்குதைை்துக ்சகோை்வதுைோை்.”

“மூை்ைோவது கரம்ம் ‘ைோமசிக-்கரம்ோ’, ெரி�ோ?”

“ஆம்.  பிைருகக்க்ுை ்து�ர ்விதைகக் யவண்டும் எை்பைை்கோகயவ, ைமகக்ு 
அைைோ�் எவ்விைப் ப�னும் இ�்த� எை்ைோலும் கூட, ஒருவர ்செ�்கிை்ை 
சகோடி� செ��்கை் ‘ைோமசிக-்கரம்ம்’ எைப்படும் இழிசெ��்கை் ஆகும்.  அதவ 
முை்றிலுமோகக ்கதை�ப்பட யவண்டும்.   எையவ ஒரு செ�த�ெ ்செ�்வைை்கு 
முை்ைோ�், அது எப்படி�ோை குணை்துடை் உை்ைது எை ஆரோ�  யவண்டும். 
செ�த�ெ ்செ�்வைை்கு முை்போக, அைதைை ்யைரந்்சைடுகக்வும், எப்படிெ ்
செ�்வசைை முடிசவடுகக்வும் நமகக்ு உரிதமயும் கடதமயும் இருகக்ிைது.  
அவை்தைப் ப�ை்படுைத்ி, ைோமசிக-்கரம்ங்கதைக ்கட்யடோடு வி�கக் யவண்டும்.  
பிைகு ரோஜசிக-்கரம்ங்கதை ஆரோ�்ந்து, அவை்தைக ்கட்டுப்படுைை் யவண்டும்.  
அவை்தை எப்படி ெோைவ்ிக-்கரம்மோகப் ப�ருகக்ும் ப�ை் ைரும் விைமோக 
மோை்றுவது எை மு��யவண்டும்.  ெோைவ்ிக-்கரம்ங்கதைய� செ�்து பழக 
யவண்டும். அதுைோை் கரம்ய�ோகைத்ிை்கோை முை�்படி.  கரம்ய�ோகைத்ி�், ‘கரம்ம்’ 
எனும் செோ�்லிை் சபோருை் ‘ெோைவ்ிக-்கருமம்’ எை முடிவோக யவண்டும்.”
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்நியதம் குரு கரம தேம் கரம ஜயாதயா ஹயகரமண:| 

ஶ்ரீ்ரயாத்ராபி ச தத ்ந ப்ரஸித₃த₄தயத₃கரமண: || 3-8|| 

“ (எையவ) உங்களுகக்ு விதிகக்ப்ட்ட கடதமகதைை ்ைவைோம�்் 
செ�்யுங்கை்.  ஏசைைி�், செ��் எை்பது செ�லிை்தமத�விட 
உ�ரவ்ோைது.  செ��் செ�்�ோவிட்டோ�்,  உடலிை் யைதவகதைகக்ூட 
உங்கைோ�் நிதையவை்ை முடி�ோது. (3.8)”

“பகவோை் ‘கடதமத�ெ ்செ�்’ எனும் கட்டதையுடை் கரம்ய�ோகைத்ைப் பை்றி� 
போடைத்ைை ்துவங்குகீைோர.் ‘ைவ்ம் நி�ைம் கரம் குரு’ எனும் கட்டதை�ிைோ�் 
அரெ்ச்ுைரிடம் அவருகக்ோை கடதமகதைை ்ைவைோம�் செ�்யுங்கை் எை 
ஆதண�ிடுகிைோர.்   இைைோ�் நோம் ‘கரம் ய�ோகம்’ எை்பைை்கு ஒருவர ்ைமகக்ோை 
‘கடதமத�ெ ்செ�்ை�்’ எை்பதும் ஒரு சபோருைோகிைது.”

“அ�்�ோ விதிகக்ப்பட்ட கடதமகை் எை்பை �ோதவ?”

“முைலி�் நம்தமெ ்செ��் செ�்�ை ்தூண்டுவது எது எைப் போரப்்யபோம்.  
நம்முதட� பு�ை்கை் புைப்சபோருைோ�் ஈரக்க்ப்பட்டு, மைதுகக்ு உணரெ்ச்ிகதைக ்
சகோண்டு யெரை்்து, மைதினுை்  விருப்பு-சவறுப்பு எை வைரக்க்ிை்்ைை.  அைை் 
விதைவோக நோம் செ�்யும்  செ��்கதை ‘ரோக-ைய்வஷ ஜை்�ம்’ அ�்�து ‘விருப்பு-
சவறுப்போ�் விதைந்ை செ��்கை்’ எைக ்சகோை்யவோம்.    அதவ அறிவிைோ�் 
ஏை்படவி�்த�.  ஆைோ�் சி� செ��்கதை அெச்ெ��்கைி�் விருப்பம் 
இ�்த� எை்ைோலும், அவை்தைெ ்செ�்ைோக யவண்டும் எை அறிவு நிெெ்�ிகக்ிைது.  
அவை்தை ‘கரை்ை்வ்�-புைத்ி-ஜை்�ம்’ எைக ்சகோை்யவோம்.   புரிகிைைோ?”

“எடுை்துகக்ோட்டு ஒை்று ைோருங்கை் அ�்�ோ!”

“ஒரு திதரப்படைத்ிை்குப் யபோக யவண்டும் எை ஆதெ வந்துவிட்டது.   அதைக ்
கண்டு கைிகக் நீங்கை் யபோவது ஆதெ�ோ�் விதைந்ை செ��் ஆகும்.  ஆைோ�், 
திைம் கோத� 5 மணிகக்ுப் படுகத்கத� விட்டு எழுந்ைோ�்ைோை் ெரி�ோை 
யநரை்துகக்ு அலுவ�கம் செ�்� முடியும் எை்பைோ�், விருப்பம் இ�்த� 
எை்ைோலும், அறிவிை் கட்டோ�ப்படி எழுந்து சகோண்டோ�், அது  ‘செ�்ைோக 
யவண்டும்  எனும் அறிவிை் விதி�ோ�்’ செ�்வது. சைைிகிைைோ?”

“ஆம் அ�்�ோ.”

“நமகக்ு விதிைை் கடதமகதை நோம் செ�்ைோக யவண்டும். ஆைோ�் ஆதெ�ோ�் 
தூண்டப்பட்ட செ��்கதைெ ்செ�்வைை்கு நை்ைோக  ய�ோசிகக் யவண்டும். 
ஏசைை்ைோ�், அெச்ெ��்கை் யவைங்கைி�் செோ�்�ப்பட்ட ‘நிஷிை-கரம்ோ’ 
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அ�்�து ‘ைவிரக்க்ப்பட யவண்டி� செ��்கை்’ ஆக இருகக்�ோம்.  யவைங்கை்   எது 
விதிகக்ப்பட்ட கரம்ம், எது ைவிகக்ப்பட யவண்டி� கரம்ம் எைை ்தீரம்ோைிை்து 
அறிவுதர ைருகிைது.”

“அ�்�ோ, எந்ை அடிப்பதட�ி�் ெோஸ்ைர்ி�ங்கை் அப்படி எ�்�ோ மைிைரக்ளுகக்ு 
ெரி�ோை கரம்ங்கதைக ்கூை முடியும்? எப்படிெ ்சி� கரம்ங்கை் ைவிரக்க்ப்பட 
யவண்டி�ை எைக ்கோட்டப்பட்டை?  உ�கி�் மைிைரக்ளுகக்ு எைை்தைய�ோ 
செ��்கை், எைை்தைய�ோ விைங்கைோக இருகக்ும்யபோது, சைோை்தம�ோை 
ெோைத்ிரங்கை் எப்படிெ ்ெரி�ோக எ�்�ோவை்தையும் கோட்ட முடியும்?”

“ெோஸ்திரங்கை், ஒரு சமோழித�ப் யபோ�!  சமோழி எை்பது எழுை்துகக்தையும், 
அவை்றிை் ப�ை்பட்டோ�் எப்படிெ ்செோை்கதையும், வோகக்ி�ங்கதையும் 
அதமகக் முடியும் எனும் இ�கக்ணங்கதையும் ைருகிைது. நோம்ைோை் அவை்தை 
உணரந்்து, அைை்படி செோை்கதையும், வோகக்ி�ங்கதையும், ஏை், சபரி� 
கோவி�ங்கதையும் கூடப் பதடகக்ியைோம். அதுயபோ�ைை்ோை் ெோஸ்திரங்களும் 
மைிைரக்ளுகக்ுை ்யைதவ�ோை எ�்�ோ அறிதவயும்,  சபோதுவோை, ஆைோ�், 
ெரி�ோை அடிப்பதட அறிவோகை ்ைருகிை்ைை.   நோம் செ�்கிை்ை  எ�்�ோக ்
கருமங்கதையும் முைலி�் இரண்டோகப் பிரிகக்ிைது.   நோம் கண்டிப்போகெ ்
செ�்� யவண்டி� செ��்கதை, ‘விஹிை-கரம்ோ’  எனும் ‘கடதமகை்’ எைவும், 
கண்டிப்போகெ் ்செ�்�க ்கூடோை செ��்கதை ‘நிஷிை-கரம்ோ’ எனும் ‘ைவிரக்க்ப்பட 
யவண்டி� செ��்கை்’ எைவும் பிரிகக்ிைது.”

“எைை் அடிப்பதட�ி�் பிரிகக்ிைது?”

“ைரம்ைத்ிை்படி!  நோம் ஏை்கையவ கை்யைோம்.  ‘ெோமோை்� ைரம்ோ’ எனும் 
‘அடிப்பதடப் பண்புகை்’ பை்றி, நிதைவிருகக்ிைைோ?  திருடகக்ூடோது, 
சபோ�் செோ�்�கக்ூடோது, பிைதர வஞ்சிகக்க ்கூடோது எை, ைரம்ைத்ை 
அடிப்பதட�ோகக ்சகோண்ட, எ�்ய�ோருகக்ும் எப்சபோழுதும் இருகக் 
யவண்டி�   ந�்ச�ோழுகக்ங்கை்.  இதவ ஒரு முகக்ி�மோை அடிப்பதட.  
நோம் ‘வியெஷைரம்ம்’ எனும் ‘சிைப்போை அ�்�து குறிப்பிட்ட ஒழுகக்ம்’ 
பை்றியும் அறிந்யைோம்.   அதவ மைிைரக்ளுகக்ு மைிைர,் அவரவர ்பருவம், 
வோழ்கத்க சநறி முைலி�வை்றிை் அடிப்பதட�ி�் மோறும்.   எையவ நோம் 
ஒவ்சவோருவரும் இவ்வதக�ோை ைரம்ங்கைிை் அடிப்பதட�ி�், நமகக்ோை சி� 
ஒழுகக்ங்கதைக ்கதடப்பிடிகக் யவண்டி�வரக்ை் ஆகியைோம். இது ஒருவரிை் 
‘ஸ்வைரம்ோ’ அ�்�து ‘ைை்சைோழுகக்ம்’ ஆகும்.  ெோஸ்திரங்கை், ஒவ்சவோருவரிை் 
ைை்சைோழுகக்ைத்ிை்படி கதடப்பிடிகக்யவண்டி� கடதமகதை விஹிை கரம்ோ 
எைை ்ைருகிை்ைை.”

“நிஷிை கரம்ோகக்தை?”
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“அவை்தையும்ைோை்!  எதை ஒருவர ்செ�்�கக்ூடோது எை்பதும் அவருதட� 
ைை்சைோழுகக்ைத்ிை்படி நிரண்�ிகக்ப்படுகிைது.”

“அ�்�ோ, ‘மை்ைவர ்சபோருதைை ்திருடகக்ூடோது’ எை்பது யபோை்ை 
செ��்கதை�ோ?”

“அப்படிப்பட்ட செ�த�ெ ்செ�்�கக்ூடோதுைோை். ஆைோ�் அப்படி�ோை 
அடிப்பதட�ிய�ய� ைவைோை செ��்கதை எ�்�ோம் சுட்டிகக்ோட்ட நமகக்ு 
ெோஸ்திரங்கை் யைதவ�ி�்த�ய�!  எையவ, நிஷிை கரம்ோ எை யவைங்கை் 
கோட்டுவது, அப்படி�ோை அடிப்பதட�ிய�ய� எவருயம செ�்�கக்ூடோை 
தீ� செ��்கதை அ�்�.  ஆைோ�் நமகக்ுை ்தீதம ைருவது எைை ்சைரி�ோம�், 
அவை்றிை்போ�் ஈரக்க்ப்பட்டுெ ்சி� செ��்கதை நோம் செ�்� மு��்யவோயம, 
அவை்தைைை்ோை் யவைங்கை் நிஷிை கரம்ோ எைக ்கோட்டுகிை்ைை.  ஏசைைி�் 
அவை்தைைை்ோை் நோம் அறிந்து வி�கக் யவண்டும்.   சூைோடுை�், மது அருந்துை�் 
முைலி�ை சபோதுவோை தீ� செ��ோக இ�்�ோம�் இருகக்�ோம். அவை்றி�் 
நமகக்ு ஈரப்்பும் ஏை்பட�ோம். ஆைோ�் அவை்ைோ�் நம்முதட� ஒழுகக்ம் சகடும் 
எை்பைோ�், அவை்தை நிஷிை கரம்ோ எைெ ்ெோஸ்திரங்கை் கோட்டுகிை்ைை. அது 
யபோை்்ை வழிகோட்ட�் நமகக்ு அவசி�ம் அ�்�வோ?”

அ�்�ோ சைோடரந்்ைோர.்

“நோம் யவைங்கை் செோ�்�ோை கடதமகதையும் நம் வோழ்கத்க�ி�் செ�்� 
யவண்டி வர�ோம்.  அதவ நம் சைைிவோை  அறிவிைோ�் செ�்ைோக யவண்டும் எை 
உறுதிபடுைை்ப்பட்டோ�், அவை்தையும் நோம் செ�்� யவண்டும்.”

“எை்தை  மருை்துவர ் திைமும்  உடை்ப�ிை்சி செ�்�ெ ்செோ�்லி இருகக்ிைோர.் 
எைகக்ுப் பிடிகக்வி�்த� எை்ைோலும் செ�்ைோக யவண்டி இருகக்ிைது”, சகோஞ்ெம் 
சவட்கை்துடை் செோை்யைை்.

சிரிை்துக ்சகோண்யட அ�்�ோ செோை்ைோர.்  “ஆம்.  அப்படி வோழ்கத்ககக்ுை ்
யைதவ�ோை செ��்கை், நம்முதட� ஆதெ�ிைோ�் வரவி�்த� எை்ைோலும். 
அவை்தை சவறுகக்ோம�், செ�்� யவண்டும்.  அதவ ‘நிஷ்கோம கரம்ோ’ - 
ஆதெ�ோ�் தூண்டப்படோை செ��்கை்.” 

“ெரி அ�்�ோ.  ஆதெயுடை் செ��் செ�்வது?  வோழ்கத்க�ி�் 
சபரும்போ�ோை செ��்கை் எ�்�ோம் ஆதெப்படும் சபோருட்களுகக்ோகவும், 
இை்பை்துகக்ோகவும்ைோயை! அப்படிெ ்செ�்�வி�்த� எை்ைோ�், உ�க இை்பம் 
எப்படிக ்கிதடகக்ும்?”

“ஆதெப்பட்டு உ�க வோழ்கத்க�ி�் இை்பம் யவண்டிெ ்செ��்கதைை ்
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ைோரோைமோகெ ்செ�்��ோம்.  ஆைோ�் ஒரு நிபந்ைதை முகக்ி�ம். அெச்ெ��் 
ஒரு யபோதும் நிஷிை கரம்ோவோக, அைோவது ெோஸ்திரங்கை் ைதடசெ�்ை 
செ��ோக இருந்துவிடக ்கூடோது. நிஷிைகரம்ோ இ�்�ோை வதக�ி�், ஆதெ�ோ�் 
செ��்கதைெ ்செ�்வது ைவறு அ�்�.  அப்படி ஆதெ�ோ�் செ�்�ப்படும் 
கரம்ோகக்தை, ‘கோம்�-கரம்ோ’ அ�்�து ‘ஸகோம-கரம்ோ’ எைெ ்ெோஸ்திரங்கை் 
அதழகக்ிை்ைை.  உ�கி�் நம்முதட� அடிப்பதடை ்யைதவகளுகக்ோகெ ்
செ�்கிை்ை செ��்கதைை ்ைவிர மை்ை இை்பங்களுகக்ோகெ ்செ�்கிை்ை எ�்�ோெ ்
செ��்களும் ‘ஸகோம கரம்ோ’ எை்பதைப் புரிந்து சகோை்ளுங்கை். அதவ 
ைவிரக்க்ப்பட முடி�ோைைோ�் இருகக்�ோம். ஆைோ�் அவை்தையும் படிப்படி�ோக 
கட்டுப்படுைத்ிக ்கதரை்துவிட�ோம்.”

“அப்படி�ோைோ�், ஆதெ�ோ�் தூண்டப்பட்ட செ��்கதைெ ்செ�்��ோம் 
அ�்�வோ?”

“ஆம், அதவ நிஷிை கரம்ோவோக இ�்�ோைபடி�ோ�்!  ந�்� செ�்தி எை்ை 
சைரியுமோ? எெச்ெ�த�யும் கரம்ய�ோகமோகெ ்செ�்�ப் பழகிவிட்டோ�், கோம்�-
கரம்ோகக்ை்  எ�்�ோம் நம்தமவிட்டுை ்ைோமோகயவ அகை்றுவிடும்.”

“யவறு ஏைோவது கரம் வதக இருகக்ிைைோ?”

“இை்னும் ஒை்று அறிந்து சகோை்ைப்பட யவண்டி�து.  அது ‘பிரோ�ஸ்சிைை்-
கரம்ோ’ எைப்படுவது.  அைோவது ‘திருைை்ெ ்செ��்’.  செ�லிைோய�ோ, அ�்�து 
செ�லிை்தம�ோய�ோ ஒரு ைவறு நடந்துவிட்டோ�், அைை்வை்ைோ�் விதை�கக்ூடி� 
போதிப்தபக ்குதைகக்வும், ைவிரக்க்வும் ஒரு பரிகோரம் செ�்ை�்.”

“சைரியும் அ�்�ோ, ைப்பு செ�்ைோ�் திருைத்ிக ்சகோை்ைெ ்ெோஸ்திரங்கை் ைரும் 
உைவிைோயை இது!”

“அந்ை மோதிரிைோை்! சி� செ��்களுகக்ு அப்படி ‘திருைை்ெ ்செ��்’ எனும் பரிகோரம் 
உை்ைது.”

“பிரோ�ஸ்சிைை்-கரம்ோகக்ை் கண்டிப்போகெ ்செ�்�பட யவண்டி�ைவோ?”

“இ�்த�. அப்படி�ோைோ�், அதவ ‘விஹிை கரம்ோ’ ஆகி�ிருகக்ுயம! அதவ 
சகோடுகக்ப்பட்ட கோரணயம நோம் ஒரு ைவைோை செ�த�ெ ்செ�்துவிட்டோ�், 
அ�்�து செ�்� யவண்டி� கடதமத�ெ ்செ�்�ை ்ைவறிவிட்டோ�், அைைோ�் 
மை்ைவரக்ளுகக்ுப் போதிப்பு வந்துவிடுயமோ எை அஞ்சி அைை்கோை பரிகோரமோக 
மைம் வருந்திெ ்செ�்வைை்கோக மட்டுயம ைரப்பட்டது.  ைைகக்ுப் போதிப்பு வருயமோ 
எைப் ப�ந்து அந்ைப் போதிப்தபை ்ைவிரக்க்ப் ப�ை்படுைை் அ�்�!    அப்படிை ்
ைை்னுதட� போதிப்தபை ்ைவிரக்க்ப் ப�ை்படுைத்ிைோ�், அது ஒரு ‘கோம்�-கரம்ோ’ 
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எை ஆகிவிடுகிைது.  அப்படி செ�்வதி�் ைவறு இ�்த�. ஆைோ�் அைை்கோக 
எப்யபோதும் ைவறு இதழை்துவிட்டுப் பரிகோரம் செ�்கியைை் எை்பது ைவறு. அது 
ப�னும் அைிகக்ோது. ஏசைைி�் பரிகோரம் செ�்து போதிப்தபை ்ைவிரப்்பைோ�், 
எைதையும் ஏை்றுப் யபோரடும் வலிதம நமகக்ுை் வைரோம�் யபோ�்விடும். 
உண்தம�ிய�ய�, விதிகக்ப்பட்ட கடதம�ி�் ைவறிைோ�், அைை்கோை 
பிரோ�ஸ்சிைை்ைத்ை, ைை் ந�னுகக்ோக மட்டுயம செ�்� விரும்பிைோ�், அதை 
ஒருவர ்வோழ்வி�் ஒருமுதைைோை் செ�்� யவண்டும்.”

