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பகவத் கீைத- சுப்ரமணிய பாரதியாாின்  
ன் ைர ம் விளக்க உைர ம் 

 
பாரதியாாின் ன் ைர 

    1. 
    த்தியிேல சார்  எய்தியவன், இங்கு நற்ெசய்ைக, தீச்ெசய்ைக இரண்ைட ந் 

றந் வி கின்றான். ஆதலால் ேயாக ெநறியிேல ெபா ந் க, ேயாகம் ெசயல்களிேல 
திறைமயான  (கீைத, 2-ஆம் அத்தியாயம், 50-ஆம் சுேலாகம்) 
 
    இஃேத கீைதயில் பகவான் ெசய் ம் உபேதசத் க் ெகல்லாம் அ ப்பைடயாம். 

த்தியிேல சார்  எய்தலாவ , அறிைவ ற்றி ந் ெதௗஒவாக மாசும வின்றி 
ைவத்தி த்தல், ெதௗஒந்த த்திேய ேமற்ப  சுேலாகத்திேல த்தி ெசால்லப்ப கிற . 
அறிைவத் ெதௗஒவாக நிறத்திக் ெகாள் தலாவ  யாெதன்றால், கவைல 
நிைனப் க ம் அவற் க்குக்காதாரமான பாவ நிைனப் க மின்றி அறிைவ இயற்ைக 
நிைலெபறத் தி த் தல். 
 
    "நீங்கள் குழந்ைதகைளப் ேபாலானாலன்றி, ேமாக்ஷ ராஜ்யத்ைத எய்த மாட்டீர்கள்" 
என்  இேயசு கிறிஸ்  ெசால் ய ம் இேத க த் க் ெகாண் தான். 
 
    'குழந்ைதகைளப் ேபாலாய்வி ங்கள்' என்றால், உங்க ைடய ெலௗகிக 
அ பவங்கைள ெயல்லாம் மறந்  வி ங்கள்; நீங்கள் ப த்த ப ப்ைபெயல்லாம் 
இழந் வி ங்கள்; ம ப  சிசுக்கைளக் ேபாலேவ தாய்ப்பால் கு க்க ம், மலைழச் 
ெசாற்கள் ேபச ந் ெதாடங்குங்கள்' என்ப  ெகாள்ைகயன் . 'ஹி தயத்ைதக் 
குழந்ைதகளின் ஹி தயம்ேபால நிஷ்களங்கமாக ம் சுத்தமாக ம் ைவத் க் 
ெகாள் ங்கள்' என்ப  க த் . 
 
    ஹி தயம் ெதௗஒந்தாலன்றி த்தி ெதௗஒயா . ஹி தயத்தில் பாி ரணமான சுத்த 
நிைலேயற்ப ம் வைர, த்தி இைடயிேடேய ெதௗஒந்தா ம், மீட்  மீட் ம் குழம்பிப் 
ேபாய்வி ம். 
 
    ஹி தயம் சுத்தமானால், ெதௗஒந்த த்தி ேதான் ம். பகவான் ெசால் கிறார் :- 
'அந்த அறி த் ெதௗஒவிேல நிைலெபற்  நில், அர்ஜுனா' என. அப்ேபா  நீ ெசய் ம் 
ெசய்ைக யாதாயி ம் அ  நற்ெசய்ைகயாகும். நீ ஒன் ம் ெசய்யாேத மனம் 
ேபானப யி ப்பின் அஃ ம் நன்றாம். நீ நற்ெசய்ைக, தீச் ெசய்ைக என்ற ேபதத்ைத 
மறந்  உனக்கு இஷ்டப்ப  எ  ேவண் மாயி ம் ெசய்யலாம். ஏெனன்றால், நீ 
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ெசய்வெதல்லாம் நன்றாகேவ ம், உனக்குப் த்தி ெதௗஒந்  விட்டதன்ேறா? 
த்தி ெதௗஒ ற்ற இடத்ேத, உனக்குத் தீயன ெசய்தல் ஸாத்தியப் படா . ஆதலால், நீ 

நல்ல  தீய  க தாமல் மனம் ேபானப ெயல்லாம் ேவைல ெசய்யலாம். 
 
    இனி, இங்ஙனம் உைர ெகாள்ளாதப , நற்ெசய்ைக, தீச்ெசய்ைக, அதாவ  
எல்லாவிதமான ெசய்ைகைய ந் றந்  விட் , 'அர்ஜுனா, நீ எப்ேபா ம், 

ங்கிக்ெகாண்ேடயி ' என்  கட ள் உபேதசம் பண்ணியதாகக் க தல் ெவ ம் 
மடைமையத் தவிர ேவெறான் மில்ைல. 
 
    ஏெனன்றால், கட ேள ேமேல ன்றாம் அத்தியாத்தில் பின்வ மா  
ெசால் கிறார் :- 'ேம ம், எவ ம் ஒ  க்ஷணேம ம் ெசய்ைகயின்றி ந்தல் இயலா , 
எல்லா உயிர்க ம், இயற்ைகயில் ேதான் ம் குணங்களால் தம  வசமின்றிேய 
ெதாழி ல் ட்டப்ப கின்றன' என. 
 
    ஆதலால், மனிதன் ெதாழில் ெசய் தான் தீரேவண் ம். எப்ேபா ம் ங்கக் 
கும்பகர்ணனாேல கூட இயலா . அவ க்கும் கூட ஆ  மாத காலம் விழிப்  உண் . 
ஆனால், நீ ெதாழில் ெசய் மிடத்ேத, அதில் ஏற்ப ம் கஷ்ட நஷ்டங்க க்கு 
மன ைடந் , ஓயாமல் ன்பப்பட் க் ெகாண்ேட ெதாழில் ெசய் ம் உலகத்தாைரப் 
ேபால ெதாழில் ெசய்யாேத.  பகவான் ெசால் கிறான் : 'அர்ஜுனா, உனக்குத் 
ெதாழில் ெசய்யத்தான் அதிகார ண் , பயன்களில் உனக்கு எவ்வித அதிகார ம் 
எப்ேபா மில்ைல' என. 
 
    ஆதலால், கட ள் ெசால் கிறார் :- 'கர்மத்தின் பயனிேல பற் த ன்றித் தான் 
ெசய்ய ேவண் ய ெதாழிைல எவன் ெசய்கிறாேனா, அவேன றவி, அவேன ேயாகி' 
என் . 
 
    அறி த் ெதௗஒைவத் தவறவிடாேத. பின் ஓயாமல் ெதாழில் ெசய்  ெகாண் . நீ 
எ  ெசய்தா ம் அ  நல்லதாகேவ ம். நீ சும்மா இ ந்தா ம், அப்ேபா  உன் 
மனம் தனக்குத்தான் ஏேத ம் நன்ைம ெசய்  ெகாண்ேடயி க்கும். உடம்பினால் 
ெசய்யப்ப ம் ெதாழில் மாத்திரேம ெதாழிலன் . மனத்தால் ெசய்யப்ப ம் 
    ெதாழி ம் ெதாழிேலயாம். ஜபம் ெதாழில் இல்ைலயா? ப ப்  ெதாழில் 
இல்ைலயா? மனனம் ெதாழில் இல்ைலயா? சாஸ்திரங்கெளல்லாம், 
கவிைதகெளல்லாம், நாடகங்கெளல்லாம், சட்டங்கெளல்லாம், ேவதங்கெளல்லாம், 

ராணங்கெளல்லாம், கைதகெகௗல்லாம், காவியங்கெளல்லாம் ெதாழில்கள் 
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அல்லவா? இைவெயல்லாம் உடம்பாற் ெசய்வதன்றி மனத்தாற் ெசய்யப் ப வன 
அன்ேறா? 
 
    அறி த் ெதௗஒைவக் கலங்க விடாேத. 
 
    அப்பால், ேயாகம் பண் . எதன் ெபா ட்ெடனில், ேயாகேம ெசய்ைகயில் 
திறைகயாவ ? என்   கி ஷ்ணன் ெசால் கிறார். 
 
    ெதாழி க்குத் தன்ைனத் தகுதி ைடயவனாகச் ெசய்  ெகாள்வேத ேயாகம் 
எனப்ப ம். 
 
    ேயாகமாவ  சமத் வம். 'ஸமத்வம் ேயாக உச்யேத' அதாவ , பிறிெதா  
ெபா ைளக் கவனிக்குமிடத்  அப்ேபா  மனத்தில் எவ்விதமான சஞ்சலேம ம் 
ச ப்ேப ம் பயேம ம் இன்றி, அைத ஆழ்த் , மனம் வைத ம் அத டன் 
லயப்ப த்திக் கவனிப்பதாகிய பயிற்சி. 
 
    நீ ஒ  ெபா டன் உறவா ம்ேபா , உன் மனம் ம் அப்ெபா ளின் வ வாக 
மாறிவிட ேவண் ம். அப்ேபா தான் அந்தப் ெபா ைள நீ நன்றாக அறிந்தவனாவாய். 
 
    'ேயாகஸ்த: கு  கர்மாணி' என்  கட ள் ெசால் கிறார். 'ேயாகத்தில் நின்  
ெதாழில்கைளச் ெசய்' என. 
 
    ேயாகி தன் அறிைவக் கட ளின் அறி ேபால விசாலப்ப த்திக் ெகாள் தல் 
இய ம். ஏெனன்றால், ஊன்றிக் கவனிக்கும் வழக்கும் அவ க்குத் ெதௗஒவாக 
அர்த்தமாய் வி கிற . ஆதலால் அவ ைடய அறி  ெதய் கமான விசாலத் தன்ைம 
ெபற்  விளங்குகிற . அவ ைடய அறி க்கு வரம்ேப கிைடயா . 
 
    எனேவ, அவன் எங்கும் கட ள் இ ப்பைத காண்கிறான். 
    ----------- 
 
    2. 
 
    ேவதத்தின் ெகாள்ைககைள விளக்கும் ெபா ட்டாகேவ பகவத் கீைத ெசய்யப் 
பட்ட . ாிக் ேவதத்தி ள்ள ஷ ஸூக்தம் ெசால் கிற , 'இஃெதல்லாம் கட ள்' 
என் . இக்க த்ைதெயாட் ேய கீைதயி ம் பகவான், 'எவன் எல்லாப் 
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ெபா ள்களி ம் ஆத்மாைவ ம், ஆத்மாவில் எல்லாப் ெபா ள்கைள ம் 
பார்க்கிறாேனா அவேன காட்சி ைடயான்' என்கிறார். 
 
    நீ ம் கட ள், நீ ெசய் ம் ெசயல்கெளல்லாம் கட ைடய ெசயல்கள், நீ பந்தத்தில் 
பிறப்ப ம் கட ைடய ெசயல். ேமன்ேம ம் பல தைளகைள உனக்கு நீேய ட் க் 
ெகாள்வ ம் கட ைடய ெசயல். நீ க்தி ெப வ ம் கட ைடய ெசயல். 
 
    'ஆனால் நான் எதற்காக தைள நீங்கும்ப  பா படேவண் ம்? எல்லாம் 
கட ைடய ெசய்ைகயாய் இ க்கும் ேபா  க்தியைட ம் ப  நான் ஏன் யற்சி 
ெசய்ய ேவண் ம்?' என்  ஒ வன் ேகட்பானாயின், அதற்கு நாம் ேகாட்கிேறாம், 
' க்தியாவ  யா ?' 
 
    எல்லாத் யரங்க ம் எல்லா அம்சங்க ம் எல்லாக் கவைலக ம் நீங்கி நிற்கும் 
நிைலேய க்தி. அதைன எய்த ேவண் ெமன்ற வி ப்பம் உனக்குண்டாயின், நீ 
அதற்குாிய யற்சி ெசய். இல்லாவிட்டால், ன்பங்களிேல கிடந்  ஓயாமல் உழன்  
ெகாண் . உன்ைய யார் த க்கிறார்கள்? ஆனால், நீ எவ்விதச் ெசய்ைக ெசய்த 
ேபாதி ம், அ  உன் ைடய ெசய்ைகயில்ைல. கட ைடய ெசய்ைக' என்பைத 
அறிந் ெகாண்  ெசய். அதனால் உனக்கு நன்ைம விைள ம் என்  சாஸ்திரம் 
ெசால் கிற . 'ஸர்வம் விஷ்  மயம் ஜகத்' என்ப  ஸநாதன தர்மத்தின் சித்தாந்தம். 
எல்லாம் கட ள் மயம், எல்லாத் ேதாற்றங்க ம், எல்லா வ வங்க ம், எல்லா 
உ வங்க ம், எல்லாக் காட்சிக ம், எல்லாக் ேகாலங்க ம், எல்லா நிைலைமக ம், 
எல்லா உயிர்க ம், எல்லாப் ெபா ள்க ம், எல்லா சக்திக ம், எல்லா நிகழ்ச்சிக ம், 
எல்லாச் ெசயல்க ம் - எல்லாம் ஈசன் மயம். (ஆதலால், எல்லாம் ஒன் க்ெகான்  
சமானம்.) 'ஈசாவஸ்தம் இதன் ஸர்வம் யத் கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத்' என்  
ஈசாவாஸ்ேயாப நிஷத் ெசால் கிற . அதாவ  :- 'இவ் லகத்தில் நிகழ்வ  
யாதாயி ம் அ  கட ள் மயமான ' என்  ெபா ள்ப ம். 
 
    இந்தக் க த்ைதேய  கி ஷ்ணன் பகவத் கீைதயில், 'இவ் லகைனத்தி ம் 
நிரம்பிக் கிடக்கும் கட ள் அழிவில்லாத  என்  உணர்' என்  ெசால் கிறார். 
 
    எனேவ எல்லாம் கட ள் மயமாய், எல்லாச் ெசயல்க ம் கட ளின் ெசயலாக 
நிற்கும் உலகத்தில், எவ ம் கவைலப்ப த ம், யர்ப்ப த ம் அறியாைமயன்ேறா? 
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    'எல்லாம் சிவன் ெசயல்' என்றால், பின் எதற்கும் நான் ஏன் வ த்தப்பட ேவண் ம்? 
'இட்ட டன்' என் தைலயிேல இன்னப  ெயன்ெற திவிட்ட சிவன் 
ெசத் விட்டாேனா?' 
 
    நக்ஷத்திரங்கெளல்லாம் கட ள் வ யால் சுழல்கின்றன. திாிேலாகங்க ம் 
அவ ைடய சக்கரத்தில் ஆ கின்றன. நீ அவன், உன் மனம், உன் மனத்தின் 
நிைனப் கள் எல்லாம் அவேன ''ஸர்வம் விஷ் மயம் ஜகத்'' - அங்ஙனமாக, மா டா, 
நீ ஏன் ணாகப் ெபா ப்ைபச் சுமக்கிறாய்? ெபா ப்ைபெயல்லாம் ெதாப்ெபன்  
கீேழ ேபாட் விட் , சந்ேதாஷமாக உன்னால் இயன்ற ெதாழிைலச் ெசய்  
ெகாண் . எ  எப்ப யானால் உனக்ெகன்ன? நீயா இவ் லகத்ைதப் பைடத்தாய்? 
உலகெமன் ம் ேபா  உன்ைனத் தவிர்ந்த மற்ற உலகத்ைதெயல்லாம் கணக்கிடாேத. 
நீ உட்பட்ட உலகத்ைத, உனக்கு ந்திேய உன் ர்வ காரணமாக நின்  உன்ைன 
ஆக்கி வளர்த் த் ைடக்கும் உலகத்ைத, மா டா, நீயா பைடத்தாய்? நீயா இைத 
நடத் கிறாய்? உன்ைனக் ேகட்டா நக்ஷத்திரங்கள் நடக்கின்றன? உன்ைனக் ேகட்டா 
நீ பிறந்தாய்? எந்த விஷயத் க்கும் நீ ஏன் ெபா ப்ைப வகித் க் ெகாள்கிறாய்?" 
    ------------- 
 
    3. 
 
    கட ள் ெசால் கிறார் :- ''ேலாப ம் பய ம் சின ம் அழிந் , என் மயமாய், 
என்ைனச் சார்ந்ேதாராய், ஞானத் தவத்தால் ய்ைம ெபற்ேறார் பலர் என  தன்ைம 
எய்தி ள்ளார்'' (கீைத 4-ஆம் அத்தியாயம், 10-ம் சுேலாகம்) இந்த சுேலாகத்தில் ஒ வன் 
இகேலாகத்திேலேய ஜீவன் க்தி ெபற்  ஈசுவரத் தன்ைமயைடதற்குாிய உபாயம் 
பகவானால் குறிப்படப்பட் க்கிற . ''ஞானத்ைதக் கைடப்பி . அதைனேய 
தவமாகக் ெகாண்ெடா கு. சினத்ைத வி . என்ைனேய சரணமாகக் ெகாண்  
என் டன் லயித்தி . நீ என  தன்ைன ெப வாய்'' என்  கட ள் ெசால் கிறார். 
 
    எல்லாச் ெசயல்கைள ம் கட ளக்ெகன்  சமர்ப்பித்  விட் ப் பற் தல் நீக்கி 
எவன் ெதாழில் ெசய்கிறாேனா அவைனப் பாவம் தீண் வதில்ைல. தாமைரயிைல மீ  
நீர் ேபாேல. (கீைத, 5-ஆம் அத்தியாயம், 10ஆம் சுேலாகம்) 
 
    சால நல்ல ெசய்தியன்ேறா, மா டர்காள், இஃ  உங்க க்கு! பாவத்ைத 
ெசய்யாம க்கும் வழி ெதாியாமல் தவிக்கும் மா டேர! உங்க க்கு இந்த 
சுேலாகத்தில் நல்வழி காட் யி க்கின்றான் கட ள். ஈசைனக் க தி, அவன் 
ெசயெலன் ம், அவன் ெபா ட்டாகாச் ெசயல்ப வெதன் ம் நன்கு ெதௗஒெவய்தி, 
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நீங்கள் எத்ெதாழிைலச் ெசய்யப் குந்தா ம், அதில் பாவம் ஒட்டா . தாமைரயிைல 
மீ  நீர் தங்காமல் ந வி ஓ வி வ  ேபால் உங்கள் மதிையப் பாவம் கவர்ந்  நிற்கும் 
வ யற்றதாய் உங்கைள விட்  ந விேயா ப் ேபாய்வி ம். 
    ---------- 
 
    4. 
 
    ''மனித க்குச் ெசாந்தமாக ஒ  ெசய்ைக ம் கிைடயா . ெசய் ந் திறைம ம் 
அவ க்குக் கட ள் ஏற்ப த்தவில்ைல. கர்மப்பயைன அவன் எய் வ மில்ைல. 
எல்லாம் இயற்ைகயின் ப  நடக்கிற .'' (கீைத, 5-ஆம் அத்தியாயம், 14-ஆம் சுேலாகம்) 
 
    எனேவ, அவன் ெசய்ைககளில் எவ்விதப் ெபாறாைம ம் சஞ்சல ம் எய்த ேவண்டா. 
தன் ெசயல்க க்கு இைட றாக நிற்குெமன்ற எண்ணத்தால், அவன் பிற 
உயிர்க டன் ரண்ப த ம் ேவண்டா. 
 
    ''கல்வி ம் விநய ைடய அந்தணனிடத்தி ம், மாட் னிடத்தி ம், 
யாைனயினிடத்தி ம், நாயினிடத்தி ம், அைத ண் ம் சண்டாளனிடத்தி ம் 
அறிஞர் சமமான பார்ைவ ைடேயார்'' (5-ஆம் அத்தியாயம், 18-ஆம் சுேலாகம்) என்  
பகவான் ெசால் கிறார். 
 
    எனேவ, கண்ணபிரான் மனித க்குள் ஜாதி ேவற் ைம ம், அறி  ேவற் ைம ம் 
பார்க்கக் கூடாெதன்ப  மட் ேமயன்றி எல்லா உயிர்க க்குள்ேள ம் எவ்வித 
ேவற் ம் பாராதி த்தேல ஞானிக க்கு லக்ஷணெமன்  ெசால் கிறார். 
 
    எல்லாம் கட ள் மயம் அன்ேறா? எவ் யிாி ம் விஷ் தாேன 
நிரம்பியி க்கிறான்? 'ஸர்வமிதம் ப்ரஹ்ம, பாம் ம் நாராயணன், நாி ம் நாராயணன். 
பார்ப்பா ம் கட ளின் பம், பைறய ம் கட ளின் பம்', இப்ப யி க்க ஒ  ஜந்  
மற்ெறா  ஜந் ைவ எக்காரணம் பற்றி ம் தாழ்வாக நிைனத்தல் அஞ்ஞானத் க்கு 
லக்ஷணம். அவ்வித மான ஏற்றத் தாழ்  பற்றிய நிைன க ைடேயார் எக்காலத் ம் 

க்களி ந்  நிவர்த்தியைடய மாட்டார். ேவற் ைம ள்ள இடத்தில் பய ண் , 
ஆபத் ண் , மரண ண் . எல்லா ேவற் ைமக ம் நீங்கி நிற்பேத ஞானம். அ ேவ 

க்திக்கு வழி. 
    -------------- 
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   5. 
 
    பகவத் கீைத தர்ம சாஸ்திரெமன்  மாத்திரேம பலர் நிைனக்கின்றார்கள். அதாவ , 
மனிதைன நன்கு ெதாழில் ாி ம்ப  ண்  வி வேத அதன் ேநாக்கெமன்  பலர் 
க கிறார்கள். இ  சாியான க த்தன் . அ  க்கியமான ேமாக்ஷ சாஸ்திரம். 
மனிதன் சர்வ க்கங்களி ந் ம் வி ப ம் வழிையப் ேபாதித்தேல இந் ன் 

தற்க த் . ஏெனன்றால், ெதாழில் இன்றியைமயாத . அங்ஙனமி க்க, அதைனச் 
ெசய்தல் ேமாக்ஷ மார்க்கத் க்கு விேராதெமன்  பல வாதிகள் க தலாயினர். 
அவர்கைளத் ெதௗஒவிக்கும் ெபா ட்டாகேவ, கண்ணபிரான் கீைதயில், க்கியமாக 

ன்றாம் அத்தியாயத்தி ம், ெபா ப்பைடயாக எல்லா அத்தியாயங்களி ம், தி ம்பத் 
தி ம்பத் 'ெதாழில் ெசய்' 'ெதாழில் ெசய்' என்  ேபாதிக்கின்றார். இதனின் ம், அதைன 
ெவ ேம, ெதாழில் ல் என்  பலர் கணித்  விட்டார்கள். 
 
    இங்குத் ெதாழில் ெசய் ம்ப  ண் யி ப்ப  க்கியமன் . அதைன என்ன 
நிைலயி ந் , என்ன மாதிாிச் ெசய்ய ேவண் ெமன்  பகவான் காட் யி ப்பேத 
மிக மிக க்கியமாகக் ெகாள்ளத் தக்க . 
 
    பற்  நீக்கித் ெதாழில், பற்  நீக்கி, பற்  நீக்கி, பற்  நீக்கி, பற்  நீக்கி - இ  தான் 

க்கியமான பாடம். ெதாழில்தான் நீ ெசய்  தீரேவண் யதாயிற்ேற? நீ 
வி ம்பினா ம் வி ம்பாவி ம் இயற்ைக உன்ைன வற் த்தித் ெதாழி ல் 

ட் வதாயிற்ேற? எனேவ அைத மீட் ம் ெசால்வ  கீைதயின் க்கிய ேநாக்கமன் . 
ெதாழி ன் வைலகளில் மாட் க் ெகாள்ளாேத. அவற்றால் இடர்ப்படாேத. அவற்றால் 
பந்தப் படாேத. தைளப்படாேத. இ தான் க்கியமான உபேதசம். எல்லாவிதமான 
பற் கைள ங் கைளந் விட் , மனச் ேசார் க்கும் கவைலக்கும் கலக்கத் க்கும் 
பயத் க்கும் இைவயைனத்தி ங் ெகா யதாகிய ஐயத் க்கும் இடங்ெகாடாதி . 
'ஸம்சயாத்மா விநச்யதி' - 'ஐய ற்ேறான் அழிவான்' என்  கண்ணபிரான் 
ெசால் கின்றான். 
 
    "ஆத்மா க்கு நாசத்ைத விைளவிப்பதாகிய நரகத்தின் வாயில் ன்  வைகப்ப ம். 
அதாவ  காமம், குேராதம், ேலாபம். ஆதலால் இம் ன்ைற ம் விட்  வி க." 
இவற் ள் கவைலைய ம் பயத்ைத ம் அறேவ விட் விடேவண் ம். இந்த 
விஷயத்ைத பகவத் கீைத சுமார்  சுேலாகங்களில் மீட் ம் மீட் ம் உபேதசிக்கிற . 
அதற்கு உபாயம் கட ைள நம் தல், கட ைள ற்றி ம் உண்ைமயாகத் தம  
உள்ளத்தில் ெவற்றி ற நி த்தினாலன்றி, உள்ளத்ைதக் கவைல ம் பய ம் 
அாித் க்ெகாண் தான் இ க்கும். ேகாப ம் காம ம் அதைன ெவ ப்பிக் 
ெகாண் தானி க்கும். அதனால் மனிதன் நாசமைடயத்தான் ெசய்வான். 
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    ------------ 
 
    6. 
 
    "ெபா க, ெபா க, ெபா க, ேபாயிற்  வல் யிர்ச் சாபம், ந ம் நரக ம் ைநந்த 
நம க்கு யாெதான் மில்ைல; க ங்ெக ம், கண்  ெகாண்மின்" என்  
    நம்மாழ்வார் தி வாய் ெமாழியிற் கூறிய நம்பிக்ைகைய உள்ளத்தில் நிைல நி த்திக் 
ெகாள்ள ேவண் ம். இதற்குப் பக்திதான் சாதனம். பக்தியாவ , "ஈசன் நம்ைமக் 
ைகவிட மாட்டான்" என்ற உ தியான நம்பிக்ைக. 
 
    "ைவயகத் க் கில்ைல மனேம, னக்கு நலஞ் 
    ெசய்யக் க திய  ெசப் ேவன் - ெபாய்யில்ைல, 
    எல்லா மளிக்கும் இைறநைம ங் காக்குெமன்ற 
    ெசால்லா லழி ந் யர்" 
 
    இவ்விஷயத்ைதக் குறித்   பகவான் பின்வ மா  தி வாய் மலர்ந்த ளி 
யி க்கிறான் :- 
 
    "எல்லா ரகஸ்யங்களி ம் ேமலான ெபாிய ரகஸ்யமாகிய என் இ தி வசனத்ைத 
உனக்கு மீட் ெமா ைற ெசால் கிேறன், ேகள். நீ எனக்கு மிக ம் 
இஷ்டனானதால், உனக்கு நன்ைம ெசால் கிேறன்" (கீைத 18-ஆம் அத்தியாயம், 64-
ஆம் சுேலாகம்) 
 
    "உன் மனத்ைத எனக்கு ஆக்கிவி . என் பக்தனாயி . எனக்குப் ைஜ ெசய். 
என்ைனக் கும்பி . நீ என்ைனேய எய் வாய். இஃ ண்ைம. உனக்குப் பிரதிக்கிைன 
ெசய்  ெகா க்கிேறன். நீ எனக்குப் பிாியமானவன்." (கீைத 18-ஆம் அத்தியாயம், 65-
ஆம் சுேலாகம்) 
 
    "எல்லாக் கடைமகைள ம் பாித்யாகம் பண்ணிவிட்  என்ைனேய சரண் கு. நான் 
உன்ைன எல்லாப் பாவங்களினின் ம் வி விக்கிேறன். யரப் படாேத." (கீைத 18-
ஆம் அத்தியாயம், 66-ஆம் சுேலாகம்) 
 
    நதியி ள்ேள வி ந் விட்ட ஒ வன் இரண்  ைகைய ம் க்கி வி வ ேபால, 
சம்ஸார ெவள்ளத்தில் வி ந்த ஒவ்ெவா வ ம் இரண்  ைககைள ம் 

க்கிக்ெகாண்  (அதாவ , எவ்விதப் ெபா ப் மின்றி எல்லாப் ெபா ப் க ம் 
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ஈச க்ெகன்  றந் விட் ) கட ைளச் சரண் க ேவண் ம் என்   
ராமா ஜாசாாியர் உபேதசம் ாிந்தனர். 
 
    பிரகலாதன் சாித்திரத்தி ம், திெரௗபதி கி ாி ம் கைதயி ம் இந்த உண்ைமேய 
கூறப்பட் க்கிற . 
 
    இ ப்  வஸ்திரத்தில் அவள் ைவத்தி ந்த இட  ைகைய ம் விட் விட்  இரண்  
ைககைள ம் க்கி மீ  குவித் க்ெகாண்ட பிறகுதான், கண்ணபிரான் அ ளால் 
திெரௗபதிக்கு மானபங்கம் ேநராமல், அவ ைடய ஆைட ேமன்ேம ம் வளர்ச்சி 
ெபறத் ச்சாதனன் ைகேசார்ந்  ழ்ந்தான். இக்க த்ைதப் பிள்ைளப் 
ெப மாைளயங்கார் - 
 
    "ெமய்த்தவளச் சங்ெக த்தான் ேமகைல விட்டங்ைகதைல 
    ைவத்தவளச்சங் ெக த்தான் வாழ் " 
 
    என்ற வாிகளில் மிக ம் அழகாகச் ெசால் யி க்கிறார். "உண்ைமயாகிய ெவண் 
சங்ைகத் தாித்தவன் பாஞ்சா  தன் ைககைள ேமகைலயினின் ம் எ த்த மீ  
ைவத்த ேபாதில் அவ ைடய அச்சத்ைதக் ெக த்தவன் ஆகிய தி மா க்கு வாழ்விடம் 
(தி ேவங்கடமைல) என்ப  அவ்வாிகளின் ெபா ளாம். 
 
    "ெசாற் ைண ேவதியன் ேசாதி வானவன் 
    ெபாற் ைண தி ந்த  ெபா ந்தக் ைகெதாழக் 
    கற் ைணப் ட் ேயார் கட ற் பாய்ச்சி ம் 
    நற் ைண யாவ  நமச் சிவாய ேவ" 
 
    என்  நா க்கரசாின் உ தி சான்ற ெசாற்க ம் பரமபக்தியின் இலக்கணத்ைதக் 
குறிப்பவனவாம். "தம்ைம ஒ  சுற்றா டன் ேசர்த் க் கட் க் கட க்குள் ழ்த்திய 
ேபாதி ம் தமக்கு நம் வதற்குாிய ைண நமச்சிவாய (சிவைனப் பணிகிேறன்) என்ற 
மந்திரமல்ல  ேவறில்ைல என்  தி நா க்கரசர் ெசால் கிறார். 
 
    இனி, இன்பத்ைத ம் ன்பத்ைத ம் ஒன்றாகக் க தல் அவசியெமன்ைகயில், 
அப்ேபா  கட ைள நம் வெததன் ெபா ட் ? கட ள் நம்ைம அச்சந்தீர்த் க் 
காப்பாெனன்  எதிர்ப்பார்ப்ப  எதன் ெபா ட் ? நமக்குத் தீங்கு ேநர்ந்தா ம், 
நன்ைம ேநர்ந்தா ம், வாழ்  ேநர்ந்தா ம், மரணம் ேநர்ந்தா ம் – எல்லாம் கட ள் 
ெசயலாைகயிேல நாம் எல்லாவற்ைற ம் சமமாகக் க த ேவண் ெமன்  பகவத் கீைத 
ெசால் ைகயிேல, நமக்குக் கட ள் ைண எதன் ெபா ட் ? நம்ைமக் கற்றா டன் 
வ யக் கட்  யாேர ம் கட ள் ழ்த்தினால், நாம் இ ம் கட ள் ெசயெலன்  
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க தி அப்ப ேய ழ்கி இறந்  வி தல் ெபா ந் மன்றி, நமச்சிவாய, நமச்சிவாய 
என்  கூறி நம்ைமக் காத் க்ெகாள்ள ஏன் யல ேவண் ம்? என்  சிலர் 
ஆேக்ஷபிக்கலாம். இந்த ஆேக்ஷபம் தவறான . யாங்ஙனெமனில், ெசால் கிேறன். 

ந்திய கர்மங்களால் நமக்கு விைள ம் நன்ைம தீைமகைளச் சமமாகக் க தி நாம் 
மனச்சஞ்லத்ைத விட் க் கட ைள நம்பினால், அப்ேபா  கட ள் நம்ைமச் சில வ ய 
ேசாதைனக க்கு உட்ப த் கிறார். அந்தச் ேசாதைனகளில் நாம் மனஞ்ேசார்ந்  
கட ளிடம் நம்பிக்ைகைய இழந்  விடாமல் இ ப்ேபாமாயின், அப்ேபா  நமக்குள் 
ஈசேன வந்  கு கிறான். அப்பால் நமக்குத் ன்பங்கேள ேநர்வதில்ைல. 
ஆபத் க்கள் நம்ைம அ கா. மரணம் நம்ைம அ கா . எல்லாவிதமான 
ஐ ற க ம், கவைலக ம், யரங்க ம், தாமாகேவ நம்ைம விட்  
ந விவி கின்றன. இந்த உலகத்திேல நாம் விண்ணவாின் வாழ்க்ைக ெபற்  
நித்தியானந்தத்ைத அ பவிக்கிேறாம். 
 
    ேம ம், எல்லாவற்ைற ம் ஞானி சமமாகக் க தேவண் ெமன்ற இடத்தில், அவன் 
மனித வாழ்க்ைகக்குாிய விதிகைளெயல்லாம் அறேவ மறந்  ேபாய்ப் பித்தனாய் 
விடேவண் ெமன்ப  க த்தன் . 
 
    ஒ  குழந்ைதையக் ெகால் வ ம், சிவ ைஜ ெசய்வ ம் - இரண் ம் கட க்கு 
ஒேர மாதிாிதான். அவன் எல்லா இயக்கங்க ம், எல்லாச் ெசயல்க ம் தன் வ வமாக 
உைடயவன், எனி ம், மனித வதிப்ப  சிசு ஹத்தி பாவெமன்பைத ம், சிவ ைஜ 

ண்ணியெமன்பைத ம் கண்ணபிரான் ம க்கவில்ைல. மனிதன் எல்லாந் 
ன்பங்களினின் ம் வி பட் ம், என் ம் மாறாத ேபாின்பத்ைத கர 

வி ம் கின்றான். அதற்குாிய வழிகைளேய கீைத காண்பிக்கிற . கஷ்ட நஷ்டங்கைள 
நாம் மேனா ைதாியத்தா ம் ெதய்வ பக்தியா ம் ெபா த் க் ெகாள்ளேவண் ம். 
ஆனால், நாம் மனமாரப் பிற க்குக் கஷ்ட ேம ம் நஷ்ட ேம ம் விைளவிக்கக் 
கூடா . உலகத் க்கு நன்ைம ெசய்  ெகாண்ேடயி க்க ேவண் ம். 
தன் யிைரப்ேபால் மன் யிைரப் ேபணேவண் ம். நாம் உலகப் பயன்கைள 
வி ம்பாமல், நித்திய சுகத்தில் ஆழ்ந்திய பின்ன ம், நாம் உலகத்தா க்கு நல்வழி 
காட் ம் ெபா ட் ப் ண்ணியச் ெசயல்கைளேய ெசய்  ெகாண் க்க 
ேவண் ெமன்  பகவான் கீைதயில் உபேதசிக்கின்றார். 
 
    ேம ம், நமக்ேக ன்பங்கள் நம்ைம மீறி எய் ம்ேபா  நாம் அவற்ைறப் 
ெபா த் க் ெகாள்ள ேவண் ம் என்பேத நன்ைமைய ந் தீைமைய ம் நிகராகக் 
க தேவண் ெமன்ற உபேதசத்தின் க த்தாகுமல்லா , ஒேரய யாக ஒ வன் தனக்கு 
மிக ம் இனிய காத ைய ம ம் இன்பத் க்கும் தீராத க்ஷயேராகத்தி� ல் ேந ம் 

ன்பத் க்கும் யாெதா  ேவற் ைம ந் ெதாியாமல் த்தி மண்ணாய் விட 
ேவண் ெமன்ப  அவ் பேதசத்தின் க த்தன் . ஏெனன்றால், சாதாரண 
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த்தியி க்கும் வைர ஒ வன் காத ன்பத் க்கும் க்ஷயேராகத் ன்பத் க்கும் 
இைடேய ள்ள ேவற் ைம உணராதி த்தல் சாத்தியமன் . ஆத்ம ஞானெமய்தியதால் 
ஒ வன் சாதாரண த்திைய இழந்  வி வாெனன்  நிைனப்ப  தவ . க்ஷயேராகம் 
ேந ம்ேபா  சாமன்ய மனிதன் மன ைடந்  ேபாய்த் தன்ைன எளிதாக ம் 
அந்ேநாைய வ தாக ம் க தி, ஆைசயிழந்  நாளைடவில் ேமன்ேம ம் தன்ைன 
அந்த ேநாய்க்கிைரயாகிக் ெகாண் , க்ஷயேராகி என்  தனக்ெகா  பட்டஞ் 
சூட் க்ெகாண்  வ ந்  ம வ ேபால் ஞானி ெசய்யமாட்டான். ஞானி அத்தைகய 
ேநாய், ஏேத ம் ர்வ கர்ம வசத்தால் ேதான் மாயின், உடேன கட ளின் பாதத்ைதத் 

ைணெயன்  நம்பித் தன் ஞானத் தீயால் எாித் த் தள்ளிவி வான். 
 
    "ஞானக் நிஸ் ஸர்வ கர்மாணி பஸ்மஸாத் கு ேத" - ஞானத் தீ எல்லா 
விைனகைள ம் சாம்பலாக்குகிற . கட ளிடம் தீராத நம்பிக்ைக ெச த்த ேவண் ம் 
கட ள் நம்ைம உலகமாச் சூழ்ந்  நிற்கிறான். நாமாக ம் அவேன விளங்குகிறான். 
அசு வாயிலாேவ ம் ற வாயிலாேல ம் நமக்கு எவ்வைக யர ம் விைளக்க 
மாட்டான். ஏன்? நாம் எல்லா வாயில்களா ம் அவைனச் சரண் குந்  விட்ேடா 
மாத ன். 
 
    அவனன்றி ஓர  மைசயா . அவன் நமக்குத் தீங்கு ெசய்ய மாட்டான். தீங்கு 
ெசய்யவல்லான் அல்லன். ஏன்? நாம் அவைன வ ம் நம்பிவிட்ேடா மாத ன். 
 
    "கட ைள நம்பிேனார் ைகவிடப் படார்" இ ேவ பக்தி. 
 
    அந்தக் கட ள் எத்தன்ைம ைடயான்? எல்லா அறி ம், எல்லா இயக்க ம், எல்லாப் 
ெபா ம், எல்லா வ வ ம் எல்லாம் தாேனயாகி நிற்பான். 
 
    அவைன நம்பினார் ெசய்யத் தக்க  யா ? எதற்கும் யரப்படாதி த்தல். எதற்கும் 
கலைவப்படாதி த்தல். எதனி ம் ஐ ற  ணாதி த்தல். 
 
    "ஸம்சயாத்மா விநச்யதி" - ஐய ைடேயான் அழிவான், நம்பினவன் 
ேமாக்ஷமைடவான். 
    --------- 
 
    7. 
 
    குந்தியின் மகேன, சீதம், உஷ்ணம், இன்பம், ன்பம் என்பனவற்ைறத் த ம் 
இயற்ைகயின் தீண் தல்கள் வந்  ேபாகும் இயல் ைடயன. அநித்யமாயின; 
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அவற்ைறப் ெபா த் க் ெகாள், பாரதா!" (பகவத் கீைத,2-ஆம் அத்தியாயம், 14-ஆம் 
சுேலாகம்) 
 
    "ஆண்காைளேய! இைவ எந்த மனிதைனத் ன் த்தமாட்டாேவா, இன்பத்ைத ம் 

ன்பத்ைத ம் நிகராகக் க ம் அந்தத் தீரன் சாகாதி க்கத் தகுவான்" (ேமற்ப  15-
ஆம் சுேலாகம்) 
 
    இஃேத பகவத் கீைதயின் சிகரம். 
 
    சாகாதி த்தல், மண் மீ  மாளாமல் மார்க்கண்ேடயன் ேபால் வாழ்தல், இ ேவ 
கீைதயின் ரஸம். 
 
    அமரத்தன்ைம. இஃேத ேவத ரகஸ்யம். 
 
    இந்த வழிையக் காட் வ  பற்றிேய ேவதங்கள் இத்தைன மதிக்கப்ப கின்றன. 
 
    இறந்  ேபான ஜீவன் க்தர்கள் யாவ ம் ஜீவன் க்திைய எய்திய பின் அந்த 
நிைலயினின் ம் வ வியவாகளாகேவ க தப் படல்ேவண் ம். நித்திய ஜீவிகளாய் 
மண்ேமல் அமரைரப் ேபால் வாழ்வாேர நித்திய ஜீவன் க்தராவர். அத்தைகய 
நிைலைய இந்த உலகில் அைடதல் சாத்தியெமன்  ேமற்கூாிய இரண்  
சுேலாகங்களிேல கட ள் ேபாதிததி க்கிறார். அதற்கு உபாய ம் அவேர 
குறிப்பபிட் க்கிறார். குளிர் - ெவம்ைம, இன்பம் - ன்பம் எ ம் இவற்ைற 
விைளக்கும் இயற்ைகயின் அ பவங்கள், ெதய்வ கி ைமயால் சாசுவதமல்ல. 
அநித்தியமானைவ. ேதான்றி மைற ம் இயல் ைடயன. ஆதலால் இவற்ைறக் 
கண்டவிடத்ேத ெநஞ்சமிளகுத ம் ெநஞ்சுைடந்  ம த ம் சால மிகப் 
ேபதைமயாமன்ேறா? ஆதலால் இவற்ைறக் க தி எவ ம் மனத் யரப் ப தல் 
ேவண்டா. அங்ஙனம் யரப் படாதி க்கக் கற்பான் சாகாம க்கத் தகுவான். இஃ  

 கி ஷ்ண ைட ெகாள்ைக. இ ேவ அவ ைடய உபேதசத்தின் சாராம்சம். பகவத் 
கீைதயின் ற்பயன். எனேவ பகவத் கீைத அமிர்த சாஸ்திரம். 
    --------------- 
 
    8. 
 
    'அமிர்த சாஸ்திரம்' - அதாவ  சாகாம க்க வழி கற் க் ெகா க்கும் 
சாஸ்திரமாகிய பகவத் கீைதையச் சிலர் ெகாைல லாகப் பாவைன ெசய்கிறார்கள். 

ாிேயாதனாதிகைளக் ெகால் ம்ப  அர்ஜுனைனத் ண் வதற்காகேவ, இந்தப் 
பதிெனட்  அத்தியாய ம் கண்ணபிரானால் கூறப்பட்டனவாதலால், இ  
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ெகாைலக்குத் ண் வைதேய தனி ேநாக்கமாக ைடய ெலன்  சிலர் 
ேபசுகிறார்கள். ெகாைல ெசய்யச் ெசால்ல வந்த இடத்ேத, இத்தைத ேவதாந்த ம், 
இத்தைன சத்வ குண ம், இத்தைத க்க நிவர்த்தி ம் இத்தைன சாகாதி க்க வழி ம் 
ேபசப்ப வெதன்ேன என்பைத அச்சில டர் க கின்றனர். 
 
    ாிேயாதனாதியர் காமக் குேராதங்கள். அர்ஜுனன் ஜீவாத்மா.  கி ஷ்ணன் 
பரமாத்மா. 
 
    இந்த ரகசியம் அறியாதவ க்குப் பகவத் கீைத ஒ ேபா ம் அர்த்தமாகா . 
 
