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അദ്ധ്യാേരാപാപവാദങ്ങൾ

അഖണ്ഡപരിപൂർണ്ണസച്ചിദാനന്ദമായി കാശി ന്ന ഹ്മവ വിൽ, രജ്ജ്  
വിൽ സർപ്പം, സ്ഥാണുവിൽ പുരുഷൻ, കാനലിൽജലം, ശുക്തിയിൽ രജതം,
ആകാശത്തിൽ കൃഷ്ണവർണ്ണം മുതലായവ ആേരാപിതങ്ങളായി േതാ ന്നതുേപാ 
െല മൂല കൃതി എെന്നാരു ശക്തി വിവർത്തമായി േചഷ്ടി . ആ മൂല കൃതിയിൽ
നിന്ന്, ഹ്മസന്നിധാന വിേശഷത്താൽ സത്ത്വം, രജസ്സ്, തമസ്സ് ഇങ്ങെന
മൂ വികൃതഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായി.
അവയിൽ സത്ത്വം ഉത്തമവും, രജസ്സ് മദ്ധ്യമവും, തമസ്സ് അധമവുമാകു .
സത്ത്വഗുണത്തിെന്റ നിറം െവളു ം, രേജാഗുണത്തിേന്റത് െചമ ം തേമാഗുണ 
ത്തിേന്റത് കറു മാണ്. ഈ മൂ ഗുണങ്ങളും ഒന്നായിട്ട് ഒത്തിരുന്നാലും അവ 
യിൽ ഏെതങ്കിലും ഒന്ന് അധികമായിരി ം. ഈ ഗുണങ്ങെള മു ന്ന്(ഒമ്പത് )
ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കാം. അവ, സത്ത്വത്തിൽ സത്ത്വം, സത്ത്വത്തിൽ രജസ്സ്,
സത്ത്വത്തിൽ തമസ്സ്, രജസ്സിൽ സത്ത്വം, രജസ്സിൽ രജസ്സ്, രജസ്സിൽ തമസ്സ്,
തമസ്സിൽ സത്ത്വം, തമസ്സിൽ രജസ്സ്, തമസ്സിൽ തമസ്സ് എന്ന് വ്യവഹരിക്കെപ്പ 
ടു .സത്ത്വഗുണത്തിെന്റ സമഷ്ടിഭാവെത്ത മായെയ ം, രേജാഗുണത്തിെന്റ
സമഷ്ടിഭാവെത്ത അവിദ്യെയ ം, തേമാഗുണത്തിെന്റ സമഷ്ടിഭാവെത്ത താ 
മസി എ ം പറ വരു . അവയിൽ സത്ത്വത്തിൽ സത്ത്വത്തിൽ നി
വി , സത്ത്വത്തിൽ രജസ്സിൽനി ഹ്മാവ്, സത്ത്വത്തിൽ തമസ്സിൽനി രു 

ൻ എന്നീ ിമൂർത്തികളും, രജസ്സിൽ സത്ത്വത്തിൽ നിന്ന് തത്ത്വജ്ഞാനികൾ,
രജസ്സിൽ രജസ്സിൽനി ം കർമ്മനിഷ്ടന്മാർ, രജസ്സിൽ തമസ്സിൽനിന്ന് ആല 
സ്യം, നി , മയക്കം ഇവേയാടുകൂടിയ മന്ദന്മാർ ഇങ്ങെന മൂ വക ജീവന്മാരും,
തമസ്സിൽ സത്ത്വത്തിൽനിന്ന് അന്തഃക്കരണങ്ങൾ, ജ്ഞാേന ിയങ്ങൾ ഇവയും,
തമസ്സിൽ രജസ്സിൽനിന്ന് ാണാദി വായുക്കൾ, കർേമ്മ ിയങ്ങൾ ഇവയും,
തമസ്സിൽനിന്ന് ആകാശദിപഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളും ഉണ്ടായി. എങ്ങെനെയന്നാൽ
ആകാശേത്താട് ഏതാണ്ട് ഉപമിക്കാവുന്ന ഹ്മൈചതന്ന്യം മുൻപറയെപ്പട്ട
എല്ലാഗുണങ്ങളിലും തിഫലി ം. സത്വഗുണതിൽ, നിർമ്മലദർപ്പണത്തിൽ
സൂര്യബിംബംേപാെല, ഹ്മൈചതന്ന്യം സലക്ഷണമായി തിബിംബി ം.
ആ തിബിംബൈചതന്ന്യത്തിന് ഈശ്വരെനന്നാണ് നാമം.സത്ത്വഗുണം
ഈശ്വരെന്റ കാരണശരീരമാകു . അതിെന ഈശ്വരെന്റ സുഷുപ്ത്യവസ്ഥെയ 

ം ആനന്ദമയ േകാശെമ ംകൂടി ശാ ങ്ങളിൽ പറ വരു .
േമൽ പ്പറയെപ്പട്ട കാരണശരീരെത്ത ഞാെനന്നഭിമാനി ന്ന ഈശ്വരന് ഈശ്വ 
രൻ, അവ്യാകൃതൻ, അന്തര്യാമി എന്നിങ്ങെന മൂന്ന് അഭിമാനനാമങ്ങളുണ്ട്.

ിമൂർത്തികൾ
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അവിദ്യെയ പറയുന്നത് രേജാഗുണതിെന്റ സമഷ്ടി ഭാവെത്തയാണേല്ലാ.
ആ അവിദ്യയിൽ ഹ്മ ൈചതന്യം മലിനജലത്തിൽ സൂര്യെനന്നേപാെല
അവ്യക്തമായിട്ടാണ് തിബിംബി ന്നത്. സത്ത്വഗുണമയിയായ മായയിൽ
സത്ത്വത്തിൽ സത്ത്വം, സത്ത്വത്തിൽ രജസ്സ്, സത്ത്വത്തിൽ തമസ്സ് എന്ന് മൂ
ഗുണവിഭാഗങ്ങളുണ്ടെല്ലാ. അവയിൽ സത്ത്വത്തിൽ സത്ത്വം ധാനമാകുേമ്പാൾ
അതിൽ, തിബിംബിച്ച ഈശ്വരന് ജഗത്തിെന രക്ഷിക്കേഹതുവായിട്ട് വി 

െവ ം, സത്ത്വത്തിൽ രജസ്സ് ധാനമാകുേമ്പാൾ അതിൽ തിബിംബിച്ച
ഈശ്വരന് ജഗത്തിെന സൃഷ്ടിക്കേഹതുവായിട്ട് ഹ്മാെവ ം, സത്ത്വത്തിൽ
തമസ്സ് ധാനമാകുേമ്പാൾ അതിൽ തിബിംബിച്ച ഈശ്വരന് ജഗത്തിെന
സംഹരിക്കേഹതുവായിട്ട് രു െന ം, േപരുകൾ പറയെപ്പടുന്ന ഈ ിമൂർത്തി 
കളുെട ഗുണങ്ങളിൽ സർവ്വജ്ഞത്ത്വം, സർവ്വ സ്വാധീനത്ത്വം, സാക്ഷിത്ത്വം,
നിർമ്മലത്ത്വം, ജഗൽകർ ത്വം, അകർ ത്വം, അന്യഥാകർ ത്വം, മായാവ 
ശിത്വം മുതലായവകൂടിയുണ്ട്. ഇവെയല്ലാംതെന്ന സത്ത്വഗുണത്തിൽ മായയിൽ
ഉണ്ടായ കൽ പ്പനകളാകു .
ജീവാത്മാക്കൾ
അവിദ്യെയ പറയുന്നത് രാേജാഗുണത്തിെന്റ സമഷ്ടി ഭാവെത്തയാെണേല്ലാ.
ആ അവിദ്യയിൽ ഹ്മ ൈചതന്യം മലിനജലത്തിൽ സൂര്യെനന്നേപാെല
അവ്യക്തമായിട്ടാണ് തിബിംബി ന്നത്. ആ തിബിംബിത ൈചതന്യ 
െത്ത ചിദാഭാസൻ (ജീവൻ) എന്ന് ശാ ങ്ങളിൽ വ്യവഹരി . ജീവെന്റ
കാരണശരീരവും ആനന്ദമായേകാശവും സുഷുപ്ത്യവസ്ഥയും അവിദ്യ തെന്നയാ 
കു . അവിദ്യാമയ മായ കാരണശരീരെത്ത ഞാെനന്നഭിമാനി ന്ന ജീവന്

ാജ്ഞൻ, പാരമാർത്ഥികൻ, അവിച്ഛിന്നൻ ഇങ്ങെന മൂന്ന അഭിമാനനാമങ്ങൾ
കൂടിയുണ്ട്. ജീവാത്മാക്കൾ, തങ്ങളുെട ഉപാധികളിൽ സത്ത്വഗുണം വർദ്ധി 
ച്ചിരുന്നാൽ സാത്ത്വികന്മാരും രജ വർദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ രാജസന്മാരും തമസ്സ്
വർദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ താമസന്മാരുമായിത്തീരു . ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവർ
അവിദ്യാ വശഗന്മാരാകയാൽ കിഞ്ചിജ്ഞത്വവും ശുദ്ധസത്ത്വരഹിതന്മാരാ 
കയാൽ അവിേവകിത്വവും ആഭാസന്മാരകയാൽ ( ഹ്മ ൈചതന്യത്തിെന്റ

