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ആമുഖം
മുഖവുര

ഏതാ നാലു െകാല്ലം മുമ്പ് രാജേയാഗത്തിൻെറ പൂർവ്വഭാഗം മുഴുവൻ പുസ്തക 
രൂേപണ പുറെപ്പടുവിച്ച അവസരത്തിൽ ഈ ഉത്തരഭാഗവും തർജ്ജമ െചയ്ത്
അ ാ മായി ‘വിേവേകാദയം’ വഴി സിദ്ധെപ്പടു ന്നതാെണ ം, തർജ്ജ 
മയിൽ പൂർവ്വഭാഗേത്തക്കാൾ ഉത്തരഭാഗത്തിൽ അധികം ദൃഷ്ടിെവക്കാെമ ം

തിജ്ഞ െചയ്തി ണ്ടായിരു . ഇ താമസിച്ചിട്ടാെണങ്കിലും ഈ തിജ്ഞ
ഒരുവിധം പൂർത്തിയായി എ കാണുന്നതിൽ വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യം േതാ 

. പൂർവ്വഭാഗം ഒന്നാം പതിപ്പിൻെറ മുഖവുരയിൽ ന്ഥകർത്താവിെനയും
ന്ഥെത്തയും പറ്റി ചില വിവരങ്ങൾ െകാടുത്തി ള്ളതിനാൽ വീ ം ആ സം 

ഗതികെള ആവർത്തി ന്നില്ല. എന്നാൽ വിേവകാനന്ദസ്വാമിയുെട വന്ദ്യയായ
മാതാവ് ഇതിനിടയിൽ കാലധർമ്മം ാപിച്ചിരി കയാൽ ആ മുഖവുരയിൽ
അവർ ജീവിച്ചിരി എ പറഞ്ഞി ള്ളതു വായനക്കാർ െതറ്റിദ്ധരിക്കാ 
െത ഓർ െകാേള്ളണ്ടതാണ്. രാജേയാഗം പൂർവ്വഭാഗത്തിൻെറ േവെറാരു
തർജ്ജമ ഈ മാസത്തിൽ പുറ വന്നി ള്ള വിവരം കൂടി ഇവിെട പറേയണ്ടി 
വന്നിരി . സ്വാമിയുെട കർമ്മേയാഗം, ഭക്തിേയാഗം എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ
പരിഭാഷെപ്പടുത്തിയ െക എം അവർകളാണ് ഈ പുസ്തകം പുറെപ്പടുവിച്ചിരി 

ന്നത്. അേദ്ദഹം എൻെറ തർജ്ജമെയപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്ന് അറിയു .
ആ തർജ്ജമയിൽ രണ്ടാം ഭാഗം ഇല്ലതാനും. ഏതായാലും രാജേയാഗം പൂർ 
വ്വഭാഗത്തിൻെറ ഒന്നാം പതിപ്പ് അേശഷം വി തീർന്നതിനാൽ അതിൻെറ

ചാരത്തിലുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യേത്താടു കൂടിയും വീ ം വളെരേപ്പർ ആവശ്യ 
െപ്പടുന്നതനുസരി ം ആ ഭാഗത്തിൻെറ രണ്ടാം പതി ം ഉത്തരഭാഗത്തിൻെറ
ഒന്നാം പതി ം കൂടി ഈ വിശിഷ്ട ന്ഥം മുഴുവൻ സിദ്ധെപ്പടുത്തിെക്കാ .
തർജ്ജമയിൽ മൂലകാരൻെറ ആശയങ്ങെള ഓജസ്സിനു ഹാനി കൂടാെത തെന്ന
ഭാഷയിൽ തിഫലിപ്പിപ്പാൻ നല്ലവണ്ണം ദൃഷ്ടിെവച്ചി ണ്ട്. അേതാടുകൂടി
വിഷയഗൗരവം െകാ ള്ള ൈവഷമ്യെത്ത ലഘൂകരിപ്പാൻ േവണ്ടി ആർ ം
േകട്ടാൽ അർത്ഥമാകത്തക്കവണ്ണം ഭാഷാരീതിെയ എളുപ്പമാക്കാൻ പാടുള്ള
യത്നിച്ചി മുണ്ട്. ഉത്തരഭാഗം തർജ്ജമ െച ന്നതു പൂർവ്വഭാഗേത്തക്കാൾ  
മസാധ്യമായ ഒന്നാെണ ള്ള വ ത കൂടി പറ െകാ . ഉത്തരഭാഗം
പാതഞ്ജലസൂ ങ്ങളുെട പരിഭാഷയും അതിേന്മലുള്ള സ്വാമിയുെട സ്വത ഭാ 
ഷ്യവും ആകു . സൂ ങ്ങെള ഇം ീഷിൽ പരിഭാഷെപ്പടു ന്നതിൽ സ്വാമി
അവസേരാചിതമായ സ്വാത ്യം ഉപേയാഗിച്ചി ണ്ട്. പാശ്ചാത്യന്മാരുെട
ഉപേയാഗത്തിനാകയാൽ അ കാരം െചേയ്യണ്ടിവന്നത് സമ്മതിക്കത്തക്കതും

https://thalilakkam.in/



രാജേയാഗം- കുമാരനാശാൻ 6

സ്വാമി കൃതവിഷയത്തിലുള്ള ജ്ഞാനവും അനുഭവവും െകാണ്ട് അതിൽ
അന്യഥാ ശങ്കയ്ക്ക് ഇടയില്ലാത്തതുമാകു . എങ്കിലും പാതഞ്ജലദർശനെത്തപ്പറ്റി
ഭാരതീയരുെട ഉപേയാഗെത്ത മാ ം ഉേദ്ദശി സിദ്ധെപ്പടു ന്ന ഒരു
ഏതേദ്ദശഭാഷാ ന്ഥത്തിൽ ഋഷി ണീതമായ മൂലെത്ത അങ്ങെനതെന്ന
െവ െകാണ്ട് എെന്തങ്കിലും ഉപന്യസിപ്പാേന ജനങ്ങൾ സമ്മതി എ ള്ളതു

േത്യകം സ്മരണീയമാകു . അതുെകാണ്ട് ഈ പരിഭാഷയിൽ ാമാണ്യെത്ത
ഉേദ്ദശിച്ച് സ്വാമിയുെട ഇം ീഷ് സൂ ങ്ങളുെട സ്ഥാനത്ത് അവയുെട മൂലമായ
സം തസൂ ങ്ങൾ തെന്ന േചർ െകാണ്ട് അവയുെട പദം തിയും വാക്യം 

തിയുമുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ െകാടു കയാണു െചയ്തി ള്ളത്.
ഇങ്ങെന െച ന്നതിൽ സൂ ത്തിൻെറ യേഥാക്താർത്ഥങ്ങളിൽ വല്ല ദിക്കിലും
നിസ്സാരമായ വല്ല മാറ്റവും വന്നി െണ്ടങ്കിൽ അതിൻെറ ഫലമായി സ്വാമിയുെട
വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പൂർവ്വാപരവാക്യങ്ങൾ തമ്മിൽ അസാംഗത്യം വരാതിരിക്ക 
ത്തക്കവണ്ണം സൂക്ഷിച്ചി മുണ്ട്. സൂ ങ്ങളുെട അർത്ഥനിർണ്ണയത്തിൽ അധികം
ആ യിച്ചി ള്ളത് വ്യാസഭാഷ്യേത്തക്കാൾ േഭാജരാജവൃത്തിെയ ആകു . സൂ 

പാഠങ്ങളും േഭാജവൃത്തിയിൽ സ്വീകരിച്ചി ള്ള കാരം തെന്നയാണ് ഇതിൽ
െകാടുത്തി ള്ളത്. ചുരുക്കത്തിൽ അത ൽ ഷ്ടവും ദൂരവഗാഹവുമായ ഈ
രാജേയാഗശാ ത്തിൽ ജിജ്ഞാസുക്കൾക്ക് ഈ പുസ്തകം െകാ സാരമായ

േയാജനമുണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം േവണ്ടെതല്ലാം ദൃഷ്ടിെവച്ചി ണ്ട്. മഹാത്മാവായ
വിേവകാനന്ദസ്വാമി തൻെറ ഇം ീഷ് ന്ഥം െകാണ്ട് ഉേദ്ദശിച്ച ഫലം ഈ
തർജ്ജമ െകാണ്ട് മലയാളികൾ ണ്ടാകുെമങ്കിൽ അതു തെന്നയാണ് ഈ

മത്തിൻെറ തിഫലം.

എൻ കുമാരൻ ആശാൻ
പരിഭാഷകൻ

തിരുവനന്തപുരം
1090 കന്നി 15
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സമർപ്പണം

“നമഃ പരസ് ൈമ തമസഃ സവിേ
തസ് ൈമ ശരവ്യായ ച ദർശനാനാം

പുമാംസേമകം ലുഠതാം ഭവാബ്ധൗ
യമാമനന്തി തയഃ ശരണ്യം

വിദ്യാ ജയത്യാത്മവിഭൂതിസൂതിഃ
ശിേവന സംവർദ്ധിതസ ദായാ
യാേമവ സൂ ാണ്യധികൃത്യ ചേ
പതജ്ഞലിഃ ാ സേരാ മുനീനാം
വ്യാേസന ഭാേഷ്യണ യദധ്യകാരി

േഭാേജന രാജ്ഞാ ടയാ ച വൃത്യാ
കാേലന തസ്യാഭവദാവിലത്വം
പാതഞ്ജലസ്യാ തദർശനസ്യ

ആസ്മീന്മഹാൻ േകാപി ചിരായ വംേഗ
ഷ്വദൃഷ്ടപൂർവ്വ തിഭാ ഭാവഃ

ീരാമകൃഷ്ണാഖ്യയതീശ്വരസ്യ
പൂജ്യസ്യ േയാപ്പേന്തവസതാം ധുരീണഃ
വിസ്മായയൻ വിശ്വജനം സ്വവാഗ്ഭിഃ

തതാര ധർേമ്മാദ്ധരണ വൃത്തഃ
ന േകവലം േഗാഷ്പദവത്സമു ം

സാരസ്വതം തം ച പേയാമയം യഃ
പദം ഗേതാപി കൃേതഃ പരം േയാ
ഗുൈണസ്സമജ്ഞാസുരഭിശ്ചകാസ്തി

തസ്യാർത്ഥഗുർവീ േെ ൗത ജഗത്യാ
മാനന്ദസംജ്ഞാദ്യ വിേവകപൂർവ്വാ
േസായം സധർമ്മാ മുനിപുംഗവസ്യ

തൈസ്യവ വാേഗ്യാഗവിദാം വരസ്യ
വ്യാഖ്യാം വശ തൽഫണിേതഃ സന്നാ

മത്യ താമാങ് ഗിരാ ചകാര
ജാഗർത്തി േയാഗീ നനു േകരേളഷു
നാരായണാേഖ്യാ നിഗമാന്തചാരീ
നുദംസ്തേമാ വിഷ്വഗുപാത്തജന്മാ
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യദ്യപ പാനന്തപുരം േയൗെ
ജ്ഞാേനന പൂതഃ സ്വതപസ്യയാ ച
വിമത്സൈരഃ സാധു വിഭാവ്യേത യഃ

ഭർഗ്ഗ സ്വയം വാ നരലക്ഷേണാപ്പയം,
നാരായേണാ േവതി നവാവതാരഃ

മൂർദ്ധ് നാ ധൃതം പാദരേജാപി യസ്യ
ഹൃദ്ദർപ്പണം േമ മലിനം മാർഷ്ടി
തതഃ കിമേന്യാസ്തി വിഭാവനീേയാ
ഗുരുർഗ്ഗരീയാൻ സ ച േമ ഗരിഷ്ഠഃ

ഉേക്ത ച യത് നഃ സ്വയമാം ഗുംേഭ
ഹ്യധീമതാ സ തിഫദ്ഗുവാചാ

മയാ കൃതഃ േകരളൈവഖരീഭിഃ
കിം ദുഷ് കരം കർമ്മ ഗുേരാഃ കൃപായാഃ?
തൈസ്യവ ചാേനന മയാ പദാബ് േജ
സ്വീൈയഃ കടാൈക്ഷഃ പരിവർദ്ധിേതന

സമർപ്യേത ഭക്തിഭേരണ േസായം
സമാധിശാസ്ര്തസ്യ സുേഖാ വിവർത്തഃ

ശുഭം ഭൂയാൽ

https://thalilakkam.in/



രാജേയാഗം- കുമാരനാശാൻ 9

അവതരണിക
ന െട എല്ലാ അറിവും അനുഭവെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കീ ള്ളതാകു . ‘അനുമാ 
നജ്ഞാനം’ എ പറയുന്നതുതെന്ന നാം വ്യാപ്യത്തിൽനി വ്യാപകേത്തയും,
സാമാന്യത്തിൽനി വിേശഷേത്തയും ഊഹിച്ചറിയുന്നത് ആകയാൽ അതിൻ 
േറയും അടിസ്ഥാനം അനുഭവം തെന്ന. ശരിയായ ശാ ങ്ങളിൽ (സയൻസിൽ)
ഈ പരമാർത്ഥം ജനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കാണു . എ െകാെണ്ടന്നാൽ, അവ
ഓേരാ മനുഷ്യൻേറയും സ്വന്ത അനുഭവങ്ങേളാടു േയാജിച്ചിരി . സയൻസു 
കാരൻ ഏെതങ്കിലും ഒരു വ വിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ എ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നില്ല.
അവ തൻെറ അനുഭവങ്ങളുെട ഫലങ്ങളായ ചില വ തകൾ ഉണ്ടായിരി ം,
അതിേന്മൽ ന്യായവാദം െച തൻെറ സിദ്ധാന്തങ്ങെള വിശ്വസിപ്പാൻ പറയുന്ന 
താകയാൽ അതു മനുഷ്യസാധാരണമായ ഏെതങ്കിലും അനുഭവത്തിനു പ ന്നതാ 
യിത്തെന്ന വരു . ഏതു ശരിയായ (സയൻസ് ) ശാ ത്തിലും മനുഷ്യർ െപാ 
തുവിൽ പ ന്ന സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു മൂലതത്വം ഉണ്ടായിരി ം. അതുെകാ 

അതിൽനി ഊഹിച്ചറിഞ്ഞി ള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളുെട അബദ്ധസുബദ്ധങ്ങൾ
എളുപ്പത്തിൽ ക പിടി വാൻ നമു കഴിയും. മതത്തി അങ്ങിെനയുള്ള
ഏെതങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എ ള്ളതാണു കൃതം. ഈ േചാദ്യ 
ത്തിന് ഉെണ്ട ം, ഇെല്ല ം, ഞാൻ ഉത്തരം പറേയണ്ടിവരും. േലാകം മുഴുവൻ
േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടിരി ന്ന കാരം മതം, ഭക്തിേയയും, വിശ്വാസേത്തയും അടിസ്ഥാ 
നമാക്കീ ള്ളതാെണ പറയെപ്പടു . അധികഭാഗവും, അത് വിവിധങ്ങളായ
ഓേരാവക തിജ്ഞകെളെക്കാ മാ ം നിറയെപ്പട്ടതായും ഇരി . അതു 
െകാ തെന്നയാണ് പല കാരമുള്ള മതങ്ങൾ എല്ലാം തമ്മിൽ ശണ്ഠകൂടുന്നതാ 
യി നാം കാണുന്നത്. ഈ തിജ്ഞകൾതെന്നയും വിശ്വാസെത്ത ആ ദമാക്കീ 
ള്ളവയാകു . ഒരു മനുഷ്യൻ, േമഘങ്ങളുെട മുകളിൽ ഒരു സത്വം ഇരു േലാ 

കം മുഴുവൻ ഭരി എ പറകയും, അയാളുെട ശപഥമാകുന്ന മാണെത്ത
മാ ം അടിസ്ഥാനമാക്കി അതിെന വിശ്വസിപ്പാൻ എേന്നാടു ആവശ്യെപ്പടുകയും
െച . അതുേപാെലതെന്ന എനി ം എൻെറ സ്വന്ത അഭി ായങ്ങൾ ഉണ്ടാ 
വാം. അതിെന വിശ്വസിപ്പാൻ ഞാൻ മ ള്ളവേരാടും പറ വരു . അവർ
ഏെതങ്കിലും കാരണം േചാദിച്ചാൽ ഒരു മറുപടിയും അവേരാടു പറവാൻ എനി 
ക്കില്ല. ഇതുെകാണ്ടാണു ഇക്കാലങ്ങളിൽ മതത്തി ം, അദ്ധ്യാത്മികശാ ങ്ങൾ 

ം അനാദരവുണ്ടാകുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്തി ള്ള ഏെതാരുവനും ‘ഏ! ഈ
മതങ്ങൾ എന്നാൽ, പരിേശാധിച്ചറിവാൻ യാെതാരു േതാതുമില്ലാത്ത ഒരുവക
അഭി ായങ്ങളുെട ഭാണ്ഡങ്ങൾ, ഓേരാ മനുഷ്യനും, അവൻെറ ിയെപ്പട്ട സ്വന്തം
അഭി ായങ്ങെള സംഗി .’ ഇങ്ങിെന പറയുെമ േതാ . എന്നാൽ

https://thalilakkam.in/



രാജേയാഗം- കുമാരനാശാൻ 10

മതത്തിൽ ഈ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് എല്ലാം, ഭിന്നരാജ്യങ്ങളിൽ നാനാ  
കാേരണയുള്ള ജനസമുദായത്തിൻെറ ഭിന്നാഭി ായങ്ങൾക്ക് എല്ലാറ്റിനും നിയാ 
മകമായി, സർവ്വസാധാരണമായ വിശ്വാസത്തിൻെറ ഒരു ആ ദം ഉെണ്ട കൂടി
ഈ അവസരത്തിൽ എനി നിങ്ങേളാടു പറേഞ്ഞ തീരൂ. ഈ ആ ദെത്ത
ആരാ െച േമ്പാൾ ഈ മതങ്ങളും എല്ലാം സർവ്വസാധാരണങ്ങളായ അനുഭ 
വങ്ങെള അടിസ്ഥാനമാക്കിയുണ്ടായി ള്ളതാെണ നാം കാണും.
ഒന്നാമതു നിങ്ങേളാടു ഞാൻ േലാക ള്ള വിവിധമതങ്ങെള എല്ലാം പിരി േനാ 
ക്കാൻ പറയാം. അവ ര തരങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരി എ നിങ്ങൾ 

കാണാം. ഒ പുസ്തകമുള്ളവ, ഒ പുസ്തകമില്ലാത്തവ. പുസ്തകമുള്ളവ അതി 
ബലങ്ങളും, അധികം ജനങ്ങളാൽ അനുസരിക്കെപ്പടുന്നവയും ആണ്. പുസ്തക 

മില്ലാത്തവ മിക്കവാറും, നശി കഴിഞ്ഞിരി . പുത്തനായുള്ള ചുരുക്കം ചി 
ലതിെന അനുസരി ന്നവരും വളെര കുറവാണ്. എങ്കിലും, അവയിൽ എല്ലാ 
റ്റിലും, അവ നേമ്മ പഠിപ്പി ന്ന തത്വങ്ങൾ എല്ലാം ചില േത്യക മനുഷ്യരു 
െട അനുഭവഫലങ്ങളാെണ ള്ള ഒരു അഭി ായസാമ്യം നാം കാണു ണ്ട്. കൃ 
സ്ത്യാനി തൻെറ മതെത്ത വിശ്വസിക്കണം എ ം, ി വിൽ വിശ്വസിക്കണം
എ ം ി വിെന ഈശ്വരൻെറ അവതാരമായി വിശ്വസിക്കണം എ ം, ഒരു
ഈശ്വരനിലും ഒരു ആത്മാവിലും, ആ ആത്മാവിൻെറ വിശിഷ്ടതരമായ ഒരു അവ 
സ്ഥാന്തരത്തിലും വിശ്വസിക്കണം എ ം നിങ്ങേളാട് പറയും. കാരണം േചാ 
ദിക്കയാെണങ്കിൽ ‘ഇല്ല, അെതൻെറ വിശ്വാസമാണ് ’ എന്നായിരി ം അയാൾ
പറയുന്നത്. എന്നാൽ ി മതത്തിൻെറ അസ്ഥിവാരത്തിേല കട െച 
ന്നാൽ അതും അനുഭവെത്ത ആ ദമാക്കി ഉണ്ടായി ള്ളതാെണ നിങ്ങൾ
കാണാം. ി താൻ ഈശ്വരെന ക എ പറ , അേദ്ദഹത്തിൻെറ ശി 
ഷ്യന്മാർ തങ്ങൾ ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരമുണ്ടായി എ പറ , എ ം മ  
മുള്ളതു േനാ ക. ഇതുേപാെലതെന്ന, ബുദ്ധമതത്തിലും, അതു ബുദ്ധൻെറ അനുഭ 
വമാകു . അേദ്ദഹം ചില തത്വങ്ങെള അനുഭവിച്ചറി , അവെയക്കണ്ട്, അവ 
യുമായി പരിചയിച്ച്, അവെയ േലാകത്തിൽ സംഗി കയും െച . ഹി ക്ക 
ളുെടയും മതം ഇ കാരം തെന്ന. അവരുെട പുസ്തകത്തിൽ തൽകർത്താക്കന്മാ 
രായ ചില ഋഷികൾ തങ്ങൾ ചില തത്വങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതായി സ്താ 
വി . അതിെന അവർ സംഗി കയും െച . അതുെകാ േലാക 

ള്ള എല്ലാ മതങ്ങളും, ത്യക്ഷാനുഭവമാകുന്ന, വ ദൃഢമായ ഒരു ആധാരശി 
ലയിൽ സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാെണ ള്ളതു െവളിവാകു . മതാചാര്യന്മാെര 
ല്ലാം ഇശ്വരെനക്ക ; അവെരല്ലാം തങ്ങളുെട സ്വന്ത ആത്മാക്കെള ക ; തങ്ങ 
ളുെട നിത്യത്ത്വെത്ത ക ; തങ്ങളുെട ഭാവിെയ ക ; കണ്ടവെയ അവർ ഉപേദ 
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ശിക്കയും െച . ഒരു വ്യത്യാസം മാ മാണുള്ളത്. അതായത്, ഈ മതങ്ങളിൽ
ഏറിയ കൂറിലും, വിേശഷിച്ച് ഈ കാലങ്ങളിൽ ഒരു േത്യകവാദം പുറെപ്പടുവി  
കാണു . ആ വാദം േമ റഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ ഇക്കാല അസാദ്ധ്യങ്ങളാെണ 
ന്നാകു . ആരുെട േപരുകളാൽ മതങ്ങൾ അറിയെപ്പട്ടിരി േവാ ആദ്യെത്ത
മതസ്ഥാപകന്മാരായ ആ ഏതാനും ചില മനുഷ്യർ മാ ം അതു സാദ്ധ്യമായി 
രു . ഇക്കാല ആ അനുഭവങ്ങളുെട മൂലവിേച്ഛദം വ േപായി. അതുെകാണ്ട്
മതെത്ത ഇേപ്പാൾ, നാം വിശ്വാസത്തിേന്മൽ ൈകെക്കാേള്ളണ്ടിയിരിക്കയാണ 
െ , ഞാൻ അത് അേശഷം സമ്മതിക്കയില്ല. അറിവിൻെറ ഏെതങ്കിലും ഒരു

േത്യക പിരിവിൽ െപട്ട ഒരനുഭവം ഈ േലാകത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായി െണ്ട 
വരികിൽ ആ അനുഭവം അതി മു ം എ േയാ ലക്ഷം ാവശ്യം ഉണ്ടായി 

െണ്ട ം, ഇനിയും, ആവർത്തിച്ച് എന്നേന്ന ം ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരി െമ  
ള്ളതും അവശ്യം സിദ്ധമാകു . ഐക്യരൂപ്യം കൃതിയുെട സ്ഥിരമായ നിയ 
മമാണ്. ഒരിക്കൽ സംഭവിച്ചതിന് എല്ലാേ ാഴും സംഭവിക്കാൻ കഴിയും. അതു 
െകാ േയാഗശാ ജ്ഞന്മാരായ ആചാര്യന്മാർ സ്താവി ന്നെതെന്തന്നാൽ,
മതം, പുരാതനകാലങ്ങളിെല അനുഭവങ്ങെള ആ ദമാക്കി മാ ം ഉണ്ടായി ള്ള 
തെല്ല ം, ആ അനുഭവങ്ങളുെട സാക്ഷാല്കാരമുണ്ടാകുന്നതുവെര ഒരുത്തനും, ഒരു
മതസ്ഥനായിത്തീരുന്നതെല്ല ം ആകു . നമുക്ക്, ഈ സാക്ഷാൽകാരങ്ങൾ
ഉണ്ടാവാനുള്ള വഴികെള ഉപേദശി ന്നതാണ് േയാഗശാ ം. അനുഭവിച്ചറിയു 
ന്നതുവെര മതെത്തപ്പറ്റി ലപി ന്നത് നിരുപേയാഗമാകു . ഈശ്വരൻെറ
േപരിൽ എ െകാണ്ടി െയല്ലാം ഉപ വങ്ങളും, ഇ െയല്ലാം ശണ്ഠകളും, മത്സ 
രങ്ങളും, ഉണ്ടാകണം? മേറ്റെതങ്കിലും കാരണത്താൽ ഉണ്ടായി ള്ളതിേനക്കാൾ
അധികം രക്തം െചാരിച്ചിൽ ഊശ്വരൻെറ േപരിൽ ഉണ്ടായി ണ്ട്. അതു ജന 
ങ്ങൾ മതത്തിൻെറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ േവശി േനാക്കാഞ്ഞിട്ടാകു . അവർ
തങ്ങളുെട മുത്തശ്ശന്മാരുെട നടപടികെള മനസ്സാെല സമ്മതി മാ ം തൃപ്തിെപ്പ .
അന്യന്മാേരാടും അങ്ങെന െച വാൻ ആവശ്യെപ്പ . ഒരുത്തന് ആത്മാവുെണ്ട 

പറവാൻ അതിെന അവൻ തന്നത്താൻ അനുഭവിച്ചറിയുന്നിെല്ലങ്കിലും, ഈശ്വ 
രൻ ഉെണ്ട പറവാൻ അേദ്ദഹെത്ത അവൻ കാണുന്നിെല്ലങ്കിലും എന്തവകാശ 
മാണുള്ളത്? ഈശ്വരനുെണ്ടങ്കിൽ അേദ്ദഹെത്ത നാം കാണണം, ആത്മാവുെണ്ട 
ങ്കിൽ അതു നമുക്ക് അനുഭവവിഷയമാകയും േവണം. അെല്ലങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാ 
തിരി ന്നതാണ് ഉത്തമം. കപടഭക്തനാകുന്നതിേനക്കാൾ സിദ്ധനാസ്തകനാ 
കയാണുത്തമം. ഒരു പക്ഷത്തിൽ വിദ്വാന്മാെര പറയെപ്പടുന്നവരുെട പുതിയ
അഭി ായം, മതവും, അദ്ധ്യാത്മശാ ങ്ങളും, പരമാത്മാവിെന പറ്റിയുള്ള എല്ലാ
അേന്വഷണങ്ങളും, നിരർത്ഥകം എന്നാകു . മെറ്റാരു പക്ഷത്തിൽ മുറിവിദ്വാന്മാ 
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രുെട അഭി ായം, ഇവ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനവുമിെല്ല ം, ഇവ േലാ 
കത്തിൽ നന്മ െച ന്നതിനുള്ള ബലേമറിയ േ രകശക്തികൾ ആെണ ള്ള
വ തയിൽ അടങ്ങിയ വില മാ േമ അവ എ ം ആെണ േതാ .
മനുഷ്യർ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ അവർ നല്ലവരും, നല്ല നടത്തമുള്ളവരും
ആയിത്തീരും. അതുെകാണ്ട് അവർ േയാഗ്യന്മാരായ പൗരന്മാരാകുമേ . ഈ
അഭി ായം െവ െകാണ്ടിരി ന്നതുെകാണ്ട് നമുക്ക് അവെര കുറ്റം പറ കൂടാ.
എ െകാെണ്ടന്നാൽ അവർ കി ന്ന ഉപേദശങ്ങളല്ലാം െവറും അർത്ഥശൂന്യ 
മായ അസംബന്ധ ലാപങ്ങളുെട അവസാനമില്ലാത്ത ചർവ്വിതചർവ്വണത്തിൽ
വിശ്വസിക്കണം എ മാ മാകു . െവറും വാ കെള ആ യിച്ച് ജീവിപ്പാൻ
അവേരാടു പറയു . അവർക്കതു കഴിയുേമാ? കഴിയുമായിരുെന്നങ്കിൽ മനുഷ്യ 
സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റി എനി ലവേലശം ബഹുമാനമുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലാ! മനുഷ്യ 
നു സത്യം അറിയണം; തന്നത്താൻ അതിെന അനുഭവിച്ചറിയണം; അതിെന

ഹിക്കണം, സാക്ഷാൽകരിക്കണം; തൻെറ അന്തരാത്മാവുെകാണ്ട് അതിെന
ർശിക്കയും േവണം. അേപ്പാൾ മാ െമ സർവ്വസംശയങ്ങളും അസ്തമി കയും,

അന്ധകാരം നീ കയും, ഹൃദയത്തിൻെറ വ ത എല്ലാം േപായി, േനെര ആകു 
കയും െച , എ േവദങ്ങൾ േഘാഷി . ‘അല്ലേയാ അമർത്യപു ന്മാേര!
അത ൽകൃഷ്ടമായ സ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിതിെച ന്നവേര! വഴി ഇതാ കാണെപ്പ !
ഈ എല്ലാ ഇരു കളുേടയും ഇടയിൽ കൂടി ഒരു വഴിയാണുള്ളത്. അതായത് എല്ലാ
ഇരു കളുേടയും അ റ ള്ള അവെന ത്യക്ഷീകരിക്കയാകു , േവെറ വഴിയി 
ല്ല.’
ഈ തത്വെത്ത ാപിപ്പാൻ വൃത്തിേയാഗവും, ശാ ീയരീതിയിൽ നിർമ്മിത 
വും ആയ ഒരു മാർഗ്ഗം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു കാട്ടിെക്കാടു ന്നതാണ്, രാജേയാഗ 
ശാ ത്തിൻെറ ഉേദ്ദശ്യം. ഒന്നാമതുതെന്ന ഏതു ശാ ത്തി ം ഒരു േത്യക
തത്വാേനഷണ മം ഉണ്ടായിരി ം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു േജ്യാതിശാ ജ്ഞനാക 
ണെമങ്കിൽ കുത്തിയിരു െകാണ്ട് ‘േജ്യാതിശാ േമ! േജ്യാതിശാ േമ!’ എ
നിലവിളിച്ചാൽ അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ വരുന്നതല്ല. അതുേപാ 
െലതെന്ന, രസത വും ഒരു േത്യക മം അനുസരിേക്കണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ

േയാഗശാലയിൽ േപായി പല വ്യങ്ങേളയും എടുത്ത് അവെയ തമ്മിൽ കൂ 
ട്ടിേച്ചർക്കണം, ഒന്നാക്കണം, പരിേശാധി േനാക്കണം. അതിൽനി രസ 
ത ത്തിൻെറ ജ്ഞാനം നിങ്ങൾ ലഭി ം. േജ്യാതിശാ ജ്ഞനാകണെമ 
ങ്കിൽ നക്ഷ ബം ാവിൽ (observatory) േപായി ദൂരദർശിനി (തുലകണ്ണാടി) എടു 

നക്ഷ ങ്ങളുേടയും ഹങ്ങളുേടയും സ്ഥിതിഗതികെള േനാക്കി പഠിക്കണം;
അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ േജ്യാതിശാ ജ്ഞനാകും. ഓേരാ ശാ ത്തി ം അതിൻ 
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െറ സ്വന്തം അഭ്യാസ മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരി ം. എ േയാ ആയിരം മത സം 
ഗങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുെട മുൻപിൽ െചയ്യാം, എന്നാൽ അഭ്യാസ മെത്ത നി 
ങ്ങൾ ആദ്യം പരിചയിെച്ചങ്കിലല്ലാെത, അവ നിങ്ങെള മതവിശ്വാസിയാക്കാൻ
കഴികയില്ല. എല്ലാക്കാലങ്ങളിലും ഉണ്ടായി ള്ള ഋഷീശ്വരന്മാെര സംബന്ധി 
ച്ച സത്യം ഇതാണ്; അവർ പരിശുദ്ധന്മാരും, സ്വാർഥത്യാഗികളും, േലാകത്തി 

നന്മ െചയ്യണം എന്നല്ലാെത മ യാെതാരുേദ്ദശ്യവും ഇല്ലാത്തവരും ആയി 
രു . ഇ ിയജ്ഞാനം െകാെണ്ടത്താവുന്നതിേനക്കാൾ ഉയർന്നതായ സത്യം
തങ്ങൾ ക പിടിച്ചിരി എന്ന് അവർ വിളി പറകയും, അതിെന െതളി 
യിക്കാെമ ശപഥം െച കയും െച . അവർ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നതാവി 
ത് ‘ഈ മെത്ത അനുസരിക്കയും താ ര്യപൂർവ്വം അഭ്യസി കയും െച വിൻ,
അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ അതീതമായ സത്യെത്ത കാണുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഈ വാദത്തിൽ
വാസ്തവമിെല്ല പറവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയുണ്ട്. അങ്ങിെന െച ന്നതി 
നു മുൻപ് ഈ ശപഥങ്ങളിൽ ഉള്ള സത്യെത്ത വിസമ്മതിച്ചാൽ അതു ന്യായ 
മായിരിക്കയില്ല.’ അതുെകാ വിധി കാരമുള്ള മങ്ങെള അനുസരിച്ച് വി 
ശ്വാസപൂർവ്വം നാം അഭ്യസിക്കണം. അേപ്പാൾ സംഗതി െവളിവാകും. അറി 
വു സമ്പാദി ന്നതിൽ നാം സാധർമ്മ്യജ്ഞാനെത്ത ഉപേയാഗി . സാധർ 
മ്മ്യജ്ഞാനം നിരീക്ഷണെത്ത ആ യിച്ചിരി . ആദ്യം നാം വ തകെള
നിരീക്ഷി . പിെന്ന അവയുെട സാധർമ്മ്യം നിർണ്ണയി . അനന്തരം
ന െട നിഗമനങ്ങെള അെല്ലങ്കിൽ സിദ്ധാന്തങ്ങെള ഊഹിച്ചറികയും െച .
മനസ്സിെന, മനുഷ്യൻെറ അന്തരംഗ കൃതിെയ അെല്ലങ്കിൽ വിചാരെത്തപ്പറ്റിയു 
ള്ള ജ്ഞാനം ഉള്ളിൽ നട െകാണ്ടിരി ന്ന വ തകെള നിരീക്ഷിച്ചറിയാനുള്ള
ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നതുവെര നമു ലഭി ന്നില്ല. പുറ ള്ള സംഗതികെള നിരീ 
ക്ഷിച്ചറിയുന്നതു വളെര എളുപ്പം; െവളിയിെല കൃതിയുെട ഓേരാ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങ 
േളയും നിരീക്ഷിച്ചറിവാൻ അേനകായിരം ഉപകരണങ്ങൾ ക പിടിക്കെപ്പട്ടി ം
ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഉള്ളിെല േലാകത്തിൽ നെമ്മ സഹായിപ്പാൻ ഒരുപകരണവും
കാണുന്നില്ല. എങ്കിലും ഒരു ശരിയായ ശാ ം ഉണ്ടാകണെമങ്കിൽ നാം നിരീക്ഷ 
ണം െചേയ്ത തീരൂ എ നമുക്കറിയാം. ശരിയായ തത്വവിേവചനേത്താടുകൂടാ 
െത ഒരു ശാ വും സംഭാവ്യമല്ല. അങ്ങെനയുള്ളത് െവറും ഊഹമെ . അതുെകാ 

തെന്നയാണ് എല്ലാ അന്തഃകരണശാ ജ്ഞന്മാരും ആദ്യകാലം മുത പര  
രവിരുദ്ധമായി അഭി ായങ്ങൾ പുറെപ്പടുവി െകാണ്ടിരി ന്നത്. ചുരുക്കം ചി 
ലർ മാ െമ അങ്ങെന അല്ലാെതയു . അവർ നിരീക്ഷണം െചയ്യാനുള്ള ഉപായ 
ങ്ങെള ക പിടിച്ചി ള്ളവരും ആണ്.
രാജേയാഗശാ ം ഒന്നാമതായി ഉേദ്ദശി ന്നത്, മനുഷ്യനു തൻെറ അന്തരംഗാ 
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വസ്ഥകെള നിരീക്ഷിപ്പാനുള്ള ഉപായങ്ങെള കാട്ടിെക്കാടു ന്നതിന്നാകു . ഉപ 
കരണം സാക്ഷാൽ മന തെന്ന. മനസ്സിൻെറ ഏകാ താശക്തിെയ േവ ം 
വണ്ണം നിയ ി കയും, ഉള്ളിെല േലാകത്തിേല തിരി വിടുകയും െചയ്താൽ
അതു മനസ്സിെന പിരു േനാ കയും, നമു തത്വങ്ങെള െവളിെപ്പടുത്തിത്ത 
രുകയും െച ം. മനസ്സിൻെറ ശക്തികൾ ഭയുെട േവർതിരിക്കെപ്പട്ട കിരണ 
ങ്ങൾ േപാെല ആകു . അവെയ ഏകാ െപ്പടുത്തിയാൽ അവ എല്ലാവെറ്റയും

കാശിപ്പി . അറിവിന്നാധാരമായി നമു ള്ളത് ഇെതാ മാ ം തെന്ന.
ഓേരാരുത്തനും, അഭ്യന്തരവും, ബാഹ്യവുമായ േലാകത്തിൽ ഇതിെന ഉപേയാ 
ഗി . എന്നാൽ ഭൗതികവിജ്ഞാനി ബാഹ്യേലാകത്തിൽ േയാഗി ന്ന
ഈ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണെത്ത അന്തഃകരണശാ ജ്ഞൻ ഉള്ളിേല േയാഗി 
േക്കണ്ടിയിരി . അതിന്ന് ഒേട്ടെറ പരിചയം ആവശ്യമാണ്. ന െട കുട്ടി 
ക്കാലം മുതൽ നാം െവളിയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങെള േനാക്കിയറിവാെന പഠിപ്പി 
ച്ചി . ഒരിക്കലും, ഉള്ളിേല േനാക്കി ശീലിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളിൽ അധികം േപർ 

ം ഉള്ളിെല യ കൗശലങ്ങെള േനാക്കിയറിവാനുള്ള ശക്തി മിക്കവാറും നശി 
േപായി മുണ്ട്. മനസ്സിെന ഉള്ളിേലക്ക് തിരി വിടുന്നേപാെല െച കയും; െവ 

ളിയിേല േപാകാെത തടു കയും, പിെന്ന അതിൻെറ ശക്തികെള ഏകാ  
െപ്പടുത്തി അതിൻെറ സ്വഭാവെത്ത അതുതെന്ന കണ്ടറിയുന്നതിന്നായി അവെയ
അതിൻെറ േമൽ തെന്ന വിടുകയും, അതിെന സ്വയേമവ പിരു േനാ കയും
െച ന്നത് വളെര േ ശമുള്ള കാര്യമാകു . എങ്കിലും ത വിഷയത്തിൽ ശാ 

ീയമായ ഏെതങ്കിലും േവശനത്തിന് ഇെതാരു വഴിെയ ഉ താനും.
അങ്ങിെനയുള്ള അറിവുെകാണ്ട് ഉപേയാഗം എന്താണ്? എന്നാൽ, ഒന്നാമത്
അറിവിൻെറ ഏറ്റവും വലുതായ തിഫലം തെന്ന അറിവാകു . രണ്ടാമത്,
അതി േവെറ േയാജനമുണ്ട്. അതു ന െട സകല ദുഃഖങ്ങേളയും ഒഴി 

ം; തൻെറ സ്വന്തം മനസ്സിെന പിരു േനാക്കീട്ട്, മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും നാ 
ശമില്ലാത്തതും, സ്വഭാേവന പരിശുദ്ധവും, പരിപൂർണ്ണവുമായ ഏതാെണ്ടാന്നിെന
മുഖേത്താടുമുഖമായി എന്നേപാെല കാണുേമ്പാൾ പിെന്ന ഒരിക്കലും, അവൻ ദുഃ 
ഖിേയാ ദുർഭാഗ്യവാേനാ ആയിരിക്കയില്ല. ദുഃഖെമല്ലാം ഭയത്തിൽ അെല്ലങ്കിൽ
പൂർത്തിയാകാത്ത ആ ഹത്തിൽ നിന്നാകു . മനുഷ്യൻ താൻ ഒരിക്കലും മരി 

ന്നിെല്ല കാണും, അേപ്പാൾ മരണഭയം അവന്ന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകയില്ല.
എേപ്പാൾ അവൻ തെന്ന പരിപൂർണ്ണനാെണന്നറിയു േവാ പിെന്ന മിഥ്യയായ
ആ ഹങ്ങൾ അവന്ന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകയില്ല. ഈ ര കാരണങ്ങളുെട അഭാ 
വത്താൽ ഒരു കാല ം, പിെന്ന അവ ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നില്ല. ശരീരേത്താടു കൂടി 
യിരി േമ്പാൾ തെന്നയും പരിപൂർണ്ണമായ പരമാനന്ദാനുഭവം ഉണ്ടാകയും െച  
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. ഈ ജ്ഞാനം സമ്പാദി ന്നതിന്ന് ഒരു മാർഗ്ഗം തെന്നയു . അത് ഏകാ 
ത അെല്ലങ്കിൽ സമാധി ആകു . രസായനശാ ജ്ഞൻ തൻെറ േയാഗശാ 

ലയിൽ ഇരുന്ന്, മനസ്സിൻെറ എല്ലാ ശക്തികേളയും, ഒരു േക സ്ഥാനത്തിേലക്ക്
ഏകാ െപ്പടു കയും, പിരി േനാ ന്ന വ ക്കളുെട േമൽ അവെയ വിടുകയും
അ കാരം അവയുെട രഹസ്യം ക പിടി കയും െച . േജ്യാതിശാ  
ജ്ഞൻ മനസ്സിൻെറ എല്ലാ ശക്തികേളയും ഏകാ െപ്പടുത്തി, തുലക്കണ്ണായിടിൽ 
കൂടി അവെയ ആകാശമണ്ഡലത്തിേലക്ക് അയ കയും നക്ഷ ങ്ങൾ, സൂര്യൻ,
ച ൻ ഇവെയല്ലാം തങ്ങളുെട രഹസ്യെത്ത അവ കാട്ടിെക്കാടു കയും െച  

. ഞാൻ നിങ്ങേളാടു സംസാരി െകാണ്ടിരി ന്ന വിഷയത്തിേലക്ക് എൻെറ
വിചാരങ്ങെള എനിക്ക് എ യധികം ഏകാ െപ്പടു വാൻ കഴിയുേമാ അ യ 
ധികം അതിെന െവളിവാകാൻ എനി കഴിയുന്നതാകു . നിങ്ങൾ ഞാൻ പറ 
യുന്നതിെന േക െകാണ്ടിരി . നിങ്ങളുെട വിചാരങ്ങെള നിങ്ങൾക്ക് എ  
യധികം ഏകാ െപ്പടു വാൻ കഴിയുേമാ അ യധികം ഷ്ടമായി ഞാൻ പറ 
യുന്ന വിഷയെത്ത നിങ്ങൾ ഹിപ്പാൻ കഴിയും. േലാകത്തിൽ കാണുന്ന ഈ
വിജ്ഞാനങ്ങെളല്ലാം മനശ്ശക്തിയുെട ഏകാ ത െകാണ്ടല്ലാെത എങ്ങെനയുണ്ടാ 
വാം? കൃതി തൻെറ രഹസ്യെത്ത തുറ കാട്ടിത്തരുവാൻ എേപ്പാഴും സന്നദ്ധ 
യാകു . മർദ്ദിപ്പാൻ മാ ം നാം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ആവശ്യമുള്ള മർദ്ദനം

കൃതി നല്കണം. മർദ്ദനത്തിന്ന് ഊ ം, ശക്തിയും ഉണ്ടാേകണ്ടത് ഏകാ  
തയിൽ നിന്നാണ്. മനുഷ്യൻെറ മനസ്സിൽ അടങ്ങിക്കിട ന്ന ശക്തിക്ക് അതി 
രില്ല. മനസ്സ് എ അധികം ഏകാ മാകു േവാ അ യധികം ശക്തി അതിൻ 
െറ ഒരു ഭാഗ വ കൂടു . അതാണു രഹസ്യം. ബാഹ്യവ ക്കളിൽ മന 
സ്സിെന ഏകാ െപ്പടു ന്നത് എളുപ്പമാകു . മനസ്സിൻെറ ഗതി സ്വഭാേവനത 
െന്ന െവളിേക്കാട്ടാണ്. എന്നാൽ മതത്തിൻേറയും അന്തഃകരണശാ ത്തിൻേറ 
യും തത്വശാ ത്തിൻേറയും വിഷയത്തിലാകെട്ട, ജ്ഞാതാവും, േജ്ഞയവും ഒ  
തെന്ന ആയിരി . േജ്ഞയം ആന്തരമാകു . മന തെന്നയാണു േജ്ഞ 
യം. മനസ്സിെനത്തെന്ന േനാക്കിയറിയുന്നത് ആവശ്യമായിവരു . മനസ്സ്, മന 
സ്സിെന േനാക്കിയറിയു . ചിന്തനം എ പറയെപ്പടുന്ന ഒരു ശക്തി മനസ്സി 

െണ്ട നമുക്കറിയാമേല്ലാ. ഞാൻ നിങ്ങേളാടു സംസാരി െകാണ്ടിരി ;
അേത സമയം തെന്ന രണ്ടാമെതാരാേളാ എ േതാ മാറു മാറിനിന്നിട്ട് സ്വ 
യേമവ ഞാൻ സംസാരി ന്നതിെന അറികയും, േകൾ കയും കൂടി െച .
നിങ്ങൾ വർത്തി കയും, അേത സമയം തെന്ന എെന്തങ്കിലും വിചാരിക്കയും
െച . നിങ്ങളുെട മനസ്സിൻെറ മെറ്റാരു ഭാഗം മാറിനില്ക്കയും നിങ്ങൾ വിചാ 
രി ന്നതിെന കാണുകയും െച . മനസ്സിൻെറ ശക്തികെള ഏകാ െപ്പടു 
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കയും, അതിൻേമൽ തെന്ന അവെയ തിരി വിടുകയം െചയ്യണം. സൂര്യൻ 
െറ സൃമരമായ കിരണങ്ങൾ കട െചന്ന് ഏറ്റവും അന്ധകാരമായമായ േദ 
ശങ്ങളിെല വ കെള ടി െവളിവാ ന്നതുേപാെല ഏകാ ീകരിക്കെപ്പട്ട മന 
സ്സ് അതിൻെറ തെന്ന ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളിേല ം െച . വാസ്ത 
വവും, അദൃഷ്ടവുമായ വിശ്വാസത്തിൻെറ അെല്ലങ്കിൽ മതത്തിൻെറ അടിസ്ഥാന 
ത്തിൽ നാം ഇങ്ങെന വെന്നത്തണം. നമുക്ക് ആത്മാക്കളുേണ്ടാ, ജീവിതം അ
നിമിഷേത്ത മാ മുള്ളേതാ അല്ല, നിത്യേമാ, ഈ പഞ്ചത്തിൽ ഒരീശ്വരനു 
േണ്ടാ, ഒ മില്ലേയാ എെന്നാെക്ക നമു േവണ്ടി നാം തെന്ന േനാക്കിയറിയണം.
അെതല്ലാം നമു െവളിെപ്പടും. ഇതാകു രാജേയാഗശാ ം നെമ്മ പഠിപ്പി 
പ്പാൻ േപാകുന്നത്. അതിെല മുഴുവൻ ഉപേദശങ്ങളുേടയും ഉേദ്ദശ്യം, മനസ്സിെന
ഏകാ െപ്പടു ന്നതും, ന െട മന കളിൽ ഉള്ള വ ക്കെള ആവിഷ്കരി ന്ന 
തും, പിെന്ന ആ വ തകളുെട സാധർമ്യനിർണ്ണയം െചയ്ത് അവയിൽ നി ന  
െട സിദ്ധാന്തങ്ങെള സ്വരൂപി ന്നതും ആകു . അതുെകാണ്ട്, ന െട മതം
എന്താെണേന്നാ, നാം ആസ്തികേരാ, നാസ്തികേരാ, കൃസ്ത്യാനികേളാ, യഹൂദന്മാ 
േരാ, ബുദ്ധമതക്കാേരാ ആരാെണേന്നാ ഉള്ള േചാദ്യങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും േചാ 
ദി ന്നില്ല. നാം മനുഷ്യജീവികൾ, അ മാ ം മതി. ഓേരാ മനുഷ്യജീവി ം
മതെത്തപ്പറ്റി അേന്വഷിപ്പാനുള്ള അധികാരവും, ശക്തിയും ഉണ്ട്. ഓേരാ മനു 
ഷ്യനും കാരണം എന്താെണ േചാദിപ്പാനും തൻെറ ഈ േചാദ്യത്തിനു തന്ന 
ത്താൻ ഉത്തരം പറവാനും അധികാരമുണ്ട്. അവൻ അതിന്നായി മിേക്കണം
അേ േവ . ഇ യും െകാണ്ട് രാജേയാഗം അഭ്യസി ന്നതി ഭക്തിേയാ,
വിശ്വാസേമാ ആവശ്യമിെല്ല നാം കാണു വേല്ലാ. ‘നിങ്ങൾ േവണ്ടി നി 
ങ്ങൾ തെന്ന അതിെന കണ്ടറിയുന്നതുവെര ഒന്നിേനയും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരു 
ത് ’ എന്നാണ് അതു നമ്മേളാടുപേദശി ന്നത്. സത്യത്തി താങ്ങി നി ാൻ
ഒരു ഊ േവണ്ടാ. നാം ജാ ദവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന സംഗതികെള ശരിയാ 
െണ സ്ഥാപിപ്പാൻ വല്ല സ്വപ്നങങേളാ മേനാരാജ്യങ്ങേളാ ആവശ്യമാെണ
നിങ്ങൾ കരുതു േവാ? നിശ്ചയമായും ഇല്ല. രാജേയാഗം അഭ്യസി ന്നതിന്ന്
അധികകാലവും ഇടവിടാത്ത പരിചയവും േവണം. ഈ അഭ്യാസത്തിൻെറ ഒരു
ഭാഗം കായികമാണ്. എന്നാൽ ഇതിൻെറ ധാനഭാഗം മാനസികമാകു . മന 
സ്സ് ശരീരേത്താട് എ അവ്യവഹിതമായി സംബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരി എ
നമുക്ക് േയാഗം അഭ്യസി വരുേമ്പാൾ കാണാം. മനസ്സ്, ശരീരത്തിൻെറ സൂക്ഷ്മ 
തരമായ അംശം മാ മാെണ ം, മനസ്സ് ശരീരത്തിേന്മൽ വ്യാപരി െണ്ട 

ം നാം വിശ്വസിക്കയാെണങ്കിൽ അതുേപാെലതെന്ന ശരീരത്തിൻെറ വ്യാപാ 
രം മനസ്സിേനയും ബാധി ന്നതു തെന്ന. ശരീരം അസ്വസ്ഥമാകുേമ്പാൾ മന ം
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അസ്വസ്ഥമായിത്തീരു . ശരീരത്തിന്നാേരാഗ്യമുെണ്ടങ്കിൽ, മന ം ആേരാഗ്യ 
വും, ശക്തിയും ഉള്ളതായിത്തെന്നയിരി . ഒരുത്ത േകാപമുണ്ടാകുേമ്പാൾ
അവൻെറ മനസ്സിൽ ഉപ വം േനരിടു . അതുേപാെല, മനസ്സിന് ഉപ വം േന 
രിട്ടാൽ അേപ്പാൾ ശരീരത്തി ം ഉപ വമുണ്ടാകു . മനുഷ്യരിൽ ഭൂരിഭാഗത്തി 
ന്ന് മനസ്സ് േകവലം ശരീരത്തിനു കീഴടങ്ങിയാണിരി ന്നത്. മനസ്സിനു വള 
െര കുറഞ്ഞ ൗഢതേയ വന്നി . മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൻെറ വലിെയാരു ഭാഗ 
വും (നിങ്ങൾ ദയ െച ക്ഷമി െമങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം) മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന്
അധികദൂരെമാ ം എത്തീട്ടില്ല, അ തെന്നയല്ല, പല സംഗതികളിലും നിയമന 
ശക്തി താഴ്ന്നതരം ജ ക്കൾ ള്ളതിൽ നിന്നധികെമാ ം വർദ്ധിച്ചി മില്ല. ന  
െട മന കളുെടേമൽ നമു സ്വാത ്യം ചുരുക്കമാണ്. അതുെകാണ്ട് സ്വാത 

്യെത്ത ഉണ്ടാക്കാനും, ശരീരേത്തയും, മനസ്സിേനയും, സ്വാധീനമാകാനും ചില
ശാരീരികമായ സഹായങ്ങെള നാം ആ യിക്കണം. ശരീരം േവ ംവണ്ണം
സ്വാധീനമാെയ കണ്ടാൽ അേപ്പാൾ മനസ്സിെന വശെപ്പടു വാൻ നമു  
മിക്കാം. അങ്ങെന വശെപ്പടു ന്നതുെകാണ്ട്, നമു മനസ്സിെന ആജ്ഞയിൽ
നിറുത്താൻ കഴിയും. നമുക്കിഷ്ടമായവിധം അതിെനെക്കാ വർത്തിപ്പാനും,
നാം ആ ഹി ം വണ്ണം അതിൻെറ ശക്തികെള ഏകാ െപ്പടു വാൻ അതി 
െന നിർബ്ബന്ധിപ്പാനും കഴിയും. രാജേയാഗശാ കാരം, ബാഹ്യ പഞ്ചം മു 
ഴുവനും, ആഭ്യന്തരമായ അെല്ലങ്കിൽ സൂക്ഷ്മമായ േലാകത്തിൻെറ ലപരിണാ 
മം അല്ലാെത മെറ്റാന്നല്ല. സൂക്ഷ്മം എല്ലായ്േപ്പാഴും കാരണവും, ലം കാര്യവും
ആയിരി ം. അതുെകാ ബാഹ്യ പഞ്ചം കാര്യവും, ആഭ്യന്തരം കാരണവും
ആണ്. അതുേപാെല െവളിയിലുള്ള ശക്തികളും സൂക്ഷ്മമായ ആന്തരശക്തികളു 
െട ലമായ ഭാഗങ്ങൾ തെന്ന ആകു . ആന്തരശക്തികെള വശെപ്പടുേത്തണ്ട

മം ക പിടിക്കയും, പഠിക്കയും െചയ്തി ള്ള ഒരുവൻ കൃതിെയ മുഴുവൻ തനി 
ക്കധീനയാ ം. മുഴുവൻ പഞ്ചേത്തയും വശംവദമാ കയും, കൃതിെയ കീ 
ഴട കയും െച ന്നതിേനക്കാൾ ലഘുവായ ഒരു മെത്തയെല്ല, േയാഗി തൻ 
െറ കൃത്യമായുേദ്ദശി ന്നത്. നാം ‘ കൃതിനിയമങ്ങൾ’ എ പറയുന്നവയുെട
േ രണകൾ ഒ ം എത്താത്തതും, അവയിൽ നിെന്നല്ലാം തനിക്ക് അക നി 
ല്ക്കാവുന്നതുമായ സ്ഥാനത്തിൽ എത്താനാണു േയാഗി ആ ഹി ന്നത്. അയാൾ
ആന്തരവും, ബാഹ്യവുമായ മുഴുവൻ കൃതിയുേടയും അധിപനായിത്തീരും. മനു 
ഷ്യവർഗ്ഗത്തിൻെറ അഭിവൃദ്ധിയും പരിഷ്കാരവും എല്ലാം ഈ കൃതിെയ കീഴട 

ക എ ള്ളതു തെന്ന.
പല വർഗ്ഗക്കാരുേടയും അഭ്യാസസ ദായങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു സമുദാ 
യത്തിൽതെന്നയുള്ള ചില േത്യക ആളുകൾ ബാഹ്യനിയമനേത്തയും, മ ചി 
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ലർ അന്തർനിയമനേത്തയും ആ ഹി ന്നതുേപാെല ഭിന്നവർഗ്ഗക്കാരുെട ഇട 
യിലും ചിലർ ബാഹ്യനിയമനം െച വാനും, ചിലർ അന്തർനിയമനം െച വാ 
നും ആവശ്യെപ്പടു . ആന്തരമായ നിയമനം െകാണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവേറ്റയും
നിയമനം െചയ്യാെമ ചിലരും, ബാഹ്യനിയമനം െകാണ്ട് എല്ലാവേറ്റയും നി 
യമനം െചയ്യാെമ മ ചിലരും പറയും. പരമാവധിയിൽ ര കക്ഷികളുേട 
യും വാദം ശരിയാണ്. എ െകാെണ്ടന്നാൽ ആഭ്യന്തരമാകെട്ട, ബാഹ്യമാകെട്ട
ഇല്ല. അത്, ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ക ിതമായ വ്യവേച്ഛദമെ . ബാഹ്യ 
വാദി, ആഭ്യന്തരവാദി എന്ന് ഈ ര കക്ഷികളും തങ്ങളുെട ജ്ഞാനത്തിൻെറ
പരമാവധിെയ ാപി േമ്പാൾ ഒേര സ്ഥാനത്തിൽ തെന്ന വെന്നത്തിേയ കഴി 
യൂ. ശരീരശാ ജ്ഞൻ തൻെറ ജ്ഞാനെത്ത അതിൻെറ പൂർണ്ണതയിേല നയി 

േമ്പാൾ അത് അദ്ധ്യാത്മശാ ത്തിൽ ലയി േപാകുന്നതായി കാണുന്ന േപാ 
െല അദ്ധ്യാത്മശാ ജ്ഞൻ താൻ മനെസ്സ ം, ജഡപദാർത്ഥെമ ം പറയുന്ന 
െതല്ലാം ഒരിക്കലുമില്ലാത്തവണ്ണം മറ േപാേകണ്ട മജന്യമായ േഭദങ്ങളാെണ 

ം കാണും. എല്ലാ ശാ ങ്ങളുേടയും, അവധിയും, ഉേദ്ദശ്യവും ഒരു ഏകവ വി 
െന ക പിടി കെയ ള്ളതാണ്. ഈ നാനാവ ക്കൾ എല്ലാം ഏതിൽ നി 

രൂപീകരിക്കെപ്പടു േവാ ആ ഏകവ വിെന അേനകമായി േതാന്നിെക്കാ 
ണ്ടിരി ന്ന ആ ഏകവ വിെന രാജേയാഗശാ ം ഉേദ്ദശി ന്നത് ഉള്ളിൽ നി 

തുടങ്ങി അതായത്, ആഭ്യന്തര കൃതിെയ ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞ് അതു മാർഗ്ഗമായി
ആഭ്യന്തരവും, ബാഹ്യവുമായ മുഴുവൻ േലാകേത്തയും നിയമനം െച വാനാകു .
ഈ മം വളെര പുരാതനമാണ്. ഇതിൻെറ േത്യക സേങ്കതഭൂമിയായിരി  
ന്നത് ഇന്ത്യ തെന്ന. എന്നാൽ മ രാജ്യക്കാരും, ഇതിൽ മി േനാക്കീ ണ്ട്.
പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ ഇതു ഗൂഢവിദ്യയായി കരുതെപ്പട്ടിരു . ഇതിെന അഭ്യ 
സിക്കാൻ മിച്ച ജനങ്ങെള ചു കളകേയാ ആഭിചാരവിദ്യക്കാേരയും, മ വാ 
ദികേളയും േപാെല െകാ കേയാ െച വന്നിരു . ഇന്ത്യയിൽ ഇതു പല കാ 
രണങ്ങളാൽ ഇതിെന സംബന്ധിച്ച അറിവുകളിൽ നൂറ്റി െതാ റും നശിപ്പി 
ക്കയും, ബാക്കിയുള്ളതിെന മഹാരഹസ്യമാ വാൻ മിക്കയും െചയ്ത ചില കൂ 
ട്ടരുെട ൈകയ്യിലുമാണകെപ്പട്ടത്. ഈ കാലങ്ങളിൽ (ഈ പാശ്ചാത്യേദശത്ത് )
ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാെര പറ പല ആളുകളും പുറെപ്പട്ടി ണ്ട്. അവർ ഇന്ത്യയി 
െല േമ റഞ്ഞ കൂട്ടേരക്കാൾ േമാശക്കാരാണ്. എ െകാെണ്ടന്നാൽ അവർ
വല്ലെതങ്കിലും അറിയാം. ഈ പുതിയ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാർക്ക് ഒ മറി കൂടാ.
രഹസ്യവും, ഗൂഢവുമായി എെന്തല്ലാമുേണ്ടാ ഈ േയാഗസ ദായ കാരം അവ 
െയ ഉടെന ഉേപക്ഷി കളേയണ്ടതാണ്. ബലമാണു ജീവിതത്തിൻെറ ഉത്തമ 
േനതൃസ്ഥാനം വഹി ന്നത്. മതത്തിൽ മ ള്ള സർവ്വവിഷയങ്ങളിലും എന്നേപാ 
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െലതെന്ന നിങ്ങെള ദുർബ്ബലരാ ന്ന ഏെതല്ലാമുേണ്ടാ, അവെയ തള്ളിക്കളയു 
കയും അവയുമായി ഇടെപടാതിരിക്കയും െച വിൻ. ഗൂഢവിദ്യാവ്യാപാരങ്ങൾ
എല്ലാം മനുഷ്യബുദ്ധിെയ ബലഹീനമാ ന്നതാണ്. അതുനിമിത്തം ഈ േയാ 
ഗശാ ം മിക്കവാറും നഷ്ടമായിക്കഴിഞ്ഞിരി . എന്നാൽ, വാസ്തവത്തിൽ
ഇത് അതിമഹ കളായ ശാ ങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. നാലായിരത്തിൽപരം െകാ 
ല്ലങ്ങൾ മുമ്പ്, ഇന്ത്യയിൽ ഇതു ക പിടിച്ച കാലം തുടങ്ങി പൂർത്തിയാംവണ്ണം
ഇതിെന നിർവ്വചി കയും, നിരൂപണം െചയ്കയും, സംഗിക്കയും െചയ്തി ണ്ട്.
ഇതിൻെറ പുതിയ, പുതിയ വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാർ എല്ലാം അധികമധികം അബ 
ദ്ധങ്ങൾ വരുത്തി ന്നവരാെണ ള്ളത് ഒരു സ്മരണീയമായ വാസ്തവമാകു .
ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ന്ഥകാരൻ എ പുരാതനകാലീയനായിരി േവാ
അ യധികം ആ ന്ഥം യുക്തിയുക്തമായിരി . പുതിയ ന്ഥകാരിൽ ഭൂ 
രിഭാഗവും, പല കാരത്തിലുള്ള ഗുഢതത്വങ്ങെളപ്പറ്റി ജ ി . ഇ കാരം,
സൂര്യൻെറയും ന്യായവാദത്തിൻേറയും പൂർണ്ണമായ െവളിച്ചം അതിേന്മൽ വീഴാൻ
അനുവദി ന്നതിനു പകരം അതിെന ഒരു രഹസ്യമാക്കിത്തീർത്ത ഏതാനും ചി 
ലരുെട ൈകയ്യിലാണിതകെപ്പട്ടത്. അവർ അങ്ങെന െചയ്തത് സിദ്ധികൾ എല്ലാം
അവർേക്ക ഉണ്ടാകാവൂ എ േദ്ദശി മായിരിക്കാം.
ഞാൻ സംഗി ന്നതിൽ ഒന്നാമതായിത്തെന്ന ഗൂഢതത്വങ്ങൾ ഒ ം ഉണ്ടാ 
യിരിക്കയില്ല. എനി സ്വ ം ഏെതങ്കിലും അറിയാവുന്നതിെന ഞാൻ നിങ്ങ 
േളാടു പറയും; യുക്തിെകാ നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതിെന ഞാൻ അങ്ങിേനയും െച 

ം; എനിക്ക് അറി കൂടാത്തതിെനയാകെട്ട പുസ്തകങ്ങളിൽ അങ്ങെന പറ 
ഞ്ഞിരി എ തെന്ന നിങ്ങേളാടു ഞാൻ പറേഞ്ഞ ം. ക ം പൂട്ടി വിശ്വ 
സി ന്നത് അബദ്ധമാണ്. നിങ്ങളുെട സ്വന്തം ബുദ്ധിേയയും, ന്യായദൃഷ്ടിേയയും
തെന്ന നിങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കണം. ഈ സംഗതികൾ സംഭവി േമാ ഇല്ലേയാ
എ നിങ്ങൾ മി േനാക്കിത്തെന്ന അറിയണം. മേറ്റെതങ്കിലും, ജഢ കൃ 
തിശാ ങ്ങെള എങ്ങെന നിങ്ങൾ പഠനവിഷയമാെയടു േവാ അേതവിധം
തെന്ന ഈ ശാ േത്തയും പഠിപ്പാൻ എടുക്കണം. ഇതിൽ രഹസ്യേമാ അപക 
ടേമാ ഒ മില്ല. ഇതിൻെറ പരമാർത്ഥമായ ഭാഗമുള്ളെതല്ലാം തുറ രാജവീഥി 
യിൽ ന ച്ചയ്ക്ക് വിളി സംഗിേക്കണ്ടതാകു . ഈ സംഗതികെള ഗൂഢമാക്കാ 
നുള്ള ഏതുദ്യമവും വലിയ അപായകരമായി ളളതാണ്. ഇതിന്ന റം തിപാദി 

ന്നതിനു മു രാജേയാഗത്തി മുഴുവൻ ആധാരമായി നി ന്ന സാംഖ്യതത്വ 
ശാ െത്തപ്പറ്റി എനി കുറെഞ്ഞാ നിങ്ങേളാടു വിവരിക്കണം. ഈ തത്വശാ 

കാരം, ത്യക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നത്; കരണങ്ങൾ അതായത് അക്ഷങ്ങൾ വഴി 
യാകു . അക്ഷങ്ങൾ അതിെന ഇ ിയങ്ങളിേല ം, ഇ ിയങ്ങൾ മനസ്സിേല 
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ം, മന നിശ്ചയാത്മികയായ ബുദ്ധിയിേല ം െകാ െച . ഇതിൽ നി 
പുരുഷൻ അെല്ലങ്കിൽ ആത്മാവ് അതിെന സ്വീകരി കയും, തിരിെയ േപാ 

വാൻ ആജ്ഞാപി കേയാ എ േതാ മാറ് ആ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിലുേടയും
അതിെന മടക്കി അയ കയും െച . ഇങ്ങിെനയാണ് ഇ ിയജന്യജ്ഞാന 
ങ്ങൾ ഹിക്കെപ്പടുന്നത്. പുരുഷെനെയാഴി ള്ള ഇെതല്ലാം ജഡപദാർത്ഥമാകു 

. എന്നാൽ, മനസ്സാകെട്ട, ബഹിരി ിയങ്ങേളക്കാൾ തുേലാം സുക്ഷ്മമായ ജഡ 
വ വാണ്. മനസ്സി പദാനമായ ജഡപദാർത്ഥം തടി േമ്പാൾ തന്മാ കൾ
എ പറയെപ്പടുന്ന വ വായി തീരു . അതു പിേന്നയും തടിച്ചിട്ട്, ബാഹ്യഭൂത 
ങ്ങളായിത്തീരു . ഇതാണു സാംഖ്യസിദ്ധാന്തം. അതുെകാണ്ട്, ബുദ്ധി ം, െവ 
ളിയിലുള്ള ലഭൂതങ്ങൾ ം തമ്മിൽ മാ യിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാ േമ
ഉ . അജഡമായി ള്ളത് പുരുഷൻ ഒ തെന്ന. മനസ്സ് െവളിയിലുള്ള വിഷയ 
ങ്ങെള തന്മാർേഗ്ഗണ ഹിപ്പാനായി ആത്മാവിൻെറ ൈകകളിലുള്ള ഒരു ഉപകര 
ണം േപാെലയിരി . ഈ മനസ്സ് ഇടവിടാെത മാറുകയും അേങ്ങാ മിേങ്ങാ 
ം ആടിെക്കാ നിൽക്കയും െച . ഇതിന്ന് ഇ ിയങ്ങളിൽ പലതിേനാ 

േടാ, ഒന്നിേനാട് മാ േമാ സംബന്ധി െകാ ന്നതി ം, ഒന്നിേനാടും സംബ 
ന്ധിക്കാതിരിപ്പാനും കഴിയും. ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം. നാഴികമണി അടി ന്നതു വള 
െര ദ്ധ പതി ഞാൻ േകൾ കയാെണങ്കിൽ ഒരു സമയം എൻെറ ക കൾ
തുറന്നിരുന്നാൽത്തെന്നയും ഒരു വ വിേനയും ഞാൻ കാണുകയില്ല. അത്, മന 
സ്സ് േനേ ിയേത്താടു സംബന്ധിച്ചിരുന്നിെല്ല ം േ ാേത ിയേത്താട് സം 
ബന്ധിച്ചിരു െവ ം കാട്ടിത്തരു . ഇേത വിധത്തിൽ എല്ലാ ഇ ിയങ്ങേളാ 
ടും ഏകകാലത്തിൽത്തെന്ന സംബന്ധിച്ചിരിപ്പാനും മനസ്സിനു കഴിയും. ഈ മന 
സ്സിനു തൻെറ സ്വന്തം അഗാധതയിേല തിരി േനാ ന്ന ചിന്തന അെല്ല 
ങ്കിൽ ണിധാനശക്തിയുണ്ട്. ഈ ചിന്താശക്തിെയ ലഭിപ്പാനാണ് േയാഗി
ആവശ്യെപ്പടുന്നത്. മനഃശക്തികെള ഏകാ െപ്പടുത്തി അവെയ അന്തർമുഖമാ 
ക്കി തിരി വിട്ട് ഉള്ളിൽ നട ന്ന സംഭവങ്ങെള അറിവാൻ അയാൾ അേന്വഷി 

. ഇതിൽ െവറും വിശ്വാസെത്ത സംബന്ധിച്ച് േചാദ്യം ഒ മില്ല. ഇത് ഒരു 
വക തത്വജ്ഞാനികളുെട തത്വവിേവേചനാ മമേ . പുതിയ ശരീരശാ ജ്ഞ 
ന്മാർ പറയുന്നത് ക കളല്ല കാ യുെട ഇ ിയങ്ങെള ം, ഇ ിയങ്ങളിരി ന്ന 
ത് തലേച്ചാറിലുള്ള സിരാബന്ധങ്ങളിലാെണ മാകു . മ ജ്ഞാേന ിയങ്ങ 
ളും അതുേപാെലതെന്ന. ഈ സിരാബന്ധസ്ഥാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന 
ത് തലേച്ചാറുണ്ടാക്കെപ്പട്ടിരി ന്ന അേത ഭൂതങ്ങൾ െകാ തെന്നയാെണ ം
അവർ പറയു . അതുേപാെലതെന്ന സംഖ്യാശാ ജ്ഞനും പറയും. എന്നാൽ
ഈ സ്താവത്തിൽ ഒന്ന് കൃതിവിജ്ഞാനവിഷയമായും, മറ്റത് അന്തഃകരണ 
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ശാ വിഷയമായും ഇരി . എങ്കിലും ര ം ഒ തെന്ന. ഇനി ഇതിന റമാ 
ണു നമു െതളിയിേക്കണ്ടിയുള്ളത്.
േയാഗി ഉേദ്ദശി ന്നത്, ഏതിനാൽ ഇെതല്ലാം ത്യക്ഷീകരിപ്പാൻ കഴിയുേമാ
ആ സൂക്ഷ്മ ത്യക്ഷാവസ്ഥെയ സമ്പാദിപ്പാനാകു . ഈ എല്ലാ ഭിന്നാവസ്ഥകളി 
ലും, മാനസ ത്യക്ഷം ഉണ്ടായിരി ം. ഇ ിയജ്ഞാനം എങ്ങെന സഞ്ചരി  

എ ം, മനസ്സ് അതിെന എങ്ങെന സ്വീകരി എ ം, ബുദ്ധിയിേലക്ക്
അത് എങ്ങെന േപാകു െവ ം, ആത്മാവിന് അത് എങ്ങെന ന എ ം
നമു കാണാറാകും. ഓേരാ ശാ ത്തിനും ചില േത്യക ഒരുക്കങ്ങൾ ആവശ്യ 
മുള്ളതിനാലും, ഓേരാ ശാ ത്തിനും അതിൻെറ േത്യക മം ഉള്ളതുെകാ ം,
ആ മെത്ത അനുസരി ന്നതുവെര ആ ശാ െത്ത നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സി 
ലാക്കാൻ കഴികയില്ല. രാജേയാഗശാ വും അതുേപാെലതെന്ന. ആഹാരെത്ത
സംബന്ധി ചില നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. മനസ്സിെന ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ 
മാക്കിെചയ്യത്തക്ക ആഹാരം േവണം ഉപേയാഗിപ്പാൻ. ഒരു മൃഗശാലയിൽ െച 
ന്നാൽ ഇതിൻെറ ദൃഷ്ടാന്തം നിങ്ങൾക്ക് ഉടെന കാണാം. ആനകെള നിങ്ങൾ കാ 
ണു . മഹാവലിയ ജ ക്കൾ; എങ്കിലും ശാന്തരായും മൃദുസ്വഭാവികളായും ഇരി 

. സിംഹത്തിൻേറയും, കടുവയുേടയും കൂടുകളുെട അടുക്കേല െചന്നാൽ
അവ െപാറുതിയില്ലാെത നിൽ ന്നതു നിങ്ങൾ കാണും. ആഹാരം െകാ  
ണ്ടായ േഭദം എ മാ മാെണന്ന് അതു നിങ്ങൾ കാണി ം. നാം അതു ദിവ 
േസന ക വരു . നിങ്ങൾ ഉപവാസം െചയ്കയാെണങ്കിൽ, ആദ്യം നിങ്ങളുെട
ശരീരം ബലഹീനമായിത്തീരു . ശാരീരികമായ ശക്തികൾ ഹാനി ത .
പിെന്ന ഏതാനും ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ മനഃശക്തികൾ ം േകടു ത ം.
ആദ്യം ഓർമ്മിപ്പാൻ വഹിയാെതയാകും. പിെന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട്. അേപ്പാൾ നി 
ങ്ങൾ ചിന്തിപ്പാൻ കഴികയിെല്ല വരും. ഏെതങ്കിലും യുക്തിവാദം െച ന്ന 
തിെന യഥാ മം മനസ്സിലാക്കാൻ അതിേനക്കാളും, കഴിയാെതയാവും. അതു 
െകാണ്ട് ആരംഭത്തിൽ ഏതുമാതിരി ആഹാരങ്ങളാണു ഭക്ഷിേക്കണ്ടെത ള്ള
വിഷയത്തിൽ നാം ദ്ധ െവയ്ക്കണം. നമു ധാരാളം ശക്തി ലഭിക്കയും, ന െട
അഭ്യാസം ഉയർന്നപടിയിൽ എ കയും െച കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന ഈ വിഷ 
യത്തിൽ നാം അ ദ്ധ െവേച്ച കഴിയൂ എന്നില്ല. ഒരു ൈത ന , വളർ വ 
രുേമ്പാൾ അതിനു ഹാനി തട്ടാതിരിപ്പാനായി ചു ം േവലി െക ക പതിവാണ്.
എന്നാൽ അത് ഒരു വൃക്ഷമായിത്തീരുേമ്പാൾ േവലികെളല്ലാം എടു കളയു .
അതിന് അേപ്പാൾ എല്ലാ ഉപ വങ്ങേളയും സഹിപ്പാൻ കഴിയും. ഒരു േയാഗി
അമിതമായ േഭാഗവും, അമിതമായ തവും ആയ രണ്ടിേനയും വർജ്ജിക്കണം;
അയാൾ ഉപവസിക്കയും ശരീരെത്ത പീഢിപ്പിക്കയും െചയ്യരുത്. ആര് അങ്ങെന
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െച േവാ അവന് ഒരു േയാഗിയാവാൻ കഴികയിെല്ല ഗീതയിൽ പറയു .
ഉപവസി ന്നവനും, ഉറങ്ങാതിരി ന്നവനും, അധികമുറ ന്നവനും, അമിതമാ 
യി അദ്ധ്വാനി ന്നവനും, ഒരു വൃത്തിയും െചയ്യാത്തവനും ആയ ഇവർക്കാർ 

ം േയാഗിയായിരിപ്പാൻ കഴികയില്ല.

https://thalilakkam.in/



രാജേയാഗം- കുമാരനാശാൻ 23

ആദ്യപടികൾ
രാജേയാഗം എട്ടംഗങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരി . ഒന്നാമേത്തത്, യമം.
അതായത് അഹിംസാ, സത്യം, അസ് േതയം (േമാഷ്ടിക്കായ്ക), ഹ്മചര്യം, അപ 
രി ഹം (ആേരാടും ഒന്നിേനയും സ്വീകരിക്കായ്ക) ഇവ. രണ്ടാമേത്തത് നിയമം.
അതായതു ശൗചം, സേന്താഷം, തപസ്സ്, സ്വാദ്ധ്യായം (േവദപാഠം ജപം മുതലാ 
യത് ) ഈശ്വര ണിധാനം (സകല കർമ്മങ്ങളും, ഈശ്വരാർപ്പണമായി െച ക)
ഇവ. അടുത്തത്, ആസനം; പിെന്ന ാണായാമം; അതായത് ശരീരത്തിെല ാ 
ണശക്തികളുെട നിയമനം. പിെന്ന ധാരണ; അതായത്, മനസ്സിെന്റ ഏകാ ീ 
കരണം. അനന്തരം ധ്യാനം; അതായത് ഏകാ ത. ഒടുവിലേത്തത് സമാധി
അെല്ലങ്കിൽ േബാധാതീതാവസ്ഥ, ഇവയാകു . ഈ യമവും, നിയമവും, സദാ 
ചാരസംബന്ധമായ അഭ്യാസങ്ങളാെണ നാം കാനു വേല്ലാ; അവേയാടുകൂ 
ടാെത േയാഗം ഒരിക്കലും ഫലവത്താകയില്ല. ഒരു േയാഗി വിചാരം െകാേണ്ടാ
വാ െകാേണ്ടാ വൃത്തി െകാേണ്ടാ ഒരുത്തേനയും ഉപ വിപ്പാൻ േനാക്കരുത്.
മനുഷ്യെന മാ ം ഉപ വിക്കാതിരുന്നതു െകാണ്ടായില്ല; ഒരു ജ വിേനയും ഉപ 

വിക്കരുത്. മനുഷ്യരുെട േനെര മാ ം കാരുണ്യം ഉണ്ടായാൽ േപാരാ; കാരു 
ണ്യം അവെര കട േപാകയും, േലാകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കയും െചയ്യണം. അടു 
ത്ത അംഗം ആസനം, അതായത് ഇരിപ്പാണ്. ഒരു ഉദ്ദിഷ്ടമായ ഉയർന്ന പടിയിൽ
എ ന്നതുവെര മാനസികവും കായികവുമായ പല അഭ്യാസങ്ങൾ ദിവസം തി
പരിശീലി േപാേരണ്ടതായുണ്ട്. അതുെകാ ഏതിരിപ്പിൽ നമു അധിക േന 
രമിരിപ്പാൻ കഴിയുേമാ അങ്ങെനയുള്ള ഒരാസനം ക പിടി േക്കണ്ടത് അത്യാ 
വശ്യമേ . ഓേരാരുത്തനും ഏറ്റവും സുകരമായി േത്താ ന്ന ആസനം ഏേതാ
അതാണ് സ്വീകരിേക്കണ്ടത്. എ െകാെണ്ടന്നാൽ ഒരുത്തനു ഒേരവിധം ഇരി 
പ്പിൽ ഇരു െകാ ധ്യാനി ന്നത് എളുപ്പമായിരി ം. എന്നാൽ മെറ്റാരു
ത്തന് അതു വളെര യാസെമ ം വേന്ന ം. അന്തഃകരണ ശാസ്ര്തീയമായ
ഈ വിഷയങ്ങളുെട അഭ്യാസത്തിൽ ശരീരത്തിൽ ഒട്ടധികം വ്യാപാരങ്ങൾ നട 
പ്പാൻ േപാകുന്നതായി നാം വഴിെയ കാണും. ാണചലനമാർഗ്ഗങ്ങൾ മാറ്റെപ്പേട 
ണ്ടതായും പുതിയ വഴികൾ തുറക്കെപ്പേടണ്ടാതായും വരും. ഒരു പുതിയ മാതിരി
വി രണങ്ങൾ3 ആരംഭി കയും ശരീരബന്ധം മുഴുവൻ നവീകരിക്കെപ്പട്ടേപാ 
െല ആവുകയും െച ം. വ്യാപാരത്തിെന്റ ധാനഭാഗം തെണ്ട വഴിയായിട്ടാണു
നട ന്നത്. അതുെകാ ആസനത്തി സൂക്ഷിേക്കണ്ട ഒരു കാര്യം തെണ്ടല്ലി 
െന നിർബാധ മായി വ െകാ കയാകു . ’അതായത് നിവർന്നിരു ഹൃദ 
യം, കണ്ണ്, ശിരസ്സ് ഈ മൂ ഭാഗങ്ങേളയും ശരിയായി ഋജുവാക്കി വ െകാ  
കതെന്ന. ശരീരത്തിെന്റ മുഴുവൻ ഭാരവും വാരിെയ കൾ വഹിക്കത്തക്കവണ്ണം
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വിേട്ട ക. അേപ്പാൾ തെണ്ട ഋജുവായിരി കയും സുകരവും സ്വാഭാവികവു 
മായ ഒരു ആസനം സിദ്ധമാകയും െച ം. െനഞ്ചിെന അകേത്താ (കുമ്പിട്ട് )
ആക്കി ഇരുന്നി വളെര ഉയർന്നവിധത്തിലുള്ള വിചാരങ്ങൾ വിചാരിപ്പാൻ കഴി 
കയിെല്ല നിങ്ങൾ സ്വാഭാവിക മായി മനസ്സിലാകും. േയാഗത്തിെന്റ ഈ
ഭാഗത്തി െവറും ശാരീരമായ ഹഠേയാഗേത്താടു കുറെഞ്ഞാരു സാദൃശ്യമുണ്ട്.
ഹഠേയാഗത്തിെന്റ ഉേദ്ദശം ശരീരെത്ത വളെര ബലവത്താ കയാണ്. സ്താ 
വസംഗതിയിൽ നമു അതുെകാ കാര്യമില്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ അതി 
െന്റ അഭ്യാസങ്ങൾ കൃ സാദ്ധ്യ ങ്ങളാണ്. അ ദിവസംെകാെണ്ടാ ം അതി 
െന അറിെഞ്ഞ ം വരുന്നതല്ല. ഒടുവിൽ അദ്ധ്യാത്മമായ അഭിവൃദ്ധിയിേല
അതു നെമ്മ നയി ന്നില്ലതാനും. ശരീരെത്ത ഓേരാ ആസനങ്ങളിൽ െവ  
ന്നതായ പല അഭ്യാസ മങ്ങെള ഡൽസർട്ടി (ദെൽശഅറത)െ◌ യുേടയും, മ
ആചാര്യൻമാരുേടയും പുസ്തകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കാണാം. എന്നാൽ അവയുെട
ഉേദ്ദശം കായികമാകു . മാനസികമല്ല. മനുഷ്യനു തെന്റ പൂർണ്ണമായ ആജ്ഞ 
യിൻകീഴിൽ നിറുത്താൻ കഴിയാത്തതായി ഒരു മാംസേപശിെയങ്കിലും ശരീര 
ത്തിൽ ഇല്ല. അവൻ ക ിച്ചാൽ ഹൃദയം ന്ദിക്കാെത നി േപാകുകേയാ,  
ന്ദി െകാണ്ടി രി കേയാ െച ം. ശരീരയ ത്തിെന്റ ഏതുഭാഗവും അവെന്റ
ക നേപാെല വർത്തി ം. േയാഗത്തിൽ ഈ ഭാഗത്തിെന്റ ഫലം മനുഷ്യ 
െര ചിരഞ്ജീവി കളാ കയാണ്. ഹഠേയാഗിയുെട മുഖ്യ ഉേദ്ദശ്യവും ആേരാഗ്യ
മേ . തനി േരാഗം പിടിെപടുകയിെല്ല അയാൾ ഉറ ണ്ട്, പിടിെപ 
ടു മില്ല. അയാൾ വളെരക്കാലം ജിവി . നൂറു വർഷം, അയാൾ ഒരു
കാര്യേമയല്ല. നൂറ്റിഅമ്പതാംവയസ്സിൽ അയാൾ െവറും നവയൗവനസമ്പന്നനാ 
യിരി ം; ഒറ്റ േരാമം നരച്ചി ണ്ടായിരിക്കയില്ല. എന്നാൽ അ മാ േമയു .
ചില േപ്പാൾ ഒരു േപരാൽവൃക്ഷം 5000 െകാല്ലം ജീവി . എന്നാൽ അതു
ഒരു േപരാൽ വൃക്ഷം തെന്ന. വിേശഷെമാ മില്ല. അതുെകാ ഒരു മനുഷ്യൻ
അധികകാലം ജീവിച്ചിരിക്കയാെണ ങ്കിൽ അവൻ ഒരു ആേരാഗ്യമുള്ള ജ വാ 
യി. അ തെന്ന. ഹഠേയാഗത്തിെല ഒേന്നാ രേണ്ടാ സാധാരണ ഉപേദശങ്ങൾ
വളെര ഉപേയാഗമുള്ളവയാണ്. ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം. കാല എഴുേന്നറ്റ ഉടെന
മൂക്കിെന്റ ദ്വാരത്തിൽകൂടി കുെറ പച്ചെവള്ളം കുടി ന്നത് തലേവദനകൾക്ക് വള 
െര ഗുണമുള്ളതാെണന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ പരീക്ഷി േനാക്കിയാൽ അറിയാം.
ആ ദിവസം എല്ലാം നിങ്ങളുെട തലേച്ചാറു മുഴുവൻ സ്വച്ഛമായും, ശീതളമായുമിരി 

ം. ഒരിക്കലും ജലേദാഷം വരുകയുമില്ല. അതു െചയ് വാൻ വളെര എളുപ്പമാണ്.
മൂക്കിെന െവള്ളത്തിൽ മു ക. െതാണ്ടെകാണ്ട് കുഴലിൽനി െവള്ളം വലിെച്ച 
ടു േമ്പാെല േമല് േപാ വലി ക. സ്ഥിരവും, ഋജുവുമായ ഒരു ആസനം ബന്ധി 
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പ്പാൻ പഠിച്ച േശഷം ഒരുവൻ െചേയ്യണ്ടതു ചിലരുെട അഭി ായ കാരം നാ�◌ീ
േശാധനം എ പറയുന്ന ഒരഭ്യാസമാണ്. ഈ ഭാഗം രാജ േയാഗത്തിൽ ഉൾ 
െപ്പട്ടതെല്ല പറ ചിലർ ഉേപക്ഷിച്ചിരി . ആപ്തനായ ഭാഷ്യക്കാരൻ
ശങ്കരാചാര്യർ ഇതിെന ഉപേദശി ന്നതുെകാണ്ട് ഇതിെനപ്പറ്റി വിവരി ന്നത്
യുക്തമാ െണ തെന്ന ഞാൻ വിചാരി . േശ്വതാശ്വതേരാപനിഷ ത്തിെന്റ
ഭാഷ്യത്തിൽ അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിരി ന്നതിെനത്തെന്ന ഞാൻ ഇവിെട ഉദ്ധരി  
കയും െചയ്യാം. ’ ാണായാമ പരിശീലനം െകാണ്ട് നിർമ്മലമാക്കെപ്പട്ട മന

ഹ്മധ്യാനത്തിൽ സ്ഥിരതെയ അവലംബി ; ആ കാരണത്താൽ ാണാ 
യാമം നിർേദ്ദശിക്ക െപ്പടു . ആദ്യം നാഡികെള ശുദ്ധീകരിക്കണം; അേപ്പാൾ

ാണായാമം അഭ്യസിപ്പാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടാകും. വലെത്ത മൂക്കിെന്റ ദ്വാരം െപ 
രുവിരൽെകാണ്ടടച്ചിട്ട് ഇടെത്ത മൂക്കിെന്റ ദ്വാരത്തിൽകൂടി െയൗാശക്തി വാ 
യുവിെന അകേത്താട്ട് വലി ക. എന്നി ഇട ഒ ം വിളംബിക്കാെതതെന്ന
ആ വായുവിെന ഇടെത്തമൂക്കിെന്റ ദ്വാരം അട െകാ വലേത്തമൂക്കിെന്റ ദ്വാര
ത്തിൽകൂടി െവളി വിടുക. വീ ം വലേത്ത മൂക്കിൽ ടി വായുവിെന അക 
േത്താ വലിച്ചി ഇടേത്തതിൽകൂടി െയൗാശക്തി പുറേത്ത കളയുക. ഇങ്ങ 
െന മൂേന്നാ അേഞ്ചാ ാവശ്യം, സൂേര്യാദയത്തി മുമ്പിലും, മദ്ധ്യാഹ്നത്തിലും,
സന്ധ്യ ം, പാതി രാ ി ം ആയി ദിവസം തി നാലു തവണ മുടങ്ങാെത
പരിശീലി െകാണ്ടിരുന്നാൽ 15 ദിവസങ്ങൾേക്കാ ഒരു മാസ ത്തിേനാ ഉള്ളിൽ
നാഡീശുദ്ധിയുണ്ടാകു . അനന്തരം ാണായാമം ആരംഭിക്കണം. അഭ്യാസം
കൂടിേയ കഴിയു. നിങ്ങൾ ദിവസം തി എല്ലാ മണി റിലും ഞാൻ പറയുന്നതി 
െന ഇവിെട ഇരു ദ്ധവ േകൾ എ വരാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ േകട്ട 
തിെന അഭ്യസി ന്നിെല്ലങ്കിൽ ഒരു ചുവടു നിങ്ങൾ മുേമ്പാ േപാകയില്ല. എല്ലാം
അഭ്യാസെത്ത ആ യിച്ചാണിരി ന്നത്. ഈ സംഗതികൾ നമു അനുഭവ 
ത്തിൽ വെന്നങ്കിലല്ലാെത ഒരിക്കലും മനസ്സി ലാകുന്നില്ല. നമു േവണ്ടി നാം
തെന്ന അവെയ കാണുകയും, അനുഭവിയ്ക്കയും േവണം. േകവലം വ്യാഖ്യാനങ്ങ 
േളയും, സിദ്ധാന്ത ങ്ങേളയും േക െകാണ്ടിരുന്നാൽ േപാരാ. അഭ്യാസത്തി
പല തിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആദ്യെത്ത തിബന്ധം ആേരാഗ്യമില്ലാത്ത ശരീ 
രം തെന്ന. ശരീരം ശരിയായ സ്ഥിതിയിൽ ഇരി ന്നിെല്ലങ്കിൽ അഭ്യാസത്തി 

വിഘ് നം േനരിടു . അതുെകാ നാം അതിെന നല്ല ആേരാഗ്യാവസ്ഥ 
യിൽ സൂക്ഷിേക്കണ്ടതാകു . നാം തി കയും, കുടി കയും െച ന്ന വ ക്ക 
െളയും, െച ന്ന വൃത്തികെളയും പറ്റി സൂക്ഷിക്കണം. (’ ിസ്ത്യൻ സയൻസ് ’
എ പറയുന്ന മാതിരിയിലുള്ള) മനസ്സിെന്റ ഒരുദ്യമം ശരീരെത്ത ബലവത്താ 
യി െവ ന്ന വിഷയത്തിൽ എേപ്പാഴും ഉണ്ടായിരി ക്കണം. അതുമതി. ശരീര 

https://thalilakkam.in/



രാജേയാഗം- കുമാരനാശാൻ 26

െത്തപറ്റി ഇതിലധികെമാ ം പറവാനില്ല. ആേരാഗ്യം ഒരു സാദ്ധ്യത്തിനായു 
ള്ള സാധനം മാ മാെണന്ന തിെന നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ആേരാഗ്യം
അസാദ്ധ്യമായി രു െവങ്കിൽ നാം പക്ഷിമൃഗാദിജ ക്കെളേപ്പാെല ഇരിേക്കണ്ട
താണ്. ആ ജ ക്കൾക്ക് അപൂർവ്വമാേയ േരാഗം പിടിെപടാറു . രണ്ടാമെത്ത

തിബന്ധം സംശയമാണ്. നാം കാണാത്ത കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റി എേപ്പാഴും നമു 
സംശയം േതാ . മനുഷ്യന് അവൻ എ തെന്ന മിച്ചാലും വാ ക 

െള വിശ്വസി െകാ ജീവിപ്പാൻ കഴികയില്ല. അതുെകാണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ
വല്ല വാസ്തവവും ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എ ള്ള സംശയം നമു ണ്ടാകു . നമ്മിൽ
ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ആൾ കൂടിയും ചിലേപ്പാൾ ഇങ്ങെന സംശയി ം. അഭ്യാ 
സേത്താടുകൂടി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ ള്ളിൽ ചില അനുഭവേലശങ്ങൾ െവളി 
െപ്പടും. നിങ്ങൾ ൈധര്യേത്തയും, ആശംസേയയും ന വാൻ അവ മതിയാ 
യിരി ം. േയാഗശാസ്ര്തത്തിെന്റ ഒരു വ്യാഖ്യാതാവു പറയുന്നതുേപാെല ’ഒരു
ദൃഷ്ടാന്തം എ തെന്ന നിസ്സാരമായിരുന്നാലും, അനുഭവത്തിൽ വരുേമ്പാൾ അതു
നമു േയാഗത്തിലുള്ള മെറ്റല്ലാ ഉപേദശങ്ങളിലും വിശ്വാസെത്ത ന ം. ’ ഉദാ 
ഹരണം:ഉപേദശവും, അഭ്യാസവും ആരംഭിച്ച് ആദ്യെത്ത ഏതാനും മാസങ്ങൾ
കഴിയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് മ ള്ളവരുെട വിചാരങ്ങെള ഹിപ്പാൻ കഴിയുെമ
നിങ്ങൾ കാണും. അവ ഒരു ചി പടം േപാെല നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ േതാ ം. നി 
ങ്ങൾ മനസ്സിെന ഏകാ െപ്പടുത്തിേക്കൾപ്പാൻ മി േമ്പാൾ വളെര ദൂരത്തിൽ
സംഭവി ന്ന വല്ലതിേനയും, നിങ്ങൾ പെക്ഷ േകൾ ം. ഈ േബാധാ രങ്ങൾ
ആദ്യം െവറും േലശമാ മായിരി ം. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസവും ൈധ 
ര്യവും ആശാബന്ധവും നൽകുന്നതിന്ന് അവ മതിയാകും. ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം. നി 
ങ്ങളുെട വിചാരങ്ങെള നിങ്ങൾ നാസാ ത്തിേല ഏകാ െപ്പടു ക യാെണ 
ങ്കിൽ അ ദിവസങ്ങള! ള്ളിൽ അതിമേനാഹരമായ ഒരു സൗരഭ്യം അവിെട നി 
ങ്ങൾ ത്യക്ഷമായി തുട ം. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളുെട സന്നികർഷം കൂടാെത
തെന്ന െവളിെപ്പടാവുന്ന ചില മാനസ ത്യക്ഷങ്ങൾ ഉെണ്ട ള്ളതിെന നിങ്ങൾ 

കാട്ടിത്തരാൻ അതുമതിയാകും. എന്നാൽ ഇവ േകവലം സാധനങ്ങൾ അെല്ല 
ങ്കിൽ ഉപായങ്ങൾ ( മാ െമ ) ആകു എ ള്ളതിെന നാം എല്ലായ് േപാഴും
ഓർ െകാള്ളണം. ഈ എല്ലാ അഭ്യാസങ്ങളുേടയും ഉേദ്ദശ്യവും, അവസാനവും,
പരമകാഷ്ടയും ആത്മാവിെന്റ േമാക്ഷമാകു . പരേമാേദ്ദശ്യം കൃതിെയ നിേശ്ശ 
ഷം കീഴട ക എ ള്ളതല്ലാെത അതിൽ നി ം ന നമായ മെറ്റാ ം ആയി 
േപ്പാകരുത്. നാം േനതാക്കളാ കണം. കൃതി അങ്ങെനയാകരുത്; ശരീരേമാ,
മനേസ്സാ ന െട േനതാക്കളാകരുത്; ’ശരീരം എേന്റതാണ്, ഞാൻ ശരീരത്തി 
േന്റതല്ല’ എ ള്ളതിെന നാം മറക്കയും അരുത്. ഒരു േദവനും, ഒരു അസുരനും,
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ആത്മാവിെനപറ്റി പഠിപ്പാനായി ഒരു വല്യ ഋഷിയുെട അടുക്കൽ േപായി. അവർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ വളെരക്കാലം പഠി . ഒടുവിൽ ഋഷി അവേരാടു പറ 

. ’നിങ്ങൾ അറിവാൻ ആ ഹി ന്ന തത്വം നിങ്ങൾ തെന്നയാണ് ’ അവരു 
െട ശരീരങ്ങൾ തെന്ന ആത്മാവാെണ ര േപരും വിചാരി . ’നമുക്ക് എല്ലാം
ആയി’ എ അവർ പറ . ര േപരും, തങ്ങളുെട കൂട്ടരുെട അടുക്കൽ മടങ്ങി
എത്തി ഇങ്ങെന സ്താവി . ’ നാം പഠിക്കാനുള്ളെതല്ലാം പഠി ; തി ക,
കുടി ക, ഉല്ലാസമായിരി ക, ആത്മാവു നാം തെന്നയാണ്; ഇതിന്ന റമായി
യാെതാ ം തെന്നയില്ല. അസുരെന്റ സ്വഭാവം അജ്ഞാനവും, മൗ�◌്യവും െകാ 
ണ്ട് ആവൃതമായിരു . അതുെകാ ഒരിക്കലും, അവൻ അ റം ഒ ം അേന്വ 
ഷിപ്പാൻ േപായില്ല. എന്നാൽ താൻ തെന്ന ഈശ്വരനാെണ ം ആത്മാെവ
പറഞ്ഞാൽ ശരീരെമന്നർത്ഥ മാെണ മുള്ള അഭി ായം െകാണ്ട് സംപൂർണ്ണമാം 
വണ്ണം തൃപ്തിെപ്പട്ടിരു . േദവെന്റ സ്വഭാവം കുേറകൂടി ശുദ്ധമായിരു . അതുെകാ 
ണ്ട് ആദ്യം അവൻ ’ഞാൻ അതായത് ഈ ശരീരം ആത്മാവാകു എ ം, അതു 
െകാണ്ട് അതിെന അേരാഗമായും ദൃഡമായും െവ കയും, വസ്ര്താദികൾെകാ 
ണ്ട് നല്ലവണ്ണം അലങ്കരിക്കയും, ശാരീരികമായ എല്ലാ സുഖേഭാഗങ്ങളും അതി
നൽകുകയും െചയ്യണെമ ം’ അബദ്ധമായി വിചാരി േപായി. എന്നാൽ അ  
ദിവസങ്ങൾ ള്ളിൽ തങ്ങളുെട ഗുരുവായ ഋഷി വിചാരിച്ച അർത്ഥം ഇതായിരി 
പ്പാൻ തരമിെല്ല അയാൾ ക പിടി . ഇതിേനക്കാൾ ഉയർന്നതായ എെന്ത 
ങ്കിലും ആയിരിക്കണം. അതുെകാണ്ട് അയാൾ തിരിെയ െച പറ . സ്വാമി!
അവിടു എനി പേദശിച്ചത് ശരീരം ആത്മാവാെണ ന്നാേണാ? അങ്ങെന
ആെണങ്കിൽ ശരീരങ്ങൾ എല്ലാം നശി ന്നതായി ഞാൻ കാണു . ആത്മാ 
വു നശിപ്പാൻ പാടില്ലേല്ലാ. നീയാണിത്, ക പിടി ക എ ഋഷി പറ .
അേപ്പാൾ േദവൻ ശരീരെത്ത വ്യാപരിപ്പി ന്ന ാണൻ ആയിരിക്കണം ഋഷി
പറഞ്ഞതിെന്റ അർത്ഥം എ ം വിചാരി . എന്നാൽ കുറ കൂടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ആ േദവൻ താൻ ഭക്ഷി എങ്കിൽ ഈ ാണൻ ബലവത്തായും, ഉപവസി 
െച്ചങ്കിൽ ദുർബലമായും ഇരി ന്നതായി ക . വീ ം േദവൻ ഋഷിയുെട അടു 
ക്കൽ േപായി. സ്വാമി, ാണൻ ആത്മാവാെണന്നാേണാ അവിടുന്നർത്ഥമാ  
ന്നത്? എ േചാദി . നിന േവണ്ടി, നീ തെന്ന അതു ക പിടി െകാൾക,
നീയാണിത് എ ഋഷി പറ . േദവൻ വീ ം, മടങ്ങിേപ്പായി. മനസ്സാണ്
അത്; പെക്ഷ അതു തെന്നയായിരി ം ആത്മാവ് എ വിചാരിച്ച്. എന്നാൽ
ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അയാൾ ഇങ്ങെന ചിന്തി , ’വിചാരങ്ങൾ ഏറ്റവും വിഭിന്ന 
ങ്ങളായിരി . ചിലേപ്പാൾ നല്ലവ, ചിലേപ്പാൾ ചീത്തയായുള്ളവ, അതുെകാ 

ആത്മാവായിരി വാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം മന അ വികാരമുള്ളതായി 
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രി .’ തിരിെയ ഋഷിയുെട അടുക്കൽ െച . സ്വാമി! ആത്മാവു മനസ്സാെണ 
ഞാൻ വിചാരി ന്നില്ല. അങ്ങെനയാേണാ അവിടു അർത്ഥമാ ന്നത്?

എ േചാദി . അല്ല, നീയാണ് അത്. തന്നത്താൻ ക പിടി െകാൾക എ
ഋഷി മറുപടി പറ . േദവൻ മടങ്ങിേപ്പായി. ഒടുവിൽ വിചാരങ്ങൾെക്കല്ലാം
അതീതമായ ആത്മൈചതന്യം അവൻ തെന്ന എ ക . ഏകമായി, ജനിമര 
ണങ്ങളില്ലാത്തതായി, വാളി േഛദി കേയാ, അഗ്നി ദഹി കേയാ, കാറ്റി 

ഉണ കേയാ, െവള്ളത്തി അലി കേയാ െചയ് വാൻ കഴിയാത്തതായി,
ആരംഭേമാ ഉത്ഭവേമാ ഇല്ലാത്തതായി, നിസ്സംഗമായി, സർവജ്ഞനായും, സർ 
വ്വശക്തിമത്തായും, ഉള്ള ആ സത്ത് ആണു താൻ എ ം, അതു ശരീരേമാ, മന 
േസ്സാ അെല്ല ം അവയ് െകല്ലാറ്റിനും അതീതമായി ള്ളതാെണ ം ക . അതു 
െകാണ്ട് േദവൻ കൃതാർത്ഥനായി. സാധുവായ ആ അസുരനാകെട്ട, ശരീരത്തിൽ
തനി ള്ള അതിേ മം െകാ വാസ്തവം മനസ്സിലായില്ല. ഈ അസുരസ്വഭാ 
വമുള്ളവരായി േലാക വളെര ആളുകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ േദവന്മാരായും ചില 
െരാെക്ക ഇെല്ലന്നില്ല. ഇ ിയ സുഖാനുഭവ ശക്തിെയ ഉദ്ദീപിപ്പി ന്ന ഒരു വി 
ദ്യ പഠിപ്പിപ്പാനായി ഒരുവൻ പുറെപ്പടുകയാെണങ്കിൽ അതിനുേവണ്ടി ജനങ്ങൾ
തിക്കിതിരക്കി ടുന്നതു കാണാം. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തി പരമഗതി െയ കാണി  
െകാടുപ്പാൻ ഒരുവൻ ഒരു കയാെണങ്കിൽ അവർ അതിെന അേശഷം ഗണ്യമാ 
ക്കാേറ ഇല്ല. സർേവാപരിഷ്ടമായ ആ തത്വെത്ത ഹിപ്പാൻ ശക്തിയുള്ളവർ വള 
െര ചുരുക്കമാണ്. അതിെന ാപിപ്പാൻ േവണ്ട ക്ഷമയുള്ളവർ അതിേനക്കാൾ
ചുരുക്കമെ . എന്നാൽ ശരീരം ഒരായിരം െകാല്ലേത്ത സൂക്ഷി െവച്ചിരു 
ന്നാലും അവസാനെത്ത ഫലം എല്ലാം തുല്യം തെന്ന എ ം ഏതാനും ചിലർ
അറിയു ണ്ട്. ശരീരെത്ത ഒന്നായി ധരി െകാണ്ടിരി ന്ന ഘടകശക്തികൾ
എേപ്പാൾ െപായ് േപാകു േവാ അേപ്പാൾ ശരീരം വീഴുക തെന്ന െച ം. ശരീര 
െത്ത അതിെന്റ മാറ്റത്തിൽനി ം ഒരു നിമിഷം തടു െവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞി ള്ള
ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതുവെര ജനിച്ചിട്ടില്ല. ശരീരം എന്നതു മാറ്റങ്ങളുെട ധാര ള്ള േപ 
രാകു . ’ഒരു നദിയുെട വാഹങ്ങൾ ക്ഷണം േതാറും നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ മാറി 
െക്കാണ്ടിരി കയും, പുതിയ വാഹങ്ങൾ വ െകാണ്ടിരി കയും എങ്കിലും
നദി തുല്യരൂപെത്ത വഹിച്ചിരിക്കയും െച ന്നെതങ്ങേനേയാ ശരീരത്തിേന്റയും
സ്ഥിതി അങ്ങിെന ആകു .’ എന്നാലും, ശരീരെത്ത ബലവത്തായും, അേരാഗ 
മായും വ െകാേള്ളണ്ടതുതെന്ന. അതു നമു ള്ള മുഖ്യമായ സാധനമാണ്. ഈ
മനുഷ്യശരീരം േലാകത്തിൽെവച്ച് ഉൽകൃഷ്ടമായ ശരീര മാകു . മനുഷ്യജീവി,
േലാകത്തിൽെവച്ച് ഉൽകൃഷ്ടജീവിയുമാണ്. എല്ലാ ജ ക്കേളയുംകാൾ മനുഷ്യൻ
േ ഷ്ഠനാകു . മനുഷ്യെനക്കാൾ േ ഷ്ഠനായി ആരും തെന്ന ഇല്ല. േദവന്മാർ
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േപാലും അവതരി ഒരു മനുഷ്യശരീരെത്ത ൈകെക്കാണ്ടി േവണം േമാക്ഷം
ാപിപ്പാൻ. മനുഷ്യൻ മാ േമ പരിപൂർണ്ണതെയ ാപി , േദവന്മാർകൂടി 

യും ാപി ന്നില്ല. യഹൂദന്മാരു േടയും, മുഹമ്മദീയരുേടയും മത കാരം ഈശ്വ 
രൻ േദവന്മാേരയും, മെറ്റല്ലാവേരയും സൃഷ്ടിച്ചേശഷമാണു മനുഷ്യെന സൃഷ്ടിച്ചത്.
മനുഷ്യെന സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഈശ്വരൻ, േദവന്മാെര വിളി അവനു സലാം െകാടുപ്പാൻ
ക ി . ഇബിലീസിെനഒഴിച്ച് മെറ്റല്ലാവരും അ കാരം െച . അതുെകാ
ഈശ്വരൻ ഇബിലീസിെന ശപിക്കയും അവൻ സാത്താൻ അെല്ലങ്കിൽ പിശാ 
ച് ആയിത്തീരു കയും െച . നമു ലഭിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ജന്മങ്ങളിൽ മുഖ്യമാ 
യി ള്ളത് മനുഷ്യജന്മം ആെണ ള്ളതാകുന്ന് ഈ അന്യാപേദശത്തിെന്റ അടി 
യിലുള്ള മഹത്തായ പരമാർത്ഥം. താണതരം സൃഷ്ടികൾ, അതായത് ജ ക്കൾ
ജഡബുദ്ധികളാണ്. ാേയണ അവ താമസഗുണത്തിൽനി ം സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട 
വയും ആകു . ജ ക്കൾ ഉയർന്നതരം വിചാരങ്ങൾ ഒ ം വിചാരിപ്പാൻ
കഴികയില്ല. മനുഷ്യസമുദായത്തിലും അതുേപാെല തെന്ന അതിമാ മായ ധന 
വും അതിമാ മായ ദാരി ്യവും ആത്മാവിെന്റ ഉത്കൃഷ്ടതരമായ അഭിവൃദ്ധി  
തിബന്ധവുമാ കു . ഇടത്തരം ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽനിന്നാണ് േലാകത്തിെല
മഹാത്മാക്കൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവരിലാണ് ശക്തികൾ തുല്യമായി ഘടി 
പ്പിക്കെപ്പ ം സമീകരിക്കെപ്പ ം ഇരി ന്നത്. കൃതത്തിേല തിരിഞ്ഞാൽ
ന െട അടുത്ത വിഷയം ാണായാമം അെല്ലങ്കിൽ ശ്വാസനിയമനം ആകു .
മനഃശക്തി കെള ഏകാ ീകരി ന്നതിേനാട് ഇതിന് എ സംബന്ധമാണു ള്ള 
ത്? ശ്വാസം ശരീരയ ത്തിെന്റ ൗെമച മാണ്. ഒരു വല്യ യ ത്തിൽ (െന 
ഗിന)െ◌ അതിെന്റ ൗെമച ം ആദ്യം തിരിയു ന്നതായി നാം കാണു . ആ
ചലനം െചറിയ, െചറിയ ച ങ്ങളിേല നയിക്കെപ്പടുകയും, ഒടുവിൽ യ തി 
െന്റ അതി സൂക്ഷ്മമായ അവയവങ്ങൾ കൂടി അതിന്നനുസരിച്ച് ചലി െകാണ്ടി 
രി കയും െച . ഈ ശ്വാസം ആ ൗെമച മെ : ഇതു ശരീരത്തിലുള്ള
എല്ലാറ്റി ം ചലന ശക്തിെയ നൽകുകയും എലാറ്റിേനയും നിയമനം െചയ്കയും
െച . ഒരിക്കൽ ഒരു മഹാരാജാവിന് ഒരു മ ിയുണ്ടായിരു . അയാളുെട
േപരിൽ രാജാവി തിരുവുള്ളേക്കടുണ്ടായി. അതിെന്റ ശിക്ഷയായി അയാെള
ഒരു െപാക്കേമറിയ േഗാപുരത്തിെന്റ മുകളിൽ അട പൂട്ടിയിടാൻ ക ന െകാടു 

. ക ന കാരം, അയാെള അവിെട കിട ചാവാനായി ഇട്ടിരു . അയാൾ 
ഒരു വിശ്വസ്തയായ ഭാര്യയുണ്ടായിരു . രാ ി അവൾ ആ േഗാപുരത്തിെന്റ ചു 

വട്ടിേല വ മുകളിലുള്ള ഭർത്താവിേനാടു അേദ്ദഹത്തിനു സഹായമായി എ  
െചയ്താൽ െകാള്ളാെമന്നറി വാൻ ആവശ്യെപ്പ . അയാൾ അവേളാടു പിെറ്റ രാ 

ി വീ ം ആ േഗാപുരത്തിെന്റ അടി വരാനും, ഒരു നീണ്ട വടവും, ഒരു കനത്ത
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ചരടും, ഒരു ചീ നൂലും, ഒരു പ നൂലും, ഒരു വ ം, സ്വ ം േതനുംകൂടി വരുേമ്പാൾ
ഒന്നി െകാ േപാരാനും പറ . വളെര കൗതുകേത്താടുകൂടി ആ സാധ്വി ഭർ 
ത്താവിെന്റ ശാസനെയ അനുസരി കയും, ആ ഹിച്ച ആ സാധനങ്ങെളല്ലാം
െകാ െച കയും െച . ഭർത്താവ് പ നൂൽ വണ്ടിെന്റേമൽ ദൃ�മായി െകട്ടാനും,
എന്നി അതിെന്റ െകാമ്പിൽ ഒരു തുള്ളി േതൻ തടവി തല േമല് േപ്പാ തിരി വ
അതിെന േഗാപുര ത്തിെന്റ ചുവരിേന്മൽ വിേട്ടപ്പാനും അവേളാടു പറ . ഈ
എല്ലാ ഉപേദശങ്ങെളയും അവൾ അ കാരംതെന്ന അനുഷ്ഠി ; വണ്ട് തെന്റ ദീർ 
ഘയാ യും ആരംഭി . മുമ്പിൽ ഇരി ന്ന േതനിെന്റ മണം പിടിച്ച് അതിെന
ലഭിപ്പാൻ ആശി െകാണ്ട് അതു െമെല്ല െമെല്ല േമല് േപ്പാേട്ട ഇഴ തുടങ്ങി.
ഒടുവിൽ വണ്ട് േഗാപുരത്തിെന്റ മുകളിൽ എ കയും, ഉടൻ മ ി അതിെന പി 
ടിച്ച് ആ പ നൂൽ കരസ്ഥമാ കയും െച . എന്നി അയാൾ ഭാര്യേയാടു പ  
നൂലിെന്റ മേറ്റ അറ്റം ചീ നൂേലാടു തിരുകിേച്ചർക്കാൻ പറകയും, ചീ നൂലിെന
അ കാരം േമല് േപ്പാ വലിെച്ചടുത്തി ആ സ ദായം തെന്ന കനത്ത ചരടി 
ലും ഒടുവിൽ വടത്തിലും ആവർത്തി കയും െച . പിെന്നയുള്ളെതല്ലാം എളുപ്പ 
ത്തിൽ കഴി . ആ വടം വഴിയായി മ ി േഗാപുരത്തിൽ നി താഴത്തിറ  
കയും, േപായി രക്ഷെപ്പടുകയും െച . ന െട ഈ ശരീരത്തിൽ ശ്വാസചലനം
ആ പ നൂൽ ആകു . അതിെന പിടി കയും അതിെന നിയമനം െചയ് വാൻ
പഠി കയുംെചയ്താൽ ാണധാരയാകുന്ന ചീ നൂലിെന നമു പിടുത്തം കി  

. അതിൽനി ന െട വിചാരങ്ങളാവുന്ന കനത്ത ചരടും ഒടുവിൽ ാണ 
നാകുന്ന വടവും നമു സ്വാധീനമാകു . ാണെന നിയമനം െചയ്താൽ നാം
മുക്തിേയയും ാപി . ന െട സ്വന്ത ശരീരങ്ങെളപ്പറ്റി നാം യാെതാ ം
അറിയുന്നില്ല. നമുക്ക് അറി കൂടാ. കൂടിയപക്ഷം നമുക്ക് ഒരു ശവെത്ത എടു 

അറു േനാക്കാൻ കഴിയും, ജീവി ന്ന ജ വിെന ത്തെന്ന ശരീരത്തിെന്റ
ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥിതിെയ േനാക്കി അറിവാ നായി അറു േനാ ന്നവരും ചിലരു 
ണ്ട്. എന്നാലും അതിനും ന െട സ്വന്ത ശരീരങ്ങൾ മായി ഒരു സംബന്ധവുമി 
ല്ല. നമുക്കതിെന റി തീെര ചുരുക്കമാെയ അറിയാവൂ. എ െകാണ്ട് നാം
അറിയുന്നില്ല? കാരണം ഉള്ളിൽ നട െകാണ്ടി രി ന്ന അതിസൂഷ്മങ്ങളായ
വ്യാപാരങ്ങെള തിരിച്ചറിവാൻ മതിയായ വിേവചനാശക്തി ന െട േനാട്ടത്തി 
നില്ല. നമുക്കവെയ പ്പറ്റിയറിയാവുന്നതു മനസ്സ് ശരീരത്തിൽ കട കയും അതു
സൂക്ഷ്മതരമായിത്തീരുകയും െച േമ്പാൾ മാ മാവു . ആ സൂക്ഷ്മസാക്ഷാല്ക്കാ 
രം ഉണ്ടാകുന്നതിനു നാം ലസാക്ഷാൽക്കാര ങ്ങളിൽ പരിചയി തുടേങ്ങണ്ട 
താകു . അതുെകാ ഈ ശരീരയ െത്ത മുഴുവൻ ചലിപ്പി െകാണ്ടിരി ന്ന
ആ വ വിെന നമുക്ക് ആദ്യം കരസ്ഥമാക്കണം. അതു ാണനേ . അതിെന്റ
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ഏറ്റവും ത്യക്ഷമായ പരിണാമമാണ് ശ്വാസവായു. അതുെകാ ഈ ശ്വാസം 
വഴിയായി നാം പെയ്യ ശരീരത്തിനു ള്ളിൽ േവശിക്കണം. അേപ്പാൾ ആ സൂ 
ക്ഷ്മശക്തികൾ അതായതു ാണധാരകൾ ശരീരം മുഴുവൻ സഞ്ചരി ന്നതിെന്റ

മെത്ത നമു ക പിടിക്കാൻ കഴിയും. അതു നാം കാണുകയും അവെയ
അനുഭവിച്ചറിവാൻ പഠിക്കയും െചയ്ത ഉടൻ അവയുേടയും ശരീരത്തിേന്റയും േമൽ
ന െട ആജ്ഞെയ സ്ഥാപിപ്പാൻ നമു ആരംഭിക്കാം. മന ം ഈ വിധമായ

ാണധാരകളാൽ ചലിക്കെപ്പ െകാണ്ടിരിക്കയാകു . ആതു െകാണ്ട് ഒടുവിൽ
മനശ്ശരീരങ്ങൾ രണ്ടിേനയും നാം കിങ്കരരാക്കി അവര ം നമ്മളുെട പൂർണ്ണമായ
അധീനതയിൽ നി ന്നതായ അവസ്ഥെയ ാപി ം. ജ്ഞാനമാകു ശക്തി;
നമു ആ ശക്തിയുണ്ടാകണം. ഈ ാണായാമം എന്നതു ഒരു വല്യ വിഷയ 
മാകു . ഇതിെന പൂർത്തിയായുദാഹരിപ്പാൻ അേനക പാഠങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പ 
ടുകയും െച ം. നമുക്കതിെന അ ാ മായി എടു പറയാം. ഒേരാ അഭ്യാസ 
വും ശീലി ന്നതിെന്റ കാരണങ്ങളും ശരീരത്തി നുള്ളിൽ ഏെതല്ലാം ശക്തികളാ 
ണു വ്യാപരി െകാണ്ടിരി ന്ന െത ം നമു േമണ കാണാം. ഇെതല്ലാം
ന ക്കനുഭവ മാകും. എന്നാൽ ഇതിനു ഇടവിടാത്ത പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്.
പരിശീലനം െകാ ചില അനുഭവങ്ങൾ െവളിെപ്പടും. ഞൻ എന്നാൽ കഴിയു 
ന്ന യുക്തിവാദങ്ങൾ െചയ്താലും നിങ്ങൾ സ്വയേമവ അനുഭവസാക്ഷിയായറിയു 
ന്നതുവെര അതു നിങ്ങൾ അനുഭവമാകുന്നതല്ല. ഈ ാണധാരകൾ ശരീരം
മുഴുവൻ സഞ്ചരി െകാണ്ടിരി ന്നതായി നിങ്ങൾക്കനുഭവെപ്പ തുടങ്ങിയ ഉടൻ
സംശയങ്ങൾ തീർ േപാകും. എന്നാൽ അതി ദിവസം തി വളെര േ  
ശി അഭ്യസിേക്കണ്ടിയുണ്ട്. ചുരുങ്ങിയപക്ഷം ദിവസം ര ാവശ്യെമങ്കിലും
അഭ്യസിക്കണം, അതി അത ത്തമമായ സമയം രാവിേലയും, ൈവകുേന്നരവു 
മാകു . രാവു പകെലാടും പകൽ രാെവാടും സന്ധി േമ്പാൾ അതു ആ ര കാ 
ലെത്തയും അേപക്ഷി അധികം ശാന്തമായ ഓേരാ സമയേത്ത ഉണ്ടാ .

