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கீைதயில் மனித மனம் 
'கண்ணதாசனின் அர்த்த�ள்ள இந்�மதம்' ��லிலி�ந்� 
அர்ஜுன�க்�ப் பரந்தாமன் உபேதசித்த� பகவத் கீைத. 

மனிதனின் மனைதப் பற்ற� அர்ஜுன�க்�ம் கண்ண�க்�ம் வாக்� வாதம் 
நடக்க�ற�. 

கண்ணன் ெசால்க�றான் : 

"அர்ஜுனா, எவன் தன்ைனேய உதாரணமாகக் ெகாண்� இன்ப – �ன்பங்கள் 
இரண்ைடய�ம் சமமாகப் பார்க்க�றாேனா, அந்த ேயாக�தான் சிறந்தவன் என்ப� 
�ணிவ�." 

அர்ஜுனன் ேகட்க�றான் : 

"ம��தனா! உன்னால் �றப்ப�ம் சமேநாக்கத்�டன் �டிய ேயாகத்த�ன் 
ஸ்த�ரமான ந�ைலைய என்னால் உணர �டியவில்ைல. காரணம், உள்ளம் 
சஞ்சல�ைடய�." 

"க��ஷ்ணா! மனித மனம் சஞ்சல�ைடய�; கலங்க ைவப்ப�; 
வலிைமய�ைடய�; அடக்க �டியாத�; காற்ைற அடக்�வ� ேபால் அைத 
அடக்�வ� கடினமான�," 

பகவான் ��க�றான் : 

"ேதாள் வலி பைடத்த காண்டீபா! மனம் அடக்க �டியாத�; சலனமைடவ�; 
இத�ல் ஐயம�ல்ைல. ஆனால் �ந்த�யின் மகேன! பழக்கத்தால் அைத அடக்க 
�டிய�ம்." 

இைதேய ராமக��ஷ்ண பரமஹம்சர் இப்படிக் ��க�றார் : 
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"கீேழ ெகாட்டிய க�ைகப் ெபா�க்க� எ�ப்ப� ெவ� சிரமம். அ�ேபாலப் பல 
த�ைசகளி�ம் ஓ�ம் மனத்ைத ஒ�ைமப்ப�த்�வ� எளிதன்�. ஆனால் 
ைவராக்க�யத்தால் அைதச் சாத�த்�விட �டிய�ம்." 

– மனித மனத்த�ன் சலனங்கைள, சபலங்கைள, எப்படி அடக்�வ� 
என்ப�பற்ற� பரந்தாமன் அர்ஜுன�க்� உபேதசித்த ப�த�, பகவத் கீைதயின் 
த�யானேயாகமா�ம். 

சகல காரியங்க�க்�ம் – இன்பத்த�ற்�ம் �ன்பத்த�ற்�ம், நன்ைமக்�ம் 
தீைமக்�ம், இ�ட்�க்�ம் ெவளிச்சத்த�ற்�ம், பாவத்த�ற்�ம், 
ப�ண்ணியத்த�ற்�ம், அன்ப�க்�ம் ெவ�ப்ப�க்�ம் மனேம காரணம். 

மனத்த�ன் அைலகேள உடம்ைபச் ெச�த்�க�ன்றன. 

ப�த்தற�ைவய�ம் மனம் ஆக்ரம�த்�க் ெகாண்� வழ� நடக்க�ற�. 

க�ைணயாளைனக் ெகாைலகாரனாக்�வ�ம் மனம்தான். 
ெகாைலகாரைன ஞானியாக்�வ�ம் மனம்தான். 

அ� ேநாக்க�ச் ெசல்�ம் தடங்களின் அ�பவத்ைதப் ெபற்�ப் ேபதலிக்க�ற�. 
அப்ேபா�தான் அற�வ� ேவைல ெசய்க�ற�. 

எந்த அ�பவங்கைளய�ம் ெகாண்� வ�வ� மனம் தான். 

இ� சரி, இ� தவ� என்� எைட ேபாடக்�டிய அற�ைவ, மனத்த�ன் 
ராகங்கைள அழ�த்�வி�க�ன்றன. 