    க்ஷத்திரய அரசர் ப த் ப் பயன்ெபறச் ெசய்ய ேவண் ெமன்பேத இந்த ல் 
விேசஷ ேநாக்கம்.  மண்டலத்தாரைனவ க்கும் ெபா ைமயாகேவ வி தைலக்குாிய 
வழிகைள உணர்த்த ேவண் ெமன்  க தி எ தப்பட்டேத பகவத் கீைத. இதில் 
ஐயமில்ைல. எனி ம், இந்த ல் க்ஷத்திாிய மன்ன க்கு விேசஷமாக உாிய . இ  
அவர்க க்குள்ேளேய அதிகமாக வழங்கி வந்த  ேவதங்கள், எப்ப  
உலகத் க்ெகல்லாம் ெபா ேவ ஆயி ம், பிராமணர்க க்கு விேசஷமாக 
உாியனேவா அ ேபாேல ராணங்கள் க்ஷத்திாியர்க க்கு உாியன. 
 
    ேம ம் கீைதையச் ெசான்னவன் ராஜா; ேகட்டவன் ராஜா. 
 
    ஆதலால் க்ஷத்திாிய அரச க்கு இதில் ரஸம் உண்டாகும் ெபா ட்டாக இ  
ேபார்க்களத்ைத க ைரயாகக் ெகாண்ட மகா அற் த நாடகத் ெதாடக்கத் டன் 
ஆரம்பிக்கிற . இஃ , இந் ல் ஞான சாஸ்திர்களில் தன்ைமப் பட் ப்ப ேபால், 
காவிய வாிைசயி ம் மிக உயர்ந்தெதன்பதற்குச் சான்றாகும். 
 
    ஆனால், அதி ந்  இ  ஞான சாஸ்திரேமயில்ைல ெயன்  ம க்கும் டர், 

க ைரைய மாத்திரேம வாசித் ப் பார்த்தார்கெளன்  ேதான் கிற . 
 
    " க ைரயில் மாத்திரமன்ேற? ல், ந வி ம் இைடயிைடேய, 'தஸ்மாத் 

த்யஸ்வ பாரத'- 'ஆதலால், பாரதா, ேபார் ெசய்', என்ற பல்லவி 
வந் ெகாண்ேடயி க்கின்றதன்ேறா? என்  கூறிச் சிலர் ஆேக்ஷபிக்கலாம். 
அதற்குத்தான் ேமேலேய கீதா ரகசியத்தின் ஆதார ரகசியத்ைத எ த் ச் ெசான்ேனன். 
அதைன, இங்கு மீண் ம் ெசால் கிேறன். ாிேயாதனாதிகள் - காமம், குேராதம், 
ேசாம்பர், மடைம, மறதி, கவைல, யரம், ஐயம் த ய பாவ சிந்தைனகள். 
அர்ஜுனன் ஜீவாத்மா.  கி ஷ்ணன் பரமாத்மா. 
    ------------- 
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    9. 
 
    இந்த ரகசியம் உனக்கு எங்ஙனம் ெதாிந்தெதன்  ேகட்பீர்களாயின், ெசால்கிேறன். 
 
    கண்ணைன ேநாக்கி அர்ஜுனன் ெசால் கிறான்: 
 
    "நீ வா :, நீ சந்திரன்; நீ வ ணன்; நீ அைனத்திற்கும் பிதா; பிதாமகன்" (கீைத 11-
ஆம் அத்தியாயம், 39-ஆம் சுேலாகம் ) 
 
    கண்ணன் ெசால் கிறான்: 'ம ப ம், ெப ந்ேதா ைடயாய், என  பரம 
வசனத்ைதக் ேகட்பாய். என் அன் க்குாிய நினக்கு நலத்ைதக் க தி அதைனச் 
ெசால் கிேறன்.' (கீைத 10-ஆம் அத்தியாயம், தல் சுேலாகம்) 
 
    'நான் உலகத்தின் ெபாிய கட ள். பிறப்பற்றவன், ெதாடக்கமில்லாதவன், இங்ஙனம் 
என்ைன அறிவான் மனித க்குள்ேள மயக்கந் தீர்ந்தான். அவன் எல்லாப் 
பாவங்களினின் ம் வி ப கிறான்' - (கீைத 10-ஆம் அத்தியாயம், 3-ஆம் சுேலாகம்) 
 
    எனேவ, கீைதயில் ேகட்பான் ெசால்வான் என்ற இ  திறத்தின ம்  கி ஷ்ணன் 
பரமாத்மா என்பைத வற் த் கிறார்கள். 
 
     கி ஷ்ணன் பரமாத்மா என்ற மாத்திரத்திேல அர்ஜுனன் ஜீவாத்மா என்ப ம் 

ாிேயாதனாதியர் காமக் குேராதிகெளன்ப ம் சாஸ்திரப் பயிற்சி ம் காவியப் 
பயிற்சி ம் உைடேயாரால் எளிதில் ஊகித் க் ெகாள்ளத்தக்கனவாம். 
 
    'பிரேபாத சந்திாிைக' என்ற ஒ  நாடக ல் இ க்கிற . அதில் விேவகன் என்ற 
ராஜன் உேலாகாயதன், ெபௗத்தன் த யவர்க டேன த்தம் ெசய்  ெவன்றதாகக் 
கூறப்பட் க்கிற . ேவதாந்த சாஸ்திரப் பயிற்சியில்லாத ஒ  குழந்ைத அந்த ைலப் 
பார்த் விட் , அதாவ , ன்பின் பாராமேல ந விேல மாத்திரம் பார்த் விட் , 
ேமற்ப  த்தம் எந்த வ ஷத்தில் நடந்தெதன் ம், அதில் இ  திறத்தி ம் எத்தைன 
உயிர்கள் ம ந்தெவன் ம் ேகட்கப் குவ ேபால், சிலர் ாிேயாதனாதியைரக் 
ெகால் ம் றப் ெபா ளிேல கீைதயின் உபேதசத்ைதக் ெகாள் கின்றனர். 
 
    ஹிந் க்களாேல ஹிந்  தர்மத்தின் ன்  ஆதார நீதிகளாகக் க தப்ப ம் 
பிரஸ்தான திரவியங்களாகிய உபநிஷத், பகவத் கீைத, ேவதாந்த சூத்திரம் - 
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என்பவற் ள் கீைத இரண்டாவெதன்பைத இந்தச் சில டர் மறந்  வி கின்றனர். 
'இதற்கு - அதாவ , பகவத் கீைதக்கு - சங்கரர், ராமா ஜாசாாியார், மத்வாசாாியார் 
என்ற ன்  மத ஸ்தாபகாசாாிய ம் வியாக்கியானெம தி, இதைன ஹிந்  
தர்மத்தின் ஆதாரக் கற்களில் ஒன்றாக நாட் யி க்கிறார்கள்' என்பைத இந்த டர் 
அறிகின்றிலர். ெகாைலக்குத் ண் ம் ெலன் க்கு சங்கராச்சாாியார் பாஷ்யம் 
எ வெதன்றால், அஃ  எத்தைன விேநாதமாக இ க்குெமன்பைதக் க தித் தம்ைமத் 
தாேம நைகக்குந் திறைமயிலர். 
 
    ெகாைல எவ்வள  ரம்! பகவத்பாத சங்கராசாாியார் எவ்வள  ரம்! 
 
    ேம ம், நாம் ேமேல கூறியப , பகவத் கீைதையக் ெகாைல ெலன்  
வாதா ேவார், அதில் க ைர மாத்திரம் ப த்தவர்கேளயன்றி, ன் உட்பகுதியில் 

ைழந்  பார்த்தவரல்லர் என்பதில் சந்ேதகமில்ைல. 
 
    ஈசைனச் சரணாகதி அைடந்  இகேலாகத்தில் ேமாக்ஷ சாம்ராஜ்யத்ைத எய்தி 
நிகரற்ற ஆனந்தக் களியில் ழ்கி வா ம்ப  வழிகாட் வேத, பகவத் கீைதயின் 

க்கிய ேநாக்கம். ஆதலால் இஃ  கர்ம சாஸ்திரம், இஃ  பக்தி சாஸ்திரம், இஃ  
ேயாக சாஸ்திரம், இஃ  ஞான சாஸ்திரம், இஃ  ேமாக்ஷ சாஸ்திரம், இஃ  அமரத் வ 
சாஸ்திரம். 
    ---------------- 
 
    10. 
 
    இங்ஙனம் ேமாக்ஷத்ைத அைடய வி ம் ேவா க்கு க்கியமான சத்  - ஒேர 
சத்  - அவ ைடய ெசாந்த மனேமயாம். 'தன்ைனத்தான் ெவன்றவன் தனக்குத் தான் 
நண்பன், தன்ைனத்தான் ஆளாதவன் தனக்குத் தான் பைகவன். இங்ஙனம் ஒ வன் 
தாேன தனக்குப் பைகவன், தாேன தனக்கு நண்பன்' என்  கட ள் ெசால் கிறார். 
 
    தன்ைனக் காட் ம் உயர்ந்த நட் ம் தனக்குப் பிறிதில்ைல. தன்ைனெயாழியத் 
தனக்குப் பைக ம் ேவ  கிைடயா . ஒ வன் தனக்குத்தான் நட்பாகியேபா , உலக 

ம் அவ க்கு நட்பாய் வி கிற . அங்ஙனமின்றித் தான் கட் யாளாமல் 
தனக்குத் தான் பைகயாக நிற்ேபா க்கு ைவயகெமல்லாம் பைகயாகேவ கிற . 
உள்ளப் பைகேய பைக, றப் பைக பைகயன் . உள்ளப் பைகயின் ெவௗஒத் 
ேதாற்றேம றப் பைகயாவ . உள்ளப் பைகைய கைளந்  விட்டால், றப்பைக 
தாேன ந விப் ேபாய்வி ம். 
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    றத்ேத எல்லாம் கட ளாகப் ேபாற்றத் தக்க . உள்ளப் பைகயாகிய அஞ்ஞானம் - 
அதாவ  ேவற் ைம உணர்ச்சி - ஒன்  மாத்திரேம அழித்தற்குாிய . 
 
    ேவற் ைம ணர்ச்சிைய நீக்கி, நம்ைமச் சூழ நைடெப ம் ெசயல்கெளல்லாம் ஈசன் 
ெசயல்கெளன் ம், ேதான் ம் ேதாற்றங்கெளல்லாம் ஈச ைடய ேதாற்றங்கெளன் ம் 
ெதாிந்  ெகாள் மிடத்ேத பய நாசம் உண்டாகிற . 
 
    "ெசால்லடா ஹாி ெயன்ற கட ெளங்ேக? 
    'ெசால்'ெலன்  ஹரண்யன் தான் உ மிக்ேகட்க 
    நல்லெதா  மகன் ெசால்வான் ' ணி ள்ளான், 
    நாராயணன் ம்பி ள்ளா' ெனன்றான், 
    வல்லைம ேசர் கட ளிலா இடெமான்றில்ைல, 
    மகா சக்தி யில்லாத வஸ்  இல்ைல, 
    அல்ல ல்ைல, அல்ல ல்ைல, அல்ல ல்ைல, 
    அைனத் ேம ெதய்வ ெமன்றா லல்ல ண்ேடா ?" 
 
    'தன் மனேம தனக்குப் பைகெயன்ப  ேபைதைமயன்ேறா? எல்லாம் கட ளாயின், 
என் மன ம் கட ள் அன்ேறா? அதைனப் பைகவனாகக் க மாெறன்ேன?' 
    எனில் - தன்ைனத்தான் ெவன்  தனக்குத்தான் நன்ைம ெசய் ம்ேபா , தன் ைடய 
மனம் தனக்குத்தான் தன்ைம ைடயாதாகக் க திப் ேபாற்றத் தக்க . மற்றப் 
    ேபா  பைகயாம். 
 
    எல்லாம் கட ளாயின், மனம் தீைம ெசய் ம்ேபா  கட ளாகுமன்ேறா? 
'எப்ெபா ள் யா  ெசய் ேமாயி ம் அப்ெபா ள் கட ள், அதன் ெசய்ைக 
கட ைடய ெசய்ைக' ெயன் ம், விதி மாறாதன்ேறா? எனில் - அவ் ைர ெமய்ேய. 
எனி ம், நமக்கு ேலாகா பவம் ம க்கத்தகாத பிரமாணமாகும். ேலாகா பவத்தில் 
மனம் நமக்குத் தீைம ெசய்கிற . அைத ெவன்  நன்ைம ெசய்யத் தக்கதாகப் ாிதல் 
சாத்தியம். 
 
    அங்ஙனம் ெசய் ம் ெபா ட்டாகேவ, சாஸ்திரங்க ம், ேவதங்க ம் 
எண்ணிறந்தனவாச் சைமக்கப் பட் க்கின்றன. 
 
    மனம் ன்பமிைழப்பைத ம், அதனால் உயிர்கள் ேகாடா  ேகா யாக 
ம வைத ம் நாம் கண் ன்  கா ம்ேபா , அைத ஒேரய யாக மறந்  வி வதில் 
பயனில்ைல. 
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    மனம் இயற்ைகயா ம், தீய சகவாசத்தா ம் ஆத்மா க்குத் ன்பமிைழத்தல் 
பிரத்திய 
    எல்லாம் கட ைடய ெசயெலன்ப  ெபா  உண்ைம. பரம சத்தியம். ஆயி ம் 
மனித க்குத் ன்ப ண் , எல்லாம் கட ைடய வ வெமன்ப  பரம சத்தியம். 
    எனி ம், ஜீவர்கள் யரப்ப வைதப் பிரத்தியக்ஷமாகக் கா கிேறாம். 
 
    அதாவ , கட க்கு எல்லாம் ஒன் ேபாலேவயாம், எத்தைன ேகா  உயிர்கள் 
வாழ்ந்தா ம், எத்தைன ேகா  உயிர்கள் ம ந்தா ம், கட க்கு யாெதா  
ேபத மில்ைல. அகண்ட ேகா கள் சித கின்றன. கம்ப ண்டாய்த் 
ேதசங்களழிகின்றன. 
 
    சூாிய ேகாளங்கள் ஒன்ேறாெடான்  ேமாதித் ளாகின்றன. இைவயைனத் ம் 

தியன தியனவாகத் ேதான் கின்றன. ேகா ப் ெபா ள்கள் - 
 
    ேகா யா? ஒ  ேகா யா? ேகா  ேகா யா? ேகா  ேகா  ேகா ேகா  ேகா  
ேகா  ேகா  ேகா  ேகா  ேகா  ேகா  ேகா யா? அன் . அநந்தம். எண்ணத் 
ெதாைலயாதன. எண்ணத் ெதாைலயாத ெபா ள்கள் க்ஷணத்ேதா ம் 
ேதான் கின்றன. எண்ணத் ெதாைலயாத ெபா ள்கள் க்ஷணத்ேதா ம் ம கின்றன. 
எல்லாம் கட க்கு ஒேர மாதிாி. ச த்தல் அவ ைடய இயல் . அவ ைடய 
சாீரமாகிய ஜகத் ஓயாமல் சுழன்  ெகாண் த்தல் இயற்ைக. இதனால் அவ க்கு 
அைசவில்ைல. அவ க்கு அழிவில்ைல. 
 
    கட ள் எங்குமி க்கிறார், எப்ேபா மி க்கிறார், யா மாவார். எனி ம், தனி 
உயி க்கு இன்ப ம் ன்ப ம் இ ப்பைதக் காண்கிேறாம். ஜீவர்கள் 
அஞ்ஞானத்திேலதான் ன்பங்கேளற்ப த்திக் ெகாள் கிறார்கெளன்ப  ெமய்ேய. 
அவர்க க்கு யதார்த்தத்தில் தீைமகேள ம் ன்பங்கேள ம் இல்ைல என்ப  
ெமய்ேய. 
 
    ஆனா ம், அந்த அஞ்ஞானம் ஒ  தீங்குதாேன? அைதத் ெதாைலக்கத்தாேன 
ேவண் ம்? மனத்ைதக் கட் தல், மனத்ைத ெவல் தல் என்பெதல்லாம் 
அஞ்ஞானத்ைதத் ெதாைலத்தல் என்ற ெபா ளன்  ேவ  ெபா ள் இலதாம். 
    ------------- 
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   11. 
 
    அஞ்ஞானம் கட ள் மயந்தாேன? அைத ஏன் ெதாைலக்க ேவண் ம்? என்  
ேகட்டால் -நீ 'எல்லாம் கட ள், ஞான ம் கட ள், அஞ்ஞான ம் கட ள்' என்பைத 
உண்ைமயாகத் ெதாிந்த அளவில் உன்ைனப் பரம ஞானம் எய்திவிட்ட . உனக்கு 
அஞ்ஞான ம் நீங்கிப் ேபாய்விட்ட . அஞ்ஞான ம் அதனாலாகிய ன்ப ம் கட ள் 
மயம் என்ப  ெமய்ேய எனில் பின்னர் அைவ நீங்கி, நீ ஞான ம் இன்ப ம் எய்தி ம் 
கட ள் ெசயெலன்பைத மறந்  விடாேத. அவ்விடத்  அஞ்ஞானம் நீங்கிய  பற்றி 
வ த்தப் படாேத. 
    --------- 
 
    12. 
 
    கட ைள உபாஸைன ெசய்தவற்குாிய வழி எங்ஙனெமனில் :-  கி ஷ்ணன் 
ெசால் கிறார் - 'நான் எல்லாவற் க்கும் பிதா, என்னிடமி ந்ேத எல்லாம் 
இயங்குகிற . இந்தக் க த் ைடேயாரான அறிஞர் என்ைன வழிப கிறார்கள்' (கீைத 
10-ஆம் அத்தியாயம், 8-ஆம் சுேலாகம்) 
 
    எந்த ஜந் க்கும் இம்ைஸ ெசய்ேவார் உண்ைமயான பக்தராக மாட்டார். எந்த 
ஜீவைன ம் பைகப்ேபார் கட ளின் ெமய்த்ெதாண்டர் ஆகார், எந்த ஜீவைன ங் 
கண்  ெவ ப்ெபய் ேவார் ஈச ைடய ெமய்யன்பெரன்  க ததத்தகார். மாமிச 
ேபாஜனம் பண் ேவார் கட க்கு ெமய்த்ெதாண்டராகார். ட் ப் ச்சிகைள ம் 
ேபன்கைள ம் ெகால்ேவார் ெதய்வ வைத ெசய்ேவாேரயாவார். 
 
    'அஹிம்ஸா பரேமா தர்ம' :- 'ெகால்லாைமேய க்கிய தர்மம்' என்ப  ஹிந்  
மதத்தின் க்கியக் ெகாள்ைகளில் ஒன்றாம். ெகால்லாைமயாகிய விரதத்தில் 
நில்லாதவன் ெசய் ம் பக்தி அவைன அமரத் தன்ைமயில் ேசர்க்கா . மற்ேறா யிைரக் 
ெகாைல ெசய்ேவா ைடய உயிைரக் கட ள் மன்னிக்க மாட்டார். இயற்ைக 
ெகாைலக்குக் ெகாைல வாங்கேவ ெசய் ம். 
 
    இயற்ைக விதிைய அ சாித்  வாழ ேவண் ம். அதனால் எவ்விதமான தீைம ம் 
எய்த மாட்டா . எனேவ, சாதாரண த்திேய பரம ெமய்ஞ்ஞானம். இதைன, 
ஆங்கிேலயர் 'common sense' என்பர். சுத்தமான - மாசு படாத, கலங்காத, பிைழ 
படாத சாதரண அறிேவ பரம ெமய்ஞ்ஞானாகும். 
 
    சாதாரண ஞானத்ைதக் ைகக்ெகாண்  நடத்தேல எதி ம் எளிய வழியாம். சாதாரண 
ஞானெமன்  ெசால்  மாத்திரத்தில் அ  எல்லா க்கும் ெபா ெவன்  விளங்குகிற . 
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ஆனால் சாதாரண ஞானத்தின்ப  நடக்க எல்லா ம் பின் வாங்குகிறார்கள். சாதாரண 
ஞானத்தின்ப  நடக்கெவாட்டாமல் ஜீவர்கைளக் காமக் குேராதிகள் த க்கின்றன. 
சாதாரண ஞானத்தில் ெதௗஒவான ெகாள்ைக யாெதனில், 'நம்ைம மற்ேறார் ேநசிக்க 
ேவண் ெமன்றால், நாம் மற்ேறாைர ேநசிக்க ேவண் ம்' என்ப . ேநசத்தாேல ேநசம் 
பிறக்கிற . அன்ேப அன்ைப விைளவிக்கும். 
 
    நாம் மற்ற உயிர்களிடம் ெச த் ம் அன்ைபக் காட் ம் மற்ற உயிர்கள் அதிக 
அன்  ெச த்த ேவண் ெமன்  வி ம் தல் சகல ஜீவர்களின் இயற்ைகயா இயல் 
ெபற்  வ கிற . இந்த வழக்கத்ைத உடேன மாற்றிவிட ேவண் ம். இதனால் மரணம் 
விைளகிற . 
 
    நாம் மற்ற உயிர்களிடம் அன்  ெச த்த ேவண் ம். அதனால் உயிர் வள ம், 
அதாவ  நமக்கு ேமன்ேம ம் ஜீவசக்தி வளர்ச்சி ெபற் க் ெகாண்  வ ம். நம்மிடம் 
பிறர் அன்  ெச த்த ேவண் ெமன்  எதிர்பார்த் க் ெகாண் ம், ஆனால் அேத 
காலத்தில் நாம் பிற க்கு எப்ேபா ம் மனத்தா ம் ெசயலா ம் தீங்கிைழத் ெகாண்  
மி ப்ேபாமாயின் - அதாவ  பிறைர ெவ த் க்ெகாண் ம், பைகத் க் ெகாண் ம், 
சாபமிட் க் ெகாண் ம் இ ப்ேபாமாயின் – நாம் அழிந்  வி ேவாெமன்பதில் 
ஐயமில்ைல. 
    -------- 
 
    13. 
 
    இனி, ேவ  சிலர் பகவத் கீைதைய சந்நியாச ெலன்  க கிறார்கள். அதாவ  
ெபண்டாட்  பிள்ைளகைளத் றந் , தைலைய ெமாட்ைடயிட் க் ெகாண்  
ஆண் யாய்த் திாிேவா க்கு எ தப்பட்ட ெலன்  நிைனக்கிறார்கள். இைதக் 
காட் ம் ஆச்சாியாமான தப்பிதம் நாம் பார்த்தேத கிைடயா . கீைதையக் 
ேகட்டவ ம் சந்நியாசியல்லன், ெசால் யவ ம் சந்நியாசியல்லன். இ வ ம் 

மியா ம் மன்னர். கு ம்ப வாழ்வி ந்ேதார். 'ஆகா! அஃெதப்ப ச் ெசால்லலாம்? 
அர்ஜுனன் ஜீவாத்மாெவன் ம், கண்ணன் பரமாத்மா ெவன் ம் ேமேல கூறிவிட் , 
இங்கு அவர்கைள உலகத்  மன்னர்களாக விவாிப்பதற்கு நியாயெமன்ன? எனில் - 
ேவண்டா; அதைன விட் வி க. 
 
    பரமாத்மா ஜீவாத்மா இ வ ேம உலக காாியங்களில் தைளப்பட் த் 
தானி க்கிறார்கள். கீர்த்தி ெபற்ற வங்க கவியாகிய மான் ர ந்திரநாத் தாகூர் 
கட ைள ேநாக்கி 'ஐயேன, நீேய சம்சார வைலயில் அகப்பட் க்கிறாேய? யான் 
இதினின் ம் வி தைல ேவண் ம் ேபைதைமெயன்ேன?' என்  பா யி க்கிறார். 
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சம்சார வி த்திகள் கட ைடய வி த்திகள் ெசயெலல்லாம் சிவன் ெசயல். 
'அவனன்றி ஓர  மைசயா' ெத ம் ெபாிய ஆப்தர் ெமாழி ண்  கண்டீர். 
 
    கீைதயிேல பகவான் ெசால் கிறான் - ''அர்ஜுனா! ன் லகங்களி ம் இனிச் 
ெசய்ய ேவண் யெதன மிஞ்சி நிற்கும் ெசய்ைகெயான் ம் எனக்குக் கிைடயா , 
'அைடயத் தக்க , ஆனால், என்னால் அைடயப் படாத , எனெவா  ேபதமில்ைல 
எனி ம், நான் ெதாழில் ெசய்  ெகாண் தான் இ க்கிேறன்'' என. 
 
    ஏெனனில், கட ள் ெசால் கிறான் - ''நான் ெதாழில் ெசய்யா  வாளா இ ப்பின், 
உலகத்தில் எல்லா உயிர்க ம் என் வழிையேய பின்பற் ம். அதனால், இந்த 
உலகத் க்கு அழி  எய் ம். அந்த அழி க்கு நான் காரண தனாகும்ப  ேந ம். அ  
ேநராதப  நான் எப்ேபா ம் ெதாழில் ெசய்  ெகாண்ேடயி க்கிேறன்'' என. 
 
    கட ள் ஓயாமல் ெதாழில் ெசய்  ெகாண் க்கிறான். அவன் அண்டேகா கைளப் 
பைடத்த வண்ணமாக ம் காத்த வண்ணமாக ம் அழித்த வண்ணமாக ம் 
இ க்கிறான். இத்தைன ேவைல ம் ஒ  ேசாம்ேபறிக் கட ள் ெசய்ய மா? 
கட ள் கர்ம ேயாகிகளிேல சிறந்தவன். அவன் ஜீவாத்மா க்கும் இைடவிடாத 
ெதாழிைல விதித்தி க்கிறான்; சம்சாரத்ைத விதித்தி க்கிறான்; கு ம்பத்ைத 
விதித்தி க்கிறான்; மைனவி மக்கைள விதித்தி க்கிறான்; சுற்றத்தாைர ம் 
அயலாைர ம் விதித்தி க்கிறான். நாட் ல் மனிதர் கூட் றைவத் றந்  ஒ வன் 
காட் க்குச் ெசன்ற மாத்திரத்திேல அங்கு அவ க்கு உயிர்க் கூட்டத்தின் சூழல் 
இல்லாமற் ேபாய்விட மாட்டா . எண்ணற்ற விலங்குக ம்,பறைவக ம், 
ஊர்வன மாகிய ஜீவர்க ம்,மரம், ெச , ெகா களாகிய உயிர்ப் ெபா ள்க ம் 
அவைனச் சூழ்ந்  நிற்கின்றன. சூழ மி கங்கைள ைவத் க் ெகாண் , அவற் டன் 
விவகாித்தல் மனிதக் கூட்டத்தினாிைடேய இ ந்  அத டன் விவகாிப்பைதக் 
காட் ம் எளிெதன்ேற ம் கவைலக் குைற க்கு இடமாவெதன்ேற ம் க ேவான் 
தவறாக ேயாசைன பண் கிறான். மனிதர் எத்தைன ெகா ேயாராயி ம், 

டராயி ம், , கர , ஓநாய் நாிக டன் வாழ்வைதக் காட் ம் அவர்களிைடேய 
வாழ்வ ம் ஒ வ க்கு அதிக நன்ைம பயக்கத் தக்க  என்பதில் ஐயமில்ைல. 
    ஆனால், 'ெகா ங்ேகால் மன்னர் வா ம் நாட் ற் க ம்  வா ம் கா ம் நன்ேற' 
என்  ன்ேனார் குறிப்பிட்டப , க ம்  வா ம் காட்ைடக் காட் ம் நாட்ைட 
ஒ வ க்கு அதிக கஷ்டமாக்கக்கூ ய மனித ம் இ க்கக் கூ ெமன்ப  ெமய்ேய. 
ஆனால் இந்நிைலையப் ெபா  விதியாகக் க தலாகா . ெபா  விதிைய ஸ்தாபனம் 
ெசய்வதாகிய விதிவிலக்ெகன்ேற க தத் தகும். 
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    கைதைய வளர்த் ப் பயனில்ைல. ெபண்  பிள்ைளகைளத் றந் விட்ட 
மாத்திரத்திேலேய ஒ வன் க்திக்குத் தகுதி ைடயவனாக மாட்டான். இஃேத 

பகவத் கீைதயில் உபேதசிக்கிற ெகாள்ைக. 
 
    ெபண்  பிள்ைளகைள ம் சுற்றத்தாைர ம் இனத்தாைர ம் நாட்டாைர ம் றந்  
ெசல்பவன் கட ைடயய இயற்ைக விதிகைளத் றந்  ெசல்கிறான். ஜன ச க 
வாழ்க்ைகையத் றந்  ெசல்ேவான் வ ைமயில்லாைமயால் அங்ஙனம் ெசய்கிறான். 
கு ம்பத்ைத வி ேவான் கட ைளத் றக்க யற்சி பண் கிறான். 
 
    றவிக க்குள்ேள பட் னத் ப் பிள்ைள சிறந்தவெரன்  தா மானவர் 
பா ள்ளார். அந்தப் பட் னத் ப் பிள்ைள என்ன ெசால் கிறார்? 
 
    "அறந்தா னியற் ம் அவனி ங் ேகா யதிக மில்லந் 
    றந்தான் அவனிற் சதேகா  ள்ளத் ைற ைடயான் 
    மறந்தா னறக் கற்றறிேவா ந்தி  வாதைனயற் 
    நிறந்தான் ெப ைமைய என் ெசால் ேவன் கச்சிேய கம்பேன" 
 
    இல்லத் றைவக் காட் ம் உள்ளத் ற  சகேகா  மடங்கு ேமெலன்  ேமேல 
பட் னத்த கள் ெசால் கிறார். பட் னத்த கள் தாம் றவியாதலால் இங்ஙனம் 
கூறினார். உள்ளத் ற  ெசய்தற்குாியெதன் ம் மைனத் ற  
ெசய்யெவாண்ணாதெதா  பாவெமன் ம் நான் ெசால் கிேறன். 
 
    பாவமாவ  யா ? ண்ணியெமன்பெதனைன? 
 
    தனக்ேக ம் பிறர்க்ேக ம் ன்பம் விைளவிக்கத் தக்க ெசய்ைக பாவம். 
தனக்ேக ம் பிறர்க்ேக ம் இன்பம் விைளவிக்கத்தக்க ெசயல் ண்ணியச் ெசயல் 
எனப்ப ம். 
 
    ஒ வ க்கு மைனத் றைவக் காட் ம் அதிகத் ன்பம் விைளவிக்கத்தக்க 
ெசய்ைக ேவெறான் மில்ைல. 
 
    'இல்லா ளகத்தி க்க இல்லாத ெதான் மில்ைல = கற் ைடய மைனவி டன் 
காத ற் , அறம் பிைழயாமல் வாழ்தேல இவ் லகத்தில் சுவர்க்க வாழ்க்ைகைய 
ஒத்ததாகும். ஒ வ க்குத் தன் ேட சிறந்த வாசஸ்தலம். மைலயன் . ட் ேல 
ெதய்வத்ைதக் காணத் திறைமயில்லாதவன் மைலச் சிகரத்ைதய த்தெதா  ைழயிேல 
கட ைளக் காணமாட்டான். 
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    கட ள் எங்கி க்கிறார்? எங்கும் இ க்கிறார். மைலச் சிகரத்திேல மாத்திரமா 
இ க்கிறார்? ட் ம் இ க்கத்தான் ெசய்கிறார். 
 
    "அங்கேம நின் வ வமான சுகர்கூப்பிட நீ 
    எங்கும் 'ஏன்? ஏன்?' என்ற ெதன்ேன பராபரேம?" 
 
    என்  தா மானவர் பா ள்ளார். 
 
    எங்ஙனேம ம், கட ைள ேநாில் பார்க்க ேவண் ெமன்ற ேபராவ டன், சுகப் 
பிரம்மாிஷி காட்  வழிேய, 'கட ேள, கட ேள ேயா!' என்  கதறிக்ெகாண்  
ேபாயினராம். அப்ேபா  அங்கி ந்த மைல, சுைன, ேமகம், நதி, ஓைட, மரம், ெச , 
ெகா , இைல, மலர், பறைவ, விலங்கு - எல்லாப் ெபா ள்க ம் 'ஏன்? ஏன்?' என்  
ேகட்டனவாம். 
 
    எங்கும் கட ள் நிைறந்தி க்கிறார். 'ஸர்வமிதம் ப்ரஹ்ம' - உலகெமல்லாம் கட ள் 
மயம் என்  ேவதம் ெசால் ம் ெகாள்ைகையேய ேமற்ப  கைத விளக்குகிற . 
 
    இங்ஙனமாைகயில் ட் ந்  பந் க்க க்கும் உலகத்தா க்கும் உபகாரம் 
ெசய் ெகாண் , ம ஷ்ய இன்பங்கைளெயல்லாம் தா ம் ஜித் க்ெகாண் , 
கட ைள நிரந்தரமாக உபாசைன ெசய் , அதனால் மனிதத் ன்பங்களினின் ம் 
வி பட் , ஜீவன் க்தராய் வாழ்தல் ேமலான வழியா? அல்ல , காட் ேல ேபாய், 
உடம்ைப விழலாக வற்ற த்  ம த் ம், , பாம்  த ய ஷ்ட 
ஜந் க்க க்கிைரயாய் ம ந் ம், கட ைளத் ேதட ய தல் சிறந்த உபாயமா? 
 
    சூாியைனக் காணவில்ைலெயன்  ஒ வன் தன் ைகப்ெபட் க்குள்ேள ேசாதைன 
ேபா தெலாக்குமன்ேறா, ஒ வன் கட ைளக் காணேவண் க் கா களி ம் இ ண்ட 

ைழகளி ம் குந்  வாழ்தல்? 
 
    'இல்லற மல்ல  நல்லறமில்ைல' 
 
    தா மானஸ்வாமி, தாம் உயர்ந்த ற  ண் ந்த ேபாதி ம், இைதனப் பின்வ ம் 
பாட ல் அங்கீகாரம் ெசய்கிறார். அதாவ , ற்றி ம் அங்கீகாரம் ாிய வில்ைல. 

றவறத்ைதக் காட் ம் இல்லறேம சிறந்தெதன்  அவர் ெதௗஒ  பட 
உைரத் விடவில்ைல. க்திக்கு இரண் ம் சமசாதனங்கள் என்கிறார். தா மானவர் 
ெசால் கிறார் - 
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    ''மத்த மத காி கிற் குல ெமன்ன நின்றிலகு 
    வாயி டன் மதி யக  ேதாய் 
    மாடகூடச் சிகர ெமாய்த்த சந்திரகாந்த 
    மணிேமைட ச்சிமீ  
    த்தமிழ் ழக்கத் டன் த்  நைகயார்கெளா  
    த்  த்தாய்க் குலாவி 
    ேமாகத் தி ந்  ெமன்? ேயாகத்தினிைலநின்  
    ச்ைசப் பி த் தடக்கிக் 
    ைகத்தல நைகப்பைட விாித்த  சிங்க ெமா  
    கர  ைழ ைழ ெகாண்ட 
    கான மைல ச்சியிற் குைக ந்  ெமன்? 
    கர தலாமலக ெமன்ன 
    சத்த மற ேமான நிைல ெபற்றவர்க ய்வர் காண்! 
    ஜனகாதி ணிவி தன்ேறா? 
    சர்வபாி ரண அகண்டதத் வமான 
    சச்சிதானந்த சிவேம'' 
 
    இதன் ெபா ள் யாெதனில் = 
 
    'மதேமறிய யாைனகள் ேமகக் கூட்டங்கைளப் ேபால் ம ந்  நிற்கும் 
வயல்கைள ைடய அரண்மைனயில், சந்திரைன அளா வன ேபான்ற உயர ைடய 
மாடங்க ம் கூடங்க ம் சிகரங்க ம் சூழ்ந்தி ப்ப, அவற்றிைடேய நிலா 
விைளயாட் க்காகச் சைமக்கப்பட் க்கும் சந்திரகாந்த ேமைடகளின் ேமேல இனிய 
தமிழ்ப் ேபச்சுக்கும் இனிய தமிழ் பாட் க்கும் நாட் யங்க க்கு மிைடேய த்தாக 
உைரயா  த்தமிட்  த்தமிட் க் குலாவிக் காதல் ெநறியில் 
இன் ற்றி ந்தாெலன்ன? அஃதன்றி, ேயாக வாழ்விேல ெசன்  ச்ைச அடக்கிக் 
ெகாண்  ஆ தங்கைளப் ேபால் வ ய நகங்கைள ைடய , சிங்கம், கர  

த யன ப ங்கிக் கிடக்கும் ெபாந் க ைடய காட் மைல ச்சியில் தாெமா  
ெபாந்தில் இ ந்தாெலன்ன? உள்ளங்ைக ெநல் க்கனி ேபால விளங்குவேதார் 
உண்ைம கூ கின்ேறாம். 
 
    'சலனமின்றி மனத்திேல சாந்தநிைல ெபற்ேறார் உய்வார்' இஃதன்ேறா ஜனகன் 

த ேயாாின் பாவ ? எங்கும் நிைறவற்றதாய்ப் பிாிக்கப்படாத லப்ெபா ேள! 
அறி ம், உண்ைம ம், மகிழ்ச்சி ம் ஆகிய கட ேள?' 
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    இங்ஙனம், இல்லறத்ைதப் பந்தத் க்கு அதாவ , தீராத க்கத் க்குக் 
காரணெமன் ம், றவறம் ஒன்ேற ேமாக்ஷத் க்குச் சாதனெமன் ம், கூ ம் ேவ  சில 

றவிகைளப்ேபாேல ெசால்லாமல், இரண் ம் ஒ ங்ேக ேமாக்ஷத் க்குச் சமமான 
சாதனங்கள் என்  ெசால் யேத நமக்குப் ெபாிய ஆ தலாயிற் . சம்சார சுகங்கள் 
கூடத் ன்பங்க க்ேக வழிகாட் கின்றன ெவன் ம், ஆகேவ எல்லா வைகயி ம் 
இகேலாக வாழ்க்ைக ன்பத்ைதத் தவிர ேவறில்ைலெயன் ம் ெசால் ச் சில 
பிற்காலத் த் றவிகள், ' ட்ைட ம் ெபண்  பிள்ைளகைள ம் றந்  விட்ட 
மாத்திரத்திேலேய ஒ வன் இகேலாக வாழ்ைவத் றந் விட்டானாகிறான்' என்ற 
பிைழக் க த்  ெகாண்டவர்களாய், ஊர்ேதா ம் சுற்றிக்ெகாண் , , வாயில் சுற்றம் 

ைண இனம் ஏ ம் இல்லாதவர்களாய், பிச்ைசெய த்  வயி  வளர்க்கிறார்கள். இக் 
கூட்டத்தாாின் வாழ்க்ைக மகா பாிதாபமான . இந்தக் கூட்டத்தாாில் இைடயிைடேய 
சிற்சில இடங்களில் சிற்சில மகான்கள் அளவற்ற பக்தி ைடேயாராக ம், வரம்பற்ற 
ஜீவ கா ண்ய ைடேயாராக ம் ேதான் கிறார்கள். மற் ம் அவர்களில் 
ெப ம்பான்ைமேயா க்கு ஒ  விதமான க்தித் ேதட்டம் இ க்கத்தான் ெசய்கிற . 
எனி ம், இவர்களில் மிகப் ெபாிய மகான்கள் கூட, உலகத்தில் மா டர் 
எய்தற்குாியதாகிய பாி ரண வாழ்க்ைக வாழ்ந்தனர் எனக் கூறத் தகா . 
ேவதகாலத்தில் இந்தத் ற  வழி ஹிந் க்க க்குள்ேள கிைடயா . ேவத காலத்தில், 
சந்நியாசம் நமக்குள்ேள இ ப்பதாக சுவாமி விேவகானந்தர் ெசால் யி க்கிறார். 
வசிஷ்டர், வாமேதவர் த ய ேவதாிஷிகள் அத்தைத ேப ம் மணம் ாிந் ெகாண் , 
மைனவி மக்க டேனேய இன் ற்  வாழ்ந்தனர். லன்கைள அடக்கியா ம் 
ெபா ட்டாக, அக்காலத்  ாிஷிகள் பிரம்மசாாிகளாக இ ந்  ெந ங்காலம் பலவைகக் 
ெகா ய தவங்கள் ெசய்த ண் . ஆனால், குறிப்பிட்ட காலம் வைர தவங்கள் ெசய்  

த் ப் பின்  இல்வாழ்க்ைக ட் குதேல மகாிஷிக க்குள்ள வழக்கமாக 
நைடெபற் வந்த . மஹாபாரதத்தி ம் மற்றப் ர்வ ராணங்களி ம் 
ேவதாிஷிகைளப் பற்றிய கைதக ம் சாித்திரங்க ம் ஒேர சித்தாந்தமாக ேவத 
ாிஷிக க்குத் றவறம் என்ற விஷயேம இன்னெதன்  ெதாியா  என்ற என் 
வார்த்ைதைய நிைலநி த் கின்றன. ேம ம் சுவாமி விேவாகாநந்தர் ேவதத்தின் 
பிற்ேசர்க்ைககளாகிய உபநிஷத் க்கைளேய க்கியமாகப் பயின்றவர். இந்த 
உபநிஷத் க்கள் ேவதாந்தம் என்ற ெபயர் பைடத்தன. அதாவ  ேவதத்தின் நிச்சயம் 
இைவ ேவத ாிஷிகளால் சைமப்பட்டனவல்ல. பிற்காலத்தவரால் சைமப்பட்டன. 
ஸம்ஹிைதகள் என்  மந்திரங்கள் ெசால்லப்ப வனேவ உண்ைமயான ேவதங்கள். 
அைவேய ஹிந்  மதத்தின் ேவர். அைவ வசிஷ்ட வாமேதவாதி ேதவ ாிஷிகளின் 
ெகாள்ைககைளக் காட் வன. உபநிஷத் கள் மந்திரங்க க்கு விேராதமல்ல. 
அவற் க்குச் சாஸ்திர . அவற்றின் சிேரா ஷணம். ஆனால், பச்ைச ேவதெமன்  
மந்திரம் அல்ல  ஸம் ைத எனப்ப ம் பகுதிேயயாம். 
 
    இந்த மந்திரங்கள் அல்ல  ஸம்ஹிைதகள் பைழய மிகப் பைழய ஸம்ஸ்கி த 
பாைஷயில் எ தப்பட் க்கின்றன. அதாவ , ேவதங்களின் ஸம்ஸ்கி தம் ம ைரச் 
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சங்கத் க்கு ந்திய தமிைழப் ேபால ம் உபநிஷத் க்களின் பாைஷ சங்கத் க்குப் 
பிந்திய தமிைழப் ேபால ம் இ க்கின்றன. 
 
    ஆனால், இந்த உவமானம் ற்றி ம் ெபா ந்ததாகக் கூறலாகா . இன் ம் அைத 
உள்ளப  விளக்குமிடத்ேத. ஸம்ஸ்கி த பாைஷயி ள்ள மற்ெறல்லா ல்க ம் ஒ  
பாைஷ, ேவதம் மாத்திரம் - அதாவ , ஸம்ஹிைத அல்ல  மந்திரம் மாத்திரம் -
தனியான பாைஷயாக இ க்கிற . இஃெதா  ெப வியப்  அன்ேறா? ேவத 
ஸம்ஸ்கி தம் ேவெறந்த ம் கிைடயா . உபநிஷத்தில் சில, மிகச் சில 
பகுதிகளில், விேசஷமாக ேவத மந்திரங்கைள மீட் ைரக்குமிடத்ேத, ேவத 
பாைஷையக் காணலாம். மற்றப  உபநிஷத் க்கு வ ம் பிற்காலத் ப் 
பாைஷயிேலேய சைமந்தி க்கிற . 
 
    இங்ஙனமி க்கப் பிற்காலத்  ஆசார்யர்களிேல சிலர் ேவதத்ைதக் கர்மகாண்டம் 
என் ம் அதனால் தாழ்ந்தப ையச் ேசர்ந்தெதன் ம் உபநிஷத்ேத ஞானகாண்டம் 
என் ம் ஆதலால் அ  ேவதத்ைதக் காட் ம் உயர்ந்தெதன் ம் க வாராயினர். 
 