ഭാതവും സന്ധ്യയും ആണ് ആ ര സമയങ്ങൾ. ആ സമയങ്ങളിൽ ശരീര 
ങ്ങൾ ം അവെയേപ്പാെല ശാന്തമാവാനുള്ള ഒരു താ ര്യം ഉണ്ടാകും. ആ സ്വാ 
ഭാവിക സ്ഥിതിെയ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെക്കാ കയും അേപ്പാൾ തെന്ന അഭ്യാ 
സം ആരംഭിക്കയും െചയ്യണം. അഭ്യാസം കഴിഞ്ഞല്ലാെത ആഹാരം കഴിക്കയി 
െല്ല ഒരു നിശ്ചയമായി വ െകാള്ളണം. അങ്ങിെന െച െമങ്കിൽ വിശപ്പിെന്റ
ശക്തിതെന്ന അലസതെയ ഭക്ഷി കളയും. ഇന്ത്യയിൽ ജനങ്ങൾ നിഷ്ഠയും പൂ 
ജയും കഴിഞ്ഞല്ലാെത ഭക്ഷിക്കരുെത കുട്ടികെള പഠിപ്പി . അതുെകാ
കുേറ കഴിയുേമ്പാൾ അതവർ ശീലമായി ത്തീരു . കുളി നിഷ്ഠകഴിയാെത
ഒരു കുട്ടി ം വിശ മാറില്ല. നിങ്ങളിൽ കഴിയുെമ ള്ളവർ , ഈ അഭ്യാസ 
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ത്തിനായി മാ ം േത്യകം ഒരു മുറിയുണ്ടായിരി ന്നതു നല്ലതാണ്. ആ മുറിക്ക 
ക ഉറങ്ങരുത്. അതിെന പരിശുദ്ധമായി വ െകാള്ളണം. കുളി ശരീരത്തി 
ലും മനസ്സിലും പൂർണ്ണമായ ശുദ്ധിേയാടുകൂടി യല്ലാെത നിങ്ങൾ ആ മുറിക്കക
കടക്കരുത്. പുഷ്പങ്ങൾ ആ മുറിക്കക എേപ്പാഴും വച്ചിരിക്കണം. ഒരു േയാഗി 

അത ത്തമ ങ്ങളായ പാർശ്വവർത്തികൾ അവയാണ്. സേന്താഷകരങ്ങളായ
ഛായാപടങ്ങെളയും വേച്ചക്കാം. കാല ം ൈവകുേന്നരവും സുഗന്ധ വ്യങ്ങൾ
ഇ പുകക്കണം. ആ മുറിക്കക വ കലഹേമാ േകാപേമാ അശുദ്ധവിചാരങ്ങ 
േളാ ഉണ്ടാകരുത്. നിങ്ങെള േപ്പാലുള്ള വിചാരമുള്ളവെരമാ േമ ആ മുറിയിൽ
കടപ്പാൻ അനുവദി കയും െചയ്യാവൂ. ഇങ്ങിെന േമണ ഒരു പുണ്യ സ്ഥലത്തി 
െന്റ മാഹാത്മ്യം ആ മുറിക്കക ണ്ടാകും. നിങ്ങൾ വല്ല അരിഷ്ടതേയാ, ദുഃഖ 
േമാ, സംശയേമാ ഉണ്ടാകുകേയാ മനസ്സി േ ശം േതാ കേയാ െച േമ്പാൾ
ആ മുറിയിൽ കട ന്നതുതെന്ന ആശ്വാസ ദമായി േതാ കയും െച ം. േക്ഷ 

ത്തിെന്റയും പള്ളിയുേടയും ഒെക്ക രഹസ്യം ഇതായിരു . ചില േക്ഷ ങ്ങളി 
ലും പള്ളികളിലും അതു ഇേപ്പാഴും ത്യക്ഷമാണ്. എന്നാൽ അധിക േദവാലയ 
ങ്ങളിലും ഇേപ്പാൾ ആ ഉേദ്ദശംതെന്ന വി തമായിേപ്പായി ണ്ട്. ഇതിെന്റ താ  
ര്യം എെന്തന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ വി രണങ്ങെള (◌്ശയൃമേശീി)െ◌ സൂക്ഷി  
ന്നതിനാൽ ആ സ്ഥലം ദിവ്യത്വമുള്ളതായിത്തീരു എ ള്ളതു തെന്ന. േത്യ 
കം ഒരുമുറി വ െകാള്ളാൻ സാധിക്കാ ത്തവർ ഇഷ്ടമുള്ള എവിെട എങ്കിലും
ഇരു അഭ്യാസം െചയ്യാം. നിവർ ആസനം ബന്ധിച്ച് ഇരിക്കണം. എന്നി
ആദ്യം െചേയ്യണ്ടതു സകല ചരാചരങ്ങളുേടയും േനർ ഒരു പരിശുദ്ധ മായ വി 
ചാരധാരെയ വഹിപ്പിക്കയാകു . എല്ലാറ്റിനും സ്വസ്തി ഭവിക്കെട്ട! എല്ലാറ്റിനും
ശാന്തിഭവിക്കെട്ട! എല്ലാറ്റിനും ആനന്ദം ഭവിക്കെട്ട! ഇങ്ങെന മന െകാ ഉരു 
വിടണം. ഇതുേപാെല കിഴ , െത , വട , പടിഞ്ഞാറു ഈ നാലു ദിക്കിെന
ഉേദ്ദശി ം െചയ്യണം. എ യധികം നിങ്ങൾ അങ്ങിെന െച േവാ അ  
യധികം ഹൃദയത്തിൽ സുഖം േതാ ം. ഒടുവിൽ നിങ്ങൾ ആേരാഗ്യമുണ്ടാ 
വാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ ഉപായം അന്യന്മാെര ആേരാഗ്യമുള്ളവരായിക്കാണു 
കയാെണ ം, നിങ്ങൾ സുഖമു ണ്ടാവാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗം അന്യ 
ന്മാെര സുഖികളായി ക്കാണുകയാെണ ം സ്വയേമവ മനസ്സിലാകും. ഇങ്ങിെന
െചയ്തി ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ ാർത്ഥിക്കണം. ാർത്ഥന ധനത്തി 
േനാ, ആേരാഗ്യത്തിേനാ, സ്വർഗ്ഗ ാപ്തിേക്കാ മേറ്റാ ആയിരിക്കരുത്. ജ്ഞാന 
വും ആത്മ കാശവും ഉണ്ടാവാൻ േവണ്ടി മാ മായിരിക്കണം. മ ള്ള ാർ 
ത്ഥന എല്ലാം സ്വാർത്ഥ പരമാണ്. അതിനു േശഷം െചേയ്യണ്ടത് സ്വന്തശരീര 
െത്ത റി ചിന്തിക്കയും ശരീരം ബലവത്തായും ആേരാഗമായും ഇരി േന്നാ
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എ േനാ കയും ആകു . നമ്മളുെട ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഉപകരണം അതാ 
ണ്. അതിെനപ്പറ്റി ഈ ശരീരം വ ം േപാെല ദൃ�മയിരി എ ം ഇതി 
െന്റ സഹായത്താൽ നിങ്ങൾ ഈ സംസാരസമു ത്തിെന്റ മറുകരകാണുെമ ം
വിചാരി വിൻ സ്വാത ൃം അതായതു മുക്തി ദുർബലന്മാരാൽ ഒരിക്കലും ാ 
പ്യ മല്ല. എല്ലാ ദൗർബല്യേത്തയും അകെലക്കളയുവിൻ നിങ്ങളുെട ശരീരേത്താടു
അതു ബലവത്താെണ പറയുവിൻ നിങ്ങളുെട മനസ്സിേനാടും അതു ബലവത്താ 
െണ പറയുവിൻ നിങ്ങളിൽ തെന്ന നിങ്ങൾ അവധിയില്ലാത്ത വിശ്വാസേത്ത 
യും ആശാബന്ധ േത്തയും െവക്കയും െച വിൻ.
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ാണൻ
ാണായാമം പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കാറുള്ളേപാെല ശ്വാസെത്ത സംബന്ധിച്ച

ഏെതങ്കിലും ഒന്നല്ല. ശ്വാസത്തിനു ഉെണ്ടങ്കിൽ തെന്ന വളെര അ മായ സംബ 
ന്ധേമ അതിേനാടു . ശ്വാസാഭ്യാസം നമു വാസ്തവമായ ാണായാമെത്ത
ലഭിപ്പാനുള്ള അേനക മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒ മാ േമ ആകു . ാണായാമം
എന്നാൽ ാണെന്റ നിയമനം എന്നർത്ഥമാകു . ഇന്ത്യൻ തത്വജ്ഞാനി കളു 
െട അഭി ായ കാരം മുഴുവൻ പഞ്ചവും ര പദാർത്ഥങ്ങളാൽ ഘടിതമായി 
രി . അവയിൽ ഒന്നിെന അവർ ആകാശം എ പറയു . ഇതു എ മു 
ള്ളതും എല്ലാവെറ്റയും വ്യാപി സ്ഥിതിെച ന്നതുമായ ആ ഏകതത്വം തെന്ന.
രൂപ മുള്ളേതാ സംയുക്ത വ്യങ്ങളിൽ നി ണ്ടായേതാ ആയ ഏതും ഈ ആകാ 
ശത്തിെന്റ പരിണാമമാണ്. വായുവായിത്തീരുന്നതും വ വ്യമായും, ഘന വ്യ 
മായും തീരുന്നതും ഈ ആകാശമാണ്. സൂര്യനായും, ഭൂമിയായും, ച നായും,
നക്ഷ ങ്ങളായും, േകതു ക്കളായും തീരുന്നതും ഈ ആകാശം തെന്ന. ന െട
ശരീരമായും, ജ ക്കളുെട ശരീരമായും, െചടികളായും നാം കാണുന്ന എല്ലാ രൂപ 
ങ്ങളായും തീരുന്നതും, ന െട വിഷയമാകുന്ന ഏതും, എ േവണ്ട ഉള്ളേതേതാ
അെതാെക്കയും ആകാശം തെന്ന ആകു . അതു സ്വയം ത്യക്ഷമല്ല. സാധാ 
രണ ത്യക്ഷ ങ്ങൾക്ക് ഒന്നിനും വിഷയമാകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അതു അ
സൂക്ഷ്മമാകു . സൃഷ്ടി തുട േമ്പാൾ ഈ ആകാശം മാ േമ ഉ . ക ത്തിെന്റ
അവസാനത്തിൽ വ വ്യങ്ങൾ ഘന വ്യ ങ്ങൾ ആവികൾ ഈ എല്ലാം ആകാ 
ശത്തിൽ ലയിക്കയും അടുത്ത സൃഷ്ടിയും അതുേപാെല ഈ ആകാശത്തിൽ നി 

തെന്ന ആരംഭിക്കയും െച . എ ശക്തിയാലാണ് ഈ ആകാശം പ 
ഞ്ചാകാരമായി നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നത്? ാണശക്തിയാലെ . ആകാശം
എങ്ങിെന ഈ പഞ്ചത്തിെന്റ അഖണ്ഡവും സർവ്വവ്യാപകവുമായ വ്യമായി 
രി േവാ അതുേപാെലതെന്ന ാണൻ പഞ്ച ത്തിെന്റ അഖണ്ഡവും സർ 
വ്വവ്യാപകവുമായ നിർമ്മാപക ശക്തി യാകു . ഒരു ക ത്തിെന്റ ആരംഭത്തി 
ലും അവസാന ത്തിലും എല്ലാ വ്യവും ആകാശമായിത്തീരുകയും പഞ്ചത്തി 
ലുള്ള എല്ലാ ശക്തിയും ാണനിൽ തിരിേയ ലയി കയും െച . അടുത്ത
ക ത്തിൽ ഈ ാണനിൽ നി തെന്ന നാം ഭാവെമേന്നാ ശക്തിെയേന്നാ
പറയുന്ന എല്ലാവും ആവിർഭവി . ചലനമായി ത്യക്ഷെപ്പടുന്നതു ഈ ാ 
ണനാണ്. ഘനാകർഷണ ശക്തി യായും അയസ് കാന്തശക്തിയായും പരിണ 
മി ന്നതും ാണൻ തെന്ന, ശരീരവ്യാപാരങ്ങളായും, ാണധാരകളായും, വി 
ചാര ശക്തികളായും പരിണമി ന്നതും ാണൻ തെന്ന. വിചാരം മുതൽ കീ 
ഴ് േപാ താണതരം ശരീരവ്യാപാരം വേരയുള്ള എല്ലാം ാണെന്റ പരിണാമമല്ലാ 
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െത മെറ്റാന്നല്ല. മാനസികേമാ ശാരീരേമാ ആയി േലാക ള്ള എല്ലാ ശക്തികളും
അവയുെട പൂർവ്വാവസ്ഥ യിേല തിരിെയ ലയി േമ്പാൾ ഉള്ള അക കക്കാ 
ണ് ാണൻ എ പറയുന്നത്. ’എേപ്പാൾ ഭാവേമാ അഭാവേമാ ഇല്ലാതിരു  
േവാ എേപ്പാൾ അന്ധകാരം അന്ധകാരെത്ത മറച്ചി രു േവാ അേപ്പാൾ എ  
ണ്ടായിരു ? നിശ്ചലമായും ആ ആകാശം ഉണ്ടായിരു ’ ാണെന്റ ഭൗതിക 
മായ ചലനം നി േപായി; എന്നാൽ ാണൻ െയൗാപൂർവ്വം ഉണ്ടായിരിക്ക 
യും െച . പുതിയ സയൻസ് (ശാസ്ര്തം) െകാ േലാകത്തിൽ െവളിെപ്പട്ടി 
രി ന്ന ശക്തികൾ എല്ലാം മാറ്റമില്ലാത്തവയാെണ നമുക്കറിയാമേല്ലാ. േലാക 

ള്ള ശക്തികളുെട എല്ലാം ആെക കയായ ഒ എേപ്പാഴും തുല്യമായിത്ത 
െന്നയിരി . ഒരു ക ത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ മാ ം ശക്തികൾ ശാന്ത 
മാകയും, തിേരാഹിതങ്ങളായിത്തീരുകയും െച . അടുത്ത ക ാരംഭ ത്തിൽ
അവ ആവിർഭവി ആകാശത്തിെന്റ േമൽ വ്യാപരിക്കയും, ആകാശത്തിൽ നി 

ഈ വിവിധങ്ങളായ രൂപങ്ങൾ പരിണമി കയും െച ം. ആകാശം മാറു 
ന്നതുേപാെല തെന്ന ഈ ാണനും, ശക്തിയുെട ഈ പരിണാമങ്ങെളല്ലാമായി
മാറുകയും െച . ഈ ാണെന അറിയുകയും നിയമനം െചയ്കയും െച ന്ന 
താണ് ാണായാമം എ പറയുന്നതിെന്റ വാസ്തവമായ അർത്ഥം. ഇത് ( ാ 
ണായാമം) നമു അവധിയില്ലാത്ത ശക്തികളുെട വാതലിെന റ തരു .
എങ്ങിെനെയ പറയാം: ഒരുത്തൻ ാണെന പൂർണ്ണമായറികയും അതിെന
നിയമനം െചയ്യാൻ അവനു സാധിക്കയും െച എങ്കിൽ അവനിലില്ലാത്തതായ
ശക്തി േലാകേത്തതുണ്ടായിരി ം? ാണെന വരുതിയിൽ െവ ാൻ കഴിയ 
ഞ്ഞതുെകാ സൂര്യേനയും നക്ഷ ങ്ങേളയും അവയുെട സ്ഥാനങ്ങളിൽനി മാ 
റ്റി നിർത്താനും, അണുക്കൾ മുതൽ അതിമഹത്തായ സൂര്യേഗാളങ്ങൾവെര ഈ

ഹ്മാണ്ഡ ത്തിലുള്ള ഏതിെനയും വരുതിയിൽ നിർത്താനും അവനു കഴിയുമാ 
യിരി ം. ഇതാണു ാണായാമത്തിെന്റ അവധിയും ഉേദ്ദശവും. േയാഗി പൂർണ്ണ 
സിദ്ധനായിത്തീരുേമ്പാൾ അവെന്റ അധീനതയിൽ നിൽക്കാത്തതായി പിെന്ന
ഒ ംതെന്ന ഉണ്ടായി രിക്കയില്ല. അവൻ േദവന്മാെര വരാൻ ആജ്ഞാപിക്കയാ 
െണങ്കിൽ അവൻ ക ിച്ചേപാെല അവർ വരും. പിതൃക്കെള അവൻ വരാൻ പറ 
കയാെണങ്കിൽ അവെന്റ ക നേപാെല അവർ വരും. കൃതി യിലുള്ള എല്ലാ
ശക്തികളും അടിമകെളേപ്പാെല അവെന്റ ആജ്ഞ േകൾ ം. അറിവില്ലാത്തവർ
േയാഗിയുെട ഈ ശക്തികെള കാണുേമ്പാൾ ഇവ അമാനുഷ വർത്തികെള
പറയും. ഹി ക്ക ളുെട മനസ്സിനുള്ള ഒരു വിേശഷം അത് എേപ്പാഴും വിേശഷങ്ങ 
െള എല്ലാം ഒടുവിൽ നിരൂപണം െച ന്നതിനായി വിട്ടിട്ട് പരമസാമാന്യ ധർമ്മ 
െത്ത ആദ്യം അേന്വഷി ക എ ള്ളതാകു . ഏതിെന അറിയുന്നതുെകാണ്ട്
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നാം എല്ലാവെറ്റയും അറിയു േവാ അത് ഏതാണ്? എന്ന േചാദ്യം േവദങ്ങ 
ളിൽ പുറെപ്പടുവിച്ചിരി . അതിെന അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എല്ലാ േവദങ്ങ 
ളും, എല്ലാ തത്വശാസ്ര്തങ്ങളും എഴുതെപ്പട്ടിരി ന്നത്. ഏതിെന അറിയുന്നതു
െകാണ്ട് എല്ലാം അറിയെപ്പടു േവാ അതിെന നിർണ്ണയിക്കയാ കു അവയു 
െട ഉേദ്ദശം. ഒരുത്തൻ ഈ പഞ്ചെത്ത ശകലം ശകലമായി അംശിച്ചറിവാൻ
ആവശ്യെപ്പടുകയാെണങ്കിൽ അവൻ ഓേരാ തരിമണലിെനയും പിരു േനാക്കി
അറിയണം. അതിനു അവനു അവധിയില്ലാത്ത കാലം േവണ്ടി വരു . അവെയ
എല്ലാം അവ അറിവാൻ സാധിക്കയില്ല. എന്നാൽ ജ്ഞാനം എങ്ങിെന ഉണ്ടാ 
വാം? വിേശഷ (ജ്ഞാന)ങ്ങൾ വഴിയായി എങ്ങിെന ഒരു മനുഷ്യൻ സർവജ്ഞ 
നാകാൻ സാധി ം? േയാഗി പറയുന്ന താവിത്. ഈ വിേശഷ പരിണതികളു 
െട എല്ലാം അടിയിലായി ഒരു സാമാന്യധർമ്മം (സത്ത) ഉണ്ട്. എല്ലാ േത്യക
ജ്ഞാനങ്ങളു െടയും അടിയിൽ സർവസാമാന്യവും േകവലവുമായ ഒരു തത്വം
നിൽ ണ്ട്. അതിെന ഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവേറ്റയും ഹി . ഇേത  
കാരം തെന്ന മുഴുവൻ ഹ്മാണ്ഡവും േവദ ത്തിൽ ഒരു േകവല സത്തയായി സാ 
മാന്യെപ്പടുത്തീ ണ്ട്. ആ സത്തെയ ആർ ഹിച്ചിരി േവാ അവൻ മുഴുവൻ

ഹ്മാണ്ഡ െത്തയും ഹിച്ചിരിക്കയാകു . അതുേപാെല എല്ലാ ശക്തി കെളയും
ഈ ാണനായി സാമാന്യെപ്പടുത്തെപ്പട്ടിരി . ആരു ാണെന ഹിച്ചി 
രി േവാ പഞ്ചത്തിൽ ഉള്ള മാനസികേമാ ഭൗതികേമാ ആയ എല്ലാ ശക്തി 
കെളയും അവൻ ഹിച്ചിരിക്കയാകു . ാണെന കീഴടക്കിയവൻ അവെന്റ
ആ സ്വന്ത മനസ്സിെനയും േലാക മേറ്റതു മന കൾ എല്ലാം ഉേണ്ടാ അവെയ
ഒെക്കയും കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞിരി . ആർ ാണെന സ്വാധീനമാക്കിയിരി  

േവാ അവൻ തെന്റ സ്വന്ത ശരീരെത്തയും േലാക ള്ള മെറ്റല്ലാ ശരീരങ്ങെള 
യും സ്വാധീനമാക്കിയിരിക്ക യാകു . എ െകാെണ്ടന്നാൽ ാണൻ ശക്തിക 
ളുെട സർവ സാമാന്യമായ ആവിർഭാവമേ . ാണായാമഗതിയിെല ഒറ്റ േനാ 
ട്ടം ാണെന എങ്ങെന നിയമനം െചയ്യാെമ ള്ളതാണ്. ഈ അഭ്യാസങ്ങളും
പരിചയ ങ്ങളുെമല്ലാം ആ ഒേര കാര്യ സാധ്യത്തിനായിട്ടാകു . ഓേരാ മനുഷ്യ 
നും നാം നിൽ ങന്ന നിലയിൽ നി തെന്ന ആരംഭി ക്കയും, തനിക്ക് ഏറ്റവും
അടു ള്ള വ ക്കെള നിയമനം െചയ്യാൻ പഠിക്കയും േവണം. ഈ ശരീരമാ 
കു നമുക്ക് ഏറ്റവും അടു ള്ള വ . പഞ്ചത്തിലുള്ള മെറ്റതിെനയുംകാൾ
ഇത് അടു ള്ളതാകു . ഈ മന ം എല്ലാവേറ്റെയയുംകാൾ അടുത്തതാകു .
ഈ മനസ്സിെനയും ശരീരെത്തയും വ്യാപരി ന്ന ാണൻ ഈ േലാകത്തിലു 
ള്ള മെറ്റല്ലാ ാണേനയും അേപക്ഷി നമുക്ക് ഏറ്റവും അടു ള്ളതാണ്. ന  
െട സ്വന്തം മാനസികവും, ശാരീരികവുമായ ശക്തികളുെട സൂചകമായ ാണെന്റ
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ഈ െചറിയ അല, അഖണ്ഡമായ ാണസമു ത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടു  
ള്ള അലയാകു . ഈ െചറിയ അലെയ നിയമനം െചയ്യാൻ സാധിെച്ചങ്കിൽ
മാ േമ മുഴുവൻ ാണെനയും നിയമനം െചയ് വാൻ നമുക്ക് ആശിക്കാവൂ. ഇത്
സാധിച്ച േയാഗി ക്കാണ് പൂർണ്ണസിദ്ധിയുണ്ടാകുന്നത്. ഇതി േശഷം അവ
േമലായി ഒരു ശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. അവൻ മിക്കവാറും സർവശക്തനാ 
യും, മിക്കവാറും സർവജ്ഞനായും തീരു . ഈ ാണനിയമനെത്ത സംബ 
ന്ധിച്ച് മിച്ചി ള്ളവരായി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ചില കൂട്ടെര നാം കാണു  
ണ്ട്. ഈ രാജ്യത്ത് (അേമരിക്ക) മാനസ ചികിത്സകന്മാർ, വിശ്വാസം െകാണ്ട്
േരാഗ ശാന്തി വരു ന്നവർ, പേരതവിശ്വാസികൾ, മേനാവ്യാപാരേഭദ ത്താൽ
ആേരാഗ്യേത്ത സമ്പാദി ന്നവർ, മാസ്മരനി ാവിദ്യക്കാർ ആദിയായി പലരും
ഉണ്ട്. ഈ വിവിധ കക്ഷികെളയും നാം പിരി േനാ കയാെണങ്കിൽ അവർ 
െക്കല്ലാവർ ം അടിസ്ഥാന മായിരി ന്നത് അവർ അറിയുെന്നങ്കിലും ഇെല്ലങ്കി 
ലും ഈ ാണെന്റ നിയമനം ഒ തെന്നയാെണ നമു കാണാം. അവരു 
െട സിദ്ധാന്തങ്ങെള ഒെക്കയും അപചയി േനാക്കിയാൽ പരിേശഷി ന്നെത 
ല്ലാം ഒ തെന്നയായിരി ം. അവർ വിനിേയാഗി ന്ന ശക്തിെയല്ലാം േകവലം
ഒ തെന്ന ആകു . അവർ അറിയുന്നിെല്ലേന്നയു . ഒരു ശക്തിയുെട ആവി 
ഷ് കരണ ത്തിൽ അവർ യദൃച്ഛയാ സ്ഖലി വീണു എന്നല്ലാെത അതിെന്റ സ്വഭാ 
വെത്ത അവർ അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ അവർ ാണനിൽ നി ണ്ടാകുന്നവയും,
േയാഗി ഉപേയാഗി ന്നവയും ആയ അേത ശക്തികെളതെന്ന തെന്ന അറിയാ 
െത ഉപേയാഗിക്കയും െച . ഈ ാണനാണ് എല്ലാ ജീവികൾ ം ജീവ 
ശക്തിയായിരി ന്നത്. ാണെന്റ ഏറ്റവും േനർത്തതും അത്യന്തം ഉയർന്നയ 
തുമായ വ്യാപാരം വിചാരമാകു . എ തെന്നയല്ല ഈ വിചാരം മാ വുമല്ല
നാം കാണുന്നതായുള്ളത്. സ്വേബാധരഹിതമായ വിചാരെമേന്നാ, സഹജേബാ 
ധെമേന്നാ നാം പറയുന്നതായ ഒരു വക വിചാരവും ഉണ്ട്. അത് വിചാരത്തിെന്റ
ഏറ്റവും അടിയിലെത്ത പടിയാണ്. ഒരു െകാതുക് നെമ്മ കടി കയാെണങ്കിൽ
വിചാരി ക്കാെത തെന്ന ന െട ൈക തനിെയ അെല്ലങ്കിൽ സഹജമായി അതി 
െന അടി . ഇത് വിചാരത്തിെന്റ ഒരു പരിണാമമാണ്. ശരീരത്തിെന്റ  
തി ിയാരൂപമായ വൃത്തികൾ എല്ലാം ഈ സ്ഥാനത്തിലുള്ള വിചാരത്തിലുൾ 
െപ്പടു . പിെന്ന സ്വേബാധം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിേനക്കാൾ ഉയർന്ന തരമായ
വിചാരമുണ്ട്. ഞാൻ ഊഹി , ഞാൻ നിർണ്ണളയി , ഞാൻ വിചാരി  

, ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളുെട അനുകൂല തികൂല ഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം കാണു .
എന്നാൽ അ മാ ം തെന്നയുമല്ല ഉള്ളത്. ഊഹത്തിനു അതിരുെണ്ട നമുക്ക 
റിയാം. ഏതാനും ദൂരേത്താളം മാ േമ ഊഹത്തിനു െചല്ലാൻ കഴിയൂ. അതി 
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ന റം എത്താൻ അതിനു കഴികയില്ല. ഊഹത്തിനു ഓടിനടക്കാൻ കഴിയുന്ന 
തായ ച വാളം വാസ്തവത്തിൽ വളെര വളെര െചറുതാകു . അങ്ങിെനയാെണ 
ങ്കിൽ ടിയും ഈ ച വാളത്തിൽ വ തകൾ ഓടി വ കയറുന്നതായി നാം
കാണു ണ്ട്. േകതുക്കളുെട ഉദയം േപാെല ഈ ച വാളത്തിൽ ചില വ ത 
കൾ വ േകറു . ന െട ഊഹത്തിനു ഈ ച വാളത്തിെന്റ അതൃത്തി കട 

േപാകാൻ കഴിയിെല്ലങ്കിലും അവ ആ അതൃത്തിക്ക് പുറത്ത് നി വരികയാ 
െണ ള്ളത് നിശ്ചയമാകു . ഈ െചറിയ അതൃത്തി ള്ളിൽ ബലാൽ വ
കയറുന്ന ആ സംഭവങ്ങളുെട കാരണങ്ങൾ ഈ അതൃത്തി പുറ ള്ളവയാണ്.
ഊഹത്തിനും ബുദ്ധി ം അവിെട എത്താൻ കഴികയില്ല. എന്നാൽ അ മാ  
വും തെന്നയല്ല ഉള്ളെതന്നാണു േയാഗി പറയുന്നത്. മനസ്സിന്, േബാധാതീതാ 
വസ്ഥെയ പറയുന്നതായി ഇതിലും അധികം ഉയർന്നനതായ ഒരു സ്ഥാനത്തി 
ലും ഇരിപ്പാൻ കഴിയും. സമാധി അതായത് പൂർണലമായ ഏകാ ത അെല്ലങ്കിൽ
േബാധാതീതഭാവം എ പറയുന്ന ആ അവസ്ഥെയ മനസ്സ് ാപി േമ്പാൾ
അത് ഊഹത്തിെന്റ അതിരിെന ലംഘിക്കയും സഹജേബാധത്തിേനാ, ഊഹ 
ത്തിേനാ ഒരിക്കലും അറിവാൻ കഴിയാത്ത വ തകേളാട് സ ഖമായി എതി 
രിടുകയും െച . സൂക്ഷ്മമായ ശാരീര ശക്തികളുെട ഈ എല്ലാ രൂപപരി  
ഹങ്ങളും, അതായത് ാണ െന്റ വിവിധമായ എല്ലാ പരിണാമങ്ങളും അഭ്യസി 
പ്പിക്കെപ്പട്ടാൽ മനസ്സിെന ഉ കയും മനസ്സ് ഉയർ േബാധാതീതാവസ്ഥെയ

ാപിക്കയും ആ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് അത് വ്യാപരി ക്കയും െച ന്നതാണ്.
ഈ പഞ്ചത്തിൽ എല്ലാത്തരം ജീവിതാവസ്ഥയിലും അനുസ തമായി വ്യാപി 
ച്ചിരി ന്ന ഒരു ഭൂതസംഘാതമുണ്ട്. ഭൗതികവിജ്ഞാന കാരം ഈ പഞ്ചം
ഏകവ വാണ്. സൂര്യനും, നിങ്ങൾ മായി യാെതാരു വ്യത്യാസവുമില്ല. മറി
പറഞ്ഞാൽ അത് കള്ളമാെണേന്ന ഭൗതികവിജ്ഞാനികൾ പറയൂ ഈ േമശ ം
എനി മായി വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. േമശ ഭൂതസംഘാതത്തിെല
ഒരു സ്ഥാനം. ഞാൻ മെറ്റാരു സ്ഥാനം. ഓേരാ വ വും അഖണ്ഡമായ ഭൂതസമു 

ത്തിെല ഓേരാ നീർ ഴി േപാെല ആകു . അവ സ്ഥിരമായി നിൽ ന്നവയു 
മല്ല. ഊേക്കാെട തള്ളിക്കയറി വരുന്ന ഒരു ഒരു ജല വാഹത്തിൽ എ േയാ
േകാടി നീർ ഴികൾ ഉണ്ടായിരി ം. ഓേരാ നീർ ഴി യിലും ഉള്ള െവള്ളം ക്ഷ 
ണം േതാറും പുത്തൻ പുത്തനായിരി . ഏതാനും നിമിഷം ചുറ്റിത്തിരി
നിന്നിട്ട് ഉടൻ മെറ്റാരു സ്ഥാനത്തിേലക്ക് പാ േപാകയും പുതിയ ജലാവയവ 
ങ്ങൾ തൽസ്ഥാന വ കയറുകയും െച . അതുേപാെല ഈ പഞ്ചം
മുഴുവൻ ഇടവിടാെത മാറിെക്കാണ്ടിരി ന്ന ഒരു ഭൂതസംഘാതവും, നാം അതി 
െല െചറിയ നീർ ഴികളും ആകു . ഒരു ഭൂതസംഘാതം പഞ്ചത്തിൽ കട
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ചുറ്റി ത്തിരി തിരി ഏതാനും സംവത്സരം െകാണ്ട് ഒരു മനുഷ്യശരീരമാ 
യി മാറു . അതിൽ നിന്ന് മാറി തിരി തിരി പേക്ഷ, ഒരു ജ വായും
അതിൽനി ം ചുറ്റിപ്പാ ഏതാനും െകാല്ലം െകാണ്ട് ഒരു ധാതുഖണ്ഡം ആകു 
ന്ന മെറ്റാരു നീർ ഴിയായും തീരു . ഇത് ഒരു എടവിടാത്ത മാറ്റമാകു . ഒരു
ശരീരവും സ്ഥിരമായിരി ന്നില്ല. െവറും വാക്കല്ലാെത എെന്റ ശരീരെമേന്നാ നി 
ങ്ങളുെട ശരീരെമേന്നാ പറയുന്ന ഒരു വ വുമില്ല. ഇത് ഒരു മഹാമഹത്തായ ഭൂ 
തസംഘാതം. ഒരു സ്ഥാനം ച ൻ എ ം, മെറ്റാന്ന് സൂര്യെന ം, േവെറാ
മനുഷ്യെന ം, പിെന്നാ ഭൂമിെയ ം, പിെന്നയുെമാന്ന് ഒരു െചടിെയ ം,
േവെറെയാന്ന് ഒരു ധാതുെവ ം വിളിക്കെപ്പടു . ഒ ം സ്ഥിരമായിരി ന്നി 
ല്ല. ഓേരാ ം മാറിെക്കാേണ്ടയിരി . അനാദികാലം മുതൽേക്ക ഈ ഭൂതം
സംഘടി അവയവിയാ കയും, വിഘടിച്ച് അവയവങ്ങളായി പിരി േപാക 
യും െച െകാണ്ടിരി . ഇതുേപാെലത്തെന്നയാണ് മന ം. ഭുത പദാർ 
ത്ഥം ആകാശത്തിെന്റ രൂപാന്തരമാകു . ാണെന്റ വ്യാപാരം സൂക്ഷ്മതമമായി 
രി േമ്പാൾ ഈ ആകാശം തെന്ന സൂക്ഷ്മതരമായ വി രണാവസ്ഥയിൽ മന 
സ്സായിത്തീരു . എന്നാലും അെതല്ലാം അപരിച്ഛിന്നമായ ഒരു ഭൂതസംഘാതമാ 
യും ഇരി . നിങ്ങൾക്ക് േകവലം ആ സൂക്ഷ്മവി രണത്തിൽ എത്താൻ കഴി 
യുെമങ്കിൽ ഈ മുഴുവൻ പഞ്ചവും ആ സൂഷ്മവി രണങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാെണ 
ന്ന് നിങ്ങൾ കാണുകയും, അറികയും െച ം. ചിലേപ്പാൾ ചില ഔഷധങ്ങൾക്ക്
നേമ്മ ഇ ിയങ്ങൾ വഴിയായി ആ സ്ഥാനത്തിേലക്ക് എത്തി ന്നതു േപാെല
െചയ് വാനും നമ്മിൽ ആ അവസ്ഥാന്തരെത്ത ഉണ്ടാ ക്കാനും കഴിയുമാറുണ്ട്. സർ
ഹം ി േഡവി എന്ന പണ്ഡിതെന്റ സിദ്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷണെത്തപ്പറ്റി നിങ്ങ 
ളിൽ വളെരേപ്പർക്ക് ഓർമ്മ യുണ്ടാവാം. സംഗം െച െകാണ്ടിരി ന്ന മേദ്ധ്യ
ഹാസജനകവാ തകം ഏ േബാധം െക േപായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം നിശ്ചല നാ 
യും, സ്തബ്ധനായും ഇരു േപാകയും, അതിനു േശഷം േലാകം മുഴുവൻ അഭി ായ 
ങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാെണന്ന് അേദ്ദഹം പറയു കയും െച . അ യും സമയേത്ത 
ക്ക് ല വി രണങ്ങൾ നി േപായേപാെല ആകുകയും മനെസ്സ പറയുന്ന 
തായ സൂക്ഷ്മവി രണങ്ങൾ മാ ം അേദ്ദഹത്തിന് ഉണ്ടായിരി കയും െച .
തനി ചു ം സൂക്ഷ്മ വി രണ ങ്ങൾ മാ ം അേദ്ദഹത്തിനു കാണാമായിരു .
എല്ലാവും വിചാരമയമായി ത്തീർന്നിരു . പഞ്ചം മുഴുവൻ ഒരു വിചാരസമു  
മായി, അേദ്ദഹവും മ ള്ള എല്ലാവും അതിെല വിചാരനീർ ഴികളായും തീർ .
ഇങ്ങിെന ഈ വിചാര പഞ്ചത്തിൽ കൂടിയും നാം ഈ ഏകത്വെത്ത കാണു .
ഒടുവിൽ ആത്മാവിേനാടടു േമ്പാൾ ആ ആത്മാവ് േകവലം ഏകമായിരിപ്പാേന
പാടു എ ം നാം അറിയു . വികാരത്തിനതീതമായി ഒന്ന് തെന്നയു .  
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ത്യക്ഷ മായ വികാരത്തിൽ കൂടിയും േകവലം ഒരു ഏകത്വമാണുള്ളത്. പുതിയ
കൃതിശാസ്ര്തങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം ഈ വ തകെള െവളി െപ്പടുത്തിയിരി ന്ന 

തുെകാണ്ട് അവെയ ഇനി വിസമ്മതിപ്പാൻ തരമില്ല. പഞ്ചത്തിലുള്ള ശക്തിക 
ളുെട എല്ലാം ആക ക എേപ്പാഴും, എവിെടയും ഒ തെന്നയാെണന്ന് പുതിയ
ഭൗതിക വിജ്ഞാനികൾ െതളിയിച്ചിരി . ഈ ശക്തിയുെട ആക ക ര  
വിധത്തിൽ ഇരിക്കയാെണ ള്ളതും െതളിയിക്കെപ്പട്ടിരി . ഇത് ലീനവും,
ശാന്തവുമായി അട കയും പിെന്ന പല കാരമുള്ള ഈ എല്ലാ ശക്തികളുമായി
െവളിെപ്പ പുറ വരികയും െച . വീ ം ഇത് അശാന്താവസ്ഥ യിേലക്ക്
മട കയും വീ ം ത്യക്ഷെപ്പടുകയും െച . ഇ കാരം ഇത് ആവിർഭവി 

ം, തിേരാഭവി ം എെന്നേന്ന ം ഇരു െകാേണ്ട ഇരി . േമൽപറഞ്ഞ
കാരമുള്ള ഈ ാണെന്റ നിയമനെത്തയാണ് ാണായാമം എന്ന് പറയുന്ന 

ത്. ശ്വാസാഭ്യാസത്തിനു ഒരു പരിശീലനം എ ള്ളതല്ലാെത ഈ ാണായാമ 
േത്താട് േവെറ വലുതായ സംബന്ധെമാ മില്ല. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഈ ാണ 
െന്റ ഏറ്റവും ഷ്ടമായ ആവിർഭാവം ശ്വാസേകാശത്തിെന്റ ചലനമാകു . അത്
നി േപായാൽ ശരീരം നി . ശരീരത്തിെല ശക്തിയുെട മെറ്റല്ലാ പരിണാമ 
ങ്ങളും ഇത് തടുക്കെപ്പട്ടാൽ ഉടെന നി . ഈ ചലനം നി േപായാലും ജീവി 
ച്ചിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അഭ്യസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്. ഏതാനും മാ 
സങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കുഴി മൂടിയിരുന്നാൽ കൂടിയും ശ്വാസം വിടാെത ജീവിച്ചിരി 
പ്പാൻ കഴിയുന്നവരായും ചിലരുണ്ട്. എന്നാൽ സാധാരണയാളുകൾ െക്കാെക്ക
ഈ ശ്വാസചലനം തെന്നയാണ് ശരീരത്തിെല ധാന മായ ലചലനമായി 
രി ന്നത്. അധികം സൂക്ഷ്മമായുള്ളതിൽ എ ന്നതിനു നാം അതിേനക്കാൾ

ലമായത്തിെന്റ സഹായ െത്ത അേപക്ഷിക്കണം. അ കാരം േമണ നാം
ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായതിെന ലക്ഷ്യമാക്കി െച കയും ഒടുവിൽ ന െട ഉദ്ദിഷ്ടഭൂമി 
യിൽ എ കയും േവണം. ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ ചലനങ്ങളിലും വച്ച് ഏറ്റവും

ഷ്ടമായിരി ന്നത് ശ്വാസേകാശ ചലനമാണ്. അതാണ് ശാരീരമായ മെറ്റല്ലാ
ശക്തികേളയും വലിപ്പി െകാണ്ടിരി ന്ന ൗെമച ം. ാണായാമം എന്നതി 
െന്റ വാസ്തവമായ അർത്ഥം ഈ ശ്വാസേകാശചലനത്തിെന്റ നിയമനം എന്നാ 
ണ്. ഈ ചലനത്തിൻ ശ്വാേസാച്ഛ്വാസേത്താട് സംബന്ധമുണ്ട്. ശ്വാേസാച്ഛ്വാ 
സം െകാണ്ട് ഈ ചലനം ഉണ്ടാകു എ വച്ചല്ല. േനെരമറിച്ച് ഈ ചലനം
െകാണ്ടാണ് ശ്വാേസാച്ഛാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ ചലനം വായുവിെന പീച്ചാ 

ഴലിെന്റ ആകർഷണരീതിേപാെല ഉള്ളിേലക്ക് വലി . ാണൻ ശ്വാസ 
േകാശെത്ത ചലിപ്പി . ശ്വാസേകാശത്തിെന്റ ആ ചലനം വായുവിെന ഉള്ളി 
േലക്ക് വലിക്കയും െച . അതുെകാണ്ട് ാണായാമം ശ്വാസാഭ്യാസമല്ല. പി 
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ന്നേയാ ശ്വാസേകാശെത്ത ചലിപ്പി ന്ന മാംസലീനമായ ആ ശക്തിയുെട നിയ 
മനമേ . ആ മാംസലീനശക്തി സിരകൾ വഴിയായി കട െച മാംസേപശി
കളിേല ം അവിെടനി ം, അവിെട നി ശ്വാസേകാശത്തി േല ം എത്തി
അവെയ ഒരു മം അനുസരി ചലിപ്പി െകാണ്ടിരി . ആ ശക്തിയാകു 

ാണൻ. ാണായാമ പരിശീശലനത്തിൽ അതിെനയാണ് നമുക്ക് നിയ 
മനം െചേയ്യണ്ടി യുള്ളത്. ഈ ാണെന നിയമനം െച കഴിഞ്ഞാൽ ഉടെന
ശരീരത്തിലുള്ള ാണെന്റ മെറ്റല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളും േമണ ന െട ആജ്ഞയിൻ
കീഴിൽ വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. ശരീരത്തിെല മിക്കവാറും എല്ലാ മാംസ 
േപശികേളയും വശംവദ മാക്കീ ള്ള ചിലയാളുകെള ഞാൻ തെന്ന കണ്ടി ണ്ട്.
എ െകാണ്ട് പാടില്ല? ഏതാനും മാംസേപശികെള എനിക്ക് നിയ ി പ്പാൻ
കഴിയുെമങ്കിൽ എ െകാണ്ട് എല്ലാ മാംസേപശി കേളയും സിരകെളയും നിയ 

ിപ്പാൻ കഴികയില്ല? എന്തശക്യതയാണുള്ളത്? തൽക്കാലം നിയ ണം വി 
േപാകയും ചലനം സ്വയം സിദ്ധമായി ത്തീരുകയും െചയ്തിരി . നമുക്ക് കാ 

തുകെള ഇഷ്ടം േപാെല ചലിപ്പിപ്പാൻ കഴികയില്ല. എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് അത്
കഴിയുെമന്ന് നാം അറിയു . നമുക്ക് ആ ശക്തിയില്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ
നാം അതിെന പരിശീലി ന്നില്ല. ഇങ്ങിെന വരുന്നതിന് പാരമ്പര്യ സിദ്ധിെയ 

പറയു . എ തെന്നയല്ല, ലീനമായിരി ന്ന ചലനെത്ത ത്യക്ഷമാക്കി
െകാ വരാൻ കഴിയുെമ ം നമുക്കറിയാം. തീ മായ യത് നവും, അഭ്യാസവും
െകാണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും അന്തർലീനമായി ക്കിട ന്ന ചില ചലനങ്ങെള 

ടിയും പൂർണ്ണമായ നിയ ണ ത്തിൻകീഴു െകാ വരാൻ സാധി ന്നതാണ്.
ഇങ്ങിെന ഊഹി േനാക്കിയാൽ ശരീരത്തിെന്റ ഓേരാ ഭാഗേത്തയും പൂർണ്ണ
നിയ ണത്തിൽ െകാ വരുന്നത് ഒ െകാ ം അശക്യമ െല്ല ം േനെരമ 
റിച്ച് സംഭാവ്യമാെണ ം നാം കാണു . േയാഗി ഇതിെന ാണായാമം െകാ 

സാധി . ാണായാമത്തിൽ ശ്വാസെത്ത ഉള്ളിേലക്ക് വലി േമ്പാൾ
നിങ്ങളുെട ശരീരെത്ത മുഴുവൻ ാണെനെക്കാണ്ട് പൂരിക്കണെമന്ന് പേക്ഷ നി 
ങ്ങളിൽ ചിലർ േയാഗശാസ്ര്തങ്ങളിൽ വായിച്ചിരിക്കാം. ഇം ീഷ് തർജ്ജിമ
കളിൽ ാണൻ എന്ന പദം ശ്വാസം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ േയാഗിച്ചിരി .
അതുെകാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങിെന സാധി െമന്ന് സംശയം േതാ ന്ന 
താണ്. അത് തർജ്ജിമ ക്കാരുെട െതറ്റാകു . ജീവശക്തിരൂപമായ ാണെന 
െകാണ്ട് ശരീരത്തിെന്റ എല്ലാ ഭാഗവും പൂരിപ്പിക്കാം. അങ്ങിെന െചയ് വാൻ നി 
ങ്ങൾ എേപ്പാൾ കഴിയുേമാ അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ശരീരേത്തയും നിയ 

ിപ്പാൻ കഴിയും. ശരീരത്തിൽ േതാ ന്ന എല്ലാ ഉപ വെത്തയും, അസ്വാസ്ഥ്യ 
െത്തയും പൂർണ്ണയമായും നിയ ിപ്പാൻ കഴിയും. അ മാ മല്ല മ ള്ളവരുെട
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ശരീര േത്തയും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിയ ിപ്പാൻ കഴിയും. നല്ലതാകെട്ട, ചീത്തയാ 
കെട്ട ഈ േലാകത്തിലുള്ളെതല്ലാം പകർച്ചയുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുെട ശരീരത്തിൽ
ഒരു േവഗം ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ ആ േവഗെത്ത മ ള്ളവരിൽ അ രിപ്പാനുള്ള ഒരു
താൽപര്യം കൂടി അതിനുണ്ടാ കു . നിങ്ങൾ ബലവും, ആേരാഗ്യവും ഉെണ്ട 
ങ്കിൽ നിങ്ങളുെട അടു താമസി ന്നവർ ം ബലവാന്മാരും, അേരാഗികളും
ആയിരിപ്പാനുള്ള ഒരു താൽപര്യം ഉണ്ടാകു . എന്നാൽ നിങ്ങൾ േരാഗികളും,
ബലഹീനരുമാെണങ്കിൽ നിങ്ങളുെട സമീപസ്ഥന്മാ ർ ം അ കാരമായിത്തീ 
രാനുള്ള ഒരു താൽപര്യം ജനി ന്ന താകു . ഈ േവഗജനകമായ വി രണം
മെറ്റാരു ശരീര ത്തിേലക്ക് നയിക്കെപ്പട്ട േപാെല ആയിത്തീരുകയാണ്. ഒരാളി 
െന്റ േരാഗം ശമിപ്പിപ്പാൻ മെറ്റാരാൾ മി ന്ന വിഷയത്തിൽ ആദ്യ അഭി ാ 
യം േകവലം തെന്റ ആേരാഗ്യെത്ത താൻ മറ്റവനിൽ പകർ എ ള്ളതാകു 

. ചികിത്സയുെട പൂർവ്വസ ദായം ഇതാണ്. അറിഞ്ഞിേട്ടാ, അറിയാേതേയാ
ആേരാഗ്യെത്ത പകർത്താൻ കഴിയും. ബലിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ തേന്നാെടാ
താമസി ന്ന ബലഹീനെന പൂർവാധികം ബാലവാനാക്കി ത്തീർ ം. താൻ
അറിെഞ്ഞേന്നാ, അറിഞ്ഞിെല്ലേന്നാ വരാം. അറിേവാടുകൂടി െച േമ്പാൾ ഇത്
കുേറ ടി ശീ തരമായും ിയയിൽ കുേറ ടി ഫലവത്തായും തീരു . പി 
െന്ന അടുത്തതു താൻ അ ആേരാഗ്യശാലിയായി ഇരി ന്നിെല്ലങ്കിൽ കൂടിയും
ഒരു മനുഷ്യനു മെറ്റാരു മനുഷ്യനു ആേരാഗ്യം നൽകുവാൻ സാധി വരുന്നതായി
നാം അറിയുെന്നേല്ലാ എ ള്ള സംഗതി യാണ്. അങ്ങിേനയുള്ള സംഗതിയിൽ
ആദ്യെത്ത മനുഷ്യനു ാണൻ കുേറ ടി സ്വാധീനമായിരിക്കയും തൽക്കാലം
ഒരു േത്യക വി രണ മത്തിേല എന്നേപാെല ഉയർത്തി െക്കാ വരുന്ന 
തിനും അതിെന മറ്റവനിൽ പകർ ന്നതിനും സാധിക്കയും െച ക ആകു .
ഈ സ ദായം ദൂരത്തിൽ നടത്താൻ സാധിച്ചിരി ന്നതായും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്.
എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പഴുതു (ശൂന്യമായ ഒരു അന്തരാളം) എന്ന അർത്ഥ 
നത്തിൽ ദൂരം തെന്ന ഇല്ലാത്ത താകു . ഒരു പഴുതുള്ള ദൂരം എവിെടയുണ്ട്? നി 
ങ്ങൾ ം, സൂര്യനും മേദ്ധ്യ ഏെതങ്കിലും ഒരു പഴുതുേണ്ടാ? ഇത് അനുസ തമായി
വ്യാപി കിട ന്ന ഒരു ഭൂതസംഘാതം; സൂര്യൻ അതിെന്റ ഒരു ഭാഗം, നിങ്ങൾ
മെറ്റാരു ഭാഗം. ഒരു നദീ വാഹത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തിനും, മെറ്റാരു ഭാഗത്തിനും
മേദ്ധ്യ ഒരു പഴുതുേണ്ടാ? അേപ്പാൾ എ െകാണ്ട് ഏതു ശക്തി ം സഞ്ചരി
കൂടാ? ഇതിെന ഖണ്ഡിപ്പാൻ യുക്തിയില്ല. ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വാ 
സ്തവമേ ? ഈ ാണെന വളെര ദൂരത്തിൽ സം മിപ്പി െകാ േപാവാൻ
കഴിയും. എന്നാൽ ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ഒരു വാസ്തവ സംഭവത്തിൻ എ േയാ
നൂറുക വ്യാജങ്ങളും ഉണ്ടായിരി ം. ഇത് വിചാരി വരും വണ്ണം അ എളുപ്പ 
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മായ സംഗതിയല്ല. ഈ ചികിത്സയുെട ഏറ്റവും സാധാരണ മായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ
തെന്ന ചികിത്സകന്മാർ േകവലം മനുഷ്യ ശരീരത്തിെന്റ സ്വാഭാവികമായ ആേരാ 
ഗ്യാവസ്ഥെയ ഉപായമായി പിടി െകാ മാറുെണ്ടന്ന് നിങ്ങൾ ് കാണാം. പി 
ടിെപട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗേത്തയും െകാ ന്നതായ േരാഗം േലാകത്തിലില്ല. സാം 

മികമായ വിഷൂചികയിൽ തെന്ന ഏതാനും ദിവസേത്തക്ക് നൂറ്റിനു അറുപതു
ക മരി െമങ്കിൽ പിന്നീട് മരണത്തിെന്റ നിരക്ക് കുറ കുറ നൂറ്റിനു
മുപ്പതും ഇരുപതും വീതമായിത്തീരുകയും േശഷം േപർ രക്ഷെപ്പടുകയും െച ം.
ഒരു ’ആേലാപ്പതി’ ൈവദ്യൻ (അഹഹീുമേവ) വ വിഷൂചിക മരു െകാ 
ടു . ഒരു േഹാമിേയാ ൈവദ്യനും (ഒീാലീുമേവ) വ മരു െകാടു  

. ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ ൈവദ്യെന്റ ചികിത്സയിൽ പേക്ഷ അധികേപർ സു 
ഖം കിട്ടിെയ വരാം. എ െകാെണ്ടന്നാൽ അയാൾ േരാഗിയുെട ശരീരത്തിൽ
ഉപ വ െമാ ം െച ന്നില്ല. കൃതിെയ അതിൽ ഇഷ്ടം േപാെല വർത്തി  
െകാ വാൻ അനുവദി . എന്നാൽ വിശ്വാസം െകാണ്ട് തെന്ന ചികിത്സി 
പ്പാൻ ശീലിച്ചി ള്ളവർ ഇതിലും അധികം േപെര സുഖെപ്പടു ന്നതാണ്. കാര 
ണം, അവർ മനശ്ശക്തിെയ എകാ ീകരി അതിെന വിശ്വാസം വഴിയായി േരാ 
ഗിയുെട മങ്ങിക്കിട ന്ന ാണശക്തിയിേലക്ക് േയാഗി ആ ാണശക്തി 
െയ ഉേന്മഷെപ്പടു കയാകു . എന്നാൽ അവർ സാധാരണയായി ഒരബ 
ദ്ധം പറ്റാറുണ്ട്. േകവലം വിശ്വാസമാണ് േരാഗശാന്തി വരു ന്നെത അവർ
വിചാരി . വിശ്വാസം െകാണ്ട് മാ ം എല്ലാ േരാഗങ്ങളും ശമി കാണുന്നി 
ല്ല. ചില േരാഗങ്ങളുണ്ട്; അവ പിടിെപട്ടാൽ േരാഗികൾ ഒരിക്കലും തങ്ങൾ
േരാഗം പിടിെപെട്ട അേശഷം വിചാരി ന്നില്ല. ആ ദൃഡവിശ്വാസം തെന്ന 
യാണ് ആ േരാഗ ങ്ങളുെട ഏറ്റവും വലുതായ ദുർലക്ഷണവും. ആ ലക്ഷണം ക
തുടങ്ങിയാൽ േരാഗിക്ക് മരണം അടു എന്ന് സാധാരണയായി ഊഹി െകാ 
ള്ളാം. വിശ്വാസചികിത്സകെന്റ ഊഹത്തി ഈ മാതിരിയുള്ള സംഗതികളിൽ
വ്യാപ്തിയില്ലാെത േപാകു . വിശ്വാസമാണ് േരാഗെത്ത ശമിപ്പി ന്നെതങ്കിൽ
ഇങ്ങിെനയുള്ള േരാഗികൾ ം േരാഗമിെല്ല ള്ള വിശ്വാസം െകാണ്ട് സുഖം കി 
േട്ടണ്ടി വരു . വാസ്തവ േരാഗശാന്തി ാണശക്തി മൂലമായി ട്ടാണുണ്ടാകുന്നത്.
ഈ ാണെന സ്വാധീനമാക്കീ ള്ള പരിശുദ്ധ പുരുഷൻ അതിെന മ ള്ളവരിൽ
നയിക്കത്തക്ക ഒരു വി രണാ വസ്ഥയിൽ െകാ വരികയും അവരിലും അ  
കാരം തെന്നയുള്ള വി രണെത്ത ഉ ാദിപ്പിക്കയും െചയ് വാൻ ശക്തിയുണ്ട്. ദി 
വസം തിയുള്ള ന െട വൃത്തികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിെന കാണാം. ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് സംസാരി െകാണ്ടിരി . എ െചയ്യാനാൺ ഞാൻ മി  
ന്നത്? എെന്റ മനസ്സിെന ഞാൻ ഒരു േത്യക വി രണാവസ്ഥയിേലക്ക് െകാ 
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വരികയാകു . ആ അവസ്ഥയിൽ അതിെന െകാ വരാൻ എനിക്ക് എ  
യധികം സാധി േമാ അ യധികം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഫലി ന്ന 
താണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർ മറിയാവുന്നതാ ണേല്ലാ? ഞാൻ അധികം
ഉത്സാഹേത്താടു കൂടി സംഗി ന്ന ദിവസം സംഗം നിങ്ങൾക്ക് അധികം രു 
ചിക്കയും, എെന്റ ഉത്സാഹാതിശയം കുറയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ രസ റവു േതാ 

കയും െച ന്നിേല്ല? േലാകത്തിെന്റ അതിമഹത്തായ മനശ്ശക്തികൾ മൂർത്തീ 
ഭവിച്ച േലാകേ രകന്മാരായ മഹാന്മാർക്ക് അവരുെട ാണെന ഒരു ഉയർന്ന
വി രണാവസ്ഥയിൽ െകാ വരാൻ കഴിയും. അത് ഒരു ക്ഷണത്തിൽ മ ള്ള 
വരിൽ തിഫലി ം. അേനകായിരം േപർ അവരാൽ ആകർഷിിക്കെപ്പടുക 
യും, േലാക ള്ള ഒ പാതി ജനങ്ങളും അവർ വിചാരി ന്നതുേപാെല വിചാ 
രി കയും െച ം. അതിനു അ മാഹാത്മ്യവും, ശക്തിയുമുണ്ട്. േലാക ത്തിെല
മഹാന്മാരായ ദീർഘദർശികകൾക്ക് ഏറ്റവും അ തകര മായ ാണനിയമനം
സിദ്ധിച്ചിരു . അതവർക്ക് ഗംഭീരമായ മനശ്ശക്തിെയ നൽകി. അവർ തങ്ങ 
ളുെട ാണെന അത്യന്തം ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ചലനാവസ്ഥയിൽ എത്തി .
അതാണ് അവർ േലാകെത്ത ഭരിപ്പാനുള്ള ശക്തിെയ നൽകിനയത്. ഈ നി 
യമനത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സിദ്ധികളും ഉണ്ടാകുന്നത്. മനുഷ്യർക്ക് ആ രഹ 
സ്യം അറി കൂെട വരാം. എന്നാൽ അതിന്ന് ഇെതാേന്ന കാരണമായി പറ 
വാൻ കാണു . നിങ്ങളുെട സ്വന്തശരീരത്തിൽ തെന്ന ചിലേപ്പാൾ ാണ 
െന്റ സംഭാരം ഒരുഭാഗ അധികമാേയാ ന നമാേയാ ആകർഷിക്ക െപ്പടു .
അേപ്പാൾ സമത െത . എേപ്പാൾ ാണെന്റ സമത െതറ്റിേയാ അേപ്പാൾ നാം
േരാഗെമന്ന് പറയുന്നതായ അവസ്ഥ അതിൽ നി സംഭവി . അധികെപ്പ 
ട്ട ാണെന എടു കളകേയാ കുറവുള്ള ാണെന സംഭരി െകാടു കേയാ
െച ന്നതാണ് േരാഗെത്ത ശമിപ്പി ക എ ള്ളത്. കൂടാെതയും ശരീരത്തിെന്റ
ഒരു ഭാഗത്തിൽ ാണൻ അധികമാേയാ കുറവാേയാ ഇരി േമ്പാൾ അതിെന
അറിയുന്നതും ാണായാമം തെന്ന. ഹണശക്തി അഭ്യാസത്താൽ വളെര സൂ 
ക്ഷ്മങ്ങളായിത്തീരും; അതുെകാണ്ട് കാലിെന്റ െപരുവിരലിേലാ, തള്ളവിരലിേലാ
േവണ്ട തിൽ കുറവാേയ ാണനു െവങ്കിൽ അതിെന മനസ്സ് ഹി ം. അതി 
െന സംഭരി െകാടുപ്പാനുള്ള ശക്തിയും അതിനുണ്ടായി രി ം. ഇവ ാണായാ 
മത്തിെന്റ വിവിധ വ്യാപാരങ്ങളിൽ ചിലതാ കു . അവെയ സാവധാനമായും,

മമായും അഭ്യസിക്കണം. വാസ്തവത്തിൽ രാജേയാഗത്തിെന്റ മുഴുവൻ േനാട്ടവും
ാണെന അതിെന്റ നാനാ കാരമുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിെലല്ലാം നയിക്കയും, നിയ 

മനം െചയ്കയും െചയ് വാൻ പഠിപ്പിക്കയാെണ ള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇേപ്പാൾ മന 
സ്സിലായിരി മേല്ലാ? ഒരുത്തൻ തെന്റ ജീവശക്തികെള എല്ലാം എകാ െപ്പടു 
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ത്തി യിരി എങ്കിൽ അവൻ തെന്റ ശരീരത്തിലുള്ള ാണെന വശമാക്കിയി 
രി കയാ കു . ഒരുത്തൻ ധ്യാനി േമ്പാൾ അവൻ തെന്റ ാണെന എകാ  
െപ്പടു കയും ആകു . ഒരു മഹാസമു ത്തിൽ പർവ്വതം േപാെല വമ്പിച്ച തിര 
മാല കളും, അതിൽ െചറിയതും അതിലും െചറിയതുമായ അലകളും ഇേങ്ങയറ്റം
നീർേപ്പാളകൾ വേരയും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയ് െക്കല്ലാം ആധാരമായിരി ന്നത്
ആ അപാരമായ സമു ം തെന്ന. നീർേപ്പാള ആ അപാരമഹാസമു ത്തിെന്റ ഒരറ്റ 

ം, വമ്പിച്ച തിരമാല മേറ്റ അറ്റ ം അതിേനാട് സംബന്ധിച്ചിരി . അതു 
േപാെല ഒരുത്തൻ ഒരു മഹാപുരുഷനും, മെറ്റാരുത്തൻ ഒരു നീർേപ്പാള േപാെല
നിസ്സാരനും ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ ഓേരാരുത്തനും ആ അപാരമായ ശക്തി 
സമു േത്താട് സംബന്ധിച്ചിരിക്കയാണ്. അത് ജീവിച്ചിരി ന്ന എല്ലാ ാണി 
കൾ ം ഒ േപാെലയുള്ള ജന്മാവകാശവുമാകു . എവിെടെയങ്കിലും ഒരു ജീ 
വിതമുെണ്ടങ്കിൽ ആ അഖണ്ഡശക്തിയുെട സംഭാരശാല അതിനടിയിൽ ഉണ്ട്.
ഒരു ജീവൻ ഒരു പൂപ്പിൽ (െപാടി മിളിൽ) അെല്ലങ്കിൽ ഭൂതക്കണ്ണാടി െകാണ്ട്
േനാക്കിയറിയത്തക്ക അതികൃശമായ ഒരു നീർേപ്പാളയിൽ നി പുറെപ്പ അതു 
മുതൽ ആ അപരിച്ഛിന്നമായ സംഭാര ശാലയിൽ നി ജീവശക്തിെയ ആകർ 
ഷി െകാണ്ട് മന്ദമന്ദമായി ശരീരം മാറി കാലാന്തരത്തിൽ ഒരു െചടിയായും, പി 
െന്ന ഒരു ജ വായും, അനന്തരം മനുഷ്യനായും, അവസാനം ഈശ്വര നായും തീ 
രു . ഇത് എ േയാ േകാടി പുരുഷാന്തരങ്ങൾ െകാണ്ട് സാധി ന്നതാകു .
എന്നാൽ കാലം എ വച്ചാൽ എന്താണ്? അധികതരമായ േവഗത്തിനും, അധി 
കതരമായ മത്തിനും കാലത്തിെന്റ ൈദർഘ്യെത്ത ലഘൂകരിപ്പാൻ കഴിയും.
സ്വഭാേവന യായാൽ ദീർഘകാലം െകാണ്ട് സാധിക്കാവുന്ന സംഗതിെയ തീ  

യത് നം െകാ േവഗത്തിൽ സാധിക്കാെമന്ന് േയാഗി പറയു . ഒരു മനു 
ഷ്യൻ പഞ്ചത്തിലുള്ള അഖണ്ഡമായ ഭുത സംഘാതത്തിൽ നി ജീവശക്തി 
െയ ഉള്ളിേലക്ക് ആകർഷി െകാണ്ട് മന്ദമായി കയറിവരാം!അവനു പെക്ഷ ഒരു
േദവനാകണ െമങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം വർഷവും, പിെന്നയും അതിേനക്കാൾ ഉയർ 
ന്ന സ്ഥാനേത്തയ്ക്ക് അ ലക്ഷം വർഷവും, പൂർണ്ണനാകുന്നതിന് പെക്ഷ അമ്പതു 
ലക്ഷം വർഷവും േവണ്ടിവ എ വരാം. വളർച്ചെയ ശീ മാക്കിയാൽ സമ 
യെത്ത റയ്ക്കാം. എ െകാണ്ട് ഈ പൂർണ്ണാ വസ്ഥെയത്തെന്ന ആറു മാസം
െകാേണ്ടാ ആറു വർഷംെകാേണ്ടാ ാപി ന്നത് ശക്യമല്ല? ിപ്തമായ അവ 
ധി ഉണ്ടായിരിപ്പാൻ പാടില്ല. ഊഹിച്ചാൽ അങ്ങിെനയാൺ കാണുന്നത്. ഒരു
ആവിയ ം ഏതാനും കൽക്കരിെകാണ്ട് ഒരു മണി റിൽ ര ൈമൽ ഓടു 

എങ്കിൽ അധികം കൽക്കരിയിടുക, അതിേന ക്കാൾ േവഗത്തിൽ അേതാടി 
െയ ം. അതുേപാെല ആത്മാവും അതിെന്റ യത് നെത്ത തീ മാക്കിയാൽ ആ
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ലക്ഷ്യെത്ത ഈ ജീവിതത്തിൽ എ െകാണ്ട് ാപിക്കയില്ല? എല്ലാ ജീവികളും
ഒടുവിൽ ആ പൂർണ്ണാവസ്ഥെയ ാപി െമന്ന് നമുക്കറിയാമേല്ലാ? പിെന്ന ഈ
അേനകേകാടി പുരുഷാന്തരങ്ങൾ വെര കാത്തിരിപ്പാൻ ആരു കരുതും? എ  
െകാണ്ട് അതിെന ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇരു െകാ ത 
െന്ന ഉടെന ാപി കൂടാ? എ െകാെണ്ടനി ആ അഖണ്ഡമായ ജ്ഞാനവും
അഖണ്ഡ മായ ശക്തിയും ഇേപ്പാൾ തെന്ന ലഭി കൂടാ? അതാണ് േയാഗിയുെട
ലക്ഷ്യം. േയാഗശാസ്ര്തം മുഴുവൻ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യെത്ത േനാക്കിയാണ് പുറെപ്പ 
ട്ടിരി ന്നത്. അത് പഠിപ്പി ന്നത്, മന്ദമായി കയറിെച്ച ഓേരാേരാ സ്ഥാനം
കട മനുഷ്യവർഗ്ഗം മുഴുവൻ െവളിയിൽവ പൂർണ്ണാവസ്ഥെയ ാപി ന്ന 
തുവെര കാത്തിരി ന്നതിനു പകരം ശക്തിെയ അധിക െപ്പടുത്തി സമയെത്ത
എങ്ങിെന ചുരുക്കാെമ ം, സ്വരൂപീകരണ ശക്തിെയ എങ്ങെന തീ മാക്കിെച 
യ്യാെമ ം, അതുെകാണ്ട് പൂർണ്ണതെയ ാപി ന്നതിനുള്ള കാലെത്ത എങ്ങെന
ചുരുക്കാ െമ ം ആകു . േലാകത്തിെല മഹാത്മാക്കളായ ദീർഘദർശി കളും,
തപസ്വികളും, ഋഷിമാരും എല്ലാം എങ്ങെനയുള്ളവരാണ്? തങ്ങൾ ജീവിച്ച പരി 
മിതമായ ഒരു കാലം െകാ അവർ മനുഷ്യസന്തതിയുെട മുഴുവൻ ജീവിതകാല 
മ യും ജീവിച്ച ഫലം സ്വാനുഭവത്തിൽ വരുത്തിയിരു . സാധാരണ മനുഷ്യ 
വർഗ്ഗത്തിനു പൂർണ്ണതെയ ാപിപ്പാനുള്ള കാലത്തിെന്റ മുഴുവൻ ൈദർഘ്യ െത്ത 
യും ചുരുക്കിക്കള . ഈ ജീവിതത്തിൽത്തെന്ന അവർ അവെര പൂർണ്ണന്മാർ
(മുക്തന്മാർ) ആക്കിെച . അവർ മെറ്റാന്നിെന റി ം ചിന്തയില്ല. ഒന്നി 
െനയും ആശി ന്നില്ല. ഒരു ക്ഷണംേപാലും േവെറാരുേദ്ദശത്തിനു േവണ്ടി അവർ
ജീവി ന്നില്ല. അതുെകാണ്ട് അവരുെട വഴിയുെട ദൂരം ചുരുങ്ങിേപ്പാകു . വൃ 
ത്തിെയ അതായത് സ്വരൂപീകരണെത്ത തീ മാക്കി അതു െകാണ്ട് സമയെത്ത
ചുരു ന്നതിനാണ് ഏകാ ത എ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഏകാ താസിദ്ധിെയ
സമ്പാദിപ്പാനുള്ള ഉപായെത്ത ഉപേദശി ന്ന ശാസ്ര്തം രാജേയാഗവുമാണ്.
പേരതവിശ്വാസേത്താട് ഈ ാണായാമത്തിനു എ സംബന്ധമുണ്ട്? അതും

ാണായാമത്തിെന്റ ഒരു പരിണാമമെ . ’പേരതന്മാരായ ആത്മാക്കൾ ഉണ്ട്;
നമു അവെര കാണാൻ കഴിയിെല്ലന്ന് മാ േമ ഉ ’എ ള്ളതു ശരിയാെണ 
ങ്കിൽ നമു കാണുകേയാ, അറികേയാ, െതാടുകേയാ െചയ് വാൻ പാടില്ലാത്ത
വണ്ണം എ േയാ േകാടി ആത്മാക്കൾ ഇവിെട ജീവി െണ്ട ള്ളത് നിശ്ച 
യമായും സംഭാവ്യമാണ്. നാം അവരുെട ശരീര ങ്ങളിൽ ടി അേങ്ങാ മിേങ്ങാ 
ം നിരന്തരമായി ഗതാഗതം െച ണ്ടാവാം. നേമ്മ അവർ കാണുകയും, അറി 

കയും െച ന്നി െല്ല ള്ളതും സംഭാവ്യമായി വരാം. ഇത് ഒരു വൃത്തേരഖ  
ള്ളിൽ ഒരു വൃത്തേരഖ, അതായതു പഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ പഞ്ചം ആയിരി .
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ഒേര നിലയിൽ ഉള്ളവർ മാ ം അേങ്ങാ മിേങ്ങാ ം കാണു . നമുക്കഞ്ചി ിയ 
ങ്ങൾ ഉണ്ട്. നാം ാണെന്റ ഒരു േത്യക വി രണാവസ്ഥയുെട സന്തതികളാ 
ണ്. ഒേര വി രണാവസ്ഥയിലുള്ള ആത്മാക്കൾ എല്ലാം അേന്യാന്യം കാണും.
എന്നാൽ ാണെന്റ അതിേനക്കാൾ ഉയർന്നതരം വി രണാവസ്ഥയുെട സന്ത 
തികളായി ആത്മാക്കൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ അവർ ദൃഷ്ടി വിഷയമാകുന്നില്ല. കാ 
ശത്തിെന്റ തീ തെയ നമു തീേര കാശം കാണാതാകത്തക്ക സ്ഥിതി വെര
വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അങ്ങിെനയുള്ള കാശെത്ത കാണുന്നതിൻ
േവണ്ട ശക്തിമത്തായ ക കളുള്ള ജീവികളും ഉണ്ടാവാം. തീേര വി രണ 
ങ്ങൾ മന്ദമായിരി േമ്പാഴും നാം കാശെത്ത കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ പൂച്ച, മൂങ്ങ
മുതലായ ജ ക്കൾ അതു കാണു . ഈ ാണവി രണത്തിെന്റ ഒരു േത്യ 
കാവസ്ഥ മാ േമ ന െട ദൃഷ്ടി വിഷയമാകു . ഈ വായുമണ്ഡലെത്ത 
ത്തെന്ന ദൃഷ്ടാന്തമാെയടു ക. ഇത് ഒന്നിെനാ േമൽേമൽ അടുക്കടുക്കായി സ്വ 
രൂപിക്കെപ്പട്ടിരി . എന്നാൽ ഭൂമിേയാട് ഏറ്റവും ഏറ്റവും അടു ള്ള അടു
അതിനു മുകളിലുള്ളതിെന അേപക്ഷി അധികം െഞരുക്കമുള്ള തായിരി .
േമല് േപാ േമല് േപാ േപാകുേന്താറും വായു അധികമധികം സൂക്ഷമായിത്തീരു 
കയും െച . അെല്ലങ്കിൽ സമു െത്ത ദൃഷ്ടാന്തമാെയടു ക. അടിയിലടിയിൽ
േപാകു േന്താറും െവള്ളത്തിെന്റ െഞരുക്കം വർദ്ധി . സമു ത്തിെന്റ അടി 
യിൽ ജീവി ന്ന ജ ക്കൾ ് ഒരിക്കലും മുകളിൽ വരാൻ കഴിയുന്നില്ല. വരി 
കയാെണങ്കിൽ അവ ശകലങ്ങളായി നുറുങ്ങി േപ്പാകും. മുഴുവൻ ഹ്മാണ്ഡവും,

ാണെന്റ വ്യാപാരത്താൽ വി രി െകാണ്ടിരി ന്ന ആകാശമയമായ സമു  
മാെണ ം, അത് വിവിധ മാ യിലുള്ള വി രണങ്ങേളാട് കൂടിയ അടു ക 
ളാൽ ഒന്നിനുേശഷം ഒന്നായി ഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാെണ ം വിചാരി ക.
അധികം പുറ ള്ള അടു കളിൽ വി രണം അധികം കുറഞ്ഞിരി ം. മദ്ധ്യ 
േത്താട് അധികമധികം അടു േന്താറും വി രണം അധികമധികം േവഗവത്താ 
യുമിരി ം. വി രണത്തിെന്റ ഓേരാ അവസ്ഥെയ ഓേരാ ഭൂമി ആയി വിചാരി 
ക്കാം. എല്ലാം കൂടി ഒരു വൃത്തേരഖയാെണ ം അതിെന്റ മദ്ധ്യം പൂർണ്ണതയാ 
െണ ം വിചാരി ക. മദ്ധ്യത്തിൽ നിന്ന് എ േയാ അക േപാകു േവാ വി 

രണങ്ങൾ അ മന്ദ മായിത്തീരു . ഭൂതങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും പുറെമയുള്ള െതാ 
ണ്ടാണ്. അതിനുള്ളിലാണ് മനസ്സ്; ശരിയായ മദ്ധ്യം ആത്മാവുമാകു . ഇനി
ന െട ദർശനത്തിെന്റ വ്യാപ്തിസീമകൾ ഓേരാ ഭൂമികളായി േവർതിരിക്കെപ്പട്ടി 
രി എ ം വിചാരി ക. എ േയാ േകാടി ൈമൽ പര്യന്തം ഒരുതരം വി 

രണം വ്യാപിച്ചിരി . എ േയാ േകാടി ൈമൽ പര്യന്തം അതിേനക്കാൾ
ഉയർന്നന്തരം വി രണമായിരി ം; ഇങ്ങെന േമല് േപാ േപാകു . അേപ്പാൾ
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ഒരുതരം വി രണത്തിെന്റ ഭൂമിയിൽ ജീവി ന്ന വർ തങ്ങളിൽ കണ്ടറിയു 
ന്നതിനുള്ള ശക്തിയുണ്ടാകുെമ ം, എന്നാൽ ആ ഭൂമി മുകളിേലാ താേഴേയാ
ഉള്ളവെര അവർ കണ്ടറികയിെല്ല ം ഉള്ളത് പൂർത്തിയായും സമ്മതിക്കത്തക്ക
താകു . എന്നാലും ദൂരദർശിനിയും, ഭൂതക്കണ്ണാടിയുംെകാണ്ട് ന െട ദർശന 
വ്യാപ്തിെയ നമു വർദ്ധിപ്പിക്കയും, അധികം ഉയർന്നേതാ താണേതാ ആയ വി 

രണങ്ങെള വിഷയീകരി ക്കയും െചയ്യാവുന്നതുേപാെല ഓേരാ മനുഷ്യനും അടു 
ത്തഭൂമി യിലുള്ള വി രണത്തിെന്റ സ്ഥിതിേയ സ്വയേമവ ാപിക്കയും അതു 
െകാ അവിെട നട ന്ന വ തകെള കണ്ടറികയും െചയ് വാൻ കഴിയുന്നതാ 
കു . ഈ മുറി മുഴുവൻ കാണാൻ കഴിയാത്ത ജീവികെളെക്കാ നിറഞ്ഞിരിക്ക 
യാെണ വ െകാ ക. അവർ ാണെന്റ ഒരുതരം വി രണങ്ങെളയും നാം
മെറ്റാരുതരം വി രണങ്ങെളയും വഹി . അവർ ശീ മായും, നാം മന്ദമാ 
യുമുള്ള വി രണങ്ങെള വഹി എന്നിരിക്കെട്ട. ാണനാകുന്ന ഉപാദാന 
വ വിനാലാണ് അവർ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നത്. അതുെകാ തെന്നയാണ്
നാമും നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നത്. എല്ലാം ാണസമു ത്തിെന്റ ഓേരാ ഭാഗങ്ങ 
ളാകു . വി രണത്തിെന്റ മാ കളിലുള്ള േഭദേമ യു . എനി തന്നത്താൻ
ശീ തരമായ വി രണാവസ്ഥ െയ ാപിപ്പാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ ഉടേന എനി 

ഈ ഭൂമി മാറിേപ്പാകും. ഞാൻ പിെന്ന ഒരിക്കലും നിങ്ങെള കാണുകയില്ല.
നിങ്ങൾ മറ േപാകു . ആ ഭൂമിയിലുള്ളവർ ത്യക്ഷ െപ്പടുകയും െച .
ഇത് ശരിയാെണ പേക്ഷ നിങ്ങളിൽ ചിലർ അറിയാമായിരി ം. മനസ്സി 
െന ഒരു ഉയർന്ന തരം വി രണാവസ്ഥയിൽ നയി ന്ന ഈ എല്ലാം കൂടി േയാ 
ഗശാസ്ര്തത്തിൽ ’സമാധി’ എന്ന ഒറ്റവാക്കിൽ അന്തർഭവി . ഉയർന്നത 
രമായ ഈ എല്ലാ വി രണങ്ങളും, അതായത് മനസ്സിെന്റ േബാധാതീതദശയി 
ലുള്ള ഏല്ലാ വി രണങ്ങളും കൂടി സമാധി എന്ന ആ ഒരു വാക്കിൽ സം ഹി 
ക്കെപ്പട്ടിരി . താഴ്ന്നതരം സമാധി നമു േമൽപറഞ്ഞ തരം ആത്മാക്കളുെട
ദർശനനെത്ത നൽകുകയും െച . എേപ്പാൾ നാം സാക്ഷാൽ പരമാർത്ഥവ  
വിെന കാണു േവാ അേപ്പാളാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നതായ സമാധി. ആ മൃൽപിപ 
ണ്ഡെത്ത അറിഞ്ഞാൽ ഹ്മാണ്ഡത്തിലുള്ള എല്ലാ മൃത്തികെളയും നാം അറി
ഇ കാരം ഈ ാണായാമത്തിൽ പേരതവിശ്വാസത്തിെലയും വാസ്തവമായുള്ള
ഭാഗം എല്ലാം അട എ നാം കാണു . ഇതുേപാെലത്തെന്ന ജനങ്ങളുെട
ഒരു സമുദായേമാ, സംഘേമാ ഗൂ�മാേയാ, രഹസ്യമാേയാ മറയ്ക്കെപ്പട്ടതാേയാ ഉള്ള
ഏതിേന എങ്കിലും ആരാഞ്ഞറിവാൻ മിക്കയാെണങ്കിൽ നിശ്ചയമായും അതു
ഈ േയാഗമാണ്. ാണെന നിയമനം െചയ് വാനുള്ള ഈ ഉദ്യമമാണ്. എവി 
െട എങ്കിലും ശക്തിയുെട അസാധാരണമായ വിലാസം കണ്ടാൽ അത് ഈ ാ 
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ണെന്റ ആവിർഭാവമാെണ നിങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്. ഭൗതികവിജ്ഞാ 
നങ്ങെളേപ്പാലും ാണായാമത്തിൽ അന്തർഭവിപ്പിക്കാം. ആവിയ െത്ത ചലി 
പ്പി ന്നെതന്താണ്? ആവിയിൽ ടി വ്യാപരി ന്ന ാണനേ . വിദ ച്ഛക്തി
ആദിയായ ഭാവങ്ങൾ എല്ലാം ാണനല്ലാെത മെറ്റന്താണ്? ഭൗതികവിജ്ഞാ 
നശാസ്ര്തം തെന്ന എന്താണ്? ബാേഹ്യാപായങ്ങെളെക്കാ ള്ള ാണായാ 
മം തെന്ന. മാനസ ശക്തിയായി പരിണമിച്ചിരി ന്ന ാണെന മാനസികമായ
ഉപായ ങ്ങൾ െകാ മാ േമ നിയ ിക്കാൻ കഴിയൂ. ാണെന്റ ഭൗതിക മായ
പരിണാമങ്ങെള ഭൗതികമായ ഉപായങ്ങെളെക്കാണ്ട് നിയമനം െചയ് വാൻ  
മി ന്ന ാണായാമത്തിെന്റ ആ ഭാഗത്തിനു ഭൗതികവിജ്ഞാനെമ ം, ാണ 
െന്റ മാനസശക്തികളായ പരിണാമങ്ങെള മാനസികമായ ഉപായങ്ങെളെക്കാ
നിയമനം െചയ് വാൻ മി ന്ന ഭാഗത്തിനു രാജേയാഗെമ ം പറയു .
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േചതനാരൂപമായ ാണൻ
േയാഗികളുെട മത കാരം തെണ്ടല്ലിൽ ’ഇഡ’െയ ം ’പിംഗല’െയ ം േപരായി
ര സിരാധാരകളും തെണ്ടല്ലിെന്റ ഉള്ളിൽ സിരാപാശത്തിലൂെട കിട ന്നതാ 
യി ’സുഷുമ് ന’ എ േപരായ ഒരു ശൂന്യമായ ണാളിയുമുണ്ട്. ആ ണാളിയുെട
അടിയിലെത്ത അറ്റത്തിനാണ് േയാഗികൾ ’കുണ്ഡലിനീപത്മം’ എ പറയുന്ന 
ത്. അതു ആകൃതിയിൽ ിേകാണമാെണന്ന് അവർ വർണ്ണി . അതിൽ
േയാഗികളുെട അദ്ധ്യവസായ ഭാഷയിൽ കുണ്ഡലിനി (ചുറ്റികിട ന്ന) എ പറ 
യുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. ആ കുണ്ഡലിനി ഉണരുേമ്പാൾ ഈ ശൂന്യമായ ണാളി 
യിൽ കൂടി കട േപാകാൻ മി കയും, പടിപടിയായി എന്നേപാെല േമൽ 
േപ്പാേട്ട കട െച കയും, അേപ്പാൾ മനസ്സിെന്റ അടു കൾ ഓേരാേന്നാേരാ 
ന്നായി തുറക്കെപ്പടുകയും പലവിധത്തിലുള്ള ദർശനങ്ങളും, അ തകരങ്ങളായ
സിദ്ധികളും േയാഗി വരികയും െച . അതു തലേച്ചാറിൽ എ േമ്പാൾ
േയാഗി ശരീരേത്താടും, മനേസ്സാടുമുള്ള ബന്ധം അേശഷം േവർെപ്പ േപാകു 

. ആത്മാവു മുക്തമായിരി എ അതു തെന്നത്താൻ കാണു . തെണ്ട 
സിരാപാശം ഒരു വിേശഷ രീതിയിൽ രചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാെണ നമുക്ക 

റിയാമേല്ലാ? ഇം ീഷിൽ എട്ട് എ ള്ള അക്കെത്ത വിലങ്ങത്തിൽ എഴുതുക
യാെണങ്കിൽ അതിനു ര ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആ ര ഭാഗങ്ങളുമായി മദ്ധ്യത്തിൽ
സംബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരി . ഈ എട്ടിെന ഒന്നിനു േമെലാന്നായി അടു കയാ 
െണ കരുതുക. അേപ്പാൾ അതു തെണ്ടല്ലിെല സിരാപാശം േപാേല ആയി.
ഇടേത്ത ഭാഗം ഇഡ; വലേത്ത ഭാഗം പിംഗല; മേദ്ധ്യ കിട ന്ന ശൂന്യമായ  
ണാളി സുഷുമ് ന. ഈ സിരാപാശം കടി േദശത്തിലുള്ള തെണ്ടല്ലിെന്റ ഘടകാ 
സ്ഥികളിൽ അവസാനി േമ്പാൾ ഒരു സൂക്ഷ്മമായ ത താേഴാ വരു . ആ

ണാളി ആ ത വിലുമുണ്ട്. അധികം സൂക്ഷ്മമായിരി ം എേന്നയു . േസ 
ൽ സിരാ ന്ഥി (ടമരൃമഹ ജഹലഃെ◌ൗ) എ പറയുന്ന സ്ഥാനത്തിനടു ള്ള

അടിയിലെത്ത അറ്റ ഈ ണാളി അവസാനിച്ചിരി . ആ സ്ഥാനം പു 
തിയ ശരീരശാസ്ര്ത കാരം ആകൃതിയിൽ ിേകാണമാണ്. തെണ്ടല്ലിെല
സിരാപാശത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരി ന്ന മെറ്റാേരാ സിരാ ന്ഥികളും ശരി 
യായും േയാഗിയുെട ഓേരാ ആധാരപത്മ ങ്ങളായി ഗണിക്കെപ്പടാവുന്നതാകു .
അടിയിലുള്ള മൂലാധാര ത്തിൽനി തുടങ്ങി തലേച്ചാറിെല സഹ ാര (ആയി 
രം ദളമുള്ള) പത്മം വെര അേനകസ്ഥലങ്ങെള േയാഗി സങ്ക ി . അതുെകാ 

നാം ഈ ഓേരാ സിരാ ന്ഥികെളയും ആ ആധാരച ങ്ങളായി സ്വീകരി 
ച്ചാൽ േയാഗിയുെട അഭി ായം പുതിയ ശരീരശാസ്ര്തത്തിെന്റ ഭാഷയിൽത്ത 
െന്ന നമു എളുപ്പ ത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നതാകു . ഈ സിരാധാരകളിൽ ര  
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വിധം വ്യാപാരങ്ങൾ നട െന്നെണ്ട നമുക്കറിയാമേല്ലാ. ഒ ഉത്സാരണം,
മേറ്റതു അപസാരണം. ഒന്ന് ജ്ഞാനമയം; മേറ്റതു ിയാമയം. ഒന്ന് ആേരാഹ 
കം; മേറ്റതു അവേരാഹകം. ഒ ഇ ിയസാക്ഷാൽക്കാരങ്ങെള തലേച്ചാറിേല 

െകാ െച . മേറ്റതു അതിേന തലേച്ചാറിൽ നി ബാഹ്യശരീരത്തി 
േലക്ക് െകാ വരു . ഈ വി രണങ്ങെളല്ലാം ഒടുവിൽ തലേച്ചാേറാടു സം 
ബന്ധിച്ചിരിക്കയുമാകു . വക്തവ്യസംഗതിക ളുെട േഹതുക്കെള െവളിവാ ന്ന 
തിനായി ഇനിയും പല വ തകെള നാം ഓർേക്കണ്ടിയുണ്ട്. ഈ തെണ്ടല്ലി 
െല സിരാപാശം തലേച്ചാറിെന്റ ഉള്ളിലുള്ള ഒരുവക നീരിേന്മൽ തലേയാേടാടു
സംബന്ധിക്കാെത െപാങ്ങിക്കിട ന്ന മജ്ജാമയ മായ കന്ദത്തിൽ അവസാനി 

. അതുെകാ തലയിൽ ഒരു തേല്ലൽ കകയാെണങ്കിൽ ആ തല്ലിെന്റ
ഊക്ക് ആ നീരിൽ എത്തി െശിൗിലമായിേപ്പാകയും, ആ കന്ദെത്ത ബാധി 
ക്കാതിരിക്കയും െച . േമലേത്ത നമുക്കിതു ഒരു ധാനവ തയായി രി 

ം. രണ്ടാമതു ഈ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിലും വ മൂലാധാരം, സഹ ാരപത്മം,
മൂലാധാരത്തിെന്റ േനെര മുകളിലുള്ള സ്വാധിഷ്ഠാനം ഈ മൂ സ്ഥാനങ്ങെള നാം

േത്യകം ഓർേക്കണ്ട താെണ ം അറിയണം. ഇനി ഭൗതികവിജ്ഞാനത്തിൽ
നി ഒരു വ തെയ നമുെക്കടുക്കാം. ൈവദ തശക്തിേയയും അതിേനാട് സംബ 
ന്ധമുള്ള അേനക ശക്തികെളയും പറ്റി നാം എല്ലാം േകൾ ണ്ടേല്ലാ? ൈവദ  
തശക്തിെയന്താെണ ആർ ം അറി കൂടാ. എന്നാൽ അറിയെപ്പട്ടിടേത്താ 
ളം ഇെതാരു ചലനം ആകു . േലാകത്തിൽ േവേറയും പല കാരത്തിൽ ചല 
നങ്ങളുണ്ട്. അവ ം വിദ ച്ഛക്തി മായി വ്യത്യാസെമന്ത്? ഈ േമശ ചലി  

. (അതായതു ഈ േമശയുെട അവയവാണുക്കൾ എല്ലാ ഭിന്നമാർഗ്ഗങ്ങളിലായി
ചലി െകാണ്ടിരി എന്നിരിക്കെട്ട. അവെയ എല്ലാം ഒേര വഴി ചലിപ്പി 
ക്കയാെണങ്കിൽ ആ ചലനം വിദ ച്ഛക്തിയായി. അണുക്കൾ എല്ലാം ഒേര വഴിക്ക്
ചലി േമ്പാഴാണ് ൈവദ തചലനെമ പറയുന്നത്. ഒരു മുറിക്കക ള്ള വാ 
യവീയാണുക്കെള എല്ലാം ഒേര വഴി ചലിപ്പിക്കാെമങ്കിൽ അത് ആ മുറിയിലു 
ള്ള വിദ ച്ഛക്തിയുെട അതിശക്തിമത്തായ ഒരു ൈവദ തേകാശം (ഭഅതതെറയ)
ആയിത്തീരുന്നതാണ്. ശരീരശാസ്ര്ത ത്തിൽ നി േവെറാരു തത്വം കൂടി
നാം ഓർേക്കണ്ടിയുണ്ട്. ശ്വാസേകാശാവയവച െത്ത മീകരി ന്ന ധാ 
നസ്ഥാന ത്തിനു സിരാച ത്തിെന്റ േമൽ ഒരുവിധം നിയാമക വ്യാപാരമുണ്ട്.
ശാസേകാശാവയവച ത്തിെന്റ നിയാമകസ്ഥാനം ഹൃദയപഞ്ജര ത്തിെന്റ പിൻ 
ഭാഗ തണ്ടല്ലിലും ആണ്. ഈ സ്ഥാനം ശ്വാസേകാശാവയവങ്ങെള മീക 
രിക്കയും, മ അ ധാനസ്ഥാന ങ്ങളുെട േമൽ ഒരുവിധം നിയമനശക്തിെയ  
േയാഗിക്കയും െച ണ്ട്. ശ്വാസാഭ്യാസം എന്തിനായി പരിശീലിക്കെപ്പടു

https://thalilakkam.in/



രാജേയാഗം- കുമാരനാശാൻ 52

എ ഇനി നമു േനാക്കാം. ഒന്നാമതു തെന്ന ശ്വാേസാച്ഛ്വാസ മെത്ത സമീ 
കരി ന്നതു െകാ ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ അവയവാണു ക്കൾ ം ഒേരവഴി
ചലിപ്പാനുള്ള താ ര്യമുണ്ടാകും. മനസ്സ് ഇച്ഛയായി പരിണമി േമ്പാൾ ആ ചല 
നങ്ങൾ വിദ ച്ഛക്തി തുല്യമായ ഒരു ചലനമായിത്തീരും. എ െകാെണ്ടന്നാൽ
ൈവദ ത ചലനധാരയുെട വ്യാപാരത്താൽ സിരകൾക്ക് എക വണത (ഒരു
വശേത്താ തിരിയുന്ന സ്വഭാവം) വരു എ ള്ളത് ശാസ്ര്തജ്ഞന്മാരാൽ സി 
ദ്ധാന്തിക്കെപ്പട്ടി ള്ളതാകു . ഇച്ഛ സിരാചലനമായി പരിണമി േമ്പാൾ അതു്
വിദ ച്ഛക്തി േപാലുള്ള ഏതാണ്ടായിത്തീരു എന്ന് ഇതു കാണി . ശരീര 
ത്തിലുള്ള എല്ലാ ചലനങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഒേര കണക്കിൽ നിൽ േമ്പാൾ ശരീ 
രം മനശ്ശക്തിയുെട (ഇച്ഛയുെട)ഒരു അതി മഹത്തായ ബാറ്ററി (ൈവദ തേകാശം)
ആയിത്തീരു . ഈ മഹത്തായ മനശ്ശക്തിയാണു വാസ്തവത്തിൽ േയാഗി േവ 
ണ്ടത്. അതുെകാ ് ഇത് ശ്വാസാഭ്യാസത്തിെന്റ ഒരു ഒരു ശരീര ശാസ്ര്തപര 
മായ വിവരണമാകു . ശ്വാസാഭ്യാസം ശരീരത്തിൽ ഒരു സമസ്ഥിതിയിലുള്ള
വ്യാപാരെത്ത ഉണ്ടാ കയും, ശ്വാസസ്ഥാനം വഴിയായി മ ള്ള സ്ഥാനങ്ങെള
നിയമനം െച ന്നതിൽ നെമ്മ സഹായിക്കയും െച . ഇവിെട ാണായാ 
മത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം കുണ്ഡലിനി എ പറയുന്ന മൂലാധാരത്തിൽ ചുറ്റിക്കിട ന്ന
ശക്തിെയ ഉൽേബാഉധിപ്പിക്കയാകു . നാം കാണുകെയാ, ഊഹിക്കെയാ, സങ്ക 

ിക്കെയാ െച ന്ന എല്ലാവും ഒരു ഇടത്തിൽ അതായതു ആകാശത്തിൽെവ
ഹി േക്കണ്ടിയിരി . ഇതു മഹാകാശം എ പറയുന്ന സാധാരണ ഇടമാ 

കു . ഒരു േയാഗി മ ള്ളവരുെട വിചാരങ്ങെള കാണുക േയാ അെല്ലങ്കിൽ അതീ 
ിയവിഷയങ്ങെള ഹിക്കെയാ െച േമ്പാൾ അയാൾ അവെയ ചിത്താകാ 

ശം എ പറയുന്ന മെറ്റാരു ഇടത്തിൽ വ കാണുകയാകു . ഹണം അെല്ല 
ങ്കിൽ സാക്ഷാൽക്കാരം വിഷയരഹിതമായിത്തീരുകയും ആ ആത്മാവ് അതി 
െന്റ സഹജസ്ഥിതിയിൽതെന്ന കാശി കയും െച േമ്പാൾ അതിനു ചിദാ 
കാശം അെല്ലങ്കിൽ ജ്ഞാനാകാശം എ പറയു . കുണ്ഡലിനി ഉൽേബാധി 

സുഷുമ് നാമാർഗ്ഗത്തിൽ േവശി േമ്പാൾ ഉള്ള സാക്ഷാൽക്കാരങ്ങൾ എല്ലാം
ചിത്താകാശ ത്തിൽ ഉള്ളവയാകു . അതു തലേച്ചാറിനുള്ളിേല തുറക്ക െപ്പട്ടി 
രി ന്ന ആ ണാളിയുെട അറ്റ എ േമ്പാൾ ഉള്ള വിഷയരഹിതമായ സാ 
ക്ഷാത്ക്കാരം ചിദാകാശത്തിലുള്ളതാ . വിദ ച്ഛക്തിയുെട സാദൃശ്യെത്ത എടു 

േമ്പാൾ മനുഷ്യനു കമ്പിയിൽ ടിമാ േമ ചലനധാരെയ അയയ്ക്കാവൂ എ
കാണു . എന്നാൽ കൃതി തെന്റ ശക്തിേയറിയ ചലന ധാരകെള കടത്തി 
െക്കാ േപാവാൻ കമ്പികളുെട ആവശ്യേമ ഇല്ല. ഇതുെകാ വാസ്തവത്തിൽ
കമ്പിയുെട ആവശ്യകതയിെല്ല ം എന്നാൽ നമു അതിെന വി കളയാനുള്ള
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ശക്തി ഇല്ലാത്ത തിനാൽ നാം അതിെന ഉപേയാഗിപ്പാൻ നിർബന്ധിതരായതാ
െണ ം ഇതിനാൽ വിശദമാകു . അതുേപാെല ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇ ി 
യേബാധങ്ങളും ചലനങ്ങളും തലേച്ചാറിേല ം അവിെടനി ം െവളിയിേല ം
ഈ സിരാത ക്കളാകുന്ന കമ്പികൾ വഴി അടക്കെപ്പടുകയാകു . തെണ്ടല്ലിെല
സിരാപാശത്തിലുള്ള ജ്ഞാനവാഹിനികളും ിയാ വാഹിനികളുമായ ത സം 
ഹതികളാണ് േയാഗികളുെട ഇഡയും പിംഗലയും. ആേരാഹികങ്ങളും അവേരാ 
ഹികങ്ങളുമായ ചലനധാര കൾ ഗതാഗതം െച വാനുള്ള ധാന ണാളി 
കൾ ഇവ യാണ്. എന്നാൽ എ െകാ മന കമ്പികൂടാെത തെന്ന സമാ 
ചാരങ്ങെള ആനയിക്കേയാ ത്യാനയിക്കേയാ െചയ്കയില്ല? കൃതിയിൽ അതു
അ കാരം തെന്ന െചയ്യെപ്പടുന്നതായി നാം കാണു . ’ നിങ്ങൾ അങ്ങെന
െചയ്യാൻ സാധി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജഡപദാർത്ഥബന്ധത്തിൽനി മുക്തരാ 
യി’ എന്നാണ് േയാഗി പറയുന്നത്. അെതങ്ങെന സാധി ം? ഈ ചലനധാര 
െയ തെണ്ടല്ലിെന്റ മദ്ധ്യ ള്ള ണാളിയായ സുഷുമ് നയിലൂെട കടത്തിവിടാെമ 
ങ്കിൽ ഈ സേന്ദശം ഉടേന തീരും. മനസ്സാണ് സിരാച ങ്ങെളെക്കാ ഊടും
പാവുമായി വലകൾ െകട്ടിയുണ്ടാ ക്കിയത്. തനി വ്യാപരിക്കാൻ കമ്പികളുെട
അേപക്ഷ ഉണ്ടാവാ തിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അതു തെന്ന ആ വലെയ െപട്ടി കള 
േയണ്ടതുമാണ്. അേപ്പാൾ മാ േമ എല്ലാ ജ്ഞാനങ്ങളും നമു ണ്ടാവൂ. പിെന്ന
ശരീരബന്ധമില്ല, അതുെകാണ്ടാണ് സുഷുമ് നെയ സ്വാധീനമാക്കണം എ ള്ളതു
അ ാധാന മായിരി ന്നത്. മാനസ ചലനധാരെയ ആ അന്തഃശൂന്യമായ  
ണാളിയിൽകൂടി കമ്പിയുെട സ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സിരാത വിെന്റയും സഹാ 
യംകൂടാെത അയപ്പാൻ കഴി എങ്കിൽ സേന്ദശം നിവൃത്തി കഴി എ
േയാഗി പറയു . അതു സാദ്ധ്യമാെണ ം േയാഗി പറയു . സാധാരണ മനു 
ഷ്യർക്ക് സുഷുമ് നയുെട അടിയിലെത്ത അറ്റം മൂടെപ്പട്ടിരി . അതു വഴിയായി
ഒരു വ്യാപാരവും നട ന്നില്ല. േയാഗി ഒരു അഭ്യാസെത്ത ഉപേദശി . അതു 
െകാണ്ട് അതു തുറക്കെപ്പടും. സിരാചലനധാരകൾ അതുവഴി അതു സഞ്ചരി  
കയും ഇ ിയേബാധം ഒരു സ്ഥാനേത്ത നയിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ ആ സ്ഥാനം  
തികരി . ഈ തി ിയെയ സ്വയം ചലിത മായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചലനം
പി ടരു . സേബാധമായ സ്ഥാന ങ്ങളിൽ ആദ്യം ത്യക്ഷജ്ഞാനവും രണ്ടാ 
മതു ചലനവും പി ടരു . ത്യക്ഷജ്ഞാനങ്ങൾ എല്ലാം െവളിയിലിൽനി  
ള്ള ിയകളുെട തി ിയകളെ . എന്നാൽ സ്വപ്നത്തിൽ ത്യക്ഷം എങ്ങെന
ഉണ്ടാവും? അേപ്പാൾ െവളിയിൽനി ം ിയകൾ വരുന്നില്ലേല്ലാ. ിയവാഹ 
ങ്ങളായ ചലനങ്ങൾ പല സ്ഥാന ങ്ങളിലും ചുറ്റിെക്കട്ടികിട ന്നതായായി അറി 
യെപ്പട്ടിരി ന്നതു േപാെല ജ്ഞാനവാഹചലനങ്ങളും ഏേതാ ഒരു ദിക്കിൽ ചുറ്റി 
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െക്കട്ടിക്കിട ണ്ട്. ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം, ഞാൻ ഒരു നഗരം കാണു . ആ നഗ 
രത്തിെന്റ ത്യക്ഷം, ആ നഗരമായി പരിണമിച്ച ബാഹ്യവിഷയങ്ങളിൽനി
ആനയിക്കെപ്പട്ട ഇ ിയ സാക്ഷാൽക്കാര ങ്ങളുെട തി ിയയിൽനി ണ്ടായ 
താണ്. അതായതു സാക്ഷാൽ കാരണങ്ങെള ഉള്ളിേല െകാ വരുന്ന സിര 
കൾ തലേച്ചാറിെന്റ അണുക്കളിൽ ഒരു ചലനെത്ത ഉണ്ടാ . ആ സിരകൾ
നഗരത്തിലുള്ള ബാഹ്യവിഷയങ്ങളാൽ ചലിപ്പിക്കെപ്പ ം ഇരി . എന്നാൽ
ദീർഘകാലം കഴിഞ്ഞ േശഷവും ആ നഗരെത്ത എനി ഓർമ്മി വാൻ കഴിയു 
ന്നേല്ലാ. ഈ ഓർമ്മ ശക്തിയായും ആ വ്യാപാരം തെന്ന ആകു . കുേറ ടി മന്ദ 
മായി ഇരി എേന്നയു . ഈ മന്ദതരമായ വ്യാപാരെത്ത ആവിഷ് ക്കരിച്ച
തുല്യമായ വി രണങ്ങെള തലേച്ചാറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ിയ എവിെട നി ത്ഭവി 

? നിശ്ചയമായും ആദ്യെത്ത ഇ ിയ സന്നികർഷങ്ങളിൽ നിന്നല്ല. അതുെകാ 
ഇ ിയ സാക്ഷാൽകാരങ്ങൾ ഏേതാ ഒരു ദിക്കിൽ ലയി കിട കയും അവ 

യുെട ിയയിൽനി സ്വപ്ന ത്യക്ഷം എ പറയുന്ന മന്ദതരമായ തി ിയ 
െയ ഉത്ഭവിപ്പിക്കയും െച ന്ന തായിരിക്കണം. സ്ഥായിയായ ഇ ിയ സാക്ഷാ 
ത്ക്കാരങ്ങൾ എല്ലാം എവിെട സംഭരി കൂട്ടെപ്പട്ടേപാെല ഇരി േവാ ആ
സ്ഥാനത്തിനു മൂലാധാരെമ ം ചുറ്റിെക്കട്ടി ലയി കിട ന്ന ിയാശക്തിക്ക് (ചു 
റ്റിെക്കട്ടിക്കിട ന്ന) കുണ്ഡലിനി എ ം പറയു . അടങ്ങിയിരി ന്ന ിയാശ 
ക്തിയും, ആ സ്ഥാനത്തിൽ തെന്ന സംഭൃതമായിരി ം എ ള്ളതു വളെര സംഭാ 
വ്യമാണ്. എ െകാെണ്ടന്നാൽ വളെര ബുദ്ധിപതിച്ചി വായി കേയാ ബാഹ്യ 
പദാർത്ഥങ്ങെളപ്പറ്റി വളെരേനരം ചിന്തി കേയാ െചയ്താൽ മൂലാധാരസ്ഥാനം
സ്ഥിതി െച ന്നതായ ഭാഗ ള്ള സിരാ ന്ഥിയിൽ (ആയിരിക്കാം) ചൂടുപിടി 

ണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കുണ്ഡലിനി (ചുറ്റിക്കിട ന്ന) ശക്തിെയ ഉൽേബാധി 
പ്പി വ്യാപരി കയും, എന്നി ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി സുഷുമ് നാ ണാളി യിേല
സഞ്ചരിപ്പാൻ അയക്കയും െചയ്താൽ അതു സ്ഥാനങ്ങൾ േതാറും എത്തി വ്യാപരി 

േമ്പാൾ ഒരു ശക്തിേയറിയ തി ിയ ഉള്ളിൽ സംഭവി ം. ിയാശക്തിയു 
െട അ മായ ഒരംശം ഒരു സിരാത വിൽകൂടി സഞ്ചരി കയും അതാതു സ്ഥാന 
ങ്ങളിൽ (ആധാരങ്ങളിൽ) നി തി ിയെയ ഉത്ഭവിപ്പിക്കയും െച േമ്പാൾ
ആ ത്യക്ഷം സ്വപ്നേമാ അെല്ലങ്കിൽ മേനാരാജ്യേമാ ആകു എന്നാൽ ദീർഘ 
കാലെത്ത അദ്ധ്യാത്മധ്യാന ബലത്താൽ സഞ്ചയിക്കെപ്പട്ട ഈ ശക്തിയുെട മഹ 
ത്തായ സംഘാതം സുഷുമ് നാമാർഗ്ഗമായി സഞ്ചരി കയും, ആ സ്ഥാനങ്ങെള
സമ്മർദ്ദി കയും െച േമ്പാൾ തി ിയ വളെര ശക്തി േയറിയതാകു . സ്വ 
പ്നത്തിെന്റേയാ മേനാരാജ്യത്തിെന്റേയാ തി ിയേയക്കാൾ എ േയാ അധി 
കം ഉൽകൃഷ്ടമായിരി . ഇ ിയ ത്യക്ഷത്തിെന്റ തി ിയേയക്കാൾ എ  
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േയാ അധികം തീക്ഷ്ണമായും ഇരി . അതു അതി ിയ ത്യക്ഷമാകു . ആ
സ്ഥിതിയിൽ ഉള്ള മനസ്സിനു സ്വേബാധാതീതം എ ം പറയു . അത് എല്ലാ
ഇ ിയേബാധങ്ങളുെടയും തലസ്ഥാനമായ തലേച്ചാറിൽ എ േമ്പാൾ തലേച്ചാ 
റു മുഴുവൻ തികരി ന്നതു േപാെല ആകുകയും ശരീരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനജനക 
ങ്ങളായ എല്ലാ അണുക്കളും തികരി ന്നേപാെല ആകുകയും അതിെന്റ ഫല 
മായ ജ്ഞാനത്തിെന്റ പൂർണ്ണമായ കാശേധാരണി അതായതു ആത്മ ത്യക്ഷം
ഉണ്ടാകുകയും െച . ഈ കുണ്ഡലിനീശക്തി സഞ്ചരിച്ച് ഓേരാ സ്ഥാനങ്ങ 
െള (ആധാരങ്ങെള) കട െച േമ്പാൾ മനസ്സിെന്റ അടു കൾ ഒന്നിനുേശഷം
ഒന്നായി തുറക്കെപ്പട്ടതുേപാെല ആകുകയും േയാഗി ഈ മുഴുവൻ ഹ്മാണ്ഡ 
വും അതിെന്റ സുഷ്മേമാ ലേമാ ആയ രൂപത്തിൽ ത്യക്ഷെപ്പടുകയും െച 

ം. ഈ പഞ്ചത്തിെന്റ കാരണങ്ങളായ ഇ ിയ സാക്ഷാത്ക്കാരം, തി ിയ
എന്നീ ര ം അേപ്പാൾമാ ം അവയുെട പരമാർത്ഥരൂപത്തിൽ അറിയ െപ്പടും,
അതിൽനി ം എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഉണ്ടാവുകയും െച ം. കാരണങ്ങൾ അറിയ 
െപ്പട്ടാൽ കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റിയ അറിവു നിശ്ചയ മായും അതിെന പി ടരുന്നതാണ 
േല്ലാ. നി േപായേപാെല ആകുകയും മനെസ്സ പറയുന്നതായ സൂക്ഷ്മവി ര 
ണങ്ങൾ മാ ം അേദ്ദഹത്തിന് ഉണ്ടായിരി കയും െച . തനി ചു ം സൂക്ഷ്മ
വി രണങ്ങൾ മാ ം അേദ്ദഹത്തിനു കാണാമായിരു . എല്ലാവും വിചാരമയ 
മായി ത്തീർന്നിരു . പഞ്ചം മുഴുവൻ ഒരു വിചാരസമു മായി, അേദ്ദഹവും മ  
ള്ള എല്ലാവും അതിെല വിചാരനീർ ഴികളായും തീർ . ഇങ്ങിെന ഈ വിചാര 

പഞ്ചത്തിൽ കൂടിയും നാം ഈ ഏകത്വെത്ത കാണു . ഒടുവിൽ ആത്മാവി 
േനാടടു േമ്പാൾ ആ ആത്മാവ് േകവലം ഏകമായിരിപ്പാേന പാടു എ ം
നാം അറിയു . വികാരത്തിനതീതമായി ഒന്ന് തെന്നയു . ത്യക്ഷ മായ
വികാരത്തിൽ കൂടിയും േകവലം ഒരു ഏകത്വമാണുള്ളത്. പുതിയ കൃതിശാ 
സ്ര്തങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം ഈ വ തകെള െവളി െപ്പടുത്തിയിരി ന്നതുെകാണ്ട്
അവെയ ഇനി വിസമ്മതിപ്പാൻ തരമില്ല. പഞ്ചത്തിലുള്ള ശക്തികളുെട എല്ലാം
ആക ക എേപ്പാഴും, എവിെടയും ഒ തെന്നയാെണന്ന് പുതിയ ഭൗതിക വി 
ജ്ഞാനികൾ െതളിയിച്ചിരി . ഈ ശക്തിയുെട ആക ക ര വിധത്തിൽ
ഇരിക്കയാെണ ള്ളതും െതളിയിക്കെപ്പട്ടിരി . ഇത് ലീനവും, ശാന്തവുമാ 
യി അട കയും പിെന്ന പല കാരമുള്ള ഈ എല്ലാ ശക്തികളുമായി െവളിെപ്പ
പുറ വരികയും െച . വീ ം ഇത് അശാന്താവസ്ഥയിേലക്ക് മട കയും
വീ ം ത്യക്ഷെപ്പടുകയും െച . ഇ കാരം ഇത് ആവിർഭവി ം, തിേരാഭ 
വി ം എെന്നേന്ന ം ഇരു െകാേണ്ട ഇരി . േമൽപറഞ്ഞ കാരമുള്ള
ഈ ാണെന്റ നിയമനെത്തയാണ് ാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്വാസാ 
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ഭ്യാസത്തിനു ഒരു പരിശീലനം എ ള്ളതല്ലാെത ഈ ാണായാമേത്താട് േവ 
െറ വലുതായ സംബന്ധെമാ മില്ല. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഈ ാണെന്റ ഏറ്റവും

ഷ്ടമായ ആവിർഭാവം ശ്വാസേകാശത്തിെന്റ ചലനമാകു . അത് നി േപാ 
യാൽ ശരീരം നി . ശരീരത്തിെല ശക്തിയുെട മെറ്റല്ലാ പരിണാമങ്ങളും ഇത്
തടുക്കെപ്പട്ടാൽ ഉടെന നി . ഈ ചലനം നി േപായാലും ജീവിച്ചിരിക്കത്തക്ക 
വണ്ണം അഭ്യസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട്. ഏതാനും മാസങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ
കുഴി മൂടിയിരുന്നാൽ കൂടിയും ശ്വാസം വിടാെത ജീവിച്ചിരിപ്പാൻ കഴിയുന്നവരാ 
യും ചിലരുണ്ട്. എന്നാൽ സാധാരണയാളുകൾ െക്കാെക്ക ഈ ശ്വാസചലനം
തെന്നയാണ് ശരീരത്തിെല ധാന മായ ലചലനമായിരി ന്നത്. അധി 
കം സൂക്ഷ്മമായുള്ളതിൽ എ ന്നതിനു നാം അതിേനക്കാൾ ലമായത്തിെന്റ
സഹായ െത്ത അേപക്ഷിക്കണം. അ കാരം േമണ നാം ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മ മായ 
തിെന ലക്ഷ്യമാക്കി െച കയും ഒടുവിൽ ന െട ഉദ്ദിഷ്ടഭൂമി യിൽ എ കയും
േവണം. ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ ചലനങ്ങളിലും വച്ച് ഏറ്റവും ഷ്ടമായിരി  
ന്നത് ശ്വാസേകാശചലനമാണ്. അതാണ് ശാരീരമായ മെറ്റല്ലാ ശക്തികേളയും
വലിപ്പി െകാണ്ടിരി ന്ന ൗെമച ം. ാണായാമം എന്നതിെന്റ വാസ്തവ 
മായ അർത്ഥം ഈ ശ്വാസേകാശചലനത്തിെന്റ നിയമനം എന്നാണ്. ഈ ചല 
നത്തിൻ ശ്വാേസാച്ഛ്വാസേത്താട് സംബന്ധമുണ്ട്. ശ്വാേസാച്ഛ്വാസം െകാണ്ട് ഈ
ചലനം ഉണ്ടാകു എ വച്ചല്ല. േനെരമറിച്ച് ഈ ചലനം െകാണ്ടാണ് ശ്വാേസാ 
ച്ഛാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകു ന്നത്. ഈ ചലനം വായുവിെന പീച്ചാ ഴലിെന്റ ആകർഷ 
ണരീതി േപാെല ഉള്ളിേലക്ക് വലി . ാണൻ ശ്വാസേകാശെത്ത ചലിപ്പി 

. ശ്വാസേകാശത്തിെന്റ ആ ചലനം വായുവിെന ഉള്ളിേലക്ക് വലിക്കയും
െച . അതുെകാണ്ട് ാണായാമം ശ്വാസാഭ്യാസമല്ല. പിന്നേയാ ശ്വാസ 
േകാശെത്ത ചലിപ്പി ന്ന മാംസലീനമായ ആ ശക്തിയുെട നിയമനമേ . ആ
മാംസലീന ശക്തി സിരകൾ വഴിയായി കട െച മാംസേപശികളിേല ം
അവിെടനി ം, അവിെട നി ശ്വാസേകാശത്തിേല ം എത്തി അവെയ ഒരു

മം അനുസരി ചലിപ്പി െകാണ്ടിരി . ആ ശക്തിയാകു ാണൻ.
ാണായാമപരിശീശലനത്തിൽ അതിെനയാണ് നമുക്ക് നിയമനം െചേയ്യണ്ടി 

യുള്ളത്. ഈ ാണെന നിയമനം െച കഴിഞ്ഞാൽ ഉടെന ശരീരത്തിലുള്ള
ാണെന്റ മെറ്റല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളും േമണ ന െട ആജ്ഞയിൻ കീഴിൽ വരു 

ന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. ശരീരത്തിെല മിക്കവാറും എല്ലാ മാംസേപശികേള 
യും വശംവദമാക്കീ ള്ള ചിലയാളുകെള ഞാൻ തെന്ന കണ്ടി ണ്ട്. എ െകാണ്ട്
പാടില്ല? ഏതാനും മാംസേപശികെള എനിക്ക് നിയ ിപ്പാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ
എ െകാണ്ട് എല്ലാ മാംസേപശികേളയും സിരകെളയും നിയ ിപ്പാൻ കഴിക 
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യില്ല? എന്തശക്യതയാണുള്ളത്? തൽക്കാലം നിയ ണം വി േപാകയും ചല 
നം സ്വയം സിദ്ധമായിത്തീരുകയും െചയ്തിരി . നമുക്ക് കാതുകെള ഇഷ്ടം
േപാെല ചലിപ്പിപ്പാൻ കഴിക യില്ല. എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് അത് കഴിയുെമന്ന്
നാം അറിയു . നമുക്ക് ആ ശക്തിയില്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ നാം അതിെന
പരിശീലി ന്നില്ല. ഇങ്ങിെന വരുന്നതിന് പാരമ്പര്യസിദ്ധിെയ പറയു .
എ തെന്നയല്ല, ലീനമായിരി ന്ന ചലനെത്ത ത്യക്ഷമാക്കി െകാ വരാൻ
കഴിയുെമ ം നമുക്കറിയാം. തീ മായ യത് നവും, അഭ്യാസവും െകാണ്ട് ശരീ 
രത്തിൽ ഏറ്റവും അന്തർലീനമായി ക്കിട ന്ന ചില ചലനങ്ങെള ടിയും പൂർ 
ണ്ണമായ നിയ ണ ത്തിൻകീഴു െകാ വരാൻ സാധി ന്നതാണ്. ഇങ്ങിെന
ഊഹി േനാക്കിയാൽ ശരീരത്തിെന്റ ഓേരാ ഭാഗേത്തയും പൂർണ്ണ നിയ ണ 
ത്തിൽ െകാ വരുന്നത് ഒ െകാ ം അശക്യമ െല്ല ം േനെരമറിച്ച് സംഭാ 
വ്യമാെണ ം നാം കാണു . േയാഗി ഇതിെന ാണായാമം െകാ സാധി 

. ാണായാമത്തിൽ ശ്വാസെത്ത ഉള്ളിേലക്ക് വലി േമ്പാൾ നിങ്ങളുെട
ശരീരെത്ത മുഴുവൻ ാണെനെക്കാണ്ട് പൂരിക്കണെമന്ന് പേക്ഷ നിങ്ങളിൽ ചി 
ലർ േയാഗശാസ്ര്തങ്ങളിൽ വായിച്ചിരിക്കാം. ഇം ീഷ് തർജ്ജിമ കളിൽ ാ 
ണൻ എന്ന പദം ശ്വാസം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ േയാഗിച്ചിരി . അതുെകാ 
ണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങിെന സാധി െമന്ന് സംശയം േതാ ന്നതാണ്.
അത് തർജ്ജിമ ക്കാരുെട െതറ്റാകു . ജീവശക്തിരൂപമായ ാണെനെകാണ്ട്
ശരീരത്തിെന്റ എല്ലാ ഭാഗവും പൂരിപ്പിക്കാം. അങ്ങിെന െചയ് വാൻ നിങ്ങൾ
എേപ്പാൾ കഴിയുേമാ അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ശരീരേത്തയും നിയ ിപ്പാൻ
കഴിയും. ശരീരത്തിൽ േതാ ന്ന എല്ലാ ഉപ വെത്തയും, അസ്വാസ്ഥ്യെത്തയും
പൂർണ്ണയമായും നിയ ിപ്പാൻ കഴിയും. അ മാ മല്ല മ ള്ളവരുെട ശരീര െത്ത 
യും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിയ ിപ്പാൻ കഴിയും. നല്ലതാകെട്ട, ചീത്തയാകെട്ട ഈ
േലാകത്തിലുള്ളെതല്ലാം പകർച്ചയുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുെട ശരീരത്തിൽ ഒരു േവ 
ഗം ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ ആ േവഗെത്ത മ ള്ളവരിൽ അ രിപ്പാനുള്ള ഒരു താൽപര്യം
കൂടി അതിനു ണ്ടാകു . നിങ്ങൾ ബലവും, ആേരാഗ്യവും ഉെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങ 
ളുെട അടു താമസി ന്നവർ ം ബലവാന്മാരും, അേരാഗികളും ആയിരിപ്പാ 
നുള്ള ഒരു താൽപര്യം ഉണ്ടാകു . എന്നാൽ നിങ്ങൾ േരാഗികളും, ബലഹീനരു 
മാെണങ്കിൽ നിങ്ങളുെട സമീപസ്ഥന്മാകർ ം അ കാരമായിത്തീരാനുള്ള ഒരു
താൽപര്യം ജനി ന്നതാകു . ഈ േവഗജനകമായ വി രണം മെറ്റാരു ശരീ 
രത്തിേലക്ക് നയിക്കെപ്പട്ട േപാെല ആയിത്തീരുകയാണ്. ഒരാളിെന്റ േരാഗം
ശമിപ്പിപ്പാൻ മെറ്റാരാൾ മി ന്ന വിഷയത്തിൽ ആദ്യ അഭി ായം േകവലം
തെന്റ ആേരാഗ്യെത്ത താൻ മറ്റവനിൽ പകർ എ ള്ളതാകു . ചികി 
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ത്സയുെട പൂർവ്വസ ദായം ഇതാണ്. അറിഞ്ഞിേട്ടാ, അറിയാേതേയാ ആേരാഗ്യ 
െത്ത പകർത്താൻ കഴിയും. ബലിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ തേന്നാെടാ താമസി  
ന്ന ബലഹീനെന പൂർവാധികം ബാലവാനാക്കി ത്തീർ ം. താൻ അറിെഞ്ഞ 
േന്നാ, അറിഞ്ഞിെല്ലേന്നാ വരാം. അറിേവാടുകൂടി െച േമ്പാൾ ഇത് കുേറ ടി
ശീ തരമായും ിയയിൽ കുേറ ടി ഫലവത്തായും തീരു . പിെന്ന അടുത്ത 
തു താൻ അ ആേരാഗ്യശാലിയായി ഇരി ന്നിെല്ലങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു മനുഷ്യനു
മെറ്റാരു മനുഷ്യനു ആേരാഗ്യം നൽകുവാൻ സാധി വരുന്നതായി നാം അറിയു 
െന്നേല്ലാ എ ള്ള സംഗതി യാണ്. അങ്ങിേനയുള്ള സംഗതിയിൽ ആദ്യെത്ത
മനുഷ്യനു ാണൻ കുേറ ടി സ്വാധീനമായിരിക്കയും തൽക്കാലം ഒരു േത്യക
വി രണ മത്തിേല എന്നേപാെല ഉയർത്തി െക്കാ വരുന്നതിനും അതി 
െന മറ്റവനിൽ പകർ ന്നതിനും സാധിക്കയും െച ക ആകു . ഈ സ  
ദായം ദൂരത്തിൽ നടത്താൻ സാധിച്ചിരി ന്നതായും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ
വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പഴുതു (ശൂന്യമായ ഒരു അന്തരാളം) എന്ന അർത്ഥനത്തിൽ
ദൂരം തെന്ന ഇല്ലാത്ത താകു . ഒരു പഴുതുള്ള ദൂരം എവിെടയുണ്ട്? നിങ്ങൾ ം,
സൂര്യനും മേദ്ധ്യ ഏെതങ്കിലും ഒരു പഴുതുേണ്ടാ? ഇത് അനുസ തമായി വ്യാപി 

കിട ന്ന ഒരു ഭൂതസംഘാതം; സൂര്യൻ അതിെന്റ ഒരു ഭാഗം, നിങ്ങൾ മെറ്റാ 
രു ഭാഗം. ഒരു നദീ വാഹത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തിനും, മെറ്റാരു ഭാഗത്തിനും
മേദ്ധ്യ ഒരു പഴുതുേണ്ടാ? അേപ്പാൾ എ െകാണ്ട് ഏതു ശക്തി ം സഞ്ചരി
കൂടാ? ഇതിെന ഖണ്ഡിപ്പാൻ യുക്തിയില്ല. ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വാ 
സ്തവമേ ? ഈ ാണെന വളെര ദൂരത്തിൽ സം മിപ്പി െകാ േപാവാൻ
കഴിയും. എന്നാൽ ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ഒരു വാസ്തവ സംഭവത്തിൻ എ േയാ
നൂറുക വ്യാജങ്ങളും ഉണ്ടായിരി ം. ഇത് വിചാരി വരും വണ്ണം അ എളുപ്പ 
മായ സംഗതിയല്ല. ഈ ചികിത്സയുെട ഏറ്റവും സാധാരണമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ
തെന്ന ചികിത്സകന്മാർ േകവലം മനുഷ്യശരീരത്തിെന്റ സ്വാഭാവികമായ ആേരാ 
ഗ്യാവസ്ഥെയ ഉപായമായി പിടി െകാ മാറുെണ്ടന്ന് നിങ്ങൾ ് കാണാം. പി 
ടിെപട്ടവരിൽ ഭൂരിഭാഗേത്തയും െകാ ന്നതായ േരാഗം േലാകത്തിലില്ല. സാം 

മികമായ വിഷൂചികയിൽ തെന്ന ഏതാനും ദിവസേത്തക്ക് നൂറ്റിനു അറുപതു
ക മരി െമങ്കിൽ പിന്നീട് മരണത്തിെന്റ നിരക്ക് കുറ കുറ നൂറ്റിനു
മുപ്പതും ഇരുപതും വീതമായിത്തീരുകയും േശഷം േപർ രക്ഷെപ്പടുകയും െച ം.
ഒരു ’ആേലാപ്പതി’ ൈവദ്യൻ (അഹഹീുമേവ) വ വിഷൂചിക മരു െകാടു 

. ഒരു േഹാമിേയാ ൈവദ്യനും (ഒീാലീുമേവ) വ മരു െകാടു .
ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ ൈവദ്യെന്റ ചികിത്സയിൽ പേക്ഷ അധികേപർ സുഖം
കിട്ടിെയ വരാം. എ െകാെണ്ടന്നാൽ അയാൾ േരാഗിയുെട ശരീരത്തിൽ ഉപ 
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വെമാ ം െച ന്നില്ല. കൃതിെയ അതിൽ ഇഷ്ടം േപാെല വർത്തി െകാ 
വാൻ അനുവദി . എന്നാൽ വിശ്വാസം െകാണ്ട് തെന്ന ചികിത്സിപ്പാൻ

ശീലിച്ചി ള്ളവർ ഇതിലും അധികം േപെര സുഖെപ്പടു ന്നതാണ്. കാരണം,
അവർ മനശ്ശക്തിെയ എകാ ീകരി അതിെന വിശ്വാസം വഴിയായി േരാഗിയു 
െട മങ്ങിക്കിട ന്ന ാണശക്തി യിേലക്ക് േയാഗി ആ ാണശക്തിെയ
ഉേന്മഷെപ്പടു ക യാകു . എന്നാൽ അവർ സാധാരണയായി ഒരബദ്ധം
പറ്റാറുണ്ട്. േകവലം വിശ്വാസമാണ് േരാഗശാന്തി വരു ന്നെത അവർ വി 
ചാരി . വിശ്വാസം െകാണ്ട് മാ ം എല്ലാ േരാഗങ്ങളും ശമി കാണുന്നില്ല.
ചില േരാഗങ്ങളുണ്ട്; അവ പിടിെപട്ടാൽ േരാഗികൾ ഒരിക്കലും തങ്ങൾ േരാ 
ഗം പിടിെപെട്ട അേശഷം വിചാരി ന്നില്ല. ആ ദൃഡവിശ്വാസം തെന്നയാ 
ണ് ആ േരാഗങ്ങളുെട ഏറ്റവും വലുതായ ദുർലക്ഷണവും. ആ ലക്ഷണം ക  
തുടങ്ങിയാൽ േരാഗിക്ക് മരണം അടു എന്ന് സാധാരണയായി ഊഹി െകാ 
ള്ളാം. വിശ്വാസചികിത്സകെന്റ ഊഹത്തി ഈ മാതിരിയുള്ള സംഗതികളിൽ
വ്യാപ്തിയില്ലാെത േപാകു . വിശ്വാസമാണ് േരാഗെത്ത ശമിപ്പി ന്നെതങ്കിൽ
ഇങ്ങിെനയുള്ള േരാഗികൾ ം േരാഗമിെല്ല ള്ള വിശ്വാസം െകാണ്ട് സുഖം കി 
േട്ടണ്ടി വരു . വാസ്തവ േരാഗശാന്തി ാണശക്തി മൂലമായിട്ടാണുണ്ടാകുന്നത്.
ഈ ാണെന സ്വാധീനമാക്കീ ള്ള പരിശുദ്ധപുരുഷൻ അതിെന മ ള്ളവരിൽ
നയിക്കത്തക്ക ഒരു വി രണാവസ്ഥയിൽ െകാ വരികയും അവരിലും അ  
കാരം തെന്നയുള്ള വി രണെത്ത ഉ ാദിപ്പിക്കയും െചയ് വാൻ ശക്തിയുണ്ട്. ദി 
വസം തിയുള്ള ന െട വൃത്തികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിെന കാണാം. ഞാൻ
നിങ്ങേളാട് സംസാരി െകാണ്ടിരി . എ െചയ്യാനാൺ ഞാൻ മി ന്ന 
ത്? എെന്റ മനസ്സിെന ഞാൻ ഒരു േത്യക വി രണാവസ്ഥയിേലക്ക് െകാ  
വരികയാകു . ആ അവസ്ഥയിൽ അതിെന െകാ വരാൻ എനിക്ക് എ യ 
ധികം സാധി േമാ അ യധികം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഫലി ന്നതാ 
ണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർ മറിയാവുന്ന താണേല്ലാ? ഞാൻ അധികം
ഉത്സാഹേത്താടു കൂടി സംഗി ന്ന ദിവസം സംഗം നിങ്ങൾക്ക് അധികം രു 
ചിക്കയും, എെന്റ ഉത്സാഹാതിശയം കുറയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ രസ റവു േതാ 

കയും െച ന്നിേല്ല? േലാകത്തിെന്റ അതിമഹത്തായ മനശ്ശക്തികൾ മൂർത്തീ 
ഭവിച്ച േലാകേ രകന്മാരായ മഹാന്മാർക്ക് അവരുെട ാണെന ഒരു ഉയർന്ന
വി രണാവസ്ഥയിൽ െകാ വരാൻ കഴിയും. അത് ഒരു ക്ഷണത്തിൽ മ ള്ള 
വരിൽ തിഫലി ം. അേനകായിരം േപർ അവരാൽ ആകർഷിിക്കെപ്പടുക 
യും, േലാക ള്ള ഒ പാതി ജനങ്ങളും അവർ വിചാരി ന്നതുേപാെല വിചാ 
രി കയും െച ം. അതിനു അ മാഹാത്മ്യവും, ശക്തിയുമുണ്ട്. േലാക ത്തിെല
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മഹാന്മാരായ ദീർഘദർശികകൾക്ക് ഏറ്റവും അ തകര മായ ാണനിയമനം
സിദ്ധിച്ചിരു . അതവർക്ക് ഗംഭീരമായ മനശ്ശക്തിെയ നൽകി. അവർ തങ്ങ 
ളുെട ാണെന അത്യന്തം ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ചലനാവസ്ഥയിൽ എത്തി .
അതാണ് അവർ േലാകെത്ത ഭരിപ്പാനുള്ള ശക്തിെയ നൽകിനയത്. ഈ നി 
യമനത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സിദ്ധികളും ഉണ്ടാകുന്നത്. മനുഷ്യർക്ക് ആ രഹ 
സ്യം അറി കൂെട വരാം. എന്നാൽ അതിന്ന് ഇെതാേന്ന കാരണമായി പറ 
വാൻ കാണു . നിങ്ങളുെട സ്വന്തശരീരത്തിൽ തെന്ന ചിലേപ്പാൾ ാണ 
െന്റ സംഭാരം ഒരുഭാഗ അധികമാേയാ ന നമാേയാ ആകർഷിക്ക െപ്പടു .
അേപ്പാൾ സമത െത . എേപ്പാൾ ാണെന്റ സമത െതറ്റിേയാ അേപ്പാൾ
നാം േരാഗെമന്ന് പറയുന്നതായ അവസ്ഥ അതിൽ നി സംഭവി . അധി 
കെപ്പട്ട ാണെന എടു കളകേയാ കുറവുള്ള ാണെന സംഭരി െകാടു ക
േയാ െച ന്നതാണ് േരാഗെത്ത ശമിപ്പി ക എ ള്ളത്. കൂടാെതയും ശരീര 
ത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തിൽ ാണൻ അധികമാേയാ കുറവാേയാ ഇരി േമ്പാൾ
അതിെന അറിയുന്നതും ാണായാമം തെന്ന. ഹണശക്തി അഭ്യാസത്താൽ
വളെര സൂക്ഷ്മങ്ങളായിത്തീരും; അതുെകാണ്ട് കാലിെന്റ െപരുവിരലിേലാ, തള്ള 
വിരലിേലാ േവണ്ടതിൽ കുറവാേയ ാണനു െവങ്കിൽ അതിെന മനസ്സ് ഹി 

ം. അതിെന സംഭരി െകാടുപ്പാനുള്ള ശക്തിയും അതിനുണ്ടായിരി ം. ഇവ
ാണായാമത്തിെന്റ വിവിധ വ്യാപാരങ്ങളിൽ ചിലതാകു . അവെയ സാവധാ 

നമായും, മമായും അഭ്യസിക്കണം. വാസ്തവത്തിൽ രാജേയാഗത്തിെന്റ മുഴുവൻ
േനാട്ടവും ാണെന അതിെന്റ നാനാ കാരമുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിെലല്ലാം നയി 
ക്കയും, നിയമനം െചയ്കയും െചയ് വാൻ പഠിപ്പിക്കയാെണ ള്ളത് നിങ്ങൾക്ക്
ഇേപ്പാൾ മനസ്സിലായിരി മേല്ലാ? ഒരുത്തൻ തെന്റ ജീവശക്തികെള എല്ലാം
എകാ െപ്പടുത്തിയിരി എങ്കിൽ അവൻ തെന്റ ശരീരത്തിലുള്ള ാണെന
വശമാക്കിയിരി കയാകു . ഒരുത്തൻ ധ്യാനി േമ്പാൾ അവൻ തെന്റ ാണ 
െന എകാ െപ്പടു കയും ആകു . ഒരു മഹാസമു ത്തിൽ പർവ്വതം േപാെല
വമ്പിച്ച തിരമാല കളും, അതിൽ െചറിയതും അതിലും െചറിയതുമായ അലകളും
ഇേങ്ങയറ്റം നീർേപ്പാളകൾ വേരയും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയ് െക്കല്ലാം ആധാര 
മായിരി ന്നത് ആ അപാരമായ സമു ം തെന്ന. നീർേപ്പാള ആ അപാരമഹാ 
സമു ത്തിെന്റ ഒരറ്റ ം, വമ്പിച്ച തിരമാല മേറ്റ അറ്റ ം അതിേനാട് സംബ 
ന്ധിച്ചിരി . അതുേപാെല ഒരുത്തൻ ഒരു മഹാപുരുഷനും, മെറ്റാരുത്തൻ ഒരു
നീർേപ്പാള േപാെല നിസ്സാരനും ആയിരിക്കാം. എന്നാൽ ഓേരാരുത്തനും ആ
അപാരമായ ശക്തിസമു േത്താട് സംബന്ധിച്ചിരിക്കയാണ്. അത് ജീവിച്ചിരി  
ന്ന എല്ലാ ാണികൾ ം ഒ േപാെലയുള്ള ജന്മാവകാശവുമാകു . എവിെട 
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െയങ്കിലും ഒരു ജീവിതമുെണ്ടങ്കിൽ ആ അഖണ്ഡശക്തിയുെട സംഭാരശാല അതി 
നടിയിൽ ഉണ്ട്. ഒരു ജീവൻ ഒരു പൂപ്പിൽ (െപാടി മിളിൽ) അെല്ലങ്കിൽ ഭൂതക്ക 
ണ്ണാടി െകാണ്ട് േനാക്കിയറിയത്തക്ക അതികൃശമായ ഒരു നീർേപ്പാളയിൽ നി
പുറെപ്പ അതുമുതൽ ആ അപരിച്ഛിന്നമായ സംഭാര ശാലയിൽ നി ജീവശക്തി 
െയ ആകർഷി െകാണ്ട് മന്ദമന്ദമായി ശരീരം മാറി കാലാന്തരത്തിൽ ഒരു െചടി 
യായും, പിെന്ന ഒരു ജ വായും, അനന്തരം മനുഷ്യനായും, അവസാനം ഈശ്വര
നായും തീരു . ഇത് എ േയാ േകാടി പുരുഷാന്തരങ്ങൾ െകാണ്ട് സാധി  
ന്നതാകു . എന്നാൽ കാലം എ വച്ചാൽ എന്താണ്? അധികതരമായ േവഗ 
ത്തിനും, അധികതരമായ മത്തിനും കാല ത്തിെന്റ ൈദർഘ്യെത്ത ലഘൂകരി 
പ്പാൻ കഴിയും. സ്വഭാേവന യായാൽ ദീർഘകാലം െകാണ്ട് സാധിക്കാവുന്ന സം 
ഗതിെയ തീ യത് നം െകാ േവഗത്തിൽ സാധിക്കാെമന്ന് േയാഗി പറയു 

. ഒരു മനുഷ്യൻ പഞ്ചത്തിലുള്ള അഖണ്ഡമായ ഭൂതസംഘാതത്തിൽ നി
ജീവശക്തിെയ ഉള്ളിേലക്ക് ആകർഷി െകാണ്ട് മന്ദമായി കയറിവരാം! അവ 
നു പെക്ഷ ഒരു േദവനാകണെമങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം വർഷവും, പിെന്നയും അതി 
േനക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനേത്തയ്ക്ക് അ ലക്ഷം വർഷവും, പൂർണ്ണനാകുന്നതിന്
പെക്ഷ അമ്പതുലക്ഷം വർഷവും േവണ്ടിവ എ വരാം. വളർച്ചെയ ശീ  
മാക്കിയാൽ സമയെത്ത റയ്ക്കാം. എ െകാണ്ട് ഈ പൂർണ്ണാ വസ്ഥെയത്തെന്ന
ആറു മാസം െകാേണ്ടാ ആറു വർഷംെകാേണ്ടാ ാപി ന്നത് ശക്യമല്ല? ിപ്ത 
മായ അവധി ഉണ്ടായിരിപ്പാൻ പാടില്ല. ഊഹിച്ചാൽ അങ്ങിെനയാൺ കാണുന്ന 
ത്. ഒരു ആവിയ ം ഏതാനും കൽക്കരിെകാണ്ട് ഒരു മണി റിൽ ര ൈമൽ
ഓടു എങ്കിൽ അധികം കൽക്കരിയിടുക, അതിേനക്കാൾ േവഗത്തിൽ അേതാ 
ടി െയ ം. അതുേപാെല ആത്മാവും അതിെന്റ യത് നെത്ത തീ മാക്കിയാൽ
ആ ലക്ഷ്യെത്ത ഈ ജീവിതത്തിൽ എ െകാണ്ട് ാപിക്കയില്ല? എല്ലാ ജീ 
വികളും ഒടുവിൽ ആ പൂർണ്ണാവസ്ഥെയ ാപി െമന്ന് നമുക്കറിയാമേല്ലാ? പി 
െന്ന ഈ അേനകേകാടി പുരുഷാന്തരങ്ങൾവെര കാത്തിരിപ്പാൻ ആരു കരുതും?
എ െകാണ്ട് അതിെന ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇരു െകാ 

തെന്ന ഉടെന ാപി കൂടാ? എ െകാെണ്ട നി ആ അഖണ്ഡമായ ജ്ഞാ 
നവും അഖണ്ഡമായ ശക്തിയും ഇേപ്പാൾ തെന്ന ലഭി കൂടാ? അതാണ് േയാഗിയു 
െട ലക്ഷ്യം. േയാഗശാസ്ര്തം മുഴുവൻ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യെത്ത േനാക്കിയാണ് പുറ 
െപ്പട്ടിരി ന്നത്. അത് പഠിപ്പി ന്നത്, മന്ദമായി കയറിെച്ച ഓേരാേരാ സ്ഥാ 
നം കട മനുഷ്യവർഗ്ഗം മുഴുവൻ െവളിയിൽവ പൂർണ്ണാവസ്ഥെയ ാപി  
ന്നതുവെര കാത്തിരി ന്നതിനു പകരം ശക്തിെയ അധികെപ്പടുത്തി സമയെത്ത
എങ്ങിെന ചുരുക്കാെമ ം, സ്വരൂപീകരണശക്തിെയ എങ്ങെന തീ മാക്കിെച 
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യ്യാെമ ം, അതുെകാണ്ട് പൂർണ്ണതെയ ാപി ന്നതിനുള്ള കാലെത്ത എങ്ങ 
െന ചുരുക്കാെമ ം ആകു . േലാകത്തിെല മഹാത്മാക്ക ളായ ദീർഘദർശി 
കളും, തപസ്വികളും, ഋഷിമാരും എല്ലാം എങ്ങെനയുള്ളവരാണ്? തങ്ങൾ ജീവി 
ച്ച പരിമിതമായ ഒരു കാലം െകാ അവർ മനുഷ്യസന്തതിയുെട മുഴുവൻ ജീവി 
തകാല മ യും ജീവിച്ച ഫലം സ്വാനുഭവത്തിൽ വരുത്തിയിരു . സാധാരണ
മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു പൂർണ്ണതെയ ാപിപ്പാനുള്ള കാലത്തിെന്റ മുഴുവൻ ൈദർഘ്യ 
െത്തയും ചുരുക്കിക്കള . ഈ ജീവിതത്തിൽത്തെന്ന അവർ അവെര പൂർണ്ണ 
ന്മാർ (മുക്തന്മാർ) ആക്കിെച . അവർ മെറ്റാന്നിെന റി ം ചിന്തയില്ല.
ഒന്നിെനയും ആശി ന്നില്ല. ഒരു ക്ഷണംേപാലും േവെറാരുേദ്ദശ ത്തിനു േവണ്ടി
അവർ ജീവി ന്നില്ല. അതുെകാണ്ട് അവരുെട വഴിയുെട ദൂരം ചുരുങ്ങിേപ്പാകു .

