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நாம் உயர்வ� ெபற ேவண்�மானால்… 
பகவத் கீைதயின் ஸாராம்சம் 

"கர்மண் ஏவாத�காரஸ்ேத மாபேலஷு கதாசன 
மாகர்ம பலேஹ�ர்� மா ேத ஸங்ேகாஸ்த்வகர்மணி" 

நாம் ஒ� ெசயைலச் ெசய்யத் �வங்�ம்ேபா�, பலன் அைமவ� நம் வசத்த�ல் 
இல்ைல என்ப� ெதரிந்தா�ம், பலைன எத�ர்பார்த்�தான் நாம் ெசயல் 
ப�ரிக�ேறாம். இந்த எத�ர்பார்ப்ப�, நம் வி�ப்ப�, ெவ�ப்ப�கைளப் �ர்த்த� ெசய்� 
ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ற ஆைசைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட�. இந்த 
எத�ர்பார்ப்ப� ெபா�வாக அைனவ�க்�ேம உள்ள� என்பதால், இ� 
பிரச்சைன அல்ல. பலன் க�ைடக்�ம்ேபா� நாம் அைத எத�ர்ெகாள்�ம் 
விதம்தான் பிரச்சைனைய உ�வாக்�க�ற�. 

ஆனால், 'பலைன மனத�ல் ெகாண்� ெசயல்ப�. அந்தப் பலைன 
அைடவதற்�த் த�ந்த மாத�ரி த�ட்டம��'. நன்� ெசயல்ப�. ஆனால், பலன் நீ 
எத�பார்த்த மாத�ரி அைமவத�ல்ைல என்றால், உணர்ச்சி வசப்படாேத, அைத 
ஏற்�க்ெகாள்வத�ல் ேகாபம், சலிப்ப�, தளர்வ�, ெவ�ப்ப� ேபான்ற எத�ர்ப்ப� 
உணர்வ�கள் ெகாள்ளாேத.' இந்த ஸ்ேலாகத்ைத இவ்வா�தான் நாம் ப�ரிந்� 
ெகாள்ள ேவண்�ம். 

க�ைடத்தைத பகவத் பிரசாதமாக ஏற்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். 

மனிதப் பிறவி 
மனிதப் பிறவிையத் தவிர ஏைனய எல்லாப் பிறப்பி�ம் உடம்ப� ��க்ேக 
வளார்க�ன்ற�. ஆ�, மா�, யாைன, �ைன, ப�லி, எலி என்ற எல்லாவற்ைறய�ம் 
பா�ங்கள். அைவ ��க்ேக வளர்க�ன்றன. மனிதன் ஒ�வன்தான் ேமல் 
ேநாக்க� வளர்க�ன்றான். ���, க�த்�, சிரம் என்பவற்ைற ேநேர அைமத்� 
பத்மாசனத்த�லி�ந்� ஜபம், த�யானம், ேயாகம் ப�ரிவதற்� இம்மானிட 
உடம்பினாேலேய இய�ம். 
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ஏைனய உடம்ப�கள் அதற்� ஏற்றனவல்ல. ஆதலினாேலேய அரி� அரி� 
மானிடராதல் அரி� என்க�ன்றார் ஒளைவயார். 

நாம் உயர்வ� ெபற ேவண்�மானால் 
நாம் எல்ேலா�ம் உயர்ந்த��க்க ேவண்�ம். நம் வாழ்வ� உயர ேவண்�ம் 
என்�தான் க��க�ன்ேறாேமயன்ற� அதற்�ரிய வழ�வைககைள நாம் நன்� 
சிந்த�க்க�ன்ேறாம�ல்ைல. சிந்த�த்� அதைனச் ெசயல்�ைறயில் ெகாண்� 
வ�க�ன்ேறாம�ல்ைல. 
பண�ம், படிப்ப�ம், �ண�ம், பதவிய�ம் நமக்� ந�ச்சயமாய் உயர்ைவத் 
தரமாட்டா. எனேவ அைவகைள உயர்த்�ம் �யற்சிய�டன் ந�ன்�விடக் �டா�. 
ேவ� என்ன ெசய்தால் விைரவில் உயர்ச்சி ெபறலாம் என்� 
அற�வ�ள்ளவார்க�க்�த் ேதான்�ம்? 
நம� உள்ளம் உயர்ந்தால் நாம் உயர்வ� ெபற �டிய�ம். 
நாம் கடவ�ளிடத்�ம், மைனவி மக்களிடத்�ம், நண்பர்களிடத்�ம் அன்ப� 
ைவக்க ேவண்�ேம தவிர ஆைச ைவக்கக் �டா�. இப்ேபா உங்கள் 
உள்ளத்ைதச் ேசாத�த்�ப் பா�ங்கள். அன்ப� பிறவிையக் ெகா�க்�ம். ஆைச 
ந�ைறந்த உள்ளத்த�ல் நல்ல எண்ணங்கள் விைளயமாட்டா. அங்� ேகாபம், 
மயக்கம் என்பன வ�ம். ஆகேவ நம� ஆைசகைள �தலில் கைளய 
ேவண்�ம். த�டீர் என்� ஒேர நாளில் இதைனச் ெசய்தல் இயலா�தான் 
படிப்படியாக விடேவண்�ம். 