    இங்ஙனம் பிற்காலத்  ஆசாாியர்கள் நிைனப்பதற்கு உண்டான காரணங்கள் பல. 
அவற் ட் சிலவற்ைற இங்ேக த கிேறன். தலாவ  காரணம்,ேவத பாைஷ மிக ம் 
பைழைமப்பட் ப் ேபானப யால் அதன் உண்ைமயான ெபா ைளக் கண் பி த்தல் 
மிக ம் ர்லபமாய்விட்ட . நி த்தம் என்ற ேவத நிகண்ைட ம் பிராம்மணங்கள் 
என்  ெசால்லப்ப ம் பகுதிகேள காணப்ப ம் ேவத மந்திர விளக்கங்கைள ம் சுற்ற 
பின்னேர, ஒ வா  ேவத மந்திரங்களின் ெபா ைளயறிதல் சாத்தியமாயிற் . ேவதம் 
பிரம்மாண்டமான ல். அதில் இத்தைகய ஆராய்ச்சி ெசய்ேவார மிக மிகச் 
சிலேரயாவார். இப்ேபா  ேவதத்திற்கு விளக்குப் ேபால நிற்கும் சாயணெரன்ற 
வித்தியாரண்ய சங்கராச்சாாியாின் பாஷ்யம் பிராம்மணங்கைள ம் நி த்தத்ைத ேம 
ஆதாரமாக ைடய . பிராம்மணங்களில் ெப ம்பா ம் கற்பைனக் கைதக ம் 
கற்பிதப் ெபா ேம கூறப்பட் க்கின்றன. நி த்தத்திேல என்றால் ெப ம்பா ம் 
ேவதப் பதங்க க்குச் சாியான ெபா ேள கூறப்பட் க்கிற . ஆனால், பல 
இடங்களில் அதன் தா  நிச்சயங்கள் மிக ம் சம்சயத் க்கு இடமாக ம் சில 
இடங்களில் அதன் ெபா ள்கேள பிைழபட்டதாக ம் இ க்கிற . 
 
    ேவத மந்திரங்க க்குச் சாியான அர்த்தம் கண்  பி க்க ேவண் ெமன்  
தற்காலத்திய ஐேராப்பாவி ம் இந்தியாவி ம் அேநக பண் தர்கள் மிக ம் 
சிரமப்ப கிறார்கள். சில வ ஷங்க க்கு ன்ேன காலஞ்ெசன்ற வராகிய சுவாமி 
தயாநந்த சரஸ்வதி ேவதத் க்கு தாம் எப்ேபா மில்லாத திய அர்த்தெமான்  
கற்பித்  அதற்கிணங்க 'ஆாிய சாமஜம்' என்ற  மதக் ெகாள்ைகெயான்  
ஸ்தாபித்தார். 
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    ஆனால், சிற்சில பதங்க க்கு சாயணாசாாியர் ெசால் ம் உைர பிரத்தியக்ஷமாகப் 
பிைழெயன்  ேதான்றி ம், ெபா ப்பைடயாகச் ெசால் மிடத்ேத தற்காலத்  ஹிந்  
ைவதிகர்களால் அங்கீகாரம் ெசய்யப்பட் க்கும் சாயணபாஷ்யேம ர்வ 
வியாக்கியானங்க க்கு விேராதமில்லாம ம், ெதௗஒவாக ம், உண்ைமயாக ம் 
அைமந்தி க்கிற . 
 
    சாயண பாஷ்யமில்லாவிட்டால், ேவதம் ஹிந்  ஜாதிக்குப் பயன்படாமேல 
ேபாயி க்கும். சாியான சமயத்தில் சாயணர் ேவதங்க க்கு பாஷ்யம் எ தி ைவத்தார். 
எனி ம், சாயணாச்சாாியர் கூடத் தம் ைடய கு க்கைளப் ேபாலேவ ேவதம் கர்ம 

ெலன்  க திவிட்டார். அதனால் அ  ஹிந்  மதத் க்கு ஆதிேவர் என்பைத இந்த 
ஆசாாியர்களால் ம க்க யாவி ம், அதற்கு ஞானெநறியில் எவ்விதப் 
பிரமாண மில்ைல ெயன்  அவர்கள் தவறாக எண் ம்ப  ேநர்ந்  விட்ட . 
ஏெனன்றால், ேவதத்ைதக் கர்மங்கைளப் ேபாற் ம் லாகக் க திய இவர்கள் 
கர்மங்கெளன்ற இடத்ேத யாகங்கைளக் க திக் கூறினர். அதாவ , யாகங்க க்கு 
மாத்திரம் உபேயாகப்ப ம் லாக எண்ணி, கர்மங்கள் என்றால் யாகங்கெளனப் 
ெபா ள் ெகாண்  இவர்கள் ேவதத்ைதக் கர்ம காண்டம்m என்றார்கள். 
 
    ேமற்ப  யாகங்கேள ெப ம்பா ம் பல வைதக ம், குதிைரக் ெகாைலக ம், 
ஆட் க் ெகாைலக ம் க்கியமாப் பாராட் ய ெகாைலச் சடங்குகள். இவ்விதமான 
ெகாைலகைளச் ெசய்தல் ேமாக்ஷத் க்கு வழிெயன்ற ேபா  ைவதிகைரப் பழிசூட் , 
அந்தக் ெகாைலச் சடங்குளால் மனிதன் நரகத் க்குப் ேபாவான் என்பைத நிைல 
நாட் ய த்த பகவா ம், அவ ைடய மதத்ைதத் த விய அரசர்க ம் இந்தியாவில் 
யாகத் ெதாழி க்கு மிக ம் இகழ்ச்சி ஏற்ப த்திவிட்டார்கள். அந்தத் த ணத்தில் த்த 
மதத்ைத ெவன்  ஹிந்  தர்மத்ைத நிைல நாட்ட சங்கராசாாியர் அவதாித்தார். அவர் 

த்தமதக் க த் க்கைளப் ெப ம்பா ம் சி கண்  சுைவத் த் தம் ைடய 
ேவதாந்தத் க்கு ஆதாரங்களாகச் ெசய்  ெகாண்டார். ஷண்மத ஸ்தாபகராகியராய், 
ைசவம், ைவஷ்ணவம் த ய ஆ  கிைளகைள ம் ேவதாந்தமாகிய ேவைர ைடய 
ஹிந்  மதம் என்ற அற் த வி ஷத்ைத  சங்கராச்சாாியார் தம  அபாரமான 
ஞானத் திறைமயா ம் கல்வி வ ைமயினா ம் மீள உயிர்ப்பித்  அதற்கு அழியாத 
சக்தி ஏற்ப த்தி விட் ப் ேபானார். தம்மாேல ெவட் ண்ட த்த மதம் என்ற 
வி க்ஷத்தின் கிைளகள் பலவற்ைற ஹிந்  தர்மமாகிய மரத் க்கு நல்ல வளர்ச்சி 
உண்டாகும்ப  எ வாகச் ெசய்  ேபாட்டார். இங்ஙனம் த்த மதக் ெகாள்ைககள் 
பலவற்ைற ஹிந்  தர்மத் க்கு ஆதரமாகச் ேசர்த் க்ெகாண்ட  பற்றிேய, 
சங்கராச்சாாியாைர அவ ைடய எதிர்க்கட்சியார் பலர் 'பிரசன்ன ெபௗத்தர்' (மைற  
பட்ட ெபௗத்தர்) என்  ெசான்னார்கள். எனி ம் அவர் ஹிந்  தர்மத் க்குச் ெசய்த 
ேப பகாத் க்காக ஹிந் க்களிேல ெப ம்பாேலார் அவைரப் பரமசிவனின் 
அவதாரமாகக் க திப் ேபாற்றினார்கள். 
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    ெபௗத்த மதேம ற  ெநறிைய உலகத்தில் குத்திற் . அதற்கு ன் அங்கங்ேக சில 
மனிதர் றவிகளாக ம் சில இடங்களில் சிலர் றவிக் கூட்டத்தவராக ம் இ ந்தனர். 
 
    றவிகள் மடங்கைள இத்தைன தாராளமாகவ,ம் இத்தைன 
வ ைம ைடயனவாக ம் ெசய்ய வழி காட் ய  ெபௗத்த மதம். எங்ேக பார்த்தா ம் 
இந்தியாைவ அம்மதம் ஒேர சந்நியாசி ெவள்ளமாகச் சைமத் விட்ட . பாரத ேதசத்ைத 
அந்த மதம் ஒ  ெபாிய மடமாக்கி ைவத் விட்ட . ராஜா, மந்திாி, கு , பைட - 
எல்லாம் மடத் க்குச் சார்பிடங்கள். றவிக க்குச் சாியான ேபாஜனம் த ய 
உபகாரங்கள் நடத் வேத மனித நாகாிகத்தின் உயர் ேநாக்கமாக க தப்பட்ட . 

றவிகள் தாம் க்கியமான ஜனங்கள்! மற்ற ஜனங்கெளல்லா ம் அவர்க க்குப் 
பாிவாரம்! மடந்தான் பிரதானம். ராஜ்யம் அதற்குச் சாதனம். 
 
    பாரத ேதசத்தில் த்த மதம் ஜீவகா ண்யம், சர்வ ஜன சமத் வம் என்ற இ  
தர்மங்கைள ம் ெந ந் ரம் ஊன் ம்ப  ெசய்த . ஆனால், உலக வாழ்க்ைகயாகிய 
ஜகத்தில் ஔஒ ேபான்றவளாகிய பத்தினிையத் றந்தவர்கேள ேமேலார் என்  
ைவத் , அவர்க க்குக் கீேழ மற்ற உலகத்ைத அடக்கி ைவத்  உலகெமல்லாம் ெபாய் 
மயம் என் ம், க்க மயம் என் ம் பிதற்றிக் ெகாண்  வாழ்நாள் கழிப்பேத ஞான 
ெநறியாக ஏற்ப த்தி மனித நாகாிகத்ைத நாசஞ் ெசய்ய யன்றதாகிய குற்றம் த்த 
மதத் க்கு உண் . அைத நல்ல ேவைளயாக இந்தியா உதறித் தள்ளிவிட்ட . 
பின்னிட் ப் த்த தர்மத்தின் வாய்ப்பட்ட பர்மா த ய ேதசங்களி ம் த்த மதம் 
இங்ஙனேம மடத்ைத வரம்  மீறி உயர்த்தி மனித நாகாிகத்ைத அழித் க் 
ெகாண் தான் வந்தி க்கிற . பிற்காலத்தில் ெபௗத்த வழிையத் த வி, பலமான மட 
ஸ்தாபனங்கள் ெசய்த ேராமன் கத்ேதா க்க மதத்தி ம் கு க்க ைடய சக்தி மிஞ்சிப் 
ேபாய் மனித நாகாிகத் க்குப் ேபராபத்  விைள ம் ேபா ந்த . அைத ஐேராப்பிய 
ேதசத்தார்கள் பல ரட்சிகளா ம், ெப ங் கலகங்களா ம், த்தங்களா ம் எதிர்த்  
ெவன்றனர். அ  தல் ஐேராப்பாவில் மடாதிபதிக க்கு ராஜ்யத்தின் மீதி ந்த 
ெசல்வாக்கும் அதிகார ம் நா க்கு நாள் குைறந்  ெகாண்  வ கின்றன. இ  நிற்க. 
 
    ஹிந்  தர்மம் த்த மதத்ைத ெஜயிக்கவில்ைல ெயன் ம், ெபௗத்த மதேம ஹிந்  
மதத்ைத ெஜயித்  விட்டதாக ம் சில மாதங்கள் ன் , காைரக்கு யில் ஒ  நண்பர் 
என்னிடம் தாக்கினார். சாித்திரத்தி ம் பிரத்யக்ஷத்தி ம் ஐயமற த்த மதமழிந் , 
ஹிந்  மதம் ெவற்றி ெபற்  நிற்கும் ெசய்தி விளங்குைகயில், பட்டப் பகைல 
இரெவன்  கூ தல் ேபால், ேமற்ப  காைரக்கு  நண்பர் ெசால் ய  பச்ைசப் 
ெபாய்ைய இங்ெக த் ச் ெசால்லவந்த காந்தரம் யாெதனில் :- 'அவர் ெசால் ய  
பச்ைசப் ெபாய்யன் . அதில் சிறிதள  உண்ைம ம் கலந்தி க்கிற . எங்ஙனெமனில், 
ெபௗத்த மார்க்கத்ைத கைளத்ெதறிந்  மிஞ்சி நின்ற ஹிந்  மதம் பல அம்சங்களில் 
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ெபௗத்த மதக் ெகாள்ைககைள ைமயாக ம் பல அம்சங்களிற் சற்ேற மாற்றி ம் 
தன் ள்ேள ேசர்த் க் ெகாண் விட்ட . ஆகேவ ெபௗத்த மதம் இந்நாட் ல் இ ந்த 
இடம் தடம் ெதாியாமல் மண்ேணா  மண்ணாய் ம ந்  ேபாகவில்ைல. அதன் 
ெகாள்ைககளில் பல ஹிந்  மதக் ெகாள்ைகக டன் கலந்  இந்நாட் ல் வழங்கி 
வ கின்றன. 
 
    இந்தச் ெசய்திையேய அந்தக் காைரக்கு  நண்பர் மிக ம் அதிச ேயாகதியாக 
ேமற்கண்டவா  பச்ைசப் ெபாய் வ வத்தில் கூறினார். னர் ஜன்மக் ெகாள்ைக, 

லால் ம த்தல் - இைவ இரண் ேம ெபௗத்த மதத்தி ந்  ஹிந்  மதத் க்குள் 
ைழந்த ெகாள்ைககளில் க்கியமானைவ என்  க தப் ப கின்றன. ஆனால், 

இக்ெகாள்ைககள் ெபௗத்த மதத்தி ந் தான் ஹிந்  மதத் க்குள் குந்தனெவன்  
கூ வதற்குப் பலமான ஆதாரங்களில்ைல. னர் ஜன்ம ெகாள்ைக ர்வ 

ராணங்களிேலேய இ ந்த . ெபௗத்த மதம் அக்ெகாள்ைகைய அறிஞர் கண்  
நைகக்கத்தக்க ப யாக, வரம்  மீறி வற் த்திற் . பிற்கால ஹிந்  மதத்தில் 
அக்ெகாள்ைக அள க்கு மிஞ்சி, நிரார்த்தகமாக ஏறிப்ேபாய் இப்ேபா  ஹிந்  
நம்பிக்ைகயி ள்ள குைறகளிெலான்றாக இயல்கிற . சாதாரணமாக ஒ வ க்குத் 
தைல ேநா  வந்தா ங்கூட, அதற்குக் காரணம் ' தல்நாள் பசியில்லாமல் உண்டேதா, 
அள  மீறித் க்கம் விழித்தேதா, மிகக் குளிர்ந்த அல்ல  மிக அசுத்தமான நீாில் 
ஸ்நானம் ெசய்தேதா என்பைத ஆரா ம் ன்பாகேவ அ  ர்வ ஜன்மத்தின் கர்மப் 
பயெனன்  ஹிந் க்களிேல பாமரர் க தக்கூ ய நிைலைம வந் விட்ட . உலகத்  
வியாபார நிைலைமைய ம், ெபா ள் வழங்கும் ைறகைள ம் மனித தந்திரத்தால் 
மாற்றி விடலாம் என்ப ம், அங்ஙனம் மாற் மிடத்ேத ெசல்வ மிகுதியா ம் ெசல்வக் 
குைறவா ம் மனிதர்க க்குள்ேள ஏற்ப ம் கஷ்டங்கைள ம், அவமானங்கைள ம், 
பசிகைள ம், மரணங்கைள ம் நீக்கிவிடக் கூ ம் என்ப ம் தற்காலத்  
ஹிந் க்களிேல பல க்கு ேதான்றேவ இடமில்ைல. பிறர் ெசால் ய ேபாதி ம் அ  
அவர்க க்கு அர்த்தமாவ  சிரமம். ஏெனன்றால், மண விஷயத்தில் ஏற்பட்ட 
பயங்கரமான ேபதங்கைள ம், தார தம்மியங்கைள ம், பாரபக்ஷங்கைள ம் கண் , 
அதற்கு நிவக்ஷணம் ேதட வழி ெதாியாத இடத்திேலதான், ெப ம்பா ம் இந்தப் ர்வ 
ஜன்ம கர்ம விஷயம் விேசஷமாகப் பிரஸ்தாபத் க்கு வ கிற . அற்பா ள், நீண்ட 
ஆ ள், ேநாய், ேநாயின்ைம, அழகு, அழகின்ைம, பாடத் ெதாிதல், அ  ெதாியாைம, 
ப ப் த் ெதாிதல், அ  ெதாியாைம த ய எல்லாப் ேபதங்க க்கும் ர்வ 
ஜன்மத்தின் ண்ய பாவச் ெசயல்கைளேய காந்தரமாகக் காட் னார்கெளனி ம், 
பண விஷயமான ேவ பா கேள இைவெயல்லாவற்ைறக் காட் ம் மனிதர்க க்கு 
உள்ளக் ெகாதிப்ைப ம் நம்பிக்ைகக் ேகட்ைட ம் விைளத் , அவர்கைள இந்த 
ஜன்மத்தின் க்கங்க க்குப் ர்வ ஜன்மத்திேல காரணம் ேத வ ம், அ த்த 
ஜன்மத்திேல பாிகாரந் ேத வ மாகிய விேநாதத் ெதாழி ேல ண் ன. 
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    எனேவ, இந்தப் ர்வ ஜன்ம சித்தாந்தத்ைதப் ெபௗத்த மதம் நம  ேதசத்தில் 
ஊர்ஜிதப்ப த்திய  பற்றி நாம் அதற்கு அதிக நன்றி ெச த்த இடமில்ைல. 
    ெபௗத்த மதத்தால் நாம் அைடந்த நன்ைமகளிேல உண்ைமயான நன்ைம 
ஒன் தான். அதாவ , விக்கிரக ஆராதைனைய ெபௗத்த மதம் ஊர்ஜிதப்ப த்திற் . 
    திதாக உண்டாக்கவில்ைல. ஏற்கனேவயி ந்த வழக்கத்ைத மிக ம் விஸ்தாரமாக்கி 
ஊர்ஜிதப்ப த்திற் . ெபௗத்தர்கள் மனித க்ேகற்ப த்திய சிைலகைள நம்மவர் 
தம் ைடய அற் த ஞான சக்தியின் விாிவா ம் கற்பைனச் சக்தியின் ெதௗஒவா ம் 
ேதவர்க க்குச் சைமத் க் ெகாண்டனர். ேதவர்கைளச் சிைலகளில் ைவத்  
வணங்குதல் க்திக்கு மகத்தான சாதனங்களிெலான்றாம். ஆனால் உண்ைமயான 
பக்தி டன் வணங்க ேவண் ம். 
 
    இனி, த்த மதம் இைழத்த ெப ந்தீங்கு யாெதனிேலா இைடக்காலத்  
மாயாவாதத்ைத நம் ள்ேள எ ப்பிவிட்ட . உபநிஷத் க்களி ம் ேவதத்தி ம் 
'மாயா' என்ற ெசால் பராசக்திைய குறிப்ப . இைடக்காலத்தில் மாைய 
ெபாய்ெயன்றெதா  வாதம் உண்டாயிற் . இதனால், ஜகத் ெபாய்; ேதவர்கள் ெபாய்; 
சூாிய நக்ஷத்திராதிகள் ெபாய்; மனம் ெபாய்; ைசதந்யம் மாத்திரம் ெமய். ஆதலால், 
இந்த உலகத் க் கடைமகெளல்லாம் எறிந் விடத் தக்கன. இதன் இன்பங்கெளல்லாம் 

றந் விடத் தக்கன, என்றெதா  வாதம் எ ந்த . 'இவ் லக இன்பங்கெளல்லாம் 
அசாசுவதம்; ன்பங்கள் சாசுவதம்; இத்தைகய உலகத்தில் நாம் எந்த இன்பங்கைள ம் 
ேதடப் குதல் மடைமயாகும். எனேவ எந்தக் கடைமகைள ஞ் ெசய்யப் குதல் ண் 
சிரமமாகும்' என்ற கட்சி ஏற்பட்ட . 
 
    ஆனால், இவர்கள் எல்லா இன்பங்கைள ந் றந்  விட்டதாக 
ந க்கிறார்கேளயன்றி, இவர்கள் அங்ஙனம் உண்ைமயிேல றக்கவில்ைல. 
இவ் லகத்தில் ஜீவர்கள் எல்லா இன்பங்கைள ம் றப்ப  சாத்தியமில்ைல, 
கடைமகைளத் றந்  விட் ச் ேசாம்ேபறிகளாகத் திரதல் சாத்தியம். அ  மிக 
சுலப ங்கூட. இந்தச் ேசாம்ேபறித்தனத்ைத ஒ  ெபாிய சுகமாகக் க திேய அேநகர் 

ற  கிறார்கள் என்  எனக்குத் ேதான் கிற . 
 
    இவர்கள் கடைமகைளத் றந்தனேரயன்றி இன்பங்கைளத் றக்க வில்ைல. 
உணவின்பத்ைதத் றந்  விட்டார்களா? ேசாறில்லாவிட்டால் உயிர் ேபாய்வி ேம 
என்றால், அப்ேபா  நீங்கள் உயிைரக் காப்பாற்றிக் ெகாள் ம் ெபா ட் த் ெதாழில் 
ெசய்  ஜீவிக்க ேவண் ம். ஆைடயின்பத்ைத இவர்கள் றக்கவில்ைல. 
ஸ்நானவின்பத்ைதத் றக்கவில்ைல. க்கவின்பத்ைதத் றக்கவில்ைல. 
கல்வியின்பத்ைதத் றக்கவில்ைல. கழின்பத்ைதத் றக்கவில்ைல. உயிாின்பத்ைதத் 

றக்கவில்ைல. வாதின்பத்ைதத் றக்கவில்ைல. அவர்களில் க்கியஸ்தர்களாகிய 
மடாதிபதிகள் பணவின்பத்ைத ந் றக்கவில்ைல. இவர்க ைடய ேபா  
ேவதாந்தத்ைத அழிக்கும் ெபா ட்டாகேவ பகவத் கீைத எ தப்பட்ட . 
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    உலகெமல்லாம் கட ள் மயம் என்ற உண்ைமயான ேவதாந்தத்ைதக் கீைத 
ஆதாரமாக உைடய . மாைய ெபாய்யில்ைல. ெபாய் ேதான்றா . பின் 
மா கிறேதெயனில், மா தல் இயற்ைக. மாைய ெபாய்யில்ைல. அ  கட ளின் 
தி ேமனி. இங்கு தீைமகள் ெவன்ெறாழித்தற்குாியன, நன்ைமகள் ெசய்தற்கும் 
எய்தற்கும் உாியன. சரணாகதியால் - கட ளிடம் தீராத மாறாத பக்தியால் ேயாகத்ைத 
எய் ர்கள். எல்லா ஜீவர்கைள ம் சமமாகக் க தக் கட ர்கள். 
    அதனால், வி தைலயைட ர்கள். சத்திய விரதத்தால் ஆனந்தத்ைத அைட ர்கள். 
இல்லறத் ய்ைமயால் ஈசத்தன்ைம அைட ர்கள். 
 
    இந்த மகத்தான உண்ைமையேய கீைத உபேதசிக்கிற . 
    ------------------ 
 

மத் பகவத் கீைத :  உைர 
தல் அத்தியாயம் : அர்ஜுன விஷாத ேயாகம் 

 
    கு ேக்ஷத்திரப் ேபார் நடக்ைகயிேல, கண்ணில்லாத தி தராஷ் ரராஜன், தான் 
அங்கு ெசல்லக் கூடாைமயால் அஸ்தினா ரத்தில் தனதரண்மைனயில் இ ந்  
ெகாண்ேட ேபார்க்களத்தில் நடக்கும் ெசய்திகைளத் தனக்குச் ெசால் ம்ப  சஞ்ஜயன் 
என்ற மந்திாிைய நியமிக்கிறான். ேவத வியாசர ளால் ஞானதி ஷ்  ெபற்றவனாய் 
சஞ்ஜயன் ேபார்க்களத் ச் ெசய்திகைள தி தராஷ் ர க்குச் ெசால் கிறான். 
கண்ண க்கும் பார்த்த க்கும் ேபார்த் ெதாடக்கத்தில் நிகழ்ந்த சம்பாஷைணைய 
சஞ்ஜயன் கூ வதாகச் சைமக்கப்பட்ட பகவத் கீைதக்கு இந்த தலத்தியாயம் 
பாயிரமாகக் க தத் தகும். தி தராஷ் ரன் ெசால் கிறான்: 
 
    1. சஞ்ஜயா, அறநிலமாகிய கு  நிலத்தில் ேபார்ெசய்ய வி ம்பித் திரண்ட 
நம்மவர்க ம் பாண்டவ ம் என்ன ெசய்தனர்? சஞ்ஜயன் ெசால் கிறான்: 
 
    2. அப்ேபா  ாிேயாதனராஜன் அணிவகுத்  நின்ற பாண்டவர் பைடையப் 
பார்த் விட் , ஆசாாிய ( ேராண)னிடம் ேபாய் (பின் வ ம்) வார்த்ைத 
ெசால்லலாயினன். 
 
    3. "கு ேவ, பதன் மக ம் நின் சீட மாகிய நி ணனால் வகுப் ற்ற இப்ெபாிய 
பாண்டவப் பைடையப் பார்!" 
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    4. இங்கு சூர ம் ெபாிய வில்லாளிக ம் ேபாாில் மைன ம் பார்த்தைன ம் 
நிகர்த்தவ மாகிய பலர் இ க்கிறார்கள் -- தானன்; விராடன்; மகாரதனாகிய 

பதன்; 
 
    5. தி ஷ்டேக ; ேசகிதானன்; ாிய ைடய காசிராஜன்; ஜித்; குந்தி ேபாஜன்; 
மனிதேரறாகிய ைசவியன்; 
 
    6. வ ைம மிக்க தாமந் ; உத்தெமளஜா என்ற ரன்; சுபத்திைர மகன்; திெரளபதி 
மக்கள்; எல்ேலா ேம மகா ரதர். 
 
    7. இனி, என  பைடக்கு நாயகராய், நம் ள்ேள சிறந்ேதாைர ந் ெதாிந்  ெகாள். 
இ பிறப்பாளாில் ேமம்பட்டவேன, குறிப்பின் ெபா ட்டாக அவர்கைள உனக்குச் 
ெசால் கிேறன். 
 
    8. நீ; பீஷ்மன், கர்ணன்; ெபா நர் கூட்டத்ைத ெவல்ேவானாகிய கி பன்; 
அசுவத்தாமன்; விகர்ணன், ேசாமத்தன் மகன்; 
 
    9. இன் ம் ேவ  பல சூரர்; என் ெபா ட்  வாழ்க்ைகைய றந்ேதார்; பலவிதமான 
ஆ தங்க ம் அம் க ைடேயார்; எல்ேலா ேம ேபாாில் நி ணர். 
 
    10. (எனி ம்) பீஷ்மனால் காக்கப்ப ம் நம  பைட (கண் க்கு) 
நிைறந்தி க்கவில்ைல. மனால் காக்கப்ப ம் இவர்க ைடய பைடேயா 
நிைறந்தி க்கிற . 
 
    11. நீங்களைனவ ம் வகுப் களின்ப  எல்லா இடங்களி ம் நின் ெகாண்  
பீஷ்மைனேய காக்கக் கட ர்! 
 
    12. (அப்ேபா ) ாிேயாதன க்கு மகிழ்ச்சி விைளவிக்குமா  கீர்த்திமிக்க 
ெகளரவர் கிழவனாகிய பாட்டன் உயர்ந்த குர ல் சிங்கநாதம் ாிந்  
சங்ைக தினான். 
 
    13. அப்பால், சங்குக ம், ேபாிைகக ம், தம்பட்டங்க ம், பைறக ம், 
ெகாம் க ம் திடீெரன ஒ த்தன. அஃ  ேபேராைசயாயிற் . 
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    14. பின்  ெவள்ைளக் குதிைரகள் ட் ய ெப ந்ேதாில் நின்ற மாதவ ம் 
பார்த்த ம் (தம் ைடய) ேதவச்சங்குகைள தினர். 
 
    15. கண்ணன் பாஞ்ஜசன்யத்ைத தினான். ேவத தத்தம் என்ற சங்ைக தனஞ்ெஜயன் 
ஒ த்தான்; அஞ்சுதற்குாிய ெசயல்கைள ைடய ஓநாய் வயிற்  மன் ெபளண்ட்ரம் 
என்ற ெப ஞ்சங்ைக தினான். 
 
    16. குந்தி மகனாகிய திஷ் ரராஜன் அநந்த விஜயன் என்ற சங்ைக ம், நகுல ம் 
சகேதவ ம் ( ைறேய) சுேகாஷம், மணி ஷ்பகம் என்ற சங்குகைள ம் ஊதினர். 
 
    17. வில்லாளிகளில் மிகச் சிறந்த காசிராஜ ம், மகாரதனாகிய சிகண் ம், 
தி ஷ்டத் ம்ந ம், விராட ம், ெவல்லப்படாத ஸாத்யகி ம், 
 
    18. பத ம், ேராபைத மக்க ம், ெப ந்ேதா ைடயவனாகிய சுபத்திைர 
மக ம் தனித்தனிேய தத்தம் சங்குகைள ஒ த்தனர், * மிக்குத் தைலவேன! (*இங்கு 

மிக்குத் தைலவெனன்  தி தராஷ் ரைனக் கைத ெசால்  வ ம் சஞ்ஜயன் 
விளிக்கிறான்) 
 
    19. அந்தப் ெப ழக்கம் வாைன ம் மண்ைண ம் உடெனா க்கச் ெசய்வதாய் 
தி தராஷ் ரக் கூட்டத்தாாின் ெநஞ்சுகைளப் பிளந்த . 
 
    20. அப்பால், (இ  திறத் ம்) அம் கள் பறக்கத் தைலப்பட்டன. அப்ேபா  குரங்குக் 
ெகா யர்த்தி பார்த்தன் தி தராஷ் ரக் கூட்டத்தாைர ேநாக்கி வில்ைல ேயந்திக் 
ெகாண் , கண்ணைனப் பார்த் ச் ெசால் கிறான். அர்ஜுனன் ெசால் கிறான்: 
 
    21. "அச்சுதா! பைடகளிரண் க்கும் ந ேவ என் ேதைரக் ெகாண்  நி த் க!" 
என் . (ேகளாய் தி தராஷ் ர ராஜேன!)'' 
 
    22. "சமைர வி ம்பி நிற்கும் இவர்கைள நான் பார்க்க ேவண் ம். இந்தப் ேபார்த் 
ெதாடக்கத்தில் என்ேனா  ேபார் ெசய்யக் கடேவார் யார்? 
 
    23. ெகட்ட மதிெகாண்ட ாிேயாதன க்குப் பிாீதி ெசய் ம் வண்ணம், இங்கு ேபார் 
ெசய்யத் திரண்  நிற்ேபாைர நான் காணேவண் ம்" என்றான். சஞ்ஜயன் ெசால் க் 
ெகாண்  வ கிறான்: 
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    24. (ேகளாய்) பரத நாட்டரேச, இங்ஙனம் பார்த்த ைரத்த  ேகட்ட கண்ணன் 
மிக ம் ேமன்ைம ெகாண்ட அத்ேதைர இரண்  பைடக க்குமிைடேய ெகாண்  
நி த்தினான். 
 
    25. பீஷ்ம க்கும் ேராண க்கும் மற்ெறல்லா ேவந்த க்குெமதிேர ேதைர 
நி த்திக் ெகாண் , "பார்த்தா! இங்கு கூ  நிற்கும் ெகளரவைரப் பார்!" என்றான். 
 
    26. அங்கு பார்த்தன் தன் ைடய தந்ைதய ம், பாட்டன்மா ம், கு க்க ம், 
மா ல ம், அண்ணன் தம்பிக ம், மக்க ம், ேபர ம், ேதாழர்க ம் நிற்ப  கண்டான். 
 
    27. அங்ஙனேம மாமன்மா ம், நண்பர்க ம், உறவினெரல்லா ம் இரண்  
பைடகளி ம் நிற்கக் கண் , குந்தி மகனாகிய பார்த்தன் -- மிக ம் 
இரக்க ற்றவனாய்த் ய டன் ெசால் கிறான். அர்ஜுனன் ெசால் கிறான்: 
 
    28. "கண்ணா! ேபார் ெசய்ய ேவண்  இங்கு திரண்  நிற்கும் சுற்றத்தார்கைளக் 
கண் , 
 
    29. என் அவயங்கள் ேசார்கின்றன. என் வாய் உலர்கிற . என் டம்  
ந ங்குகிற . மயிர் சி ர்க்கிற . 
 
    30. *காண்டீபம் ைகயி ந்  ந கிற . உடம்பில் எாிச்ச ண்டாகிற . என்னால் 
நிற்க யவில்ைல. என் மனம் சுழ கிற . (*காண்டீபெமன்ப  அர்ஜுன ைடய 
வில் ன் ெபயர்) 
 
    31. ேகசவா! விபாீதமான சகுனங்கள் பல காண்கிேறன். ேபாாிேல சுற்றத்தார்கைள 
ம ப்பதில் எனக்கு நன்ைம ேதான்றவில்ைல. 
 
    32. கண்ணா! நான் ெவற்றிைய வி ம் கிேறன்; ராஜ்யத்ைத ம், இன்பங்கைள ம் 
ேவண் கிேறன். ேகாவிந்தா! நமக்கு ராஜ்யத்தால் ஆவெதன்ன? இன்பங்களால் 
ஆவெதன்ன? உயிர் வாழ்க்ைகயாேல  மாவெதன்ேன? 
 
    33. யாவர் ெபா ட்  நாம் ராஜ்யத்ைத ம், ேபாகங்கைள ம், இன்பங்கைள ம் 
வி ம் கிேறாேமா, அவர்கள் உயிைர ம் ெசல்வங்கைள ம் றந்ேதாராய் இங்கு 
வந்  நிற்கிறார்கள். 
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    34. கு க்க ம், தந்ைதய ம், மக்க ம், பாட்டன்மா ம், மா ல ம், மாமன்மா ம், 
ேபர ம், ைமத் ன ம், சம்பந்திக ம் (இங்குளர்). 
 
    35. ம சூதனா! யான் ெகால்லப்ப ம், இவர்கைளக் ெகால்ல வி ம் கிேலன். 

லகின் ஆட்சி ெப தற் ெகனி ம் (இ  ெசய்ேயன்!) மியின் ெபா ட் ச் 
ெசய்ேவேனா? 
 
    36. ஜநார்தன! தி தராஷ் ரக் கூட்டத்தாைரக் ெகான்  நாம் என்ன 
இன்பத்ைதயைடயப் ேபாகிேறாம்? இந்தப் பாதகைரக் ெகால்வதனால் நம்ைமப் 
பாவேம சா ம். 
 
    37. ஆதலால், சுற்றத்தாராகிய தி தராஷ் ர வர்க்கத்தாைரக் ெகால்வ  நமக்குத் 
தகா . மாதவா! பந் க்கைளக் ெகான்றபின் நாம் இன் ற்றி ப்பெதப்ப ? 
 
    38. அவாவின் மிகுதியால் அறிவிழந்த இவர்கள் குலத்ைதயழிப்பதில் விைள ம் 
தீங்ைக ம், நண்ப க்குச் சதி ெசய்வதி ள்ள பாதகத்ைத ம் காண்கிலராயி ம், 
 
    39. ஜநார்த்தன! குலநாசத்தால் ஏற்ப ங் குற்றத்ைத ணர்ந்த நாம் 
இப்பாவத்தினின்  விலகும் வழியறியாதி ப்பெதன்ன? 
 
    40. குல நாசத்தால் என் ள்ள குலதர்மங்கள் அழிகின்றன. தர்மம் அழிவதனால் 
குல ைத ம் அதர்மம் சூழ்கிறதன்ேற? 
 
    41. கண்ணா! அதர்மம் சூழ்வதனால் குல ஸ்திாீகள் ெகட் ப் ேபாகிறார்கள். 
வி ஷ்ணி குலத் ேதான்றேல! மாதர் ெக வதனால் வர்ணக் குழப்ப ண்டாகிற . 
 
    42. அக்குழப்பத்தால் குலத்தார்க்கும் அதைன அழித்தார்க்கும் நரகேமற்ப கிற . 
இவர்க ைடய பிதிர்க்கள் பிண்ட ம் நீ மின்றி ழ்ச்சி ெப கிறார்கள். 
 
    43. வர்ணக் குழப்ப ண்டாகும்ப  குலக் ேகடர் ெசய் ம் இக்குற்றங்களால் ஜாதி 
தர்மங்க ம் ெதான் ெதாட் ள்ள குலதர்மங்க ம் எ பட் ப் ேபாகின்றன. 
 
    44. ஜநார்த்தன! குல தர்மங்கள் எ பட் ப் ேபான மனித க்கு எக்கா ம் நரகத்தில் 
வாசெமன்  ேகள்விப் ப கிேறாம். 
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    45. அந்ேதா! அரசவின்பத்ைத விைழந்  சுற்றத்தாைரக் ெகால்ல ற்ப ம் நாம் 
ெபாிய பாவஞ்ெசய்யத் தைலப் பட்ேடாம். 
 
    46. ைகயிலா த மில்லாமல், எதிர்க்காமல் நிற்குெமன்ைன இந்த தி தராஷ் ரக் 
கூட்டத்தார் ஆ த பாணிகளாய்ப் ேபாாில் ம த் வி ம் அ  எனக்குப் ெபாிய 
நன்ைமேய யாம்." சஞ்ஜயன் ெசால் கிறான்: 
 
    47. ெச க்களத்தில் இவ்வா  ெசால் விட் ப் பார்த்தன் அம் கைள ம் 
வில்ைல ம் எறிந்  ேபாட் த் யாில் ழ்கிய மனத்தனாய்த் ேதர்ப் பீடத்தின் 
ேம ட்கார்ந்  ெகாண்டான். 
    -----------   
 

பகவத் கீைத : இரண்டாம் அத்தியாயம் 
ஸாங்கிய ேயாகம் 

 
    ேபார் ாிய மனம் வராமல் திைகத் த் தன்ைனச் சரணைடந்த அர்ஜுனைன 
ேநாக்கிக் கண்ணன் உைரக்கின்றான்: "அர்ஜுனா, நீ வ ந் வ  ற்றி ம் தவ . 
எதிாிகளின் ஆன்மாைவப் பற்றி வ ந் கின்றாயா? அல்ல  அவர்களின் 
உடைலப்பற்றி வ ந் கின்றாயா? இரண் ம் சாியல்ல. ஆன்மா என் ம் அழிவற்ற . 
அைதக் கத்தியால் ெவட்ட ம், தீயினால் எாிக்க ம் யா . உடேலா அழி ம் 
இயல்  வாய்ந்த . நீ அழிக்காவி ம் அ  தாேன அழிய ேவண் ய தான். 
ஆன்மா க்கு ஓ டல் அழிந்த ம், மற்ேறா டல் தாேன வந்  ேச ம். ஆத்மாவின் 
இயற்ைகைய எண்ணி ஏற்ப த்தப்பட்ட ெசயல்கைள நீ ெசய்ேத தீரேவண் ம். 
அச்ெசயல்கைளச் ெசய் ங்கால், நாம் ெசய்ய ேவண் யைதச் ெசய்கிேறாம், அ ம் 
ஈசுவரப் பிாீதிக்காகேவ என்  எண்ணிச் ெசய். இதனால் ஆத்ம ஞானம் ெப கி அதில் 
நிைலெபற்  நற்கதியைடவாய். ஈசுவரப் ப்ாீதிையத் தவிர மற்ற பலைனக் ேகாாினால் 
சம்சாரக் கட் ந்  தன்ைன வி வித் க் ெகாள்ள யா ." சஞ்ஜயன் 
ெசால் கிறான்: 
 
    1. அவ்வண்ணம் இரக்கமிஞ்சியவனாய் நீர் நிரம்பிய ேசாக விழிக டன் வ ந்திய 
அர்ஜுனைன ேநாக்கி ம சூதனன் ெசால் கிறான்:  பகவான் ெசால் கிறான். 
 
    2. இந்த ட் த ல் இவ் ள்ளச் ேசார்ைவ நீ எங்கி ந்  ெபற்றாய்? இஃ  
ஆாிய க்குத் தகா . வா லைகத் த ப்ப ; அபகீர்த்தி த வ  அர்ஜுனா! 
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    3. பார்த்தா! ேப த்தன்ைமயைடயாேத! இ  நினக்குப் ெபா ந்த . இழிபட்ட மனத் 
தளர்ச்சிைய நீக்கி எ ந்  நில்; பைகவைரச் சு ேவாேன! அர்ஜுனன் ெசால் கிறான்: 
 
    4. ம சூதனா! பீஷ்மைர ம், ேராணைர ம் ேபாாில் அம் களால் எப்ப  
எதிர்ப்ேபன். இவர்கள் ெதா தற்குாியவர்; பைகவைரயழிப்ேபாய்! 
 
    5. ெபாிேயாராகிய கு க்கைளக் ெகால்லாமல், உலகத்தில் பிச்ைசெய த் ண்ப ம் 
நன் . ெபா ைள வி ம் ம் கு க்கைளக் ெகான்  நாம் ய்க்கும் இன்பங்கள் 
உதிரத்திற் (ரத்தத்தில்) கலந்தனவாம். 
 
    6. ேம ம், நாம் இவர்கைள ெவல் தல், இவர்கள் நம்ைம ெவல் தல் -- இவற் ள் 
எ  நமக்கு ேமன்ைமெயன்ப  விளங்கவில்ைல. எவைரக் ெகான்றபின் நாம் 
உயிர்ெகாண்  வாழ வி ம்ேபாேமா, அத்தைகய தி தராஷ் ரக் கூட்டத்தார் ேபார் 

ைனயில் வந்  நிற்கிறார்கள். 
 
    7. சி ைமயாகிய குைறயால் இயல்  அழிந்தனவாய், அறம் இன்ன  
என் ணராமல் மயங்கிய அறி டன், யான் உன்ைனக் ேகட்கிேறன். எ  
நன்ெறன்பைத எனக்கு நிச்சயப்ப த்திச் ெசால் க. நான் உன் சீடன். உன்ைனேய 
சரணெமனப் குந்ேதன். கட்டைள த க. 
 
    8. மியின் ேமல் நிகாில்லாத ெசல்வ ைடய ராஜ்யம் ெபறி ம், அன்றி வாேனார் 
மிைச ஆட்சி ெபறி ம் லன்கைள அடக்கும் இயல் ைடய இந்தத் யர் எம்ைமவிட்  
நீங்குெமன்  ேதான்றவில்ைல. சஞ்ஜயன் ெசால் கிறான்: 
 
    9. "பைகவைரக் ெகா த் ம் பார்த்தனங்கு பசுநிைர காக்கும் பகவைன ேநாக்கிப் 
"ேபாாினிப் ாிேயன்" என்  வாய் ைதத்தி ந்தான்." 
 
    10. பாரதா, அப்ேபா  கண்ணன் ன்னைக த்  இரண்  பைடக க்கும் ந ேவ 

ய ற்  நின்ற பார்த்தைன ேநாக்கி இவ்வசன ைரக்கிறான்: பகவான் 
ெசால் கிறான்: 
 
    11. " யர்ப்படத் தகாதார் ெபா ட் த் யர்ப்ப கின்றாய்! ஞான ைரக  

ைரக்கின்றாய்! இறந்தார்க் ேக ம் இ ந்தார்க் ேக ந் யர் ெகாளார் அறிஞர்." 
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    12. இதன் ன் எக்காலத்தி ம் நான் இல்லாதி ந்திேலன். நீ ம் இங்குள்ள 
ேவண்தர் யாவ ம் அப்ப ேய. இனி நாம் என்ைறக்கும் இல்லாமற்ேபாக ம் 
மாட்ேடாம். 
 
    13. ஆத்மா க்கு இவ் ட ல் எங்ஙனம் பிள்ைளப் பிராய ம், இளைம ம், ப் ம் 
ேதான் கின்றனேவா, அங்ஙனேம மற்ெறா  சாீரப் பிறப் த் ேதான் கிற . தீரன் 
அதில் கலங்கமாட்டான். 
 
    14. குந்தியின் மகேன, குளிைர ம், ெவப்பத்ைத ம், இன்பத்ைத ம், ன்பத்ைத ம் 
த ம் இயற்ைகயின் தீண் தல்கள் ேதான்றி மைற ம் இயல் ைடயன, 
என் மி ப்பனவல்ல. பாரதா! அவற்ைறப் ெபா த் க்ெகாள். 
 