വൃത്തിെയ അതായത് സ്വരൂപീകരണെത്ത തീ മാക്കി അതുെകാണ്ട് സമയ 
െത്ത ചുരു ന്നതിനാണ് ഏകാ ത എ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഏകാ താസി 
ദ്ധിെയ സമ്പാദിപ്പാനുള്ള ഉപായെത്ത ഉപേദശി ന്ന ശാസ്ര്തം രാജേയാഗവു 
മാണ്. പേരതവിശ്വാസേത്താട് ഈ ാണായാമത്തിനു എ സംബന്ധമുണ്ട്?
അതും ാണായാമത്തിെന്റ ഒരു പരിണാമമെ . ’പേരതന്മാരായ ആത്മാക്കൾ
ഉണ്ട്; നമു അവെര കാണാൻ കഴിയിെല്ലന്ന് മാ േമ ഉ ’എ ള്ളതു ശരി 
യാെണങ്കിൽ നമു കാണുകേയാ, അറികേയാ, െതാടുകേയാ െചയ് വാൻ പാടി 
ല്ലാത്ത വണ്ണം എ േയാ േകാടി ആത്മാക്കൾ ഇവിെട ജീവി െണ്ട ള്ളത്
നിശ്ചയമായും സംഭാവ്യമാണ്. നാം അവരുെട ശരീര ങ്ങളിൽ ടി അേങ്ങാ മി 
േങ്ങാ ം നിരന്തരമായി ഗതാഗതം െച ണ്ടാവാം. നേമ്മ അവർ കാണുകയും,
അറികയും െച ന്നിെല്ല ള്ളതും സംഭാവ്യമായി വരാം. ഇത് ഒരു വൃത്തേരഖ 

ള്ളിൽ ഒരു വൃത്തേരഖ, അതായതു പഞ്ചത്തി നുള്ളിൽ പഞ്ചം ആയിരി 
. ഒേര നിലയിൽ ഉള്ളവർ മാ ം അേങ്ങാ മിേങ്ങാ ം കാണു . നമുക്ക 

ഞ്ചി ിയങ്ങൾ ഉണ്ട്. നാം ാണെന്റ ഒരു േത്യക വി രണാവസ്ഥയുെട സന്ത 
തിക ളാണ്. ഒേര വി രണാവസ്ഥയിലുള്ള ആത്മാക്കൾ എല്ലാം അേന്യാന്യം
കാണും. എന്നാൽ ാണെന്റ അതിേനക്കാൾ ഉയർന്ന തരം വി രണാവസ്ഥയു 
െട സന്തതികളായി ആത്മാക്കൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ അവർ ദൃഷ്ടി വിഷയമാകുന്നില്ല.

കാശത്തിെന്റ തീ തെയ നമു തീേര കാശം കാണാതാകത്തക്ക സ്ഥിതി
വെര വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അങ്ങിെനയുള്ള കാശെത്ത കാണു 
ന്നതിൻ േവണ്ട ശക്തിമത്തായ ക കളുള്ള ജീവികളും ഉണ്ടാവാം. തീേര വി 

രണങ്ങൾ മന്ദമായിരി േമ്പാഴും നാം കാശെത്ത കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ
പൂച്ച, മൂങ്ങ മുതലായ ജ ക്കൾ അതു കാണു . ഈ ാണവി രണ ത്തിെന്റ
ഒരു േത്യകാവസ്ഥ മാ േമ ന െട ദൃഷ്ടി വിഷയ മാകു . ഈ വായു 
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മണ്ഡലെത്തത്തെന്ന ദൃഷ്ടാന്തമാെയ ടു ക. ഇത് ഒന്നിെനാ േമൽേമൽ അടു 
ക്കടുക്കായി സ്വരൂപിക്ക െപ്പട്ടിരി . എന്നാൽ ഭൂമിേയാട് ഏറ്റവും ഏറ്റവും
അടു ള്ള അടു അതിനു മുകളിലുള്ളതിെന അേപക്ഷി അധികം െഞരുക്ക 
മുള്ളതായിരി . േമല് േപാ േമല് േപാ േപാകു േന്താറും വായു അധികമധി 
കം സൂക്ഷമായിത്തീരുകയും െച . അെല്ലങ്കിൽ സമു െത്ത ദൃഷ്ടാന്തമാെയടു 

ക. അടിയിലടിയിൽ േപാകുേന്താറും െവള്ളത്തിെന്റ െഞരുക്കം വർദ്ധി .
ത്സമു ത്തിെന്റ അടിയിൽ ജീവി ന്ന ജ ക്കൾ ് ഒരിക്കലും മുകളിൽ വരാൻ
കഴിയുന്നില്ല. വരികയാെണങ്കിൽ അവ ശകലങ്ങളായി നുറുങ്ങിേപ്പാകും. മുഴുവൻ

ഹ്മാണ്ഡവും, ാണെന്റ വ്യാപാരത്താൽ വി രി െകാണ്ടിരി ന്ന ആകാശമ 
യമായ സമു മാെണ ം, അത് വിവിധ മാ യിലുള്ള വി രണങ്ങേളാട് കൂടിയ
അടു കളാൽ ഒന്നിനുേശഷം ഒന്നായി ഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്ക യാെണ ം വി 
ചാരി ക. അധികം പുറ ള്ള അടു കളിൽ വി രണം അധികം കുറഞ്ഞി 
രി ം. മദ്ധ്യേത്താട് അധിക മധികം അടു േന്താറും വി രണം അധികമധി 
കം േവഗവത്താ യുമിരി ം. വി രണത്തിെന്റ ഓേരാ അവസ്ഥെയ ഓേരാ ഭൂമി
ആയി വിചാരിക്കാം. എല്ലാം കൂടി ഒരു വൃത്തേരഖ യാെണ ം അതിെന്റ മദ്ധ്യം
പൂർണ്ണതയാെണ ം വിചാരി ക. മദ്ധ്യത്തിൽ നിന്ന് എ േയാ അക േപാ 
കു േവാ വി രണ ങ്ങൾ അ മന്ദമായിത്തീരു . ഭൂതങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും പുറ 
െമയുള്ള െതാണ്ടാണ്. അതിനുള്ളിലാണ് മനസ്സ്; ശരിയായ മദ്ധ്യം ആത്മാവുമാ 
കു . ഇനി ന െട ദർശനത്തിെന്റ വ്യാപ്തിസീമകൾ ഓേരാ ഭൂമികളായി േവർതി 
രിക്കെപ്പട്ടിരി എ ം വിചാരി ക. എ േയാ േകാടി ൈമൽ പര്യന്തം ഒരു 
തരം വി രണം വ്യാപിച്ചിരി . എ േയാ േകാടി ൈമൽ പര്യന്തം അതി 
േനക്കാൾ ഉയർന്നന്തരം വി രണമായിരി ം; ഇങ്ങെന േമല് േപാ േപാകു .
അേപ്പാൾ ഒരുതരം വി രണ ത്തിെന്റ ഭൂമിയിൽ ജീവി ന്നവർ തങ്ങളിൽ
കണ്ടറിയുന്ന തിനുള്ള ശക്തിയുണ്ടാകുെമ ം, എന്നാൽ ആ ഭൂമി മുകളിേലാ
താേഴേയാ ഉള്ളവെര അവർ കണ്ടറികയിെല്ല ം ഉള്ളത് പൂർത്തിയായും സമ്മ 
തിക്കത്തക്കതാകു . എന്നാലും ദൂരദർശിനി യും, ഭൂതക്കണ്ണാടിയുംെകാണ്ട് ന  
െട ദർശനവ്യാപ്തിെയ നമു വർദ്ധിപ്പിക്കയും, അധികം ഉയർന്നേതാ താണേതാ
ആയ വി രണങ്ങെള വിഷയീകരിക്കയും െചയ്യാവുന്നതുേപാെല ഓേരാ മനുഷ്യ 
നും അടുത്തഭൂമിയിലുള്ള വി രണത്തിെന്റ സ്ഥിതിേയ സ്വയേമവ ാപിക്കയും
അതുെകാ അവിെട നട ന്ന വ തകെള കണ്ടറികയും െചയ് വാൻ കഴിയുന്ന 
താ കു . ഈ മുറി മുഴുവൻ കാണാൻ കഴിയാത്ത ജീവികെള െക്കാ നിറഞ്ഞി 
രിക്കയാെണ വ െകാ ക. അവർ ാണെന്റ ഒരുതരം വി രണങ്ങെളയും
നാം മെറ്റാരുതരം വി രണങ്ങെളയും വഹി . അവർ ശീ മായും, നാം മന്ദ 
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മായുമുള്ള വി രണങ്ങെള വഹി എന്നിരിക്കെട്ട. ാണനാകുന്ന ഉപാദാന 
വ വിനാലാണ് അവർ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടി രി ന്നത്. അതുെകാ തെന്നയാണ്
നാമും നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നത്. എല്ലാം ാണസമു ത്തിെന്റ ഓേരാ ഭാഗങ്ങ 
ളാകു . വി രണത്തിെന്റ മാ കളിലുള്ള േഭദേമയു . എനി തന്നത്താൻ
ശീ തരമായ വി രണാവസ്ഥെയ ാപിപ്പാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ ഉടേന എനി 

ഈ ഭൂമി മാറിേപ്പാകും. ഞാൻ പിെന്ന ഒരിക്കലും നിങ്ങെള കാണുകയില്ല.
നിങ്ങൾ മറ േപാകു . ആ ഭൂമിയിലുള്ളവർ ത്യക്ഷെപ്പടുകയും െച .
ഇത് ശരിയാെണ പേക്ഷ നിങ്ങളിൽ ചിലർ അറിയാ മായിരി ം. മന 
സ്സിെന ഒരു ഉയർന്ന തരം വി രണാവസ്ഥ യിൽ നയി ന്ന ഈ എല്ലാം കൂടി
േയാഗശാസ്ര്തത്തിൽ ’സമാധി’ എന്ന ഒറ്റവാക്കിൽ അന്തർഭവി . ഉയർ 
ന്നതരമായ ഈ എല്ലാ വി രണങ്ങളും, അതായത് മനസ്സിെന്റ േബാധാതീതദശ
യിലുള്ള ഏല്ലാ വി രണങ്ങളും കൂടി സമാധി എന്ന ആ ഒരു വാക്കിൽ സം ഹി 
ക്കെപ്പട്ടിരി . താഴ്ന്നതരം സമാധി നമു േമൽപറഞ്ഞ തരം ആത്മാക്കളുെട
ദർശനനെത്ത നൽകുകയും െച . എേപ്പാൾ നാം സാക്ഷാൽ പരമാർത്ഥവ  
വിെന കാണു േവാ അേപ്പാളാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നതായ സമാധി. ആ മൃൽപിപ 
ണ്ഡെത്ത അറിഞ്ഞാൽ ഹ്മാണ്ഡത്തിലുള്ള എല്ലാ മൃത്തികെളയും നാം അറി
ഇ കാരം ഈ ാണായാമത്തിൽ പേരതവിശ്വാസത്തിെലയും വാസ്തവമായുള്ള
ഭാഗം എല്ലാം അട എ നാം കാണു . ഇതുേപാെലത്തെന്ന ജനങ്ങളുെട
ഒരു സമുദായേമാ, സംഘേമാ ഗൂ�മാേയാ, രഹസ്യമാേയാ മറയ്ക്കെപ്പട്ടതാേയാ ഉള്ള
ഏതിേന എങ്കിലും ആരാഞ്ഞറിവാൻ മിക്കയാെണങ്കിൽ നിശ്ചയമായും അതു
ഈ േയാഗമാണ്. ാണെന നിയമനം െചയ് വാനുള്ള ഈ ഉദ്യമമാണ്. എവി 
െട എങ്കിലും ശക്തിയുെട അസാധാരണമായ വിലാസം കണ്ടാൽ അത് ഈ ാ 
ണെന്റ ആവിർഭാവമാെണ നിങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്. ഭൗതികവിജ്ഞാ 
നങ്ങെളേപ്പാലും ാണായാമത്തിൽ അന്തർഭവിപ്പിക്കാം. ആവിയ െത്ത ചലി 
പ്പി ന്നെതന്താണ്? ആവിയിൽ ടി വ്യാപരി ന്ന ാണനേ . വിദ ച്ഛക്തി
ആദിയായ ഭാവങ്ങൾ എല്ലാം ാണനല്ലാെത മെറ്റന്താണ്? ഭൗതികവിജ്ഞാ 
നശാസ്ര്തം തെന്ന എന്താണ്? ബാേഹ്യാപായങ്ങെളെക്കാ ള്ള ാണായാ 
മം തെന്ന. മാനസ ശക്തിയായി പരിണമിച്ചിരി ന്ന ാണെന മാനസികമായ
ഉപായങ്ങൾ െകാ മാ േമ നിയ ിക്കാൻ കഴിയൂ. ാണെന്റ ഭൗതികമായ
പരിണാമങ്ങെള ഭൗതികമായ ഉപായങ്ങെളെക്കാണ്ട് നിയമനം െചയ് വാൻ  
മി ന്ന ാണായാമത്തിെന്റ ആ ഭാഗത്തിനു ഭൗതികവിജ്ഞാനെമ ം, ാണ 
െന്റ മാനസശക്തി കളായ പരിണാമങ്ങെള മാനസികമായ ഉപായങ്ങെളെക്കാ
നിയമനം െചയ് വാൻ മി ന്ന ഭാഗത്തിനു രാജേയാഗെമ ം പറയു .
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ാണനിയമനം
ഇനി നമുക്ക് ാണായാമത്തിലുള്ള അഭ്യാസങ്ങെളപ്പറ്റി ചിന്തി േക്കണ്ടിയിരി 

. േയാഗികളുെട അഭി ായ കാരം ആദ്യെത്ത പടി ശ്വാസേകാശചലന 
െത്ത നിയമനം െചയ്കയാെണ ള്ളത് നാം ക വേല്ലാ. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നട 

െകാണ്ടിരി ന്ന സൂക്ഷ്മചലനങ്ങളുെട അറിവാണ് നമു ഈ വിഷയത്തിൽ
സമ്പാദിേക്കണ്ടതായിരി ന്നത്. ന െട മന ബഹിർ ഖമായി േപ്പാകയും
അതുെകാണ്ട് ഉള്ളിലെത്ത സൂക്ഷ്മവ്യാപാരങ്ങളുെട ജ്ഞാനം മറ േപാകയും
െച . നമുക്ക് അവെയ അറിയു വാൻ സാധിച്ചാൽ നിയമനം െച വാനും സാ 
ധി ം. സിരാചലന ങ്ങൾ ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപി െകാ സഞ്ചരി കയും
ഓേരാ മാംസേപശിയിലും ജീവൈചതന്യം നൽകുകയും െച . എന്നാൽ
നാം അവെയ അറിയുന്നില്ല. അവെയ അറിവാൻ നമുത്ത് ശീലിക്കാെമ േയാ 
ഗി പറയു . എങ്ങെന? ശ്വാസേകാശചലന ത്തിൽനിന്ന് തുടങ്ങി ാണെന്റ
ഈ ചലനങ്ങെള എല്ലാം േമണ നിമയനം െച പഴകുന്നതുെകാണ്ട്. അങ്ങ 
െന നാം േവണ്ടിടേത്താളംകാലം െച കഴിഞ്ഞാൽ ആ സൂക്ഷ്മചലനങ്ങ െളയും
നിയമനം െച ന്നതിനു നാം ശക്തരായിത്തീരുന്നതാണ്. ഇനി ാണായാമ 
ത്തിെന്റ അഭ്യാസ മങ്ങെളപ്പറ്റി പറയാം. നിവർന്നിരി ക. ശരീരം ഋജുവാ 
ക്കി വ െകാ ക. തെണ്ടല്ലിെല സിരാപാശം അതിെന്റ ഘടകാസ്ഥിപംക്തിക 
ളുെട ഉള്ളിൽ ഇരി കയാെണങ്കിലും അതിേനാടു േചർന്നിരി കയല്ല. നിങ്ങൾ
കുനിഞ്ഞിരുന്നാൽ ആ സിരാപാശത്തിനുപ വം ത ം, അതു െകാ അതിെന
നിർബാധമായി വ െകാ ക, കുനിഞ്ഞിരു ധ്യാനിപ്പാൻ മി േമ്പാെളാ 
െക്ക നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തെന്ന ഉപ വി കയാകു . ശരീരത്തിൽ ഹൃദയം,
കണ്ഠം, ശിരസ്സ് ഈ മൂ ഭാഗങ്ങെളയും എേപ്പാഴും ഒേര നിരപ്പിൽ ഋജുവാക്കി
വ െകാള്ളണം. അ ം പരിചയിച്ചാൽ ഇതു നിങ്ങൾ ശ്വാേസാച്ഛ്വാസം െച 

ന്നേപാെല സ്വാധീനമായി വരുന്നതാണ്. രണ്ടാമെത്ത സംഗതി സിരകെള
സ്വാധീനമാ കയാകു . ശ്വാസേകാശാവയവങ്ങെള നിയമനം െച ന്ന സി 
രാസ്ഥാനങ്ങ ൾ മ ള്ള സിരകളുെട േമലും ഒരുവിധം നിയമകശക്തിയു െണ്ട
നാം ക വേല്ലാ. അതുെകാ ശ്വാേസാച്ഛാസങ്ങളുെട സമീകരണം ആവശ്യമാ 
യിരി . നാം സാധാരണ െച വരുന്ന ശ്വാേസാച്ഛ്വാസെത്ത ശ്വാേസാച്ഛ്വാ 
സെമ പറവാൻ തെന്ന പാടില്ലാത്തതാണ്. അതു തീെര വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തതാ 
ണ്. കൂടാെത സ്ര്തീകളുെടയും പുരിഷന്മാെരയുെടയും ശ്വാേസാച്ഛ്വാസങ്ങൾ
തമ്മിൽ സ്വാഭാവികമായി ചില വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്. ആദ്യെത്ത പാഠം മാ  
കൾ അനുസരിച്ച് ഒരു രീതിയിൽ ശ്വസി കയും ഉച്ഛ്വസി കയും െച കയാ 
കു . അതു ശരീരബന്ധെത്ത മുഴുവൻ അനുേലാമിപ്പി ന്നതാണ്. അതിെന
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സ്വ കാലം പരിശീലിച്ചേശഷം അേതാടുേചർ ഒരു ശബ്ദെത്ത ഉരുവി െകാ 
ണ്ടാൽ നന്ന്. ഓം എേന്നാ േവെറ ഏെതങ്കിലും മ േമാ ആയാൽമതി. ആ
ശബ്ദം ശ്വാസേത്താടുകൂടി ഉള്ളിേല ം െവളിയിേല ം സമമായും അനുേലാമമാ 
യും വഹിക്കെട്ട. അേപ്പാൾ ശരീരം മുഴുവൻ ഒരു സമസ്ഥിതിെയ ാപി ന്ന 
തായി നിങ്ങൾ കാണും. വി മം എന്നാൽ എന്താെണ അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
മനസ്സിലാകും. അേതാടു താരതമ്യെപ്പടുത്തിയാൽ ഉറക്കം വി മമല്ല. ഈ വി 

മെത്ത ഒരിക്കൽ അനുഭവിച്ചാൽ ഏറ്റവും പരി ാന്തമായ സിരകൾ േപാലും
ആശ്വാസമുണ്ടാ കയും അതി മുെമ്പാരിക്കലും നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ വി മി
ച്ചിട്ടിെല്ല േതാ കയും െച ം. ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല് എന്ന ശബ്ദത്തിനുപ 
കരം ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങൾ ചില അർത്ഥവ ക്കളായ ശബ്ദങ്ങെള ഉപേയാഗി  

. അതുെകാണ്ടാണ് ാണായാമ േത്താടു േചർ ഓം എേന്നാ മേറ്റാ ഉള്ള
മ ാക്ഷരങ്ങെള ഉരുവി െകാ വാൻ ഞാൻ നിങ്ങേളാടുപേദശി ന്നത്. ഈ
അഭ്യാസത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത ഫലം മുഖ മാറ്റമുണ്ടാ ക എ ള്ളതാണ്. പരു 
ഷമായ ചുളികൾ മാ േപാകും. ഈ ശാന്തമായ വികാരേത്താടുകൂടി മുഖത്തിൽ
ശാന്തത ത്യക്ഷമാകും. പിെന്ന സ്വരം മധുരമായിത്തീരും. പരുഷസ്വരമുള്ള ഒരു
േയാഗിെയ ഞാൻ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. ഏതാനും മാസങ്ങളിെല അഭ്യാസം െകാ 

ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ ആദ്യെത്ത ശ്വാസാഭ്യാസം ഏതാനും ദിവ 
സങ്ങൾ അഭ്യാസിച്ച േശഷം ഇതിേന ക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടതരമായ ഒന്നിെന ആരം 
ഭിക്കണം. ശ്വാസെത്ത െകാണ്ട് ഇഡയിൽ അതായത് ഇടെത്ത മൂക്കിെന്റ ദ്വാര 
ത്തിൽ ടി ശ്വാസേകാശെത്ത മന്ദമായി പൂരിപ്പി യും, അേതാെടാന്നി തെന്ന
മനസ്സിെന സിരാചലനധാരയിേന്മൽ ഏകാ െപ്പടു കയും െചയ്യണം. നിങ്ങൾ
അേപ്പാൾ സിരാചലനധാരെയ തെണ്ടല്ലിെന്റ അടിയിേല നയി കയും കുണ്ഡ 
ലിനിയുെട ഇരിപ്പിടവും ആകൃതിയിൽ ിേകാണവുമായ മൂലധാരപത്മെത്ത താ 
ഡി കയും െച മാറാകു . എന്നി ം ആ ചലനധാരെയ കുെറ േനരേത്ത
അവിടത്തെന്ന നിർത്തിെക്കാള്ളണം. പിെന്ന മെറ്റ വശ കൂെട ആ ചലനധാര 
െയ ആകർഷി എ സങ്ക ി ക്കയും എന്നി അതിെന വലേത്തമൂക്കിെന്റ
ദ്വാരത്തിൽകൂടി പുറേത്ത കളയുകയും െച വിൻ. ഇതിെന ശീലിപ്പാൻ സ്വ 

ം യാസമുള്ളതായി േതാന്നാം. ഏറ്റവും എളുപ്പമായ സംവിധാനം ഇതാണ്.
വലേത്ത മൂക്കിെന്റ ദ്വാരെത്ത െപരുവിരൽ െകാണ്ടടച്ചിട്ട് ഇടെത്ത ദ്വാരത്തിൽ 

ടി ശ്വാസെത്ത വലി ക. എന്നി ര ദ്വാരവും െപരുവിരലും ചൂ വിരലും
െകാടച്ചിട്ട് ആ ചലനധാരെയ താേഴേത്ത നയി കയും സുഷുമ് നയുെട അറ്റ 
െത്ത താഡി കയാെണ സങ്ക ി കയും െച ക. പിെന്ന തള്ളവിരൽ എടു 
ത്തി വലെത്ത ദ്വാരത്തിൽ ടി ശ്വാസെത്ത പുറേത്ത വി കളയുക, ഉടേന
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മേറ്റ ദ്വാരെത്ത വിരൽെകാണ്ട് അടച്ച് ആ ദ്വാരത്തിൽകൂടി ശ്വാസെത്ത മന്ദമാ 
യി അകേത്ത വലി മുമ്പിലേത്തേപ്പാെല ര ദ്വാരങ്ങളും അടയ്ക്കണം. ഹി  
ക്കൾ ഇതിെന അഭ്യാസി ന്ന മം ഈ രാജ്യത്തിൽ (അേമരിക്കയിൽ) വളെര
കഷ്ടമായിേത്താ ം. എ െകാെണ്ടന്നാൽ അവർ ഇതിെന തങ്ങളുെട ൈശശ 
വം മുതൽ പരിചയി . അവരുെട ശ്വാസ േകാശം ഇതിനു സന്നദ്ധമായിരി 

. ഇവിെട നാലുമാ കൾ (െസക്ക കൾ) െകാ തുടങ്ങി േമണ വർ 
ദ്ധിപ്പി ന്നത് ഉത്തമമായിരി ം. നാലുമാ കൾ െകാ ശ്വാസെത്ത വലി
കയും പതിനാലുമാ കൾ ഉള്ളിൽനിർ കയും എന്നി എ മാ കൾെകാ
പുറേത്ത വിടുകയും െച വിൻ. ഇതു ഒരു ാണയാമമായി. അേതാടുകൂടിത്ത 
െന്ന ആ ിേകാണസ്ഥാനെത്ത വിചാരി കയും, ആ സ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിെല
ഏകാ ീകരി ക്കയും െച വിൻ. ഈ സങ്ക ം വളെര ഉപയുക്തമായിരി ന്ന 
താണ്. അടുത്ത ശ്വാസാഭ്യാസം, മന്ദമായി ശ്വാസെത്ത ഉള്ളി േല വലി , ഉട 
േന തെന്ന മന്ദമായി പുറേത്ത വിട്ട് ശ്വാസ െത്ത െവളിയിൽ തട നിർത്തി 
െക്കാ കയാകു . മാ കൾ എല്ലാം മുമ്പിലേത്തതുതെന്ന, ഒരു വ്യത്യാസേമയു 

. എെന്ത ന്നാൽ മുമ്പിലേത്ത സ ദായത്തിൽ ശ്വാസെത്ത ഉള്ളിൽ തട
നിർത്തിയിരു . ഇേപ്പാഴേത്തതിൽ െവളിയിൽ തട നിർ . ഒടുവിൽ
പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതായി ള്ളത്. ശ്വാസേകാശത്തിെന്റ ശ്വാസന 
െത്ത തട നിർ ന്ന ാണാ യാമം മത്തിലധികമായി ശീലിപ്പാൻ പാടി 
ല്ല. അതിെന കാലത്ത് നാലാവർത്തിയും ൈവകുേന്നരം നാലാവർത്തിയും മാ 

ം ശീലി ക. എന്നി , േമണ മാ േയയും ആവർത്തിേയയും വർദ്ധിപ്പി 
ക്കാം. അേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങെന െച വാൻ ശക്തിയുെണ്ട ം, നിങ്ങൾ 
ക്കതിൽ സേന്താഷമുെണ്ട ം നിങ്ങൾ കാണുന്നതായിരി ം. അതുെകാ വള 
െര സാവധാനമായും സൂഷ്മമായും സൂക്ഷിച്ചി , നിങ്ങൾ ശക്തിയുെണ്ട കാ 
ണു േമ്പാൾ നാലിനുപകരം ആറുമാ യായി വർദ്ധിപ്പി െകാള്ളാം. മം െതറ്റി
അഭ്യസിച്ചാൽ അതു ഉപ വെത്ത ഉണ്ടാക്കി എ ം വേന്നക്കാം. നാഡിേശാധ 
നം, അന്തഃ കുംഭകം (ശ്വാസെത്ത ഉള്ളിൽ തടു വ ക) ബാഹ്യകുംഭകം (ശ്വാ 
സെത്ത പുറ തടു നിർ ക) ഈ മൂ അഭ്യാസങ്ങളിൽ ആദ്യേത്തതും
ഒടുവില േത്തതും യാസമുള്ളേതാ ആപൽക്കരേമാ ആയിരി ന്നില്ല. ആദ്യ 
േത്തതു നിങ്ങൾ എ യധികം അഭ്യസി േവാ അ യ ധികം നിങ്ങൾക്ക്
ശാന്തതയുണ്ടാകും. ഓം എ ധ്യാനി െകാ വൃത്തികളിൽ ഏർെപ്പട്ടിരി 

േമ്പാൾകൂടി നിങ്ങൾക്ക് അതിെന ശീലിക്കാം. അതുെകാ ഗുണമുള്ളതായി
നിങ്ങൾ കാണും. തീ മായി അഭ്യസി കയാെണങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കുണ്ഡലി 
നിയുെട ഉത് േബാധമുണ്ടാകും. ദിവസം ഒരിക്കേലാ ര ാവശ്യേമാ അഭ്യസി  
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െകാണ്ടിരി ന്നവർക്ക് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും സ്വ മായ സ്വാസ്ഥ്യവും ശാന്ത 
തയും സ്വരമാധുര്യ വുമുണ്ടാകും. അതിേനക്കാൾ അധികം അഭ്യസി ന്നവർ
മാ േമ കുണ്ഡലിനിയുെട ഉൽേബാധനമുണ്ടാവു. അേപ്പാൾ മുഴുവൻ േലാകത്തിലും
മാറ്റം സംഭവിക്കയും സകല തത്വങ്ങളും െവളിെപ്പടുകയും െച ം. അതിനുേശഷം
ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തി നായി നിങ്ങൾ പുസ്തകമേന്വഷി േപാേകണ്ട ആവശ്യക 
തയില്ല. അപരിേമയജ്ഞാനത്തിന്നിരിപ്പടമായ നിങ്ങളുെട സ്വന്തം മന തെന്ന
നിങ്ങളുെട പുസ്തകമായിത്തീരും. തെണ്ടല്ലിെന്റ ഇരുപാശങ്ങളിലായി വഹി  
ന്ന ഇഡ, പിംഗല ഈ ചലന ധാരകെളയും, സിരാപാശത്തിെന്റ മധ്യത്തിലൂെട 
യുള്ള ണാളിക യായ സുഷുമ് നെയയും പറ്റി ഇതിനു മു തെന്ന പറഞ്ഞി േല്ലാ.
ഇതു മൂ ം എല്ലാ ജ ക്കൾ മുണ്ട്. തെണ്ടല്ല് ഏതിെനല്ലാ മുേണ്ടാ അതിെന്നാ 
െക്കയും ിയാർത്ഥമായുള്ള ഈ മൂ പാന്ഥാക്കളുമുണ്ട്. സാധാരണ മനുഷ്യർ 

സുഷുമ് ന അടഞ്ഞി രി കയാെണ ം അതിെന്റ വ്യാപാരം ത്യക്ഷമെല്ല 
ം എന്നാൽ മേറ്റ രണ്ടിലും ശക്തികെള ശരീരത്തിെന്റ ഓേരാ ഭാഗ ങ്ങളിലും

വ്യാപിപ്പി ന്നതായ ിയ നട െകാണ്ടിരി ന്നതു ത്യക്ഷമാെണ ം േയാ 
ഗി പറയു . േയാഗി മാ േമ സുഷുമ് ന തുറന്നിരി . സുഷുമ് നാ മാർഗ്ഗം
തുറ കയും വിചാരം അതുവഴി ഉന്നമിക്കയും െച േമ്പാൾ നാം ഇ ിയങ്ങെള
അതി മിക്കയും, ന െട മന ഇ ിയാതീതമായും, േബാധാതീതമായും തീരു 
കയും നാം ബുദ്ധിെയയും ഊഹം എത്താത്ത ദിക്കിേനയുംകൂടി അതി മി െച 

കയും െച . ആ സുഷുമ് നെയ തുറ ക എന്നതാണ് േയാഗിയുെട മുേഖ്യാ 
േദ്ദശ്യം. േയാഗിയുെട മത കാരം ഈ സുഷുമ് നാമാർഗ്ഗത്തിലാണ് ശക്തിവിഭാ 
ഗസ്ഥാനങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ കുേറ ടി രൂപകഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആധാരപ 
ത്മങ്ങൾ തിഷ്ഠി ക്കെപ്പട്ടിരി ന്നത്. ഏറ്റവും അടിയിലേത്തത് തെണ്ടല്ലിെല
സിരാ പാശത്തിെന്റ താഴെത്ത അറ്റത്താണ്. അതിനു മൂലാധാരം എ പറയു .
അടുത്തതിന് സ്വാധിഷ്ഠാനം എ പറയു . അതിന്നടുത്തതു മണിപൂരവും അതി 
ന്നടുത്തതു അനാഹതവും അതിന്നടുത്തത് വിശുദ്ധിയും അതിന്നടുത്തത് ആജ്ഞ 
യും ഒടുവിലേത്തതു തലേച്ചാറിലുള്ള സഹ ാരം അെല്ലങ്കിൽ ആയിരം ഇതളുള്ള
പത്മവുമാകു . ഇവയിൽ നമുക്ക് ഇേപ്പാൾ അറിേയ ണ്ടത് അടിയിലുള്ള മൂലാ 
ധരവും മുകളിലേത്ത സഹ ാരവു മാകു ഈ ര സ്ഥാനങ്ങെള മാ മാണ്.
അടിയിലേത്ത സ്ഥാനത്തിലാണ് എല്ലാ ശക്തികളും സംഭരിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നത്.
ആ ശക്തികെള അവിെടനി ം ഉദ്ധരി ഒടുവിലെത്ത ആധാരമായ തലേച്ചാറി 
േല െകാ വേരണ്ടതാണ്. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയ എല്ലാ ശക്തിക 
ളിലുംവ ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായ ഓജസ് എന്ന ഒന്നാെണ േയാഗിപറയു .
ഓജസ് തലേച്ചാറി ലാണ് സംഭരിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നത്. ഒരു മനുഷ്യെന്റ തലയിൽ
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എ യധികം ഓജ േണ്ടാ അവൻ അ യധികം ശക്തിയും അ യധികം ബു 
ദ്ധിയും അ യധികം മതവിഷയത്തിൽ ദാർ�◌്യവും ഉള്ളവനായിരി . അതാ 
ണ് ഓജസ്സിെന്റ വൃത്തി. ഒരുത്തൻ രമണീയമായ ഭാഷയിലും രമണീയമായ
അർത്ഥങ്ങ േളാടുംകൂടി സംഗിക്കാം. എന്നാൽ അതു ജനങ്ങളിൽ തിഫലി

ന്നില്ല. മെറ്റാരുത്തൻ രമണീയമായ ഭാഷയിലാകെട്ട രമണീയ മായ അർത്ഥ 
ത്തിലാകെട്ട അല്ല സംഗം െച ന്നത് എങ്കിലും അവെന്റ വാ കൾ ജനങ്ങെള
ആകർഷി . അതു െവളിയി േല പുറെപ്പടുന്ന ഓജസ്സിെന്റ ശക്തിയാണ്.
അങ്ങെനയുള്ളവ നിൽനി ണ്ടാകുന്ന ഏതു വൃത്തിയും ശക്തിമത്തായിരി ം.
എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഏറ േറ ഈ ഓജസ് സംഭരിക്ക െപ്പട്ടിരി ണ്ട്. ശരീര 
ത്തിൽ വ്യാപി െകാണ്ടിരി ന്ന എല്ലാ ശക്തികളും അതിെന്റ ഉയർന്നതരമായ
രൂപത്തിൽ ഓജസ്സായി പരിണമി . ഇെതല്ലാം േകവലം ഒരു രൂപാന്തരീ 
ഭാവം മാ മാെണ ള്ള സംഗതി നിങ്ങൾ ഓർ ണ്ടായിരി മേല്ലാ, വിദ  
ച്ഛക്തിയാേയാ അയസ് കാന്തശക്തിയാേയാ െവളിയിൽ കാണുന്ന അേത ശക്തി 
കൾതെന്ന അക ള്ള ശരീരശക്തികളായി മാറും. മാംസികശക്തികളായി വ്യാ 
പരി ന്ന അേത ശക്തികൾ തെന്ന ഓജസ്സായി ം മാറും. സ്ര്തീപുരുഷസംേയാ 
ഗങ്ങളിലും തത്സംബന്ധമായ വിചാരം മുതലായലതിലും െവളിെപ്പ കാണുന്ന
മനുഷ്യശക്തിയുെട ആ ഭാഗെത്ത തടുക്കയും നിയമിക്കയും െചയ്താൽ അതു എളുപ്പ 
ത്തിൽ ഓജസ്സായി പരിണമി െമ േയാഗി പറയു . അടിയിലുള്ള ആധാരം
ഈ വ്യാപാരങ്ങെള വർത്തിപ്പി ന്ന ഒന്നാണ്. അതുെകാ ആ സ്ഥാനെത്ത 
പ്പറ്റി േയാഗി േത്യകം ദ്ധി കയും െച . ഈ എല്ലാ ൈെമൗുനിക 
ശക്തിേയയും ഉദ്ധരി ഓജസ്സാക്കാൻ േയാഗി മി . ചാരി നിഷ്ഠയുള്ള
പുരുഷേനാ സ്ര്തീേക്കാ മാ േമ ഈ ഓജസ്സിെന ഉദ്ധരി തലേച്ചാറിൽ സം 
ഭരിക്കാൻ കഴിയൂ. അതുെകാണ്ടാണ് ചാരി നിഷ്ഠ അത ത്തമമായ സദാചാര 
മായ ഗണിക്കെപ്പടുന്നത്. മനുഷ്യൻ ഹ്മചര്യം െതറ്റിയാൽ തനി തഭംഗം
വ എ വിചാരി . അവനു തെന്റ മാനസികമായ ബലത്തിനും സദാചാര 
സംബന്ധമായ ദൃ�നിഷ്ഠ കൾ ം ൈെശൗില്യമുണ്ടാആകു . അതുെകാണ്ടാ 
ണ് േലാക ത്തിൽ ൈദവിക മഹാപുരുഷന്മാരുെട അവതാരത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള
എല്ലാ മതങ്ങളിലും തീ മായ ഹ്മചര്യ തം നിർബ്ബന്ധമാക്കെപ്പട്ടിരി ന്നതാ 
യി കാണുന്നത്. അതുെകാണ്ടാണ് വിവാഹം െചയ്യാത്ത സന്യാസിമാർ േലാക 

ണ്ടായത്. വിചാര ത്തിലും വാക്കിലും വൃത്തിയിലും പൂർത്തിയായ ചാരി  
നിഷ്ഠ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതു കൂടാെത രാജേയാഗാഭ്യാസം ആപൽക്കര വും
ഉന്മാദെത്ത ഉണ്ടാക്കാവുന്നതും ആകു . ജനങ്ങൾ രാജേയാഗം അഭ്യസിക്കയും
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എന്നാൽ അശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കയും െചയ്താൽ എങ്ങെന അവർ േയാ 
ഗികളാവാൻ കഴിയും.
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ത്യാഹാരവും, ധാരണയും
അടുത്തപടി ത്യാഹാരം ആണ്. അത് എന്തായിരി ം? ത്യക്ഷജ്ഞാനം
ഉണ്ടാകുന്നെതങ്ങെനയാെണന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരി വേല്ലാ. ഒന്നാമതാ 
യി ബാഹ്യകാരണങ്ങൾ, പിെന്ന തലേച്ചാറിെല സ്ഥാനങ്ങൾ വഴിയായി ശരീ 
രത്തിൽ വ്യാപരി ന്ന ആന്തരങ്ങളായ പേഞ്ച ിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ഈ മൂന്നി 
നും ഏേകാപി ഏെതങ്കിലും ഒരു ബാഹ്യപദാർത്ഥേത്താടു സന്നികർഷമുണ്ടാ 
കുേമ്പാളാണ് ആ വ വിെന നാം ഹി ന്നത് അെല്ലങ്കിൽ ത്യക്ഷികരി  
ന്നത്. എന്നാൽ മനസ്സിെന ഏകാ െപ്പടുത്തി ഒേര ഇ ിയേത്താടുതെന്ന സം 
േയാജിപ്പി െവ െകാ ന്നത് വളെര യാസമുള്ള ഒരു സംഗതിയുമാകു . മന 

ഒരു അടിമെയേപ്പാെലയാണ്. ’നല്ലവരായിരി വിൻ, നല്ലവരായിരി വിൻ’
എ േലാകം മുഴുവൻ ഉപേദശി വരുന്നതായി നാം േകൾ ണ്ട്. േലാക  
ള്ള ഏെതങ്കിലും രാജ്യത്ത് ജനിച്ചവരിൽ ’കെക്കാല്ല’ ’കള്ളം പറെകാല്ല’ എ
ഉപേദശിക്കെപ്പടാത്ത കുട്ടി ദുർല്ലഭമാണ്. എന്നാൽ ആ കുട്ടി അെതങ്ങിെന െച 
യ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയുെമന്ന് പറ െകാടു ന്നവരായി ആരുംതെന്ന ഇല്ല.  
ലപിച്ചതു െകാ മതിയാകുന്നതല്ല. എ െകാണ്ട് അവനു കള്ളനായി ടാ?
കക്കാതിരി വാനുള്ള വഴി നാം അവെന പഠിപ്പി ന്നി ല്ലേല്ലാ. നാം അവ 
േനാടു േകവലം കക്കരുെത മാ േമ പറയു . അവെന്റ മനസ്സിെന നിയ 
മന െച വാൻ പഠിപ്പി േമ്പാഴാണ് അവെന വാസ്തവത്തിൽ നാം സഹായി  
ന്നത്. ആഭ്യന്തരേമാ ബാഹ്യേമാ ആയ എല്ലാ ിയകളും ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സ്
ചില സ്ഥാനങ്ങേളാടു സംേയാജി േമ്പാഴാണ്. ആ സ്ഥാനങ്ങെള ഇ ിയങ്ങൾ
എ പറയു . താ ര്യേത്താടു കൂടിേയാ കൂടാതേയാ മന ഇ ിയങ്ങേളാടു
സംബന്ധിപ്പാനായി ആകർഷിക്കെപ്പടു . അതുെകാണ്ടാണ് ജനങ്ങൾ അബ 
ദ്ധങ്ങൾ വർത്തിക്കയും ദുഃഖി കയും െച ന്നത്. മന വരുതിയിൽ നിന്നി 
രു എങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും അങ്ങെന െച ന്നതല്ലായിരു . മനസ്സിെന
സ്വാധീനമാക്കിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലെമന്താണ്? മന പിെന്ന സ്വാഭാവിക 
മായി ത്യക്ഷജ്ഞാന കരണങ്ങളായ ഇ ിയങ്ങേളാടു സംബന്ധിക്കാൻ േപാ 
കയില്ല. അേപ്പാൾ അനുഭവവും ഇച്ഛയും സ്വാഭാവികമായിതെന്ന ന െട വരു 
തിയിൽ നിൽ കയും െച ം. ഇ യും ഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ ഇതു സാദ്ധ്യമാ 
േണാ? പൂർണ്ണമായും സാദ്ധ്യമാണ്. ഈ പുതിയ കാലത്ത് നിങ്ങൾ അതിെന
കാണു ണ്ടേല്ലാ. വിശ്വാസചികിത്സകന്മാർ, അരിഷ്ടത, േവദന, ദുർവൃത്തി ഇവ 
െയ നിേഷധിപ്പാൻ ജനങ്ങെള പഠിപ്പി . അവരുെട ശാസ്ര്തം കുെറ ചു 
റ്റി വളഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ അതു േയാഗത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗംതെന്ന ആകു .
അവർ അതിൽ എങ്ങിെനേയാ കാലിടറി വീണിരി . ഒരുത്തനും തെന്റ
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സൂഖേക്കടിെന നിേഷധി ന്നതുെകാ തെന്ന അതിൽനി വിമുക്തി കിട്ടീ 
ള്ളതായ സംഗതികളിൽ വാസ്തവത്തിൽ അവർ അവനു ’ ത്യാഹാരത്തി’െന്റ

ഒരു ഭാഗെത്തയാണ് പഠിപ്പിച്ചിരി ന്നത് അവർ ഇ ിയങ്ങളുെട െതളിവുകെള
േവണ്ട ശക്തിേയാടുകൂടി നിേഷധിപ്പാൻ ആ മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിെന പഠിപ്പിച്ചിരി 
ക്കയാകു . മാസ്മരനി ാവിദ്യ പരിശീലിച്ചവർ അതുേപാെലതെന്ന അവരുെട
ശപൗെങ്ങെളെക്കാണ്ട് േരാഗിയിൽ തത്ക്കാലേത്ത ഒരുവിധം വികൃതമായ

ത്യാഹാര െത്ത അ രിപ്പിക്കയാകു . മാസ്മരനി ീയശപൗെങ്ങൾ എ പറ 
യുന്നവയ്ക്ക് േരാഗയുക്തമായ ശരീരത്തിലും ആവിലമായ മനസ്സിലും മാ േമ വർ 
ത്തിപ്പാൻ കഴിയു എ തെന്നയല്ല േയാക്താവിനും േയാജ്യെന്റ മനസ്സി 
െന സ്ഥിരമായി ദൃഷ്ടി വിേക്ഷപേമാ മേറ്റാ ആയ ഉപായങ്ങെളെക്കാണ്ട് ഒരുവി 
ധം ഉദാസീനവും വികൃതവുമായ സ്ഥിതിയിൽ െകാ വരാൻ സാധി ന്നതുവ 
െര അയാളുെട ശപൗെങ്ങൾ ഫലി മില്ല. മാസ്മരവിദ്യാ േയാഗം െകാേണ്ടാ
വിശ്വാസചികിത്സെകാേണ്ടാ ഒരു േരാഗിയിൽ സാധിക്കെപ്പടുന്ന താത്ക്കാലിക 
മായ അന്തഃകരണ നിയമനം േകവലം ആേക്ഷപേയാഗ്യമായി ള്ളതാണ്. എ
െകാെണ്ടന്നാൽ ഒടുവിൽ അത് നാശേഹതുവായിത്തീരു . അതു തലേച്ചാറി 
ലുള്ള സ്ഥാനങ്ങെള ഒരുത്തെന്റ സ്വന്തമനശ്ശക്തിെകാ നിയമനം െച കയ 
ല്ല. പിെന്നേയാ സ്വ േനരേത്ത മെറ്റാരു ത്തെന്റ മനഃശക്തി െപെട്ട ള്ള  
ഹരങ്ങൾെകാ േരാഗിയുെട മനസ്സിെന മൂർച്ഛിപ്പി ന്നതുേപാെല ആ കയാ 
കു . ഇതു വിരേണ്ടാടുന്ന കുതിരയുെട ഗതിെയ കടിഞ്ഞാൻെകാേണ്ടാ ൈക 

െകാേണ്ടാ മെപ്പടു കയല്ല, പിെന്നേയാ കുതിരെയ സ്വ േനരേത്ത
േബാധക്ഷയമുണ്ടാക്കി ശാന്തതയിൽ െകാ വരാനായി അതിെന്റ തലയിൽ
വലിയ ത കൾ തല്ലാൻ മെറ്റാരുത്തേനാടു ആവശ്യെപ്പടുകയാകു . ഈ ീയക 
ളിൽ ഓേരാ ാവശ്യവും േയാജ്യനായ മനുഷ്യന് തെന്റ മാനസിക ശക്തിയുെട
ഓേരാ അംശം നശി േപാകയും ഒടുവിൽ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായ നിയമനം സമ്പാദി 

ന്നതിനു പകരം രൂപവും ശക്തിയും െകട്ട് ഒന്നിനും െകാള്ളാത്ത ശൂന്യഭാണ്ഡ 
മായിത്തിരു കയും െച . ആ േരാഗി ാന്താശുപ ിതെന്ന ശരണ മായും
തീരു . ഇ ിയനിയമനത്തിനായി ള്ള ഏതു മവും ഇച്ഛാപൂർവ്വമായി ള്ളത 
െല്ലങ്കിൽ അതായത് നിയാമകെന്റ സ്വന്തം മനസ്സാെല െചയ്യെപ്പടുന്നതെല്ലങ്കിൽ
അപായകരമായി ള്ളതാ െണ മാ മല്ല ഉേദ്ദശ്യെത്ത െതറ്റി ന്നതുമാകു .
ഓേരാ ആത്മാവിെന്റയും ഉേദ്ദശ്യം സ്വാത ്യമാണ്. അതായത് സ്വാധീനത,
വിഷയങ്ങളുെട വിചാരങ്ങളുെടയും ദാസ്യത്തിൽ നി ള്ള േമാക്ഷം; ബാഹ്യവും
അഭ്യന്തരവുമായ േലാകത്തിെന്റ സ്വാധീനത ആകു . അതിേല നയി ന്ന 
തിനു പകരം അന്യനിൽനി ം വരുന്ന മനശഃക്തിയുെട ഓേരാ ധാരയും അവ
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ഏതു രൂപത്തിൽ എെന്റ േനേരവന്നാലും അതായത് ഒരു സമയം എെന്റ ഇ ി 
യങ്ങളുെട സാക്ഷാൽ നിയമനമാേയാ അെല്ലങ്കിൽ ഒരു േമാഹാവസ്ഥയിൽവച്ച്
ഞാൻ തെന്ന അവെയ സ്വയേമവ നിയമനം െച വാൻ േ രിതനാകത്തക്ക 
വണ്ണെമാ േയാഗിക്കെപ്പട്ടതാ യാലും കഴിഞ്ഞ വിചാരങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ കഴി 
ഞ്ഞ മൂ�വിശ്വാസ ങ്ങൾ കൂടിേച്ചർ ഇേപ്പാൾതെന്നയുള്ള മഹാശൃംഖലയിൽ ഒരു
കണ്ണികൂടി ഉണ്ടാക്കിേച്ചർക്കേയ ആകു . അതുെകാണ്ട് അന്യന്മാരുെട  
േയാഗങ്ങൾ നിങ്ങെള വിഷയമാക്കാൻ സമ്മതി െകാടുക്കാെത സൂക്ഷി െകാ 

വിൻ! നിങ്ങൾ അറിവുകൂടാെത മെറ്റാരുത്തെന േദാഷെപ്പടുത്താതിരിേക്കണ 
െമ ം ഓർമ്മി െകാ വിൻ! തങ്ങളുെട മേനാഗതികളിൽ സ്വ കാലെത്ത
ഒരു പുതിയ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കി വളെര ആളുകൾക്ക് നന്മ െച വാൻ ചി 
ലർക്ക് സാധിച്ചി െണ്ട ള്ളത് ശരിതെന്ന. എന്നാൽ തങ്ങൾ േയാഗി ന്ന
േബാധപൂർവമല്ലാത്ത മാസ്മരനി ീയ ശപൗെങ്ങൾ െകാണ്ട് ഒടുവിൽ മിക്കവാറും
ആത്മശൂന്യരായ ◌ിത്തീരത്തക്കവണ്ണം സ്ര്തീപുരുഷന്മാർ വികൃതവും േകവലം
ജഡ വുമായ മാസ്മാരനി ീയാവസ്ഥെയ ഉണ്ടാക്കി അവരിൽ എ േയാ ലക്ഷം
േപെര അവർ നശിപ്പിക്കയും െചയ്തി ണ്ട്. അതുെകാണ്ട് ക ം പൂട്ടി വിശ്വസി 
പ്പാൻ പറകേയാ അെല്ലങ്കിൽ തെന്റ അസാധാരാണ മനശ്ശക്തിെകാണ്ട് നിയമ 
നം െചയ്തിട്ട് മനുഷ്യ വർഗ്ഗെത്ത പിന്നാെല ആകർഷി ന്ന ഏവനും, താൻ മനഃ 
പൂർവ മായി േ ാഹം െചയ് വാൻ വിചാരിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു മനുഷ്യേ ാ 
ഹി ആകു . അതുെകാണ്ട് നിങ്ങളുെട സ്വന്തമന കെളത്തെന്ന ഉപേയാഗി
പ്പിൻ; മനസ്സിെനയും ശരീരത്തയും നിങ്ങൾ തെന്ന നിയമനം െച വിൻ; നിങ്ങൾ
േരാഗികളായിത്തീരുന്നതുവെര െവളിയിലുള്ള യാെതാരു മനഃശ്ശക്തിയും നിങ്ങളു 
െടേമൽ ഫലി ന്നതെല്ല ഓർമ്മി വിൻ; ക ം പൂട്ടി വിശ്വസിപ്പാൻ പറയു 
ന്ന ഒരുവൻ എ തേന്ന മഹാനും സൽപുരുഷനുമായിരുന്നാലും അയാെള വിെട്ടാ 
ഴിക്കയും െച വിൻ. േലാകം മുഴുവനും ആടുകയും, തു കയും, നിലവിളി ക 
യും െച ന്ന സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടാക യും അവ ആടാനും പാടാനും സം ഗിക്കാ 
നും തുടങ്ങീട്ട് വിഷബീജങ്ങൾ േപാെല എ ം പര കയും െച െകാണ്ടി രി 

. അവരും േമ റഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടവരാണ്. അവർ തൽക്കാലേത്ത 
ക്ക് സുകുമാരബുദ്ധികളായ ചിലരുെടേമൽ ഒരു വിലക്ഷണമായ നിയമനശക്തി 
െയ േയാഗി . കഷ്ടം! ഒടുവിൽ പലേപ്പാഴും അ ട്ടെര മുഴുവൻ അേധാഗ 
തിയിൽ ചാടിക്കയും െച . ഒരു മനുഷ്യേനാ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങേളാ അ കാര 
മുള്ള ബാഹ്യമായ വീകൃതനിയമനം വശമാക്കി കാ യിൽ സൽപുരുഷെര നടി 

ന്നതിേനക്കാൾ അസ ക്ക ളായിത്തെന്ന ഇരു െകാ ന്നത് േഭദമാകു .
നല്ല വിചാര േത്താടുകൂടിയാെണങ്കിലും അനുത്തരവാദികളായ അത്തരം മത ാ 
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ന്തന്മാർ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്ന് െച ന്ന േദാഷങ്ങളുെട കണ േനാക്കിയാൽ ന  
െട ഹൃദയം തകർ േപാകും. സംഗീതവും ാർത്ഥനയും െകാ ള്ള അവരുെട
ശപൗെങ്ങളാൽ െപെട്ട ആദ്ധ്യാത്മികമായ ഒരു ഉയർന്ന അവസ്ഥയിൽ നയി 
ക്കെപ്പടുന്ന മന കൾ സ്വയേമവ ജഡങ്ങളും ആവിലങ്ങളും ദുർബ്ബലങ്ങളും ആയി 
ത്തീരുകയും േവെറ ശപൗെങ്ങൾ ം അവ എ തെന്ന ചീത്തകളായിരുന്നാലും
കീഴ് െപ്പടത്തക്കവണ്ണം ആയി േപ്പാകയും െച െമ ള്ളതിെനപറ്റി അവർ അറി 
യുന്നില്ല. മൂ�ന്മാരും, മിൗ്െയാജ്ഞാനേമാഹിതരുമായ ഇത്തരക്കാർ തങ്ങൾ 

ഉപരിേലാക ള്ള ഏേതാ സ്വരൂപത്തിെന്റ അനു ഹ ത്താൽ സിദ്ധിച്ചതാ 
െണ വിചാരി മനുഷ്യമനസ്സിെന വ്യാേമാഹിപ്പിപ്പാൻ ഉപേയാഗി ന്ന ഈ
അ തശക്തികെള റി തന്നത്താൻ അഭിനന്ദി േമ്പാൾ തങ്ങൾ ആ സാധു 
ക്കളുെട ഭാവിയായ അംഗഭംഗങ്ങൾ ം പാപത്തിനും ബുദ്ധി മത്തിനും വിത്തി 
ടുകയാണു െച ന്നെതന്ന് ഒ ം വിചാരി ന്നില്ല. അതുെകാണ്ട് നിങ്ങളുെട സ്വാ 
ത ്യെത്ത അപഹരി ന്ന ഏതിെനയും പറ്റി കരുതലുള്ളവരായിരിപ്പിൻ. അത്
അപായകര മാെണന്നറിയുകയും, അതിെന കഴിയുന്ന വിധത്തിെലാേക്കയും വർ 
ജ്ജിക്കയും െച വിൻ. തെന്റ മനസ്സിെന തെന്റ ഇച്ഛാനുസരണം ഇ ിയങ്ങേളാ 
ട് സംേയാജിപ്പിക്കയും അവയിൽ െച വിേയാജി പ്പിക്കയും െചയ് വാൻ സാധി 
ച്ചി ള്ള പുരുഷൻ ത്യാഹാരെത്ത സാധിച്ചവനാകു . ത്യാഹാരം എന്നാൽ
തിരിെയ (തന്നിൽ) അട ക, അതായത് മനസ്സിെന്റ ബഹിർ ഖങ്ങളായ ശക്തി 
കെള നിേരാധിക്കയും അതിെന ഇ ിയങ്ങളുെട ദാസ്യത്തിൽ നിന്ന് േമാചിപ്പി 
ക്കയും െച ക എന്നർത്ഥമാകു . അതു െച വാൻ സാധി േമ്പാളാണ് വാസ്ത 
വത്തിൽ നാം നിഷ്ഠയുള്ളവാരാകുന്നത്. അേപ്പാൾ മാ മാണ് േമാക്ഷമാർഗ്ഗത്തി 
േല ള്ള ഒരു വലിയ പടി നാം കട ന്നത്. അതിനു മുമ്പ് നാം െവറും യ  
ങ്ങൾ മാ മാകു . മനസ്സിെന നിയമനം െച ന്നത് എ േയാ യാസമായി 
ള്ള താകു . മനസ്സിെന ാന്തൻ കുരങ്ങിേനാട് സാദൃശെപ്പടുത്തീ ള്ളത് ശരി 

യാണ്. ഒരു കുരങ്ങച്ചാരുണ്ടായിരു . അവൻ മെറ്റല്ലാ കുരങ്ങന്മാെരയും േപാെല
തെന്ന സ്വഭാേവന ചപലനായിരു അെ . അതു േപാരാഞ്ഞിട്ട് ആേരാ അവ 
ന് ധാരാളം മദ്യം െകാടു . അതുെകാണ്ട് അവൻ അതിലും അധികം ചപലനാ 
യി. ഉടെന അവെന ഒരു േതളു കുത്തി. മനുഷ്യെര േതളു കുത്തിയാൽ ഒരു ദിവസം
മുഴുവൻ കിട തുള്ളിച്ചാടുമാറുണ്ട്. അതുെകാണ്ട് കുരങ്ങച്ചാർക്ക് തെന്റ അവസ്ഥ
അധികം കഷ്ടമായി തീർ . എന്നിട്ട് തെന്റ കഷ്ടതെയ പൂർത്തിയാക്കനായി ഒരു
പിശാചും അവനിൽ കട കൂടി. ആ കുരങ്ങിെന്റ അനിവാര്യമായ ചാപല്യ െത്ത
എങ്ങിെന പറ മനസ്സിലാക്കൻ കഴിയും? മനുഷ്യെന്റ മന ആ കുരങ്ങിെന 
േപ്പാെല ആകു . സ്വഭാേവനതെന്ന അത് ഇടവിടാെത ചലി െകാണ്ടിരി  
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. പിെന്ന രാഗമാകുന്ന മദ്യം േസവിച്ച് തെന്റ ചാപല്യെത്ത വർദ്ധിപ്പി .
രാഗത്തി വശം വദമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടൻ അഭീഷ്ടം സാധി . ആളുക 
ളുേട േനർ ള്ള അസൂയയാകുന്ന േതളിെന്റ കുേത്തൽ . അവസാനം അഭി 
മാനമാകുന്ന പിശാചിനാൽ സിക്കെപ്പടുകയും െച . അതുെകാണ്ട് അത്
തന്നത്താൻ േകമനാെണ െഞളിയു . അങ്ങെനയുള്ള മനസ്സിെന നിയമനം
െച ന്നത് എ യാസമുള്ള സംഗതിയാണ്. ഇനി ആദ്യെത്ത പാഠം ഇതാ 
ണ്. ഇരു െകാണ്ട് കുേറ സമയം മനസ്സിെന ഓടിനട വാൻ വിേട്ട ക. ആ
സമയെമല്ലാം മനസ്സ് തുള്ളിമറി െകാേണ്ടയിരി ം. അത് കുരങ്ങ് തുള്ളിചാടു 
ന്ന േപാെല ആകു . കുര അതിനു കഴിയുന്ന ചാടെട്ട. നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച്
കാത്തിരി വിൻ. ’ജ്ഞാനേമ ശക്തി’ എന്നാണേല്ലാ പഴെഞ്ചാല്ല്. അതു വാസ്ത 
വവുമാണ്. മനസ്സ് എ െച എന്നറിയുന്നതു വെര നിങ്ങൾക്ക് അതിെന നി 
യമനം െച വാൻ കഴിയുന്നതല്ല. കടിഞ്ഞാൺ! മുഴുവൻ വി െകാടു ക, അേന 
കം അതിദുർഭഗങ്ങളായ വിചാരങ്ങൾ അതിൽ വ കയറിേയക്കാം. ഇങ്ങേന 
യുള്ള വിചാരങ്ങൾ വിചാരിപ്പാൻ ഇടയായേല്ലാ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെന്ന ആശ്ച 
ര്യം േതാ ം. എന്നാൽ ഓേരാ ദിവസവും മനസ്സിെന്റ അത്തരം േതാന്ന്യാസ 
ങ്ങൾ കുറ കുറ വരുന്നതായും, ഓേരാ ദിവസവും അതു അധികമധികം
ശാന്തമായിത്തീരുന്നതായും നിങ്ങൾ കാണും. ആദ്യെത്ത ഏതാനും മാസങ്ങ 
ളിൽ, മനസ്സിന് ഒരു ആയിരം വിചാരങ്ങൾ ഉള്ളതായി നിങ്ങൾ കാണും. കുെറ
കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശന്തമായി ഒരു എഴുനൂറായി കുറഞ്ഞി െണ്ട കാണാം. പി 
െന്നയും ഏതാനും ചില മാസങ്ങൾ കൂടി കിഴിയുേമ്പാൾ വിചാരങ്ങൾ കുറ കു 
റ േപാകയും ഒടുവിൽ മന പൂർത്തിയായി നിയമനത്തിൻ കീഴിലാകുകയും
െച ം. എന്നാൽ നാം ക്ഷമേയാടുകൂടി അതിെന അഭ്യസിേക്കണ്ടതാണ്. ആവി
തിരി വിട്ട ഉടൻ യ ം ഓടുക തെന്ന െച ം. വിഷയങ്ങൾ ന െട മുമ്പിൽ
എത്തിയ ഉടൻ നാം കാണുകതെന്ന െച ം. അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യൻ ഒരു െവ 
റും യ മെല്ല െതളിയിേക്കണെമങ്കിൽ അവൻ ഒന്നിെന്റയും അധികാരത്തിൻ
കീഴിലെല്ല െവളിെപ്പടുേത്തണ്ടതാണ്. ഇങ്ങെന മനസ്സിെന നിയമി ന്നതും
അതിെന േസ്വച്ഛേപാെല ഇ ിയങ്ങ േളാടു േചരാൻ അയക്കാതിരി ന്നതുമാണ്

ത്യാഹാരം. ഇതിെന എങ്ങെന അഭ്യസിക്കാം? ഇത് ഒരു ദീർഘമായ യ 
ത് നമാകു . ഒരു ദിവസം െകാേണ്ടാ മേറ്റാ സാധി ന്നതല്ല. അേനക െകാല്ലം
ക്ഷമേയാടുകൂടിയും നിരന്തരമായും കഷ്ടെപ്പ മിച്ചാൽ മാ േമ നമുക്കതു സാ 
ധി . അടുത്ത പാഠം ഇതിെന ആ യിച്ചിരി ം. കുെറക്കാലം ത്യാഹാരം
അഭ്യസിച്ചേശഷം മനസ്സിെന ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ െവ െകാണ്ട് അടുത്ത പടി 
യായ ’ധാരണ’ തുടങ്ങണം. ’മനസ്സിെന ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ െവ ക’ എ
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െവച്ചാൽ അർത്ഥെമന്താണ്? ശരീരത്തിെന്റ ചില ഭാഗങ്ങെളമാ ം െമെറ്റല്ലാ ഭാ 
ഗങ്ങെളയും വി കളഞ്ഞിട്ട് ചിന്തിപ്പാൻ മനസ്സിെന െഞരു ക എന്നർത്ഥ മാ 
കു . ദൃഷ്ടാന്തമായി, കെയ്യപ്പറ്റി മാ ം, ശരീരത്തിെന്റ െമെറ്റല്ലാ ഭാഗങ്ങെളയും
വി കളഞ്ഞിട്ട് ചിന്തി േനാ ക. ചിത്തം അെല്ലങ്കിൽ മേനാവൃത്തികൾ ഒരു 
ദിക്കിൽ നിരുദ്ധമായും പരിച്ഛിന്ന മായും നിൽ േമ്പാൾ അതിന്നാണ് ’ധാരണ’
എ പറയുന്നത്. ഈ ധാരണ പല കാരത്തിലുണ്ട്. അേതാെടാന്നിച്ച് സ്വ ം
ഒരു സങ്ക വിലാസെത്തകൂടി േചർ െകാ ന്നത് നല്ലതാണ്. ദൃഷ്ടാന്തം പറ 
യാം. മനസ്സിെന ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനെത്ത റി മാ ം ചിന്തിക്കത്തക്കവ 
ണ്ണം ആക്കണം. അതു വളെര യാസമുള്ളതാണ്. കുെറ എളുപ്പമായ ഒരു മാർഗ്ഗം
അവിെട ഒരു പത്മെത്ത സങ്ക ിക്കയാകു . ആ പത്മം കാശപൂർണ്ണമായിരി

; ഉജ്ജ്വലമായ കാശത്താൽ പൂർണ്ണമായിരി . അവിെട മനസ്സിെന
നിർ ക അെല്ലങ്കിൽ ആ പത്മെത്ത കാശപൂർണ്ണമായി തെന്ന തലേച്ചാറി 
േലാ മുൻവിവരിച്ചി ള്ള സുഷുമ് നയിലുള്ള ഓേരാ സ്ഥാനങ്ങളിേലാ വിചാരി ക.
േയാഗി എല്ലായ് േപ്പാഴും അഭ്യസി െകാണ്ടിരിക്കണം. അയാൾ ഏകാന്തത്തിൽ
ജീവിപ്പാൻ മിക്കണം. പലവിധത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുെട സഹവാസം മനസ്സിെന
ബഹിർമുഖമാ ം. േയാഗി അധികം സംസാരിക്കരുത്; എ െകാെണ്ടന്നാൽ
സംസാരം മനസ്സിെന ബഹിർമുഖമാക്കിത്തീർ ം. അധികം വൃത്തിക്കയും
അരുത്; എ െകാെണ്ടന്നാൽ അതിമാ മായ വൃത്തി മനസ്സിെന അസ്വസ്ഥ 
മാ . ഒരു മുഴുവൻ ദിവസവും േ ശിച്ച് വൃത്തി െചയ്തേശഷം അ മന 
സ്സിെന നിയമനം െചയ് വാൻ കഴിയുന്ന തല്ല. ഇങ്ങേനയുള്ള നിശ്ചയബുദ്ധിേയാ 
ടുകൂടിയ ഒരുത്തനാണ് േയാഗിയായിത്തീരുന്നത്. അത്യ മായി െചയ്താൽേപാ 
ലും മഹത്തായ ഗുണമുണ്ടാകുന്ന ശക്തിയാണ് നല്ലതി ള്ളത്. അത് ആർ ം
േദാഷെത്ത െചയ്കയുമില്ല; എന്നാൽ എല്ലാവർ ം ഗുണെത്ത െചയ്കയും െച ം.
ആദ്യം തെന്ന അത് (ധാരണ) സിരാേക്ഷാഭെത്ത സൗമ്യെപ്പടു കയും ശാന്ത 
തയുണ്ടാ കയും വിഷയങെള അധികം ഷ്ടമായി ഹിപ്പാൻ നെമ്മ ശക്തരാ 

കയും െച ം. സ്വഭാവം നന്നാകുകയും ആേരാഗ്യം അധികമാകു കയും െച 
ം. പൂർണ്ണമായ ആേരാഗ്യവും, മാധുര്യമുള്ള സ്വരവും ആദ്യെത്ത ലക്ഷണങ്ങളിൽ

ഒന്നാണ്. സ്വരത്തിലുള്ള േദാഷങ്ങൾ മാറിേപ്പാകും. ഇത് വരാനുള്ള ഫലങ്ങളിൽ
ആദ്യേത്തതാണ്. പണിെപ്പ അഭ്യസി ന്നവർക്ക് മറ്റ് അേനക ലക്ഷണങ്ങൾ
കൂടി ഉണ്ടാകും. ചിലേപ്പാൾ കുേറ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് മനിനാദം േപാെലയുള്ള ശബ്ദ 
ങ്ങൾ ഉണ്ടാകയും അവ കൂടി കലർന്ന് ഒരു നാദത്തിെന്റ ഇടമുറിയാത്ത വാഹം
േപാെല െചവിയിൽ എത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കയും െച ം, ചിലേപ്പാൽ ചില കാ  
കൾ കാണും. കാശത്തിെന്റ െചറിയ ശകലങ്ങൾ മുമ്പിൽ സഞ്ചരി കയും
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അവ വലുതായി വലുതായി വരികയും െച ം. ഇങ്ങേനയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരു 
േമ്പാൾ നിങ്ങൾ വളെര േവഗത്തിൽ േയാഗവിഷയമായ അഭിവൃദ്ധിെയ ാപിക്ക 
യാെണന്ന് വിചാരി െകാള്ളാം. േയാഗികളാവാൻ ആ ഹിക്കയും പണിെപ്പ
അഭ്യസി ക്കയും െച ന്നവർ തങ്ങളുെട ആഹാരസാധനങ്ങെളപ്പറ്റി ആദ്യം കുേറ
ദൃഷ്ടി െവയ്ക്കണം. വളെര േവഗത്തിൽ സിദ്ധി സമ്പാദിപ്പാൻ ആ ഹി ന്നവർ,
പാൽ െകാണ്ട് മാ േമാ അെല്ലങ്കിൽ ധാന്യ വർഗ്ഗങ്ങെളെക്കാേണ്ടാ ഏതാനും മാ 
സങ്ങൾ കഴിപ്പാൻ കഴിയു െമങ്കിൽ അത് ഗുണകരമായി ള്ളതാെണന്ന് കാണും.
എന്നാൽ ദിവസം തി വൃത്തികളിൽ ഏർെപ്പട്ടിരു െകാണ്ട് കുേറെശ്ശ മാ ം
അഭ്യസി ജീവിതം നയിപ്പാൻ വിചാരി ന്നവർ മിതാഹാരികളായിരുന്നാൽ
മതി. മ വിധത്തിൽ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള െതല്ലാം കഴി ന്നതിന്ന് വിേരാധമില്ല.
ശീ തരമായ അഭിവൃദ്ധിെയ ആ ഹിക്കയും േ ശിച്ച് അഭ്യസിക്കയും െച ന്ന 
വർക്ക് പൗ്െയാഹാരത്തിലുള്ള നിഷ് കർഷം അവശ്യം അവശ്യമേ . ശരീരബ 
ന്ധം അധികമധികം മൃദുവായി ത്തീരുേന്താറും ഏെതങ്കിലും അത്യ മായ സംഗ 
തി കൂടി ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യത്തിന്ന് ഭംഗം വരു ന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.
പൂർണ്ണമായ നിയമനശക്തിയുണ്ടാകുന്നതുവെര ഒരു ശകലം ആഹാരം അധികമാ 
േയാ കുറേഞ്ഞാ േപായാൽ നിങ്ങളുെട മുഴുവൻ ശരീരത്തി ം ഉപ വം ത ന്നതാ 
യിരി ം. ആതിനു േശഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളെതല്ലാം ഭക്ഷിക്കാം. ധാരണ
പരിശീലി തുട േമ്പാൾ ഒരു െമാ സൂചി വീഴുന്നശബ്ദം നിങ്ങളുെട തലയിൽ
കൂടി ഒരു ഇടിെവട്ടിയ േപാെല ഗംഭീരമായി നിങ്ങൾ േകൾ ം. ഇ ിയങ്ങൾ
അധികം സൂക്ഷ്മങ്ങളായി ത്തീരു . ഹണശക്തികളും അധികം സൂക്ഷ്മങ്ങളാ 
യി ത്തീരു . നമുക്ക് കട േപാകാനുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ ഇവയാണ്. ഇടവി 
ടാെത ഇതിൽ പരി മി ന്നവർെക്കല്ലാം സിദ്ധി ഉണ്ടാകയും െച ം. എല്ലാ
യുക്തിവാദങ്ങളും മേനാവികാരേഹതുക്കളായ മെറ്റല്ലാവും തള്ളിക്കളയുവിൻ. ഈ
ബുദ്ധിവികൃതമായ ശുഷ് ക ലാപങ്ങളിൽ എെന്തങ്കിലും സംഗതിയുേണ്ടാ? അത്
മനസ്സിെന്റ സ്വാസ്ഥ്യെത്ത ഭഞ്ജിക്കയും അതിെന ഉപ വിക്കയും മാ ം െച  

. ഈ സംഗതികൾ നാം അനുഭവച്ചറിേയണ്ടവ യാണ്. ലാപങ്ങൾ െകാ 
ണ്ട് അതു സാധി േമാ? അതുെകാണ്ട് നിരർത്ഥകമായ ലാപങ്ങെള വി ക 
ളയുവിൻ. അനുഭവശാലി കളാൽ എഴുതെപ്പട്ട പുസ്തകങ്ങൾ മാ ം വായിക്കയും
െച വിൻ. മു ച്ചിപ്പിെയ േപാെല ഇരി വിൻ. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭംഗിയുള്ള
പഴങ്കൗെയുണ്ട്. എങ്ങിെന എന്നാൽ; േചാതി നക്ഷ ം ഉച്ചയാകുേമ്പാൾ മഴയു 
ണ്ടാകയും ഒരു മഴ ള്ളി ചിപ്പിയുെട ഉള്ളിൽ വീഴുകയും െചയ്താൽ അതു മുത്താ 
യിത്തീരുമെ . മു ച്ചിപ്പികൾക്ക് അതറിയാം. അതുെകാണ്ട് ആ നക്ഷ ം ഉദി 

േമ്പാൾ അവ മുകളിൽ വരികയും ആ മഴ ള്ളി േയ െകാൾവാനായി കാത്തി 
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രിക്കയും െച . ഒരു തുള്ളി അതിെന്റ ഉള്ളിൽ വീണ ഉടൻ േവഗത്തിൽ അത്
തെന്റ ചിപ്പി പൂട്ടിക്കളകയും, ക്ഷമേയാടുകൂടി അതിെന േപാറ്റിവളർത്തി ഒരു മു 
ത്താക്കാനായിട്ട് കടലിന്നടിയിൽ മുങ്ങിക്കളകയും െച . നാം അതിെനേപ്പാ 
െല ഇരിക്കണം. ആദ്യം ഉപേദശം േകൾ ക, പിെന്ന മനസ്സിലാ ക; പിെന്ന
എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങെളയും വി കളഞ്ഞിട്ട് ന െട മനസ്സിെന െവളിയിലുള്ള േ ര 
ണകളിൽ നിന്ന് നിേരാധി ക, എന്നിട്ട് അതിെനക്കാൾ പുത്തനായ ഒന്നിനു 
േവണ്ടി അതിെന വി കളകയും െച ന്നതിനാൽ ന െട ആത്മശക്തികൾക്ക്
ക്ഷയം േനരിടുക എ ള്ള ആപ ണ്ട്. ഒരു സംഗതിെയ എടു ക, അതിെന

വൃത്തിയിൽ െകാ വരിക; എന്നിട്ട് അതിെന്റ അവസാനം കാണുക. അവ 
സാനം കണ്ടല്ലാെത അതിെന വി കളയരുത്. ഒരു അഭിമതവ വിേന്മൽ ഉന്മ 
ത്തചിത്തനായി ത്തീരുന്നതാേരാ അവൻ മാ േമ അതിെന്റ തത്വെത്ത കാണുക 
യു . അ മി ം ഓേരാന്ന് കടി ം തുപ്പിയും മാ ം നട ന്നവർക്ക് ഒരിക്ക 
ലും ഒ ം കി കയില്ല. അവർ അവരുെട ഞര കെള ചിലേപ്പാൽ കിക്കിറിയാ 

ം. അവിടത്തെന്ന അതവസാനിക്കയും െച ം. അവർ കൃതിയുെട അടിമക 
ളാ കു ; ഇ ിയങ്ങെള അതി മിച്ച് ഒരിക്കലും അവർ േപാകുന്ന തല്ല. വാസ്ത 
വത്തിൽ േയാഗികളാവാൻ ആ ഹി ന്നവർ ഈ കുടി ം തുപ്പിയും നട ന്ന
ശീലം അേശഷം തള്ളിക്കളയണം. ഒരഭി ായെത്ത പിടി ക. ആ അഭി ായ 
െത്തത്തെന്ന നിങ്ങളുെട ജീവിതമാക്കിെക്കാ ക. അതിെനപ്പറ്റി മേനാരാജ്യം
െച ക. അതിെനപ്പറ്റി ആേലാചി ക, ആ അഭി ായം െകാ പജീവി ക.
തലേച്ചാറും, ശരീരവും, മാംസേപശികളും, ഞര കളും, ശരീരത്തിെന്റ ഓേരാ ഭാ 
ഗവും ആ അഭി ായം െകാ നിറയേട്ട. മ ള്ള എല്ലാ അഭി ായങ്ങെളയും
ഉേപക്ഷി കളകയും െച വിൻ. ഇതാണ് സിദ്ധി ള്ള മാർഗ്ഗം, ഇങ്ങെനയാ 
ണ് മഹന്മാരായ സിദ്ധപുരുഷന്മാരുണ്ടായത്. മ ള്ളവർ െവറും സംസാരി ന്ന
യ ങ്ങളെ . നാം വാസ്തവത്തിൽ അനു ഹിക്കെപ്പട്ടവരാകണ െമങ്കിലും മ  
ള്ളവെര നമുക്ക് അനു ഹിക്കഹിക്കെപ്പട്ടവരാേക്കണ െമങ്കിലും നാം കുെറ ടി
അടിയിൽ കട േനാേക്കണ്ടതാകു . അതിെന്റ ആദ്യെത്ത പടിയിൽ നാം മന 
സ്സിെന ഉപ വിക്കാ തിരിക്കയും മനസ്സിെന ഉപ വി ന്ന അഭി ായങ്ങൾ ഉള്ള 
വരു മായി സഹവസിക്കാതിരിക്കയും േവണം. ചില ആളുകളും ചില സ്ഥലങ്ങളും
ചില ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് െവറു ണ്ടാ ന്നതായി നിങ്ങൾ എല്ലാ 
വരുമറിയുമേല്ലാ അവെയ എല്ലാം വിെട്ടാഴി വിൻ. ഏറ്റവും ഉയർന്നതായ സ്ഥാ 
നത്തിൽ എത്താൻ ആ ഹി ന്നവർ എല്ലാസഹവാസെത്തയും നല്ലതായാലും
ചീത്ത യായാലും വിെട്ടാഴിേക്കണ്ടതുമാകു . കഠിനമായി അഭ്യസി വിൻ. നി 
ങ്ങൾ ജീവിക്കേയാ മരിക്കേയാ െചയ്യേട്ട! അതു സാരമില്ല. നിങ്ങൾ ഫലെത്ത 
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പ്പറ്റി ചിന്തിക്കാെത അതിൽ ആ കിട മിേക്കണ്ടതാണ്. േവണ്ടിടേത്താ 
ളം ശൂരതയുെണ്ടങ്കിൽ ആറു മാസം െകാണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു സിദ്ധേയാഗിയാകും.
ഇതിെന്റ ശകലം മാ ം എടു ന്നവർ അതായത് എല്ലാറ്റിൽ നി ം അ ാ ം
ൈകെക്കാ ന്ന മ ള്ളവരാകെട്ട, അ വും മുകളിൽ എ ന്നില്ല. േകവലം ഒരു
കൂട്ടം പാഠങ്ങെള പഠി തീർത്തതുെകാണ്ട് ഒരു േയാജനമില്ല. താമസഗുണം
െകാണ്ട് നിറഞ്ഞ് മൂ�ന്മാരും, മന്ദബുദ്ധികളുമായി, ഒരഭി ായത്തിലും മനസ്സ് സ്ഥി 
രമായി നിൽക്കാത്തവരായി, വിേനാദത്തിന്നായി മാ ം എെന്തങ്കിലും േവണ 
െമ കാങ്ക്ഷി െകാണ്ടിരി ന്ന ആളുകൾക്ക് മതവും തത്വഞ്ജാനവും േകവലം
വിേനാദമാ മായി കലാശി ം. അവർ വിേനാദത്തിന്നായി മതെത്ത അേന്വ 
ഷിക്കയും വിേനാദകരമായ കുറെഞ്ഞാന്ന് അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കി കയും
െച . ഇവരാണ് സ്ഥിരപരി മവിമുഖന്മാർ. അവർ ഒരു സംഗം േകൾ 

, അത് വളെര രസമുള്ളതാെണ വിചാരി , ഉടെന വീട്ടിൽ േപാകു 
, അതിെനപറ്റിയുള്ളത് ആകപ്പാെട മറ കളകയും െച . സിദ്ധിയുണ്ടാ 

കണെമങ്കിൽ അതിമഹത്തായ സ്ഥിരപരി മം േവണം, അതിമഹത്തായ മന 
ശ്ശക്തി േവണം. ’ഞാൻ സമു െത്ത കുടി വറ്റി ം, ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ പർ 
വ്വതങ്ങൾ തകർ വീഴും’ എന്നാണ് സ്ഥിരപരി മിയായ പുരുഷൻ പറയുന്നത്.
അതുേപാെലയുള്ള പൗരുഷെത്തയും അതുേപാെലയുള്ള മനശ്ശക്തിെയയും വഹി 

വിൻ. തീ മായ മം െച വിൻ. അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ഉേദ്ദശിച്ച ദിക്കിൽ
എ ം
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ധ്യാനവും സമാധിയും
രാജേയാഗം നെമ്മെക്കാ േപാകുന്ന ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനവും ലക്ഷ്യ വുമായ ഏകാ  
തയുെട പരിശീലനമാകുന്ന സൂക്ഷ്മതരങ്ങളായ അഭ്യാസങേള ഒഴി ള്ള രാജേയാ 
ഗത്തിെന്റ പല പടികെളയും പറ്റിയ സാമാന്യമായ നിരൂപണം നാം െച കഴി 

. മനുഷ്യരുെട നിലയിൽ നാം ന െട ബുദ്ധിപൂർവകമാെണ പറയുന്ന
അറിവുകൾ എല്ലാം ഒരു സ്വേബാധെത്ത സംബന്ധി ച്ചിരി ന്നതായി കാണു 

. ഈ േമശ ഇവിെട ഇരി എെന്നനി േബാധമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇവിെട
ഉെണ്ടന്ന് എനി േബാധമുണ്ട്, ഇത്യാദി േനാ ക. അതാണ് ആ സ്വേബാധം.
നിങ്ങൾ ഇവിെട ഉണ്ട്, ഈ േമശ ഇവിെടയുണ്ട്, ഞാൻ കാണുകയും െതാടുക 
യും, േകൾ കയും െച ന്ന വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിെടയുണ്ട്. എെന്നാെക്ക
എെന്ന അറിയിപ്പി ന്നത് അതാണ്. എന്നാൽ അേതാടുകൂടിത്തെന്ന എെന്റ
ജീവിതത്തിെന്റ ഘടകാംശങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗം എെന്റ േബാധത്തിലുൾ
െപ്പടാെതയുമിരി . ശരീരത്തി ള്ളിലുള്ള ഇ ിയങ്ങൾ എല്ലാം, തലേച്ചാ 
റിെന്റ നാനാ ഭാഗങ്ങൾ,! തലേച്ചാറ് ഈ വ ക്കെളപറ്റി ആർ ം േബാധമില്ല 
േല്ലാ. ഞാൻ ആഹാരെത്ത ഭക്ഷി േമ്പാൾ അത് േബാധേത്താടുകൂടി െച .
അതിെന ശരീരത്തിൽ പരിണമിപ്പി േമ്പാൾ അത് ഞാൻ േബാധേത്താടുകൂടാ 
െത െച . ആഹാരെത്ത രക്തമാക്കിത്തീർ േമ്പാൾ ഞാൻ േബാധരഹിത 
നായി െച . ആ രക്തത്തിൽ നിന്ന് എെന്റ ശരീരത്തിെന്റ ഓേരാ ഭാഗങ്ങളും
നിർമ്മി േമ്പാൾ അത് ഞാൻ േബാധരഹിതനായി െച . എന്നാലും അങ്ങ 
െന െച ന്നെതാെക്ക ഞാൻ തെന്നയാണ്. ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ പത്തിരുപത്
ആളുകൾ ഉണ്ടായിരി ന്നതല്ലേല്ലാ. ഞാനാണിത് െച ന്നെത ം മറ്റാരുമെല്ല 

ം എനിക്ക് എങ്ങെന അറിയാം? എെന്റ വൃത്തി ആഹാരെത്ത ഭക്ഷി ന്ന 
ത് മാ മാെണ ം, അതിെന സാത്മ്യെപ്പടു കയും ആ ആഹാരത്തിൽ നിന്ന്
ശരീരെത്ത നിർമ്മിക്കയും െച ന്നത് എനി േവണ്ടി മറ്റാേരാ ആെണ വാ 
ദി മായിരിക്കാം. അതു പാടില്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ ന െട േബാധത്തിന്ന്
വിഷയ മാകാത്ത മിക്കവാറും എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങെളയും ന െട േബാധ ത്തി
വിഷയമാക്കിത്തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതായി െതളിയിക്കാ വുന്നതാണ്. ന െട ഹൃ 
ദയം ത്യക്ഷത്തിൽ ന െട വരുതി കൂടാെത അടി െകാണ്ടിരി . ഇവിെട
ഇരി ന്ന നമ്മിൽ ആർ ം ഹൃദയെത്ത വരുതിയിൽ നിർത്താൻ കഴികയില്ല.
അത് അതിെന്റ വഴിെയ േപായിെക്കാണ്ടിരി . എന്നാൽ അഭ്യാസം െകാ 
ണ്ട് മനുഷ്യന്ന് ഹൃദയെത്തേപ്പാലും വരുതിയിൽ വ ാൻ കഴിയും. അത് അവെന്റ
ഇച്ഛേപാെല മന്ദമാേയാ ശീ മാേയാ മിക്കവാറും നി േപാകതെന്നെയാ െച 

ം. മിക്കവാറും ശരീര ത്തിെന്റ എല്ലാ ഭാഗങ്ങെളയും ആജ്ഞയിൻ കീഴ് െകാ 
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വരു വാൻ കഴിയും. ഇത് എന്തിെന കാണി ? ന െട േബാധ സ്ഥാ 
നത്തിനു താെഴയുള്ളവകളും നമ്മാൽ െചയ്യെപ്പടുന്നവ തെന്ന എ ം എന്നാൽ
നാം അവെയ േബാധേത്താടുകൂടാെത െച എ ം തെന്ന. അേപ്പാൾ നമു 
ക്ക് മനസ്സ് വ്യാപരി െകാണ്ടിരി ന്നതായ ര സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്
സ്വേബാധത്തിെന്റ സ്ഥാനം. അതായത് എേപ്പാഴും അഹന്തയുെട രണേയാ 
ടു കൂടി വരുന്ന ിയകൾ. അടുത്തത് അേബാധസ്ഥാനം. അടിയി ലുള്ള ിയ 
കൾ അതായത് അഹന്തയുെട രണേത്താടു കൂടാെതവരുന്ന ിയകൾ അഹ 
ന്താ രണേത്താടുകൂടാെത വരുന്ന മേനാവ്യാപാരത്തിെന്റ ആ ഭാഗം അേബാധ 
വ്യാപാരവും, അഹന്താ രണേത്താടുകൂടി വരുന്ന ആ ഭാഗം സേബാധ വ്യാപാര 
വും ആകു . താഴ്ന്ന തരം ജ ക്കളിൽ ഈ അേബാധ വ്യാപാരത്തിന്ന് സഹജ 
േബാധെമന്ന് പറയു . ഉയർന്ന തരം ജ ക്കളിലും, എല്ലാ ജ ക്കളിലും െവച്ച്
ഉയർന്നവനായ മനുഷ്യ നിലും അഹന്താ രണേത്താടുകൂടിയതായ രണ്ടാമെത്ത
വ്യാപാരം അധികം സാധാരണമായിരി . അതിന്ന് സേബാധവ്യാപാരം
എ പറയു . എന്നാൽ ഇത് ഇവിെട അവസാനി ന്നില്ല. മനസ്സിന് വ്യാപരി 
ക്കാെമ ള്ളതായി ഇതിലും ഉയർന്നതായ ഒരു സ്ഥാന വുമുണ്ട്. സ്വേബാധത്തി 
െന്റ സ്ഥാനെത്ത അതി മി േപാവാൻ മനസ്സിനു കഴിയും. േബാധരഹിത വ്യാ 
പാരങ്ങൾ സ്വേബാധസ്ഥാന ത്തിന് അടിയിലുള്ളവയായിരി ന്നതുേപാെല സ്വ 
േബാധസ്ഥാന ത്തിനു മുകളിലുള്ളതായും േവെറാരു വ്യാപാരമുണ്ട്. അതും അഹ 
ന്താ രണേത്താടുകൂടാെത വരുന്നതാകു . അഹന്ത യുെട രണം േകവലം
മദ്ധ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാ േമയു . മന ആ സ്ഥാനത്തി മുകളിേലാ അടിയി 
േലാ ആയിരി േമ്പാൾ അഹം (ഞാൻ) എ ള്ള രണമില്ല, എങ്കിലും മനസ്സ്
വ്യാപരിക്കയും െച . മനസ്സ് സ്വേബാധത്തിെന്റ അതിരിെന അതി മി
േപാകുേമ്പാൾ അതിന് സമാധി അെല്ലങ്കിൽ േബാധാതീതാവസ്ഥെയ പറയു 

. അത് സ്വേബാധത്തി മുകളിലാകു . സമാധിസ്ഥനായ ഒരുവൻ സ്വേബാ 
ധത്തിെന്റ അതൃത്തി വിട്ട് താണു േപാകയല്ല; ആ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന്
േപാകയാണു െചയ്തിരി ന്നെത ള്ളതിന്ന് എ െതളിവാണ്? ര സംഗ 
തികളിലും വ്യാപാരങ്ങൾ അഹന്താ രണേതാടുകൂടാത്തവയാണേല്ലാ? ഉത്തരം
എെന്തന്നാൽ കാര്യം െകാണ്ട്, അതായത് വ്യാപാരത്തിെന്റ ഫലങ്ങൾ െകാണ്ട്
ഏതാണ് മുകളിെല ം, ഏതാണ് താെഴ എ ം നാം അറിയു . ഒരു മനുഷ്യൻ
സുഷുപ്ത്യവസ്ഥെയ ാപി േമ്പാൾ അയാൾ സ്വേബാധത്തിന്ന് താെഴയുള്ള ഒരു
ഭൂമിയിൽ കട കയാകു . സുഷുപ്തിയിൽ പെക്ഷ അഹന്താ രണേത്താടുകൂടാ 
െത തെന്ന അയാൾ ആ സമയെമല്ലാം തെന്റ ശരീരെത്ത വ്യാപരി പ്പി .
അയാൾ ശ്വസി . അയാൾ ആ ശരീരെത്ത അന . നി വി ണർ വ 
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രുേമ്പാൾ അതിൽ േവശിച്ച അേത മനുഷ്യനായിത്തെന്ന തിരിെയ വരികയും
െച . നി യിൽ േവശി ന്നതിനുമുമ്പ് അയാൾ സമ്പാദിച്ചിരുന്ന അറിവു 
കളുെട ആക ക അങ്ങിെനത്തെന്ന ഇരി . അെതാ ം അധികമായിട്ടില്ല.
ജ്ഞാനം വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഒരുവൻ സമാധിയിലാണു! േവശി ന്നെത 
ങ്കിൽ അവൻ മൂ�നായിട്ട് അതിൽ എത്തി മുനിയായിട്ട് െവളിയിൽ വരു . ഈ
വ്യത്യാസം എ െകാ ണ്ടാകു . ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരുത്തൻ അതിൽ  
േവശിച്ച് അേതമാതിരിതെന്ന െവളിയിൽ വരു . മെറ്റാരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആ
മനുഷ്യൻ ജ്ഞാനിയായി ത്തീർ ഒരു മുനിയായി, ഒരു ദീർഘദർശിയായി, ഒരു
തപസ്വി യായി. അയാളുെട മുഴുവൻ സ്വഭാവവും മാറിേപ്പായി. അയാളുെട ജീ 
വിതം മാറിേപ്പായി, ജ്ഞാനിയായി. ഫലങ്ങൾ ര ം ഇവയാണ്. ഫലങ്ങൾ വ്യ 
ത്യസ്തങ്ങളായിരി ന്നതുെകാണ്ട് േഹതുക്കളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിത്തെന്നയിരിക്ക 
ണം. സമാധിയിൽ നിന്ന് െവളിയിൽ വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യെന്റ ജ്ഞാനം അേബാ 
ധാവസ്ഥ യിൽ നിേന്നാ, സേബാധാവസ്ഥയിൽ ഉള്ള ഊഹങ്ങളിൽ നിേന്നാ
ലഭിക്കെപ്പടാവുന്നതിേനക്കാൾ ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടതരമായി ള്ളതാ കു . അതു 
െകാണ്ട് അതു േബാധാതീതാവസ്ഥ തെന്ന ആയിരി ക്കണം. േബാധാതീതാവ 
സ്ഥ എ പറഞ്ഞാൽ സമാധിയുമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ സമാധി എ പറയുന്ന 
തിെന്റ താ ര്യം ഇതാകു . എന്താണതിേന്റ ഉപേയാഗം? അതിെന്റ ഉപേയാ 
ഗം ഇവിെടയാണ്. ഊഹം അെല്ലങ്കിൽ മനസ്സിെന്റ സേബാധവ്യാപാര ത്തിെന്റ
വ്യാപ്തിഭൂമി ഇടുങ്ങിയതും, ിപ്തമായ അവധിയുള്ളതു മാകു . മനുഷ്യെന്റ ഊഹ 
ത്തിന്ന് സഞ്ചരിപ്പാനുള്ളത് ഒരു െചറിയ ച വാളം മാ മാണ്. അതിെന അതി 

മി േപാവാൻ അതിനു കഴികയില്ല. അതി മി േപാവാനുള്ള മെമല്ലാം
അസാദ്ധ്യമെ . എന്നാൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഏറ്റവും ഇഷ്ടതമമായി വിചാരി ന്ന 
െതല്ലാം കിട ന്നത് ആ ച വാളത്തിനുെവളിയിലു മാണ്. അനശ്വരമായ ഒരു
ആത്മാവുേണ്ടാ? ഒരു ഈശ്വരനുേണ്ടാ? ഈ പഞ്ചത്തിെന്റ നിയാമകമായ ഒരു
മഹാേബാധമുേണ്ടാ? ഈ േചാദ്യങ്ങെളല്ലാം ഊഹത്തിെന്റ ഭൂമി അ റമുള്ള 
താകു . ഊഹത്തി ഒരിക്കലും ഈ േചാദ്യങ്ങളുെട ഉത്തരം പറവാൻ കഴിക 
യില്ല. ഊഹം എ പറയു ? അതു പറയുന്നതാവിത്. ’ഞാൻ സംശയ സ്തനാ 
ണ് ’ ഉെണ്ടേന്നാ ഇെല്ലേന്നാ ഉള്ളെതാ ം എനിക്കറി കൂടാ. എന്നാൽ ഈ
േചാദ്യങ്ങൾ നമു വളെര ധാനമായി ള്ളവയുമാണ്. അവയുെട ശരിയായ
ഉത്തരം അറിയാെത മനുഷ്യജീവിതം ശക്യമല്ല. ന െട എല്ലാ ധർമ്മശാസ്ര്ത
സിദ്ധാന്തങ്ങളും, ന െട എല്ലാ സദാചാരപരമായ നിലകളും, മനുഷ്യസ്വഭാവ 
ത്തി ള്ള സ ം മഹ മായ എല്ലാവും ആ ച വാളത്തി െവളിയിൽനി
വന്നി ള്ള ഉത്തരങ്ങളിേന്മൽ സ്വരൂപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാകു . അതുെകാണ്ട് ഈ
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േചാദ്യങ്ങൾ നമു ഉത്തരമുണ്ടാകണെമ ള്ളത് വളെര ധാനമായ സംഗ 
തിയേ . ആ ഉത്തരങ്ങേളാടു കൂടാെത മനുഷ്യജീവിതം അശക്യമായിത്തീരും.
ജീവിതം ഒരു അ നിമിഷത്തിെന്റ കാര്യമാ െണങ്കിലും, ഈ പഞ്ചം പര 
മാണുക്കളുെട ഒരു യാദൃശ്ചികമായ സംഘാതം മാ മാെണങ്കിലും എ െകാണ്ട്
ഞാൻ മെറ്റാരുത്തനു നന്മ െചയ്യണം? എ െകാണ്ട് കാരുണ്യേമാ നീതിേയാ,
സമസൃഷ്ടിസ് േനഹേമാ ഉണ്ടായിരിക്കണം? ഈ േലാകത്തിൽ ഉത്തമമായി ള്ള 
ത് ’െവയിലുള്ളേപ്പാൾ വയ് േക്കാൽ ഉണക്കി െക്കാൾക’ എ ള്ളതായിരി ം.
ഓേരാരുത്തനും അവെന്റ നന്മ മാ ം േനാ ം. ആശിപ്പാൻ േവെറ ഒ മിെല്ല 
ങ്കിൽ എ െകാണ്ട് ഞാൻ എെന്റ സേഹാദരെന സ് േനഹിക്കണം? എ െകാ 
ണ്ട് അവെന്റ കഴുത്ത് അറു കൂടാ. അ റ ഒ മിെല്ലങ്കിലും സ്വാത ്യമില്ല.
ജഡങ്ങളായ കഠിനനിയമങ്ങൾ മാ േമ ഉ െവങ്കിലും ഞാൻ എനിക്കിവിെട സു 
ഖമായി ഇരിപ്പാൻ മാ േമ മി . ഇേപ്പാൾ ചിലർ എല്ലാ സദാചാരങ്ങൾ ം
ഉപേയാഗവാദി (◌ൗേശഹശേമൃശമി) കളുെട അഭി ായനുസാരമായ അടിസ്ഥാ 
നമാണ് തങ്ങൾ ള്ളെത പറയുന്നതായി േകൾക്കാം. ഈ അടിസ്ഥാനെമ 
ന്താണ്? ഏറ്റവും അധികം േപർ ം ഏറ്റവും അധികം സുഖം ഉണ്ടാ ക. എ  
െകാണ്ട് ഞാൻ അതുണ്ടാ ക്കണം? എെന്റ കാര്യത്തിന്ന് ഉപേയാഗെപ്പടുെമങ്കിൽ
എ െകാണ്ട് ഏറ്റവും അധികം േപർക്ക് ഏറ്റവും അധികം ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കി ടാ.
ഉപേയാഗവാദികൾ ഈ േചാദ്യത്തിന്ന് എങ്ങെന ഉത്തരം പറയും. ഏതു ശരിയാ 
െണ ം ഏതു െതറ്റാെണ ം എങ്ങെന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. സുഖത്തിനുേവ 
ണ്ടി ഇച്ഛ എെന്ന തള്ളിവിടു . ഞാൻ അതിെന നിറേവ കയും െച . അെത 
നി സ്വഭാവത്തിൽ ഉള്ളതുമാണ്. എനി അതല്ലാെത ഒ ം അറി കൂടാ.
എനി ഈ വക ഇച്ഛകൾ ഉണ്ട്. ഞാൻ അവെയ നിറേവ കയും െച ം. എ  
െകാണ്ട് നിങ്ങൾ ആവലാതി പറയണം? മനുഷ്യ ജീവിതെത്തയും, സദാചാര 
െത്തയും, അനശ്വരമായ ആത്മാവി െനയും ഈശ്വരെനയും, സ് േനഹം അനുക 
മ്പ ഇവെയയും, ഉത്തമ നായിരി കയും സർേവാപരി സ്വാർത്ഥത്യാഗി ആയിരി 

കയും എ ള്ളതിെനയും പറ്റിയുള്ള ഈ പരമാർത്ഥങ്ങൾ എല്ല് ലാം എവിെട 
നി വരു . എല്ലാ ധർമ്മശാസ്ര്തങ്ങളും, മനുഷ്യെന്റ എല്ലാ ിയകളും, മനു 
ഷ്യെന്റ എല്ലാ വിചാരങ്ങളും ഈ സ്വാർത്ഥപരിത്യാഗം എന്ന ഒരു ഉേദ്ദശ്യെത്ത
അവലംബിച്ചിരി . മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ മുഴുവൻ ഉേദ്ദശ്യെത്ത ’സ്വാർത്ഥ 
പരിത്യാഗം’ എന്ന ഒരു വാക്കിൽ ഒതുക്കാം. എ െകാണ്ട് നാം സ്വാർത്ഥപരി 
ത്യാഗികളായിരിക്കണം? ആവശ്യെമന്ത്? എനി സ്വാർത്ഥപരിത്യാഗിയാകാ 
നുള്ള േ രണ യും ശക്തിയും എവിെട? എ െകാണ്ട് ഞാൻ അങ്ങെനയിരി ക്ക 
ണം? നിങ്ങൾ നിങ്ങെള ഒരു ബുദ്ധിമാെന ം ഉപേയാഗവാദി എ ം പറയു .
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എന്നാൽ നിങ്ങൾ കാരണം കാണി തരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങെള ബുദ്ധി 
ഹീനെനേന്ന പറയൂ. എ െകാ ഞാൻ സ്വാർത്ഥപരനായിരു കൂടാ? അതി 
നു കാരണം കാണി തരിക. എ െകാണ്ട് എനിക്ക് അകാരണമായി വർ 
ത്തി ന്ന ഒരു മൃഗമായി ഇരു കൂടാ. അത് (ഉപേയാഗവാദം) ഒരു കവിതയുെട
രീതിയിൽ നന്നായി എ വരാം. എന്നാൽ കവിത ന്യായവാദം അല്ല. എനി
ഒരു ന്യായം കാണി തരിക. എ െകാ ഞാൻ സ്വാർത്ഥത്യാഗി ആകണം?
എ െകാ നന്നാകണം? ീമാൻ ഇന്നാരും ീമതി ഇന്നാരും അങ്ങിെന
പറയു , അതുെകാണ്ട് എ പറഞ്ഞാൽ അത് എനി സമ്മതമാകുന്നതല്ല.
ഞാൻ സ്വാർത്ഥത്യാഗി ആയിരി ന്നതുെകാ ള്ള ഉപേയാഗം എവിെട? ഉപ 
േയാഗം എന്ന് െവച്ചാൽ ഏറ്റവും അധികം സുഖം എന്നാണർത്ഥെമങ്കിൽ, എെന്റ
ഉപേയാഗം ഞാൻ സ്വാർത്ഥപരനാകുന്നതാണ്. അന്യന്മാെര ചതി കയും െകാ 
ള്ളയിടുകയും െച ന്നതുെകാണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും അധികം സുഖം ലഭിെച്ച
വരാം. ഉത്തരം എന്താണ്? ഉപേയാഗവാദിക്ക് ഒരിക്കലും അത് പറവാൻ കഴി 
യില്ല. ഈ േലാകം അപാരമായ ഒരു മഹാസമു ത്തിെല ഒരു നീർ ള്ളിയും
അപരിച്ഛിന്നമായ ഒരു മഹാ ംഖലയുെട ഒരു കണ്ണിയും ആകു . ഇതാണ്
ഉത്തരം. സ്വാർത്ഥലത്യാഗെത്ത സംഗി കയും അതിെന മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തി 
നു പഠിപ്പി കയും െചയ്ത ജനങ്ങൾക്ക് ഈ അഭി ായം എവിട കിട്ടി? അത്
സഹജേബാധമല്ല. സഹാജേബാധമുള്ള ജ ക്കൾ അതിെന അറിയുന്നില്ല. ഇത്
ഊഹവുമല്ല. ഊഹത്തിനു ഈ അഭി ായങ്ങെള പറ്റി യാെതാ ം അറി കൂ 
ടാ. അവ എവിട വ ? ചരി െത്ത സൂക്ഷി േനാ േമ്പാൾ േലാക ണ്ടാ 
യി ള്ള മഹാന്മാരായ മേതാപേദഷ്ട്ക്കന്മാർ എല്ലാം ഒരു തത്വെത്ത ഒ േപാെല
സമ്മതി ന്നതായി കാണു . ഈ പരമാർൗെങ്ങൾ പുറ നിന്ന് കിട്ടിയതാ 
െണ എല്ലാവരും വാദി . അവരിൽ പലരും അവർ കിട്ടിെകാണ്ടിരുന്നതി 
െന അറിഞ്ഞില്ല മാ േമയു . ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം, ഒരു േദവദൂതൻ മനുഷ്യാ 
കൃതി യിൽ ര ചിറകുകേളാടുകൂടി കീഴ് േപ്പാ പറ വന്ന് ’മനുഷ്യാ! നീ േക 
െകാണ്ടാലും, ഇതാണ് സേന്ദശം’ എ പറ എന്ന് ഒരാൾ പറയും. മെറ്റാ 

രാൾ, ഒരു േദവെന്റ ഒരു േതേജാമയമായ സ്വരൂപം തെന്റ മുമ്പിൽ ത്യക്ഷമായി
എ പറയു . േവെറ ഒരാൾ തെന്റ പേരതനായ പൂർവികൻ സ്വപ്നത്തിൽ വ
ഇെതല്ലാം തനി പറ െകാടുത്തതാണ് എ പറയു . അതിനുമ റമാ 
യി അവൻ ഒ ം അറിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ എല്ലാവരും വാദി ന്നത് ഒ കിൽ
അവർ േദവദൂതെന ക , അെല്ലങ്കിൽ ഈശ്വരെന്റ വാക്യങ്ങെള േക , അെല്ല 
ങ്കിൽ ആശ്ചര്യ കരമായ ത്യക്ഷമവർ ണ്ടായി എ ള്ളതാെണന്ന ഈ സംഗ 
തി സർവ്വസാധാരണമായിരി . ഈ ജ്ഞാനം അവർ പുറ നി കിട്ടീ 
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ള്ളതാെണ എല്ലാവരും വാദി . അവരുെട ഊഹശക്തിയിൽനി കിട്ടി 
യതാെണന്നല്ല. േയാഗശാസ്ര്തം എന്താണുപേദശി ന്നത്? അതുപേദശി  
ന്നത് ഈ ജ്ഞാനം എല്ലാ ഊഹത്തിെന്റ അതൃത്തിക്ക് പുറ നി വന്നതാണ 