“ெரி அ�்�ோ”

“பகவோை் ‘நி�ைம்’ எனும் செோ�்லிைோ�் கடதமத�க ்கோட்டிைோர.்  
ஒவ்சவோருவருகக்ும் ‘நிை�்-கரம்ோ’ எனும் ‘திைெரிக ்கடதமகை்’ உை்ைை.  
அதவ திைம் கதடப்பிடிகக் யவண்டி�ை.  யமலும் ‘தநமிதிக-கரம்ோ’ எனும் 
சி�  குறிப்பிட்ட கடதமகை்  குறிப்பிட்ட கோ�ங்கைி�் விதிகக்ப்பட்டை. 
எடுை்துகக்ோட்டோக, குழந்தை பிைப்பு, திருமணம், உைவிைர ்இைப்பு,  
இைந்யைோருகக்ோை நிதைவுநோை் எை அதுமோதிரி�ோை நோட்கைி�், சி� 
கரம்ோகக்தை ெோஸ்திரங்கை் விதிை்துை்ைை.  அதவ ‘தநமிதிக-கரம்ோ’ எைப்படும். 
முகக்ி�மோை கருை்து எை்ைசவை்ைோ�், எ�்�ோெ ்செ�த�யும் கரம் ய�ோகமோகெ ்
செ�்வதுைோை்.”

“ஏை் அ�்�ோ?”

யஜ்ாரதா₂தகரமதணா(அ)நயத்ர த�ாதகா(அ)யம் கரமப₃நத₄ன:| 

தத₃ரத₂ம் கரம ககௌநததய முக்தஸங்க₃: ஸமாச்ர||  3-9|| 

“மைிைரக்ை், �கஞ்ம் எனும் தி�ோகெ ்செ�த�ை ்ைவிர, மை்ை எ�்�ோெ ்
செ��்கைோலும்  பந்ைப்படுகிைோரக்ை்். எையவ, ஓ குந்தி�ிை் மகயை! 
(�கஞ்ம் எனும்) அதை, பை்றிை்றிெ ் செ�்க! (3.9)”

“அ�்�ோ, பகவோை் இங்யக ‘�கஞ்ம்’ எைெ ்செோ�்வது தீ�ிதை வைரை்்துெ ்செ�்யும் 
யவை்வித��ோ?”

“முை்பு ‘கடதமத�ெ ்செ�்’ எனும் கட்டதையுடை் கரம் ய�ோகப் போடைத்ைை் ்
சைோடங்கி� பகவோை், இப்யபோது, �கஞ்ம் எனும் செோ�்லிைோ�், தி�ோகெ ்
செ��்கதைக ்கரம் ய�ோகை்துகக்ு அதட�ோைமோகக ்கோட்டுகிைோர.்   நீங்கை் 
கூறி� ‘தீ முட்டி நடை்துகிை்ை யவை்வி’  எை்பதும் ஒரு �கஞ்ம்ைோை். அது தீ�ிை் 
மூ�ம் இ�ை்தக வைைத்ையும், ந�ைத்ையும் சகோடுகக்ிை்ை யைவரக்ைோகி� 
ெகத்ிகளுகக்ு நை்றிக ்கடைோக, ஒருவர் ்ைமது உடதமகதைை ்தி�ோகம் செ�்கிை்ை 
செ��்.  அதுயபோ� யவைங்கைி�் ப�விைமோை யவை்விகை் எ�்�ோம் 
சகோடுகக்ப்பட்டிருகக்ிை்ைை. ஆைோ�் இங்யக பகவோை் அெச்ெோ�்த�க ்
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கூறி, கரம்ய�ோகி�ிை் எ�்�ோெ ்செ��்களும் யவை்வி�ோக, அைோவது தி�ோக 
மைப்போை்தமயுடனும், நை்றிகக்டதை அைிகக்ிை்ை அறியவோடு செ�்வைோக 
இருகக் யவண்டும் எைக ்கோட்டுகிை்ைோர.்  நமது செ��்கதை எ�்�ோம் அப்படிெ ்
செ�்ைோ�் வோழ்யவ கரம் ய�ோகமோக மோறிவிடும். இ�்�ை வோழ்கத்க�ி�் 
இருப்பவரக்ளுகக்ு மட்டுயம அப்படி வோழ்வைை்கோை வோ�்ப்புகக்ை் மிக அதிகம்.”

“இ�்�ைைத்ி�் இருப்பவரக்ளுகக்ு அப்படி�ோை �கஞ்ம் எை்ை அ�்�ோ?”

“பகவோை் இரண்டு முகக்ி�மோை கடதமகை் இ�்�ைைத்ி�் இருப்பவருகக்ு 
உரி�ைவோக யவைங்கை் ைந்திருப்பதைக ்கோட்டுகிைோர.் ஒை்று ‘�கஞ்ம்’ எனும் 
திைெரி யவை்வி.  மை்ைது ‘ைோைம்’ எனும் பிைருகக்ு அைிகக்ிை்ை அைம்.  பிைகு 
பகவோை் ‘ைவம்’ எனும் கடதமத�யும் இ�்�ைைத்ி�் இருப்பவரக்ைிை் 
கடதம�ோகெ ்செோ�்�ப்யபோகிைோர.்  யவை்வி எை்பது உ�ரி� ந�தையும் 
ஞோைைத்ையும் அதடவைை்கோகெ ்செ�்�ப்படுகிை்ை தி�ோகம்.  ைோைம் எை்பது 
ைமகக்ுை ்யைதவ�ோை சபோருதையும் மை்ைவரக்ை் ந�னுகக்ோக மைம் உவந்து 
சகோடுப்பது. இவ்விரண்தடயும் செ�்வது எை்பது கரம்ய�ோகம் செ�்வைோக 
ஆகிைது. ஏசைைி�், ப�தை எதிரப்ோரக்க்ோம�், பிைர ்ந�ம் கருதி , விதிைை் 
கடதம�ோக இதவகை் ஆகிை்ைை அ�்�வோ! எையவ இவ்வோறு முைலி�் 
கரம்ம் எை்ைோ�் எை்ை எைக ்கோட்டி� பகவோை், அவை்தைெ ்செ�்� யவண்டி� 
‘போவதை’ அ�்�து ‘யநோகக்ம்’ எப்படி இருகக் யவண்டும் எைக ்கோட்டுகிைோர.்  
அதுைோை் கரம்ைத்ைக ்கரம்ய�ோகமோக மோை்றுகிைது.  கரம்ய�ோகமோகெ ்செ�்�ோை 
எந்ைெ ்செ�லும் ஒருவதர பந்ைப்படுை்துவது. எையவ  கரம்ய�ோகம் எனும் 
செோ�்லி�் ‘ய�ோகம்’ எை்பது,  தி�ோகைத்ையும், ைை்ந�ம் கருைோெ ்செ�த�யும் 
குறிப்பைோக நோம் சைரிந்து  சகோை்ை யவண்டும்.. நோம் செ�்யும் செ�லிை் 
விதைவி�் நோம் உரிதம சகோை்ைக ்கூடோது.”

“அது எப்படி அ�்�ோ?”

“கரம்ய�ோகம் எை்பது  ஒருவருகக்ோை ‘ெரி�ோை செ�த�’, ‘ெரி�ோை 
யநோகக்ை்துடை்’ செ�்வது.  ‘ெரி�ோை செ��்’ எை்பது’விதிகக்ப்பட்ட 
கடதமகளும்’, ‘ஆதெ�ி�்�ோமை் செ�்யும் செ��்களும்’ ஆகும்.    
வதர�றுகக்ப்பட்ட ‘பிரோ�ஸ்சிைை் கரம்ோகக்ளும்’  இதி�் அடங்கும்.  இதை 
எ�்�ோம் நோம் கை்யைோம்.  இப்யபோது  செ�த�ெ ்செ�்வதி�் ‘ெரி�ோை யநோகக்ம்’ 
எை்பது எை்ை எை்பதை அறி� யவண்டும்.”

“அ�்�ோ, ப�தை எதிரப்ோரக்க்ோம�் கடதமத�ெ ்செ�்� யவண்டும். அதுைோயை!   
அது எவ்வைவு உ�ரவ்ோைது எை எைகக்ுப் புரிகிைது, ஆைோ�் இது நடகக்கக்ூடி� 
செ��ோ? எப்படி முடியும்?”

“இது நம் மை ஒழுகக்ம்ைோயை! நிெெ்�மோகெ ்செ�்� முடியும்.  எடுை்துகக்ோட்டோக, 
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உங்களுகக்ு ஒரு கடை் இருந்து, அைனுதட� இறுதிை ்ைவதணத�ை ்திருப்பிெ ்
செலுை்துகிறீரக்ை் எை தவை்துக ்சகோை்யவோம்.   அப்படி அதைெ ்செலுைத்ி 
முடிைை்ோ�் உங்களுதட� மை நித� எப்படி இருகக்ும்?”

“அப்போடி,  செ�்து முடிைை்ோகிவிட்டது எை ஒரு நிதைவு இருகக்ும்.”

“அப்புைம் ஏைோவது ப�ை் வரப்யபோகிைது எை எதிரப்ோரப்்பீரக்ைோ?”

“இ�்த� அ�்�ோ.  கடதை அதடப்பது ஒை்றுைோயை அெச்ெ�லுகக்ுப் ப�ை்?”

“மிகெ ்ெரி! போருங்கை், செ�்கிை்ை செ��், நமகக்ோை செ�ை்கடை் எை மைம் 
நிதைைை்ோ�், அந்ைக ்கோரி�ைத்ைெ ்செ�்து முடிைை்ோய� நிதைவு வருகிைது.  
அைைோ�் எை்ை ப�ை் எை்பதி�் எந்ை விதழவும் இ�்த�.  அப்படிைை்ோை் நோம் 
நம்முதட� ஒவ்சவோரு செ�த�யும் செ�்� யவண்டும். செ�்� யவண்டி�து 
நமது கடதம,  அது அதடகக் யவண்டி� கடை், அைதை முழுதம�ோகெ ்
செ�்வயை நிதைதவ அைிப்பது, அைதைெ ்செ�்து முடிப்பைோ�் வரும் ப�தை 
எதிரப்ோரப்்பதி�்த� எனும் மை நித�த� நோம் ஒவ்சவோரு செ�லிலும் 
தவைை்ோ�், அதவ கரம்ய�ோகமோக மோறிவிடும்.”

“அப்படி�ோைோ�்,  நோம் நம் உரிதமத� விட்டுவிட யவண்டும். கடதமத� 
மட்டும் செ�்� யவண்டும்!  அது எைிைோ அ�்�ோ?”

“உரிதம எை்பது உங்களுகக்ுை ்ைோைோக வந்து யெரும்.  அதை எதிரப்ோரக்க்ோதீரக்ை். 
எதைெ ்செ�்� யவண்டுயமோ அதை முழு மைை்துடை் உை்ெோகமோகெ ்செ�்யுங்கை். 
ஒவ்சவோரு செ�லும், கடைி�் கதடசிை ்ைவதணத� அதடப்பதைப் யபோ� 
எை எண்ணுங்கை்.”

“அ�்�ோ, நோை் எை் கடதமத� மட்டும் செ�்ைோ�், எைகக்ோை உரிதம, 
ப�ை் கிதடகக்ும் எை்பைை்கு எை்ை உறுதி இருகக்ிைது? ஒருயவதை அதவ 
கிதடகக்ோம�் யபோ�்விட்டோ�்!”

அ�்�ோ சிரிைை்ோர.்

“உங்களுதட� இந்ை எதிரப்ோரப்்பு இ�்�ோமை் யபோைோ�், இந்ைக ்யகை்வியும் 
இ�்�ோமை் யபோ�்விடும். ஆைோ�் உங்கை் யகை்வித� எை்ைோ�் புரிந்து சகோை்ை 
முடிகிைது.  அைைோ�்ைோை் பகவோை் உறுதிசமோழித�ை ்ைருகிைோர.்  அைைோ�்ைோை் 
பகவோை் நோம் செ�்யும் செ�த� எ�்�ோம் இதைவை் சப�ரோ�், ‘�கஞ்ம்’ 
எைெ ்செ�்� யவண்டும் எைெ ்செோ�்கிைோர.்  யவைங்கை் ‘�கய்ஞோதவ விஷ்ணு:’ 
அைோவது ‘யவை்விய� இதைவை்’ எைெ ்செோ�்கிை்ைை. யவை்விகக்ுை ்தி�ோகம் 
எை்பது ஒரு சபோருைோைோலும், இங்யக பகவோை் அைதை ‘இதைவை்’ எைெ ்
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செோ�்கிைோர.் அைோவது ‘ஈஸ்வரை்’.  செ�்கிை்ை செ�த� ‘ஈஸ்வரோரப்்பணம்’ 
அைோவது ‘செ�்வசை�்�ம் இதைவனுகய்க’ எைெ ்செ�்� யவண்டும்.  
கடதமத�ெ ்செ�்வயை மிகப்சபரி� இதைவழிபோடு ஆகும்.  இப்படிெ ்
செோ�்வைை் மூ�ம், கரம் ய�ோகைத்ி�் நம்முதட� அணுகுமுதை எப்படி இருகக் 
யவண்டும் எை்பதிை் முை�் விதித� பகவோை நமகக்ு அைிை்துை்ைோர.்  செ�்வதை 
எ�்�ோம்,  ‘இதைவனுகக்ோக’ எைெ ்செ�்யுங்கை்.”

“அ�்�ோ, அப்படி�ோைோ�் கரம்ய�ோகம் செ�்� யவண்டுமோைோ�், ஒருவருகக்ு 
இதை நம்பிகத்கயும், பகத்ியும் அவசி�மோ?”

“ஆம்.”

அ�்�ோ உடயைய� சைோடரந்்து கூறிைோர.்

“ம்ம்ம்.. நீங்கை் இதைவதை இரண்டு விைைத்ி�் அணுக�ோம்.  ஒை்று, ‘இதைவை் 
எ�்�ோவை்தையும் ஆை்பவர.்  அவருதட� கட்டதைத� மீைக ்கூடோது.  
அவருதட� கட்டதைகை்ைோை் யவைங்கைோக உை்ைை. எையவ அைை்படிய� 
நடகக் யவண்டும்’ எை்ை ப�மும், பணிவும் சகோண்டு செ��்படுை�்.   
இப்படிெ ்செ�்வைை்கு, ஆம், நீங்கை் செோை்ை மோதிரி, நம்பிகத்கயும், பகத்ியும் 
அவசி�ம்ைோை்.”

நோை் கவைமோகக ்யகட்டுக ்சகோண்டிருந்யைை்.  ப�ருகக்ு இதைபகத்ி எை்பது 
இ�்த�. அவரக்ை் ஏை் கரம் ய�ோகம் செ�்� முடி�ோது எை்பது எை் மைதுகக்ுை் 
இருந்ைது. 

அ�்�ோ செோை்ைோர.்

“மை்ைவரக்ை் இதைவதை ஒரு அதிகோரி�ோக,  உ�ிரக்ளுகக்ுக ்கட்டதை இட்டுை ்
ைவறு செ�்ைோ�் ைண்டிகக்ிை்ை ஆட்சி�ோைரோகப் போரக்க்ோம�்,  இ�ை்தக�ி�் 
எ�்�ோ வெதிகதையும் சகோடுை்து, உ�ிரக்ளுகக்ு உைவிகை் செ�கிை ெகத்ி�ோகப் 
போரப்்போரக்ை். அதுவும் ந�்�யை!  மைிை யந�ம்,  ஒழுகக்ம் எை்பசை�்�ோம்  
நமகக்ு உைவி செ�்ைவரக்ளுகக்ு நை்றிக ்கடை்படுவது அ�்�வோ!  ெை்று 
நிதைை்துப் போருங்கை்!  நீங்கை் மு�ை்சி செ�்ைோ உங்களுகக்ு இந்ைப் பிைவியும், 
சபை்யைோரக்ளும் கிதடைை்ோரக்ை்?   வோழ்கத்க�ிை் ஒவ்சவோரு கட்டைத்ிலும் 
உங்களுகக்ுக ்கிதடைை் எ�்�ோவை்தையும்பை்றி ய�ோசிைை்ோ�், எைை்தை வைம், 
உைவிகை் உங்களுகக்ுை ்துதண�ோக வந்திருகக்ிை்ைை, உங்களுதட� மு�ை்சி 
இ�்�ோமய�!  எ�்�ோயம இ�ை்தக�ி�் இருகக்ிைது.  நோம் ெோதிப்பது எை்பது, 
ஏை்கையவ இருப்பதை நம் ெோமரை்த்ி�ைை்ோ�் மோை்றி அதமை்துக ்சகோை்வதுைோை்.  
எையவ நோம் எ�்ய�ோரும் இ�ை்தககக்ு, அைை் ெகத்ிகைோகி� யைவரக்ளுகக்ு, மூ� 
கோரணமோகி� ஈஸ்வரனுகக்ு நை்றிக ்கடை்பட்டிருகக்ியைோம். அைதைை ்திருப்பிை ்
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ைர யவண்டோமோ? அைை்குைை்ோை் யவை்விகளும், அைமும்.  பகவோை் ‘முகை்ெங்க:’ 
எைெ ்செோ�்கிைோர.் அைோவது ப�ைி�் பை்றி�்�ோம�் செ�்� யவண்டும்.  
பை்றிை்தம எை்ைோ�், செ�லி�் சவறுப்பு எை்பது சபோருை் அ�்�.   மோைோக, 
தீவிரமோை ஆரவ்மும், எந்ைவிைமோை எதிரப்ோரப்்பும் இ�்�ோம�் செ�்வது.  
பகவோை் அைதைைை்ோை் ‘ஸமோெோர’ எனும் செோ�்லிைோ�் குறிப்பிட்டோர.் இந்ை 
முகக்ி�க ்கருைத்ைப் புரிந்து சகோை்ை யவண்டும்.”

“புரிந்து சகோண்யடை் அ�்�ோ. நோம் இதைவனுகக்ோகக ்சகோடுகக்ும்யபோது,  
உ�ரவ்ோைவை்தைைை்ோயை சகோடுப்யபோம்! அைைோ�் இது சிைப்புைை்ோை்.”

“ெரி�ோகெ ்செோை்ைீரக்ை்.  அைைோ�்ைோை் பகவோை் ‘பகத்ி’ எனும் 
இதைவழிபோட்தட  முகக்ி�மோை ப�ிை்சி�ோகெ ்செோ�்கிைோர.்  ‘பகத்ி ய�ோகம்’ 
எை்பது நமகக்ுக ்கிதடகக்ப் யபோகிைது.  இங்யக பகவோை், எப்படி இதை வழிபோடு 
எை்பது ஓர ்அடிப்பதட�ோை ெகத்ி�ோக, நம்தமை ்தூ�்தம�தட�ெ ்செ�்யும் 
கரம்ய�ோகைத்ிை்கும், உண்தம உணரெச்ெ�்யும் ஞோைய�ோகைத்ிை்கும் ஆைோரமோக 
இருகக்ிைது எைெ ்சுட்டிக ்கோட்டிைோர.் “

“அ�்�ோ இந்ைப் போதைகை் ஒவ்சவோை்றும் சவவ்யவைோைதவகைோ?”

