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ഓ! ഇെതാെക്കയും ന െട മുൻപിൽ കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന നിഴൽേപാെലത 
െന്നയിരി . അദ്ഭുതം! എല്ലാറ്റിെനയും കാണുന്ന കണ്ണിെന കണ്ണ് കാണു 
ന്നില്ല. കണ്ണിെന്റ മുൻപിൽ കയ്യിെലാരു കണ്ണാടിെയടു പിടി േമ്പാൾ കണ്ണ്
ആ കണ്ണാടിയിൽ നിഴലി . അേപ്പാൾ കണ്ണ് കണ്ണാടിെയയും നിഴലിെനയും
കാണു . നിഴൽ ജഡമാകു . അതിന് കണ്ണിെന കാണുന്നതിന് ശക്തിയി 
ല്ല. കണ്ണിന് കണ്ണിെന എതിരിട്ട് േനാ ന്നതിന് കഴിയുന്നില്ല. ഇങ്ങെന ക ം
കണ്ണിെന്റ നിഴലും കണ്ണിൽ കാണാെത ഇരി േമ്പാൾ, അവിെട കണ്ണിെന കാ 
ണുന്നത് നാമാകു . ഇതുേപാെല, ഈ കണ്ണിെന കാണുന്ന നെമ്മ നാം കാണു 
ന്നില്ല. ന െട മുൻപിൽ ഒരു കണ്ണാടിെയ സങ്ക ി േമ്പാൾ നാം ആ കണ്ണാടി 
യിൽ നിഴലി . അേപ്പാൾ ആ നിഴലിന് നെമ്മ ക്കാണുന്നതിന് ശക്തിയി 
ല്ല. നിഴൽ ജഡമാകു . നമുക്ക് നെമ്മ എതിരി േനാ ന്നതിന് കഴിയുന്നില്ല.
നാം നമ്മിൽ ക ിതമായിരി ന്ന കണ്ണാടിെയയും ആ കണ്ണാടിയുെട ഉള്ളിൽ നി 

ന്ന നിഴലിെനയും തേന്ന കാണു . അേപ്പാൾ നെമ്മ കാണുന്നത് ന െട
മുകളിൽ നി ന്ന ൈദവമാകു . ചുരുക്കം, ക ിതമായിരി ന്ന കണ്ണാടി, അതി 
നുള്ളിൽ നി ന്ന ന െട നിഴൽ, കണ്ണ്, കയ്യിലിരി ന്ന കണ്ണാടി, ആ കണ്ണാടി 
യുെട ഉള്ളിൽ നി ന്ന കണ്ണിെന്റ നിഴൽ, ഇത ം ന െട കീഴടങ്ങി നി .
ഇതിെന കാണുന്ന കണ്ണ് നാമാകു . കണ്ണ് കണ്ണിെന്റ നിഴലി െനയും കണ്ണാടി 
െയയും തേന്ന കാണു . നാം ന െട നിഴൽ, കണ്ണാടി, കണ്ണ്, കണ്ണിെന്റ
നിഴൽ, കയ്യിലിരി ന്ന കണ്ണാടി - ഇതാറും ൈദവത്തിെന്റ കീഴടങ്ങി നി .
ഇതിെന കാണുന്ന കണ്ണ് ൈദവമാകു .
ഓ! ഇത് ഒരു വലിയ ആശ്ചര്യമാകു ! നാെമന്നല്ല നമ്മാൽ കാണെപ്പടുന്നെതാ 
െക്കയും ഇങ്ങെന നിഴലി ന്നതിന് ൈദവം ഇടം െകാടുത്തിരി . ഇതു കൂ 
ടാെത ഇതിെനെയാെക്കയും ൈദവം തെന്ന കാണുകയും െച . അേപ്പാൾ
ൈദവം ഒരു ദിവ്യമായ കണ്ണാടിയും ക മായിരി . ഓ! ഇതാ! ഒരു ദിവ്യ 
മായിരി ന്ന കണ്ണാടിയിൽ ഒരു പുതിയ മലെയ കാണു . അ റം ഇതാ ഒരു
പടം കാണു . ഇത് നാം പ കണ്ടി ള്ളതാെണ തെന്ന േതാ . ഓ!