ം, എന്നാൽ അതു അവരുെട ഉള്ളിൽ നി ം തെന്ന വന്നതാണ ം ആകു .
ഊഹത്തിന്ന റമായി ഒരു േബാധാതീതാവസ്ഥ അതായത് ഒരു ഉയർന്ന തര 
മായ സ്ഥിതി മനസ്സി തെന്ന ഉെണ്ട ം മനസ്സ് ആ ഉയർന്ന സ്ഥിതിെയ ാ 
പി േമ്പാൾ ഊഹത്തിനു പുറ ള്ള തായ ഈ ജ്ഞാനം ഭൗതികജ്ഞാനങ്ങൾ 
ക്ക് എല്ലാം അതീതമായ ഈ അതിഭൗതികജ്ഞാനം മനുഷ്യനു വരു എ ം
േയാഗി പറയു . അതിഭൗതികവും, അതീതവുമായ ജ്ഞാനം മനുഷ്യനു വരു 

. സാധാരണ മനുഷ്യസ്വഭാവെത്ത അതിയാനം െചയ്ത് ഊഹെത്ത അതി മി 
േപാകുന്ന ഈ അവസ്ഥ ചിലേപ്പാൾ അതിെന്റ ശാസ്ര്തീയജ്ഞാനം ഇല്ലാ 

ത്ത ഒരു മനുഷ്യനുകൂടിയും വേന്നക്കാം. അയാൾ അതിേന്മൽ കാലിടറി വീഴുന്ന
േപാെല ആകു . അതിൽ ഇടറി വീഴുേമ്പാൾ സാധാരണമായും അതു പുറ  
നി ം വന്നതാണ് എന്നയാൾ വാദി . അതുെകാണ്ട് ഒരു അനു ഹേബാ 
ധം, അെല്ലങ്കിൽ ഈ അതീതജ്ഞാനം ഭിന്നരാജ്യങ്ങളിൽ തുല്യമായിരി ന്നത്
എ െകാണ്ടാെണ ഇതു വിശദമാ . എന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇെതാരു
േദവദൂതൻ മുേഖന വന്നതായും, മെറ്റാരു രാജ്യത്ത് ഇെതാരു േദവൻ മുേഖന വന്ന 
തായും, േവെറാരു രാജ്യത്ത് ഈശ്വരൻ മുേഖന വന്നതായും േതാന്നാം. അതിെന്റ
അർത്ഥെമന്ത്? അർത്ഥം ആ ജ്ഞാനം മന തെന്ന അതിെന്റ സ്വന്തസ്വഭാവ 
ത്താൽ െകാ വന്നതാ െണ ം, ആ ജ്ഞാനത്തിെന്റ സാക്ഷാൽകാമരം ആരു
മുേഖന വ േവാ ആ മനുഷ്യെന്റ വിശ്വാസത്തിെന്റയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റയും
സ്ഥിതിെയ അനുസരിച്ച് അതു വാഖ്യാനിക്കെപ്പ എ ം ആകു . ഇതിെന്റ
വാസ്തവമായ വ ത ഈ നാനാ മനുഷ്യരും ഈ േബാധീതാവസ്ഥയിൽ ഇടറി 
വീണു എ ള്ളതാണ്. ഇതിൽ (ഇടറിവീഴുന്നതിൽ) ഒരു വല്യ ആപ െണ്ട 

േയാഗി പറയു . വളെര അധികം സംഗതികളിലും തലേച്ചാറിനു േകടുപ  
ന്നതായ ആപത്താണുള്ളത്. സാധാരണമായും എ മഹാന്മാരായിരു എങ്കി 
ലും ഇതിെന മനസ്സിലാക്കാെത ഈ േബാധാതീതാവസ്ഥയിൽ ഇടറിവീണി ള്ള
ആളുകൾ എല്ലാം സേന്ദഹ സ്തരായിരി ം അവരുെട ജ്ഞാനേത്താടുകൂടിത്ത 
െന്ന ഒരു അസാധാരണ മൂ�വിശ്വാസെത്ത വ െകാണ്ടിരി കയും െച ന്നതാ 
യി കാണാവുന്നതാണ്. അവർ ാന്തിദർശനങ്ങൾക്ക് സ്വയം അടിമകൾ ആയി 
ത്തീരു . മുഹമ്മദ് ഒരു ദിവസം ഒരു ഗുഹയിൽ വ തെന്റ അടുക്കൽ ഗാ ി 
േയൽ എന്ന േദവദൂതൻ വ എ ം തെന്ന ഹറാ എന്ന ദിവ്യാശ്വത്തിേന്മൽ
കയറ്റി െക്കാ േപായി എ ം അങ്ങെന താൻ സ്വർഗ്ഗേലാകം ക എ ം വാ 
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ദി . ഇങ്ങെന ഒെക്ക ആെണങ്കിലും മുഹമ്മദ് ചില അ തകരങ്ങളായ വാസ്തവ 
ങ്ങെളയും പറഞ്ഞിരു . നിങ്ങൾ കുറാൻ വായി ക ആെണങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റ 
വും ആശ്ചര്യ കരങ്ങളായ വാസ്തവങ്ങൾ ഈ വക മൂ�വിശ്വാസേത്താട് ഇട കലർ 

കിട ന്നതായി കാണും. അതിനു നിങ്ങൾ എ കാരണം പറയും? അേദ്ദ 
ഹം അനു ഹീതപുരുഷൻ ആയിരു . സംശയമില്ല. എന്നാൽ ആ അനു ഹ 
ത്തിൽ അേദ്ദഹം ഇടറിവീണേപാെലയാണിരി ന്നത്. അേദഹം ഒരു അഭ്യാസ 
മുള്ള ഒരു േയാഗി അല്ലായിരു . അതുെകാണ്ട് താൻ ാർത്ഥി െകാണ്ടിരുന്ന 
തിെന്റ കാരണവും അേദ്ദഹത്തിനു അറി കൂടായിരു . മുഹമ്മദു േലാകത്തി 
നു െചയ്ത ഗുണങ്ങെള പറ്റി വിചാരി ക. മത ാന്ത് മൂലം അേദ്ദഹത്താൽ െച 
യ്യെപ്പട്ടിരിരി ന്ന മഹത്തായ േദാഷെത്തയും വിചാരി ക. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഉപേദശം മൂലം അേനകലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഹിംസിക്കെപ്പട്ടിരുന്ന തിെന വിചാരി 

. അമ്മമാർ കുട്ടികളില്ലാതായി, കുട്ടികൾക്ക് മാതാപിതാക്കന്മാരില്ലാതായി,
മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങൾ നശി . ലേക്ഷാപലക്ഷം ജനങ്ങൾ െകാല്ലെപ . അതുെകാ 
ണ്ട്, ഈ വലിയ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരുെട ജീവചരി ങ്ങ െളപ്പറ്റി ചിന്തി േമ്പാൾ
ഈ ആപ ണ്ടായിരു എ നാം കാണു . എങ്കിലും അവെരല്ലാം അനു 

ഹിക്കെപ്പട്ടവരാണ ം നാം കാണു . ഒരുവിധത്തിൽ അെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരു 
വിധത്തിൽ അവർ േബാധാധീതാവസ്ഥയിൽ കട . എേപ്പാെഴങ്കിലും ആ അവ 
സ്ഥയിൽ ഒരു ദീർഘദർശി േകവലം മേനാഭാവങ്ങളുെട ശക്തിെകാണ്ട് അതായ 
ത് തെന്റ മേനാവികാരരൂപമായ സ്വഭാവെത്ത ഉയർത്തീ കടന്നേപ്പാൾ മാ  
മാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ നി ചില പരമാർത്ഥങ്ങൾ െകാ വരാൻ അയാൾ 

സാധിച്ചത്. എന്നാൽ ചില മത ാ ക്കളും ആ ഉപേദശങ്ങളുെട മഹത്വം
േലാകത്തിനു െചയ്ത നന്മയുെട അ തെന്ന േലാകത്തിനു ഉപ വം െചയ്തി ള്ള
ചില മൂ�വിശ്വാസങ്ങളും കൂടി അതിൽനി ം അവർ െകാ േപാ . നാം മനു 
ഷ്യജീവിതം എ പറയുന്ന അസാംഗത്യത്തിെന്റ രാശിയിൽ നിന്ന് ഏെതങ്കി 
ലും ഊഹം കിേട്ടണെമങ്കിൽ നാം ന െട ഊഹെത്ത അതി മി േപാേകണ്ടി
യിരി . എന്നാൽ അതു ശാസ്ര്തീയമായും, മന്ദമായും മമായ അഭ്യാസം 
െകാ േവണം െചയ് വാൻ. എല്ലാ മൂ�വിശ്വാസങ്ങ െളയും ത്വജി കളയുകയും
േവണം. ഇതെന നാം മേറ്റെതങ്കിലും ശാസ്ര്തെത്തേപ്പാെലതെന്ന സ്വീകരിക്ക 
ണം. നമുക്ക് അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പി ന്നതിന് ഊഹം കൂടിേയകഴിയു. ഊഹം
നെമ്മ എ ദൂരം െകാ േപാകുേമാ അതുവെര നാം അതിെന പി ടരുകയും
േവണം. ഊഹത്തിനുകഴിയാെത ആകുേമ്പാൾ ഊഹം തെന്ന നമുക്ക് ഏറ്റവും
ഉയർന്നതായ ആ സ്ഥാനെത്ത കാണി തരുകയും െച ം. അതുെകാണ്ട് എേപ്പാ 
െഴങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ അനു ഹീതപുരുഷൻ (സിദ്ധൻ) ആണ പറ 
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യുകയും, തീെര യുക്തിശൂന്യമായ അസംബന്ധം ലപി കയും െച ന്നതായി
േകട്ടാൽ അതിെന അങ്ങെനതെന്ന തള്ളിക്കളയണം. എ െകാണ്ട്? കാരണം
മനസ്സിെന്റ ഈ മൂന്നവസ്ഥകൾ സഹജേബാധം, ഊഹം, േബാധാതീതം അെല്ല 
ങ്കിൽ നിർേബാധം, സേബാധം േബാധാതീതം ഈ അവസ്ഥകൾ ഒേര മനസ്സി 

തെന്ന ഉള്ളതാകു . ഒരു മനുഷ്യനു മൂ മന കൾ ഇല്ല. ഒരു മനസ്സ് തെന്ന
വളർ മറ്റവകളായി പരിണമിക്കയാകു . സഹജേബാധം വളർന്ന് ഊഹമാ 
യി പരിണമി . ഊഹം വളർന്ന് അതീത േബാധാവസ്ഥയായിത്തീരു .
അതുെകാണ്ട് ഒന്ന് ഒരിക്കലും മറ്റതിനു തികൂലമാകയില്ല. ആകയാൽ എേപ്പാ 
െഴങ്കിലും മാനുഷമായ ഊഹത്തിനും സാധാരണബുദ്ധി ം തികൂലമായ ഒരു
അപരിഷ് കൃതവിവരണം േകട്ടാൽ ഒരു സംശയവും കൂടാെത അതിെന തള്ളിക്ക 
ളയുവിൻ. വാസ്തവമായ അനു ഹം ഒരിക്കലും തികൂലിക്കയില്ല. നിറേവ കേയ
െച . മഹാന്മാരായ ദീർഘ ദർശികൾ ’ഞാൻ വന്നതു നശിപ്പിപ്പാനല്ല, നിറേവ 
റ്റാനാകു ’ എ പറയുന്നതായി കാണുന്നതുേപാെല തെന്ന ഈ അനു ഹം
എല്ലായ് േപ്പാഴും ഊഹെത്ത നിറേവറ്റാനായിട്ടാണു വരുന്നത്. ഇത് ഊഹേത്താ 
ട് ശരിയായി േയാജി ം ഇരി . എേപ്പാെഴങ്കിലും അതു ഊഹത്തിനു തി 
കൂലി ന്നതായി കണ്ടാൽ അതു അനു ഹമല്ല ം നിങ്ങൾ അറിയണം. േയാ 
ഗാഭ്യാസത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും നെമ്മ ശാസ്ര്തീയമായ വിധത്തിൽ
േബാധാതീതാവസ്ഥയിൽ അെല്ലങ്കിൽ സമാധിയിൽ എത്തിപ്പാൻ ഉേദ്ദശി ള്ള 
വയാണ്. എ തെന്നയല്ല, അനു ഹം എ പറയുന്നത് പുരാതന ദീർഘദർ 
ശികളുെട എന്നേപാെലതെന്ന എല്ലാവരുെടയും സ്വഭാവത്തിൽ അടങ്ങിയിരി ക്ക 
യാണ മനസ്സിലാ ന്നത് ഏറ്റവും ധാനമായ ഒരു സംഗതി ആകു . ഈ
ദീർഘദർശികൾ േകവലം അസാധാരണ മനുഷ്യർ ആയിരുന്നില്ല. അവർ നിങ്ങ 
െളേയാ എെന്നേയാ േപാെലയുള്ളവർ തെന്നയായിരു . അവർ വലിയ േയാഗി 
കൾ ആയിരു . അവർ ഈ േബാധാതീതാവസ്ഥെയ ാപിച്ചിരു . അതി 
െന നിങ്ങൾ ം എനി ം ാപി കയും െചയ്യാം. അവർ േത്യക ജാതി
മനുഷ്യരല്ലായിരു . ഒരു മനുഷ്യൻ ആ അവസ്ഥെയ എേപ്പാെഴ ങ്കിലും ാപി
എ ള്ള ആ വ ത തെന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർ ം അത് സാധ്യമാണ ള്ളതിെന
െതളിയി . അത് സാദ്ധ്യ മാണ മാ മല്ല, ഓേരാ മനുഷ്യനും ഒടുവിൽ
ആ അവസ്ഥയിൽ എേത്തണ്ടി തെന്നയും ഇരി . ’മതംഎ ള്ളതും അതു
തെന്ന ആകു . നമു ള്ള ഏക ഗുരു അനുഭവമാണ്. സത്യെത്ത നാം അനുഭവി 
ച്ചറിയുന്നതുവെര അതിെന സംബന്ധിച്ച ഒറ്റ വാക്കിെന്റ അർത്ഥം േപാലും മനസ്സി 
ലാക്കാെത ന െട ജീവിത കാലം മുഴുവൻ നാം വഴ പറയുകയും യുക്തിവാദം
െചയ്കയും െചയ് െത വരാം. ഏതാനും പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിെക്കാടുത്തി മാ ം
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ഒരുത്തെന ഒരു ശാസ്ര്തൈവദ്യനാക്കാെമന്ന് നിങ്ങൾ ആശിേക്കണ്ട. ഒരു രാ 
ജ്യം കാണുന്നതിനായുള്ള എെന്റ ആ ഹ െത്ത ഒരു ഭൂപടം കാണി നിറേവ 
റ്റാൻ നിങ്ങൾ കഴിയുകയില്ല. എനി സാക്ഷാൽ അനുഭവം തെന്ന േവണം.
ഭൂപടങ്ങൾ കുേറകൂടി പൂർത്തിയായ അറിവു സമ്പാദിപ്പാനുള്ള െചറിയ കൗതു 
കെത്ത നമ്മിൽ ജനിപ്പിപ്പാൻ മാ േമ കഴിയൂ. അതിന്ന റമായി അവ േവ 
െറ ഒരു വിലയുമില്ല. പുസ്തകത്തിൽ മുറുെക പിടി ന്നെതല്ലാം മനുഷ്യമനസ്സിെന
അപകർഷിക്കമാ മാകു . ഈശ്വരെന സംബന്ധിച്ച അറിവുകൾ എല്ലാം ഈ
പുസ്തകത്തിൽ അെല്ലങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്ക യാകു എ
പറയുന്നതിേനക്കാൾ ഭയങ്കരമായ ഒരു ൈദവ ദൂഷണം എേപ്പാെഴങ്കിലും ഉണ്ടാ 
യി േണ്ടാ? ഈശ്വരെന അപരിച്ഛിന്നൻ എ വിളി കയും എന്നാൽ അേദ്ദ 
ഹെത്ത ഒരു െചറിയ പുസ്തകത്തിനുള്ളിൽ െഞരുക്കി വയു കയും െചയ് വാൻ
ജനങ്ങൾ എങ്ങെനതുനിയു ? പുസ്തകം പറയുന്നതിെന വിശ്വസിക്കാഞ്ഞി ം
ഒരു പുസ്തകത്തിനുള്ളിൽ തെന്ന ഈശ്വരെന സംബന്ധിച്ച എല്ലാജ്ഞാനങ്ങളും
കണാഞ്ഞി ം എ േയാ ലക്ഷം ജനങ്ങൾ െകാല്ലെപ്പട്ടിരി . ഈ വധങ്ങ 
ളും െകാലപാതക ങ്ങളും എല്ലാം നിശ്ചയമായും ഇേപ്പാൾ കഴി േപായിരിക്ക 
തെന്ന. എങ്കിലും േലാകം ഇ ം പുസ്തകത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ള ഒരുതരം വിശ്വാസ 
ത്താൽ ഭയങ്കരമാംവണ്ണം ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാകു . േബാധാതീതാവസ്ഥ 
െയ ശാസ്ര്തീയമായ വിധത്തിൽ ാപി ന്നതിനു ഞാൻ രാജേയാഗസംബ 
ന്ധമായി നിങ്ങൾക്ക് ഉപേദശി െകാണ്ടിരി ന്ന ഈ വിധ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ടി
കട േപാേകണ്ട താണ്. കഴിഞ്ഞ ഉപന്യാസത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ് ഉപ 
േദശിച്ച ത്യാഹാരവും, ധാരണയും കഴിഞ്ഞി നാം ധ്യാനേത്താട് അടു .
മനസ്സിെന ആഭ്യന്തരേമാ ബാഹ്യേമാ ആയ ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിൽ 
ക്കത്തക്കവണ്ണം അഭ്യസിപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ സ്ഥാനേത്തക്ക് അപ 
രിച്ഛിന്നധാരമായി എന്നേപാെല വഹിപ്പാനുള്ള ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാകു . ഈ
അവസ്ഥക്ക് ധ്യാനം എ പറയു . ഈ ധ്യാനശക്തി സാക്ഷാൽക്കാരത്തി 
െന്റ ബാഹ്യാംശങ്ങെള നിരസി കയും ആന്തരമായ അംശത്തിൽ അതായത്
അർത്ഥത്തിൽ മാ ം സ്ഥിരമായി ലയി നിൽ യും െചയ്യത്തക്കവണ്ണം തീ  
മാക്ക െപ്പടുേമ്പാൾ ആ അവസ്ഥ സമാധി എ പറയു . ധാരണ, ധ്യാനം,
സമാധി ഈ ഈ മൂന്നിനും കൂടി ഒന്നായി സംയമം എ പറയും. അതായത്
ഒരു മനസ്സിന് ആദ്യം ഒരു വിഷയെത്ത ധ്യാനിപ്പാനും എന്നിട്ട് ആ ധ്യാനെത്ത
ഏതാനും സമയേത്തക്ക് അനുവർത്തിപ്പാനും പിെന്ന തുടർ െകാ ള്ള ധ്യാന 
ത്തിൽ വിഷയത്തിെന്റ കാരണമായിരി ന്ന സാക്ഷാൽക്കാരത്തിെന്റ ആന്തര 
മായ അംശത്തിൽ മാ ം സ്ഥിതി െച വാനും കഴിയു മാറായാൽ എല്ലാം ആ
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ഒരു മനസ്സിെന്റ നിയമനശക്തി ള്ളിൽ അകെപ്പടു . ഈ സംയമാവസ്ഥയാ 
ണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതായ അവസ്ഥ. ആ ഹമുള്ള കാലേത്താ 
ളം വാസ്തവമായ സുഖം വരുന്നതു സാദ്ധ്യമല്ല. ധ്യാനപരമായ, സാക്ഷിരൂേപ 
ണയുള്ള വിഷയങ്ങളുെട ദർശനമാണു നമുക്ക് പരമാർൗെമായ സുഖാനുഭവ െത്ത 
യും, സൗഖ്യെത്തയും നൽകുന്നത്. ജ ക്കളുെട സുഖം ഇ ിയങ്ങളിലും മനുഷ്യ 
െന്റ സുഖം ബുദ്ധിയിലും, ഈശ്വരെന്റ സുഖം ആദ്ധ്യാത്മധ്യാനത്തിലും ആകു .
ഈ ധ്യാനപരമായ അവസ്ഥെയ ാപിച്ച ആത്മാവിനുമാ േമ േലാകം വാസ്ത 
വത്തിൽ സൗഭാഗ്യമുള്ളതായിരി . ഒരു വ വിെന ആ ഹിക്കാ െതയും
തെന്റ ആ ഹാങ്ങേളാട് കലർത്തി മി മാക്കാെതയും ഇരി ന്നവനു കൃതിയു 
െട ഗുണിതങ്ങളായ പരിവർത്തന ങ്ങൾ എല്ലാ സൗന്ദര്യത്തിെന്റയും ഉൽകർഷ 
ത്തിെന്റയും ഒരു മഹാചി പടമായി കാശി ധ്യാനവിഷയത്തിൽ താെഴ
പറയുന്ന അഭി ായങ്ങൾ ഹൃദിസ്ഥ മാക്കിയിരിേക്കണ്ടതാണ്. നാം ഒരു ശബ്ദം
േകൾ . ആദ്യ മുള്ളത് ബാഹ്യവി രണം. രണ്ടാമേത്തത് അതിെന മന 
സ്സി േലക്ക് െകാ െച ന്ന സിരാചലനം. മൂന്നാമേത്തത് മനസ്സിെന്റ തിക 
രണം. അേതാടുകൂടിയാണ് ആകാശത്തിെന്റ വി രണം മുതൽ മനസ്സിെന്റ  
തീകരണംവെരയുള്ള ഈ പല മാറ്റങ്ങ ളുെടയും ബാഹ്യകാരണമായ വിഷയത്തി 
െന്റ ജ്ഞാനം രി ന്നത്. ഈ മൂന്നിനും േയാഗശാസ്ര്തത്തിൽ ശബ്ദം, അർ 
ത്ഥം, ജ്ഞാനം എന്നിങ്ങെന െയൗാ മം േപരുകൾ പറയു . പുതിയ ശരീ 
രശാസ്ര്തത്തിെന്റ ഭാഷയിൽ ഇതിനു ആകാശീയവി രണം എ ം, (ഋേവലൃ 
ലമഹ ഢശയൃമേശീി) തലേച്ചാറിെലയും സിരകളിെലയും ചലനം എ ം മാന 
സ തികരണം എ ം പറയു . എന്നാൽ ഇവ ഷ്ടമായ മങ്ങളാെണങ്കി 
ലും തീെര േവർതിതരിച്ചറിവാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം അ സമ്മി മായിത്തീർ 
ന്നിരിക്കയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കിേപ്പാൾ ഈ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നിെനയും
സാക്ഷാൽകാരിക്കാൻ കഴികയില്ല. നാം ഈ മൂന്നിെന്റയും കാര്യ െത്ത മാ ം
സാക്ഷാൽക്കരി . ആ കാര്യത്തിനാണു നാം ബാഹ്യവിഷയം എ പറയു 
ന്നത്. സാക്ഷാൽക്കാരത്തിെന്റ എല്ലാ വ്യാപാരത്തിലും ഈ മൂ ം അന്തർഭവി  

. അവെയ പര രം തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മാൽ േകവലം അശക്യമായിരി ക്ക 
ണം എ ള്ളതിനു കാരണവുമില്ല. മുൻപറഞ്ഞ അഭ്യാസങ്ങെളെക്കാണ്ട് മനസ്സ്
ശക്തിമത്തായും, നിയമിതമായും തീരുകയും, സൂഷ്മതരസാക്ഷാൽക്കാരത്തിനുള്ള
ശക്തി സിദ്ധമാകുകയും െച കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സിെന ധ്യാനത്തിേല നി 
േയാഗിക്കണം. ഈ ധ്യാനം ലവിഷയങ്ങൾ െകാണ്ട് ആരഭി കയും എന്നി 
ട്ട് േമണ വിഷയെത്ത സൂഷ്മതരമാക്കി ഉയർത്തിെക്കാ വരുകയും ഒടുവിൽ
അതു േകവലം വിഷയരഹിതമായിത്തീരുന്നതുവെര സൂഷ്മതരം സൂഷ്മ തരമാക്കി 
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െചയ്കയും െചയ്യണം. മനസ്സിെന ആദ്യം ഇ ിയേബാധ ങ്ങളുെട ബാഹ്യകാരണ 
ങ്ങെളയും എന്നി അന്തരമായ ചലന ങ്ങെളയും, പിന്നിടു മാനസ തികരണങ്ങ 
െളയും സാക്ഷാൽക്കരി ന്നതിനു നിേയാഗിക്കണം. അതിന് ഇ ിയേബാധ 
ങ്ങളുെട ബാഹ്യകാരണങ്ങെള സ്വയേമവ സാക്ഷാൽക്കരി ന്നതിനു സാധി ക 
ഴിഞ്ഞാൽ സൂഷ്മങ്ങളായ എല്ലാ ഭൗതികഭാവ ങ്ങളുെടയും എല്ലാ സൂഷ്മശരീരങ്ങളു 
െടയും രൂപങ്ങളുെടയും സാക്ഷാൽക്കരണത്തിനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാകും. ആന്തരങ്ങ 
ളായ ചലനങ്ങെള സ്വയേമവ സാക്ഷാൽക്കരി ന്നതിന് അതിനു കഴിയു േമ്പാൾ
അതിേലാ മ മന കളിേലാ ഉള്ള മാനസതരംഗങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ വൃത്തികൾ
ശരീരശക്തികളായി പരിണമി ന്നതിനു മു തെന്ന അവയുെട എല്ലാം നിയമന 
ത്തിനുള്ള ശക്തി അതിനു ണ്ടാകു . േയാഗി മാനസ തികരണെത്ത സ്വയേമവ
സാക്ഷാൽക്കര ◌ിക്കാൻ ശക്തനാകുേമ്പാൾ അയാൾക്ക് സർവ്വജ്ഞത്വം ഉണ്ടാക 
യും െച . എ െകാെണ്ടന്നാൽ ഇ ിയ ാഹ്യങ്ങ ളായ എല്ലാ വിഷയങ്ങ 
ളും, എല്ലാവിചാരങ്ങളും ഈ തികരണ ത്തിെന്റ ഫലങ്ങൾ ആകു . അേപ്പാൾ
അയാൾ തെന്റ മനസ്സിെന്റ സാക്ഷാൽ അടിസ്ഥാനെത്തത്തെന്ന േനെര കാണുക 
യും അത് അയാളുെട നിയമനത്തിനു േകവലം കീഴ്!െപടുകയും െച ം. േയാഗി 

പലവിധത്തിലുള്ള സിദ്ധികളുണ്ടായി വരും. എന്നാൽ അവയിൽ ഏെതങ്കി 
ലും ഒന്നിെന്റ ആകർഷണത്തിന് അയാൾ വഴിെപ്പട്ടാൽ അയാളുെട േമൽഗതി  
ള്ള മാർഗ്ഗം തടയെപ്പ േപാകു . േഭാഗങ്ങെള േതടി നട ന്നതിെന്റ േദാഷം
അ വലുതാണ്. എന്നാൽ ഈ അ തസിദ്ധികെളേപ്പാലും നിരസിക്ക ത്ത 
ക്കവണ്ണം ഒരുവൻ അ ശക്തിമാനാെണങ്കിൽ അയാൾ േയാഗത്തിെന്റ ലക്ഷ്യ 
ത്തിൽ അതായത് മാനസമഹാസമു ത്തിെന്റ തിരമാലകളുെട പൂർത്തിയായ നി 
യമത്തിൽ എ ം. അേപ്പാൾ ആത്മാവിെന്റ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിെന്റ വ്യാവർത്ത 
നങ്ങളാേലാ ശരീരത്തിെന്റ ചലനങ്ങളാേലാ അവ്യാഹതമായി അതിെന്റ പൂർണ്ണ 
മായ കാശേത്താടുകൂടി തിള ം. േയാഗി താൻ നാശ രഹിതവും സർവ്വവ്യാ 
പകവുമായ ജ്ഞാനത്തിെന്റ കാതലാെണ ം എേപ്പാഴും താൻ അതായിരു
എ ം കാണുകയും െച ം. സമാധി എല്ലാ മനുഷ്യജീവികളുെടയും എ േവ 
ണ്ട എല്ലാ ജ ക്കളുെടയും സ്വത്താകു . ഏറ്റവും താണതരം ജ മുതൽ േദവൻ
വെരയുള്ള ഓേരാ ജീവിയും ഒരിക്കൽ അെല്ലങ്കിൽ പിെന്നാരിക്കൽ ഈ അവസ്ഥ 
യിൽ വേരണ്ടതാകു . അേപ്പാൾ മാ മാണ് ആ ജീവി ’മതംആരംഭി ന്ന 
ത്. ഇ യുകാലം നാം തെന്ന എ െച െകാണ്ടിരിക്കയാണ്? നാം ആ സ്ഥാന
േത്ത േ ശി േകറിെച കയാകു . ഇേപ്പാൾ നമു ം ’മതമില്ലാത്ത’ ആളു 
കൾ ം തമ്മിൽ വ്യത്യാസെമാ മില്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ നമുക്ക് അനുഭവം
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ അനുഭവത്തിൽ നെമ്മ എത്തി ന്നതിനല്ലാെത ചിൈത്തകാ 
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ത എ ഗുണത്തിനായിട്ടാണ്? ഈ സമാധിെയ ാപി ന്നതിനുള്ള പടി 
കളിൽ ഓേരാ ം യുക്തിപൂർവ്വം നിർണ്ണയി കയും െയൗാ േയാഗ്യം മീകരി 

കയും ശാസ്ര്തീയമായി വ്യവസ്ഥാപി ക്കയും െചയ്തിരി . ദ്ധാപൂർവം
അഭ്യസിച്ചാൽ അതു നെമ്മ ഉദ്ദിഷ്ടമായ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തി ക 
യും െച ം. അേപ്പാൾ എല്ലാ വ്യസനങ്ങളും അവസാനി ം. ദുഃഖങ്ങൾ അസ്തമി 

ം. കർമ്മബീജങ്ങൾ ദഹി ം. ആത്മാവ് നിത്യമുക്തനായിത്തീരും.
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രാജേയാഗ സംേക്ഷപം
താെഴ കാണുന്നത് കൂർമ്മപുരാണത്തിൽനിെന്നടു സ്വത മായി തർജ്ജമ
െചയ്തി ള്ള രാജേയാഗത്തിെന്റ ചുരുങ്ങിയ ഒരു വിവരണം ആകു . േയാ 
ഗമാകുന്ന അഗ്നി മനുഷ്യെന ബന്ധിച്ചിരി ന്ന പാപമാ കുന്ന പഞ്ജരെത്ത
ദഹിപ്പി . അേപ്പാൾ ജ്ഞാനം ശുദ്ധീകരിക്ക െപ്പടുകയും േമാക്ഷം സാ 
ക്ഷാൽ ാപ്യമാകുകയും െച . േയാഗത്തിൽനി ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകു .
ജ്ഞാനം േയാഗിെയ സഹായി കയും െച . േയാഗവും ജ്ഞാനവും
ആകുന്ന ര ം ഒന്നായി േചർന്നിരി ന്ന ഒരുവനിൽ ഈശ്വരൻ സന്ന നാ 
യിത്തീരു . ദിവസം ഒേന്നാ രേണ്ടാ മൂേന്നാ ാവശ്യേമാ എല്ലായ് േപ്പാഴുേമാ
’മഹാേയാഗം’ ശീലി ന്നതാേരാ അങ്ങനയൂള്ള വെര േദവന്മാർ എന്ന് വി 
ചാരി വിൻ.! േയാഗം ര ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരി . ഒന്നിനു
അഭാവേയാഗെമ ം മേറ്റതിനു മഹാേയാഗം എ ം പറയു . ഏതിൽ ആത്മാ 
വ് ഗുണരഹിത മായും ശൂന്യംേപാെലയും ധ്യാനിക്കെപ്പടു േവാ അത് അഭാവ
േയാഗം എ പറയെപ്പടു . ഓേരാ െകാ ം േയാഗി തെന്റ ആത്മാവിെന
അനുഭവിച്ചറികയാകു . ഏതിൽ ഒരുവൻ തെന്ന ആനന്ദപൂർണ്ണനായും സർവവ 
കൽമഷനിർമുക്തനായും ഈശ്വര േനാട് ഏകീഭൂതനായും കാണു േവാ ആയത്
മഹാേയാഗം എ പറയെപ്പടു . നാം വായിച്ചറികയും േകട്ടറികയും െച ന്ന
മ േയാഗങ്ങൾ ഒ ം തെന്നയും മുഴുവൻ പഞ്ചെത്തയും സാക്ഷാൽ ഈശ്വരൻ
മാ മായി കാണുന്നതായ ആ ഹ്മേയാഗ ത്തിെന്റ ഒരു അംശത്തിനു വില
േപാരുന്നതല്ല. ഇതാണ് എല്ലാ േയാഗങ്ങളിലും വച്ച് ഏറ്റവും ഉപരിതനമായത്.
രാജേയാഗത്തിെന്റ പടികൾ (അംഗങ്ങൾ) താെഴ കാണുന്നവ യാണ്. യമം,
നിയമം, ാണായാമം, ത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. ഇവയിൽ
ആെരയും ഉപ വിക്കാതിരിക്ക, സത്യം പറക, ഒന്നിെനയും അപഹരിക്കാതിരി 
ക്ക, ഹ്മചര്യം, മറ്റാരിൽനി ം ഒന്നിെനയും സ്വീകരിക്കാതിരിക്ക, ഇവ യമം
ആകു . ഇതു ചിദ്ധശുദ്ധിെയ ഉണ്ടാ . വിചാരംെകാ ം, വാ െകാ ം,

വൃത്തി െകാ ം ഒരിക്കലും ഒരു ാണി ം പീഡയുണ്ടാക്കാതിരിക്കയാണ്
ആെരയും ഉപ വിക്കാതിരിക്ക അതായത് ’അഹിംസ’ എ പറയുന്നത്.
ഈ അഹിംസേയക്കാൾ വലുതായ ധർമ്മം ഇല്ല. എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുെട
േനരയുമുള്ള അേ ാഹബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് സിദ്ധി ന്നതിേനക്കാൾ ഉന്നതമായ
സൗഖ്യം ഒ മില്ല. സത്യംെകാ നമുക്ക് കർമ്മസിദ്ധി ഉണ്ടാകു . സത്യം
െകാണ്ട് സർവസ്വവും സിദ്ധമാകു . സത്യത്തിൽ എല്ല് ലാം തിഷ്ടിതമായി 
രി . വ ക്കെള ഉള്ളവണ്ണം തെന്ന പറയുന്നതാണ് സത്യം. അന്യന്മാരുെട
വ ക്കെള അവർ അറിയാെതേയാ ബലാൽക്കാരമാേയാ കയ്ക്കലക്കാതിരി ന്ന 
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താണ്അസ് േതയം’ എ പറയുന്നത്. വിചാരത്തിലും വാക്കിലും വൃത്തിയിലും
എല്ലായ് േപ്പാഴും ഏതവസ്ഥയിലും ഉള്ള ചാരി ശുദ്ധിക്കാണു ഹ്മചര്യം
എ പറയുന്നത്. ഒരാളിൽ നി ം ഏതു ഭയങ്കരമായ ആപത്തിൽകൂടിയും ഒരു
ദാനവും സ്വീകരിക്കാതിരി ന്നതിന് ’അപരി ഹം’ എ പറയു . ഒരുത്തൻ
മെറ്റാരുത്തനിൽനി ദാനം സ്വീകരി േമ്പാൾ അവെന്റ ഹൃദയം മലിനമാ 
കുകയും, അവൻ പതിതനാകുകയും, അവെന്റ സ്വാത ്യം േപായ് േപാകയും
അവൻ ബദ്ധനും സക്തനുമായിത്തീരുകയും െച എന്നാണു സിദ്ധാന്തം.
താെഴക്കാണുന്നവ േയാഗസിദ്ധി ഉപകാരകങ്ങളാണ്. (നിയമം നിരന്തരമായ
ആചാരങ്ങളും നിഷ്ഠകളും) തപസ്സ്, സാദ്ധ്യയം (േവദപഠനം), സേന്താഷം.
ശൗചം ഈശ്വര ണിധാനം (ഈശ്വരധ്യാനം). ഉപവസിച്ചിേട്ടാ മ കാര 
ത്തിേലാ ശരീരെത്ത നിയമനം െച ന്നതിെന കായികതപെസ്സ പറയു .
േവദങ്ങെളേയാ മ മ ങ്ങെളേയാ ആവർത്തനം െച ശരീരാന്തസ്ഥമായ
സത്വെത്ത ശുദ്ധീകരി ന്നതിനാണ് സ്വാദ്ധ്യായം എ പറയുന്നത്. ഈ
മ ങ്ങൾക്ക് മൂ കാരം ആവർത്തനങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ ജപങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന്
വാചികം മെറ്റാന്ന് അർദ്ധകവാചികം മൂന്നാമേത്തത് മാനസികം. വാചികം
അെല്ലങ്കിൽ ാവ്യം അധമമാകു . അ ാവ്യം എല്ലാറ്റിലുംവച്ച് ഉത്തമവുമാ 
ണ്. ആർ ം േകൾക്കത്തവണ്ണം അ ഉച്ചത്തിലുള്ള ജപം വാചികമാണ്.
രണ്ടാമേത്തതിൽ ഉച്ചാരണസ്ഥാനങ്ങൾ രിപ്പാൻ ആരംഭി കേയ ഉ .
ശബ്ദ വണം ഉണ്ടാകയില്ല. അടുത്തിരി ന്ന േവെറാരാൾക്ക് എ പറ
എ േക കൂട. ശബ്ദം ഇല്ലാതിരിക്കയും മ ങ്ങെള മന െകാണ്ട് ജപിക്കയും
അേതാടുകൂടി അതിെന്റ അർൗൈത്ത ചിന്തിക്കയും െച ന്നതിന് ’മാനസജപം’
എ പറയു . അതാണുത്തമമായി ള്ളത്. ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ
ര തരം ശൗചമുെണ്ട ഋഷികൾ പറഞ്ഞിരി . ശരീരത്തിെന്റ ശൗചം
മൃത്ത് (മണ്ണ് ), മ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇവെകാണ്ടാണ് അതായത് സ് നാനാദികൾ
െകാ ള്ള ബാഹ്യശൗചം. മനസ്സിെന്റ ശൗചം സത്യം െകാ ം മ ള്ള
എല്ലാധർമ്മങ്ങെളെക്കാ ം ആകു . അതിനാണ് ആഭ്യന്തരശൗചം എ
പറയുന്നത്. ര ം ആവശ്യമാകു . ഒരു മനുഷ്യൻ അക ശുദ്ധനായും പുറ
അശുചിയായും ഇരുന്നാൽ മതിയാകുന്നതല്ല. ര ശൗചവും സാദ്ധ്യമെല്ലങ്കിൽ
ആന്തരശൗചം കുേറ ടി നല്ലതാണ്. എന്നാൽ ര ം ഉണ്ടാകുന്നതുവെര
ഒരുവൻ േയാഗിയാകുന്നതല്ല. ണിധാനം അെല്ലങ്കിൽ ആരാധനം ഈശ്വരെന
ഭക്തിേയാടു കൂടി സ് േതാ ം െചയ്കയും സ്മരി കയും ആകു . ◌്യമ െത്തയും
നിയമെത്തയുംപറ്റി നാം പറ കഴി . അടുത്തത് ാണായാമമാണ്.

ാണൻ എ വച്ചാൽ ഒരുത്തെന്റ സ്വന്ത ശരീരത്തിൽ തെന്നയുള്ള ജീവശ 
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ക്തികൾ എന്ന് അർത്ഥമാകു . യമം എ െവച്ചാൽ അവയുെട നിയമനം
എന്നർത്ഥമാണ്. മൂ വിധ ാണായാമങ്ങൾ ഉണ്ട്. സാധാരണം, മദ്ധ്യമം.
ഉത്തമം. ാണയാമങ്ങെള മുഴുവൻ ര ഭാഗമായി വിഭജിച്ചിരി . ഒന്നിനു
പൂരകം എ ം മേറ്റതിന് േരചകം എ ം പറയു . പ മാ കൾ െകാണ്ട്
ആരംഭി ന്നത് അധമ ാണയാമവും ഇരുപത്തിനാലു മാ കൾെകാണ്ട്
ആരംഭി ന്നത് മദ്ധ്യമ ാണയാമവും ആണ്. മുപ്പത്തിയാറു മാ കൾ െകാ
ആരംഭി ന്ന ാണയാമമാണ് ഉത്തമമായി ള്ളത്. ആദ്യം ശരീരത്തിനു
േസ്വദവും പിന്നിട് കമ്പവും പിന്നിട് ആസനത്തിൽനിന്ന് ഉത്ഥാന വും ആത്മാ 
വിേനാടുള്ള ആനന്തയുക്തമായ ഏകീഭാവവും ഉണ്ടാ കുന്ന ാണായാമമാണ്
ഏറ്റവും ഉത്തമമായി ള്ളത്. ഗായ ി (തത് സവിതുർവേരണ്യം ഭർേഗ്ഗാ േദവസ്യ
ധീമഹി ധിേയാ േയാ നഃ േചാദയാൽ) എ സിദ്ധമായ മ മുണ്ടേല്ലാ.
ഇതു േവദങ്ങളിൽ വേച്ചറ്റവും പരിശുദ്ധമായി ള്ള ഒരു പദ്യം ആകു . ’ഈ
േലാകെത്ത സൃഷ്ടിച്ച ആ പരിശുദ്ധസ്വരൂപിയുെട മാഹാത്മ്യെത്ത ധ്യാനി
വിൻ. അവൻ ന െട ബുദ്ധിെയ ഉൽേബാധിപ്പിക്കെട്ട’ എന്നാണ തിെന്റ
താ ര്യം. പിെന്ന ഓം എ ള്ളതിെന അതിെന്റ ആരംഭത്തിലും ഒടുവിലും
േചർക്കണം. ഒരു ാണായാമത്തിൽ മൂ ാവശ്യം ഗായ ി ഉരുവിടണം.
എല്ലാ ന്ഥങ്ങളിലും ാണായാമം േരചകം, (ശ്വാസെത്ത െവളിയിൽ വിടുക),
പൂരകം (ശ്വാസെത്ത ഉള്ളിേലക്ക് വലി ക), കുംഭകം (ശ്വാസെത്ത ഉള്ളിൽ
തട നിർ ടക) ഇങ്ങെന മൂന്നായി വിഭജിച്ചിരി . ഇ ിയങ്ങൾ
െവളിയിൽ വ്യാപരി വിഷയങ്ങേളാട് സംബന്ധി . അതിെന നിയ 
മനം െച മനസ്സിെന്റ അധീനതയിൽ നിർ ന്നതിന്നാണ് ത്യാഹാരം
എ പറയുന്നത്. തന്നിൽ ഒതു ക എന്നതാണ് അതിെന്റ അവയവാർത്ഥം.
മനസ്സിെന ഹൃദയപത്മത്തിേലാ ശിേരാമദ്ധ്യത്തിേലാ സ്ഥിരമായി നിർ  
ന്നതിനാണ് ധാരണ എ പറയുന്നത്. ഒേര സ്ഥാനത്തിൽ തെന്ന സ്ഥിതി
െചയ്കയും മനസ്സിെന്റ വൃത്തികൾ വിജാതീയ വൃത്തികേളാട് ഇടകലരാെത െപാ 
ങ്ങി ഒരുസ്ഥാനെത്തത്തെന്ന ആധാരമാക്കി നിൽക്കയും മെറ്റല്ലാ വൃത്തികളും
നി േപാകയും മനസ്സിൽ ഒരു വൃത്തിമാ ം ഉണ്ടായിരിക്കയും െച േമ്പാൾ
അതിനാണ് ധ്യാനം എ പറയുന്നത്. ഒരു ആലംബവും ആവശ്യ െപ്പടാെതയും
മന മുഴുവൻ ഒരു അഖണ്ഡാകാരവൃത്തിയായും തീരുേമ്പാൾ അതിനാണ്
സമാധി എ പറയുന്നത്. ആധാര ങ്ങളുെടയും സ്ഥാനങ്ങളുെടയും സകല 
സംബന്ധവും വി നിരാലംബമായി വ വിെന്റ അർത്ഥം മാ ം അേപ്പാൾ
േശഷി നിൽ . മനസ്സിെന ഒരുസ്ഥാനത്തിൽ പ മാ േനര േത്തക്ക്
നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ’ധാരണ’ആകും. അതുേപാെല പ
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ധാരണകൾ ഒരു ധ്യാനമാകും. അങ്ങെന ഉള്ള പ ധ്യാനങ്ങൾ േചർന്നാൽ
ഒരു സമാധിയും ആകും. അടുത്തത് ആസനം ആണ്. അതിൽ മനസ്സിലാേക്കണ്ട
ഏക സംഗതി ശരീരെത്ത േനെര (ഋജു) വ , ഹൃദയം ഭുജങ്ങൾ ശിരസ്സ് ഇവെയ
േനെര ആക്കി ഇരുേന്ന ക എ ള്ളതാകു . തീയുെട അടുക്കലും െവള്ള 
ത്തിലും ഉണക്കയിലകൾ നിറഞ്ഞസ്ഥല ം, ദുഷ്ടജ ക്കൾ ഉള്ള ദിക്കിലും,
നാൽേക്കാൽ െപരുവഴികളിലും അധികം ശബ്ദങ്ങൾ ഉേള്ളട ം അധികം
ഭയമുേള്ളട ം അധികം പു കൾ ഉേള്ളട ം, അധികം ദുഷ്ടമനുഷ്യർ ഉള്ള
സ്ഥല ം ഇരു േയാഗം അഭ്യസിക്കരുത്. ഇതു വിേശഷി ം അധികം
പ ന്നത് ഇന്ത്യേദശത്തിനാണ്. ശരീരം വളെര തളർന്നിരി േമ്പാഴും മനസ്സ്
വളെര അസ്വസ്ഥമായും വ്യസനയുക്തമായും ഇരി േമ്പാഴും എെന്തങ്കിലും േരാ 
ഗം ബാധിച്ചിരി േമ്പാഴും, അഭ്യസിക്കരുത്. നല്ല മറവുള്ളതും ജനങ്ങൾ വ
യാെതാരു കാരത്തിലും ഉപ വിക്കാത്തതുമായ ഒരു സ്ഥലേത്ത േപാകുക.
നിങ്ങൾ െച ന്നത് എന്താെണന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയാ തിരിക്കണം എ
നിങ്ങൾ ആ ഹി േമ്പാൾ തെന്ന (അതിെന കാണ്മാൻ) ജനങ്ങൾക്ക് ആസ 
ക്തിയുണ്ടാകുന്നതു കാണാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ െതരുവിൽ െചന്ന് ഇരി കയും
നിങ്ങൾ െച ന്നതിെന ജനങ്ങൾ കാണണെമ ആവശ്യെപ്പടുകയുമാെണ
ങ്കിൽ അവർ അതിെന വകവ ക തെന്ന ഇല്ല. അശുചിയായ സ്ഥലങ്ങെള
തിരെഞ്ഞടുക്കരുത്. ഭംഗിയുള്ള േദശങ്ങെള തിരെഞ്ഞടുക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങളുെട സ്വന്തഗൃഹങ്ങളിൽ ത്തെന്ന ഭംഗിയുള്ള ഒരു മുറി തിരെഞ്ഞടു ന്ന 
തും നന്ന്. നിങ്ങൾ അഭ്യസി േമ്പാൾ ആദ്യം പൂർവേയാഗീശ്വരന്മാെരയും,
നിങ്ങളുെട സ്വന്തഗുരുവിേനയും ഈശ്വരെനയും വന്ദി െകാ േവണം ആരം 
ഭിപ്പാൻ. ധ്യാന്യെത്തപ്പറ്റി പറ കഴി . ധ്യാന്യവിഷയെത്തപ്പറ്റിയും
ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞി ണ്ട്. നിവർന്നിരി ക. നിങ്ങളുെട മൂക്കിെന്റ
അറ്റ േനാക്കിെക്കാ ക. അത് മനസ്സിെന എങ്ങെന നിയമനം െച
എ ം ആ ര േന സിരകളുെട നിയമനത്താൽ ഒരുത്തൻ എങ്ങെന മാനസ 

തികരണത്തിെന്റ പരിവർത്തനസ്ഥാനെത്തയും അ കാരം മനശക്തിേയയും
നിയമി ന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗതത്തിൽ മുേമ്പാ കട െച എ ം നമുക്ക്

േമണ കാണാറാവും. താെഴ പറയുന്നവ ധ്യാനത്തിെന്റ ചില മാതൃകകളാണ്.
ശിരസ്സിേന്മൽ ഏതാനും അംഗുലങ്ങൾ മുകളിൽ ഒരു പത്മെത്ത ധ്യാനി ക.
അതിെന്റ കർണ്ണിക ധർമ്മ മാെണ ം തണ്ട് ജ്ഞാനമാെണ ം വിചാരി ക.
പത്മത്തിൽ എ ദളങ്ങൾ േയാഗിയുെട അഷ്ടസിദ്ധികൾ ആകു . ഉള്ളിലുള്ള
േകസരങ്ങൾ ത്യാഗമാകു . േയാഗി െവളിയിലുള്ള സിദ്ധികെള നിരസി ക 
ളഞ്ഞാൽ േമാക്ഷെത്ത ാപി ം. അതുെകാണ്ട് പത്മങ്ങളുെട എ ദളങ്ങളും
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അഷ്ടസിദ്ധികളാണ്. എന്നാൽ ഉള്ളിെല േകസരങ്ങളാകെട്ട അത്യന്തമായ
ത്യാഗമാകു . ഈ എല്ലാറ്റിെന്റയും ത്യാഗമാകു . ആ പത്മത്തിെന്റ ഉള്ളിൽ
സർവ ശക്തനും അ ശ്യനും ഓങ്കാരത്തിെന്റ അർത്ഥഭൂതനും, അവാച്യനും
ഭാസ്വരമായ േതജസ്സിനാൽ പരിവൃതനും ഹിരണ്യ ഗർഭനുമായ മേഹശ്വരെന
വിചാരി ക. അങ്ങെന ധ്യാനി ക. േവെറ ഒരു ധ്യാന്യെത്തപ്പറ്റി പറയാം.
നിങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ഇടെത്തപ്പറ്റി വിചാരി ക. ആ ഇട 
ത്തിൽ ഒരഗ്നി ജ്വലി ന്നതായി വിചാരി ക. ആ അഗ്നി നിങ്ങളുെട സ്വന്ത
ആത്മാവാെണ ം വിചാരി ക. ആ ജ്വാലയുെട മദ്ധ്യത്തിൽ ഉജ്ജ്വലത്തായ
മെറ്റാരു ഇടമുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുെട ആത്മാവി െന്റയും ആത്മാവായ ഈശ്വരൻ
ആകു . ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങെന ധ്യാനി ക. ഹ്മചര്യം, അഹിംസ,
എല്ലാവേരാടും - പരമശ വിേനാടുേപാലുമുള്ള ക്ഷമ, സത്യം, ഈശ്വരഭക്തി
ഇവെയല്ലാം വിവിധങ്ങളായ വൃത്തികൾ ആകു . ഇവെയല്ലാം നിങ്ങൾക്ക്
പൂർത്തിയായിട്ടിെല്ല െവ ഭയെപ്പടരുത്. മി വിൻ േശഷമു ള്ളെതല്ലാം
വരും. ആർ എല്ലാ മമതാബന്ധെത്തയും, എല്ലാ ഭയങ്ങെളയും, എല്ലാ േദാ 
ഷങ്ങെളയും ത്യജിച്ചിരി േവാ, ആരുെട മുഴുവൻ ആത്മാവും ഈശ്വരെന്റ
േനെര എത്തിയിരി േവാ, ആരു ഈശ്വരെന ശരണം ാപി േവാ
ആരുെട ഹൃദയം പരിശുദ്ധമായിത്തീർന്നിരി േവാ അങ്ങെനയുള്ളവൻ ഏതു
ആ ഹേത്താട് കൂടി ഈശ്വരെന്റ സന്നിധിയിൽ എത്തി യാലും അേദ്ദഹം
അവന് അത് നൽകുന്നതാകു . അതുെകാണ്ട് അേദ്ദഹെത്ത ജ്ഞാനം െകാണ്ട്
ആരാധി വിൻ. അെല്ലങ്കിൽ ഭക്തിെകാണ്ടാരാധി വിൻ. അെല്ലങ്കിൽ ത്യാഗം
െകാണ്ട് ആരാധി വിൻ. ’ആർക്ക് ആേരാടും അസൂയയില്ലേയാ. ആർ
എല്ലാവർ ം ഇഷ്ട നായിരി േവാ, എല്ലാവേരാടും ദയയുള്ളവനായിരി  

േവാ, ആർ തെന്റ വകയായി യാെതാ മില്ലേയാ, ആർക്ക് അഭിമാനം
നശിച്ചിരി േവാ, അവനാണ് എെന്റ ിയങ്കരനായ പൂജകൻ, അവനാണ്
എെന്റ ിയ ഭക്തൻ. ആർ എല്ലായ് േപ്പാഴും തൃപ്ത നായിരി േവാ, ആരു
എല്ലായ് േപ്പാഴും േയാഗത്തിൽത്തെന്ന വർത്തി െകാണ്ടിരി േവാ ആരു 
െട ആത്മാവ് നിയമിത മായും ഇച്ഛാ സ്ഥിരമായും മന ം ബുദ്ധിയും എന്നിൽ
സമർപ്പിത ങ്ങളായും ഇരി േവാ അവൻ എെന്റ ിയെപ്പട്ട ഭക്തനാെണ
ന്നറിഞ്ഞാലും. ആരിൽനിന്ന് ആർ ം ഉപ വം ഉണ്ടാകുന്നില്ലേയാ. ആർ
ഒരിക്കലും മ ള്ളവർക്ക് ഉപ വേഹതുവായിത്തിരുന്നില്ലേയാ, ആർ അധികമായ
സേന്താഷെത്തയും അധികമായ ദുഃഖെത്തയും ഭയേത്തയും വ്യാകുലതേയയും
വിട്ടിരി േവാ അങ്ങെന ഉള്ള ഒരുവൻ ആണ് എനിക്ക് ിയെപ്പട്ടവൻ.
ആരു ഒന്നിെനയും ആ യിക്കാതിരി േവാ ശുദ്ധനും ഉത്സാഹശീലനും
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എല്ലാറ്റിെനയും ഉേപക്ഷിച്ചവനും ആയിരി േവാ, ആരു തനിക്ക് ഗുണം
വന്നാലും േദാഷം വന്നാലും ഗണി ന്നില്ലേയാ, ഒരിക്കലും ഖിന്നനാകുന്നില്ല 
േയാ, ആരു തിയിലും നിന്ദയിലും തുല്യനായിരി േവാ, മൗനയുക്തവും
വിചാരപൂർണ്ണവുമായ മനേസ്സാടുകൂടിയവനായി യാദൃച്ഛികമായി തെന്റ മുമ്പിൽ
വരുന്ന തിെനെക്കാണ്ട് സ ഷ്ടനായി ഭവനമില്ലാത്തവനായിരി േവാ,
ആരു ഭവനമില്ലാത്തവനായും എന്നാൽ മുഴുവൻ േലാകവും തെന്റ ഭവനമാക്കിയും
ഇരി േവാ, തെന്റ അഭി ായങ്ങളിൽ സ്ഥിര നായിരി േവാ അങ്ങെന
ഉള്ള ഒരുവനാണ് േയാഗിയായി ത്തീരുന്നത്. നാരദെന േപരായി ഒരു വലിയ
േദവർഷി ഉണ്ടായിരു . മനുഷ്യരുെട ഇടയിൽ ഋഷികളായ മഹാേയാഗികൾ
ഉള്ളതുേപാെല തെന്ന േദവന്മാരുെട ഇടയിലും വലിയ േയാഗികൾ ഉണ്ട്. നാര 
ദൻ ഒരു നല്ല േയാഗിയും വലിയ മഹാനുമായിരു . അേദ്ദഹം എല്ലാ ദിക്കിലും
സഞ്ചരിക്ക പതിവാണ്. ഒരു ദിവസം അേദ്ദഹം ഒരു കാട്ടിൽ ടി േപാകുേമ്പാൾ
ഒരു മനുഷ്യെന ക . അയാൾ ധ്യാന്യത്തിലിരിക്കയായിരു . അയാളുെട
ശരീരം മുഴുവൻ പു െകാണ്ട് മൂടെപ്പട്ടിരു . അയാൾ ആ നിഷ്ഠയിലിരുന്നിട്ട
ദീർഘകാലമായി. ’അവിടുെന്നേങ്ങാട്ടാണ് േപാകുന്നത്?’ എന്ന് അയാൾ നാ 
രദേനാടു േചാദി .ഞാൻ ൈവകുണ്ഠത്തിേലക്ക് േപാകയാണ് ’ എന്ന് അേദ്ദഹം
മറുപടി പറ . ’എന്നാൽ ഭഗവാേനാട് അേദ്ദഹത്തിനു എേപ്പാൾ എന്നിൽ കാ 
രുണൃമുണ്ടാകു െമ ം എനിക്ക് എേപ്പാൾ േമാക്ഷം കി െമ ം േചാദിക്കേണ?’
എ അയാൾ പറ . കുെറ ദൂരം േപായിട്ട് നാരദൻ മെറ്റാരു മനുഷ്യെന
ക . അയാൾ തുള്ളിച്ചാടുകയും പാടുകയും നൃത്തംവ കയും െച െകാണ്ടി 
രി കയായിരു . ’േഹ നാരദ! താൻ എവിേടക്കാണ് േപാകുന്നത്?’ എ
അയാൾ േചാദി . അയാളുെട ശബ്ദവും നിലകളും എല്ലാം വികൃത മായിരു .
’ഞാൻ ൈവകുണ്ഠത്തിേലക്കാണ് േപാകുന്നത്എ നാരദൻ പറ . ’എന്നാൽ
എനിക്ക് എേപ്പാൾ േമാക്ഷം ാപിക്കാം എ േചാദി .നാരദൻ േപായി.
കുേറക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കൽ നാരദൻ വീ ം അതുവഴി തെന്ന വ . അവി 
െട പു വളർ ് മൂടുന്നതുവെര നിഷ്ഠയിൽ ഇരുന്ന ആ മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിരു .
അയാൾ േചാദി , ’അല്ലേയാ നാരദ! അങ്ങ് എെന്നപ്പറ്റി ഭഗവാേനാട് േചാദി  
േവാ?ഉവ്വ്.’ ’എന്നാൽ അവിടന്ന് എന്താൺ ക ിച്ചത്?’ ’ഇനി നാലു ജന്മങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് േമാക്ഷം കി െമന്ന് ഭഗവാൻ എേന്നാട് പറ . ഉടെന
അയാൾ കരയാനും മുറവിളികൂട്ടാനും തുടങ്ങി. അയാൾ പറ ’പു വളർന്ന്
എെന്ന മൂടുന്നതുവെര ഞാൻ നിഷ്ഠയിൽ ഇരുന്നിരി . എന്നി ം എനിക്ക്
ഇനിയും നാലു ജന്മങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടേ .നാരദൻ മേറ്റ മനുഷ്യെന്റ അടുക്കൽ
േപായി. അയാൾ ’എെന്റ േചാദ്യം താൻ േചാദി േവാ?’ നാരദൻ:! ’ഉവ്വ്, ഞാൻ

https://thalilakkam.in/



രാജേയാഗം- കുമാരനാശാൻ 98

നിേന്നാട് പറയാം. നീ ഈ പുളിമരം കാണു ണ്ടേല്ലാ. ആ മരത്തിേന്മൽ എ
ഇലകൾ ഉേണ്ടാ അ യും ാവശ്യം ഇനിയും ജനിക്കണം. പിെന്ന നിനക്ക്
േമാക്ഷം കി ം.’ ഉടെന ആ മനുഷ്യൻ ആനന്ദപരവശനായി തുള്ളിച്ചാടിെക്കാണ്ട്
പറ , ’അ അ കാലത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് േമാക്ഷം ാപിക്കാമേല്ലാ.’
ഉടൻ ഒരു അശിരീരിവാക്ക് േക . ’എെന്റ കുട്ടി! ഈ നിമിഷത്തിൽത്തെന്ന
നിനക്ക് േമാക്ഷം ാപിക്കാം.അയാളുെട സ്ഥിേരാൽസാഹത്തിെന്റ ഫലം
അതാണ്. ആ ജന്മങ്ങളിൽ എല്ലാവും കൂടി മി െകാണ്ടിരിപ്പാൻ അയാൾ
സന്നദ്ധനായിരു . ഒ ം അയാെള അൈധര്യെപ്പടുത്തിയില്ല. എന്നാൽ ആദ്യ 
െത്ത മനുഷ്യനാകെട്ട അധികമായ നാലു ജന്മങ്ങൾകൂടിയും അതി ദീർഘമായി
േതാന്നി േപ്പായി. എ േയാ ജന്മാന്തരങ്ങൾ കാത്തിരിപ്പാൻ സന്നദ്ധനായ
ആ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നേപാെലയുള്ള സ്ഥിേരാൽസാനഹം െകാ മാ േമ
സർേവാൽകൃഷ്ടമായ ഫലം സിദ്ധി .

ഓം തൽ സത്

പൂർവഭാഗം സമാപ്തം
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അവതരണിക
േയാഗസൂ ങ്ങളിേലക്ക് േവശി ന്നതിനു മുമ്പ് േയാഗി കൾക്ക് മതസംബന്ധ 
മായുള്ള മുഴുവൻ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റയും താങ്ങായി നിൽ ന്ന ഒരു വല്യ േമയ 
െത്തപ്പറ്റി ഞാൻ ദിപാദിക്കാൻ േനാക്കാം. നാം ന െട സംബന്ധമായ ആധു 
നികാവസ്ഥ അടിയിലുള്ള ഒരു േകവലാവസ്ഥയുെട ഫലങ്ങളും, പരിണാമങ്ങ 
ളുമാെണ ം വീ ം ആ േകവലാവസ്ഥ യിേലക്ക് മടങ്ങിെയത്താൻ അഭിഗമി 

െകാണ്ടിരിക്കയാെണ മു ള്ളത് േലാക ള്ള വല്യ ബുദ്ധിശാലികളുെട സർവ്വ 
സമ്മതമായ അഭി ായമായും, ഭൗതികതത്വങ്ങളുെട ശാസ്ര്തീയപരിേശാധന 
യാൽ സാധിത ായമായുമിരി . ഇത് സമ്മതിച്ചാൽ പിെന്നയുള്ള േചാദ്യം
ആ േകവലാവസ്ഥേയാ? ഈ അവസ്ഥേയാ? ഏതു നല്ലത്? എന്നാണ്. ഈ
പരിണതാവസ്ഥയാൺ മനുഷ്യെന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥ എ വിചാരി  
ന്ന ആളുകൾ കുറവല്ല. വല്യ ബുദ്ധി സാമർൗ്െയമുള്ള ചിന്തകന്മാരുെട അഭി ാ 
യം നാം അവ്യക്ത തത്ത്വത്തിെന്റ പരിണതങ്ങളായ മാതൃകകളാെണ ം, ഈ
വ്യക്താവസ്ഥ ആ േകവലാവസ്ഥേയക്കാൾ ഉയർന്നതാെണ ം ആകു . േകവ 
ലാവസ്ഥയിൽ ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടായിരിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതിനാൽ അതു ജ്ഞാന 
ശൂന്യവും, ജഡവും, അേചതന വുമാെണ ം, ഈ ജീവിതം മാ േമ അനുഭവേയാ 
ഗ്യമായിരി എ ം അതുെകാണ്ട് നാം ഇതിെന മുറുെക്കപിടി െകാ 
േള്ളണ്ടതാെണ ം അവർ ഊഹി . ആദ്യമായി നമുക്ക് ജീവിതെത്ത സം 
ബന്ധിച്ച മ സിദ്ധാന്തങ്ങെളപ്പറ്റി അേന്വഷി േക്കണ്ടിയിരി . മനുഷ്യൻ മര 
ണേശഷവും െയൗാപൂർവം ഇരി ം എ ം, അവെന്റ േദാഷഭാഗങ്ങെള ഒഴി
ഗുണഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം എേന്ന ം േശഷിച്ചിരി ം എ ം ഒരു പഴയസിദ്ധാന്തം
ഉണ്ടായിരു . ന്യായശാസ്ര്തീയമായി തിപാദി േമ്പാൾ ഇതിെന്റ അർ 
ത്ഥം മനുഷ്യെന്റ ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനം ഈ േലാകം തെന്ന എന്നാകു . അതായത്
ഈ േലാകെത്ത ഒരുപടി െപാക്കിെവച്ച് അതിെന്റ േദാഷങ്ങെളയും വിസ്മരി ക 
ളഞ്ഞാൽ ആ അവസ്ഥ യാണ് അവർ സ്വർഗ്ഗം എ പറയുന്നത്. ഈ സിദ്ധാ 
ന്തം ത്യക്ഷ ത്തിൽ തെന്ന അബദ്ധവും ൈശശവസൂചകവുമാകു . എ െകാ 
െണ്ടന്നാൽ അങ്ങിെന സംഭവി ന്നതല്ല. േദാഷേത്താടു കൂടാെത ഗുണവും ഗുണ 
േത്താട് കൂടാെത േദാഷവും ഉണ്ടായിരി പ്പാൻ തരമില്ല. സർവ്വവും ഗുണവും േദാ 
ഷം അേശഷമില്ലാത്തതു മായ ഒരു േലാകത്തിൽ ജീവി ക എന്നതു സംസ് കൃത
ൈനയ്യായികന്മാർ പറയും േപാെല ’മേനാരാജ്യവിജ്യംഭിതം’ തെന്ന ആണ്. മനു 
ഷ്യെന്റ വിധി സദാ അഭിവൃദ്ധിെപ്പ െകാ ം സദാ േപാരാടിെക്കാ ം ഒരിക്കലും
അവധിയിൽ എത്താെതയും മുേമ്പാ േപായിെകാണ്ടിരിപ്പാനാെണ ം േവെറാ 
രു സിദ്ധാന്തം വർത്തമാനകാല പലകക്ഷികളും പുറെപ്പടുവിച്ചിരി ണ്ട്.
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ത്യക്ഷത്തിൽ വളെര ഭംഗിയുള്ളതായിേത്താ എങ്കിലും ഈ നിരൂപണ 
വും അബദ്ധം തെന്ന. എ െകാെണ്ടന്നാൽ ഋജൂേരഖയിലുള്ള ചലനം എന്ന ഒരു
വ ത തെന്നയില്ല. എല്ലാ ചലനവും ഒരു വൃത്തത്തിൽ ഉള്ളതാകു . ഒരു കെല്ല 
ടുത്ത് െവളിയിേലക്ക് എറി െകാ േവണ്ടിടേത്താളം ദീർഘകാലം വെര
നിങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുെമങ്കിൽ ആ ക നിങ്ങളുെട
കയ്യിൽ തെന്ന ശരിയായും മടങ്ങിവ േചരു ന്നതാണ്. ഒരു ഋജൂേരഖെയ അവ 
ധിയില്ലാെത വര െകാ േപായാൽ അത് ഒരു വൃത്തമായി തെന്ന അവസാനി 
ക്കണം. അതുെകാണ്ട് ഒരിക്കലും തട നിൽക്കാെത സദാ അഭിവൃദ്ധിപൗെത്ത 
◌ിേല ള്ള മുേമ്പാ ള്ള ഗതിയാണ് മനുഷ്യെന്റ അവസാനെമ ള്ള അഭി ായം
െത തെന്ന. കൃതേത്താട് സംബന്ധമില്ലാത്തതാെണങ്കിലും, ഈ അഭി ായം
’നിങ്ങൾ േദ്വഷിക്കരുത്, സ് േനഹിക്കണം’ എന്ന ധർമ്മസിദ്ധാന്തത്തിെന്റ താ  
ര്യെത്ത െവളിെപ്പടു ന്നതാെണ സൂചിപ്പിക്കാം. എ െകാെണ്ടന്നാൽ വിദ  
ച്ഛക്തിെയയും മേറ്റെതങ്കിലും ശക്തിെയ േപ്പാെല തെന്ന ശക്തിജനകയ (ദയ 
നഅമൗ) ത്തിൽനി ചലന ശക്തി തിരി വീ ം അതിൽത്തെന്ന മടങ്ങിെയ 
ത്തി അതിെന്റ വൃത്തയാ പൂർത്തിയാ എന്നാണു നവീനസിദ്ധാന്തം. അതു 
േപാെല തെന്ന േലാക ള്ള എല്ലാ ശക്തികളും അവെയല്ലാം അവയുെട ഉ ത്തി 
സ്ഥാനത്തിൽ മടങ്ങിെയത്തിേയ കഴിയു. അതുെകാണ്ട് ആേരാടും േദ്വഷമരുത്.
എ െകാെണ്ടന്നാൽ ആ േദ്വഷമാകുന്ന ശക്തി നിങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാ 
ണു പുറെപ്പടുന്നത്. അതു കാലാന്തരത്തിൽ നിങ്ങളുെട ഉള്ളിൽത്തെന്ന തിരിെയ
വെന്ന കയും െച ം. നിങ്ങൾ സ് േനഹി കയാ െണങ്കിൽ ആ സ് േനഹം
തെന്ന നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ മടങ്ങി െയത്തി അതിെന്റ യാ നിറേവ ം. മനുഷ്യ 
െന്റ ഹൃദയത്തിൽ നി ം േപാകുന്ന േദ്വഷത്തിെന്റ ഓേരാ ശകലം േപാലും പൂർ 
ണ്ണിശക്തിേയാടുകൂടി അവെന്റ േനെര മടങ്ങിെയ െമ ള്ളത് നിശ്ചയമായിരി 
പ്പാൻ പാടുള്ളിടേത്താളംതെന്ന നിശ്ചയമായി ള്ളതാ കു . ഒന്നിനും അതിെന
തടുപ്പാൻ കഴിയില്ല. സ് േനഹത്തിെന്റ ഓേരാ തള്ളലും അ കാരം അവെന്റ അടു 
ക്കൽ മടങ്ങി എ ന്നതാകു . മ കാരത്തിലും അനുഭവെത്ത അടിസ്ഥാന
െപ്പടുത്തിയും േനാക്കിയാൽ നിത്യാഭിവൃദ്ധിെയ സംബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തം യുക്തി 
സഹമെല്ല നാം കാണു . എ െകാെണ്ട ന്നാൽ േലാക ള്ള എല്ലാത്തി 
െന്റയും അവധി നാശമാണ്. ന െട മത്സരങ്ങൾ, ആശാബന്ധങ്ങൾ, ഭയങ്ങൾ,
സേന്താഷങ്ങൾ ഇവെയല്ലാം ഏതിെന ലക്ഷ്യം പിടിച്ചാണ് േപാകുന്നത്? നാം
എല്ലാവരും മരണത്തിൽ അവസാനിക്കണം. ഇ നിശ്ചയമായി േവെറാ ം
തെന്നയില്ല. അേപ്പാൾ ആ െനടിയ യാ എവിെട? ഈ അവസാനമില്ലാത്ത
അഭിവൃദ്ധിയാ േയാ? അതു കുേറദൂരം വെര െവളിയിേലക്ക് േപായി പിെന്നയും
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പുറെപ്പട്ട സ്ഥാനത്ത് തെന്ന മടങ്ങി എ കയാകു . എങ്ങിെന േജ്യാതിഷപ 
ടലത്തിൽ (ചലയൗഹമല) നി ം സൂര്യനും ച നും, നക്ഷ ങ്ങളും ഉത്ഭവി ച്ചി 
രി എ േനാ ക. ഒടുവിൽ അവ ലയി േജ്യാതിഷ പടലത്തിേലക്ക്
മടങ്ങി എ കയും െച . ഇതുതെന്ന എവിെടയും സംഭവി െകാണ്ടിരി  

. െചടികൾ ഭൂമിയിൽ നി ം പദാർത്ഥങ്ങെള ഹി . ലയിച്ച് അവെയ
തിരിെയ അതിേല വിടുകയും െച . ഈ േലാകത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്വരൂ 
പങ്ങളും ചു മുള്ള പരമാണുക്കളിൽനി ം സ്വരൂപിക്കെപ്പടു കയും ആ പരമാണു 
ക്കളിൽത്തെന്ന തിരിെകേപ്പായി ലയി കയും െച . ഒരു നിയമം തെന്ന
പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല കാേരണ വർത്തി എ ള്ളതു വരുന്നതല്ല. നി 
യമം ഐകരൂപ്യ മുള്ളതാണ്. അതിേനക്കാൾ അധികം നിശ്ചിതമായി േവെറ
ഒ മില്ല. കൃതിയുെട നിയമം ഇതാെണങ്കിൽ ഇതുതെന്നയാണ് വിചാരെത്ത
സംബന്ധി മുള്ളത്; അതും ലയി കയും അതിെന്റ ഉ ത്തിസ്ഥാനത്തിൽ തിരി 
െക വ േചരുകയും െച ം. നാം, നാം ആ ഹി എങ്കിലും ഇെല്ലങ്കിലും
ഈശ്വരൻ അെല്ലങ്കിൽ േകവലാത്മാവ് എ പറയുന്ന ന െട ഉ ത്തിസ്ഥാന 
ത്തിൽ മടങ്ങിെയേത്തണ്ടതാണ്. നാം എല്ലാവരും ഈശ്വരനിൽ നി ം വ .
നാം എല്ലാവരും ഈശ്വരങ്കൽ മടങ്ങി എ വാൻ കടെപ്പട്ടി രിക്കയുമാകു . ആ
ഈശ്വരെന നിങ്ങളുെട ഇഷ്ടംേപാെല ഏെതങ്കിലും േപരു വിളി വിൻ. അേദ്ദഹ 
െത്ത ഈശ്വരെനേന്നാ േകവലാത്മാെവേന്നാ കൃതിെയേന്നാ നിങ്ങളുെട ഇഷ്ടം 
േപാെല എ നൂറു േപരുകൾ െചാല്ലിേയാ വിളി െകാ വിൻ. വ ത അേത
സ്ഥിതിയിൽത്തെന്ന ഇരി ം.’ഈ േലാകം മുഴുവൻ ആരിൽനി ം ഉണ്ടാകു ,
ഉണ്ടായ എല്ലാം ആരിൽ ജീവി ആരിൽ എല്ലാം തിരിെയ മടങ്ങിെയ ക 
യും െച . (യേതാ വാ ഇമാനി ഭൂതാനി ജായേന്ത േയന ജാതാനി ജീവന്തി,
യൽ യന്ത്യഭിസംവിശന്തി) ഇതു തർക്കരഹിതമായ ഒരു വ ത യേ . കൃ 
തി ഇേത മാതൃകയിൽ തെന്ന വർത്തി . ഒരു ഭാഗത്ത് എങ്ങെന വ്യാ 
പരിക്കെപട്ടിരി േവാ അേത കാരം തെന്ന ലേക്ഷാപലക്ഷം ഭാഗങ്ങളിലും

വർത്തിക്കെപ്പ െകാണ്ടിരി . ഹങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എ കാണു േവാ
അേത കാര്യം തെന്ന ഭൂമിയിലും, മനുഷ്യരിലും നക്ഷ ങ്ങളിലും കാണെപ്പടു .
ഒരു ഉന്നതമായ അല അേനകം െചറു അലകളുെട ഒരു ശക്തി മത്തായ കൂട്ടായിരി 

ം അേനക ലക്ഷം അലകളുെടതായിരി ം. ഈ മുഴുവൻ േലാകത്തിെന്റ ജീവി 
തം അേനകേകാടി െചറുജീവിത ങ്ങളുെട സംഘാതമാണ്. ഈ മുഴുവൻ േലാക 
ത്തിെന്റ മരണം ഈ എ േയാ േകാടി െചറു ജീവികളുെട മരണത്തിെന്റ സമൂഹ 
വു മാകു . ഇേപ്പാൾ ഒരു േചാദ്യം വരുന്നത് ’ഈശ്വരനിേല തിരിെക േപാ 
കുന്നത് ഒരു ഉയർന്ന അവസ്ഥ തെന്നേയാ? അെല്ലേയാ?’ എന്നാകു . േയാ 
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ഗപാക്ഷകന്മാരായ തത്വജ്ഞാനികൾ ദൃ�മായും ’തെന്ന’ എന്നാണു ഉത്തരം പറ 
യുന്നത്. മനുഷ്യെന്റ ആധുനികാവസ്ഥ ഒരു അധഃപതനമാെണന്നവർ പറയു .
ഭൂമിയിൽ ഒരു മതവും മനുഷ്യൻ നന്നായിരിക്കയാെണ പറയുന്നില്ല. അതി 
െന്റ താ ര്യം അവെന്റ ആദി, പരിപൂർണ്ണവും, പരിശുദ്ധവുമായി ള്ളതാെണ ം,
അവൻ േമലാൽ അധഃപതി ക്കാൻ തന്നാൽ കഴിയാതാകുന്നതുവെര അധഃപതി 

എ ം പിെന്ന തെന്റ ഗതിയുെട വൃത്തെത്ത പൂർത്തിയാക്കാനായി വീ ം
േമല് േപാേട്ടക്ക് കയറിെച്ച ന്ന ഒരുകാലം നിശ്ചയമായും അവനു ണ്ടാകുെമ ം
ആകു . ആ വൃത്തം തീർച്ചയായും ഉണ്ടായി രിക്കണം. അവൻ എ തെന്ന താ 
േഴാട്ട് േപായാലും അവസാനം േമല് േപാേട്ട ള്ള ഒരു തിരച്ചിൽ വീ ം ഉണ്ടാ 
കുന്നതും മൂല കാരണമായ ഈശ്വരനിൽ തിരിെക േപായി േചരുന്നതും ആകു .
ആദ്യം മനുഷ്യൻ ഈശ്വരനിൽ നി ം വരു . മേദ്ധ്യ അവൻ മനുഷ്യനായിത്തീ 
രു . ഒടുവിൽ അവൻ ഈശ്വരനിൽ തെന്ന മടങ്ങിേപ്പാകയും െച . ഇതാ 
ണു ൈദ്വതമത കാരം അതിെന തിപാദി ന്ന മം. അൈദ്വതമത  
കാരം പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ തെന്നയാണ് ഈശ്വരെന ം വീ ം ആ ഈശ്വ 
രനിൽ തെന്ന അവൻ മടങ്ങിെയ എ മാകു . ന െട വർത്തമാനാവ 
സ്ഥ ഉയർന്നതാെണങ്കിൽ എ െകാണ്ട് ഇ െയല്ലാം ഭയവും കഷ്ടതയുമുണ്ടാക 
ണം? എ െകാണ്ട് ഇതിനു ഒരു അവസാനം ഉള്ളതായിരിക്കണം? ഇതാണ്
ഉപരിതനമായ അവസ്ഥെയങ്കിൽ എ െകാണ്ടിത് നശി േപാകു ? ദുഷിക്ക 
യും അധഃപതി കയും െച ന്നതായ അവസ്ഥ സർേവാൽകൃഷ്ടമായി രിപ്പാൻ
പാടുള്ളതല്ല. എ െകാണ്ട് ഇതു ഇ ആസുരവും ഇ അതൃപ്തികരവും ആയി 
രിക്കണം? ഇതിൽ ടി നാം ഒരു ഉയർന്ന പന്ഥാവിേലക്ക് തിരിയു എ  
ള്ളതുെകാണ്ട് മാ േമ ഇതു സഹനീയമായിരി . നാം വീ ം ഊർദ്ധ്വ 
ഗാമികളാകു ന്നതിനു ഇതിൽ ടി കട േപാേകണ്ടിയിരി . ഒരു വി
നിലത്തിടുക. അത് അവിെടകിട െശിൗിലമാകയും, കുെറ ക്കഴി  
വി േപാകയും െച . ആ വി േപായതിൽ നിന്നാണ് ഒരു ൗ�മായ ഒരു
വൃക്ഷം വളർ വരുന്നത്. ഒരു ഉന്നതമായ വൃക്ഷമായിത്തീരണെമങ്കിൽ ഓേരാ
വി ം അേധാഗതിെയ ാപിക്കതെന്ന േവണം. അതുെകാണ്ട് നാം മനുഷ്യൻ
എ പറയുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽനിയ ം നമുക്ക് എ േവഗത്തിൽ പുറ ചാ 
ടാൻകകഴിയുേമാ അ യും നല്ലതാെണന്ന് സിദ്ധി . ആത്മഹത്യ െചയ്തിട്ടാ 
േണാ നാം ഈ സ്ഥിതിയിൽ നി ം പുറ ചാേടണ്ടത്? ഒരിക്കലുമല്ല. അതു കാ 
ര്യെത്ത കുേറ ടി വഷളാ ന്നതായിരി ം. പുറ വരാനുള്ള മാർഗ്ഗം ആത്മ 
ഹിംസ െചയ്കേയാ, േലാകദൂഷണം െചയ്കേയാ അല്ല. െകാഴിച്ച ചട്ടയിൽ പാമ്പി 
നുള്ളേപാെലയുള്ള സക്തിഹീനത (ഉെലുീിറ ◌ീള േവല െഹീൗഴവ) േയാെട
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നാം കട േപാേകണ്ടതാകു . എ േവഗം കട േപാകുേമാ അ യും നന്ന്.
എന്നാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതായ അവസ്ഥ ഇതെല്ല ള്ളതും എല്ലായ് േപാഴും ഓർ 

െകാള്ളണം. ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായി പറയെപ്പട്ടിരി ന്ന േകവലാവസ്ഥ, ചി 
ലർ ശങ്കി ം േപാെല സസ്യ ാണിയുെടേയാ കല്ലിെന്റേയാ അവസ്ഥയല്ല ള്ള
ഭാഗം മനസ്സിലാ വാനാണ് വാസ്തവത്തിൽ വളെര യാസം. അങ്ങെന വിചാ 
രി ന്നത് ആപൽക്കരമാണ്. ഈ മാതിരി തത്വചിന്തകന്മാരുെട അഭി ായ  
കാരം സ്ഥിതി ര കാരം മാ േമയു ഒ കല്ലിേന്റത്, മേറ്റതു വിചാരത്തി 
േന്റത്. സ്ഥിതിെയ (ജീവിതെത്ത) ഈ ര മാ മാെണന്ന് ഖണ്ഡി പറവാൻ
അവർക്ക് എന്തധികാരമാണുള്ളത്? വിചാരേത്തക്കാൾ അളവില്ലാത്ത ഉൽക്കർ 
ഷമുള്ള എതാെണ്ടാന്നി ല്ലേയാ? കാശത്തിെന്റ വി രണങ്ങൾ വളെര മന്ദമാ 
യിരി േമ്പാൾ നാം കാണുന്നില്ല. കുെറ ടി തീ മാകുേമ്പാൾ അവ നമുക്ക്  
കാശമായിത്തീരു . അതിലുമധികം തീ മാകുേമ്പാൾ വീ ം നാം അവെയ
കാണുന്നില്ല. നമുക്ക് അതു ഇരുട്ടായിരി . ഈ അവസാനെത്ത ഇരു ം
ആദ്യെത്ത ഇരു ം ഒന്നാേണാ? നിശ്ചയമായും അല്ല ഇവക്ക് തമ്മിൽ ദക്ഷിേണാ 
ത്തര വങ്ങൾ ള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. കല്ലിെന്റ വിചാരഹീനതയും, ഈശ്വരെന്റ
വിചാരഹീനതയും ഒേന്നാ? തീർച്ചയായും അല്ല. ഈശ്വരൻ വിചാരി ന്നില്ല.
അേദ്ദഹം ഊഹി ന്നില്ല. എന്തിന് ഊഹിക്കണം? അേദ്ദഹത്തിന് ഊഹി 
പ്പാൻ അേദ്ദഹം അറിയാത്ത തായി എെന്തങ്കിലുമുേണ്ടാ? കല്ലിന് ഊഹിപ്പാൻ
കഴിയില്ല. ഈശ്വരൻ ഊഹി ന്നില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. വിചാരെത്ത
അതി മി േപാകുന്നത് ഭയങ്കരമാെണ ഈ തത്വചിന്തകന്മാർ വിചാരി  

. വിചാരത്തിനേങ്ങ റം അവർ യാെതാ ം കാണുന്നില്ല. ഊഹത്തിന്ന റ 
മായി അധികമുയർന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട്. മതസംബന്ധമായ ജീവിതത്തിെന്റ ൗ 
െമാവസ്ഥ തെന്ന കാണ െപ്പടുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ബുദ്ധിയുെട അ റത്താകു .
വിചാര ത്തിെന്റയും ബുദ്ധിയുെടയും ഊഹത്തിെന്റയും അ റ േവശി ന്ന 
െതേപ്പാേഴാ അേപ്പാഴാണ് ഈശ്വരെന്റ സന്നിധി യിേല േപാകാൻ നിങ്ങൾ
ഒന്നാമെത്ത കാലു വ ന്നത്. ജീവിത ത്തിെന്റയും ആരംഭം അതുതെന്ന. സാധാ 
രണമായി ജീവിതെമ പറയുന്ന ഈ അവസ്ഥയാകെട്ട േകവലം ഒരു ഗർഭാവ 
സ്ഥേയ ആകു . അടുത്ത േചാദ്യം വിചാരത്തിനും ഊഹത്തിനുമതീതമായ
ഈ അവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നി അവസ്ഥ എ ള്ളതിന് സാധകം എന്താ 
ണ്? എന്നായിരി ം. ഒന്നാമതുതെന്ന േലാക ള്ള മഹ ക്കൾ േകവലം ജ  
കന്മാേരക്കാൾ വളെര േയാഗ്യന്മാരായ മഹ ക്കൾ േലാകെത്ത ഇളക്കി മറിച്ച
ആളുകൾ യാെതാരു കാരത്തിലുമുള്ള സ്വാർൗെത്തിെന്റ േലശവും തീണ്ടിയി 
ട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ എല്ലാം ഇതു വഴിയിലുള്ള ഒരു െചറിയ സ്ഥാന മാെണ ം,
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അഖണ്ഡം ഇതിന്ന റമാെണ ം േഘാഷിച്ചിരി . രണ്ടാമത് അവർ േകവ 
ലം അങ്ങെന പറയുക മാ മല്ല െച ന്നത്; എല്ലാവർ ം തുറ കാണി .
അവർ അവരുെട സ ദായങ്ങെള നൽകു . ആർ ം അവർ േപായ മാർഗ്ഗ 
െത്ത പി ടർ െകാള്ളാം. മൂന്നാമത് േവെറ ഒരു പന്ഥാവ് കാണുന്നില്ല. േവെറ
സമാധാനം ഒ മില്ല. ഉയർന്നതായി ഒരവസ്ഥയിെല്ല സമ്മതി ന്ന പക്ഷം
എ െകാണ്ടാണ് ഈ കാലെമല്ലാം നാം ഈ വൃത്തത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരി െകാ 
ണ്ടിരി ന്നത്? ഈ േലാകജീവിതെത്തപ്പറ്റി ഏതു ഊഹത്തിനു സമാധാനം
പറവാൻ കഴിയും. നമുക്ക് ഇ ിയവിഷയങ്ങെള കട േപാവാൻ കഴികയിെല്ല 
ങ്കിലും, നമുക്ക് അതിലധികമായ ഏെതങ്കിലും ആവശ്യമിെല്ലങ്കിലും ന െട ജ്ഞാ 
നത്തിെന്റ അവധി ഇ ിയവിഷയം തെന്നയായിരി ം. ഇതാണ് സന്ദിഗ്ദ്ധമത 
െമ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇ ിയങ്ങളുെട സാക്ഷ്യെത്ത വിശ്വസി ന്നതിനു
എ യുക്തിയാണുള്ളത്? ഒരുവൻ െതരുവിൽ നിേശ്ചഷ്ടനായിനി മരി കള 
യുെമങ്കിൽ അവെന ഞാൻ ഒരു വാസ്തവ സന്ദിഗ്ദ്ധമതക്കാരൻ എ പറയാം. യു 
ക്തിയാണ് സർവ ധാനെമങ്കിൽ ശൂന്യസിദ്ധാന്തത്തിെന്റ ഇേങ്ങ റ നിൽ 
പ്പാൻ നമുക്ക് അത് ഇടം തരുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ മെറ്റല്ലാ വിഷയത്തിലും സന്ദി 
ഗ്ദ്ധമതക്കാരനും എന്നാൽ പണം, കീർത്തി, േപര് ഇവെയ പറ്റി അങ്ങെന അല്ലാ 
ത്തവനുമാെണങ്കിൽ അവൻ ഒരു ധൂർത്തേന ആകു . ഊഹെമ പറയുന്ന
വമ്പിച്ച കഠിന ഭിത്തി കട നമുക്ക് േപാകാൻ പാടിെല്ലന്ന് ക്യാന്റ് (എന്ന തത്ത്വ
ശാസ്ര്തജ്ഞൻ) സേന്ദഹേലശെമന്നിെയ സാധിച്ചി ണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അഭി 

ായമാണ് ആദ്യേമ ഉള്ളത്. അതിേന്മലാണ് എല്ലാ ഇന്ത്യൻ തത്വവിചാരങ്ങളും
താങ്ങി നിന്ന് അേന്വഷിപ്പാൻ ഒരുെമ്പടു കയും ആധുനികാവസ്ഥയുെട കാരണ 
െത്ത കാണി ന്നതായി ഊഹത്തിൻ ഉപരിയായ ഏേതാ ഒ െണ്ട ക
പിടിപ്പാൻ ശക്തമാകുകയും െച ന്നത്. നെമ്മ േലാകത്തിെന്റ അേങ്ങ റ
കടത്തി വിടുന്ന ഒന്നിെനപറ്റി ആരാഞ്ഞറിയുന്നതിെന്റ വില ഇതാണ്. ’അ
ന െട പിതാവാകു . അ തെന്ന നെമ്മ ഈ അജ്ഞാനമഹാസമു ത്തിെന്റ
മറുകരയിേല െകാ േപാകണം.’ ഇതാണു മതശാസ്ര്തം. േവെറ ഏെതങ്കി 
ലുമായിരിപ്പാൻ പാടില്ല.

https://thalilakkam.in/



രാജേയാഗം- കുമാരനാശാൻ 105

സമാധിപാദം
സൂ ം 1. അഥ േയാഗാനുശാസനം
അർത്ഥം: ഇേപ്പാൾ േയാഗാനുശാസനം (സമാധിശാസ്ര്തം) വിവരിക്കെപ്പടു .

സൂ ം 2. േയാഗശ്ചിത്തവൃത്തി നിേരാധഃ
അർത്ഥം: േയാഗം (എന്നാൽ) ചിത്തവൃത്തിനിേരാധഃ = മനസ്സിെന്റ നാനാവൃത്തി 
രൂേപണയുള്ള പരിണാമെത്ത തടു ക (ആകു ).
ഇവിെട ഒട്ടധികം വിവരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ചിത്തം എന്നാൽ എന്താ 
െണ ം, േമൽപറഞ്ഞ വൃത്തികൾ എെന്തല്ലാമാെണ ം നാം അറിഞ്ഞിരി 
േക്കണ്ടിയിരി . എനി ഈ ക ണ്ട്. ക കാണുന്നില്ല. ശിരസ്സിൽ
തലേച്ചാറിനുള്ളിലുള്ള ആ സ്ഥാനെത്ത എടു കളയുക. ക കൾ പിേന്നയും
അങ്ങെന തെന്ന ഇരി ം. കൃഷ്ണമണി പൂർത്തിയായും ഉണ്ടായിരി ം. കണ്ണിനു
മുമ്പിലുള്ള തിമ അങ്ങെന തെന്ന ഇരി ം. എങ്കിലും ക കൾ കാണുന്നില്ല.
അതുെകാണ്ട് ക കൾ േകവലം അ ധാനമായ ഉപകരണങ്ങൾ മാ േമ
ആകു . സാക്ഷാൽ ദർശനത്തിെന്റ കരണങ്ങളല്ല. ദർശനകരണം തലേച്ചാ 
റിലുള്ള സിരാമദ്ധ്യസ്ഥാനത്തിലാകു . ഈ ക കൾ മാ ം മതിയാകുന്നതല്ല.
ചിലേപ്പാൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അവെന്റ ക കൾ തുറ വ െകാ റ .

കാശം ഉണ്ടായിരി ം. വിഷയമായ തിമയും അങ്ങെന തെന്ന ഉണ്ടാ 
യിരി ം. എന്നാൽ മൂന്നാമത് ഒരു വ ആവശ്യമായിരി . അതായത്
മനസ്സ് ഇ ിയേത്താട് (കാരണേത്താട് ) സംേയാഗിക്കണം. ക ബാഹ്യമായ
ഉപകരണം മാ മാണ്. നമുക്ക് തലേച്ചാറിെല ആ സ്ഥാനവും, മനസ്സിെന്റ
സഹായവും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. വണ്ടികൾ ഒരു െതരുവിൽകൂചടി ഉരു
േപാകു . നിങ്ങൾ അവയുെട ശബ്ദം േകൾ ന്നില്ല. എ െകാണ്ട്? കരണം

വേണ ിയേത്താട് നിങ്ങളുെട മനസ്സ് സംേയാജിച്ചില്ല. ഒന്നാമത് അന്തഃകര 
ണം രണ്ടാമത് ഇ ിയം മൂന്നാമത് അവ രേണ്ടാടുമുള്ള മനസ്സിെന്റ സംേയാഗം.
ഈ മൂ ം േവണം. മനസ്സ് ഈ വിഷയച്ഛായെയ കുേറ ടി ആന്തരവും, നിശ്ചയ 
രൂപവുമായ ബുദ്ധിയുെട അടുക്കൽ െകാ െച . ബുദ്ധി തികരി . ഈ

കൃതിേയാടു കൂടിത്തെന്ന അഹങ്കാരം (ഞാൻ എ ള്ള േബാധവും) രി .
ഉടൻ കൃതിയുെടയും, കൃതിയുെടയും മി രൂപമായ ഈ തത്വം പുരുഷൻ
എ പറയുന്ന സാക്ഷാൽ ആത്മാവിെന്റ മുമ്പാെക എ . ആത്മാവ് ആ
മി രൂപത്തിൽ ഒരു വിഷയെത്ത കാണുക ( ത്യക്ഷീകരി ക)യും, െച
മനസ്സഹിതമായ ഇ ിയങ്ങളും, നിശ്ചയരൂപമായ ബുദ്ധിയും, അഹങ്കാരവും േചർ 

അന്തഃകരണങ്ങൾ (അന്തരി ിയങ്ങൾ) എ പറയെപ്പടു . അവ ചിത്തം
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എ പറയുന്ന മാനസപദാർത്ഥത്തിെന്റ ഭിന്നങ്ങളായ അവസ്ഥക!ൾ തെന്ന
ആകു . ചിത്തത്തിെന്റ അലകൾ (തരംഗങ്ങൾ) വൃത്തികൾ, എ പറയു .
’വൃത്തി , ’ചുഴി’ എന്നാണ് വാച്യാർത്ഥം. വിചാരം എന്നാൽ എന്ത്? വിചാരം
ഘനാകർഷണേമാ, നിരസനേമാ േപാെലയുള്ള ഒരു ശക്തിതെന്ന ആണ്. അതു

കൃതിയിലുള്ള ശക്തിയുെട അഖണ്ഡമായ സംഭാരശാലയിൽനി സ്വരൂപിക്ക 
െപ്പടു . ’ചിത്തം’ എ പറയുന്ന കരണം ആ ശക്തിെയ ഹി . അതു
കട േപായി മേറ്റ അറ്റത്ത് എ േമ്പാൾ അതി വിചാരം എ പറയു .
നമു ആഹാരം വഴിയാണ് ഈ ശക്തികി ന്നത്. ആഹാരത്തിൽ നി
ശരീരം ചലനശക്തി മുതലായതിെന സമ്പാദി . അതു ഉള്ളിേല വിടുന്ന
മ സൂക്ഷ്മശക്തികെള നാം വിചാരം എ പറയു . സ്വഭാേവനതെന്ന മന
േബാധമുള്ളതെല്ല നാം കാണു ണ്ടെല്ലാ; എങ്കിലും അതു േബാധമുള്ളേപാ 
െല േതാന്നിേപ്പാകു . എ െകാണ്ട്? േബാധവാനയ ആത്മാവ് അതിെന്റ
പിന്നാെല ഉള്ളതുെകാണ്ട്. േബാധമുള്ളവ നിങ്ങൾതെന്ന; മന നിങ്ങൾ
െവളിയിലുള്ള േലാകെത്ത ഹിപ്പാൻ ഉപേയാഗി ന്ന ഒരു കരണം മാ േമ
ആകു . ഈ പുസ്തകം എടു ക; ഇതു ഒരു പുസ്തകത്തിെന്റ നിലയിൽ
െവളിയിൽ ഇരി ന്നില്ല. െവളിയിൽ ഇരി ന്നതു അറിയെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തതും
അറിയെപ്പടാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. ഇതു (പുസ്തകം) ഒരു സൂചന മേ .
ആ സൂചനം മനസ്സിെന ഉ . മനസ്സിൽനി തികൃതി പുറെപ്പടുകയും
െച . െവള്ളത്തിൽ ഒരു കെല്ലടുെത്തറിഞ്ഞാൽ െവള്ളം ഓളങ്ങളുെട
രൂപത്തിൽ അതിെന ത . വാസ്തവമായ േലാകം മനസ്സിെന്റ തികൃതിയുെട
സംഭവംതെന്ന. ഒരു പുസ്തകരൂപേമാ, ഒരു ഗജരൂപേമാ, ഒരു മനുഷ്യരൂപേമാ
പുറ ള്ളതല്ല. നാം അറിയുന്നെതല്ലാം പുറ ള്ള സൂചനകളിൽ നി ണ്ടാകുന്ന
ന െട മാനസ തികൃതികൾ മാ മാകു . ’ഇ ിയേബാധത്തിെന്റ നിരന്ത 
രമായ സംഭാവ്യത തെന്ന വ ’ എ ജാൺ വർട്ട് മിൽ പറ . സൂചന
മാ മാണ് െവളിയിലുള്ളത്. ദൃഷ്ടാന്തത്തിനു മു ച്ചിപ്പിെയ എടു ക. മു കൾ
എങ്ങിെന ഉണ്ടാകു എ നിങ്ങൾ അറിയാമേല്ലാ. ഒരു തരി മണേലാ
അതുേപാെല ഉള്ള വല്ലതുെമാ അക കട . അതു അവിെട കിട
ഉരസി ട . ഉടെന ചിപ്പിയുെട ഉള്ളിൽനി ം ഒരു മാതിരി മിനു പ 
ശപുറെപ്പ തരിമണലിെനെപാതിയു . അങ്ങിെന അതു മുത്തായീത്തീരു .
ഈ മുഴുവൻേലാകവും ന െട സ്വന്തം മിനു പശ എ തെന്ന പറയാം.
വാസ്തവമായ േലാകം ആ തരിമണലും ആകു . സാധാരണമനുഷ്യനു ഇത്
ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകയില്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ അവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ

മി േമ്പാൾതെന്ന അവനിൽ ഒരു മിനു പശ പുറെപ്പടുകയും തെന്റ ആ
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മിനു പശെയമാ ം അവൻ കാണുകയും െച . ഇേപ്പാൾ ഈ വൃത്തി 
കൾ എ പറയുന്നതിെന്റ അർത്ഥം എന്താെണ നമു മനസ്സിലായെല്ലാ.
വാസ്തവത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ മനസ്സിെന്റ പിന്നാെല ഇരിക്കയാകു . മനസ്സ്
അവെന്റ കയ്യിലുള്ള കരണമാകു . അതിൽകൂടി അരി വീഴുന്നത് അവെന്റ
േബാധവുമാകു . നിങ്ങൾ പിന്നാെല നി േമ്പാൾ മാ േമ അതു (മന )
േബാധമുള്ളതായിത്തീരു . എേപ്പാൾ മനുഷ്യൻ അതിെന വി കളുയു േവാ
അേപ്പാൾ അത് ഉട േപാകയും ശൂന്യമായിേപ്പാകയും െച . അതുെകാ
ചിത്തം എ പറഞ്ഞാൽ എന്താെണന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായേല്ലാ. ചിത്തം
എ പറഞ്ഞാൽ മാനസപദാർത്ഥവും വൃത്തികൾ എന്നാൽ ബാഹ്യ സൂചനകൾ
അതിേന്മൽ ത േമ്പാൾ അതിൽനി െപാ ന്ന ഓളങ്ങളും അലകളും ആകു .
ഈ വൃത്തികളാണ് ന െട മുഴുവൻ േലാകവും.
തടാകത്തിെന്റ അടി അതിെന്റ മുകൾഭാഗ ഓളങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരി ന്ന 
തിനാൽ ന കാണ്മാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഓളങ്ങൾ അട കയും ജലം
ശാന്തമാകയും െച േമ്പാൾ മാ േമ അടിയുെട ഒരു കാ കി ന്നതു നമു
സാദ്ധ്യമായി വരു . ജലം കലങ്ങിയതാെണങ്കിലും അടി കാണുകയില്ല.
ജലം എല്ലായ് േപാഴും ഇളകിെക്കാ കിടക്കയാെണങ്കിലും അടി കാണുകയി 
ല്ല. െവള്ളം െതളിഞ്ഞിരിക്കയും ഓളം ഇല്ലാതിരിക്കയു മാെണങ്കിൽ നമു
അടികാണം. തടാകത്തിെന്റ ആ അടിയാണ് ന െട വാസ്തവമായ ആത്മാവ്.
തടാകം ’ചിത്ത’വും, ഓളങ്ങൾ ’വൃത്തി’കളും ആണ്. വീ ം, ഈ മനസ്സിനു
മൂന്നവസ്ഥകളുണ്ട്. ഒ അന്ധകാരമയമായിരി ; അതിനു തമസ്സ് എ
പറയു . അത് മന്ദന്മാരിലും മൃഗങ്ങളിലും കാണു . അതിെന്റ വൃത്തി എല്ലാം
മ ള്ളവെര ഉപ വിക്കതെന്ന. പിെന്ന മനസ്സിെന്റ ിയാരൂപമായ അവസ്ഥ
അെല്ലങ്കിൽ രജസ്സ്. അതിെന്റ ധാന േനാട്ടം ശക്തിയും േഭാഗവുമാണ്. ’എനി 

ശക്തിമാനാവണം, മ ള്ളവെര കീഴടക്കണം.’ പിെന്ന ഒടുവിൽ ഓളങ്ങൾ
അട കയും, തടകാത്തിെല ജലം െതളിയുകയും െച േമ്പാൾ സത്വം എ
പറയുന്ന അവസ്ഥകാണു . അതു നിശ്ചലതയും, ശാന്തതയുമാകു . അതു
ഉദാസീനമല്ല; പിെന്നേയാ അതിതീ മായ ിയേയാടു കൂടിയതാെണ തെന്ന
പറയാം. ശക്തിയുെട അത്യന്തമഹത്തായ പരിണാമം ശാന്തമായിരി ക
എ ള്ളതാകു . ിയായുക്തമായിരി ന്നത് എളുപ്പമാണ്. കടിഞ്ഞാൺ
വി കളുയുക; കുതിര നിങ്ങെള വലി താഴത്തിടുന്നതു കാണം. ആർ ം അതു
െച ാ!ൻ കഴിയും; എന്നാൽ കിഴുക്കാംതൂക്കായി മറിയാൻേപാകുന്ന കുതിരകെള
പിടി നിറു ന്നതാേരാ അവനാണ് ബലവാനായ മനുഷ്യൻ. വി കളവാേനാ,
പിടി നിറുത്താേനാ, ഏതിനാണ് അധികം ശക്തിേവണ്ടത്? ശാന്തൻ മന്ദനല്ല.
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സത്വം എ പറഞ്ഞാൽ മന്ദതേയാ ഉദാസീനതേയാ ആെണ നിങ്ങൾ
െതറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ശാന്തൻ എ പറഞ്ഞാൽ േമ റഞ്ഞ ഓളങ്ങെള തടു നി 
റുത്തിയവൻ ആകു . ിയ, താണതരം ശക്തിയുേടയും, ശാന്തത ഉയർന്നതരം
ശക്തിയുെടയും പരിണാമമാണ്.
ഈ ചിത്തം, അതിെന്റ സ്വാഭാവികമായ ശുദ്ധാവസ്ഥയിേല മടങ്ങിേപ്പാവാൻ
എല്ലായ് േപാഴും മി െകാണ്ടിരി . എന്നാൽ ഇ ിയങ്ങൾ അതിെന
െവളിയിേല വലിച്ചിഴ . അതിെന തടു കയും, െവളിേക്കാ ള്ള ആഭി 
മുഖ്യെത്ത നിേരാധിക്കയും, േബാധത്തിെന്റ കാതലായ ആ സ്ഥാനേത്ത
അതിെന മടക്കി യാ യയ കയും െച കയാണ് ’േയാഗത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത 
പ്പടി’. എ െകാെണ്ടന്നാൽ ഈ മാർഗത്തിലൂെട മാ േമ ചിത്തത്തിനു അതിെന്റ
ശരിയായ വഴിയിൽ എത്താൻ കഴിയൂ. ഈ ചിത്തം ഏറ്റവും താണതുമുതൽ
ഏറ്റവും ഉയർന്നതു വെരയുള്ള എല്ലാ ാണികളിലും ഉെണ്ടങ്കിലും, മനുഷ്യജീവി 
യിൽ മാ േമ നാം ബുദ്ധി കാണു . മാനസപദാർത്ഥത്തിനു ബുദ്ധിയുെട
രൂപം സമ്പദിപ്പാൻ കഴിയുന്നതുവെര അതിനു ഈ എല്ലാപടികളിലുംകൂടി മടങ്ങി 
േപ്പാകയും ആത്മാവിെന മുക്തനാ കയും െചയ് വാൻ സാധി ന്നതല്ല. മന
തങ്ങൾ ം ഉെണ്ടങ്കിലും, സേദ്യാമുക്തി (ഉടെന േമാക്ഷം ാപി ക എന്നതു)
പശുവിനും, പട്ടി ം സാദ്ധ്യമല്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ, അവയുെട ചിത്തത്തിനു
നാം ബുദ്ധി എ പറയുന്ന ആ പരിണാമം സമ്പാദിപ്പാൻ കഴികയില്ല.
ചിത്തം ചിതറുക (ക്ഷിപ്തം), മ ക (മൂ�◌ം), ക്ഷീണി ക (വിക്ഷിപ്തം), ഏകാ 

മാക (ഏകാ ം) ഈ നാലുരൂപത്തിൽ പരിണമി . മാനസപദാർത്ഥം
ഈ നാലുരൂപങ്ങളായിട്ടാണു െവളിെപ്പടുന്നത്. ഒന്നാമത്, ഒരു ചിതറിയരൂപം,
അതു ിയാ ശക്തിയാണ്. അതിെന്റ േനാട്ടം സുഖത്തിേന്റേയാ ദുഃഖത്തിേന്റേയാ
രൂപത്തിൽ പരിണമിക്കയാകു . പിെന്നയുള്ള മങ്ങിയരൂപം തമസ്സാണ്.
അതിെന്റ ഏകമായ താ ര്യം മ ള്ളവെര ഉപ വിക്കയാകു . വ്യാഖാതാവ്
ആദ്യെത്ത രൂപം സ്വാഭാവികമായി േദവന്മാർ ള്ളെത ം, രണ്ടാമേത്തത്
അസുരന്മാർ ള്ളെത ം പറയു . ഏകാ തയിേല ള്ള െഞരുക്കം ( മം)
ആണ് ’വിേക്ഷപം’. ’ഏകാ ം’ എന്ന ചിത്തത്തിെന്റ അവസ്ഥയാണ് നെമ്മ
സമാധിയിേല നയി ന്നത്.

സൂ ം 3. തദാ ഃ സ്വരൂേപപ്പവസ്ഥാനം.
അർത്ഥം: തദാ = അേപ്പാൾ (ചിത്തവൃത്തികൾ തടുക്കെപ്പടുേമ്പാൾ), ഃ =
കാണുന്നവന് (ആത്മാവിന് ), സ്വരൂേപ = സ്വന്തെയൗാർത്ഥരൂപത്തിൽ,
അവസ്ഥാനം = സ്ഥിതി (വരു ). അലകൾ അട കയും, തടാകം ശാന്തമാ 
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കയും െചയ്തയുടെന തടാകത്തിെന്റ അടിയിലുള്ള നിലെത്ത നാം കാണുന്നതു
േപാെലത്തെന്ന മനസ്സിെന്റ സംഗതിയും. എേപ്പാൾ അതു ശാന്തമാകുേമാ
അേപ്പാൾ നാം ന െട സ്വന്തംരൂപം എന്താെണ കാണു . നാം നെമ്മ
കലക്കിമറി ന്നില്ല. ന െട സ്വന്തസ്വാഭാവത്തിൽതെന്ന ഇരി .

സൂ ം 4. വൃത്തിസാരൂപ്യമിതര
അർത്ഥം: ഇതര = മ സമയങ്ങളിൽ, വൃത്തിസാരൂപ്യം = ചിത്തവൃത്തികേളാട്
ഐകരൂപ്യം ( ഷ്ടാവിനുണ്ടാകു , ആത്മാവ് വൃത്തികേളാടു അേഭദമായിതെന്ന
കാണെപ്പടു ).
ദൃഷ്ടാന്തത്തിനു ഞാൻ ഒരു ദുഃഖാവസ്ഥയിൽ ഇരി . ഒരുത്തൻ എെന്ന അധി 
േക്ഷപി . അത് ഒരു ഉപാധി അെല്ലങ്കിൽ വൃത്തിയാണ്. ഞാൻ, എെന്ന
അതിേനാടു ഏകീകരിക്ക (അതായിഭവിക്ക)യും െച . ഫലം ദുഃഖമാണ്.

സൂ ം 5. വൃത്തയഃ പഞ്ചതയ്യഃ ിഷ്ടാപ്പ ിഷ്ടാഃ
അർത്ഥം: വൃത്തയഃ = ചിത്തവൃത്തികൾ, പഞ്ചതയ്യഃ = അഞ്ച് അംഗങ്ങേളാടു 
കൂടിയവ (ആണ് ), അ കാരത്തിലുണ്ട്. ിഷ്ടാപ്പ ിഷ്ടഃ = േ ശമുള്ളവയും
േ ശമില്ലാത്തവയും, ഇങ്ങെന).

സൂ ം 6. മാണ, വിപര്യയാപ്പവിതർക്ക, നി ാ തയഃ
അർത്ഥം: അവ, മാണം = െയൗാർത്ഥജ്ഞാനം, വിപര്യയഃ = അെയൗാർ 
ത്ഥജ്ഞാനം, വിക ഃ =ശബ്ദജന്യാപ്പെയൗാർത്ഥജ്ഞാനം, നി ാ = ഉറക്കം,

തിഃ = ഓർമ്മ (ഇവയാകു ).

സൂ ം 7. ത്യാക്ഷാനുമാനാഗമാഃ മാണാനി
അർത്ഥം: ത്യക്ഷാനുമാനഗമാഃ = ത്യക്ഷം അനുമാനം ആഗമം (ഇവ),

മാണാനി = മാണങ്ങൾ, ആകു . ന െട ര ത്യക്ഷാനുഭവങ്ങൾ
പര രവിരുദ്ധങ്ങളല്ലാെത വന്നാൽ അതിനു നാം മാണം എ പറയു .
ഞാൻ ഏേതാ േകൾ . അതു ഞാൻ അതിനുമു തെന്ന േകട്ടിരി ന്ന
ഒന്നിനു വിപരീതമാെണങ്കിൽ അതിേനാടു േപാരാടി അതിെന നിരസിക്കാൻ
േനാ . ഞാൻ അതിെന വിശ്വസി ന്നില്ല. മാണവും മൂ കാരത്തിലു 
ണ്ട്. ത്യക്ഷം, അതായത് എെന്തങ്കിലും നാം കാണുകേയാ അനുഭവി കേയാ
െച ന്നതു (ഇ ിയങ്ങ!ൾ മെത്ത ഉണ്ടാ ന്നതായ എെന്തങ്കിലും ബാധി 
ച്ചില്ലാത്തപക്ഷം) മാണമാണ്. ഞാൻ ഈ േലാകെത്ത കാണു േലാകം
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ഉെണ്ട ള്ളതിേല അതു മതിയായ മാണമാണ്. രണ്ടാമതു അനുമാനം,
ഊഹിച്ചറിയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷണം കാണു ; അതിൽനി നിങ്ങൾ
ലക്ഷ്യമായ വ വിെന ഊഹി ക പിടി . മൂന്നാമതു ആപ്തവാക്യം =
അതായതു വാസ്തവം കണ്ടവരായ േയാഗികളുെട വാക്യം. നാം എല്ലാവരും
അറിവനായി പണിെപ്പടുകയാകു . എന്നാൽ നിങ്ങൾ ം എനി ം അറി 
വുണ്ടാകണെമങ്കിൽ നീണ്ട, നീരസമായ ഊഹാേപാഹങ്ങളുെട മാർഗ െട
േപാേകണ്ടിവരു . എന്നാൽ േയാഗി പരിശുദ്ധനായ േയാഗി ഇെതല്ലാം കട  
േപായിരിക്കയാകു . അയാളുെട മനസ്സിെന്റ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞതും, നട ന്നതും,
വരാനുള്ളതുെമല്ലാം ഒ േപാെല തനി വായിപ്പാനുള്ള ഒരു പുസ്തകമായിരി 

. അയാൾക്ക് ഈ നീരസമായ മാർഗ്ഗ െട എല്ലാം േപാേകണ്ടതില്ല.
അയാളുെട വാക്യം മാണവും തെന്ന. എ െകാെണ്ടന്നാൽ അയാൾ, അറിവു
അയാളിൽ നി തെന്ന സ്വേത അറിയു . അയാൾ സർവജ്ഞനായ ഏകൻ
തെന്നയാകു . ഇങ്ങിെന ഉള്ളവരാണ് േവദശാസ്ര്തങ്ങളുെട കർത്താക്കൾ.
അതുെകാ േവദശാസ്ര്തങ്ങളും മാണങ്ങൾതെന്ന. ഇേപ്പാൾ അവെര 
േപ്പാലുള്ള ഏെതങ്കിലും ആളുകൾ ജീവിച്ചിരി എങ്കിൽ ആ ആളുകളുേടയും
വാക്യം മാണമായിരി . ’ആപ്തൻ’ എ ള്ളതിെനപറ്റി മ തത്വശാ 
സ്ര്തജ്ഞന്മാർ ദീർഘമായ വാദ തിവാദം െചയ്കയും ആപ്തവാക്യം മാണം
എ ള്ളതിനു എന്താണ് യുക്തിെയ േചാദി കയും െച . യുക്തിയുണ്ട്.
എെന്തന്നാൽ അവർ പറയുന്നതിെന അവർ കാണു . എെന്തല്ലാം ഞാൻ
കാണു േവാ അതു മാണമാണ്. എെന്തല്ലാം നിങ്ങൾ കാണു േവാ അതും

മാണമാണ്. എന്നാൽ ആ കാണുന്നതു മുൻപുണ്ടായി ള്ള ഏെതങ്കിലും അറി 
വിനു വിരുദ്ധമായിരിക്കരുത്. ഇ ിയങ്ങൾ അതീതമായ അറിവുണ്ട്. ആ
അറിവു ഊഹത്തിനും മനുഷ്യർ മു ണ്ടായി ള്ള അനുഭവത്തിനും വിരുദ്ധമല്ലാ 
തിരി േമ്പാൾ മാണമാണ്. ഏെതങ്കിലും ഒരു ാന്തൻ ഈ മുറിക്കക വ
നി െകാണ്ട് അവൻ തെന്റ ചു ം േദവന്മാെര കാണു എ പറേഞ്ഞക്കാം.
അതു മാണമാകുന്നതല്ല. ഒന്നാമത് അതു െയൗാർത്ഥജ്ഞാനമായിരിക്കണം.
രണ്ടാമതു മു സിദ്ധിച്ചി ള്ള ജ്ഞാനത്തിനു വിരുദ്ധമല്ലാതിരിക്കണം. മൂന്നാമത്
ആളിെന്റ ഗുണവും അതിന്നനുരൂപമായിരിക്കണം. ’ആളിെന്റ ഗുണേത്തക്കാൾ
അയാൾ പറയുന്നതിെന്റ ാധാന്യെത്തേവണം വിചാരിപ്പാൻ. അയാൾ
പറയുന്നതിെന നാം ആദ്യം േകൾക്കണം’ എ ചിലർ പറയുന്നതായി ഞാൻ
േകൾക്കാറുണ്ട്. ഇതു മ വിഷയങ്ങളിൽ വാസ്തവമായിരിക്കാം. ഒരു മനുഷ്യൻ
ദുഷ്ടനായിരിക്കാം എങ്കിലും അവൻ േജ്യാതിശാസ്ര്തസംബന്ധമായ ഒരു
പുതിയ തത്വെത്ത ക പിടി എ വരാം. എന്നാൽ മതത്തിെന്റ സംഗതി
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േവെറയാണ്. എ െകാെണ്ടന്നാൽ അശുദ്ധനായ മനുഷ്യനു മതത്തിെന്റ
വാസ്തവെത്ത ാപി ന്നതിനുള്ള ശക്തി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകയില്ല. അതുെകാ
നാം ആദ്യംതെന്ന താൻ ആപ്തനാെണ സ്താവി ന്ന മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായ
ആത്മത്യാഗവും, ശുദ്ധിയും ഉള്ള ആൾ തെന്നേയാ എ ം രണ്ടാമതു അയാൾ
ഇ ിയങ്ങളുെട അറിവിെന കടന്നി േണ്ടാ എ ം മൂന്നാമത് അയാൾ പറയുന്നതു
മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ പഴയ അറിവി വിരുദ്ധമായിരി േണ്ടാ എ ം
േനാേക്കണ്ടതാകു . സത്യത്തിെന്റ ഒരു പുതിയ ആവിഷ് കരണവും, പഴയ
സത്യെത്ത ബാധി ന്നതല്ല, അതിെന ഉറപ്പിക്കേയ െച . നാലാമതു,
പറയുന്ന സത്യം െതളിയി ന്നതിനു കഴിയുന്നതായിരിക്കണം. ഒരു മനുഷ്യൻ
’എനി ഒരു ത്യക്ഷമുണ്ടായീ’ എ ം ’നിങ്ങൾ അതു കാണ്മാൻ േയാഗ്യനല്ല’
എ ം പറകയാെണങ്കിൽ ഞാൻ അയാെള വിശ്വസിക്കയില്ല. ഓേരാരുത്തനും
അതു സ്വേത കാണ്മാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. തെന്റ അറിവിെന വി ന്ന
ഒരുത്തനും ആപ്തനാകുന്നതല്ല. എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും തികഞ്ഞിരിക്കണം.
ആദ്യംതെന്ന ആ മനുഷ്യൻ ശുദ്ധനാേണാ എ ം, അയാൾ സ്വാർത്ഥ 
മായ ഉേദ്ദശം ഒ ം ഇല്ലേയാ എ ം, അയാൾ േപരിേനാ പണത്തിേനാ
െകാതിയില്ലേയാ എ ം നിങ്ങൾ േനാേക്കണ്ടതാണ്. രണ്ടാമതു അയാൾ
അതീ ിയമായ അറിവുള്ളവനാെണ സ്വേത െതളിയിക്കണം. മൂന്നാമത്
അയാൾ ന െട ഇ ിയങ്ങളിൽ നി നമു ലഭിക്കാത്തതും േലാകത്തിനു ഉപ 
കാര ദവുമായിരി ന്ന ഏെതങ്കിലും ഒ നൽകണം. അതു മ സത്യങ്ങൾ
വിരുദ്ധമല്ലാതിരി േന്നാ എ ം നാം േനാക്കണം. അതു മ ശാസ്ര്തീയമായ
സത്യങ്ങൾ വിരുദ്ധമല്ലാതിരി േന്നാ എ ം നാം േനാക്കണം. അതു മ ശാ 
സ്ര്തീയമായ സത്യങ്ങൾ വിരുദ്ധമായിരി . എങ്കിൽ ഉടെന അതിെന
തള്ളിക്കളയണം. നാലമത് ആ മനുഷ്യനു ഒരു േത്യക വിേശഷവും ഉണ്ടാ 
കരുത്. എല്ലാ മനുഷ്യർ ം സാധിപ്പാൻ കഴിയുന്നതിെന മാ െമ അയാൾ
പറയാവു. അേപ്പാൾ ഇങ്ങിെന മൂ വിധ മാണങ്ങൾ എ പറഞ്ഞാൽ
ഇ ിയങ്ങളുെട സാക്ഷാൽ ത്യക്ഷവും, അനുമാനവും, ആപ്തനായ ഒരാളിെന്റ
വാ കളും ആകു . ആപ്തൻ എന്ന ഈ വാക്കിെന ഇം ീഷിൽ തർജ്ജമ
െചയ്യാൻ എനി കഴികയില്ല. ഇം ീഷിൽ െശിുശൃലറ എന്ന വാക്കിെന്റ
അർത്ഥം ഇതല്ല. അതിനു അനു ഹം സിദ്ധിച്ചവൻ എന്നാണർത്ഥം. അനു ഹം
െവളിയിൽനി വരുന്നതാണേല്ലാ. ഇതു തന്നിൽ നി തെന്ന വരികയാകു 

. ആപ്തൻ എന്ന വാക്കിെന്റ വാച്യാർത്ഥം സിദ്ധൻ (േേഅമശിലറ) എന്നാണ്.

സൂ ം 8. വിപര്യേയാ മിത്ഥ്യാജ്ഞാനമതൽ തിഷ്ഠം.
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അർത്ഥം: വിപര്യയഃ = അെയൗാർത്ഥജ്ഞാനം, മിത്ഥ്യാജ്ഞാനം = ാന്തി
(ആകു ). അതൽ തിഷ്ഠം = അതിൽ ഇല്ലാത്തത് അതിൽ ഉെണ്ട ള്ള
േബാധം (തെന്ന).
അടുത്ത വൃത്തി ഒരു വ വിെന മെറ്റാരു വ വായി െതറ്റിദ്ധരി ന്ന മു ചിപ്പി 
യിൽ െവള്ളി എ േപാെലയുള്ള ജ്ഞാനമാണ്.