തിബിംബങ്ങളാകയാൽ) അേനകത്വവും അവിദ്യയിൽ നി ം സ്വയം മാറി
നില്ക്കാൻകഴിയാെത അതിേനാടു േചർ നില്ക്കയാൽ കാേര്യാപാധികത്വവും
കർ ത്വവും േഭാ ത്വവും സുഖിത്വവും ദുഃഖിത്വവും അഹന്തയും മമതയും
േമാഹിത്വവും മ മുണ്ടാകു . സാത്ത്വികന്മാർ ജ്ഞാനനിഷ്ഠെകാണ്ട് േമാക്ഷ 
െത്തയും രാജസ ന്മാർ കർമ്മനിഷ്ഠെകാണ്ട് ഇഹപരങ്ങളിലുള്ള ഗതാഗതത്വ
െത്തയും ാപി ം. താമസന്മാരാകെട്ട, ആലസ്യ നി ാദി കൾ വശെപ്പട്ട്
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ഈ േലാകത്തിലിരു തെന്ന ദുഃഖമനു ഭവി ം, ഇവ രാജസഗുണത്തിലുള്ള
ക നകളാകു .
ആകാശാദി മഹാഭൂതങ്ങൾ
ഈശ്വരെന്റ മായാമയമായ ഇച്ഛനിമിത്തം അന്ത്യഗുണമായ തമസ്സാകെട്ട ആവ 
രണം, വിേക്ഷപം എന്ന് ര ശക്തികളായി േവർെപട്ടിരി ം. അവയിൽ
ആവരണ ശക്തി ഭയകമ്പാദികൾക്കവകാശമുളളതായും വിേക്ഷപശക്തി നാ 
നാവിധ ദൃശ്യങ്ങൾക്കവകാശമുള്ളതായും പറയെപ്പടു . താമസഗുണത്തിന്
ആവരണവിേക്ഷപരൂപമായിത്തീരാൻ സ്വയം ശക്തിയില്ല. ജീവേകാടികൾ 
െക്കല്ലാം അനുേഭാഗത്തിനു തക്ക തായ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം
തേമാഗുണം ഈശ്വേരച്ഛനിമിത്തം ആവരണ വിേക്ഷപരൂേപണ പരിണമി 

ക യാണുണ്ടായത്. ആവരണ വിേക്ഷപശക്തികളിൽ അജ്ഞാന െത്ത
അറിവില്ലായ്മെയ ആവരണെമ ം, അറിവിെന നാനാത്വേബാധെത്ത വി 
േക്ഷപശക്തിെയ ം അറിേയണ്ടതാ കു . ഈ ര ശക്തികളിൽ െവച്ച്
ആവരണം വ സ്വഭാവെത്ത മറ ന്ന സ്വഭാവേത്താടുകൂടിയതും, വിേക്ഷപം
വ വിെന പലതാക്കിത്തീർ ന്ന സ്വഭാവേത്താടുകൂടിയതു മാണ്. തനി
താൻതെന്ന തുല്യ നായി ള്ള ഈശ്വരെനയും ആത്മജ്ഞാനികളായ മഹാന്മാ 
െരയും ഒഴിച്ച് േദഹം ഞാെനന്ന് അഭിമാനിച്ചിരി ന്ന മൂഢബുദ്ധികളുെട ഉള്ളിൽ
സേദാദയ മായി കാശി െകാണ്ടിരി ന്ന ജ്ഞാനദൃഷ്ടിെയ െകടു മാറ്
അവരണശക്തി ആന്ധകാരമയമായ മഴക്കാലെത്ത അമാവാസി എന്നേപാെല
മറ െകാണ്ടിരി ം. അങ്ങെനയിരി ന്നതിനാൽ കൂടസ്ഥ ഹ്മമായ അധി 
ഷ്ഠാനൈചതന്യ ത്തിനും ജീേവശ്വരന്മാെര ള്ള ആേരാ പങ്ങൾ ം തമ്മിലുള്ള
േഭദെത്തപ്പറ്റി േലശവും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവിധം ജീവന്മാർക്ക് അന്ധത്വം
ഭവി ം. അതിനാൽ ആ ആവരണ ശക്തിയാകെട്ട അവസാനമില്ലാെത
നിരന്തരമായി കേഠാരമായിരി ന്ന ജനനമരണാദി േവദനകെള ഉണ്ടാ
ന്നതിനുള്ള ഉപാധിയായിത്തീരു . ഇനി വിേക്ഷപശക്തിെയ പ്പറ്റി പറയാം.
വിേക്ഷപശക്തിയിൽനിന്ന് ശബ്ദതന്മാ യായ ആകാശവും, ആകാശത്തിൽ
നിന്ന് ർശതന്മാ യായ വായുവും വായുവിൽ നിന്ന് രൂപതന്മാ യായ
അഗ്നിയും, അഗ്നിയിൽ നിന്ന് രസതന്മാ യായ ജലവും, ജലത്തിൽ നിന്ന്
ഗന്ധതന്മാ യായ പൃഥ്വിയും ഉണ്ടായി. ഈ സൂക്ഷ്മഭൂത ങ്ങൾക്ക് കാരണമായി 
രി ന്ന വിേക്ഷപ ശക്തിയിൽ സത്ത്വാദി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിരി കയാൽ
സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങളും കാരണ െത്ത അനുസരിച്ച് ിഗുണാത്മകങ്ങൾ തെന്നയാകു .
ആ സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങൾക്ക് അപഞ്ചീകൃതപഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങെള ം തന്മാ കെള ം
കൂടി േപരുകളുണ്ട്.
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സൂക്ഷ്മശരീേരാൽപ്പത്തി
ആകാശം മുതലായ സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങൾ ിഗുണാത്മകങ്ങളായിരിക്കയാൽ അവ 
യിൽ,
ശബ്ദതന്മാ യുെട സാത്ത്വികസമഷ്ടിഭാഗം ജ്ഞാനവും

ർശമാ യുെട സാത്ത്വികസമഷ്ടിഭാഗം മന ം
രൂപമാ യുെട സാത്ത്വികസമഷ്ടിഭാഗം ബുദ്ധിയും
രസമാ യുെട സാത്ത്വികസമഷ്ടിഭാഗം ചിത്തവും
ഗന്ധമാ യുെട സാത്ത്വികസമഷ്ടിഭാഗം അഹങ്കാരവും
ശബ്ദതന്മാ യുെട സാത്ത്വികവ്യഷ്ടിഭാഗം േ ാേ ിയവും

ർശമാ യുെട സാത്ത്വികവ്യഷ്ടിഭാഗം ത്വഗി ിയവും
രൂപമാ യുെട സാത്ത്വികവ്യഷ്ടിഭാഗം േനേ ിയവും
രസമാ യുെട സാത്ത്വികവ്യഷ്ടിഭാഗം ജിേഹ്വ ിയവും
ഗന്ധമാ യുെട സാത്ത്വികവ്യഷ്ടിഭാഗം ാേണ ിയവും
ശബ്ദമാ യുെട തന്മാ യുെട രാജസസമഷ്ടിഭാഗം സമാനവായുവും

ർശമാ യുെട രാജസസമഷ്ടിഭാഗം വ്യാനവായുവും
രൂപമാ യുെട രാജസസമഷ്ടിഭാഗം ഉദാനവായുവും
രസമാ യുെട രാജസസമഷ്ടിഭാഗം അപാനവായുവും
ഗന്ധമാ യുെട രാജസസമഷ്ടിഭാഗം ാണവായുവും
ശബ്ദമാ യുെട തന്മാ യുെട രാജസ വ്യഷ്ടിഭാഗം വാഗി ിയവും

ർശമാ യുെട രാജസ വ്യഷ്ടിഭാഗം പാണീ ിയവും
രൂപമാ യുെട രാജസ വ്യഷ്ടിഭാഗം പാേദ ിയവും
രസമാ യുെട രാജസ വ്യഷ്ടിഭാഗം ഗുേഹ്യ ിയവും
ഗന്ധമാ യുെട രാജസ വ്യഷ്ടിഭാഗം ഗുേദ ീയവും ആയിത്തീരു .
േമൽ വിവരിക്കെപ്പട്ടവയിൽ ജ്ഞാനം, േ ാേ ിയം, സമാനവായു വാഗി 

ിയം ഇവ നാലും ശബ്ദതന്മാ യുെടയും മനസ്സ് ത്വഗി ിയം വ്യാനവായു
പാണീ ിയം ഇവ നാലും ർശതന്മാ യുെടയും, ബുദ്ധി േനേ ന്ദിയം ഉദാന 
വായു പാേദ ിയം ഇവ നാലും രൂപതന്മാ യുെടയും ചിത്തം രസേന ിയം
അപാനവായു ഗുേഹ്യ ിയം ഇവ നാലും രസ തന്മാ യുെടയും, അഹങ്കാരം