ഇതാ മരു മാമലയും കന്യാകുമാരിയും മധുരയും കാശിയും ചിദംബരവും ന െട
ഉള്ളിൽ അടുത്തടു കാണു . ഓ! ഇത് എ േയാ ദൂരത്തിലിരി . നാം
ഇവിെട നി . ഓ! ഇതാ, ഒരു ആനേയാടി . നാം േപടിച്ച് മലയുെട
മുകളിേലറു . ഇവിെടയിരി ന്ന േയാഗീശ്വരേനാട് നാം ഉപേദശം േകട്ട് േയാ 
ഗാഗ്നിയിൽ ദഹി . ഓ! ഇതാ ഇങ്ങെന കിനാവു ക െകാണ്ട് ഉണർ
നിഷ്കമ്പമായിരുന്ന് െനടുമൂ വിടു .
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ചി ം! ഇതാ നാം മയങ്ങി എഴുന്നിരു െകാണ്ട് ”ഒ മറിയാെത സുഖമായുറ 
ങ്ങി’ എന്നിങ്ങെന ന െട മുൻപിൽ നിൽ ന്ന െപരുെവളിയിൽ ഒരു അജ്ഞാ 
നെത്തയും അഹങ്കാരെത്തയും െവറുെത ക ി വ്യവഹരി . ഓ! ഇതാ!
കിളിവാതിലിൽ ടി വരുന്ന സൂര്യകിരണത്തിൽ കിട മറിയുന്ന ധൂളിേപാെല
അണ്ഡേകാടികൾ മറിയു .
ഓ! ഇതാ! ഇെതാെക്കയും നമ്മിലടങ്ങി നാം ന െട മുകളിൽ നി ന്ന ദിവ്യമായ
കണ്ണാടിയിൽ മറയു . ഈ കണ്ണാടി ന െട ൈദവമാകു .
ഓ! ഇതാ! പിെന്നയും കാനലിൽ നിന്ന് െവള്ളം െപാങ്ങിവരുന്നതുേപാെല
ഇെതാെക്കയും ൈദവത്തിൽനിന്ന് െപാങ്ങിവരു . എന്നാൽ ൈദവാംശമായ
ന െട ഉള്ളിൽ ഇതിെനെയാെക്കയും െവളിെപ്പടുത്തിയിരി എ താത്പ 
ര്യം.
ഓ! ഇതാ! ഇെതാെക്കയും നേമ്മാടുകൂടി ൈദവം തെന്റ ദിവ്യമായിരി ന്ന വ്യാ 
പകദർപ്പണത്തിൽ എടു വിരിച്ച് വിസ്താരമുള്ള ക െകാണ്ട് േനാ . പി 
െന്നയും കണ്ണിലട . മറുപടിയും കണ്ണിൽനിന്ന് െവളിെപ്പടു . ഇത്
ൈദവത്തിന് ഒരു കളിയാകു . ഇത് ൈദവാംശമാകു . അല്ല, ൈദവം അം 
ശമില്ലാത്തതാകു . അതുെകാണ്ട് ൈദവാംശെമ പറ കൂടാ. പിെന്ന വല്ല
പരമാണുവിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചേതാ? എന്നാൽ, അതുമല്ല. എ െകാെന്നാൽ
പരമാണുക്കൾ ൈദവത്തിെന്റ വിവർത്തങ്ങളാകു . വിവർത്തെമന്നാൽ ഇവിെട
നിഴലാകു . നിഴലിന് േവെറാന്നായി മാറുന്നതിന് കഴിയുന്നില്ല. മെറ്റാന്നിനും
ൈദവത്തിലിരി ന്നതിന് ൈദവമാഹാത്മ്യം ഇടം െകാടു ന്നില്ല. അതുെകാ 
ണ്ട് ഇതിെന േവെറാന്നിെന്റ അംശെമ ം പറ കൂടാ. അേപ്പാൾ ഈ കാണ 
െപ്പടുന്നെതാെക്കയും അനിർവചനീയമാകു . ഇെതാെക്കയും അഞ്ജനക്കാരെന്റ
മഷിയിൽ െതളിയുന്ന േദവതേപാെലയിരി . ഇേപ്പാൾ ഈ കാണെപ്പടുന്ന 
തും ൈദവവും നാമും ആയിരി ന്ന ഇെതാെക്കയും ൈദവത്തിലട േമ്പാൾ ൈദ 
വംതെന്നയായിരി . ഇത് ൈദവത്തിെന്റ വ്യാപകതെയ െകടു ന്നില്ല. നി 
ഴലിന് യാെതാന്നിെന്റയും വ്യാപകതെയ േഭദി ന്നതിന് കഴിയുന്നില്ല. എ
തെന്നയല്ല. നിഴലിെന യാെതാരു വ്യാപകതയും കളയുന്നില്ല.