സൂ ം 9. ശബ്ദജ്ഞാനാനുപാതീ വ ശൂേന്യാ വിക ഃ
അർത്ഥം: വിക ഃ = ശബ്ദജന്യ മം, ശബ്ദജ്ഞാനാനുപാതീ വ ശൂന്യഃ =
അർത്ഥാഹിതമായ ശബ്ദ വണത്തിൽ നി ണ്ടാകു ന്നതാകു .
വിക ം എ പറയുന്ന േവെറാരു വൃത്തിയുണ്ട്. ഒരു വാ ഉച്ചരിക്കെപ്പടു .
നാം അതിെന്റ അർത്ഥം എന്താെണ ചിന്തിപ്പാൻ േനാ ന്നില്ല. െപെട്ട
നാം ക ംപൂട്ടി എെന്തങ്കിലും തീർച്ചയാ കയും െച . ഇതു ചിത്ത 
ദൗർബ്ബല്യത്തിെന്റ ലക്ഷണമാണ്. ഇേപ്പാൾ നിയമനത്തിെന്റ സിദ്ധാന്തം
എന്താെണ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാകും. ഒരുത്തെന്റ മന എ ദുർബ്ബലേമാ
അ യധികം അവനു നിയമനശക്തി കുറഞ്ഞിരി ം. നിങ്ങെള റി അ കാ 
രം എല്ലായ് േപാഴും വിചാരി െകാൾവിൻ. നിങ്ങൾ എേപ്പാൾ േകാപിപ്പാെനാ
ദുഃഖിപ്പാേനാ േപാകു േവാ അേപ്പാൾ ഒരു വൃത്താന്ത വണം എങ്ങിെന
നിങ്ങളുെട മനസ്സിെന ഈ വൃത്തികളിേല വലിച്ചറിയു എ വിേവചി
േനാ വിൻ.

സൂ ം 10. അഭാവ ത്യയാലംബനാ വൃത്തിർന്നി ാ.
അർത്ഥം: നി ാ = ഉറക്കം, അഭാവ ത്യയാലംബനാ = ശൂന്യ ജ്ഞാനെത്ത
ആ യി വരുന്ന, വൃത്തിഃ=ചിത്തവൃത്തി (യാണ് ).
അടുത്തതു സുഷുപ്തി എ ം സ്വപ്നെമ ം പറയുന്ന ഒരുതരം വൃത്തിയാണ്. നാം
ഉണരുേമ്പാൾ അതുവെര ഉറ കയായിരു എ അറിയു . ത്യക്ഷാ 
നുഭവെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി മാ േമ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവാൻ തരമു . നാം

ത്യക്ഷമായി കാണാത്തതിെന്റ ഓർമ്മ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.
ഓേരാ തികൃതിയും, ചിത്തതടാകത്തിെല ഒരു അലയാകു . അേപ്പാൾ
ഉറക്കത്തിൽ മനസ്സി അല (ചലനം) ഇല്ലായിരു എങ്കിൽ അതി ഭാവേമാ
അഭാവേമാ ആയ യാെതാരു ത്യക്ഷവും ഉണ്ടാകയില്ലായിരു . അതുെകാണ്ട്
നാം അതു ഓർമ്മിക്കയുമില്ല. നാം ഉറക്കെത്തപ്പറ്റി ഓർമ്മി ന്ന കാരണത്താൽ 
ത്തെന്ന ഉറ ന്ന കാല മനസ്സിൽ ഒരു തരം അല ഉണ്ടായിരു എ
വരുന്നതാണ്. ഓർമ്മയും ’ തി’ എ പറയുന്ന േവെറാരുതരം വൃത്തിയാകു .
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സൂ ം 11. അനുഭൂത വിഷയാസം േമാഷഃ തിഃ
അർത്ഥം: അനുഭൂതവിഷയാസം േമാഷഃ = അനുഭവിച്ച വിഷയ ത്തിൽ യാെതാ 
രു വ്യാജവും കലരാതുള്ള (കൂടുതലും കുറവും കൂടാെതയുള്ള) േതാന്നൽ, തിഃ=
ഓർമ്മ (ആകു ).
ഓർമ്മ േമ റഞ്ഞ മൂ വൃത്തികളിൽനി ം ഉണ്ടാകും. ദൃഷ്ടാന്തത്തിനു,
നിങ്ങൾ ഒരു വാ േകൾ . ആ വാ ചിത്തതടാകത്തിൽ ഒരു കല്ല്
എറിഞ്ഞിട്ടേപാെല ആകു . അതു ഒരു ഓളെത്ത ഉണ്ടാ . ആ ഓളം
അേനക ഓളങ്ങളുെട കൂട്ടെത്ത തുടർ തുടർന്ന് ഉണ്ടാ . അതാണ് ഓർമ്മ.
ഉറക്കം എ പറയുന്ന േത്യകമാതിരി ഓളം ചിത്തെത്ത ഓർമ്മയാകുന്ന
ഓളത്തിേല വലിച്ചിടുേമ്പാൾ അതിനു സ്വപ്നം എ പറയു . സ്വപ്നം
ഉണർന്നിരി ന്ന അവസ്ഥയിൽ ഓർമ്മ എ പറയുന്ന ഓളത്തിെന്റ ഒരു
രൂപാന്തരമാണ്.

സൂ ം 12. അഭ്യാസൈവരാഗ്യാഭ്യാം തന്നിേരാധഃ
അർത്ഥം: അഭ്യാസൈവരാഗ്യാഭ്യാം = അഭ്യാസം െകാ ം, ൈവരാഗ്യം െകാ 

ം (േയാഗപരീശീലനം, വിഷയവിരക്തി ഈ ര ംെകാ ം), തന്നിേരാധഃ =
ആ ചിത്തവൃത്തികളുെട നിയമം ഉണ്ടാകു .
ൈവരാഗ്യം (വിഷയവിരക്തി) ഉണ്ടാേകണെമങ്കിൽ മന നിർമ്മലവും, സ ം,
ഊഹസാമർത്ഥ്യമുള്ളതുമായിരിക്കണം. എ െകാ നാം അഭ്യസിക്കണം?
എ െകാെണ്ടന്നാൽ, ഓേരാ ിയയും, നാഡി ന്ദംേപാെല ആ തടാകത്തിെന്റ
മുകളിൽ രണെത്ത ഉണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടിരി . ആ വി രണം അട .
ബാക്കി എന്താണുള്ളത്? അതിെന്റ മു കൾ അെല്ലങ്കിൽ സംസ് കാരങ്ങൾ.
അങ്ങിെനയുള്ള ഒട്ടധികം സംസ് കാരങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൂടിക്കിടന്നിട്ട് അവത 
മ്മിൽ സംഘടി ശീലമായി പരിണമി . ’ശീലം രണ്ടാം സ്വഭാവമാണ് ’
എ പറയാറുണ്ട്. ഒന്നാം സ്വഭാവവും, മനുഷ്യെന്റ സ്വഭാവം മുഴുവൻതെന്ന 
യും ഇതാണ്. നാം എങ്ങിെന എല്ലാം ആയിരി േവാ അെതാെക്കയും
ശീലത്തിൽനി വന്നതാണ്. അതു നമു സമാധാന ദമായുമിരി .
എ െകാെണ്ടന്നാൽ അതു ശീലം മാ മാെണങ്കിൽ അതിെന നമു ഏതു
കാല ം ഉണ്ടാ കയും അഴി കയും െചയ്യാമേല്ലാ. മനസ്സിൽ നി കട  
േപായിരി ന്ന ഈ വി രണങ്ങളാൽ പിേന്നാക്കം തള്ളെപ്പട്ടിരി ന്നതാണ്
ഈ സംസ് കാരം. ഓേരാ വി രണവും അതിെന്റ ഫലെത്ത അവിെട തള്ളി 
യിരി ം. ആ മു കളുെട ആക കയാണ് ന െട ശീലം. ഏെതങ്കിലും
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േത്യക ഓളം ധാനമായിരുന്നാൽ അതനുസരി മാണ് ആ ശീലം ഒരു 
ത്തനുണ്ടാകുന്നത്. ഗുണമാണ് ധാനെമങ്കിൽ ഒരുത്തൻ ശിഷ്ടനായിരി ം;
േദാഷമാണ് ധാനെമങ്കിൽ ദുഷ്ടനായിരി ം. സേന്താഷമാണ് ധാനെമ 
ങ്കിൽ സ ഷ്ടനായുമിരി ം. ചീത്തശീലങ്ങൾ ള്ള ഏകമായ പരിഹാരം
വിപരീതശീലങ്ങൾ ആകു . ചീത്തശീലങ്ങളിൽനി ഉണ്ടായിരി ന്ന
സംസ് കാരങ്ങെള നല്ല ശീലങ്ങൾ തടു . തുടർ െകാ പരിശുദ്ധങ്ങളായ
വിചാരങ്ങൾതെന്ന വിചാരിക്കയും നല്ലതുതെന്ന െച െകാ ഇരിക്കയും
െച ക. ചീത്ത സംസ് കാരമു കെള തുട കളയുന്നതിനുള്ള ഉപായം അത്
ഒ തെന്ന. ഒരു മനുഷ്യെന നന്നാക്കാൻ കഴികയിെല്ല ഒരിക്കലും പറയരുത്.
എ െകാെണ്ടന്നാൽ അവൻ പരിചയത്തിെന്റ സംഘാതംെകാ ണ്ടായ ഒരു
ശീലെത്തയാണ് കാണി ന്നത്. ആ പരിചയങ്ങെള പുതിയതും നല്ലതുമായ
പരിചയങ്ങൾ െകാ തെന്ന തടുക്കാം. ശീലം എന്നാൽ തുടർ െകാ ള്ള
പരിചയം ആകു . തുടർ െകാ ള്ള പരിചയങ്ങൾ മാ േമ ശീലെത്ത
നന്നാക്കാനും കഴിയൂ.

സൂ ം 13. ത സ്ഥിതൗ യത് േനാപ്പഭ്യാസഃ
അർത്ഥം: ത = അവയിൽവ (അഭ്യാസൈവരാഗ്യങ്ങളിൽ വ ), സ്ഥിതൗ
= സ്ഥിതിയിൽ (ചിത്തത്തിെന്റ വൃത്തിരഹിതമായ ശാന്താവസ്ഥയുെട വിഷയ 
ത്തിൽ ഉള്ള), യത് നഃ = യത് നം, അഭ്യാസഃ = അഭ്യാസ(മാകു ).
ഈ അഭ്യാസം എന്താണ്? മനസ്സ് വൃത്തികളായി ഇളകി െവളിയിേലക്ക് േപാ 
കാെത അതിെന തടു ക. അതായതു, ചിത്തത്തിെന്റ സ്വന്തരൂപത്തിൽതെന്ന
അതിെന വ െകാ വാൻ യത് നി ക ആകു .

സൂ ം 14. സതു ദീർഘകാല ൈനരന്തര്യ സൽക്കാരാേസവിേതാദൃഝഭൂ 
മിഃ
അർത്ഥം: സ തു അത് (അഭ്യാസം) ആകെട്ട, ദീർഘകാല ൈനരന്തര്യസൽക്കാ 
രാേസവിതഃ = വളെരക്കാലം ഇടവിടാെത ഭക്തിപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിതമായി ള്ള,
ദൃ�ഭൂമിഃ = ഉറ ള്ളത് (ആയിത്തീരു ).
നിയമനം ഒരു ദിവസം െകാ വരുന്നതല്ല. വളെരക്കാലെത്ത നിരന്തരമായ
പരിശീലനം െകാേണ്ടവരൂ.

സൂ ം 15. ദൃഷ്ടാനു വിക വിഷയവിതൃഷ്ണസ്യ വശീകാരസംജ്ഞാ ൈവരാ 
ഗ്യം.
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അർത്ഥം: ദൃഷ്ടാനു വിക വിഷയവിതൃഷ്ണസ്യ = കാണെപ്പടുന്നതും, ശാസ്ര്ത 
ങ്ങളിൽ നി േകട്ടറിയെപ്പടുന്നതുമായ വിഷയങ്ങളിൽ വിരക്തിയുള്ളവനു
(ഭൂമിയിലും, സ്വർഗ്ഗാദിേലാകങ്ങളിലുമുള്ള യാെതാരുവിധ േഭാഗത്തിലും േബാ 
മമില്ലാതാവനു) ഉള്ള, വശീകാരസജ്ഞാ = ഇ ിയനിയമനബുദ്ധി, (ആകു )
ൈവരാഗ്യ = ൈവരാഗ്യം (എന്നത് ).
ന െട വൃത്തികൾ ര േ രകങ്ങളാണുള്ളത്. (1) ന െട സ്വന്തം
അനുഭവങ്ങൾ; (2) മ ള്ളവരുെട അനുഭവങ്ങൾ. ഈ ര ശക്തികളും മന 
സ്സാകുന്ന തടാകത്തിൽ പലമാതിരി അലകെള ഇളക്കിവിടു . ൈവരാഗ്യം
എന്നത് ഇവേയാടു േപാരാടി മനസ്സിെന നിശ്ചലമായി നിറുത്തിെക്കാ ന്ന
ശക്തിയാകു . നമു ഈ ര വക േ രകങ്ങളുെടയും േനേരയുള്ള ൈവരാഗ്യം
ഉണ്ടാകണം. ഞാൻ ഒരു െതരുവിൽ ടി നട േപാകു . ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന്
എെന്റ ഘടികാരം എടു . അതു എെന്റ സ്വന്ത അനുഭവമാണ്. ഞാൻ അതു
സ്വയേമവ കാണു . അത് ഉടെന എെന്റ ചിത്തതടാകെത്ത ഇളക്കിമറി
േകാപരൂപമായ ഒരു അലയുണ്ടാ . അതുണ്ടാവാൻ സമ്മതിക്കരുത്.
അതിെന തടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാരമില്ല. കഴി 
യുെമങ്കിൽ നിങ്ങൾ ൈവരാഗ്യമുണ്ട്. ആതു േപാെല വിഷയികൾ ഇ ിയ
സുഖങ്ങളാണ് അത ത്തമമായ സുഖ മാതൃകെയ നേമ്മാടുപേദശി .
ഇവ വലുതായ േലാഭനങ്ങളാകു . അവെയ നിരസിക്കയും അവെയ സംബ 
ന്ധി ചിത്തത്തിൽ ഒരു അലയുണ്ടാകാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കയും െച ന്നതു
ൈവരാഗ്യമാണ്. തെന്റ സ്വന്ത അനുഭവത്തിലും മ ള്ളവരുെട അനുഭവത്തിലും
നി ണ്ടാകുന്ന ആ ര േ രകശക്തികെളയും നിയമനം െചയ്കയും, അതു 
െകാ ചിത്തെത്ത അവയാൽ േ രിക്കെപ്പടാെത തടു കയും െച ന്നതു
ൈവരാഗ്യമാകു . ’ഇവെയ (ചിത്തവൃത്തികെള) ഞാൻ നിയമിക്കണം, ഇവ
എെന്ന നിയമിക്കരുത് ’ ഈമാതിരിയുള്ള മേനാബലെത്ത ൈവരാഗ്യം എ
പറയു . ഈ ൈവരാഗ്യം ഒ തെന്ന ആകു മുക്തി ള്ള പന്ഥാവ്.

സൂ ം 16. തൽപരം പുരുഷഖ്യാേതർഗുണൈവതൃഷ്ണ്യം.
അർത്ഥം: പുരുഷഖ്യാേതഃ = ആത്മേബാധം േഹതുവായിട്ട്, തൽ = ആ, ഗുണൈവ 
തൃഷ്ണ്യം = ഗുണങ്ങളിൽനി മുള്ള ൈവരാഗ്യം, പരം = ഉത്തമം (പരൈവരാഗ്യം)
ആകു .
ഗുണങ്ങളിൽ നി േപാലും നമു ള്ള ആസക്തിെയ പിരി കളയുന്നതു ശക്തി 
യുെട ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആവിർഭാവമാകു . ആദ്യം പുരുഷൻ (ആത്മാവു)
എന്താെണ ം, പിെന്ന ഗുണങ്ങൾ എെന്തല്ലാമാെണ ം മനസ്സിലാകണം.
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േയാഗശാസ്ര്ത കാരം പഞ്ചം മുഴുവൻ മൂ ഗുണങ്ങളാൽ ഘടിതമായിരി  
. ഒ തമസ്സ് മെറ്റാ രജസ്സ് മൂന്നാമേത്തതു സത്വം. ഭൗതിക പഞ്ചത്തിൽ

ഈ മൂ ഗുണങ്ങളും െയൗാ മം, നിരസനം, ആകർഷണം, നിയമനം
ഇവയായി പരിണമി കാണെപ്പടുനു. പഞ്ചത്തിലുള്ള ഏല്ലാവും, ഈ എല്ലാ
പരിണാമങ്ങളും ഈ മൂ ശക്തികളുെട സങ്കലനവും തിസങ്കലനവുമാകു .
സാംഖ്യന്മാർ ഈ പഞ്ചെത്ത പലതത്വങ്ങളായി വിഭജി വച്ചിരി .
മനുഷ്യെന്റ ആത്മാവ് (പുരുഷൻ) എ പറയുന്ന വ അവയ് െക്കല്ലാറ്റിനും

കൃതി ം അതീതവും സ്വയം കാശവും ആകു . അതു പരിശുദ്ധവും,
പരിപൂർണ്ണവുമാണ്. േലാകത്തിൽ നാം കാണുന്ന േബാധരൂപമായ എല്ലാവും
ഈ ആത്മാവിൽനി കൃതിയിൽ തിഫലിച്ചിരി ന്ന കാശമാകു .

കൃതി സ്വഭാേവന േബാധമില്ലാത്തതാണ്. എ ള്ളതു നിങ്ങൾ ഓർ മേല്ലാ.
മനസ്സ് കൃതിയാണ്, വിചാരം കൃതിയാണ്; വിചാരം മുതൽ കീഴ് േപാ
ഭൂതത്തിെന്റ അതി ലമായ പരിണാമം വെരയുള്ള എല്ലാം കൃതിയിലുള്ളതാ 
കു ; കൃതിയുെട പരിണാമാകു . ഈ കൃതി മനുഷ്യെന്റ ആത്മാവിെന മൂടി
മറച്ചിരി നു. കൃതി എേപ്പാൾതെന്റ തിരശ്ശീലെയ നീ േവാ അേപ്പാൾ
ആത്മാവ് അനാവൃതനാകയും തെന്റ സ്വന്തമാഹാത്മ്യേത്താടുകൂടി ത്യക്ഷ 
മാകയും െച . 16പം സൂ ത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരി ന്ന കാരമുള്ള ഈ
ൈവരാഗ്യം ( കൃതിയുെട നിയമനം) പുരുഷെന്റ സാക്ഷാൽകരണത്തിനു ഏറ്റ 
വും ഉപയുക്തമായി ള്ളതാകു . അടുത്ത സൂ ം (16പമേത്തത് ) സമാധിയുെട
അതായത് പൂർണ്ണമായ ഏകാ തയുെട ലക്ഷണെത്ത നിർവ്വചി . അതാണ്
േയാഗിയുെട പരേമാേദ്ദശ്യം.

സൂ ം 17. വിതർക്ക, വിചാരാനന്ദാസ്മിതാരൂപാനുഗമാൽ അസം ജ്ഞാ 
തഃ
അർത്ഥം: വിതർക്ക, വിചാരാനന്ദാസ്മിതാരൂപാനുഗമാൽ = ഊഹം, വിേവകം,
ആനന്ദം, േകവലാഹന്ത ഇവയുെട സ്വരൂപേത്താടുകൂടിയതായി, അസം ജ്ഞാ 
തഃ = അസം ജ്ഞാതം എന്ന സമാധി (നാലു വിധമായി ഭവി ).
സമാധി ര വിധമായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരി . ഒന്നിനു സം ജ്ഞാതം
എ ം മേറ്റതിനു അസം ജ്ഞാതം എ ം പറയു . സം ജ്ഞാതം നാലു 

കാരത്തിൽ ഉണ്ട്. ഈ സമാധിയിൽ കൃതിെയ നിയമനം െചയ് വാനുള്ള
എല്ലാ ശക്തികളും വരു . അദ്യെത്തതിനു സവിതർക്കസമാധി എ പറയു .
മന മ സകലവിഷയങ്ങേളയും വി ഒരു വിഷയെത്തതെന്ന പിെന്നയും
പിെന്നയും ധ്യാനി െകാണ്ടിരി ന്നതിനാണു സമാധി എ പറയുന്നത്.
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ധ്യാനത്തിനു ര വിഷയങ്ങളാണുള്ളത്. കൃതിയിലുള്ള തത്വങ്ങളും, പു 
രുഷനും. തത്വങ്ങളും ര കാരത്തിലുണ്ട്. ഇരുപത്തിനാലു തത്വങ്ങൾ
േബാധരഹിതങ്ങൾ (ജഡങ്ങൾ) ആകു . േബാധവത്തായ തത്വം പുരുഷൻ
ഒ മാ മാണ്. മനസ്സ് കൃതിതത്വങ്ങേളയും അവയുെട ഉൽപത്തിനാശങ്ങ 
േളയും പറ്റി ചിന്തി േമ്പാൾ അത് ഒരു വിധത്തിലുള്ള ’സവിതർക്കം’ ആകു .
ഈ പദങ്ങൾ വിവരണം ആവശ്യമാണ്. േയാഗശാസ്ര്തത്തിെന്റ ഈ ഭാഗം
മുഴുവൻ സാംഖ്യശാസ്ര്തെത്ത അ ദമാക്കിയിരിക്കയാകു . അതിെനപ്പറ്റി മു 

തെന്ന ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ. അഹങ്കാരം, ഇച്ഛ, മനസ്സ് ഇവ
ഒരു സാധാരണമായ ആധാരമുണ്ട്. ആ ആധാരത്തിനു നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാം
മാനസപദാർത്ഥം അെല്ലങ്കിൽ ചിത്തം എ പറയു . അതിൽ നിന്നാണ്
അവെയല്ലാം ഉണ്ടായിരി ന്നത്. ഈ മാനസപദാർത്ഥം കൃതിയുേട ശക്തിക 
െള ഉള്ളിൽ ഹിക്കയും അവെയ വിചാരങ്ങളായി പരിണമിപ്പിക്കയും െച .
ഇതുകൂടാെത ശക്തിയും, ജഡവും, ഒന്നായി കലർന്നിരി ന്ന ഒ കൂടി ഉണ്ടാ 
യിരിക്കാം. ഇതിനു അവ്യക്തം എ പറയു . അതു കൃതിയുെട, സൃഷ്ടി
മുമ്പിലുള്ള വികാരരഹിതമായ അവസ്ഥയാകു . അതിേലക്കാണ് ക ാന്ത 
ത്തിൽ പഞ്ചം മുഴുവൻ വീ ം മെറ്റാരു കാലാവധി കഴി തിരി വരാനായി
മടങ്ങിേപ്പാകുന്നത്. അതിനും അ റത്താണ് േബാധത്തിെന്റ കാതലായ
പുരുഷൻ. സിദ്ധികെള സമ്പാദി ന്നതുെകാ മുക്തിയുണ്ടാകുന്നില്ല. അതു ഒരു

ാപഞ്ചികമായ സഖാേന്വഷണം ആകു . ഈ ജീവിതത്തിൽ സുഖാനുഭവം
തെന്ന ഇല്ല. സുഖെത്ത അേന്വഷി ന്നതുതെന്ന വ്യർത്ഥമാണ്. ഇതാണ് പേണ്ട 

പേണ്ടയുള്ള ഉപേദശം. ഇതിെന മനസ്സിലാക്കാനാണു മനുഷ്യനു വലിയ
യാസം. എേപ്പാൾ അവനു അതു മനസ്സിലാകുേമാ അേപ്പാൾ അവൻ സംസാര 

ബന്ധത്തിൽ നി േമാചി , മുക്തനായിത്തീരു . ഗൂഢസിദ്ധികൾ എ
പറയുന്നവയുെട സമ്പാദനം സംസാരെത്തത്തെന്ന ഉേന്മഷെപ്പടു ന്നതാണ്.
അവസാനം ദുഃഖാനുഭവെത്ത ഉേന്മഷെപ്പടു ന്നതായുമിരി ം. പതഞ്ജലി ഒരു
ശാസ്ര്തകാരെന്റ നിലയിൽ ഈ ശാ ത്തിെന്റ സംഭാവ്യഫലങ്ങെള സൂചി 
പ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിതനാെണങ്കിലും ’ഈ സിദ്ധികളിൽ കടുങ്ങിേപ്പാകാെത
സൂക്ഷി െകാള്ളിൻ’ എ പേദശിപ്പാൻ ഒരവസരത്തിലും വിസ്മരി േപാകുന്നി 
ല്ല. ജ്ഞാനമാണ് ശക്തി (സിദ്ധി). നാം ഒരു വ വിെന റിച്ച് അറിവാൻ
തുട േമ്പാൾതെന്ന അതിെന്റേമൽ നമുക്ക് ശക്തി സിദ്ധി . അതുേപാ 
െലതെന്ന മനസ്സ് പഞ്ചഭൂതങ്ങെള ധ്യാനി േമ്പാൾ അതി അവയുെട േമൽ
നിയമനശക്തി സിദ്ധി . െവളിയിെല സ്ഥലഭൂതങ്ങെള വിഷയമാക്കി
അങ്ങിെന ധ്യാനി ന്നതിനു സവിതർക്കസമാധി എ പറയു . തർക്കം
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എന്നാൽ ജിജ്ഞാസ. അെല്ലങ്കിൽ േചാദ്യം എന്നർത്ഥം സവിതർ ം േചാ 
ദ്യേത്താടുകൂടിയത്. ഭൂതങ്ങേളാടു അവെയ ധ്യാനി ന്ന മനുഷ്യൻ തങ്ങളുെട
രഹസ്യെത്ത െവളിെപ്പടു കയും ശക്തികെള തനി നൽ കയും െച ാ 
നായി േചാദി ന്നേപാെലതെന്ന ആകു . വീ ം ആ ധ്യാനത്തിൽതെന്ന
ഭൂതങ്ങെള കാലേദശപരിേച്ഛദങ്ങൾ െവളിയിലാക്കി ഹിപ്പാൻ മിക്കയും
അവെയ അതു േപാെല തെന്ന വിചാരിക്കയും െച േമ്പാൾ അതിനു നിർവി 
തർക്കം (േചാദ്യേത്താടു കൂടാത്തതു) എ പറയു . ധ്യാനം ഒരുപടികൂടി
ഉയർ േപായി തന്മാ കെളമാ ം വിഷയമാ കയും, അവെയ കാലേദ 
ശപരിേച്ഛദങ്ങൾ ള്ളിൽ നിറുത്തി വിചാരിക്കയും െച േമ്പാൾ അതിനു
’സവിചാരം, (വിചാരേത്താടുകൂടിയത് ) എ പറയു . ആ ധ്യാനംതെന്ന കാ 
ലേദശപരിേച്ഛദങ്ങളുെട െവളിയിെല കയും, സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങെള (തന്മാ കെള)
അവയുെട സ്വന്തരൂപത്തിൽ ചിന്തി കയും െച േമ്പാൾ അതിനു ’നിർവിചാ 
രം’ (വിചാരേത്താടുകൂടാത്തതു) എ പറയു . അടുത്തപടിയിൽ ലേമാ
സൂക്ഷ്മേമാ ആയ എല്ലാ ഭൂതങ്ങേളയുംവി ധ്യാനത്തിെന്റ വിഷയം അന്തഃകരണം
(അതായതു വിചാരജനകമായ ഇ ിയം) ആയിത്തീരു . ആ വിചാേര ിയവും
രാജസതാമസ ഗുണങ്ങെള അതായത്, ഉത്സാഹേത്തയും ആലത്സ്യേത്തയും
വിട്ട് േകവലമായി നിൽ േമ്പാൾ അതിനു ’സാനന്ദം’ അെല്ലങ്കിൽ ആനന്ദവത്ത്
ആയ സമാധി എ പറയു . ആ സമാധിയിൽ, മനസ്സിേനയും അതി മി
േപാകുന്നതായ അവസ്ഥയിൽ നാം എ ന്നതിനുമു , ന െട ധ്യാനത്തിനു മന 
സ്സിെന വിഷയമാക്കി െച കയും അത് വളെര പരിപക്വമായും, ഏകാ മായും
തീരുകയും ലപദാർത്ഥങ്ങേളേയാ സൂക്ഷ്മപദാർത്ഥങ്ങേളേയാ സംബന്ധിച്ച
അഭി ായങ്ങൾ എല്ലാം േപാകയും മന തെന്ന അതിെന്റ െയൗാർത്ഥസ്വരൂ 
പത്തിൽ ഏകവിഷയമായിത്തീരുകയും, അഹന്തയുെട സാത്വികരൂപം മാ ം
മെറ്റല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽനി േവർെപ േശഷി നിൽക്കയും െച േമ്പാൾ
അതിന് ’അസ്മിതാസമാധി’ എ പറയു . അതിെന ാപിച്ചമനുഷ്യൻ
േവദങ്ങളിൽ ’വിേദഹന്മാർ’ എ പറയുന്നവരുെട അവസ്ഥെയ ാപിച്ചവൻ
ആകു . തനി ലശരീരമിെല്ല അയാൾ വിചാരിപ്പാൻ കഴിയും.
പെക്ഷ തനി ഒരു സൂക്ഷ്മശരീരമുെണ്ട അയാൾ വിചാരിേക്കണ്ടി വരും.
ഈ അവസ്ഥയിൽ ലക്ഷ്യെത്ത ാപിക്കാെത കൃതിയിൽ തെന്ന ആ  
കിട ന്നവ! ’ കൃതിലയമാർ’ എ പറയു . എന്നാൽ യാെതാരുവക
േഭാഗങ്ങളിലും തിരി േനാക്കാത്തവർ േമാക്ഷമാകുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽതെന്ന
എ .
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സൂ ം 18. വിരാമ ത്യയാഭ്യാസപൂർവഃ സംസ് കാരേശേഷാപ്പന്യഃ
അർത്ഥം: വിരമ ത്യയാഭ്യാസപൂർവ്വഃ = വൃത്തിനാശേഹതുവിെന്റ (പരൈവ 
രാഗ്യത്തിെന്റ) പരിശീലനത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നതായി, സംസ് കാരേശഷഃ =
വാസനാമാ േശഷമായത്, അന്യഃ = മേറ്റ (അസം ജ്ഞാത സമാധി) ആകു .
ഇതാണു പൂർണ്ണമായ േബാധാതീതാവസ്ഥ, അെല്ലങ്കിൽ സം ജ്ഞാതസമാ 
ധി. നമു മുക്തി നൽകുന്ന അവസ്ഥ. ആദ്യെത്ത അവസ്ഥ നമു മുക്തി
നൽകുന്നില്ല. ആത്മാവിെന അതു ബന്ധത്തിൽനി േമാചിപ്പി ന്നില്ല.
ഒരുത്തനു എല്ലാസിദ്ധികളും സമ്പാദിക്കാം. എങ്കിലും അയാൾ പിെന്നയും
പതനമുണ്ടാവാം. ആത്മാവു കൃതിേയയും, സ ജ്ഞാത സമാധിേയയും
കട േപാകുന്നതുവെര രക്ഷയില്ല. അതിെന്റ മാർഗം വളെര ലഘുവായി
േതാ എങ്കിലും അതു സാധിപ്പാൻ വളെര യാസമാണ്. അതിെന്റ മാർഗ്ഗം
മനസ്സിെന വിഷയമാക്കിവച്ചിട്ട് വിചാരം അ രിച്ച ഉടൻ അതിെന ഖണ്ഡി  
കളകയുമാണ്. ഒരു വിചാരവും മനസ്സിൽ വരാൻ അനുവദിക്കരുത്. അങ്ങിെന
മനസ്സിെന േകവലം ശൂന്യമാക്കി െചയ്യണം. നമു അതു ശരിയായി എേപ്പാൾ
െച ാൻ കഴിയുേമാ ആ ക്ഷണത്തിൽതെന്ന നമു േമാക്ഷം ാപിക്കാം.
അഭ്യാസവും, ഒരുക്കവും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ തങ്ങളുെട മനസ്സിെന ശൂന്യമാക്കാൻ
യത് നി േമ്പാൾ അജ്ഞാനമയമായ തമ െകാ അവെര മൂടാൻ മാ േമ
അവർ സാധി . അതു മനസ്സിെന ജഡവും മൂ�വുമാക്കി െച .
അവർ തങ്ങളുെട മനസ്സിെന ശൂന്യമാക്കി െച എ വിചാരിപ്പാൻ അവെര
േ രിതരാ കയും െച . ശരിയായി അങ്ങിെന െച ാൻ കഴിവുണ്ടാകുന്നതു
ശക്തിയുെട ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടവും, നിയമനത്തിെന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്നതും ആയ
പരിണാമമാകു . ഈ അവസ്ഥ (അസം ജ്ഞാതസമാധി) സിദ്ധി േമ്പാൾ
സമാധി നിർബീജമായി തീരു . എന്നാൽ അർത്ഥെമന്താണ്? മനസ്സ്,
ചിത്തവൃത്തികെള ശാന്തമാക്കി അമർത്തിവ െകാ കമാ ം െച ന്നതായ
സേബാധസമാധിയിൽ ചിത്തവൃത്തികൾ വാസനരൂേപണ പിെന്നയും േശ 
ഷിച്ചിരി ണ്ട്. ആ വാസനകൾ അെല്ലങ്കിൽ ബീജങ്ങൾ െയൗാകാലം
വീ ം ചിത്തവൃത്തികളായി െപാങ്ങി വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ വാസന 
കെള എല്ലാം നിർ ലനാശം െച േമ്പാൾ, അതായതു മനസ്സിെന മിക്കവാറും
നശിപ്പി േമ്പാൾ അതു നിർബീജമായിത്തീരു ; ഈ ജീവിതവൃക്ഷെത്ത
ഈ ജനനമരണങ്ങളുെട അവസാനമില്ലാത്ത പരിവർത്തനെത്ത പിെന്നയും
പിെന്നയും സൃഷ്ടിക്കത്തക്കവണ്ണം മനസ്സിൽ ബീജങ്ങളില്ലാെത ആകു . നമു
േബാധമില്ലാെത ആയിത്തീരുന്ന ആ അവസ്ഥ എന്തായിരി െമ നിങ്ങൾ
േചാദിക്കാം? നാം േബാധം എ പറയുന്ന അവസ്ഥ േബാധത്തിന്ന റമുള്ള

https://thalilakkam.in/



രാജേയാഗം- കുമാരനാശാൻ 120

ഒന്നിേനക്കാൾ താണതാണ്. അറ്റങ്ങൾ എല്ലാം അധികവും തുല്യമായാണ്
േതാ ന്നെത ള്ളതു നിങ്ങൾ എല്ലായ് േപാഴും ഓർ െകാള്ളണം. കാ 
ശത്തിെന്റ താണതരം വി രണം ഇരുട്ടാണ്. അതിെന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്നതരം
വി രണവും ഇരു തെന്ന. എന്നാൽ ഒ വാസ്തവമായ ഇരു ം, മേറ്റതു തീ 

മായ കാശവുമാകു . എങ്കിലും കാ യിൽ അവ ര ം തുല്യംതെന്ന.
അതുേപാെല അജ്ഞാനം ഏറ്റവും താണ അവസ്ഥയും േബാധം മദ്ധ്യാവസ്ഥ 
യും, േബാധത്തിന്ന റമുള്ളത് അതിേനക്കാൾ ഉയർന്ന അവസ്ഥയുമാകു .
േബാധംതെന്ന ക ിതമായ ഒന്നാണ്; ഒരു മി വ വാണ്. അതു വാസ്തവ മായു 
ള്ളതല്ല. ഈ ഉയർന്നതരം സമാധിെയ നിരന്തരമായി അഭ്യസിച്ചാലുള്ള ഫലം
എന്തായിരി ം? രാജസമായും, താമസമായുമുള്ള എല്ലാ പഴയ വാസനകളും
നശി ം. അതു േപാെല തെന്ന സത്വവാസനകളും നശി ം. അതു കിട്ടം 
കള സ്വർണ്ണേത്താടു ഒന്നായി േചർക്കാൻ ഉപേയാഗി ന്ന േലാഹങ്ങൾ
േപാെലയാകു . സ്വർണ്ണധാതു ഉരുകിക്കഴിയുേമ്പാൾ കിട്ടവും കലർ േലാ 
ഹവും ദഹി േപാകു . അതുേപാെല ഇടവിടാത്ത ഈ നിയമനശക്തി
മു ള്ള ആശുദ്ധവാസനകെളയും ഒടുവിൽ ശുദ്ധവാസാകെള ടിയും തടു .
ആ ശുദ്ധാശുദ്ധവാസനകൾ തമ്മിൽ അേന്യാന്യം എതൃ നശി കയും
അവയുെട ശുദ്ധാശുദ്ധതകൾ ഒ ം തീണ്ടാെത ആത്മാവു അതിെന്റ മാഹാത്മ്യ 
േമറിയ മുഴുവൻ സാരസ്യേത്താടുകൂടി േശഷിക്കയും െച . അങ്ങിെനയുള്ള
ആത്മാവ്, സർവ്വവ്യാപിയും സർവ്വ ശക്തനും, സർവ്വജ്ഞനും ആയുമിരി .
സകലശക്തികേളയും ഉേപക്ഷിച്ചിട്ട് അത് സർവശക്തനായിത്തീരു ; സകല 
ജീവിതങ്ങെളയും ഉേപക്ഷിച്ചി അതു ജീവിതംമാ മായിത്തീരു . അേപ്പാൾ
ആത്മാവ് അതിനു ജനനേമാ മരണേമാ ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ല ം, സ്വർഗ്ഗേമാ,
ഭൂമിെയാ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നിെല്ല ം അറിയും അത് വരികേയാ േപാകേയാ
െചയ്തിട്ടിെല്ല അത് അറിയും. ചലി െകാണ്ടിരുന്നതു കൃതിയും, ആ ചലനം
ആത്മാവിൽ തിഫലിക്കയും െചയ്തതാകു . കാശത്തിെന്റ സ്വരൂപം
ചലി . ഛായാ ഹണയ ം (രമാലൃമ) വഴിയായി അത് ചുവരിേന്മൽ

തിഫലി വീഴു . ചുവര് അജ്ഞതെകാണ്ട് അതുതെന്ന ചലിക്കയാെണ
വിചാരി . നമ്മളുെട എല്ലാവരുെടയും സംഗതി അതുേപാെല ആകു .
ചിത്തം ഇടവിടാെത ചലി . അതു സ്വയേമവ പല അകൃതിേഭദങ്ങളായി
മാറു . ഈ ആകൃതി േഭദങ്ങെളല്ലാം നാമെണ നാം സ്വയേമവ വിചാരി 
ക്കയും െച . ഈ എല്ലാ ാന്തികളും നശി ം. ആ മൂക്തമായ ആത്മാത്
ആജ്ഞാപി േമ്പാൾ ാർത്ഥിക്കേയാ, യാചിക്കേയാ െച േമ്പാളല്ല ആജ്ഞാ 
പി േമ്പാൾ അത് ആ ഹി ന്നെതന്താെണങ്കിലും ഉടെന സാദ്ധ്യമാകും.
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അതു ആവശ്യെപ്പടുന്നത് ഏതാെണങ്കിലും െച ാൻ അതിനു ശക്തി ഉണ്ടാകും.
സാംഖ്യതത്വശാസ്ര്ത കാരം ഈശ്വരൻ ഇല്ല. ഈ പഞ്ചത്തിനു ഒരു
ഈശ്വരനുണ്ടായിരിപ്പാൻ പാടിെല്ലന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. കാരണം
ഒരു ഈശ്വരനുെണ്ടങ്കിൽ അത് ഒരു ആത്മാവായിരിക്കണം. ആത്മാവു ബദ്ധം
അെല്ലങ്കിൽ മുക്തം ഈ ര തരത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കണം. കൃതിയാൽ
ബദ്ധം അെല്ലങ്കിൽ നിയ ിതമായിരി ന്ന ആത്മാവിനു എങ്ങിെന സൃഷ്ടി 
െച ാൻ കഴിയും? അതു സ്വയേമവ പരാധീനമാണേല്ലാ. മേറ്റ പക്ഷത്തിൽ
മുക്തമായിരി ന്ന ആത്മാവിനു ഈ കാണുന്നവെയ ഒെക്കയും സൃഷ്ടിക്കയും
രൂപീകരിക്കയും െച ാൻ കാര്യെമന്ത്? അതിനു ആ ഹങ്ങളില്ല. അതുെകാ
സൃഷ്ടിപ്പാൻ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. രണ്ടാമതു സാഖ്യത്തിൽ ഈശ്വരെനപ്പറ്റിയ
സിദ്ധാന്തം അനാവശ്യമാെണ ം പറയു . കൃതി തെന്ന എല്ലാറ്റിനും മതി.
ഏെതങ്കിലും ഒരു ഈശ്വരനുണ്ടായിട്ട് േയാജനെമന്ത്? എന്നാൽ കപിലൻ
(സാംഖ്യത്തിെന്റ ഷ്ടാവ് ) അേനകം ആത്മാക്കൾ മിക്കവാറും പരിപൂർണ്ണതെയ

ാപി എങ്കിലും എല്ലാ ശക്തികെളയും ഉേപക്ഷിപ്പാൻ കഴിയായ്ക നിമിത്തം
മുക്തരാകാെത ഉെണ്ട പറയു . അവരുെട മന കൾ കുെറക്കാലേത്ത

കൃതിയിൽ ലയി കിട . അതു അതിൽനി വീ ം െപാങ്ങി അതിെന്റ
( കൃതിയുെട) അധിപന്മാരായിത്തീരാനാണ്. അങ്ങിെനയുള്ള ഈശ്വരന്മാരു 
ണ്ട്. നാം എല്ലാവരും അങ്ങിെനയുള്ള ഈശ്വരന്മാരാകും. സാംഖ്യമത കാരം
േവദത്തിൽ പറയെപ്പട്ടിരി ന്ന ഈശ്വരൻ എന്നതിെന്റ താ ര്യം വാസ്തവ 
ത്തിൽ ഈ മുക്താത്മാക്കളിൽ ഒരാത്മാവ് എ ം ആകു . അവെര ഒഴി
നിത്യമുക്തനും നിൈത്യശ്വര്യവാനുമായ ഒരു ഷ്ടാവ് ഈ പഞ്ചത്തിനില്ല.
മറിച്ച്, േയാഗി പറയുന്നെതെന്തന്നാൽ, ’അങ്ങിെന അല്ല, ഒരു ഈശ്വരനുണ്ട്.
മെറ്റല്ലാ ആത്മാക്കളിൽനി ം ഭിന്നമായിരി ന്ന ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. അേദ്ദഹം
സൃഷ്ടികളുെട എല്ലാം അനാദിനായകനും, നിത്യമുക്തനും, ഗുരുക്കന്മാരുെട എല്ലാം
ഗുരുവും ആകു .’ സാംഖ്യന്മാർ കൃതിലയന്മാെര പറയുന്ന ആത്മാക്കളും
ഉെണ്ട േയാഗികൾ സമ്മതി ’അവർ േമാക്ഷം സിദ്ധിക്കാെത ഏതാനും
കാലേത്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിയിെല്ലങ്കിലും പഞ്ചത്തിെന്റ ഏതാ 
നും ഭാഗങ്ങളുെട അധിപന്മാരായി േശഷിച്ചിരി ന്ന േയാഗികൾ ആകു .’

സൂ ം 19. ഭവ ത്യേയാ വിേദഹ കൃതിലയാനാം
അർത്ഥം: വിേദഹ കൃതിലയാനാം വിേദഹന്മാർ ം (വിേദഹന്മാർ ം
(േദവന്മാർ ം) കൃതിലയന്മാർ ം ( കൃതിയിൽ ലയി കിട ന്നവർ ം,
ഭവ ത്യയഃ = ജന്മേഹതു (ആയ ആ സമാധി ഭാവി ).
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ഇന്ത്യയിെല വ്യവസ്ഥ കാരം േദവന്മാർ ചില ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിെല
അധികൃതന്മാരേ . ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പല ആത്മാക്കളും തുടർ െകാ
അധികൃതരാകുകയും െച . എന്നാൽ അവരിൽ ആരും പൂർണ്ണന്മാർ (മുക്ത 
ന്മാർ) അല്ല.

സൂ ം 20. ദ്ധാ വീര്യ തി സമാധി ജ്ഞാ പൂർവ്വക ഇതേരഷാം.
അർത്ഥം: ഇതേരഷാം = മ ള്ളവർക്ക് (വിേദഹ കൃതിലയഭിന്നരായ േയാഗി 
കൾക്ക് ), ദ്ധാവീര്യ തിസമാധി ജ്ഞാപൂർവകഃ വിശ്വാസം, ൈസ്ഥര്യം,
ഓർമ്മ, ഏകാ ത, വിേവകം ഇവേയാടു കൂടി (ആ സമാധി ഭവി ).
അങ്ങിെന ഉള്ളവർ േദവന്മാരുെട എന്നല്ല, ക ാധിപന്മാരുെട േപാലും സ്ഥാന 
ങ്ങെള ആ ഹിക്കാത്തവരാകു . അവർ േമാക്ഷെത്ത ാപി .

സൂ ം 21. തീ സംേവഗാനാമാസന്നഃ
അർത്ഥം: തീ സംേവഗാനാം = ഏറ്റവും ഉത്സാഹശക്തിയുള്ളവർക്ക്, (ആ
സമാധിയും ഫലവും) ആസന്നഃ = അടുത്തിരി . േവഗത്തിൽ (ഉണ്ടാകു ).

സൂ ം 22. മൃദുമദ്ധ്യാധിമാ ത്വാത്തേതാപി വിേശഷഃ.
അർത്ഥം: തേതാപി = അവരിലും (തീ സാേവഗന്മാരിലും), മൃദുമദ്ധ്യാധിമാ  
ത്വാത് = മൃദുമാ ൻ, മദ്ധ്യമാ ൻ, അധിമാ ൻ എന്നിങ്ങെനയുള്ള അവസ്ഥ
െകാണ്ട്, വിേശഷഃ = േഭദം (ഭവി ).

സൂ ം 23. ഈശ്വര ണിധാനാദ്വാ.
അർത്ഥം: ഈശ്വര ണിധാനാൽ = ഈശ്വരനിലുള്ള ഭക്തിവിേശഷംെകാണ്ട്,
വാ = (സമാധി) ഉണ്ടാവാം.

സൂ ം 24. േ ശകർമ്മവിപാകാശൈയരപരാമൃഷ്ടഃ പുരുഷ വിേശഷ ഈശ്വരഃ
അർത്ഥം: ഈശ്വരഃ = ഈശ്വരൻ, േ ശകർമ്മവിപാകാശൈയഃ = േ ശങ്ങൾ
(അവിദ്യാദികൾ) കർമ്മങ്ങൾ (ശുഭാശുഭകർമ്മങ്ങൾ) വിപാകങ്ങൾ (കർമ്മ 
ഫലങ്ങൾ) ആശയങ്ങൾ (കർമ്മാനുരൂപങ്ങളായ വാസനകൾ) ഇവയാൽ,
അപരാമൃഷ്ടഃ = ർശിക്കെപ്പടാത്ത, പുരുഷവിേശഷഃ = േത്യക ആത്മാവു
(ആകു ).
ഈ പാതഞ്ജലേയാഗശാസ്ര്തം സാംഖ്യശാസ്ര്തെത്ത ആധാരമാക്കിയു 
ള്ളതാെണ ം, എന്നാൽ സാംഖ്യത്തിൽ ഈശ്വരനു സക്തിയിെല്ല ം
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േയാഗികൾക്ക് ഈശ്വരൻ ഉെണ്ട ം ഉള്ളതു വീ ം നാം ഓർമ്മിക്കണം.
ഈശ്വരൻ േലാകസൃഷ്ടാവാണ് എ ം മ മുള്ള അേനക അഭി ായങ്ങെള
േയാഗികളും ഉേപക്ഷിച്ചി ണ്ട്. േയാഗികൾ ഈശ്വരൻ എ പറഞ്ഞാൽ

പഞ്ചത്തിെന്റ ഷ്ടാവ് എന്നല്ല അർത്ഥം. കാ യിൽ പഞ്ചം സുഘടിതമാ 
യിരി ന്നതുെകാണ്ട് അത് ഒരു മനശ്ശക്തിയുെട പരിണാമമായിരിേക്കണ്ടതാണ്.
േയാഗികളും സാംഖ്യന്മാരും േലാകസൃഷ്ടിെയപ്പറ്റി ചിന്തിക്കതെന്ന െച ന്നില്ല.
േയാഗികൾ ഒരു ഈശ്വരൻ ഉെണ്ട സ്ഥാപിപ്പാൻ ആ ഹി . എന്നാൽ
സൃഷ്ടിചിന്തെയ അവർ കരുതിെക്കാണ്ട് ഉേപക്ഷിച്ചിരി . അവർ അതിെന 
പ്പറ്റി സംശയിക്കേയ െച ന്നില്ല. എങ്കിലും ഈശ്വരെന സംബന്ധിച്ച് അവരുെട

േതകരീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു നിശ്ചയത്തിൽ അവർ എത്തിയിരി ന്നതായി
നിങ്ങൾ കാണാം. അവർ പറയു .

സൂ ം 25. ത നിരതിശയം സർവജ്ഞബീജം.
അർത്ഥം: ത = അവനിൽ (ഈശ്വരനിൽ), സർവ്വജ്ഞബീജം = സർവ്വജ്ഞത്വ 
ത്തിെന്റ മൂലതത്വം, നിരതിശയം = പരിപൂർണ്ണം (ആയിരി ).
മനസ്സിനു എല്ലായ് േപാഴും രണ്ടറ്റങ്ങളിലും സഞ്ചരിേച്ച തീരു. നിങ്ങൾ ഒരു
പരിച്ഛിന്നമായ ദിക്കിെന (ഇടെത്ത) പറ്റി ചിന്തിക്കാം. എന്നാൽ ആ വിചാരം
തെന്ന നിങ്ങൾ അപരിച്ഛിന്നമായ ദിക്കിെനപ്പറ്റിയും അറിവു തരു ണ്ട്.
കണ്ണട െകാണ്ട് ഒരു െചറിയ ഇടെത്തപ്പറ്റി വിചാരി ക. നിങ്ങൾ ആ ഒരു
െചറിയ വൃത്തെത്ത കാണുേമ്പാൾ തെന്ന അേതാടുകൂടി അപരിച്ഛിന്നമായ
വ്യാപ്തിയുള്ള മെറ്റാരു വൃത്തവും അതി ചു ം ഉണ്ടാകും. കാലത്തിെന്റ സംഗതി
അതുേപാെല തെന്ന. ഒരു നിമിഷെത്തപ്പറ്റി ചിന്തി േനാ ക. ആ സാക്ഷാൽ
കരണവ്യാപാരംെകാ തെന്ന നിങ്ങൾ അപരിച്ഛിന്നമായ കാലെത്തപ്പറ്റിയും
ചിന്തിേക്കണ്ടിവരും. അതുേപാെല തെന്ന ആണ് ജ്ഞാനത്തിെന്റയും സം 
ഗതി. മനുഷ്യനിൽ ജ്ഞാനം േകവലം ഒരു അ രാവസ്ഥയിൽ ഇരി േന്ന
ഉളളു. എന്നാൽ ഖണ്ഡജ്ഞാനത്തിനു ചു ം വ്യാപിച്ചിരി ന്ന ഒരു അഖണ്ഡ 
ജ്ഞാനെത്തപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിേക്കണ്ടിവരും. ആതു െകാണ്ട് നിങ്ങളുെട
മാനസഘടനയുെട സ്വഭാവം തെന്ന അഖണ്ഡമായ ജ്ഞാനം ഉെണ്ട ള്ളതിെന
കാണി . ആ അഖണ്ഡ ജ്ഞാനത്തിനു േയാഗികൾ ഈശ്വരൻ എ
പറയു .

സൂ ം 26. പൂർേവ്വഷാമപി ഗുരുഃ കാേലനാനവേച്ഛദാൽ.
അർത്ഥം: കാേലന = കാലത്താൽ, അനവേച്ഛദാൽ = അവേച്ഛദിക്കപ്പടാത്തതി 
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നാൽ (ആ ഈശ്വരൻ), പൂർേവ്വഷാം അപി = പൂർവ്വ ഗുരുക്കന്മാർ േപാലും, ഗുരുഃ
= ഉപേദഷാവ് (ആകു ).
എല്ലാ ജ്ഞാനവും ന െട ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കയാെണ ള്ളതു വാസ്ത 
വംതെന്ന. എന്നാൽ ആ ജ്ഞാനം മെറ്റാരു ജ്ഞാന ത്താൽ ഉൽേബാധിപ്പി 
ക്കെപ്പേടണ്ടിയിരി . അറിയുന്നതിനുള്ള ശക്തി ന െട ഉള്ളിൽത്തെന്ന
ഇരിക്കയാെണങ്കിലും അതിെന ഉൽേബാധിപ്പിക്കണം. ആ ഉൽേബാധനം
േയാഗിയുെട അഭി ായ കാരം മെറ്റാരു േബാധം വഴിയാേയ വരു .
നിർജ്ജീവവും, ജ്ഞാനരഹിതവുമായ ജഡവ ഒരിക്കലും ജ്ഞാനെത്ത
ഉൽേബാധിപ്പി ന്നില്ല. ജ്ഞാനത്തിെന്റ വ്യാപാരം തെന്നയാണ് നമു
ജ്ഞാനെത്ത ഉണ്ടാ ന്നത്. ന െട ഉള്ളിൽ അടങ്ങി യിരി ന്നതിെന
ഉൽേബാധിപ്പി ന്നതിനു ജ്ഞാനമുള്ള സ്വരൂപ ങ്ങൾ തെന്ന എല്ലായ് േപാഴും
നേമ്മാടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുെകാണ്ട് േമ റഞ്ഞ ഗുരുക്കന്മാർ
എല്ലയ് േപാഴും ആവശ്യമായിരു . േലാകത്തിൽ ഒരിക്കലും അവരില്ലാതി 
രുന്നില്ല. അവേരാടു കൂടാെത യാെതാരു വക ജ്ഞാനവും ഉണ്ടാകുന്നതുമല്ല.
ഈശ്വരൻ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരുെടയും ഗുരുവാകു . കാരണം, അവർ (ഈശ്വ 
രന്മാേരാ, േദവന്മാേരാ ആകെട്ട) എ തെന്ന മഹാത്മാക്കളായിരു എങ്കിലും
കാലത്താൽ നിയ ിതരും പരിച്ഛിന്നരും ആകു . ഈശ്വരൻ കാലപരിച്ഛി 
ന്നനല്ലേല്ലാ. േയാഗികൾ േത്യകമായി ഈ ര അനുമാനങ്ങളാണുള്ളത്.
ഒന്നാമേത്തതാവിത്. പരിച്ഛിന്നെത്തപ്പറ്റി ചിന്തി േമ്പാൾ മന അപരിച്ഛിന്ന 
െത്തപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കതെന്ന െച ം. ആ സാക്ഷാൽ കരണത്തിെന്റ ഒരുഭാഗം
ശരിയാെണങ്കിൽ മേറ്റഭാഗവും ശരി യായിതെന്ന ഇരിക്കണം. എെന്തന്നാൽ,
മാനസ ത്യക്ഷങ്ങളുെട നിലയിൽ അവ രണ്ടി വില ഒ േപാെല ആകു .
മനുഷ്യനു അ ജ്ഞാനമുെണ്ട ള്ള വ തതെന്ന ഈശ്വര അപരിശ്ചിന്ന 
ജ്ഞാനം ഉെണ്ട ള്ളതിെന കാണി . ഒ ഞാൻ സമ്മതിേക്കണെമങ്കിൽ
എ െകാ എനി മേറ്റതും സമ്മതി കൂടാ? യുക്തി രണ്ടിേനയും സ്വീകരി 
ക്കേയാ രണ്ടിേനയും തള്ളിക്കളകേയാ െചയ് വാൻ എെന്ന നിർബ്ബന്ധി .
അ മായ ജ്ഞാനേത്താടു കൂടിയ ഒരു മനുഷ്യനുെണ്ട ഞാൻ വിശ്വസി .
എങ്കിൽ, അവെന്റ പിന്നാെല അപരിച്ഛിന്നമായ ജ്ഞാന േത്താടുകൂടി ഏേതാ
ഒ ഉെണ്ട ള്ളതിെനയും ഞാൻ സമ്മതിേച്ച തീരു. രണ്ടാമെത്ത അനുമാനം
എെന്തന്നാൽ, ഒരു ഗുരു വിെന്റ സഹായേത്താടു കൂടാെത ഒരു ജ്ഞാനവും വരാൻ
പാടിെല്ല ള്ളതാകു . നവീനതത്വജ്ഞാനികൾ പറയുന്നതുേപാെല തന്നിൽ 
നി പരിണമി പുറ വരുന്നതായി മനുഷ്യനിൽ ഏേതാ ഒ െണ്ട
പറയുന്നതു ശരിതെന്ന. എല്ലാ ജ്ഞാനവും മനുഷ്യെന്റ ഉള്ളിലുണ്ട്. എന്നാൽ
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അതിെന ഉൽേബാധിപ്പിപ്പാൻ ചില സന്നിഹിതാവസ്ഥകൾ ആവശ്യമാണ്.
ഗുരുക്കന്മാെര ടാെത ഒരു ജ്ഞാനവും ഉണ്ടാകുന്നതായി നമു കാണ്മാൻ
സാധി ന്നില്ല. മനുഷ്യഗുരുക്കന്മാരും, ഈശ്വരഗുരുക്കന്മാരും, േദവഗുരുക്ക
ന്മാരും ഉെണ്ടങ്കിൽ അവർ എല്ലാം പരിച്ഛിന്നന്മാരാകു . അവർ മു ള്ള ഗുരു
ആരായിരു ? അവസാനെത്ത നിഗമനമായി കാല ത്താൽ പരിച്ഛിന്നനല്ലാത്ത
ഏകനായ ഗുരുവിെന സമ്മതിപ്പാൻ നാം നിർബന്ധിതരായിരി . അപരി 
ച്ഛിന്ന മായ ജ്ഞാനമുള്ളവനും, ആദ്യന്തരഹിതനും ആയ ആ ഏകഗുരു വിെന
ആണ് േയാഗികൾ ഈശ്വരൻ എ നാമകരണം െച ന്നത്.

സൂ ം 27. തസ്യ വാചകഃ ണവഃ.
അർത്ഥം: ണവഃ = ഓംകാരം, തസ്യ = അവെന്റ (ഈശ്വരെന്റ), വാചകഃ =
(അർത്ഥ) േബാധകശബ്ദം ആകു ).
നിങ്ങളുെട മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വിചാരത്തിനു അതിെന്റ തിപാദകമായ ഒരു
ശബ്ദമുണ്ടായിരി ം. വിചാരവും വാ ം നിത്യസംബന്ധമുള്ളവയാകു . നാം
വാെക്ക പറയുന്നതു വിചാരത്തിെന്റ ബാഹ്യഭാഗമാകു . അതിെന്റ ആഭ്യ 
ന്തരേഭാഗത്തി നാണ് നാം വിചാരം എ പറയുന്നത്. ഒരുത്തനും വാക്കിന
വിചാരത്തിൽനി അപ ൗെനം െച േവർെപ്പടുത്താവുന്നതല്ല. ഭാഷ മനുഷ്യ 
നാൽ നിർമ്മിതമാെണ ഏതാനും ചിലർകൂടി ഇരു വാ കളിേന്മൽ ചില
സേങ്കതങ്ങൾ െചയ്തതാെണ ഉള്ള അഭി ായം അബദ്ധമാെണ സാധി ക 
ഴിഞ്ഞിരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരി ന്ന കാലം അ യും വാ കളും
ഭാഷകളും ഉണ്ടായിരി ണ്ട്. ഒരു വിചാരത്തിനും ഒരു വാക്കിനും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം എന്താണ്? ഒരു വിചാരേത്താടുകൂടി എേപ്പാഴും ഒരു വാ ണ്ടായിരിക്ക 
ണം എ നാം കാണു െണ്ട ങ്കിലും ഒരു േത്യക വിചാരത്തിനു എവിെടയും
ഒരു േത്യക വാ തെന്ന േവണെമന്ന് ആവശ്യമില്ല. ഇരുപതു രാജ്യങ്ങളിൽ
ഒേരമാതിരി വിചാരംതെന്ന ഉണ്ടായിരിക്കാം. എങ്കിലും ഭാഷ പലതായിരി  

. നമു ഓേരാ വിചാരെത്തയും പറവാനായി ഓേരാ വാ കൂടിേയ തീരു.
എന്നാൽ ഈ വാ കൾ എല്ലാം ഒേര ശബ്ദംതെന്ന ഉണ്ടായിരിക്കണെമ
നിർബന്ധമില്ല. ശബ്ദങ്ങൾ രാജ്യേഭദമനുസരി മാറു . ’വിചാരത്തിനും, വാ 
ക്കിനും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം മുഴുവൻ സ്വാഭാവികമായി ള്ളതാെണ ങ്കിലും ഒരു

േത്യക ശബ്ദത്തിനും, ഒരു േത്യക വിചാരത്തിനു മായി ഒരു നിയതസംബ 
ന്ധമുെണ്ട അതു അർത്ഥമാ ന്നില്ല’ എ േയാഗസൂ ത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാതാവു
പറയു ഈ ശബ്ദങ്ങൾ പലവിധമായിരി ം. എങ്കിലും ആ ശബ്ദങ്ങൾ ം
ആ വിചാരങ്ങളൾ മായുള്ള സംബന്ധം സ്വാഭാവികമായുമിരി ം. വിചാ 
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രങ്ങൾ ം ശബ്ദങ്ങൾ ം തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം സാധു വാകണെമങ്കിൽ
സൂചിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന വ വിനും സൂചക (ശബ്ദ)ത്തിനും തമ്മിൽ വാസ്തവമായ
ഒരു സംബന്ധമുണ്ടായിരി ക്കണം. അങ്ങിെന ആെയങ്കിലല്ലാെത സൂചകശബ്ദം
ഒരിക്കലും സാധാരണമായി േയാഗത്തിൽ വരുന്നതല്ല. സൂചകം സൂചിതമായ
പദാർത്ഥത്തിെന്റ ആവിർഭാവകമാകു . സൂചിതവ അതിനു മുമ്പിലും ഉണ്ടാ 
യിരിക്കയും ആ വ വിെന ആ സൂചകം പല ാവശ്യവും സൂചിപ്പിക്കയും െച
എങ്കിൽ അവ തമ്മിൽ വാസ്തവമായ സംബന്ധമുെണ്ട നമു നിശ്ചയമാ 
ണ്. വ ക്കൾ സന്നിഹിതമായിരി ന്നിെല്ലങ്കിലും അവയുെട സൂചകങ്ങെള
െക്കാണ്ട് ( തിപാദകശബ്ദങ്ങെളെക്കാണ്ട് ) മാ ം അവെയ ആയിരംേപർ
മനസ്സിലാ ന്നതായിരി ം. സൂചകത്തി ം, സൂചിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന വ വിനു 
മായി സ്വാഭാവി കമായ ഒരു സംബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങിെനയായാൽ
സൂചകം ഉച്ചരിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ സൂചിക്കെപ്പടുന്ന പദാർത്ഥത്തിെന്റ സ്മരണെയ
അതുണ്ടാ . ഈശ്വരെന സൂചിപ്പി ന്ന വാക്ക് ’ഓം’ എന്നാെണ
വ്യാഖ്യാതാവ് പറയു . എ െകാണ്ട് അതിെന വ്യാഖ്യാതാവു നിഷ് കർഷി
പറയണം? ഈശ്വരെന അർത്ഥമാ ന്ന എ േയാ ശതം വാ കളുണ്ട്. ഒരു
വിചാര ത്തിനു ആയിരം വാ കേളാടു സംബന്ധമുണ്ടായിരി ം. ഈശ്വരൻ
എന്ന വിചാരത്തിനു എ േയാ ശതം വാ കേളാടു സംബന്ധമുണ്ട്. അവയിൽ
ഓേരാ ം ഈശ്വരെന്റ ഓേരാ സൂചകമായി നിൽക്കയുംെച . നല്ലത്.
എന്നാൽ ഈ വാ കളുെട ഒെക്ക ഒരു സാമാന്യ ഹണം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഒരു മൂലശബ്ദം, അതായത് ഈ എല്ലാ സൂചകങ്ങ!ൾ ം സാമാന്യമായ ഒരു
ആധാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ സൂചകം, അതായത് സർവ സാധാരണമായ
ആ സൂചകം ആയിരി ം, സർേവ്വാത്തമമായി ള്ളത്. അത് വാസ്തവത്തിൽ
എല്ലാറ്റിെന്റയും സൂചകമായിരി ം. ഒരു ശബ്ദം പുറെപ്പടുവി ന്നതിനു നാം
ന െട കണ്ഠതാലുക്കെള (സംഗീതെപ്പട്ടിയുെട) ധ്വനികീലകം േപാെല ഉപേയാ 
ഗി . ഏറ്റവും സ്വാഭാവികവും, മെറ്റല്ലാ ശബ്ദപരിണാമങ്ങൾ ം ആധാര
വുമായ ഒരു ഭൗതികശബ്ദമുേണ്ടാ? ഓം എന്നത് അ കാരമുള്ള ഒരു ശബ്ദമ 
േ . അതു എല്ലാ ശബ്ദങ്ങൾ അടിസ്ഥാനവുമാ കു . അതിൽ അടങ്ങിയ
ആദ്യെത്ത അക്ഷരമായ ’അ’ ശബ്ദത്തിെന്റ ആരംഭവും സർവശബ്ദവ്യാപിയും
താലുവിേന്റെയാ ജിഹ്വയുേടേയാ ഒരു ഭാഗ ം െതാടാെത ഉച്ചരിക്കെപ്പടുന്നതു
മാകു . ’◌ം’ ആ ശബ്ദത്തിെന്റ അവസാനെത്ത ശബ്ദമാണ്. അതു ചു കൾ
തമ്മിൽ കൂ േമ്പാൾ ഉണ്ടാകു . ’ഉ’ മുഖമാകുന്ന ധ്വനികീലകത്തിെന്റ അടിയിൽ 
നി ആരംഭിക്കയും അതിെന്റ അവസാനംവെര വരികയും െച . ഇങ്ങിെന
’ഓം’ ശബ്ദജനക മായ എല്ലാസ്ഥാനങ്ങളിൽനി ം വന്നി ള്ളതാകു . ആതു
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െകാണ്ട് അതുതെന്ന ആയിരിക്കണം ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായ സൂചനം. വിവി 
ധങ്ങളായ എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളുേടയും മാതൃഭൂതമായ ശബ്ദം അതു രചിക്കെപ്പടാവുന്ന
എല്ലാ വാ കളുേടയും മുഴുവൻ സംഭാവ്യതേയയും വ്യാപ്തിേയയും സൂചിപ്പി .
ഈ ചിന്തനകൾ പുറേമ ഇന്ത്യയിലുള്ള മതസംബന്ധമായ വിവിദ സിദ്ധാ 
ന്തങ്ങൾ എല്ലാം ’ഓം’ എന്ന വാക്കിെന ഒ േപാെല ആ യി നി ന്നതായി
നാം കാണു . േവദങ്ങളിലുള്ള മതസംബന്ധമായ വിചാരങ്ങൾ എല്ലാം ഓം
എന്ന ശബ്ദെത്ത ചുറ്റിവ്യാപി നില്ക്കയാകു . അേമരിക്കയ് േക്കാ ഇം ണ്ടിേനാ
മ രാജ്യങ്ങൾേക്കാ അതുമായി എ കാര്യമാണുള്ളത്? ഇന്ത്യയിൽ മതസംബ 
ന്ധമായ ഉൽഗതിയുെട എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ ശബ്ദം നിലനിന്നിരു എ ം,
ഇതു ഈശ്വരെനസംബന്ധി പല കാേരണയുള്ള എല്ലാ അഭി ായങ്ങേളയും

തിപാദിക്ക ത്തക്കവണ്ണം ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ടിരി എ ം അറിയുന്നതുതെന്ന.
അൈദ്വതികളും, ൈദ്വതികളും, വിശിഷ്ടാൈദ്വതികളും, േഭദവാദി കളും
എ േവണ്ട നീരീശ്വരവാദികൾ കൂടിയും ഈ ഓംകാരെത്ത സ്വീകരിച്ചിരി 

. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ വലിയ ഭൂരിഭാഗത്തിനും മതസംബന്ധമായുള്ള
ആ ഹങ്ങൾ ഓങ്കാരം ഏകസൂചകമായി ത്തീരു . ഇം ീഷിൽ ’ഘൗദ’
(ഈശ്വരൻ) എന്ന വാക്കിെന എടു േനാ ക. അതിനു ഒരു ിപ്തമായ
അർത്ഥവ്യാപ്തി േയയു . അതിന റം എെന്തങ്കിലും നിങ്ങൾ വിവക്ഷി
എങ്കിൽ അതിേനാടു നിങ്ങൾ വിേശഷണപദങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചർ സ്വരൂപെന 
േന്നാ അരൂപെനേന്നാ േകവലെനേന്നാ ആേക്കണ്ടിയിരി . ഈശ്വരെന
അർത്ഥമാ ന്ന വാ കൾ മെറ്റല്ലാ ഭാഷകളിലും ഇതുേപാെലതെന്ന ആകു .
എന്നാൽ ഓം എന്ന ഈ വാക്കാകെട്ട ഈ വിവിധങ്ങളായ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങ 
േളയും അതിെന്റ അർത്ഥവ്യാപ്തി ള്ളിൽ അട . അതുെകാ അതിെന
എല്ലാവരും സ്വീകരിേക്കണ്ടതാകു .

സൂ ം 28 തജ്ജപസ്തദർത്ഥഭാവനം.
അർത്ഥം: തജ്ജപഃ = ആ ണവത്തിെന്റ ജപവും, തദർത്ഥ ഭാവനം =
അതിെന്റ അർത്ഥമായിട്ട് ഈശ്വരെന ധ്യാനി ന്നതും (സമാധിലാഭത്തിന്
ഉപായമാകു ). ജപം എന്തിനാണ്? അനുഭൂതവിഷയങ്ങളുെട മു കൾ മന 
സ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ട് അവയുെട ആക ക അതിൽ കുടിെകാ എ ള്ള
സംസ് കാരസിദ്ധാന്തെത്ത നാം മറന്നിട്ടില്ലേല്ലാ. മു കൾ അതായത് മുഴുവൻ
മു കളും, മനസ്സിൽ കുടിെകാ . അവ നാൾേതാറും മങ്ങിമങ്ങിേപ്പാകു
എങ്കിലും അവിെടനി മാ േപാകുന്നില്ല. ശരിയായ ഉൽേബാധകം കിട്ടിയ
ഉടേന അവ പുറ വരികയും െച . അണുവി രണങ്ങൾ ഒരിക്കലും നി  
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േപാകുന്നില്ല. ഈ പഞ്ചം നശിച്ചിരി േമ്പാൾ ല വി രണങ്ങൾ എല്ലാം
നി േപാകു . സുര്യൻ, ച ൻ, നക്ഷ ങ്ങൾ, ഭൂമി ഇവെയല്ലാം വി െപാ 
യ് േപാകു . എന്നാ!ൽ വി രണങ്ങൾ പരമാണുക്കളിൽ േശഷിച്ചിരിക്കതെന്ന
െച ം. ഓേരാ പരമാണുവും ഓേരാ വലിയ പഞ്ചത്തിെന്റ തെന്ന വ്യാപാര 
ങ്ങൾ െച െകാണ്ടിരി ം. അതുേപാെല ഈ ചിത്ത ത്തിെന്റ വി രണങ്ങൾ
ശാന്തമാകയും അണുവി രണങ്ങൾ േപാെല അനുവർത്തി െകാണ്ടിരിക്കയും
അവ ശരിയായ ഉൽേബാധകം ലഭി േമ്പാൾ ത്യക്ഷമാകയും െച ം.
ജപം എ വച്ചാൽ എന്താെണ നമു ഇേപ്പാൾ മനസ്സിലാക്കാം. അത്
ആദ്ധ്യാത്മികസംസ് കാരങ്ങൾ ലഭിപ്പാൻ പാടുള്ള ഏറ്റവും വലുതായ ഉൽ 
േബാധകമാകു . ’പരിശുദ്ധൈചതന്യേത്താടുള്ള ക്ഷണമാ മായ സംഗവും
സംസാരസമു െത്ത കടത്തി വിടുന്ന കപ്പലാകു ’. സത്സംഗത്തിെന്റ ശക്തി
അ കാരമുള്ളതാണ്. അതുെകാണ്ട് ഓം എ ള്ളതിെന്റ ജപവും, അതിെന്റ
അർത്ഥ ചിന്തനവും നിങ്ങളുെട മനസ്സിൽ സത്സംഗെത്ത സംരക്ഷി െകാ  
ന്നതാകു . പഠി കയും എന്നിട്ട് ചിന്തി കയും പഠി കഴിഞ്ഞേശഷം
ചിന്തെചയ്കയും െച വിൻ അ കാര മായാൽ നിങ്ങൾ േബാധം ഉണ്ടാകും.
ആത്മാവു ത്യക്ഷ മാകും.
ഓം എ ള്ളതിേനയും അതിെന്റ അർത്ഥേത്തയുംപറ്റി ഒരുവൻ ചിന്തിക്കണം.
ദുസ്സഹവാസം ഉേപക്ഷിക്കണം. എ െകാെണ്ട ന്നാൽ, പഴയ ണങ്ങളുെട
കലകൾ നമ്മിൽ പതി കിട . ഈ ദുസ്സഹവാസമാണ് അവെയ
ഇളക്കിെക്കാ വരുന്നതിനാവശ്യ മായ ഉേത്തജകം. അതുേപാെലതെന്ന
സത്സംസർഗ്ഗം നമ്മിൽ പതി മങ്ങിക്കിട ന്ന സദ്വാസനകെള െവളിയിേല 

െകാ വരുെമ പറയു . സത്സംസർഗ്ഗെത്ത െവടിയാതിരി ന്നതിേന
ക്കാൾ പാവനതരമായി ഈ േലാകത്തിൽ മെറ്റാ ംതെന്ന ഇല്ല. എ െകാ 
െണ്ടന്നാൽ സദ്വാസനകൾ അതു നിമിത്തം മനസ്സി െന്റ ഉപരിഭാഗേത്ത
െപാങ്ങിവരുന്നതിനുള്ള ആ ആഭിമൂഖ്യമു ണ്ടാകു .

സൂ ം 29. തതഃ േത്യക േചതനാധിഗേമാപ്യന്തരായാഭാവശ്ച.
അർത്ഥം: തതഃ = അതു (ഈശ്വര ണിധാനം) െകാണ്ട്, േത്യകേചതനാ 
വഗമഃ അപി = ആത്മസ്വരൂപജ്ഞാനവും, അന്തരായാഭാവശ്ച = (േയാഗ)
വിഘ് നനാശവും (ഉണ്ടാ ).
ഈ ഓങ്കാരജപത്തിേന്റയും അർത്ഥവിചാരത്തിേന്റയും ൗെമഫലം ആത്മ 
ദർശനശക്തി അധികമധികം വർദ്ധി കയും, മാനസികവും കായികവുമായ
എല്ലാ വിഘ് നങ്ങളും നശി കയും ആകു . േയാഗിക്ക് എെന്തല്ലാമാണു
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വിഘ് നങ്ങൾ?

സൂ ം 30. വ്യാധിസ്ത്യാനസംശയ മാദാലസ്യാവിരതി ാന്തിദർശനാലബ്ധ 
ഭൂമികത്വാനവസ്ഥിതത്വാനി ചിത്തവിേക്ഷപാേസ്തന്തരായാഃ
അർത്ഥം: വ്യാധിഃ = േരാഗം, സ്ത്യാനം = മനസ്സിെന്റ കർമ്മ േയാഗ്യതാഭാവം,
സംശയഃ = സേന്ദഹം. മാദം = സമാധിസാധനങ്ങെള െവടിഞ്ഞിരിക്ക,
ആലസ്യം = മനഃ ശരീരങ്ങൾ ഭാരം േതാ ക, അവിരതിഃ = വിഷേയച്ഛ,

ാന്തിദർശനം = മിത്ഥ്യാ ത്യക്ഷം, അലബ്ധഭൂമികത്വം = സമാധിഭൂമി സി 
ദ്ധിക്കായ്ക, അനവസ്ഥിതത്വാനി = സമാധിഭംഗം ഇവ, ചിത്തവിേക്ഷപാഃ =
ചിത്തവിേക്ഷപങ്ങൾ (മനസ്സിെന സമാധിയിൽ നി ചലിപ്പി ന്നവ) ആണ്,
േത = അവ, അന്തരായഃ = വിഘ് ന ങ്ങൾ (ആകു ).
േരാഗം: ഈ ശരീരം നെമ്മ സംസാരസമു ത്തിെന്റ മറുകര കട ന്ന െച 
റുേതാണിയാകു , അതിെന നാം സൂക്ഷിക്കണം ആേരാഗ്യമില്ലാത്തവർ
േയാഗികളാകുന്നതല്ല. മനസ്സിെന്റ കർമ്മ േയാഗ്യതാഭാവവും (ആലസ്യവും)
െകാ കൃതവിഷയത്തിൽ നമു ള്ള ഊർജ്ജിതമായ രസം മുഴുവൻ ക്ഷയി 

േപാകു . രസം ക്ഷയി േപായാൽ അഭ്യസിപ്പാൻ നമു മന ം ശക്തിയും
ഇല്ലാതായിത്തീരു . ദൂരദർശനം, ദുര വണം മുതലായ ചില ആദ്ധ്യാത്മി 
കാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുവേര ഒരുവനു തെന്റ ബുദ്ധികൃതമായ അഭി ായം
എ തെന്ന ബലവത്തായിരുന്നാലും അയളുെട മനസ്സിൽ കൃതശാസ്ര്തത്തി 
െന്റ വിശ്വാസേയാഗ്യതെയ പ്പറ്റി സംശയം ജനി ം. ഈ (ദൂരദർശനം മുതലായ)
സൂചനങ്ങൾ മനസ്സിനു ബലം െകാടു കയും അഭ്യാസിേയ സ്ഥിേരാത്സാഹി യാ 

കയും െച . സമാധിഭംഗം നിങ്ങൾ ഏതാനും ദിവസ ങ്ങേളാ മാസങ്ങേളാ
തുടർന്ന് അഭ്യസി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ മന ശാന്തമാകുയും എളുപ്പത്തിൽ
ഏകാ മായി വരികയും െച ം. നിങ്ങൾ അേപ്പാൾ േവഗത്തിൽ മുേമ്പാ
േപാകു എ നിങ്ങൾ േതാ ം. െപെട്ടന്ന് ഒരു ദിവസം അെതല്ലാം നി
േപാകയും, നിങ്ങൾ കരയ്ക്കടി േകറ്റെപ്പട്ട കപ്പൽേപാെല ആയിേപ്പായതായി
നിങ്ങൾ േതാ ക യും െച ം. വിടാെത മി വിൻ ഇങ്ങിേന െപാങ്ങിയും
താണും ആണ് എല്ലാ കയറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നത്.

സൂ ം 31. ദുഃഖദൗർമ്മനസ്യാംഗേമജയത്വശ്വാസ ശ്വാസാ വിേക്ഷപസ 
ഹഭുവഃ.
അർത്ഥം: ദുഃഖം = േ ശം, ദൗർമ്മനസ്യം = ഇച്ഛാഭംഗജന്യമായ വികാരം,
അംഗേമജയത്വം = ശരീരകമ്പം, ശ്വാസ ശ്വാസാഃ = ശ്വാേസാഛാസങ്ങൾ ഇവ,
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വിേക്ഷപസഹഭുവഃ = (േമൽപ്പറഞ്ഞ) ചിത്തവിേക്ഷപങ്ങേളാടുകൂടി ഉണ്ടാകു .
സമാധി പരിശീലി ന്ന എല്ലാ സമയവും മനസ്സിനും ശരീര ത്തിനും അതു പൂർ 
ണ്ണമായി വി മസുഖം ഉണ്ടാ . പരിശീലന ത്തിെന്റ വഴി െതറ്റിേപ്പാകേയാ
അെല്ലങ്കിൽ അതു േവണ്ടവണ്ണം നിയ ിതമല്ലാതാകേയാ െച േമ്പാൾ േമൽപ 
റഞ്ഞ ഉപ വങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഓം എ ജപി കയും ആത്മാവിെന ഈശ്വരാ
ർപ്പണം െചയ്കയും െച ന്നതുെകാ മനസ്സിനു ബലമുണ്ടാ കയും, പുതിയ
ഉേന്മഷം വരികയും െച ം. ശരീരകമ്പം (വിറയൽ) മിക്കവാറും എല്ലാവർ ം
വരും. അതിെന വകവയ്ക്കതെന്ന അരുത്. തുടർ െകാണ്ട് അഭ്യസി വിൻ
അഭ്യാസം തെന്ന അതിെന നീ കയും, അേപ്പാൾ ആസനം സ്ഥിരമാകയും
െച ം.

സൂ ം 32. തൽ തിേഷധാർത്ഥേമകതത്ത്വാഭ്യാസഃ
അർത്ഥം: തൽ തിേഷധാർത്ഥം = അവെയ തടുപ്പാനായി, ഏകതത്വാഭ്യാസഃ
= (ചിത്തെത്ത) ഓെര വിഷയത്തിൽ നിർത്തി ശിലി ക (വിഹിതമാകു ).
മനസ്സിെന ഏതാനും സമയേത്തയ്ക്ക് ഒരു വിഷയത്തിൽ മാ ം ബന്ധി നില്ക്കത്ത 
ക്കവണ്ണം െച ന്നതുെകാ േമ റഞ്ഞ വിഘ് നങ്ങൾ എല്ലാം തീർ േപാകും.
ഇതു സാമാന്യമായ ഉപേദശ മേ . അടുത്ത സൂ ത്തിൽ ഇതിെന വിവരി ം
വിേശഷിപ്പി ം പറയും. ഒരു അഭ്യാസം തെന്ന എല്ലാവർ ം േചരുന്നതല്ലാത്ത
തിനാൽ പല മാർഗ്ഗത്തിൽ അഭ്യസി േനാ കയും, ഓേരാരു ത്തനും തനിക്ക്
അധികം പ ന്ന അഭ്യാസം ഏെതന്ന് അനുഭവം െകാ കണ്ടറികയും െചയ്യ 
ണം.

സൂ ം 33. ൈമ ീകരുണാമുദിേതാേപക്ഷാണാം സുഖദുഃഖ പുണ്യാപുണ്യ 
വിഷയാണാം ഭാവനാതശ്ചിത്ത സാദനം.
അർത്ഥം: സഖാദുഃഖപുണ്യാപുണ്യവിഷയാണാം = സുഖം, ദുഃഖ, പുണ്യം (സത് ),
അപുണ്യം (അസത് ) ഇവെയ വിഷയ മാക്കിയുള്ള ൈമ ീകരുണാമുദിേതാേപ 
ക്ഷാണാം = ൈമ ി (സ് േനഹം), കരുണ (ദയ), മുദിത (സേന്താഷം), ഉേപക്ഷ,
(ഉദാസീനത) ഇവകളുെട, ഭാവനാതഃ = ഭാവനെകാണ്ട്, ചിത്ത സാ ദനം =
ചിത്തത്തിെന്റ കാലുഷ്യം നീ ക (സമാധി ള്ള മെറ്റാരുപായമാകു ).
നമുക്ക് ഈ നാലു ഭാവനകളും േവണം. എല്ലാവരുേടയും േനേര നമു സ് േനഹം
േവണം. കഷ്ടതയിൽ കിട ന്നവരുെട േനേര നമു ദയ േവണം. ജനങ്ങൾ
സ ഷ്ടരായിരി േമ്പാൾ നമു സുഖം േതാന്നണം. ദുഷ്ടന്മാരുെട േനേര നാം
ഉദാസീനാരായും ഇരിക്കണം ന െട മുമ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങേള സം 
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ബന്ധി ം നാം ഇങ്ങിെന തെന്ന വർത്തിക്കണം. വിഷയം സുഖമുള്ളെതങ്കിൽ
അതിെന്റ േനേര സ് േനഹം ഭാവിക്കണം. കഷ്ടമായി ള്ളതാെണങ്കിൽ ആ
വിഷയേത്താടു നമു അനുകമ്പ േതാന്നണം. നല്ലതാെണങ്കിൽ സേന്താഷമു 
ണ്ടാകണം. ചീത്തയാ െണങ്കിൽ നമുക്ക് ഉേപക്ഷയും േതാന്നണം. മനസ്സിെന്റ
മുമ്പാേക വരുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളുെട േനർ ള്ള ഈ ഭാവനകൾ അതിേന
ശാന്തമാക്കിെച്ച ം. ന െട മന കെള ഈ നിലയിൽ വ െകാ ന്നതിനു
സാധിക്കാത്തതു െകാണ്ടാണു ദിവസം തിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ ക വരുന്ന
അധികം ദുഃഖങ്ങളും നമുക്ക് അനുഭവമാകുന്നത്. ദൃഷ്ടാന്തം, ഒരുത്തൻ നമു
േദാഷം െചയ്കയാെണങ്കിൽ ഉടെന നാം ആ േദാഷെത്ത തികരിപ്പാൻ
േനാ . േദാഷത്തിെന്റ ഓേരാ തികാരവും നമു ചിത്തെത്ത അമർ 
ത്തിവ െകാൾവാൻ ശക്തിയിെല്ല ള്ളതിെന കാണിക്കയുമാകു . ചിത്തം
അല യടി ംെകാ വിഷയത്തിെന്റ േനേര വരു . നമു നമ്മളുെട ശക്തി
െപായ് േപാകയും െച . േദാഷത്തിെന്റേയാ വിേരാധ ത്തിെന്റേയാ രൂപ 
ത്തിലുള്ള ഓേരാ തീകാരവും മനസ്സിനു അ മാ മുള്ള നഷ്ടമാണ്. ഓേരാ
ദുഷ്ടവിചാരവും വിേരാധ വൃത്തിയും, തികാരത്തിെന്റ ഏെതങ്കിലും വിചാരവു 
മാകെട്ട, നിയ ിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാെണങ്കിൽ അതു നമുക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു
സമ്പാദ്യമാകുന്നതുമാണ്. നെമ്മ ഇ കാരം തന്നത്താൻ നിയ ണം െച ന്ന 
തിനാൽ നമു േദാഷമുണ്ടാകുന്നതല്ല. നാം സംശയി ന്നതിേനക്കാൾ അളവറ്റ
ഗുണങ്ങൾ അതിനാൽ നമു ണ്ടാകുന്നതാകു . നാം വിേരാധേത്തേയാ ഒരു
േദാഷ വിചാരേത്തേയാ അമർ ന്ന ഓേരാ സമയവും നമുക്ക് അനുകൂലമായ
അ മാ ം ഉത്തമശക്തി നാം േശഖരിക്കയാകു . ആ ഉത്തമശക്തി ഉയർന്നത 
രം േയാഗസിദ്ധികളായി പരിണമി ന്നതുമാണ്.

സൂ ം 34. ച്ഛർദനവിധാരണാഭ്യാം വാ ാണസ്യ.
അർത്ഥം: ാണസ്യ = ശ്വാസത്തിെന്റ, ച്ഛർദനവിധാരണാഭ്യാം = േരചക,
പൂരകങ്ങെളെക്കാ ം, വാ= (സമാധി) സാധിക്കാം. ഇവിെട ാണൻ എന്നാണു

േയാഗിച്ചിരി ന്നത്. ാണൻ എന്നതിെന്റ നിഷ് കൃഷ്ടമായ അർത്ഥം
ശ്വാസെമന്നല്ല. ാണൻ േലാകത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരി ന്ന ൈചതന്യത്തി ള്ള
േപരാണ്. നിങ്ങൾ ഈ േലാകത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാവും, ഏെതല്ലാം ചലിക്ക 
യും വ്യാപരിക്കയും െച േവാ അെല്ലങ്കിൽ ജീവി േവാ അെതല്ലാവും
ഈ ാണെന്റ ഓേരാ പരിണാമമേ . പഞ്ചത്തിൽ ത്യക്ഷെപ്പട്ടിരി ന്ന
ൈചതന്യത്തിെന്റ ആക കയ്ക്കാണ് ാണൻ എ പറയുന്നത്. ഒരു ക ം
തുട ന്നതിനു മുമ്പ് ഈ ാണൻ മിക്കവാറും നിശ്ചലമായ ഒരവസ്ഥയിൽ
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അടങ്ങിയിരി . ക ം തുട േമ്പാൾ ഈ ാണൻ പലവിധമായി പരിണ 
മി തുട കയും െച . ചലനമായി പരിണമി ന്നതു ഈ ാണനാണ്.
മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും സിരാചലനമായി കാണെപ്പടുന്നതും അതുതെന്ന. ഈ

ാണൻ തെന്നയാകു വിചാരമായും മ ം പരിണമി ന്നതും. ഈ പഞ്ചം
മുഴുവൻ ാണെന്റയും ആകാശ ത്തിെന്റയും ഒരു േമളനമാകു . മനുഷ്യശരീരവും
അതുേപാെല തെന്ന. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കയും കാണുകയുംെച ന്ന വിവിദ
വ ക്കളും ആകാശത്തിൽനി ം, പലവിധത്തിലുള്ള എല്ലാ ശക്തി കളും ാണ 
നിൽനി ം നിങ്ങൾ കി . ാണെന െവളിയി േല വിടുകയും ഉള്ളിൽ
നിയമി കയും െച ന്നതിനാണ് ാണായാമം എ പറയുന്നത്. േയാഗ 
ശാസ്ര്തത്തിെന്റ പിതാവായ പതഞ്ജലി ാണായാമെത്തപ്പറ്റി േത്യകം
വളെര അധികം ഒ ം ഉപേദശി ന്നില്ല. എന്നാൽ ഒടുവിൽ മ േയാഗികൾ

ാണായാമ െത്ത സംബന്ധിച്ച് പല സംഗതികളും ക പിടിക്കയും അതിെന
പ്പറ്റി ഒരു വല്യശാസ്ര്തം നിർമ്മിക്കയും െചയ്തിരി . പതഞ്ജലി

ാണായാമം പല ഉപായങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഒ മാ മാ യിരു . അേദ്ദഹം
അതിേന്മൽ അധികം നിഷ് കർഷി മില്ല. അേദ്ദഹം വിചാരി ന്നതു ശ്വാസ 
െത്ത െവളി വിടുകയും ഉള്ളിേല വലിക്കയും ഏതാനും നിമിഷം അതിെന
ഉള്ളിൽ തട നിർ കയും െച ശീലിക്കമാ ം മതിയാകുെമ ം, അതി 
നാൽ മന അ ം ശാന്തമാകും എ ം മാ മാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന്

ാണായാമം എന്ന ഒരു േത്യക ശാസ്ര്തം ആവിർഭവിച്ചതായി പിന്നാെല
നിങ്ങൾ കാണാം. ഈ ഒടുവിൽ വന്ന േയാഗികൾക്ക് ഇതിെനപ്പറ്റി പറ 
വാനുണ്ടായിരുന്നതിെന സ്വ ം നമു േകൾക്കാം. ഇതിൽ ചിലത് ഞാൻ
നിങ്ങേളാടു മുേമ്പതെന്ന പറഞ്ഞി ണ്ട്. അ ം ഒ ആവർത്തി പറഞ്ഞാൽ
അതു നിങ്ങളുെട മനസ്സിൽ പതിയുന്നതിനു ഉപകരി ം. ഒന്നാമത്, ഈ

ാണൻ ശ്വാസമെല്ല നിങ്ങൾ ഓർമ്മി ക്കണം, എന്നാൽ, ശ്വാസചലനെത്ത
ഉണ്ടാ ന്നതും, ശ്വാസത്തി െന്റ ഓേജാബലമായി നി ന്നതും ഏേതാ അതാണ്

ാണൻ. എ തെന്നയല്ലാ, ഇ ിയങ്ങൾക്ക് എല്ലാറ്റിനും ാണൻ എന്ന
വാക്ക് ഉപേയാഗിക്കാറുണ്ട്. അവ ാണങ്ങൾ എ പറയു . മനസ്സിനും

ാണൻ എ പറയു . അതുെകാണ്ട് ാണൻ ഒരു േത്യക ശക്തിയാെണ 
നാം കാണു . എന്നാലും നമു അതിെന ഒരു ശക്തിെയ പറ കൂടാ.

എ െകാെണ്ടന്നാൽ ശക്തി ഇതിെന്റ ഒരു പരിണാമം മാ മാണ്. ചലനത്തിൽ
ശക്തിയായും മെറ്റല്ലാമായും സ്വയം പരിണമി ന്നതു ഇതുതെന്നയാണ്. ചിത്തം
പര്യന്തവ ക്കളിൽ നി ഈ ാണെന ഉള്ളിേല വലിെച്ചടു കയും
അതിൽ നി ഈ വിവിധ ഓജശ്ശക്തികെള നിർമ്മി കയും െച ന്ന ഒരു
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യ മാകു . ആദ്യം ശരീരെത്ത (ചീ േപാകാെത) സംരക്ഷി െകാ ന്ന
ശക്തി. ഒടുവിൽ വിചാരം, മനശ്ശക്തി മുതലായ ശക്തികൾ. ഈ ശ്വാസാഭ്യാസ 

മം െകാണ്ട് ശരീര ത്തിലുള്ള വിവിധചലനങ്ങേളയും ശരീരത്തിലൂെട പായുന്ന
പല ാകാരത്തിലുള്ള സിരാചലനധാരകെളയും നമു നിയമനം െചയ്യാം.
ആദ്യം നാം അവെയ തിരിച്ചറി തുട . എന്നി നമു േമണ അവ
സ്വാധീനമാകയും െച . ഈ അർവാചീന േയാഗികൾ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ

ധാനമായി മൂ ാണധാരകൾ ഉെണ്ട വിചാരി . ഒന്നിനു ഇഡ
എ ം മെറ്റാന്നിനു പിംഗല എ ം മൂന്നാമേത്തതിനു സുഷുമ് ന എ ം അവർ
േപർ പറയു . അവരുെട മത കാരം പിംഗല തെണ്ടല്ലിെന്റ വല വശ ം
ഇഡ ഇട വശ ം നുഷുമ് ന ആകുന്ന ഒഴിഞ്ഞ നാളം തെണ്ടല്ലിെന്റ മദ്ധ്യ 
ഭാഗ ം ആകു . ഇഡയും പിംഗലയും അവരുെട അഭി ായ കാരം എല്ലാ
മനുഷ്യരിലും വ്യാപരി െകാണ്ടിരി ന്ന ധാരകൾ ആകു . ഈ ധാരകൾ
മാർഗ്ഗമായാണ് ജീവിതത്തിെന്റ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും നാം െച െകാണ്ടിരി ന്ന 
തും. സുഷുമ് ന എല്ലാവരിലും ഒരു സംഭാവ്യതയുെട നിലയിൽ ഉണ്ട്. എന്നാൽ
േയാഗിയിൽ മാ േമ അതു വ്യാപരി . േയാഗി തെന്റ ശരീരം
മാറിേപ്പാകു എ ള്ളതു നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം. നിങ്ങൾ അഭ്യസി കുെറ
െച േമ്പാൾ ശരീരം മാറു . അഭ്യാസം തുട ന്നതിനു മുേമ്പ ഉണ്ടായിരുന്ന
ശരീരമല്ല പിെന്നയുള്ളത് അതുവളെര യുക്തിയുക്തമായിരി ; അതിെന
സ്ഥാപിക്കാവുന്നതുമാണ്; എ െകാെണ്ടന്നാൽ നമു ണ്ടാകുന്ന ഓേരാ പുതിയ
വിചാരവും, തലേച്ചാറിലൂെട ഓേരാ പുതിയ ണാളിെയ ഉണ്ടാ കതെന്ന െച 

ം. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിെന്റ അതി കഠിനമായ പൂർവാചാരപരതയ്ക്ക് അതാണ്
കാരണം. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിനു മുേമ്പയുള്ള പാത്തിയിലൂെട പാ േപാകു
ന്നതാണ് ഇഷ്ടം. എെന്തന്നാൽ അത് എളുപ്പമാണ്. ദൃഷ്ടാന്തത്തിനു േവണ്ടി
മാ ം മനസ്സിെന ഒരു സൂചിേപാെലയും തലേച്ചാറിെന്റ പദാർത്ഥം അതിെന്റ
മുമ്പിൽ ഇരി ന്ന ഒരു മൃദു വ്യത്തിെന്റ പിണ്ഡംേപാെലയും നാം വിചാരിച്ചാൽ,
അേപ്പാൾ നമു ണ്ടാകുന്ന ഓേരാ വിചാരവും തലേച്ചാറിൽ ഓേരാ െവീൗി 
കെള നിർമ്മി േമ്പാെല ആകും ആ െവീൗികൾ മൂടിേപ്പാകുമായിരു .
എന്നാൽ െവളുത്ത (മജ്ജാരൂപമായ) ആ പദാർത്ഥം വ അതിെന േത്യകം
സൂക്ഷി െകാൾവാനായി അതിേന്മൽ െപാതി െകാ . ആ െവളു 
ത്ത പദാർത്ഥം ഇല്ലായിരു എങ്കിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എെന്തന്നാൽ
ഓർമ്മ എ വച്ചാൽ ഈ പഴയ െവീൗികളിൽ െട ഒരു വിചാരെത്ത
തിര പിടിപ്പാനായി തിരിെയേപ്പാകുംേപാെല െച കയാകു . ഞാൻ
എല്ലാർ ം പരിചിതമായ ഏതാനും ചില വിഷയങ്ങെള എടു സംസാരി

https://thalilakkam.in/



രാജേയാഗം- കുമാരനാശാൻ 134

കയും, അവെയ രഞ്ജിപ്പിക്കയും അനുരഞ്ജിപ്പിക്കയും െച േമ്പാൾ അതിെന
മനസ്സിലാ ന്നതു എളുപ്പമായിരി എ ള്ളതു ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ പെക്ഷ
മനസ്സിൽ കുറിച്ചി ണ്ടായിരി ക്കണം. എ െകാെണ്ടന്നാൽ ഈ ണാളികൾ
എല്ലാ മനുഷ്യരുേടയും തലേച്ചാറിലുണ്ട് അവെയ അനുവർത്തിേക്കണ്ട ആവ 
ശ്യേമ ഉ . എന്നാൽ എേപ്പാൾ ഒരു പുതിയ വിഷയം വരു േവാ അേപ്പാൾ
പുതിയ ണാളികൾ നിർമ്മിക്കെപ്പേടണ്ടി വരു . അതുെകാ അതു അ
േപാടുന്നനേവ മനസ്സിൽ െപടുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടാണ് പുതിയ അഭി ായ 
ങ്ങൾ അറിയാെത കീഴ് െപ്പ വർത്തിപ്പാൻ തലേച്ചാറ് (തലേച്ചാറാണ്
ജനങ്ങൾ തന്നത്താനല്ല) മടി ന്നത്. അതു തടു . ാണൻ പുതിയ

ണാളികെള നിർമ്മിപ്പാൻ മി . തലേച്ചാറ് അത് സമ്മതിക്കയില്ല.
ഇതാണ് പൂർവാചാരപരതയുെട രഹസ്യം. തലേച്ചാറിൽ ണാളികൾ എ
കുറേവാ, ാണനാകുന്ന സൂചി എ കുറ ഈ മാർഗ്ഗങ്ങെള ഉണ്ടാക്കിയിരി  

േവാ തലേച്ചാറു അ യധികം പൂർവാചാരപരമാകയും അ യധികം പുതിയ
അഭി ായങ്ങൾ എതിരായി അതു േപാരാടുകയും െച ം. മനുഷ്യൻ ഏ യ 
ധികം വിചാരശീലനായിരി േവാ അവെന്റ തലേച്ചാറിലുള്ള െവീൗികൾ
അ യധികം സങ്കീർണ്ണ ങ്ങളാകയും, പുതിയ അഭി ായങ്ങൾ അ അധികം
എളുപ്പത്തിൽ അവനു സമ്മതമാകയും മനസ്സിലാകയും െച . ഓേരാ പുതിയ
അഭി ായത്തിെന്റയും സംഗതി ഇങ്ങിെന ആണ് നാം തലേച്ചാറിൽ ഒരു
പുതിയ വിചാരമു പതി ; അതായതു തലേച്ചാറിെന്റ പദാർത്ഥത്തിലൂെട
പുതിയ ണാളികെള നിർമ്മി . ആതു െകാണ്ടാണ് േയാഗാഭ്യാസത്തിൽ
(അതു ഒരുതരം െവറും പുതിയ വിചാരങ്ങളൂം സങ്ക ങ്ങളുമാകയാൽ) ആദ്യം
ഇ മാ ം ശാരീരമായ തടസ്സങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതുെകാണ്ടാണു മതത്തിൽ

കൃതിയുെട ലൗകികാംശെത്തപ്പറ്റി പരാമർശി ന്ന ഭാഗം അധികം േപർ ം
ആദരണീയമായും മേറ്റഭാഗം അതായത് മനുഷ്യെന്റ ആന്തരമായ സ്വഭാവെത്ത 
പ്പറ്റി തിപാദി ന്ന തത്വശാസ്ര്തം അെല്ലങ്കിൽ അദ്ധ്യാത്മശാസ്ര്തം
ഇ ഉേപക്ഷിക്ക െപ്പ ം ഇരി ന്നതായി നാം കാണുന്നത്. നാം ന െട
ഈ േലാകത്തിെന്റ സ്വരൂപനിർവചനെത്ത ഓർമ്മിക്കണം. ഇത് ആത്മ 
േബാധവ്യാപ്തിയിൽ ആവിർഭവിച്ചിരി അഖണ്ഡസത്ത മാ മാകു .
അഖണ്ഡവ വിെന്റ അ ാംശം ന െട േബാധ ത്തിൽ ആവിർഭവി .
അതിെന നാം േലാകം എ പറയു . അതുെകാണ്ട് ഇതിന റമായി ഒരു
അഖണ്ഡവ ഉണ്ട്. മതം രണ്ടിേനയും പരാമർശിക്കണം നാം േലാകം എ
പറയുന്ന െചറിയ പിണ്ഡേത്തയും അതിന റമുള്ള അഖണ്ഡേത്തയും. ഇവ യിൽ
ഏെതങ്കിലും ഒന്നിെന മാ ം പരാമർശി ന്ന ഏതുമതവും അപൂർണ്ണമാണ്.
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ആത്മേബാധത്തിെന്റ വ്യാപ്തി ള്ളിൽ വന്ന് ആത്മേബാധവ്യാപ്തിയിൽ കാലം,
ദിക്ക്, കാർയ്യകാരണസംബന്ധം ഇവയാകുന്ന വലയിൽ സ്വയേമവ കുടുങ്ങിയ 
േപാെല ആയി ത്തീർന്നിരി ന്ന അഖണ്ഡത്തിെന്റ അംശെത്ത പരാമർശി ന്ന
മതത്തിെന്റ ആ ഭാഗം നമു ഏറ്റവും പരിചിതമായിരി . കാരണം നാം
ഇേപ്പാൾ തെന്ന അതിലാണിരി ന്നത്. ഈ േലാകെത്തപ്പറ്റിയുള്ള അഭി ായ 
ങ്ങൾ നമു ഓർമ്മിപ്പാൻ പാടില്ലാത്ത ദീർഘകാലം മുതേലക്കയുള്ളതുമാകു .
അ റമുള്ള അഖണ്ഡെത്തമാ ം പരാമർശി ന്ന മതത്തിെന്റ ആ ഭാഗം നമു
െവറും പുത്തനാണ്. അതിെനപ്പറ്റിയുണ്ടാകുന്ന അഭി ായ ങ്ങൾ തലേച്ചാറിൽ പു 
തിയ ണാളികേള സൃഷ്ടിക്കയും ശരീരെത്ത മുഴുവൻ േ ശിപ്പിക്കയും െച .
അതുെകാണ്ടാണ് േയാഗാഭ്യാസം െച ന്ന സാധാരണജനങ്ങൾ ആദ്യം അവ 
രുെട പഴയ സ ദായങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാം െതറ്റി നട ന്നതായി നിങ്ങൾ
കാണുന്നത്. േമ റഞ്ഞ േ ശങ്ങെള പാടുള്ള ലഘൂകരിപ്പാനായിട്ടാണ് ഈ
(വിവിധ) മാർഗ്ഗങ്ങെള പതഞ്ജലി ക ിച്ചിരി ന്നത്. നമു ഏറ്റവും യുക്തമായി
േതാ ന്ന ഒന്നിെന അവയിൽനി തിരെഞ്ഞടു അഭ്യസി െകാള്ളാ മേല്ലാ.

സൂ ം 35. വിഷയവതീ വാ വൃത്തിരുത്പന്നാ, മനസഃ സ്ഥിതിനിബന്ധ 
നീ.
അർത്ഥം: വാ = അെല്ലങ്കിൽ, വിഷയവതീ = ദിവ്യഗന്ധാദി വിഷയങ്ങേളാടുകൂ 
ടിയ, വൃത്തിഃ = സാക്ഷാൽക്കാരം, ഉത്പന്നാ= ഉണ്ടായിട്ട്, മനസഃ = മനസ്സിെന്റ,
സ്ഥിതിനിബന്ധനീ = ദാർ�◌്യെത്ത ഉണ്ടാ ന്നത്, (ആവാം).
ഇതു സ്വഭാേവന ’ധാരണ’ െകാണ്ടാണു വരുന്നത്. മനസ്സിെന നാസാ ത്തിൽ
നിറുത്തി ധാരണെചയ്താൽ കുറ ദിവസം കഴിയുമ്പൾ അ തകരമായ സൗര 
ഭ്യങ്ങൾ ത്യക്ഷെപ്പ തുട െമ േയാഗികൾ പറയു . ജിഹ്വാമൂലത്തിൽ
ധാരണെചയ്താൽ ശബ്ദങ്ങൾ േക തുട . ജിഹ്വാ ത്തിൽ ധാരണെചയ്താൽ
അ തകരമായ രസങ്ങൾ പുറെപ്പ തുട . ജിഹ്വാമദ്ധ്യ ത്തിൽ ആയാൽ
എേന്താ ഒന്നിെന ർശി ംേപാെല േതാ മാറാകു . താവുവിൽ (അണ്ണാ 
ക്കിൽ) മനസ്സിെന നിറുത്തി ധാരണ െചയ്താൽ വിചി ങ്ങളായ കാ കൾ ക
തുട . മനസ്സിൽ പലവിധ വികാരങ്ങേളാടു കൂടിയ ഒരുവൻ േയാഗത്തിെന്റ
ഈ പല കാേരണയുള്ള അഭ്യാസങ്ങളിൽ ചിലതിെന ശിലിപ്പാൻ വിചാരിക്ക 
യും എന്നാൽ അവയുെട വാസ്തവെത്തപ്പറ്റി സംശയി ക്കയും െച കയാെണങ്കിൽ
ഇവെയ കുറ ദിവസം പരിശിലി േമ്പാൾ അയാൽ േമ റഞ്ഞ അനുഭവ 
ങ്ങൾ വരുകയും സംശയങ്ങൾ തീർ അയാൾ േയാഗത്തിൽ സ്ഥിേരാത്സാഹി
ആകയും െച ം.
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സൂ ം 36. വിേശാകാ വാ േജ്യാതിഷ്മതീ.
അർത്ഥം: വാ = അെല്ലങ്കിൽ (ധാരണാവിേശഷത്താൽ), േജാതിഷ്മതീ = കാ 
ശാതിശയേത്താടുകൂടിയ, വിേശാകാ = ദുഃഖ രഹിതമായിരി ന്ന, വൃത്തിഃ
= സാക്ഷാൽക്കാരം (മനസ്സിെന്റ ദാർ�◌്യെത്ത ഉണ്ടാ ം). ഇതു േവേറവി 
ധം ധാരണയാണ്. ഹൃദയത്തിൽ താേഴാ തൂ ന്ന ദളങ്ങേളാടുകൂടിയ ഒരു
താമരയുെണ്ട ം, അതിെന്റ മദ്ധ്യത്തിലൂെട സുഷ്മനാനാഡി േപാകുന്നതായും
വിചാരി ക; ശ്വാസെത്ത ഉള്ളിൽ നിറു ക; പിെന്ന അതിെന െവളിയിേല
വിടുേമ്പാൾ ആ താമരയുെട ദളങ്ങൾ െപാങ്ങി േമല് േപാേട്ട തിരി എ ം
അതിെന്റ അന്തർഭാഗത്തിൽ ഒരു ഭാസ്വരമായ േജ്യാതി കാണു എ ം
സങ്ക ി ക. അതിെനപ്പറ്റി ധാരണ െച ക.

സൂ ം 37. വീതരാഗവിഷയം വാ ചിത്തം
അർത്ഥം: വാ = അെല്ലങ്കിൽ, വീതരാഗവിഷയം = വിഷയാഭി ലാഷം കഴിഞ്ഞ,
ചിത്തം = മനസ്സ് (അതിെന വിഷയമാക്കിയുള്ള ധാരണ).
ഒരു പരിശുദ്ധനായ പുരുഷെന, അതായതു നിങ്ങൾ േബാദ്ധ്യമുള്ളതായ ഒരു
ഋഷിെയ തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയെത്തപ്പറ്റി വിചാരി ക.
ആ ഹൃദയം വീതരാഗം (രാഗ രഹിതം) ആയി ള്ളതാണ്. ആ ചിത്തെത്തപ്പറ്റി
ധാരണെച ക; അതു മനസ്സിെന ശാന്തമാ ം. അതു െചയ് വാൻ നിങ്ങൾ
കഴികയിെല്ലങ്കിൽ അടുത്ത േവെറാരു മാർഗ്ഗമുണ്ട്.

സൂ ം 38. സ്വപ്നനി ാജ്ഞാനാലംബനം വാ.
അർത്ഥം: വാ = അെല്ലങ്കിൽ, സ്വപ്നനി ാജ്ഞാനാലംബനം = സ്വപ്നത്തിേലേയാ,
സുഷുപ്തിയിേലേയാ ജ്ഞാനങ്ങെള വിഷയ മാക്കിയുള്ള (േയാഗിയുെട ചിത്തം
മേനാദാർ�◌്യെത്ത ഉണ്ടാക്കം). ചിലേപ്പാൾ ഒരുവൻ, േദവന്മാർ തെന്റ അടുക്കൽ
വരികയും സംസാരിക്കയും െച എ ം, താൻ ഒരു ആനന്ദാതിശയെത്ത

ാപി എ ം ആകാശമാർഗ്ഗ െട വാദ്യേഘാഷങ്ങൾ േപാകു ന്നതായി
േക എ ം സ്വപ്നം കാണു . ആ സ്വപ്ന ത്തിൽ അവ ഒരു പരമസൗഖ്യം
ഉണ്ടാകു . ഉണരുേമ്പാൾ അത് അവെന്റ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തിേയാെട
പതി കിടക്കയും െച .ആ സ്വപ്നെത്ത വാസ്തവമായി വിചാരി ധാരണ 
െച ക. (അെല്ലങ്കിൽ സുഷുപ്തിയിൽ ’സുഖമായി ഉറങ്ങി’ എ ള്ള േബാധത്തിനു
േഹതുവായി േശഷി നി ന്ന ജ്ഞാനെത്ത ധാരണെച ക). അതും െച ാൻ
കഴിയാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഏെതങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ വ െവ
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ധാരണെച ക.

സൂ ം 39. െയൗാഭിമതദ്ധ്യാനാദ്വാ.
അർത്ഥം: വാ = അെല്ലങ്കിൽ, െയൗാഭിമതധ്യാനാൽ =ഇഷ്ടമായി േതാ ന്ന
എെതങ്കിലും വിഷയെത്തപ്പറ്റി ധ്യാനി ന്നതുെകാണ്ട് (മേനാദാർ�◌്യമുണ്ടാകും).
ഇതുെകാ ഏെതങ്കിലും അസദ്വിഷയങ്ങെള ധ്യാനിക്കാം എന്നർത്ഥമാകു 
ന്നില്ല. പിെന്നേയാ, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഏെതങ്കിലും സ്ഥലം,
( കൃതിയുെട രാമണീയകെത്ത കാശിപ്പി ന്നതായി) നിങ്ങൾ ഏറ്റവും
ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഭുവിഭാഗം, അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഏെതങ്കിലും
ഒരു സങ്ക ം, മനസ്സിെന ഏകാ മാക്കി െച ന്ന ഏെതങ്കിലും വിഷയം,
ഇങ്ങിേനയുള്ളതിെനപ്പറ്റി ധ്യാനി ക എ മാ ം.

സൂ 40. പരമാണു പരമമഹത്വാേന്താസ്യ വശീകാരഃ
അർത്ഥം: അസ്യ = ഇങ്ങെന ധ്യാനി ന്ന േയാഗിക്ക്, പരമാണു പരമമഹ 
ത്വാന്തഃ = പരമാണു പര്യന്തമായും, പരമമഹത്വപര്യന്ത മായുമുള്ള, വശീകാരഃ =
നിയമനം (ഉണ്ടാകു ).
മനസ്സ് േമൽപറഞ്ഞ അഭ്യാസംെകാണ്ട് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായും ഏറ്റവും മഹത്തായു 
മുള്ള വ വിെന( ടി) എളുപ്പത്തിൽ ധ്യാന വിഷയമാക്കി െച . അങ്ങിെന
മനസ്സിെന്റ വൃത്തികൾ ശാന്ത മായിത്തീരു .

സൂ ം 41. ക്ഷീണവൃേത്തരഭിജാതേസ്യവ മേണർ ഹീതൃ ഹണ ാേഹ്യ 
ഷു തൽസ്ഥതദഞ്ജനതാ സമാപത്തിഃ.
അർത്ഥം: ക്ഷീണവൃേത്തഃ = വൃത്തികൾ ശാന്തമായിത്തീർന്ന േയാഗിക്ക്,
അഭിജാതേസ്യവ മേണഃ = നിർമ്മലമായ സ്ഥടികത്തിന് എന്നേപാെല, ഗൃഹീതൃ 

ഹണ ാേഹ്യഷു = ജ്ഞാതാവ് (ആത്മാവ് ), ജ്ഞാനം (ഇ ിയം), േജ്ഞയം
(വിഷയം) ഇവയിൽ, തൽസ്ഥതദഞ്ജനതാ = ഏകാ തയും താദാത്മ്യവും
(ആകുന്ന) സമാപത്തിഃ = സമാധി (ഉണ്ടാകു ).
ഈ നിരന്തരമായ സമാധിയുെട ഫലം എന്താണ്? പതജ്ഞലി ഒരു പൂർവ്വസൂ  
ത്തിൽ സമാധിയുെട പലേഭദങ്ങെളപ്പറ്റി പരാമർശി ച്ചിരി . ആദ്യേത്തതു

ലമായും, രണ്ടാമേത്തതു സൂക്ഷ്മ മായും പിെന്ന അവയിൽനി ള്ള സമാധിയു 
െട സ്ഥാനം അവേയക്കാൾ തുേലാം സൂക്ഷ്മതരങ്ങളായ വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റിയും
ആകു . സമാധിയുെട വളെര ഉയർന്നതല്ലാത്ത ഈ ആദ്യെത്ത പടിയിൽ
നമു ഫലമായി സിദ്ധി ന്നത് ലവിഷയങ്ങളിൽ എന്നേപാെല തെന്ന
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സൂക്ഷ്മവിഷയങ്ങളിലും മനസ്സിെന എളുപ്പ ത്തിൽ ഏകാ ീകരിക്കാറാവുക
എ ള്ളതാണ്. അതിെന നാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മി െകാള്ളണം.
ഇവിെട േയാഗി മു വ ക്കെള കാണു . ജ്ഞാതാവ്, േജ്ഞയം, ജ്ഞാനം;
അതായത് ആത്മാവ്, വിഷയം, മനസ്സ്. ന െട ധ്യാനത്തിനു വിഷയമായി
മൂ വ ക്കൾ വിധിക്കെപ്പട്ടിരി . ഒന്നാമതു ലവ ക്കളായ ശരീരങ്ങൾ
അെല്ലങ്കിൽ മാനസികവിഷയങ്ങൾ, രണ്ടാമതു മനസ്സാകുന്ന സൂക്ഷ്മവ , മൂന്നാ 
മത് േസാപാധികനായ പുരുഷൻ (ആത്മാവ് ), നിരുപാധികനായ സാക്ഷാൽ
പുരുഷൻ അല്ല, അഹന്താരൂപനായ പുരുഷൻ. അഭ്യാസംെകാണ്ട് േയാഗി ഈ
മു സമാധിയിലും ദാർ�◌്യെത്ത സമ്പാദി . ധ്യാനി േമ്പാൾ മെറ്റല്ലാ വി 
ചാരങ്ങേളയും വി കളവാൻ അയാൾ കഴിയു . അയാൾ താൻ ധ്യാനി ന്ന
വിഷയേത്താടു ഐക്യാത്മ്യം ാപി . ധ്യാനി േമ്പാൾ അയാൾ ഒരു
സ്ഫടികഖണ്ഡംേപാെല ആയിത്തീരു . പുഷ്പങ്ങളുെട മുമ്പിൽ സ്ഫടികം മിക്കവാ 
റും പുഷ്പങ്ങേളാട് ഐകാത്മ്യം ാപ്പി ണ്ട്. പുഷ്പം ചുവന്നതാെണങ്കിൽ
സ്ഫടികവും ചുവപ്പായി ത്തീരു . പുഷ്പം നീലവർണ്ണമാെണങ്കിൽ ടികവും നീല
വർണ്ണമായിത്തെന്ന കാണു .

സൂ ം 42. ത ശബ്ദാർത്ഥജ്ഞാനവികല് ൈപഃ സങ്കീർണ്ണാ സവിതർ 
ക്കാ സമാപത്തിഃ.
അർത്ഥം: ത = സമാധികളിൽ, ശബ്ദാർത്ഥജ്ഞാനവികല് ൈപഃ = ശബ്ദം,
അർത്ഥം, ജ്ഞാനം ഇവകളുെട വിക (േഭദ)ങ്ങേളാട്, സങ്കീർണ്ണാ = കലർന്നി  
ള്ളത്, സവിതർക്കാ സമാപത്തിഃ = സവിതർക്ക സമാധി (ആകു ).
ഇവിെട ശബ്ദം എ പറയുന്നതു വി രണം ആണ്. അതായത് ശബ്ദെത്ത
നയി ന്ന സിരാചലനം. ജ്ഞാനം എന്നാൽ തികരണം. ഇതുവെര നാം

തിപാദിച്ചി ള്ള സമാധികൾ എല്ലാം സവിതർക്ക (ഊഹേത്താടുകൂടിയ)
സമാധിയാെണ പതഞ്ജലി പറയു . ഇനിേമലാൽ അേദ്ദഹം ഉയർന്നതും
അതിേന ക്കാൾ ഉയർന്നതുമായ ധ്യാനങ്ങെളപ്പറ്റിപ്പറയും. സവിതർക്കസമാധി
കളിൽ ശബ്ദാർത്ഥജ്ഞാനങ്ങളുെട കലർച്ചയിൽ നി ണ്ടാകുന്ന വിഷയവിഷ 
യികളാകുന്ന ദ്വന്ദ്വെത്ത നാം വിടുന്നില്ല. ആദ്യം ബാഹ്യ വി രണം, അതായതു
ശബ്ദം. രണ്ടാമതു ഇ ിയചലനത്താൽ അത് ഉള്ളിേല നയിക്കെപ്പട്ടതായ
അർത്ഥം. അതിനു േശഷം, ചിത്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തികരണരൂപമായ
അല അതായത്, ജ്ഞാനം. എന്നാൽ ഈ മൂ ം കൂടിയുള്ളതായ മിശശ വ വി 
നാണ് നാം ജ്ഞാനം എ പറയുന്നത്. ഇതുവെരയുള്ള എല്ലാ സമാധിയിലും
ധ്യാനത്തിനു വിഷയമായി നമു കി ന്നതു ഈ മി വ ആണ്. സമാധി
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ഇതിേനക്കാൾ ഉയർന്നതാകു .