ാേണന്ദിയം ാണവായു ഗുേദ ിയം ഇവ നാലും ഗന്ധ തന്മാ യുെടയും
കൂറുകൾ ആകു . ജ്ഞാനസാധനങ്ങൾ പഞ്ചതന്മാ കളുെട സാത്ത്വിക
സമഷ്ടി ഭാഗങ്ങളായ അന്തഃകരണങ്ങൾ അ ം സാത്ത്വികവ്യഷ്ടി ഭാഗങ്ങ 
ളായ ജ്ഞാേന ിയങ്ങൾ അ ം ജ്ഞാനസാധനങ്ങളാകു . അന്തഃകരണം
പഞ്ചഭൂതാത്മക െമ െതളിയിക്കാം: അന്തഃകരണം ആകാശം േപാെല
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സകലത്തിനും ഇടംെകാടു ധരി ന്നതിനാൽ ആ ധാരണയ്ക്ക് സാധകമായ
ജ്ഞാനം ആകാശാംശവും, വായു െവന്നതുേപാെല സങ്ക വിക രൂേപണ
ചലി ന്നതിനാൽ ആ ചലനവൃത്തിയായ മനസ്സ് വായ്വംശവും, അഗ്നിെയേപ്പാ 
െല വിഷയങ്ങെള കാശിപ്പി ന്നതിനാൽ ആ കാശവൃത്തിയായ ബുദ്ധി
അഗ്ന്യംശവും, ജലെത്തേപ്പാെല സർവ്വത്തിലും േചർന്നിരിക്കയാൽ ആ വ്യാപക
വൃത്തി യായ ചിത്തം ജലാംശവും, ഭൂമിെയേപ്പാെല സകല വിഷയങ്ങളിലും കഠി 
നമായി അഭിമാനിച്ചിരി ന്നതിനാൽ ആ അഭിമാനവൃത്തി യായ അഹങ്കാരം
പൃഥ്വിവ്യംശവും ആകു . ജ്ഞാേന ിയഗുണങ്ങൾ: േ ാ ം ആകാശാംശ 
മാകയാൽ ശബ്ദെത്തയും, ത്വക് വായ്വംശമാകയാൽ ർശ െത്തയും, േന ം
അഗ്ന്യംശമാകയാൽ രൂപ െത്തയും, രസന ജലാംശമാക യാൽ രസെത്തയും,

ാണം പൃഥ്വിവ്യംശമാകയാൽ ഗന്ധെത്ത യും മാ ം ഹി .
ാണാദിവായുക്കളും, പഞ്ചകർേമ്മ ിയങ്ങളും

തന്മാ കളുെട രാജസഗുണസമഷ്ട്യംശങ്ങളായ വായുക്ക ള ം വ്യഷ്ട്യംശങ്ങ 
ളായ കർേമ്മ ിയങ്ങള ം ിയാസാധന ങ്ങളാകു . അവയിൽ ാണാദി
പഞ്ചവായുക്കളുെട ഗുണങ്ങൾ സമാനവായു ആകാശാംശമാകയാൽ ആകാശ 
െത്ത േപ്പാെല ശരീരമദ്ധ്യമായ നാഭിസ്ഥാനത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണ സാധന ങ്ങെള
സർവ്വ അംഗങ്ങൾ ം പകു െകാടു ം, വ്യാനവായു വായ്വംശമാകയാൽ
വായുവിെനേപ്പാെല സർവ അംഗങ്ങളിലു മിരു ശരീരെത്ത നിലനിർ ം.
ഉദാനവായു അഗ്ന്യംശമാക യാൽ അഗ്നിെയേപ്പാെല കണ്ഠസ്ഥാനത്തിരു
ജഠരാഗ്നിെയ ജ്വലിപ്പിച്ച് അന്ന പാനാദികെള ഉള്ളിേലക്ക് കടത്തിെക്കാണ്ടി
രി ം. അപാനവായു ജലാംശമാകയാൽ ജലെത്തേപ്പാെല ഗുദസ്ഥാനത്തിരു
മലമൂ വിസർജ്ജനങ്ങൾ നടത്തിെക്കാണ്ടി രി ം. ാണവായു പൃഥ്വിവ്യം 
ശമാകയാൽ ഭൂമിെയേപ്പാെല ഹൃദയസ്ഥാനത്തിരുന്ന് ഉച്ഛ്വാസനിശ്ശ്വാസങ്ങെള
െചയ്യി ം.
േവെറ നാഗൻ, കൂർമ്മൻ, കൃകലൻ, േദവദത്തൻ, ധനഞ്ജയൻ ഇങ്ങെന അഞ്ച്
ഉപവായുക്കൾ ടിയുണ്ട്. അവയിൽ നാഗൻ ഛർദ്ദിെയയും, കൂർമ്മൻ വിക്കൽ,
ഏമ്പക്കം, കണ്ണടയ്ക്കൽ, മിഴിക്കൽ, ഇവെയയും, കൃകലൻ തുമ്മൽ വലിവു മുത 
ലായവെയയും, േദവദത്തൻ ചിരി, വചനം, േകാ വായ് ഇവെയയും െച ം.
ധനഞ്ജയനാകെട്ട, ാണൻ േപായേശഷവും ദുർഗന്ധങ്ങെള പുറെപ്പടുവി െകാ 
ണ്ട് അ ദിവസംവെര ശരീരത്തിലിരു വീങ്ങി തലവിള്ളലിെനെച ം.

ാണാദിവായുക്കള ം ആന്തരങ്ങളും, േ ാ ാദി ജ്ഞാേന ിയങ്ങളുെട
േചഷ്ട േഹതുക്കളുമാകു . എന്നാൽ നാഗാദി പഞ്ചവായുക്കളാകെട്ട, ാ 
ണാദികെള അേപക്ഷിച്ച് ബാഹ്യങ്ങളും വാഗാദി കർേമ്മ ിയങ്ങളുെട േചഷ്ട
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കാരണഭൂതങ്ങളുമാണ്.
കർേമ്മ ിയങ്ങൾ: വാക്ക്, പാണി, പാദം, ഗുഹ്യം, ഗുദം ഇവയ മാണേല്ലാ
കർേമ്മ ിയങ്ങൾ, ഇവയിൽ വാക്ക് ആകാശാംശമാകയാൽ ആകാശസഹി 
തമായി വചി കയും., പാണി വായ്വംശമാകയാൽ വായുസഹിതമായിട്ട്
ഉയർ ക താ ക മുതലായവ െചയ്കയും, പാദം അഗ്ന്യംശമാകയാൽ അഗ്നിസ 
ഹിതമായി നട കയും, ഗുേഹ്യ ിയം ജലാംശ മാകയാൽ ജലസഹിതമായിട്ട്
ആനന്ദി കയും, ഗുേദ ിയം പൃഥ്വിവ്യംശമാകയാൽ പൃഥ്വിസഹിതമായി മല 
വിസർജ്ജനം െചയ്കയും െച ം. േമൽ വിവരിക്കെപ്പട്ട ഈ ഇരുപതു തത്ത്വങ്ങളും
സൂക്ഷ്മശരീരമാകു . സൂക്ഷ്മശരീരെമ പറയുന്നത് ാണമയം, മേനാമയം,
വിജ്ഞാനമയം എ മൂ േകാശങ്ങേളാടുകൂടിയതാകു . ാണാദിപഞ്ചക 
വും, കർേമ്മ ിയപഞ്ചകവും േചർന്നതിന് ാണമയ േകാശെമ ം, മന ം
ജ്ഞാേന ിയപഞ്ചകവും േചർന്നതിനു മേനാമയ േകാശെമ ം ബുദ്ധിയും
ജ്ഞാേന ിയപഞ്ചകവും േചർന്ന തിനു വിജ്ഞാ നമയേകാശെമ ം പറയു .
േദവരാക്ഷസ മാനുഷമൃഗാദി സകലജീവജാലങ്ങൾ ം ഓേരാരുത്തർ ം
ഓേരാ ശരീരമായിട്ട് േകാശ യാത്മകമായ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരെത്ത ഈശ്വരൻ
സൃഷ്ടി െകാടുത്തി ണ്ട്. ഇതിൽ സമഷ്ടിസൂക്ഷ്മശരീരം ഞാെനന്നഭിമാനി ന്ന
ഈശ്വരന് ഹിരണ്യഗർഭൻ, സൂ ാത്മാവ്, മഹാ ാണൻ ഇങ്ങെന മൂന്ന് അഭി 
മാനനാമങ്ങളുണ്ട്. വ്യഷ്ടിസൂക്ഷ്മശരീരെത്ത ഞാെനന്ന ഭിമാനി ന്ന ജീവന്
ൈതജസൻ, ാതിഭാസികൻ, സ്വപ്ന കത്തിതൻ ഇങ്ങെന മൂന്ന് അഭിമാനനാമ 
ങ്ങൾ പറയെപ്പടു . ഈ സൂക്ഷ്മശരീരം താനായി േതാ ന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് സ്വപ്ന
െമന്നാണ് പറയുന്നത്. സൂക്ഷ്മശരീരാഭിമാനിയായ ജീവനു സ്വർഗ്ഗനരകാദി േലാ 
ക ാപ്തിയും, അവിെടയുള്ള സ്വകർമ്മ ഫലാനുഭവത്തിനുേശഷം ഇവിെടത്തെന്ന
പുനർജന്മവുമുണ്ട്. ഇതു സൂക്ഷ്മശരീരക നയാകു .

