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பகவ{ கீ ைதையt ேகyடா பயமா?
– பரம¼ சாமேவத ஷz«க சமா
தமிழி -ராஜி ரநாத}
(Source: Rushipeetham Editorial, March, 2017)
ஒ¯ இள ெபz ேபேபா¢ றினா, ” எனt பகவ{ கீ ைத எ}ற ெபயைரt
ேகyடாேலா அதி´ள ேலாகuகைளt ேகyடாேலா பயமாக உள¢. உட©
நuகிற¢”
எ}².
“ஏனமா? எதனா?” நா} ஆvசயமாகt ேகyேட}. அத அவ றிய பதி
ேம´ திைக~ைப ஏப{திய¢.
“யாேர§ மரணமைட|தா, சவ வzய எ{¢v ெச´ ேபா¢ இ|த
ெரtகா ேபாவாக. அ¢ேவ எ} மனதி «{திைர வ¸|¢ வyட¢.
ெப¾யவக யாராவ¢ இற|¢ ேபானா .வ. ய ட பகவ{ கீ ைத ேலாகuகைள
ேபாy ¢tக அ§~பாக. அதனா எனt கீ ைத ேலாக எ}றாேல பய
ஏபகிற¢”.
ம²ெமா¯ இட{தி ேவெறா¯ ச|த~பஒ¯ சைப ஆரபt ேபா¢ ேமைடேம யாேரா ஒ¯வ ைமtகி பகவ{ கீ ைத
ப{தா. அ~ேபா¢ அuகி¯|த ஒ¯ அரசிய தைலவ எ¸|¢, “பமாக சைப
ஆரபt ேபா¢ கீ ைதைய ஏனயா பாகிறக?” எ}² எ¾vசலைட|தா.
அேநகமாக நிைறய ேப¾ட இ¢ ேபா}ற அப~ராய இ¯~ப¢ ெத¾கிற¢. இெதலா
அxஞான{தா வைள அன{தuக. இத} ¬ல இ|¢tக த தம
வஷய{தி எ{தைன £ர வலகிளாக, அறியாைமய ¬ கி வா கிறாக
எ}ப¢ ©¾கிற¢.
இத காரண எ}ன?
பகவ{ கீ ைதைய ெவ² மரண சமய{தி மyேம ெரகா ேபாy அலற ைவ~ப¢
ஏபலாத, ெபா¯{தமிலாத ெசய. உzைமய பகவ{ கீ ைதt மரண
ஸகார{தி ெதாடேப கிைடயா¢. அ|த மாதி¾ ேநரuகள பகவ{ கீ ைத,
வ

சஹர நாம, சிவ நாம ேபா}றவ²t ெதாடேபா ேதைவேயா இைல.

சனாதன தம{தி} நிைல மற மத{தவகைள~ ேபா}றதல. பற~© «த இற~©
வைர பேவ² ேஷாடச சகாரuக உளன. அ|த|த ச|தபuகள ெசய
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ேவzய
கமாtக, ம|திரuக தன{ தனயாக உளன. எலாவறி´ ஒேர ¥ைல
பt வழtகமிைல.
ஞான{திகாக பகவ{ கீ ைதேய தவர, மரண சமய ைவதக கமாtக¶tகாக அல. ந
சபரதாய{தி அ|த கி¾ையக¶ சகாரuக¶ சிற~பான வxஞான{ேதா ட
இைண|¢ளன. அவ²t பகவ{ கீ ைதt ெதாட© இைல.
கீ ைத உயேரா இ¯~பவ¯tகான¢. சிற~பாக வாழ வ¯©பவக ப{¢
நைட«ைற~ப{த ேவzய ஞான சாதிர.
இ|த வஷய{ைத மற|¢ வy ெவ² மரண ேநர{¢ கானமாக அதைன~ பாவ¢ மகா
அபராத. உடேன ெபா²~©ள ெப¾யவக «ைன|¢ மயான{தி´, சவ
வாகன{தி´, ¢tக ேமைடகள´ கீ ைத ப~பைத{ தtக ேவz.
ம²ெமா¯ வஷய. இதர மத{தவக அவகள} மரண ேவைளகள,
அவக¶ைடய மத
கிர|தuகைள{தா} பtகிறாக. ஆனா அத} ¬ல அமத{தவக¶t
பயேமா, அத} ேம இளtகார பாவைனேயா இைல. ஆனா நமவக¶t மy
இ|த
இரzேம ஏபyளன.
சி² வயதிலி¯|ேத வகள