அன்ப�, ஆைச, அ�ள் 
அன்ப� என்றால் என்ன, அதன் ெசா�பம் யா� என்� சிற�� சிந்த�ப்ேபாம். 
ஒ�வன் தன் மைனவி பிள்ைளக�க்� உைட, நைக ேபான்றவற்ைற 
வாங்க�க் ெகா�க்க�ன்றான் என்றால் அைத அன்ப� என்�விட �டியா�. தான் 
கண்� மக�ழ ேவண்�ம் என்ற பயன் க�த�ச் ெசய்வதனால் அ� ஆைசயா�ம். 
தன் பிள்ைளையப் படிப்பிக்க�ன்றான் அ� தன் �தைமப் ப�வத்த�ல் 
தன்ைனக் காப்பாற்�ம் என்�. நண்பர்க�க்� உயர்ந்த வி�ந்தளிக்க�றான் 
தன்ைன ெமச்�வதற்காக.கடவ�ளிடம் ேபாக�ன்றான் கடவ�ள் மீ� ெகாண்ட 
அன்பாலா தன� ஆைசகைள ந�ைறேவற்றேவ இப்ேபா நீங்கள் உங்கள் 
உள்ளத்த�ேல சிந்த�த்�ப் பா�ங்கள் உங்களிடம் எவ்வளவ� அன்ப� உள்ள� 
என்�. எனேவ இைவ யாவ�ம் ஆைசகேள. 
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அன்ப� உைடயவேர மனிதர், ஆைசய�ைடயவார்கள் மனித விலங்�கள். அந்த 
அன்ப� அ�ளாக மாற ேவண்�ம். 
அ�க�ன்ற �ழந்ைதக்�த் தாய் பால் ெகா�த்தால் அ� அன்பா�ம். ெத�விேல 
அ�க�ன்ற �ழந்ைதக்�ப் பா�ம் பழ�ம் ெகா�த்தால் அ� அ�ளா�ம். 

ஆைசய�ைடயார்- விலங்� 
அன்ப�ைடயார்- மனிதர் 
அ��ைடயார்- ேதவர் 

த�யாகம். 
அ�ளின் உச்சியில் ப�ப்ப� த�யாகம். த�யாகத்த�ன் சிகரத்த�ல் ந�ன்றவர் 
காந்த�யடிகள். அவ�ைடய வாழ்வ� ��வ�ம் த�யாகந்தான். அவ�ைடய 
ெசாற்களில் த�யாக மணிகள் உத�ர்ந்தன. ெசயலில் த�யாகப் பழங்கள் 
ப�த்தன. அவர் இ�த�யில் தம் உயிைரேய த�யாகம் ப�ரிந்� அமர வாழ்வ� 
ெபற்�விட்டார். அவர� த�யாகம் இமயமைல ேபால் உயர்ந்� ந�ற்க�ன்ற�. 
தன்னலம�ல்லாத நன்னல�ைடய அத்த�யாகம் என்�ம் �ன்றாத மணி 
விளக்காக ஒளி வசீிக் ெகாண்டி�க்க�ற�. கல்ைலய�ம் கனிவிக்�ம் 
அத்த�யாகம் ெசால்ைலய�ம் கடந்� �லங்�க�ன்ற�. 
ெசால்லி�ம் ெசயலி�ம் ெபா�நலம் ேபண ேவண்�ம். கடவ�ளிடம் 
ேவண்�க�ன்ற ேபா�ங் �ட, கடவ�ேள என்ைன, என் ��ம்பத்ைதக் காப்பாற்� 
என்� ேகட்கக் �டா�. எல்ேலாைரய�ம் காப்பாற்� உயிர்கள் யாவ�ம் வாழ 
அ�ள் ெசய் என்� த�யாக உணர்ச்சிய�டன் ேகட்டால் அ� மனிதைனப் 
ப�னிதனாக்�ம். 