    15. யாவன் இவற்றால் யர்ப்படான். இன்ப ந் ன்ப ம் நிகெரனக் ெகாள்வான், 
அந்த தீரன் சாகாதி க்கத் தகுவான். 
 
    16. இல்லாத  உண்ைமயாகா . உள்ள  இல்லாததாகா . உண்ைமயறிவார் 
இவ்விரண் க்கு ள்ள ேவற் ைம ணர்வார். 
 
    17. இவ் லக வதி ம் பரந்  நிற்கும் ெபா ள் அறிவற்றெதன்றறி; இ  
ேகடற்ற ; இதைன யழித்தல் யார்க்கும் இயலா . 
 
    18. ஆத்மா நித்தியன்; அழிவற்றான்; அளவிடத்தகாதான் எனி ம் அவ ைடய 
வ வங்கள் கி தி ைடயன என்பர். ஆதலால் பாரதா, ேபார் ெசய். 
 
    19. இவன் ெகால்வாெனன்  நிைனப்ேபா ம், ெகால்லப்ப வாெனன்  
நிைனப்ேபா ம் -- இ வ ம் அறியாதார். இவன் ெகால் வ மில்ைல, 
ெகாைல ண்ப மில்ைல. 
 
    20. இவன் பிறப்ப மில்ைல; எக்காலத்தி ம் இறப்ப மில்ைல. இவன் ஒ  

ைறயி ந்  பின்னர் இல்லா  ேபாவ மில்ைல. இவன் பிறப்பற்றான். 
அனவரதன். இவன் சாசுவதன்; பழைமேயான்; உடம்  ெகால்லப்ப ைகயில் இவன் 
ெகால்லப்படான். 
 
    21. இப்ெபா ள் அழிவற்ற , பிறப்பற்ற , என் ள  -- இங்ஙன ணர்வான் 
ெகால்வெதவைன? அவன் ெகால்விப்ப  எவைன? 
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    22. ைநந்த ணிகைளக் கழற்றிெயறிந் விட்  மனிதன் திய ணிகள் 
ெகாள் மா  ேபால, ஆத்மா ைநந்த உடல்கைளக் கைளந்  தியனவற்ைற 
எய் கிற . 
 
    23. இவைன ஆ தங்கள் ெவட்டமாட்டா; தீ எாிக்கா ; நீர் இவைன நைனக்கா ; 
காற்  உலர்த்தா . 
 
    24. பிளத்தற்காியவன்; எாித்தற்கும், நைனத்தற்கும், உலர்த் தற்கும் அாியவன்; 
நித்தியன். எங்கும் நிைறந்தவன்; உ திய்ைடயான்; அைசயாதான்; என் மி ப்பான். 
 
    25. "ெதளிதற் காியான் சிந்தைனக் காியான் மா த ல்லாதா ெனன்ப! ஆதலால் 
இவைன இங்ஙனம் அறிந் நீ யர்ப் படாதி க்கக் கடவாய்." 
 
    26. அன்றி, நீ இவைன நித்த ம் பிறந்  நித்த ம் ம வாெனன்  க தினால், 
அப்ேபா ம் ெப ந்ேதா ைடயாய், நீ இவன் ெபா ட் த் ய றல் தகா . 
 
    27. பிறந்தவன் சாவ  உ திெயனில், ெசத்தவன் பிறப்ப  உ திெயனி, இந்த 
விலக்ெகாணாச் ெசய்திக்கு நீ அ ங்குதல் தகுதியன் . 
 
    28. பாரதா! உயிர்களின் ஆரம்பம் ெதளிவில்ைல; ந நிைலைம ெதளி ைடய ; 
இவற்றின் இ தி ந் ெதளிவில்ைல. இதில் அர்ப்ப வெதன்ன? 
 
    29. இந்த ஆன்மாைவ, "வியப்ெபன ஒ வன் காண்கிறான், வியப்ெபன ஒ வன் 
ெசால் கிறான், வியப்ெபன ஒ வன் ேகட்கிறான், ேகட்கி ம் இதைன அறிவான் 
எவ மிலன்." 
 
    30. பாரதா! எல்லா டம்பி ள்ள இந்த ஆத்மா ெகால்ல யாதவன். ஆதலால் நீ 
எங்க உயிாின் ெபா ட் ம் வ ந் தல் ேவண்டா! 
 
    31. ஸ்வதர்மத்ைதக் க தி ம் நீ ந ங்குதல் இைசயா . அறப்ேபாைரக் காட் ம் 
உயர்ந்தெதா  நன்ைம மன்னர்க்கில்ைல. 
 
    32. தாேன வந்ெதய்வ , திறந்  கிடக்கும் ெபான் லகவாயில் ேபான்ற . 
இத்தைகய ேபார் கிைடக்கப் ெப ம் மன்னர் இன்ப ைடயார்! 
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    33. அன்றி நீ இந்தத் தர்ம த்தத்ைத நடத்தாமல் வி வாயானால், அதனால் 
ஸ்வதர்மத்ைத ம், கீர்த்திைய ம் ெகான்  பாவத்ைத யைடவாய். 
 
    34. உலகத்தார் உனக்கு மாறாத வைச ைரப்பார்கள். கழ் ெகாண்ேடான் 
பின்னெரய் ம் அபகீர்த்தி மரணத்தி ங் ெகா தன்ேறா? 
 
    35. நீ அச்சத்தால் ேபாைர விட்  விலகியதாக மகாரதர் க வார்கள். 
அவர்க ைடய நன்மதிப்ைபப் ெபற்ற நீ இதனால் சி ைமயைடவாய். 
 
    36. உனக்கு ேவண்டாதார் ெசால்லதகாத வார்த்ைதகள் பல ெசால் வார்கள். உன் 
திறைமையப் பழிப்பார்கள். இைதக் காட் ம் அதிகமான ன்பெம ? 
 
    37. ெகால்லப்ப ேனா வா லெகய் வாய். ெவன்றால் மியாள்வாய். ஆதலால் 
ேபார் ெசயத் ணிந்  நீ எ ந்  நில். 
 
    38. இன்பம், ன்பம், இழ , ேப , ெவற்றி, ேதால்வி இவற்ைற நிகெரனக்ெகாண் , 
நீ ேபார்க்ெகா ப்ப க. இவ்வண்ணம் ாிந்தால் பாவெமய்தாய். 
 
    39. இங்ஙனம் உனக்கு ஸாங்கிய வழிப்ப  த்தி ெசான்ேனன். இனி ேயாக 
வழியால் ெசால் கிேறன்; ேகள். இந்தப் த்தி ெகாண்டவன் கர்மத் தைளகைளச் சிதறி 
வி வான். 
 
    40. இதில் யற்சிக்கு அழிவில்ைல. இ  வரம்  மீறிய ெசயற்ைக மன் . இந்தத் 
தர்மத்தில் சிறிதி ப்பி ம், அஃெதா வைனப் ேபரச்சத்தினின்  காப்பாற் ம். 
 
    41. கு குல ேதான்றேல! உ தி ைடய த்தி இவ் லகத்தில் ஒ ைம ைடய . 
உ தியில்லாேதாாின் மதி பல கிைளப்பட்ட , வற்ற . 
 
    42. ேவதங்களின் ெவளி ைரயில் மகிழ்வார் சிலர், க்கைளப் ேபான்ற (அலங்காரச்) 
ெசாற்கள் ேபசுகிறார்கள். தம  ெகாள்ைகெயாழிய மற்ற  பிைழெயன்கிறார்கள். 
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    43. இவர்கள் காமிகள், சுவர்க்கத்ைதப் பாரமாகக் ெகாண்ேடார். பிறப் க்கும் 
ெதாழி க்கும் பயன் ேவண் ேவார்; ேபாகத்ைத ம் ஆட்சிைய ம் ேவண் ேவார்; 
பலவைகயான கிாிையகைளக் காட் ப் ேபசுகிறார்கள். 
 
    44. இவர்கள் ெசால் வைதக் ேகட்  மதிமயங்கி ேபாகத்தி ம், ஆட்சியி ம் 
பற் ேவா ைடய நிச்சய த்தி சமாதியில் நிைல ெபறா . 
 
    45. ன்  குணங்க க்குட்பட்டனவற்ைறக் குறித்  ேவதங்கள் ேபசுகின்றன. 
அர்ஜுனா! நீ ன்  குணங்கைள ம் கடந்ேதானாகுக. *இ ைமகளற்  (*நன்ைம-
தீைம; ஒளி-இ ள்; குளிர்-ெவப்பம் ேபான்ற இரட்ைட நிைலகள்) எப்ேபா ம் 
உண்ைமயில் நின் , ேயாக ேக்ஷமங்கைளக் க தாமல் ஆத்மாைவ 
வசப்ப த்தியவனாகுக. 
 
    46. எங்கும் நீர் நிரம்பிய இடத்தில் ஒ  சி  குட்டம் என்ன ெபா ைடய ; அன்ன 
ெபா ேள ஞான ைடய பிராமண க்கு ேவதங்க ைடயன. 
 
    47. ெதாழில் ெசய்யத்தான் உனக்கு அதிகார ண் . அதன் பயன்களில் எப்ேபா ேம 
உனக்கதிகாரமில்ைல. ெசய்ைகயின் பயைனக் க தாேத; ெதாழில் ெசய்யாம மிராேத. 
 
    48. தனஞ்ஜயா! ேயாகத்தில் நின்  பற்ைற நீக்கி ெவற்றி ேதால்விகைள 
நிகெரனக்ெகாண்  ெதாழில்கைளச் ெசய்க. ந நிைலேய ேயாகெமனப்ப ம். 
 
    49. தனஞ்ஜயா! * த்தி ேயாகத்ைதக் காட் ம் ( த்தியில் லயித்  நிற்றல்) கர்மம் 
(ெதாழில்) ெந ந்ெதாைல தாழ்ந்த . த்திையச் சரணைட, பயைனக் க ேவார் 
ேலாபிகள். 
 
    50. த்தி ைடயவன் இங்கு நற்ெசய்ைக, தீச்ெசய்ைக இரண்ைட ந் றக்கிறான். 
ஆதலால் நீ ேயாகத்திேல ெபா ந்திவி . ேயாகம் ெசயல்களில் திறைமயாம். 
 
    51. த்தி ைடய ேமதாவிகள் ெசய்ைகயில் விைள ம் பயைனத் றந் , பிறவித் 
தைள நீங்கி, ஆனந்தப் பதவி அைடகிறார்கள். 
 
    52. உன  த்தி ேமாகக் குழப்பத்ைதக் கடந்  ெசல் மாயின், அப்ேபா  
ேகட்கப்ேபாவ , ேகட்கப்பட்ட  என்ற இரண் ம் உனக்கு ேவதைனேயற்படா . 
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    53. உன  த்தி, ேகள்வியிேல கலக்க றாததாய், உ திெகாண் , சமாதி நிைலயில் 
அைசயா  நிற்குமாயின், அப்ேபா  ேயாகத்ைத அைடவாய். அர்ஜுனன் 
ெசால் கிறான்: 
 
    54. ேகசவா! உ திெகாண்ட அறி டன் சமாதியில் நிற்ேபான் எவ்வா  ேபசுவான்? 
ஸ்திர த்தி ைடயவன் என்ன ெசால்வான்? எப்ப யி ப்பான்? எதைனயைடவான்? 

பகவான் ெசால் கிறான்: 
 
    55. பார்த்தா! ஒ வன் தன் மனத்தில் எ ம் வி ப்பங்களைனத்ைத ம் றந்  
தன்னிேல தான் மகிழ்ச்சி ெப வானாயின், அப்ேபா  ஸ்திர த்தி ைடயவெனன்  
ெசால்லப்ப கிறான். 
 
    56. " ன்பங்களிேல மனங்ெகடா தவனாய், இன்பங்களிேல ஆவலற் றவனாய் 
அச்ச ம் சின ந் தவிர்த்தவனாயின் அம் னி, மதியிேல தி வாய்ந்தவ ெனன்ப." 
 
    57. எவன் நல்ல ம் ெகட்ட ம் வ மிடத்ேத எதனி ம் ழ்ச்சியற்றவனாய், 
ஆவ வ ம் பைகப்ப மின்றியி ப்பாேனா, அவ ைடய அறிேவ 
நிைலெகாண்ட . 
 
    58. ஆைம தன் அவயவங்கைள இ த் க் ெகாள் வ  ேபால், எப் றத் ம் விஷய 
பதார்த்தங்களினின்  லன்கைள ெயா வன் மீட்க வல்லானாயின், அவனறிேவ 
நிைல ெகாண்ட . 
 
    59. தம்ைமக் கவராத ஜீவனிடமி ந்  விஷயங்கள் தாேம விலகிக் ெகாள் கின்றன. 
எனி ம் அவற்றிட ள்ள சுைவைய இவன் மறப்பதில்ைல. பரம்ெபா ைளக் 
காண்பானாயின் அச்சுைவ ந் தீர்ந் வி ம். 
 
    60. குந்தியின் மகேன! (தவ) யற்சி ைடய ஷனிடத்திேலகூட இந்திாியங்கள் 
வரம்  கடந்  ெசல் ம்ேபா  தம் டன் மனத்ைத ம் வ ய வாாிச் ெசல்கின்றன. 
 
    61. அவற்ைறெயல்லாம் நன்றாக அடக்கி, ேயாகத்தில் அமர்ந்தவனாய், என்ைனப் 
பரமாகக் ெகாண் , லன்கைள வசப்ப த்தி ைவத்தி ப்பவன் எவேனா, அவ ைடய 
அறிேவ நிைலெகாண்ட . 
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    62. மனிதன் விஷயங்கைளக் க ம்ேபா  அவற்றில் பற் த ண்டாகிற . 
பற் தலால் வி ப்ப ண்டாகிற . வி ப்பத்தால் சினம் பிறக்கிற . 
 
    63. சினத்தால் மயக்கம்; மயக்கத்தால் நிைன  தவ தல்; நிைன த் தவ தலால் 

த்தி நாசம்; த்தி நாசத்தால் அழிகிறான். 
 
    64. விைழத ம் பைகத்த மின்றி தனக்கு வசப்பட்ட லன்க டன் விஷயங்களிேல 
ஊடா ேவானாய் தன் விதிக்குத் தான் உட்பட்ட மனிதனின் ஆ தலைடகிறான். 
 
    65. சாந்தி நிைலயில் மனித க்கு எல்லாத் ன்பங்க ம் அழிகின்றன. சித்தம் சாந்தி 
ெபற்ற பின் ஒ வ ைடய த்தி விைரவிேல நிைலப்ப கிற . 
 
    66. ேயாகமில்லாதவ க்குப் த்தியில்ைல. ேயாகமில்லாதவ க்கு மேனா 
பாவைனயில்ைல. மேனா பாவைனயில்லாதவ க்குச் சாந்தியில்ைல. 
சாந்தியில்லாதவ க்கு இன்பேம ? 
 
    67. இந்திாியங்கள் ச க்ைகயில் ஒ வ ைடய மன ம் அவற்ைறப் பின்பற்றிச் 
ெசல் மாயின் அம்மனம் கட ல் ேதாணிையக் காற்  ேமா வ ேபால் அறிைவ 
ேமா கிற . 
 
    68. ஆதலால், ெப ந்ேதாளாய், யாங்க ம் விஷயங்களினின் ம் இந்திாியங்கைளக் 
கட்டவல்லான் எவேனா, அவனறிேவ நிைலெகாண்ட . 
 
    69. எல்லா உயிர்க க்கும் இரவாகிய ேநரத்தில், (தன்ைனக் கட் ய) னி 
விழித்தி க்கிறான். மற்ற உயிர்கள் விழித்தி க்கும் ேநரெம ேவா அ ேவ 

னிக்கிர . 
 
    70. கட ல் நீர்த் ெதாகுதிகள் வந்  வி ைகயில் அ  ேமன்ேம ம் 
நிரப் தற்குாிதாய் அைசயா நிைலெகாண் ப்ப  ேபாேல வி ப்பங்கள் தன் ள்ேள 

கும்ேபா  இயல்வான் எவேனா அவன் சாந்தியைடகிறான். வி ப்பங்கைள 
வி ம் ேவான் அதைன அைடயான். 
 
    71. இச்ைசயற்றான், எல்லா இன்பங்கைள ம் றந்தான், எனெதன்பதற்றான், 
யாெனன்பதற்றான், அவேன சாந்திநிைல அைடகிறான். 
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    72. பார்த்தா! இ  பிரம்ம ஸ்திதி. இைதயைடந்ேதான் பிறகு மயங்குவதில்ைல. 
இ திக் காலத்திேல ம் இதில் நிைலெகாள்ேவான் பிரம்ம நிர்வாண ெமய் கிறான். 
 
    ----------   
 

பகவத் கீைத : ன்றாம் அத்தியாயம் 
கர்ம ேயாகம் 

 
    கர்மேயாக, ஞான ேயாகங்க ள் ஞானேயாகேம க கப் பலைன 
அளிக்குெமன்றா ம், கர்ம ேயாகேம ெசய்யத் தக்க . ஆக்ைகயி க்கும் வைரயில் 
மனித க்கு ஏதாவெதா  ெதாழிைலச் ெசய்வேத இயற்ைகயாயி க்கும். அவன் 

ணிந்  ேவ  ைறகளி ந்த ேபாதி ம் லன்கள் அவைன இ த் ச் 
ெசய்ைகயிேலேய ெகாண்  வந்  நி த் ம். இந்திாியங்கைள அடக்கி ஞான 
நிைலயில் நிற்கும் திறைம வாய்ந்தவ ம் கர்மங்கைளேய ெசய்யக் கடவன். ஏெனனில், 
இவன  உண்ைம நிைலயறியாத பாமரர்க ம், இவைனக் கண்  தாங்க ம் 
கர்மங்கைளவிட்  ஞானத் ைறயில் ணி வார்கள். அதனால் அவர்கள் 
கர்மேயாகத்ைதயிழந்த மின்றி ஞானேயாகத்ைத மிழந்  ன்னி ம் தாழ்ந்த 
நிைலைமக்கு வந் வி வார்கள். அவர்கள் ெக வதற்கு இவேன காரணமாவான். 
ஆைகயால் ஞான ேயாகத்தில் திறைம ள்ளவ க்கும், திறைமயில்லாதவ க்கும், 
கர்மேயாகேம ேமலான . கர்மங்கைளச் ெசய் ம்ேபா , 'இந்நிைலைம எனக்கு 
பிரகி தி சம்பந்தத்தால் வந்ேதறியெதன் ம் ஈசுவர ைடய கட்டைளயினால் 
அவ தவிையக் ெகாண்  அவ ைடய பிாீதிக்காகேவ ெசய்கிேறாம்', என் ம் 
எண்ணிச் ெசய்ய ேவண் ம். அர்ஜுனன் ெசால் கிறான்: 
 
    1. ஜநார்த்தன! ெசய்ைகையக் காட் ம் த்திேய சிறந்தெதன்ப  நின் 
ெகாள்ைகயாயின் இந்தக் ெகா ய ெசய்ைகயில் என்ைனப் குத் வெதன்ேன, 
ேகசவா? 
 
    2. குழப்பமான ேபச்சினால் என் த்திைய மயங்கச் ெசய்கிறாய். ஆதலால் எ  
எனக்கு நன்ைம த ெமன்பைத உ திப்ப த்தி ஒேர வார்த்ைதயாகச் ெசால். 

பகவான் ெசால் கிறான்: 
 
    3. பாபெமான் மில்லாத அர்ஜுனா, இவ் லகத்தில் இரண் வித நிஷ்ைட ன்னர் 
என்னால் கூறப்பட்ட , ஸாங்கியர்களின் ஞானேயாகத்தால் எய் வ , ேயாகிகளின் 
கர்ம ேயாகத்தால் எய் வ  என. 
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    4. ெதாழில்கைளத் ெதாடாமேலயி ப்பதனால் மனிதன் ெசயலற்ற நிைல 
அைடவதில்ைல. றவினாேலேய மனிதன் ஈேடற்றம் ெபற் விட மாட்டான். 
 
    5. எவ ம் ஒ  கணப்ெபா ேத ம் ெசய்ைகயின்றி ப்பதில்ைல. இயற்ைகயில் 
விைள ம் குணங்கேள எல்லா உயிர்கைள ம் அவசரமாகத் ெதாழில் ாிவிக்கின்றன. 
 
    6. கர்ேமந்திாியங்கைள அடக்கிக்ெகாண் , ஆனால் இந்திாிய விஷயங்கைள 
மனத்தால் ஸ்மாித் க் ெகாண் ப்ேபானாகிய டாத்மா 
ெபாய்ெயா க்க ைடயவெனன்  ெசால்லப்ப கிறான். 
 
    7. அர்ஜுனா! எவன் இந்திாியங்கைள மனத்தால் கட் ப்ப த்திக் ெகாண் , 
கர்ேமந்திாியங்களால் கர்ம ேயாகம் பண் கிறாேனா, அவன் சிறந்தவன். 
 
    8. விதிக்கப்பட்ட ெதாழிைல நீ ெசய். ெதாழில் ெதாழி ன்ைமையக் காட் ம் 
சிறந்ததன்ேறா? ெதாழி ன்றி இ ப்பதால் உடம்ைபக் ெகாண்  ெச த் தல்கூட 
உனக்கில்லாமல் ேபாய்வி ம். 
 
    9. ேவள்வியின் ெபா ட்ெடன்  ெசய்யப்ப வ  தவிர மற்ைறத் ெதாழில் 
மனித க்குத் தைளயாகிற . ஆதலால், குந்தி மகேன, பற்ைற கைளந்  ெதாழில் 
ெசய்  ெகாண் . 
 
    10. ன்  பிரம்மேதவன் ேவள்வி டேன உயிர்க்குலத்ைத ஒ மிக்கப் பைடத் ச் 
ெசால் னான்: "இதனால் பல்கு ர்கள், நீங்கள் வி ம் ம் வி ப்பங்கைளெயல்லாம் 
உங்க க்கி  கறந்  த ம். 
 
    11. இதனால் ேதவர்கைளக் க தக் கட ர்; அந்த ேதவர் உங்கைளக் க தக் கடவர்; 
(இங்ஙனம்) பரஸ்பரமான பாவைன ெசய்வதனால் உயர்ந்த நலத்ைத எய் ர்கள். 
 
    12. ேவள்வியில் பாவைன ெசய்யப்பட்ட ேதவர் உங்க க்கு வி ம்பிய 
ேபாகங்கைளெயல்லாம் த வர். அவர்க க்குக் ைகம்மா  ெச த்தாமல் அவர்கள் 
ெகா ப்பைத உண்ேபான் கள்வேனயாவான். 
 
    13. ேவள்வியின் மிச்சத்ைத ண் ம் நல்ேலார் எல்லாப் பாபங்களினின் ம் 
வி ப கிறார்கள். தம்ெபா ட்ெடன்  மாத்திரேம உண  சைமக்கும் பாவிகள் 
பாவத்ைத உண் கிறார்கள். 
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    14. அன்னத்தால் உயிர்கள் சைமகின்றன. மைழயால் உண  ேதான் கிற . மைழ 
ேவள்வியால் ஆகிற . ேவள்வி ெசய்ைகயினின்  பிறப்ப . 
 
    15. ெசய்ைக பிரம்மத்தினின் ம் பிறப்பெதன் ணர். பிரம்மம் அமிர்தத்தில் 
ேதான் கிற . ஆதலால் எங்கும் நிைறந்த பிரம்மம் எப்ேபா ம் ேவள்வியில் 
நிைலெபற்ற . 
 
    16. இங்ஙனம் சுழ ம் வட்டத்ைத இவ் லகில் பின்பற்றி ஒ காேதான் பாப 
வாழ்க்ைக ைடயான், லன்களிேல களித்தான்; பார்த்தா, அவன் வாழ்க்ைக 
விழேலயாம். 
 
    17. தன்னிேல தான் இன் வான், தன்னிேல தான் தி ப்தியைடவான், தன்னிேல 
தான் மகிழ்ந்தி ப்பான், அவ க்குத் ெதாழி ல்ைல. 
 
    18. அவ க்குச் ெசய்ைகயில் யாெதா  பய மில்ைல; ெசய ன்றி இ ப்பதி ம் 
அவ க்குப் பயனில்ைல; எவ்விதப் பயைன ங் க தி அவன் எந்த உயிைர ஞ் சார்ந்  
நிற்பதில்ைல. 
 
    19. ஆதலால் எப்ேபா ம் பற்  நீங்கிச் ெசய்யத்தக்க ெதாழிைலச் ெசய்  
ெகாண் . பற்றில்லாமல் ெதாழில் ெசய்  ெகாண் க்கும் மனிதன் பரம்ெபா ைள 
எய் கிறான். 
 
    20. ஜனகன் த ேயார் ெசய்ைகயாேலேய சித்தி ெபற்றார்கள். உலக நன்ைமையக் 
க தி ம் நீ ெதாழில் ாிதல் தகும். 
 
    21. எதைனெயதைன உயர்ந்ேதான் ெசய்கிறாேனா, அைதேய மற்ற மனிதர் 
பின்பற் கிறார்கள். அவன் எைதப் பிரமாணமாக்குகிறாேனா, அைதேய உலகத்தார் 
ெதாட கிறார்கள். 
 
    22. பார்த்தா! ன் லகத்தி ம் எனக்கு யாெதா  கடைம மில்ைல. நான் 
ெபற்றிராத ேப மில்ைல. எனி ம் நான் ெதாழி ேலதான் இயங்குகிேறன். 
 
    23. நான் ேசாம்பாில்லாமல் எப்ேபா ம் ெதாழில் ெசய்  ெகாண் ராவி ன், 
பார்த்தா, எல்லாப் பக்கங்களி ம் மனிதர் என் வழிையேய பின்பற் வார்கள். 
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    24. நான் ெதாழில் ெசய்யாவிட்டால், இந்த ஜனங்கெளல்ேலா ம் அழிந்  
ேபாவார்கள்; குழப்பத்ைத நான் ஆக்கிேயான் ஆேவன்; இந்த மக்கைளெயல்லாங் 
ெகால்ேவானாேவன். 
 
    25. பாரதா! அறிவில்லாதார் ெசய்ைகயில் பற் ைடேயாராய் எப்ப த் ெதாழில் 
ெசய்கிறார்கேளா அப்ப ேய அறி ைடேயான் பற்ைற நீக்கி உலக நன்ைமைய நா த் 
ெதாழில் ெசய்ய ேவண் ம். 
 
    26. அறி ைடேயான் ெதாழி ல் பற் தல் ெகாண்ட அஞ்ஞானிக க்கு த்தி ேபதம் 
விைளவிக்கக் கூடா . அவன் ேயாகத்தில் நின்  ெதாழில் ெசய்  எல்லாத் 
ெதாழில்கைள ம் கவர்ச்சி ைடயனவாக்க ேவண் ம். 
 
    27. எங்கும் ெதாழில்கள் இயற்ைகயின் குணங்களால் ெசய்யப்ப கின்றன. 
அகங்காரத்தால் மயங்கியவன், "நான் ெசய்கிேறன்" என்  நிைனக்கிறான். 
 
    28. குணம், ெசய்ைக இவற்றி ைடய பிாி களின் உண்ைமயறிந்ேதான், 'குணங்கள் 
குணங்களில் இய கின்றன' என்  க திப் பற்றற்றி ப்பான். 
 
    29. இயற்ைகயில் குணங்களால் மயங்கியவர்கள் குணங்களி ம் ெதாழில்களி ம் 
பற் தலைடகிறார்கள். சிற்றறி ைடய அந்த மனிதர்கைள ணர்ந்த ஞானி 
உழல்விக்கக்கூடா . 
 
    30. எல்லாச் ெசய்ைககைள ம் உள்ளறிவினால் எனக்கு அர்ப்பணமாகத் 

றந் விட் , ஆைச நீங்கி, என  என்ப  அற் , மனக் காய்ச்சல் தீர்ந்தவனாய்ப் 
ேபார் ெசய்யக் கடவாய். 
 
    31. என் ைடய இந்த நித்தியமான ெகாள்ைகைய எந்த மனிதர் 
சிரத்ைத ைடேயாராய்ப் ெபாறாைமயின்றிப் பின்பற் கிறார்கேளா, அவர்க ம் 
ெதாழில்களி ந்  வி ப கிறார்கள். 
 
    32. என் ைடய இக்ெகாள்ைகைய யாவர் ெபாறாைமயால் பின்பற்றா  
வி கிறார்கெளா, எவ்வித ஞான மில்லாத அம் டர்கைள நாசமைடந்ேதாராகேவ 
ெதாிந்  ெகாள். 
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    33. ஞான ைடயவன்கூடத் தன் இயற்ைகக்குத் தக்கப ேய நடக்கிறான். உயிர்கள் 
இயற்ைகப்ப  நடக்கின்றன. அடக்குதல் பயன்படா . 
 
    34. இந்திாியத் க்கு இந்திாிய விஷயத்தில் வி ப்  ெவ ப் க்கள் 
ஏற்பட் க்கின்றன. இவ்விரண் க்கும் ஒ வன் வசப்படலாகா . இைவ இவ க்கு 
வழித் தைடகளாம். 
 
    35. நன்றாகச் ெசய்யப்ப ம் பர தர்மத்ைதக் காட் ம் குணமற்றெதனி ம், 
ஸ்வதர்மேம சிறந்த . ஸ்வதர்மத்தில் இறந் வி ம் நன்ேறயாம். பர தர்மம் 
பயத் க்கிடமான . அர்ஜுனன் ெசால் கிறான்: 
 
    36. வி ஷ்ணி குலத் ேதான்றேல! மனித க்கு இச்ைசயில்லாதேபா ம் அவைன 
வ யக் ெகாண்  குத் வ  ேபால் ண் ப் பாவம் ெசய்விப்ப  யா ? பகவான் 
ெசால் கிறான்: 
 
    37. இஃ  வி ப்ப ம் சின ம், ரேஜா குணத்திற் பிறப்ப ; ேபரழி  ெசய்வ ; 
ெப ம்பாவம். இதைன இங்கு சத் வாகத் ெதாிந்  ெகாள். 
 
    38. ைகயினால் தீ சூழப்பட் ப்ப  ேபால ம், கண்ணா  அ க்கால் மாசு 
ப வ  ேபால ம், கர்ப்பத்ைதக் க ப்ைப சூழ்ந்தி ப்ப  ேபால ம் இ  இவ் லைகச் 
சூழ்ந்தி க்கிற . 
 
    39. குந்தியின் மகேன, வி ப்பெமனப்ப ம் இந் நிரப்ெபாணாத் தீ, ஞானிக்கு 
நித்தியப் பைகயாய் ஞானத்ைதச் சூழ்ந்  நிற்கிற . 
 
    40. இந்திாியங்க ம், மன ம், த்தி ம் இதற்கு நிைலக்களன் என்பர். இவற்றால் 
இ  ஞானத்ைதச் சூழ்ந்  மனிதைன மயங்குவிக்கிற . 
 
    41. ஆதலால் பாரத ேரேற, நீ ெதாடக்கத்தில் இந்திாியங்கைளக் கட் ப்ப த்திக் 
ெகாண்  ஞானத்ைத ம் விஞ்ஞானத்ைத ம் அழிப்பதாகிய இந்த பாவத்ைதக் 
ெகான்  வி . 
 
    42. இந்திாியங்கைள உயர் ைடயன ெவன்பர். அவற்றி ம் மனம் ேமல்; மனத்ைதக் 
காட் ம் த்தி ேமல்; த்திக்கு ேமேல அவன் (ஆத்மா). 
 



 49

    43. இங்ஙனம் த்திக்கு ேமலான ெபா ைள (ஆத்மாைவ) உணர்ந் , தன்ைனத்தான் 
உ திப்ப த்திக் ெகாண் , ெவல்லற்காிய வி ப்பமாம் பைகையக் ெகால்லக் கடவாய், 
ெப ந்ேதா ைடயாய்! 
    ----------   
 

பகவத் கீைத : நான்காம் அத்தியாயம் 
ஞான கர்ம சந்யாச ேயாகம் 

 
    'அர்ஜுனா, உன்ைன ஏமாற்றிச் சண்ைடயில் உற்சாக ட் வதற்காக உன்ைனக் 
கர்ம ேயாகத்தில் ண் கிேறன் என்  எண்ணாேத. உலகத்ைத பைடக்கும் ேபாேத 
இக்கர்ம ேயாகத்ைத நான் ம க்கு உபேதசித்ேதன். பிறகு ம வின் வழியாக 
உலகில் அ  பரவிற் ' என்  ெசால் க் கண்ணன் தன  அவதார ரகசியத்ைதக் 
கூ கிறான். பிறகு கர்ம ேயாகத்தின் பிாி கைள ம் அவற் ள்ளடங்கிய ஆத்ம 
ஞானத்தின் ெப ைமைய ம் விளக்குகிறான். கர்மேயாகம் ஞான பாகத்ைத 
உள்ளைடக்கிக் ெகாண் ப்பதால் அ ேவ ஞான ேயாகத்தின் பலைன ம் அளிக்கும் 
என்  கூ கிறான். பகவான் ெசால் கிறான்: 
 
    1. இந்த அழிவற்ற ேயாகத்ைத நான் ன்னர் விவஸ்வா க்குச் ெசான்ேனன். 
விவஸ்வான் ம க்குச் ெசான்னான். ம  இக்ஷவாகு ராஜ க்குக் கூறினான். 
 
    2. இவ்வா  பரம்பைரயாகக் கிைடத்த இதைன ராஜாிஷிகள் உணர்ந்தி ந்தனர். 
பார்த்தா! அந்த ேயாகம் கால மிகுதியால் இவ் லகத்தில் இழக்கப்பட்ட . 
 
    3. அந்தப் பைழய ேயாகத்ைதேய இன்  நான் உனக்குச் ெசான்ேனன், நீ என் 
பக்த ம் ேதாழ ெமன்ப  க தி, இ  மிக ம் உயர்ந்த ரகசியம். அர்ஜுனன் 
ெசால் கிறான்: 
 
    4. உன் பிறப் ப் பிந்திய ; விவஸ்வா ைடய பிறப்  ந்திய . நீ இைத ஆதியில் 
ெசான்னவெனன்  நான் ெதாிந்  ெகாள்வெதப்ப ? பகவான் ெசால் கிறான்: 
 
    5. அர்ஜுனா! எனக்குப் பல ஜன்மங்கள் கழிந்தி க்கின்றன. உனக்கும் அப்ப ேய. 
பார்த்தா! நான் அவற்ைற எல்லாம் அறிேவன்; நீ அவற்ைற அறிகிைல. 
 
    6. பிறப்பற்ேற ெனனி ம், அழிவற்ேற ெனனி ம், உயிர்க க்ெகல்லாம் ஈசேன 
ெயனி ம், யான் என  பிரகி தியில் நிைலெபற்  ஆத்ம மாையயால் 
பிறப்ெபய் கிேறன். 
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    7. பார்த்தா! எப்ேபாெதப்ேபா  தர்மம் அழிந் ேபாய் அதர்மம் எ ச்சி ெப ேமா, 
அப்ேபா  நான் என்ைனப் பிறப்பித் க் ெகாள் கிேறன். 
 
    8. நல்ேலாைரக் காக்க ம், தீயன் ெசய்ேவாைர அழிக்க ம், அறத்ைத 
நிைலநி த்த ம் நான் கந்ேதா ம் பிறக்கிேறன். 
 
    9. என  ெதய்வத்தன்ைம ெகாண்ட பிறப் ம் ெசய்ைக ம் இங்ஙனெமன்பைத 
உள்ளப  ணர்ேவான் உடைலத் றந்த பின்னர் ம  பிறப்  எய் வதில்ைல. 
அர்ஜுனா! அவன் என்ைன எய் கிறான். 
 
    10. வி பத்ைத ம், அச்சத்ைத ம் சினத்ைத ம் றந்ேதாராய் என் மயமாய், 
என்ைன அைடக்கலம் குந்  ஞானத் தவத்தால் ய்ைம ெபற்  என்னியல்  
எய்திேனார் பலர். 
 
    11. யாவர் என்ைன எங்ஙனம் ேவண் கிறார்கேளா அவர்கைள நான் அங்ஙனேம 
சார்கிேறன். பார்த்தா! மனிதர் யாங்க ம் என் வழிையேய பின்பற் கிறார்கள். 
 
    12. ெதாழில்களில் ெவற்றிைய வி ம் ேவார் இங்கு ேதவைதகைளப் ைஜ 
ெசய்கிறார்கள். மனித லகத்தில் ெதாழி னின் ம் ெவற்றி விைரவில் 
விைளவதன்ேறா! 
 
    13. குணத் க்கும் ெசய்ைகக்கும் தக்கப  நான் நான்கு வர்ணங்கைளச் சைமத்ேதன். 
ெசய்ைகயற்றவ ம் அழிவற்றவ மாகிய யாேன அவற்ைறச் ெசய்ேதாெனன் ணர். 
 
    14. என்ைனக் கர்மங்கள் ஒட் வதில்ைல. எனக்குக் கர்மப் பயனில் வி ப்பமில்ைல. 
இங்ஙனம் என்ைனயறிேவான் கர்மங்களால் கட்டப்பட மாட்டான். 
 
    15. ற்காலத்தில் க்திைய ேவண் ேனா ம் இைத ணர்ந்  ெதாழிேல ெசய்தனர். 
ஆதலால் ன்ேனார்கள் ன்  ெசய்தப , நீ ம் ெதாழிைலேய ெசய்யக்கடவாய். 
 
    16. 'எ  ெதாழில்; எ  ெதாழிலல்லாத ' என்ற விஷயத்தில் ஞானிக ம் 
மயக்கெமய் கிறார்கள். ஆதலால் உனக்குத் ெதாழி னியல்ைப உணர்த் கிேறன். 
இைத அறிவதனால் தீங்கினின் ம் வி ப வாய். 
 



 51

    17. ெதாழி ன் இயல் ந் ெதாியேவண் ம்; ெதாழிற்ேகட் ன் இயல் ந் 
ெதாியேவண் ம்; ெதாழி ன்ைமயின் இயல் ந் ெதாியேவண் ம்; கர்மத்தின் நைட 
மிக ம் சூழ்ந்த . 
 
    18. ெசய்ைகயில் ெசய ன்ைம ம், ெசய ன்ைமயில் ெசய்ைக ம் எவன் 
கா கிறாேனா, அவேன மனிதாில் அறி ைடேயான்; அவன் எத்ெதாழில் 
ெசய்ைகயி ம் ேயாகத்தி ப்பான். 
 
    19. எவ ைடய ெசய்ைகத் ெதாடக்கங்கெளல்லாம் வி ப்  நிைன  தவிர்ந்தனேவா, 
அவ ைடய ெசயல்கள் ஞானத் தீயால் எாிக்கப்பட்டனவாம்; அவைன ஞானிகள் 
அறி ைடேயாெனன்கிறார்கள். 
 
    20. கர்மப் பயனிேல பற் க் கைளந்தவனாய் எப்ேபா ம் தி ப்தி ைடேயானாய் 
எதனி ம் சார்பற்  நிற்ேபான் ெசய்ைக ெசய்  ெகாண் க்ைகயி ம் 
ெசயலற்றவனாவான். 
 
    21. ஆைசயற்றவனாய், சித்தத்ைத ஆத்மாவால் கட் ப்ப த்தி, எவ்வித தானங்க ம் 
வாங்குவைதத் றந் , ெவ ேம சாீரத் ெதாழில் மாத்திரம் ெசய்  ெகாண் ப்ேபான் 
பாவத்ைதயைடய மாட்டான். 
 
    22. தானாக வந்ெதய் ம் லாபத்தில் சந்ேதாஷ ேவானாகி, இ ைமகைளக் கடந் , 
ெபாறாைமயற்றவனாய் -- ெவற்றியி ம் ேதால்வியி ம் சமநிைல ெபற்றான் ெதாழில் 
ெசய்தா ம் அதனால் கட் ப்ப வதில்ைல. 
 
    23. பற் தலகன்றான், வி தைல ெகாண்டான், ஞானத்தில் மதி நிைலக்கப் 
ெபற்றான். ேவள்விெயனக் க தித் ெதாழில் ாிவான் -- அவ ைடய கர்மெமல்லாம் 
தாேன ந விப் ேபாய்வி கிற . 
 
    24. பிரம்மத் க்கு அர்ப்பணமாக பிரம்ம அவிைய பிரம்மத் தீயில் பிரம்மத்தால் ஓமம் 
பண் ேவான், பிரம்மத்தின் ெசய்ைகயில் சமாதான ெமய் ேனான், அவன் 
பிரம்மத்ைத அைடவான். 
 
    25. சில ேயாகிகள் ேதவ க்குச் ெசய்யப்ப ம் ேவள்விைய வழிப கிறார்கள். ேவ  
சிலர் பிரம்மத் தீயில் ேவள்விையேய ஆகுதி ெசய்  ேவட்கின்றனர். 
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    26. ேவ  சிலர் உட்கரணத்ைத யடக்குதலாகிய சம்யமம் என்ற தீயில் ெசவி த ய 
இந்திாியங்கைள ஆகுதி ெசய்கிறார்கள். ேவ  சிலர் இந்திாியங்களாகிய தழல்களில் 
ஒ  த ய விஷயங்கைளச் ெசாாிகிறார்கள். 
 
    27. ேவ  சிலர் ஞானத்தால் ெகா த் ண்ட தன்னாட்சிெயன்ற ேயாகத்தீயில் 
எல்லா இந்திாியச் ெசயல்கைள ம் உயிர்ச் ெசயல்கைள ம் ஓமம் பண் கிறார்கள். 
 
    28. விரதங்கைள நன்கு பா காக்கும் னிகளில் ேவ  சிலர் திரவியத்தால் ேவள்வி 
ெசய்ேவார்; சிலர் தவத்தால் ேவட்ேபார்; சிலர் ேயாகத்தால் ேவட்ேபார்; சிலர் 
கல்வியால் ேவட்ேபார்; சிலர் ஞானத்தால் ேவட்ேபார். 
 
    29. இனி ேவ  சிலர் பிராணாயாமத்தில் ஈ பட்டவர்களாய் பிராணன், அபானன் 
என்ற வா க்களின் நைடையக் கட் ப்ப த்தி அபானவா வில் பிராணவா ைவ ம், 
பிராணவா வில் அபானத்ைத ம் ஆகுதி பண் கிறார்கள். 
 
    30. ேவ  சிலர் உணைவ ஒ ங்குப த்தி உயிைர உயிாில் ஆகுதி ெசய்கிறார்கள். 
இவ்வைனவ ம் ேவள்வி ெநறி ணர்ந்  ேவள்வியால் பாவமற் ப் ேபாயிேனார். 
 
    31. ேவள்வியில் மிஞ்சிய அ ைத ண்ேபார் என்  ளதாகிய பிரம்மத்ைத 
எய் கிறார்கள். ேவள்வி ெசய்யாேதா க்கி லகமில்ைல. அவர்க க்குப் 
பரேலாகேம . க் குலத்தாாில் சிறந்ேதாய்! 
 
    32. பிரம்மத்தின் கத்தில் இங்ஙனம் பலவித ேவள்விகள் விாித் க் 
காட்டப்பட் க்கின்றன. அைவெயல்லாம் ெதாழி ேல பிறப்பனெவன் ணர். 
இவ்வா ணர்ந்தால் வி தைல ெப வாய். 
 
    33. பார்த்தா! திரவியத்ைதக் ெகாண்  ெசய்யப்ப ம் ேவள்விையக் காட் ம் 
ஞானேவள்வி சிறந்த . பார்த்தா! கர்மெமல்லாம், ற்றி ம், ஞானத்தில்  
ெப கிற . 
 
    34. அதைன வணக்கத்தா ம், சூழ்ந்த ேவள்வியா ம், ெதாண்  ாிவதா ம் 
அறிந்  ெகாள். உண்ைம கா ம் ஞானிகள் உனக்கு ஞானத்ைத உபேதசிப்பார்கள். 
 