ല പഞ്ചസൃഷ്ടിയും പഞ്ചീകരണവും
സുഖദുഃഖങ്ങേളാടു േചർ നി ന്ന ജീവന്മാർക്ക് ല ശരീരവും േഭാഗവും
സംഭവി മാറ് സർവ്വ ജീവ രക്ഷ കനായ ഈശ്വരൻ അപഞ്ചീകൃതപഞ്ചമഹാഭൂ 
തങ്ങെള പഞ്ചീകരി . എങ്ങെനെയന്നാൽ, അപഞ്ചീകൃതപഞ്ച മഹാഭൂതങ്ങളുെട
താമസഗുണതന്മാ കളിൽ ഓേരാന്നി െനയും തുല്യങ്ങളായ ഈ ര ഭാഗങ്ങളാ 
യി വിഭജിച്ച് അവയിൽ ആദ്യഭാഗങ്ങളായ അ ഭാഗങ്ങെള ഓേരാന്നിെനയും
നന്നാലാക്കി ആദ്യഭാഗങ്ങളിൽ തെന്റ അംശെത്ത വിട്ട് മേറ്റ നാലംശത്തി 
െന്റ പപ്പാതിേയാടു േചർത്തേപ്പാൾ സ്വാംശം പകുതിയും മ നാലാംശങ്ങൾ
അരയ്ക്കാൽ ഭാഗം (മേറ്റാേരാ ഭൂതത്തിെന്റയും അരയ്ക്കാൽ ഭാഗം) വീതം കൂടിയ
പകുതിയും േചർ ലഭൂതങ്ങൾ ഉണ്ടായി.ഈ ലഭൂതങ്ങളിൽ നിന്ന്
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ല ശരീരങ്ങളും സകലാണ്ഡങ്ങളും അവയിെലാന്നായ ഭൂമിയും േഭാഗങ്ങളും
ഉത്ഭവി . ഈ ലപഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് ദശവിധഗുണങ്ങളുെണ്ടന്ന് തികളിൽ
പറയു . ഈ ദശവിധഗുണങ്ങൾ പട്ടികയിൽ (താെഴ)േചർത്തിരി .
നാമം രൂപം വർണ്ണം സ്വഭാവം ഗുണം ിയാ മുഖം േദവതാ ശക്തി
അക്ഷരം
പൃഥ്വി ചതുേഷ്കാണം സുവർണ്ണം കാഠിന്യം ഗന്ധം സൃഷ്ടി സേദ്യാജാതം

ഹ്മാവ് സരസ്വതി അകാരം
ജലം അർദ്ധച കാരം േശ്വതം ശീതളം മാധുര്യം പാലനം വാമേദവം വി
ലക്ഷ്മി ഉകാരം
അഗ്നി ിേകാണം രക്തം ഉഷ്ണം േതജസ്സ് സംഹാരം അേഘാരം രു ൻ
സ്വാഹാ മകാരം
വായു ഷഡ്േകാണം ധൂമം ചലനം ർശം തിേരാധാനം തൽപുരുഷം
മേഹശ്വരൻ പാർവ്വതി നാദം
ആകാശം വർ ളാകാരം നീലം െവളി ശബ്ദം അനു ഹം ഈശാനം
സദാശിവൻ പരാശക്തി ബി
അപഞ്ചീകൃതപഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുെട താമസഗുണ തന്മാ കളിൽ ഓേരാന്നി 
െനയും ഈരണ്ടായി ഭാഗിച്ചത് ജീവേകാടി കളുെട ഉപേയാഗത്തിനുേവണ്ടി
മാ മാകു . എങ്ങെനെയ ന്നാൽ ആകാശത്തിെന്റ അർദ്ധാംശം ഭൂതപി 
ശാചുക്കൾ ം, ബാക്കി മ ജീവേകാടികൾ ം, വായുവിെന്റ അർദ്ധാംശം
പക്ഷിജാതികൾ ം, അന്യാംശം അന്യജിവികൾ ം, അഗ്നി യുെട അർദ്ധാം 
ശം േദവകൾ ം, മേറ്റ അംശം മ ള്ള ജീവികൾ ം, ജലത്തിെന്റ അർദ്ധാംശം
മത്സ്യാദിജലജ ക്കൾ ം, ഇതരാംശം അന്യജ ക്കൾ ം, പൃഥ്വിയുെട അർ 
ദ്ധാംശം ീജാതികൾ ം, ബാക്കി അർദ്ധാംശം മ ള്ള ജീവേകാടി കൾ ം
േവണ്ടിയാകു . ഇ കാരം അവരവർക്ക് തക്കതു േപാെല അനുഭവിക്കത്തക്ക 
വിധത്തിൽ ആക്കിയതു തെന്നയാണ് പഞ്ചീകരണംെകാ ള്ള േയാജനം.
ഇനിയും അരഭാഗെത്ത എടുത്ത് അരയ്ക്കാൽഭാഗമാക്കി (പകുതിയുെട നാലിൽ
ഒന്ന് ) പഞ്ചീകരണം െചയ്ത് ഇതരഭുത ങ്ങേളാടു മി ീകരിച്ചതിെന്റ േയാ 
ജനെമെന്ത പറയു . ആകാശത്തിൽ ർശ, രൂപ, രസ, ഗന്ധങ്ങളായ
നാലു ഗുണങ്ങൾ വ്യാപ്യങ്ങളായിനാൽ അദൃശ്യങ്ങളായും നിജഗുണ മായ ശബ്ദം
ദൃശ്യമായും ഇരി ം. വായുവിൽ രൂപരസഗന്ധ ങ്ങളായ മൂ ഗുണങ്ങൾ
വ്യാപ്യങ്ങളായതിനാൽ അദൃശ്യ ങ്ങളായും കാരണഗുണമായ ശബ്ദവും നിജഗു 
ണമായ ർശ വും ദൃശ്യങ്ങളായും ഇരി ം. അഗ്നിയിൽ രസഗന്ധങ്ങളായ
ര ഗുണങ്ങൾ വ്യാപ്യങ്ങളായതു െകാണ്ട് അവ അദൃശ്യങ്ങളായും കാരണഗു 
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ണങ്ങളായ ശബ്ദ ർശങ്ങളും നിജഗുണമായ രൂപവും ദൃശ്യങ്ങളായും ഇരി ം.
ജലത്തിൽ ഗന്ധഗുണം വ്യാപ്യമായതുെകാണ്ട് അവ അദൃശ്യങ്ങളായും കാരണ 
ഗുണങ്ങളായ ശബ്ദ ർശങ്ങളും നിജഗുണമായ രൂപവും ദൃശ്യങ്ങളായും ഇരി ം.
ജലത്തിൽ ഗന്ധഗുണം വ്യാപ്യമായതുെകാണ്ട് അദൃശ്യമായും ശബ്ദ ർശരൂപ
ങ്ങളാകുന്ന കാരണഗുണങ്ങളും നിജഗുണമായ രസവും ദൃശ്യങ്ങളായും ഇരി ം.
പൃഥ്വിവിയിൽ കാരണഗുണങ്ങളായ ശബ്ദ ർശരൂപരസങ്ങളും നിജഗുണമായ
ഗന്ധവും ദൃശ്യ ങ്ങളായിത്തെന്ന ഇരി ം. സൂഷ്മഭൂതങ്ങളിൽ നി ം സൂക്ഷ്മ ശരീ 
രങ്ങളുണ്ടായതു േപാെലതെന്ന, പഞ്ചീകരിച്ചതായ ലഭൂതങ്ങളിൽ നി ം

ലശരീരങ്ങളുമുണ്ടായി.
ലശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടായ മം