“இதவ எ�்�ோம் ைைி�ோக, அைைைை் வழி�ி�் விடுைத�த�, நிதைதவை ்
ைருகிை்ைை எை எடுை்துக ்சகோை்ைக ்கூடோது.   ப�ரும் கரம்ய�ோகம், பகத்ிய�ோகம், 
ஞோைய�ோகம் எை மூை்று ைைிப்போதைகை் எை எண்ணியும், அைை்படிய� 
விைகக்ியும் வருகிைோரக்ை்.  பகவோை் கோட்டுவது அதுவ�்�!  ெம்ஸோரை ்
து�ரைத்ிலிருந்து விடுைத� அதட� யவண்டும் எை விதழவு வருவைை்கும், 
அைை்கு விதட�ோை முகத்ிகக்ு ஏை்ை போதை�ி�் ப�ணிகக் யவண்டும் எை்ை 
துணிவும், ப�னும் கிதடப்பைை்கும் இதைவைிை் அருை் யைதவ. அைைோ�், பகத்ி 
எனும் போதை அவசி�மோகிைது.  அைை் ப�ைோக, செ�லி�் ஒழுகக்ம் ஏை்பட்டுக ்
கரம்ய�ோகம் செ�்யும் ப�ை் கிதடகக்ிைது.   கரம் ய�ோகைத்ி�், பை்றிை்தம 
வருவைோ�், ‘ஷேர’ எனும் அழிகிை்ை உ�க இை்பங்கைி�் ஈடுபோடு குதைகிைது. 
அைை் விதைவோ�் ‘அஷேர’ எனும் அழி�ோை உண்தமத� மைம் விதழகிைது. 
இதைபகத்ி எை்பது, உ�ரந்்து, ‘தி�ோைம்’ எனும் ‘உபோெதை’ செ�்�வும் மைதை 
யமை்யமலும் சைைிவுபடுைை்வும் முடிகிைது,  அழி�ோப் சபோருைோை ‘ஆைம்ோ’ 
ைை்னுை் இருகக்ும் உணரவ்ு எனும் உண்தமத� ‘ஞோை ய�ோகம்’ அைிகக்ிைது.  
அழிவு, அழி�ோதம எை எ�்�ோவை்தையும் ைோண்டி விைங்கும் பரமோைம்ோவும், 
ைை்னுை்  எப்யபோதும் இருகக்ும் ெோட்சி�ோை ஆைம்ோவும் யவை�்� எனும் 
அைத்வை அனுபூதி - அப்படி முதிரந்்ை ஞோைிகக்ு - இதை�ருைோ�் கிதடகக்ிைது.. 
எையவ இந்ை ய�ோகப்போதைகை் யவறுபட்டுப் யபோவதி�்த�.  ஒை்று மை்ைைை்குக ்
கூட்டிெ ்செ�்கிைது. இைதை நை்ைோகப் புரிந்து சகோை்ளுங்கை்.”
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ஸேயஜ்ா: ப்ரஜா: ஸருஷ்டோ புத்ராோச ப்ரஜாபதி:| 

அதனன ப்ரஸேிஷயத₄ேதம� தோ(அ)ஸதேிஷ்காமது₄க்||  3-10||

“பிரம்மயைவர ்தி�ோகமோகி� யவை்வி�ோ�் மைிைரக்தைக ்கடதம 
உதட�வரக்ைோகப் பதடை்து, ‘இப்படி�ோை  யவை்விகதை, அைோவது 
தி�ோகங்கதை, வழிமுதை�ோகெ ்செ�்து, அைைோ�் வைம் செழிை்து 
வோழுங்கை்’ எை அருைிைோர.் (3.10)”

“பகவோை்  ‘கடதமத�ெ ்செ�்’ எை ஆரம்பிைை்ோயர, அைதை மீண்டும் 
வலியுறுை்துகிைோர.் அைதை விைகக்ப் பதடகக்ிை்ை பிரம்மயைவரிை் 
கரம்ய�ோகைத்ைக ்கோரணமோகக ்கோட்டுகிைோர.்  யவை்வி எனும் 
தி�ோகைத்ிைோய�ய� மைிைரக்தைப் பதடைை் பிரம்மயைவர,் அைத்ி�ோகைத்ைய� 
மைிைரக்ைிை் கடதம�ோகவும்  அவரக்ளுகக்ுக ்சகோடுை்து, அைதைை ்
சைோடரந்்து செ�்�வும், அைை் ப�ைோக விரும்புவை எ�்�ம் அதடந்து 
வோழவும் ஆசி�ைிைத்ிருகக்ிைோர.் மைிை உடத� அதடந்ை நோம் அதைவருயம 
‘யபோகோைம்ோ’ - அைோவது  உ�கி�் இை்பதுை்பங்கதை அனுபவிப்பைை்கோகயவ 
உடத� எடுை்துை்யைோம்.  உ�கப் சபோருட்களும் நமது அனுபவங்களுகக்கோயவ 
யைவரக்ைோ�் சகோடுகக்ப்பட்டு, வைரக்க்ப்படுகிை்ைை. எையவ இ�ை்தக 
நமகக்ுக ்சகோடுப்பதும், இ�ை்தககக்ு நோம் நை்றிகக்டைோக உரி� யெதவத� 
அைிப்பதும் ஒை்றுசகோை்று ஆைரவோக எப்யபோதுயம நடகக் யவண்டி� 
தி�ோகம் ஆகும்.   எையவ இங்யக ‘�கஞ்ம்’ எனும் செோ�் நை்றிகக்டதையும், 
தி�ோகைத்ையும் குறிகக்ிைது.  ஒை்தைப் புரிந்து சகோை்ளுங்கை். ‘தி�ோகம’் எை்பது 
மைிைரக்ைோ�் மட்டுயம செ�்�க ்கூடி�து! மை்ை எந்ை உ�ிரிைங்களுகக்ும் 
அைை்கோை ைகுதி கிதட�ோது.   தி�ோகம் எனும் ஒப்பை்ை உ�ரவ்ு நமகக்ு மட்டுயம 
கிதடைத்ிருப்பைோ�், அைதை நோம் கடதம எைெ ்செ�்� யவண்டும்.”

“அ�்�ோ, தி�ோகம் எை்பது மைிைரக்ளுகக்ு இதைவை் இ�ை்தக�ிய�ய� 
சகோடுைை் வரம் எை்ைோ�், அது ஏை் சவைிப்படுவதி�்த�?”

“ந�்� யகை்விைோை்.   நை்றிகக்டை் எை்பது நோ�்கைிை் இ�ை்தக. 
அைைோ�்ைோை் நோ�் ைை் எஜமோைதரப் போரை்ை்ோ�் உடயை வோத� ஆட்டும்.  
ஒவ்சவோரு உ�ிரிைை்துகக்ும் அைை்கோை இ��்புை ்ைை்தம உண்டு. அது 
சவைிப்படும்.  மைிைரக்ைோகி� நமகக்ு அை்பு, இரகக்ம், கருதண, தி�ோகம் 
எை ஒப்பை்ை இ��்போை குணங்கை் எ�்�ோம் இருகக்ிை்ைை. ஆைோ�் அதவ 
சவைிப்பதட�ோகை ்சைரி�ோம�் யபோவைை்கு ‘மைம்’ எை்னும் யபோரத்வயும், 
அதி�் விதைந்துை்ை தீகக்ுணங்கைோை அழுகக்ும்ைோை் கோரணம்.   ஆைோ�் 
எப்யபோதும் அப்படி அ�்�!  திைந்ை மைைய்ைோடு நீங்கை் மை்ைவரக்தைப் 
போருங்கை்! ஒவ்சவோருவருகக்ுை்ளும் எைை்தை உை்ைைமோை நை்குணங்களும், 
தி�ோகமும் பைிெச்ிடுகிை்ைை எைப் புரியும்.” 
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“அ�்�ோ,  நோம் செ�்� யவண்டி� யவை்விகைோகக ்குறிப்போக எதவ எ�்�ோம் 
விதிகக்ப்பட்டுை்ைை?”

“ெோஸ்திரங்கை் இ�்�ைைத்ி�் இருப்பவரக்ளுகக்ு,  அவரக்ளுதட� ‘தி�ோகம்’ 
எனும் உை்சைோழுகக்ைத்ை மைவோம�் நிதைவுபடுை்துவைை்கோக, ‘பஞ்ெ 
மஹோ�கஞ்ம்’ எனும் ஐந்து கடதமகதைை ்திைம் செ�்துவரக ்கட்டதை 
இடுகிைது. இசை�்�ோம் நீங்கை் ஏை்கையவ அறிந்திருகக்க ்கூடும். அ�்�து 
இ�ை்தக�ோகயவ செ�்து வந்திருகக்கக்ூடும்.”

நோை் யகட்டுக ்சகோண்டிருந்யைை்.

“முைலி�் ‘யைவ�கஞ்ம்’ எை்பது.  இது திைமும் இதைவதை வழிபடுவது.  
இதைவழிபோடு எை்பது  நோதைை ்சைோடங்கக்ும்யபோதும், முடிகக்ும்யபோதும், 
நமகக்ுக ்கடதம�ோக யவண்டும். இதைவழிபோடு  ஏயைனும்  ஒரு யவண்டுை�ோக 
இருகக்�ோம், அ�்�து யவண்டுை�் நிதையவறி�ைை்கோை நை்றிக ்கடைோக 
இருகக்�ோம்,  அ�்�து இதைவதை வி�ந்து யபோை்றுவைோக இருகக்�ோம். எந்ை 
வழி�ிலும், திைமும் இதைெச்ிந்ைதை இருகக் யவண்டும்,. இதுயவ முை�் 
கடதம.”

“இரண்டோவது அ�்�ோ?”

“இரண்டோவது, ‘பிதுர�்கஞ்ம்’. அது  நம்தம விட்டுப் பிரிந்ை மூைோதை�ரக்தை 
நிதைவு கூரந்்து அவரக்ளுகக்ோகை ்தி�ோகம் செ�்ை�்.   நமது உட�் 
மூைோதை�ரக்ை் நமகக்ுக ்சகோடுைை்து அ�்�வோ! அைை்கு நை்றிக ்கடை்பட்டு, 
அவரக்ளுகக்ோை பதட��்கதைக ்சகோடுைை்�்.  மைைைவி�ோவது திைமும் 
அவரக்தை நிதைப்பது கடதம.”

அ�்�ோ சைோடரந்்ைோர.்

“மூை்ைோவது ‘ரிஷி �கஞ்ம்’ அ�்�து ‘பிரஹ்ம �கஞ்ம்’ எனும் முைிவரக்ளுகக்ும், 
குருமோரக்ளுகக்ுமோை நை்றிகக்டை். ப� சபரிய�ோரக்ை் ப� தி�ோகங்கதைெ ்
செ�்து நமகக்ோக ெோஸ்திரங்கதையும், ந�்� நூ�்கதையும், வழிகோட்டுைத�யும் 
ைந்திருகக்ிைோரக்ை்,. அவரக்ளுகக்ு நோம் செலுைை் யவண்டி� நை்றிகக்டை் 
‘ரிஷிரிணம்’ எைப்படும்.  அைதை எப்படிெ ்செ�்வது?  திைமும் சி� 
நிமிடங்கைோவது, அம்மஹோை்கதைை ்சைோழுது, அவரக்ளுதட� நூ�்கதை, 
அ�்�து யவை மந்திரங்கதைப் படிகக்வும், யகட்கவும், பிைகுகக்ுெ ்செோ�்�வும் 
செ�்வது ஆகும்.”

“நோை்கோவது அ�்�ோ?”
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“அது ‘மனுஷ்�-�கஞ்ம்’ எைப்படும் ‘விருந்யைோம்ப�்’.   மை்ை மைிைரக்ளுகக்ு 
யெதவ செ�்ை�்.  ந�்� இைமோை வோரை்த்ை கூறுை�், யைதவகய்கை்ப 
உைவி செ�்ை�், விருந்யைோம்ப�் எைை ்ைை் குடும்பம் ைவிர மை்ை மைிைரக்ை் 
எவருகக்ோவது ஏயைனும் ந�ம் செ�்ை�்.”

அ�்�ோ சைோடரந்்ைோர.்

“ஐந்ைோவது ‘பூை �கஞ்ம்’  எை்பது.  இது மை்ை எ�்�ோ உ�ிரைங்கை், ைோவரங்கை் 
அதைை்துகக்ும் யெதவ செ�்ை�். பைதவகளுகக்ும், வி�ங்குகளுகக்ும், செடி 
சகோடிகளுகக்ும் நீர,் உணவு எைை ்திைமும் அைிைை்�்.  இவை்தை எ�்�ோம் 
திைமும், ப�தை எதிரப்ோரக்க்ோம�் செ�்� யவண்டும். அது மைதி�் கரம்ய�ோகை ்
ைகுதித� வைரக்க்ும்.”

தத₃ோன்பா₄ேயதாதனன தத தத₃ோ பா₄ேயநது ே:| 

ப்ரஸப்ரம் பா₄ேயநத: ஶ்த்ரய: ப்ரமோபஸயத₂||  3-11|| 

“இப்படி�ோை வழி�ி�் (தி�ோகம் செ�்து) யைவரக்தை மகிழ்வியுங்கை்!  
(அைை்கு நை்றிகக்டைோக) யைவரக்ை் உங்கதைக ்கோப்போரக்ை! இவ்வோறு 
ஒருவருகச்கோருவர ்தி�ோகம் செ�்து, உை்ைை நித�த� அதடயுங்கை். 
(3.11)”

இஷ்ான்தபா₄கா₃ன்ேி தோ தத₃ோ தா₃ஸயநதத யஜ்பா₄ேிதா:| 

்தரத₃ததானப்ரதா₃்யப₄தயா தயா பு₄ங்க்தத ஸததன ஏே ஸ:||  3-12|| 

“(அப்படி நை்றிகக்டைோ�் நீங்கை்் செ�்கிை்ை ) தி�ோகைத்ி�் 
மகிழும் யைவரக்ை், உங்களுதட� விருப்பைத்ிை்யகை்ை வைைத்ிதை 
அருை்வோரக்ை்.  (ஆைோ�் நை்றிகக்டதைெ ்செலுைை்ோம�்) யைவரக்ை் 
அைிைை் வைைத்ை அனுபவிப்பவரக்ை், திருடரக்ை் ஆவோரக்ை். (3.12)”

“பகவோை் ‘ைரம்ம்’ எை்பைை்கு மை்றுசமோரு விைகக்ைத்ை அைிகக்ிைோர.் ‘ைரய்மோ 
ரஷேதி ரக்ஷிை:’ - அைோவது ‘கோப்பவரக்தைக ்கோப்பது ைரம்ம்’ எை்பது.  இ�ை்தக 
அைிகக்ிை்ை எ�்�ோ வைை்துகக்ும் இதைவை் அ�்�வோ கோரணம்! எையவ 
ஒவ்சவோருவரும் அவரவர ்வெதிகக்ு ஏை்ை வதக�ி�் நை்றிகக்டைோகை ்
தி�ோகங்கதைெ ்செ�்� யவண்டும். அைதை மிகவும் யநரத்ம�ோை மையைோடும், 
மகிழ்யவோடும் செ�்� யவண்டும். ப�தை எதிரப்்போரக்க்ோம�் செ�்யும் 
அைத்ி�ோகங்களுகக்ு, இதைவை் ப�ைோக நமகக்ு ந�்� வோழ்கத்கத�க ்
சகோடுப்போர.்”

“ெரி அ�்�ோ. இதைவனுகக்ுப் பதடப்பைோ�், கரம் ய�ோகம் எப்படி வைருகிைது?”
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“பகவோை் இப்யபோது, கரம்ய�ோகைத்ி�் நோம் பிை்பை்ை யவண்டி� யநோகக்ைத்ிை் 
இரண்டோவது விதி�ிதை விைகக்ுகிைோர.் இது ‘பிரஸோை புைத்ி’ அ�்�து 
இதை�ருை் எை எதையும் ஏை்கிை்ை அறிவு.  அைோவது வருவது இை்பமோைோலும், 
துை்பமோைோலும், அதவ எ�்�ோயம இதைவை் அைிைை் பரிசு எை ஏை்கிை்ை 
பகக்ுவம். அந்ை உ�ரந்்ை யநோகக்ம் நம்தம உ�ரை்்தும்.  ஏை்பது நை்தம ைரும். 
எதிரப்்பது து�ரம் ைரும்.”

“எ�்�ோயம நமகக்ு இ�ை்தக�ி�் கிதடப்பைோ�், நோம் அவை்தை அனுபவிகக்ும் 
வோ�்ப்புகக்ு நோம் இதைவனுகக்ு நை்றி செலுைை் யவண்டும்.  அைதை 
பகவோை் ‘ைோைம்’ செ�்வைை் மூ�ம் விைகக்ுகிைோர.்   நோம் ஈட்டுவசை�்�ோம் 
இ�ை்தக அைிைை் வைைத்ி�் இருந்துைோை். எையவ அதி�் ஒரு பகுதித��ோவது 
ைோைமோகக ்சகோடுை்து நமது நை்றிகக்டதைெ ்செலுைை் யவண்டும்.  
வைைத்ைக ்சகோடுைை் யைவரக்ளுகக்ுப் பதடை்து, மை்ைவரக்ளுடை் பகிரந்்து 
அனுபவிப்பயை பண்பு. அப்படிெ ்செ�்�ோம�், ைோனும் ைை் சுை்ைமும் மட்டுயம 
அனுபவிப்பவர ்திருடரக்ைோக ஆகிைோரக்ை். ைோைம் அைிை்துப் பிைருடை் 
பகிரந்்து வோழ்பவரக்ளுதட� செ��்கை் கரம் ய�ோகம் ஆவைோ�், அவரக்ை் 
பந்ைப்படுவதி�்த�. அதுைோயை விடுைத�கக்ோை வழி!”

யஜ்ஶிஷ்ாஶின: ஸநததா முசயநதத ஸரேகிலபி₃்�:| 

பு₄ஞஜதத தத தேக₄ம் பாபா தய பசநதயாதமகா்ரணாத||  3-13|| 

“ைோைம் அைிை்து மிெெ்மிருகக்ும் வைைத்ிதைய� ைமகக்ுப் 
ப�ை்படுை்துபவரக்ை், மோண்புதட�வரக்ை். அவரக்ை் எ�்�ோப் 
போவங்கைிலிருந்தும் விடுைத� அதடகிைோரக்ை்.  ஆைோ�் ைமகக்ோக 
மட்டுயம ெதமப்பவரக்ை்  (அைோவது தி�ோகமும், ைோைமும் 
செ�்�ோைவரக்ை்) போவிகை் ஆகிைோரக்ை். (3.13)”

“பஞ்ெ மஹோ�கஞ்ம் மை்றும் ைோைம் முைலி�ைவை்தை விடோம�் செ�்து 
வரும் இ�்�ைவோசிகை் புைிைம் அதடந்து, எ�்�ோப் போவங்கைிலிருந்தும்  
விடுபடுகிைோரக்ை்.  ஆைோ�் சு� ந�ை்துடை் தி�ோகயமோ, ைோையமோ செ�்�ோம�் 
வோழ்பவரக்ை் போவம் செ�்ைவரக்ைோகிைோரக்ை். அைைோ�் விடுைத�கக்ோை 
யவட்தகய�ோ,  அைதை அறியும் அறியவோ இ�்�ோம�் யமை்யமலும் ெம்ஸோரை ்
து�ரி�் முழ்குகிைோரக்ை்.”

“அ�்�ோ, போவைத்ிலிருந்து விடுைத� எைப் பகவோை் எதைெ ்செோ�்கிைோர?்  
ந�்�வரோக இ�்�ைைத்ி�் இருப்பவர ்எப்படி எந்ைப் போவைத்ைெ ்செ�்கிைோர்?்”

“நம்தம அறி�ோம�் நோம் ப� இடரக்தைப் ப� உ�ிரக்ளுகக்ுெ ்செ�்துவிடும் 
கட்டோ�ம் இருகக்ிைது.   சிறு பூெச்ிகதை நோம் கோ�்கை் அறி�ோம�் மிதிை்துக ்
சகோை்றுவிட�ோம்.  அறிந்யை நோம் ‘சகோசு’ முைலி� நுண்ணு�ிரக்தைக ் 
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சகோ�்கியைோம். அ�்�து சகோடி� விஷ ஜந்துகக்தைக ்சகோ�்கியைோம். அது 
அவசி�மோை செ��ோ�் இருப்பினும், அவை்ைோலும் போவம் விதைகிைது.  மனு 
ைரம்ைத்ி�், மைிைரக்ை் சபோதுவோகெ ்செ�்யும் அதரைை்�், இடிைை்�், உ�ரை்ை்�், 
கோ�்ெெ்�், வறுைை்�் எனும் செ��்கைி�் ப� நுண் உ�ிரக்ளும் அழி�கக்ூடும் 
எைக ்கோட்டப்பட்டது.   பகவோை் கரம் ய�ோகம் செ�்வைோ�், அப்படி�ோை சிறு 
போவெ ்செ��்கைிலிருந்தும் விடுைத� கிதடகக்ிைது எை உறுதி சகோடுகக்ிைோர.் 
இ�ை்தகய�ோடு இத�ந்து தி�ோக வோழ்கத்க வோழ்வைோ�், உ�கெெ்கக்ரம் 
ந�்வழி�ி�் ப�ணிகக்ிைது.”

அன்னாத₃ப₄ேநதி பூ₄தானி பரஜன்யாத₃ன்னஸம்ப₄ே:| 

யஜ்ாத₃ப₄ேதி பரஜன்தயா யஜ்: கரமஸமுத₃ப₄ே:||  3-14|| 

“உ�ிரக்ை் உணவி�் உருவோகிை்ைை. உணவு மதழ�ோ�் விதைகிைது. 
மதழ தி�ோகங்கைிைோ�் விதைகிைது.  தி�ோகங்கயைோ செ��்கைிைோ�் 
விதைகிைது. (3.14)”

கரம ப₃்ரஹதமாத₃ப₄ேம் ேித₃தி₄ ப₃்ரஹமாக்ஷ்ரஸமுத₃ப₄ேம்| 

தஸமாதஸரேக₃தம் ப₃்ரஹம ்நிதயம் யஜத் ப்ரதிஷடி₂தம்||  3-15|| 

செ��்கயைோ யவைங்கைிை் விதிகைோ�் விதைகிைது, யவைங்கை் 
அழி�ோை பரம்சபோருைிடம் விதைகிைது. எையவ பரம்சபோருை் 
தி�ோகைத்ிய�ய� நித�சபை்றிருகக்ிைது. (3.15)”

“அ�்�ோ, எைகக்ு விைங்கவி�்த�. பகவோை் உ�கி�் ஒவ்சவோை்றுகக்ும் 
இதடய� இருகக்ும் சைோடரப்ிதைெ ்செோ�்கிைோரோ?”