மற்றவர்க�க்� உதவ�வ� 

�யநலத்ேதா� வாழ்வ� ப�ண்ணிய�ம் அல்ல… ப�த்த�சாலித்தன�ம் அல்ல! ஒ� 
மனிதன் ஆன்மாைவ இழந்�விட்�, உலகத்ைதேய ைகப்பற்ற�னா�ம் அத�ல் 
என்ன ெப�ைம இ�க்க �டிய�ம்..? மற்றவர்க�க்� உதவ�வ� 
என்ைறக்காவ� பலனளிக்�ம். இ� சத்த�யம். 
ஒ� பிரிட்டிஷ் ெசல்வந்தர், தன்��ம்பத்ேதா� ஸ்காட்லாந்�க்� பிக்னிக் 
ேபானார். அங்ேக, ஒ� ேதாட்டத்த�ல் விைளயாடப் ேபான அவ�ைடய ஏ� 
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வய� மகன் ஏரியில் தவற� விழ, ெதாைலவிலி�ந்� ஓடிவந்த ஓர் ஏைழச் 
சி�வன் தண்ணீரில் தத்தளித்�க் ெகாண்டி�ந்த பணக்காரப் ைபயைனக் 
காப்பாற்ற�க் கைர ேசர்த்தான். ம�நாள் அந்தச் சி�வைனச் சந்த�த்� நன்ற� 
ெதரிவிக்கப்ேபான அந்தச் ெசல்வந்தர், அந்தக் ��ம்பத்த�ன் ந�ைலைமையப் 
ப�ரிந்�ெகாண்�, அந்தப் ைபயனின் எத�ர்காலம் பற்ற�க் ேகட்க… என் 
அப்பாைவப் ேபால நா�ம் விவசாயி யாக ேவண்டிய�தான் சார்! என்றான் 
அவன். படிக்க ஆைசயில்ைலயா..? என்� இவர் ேகட்க, ஆைசதான்! டாக்டராக 
ேவண்�ம் என்� ஆைச. வசத�யில்ைல! என்றான் சி�வன். ஏன் டாக்டராக 
�டியா�..? நான் உன்ைனப் படிக்க ைவக்க�ேறன் என்றார் பணக்காரர். 
அத�லி�ந்�, அவ�ைடய கல்விச் ெசலவ� அத்தைனய�ம் ஏற்�க்ெகாண்டார். 

வ�ஷங்கள் கழ�ந்தன… 

1943-ம் ஆண்�, டிசம்பர் மாதம். வடஆப்பிரிக்காவில் தங்க�யி�ந்த (பிரிட்டிஷ் 
பிரதமர்) வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் த�டீெரன ந�ேமானியா ேநாயால் 
பாத�க்கப்பட்டார். பிைழப்ப�அரி� என்றார்கள். ெபன்சிலின் என்� ப�� 
ம�ந்� ஒன்ைற அெலக்ஸாண்டர் ஃப்ெளம�ங் என்பவர் 
கண்�பிடித்த��க்க�றார். அ�ஒன்�தான் காப்பாற்�ம் என்� யாேரா தகவல் 
ெசால்ல, ஃப்ெளம�ங்�க்� அவசர அைழப்ப�ேபான�. உடேன ஒ� ஸ்ெபஷல் 
விமானத்த�ல் பறந்� வந்த ஃப்ெளம�ங், பிரிட்டிஷ் பிரதம�க்� சிக�ச்ைச தர… 
உயிர்பிைழத்த சர்ச்சில், ஃப்ெளம�ங்ைகப் பார்த்� நன்ற�ய�டன் இரண்டாவ� 
�ைற என்ைனக் காப்பாற்ற�யி�க்க�றீர்கள்! என்� ப�ன்னைகத்தார். 
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