    35. அந்த ஞானம் ெப வதனால், பாண்டவா, நீ அப்பால் இவ்வித 
மயக்கெமய்தமாட்டாய். இதனால் நீ எல்லா உயிர்கைள ம், மிச்சமன்றி நின் ள்ேள 
காண்பாய். அப்பால் அவற்ைற என் ள்ேள காண்பாய். 



 53

 
    36. பாவிகெளல்லாைரக் காட் ம் நீ அதிகப் பாவியாக இ ந்தா ம், 
அப்பாவத்ைதெயல்லாம் ஞானத் ேதாணியால் கடந்  ெசல்வாய். 
 
    37. நன்கு ெகா த் ண்ட தீ விறகுகைளச் சாம்பலாக்கிவி தல் ேபாலேவ, 
அர்ஜுனா! ஞானத் தீ எல்லா விைனகைள ம் சாம்பலாக்கிவி ம். 
 
    38. ஞானத்ைதப் ேபால் ய்ைம த ம் ெபா ள் இவ் லகத்தில் ேவெற மில்ைல. 
ேயாகத்தில் நல்ல சித்தியைடந்தவன் தானாகேவ தக்க ப வத்தில் அைதத் தனக்குள் 
கிைடக்கப் ெப கிறான். 
 
    39. பிரம்மத்ைதப் பரமாகக் ெகாண் , இந்திாியங்கைளக் கட் ப்ப த்தியவனாய், 
சிரத்ைத ைடேயான் ஞானத்ைதயைடகிறான். ஞானத்ைத அைடந்தபின் விைரவிேல 
பரசாந்தி ெப கிறான். 
 
    40. அறி ம் சிரத்ைத மின்றி ஐயத்ைத இயல்பாகக் ெகாண்ேடான் அழிந்  
ேபாகிறான். ஐய ைடேயா க்கு இவ் லகமில்ைல; ேம லகமில்ைல; 
இன்ப மில்ைல. 
 
    41. ேயாகத்தால் ெசய்ைககைளத் றந் , ஞானத்தால் ஐயத்ைத அ த் த் 
தன்ைனத்தான் ஆள்ேவாைன, தனஞ்ஜயா! கர்மங்கள் கட் ப்ப த்த மாட்டா! 
 
    42. அஞ்ஞானத்தால் ேதான்றி ெநஞ்சில் நிைலெகாண் க்கும் இந்த ஐயத்ைத உன் 
ஞான வாளால் அ த்  ேயாக நிைல ெகாள். பாரத! எ ந்  நில்! 
    ------------   
 

பகவத் கீைத : ஐந்தாம் அத்தியாயம் 
சந்யாச ேயாகம் 

 
    கர்மேயாகத்தில் ஞான பாகமடங்கி இ ப்பதா ம், ஞான ேயாகத்தில் கர்ம 
பாகமடங்கி யி ப்பதா ம் இரண் ம் ஒன்ேற. அைவ இரண் ம் ஒேர விதமான 
பலைனக் ெகா க்கக் கூ யைவ. அைவ ெவவ்ேவ  பலைன அளிக்கும் என்  
கூ பவர் பலர். அவர்கள் அறிவில் ேதர்ச்சி ெபறாதவர்கள். ஆனால், கர்ம ேயாகமின்றி, 
ஞானேயாகத்ைதப் ெபற இயலா . சுக க்கங்கைளப் ெபா ட்ப த்தாமல் கர்ம 
ேயாகத்ைதேய த வியி ந்தால் பலைனக் க கப் ெபறலாம். எல்லா ஆத்மாக்க ம் 
ஒேர மாதிாியானைவ. ேதாற் ம் ேவ பா கெளல்லாம் ேதக சம்பந்தத்தால் வந்தைவ 
என்ற உணர்  ேவண் ம். அர்ஜுனன் ெசால் கிறான்: 
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    1. கண்ணா! ெசய்ைககளின் றைவப் கழ்ந்  ேபசுகிறாய்; பின்னர் அவற் டன் 
கலப்பைதப் கழ்கிறாய். இவ்விரண் ல் எ ெவான்  சிறந்தெதன்பைத நன்கு 
நிச்சயப்ப த்தி என்னிடஞ் ெசால். பகவான் ெசால் கிறான்: 
 
    2. ற , கர்ம ேயாகம், இவ்விரண் ம் உயர்ந்த நலத்ைதத் த வன. இவற் ள் 
கர்மத் றைவக் காட் ம் கர்மேயாகம் ேமம்பட்ட . 
 
    3. பைகத்த ம் வி ம் த மில்லாதவைன நித்திய சந்யாசி என் ைரக்கக் கடவாய். 
ெப ந்ேதா ைடயாய், இ ைம நீங்கி அவன் எளிதில் பந்தத்தினின்  வி ப கிறான். 
 
    4. சாங்கியத்ைத ம் ேயாகத்ைத ம் ெவவ்ேவெறன்  ெசால்ேவார் குழந்ைதகள்; 
பண் தர்கள் அங்ஙனம் கூறார். இவற் ள் யாேத ெமான்றில் நன்கு 
நிைலெபற்ேறான் இரண் ன் பயைன ம் எய் கிறான். 
 
    5. சாங்கியர் ெப ம் நிைலையேய ேயாகிக ம் ெப கிறார்கள். சாங்கியத்ைத ம் 
ேயாகத்ைத ம் எவன் ஒன்றாகக் காண்பாேனா, அவேன காட்சி ைடயான். 
 
    6. ெப ந் ேதாளாய், ேயாகமில்லாதவன் சந்நியாசம் ெப தல் கஷ்டம். ேயாகத்தில் 
ெபா ந்திய னி விைரவில் பிரம்மத்ைத அைடகிறான். 
 
    7. ேயாகத்திேல ம வித் ய்ைம ற்ேறான், தன்ைன தான் ெவன்ேறான். 
இந்திாியங்களின் மீ  ெவற்றி ெகாண்ேடான், எல்லா உயிர்க ந்தாேனயானவன், 
அவன் ெதாழில் ெகாண் ப்பி ம், அதில் ஒட் வதில்ைல. 
 
    8. உண்ைம அறிந்த ேயாகி, "நான் எதைன ஞ் ெசய்வதில்ைல" என்ெறண்ணக் 
கடவான். காண்கி ம், ேகட்கி ம், தீண் ம், ேமாப்பி ம், உண்பி ம், நடப்பி ம், 
உயிர்ப்பி ம், உறங்கி ம், 
 
    9. லம்பி ம், வி ம், வாங்கி ம், இைமகைளத் திறப்பி ம், ம், 
"இந்திாியங்கள் தம் ைடய விஷயங்களில் ச க்கின்றன" என்  க தியி க்கக் 
கடவான். 
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    10. ெசய்ைககைளெயல்லாம் பிரம்மத்தில் சார்த்திவிட் ப் பற் தைல நீக்கி எவன் 
ெதாழில் ெசய்கிறாேனா அவன், நீாில் தாமைரயிைலேபால், பாவத்தால் தீண்டல் 
ெப வதில்ைல. 
 
    11. ேயாகிகள் பற் தைலக் கைளந் , ஆத்ம சுத்தியின் ெபா ட்டாக உடம்பா ம், 
மனத்தா ம், த்தியா ம் அன்றி ெவ ம் இந்திாியங்களா ம் ெதாழில் ெசய்வார். 
 
    12. ேயாகத்தில் ெபா ந்தியவன் கர்மப் பயைனத் றந்  நிஷ்ைடக்குாிய சாந்திைய 
அைடகிறான். ேயாகத்தில் இணங்காேதான் வி ப்பத் க்கு வசமாய்ப் பயனிேல 
பற் தல் ெகாண்  தைளப்ப கிறான். 
 
    13. தன்ைன வசங்ெகாண்ட ஆத்மா எல்லாக் கர்மங்கைள ம் மனதால் றந் , 
எதைன ம் ெசய்வ மின்றிச் ெசய்விப்ப மின்றி, ஒன்ப  வாயில் ெகாண்ட 
உடற்ேகாட்ைடயில் இன் ற்றி க்கிறான். 
 
    14. ெசய்ைகத் தைலைம, ெசய்ைக, ெசய்ைகப் பயன் ெப தல் -- 
இவற் ெளதைன ம் கட ள் மனித க்குத் தரவில்ைல. இயற்ைகேய இயல் 
ெப கிற . 
 
    15. எவைன ம் பாவி அல்ல  நற்ெசய்ைக ைடேயாெனன்  கட ள் ஏற்பதில்ைல. 
அஞ்ஞானத்தால் ஞானம் சூழப்பட் க்கிற . அதனால் ஜந் க்கள், 
மயக்கெமய் கின்றன. 
 
    16. அந்த அஞ்ஞானத்ைத ஆத்ம ஞானத்தால் அழித்தவர்க ைடய ஞானம் 
சூாியைனப் ேபான்றதாய்ப் பரம்ெபா ைள ஒளி றக் காட் கிற . 
 
    17. பிரம்மத்தில் த்திைய நாட் , அ ேவ தாமாய், அதில் நிஷ்ைடெயய்தி, அதில் 
ஈ பட்ேடார், தம் ைடய பாவங்கெளல்லாம் நன்கு க வப் ெபற்ேறாராய், மீளாப் 
பதமைடகிறார்கள். 
 
    18. கல்வி ம் விநய ம் நன்கு கற்ற பிராமணனிடத்தி ம், பசுவினத் ம், 
யாைனயினிடத் ம், நாயினிடத் ம், நாையத் தின் ம் ைலயனித் ம் பண் தர் சமப் 
பார்ைவ ைடேயார். 
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    19. மனம் சம நிைலயில் நிற்கப் ெபற்ேறார் இவ் லகத்திேலேய இயற்ைகைய 
ெவன்ேறாராவர். பிரம்மம் மாசற்ற . சம நிைல ற்ற  ஆதலால் அவர்கள் பிரம்மத்தில் 
நிைலெப கிறார்கள். 
 
    20. வி ம்பிய ெபா ைளப் ெப ம்ேபா  களி ெகாள்வான்; பிாிமற்றைதப் 
ெப ம்ேபா  யர்ப்பட மாட்டான்; பிரம்மஞானி ஸ்திர த்தி ைடேயானாய், மயக்கம் 
நீங்கி, பிரம்மத்தில் நிைல ெப கிறான். 
 
    21. றத் தீண் தல்களில் பற் தல்கள் ெகாள்ளாமல் தனக்குள்ேள இன்பத்ைதக் 
காண்ேபான் பிரம்ம ேயாகத்தில் ெபா ந்தி அழியாத இன்பத்ைத எய் கிறான். 
 
    22. றத் தீண் தல்களில் ேதான் ம் இன்பங்கள் ன்பத்திற்குக் காரணங்களாகும். 
அைவ ெதாடக்க ம் இ தி ைடயான, குந்தி மகேன, அறி ைடேயான் அவற்றில் 
களி வதில்ைல. 
 
    23. சாீரம் நீங்கு ன்னர், இவ் லகத்திேலேய வி ப்பத்தா ம் சினத்தா ம் 
விைள ம் ேவகத்ைத எவன் ெபா க்க வல்லாேனா அந்த மனிதன் ேயாகி, அவன் 
இன்ப ைடேயான். 
 
    24. தனக்குய்ள்ேள இன்ப ைடயவனாய், உள்ேள மகிழ்ச்சி காண்பவனாய், உள்ேள 
ஒளி ெபற்றவனாகிய ேயாகி, தாேன பிரம்மமாய், பிரம்ம நிர்வாணமைடகிறான். 
 
    25. *இ ைமகைள (*நன்ைம - தீைம; குளிர் - சூ ; இன்பம் - ன்பம் என எல்லாப் 
ெபா ள்கைளப் பற்றி நிற்கும் இரட்ைட நிைலகள்) ெவட் விட் த் தம்ைமத்தாம் 
கட் ப்ப த்தி, எல்லா உயிர்க க்கும் இனிய  ெசய்வதில் மகிழ்ச்சிெயய் ம் ாிஷிகள் 
பாவங்கெளாழிந்  பிரம்ம நிர்வாணம் அைடகிறார்கள். 
 
    26. வி ப்ப ம், சின ம் தவிர்ந்  சித்தத்ைதக் கட் ப்ப த்திய ஆத்ம ஞானிகளாகிய 

னிக க்கு பிரம்ம நிர்வாணம் அ கி ள்ள . 
 
    27. றத் தீண் தல்கைள அகற்றிப் வங்க க்கிைடேய விழிகைள நி த்தி, 

க்கி ள்ேள இயங்கும் பிராணவா ைவ ம் அபான வா ைவ ம் சமமாகச் ெசய்  
ெகாண் ; 
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    28. " லன்கைள, மனத்ைத, மதிைய ம் கட்  வி தைல யிலக்ெகனக் ெகாண்  
வி ப்ப ம் அச்ச ம் சின ம் தவிர்த்தான் க்தேன யாவான் னி." 
 
    29. "ேவள்வி ம் தவ ம் *மிைசேவான் யாேன உலகுகட் ெகல்லாம் ஒ ேபரரசன் 
எல்லா உயிர்கட்கு நண்பன் யான்' என் றறிவான் அைமதி யறிவான். (*மிைசவ  = 
உண்ப ) 
    -----------  
 

பகவத் கீைத : ஆறாம் அத்தியாயம் 
தியான ேயாகம் 

 
    கர்ம ேயாக ஞான ேயாகங்களில் சித்தி ெபற்றவ க்குண்டாகும் ஆத்மா பவம் 
இந்த அத்தியாயத்தில் கூறப்ப கிற . இவ்வாத்மா பவத்தில் ஈ பட்  ஆதியிேலேய 
தி ப்தியைடந்தவன் ேவ  விஷயங்களில் மனைதச் ெச த்தமாட்டான். அவ க்குத் 
ேதாழன், பைகவன், பந் , நல்லவன், ெகட்டவன் என்  ேவ பா ன்றி 
எல்ேலாாிட ம் ஒேரவிதமான மனப்பான்ைம ஏற்ப ம். அவன் ஜனங்க ைடய 
ேசர்க்ைகைய ெவ த் த் தனிைமயிேல வி ப்ப ற் த் திடமான ஆசனத்திலமர்ந்  
தன  ஆத்ம ெசா பத்ைத எண்ணி எண்ணி மகிழ்வான். இவ்வாத்மா பவேம 
ேபரானந்தெமன்  எண்ணியி ப்பான். எல்லா ஆத்மாக்க ம் ேதகசம்பந்தத்ைத நீக்கிப் 
பார்த்தால் ஒ வைகப்பட்டைவ என்  எண்ணி, வில் கட ம் அவ்வாத்மாக்க ம் 
ஒ வைகப் பட்டவர்கெளன் ம் உணர்வான். இந்நிைல ெபற்றவேன ேயாகிகளில் 
சிறந்தவன். பகவான் ெசால் கிறான்: 
 
    1. ெசய்ைகயின் பயனில் சார்பின்றிச் ெசய்யத்தக்க  ெசய்ேவான் றவி; அவேன 
ேயாகி, தீ வளர்க்காதவ ம் கிாிைய ெசய்யாதவ ம் அவன் ஆகார். 
 
    2. பாண்டவா! எதைன சந்நியாசெமன்கிறார்கேளா, அ ேவ ேயாகெமன்றறி. தன் 
ேகாட்பா கைளத் றக்காத எவ ம் ேயாகியாக மாட்டான். 
 
    3. ேயாக நிைலயில் ஏற வி ம் ம் ேயாகிக்குத் ெதாழிேல க வியாகக் 
கூறப்ப கிற . அந்நிைலயில் ஏறிய பின் அவ க்கு சாந்தம் க வியாகிற . 
 
    4. ஒ வன் எல்லாக் ேகாட்பா கைள ம் றந் விட் ப் லன்களிேல ம், 
ெசயல்களிேல ம் பற் த ன்றியி ப்பானாயின், அப்ேபாதவன் 'ேயாகநிைலயில் 
ஏறியவன்' என்  ெசால்லப்ப கிறான். 
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    5. தன்ைனத் தான் உயர்த்திக் ெகாள்க; தன்ைனத் தன்னா ழி த்த ேவண்டா; 
தனக்குத் தாேன நண்பன்; தனக்குத் தாேன பைகவன். 
 
    6. தன்ைனத் தான் ெவன்றவேன தனக்குத் தான் நண்பன்; தன்ைனத் தான் 
ெவல்லாதான் தனக்குத் தான் பைகவன் ேபாற் ேக  சூழ்கிறான். 
 
    7. தன்ைன ெவன்  ஆ தெலய்தியவனிடத்ேத சீேதாஷ்ணங்களி ம், சுக 

க்கங்களி ம், மானாபிமானங்களி ம் சமநிைலப்பட்ட பரமாத்மா விளங்குகிற . 
 
    8. *ஞானத்தி ம் விஞ்ஞானத்தி ம் தி ப்தி ெகாண்டவனாய், மைல வில் 
நிற்பான் ேபான் , லன்கைள ெவன் , ஓட்ைட ம் கல்ைல ம் ெபான்ைன ம் ஒன்  
ேபாேல கா ம் ேயாகிேய நிைல ற்றாெனனப்ப வான். (*ஞானெமன்ப  
கட ளியைலப் பற்றிய அறி ; விஞ்ஞானெமன்ப  உலகியைலப் பற்றிய ) 
 
    9. அன்பர், நட்பார், பைகவர், ஏதிலர், ந வர், எதிாிகள், சுற்றத்தார், நல்ேலார், 
தீேயார் எல்ேலாாிடத் ம் சம த்தி ைடயான் ேமேலானாவான். 
 
    10. மைறவிடத்தில் இ ந்  ெகாண் , தனியனாய், உள்ளத்ைதக் கட் , ஆைசையத் 

றந் , ஏற்ப  நீக்கி எப்ேபா ம் ஆத்மாவில் ேயாக றக் கடவான். 
 
    11. சுத்தமான இடத்தில் அதிக உயரமில்லாம ம், அதிகத் தாழ்வில்லாம ம், ணி, 
மான் ேதால், தர்ப்ைப, இவற்றின்மீ  தனக்ேகார் உ தியான ஆசனம் சைமத் க் 
ெகாண் , 
 
    12. அங்கு மனைத ஒ கமாக்கி, உள்ளத்ைத ம் றச் ெசயல்கைள ம் நன்கு 
கட் ப்ப த்தி, ஆசனத்தமர்ந் , ஆத்மா நன்கு ய்ைமயைட ம்ப  ேயாகத்திேல 
ெபா ந்தக் கடவான். 
 
    13. உடம்ைப ம் தைலைய ம், க த்ைத ம் சமமாக அைசவின்றி ைவத் க் 
ெகாண் , உ தி சான்றவனாய், க்கு னிையப் பார்த் க் ெகாண் , திைசகைள 
ேநாக்காமல், 
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    14. நன்கு சாந்தெமய்தியவனாய், அச்சத்ைதப் ேபாக்கி பிரம்மச்சாிய விரதத்தில் 
நிைலெகாண் , மனைத வசப்ப த்தி என்னிடத்ேத சித்தத்ைத இைசத் , எனக்கு 
ஈ பட்  ேயாகத்தி க்கக் கடவான். 
 
    15. இங்ஙனம் எப்ேபா ம் மனைதக் கட் ப்ப த்தி ஆத்மாவில் ேயாக ற்றி க்கும் 
ேயாகி, என்பதால் நிைல ெபற்றதாகிய மிகச் சிறந்த வி தைலயி ள்ள 
ஆ தைலயறிவான். 
 
    16. மிைகபட உண்ேபா க்கு ேயாகமில்ைல; உணவற்ேறா க்கு ஏகாந்தநிைல 
எய்தா . மிகுதியாக உறங்குேவா க்குமில்ைல; அர்ஜுனா! மிகுதியாக 
விழிப்ேபா க்கும் அஃதில்ைல. 
 
    17. ஒ ங்குக்கு உட்பட்ட உண ம், விைளயாட் ம் உைடேயானாய், விைனகளில் 
ஒ ங்குக்குட்பட்ட நைடக ைடயவனாய், உறக்கத்தி ம் விழிப்பி ம் 
ஒ ங்குக்குட்பட்டானாயின், அவ ைடய ேயாகம் யைர அழிக்கிற . 
 
    18. உள்ளம் கட் க்கடங்கித் தன ள்ேளேய நிைலெபற ஒ வன் எந்த 
வி ப்பத்தி ம் ழ்ச்சியற்றானாயின், ேயாக ற்றா ெனனப்ப வான். 
 
    19. சித்தத்ைதக் கட்  ஆத்ம ேயாகத்தில் கலந்  நிற்கும் ேயாகிக்குக் காற்றில்லாத 
இடத்தில் அைசவின்றி நிற்கும் விளக்ைக ன்ேனார் உவைமயாகக் காட் னர். 
 
    20. எங்கு சித்தம் ேயாக ஒ க்கத்தில் பி ப் ற்  ஆ தெலய் ேமா, எங்கு 
ஆத்மாவினால் ஆத்மாைவ யறிந்  ஒ வன் ஆத்மாவில் மகிழ்ச்சி யைடகிறாேனா, 
 
    21. த்தியால் தீண்டத்தக்க ம், லன்கைளக் கடந்  நிற்ப மாகிய ேபாின்பத்ைத 
எங்குக் காண்பாேனா, எங்கு நிைலெப வதால் இவன் உண்ைமயினின் ம் 
வ வதில்ைலேயா, 
 
    22. எத்தைன ெயய்தியபின் அைதக் காட் ம் ெபாிய லாபம் ேவறி ப்பதாகக் க த 
மாட்டாேனா, எங்கு நிைல ெப வதால் ெபாிய க்கத்தா ம் ச ப்ெபய்த மாட்டாேனா, 
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    23. அந்நிைலேய ன்பத் டன் கலத்தைல வி தலாகிய ேயாக நிைலெயன்  
உணர். உள்ளத்தில் ஏக்கமின்றி உ தி டன் அந்த ேயாகத்ைத ஒ வன் பற்றி நிற்கக் 
கடவான். 
 
    24. *சங்கல்பத்தினின் ம் (*சங்கல்பம்=மனத்தீர்மானம்) எ ம் எல்லா 
வி ப்பங்கைள ம் மிச்சமறத் றந் விட்  எல்லாப் பக்கங்களி ம் மனத்தால் 
இந்திாியக் குழாத்ைதக் கட் ப் ப த்தி, 
 
    25. ணிந்த மதி டன் மனைத ஆத்மாவில் நி த்தி ெமல்ல ெமல்ல ஆ தல் ெபறக் 
கடவான்; எதற்கும் கவைல றாதி க்கக் கடவான். 
 
    26. எங்ெகங்ேக மனம் சஞ்சலமாய் உ தியின்றி உழ கிறேதா, அங்கங்ேக அைதக் 
கட் ப்ப த்தி ஆத்மா க்கு வசமாக்கிக் ெகாள்க. 
 
    27. மனம் சாந்தமாய், ரேஜா குணம் ஆறி, மாசு நீங்கி, பிரம்மேமயாகிய இந்த 
ேயாகிக்கு மிகச் சிறந்த இன்பம் கிைடக்கிற . 
 
    28. குற்றங்கைளப் ேபாக்கி இங்ஙனம் எப்ேபா ம் ஆத்மாவில் 
கலப் ற்றி ப்பானாயின், அந்த ேயாகி பிரம்மத்ைதத் ெதா வதாகிய மிக உயர்ந்த 
இன்பத்ைத எளிதில் ய்க்கிறான். 
 
    29. ேயாகத்தில் கலந்தவன் எங்கும் சமப் பார்ைவ ைடயவனாய், எல்லா 
உயிர்களிடத் ம் தானி ப்பைத ம், தன் ள் எல்லா உயிர்க மி ப்பைத ம் 
கா கிறான். 
 
    30. எவன் எங்கும் என்ைனக் காண்கிறாேனா, எல்லாப் ெபா ள்கைள ம் 
என்னிடத்ேத காண்கிறாேனா, அவ க்கு நான் அழியமாட்ேடன்; எனக்கவன் அழிய 
மாட்டான். 
 
    31. ஒ ைமயில் நிைல ெகாண்டவனாய் எல்லா உயிர்களிடத்தி ள்ள என்ைனத் 
ெதா ேவான் யாங்க ம் ெசன்ற ேபாதி ம், அந்த ேயாகி என் ள்ேளேய 
இய கிறான். 
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    32. இன்பமாயி ம், ன்பமாயி ம் -- எதி ம் ஆத்ம சமத் வம் பற்றி சமப்பார்ைவ 
ெச த் வானாயின், அவன் பரம ேயாகியாகக் க தப்ப வான். அர்ஜுனன் 
ெசால் கிறான்: 
 
    33. ம சூதனா! இங்ஙனம் நீ சமத் வத்தால் ஏற்ப வதாகச் ெசால் ய ேயாகம், 
ஸ்திரமான நிைல ைடயதாக எனக்குத் ேதான்றவில்ைல, என  சஞ்சலத் தன்ைமயால். 
 
    34. கண்ணா! மனம் சஞ்சல ைடய ; தவ ம் இயல்பின , வ ய ; உர ைடய . 
அைதக் கட் ப்ப த் தல் காற்ைறக் கட் வ ேபால் மிக ம் கஷ்டமான 
ெசய்ைகெயன்  நான் மதிக்கிேறன். பகவான் ெசால் கிறான்: 
 
    35. ெப ந்ேதாளாய்! மனம் கட் தற்காிய தான், சலன ைடய தான்; ஐயமில்ைல. 
ஆனால் குந்தியின் மகேன! அைதப் பழக்கத்தா ம், வி ப்பின்ைமயா ம் கட்  
விடலாம். 
 
    36. தன்ைனக் கட்டாதவன் ேயாகெமய் தல் அாிெதன்  நான் க கிேறன். 
தன்ைனக் கட் யவன், யற்சியா ம் உபாயத்தா ம் அதைன எய்த வல்லான். 
அர்ஜுனன் ெசால் கிறான்: 
 
    37. நம்பிக்ைக ைடேயாெயனி ம், தன்ைனக் கட்டாைமயால் ேயாகத்தினின் ம் 
மனம் வ வியவன் ேயாகத்தில் ேதாற் ப்ேபாய், அப்பால் என்ன கதியைடகிறான், 
கண்ணா? 
 
    38. ஒ  ேவைள அவன் இரண் ங் ெகட்டவனாய், உைடந்த ேமகம்ேபால் 
அழிகிறாேனா? ெப ந்ேதாளாய்! உ தியற்றவனாய், பிரம்ம ெநறியிேல 
குழப்பெமய்திய டன் யாதாகிறான்? 
 
    39. கண்ணா! எனக்குள்ள இந்த ஐயத்ைத நீ அ த்  வி க. நின்ைனயன்றி இந்த 
ஐயத்ைத ய ப்ேபார் ேவெறவ மிலர். பகவான் ெசால் கிறான்: 
 
    40. பார்த்தா! அவ க்கு இவ் லகி ம், ேம லகத்தி ம் அழிவில்ைல; மகேன! 
நன்ைம ெசய்ேவான் எவ ம் ெகட்ட கதியைடய மாட்டான். 
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    41. ேயாகத்தில் தவறியவன், ண்ணியம் ெசய்ேவாாின் உலகங்கைள ெயய்தி, அங்கு 
கணக்கில்லாத வ ஷங்கள் வாழ்ந் , ய்ைம ைடய ெசல்வர்களின் ட் ல் 
பிறக்கிறான். 
 
    42. அல்ல , த்திமான்களாகிய ேயாகிகளில் குலத்திேலேய பிறக்கிறான். 
இவ் லகில் இ  ேபான்ற பிறவி ெயய் தல் மிக ம் அாி . 
 
    43. அங்ேக அவன் ர்வ சாீரத் க்குாிய த்திையப் ெப கிறான். கு நந்தனா! 
அப்பால் அவன் ம ப ம் ெவற்றிக்கு யற்சி ெசய்கிறான். 
 
    44. பண்ைடப் பழக்கத்தால் அவன் தன் வசமின்றி ம் இ க்கப்ப கிறான். 
ேயாகத்ைத அறிய ேவண் ெமன்ற வி ப்பத்தாேலேய ஒ வன் ஒ லகத்ைதக் கடந்  
ெசல் கிறான். 
 
    45. பாவம் நீங்கியவனாய், ஊன்றி யல்வாேனயாயின், ேயாகி பல பிறவிகளின் 
ெவற்றிப் பயனாகிய பரகதிைய அப்ேபாதைடகிறான். 
 
    46. தவஞ் ெசய்ேவாைரக் காட் ம் ேயாகி சிறந்ேதான்; ஞானிகளி ம் அவன் 
சிறந்ேதானாகக் க தப் ப கிறான்; கர்மிகளி ம் அவன் சிறந்ேதான்; ஆதலால் 
அர்ஜுனா! ேயாகியாகுக. 
 
    47. மற்ெறந்த ேயாகிகெளல்லாாி ம், எவெனா வன் அந்தராத்மாவில் என்ைனப் 

குத்தி என்ைன நம்பிக்ைக டன் ேபாற் கிறாேனா அவன், மிக ேமலான 
ேயாகிெயன்ப  என் ைடய ெகாள்ைக. 
 
    ---------   
 

பகவத் கீைத : ஏழாம் அத்தியாயம் 
ஞான விஞ்ஞான ேயாகம் 

 
    பக்தி ேயாகத்திற்கு இலக்கான இைறவ ைடய ெசா பம், சுபாவம், ேமன்ைம 

த யன இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கிக் கூறப்ப கின்றன. மனிதன் இைவகைள 
அறியெவாட்டாமல் பிரகி தி சம்பந்தம் த த் க் ெகாண் ப்பதால் இைத நீக்க 
ேவண் ய  அவசியம். ஆனால், இைறவைனச் சரண் குந்தாலன்றி இத்தைடைய 
நீக்க இயலா . பக்தர்களில், ன் ற்றார், ெசல்வத்ைத வி ம் ேவார், ஞான ெசா ப 
நிைலைய வி ம் ேவார் ஈசுவர தத் வத்ைத ணர்ந்தவர் என நான்கு வைக ண் . 
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அவர்களில் நான்காம் வகுப்பினேர ேமலானவர். அந்த நிைலையப் ெப வதற்கு ெவகு 
பிறப் கள் எ த்தாக ேவண் ம். இைறவைன தவிர்த்  மற்ற ெதய்வங்கைளத் 
ெதா பவர்க ம் உண்ைமயில் இைறவனளிக்கும் பயைனேயதான் ெப கின்றனர். 
ஆனால், அவ்விதமான பயன்கள் அழி ற்றி க்கும். இைறவைனேய 
வணங்குகிறவர்கள், இைறவைனேய யைடந்  அழிவிலா ஆனந்தத்ைதப் 
ெப கின்றனர்.  பகவான் ெசால் கிறான்: 
 
    1. பார்த்தா!, என்பால் இைசந்த மனத்தினனாய், என்ைனச் சார்ந் , ேயாகத்திேல 
அமர்ந்தானாய், என்ைன ம் உண மா  ெசால்லக் ேகளாய். 
 
    2. ஞானத்ைத ம், விஞ்ஞானத்ைத ம் சம் ரணமாக உனக்குச் ெசால் கிேறன். 
இைத அறிந்தால் பிறகு நீ அறிய ேவண் ய  மிச்செமான் மில்ைல. 
 
    3. பல்லாயிர மனிதாில் ஒ வன் சித்தி ெபற யல்கிறான். யற்சி ைடய சித்தர் 
பலாில் ஒ வன் என்ைன உள்ளப  அறிகிறான். 
 
    4. மண், நீர், தீ, காற் , வான், மனம், மதி, *அகங்காரம், இவ்ெவட்  வைகயாக என் 
இயற்ைக பிாிந்  ேதான் கிற . (*அகங்காரம் -- எல்லாச் ேசதன உயிர்க க்கு ள்ள 
"நான்" என்ற ெகாள்ைக.) 
 
    5. இ  என் கீழியற்ைக. இதினின் ம் ேவ பட்டதாகிய என் ேம யற்ைகைய அறி; 
அ ேவ உயிராவ ; ெப ந்ேதாளாய்! அதனால் இவ் லகு தாிக்கப்ப கிற . 
 
    6. எல்லா உயிர்க க்கும் அ  காரணெமன் ணர். அதனால் நான் உலக 

ைமக்கும் ஆக்க ம் அழி மாேவன். 
 
    7. தனஞ்ஜயா! என்ைனக் காட் ம் உயர்ந்த ெபா ள் ேவெற மில்ைல. ல் 
மணிகைளப் ேபால் இவ்ைவயகெமல்லாம் என்மீ  ேகார்க்கப்பட்ட . 
 
    8. நான் நீாில் சுைவ; இந்  மகேன! நான் ஞாயிற்றி ம், திங்களி ம் ஒளி; எல்லா 
ேவதங்களி ம் நான் பிரணவம். வானில் ஒ  நான்; ஆண் மக்களிடத்  நான் 
ஆண்ைம. 
 
    9. மண்ணில் ய நாற்ற ம், தீயில் சுட ம் யான். எல்லா உயிர்களி ம் உயிர்ப்  
நான், தவஞ்ெசய்ேவாாின் தவம் யான். 
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    10. எல்லா உயிர்க க்கும் நான் சாதனமாகிய விைதெயன் ணர். பார்த்தா! 

த்தி ைடேயாாின் த்தி நான். ஒளி ைடேயாாின் ஒளி நான். 
 
    11. வல்ேலாாிடத்ேத வி ப்ப ம் விைழ ந் தீர்ந்த வ ைம நான். பரதேரேற! 
உயிர்களிடத்  நான் கடைம தவறாத வி ப்பமாேவன். 
 
    12. சத்வ ரஜஸ் தேமா குணங்கைளச் சார்ந்த மன நிைலகெளல்லாம் என்னிடத்ேத 
பிறந்தன. அைவ என் ள் இ க்கின்றன. நான் அவற் ள் இல்ைல. 
 
    13. இந்த ன்  குணங்களாகிய எண்ணங்களால் இவ் லக ெமல்லாம் மயங்கிப் 
ேபாய், இவற்றி ம் ேமலாம் அழியாத இயல்  ெகாண்ட என்ைன உணராதி க்கிற . 
 
    14. இந்த குணமயமாகிய என  ேதவமாைய கடத்தற்காிய . என்ைனேய யாவர் 
சரணைடவேரா அவர்கள் இந்த மாையையக் கடக்கின்றார்கள். 
 
    15. தீைம ெசய் ம் டர், மானிடாில் கைடப்பட்டார், மாையயால் ஞானமழிந்ேதார் 
அசுரத் தன்ைமையப் பற்றி நிற்ேபார், -- (இைணேயார்) என்ைனச் சரண் கார். 
 
    16. நற்ெசய்ைக ைடய மக்களில் நான்கு வைகயார் என்ைன வழிப கின்றனர். 
பரதேரேற! ன் ற்றார், அறிைவ வி ம் ேவார், பயைன ேவண் ேவார், ஞானிகள் 
என. 
 
    17. அவர்களில் நித்திய ேயாகம் ண்  ஒேர பக்தி ெச த் ம் ஞானி சிறந்தவன். 
ஞானிக்கு நான் மிக ம் இனியவன்; அவன் எனக்கு மிக ம் இனியவன். 
 
    18. ேமற்ெசால் ய யாவ ம் நல்லாேர; எனி ம் ஞானிைய நான் யானாகேவ 
ெகாண் ள்ேளன். அவன், ேயாகத்தில் இைசந் , உத்தம கதியாகிய என்ைனக் 
கைடப்பி த்  நிற்கிறான். 
 
    19. பல பிறவிகளில் இ தியில் ஞானவான், "எல்லாம் வாசுேதவேன" என்  க தி 
என்ைன அைடக்கலமாகப் பற் கிறான். அவ்வித மகாத்மா கிைடத்தற்காியவன். 
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    20. ெவவ்ேவ  வி ப்பங்களால் கவரப்பட்ட அறிவிைன ைடேயார், தத்தம் 
இயற்ைகயால் கட் ண் , ெவவ்ேவ  நியமங்களில் நிற்பாராய் அன்னிய 
ேதவைதகைள வழிப கின்றனர். 
 
    21. எந்த எந்த பக்தன், நம்பிக்ைக டன் எந்த எந்த வ வத்ைத அர்ச்சிக்க 
வி ம் கிறாேனா அவ ைடய அைசயாத நம்பிக்ைகக்குத் தக்க வ வத்ைத நான் 
ேமற்ெகாள் கிேறன். 
 
    22. அவன் அந்த நம்பிக்ைக டன் கலந்  அவ்வ வத்ைத ஆராதித்  
ேவண் கிறான். அதினின் ம் தான் வி ம்பினவற்ைற எய் கிறான்; எனி ம் 
அவற்ைற வகுத் க் ெகா ப்ேபான் யாேன. 
 
    23. எனி ம், அற்பமதி ைடய அன்ேனார் எய் ம் பயன் இ தி ைடத்தாம். 
ேதவர்கைளத் ெதா ேவார் ேதவர்கைள எய் கின்றனர், என்ன யார் என்ைனேய 
எய் கிறார்கள். 
 
    24. மைற ம் ெவளிப்பா ம் உைடேயானாக என்ைன மதியற்றார் க கின்றனர். 
என் அழிவற்ற உத்தமமாகிய பர நிைலைய அன்னார் அறிகிலர். 
 
    25. எல்லாவற் க்கும் ஒளியாகிய என்ைன, ேயாகமாைய சூழ்வதில்ைல. பிறப் ம், 
ேக மற்ற என்ைன ட லகம் அறியவில்ைல. 
 
    26. ெசன்றன, நிகழ்வன, வ வன ஆகிய உயிர்கைளெயல்லாம் நானறிேவன், 
என்ைன அறிந்ேதார் எவ மிலர். 
 
    27. வி ப்பத்தா ம், பைகைமயா ம் எ ந்த இ ைமகளின் மயக்கத்தால், பாரதா! 
எல்லா உயிர்க ம் மயங்கிவி கின்றன, பைகவைரச் சு ேவாய். 
 
    28. எந்த ஜனங்கள் பாவந் தீர்ந்  ண்ணியச் ெசயல்கள் ெசய்கின்றனேரா, அவர்கள் 
இ ைமகளின் மயக்கந்தீர்ந்  திடவிரத ைடேயாராய் என்ைன வழிப கின்றனர். 
 
    29. ப்பினின் ம், மரணத்தினின் ம் வி ப மா  என்ைன வழிபட்  யற்சி 
ெசய்ேவார் "அ " என்ற பிரம்மத்ைத ணர்வார்; ஆத்மஞான ைத ம் உணர்வார்; 
ெசய்ைகயைனத்ைத  ணர்வார். 
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    30. தஞானம், ேதவஞானம், யாகஞானம் இவற் டன் என்ைன யாவர் இ திக் 
காலத்திேல ம் அறிவாேரா, ேயாகத்திற் ெபா ந்திய சித்த ைடய அன்ேனாேர 
அறிஞர். 
    ---------   
 

பகவத் கீைத : எட்டாம் அத்தியாயம் 
அக்ஷர பிரம்ம ேயாகம் 

 
    ற்கூறிய நான்குவித பக்தர்க ம் தனித்தனிேய ைகப்பற்ற ேவண் ய பக்தி 
வழிக ம், அைவக க்குள் வித்தியாச ம் கூறப்ப கின்றன. ஆக்ைகயினின் ம் ஆவி 
கிளம் ங்கால் எத்தைகய எண்ணம் மனிதனின் மன க்குள் இ க்கின்றேதா, 
அத்தைகய பலைனேய ம பிறவியில் ெப வானாதலால் பக்தர்கள் இறக்கும் 
த ணத்தில், கட ைளத் தியானித்தி ப்ப  அவசியம். வாழ்நாட்களில் மன க்குக் 
கட ளிடம் நிைலத்தி க்கும் பழக்கத்ைத உண் பண்ணினால்தான் அம்மனம் மரண 
காலத்தில் கட ளிடம் நிைலெப ம். ஆைகயால் பக்தர் அைனவ ம் தங்கள் 
வாழ்நாட்களில் மனதால் கட ைள தியானம் ெசய் ெகாண்ேட தங்கள் கர்மங்கைளச் 
ெசய்ய ேவண் ம். நான்காவ  வைகயான பக்தர்கள் ெப ம் பரமபதம்தான் 
அழிவற்ற . மற்ற பலெனல்லாம் அழி ற்ற . பக்தர்கள் இறந்த பிறகு ஆத்மா 
ெசல் ம் வழி இ வைகப்பட் க்கும். ஒன்றில் ெசன்றால் என்ைறக்கும் தி ம்பி வராத 

ட்ைடப் ெபறலாம். மற்ெறான்றில் ெசன்றால், காலக்கிரமத்தில் தி ம்பி வரேவண் ய 
இடத்ைத அைடயலாம். அர்ஜுனன் ெசால் கிறான்: 
 
    1. அந்த பிரம்மம் எ ? ஆத்ம ஞானம் யா ? ேஷாத்தம, கர்மெமன்ப  யா ? 

தஞானம் யா ? ேதவஞானம் என்ப  எதைன? 
 
    2. யாக ஞானம் என்பெதன்ன? தம்ைமத் தாம் கட் யவர்களால் இ திக் 
காலத்திேல ம் இவ் லகத்தில் நீ அறியப்ப வ ெதங்கனம்?  பகவான் 
ெசால் கிறான்: 
 
    3. அழிவற்ற பரம்ெபா ேள பிரம்மம், அதனியல்ைப அறிதல் ஆத்ம 
ஞானெமனப்ப ம். உயிர்த் தன்ைமைய விைளவிக்கும் இயற்ைக கர்மெமனப்ப கிற . 
 
    4. அழி ப ம் இயற்ைகையக் குறித்த  தஞானம். ஷைனப் பற்றிய  
ேதவஞானம். உடம்ெப த்ேதாாில் உயர்ந்தவேன! உடம் க்குள் என்ைன யறிதல் 
யாகஞானம். 
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    5. இ திக் காலத்தில் உடம்ைபத் றந்  என  நிைன டன் இறப்ேபான் 
எனதியல்ைப எய் வான், இதில் ஐயமில்ைல. 
 
    6. ஒ வன் வில் எவ்ெவத் தன்ைமைய நிைனப்பனாய் உடைலத் 

றக்கின்றாேனா, அவன் எப்ேபா ம் அத்தன்ைமயிேல க த் ைடயவனாய் 
அதைனேய எய் வான். 
 
    7. ஆதலால் எல்லாக் காலங்களி ம் என்ைன நிைன, ேபார் ெசய். என்னிடத்ேத 
மனத்ைத ம், த்திைய ம் அர்ப்பணம் ெசய்வதனால் என்ைனேய ெப வாய். 
 
    8. ேவறிடஞ் ெசல்லாமேல ேயாகம் பயி ம் சித்தத் டன் சிந்தைன ெசய்  
ெகாண் ப்ேபான் ேதவனாகிய பரம ஷைன அைடகிறான். 
 
    9. கவிைய, பைழேயாைன, ஆள்ேவாைன, அ ைவக் காட் ம் அ ைவ, 
எல்லாவற்ைற ம் தாிப்பவைன, எண் தற்காிய வ ைடேயாைன, இ க்கப்பால் 
கதிேரான  நிறங்ெகாண் ப்பாைன, எவன் நிைனக்கிறாேனா; 
 
    10. இ திக் காலத்தில் அைசவற்ற மனத் டன், வங்களிைடேய உயிைர 
நன்ேகற்றி பக்தி ட ம், ேயாக பலத் ட ம், எவன் நிைனக்கிறாேனா, அவன் அந்தக் 
கட ளாகிய பரம ஷைன அைடகிறான். 
 
    11. எந்த நிைலைய ேவத ணர்ந்ேதார் அழிவற்றெதன்பர், வி ப்பமற்ற னிகள் 
எத ட் குவர், எைத வி ம்பி பிரம்மச்சாிய விரதம் காக்கப்ப ம், அந்த நிைலைய 
உனக்குச் சு க்கமாகச் ெசால் கிேறன். 
 