“பகவோை் கரம்ய�ோகைத்ிை் முகக்ி�ை்துவைத்ைக ் கடதமத�ை ்தி�ோக 
யநோகக்ைத்ி�் செ�்� யவண்டி� இை்றி�தம�ோை ்ைை்தமத� பை்றிக ்
கூறுகிைோர.் அந்ை வழி�ி�்ைோை் பதடப்புகக்ை் நடந்துை்ைை.  பிரம்மயைவரிை் 
தி�ோகைத்ி�்ைோை் உ�கமும் உ�ிரக்ளும் யைோை்்றிை.  ‘அை்ைம்’ எை்ைோ�்  உணவு. 
அதுைோை் எ�்�ோ உட�்களுகக்ும் உ�ிரக்ளுகக்ும் விதைநி�ம்.  உணவோ�் 
பிைந்து, உணவோ�் வைரந்்து, உணவோ�் அழிந்து, மீண்டும் உணவோக நோம் 
ஆகிவிடுகியைோம் அ�்�வோ? உணயவோ நீரோ�் விதைவது. நீர ்எை்பது மதழ.  
மதழ வருவைை்குக ்கட�் தி�ோகம் செ�்கிைது. அைை்கு மைிைரக்ை் செ�்யும் 
யவை்விகளும் கோரணம்.”

“அ�்�ோ மதழ இ�ை்தக நிகழ்ெச்ி அ�்�வோ? நோம் எப்படி நமது தி�ோகங்கைோ�், 
மதழத�ப் சபை முடியும்?”

“மதழ இ�ை்தக�ிை் வரம்ைோை். அது ைகக் யநரைத்ி�் மட்டும், ைகக் அைவி�், 



ஸ்ரீ பகவைக்ீதைை ்யைைமுைை ்திருவூட்ட�்

போகம் 03 -  கரம்ய�ோகம்் - 33

w
w

w
.m

eenalaya.org

ைகக் இடங்கைி�் சபோழி� யவண்டும். இ�்த� எை்ைோ�், அைைோ�் து�ரம்ைோை். 
எையவ இ�ை்தக�ிை் ெகத்ி�ோை யைவரக்ளுகக்ு நோம் யவண்டுயகோை் தவகக் 
யவண்டும். யவைங்கை் செோ�்வது எை்ைசவை்ைோ�், எங்யக தி�ோகமும், அை்பும் 
இருகக்ிையைோ, அந்ை நி�ைத்ைை ்யைவரக்ை் கோை்து வைமுடை் வைரப்்போரக்ை்.  
இதை ஒரு கோட்சி�ோக ‘பிரஹைோரண்� உபநிஷை’் கோட்டுவது சிைப்பு.”

“அது எை்ை அ�்�ோ?”

“பிரம்மயைவர ்உ�தகப் பதடகக்ும்யபோது, பதடைை் உ�ிரிைங்களுகக்ு ‘ை’ 
எனும் ஒலித�க ்சகோடுைை்ோர.் அது எ�்�ோ உ�ிரிைங்களும் ைமகக்ோை ‘ைரம்ம்’ 
எது எை உணரந்்து வோழயவண்டும் எை்பைை்கோக.  ் யபரோதெ�ோ�் எதையும் 
ைங்களுகக்ோகயவ  தவை்துக ்சகோை்ளும் குணம் மைிைரக்ளுகக்ு இருப்பைோ�், 
மைிைரக்ை் பிரம்ம யைவர ்அைிைை் ‘ை’ எை்பைை்குை ்‘ைோ3ைம்’ எனும் பண்போக 
உணரந்்து அைதைை ்ைமது ைரம்மோகக ்சகோண்டைர.்    எப்யபோதும் இை்பைத்ி�் 
வோழும் யைவரக்ை், பிரம்ம யைவர ்அைிைை் ‘ை’ எை்பதைை ்‘ை3மைோ’ அ�்�து 
‘ைை்பு�ை் அடகக்ம்’ எனும் கட்டுப்போட்தடை ்ைரம்மோகக ்சகோண்டோரக்ை்.  
சகோடுதம செ�்யும் குணம் சகோண்ட அரகக்ரகயைோ, ‘ை’ எை்பதைை ்‘ை3த�’ 
அ�்�து கருதண எை்பயை ைோம் சகோை்ை யவண்டி� ைருமமோகக ்சகோண்டோரக்ை்.   
அைைோ�்ைோை் மதழத�ை ்ைரும் யமகங்கை் ‘ை ை ை’ எை இடிை்து ஒலிகக்ிை்ைை. 
அைை்மூ�ம் நமகக்ு அைம், கட்டுப்போடு, கருதண முை�ோை ைரம்ங்கதை 
நிதைவு படுைை்ப்படுகிை்ைை.”

“அருதம அ�்�ோ!  நமது தி�ோகங்கை் எப்படிெ ்ெரி�ோை யநரைத்ி�் மதழத�ை ்
ைரும்?”

“நோம் அைை்கு யவை வோகக்ோை பகவோைிை் செோை்கதைய� உறுதி�ோக எடுை்துக ்
சகோை்ை யவண்டும்்.  யைவரக்ளுகக்ு நோம் அைிகக்ும் நை்றிகக்டனுகக்ுை ்
யைவரக்ளும் நை்றியுடை் வைம் அைிப்போரக்ை் எைப் பகவோை் ஏை்கையவ 
செோ�்லிவிட்டோர,்  ஓரு உழவை் மதழ இ�்�ோை யபோதும், தி�ோக உணரவ்ுடை், 
க�ப்தபத� மண்ணி�் ஊை்றி உழுவைை்கு ஆரம்பிகக்ும்யபோது, அவைது 
உதழப்தபக ்கண்ட வண்ண ம�ி�்கை் கூவுகிை்ைை.  அந்ைக ்கூவலி�் 
குைிரந்்ை கருயமகங்கை் ஈரக்க்ப்பட்டு, யைவரக்ை் ைத�வைோை இந்திரைிை் 
ஆதண�ிை்படி மதழ�ிதைக ்சகோட்டுகிை்ைை. இப்படியும் ஒரு அை்புைமோை 
கவிதை,  தி�ோகைத்ிை் சிைப்தபெ ்செோ�்கிைது. அைைோ�்ைோை் அைம், கட்டுப்போடு, 
கருதண எனும் தி�ோகம் இங்யக கரம்ய�ோகைத்ிை் பண்போகக ்கோட்டப்பட்டை.”

அ�்�ோ சைோடரந்்ைோர.்

“பகவோை் ‘பிரஹ்மோ’ எனும் செோ�்�ோ�் இங்யக கோட்டுவது  ‘யவைம்’  ஆகும். 
யவைம் அழி�ோை பரம்சபோருைிடம் விதைகிைது.   இப்படிை ்சைோடர ்ெங்கிலி�ோை 



ஸ்ரீ பகவைக்ீதைை ்யைைமுைை ்திருவூட்ட�்

w
w

w
.m

ee
na

la
ya

.o
rg

போகம் 03 -  கரம்ய�ோகம்் - 34

தி�ோகம்ைோை் உ�கசமனும் ெகக்ரம் ைரம்ப்படி உருை்வைை்குக ்கோரணம்.”

“அ�்�ோ, யவைங்கை் முைிவரக்ை் சகோடுைை்து அ�்�வோ?”

“ யவைங்கை் பரம்சபோருைி�் விதைந்து எங்கும் விரிந்து, முைிவரக்ைோ�் 
உணரந்்து ஓைப்பட்டை. முைிவர ்எை்பவர ்முைிந்து அறிபவர.்  அவரக்ை்   ‘ரிஷி’ 
அைோவது ‘போரப்்பவர’்  ஆவோர.் அவரக்ை்  இருப்பதைப் போரை்்து அறிந்து அைதை 
எ�்ய�ோருகக்ும் அைிப்பவரக்ை்.  அவரக்ை் உருவோகக்ி�ை�்� யவைம், அவரக்ைது 
உணரவ்ு ஆகக்ி�து யவைம்.  புரிகிைைோ?  அறிவி�லும் அப்படிைை்ோயை!  புவிஈரப்்பு 
விதெ எை்பதை விஞ்ஞோைி�ோை நீயுட்டை் பதடைை்ோரோ! இ�்த�ய�! 
அது அறிவோக இருகக்ிைது எை்பதைக ்கண்டுபிடிை்து, அதை அறி�ோை நமது 
அறிவிை்தம எனும் மூடித�க ்கதைந்ைோர.்   எப்படி மூெச்ுகக்ோை்று நமது மு�ை்சி 
இ�்�ோமய� வருகிையைோ, அப்படிப் பரம்சபோருைிை் மூெெ்ோக சவைிப்பட்டது 
யவைம்.   அைைோ�் அது ‘அசபௌருயஷ�ோ’ - அைோவது ‘மைிைரக்ைோ�் 
ஆகக்ப்படோைோது’ எைப் புகழ்சபை்ைது.  இதைவைது வோகக்ு யவைம் எை்பைோ�், 
நோம் அதி�் சிறிைைவும் ஐ�ம் சகோை்ைோம�் ஏை்பது சிைப்பு. யவைங்கயை நமது 
அறிவுகக்ு ஆெோைோக, கருவி�ோக இருகக் யவண்டும்.”

“அ�்�ோ, அப்படி ஒரு தி�ோக வோழ்கத்கத� ஒருவர ்வோழவிட்டோ�் எை்ை 
ஆகும்?”

ஏேம் ப்ரேரதிதம் சக்்ரம் ்நானுேரதயதீே ய:| 

அகா₄யு்ரிநத₃்ரியா்ராதமா தமாக₄ம் பாரத₂ ஸ ஜீேதி||  3-16|| 

“(அப்படிை ்ைரம்ம் எனும்) ெகக்ரைத்ிை் போதைத�ப் பிை்பை்ைோைவர ்
எவயரோ, அவருதட� வோழ்கத்க போவம் மிகுந்ைைோக, பு�ை்்கைிை் 
உணரெ்ச்ி�ோ�் உந்ைப்பட்டைோக, ப�ைிை்றிக ்கதரயும்.  (3.16)”

“பகவோை் ‘ெகக்ரம்’ எனும் செோ�்லிைோ�், தி�ோகைத்ிைோ�்  ஒை்றுகச்கோை்று 
ெோரப்ுதட�ைோக விைங்கும் உ�கைத்ிதைக ்குறிகக்ிை்ைோர.்  அது ைரம் 
வழி�ியை ப�ணிகக் யவண்டும் எை்ைோ�், நோம் ஒவ்சவோருவரும் நமகக்ோை 
கடதமகதைை ்தி�ோகைத்ிை் அடிப்பதட�ிய�ய� செ�்� யவண்டும். எையவ 
கரம்ய�ோகம் எை்பது நோம் கதடப்பிடிகக் யவண்டி� போதை ஆகிைது.   அைதைக ்
தககச்கோை்ைவி�்த� எை்ைோ�், ஒருவருதட�ோ வோழ்கத்க சீரழிந்து விடும்,  
அைை்கு, அவரக்ளுதட� பு�ைடகக்ம் இ�்�ோை ்ைை்தமயும் கோரணமோகிவிடும். 
செ�்கிை்ை செ��்கை் போவைத்ி�் யெரை்்துவிடும்.  பகவோை் ‘யமோக3ம்’ எனும் 
செோ�்லிைோ�் ‘ப�ை்ை்ை ைை்தம’ எனும் சபோருதைை ்ைருகிைோர.்  ‘யமோஹம்’ 
எனும் செோ�், ‘குழப்பம்’ எனும் சபோருதைை ்ைருவது.  பு�ைடகக்ம் 
இ�்�ோைவருகக்ு ஆதெ�ோ�் து�ரமும், அறிவி�் ‘யமோஹமும்’ வரும். அைைோ�் 
வோழ்கத்க ‘யமோக3ம்’ - ப�ைை்ைைோகிவிடும்.”
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“புரிகிைது அ�்�ோ.”

“இவ்வோறு பகவோை் கரம்ய�ோகம் பை்றி� போடைத்ை முடிகக்ிைோர.் உங்களுகக்ு இது 
விைங்கி�ைோ!  புரிந்திருகக் யவண்டும்’  - அ�்�ோவிை் குரலி�் ஆசிரி�க ்கதை 
கட்டி�ிருந்ைது.

“அப்படிைை்ோை் நிதைகக்ியைை் அ�்�ோ! கரம் ய�ோகம் எை்பது ஒருவருகக்ோை 
ெரி�ோை செ�த�ெ ்ெரி�ோை யநோகக்ை்துடை் செ�்வது,  ெரி�ோ?”

“ெரி,  ‘ெரி�ோை செ��்’ எை்ைோ�்?”

“ெரி�ோை செ��் எை்பது ஒருவரிை் ‘ஸ்வைரம்ோ’ எனும் ைை்சைோழுகக்ைத்ிை்படி 
விதிகக்ப்பட்டது.  அதவகை் யவைங்கைிைோ�் ‘ைவிரக்க்ப்பட யவண்டி� 
கரம்ங்கைோக இருகக்க ்கூடோது.”

“ெரி�ோை யநோகக்ம் எை்ைோ�்?”

“செ�த�ெ ்செ�்வைை்கு முை், நோை் அெச்ெ�த�யும் அைதைெ ்செ�்யும் 
விைைத்ையும் நை்ைோக ஆரோ�்ந்து, அதவ ைரம்ப்படி உை்ைைவோ எைப் போரக்க் 
யவண்டும்.” -  ை�ங்கிெ ்செோை்யைை்.

“பிைகு?”

“அைதை முழுதம�ோை மையைோடு, நிதைவோகவும் முழுதம�ோகவும் செ�்� 
யவண்டும். செ�்வதை ‘ஈஸ்வரோரப்்பணம்’ எை ‘இதைப்பணி’ எைக ்கருதிெ ்
செ�்� யவண்டும்.”

“பிைகு?”

“அவ்வைவுைோை்!  செ�த�, ஒரு கடதைக ்கதடசிை ்ைவதண�ி�் தீரக்க்ும் 
செ��ோகெ ்செ�்வைோ�், செ�்து  முடிப்பதிய�ய� திருப்தி கிதடை்துவிடுகிைது.  
அைை்குப்பிைகு எை்ை விதைவு, எை்ை ப�ை் எை்பதி�் எதிர்ப்ோரப்்யபோ 
ஆதெய�ோ இருகக்ோது. இருகக்க ்கூடோது.”

“அப்படி�ோைோ�், அைைோ�் வரும் பிை்விதைவுகதை எப்படி ஏை்க யவண்டும்?”

“அவை்தை ‘ஈஸ்வரப்ரஸோைம்’  எை, இதைவைிை் பரிசு எை ஏை்றுக ்சகோை்ை 
யவண்டும்.”

“அைை் சபோருை் புரிகிைைோ?”
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“ஆம் அ�்�ோ!  அரெ்ச்ுைர ்அம்பிதை விடும்யபோது, அது விடுவிகக்ப்பட்ட 
கணைத்ிய�ய� அரெ்ச்ுைரிை் செ��் முடிந்துவிட்டது. அைை்குப் பிைகு, அந்ை 
அம்பு எப்படிக ்கோை்றி�் திதெ மோறி, விதெ மோறி எங்கு செை்று முடிகிைது எை்பது 
அவரது தக�ி�் இ�்த�.  எையவ விதைதவை ்ைைது செ�லிைோ�் மட்டுயம 
விதைந்ை ப�ைோக அரெ்ச்ுைர ்உரிதம சகோண்டோட முடி�ோது.  அப்படிைை்ோை் 
நோம் செ�்கிை்ை எ�்�ோெ ்செ��்களும். நம்முதட� உரிதம எ�்�ோம் நம் 
கடதமத�ெ ்செ�்வயைோடு முடிந்து விடுகிைது.  அைை்கப்புைம் அைை் விதைவு 
இதைவைோ�் நடைை்ப்படுகிைது.  எையவைோை் விதைவிதை இதைவை் பரிசு 
எை ஏை்பதி�்  நி�தி இருகக்ிைது. ெரி�ோ அ�்�ோ?”

“ெரி!  அப்படி�ோை ஏை்புடதம உங்களுகக்ு யவண்டும் எை்ைோ�், ப�ைி�் 
பை்றிை்தம இருகக் யவண்டும்.  அைை்கு நீங்கை் உறுதி சகோை்கிறீரக்ைோ?”

“நோை் மு��்கியைை் அ�்�ோ.  நோை் இை்னும் சவகு சைோத�வு ப�ணிகக் 
யவண்டி�ிருகக்ிைது.  ஆதெகை்ைோை் இை்னும் எை்தைெ ்செ�லி�் ஈரக்க்ிை்ைை.  
ஆைோ�் நோை் இப்யபோது, அைை்தக� ‘ெகோம-கரம்ோ’கக்தையும் படிப்படி�ோகக ் 
குதைை்து  எ�்�ோெ ்செ��்கதையும் ‘நிஷ்கோம-கரம்ோ’ எைெ ்செ�்� முடியும் எை 
அறிகியைை். அைை்கோை மு�ை்சிகதைெ ்செ�்யவை்.”

“அந்ை உறுதித� விடோம�் பிடிை்துக ்சகோை்ளுங்கை்.  ஏசைை்ைோ�் அதுைோை் 
முகத்ிகக்ு விை்து. பகவோை் இைி ‘முகத்ி’ அ�்�து ‘யமோஷேம்’ பை்றிைை்ோை் 
யபெப்யபோகிைோர.்”

“அ�்�ோ, கடதமத�ப் பை்றிப் யபசுகிை்ை பகவோை் ஏை் இப்யபோது யமோஷேம் 
பை்றிப் யபெப் யபோகிைோர?்”

“ஏசைை்ைோ�் விடுைத� கிதடகக்ும்வதர நோம் கரம்ய�ோகைத்ைை ்சைோடரந்்து 
செ�்ைோக யவண்டும் எைப் பகவோை்  நமகக்ுை ்சைரிவிகக்ைை்ோை் ஆரம்பமோை 
கரம் ய�ோகைத்ிை்கு முடிவோைது யமோஷேம் எைக ்கூறுகிைோர.்   ஞோபகைத்ி�் 
தவயுங்கை். கரம் ய�ோகம் எை்பது முடிவ�்�, முகக்ி�மோை ஆரம்பம்.  யமோஷேம் 
ைருவது உண்தம அறிவு. அந்ை அறிவிதைப் சபறுவைை்கும், உணரவ்ைை்கும்  
நம்தமை ்ை�ோர ்செ�்துசகோை்ளும் ப�ிை்சிய� கரம்ய�ோகம்.”

அ�்�ோ சைோடரந்்ைோர.்

“கரம் ய�ோகைத்ைெ ்செ�்து அைை் ப�ைோக விடுைத� அதடந்ை ஞோைித�ப் 
பை்றி� விைகக்ைத்ை அைிை்து, கரம் ய�ோகைத்ிை் சபருதமத�ப் பகவோை் இைி 
வலியுறுைை்ப் யபோகிைோர.்
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§ ஆைம் ஞோைி�ிை் ஒழுகக்ம்

யஸதோதம்ரதித்ரே ஸயாதா₃தமதருபதஶ்ச மானே:| 

ஆதமன்தயே ச ஸநதுஷ்ஸதஸய காரயம் ்ந ேித₃யதத||  3-17|| 

“எவர ்ஆைம் ஞோைம் ஒை்றிய�ய� இை்பம் கோண்போயரோ, ஆைம் 
ஞோைைத்ிய�ய� முழுதம சகோை்வோயரோ, யமலும் ஆைம் ஞோைைத்ி�் 
மட்டுயம நிதைதவ அதடவோயரோ அவருகக்ு, இைியம�், ‘செ��்’ எைெ ்
செ�்�  யவண்டி�து எதுவும் இ�்த� (3.17)”

“அ�்�ோ பகவோை் இை்பம், முழுதம, நிதைவு எனும் செோை்கைோ�் ஒரு 
கருைத்ைய� திரும்பை ்திரும்பெ ்செோ�்கிைோயரோ?”

“ந�்� யகை்வி. பகவோை் ஆைம் ஞோைி�ிை் மைதிதை விதவகக்ிைோர.்  ‘ரதி:’ 
எை்ைோ�் ‘சபோருைி�் சுகம் அனுபவிப்பது’. அது ‘யபோகசுகம்’, ‘விஷ�சுகம்’  - 
அைோவது  ‘சபோருைிை்பம்’. ஆைம் ஞோைைத்ை விதழயும் கரம்ய�ோகிகக்ு ஆைம் 
ஞோைம் ஒை்றிைோய�ய� ‘சபோருட்சுகமும்’ கிதடை்துவிடுகிைது எை்பைோ�், 
அவருகக்ு சவைிப் சபோருட்கைி�் இை்பம் இ�்த�. பை்றிை்தம பை்றிக ்
சகோண்டது.  ஆைம்ோ அனுபவப் சபோருை் அ�்� எனும் யபருணரவ்ி�் அவர ்
நித�கக்ும்வதர, ஆைம் ஞோைைத்ிய�ய� ‘சபோருைிை்பம்’ கோண்பது சிைப்பு.  
அைைோ�் அவருகக்ு, அவருை்யைய� முழுதமயும் மகிழ்ெச்ியும் இருகக்ிைது.  
ைம்முை்யைய� மகிழ்ெச்ி இருந்ைோ�்ைோை் எவருகக்ும் மை்ைவரிடைத்ி�் அை்பும், 
மகிழ்ெச்ியும் கோட்ட முடியும். அைைோ�்ைோை் ஆைம் ஞோைைத்ி�் இை்பம் கோணும் 
கரம்ய�ோகிகக்ு எவரிடை்தும் அை்பும் மகிழ்ெச்ியும் இருகக்ிைது.”

