
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

கிருஷ்ணாவதாரம் 

ஊர் முழுவதும் வடீ்டு வாசலில் கூடி நின்று குப்ஜை 
வடீ்டிற்கு கிருஷ்ணர் ப ாயிருக்கிறார் என்று 
ப சிக்ககாண்டது. 

குப்ஜை அவஜர கட்டிலில் உட்கார ஜவத்தாள். 
சந்தனம் தடவினாள். துணிச்சஜல வரவஜைத்துக்ககாண்டு 
தன்பனாடு, கிருஷ்ணர் ரம்மித்து இருக்க பவண்டும் என்று 
ப சினாள். 

கிருஷ்ணர் கமல்ல அவள் தஜலஜய தடவிக் 
ககாடுத்தார். கன்னங்கஜை வருடி ககாடுத்தார். அருகிபல 
அமர்ந்து பதாைிபல ஜக ஜவத்து கநற்றியின் மீது கநற்றி 
பதய்த்தார். 

குப்ஜையின்  உடலில் உஷ்ணம்  ரவியது. இனம் 
புரியாத ஒரு மயக்கம் ஏற் ட்டது. ஒரு ஞானியினுஜடய 
தீட்ஜச இது என்று கதரியாது, உள்பை என்னபவா 
கசய்கிறபத, ஏபதா எழுகிறபத, ஏபதா ஒரு பவகம் 
 ிறக்கிறபத என்று குண்டலினி எழுச்சியால் அவள் 
தள்ைாடினாள். 

அடி வயிற்றிலிருந்து ஒரு பவகம் கிைம் ி, கதாப்புஜை 
அஜடந்து, கநஞ்ஜச முட்டி, கழுத்தில் நின்று, முகம் 
முழுவதும்  ரவி, கநற்றியில் ஆணி அடித்து, உச்சியில் 
 ிைந்து கவைிபய ப ாயிற்று. 

'அபடய், என்ன இது, என்ன இது. கிருஷ்ணா, என்ஜன 
என்ன கசய்கிறாய்,' அவள் காரணமின்றி அழுதாள். 
கிருஷ்ணர் அவஜை அஜணத்துக் ககாண்டார். அந்த 
அஜணப் ில் குப்ஜையினுஜடய குண்டலினி மிருதுவாக 
மாறியது. மூஜைக்குள் ரத்த ஓட்டம்  ாய்ந்தது. 

 

 

 



 

 

"குப்ஜை இதுவல்ல வாழ்க்ஜக. ரம்மித்து இருத்தல் 
என் து உடம்பு அல்ல. உடம்பு ஒரு கருவி. ஒரு 
கரண்டியால்  ாயஸம் சாப் ிடுகிபறாம். கரண்டியா 
ருசிக்கிறது. இல்ஜலபய,  ாயஸம் ருசிக்கிறது. 

ஆனால்  ாயஸத்ஜத எப் டி சாப் ிடுவது. 
கரண்டியால்தாபன சாப் ிட முடியும். அதுப ால, அன்பு 
என் ஜதச் கசால்ல உடம்பு என் து ஒரு கருவி. அன்பு 
 ாயஸம். உடம்பு கரண்டி. 

ஆகபவ, இந்த கரண்டியால்  ாயஸத்ஜத  ருகும்ப ாது 
 ாயஸத்ஜத  நிஜனத்துக் ககாள்வதா, கரண்டிஜய 
நிஜனத்துக் ககாள்வதா. இரண்ஜடயும்தான் என்று 
கசால்கிறாயா. தவறு. 

 ாயஸம் இல்ஜலபயல் கரண்டிஜய தூக்கி 
எறிந்துவிடுபவாம். அது ஏபதா ஒரு மூஜலயில் கிடக்கும். 
 ாயஸம் இருப் தால்தாபன கரண்டிக்கு மதிப்பு. எனபவ 
 ாயஸபம முக்கியம். 

ரம்மித்திருப் து  என் து உடம் ல்ல குப்ஜை. 
ரம்மித்திருப் து என் து மனம். மனம் ரம்மிக்க உடம்பு ஒரு 
வைி.” 

"உடம்பு இல்லாமல் மனம் மட்டுபம ரம்மிக்க 
முடியுமா." 
"முடியுபம." 
"எப் டி?" 

 

 

 

 

 



 

 

 

"இப்க ாழுது நீயும், நானும் என்ன கசய்து 
ககாண்டிருக்கிபறாம். நாலு அங்குலம் இஜடகவைி 
தள்ைித்தாபன இருக்கிபறாம். கவறுபம உன் தஜலஜய 
தடவித்தாபன இருக்கிபறன். நாம் ரம்மித்து இருக்கிபறாமா, 

கூடி இருக்கிபறாமா, இல்ஜலபய. 