உடம்ைபய�ம் அற�ைவய�ம் மனேம ஆக்ரம�த்�க் ெகாள்வதால், மனத்த�ன் 
ஆத�க்கத்த�ேலேய மனிதன் ேபாக�றான். 

என்ன இந்த மன�? 

காைலயில் �டிக்க�ற�. மத�யத்த�ல் சிரிக்க�ற�. மாைலயில் ஏங்�க�ற�. 
இரவில் அ�க�ற�. 
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"இன்பேமா, �ன்பேமா எல்லாம் ஒன்�தான். நடப்ப� நடக்கட்�ம்." என்ற��க்க 
மனம் வி�வத�ல்ைல. ஒேர சீரான உணர்ச்சிகள் இந்த மனத்�க்�த் 
ேதான்�வத�ல்ைல. 

எவ்வளவ� பக்�வப்பட்டா�ம் மனத்த�ன் அைலகளாேலேய சஞ்சலிக்க�றான். 

கடிவாளம் இல்லாத இந்த மனக் �த�ைரைய அடக்�வ� எப்படி? 

"ைவராக்க�யத்தால் �டிய�ம்" என்க�ற� கீைத. அைதேய ெசால்க�றார் பகவான் 
ராமக�ஷ்ணர். 

அ� என்ன ைவராக்க�யம் 

உள்ளத்ைத ஒ��கப்ப�த்�வ� எந்த ந�கழ்ச்சிக�க்�ம் அைசந்� 
ெகா�க்காமல் இ�ப்ப�. 

ெம�� ேபால் இ�க்�ம் மனைத மரக்கட்ைட ேபால் ஆக்கவி�வ�. 

ஆசாபாசங்களில் இ�ந்� மனைத மட்�ம் ஒ�க்க� ைவத்� வி�வ�. பந்த 
பாசங்களில் இணங்க�விடாமல் இ�ப்ப�. 

பற்ற�ப்ப�, �ற்�ச் �ழ்ந�ைலகள் ெவ�ம் வித�யின் விைளயாட்�கேள 
என்� �டிவ� கட்டிவி�வ�. 

நடக்�ம் எந்த ந�கழ்ச்சிய�ம் இைறவனின் நாடகத்த�ல் ஒ� காட்சிேய என்ற 
�டிவ�க்� வ�வ�. 

ஜனனத்�க்�ம் மரணத்�க்�ம் இைடப்பட்ட வாழ்க்ைக, சாட்ைட இல்லாப் 
பம்பரம்ேபால் ஆட்டிைவக்கப்ப�ம் வாழ்க்ைகேய என்� கண்� ெகாள்வ�. 

�ன்பத்ைதத் தரக்�டிய விஷயங்கைள அலட்சியப்ப�த்�வ�. 

இன்பமான விஷயங்கைளச் சந்ேதகம�ல்லாமல் ஏற்�க் ெகாள்வ�. 

பிறர் தனக்க�ைழத்த �ன்பங்கைள மறந்�வி�வ�, மன்னித்�வி�வ�. 
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�யற்சிகள் ேதால்விய��ம்ேபா�, இதற்� இைறவன் சம்மத�க்கவில்ைல. 
என்� ஆ�தல் ெகாள்வ�. 

கணேநர இன்பங்கைள அைவ கண ேநர இன்பங்கேள என்� �ன் �ட்டிேய 
கண்� ெகாள்வ�. 

ஆத்மா என்�ம் மாயப்ப�றா அம�ம் மாடங்கெளல்லாம் நம்�ைடய 
மாடங்கேள" என்ற சமேநாக்கத்ேதா� பார்ைவையச் ெச�த்�வ�. 

காைலயில் இ�ந்� மாைல வைர நடந்த ந�கழ்ச்சிகள் ஆண்டவனின் 
கட்டைளயால் ெச�த்தப்பட்ட வாகனங்களின் ேபாக்�த்தான் என்� அைமத� 
ெகாள்வ�. 