പൃഥ്വി: പൃഥ്വിയിൽ സ്വാംശം പകുതി േചർന്നത് അസ്ഥിയും, പൃഥ്വിയിൽ അര 
യ്ക്കാൽ ഭാഗം ജലം േചർന്നത് മാംസവും പൃഥ്വിയിൽ (1/8) ഭാഗം അഗ്നി േചർന്നതു
ചർമ്മവും പൃഥ്വിയിൽ 1/8 ഭാഗം വായു േചർന്നതു ഞര കളും പൃഥ്വിയിൽ 1/8
ഭാഗം ആകാശം േചർന്നതു േരാമങ്ങളും ആകു . ഇവ അ ം പൃഥ്വിയുെട
കൂറൂകളാകു .
ജലം:
ജലത്തിൽ സ്വാംശം പകുതിേചർന്നത് മൂ വും ജലത്തിൽ പൃഥ്വി അരയ്ക്കാൽഭാഗം
േചർന്നതു മജ്ജയും ജലത്തിൽ അഗ്നി അരയ്ക്കാൽഭാഗം േചർന്നതു വിയർ ം
ജലത്തിൽ വായു അരയ്ക്കാൽഭാഗം േചർന്നതു രക്തവും ജലത്തിൽ ആകാശം അര 
യ്ക്കാൽഭാഗം േചർന്നതു ശു വും ആകു . ഇവ അ ം ജലത്തിെന്റ കൂറുകളാണ്.
അഗ്നി: അഗ്നിയിൽ സ്വാംശം പകുതികൂടിയതു നി യും അഗ്നിയിൽ പൃഥ്വി
അരയ്ക്കാൽ ഭാഗം കൂടിയത് വിശ ം അഗ്നിയിൽ ജലം അരയ്ക്കാൽ ഭാഗം കൂടിയത്
(തൃഷ്ണ) ദാഹവും അഗ്നിയിൽ വായു അരയ്ക്കാൽ ഭാഗം കൂടിയത് (ആലസ്യം) ക്ഷീ 
ണവും അഗ്നിയിൽ ആകാശം അരയ്ക്കാൽ ഭാഗം കൂടിയത് സംഗമവും ആകു .
ഈ അ ം അഗ്നിയുെട കൂറുകളാണ്.
വായു:
വായുവിൽ സ്വാശം പകുതികൂടിയത് ഓട്ടം വായുവിൽ പൃഥ്വി 1/8 കൂടിയത് കിടപ്പ്
വായുവിൽ ജലം 1/8 കൂടിയത് ഇരിപ്പ് വായുവിൽ അഗ്നി 1/8 കൂടിയത് നടപ്പ്
വായുവിൽ ആകാശം 1/8 കൂടിയത് ചാട്ടം ഇവ അ ം വായുവിെന്റ കൂറുകളാകു .
ആകാശം:
ആകാശത്തിൽ സ്വാംശം പകുതികൂടിയത് േമാഹം ആകാശത്തിൽ പൃഥ്വി 1/8
കൂടിയത് രാഗം ആകാശത്തിൽ ജലം 1/8 കൂടിയത് േദ്വഷം ആകാശത്തിൽ
അഗ്നി 1/8 കൂടിയത് ഭയം ആകാശത്തിൽ വായു 1/8 കൂടിയത് ലജ്ജ ഇവ അ ം
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ആകാശത്തിെന്റ കൂറുകളാകു .
ഇവ ഇരുപത്തിഅ തത്വങ്ങളും കൂടി ലശരീരെമ ം അന്നമയേകാശ 
െമ ം വ്യവഹരിക്കെപ്പടു . ഈ ലഭൂതങ്ങൾെകാണ്ട് അണ്ഡമുണ്ടായി.
ആ അണ്ഡ ത്തിെന്റ അേധാഭാഗത്തിലും ഊർദ്ധഭാഗത്തിലുമായിട്ട് ഏേഴഴു
േലാകങ്ങളും ആ േലാകങ്ങൾക്ക് ഉചിതങ്ങളായ നാലുവക േയാനികളും എഴു 
വക ജന്മങ്ങളും ല രൂേപണ ഉണ്ടായി. നാലുവക േയാനികൾ അണ്ഡജം,
ഉത്ഭിജ്ജം, േസ്വദജം ജരായുജം ഇവകളാകു ഉവയിൽ അണ്ഡജങ്ങൾ പക്ഷി
പന്നഗാദികളും, ഉത്ഭിജ്ജങ്ങൾ വൃക്ഷലതാദികളും േസ്വദജങ്ങൾ േപൻ, െകാ 
തുക്, മൂട്ട മുതലായവയും, ജരായൂജങ്ങൾ േദവമാനുഷമൃഗാദികളും ആകു .
ഏഴുവക ജന്മങ്ങൾ േദവമാനുഷപക്ഷിമൃേഗാരഗജല ലജസ്ഥാവരങ്ങളാകു .
ഇവ എൺപത്തിനാലു ലക്ഷെമ പറയെപ്പടു . ഇവയിൽ മുൻപറഞ്ഞ
ഇരുപത്തിയ തത്ത്വങ്ങളടങ്ങിയ ലശരീരങ്ങെള േദവരാക്ഷസമനുഷ്യ
മൃഗാദികളായി ജനിച്ച ഓേരാേരാ ജീവന്മാർ ം ജനനംേതാറും അവരവരുെട
കർമ്മഫലാനുേഭാഗത്തിനനുരൂപമായ വിധത്തിൽ ജഗ ഷ്ടാവായ ഈശ്വരൻ
സൃഷ്ടി െകാടുത്തരുളു .
അഭിമാന നാമങ്ങൾ
ഇനി ലശരീരാഭിമാനത്താൽ ജീേവശ്വരന്മാർക്ക് സിദ്ധി ച്ചി ള്ള നാമ 
വിേശഷങ്ങൾ ഏെതല്ലാെമ വിവ രി . സമഷ്ടി ലശരീരെത്ത
താെനന്നഭിമാനിച്ച ഈശ്വരന് വിരാട്, ൈവശ്വാനരൻ, ൈവരാജകൻ എന്നി 
ങ്ങെന മൂന്ന് അഭിമാന നാമങ്ങൾ ഉണ്ട്. വ്യഷ്ടി ലശരീരെത്ത താെനന്ന്
അധ്യസിച്ചിരി ന്ന ജീവന് വിശ്വൻ, വ്യാവഹാരികൻ, ചിദാഭാസൻ എന്ന്
മൂന്ന് അഭിമാനനാമങ്ങൾ ഉണ്ട്. ലേദഹം താെനന്ന േതാ ന്ന അവസരം
ജാ ദവസ്ഥയാകു .
ജീവ ളയം
ഈ ലശരീരത്തിന് നി , മൂർച്ഛ, മരണം ഇങ്ങെന മൂന്ന് ളയങ്ങൾ ഉണ്ട്.
അവയിൽ നി ദിന ളയവും, മൂർച്ഛ അവാന്തര ളയവും, മരണം മഹാ ളയവും
ആകു . ഈ ലശരീരത്തിന് പേദപേദ ഉത്പത്തിയും നാശവുമുണ്ട്.
എന്നാൽ സൂക്ഷ്മശരീരം, കാരണശരീരമിരി ന്നതുവെര നിലനി ം. ഇതു
വടബീജന്യായ കാരമുള്ള ലശരീരക നയാകു . ഇ കാരം അഖണ്ഡ 
പരിപൂർണ്ണൈചതന്യമായി കാശി ന്ന ശുദ്ധ ഹ്മത്തിൽ അസത്ത് ആയ
ജീവപരങ്ങൾ (ജീേവശ്വരന്മാർ) െവറും ദൃശ്യം മാ മായി ഭവിച്ചതിെന റിച്ച്
അദ്ധ്യാേരാ പയുക്തി െകാണ്ട് കഴിവുള്ളിടേത്താളം കാണി . ആകയാൽ
അന്തർബ്ബഹിസ്ഥിത ങ്ങളായിക്കാണെപ്പടുന്ന സമസ്തദൃശ്യങ്ങെളയും ഈ േഹതു
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ക്കെള മറ േപാകാെത സ്വപ്നതുല്യം അസത്യെമ നിശ്ചയി െതളിഞ്ഞവൻ
നിസ്സംശയം ജ്ഞാനിയാകു . േമ റഞ്ഞതുെകാണ്ട് അദ്ധ്യാേരാപയുക്തി
അവസാനി .
അപവാദം
േമഘങ്ങൾ നിബിഡങ്ങളായി നിറഞ്ഞ മഴക്കാലം മാറുേമ്പാൾ ആകാശം
യാെതാരു മാലിന്യവും കൂടാെത കാശി ന്നതു േപാെല നാനാവിധത്തിലുള്ള

പഞ്ച ഭാനങ്ങൾ (അദ്ധ്യാേരാപ ങ്ങൾ) എല്ലാം നീങ്ങി ഹ്മൈചതന്യം
പരിപൂർണ്ണമായി െവളിെപ്പടുന്ന അ തകരമായ ഐക്യമുക്തിെയ ാപി ന്ന
തിനുള്ള സാധനമാകു അപവാദ ത ം. എങ്ങെനെയന്നാൽ, ഇതു സർപ്പമല്ല,
ര വാകു . ഇവൻ േചാരനല്ല, സ്ഥാണുവാകു . ഇതു ജലമല്ല, കാനലാ
കു . ഇതു രജതമല്ല ശുക്തിയാകു . ഇതു കൃഷ്ണ വർണ്ണമല്ല, ആകാശമാകു .
എ കാണു ന്നതുേപാെല ഞാെന ം എെന്റെത ം അഭിമാനി ന്നവ
അസ്ഥ്യാദി ഇരുപത്തിയ തത്ത്വങ്ങളായി കാണെപ്പടുന്ന ലശരീരേമാ,
അതിനും ആധാരമായുള്ള ലഭൂതങ്ങേളാ, അവ ം ആധാരമായി അടുക്കി വച്ച 
തുേപാെലയുള്ള ഗുണ യേമാ, അഹങ്കാരേമാ മൂല കൃതിേയാ അല്ല, പിന്നേയാ
അഖണ്ഡ പരിപൂർണ്ണ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമേ . ഈ വാസ്തവെത്തക്കാണുന്ന 
തിനു ജ്ഞാനാചാര്യെന്റ അനു ഹമാകുന്ന േന വും, മഹാന്മാർ അരുളിെച്ചയ്ത
അനുഭൂതിശാ മാകുന്ന ദീപവും അത്യന്താേപക്ഷിതങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങളാകു 