ஆனால் உள்ளுக்குள்பை நமது அன்ஜ   ரஸ் ரம் 
எப் டி  ரிமாறிக் ககாண்டு விட்படாம். என் மீது எவ்வைவு 
 ிபரஜமயாக இருக்கிறாய். உன்ஜன கண்டப ாது எனக்கு 
எவ்வைவு சந்பதாஷமாக இருக்கிறது, ஆகபவ எது 
ரம்மித்தது." 

கிருஷ்ணர் பகட்க, இரண்டு கன்னங்கஜையும் 
க ாத்திக்ககாண்டு குப்ஜை அவஜரபய வியப்ப ாடு 
 ார்த்தாள். ஞானியின் வார்த்ஜதஜய, ஞானியின் 
அறிவுஜரஜய அவர் பநாக்கிபலபய அறிந்து ககாள்வது 
என் து ஒரு மாணவனின் முதல் டி. 

குப்ஜை, மிகச் சிறந்த மாணவியாக, குண்டலினி சீறி 
எழுந்ததால் மனம் முழுவதும் கிைர்ந்து, மூஜை பவஜல 
கசய்யப் ட்டு, மூஜை தூண்டப் ட்டு அவள் கிருஷ்ணர் 
கசான்னஜத உள்வாங்கிக் ககாண்டாள். 

"ரம்மித்திருப் து என் து மனம். மனம் ரம்மிக்க துவங்கி 
விட்டது. இப்க ாழுது உடம்பு எங்கு இருந்தால் என்ன. நாலு 
அங்குலம் தள்ைி இருந்தால் என்ன. நாலு காதம் தள்ைி 
இருந்தால் என்ன. 

அல்லது நானூறு காதம் தள்ைி இருந்தால் என்ன. 
கிருஷ்ணர் உள்ளுக்குள்பை வந்துவிட்டார், அவ்வைவுதாபன, 

அது கிருஷ்ணருஜடய இடமாகி ப ாய்விட்டது அல்லவா. 

 

 



 

 

ஆக, இப்க ாழுது என்ன பவண்டும். கசால்  குப்ஜை, என்ன 
பவண்டும். 

"எனக்கு உள்பை வந்துவிட்டாய் கிருஷ்ணா. என் மனம் 
முழுவதும் நிரம் ி விட்டாய் கிருஷ்ணா. நீ 
நானாகிவிட்டாய். நான் நீயாகிவிட்படாம். இந்த கலத்தல் 
புரிகிறது கிருஷ்ணா. தயவு கசய்து ஒபர ஒரு விண்ணப் ம் 
கசால்கிபறன் பகள்." 

"என்னால் இனி  ிரிவிஜனஜய தாங்க முடியாது. 
எனக்குள்பை திடமாக மாறாது நீங்காது இருக்க பவண்டும். 
என்ஜன விட்டு ஒரு கணமும் அகலாது இருக்க பவண்டும்." 

"ஆமாம் நான் இருப்ப ன். பநசிப் து என் து 
மனதினுஜடய கசயல். மனஜத பநசிப்புக்கு தூண்ட உடம்பு 
முயற்சிக்கிறது. கவறும் உடம்ஜ  மட்டும் நிஜனத்துக் 
ககாண்டிருந்தால் உடம் ினுஜடய கசயல் முடிந்ததும் 
பநசிப்பும் காணாது ப ாய்விடும். 

ஒரு பநசிப்ஜ  காணாது அடிப் தில் யாருக்கு லா ம். 
எதற்காக கசய்ய பவண்டும். எனபவ, நிரந்தரமான ஒரு 
பநசிப் ிற்கு கிருஷ்ணர் கசால்லிக் ககாடுத்ததும் குப்ஜை 
கதைிவானாள். எழுந்து அவஜர வணங்கினாள். 

ஒவ்கவாருவருக்கும் அவரவர் விதிப் டி, அவரவர் 
காலத்திற்பகற்ற டி, அவரவர் கர்மாவிற்கு ஏற்ற டி இந்த 
 ாடம் நடத்தப் டும். 

குப்ஜை கைன்ம கைன்மமாய் இஜற வைி ாடு 
கசய்தவள். அவளுக்கு அந்த  ாடம் நடந்து கனிந்துவிட்டது. 
இவர்களுக்கும் வரும். நிச்சயம் வரும். ஒருநாள் வரும். 

 

 

 



 

 

 

யாகரல்லாம் கிருஷ்ணஜர தன்னுள் வரிக்கிறார்கபைா, 

யாகரல்லாம் கிருஷ்ணஜர தன்னுஜடய  ிராண 
சிபநகிதனாக நிஜனக்கின்றார்கபைா, 

யாகரல்லாம் கிருஷ்ணஜர தன்னுஜடய எைமானனாக 
நிஜனக்கிறார்கபைா அவர்களுக்ககல்லாம் கிருஷ்ண 
ப்பரஜம வரும். கிருஷ்ணருஜடய ஞானம் புரியும். அவர் 
கசால்வதும் விைங்கும். 

 