ெசால்வதற்�ம் எ��வதற்�ம் �லபமாக இ�க்க�ற�. ஆனால் எப்படி இ� 
�டிய�ம்? 

பகவத் த�யானத்தால் �டிய�ம். 

அத�காைலயில் ஓர் அைரமணி ேநரம், இரவிேல ஓர் அைரமணி ேநரம், 
ேகாவிலிேலா வட்ீ�ப் �ைஜ அைறயிேலா தனிைமயில் அமர்ந்� ேவ� 
எைதய�ம் ந�ைனக்காமல் இைறவைனேய ந�ைனப்ப�. 

இைறவைன ந�ைனத்�க் ெகாண்டி�க்�ம்ேபாேத, மனம் ேவ� த�ைசயில் 
ஓடினால் அைத இ�த்�ப் பிடிப்ப�. 

பாசத்த�ேல �ழ்க�க் க�டந்த பட்டினத்தார் `ஞானி' யான� இப்படித்தான். 

ேதவதாசிகளின் உ�ப்ப�களிேலேய கவனம் ெச�த்த�ய அ�ணக�ரிநாதர், 
ஆண்டவனின் த��ப்ப�கைழப் பாடிய�ம், இப்படித்தான். 

இயற்ைகயாகேவ கல்வியாற்றல் ெபற்ற��க்�ம் ஒ� கவிஞன், ஒ� 
ெபா�ைளப் பற்ற�க் கவிைதயில் சிந்த�க்�ம் ேபா�, அவன் மனம் 
கவிைதயிேலேய ெசல்க�ற�. 
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அத�ல் லயிக்க�ற�, ரசிக்க�ற�, �ைவக்க�ற�. 

அப்ேபா� ஓர் இைட��, ��க்கீ� வந்தா�ம் அவ�க்� ஆத்த�ரம் வ�க�ற�. 

கண்கள் த�றந்த��க்க�ன்றன. மனம் கவிைதயில் ஆழ்ந்� க�டக்க�ற�. 
அப்ேபா� த�றந்த கண்ணின் எத�ரில் ந�ற்�ம் மைனவி�ட அவன் கண்ணில் 
ப�வத�ல்ைல. 

மரத்த�ல் அமர்ந்த��க்�ம் பறைவைய ேநாக்க� வில்ெல�க்�ம் ேவடனின் 
கண்களில் பறைவ மட்�ம் ெதரிய�ேம தவிர, மரத்த��ள்ள இைலகள், காய்கள், 
கனிகள் ெதரிவத�ல்ைல. 

கவிஞ�க்�ம் ேவட�க்�ம் சாத்த�யமான மனத�ன் ஒ��க ந�ைலைய 
மற்றவர்க�ம் ெபற �டிய�ம். 

அதாவ� ஒன்ைறேய ந�ைனத்தல். 

அந்த லயம் க�ட்டிவிட்டால் ப�லன்க�ம், ெபாற�க�ம் ெசயலற்�ப் 
ேபாக�ன்றன. 

வாயின் �ைவ உணர்வ�, நாசியின் மண உணர்வ�, கண்களின் காட்சி 
உணர்வ�, ெசவியின் ஒலி உணர்வ�, பிற அங்கங்களின் ஸ்பரிச உணர்வ� 
அைனத்ைதய�ம் அடித்�ப் ேபாட்�விட்�, ப�லிையக் ெகான்ற ேவடன் ேபால் 
மன� கம்பரீமாக ந�ம�ர்ந்� ந�ற்க�ற�. அ�தான் சரியான லயம். 

சங்கீத வித்வான் சரித்தர ஆராய்ச்சி ெசய்வத�ல்ைல. ஸ்வரங்கைளய�ம் 
ராகங்கைளய�ேம ஆராய்ச்சி ெசய்க�றான். 

ஒேர இடத்த�ல் ஒேர ந�ைலயில் மனத்ைதச் ெச�த்த�னால் சலனம�ல்லாத ஒேர 
உணர்ச்சி ேதான்�க�ற�. 