அ�்�ோ சைோடரந்்ைோர.்”

“யமலும் கரம்ய�ோகி சவைி விஷ�ங்கைிைோ�் போதிப்பு அதடவதி�்த�.  
அைைோ�் �ோரிடமும், எதிலும் குதைகை் கோண்பது இ�்த�.   அைைோ�் அவருகக்ு 
‘ெந்துஷ்டி’ எனும் முழுதம கிதடகக்ிைது.. இப்படி இை்பம், முழுதம, நிதைவு எை 
இருப்பயை ‘ஆைம் ஆைந்ைம்’ ஆகும்.”

்்நே தஸய க்ருததனாரததா₂ ்நாக்ருதததனே கஶ்சன| 

்ந சாஸய ஸரேபூ₄தத�ு கஶ்சித₃ரத₂வயபாஶ்்ரய:||  3-18|| 

“அைை்தக� ஞோைிகக்ு, இந்ை உ�கி�் எதைய�னும் செ�்வைோய�ோ, 
அ�்�து செ�்�ோம�் விடுவைோய�ோ ஆவது ஒை்றுமி�்த�;  அவருகக்ு 
எைை்கோகவும் எவரிடை்தும் எவ்விை எதிரப்ோரப்்பும் (ெோரப்ும்) இ�்த�. 
(3.18)”
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“ஓர ்சபரி� அறிவு இங்யக புகட்டப்பட்டது. ஆைம் ஞோைி சுைந்திரமோைவர.் 
எதை�ோவது செ�்வைோய�ோ, அ�்�து செ�்�ோமை் யபோவைோய�ோ, அவருகக்ு 
எவ்விைப் ப�னும் இ�்த�. பை்றும் இ�்த�.   எவரிடை்தும் எைைிடை்தும் 
அவருகக்ு எதிரப்்போரப்்புகக்ை் எதுவும் இ�்த�.  அைைோ�் அவருகக்ு மறுகக் 
யவண்டி�து எை எதுவுமி�்த�. அைைோ�் து�ரம் இ�்த�.”

“ஏை் அவரக்ளுகக்ுெ ்செ��் இ�்த�?  அவரக்ை் உ�கி�் வோழ்வைை்கோகவோவது 
செ��் செ�்� யவண்டோமோ?”

“அவரக்ளுகக்ுை ்சைரியும். ‘பிரோரப்ை கரம்ம்’ எை்பது இருகக்ும்வதர,  உ�கி�் 
உடலுடை் வோழயவண்டி�து உறுதி�ோகிைது.  அைைோ�், எப்படிய�னும் 
உடலுகக்ோை யைதவகதை அந்ைப் பிரோரப்ை கரம்யம நிதையவை்றி 
தவை்துவிடும்.  எையவ ‘ய�ோகயஷேமம்’ எை அடிப்பதடை ்யைதவகக்ோகெ ்ெ ்
ெம்போதிப்பதும் யெமிப்பதுமோை ‘அரை்ை்-புருஷோரை்ை்ம்’ கூட அவருகக்ு இ�்த�. 
சவைி�ிை்பங்கைி�் ஈரப்்பு இ�்�ோைைோ�், அவருதட� ‘கோம புருஷோரை்ை்மும்’ 
கதரந்து விட்டது.”

“அ�்�ோ, அப்படி�ோைோ�் ஆைம் ஞோைிகக்ுக ்கடதமகை் எதுவும் இ�்த��ோ?”

தஸமாத₃ஸக்த: ஸததம் காரயம் கரம ஸமாச்ர| 

அஸக்ததா ஹயாச்ரன்கரம ப்ரமாபதனாதி பூரு�:||  3-19|| 

“ஆதக�ோ�், பை்றிை்தமயுடை்.  எைதைெ ்செ�்வது கடதமய�ோ 
அைதைெ ்செ�்யுங்கை்!  ஏசைை்ைோ�், பை்றிை்தமயுடை் செ�த�ெ ்
செ�்வைோ�், மைிைர ்உ�ரந்்ை நித�த� அதடகிைோர.் (3.19)” 

“பகவோை் அரெ்ச்ுைரிடம் பை்றிை்தமயுடை்  செ�்� யவண்டி� கடதமகதைெ ்
செ�்வைோ�் உ�ரந்்ை நித�த� அதடவோ�் எைெ ்செோை்ைைை் கோரணம், 
அரெ்ச்ுைர ்ஆைம் ஞோைைத்ை உணரும்வதரை ்ைைகக்ோை கடதமகதைக ் 
கரம் ய�ோகமோகை் ்சைோடரந்்து செ�்து வரயவண்டும் எை்பதுைோை். அதுைோை் 
எ�்ய�ோருகக்ுமோை போடம்..  நீங்கை் யகட்டீரக்ை், ஆைம்ஞோைிகக்ுெ ்செ��் 
இ�்த��ோ எை்று?  அவருகக்ு இைிெ ்செ��ோை்ை எை்ை இருகக்ிைது!  
அவருதட� அரை்ை்-கோம புருஷோரை்ை்ங்கை் நிதையவறிவிட்டை. ைரம்ப்படி 
வோழ்ந்து, பிைகு  வீடு யபறு எனும் முகத்ித� அதட� யவண்டும்.  எையவ 
பிரோரப்ை கரம்ம் முடியும்வதர இவ்வு�கி�் அவர ்அைவழிகோட்டி வோழ்ந்து 
வருவோர.்  எது ைரம்யமோ அைதை அவர ்செ��ோகக் உரிதம உதட�வரோக  
இருந்து, அைை்படி செ�்து, ‘ஜகை-்ெகர்’ எனும் உ�கெெ்கக்ரம் ஒை்சைோச�ோை்று 
தி�ோகைை்ோ�் ெோரந்்து ஒழுக வழிகோட்டி�ோக விைங்குவோர.்  அவர ்‘ஜீவை் முகை்ர’் 
எை இவ்வு�கி�் இருகக்ும்யபோயை விடுைத� சபை்ைவரோகிைோர.்”
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“அைோவது விடுைத� அதடந்ைோலும், அவர ்உ�கி�் செ��ோை்றுவோர,் 
இ�்த��ோ?”

“ஆம்!  ஜீவை் முகை்ர ்சுைந்திரமோக இருந்து, செ��ோலும், செ�லிை்தம�ோலும் 
ைரம்ைத்ை உ�குகக்ுக ்கோட்டுவோர.் அப்படிப்பட்ட சபரிய�ோரக்ை் நம்மிதடய� 
இருந்திருகக்ிைோரக்ை்! இப்யபோதும் இருகக்ிைோரக்ை்!  எைிதம�ோை வோழ்வும், 
அதமதியும் சகோண்டு, ைம்தம சவைிகக்ோட்டிக ்சகோை்ைோம�் எைை்தைய�ோ 
ஜீவை் முகை்ரக்ை் நம்மிதடய� இருகக்ிைோரக்ை்.”

கரம்ணே ேி ஸம்ஸித₃தி₄மாஸதி₂தா ஜனகாத₃ய:| 

த�ாகஸங்க்₃்ரேதமோபி ஸம்பஶ்யன்கரதுமரேஸி||  3-20|| 

“ைமகக்ோை செ�த�க ்கரம் ய�ோகமோகெ ்செ�்துசகோண்யடைோை்,  
உண்தம�ி�், அரெர ்ஜைகர ்மை்றும் ப�ரும் உ�ரவ்ோை நித�த� 
அதடந்ைைர.்   நீங்களும் உங்களுகக்ோை கடதமகதைெ ்செ�்து, 
மை்ைவரக்ளுகக்ு எடுை்துக ்கோட்டோக இருங்கை். (3.20)”

யத₃யதா₃ச்ரதி ஶ்த்ரஷ்₂ஸததததத₃தேதத்ரா ஜன:| 

ஸ யதப்ரமாணம் குருதத த�ாகஸதத₃னுேரததத||  3-21|| 

“உ�ரந்்யைோர ்செ�்கிை்ை செ�த�ய�   சபோதுமகக்ை் பிை்பை்றுவர.் 
உ�ரந்்யைோர ்ைமது செ��ோ�் நித�நோட்டி� ைரைத்ைய�, உ�கமும் 
குறிகய்கோைோகப்் பிை்பை்றும். (3.20)”

“ஜைகர ்எை்ை யபரரெர,் அவதரப் யபோை்ை ப�ர,் ைங்களுதட� ஸ்வைரம்ைத்ை 
ஒட்டி வோழ்ந்து கரம் ய�ோகைத்ிைோ�ோய� சபரும் நித�த� அதடந்ைோரக்ை்.   
இைதைெ ்சுட்டிக ்கோட்டிப் பகவோை் அரெ்ச்ுைதரயும் கடதமத�ெ ்செ�்�ெ ்
செோ�்கிைோர.் புகழும் சபருதமயும் மிகக்வரக்ை் செ�த� மை்ைவரக்ை் போடமோகப் 
போரை்்து, அைதைப் பிை்பை்றுகிைோரக்ை்.  உ�ரந்்யைோர ்அப்படிெ ்செ�்துகோட்டி� 
ைரைத்ைய� உ�கமும் உ�ரவ்ோகப் போரக்க்ிைது.  ஆைம் ஞோைம் அதடந்ைவரக்ை், 
அவ்வோறு ைமது செ�த�ெ ்செ�்வைோ�், ைை்சைோழுகக்ைத்ி�் இருந்து 
நழுவோமலும் , மை்ைவரக்ளுகக்ு அதட�ோைமோகவும் இருகக்ிைோரக்ை்.”

அ�்�ோ  சைோடரந்்ைோர.்

“ஆைம் ஞோைிகை் மை்ைவரக்ளுகக்ு வழிகோட்டி�ோக வோழ்ந்து கோட்டுகிைோரக்ை் 
எனும் கருைத்ைப் பகவோை்் ைருகிைோர.் ஞோைிகைது வோழ்கத்கப் போதை 
மை்ைவரக்ளுகக்ும், உ�கை்துகக்ும் போடமோக இருகக்ிைது.  ‘இரோமோ�ணம்’ எை்பது 
இரோமைிை் வோழ்கத்கப் போதை எைப் சபோருை் ைருவது.  ஆைம் ஞோைை்துடை், 
கரம்ய�ோகி�ோக வோழ்ந்து கோட்டி� ஸ்ரீ ரோமைிை் போதை நமகக்ும் உ�கை்துகக்ும் 



ஸ்ரீ பகவைக்ீதைை ்யைைமுைை ்திருவூட்ட�்

w
w

w
.m

ee
na

la
ya

.o
rg

போகம் 03 -  கரம்ய�ோகம்் - 40

சபரும் போடம் அ�்�வோ? இதி�் உங்களுகக்ு ஒரு ெந்யைகமும் இருகக்ோது எை்று 
நிதைகக்ியைை்.”

“ஆம் அ�்�ோ! ஆைோ�் இகக்ோ�ைத்ி�் எதி�ோவது ஒருவர ்புகதழ 
அதடந்ைோ�் அவதரய�  உைோரணமோகக ்சகோை்கிைோரக்ை். அது சகோடுதம.  
செோ�்�ோலும்,எண்ணைை்ோலும், செ��ோலும் ைரம்ப்படி வோழ்பவரக்யை நமகக்ு 
முை்யைோடிகைோக இருகக் யவண்டும்.”

“ஆம்.  இதை எ�்�ோம் செோை்ை பகவோை், ஒருயவதை அரெ்ச்ுைர ்ைோை் 
ஏை்கையவ ஞோைம் சபை்றுவிட்டைோகக ்கருதி, கடதமத�ெ ்செ�்�ோம�் 
விட்டுவிடகக்ூடோது எை்பைை்கோகவும், பகவோை் ஜைகர ்முை�ோை 
உைோரணங்கதைக ்செோை்ைோர.் இப்யபோது ைை்தைய� ஒரு உைோரணமோகக ்
கோட்டுகிைோர.்”

்ந தம பாரதா₂ஸதி கரதவயம் த்ரி�ு த�ாதக�ு கிஞசன| 

்நானோபதமோபதவயம் ேரத ஏே ச கரமணி||  3-22|| 

“ஓ போரை்ை்ோ! எைகக்ு முவ்வு�கிலும் ெோதிகக் யவண்டி�து எை 
எதுவுமி�்த�, அதட�ோமை்யபோைதை அதட�யவண்டும் எைவும் 
எதுவும் இ�்த�.  இருப்பினும் நோை் செ�லி�் ஈடுபட்டிருகக்ியைை். 
(3.22)”

“ய�ோசிை்துப் போருங்கை். பகவோை் இப்யபோது அரெ்ச்ுைரிை் யையரோட்டி!  ஏை்? 
எைை்கோக அவர ்அந்ை யவத�த�ெ ்செ�்� யவண்டும்!  ைரம்ைத்ிை்கோக ஞோைிகை் 
எதைெ ்செ�்� யவண்டுயமோ அதைெ ்செ�்ைோக யவண்டும்.  இ�்�ைைத்ி�் 
இருப்பவரும், அரெரோக இருப்பவருமோை பகவோை், ைை்னுதட� ஸ்வைரம்ம் 
எதுயவோ அைதைெ ்செ�்கிைோர.்  கரம் ய�ோகி�ோக அரெ்ச்ுைரிை் கண்முை்யை 
வோழ்ந்்து கோட்டிக ்சகோண்டிருகக்ிைோர.்”

யதி₃ ஹயேம் ்ந ேரததயம் ஜாது கரமணயதநத₃்ரித:| 

மம ேரதமானுேரதநதத மனுஷயா: பாரத₂ ஸரேஶ:||  3-23|| 

“ஏசைை்ைோ�், அப்படி �ோை் எை் கடதமத� ஓ�்வி�்�ோமை் 
் செ�்�ோமை் யபோைோ�்,  ஓ போரை்ை்ோ, மை்ைவரக்ளும் எ�்�ோ 
விஷ�ங்கைிலும், எை்னுதட� போதைத�ப் பிை்பை்றுவோரக்ை்! (3.23)”

“ெமுைோ�ைத்ி�் சபரும் பங்கிதை வகிப்பவரக்ை் - ைத�வரக்ைோக, புகழ் 
சபை்ைவரக்ைோக, சபரும் சபோறுப்பி�் இருப்பவரக்ைோக, மை்ைவரக்ைோ�் 
மதிகக்ப்படுபவரக்ைோக இருப்பவரக்ை் - ெரி�ோைபடி வோழ்ந்து கோட்டயவண்டும்!  
ப�ரும் அவரக்ளுதட� வோழ்கத்கப் போதைத�ப் பிை்பை்றுவை்றுவைோ�், 
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உ�ரந்்யைோரக்ளுகக்ு உ�கி�் சபோறுப்பு அதிகமோகயவ  இருகக்ிைது.”

“அ�்�ோ, அவரக்ை் அந்ை சபோறுப்பி�் ைவறிைோ�் ஏை்படும் விதைவு?”

உதஸீதத₃யு்ரிதம த�ாகா ்ந குரயாம் கரம தசத₃ேம்| 

ஸங்க்ரஸய ச கரதா ஸயாமுபேன்யாமிமா: ப்ரஜா:||  3-24|| 

“�ோை் செ��் செ�்�ோமை் யபோைோ�் இந்ை உ�கங்கை் எ�்�ோம் அழிந்துவிடும்.  
�ோயை ெோதிகக்ுழப்பை்துகக்ும் மைிைரக்ைிை் அழிவுகக்ும் கோரணமோகிவிடுயவை். 
(3.24)”

“பகவோை் ைை்னுதட� செ�த�ெ ்செ�்�வி�்த� எை்ைோ�், அைோவது ைரம்ம் 
ைவறிைோ�், அவதரப் பிை்பை்றும் அதைவரும், அதைை்துெ ்செ�லிலும் 
அயையபோ�் ைரம்ைத்ை இழப்பர;் அைைோ�் எ�்�ோ வதக�ிலும்  உ�கம் 
அழியும். எையவ மை்யைோர ்வோழ்வி�் ஆளுதம செலுை்தும் உ�ரந்்ை நித��ி�் 
இருப்பவரக்ை், யமலும் அதிகக ்கவைை்துடை் ைங்கை் கடதமத�ை ்ைவைோம�் 
ந�்�றிவுடை் செ�்து வழிகோட்ட யவண்டி�  சபோறுப்புடை் இருகக்ிைோரக்ை். 
அறி�ோதம�ோ�் மைிைரக்ை் செ��ோை்றிைோ�், அவரக்ை் யமலும் 
து�ரைத்ைைை்ோை் அதடவோரக்ை்.”

ஸக்தா: கரமணயேித₃ோம்தஸா யதா₂ குரேநதி பா₄்ரத| 

குரயாத₃ேித₃ோம்ஸததா₂ஸக்தஶ்சிகீர�ுரத�ாகஸங்க்₃்ரேம்||  3-25|| 

“அறி�ோதம�ோ�் மைிைரக்ை் ஆதெ�ோ�் உந்ைப்பட்டுெ ்செ�த�ெ ்
செ�்கிைோரக்ை்.  (வழிகோட்டுபவரோக) ஓ பரைோ (அரெ்ச்ுைோ),  அறிவுடை் 
பை்றிை்தமயுடை், உ�க ந�னுகக்ோகக ்கடதமத� ஆை்றுக! (3.25)”

“செ�லி�் ஆரவ்மும், செ�்து முடிகக் யவண்டும் எை்பதி�் உை்ை தீவிரமும் 
அறி�ோதம சகோண்டவருகக்ும், ஞோைிகக்ும் ஒை்ைோகயவ இருகக்�ோம்.  ஆைோ�் 
ஞோைி பை்றிை்தம�ோ�், உ�க நை்தமகக்ோகெ ்செ�்கிை்ை செ��்கை் கரம்ய�ோகம் 
ஆகிை்ைை.  ஆைோ�் அறி�ோதம சகோண்டவரிை் செ��், ஆதெ�ோ�் 
தூண்டப்பட்டு, பை்றிைோ�் பூெப்பட்டு, சு�ந�ை்துகக்ோகெ ்செ�்�ப்படுகிைது. 
எையவ அறி�ோைவர ்பந்ைப்படுகிைோர.்  அறிந்யைோர ்பந்ைப்படுவதி�்த�”

அ�்�ோ சைோடரந்்ைோர.்

“முகக்ி�க ்கருை்து எை்ை?  சபோதுந�ம் எை்பயை கருமய�ோகைத்ிை் ப�ை்.   
அறிவுதடய�ோர ்ைம்முதட� செ��்கதை எ�்�ோம் சபோதுந�ைத்ைக ்கருதிய� 
செ�்ை�் அவசி�ம் எை்பது இங்யக போடம்.” 
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“அ�்�ோ,  இந்ை உ�ரந்்ை அறிவிதை உதட�வர,்  அறி�ோதம�ோ�் செ��் 
செ�்பவதரை ்ைடுை்து அவருகக்ு அறிவிதைக ்சகோடுகக்�ோம் அ�்�வோ?”

“பகவோை் செோ�்வதைக ்யகட்யபோம்.”

்ந பு₃த₃தி₄தப₄த₃ம் ஜனதயத₃ஜ்ானாம் கரமஸங்கி₃னாம்| 

தஜா�தயதஸரேகரமாணி ேித₃ோன்யுக்த: ஸமாச்ரன்||  3-26|| 

“அறிவுதட�வர ்எவரும்,  அறி�ோதம�ோ�் செ��்கதைெ ்
செ�்பவரிடைத்ி�் செை்று, அவரக்ை்  மைதிலும் (செ�த�ப் 
பை்றி�) ைைரவ்ிதை ஏை்படுை்தும் கருை்துகக்தைக ்கூைக ்கூடோது.  
மோைோக, அவரவர ்செ�்யும் செ��்கதை எ�்�ோம், முழுதம�ோகப் 
பை்றுடைோவது அவரகை் செ�்து முடிகக் உைவட்டும். (3.26)”

“பகவோை் உங்கை் யகை்விகக்ும் பதி�் ைந்து விட்டோர.்  இதி�் எை்ை ஒரு 
ஆழமோை சபோருை் இருகக்ிைது போருங்கை்!  அறிவுதட�வரகை் ைங்களுதட� 
அதிகமோை உை்ெோகைை்ோ�் தூண்டப்பட்டு,  மை்ைவரக்ளுகக்ு அறிவுதர 
செ�்வதும், அதிலும் அறி�ோதம�ோ�் செ��் செ�்பவர ்மைதி�் ெஞ்ெ�ைத்ை 
ஏை்படுைத்ி, அவர ்செ�்வதையும் செ�்� விடோம�் செ�்வதும் ைவறு.  ‘ப�தைை ்
துைந்து செ��் செ�’் எைெ ்செோ�்லி,  அதைப் புரிந்து சகோை்�ோம�, அவரக்ை் 
ைங்கை் செ�த�ய� செ�்�ோமை் யபோைோ�் அது ப�ை் அைிகக்ோது.  மோைோக, 
அறி�ோதம�ோ�ோவது, செ�த� எ�்�ோம் ஒருவர ்ஆதெயுடை் முழுதம�ோகெ ்
செ�்�ட்டும்.  அவருகக்ுக ்கரம்ய�ோகம் படிப்படி�ோகப் புரி�ட்டும்.  செ�்வது, 
செ�லிை்தமத�விட ந�்�து.  மை்சைோரு முகக்ி�க ்கருை்து, �ோரும் யகட்கோம�், 
அறிவுதரத�ை ்ைருவது ைவிரக்க்ப்பட யவண்டி�து.”