    12. எல்லா வாயில்கைள ம் நன்கு கட் , மனைத உள்ளத்தில் நி த்தி, உயிைரத் 
தைலயின் உச்சியில் நிைல த்தி ேயாக தாரைணயில் உ திெபற் , 
 
    13. "ஓ" என்ற பிரம்ம எ த்ைத ஒன்ைறேய ஜபித் க் ெகாண்  என்ைன 
ஸ்மாிப்பவனாய் உடம்ைபத் றப்ேபான் பரமகதி ெப கின்றான். 
 
    14. நித்திய ேயாகத் திைசந் , பிாி  நிைனப்பின்றி என்ைன எப்ெபா ம் 
எண் ம் ேயாகிக்கு நான் எளிதில் அகப்ப ேவன், பார்த்தா, 
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    15. என்ைன யைடந்  பரம சித்தி ெபற்ற மகாத்மாக்கள், ம ப  நிைலயற்ற ம் 
ன்பத்தின் ஆலய ம் ஆகிய ம பிறப்ைப யைடயமாட்டார். 

 
    16. அர்ஜுனா! பிரம்மேலாகம் வைர எல்லா உலகங்க ம் ம பிறப்  உைடயன. 
குந்தி மகேன! என்ைன அைடந்தவ க்கு ம பிறப்  இல்ைல. 
 
    17. பிரம்மத் க்கு ஆயிரம் கம் ஒ  பகல், ஆயிரம் கம் ஓாிர . இைத யறிந்ேதாேர 
இராப்பக ன் இயல்பறிவார். 
 
    18. 'அவ்யக்தம்', அதாவ  மைற பட்ட உலகத்தினின் ம் ேதாற்றப் ெபா ள்கள் 
ெவளிப்ப கின்றன. *இர  வந்த டன் அந்த மைற லகத் க்ேக மீண் ம் கழிந்  
வி கின்றன. 
 
    19. இந்த தத் ெதாகுதி ஆகியாகித் தன் வசமின்றிேய * இர  வந்த டன் அழிகிற ; 
பார்த்தா! *பகல் வந்த டன் இ  மீண் ம் பிறக்கிற . (*இங்கு, பக ம் இர மான 
ேமற்கூறியப  பிரம்மத்தின் பக ர களாகிய க சகஸ்ரங்கள்.) 
 
    20. அவ்யக்தத்தி ம் அவ்யக்தமாய் அதற்கப்பால் சநாதன பதெமான்றி க்கிற . 
எல்லா உயிர்க ம் அழிைகயில் அப்பதம் அழியா . 
 
    21. அவ்யக்தம் அழிவற்றெதனப்ப ம். அதைனேய பரமகதி ெயன்பர். எைத 
எய்தியபின் மீள்வதில்ைலேயா, அ ேவ என் பரமபதம். 
 
    22. ேவறிடஞ் ெசல்லாத பக்தியால், பார்த்தா! அந்தப் பரம ஷன் எய்தப்ப வான். 
அவ ள்ேள எல்லாப் ெபா ள்க ம் நிைலெகாண்டன. அவன் இவ் லகெமங்கும் 
உள் ரப் பரந்தி க்கிறான். 
 
    23. ேயாகிகள் இறப்பதால் எக்காலத்தில் மீளா நிைல ம் மீ ம் நிைல ம் 
ெப வாேரா, அக்காலத்ைதச் ெசால் கிேறன். 
 
    24. தீ, ஒளி, பகல், சுக்கில பக்ஷம், உத்தராயணத்தின் ஆ  மாதங்கள்; இவற்றில் 
இறக்கும் பிரம்ம ஞானிகள் பிரம்மத்ைதயைடகிறார்கள். 
 
    25. ைக, இர , கி ஷ்ண பக்ஷம், தக்ஷிணாயனத்தின் ஆ  மாதங்கள்; இவற்றில் 
இறக்கும் ேயாகி சந்திரெனாளிையப் ெபற்றி ந்  மீ கிறான். 
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    26. உலகத்தில் இந்த ஒளி வழி ம், இ ள் வழி ம் சாசுவதமாகக் க தப்பட்டன. 
இவற் ள் ஒன்றினால் மனிதன் மீளாப் பதம் ெப வான். மற்ெறான்  மீ ம் 
பதந்த வ . 
 
    27. இவ்வழிகளிரண்ைட ம் உணர்ந்தால் அப்பால் ேயாகி மயக்க வதில்ைல. 
ஆதலால், அர்ஜுனா, எப்ேபா ம் ேயாகத்தில் கலந்தி . 
 
    28. இதைன யறிவதால் ேயாகி ேவதங்களி ம், தவங்களி ம், தானங்களி ம் 
காட் ய ய்ைமப் பயைனக் கடந் , ஆதி நிைலயாகிய பரநிைலைய எய் கிறான். 
    ----------------   
 

பகவத் கீைத : ஒன்பதாம் அத்தியாயம் 
ராஜ வித்தியாச ராஜ குஹ்ய ேயாகம் 

 
    இங்கு வித்ைதக ள் சிறந்த ம், ரகசியங்க ள் ேமலான மான பக்தி ேயாகத்தின் 
ெசா ப ம் ேமன்ைம ம், பலன் தலானைவ ம் கூறப்ப கின்றன. பக்தி ேயாகத்தில் 
இறங்குேவான், அதில்  நம்பிக்ைக ெகாள்ள ேவண் ம். பின்வ ம் கட ள் 
ெப ைமகைள ம் நன்குணரேவண் ம். கட ள் எங்கும் நிைறந்த பரம்ெபா ள். 
உலகமைனத் ம் அவாிடத்திேலேய நிைலெபற்  நிற்கிற . பிரளய காலத்தில் 
உலகங்கள் அைனத் ம் அவற்றின் தற்கிழங்காகிய பிரகி தியில் மைறகின்றன. 
சி ஷ்  காலத்தில் கட ள் அைவகைள பிரகி தியினின் ம் ெவளிப்ப த் கிறார். 
உலகத்திற்கு இைறவ ம், இ ப்பிட ம், சர ம், ேதாழ ம் கட ேள. பக்தர்கள் 
தங்கள் ெசயல்களைனத்ைத ம் கட க்கு அர்ப்பணம் ெசய்ய ேவண் ம். மற்ற 
விஷயங்கைளத் றந்  கட ைளேய தியானம் ெசய்பவன் எத்தைகய ெகா ய 
பாவியாயி ம் நல்ேலான் என்ேற க தப்பட ேவண் ம். கட ளிடத்திேலேய மனைதச் 
ெச த்த ேவண் ம். கட ைளேய ேநசிக்க ேவண் ம். கட ைளேய வணங்க 
ேவண் ம். இப்ப  இ ப்பவன் கட ைள அைடவான். கட ள் ெசால் கிறான்: 
 
    1. அசூைய யற்றவனாகிய உனக்கு இந்த அதி ரகசியமான ஞானத்ைத 
விஞ்ஞானத் டன் ெசால் கிேறன். இைதயறிவதால் தீைமயி ந்  வி ப வாய். 
 
    2. ராஜவித்ைத, ராஜரகசியம், ய்ைம த வதில் மிக மாண் ைடய , கண்ெணதிேர 
காண்டற்குாிய . அறத் க் கிைசந்த , ெசய்தற்கு மிக எளி , அழிவற்ற . 
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    3. பைகையச் சு ேவாய், இல்லறத்தில் நம்பிக்ைகயற்ற மனிதர் என்ைன எய்தாமல் 
மீண் ம் நரக சம்சாரப் பாைதகளில் மீ கின்றனர். 
 
    4. அவ்யக்த வ வாய் நான் இவ் லக ைம ம் சூழ்ந்தி க்கிேறன். என்னிடத்ேத 

தங்கெளல்லாம் நிைலெபற்றன. அவற் ட்பட்டதன்  என் நிைல. 
 
    5. (மற்ெறா  வைகயால் ேநாக்குமிடத்ேத) தங்கள் என் ள் நிற்பன மல்ல, என் 
ஈசுவர ேயாகத்தின் ெப ைமைய இங்கு பார், தங்கைளத் தாிக்கிேறன், அவற் ட்-
பட்ேடனல்ேலன். என் ஆத்மாவில் த சிந்தைன இயல்கிற . 
 
    6. எங்கும் இயல்வா ம் ெபாியா மாகிய காற் , எப்ப  எப்ேபா ம் வானில் 
நிைலெபற்றி க்கிறாேனா, அப்ப ேய ெபா ள்கெளல்லாம் என் ள் 
நிைலெபற்றனெவன்  ெதாிந்  ெகாள். 
 
    7. குந்தி மகேன, கற்ப நாசத்தால் எல்லா உயிர்க ம் என் இயல்ைப எய் கின்றன. 
ம ப  கற்பத் ெதாடக்கத்தில் நான் அவற்ைறப் பைடக்கிேறன். 
 
    8. என் சக்தியில் உ திெகாண்  மீட்  மீட் ம் தத் ெதாகுதி ைத ம் என் 
வசமின்றி, சக்தி, அதாவ  இயற்ைகயின் வசத்தால் நான் பைடக்கிேறன். 
 
    9. தனஞ்சயா! என்ைன அத்ெதாழில்கள் தைள த்தா, அவ்விைனகளிைடேய நான் 
ேமற்பட்டவன்ேபால் அமர்ந்தி க்கிேறன். 
 
    10. என் ேமற்பார்ைவயில் *சக்தி சராசர உலகங்கைளப் ெப கிறாள். குந்தி மகேன! 
இந்த ஏ வால் உலகம் சுழல்கிற . (*சக்தி, இயற்ைக, பிரகி தி (Nature) என்ற 
ெசாற்கள் ஒேர ெபா ைடயன. அஃேத, ஏ  அல்ல  காரணம் என் ம் 
ெசால்லப்ப ம். உலகத் ேதாற்றத் க்கு அ ேவ காரணமாதலா ம், பிரம்மம் குணாதீத 
மாைகயால் காரணெமன்  ெசால்லத் தகாதலா ம், பிரம்மம் பரம்ெபா ள்; சுத்த 
சாக்ஷி.) 
 
    11. மனித சாீரந் தாித்த என்ைன டர் றக்கணிக்கிறார்கள். உயிர்க க்ெகல்லாம் 
உயர் தைலவன் நான் என்ற என் பரம நிைலைய அவர்கள் அறிகிலர். 
 
    12. ணாைச ைடேயார், ண் ெசயலாளர், ணறிவாளர், மதியற்ேறார், 
மயக்கத் க்கு இடமான ராக்ஷத ஆசுர ேமாகினி சக்திகைளச் சார்ந்  நிற்கின்றனர். 
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(ராக்ஷத, ஆசுர, ேமாகினி சக்திகளாவன -- அவா, கு ரம், மயக்கம் என்ற சித்த 
இயல் கள்) 
 
    13. பார்த்தா! மகாத்மாக்கள் ெதய் க இயல்ைபக் ைகக்ெகாண்  த த ம் 
ேகடற்றவ மாகிய என்ைன ேவ  மனம் இன்றி வழிப கிறான். 
 
    14. திட விரதத் டன் யற்சி ாிேவாராய், எப்ேபா ம் என்ைனப் கழ்ேவாராய், 
என்ைனப் பக்தியால் வணங்குேவாராய் நித்திய ேயாகிகள் உபாசிக்கிறார்கள். 
 
    15. ேவ  சிலர் ஞான ேவள்வியால் ேவட்ேபாராய் என்ைன ஒ ைமயாக ம் 
பன்ைமயாக ம் பலவாறாக எல்லாவிடத் ம் வழிப கிறார்கள். 
 
    16. நான் ஓமம்; நான் யாகம்; நான் 'ஸ்வதா' என்ற வாழ்த் ைர; நான் ம ந் ; 
மந்திரம்; நான் ெநய், நான் தீ; நான் ஆவி. 
 
    17. இந்த உலகத்தின் அப்பன் நான்; இதன் அம்மா நான்; இைதத் தாிப்ேபான் நான்; 
இதன் பாட்டன் நான்; இதன் அறியப்ப  ெபா ள் நான்; ய்ைம ெசய்வ  நான்; 
ஓங்காரம் நான்; நான் ாிக்; நான் ஸாமம்; நான் யஜுர். 
 
    18. இவ் லகத்தின் கழ், இதனிைறவன், இதன் காி, இத ைற ள், இதன் சரண், 
இதன் ேதாழன், இதன் ெதாடக்கம், இதன் அழி , இதன் இடம், இதன் நிைல, இதன் 
அழியாத விைத. 
 
    19. நான் ெவப்பம் த கிேறன்; மைழைய நான் கட் வி கிேறன். நான் அதைனப் 
ெபய்விக்கிேறன். நாேன அமிர்தம்; நாேன மரணம். அர்ஜுனா! உள்ள ம் யான்; 
இல்ல ம் யான். 
 
    20. ேசாம ண்டார், பாவமகன்றார், ன்  ேவதமறிந்தார், என்ைன ேவள்விகளால் 
ேவண்  வா லகு தர ேவண் கின்றனர். அவர்கள் ண்ணிய ஸ்தானமாகிய 
ேதேவந்திர ேலாகத்ைத ெயய்தி வா லகில் திவ்யமான ேதவ ேபாகங்கைளத் 

ய்க்கிறார்கள். 
 
    21. விாிவாகிய வா லகிேல இன் ற் ப் ண்ணியந் தீர்ந்த டன் ம ப  
அழி ைடய மனித உலகத் க்குத் தி ம் கிறார்கள். இப்ப  ன்  ேவத ைறகைளத் 
ெதா வார் வி ப்பங்களில் ழ்ந்  உழல்வார். 
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    22. ேவ  நிைனப்பின்றி என்ைன வழிப ேவார் யாவேரா, அந்த நித்திய 
ேயாகிகளின் நன்ைம தீைமைய நான் ெபா ப்ேபன். 
 
    23. அன்னிய ேதவைதகைள நம்பிக்ைக டன் ெதா ம் அன்ப ம், குந்தியின் மகேன! 
விதி வ வி என்ைனேய ெதா கின்றனர். 
 
    24. நாேன ேவள்விகளில் எல்லாம் உண  உண்பவன். நாேன தைலவன்; என்ைன 
மனிதர் உல்ளப  அறியார்; ஆதலால் ந வி ழ்வார். 
 
    25. ேதவ விரதிகள் ேதவைர எய் வார்; பிதிர்க்கைள ேநாற்பார் பிதிர்க்கைள 
யைடவார்; தங்கைளத் ெதா வார் தங்கைள யைடவார்; என்ைன ேவட்ேபார் 
என்ைன எய் வார். 
 
    26. இைலேய ம், ேவ ம், கனிேய ம், நீேர ம் அன் டேன எனக்கு 
அளிப்பவன் ஆயின், யற்சி ைடய அன்னவன் அன் டன் அளித்தைத உண்ேபன் 
யான். 
 
    27. நீ எ  ெசய்யி ம், எதைன நீ உண்பி ம், எைத நீ ஓமம் பண்ணி ம், எதைனக் 
ெகா த்தா ம், எத்தவத்ைதச் ெசய்தா ம், குந்தி மகேன! கட க்கர்ப்பணெமன்  
ெசய். 
 
    28. இங்ஙனம் மங்களம் அமங்களமாகிய பயன்கைளத் த வனவாகிய கர்மத் 
தைளகளினின் ம் வி ப வாய். றெவ ம் ேயாகத்திைசந்  வி தைல ெப வாய், 
என்ைன ம் ெப வாய். 
 
    29. நான் எல்லா உயிர்களிடத் ம் சமமானவன். எனக்குப் பைகவ மில்ைல, 
நண்ப மில்ைல, ஆனால், என்ைன அன் டன் ெதா ேவார் -- அன்னவர் என்னகத் 
தமர்ந்தார்; அவரகத்  நான் உேளன். 
 
    30. மிக ம் ெகா ய நைடேயானாயி ம், பிறி  வழிபடாேத என்ைன 
வழிப ேவான் நல்ேலாெனன்ேற க க; ஏெனனில் நன்கு யல்கின்றான். ஆத ன் 
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    31. அன்னவன் விைரவிேல அறவானாவான், நித்திய சாந்தி  ெமய் வான், குந்தி 
மகேன; குறிக்ெகாள்! என தன்பன் சாகமாட்டான். 
 
    32. பாவிகெளன்ைனப் பணிவாராயி ம் மாதேர ம், ைவசியேர ம் சூத்திர ம் 
பரகதி ெப வார். 
 
    33. அப்ப  யி க்கத் ய்ைமயார்ந்த அந்தண ம் ராஜாிஷிக ம் எனக் கன்பராயின், 
என்ேன! ஆதலால்; நிைலயற்ற ம் இன்ப மற்ற மாகிய இவ் லகப் பிறவி ெயய்திய நீ 
என்ைன வழிபடக் கடவாய். 
 
    34. மனத்ைத எனக்காக்கிவி ; பக்திைய எனக்காக்கு, என்ைனத் ெதா . என்ைனப் 
பரமாகக் ெகாள். இங்ஙனமியற் ம் தற்கலப்  ேயாகத்தால் என்ைனேய எய் வாய். 
    -----------   
 

பகவத் கீைத : பத்தாம் அத்தியாயம் 
வி தி ேயாகம் 

 
    பக்தி டன் தியானம் ெசய்வதற்காகக் கட ளின் ெப ைம இதில் விாித் க் 
கூறப்ப கின்ற . கட ேள எல்லாவற்றிற்கும் பிறப்பிடம். அவாிடமி ந்ேத எல்லாம் 
ெவளிவ ம். அவேர அழியா . அவேர அமரர்க்கும் ன்ேனார். அவேர பிறப்பிலர். 
அவேர இைறவன். அவேர உயிர்களைனத்தின் உள்ளத்தில் நிைறந்தி க்கும் ஆத்மா. 
அவேர ேவதங்க ள் சிறந்த சாம ேவதம். ேதவாில் இந்திரன். த்திரர்களில் சங்கரன். 
மைலகளில் ேம மைல. சப்தங்க ள் பிரணவம். ஸ்தாவரங்க ள் இமயமைல. 
மரங்க ள் அரசமரம். மனிதர்க ள் அரசன். பசுக்க ள் காமேத . அசுர ள் 
பிரகலாதான். பறைவக ள் க டன். ரர்க ள் ராமன். எ த் க்க ள் 'அ' என் ம் 

தெல த் . மாதங்க ள் மார்கழி. ேமற்கூறியைவெயல்லாம் உதாரணமாக 
ஒவ்ெவான்றி ம் சிறந்தைவயாக எ த் க் கூறப்பட் க்கின்றன. அவாின் 
ெப ைமையத் தனித்தனிேய ற்றி ம் கூ வ  இயலாத காாியம். எந்த 
அைசெபா ம் அைசயாப் ெபா ம் அவைரவிட் த் தனித்  நிற்க யா . 

பகவான் ெசால் கிறான்: 
 
    1. ெப ந்ேதா ைடயாய்! பின் ேமார் ைற நான் ெசால்லப் கும் மிக யர் 
ெசால் ைனக் ேகளாய்; நீ எனக்கு உகந்தவன்; ஆதலால் நின  நலம் ேவண்  
இங்கதைன விளம் ேவன் நினக்ேக. 
 
    2. வானவர் கணங்கள் என் மகிைமைய உணரார்; ெப ந்தைக னிவ  ணரார்; 
யாங்க ம், வாேனார்கட்கும் மகாிஷிகட்கும் ஆதி நாேன. 
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    3. பிறப்பதில்லான்; ெதாடங்குத லாதான், உலகின் ெப தலான என்றைன 

ணர்ேவான். மானிட க்குள்ேள மயக்கந் தீர்ந்தான், பாவமைனத்தி ம் வி தைலப் 
பட்டான். 
 
    4. மதி ம், ஞான ம், மயக்கமின்ைம ம், ெபா த்த ம், ன்ப ம், உண்ைம ம், 
இன்ைம ம், அச்ச ம், அஞ்சாைம ம், 
 
    5. ன் த்தாைம ம், ந ைம ம், மகிழ்ச்சி ம், ஈைக ம், தவ ம், இக ம், க ம், 
இங்ஙனம் பலப மியல் கெளல்லாம் என்னிடம் ெப வன உயிர்கள். 
 
    6. ன்ைன மகாிஷிகள் எ வ ம் நான்கு ம க்க ம் மனத்தால் என்னியல்  
எய்தினர். அவர்க ைடய மரபினேர இம் மக்கெளல்லா ம். 
 
    7. இத்தைகத்தாகும் என  ெப ைம ம் ேயாகந்தைன ம் உள்ளவா ணர்ேவான் 
அைசவிலா ேயாகத்தமர்வான்; இதிேலார் ஐயமில்ைல. 
 
    8. நான் அைனத்திற்கும் ெதாடக்கம். என்னிடமி ந்ேத எல்லாம் இய ம். இங்ஙன 

ணர்ந்த லவர் என்ைன அன் டன் ெதா வார். 
 
    9. அகத்திைன என்பால் ைவத் , உயிைர என் ள்ேள குத்தி, ஒ வைரெயா வர் 
உணர்விப்பாராய், எக்கா ந் தம் ள் என்ைனக் குறித்தியம் வார்; அன்ேனார் 
மகிழ்ச்சி ம் இன்ப ம் அைடவார். 
 
    10. எப்ேபா ம் ேயாகத் தி ப்பாராகில் அன் டன் என்ைன வழிப ம் அன்ேனார்க்கு 
யான் த்திேயாகம் அளிப்ேபன். இதனால் என்ைனயவர் எய் வார். 
 
    11. அன்னவர்க்கிரங்கி யான் அன்னவர் ஆத்ம இயல் யானாகி ஒளி ைட 
ஞானவிளக்கால் அவாிைட அஞ்ஞானத்தால் ேதான் மி ைளத் ெதாைலப்ேபன். 
அர்ஜுனன் ெசால் கிறான்: 
 
    12. நீேய பரப்பிரம்மம், நீேய பர , ய்ைமயைனத்தி ஞ் சிறப் ைடய ய்ைம 
நீ. நின்ைனேய "நித்திய ஷ" ெனன் ம், ஆதிேதவெனன் ம், பிறப்பிலாெனன் ம், 
இைறைமக் கட ெளன் ம், 
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    13. னிவெரல்லா ம் ெமாழிகிறார்; ேதவாிஷி நாரத மங்ஙனேம நவில்கிறார். 
அசித ம் ேதவல ம் வியாச ம் அங்ஙனேம ெசப் கிறார். இங்கு நீ ேநேர எனக்கு 
அைத உைரக்கின்றாய். 
 
    14. ேகசவா! நின  *கிளவி யைனத்ைத ம் ெமய்ெயனக் ெகாண்ேடன். பகவேன! 
விண்ணவ ம் அசுர  நின் விளக்கத்ைத யறிவாேரா? (*கிளவி = ெசால்) 
 
    15. ேஷாத்தமா, உன்ைன நீேய அறிவாய் தங்களானாய்! தத் தைலவேன 
ேதவ ேதவ! ைவயத் திைறவா! 
 
    16. எந்த மகிைமகளால் நீ இவ் லகங்கைளச் சூழ்ந்  நிற்கிறாேயா, அந்த நின் 
மகிைமகள் ேதவத்தன்ைம ைடயன. அவற்ைற எனக்கு மிச்சமின்றி உணர்த்த 
ேவண் கிேறன். 
 
    17. ேயாகி! எப்ேபா ம் உன்ைனேய சிந்தித்  நின்ைன ண மாெறங்ஙேன? 
பகவேன! எவ்ெவப் ப களில் நின்ைன யான் க தல் ேவண் ம்? 
 
    18. ஜனார்த்தனா! நின் ேயாகத்ைத ம், ெப ைமைய ம் விாித்  மற்ெறா  ைற 
ெசால்க. அமிர்தம் ேபான்ற நின் ெசாற்கள் எனக்குத் ெதவிட்டவில்ைல.  பகவான் 
ெசால் கிறான்: 
 
    19. அச்ச! என் ஆத்மப் ெப ைமகள் ேதவத்தன்ைம உைடயனேவ, அவற் ள் 
பிரதானமானவற்ைற நினக்குச் ெசால் கிேறன். என  விஸ்தாரத் க்கு வில்ைல. 
 
    20. அர்ஜுனா! உயிர்களைனத்தின் உள்ேள நிற்கும் ஆத்மா நான். அவ் யிர்களின் 
ஆதி நான், இைட ம் அவற்றின் இ தி ம் நாேன. 
 
    21. ஆதித்யர்களில் நான் விஷ் ; ஒளிகளில் நான் கதிர் சான்ற ஞாயி ; 
காற் களில் மாீசி; நக்ஷத்திரங்களில் சந்திரன். 
 
    22. ேவதங்களில் யான் சாமேவதம்; ேதவாில் இந்திரன்; லன்களில் மனம் யான்; 
உயிர்களிடத்ேத உணர்  நான். 
 
    23. த்திரர்களில் நான் சங்கரன்; இயக்கர் அரக்க ள் யான் குேபரன்; வசுக்களில் 
நான் தீ; மைலகளில் ேம . 
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    24. பார்த்தா! ேராகிதர்களில் தைலவனாகிய பி கஸ்பதி நான் என் ணர். பைடத் 
தைலவாில் நான் கந்தன். நீர் நிைலகளில் நான் கடல். 
 
    25. மகாிஷிகளில் நான் பி கு; வாக்குகளில் நான் "ஓம்" என்ற ஓெர த் . 
யக்ஞங்களில் நான் ஜபயக்ஜம்; ஸ்தாவரங்களில் நான் இமாலயம். 
 
    26. மரங்களைனத்தி ம் நான் அரசமரம்; ேதவாிஷிகளில் நான் நாரதன்; 
கந்தர்வ ள்ேள நான் சித்தரகுப்தன்; சித்தர்களில் கபில னி. 
 
    27. குதிைரகளினிைடேய நான் அமிர்தத்தில் பிறந்த உச்ைச சிரவெமன் ணர். 
யாைனகளில் என்ைன ஐராவதெமன் ம், மனிதாில் அரசெனன் ம் அறி. 
 
    28. ஆ தங்களில் நான் வஜ்ரம்; பசுக்களில் நான் காமேத ; பிறப்பிப்ேபாாில் நான் 
மன்மதன்; பாம் களில் வாசுகி. 
 
    29. நாகர்களினிைட நான் அநந்தன்; நீர் வாழ்ேவாாில் வ ணன்; பிதிர்க்களில் நான் 
அாியமான்; தம்ைமக் கட் னவர்களில் நான் யமன். 
 
    30. அசுராில் பிரகலாதன் யான்; இயங்குவனவற்றில் காலம் யான்; விலங்குகளில் 
சிங்கம்; பறைவகளில் க டன். 
 
    31. ய்ைம ெசய்வனவற் ள்ேள காற்  நான்; பைட தாித்ேதாாில் நான் ராமன்; 
மீன்களில் நான் சுறா; ஆ களில் கங்ைக. 
 
    32. பைடப் க்களின் ஆதி ம் அந்த ம் நான், அர்ஜுனா! வித்ைதகளில் நான் 
அத்யாத்ம வித்ைத; ேபசுேவாாிைடேய நான் ேபச்சு. 
 
    33. எ த் க்களில் நான் 'அகரம்'; ணர்ப் க்களில் இரட்ைடப் ணர்ப் ; நான் 
அழிவற்ற காலம்; எப்பாாிசத் ம் சுமப்ேபான் யாேன. 
 
    34. எல்லாவற்ைற ம் அழிக்கும் மரணம் நான். எதிர்காலப் ெபா ள்களின் பிறப்  
நான். ெபண்களிடத்  நான் கீர்த்தி, வாக்கு, நிைன , ேமைத, ஸ்திதி, ெபாைற. 
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    35. அங்ஙனேம, சாமங்களில் நான் "பி கத்சாமம்" என்ற ெபாிய சாமம்; சந்தஸ்களில் 
நான் காயத்ாி; மாதங்களில் நான் மார்கழி; ப வங்களில் மலர்சான்ற இளேவனில். 
 
    36. வஞ்சகாின் சூ  நான்; ஒளி ைடேயாாின் ஒளி நான். நான் ெவற்றி, நான் 
நிச்சயம்; உண்ைம ைடேயாாின் உண்ைம நான். 
 
    37. வி ஷ்ணி குலத்தாாில் நான் வாசுேதவன்; பாண்டவர்களில் தனஞ்ஜயன்; 

னிகளில் வியாசன்; கவிகளில் சுக்கிரகவி. 
 
    38. ஆள்ேவாாிடத்ேத ேகால் நான்; ெவற்றிைய வி ம் ேவாாிடத்ேத நீதி நான். 
ரகசியங்களில் நான் ெமளனம்! ஞான ைடேயாாிடத்ேத நான் ஞானம். 
 
    39. எல்லா உயிர்களி ம் விைத எ ேவா அ  நான். அர்ஜுனா! சராசரங்களில் 
என்ைனயின்றி ள்ள தெமான்றில்ைல. 
 
    40. பார்த்தா! என் திவ்ய மகிைமக க்கு வில்ைல. விஸ்தாரமான என் 
மகிைமகளில் ெகாஞ்சம் மாத்திரேம உனக்குைரத்ேதன். 
 
    41. எெத  ெப ைம ைடத் , உண்ைம ைடத் , அழகுைடத் , வ ைம ைடத்  
-- அ ெவல்லாம் என  ஒளியின் அம்சத்தில் பிறந்தெதன் ணர். 
 
    42. அன்றி, இைதப் பலவாறாகத் ெதாிவதில் உனக்குப் பயன் யா ? என  
கைலெயான்றால் இவ்ைவயகத்ைத நிைல நி த்தி ள்ேளன். 
    -----------  
 

பகவத் கீைத : பதிெனான்றாம் அத்தியாயம் 
விசுவ ப தாிசனம் 

 
    இங்ஙனம் கண்ண ைடய ெப ைமகைளக் ேகட்ட அர்ஜுனன் அவற்ைற ேநாில் 
காண ேவண் ெமன்ற வி ப்ப ற் க் கண்ணைன ேவண்ட அவன் அவற்ைறக் 
காண்பதற்குாிய திவ்ய ேநத்திரங்கைள அளிக்கிறான். அர்ஜுனன் அவற்றால் 
கண்ண ைடய விசுவ பத்ைதக் கண்  மகிழ்கிறான். விசுவ பத்தின் ெசா பம் 
விாிவாகக் கூறப்பட் ள்ள . அேநக வாய்க ம், பல கண்க ம், பல ஆ தங்க ம், 
சிறந்த ஆைட ஆபரணங்க ம், சிறந்த வாசைனக ம் ெபா ந்திய அந்த 
விசுவ பத்தில் ைவயக ம் ஒ ங்ேக அடங்கியி ப்பைதக் கண்ட அர்ஜுனன் 
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வியப் ற் க் கண்ணைனத் திக்கிறான். பிறகு அர்ஜுனன  ேவண் ேகாளின் ேபாில், 
கண்ணன் தன  விசுவ பத்ைதச் சு க்கிக் ெகாண் , ன்ேபால் ைககளில் 
சாட்ைட ம் சங்கு சக்கரங்கைள ேமந்தி நின் , தன  உண்ைமயான ெசா பத்ைதக் 
காண ம் தன்ைனப் ெபற ம் பக்தி ஒன்ேற சிறந்த மார்க்கமாதலால் தன்ைனேய 
ேநசித்தி க்கும்ப  அர்ஜுன க்கு உபேதசிக்கிறான். அர்ஜுனன் ெசால் கிறான்: 
 
    1. என் மீத ள் ண் , எனக்கிரங்கி, ஆத்ம ஞானெமன்ற பரம ரகசியத்ைத நீ 
எனக்கு உைரத்த  ேகட் , என் மயக்கம் தீர்ந்  ேபாயிற் . 
 
    2. உயிர்களின் ேதாற்றத்ைத ம் அழிைவ ம் பற்றி விாி றக் ேகட்ேடன். 
தாமைரயிதழ் ேபான்ற விழிகைள ைடேயாய், நின் ேகடற்ற ெப ைமைய ம் 
ேகட்ேடன். 
 
    3. பரேமசுவரா, ேஷாத்தமா, நின்ைனப்பற்றி நீ எனக்குச் ெசால் யப ேய, நின் 
ஈசுவர பத்ைதக் காண வி ம் கிேறன். 
 
    4. இைறவேன, ேயாேகசுவரா, அைத நான் கா தல் சாத்தியெமன்  நீ 
க வாெயனில், எனக்கு நின் அழிவற்ற ஆத்மாைவக் காட் க. பகவான் 
ெசால் கிறான்: 
 
    5. பல றாக ம், பல்லாயிரமாக ம் வைக பல, நிறம் பல, அள  பலவாகும் என் 
திவ்ய பங்கைளப் பார்! பார்த்தா! 
 
    6. ஆதித்யர்கைளப் பார்; வசுக்கைளப் பார்; அசுவினி ேதவைரப் பார். 
ம த் க்கைளப் பார்; பாரதா! இதற்கு ன் கண் ராத பல ஆச்சாியங்கைளப் பார். 
 
    7. அர்ஜுனா! இன் , இங்ேக, என் ட ல் சராசரமான உலக ம் ஒ ங்கு 
நிற்பைதப் பார்; இன் ம் ேவ  நீ எைதக் காண வி ம்பி ம், அைத இங்கு காண். 
 
    8. உன் ைடய இயற்ைகயான இக்கண்களால் என்ைனப் பார்க்க யா . 
உனக்கு ஞானக் கண் ெகா க்கிேறன். என் ைடய ஈசுவர ேயாகத்ைதப் பார். 
சஞ்ஜயன் ெசால் கிறான்: 
 
    9. அரசேன இவ்வா ைரத் விட் , அப்பால் ெபாிய ேயாகத் தைலவனாகிய ஹாி 
பார்த்த க்கு மிக உயர்ந்த தன் கட ள் வ ைவக் காட் னான். 
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    10. (அவ்வ வம்) பல வாய்க ம், பல விழிக ைடய ; பல அற் தக் 
காட்சிக ைடய ; பல திவ்யாபரணங்கள் ண்ட ; பல ெதய் கப் பைடகள் 
ஏந்திய . 
 
    11. திவிய மாைலக ம் ஆைடக ம் ைனந்த ; திவ்ய கந்தங்கள் சிய ; எல்லா 
வியப் க்க ம் சான்ற ; எல்ைலயற்ற ; எங்கும் கங்க ைடய ேதவ பம். 
 
    12. வானத்தில் ஒ ங்ேக ஆயிரம் இரவிகள் எ வாராயின் அங்கு ேதான் ம் ஒளிைய 
அந்த மகாத்மாவின் ஒளிக்கு நிகராகக் கூறலாம். 
 
    13. அங்கு பல பகுதிப்பட்டதாய், ைவயக ம் அந்தத் ேதவ ேதவ ைடய 
சாீரத்தில் ஒ ங்குற்  நிற்பைத அப்ேபா  பாண்டவன் கண்டான். 
 
    14. அப்ேபா  தனஞ்ஜயன் ெப  வியப்ெபய்தி, மயிர் சி ர்த் , அக்கட ைள 

யால் வணங்கிக் ைககைளக் கூப்பிக் ெகாண்  ெசால் கிறான். அர்ஜுனன் 
ெசால் கிறான்: 
 
    15. ேதவேன! நின் உட ல் எல்லாத் ேதவர்கைள ம் காண்கிேறன். த வைககளின் 
ெதாகுதிகைளக் காண்கிேறன். தாமைர மலாில் ற்றி க்கும் ஈசனாகிய பிரமைன ம், 
எல்லா ாிஷிகைள ம் ேதவ சர்ப்பங்கைள ம் இங்கு காண்கிேறன். 
 
    16. பல ேதா ம், பல வயி ம், பல வா ம், பல விழிக ைடய எல்ைலயற்ற 
வ விேல நின்ைன எங்க ம் காண்கிேறன். எல்லாவற் க்கும் ஈசேன, எல்லாந் தன் 
வ வாகக் ெகாண்டவேன, உனக்கு ேவ ம், இைடேய ம், ெதாடக்கேம ம் 
காண்கிேலன். 
 
    17. மகுட ம் தண் ம் *வலய ம் தாித்தாய். ஒளித்திரளாகி யாங்க ம் ஒளிர்வாய். 
தழல்ப  தீ ம் ஞாயி ம் ேபால அளவிடற்காியதாக நிைனக் காண்கிேறன். (*வலயம் = 
சக்கரம்) 
 
    18. அழிவிலாய், அறிதற்குாியனவற்றில் மிக ஞ் சிறந்தாய்; ைவயத்தின் உயர் தனி 
உைற ளாவாய்; ேக லாய்; என் மியல் அறத்திைனக் காப்பாய்; 'சநாதன ஷன்' 
நீெயனக் ெகாண்ேடன். 
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    19. ஆதி ம் ந ம் அந்த மில்லாய், வரம்பிலா விறவிைன; கணக்கிலாத் 
ேதாளிைன; ஞாயி ந் திங்க ம் நயனமாகக் ெகாண்டைன; எாி ங் கனல் ேபா ய  

கத்திைன; ஒளியால் ைம லைக ம் ெகா த் வாய்; இங்ஙன ன்ைனக் 
காண்கிேறன். 
 
    20. வானத் க்கும் மிக்கும் ந ேவ ள்ள இைடெவளி ம் எல்லாத் திைச ம் 
நின்னால் நிரப் ற்றி க்கின்றன. உன் ைடய அற் த ம் உக்கிர மான 
இவ்வ வத்ைதக் கண்  ன்  உலகங்க ம் ேசார்ெவய் கின்றன. 
 
    21. இந்த வானவர் கூட்டெமல்லாம் நின் ள்ேள குகின்ற . சிலர் அச்செமய்தி 
நின்ைனக் ைககூப்பிப் கழ்கின்றனர். மகாிஷிக ம் சித்தர்க மாகிய கூட்டத்தார் 
நின்ைன வண்ைம ைடய க ைரகள் ெசால் ப் கழ்கின்றனர். 
 
    22. * த்திரர், ஆதித்யர், வசுக்கள், சாத்யர், விசுேவ ேதவர், அசுவினி ேதவர், 
ம த் க்கள், ஊஷ்மபர், கந்தர்வர், யக்ஷர், அசுரர், சித்தர், 
இக்கூட்டத்தார்கெளல்லா ம் நின்ைன வியப் டன் ேநாக்குகின்றனர். (*இங்ேக 
கூறப்ப ம் த்திரர் தலாேனார் ேதவ வகுப் களாவார்) 
 
    23. ெப ந்ேதாளாய், பல வாய்க ம், விழிக ம், பல ைகக ம், பல கால்க ம், பல 
வயி க ம், பல பயங்கரமான பற்க ைடய நின் ெப வ ைவக் கண்  உலகங்கள் 
ந ங்குகின்றன. யா ம் அங்ஙனேம. 
 
    24. வாைனத் தீண் வ , தழல்வ , பல வர்ணங்க ைடய . திறந்த வாய்க ம் 
கனல்கின்ற விழிக ைடய . இைனய நின் வ வத்ைதக் கண்  விஷ் ேவ, 
எனக்கு நிைலெகாள்ளவில்ைல. யான் அைமதி காணவில்ைல. 
 
    25. அஞ்சு த ம் பற்கைள ைடத்தாய், ஊழித் தீ ேபான்ற நின் கங்கைளக் கண்ட 
அளவிேல, எனக்குத் திைசகள் ெதாியவில்ைல; சாந்தி ேதான்றவில்ைல. ேதவர்களின் 
தைலவேன; ைவயகத் க்கு உைறவிடம் ஆவாய்; அ ள் ெசய்க! 
 
    26. இந்தத் தி தராஷ் ரனின் மக்கெளல்லா ம் மற்ற அரசக் கூட்டத்தார்க டன் 
நின் ள்ேள ( குகின்றனர்). பீஷ்ம ம், ேராண ம், சூதன் மகனாகிய இந்த 
கர்ண ம் நம் ைடய பக்கத்  க்கிய ரர்க ம், 
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    27. ெகா ய பற்க ைடய பயங்கரமான நின் வாய்களில் விைர ற்  ழ்கின்றனர். 
சிலர் நின் பல் ைடகளில் அகப்பட் ப் ெபா பட்ட தைலயினராகக் 
காணப்ப கின்றனர். 
 
    28. பல ஆ களின் ெவள்ளங்கள் கடைலேய ேநாக்கி வந்  ழ்வ  ேபால் இந்த 
நரேலாக ரர் நின் சுடர்கின்ற வாய்களில் வந்  ழ்கின்றனர். 
 
    29. விளக்குப் ச்சிகள் மிக ம் விர டெனய்தி எாிகின்ற விளக்கில் ழ்ந்  
நாச தல் ேபால, உலகங்கள் மிக ம் விைர டன் நின் வாய்களில் வந்  வி ந்  
நாசமைடகின்றன. 
 
    30. கனல்கின்ற நின் வாய்களால் எப் றத் ம் எல்லா உலகங்கைள ம் நீ 
தீண் கிறாய். விஷ் ! நின் உக்கிரமான சுடர்கள் தங்கதிர்களால் ைவய ைத ம் 
நிரப்பிச் சு கின்றன. 
 
    31. உக்கிர பந் தாித்த நீ யார்? எனக்குைரத்தி க, ேதவற்களிற் சிறந்தாய், நின்ைன 
வணங்குகிேறன். அ ள் ாி. ஆதியாகிய உன்ைன அறிய வி ம் கிேறன். இங்கு 
உன  ெதாழிைல அறிகிேலன். பகவான் ெசால் கிறான்: 
 
    32. உலகத்ைத அழிக்கத் தைலப்பட்ட காலேம நான் மனிதர்கைள இங்குக் ெகால்லத் 
ெதாடங்கி ள்ேளன். இங்கி திறத் ப் பைடகளிேல நிற்கும் ேபாராட்கள் 
அைனவாி ம் உன்ைனத் தவிர ேவ  யா ம் மிஞ்ச மாட்டார்கள். 
 
    33. ஆதலால் நீ எ ந்  நில்; கெழய் ; பைகவைர ெவன்  ெசழிய ராஜ்யத்ைத 
ஆள். நான் இவர்கைள ஏற்கனேவ ெகான்றாய் விட்ட . *இடக்ைக ரா, நீ 
ெவளிக்காரணமாக மட் ம் நின்  ெதாழில் ெசய். (*இடக்ைக ரன் என்ப  
பார்த்த க்கு ஒ  ெபயர்) 
 
    34. ேராணைன ம், பீஷ்மைன ம், ஜயத்ரதைன ம், கர்ணைன ம் மற்ற த்த 

ரர்கைள ம் நான் ெகான்றாய்விட்ட . (ெவளிப்பைடயாக) நீ ெகால்; அஞ்சாேத; 
ேபார் ெசய்; ெச க்களத்தில் நின் பைகவைர ெவல்வாய். சஞ்சயன் ெசால் கிறான்: 
 
    35. ேகசவன் ெசால் ய இவ்வார்த்ைதையக் ேகட் ப் பார்த்தன் ெமய்ந் 
ந க்கத் டன் அஞ்ச  ாிந்தான். மீட் ம் கண்ணைன நமஸ்காரம் பண்ணி, 
அச்சத் டன் வாய் குழறி வணங்கிச் ெசால் கிறான். அர்ஜுனன் ெசால் கிறான்: 
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    36. *இ ஷிேகசா! உன் ெப ங்கீர்த்தியில் உலகங் களிப்ப ம் இன் வ ம் 
ெபா ந் ம். ராட்சதர் அச்ச ற் த் திைசகளில் மைறகிறார்கள். சித்தக் குழாத்தினர் 
அைனவ ம் நின்ைன வணங்குகிறார்கள். (இ ஷிேகசன் (ாிஷிேகசன்) என்ப  
கண்ண க்கு ஒ  ெபயர்) 
 
    37. மகாத்மாேவ! நின்ைன எங்ஙனம் வணங்காதி ப்பார்? நீ ஆதி கர்த்தா. 
பிரம்மனி ம் சிறந்தாய். அநந்தா, ேதேவசா, ைவயத்தின் உைறவிடேம, நீ அழிவற்ற 
ெபா ள், நீ சத்; நீ அவற்ைறக் கடந்த பிரம்மம். 
 