ஒ� கைத உண்�! 
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ஒ� தாய் தன� ஒ� மாதக் ைகக்�ழந்ைதேயா� தைரயிேல பாய் விரித்�ப் 
ப�த்த��ந்தாள். அப்ேபா� அவ�க்�க் ெகாஞ்ச ��ரத்த�ல் பாம்ப� வந்� 
ந�ன்ற�. 

பாம்ைபக் கண்ட உறவினர்கள் பதற�னார்கள். �டித்தார்கள். 

அந்தப் பாம்ப� �ழந்ைதையய�ம் தாையய�ம் கடித்� விடப்ேபாக�றேத என்� 
பார்த்தார்கள். 

தாயின் ெபயைரச் ெசால்லி சத்தம�ட்டார்கள். தாய் எழவில்ைல. பக்கத்த�ல் 
ப�த்த��ந்த �ழந்ைதயின் மீ� ஒ� மல்லிைகப் �ைவ எ�த்�ப் ேபாட்டார்கள். 
தாய் உடேன விழ�த்�க் ெகாண்�, அந்தப் �ைவ எ�த்� அப்ப�றம் ேபாட்டாள். 

தன்ைன உைதத்தேபா� �டச் ெசாரைணயில்லா� உறங்க�ய தாய், �ழந்ைத 
மீ� � வி�ந்த�ம் விழ�த்�க் ெகாண்ட� எப்படி? 

அந்த உள்ளம் �ழந்ைதயிடேம லயித்�க் க�டந்ததால்தான். 

ஈஸ்வர பக்த�யில் உடல் உ�க, உள்ளம் உ�க லயித்�க் க�டந்த அடியார்கள், 
ஆழ்வார்கள், நாயன்மார்கள் எல்லாம் மனைத ஒ��கப்ப�த்த�யவர்கேள. 

இந்த மனத�ன் ேகாலங்களாேலேய நான் பல�ைற த�மாற� இ�க்க�ேறன். 

ஆைசக்�ம் அச்சத்�க்�ம் ந�ேவ ேபாராடி இ�க்க�ேறன். 

ஜனனம் தகப்பனின் பைடப்ப�, மரணம் ஆண்டவனின் அைழப்ப�, இைடப்பட்ட 
வாழ்க்ைக அரிதாரம் �சாத நடிப்ப� என்பைத, நாளாக நாளாக உணர்ந்� 
வ�க�ேறன். 

இன்ன�ம் ��ப்பக்�வம் க�ட்டவில்ைல. 

த�டீர் த�டீெரன்� மனத�ல் ஒன்ற��க்க ஒன்� பாய்க�ற�. 

ஒன்ைற எ�த்ெதற�ந்தால், இன்ெனான்� ஓடி வ�க�ற�. 
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ஒேரயடியாக ம�த�த்�க் ெகான்றால்தான் ந�ம்மத� க�ைடக்�ம் என்ப� 
ெதரிக�ற�. 

என் கால்கள் இன்�ம் அந்த வ�ைவப் ெபறவில்ைல. ெபற �யல்க�ேறன். 
ெப�ேவன். 

பிறந்ேதா�க்காகச் சிரிக்காம�ம், இறந்ேதா�க்காக அழாம�ம் பரந்தாமன் 
�ற�ய�ேபால் சமேநாக்கத்ேதா� ந�ன்� மன அைமத� ெகாள்ள �யல்க�ேறன். 

அைத நான் அைடந்�விட்டால், கடவ�ள் கண்களிேல கண்ணீர் 
ைவத்ததற்கான காரண�ம் அடிபட்�ப்ேபா�ம். 

இவ்வளைவய�ம் நான் ெசால்�வ� ெலௗக�க வாழ்க்ைகயி�ம் நம்ைம 
அைமத�ப்ப�த்�வேத இந்� மதத்த�ன் ேநாக்கம் என்பைத விளக்கத்தான். 

ெலௗக�க வாழ்க்ைகையச் ெசப்பனி�ம் இந்� மதக் க�விகளில் பகவத் 
கீைதய�ம் ஒன்� என்ப�தான் என் �ணிவ�. 
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