ப்ரக்ருதத: க்்ரியமாணானி கு₃்ண: கரமாணி ஸரேஶ:| 

அேங்கா்ரேிமூ்ா₄தமா கரதாேமிதி மன்யதத||  3-27|| 

“பிரகர்ுதி�ோகி� இ�ை்தகெ ்ெகத்ி�ோ�் குணங்களும் அந்ை  
குணங்கைிைோ�் எ�்�ோ வதக�ிலும் செ��்களும் விதைகிை்ைை. 
(அவ்வோறு இருகத்க�ி�்) ‘நோை் செ��ோை்றுபவை்்’ எை மமதை�ோ�் 
நிதைப்பவை் அறிவி�்  குழம்பி�வை் ஆவோை். (3.27)”

”அ�்�ோ, பகவோை் குணங்கதைப் பை்றிப் யபசுகிைோர.்  எப்படிக ்குணங்கை் 
செ�லுகக்ுக ்கோரணம் ஆகிை்ைை?”

“நோம் முை்பு இதைப் பை்றிெ ்சிந்திைய்ைோம்.   குணங்கைிை் ைை்தமகய்கை்பைை்ோை் 
எண்ணங்கை் விதைகிை்ைை. எண்ணங்கை் தூ�்தம�ோகவும், யமை்தம�ோகவும் 
இருந்ைோ�், செ��்களும் யமை்தம�ோகவுமிருகக்ும்.  எண்ணங்கை் சகட்டைோக 
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இருந்ைோ�், செ��்களும் யகடுவிதைவிப்பைோகைை்ோை் இருகக்ும்.   எ�்�ோ 
மகக்ைிை் செ��்கைோ�் உ�கமும் மோறிவிடுகிைது.”

“புரிகிைது அ�்�ோ.  ஆைோ�் குணங்கை் எப்படி நமகக்ுை் செ�த� 
விதைகக்ிை்ைை?”

“பிரகர்ுதி�ிை் மூை்று மூ�க ்கூறுகயை  மூை்று குணங்கை் ஆகும்.  அவை்றி�் 
ஏை்படும் மோை்ைங்களும், க�ப்புயம வ�்லுடலுகக்ும், சம�்லுடலுகக்ும் 
கோரணமோகிை்ைை.  ஐம்சபோறி எனும் செ��் நுண்ெகத்ிகளும் (கரம் 
இந்திரி�ங்கை்்), ஐம்பு�ை் எனும் அறிவு நுண்ெகத்ிகளும் (ஞோயைந்திரி�ம்)
மைமும் பிரகிரிதி�ிை் முகக்ுணங்கைிைோ�் ஆைதவ. எையவ வோகக்ு, 
உட�், மைம் எனும் கருவிகைோ�் செ�்�ப்படும் எ�்�ோெ ்செ��்களுகக்ும் 
குணங்கயை கோரணமோகிை்ைை.  குணங்கைிை் ைை்தமயும், அவை்றிை் க�ப்பும் 
நம் ஒவ்சவோருவரிை் கரம் விதைப்ப�ைிை்படி, அைோவது நமது முந்தை� 
பிைவி ‘வோெதை’கைிை்படி அதமகிை்ைை.  எைினும், இ�ை்தக�ி�் அதமந்ை 
குணங்கதை நம்மோ�் மோை்றி அதமை்துக ்சகோை்ை முடியும்.  ெை்துவ குணம் 
எனும் நை்குணைத்ிை் ஆதிகக்ம் இருந்ைோ�், எண்ணங்கை் தூ�்தம�ோகவும், 
செ�லும் ‘ெை-்கரம்ோ’ எை யமை்தம�ோகவும் அதமயும்.  இைதை உணரோம�், 
அறிவை்ைவை், ‘நோை் செ�்கியைை்’ எை மமதை சகோண்டு, ைை்தைய� 
செ�லுகக்ுக ்கோரணமோகக ்கோட்டிக ்சகோண்டு ைடுமோை்ைம் அதடகிைோை்.”

தததேேிதது மோபா₃தோ கு₃ணகரமேிபா₄க₃தயா:| 

கு₃ணா கு₃தண�ு ேரதநத இதி மதோ ்ந ஸஜஜதத||  3-28|| 

“ஆைோ�் உண்தமத� உணரந்்ைவை்,  செ��்கைி�்,  குணங்கைோகி�  
நுண்ெகத்ிய� செ��்கைோகவும், செ��்படும் சபோருட்கைோகவும் 
இருகக்ிை்ைை எை்பதை அறிந்து, அைைோ�் பை்றிை்தமயுடை் 
இருகக்ிைோை், ஓ வலிதம மிகக் பதடகதை உதட�வயை!  (3.28)”

“பகவோை் அறிவுை்ைவரிை் யவறுபோட்தடக ்கோட்டுகிைோர,்  குணங்கை்ைோை் 
எண்ணங்கைோகவும் செ��்கைோகவும் சவைிப்படுகிை்ைை.  எ�்�ோப் 
சபோருட்களும் குணங்கைோய�ய� பதடகக்ப்பட்டை.  எையவ செ�லும், 
செ��்படும் சபோருளும் குணைத்ிை் நுண்ெகத்ிகைிை் பரிமோை்ைங்கை்ைோை்.  
இைதை உணரந்்ைவை்  அறிவுதட�வை் ஆவோை், அைைோ�் பை்றிை்தமயுடை்,  
செ��்கை் குணங்கைோ�் நடகக்ிைது எை்பதை உணரந்்து, குண 
யமம்போட்டுகக்ோை வழித�ை ்யைடுவோை்.”

அ�்�ோ சைோடரந்்ைோர.்

“பகுைை்றிந்ைவர ்ைோை் ஆைம்ோ எை்பதையும், அநோைம்ோ அ�்� எை்பதையும் 
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சைைிந்ைவரோகிைோர.்  குணங்கை் அநோைம்ோவிை்கோை மூ�கக்ூறுகை். 
அவை்றிை் க�ப்பிைோ�்ைோை் எண்ணங்களும் செ��்களும் விதைகிை்ைை.  
ஞோைி அைைோ�் அவை்தைப் பை்றிை்தமயுடை் ெோட்சி�ோகப் போரை்்துக ்
சகோண்டிருகக்ிைோர.் ஆைம்ோவி�் அவருதட� உறுதி�ோை அறிவு நித�ப்பைோ�் 
செ�லிைோ�் அவருகக்ுப் போதிப்பு இ�்த�.  அவர ்அைைோ�் சுைந்திரமோக 
இருகக்ிைோர.்  ஆைோ�் ‘நோயை செ�்கியைை்’ எை நிதைகக்ும் அறி�ோைவை், 
பந்ைப்படுகிைோை். அதுைோை் யவறுபோடு.”

ப்ரக்ருததரகு₃ணஸம்மூ்ா₄: ஸஜஜநதத கு₃ணகரமஸஜு| 

தானக்ருதஸனேிததா₃ மநதா₃ன்க்ருதஸனேின்ன ேிசா�தயத||  3-29|| 

“(இந்ை) ெரி�ோை அறிவிதை அதடந்ை ஞோைி,  குதை�ோை 
அறிவிதைக ்சகோண்டவருகக்ுப் புரி�தவகக்  மு�ை்று,   
குணங்கைிைோ�் குழப்பம் அதடந்துை்ை அந்ை அறி�ோைவருதட� 
அறிவிதை யமலும் குழப்பம் அதட�ெ ்செ�்�க ்கூடோது. (3.29)”  

“அ�்�ோ, பகவோை் மீண்டும் யைதவ�ி�்�ோம�் பிைருகக்ு அறிவுதர செோ�்�க ்
கூடோது எை நம்தம எெெ்ரிகக்ிைோயரோ!”

“ஆம்! ஒருவர ்உண்தமத� அறி�ோைவரோ�் இருகக்�ோம். எைினும்  ைோயை 
செ��ோை்றுபவர ்எை நிதைை்துக ்சகோண்டோவது, ைோை் விதழயும் ப�னுகக்ோகெ ்
செ�த� மு�ை்று செ�்கிைோயர, அதை நோம் சகடுை்துவிடகக்ூடோது.  செ�த�ெ ்
செ�்வது,செ�்�ோதமத� விட நை்று.  எந்ை  முதைப்பும் இ�்�ோம�் செ�்வதை 
விடவும், ஆதெயுடை் செ�்வது நை்று.  எையவைோை், ஆைம் அறிதவ அதடந்ை 
ஞோைியும், அறி�ோதம�ோ�் செ��் செ�்பவரிை் மைதிலும் குழப்பைத்ை 
விதைை்து, அவதரெ ்செ�லிை்தமகக்ுை ்ைை்ைிவிடக ்கூடோது. அைை்குப் 
பதி�ோக, அவதர அவரது யபோகக்ிய�ய� விட்டு, எப்யபோது ந�்� வோ�்ப்பும், 
அவருகய்க வழியைட�் எனும் விதழவும் வருகிையைோ அப்யபோயை அறிவிதைை ்
ைர யவண்டும்.  ந�்� குண மோை்ையம ந�்� செ��் மோை்ைை்துக ்கோரணம் 
எை்பைோ�், அந்ை அறிவுதரயும், செ�த�க ்குதை கூைோம�், அடிப்பதடக ்குண 
மோை்ைை்துகக்ோை வழி�ிதைக ்கோட்டுவைோக இருகக் யவண்டும்.”

“அ�்�ோ, அப்படி�ோை எை்தைப் யபோை்ை அறி�ோைவரக்ை், யபருண்தமத� 
அதடவைை்கோை ைகுதித� இை்னும் சபைோவிட்டோலும், அைை்கோை விதழதவப் 
சபை்றிருப்பைோ�், எைை்தக� செ��்கதைெ ்செ�்� யவண்டும்?”

மயி ஸரோணி கரமாணி ஸம்ன்யஸயாத₄யாதமதசதஸா| 

்நி்ராஶீரனிரமதமா பூ₄தோ யுத₄யஸே ேிக₃தஜே்ர:||  3-30|| 

“எ�்�ோெ ்செ��்கதையும் எைகக்ு அரப்்பணிப்பைோக, மைதிதை 
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ஆைம்ோவி�் நித�நிறுைத்ி, எ�்�ோ ஆதெகைிலிருந்தும், சு�ந� 
யவட்தக�ிலிருந்தும் விடுபட்டுை ்து�ரைை்ோ�் போதிகக்ப்படோைவரோக, 
யுைை்ம் செ�்க (கடதமத�ெ ்செ�்க)! (3.30)”

“மிக முகக்ி�மோைதும், புைிைமோைதுமோை அறிவுதர இங்யக பகவோைோ�் 
ைரப்பட்டது.  முை்றிலும் ைை்தை இதைவைிடம் ஒப்பதடைை்�் - ‘ெரணோகதி’- 
இங்யக கோட்டப்பட்டது. அது மிக இை்றி�தம�ோைது. அதுயவ கரம் ய�ோகைத்ிை் 
அடிைை்ைம்.  அப்யபோதுைோை் செ��்கதை ஈஸ்வரோரப்்பணம் எை இதைவைிை் 
சபோருட்டுெ ்செ�்�வும், வரும் விதைவுகதை எ�்�ோம் ஈஸ்வரப்ரஸோைம் எனும் 
இதைவைிை் பரிசு எை ஏை்றுக ்சகோை்ைவும் நம்மோ�் முடியும். அைைோ�் து�ரம் 
இ�்த�.   அந்ை அறிவுடை் அரெ்ச்ுைர ்ைமது கடதமத�ெ ்செ�்� யவண்டும் 
எைப் பகவோை் கூறுகிைோர.் இது மைிைரக்ை் அதைவருகக்ுமோை மோசபரும் 
ஞோைம்.”

“அ�்�ோ, பகவோை் அரெ்ச்ுைதரை ்ைை்ைிடம் ெரணதட�ெ ்செோ�்கிைோர,் 
இ�்த��ோ?”

“ஆம்.! எை்ை ஒரு போகக்ி�ம்!   அை்துடை், பகவோை்  ஒவ்சவோருவரிை் 
உை்ளும் ஒைிரும் இதைெெ்கத்ி�ோை ‘ஆைம்ோ’வி�் எ�்�ோெ ்செ��்கதையும் 
அரப்்பணிகக்ெ ்செோ�்கிைோர.் செ��ை்ை ெோட்சி�ோக, எ�்�ோெ ்செ�லுகக்ும் 
ஆைோர அறிவோக விைங்கும ஆைம்ோதவ உணரந்்து, அைைோ�் எ�்�ோெ ்
செ�லும் இதைப்பணி�ோகெ ்செ�்பவருகக்ுை ்து�ரம் இ�்த�.  செ��்கதை 
இதைவைிடம் அரப்்பணிைை்�் எை்ைோ�், செ�்பவை் நோை் எை்ை அகந்தை 
இ�்�ோம�் ஆகிவிடுை�் எை்பது சபோருை். ஆதெயுடை் செ�்யும் செ��் 
பந்ைபடுை்துகிைது, பை்றிை்தமய�ோ விடுைத� ைருகிைது.  இந்ை யவறுபோட்டிை்கு 
முகக்ி�க ்கோரணம் நமது மைை ்தூ�்தம.  இதைப்பணி�ோ�் செ�்பவரிை் 
மைம் தூ�்தம அதடகிைது.   இதைப்பணி�ோ�்ெ ்செ�்யும் செ�லும் யமை்தம 
அதடகிைது.  எையவ எதையும் எப்யபோதும் நை்ைோகெ ்செ�்�, அைதை 
எப்யபோதும் இதைப்பணி�ோகயவ செ�்யவோம்.”

தய தம மதமித₃ம் ்நிதயமனுதிஷ்₂நதி மானோ:| 

ஶ்்ரத₃தா₄ேநததா(அ)்நஸூயநததா முசயநதத தத(அ)பி கரமபி₄:||  3-31|| 

“எை்னுதட�  இந்ை உபயைெைத்ைைக் ்குதைகூறிக ்கைங்கம் 
கை்பிகக்ோம�்,  சிரைத்ையுடை்  சைோடரந்்து முதை�ோகப் பிை்பை்றுபவர ்
எவயரோ அவரும் எ�்�ோக ்கரம்விதைகைிலிருந்தும் விடுைத� 
அதடந்ைவர ்ஆகிைோர.் (3.3)”

“பகவோை் முழுதம�ோை அதடகக்�ம் எனும் ெரணோகதி�ிை் சபருதமத� 
மீண்டும் வலியுறுை்துகிை்ைோர.் இதைவைிடமும், குருவிடமும் ெரணோகதி 
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எை்பது, நமது  சபோறுப்புகக்தை எ�்�ோம் அவரக்ைிடம் சமோைை்மோக 
ஒப்பதடப்பது ஆகும்.   எப்படிக ்குழந்தைகக்ு அம்மோவிை் தகப்பிடி 
கிதடைை்வுடை் எதைப்பை்றியும் கவத�ப்படோம�் ெோத�த�க ்கடப்பதையும் 
ஒரு விதை�ோட்டோ�்ெ ்செ�்யுயமோ, அப்படிய�ைோை் நோம் நம்தம முழுதம�ோக 
அதடகக்�ம் சகோடுை்துவிட்டோ�், இதைவனும் குருவும் நமது தககதைப் 
பிடிை்து ந�்வழி நடைத்ிெ ்செ�்வோரக்ை்.  அப்படிெ ்ெரணதடவைை்கு நமகக்ுப் 
பரிசுைை்மோை சிரைத்ை யைதவ.  யவைங்கைிலும், அவை்தை உணரந்்து 
உபயைசிகக்ும் ஆெெ்ோரி�ர,் குருமோரக்ைிடமும் நமகக்ுை ்ைைரோை சிரைத்ை இருகக் 
யவண்டும்.  அப்படி இருந்ைோ�், அைை் வீெய்ெ ஒருவதர உ�ரை்த்ிவிடும்.”

“அவருகக்ு எை்ை ப�ை் கிதடகக்ிைது?”

“அவரது மைம் தூ�்தம அதடகிைது, ‘வோெைோ’ எனும் ஆழ்மைப் பதிவுகைோகி� 
விதைை ்ைதைகை் அழிகிை்ைை.  அவருதட� செ��்கைோ�் அவருகக்ு இைிக ்
கட்டு இ�்த�. து�ரம் இ�்த�.  அவர ்முழுதம�ோக ஆைம் ஞோைைத்ை 
அறிவைை்கும், உணரவ்ைை்கும் ைகுதி உதட�வர ்ஆகிைோர.் அைைோ�் அவருகக்ு 
ெம்ஸோரைத்ிலிருந்து விடுைத�யும், நிதைவும் கிதடகக்ிைது.”

“அ�்�ோ, பகவோைிை் இந்ை ந�்�றிவுதரத�ப் பிை்பை்ைோைவரக்ளுகக்ு எை்ை 
யநரும்?”

தய ததேதத₃ப₄யஸூயநததா ்நானுதிஷ்₂நதி தம மதம்| 

ஸரேஜ்ானேிமூ்ா₄ம்ஸதான்ேித₃தி₄ ்நஷ்ானதசதஸ:||  3-32|| 

“ஆைோ�் எை்னுதட� உபயைெைத்ி�் கைங்கம் கை்பிை்தும், அைதைப் 
பிை்பை்ைோமலும் இருப்பவரக்ை்,  அறிவி�் குழப்பம் அதடந்து, ( ஆைம்ோ 
உண்தமத�ப்) பகுைை்றியும் திைம் அை்ைவைோ�், அழிவிய� ஆழை ்
ைை்ைப்பட்டவரோக ஆகிைோர ்எை்பதைை ்சைரிந்து சகோை்க! (3.32)”

“வரட்டு வோைம் யபசி, ந�்�றிவு உதரகைி�் கைங்கம் கை்பிப்பவரக்ை் 
இை்ைலுகக்ுை்ைோகிைோரக்ை்.  அவரக்ை் யமலும் யமலும் குழப்பம் அதடந்து, 
ைை்தை ஆைம்ோ எைப் பகுைை்றியும் திைைை்ைவரோக, அைைோ�் நை்தம, தீதம 
அறி�ோைவரோக, சைைிவை்றுப் யபோகிைோரக்ை். அைைோ�் ைமது முை்யைை்ைப் 
போதை�ிலிருந்து ெறுகக்ிப் பிை்ைதடவு சகோை்கிைோரக்ை். ெம்ஸோரைத்ி�் ஆழ 
மூழ்கிப் யபோகிைோரக்ை்.”

“அ�்�ோ, சி�ர ்ஏை் அப்படி இருகக்ிைோரக்ை்?”

ஸத₃ருஶம் தசஷ்தத ஸேஸயா: ப்ரக்ருததரஜ்ானோனபி| 

ப்ரக்ருதிம் யாநதி பூ₄தானி ்நிக்₃்ரே: கிம் க்ரிஷயதி||  3-33|| 
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“நை்ைோக அறிந்ைவனும் ைை்னுதட� இ��்பிதை ஒட்டிய� 
செ��்படுகிைோை்.  எ�்�ோ உ�ிரக்ளும் அவை்றிை் இ��்பிதை 
ஒட்டிய� இருகக்ும்! அவை்தை எப்படிை ்ைதட செ�்� முடியும்! (3.33)” 

“பகவோை் அைை்குக ்கோரணம் செோ�்லிவிட்டோர.்  ந�்�றிதவப் சபை்ைோலும், 
அைை்படி நடப்பது எை்பது ப�ருகக்ும் முடி�ோது. ஏசைைி�் அது 
அவரக்ளுதட� கீழ்தம�ோை குணங்கைிை் கோரணமோகயவ!  ைோமஸ குணமும், 
ரோஜஸ குணமும் ஆதிகக்ம் சபை்றிருந்ைோ�், அவரக்ைோ�், அறிவிதைப் 
சபை்றும் அைதை முதை�ோக ஏை்று நடகக் முடி�ோமை் யபோகிைது. ஏசைைி�் 
அகக்ுணங்கைோ�் அவரக்ைது செ��்கைி�் யமை்தம இருகக்ோது.   சிரைத்ையுடை் 
சி�ர ்ப�ிை்று, கரம் ய�ோகப் ப�ிை்சி செ�்� மு�ை்றும் யைோ�்வி அதடவைை்குக ்
கோரணம், அவரக்ளுதட� அடிப்பதடக ்கீழ்தமக ்குணங்கை்ைோை்.”