സൂ ം 43. തിപരിശുദ്ധൗ സ്വരൂപശുേന്യവാർത്ഥമാ നിർഭാസാ നിർ 
വിതർക്കാ.
അർത്ഥം: തിപരിശുദ്ധൗ = ശബ്ദസേങ്കതാദിവിഷയമായ തി ശുദ്ധമായാൽ
(ഒഴിഞ്ഞാൽ), സ്വരൂപശൂന്യാ ഇവ = സ്വ (തെന്റ)ജ്ഞാനമയമായ രൂപേത്താടു 
കൂടാെത എന്നേപാെല, അർത്ഥമാ നിർഭാസാ = േജ്ഞയമാ മായി േശഷി
നിൽ ന്ന ( ഞ്ജ), നിർവിതർക്കാ = നിർവിതർക്ക സമാധി (ആകു ). ഈ
(ജ്ഞാതാവു തുടങ്ങിയ) മൂന്നിേനയും വിഷയമാക്കി ധ്യാനി പരിചയിച്ചിട്ടാണ്
ഇവ മൂന്നിെന്റയും സംസർഗ്ഗം കൂടാെത യുള്ള അവസ്ഥയിൽ നാം വരുന്നത്.
നമു ഇവെയ തള്ളി ക്കളയാം. ഒന്നാമതായി ഇവ മൂ ം എന്താെണ
മനസ്സിലാക്കാൻ നമു മിക്കാം. ഈ ചിത്തം, അതായതു മാനസപദാർത്ഥം
ഇരി . തടാകത്തിെന്റ സാദൃശ്യെത്ത നിങ്ങൾ എേപ്പാഴും ഓർമ്മി െകാള്ള 
ണം. പിെന്ന വി രണം, വാക്ക്, അതായതു ശബ്ദം അതിെന്റ (തടാകത്തിെന്റ)
േമൽ നാഡീ ന്ദനം േപാെല (ചലനം ഉണ്ടാ ). നിങ്ങളുെട ഉള്ളിൽ ആ
ശാന്തമായ തടാകം കിട . ഞാൻ േഗാവ് എന്ന ഒരു വാ ഉച്ചരി  
കയും െച . അതു നിങ്ങളുെട െചവിയിൽ ടി ഉള്ളിേല േപാകുന്ന
ഉടെന അേതാടുകൂടി തടാകത്തിൽ ഒരു അല ഉത്ഭവി . അതുെകാണ്ട്
ആ അലയാണ് േഗാവിെന്റ രൂപം അെല്ലങ്കിൽ അർത്ഥം എ നാം പറയുന്ന
േഗാവിെനപ്പറ്റിയ േബാധമായി രി ന്നത്. നിങ്ങൾ അറിയുന്ന അ കാരം
ആഭാസരൂപമായ ആ േഗാവ് വാസ്തവത്തിൽ മാനസപദാർത്ഥ ത്തിലുള്ള
അലയാണ്. അത് ആന്തരേമാ ബാഹ്യേമാ ആയ ശബ്ദവി രണത്തിേല ഒരു

തികരണരൂപമായി വരു . ആ ശബ്ദേത്താടുകൂടി ആ അല നശി കയും
െച . ആ അല ഒരു വാേക്കാടുകൂടാെത വർത്തിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല. നാം
ഒരു ശബ്ദവും േകൾക്കാെത േഗാവിെനപ്പറ്റി ചിന്തിക്കമാ ം െച ണ്ടേല്ലാ.
അേപ്പാൾ അെതങ്ങിെന എ നിങ്ങൾ േചാദിക്കാം. നിങ്ങൾ അേപ്പാൾ
തന്നത്താൻ ആ ശബ്ദെത്ത നിർമ്മി െകാ . നിങ്ങളുെട മനസ്സിൽ േഗാവ്
എ നിങ്ങൾ അ ഷ്ട മായി ഉച്ചരി . അേതാടുകൂടി ഒരു അല ഉണ്ടാകയും
െച . ഈ ശബ്ദേ രണേയാടുകൂടാെത ഒരു അലയും ഉണ്ടാകുക സാദ്ധ്യമല്ല.
ശബ്ദം െവളിയിൽനി അല്ലാത്തേപ്പാൾ ഉള്ളിൽ നി ണ്ടാകു . അതു
നശി േമ്പാൾ അലയും നശി . എ േശഷി ? തികരണത്തി 
െന്റ ഫലം. അതിനാണ് ജ്ഞാനം എ പറയുന്നത്. ഈ മൂ ം മനസ്സിൽ
നമു േവർപിരിച്ചറിവാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം അ സംസക്തമായി പര രം
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കലർ േപായിരി . ശബ്ദം വരുേമ്പാൾ ഇ ിയങ്ങൾ വി രി .
തികരണംെകാ അലെപാ കയും െച . അവ ഒന്നിൽനി മെറ്റാ 

ന്നിെന വ്യാവർത്തിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം അ േചർ െകാണ്ട് ഒന്നിനു
േമെലാന്നായി തുടർ വരു . ഈ ധ്യാനം വളെര ദിവസം ശിലിച്ചാൽ എല്ലാ
വിഷയമു കളുേടയും സം ഹസ്ഥാന മാകുന്ന തി ശുദ്ധമാകു . അേപ്പാൾ
അവെയ പര രം വിശദമായി േവർതിരിച്ചറിയുന്നതിനു നമു ശക്തിയുണ്ടാകും.
ഇതിനാണ് നിർവിതർക്ക സമാധി എ പറയുന്നത്.

സൂ ം 44. ഏതൈയവ സവിചാരാ നിർവിചാരാ ച സൂക്ഷ്മവിഷയാ വ്യാ 
ഖ്യാതാ.
അർത്ഥം: ഏതയാ = അതുെകാണ്ട്, ഏവ = തെന്ന, സൂക്ഷ്മവിഷയാ=
സൂക്ഷ്മമായ വിഷയങ്ങേളാടൂകൂടിയ, സവിചാരാ=
സവിചാരസമാധിയും, നിർവിചാരാ ച നിർവ്വിചാരസമാധിയും, വ്യാഖ്യാതാ =
പറയെപ്പ (ഇതിൽ അട ). േമൽപറഞ്ഞതിന് തുല്യമായ ഒരു സമാധി മം
വീ ം പറയു . േമൽപറഞ്ഞ ധ്യാനങ്ങളിൽ വിഷയമായി സ്വീകരിക്ക െപ്പട്ട
വ ക്കൾ ലങ്ങളായിരു ഇതിൽ സൂക്ഷ്മങ്ങളായിരി . അ മാ േമ
േഭദമു .

സൂ ം 45. സൂക്ഷ്മവിഷയത്വം ചാലിംഗപര്യവസാനം
അർത്ഥം: സൂക്ഷ്മവിഷയത്വം = ധ്യാനവിഷയത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മത, അലിംഗ 
പര്യവസാനം = മൂല കൃതിയിൽ അവസാനി (മൂല കൃതിപര്യന്തം
സൂക്ഷ്മസൂക്ഷ്മതരമായിേപ്പാകു ). ലവിഷയങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളാണ്. അവ 
യിൽനിന്നാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നത്. സൂക്ഷ്മവിഷയങ്ങൾ തന്മാ കൾ
അെല്ലങ്കിൽ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിൽനി തുട . ഇ ിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, അഹങ്കാ 
രം, ചിത്തം (സർവ്വസൃഷ്ടി ം കാരണഭൂതമായ) സത്വ രജസ്തേമാഗുണങ്ങളുെട
സാമ്യാവസ്ഥാരൂപമായ ’അവ്യക്തം’, ’ ധാനം’ എന്ന േപരുകേളാടുകൂടിയ

കൃതി ഇവെയല്ലാം സൂക്ഷ്മവിഷയേകാടിയിൽ അന്തർഭവി . പുരുഷൻ
അതായത് ആത്മാവു മാ ം ഈ വിവരണത്തിൽനി ഒഴിയെപ്പട്ടിരി .

സൂ ം 46. താ ഏവ സബീജഃ സമാധിഃ
അർത്ഥം: താഃ = അവ (സവിതർക്ക നിർവിതർക്ക, സവിചാര നിർവിചാര
സമാപത്തികൾ), ഏവ = തെന്ന, സബീജഃ = സബീജ (ബീജേത്താടുകൂടിയ),
സമാധിഃ = സമാധി (എ പറയെപ്പടു ). ഈ സമാധികൾ പഴയ കർമ്മബീജ 
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ങ്ങെള നശിപ്പി ന്നില്ല. അതുെകാണ്ട് അവ മുക്തി നൽകാൻ കഴിയുകയില്ല.
എന്നാൽ അവെകാ േയാഗി ണ്ടാകുന്ന ഗുണെത്ത താെഴ വരുന്ന സൂ ങ്ങ 
ളാൽ പറയു .

സൂ ം 47. നിർവിചാര ൈവശാരേദ്യപ്പദ്ധ്യാത്മ സാദഃ
അർത്ഥം: നിർവിചാരൈവശാരേദ്യ= നിർവിചാരസമാധിയിൽ ദൃ�നിഷ്ഠ ഉണ്ടാകു 
േമ്പാൾ, അദ്ധ്യാത്മ സാദഃ = ചിത്തൈനർമ്മല ◌്യാതിശയം (സിദ്ധി ).
സൂ ം 48. ഋതംഭരാ ത ജ്ഞാ
അർത്ഥം: ത = ആ ചിത്തത്തിൽ, ജ്ഞാ = ജ്ഞാനം, ഋതംഭരാ = യൗാ 
െ◌ർത്ഥമാ ം (ആയിത്തീരു ). അടുത്ത സൂ ം ഇതിെന വിവരി

സൂ ം 49. താനുമാനജ്ഞാനാഭ്യാമന്യവിഷയവിേശഷാർത്ഥത്വാൽ.
അർത്ഥം: താനുമാനജ്ഞാനാഭ്യാം = ശബ്ദജ്ഞാനം, അനുമാനജ്ഞാനം ഇവ 
േയക്കാൾ (േമൽപറഞ്ഞ ജ്ഞ) അന്യാ = ഭിന്നമായി ള്ളതാണ് (എെന്തന്നാൽ)
വിേശഷാർത്ഥത്വാൽ = വിഷയവിേശഷംെകാണ്ട് (അവയ്ക്ക് അേഗാചരമായ വി 
ഷയവിേശഷ െത്ത ഹി ന്നതു െകാണ്ട് ).
ചുരുക്കമിതാണ്. സാധാരണ വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി നമു അറിവു ണ്ടാേകണ്ടത്

േത്യക്ഷാനുഭവം െകാ ം അതിൽ നി ള്ള അനുമാനം െകാ ം ാ 
മാണികന്മാരുെട വചനം െകാ മാ കു . ാമാണികന്മാർ (ആപ്തന്മാർ)
എ പറഞ്ഞാൽ േയാഗി എേപ്പാഴും അർത്ഥമാ ന്നത് ഋഷികൾ അതായതു

മാണങ്ങ ളിൽ ( തികളിൽ) സം ഹിച്ചിരി ന്ന തത്വങ്ങളുെട ഷ്ടാ 
ക്കൾ എന്നാണ്. അവരുെട മത കാരം തികൾ ള്ള ാമാണ്യം അവ

ാമാണികന്മാരുെട ശപൗെങ്ങളാെണ ള്ള ഒ തെന്ന. എന്നാൽ നമു
സ്വാനുഭവമുണ്ടാക്കിത്തരാൻ തികൾ ശക്തിയിെല്ല അവർ പറയു ണ്ട്.
നമു തികൾ മുഴുവനു പഠിക്കാം.
എന്നാലും നാം ഒ ം അനുഭവിച്ചിറിഞ്ഞിട്ടിെല്ല വരാം. എന്നാൽ നാം
അവയിൽ ഉപേദശിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നവെയ അഭ്യസി േമ്പാൾ ആ തികൾ
പറയുന്നതിെന അനുഭവിക്കാൻ കഴിയു ന്നതായ സ്ഥിതി നമു ണ്ടാകു .
ആ സ്ഥിതി ഊഹത്തിനും, ത്യക്ഷം, അനുമാനം ഇവ ം എത്താത്തതും
ആപ്തവാക്യങ്ങൾ ഫലിക്കാത്തതുമായ ദിക്കിൽ കട െച ന്നതാകു . ഈ
സൂ ത്തിെന്റ താൽപ്പര്യം ഇതാണ്. അതായത്, സാക്ഷാൽ മതം എ വച്ചാൽ
സ്വാനുഭവം മാ മാണ്. മ ള്ളെതല്ലാം സാധനങ്ങേള ആകു . സംഗ 
ങ്ങൾ േകൾ ക, പുസ്തകങ്ങൾ വായി ക, ചിന്തി ക ഇെതല്ലാം േകവലം
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അതി ള്ള ഒരുക്കം മ മാകു . അതു മതമല്ല, ബുദ്ധിയുെട ആേരാഹണവും
ബുദ്ധിയുെട അവേരാഹണവും മതമല്ല. േയാഗികളുെട ധാന അഭി ായം
എെന്തന്നാൽ ഇ ിയേഗാചരങ്ങളായ വ ക്കെള എങ്ങിെന നാം സാക്ഷാൽ
അനുഭവി േവാ അതിേനക്കാൾ ടതരമായി മതെത്ത ത്യക്ഷമായി അനു 
ഭവിച്ചറിവാൻ കഴിയുെമന്നാകു . മതത്തിെന്റ അർത്ഥങ്ങളായ ഈശ്വരനും,
ആത്മാവും ബാേഹ്യ ിയങ്ങളാൽ വിഷയീകരിക്കത്തക്കവയല്ല. ഈശ്വരെന
എനി എെന്റ ക കെളെക്കാണ്ട് കാണ്മാൻ കഴികയില്ല. എെന്റ ൈകകളാൽ
െതാടാനും കഴികയില്ല. ഇ ിയങ്ങൾ അതീതമായു ള്ളതിെന ഊഹിച്ചറി 
വാനും കഴികയിെല്ല നമു അറിയാമേല്ലാ. ഊഹം അനിശ്ചിതമായ ഒരു
സ്ഥാനത്തിൽ നെമ്മ വി പിരിയു . നാം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഊഹിക്കാം;
എ േയാ ആയിരം െകാല്ലങ്ങളായി ഈ േലാകം മുഴുവൻ ഊഹി െകാ തെന്ന
ഇരി ണ്ട്. അതിെന്റ ഫലമായി നാം കാണുന്നത് മതത്തിെന്റ വ തെയ
സ്ഥാപിപ്പാേനാ ഖണ്ഡിപ്പാേനാ നാം േയാഗ്യരെല്ല ള്ളതു മാ മാണ്.  
ത്യക്ഷമായനുഭവിച്ചറിയുന്നതിെന ആധാര മാക്കിയാണ് നാം ഊഹി ന്നത്.
അതുെകാ ഊഹത്തിനു ത്യക്ഷത്തിെന്റ അതൃത്തിയ്ക്കകേത്ത സഞ്ചരിക്കാവൂ
എ ള്ളതു വിശദമാണ്. അതിനു ഒരിക്കലും അ റ േപാവാൻ കഴികയില്ല.
അതുെകാ സ്വാനുഭവത്തിെന്റ മുഴുവൻ വ്യാപ്തിയും കിട ന്നത് ഇ ിയ  
ത്യക്ഷത്തിന്ന റത്താകു . മനുഷ്യെന്റ അറിവിനു ഇ ിയ ത്യക്ഷേത്തയും,
ഊഹേത്തയും അതി മി േപാവാൻ കഴിയുെമ േയാഗികൾ പറയു .
തെന്റ ബുദ്ധിെയ ടി അതി മി അറിയുന്നതിനുള്ള ശക്തി മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ട്.
അതു എല്ലാ സത്വങ്ങളിലും എല്ലാ ാണികളിലും ഉണ്ട്. േയാഗാഭ്യാസം െകാ
ആ ശക്തി ഉൽബുദ്ധമാകു . അേപ്പാൾ മനുഷ്യൻ ഊഹത്തിെന്റ സാധാരണ 
സീമകെള അതി മിക്കയും, ഊഹത്തി െനല്ലാം അതീതമായ വിഷയങ്ങെള

ത്യക്ഷമായി കണ്ടറികയും െച .

സൂ ം 50. തജ്ജഃ സംസ് കാേരാന്യസംസ് കാര തിബന്ധീ.
അർത്ഥം: തജ്ജഃ = ആ സമാധിയിൽനി ണ്ടാകുന്ന, സംസ് കാരഃ = സംസ് കാരം
(വാസന), അന്യസംസ് കാര തിബന്ധീ = മ (സമാധിഭിന്നാവസ്ഥയിൽനി  
ണ്ടാകുന്ന) സംസ് കാരങ്ങെള തടു ന്നതാണ്.
േമൽ സൂ ത്തിൽ നിന്ന്, ആ േബാധാതീതാവസ്ഥെയ ാപി ന്നതിനുള്ള
ഏേകാപായം സമാധി ആെണ മാ മല്ല മനസ്സിെന്റ ഏകാ തെയ തടയുന്ന 
തു പഴയ സംസ് ക്കാരങ്ങൾ ആെണ ം കൂടി നാം കണ്ടിരി . മനസ്സിെന
ഏകാ മാക്കാൻ മി േമ്പാൾ വിചാരങ്ങൾ പല വഴിക്കായി ഓടാറുെണ്ട
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ള്ളതും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചി ണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഈശ്വരെനപ്പ 
റ്റി വിചാരി േനാ ന്ന ആ സമയ തെന്നയാണു് എല്ലാ സംസ് ക്കാരങ്ങളും

ത്യക്ഷമാവാൻ തുട ന്നത്. മ ള്ള സമയത്ത് അവയ്ക്ക് അ ഉത്സാഹമില്ല.
എേപ്പാൾ അവ േവണ്ടാ എ നിങ്ങൾ വിചാരി േവാ അേപ്പാൾ നിശ്ചയമാ 
യും അവ അവിെട ഹാജരു ്. നിങ്ങളുെട മനസ്സിെന്റ ഉള്ളിൽ തിക്കി ത്തിരക്കി
കൂടാൻ അവ കഴിയുന്ന മി . ഏ െകാ ് അങ്ങിെന ആകുണം?
എ െകാ ് ധ്യനസമയ അവയ്ക്ക് അ ശക്തി ഉണ്ടാകണം? കാരണം
അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ അവെയ അമർ . അവ അവയുെട മുഴുവൻ ശക്തിേയാടു
കൂടി തികരി കയും െച . മ സമയങ്ങളിൽ അവ ിതികരി ന്നി 
ല്ല. ഈ പഴയ സംസ് ക്കാരങ്ങൾ എ അസംഖ്യങ്ങളായിരി ക്കണം. ഇവ
ചിത്തത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗ ് എവിെടെയാ കടുവാകെളേപ്പാെല എടു ചാടാൻ
സമയം േനാക്കിെക്കാ തയാറായി കിടക്കയാകു . നമു അഭിമതമായ
ഒറ്റ സങ്ക ം മെറ്റല്ലാ വിചാരങ്ങെളയും വി െപാങ്ങിനിൽ ന്നതിനായി നാം
ഈ സംസ് ക്കാരങ്ങെള തടയണം. അതിനു പകരം അവെയല്ലാം ഒേര സമ 
യ തെന്ന െപാങ്ങിവരാൻ മത്സരി കയാണു്. മനസ്സിെന്റ ഏകാ തെയ
തടു ന്നതിനു സംസ് ക്കാരങ്ങൾ ള്ള വിവിധ ശക്തികൾ ഇവയാകു . അതു 
െകാ ് ഇേപ്പാൾ പറഞ്ഞ സമാധി അതിനു സംസ് ക്കാരങ്ങെള തടു വാൻ
ശക്തിയുള്ളതു െകാ മുഖ്യമായും അഭ്യസിക്കെപ്പേടണ്ടതാണ്. ഈ മാതിരി
സമാധിയാൽ ഉത്ഭവിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന സംസ് ക്കാരങ്ങൾ മേറ്റ സംസ് ക്കാരങ്ങളുെട
വ്യാപാരെത്ത തടയുകയും അവെയ അമർത്തി വ കയും െചയ്യത്തക്കവണ്ണം
അ ശക്തിേയറിയവയാകു .

സൂ ം 51. തസ്യാപി നിേരാേധ സർവനിേരാധാന്നിർബീജഃസമാധിഃ.
അർത്ഥം: തസ്യ അപി = ആ സമാധിയുേടയും, നിേരാേധ = നിയമനം (അമർ 
ത്തൽ) വരുേമ്പാൾ. സർവനിേരാധാൽ = എല്ലാം നിയമിക്കെപ്പട്ടതുെകാ ം,
നിർബീജഃ സമാധിഃ = നിർബീജ (ബീജരഹിതമായ) സമാധി (സിദ്ധി ).
ന െട ഉേദ്ദശം ആത്മാവിെനത്തെന്ന ത്യക്ഷീകരിപ്പാനാ െണ ള്ളതു
നിങ്ങൾ ഓർ മേല്ലാ. ആത്മാവു കൃതിേയാടും, മനേസ്സാടും, ശരീരേത്താടും
കലർ േപായിരി ന്നതുെകാ ് നമു അതിെന ഉള്ളേപാെല കാൺമാൻ
കഴിയുന്നില്ല. ഏറ്റവും അജ്ഞനായ മനുഷ്യൻ ശരീരമാണ് ആത്മാെവ
വിചാരി . അവേനക്കാൾ ജ്ഞാനമള്ളവൻ മനസ്സിെന ആത്മാെവ ം
വിചാരി . അവർ ര േപർ ം െതറ്റിേപ്പായിരിക്കയാണ്. ആത്മാവു
േമൽപ്പറഞ്ഞ തത്വങ്ങേളാടു കലർ േപാകുന്നതിനു കാരണം എ ്? ചിത്ത 
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ത്തിൽ ഈ പല കാരമുള്ള അലകൾ െപാങ്ങി ആത്മാവിെന മറ . നാം കാ 
ണുന്നത് ഈ അല കളുെട അടിയിലൂെടയുള്ള അതിെന്റ അ മായ തിബിംബം
മാ മാകു . അതുെകാ േകാപരൂപമായ അല (ചിത്തവൃത്തി) ആെണങ്കിൽ
അതിലൂെട നാം കാണുന്ന ആത്മാവു് േകാപി യായിരി . അതായതു് ഞാൻ

ദ്ധൻ എ ം നാം പറയു . അല സ് േനഹത്തിേന്റതാെണങ്കിൽ അതിൽ
നാം സ്വയേമവ തിബിംബി കാണുകയും നാം സ് േനഹി എ
പറയുകയും െച . അല ദൗർബല്യത്തിേന്റതാെണങ്കിൽ അതിൽ ആത്മാവു

തിബിംബിച്ചിട്ട് നാം നെമ്മ ദുർബല ന്മാരാെണ വിചാരി . ഈ
വിവിധഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതു് ആത്മാവിെന മൂടുന്ന ഈ സംസ് ക്കാരങ്ങളിൽ
നിന്നാണു്. ആത്മാവിെന്റ െയൗാർത്ഥമായ സ്വഭാവം ചിത്തതടാകത്തിൽ
ഒരു അല എങ്കിലും േശഷിച്ചിരി ന്ന കാലംവെര ത്യക്ഷമാകുകയില്ല. അതു 
െകാ പതഞ്ജലി മഹർഷി ആദ്യം ഈ അലകളുെട (ചിത്തവൃത്തികളുെട)
സ്വരൂപെത്തപ്പറ്റി നെമ്മ പഠിപ്പി . രണ്ടാമത് അവേയ അട ന്നതിനുള്ള
ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗ്ഗങ്ങേളയും, മൂന്നാമതു ഒരു അലെയ മെറ്റല്ലാ അലകേള 
യും അഗ്നിജ്വാല അഗ്നിജ്വാലെയ ഭക്ഷി കേയാ എ േതാ മാറു നിയമനം
െചയ്യത്തക്കവണ്ണം അ വളെര ശക്തിമത്താക്കിെച്ചയ്യാനും ഉപേദശി .
ഒ മാ ം േശഷി നിൽ േമ്പാൾ അതിെന യും കൂടി അമർത്തിക്കളയുന്നതു
എളുപ്പമാണ്. അതും േപായാൽ ആ സമാധി നിർബീജസമാധി എ
പറയു . അതിൽ യാെതാ ം േശഷിച്ചിരി ന്നില്ല. ആത്മാവു അതിെന്റ
സാക്ഷാൽ സ്വരൂപത്തിൽ അതിെന്റ സ്വന്ത മാഹാത്മ്യേത്താടുകൂടി ത്യക്ഷ
െപ്പടു . അേപ്പാൾ മാ േമ ആത്മാവു ഒരു മിശശ വ വെല്ല ം, േലാകത്തിലു 
ള്ള നിത്യമായ േകവലവ അതാെണ ം, അതു െകാ അതിനു ജനിക്കേയാ
മരിക്കേയാ െചയ്യാൻ കഴികയി െല്ല ം, അതു ശ്വാശതവും, അനശ്വരവും,
സനാതനവുമായ ജ്ഞാനത്തിെന്റ സാരാംശമാെണ ം നാം അറിയൂ.
സമാധിപാദം കഴി .
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സാധനപാദം
”സൂ ം 1. തപഃ സ്വാദ്ധ്യാേയശ്വര ണിധാനാനി ിയാേയാഗഃ”
അർത്ഥം: തപഃ സ്വാദ്ധ്യാേയശ്വര ണിധാനാനി = തപസ്സ്, സ്വാദ്ധ്യായം
(പഠനം), ഈശ്വര ണിധാനം (സർവകർമ്മേളയും ഈശ്വരാർപ്പണംെചയ്ക
അെല്ലങ്കിൽ കർമ്മങ്ങെള ഫലാേപക്ഷ കൂടാെത െചയ്ക) ഇവ, ിയാേയാഗം =

ിയാേയാഗം (ആകു ).
നാം കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ച സമാധി കൾ സാധിപ്പാൻ
വളെര യാസമുണ്ട്. അതുെകാ നാം അവെയ മന്ദമായി പരിശീലിക്കണം.
ആദ്യെത്ത പടി അതായതു ാരംഭപരിശീലനത്തിനു ിയാേയാഗം എ
പറയു . വാച്യാർത്ഥമായി പറഞ്ഞാൽ, ഇതിെന്റ അർത്ഥം കർമ്മം( വൃത്തി)
അതായതു േയാഗത്തിനായി ള്ള വൃത്തി എന്നാണ്. ഇ ിയങ്ങൾ കുതിരകളാ 
ണ്. മനസ്സ് കടിഞ്ഞാണാണ്. ബുദ്ധി േതരാളിയും, ആത്മാവു സവാരി െച ന്ന
ആളും, ശരീരം േതരുമാകു . ഗൃഹത്തിെല യജമാനൻ അതായത് രാജാവു്
(മനുഷ്യെന്റ ആത്മാവു് ) േതരിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ സ്ഥിതിെച . കുതിരകൾ
അധികം ശക്തിേയറീ കടിഞ്ഞാണിെന്റ നിയമനത്തിനു കീഴ് െപ്പടാ േതയും ബു 
ദ്ധിയാകുന്ന േതരാളി കുതിരകെള നട ന്നതിനു അറിവാൻ പാടില്ലാെതയും
ആയാൽ അേപ്പാൾ ഈ േതര് ആപത്തിൽ അകെപ്പടും. എന്നാൽ ഇ ിയങ്ങ 
ളാകുന്ന കുതിരകൾ നല്ലവണ്ണം നിയ ിതമായും, മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ
ബുദ്ധിയാ കുന്ന േതരാളിയുെട ൈകകളിൽ നല്ലവണ്ണം ധരിക്കെപ്പ ം ഇരു 
ന്നാൽ, േതര് അതിെന്റ ഉദ്ദിഷ്ടദിക്കിൽ എ . അതുെകാണ്ട് ’തപസ്സി’െന്റ
അർത്ഥം എന്തായിരി ം? ശരീരെത്തയും, മനസ്സി െനയും നട േമ്പാൾ
കടിഞ്ഞാണിെന ദൃഡമായി പിടി െകാ ക എ ള്ളതു തെന്ന. ശരീരെത്ത
അതിന്നിഷ്ടമായെതല്ലാം െച െകാള്ളാൻ വിേട്ട കയല്ല. പിന്നേയാ? അവ
രണ്ടിേനയും ശരിയായ നിയമനത്തിൻ കീഴ് വ െകാ കയേ ’സ്വാദ്ധ്യായം’
പഠനം (വായന). ഇവിെട വായന എന്നവച്ചാൽ എന്താണ്. േനാവലുകേളാ
െക കഥകേളാ െകൗാപുസ്തകങ്ങേളാ വായിക്കയല്ല. ആത്മാവിെന്റ േമാ 
ക്ഷസിദ്ധി പയുക്തമായ ന്ഥങ്ങെള പാരായണം െചയ്ക ആകു . വീ ം
പാരായണം െചയ്ക എന്നർത്ഥമാകുന്നില്ല. േയാഗി വാദകാലങ്ങൾ എല്ലാം
കഴിഞ്ഞ ആൾ എന്നാണു കരുേതണ്ടതു്. അയാൾ േവണ്ടിടേത്താളം വാദ 
ങ്ങൾ ഉണ്ടായിരു . ഇേപ്പാൾ മതിയായിരിക്കയാണ്. തെന്റ സിദ്ധാന്തേത്ത
ഉറപ്പിപ്പാൻ മാ േമ ഇനി അയാൾ വായിേക്കണ്ടി യു . വാദങ്ങൾ, സിദ്ധാ 
ന്തങ്ങൾ മതസംബന്ധമായ ജ്ഞാനം ഈ ര കാരത്തിലാണ്. വാദങ്ങൾ
എന്നാൽ ന്യായയുക്തികൾ, സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്നാൽ നിശ്ചയങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ
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നിഗമനങ്ങൾ. ഒരുത്തൻ േകവലം അജ്ഞാനിയായിരി േമ്പാൾ ഇതിൽ ആദ്യ
േത്തതിേന അതായതു ന്യായവാദയുദ്ധെത്ത അവലംബിക്കയും സർവ യുക്തി 
വാദം െകാ േപാരാടുകയും െച . അെതല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ സിദ്ധാന്തങ്ങേള
പിടി കയും, നിശ്ചയ രൂപമായ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എ കയും െച .
േകവലം ഈ സിദ്ധാന്തത്തിൽ എത്തിയതു െകാണ്ടായില്ല. അതുെകാണ്ട്
സാരാംശമായി ള്ളതിെന മാ ം എടുക്കണം. ഇതാണു, ജ്ഞാന ത്തിെന്റ
രഹസ്യം. അതിെന തിരിെഞ്ഞടുത്തിട്ട് കൃത്യമായും അതിന് അനുരൂപമായി
ജീവിപ്പാൻ േനാ ക. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പഴയ ഉപമയു ്. രാജഹംസത്തിെന്റ
(അരയന്നത്തിെന്റ) മുമ്പിൽ ഒരു പാ ത്തിൽ ധാരാളം െവള്ളെമാഴി പാലും
േചർ വ െകാടുത്താൽ അതു പാൽ അേശഷം കുടി കയും െവള്ളം മാ ം
നീക്കിെവേച്ച കയും െച മേ . അതുേപാെല നാം ജ്ഞാനസമ്പാദന 
ത്തി പയുക്തമായതിെന മാ ം എടു കയും ചവറുകെള തള്ളിക്കളയുകയും
െചയ്യണം. ഈ ബുദ്ധിയുെട കരണംമറിച്ചിലുകെളല്ലാം ആദ്യം ആവശ്യമേ .
നാം ക ംപൂട്ടി െക്കാ ഒന്നിലും െച ചാടരുതേല്ലാ. േയാഗി യുക്തിവാദങ്ങ
ളുെട ഘട്ടം കഴി കരിങ്ക േപാെല സുസ്ഥിരമായ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ
എത്തിയിരിക്കയാകു . അയാൾ ഇനി േനാ ന്നതു് അതിെന ദൃഡീകരിപ്പാൻ
മാ മാണ്. േയാഗി പറയു : വാദിക്കരുത്; ഒരുത്തൻ വാദിപ്പാൻ നിങ്ങെള
നിർബന്ധി ച്ചാലും മിണ്ടരുതു്. ഒരു വാദത്തിനും ഉത്തരം പറയരുതു്. േയൗെഷ്ടം
േപാേയ ക. എ െകാേണ്ടന്നാൽ, വാദങ്ങൾ മനസിെന കല കേയ െച .
ബുദ്ധിെയ അഭ്യാസംെകാ വശമാ ക മാ മാണു് േവണ്ടതു്. അതുെകാ
അതിെനപ്പിെന്നയും ഉപ വിച്ചി േയാജനം എ ്?. ബുദ്ധി ഒരു ദുർബലമായ
ഉപകരണേമ ആകു . അതിനു ഇ ിയങ്ങളാൽ പരിേച്ഛദിക്കെപ്പട്ട ജ്ഞാന
െത്ത മാ േമ നമു നൽകാൻ കഴിയൂ. േയാഗി ഇ ിയങ്ങെള കട േപാക 
ണം. അതുെകാ ബുദ്ധിയുെട ഉപേയാഗം അവനില്ല. അതവനു നിശ്ചയമു ്.
അതാണ് അവൻ മിണ്ടാത്തതു്. അതാണ് അവൻ വാദിക്കാത്തതു്, ഒേരാ വാദവും
മനസിെന്റ സമതെയ െതറ്റി . ചിത്തത്തി ഒരു കലക്കമുണ്ടാകു . ആ
കലക്കം ഒരു അേധാഗതിയുമാകു . ഈ വാദ തിവാദങ്ങളും യുക്തിചിന്തകളും
എല്ലാം വഴി ള്ളവ മാ മാണ്. അവയുെട അ റത്തായി വളെര ഉയർന്ന
സംഗതികളു ്. ജീവിതം മുഴുവനും പള്ളിയിൽപിള്ളരുെട ശണ്ഠ ം വാദ തി 
വാദസഭ മാ യി ള്ളതല്ല. ഈശ്വര ാണിധാനം എ െവച്ചാൽ കർമ്മഫല
ങ്ങൾ ഗുണമാകെട്ട േദാഷമാകെട്ട നാം എടുക്കാെത (അഭിമാനി ക്കാെത) ര ം
ഈശ്വരനു സമർപ്പിച്ചി സമാധാേത്താെട ഇരി ക ആകു .
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”സൂ ം 2. സമാധിഭാവനാർത്ഥഃ േ ശതനൂകരണാർത്ഥശ്ച”
അർത്ഥം: സമാധിഭാവനാർത്ഥഃ = സമാധിെയ സാധി ന്ന തിനും, േ ശ 
തനൂകരണാർത്ഥശ്ച = േ ശങ്ങൾ ക്ഷയിപ്പി ന്ന തിനും ( ിയാേയാഗം
ഉപയുക്തമാകു ).
നാം അധികം േപരും ന െട മന കെള ’കുരുത്തംെകട്ട കുട്ടികെള’േപ്പാെല
േബാധിച്ചെതല്ലാം െച െകാള്ളാൻ വിട്ടിരി കയാകു . അതു െകാ മന 
സ്സിൽ നിയമെത്ത സാധി കയും, അതിെന സ്വാധീനി കയും െച ന്നതിനു
മുൻപറഞ്ഞ തപസ്സിെന നിരന്തരമായഭ്യസി ന്നതു് ആവശ്യമാകു . ഈ
നിയമത്തിെന്റ അഭാവത്താലാണ് േയാഗവിഘ് നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും നമു ്
േ ശങ്ങെള നൽകുകയും െച ന്നതു്. മനസിെന പിൻ വലിച്ച് ഈ നാനാ
ഉപയാങ്ങെളെക്കാണ്ട് അതിേന ബന്ധി നിർത്തിെയങ്കിൽ മാ േമ അവെയ
ഒഴിക്കാൻ കഴിയൂ.

”സൂ ം 3. അവിദ്യാപ്പസ്മിതാരാഗേദ്വഷാഭിനിേവശാഃ േ ശാഃ”
അർത്ഥം: േ ശഃ = േ ശങ്ങൾ, അവിദ്യാപ്പസ്മിതാരാഗ േദ്വഷാഭിനിേവശാഃ =
അവിദ്യ (അജ്ഞാനം), അസ്മിത (അഹങ്കാരം), രാഗം (കാമം), േദ്വഷം (േ ാധം),
അഭിനിേവശം (ജീവേതച്ഛ) ഇങ്ങിെന അഞ്ചാണ്. അവയുെട ലക്ഷണങ്ങൾ
താെഴ പറയും.
ഇവയാണു പഞ്ചേ ശങ്ങൾ. നെമ്മ അസ്വത രാക്കിയ അ ബന്ധങ്ങൾ,
അവിദ്യ തെന്നയാണ് അവശ്യമായും, മെറ്റല്ലാറ്റിെന്റയും മാതാവു്. അവൾ
മാ മാണു് ന െട സർവേ ശങ്ങൾ ം കാരണം. േവെറ എന്തിനു നെമ്മ േ  
ശിപ്പിപ്പാൻ കഴിയും? ആത്മാവിെന്റ സ്വഭാവം നിത്യാനന്ദമാണു്. അജ്ഞാനം
അതായത് മായ, അെല്ലങ്കിൽ ാന്തി; അതിനല്ലാെത മേറ്റതിനു ആത്മാവിെന
ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? ആത്മാവിേന്റ ഈ ദുഃഖെമല്ലാം േകവലം ാന്തി തെന്ന.

”സൂ ം 4. അവിദ്യാ േക്ഷ മുത്തേരഷാം സുപ്തതനു വിച്ഛിേന്നാദാരാ 
ണാം.”
അർത്ഥം: സുപ്തതനുവിച്ഛിേന്നാദാരാണാം = മങ്ങിയും, സൂക്ഷ്മമായും, തടുക്കെപ്പ 
ം വർദ്ധി ം ഇരി , ഉത്തേരഷാം ഒടുവിലെത്ത നാലിനും (അസ്മിതാദികൾ 

ക്ക് ), അവിദ്യാ = അജ്ഞാനം, േക്ഷ ം = ഉ ത്തിസ്ഥാനമാകു .
സംസ് ക്കാരങ്ങളാണ് ഇവയ് െക്കല്ലാം കാരണം. ഈ സംസ് ക്കാര ങ്ങൾ
പല മാ കൾ അനുസരിച്ചിരി . മങ്ങിയ അെല്ലങ്കിൽ അന്തർലീനമായ
സംസ് ക്കാരങ്ങളു ്. ’ഒരു ശിശുവിെനേപ്പാെല നിഷ് കളങ്കൻ’ എ െചാ 
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ന്നതു നിങ്ങൾ പലേപ്പാഴും േകൾക്കാറു ണ്ടേല്ലാ. എങ്കിലും ആ ശിശുവിൽ
േമണ െവളിെപ്പ വരാറുള്ള ഒരു അസുരേന്റെയാ േദവേന്റെയാ അവസ്ഥ

മങ്ങിക്കിട ണ്ടാവാം. േയാഗിയിൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളുെട ഫലങ്ങളായ
ഈ സംസ് ക്കാരങ്ങൾ സൂഷ്മങ്ങളായിേപ്പായിരി . അതായത് അയാൾ 

അതിെന ത്യക്ഷമായിത്തീരാെത അടക്കിവയ്ക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം
അ കൃശമായിത്തീർന്നിരി . വിച്ഛിന്ന ശക്തിേയറിയ മെറ്റാരു ജാതി
സംസ് ക്കാരങ്ങളാൽ ഏതിർക്കെപ്പട്ടിട്ട് കുേറേനരം തട നി മാറു ്. അങ്ങി 
െനയുള്ളവയാണ്. എന്നാൽ ആ തിബന്ധേഹതുക്കൾ നീ േമ്പാൾ അവ
വീ ം വരും. ഒടുവിലേത്തതു ഉദാരാവസ്ഥയാണ്. അനുകൂലമായ പര്യന്താവസ്ഥ 
കളുണ്ടാകുേമ്പാൾ സംസ് ക്കാരങ്ങൾക്ക് ഗുണേമാ േദാഷേമാ െച ന്നതിനുള്ള
ശക്തി വർദ്ധി .

”സൂ ം 5. അനിത്യാശുചിദുഃഖാനാത്മസു നിത്യശുചിസുഖാത്മ ഖ്യാതിര 
വിദ്യാ.”
അർത്ഥം: അനിത്യാശുചിദുഃഖാനാത്മസു = അനിത്യമായും അശുചിയായും,
ദുഃഖമായും അനാത്മാവായുമിരി ന്നവയിൽ, നിത്യശുചിസുഖാത്മഖ്യാതി
= നിത്യെമ ം, ശുചിെയ ം സുഖ െമ ം, ആത്മാെവ ം ഉള്ളേബാധം,
അവിദ്യാ = അവിദ്യ (അജ്ഞാനം) ആകു .
ഈ പല കാരമുള്ള സംസ് ക്കാരങ്ങളുേടയും ഏകകാരണം അജ്ഞാനമാണ്.
അജ്ഞാനം എന്താെണന്നാണ് നാം ആദ്യം അറിേയണ്ടതു്. നാം എല്ലാവരും
’ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് ’ എ വിശ്വസി . ശുദ്ധവും സ്വയം കാശവും
ആനന്ദമയവുമായ ആത്മൈചതന്യം ആണു്, എന്നല്ല. അതാണ് അജ്ഞാനം.
നാം മനുഷ്യെനപ്പറ്റി വിചാരി . മനുഷ്യെന ശരീരമായി ഭാവി യും
െച . ഇതാണു മഹാേമാഹം.

”സൂ ം 6. ദൃഗ്ദർശനശേക്ത്യാേരകാത്മൈതവാപ്പസ്മിതാ”
അർത്ഥം: ദൃഗ്ദർശനശേക്ത്യാഃ = ദൃക്ശക്തിയുെടയും=ദർശനശക്തിയുെടയും
(പുരുഷെന്റയും ബുദ്ധിയുെടയും), ഏകാത്മതാ =അേഭദം (അേഭദജ്ഞാനം), ഏവ
= തെന്ന, അസ്മിതാ = അസ്മിത എന്ന േ ശം.
ദൃക്ക് വാസ്തവത്തിൽ നിർമ്മലവും, നിത്യശുദ്ധവും, അഖണ്ഡ വും, അനശ്വരവുമായ
ആത്മാവാണ്. അതാണു മനുഷ്യെന്റ ജീവൻ. എന്നാൽ ദർശനങ്ങൾ എെന്തല്ലാം
ആണ്? ചിത്തം, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ജ്ഞാേന ിയങ്ങൾ ഇവതെന്ന. ഇവ പുരുഷനു
ബാഹ്യപദാർത്ഥ ങ്ങെള കാണന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ആകു . ആ കാരണ
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ങ്ങേളാട് (ദശർനങ്ങേളാട് ) ആത്മാവു അേഭദമാെണ (അവയും ആത്മാവും
േവെറ അെല്ല ) േതാ ന്നതാണ് അവിദ്യാരൂപമായ അജ്ഞാനം എ
പറയു ത്. നാം ’ഞാൻ മനസ്സാണു് ’, ’ഞാൻ വിചാരമാണ് ’, ’ഞാൻ ദ്ധ 
നാണ് ’, ’ഞാൻ സ ഷ്ടനാണു് ’ ഇങ്ങെന ഒെക്ക പറയു . നമുക്ക് എങ്ങിെന

ദ്ധനാവാം? എങ്ങിെന നമു േദ്വഷിപ്പാൻ സാധി ം? നിർവികാരമായ
ആത്മാവ് നാം ആെണ േവണം നാം വിചാരിപ്പാൻ. അതു നിർവികാരമാ 
െണങ്കിൽ അതിന് എങ്ങെന ഒരു ക്ഷണേനരമ് സ ഷ്ടിേയാ അസ ഷ്ടിേയാ
ഉണ്ടാകും? അതു രൂപരഹിതവും, അപരിച്ഛിന്നവും, സർവവ്യാപകവുമാകു .
അതിൽ വികാരമുണ്ടാ ക്കാൻ എന്തിനു കഴിയും? അത് എല്ലാ നിയമത്തിനും
അതീതമാ കു . എന്തിന് അതിെന ബാധിപ്പാൻ കഴിയും? േലാകത്തിൽ
ഉള്ള ഒന്നിനും അതിേന്മൽ ഒരു കാര്യെത്ത ഉ ാദിപ്പാൻ കഴികയില്ല. എങ്കിലും
അജ്ഞാനത്താൽ നാം നെമ്മ ചിത്തേത്താടു അേഭദീ കരിക്കയും സുഖദുഃഖങ്ങൾ
അനുഭവി എ വിചാരി കയും െച .

”സൂ ം 7. സഖാനുശായീ രാഗഃ”
അർത്ഥം: സുഖാനുശായീ = സുഖവിഷയങ്ങെള തുടർ െകാ േപാകുന്ന
മേനാഭാവം, രാഗഃ = രാഗം എന്ന േ ശമാകു .
ചില വിഷയങ്ങളിൽ നമു സുഖം േതാ . മനസ്സ് ഒരു വാഹം േപാെല
അവയിേലാ ഒഴുകിെച കയും െച . ആ സുഖവിഷയത്തിേലലുള്ള ഒഴുക്കി 
നാണ് രാഗം എ പറയുന്നത്. നമു സുഖം നൽകാത്ത ഒരുവേനാടും നമു
രാഗം (സ് േനഹം) ഇല്ല. ഏറ്റവും േകവലമായ ചില വിഷയങ്ങളിൽ നമു
ചിലേപ്പാൾ സുഖം േതാ . എന്നാലും ഈ വിവരണം അവിെടയും ശരിയാ 
യി ള്ളതു തെന്ന. എവിെട നമു സുഖം േതാ േന്നാ അവിെട നമു രാഗമു ്.

”സൂ ം 8. ദുഃഖാനുശായീ േദ്വഷഃ”
അർത്ഥം: ദുഃഖാനുശായീ = ദുഃഖവിഷയങ്ങളിൽ തുടർ ള്ള (ൈവമുഖ്യം), േദ്വഷഃ
= േദ്വഷം എന്ന േ ശമാകു .

”സൂ ം 9. സ്വരസവാഹീ വിദുേഷാപി െതൗാരൂേഡാഭിനിേവശഃ”
അർത്ഥം: സ്വരസവാഹീ = സ്വഭാേവന തുടർ െകാണ്ടിരി ന്നതായി, വിദുഷഃ
അപി = വിദ്വാനുേപാലും, െതൗാരൂഡഃ = അ കാരം തെന്ന ആത്മാവിൽ
പടർ പിടിച്ചിരി ന്ന (ജീവിതാശ), അഭിനിേവശഃ = അഭിനിേവശം എന്ന
േ ശമാകു .
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ജീവിതേത്താടുള്ള പിടിത്തം എല്ലാ ജ ക്കളിലും െവളിെപ്പട്ടിരി ന്നതാ 
യി നിങ്ങൾ കാണുന്നേല്ലാ. ഇതിേന്മലാണ് ഒരു ഭാവി ജീവിതെത്തപ്പറ്റിയ
സിദ്ധാന്തെത്ത സ്ഥാപിപ്പാനായി പല മങ്ങളും െചയ്യെപ്പട്ടിരി ന്നത്.
എ െകാണ്ടന്നാൽ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ഭാവിജീവിതെത്ത ടി കാംക്ഷിക്കത്തക്ക 
വണ്ണം ജീവിതേത്താട് അ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഈ യുക്തി നിശ്ചയമായും
വലിയ വിലെവെപ്പാ മിെല്ല പറേഞ്ഞ കഴിയൂ എന്നില്ല. എന്നാൽ അതി 
െന്റ ഏറ്റവും െകൗതുകരമായ ഭാഗം ഇതാണ്. പശ്ചിമരാജ്യ ങ്ങളിൽ ഈ
ജീവിതേത്താടുള്ള അഭിനിേവശം ഒരു ഭാവിജീവിത ത്തിെന്റ സംഭാവ്യതെയ
സൂചിപ്പി ന്നതാെണ ള്ള അഭി ായം മനുഷ്യെന സംബന്ധി മാ േമ
േയാജ്യമായിരി . അന്യ ജ ക്കൾ അതിൽ ഉൾെപ്പടുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ
ഈ ജീവിത ണയം കഴി േപായ അനുഭവങ്ങെളയും ജീവിതേത്തയും
സ്ഥാപി ന്നതിനുള്ള ന്യായങ്ങളാൽ ഒ കൂടി ആകു . ഉദാഹരണം, ന െട
എല്ലാ ജ്ഞാനവും അനുഭവത്തിൽ നി വന്നാെണ ള്ളതു ശരിയാെണങ്കിൽ,
അേപ്പാൾ ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തേതേതാ അതിെന നമു ് ഒരിക്കലും
സങ്ക ിപ്പാേനാ മനസിലാക്കാേനാ കഴിയുന്നതല്ല. േകാഴി ങ്ങൾ മുട്ടയിൽ
നി ം പിരിഞ്ഞ ഉടേനതെന്ന തീറ്റകെള െകാത്തി െപ്പറുക്കാൻ തുട .
താറാവുകെള പിടേക്കാഴികൾ െകാത്തി പ്പിരി ന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം
പലേപ്പാഴും കണ്ടി ള്ള താണു്. അതായതു് മുട്ടക്കക നി െവളിയിൽ
വന്ന ഉടെന അവ െവള്ളത്തിേലയ്ക്ക പാ െച . തള്ളയായ പിടേക്കാഴി
അവ മുങ്ങിച്ച േപാെമ ം വിചാരി . ജ്ഞാന ത്തിെന്റ മൂലം േകവലം
അനുഭവം തെന്ന ആെണങ്കിൽ എവിെട നിന്നാണ് ആ േകാഴി കൾ
തീറ്റി െകാത്തിെപ്പറുക്കാൻ പഠിച്ചതു്? താറാ കൾ എവിെട നിന്നാണ്
അവറ്റയുെട സ്വാഭാവികമായ ഭൂതം ജലമാെണ ം മനസിലാക്കിയതു്? അതു
സഹജേബാധം ആെണ നിങ്ങൾ പറയു എങ്കിൽ അതിനു അർത്ഥ െമാ  
മില്ല. ഒരു വാക്ക് മാ ം േയാഗി , അേ യു . അതു യുക്തിയല്ല. ഈ
സഹജേബാധം എന്താണ് നമു തെന്ന തമ്മിൽ അേനകം സഹജേബാധങ്ങൾ
ഉ ്. നിങ്ങളിൽ സ്ര്തീകൾ മിക്കവാറും േപർ പീയാേനാ വായിക്കാറുണ്ടേല്ലാ.
ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചേപ്പാൾ കറു ം െവളു മുള്ള കീലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുേട
വിരലുകൾ ഒേരാന്നായി എ സൂക്ഷി ഊേന്നണ്ടിയിരു . എന്നാൽ വളെര
െകാല്ലെത്ത പരിചയത്തിനു േശഷം ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടജനങ്ങളുമായി
സംസാരി െകാണ്ടിരിക്കാം. നിങ്ങളുെട ൈകകൾ അതിേന്മൽ ശരിയായി 
ത്തെന്ന െപായ് െക്കാണ്ടിരി ം. അതു സഹജേബാധമായിത്തീർന്നി .
അതുേപാെല നാം െച ന്ന എല്ലാ വൃത്തികളും പരിചയം െകാ ് എല്ലാം
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സഹജേബാധമായിത്തീരു . സ്വയംവ്യാപാരശീല മായി വരു . എന്നാൽ
നാം അറിഞ്ഞിടേത്താളം ഇേപ്പാൾ സ്വയംവ്യാപൃതമായി നാം വിചാരി ന്ന
എല്ലാവും ക്ഷീണിച്ച വിേവകം തെന്ന ആകു . േയാഗിയുെട ഭാഷയിൽ
പറഞ്ഞാൽ സഹജേബാധം ആവൃതമായ വിേവകം ആണു്. വിേവകം ആവൃതം
(ലീനം) ആയി സ്വയം വ്യാപൃതമായ സംസ് ക്കാരങ്ങളായി പരിണമി .
അതുെകാ ് ഈ േലാകത്തിൽ നാം സഹജ േബാധം എ പറയുന്നെതല്ലാം
ആവൃതമായ വിേവകമാെണ വിചാരി ന്നത് ശരിയായും ന്യായമായി ള്ളതു
തെന്ന ആണ്. വിേവകം അനുഭവത്തിൽ നിന്നല്ലാെത ഉണ്ടാവാൻ തരമില്ലാ 
ത്ത തിനാൽ എല്ലാ സഹജേബാധവും, പൂർവാനുഭവങ്ങളുെട ഫലം ആകു .
േകാഴി ങ്ങൾ കഴുകെന േപടി . താറാ ങ്ങൾ െവള്ളത്തിൽ
േപാവാൻ ആ ഹി . ഇതു ര ം പൂർവാനുഭവങ്ങളുെട ഫലമാണ്. ഇവിെട
േചാദ്യം വരുന്നത്, ഈ അനുഭവം ഒരു േത്യക ആത്മാവിെന്റേതാ അല്ല
േകവലം ശരീരത്തിേന്റതു തെന്നേയാ? താറാവിനു സിദ്ധിച്ചിരി ന്ന അനുഭവം
അതിെന്റ മുത്തച്ഛന്മാരുെടേതാ അല്ല അതിെന്റ സ്വന്തം തന്നേയാ എന്നാകു .
പുതിയ ശാസ്ര്തജ്ഞന്മാർ വാദി ന്നത് അതു ശരീരത്തിെന്റ വക എന്നാണു്.
എന്നാൽ േയാഗികളുെട സിദ്ധാന്തം അതു ശരീരം വഴി സം മി വന്നി  
ള്ള മനസിെന്റ അനുഭവം എന്നാകു . ഇതിനാണ് പനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തം
എ പറയുന്നതു്. ത്യക്ഷെമേന്നാ ഊഹെമേന്നാ സഹജേബാധ െമേന്നാ
പറയുന്ന എല്ലാ ജ്ഞാനവും അനുഭവം എന്ന ഒറ്റ മാർഗ െട വേരണ്ടതാ 
െണ ം, ഇേപ്പാൾ സഹജേബാധെമ പറയെപ്പടുന്നെതല്ലാം ക്ഷീണി
സഹജേബാധമായിത്തീർന്നിരി ന്ന പൂർവാനുഭവങ്ങളുെട ഫലമാെണ ം ആ
സഹജേബാധം വീ ം വർദ്ധിച്ച് ഊഹം (വിേവകം) ആയിത്തീരും എ ം നാം
ക വേല്ലാ. പഞ്ചം മുഴുവൻ ഇങ്ങിെന സംഭവി െകാണ്ടിരി . ഇതിേന്മ 
ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പുനർജന്മത്തിന്നനുകൂലങ്ങളായ ധാന യുക്തികളിൽ ഒ
സ്ഥാപിതമായിരി ന്നതു്. പല കാരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളുെട ആവർത്തി ള്ള
അനുഭവങ്ങൾ കാലാന്തരത്തിൽ ജീവിതേത്താ ടുള്ള പിടിത്തെത്ത (അഭിനിേവ 
ശെത്ത) നിർമ്മി . ആതു െകാണ്ടാണു് ശിശു സ്വഭാേവന ഭയെപ്പടുന്നതു്.
േവദനയുെട പൂർവാനുഭവം അതിനു ്. ഏറ്റവും വിദ്വാന്മാരായ ജനങ്ങളു ്.
അവർക്ക് ഈ ശരീരം െപായ് േപാകുെമന്നറിയാം. ’സാരമില്ല, നമുക്ക് എ േയാ
നൂറു ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആത്മാവിന് മരണമില്ല’ എെന്നാെക്ക അവർ പറയു 
കയും െച ം. അവരിൽ കൂടിയും അവരുെട ബുദ്ധിപൂർവമായ അഭി ായങ്ങൾ
എെന്താെക്ക ആയിരുന്നി ം ഈ അഭിനിേവശം നാം കാണുനുണ്ട്. അഭിനി
േവശം എന്താണ്? അതു സഹജേബാധരൂപമായിത്തീർന്നിരി എ
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നാം ക വേല്ലാ. േയാഗികളുെട അദ്ധ്യാത്മശാസ്ര്തീയഭാഷ യിൽ ഇതിനു
സംസ് ക്കാരങ്ങൾ എ പറയു . സംസ് ക്കാരങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായും ലീനമായും
ചിത്തത്തിൽ മങ്ങിക്കിട . മരണ ത്തിെന്റ എല്ലാ പൂർവ്വാനുഭവങ്ങളും നാം
സഹജേബാധം എ പറയുന്ന എല്ലാവും ’അന്തർേബാധം’ (ഷുബചൗനശചി 
◌ൗുശ) ആയി ത്തീർന്നി ള്ള അനുഭവങ്ങളാകു . അതു ചിത്തത്തിൽ കുടി
െകാണ്ടിരി ; ഉദാസീനമായിരി ന്നില്ല. അന്തർഭാഗ െട വ്യാപരി  
െകാണ്ടിരി കയാകു . ലങ്ങളായ ചിത്തവൃത്തി കെള നമുക്ക് അറികയും
അനുഭവിക്കയും െചയ്യാം, അവെയ അധികം എളുപ്പത്തിൽ നിയമനംെചയ്കയും
െചയ്യാം. എന്നാൽ ഈ സൂക്ഷ്മസഹജേബാധങ്ങെള എന്താണ് െച ക? അവ 
െയ എങ്ങിെന നിയമനം െചയ്യാം? ഞാൻ േകാപി േമ്പാൾ എെന്റ മുഴുവൻ
മന ം േകാപത്തിെന്റ ഉ മായ ഒരു അലയായി ത്തീരു . ഞാൻ അതറിയു ,
കാണു , ർശി . എനിക്ക് അതിെന എളുപ്പത്തിൽ ൈകകാര്യം െചയ്യാം.
അതിേനാട് എതിർക്കാം. എന്നാൽ അങ്ങിെന എതിർ ന്നതിൽ അതിെന
ക്കട അടിയിേല െചല്ലാെത എനിക്ക് പൂർണ്ണവിജയം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.
ഒരുത്തൻ എേന്നാടു ഏറ്റവും പരുഷമായി സംസാരി . എനി േദ്വഷം
പിടി എന്ന് എനിക്ക് േതാ കയും െച . എെന്റ േകാപം മുഴുവനായി,
ഞാൻ എെന്ന മറ , ആ േകാപേത്താടു ഐക്യരൂപ്യം ാപി ന്നതു വെര
അവൻ അ കാരം തെന്ന പറ െകാണ്ടിരി . ആദ്യം അവെനെന്ന
അധിേക്ഷപിപ്പാൻ ഭാവിചാേപ്പാൾ ’എനിക്ക് േകാപം വരാൻേപാകു ’ എന്ന
വിചാരം ഉണ്ടായിരു . േകാപം ഒരു വ വും ഞാൻ മെറ്റാ ം ആയിരു .
എന്നാൽ എേപ്പാൾ എനി േകാപം വ േവാ അേപ്പാൾ ഞാനും േകാപവും
ഒന്നായിത്തീർ . ഈ വികാരങ്ങെള അവ ന െട േമൽ വരാൻ േപാകു
എന്ന് നാം അറിയുന്നതിനുമു അ രത്തിൽ, േവരിൽ, അതായത് അവയുെട
സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയിൽ വ തെന്ന നിയമനം െച കളേയണ്ടതാകു . മനുഷ്യവർഗ്ഗ 
ത്തിൽ ഏറിയ കൂറും ജനങ്ങൾ ഈ വികാരങ്ങളുെട സൂക്ഷ്മാവസ്ഥെയ അതായത്
അവ സ്വേബാധത്തിെന്റ അടിയിൽ നിന്ന് െമെല്ല െമെല്ല േമല് േപാേട്ട വരുന്ന
ആ അവസ്ഥെയപ്പറ്റി അറിഞ്ഞി തെന്ന ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഒരു നീർേപ്പാള
തടാകത്തിെന്റ അടിയിൽ നി െപാ േമ്പാൾ എ തെന്നയല്ല മിക്കവാറും
അതു െവള്ളത്തിെന്റ ഉപരിഭാഗത്തിനു അടുെത്തത്തിയാൽ തെന്നയും നാം
അതിെന കാണുന്നില്ല. അതു േമൽവ െപാ കയും ഒരു െചറിയ ചലനം
ഉണ്ടാ കയും െച േമ്പാൾ മാ മാണ് അതുെണ്ട നാം അറിയുന്നത്.
അലകെള അട ന്നതിൽ അവയുെട സൂക്ഷ്മമൂല ങ്ങളിൽ പിടിെച്ചങ്കിലല്ലാെത
നമു വിജയമുണ്ടാകയില്ല. അവയിൽ പിടിച്ച അലകൾ ലമായിത്തീരുന്ന 
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തിനുമുമ്പ് അവെയ നിയമനം െചയ് െതങ്കിലല്ലാേത ഒരു വികാരേത്തയും മുഴുവൻ
കീഴടക്കാൻ നാം ആശിേക്കണ്ട. വികാരങ്ങെള കീഴട ന്നതിനു നാം അവയുെട
നാരായേവരിൽ വ തെന്ന അവയ അമർത്തണം. അേപ്പാൾ മാ േമ അവയുെട
ബീജങ്ങെളത്തെന്ന ചുടാൻ നമു ശക്തിയുണ്ടാവു. വറുത്ത വി കൾ വിത 
ച്ചാൽ എങ്ങെന മുള വരുന്നില്ലേയാ അതുേപാെല അങ്ങിെന സംയമിക്കെപ്പട്ട
വികാരങ്ങൾ പിെന്ന ഒരിക്കലും െപാങ്ങിവരികയില്ല.

”സൂ ം 10. േത തി സവേഹയാ ക്ഷ്മാഃ”
അർത്ഥം: തി സവേഹയാഃ = വിപരീത പരിണാമത്താൽ നീക്കത്തക്ക, േത =
ആ പഞ്ചേ ശങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മാഃ = (വറുത്ത വി േപാേലയുള്ള) സൂക്ഷ്മങ്ങളാകു .
എങ്ങിെനയാണ് ഈ സൂക്ഷസംസ് കാരങ്ങെള നിയമനം െച ന്നത്? നാം
വലിയ അലകളിൽനി ആരംഭി താേഴാ താേഴാ േപാകണം. ദൃഷ്ടാന്തം
േകാപരൂപമായ ഒരു വലിയ അല മനസ്സിൽ വരുേമ്പാൾ എങ്ങിെനയാണ് നാം
അതിെന അടേക്ക ണ്ടത്? ഉടെന ഒരു വിപരീതമായ വലിയ അലെയ ഉൽ 
പ്പാദിപ്പിച്ചി തെന്ന. സ് േനഹെത്തപ്പറ്റി വിചാരി ക. ചിലേപ്പാൾ ഒരു അമ്മ
ഭർത്താവിേനാടു കഠിനമായി േകാപി െകാണ്ടിരി . അതിനിട കുട്ടി
അടുക്കൽ വ േചരു . അവൾ കുട്ടിെയ ഉമ്മ െവ . പഴയ അല ശമി .
ഒരു പുതിയ അല ഉണ്ടാകു . അതായത് കുട്ടിേയാടുള്ള സ് േനഹം ആകുന്ന
അല െപാങ്ങി വരു . അത് മേറ്റതിെന അട . സ് േനഹം േകാപത്തിനു
വിരുദ്ധമാണ്. അതുെകാണ്ട് നാം നിരസിപ്പാൻ വിചാരി ന്ന വൃത്തികെള
വിരുദ്ധവൃത്തികെള ഉത്ഭവിപ്പിച്ചി കീഴടക്കാെമ നാം കാണു . അേപ്പാൾ
ന െട സൂക്ഷ്മമായ സ്വഭാവത്തിൽ ഈ സൂക്ഷ്മമായ വിരുദ്ധവൃത്തികെള ഉണ്ടാ 
ക്കാെമങ്കിൽ അവ സ്വേബാധത്തിെന്റ രംഗത്തിനു അടിയിലുള്ള േകാപത്തിെന്റ
സൂക്ഷ്മമായ വ്യാപാരെത്ത തടയുന്നതാണ്. സഹജേബാധജന്യ മായ എല്ലാ
വ്യാപരങ്ങളും ആദ്യം സേബാധവ്യാപാരങ്ങളായി ആരംഭി സൂക്ഷ്മതരങ്ങളായി
തീർന്നി ള്ളവയാെണ നാം ഇേപ്പാൾ കണ്ടിരി വേല്ലാ. അതുെകാണ്ട്
േബാധവത്തായ ചിത്തത്തിൽ ഇടവിടാെത നല്ല വൃത്തികൾ ഉൽപാദിപ്പിച്ചാൽ
അവ അടിയിേല േപായി സൂക്ഷ്മമായിത്തീർ സംസ് കാരരൂപമായി രി  
ന്ന ചീത്ത വിചാരങ്ങേളാടു എതിർ ന്നതാണ്.

”സൂ ം 11. ധ്യാനേഹയാസ്തദ്വൃത്തയഃ”
അർത്ഥം: തദ്വൃത്തയഃ = േ ശങ്ങളുെട (സുഖദുഃഖാദികളായ) വൃത്തികൾ, ധ്യാന 
േഹയാഃ = ചിൈത്തകാ തയാൽ നിവർത്തിക്ക െപ്പടാം.
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ലവൃത്തികളുെട ഉദയെത്ത തടു ന്നതിനുള്ള മഹത്തായ ഉപായങ്ങളിൽ
ഒന്നാണു ധ്യാനം. ധ്യാനംെകാ വൃത്തികേള നിയമിപ്പാൻ മനസ്സിെന
ശക്തമാക്കിെച്ച ന്നതിനു നിങ്ങൾ കഴിയും. ധ്യാനെത്ത അത് ഒരു സ്വഭാ 
വമായിത്തീരുന്നതുവേരയും വിചാരിക്കാത്തേപ്പാൾ കൂടിയും, അതു സ്വഭാേവന
വേന്ന ന്നതു വേരയും വളെര ദിവസങ്ങേളാ മാസങ്ങേളാ വത്സരങ്ങേളാ
മുഴുവൻ പരിശീലി ന്നതായാൽ േകാപേത്തയും ൈവരേത്തയും നിയമിക്ക യും
തടുക്കയും െചയ്യാവുന്നതാണ്.

”സൂ ം 12. േ ശമൂലഃ കർമ്മാശേയാ ദൃഷ്ടാദൃഷ്ട ജന്മേവദനീയഃ”
അർത്ഥം: േ ശമൂലഃ = േ ശജന്യമായ. കർമ്മാശയഃ = കർമ്മാശയം (വാസന),
ദൃഷ്ടാദൃഷ്ട ജന്മേവദനീയഃ = വർത്ത മാനവും ഭാവിയുമായ ജന്മങ്ങളാൽ ഊഹിക്ക 
ത്തക്കതാണ്.
കർമ്മാശയം എന്നാൽ സംസ് കാരങ്ങളുെട ആക ക എന്നർത്ഥമാണ്. നാം
ഏെതങ്കിലും കർമ്മം െച േമ്പാൾ മന ചലിച്ച് ഒരു അലയായിത്തീരു .
ആ കർമ്മം പൂർത്തിയാകുേമ്പാൾ അല അടങ്ങി എ നമു േതാ കയും
െച . അങ്ങിെന അല്ല. അതു സൂക്ഷ്മമായിത്തീരുക മാ മാണ് െച ന്നത്.
അതു പിേന്നയും അവിെടത്തെന്ന ഉണ്ട്. ആ വിഷയെത്ത നാം ഓർമ്മിപ്പാൻ

മി േമ്പാൾ അതു വീ ം െപാങ്ങിവരു . ഒരു അലയായിത്തീരുക 
യും െച . അതുെകാ അതവിെട ഉണ്ടായിരുന്നതുതെന്ന. അതവിെട
ഇല്ലായിരു എങ്കിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്നതല്ലായിരു . അതുെകാണ്ട് ഓേരാ
കർമവും, ഓേരാ വിചാരവും, നല്ലേതാ ചീത്തേയാ ആകെട്ട താേഴാ േപായി
സൂക്ഷ്മമായിത്തീർന്ന് അവിെട സഞ്ചയിക്കെപ്പടു . അതുെകാണ്ട് അവെയ
സുഖാവഹവും ദുഃഖാവഹവുമായ ര വിചാരങ്ങേളയും േ ശങ്ങൾ എ
പറയു . കാരണം, േയാഗികളുെട അഭി ായ കാരം കാലാന്തരത്തിൽ
ര ദുഃഖാവഹമായിത്തെന്ന തീരു . ഇ ിയജന്യങ്ങളായ എല്ലാ സുഖങ്ങളും
ദുഃഖെത്ത ഉണ്ടാ ന്നതാണ്. എല്ലാ സുഖാനുഭവവും വീ ം അധികസുഖാനുഭവ
ത്തിനുള്ള തൃഷ്ണെയ ജനിപ്പി . അതിെന്റ ഫലമായി, ദുഃഖം വരുകയും
െച . മനുഷ്യെന്റ ആ ഹങ്ങൾക്ക് അതിരില്ല. അവൻ ആ ഹിച്ചാ ഹി
േപാകു . ആ ഹം സാദ്ധ്യമാകാത്ത ഒരു സ്ഥാന വരും. അേപ്പാൾ േശ 
ഷി ന്നതു ദുഃഖംതെന്ന. അതുെകാണ്ട് േയാഗികൾ നല്ലേതാ, െപാല്ലാത്തേതാ
ആയ ഇ ിയാനുഭവങ്ങളുെട ആക കെയ േ ശം എ വിചാരി . അവ
ആത്മാവിെന്റ േമാക്ഷമാർഗ്ഗെത്ത തടയു . ആതു േപാെല തെന്ന ന െട എല്ലാ
കർമ്മങ്ങളുെടയും സൂക്ഷ്മമൂലമായ സംസ് കാരങ്ങളും, ഈ ജീവിതത്തിേലാ ഇനി
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വരാനിരി ള്ള ജീവിതത്തിേലാ സംഭവിേക്കണ്ട കാര്യങ്ങളുെട കാരണങ്ങൾ
ഇവയാണ്. ചില വിേശഷ സംഗതികളിൽ ഈ സംസ്!കാരങ്ങൾ ഏറ്റവും ബല 
വത്തായിരി േമ്പാൾ ശീ ത്തിൽ ഫലം നൽകും. അത ൽകടമായ പുണ്യേമാ
പാപേമാ െചയ്താൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തെന്ന ഫലംവരും. ശുദ്ധസംസ് കാരങ്ങളുെട
അതിമഹത്തായ ശക്തിെയ േശഖരിച്ചാൽ മനുഷ്യർ മരിേക്കണ്ടതായിത്തെന്ന
വരികയിെല്ല ം, ഈ ജീവിതത്തിൽ വ തെന്ന ശരീരങ്ങെള ദിവ്യശരീരങ്ങ 
ളായി മാറ്റിെക്കാള്ളാെമ ം കൂടി േയാഗികൾ അഭി ായെപ്പടു . അേനക
ദൃഷ്ടാന്തങ്ങെള േയാഗികൾ ന്ഥ ങ്ങളിൽ ഉദാഹരി മുണ്ട്. അങ്ങിെനയുള്ള
മനുഷ്യർ (സിദ്ധ പുരുഷന്മാർ) തങ്ങളുെട ശരീരത്തിെന്റ ഭൂതങ്ങെള തെന്ന മാറ്റി
ക്കളയു . അവർ ശരീരാണുക്കെള േരാഗം ബാധിക്കാതിരിക്ക തക്കവണ്ണം മാറ്റി
നവീകരി . അതുെകാണ്ട് മരണം എ പറയുന്നത് അവർ ണ്ടാകുന്നില്ല.
എ െകാ അങ്ങിെന വ കൂടാ? ശാരീരവിജ്ഞാനം കാരം ആഹാരം
എ പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനിൽ നി കി ജീവിതശക്തിെയ സാത്മ്യ െപ്പടു 

ക എന്നാണർത്ഥം. ഈ ശക്തി സസ്യങ്ങളിൽ എ . അതിെന ഒരു
ജ ഭക്ഷി . ജ വിെന നാമും ഭക്ഷി . അതിെന്റ ശാസ്ര്തീയയുക്തി
ഇതാണ്. അ മാ ം ശക്തി നാം സൂര്യനിൽനി ഹിക്കയും, അതിെന ന  
െട അംശമാക്കി െക്കാ കയും െച . അങ്ങിെന ഇരി േമ്പാൾ ഈ ശക്തി
സാത്മീകരണത്തിനു ഒരു മാർഗ്ഗം മാ േമ ആകാവു എ എന്ത്? സസ്യങ്ങളുെട
മാർഗ്ഗമല്ല ന േടത്. ഭൂമി ശക്തിെയ സാത്മീ കരി ന്ന മാർഗ്ഗം നമ്മളുേടതിെന
അേപക്ഷിച്ച് ഭിന്നമായിരി . എന്നാൽ ഒരു വിധത്തിൽ അെല്ലങ്കിൽ
മെറ്റാരു വിധത്തിൽ എല്ലാവും ശക്തിെയ സാത്മീകരി െകാ . േയാഗികൾ
മനഃശക്തിെകാ മാ ം ജീവശക്തിെയ സാത്മീകരിക്കാെമ ം, സാധരണ
രീതികെള ആ യിക്കാെത തെന്ന ആ ഹി ന്ന ശക്തിെയ അവഹി  
െകാ ന്നതിനു തങ്ങൾ കഴിയുെമ ം പറയു . ചിലന്തി തെന്റ അംശമായ
ഒരു സാധനത്തിൽ നി തെന്ന വലയുണ്ടാകു ; എന്നിട്ട് അതിെന്റ ഉള്ളിൽ
തെന്ന െകട്ടികിട ; വലയുെട നൂൽ വഴിയായല്ലാെത ഒരിട ം േപാകാൻ
അതിനു സാധി ന്നില്ല. അതുേപാെല നാമും ന െട അംശത്തിൽനി തെന്ന
സിരകളാകുന്ന വലകെള മി ഉണ്ടാക്കി; നമു ം അവയുെട വഴിയായല്ലാെത
ഒരു വ്യാപാരവും െചയ് വാൻ വഹിയാ. നാം അതിനാൽ െകട്ടെപ്പട്ടിരിേക്കണ്ട
ആവശ്യകത ഇെല്ലന്നാണ് േയാഗി പറയുന്നത്. അതുേപാെല വിദ ച്ഛക്തിെയ
നമു േലാകത്തിെന്റ ഏതു ഭാഗേത്ത ം അയയ്ക്കാം. എന്നാൽ നാം അതു
ഇരു കമ്പികൾ വഴിയായി അയയ് േക്കണ്ടിയിരി . കൃതി വിദ ച്ഛക്തി 
യുെട ഒരു വലിയ സംഘാതെത്ത കമ്പികൾ ഒ ം കൂടാെത തെന്ന അയപ്പാൻ
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സാധി . എ െകാ നമുക്ക് അങ്ങിെന െച കൂടാ? നമു മാനസിക
വിദ ച്ഛക്തിെയ അയയ്ക്കാം. മന എ പറയുന്നതു അധികവും വിദ ച്ഛക്തിേയാടു
സമമായ ഒന്നാകു . ഈ സ് നായു വത്തിൽ കുെറ വിദ ച്ഛക്തി അടങ്ങീ െണ്ട 

ള്ളതു ഷ്ടമാണ്. എെന്തന്നാലിതു സൂചിഭവി . ൈവദ തമായ എല്ലാ
നിേയാഗങ്ങേളയും അനുസരിക്കയും െച . നമു ന െട ൈവദ തിെയ
ഈ സിരാമാർഗ്ഗങ്ങളിൽകൂടി മാ െമ അയയ്ക്കാൻ കഴിയൂ. ഈ സഹായെത്ത
അവലംബിക്കാെതതെന്ന എ െകാണ്ട് മാനസൈവദ തിെയ നമു അയ 
പ്പാൻ പാടില്ല? ഇതു പൂർണ്ണമായും ശക്യവും, വൃത്തിേയാഗ്യവുമാെണ ം അതു
നമു െചയ് വാൻ സാധിച്ചാൽ പഞ്ചെത്ത മുഴുവൻ വ്യാപരിപ്പിക്കാെമ ം
േയാഗി പറയു . എവിെടെയങ്കിലുമുള്ള ഏെതാരാളുമായി സിരാബന്ധങ്ങളുെട
യാെതാരു സഹായവു മേപക്ഷിക്കാെത വൃത്തി നടത്താം. ആത്മാവു ഈ

ണാളിക ളിൽ കൂടി വ്യാപരി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കയാ
െണ നാം പറയു . ആ ണാളികൾ നശി േമ്പാൾ അയാൾ മരി എ ം,
നാം പറയു . എന്നാൽ ഈ ണാളി കേളാടുകൂടിേയാ കൂടാെത തെന്നേയാ
രണ്ടിെലാരു വിധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പാൻ ഒരാൾ കഴിയുെമങ്കിൽ അയാൾ
ജനനം എ ം മരണം എ ം പറഞ്ഞാൽ ഒരർത്ഥവുമുണ്ടായിരിക്കയില്ല.
ഈ പഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ പിണ്ഡങ്ങളും തന്മാ കളാൽ നിർമ്മിതമാണ്.
അവയുെട ഘടനയിൽ മാ മാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഘടിപ്പി ന്നതു
നിങ്ങളാെണങ്കിൽ ആ പിണ്ഡെത്ത നിങ്ങൾ ഒരു വിധത്തിേലാ മെറ്റാരു
വിധത്തിേലാ ആക്കി ത്തീർക്കാം. നിങ്ങളുെട ശരീരെത്ത നിങ്ങളല്ലാെത
ആരാണു ണ്ടാ ക? ആര് ആഹാരം ഭക്ഷി ? നിങ്ങൾ േവണ്ടി മെറ്റാരാ 
ളാണ് ഭക്ഷി ന്നെതങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളെര ദിവസം ജീവിക്കയില്ല. ആരാണ്
ആഹാരത്തിൽ നി രക്തമുണ്ടാ ന്നത്? നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾതെന്ന.
ആരാണ് രക്തെത്ത സാത്മീകരി രക്തനാഡികളിൽ കൂടി വഹിപ്പി ന്നത്?
നിങ്ങൾ. സിരകെള ആരു സൃഷ്ടി ? മാംസേപശികെള ആരു നിർമ്മി  

? നിങ്ങളുെട സ്വന്ത പദാർത്ഥത്തിൽനി നിങ്ങൾ തെന്ന നിർമ്മി .
ശരീരത്തിെന്റ നിർമ്മാതാവു നിങ്ങൾ തെന്ന. അതിൽ പാർ ന്നതും നിങ്ങൾ.
അതിെന നിർമ്മി ന്നതിനുള്ള ജ്ഞാനം മാ ം നമു നഷ്ടമായിേപ്പായി
എേന്ന ഉ . നാം സ്വയം ചലനയ ംേപാെല ആയിത്തീർ ; അധഃപതി .
നിർമ്മി ന്ന സ ദായം നാം മറ േപായി. അതുെകാ നാം സ്വയം ചലി 
തമായി െച ന്നതുതെന്ന വീ ം നിയ ിേക്കണ്ടി വന്നിരി . നാമാണ്
നിർമ്മി ന്നത്. നിർമ്മി ന്നതിെന നാംതെന്ന നിയ ിക്കയും േവണം.
നമുക്ക് അങ്ങിെന െചയ് വാൻ സാധിച്ചാൽ ഉടൻ ന െട ഇഷ്ടം േപാെല തെന്ന
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നിർക്കി ന്ന തിനു നാം ശക്തരായിത്തീരും. നമു ജനനേമാ മരണേമാ
േരാഗേമാ യാെതാ ം പിെന്ന ഉണ്ടാകയുമില്ല.

”സൂ ം 13. സതി മൂേല തദ്വിപാേകാ ജാത്യായുർേഭാഗാഃ”
അർത്ഥം: മൂേല സതി = മൂലം (േ ശങ്ങളാകുന്ന കാരണം) ഉണ്ടായിരി േമ്പാൾ,
തദ്വിപാകാഃ = അതിെന്റ ഫലമായി (കാര്യമായി), ജാത്യായുർേഭാഗാഃ = ജാതി
(ജന്മം) ആയുസ്സ് സുഖദുഃഖാനുഭവം ഇവ (ഉണ്ടാകു ).
കാരണങ്ങളായ സംസ് കാരങ്ങൾ േശഷിച്ചിരുന്നി കാര്യങ്ങ ളായി പരിണമി 

. കാരണം നശി കാര്യമായിത്തീരു . കാര്യം കുേറ ടി സൂക്ഷ്മമായി
അടുത്ത കാര്യത്തിെന്റ കാരണ മായിത്തീരു . വൃക്ഷത്തിൽ നി വി ണ്ടാ 
കു . അതു കാരണമായും തീരു . ഇങ്ങിെനയാണ്. ന െട ഇെപ്പാഴെത്ത

വൃത്തികൾ എല്ലാം കഴി േപായ സംസ് കാരങ്ങളുെട ഫലങ്ങ ളാണ്.
വീ ം, ഇേപ്പാഴെത്ത സംസ് കാരങ്ങൾ ഇനി വരുവാനുള്ള വൃത്തികൾ
കാരണമായും തീരു . ഇങ്ങിെന നാം െപായ് െക്കാണ്ടിരി . അതുെകാണ്ട്,
കാരണം ഉണ്ടായിരി േമ്പാൾ ജാതി അെല്ലങ്കിൽ ജന്മരൂപമായ കാര്യം സം 
ഭവിേച്ച കഴിയു എ ഈ സൂ ങ്ങളിൽ പറയു . ഒ മനുഷ്യനായിരി ം;
മെറ്റാ ഒരു േദവൻ; േവെറാ ഒരു മൃഗം; ഇനിെയാ ഒരു രാക്ഷസൻ;
ഇങ്ങെന ജീവിതത്തിൽ ഭിന്നകാര്യങ്ങൾ കാണു . ഒരാൾ അമ്പതുെകാല്ലം
ജീവി . മെറ്റാരാൾ നൂറു െകാല്ലം. േവെറാരാൾ ാപ്തിയാകാെത ര െകാല്ല 
ത്തിനുള്ളിൽ മരി േപാകയും െച . ജീവിതത്തിലുള്ള ഈ േഭദങ്ങെളല്ലാം
കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുെട ഫലങ്ങളാണ്. ഒരുത്തൻ ജനിച്ചതു സുഖാനുഭവത്തി 
നായി മാ മാേണാ എ േതാ . അവൻ ഒരു വൻ കാട്ടിൽേപായി
ഒളിച്ചിരുന്നാൽ കൂടിയും സുഖാനുഭവങ്ങൾ അവെന േതടി അവിടവിെട എ .
മെറ്റാരുത്തൻ എവിെട േപായാലും ദുഃഖം അവെന പി ടർ െച . എല്ലാം
അവനു ദുഃഖമായിത്തീരു . ഇെതല്ലാം അവരുെട പഴയ കർമ്മങ്ങളുെട ഫലം
തെന്ന. േയാഗികളുെട തത്വശാസ്ര്ത കാരം സൽകർമ്മങ്ങെളല്ലാം സുഖേത്ത 
യും ദുഷ്!കർമ്മങ്ങെളല്ലാം ദുഃഖ െത്തയും ആനയി . ദു വൃത്തിെച ന്ന
ഏെതാരുവനും അതിെന്റ ദുഃഖരൂപമായ ഫലെത്ത നിശ്ചയമായും അനുഭവിേക്ക 
ണ്ടി വരു .

”സൂ ം 14. േത ഹൃദയപരിതാപഫലാഃ പുണ്യാപുണ്യേഹതുത്വാൽ”
അർത്ഥം: േത = ജാത്യാദികൾ, പുണ്യാപുണ്യേഹതുത്വാൽ = പുണ്യപാപങ്ങളിൽ
നി ണ്ടാകയാൽ, ഹൃദയപരിതാപഫലാഃ = സുഖദുഃഖങ്ങളാകുന്ന ഫലങ്ങേളാടു 
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കൂടിയവ (ആകു ).

”സൂ ം 15. പരിണാമതാപസംസ് കാരദുഃൈഖർ ണവൃത്തിവിേരാ
ധാച്ച ദുഃഖേമവ സർവ്വം വിേവകിനഃ”
അർത്ഥം: പരിണാമതാപസംസ് കാരദുഃൈഖഃ = അവസാനം, ചിന്ത, സംസ് കാരം
ഇവയിൽ നി ള്ള ദുഃഖങ്ങളാലും, ഗുണ വൃത്തിവിേരാധാച്ച = സത്വാദിഗുണ 
ങ്ങളുെട സുഖാദി വൃത്തികൾ പര രവിരുദ്ധങ്ങളാകെകാ ം, വിേവകിനഃ =
തിരിച്ചറിവുള്ള േയാഗികൾക്ക്, സർവം = എല്ലാം, ദുഃഖേമവ = ദുഃഖം തെന്ന.
േയാഗികൾ പറയു : വിേവകശക്തിയുള്ള മനുഷ്യൻ, അതായതു സൂക്ഷ്മ ാഹി 
യായ മനുഷ്യൻ, സുഖെമ ം ദുഃഖ െമ ം പറയുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങേളയും
പരിേശാധി േനാ കയും അവ എല്ലായ് േപാഴും തുല്യമായിരി എ ം
അവറ്റിൽ ഒ മേറ്റതിെന പി ടരുകയും മേറ്റതിൽ ലയി കയും ആെണ ം
അറികയും െചയ്യണം. മനുഷ്യൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മൃഗതൃഷ്ണികെയ പി  
ടരുകയാെണ ം, ഒരിക്കലും അവെന്റ ആ ഹപൂർത്തി ഉണ്ടാകുന്നിെല്ല ം
സൂക്ഷ്മ ാഹി കാണു . ഈ േലാകത്തിൽ നാശം ാപിക്കാത്ത ഒരു സ് േനഹം
ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആശ്ചര്യകരമായ സംഗതി,
ക്ഷണംേതാറും ജനങ്ങൾ ന െട ചു ം മരി െകാണ്ടിരി ന്നതായി നാം
കണ്ടി ം നാം ഒരിക്കലും മരിക്ക യിെല്ല വിചാരി ന്നതാെണ മഹാ 
നായ യുധിഷ്ഠിരരാജാവ് ഒരിക്കൽ പറ . മൂഡന്മാരുെട ഇടയിൽ ഇരുന്നി ം
നാം മാ ം വ്യത്യസ്തമാെണന്ന്, അതായതു വിദ്വാന്മാരാെണ നാം കരുതു 

. എല്ലാത്തരം അസ്ഥിരങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളുെടയും മദ്ധ്യത്തിൽ ന െട
സ് േനഹംമാ ം സ്ഥിരസ് േനഹമാെണ ം നാം വിചാരി . അെതങ്ങിെന
വരാം? സ് േനഹം കൂടിയും സ്വാർത്ഥപരമായിരി . ഭാര്യാഭർത്താക്ക 
ന്മാരുെടയും കുട്ടികളു െടയും സുഹൃ കളുെടയും സ് േനഹംകൂടിയും ഒടുവിൽ
നശി ന്നതായി നമു കാണാെമ േയാഗി പറയു . നാശം ജീവിത 
ത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിേനയും പിടികൂടു . എല്ലാവും, സ് േനഹം കൂടിയും, നശി
കഴിയുേമ്പാൾ മാ മാണ് മനുഷ്യൻ ഒരു വിേവകത്താൽ ഈ േലാകം എ
മിൗ്െയയായും സ്വപ്നസദൃശമായും ഇരി എ കണ്ടറിയുന്നത്. അേപ്പാൾ
ൈവരാഗ്യത്തിെന്റ ഒരു േലശം അവനു ലഭി ; അതീത തത്ത്വത്തിെന്റ ഒരു
തുമ്പിൽ പിടികി . ഈ േലാകെത്ത വി കളഞ്ഞാൽ മാ േമ മേറ്റതു കി .
ഇതിെന പിടി െകാണ്ടിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും കി കയില്ല. ഇ ിയസുഖങ്ങേളയും
േഭാഗങ്ങേളയും ത്യജിക്കാെത മഹാത്മാവായി തീർന്നി ള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കലും
ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കൃതിയുെട ഭിന്നശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള േപാരാട്ട മാണ് ദുഃഖ 
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ത്തിനു കാരണമായിത്തീരുന്നത്. ഒന്ന് ഒരു വഴി ം മെറ്റാ മെറ്റാരുവഴി ം
വലിച്ചി ശാശ്വതസുഖം അസാദ്ധ്യ മാക്കിത്തീർ .

”സൂ ം 16. േഹയം ദുഃഖമനാഗതം.”
അർത്ഥം: അനാഗതം = വരുവാനുള്ള ദുഃഖം, േഹയം = ത്യജി േക്കണ്ടത് ആണ്.
ചില കർമ്മങ്ങൾ നാം വർത്തി കഴി , ചിലത് ഇേപ്പാൾ വർത്തി െകാ 
ണ്ടിരി , ചിലതു ഭാവിയിൽ ഫലം തരാൻ തീക്ഷി െകാണ്ടിരിക്കയും
െച . ഇേപ്പാൾ തെന്ന നാം വർത്തി കഴിഞ്ഞതു കഴി േപായി.
ഇേപ്പാൾ നാം വർത്തി െകാണ്ടിരി ന്ന ക!ർമ്മങ്ങൾ വർത്തി കഴി 
േയണ്ടതാണ്. ഭാവിയിൽ ഫലം നൽകാനായി കാത്തിരി ന്ന കർമ്മങ്ങെള
മാ മാണ് നമു നിയ ിക്കയും കീഴട കയും െചയ്യാവുന്നത്. അതുെകാ
ഇതുവെര ഫേലാ ഖമായിരി ന്ന കർമ്മങ്ങളുെട നിയ ണത്തിന്നായാണ്
എല്ലാ ശക്തികേളയും േയാഗിേക്കണ്ടത്. ’േത തി സവ േഹയാഃ സൂക്ഷ്മാഃ’
എ മുൻസൂ ത്തിൽ പതജ്ഞലി പറഞ്ഞ തിെന്റ അർത്ഥം ഇതാകു .

”സൂ ം 17. ദൃശ്യേയാസ്സംേയാേഗാ േഹയേഹതുഃ”
അർത്ഥം: ദൃ ദൃശ്യേയാഃ = ഷ്ടാവിേന്റയും ദൃശ്യത്തിേന്റയും (പുരുഷേന്റയും
ബുദ്ധിയുെട അെല്ലങ്കിൽ മനസ്സിേന്റയും) സംേയാഗഃ = (അവിേവകജന്യമായ)
സംബന്ധം, േഹയേഹതുഃ = ത്യജിേക്കണ്ട ദുഃഖരൂപമായ സംസാരത്തിെന്റ
കാരണം (ആകു ).
ആരാണ് ഷ്ടാവ്? മനുഷ്യെന്റ ആത്മാവ് അതായതു പുരുഷൻ തെന്ന. ഏതാണ്
ദൃശ്യം? മന മുതൽ ലഭൂതം വെരയുള്ള മുഴുവൻ പഞ്ചവും. അറിയെപ്പടുന്ന
ഈ ദുഃഖങ്ങെളല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതു പുരുഷനും ബുദ്ധിയും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധ 
ത്തിൽ നിന്നാകു . േയാഗതത്വശാസ്ര്ത കാരം പുരുഷൻ നിർമ്മലനാെണ

ള്ളതു നിങ്ങൾ ഓർ മേല്ലാ. അതു കൃതിേയാടു േചരു കയും, എന്നി
ചിന്തിക്കയും െച േമ്പാളാണ് സുഖേമാ ദുഃഖേമാ അറിയുന്നതായി േതാ ക.

”സൂ ം 18. കാശ ിയസ്ഥിതിശീലം, ഭൂേത ിയാത്മകം,
േഭാഗാപവർഗ്ഗാർത്ഥം ദൃശ്യം.”
അർത്ഥം: ദൃശ്യം = കാണെപ്പടുന്നസംസാരം, കാശ ിയ സ്ഥതീശീലം
= കാശം, വ്യാപാരം, ജാഡ്യം ഈ സ്വഭാവ േത്താടുകൂടിയും (സത്വരജ 
സ്തേമാഗുണമയമായും), ഭൂേത ിയാ ത്മകം = ഭൂതരൂപമായും ജ്ഞാേന ിയ
കർേമ്മ ിയാന്തഃ കരണരൂപമായും, േഭാഗാപവർഗ്ഗാർത്ഥം = സുഖദുഃഖാനുഭവവും,
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േമാക്ഷവുമാകുന്ന േയാജനേത്താടുകൂടിയും ഇരി .
ദൃശ്യം, അതയാതു പഞ്ചം ഇ ിയങ്ങളാലും ഭൂതങ്ങളാലും നിർമ്മിതമായി 
രി . ഭൂതങ്ങൾ സൂക്ഷ്മങ്ങളും ലങ്ങളുമായി മുഴുവൻ പഞ്ചെത്തയും
നിർമ്മി . ഇ ിയങ്ങൾ ജ്ഞാേന ിയങ്ങൾ. അന്തഃകരണം മുതലായവ
ആകു . പഞ്ചം കാശം, വ്യാപാരം, ജാഡ്യം ഈ സ്വാഭാവേത്താടുകൂടി 
യതുമാണ്. ഇവയ്ക്കാകു സത്വരജസ്തേമാഗുണങ്ങൾ എ പറയുന്നത്. ഇതു
പുരുഷെന്റ േഭാഗത്തിനും മുക്തി മായി നിർമ്മിതവുമാകു . ഈ മുഴുവൻ

പഞ്ചവും ഉണ്ടായതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം എന്ത്? പുരുഷനു സ്വാനുഭാവം ഉണ്ടാകുന്ന 
തുതെന്ന. പുരുഷൻ തെന്റ ശക്തിേയറിയ ദിവ്യസ്വഭാവം മറ േപായ േപാെല
ആയിത്തീർന്നി രി . ഒരു കൗെയുണ്ട്. േദവകളുെട രാജാവായ ഇ ൻ
ഒരിക്കൽ ഒരു പന്നിയായി െചളിയിൽ ആ കിട . ഒരു െപൺപന്നിയും
ഒേട്ടെറ പന്നി ട്ടികളും അയാൾ ണ്ടായി. വളെര സ ഷ്ടനായി ത്തീർ .
മ ചില േദവന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈ ആപ ക അടുക്കൽ എത്തി
പറ , ’അവിടു േദവകളുെട രാജാവാണ്. അവിടെത്ത ആജ്ഞയിലാണ്
സകല േദവന്മാരും. എ െകാണ്ടാണ് അവിടു ഇവിെട വരാൻ?’ ഇ ൻ
പറ ’ഞാൻ ഇങ്ങെന ഇരുേന്നാെട്ട. ഇവിെട എനി പരമസുഖമാണ്. ഈ
പിടിപ്പന്നിയും പന്നി ട്ടികളും ഉള്ളേപ്പാൾ സ്വർഗ്ഗം എനി ഒരു കാര്യേമ
അല്ല’. സാധുക്കളായ േദവന്മാർ എന്താണു െചേയ്യണ്ട െതന്നറിയാെത കുഴങ്ങി.
സ്വ ംകഴി അവർ പതുെക്ക വ പന്നി ട്ടികളി!ൽ ഒേരാന്നിേനയും,
ഒടുവിൽ തള്ളപ്പന്നിെയ ടിയും െകാ കളവാൻ തീർച്ചയാക്കി. എല്ലാം ച  
കഴിഞ്ഞ േപ്പാൾ ഇ ൻ കരയാനും സങ്കടെപ്പടാനും തുടങ്ങി. പിെന്ന േദവന്മാർ
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സൂകരശരീരം പിളർ . അേദ്ദഹം പുറ വ . എ ബീഭ 
ത്സമായ ഒരു സ്വപ്നമണ് താൻ കണ്ടിരുന്നെതന്ന വാസ്തവം മനസ്സിലായേപ്പാൾ
അേദ്ദഹം ചിരിപ്പാൻ തുടങ്ങി. അേദ്ദഹം, േദവന്മാരുെട രാജാവ്, ഒരു പന്നിയാ 
യിത്തീരുക, പന്നിയുെട ജീവിതം തെന്ന സർേവ്വാൽകൃഷ്ടമായ ജീവിതം എ
വിചാരി ക! എ തെന്നയല്ല സകല ആത്മാക്കളും പന്നിയായി ത്തെന്ന
ജനിക്കണം എ ആ ഹിക്കയും െച ക!! പുരുഷൻ തെന്ന കൃതിേയാടു
അഭിന്നനായി അഭിമാനി േമ്പാൾ താൻ പരിശുദ്ധനും പൂർണ്ണനും ആെണ 

ള്ളതു മറ േപാകു . പുരുഷൻ ജീവി ന്നില്ല; ജീവിതംതെന്ന പുരുഷൻ
ആകു . പുരുഷൻ ഉണ്ടായിരി ന്നില്ല; ഉണ്ടായിരി ക എ ള്ളതുതെന്ന
പുരുഷൻ ആകു . ആത്മാവ് അറിയുന്നില്ല, അറിവുതെന്ന ആത്മാവാകു .
ആത്മാവു ജീവി എേന്നാ അറിയു എേന്നാ സ് േനഹി െവേന്നാ
പറയുന്നതു െവറും അബദ്ധം തെന്ന. സ് േനഹവും, സത്ത(ഉണ്ടായിരിക്ക)യും
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പുരുഷെന്റ ഗുണങ്ങ ളല്ല; അവെന്റ സാരമാകു . അവ വല്ലതിേന്റയും േമൽ
തിഫലി കാണെപ്പടുേമ്പാൾ ആ വ വിെന്റ ഗുണങ്ങളാ െണ നിങ്ങൾ

പറയു . എന്നാൽ അവ പുരുഷെന്റ ഗുണങ്ങളല്ല. മഹത്തായ ഈ ആത്മാ 
വിെന്റ ജനനമരണമില്ലാത്ത അഖണ്ഡവ വിെന്റ സാരതത്വം മാ മാകു .
ആ ആത്മാവു തെന്റ സ്വന്തമാഹാത്മ്യത്തിൽ സു തിഷ്ഠിതമാണ്. എന്നാൽ
അതിനു അേധാഗതി ഭവിച്ചേപാെല േതാ . നിങ്ങൾ അടു െച ’നീ
പന്നിയല്ല’ എ പറയുന്നതുവെര അമറു കയും കടിക്കയും െചയ് വാൻ തുട .
ഈ മായയിൽ, ഈ സ്വപ്നേലാകത്തിൽ ന െടെയല്ലാം സ്ഥിതി ഇങ്ങെന
തെന്ന യാണ്. ഇവിെട എല്ലാം കഷ്ടതയും, കരച്ചിലും, മുറവിളിയുംതെന്ന.
ഏതാനും െപാൻപ കൾ ഉരു കയും, അവയ്ക്കായി എല്ലാവരും ചാടിവീണു
പിടികൂടുകയും തെന്ന. നിങ്ങൾ നിയമങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും ബദ്ധരായിരുന്നില്ല.

കൃതി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കീട്ടില്ല എന്നാണ് േയാഗിപറയു 
ന്നത്. അതിെന ക്ഷമേയാെട സൂക്ഷിച്ചറിയുവിൻ. കൃതിേയാടു േചർന്നി ം,
മനസ്സിേനയും, േലാകേത്തയും താനാെണ അഭിമാനിച്ചി മാണ് പുരുഷനു
തന്നത്താൻ ദുഃഖി എ േതാ ന്നത്. എന്നി േയാഗി ഇതിെന്റ േമാചനമാർഗ്ഗം
സ്വാനുഭവം വഴിയായി ആെണ ചൂണ്ടിക്കാണി . എല്ലാ വിഷയങ്ങളും
നിങ്ങൾ അനുഭവി ച്ചറിയണം. എന്നാൽ അവെയ േവഗം അവസാനിപ്പിക്കയും
േവണം. നാം ഈ വലയ്ക്കകത്ത് തന്നത്താൻ കയറിയിരിക്കയാണ്. നമു
ഇതിൽനി പുറ േപാകണം. നാം ഈ കുടുക്കിൽ അകെപ്പ േപായിരി .
േമാചനത്തിനായി നാം തെന്ന മിേക്കണ്ടതാണ്. അതുെകാണ്ട് ഭർത്താവായും
ഭാര്യയായും സ് േനഹിതനായും മ ം ചില്ലറ സ് േനഹവിഷയങ്ങളായും ഉള്ള േഭാ 
ഗങ്ങെള എല്ലാം അനുഭവിച്ചറിയുക. പിെന്ന നിങ്ങളുെട സാക്ഷാൽ സ്വരൂപെത്ത
മറ കളഞ്ഞിട്ടിെല്ലങ്കിൽ അപജയം കൂടാെത നിങ്ങൾ കട േപാകാവുന്ന 
താണ്. ഇതു ഒരു ക്ഷണികാവസ്ഥയാെണ ം, നാം ഇതു വഴിയായി കട
േപാേകണ്ടതാെണ ം ഉള്ള വ തെയ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. സ്വാനുഭവമാ 
ണ് വലിയ ഗുരു സുഖങ്ങളുേടയും ദുഃഖങ്ങളുേടയും സ്വാനുഭവം എന്നാൽ അതു
േകവലം സ്വാനുഭവം മാ േമ ആകു എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം. സ്വാനുഭവം
എല്ലാം, ഇക്കണ്ട മുഴുവൻ പഞ്ചവും മഹാസമു ത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ജലബി
േപാെല നിസ്സാരവും ആത്മാവുമാ ം അ മാ ം മഹ ം ആെണന്നറികയും

പഞ്ചം അതിെന്റ നിസ്സാരതയാൽ സ്വയേമവ മറ േപാകയും െച ന്നതായ
അവസ്ഥയിേല പടിപടിയായി നെമ്മ നയി ന്നതായിരി ം. നാം ഈ
സ്വാനുഭവങ്ങൾ വഴിയായിത്തെന്ന േപാകണം. എന്നാൽ ന െട ലക്ഷ്യെത്ത
ഒരിക്കലും മറ േപാകരുത്.
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”സൂ ം 19. വിേശഷാവിേശഷലിംഗമാ ാലിംഗാനി ഗുണപർവാണി.”
അർത്ഥം: ഗുണപർവാണി = ഗുണങ്ങളുെട അവസ്ഥാവിേശഷ ങ്ങൾ, വിേശ 
ഷാവിേശഷലിംഗമാ ാലിംഗാനി = വിേശഷങ്ങൾ (മഹാഭൂേത ിയങ്ങൾ)
അവിേശഷങ്ങൾ (തന്മാ ാന്തഃകരണങ്ങൾ) ലിംഗമാ (ബുദ്ധി) അലിംഗം
(അവ്യക്തം) ഇവ (നാല് ) ആകു .
കഴിഞ്ഞ ചില സംഗങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുേപാെല േയാഗം സാംഖ്യ 
തത്വശാസ്ര്തെത്ത ആ ദമാക്കിയാകു സ്ഥാപി ച്ചിരി ന്നത്. ഇവിെട
ഒരിക്കൽകൂടി സാംഖ്യതത്വശാസ്ര്ത കാര മുള്ള പഞ്ചവിജ്ഞാനെത്ത
ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മെപ്പടുത്താം. സാംഖ്യശാസ്ര്ത കാരം പഞ്ചത്തി 
െന്റ ഉപാദാനകാരണവും, നിമിത്തകാരണവും കൃതിതെന്ന. കൃതിയിൽ
സത്വം, രജസ്സ്, തമസ്സ് എ മൂ തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഏെതല്ലാം അന്ധകാരമായിരി

േവാ, അതായത് അജ്ഞാനമായും ലമായും ഇരി േവാ അതു
തമസ്സ്; രജസ്സ് ഉത്സാഹമാണ്. സത്വം ശാന്തതയും കാശം അെല്ലങ്കിൽ
ജ്ഞാനവും ആകു . സൃഷ്ടി മു കൃതി ഇരുന്ന സ്ഥിതി അവ്യക്തം
എ പറയു . അവ്യക്തം എന്നാൽ ലക്ഷണേത്താടുകൂടാത്തത്. അെല്ലങ്കിൽ
തിരിച്ചറിവാൻ വഹിയാത്തത്. അതായത് നാമരൂപരഹിതമായ അവസ്ഥ.
േമ റഞ്ഞ മൂ തത്വങ്ങളും പൂർണ്ണസമതേയാടു ലയിച്ചിരി ന്ന അവസ്ഥ.
അനന്തരം സമത െതറ്റി ഈ മൂ തത്വങ്ങളും പല കാരത്തിൽ കൂടിക്കലർ
തുടങ്ങി. അതിെന്റ ഫലമാണ് ഈ പഞ്ചം. ഓേരാ മനുഷ്യനിലും ഈ
മൂ തത്വങ്ങളും സ്ഥിതിെച ണ്ട്. സത്വം അധികെപ്പടുേമ്പാൾ ജ്ഞാനം
ഉണ്ടാകു . രജസ്സ് അധികെപ്പടുേമ്പാൾ ഉത്സാഹ മുണ്ടാകു . തമസ്സ് അധിക 
െപ്പടുേമ്പാൾ അന്ധകാരം, അതായതു ജാഡ്യം, മാന്ദ്യം, അജ്ഞാനം ഇവ വരു .
സാംഖ്യ സിദ്ധാന്ത കാരം ഈ ിഗുണങ്ങേളാടുകൂടിയ കൃതിയുെട ഏറ്റവും
ഉയർന്ന പരിണാമത്തിനു അവർ മഹത്ത് അെല്ലങ്കിൽ ബുദ്ധി (സമഷ്ടിബുദ്ധി)
എ പറയു . ഓേരാ മനുഷ്യമന ം സമഷ്ടിബുദ്ധിയുെട അംശമാകു .
അേപ്പാൾ മഹത്തിൽനി മന ണ്ടാകു . സാംഖ്യമാനസശാസ്ര്ത  
കാരം മനസ്സിേന്റയും ബുദ്ധിയുേടയും വൃത്തികൾ തമ്മിൽ സൂക്ഷ്മമായ
അന്തര മുണ്ട്. മനസ്സിെന്റ വൃത്തി േകവലം വിഷയങ്ങെള ഹിക്കയും അവെയ
വഹി െകാ േപായി ബുദ്ധിയുെട, അതായത് വ്യഷ്ടിമഹത്തിെന്റ മുമ്പാെക
എത്തിക്കയുമാകു . ബുദ്ധി അതിനുേശഷം നിശ്ചയി . അതുെകാ
മഹത്തിൽനി മന ണ്ടാകു . മനസ്സിൽനിന്ന് സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങൾ, അതായത്
തന്മാ കൾ ഉണ്ടാകു . ഈ തന്മാ കൾ തമ്മിൽ കലർ െവളിയിലുള്ള
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ലഭൂതങ്ങൾ (ബാഹ്യ പഞ്ചം) ആയും തീരു . സാംഖ്യമതത്തിെല വാദം
എെന്തന്നാൽ ബുദ്ധിയിൽനി തുടങ്ങി ശിലാപര്യന്തമുള്ള എല്ലാ വ വും
ഒേര തത്വത്തിൽ നി തെന്ന ഉണ്ടായി ള്ളതാകു . അതായതു സത്തയുെട

ലേമാ സൂക്ഷ്മേമാ ആയ സ്ഥിതിേഭദം മാ െമ തെന്ന. ബുദ്ധി തത്വങ്ങളുെട
എല്ലാം അതിസൂക്ഷ്മമായ അവസ്ഥയാകു . അതിൽനി അഹങ്കാരം വരു .
മനസ്സിനു േനേര അടുത്തതു തന്മാ കൾ എ പറയുന്ന സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങളാണ്.
അവെയ കാണ്മാൻ കഴികയില്ല. അവെയ ഊഹിച്ചറിയാം. തന്മാ കൾ
കൂടിക്കലർ ലമായിത്തീർന്ന് ഒടുവിൽ ഈ പഞ്ചം ഉണ്ടാകു . സൂക്ഷ്മം
കാരണമായും ലം കാര്യമായുമിരി . പഞ്ചം ബുദ്ധിമുതൽ തുട .
അവിെടനി തടി തടിച്ച് ഒടുവിൽ ഈ ഹ്മാണ്ഡമായിത്തീരു . സാംഖ്യ
ശാസ്ര്ത കാരം പുരുഷൻ കൃതിതത്വങ്ങൾെക്കല്ലാം അതീത നാകു . അതു
ഒരു തത്വവുമല്ല. പുരുഷൻ ബുദ്ധിേയാ, മനേസ്സാ തന്മാ കെളാ, ലഭൂതങ്ങേളാ
ആയ മേറ്റെതങ്കിലും ഒരു വ വിേനാടു തുല്യവുമല്ല. അവയിൽ ഏെതങ്കിലും
ഒന്നിേനാടു സംബന്ധമുള്ളതുമല്ല. അതു േവെറ ഒ തെന്ന. സ്വഭാേവന േകവലം
വിലക്ഷണമായ ഒന്നാണ്. അതുെകാണ്ട് പുരുഷൻ നാശരഹിതനാെണ
അവർ വാദി . എ െകാെണ്ടന്നാൽ ഇതു ഒന്നിലധികം വ ക്കൾ
േചർ ണ്ടായതല്ല. േചർ ണ്ടായതല്ലാത്ത വ നശിക്കയില്ല. പുരുഷന്മാർ,
അെല്ലങ്കിൽ ആത്മാക്കൾ സംഖ്യയിൽ അനവധിയാണ്. ’ഗുണങ്ങളുെട അവ 
സ്ഥാവിേശഷങ്ങൾ, വിേശഷങ്ങൾ, അവിേശഷങ്ങൾ, ലിംഗ മാ ം, അലിംഗം
ഇവയാകു ’ എന്ന സൂ ത്തിെന്റ അർത്ഥം ഇേപ്പാൾ നമു മനസ്സിലാകും.
വിേശഷങ്ങ!ൾ എന്നാൽ നമു കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലഭൂതങ്ങൾ; അവിേശ 
ഷങ്ങൾ എന്നാൽ തന്മാ കൾ എ പറയുന്ന സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങൾ. അവ സാധാരണ
ന്മാർ ഇ ിയേഗാചരമല്ല. േയാഗം അഭ്യസിച്ചാൽ കുേറക്കാലം െകാ നി 
ങ്ങളുെട ഇ ിയജ്ഞാനങ്ങൾ അവെയ വിഷയമാക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം
അ സൂക്ഷ്മങ്ങളായിത്തീരും എ പതജ്ഞലി പറയു . ദൃഷ്ടാന്തം ഓേരാ
മനുഷ്യനും ഉള്ളിൽ ഒരു മാതിരി കാശം അടങ്ങിയിരി െണ്ട ള്ളതിെന 
പറ്റി നിങ്ങൾ േകട്ടിരി ണ്ടേല്ലാ. ജീവി ന്ന എല്ലാ ാണിയും ഒരുമാതിരി

ാകാശെത്ത ഉള്ളിൽനി പുറെപ്പടുവി െകാണ്ടിരി . അതു േയാഗി
കാണാം എന്ന് അേദ്ദഹം പറയു . നമു എല്ലാവർ ം അതു ക കൂടാ.
എന്നാൽ നാം എല്ലാവരും ആ തന്മാ കെള പുറെപ്പടുവി െകാണ്ടിരി കയും
െച . ഏതു േപാെല എന്നാൽ ഒരു പുഷ്പം നിരർഗളമയി ഈ തന്മാ കെള
പുറെപ്പടുവി . അതാണ് നമുക്കതിെന്റ സൗരഭ്യെത്ത അറിയിപ്പി ന്ന 
ത്. ന െട ജീവിതത്തിൽ ഓേരാ ദിവസവും നാം ഒട്ടധികം നന്മേയേയാ
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തിന്മേയേയാ പുറെപ്പടുവി െകാണ്ടിരി . നാം േപാകുന്ന ദിക്കിെലല്ലാം
വായുമണ്ഡലം അതുെകാണ്ട് നിറയെപ്പടുകയും െച . അതുെകാണ്ടാണ്
അറിയാെതതെന്ന മനുഷ്യമനസ്സിൽ േക്ഷ ങ്ങളും പള്ളികളും െക ന്നതിനു
താ ര്യം ജനിച്ചത്. എ െകാണ്ട് മനുഷ്യൻ ഈശ്വരെന ആരാധിപ്പാൻ
പള്ളികൾ െക ? എ െകാണ്ട് എവിെട എങ്കിലുംഇരു അേദ്ദഹെത്ത
ആരാധി കൂടാ? കാരണം അറി കൂടാ എങ്കിലും എവിെട ജനങ്ങൾ ഈശ്വ 
രെന ആരാധി േവാ ആ സ്ഥലം നല്ല തന്മാ കളാൽ വ്യാപ്തമായിത്തീർ
എ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കി. എല്ലാദിവസവും മനുഷ്യൻ അവിെടേപ്പാകു .
േപാകുേന്താറും അവർ അധികമധികം പുണ്യവാന്മാരായും ആ സ്ഥലം അധിക 
മധികം പുണ്യസ്ഥലമായും തീരു . സത്വഗുണം അധികമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ
അവിെട േപാകുകയാെണങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യം അവനിൽ ബാ 
ധിച്ച് അവെന്റ സാത്വികഗുണെത്ത ഉദ്ദീപിപ്പി ം. ഇതാണ് േക്ഷ ങ്ങളുേടയും
പുണ്യസ്ഥലങ്ങളുേടയും എല്ലാം അർത്ഥം. എന്നാൽ അവയുെട മാഹാത്മ്യം
അവിെട വ കൂടുന്ന മഹാത്മാക്കെള ആ യിച്ചിരിക്കയാെണ ം നിങ്ങൾ
ഓർമ്മി ക്കണം. ഇവെയ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളാക്കിയത് മനുഷ്യരാണ്. എന്നി
കാര്യം കാരണമായിത്തീർ ; അവ മനുഷ്യെര പുണ്യവാന്മാരാ കയും െച .
ദുർജ്ജനങ്ങൾ മാ േമ അവിെട േപായിരു എങ്കിൽ മ ചീത്ത സ്ഥലങ്ങൾ
േപാെല തെന്ന അവിെടയും ചീത്തയായിേപ്പാകുമായിരു . പള്ളി ഉണ്ടാകുന്നതു
ഒരു െകട്ടിടം െകാണ്ടല്ല, മനുഷ്യെരെക്കാണ്ടാകു . ആ കാര്യം നാം എേപ്പാഴും
മറ കളയു . അതുെകാണ്ടാണ് അധികം സത്വഗുണ ധാനരായ ഋഷിമാരും
പുണ്യപുരുഷന്മാരും തങ്ങളുെട ചു ം അധികം സാത്വികാംശെത്ത സരിപ്പി 

കയും പര്യന്ത വർത്തികെള രാവും പകലും ശക്തിേയറിയ സാന്നിദ്ധ്യത്തിനു
കീഴട കയും െച ന്നത്. മനുഷ്യനു തെന്റ പരിശുദ്ധത ർശ േയാഗ്യമാേണാ
എ േതാന്നത്തക്കവണ്ണം അ പരിശുദ്ധനാവാൻ കഴി എ വരാം.
ശരീരം പരിശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതു േപാകുന്ന ദിക്കിെലല്ലാം ആ പരിശുദ്ധ 
തെയ സരിപ്പി . ഇതു ഒരു വക രൂപകമാേയാ അതിശേയാക്തിയാേയാ
പറയുന്നതല്ല. െവറും അക്ഷരാർത്ഥമായ വ തയെ . അങ്ങിെനയുള്ള മനുഷ്യ 
നുമായി ആരടു േവാ അവൻ ഉടെന പരിശുദ്ധനായി ത്തീരു . അടുത്ത
’ലിംഗമാ ം’ എ പറഞ്ഞതിനു ബുദ്ധി (േബാധം) എന്നർത്ഥമാകു . ’ലിം 
ഗമാ ’ മാണ് കൃതിയുെട ആദ്യെത്തപ്പരിണാമം. അതിൽനിന്നാണ് മെറ്റല്ലാ
പരിണാമങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒടുവിലേത്തതു അലിംഗം (അവ്യക്തം) ആകു .
ഈ സ്ഥാന പുതിയ ശാസ്ര്തങ്ങൾ ം എല്ലാമ തങ്ങൾ ം തമ്മിൽ ഒരു
വലിയ മത്സരമുെണ്ട േതാ . മതങ്ങളിൽ എല്ലാം ഈ േലാകം േബാധ 
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ത്തിൽനി വന്നതാെണ ള്ള അഭി ായമാണുള്ളത്. ചിലമതങ്ങൾ അധികം
തത്വജ്ഞാനപരങ്ങ ളായിരിക്കയും ശാസ്ര്തീയ ഭാഷെയ ഉപേയാഗിക്കയും
െച എേന്നയു . േസശ്വരവാദെത്ത തെന്ന അദ്ധ്യാത്മശാസ്ര്തീയമായ
അർത്ഥത്തിലും രൂപക ഹണം കൂടാേതയും എടു ന്നതായാൽ സൃഷ്ടിയു 
െട ആരംഭസാമ ികളിൽ ആദ്യേത്തതു േബാധമാെണ ം േബാധത്തിൽ
നിന്നാണ് നാം ലഭൂതങ്ങൾ എ പറയുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായെത 

ം വരും. പുതിയ തത്വശാസ്ര്തജ്ഞന്മാർ േബാധം എല്ലാറ്റിനും ഒടുവിൽ
ഉണ്ടാേകണ്ട താെണ പറയു . േബാധരഹിതവ ക്കൾ േമണ ജ ക്ക
ളായും ജ ക്കൾ േമണ മനുഷ്യരായും പരിണമിക്കയാെണ ന്നാണ് അവർ
പറയുന്നത്. എല്ലാ വ ക്കളും ബുദ്ധിയിൽനി ണ്ടാകുക എ ള്ളതിനുപകരം
ബുദ്ധിതെന്ന ഒടുവിൽ ഉണ്ടാേകണ്ട െതന്നാണ് അവരുെട വാദം. മതങ്ങളുേടയും
ശാസ്ര്തങ്ങളുേടയും ഈ വാദങ്ങൾ ത്യക്ഷത്തിൽ പര രവിരുദ്ധങ്ങെള
േതാ െമങ്കിലും ര ം വാസ്തവമേ . ഏബി ഏബിഏബി എ ഇങ്ങിെന
ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാെത വരിവരിയായി നീട്ടി എഴുതുക. ഏേയാ ബിേയാ
ഏതാണ് ആദ്യം എന്നാണ് േചാദ്യം. ഏബി എ തുടർന്നാണ് വായി ന്ന 
െതങ്കിൽ ഏ’ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും; ബിഏ’എ പിടിച്ചാെണങ്കിൽ
ബി’ആണ് ആദ്യെമ പറയും. അത്, നാം േനാ ന്ന മാതിരിെയ ആ യി ച്ചി 
രി . േബാധം പരിണമി ലവ വായിത്തീരു . വീ ം േബാധമായി
ലയി . പിെന്നയും പരിണമിച്ച് ലവ വായിത്തീരു . സാംഖ്യന്മാരും
എല്ലാ മതക്കാരും േബാധെത്ത ആദ്യമായി എടു . അേപ്പാൾ അതിെന്റ
ആനുപൂർവി േബാധം, ജഡം, േബാധം, ജഡം ഇങ്ങിെന ആയിത്തീരു . ഭൗ 
തികവിജ്ഞാനി ആദ്യം ജഡപദാർത്ഥെത്ത എടു . അതുെകാണ്ട് ഒന്നാമതു
ജഡപദാർത്ഥം പിെന്ന േബാധം എ ം പറയു . എന്നാൽ അവര ം ഒേര
ആനുപൂർവിെയ തെന്നയാണ് സൂചിപ്പി ന്നത്. ഇന്ത്യൻ തത്വ ശാസ്ര്തം
േബാധവും ജഡവുമാകുന്ന രണ്ടിേനയും അതി മി േപായി പുരുഷൻ അെല്ല 
ങ്കിൽ ആത്മാവ് എന്ന ഒന്നിെന ക പിടി . അത് എല്ലാ േബാധത്തിനും
അതീതമായി ള്ളതാണ്. േബാധം എന്നത് അതിൽ നി കടം വാങ്ങിയ ഒരു
െവളിച്ചമെ .