. ലേദഹം മുതൽ മൂല കൃതിപര്യന്തം ഉള്ള ആേരാപ ങ്ങെള അപവദിച്ച്
വ സ്ഥിതി ദൃഢ െപ്പടുന്നവിധം എങ്ങെന െയന്നാൽ: ’കാര്യം കാരണത്തിൽ
നി ഭിന്നമല്ല,’ എ ള്ള ശാ ദൃഷ്ടി െകാ വികൃതി ലേദഹം മുതൽ
മൂല കൃതി പര്യന്തം തത്ത്വങ്ങെള. അതതു കാരണങ്ങളിൽ നി ണ്ടായതു
േപാെല െയൗാ മം അതതു കാരണങ്ങളിൽ ലയിപ്പി കയാകു . ഇെത 
ങ്ങെനെയ വിവരി . ലശരീരലയ മം ആകാശം സ്വാംശം പകുതി
േമാഹമാെണേല്ലാ? അത് ആകാശേത്താടു േചർന്നാൽ ലയി . അതു 
േപാെല തെന്ന, ആകാശത്തിെന്റ ബാക്കി അർദ്ധഭാഗത്തിെല നാലംശങ്ങൾ
ആക്കിയവ ഇതരഭൂതങ്ങളായ പൃഥ്വി, അഗ്നി, ജലം, വായു ഇവ നാലിലും
കലർ നി ണ്ടായ രാഗം, േദ്വഷം, ഭയം, ലജ്ജ ഈ നാലു വികാരങ്ങളും
ആകാശേത്താടു േചർ വിലയി . വായുവിെന്റ സ്വാംശം പകുതിയായ
ഓട്ടം വായുവിേനാടു േചർന്നാൽ ലയി ം. അതുേപാെല തെന്ന വായുവിെന്റ ബാ 
ക്കി അർദ്ധഭാഗം നാലുഭാഗമാക്കിയവ ഇതരഭൂതങ്ങളായ പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി,
ആകാശം ഇവ നാലിലും കലർ നി ണ്ടായ കിടപ്പ്, ഇരിപ്പ്, നടപ്പ്, ചാട്ടം ഈ
നാലു വികാരങ്ങളും വായുേവാടു േചർ ലയിക്കതെന്ന െച . അഗ്നിയുെട
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സ്വാംശം പകുതിയായ നി അഗ്നിേയാടു േചർന്നാൽ ലയി ം. അതുേപാെല 
തെന്ന അഗ്നിയുെട ബാക്കി അർദ്ധഭാഗം നാലുഭാഗമാക്കിയവ ഇതരഭൂതങ്ങളായ
പൃഥ്വി, ജലം, വായു, ആകാശം ഇവ നാലിലും കലർ നി ണ്ടായ വിശപ്പ്,
ദാഹം, ആലസ്യം, സംഗമം ഇവ നാലും അഗ്നിേയാടു േചർ ലയി .
ജലം സ്വാംശം പകുതി മൂ മാെണ മു പറഞ്ഞി ണ്ടേല്ലാ? അതും
അതുേപാെലതെന്ന ജലത്തിെന്റ ബാക്കി അർദ്ധാംശം നാലുഭാഗമാക്കിയവ, ഇത 
രഭൂതങ്ങളായ പൃഥ്വി, അഗ്നി, വായു, ആകാശം ഇവ നാലും കലർ നി ണ്ടായ
മജ്ജ, വിയർപ്പ്, രക്തം, ശു ം ഇവ നാലും ജലേത്താടു േചർ ലയി .
പൃഥ്വിയുെട സ്വാംശം പകുതിയായ അസ്ഥി പൃഥ്വിേയാടു േചർ ലയി .
അതുേപാെല പൃഥ്വിയുെട ബാക്കി അർദ്ധാംശത്തിെന്റ നാലംശങ്ങൾ ഇതരഭൂത 
ങ്ങളായ ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം ഇവ നാലിലും കലർ നി ണ്ടായ
മാംസം, ചർമ്മം, ഞരമ്പ്, േരാമം ഇവ നാലും പൃഥ്വിേയാടു േചർ ലയി .
ഇങ്ങെന ലശരീരതത്ത്വങ്ങൾ ഇരുപത്തിയ ം ല പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ
വിലയി .

ലപഞ്ചഭൂതങ്ങളുെട ലയ മം
പൃഥ്വി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം ഈ ല ഭൂതങ്ങള ം സൂക്ഷ്മപ 
ഞ്ചഭൂതങ്ങളുെട തേമാഗുണത്തിൽ ലയി . ഇങ്ങെന ലഭൂതങ്ങള ം
വിലയിച്ചാൽ തജ്ജന്യങ്ങളായ അണ്ഡജാദി നാലുവകേയാനികളും, േദവാദി
ഏഴുവക ജന്മങ്ങളും, അന്നമയേകാശവും, വിരാഡാദി ഈശ്വരാഭിമാനനാമങ്ങളും
വിശ്വാദി ജീവാഭിമാന നാമങ്ങളും വിലയി ം. സൂക്ഷ്മശരീരലയ മം
എങ്ങെനെയന്നാൽ, ശബ്ദതന്മാ രാജസവ്യഷ്ടിേയാടുകൂടിയ വാഗി ിയം
ശബ്ദതന്മാ യിലും ർശതന്മാ രാജസവ്യഷ്ടിേയാടുകൂടിയ പാണീ ിയ

ർശ തന്മാ യിലും രൂപതന്മാ രാജസവ്യഷ്ടിേയാടുകൂടിയ പാേദ ിയം
രൂപ തന്മാ യിലും രസതന്മാ രാജസവ്യഷ്ടിേയാടുകൂടിയ ഗുേഹ്യ ിയം
രസതന്മാ യിലും ഗന്ധതന്മാ രാജസവ്യഷ്ടിേയാടുകൂടിയ ഗുേദ ിയം ഗന്ധത 
ന്മാ യിലും ശബ്ദതന്മാ സാത്ത്വികവ്യഷ്ടിേയാടു കൂടിയ േ ാേ ിയം ശബ്ദ
തന്മാ യിലും ർശതന്മാ സാത്ത്വികവ്യഷ്ടിേയാടു കൂടിയ ത്വഗി ിയം ർ 
ശതന്മാ യിലും രൂപ തന്മാ സാത്ത്വികവ്യഷ്ടിേയാടു കൂടിയ േനേ ിയം
രൂപതന്മാ യിലും രസതന്മാ സാത്ത്വികവ്യഷ്ടിേയാടു കൂടിയ ജിേഹ്വ ിയം
രസതന്മാ യിലും ഗന്ധതന്മാ സാത്ത്വികവ്യഷ്ടിേയാടു കൂടിയ ാേണ ിയം
ഗന്ധതന്മാ യിലും ശബ്ദതന്മാ രാജസസമഷ്ടിേയാടുകൂടിയ സമാനവായു
ശബ്ദതന്മാ യിലും

ർശതന്മാ രാജസസമഷ്ടിേയാടുകൂടിയ വ്യാനവായു ർശ തന്മാ യിലും
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രൂപതന്മാ രാജസസമഷ്ടിേയാടുകൂടിയ ഉദാനവായുരൂപ തന്മാ യിലും
രസ തന്മാ രാജസസമഷ്ടിേയാടുകൂടിയ അപാനവായു രസതന്മാ യിലും
ഗന്ധതന്മാ രാജസസമഷ്ടിേയാടുകൂടിയ ാണവായു ഗന്ധ തന്മാ യിലും
ശബ്ദതന്മാ സാത്ത്വകസമഷ്ടിേയാടു കൂടിയ ജ്ഞാനം ശബ്ദതന്മാ യിലും

ർശ തന്മാ സാത്ത്വകസമഷ്ടിേയാടു കൂടിയ മനസ്സ് ർശതന്മാ യിലും
രൂപതന്മാ സാത്ത്വകസമഷ്ടിേയാടു കൂടിയ ബുദ്ധി രൂപ തന്മാ യിലും രസത 
ന്മാ സാത്ത്വകസമഷ്ടിേയാടു കൂടിയ ചിത്തം രസ തന്മാ യിലും ഗന്ധതന്മാ
സാത്ത്വകസമഷ്ടിേയാടു കൂടിയ അഹങ്കാരം ഗന്ധ തന്മാ യിലും ലയി ,
അതായത്, വാഗാദി കർേമ്മ ിയങ്ങള ം േ ാ ാദി ജ്ഞാേന ിയങ്ങള ം,
സമാനാദി വായുക്കള ം, ജ്ഞാനാദി അന്തഃകരണങ്ങള ം കൂടിയ സൂക്ഷ്മ 
ശരീരതത്ത്വ മിരുപതും തനി കാരണങ്ങളായ പഞ്ചതന്മാ കളുെട സത്ത്വ
രേജാഗുണങ്ങളിൽ ലയി ം.
സൂക്ഷ്മ പഞ്ച ഭൂതലയം
പൃഥ്വി സ്വകാരണമായ ഗന്ധ തന്മാ േയാടുകൂടി ജലത്തിലും ജലം „ രസ „
അഗ്നിയിലും അഗ്നി „ രൂപ „ വായുവിലും വായു „ ർശ „ ആകാശത്തിലും
ആകാശം „ ശബ്ദ „ വിേക്ഷപശക്തിയിലും വിേക്ഷപശക്തിയും ആവരണ 
ശക്തിയും സ്വകാരണമായ തേമാ ഗുണ കൃതിയിലും ലയി ന്നതാകു .
ഇനി ജീവെന്റ കാരണശരീരലയം എങ്ങെനെയന്നാൽ, തെന്ന മറന്ന മറവിെയ
അജ്ഞാനെത്തയാണേല്ലാ കാരണശരീരെമ പറയുന്നത്? അതിെന ഉ ലനം
െച ന്നത് എങ്ങെനെയന്ന ശങ്കയ്ക്ക് േവദം അസത്യം പറയുകയില്ല. ആകയാൽ
അതിെന്റ മഹാവാക്യാർത്ഥമായ സ്വരൂപെത്ത ആത്മാവിെന വിസ്മരിച്ചതു
േപാെലയിരുെന്നങ്കിലും ഉള്ളിൽ ക െകാ മനനം െചയ്യണം. അ കാരം
െചയ്താൽ ആ ആത്മവ പരിപൂർണ്ണമായി കാശി ം, അങ്ങെനയായാൽ
സകല ചരാചരങ്ങളും അണ്ഡാണ്ഡേകാടികളും, ബാഹ്യ ത്തിലല്ലാെത പരിപൂർണ്ണ 
മായ എെന്റ അന്തർവ്യാപകത്തിൽ താേന ദൃശ്യമാ കുെമന്ന് പറയത്തക്കതായ
ദൃഢചിത്തത സ്വയം സംഭവി ം. ആ നിലയിൽ അനാദിയായി അറിയാെത
വന്ന് ഉള്ളിൽ ധരിച്ചിരി ന്ന സ്വരൂപെത്ത മറച്ചിരി ന്ന അവിദ്യയാകുന്ന
കാരണശരീരവും ലയെപ്പടുന്നതാകു .
ഈ വിലീനാവസ്ഥയിൽ, രാജസഗുണാവിദ്യയിൽ തി ബിംബിച്ച ജ്ഞാന 
നിഷ്ഠന്മാർ, കർമ്മനിഷ്ഠന്മാർ, ആലസ്യം നി മയക്കം ഇവേയാടുകൂടിയവർ,
ഇങ്ങെനയുള്ള മൂ വക ജീവാത്മാക്കളും ആ കാരണശരീരെത്ത അഭിമാനി