    38. நீ ஆதிேதவன், ெதால்ேலான், நீ இந்த அகிலத்தின் பரம நிைலயம். நீ அறிேவான், 
நீ அறிப  ெபா ள். நீ பரமபதம். அநந்த பா நீ இவ் லகி ட் பரந்  கிடக்கிறாய். 
 
    39. நீ வா , யமன், அக்கினி, வ ணன், சந்திரன், ப்பாட்டனாகிய பிரமன் நீ. 
உன்ைன ஆயிர ைற கும்பி கிேறன். மீண்  மீண் ம் உனக்கு "நேமா நம:" 
 
    40. உன்ைன ன் றத்ேத கும்பி கிேறன்; உன்ைனப் பின் றத்ேத கும்பி கிேறன். 
எல்லாமாவாய், உன்ைன எப் றத் ங் கும்பி கிேறன். நீ எல்ைலயற்ற 

ாிய ைடயாய், அளவற்ற வ ைடயாய், சர்வத்தி ம் நிைறந்தி க்கிறாய்; ஆதலால் 
நீ சர்வன். 
 
    41. இப்ப ப்பட்ட நின் ெப ைமைய அறியாமல் நின்ைனத் ேதாழெனன்  க தித் 

ப் ற் , "ஏ கண்ணா! ஏ யாதவா! ஏ ேதாழா!" என்  தவ தலாேவ ம் 
அன்பாேல ம் நான் ெசால் யி ப்பைத ம், 
 
    42. விைளயாட் ம், ப க்ைகயி ம், இ ப்பி ம், உணவி ம், தனியிடத்ேத ம், 
அன்றி (மற்றவர் ன்ேன ெயனி ம்) நான் உனக்கு ேவ க்ைகயாகச் ெசய்தி க்கும் 
அவமதிப் கைள ம் -- அவற்ைறெயல்லாம் ெபா க்கும்ப  ேவண் கிேறன், 
அளவற்ேறாய்! 
 
    43. சராசரமாகிய இவ் லகத் க்கு நீ தந்ைதயாவாய், இவ் லகத்தால் 
ெதாழத்தக்கைன; மிக ம் சிறந்த கு  நீ. உனக்கு நிகர் யா மில்ைல, எனில் உனக்கு 
ேமல் ேவ  யாவர்? ன்  உலகங்கைள ம் ஒப்பற்ற ெப ைம உைடயவேன! 
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    44. ஆதலால், உடல் குனிய வணங்கி நின்பால் அ ள் ேகட்கிேறன். ஈசா, 
ேவண் தற்குாியாய், மகைனத் தந்ைத ேபா ம், ேதாழைன ேதாழன் ேபா ம், 
அன்பைன யன்பன் ேபா ம் நீ என்ைனப் ெபா த்தல் ேவண் ம். 
 
    45. இதற்கு ன் காணாதைத இன்  கண்  மகிழ்ச்சி கிேறன் எனி ம், என் 
மனம் அச்சத்தால் ேசார்கிற . ேதவா, எனக்கு, நின் ன்ைன வ வத்ைதக் காட் க. 
ேதேவசா, ஜகத்தின் நிைலயேம, எனக்க ள் ெசய்க. 
 
    46. ன்ேபாலேவ, கிாீட ம், தண் ம் ைகயில் சக்கர மாக நின்ைனக் காண 
வி ம் கிேறன். அகில ர்த்திேய, ஆயிரந்ேதாளாய், ன்ைன நாற்ேறாள் வ விைன 
எய் க. பகவான் ெசால் கிறான்: 
 
    47. அர்ஜுனா! யான் அ ள்ெகாண்  ஆத்ம ேயாகத்தால் என  பரவ ைவ 
நினக்குக் காண்பித்ேதன். ஒளிமயமாய், அைனத் மாய், எல்ைலயற்றதாய், ஆதியாகிய 
இவ்வ வத்ைத இதற்கு ன் உன்ைனத் தவிர ேவ  யா ம் பார்த்தேத கிைடயா . 
 
    48. ேவதங்களா ம், ேவள்வியா ம், கல்விகளா ம், தானங்களா ம், 
கிாிையகளாேல ம், மனித உலகத்தில் என்ைன இவ்வ வத்தில் உன்ைனயன்றி ேவ  
யாரா ம் பார்க்க யா . கு குலத்தில் சிறந்த ரா! 
 
    49. இப்ப ப்பட்ட என் ேகார வ வத்ைதக் கண்  கலங்காேத; மயங்காேத. அச்சம் 
நீங்கி இன் ற்ற மனத் டன் என  ன்ைன வ வத்ைத இேதா பார். சஞ்ஜயன் 
ெசால் கிறான்: 
 
    50. இங்ஙனம் வாசுேதவன் அர்ஜுனனிடம் கூறி மீண் ம் தன் பைழய வ வத்ைதக் 
காட் னான். அந்த மகாத்மா ம ப  தன் இனிய வ வெமய்தி அச்ச ற்றி ந்த 
பார்த்தைன ஆ தல் ெகாள்ளச் ெசய்தான். அர்ஜுனன் ெசால் கிறான்: 
 
    51. ஜனார்த்தனா! நின  தண்ைம ெபா ந்திய இம்மானிட வ வத்ைதக் கண்  
இப்ேபா  யான் அைமதி ற்ேறன். என் உணர்  மீண்ட ; இயற்ைக 
நிைலெயய்திேனன். பகவான் ெசால் கிறான்: 
 
    52. காண்பதற்காிய என் வ வத்ைத இங்கு கண்டைன, ேதவர்கள்கூட 
இவ்வ வத்ைதக் காண எப்ேபா ம் வி ம்பி நிற்கிறார்கள். 
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    53. என்ைன நீ கண்டப , இவ்விதமாக ேவதங்களா ம், தவத்தா ம், தானத்தா ம், 
ேவள்வியா ம் என்ைனக் கா தல் இயலா . 
 
    54. பிறிதிடஞ் ெசல்லாத பக்தியால் மாத்திரேம என்ைன இவ்விதமாக அறித ம், 
உள்ளப  கா த ம், என் ட் குத ம் இய ம். 
 
    55. என் ெதாழில் ெசய்வான், எைனத்தைலக் ெகாண்ேடான் என் ைட அ யான், 
பற்ெறலாம் இற்றான் எவ் யிாி டத் ம் பைகைம யிலாதான் யாவன், பாண்டவ! 
அவெனன்ைன எய் வான். 
    -----------   
 

பகவத் கீைத : பனிெரண்டாம் அத்தியாயம் 
பக்தி ேயாகம் 

 
    ஞான ேயாக, பக்தி ேயாகங்க ள், ஞான ேயாகம் தாமதித்ேத பயனளிக்கு ெமன் ம், 
அதில் மனைத நி த் வ  கஷ்டமானெதன் ம், பக்தி ேயாகேமா க கப் 
பலைனயளிக்கு ெமன் ம், அதில் மனைத நி த் வ  சுலபமான ெதன் ம் 
கூறப்ப கிற . பிறகு பக்தி ேயாகத்ைதப் ெப வதற்குாிய உபாயங்கள் 
கூறப்ப கின்றன, பக்தர்கள் பிறாிடத்தில் சிேநக பாவத் ட ம் அகங்காரமற் ம், 
இன்ப ன்பங்கைளச் சமமாய் எண்ணி ம், கிைடத்தைதக் ெகாண்  தி ப்தி ட ம் 
இ க்க ேவண் ம். தன்ைனப் பிறர் இகழ்ந்  ேபசினா ம் கழ்ந்  ேபசினா ம் 
மனதில் மா தலைடயக் கூடா . இவ்விதமான பக்தர்களிடத்தில்தான் கட க்கு 
அதிகப் பிாீதி. அர்ஜுனன் ெசால் கிறான்: 
 
    1. இங்ஙனம் எப்ேபா ம் ேயாகத்தமர்ந்  நின்ைன வழிப ம் ெதாண்டர்களா, 
அல்ல  நாசமற்ற 'அவ்யக்த' வஸ் ைவ வழிப ேவாரா, இவ்வி  திறத்தாாில் 
ேயாகஞானத்திேல ேமம்பட்டார் யாவர்? பகவான் ெசால் கிறான்: 
 
    2. என்னிடத்ேத மனத்ைதச் ெச த்தி நித்திய ேயாகிகளாய், உயர்ந்த 
நம்பிக்ைக டன் என்ைன வழிப ேவார் யாவேரா, அவர்கேள ேயாகத்தில் 
சிறந்தாெரன நான் க கிேறன். 
 
    3. இனி அழிவற்ற ம், குறிப்பற்ற ம், அவ்யக்த ம் (ெதளிவற்ற ம்), எங்கும் 
நிைறந்த ம், க ெதாணாத ம், நிைலயற்ற ம், அைசவற்ற ம், உ தி 
ெகாண்ட மாகிய ெபா ைள யாவர் வழிப கின்றனேரா, 
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    4. இந்திாியக் குழாத்ைத நன்கு கட் ப்ப த்தி எங்கும் சம த்தி ைடேயாராய், எல்லா 
உயிர்க க்கும் நன்ைம வி ம் ேவாராகிய அவர்க ம் என்ைனேய அைடகிறார்கள். 
 
    5. ஆனால், 'அவ்யக்த'த்தில் மனம் ஈ பட்ேடார்க்குத் ெதால்ைல யதிகம். 
உடம்ெப த்ேதார் 'அவ்யக்த' ெநறிெயய் தல் மிக ம் கஷ்டம். 
 
    6. எல்லாத் ெதாழில்கைள ம் எனக்ெகனத் றந் , என்ைனப் பரமாகக் ெகாண் , 
பிறழாத ேயாகத்தால் என்ைன நிைனத்  வழிப ேவார் யாவேரா, 
 
    7. என்பால் அறிைவப் குத்திய அன்ேனாைர நான் மரண சம்சாரக் கட னின் ம் 
விைரவில் க்கிவி ேவன். 
 
    8. மனைத என்பால் நி த்தி; மதிைய என் ட் குத் ; இனி நீ என் ள்ேள 
உைறவாய்; ஐயமில்ைல. 
 
    9. என்னிடம் ஸ்திரமாக நின் சித்தத்ைதச் ெச த்த நின்னால் யாெதன்றால், 
பழகிப் பழகி என்ைன யைடய வி ம் . 
 
    10. பழகுவதி ம் நீ திறைமயற்றவனாயின், என் ெபா ட் த் ெதாழில் ெசய்வைத 
ேமலாகக் ெகாண் . என் ெபா ட் த் ெதாழில்கள் ெசய்  ெகாண் ப்பதனா ம் 
சித்தி ெப வாய். 
 
    11. இ ம் நின்னால் ெசய்யக்கூடவில்ைல ெயன்றால் என் டன் லயித்தி ப்பைத 
வழியாகக் ெகாண் , தன்ைனத்தான் கட் ப்ப த்தி, எல்லாச் ெசயல்களின் 
பயன்கைள ம் றந் வி . 
 
    12. பழக்கத்ைதக் காட் ம் ஞானம் சிறந்த . ஞானத்ைதக் காட் ம் தியானம் 
சிறந்த . தியானத்ைதக் காட் ம் ெசய்ைகப் பயன்கைளத் றந்  வி தல் 
ேமம்பட்ட . அத் றைவக் காட் ம் சாந்தி உயர்ந்த . 
 
    13. எவ் யிைர ம் பைகத்த ன்றி, அவற்றிடம் நட் ம் க ைண ம் உைடயவனாய், 
யாெனன்ப ம் எனெதன்ப ம் நீங்கி, இன்பத்ைத ம் ன்பத்ைத ம் நிகராகக் 
ெகாண்  ெபா ைம ைடயவனாய், 
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    14. எப்ேபா ம் மகிழ்ச்சி ைடயவனாய், தன்ைனக் கட் யவனாய், திட 
நிச்சய ைடயவனாய் என்னிடத்ேத மனத்ைத ம் மதிைய ம் அர்ப்பணம் ெசய்  என் 
ெதாண்டனாகிய ேயாகி எனக்கினியவன். 
 
    15. எவைன உலகத்தார் ெவ ப்பதில்ைலேயா, உலகத்தாைர எவன் 
ெவ ப்பதில்ைலேயா, களியானா ம் அச்சத்தா ம், சினத்தா ம் விைள ம் 
ெகாதிப் களினின் ம் எவன் வி பட்டாேனா, அவேன எனக்கினியவன். 
 
    16. எதைன ம் எதிர்பார்த்த ன்றித் ேயானாய், திற ைடேயானாய், 
பற் தலற்றவனாய், கவைல நீங்கியவனாய், எல்லா ஆடம்பரத்ைத ந் றந்  
என்னிடம் பக்தி ெசய்ேவாேன எனக்கினியவன். 
 
    17. களித்த ம், பைகத்த ம், யர்ப்ப த ம், அவா த ம் இன்றி நன்ைம ந் 
தீைம ந் றந்த ெதாண்டேன எனக்கினியவன். 
 
    18. பைகவனிடத் ம், நண்பனிடத் ம், மானத்தி ம், அவமானத்தி ம், குளிாி ம், 
ெவப்பத்தி ம், இன்பத்தி ம், ன்பத்தி ம் சமப்பட்டவன் பற் விட்டவன். 
 
    19. கைழ ம் இகைழ ம் நிகராகக் ெகாண்ட ெமளனி, யா  வாி ம் அதில் 
மகிழ்ச்சி வான், குறியற்றான், ஸ்திர த்தி ைடயான் இத்தைகய பக்தன் 
எனக்கினியவன். 
 
    20. இந்தத் தர்ம பமான அமிர்தத்ைத யான் ெசால் யப  வழிப ேவார், 
நம்பிக்ைக ைடேயார், என்ைன தலாகக் ெகாண்ேடார், அத்தைகய பக்தர் எனக்கு 
மிக மினியர். 
    --------   
 

பகவத் கீைத : பதின் ன்றாம் அத்தியாயம் 
ேக்ஷத்ர-ேக்ஷத்ரக்ஞ விபாக ேயாகம் 

 
    இதில் ேதகம் ஆத்மா இைவக ைடய ெசா ப ம், இைவகள் ஒன்ேறாெடான்  
ேசர்வதற்குக் காரண ம் கூறப்ப கின்றன. ேதகம் என்ப  பிரகி தியின் விகாரமாகும். 
அ  ஐந்  தங்க ம் பதிெனா  லன்க ம் அடங்கிய . இத்ேதகத்தின் 
ேசர்க்ைகயால்தான் ஆத்மா க்கு அற்ப விஷயங்களில் வி ப்ப ம், இன்பம், ன்பம், 
ேகாபம், தாபம் த யைவக ம் உண்டாகின்றன. ைகவல்ய நிைல ெபற்ற 
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ஆத்மா க்கு இைவ ஒன் ம் இல்ைல. அத்தைகய நிைலையப் ெபறேவண் மானால் 
கர்வம், டம்பம் இைவகைள விடேவ ம். ஆசாாியைனப் பணிந்  அவன ளால் 

ய்ைமப் ெபற்  லன்கைள அடக்க ேவண் ம். ேவ  பலைனக் ேகாராமல் 
கட ைளத் தியானிக்க ேவண் ம். ஆத்மா க்கு உண்ைமயில் பிறப்  இறப்  
கிைடயா . ேதக சம்பந்தேம பிறப்ெபன ம் அதன் பிாிேவ இறப்ெபன ம் கூறப்ப ம். 
அறிவற்ற ேதகமான  ஆத்ம சம்பந்தத்தால் பற்பல காாியங்கைளச் ெசய்கிற . இவ்வித 
ஆத்ம ெசா பத்ைதக் கர்ம ேயாகத்தி ம், ஞான ேயாகத்தி ம் ெபறலாம். *தாவர 
ஜங்கமங்கெளல்லாம் ஆத்ம பிரகி தியின் ேசர்க்ைகயால் உண்டாகின்றன. 
(பதிப்பாளர் விளக்கம்: *தாவர ஜங்கமம் என்றால் நிைலத்திைண, இயங்குதிைணப் 
ெபா ட்கள் i.e. the immovables and the movables. நிலம்  ேபான்ற அைசயாப் 
ெபா ட்க ம், நைக, ெபான், ெபா ட்கள் ேபான்ற அைச ம் ெபா ட்க ம் என்  
ெபா ள்) (ேக்ஷத்திரம் = இடம். ேக்ஷத்திரக்ஞன் = இடத்ைத அறிேவான். பிரகி தி = 
இயற்ைக. ஷன் = ஆத்மா ஞானம் = அறி . ேஞயம் = அறியப்ப  ெபா ள்.) 
அர்ஜுனன் ெசால் கிறான்: 
 
    1. பிரகி தி, ஷன், ேக்ஷத்திரம், ேக்ஷத்திரக்ஞன், ஞானம், ேஞயம் 
என் மிவற்ைற அறிய வி ம் கிேறன். பகவான் ெசால் கிறான்: 
 
    2. குந்தி மகேன! இந்த உடம்  ேக்ஷத்திரம் என்  ெசால்லப்ப கிற . இதைன 
அறிந்  நிற்ேபாைன ேக்ஷத்திரக்ஞெனன்  பிரம்ம ஞானிகள் ெசால் கிறார்கள். 
 
    3. பாரதா! எல்லா ேக்ஷத்திரங்களி ம் ேக்ஷத்திரக்ஞன் நாேன என் ணர். 
ேக்ஷத்திர ம், ேக்ஷத்திரக்ஞ ம் எைவ என்றறி ஞ் ஞானேம உண்ைமயான 
ஞானெமன்ப  என் ெகாள்ைக. 
 
    4. அந்த ேக்ஷத்திரெமன்ப  யா ? எவ்வைகப் பட்ட ? என்ன 
மா தல்க ைடய ? எங்கி ந்  வந்த ? ேக்ஷத்திரக்ஞன் யார்? அவர் ெப ைம 
எப்ப ப்பட்ட ? இவற்ைற நான் சு க்கமாகச் ெசால் கிேறன், ேகள். 
 
    5. அ  (ேக்ஷத்திரம்) ாிஷிகளால் பல வைககளிேல பலேவ  சந்தங்களில் 
பாடப்பட்ட . ஊகம் நிைறந்தன ம், நிச்சய ைடயவன மாகிய பிரம்ம சூத்திர 
பதங்களில் இைசக்கப்பட்ட . 
 
    6. மகா தங்கள், அகங்காரம், த்தி, அவ்யக்தம், பதிேனாாிந்திாியங்கள், இந்திாிய 
நிலங்கள் ஐந் , 
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    7. ேவட்ைக, பைகைம, இன்பம், ன்பம், உடம் , உணர் , உள்ளத் தி -- 
இைவேய ேக்ஷத்திர ம் அதன் மா பா க மாம் என உனக்குச் சு க்கிக் 
காட் ேனன். 
 
    8. கர்வமின்ைம, டம்பமின்ைம, இம்ைச ெசய்யாைம, ெபா ைம, ேநர்ைம, 
ஆசாாியைன வழிப தல், ய்ைம, ஸ்திரத்தன்ைம, தன்ைனக் கட் தல், 
 
    9. இந்திாிய விஷயங்களில் வி ப்பமின்ைம, அகங்காரம் இல்லாைம, பிறப் , இறப் , 
நைர, ேநாய், க்கம், ேதாஷம் இவற்றின்கண் இைசந்த காட்சி ைடைம, 
 
    10. பற்றின்ைம, மகைன ம் மைனவிைய ம் ட்ைட ம் தன் ைடைமெயனக் 
க தாைம, வி ம்பியன ம், வி ம்பாதன ம் எய் மிடத்ேத சமசித்த ைடைம, 
 
    11. பிறழ்ச்சியற்ற ேயாகத் டன் என்னிடம் தவ த ன்றிச் ெச த்தப்ப ம் பக்தி, 
தனியிடங்கைள ேம தல், ஜனக்கூட்டத்தில் வி ப்பமின்ைம, 
 
    12. ஆத்ம ஞானத்தில் எப்ேபா ம் ந வாைம, தத் வ ஞானத்தில் ெபா ணர்  -- 
இைவ ஞானெமனப்ப ம். இவற்றினின் ம் ேவ பட்ட  அஞ்ஞானம். 
 
    13. ேஞயம் எ ெவன்பைதச் ெசால் கிேறன். அைத அறிந்தால் நீ சாகாமல் 
இ ப்பாய். அ  அநாதியாகிய பரப்பிரம்மம். அைத 'சத்' என்ப மில்ைல, 'அசத்' 
என்ப மில்ைல. 
 
    14. அ  எங்கும் ைககால்க ைடய ; எங்கும் கண் ம் தைல ம் வா ைடய ; 
எங்கும் ெசவி ைடய ; உலகத்தில் எதைன ம் சூழ்ந்  நிற்ப ; 
 
    15. எல்லா இந்திாிய குணங்க ம் வாய்ந்ெதாளிர்வ ; எல்லா இந்திாியங்க க்கும் 

றம்பான ; பற்றில்லாத ; அைனத்ைத ம் ெபா ப்ப ; குணமற்ற ; குணங்கைளத் 
ய்ப்ப ; 

 
    16. தங்க க்கு உள் ம் ற மாவ ; அசர ம் சர மாவ ; ண்ைமயால் 
அறிவாிய ; ரமான ; அ கி ப்ப ; 
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    17. உயிர்களில் பிாி பட்  நில்லாமல் பிாி பட்ட  ேபால் நிற்ப ; அ ேவ 
தங்கைளத் தாங்குவ , அவற்ைற உண்ப , பிறப்பிப்ப  என்றறி. 

 
    18. ஒளிக க்ெகல்லாம் அஃெதாளி; இ ளி ம் உயர்ந்த ெதன்ப. அ ேவ ஞானம்; 
ேஞயம்; ஞானத்தால் எய்தப்ப  ெபா ள்; எல்லாவற்றின் அகத்தி ம் அமர்ந்த . 
 
    19. இங்ஙனம் ேக்ஷத்திரம், ஞானம், ேஞயம் என்பவற்ைறச் சு க்கமாகச் 
ெசான்ேனன். என் பக்தன் இைதயறிந்  என  தன்ைமைய அைடகிறான். 
 
    20. பிரகி தி, ஷன் இவ்விரண் ம் அநாதி என் ணர். ேவ பா க ம் 
குணங்க ம் பிரகி தியிேல பிறப்பனெவன் ணர். 
 
    21. காாிய காரணங்கைள ஆக்கும் ஏ  பிரகி தி என்பர். சுக க்கங்கைள உண ம் 
ஏ  ஷெனன்பர். 
 
    22. ஷன் பிரகி தியில் நின் ெகாண் , பிரகி தியினிடம் பிறக்கும் 
குணங்கைளத் ய்க்கிறான். குணங்களினிடம் இவ க்குள்ள பற் தேல இவன் 
நல்லன ம் தீயன மாகிய ஜன்மங்களில் பிறப்பதற்குக் காரணமாகிற . 
 
    23. ேமற்பார்ப்ேபான்; அ மதி த ேவான், சுமப்பான், உண்பான், மேகசுவரன் -- 
இங்ஙனம் உடம்பி ள்ள பரம ஷன் பரமாத்மாெவன்ேற ெசால்லப்ப கிறான். 
 
    24. இங்ஙனம் ஷைன ம், பிரகி திைய ம், அதன் குணங்கைள  மறிந்ேதான் 
எல்லா ெநறிகளி ம் இயங்கு வாெனனி ம், அவ க்கு ம  பிறப்பில்ைல. 
 
    25. சிலர் ஆத்மாவில், ஆத்மாவால், ஆத்மாைவ அறிகிறார்கள்; பிறர் சாங்கிய 
ேயாகத்தால் அறிகிறார்கள்; பிறர் கர்ம ேயாகத்தால். 
 
    26. இங்ஙன மறியாத மற்ைறப் பிறர் அன்னியாிடமி ந்  ெபற்ற சு திகைள 
வழிப கிறார்கள். அவர்க ம் அந்த சு திகளின்ப  ஒ குவாராயின் மரணத்ைத 
ெவல்வார். 
 
    27. பரதக் காைளேய! ஸ்தாவரமாயி ம், ஜங்கமமாயி ம் ஓ யிர் பிறக்குமாயின், 
அ  ேக்ஷத்திர ம் ேக்ஷத்திரஞ ம் ேசர்ந்தைமயால் பிறந்தெதன்றறி. 
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    28. எல்லாப் தங்களி ம் சமமாக நிற்ேபான் பரேமசுவரன். ஐவனவற்றில் அவன் 
அழியான். அவைனக் காண்ேபாேன காட்சி ைடயான். 
 
    29. எங்கும் சமானமாக ஈசன் நிற்ப  காண்பான். தன்ைனத்தான் ன்பப்ப த்திக் 
ெகாள்ளமாட்டான். அதனால் பரகதி அைடகிறான். 
 
    30. எங்கும் ெதாழில்கள் இயற்ைகயாேலேய ெசய்யப்ப கின்றன. ஆதலால்தான் 
கர்த்தா இல்ைலெயன்  காண்பாேன காட்சி ைடயான். 
 
    31. பலவைகப்பட்ட தங்கள் ஒேர ஆதார ைடயன என்பைத அறிவானாயின், 
அப்ேபா , அதனின் ம் விஸ்தாரமான பிரம்மத்ைத அைடகிறான். 
 
    32. ஆதியின்ைமயால், குணமின்ைமயால், இந்தப் பரமாத்மா ேகடற்றான். இவன் 
உடம்பி ந்தா ம் ெசயலற்றான்; பற்றற்றான். 
 
    33. எங்குமி ந்தா ம் ஆகாசம் தன் ண்ைமயால் பற்றற்  நிற்ப ேபால், உடம்பில் 
ஆத்மா எங்க மி ந்தா ம் பற் வதிலன். 
 
    34. சூாியன் ஒ வனாய், இவ் லக ைத ம் எங்ஙனம் ஒளி றச் ெசய்கிறாேனா, 
அ ேபால் ேக்ஷத்திரத்ைத ைடேயான் ேக்ஷத்திர ைத ம் ஒளி றச் ெசய்கிறான். 
 
    35. ஞானக் கண்ணால் இவ்வா  ேக்ஷத்திரத் க்கும் ேக்ஷத்திரக்ஞ க்கு ள்ள 
ேவற் ைமைய அறிேவார் தபிரகி தியினின் ம் வி தைல ெபற் ப் பரம்ெபா ைள 
அைடகின்றனர். 
    -------------   
 

பகவத் கீைத : பதினான்காம் அத்தியாயம் 
குணத்ரய விபாக ேயாகம் 

 
    ேதக சம்பந்தேம ஆத்மாவின் சுக க்கங்க க்கும் ேகாபதாபம் த ய 
குணங்க க்கும் காரணெமன்  ன்கூறிய விஷயம் இதில் விவாிக்கப்ப கிற . 
உலகத்ைதப் பைடக்க எண்ணங்ெகாண்ட கட ள் த ல் பிரகி திைய ம் 
ஜீவைன ம் ேசர்க்கிறார். பிறகு பிரகி தி ஆத்மாவின் ம்ைம காமத் க் ேகற்ப ேதவ 
ம ஷ்ய பசு பக்ஷி பங்கைளப் ெபற்  சத்வ, ரஜஸ், தேமா குணங்களால் 
ஆத்மாைவப் பிணிக்கிற . அவற் ள் சத்வம் மனித க்கு ஞானெவாளிைய ம் 
நன்மார்க்கத்தில் வி ப்பத்ைத ம் அளிக்கிற . ரஜஸ், அவா, பற் தல் த ய 
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குணங்கைள யளித்  கர்மங்களில் ண் கிற . தமஸ் மயக்கம், ேசாம்பல், உறக்கம் 
த யவற்ைறயளிக்கிற . இம் ன்  குணங்க ள் ஒவ்ெவான் ம் ஒவ்ெவா  

சமயங்களில் தைலெய த்  நிற்கும். அப்ேபா  மனித க்கு அதற்ேகற்ற குணங்கள் 
உதிக்கின்றன. ற்கூறிய கட ைள தியானிப்ேபான் இம் ன்  குணங்கைள ம் 
ெவன்  சித்தி ெப வான். பகவான் ெசால் கிறான்: 
 
    1. ஞானங்களைனத்தி ம் ேமலான பரம ஞானத்ைத உனக்கு மீண் ம் 
உைரக்கிேறன். அைதயறிந்  னிவெரல்லா ம் இவ் லகத்திேலேய ஈேடற்றம் 
ெபற்றி க்கிறார்கள். 
 
    2. இந்த ஞானத்ைதயைடந்  அதனால் என்னியல்  ெபற்ேறார் பைடப் க் 
காலத்தில் பிறவார். ஊழியி ம் சாகமாட்டார். 
 
    3. ெபாிய பரப்பிரம்மேம எனக்காதாரம்; அதில் நான் க த்தாிக்கிேறன். பாரதா! 
எல்லா உயிர்க ம் அதிேலதான் பிறக்கின்றன. 
 
    4. எல்லாக் க க்களி ம் பிறக்கும் வ வங்களைனத்திற்கும் பிரம்மேம ெபாிய 
காரணம். நான் விைத த ம் பிதா. 
 
    5. சத் வம், ரஜஸ், தமஸ் -- இந்த குணங்கள் பிரகி தியில் எ வன. 
ெப ந்ேதாளாய்! இைவேய உடம்பி டன் அழிவற்ற ஆத்மாைவப் பிணிக்கின்றன. 
 
    6. அவற் ள்ேள சத் வம் நிர்மலத் தன்ைமயால் ஒளி ெகாண்ட ; ேநாவற்ற . 
பாவமற்ேறாய்! அ  இன்பச் ேசர்க்ைகயா ம், ஞானச் ேசர்க்ைகயா ம் கட் ப் 
ப த் வ . 
 
    7. ரேஜா குணம் வி ப்ப இயல் ைடய ; அவாவின் ேசர்க்ைகயால் பிறப்ப . குந்தி 
மகேன! அ  ஆத்மாைவத் ெதாழிற் ேசர்க்ைகயால் கட் கிற . 
 
    8. தேமா குணம் அஞ்ஞானத்தில் பிறப்பெதன் ணர். (இ ேவ) எல்லா 
ஜீவர்கைள ம் மயங்கச் ெசய்வ . தவ தலா ம், ேசாம்பரா ம், உறக்கத்தா ம் அ  
கட் ப்ப த் கிற , பாரதா! 
 
    9. சத் வம் இன்பத்திேல பற் தல் விைளவிக்கிற . பாரதா! ரேஜா குணம் 
ெசய்ைகயில் பற் த் கிற . தேமா குணம் ஞானத்ைதச் சூழ்ந்  (ஜீவைன) 
மயக்கத்தில் பிணிக்கிற . 
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    10. பாரதா! (சில ேவைள) ரேஜா குணத்ைத ம், தேமா குணத்ைத ம் அடக்கி 
சத் வம் இயல்கிற . (சில ேவைள) சத் வத்ைத ம் தேமா குணத்ைத ம் அடக்கி 
ரேஜா குணம் நிற்கிற . அங்ங்கனேம, சத் வத்ைத ம் ரேஜா குணத்ைத ம் அடக்கித் 
தமஸ் மிஞ்சுகிற . 
 
    11. இந்த உடம்பில் எல்லா வாயில்களி ம் ஞான ஒளி பிறக்குமாயின், அப்ேபா  
சத் வ குணம் வளர்ச்சி ெபற்றெதன்றறியக் கடவாய். 
 
    12. அவா, யற்சி, ெதாழிெல ப் , அைமதியின்ைம, வி ப்பம், இைவ ரேஜா 
குணம் மிகுதிப்ப வதி ந்  ேதான் கின்றன, பாரதர் காைளேய! 
 
    13. ஒளியின்ைம, யற்சியின்ைம, தவ தல், மயக்கம், இைவ தேமா குணம் 
ஓங்குமிடத்ேத பிறப்பன, கு குலச் ெசல்வேம! 
 
    14. சத் வம் ஓங்கி நிற்ைகயிேல சாீாி இறப்பானாயின், மாசற்றனவாகிய உத்தம 
ஞானிகளின் உலகங்கைள அைடகிறான். 
 
    15. ரேஜா குணத்தில் இறப்ேபான் கர்மப் பற் ைடேயாாிைடேய பிறக்கிறான். 
அவ்வாேற, தமசில் இறப்ேபான் ட கர்ப்பங்களில் ேதான் கிறான். 
 
    16. சத் வ இயல் ைடய நிர்மலத் தன்ைமேய நற்ெசய்ைகயின் பயெனன்பர். ரேஜா 
குணத்தின் பயன் ன்பம். தேமா குணத்தின் பயன் அறிவின்ைம. 
 
    17. சத் வத்தி ந்  ஞானம் பிறக்கிற ; ரேஜா குணத்தினின் ம் அவா; தேமா 
குணத்தி ந்  தவ த ம், மயக்க ம், அஞ்ஞான ம் ேதான் கின்றன. 
 
    18. சத் வ குணத்தில் நிற்ேபார் ேமேல கிறார்கள். ரேஜா குண ைடேயார் 
இைடேய நிற்கின்றார்கள். தாமஸர் மிக ம் இழிய குணங்க ம் 
ெசயல்க ைடேயாராய்க் கீேழ ெசல்வர். 
 
    19. குணங்கைளத் தவிர ேவ  கர்த்தா இல்ைலெயன்பைதக் கண்  குணங்க க்கு 
ேம ள்ள ெபா ைள ம் ஜீவன் அறிவானாயின் என் இயல்ைப அறிவான். 
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    20. உடம்பிேல பிறக்கும் இந்த ன்  குணங்கைள ங் கடந்  பிறப் , சா , ப் , 
வ த்தம் என்பனவற்றினின் ம் வி பட்ேடான் அமிர்த நிைலயைடகிறான். 
அர்ஜுனன் ெசால் கிறான்: 
 
    21. இைறவேன, ன்  குணங்கைள ங் கடந்ேதான் என்ன 
அைடயாளங்க ைடயவன்? எங்ஙனம் ஒ குவான்? இந்த ன்  குணங்கைள ம் 
அவன் எங்ஙனம் கடக்கிறான்? கட ள் ெசால் கிறான்: 
 
    22. ஒளி, ெதாழில், மயக்கம், இைவ ேதான் ம்ேபா  இவற்ைறப் பைகத்திடான்; 
நீங்கியேபா  இவற்ைற வி ம்பான். 
 
    23. றக்கணித்தான் ேபாேலயி ப்பான், குணங்களால் ச ப்பைடயான், "குணங்கள் 
சுழல்கின்றன" என்ெறண்ணி அைசவற்  நிற்பான். 
 
    24. ன்பத்ைத ம் இன்பத்ைத ம் நிகராகக் ெகாண்ேடான், தன்னிைலயில் நிற்பான், 
ஓட்ைட ம் கல்ைல ம் ெபான்ைன ம் நிகராகக் காண்பான், இனியவாிடத் ம் 
இன்னாதவாிடத் ம் சமானமாக நடக்குந் தீரன், இகழ்ச்சிைய ம் கழ்ச்சிைய ம் 
நிகராகக் கணிப்பான்; 
 
    25. மானத்ைத ம் அவமானத்ைத ம் நிகராகக் க வான், நண்பாிடத் ம் 
பைகவாிடத் ம் ந நிைலைம ண்டான், எல்லாவிதத் ெதாழிெல ப் க்கைள ந் 

றந்தான் -- அவேன குணங்கைளக் கடந்தவெனன் ம் ெசால்லப்ப கிறான். 
 
    26. ேவ பா ல்லாத பக்தி ேயாகத்தால் என்ைன வழிப ேவா ம் குணங்கைளக் 
கடந்  பிரம்மத் தன்ைம ெபறத் தகுவான். 
 
    27. சா ம் ேக மற்ற பிரம்மத் க்கு நாேன நிைலக்களன்; என் ம் இய ம் 
அறத் க்கும் தனிைம யின்பத் க்கும் நாேன இடம். 
    ------------   
 

பகவத் கீைத : பதிைனந்தாம் அத்தியாயம் 
ேஷாத்தம ேயாகம் 

 
    பிரகி தி, ஆத்மா இவ்விரண்ைட ம் தன் வசப்ப த்திக் ெகாண்  நிற்கும் கட ள் 
எவ்விதத்தி ம் இைவகைளவிட ேமலானவர். ஆைகயால் ேஷாத்தமெனன்  
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ெபயர் ெபற்றி க்கிறார். அரசம் வித்  ைளயாக ம் கன்றாக ம் பிறகு ெபாிய 
மரமாக ம் மாறி வானளாவி யி ப்ப ேபால் பிரகி தி ம் ஆத்மா டன் ேசர்ந்  
மகத் , அகங்காரம், இந்திாியங்கள், ஐந்  தங்கள் என்பனவாக மாறிப் பிறகு ேதவ 
ம ஷ்ய யக்ஷ ராக்ஷதாதி பங்க டன் எங்கும் பரவியி க்கின்ற . இந்த 
பிரகி தியாகிய மரத்ைதப் பற்றில்லாைம என்ற ேகாடாியால் த ல் ெவட்  றிக்க 
ேவண் ம். பிறகு அயர்  நீங்கும் ெபா ட் க் கட ைள சரணம் குந்  
ேயாகத்தி றங்க ேவண் ம். சம்சாாி, க்தன் என்  ஆத்மாக்கள் இரண்  வைகப் 
பட்டவர்கள்; கட ேளா இவ்விரண் வித ஆத்மாக்கைளக் காட் ம் ற்றி ம் 
ேவ பட்டவர். அவேர உலகத்தில் மைறந்  நின்  உலகத்ைதத் தாங்கி நிற்பவர். 

பகவான் ெசால் கிறான்: 
 
    1. *அவ்யக்தம் ேமேல ேவர்க ம் கீேழ கிைளக ைடயேதார் அரச மரத்ைதப் 
ேபான்ற  என்பர், அதன் இைலகேள ேவதங்கள்; அைத அறிேவாேன ேவதமறிேவான். 
*(அவ்யக்தம் = ஜகத்தின் ெதளி படாத உள்நிைல) 
 
    2. அதன் கிைளகள் குணங்களால் ஓங்கி விஷயத் தளிர்க டன் கீ ம் ேம ம் பரந்  
கிடக்கின்றன. அதன் ேவர்கள் கீழ் ேநாக்கிப் பல்கி மனித உலகத்தில் 
கர்மத்ெதா ப் களாகின்றன. 
 
    3. ஆதலால் இவ் லகத்தில் இதற்கு வ வங் காணப்ப வதில்ைல; ம், ஆதி ம், 
நிைலக்கள ம் லப்ப வதில்ைல. நான்கு ஊன்றிய ேவ ைடய இந்த அரச மரத்ைதப் 
பற்றின்ைமெயன் ம் வ ய வாளால் ெவட் ெயறிந் விட் , 
 
    4. அப்பால் ஒ வன் குந்ேதார் மீள்வதற்ற பதவிையப் ெபறலாம். (அப் 
பத ைடேயானாகிய) எவனிடமி ந்  ஆதித் ெதாழில் ெபாழி ற்றேதா, அந்த ஆதி 

ஷைனச் சார்ந்  நிற்கிறான். 
 
    5. ெச க்கும் மயக்க  மற்ேறார், சார் க் குற்றங்கைளெயல்லாம் ெவன்ேறார், ஆத்ம 
ஞானத்தில் எப்ேபா ம் நிற்ேபார், வி ப்பங்களினின் ம் நீங்கிேயார், சுக க்கக் 
குறிப் க்கைள ைடய இரட்ைடகளினின் ம் வி பட்ேடார், மடைமயற்ேறார் - 
இன்ேனார் அந்த நாசமற்ற பதத்ைத எய் கின்றனர். 
 
    6. அதற்கு சூாிய ம் சந்திர ம் தீ ம் ஒளிேயற் வதில்ைல. எதைன ெயய்திேனார் 
மீள்வதில்ைலேயா அ ேவ என் பரமபதம். 
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    7. என  அம்சேம ஜீவேலாகத்தில் என் ள்ள ஜீவனாகி, 
இயற்ைகயி ள்ளனவாகிய மன ட்பட்ட ஆ  இந்திாியங்கைள ம் கவர்கிற . 
 
    8. கந்தங்கைளக் காற்  ேதாய்வினால் பற்றிச் ெசல்வ  ேபால் ஈசுவரன் 
யாேத ேமா டைல எய் ங் காலத் ம் வி ங்காலத் ம், இந்த இந்திாியங்கைளப் 
பற்றிச் ெசல் கிறான். 
 
    9. ேகட்டல், காண்டல், தீண் தல், சுைவ, ேமாப் , மனம் -- இவற்றில் 
நிைலெகாண்  ஜீவன் விஷயங்கைளத் ெதாடர்ந்  நடக்கிறான். 
 
    10. அவன் றப்ப ைகயி ம், நிற்ைகயி ம், உண் ைகயி ம், குணங்கைளச் 
சார்ந்தி க்ைகயி ம், அவைன டர் காண்பதில்ைல. ஞான விழி ைடேயார் 
காண்கின்றனர். 
 
    11. யற்சி ைடய ேயாகிகள் இவைனத் தம் ள்ேளேய காண்கின்றனர். 

யற்சி ைடேயாராயி ம் தம்ைமத் தாம் சைமக்காத அஞ்ஞானிகள் இவைனக் 
காண்கிலர். 
 
    12. சூாியனிடமி ந்  உலக ைமக்கும் சுடர் ெகா த் ம் ஒளி ம், 
சந்திரனிடத் ள்ள ம், தீயி ள்ள ம் -- அவ்ெவாளி ெயல்லாம் என் ைடயேத 
ெயன் ணர். 
 
    13. நான் மியி ட் குந்  உயிர்கைள ாியத்தால் தாங்குகிேறன்; ரச வ வ ள்ள 
ேசாமமாகிப் ண் கைளெயல்லாம் வளர்க்கிேறன். 
 
    14. நாேன *ைவசுவாநரனாய், உயிர்களின் உடல்கைளச் சார்ந்தி க்கிேறன். 
பிராணன், அபானன் என்ற வா க்க டன் கூட நால்வைகப்பட்ட அன்னத்ைத 
ஜீரணமாக்குகிேறன். (*ைவசுவாநரன் = எல்லா நராிடத் ள்ள கட ள்) 
 
    15. எல்லா ைடய அகத்தி ம் நான் குந்தி க்கிேறன். நிைல ம், ஞான ம், 
இவற்றின் நீக்க ம் -- என்னிடமி ந்  பிறக்கின்றன. எல்லாத் ேதசங்களி ம் 
அறியப்ப ம் ெபா ள் யான்; ேவதாந்தத்ைத ஆக்கிேயான் யான்; ேவத ணர்ந்ேதான் 
யாேன. 
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    16. உலகத்தில் இரண்  வைகப் ஷ ளர், *அக்ஷர ஷன், க்ஷர ஷன் என, 
க்ஷர ஷன் என்ப  எல்லா உயிர்கைள ம் குறிக்கும்; கூடஸ்தேன அக்ஷர ஷன். 
(*க்ஷரம் = அழிவ ; அக்ஷரம் = அழியாத ; கூடஸ்தன் = சிகரத்தி ள்ேளான், 
மா தலற்ேறான்) 
 
    17. இவாில் ேவ பட்ேடான் உத்தம ஷன். அவேன பரமாத்மா எனப்ப ேவான். 
அவன் ன்  உலகுகளி ட் குந்  அவற்ைறத் தாிக்கிற ேகடற்ற ஈசுவரன். 
 
    18. நான் அழி  கடந்ேதானாதலா ம், அக்ஷர ஷைனக் காட் ம் 
சிறந்ேதானாதலா ம், உலகத்தாரா ம் ேவதங்களா ம் ேஷாத்தமெனன்  
கூறப்ப கிேறன். 
 
    19. மடைம தீர்ந்தவனாய், எவன் யாேன ேஷாத்தமெனன்பைத அறிவாேனா, 
அவேன எல்லா மறிந்ேதான். அவன் என்ைன எல்லாத் தன்ைமயா ம் வழிப கிறான். 
 