”സൂ ം 20. ഷ്ടാ ദൃശിമാ ഃ ശുേദ്ധാപി ത്യയാനുപശ്യഃ”
അർത്ഥം: ഷ്ടാ = സാക്ഷി (പുരുഷൻ), ദൃശിമാ ഃ = േകവലം േബാധസ്വരൂപൻ
(ആയി), ശുദ്ധഃ = ഒരുവിേശഷണവും (കലർ ം) ഇല്ലാത്തവൻ (ആയിരി ),
അപി = എങ്കിലും, ത്യയാനുപശ്യ ◌ഃ = ബുദ്ധിവൃത്തികേളാട് അേഭദമായിത്ത 
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െന്നക്കാണുന്നവൻ (ആണ് ).
ഇതും സാംഖ്യതത്വാശാസ്ര്തം തെന്ന. ഈ ശാസ്ര്തത്തിൽ നി ഏറ്റ 
വും ലംമുതൽ േമേലാ േബാധംവെരയുള്ള എല്ലാം കൃതിയാെണ ം,

കൃതി അ റമാണ് പുരുഷൻ അെല്ലങ്കിൽ ആത്മാെവ ം, അതുനിർഗുണമാ 
െണ ം നാം കണ്ടിരി . എന്നാൽ എ െകാണ്ടാണ് ആത്മാവ് സുഖിേയാ
ദുഃഖിേയാ ആയിേത്താ ന്നത്? സങ്ക ംെകാണ്ട്. എ േപാെല എന്നാൽ
ഒരു കഷണം നിർമ്മലമായ സ്ഫടികം ഒരു േമശ റ വച്ച് അതിന്നടു ഒരു
ചുവന്ന പുഷ്പവും വ ക. ടികം ചുവപ്പാെണ േതാ ം. അതുേപാെല സുഖ 
ങ്ങേളാ ദുഃഖങ്ങേളാ ആയ േതാന്നലുകൾ എല്ലാം േകവലം സങ്ക ങ്ങൾ തെന്ന.
ആത്മാവി സ്വേത ഒരു വികാരവുമില്ല. ആത്മാവ് കൃതിയിൽ നി ഭിന്ന 
മാണ്. കൃതി ഒ . ആത്മാവു േവെറാ എേന്ന ം ഭിന്നമായ േവെറാ .
സാംഖ്യന്മാർ പറയുന്നത് എെന്തന്നാൽ, േബാധം അതായത് ബുദ്ധി ഒരു കാര്യവ 

വാകു . അതു വർദ്ധിക്കയും ക്ഷയിക്കയും െച . ശരീരം മാറുന്ന േപാെല
മാറു . അതു സ്വഭാവത്തിൽ മിക്കവാറും ശരീരംേപാെല തെന്ന ആകു .
നഖവും ശരീരവുംേപാെലയാണ് ശരീരവും ബുദ്ധിയും. നഖം ശരീരത്തിെന്റ ഒരം 
ശമാണ്. എന്നാൽ അതിെന ശരീരത്തിൽനി എ ാവശ്യം േവണെമങ്കിലും
േചദി കളയാം. എന്നാലും ശരീരം ഇരി ം. അതുേപാെല ബുദ്ധി എ േയാ
കാലം നിൽ . ശരീരെത്ത അതിൽനി േഛദി കളയാം. എന്നാൽ
ബുദ്ധി അനശ്വരമായിരിപ്പാൻ പാടില്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ അതു മാറു
വർദ്ധിക്കയും ക്ഷയിക്കയും െച . മാറ്റമുള്ള ഒ ം അനശ്വരമായിരിപ്പാൻ
പാടുള്ളതല്ല. നിശ്ചയമായും ബുദ്ധി ജന്യവ വാണ്. ആ വ തതെന്ന അതിന 

റമായി ഒ ണ്ടായിരിക്കണെമ െതളിയി . എ െകാെണ്ടന്നാൽ ഇതു
സ്വത മല്ല. ജഡവ െവ സംബന്ധിച്ച എല്ലാം കൃതിയിൽ അന്തർഭവി  

. ആതു െകാ എേന്ന ം അസ്വത വുമാകു . ആരാണ് സ്വത ൻ?
ആ സ്വത മായ ഒ നിശ്ചയമായും കാര്യകാരണനിയമങ്ങൾക്ക് അതീത 
മായിരിക്കണം. സ്വാത ്യെത്ത റി ള്ള അഭി ായവും ാന്തിയാെണ
നിങ്ങൾ പറയു െവങ്കിൽ ബന്ധെത്തപ്പറ്റിയ അഭി ായവും ാന്തിയാെണ
ഞാൻ പറയും. ര വ തയും ന െട േബാധത്തിനു വിഷയമാകു . അവ
നിൽ കേയാ നശി കേയാ െച ന്നത് അേന്യാന്യാ ിതമായിരി .
ഒ നാം ബദ്ധരാെണ ള്ളതാണ്. നാം ഒരു ചുവരിൽ ടി കട േപാവാൻ
വിചാരിക്കയും, അങ്ങെന െച േമ്പാൾ തല ചുവരിൽ അടിക്കയും െചയ്കയാ 
െണങ്കിൽ, നാം ആ ചുവരിനാൽ ബദ്ധരാണ്. എന്നൽ അേപ്പാൾത്തെന്ന നാം
മനസ്സിെന കാണു . ന െട മനസ്സിെന ഏതുവഴി ം െകാ േപാകാെമ
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വിചാരിക്കയും െച . ഓേരാന്നിലും ഈ വിരുദ്ധാഭി ായങ്ങൾ നമു
വ െകാേണ്ട ഇരി . നാം സ്വത രാെണ വിശ്വസിേക്കണ്ടി വരു .
എങ്കിലും ഓേരാ ക്ഷണംേതാറും സ്വ രെല്ല നാം കാണുകയും െച .
ഒരു അഭി ായം ാന്തിയാെണങ്കിൽ മറ്റതും ാന്തിതെന്ന ആയിരിക്കണം.
ഒ സത്യമാെണങ്കിൽ മേറ്റതും സത്യംതെന്ന. എെന്തന്നാൽ ര ം ആധാരമാ 
ക്കിയിരി ന്നത് ഒന്നിെന ആണ്, (അതായത് ) േബാധെത്ത. േയാഗി ര ം
ശരിയാെണ പറയു . ബുദ്ധിെയ ആ യി നാം ബദ്ധന്മാരും, ആത്മാ 
വിെന ആ യി സ്വത ന്മാർ അെല്ലങ്കിൽ മുക്തന്മാരുമാണ്. മനുഷ്യെന്റ
വാസ്തവതത്വം, അതായതു ആത്മാവ് (പുരുഷൻ) മാ മാണ് കാര്യകാരണ 
നിയമത്തിന്ന റമായുള്ളത്. അതിെന്റ സ്വാത ം അടുക്കടുക്കായുള്ള എല്ലാ
ജഡതത്വങ്ങളി ലൂേടയും അതായതു ബുദ്ധിയുെട പല പരിണാമങ്ങളിലൂേടയും
മനസ്സിലൂേടയും അറി െകാണ്ടിരി . അതിെന്റ െവളിച്ചം തെന്നയാണ്
എല്ലാറ്റിലൂേടയും കാശി െകാണ്ടിരി ന്നത്. ബുദ്ധി സ്വേത കാശമി 
ല്ല. ഓേരാ ഇ ിയത്തിനും തലേച്ചാറിൽ ഒരു േത്യകസ്ഥാനമുണ്ട്. എല്ലാ
ഇ ിയങ്ങൾ ം ഒരു സ്ഥാനമുെണ്ടന്നല്ല, ഓേരാ ഇ ിയവും േത്യകമാണ്.
എ െകാ ത്യക്ഷങ്ങൾ എല്ലാം േയാജി ? എവിെടവ അവ ഏക 
ത്വം ലഭി ? തലേച്ചാറിൽവച്ചാെണങ്കിൽ കണ്ണിനും മൂക്കിനും, െചവി ം
ഒരു സ്ഥാനം മാ േമ ഉണ്ടായിരിക്കാവു. എന്നാൽ ഓേരാന്നിനും േത്യക 
സ്ഥാനങ്ങളാ ണുള്ളെത നിശ്ചയമായും നമുക്കറിയാമേല്ലാ. ഒരു മനുഷ്യനു
ഒരു ക്ഷണത്തിൽതെന്ന കാണുകയും േകൾ കയും െചയ്യാ. അതുെകാ
ബുദ്ധി അ റമായി മാ േമ ഒരു ഏകത്വ മുണ്ടായിരിപ്പാൻ തരമു . ബുദ്ധി
നിശ്ചയമായും തലേച്ചാേറാടു സംബന്ധി തെന്ന ആണിരി ന്നത്. എന്നാൽ
ബുദ്ധി ം അ റമാണ് പുരുഷൻ ഏകതത്വം ഇരി ന്നത്. എല്ലാവിധ ഇ ിയ 

ർശങ്ങളും ത്യക്ഷങ്ങളും േയാജിക്കയും, ഒന്നായി ത്തീരുകയും െച ന്നത്
അതിലാണ്. ആത്മാവുതെന്നയാണ് െപാതുസ്ഥാനം. അതിലാണ് ഭിന്നങ്ങളായ
ഇ ിയങ്ങൾ എല്ലം അനുസന്ധിക്കയും ഏകീഭവിക്കയും െച ന്നത്. ആ
ആത്മാവു സ്വത മേ . അതിെന്റ സ്വാത ്യംതെന്നയാണ് നിങ്ങേളാടു
ക്ഷണം തി നിങ്ങൾസ്വത രാെണ ഉപേദശി െകാണ്ടിരി ന്നതും:
എന്നാൽ നിങ്ങൾ െതറ്റിദ്ധരി . നിങ്ങൾ ക്ഷണം ി ആ സ്വാത ്യെത്ത
ബുദ്ധിേയാടും മനേസ്സാടും കൂട്ടിക്കലർ . ആ സ്വാത ം ബുദ്ധി ക ിപ്പാൻ
നിങ്ങൾ മി . ഉടേനതെന്ന ബുദ്ധി സ്വാത മെല്ല ം കാണു . ആ
സ്വാത ം ശരീരത്തിനു നിങ്ങൾ ക ി . ഉടെന വീ ം െതറ്റിദ്ധരി
എ കൃതിതെന്ന നിങ്ങേളാട് ഉപേദശിക്കയും െച . അതുെകാണ്ടാണ്
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ഒന്നി തെന്ന സ്വാത ്യത്തിേന്റയും ബന്ധത്തിേന്റയും മി മായ േബാധമുണ്ടാ 
കുന്നത്. േയാഗി സ്വത വും, ബദ്ധവുമായ രണ്ടിേനയും വിേവചി േനാ .
അയാളുെട അജ്ഞാനവും േപാകു . അയാൾ പുരുഷൻ സ്വത നാെണ ം
ബുദ്ധിയിലൂെട വ േബാധമായി പരിണമി ക്കയും അതുെകാ ബദ്ധമായിത്തീ 
രുകയും െച ന്ന ജ്ഞാന ത്തിെന്റ സാരമാെണ ം കാണു .

”സൂ ം 21. തദർത്ഥ ഏവ ദൃശ്യസ്യാത്മാ”
അർത്ഥം: തദർത്ഥം = സാക്ഷിയായ പുരുഷനുേവണ്ടി. ഏവ = തെന്ന. ദൃശ്യസ്യ
= (മുൻപറഞ്ഞ) ദൃശ്യത്തിെന്റ ( കൃതിയുെട). ആത്മാ = സ്വരൂപം.

കൃതി സ്വന്തമായി കാശം അതായതു േബാധം ഇല്ല. പുരുഷെന്റ സാന്നി 
ദ്ധ്യമുള്ള കാലംവെര അതു കാശി ന്നതായി േത്താ . എന്നാൽ കാശം
കടംവാങ്ങിയതാണ്. അതു ച നു (സൂര്യനിൽനി ) തിഫലി കിട്ടിയിരി 

ന്ന കാശം േപാെലതെന്ന ആകു . േയാഗികളുെട അഭി ായ കാരം
കൃതിയുെട എല്ലാ പരിണാമങ്ങളും കൃതിയാൽതെന്ന നിർമ്മിതങ്ങളാണ്.

എന്നാൽ കൃതി പുരുഷെന േമാചിപ്പി ക എ ള്ളതല്ലാെത ഇതിൽ
േവെറാരുേദ്ദശ്യമില്ല.

”സൂ ം 22. കൃതാർത്ഥം തിനിവൃത്തമപ്യനഷ്ടം
തദന്യസാധാരണത്വാൽ.”
അർത്ഥം: കൃതാർത്ഥം = കൃതാർത്ഥെന (മുക്തെന). തി = സംബന്ധിച്ച.
നിവൃത്തം = വ്യാപാരശൂന്യം, അപി = എങ്കിലും, തദന്യസാധാരണത്വാൽ =
മ ള്ളവരിൽ ഉണ്ടായിരി ന്നതുെകാണ്ട് (ദൃശ്യം അെല്ലങ്കിൽ കൃതി), അനഷ്ടം
= നശി ന്നില്ല.

കൃതിയുെട മുഴുവൻ ഉേദ്ദശവും പുരുഷെന താൻ കൃതിയിൽനി േകവലം
ഭിന്നന്നെണ അറിയി കയാ കു . പുരുഷൻ (ആത്മാവു) ആ വ ത
അറിഞ്ഞാൽ പിേന്ന കൃതി അവെന േമാഹിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല.
എന്നാൽ കൃതിമുഴുവൻ നശി ന്നതു പൂർണ്ണമുക്തനായ പുരുഷനു മാ മാകു .
എേപ്പാഴും അസംഖ്യം ജനങ്ങൾ േശഷി ണ്ടായി രി ം; അവർക്കായി കൃതി

വർത്തി െകാണ്ടിരിക്കയും െച ം.

”സൂ ം 23. സ്വസ്വാമിശേക്ത്യാസ്സ്വരൂേപാപലബ്ധിേഹതുഃ
സംേയാഗഃ.”
അർത്ഥം: സംേയാഗഃ = (േമൽപറഞ്ഞ) സംബന്ധം, സ്വസ്വാമിേശ ക്ത്യാഃ=
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തെന്റയും ( കൃതിയുെടയും) പുരുഷേന്റയും ശക്തി കളുെട (സ്വഭാവങ്ങളുെട),
സ്വരൂേപാപലബ്ധിേഹതുഃ = വ തെയ അറിയുന്നതിനു കാരണമാകു .
ഈ സൂ കാരം, ആത്മാവു കൃതിയുമായി സംബന്ധി േമ്പാൾ ആത്മാ 
വിേന്റയും കൃതിയുേടയും ശക്തികൾ ര ം ആ സംബന്ധത്തിൽ ത്യക്ഷമാ 
യിത്തീരു . ആ ത്യക്ഷങ്ങൾ എല്ലാം തിരസ് കരിക്കെപ്പടുകയും െച .
അജ്ഞാനമാണ് ഈ സംബന്ധത്തിെന്റ കാരണം. ന െട സുഖത്തിേനാ
ദുഃഖത്തിേനാ കാരണം നാ നെമ്മ എേപ്പാഴും ശരീരേത്താടു സംബന്ധിപ്പി ന്ന
താെണ ം ദിവസം തി നാം കാണു . ഞാൻ ഈ ശരീരമെല്ല എനി
ദൃഡനിശ്ചയമുണ്ടായിരു എങ്കിൽ ഉഷ്ണേമാ ശീതേമാ അതുേപാെല ഉള്ളെതാ
ആയ ഒന്നിെനപ്പറ്റിയും ഞാൻ ഗണ്യമാ കയില്ലായിരു . ഈ ശരീരം ഒരു
സമ്മി വ വാണ്. എനി ഒരു ശരീരം, നിങ്ങൾ മെറ്റാ , സൂര്യനു
േവെറാ എ പറയുന്നതു െവറും െക കൗെയേ . മുഴുവൻ ഹ്മാണ്ഡവും ഒരു
ജഡപദാർത്ഥ സമു മാകു . അതിൽ ഒരു െചറിയ അംശെത്ത നിങ്ങെള ം,
മെറ്റാരംശെത്ത ഞാൻ എ ം, േവെറാരംശെത്ത സൂര്യെന ം പറയു . ഈ
ജഡപദാർത്ഥം നിരന്തരമായി മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കയാെണ നമുക്ക റിയാമ 
േല്ലാ. ഒരു ദിവസം സൂര്യനായി പരിണമി നതു തെന്ന അടുത്തദിവസം ന െട
ശരീരത്തിലുള്ള പദാർത്ഥമായിത്തീർ എ വേന്നക്കാം.

”സൂ ം 24. തസ്യ േഹതുരവിദ്യാ.”
അർത്ഥം: അവിദ്യാ = അജ്ഞാനം, തസ്യ= അതിനു (സംേയാഗ ത്തിനു), േഹതുഃ
= കാരണം (ആകു ).
അജ്ഞാനം െകാണ്ടാണ് നാം നെമ്മ ഒരു േത്യക ശരീരേത്താടു സംബന്ധ 
പ്പി കയും, ദുഃഖത്തിനു വിഷയമാ കയും െച ന്നത്. ശരീരെത്ത റി ള്ള
അഭിമാനം ഒരു വിശദ മായ മൂഡവിശ്വാസമാണ്. നമു സുഖേമാ ദുഃഖേമാ േതാ 
ന്നിപ്പി ന്നതു മൂഡവിശ്വാസമാണ്. നമു ഉഷ്ണേമാ ശീതേമാ സേന്താഷേമാ
േവദനേയാ േതാ ന്നത് അജ്ഞാനജന്യമായ മൂഡ വിശ്വാസംെകാണ്ടാണ്. മൂ 
ഡവിശ്വാസെത്ത വി െപാ ന്നതാണ് ന െട കൃത്യം. നമു അത് എങ്ങിെന
സാധിക്കാെമ േയാഗി കാണി തരു . ചില മാനസികാവസ്ഥയിൻകീഴ്,
ഒരുത്തെന്റ ശരീരത്തിൽ തീ വച്ചാൽ മനസ്സ് ആ അവസ്ഥയിൽ നിൽ ന്ന
േനരംവെര അവൻ േവദന അറികയിെല്ല ള്ളതു െതളിയിക്ക െപ്പട്ടിരി .
മനസ്സിെന്റ ഈ െപെട്ട ള്ള ഉയർന്ന അവസ്ഥ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഒരു
ചുഴലിക്ക േപാെല വഴികയും, അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ െപായ്ക്കളകയും െച
എ ള്ളതാണ് കഷ്ടം. എന്നാൽ എങ്ങിെനെയങ്കിലും േയാഗംെകാ നാം
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അതിെന ശാസ്ര്തീയമായി സാധിക്കയാെണങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ നി ള്ള
ആത്മാവിെന്റ പൃൗെക്കരണം (േവർെപടുത്തൽ) നമു സ്ഥിരമായി സിദ്ധി  
ന്നതാണ്.

”സൂ ം 25. തദഭാവാൽ സംേയാഗാഭാേവാ ഹാനം; ത േശാഃ
ൈകവല്യം.”
അർത്ഥം: തദഭാവാൽ = അതിെന്റ (അവിദ്യയുെട) നാശത്താൽ, സംേയാഗഭാവഃ
= സംേയാഗ (സംബന്ധ) നാശം (ആകുന്ന), ഹാനം ശാന്തി (ഉണ്ടാകു ). തൽ =
ആ ശാന്തിതെന്ന. ദൃേശാഃ = ദൃഷ്ടാവിെന്റ (പുരുഷെന്റ), ൈകവല്യം = മുക്തി.
േയാഗശാസ്ര്ത കാരം, അജ്ഞാനംെകാണ്ടാണ് ആത്മാവ് കൃതിേയാടു സം 
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നത്. കൃതി ന െട േമലുള്ള അധികാരത്തിൽനി
നാം േമാചിേക്കണെമ ള്ളതാണ് താൽപര്യം. എല്ലാ മതങ്ങളുേടയും േനാട്ടം
അതു തെന്ന. ഓേരാ ആത്മാവിലും ഈശ്വരത്വം മങ്ങിയിരി ണ്ട്. ആ
ആന്തരമായ ഈശ്വരത്വെത്ത ഉള്ളിലും െവളിയിലുമുള്ള കൃതിെയ നിയമനം
െച ത്യക്ഷമാേക്കണെമ ളളതാണ് േനാട്ടം. അതു കർമ്മം െകാേണ്ടാ
ഭക്തിെകാേണ്ടാ മേനാനിയമനംെകാേണ്ടാ തത്വജ്ഞാനം െകാെണ്ടാ ഇവയിൽ
ഒേന്നാ അധികേമാ ഇവ എല്ലാം െകാ േമാ സാധിക്കയും മുക്തരാകയും െച ക.
മതം മുഴുവൻ ഇതു തെന്ന. േവദവാക്യങ്ങൾ, വിധികൾ, കർമ്മങ്ങൾ, ന്ഥങ്ങൾ,
േക്ഷ ങ്ങൾ, തിമക!ൾ ഇവ എല്ലാം അ ധാനമായ ചില്ലറ സംഗതികളേ .
േയാഗി ഈ ലക്ഷ്യത്തിൽ മേനാനിയമനംെകാ എത്താൻ മി .
നമു നെമ്മ കൃതിയിൽനി േമാചിപ്പിപ്പാൻ കഴിയാത്തകാലംവെര നാം
ദാസരാണ്. അവൾ പറയുന്നതിെന നാം േകൾക്കതെന്നേവണം. ആരു
മനസ്സിെന നിയമനം െചയ്യ േവാ അവൻ ജഡപദാർത്ഥെത്തയും നിയമനം
െച എ േയാഗിവാദി . ആന്തര കൃതി ബാഹ്യ കൃതിേയക്കാൾ
വളെര ഉയർന്നതാണ്. അതിെന പിടിപ്പാൻ അധികം യാസം; നിയമനം
െചയ് വാനും അധികം യാസം. അതുെകാണ്ട് അന്തര കൃതിെയ നിയമനം
െചയ്തവൻ മുഴുവൻ പഞ്ച െത്തയും നിയമനം െചയ്തിരി . അത് അവെന്റ
ദാസവൃത്തി െച ം. ഈ നിയമനം സമ്പാദിപ്പാനുളള മാർഗ്ഗങ്ങെള ആണ്
രാജേയാഗം വിവരി ന്നത്. ശാരീര കൃതിയി!ൽ നമുക്കറിവുള്ള തിേനക്കാൾ
ഉയർന്നതരം ശക്തികൾ നിയമനം െചയ്യെപ്പേടണ്ട തായി ഉണ്ട്. ശരീരം
മനസ്സിെന്റ പുറെത്ത േതാടാണ്. ഇവ ര ഭിന്നവ ക്കളല്ല. ഇവ നത്തയും
േതാടുംേപാെല ഒരു വ വിെന്റ ര അംശങ്ങളേ . നത്തയുെട അകത്തി 
രി ന്ന വ പുറ നി പദാർത്ഥങ്ങെള ഹി േതാടു നിർമ്മി .
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അതുേപാെല മനസ്സ് എ പറയുന്ന അന്തരമായ സൂക്ഷ്മശക്തി കൾ ലപ 
ദാർത്ഥെത്ത െവളിയിൽനി ഹിക്കയും, അതിൽനി ഈ െവളിയിലുളള
േതാടിെന അെല്ലങ്കിൽ ശരീരെത്ത നിർമ്മിക്കയും െച . അേപ്പാൾ നമുക്ക്
ആന്തരമായ നിയമനം ഉണ്ടായാൽ ബാഹ്യനിയമനം ഉണ്ടാകുന്നതു വളെര
എളുപ്പമാണ്. വിേശഷി ഈ ശക്തികൾ ഭിന്നങ്ങളല്ല. ചിലതു ജഡശക്തികളും
ചിലതു മാനസശക്തികളും എ ള്ളതില്ല. ജഡ പഞ്ചം സൂക്ഷ്മ പഞ്ചത്തിെന്റ

ലപരിണാമമായിരി ന്നതുേപാെല ജഡ ശക്തികളും സൂക്ഷ്മശക്തികളുെട
ലപരിണാമങ്ങൾ തെന്ന.

”സൂ ം 26. വിേവകഖ്യാതിരവി വാ ഹാേനാപായഃ”
അർത്ഥം: അവി വാ = അവിച്ഛിന്നമായ, വിേവകഖാതിഃ = ( കൃതിപുരു 
ഷന്മാരുെട തിരിച്ചറിവായ) വിേവകജ്ഞാനം, ഹാേനാപായഃ = ശാന്തി
(ഉപശമത്തിനു) സാധകമാകു .
അഭ്യാസത്തിെന്റ ശരിയായ ഉേദ്ദശ്യം ഇതാണ്. സ ം, അസ ം ആയ
രണ്ടിെന്റയും തിരിച്ചറിവ്. പുരുഷൻ കൃതിയല്ല. അതു ജഡവും മന മല്ല. അതു

കൃതിയല്ലാത്തതുെകാണ്ട് ’അതിൽ മാറ്റം (വികാരം) ഉണ്ടാ ന്നതു സാദ്ധ്യവു 
മല്ല, എ ള്ള അറിവ്. കൃതി മാ േമ വികാരമു . അതിനു ഇടവിടാെത
സംേയാഗം, വിഭാഗം പുനസ്സംേയാഗം ഇവ വ െകാണ്ടിരി . നിരന്തര 
മായ അഭ്യാസംെകാ നാം തിരിച്ചറിവാൻ ആരംഭി േമ്പാൾ അജ്ഞാനം
നീങ്ങിേപ്പാകും. പുരുഷൻ തെന്റ ശരിയായ സ്വഭാവത്തിൽ സർവ്വജ്ഞനും,
സർവ്വശക്തനും, സർവ്വവ്യാപിയു മായി കാശിക്കയും െച ം.

”സൂ ം 27. തസ്യ സപ്തധാ ാന്തഭൂമിഃ ജ്ഞാ.”
അർത്ഥം: തസ്യ = വിേവകിക്ക്, ാന്തഭൂമിഃ = ഉൽകൃഷ്ടമായ അവസ്ഥേയാടുകൂ 
ടിയ, ജ്ഞാ = ജ്ഞാനം (വിചാരം), സപ്തധാ = ഏഴു കാരത്തിൽ ഭവി .
ഈ ജ്ഞാനം വരുേമ്പാൾ അതു ഒന്നിനു േശഷെമാന്നായി ഏഴു തരമായി എന്ന 
േപാെല വരും. അവയിൽ ഒ തുട േമ്പാൾ നമു ജ്ഞാനമുണ്ടാകു െണ്ട
സ്വയേമവ അറിയാറാകും. ആദ്യം വരുന്നത് നാം അറിേയണ്ടതിെന അറി
എ ള്ള ജ്ഞാനമാണ്. അേപ്പാൾ മനസ്സിെന്റ അസ ഷ്ടി അവസാനി ം.
ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനു തൃഷ്ണ േതാ േമ്പാൾ ഏെതങ്കിലും തത്വം എവിെട
കി െമ വിചാരി േവാ അവിെടെയല്ലാം നാം അേന്വഷി . ക  
കിട്ടാത്തപക്ഷം നമു അസ ഷ്ടി വരികയും മെറ്റാരു പുതിയ ദിക്കിേല
നാം അേന്വഷി േപാകയും െച . നം ജ്ഞാനം ന െട തെന്ന ഉള്ളിലുള്ള
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താെണ ം ഒരാൾ ം നെമ്മ സഹായിക്കാൻ കഴികയിെല്ല ം, നാം തെന്ന
നെമ്മ സഹായിേക്കണ്ടതാെണ ം സ്വയേമവ കണ്ടറിവാൻ തുട ന്നതുവെര
എല്ലാ അേന്വഷണവും െവറുെത തെന്ന. വിേവകശക്തിെയ നാം അഭ്യസി  
തുട േമ്പാൾ െയൗാർത്ഥതത്വത്തിന്നടുെത്ത എ ള്ളതിനു ൗെമ
ദൃഷ്ടാന്തം ന െട അസ ഷ്ടാവസ്ഥ നീങ്ങിേപ്പാകുെമ ള്ളതു തെന്ന ആണ്.
നാം വാസ്തവെത്ത ക പിടി എ ം അതു വാസ്തവമല്ലാെത മെറ്റാന്നായി 
രിപ്പാൻ തരമിെല്ല ം നമു ദൃഡനിശ്ചയം േതാ ം. അേപ്പാൾ നമുക്കായി
സൂര്യൻ ഉദി തുടങ്ങി എ ം, ഭാതമായി എ ം നമുക്കറിയാറാവും. ൈധര്യ
േത്താടുകൂടി ലക്ഷ്യത്തിൽ എ ന്നതുവെര നാം സ്ഥിരതേയാെട യത് നിക്കണം.
രണ്ടാമേത്തത് എല്ലാ േവദനയും നീങ്ങിേപ്പാകുന്ന താണ്. േലാകത്തിൽ
ശാരീരമാേയാ മാനസികമാേയാ ആത്മീയ മാേയാ ഉള്ള ഒന്നിനും നെമ്മ
േവദനെപ്പടുത്താൻ കഴികയില്ല. മൂന്നാമതു ന െട ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാകുെമ ം,
സർവജ്ഞത്വം നമു സ്വാധീനമകുെമ ം ഉള്ള അറിവാണ്. അതിന്നടു
വരുന്നതു, ചിത്തനിർ ക്തി എ പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ്. എല്ലാ േ ശങ്ങളും
െസാല്ലകളും നമ്മിൽ നി ഒഴി േപായി എ നമു േതാ ം. മനസ്സി 
െന നിയമനം െച ന്നതു സാദ്ധ്യമല്ലാതിരി േമ്പാൾ ഉള്ള അതിെന്റ എല്ലാ
ആട്ടങ്ങളും നി േപാകും. മലയുെട െകാടുമുടിയിൽ നി ഒരു ക താഴേത്ത
ഉരു താഴ്!വരയിൽ എത്തിയാൽ വീ ം ഒരിക്കലും മുകളിൽ േകറാെത
കിട ന്നതുേപാെല അത് മണമ കിട േപാകും. അതിനടുത്തതു, നാം
ആ ഹി േമ്പാൾ ഈ ചിത്തം അതിെന്റ കാരണങ്ങളിൽ ലയി േപാകു
എ അതിനുതെന്ന അനുഭവമാകുെമ ള്ളതാണ്. ഒടുവില േത്തതു നാം
നമ്മിൽ സ്ഥിര തിഷ്ഠെയ ാപിച്ചിരി എ ം, േലാകത്തി!ൽ എ ം
നാം േത്യകമെണ ം ശരീരമാകെട്ട മനസ്സാകെട്ട നേമ്മാട് ഒരിക്കലും സം 
ബദ്ധമെല്ല ം (സംയുക്ത മെല്ല പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ) കാണുെമ ള്ളതാണ്.
അവ അവയുെട വഴിയിൽ വർത്തി െകാണ്ടിരി ; നാം ആകെട്ട അജ്ഞാ 
നത്താൽ നെമ്മ അവേയാടു സംയുക്തമാക്കിെക്കാ കയും െച . എങ്കിലും
നാം േത്യക(േകവല)വും സർവ്വ ശക്തവും, സർവ്വവ്യാപിയും, സദാശിവവും
തെന്ന ആയിരി . ന െട ആത്മാവു നാം േവെറാന്നിെന ആവശ്യെപ്പ 
ടാതിരിക്ക തക്കവണ്ണം അ പരിപൂർണ്ണവും, പരിശുദ്ധവുമായിരു . ന െട
സുഖത്തിനായി േവെറാന്നിെന്റ ആവശ്യകത നമുക്കില്ലായിരു . എെന്തന്നാൽ
സുഖം എന്നതു സ്വായത്തം തെന്ന ആയിരു . ഈ ജ്ഞാനം മെറ്റാന്നിെന
ആ യിച്ചിരി ന്നതെല്ല നമു അറിയാറാവും. ന െട ജ്ഞാനത്താൽ

കാശിക്കെപ്പടാത്തതായി പഞ്ചത്തിൽ ഒരിട ം ഒ ം തെന്നയില്ല.

https://thalilakkam.in/



രാജേയാഗം- കുമാരനാശാൻ 173

ഇതായിരി ം ഒടുവിലെത്ത അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയിൽ േയാഗി സമാധാന
യുക്തനും, ശാന്തനുമായിത്തീരും. പിെന്ന ഒരിക്കലും ദുഃഖം അറികയില്ല, ഒരിക്ക 
ലും േമാഹിക്കയില്ല, ഒരിക്കലും കഷ്ടതെയ ർശിക്കയുമില്ല. താൻ സദാശിവനും,
സദാപൂർണ്ണനും, സർവ്വശക്തനുമാെണ അയാൾ അറിയും.

”സൂ ം 28. േയാഗാംഗാനുസ് നാനാദശുദ്ധിക്ഷേയ ജ്ഞാനദീപ്
തിരാവിേവകഖ്യാേതഃ”
അർത്ഥം: േയാഗാംഗാനുഷ്ഠാനാൽ = േയാഗാംഗങ്ങളുെട (അവെയ താെഴ വിവ 
രി ം) അനുഷ്ഠാനത്താൽ (അഭ്യാസത്താൽ), അശുദ്ധിക്ഷേയ = അശുദ്ധിയുെട
(അവിദ്യാദികളായ പഞ്ചേ ശ ങ്ങളുെട) ക്ഷയം ( േമണയുള്ള നാശം) ഉണ്ടാകു 
േമ്പാൾ; ആവിേവകഖ്യാേതഃ = വിേവകഖ്യാതി (മുൻ പറഞ്ഞ വിേവക ഖ്യാതി)
പര്യന്തമായുള്ള, ജ്ഞാനദീപ്തിഃ
ഇേപ്പാൾ പറയുന്നത് അനുഭവേയാഗ്യമായ ജ്ഞാനെത്തപ്പറ്റി യാണ്. നാം
ഇതുവെര തിപാദി െകാണ്ടിരുന്ന ജ്ഞാനം വളെര ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള 
താകു . അത് ന െട ബുദ്ധി മുകളി ലാണ്. എന്നൽ അതാണ് ലക്ഷ്യം.
ശാരീരവും, മാനസീകവുമായ നിയമനെത്ത സമ്പാദി ന്നതാണ് ഒന്നാമെത്ത
ആവശ്യം. പിെന്ന ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ സ്വാനുഭവം സ്ഥിരീഭവി ം. ലക്ഷ്യെത്ത
അറി കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്നയുള്ളത് അതിെന ാപി ന്നതി നുള്ള മാർഗ 
െത്ത അഭ്യസിക്കയേ .

”സൂ ം 29. യമനിയമ ാണായാമ ത്യാഹാരധാരണാധ്യാന
സാമാധേയാഷ്ടാവംഗാനി.”
അർത്ഥം: യമനിയമ ാണായാമ ത്യാഹാരധാരണാധ്യാന സമാധയഃ = യമം,
നിയമം, ാണായാമം, ത്യാഹാരം, ധാരണാ, ധ്യാനം, സമാധി ഇവ, അഷ്ടൗ
= എട്ട്, അംഗാനി = അംഗങ്ങളാണ്.

”സൂ ം 30. അഹിംസാ സത്യാസ് േതയ ഹ്മചര്യാപരി ഹായമാഃ.”
അർത്ഥം: അഹിംസാ സത്യാസ് േതയ ഹ്മചര്യാപരി ഹാഃ = അഹിംസ,
സത്യം, അസ് േതയം (േമാഷ്ടിക്കായ്മ), ഹ്മചര്യം, അപരി ഹം (ദാനം വാങ്ങാ 
യ്മ) ഇവ, യമാഃ = യമങ്ങൾ ആകു .
ശുദ്ധേമ േയാഗിയാവാൻ വിചാരി ന്ന ആൾ സ്ര്തീപുരുഷ വിചാരം അേശഷം
വിട്ടിരിക്കണം. ആത്മാവിനു ലിംഗേഭദമില്ല. പിെന്ന എന്തിനായി അതു സ്ര്തീ 
പുരുഷചിന്തകളാൽ തെന്ന നികൃഷ്ട മാക്കണം? ഈ ചിന്തകൾ എ െകാ
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െവടിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാ െണ ള്ളതു നിങ്ങൾ േമലാൽ ഇതിലും നല്ലവണ്ണം
മനസ്സി ലാകും. ദാനം വാ ന്നതു േമാഷ്ടി ന്നതുേപാെലതെന്ന ശരി യായും
ചീത്തയായി ള്ളതാണ് മ ള്ളവരിൽ നി ദാനം വാ

”സൂ ം 31. ജാതിേദശകാലസമയാനവച്ഛിന്നാഃ സാർവഭൗമ
മഹാ തം.”
അർത്ഥം: ജാതിേദശകാലസമയാനവച്ഛിന്നാഃ = ജാതി ( ാഹ്മണാദി), േദ 
ശം (പുണ്യഭൂമി മുതലായത് ), കാലം =(ശുഭ ദിവസങ്ങൾ), സമയം (സങ്ക ം)
ഇവയാൽ േഭദിപ്പിക്കെപ്പടാത്ത വയായി, സാർവഭൗമാഃ = സാർവ ികമായി
(അനുഷ്ഠിക്കെപ്പടുന്ന) (യമാദികൾ), മഹാ തം = മഹാ തം (എ പറയെപ്പടു 

).
െകാല്ലായ്ക, േമാഷ്ടിക്കായ്ക, ദാനം വാങ്ങായ്ക, ഹ്മചര്യം ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ
ഏതു പുരുഷനും, സ്ര്തീയും കുട്ടിയും ഏതു ആത്മാവും ജാതി േദശാവസ്ഥാേഭദ 
ങ്ങൾ കൂടാെത പരിശീലി േക്കണ്ടവയാകു .

”സൂ ം 32. ശൗചസേന്താഷതപസ്സ്വാദ്ധ്യാേയശ്വര ണിധാനാനിനിയ 
മാഃ.”
അർത്ഥം: ശൗചസേന്താഷതപസ്സ്വാദ്ധ്യാേയശ്വര ണിധാനാനി = ശൗചം (ബാ 
ഹ്യാഭ്യന്തരശുദ്ധി), സേന്താഷം (തൃപ്തി), തപസ്സ് (ശീേതാഷ്ണാദി ദ്വന്ദ്വസഹനം),
സ്വാദ്ധ്യായം (േമാക്ഷശാസ്ര്തപഠനം അെല്ലങ്കിൽ ണവജപം), ഈശ്വര  
ണിധാനം (ഈശ്വരനിൽ സർവ്വാർപ്പണം) ഇവ, നിയമാഃ =നിയമങ്ങൾ (എന്ന
േയാഗാംഗ മാകു ).
ബാഹ്യശൗചം എന്നൽ ശരീരെത്ത നിർമ്മലമാക്കി വ െകാ കയാകു .
ഒരു മലിനൻ ഒരിക്കലും േയാഗിയാകയില്ല. ആഭ്യന്തര ശൗചവും കൂടിേയതീരൂ.
അതു ആദ്യം പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളാൽ (യമങ്ങളാൽ) സിദ്ധി ം. ആഭ്യന്തരശൗചം
നിശ്ചയമായും ബാഹ്യ ശൗചേത്തക്കാൾ വിലേയറിയതുതെന്ന. എന്നാൽ ര ം
ആവശ്യ മാണ്. ആഭ്യന്തരശൗചേത്താടു കൂടാത്ത ബാഹ്യശൗചം നിരുപേയാഗ 
വുമാകു .

”സൂ ം 33. വിതർക്കബാധേന തിപക്ഷഭാവനം.”
അർത്ഥം: വിതർക്കബാധേന = േയാഗവിേരാധികളായ ഹിംസാദി കളിെല താ 

ര്യത്താലുള്ള പീഡ േതാ േമ്പാൾ, തിപക്ഷ ഭാവനം = തിപക്ഷങ്ങളായ
അഹിംസാദികളുെട ഭാവനം (പരിശീലനം െചയ്യണം).
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േമ റഞ്ഞ നിഷ്ഠകെള അഭ്യസി ന്നതിനുള്ള ഉപായം ഇതാണ്. അതായത്
മനസ്സിൽ വിരുദ്ധവൃത്തികെള ഭാവി െകാ ക. േമാഷ്ടിക്കാനുള്ള താ ാര്യം
േതാ േമ്പാൾ േമാഷ്ടി ക്കായ്മെയ (അസ് േതയമഹാ തത്ത) പറ്റി ചിന്തി
െകാ ക. ദാനം വാങ്ങണം എ േതാ േമ്പാൾ അതിൽനി വിപരീതമായ
ഒരു വിചാരെത്ത അതിെന്റ സ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിൽ െവ െകാ ക.

”സൂ ം 34. വിതർക്കാഃ ഹിംസാദയഃ കൃതകാരിതാനുേമാദിതാ,
േലാഭേ ാധേമാഹപൂർവകാ മൃദുമധ്യാധിമാ ാ
ദുഃഖജ്ഞാനനന്ത ഫലാ ഇതി തിപക്ഷഭാവനം.”
അർത്ഥം: വിതർക്കാഃ = (േമൽപറഞ്ഞ) േയാഗവിേരാധികളായ, ഹിംസാദയഃ =
ഹിംസാദികൾ, കൃതകാരിതാനുമാദിതഃ = കൃതങ്ങൾ (െചയ്യെപ്പട്ടവ) കാരിതങ്ങൾ
(െചയ്യിക്കെപ്പട്ടവ) അനുേമാദിതങ്ങൾ (അനുവദിക്കെപ്പട്ടവ ഇങ്ങിെന മൂ വിധ 
മായി), േലാഭേ ാധേമാ ഹപൂർവ്വകാഃ = െകാതി, േകാപം, മിൗ്െയാജ്ഞാനം
ഇവെയ മുൻനിറുത്തി ഉണ്ടായവയായി, മൃദുമദ്ധ്യാധിമാ ാഃ = മൃദു, മദ്ധ്യം, തീ ം
ഇങ്ങിെനയുള്ള മാ േഭദങ്ങേളാടുകൂടി, ദുഃഖാജ്ഞാനാ നന്തഫലാഃ = ദുഃഖരൂ 
പമായും അജിജ്ഞാനരൂപമായുമുള്ള അനന്ത ഫലങ്ങെള നൽകു . ഇതി =
എ ള്ള വിചാരമെ , തിപക്ഷ ഭാവനം = വിപരീതമായ അഹിംസാദികളുെട
പരിശീലനം.
ഞാൻ ഒരു കളളം പറകേയാ ഒരു കള്ളം മെറ്റാരുവെനെക്കാ പറയിക്കേയാ
അെല്ലങ്കിൽ േവെറാരുവൻ ഒരു കള്ളം പറയുന്നതിന് അനുവദി കേയാ
െച ന്നത് എല്ലാം ഒ േപാെല പാപകര മാണ്. തീെര സാരമില്ലാത്ത ഒരു
കള്ളം കൂടിയും കള്ളംതെന്ന. ഓേരാ ദുർവിചാരവും, േനെര മടങ്ങിവരും. ഓേരാ
ൈവരെത്ത പ്പറ്റിയ വിചാരവും അതു ഗുഹയ്ക്കക വ വിചാരിക്ക യാെണങ്കിൽ 
കൂടിയും അവിെട സംഭരിക്കെപ്പട്ടി ഒരു ദിവസം മഹാശക്തിേയാടുകൂടി ഒരു
ആപത്തിെന്റ രൂപത്തിൽ തിരിെക നിങ്ങളുെട േനെര ചാടി വീഴും. നിങ്ങൾ
അസൂയയും ൈവരവും െകാണ്ട് പല കാരമുള്ള ഉപായങ്ങെള ചിന്തിച്ചാൽ
അവ പലിശ പലിശേയാടുകൂടി നിങ്ങളുെട േനർ തെന്ന തിരി ചാടും.
ഒരു ശക്തി ം അവെയ തടു നിർത്താൻ കഴികയില്ല. ഒരിക്കൽ അവെയ
ഇളക്കിവിട്ടാൽ അവെയ പിെന്ന നിങ്ങൾ സഹിെച്ചേന്ന വരൂ. ഇതിെനപ്പറ്റിയ
ചിന്ത തെന്ന നിങ്ങെള ദു വൃത്തികളിൽ നി പിൻവലിപ്പി ം.

”സൂ ം 35. അഹിംസാ തിഷ്ഠായാം തത്സന്നിധൗ ൈവരത്യാഗഃ.”
അർത്ഥം: അഹിംസാ തിഷ്ഠായാം = അഹിംസയുെട പരിശീലനം സ്ഥിരമാ 
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യാൽ സൽസന്നിധൗ = അങ്ങിെനയുള്ള േയാഗിയുെട മുമ്പിൽ, ൈവരത്യാഗഃ =
(ആർ ം) വിേരാധം ഒഴി േപാകു .
ഒരുത്തൻ, മറ്റാെരയും ഉപ വിക്കരുെത ള്ള തമുള്ളവനാ യാൽ അവെന്റ
മുമ്പിൽ ജന്മനാ രസ്വഭാവങ്ങളായ ജ ക്കൾ േപാലും ശാന്തതേയാെട െപരു 
മാറും. ആ േയാഗിയുെട മുമ്പാെക കടുവായും ആട്ടിൻകുട്ടിയും തമ്മിൽ കൂത്താടും;
അേന്യാന്യം ഉപ വിക്കയില്ല. ആ സ്ഥിതിയിൽ വന്നാൽ മാ േമ അഹിംസാ

തം സ്ഥിരമായി എ വിചാരിക്കാവൂ.

”സൂ ം 36. സത്യ തിഷ്ഠായാം ിയാഫലാ യത്വം.”
അർത്ഥം: സത്യ തിഷ്ഠായാം = സത്യ തം സ്ഥിരമായാൽ, ിയാഫലാ യ 
ത്വം = അനുഷ്ഠാനം കൂടാെതത്തെന്ന ഫലാ യത്വം ഉണ്ടാകും (ഫലം തനി ം
അന്യന്മാർ ം സിദ്ധി ം).
സത്യത്തിെന്റ സിദ്ധി സ്വാധീനമായാൽ നിങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ കൂടിയും ഒരു
കള്ളം പറയുകയില്ല. നിങ്ങളുെട വാക്കിേലാ മനസ്സിേലാ വൃത്തിയിേലാ
ഒന്നിലും കള്ളമുണ്ടായിരിക്കില്ല. എ പറഞ്ഞാലും സത്യമായിത്തീരും. ഒരുവ 
േനാടു നിന ഭാഗ്യമുണ്ടായിരിക്കെട്ട എ പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഭാഗ്യവാനായി
ത്തീരും. ഒരു ആൾ േരാഗമാെണങ്കിൽ അവേനാടു ’നിെന്റ േരാഗം ശമിക്കെട്ട’
എ പറഞ്ഞാൽ ഉടെന അവനു േരാഗശാന്തി വരികയും െച ം.

”സൂ ം 37. അസ് േ◌തയ തിഷ്ഠായാം സർവരേത് നാപസ്ഥാനം,”
അർത്ഥം: അസ് േതയ തിഷ്ഠായാം = അസ് േതയം (േമാഷ്ടി ക്കായ്ക) സിദ്ധ 
മായാൽ, സർവരത് േനാപസ്ഥാനം = എല്ലാ (രത് ന ങ്ങളും) നിേക്ഷപങ്ങളും

ത്യക്ഷമാകും.
നിങ്ങൾ കൃതിെയ (േലാകെത്ത) െവടിഞ്ഞ് ഓടിക്കളയാൻ എ യധികം

മി േമാ അ യധികം അതു നിങ്ങെള പി ടരും. നിങ്ങൾ അതിെന
േകവലം ഗണ്യമാ േന്നയിെല്ലങ്കിൽ അതു നിങ്ങളുെട അടിമയായിത്തീരുകയും
െച ം.

”സൂ ം 38. ഹ്മചര്യ തിഷ്ഠായാം വീര്യലാഭഃ”
അർത്ഥം: ഹ്മചര്യ തിഷ്ഠായാം = ഹ്മചര്യ തം സ്ഥിര മായാൽ, വീര്യലാ 
ഭഃ = ഓേജാബലം സിദ്ധി ം.

ഹ്മചാരികളുെട തലേച്ചാറിനു േകമമായ ഓേജാബലം, അതായത് അതിമഹ 
ത്തായ മനശ്ശക്തി ഉണ്ടായിരി ം. അേതാടു കൂടാെത മേനാദാർഡ്യം ഉണ്ടാകു 
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ന്നതല്ല. േകമമായ ബുദ്ധിൈവഭവ മുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും നല്ല ഹ്മചാരികൾ
ആണ്. ഹ്മചര്യം മനുഷ്യരുെടേമൽ അ തകരമായ വശീകാരശക്തിെയ
നൽകു . മനുഷ്യരുെട േനതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നവെരല്ലാം നല്ല ഹ്മചാരികൾ
ആണ്. ഹ്മചര്യമാണ് അവർ അതിനു ശക്തി നൽകിയത്. അതുെകാ
േയാഗി ഹ്മചാരിയായിത്തെന്ന ഇരിക്കണം.

”സൂ ം 39. അപരി ഹൈസ്ഥേര്യ ജന്മെകൗാന്താസംേബാധഃ”
അർത്ഥം: അപരി ഹൈസ്ഥേര്യ = അപരി ഹം (ദാനം വാങ്ങായ്മ) സ്ഥിരമാ 
യാൽ, ജന്മകൗെന്താസംേബാധഃ = ജന്മ വൃത്താന്തജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും.
േയാഗി അന്യരിൽനി യാെതാരു ദാനവും സ്വീകരിക്കാതിരു ന്നാൽ അന്യ 
ന്മാർ താൻ കടെപ്പടുന്നില്ല. ആർ ം കീഴ് െപ്പടാ ത്തവനും, സ്വത നും
ആയിത്തീരു . അയാളുെട മന നിർമ്മലമായും തീരു . എ െകാെണ്ട 
ന്നാൽ ഓേരാ ദാനേത്താടുകൂടിയും അയാൾ ദാതാവിെന്റ പാപങ്ങെള കൂടി
സ്വീകരിക്കയാകു . അവ വ അയാളുെട മനസ്സിൽ പടലം പടലമായി
അടിഞ്ഞ് ഒടുവിൽ പല കാരത്തിലുള്ള പാപസഞ്ചയ ങ്ങളാൽ അതു മൂടി 
മറ േപാകു . ദാനം വാങ്ങാതിരുന്നാൽ മനസ്സ് ശുദ്ധമായിത്തീരുകയും
ഒന്നാമതായിത്തെന്ന പൂർവ്വജന്മെത്ത വൃത്താന്തം അതിനു അറിയാറാകയും
െച ം. അേപ്പാൾ മാ േമ േയാഗി തെന്റ ലക്ഷ്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായ സ്ഥിരതെയ

ാപി . എ െകാെണ്ടന്നാൽ താൻ എ േയാ തവണയായി വ ം േപാ 
യും ഇരിക്കയാെണ കാണുകയും േമലാൽ ഒരിക്കലും വരികയും േപാകയും
െചയ്യാെതയും അങ്ങിെന കൃതി അടിമയായിത്തീരാെതയും ഈ തവണ
മുക്തനാകണെമന്ന് അയാൾ തീർച്ചയാ കയും െച ം.

”സൂ ം 40. ശൗചാൽ സ്വാംഗ ഗുപ് സാ, പൈരരസംസർഗ്ഗഃ”
അർത്ഥം: ശൗചാൽ = ബാഹ്യാഭ്യന്തരശൗചങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ലഭിച്ചാൽ,
സ്വാംഗജുഗുപ് സാ = തെന്റ ശരീരേത്താടുേപാലും െവറു ം, പൈരസംസർഗ്ഗം =
അന്യശരീരേത്താടു സംഗമമില്ലാ യ്മയും (ഉണ്ടാകു ).
ബാഹ്യമായും അന്തരമായുമുള്ള വാസ്തവശുദ്ധീകരണം വരുേമ്പാൾ ശരീര 
ത്തിൽ ഉേപക്ഷ േതാ ം. അതിെന ഭംഗിയാക്കി വയ്ക്കണെമ ള്ള ബുദ്ധി
െപായ് േപാകും. മ ള്ളവർ അതി മേനാഹരം എ പറയുന്ന ഒരു മുഖം, അതിന 
ടിയിൽ ബുദ്ധി കൂടിയിെല്ലങ്കിൽ േയാഗി ഒരു ജ വിെന്റ മുഖെമ മാ േമ
േതാ . മ ള്ളവർ ഒരു െവറും സാധാരണം എ പറയുന്ന മുഖം അതിന്നടി 
യിൽ ആ ൈചതന്യം കാശി െണ്ടങ്കിൽ േയാഗി ദിവ്യമാെണ ം പറയും.

https://thalilakkam.in/



രാജേയാഗം- കുമാരനാശാൻ 178

ശരീരെത്ത റി ള്ള തൃഷ്ണ യാണു മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ വലിയ മാലിന്യം.
അതുെകാ ശൗചം സിദ്ധമായാൽ അതിെന്റ ഒന്നാമെത്ത ചിഹ്നം നിങ്ങൾ ഒരു
ശരീരമാണ് എ തന്നത്താൻ വിചാരിപ്പാൻ േനാ കയില്ല എ ള്ളതാണ്.
ശൗചം സിദ്ധമാകുേമ്പാൾ മാ േമ ശരീരാഭിമാന ത്തിൽനി ം േമാചി .

”സൂ ം 41.സത്വശുദ്ധിസൗമനൈസ്യകാേ ിയജയാത്മദർശന
േയാഗ്യത്വാനി ച.”
അർത്ഥം: സത്വശുദ്ധിസൗമനൈസ്യകാേ ിയജയാത്മദർശന േയാഗ്യ 
ത്വാനിച = സത്വ (ബുദ്ധിസത്വത്തിെന്റ) ശുദ്ധി, സൗമനസ്യം (മനഃ സാദം),
ഐകാ ം (ഏകാ ത), ഇ ിയജയം (ഇ ിയ നിയമനം), ആത്മദർശനേയാ 
ഗ്യത്വം (സ്വസ്വരൂപദർശനസാമർത്ഥ്യം)
ഇവയും ശൗചാഭ്യാസത്താൽ ഉണ്ടാകു . ഈ അഭ്യാസംെകാ സത്വത്തിനു
(ബുദ്ധിസത്വത്തിനു) അെല്ലങ്കിൽ സാത്വികാംശങ്ങൾ ഉൽക്കർഷമുണ്ടാകും.
മന സംയതമായും സന്നമായും തീരുകയും െച ം. മതഭക്തിയുെട ഒന്നാമ 
െത്ത ലക്ഷണം സന്നതയാണ്. ഒരുത്തൻ അ സന്നനാ െണങ്കിൽ അവനു
അഗ്നിമാന്ദ്യമായിരി ം; അതു മതഭക്തിയല്ല. സത്വത്തിെന്റ സ്വഭാവം സുഖം
േതാ കയാണ്. ഒരു സാത്വിക മനുഷ്യന് ഏതും സുഖകരമായിത്തെന്ന േതാ 

ം. ആ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ േയാഗത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിെയ
ാപി എ വിചാരി വിൻ. ദുഃഖെമല്ലാം തമസ്സിൽ നി ണ്ടാകുന്നതാ 

ണ്. അതുെകാ അതിെന ഉേപക്ഷിക്കണം. സന്നതയില്ലായ്മ തമസ്സിെന്റ
ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നേ . ബലവാന്മാരും ദൃഡശരീരരും തരുണരും, അേരാഗികളും,
ധൃഷ്ടരും ആയവർ മാ േമ േയാഗികളാവാൻ േയാഗ്യരാകു . േയാഗി
എല്ലാം ആനന്ദം തെന്ന. താൻ കാണുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യമുഖങ്ങളും അയാൾക്ക്
ആത്മ സാദെത്ത ഉണ്ടാ . അതാണ് ഒരു പുണ്യപുരുഷെന്റ ലക്ഷണം.
േ ശം ഉണ്ടാ ന്നതു പാപത്താൽ തെന്ന ആണ്. മെറ്റാരു കാരണത്താലുമല്ല.
മുഖെത്ത അ സന്നമാക്കീ കാര്യെമന്ത്? അല്ല അതു ഭയങ്കരമായ കൃത്യമാണ്.
നിങ്ങളുെട മുഖ അ സന്നതയുെണ്ടങ്കിൽ അ െവളിക്കിറങ്ങരുത്. തന്ന 
ത്താൻ ഒരു മുറിക്കകത്തിരു െകാള്ളണം. ഈ േരാഗെത്ത െകാ േപായി
േലാക പരത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തധികാരമാണ്? മന നിയ ിത 
മായാൽ ശരീരം മുഴുവനും സ്വാധീനമായി. അതായത്, ഈ യ ത്തിനു
(ശരീരത്തിന് ) നിങ്ങൾ അടിമയായിരി ന്നതിനു പകരം അതു നിങ്ങളുെട
അടിമയായി ത്തീരും. ഈ യ ം ആത്മാവിെന അേധാഗതിയിേല െകാ
േപാകുന്നതിനു പകരം അത് അതിെന്റ ഏറ്റവും വലിയ സഹായി യായിത്തീരും.
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”സൂ ം 42. സേന്താഷാദനുത്തമഃ സുഖലാഭഃ”
അർത്ഥം: സേന്താഷത്താൽ = സേന്താഷ (ത്തിെന്റ അഭ്യാസ) ത്താൽ, അനുത്ത 
മഃ = സർേവാൽകൃഷ്ടമായ, സുഖലാഭഃ = സുഖ ാപ്തി ഉണ്ടാകു .

”സൂ ം 43. കാേയ ിയശുദ്ധിരശുദ്ധിക്ഷയാത്തപസഃ”
അർത്ഥം: തപസഃ =തപ െകാണ്ട്. അശുദ്ധിക്ഷയാൽ = േ ശാദി മലങ്ങളുെട
നാശത്താൽ, കാേയ ിയസിദ്ധിഃ = ശരീരത്തിനും ഇ ിയങ്ങൾ ം സിദ്ധി
(അലൗകികശക്തി) ഉണ്ടാകു .
തപസ്സിെന്റ ഫലങ്ങൾ ഉടെന കാണെപ്പടും. ചിലേപ്പാൾ ദർശനശക്തി അധി 
കെപ്പടുക, അധികദൂരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങളുെട വണം മുതലായതും
ഉണ്ടാകു .

”സൂ ം 44. സ്വാദ്ധ്യായാദിഷ്ടേദവതാസ േയാഗഃ”
അർത്ഥം: സ്വാദ്ധ്യായാൽ = സ്വാദ്ധ്യായത്താൽ (േവദാഭ്യാസ മ ജപാദിക 
ളാൽ), ഇഷ്ടേദവതാസം േയാഗഃ = ഇഷ്ടേദവത കളുെട ത്യക്ഷം (ലഭി ).

ത്യക്ഷമാക്കാൻ വിചാരിക്കെപ്പടുന്ന ഇഷ്ടേദവതകൾ എ ഉയർന്ന തരത്തിലു 
ള്ളവേയാ മ ാഭ്യാസം അ ക കഠിനമായി രി ന്നതാണ്.

”സൂ ം 45. സമാധിസിദ്ധിരീശ്വര ണിധാനാൽ”
അർത്ഥം: ഈശ്വര ണിധാനാൽ = ആത്മാവിെന ഈശ്വരാർപ്പണം െച ന്ന 
തിനാൽ, സമാധിസിദ്ധിഃ = സമാധി പൂർത്തിയായി ലഭി .

”സൂ ം 46. സ്ഥിരസുഖമാസനം.”
അർത്ഥം: ആസനം = ആസനം (എന്നാൽ), സ്ഥിരസുഖം = ദൃഡമായും, സുഖകര 
മായുമുള്ള (ഇരി തെന്ന).
ഇനി പറവാനുള്ളത് ആസനെത്തപ്പറ്റിയാണ്. ആസനബന്ധം സ്ഥിരമാകു 
ന്നതുവെര ാണായാമവും മ അഭ്യാസങ്ങളും സുകരമാകുന്നില്ല. ആസനം
സ്ഥിരമാ ക എ വച്ചാൽ ശരീരം ഉെണ്ട ള്ള േതാന്നൽ േകവലം ഇല്ലാെത
ആകുക എന്നർത്ഥ മാകു . അങ്ങിെന ആെയങ്കിൽ മാ െമ ആസനം സ്ഥിര
മാകു . സാധാരണസ്ഥിതിയിൽ ആകെട്ട, ഏതാനും നിമിഷം നിങ്ങൾ ഒരു
ആസനം ബന്ധിച്ചിരു കൂടുേമ്പാൾതെന്ന ശരീരത്തിൽ ഒരുതരം ഉപ വങ്ങൾ
ഒെക്ക കട കൂടു . എന്നാൽ ലശരീരത്തിെന്റ ചിന്ത വി േപാകുേമ്പാൾ
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ശരീരെത്ത പ്പറ്റിയ എല്ലാ േതാന്നലും വി േപാകും. അേപ്പാൾ സുഖേമാ, േവ 
ദനേയാ ഒ ം അറികയില്ല. പിെന്നയും നിങ്ങൾ ശരീരെത്ത എടു േമ്പാൾ
(ശരീരാഭിമാനം തിരിെക വരുേമ്പാൾ) അതിനു (ശരീരത്തിന് ) അതു വി മി
എ േതാ ം. നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന പൂർണ്ണമായ
വി മം ഇതു ഒ മാ മാണ്. ശരീരെത്ത വശംവദമാ കയും, അതിെന
സ്ഥിരാസനത്തിൽ വ െകാ കയും െചയ് വാൻ സാധിച്ചാൽ അഭ്യാസം
ദൃഡതെയ ാപി ം. എന്നാൽ ശരീരം പീഡ നൽകി െക്കാണ്ടിരി േമ്പാൾ
സിരാബന്ധങ്ങൾക്ക് ഉപ വം ത . മനസ്സിെന ഏകാ െപ്പടുത്താൻ കട്ടിയാ 
കുകയും െച . അഖണ്ഡവ വിെനപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ ആസനം സ്ഥിരമാകും.
േകവലമായ അഖണ്ഡതത്വെത്തപ്പറ്റി ചിന്തിപ്പാൻ കഴികയില്ല, എന്നാൽ നമു
അഖണ്ഡമായ ആകാശെത്തപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം.

”സൂ ം 47. യത് നൈെശൗില്യാന്ത്യസമാപത്തിഭ്യാം.”
അർത്ഥം: യത് നൈെശൗില്യാന്ത്യസമാപത്തിഭ്യാം = അ ാ മായ യ 
ത് നത്താലും, അഖണ്ഡതെയ ധ്യാനി ന്നതുെകാ ം (ആസനം സ്ഥിരവും
സുഖകരവും ആകും).
അേപ്പാൾ കാശം, ഇരുട്ട്, സുഖം, ദുഃഖം ഇവ ഒ ം നിങ്ങെള ഉപ വി കയി 
ല്ല.

”സൂ ം 48. തേതാ ദ്വന്ദ്വാനഭിഘാതഃ”
അർത്ഥം: തതഃ = അേപ്പാൾ (ആസനം സിദ്ധമാകുേമ്പാൾ) ദ്വന്ദ്വാനഭിഘാതഃ
= ദ്വന്ദ്വങ്ങളുെട ബാധയില്ലാതാകു . ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ നല്ലത്, ചീത്ത, ഉഷ്ണം, ശീതം
ഇങ്ങിെന അേന്യാന്യ വിരുദ്ധങ്ങളായ യുഗങ്ങൾ തെന്ന.

”സൂ ം 49. തസ്മിൻ സതി ശ്വാസ ശ്വാസേയാർഗതിവിേച്ഛദഃ
ാണായാമഃ

”
അർത്ഥം: തസ്മിൻ സതി = അതു ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ (ആസനം സിദ്ധമാകുേമ്പാൾ),
ശ്വാസ ശ്വാസേയാഃ = ശ്വാേസാച്ഛ്വാസങ്ങളുെട, ഗതിവിേച്ഛദഃ = നിേരാധനം
(ആകുന്ന), ാണായാമഃ = ാണായാമം (എന്ന അംഗം ശീലിക്കാം).
ആസനം സിദ്ധമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസചലനെത്ത തടു കയും, നിയമനം
െചയ്കയും െചയ്യണം. അേപ്പാൾ ാണായാമം അെല്ലങ്കിൽ ശരീരത്തിെല

ാണശക്തികളുെട നിയമനം നമുക്ക് സാദ്ധ്യമാകും. ാണൻ ശ്വാസമല്ല.
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എങ്കിലും സാധാരണ ഇം ീഷിൽ അതിെന അങ്ങിെനയാണ് തർജ്ജമ െച
കാണുന്നത്. ാണൻ എ വച്ചാൽ ഹ്മാണ്ഡത്തിലുള്ള ശക്തികളുെട എല്ലാം
ആക ക ആകു . അതു ഓേരാ ശരീരത്തിലുമുള്ള ജീവശക്തി ആകു .
അതിെന്റ ഏറ്റവും ദൃശ്യമായ പരിണാമമാണ് ശ്വാസേകാശചലനം. ാണൻ
ശ്വാസെത്ത ആകർഷി ന്നതിൽ നിന്നാണ് ഈ ചലനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതി 
െന ആണ് ാണായാമത്താൽ നാം നിയമനം െചയ് വാൻ േനാേക്കണ്ടതും.

ാണനിയമനം സമ്പാദി ന്നതി നുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗ്ഗമായിട്ടാണ്
ശ്വാസെത്ത നിയ ി പ്പാൻ നാം ആരംഭി ന്നത്.

”സൂ ം 50.ബാഹ്യാഭ്യന്തരസ്തംഭവൃത്തിർേദ്ദശകാലസംഖ്യാഭിഃ
പരിദൃേഷ്ടാ ദീർഘസൂക്ഷ്മഃ. ”
അർത്ഥം: ബാഹ്യാഭ്യന്തരസ്തംഭവൃത്തിഃ = ബാഹ്യവൃത്തി (േരചകം), ആഭ്യന്തര 
വൃത്തി (പൂരകം), സ്തംഭവൃത്തി (കുംഭകം) (ഇങ്ങിെനയും), േദശകാലസംഖ്യാഭിഃ =
േദശം (ആധാരച ം), കാലം (മാ കൾ), സംഖ്യാ (ആവൃത്തികൾ) ഇവയാൽ,
പരിദൃഷ്ടഃ = പരിച്ഛിന്നമായും, ദീ!ർഘസൂക്ഷ്മഃ = ദീർഘമായും, സൂക്ഷ്മ മായും,
( ാണായാമം) ഭവി .

ാണായാമത്തിന് മൂ വിധം വ്യാപാരമുണ്ട്. ഒന്ന് ശ്വാസ െത്ത ഉള്ളിേല
വലി ന്നത്. മെറ്റാ ശ്വാസെത്ത െവളിയിേല വിടുന്നത്. മൂന്നാമേത്തതു
ശ്വാസേകാശത്തിൽ തെന്ന ശ്വാസെത്ത ധരി െകാ കേയാ ശ്വാസേകാ 
ശത്തിൽ കടക്കാെത തടു െകാ കേയാ െച ന്നത്. ഇവ വീ ം,
േദശകാലങ്ങളാൽ വിേശഷിക്കെപ്പടു . േദശം എന്നാൽ ശരീരത്തിെന്റ ഏെത 
ങ്കിലും േത്യകസ്ഥാനത്തിൽ ാണെന ധരി കയാകു . കാലം എന്നാൽ
എ ക്ഷണം (അെല്ലങ്കിൽ മാ ) ഒരു േത്യക സ്ഥാന ാണെന ധരി
െകാള്ളണം എ ള്ള വ്യവസ്ഥയേ . അതുെകാ ഓേരാ ാണവ്യാപാര
െത്തയും (േരചകാദികെള) എ നിമിഷേത്ത വ െകാള്ളണ െമന്ന് നാം
അറിയു . ഈ ാണായാമത്തിെന്റ ഫലം ’ഉൽഘാത’മാണ്. അതായത്
കുണ്ഡലിനിയുെട ഉൽേബാധനം.

”സൂ ം 51. ബാഹ്യാഭ്യന്തരവിഷയാേക്ഷപീ ചതുർത്ഥഃ”
അർത്ഥം: ബാഹ്യാഭ്യന്തരവിഷയാേക്ഷപീ = ബാഹ്യവും (പുറ ള്ള നാസാ ം,
ദ്വാദശാന്തം മുതലായവയും), ആഭ്യന്തരവും (അക ള്ള ഹൃദയപത്മം നാഭിച 

ം മുതലായവയും) ആയ വിഷയങ്ങളിേല ാണെന അദ്ധ്യാഹരിച്ചി ള്ള
( ാണായാമം); ചതുർത്ഥഃ = നാലാമേത്തതാകു .
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ാണായാമത്തിെന്റ നാലാമെത്ത കാരേഭദം ഇതാണ്. ാണെന അകേത്ത 
യ് േക്കാ പുറേത്തയ് േക്കാ തിരി െകാ േപാകാം.

”സൂ ം 52. തതഃ ക്ഷീയേത കാശാവരണം.”
അർത്ഥം: തതഃ = േമ റഞ്ഞ ാണായാമാഭ്യാസത്താൽ, കാശാവരണം
= കാശരൂപമായ (ചിത്തത്തിെന്റ േ ശാദിയായ) ആവരണം (മലം) മൂടൽ.
ക്ഷീയേത=ക്ഷയി .
ചിത്തം അതിെന്റ സ്വഭാവത്താൽ സർവ്വേബാധവും ഉള്ളതാണ്. അത്
തത്വാംശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാകു . എന്നാൽ രാജസ താമസാംശങ്ങളാൽ
മൂടെപ്പട്ടിരി . ാണായാമം െകാണ്ട് ആ മൂടൽ നീങ്ങിേപ്പാകും.

”സൂ ം 53. ധാരണാസു ച േയാഗ്യതാ മനസഃ”
അർത്ഥം: ധാരണാസു = ’ധാരണ’കളിൽ (അതിെന്റ ലക്ഷണം ഇനി പറയും),
മനസഃ = മനസ്സിനു, േയാഗ്യതാ ച = േയാഗ്യത സിദ്ധിക്കയും െച .
ആവരണം നീങ്ങിയ ഉടൻ നമുക്ക് മനസ്സിെന ഏകാ മാക്കാൻ കഴിയും.

”സൂ ം 54. സ്വവിഷയാസ േയാേഗ ചിത്തസ്വരൂപനുകാര
ഇേവ ിയാണാം ത്യാഹാരഃ.”
അർത്ഥം: ഇ ിയാണാം =ഇ ിയങ്ങളുെട, സ്വവിഷയാസം േയാ േഗ =
വിഷയൈവമുഖ്യത്താൽ (വിഷയങ്ങളിൽ നി പിന്തിരിയുന്നതിനാൽ) ചി 
ത്തസ്വരൂപാനുകാരഃ ഇവ = ചിത്തത്തിെന്റ സ്വരൂപാനുകാരണം േപാലുള്ള
അവസ്ഥയാണ്, ത്യാഹാരഃ = ത്യാഹാരം (എന്ന അംഗം).
ഇ ിയങ്ങൾ ചിത്തത്തിെന്റ േത്യകാവസ്ഥകളാണ്. ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം
കാണു . അതിെന്റ ആകൃതി ആ പുസ്തകത്തിലുള്ളതല്ല. മനസ്സിലുള്ളതാണ്.
െവളിയിലുള്ള ഏേതാ ഒ ആ ആകൃതിെയ പുറേത്ത ആകർഷി . വാ 
സ്തവമായ ആകൃതി ചിത്തത്തിൽ തെന്നയാണിരി ന്നത്. ഇ ിയങ്ങൾ അവയ്ക്ക്
എതിെര വരുന്ന ഏതു വ ക്കേളാടും താദാത്മ്യെപ്പടുകയും അവയുെട ആകൃതി
െയ സ്വീകരി െകാ കയും െച . ചിത്തവൃത്തികെള ഇങ്ങിെന േവഷം
െകട്ടാെത തടു വ െകാള്ളാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ മന ശാന്തമായിത്തീരും.
അതിനാണ് ത്യാഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുെകാണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഇ ിയ
സംഗമം ഉണ്ടാകും. േയാഗിക്ക് എേപ്പാൾ ബാഹ്യവിഷയങ്ങളുെട ആകൃതി
ൈക െക്കാ ന്നതിൽനിന്ന് ഇ ിയങ്ങെള തടു നിർ കയും അവെയ
ചിത്തവൃത്തികളിൽ ലയിപ്പി കയും െചയ് വാൻ സാധി േവാ, അേപ്പാൾ
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പൂർണ്ണമായ ഇ ിയസംയമം സിദ്ധി . എേപ്പാൾ ഇ ിയങ്ങളുെട പൂർണ്ണസം 
യമം ഉണ്ടാേയാ അേപ്പാൾ എല്ലാ മാംസേപശികളും സിരകളും തെന്റ അധീന
ത്തിലാകും. എ െകാെണ്ടന്നാൽ എല്ലാ ഇ ിയേബാധങ്ങൾ ം വ്യാപാര
ങ്ങൾ ം മൂലസ്ഥാനങ്ങൾ ഇ ിയങ്ങളാണ്. ഈ ഇ ിയങ്ങൾ കർേമ്മ ി 
യങ്ങൾ ജ്ഞാേന ിയങ്ങൾ ഇങ്ങിെന രണ്ടായി വിഭജിക്ക െപ്പട്ടിരി .
ഇ ിയങ്ങൾ നിയ ിക്കെപ്പട്ടാൽ േയാഗിക്ക് എല്ലാ ഇ ിയജ്ഞാനെത്തയും

ിയെയയും നിയ ിക്കാം. ശരീരം മുഴുവൻ അയാളുെട നിയമനത്തിൻ കീഴിൽ
നിൽ ം. അേപ്പാൾ മാ േമ ജനിച്ചതു െകാ ള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ
തുട . അേപ്പാൾ ഒരുത്തനു െയൗാർത്ഥമായും ’ജനിച്ചതുെകാ ഞാൻ
കൃതാർത്ഥനായി’ എ പറയാം. ആ ഇ ിയജയം സിദ്ധി േമ്പാൾ വാസ്തവ 
ത്തിൽ ശരീരം എ അ തകരമായിരി എ നമു അറിയാനാവും.
സാധനപാദം കഴി .
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വിഭൂതിപാദം
ഇേപ്പാൾ വിഭൂതിപാദം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ നാം എത്തിയിരി .

”സൂ ം 1. േദശബന്ധശ്ചിത്തസ്യ ധാരണാ.”
അർത്ഥം: ചിത്തസ്യ = മനസ്സിെന്റ, േദശബന്ധഃ = േത്യക സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള
സ്ഥിരീകരണം, ധാരണാ = ധാരണ (എന്ന ആറാമെത്ത അംഗം) ആകു .
ശരീരത്തിനുള്ളിേലാ പുറേത്താ ഉള്ള ഏെതങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ മനസ്സിെന
ഊ കയും, ആ സ്ഥിതിയിൽ അതിെന െവ െകാ കയും െച ന്നതിനാണ്
ധാരണ എ പറയുന്നത്.

”സൂ ം 2. ത ത്യൈയകതാനതാ ധ്യാനം.”
അർത്ഥം: ത = ആ വിഷയങ്ങളിൽ, ത്യൈയകതാനതാ =  
ത്യയ(ജ്ഞാന)ത്തിെന്റ ഏകതാനത (മാറാെതയുള്ള സ്ഥിതി) ധ്യാനം =
ധ്യാനം എന്ന അംഗം ആകു . മന ദ്വാദശാന്തം (ശിരസ്സിെന്റ ഉപരിഭാഗം),
ഹൃദയം ഇത്യാദി സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി നി ാനും ഒരു വിഷയെത്ത
മാ ം ചിന്തിപ്പാനും മി . ശരീരത്തിൽ മെറ്റല്ലാ ഭാഗങ്ങെളയും വി
ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ടി മാ ം ഇ ിയജ്ഞാനങ്ങെള ഹി പ്പാൻ മനസ്സിനു
കഴിഞ്ഞാൽ അതു ധാരണയാണ്. ആ സ്ഥിതിയിൽ ഏതാനും സമയം ഇരു 

െകാൾവാൻ അതിനു സാധിച്ചാൽ അേപ്പാൾ അതിനു ധ്യാനം എ പറയു .

”സൂ ം 3. തേദവാർത്ഥമാ നിർഭാസം സ്വരൂപശൂന്യമിവസമാധിഃ.”
അർത്ഥം: തൽ = അത് (ധ്യാനം), ഏവ = തെന്ന, അർത്ഥ മാ നിർഭാസം =
(ധ്യാന)വിഷയം മാ മായി േശഷിച്ച്, സ്വരൂപശൂന്യം ഇവ = ധ്യാനേബാധം
വിട്ടി എന്ന േപാെല (ആയാൽ), സമാധിഃ = സമാധി ആകു ധ്യാനത്തിൽ
എല്ലാ രൂപങ്ങളും വി േപാകുേമ്പാൾ സമാധി യായി എന്നർത്ഥം. നാം ഒരു
പുസ്തകെത്ത ധ്യാനി എന്നിരി ക്കെട്ട. മനസ്സിെന േമണ അതിേന്മൽ
ഏകാ െപ്പടുത്താനും, അന്തഃകരണ സാക്ഷാൽകാരെത്ത അതായതു ഒരു

കാരത്തിലും രൂപെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത ധ്യാനവിഷയെത്ത മാ ം ഹിപ്പാനും
നമു കഴി െവ ം ഇരിക്കെട്ട. ധ്യാനത്തിെന്റ ആ നിലയ്ക്കാണ് സമാധി
എ പറയുന്നത്.
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”സൂ ം 4. യേമക സംയമഃ”
അർത്ഥം: യം = മൂ (ധാരണ ധ്യാന സമാധികൾ), ഏക ഒരു വിഷയ 
ത്തിൽ (ലക്ഷ്യത്തിൽ) (വരുേമ്പാൾ), സംയമഃ = (അതിനു) സംയമം (എ
പറയു ). ഏെതങ്കിലും ഒരു േത്യക ലക്ഷ്യത്തിൽ മനസ്സിെന തിരി
വി , അതിെന അതിൽ സ്ഥിരെപ്പടുത്തി അധികേനരം അതിൽ ത്തെന്ന
വ െകാ , ലക്ഷ്യെത്ത അന്തഃകരണസാക്ഷാൽകാര ത്തിൽ നി വിടർത്തി
നിൽ ന്നതിനാണ് സംയമം എ പറയുന്നത്. അെല്ലങ്കിൽ അനു മമായ
ധാരണാധ്യാനസമാധികെള ഒന്നായി േയാജിപ്പി ന്നതിന്. അേപ്പാൾ ലക്ഷ്യ 
ത്തിെന്റ സ്വരൂപംമറ േപാകയും അർത്ഥം മാ ം മനസ്സിൽ േശഷി
നിൽക്കയും െച ം.

”സൂ ം 5. തജ്ജയാൽ ജ്ഞാേലാകഃ”
അർത്ഥം: തജ്ജയാൽ = അതു സിദ്ധമായാൽ, ജ്ഞാേലാകഃ = ജ്ഞാന കാ 
ശം (ഉണ്ടാകു ). ഈ സമയം ഒരാൾ വ കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സിദ്ധിയും
അയാൾക്ക് സ്വാധീനമായിത്തീരു . േയാഗിയുെട മഹത്തായ ഉപകരണം
ഇതാണ്. ജ്ഞാനവിഷയങ്ങൾ അപരിേച്ഛദ്യങ്ങളേ . അവെയ ലം,

ലതരം, ലതമം, സൂക്ഷ്മം, സൂക്ഷ്മ തരം, സൂക്ഷ്മതമം ഈ മാതിരി ഒെക്ക
വിഭജിക്കാം. സംയമെത്ത ആദ്യം ലവിഷയങ്ങളിൽ േയാഗിക്കാം. ല 
വ ക്കളുെട ജ്ഞാനം ഉണ്ടായി ട േമ്പാൾ സാവധാനമായി സൂക്ഷ്മതരങ്ങ
ളായ വിഷയങ്ങളിേലക്ക് പടിപടിയായി അതിെന െകാ േപാകണം.

”സൂ ം 6. തസ്യ ഭൂമിഷു വിനിേയാഗഃ.”
അർത്ഥം: തസ്യ = അതിന്, ഭൂമിഷു = സ്ഥാനങ്ങളിൽ, വിനിേയാഗഃ = േയാഗം
(കർത്തവ്യമാണ് ). ഇതു അതിശീ മായി ഓേരാ സ്ഥാനങ്ങളിേലക്ക് സംയമ 
െത്ത നയിക്കരുെത ള്ളതിനു ഒരു കരുതലേ .

”സൂ ം 7. യമന്തരംഗം പൂർേവഭ്യഃ.”
അർത്ഥം: യം = ഈ (ധാരണാധ്യാന സമാധികൾ) മൂ ം പൂർേവഭ്യഃ =
(മുൻപറഞ്ഞ) യമാദികൾ അഞ്ചിെനയും അേപക്ഷിച്ച് (സം ജ്ഞാത സമാ 
ധി ), അന്തരംഗം = ആഭ്യന്തരസാധനങ്ങൾ ആകു . ഇവ മു യമം,
നിയമം, ആസനം, ാണായാമം ഇവെയപ്പറ്റി നാം പറ കഴി . അവ
ധാരണാധ്യാനസമാധി കളായ ഈ മൂന്നിെന്റയും ബഹിരംഗങ്ങളേ . എന്നാൽ
നിർബീജസമാധി ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ മൂ ം തെന്ന ബഹിരംഗസാധന 
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ങ്ങേള ആകു . അവ ഒരാൾ വശമായാൽ അയാൾ സർവജ്ഞത്വവും,
സർവശക്തിമത്വവും ഉണ്ടാവാം. എന്നാൽ ൈകവല്യം അതല്ല. ഇവ മൂ ം 
െകാ മനസ്സ് നിവിക ം അെല്ലങ്കിൽ വൃത്തിരഹിതം ആയിത്തീരുകയില്ല.
മനസ്സിൽ വീ ം ശരീരെമടുക്കാനുള്ള ബീജങ്ങെള േശഷിപ്പി െവേച്ച ം.
േയാഗികൾ പറയും േപാെല ’വി കൾ വറുക്ക െപ്പട്ടാൽ’ മാ േമ അവ
വീ ം അ രിപ്പാനുള്ള ശക്തി നശി . സിദ്ധികൾ അവെയ വറുക്കാൻ
കഴികയില്ല.

”സൂ ം 8. തദപി ബഹിരംഗം നിർബജസ്യ”
അർത്ഥം: തദപി = അതും, നിർബീജസ്യ = നിർബീജസമാധി , ബഹിരംഗം
=ബഹിരംഗേമ (ആകു ). നിർബീജസമാധിെയ സംബന്ധി േനാ ക 
യാെണങ്കിൽ ഈ മൂ സാധനങ്ങൾ തേന്നയും ബഹിരംഗങ്ങേള ആകു .
വാസ്തവമായ സമാധിെയ അതായത് ഏറ്റവും ഉയർന്നതായ സമാധിെയപ്പറ്റി നാം
ഇതുവെര വിചാരിച്ചില്ല. അതിൽ ഒരുപടി താണതും സാധാരണ നാം കാണുന്ന

കാരം തെന്ന പഞ്ച �◌ുരണയുള്ളതും സിദ്ധികൾ ആ ദവുമായിരി ന്ന
സമാധി െയപ്പറ്റിയാണ് പറ െകാണ്ടിരി ന്നത്.

”സൂ ം 9. വ ത്ഥാനനിേരാധസംസ് കാരേയാരഭിഭവ ാദുർഭാവൗ
നിേരാധക്ഷണചിത്താന്വേയാ നിേരാധപരിണാമഃ.”
അർത്ഥം: വ ത്ഥാനനിേരാധസംസ് കാരേയാഃ = വ ത്ഥാന നിേരാധ സം 
സ് കാരങ്ങളുെട (ബഹിർമുഖമായും നിയമനരൂപമായു മുള്ള വൃത്തിസം 
സ് കാരങ്ങളുെട), അഭിഭവ ാദുർഭാവൗ = നാശവും ഉൽഭവവും (ആണ് ),
നിേരാധക്ഷണചിത്താന്വയഃ = നിേരാധക്ഷണ ത്തിൽ മനസ്സിൽ ഉള്ള, നി 
േരാധപരിണാമഃ = നിേരാധപരിണാമം (എ പറയുന്നത് ). അതായത്
സമാധിയുെട ഈ ഒന്നാമെത്ത പടിയിൽ മനസ്സിെന്റ പരിണാമങ്ങൾ നിയ 

ിക്കെപ്പടു . എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി നിയ ിക്കെപ്പടുന്നില്ല. കാരണം,
അങ്ങിെന ആയാൽ ഒരു പരിണാമം ബാക്കിയുണ്ടാകയില്ല. മനസ്സിെന ഇ ി 
യദ്വാരാ ഓടി െവളിയിൽ േപാകുന്നതിനു നിർബ്ബന്ധി ന്ന ഒരു പരിണാമം
അതിനുണ്ടായി എന്നിരിക്കെട്ട. അേപ്പാൾ േയാഗി അതിെന നിേരാധി പ്പാൻ

മി . എന്നാൽ ആ നിേരാധം കൂടിയും ഒരു പരിണാമ മായിേപ്പായി.
ഒരു വൃത്തിെയ മെറ്റാരു വൃത്തിെകാണ്ടടയ്ക്കണം. അതു െകാ വാസ്തവമായ
സമാധി ഇതായിരിക്കില്ല. എല്ലാ വൃത്തികളും നിരുദ്ധമായാൽ നിേരാധം
തെന്ന ഒരു വൃത്തിയായി േശഷി ം. എങ്കിലും ഈ താണ പടിയിൽ ഉള്ള

https://thalilakkam.in/



രാജേയാഗം- കുമാരനാശാൻ 187

സമാധി മന (സങ്ക രൂേപണ പത െപാങ്ങിെക്കാണ്ടിരി ന്ന അവസ്ഥ 
െയക്കാൾ) ഏറ്റവും ഉയർന്ന (നിർബീജ) സമാധി വളെര അടു ള്ള ഒന്നാണ്.

”സൂ ം 10. തസ്യ ശാന്തവഹിതാ സംസ് കാരാൽ”
അർത്ഥം: തസ്യ = മനസ്സിന്, സംസ് കാരാൽ = നിേരാധസംസ് കാരം േഹ 
തുവായിട്ട്, ശാന്തവഹിതാ = ഗതി മാന്ദ്യം (ഭവി ). ദിവസം തി
അഭ്യസി െകാണ്ടിരുന്നാൽ മനസ്സിെന്റ തുടർ െകാ ള്ള നിേരാധനപരമ്പര
ബലെപ്പടുകയും, മനസ്സിനു നിരന്തരമായ ധ്യാനത്തിൽ സാമർത്ഥ്യം ലഭിക്കയും
െച ം.

”സൂ ം 11. സർവ്വാർത്ഥൈതകാ താേയാഃ ക്ഷേയാദയൗചിത്തസ്യ സമാ 
ധിപരിണാമഃ.”
അർത്ഥം: ചിത്തസ്യ = മനസ്സിെന്റ, സർവ്വാർത്ഥൈതകാ താ േയാഃ =
സർവ്വാർത്ഥതയുെടയും (എല്ലാവിഷയങ്ങളിലും ഓടി െക്കാ നിൽ ന്ന
അവസ്ഥയുെടയും) ഏകാ തയുെടയും (ഒരു വിഷയത്തിൽ മാ ം സ്ഥിരമായി
ഊന്നി നിൽ ന്ന അവസ്ഥയുെടയും), ക്ഷേയാദയൗ = (െയൗാ മമായ)
നാശവും ആവിർഭാവവും, സമാധിപരിണാമഃ = സമാധിപരിണാമം (ആകു ).
മനസ്സ് എല്ലാ വ ക്കളിലും ഓടിനട പലവിധ വിഷയങ്ങെള ഹി .
എന്നാൽ മനസ്സിനു ഒരു ഉയർന്ന തരം സ്ഥിതിയുണ്ട്; അേപ്പാൾ അതു ഒരു
വിഷയെത്തമാ ം വ െകാ മ ള്ള എല്ലാറ്റിെനയും വി കളയു . അതിെന്റ
ഫലമാണു സമാധി എ പറയുന്നത്.

”സൂ ം 12. (തതഃപുനഃ)6 ശാേന്താദിതൗ തുല്യ ത്യയൗചിത്തൈസ്യകാ 
താപരിണാമഃ.”

അർത്ഥം: (തതഃ പുനഃ) ശാേന്താദിതൗ = കഴിഞ്ഞതും ഉണ്ടായി രി ന്നതുമായ,
തുല്യ ത്യയൗ = സദൃശമായ ജ്ഞാനങ്ങൾ, (പൂർവക്ഷണത്തിലും വർത്തമാ 
നക്ഷണത്തിലുമുള്ള ജ്ഞാനങ്ങ ൾ സദൃശീഭാവം എന്നർത്ഥം.), ചിത്തസ്യ
= മനസ്സിെന്റ, ഏകാ പരിണാമഃ = ഏകാ പരിണാമം ആകു . മനസ്സി
ഏകാ ത വ എ എങ്ങിെന അറിയാം? കാലം ഇല്ലാതാകും. എ
അധികം കാലം (അറിയാെത) കഴി േപാകു േവാ അ അധികം ന െട
മനസ്സിന് ഏകാ ത വരു . സാധാരണമായി നാം ഒരു പുസ്തകം രസം പിടി
വായി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ സമയെത്തപ്പറ്റി അറിയുന്നേത ഇല്ല. പുസ്തകം
വിടുേമ്പാൾ പലേപ്പാഴും എ മണി റു കഴി േപായി എ നമു ആശ്ച 
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ര്യം േതാ . എല്ലാ സമയ ങ്ങൾ ം ഒരു വർത്തമാനകാലത്തിൽ വ കൂടി
നി ാൻ താൽപര്യം വരു . അതുെകാ ഭൂതവർത്തമാനകാലങ്ങൾ ര ം
ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ വ നിൽ േമ്പാൾ മന അധികം ഏകാ മായി എ
അറി െകാൾവാൻ ഏകാ താപരിണാമ ത്തിെന്റ ലക്ഷണം ഇ കാരം
നിർവ്വചിക്കെപ്പട്ടിരി .

”സൂ ം 13. ഏേതന ഭൂേത ിേയഷു ധർമ്മലക്ഷണാവസ്ഥാപരിണാമാ
വ്യാഖ്യാതാഃ”
അർത്ഥം: ഏേതന = ഇതുെകാണ്ട് (േമൽപറഞ്ഞ ിവിധ ചിത്ത പരിണാമങ്ങ 
െളെക്കാണ്ട് ), ഭൂേത ിേയഷു = ഭൂേത ിയങ്ങളിൽ ( ലസൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങളിലും
ജ്ഞാേന ിയ കർേമ്മ ിയങ്ങളി ലുമുള്ള), ധർമ്മലക്ഷണാവസ്ഥാപരിണാമാഃ
= ധർമ്മം, ലക്ഷണം, അവസ്ഥ ഇവയുെട പരിണാമങ്ങൾ, വ്യാഖ്യാതാ = വിവ 
രിക്കെപ്പ (ഉക്ത ായമായി എ താൽപര്യം). ഇതുെകാ ചിത്തത്തിലുള്ള
ധർമം (രൂപം) കാലം (ലക്ഷണം) അവസ്ഥ എന്നീ മൂ വിധ പരിണാമങ്ങൾ
വിവരിക്കെപ്പ . ചിത്തം വൃത്തികളായി മാറു . ഈ മാറ്റമാണ് ധർമ്മം അെല്ല 
ങ്കിൽ രൂപമായുള്ള പരിണാമം. ഈ മാറ്റങ്ങൾ വർത്തമാനകാലത്തിൽ സ്ഥിതി
െചയ്യത്തക്കവണ്ണം ആകുന്നതിനാലാണ് ലക്ഷണപരിണാമം, കാലപരിണാമം
എ പറയുന്നത്. ചിത്തെത്തയും വർത്തമാന ധർമ്മേത്തയും അതി മി
ഭൂതധർമ്മങ്ങളിേല നയിക്കാനുള്ള സാമർത്ഥ്യമാണ് അവസ്ഥാപരിണാമം.
േമൽപറയെപ്പട്ട സു ങ്ങ ളിൽ ഉപേദശിച്ചിരി ന്ന സമാധി േയാഗി ചിത്ത 
വൃത്തികളുെട േമൽ ഐച്ഛികമായ നിയമനം ഉണ്ടാവാൻ േവണ്ടിയുള്ളതാണ്.
അതുണ്ടാെയങ്കിൽ മാ േമ േമൽ വിവരിച്ച സംയമം സാധിക്കാൻ േയാഗി
കഴിയൂ.

”സൂ ം 14. ശാേന്താദിതാവ്യപേദശ്യധർമ്മാനുപാതീ ധർമ്മീ.”
അർത്ഥം: ശാേന്താദിതാവ്യപേദശ്യധർമ്മാനുപാതീ = ശാന്തം (കഴി േപായ 
ത് ), ഉദിതം (സ്ഥിതിെച ന്നത് ), അവ്യപേദശ്യം (ഖണ്ഡി പറവാൻ വഹിയാ 
െത ശക്തിരൂപമായി (ഉണ്ടാവാൻ) ഇരി ന്നത് ) ഈ മൂ വിധ ധർമ്മങ്ങളിലും
മാറാെത തുടർ നിൽ ന്നത്, ധർമ്മീ = (േമൽപറഞ്ഞ ധർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം
ആധാരമായ) വ . എ വച്ചാൽ ധർമ്മിയാണ് കാലത്തിെന്റയും സംസ് കാരങ്ങ
ളുെടയും വ്യാപരത്തിെനല്ലാം അടിസ്ഥാനമായി നിൽ ന്ന വ . അതാണ്
എല്ലായ് േപാഴും വികാരെത്തയും പരിണാമെത്തയും ാപി െകാണ്ടിരി ന്നത്.
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”സൂ ം 15. മാന്യത്വം പരിണാമാന്യേത്വ േഹതുഃ”
അർത്ഥം: മാന്യത്വം = (ധർമ്മങ്ങളുെട) പൗർവാപര്യ മ ങ്ങളുെട നാനാത്വം,
പരിണാമാന്യേത്വ = പരിണാമങ്ങളുെട നാനാത്വത്തിന്, േഹതുഃ = കാരണം
(സൂചനം ആയിരി ).

”സൂ ം 16. പരിണാമ യസംയമാദതീതാനാഗതജ്ഞാനം.”
അർത്ഥം: പരിണാമ യസംയമാൽ = (േമൽപറയെപ്പട്ട) മൂ വിധ പരി 
ണാമങ്ങളുെടയും േമൽ സംയമം െചയ്താൽ, അതീതാനാഗതജ്ഞാനം =
ഭൂതഭാവികെളപ്പറ്റിയ ജ്ഞാനം (ഉണ്ടാകും). സംയമത്തിെന്റ ആദ്യം പറഞ്ഞ
ലക്ഷണം നാം വിസ്മരിക്കരുത്. മനസ്സ് ബാഹ്യവിഷയം വിട്ട് ആ വിഷയത്തിെന്റ
ആന്തരമായ മു േയാട് അേഭദമായിേത്താ കയും, ദീർഘപരിശീലനം െകാ
ആ സ്ഥിതി സ്ഥിരമാകയും െച ന്ന നിലയ്ക്കാണ് സംയമം എ പറയുന്നത്.
ആ നിലയിലായിരി ന്ന ആൾക്ക് ഭൂതഭാവികെള റിച്ചറിയണെമങ്കിൽ
അയാൾ സംസ് കാരത്തിെന്റ പരിണാമേഭദ ങ്ങളിൽ സംയമം െചയ്താൽ മതി.
ചില സംസ് കാരങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ വർത്തി െകാണ്ടിരി . ചിലതിെന്റ വൃ 
ത്തികൾ കഴി േപായി. ചിലതു വർത്തിപ്പാൻ അവസരം കാത്തിരി .
അതുെകാണ്ട് ഇവയിൽ ഒരുവൻ സംയമം െചയ്താൽ അയാൾ കഴിഞ്ഞതും
വരാനുള്ളതും അറിയാം.

”സൂ ം 17. ശബ്ദാർത്ഥ ത്യയാനാമിതേരതരാദ്ധ്യാസാൽ സങ്കര
സ്തൽ വിഭാഗസംയമാൽ സർവ്വഭൂതരുതജ്ഞാനം”
അർത്ഥം: ശബ്ദാർത്ഥ ത്യയാനാം = ശബ്ദം അർത്ഥം ജ്ഞാനം
ഇവയുെട ഇതേരതരാധ്യാസാൽ = അേന്യാന്യ മം െകാണ്ട്, സങ്കരഃ = കലർ
േതാ (ശബ്ദെത്ത അർത്ഥത്തിൽ നി ം, അതിെന ജ്ഞാനത്തിൽ നി ം
തിരിച്ചറിവാൻ പാടില്ലാതാകു എ താ ര്യം), തൽ വിഭാഗസംയമാൽ
= അവയുെട ( വിഭാഗം) േത്യകി ള്ള രൂപത്തിൽ സംയമം െചയ്താൽ,
സർവഭൂത രുതജ്ഞാനം = എല്ലാ ജ ക്കളുെടയും ശബ്ദെത്ത അറിയാം. (സർവജ 

ക്കളുെടയും ഭാഷ മനസ്സിലാകും). വാ പുറ ള്ള (കാരണമായ) വ വിെന
കുറി . അർത്ഥം ഇ ിയങ്ങൾ വഴിയായി തലേച്ചാറിേല സഞ്ചരി
െവളിയിലുള്ള വിഷയത്തിെന്റ മു െയ മനസ്സിേലക്ക് ആവാഹി ന്ന ആന്തര 
മായ വി രണെത്ത റി . ജ്ഞാനം സാക്ഷാൽക്കാരത്തിനു േഹതുവായ
മനസ്സിെന്റ തികരണ െത്തയും കുറി . ന െട ഇ ിയവിഷയങ്ങൾ ഈ
മൂ ം കൂടിയ കലർപ്പാണ് ഞാൻ ഒരു വാ േകൾ എ വിചാരി ക.
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ആ കൂടിയ കലർപ്പാണ് ഞാൻ ഒരു വാ േകൾ എ വിചാരി ക.
ആദ്യമുള്ളതു ബാഹ്യമായ വി രണമാണ്. രണ്ടാമേത്തതു വേണ ിയം
മനസ്സിേല െകാ െച ന്ന ആന്തരമായ ഇ ിയവ്യാപാരം ആകു . പിെന്ന
മന തികരി കയും ഞാൻ വാക്കിെന അറികയും െച . ഞാൻ
അറിയുന്ന വാക്ക് വി രണം, ഇ ിയവ്യാപാരം, തികരണം ഈ മൂ ം
േചർ മി മാകു . സാധാരണമായി ഈ മൂ ം േവർതിരിപ്പാൻ യാസ 
മാണ്. എന്നാൽ േയാഗി അഭ്യാസബലം െകാണ്ട് അവെയ േവർതിരിപ്പാൻ
സാധി ം. ഒരാൾ അതു സാധിച്ചാൽ പിെന്ന ഏെതങ്കിലും ഒരു ശബ്ദത്തിൽ
സംയമം െച േമ്പാൾ ആ ശബ്ദം മനുഷ്യെന്റേയാ മേറ്റെതങ്കിലും ാണികളുെട 
േയാ ആയാലും േവണ്ടതില്ല അതിനാൽ വിവക്ഷിത മായ അർത്ഥം അയാൾ
മനസ്സിലാകും.

”സൂ ം 19. സംസ് കാരസാക്ഷാൽക്കരണാൽ പൂർവജാതിജ്ഞാനം.”
അർത്ഥം: സംസ് കാരസാക്ഷാൽകരണാൽ = ശുഭാശുഭരൂപമായ വാസനകളിൽ
സംയമം െചയ്ത് അവയുെട സാക്ഷാൽക്കാരമുണ്ടാ യാൽ, പൂർവജാതിജ്ഞാനം =
പൂർവജന്മെത്തപ്പറ്റി േബാധം ഉണ്ടാകു . നമു ള്ള ഓേരാ അനുഭവവും ഓേരാ
അല(തരംഗം)യുെട മാതിരി ന െട മനസ്സിൽ വ െകാണ്ടിരി . അതു
വിരമിച്ച് സൂക്ഷ്മസൂക്ഷ്മതരമായിത്തീരുന്നതല്ലാെത ഒരിക്കലും നശി ന്നില്ല.
അതവിെട സൂക്ഷ്മമായി സ്ഥിതി െച . ആ അലെയ വീ ം ഉയർത്തിെക്കാ 

വരാൻ നമു കഴിയുെമങ്കിൽ അത് ഓർമ്മയായിത്തീരു . അതുെകാ
േയാഗി മനസ്സിലുള്ള പൂർവസംസ് കാരങ്ങളിൽ സംയമം െചയ് വാൻ സാധി 
ച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ എല്ലാജന്മങ്ങളുെടയും സ്മരണകൾ ഉദി തുട ം.

”സൂ ം 20. ത്യയസ്യപരചിത്തജ്ഞാനം.”
അർത്ഥം: ത്യയസ്യ = ത്യയം (ജ്ഞാനേഹതു) ബാഹ്യ ലക്ഷണങ്ങളിൽ സം 
യമം െചയ്താൽ, പരചിത്തജ്ഞാനം = പരഹൃദയം അറിയാം. ഓേരാ ആൾ ം
ശരീരത്തിൽ, തെന്ന മെറ്റാരാളിൽനി വ്യാവർത്തിപ്പി ന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ
ഉെണ്ടന്നിരിക്കെട്ട. േയാഗി ഒരു ആളുെട േത്യകലക്ഷണങ്ങളിൽ സംയമം
െചയ്താൽ അയാളുെട മനസ്സിെന്റ സ്വഭാവം അറിയാം.

”സൂ ം 21. ന ച തത്സാലംബനം തസ്യാവിഷയീഭൂതത്വാൽ.”
അർത്ഥം: തൽ = അത് (പരഹൃദയം) (അറിയുന്നത് ) സാലംബന വിഷയസഹിത 
മായിട്ട്, ന ച = അല്ല, തസ്യ = അതിെന്റ (പരഹൃദയത്തിലുള്ള വിഷയത്തിെന്റ),
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അവിഷയീഭൂതത്വാൽ = (േമൽപറഞ്ഞ സംയമത്തിൽ) വിഷയമാകായ്മ െകാണ്ട്.
ശരീരത്തിൽ സംയമം െച െകാ മനസ്സിൽ ഹിച്ചിരി ന്ന വിഷയങ്ങെള
അറികയില്ല. അതിനു ര തരം സംയമം ആവശ്യമാണ്. ഒന്നാമതു ശരീര 
ത്തിെല േത്യകലക്ഷണങ്ങെള വിഷയമാക്കിയുള്ളത്. രണ്ടാമതു സാക്ഷാൽ
മനസ്സിെന തെന്ന വിഷയമാക്കിയുള്ളത്. അേപ്പാൾ േയാഗി ആ മനസ്സിലുള്ള
കഴിഞ്ഞതും നട ന്നതും വരാനുള്ളതുമായ എല്ലാറ്റിേനയും പറ്റി അറിയാറാവും.

”സൂ ം 22. കായരൂപസംയമാൽ തൽ ാഹ്യശക്തിസ്തംേഭ ച കാശാ 
സ േയാേഗപ്പന്തർദ്ധാനം.”
അർത്ഥം: കായരൂപസംയമാൽ = ശരീരത്തിെന്റ രൂപത്തിൽ
സംയമം െചയ്താൽ, തൽ ാഹ്യശക്തിസ്തംേഭ = തൽ ാഹ്യശക്തി സ്തംഭിച്ചിട്ട്,
ച കാശാസം േയാേഗ = ദർശനം അതിേന്മൽ സംബന്ധിക്കാതായി,
അന്തർധാനം (േയാഗി) അ ത്യക്ഷനായി ത്തീരു . േയാഗി ഈ മുറിയുെട
അകത്തിരി േമ്പാൾതെന്ന ന െട ദൃഷ്ടിയിൽെപടാതാവാൻ കഴിയും. അയാൾ
വാസ്തവത്തിൽ അവിെട നി മറ േപാകുന്നില്ല. പിെന്നേയാ ഒരുത്തരും
അയാെള കാണുകയില്ല. ശരീരത്തിെന്റ രൂപവും ശരീരവും ഭിന്നവ ക്കൾ
േപാെല ആകു . രൂപവും രൂപീഭവി ന്ന വ വും േവർതിരിക്ക ത്തക്കവണ്ണ 
മുള്ള സമാധിബലം േയാഗി സിദ്ധി േമ്പാൾ മാ േമ അതു സാദ്ധ്യമാവു
എ ള്ളത് േത്യകം ഓർമ്മിക്കണം. അേപ്പാൾ േയാഗി അതിേന്മൽ സംയമം
െച ം. ഉടൻ രൂപ ഹണശക്തി തിബന്ധം ഉണ്ടാകും. കാരണം
രൂപ ഹണ ശക്തി രൂപത്തിനും രൂപഭാവത്തിനും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധത്തിൽ
നി ണ്ടാകുന്നത്. ഉച്ചരി ന്ന വാ കൾ േകൾക്കാതാകുക തുടങ്ങിയുള്ളതും
ഇതുേപാെല ഊഹി െകാള്ളാം.

”സൂ ം 23. േസാപ മം നിരൂപ മം ച കർമ്മ.
തത്സംയമാദപരാന്തജ്ഞാനം, അരിേഷ്ടേഭ്യാ വാ.”
അർത്ഥം: കർമ്മ = (ജന്മാന്തരകൃതമായ) കർമ്മം, േസാപ മം = ആശുഫേലാ 

ഖം (േവഗത്തിൽ ഫലി ന്നത് ), നിരുപ മം ച = ചിരഫേലാ ഖം (വളെര
നാൾെകാ ഫലി ന്നത് ) ഇങ്ങെന (രണ്ട് ) ആകു . തത്സംയമാൽ = അ  
കാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ സംയമം െചയ്താൽ, അരിേഷ്ടേഭ്യാ വാ = അെല്ലങ്കിൽ
അരിഷ്ട ങ്ങളിൽ 7 നിന്ന് (ഊഹിച്ചാൽ) അപരാന്തജ്ഞാനം = മരണകാല
െത്തപ്പറ്റി ഖണ്ഡിതമായ അറിവുണ്ടാകും. േയാഗി കർമ്മങ്ങളുെടേമൽ അതായത്,
മനസ്സിലുള്ള ഇേപ്പാൾ വ്യാപരി െകാണ്ടിരി ന്നതും, േമൽ വ്യാപരിപ്പാൻ
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അവസരം തീക്ഷി െകാണ്ടിരി ന്നതുമായ സംസ് കാരങ്ങളുെട േമൽ സംയ 
മം െചയ്താൽ, ആ ആഗാമി ( തീക്ഷിച്ചിരി ന്ന) സംസ് കാരങ്ങൾവഴിയായി
ശരീരം വീഴാൻ േപാകുന്നത് എേപ്പാഴാെണന്ന് എേപ്പാൾ ഏതു മണി റിൽ,
എ േവണ്ട ഏതു നിമിഷത്തിൽ ആണ് മരി ന്നത് എ കൂടിയും അറിയും.
മരണകാലജ്ഞാനെത്ത ഹി ക്കൾ വലിയ കാര്യമായി വിചാരി വരു . കാര 
ണം യാണകാലെത്ത വിചാരങ്ങൾ അടുത്ത ജന്മെത്ത സ്വരൂപി ന്നതിനുള്ള
വലിയ ശക്തികളാെണ ഭഗവദ് ഗീതയിൽ ഉപേദശിക്കെപ്പട്ടിരി .

”സൂ ം 24. ൈമ ാദിഷു ബലാനി.”
അർത്ഥം: ൈമ ാദിഷു = ൈമ ി, മുദിതാ, ഉേപക്ഷ, കരുണ ഇവയിൽ (സംയ 
മംെചയ്താൽ), ബലാനി = മി ത്വം മുതലായവ യിൽ ശക്തി വർദ്ധി .

”സൂ ം 25. ബേലഷു ഹസ്തിബലാദീനി.”
അർത്ഥം: ബേലഷു = ശരീരശക്തികളിൽ (സംയമംെചയ്താൽ), ഹസ്തിബലാദീനി
= ആന മുതലായ ജ ക്കളുെട ബലം (ഉണ്ടാവും). േയാഗി സംയമം സാധി കഴി 
ഞ്ഞാൽ ബലമുണ്ടാേകണെമ ആ ഹി എങ്കിൽ ആനയുെട എങ്കിൽ
ആനയുെട ബലത്തിൽ സംയമംെച േമ്പാൾ അതിെന്റ ബലം അയാൾ
സിദ്ധി . ഓേരാരുത്തരെന്റയും ഉള്ളിൽ അളവില്ലാത്ത ശക്തികൾ ഉണ്ട്.
അതിെന സ്വാധീനമാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം അറിഞ്ഞാൽ മതി. േയാഗി അതിനുള്ള
ശാസ്ര്തം ക പിടിച്ചിരി .

”സൂ ം 26. വൃത്ത്യാേലാകന്യാസാൽ സൂക്ഷ്മ വ്യവഹിത വി കൃഷ്ടജ്ഞാനം.”
അർത്ഥം: വൃത്ത്യാേലാകന്യാസാൽ = േജാതിഷ്മതി എ മുൻ പറഞ്ഞി ള്ള
(ജ്ഞാനവിേശഷമായ) വൃത്തിയുെട ആേലാകത്തിെന്റ ( കാശത്തിെന്റ)
ന്യാസം (വിഷയങ്ങളിേല ള്ള നിേയാജനം) െകാണ്ട്, സൂക്ഷ്മവ്യവഹിതവി  
കൃഷ്ട ജ്ഞാനം = പരമാണുക്കൾ, ആവൃതങ്ങൾ, അതിദൂരസ്ഥലങ്ങൾ ഇവയുേട
സാക്ഷാൽകാരം ഉണ്ടാകും. ഹൃദയത്തിെല േജ്യാതിഷ്മതി എന്ന കാശത്തി 
േന്മൽ സംയമം െചയ്താൽ േയാഗി അതിദൂരസ്ഥങ്ങളായ വ ക്കൾ കൂടിയും
കാണാറാകും. അതായതു അധികദൂരേദശത്തിൽ നട ന്നതും ഇടയിൽ മലകൾ
മുതലായ തിബന്ധങ്ങളാൽ മറയ്ക്കെപ്പട്ടതുമായ സംഭവങ്ങൾ. അതിസൂക്ഷ്മമായ
വ ക്കൾ ഇവ കൂടിയും കാണാറാവും.

”സൂ ം 27. ഭുവനജ്ഞാനം സൂേര്യ സംയമാൽ”
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അർത്ഥം: സൂേര്യ = ആദിത്യങ്കൽ, സംയമാൽ = സംയമം െച ന്നതുെകാണ്ട്,
ഭുവനജ്ഞാനം =സകല ഭുവനത്തിെന്റയും ജ്ഞാനം (ഉണ്ടാകു ).

”സൂ ം 28. ചേ താരവ ഹജ്ഞാനം.”
അർത്ഥം: ചേ = ച ങ്കൽ (സംയമം െചയ്താൽ), താരാ വ ഹജ്ഞാനം =
നക്ഷ മണ്ഡലെത്തപ്പറ്റിയ വിജ്ഞാനം. (സിദ്ധി ).

”സൂ ം 29. േവ തൽഗതിജ്ഞാനം”
അർത്ഥം: േവ = വനക്ഷ ത്തിൽ (സംയമം െചയ്താൽ), തൽഗതിജ്ഞാനം
= നക്ഷ ങ്ങളുെട ചലനെത്തപ്പറ്റിയ വിജ്ഞാനം (ഉണ്ടാകു ).

”സൂ ം 30. നാഭിചേ കായവ ഹജ്ഞാനം”
അർത്ഥം: നാഭിചേ = നാഭിമണ്ഡലത്തിൽ (സംയമം െചയ്താൽ) കായ 
വ ഹജ്ഞാനം = ശരീരഘടനെയ സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാനം (ഉണ്ടാകു ).
ഉദ്ധരണി|സൂ ം 31. കണ്ഠകൂേപ ൽപിപാസാനിവൃത്തിഃ അർത്ഥം: കണ്ഠകൂേപ
= താലുമൂലത്തിലുള്ള കുഴിയിൽ (സംയമം െചയ്താൽ), ൽവിപാസാനിവൃത്തിഃ
= വിശ ം ദാഹവും മാറിേപ്പാകും. അഭ്യാസമദ്ധ്യത്തിൽ വിശ േതാന്നിയാൽ
കണ്ഠകൂപസംയമം െകാണ്ട് അതു മാറിേപ്പാകു .

”സൂ ം 32. കൂർമ്മനാഡ്യാം ൈസ്ഥര്യം”
അർത്ഥം: കൂർമ്മനാഡ്യാം = ഹൃദയത്തിലുള്ള (ആമ േപാെല യുള്ള നാഡിയിൽ)
സംയമം െചയ്താൽ, ൈസ്ഥര്യം = ശരീരത്തിനു നിശ്ചലത (സിദ്ധി ).

”സൂ ം 33. മൂർദ്ധേജ്യാതിഷി സിദ്ധദർശനം.”
അർത്ഥം: മൂർദ്ധേജ്യാതിഷി = ശിരസ്സിേന്മലുള്ള േജ്യാതിസ്സിൽ (സംയമം
െചയ്താൽ), സിദ്ധദർശനം = സിദ്ധന്മാരുെട ത്യക്ഷം (ഉണ്ടാകും). സിദ്ധന്മാർ
േ തങ്ങെളക്കാൾ അ ം ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ആത്മാക്കളാണ്. േയാഗി
മൂർദ്ധാവിലുള്ള കാശത്തിേന്മൽ സംയമം െച േമ്പാൾ അയാൾ ഇവെര

ത്യക്ഷമായി കാണാം. ഇവിെട സിദ്ധന്മാർ എ പറഞ്ഞത് മുക്തന്മാെരപ്പറ്റി 
യല്ല. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ പദം പലേപ്പാഴും ഉപേയാഗിക്കാറുണ്ട്.

”സൂ ം 34. ാതിഭാദ്വാ സർവം.”
അർത്ഥം: വാ = അെല്ലങ്കിൽ, ാതിഭാൽ = ാതിഭം ( തിഭാ സംയമത്താൽ
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സിദ്ധമാകുന്ന താരകം എന്ന ജ്ഞാനം) െകാണ്ട്, സ!ർവം = എല്ലാം (േയാഗി
കാണു ). േമൽപറഞ്ഞ സിദ്ധികൾ എല്ലാം തിഭ അെല്ലങ്കിൽ പരിശുദ്ധത
െകാണ്ട്, ജ്ഞാനവാനായിത്തീർന്ന ഒരുവനു ഒരു സംയമവും കൂടാെത തെന്നയും
ഉണ്ടാകു . അതു ഒരുവൻ തിഭയുെട ഒരു ഉയർന്ന നിലയിൽ എ േമ്പാൾ
ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അേപ്പാൾ അയാൾ വലിയ കാശം സിദ്ധി . എല്ലാ
വ ക്കളും അയാൾ ത്യക്ഷമാണ്. സ്വഭാേവന തെന്ന എല്ലാം അയാളുെട
മുമ്പിൽ േതാ ം. സംയമവും മ ം ഒ ം ആവശ്യമില്ല.

”സൂ ം 35. ഹൃദേയ ചിത്തസംവി”
അർത്ഥം: ഹൃദേയ = ഹൃദയത്തിൽ സംയമം െചയ്താൽ, ചിത്തസംവിൽ =
സ്വപരഹൃദയങ്ങളുെട േബാധം ഉണ്ടാകു . (സ്വഹൃദയത്തിെല വാസനകേളയും
പരഹൃദയത്തിലുള്ള രാഗാദി വൃത്തികേളയും അറിയു ).

”സൂ ം 36. സത്വപുരുഷേയാരത്യന്താസങ്കീർണ്ണേയാഃ
ത്യയാവിേശേഷാ േഭാഗഃ; പരാർത്ഥാൽ സ്വാർത്ഥസംയമാൽ പുരുഷജ്ഞാ 

നം.”
അർത്ഥം: അത്യന്താസങ്കീർണ്ണേയാഃ = ഒ ം സംബന്ധമില്ലാത്ത, സത്വപുരുഷ 
േയാഃ = സത്വത്തിനും പുരുഷനും തമ്മിൽ, ത്യയാ വിേശഷഃ = േവർതിരി 
ച്ചറിയായ്മ (ര ം ഒന്നാെണ ള്ള മം) േഭാഗഃ=സുഖദുഃഖാനുഭവം ആകു
(സുഖദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ കാരണമായിരി എ താ ര്യം), പരാർത്ഥാൽ
= അന്യ േയാജനമായ അതിൽനി (ഭിന്നമായ), സ്വാർത്ഥസയമാൽ =
സ്വാർത്ഥത്തിൽ (ചിന്മാ മായ അതിെന്റ സ്വരൂപത്തിൽ) സംയമം െചയ്താൽ,
പുരുഷജ്ഞാനം = ആത്മസാക്ഷാൽകാരം (ഉണ്ടാ കു ).

”സൂ ം 37. തതഃ ാതിഭ ാവണേവദനാദർശാസ്വാദി വാർത്താഃ”
ജായേന്ത. അർത്ഥം: തതഃ = അതിൽനിന്ന് (പുരുഷസ്വരൂപ സംയമത്തിൽ
നിന്ന് ), ാതിഭ ാവണേവദനാദർശാസ്വാദി വാർത്താഃ = ാതിഭ ങ്ങളായ
(േമൽപറഞ്ഞ) തിഭയിൽ നി സിദ്ധി ന്നവയായ ാവണം ( വണ  
ത്യക്ഷം ദിവ്യമായ ർശസുഖം മുതലാ യവ) ആദർശം (ദർശനം, ത്യക്ഷം,
ദിവ്യവ ദർശനം മുതലാ യവ) ആസ്വാദം (രസന ത്യക്ഷം, ദിവ്യരസാ 
സ്വാദനാദി) വാർത്താ ( ാണ ത്യക്ഷം, ദിവ്യഗന്ധജ്ഞാനം മുതലായവ)
ഇതുകൾ, ജായേന്ത = ഉണ്ടാകു . സു ം 38. േത സമാധാവുപസർഗ്ഗാവ  
ത്ഥാേന സിദ്ധയഃ അർത്ഥം: േത = അവ (േമൽപറഞ്ഞ സിദ്ധികൾ എല്ലാം),
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സമാധൗ = സമാധിയിൽ (അസം ജ്ഞാത സമാധിയിൽ), ഉപസർഗ്ഗാഃ =
തിബന്ധങ്ങൾ (ആണ് ), വ ത്ഥാേന = ബഹിർ ഖാവസ്ഥയിൽ (സമാധി

വിട്ടി ള്ള അവസ്ഥയിൽ), സിദ്ധയഃ = സിദ്ധികൾ (ആയിരി ). േയാഗി ലൗ 
കികസുഖങ്ങൾ എല്ലാം അറിയു എങ്കിൽ അതു സത്വത്തിെന്റ (ബുദ്ധിയുെട)യും
ആത്മാവിെന്റയും കലർപ്പിൽനി വരുന്നതാണ്. അതിേന്മൽ (അതായത്,
അവ കൃതിയും ആത്മാവുമായ, ര ഭിന്നപദാർത്ഥങ്ങളാെണ ) സംയമം
െചയ്താൽ ആത്മജ്ഞാനമുണ്ടാകും. അതിൽനി വിേവകം ഉണ്ടാകു . വിേവ 
കം ഉണ്ടായാൽ തിഭ എന്ന അത്യന്തമായ ആത്മ കാശം സിദ്ധി . ഈ
സിദ്ധികൾ എല്ലാറ്റിനും മീെതയുള്ള ലക്ഷ്യത്തിന്, അതായത് ഉപാധിരഹിത 
നായ ആത്മാവി െന്റ ജ്ഞാനത്തിനും, മുക്തി ം തിബന്ധങ്ങളാകു . ഇവ
മാർഗ്ഗമദ്ധ്യ വ േചരുന്നവയേ . േയാഗി അവെയ തള്ളി ക്കളഞ്ഞാൽ ഏറ്റ 
വും മുകളിലെത്ത ലക്ഷ്യത്തിൽ എ . അവെയ സമ്പാദിപ്പാൻ േമാഹിച്ചാൽ
േമല് േപാ ള്ള ഗതി തട േപാകയും െച .

”സൂ ം 39. ബന്ധകാരണൈെശൗില്യാൽ ചാരസംേവദനാച്ച ചി 
ത്തസ്യ പരശരീരാേവശഃ”
അർത്ഥം: ബന്ധകാരണൈെശൗില്യാൽ = േദഹാഭിമാനരൂപമായ ബന്ധ 
ത്തിനു കാരണമായിരി ന്ന കർമ്മത്തിെന്റ ക്ഷയം (സമാധിപരിശീലനത്താൽ)
ഉണ്ടാകുന്നതുെകാ ം, ചിത്തസ്യ = മനസ്സിന്, ചാരസംേവദനാൽ ച =
(സമാധിബലം െകാണ്ട് ) വിഷയങ്ങളിേല സഞ്ചരി ന്നതിെന്റ മാർഗ്ഗങ്ങ 
െള സംബന്ധി അറിവുണ്ടാകുന്നതുെകാ ം, പരശരീരാേവശഃ = പരകായ

േവശനം എന്ന സിദ്ധി (അന്യന്മാരുെട മരിച്ചേതാ ജിവിച്ചിരി ന്നേതാ
ആയ ശരീരത്തിൽ േവശി േചഷ്ടി ന്നതിനുള്ള ൈവഭവം) ഉണ്ടാകു .
േയാഗി താൻ ഒരു ശരീരത്തിൽ വ്യാപരി െകാണ്ടിരി േമ്പാഴും മെറ്റാരു
മൃതശരീരത്തിൽ േവശി അതിെന ഉജ്ജീവി പ്പി സഞ്ചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
അെല്ലങ്കിൽ ജീവിച്ചിരി ന്ന ഒരാളിെന്റ ശരീരത്തിൽ തെന്ന േവശിച്ച് അയാളു 
െട ഇ ിയ ശക്തികെള സ്തംഭിപ്പി തൽക്കാലം ആ ശരീരം വഴി വ്യാപരി പ്പാനും
കഴിയും. കൃതിപുരുഷവിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ ആണ് േയാഗി അതു
സാദ്ധ്യമാകുന്നത്. തനി മെറ്റാരാളിെന്റ ശരീരത്തിൽ േവശിക്കണെമ
േതാന്നിയാൽ ആ ശരീരത്തി േന്മൽ സംയമം െചയ്താൽ അതിൽ േവശിക്കാം.
എ െകാെണ്ട ന്നാൽ േയാഗികളുെട മത കാരം ആത്മാവു മാ മല്ല മന ം
സർവവ്യാപകമാണ്, സമഷ്ടി മനസ്സിെന്റ അംശമാണ്. എങ്ങിെന ആയാലും മന 
സ്സിനു സിരാചലനം വഴിയാേയ ശരീരത്തിൽ വ്യാപരിപ്പാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ
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േയാഗി സിരാചലന ബന്ധത്തിൽ നി തെന്ന േമാചിപ്പി കഴിയുേമ്പാൾ
അയാൾ അന്യവ ക്കൾ വഴിയായി വ്യാപരിപ്പാനും ശക്തി ഉണ്ടാകും.

”സൂ ം 40. ഉദാനജയാജ്ജലപങ്കകണ്ടകാദിഷ്വസംഗ ഉൽ ാന്തിശ്ച.”
അർത്ഥം: ഉദാനജയാൽ = ഉദാനൻ എന്ന ാണെന നിയമനം െചയ്താൽ,
ജലപങ്കകണ്ടകാദിഷു = െവള്ളം, െചളി, മുള്ള്, മുതലായവയിൽ, അസംഗഃ =

ർശിക്കായ്മ, ഉൽ ാന്തിശ്ച = ഉൽ മണവും ( യാണകാല ാണെന്റ േ  
ശരഹിതമായ േവർപാടും) ഉണ്ടാകു . ഉദാനൻ എന്നതു ശ്വാസേകാശെത്തയും
അതിനു േമൽേപ്പാ ള്ള ശരീരെത്ത മുഴുവനും േചഷ്ടിപ്പി ന്ന സിരാചലന 
വിേശഷ മാകു . അതിെന സ്വാധീനമാക്കിയാൽ ശരീരത്തിനു വലുതായ
ലാഘവം സിദ്ധി ം. (ഭയമുണ്ടായിരിക്കയില്ല). അതുെകാ െവള്ളത്തിൽ
താഴാതിരി ം; മുള്ളിേന്മലും വാളിെന്റ വായിലും നടക്കാം; തീയിലും മ ം
നിൽക്കാം.

”സൂ ം 41. സമാനജയാജ്ജ്വലനം.”
അർത്ഥം: സമാനജയാൽ = (സമാന ാണെന സംയമനം െചയ്താൽ) ജ്വലനം
= ഉജ്ജ്വലനം (ഉണ്ടാകും) േതേജാവ്യാപ്തി യാൽ േയാഗി ഉജ്ജ്വലി ം). താൻ
വിചാരി േമ്പാൾ തെന്റ ശരീരത്തിൽനി േതജസ്സിെന്റ ജ്വാലകൾ പുറെപ്പടും.

”സൂ ം 42. േ ാ ാകാശേയാസ്സംബന്ധസംയമാദ്ദിവ്യം േ ാ ം”
അർത്ഥം: േ ാ ാകാശേയാഃ = െചവിയുേടയും ആകാശ ത്തിേന്റയും, സംബ 
ന്ധസംയമാൽ = സംബന്ധത്തിൽ സംയമം െചയ്താൽ, ദിവ്യം = അമാനുഷമായ,
േ ാ ം = േ ാേ ിയം (സിദ്ധി ) (ദിവ്യശബ്ദങ്ങൾ േകൾ മാറാകു 

). ആകാശം, വേണ ിയം ഇവയിേന്മൽ സംയമം െചയ്താൽ േയാഗി
ദിവ്യമായ വേണ ിയം ഉണ്ടാകും. താൻ എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും േകൾ ം.
എ േയാ നാഴിക അകെല എെന്തങ്കിലും ശബ്ദമുണ്ടാകേയാ സംസാരിക്കേയാ
െചയ്താൽ േകൾക്കാൻ സാധി ം.

”സൂ ം 43. കായാകാശേയാസ്സംബന്ധസംയമാല്ലഘു തൂലസമാപത്തിശ്ചാ 
കാശഗമനം.”
അർത്ഥം: കായാകാശേയാഃ = ശരീരത്തിെന്റയും ആകാശ ത്തിെന്റയും, സംബ 
ന്ധസംയമാൽ = സംബന്ധത്തിങ്കൽ സംയമം െചയ്താൽ, ലഘുതൂലസമാപത്തിഃ
= ലഘുവായിരി ന്ന തൂലം (പഞ്ഞി) മുതലായവേയാടു സാമ്യം ാപി ന്ന 
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തുെകാണ്ട്, ആകാശഗമനം = ആകാശസഞ്ചാരം (െച ന്നതിനുള്ള സിദ്ധി)
ഉണ്ടാകു . ശരീരത്തിെന്റ പദാർത്ഥം ആകാശമാണ്. ആകാശം അതിെന്റ
ഒരു പരിണാമേഭദത്താൽ ശരീരമായിത്തീർന്നിരിക്കയാകു . േയാഗി ഈ
ആകാശപദാർത്ഥത്തിേന്മൽ സംയമം െചയ്താൽ ആകാശത്തിെന്റ ലഘുത്വം
ശരീരത്തിനു സിദ്ധി ം. അതുെകാണ്ട് ആകാശ െട എവിെടയും േപാവാൻ
അയാൾ കഴിയും.