ന്ന ാജ്ഞൻ, പാരമാർത്ഥികൻ, അവിച്ഛിന്നൻ ഈ അഭിമാനനാമ ങ്ങളും
വിലയം ാപി ം.
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ിമൂർത്തികളുെട ലയം
സത്ത്വഗുണമായയിൽ സത്ത്വം ധാനമാകുേമ്പാൾ അതിൽ തിബിംബിച്ച
വി വും, രജസ്സ് ധാനമാകുേമ്പാൾ അതിൽ തിബിംബിച്ച ഹ്മാവും, തമ

ധാനമാകുേമ്പാൾ അതിൽ തിബിംബിച്ച ഹ്മാവും, തമ ധാനമാകു 
േമ്പാൾ അതിൽ തിബിംബിച്ച രു നും, സത്ത്വഗുണമായ കാരണ ശരീരെത്ത
അഭിമാനിച്ച ഈശ്വരൻ, അന്തര്യാമി, അവ്യാകൃതൻ, ഈ അഭിമാനികളും
സ്വകാരണമായ സത്ത്വഗുണത്തിൽ ലയം ാപി ം. മുകളിൽ പറയെപ്പട്ട

ിഗുണങ്ങൾ അവ കാരണമായ മൂല കൃതിയിലും ആ മൂല കൃതി തനിക്ക
ധിഷ്ഠാനമായ അഖണ്ഡപരിപൂർണ്ണസച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപ മായ ഹ്മവ വിലും
ലയി ം. ഇങ്ങെന സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമായ പര ഹ്മം തനിക്കന്യമ ല്ലാെത
താനായി തെന്ന കാശി എ തികൾ അപവാദത രൂേപണ
െവളിെപ്പടു . ഇ കാരം അദ്ധ്യാേരാപാപവാദയുക്തികൾെകാണ്ട് സർ 
വ്വകാരണമായ ഹ്മൈചതന്യത്തിൽനിന്ന് അന്യമായിട്ട് യാെതാരു വ വു
മിെല്ല ം ആ ഹ്മവ താനാെണ ം അപേരാക്ഷമായി േബാധിക്കയാണ്
ലയസമാധി മാർേഗ്ഗണയുള്ള ൈകവല്യ ാപ്തി കാരണം.
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ശരീരതത്ത്വസം ഹം

ഹ്മൈചതൈന്യകേദശസ്ഥിതമായി സ്ഥിതി െച ന്ന മൂല കൃതിെയന്ന മാ 
യാശക്തിയുെട േചഷ്ട നിമിത്തം ശബ്ദ ർശരൂപരസഗന്ധങ്ങെളന്ന അ വിഷ 
യങ്ങൾ അ ഭൂതങ്ങളായും ആ ഭൂതങ്ങൾ അേനകേഭദഭിന്ന ചരാചര (സ്ഥാവ 
രജംഗമ) രൂപ പഞ്ചമായും ഭവി . ഈ പഞ്ചക നയ്ക്ക് കാരണം പഞ്ചഭൂത 
സമ്മി മായും പിണ്ഡാകാരമായുമിരി ന്ന ശരീരം തെന്നയാണ്. അങ്ങെനയി 
രി ന്ന ശരീരത്തിലുള്ള അ തങ്ങൾ സകലരും ഗൗനിക്കത്തക്കവയാകയാൽ
അവെയ ഇവിെട കുറി . ഈ ശരീരത്തിൽ സ്വഭാവതഃ സ്ഥിതിെച ന്ന
ശ്വാസവായു ശരീരെത്ത രക്ഷി ന്നതുന് ഉപേയാഗമുള്ളതായിത്തെന്നയിരി  

. ശ്വാസമാകെട്ട മൂലാധാരത്തിൽ നി ം ഉദ്ഗമിച്ച് അതിെന്റ ഒരു ഭാഗം കപാ 
ലത്തിൽ െച ന്നതുകൂടാെത മെറ്റാരു ഭാഗം നാസിക അെല്ലങ്കിൽ വ ം മാർ 
ഗ്ഗമായി െവളിെപ്പട്ട് അതിൽ ചില അംഗുല മാണം േചതെപ്പ േപാകു . േശ 
ഷിച്ചതിെന, േമൽ പറഞ്ഞ കപാലത്തിൽ െചന്ന അംശം ഹി െകാണ്ട് മൂലാ 
ധാരത്തിൽതെന്ന േപായിേച്ചരു ഇ കാരം നിമിഷം െതറ്റാെത ഊർധ്വമുഖ 
മായും, അേധാമുഖമായും േപായിവരുന്ന ഈ ശ്വാസം സുഷുപ്ത്യാവസ്ഥയിൽ ഉ  
മായി നട ന്നത് സ്വഭാവമാകു . അതുെകാണ്ട് ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ആേരാ 
ഗ്യം ഭവി . ജാ ത്കാലത്തിൽ ശ്വാസനടപ്പ് എ യും േലശമായിരിക്കണം.
അങ്ങെനയല്ലാെത ഉ മായി നട െമങ്കിൽ േദഹത്തിൽ ബലക്ഷയം േനരിട്ട്
ശ്വാസവായുവിെന്റ മൂലാധാരേവരിന് അയവുണ്ടായിരി ന്നതും അത് അവസാന
കാലസൂചനെയ ം അറിേയണ്ടതാണ്. അ കാരം ആപത്ത് േനരിടാതിരി  
ന്നതിേലക്ക് െചേയ്യണ്ടതായ ജാ ത എെന്തന്നാൽ ജാ ദവസ്ഥയിൽ ശ്വാസനട
നയമായിരി ന്നതിന് ശരീരദാർഢ്യം കാരണമാകയാൽ ശരീരെത്ത മെപ്പടു 
ത്താെത രക്ഷിക്കണം, ശക്തി, മം, പരിമിതി ഇവെയ അതി മിച്ച് യാെതാ 

ം വർത്തിപ്പിക്കാൻ തുനിയരുത്. വിഷയാനന്ദാനുഭവത്തിൽ െവളിെപ്പടുന്ന
ശു േശാണിതങ്ങൾ ശരീരത്തിെന്റ യാവൽസാരാംശങ്ങെളയും പിഴിഞ്ഞ് ഒരു
വഴിയൂെടയിറ ന്നവയാകയാലും ഇതിനാൽ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും ബലക്ഷയം
സംഭവി ന്നതിനാലും ഈ സംഗതിയിൽ വളെര ൈവരാഗ്യേത്താടും മിതമായും
ഇരിേക്കണ്ടതാണ്. ജ്ഞ വിട്ടിരി േമ്പാൾ ശ്വാസം ഏറ്റവും മൃദുവായി നട  
െമങ്കിൽ അപായം തെന്നയാണ്.
ഇതല്ലാെത നിഷ്കർഷമായിരി ന്ന അേനകചില്ലറ (അന്തഃകരണവൃത്തികെള വാ 
യുക്കളാക്കി പറഞ്ഞത് ” ാണ ഏവ മനഃ മന ഏവ ാണഃ” എന്ന നിയമമനു 
സരിച്ചാണ്. ശ േഭദത്താലേ ഇവെയ രണ്ടായി വ്യവഹരി ന്നത്.) വാ 
യുക്കൾ ശ്വാസഗതാഗതസഹായത്താൽ കാശി െകാണ്ട് ശരീരത്തിൽ പല 
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സ്ഥാനത്തിലും ഉണ്ട്. അവ 1.മനസ്സ് 2.ബുദ്ധി 3.ചിത്തം 4. അഹങ്കാരം എന്ന
ഈ നാലു സ്വഭാവങ്ങേളാടു കൂടിയ അന്തഃകരണമാകുന്നതും സ്വഭാവം തെന്ന.
എെന്തന്നാൽ ശ്വാസം ബലെപ്പട്ടാൽ അന്തഃകരണം മലിനീഭവി ം. നയെപ്പ 
ട്ടാൽ കാശസമ്പന്നമാകും. ഈ അന്തഃകരണത്തിലടങ്ങിയിരി ന്ന നാലു സ്വ 
ഭാവങ്ങളിൽ മനസ്സായത്, ഭാവികാലസ്ഥിതിെയ ഗൗനിക്കാെത അതിെന്റ ത്യ 
ക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന വിഷയത്തിൽ സൂചിെക്കാത്ത ന്യായത്തിൽ ഉടെന വ്യാപ 
രി ം.
ചിത്തെമന്നാൽ അ കാരം മന വ്യാപരിച്ച ഉടെന ഏെതങ്കിലും അനുമാന 
െത്ത െകാടു ന്നതു തെന്നയാണ്. ബുദ്ധിെയന്നാൽ അ കാരം അനുമാനമു 
ണ്ടായ ഉടെന വിഹിതാവിഹിതങ്ങെള വിചാരിച്ച് ഉചിതമായ കൃത്യം ഇന്നെത 
ന്ന് നിർണ്ണയി ന്നതാണ്. അഹങ്കാരമാകെട്ട യാെതാരു കാര്യെത്തെയങ്കിലും
െചയ് വാൻ തുനിയുന്നതാണ്. ഒരു വിഷയത്തിൽ മന വ്യാപരിച്ച് ചിത്തം
അനുമാനിച്ച ഉടെന ആ വിഷയെത്ത ബുദ്ധിയുെട വിചാരണയ്ക്ക് െകാ വന്ന്
അഹങ്കാരം േചർന്ന് നട ന്ന നടപടി വൃഥാവിലല്ലാെതയും അംഗീകരിക്കത്ത 
ക്കതും ആയിരി ം. ഈ മം വിട്ട് (െതറ്റി) ഏതു വിഷയത്തിെലങ്കിലും മന 
സ്സ് വ്യാപിച്ച അെല്ലങ്കിൽ അനുമാനം ജനിച്ച ഉടെന ബുദ്ധിമയവിചാരണ കൂടാ 
െത അഹങ്കാരം േകറി വർദ്ധി േമാല്ലൽഘിയായ നടപടിക്കിടയാ െമങ്കിൽ
അതിനാലാപ ം, ശരീരവ്യഥയും, അപകീർത്തിയും, ധനനഷ്ടവും സംഭവി  
െമ ള്ളത് േലാകാനുഭവത്താൽ ദൃഢെപ്പട്ടിരി ന്നതാകു . അതിെന നി ഹി 