    20. குற்றமற்ேறாய்! இங்ஙனம் மிக ம் ரகசியமான இந்த சாஸ்திரத்ைத உனக்கு 
உைரத்ேதன். பாரதா! இைத ணர்ந்ேதான் த்திமானாவான்; ஆேன ெசய்யத் தக்க  
ெசய்தான். 
    --------------  
 

பகவத் கீைத : பதினாறாம் அத்தியாயம் 
ெதய்வாசுர சம்பத் விபாக ேயாகம் 

 
    தற்கூறிய தத் வங்கைளத் ெதய்வத் தன்ைம வாய்ந்தவர்கேள உணர்வார்கள். 
அசுரத் தன்ைம வாய்ந்தவர்கள் அறியார்கள். ெதய்வத்தன்ைம ைடேயார் மன  
ெதளி ற்றி க்கும். அவர் பிற க்குத் தீங்கு ெசய்யார், ேகாபமறியார், ெபா ைம 
இரக்கம் ெபற்றி ப்பார். அசுரத் தன்ைம ைடேயாேர டம்ப ம், ெகா ப் ம், கர்வ ம், 
ேகாப ம், அயர் ம் ெபா ந்தியி ப்பார். ெதய்வத்தன்ைம ைடேயார் சம்சார 
பந்தத்தினின் ம் வி ப வார். மற்றவேரா பின் ம் அதில் கட் ப்ப வார். ேம ம் 
அசுரத் தன்ைம ைடேயார் ைவயகம் ெபாய்ெயன் ம் ஈசுவரனற்றெதன் ம் 
உைரப்பார்கள். தாங்கேள இைறவெனன் ம், தாங்கேள வல்லவர்கெளன் ம், 
தாங்கேள ெசல்வம் பைடத்தவர்கெளன் ம், தங்க க்கு நிகர் எவ மில்ைலெயன் ம் 
எண்ணிக்ெகாண்  ெகட்ட காாியங்கைளச் ெசய்  நரகத்தில் வி வார்கள். 
அவர்க க்கு சாஸ்திரத்தில் நம்பிக்ைக கிைடயா . ெதய்வத் தன்ைம 
வாய்ந்தவர்க க்ேகா சாஸ்திரேம பிரமாணமாகும். பகவான் ெசால் கிறான்: 
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    1. அஞ்சாைம, உள்ளத் ய்ைம, ஞான ேயாகத்தில் உ தி, ஈைக, தன்னடக்கம், 
ேவள்வி, ேவதங் கற்றல், தவம், ேநர்ைம, 
 
    2. ெகால்லாைம, வாய்ைம, சினவாைம, ற , ஆ தல், வண்ைம, ஜீவதைய, 
அவாவின்ைம, ெமன்ைம, நா ைடைம, ச யாைம, 
 
    3. ஒளி, ெபாைற, உ தி, சுத்தம், ேராகமின்ைம -- இைவ ெதய்வ சம்பத்ைத 
எய்தியவனிடம் காணப்ப கின்றன, பாரதா! 
 
    4. டம்பம், இ மாப் , கர்வம், சினம், க ைம, அஞ்ஞானம் -- இைவ அசுர சம்பத்ைத 
எய்தியவனிடம் காணப்ப கின்றன பார்த்தா! 
 
    5. ேதவ சம்பத்தால் வி தைல ண்டாம். அசுர சம்பத்தால் பந்தேமற்ப ம்; 
பாண்டவா, ேதவ சம்பத்ைத எய்திவிட்டாய்; யரப்படாேத. 
 
    6. இவ் லகத்தில் உயிர்ப் பைடப்  இரண்  வைகப்ப ம்; ேதவ இயல் ெகாண்ட , 
அசுர இயல் ெகாண்ட . ேதவ இயல் ெகாண்டைத விாித் ச் ெசான்ேனன். பார்த்தா! 
அசுர இயல் ெகாண்டைதச் ெசால் கிேறன், ேகள். 
 
    7. அசுரத் தன்ைம ெகாண்ேடார், ெதாழி யல்ைப ம் ட் யல்ைப ம் அறியார். 

ய்ைமேய ம், ஒ க்கேம ம், வாய்ைமேய ம் அவர்களிடம் காணப்ப வதில்ைல. 
 
    8. அவர்கள் இவ் லகம் உண்ைமயற்றெதன் ம், நிைலயற்றெதன் ம், 
கட ளற்றெதன் ம் ெசால் கிறார்கள். இ  ெதாடர்பின்றிப் பிறந்த ெதன் ம், 
ெவ ேம காமத்ைத ஏ வாக உைடய  என் ம் ெசால் கிறார்கள். 
 
    9. இந்தக் காட்சியில் நிைலெபற் , அற்ப த்தி ைடய அந்த நஷ்டாத்மாக்கள் 
உலகத் க்குத் தீங்கு சூழ்ேவாராய், அதன் நாசத் க்காகக் ெகா ய ெதாழில் 
ெசய்கின்றனர். 
 
    10. நிரப்பெவாண்ணாத காமத்ைதச் சார்ந் , டம்ப ம், கர்வ ம், மத ம் 
ெபா ந்தியவராய், மயக்கத்தால் ெபாய்க் ெகாள்ைககைளக் ெகாண்  அசுத்த 
நிச்சயங்க ைடேயாராய்த் ெதாழில் ாிகிறார்கள். 
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    11. பிரளயமட் ந் தீராத எண்ணற்ற கவைலகளிற் ெபா ந்தி, வி ப்பங்கைளத் 
தீர்த் க் ெகாள்வதில் ஈ பட்ேடாராய், 'உண்ைமேய இவ்வள தான்' எற 
நிச்சய ைடேயாராய், 
 
    12. ற் க்கணக்கான ஆைசக் கயி களால் கட் ண் , காமத் க்கும், சினத் க்கும் 
ஆட்பட்ேடாராய்க் காம ேபாகத் க்காக அநியாயஞ் ெசய்  ெபா ட் குைவகள் ேசர்க்க 
வி ம் கிறார்கள். 
 
    13. "இன்  இன்ன லாபமைடந்ேதன்; இன்ன மேனாரதத்ைத இனி எய் ேவன்; 
இன்னைவ ைடேயன்; இன்ன ெபா ைள இனிப் ெப ேவன், 
 
    14. இன்ன பைகவைரக் ெகான்  விட்ேடன்; இனி மற்றவர்கைளக் ெகால்ேவன், 
நான் ஆள்ேவான், நான் ேபாகி, நான் சித்தன், நான் பலவான், நான் சுக ஷன், 
 
    15. நான் ெசல்வன், இனப்ெப க்க ைடயான், எனக்கு நிகர் யா ளர்? 
ேவட்கிேறன்; ெகா ப்ேபன்; களிப்ேபன்" என்  அஞ்ஞானங்களால் மயங்கிேனார், 
 
    16. பல சித்தங்களால் ம ண்ேடார், ேமாகவைலயிலகப்பட்ேடார், காம 
ேபாகங்களில் பற் ண்ேடார் -- இவர்கள் அசுத்தமான நரகத்தில் வி கிறார்கள். 
 
    17. இவர்கள் தற் கழ்ச்சி ைடேயார், ரடர், ெசல்வச் ெச க்கும் மத ைடேயார்; 
டம்பத் க்காக விதி தவறிப் ெபயர் மாத்திரமான ேவள்வி ெசய்கின்றனர். 
 
    18. அகங்காரத்ைத ம், பலத்ைத ம், ெச க்ைக ம், வி ப்பத்ைத ம், இனத்ைத ம் 
பற்றியவர்களாகிய இன்ேனார் தம் உடம் களி ம் பிற உடம் களி ம் உள்ள 
என்ைனப் பைகக்கிறார்கள். 
 
    19. இங்ஙனம் பைகக்கும் ெகா ேயாைர -- உலகத்தில் எல்லாாி ம் கைடப்பட்ட 
இந்த அசுப மனிதைர, நான் எப்ேபா ம் அசுரப் பிறப் க்களில் எறிகிேறன். 
 
    20. பிறப் த் ேதா ம் அசுரக் க க்களில் ேதான் ம் இம் டர், என்ைன 
ெயய்தாமேல மிக ம் கீழான கைதையச் ேசர்கிறார்கள், குந்தியின் மகேன! 
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    21. ஆத்ம நாசத் க்கிடமான இம் ன்  வாயில்க ைடய  நரகம்; (அைவயாவன) 
காமம், சினம், அவா, ஆதலால் இம் ன்ைற ம் வி க. 
 
    22. இந்த ன்  இ ள் வாயில்களினின் ம் வி பட்ேடான் தனக்குத் தான் நலந் 
ேத க் ெகாள்கிறான்; அதனால் பரகதி அைடகிறான். 
 
    23. சாஸ்திர விதிைய மீறி, வி ப்பத்தால் ெதாழில் ாிேவான் சித்தி ெபறான்; அவன் 
இன்பெமய்தான்; பரகதி அைடயான். 
 
    24. ஆதலால், எ  ெசய்யத் தக்க , எ  ெசய்யத் தகாத  என்  நிச்சயிப்பதில் நீ 
சாஸ்திரத்ைதப் பிரமாணமாகக் ெகாள். அைத யறிந்  சாஸ்திர் விதியால் கூறப்பட்ட 
ெதாழிைலச் ெசய்யக் கடவாய். 
    -----------  
 

பகவத் கீைத : பதிேனழாம் அத்தியாயம் 
சிரத்தாத்ர விபாக ேயாகம் 

 
    அவரவர் குணங்க க் ேகற்ப சிரத்ைத ம் சாத்விகம், ராஜசம், தாமசம் என 

வைகப்ப ம். சாத்விக சிரத்ைத ைடேயார், சாஸ்திரத்ைதத் த வித் ேதவர்கைள 
வணங்குவர். ராஜசச் சிரத்ைத ைடேயார் யக்ஷர்கைள ம் ராக்ஷதர்கைள ம் 
வணங்குவர். தாமச சிரத்ைத ைடேயார் த பிேரத பிசாசங்கைள வணங்குவர். 
அவர்க க்குக் கிட் ம் பலன்க ம் குணங்க க்குத் தக்கப ேய ேவ பட் க்கும். 
அப்ப யி க்க சாஸ்திரத்ைத மீ ேவாைரப் பற்றிச் ெசால்ல ேவண் யதில்ைல. 
அவர்கள் நிைனத்த பலன் கிட்டாெதன்ப  மாத்திரமன் ; அவர்க க்குக் 
ேக ண்டாகும். அவரவர் குணங்க க்ேகற்ப உண் ம் உண ம், ெசய் ம் தவ ம், 
ெகா க்கும் தான ம் வைகப் பட் க்கும். அர்ஜுனன் ெசால் கிறான்: 
 
    1. கண்ணா! சாஸ்திர விதிைய மீறி, ஆனா ம் நம்பிக்ைக டன், ேவள்வி 
ெசய்ேவா க்கு என்ன நிைல கிைடக்கிற ? ஒளி நிைலயா? கிளர்ச்சி நிைலயா? 
அல்ல  இ ள் நிைலயா? (சத் வமா, ரஜசா, தமசா?) பகவான் ெசால் கிறான்: 
 
    2. ஜீவர்களிடம் இயற்ைகயால் நம்பிக்ைக ன்  வைகயாகத் ேதான் கிற . 
சாத் கம், ராஜசம், தாமசம் என; அைதக் ேகள். 
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    3. பாரத! யாவ க்கும் தத்தம் உள்ளியல் க்கு ஒத்தப யாகேவ நம்பிக்ைக 
அைமகிற . மனிதன் *சிரத்ைத மயமானவன். எவன் எந்தப் ெபா ளில் 
நம்பிக்ைக ைடயவேனா, அந்தப் ெபா ேள தான் ஆகிறான். (*நம்பிக்ைக) 
 
    4. ஒளியியல் ைடேயார் வானவர்க்கு ேவள்வி ெசய்கின்றனர். ரேஜா 
குண ைடேயார், யக்ஷர்க க்கும், ராக்ஷத க்கும் ேவள்வி ெசய்கிறார்கள். மற்றத் 
தேமா குண ைடேயார் பிேரத த கணங்க க்கு ேவள்வி ெசய்கிறார்கள். 
 
    5. (சிலர்) சாஸ்திர நியமத்ைத மீறி, டம்ப ம் அகங்கார  ைடேயாராய், 
வி ப்பத்தி ம், விைழவி ம் சார் ற்றவர்களாய் ேகாரமான தவஞ் ெசய்கிறார்கள். 
 
    6. இங்ஙனம் அறி  ெகட்ேடாராய்த் தம் உடம்பி ள்ள தத் ெதாகுதிகைள ம் 
அகத்தி ள்ள என்ைன ம் வ த் கிறார்கள். இவர்கள் அசுர நிச்சய 

ைடேயாெரன் ணர். 
 
    7. ஒவ்ெவா வ க்கும் பிாியமான உண ம் ன் வைகப் ப கிற . ேவள்வி ம், 
தவ ம், தான ம், அங்ஙனேம ம் ன்  வைகப்ப கின்றன. அவற்றின் 
ேவற் ைமையக் ேகள். 
 
    8. உயிர், சக்தி, பலம், ேநாயின்ைம, இன்பம், பிாீதி இவற்ைற மிகுதிப் ப த் வன, 
சுைவ ைடயன, குழம்பாயின, உ தி ைடயன, உள கந்தன -- இவ் ண  சத் வ 
குண ைடேயா க்குப் பிாியமானைவ. 
 
    9. கசப் ம், ளிப் ம், உப் ம், உைறப் ம் மிகுந்தன, அதிகச் சூ  ெகாண்டன, 
உலர்ந்தன, எாிச்ச ைடயன -- இவ் ண கைள ரேஜா குண ைடேயார் வி ம் வர். 
இைவ ன்பத்ைத ம் யைர ம் ேநாைய ம் விைளப்பன. 
 
    10. பைழய , சுைவயற்ற , அ கிய , ெகட் ப் ேபான , எச்சில், அசுத்தம் -- 
இத்தைகய உண  தேமா குண ைடேயா க்குப் பிாியமான . 
 
    11. பயைன வி ம்பாதவர்களாய், ேவள்வி ாிதல் கடைமெயன்  மனந்ேதறி, 
விதிகள் ெசால் யப  இயற் வாாின் ேவள்வி சத் வ குண ைடத் . 
 
    12. பயைனக் குறித்ெதனி ம், ஆடம்பரத் க் ெகனி ம் ெசய்யப்ப ம் ேவள்வி 
ராஜசெமன் ணர், பாரதாிற் சிறந்தாய்! 
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    13. விதி தவறிய , பிறர்க்குண  தராத , மந்திரமற்ற , தக்ஷிைணயற்ற , 
நம்பிக்ைகயின்றிச் ெசய்யப்ப வ  -- இத்தைகய ேவள்விையத் தாமசெமன்பர். 
 
    14. ேதவர், அந்தணர், கு க்கள், அறிஞர் இவர்க க்குப் ைஜ ெசய்தல், ய்ைம, 
ேநர்ைம, பிரம்மசாியம், ெகால்லாைம -- இைவ உடம்ைபப் பற்றிய தவெமனப்ப ம். 
 
    15. சினத்ைத விைளக்காத ம், உண்ைம ைடய ம், இனிய ம், 
நலங்க திய மாகிய ெசால்லல், கல்விப் பயிற்சி இைவ வாக்குத் தவெமனப்ப ம். 
 
    16. மன அைமதி, மகிழ்ச்சி, ெமளனம், தன்ைனக் கட் தல், எண்ணத் ய்ைம -- 
இைவ மனத் தவெமனப்ப ம். 
 
    17. பயைன வி ம்பாத ேயாகிகளால் ேமற்கூறிய ன்  வைககளி ம் உயர்ந்த 
நம்பிக்ைக டன் ெசய்யப்ப ம் தவம் சாத்விக ெமனப்ப ம். 
 
    18. மதிப்ைப ம், ெப ைமைய ம், ைஜைய ம் நா ச் ெசய்வ ம், 
ஆடம்பரத் க்காகச் ெசய்வ மாகிய தவம் ரேஜா ெவனப்ப ம்; அஃ  நிைலயற்ற ; 
உ தியற்ற . 
 
    19. டக் ெகாள்ைக டன் தன்ைனத்தான் ன்பப்ப த்திக் ெகாண்  ெசய்வ ம், 
பிறைரக் ெக க்குமா  ெசய்வ மாகிய தவம் தாமச ெமனப்ப ம். 
 
    20. ெகா த்தல் கடைமெயன்  க திக் ைகம்மா  ேவண்டாமல், தகுந்த 
இடத்ைத ம் காலத்ைத ம் பாத்திரத்ைத ம் ேநாக்கிச் ெசய்யப்ப ம் தானத்ைதேய 
சாத்விக ெமன்பர். 
 
    21. ைகம்மா  ேவண் ம், பயைனக் க தி ம், கிேலசத் டன் ெகா க்கப்ப ம் 
தானத்ைத ராஜச ெமன்பர். 
 
    22. தகாத இடத்தில், தகாத காலத்தில், தகாதார்க்குச் ெசய்யப்ப வ ம், மதிப்பின்றி 
இகழ்ச்சி டன் ெசய்யப்ப வ மாகிய தானம் தாமச ெமனப்ப ம். 
 
    23. 'ஓம் தத் ஸத்' என்ற ம்ைமப் ெபயர் பிரம்மத்ைதக் குறிப்பெதன்பர். அதனால், 

ன்  பிரமாணங்க ம், ேவதங்க ம், ேவள்விக ம் வகுக்கப்பட்டன. 
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    24. ஆதலால், பிரம்மவாதிகள் விதிப்ப  ாி ம் ேவள்வி, தவம், தானம் என்ற 
கிாிையகள் எப்ேபா ம் 'ஓம்' என்  ெதாடங்கி ெசய்யப்ப கின்றன. 
 
    25. 'தத்' என்ற ெசால்ைல உச்சாித் ப் பயைனக் க தாமல், பல வைகப்பட்ட 
ேவள்வி ம் தவ ம் தான மாகிய கிாிையகள் ேமாக்ஷத்ைத வி ம் ேவாரால் 
ெசய்யப்ப கின்றன. 
 
    26. 'ஸத்' என்ற ெசால் உண்ைமெயன்ற ெபா ளி ம், நன்ைமெயன்ற ெபா ளி ம் 
வழங்கப்ப கிற . பார்த்தா! கழ்வதற்குாிய ெசய்ைகையக் குறிப்பதற்கும் 'ஸத்' என்ற 
ெசால் வழங்குகிற . 
 
    27. ேவள்வி, தவம், தானம் இவற்றில் உ தி நிைல ம் 'ஸத்' எனப்ப கிற . 
பிரம்மத்தின் ெபா ட்டாக ெசய் ம் கர்ம ம் 'ஸத்' என்ேற ெசால்லப்ப ம். 
 
    28. அசிரத்ைத டன் ெசய் ம் ேவள்வி ம், தான ம், தவ ம், கர்ம ம் 'அஸத்' 
எனப்ப ம். பார்த்தா! அைவ ம ைமயி ம் பயன்படா; இம்ைமயி ம் பயன்படா. 
    ------------------ 
 

பகவத் கீைத : பதிெனட்டாம் அத்தியாயம் 
ேமாக்ஷ சந்யாச ேயாகம் 

 
    "சந்நியாச ெமன்றா ம், தியாக ெமன்றா ம் ஒன்ேற. ஆனால், காம்ய கர்மத்ைத 
அ ேயா  விட் வி வ  நந்நியாசெமன் ம், நித்திய ைநமித்திக கர்மங்களில் 
பற் தைல ம் பலைன ம் றப்ப  தியாகெமன் ம் அறியேவண் ம். எல்லாக் 
கர்மங்கைள ம் விட் விட ேவண் ெமன்  சிலர் கூ வார்கள். அ  கீைதயின் 
க த்தன் . நித்திய ைநமித்திக கர்மங்கைளச் ெசய்ேத தீரேவண் ம். ெசய்யாவி ல் 
பாபம் ேநாி ம். மனிதன் ெசய் ம் ஒவ்ெவா  காாியத் க்கும் ஈசுவரன் க்கிய 
காரணமாவான். அப்ப யி க்கத் தாேன அவற்ைறச் ெசய் வி வதாக நிைனப்பவன் 

டன். ஞானம், கர்மம், உ தி, இன்பம் என்றிைவ ஒவ்ெவான் ம் சாத்விகம், ராஜசம், 
தாமசம் என்  வைகப் பட் க்கும். கட ைளத் தமக்குாிய கர்மங்களால் 
ஆராதித்தால் சித்தி ெபறலாம்." இவ்விதம் கண்ண ைடய உபேதசத்ைதக் ேகட்  
அர்ஜுனன் மயக்கமற்  நல்லறி  ெபற் ப் ேபார் ாியத் ெதாடங்கினான் என்  
சஞ்ஜயன் தி தராஷ் ர க்குக் கூறினான். அர்ஜுனன் ெசால் கிறான்: 
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    1. உயர் யத்ேதாய்! கண்ணா! ேகசிையக் ெகான்றாய், *சந்நியாசத்தின் 
இயல்ைப ம், ^தியாகத்தின் இயல்ைப ம் பிாித் க் ேகட்க வி ம் கிேறன். 
(*சந்நியாசம் = ற . ^தியாகம் = வி தல்) பகவான் ெசால் கிறான்: 
 
    2. வி ப்பத்தால் ெசய்யப்ப ம் ெசய்ைககைளத் றப்ப  சந்நியாசெமன்  லவர் 
ெதாிந் ளர். எல்லாவிதச் ெசயல்களின் பலன்கைள ந் றந்  வி தல் தியாகெமன்  
ஞானிகள் கூ வர். 
 
    3. சில அறிஞர் ெசய்ைகையக் குற்றம் ேபால க தி விட் விட ேவண் ம் 
என்கிறார்கள், ேவ  சிலர் 'ேவள்வி' தானம், தவம் என்ற ெசயல்கைள விடக்கூடா , 
என்கிறார்கள். 
 
    4. பாரதாில் சிறந்தவேன, ஷப் ேய! தியாக விஷயத்தில் நான் நிச்சயத்ைதச் 
ெசால் கிேறன்; ேகள். தியாகம் ன்  வைகயாகக் கூறப்பட் ள்ள . 
 
    5. ேவள்வி, தானம், தவம் என்ற ெசயல்கைள விடக்கூடா . அவற்ைறச் ெசய்யேவ 
ேவண் ம். ேவள்வி ம், தான ம், தவ ம் அறி ைடேயாைரத் 

ய்ைமப்ப த் கின்றன. 
 
    6. ஆனால், பார்த்தா! இச்ெசயல்கைளக்கூட ஒட் ன்றி ம், பயன்கைள 
ேவண்டாம ம் ெசய்ய ேவண் ம் என்ப  என் உத்தமமான நிச்சயக் ெகாள்ைக. 
 
    7. *நியமத்தின்ப ள்ள ெசய்ைகையத் றத்தல் தகா ; மதிமயக்கத்தால் அதைன 
விட் வி தல் தேமா குணத்தால் ேநர்வெதன்பர். (*நியமம் = ஒ ங்கு, சட்டம், சாஸ்திர 
விதி.) 
 
    8. உடம் க்கு வ த்தம் ேந ெமன்ற பயத்தால் ஒ  ெசய்ைகையத் ன்பமாகக் க தி, 
அதைன விட் வி ேவான் ாி ம் தியாகம் ரேஜா குணத்தின்பாற் பட்ட . அதனால் 
அவன் தியாகப் பயைன அைடயமாட்டான். 
 
    9. நியமத் க் கிணங்கிய ெசய்ைகைய, 'இ  ெசய்தற்குாிய ' என்  ெமண்ணத்தால் 
ெசய் , அதில் *ஒட் தைல ம் பயன் ேவண்டைல ம் ஒ வன் விட் வி வானாயின் 
அவ ைடய தியாகேம சாத்விகம் எனப்ப ம். (*ஒட் தல் = வி ப்பம்) 
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    10. சத்வ குணத்தி ைசந் , ேமதாவியாய் ஐயங்கைளய த்த தியாகி இன்ப ற்ற 
ெசய்ைகையப் பைகப்பதில்ைல; இன்ப ைடய ெசய்ைகயில் *நைச வதில்ைல. 
(*நைச = பற் தல்.) 
 
    11. (ேம ம்) உடம்ெப த்தவனால் ெசய்ைககைள ேம விட் விட யா . 
எவன் ெசய்ைககளின் பயைனத் றக்கிறாேனா, அவேன தியாகி ெயனப்ப வான். 
 
    12. ேவண்டப்படாத , ேவண்டப்ப வ , இரண் ம் கலப்பான  என ன்  
வைகப்பட்ட கர்மப் பயன்கைளத் தியாகிகளல்லாேதார் இறந்த பின்னர் 
எய் கின்றனர். சந்நியாசிக க்கு எங்கும் பயன் கிைடப்பதில்ைல. 
 
    13. எல்லாச் ெசயல்க ம் நிைறேவ தற்குாிய காரணங்கள் சாங்கிய சாஸ்திரத்தில் 
ஐந்தாகக் கூறப்பட்டன. அவற்ைற என்னிடம் ேகட் ணர், ெப ந்ேதாளாய்! 
 
    14. அைவ* இடம், கர்த்தா, பலவிதக் கரணங்கள், ெவவ்ேவ  வைகப்பட்ட ெசயல் 

ைறகள், இயற்ைக என ஐந் . (*கர்த்தா = ெதாழில் ெசய்ேவான்; கரணம் = க வி. 
உட்கரணங்களாவன: மனம், த்தி, சித்தம், அகங்காரம்; றக்கரணங்கள் லன்க ம் 

தக் க விக மாம், "ைதவம்" இயற்ைக.) 
 
    15. மனிதன் உடம்பா ம், வாக்கா ம், மனத்தா ம் எந்தச் ெசயைலத் 
ெதாடங்கினா ம், அ  நியாயமாயி ம், விபாீதமாயி ம், இவ்ைவந் ேம 
அச்ெசய ன் ஏ க்களாம். 
 
    16. இங்ஙனமி க்ைகயில் தனிப் ெபா ளாகிய ஆத்மாைவத் ெதாழில் ெசய்ேவானாக 
எவன் த்திக் குைறவால் கா கிறாேனா, அந்த டன் காட்சியற்றவேனயாவான். 
 
    17. 'நான்' எ ங் ெகாள்ைக தீர்ந்தான், பற் தல்கள் அற்ற மதி ைடயான். அவன் 
இவ் லகத்தாைர ெயல்லாங் ெகான்ற ேபாதி ம் ெகாைலயாளியாகான், கட் ப்பட 
மாட்டான். 
 
    18. அறி , அறியப்ப  ெபா ள், அறிேவான் -- என இம் ன் ம் ெசயல்கைளத் 

ண் வன. க வி, ெசய்ைக, கர்த்தா எனக் கர்மத்தின் சைமப்  ன்  பகுதிப் 
பட்ட . 
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    19. குணங்கைள ெயண் மிடத்ேத, ஞானம், கர்மம், கர்த்தா, இைவ 
குணேபதங்களால் இம் ன்  வைகப்ப ம். அவற்ைற உள்ளப  ேகள். 
 
    20. பிாி பட்  நிற்கும் எல்லா உயிர்களி ம் பிாிவற்ற நாசமற்ற ஒேர இயல்ைபக் 
கா ம் ஞானம் சாத் கெமன்றறி. 
 
    21. உயிர்களைனத்தி ம் ெவவ்ேவ  வைகப்பட்ட பல இயல் கள் இ ப்பதாகப் 
பிாித் க் கா ம் ஞானம் ராஜச ெமன் ணர். 
 
    22. காரணங் க தாமல், யாேத ம் ஒன்ற்ைறக் காாியத்ைத அைனத் மாகக் க திப் 
பற் த ெலய் வ ம், உண்ைமயிலறியாத ம், அற்பத் தன்ைம ைடய  ஆகிய 
ஞானம் தாமசெமன்  கூறப்ப ம். 
 
    23. பயன்கைள ேவண்டாதா ெநா வன் பற் த ன்றி, வி ப்  ெவ ப்பின்றிச் 
ெசய் ம் விதி த விய ெசய்ைக சாத்விக ெமனப்ப ம். 
 
    24. வி ப்பங்க க்கு வசப்பட்டவனால் அல்ல  அகங்கார ைடயவனால் 
ெசய்யப்ப ம் மிகுந்த ஆயாசத் க் கிடமான ெசய்ைக ராஜச ெமனப்ப ம். 
 
    25. ெசய்ைகயின் பின் விைளைவ ம், அதனால் பிற க்கு ேநரக்கூ ய நாசத்ைத ம் 

ன்பத்ைத ம் ெசய்வான  திறைமைய ம் க தாமல், அறிவின்ைமயால் 
ெதாடங்கப்ப ம் கர்மம் தாமசெமனப்ப ம். 
 
    26. நைசகளற்றான், நாெனன்ப தற்றான் உ தி ங் களித ம் ஊக்க  ைடயான், 
ெவற்றி ேதால்வியில் ேவ பா டற்றான் - இங்ஙன மாகித் ெதாழில்க ளியற் ேவான் 
ஒளியியல் ைடயாெனன்ப. 
 
    27. ேவட்ைக ைடேயான், ெசய்ைகப் பயன்கைள வி ம் ேவான், ேலாபி, இடர் 
ெசய்ேவான், ைமயற்ேறான், களிக்குந் யி க்கும் வசபட்ேடான் இவ்வண்ணமாகித் 
ெதாழில் ெசய்ேவான் ரேஜா குணத்தாெனன்பர். 
 
    28. ேயாக நிைல ெபறாேதான், அநாகாிகன், ரடன், வ்ஞ்சகன், ெபாறாைம 

ைடேயான், ேசாம்ேபறி, ஏக்கம் பி த்தவன், காலத்ைத நீ த் க் ெகாண்ேட 
ேபாேவான் -- இவ்வண்ணமாகித் ெதாழில் ெசய்ேவான் தேமா குண ைடயர் 
எனப்ப வான். 
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    29. குண வைகயால் ன்  விதமாகிய த்தியின் ேவற் ைமகைள ம், மிச்சமின்றிப் 
பகுத் ைரக்கிேறன் தனஞ்ஜயா! ேகள். 
 
    30. ெதாழிெல , ஒழி  யா , ெசய்யத் தக்க  யா , தகாத  யா , அச்செம , 
அஞ்சாைம ெய , பந்தெம , வி தைலெய  -- என்பவற்ைறப் பகுத்தறி ம் த்திேய, 
பார்த்தா! சாதிவிக த்தியாம். 
 
    31. தர்மத்ைத ம் அதர்மத்ைத ம் காாியத்ைத ம் அகாாியத்ைத ம் உள்ளப  
அறியாத த்தி ராஜச ெமனப்ப ம், பார்த்தா! 
 
    32. பார்த்தா! இ ளால் கவரப்பட்டதாய், அதர்மத்ைத தர்மமாகக் க வ ம் 
எல்லாப் ெபா ள்கைள ம் ேந க்கு மாறாகக் காண்ப ம் ஆகிய த்தி தாமச 

த்தியாம். 
 
    33. மனம், உயிர், லன்கள் இவற்றின் ெசயல்கைளப் பிறழ்ச்சியில்லாத 
ேயாகத் டன் தாிக்க வல்லதாகிய மன உ திேய சாத்விகமாவ , பார்த்தா! 
 
    34. பார்த்தா! பற் த ைடேயானாய்ப் பயன்கைள வி ம் ேவான் அறம் 
ெபா ளின்பங் கைளப் ேப வதில் ெச த் ம் உ தி ராஜச உ தியாம். 
 
    35. பார்த்தா, உறக்கத்ைத ம், அச்சத்ைத ம், யரத்ைத ம், ஏக்கத்ைத ம், 
மதத்ைத ம் மாற்றத் திறைமயில்லாத ட உ தி தேமா குணத்ைதச் சார்ந்த . 
 
    36. பாரதக் காைளேய! இப்ேபா  ன்  விதமாகிய இன்பங்கைளச் 
ெசால் கிேறன், ேகள். எதனிேல ஒ வன் பயிலப் பயில உவைக மிகுதி றப் 
ெப வாேனா, எதனில் க்க நாச ெமய் வாேனா, 
 
    37. எ  ெதாடக்கத்தில் விஷத்ைத ெயாத்ததாய் விைளவில் அமிர்த ெமாப்ப 
மா வேதா, அந்த இன்பேம சாத்விகமாகும்; அஃ  தன் மதியின் விளக்கத்திேல 
பிறப்ப . 
 
    38. விஷயங்களிேல லன்கைளப் ெபா த் வதனால் ெதாடக்கத்தில் அ ைதப் 
ேபா ந்  விைளவில் நஞ்சு ேபான்றதாய் ம் இன்பம் ராஜச ெமனப்ப ம். 
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    39. ெதாடக்கத்தி ம் இ தியி ம் ஒ ங்ேக ஆத்மா க்கு மயக்கம் விைளப்பதாய், 
உறக்கத்தினின் ம் ேசாம்பாினின் ம் தவ த னின் ம் பிறக்கும் இன்பம் 
தாமசெமன்  க தப்ப ம். 
 
    40. இயற்ைகயில் ேதான் ம் இம் ன்  குணங்களினின் ம் வி பட்ட உயிர் 
மண் லகத்தி மில்ைல; வா லத்தில் ேதவ ள்ேள மில்ைல. 
 
    41. பரந்தபா! பிராம்மணர் க்ஷத்திாியர், ைவசியர், சூத்திரர் இவர்க ைடய 
ெதாழில்கள் அவரவாின் இயல்பில் விைள ம் குணங்களின்ப  வகுப் ற்றனவாம்; 
 
    42. அகக் கரணத்ைத யடக்குதல், றக் கரணத்ைத யடக்குதல், தவம், ய்ைம, 
ெபா ைம, ேநர்ைம, ஞானம், கல்வி, ஆத்திகம் -- இைவ இயல்பிேல ேதான் ம் 
பிராம்மண கர்மங்களாகும். 
 
    43. சூரத் தன்ைம, ஒளி, உ தி, திறைம, ேபாாில் றங்காட்டாைம, ஈைக; இைறைம 
-- இைவ இயற்ைகயிேல ேதான் ம் க்ஷத்திாிய கர்மங்களாம். 
 
    44. உழ , பசுக் காத்தல், வாணிகம் இைவ இயற்ைகயிேல பிறக்கும் ைவசிய 
கர்மங்களாம். ெதாண்  ாிதல் சூத்திர க்கு அவனியற்ைகயாய் ஏற்பட்ட ெதாழில். 
 
    45. தனக்கு, தனக்குாிய கர்மத்தில் மகிழ்ச்சி ம் மனிதன் ஈேடற்றம் ெப கிறான். 
தனக்குாிய ெதாழி ல் இன் ேவான் எங்ஙனம் சித்தி யைடகிறாெனன்பைத 
ெசால் கிேறன், ேகள். 
 
    46. உயிர்க க்ெகல்லாம் பிறப்பிடமாய், இவ்ைவயகமைனத்தி ம் நிைறந்தி க்கும் 
கட ைளத் தனக்குாிய கர்மத்தால் ைஜ ெசய் ம் மனிதன் ஈேட கிறான். 
 
    47. பிறர்க்குாிய தர்மத்ைத நன்கு ெசய்வைதக் காட் ம் தனக்குாிய தர்மத்ைத 
குணமின்றி ெசய்த ம் நன் . இயற்ைகயிேலற்பட்ட ெதாழிைலச் ெசய்வதனால் 
ஒ வன் பாவ மைடய மாட்டான். 
 
    48. குந்தி மகேன! இயல்பான ெதாழில் குைற ைடயதாயி ம் அைதக் 
ைகவிடலாகா . தீையப் ைக சூழ்ந்தி ப்ப  ேபால் எல்லாத் ெதாழில்கைள ம் 
குைறகள் சூழ்ந்ேத நிற்கின்றன. 
 



 108

    49. யாங்க ம் ழ்விலா மதி ைடேயானாய், தன்ைன ெவன்  வி ப்பந் தவிர்த்  
பின்னர்ச் ெசய லாப் ெபாி யர்ந்த ெவற்றிையத் றவினால் எய் வான். 
 
    50. சித்தி யைடந்தவன் எங்ஙனம் பிரம்மத்தில் கலப்பதாகிய மிகச் சிறந்த ஞான 
நிைல ெயய் வாெனன்பைதக் கூ கிேறன், ேகள். 
 
    51. ய்ைம ெபற்ற த்தி ைடயவனாய், உ தியால் தன்ைனக் கட் ப்ப த்தி, ஒ  

த ய விஷயங்கைளத் றந் , வி ப்  ெவ ப் கைள எறிந் விட் , 
 
    52. தனி இடங்கைள நா ேவானாய், ஆைசகள் குன்றி வாக்ைக ம் உடம்ைப ம் 
மனத்ைத ம் ெவன்  தியான ேயாகத்தில் ஈ பட் , எப்ேபா ம் பற்றின்ைமைய நன்கு 
பற்றியவனாய், 
 
    53. அகங்காரம், வ ைம, ெச க்கு, காமம், சினம், இரத்தல் -- இவற்ைறவிட் , 
*மமகாரம் நீங்கி, சாந்த நிைல ெகாண்டவன் பிரம்மமாகத் தகுவான். (*மமகாரம் = 
உைடைம ணர்ச்சி) 
 
    54. பிரம்மநிைல ெபற்ேறான், ஆனந்த ைடேயான், யரற்ேறான், வி ப்பற்ேறான், 
எல்லா உயிர்கைள ம் சமமாக நிைனப்ேபான், உயர்ந்ததாகிய என் பக்திைய 
அைடகிறான். 
 
    55. யான் எவ்வள ைடேயான், யாவன் என என்ைனெயா வன் உள்ளப  
பக்தியாேல அறிகிறான். என்ைன உள்ளப  அறிந் ெகாண்ட பின்னர் 'தத்' (அ ) 
எனப்ப ம் பிரம்மத்தில் குவான். 
 
    56. எல்லாத் ெதாழில்கைள ம் எப்ேபா ம் ெசய்  ெகாண் ந்தா ம், என்ைனேய 
சார்பாகக் ெகாண்ேடான் எனத ளால் அழிவற்ற நித்திய பதவிைய எய் கிறான். 
 
    57. அறிவினால் ெசயல்கைளெயல்லாம் எனக்ெகனத் றந் விட் , என்னிடத்ேத 
ஈ பட் , த்தி ேயாகத்தில் சார் ற் , எப்ேபா ம் என்ைனச் சித்தத்தில் ெகாண்  இ . 
 
    58. என்ைன சித்தத்தில் ெகாண் ப்ேபானாய் எல்லாத் தைடகைள ம் எனத ளால் 
கடந்  ெசல்வாய், அன்றி நீ அகங்காரத்தால் இதைனக் ேகளா  வி வாெயனில் 
ெபாிய நாசத்ைத அைடவாய். 
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    59. நீ அகங்காரதிலகப்பட் , "இனிப் ேபார் ாிேயன்" என்ற ணி  
ெபாய்ைமப்பட் ப் ேபாம். இயற்ைக உன்ைனப் ேபாாிற் பிணிக்கும். 
 
    60. இயற்ைகயில் ேதான்றிய ஸ்வகர்மத்தால் கட் ண் க்கும் நீ மயக்கத்தால் 
அதைனச் ெசய்ய வி ம்பாெயனி ம், தன் வசமின்றிேய ம் அைதச் ெசய்யலாவாய். 
 
    61. அர்ஜுனா! எல்லா உயிர்க க்கும் ஈசன் உள்ளத்தில் நிற்கிறான்; மாையயால் 
அவன் எல்லா உயிர்கைள ம் சக்கரத்திேலற்றிச் சுழற் கிறான். 
 
    62. பாரதா! எல்லா வ வங்க ம் அவைனேய சரெணய் . அவன ளால் பரம 
சாந்தியாகிய நித்திய ஸ்தானத்ைத எய் வாய். 
 
    63. இங்ஙனம் ரகசியத்தா ம் ரகசியமாகிய ஞானத்ைத உனக்குைரத்ேதன். இதைன 

ற்றி ம் ஆராய்ச்சி ெசய்  எப்ப  இஷ்டேமா அப்ப ச் ெசய். 
 
    64. மீண் ெமா ைற எல்லாவற்றி ம் ஆழ்ந்த ரகசியமாகிய என  பரம 
வசனத்ைதக் ேகள். நீ திடமான நண்பன் ஆதலால் உனக்கு ஹிதத்ைதச் 
ெசால் கிேறன். 
 
    65. உன் மனத்ைத எனக்காக்குக. என் ெதாண்டனாகுக. என்ைன ெயய் வாய். 
உண்ைம இஃேத. உனக்கி  சபத ைரக்கிேறன். நீ எனக்கினிைய. 
 
    66. எல்லா அறங்கைள ம் விட் விட்  என்னேய சரண் கு. எல்லாப் 
பாவங்களினின் ம் நான் உன்ைன வி விக்கிேறன், யரப்படாேத. 
 
    67. இைத எப்ேபா ம் தவமிலாேதா க்கும், பக்தியில்லாேதா க்கும், ேகட்க 
வி ம்பாேதா க்கும், என்பால் ெபாறாைம ைடேயா கும் ெசால்லாேத. 
 
    68. இந்தப் பரம இரகசியத்ைத என் பக்தர்களிைடேய ெசால்ேவன். என்னிடத்ேத 
பரம பக்தி ெச த்தி என்ைனேய எய் வான்; ஐயமில்ைல. 
 
    69. மா ட க்குள்ேள, அவைனக் காட் ம் எனக்கினிைம ெசய்ேவான் 
ேவறில்ைல. உலகத்தில் அவைனக் காட் ம் எனக்கு உகந்தவன் 
ேவெறவ மாகான். 
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    70. நம் ைடய இந்தத் தர்மமயமான சம்பாஷைணைய எவன் ப ப்பாேனா, அவன் 
ெசய் ம் அந்த ஞான யக்ஞத்தால் நான் தி ப்தி ெப ேவன்; இஃெதன் ெகாள்ைக. 
 
    71. நம் தல் ெகாண் , ெபாறாைம ேபாக்கி, இதைனக் ேகட்ப  மட் ேம 
ெசய்வாெனனி ம், அவ ம் வி தைலயைடவான். அப்பால் ண்ணியச் ெசய னர் 
நண் ம் நல் லகங்க ெளய் வான். 
 
    72. பார்த்தா! சித்தத்ைத ஏகாந்தமாக்கி இைத நீ ேகட்  வந்தைனயா? தனஞ்ஜயா, 
உன் அஞ்ஞான மயக்கம் அழிந்ததா? அர்ஜுனன் ெசால் கிறான்: 
 
    73. மயக்க மழிந்த  நின்ன ளாேல அச்சுதா! நான் நிைன  அைடந்ேதன்; ஐயம் 
விலகி நிற்கிேறன்; நீ ெசய்யச் ெசால்வ  ெசய்ேவன். சஞ்ஜயன் ெசால் கிறான்: 
 
    74. இப்ப  நான் வாசுேதவ க்கும் மகாத்மாவாகிய பார்த்த க்கும் நிகழ்ந்த 
அற் தமான -- ளகந் தரக்கூ ய -- அந்த சம்பாஷைணையக் ேகட்ேடன். 
 
    75. ேயாகக் கட ளாகிய கண்ணன் இந்தப் பரம ரகசியமான ேயாகத்ைதத் தான் 
ேநராகேவ ெசால் ம்ேபா  நான் அைத வியாசன ளால் ேகட்ேடன். 
 
    76. அரசேன! ேகசவார்ஜுனாின் வியப் க்குாிய ண்ய சம்பாஷைணைய நிைனத்  
நிைனத் , நான் மீண் ம் மீண் ம் களிப்ெபய் கிேறன். 
 
    77. அரசேன! ஹாியின் மிக ம் அற் தமான அந்த பத்ைத நிைனத்  நிைனத்  
எனக்குப் ெபாிய ஆச்சாிய ண்டாகிற ! மீண் ம் மீண் ம் களிப்பைடகிேறன். 
 
    78. கண்ணன் ேயாகக் கட ள், எங்கு ளன், வில் ைனேயந்திய விஜயன் 
தன்ேனா ம், அங்கு தி ம் ஆக்க ம் ெவற்றி ம் நிைல தவறாத நீதி ம் நிற்கும், 
 
    இஃெதன் மதம். 
 

மத் பகவத் கீைத நிைற  ெபற்ற . 
--------------------- 