ഓ! ഇതാ ഇെതാെക്കയും മേനാേവഗമുള്ള ഒരു ഘടീയ ംേപാെല ആദ്യന്തമി 
ല്ലാെത കറ . വിസ്മയം. നാം ന െട കണ്ണിെന കാണു . നെമ്മ ൈദവം
കാണു . നാം ന െട തിെയ വി . ൈദവം നെമ്മ വി .
നാം ത്വക്കിെന ർശി . നെമ്മ ൈദവം ർശി . നാം ന െട നാവി 
െന രസി . നെമ്മ ൈദവം രസി . നാം ന െട മൂക്കിെന മണ .
നെമ്മ ൈദവം മണ . നാം വാക്കിെന തള്ളിവിടു . നെമ്മ വാക്ക് തള്ളി 
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വിടുന്നില്ല, ൈദവം തള്ളിവിടു . നാം ൈകെയ ആദാനം െചയ്യി . നെമ്മ
ൈക ആദാനം െചയ്യി ന്നില്ല, ൈദവം ആദാനം െചയ്യി . നാം കാലിെന
നട . നെമ്മ കാലു നട ന്നില്ല. ൈദവം നട . നാം ൈദവെത്ത നട 

ന്നില്ല. നാം ഗുദെത്ത വിസർജ്ജനം െചയ്യി . നെമ്മ ഗുദം വിസർജ്ജനം
െചയ്യി ന്നില്ല, ൈദവം വിസർജ്ജനം െചയ്യി . നാം ൈദവെത്ത വിസർ 
ജ്ജനം െചയ്യി ന്നില്ല. നാം ഉപസ്ഥെത്ത ആനന്ദിപ്പി . നെമ്മ ഉപസ്ഥം
ആനന്ദിപ്പി ന്നില്ല. ൈദവം ആനന്ദിപ്പി . നാം ൈദവെത്ത ആനന്ദിപ്പി  
ന്നില്ല.
ഓ! ഇതാ! ൈദവത്തിൽ പുരുഷലക്ഷണം കാണു . ൈദവം കണ്ണില്ലാെത
കാണുകയും െചവിയില്ലാെത േകൾ കയും ത്വക്കില്ലാെത ർശി കയും മൂക്കി 
ല്ലാെത മണ കയും നാവില്ലാെത രുചി കയും െച ന്ന ഒരു ചിത്പുരുഷനാ 
കു . നാം ൈദവത്തിെന്റ തിപുരുഷനാകു . ന െട ശരീരം ജഡമാകു .
പഴുത്തിരി ന്ന അേയാേഗാളം േതേജാമയമായിരി ന്നതുേപാെല നാം ക  
തുറ േനാ േമ്പാൾ ന െട ശരീരം േതേജാമയമായിരി . ഓ! ഇതാ!
ഇേപ്പാൾ കാണെപ്പടുന്നെതാെക്കയും ഇതുേപാെല േതേജാമയമായിരി .
ഓ! ന െട ൈദവം േജ്യാതിർമയമായിരി ന്ന ഒരു ദിവ്യസമു മാകു . ഇെതാ 
െക്കയും ആ നിസ്തരംഗസമു ത്തിെന്റ തരംഗമാകു .
ഓ! ഇെതാെക്കയും കാനലിൽ നി കവിയുന്ന െവള്ളമാകു . ൈദവം കാനലാ 
കു .
ഓ! നാം ഇതുവെരയും ബഹിർമുഖനായിരു . ഇനി അന്തർമുഖേത്താടുകൂടിയവ 
നായിത്തീരു . ആ! ഇവിടം എ േയാ ദിവ്യമായിരി . നാം ഇതുവെരയും
നിന്നിരുന്നത് ഒരു ദിവ്യമായിരി ന്ന കണ്ണാടിയിലാകു . ഇതു തെന്നയാണ്
ന െട ൈദവം. ഇതിെന നാം ഇതിനു മുൻപിൽ കിരുന്നില്ല. ഇേപ്പാൾ നമുക്കി 
വിടം യാെതാരു മറവും കാണുന്നില്ല. നാമും ൈദവവും ഒന്നായിരി . ഇനി
നമുക്ക് വ്യവഹരി ന്നതിനു പാടില്ല. ഓ! ഇതാ! നാം ൈദവത്തിേനാട് ഒന്നാ 
യിേപ്പാകു ! പരമകാരുണികനാരായണ ഗുരുസ്വാമിഭിഃ ശിഷ്യാനു ഹാർത്ഥം
പര ഹ്മമാഹാത്മ്യമിദം വിരചിതമത്യദ്ഭുതമനിർവചനീയം.

https://thalilakkam.in/