“ஏை் அப்படிக ்கீழ்தம�ோை குணங்கை் நமகக்ு வருகிை்ைை?”

“முை்விதைப் போதிப்பு!  வோெைோ!  அவை்றி�் இருந்து ைப்பிகக் முடி�ோது.  
ஒவ்சவோருவரும் அவரவர ்விதைகளுகய்கை்ப அனுபவிை்துைை்ோை் அந்ைப் 
போதிப்புகக்தைக ்கதரகக் முடியும்.  அைைோ�் அவரக்ை் அப்படிக ்கீழ்தம�ோை 
நித��ி�் இருகக்ிைோரக்ை்.”

“கடவுதைெ ்ெரண் அதடவைோ�் அப்படிப்பட்ட கீழ்தம�ோை  குணம் 
சகோண்டவரக்ளுகக்ு விதரவோை முை்யைை்ைம் கிதடகக்ோைோ?” - மைதுகக்ுை் எை் 
நித�த� நிதைை்துக ்சகோண்யடை்.

“கண்டிப்போக.  முை்யைை்ைமும், முழுதம�ோை நிதைவும், விடுைத�யும் 
ஒவ்சவோரு உ�ிருகக்ும் உண்டு.  அது ஒவ்சவோருவருகக்ும் உை்ை உரிதம.  
கடவுதைப் பணிந்து நம்தம அவரிடம் ஒப்பதடைை்�் சபரி� பணி.  
விதைப்ப�தை அனுபவிை்துைை்ோை் ஆக யவண்டும் எை்ைோலும், இதைப்பணி 
செ�்து ெரணதடந்யைோருகக்ு உறுதி�ோக இதை�ருை் துதண செ�்யும்.  
விதைப்ப�தை எதுவோ�ினும் ஏை்று அவை்தைக ்கழிகக்ும் திைை் வரும்.  
விதைப்ப�ைிை் ைோகக்மும், கோ�மும் குதையும்.   முகக்ி�மோக ஒை்தைக ்
கவைியுங்கை்,  ஆைம் ஞோை் விதழவு இருந்து, குணகய்கட்டிைோ�் முை்யைை 
முடி�வி�்த�ய� எனும் ஏகக்ம் ஒருவருகக்ு வந்திருகக்ிைது எை்ைோ�், அது து�ரம் 
இ�்த�. சபரும் வோ�்ப்பு! அவர ்ைை்தை மோை்றிக ்சகோை்ைவும், நை்குணங்கதை 
வைரை்்துக ்சகோை்ைவும், அைைோ�் ைை் வோழ்கத்கப் போதைத�ய� மோை்றிக ்
சகோை்ைவும் வோ�்ப்பு வந்துவிட்டைோக ஆகும். அப்படி ஒரு திருப்புமுதை 
வரும்யபோது இதை�ருை் இருப்பிை், திருப்புமுதை உறுதிப்பட்டுவிடும்.”
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இநத₃்ரியஸதயநத₃்ரியஸயாரதத₂ ்ராக₃த₃தேக�ௌ வயேஸதி₂கதௌ| 

ததயாரன ேஶமாக₃சதச₂தகதௌ ஹயஸய ப்ரிபநதி₂கனௌ||  3-34|| 

“பு�ை்கை்  உணரெ்ச்ி�ோ�் விதழயும் சபோருட்கைி�் விருப்பு, 
சவறுப்பிதைை ்தூண்டுை�் ைவிரக்க்முடி�ோையை! ஆைோ�் அவை்றிை் 
ஆளுதம�ோ�் நித� ைடுமோைோம�் ஒருவர ்இருகக்ட்டும். ஏசைை்ைோ�் 
அதவைோை் ஒருவரிை் (முை்யைை்ைைத்ைை ்ைடுகக்ும்) எதிரிகை். (3.34)”

“பு�ை்கை்  சவைிப்சபோருைிை் சைோடரப்ோ�், உணரெ்ச்ித�ை ்தூண்டுவதும், 
அைை் ைோகக்ைை்ோ�்,  ஆதெ�ோலும் மைதி�் எண்ணங்கை் யைோை்றுவதும், 
இ�ை்தகய�. அைை்கோக எவரும்  ைை்தைை ்ைவறிதழைை்வரோகக ்கருையவண்டோம் 
எைப் பகவோை் செோ�்கிைோர.் ஏசைை்ைோ�் இதவ  இ�ை்தகக ்கூைோை 
குணங்கைிை் ைை்தம.  எைினும் உறுதி�ோை அறிவிதைக ்சகோண்டு, 
மைதை உணரெ்ச்ிகை்் உந்ைோம�்் சுைந்திரமோக இருைை்�ோம. அைை்கு ஒருவர ்
பு�ைடகக்ம், மைசவோடுகக்ம்  முை�ோைப�ிை்சிகை் பழக யவண்டும்.   விடோை 
மு�ை்சிகை் இைை்கு அவசி�ம் யைதவ.   வோழ்கத்க�ி�் நமது குறிகய்கோை்கதை 
பரம புருஷோரை்ை்மோகி� நிதைதவ யநோகக்ி எப்யபோதும் திருப்பிக ்சகோண்டு, 
அைை்யகை்ப வோழ்கத்க முதைத�ப் படிப்படி�ோக மோை்றிக ்சகோண்டு, யவைங்கை் 
ைரும் அறிதவ குருவிை் வழி�ோக அறிந்து முை்யைை யவண்டும்.”

“அ�்�ோ, அப்படி�ோைோ�் ஞோைிகளுகக்ும் உணரெ்ச்ிகளும், ஆதெகைிை் ஈரப்்பும்,  
போதிப்தபை ்ைருமோ?

“பு�ை் எப்யபோதும் ைம் யவத�த�ெ ்செ�்யும்.   அதவ எ�்�ோம் மைைத்ிை் 
ஆழ்பதிவோை ‘வோெதை’ கோரணமோக வரும்.  அது எ�்ய�ோதரயும் போதிகக்ும்.  
எை்ை யவறுபோடு எை்ைோ�், அறி�ோதமயுடை் இருப்பவர,் பு�ை் உணரெ்ச்ி�ோ�் 
தூண்டப்பட்டு, மைதை ஆதெ�ோ�் நிரப்பி, அைை்படி கரம்ங்கதைெ ்
செ�்கிைோர.்  அைைோ�் பந்ைப்படுகிைோர.்  ஆைோ�்  கரம்ய�ோகைத்ைெ ்செ�்கிை்ை 
ய�ோகியும், அைை்வழி�ோக ஞோைைத்ை அதடந்ை ஞோைியும், பு�ை்கைிைோ�் 
போதிகக்ப்படுவதி�்த�. ஏசைைி�் அவரக்ை் மைதைை ்சைைிவோகவும் 
ஆளுதமயுடனும் வலிதமப்படுைத்ி இருகக்ிைோரக்ை். உணரெ்ச்ிகதை மைம் 
கவைிகக்ோவிட்டோ�், அவை்றுகக்ு வலிதம கிதட�ோது.”

ஶ்த்ரயான்ஸேத₄ரதமா ேிகு₃ண: ப்ரத₄ரமாதஸேனுஷடி₂தாத| 

ஸேத₄ரதம ்நித₄னம் ஶ்த்ரய: ப்ரத₄ரதமா ப₄யாேே:||  3-35|| 

“ஒருவர ்  மை்ைவருதட�  செ�த� யநரை்த்ி�ோகெ ்செ�்வதை 
விடை ்ைமகக்ோை கடதமத� யநரை்த்ி குதைவோகெ ்செ�்ைோலும் அது  
சிைப்போைது.   ைை்னுதட� கடதமத��ி�்  மரணம் வந்ைோ�், அது 
அதைவிடெ ்சிைப்போைது.   (ைை் கடதமத�ெ ்செ�்�ோம�்) மை்ைவர ்
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செ�த�ெ ்செ�்வது,  சகடுதி�ி�் ஒருவதர இருை்தும். (3.35)”

அ�்�ோ கூறிைோர.்

“பகவோை் ைரும் மை்சைோரு எெெ்ரிகத்க இது! சி� ெம�ம் நமகக்ு மை்ைவரக்ைது 
வோழ்கத்க முதை பிடிை்து, அவரக்தைப் யபோ�ெ ்செ��்கதைெ ்செ�்� 
மு�லுயவோம்.  அப்படிெ ்செ�்வது ைவறு. அது போவைத்ையும் ைரகக்ூடி�து.  
உங்களுகக்ோை கடதமத�ைை்ோை் முைலி�் செ�்� யவண்டும். அைதைெ ்
ெரி�ோகெ ்செ�்� முடி�வி�்த� எை்ைோலும் செ�்வது எை்பது செ�்�ோதமத� 
விடெ ்சிைந்ைது.”

“அ�்�ோ, பகவோை் இைதை ஏை் அரெ்ச்ுைருகக்ுெ ்செோ�்கிைோர?்”

“பகவோை் அரெ்ச்ுைரிை் மைநித�த� ஆழ்ந்து அறிந்திருகக்ிைோர.்  அரெ்ச்ுைர ்
ைம்முதட� ஸ்வைரம்ைத்ிை்கு ஏை்ப ைருமைத்ைக ்கோகக்ப் யபோரிடுவதும், 
இ�்�ைைத்ிலிருந்து அைை்கோை கடதமகதைெ ்செ�்வதும் யவண்டும். ஆைோ�் 
அதை விடுை்து, ‘ெந்�ோஸ சநறி’�ிதை ஏை்க விதழகிைோர.்   இ�்�ை ைருமைத்ை 
எ�்�ோம் ெரி�ோகெ ்செ�்து அைை்பிை்  துைவு சநறித� விதழந்து ஏை்பது 
ந�்�து. ஆைோ�் ைை் கடதமத�விட்டுை ்ைப்பிகக்ெ ்செ�்�க ்கூடோது. யுைை் 
கைைத்ி�் விதைந்ை மைக ்குழப்பைை்ோலும், ஞோைம்ைோை் விடுைத�கக்ு வழி, 
அைை்குை ்துைவு வோழ்வு சநறி உகந்ைது எனும் எண்ணங்கதை மைதுை் அரெ்ச்ுைர ்
வைரை்்துக ்சகோண்டிருகக்ிைோர.் ஆைோ�் அைை்படி  செ�்வது அரெ்ச்ுைரிை் 
ைை்சைோழுகக்ை்துை ்ைகோது. ைை் கடதமத�ெ ்செ�்�ோை போவைய்ைோடு, துைவு 
சநறிகக்ோை ெரி�ோை மைைச்ைைிவும், அறிவு யவட்தகயும் இ�்�ோம�் துைவிதை 
ஏை்பைோ�்,  மை்சைோரு வதக�ி�் ைவறு் இதழைை்வரோகி விடுவோர.் அது ஆபை்து 
அ�்�வோ! எையவ ெண்தட�ிட்டுெ ்செைை்ோலும் சிைப்பு எைப் பகவோை் 
அரெ்ச்ுைருகக்ு எெெ்ரிகத்க விடுகிைோர.்”
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§ ஆதெ ஒடுகக்ம்

அரஜஜுன உோச| 

அத₂ தகன ப்ரயுக்ததா(அ)யம் பாபம் ச்ரதி பூரு�:| 

அனிசச₂ன்னபி ோரஷதணய ப₃�ாதி₃ே ்நிதயாஜித:||  3-36|| 

“அரெ்ச்ுைர ்கூறிைோர.்

ஓ வரய்ஷயை�ோ!  எைினும் எந்ைக ்கட்டோ�ைத்ிைோ�், ஒருவர,் விரும்போ 
விட்டோலும், எைைோய�ோ  உந்ைப்பட்டவரோக, போவைத்ிதைெ ்செ�்கிைோர?் 
(3.3.6)”

“அ�்�ோ, எைகக்ும் இந்ைக ்யகை்வி இருகக்ிைது.  அைப்படி வோழயவண்டும், ந�்� 
செ��்கதைய� செ�்� யவண்டும் எை்பை எவ்வைவு முகக்ி�ம் எை்பசை�்�ோம் 
எைகக்ுப் புரிகிைது.  ஆைோ�், சி� ெம�ம், மைதிை் இை்சைோரு பகக்ம், மோைோை 
செ�த�ெ ்செ�்� விதழகிைது.  அைைோ�் போவமோை செ�த�யும் நோை் 
செ�்து விட யநரிடுகிைது.    ஏயைோ ஒரு ெகத்ி எை்தைை ்ைவைோை செ�லுகக்ுை ்
ைை்ைிவிடுவைோக நோை் நிதைகக்ியைை். ஏை் அ�்�ோ?”

“பகவோை் செோ�்வதை நோம் யகட்யபோம்” எை்ைோர ்அ�்�ோ.

“பகோன் உோச:

காம ஏ� க்த்ராத₄ ஏ� ்ரதஜாகு₃ணஸமுத₃ப₄ே:| 

மோஶதனா மோபாபமா ேித₃த₄தயனமிே ்ே்ரிணம்||  3-37|| 

“பகவோை் கூறிைோர.்

அது  ரஜஸ் குணெ ்ெகத்ி�ோ�் விதைகிை்ை ஆதெ, யகோபம் முைலி� 
ைோகக்ைத்ை ஏை்படுை்தும் உணரெ்ச்ிகை்;  எ�்�ோப் போவங்களுகக்ும் 
கோரணமோைதவ.  அறிந்து சகோை்ளுங்கை், அதவய� இங்கு ( இவ்வு�க 
வோழ்கத்க�ி�், ஒருவருகக்ு) எதிரிகை். (3.37)”

“ஆதெ�ிை் வீெச்ு நம்தமை ்ைவைோை போதை�ி�் திருப்பி, அைைோ�் போவைத்ி�் 
ஆழ்ை்துகிைது.  ஆதெைோை் யகோபம் முை�ோை எ�்�ோ உணரெ்ச்ிகளுகக்ும் 
விை்து. அதவ நம்முதட� கீழ்தம�ோை குணங்கைிைோ�் சவைிப்படுகிைது.  
ரோஜஸ குணமும், ைோமஸ குணமும் மோை்றி மோை்றி ஆளுதம சகோை்ளும்யபோது,  
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செ��்கைிை் யமை்தம இருகக்ோது.  உணரெ்ச்ித�ை ்தூண்டி, அைைோ�் 
செ�லிதைெ ்செ�்வது ரோஜஸ குணம். அைை் விதைவோகை ்ைோபம், யகோபம், 
யபரோதெ, ப�ம் எை உணரெ்ச்ிகை் மைதைக ்க�கக்ி, மதி�ிலும் குழப்பைத்ை 
விதைகக்ிை்ைை.  எையவ அம்மோதிரி�ோை ஆதெகை் ஒருவரிை்  எதிரி எை்பதை 
உணரந்்து சகோை்ை யவண்டும்.  யவறு எந்ை  சவைிெெ்கத்ியும் ஒருவதரை ்ைவறு 
செ�்�ை ்தூண்டவி�்த�. ஒருவரிை் மைதி�் விதையும் கீழ்தம�ோை ஆதெய� 
அவதர ஆட்டிப் பதடகக்ிைது.”

தூ₄தமனாவ்ரியதத ேஹனிரயதா₂த₃ரஶதா மத�ன ச| 

யததா₂லதப₃னாவருததா க₃ரப₄ஸததா₂ தததனத₃மாவருதம்||  3-38|| 

“தீ�ிதை புதக சூழ்வதுயபோ�வும், கண்ணோடி�ி�் தூசு படிவது 
யபோ�வும்,  குழந்தைத�க ்கருப்தப மூடி�ிருப்பது யபோ�வும்,   
‘இைதை’  (ஆைம் ஞோைைத்ை), ‘அது’ (ஆதெகை்) மதைகக்ிை்ைது. (3.38)”

“அ�்�ோ பகவோை் செோ�்வது, ஆதெ கண்தண மதைகக்ிைது எை்று செோ�்கிை்ை 
பழசமோழி யபோ�் இருகக்ிைது.”

“ஆம்,  அறிவுகக்ண்தண ஆதெ மூடுவதைப் பகவோை் அழகோை மூை்று 
எடுை்துக ்கோட்டுகக்ைோ�் ைருகிைோர.்  ஒவ்சவோை்றும் ஒவ்சவோருவதக�ி�ோை 
ைோகக்ைத்ைை ்ைருவை. இைதை நோம் நை்ைோகப் புரிந்து சகோை்� யவண்டும்.  
பகவோை் ‘இைதை’ எை்று செோ�்வது, ‘ஆைம்ோ’ எனும் சம�்�றிதவ. ‘அது’ எை்று 
செோ�்வது ஆதெ அ�்�து ஆதெ�ோ�் விதையும் ‘அவிை�்ோ’ எனும் அறி�ோதம, 
அது ‘ஆைம் அறிதவை ்ைரோை’ எ�்�ோ  அறிவும்ைோை்.   ஒருவர ்‘ைோை் ஆைம்ோ’ எனும் 
உண்தமத� அறி�ோமோ�்,  ‘அநோைம்ோ’விை் க�ப்போை உடத�யும், மைதையும் 
கருவி�ோகக ்சகோண்டு, ‘நோை்’ எனும் ‘அகங்கோரைத்ை’ அதட�ோைமோக எடுை்துக ்
சகோை்கிைோர.்  அைைோ, ‘எைது’, ‘எை் உடதம’ எனும் ‘மமகோரைத்ையும்’ வைரை்்துக ்
சகோை்கிைோர.்   ஆைம்ோதவ அப்படி மூடி மதைகக்ிை்ை அறி�ோதம, அவதர எது 
ந�்�து, எது சகட்டது, எது நித��ோைது, எது நித��ை்ைது, எது உண்தம, எது 
சபோ�் எனும் பகுைை்றிதவக ்கோட்டோம�் போவைத்ி�் ைை்ளுகிைது.”

“அ�்�ோ, பகவோை்  கூறும் உைோரணங்கைிை் சபோருை்?”

“நோம் ஏை்கையவ மூை்று வதக�ோை ஆதெகை், குணங்களுகய்கை்ப எழுகிை்ைை 
எைப் போரை்ய்ைோம்.  ைோமஸ குணைை்ோ�் எழும் ஆதெகை், ைோமசிக-்கரம்ோகக்தைெ ்
செ�்� தவகக்ிை்ைை.  அதவ யகடு விதைவிப்பதவ. மிருகைை்ைமோை 
செ�லும் தீதமயும் விதைகிை்ைை.  அப்படிெ ்செ�்பவரிடைத்ி�், புைிைமும் 
சை�்வீகை ்ைை்தமயும் சவைிப்படுவதி�்த�. ஏசைைி�், அவரது ஆை்மஅறிவு, 
கருப்தப�ி�் கட்டுப்பட்ட குழந்தைத�ப் யபோ� இருகக்ிைது. அது சவைிப்பட 
யவண்டுசமை்ைோ�், சபோறுை்துைை்ோை் ஆக யவண்டும்.  யவறு வழி�ி�்த�.  
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அதுயபோ�யவ ைோமஸ குண ஆளுதம�ோ�் போதிகக்ப்பட்டவரக்ளுகக்ு, வோழ்வி�் 
ப� கோ�ம் கழிை்து, விதைகதை அனுபவிை்து, ந�்� குணங்கதைப் சபை்ை 
நை்பிைவி கிதடைை் கோ�ைத்ி�் மட்டுயம, ஆைம் அறிவும், உ�ரவ்ும் சவைிப்படும்.”

“ஆதெகை் ரோஜஸ குணைை்ோ�் விதைந்ைோ�்?”,  நோை் யகட்யடை்.

“இைை்குப் பகவோை் கண்ணோடி�ி�் படிந்ை தூசித�  உைோரணமோகக ்கோட்டிைோர.்  
அறிவு ப� ெ�ைங்கைோ�், உணரெ்ச்ிகைோ�் மூடப்பட்டிருகக்ிைது.  ைோமஸ 
குணைத்ைப் யபோ�, கருவிை் குழந்தை சவைிவரும் கோ�ம்வதர கோைத்ிருகக்ை ்
யைதவ இ�்த�.  கண்ணோடி�ிை் தூசித�ை ்துதடப்பதுயபோ�, ஆைம் அறிதவ 
முடியுை்ை அறி�ோதம�ோகி� அசுைை்ங்கதை விதரவி�் துதடை்துவிட�ோம்.  
தூசி படிந்ை கண்ணோடி�ி�் ஓரைவோவது போரக்க் முடிவது யபோ�, ரோஜஸ 
குண ஆதெகளும், செ��்களும்  இருந்ைோலும்,  ஆைம் விதழவு வருவைை்கு 
வோ�்�்புகை் ஏரோைம்.  ஆைோ�் தூசித� ஒரு ைரம் துதடைை்ோ�் மட்டும் யபோைோது, 
அது மீண்டும் மீண்டும் கண்ணோடி�ி�் படிந்து சகோண்யட இருகக்ும் அ�்�வோ! 
அதுயபோ�, ரோஜஸ குண ஆதெகதையும், அைைோ�் விதையும் செ��்கதையும் 
அ�சி ஆரோ�்ந்து, அவை்தைக ்கட்டுப்படுை்தும் செ��் சைோடரந்்து நடந்து 
சகோண்டிருகக் யவண்டும். அைை்குப் பு�ைடகக்மும், மைசவோடுகக்மும் 
அவசி�ம்.”