”സൂ ം 44. ബഹിരക ിതാ വൃത്തിർമ്മഹാവിേദഹം,തതഃ കാശാവര 
ണക്ഷയഃ”
അർത്ഥം: ബഹിഃ = െവളിയിൽ, അക ിതാ = ക ിത യല്ലാത്ത, (ശരീരാഹ 
ങ്കാരേത്താടുകൂടാെത വർത്തി ന്ന), വൃത്തിഃ = ചിത്തവൃത്തി, മഹാവിേദഹം
= (മഹാവിേദഹം എ പറയു ), തതഃ = അതിൽ നിന്ന് (അതിൽ സംയമം
െചയ്താൽ), കാശാവരണക്ഷയഃ = കാശത്തിെന്റ ( കാശരൂപമായ ബു 
ദ്ധി സത്വത്തിെന്റ) േ ശാദികളായ മൂടലുകൾ നശി . മനസ്സ് അതിെന്റ
മൗ�◌്യത്താൽ അതു ഈ ശരീരത്തിൽ വ്യാപാരി എ വിചാരി .
മനസ്സ് സർവവ്യാപിയാ െണങ്കിൽ ഞാൻ എ െകാണ്ട് ഒരു സിരാവ ഹ 
ത്തിൽ മാ ം ബദ്ധനായി നില്ക്കയും ഒരു ശരീരത്തിൽ മാ ം അഭിമാനം വ
െകാണ്ടിരിക്കയും െചയ്യണം. ഒരു കാരണവുമില്ല. േയാഗി തനി ഇഷ്ടമായ
ദിക്കിെലല്ലാം ഞാൻ എന്ന ഭാവം (ആത്മാഭിമാനം) െവ വാൻ ആ ഹി .
അതു സാധി കഴിഞ്ഞാൽ കാശരൂപമായ സത്വത്തിെന്റ ആവരണം (മറ)
എല്ലാം െപായ് േപാകയും എല്ലാ അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും മറ േപാക
യും െച . എല്ലാം എനി ജ്ഞാനമായിേത്താ .

”സൂ ം 45. ലസ്വരൂപസൂക്ഷ്മാന്വയാർത്ഥവത്വസംയമാൽ”
അർത്ഥം: ലസ്വരൂപസൂക്ഷ്മാന്വയാർത്ഥവത്വസംയമാൽ = ലം ( ത്യ 
ക്ഷരൂപം) സ്വരൂപം (ഗന്ധാദികാര്യം) സൂക്ഷ്മം (ഗന്ധതന്മാ ാദി) അന്വയം
(ഗുണങ്ങൾ = തത്വാദികൾ) അർത്ഥ വത്വം ( േയാജനം േഭാഗേമാക്ഷ സമ്പാദ 
നശക്തി) ഇവയിൽ സംയമം െചയ്താൽ, ഭൂതജയഃ = പഞ്ചഭൂതജയം (ഉണ്ടാകു ).
േയാഗി ഭൂതങ്ങളിൽ സംയമം െച . ആദ്യം ലഭുത ങ്ങളിലും ഒടുവിൽ
അവയുെട സുക്ഷ്മാവസ്ഥകളിലും, ഈ സംയമം ബുദ്ധമതക്കാരിൽ ഒരു വർഗ്ഗക്കാ 
രാണ് അധികം അംഗീകരി ന്നത്. അവർ ഒരു മൃൽപിണ്ഡം (മൺകട്ട) എടു
അതിേന്മൽ സംയമം െച . േമണ അവർ അതിെന്റ അവയവങ്ങളായ
അണു വ്യങ്ങൾ ക തുട . അവെയല്ലാം അറി കഴിയുേമ്പാൾ ആ
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ഭൂതെത്ത കീഴട ന്നതിനു അവർ ശക്തി ഉണ്ടാകു . അതു േപാെല തെന്ന
മ എല്ലാ ഭൂതങ്ങെള സംബന്ധി ം (െചയ്യാം). േയാഗി അവെയ എല്ലാം
കീഴടക്കാൻ കഴിയും.

”സൂ ം 46. താേതാപ്പണിമാദി ാദുർഭാവഃ കായസമ്പത്തദ്ധർമ്മാനഭിഘാ 
തശ്ച.”
അർത്ഥം: തതഃ = ഭൂതജയം സിദ്ധമായാൽ, അണിമാദി ാദുർഭാവഃ =
അണിമാദികളായ ഐശ്വര്യങ്ങളുെട ഉദയം, കായസമ്പത്ത് = കായസിദ്ധി,
തദ്ധർമ്മാനഭിഘാതഃ ച = കായ (ശരീര)ധർമ്മങ്ങളായ രൂപാദികൾ നശിക്കായ്മ
ഇവയും ഉണ്ടാകു . േയാഗി അഷ്ടസിദ്ധികൾ ഉണ്ടാകു എന്നാണ് ഇതി 
െന്റ അർത്ഥം. അണു േപാെല ലഘുവാകാൻ േയാഗി കഴിയും, മഹ ം
ഭൂമിേയാളം ഭാരമുള്ളതുമാവാൻ കഴിയും. വായുേപാെല ഘനം കുറഞ്ഞ വ  
വായിത്തീരാനും കഴിയും. താൻ വിചാരി ന്ന എല്ലാറ്റിേനയും ശാസിക്കാം.
വിചാരി ന്ന എല്ലാറ്റിേനയും കീഴടക്കാം. സിംഹം ആട്ടിൻകുട്ടിെയേപ്പാെല
തെന്റ കാൽമുട്ടിേന്മൽ കയറിയിരി ം. എല്ലാ ആ ഹവും വിചാരിച്ചവണ്ണം
തനി നിറേവറുകയും െച ം.

”സൂ ം 47. രൂപലാവണ്യബലവ സംഹനനത്വാദി കായസമ്പൽ.”
അർത്ഥം: രൂപലാവണ്യബലവ സംഹനനത്വാദി = സൗന്ദര്യം, കാന്തി, ബലം,
ദൃ�ത ഇവ, കായസമ്പൽ = ശരീരസിദ്ധി ആകു . ശരീരം നാശമില്ലാത്തതായി 
ത്തീരു . അഗ്നി അതിെന ബാധിപ്പാൻ കഴികയില്ല. ഒന്നിനും അതിെന
ബാധിപ്പാൻ കഴികയില്ല. േയാഗി ആ ഹി ന്നതുവെര തെന്റ ശരീരേത്ത ഒന്നി 
നും ധ്വംസി പ്പാൻ കഴികയില്ല. കാലദണ്ഡെത്ത ഭഞ്ജി െകാ േയാഗി ശരീര
േത്താടുകൂടി ഈ േലാകത്തിൽ ജീവിച്ചിരി ം. അങ്ങെനയുള്ള ആൾ പിെന്ന
േരാഗേമാ മരണേമാ േവദനേയാ ഒ മിെല്ല േവദത്തിൽ പറഞ്ഞി ണ്ട്.

”സൂ ം 48. ഹണസ്വരൂപാസ്മിതാന്വയാർത്ഥവത്വ സംയമാദി ിയജ 
യഃ.”
അർത്ഥം: ഹണസ്വരൂപാസ്മിതാന്വയാർത്ഥവത്വസംയമാൽ = ഹണം
(ഇ ിയവ്യാപാരം) സ്വരൂപം (ഇ ിയജ്ഞാനം) അസ്മിത (ഇ ിയാനുഗതമായ
അഹങ്കാരം) അന്വയം (ഗുണങ്ങൾ, സത്വാദി) അർത്ഥവത്വം (പുരുഷാർത്ഥരൂപ 
മായ േയാജനം) ഇവയിൽ സംയമം െചയ്താൽ, ഇ ിയജയഃ = ഇ ിയജയം
(സിദ്ധി ). െവളിയിലുള്ള വിഷയങ്ങെള സക്ഷാൽകരി േമ്പാൾ ഇ ിയ
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ങ്ങൾ മനസ്സിൽ അവ ള്ള സ്ഥാനം വി വിഷയങ്ങളിേല െച . ആ
വ്യാപാരെത്ത ജ്ഞാനവും, അഹന്തയും െയൗാ മം പി ടരു . േയാഗി
ഇവയിൽ േമണ സംയമംെച ശീലിച്ചാൽ ഇ ിയങ്ങൾ കീഴട ം. കാ 
ണുകേയാ നശി കേയാ െച ന്ന ഏതിെന എങ്കിലും എടു േനാ ക.
ദൃഷ്ടാന്തമായി ഒരു പുസ്തകം തെന്ന ആകെട്ട. ആദ്യം മനസ്സിെന കണ്ട കാര 
മുള്ള ആ വ വിൽ തെന്ന ഏകാ െപ്പടു ക. പിെന്ന പുസ്തകാകാര മായി
തീർന്നിരി ന്ന ജ്ഞാനത്തിലും അതിനുേശഷം പുസ്തക െത്ത കാണുന്ന അഹം 
പദാർത്ഥം അെല്ലങ്കിൽ അഹന്തയിലും ഏകാ െപ്പടു ക. ആ അഭ്യാസത്താൽ
ഇ ിയങ്ങൾ എല്ലാം വശംവദമാകും.

”സൂ ം 49. തേതാമേനാജവിത്വം വികരണഭാവഃ ധാനജയശ്ച.”
അർത്ഥം: തതഃ = ഇ ിയജയം സിദ്ധിച്ചാൽ, മേനാജവിത്വം = ശരീരത്തിനു
മനസ്സിന് എന്നേപാെല ശീ ഗതിസാമർത്ഥ്യം, വികരണഭാവഃ = ശരീരാേപക്ഷ
കൂടാെതയുള്ള ഇ ിയവ്യാപാരം, ധാനജയശ്ച = കൃതിജയം (സർവവശീകാ 
രം) (ഇവ സിദ്ധി ). ഭൂതജയം െകാ കായസിദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതുേപാെല
മേനാജയംെകാ മനസ്സിദ്ധിയുമുണ്ടാകു .

”സൂ ം 50. സത്വപുരുഷാന്യതാഖ്യാതിമാ സ്യ സർവഭാവാധിഷ്ഠാതൃത്വം
സർവജ്ഞാതൃത്വം ച”
അർത്ഥം: സത്വപുരുഷാന്യതാഖ്യാതിമാ സ്യ = സത്വപുരുഷ ന്മാരുെട (ബുദ്ധിയു 
േടയും ആത്മാവിേന്റയും) അന്യതാഖ്യാതി (േഭദജ്ഞാനം, വിേവകം) മാ മായി
സ്ഥിതിെച ന്ന േയാഗിക്ക്, സർവഭാവാധിഷ്ഠാതൃത്വം = സർവവ്യാപകത്വവും,
സർവജ്ഞാതൃ ത്വം ച = സർവജ്ഞത്വവും (സിദ്ധി ). കൃതിെയ കീഴടക്കി
പുരുഷനും കൃതി ം തമ്മിലുള്ള േഭദെത്ത സാക്ഷാൽകരി േമ്പാൾ അതായ 
ത്, പുരുഷൻ അനശ്വര നും ശുദ്ധനും പൂർണ്ണനും ആെണ േയാഗി സ്വാനുഭവം
െകാ കാണുേമ്പാൾ സർവശക്തിമത്വവും സർവജ്ഞത്വവും ഉണ്ടാകും.

”സൂ ം 51. തൈദ്വരാഗ്യാദപി േദാഷബീജക്ഷേയ ൈകവല്യം.”
അർത്ഥം: തൈദ്വരാഗ്യാൽ അപി = േമ റഞ്ഞ സിദ്ധികളിൽ കൂടിയും വിരക്തി
വന്നാൽ, േദാഷബീജക്ഷേയ = രാഗാദികളുെട ബീജമായ അവിദ്യാദികളുെട
ക്ഷയം ഉണ്ടായിട്ട്, ൈകവല്യം = (ഏകത്വം)ആത്യന്തിക ദുഃഖനിവൃത്തി (േമാക്ഷം
ഉണ്ടാകു ). ഇങ്ങെന േയാഗി ൈകവല്യം, ഏകത്വം, താൻ മാ മാകുക,
എന്ന അവസ്ഥ, നിരാ യത്വം ഉണ്ടാകു . അേപ്പാൾ അയാൾ മുക്തനായി.
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േയാഗി സർവശക്തിമത്വം സർവജ്ഞത്വം ഇവയുെട വിചാരങ്ങൾ കൂടി വി ക 
ളയുേമ്പാൾ േഭാഗങ്ങളുെട അത്യന്തിക മായ ത്യാഗം ഉണ്ടാകു . അതായതു
േദവതകളുെട േലാഭനങ്ങ ളിൽ ടിയും വിരക്തി വരു . ഈ അ തസി 
ദ്ധികൾ എല്ലാം കണ്ട് അവെയ എല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ചാൽ ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനത്തിൽ
എ . ഈ സിദ്ധികൾ എല്ലാം എന്താണ്? െവറും സ്വപ്നം േപാെല േതാന്ന 
ലുകൾ; സ്വപ്നം േപാെല നിസ്സാരങ്ങൾ. സർവശക്തിമത്വം കൂടിയും ഒരു സ്വപ്നം
തെന്ന. അതു മനസ്സിെന ആ യിച്ചിരി ; മന ള്ള കാലംവെര അതിെന്റ
അറിവു ണ്ടാകും. എന്നാൽ ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനം മനസ്സിെന്റയും അ റത്താകു .

”സൂ ം 52. സാന പനിമ േണസംഗസ്മയാകരണം പുനരനിഷ്ട സം 
ഗാൽ.”
അർത്ഥം: സ്ഥാന പനിമ േണ = േദവന്മാരുെട േലാഭന ങ്ങളിൽ, സംഗ 
സ്മയാകരണം = ആസക്തിയും അഭിമാനവും വയ്ക്കാതിരിക്കണം, പുനരനിഷ്ട

സംഗാൽ = (അെല്ലങ്കിൽ) വീ ം അനിഷ്ടം (സംസാരം) സംഭവിക്കാെമ 
ള്ളതുെകാണ്ട്. േവെറ ആപ കളും ഉണ്ട്. േദവന്മാരും മറ്റ് ആത്മാക്കളും

േയാഗിെയ േലാഭിപ്പിക്കാൻ േനാ ം. ആരും പൂർണ്ണമുക്തിപദം ാപി ന്ന 
ത് അവർക്കിഷ്ടമല്ല. അവർ നെമ്മേപ്പാെലതെന്ന അസൂയ ഉണ്ട്. ചിലേപ്പാൾ
അവർ ആ സംഗതിയിൽ നേമ്മക്കാൾ ചീത്തയായും ഇരുേന്ന ം. അവർക്ക്
അവരുെട സ്ഥാന ംശെത്ത പ്പറ്റി വലിയ ഭയമാണ്. മുക്തി സിദ്ധിക്കാത്ത
േയാഗികൾ മരിച്ചാൽ േദവന്മാരായിത്തീരു . േനെരയുള്ള പന്ഥാവിൽനി
െതറ്റി പാർശ്വത്തിലുള്ള വഴികളിൽ ഒന്നിൽകൂടിേപായി അവർ സിദ്ധി കെള
സമ്പാദി . അവർ വീ ം ജന്മമുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഈ േലാഭനങ്ങെള
എല്ലാം എതിർ െകാ ലക്ഷ്യത്തിേല േനെരേപാവാൻ േവണ്ട ശക്തി 
യുള്ളവൻ മുക്തനായും തീരു .

”സൂ ം 53. ക്ഷണതൽ മേയാഃ സംയമാൽ വിേവകജം ജ്ഞാനം.”
അർത്ഥം: ക്ഷണതൽ മേയാഃ = കാലത്തിെന്റ അന്ത്യാവയവ മായ ക്ഷണ 
ത്തിലും അതിെന്റ പൗർവാപര്യ മത്തിലും, സംയമാൽ = സംയമം െചയ്താൽ,
വിേവകജം = േമൽ സ്താവിച്ച വിേവക ത്തിൽനി ള്ള, ജ്ഞാനം = ജ്ഞാനം
(ഉണ്ടാകു ). നമുക്ക് എങ്ങിെന േദവന്മാർ, സ്വർഗ്ഗം, ഐശ്വര്യസിദ്ധികൾ ഇവ 
െയ നിരസിക്കാം? വിേവകത്താൽ, അതായതു േദാഷത്തിൽ നി ഗുണെത്ത
തിരിച്ചറിയുന്നതിനാൽ, അതുെകാ വിേവക ശക്തിെയ ബലെപ്പടു ന്നതിനു 
ള്ള സംയമം ഇവിെട പറയെപ്പ . അതു ക്ഷണത്തിേന്മൽ സംയമം െചയ്തിട്ടാണ്
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ഉണ്ടാവുക.

”സൂ ം 54. ജാതിലക്ഷണേദൈശരന്യതാനവേച്ഛദാത് തുല്യേയാസ്തതഃ  
തിപത്തിഃ.”
അർത്ഥം: ജാതിലക്ഷണേദൈശഃ = ജാതി, ലക്ഷണം, േദശം ഈ േഭദകധർമ്മ 
ങ്ങളാൽ, അന്യതാനവേച്ഛദാൽ = േഭദനിർണ്ണയം െചയ് വാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം,
തുല്യേയാഃ = തുല്ല്യങ്ങളായ ര വ ക്കളുെട, തിപത്തിഃ = േഭദജ്ഞാനം, തതഃ
= േമൽപറഞ്ഞ വിേവകജ്ഞാനത്താൽ (ഉണ്ടാകു ). ന െട കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ
എല്ലാം അജ്ഞാനം െകാണ്ട് അതായത് അസത്യത്തിൽനിന്ന് സത്യെത്ത
തിരിച്ചറിയായ്മെകാണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നാം എല്ലാവരും ചീത്തെയ നല്ല 
െത ം ാന്തിെയ സത്യെമ ം വിചാരി . ആത്മാവ് ഒ മാ െമ
സത്യമായു . അതു നാം മറ േപാകയും െചയ്തിരി . ശരീരം ഒരു െവറും
സങ്ക ം അെല്ലങ്കിൽ സ്വപ്നം മാ മാണ്. എന്നാൽ നാം എല്ലാവരും ശരീരം
എന്നാണ് നാം വിചാരി ക. അതുെകാണ്ട് ഈ അവിേവകം (തിരിച്ചറിയായ്മ)
ആണ് കഷ്ടത നിമിത്തം. അത് അജ്ഞാനം െകാ ണ്ടാകുന്നതുമാണ്.
വിേവകം ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ മനശ്ശക്തിയുണ്ടാകു . അേപ്പാൾ മാ േമ ശരീരം,
സ്വർഗ്ഗം, ഈശ്വരന്മാർ, േദവന്മാർ, ഇങ്ങിെനയുള്ള നാനാവിധ സങ്ക ങ്ങെള
നിരസിപ്പാൻ നമു സാധി . ഈ അജ്ഞാനം ജാതി, ലക്ഷണം, േദശം ഇവ
മൂലമായി വ ക്കെള േവർതിരി ഹി ന്നതിൽ നി ണ്ടാകുന്നതാണ്. ദൃഷ്ടാ 
ന്തമായി ഒരു പശുവിെനപ്പറ്റി വിചാരി ക. പശുവിെന ഒരു പട്ടിയിൽ നി
േവർതിരിച്ചറിയുന്നതു ജാതി െകാണ്ടാകു . പശുക്കളിൽത്തെന്ന ഒന്നിൽനി
മെറ്റാന്നിെന നാം എങ്ങിെനയാണ് േവർതിരിച്ചറി യുന്നത്? ലക്ഷണങ്ങൾ
(അടയാളങ്ങൾ) െകാണ്ട്. ര വ ക്കൾ ശരിയായും തുല്യമായുമിരുന്നാൽ ര
സ്ഥലത്തെണങ്കിൽ അതുെകാണ്ട് അവെയ തിരിച്ചറിയാം. ഈ േഭദകങ്ങൾ
ഒ െകാ ം വ്യാവർത്തിച്ചറിവാൻ പാടില്ലാത്തവിധം അ സങ്കലിത മായ
വ ക്കെള തിരിച്ചറിവാനുള്ള ശക്തി േമൽപറഞ്ഞ അഭ്യാസ ത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന
വിേവകം േയാഗി നൽകു . പുരുഷൻ ശുദ്ധനും പൂർണ്ണനുമാണ്. പഞ്ച 
ത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിലും വച്ച് േകവലമായി അതായത് അസമ്മി മായിരി ന്ന
ഏകവ വാണ്. ഈ തത്വെത്ത ആധാരമാക്കിയാണ് േയാഗശാസ്ര്തത്തിെന്റ
ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സ്ഥാപിതങ്ങളയിരി ന്നത്. ശരീരവും മന ം
മി വ ക്കളാണ്. എങ്കിലും അവെയ ആണ് നമ്മൾ നാം എ അഭിമാനി  
ന്നത്. ഈ വിേവകം (തിരിച്ചറിവ് ) നഷ്ടമായി േപ്പായതാണ് വലിയ അബദ്ധം.
വിേവകജ്ഞാനം സിദ്ധമാകുേമ്പാൾ ആണ് ഈ പഞ്ചത്തിൽ മാനസികേമാ
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ശാരീരേമാ ആയ ഏെതല്ലാം ഉേണ്ടാ അെതാെക്കയും മി വ വാെണ ം
അതു െകാണ്ട് അെതാ ം േകവലനായ പുരുഷൻ അെല്ല ം മനസ്സി ലാകുന്നത്.

”സൂ ം 55. താരകം സർവവിഷയം സർവഥാവിഷയമ മം േചതി വിേവ 
കജം ജ്ഞാനം.”
അർത്ഥം: താരകം = സംസാരത്തിെന്റ മറുകരകട ന്ന. വിേവകജം ജ്ഞാനം
= വിേവകജന്യമായ അറിവ്, സർവവിഷയം = സർവെത്തയും അറിയുന്നതു,
സർെവൗാവിഷയം = എല്ലാ കാര ത്തിലും അറിയുന്നത്, അ മം = പൂർ 
വാപരവ്യവസ്ഥകൂടാെത ഏകക്ഷണത്തിൽ ഒന്നായി അറിയുന്നത്, ഇതി ച
= ഇ കാരം (അറിയെപ്പട്ടിരി ). തനിെയ ആകുക, അതാണ് ലക്ഷ്യം.
അതു സാധിച്ചാൽ ആത്മാവ് എക്കാല ം േകവലമായി നിന്നിരു എ ം
അതിെന്റ സുഖത്തിന്നായി ഒരാളുേടയും സഹായം ആവശ്യമായി രുന്നിെല്ല ം
അതു കാണും. ന െട സുഖത്തിന്നായി നാം േവെറാരാെള ആ യിേക്ക 
ണ്ടിവരുന്ന കാലം അ യും നാം അടിമകളാകു . പുരുഷൻ (ആത്മാവ് )
എേപ്പാൾ താൻ മുക്തനാെണ ം, തെന്റ പൂർണ്ണതക്കായി താൻ മെറ്റാന്നിേനയും
ആവശ്യെപ്പടുന്നിെല്ല ം, ഇക്കാണുന്ന പഞ്ചം അതായതു കൃതി െവറും
അനാവശ്യമാെണ ം കാണു േവാ അേപ്പാൾ സ്വാത ്യം സിദ്ധമായി;
അേപ്പാൾ ആണ് ൈകവല്യം’ എ പറയുന്നത്.

”സൂ ം 56. സത്വപുരുഷേയാഃ ശുദ്ധിസാേമ്യ ൈകവല്യം.”
അർത്ഥം: സത്വപുരുഷേയാഃ = സത്വത്തിനും (ബുദ്ധി ം) പുരുഷനും, ശുദ്ധിസാ 
േമ്യ = ഒ േപാെല ശുദ്ധിയുണ്ടാകുേമ്പാൾ, ൈകവല്യം = ൈകവല്യം (േമാക്ഷം
സിദ്ധി ). പുരുഷൻ എേപ്പാൾ േലാകത്തിൽ ഈശ്വരന്മാർ മുതൽ ഏറ്റവും
തുച്ഛമായ അണുവെരയുള്ള യാെതാന്നിേനയും താൻ ആ യി ന്നിെല്ല
അനുഭവം െകാ കാണുേമാ അതിനാണ് ൈകവല്യം, (തനിെയനില്പ് ),
മുക്തി, പൂർണ്ണത എെന്നാെക്ക പറയു ന്നത്. അതു, മനെസ്സ പറയുന്ന ഗുണ 
േദാഷസമ്മി മായ വ സാക്ഷാൽ പുരുഷെനേപ്പാെലതെന്ന നിർമ്മലമായി
െചയ്യെപ്പടു േമ്പാൾ ഉണ്ടാകു . അേപ്പാൾ സത്വം (മനസ്സ് ) േകവലമായ പരിശു 
ദ്ധതയുെട സാരഭൂതനായ ആത്മാവിെനമാ ം വിഷയമാ .
വിഭൂതിപാദം കഴി .
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ൈകവല്യപാദം
“സൂ ം 1. ജന്മൗഷധിമ തപസ്സമാധിജാസ്സിദ്ധയഃ.”
അർത്ഥം: സിദ്ധയഃ = സിദ്ധികൾ, ജന്മൗഷധിമ തപ സ്സമാധിജാഃ = ജന്മ 
സിദ്ധമായും ഔഷധികളിൽ നി ം, മ ങ്ങൾ മൂലമായും തപസ്സിൽ നി ം
സമാധിബലം െകാ ം (ഉണ്ടാകു ). ചിലേപ്പാൾ ഒരാൾ ജനി േമ്പാൾതെന്ന
സിദ്ധിേയാടുകൂടി ജനി . അതു അവശ്യമായും അവെന്റ മുജ്ജന്മെത്ത
സിദ്ധികളുെട സംസ് കാരബലം െകാണ്ടായിരിക്കണം. മുജ്ജന്മത്തിൽ അഭ്യസി 
ച്ചിരുന്നതിെന്റ ഫലം അനുഭവി ന്നതിനായി ഈ ജന്മത്തിൽ അവർ ശരീരം
എടുത്തതായിരിക്കണം. സാംഖ്യതത്വശാസ്ര്തത്തിെന്റ വർത്തകനായ
കപിലമഹർഷി ജന്മനാ സിദ്ധനായിരു വേ . സിദ്ധൻ എ വച്ചാൽ
കൃതാർത്ഥൻ (ഉേദ്ദശം സാധിച്ചവൻ)എന്ന് അർത്ഥമാണ്. സിദ്ധികൾ ഔഷധ  
േയാഗത്താലും ഉണ്ടാകുന്നതാെണ േയാഗികൾ പറയു . രസത ത്തിെന്റ
ഉത്ഭവം രസവാദവിദ്യയിൽ നിന്നാെണ എല്ലാവർ ം അറിയാമേല്ലാ. രസഗു 
ളിക ം ( ർശം, ഫം◌ിൽൗശൗപംെറ’ശ ശതൗന) കായക ങ്ങൾ ം മ മായി
ജനങ്ങൾ ആരാ നടന്നിരു . ഇന്ത്യയിൽ രാസായനന്മാർ എെന്നാരു കൂട്ടം
സിദ്ധാന്തികൾ ഉണ്ടായിരു . അവരുെട അഭി ായത്തിൽ പരമപുരുഷാർ 
ത്ഥവും, ജ്ഞാനവും ഈശ്വരഭക്തിയും മതവും എല്ലാം നല്ലതു തെന്ന. എന്നാൽ
ഇവെയ ഒെക്ക സാധി ന്നതിനുള്ള ഏേകാപായം ശരീരമാണ്. ഇേപ്പാൾ
ശരീരത്തിനു േകടുപ കയാെണങ്കിൽ ഉേദ്ദശം സാധി ന്നതിനു ഇനിയും വളെര
അധികകാലം േവണ്ടിവരും. ദൃഷ്ടാന്തം ഒരുത്തൻ േയാഗം അഭ്യസിക്കാൻ
അെല്ലങ്കിൽ ഈശ്വരഭക്തനാവാൻ വിചാരി . മം പൂർണ്ണമാകുന്നതിനു
മു അവൻ മരി . പിെന്ന അവൻ േവെറാരു ശരീരെമടു വീ ം മം
തുട . പിെന്നയും മരി . ഇങ്ങെന ആണ്. ഈ വിധത്തിൽ ജനി ം
മരി ം എ േയാ അധികകാലം െവറുെത ആയിേപ്പാകു . ജനനമരണങ്ങെള
ജയിക്കത്തക്കവണ്ണം ശരീരെത്ത ദൃഡമായും അേരാഗമായും സൂക്ഷി െവ െകാ 
ള്ളാെമങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്ധ്യാത്മികമായ അഭ്യാസങ്ങൾ വളെര അധികം
സമയം ലഭി . അതുെകാ രസായനന്മാർ ആദ്യം ശരീരെത്ത ദൃഡ 
മാക്കി വ െകാേള്ളണെമ പറയു . ശരീരെത്ത മരണരഹിതമാക്കാൻ
കഴിയുെമ ം അവർ വാദി . അവരുെട ഊഹം ഇതാണ്. മനസ്സാണു
ശരീരെത്ത നിർമ്മി ന്നെതങ്കിലും ഓേരാ മന ം അഖണ്ഡശക്തിയുെട ഓേരാ

േത്യക വാതിലാ െണ ള്ളതു ശരിയാെണങ്കിലും െവളിയിൽ നി ഈ
ഓേരാ വാതിലിൽ കൂടിയും എ ശക്തികൾ ആകർഷിക്കെപ്പടാെമ ള്ളതിനു

ിപ്തമിെല്ലങ്കിലും ന െട ശരീരെത്ത എ ം സൂക്ഷി വ െകാ ക എന്നതു
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എങ്ങിെന അസാദ്ധ്യമാവാം? നമു ഉണ്ടാവാനുള്ള ശരീരങ്ങെള എേപ്പാഴായാ 
ലും നാം തെന്ന ഉണ്ടാേക്കണ്ടതാകു . ഈ ശരീരം വീണാൽ നാം േവെറ ഒരു
ശരീരെത്ത സൃഷ്ടിേക്കണ്ടിവരും. അങ്ങിെന െചയ്യാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ ശരീരം
വി േപാകാെത ഇേപ്പാഴും ഇവിെട െവ ം എ െകാ നമു അങ്ങിെന
െചയ്യാൻപാടില്ല? ഈ ഊഹം എ യും ശരിയായി ള്ളതാണ്. മരണേശഷം
നാം ജീവി കയും േവെറ ശരീരങ്ങെള നിർമ്മിക്കയും െച ന്നത് സാദ്ധ്യമാ 
െണങ്കിൽ ഈ ശരീരെത്ത പൂർണ്ണമായി ധ്വംസിക്കാേത മാറിമാറി നിരന്തരമായി
അതിെന ഇവിടത്തെന്ന നിർമ്മി ന്നതിനുള്ള ശക്തി നമു ഉണ്ടാകുെമ
ള്ളത് എങ്ങിെന അസാദ്ധ്യമാകാം? രസത്തിലും ഗന്ധകത്തിലും അത്യ  
തകരമായ ശക്തികൾ അടങ്ങിയിരി എ ം, അവെയെക്കാണ്ട് ചില

േയാഗങ്ങൾ െചയ്താൽ മനുഷ്യൻ വിചാരി ന്ന കാലംവെര ജീവിച്ചിരിക്കാ 
െമ ം കൂടി അവർ കരുതിവ . ആകാശഗമനം െചയ്ക മുതലായ സിദ്ധികൾ
ചില ഔഷധങ്ങളാൽ സാധിക്കാെമ േവെറ ചിലരും വിശ്വസി വ .
ഇ ള്ള ഏറ്റവും ആശ്ചര്യകരങ്ങളായ ഔഷധങ്ങൾ ഏറിയകൂറും വിേശഷിച്ച്
ഔഷധങ്ങളിൽ ധാതുക്കൾ േചർ ന്ന സ ദായവും ഇങ്ങിെന ഉണ്ടായി ള്ള 
താണ്. അതിനു നാം രാസായനന്മാർ കടെപ്പട്ടിരി . േയാഗികളിൽ
ചില മാർഗ്ഗക്കാർ തങ്ങളുെട ധാന ആചാര്യ ന്മാരിൽ അധികം േപരും
ഇേപ്പാഴും അവരുെട ആദ്യശരീരേത്താടു കൂടിത്തെന്ന ജീവിച്ചിരി െണ്ട ം
വാദി . േയാഗമത ത്തിെല ധാന ാമാണികനായ പതഞ്ജലിമഹർഷി
അതിെന വിസമ്മതി ന്നില്ല. മ സിദ്ധി എന്നാൽ മ ങ്ങൾ എ പറയുന്ന
ഒരു കൂട്ടം മാഹാത്മ്യമുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവെയ വിധി കാരം ജപിച്ചാൽ
അവ ഈ അസാധാരണ സിദ്ധികൾ നൽകാൻ ശക്തിയുണ്ട്. സാധാരണ 
മായി നമു വിേശഷി ഒ ം േതാന്നാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അ യധികം
അമാനുഷ ശക്തികളുേട ഇടയിലാണു നാം രാവും പകലും ജീവി േപാരുന്നത്.
മനുഷ്യെന്റ ശക്തി വാക്കിേന്റയും, മനസ്സിേന്റയും ശക്തിക്ക് അതിരില്ല.
തപസ്സ് എല്ലാ മതങ്ങളിലും തപ ം സന്യാസവും സ്വീകരിച്ചിരി ന്നതായി
കാണു . ഈ വക മതസംബന്ധമായ നിശ്ചയങ്ങളിൽ ഹി ക്കൾ എേപ്പാഴും
പരമ കാഷ്ഠയിൽ എത്തിയിരി ം. അവരിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ൈക
െപാക്കിപ്പിടി അത് േശാഷിച്ച്, ർശമില്ലാതാകുന്നതുവെര ഒേര നിലയിൽ
െവ െകാണ്ടിരി ന്നവെര കാണാം. രാവും പകലും നി െകാ തെന്ന
ഉറ ന്നവരുണ്ട്. ഒടുവിൽ അവരുെട കാലിൽ നീരു (വീക്കം) വരും. പിെന്നയും
അവർ ജീവിക്കയാെണങ്കിൽ കാലു ഒരിക്കലും മടങ്ങാെത മരവി േപാകയും,
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവർ ആ നിലയിൽതെന്ന നിൽേക്കണ്ടി വരികയും
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െച ം. േമൽപറഞ്ഞ വണ്ണം ൈക െപാക്കിപ്പിടിച്ചിരി ന്ന ഒരാെള ഞാൻ
ഒരിക്കൽ ക . ആദ്യം അതു തുടങ്ങിയേപ്പാൾ എങ്ങിെന ഇരു എ ഞാൻ
േചാദി . ഭയങ്കരമായ േവദനയുണ്ടായിരു എന്ന് അയാൾ പറ . അയാൾ
ഓടി പുഴയിൽ ചാടി മുങ്ങിക്കിട സ്വ േനരം േവദന ആറ്റി. അതിഭയങ്കരമായ
േവദന ഉണ്ടായിരു . ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞതിൽ പിെന്ന അധികം ബുദ്ധി
മു ണ്ടായില്ലേ . അങ്ങേനയുള്ള തപ കളാൽ സിദ്ധി ഉണ്ടാകാ റുണ്ട്. സമാധി,
മനസ്സിെന്റ ഏകാ ത; േയാഗം എ പറഞ്ഞാൽ തെന്ന അതാണ്. അതാണ്
ഈ ശാസ്ര്തത്തിെന്റ ധാന വിഷയം. സിദ്ധി ള്ള ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായ
ഉപായവും അതുതെന്ന. മു മു പറഞ്ഞി ള്ളവ അ ധാനങ്ങളാകു . ഏററ 
വും ഉയർന്നലക്ഷ്യെത്ത നമു അവയാൽ ാപിക്കവുന്നതുമല്ല. മാനസികേമാ
ധാർമ്മികേമാ ൈദവികേമാ ആയ ഏതിേനയും സാധി ന്നതിനുള്ള ഏേകാപാ 
യം സമാധി തെന്ന.

“സൂ ം 2. ജാത്യന്തരപരിണാമഃ കൃത്യാപൂരാൽ.”
അർത്ഥം: ജാത്യന്തരപരിണാമഃ = ഒരു ജാതി വ മെറ്റാന്നായി മാറുന്നത്,

കൃത്യാപൂരാൽ = കൃതി (തത്വങ്ങൾ) േമൽവരാ നുള്ള വികാരങ്ങെള ഇേപ്പാൾ 
തെന്ന പൂരിപ്പി ന്നതുെകാ (നിറേവ ന്നതു െകാ ) (വരു ). സിദ്ധികൾ
ജന്മത്താലും ചിലേപ്പാൾ ഔഷധങ്ങെളെക്കാ ം, അെല്ലങ്കിൽ തേപാബലം
െകാ ം ഉണ്ടാകുെമ ം, ശരീരം എ കാലം േവണെമങ്കിലും നശിക്കാെത,
വേച്ചക്കാെമ ം പതഞ്ജലി മഹർഷി തിജ്ഞ െച . ഇേപ്പാൾ ഒരു ശരീരം
മെറ്റാരു ജാതി ശരീരമായി മാറുന്നതിനുള്ള കാരണെമന്താെണ അേദ്ദഹം
വിചാരിപ്പാൻ േപാകു . ആ കാരണെത്ത അേദ്ദഹം കൃതിയുെട ആപൂരണം
എ പറയു . അടുത്ത സൂ ത്തിൽ അേദ്ദഹം തെന്ന അതിെന വിസ്തരി
പറയും.

“സൂ ം 3.നിമിത്തമ േയാജകം കൃതീനാം വരണേഭദ തതഃ േക്ഷ ി 
കവൽ.”
അർത്ഥം: നിമിത്തം = ധർമ്മാദികളായ കാരണങ്ങൾ, കൃതീനാ ◌ം = കൃതി 
തത്വങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, അ േയാജകം = അേപക്ഷിതമല്ല, തതഃ =
അവയാൽ, വരണേഭദഃ = തടവു (മറവു) മാറു ; േക്ഷ ികവൽ = വയലിൽ കൃഷി 
െച ന്നവൻ എന്ന േപാെല (തടവുമാറുന്നതുെകാ മാ ം െവള്ളം കണ്ടങ്ങളിൽ
ഒ േപാെല പര െകാ ന്നേപാെല എ താ ര്യം). കൃഷിക്കാരൻ തെന്റ
നിലത്തിൽ െവള്ളം വിടാൻ തുട . െവള്ളം േതാട്ടിലാണുള്ളത്. ഇട
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ചീ കൾ ഉണ്ട്; അവ െവള്ളെത്ത േതാട്ടിൽത്തെന്ന തട െവ െകാണ്ടിരി 
ം. കൃഷി ക്കാരൻ ചീ കൾ തുറ ക മാ ം െചയ്താൽമതി. െവള്ളം തനിെയ

ഓടി അതിെന്റ സരണശക്തിയാൽ കണ്ടത്തിനക പര െകാ .
അതുേപാെല മനുഷ്യെന്റ എല്ലാ അഭ ദയവും ശക്തിയും പേണ്ടതെന്ന എല്ലാറ്റിലും
വ്യാപി െകാ സ്ഥിതി െച . എല്ലാ മനുഷ്യേന്റയും സ്വരൂപം തെന്ന
ഈ പൂർണ്ണത യാകു . അത് ഉള്ളിൽ തടയെപ്പ ം, അതിെന്റ വഴിക്ക് ഒഴുകി
േപ്പാകാൻ വിടാെത തടുക്കെപ്പ ം ഇരിക്കയാകു . ആർെക്കങ്കിലും ആ തടവു
നീക്കിക്കളയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കൃതി ഉടെന ഉള്ളിേല ഓടിെക്കാ .
ഉടൻ ആ മനുഷ്യനു സിദ്ധികൾ ഉണ്ടാകു . ആ സിദ്ധികൾ അതിനുമുമ്പിലും
അവനുള്ളവതെന്ന യാണ്. നാം ദുഷ്ടെന പറയുന്ന ഒരുവൻ കൂടിയും ഈ
തടവു നീങ്ങി കൃതി ഉള്ളിേലക്ക് േവശി േമ്പാൾ ഋഷിയായി ത്തീരു .

കൃതിതെന്നയാണ് നെമ്മ പൂർണ്ണതയിേലക്ക് െതളി െകാ േപാകുന്നത്.
ഒടുവിൽ എല്ലാവേരയും കൃതി ആ സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിക്കയും െച ം.
ധാർമ്മികന്മാരാവാൻ ഉേദ്ദശി ള്ള എല്ലാ അഭ്യാസങ്ങളും മങ്ങളും ന െട
ജന്മാവകാശവും സ്വ കൃതീയമായ ആ പൂർണ്ണതയുെട തടവുകൾ നീ കയും
വാതിൽ തുറ കയും െച ന്നതിനുള്ള തിേലാമ യത് നങ്ങളാ കു .
ഇേപ്പാൾ നവീന തത്വാേന്വഷകന്മാരുെട വിജ്ഞാനദീപ്തി യിൽ പണ്ടെത്ത
േയാഗികളുെട പരിണാമസിദ്ധാന്തം അധികം െവളിവായി മനസ്സിലാകും.
എന്നാലും േയാഗികളുെട സിദ്ധാന്ത മാണ് അധികം യുക്തിയുക്തമായിരി  
ന്നത്. നവീനശസ്ര്തജ്ഞ ന്മാർ പരിണാമത്തി പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ
അതായതു ഇണ േതടുക (ഷെസുഅൽ ഷെൽെചതിൗന), ഏററവും നല്ലതു
േശഷിച്ചിരി ക (ഷുറവിവഅൽ ◌ൗണ തം െ◌ണിതതെശത) എ ള്ള കാര 
ണങ്ങൾ മതിയായവയല്ല. ശരീരേപാഷണത്തിനും ദാമ്പത്യസുഖത്തിനുമായുള്ള
േപാരാട്ടം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ നി ഒഴി േപാകത്തക്കവണ്ണം അവർ
ജ്ഞാനാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായിെയ വിചാരി ക. അേപ്പാൾ നവീനന്മാരുെട
അഭി ായ കാരം േനാ ന്നതായാൽ മനുഷ്യെന്റ മുേമ്പാ ള്ള ഗതി അവി 
െട അവസാനി േപാകയും മനുഷ്യ സമുദായം നശി കയും െച ം. ഈ
സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ ഫലം, ഏതു അ മി ം അന്തരാത്മാവിൽ ശങ്ക േതാന്നാതി 
രിപ്പാനായി ഒരു യുക്തികാണി െകാടു ക മാ മാകു . തത്വജ്ഞാനികൾ
എ തന്നത്താൻ വിചാരി െകാണ്ട്, ദുഷ്ടരും അേയാഗ്യരുമായ ആളുകെള
ഒെക്ക െകാെന്നാടുക്കി, മനുഷ്യവംശെത്ത രക്ഷി െകാൾവാൻ വിചാരി ന്ന
ആളുകളും ഇല്ലാതില്ല; േയാഗ്യതാ േയാഗ്യതകെള നിർണ്ണയി ന്നതിനുള്ള
ന്യായാധിപന്മാർ അവശ്യ മായും അവർ തന്നത്താൻ ആയിരി ം. എന്നാൽ
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പണ്ടെത്ത വലിയ പരിണാമവാദിയായ പതഞ്ജലിമഹർഷി േഘാഷി ന്ന 
െത െന്തന്നാൽ, പരിണാമത്തിെന്റ ശരിയായ രഹസ്യം പേണ്ടതെന്ന എല്ലാ
ജീവികളിലും അടങ്ങിയിരി ന്ന പൂർണ്ണതെയ ത്യക്ഷീ കരിക്കയാെണ ം,
ആ പൂർണ്ണത ആച്ഛാദിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയും ഉള്ളിൽനി അപാരമായ വാഹം
സ്വയം ത്യക്ഷമാവാൻ െഞരുങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കയും ആെണ ം ആകു .
ഈ െഞരുക്ക ങ്ങളും മത്സരങ്ങളും എല്ലാം അജ്ഞാനംെകാ ണ്ടാകുന്നതാണ്.
എ െകാെണ്ടന്നാൽ ചീ തുറന്ന് അകേത്ത െവള്ളം വിടുന്നതിനുള്ള ശരി 
യായ വഴി നമു അറി കൂടാ. ന െട അടിയിലുള്ള അപാരമായ വാഹം
സ്വയം ത്യക്ഷെപ്പടുകതെന്ന െച ം. ഇതേ എല്ലാ ആവിർഭാവത്തിെന്റ
അെല്ലങ്കിൽ പരിണാമത്തിേന്റയും കാരണം. ജീവിതമത്സരേമാ കാമസംതൃപ്തി
േയാ അല്ല. അവ േകവലം ക്ഷണികങ്ങളും അനാവശ്യങ്ങളും ബാഹ്യങ്ങളുമായ
അജ്ഞാനകാര്യങ്ങളാകു . മത്സരങ്ങൾ എല്ലാം അവസാനിച്ചാൽ തെന്നയും
ന െട ഈ പൂർണ്ണമായ കൃതി ഉള്ളിൽനി െകാണ്ട് അേശഷം േപരും പൂർ 
ത്തിെയ ാപി ന്നതുവെര മുേമ്പാ േപാവാൻ തള്ളിവി െകാണ്ടിരി ം. ആതു
െകാണ്ട് അഭിവൃദ്ധി കാരണം മത്സരമാെണ വിശ്വസിപ്പാൻ ന്യായമില്ല.
മൃഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ അട വയ്ക്കെപ്പട്ടിരു ; വാതിൽ തുറന്ന ഉടൻ മനുഷ്യൻ ചാടി
പുറ വ . അതുേപാെല മനുഷ്യനിൽ േദവൻ മറഞ്ഞ് അടങ്ങിയിരി .
അജ്ഞാനമാ കുന്ന കവാടവും പൂ ം െകാ അട സൂക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരി .
ജ്ഞാനം കവാടെത്ത ഭഞ്ജി േമ്പാൾ േദവൻ ത്യക്ഷനാകും.

“സൂ ം 4. നിർമ്മാണചിത്താന്യസ്മിതാമാ ാൽ.”
അർത്ഥം: നിർമ്മാണചിത്താനി = (ഏകകാലത്തിൽ അേനക ശരീരങ്ങൾ
എടു ന്ന സിദ്ധന്മാരുെട) സ്വയനിർമ്മിതമായ മന കൾ; അസ്മിതാമാ ാൽ =
മൂലമായ ഒരു അഹന്തയിൽ നി തെന്ന (ഉണ്ടാകു ). കർമ്മസിദ്ധാന്ത കാരം,
ന െട സൽ വൃത്തിയുേടയും ദു വൃത്തിയുേടയും ഫലം നാം അനുഭവിക്കണം.
തത്വശാസ്ര്ത ത്തിെന്റ മുഴുവൻ േനാട്ടം മനുഷ്യൻ തെന്റ മാഹത്മ്യത്തിൽ
എേത്തണെമന്നാകു . േവദശാസ്ര്തങ്ങൾ എല്ലാം മനുഷ്യെന്റ അതായത്
ആത്മാവിെന്റ മാഹാത്മ്യെത്ത ഗാനംെച . അതുേപാെലതെന്ന അവ
കർമ്മെത്തപ്പറ്റിയും സംഗി . സൽക്കർമ്മം അതിനു തക്കതായ ഫലം
െകാടു ം. ദുഷ് ക്കർമ്മ വും അതിനുതക്കതായ ഫലം നൽകും. എന്നാൽ ആത്മാ 
വ് സൽക്കർമ്മത്താേലാ ദുഷ് ക്കർമ്മത്താേലാ ബന്ധിക്കെപ്പടു എങ്കിൽ അതു
നിസ്സാരമേ . ദുഷ് കർമ്മം ന െട ആത്മസ്വരൂപ ത്തിെന്റ ആവിർഭാവെത്ത
തടയു . സൽക്കർമ്മം ആ തടവുകൾ നീക്കിക്കളയും. അേപ്പാൾ ആത്മാവിെന്റ
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മാഹാത്മ്യം ത്യക്ഷ െപ്പടും. പുരുഷൻ സ്വേത എേപ്പാഴും നിർവികാരനാകു .
കർമ്മങ്ങെളാ ം ന െട സ്വന്തമാഹാത്മ്യെത്ത സ്വസ്വരൂപെത്ത നശിപ്പി 

ന്നില്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ, പുരുഷൻ, ഒന്നിനാലും ബാധിക്കെപ്പടുന്നില്ല.
അവെന്റ പൂർണ്ണതെയ മറ െകാണ്ട് പുറേമ മൂടുപടം േപാെല ഒരു ആവരണം
വ്യാപിച്ചിരി എേന്നയു .

“സൂ ം 5. വൃത്തിേഭേദ േയാജകം ചിത്തേമകമേനേകഷാം.”
അർത്ഥം: അേനേകഷാം = ബഹുക്കളായ നിർമ്മാണചിത്ത ങ്ങളുെട, വൃത്തി 
േഭേദ = ഭിന്നവ്യാപാരങ്ങളിൽ, ഏകം = ഒരു, ചിത്തം = മനസ്സ്, േയാജകം =
മെറ്റല്ലാറ്റിേന്റയും േനതൃത്വം വഹി ന്നത് (ആയിരി ം). അ കാരമുള്ള പല
ശരീരങ്ങളിൽ വ്യാപരി െകാണ്ടിരി ന്ന, അ കാരമുള്ള പല മന കൾ
’നിർമ്മാണചിത്തങ്ങൾ’ എ ം ആ ശരീരങ്ങൾ ’നിർമ്മാണകായങ്ങൾഎ 

ം പറയു . എ വച്ചാൽ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട മന കൾ എ ം നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട
ശരീരങ്ങൾ എ ം അർത്ഥം. ജഡപദാർത്ഥവും മന ം രണ്ട് അക്ഷയമായ
സംഭാരശാലകൾ േപാെല ആകു . േയാഗിയായി ത്തീർന്നാൽ അവെയ
സ്വാധീനതയിൽ വ ന്നതിനുള്ള രഹസ്യം മനസ്സിലാകും. ഏതുകാല ം
അവ നിങ്ങളുെട ൈകവശം തെന്ന ആയിരു . പേക്ഷ നിങ്ങൾ അതു ഓർ 
മ്മി ന്നിെല്ലേന്നയു . േയാഗിയായിത്തീർന്നാൽ അതു ഓർമ്മയിൽ വരു .
അേപ്പാൽ അവെയെക്കാണ്ട് എ ം െചയ്യാം, ആ ഹി ന്ന മാതിരിയിൽ
എല്ലാം അവെയ ഉപേയാഗിക്കാം. മനസ്സായി പരിണമിച്ചിരി ന്ന പദാർത്ഥം
െകാ തെന്നയാണ് ഈ േലാകവും ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ടിരി ന്നത്. മനസ്സ് ഒരു
പദാർത്ഥെമ ം ജഡവ മെറ്റാരു പദാർത്ഥ െമ ം പറ കൂടാ. അവ ഒേര
വ വിെന്റ ഭിന്നമായ പരിണാമ ങ്ങളേ . അസ്മിത അെല്ലങ്കിൽ അഹങ്കാരം
ആണ് സൂക്ഷ്മമായ അവസ്ഥ. അതിൽനിന്നാണ് േയാഗിയുെട നിർമ്മാണചി 
ത്തങ്ങളും നിർമ്മാണകായങ്ങളും നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്നത്. അതുെകാ േയാഗി

കൃതിശക്തികളുെട രഹസ്യം ക പിടിച്ചാൽ എ എങ്കിലും മന കളും
ശരീരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അവെയ ഒെക്ക നിർമ്മി ന്നത്,
അഹങ്കാരം എന്ന ഒരു പദാർത്ഥ ത്തിൽ നി ം ആയിരി ം.

“സൂ ം 6. ത ധ്യാനജമനാശയം.”
അർത്ഥം: ത = നിർമ്മാണചിത്തങ്ങളിൽെവച്ച്, ധ്യാനജം = ധ്യാനത്താൽ
നിർമ്മിതമായ ചിത്തം, അനാശയം = ആശയില്ലാത്തത് (ആയിരി ).
പല കാരമുള്ള ജനങ്ങളിൽ നാം കാണുന്ന പല കാരമുള്ള മന കളിൽ
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ഒെക്കയുംവ ഏറ്റവും ഉൽകൃഷമായത് ’സമാധി’ സാധിച്ചി ള്ള മനസ്സാണ്.
ഔഷധിെകാെണ്ടാ മ ംെകാെണ്ടാ തപ െകാേണ്ടാ ഏെതങ്കിലും ചില സി 
ദ്ധികൾ സമ്പാദിച്ച മനുഷ്യ നു പിെന്നയും ആശകൾ ഉണ്ടായിരി ം. എന്നാൽ
ധ്യാനംെകാ സമാധി സാധിച്ചി ള്ള ആൾ സർവ ആശകളിൽനി ം മുക്ത
നായിരി ം.

“സൂ ം 7. കർമ്മാശു ാകൃഷ്ണം േയാഗിനസ്ര്തിവിധമിതേരഷാം.”
അർത്ഥം: േയാഗിനഃ = േയാഗിയുെട, കർമ്മ = കർമ്മം, അശു ാകൃഷ്ണം = െവളു ം
കറു മില്ലാത്തത്, ഇതേരഷാം = മ ള്ളവരുേടത്, ിവിധം = മൂ കാരം (മൂ
വർണ്ണേത്താടു കൂടിയത് ). േയാഗി േമ റഞ്ഞ സിദ്ധിെയ ാപിച്ചാൽ തെന്റ

വൃത്തി കളും അവയിൽ നി ണ്ടാകുന്ന വാസനകളും തെന്ന ബന്ധി ക
യില്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ, അയാൾ അവെയ ആ ഹി ന്നില്ല. അയാൾ
േകവലം വൃത്തിമാ ം െചയ്യണം. നന്മെചയ് വാ നായി വർത്തി ;
നന്മെച , എന്നാൽ ഫലെത്തപ്പറ്റി ചിന്തി ന്നില്ല. അതുെകാ അയാൾ 

ഫലം അനുഭവമാകു ന്നില്ല. എന്നാൽ ആ ഉൽകൃഷ്ടാവസ്ഥയിൽ എത്താത്ത
സാധാരണ അളുകൾ െച ന്ന വൃത്തി, അതായത് കർമ്മം, കറുത്തത് (പാപം),
െവളുത്തത് (പുണ്യം), മി ം ഇങ്ങെന മൂ വിധമായിരി .

“സൂ ം 8. തതസ്തദ്വിപാകാനുഗുണാനാേമവാഭിവ്യക്തിർവാസനാ നാം.”
അർത്ഥം: തതഃ = മൂ കാരമുള്ള ആ കർമ്മത്തിൽനി , തദ്വിപാകാനു 
ഗുണാനാം = അതാതിെന്റ പരിപാകത്തിനു തുല്യങ്ങ ളായ, വാസനാനാം =
വാസനകളുെട, അഭിവ്യക്തിഃ = ത്യക്ഷ പരിണാമം, എവ = തെന്ന (ഉണ്ടാകു )
(മെറ്റാ ം ഉണ്ടാകു ന്നില്ല). ഞാൻ പുണ്യം പാപം മി ം ഈമൂ വിധ കർമ്മവും
െച എന്നിരിക്കെട്ട. മരിച്ച് ഒരു േദവനായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തി എ മിരിക്ക 
െട്ട. േദവശരീരത്തിലുള്ള ആ ഹങ്ങളല്ല മനുഷ്യശരീര ത്തിലുള്ളത്. േദവശരീരം
ഒ ം തി കേയാ കുടി കേയാ െച ന്നില്ല. തിന്നാനും കുടിക്കാനുമുള്ള
ആ ഹങ്ങെള ഉണ്ടാക്കി െക്കാണ്ടിരി ന്ന എെന്റ അനുഭവി തീരാത്ത പഴയ
കർമ്മങ്ങ ളുെട സ്ഥിതി എന്തായിത്തീരും? ഞാൻ േദവനായാൽ ഈ കർമ്മ
ങ്ങൾ എവിെടേപ്പാകും? ആ ഹങ്ങൾ , തക്ക അവസ്ഥകളിൽ മാ േമ

ത്യക്ഷെപ്പടാൻ കഴിയൂ എ ള്ളതാണ് ഉത്തരം. അവസ്ഥ അനുരൂപമായ
ആ ഹങ്ങൾ മാ േമ പുറ വരൂ. മറ്റവ സ്വരൂപി അടിയിൽ കിട ം.
ഈ ജന്മത്തിൽ നമു അേനകം ൈദവികമായ ആ ഹങ്ങളും അേനകം
മാനുഷമായ ആ ഹങ്ങളും അേനകം മൃഗസാധാരണമായ ആ ഹങ്ങളും ഉണ്ട്.
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ഞാൻ ഒരു േദവശരീരം എടു കയാെണങ്കിൽ ൈദവികാ ഹ ങ്ങൾ മാ േമ
എനി മനസ്സിൽ െപാങ്ങിവരൂ. കാരണം, അവസ്ഥ അവയ്ക്കനുകൂലിച്ചിരി .
ഞാൻ ഒരു മൃഗശരീരം എടുത്താൽ എനി മൃഗസാധാരണമായ ആ ഹങ്ങൾ
മാ േമ െപാങ്ങി നിൽ . ൈദവികാ ഹങ്ങൾ അടാങ്ങി കാത്തിരി ം. ഇത്
എന്തിെന സൂചിപ്പി ? അവസ്ഥകെള അനുസരി നമു ആ ഹങ്ങെള
നിയമനം െചയ്യാെമ ള്ളതിെന സൂചിപ്പി . അവസ്ഥകൾ അനുരൂപവും
സമുചിതവുമായ കർമ്മവാസനകൾ മാ േമ പുറ വരൂ. പര്യന്താവസ്ഥകൾ
കർമ്മെത്തത്തെന്ന യും തടുക്കാൻ ശക്തിയുെണ്ട ഇതു െതളിയി .

“സൂ ം 9. ജാതിേദശകാലവ്യവഹിതാനാമപ്യാനന്തര്യം തിസംസ് കാ 
രേയാേരകരൂപത്വാൽ.”
അർത്ഥം: ജാതിേദശകാലവ്യവഹിതാനാം = ജാതി േദശം കാലം ഇതുകളാൽ
അകറ്റെപ്പട്ടിരി ന്ന വാസനകൾക്ക്, അപി = കൂടിയും, ആനന്തര്യം = അടു 
പ്പം (ഉണ്ട് ), തിസംസ് കാരേയാഃ = തി യുേടയും സംസ് കാരത്തിെന്റയും,
ഏകരൂപത്വാൽ = ഏകരൂപത്വം (അേഭദം) െകാണ്ട്. അനുഭവങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി 
തീർന്നി സംസ് കാരങ്ങളായി ഭവി . സംസ് കാരങ്ങൾ ഉൽബുദ്ധങ്ങളായി

തികളായും ഭവി . ഇവിെട തി എന്ന പദം സംസ് കാരങ്ങളായി
ത്തീർന്നിരി ന്ന പൂർവാനുഭവങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ ബുദ്ധിപൂർവ മായി െച ന്ന
കർമ്മങ്ങേളാട് അറിയാെതയുള്ള സാജാത്യെത്ത ടി അർത്ഥമാ . ഓേരാ
ശരീരത്തിലും അതിെന്റ സജാതീയ ശരീരത്തിൽ സമ്പാദിച്ച അനുഭവപരമ്പ 
രകൾ മാ േമ കാര്യകാരി കളായിത്തീരു . വിജാതീയ ശരീരത്തിെല
അനുഭവങ്ങൾ അവ കീഴ് െപ്പ ഇരു െകാ ം. ഓേരാ ശരീരവും അതിെന്റ
സജാതീയ ശരീര പരമ്പരകളുെട സന്താനങ്ങൾ എന്നേപാെല വർത്തി ം.
അതുെകാ ഇച്ഛകളുെട അവ്യവധാന (അടുപ്പ) ത്തിനു ഭംഗം വരുന്നില്ല.

“സൂ ം 10. താസാമനാദിത്വമാശിേഷാ നിത്യത്വാൽ.”
അർത്ഥം: താസാം = ആ വാസനകൾക്ക്, അനാദിത്വം = ആദി യില്ലായ്മ (ഭവി 

), ആശിഷഃ = സുഖാശയുെട, നിത്യത്വാൽ = നിത്യത്വം (എ മുള്ളതാവൂ
എ ള്ള അവസ്ഥ)െകാണ്ട്. അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം ’എനി സുഖം േവണം’
എ ള്ള ഇച്ഛെയ പി ടർന്നാണ് വരുന്നത്. അനുഭവത്തിനു ആദി ഉണ്ടായി 
രിപ്പാൻ പാടില്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ ഓേരാ പുതിയ അനുഭവവും കഴിഞ്ഞ
അനുഭവങ്ങളിൽനി ജനിച്ച അഭിരുചി യിൽ നി ണ്ടാകു . അതുെകാ
ഇച്ഛ ആദിയില്ല.
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“സൂ ം 11. േഹതുഫലാ യാലംബൈനസ്സംഗൃഹീതത്വാേദഷാമ ഭാേവ തദ 
ഭാവഃ”
അർത്ഥം: േഹതുഫലാ യാലംബൈനഃ = േഹതു (കാരണം), ഫലം, ആ യം,
ആലംബനം ഇവകളാൽ (വാസനകൾ), സംഗൃഹീതത്വാൽ = ധരിക്കെപ്പട്ടിരി 
ക്കയാൽ, ഏഷാം = ഈ േഹതു മുതലായവയുെട, അഭാേവ = അഭാവത്തിൽ
(അസാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ), തദഭാവഃ = അവയുെട (വാസനകളുെട) അഭാവം
(നാശം വരു ). ഇച്ഛകൾ കാര്യകാരണനിയമത്താൽ ഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടി 
രി . ഒരു ഇച്ഛ ജനിച്ചാൽ അതിെന്റ കാര്യെത്ത ഉത്ഭവിപ്പിക്കാെത
അതു നശി ന്നില്ല എ മാ മല്ല, ഹൃദയം വലിയ സംഭാരശാലയാ കു .
സംസ് കാരമായിതീർന്നിരി ന്ന പഴയ ആശകളുെട എല്ലാം ആ യസ്ഥാ 
നമാകു . ആ ആശകൾ എല്ലാം സ്വയം അനുഭവി കഴിെഞ്ഞങ്കിലല്ലാെത
വിരമി ന്നതല്ല. വിേശഷിച്ച് ഇ ിയങ്ങൾ ബാഹ്യവിഷയങ്ങെള ഹി ന്ന
കാലം എല്ലാം പുതിയ ഇച്ഛകൾ ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കയും െച ം. അവെയ
ജയിപ്പാൻ കഴിെഞ്ഞ ങ്കിൽ മാ േമ ഇച്ഛ നശി .

“സൂ ം 12. അതീതാനാഗതം സ്വരൂപേതാസ്ത്യദ്ധ്വേഭദാദ്ധർമ്മാണാം”
അർത്ഥം: അതീതാനാഗതം = ഭൂതവും ഭാവിയും, സ്വരൂപതഃ = അതാതിെന്റ
സ്വഭാവത്തിൽ, അസ്തി = സ്ഥിതിെച , ധർമ്മാ ണാം = വിേശഷങ്ങളുെട,
അദ്ധ്വേഭദാൽ = നാനാമാർഗ്ഗത്വാൽ (പലവഴിയായിരി ക) േഹതുവായിട്ട്.

“സൂ ം 13. േത വ്യക്തസൂക്ഷ്മാ ഗുണാത്മാനഃ”
അർത്ഥം: േത = അവ, വ്യക്തസൂക്ഷ്മാ = ലങ്ങളും സൂക്ഷ്മങ്ങളും ആയിരി ം,
ഗുണാത്മാനഃ = (സ്വഭാേവന) ിഗുണങ്ങളുെട പരിണാമരൂപങ്ങളും (ആകു ).
ഗുണങ്ങൾ സത്വം, രജസ്സ്, തമസ്സ് എന്ന മൂ പദാർത്ഥങ്ങൾ ആകു . അവയുെട

ലാവസ്ഥയാണ് ഇ ിയേഗാചരമായ ഈ പഞ്ചം. ഭൂതവും ഭാവിയും ഈ
ഗുണങ്ങളുെട പലവിധത്തിലുള്ള പരിണാമങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകു .

“സൂ ം 14. പരിണാൈമകത്വാദ്വ തത്വം.”
അർത്ഥം: പരിണാൈമകത്വാൽ = പരിണാമങ്ങളുെട (വികാര ങ്ങളുെട) ഏകത്വം
(ഏകരൂപത്വം) െകാണ്ട്, വ തത്വം = വ വിെന്റ (ധർമ്മിയുേട) ഏകത്വം
(സിദ്ധി ).
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“സൂ ം 15. വ സാേമ്യ ചിത്തേഭദാത്തേയാർവിഭക്തഃ പന്ഥാഃ.”
അർത്ഥം: വ സാേമ്യ = വിഷയം ഒന്നായിരി േമ്പാൾ, ചിത്തേഭദാൽ =
ചിത്തം പലതാകയാൽ, തേയാഃ = വിഷയ ചിത്തങ്ങൾ (വിഷയത്തിനും
ജ്ഞാനത്തിനും) പന്ഥാഃ = മാർഗ്ഗം, വിഭക്തഃ = ഭിന്നമായിരി .

“സൂ ം 16. തദുപരാഗാേപക്ഷിതത്ത്വാച്ചിത്തസ്യ വ ജ്ഞാതാജ്ഞാതം.”
അർത്ഥം: ചിത്തസ്യ = മനസ്സിന്, തദുപരാഗാേപക്ഷിതത്വാത് = അതിെന്റ
(വിഷയത്തിെന്റ) സംബന്ധാേപക്ഷയുള്ളതുെകാണ്ട്, വ = വിഷയം, ജ്ഞതാ 
ജ്ഞാതം = ജ്ഞാതമായും, അജ്ഞാതമാ യുമിരി .

“സൂ ം 17. സദാ ജ്ഞാതാശ്ചിത്തവൃത്തയസ്തൽ േഭാഃ പുരുഷസ്യ പരി 
ണാമിത്വാൽ”
അർത്ഥം: ചിത്തവൃത്തയഃ = ചിത്തവൃത്തികൾ, സദാ = എല്ലായ് േപാഴും,
ജ്ഞാതാഃ = അറിയെപ്പട്ടവ (അറിവിനു വിഷയമായി ത്തീരു ), തൽ േഭാഃ
= അവയുെട അധിപനായ, പുരുഷസ്യ = ആത്മാവിെന്റ, അപരിണാമിത്വാൽ =
നിർവികാരത്വം (പരിണാമമി ല്ലായ്മ) െകാണ്ട്. ഈ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ മുഴുവൻ
സാരം, പഞ്ചം ചിത്ത്, ജഡം ഇങ്ങിെന രണ്ടായിട്ടിരി എന്നാകു .
ചി ം ജഡവുമായ േലാകങ്ങൾ ര ം നിരന്തരമായി കലർ വഹി  
െകാണ്ടിരി . ഈ പുസ്തകം എന്താണ്? ഇടവില്ലാെത മാറിെക്കാണ്ടിരി

ന്ന ഭൂതാണുക്കളുെട സംഘാതം. ഒരു സംഘാതം േപായി െക്കാ ം, മെറ്റാരു
സംഘാതം വ െകാ മിരി . പുസ്തകം ആ വാഹത്തിെന്റ ചുഴിയേ .
അതിെന്റ ഏകത്വെത്ത അെല്ലങ്കിൽ താദാത്മ്യെത്ത നിലനിർ ന്നതു എന്താ 
ണ്? ആ പുസ്തകമാണിത് എ ള്ളതിനു കാരണമായിരി ന്നത് ഏതാണ്?
മാറ്റങ്ങൾ ഒരു മം അനുസരി തടസ്സംകൂടാെത നട െകാണ്ടിരി . ആ
വ്യവസ്ഥിതമായ മം അനുസരി അവ വിഷയങ്ങെള മനസ്സിൽ തിഫലി 
പ്പി െകാ മിരി . ഖണ്ഡംഖണ്ഡമായ അവെയ എല്ലാം കൂടി േചർത്താൽ
തുടർച്ചയായ ഒരു രൂപം കി . അതിെന്റ അംശങ്ങൾ എല്ലം നിരന്തരമായി
മാറിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കയു മാണ്. മന തെന്നയും സദാ മാറിെക്കാണ്ടിരി .
മന ം ശരീരവും ര േത്യകേവഗ മം അനുസരി ഒഴുകിെക്കാണ്ടി രി  
ന്ന ഒരു വ്യത്തിെന്റ ര അടു കൾ േപാെല ആണ്. ഒഴു കളിൽ ഒ
മന്ദമായും അതിെന അേപക്ഷി മേറ്റതു ശീ മായുമിരി ന്നതുെകാ നമു
അവെയ േവർതിരിച്ച റിയാം. ദൃഷ്ടാന്തം: ഒരു തീവണ്ടി ഓടിെക്കാണ്ടിരി .
മെറ്റാരു വണ്ടിയും മന്ദമായി അതിെന്റ ഒരുവശ കൂടി േപാകു . രണ്ടി െന്റയും
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ഗതിെയ ഒരുവിധെമാെക്ക നമു കണ്ടറിവാൻ സാധി ം. എങ്കിലും േവെറാ
അേപക്ഷിതമായിരി . ഗമി ക്കാെത സ്ഥിരമായി നിൽ ന്ന മെറ്റാരു വ  
കൂടി ഉണ്ടായിരുെന്ന ങ്കിലല്ലാെത ഒന്നിേന്റയും ഗതിേവഗം ത്യക്ഷമാകുന്നതല്ല.
എന്നാൽ രേണ്ടാ അധികേമാ സാധനങ്ങൾ ഭിന്നേവഗത്തിൽ ഓടിെക്കാണ്ടി 
രി േമ്പാൾ ആദ്യം നാം അധികം ശീ ത്തിൽ ഓടുന്നതിേന്റയും ഒടുവിൽ
അധികം മന്ദമായി ഓടുന്നതിെന്റയും ഗതിേവഗങ്ങൾ കണ്ടറിയു . എങ്ങിെന
ആണ് മന കാണുന്നത്? അതും ഓടിെക്കാണ്ടിരിക്കയേല്ല? അതുെകാ
അതിേനക്കാൾ മന്ദമായി ഓടുന്ന േവെറാരു വ േവണ്ടിവരു . അങ്ങി 
െന ആയാൽ അതിേനക്കാൾ മന്ദമായ മെറ്റാ ം, അതിേന ക്കാൾ മന്ദമായ
േവെറാ ം ഇങ്ങിെന അവസാനമില്ലാെത ’അനവസ്ഥ’യിൽ െച ചാടും.
അതുെകാ തർക്കശാസ്ര്ത കാരം ഒരിടത്ത് അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതായി
േനരിടു . ചലന മില്ലാത്ത ഒന്നിെന അറിഞ്ഞി ഈ േവഗ മധാരേയ
അവിെട വി മിപ്പിേക്കണ്ടി വരു . ഈ അവസാനമില്ലാത്ത ചലന ശൃംഖ 
ലയുെട അ റത്താണ് നിശ്ചലനും, നിഷ് കളനും നിർമ്മലനു മായ പുരുഷൻ
വർത്തി ന്നത്. നമുക്ക് േതാ ന്ന േതാന്നൽ എല്ലാം ആ പുരുഷെന്റ േമൽ

തിഫലി ന്ന ഛായകൾ മാ മാകു . അതു ഛായാ ഹണയ ത്തിൽ
നി പുറെപ്പടുന്ന കാശത്തിെന്റ കിരണങ്ങൾ െവള്ളക്കടലാസ്സിൽ തിഫ 
ലി ം േപാെല തെന്ന. അതിേന്മൽ അവ എ േയാ രൂപങ്ങെള തിഫലി
പ്പി . അതിെന അേശഷം മലിനെപ്പടു മില്ല.

“സൂ ം 18. ന തത്സ്വാഭാസം, ദൃശ്യത്വാൽ.”
അർത്ഥം: തൽ = അത് (മനസ്സ് ), സ്വാഭാസം = സ്വയം കാശം, ന = അല്ല,
ദൃശ്യത്വാൽ = ദൃശ്യമായിരി ന്നതുെകാണ്ട്. കൃതിയിൽ എവിെട േനാക്കി 
യാലും അതിമഹത്തായ ശക്തി കൾ ആവിർഭവി െകാണ്ടിരി ന്നതായി
കാണാം അങ്ങിെന ആെണങ്കിലും കൃതി സ്വയം കാശമില്ല; തന്നത്താൻ

കാശി ക എ ള്ളതില്ല; എ ം, സാരനിരൂപണതിൽ അതു ജ്ഞാന 
സ്വരൂപമെല്ല ം ഏതാണ്ട് നേമ്മാടു പറയു ണ്ട്. പുരുഷൻ മാ മാണ്
സ്വയം കാശൻ; അവൻ തെന്റ കാശെത്ത മെററല്ലാറ്റിനും നൽകിെക്കാണ്ടി 
രി . അവെന്റ ൈചതന്യമാണ് എല്ലാ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളിലും ശക്തികളിലും
കൂടി അരി വീണു െകാണ്ടിരി ന്നത്.

“സൂ ം 19. ഏകസമേയ േചാഭയാനവധാരണം.”
അർത്ഥം: ഏകസമേയ = ഒരുക്ഷണത്തിൽ, ഉഭയാനവധാരണം = (മനസ്സ് )
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ര വിഷയങ്ങെള ഹിക്കായ്മ, ച = അതുെകാ ം. മനസ്സ് സ്വയം കാ 
ശമായിരു എങ്കിൽ ഏകകാലത്തിൽ എല്ലാറ്റിെനയും ഹിപ്പാൻ അതിനു
കഴിയുമായിരു . അതു അതിനു കഴിയുന്നില്ല. ഒരു വിഷയത്തിൽ ബലമായി
മനസ്സിെന ഊ േമ്പാൾ മെറ്റാന്നിൽ നി അതു വി േപാകു . മനസ്സ് സ്വ 
യം കാശമായിരു എങ്കിൽ അതിനു ഹിപ്പാൻ കഴിയുന്ന വിഷയങ്ങൾ

ിപ്തമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. പുരുഷനു എല്ലാ വിഷയങ്ങെളയും ഒരു നിമിഷത്തിനു
ഹിപ്പാൻ കഴിയു . ആതു െകാണ്ട് പുരുഷൻ സ്വയം കാശനാണ്. മനസ്സ്

അങ്ങിെനയല്ല.

“സൂ ം 20. ചിത്താന്തരദൃേശ്യ, ബുദ്ധിബുേദ്ധരതി സംഗഃ തിസങ്കര 
ശ്ച.”
അർത്ഥം: ചിത്താന്തരദൃേശ്യ = ഒരു ചിത്തം (ബുദ്ധി) മെറ്റാരു ചിത്തത്താൽ
അറിയെപ്പടു എ പറഞ്ഞാൽ, ബുദ്ധിബുേദ്ധഃ = ചിത്തെത്ത അറിയുന്ന േവ 
െറാരു ചിത്തത്തിെന്റ, അതി സംഗഃ = അതിക ന (അനവസ്ഥ) സംഭവി ം,

തിസങ്കരശ്ച = തിസാങ്കര്യവുമുണ്ടാകും. മനസ്സിെന അറിയുന്നതിനായി
േവെറാരു മന െണ്ട വിചാരി ക; എന്നാൽ ആ മനസ്സിേനയും അറിയുന്ന
മെറ്റാ ണ്ടാേകണ്ടിവരും. അങ്ങിെന പറഞ്ഞാൽ അവസാനമില്ല. അനവസ്ഥ
ആയിത്തീരും. അതു തി കലർച്ചെയ ഉണ്ടാ ം. ഓർമ്മകൾ േശഖരി
െവപ്പാൻ ഇടമില്ലാതാകും.

“സൂ ം 21. ചിേതര തിസം മായാസ്തദാകാരാപത്തൗ സ്വബുദ്ധി സംേവ 
ദനം.”
അർത്ഥം: അ തിസം മായാഃ = മെറ്റാന്നിൽ കലരുന്ന സ്വഭാവ മില്ലാത്ത,
ചിേതഃ = ജ്ഞാനസാരരൂപനായ പുരുഷെന്റ, തദാകാരാ പത്തൗ = താദാത്മ്യം

ാപിച്ചി , സ്വബുദ്ധിസംേവദനം = (ബുദ്ധി ) തെന്ന വിഷയമാക്കിയുള്ള അറി 
വ്, അനുവ്യവസായം, സ്വേബാധം ഉണ്ടാകു . പതഞ്ജലി മഹർഷി ഇങ്ങിെന
പറയുന്നതു ബുദ്ധി (ജ്ഞാനം) പുരുഷെന്റ ഗുണമെല്ല ള്ള തത്വെത്ത അധികം

ഷ്ടമായി കാണിപ്പാൻ േവണ്ടി ആകു . ബുദ്ധി പുരുഷേനാടു വളെര അടു
െച േമ്പാൾ പുരുഷെന്റ സ്വരൂപം അതിൽ തിഫലിച്ച േപാെല ആയി
ആ ക്ഷണത്തിൽ അതു ജ്ഞാനമുള്ളതായി തീർ സ്വയം പുരുഷനാെണ
േതാ മാറാകു .

“സൂ ം 22. ദൃ ദൃേശ്യാപരക്തംചിത്തം സർവാർത്ഥം”
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അർത്ഥം: ദൃ ദൃേശ്യാപരക്തം = പുരുഷേനാടും വിഷയങ്ങ േളാടും സംബന്ധിച്ചിട്ട്,
ചിത്തം = ബുദ്ധി, സർവാർത്ഥം = എല്ലാെര യും അറിവാൻ സാമർത്ഥ്യമുള്ളതാ 
യിത്തീരു . ഒരു ഭാഗ ദൃശ്യമായ ബാഹ്യ പഞ്ചവും മറുഭാഗ ഷ്ടാവായ
പുരുഷനും തിഫലി നിൽ ന്നതുെകാ മന എല്ലാം അറിവാൻ ശക്തി 
യുള്ളതായിത്തീരു .

“സൂ ം 23. തദസംേഖ്യയവാസനാഭിശ്ചി മപി പരാർത്ഥം സംഹത്യകാ 
രിത്വാൽ.”
അർത്ഥം: തൽ = അത് (ചിത്തം), അസംേഖ്യയവാസനാഭിഃ = എണ്ണമില്ലാത്ത വാ 
സനകളാൽ, ചി ം = സങ്കലിതം, അപി = ആെണങ്കിലും, സംഹത്യകാരിത്വാൽ
= ഒന്നായിേച്ചർ വർത്തി ന്നതാകയാൽ, പരാർത്ഥം = പരന് (പുരുഷന് )
കാര്യസാധക മായിരി . മനസ്സ് അേനകവാസനകൾ കൂടിേച്ചർ ണ്ടായിരി 

ന്നതാക യാൽ അതിെന്റ വൃത്തി സ്വ േയാജനമായിരിപ്പാൻ തരമുള്ളതല്ല.
േലാകത്തിൽ കൂടിേച്ചർ വർത്തി ന്ന വ ക്കൾ എല്ലാം മെറ്റാന്നിെന്റ
ഉപേയാഗത്തിനായി ഉേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടി ള്ളവയായി രി ം. അതിനുേവണ്ടി
ആയിരി ം അവ കൂടിേച്ചരുന്നത്; അതു െകാ വാസനകൾ കൂടിേച്ചർ
മന ണ്ടായി ള്ളത് പുരുഷ െന്റ ഉപേയാഗത്തിന്നായിട്ടാകു .

“സൂ ം 24. വിേശഷദർശിനത്മഭാവഭാവനാനിവൃത്തിഃ.”
അർത്ഥം: വിേശഷദർശിനഃ = പുരുഷനും ചിത്തത്തിനുമുള്ള േഭദെത്ത തിരിച്ചറി 
യുന്നവന്, ആത്മഭാവഭാവനാനിവൃത്തിഃ = മനസ്സിൽ ആത്മാെവ ള്ള അഭിമാനം
നീ . വിേവകം െകാ േയാഗി, ആത്മാവു മനസ്സല്ല എന്നറിയു .

“സൂ ം 25. തദാ വിേവകനിമ് നം ൈകവല്യ ാഗ്ഭാരം ചിത്തം.”
അർത്ഥം: തദാ = അേപ്പാൾ, ചിത്തം = മനസ്സ്, വിേവകനിമ് നം = വിേവകജ്ഞാ 
നത്താൽ അഗാധവും, ൈകവല്യ ാഗ്ഭാരം = ൈകവല്യത്താൽ (മുക്തിയാൽ)
വ്യാപ്തിമ ം ആയിത്തീരു . ഇ കാരം, േയാഗാഭ്യാസം െകാ വിേവകം
അെല്ലങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തിെന്റ ടത സിദ്ധി . ജ്ഞാേന ിയങ്ങളുെട
ആവരണം നീങ്ങി വിഷയങ്ങൾ അവയുെട െയൗാർത്ഥസ്വരൂപത്തിൽ നമു
െവളിെപ്പടു . അേപ്പാൾ കൃതി മി വ വാ െണ ം സാക്ഷിമാ നായ
പുരുഷെന്റ മുമ്പാെക ചി ങ്ങൾ ദർശിപ്പി ന്നതാെണ ം, കൃതിയും അധി 
പനായ പുരുഷ നും ഒന്നെല്ല ം, കൃതിയുെട വികൃതികൾ എല്ലാം ഉള്ളിൽ
സിംഹാസനാരൂഡനായ പുരുഷനാകുന്ന മഹാരാജാവിനു സംഭവ ങ്ങെള ദർ 
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ശിപ്പിപ്പാൻേവണ്ടി മാ മാെണ ം നമു കാണാ റാവും. ദീർഘകാലെത്ത
അഭ്യാസംെകാണ്ട് ഈ വിേവകം സിദ്ധി േമ്പാൾ ഭയം നീ കയും മനസ്സിനു
മുക്തി (ൈകവല്യം) ലഭി ക്കയും െച .

“സൂ ം 26. തച്ഛിേ ഷു ത്യയാന്തരാണി സംസ് കാേരഭ്യഃ.”
അർത്ഥം: തച്ഛിേ ഷു = ആ സമാധിയിൽ അവസരം ലഭി േമ്പാൾ എല്ലാം,
സംസ് കാേരഭ്യഃ = വ ത്ഥാനസംസ് കാരങ്ങളിൽ (സമാധിവി ബഹിർ  
ഖാവസ്ഥയിൽ വന്നി ള്ള പരിചയത്തിൽ നിന്ന്, ത്യയാന്തരാണി =
(സമാധി തിബന്ധങ്ങളായ) മ ജ്ഞാനങ്ങൾ(ഉണ്ടാകു ). ’സുഖമായിരി 
ക്കണെമങ്കിൽ ബാഹ്യമായ വിഷയങ്ങേളാടു സംബന്ധിക്കണ’െമ നമു
വിശ്വാസം േതാന്നിപ്പി ന്നതായി ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിചാരങ്ങൾ എല്ലാം
മുക്തി തിബന്ധ ങ്ങളാണ്. പുരുഷൻ സ്വഭേവനതെന്ന സുഖസ്വരൂപനും
ഭാഗ്യസ്വരൂപ നുമാകു . ആ േബാധം പഴയ സംസ് ക്കാരങ്ങളാൽ ആവൃതമായി
േപ്പായി. ആ സംസ് കാരങ്ങൾ സ്വയേമവ അനുഭവത്തിൽ വ തീേരണ്ടിയും
ഇരി .

“സൂ ം 27. ഹാനേമഷാം േ ശവദുക്തം.”
അർത്ഥം: ഏഷാം = ഇതുകളുെട, ഹാനം = നാശം, േ ശവൽ = മുൻ സ്താവി 
ച്ചി ള്ള അവിദ്യാദികളായ പഞ്ചേ ശങ്ങളുേട (നാശം) എന്നേപാെല, ഉക്തം =
പറയെപ്പട്ടിരി .

“സൂ ം 28. സംഖ്യാേനപ്യകുസീദസ്യ സർെവൗാ വിേവക ഖ്യാേതർ 
ദ്ധർമ്മേമഘസ്സമാധിഃ”
അർത്ഥം: സംഖ്യാേന = എല്ലാ തത്വങ്ങേളയും െയൗാസ്ഥിതി തിരിച്ചറിയു 
േമ്പാൾ, അപി = കൂടിയും, അകുസീദസ്യ = ഫലസിദ്ധി കളിൽ ഇച്ഛയില്ലാത്തവന്,
സർെവൗാ വിേവകഖ്യാേതഃ = എല്ലാ കാരത്തിലുള്ള വിേവകശക്തിയുമുണ്ടായ
േശഷം, ധർമ്മേമഘഃ = ധർമ്മേമഘം എന്ന (ധർമ്മെത്ത വർഷി ന്നത് എന്നർ 
ത്ഥമുള്ള), സമാധിഃ = സമാധി (ലഭി ). വിേവകജ്ഞാനം സിദ്ധമാകുേമ്പാൾ
കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ തി പാദിച്ചി ള്ള എല്ലാ സിദ്ധികളും േയാഗി ണ്ടാകു .
എന്നാൽ ശരിയായ േയാഗി അവെയ എല്ലാം ത്യജി കളയും. ആ േയാഗി
സമാധിയിൽ വിലക്ഷണമായ ഒരു േബാധം ഉണ്ടാകു . അതിനു ധർമ്മേമഘം
എ പറയു . ചരി സിദ്ധന്മാരായി േലാകത്തി ലുണ്ടായി ള്ള എല്ലാ
വലിയ ദീർഘദർശികൾ ം അതു സിദ്ധിച്ചി രു . അവർ എല്ലാവരും ജ്ഞാന 
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ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം മുഴുവൻ തങ്ങളുെട ഉള്ളിൽതെന്ന ആെണ കണ്ടിരു .
സത്യം അവർ ത്യക്ഷമായിരു . സിദ്ധികെളപ്പറ്റിയ അഭിമാനം അേശഷം
അവർ കള . സമാധാനവും, ശാന്തിയും പൂർണ്ണമായ പരിശുദ്ധിയും അവരുെട
സ്വന്തസ്വഭാവമായിരു .

“സൂ ം 29. തതഃ േ ശകർമ്മനിവൃത്തിഃ ”
അർത്ഥം: തതഃ = അതിൽനിന്ന്, േ ശകർമ്മനിവൃത്തിഃ = അവിദ്യാദികളായ
േ ശങ്ങളുേടയും കർമ്മത്തിേന്റയും നിവൃത്തിയു ണ്ടാകു . ’ധർമ്മേമഘസമാ 
ധി’ ഉണ്ടായാൽ പിെന്ന ഒരിക്കലും അധഃപതന ഭയമുണ്ടാകുന്നില്ല. ഒന്നിനും
േയാഗിെയ അധഃപതിപ്പിപ്പാൻ കഴിയു കയില്ല. അയാൾ പിെന്ന ഒരിക്കലും
േദാഷശങ്കേപാലും േവണ്ട; ദുഃഖവും ഉണ്ടാകുകയില്ല.
“സൂ ം 30. തദാ സർവാവരണമലാേപതസ്യ ജ്ഞാനസ്യാനന്ത്യാൽ േജ്ഞയമ 

ം” അർത്ഥം: തദാ = അേപ്പാൾ, സർവാവരണമലാേപതസ്യ = അവിദ്യാദിക 
ളായ മലങ്ങളുെട മൂടൽ എല്ലാം നീങ്ങിയിരി ന്ന, ജ്ഞാനസ്യ = ജ്ഞാനത്തിന്,
ആനന്ത്യാൽ = അഖണ്ഡത്വം സിദ്ധി ന്നതുെകാണ്ട്, േജ്ഞയം = േജ്ഞയ 
മായ ഹ്മാണ്ഡം മുഴുവൻ, അ ം = കൃശമായിേപ്പാകു . ജ്ഞാനം മാ ം
േശഷി ം, അതിേന മൂടിമറച്ചിരുന്ന മലങ്ങൾ എല്ലാം നീങ്ങിേപ്പാകും. ഒരു
ബുദ്ധാഗമ ന്ഥത്തിൽ ബുദ്ധൻ എന്ന പദത്തിെന്റ അർത്ഥം പറഞ്ഞിരി ന്നത്,
അത് ഒരു അവസ്ഥയുെട േപെരന്നാണ്; ആ അവസ്ഥയുെട ലക്ഷണെത്ത ആ

ന്ഥം നിർവചി ന്നത്, അതു ആകാശംേപാെല അഖണ്ഡാകാരമായ േബാധം
എന്നാണ്. േയശു ആ അവസ്ഥെയ ാപിച്ചിട്ടാണ് ി ആയിത്തീർന്ന 
ത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ അവസ്ഥെയ ാപി ം. അേപ്പാൾ േബാധം
അഖണ്ഡപരിപൂർണ്ണമായി കാശി കയും വിഷയമായ പഞ്ചം െചറുതായി
േതാ കയും െച ം. ഈ ഹ്മാണ്ഡവും അതിൽ അടങ്ങിയ ദൃശ്യങ്ങളായ
സകല വിഷയ ങ്ങളും പുരുഷെന്റ മുമ്പിൽ േകവലം നിസ്സാരമായ അണുവായി
േപ്പാകും. ഒരു സാധാരണമനുഷ്യൻ തെന്ന കൃശനാെണ വിചാരി ;
എ െകാെണ്ടന്നാൽ ദൃശ്യമായ പഞ്ചം അവനു അഖണ്ഡെമ േതാ .

“സൂ ം 31. തതഃ കൃതാർത്ഥാനാം, പരിണാമസമാപ്തിർഗുണാനാം.”
അർത്ഥം: തതഃ = അനന്തരം, കൃതാർത്ഥാനാം = കാര്യം സാധി തീർന്ന,
ഗുണാനാം = സത്വാദിഗുണങ്ങളുെട, പരിണാമ മസമാപ്തിഃ = പരിണാമ മം
(താെഴപറയും) നി േപാകു . അേപ്പാൾ ഗുണങ്ങളുെട ഒരു ജാതിയിൽ നി
മെറ്റാരു ജാതിയിേല ഇടവിടാെത മാറിെക്കാണ്ടിരി ന്ന നാനാ കാേര
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ണയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അേശഷം അവസാനി ം.

“സൂ ം 32. ക്ഷണ തിേയാഗീ പരിണാമാപരാന്തനിർ ാഹ്യഃ മഃ.”
അർത്ഥം: ക്ഷണ തിേയാഗീ = അനുഭൂതക്ഷണത്തിെന്റ േനെര അടുത്ത
ഉത്തരക്ഷണവൃത്തിയായി, പരിണാമാപരാന്തനിർ ാഹ്യം = പരിണാമത്തിെന്റ
(മാറ്റത്തിെന്റ) അവസാനത്തിൽ ഹിക്ക െപ്പടുന്നതുമായ (ആനന്തര്യം ആണ് ),

മഃ = മം എന്നത്. പതഞ്ജലിമഹർഷി ഇവിെട ’ മ’ത്തിെന്റ ലക്ഷണം
നിർവചി . മം എന്നാൽ ക്ഷണം തി ഭിന്നമായി ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റ
ങ്ങൾ അേ . ഞാൻ എെന്തങ്കിലും വിചാരി െകാണ്ടിരി ന്ന തിനിട
അേനകക്ഷണങ്ങൾ കഴി േപാകു . ഓേരാ ക്ഷണ ത്തിലും വിചാരത്തിനു
മാറ്റവുമുണ്ടാകു ണ്ട്. എന്നാൽ ആ വിചാര വാഹം അവസാനിച്ച േശഷം
മാ േമ ആ മാറ്റങ്ങെള നാം കാണു . അതുെകാ കാലത്തിെന്റ സാ 
ക്ഷാൽകാരം എേപ്പാഴും ഓർമ്മയിൽ നി മാ േമ ഉണ്ടാകു . ഇതിനാണ്

മം എ പറയുന്നത്. എന്നാൽ നിത്യത്വം സാധിച്ച മനസ്സിന് അെതല്ലാം
നി േപായിരി . അതി എല്ലാം വർത്തമാന കാലം തെന്ന. വർത്ത 
മാനം മാ േമ േശഷിച്ചിരി . ഭൂതവും ഭാവിയും നശി േപായി. ആ
മനസ്സ് നിയ ിതമായി നിൽ . ഒരു ക്ഷണത്തിൽ സകല ജ്ഞാനവും
അതിെന്റ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകു . മിന്നൽ എന്നേപാെല അതു ഒരു ക്ഷണ ത്തിൽ
എല്ലാറ്റിേനയും കാണു .

“സൂ ം 33. പുരുഷാർത്ഥശൂന്യാനാം ഗുണാനാം തി സവഃ ൈകവല്യം;
സ്വരൂപ തിഷ്ഠാ വാ ചിതിശക്തിരിതി.”
അർത്ഥം: പുരുഷാർത്ഥശൂന്യാനാം = പുരുഷനായ് െകാ ള്ള ഉപേയാഗങ്ങൾ
കഴി േശഷിച്ച, ഗുണാനാം = സത്വരജസ്തേമാ ഗുണങ്ങളുെട, തി സവഃ =
തിരിെക കൃതിയിലുള്ള ലയം, ൈകവല്യം = മുക്തി(ആകു ), സ്വരൂപ തിഷ്ഠ
= വൃത്തിസാരൂപ്യം കൂടാെത സ്വസ്വരൂപമാ മായി സ്ഥിതിെച ന്ന, ചിതിശ 
ക്തിഃ = ചിച്ഛക്തിഃ (പുരുഷജ്ഞാനശക്തി) ൈകവല്യം ആകു . ഇതി = സമാപ്തം.

കൃതിയുേട ചുമതല തീർ . ന െട കനിേവറിയ വളർത്തമ്മയായ കൃതി
സ്വാർത്ഥേലശം കൂടാെത തന്നത്താൻ ഏ ഭരി വന്ന തെന്റ ആ ചുമതലതീർ .
തന്നത്താൻ മറന്ന ആത്മാവിെന അവൾ െമേല്ല ൈക പിടി െകാ പഞ്ച 
ത്തി ലുള്ള പരിണാമങ്ങളാകുന്ന അനുഭവവിേശഷങ്ങൾ എല്ലാം കാട്ടി െക്കാടു .
പലപല ശരീരങ്ങൾ വഴിയായി അവെന ഉയർന്ന ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിേല
െകാ വരു . അങ്ങെന ഒടുവിൽ അവെന്റ മാഹാത്മ്യം അവനു തിരിെക ലഭി 
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കയും അവൻ സ്വസ്വരൂപെത്ത ഉള്ളേപാെല കണ്ടറികയും െച . എന്നിട്ട്
ആ ദയാലുവായ അമ്മ ജീവിതമാകുന്ന അതിരില്ലാത്ത വലിയ മണൽക്കാട്ടിൽ
വഴിയറിയാെത കുഴ ന്ന മറ്റ് ആത്മാക്കേളയും അ കാരം രക്ഷിപ്പാനായി വന്ന 
േപാെലതെന്ന മടങ്ങിേപ്പാകു . ഇ കാരം അവൾ ആദിയും, അന്തവുമില്ലാെത
ഗുണങ്ങളിലും േദാഷങ്ങളിലും കൂടി അന്തമില്ലാത്ത ആത്മ വാഹം സ്വാത്മാനു
ഭവം അെല്ലങ്കിൽ ൈകവല്യമാകുന്ന മഹാസമു ത്തിേല ഒഴുകി െക്കാേണ്ട
ഇരി . സ്വസ്വരൂപെത്ത അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ മഹാപുരുഷന്മാർ സർേവാൽ 
കർേഷണ വർത്തിക്കെട്ട. നേമ്മ എല്ലാവെരയും അവർ അനു ഹി മാറാകെട്ട.
ൈകവല്യപാദം കഴി . സമാപ്തം.
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അനുബന്ധങ്ങൾ

േശ്വതശ്വേരാപനിഷത് ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത് സാംഖ്യസൂ ങ്ങൾ
വ്യാസസൂ ങ്ങൾ
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േശ്വതശ്വേരാപനിഷത്

2.6.14 അഗ്നിെയ മഥിക്കയും വായുവിെന നിയമിക്കയും, േസാമരസം വർദ്ധിപ്പി 
കയും െച ന്നെതവിെടേയാ അവിെട സിദ്ധി ഉണ്ടാകു . മാറിടവും, കഴു 
ം, ശിര ം െചാേവ്വ ആക്കി നിവർന്നിരു െകാണ്ട് േയാഗി ഭയങ്കരമായ സം 

സാരസമു ത്തിെന്റ തിരമാലകെള ഹ്മമാകുന്ന േതാണിേയറി കട േപാകു .
യഥാ മം അഭ്യാസം െചയ്ത ആൾക്ക്, ാണൻ വശമാകു . ാണെന്റ ഗതി 
േവഗം ശാന്തമാകുേമ്പാൾ ശ്വാസം മൂക്കിെന്റ ദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടി തെന്ന സഞ്ചരി 

. നിരന്തരാഭ്യാസിയായ േയാഗി മനസ്സ്, സമർത്ഥനായ സാെരൗിക്ക്
പിണ ന്ന കുതിര കൾ എന്നേപാെല വശമാകു . ഗിരി, ഗുഹ മുതലായവ േപാ 
ലുള്ള വിജന േദശങ്ങളിൽ, ചരേലാ മണേലാ ഇല്ലാത്ത നിര ള്ള തറകളിൽ,
അരുവികളു െടേയാ മനുഷ്യരുെടേയാ ഉപ വകരങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങൾ യാെതാ ം
ഇല്ലാത്തതും മനസ്സിനും ദൃഷ്ടി ം ഇണങ്ങിയതുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരു േവ 
ണം േയാഗം അഭ്യസിപ്പാൻ. ഹിമം, ധൂമം, സൂര്യൻ, വായു, അഗ്നി, മിന്നാമിനുങ്ങ്,
മിന്നൽ, സ്ഫടികം ച ൻ ഇവ േപാലുള്ള രൂപങ്ങൾ ത്യക്ഷമാകുന്ന തായി േതാ 

േമ്പാൾ േമണ േയാഗത്തിൽ ഹ്മസാക്ഷാൽ കാരം ഉണ്ടായി ട കയാ 
കു . ഭൂമി, ജലം, കാശം, അഗ്നി, ആകാശം ഇവയുെട യൗഗിക ത്യക്ഷം
ഉണ്ടായി ട േമ്പാൾ േയാഗസിദ്ധി ആരംഭി . േയാഗാഗ്നിയാൽ നിർമ്മി 
തമായ ശരീരമുള്ളവനു േരാഗേമാ, വാർദ്ധക്യേമാ, മരണേമാ യാെതാ ം ഉണ്ടാ 
കുന്നില്ല. അംഗലാഘവം, ആേരാഗ്യം, െതാലി മാർദ്ദവം, സന്നമായ മുഖ 
കാന്തി, മധുരമായ സ്വരം, ശരീരത്തിൽ മേനാനുകൂലമായ ഒരു ഗന്ധം ഇവയാണ്
േയാഗസിദ്ധിയുെട ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ െപാേന്നാ െവള്ളിേയാ ആദ്യം മ ം മ ം
െകാണ്ട് മറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഒടുവിൽ ഉലയിൽ െവ തി കഴുകി എടു േമ്പാൾ കാ 
ശേത്താടുകൂടി തിള ; അതുേപാെല ശരീരബദ്ധനായ ജീവൻ ആത്മാവിെന്റ
സത്യാവസ്ഥെയ ഏകമായി കണ്ടിട്ട് കൃതാർത്ഥനായും, ദുഃഖരഹിതനായും ഭവി 

.
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ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്

ബൃഹദാരണ്യകത്തിൽനിന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ ഉദ്ധരിച്ചിരി ന്നത്
’വിധി കാരം ഇഷ്ടം േപാലുള്ള ആസനങ്ങൾ പരിചയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേയാ
ഗാർഗ്ഗി! ജിതാസനനായ ആൾക്ക് പിെന്ന ാണായാമം ശീലിക്കാം.’
തറയിൽ ദർഭ വിരിച്ച് അതിേന്മൽ േതാലിട്ട് പഴങ്ങളും മ മധുര വ്യങ്ങളും
െകാണ്ട് ഗണപതിെയ പൂജിച്ച്, ആസനത്തി േന്മലിരുന്ന്, വലേത്ത ൈക
ഇടേത്തക്കാലിെന്റയും ഇടേത്ത ൈക വലേത്തക്കാലിെന്റയും മുട്ടിേന്മൽ െവ 

കഴു ം, തലയും െചാേവ്വ ആക്കി നിവർന്നിരുന്ന്, ചു കൾ ദൃഡമായി
അമർത്തി െക്കാണ്ട് കിഴേക്കാേട്ടാ വടേക്കാേട്ടാ അഭിമുഖമായി ദൃഷ്ടികൾ നാ 
സാ െത്ത ലാക്ഷ്യമായി നിർത്തണം. അമിതാഹാര വും ഉപവാസവും അരുത്.
ഇങ്ങിെന മുൻപറഞ്ഞ വിധി കാരം നാഡിശുദ്ധി അഭ്യസിക്കണം. അതി 
െല്ലങ്കിൽ േയാഗാഭ്യാസം ഒ ം ഫലിക്കില്ല. പിംഗലയുെടയും ഇഡയുെടയും
മേദ്ധ്യ ’ഹം’ എന്ന ബീജാക്ഷരെത്ത ചിന്തിച്ച് പ ണ്ട് മാ കൾ (നിമിഷങ്ങൾ)
െകാണ്ട് ഇഡയിൽ കൂടി വായുവിെന േമൽേപാട്ട് പിടിച്ച് നിറയ്ക്കണം. എന്നിട്ട്
േമൽപറഞ്ഞ സ്ഥാന തെന്ന അഗ്നിെയയും ’രം’എന്ന അക്ഷരെത്തയും
ധ്യാനിക്കണം. ധ്യാനത്തിനിടയിൽ േമണ പിംഗലയിൽ ടി വായുവിെന
പുറേത്ത വിടണം. വീ ം അതുേപാെലതെന്ന പിംഗലയിൽ ടി പിടിച്ച്

േമണ ഇഡയിൽ ടി പുറേത്ത വിടണം; ഇങ്ങെന മൂേന്നാ നാേലാ െകാല്ല 
േമാ മൂേന്നാ നാേലാ മാസേമാ ഗുരു ഉപേദശി ന്നതുേപാെല വിജന സ്ഥലത്ത്
ഇരുന്ന് രാവിെലയും ഉച്ച ം ൈവകുേന്നരവും പാതിരാ ം മുടങ്ങാെത നാഡികൾ
എല്ലാം ശുദ്ധി ആകുന്നവെര അഭ്യസിക്കണം. നാഡികൾ ശുദ്ധമായാൽ ഉള്ള
ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിന്ന് ലാഘവം, മുഖത്തി സന്നത, നല്ല വിശപ്പ്,
നാദ വണം ഇവയാണ്. പിെന്ന േരചക പൂരക കുംഭകങ്ങളാകുന്ന ാണാ 
യാമങ്ങെള അഭ്യസിക്കാം, ാണെന അപാനേനാട് േയാജിപ്പി ന്നതിനാണ്

ാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ’ശരീരെത്ത വായുെകാണ്ട് േകശാദിപാദം പതി 
നാറു മാ കൾ െകാ പൂരിപ്പിക്കയും മുപ്പത്തിര മാ കൾെകാ േരചിപ്പി
ക്കയും അറുപത്തിനാലു മാ കൾ കുംഭകംെചയ്കയും െചയ്യണം.’ ’േവെറാരുവിധം

ാണായാമം ഉണ്ട്. അതിൽ പൂരകം പതിനാറു മാ കൾ െകാ െചയ്ത്
ഉടൻ അറുപത്തിനാലു മാ കുംഭകം െചയ്ത് ഒടുവിൽ മുപ്പത്തിര മാ െകാ
േരചകം െചയ്ക ആകു .’

ാണായാമംെകാ ശരീരമലം നീ . ധാരണംെകാ മേനാമലം നീ  
. ത്യാഹാരംെകാ സംഗമലം നീ . സമാധിെകാണ്ട് ആത്മാവിെന്റ
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ഈശ്വരതത്വെത്ത മറ ന്ന സകല ഉപാധികളും നീങ്ങിേപ്പാകു .’
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സാംഖ്യസൂ ങ്ങൾ

അനുബന്ധം 3. സാംഖ്യസൂ ങ്ങൾ

പാദം 3
29. സമാധി സാധിച്ചാൽ നിർമ്മലനായ പുരുഷനു കൃതിയുെട എന്നേപാെല
എല്ലാ സിദ്ധികളും വരു .
30. സമാധി, സംഗത്യാഗമാകു .
31. വികൃതികളുെട നിയമനത്താൽ അത് സിദ്ധമാകു .
32. ധ്യാനം, ആസനം, കർത്തവ്യാനുഷ്ഠാനം ഇവയാൽ അതു സിദ്ധമാകു .
33. ാണായാമം ശ്വാസവായുവിെന്റ േരചകകുംഭകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകു .
34. സ്ഥിരമായും സുഖമായും ഉള്ള ഇരിപ്പാകു ആസനം.
36. അഭ്യാസം ൈവരാഗ്യം ഇതുകൾ വഴിയായും.
75. തുടർ െകാ കൃതിതത്ത്വങ്ങെള പുരുഷനിൽനി േവർതിരിച്ചറിയു 
ന്നതിനാലും അവെയ േനതി േനതി (ഇതല്ല ഇതല്ല) എന്ന് ത ന്നതിനാലും
വിേവകം സിദ്ധമാകു .
പാദം 4 3. അഭ്യാസം, ഉപേദശ കാരം പിെന്നയും പിെന്നയും തുടർ െകാ
െചയ്യണം.
5. കഴുകെന്റ തീറ്റി തട്ടിപ്പറിച്ചാൽ അതു വ്യാകുലമായും തെന്നത്താൻ തീറ്റി വി  
കളയുേമ്പാൾ ശാന്തമായും ഇരി ന്നതു േപാെല (േഭാഗങ്ങെള ൈവരാഗ്യത്താൽ)
സ്വയേമവ ഉേപക്ഷി ന്ന വനു സുഖമുണ്ടാകു .
6. പഴയ ചട്ട കഴി കളഞ്ഞ പാമ്പിനു സുഖം േതാ ന്ന േപാെല.
8. മുക്തിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത വിഷയെത്തപ്പറ്റി വിചാരിക്കരുത്. അങ്ങെന
െച ന്നത് ജഡഭരതന് എന്നേപാെല ബന്ധേഹതുവാ കു .
9. പലരുമായുള്ള സഹവാസം രാഗാദിവൃത്തികെള ഉദിപ്പി (കന്യകയുെട
ൈകയിെല ശ വളേപാെല) സമാധിഭംഗം െച .
10. ര േപരായാൽ ടിയും ആ േദാഷമുണ്ട്.
11. ത്യാശയില്ലാത്തവർ പിംഗല എന്ന െപണ്ണിെനേപ്പാെല സ്വസ്ഥരാകു .
13. പല മതങ്ങെളയും പല ആചാര്യന്മാെരയും ബഹുമാനി േക്കണ്ടതാെണങ്കിലും
എല്ലാ പുഷ്പങ്ങളിൽനി ം േതൻ സമ്പാദി ന്ന േതനീച്ചേപാെല എല്ലാറ്റിെന്റ 
യും സാരംമാ ം ഹിേക്കണ്ട താകു .
14. അസ്ര്തകാരന് എന്നേപാെല മനസ്സ് ഏകാ മായാൽ പിെന്ന സമാധിഭം 
ഗമുണ്ടാകുന്നതല്ല.
15. േമൽപ്പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ െതറ്റിച്ചാൽ ലൗകികവിഷയത്തിൽ എന്നേപാെല
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ഉേദ്ദശം വിഫലമായിത്തീരു .
19. ഹ്മചര്യം, ദ്ധ, ഗുരുഭക്തി ഇവയാൽ ഇ ന് എന്ന േപാെല കാലാന്തര 
ത്തിൽ സിദ്ധി ഉണ്ടാകു .
20. കാലെത്തപ്പറ്റി (വാമേദവന് എന്നേപാെല) നിയമം ഒ മില്ല. 24. അെല്ല 
ങ്കിൽ ജീവ ക്തനായ ഒരു മഹാത്മാവിെന്റ സംഗമത്താൽ.

27. േഭാഗത്താൽ കാമം ശമി ന്നില്ല.
പാദം 5 128. േയാഗസിദ്ധികൾ ഇെല്ല പറവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

പാദം 6 24. സുഖവും സ്ഥിരവുമായ ഇരി തെന്ന ആസനം. അതിനു േവ 
െറ നിയമം ഒ ം േവണ്ട.
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വ്യാസസൂ ങ്ങൾ

അദ്ധ്യായം 4, പാദം 1.
7. ഉപാസന ഇരു െകാ തെന്ന െചയ്യണം.
8. ധ്യാനം എന്നതുെകാണ്ട്.
9. ധ്യാനി ന്നവൻ ഭൂമിെയേപ്പാെല സ്ഥിരമായിരി എ പറഞ്ഞിരിക്ക 
യാൽ.
10. തികളിൽ പറയുന്നതുെകാണ്ട്.
11. േദശനിയമമില്ല. മനസ്സിന് ഏകാ ത വരുെമ ള്ള ദിക്കിൽ ഇരുന്ന്
ഉപാസന നടത്തണം.
േമൽപ്പറഞ്ഞ പല വാക്യങ്ങൾ ഇവിെട ഉദ്ധരിച്ചത് ഇന്ത്യയിെല മ തത്വശാ 
സ്ര്തങ്ങൾ േയാഗെത്തപ്പറ്റി എ പറഞ്ഞിരി എ കാണിപ്പാനാകു .
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േശ്വതശ്വേരാപനിഷത്

2.6.14 അഗ്നിെയ മഥിക്കയും വായുവിെന നിയമിക്കയും, േസാമരസം വർദ്ധിപ്പി 
കയും െച ന്നെതവിെടേയാ അവിെട സിദ്ധി ഉണ്ടാകു . മാറിടവും, കഴു 
ം, ശിര ം െചാേവ്വ ആക്കി നിവർന്നിരു െകാണ്ട് േയാഗി ഭയങ്കരമായ സം 

സാരസമു ത്തിെന്റ തിരമാലകെള ഹ്മമാകുന്ന േതാണിേയറി കട േപാകു .
യഥാ മം അഭ്യാസം െചയ്ത ആൾക്ക്, ാണൻ വശമാകു . ാണെന്റ ഗതി 
േവഗം ശാന്തമാകുേമ്പാൾ ശ്വാസം മൂക്കിെന്റ ദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടി തെന്ന സഞ്ചരി 

. നിരന്തരാഭ്യാസിയായ േയാഗി മനസ്സ്, സമർത്ഥനായ സാെരൗിക്ക്
പിണ ന്ന കുതിര കൾ എന്നേപാെല വശമാകു . ഗിരി, ഗുഹ മുതലായവ േപാ 
ലുള്ള വിജന േദശങ്ങളിൽ, ചരേലാ മണേലാ ഇല്ലാത്ത നിര ള്ള തറകളിൽ,
അരുവികളു െടേയാ മനുഷ്യരുെടേയാ ഉപ വകരങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങൾ യാെതാ ം
ഇല്ലാത്തതും മനസ്സിനും ദൃഷ്ടി ം ഇണങ്ങിയതുമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരു േവ 
ണം േയാഗം അഭ്യസിപ്പാൻ. ഹിമം, ധൂമം, സൂര്യൻ, വായു, അഗ്നി, മിന്നാമിനുങ്ങ്,
മിന്നൽ, സ്ഫടികം ച ൻ ഇവ േപാലുള്ള രൂപങ്ങൾ ത്യക്ഷമാകുന്ന തായി േതാ 

േമ്പാൾ േമണ േയാഗത്തിൽ ഹ്മസാക്ഷാൽ കാരം ഉണ്ടായി ട കയാ 
കു . ഭൂമി, ജലം, കാശം, അഗ്നി, ആകാശം ഇവയുെട യൗഗിക ത്യക്ഷം
ഉണ്ടായി ട േമ്പാൾ േയാഗസിദ്ധി ആരംഭി . േയാഗാഗ്നിയാൽ നിർമ്മി 
തമായ ശരീരമുള്ളവനു േരാഗേമാ, വാർദ്ധക്യേമാ, മരണേമാ യാെതാ ം ഉണ്ടാ 
കുന്നില്ല. അംഗലാഘവം, ആേരാഗ്യം, െതാലി മാർദ്ദവം, സന്നമായ മുഖ 
കാന്തി, മധുരമായ സ്വരം, ശരീരത്തിൽ മേനാനുകൂലമായ ഒരു ഗന്ധം ഇവയാണ്
േയാഗസിദ്ധിയുെട ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ െപാേന്നാ െവള്ളിേയാ ആദ്യം മ ം മ ം
െകാണ്ട് മറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഒടുവിൽ ഉലയിൽ െവ തി കഴുകി എടു േമ്പാൾ കാ 
ശേത്താടുകൂടി തിള ; അതുേപാെല ശരീരബദ്ധനായ ജീവൻ ആത്മാവിെന്റ
സത്യാവസ്ഥെയ ഏകമായി കണ്ടിട്ട് കൃതാർത്ഥനായും, ദുഃഖരഹിതനായും ഭവി 

.
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ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്

ബൃഹദാരണ്യകത്തിൽനിന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ ഉദ്ധരിച്ചിരി ന്നത്
’വിധി കാരം ഇഷ്ടം േപാലുള്ള ആസനങ്ങൾ പരിചയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലേയാ
ഗാർഗ്ഗി! ജിതാസനനായ ആൾക്ക് പിെന്ന ാണായാമം ശീലിക്കാം.’
തറയിൽ ദർഭ വിരിച്ച് അതിേന്മൽ േതാലിട്ട് പഴങ്ങളും മ മധുര വ്യങ്ങളും
െകാണ്ട് ഗണപതിെയ പൂജിച്ച്, ആസനത്തി േന്മലിരുന്ന്, വലേത്ത ൈക
ഇടേത്തക്കാലിെന്റയും ഇടേത്ത ൈക വലേത്തക്കാലിെന്റയും മുട്ടിേന്മൽ െവ 

കഴു ം, തലയും െചാേവ്വ ആക്കി നിവർന്നിരുന്ന്, ചു കൾ ദൃഡമായി
അമർത്തി െക്കാണ്ട് കിഴേക്കാേട്ടാ വടേക്കാേട്ടാ അഭിമുഖമായി ദൃഷ്ടികൾ നാ 
സാ െത്ത ലാക്ഷ്യമായി നിർത്തണം. അമിതാഹാര വും ഉപവാസവും അരുത്.
ഇങ്ങിെന മുൻപറഞ്ഞ വിധി കാരം നാഡിശുദ്ധി അഭ്യസിക്കണം. അതി 
െല്ലങ്കിൽ േയാഗാഭ്യാസം ഒ ം ഫലിക്കില്ല. പിംഗലയുെടയും ഇഡയുെടയും
മേദ്ധ്യ ’ഹം’ എന്ന ബീജാക്ഷരെത്ത ചിന്തിച്ച് പ ണ്ട് മാ കൾ (നിമിഷങ്ങൾ)
െകാണ്ട് ഇഡയിൽ കൂടി വായുവിെന േമൽേപാട്ട് പിടിച്ച് നിറയ്ക്കണം. എന്നിട്ട്
േമൽപറഞ്ഞ സ്ഥാന തെന്ന അഗ്നിെയയും ’രം’എന്ന അക്ഷരെത്തയും
ധ്യാനിക്കണം. ധ്യാനത്തിനിടയിൽ േമണ പിംഗലയിൽ ടി വായുവിെന
പുറേത്ത വിടണം. വീ ം അതുേപാെലതെന്ന പിംഗലയിൽ ടി പിടിച്ച്

േമണ ഇഡയിൽ ടി പുറേത്ത വിടണം; ഇങ്ങെന മൂേന്നാ നാേലാ െകാല്ല 
േമാ മൂേന്നാ നാേലാ മാസേമാ ഗുരു ഉപേദശി ന്നതുേപാെല വിജന സ്ഥലത്ത്
ഇരുന്ന് രാവിെലയും ഉച്ച ം ൈവകുേന്നരവും പാതിരാ ം മുടങ്ങാെത നാഡികൾ
എല്ലാം ശുദ്ധി ആകുന്നവെര അഭ്യസിക്കണം. നാഡികൾ ശുദ്ധമായാൽ ഉള്ള
ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിന്ന് ലാഘവം, മുഖത്തി സന്നത, നല്ല വിശപ്പ്,
നാദ വണം ഇവയാണ്. പിെന്ന േരചക പൂരക കുംഭകങ്ങളാകുന്ന ാണാ 
യാമങ്ങെള അഭ്യസിക്കാം, ാണെന അപാനേനാട് േയാജിപ്പി ന്നതിനാണ്

ാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ’ശരീരെത്ത വായുെകാണ്ട് േകശാദിപാദം പതി 
നാറു മാ കൾ െകാ പൂരിപ്പിക്കയും മുപ്പത്തിര മാ കൾെകാ േരചിപ്പി
ക്കയും അറുപത്തിനാലു മാ കൾ കുംഭകംെചയ്കയും െചയ്യണം.’ ’േവെറാരുവിധം

ാണായാമം ഉണ്ട്. അതിൽ പൂരകം പതിനാറു മാ കൾ െകാ െചയ്ത്
ഉടൻ അറുപത്തിനാലു മാ കുംഭകം െചയ്ത് ഒടുവിൽ മുപ്പത്തിര മാ െകാ
േരചകം െചയ്ക ആകു .’

ാണായാമംെകാ ശരീരമലം നീ . ധാരണംെകാ മേനാമലം നീ  
. ത്യാഹാരംെകാ സംഗമലം നീ . സമാധിെകാണ്ട് ആത്മാവിെന്റ
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ഈശ്വരതത്വെത്ത മറ ന്ന സകല ഉപാധികളും നീങ്ങിേപ്പാകു .’
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സാംഖ്യസൂ ങ്ങൾ

അനുബന്ധം 3. സാംഖ്യസൂ ങ്ങൾ

പാദം 3
29. സമാധി സാധിച്ചാൽ നിർമ്മലനായ പുരുഷനു കൃതിയുെട എന്നേപാെല
എല്ലാ സിദ്ധികളും വരു .
30. സമാധി, സംഗത്യാഗമാകു .
31. വികൃതികളുെട നിയമനത്താൽ അത് സിദ്ധമാകു .
32. ധ്യാനം, ആസനം, കർത്തവ്യാനുഷ്ഠാനം ഇവയാൽ അതു സിദ്ധമാകു .
33. ാണായാമം ശ്വാസവായുവിെന്റ േരചകകുംഭകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകു .
34. സ്ഥിരമായും സുഖമായും ഉള്ള ഇരിപ്പാകു ആസനം.
36. അഭ്യാസം ൈവരാഗ്യം ഇതുകൾ വഴിയായും.
75. തുടർ െകാ കൃതിതത്ത്വങ്ങെള പുരുഷനിൽനി േവർതിരിച്ചറിയു 
ന്നതിനാലും അവെയ േനതി േനതി (ഇതല്ല ഇതല്ല) എന്ന് ത ന്നതിനാലും
വിേവകം സിദ്ധമാകു .
പാദം 4 3. അഭ്യാസം, ഉപേദശ കാരം പിെന്നയും പിെന്നയും തുടർ െകാ
െചയ്യണം.
5. കഴുകെന്റ തീറ്റി തട്ടിപ്പറിച്ചാൽ അതു വ്യാകുലമായും തെന്നത്താൻ തീറ്റി വി  
കളയുേമ്പാൾ ശാന്തമായും ഇരി ന്നതു േപാെല (േഭാഗങ്ങെള ൈവരാഗ്യത്താൽ)
സ്വയേമവ ഉേപക്ഷി ന്ന വനു സുഖമുണ്ടാകു .
6. പഴയ ചട്ട കഴി കളഞ്ഞ പാമ്പിനു സുഖം േതാ ന്ന േപാെല.
8. മുക്തിക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത വിഷയെത്തപ്പറ്റി വിചാരിക്കരുത്. അങ്ങെന
െച ന്നത് ജഡഭരതന് എന്നേപാെല ബന്ധേഹതുവാ കു .
9. പലരുമായുള്ള സഹവാസം രാഗാദിവൃത്തികെള ഉദിപ്പി (കന്യകയുെട
ൈകയിെല ശ വളേപാെല) സമാധിഭംഗം െച .
10. ര േപരായാൽ ടിയും ആ േദാഷമുണ്ട്.
11. ത്യാശയില്ലാത്തവർ പിംഗല എന്ന െപണ്ണിെനേപ്പാെല സ്വസ്ഥരാകു .
13. പല മതങ്ങെളയും പല ആചാര്യന്മാെരയും ബഹുമാനി േക്കണ്ടതാെണങ്കിലും
എല്ലാ പുഷ്പങ്ങളിൽനി ം േതൻ സമ്പാദി ന്ന േതനീച്ചേപാെല എല്ലാറ്റിെന്റ 
യും സാരംമാ ം ഹിേക്കണ്ട താകു .
14. അസ്ര്തകാരന് എന്നേപാെല മനസ്സ് ഏകാ മായാൽ പിെന്ന സമാധിഭം 
ഗമുണ്ടാകുന്നതല്ല.
15. േമൽപ്പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ െതറ്റിച്ചാൽ ലൗകികവിഷയത്തിൽ എന്നേപാെല
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ഉേദ്ദശം വിഫലമായിത്തീരു .
19. ഹ്മചര്യം, ദ്ധ, ഗുരുഭക്തി ഇവയാൽ ഇ ന് എന്ന േപാെല കാലാന്തര 
ത്തിൽ സിദ്ധി ഉണ്ടാകു .
20. കാലെത്തപ്പറ്റി (വാമേദവന് എന്നേപാെല) നിയമം ഒ മില്ല. 24. അെല്ല 
ങ്കിൽ ജീവ ക്തനായ ഒരു മഹാത്മാവിെന്റ സംഗമത്താൽ.

27. േഭാഗത്താൽ കാമം ശമി ന്നില്ല.
പാദം 5 128. േയാഗസിദ്ധികൾ ഇെല്ല പറവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

പാദം 6 24. സുഖവും സ്ഥിരവുമായ ഇരി തെന്ന ആസനം. അതിനു േവ 
െറ നിയമം ഒ ം േവണ്ട.
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വ്യാസസൂ ങ്ങൾ

അദ്ധ്യായം 4, പാദം 1.
7. ഉപാസന ഇരു െകാ തെന്ന െചയ്യണം.
8. ധ്യാനം എന്നതുെകാണ്ട്.
9. ധ്യാനി ന്നവൻ ഭൂമിെയേപ്പാെല സ്ഥിരമായിരി എ പറഞ്ഞിരിക്ക 
യാൽ.
10. തികളിൽ പറയുന്നതുെകാണ്ട്.
11. േദശനിയമമില്ല. മനസ്സിന് ഏകാ ത വരുെമ ള്ള ദിക്കിൽ ഇരുന്ന്
ഉപാസന നടത്തണം.
േമൽപ്പറഞ്ഞ പല വാക്യങ്ങൾ ഇവിെട ഉദ്ധരിച്ചത് ഇന്ത്യയിെല മ തത്വശാ  
ങ്ങൾ േയാഗെത്തപ്പറ്റി എ പറഞ്ഞിരി എ കാണിപ്പാനാകു .
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