பைளக¶t ந மத ¥கைள~ பறி
ெத¾வtகாத ெப¾யவகேள «த றவாளக. வy

ந மத ¥கைள
ைவ{தி¯~பதிைல. ேலாகuகைள ெசாலி{ த¯வதிைல. அவறி} ெபா¯ ட
யா¯t ெத¾வதிைல.
«ல  சேகாதரக உ¯¢ க²t ெகாz ராைன சி²வய¢ «தேல அ{யயன
ெசகிறாக. தuக மத ஆvசாரuகைளt கைட பtகிறாக. ஆனா ந
வகள

சகி¯த ெசாலிt ெகா~பதிைல. இ}§ ெசால~ ேபானா தா
ெமாழி ெச ட வரா¢.
கீ ைதைய~ பறிய ©¾த தா} இைல. ச¾. எ|த ச|த~ப{தி எைதv ெசய
ேவz எ}² ட{ ெத¾யாத தா |த நிைலய உேளா. இத} காரணமாக ய
தம{தி நிைட ஏபவதிைல. கைடசிய ‘ேகாவ|தா’ நாம{ைதt ேகyடா
ட சில¯t சவ யா{திைர நிைனºt வ¯ நிைல ஏபyள¢.
மனதைன கடைம உணºளவனாtகி தன மனத ேமபாyைட மலரv ெச¢, அவ§
உள
ஆ{ம சtதிகைள வழி~பைடயv ெச¢ பய}பபv ெச சtதி கீ தா
ேபாதைனய உள¢. இ¢ வஷய பறி பல ேம நாy அறிஞக அuகீ க¾{¢
ெவறிtகான {திரuகளாக, தன மனத வளvசிtகான பாடuகளாக ப{¢
வ¯கிறாக. நா மy கz ெகாளாத அலyசிய{தி உேளா.
மெறா¯©ற மத மாற ெச ேமதாவக வசி
 எறி பகyக¶tகாக
ஏuகி, அைம ேவைல ெச பாரத ேதச ேமதாவக கீ ைத ேபா}ற ச{
கிர|தuக¶t இலாத அ{தuகைளt கப{¢, த~© தவ²மாக எதி
வயாtயான ெசைகய ‘எzணv த|திர’ எ}ற ெபய¾ அவைற ஏ²
கztகாம £uகிறாக கீ ைத அபமானக.
ஒ¯ கீ ைத மyேம எ}² இைல. ேவதuகைளt ட ஏேதேதா ெமாழி ெபய~©
¥கைள
ப{¢ வy, ெமாyைட{ தைலt «ழuகா´t « ேபா வதமாக
வt¯த வயாtகியானuக ெசகிறாக.
த மத{தி உள சிற~© எ¢ேவா அைத மy ெசாலி வy மா இ¯|தா
ேபாதாதா? மற மதuகைள~ பறி ேப உ¾ைம, ©¾த அவக¶t இைல.
சyட~ப ற ட.
நமவகளட உள ©¾த ைறபா, இதரகளட இ¯t ¢மாtகமான
வxசைன இரz ேச|¢ ஹி|¢ மத{தி ேதைவயற அன{த ேதாரைணகைள
ஏப{¢கி}றன.
ஹி|¢ ச«தாய த சபரதாய எ}ன? தம ஞான எ}ன? எ}² அறிய «யசி
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ெசய ேவz. அவைற நிைல நி²{திt ெகாள ேவz.
இத படமாக ஆதார{ேதா ெசால{ த|த ெப¾யவக «ைன|¢
«யசி{¢
வழி~© ஏப{த ேவz.
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