“அ�்�ோ, ெோைவ்ிக-்ஆதெகை், ந�்� செ�த�ைை்ோயை ைரும், அவை்றுகக்ும் குதை 
உண்டோ?”

“ஆம், பகவோை் புைிை ஆதெகை், ெோைவ்ிக ்குணைை்ோ�் விதைகிை்ைை எை்ைோலும், 
ெோைவ்ிக-்குண ஆதெகளும் ஆைம் அறிதவ மதைகக்ும் எை்றும், அது தீத�ெ ்
சூழந்திருகக்ும் புதகத�ப் யபோை்ைது எைெ ்செோ�்கிைோர.்  புதக�ோைது  தீத� 
ஓரைவுகக்ு மதைைை்ோலும் தீ�ிை் ஒைியும், ைகிப்பும் உணரப்பட முடியும்.   ைோமஸ 
ஆதெத� நீகக்ப்  ப�கோ�ம் கோைத்ிருகக்யவோ அ�்�து ரோஜஸ ஆதெத� 
நீகக்ை ்சைோடரந்்து மைக ்கண்ணோடித�ை ்துதடை்துக ்சகோண்யட இருகக்ிை்ை 
யவத�த�ப் யபோ�யவோ கோ�ம் கடகக்யவோ, கஷ்டப்படயவோ அவசி�ம் 
இ�்�ோம�்,  ெோைவ்ிக-்ஆதெ�ோ�் ஏை்படும் புதகத� ஓருவர ்விதரவோக 
நீகக்ி விட�ோம். இதை�ருைோகி� இைம் கோை்று வீசிைோய� யபோதும்.  எையவ 
நமகக்ு ஆதெகை் இருந்ைோக யவண்டும் எை்ைோ�், அதவ ெோைவ்ிக-்ஆதெ�ோக 
இருகக்ட்டும்.  இதுைோை் பகவோை் சகோடுைை் ஒப்பை்ை உைோரணங்கைிை் ெோரம்.”

“அ�்�ோ, யவைங்கதைப் படிகக் விரும்புவது, ந�்� செ��்கதைெ ்செ�்� 
ஆதெப்படுவது  இதவ எ�்�ோம் ெோைவ்ிக ்ஆதெகை்ைோயை!   இவை்ைோலும், 
அறிவி�் புதக மூட்டம் வருமோ?”

“நை்செ��்கதைெ ்செ�்வதி�் ஆதெ இருப்பது அவசி�ம். அதவ யமை்தம�ோை 
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செ�த�ெ ்செ�்�ை ்தூண்டுவை.  அப்யபோதுைோை் நம்முதட� குறிகய்கோளும் 
‘பரம புருஷோரை்ை்ம’் எனும் விடுைத�த� யநோகக்ிை ்திரும்பும்.ஆைோ�், ஓர ்
ெம�ம் வரும் - எைை்குயம ஆதெப் படோம�், ைை்னுை்யைய� பூரணமோை 
நிதைவுடை் இருகக்ிை்ை ஆைந்ை நித� கிதடை்துவிடுவைோ�்! அப்படி�ோை 
இருதம�ை்ை அைத்வை அனுபூதி�ி�், யவறு எது இருகக்ிைது, ஆதெப்படுவைை்கு! 
அவ்வனுபூதித� அதடந்ைவரக்ளுகக்ு ஆதெப்பட இைி ஏதுமி�்த�.”

ஆவருதம் ஜ்ானதமததன ஜ்ானிதனா ்நிதய்ே்ரிணா| 

காமரூதபண ககௌநததய து₃ஷபூத்ரணானத�ன ச||  3-39|| 

“ஓ குந்தி தமந்ையை!    ஞோைி�ருகக்ு,  நிரந்ை எதிரி�ோை இது ஆதெ�ிை் 
வடிவமோக,  அறிவிதை மூடிக ்சகோண்டு,   யமை்யமலும் வைரக்ிண்ை 
தீ�ிதைப்யபோ� விைங்குகிைது. (3.39)”

“பகவோை் ஆதெ�ிை் அடங்கோை ்ைை்தமத�ை ்தீயுடை் ஒப்பிட்டுக ்கோட்டுகிைோர.் 
தீ�ிை் பசிகக்ு எரிசபோருை் இட இட, எப்படிை ்தீ வைரந்்து சகோண்யட யபோகுயமோ,் 
அப்படிய� ஆதெகளுகக்ு இடம் சகோடுகக்க ்சகோடுகக், அதவயும் வைரந்்து 
சகோண்யட யபோகும்.  அறி�ோதமயுடை் இருப்பவரக்ளுகக்ு, ஆதெ நிரந்ைரமோை 
துதண�ோக இருகக்ிைது.  ஆைோ�் அறிவுதட�வரக்ளுகக்ும், உண்தமத� 
விதழபவரக்ளுகக்ும் ஆதெ எதிரி�ோக இருகக்ிைது.  ஆதெ�ோ�் விதையும் 
விருப்பு, சவறுப்பு ஒருவர ்மைதி�் து�ரைத்ை விதைகக்ிைது.  அதுயவ மதிக ்
குழப்பைத்ையும் ைருகிைது.  ெம்ஸோர விைை்ோை ஆதெத� அறிவுதட�வர ்
எதிரி�ோகப் போவிை்து, அவை்தை அழிகக்ை ்துணிகிைோர.்”

“அ�்�ோ, ஒருவருகக்ு ஆதெ எங்கிருந்து விதைகிைது?”

இநத₃்ரியாணி மதனா பு₃த₃தி₄்ரஸயாதி₄ஷ்ா₂னமுசயதத| 

ஏ்தரேிதமாேயததய� ஜ்ானமாவருʼதய தத₃ேினம்||  3-40|| 

“பு�ை்கை், மைம்,  அவை்றுகக்ுை ்துதண யபோகும் அறிவு இதவய� 
(ஆதெ�ிை்) அைை் இருப்பிடம்;  இதவ உடச�டுைை்வரிை்  
ஞோைைத்ிதை (அறி�ோதமை)்  திதர�ிட்டு மதைகக்ிை்ைை. (3.40)”

“பகவோை் எதிரி�ோை ஆதெகை் எங்கிருந்து விதைகிை்ைை எைக ்கோட்டுகிைோர.்  
உணரெ்ச்ிகதைக ்சகோணரும் பு�ை்,  உணரெ்ச்ிகைோ�் அத�கக்ழிகக்ப்படும் 
மைம், மைதிை் அத� போ�்ைலுகக்ுை ்துதண யபோகிை்ை  சைைிவை்ை அறிவு 
எனும் இவை்றி�்ைோை் ஆதெகை் ஒைிந்திருகக்ிை்ைை.  எதிரி�ோை ஆதெத� 
ஒழிகக் அைை் மதைவிடைத்ை அறிந்து, அங்யக அ�்�வோ ந�்�றிவோ�் 
ைோகக்ுைத� நோம் சைோடர யவண்டும்?”
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“ஆதெ�ிை் இருப்பிடம் சைரிந்துவிட்டதும், அவை்தை நோம் எப்படிை ்ைோகக்ி 
அழிப்பது?”

தஸமாததேமிநத₃்ரியாணயாகதௌ₃ ்நியம்ய ப₄்ரதர�ப₄| 

பாபமானம் ப்ரஜேி ஹதயனம் ஜ்ானேிஜ்ானனாஶனம்||  3-41|| 

“அைைோ�், ஓ பரைகு�க ்சகோழுந்யை!,  பகுைை்றிதவயும், ஆைம் 
ஞோைைத்ையும் அழிகக்ும்  (ஆதெச�னும்) இந்ை ப�மோை எதிரித� 
சவ�்�  முைலி�்் பு�ைடகக்ம் சபறுவோ�ோக! (3.41)”

“பகவோை் சைைிவோை போதைத�ை ்ைருகிைோர.் முைலி�் பு�ை்கைிைோ�்் 
வரும் உணரெ்ச்ிகைிை் தூண்டுைத�ப் போதிப்பை்ைைோகக் யவண்டும்.  
இைை்கு வலுகக்ட்டோ�மோகப் பு�ைறிதவ அடகக் மு��க ்கூடோது. அது 
முடி�ோது. அது வலித�ைை்ோை் சகோடுகக்ும். மோைோக அவை்றிை் ைோகக்ைத்ைெ ்
சீரப்டுைத்ிை ்ைடுகக்�ோம்.  அைை்குப் படிப்படி�ோை முை்யைை்ைைத்ைை ்ைரும் 
ப�ிை்சிகை் யைதவ. அைை் விதைவோகப் பு�ை்கை் கிைரெ்ச்ித� உண்டோகக்ும் 
உணரெ்ச்ிகதைக ்சகோண்டு வருவது படிப்படி�ோகை ்ைதடப்படும்.  இைை்கும் 
மைைத்ிை் ஆளுதம அவசி�ம்.  ‘ைமோ’ எனும் பு�ைடகக்ைத்ிை்கும், ‘ெமோ’ எனும் 
மைசவோடுகக்ை்துகக்ும் ெோஸ்திரங்கை் எைி�, அரி� ப�ிை்சிகதைக ்ைருகிை்ைை. 
அவை்தைப் ப�ிை்சிகக்ிகக் யவண்டும்.  அப்படிெ ்செ�்வைோ�் மைம் ஆளுதம 
சபை்று, அறிவிை் உைவியுடை் ஆதெகதைக ்சகோ�்��ோம்.”

“அ�்�ோ, ஞோைம் எை்பைை்கும் விஞ்ஞோைம்  எை்பைை்கும் எை்ை யவறுபோடு? 
பகவோை் இவ்விரண்டு செோை்கதையும் செோை்ைோயர!”

“பகவோை் ெங்கரோ ‘ஞோைம்’ எை்ை செோ�்லிைோ�்,  ‘ஆைம்ஞோைம்’ எனும் 
உண்தமத�, ெோஸ்திரங்கை் மூ�மோக, அவை்தை உணரந்்து யபோதிகக்ும் குருவிை் 
மூ�மோகவும் அதடகிை்ை அறிவிதைக ்குறிகக்ிை்ைோர.்  இது ‘பயரோஷே ஞோைம்’  
எை்பது. யநரடி�ோை அனுபவ அறிவு அ�்�.   இது ‘ஆைம்ோ அநோைம்ோவிலிருந்து 
யவறுபட்டது; ஆைம்ோ மோைோை, எப்யபோதும் இருப்பைோை அறிவு வடிவம்’ எை 
ஐ�மைை ்சைரிந்து இருப்பது.   இந்ை ஞோைம் முழுதம�ோக உணரப்படயவண்டும்.  
அப்படி ‘யநரடி�ோை அறிவு’ ‘அப்யரோஷே ஞோைம்’ ஆகும். அதுயவ ‘விஞ்ஞோைம்’ 
ஆகும்.  ஆைம் ஞோை அனுபூதிய�  அது.   அைை் விதைவு ‘அஹம் ஆைம்ோ’,  எைை ்
ைை்தை அநோைம்ோவிலிருந்து முை்றிலும் யவறுபடுைத்ி உணரந்்ை நித�. பகவோை் 
ஆதெகை்ைோை் ஞோைைத்ிை்கும், அைை் விஞ்ஞோைைத்ிை்கும் ைதட�ோக இருகக்ும் 
கை்கை். அவை்தைப் ப�ிை்சி�ோலும், மு�ை்சி�ோலும் ைகரக்க் யவண்டும்.”

இநத₃்ரியாணி ப்ராணயாேஜு்ரிநத₃்ரிதயப₄ய: ப்ரம்ʼ மன:| 

மனஸஸது ப்ரா பு₃த₃தி₄ரதயா பு₃த₃தத₄: ப்ரதஸது ஸ:||  3-42|| 
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“(ெோஸ்திரம் அறிந்ை ெோை்யைோரக்ை்) பு�ை்கை் உடத�விடெ ்
சிைப்போைதவ எைெ ்செோ�்கிைோரக்ை். பு�ை்கதைவிடெ ்சிைப்போைது 
மைம்.  மைதைவிடெ ்சிைப்போைது அறிவு; அந்ை அறிதவவிடெ ்
சிைப்போைது  அவர ்- ஆைம்ோ. (3.42)”

“பகவோை் முடிவோக,  நம்முை் உ�ரவ்ோைது எது எை வரிதெப்படுை்துகிைோர.் 
அதை அறிவைோ�், நோம் நம்முதட� ஆைம் ஞோைப் போதைகக்ு எைை்கு 
முகக்ி�ை்துவம் ைர யவண்டும் எை்பது சைைிவோகிைது.  ஆைம்ோயவ 
விதழ�ைை்கக்து. யவண்டைை்கக்து. பகுைை்றிவிை் உைவி�ோ�், உடத�யும், 
பு�தையும், மைதையும்  அநோைம்ோவோகப் பிரிை்து உணர யவண்டும்.  எைினும், 
அவை்தைய� ஆைம் ஞோைைத்ை அதடவைை்கும் ஏை்ை கருவிகைோகவும் நோம் 
மோை்றிப் ப�ை்படுைத்ிக ்சகோை்ை யவண்டும்.   அந்ை வரிதெ�ி�் கீயழ இருப்பது  
நம் வ�்லுட�்.  அைதைய� நோம் நமது அதட�ோைமோக நிதைைத்ிருந்யைோம். 
மோைோக, அது நமகக்ோை ஓர ்முகக்ி�க ்கருவி எை அறிந்து, அைதை ந�்� வழி�ி�் 
ப�ை்படுைத்ிக ்சகோை்ை யவண்டும்.  ‘உட�் நோை் அ�்�’ எை்பதை உணர 
யவண்டும்.  அதைப் யபோ�யவ, உடத�விடெ ்சிைப்போைைோக இருந்ைோலும்,  
பு�ை்களும் அநோைம்ோ எை்பைோ�் ‘பு�ை்கை் நோை் அ�்�’  எைை ்ைை்ை 
யவண்டும்.  மைம் அவை்தை விடெ ்சிைந்ைது. எண்ணங்கைோலும், அவை்றிை் 
ைை்தம�ோ�் எழும் உணரெ்ச்ிகைோலும் நிரப்்பபட்ட  மைம், எப்யபோதும் 
நிதைவி�்�ோம�் இருகக்ிைது.  மைமும் ஒரு ெடப்சபோருை் எை்பதைப் புரிந்து 
சகோண்டைோ�், ‘மைமும் நோை் அ�்�’ எைை ்சைைிகிைது.  ‘புைத்ி’ எனும் அறிவுைோை் 
எ�்�ோவை்றுகக்ும் கோரணமோக இருகக்ிைது எை்பதை ஆரோ�்ந்ைோ�்,  அதுவும் 
குதையுடனும், மைதிை் ைோகக்ைை்ோ�் போதிகக்ப்பட்டும் இருகக்ிைது.  எையவ 
இவை்றுகக்ு எ�்�ோம் கோரணமோக உணரவ்ோக ஓர ்அறிவு ஒைி எப்யபோதும் 
இருகக்ிையை, அதுைோை் ‘நோை் எனும் ஆைம்ோ’ எை அனுமோைிை்து, அைதைை ்
ைோைோக உணரும் அனுபூதிய� நமது ஆைம் விஞ்ஞோைம் ஆகிைது.  இதுைோை் 
பகவோை் கூறி� கருை்து.”

“அ�்�ோ, பகவோை் இப்படி வரிதெப்படுைை்க ்கோரணம் எை்ை?”

“அநோைம்ோவோைோலும் அவை்றிை் ப�ை்போடு நமது ஆைம் ஞோைைத்ிை்கு முகக்ி�ம்.  
வரிதெப்படுை்துவைை் மூ�ம், நோம் ஆளுதமத� எப்படிெ ்ெோதிப்பது, அைைோ�் 
ஆதெ எனும் எதிரித� எப்படி அழிப்பது எைப் புரிந்து சகோை்ை�ோம் அ�்�வோ!”

ஏேம் பு₃த₃தத₄: ப்ரம் பு₃த₃த₄ோ ஸம்ʼஸதப₄யாதமானமாதமனா| 

ஜேி ஶதரும் மோபா₃தோ காமரூபம் து₃்ராஸத₃ம்||  3-43|| 

“ஓ வ�்�தம சபோருந்தி�வயர (அரெ்ச்ுைோ)! இவ்வோறு  அறிதவயும் 
விட ஆைம்ோ சிைந்ைது எை்பதைை ்சைைிந்து சகோண்டு,   ஆைம் 
ஞோைைத்ிைோ�்,  ‘நோை்’ எைக ்சகோண்ட சபோ�்�ோை அதட�ோைைத்ை 
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வி�கக்ி,   வலிதம�ோை (எதிரி�ோை) ஆதெகதை முை்றிலும் 
அழிப்போ�ோக! (3.43)”.

அ�்�ோ செோை்ைோர.்

“பகவோை் யவைோந்ை ெோரைத்ை இவ்வோறு கூறி முடிவுதர செ�்கிைோர.் ஆைம் 
ஞோையம மிகவும் உ�ரவ்ோைது எை்பதை அறிந்ைவுடை், ஆைம்ோவிய�ய� 
குறிகய்கோதை தவை்து,  ஆைம் அனுபூதித� உணரயவண்டும்.  ஆைம் ஞோைம் 
எனும் உறுதி�ோை அறிவிைோ�், ‘நோை்’ எனும் மமதை�ோ�் ‘அநோைம்ோவி�்’ நோம்  
சகோண்டிருந்ை அதட�ோைம் வி�கிப்யபோகும்.  எைினும் அநோைம்ோவோகி� உட�் 
நமகக்ுக ்சகோடுகக்ப்பட்ட ெோைைக ்கருவி எை்பதை உணரந்்து, அவை்தைக ்
கட்டுப்போட்டி�் தவை்து,  தூ�்தம உதட�ைவோக மோை்றி அவை்ைோ�் ப�ை் 
அதட� யவண்டும்.  அவை்றிை் உைவி கிதடை்துவிட்டோ�், ஆதெகை் எனும் 
எதிரிகை் நம்முை் எங்யக ஒைிந்திருகக்ிைோரக்ை் எைை ்யைடிக ்கண்டுபிடிை்து 
அவரக்தை அழிகக் முடியும்.  அந்ை யுைை்ம்ைோை் நோம் செ�்� யவண்டி�, செ�்து 
சவை்றி சபை யவண்டி� சபரி� யுைை்ம்.   அைை்கோை வலிதமத�ை ்ைருவதுைோை் 
கரம் ய�ோகம்.   நம்முதட� மைம் தூ�்தம அதட�வும்,  மதி கூரத்ம 
அதட�வும் கரம் ய�ோகம் வழி செ�்கிை்ைது.  அைதைெ ்செ�்வது எை்பது,  
நமகக்ோை, ெரி�ோை செ��்கதை,  ெரி�ோை யநோகக்ை்துடை் முழுதம�ோை 
விருப்பை்துடை் செ�்வது ஆகும்.  செ��் செ�்வது ‘ஈஸ்வரோரப்்பணம்’ எை 
இதைவனுகக்ுெ ்செ�்கிை்ை யெதவ�ோக ஆகட்டும். அைைோ�் வரும் விதைவுகை், 
‘ஈஸ்வரப்ரஸோைம்’ எை இதைவை் அைிைை் பரிெோக ஏை்றுக ்சகோை்ைப்படட்டும்.  
அதுயவ கரம் ய�ோகம். அைைோ�் ஆதெகளும் அவை்ைோ�் விதையும் து�ரங்களும் 
பை்றி அெெ்ப்படை ்யைதவ�ி�்த�.  ெம்ஸோரை ்து�ரை்துகக்ோை வழி அங்யக 
பிைகக்ிைது.”
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ஓம் 

ததஸதி₃தி  ஸ்ரீ ீமத₃ ப₄க₃ேத₃கீ₃தாஸூபனி�தஸஜு

ப₃்ரஹமேித₃யாயாம் தயாக₃ஶாஸதத்ர  ஸ்ரீ ீக்ருஷணாரஜஜுனஸம்ோதத₃

கரமதயாதகா₃ ்நாம தருதீதயா(அ)த₄யாய: || 3||

ஓம் 
இவ்வோறு யபருண்தம ஞோைமும், ய�ோக ெோைத்ிரமுமோகி�,  

அரெ்ச்ுைருகக்ும், பகவோை் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருகக்ும் நடந்ை உதர�ோட�ோக, 
புைிை உபநிடைமோை ஸ்ரீ பகவைக்ீதை�ிை் 

‘கரம் ய�ோகம்’ 
எனும் மூை்ைோம்்் அைத்ி�ோ�ம் நிதைவுறுகிைது,
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முந்தை� போகம்:   
பாகை் - 2

அடுைை்ம்ுந்தை� போகம்:   
பாகை் - 4

https://www.meenalaya.org/gita-cwa-02-t/
https://www.meenalaya.org/gita-cwa-04-t/
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