ന്നതിേലയ്ക്ക് ആർ ം കഴികയില്ല. ആകയാൽ ഗുണേദാഷവിചാരംകൂടാെത
വൃത്തി പാടില്ല.

ദുഷ് വൃത്തി േഹതുവായി ആപ സംഭവിച്ച് കറ ന്ന സമയ മാ ം
എങ്ങാനും വിചാരണ െചയ് വാൻ തുട ന്ന മൂഢജനങ്ങൾ േവണ്ടി പശ്ചാത്താ 
പം െകാണ്ടാടുന്നതു െകാ മാ ം േയാജനം വല്ലതുമുേണ്ടാ? അ കാരം വി 
ചാരം കൂടാെത വർത്തിച്ചതിേലയ്ക്ക് അവെരെക്കാണ്ട് ായശ്ചിത്തം െചയ്യിക്ക 
ണം. എങ്കിേല ശരിയാകൂ. ഇവിെട ായശ്ചിത്തെമ പറഞ്ഞതിെന്റ അർ 
ത്ഥം സാധാരണ ധരി ം നട ം നടത്തി ം വരുന്ന കാരം ധനം മുതലായ 
വെയെക്കാണ്ട് െപരുമാറുകെയ ള്ളതാെണ ധരിക്കരുത്.പിെന്നേയാ, ” ാ 
േയാ നാമതപഃ േ ാക്തം ചിത്തം നിശ്ചയ ഉച്യേത, തേപാ നിശ്ചയ സംയുക്തം

ായശ്ചിത്തം, തദുച്യേത”. അതായത് ായഃ എന്നതിന് തപെസ്സ ം ”തപ- 
ഉപതാേപ” എന്ന ധാത്വർത്ഥ കാരം തപെസ്സന്നതിന് താപ(വ്യസന)െമ ം
ചിത്തെമന്നതിന് നിശ്ചയെമ ം ഇങ്ങെന തപ ം നിശ്ചയവും കൂടിേച്ചർന്നത്

ായശ്ചിത്തം എ ം അർത്ഥം ആകു . ഏെതങ്കിലും ഒരു കടുംൈക െച  
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േപായാൽ, ”അേയ്യാ! ഞാനിങ്ങെന െച േപായേല്ലാ” എ പശ്ചാത്താപെപ്പ 
ടുകയും, തരം േപാെല പിെന്നയും പിെന്നയും െചയ് കയും പശ്ചാത്തപിക്കയും
െചയ്താൽ അത് ായശ്ചിത്തമാകയില്ല. പാപം ഭൂതമായി വർദ്ധിച്ച് നരകാ 
നുഭവത്തിേന തരമാകയു . അതിനാൽ ”അേയ്യാ! ഞാനിങ്ങെന െച േപാ 
യേല്ലാ” എ ള്ള പശ്ചാത്താപേത്താടുകൂടി ”ഇനി ഞാനിങ്ങെന െച കയില്ല”
എെന്നാരു നിശ്ചയവും കൂെട േചർ െകാണ്ട് അ കാരം നട െവങ്കിൽ മാ 

ം അേപ്പാൾ ായശ്ചിത്തശബ്ദത്തിെന്റ അർത്ഥവും തൽഫലവും ശരിയായി
സിദ്ധി ം.
പഞ്ചഭൂതങ്ങളാകുന്ന അ വിഷയങ്ങേളയും അറി െകാണ്ട് സുഖദുഃഖാവസ്ഥ 
കെള അനുഭവി മാറ് അന്തഃകരണങ്ങൾക്ക് സഹായം െചയ്യാനായി ജ്ഞാേന 

ിയങ്ങെളന്ന അ വായുക്കൾ, അവയ്ക്കായി നിഷ്കർഷിക്കെപ്പട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ,
ദർപ്പണങ്ങൾ എന്നതുേപാെല ശരീരത്തിൽ േശാഭി . ഈ ഇ ിയങ്ങളിൽ
ഓേരാ ം ഓേരാേരാ ഭൂതസംബന്ധമായുള്ള വിഷയെത്ത ഹി വാൻ സാധ 
നമായിരി . ഈ ഇ ിയങ്ങളിൽ ഏതിെലങ്കിലുമാകെട്ട അന്തഃകരണ േവ 
ശമുണ്ടായാലല്ലാെത വിഷയ ഹണം പ കയില്ല. ”അന്യ മനാ അഭൂവം നാ 

ൗഷം” (എെന്റ മനസ്സ് േവെറാന്നിലായിരുന്നതുെകാണ്ട് ഞാൻ േകട്ടില്ല) എ
തുടങ്ങിയ തി അതിനു െതളിവാകു . ഒരി ിയവിഷയത്തിൽ അന്തഃകരണ 

േവശം ഉണ്ടായിരിെക്ക മ ള്ള ഇ ിയങ്ങളുെട വിഷയങ്ങൾ മിഥ്യാഭൂതങ്ങളാ 
യിരി . സുഷുപ്തിസമയത്തിൽ അന്തഃകരണം ലയിച്ചിരിക്കയാൽ അേപ്പാൾ
സകല ഇ ിയങ്ങളും നിഷ് േയാജനങ്ങളാണ്. അന്തഃകരണം ദൃഢമായിരി  
േമ്പാൾ അത് പേഞ്ച ിയങ്ങളിൽ ഏതിെലങ്കിലും ഒന്നിൽ േവശി െകാണ്ടല്ലാ 
തിരിക്കില്ല. അന്തഃകരണമാകെട്ട ഇ ിയമാർഗ്ഗ െട വിഷയാദികളിൽ വിശ്വാ 
സം െവപ്പതും തൽസംബന്ധമായി െപരുമാറ്റത്തിന് തുനിയുന്നതുമേ പഞ്ചാ 
നുഭവം. ഈയനുഭവം അതു ലഭിച്ച നിമിഷം മാറിയാൽ മിഥ്യയായും വ്യസനസാ 
ഗരത്തിൽമു ന്നതായും ഇരിക്കയാൽ ഈ ഇ ിയാനുഭവെത്ത വിശ്വസി കൂെട 

ള്ളത് നിശ്ചയം തെന്ന.
ഏെതാരുത്തനും വ ത്യഭിജ്ഞാനാർത്ഥമായും മ ം ഒന്നിെന ഊന്നി ആേലാ 
ചി ന്ന സമയത്തിൽ ശ്വാസെത്ത തെന്റ നിലയിൽ സ്തബ്ധമാക്കി നിർ ന്നത്
സ്വാധീനമായും ആ ആേലാചനസമയത്തിൽ നി യിൽ എങ്ങെനേയാ അ കാ 
രം അന്തഃകരണം അടങ്ങി ഇ ിയങ്ങൾ നി േയാജനമായിരി ന്നത് സഹ 
ജമായും ഇരിക്കയാൽ ഈ വിധം അന്തഃകരണം ൈകവശെപ്പടുന്ന സ്വ കാല 
ത്തിൽ അതിെന വിഷയാദികളിൽ േവശിക്കാത്തവിധം അടക്കി തെന്റ മധ്യ 
നില ഏെതന്ന് അറിവുെകാണ്ട് നിർണ്ണയി ന്നത് ആത്മനിഷ്ഠയാകു . ഈ
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നിഷ്ഠയിൽ സാക്ഷിമാ മായിരി ന്ന അറിവുതെന്ന (ജ്ഞാനേമ) താൻ എന്ന
ദൃഢ ത്യയമുണ്ടായി സൂക്ഷ്മമായ ഈ നിഷ്ഠയിൽ അത്യാ ഹമില്ലാത്ത അജ്ഞാ 
നികൾ സൽഗതിെയ ാപി ന്നതിനു േവേറ മാർഗ്ഗമുെണ്ടന്ന് വിശ്വസി ന്ന 
തിൽ ഒരു േയാജനവുമില്ല.
പിേന്നയും ബലമായ മൂ വായുക്കൾ ജലം, അഗ്നിം വായി ഈ മൂ ഭൂത 
ങ്ങളുെട സ്വഭാവങ്ങേളാട് കൂടി േ ഷ്മപിത്തവാതങ്ങെളന്ന മൂ ധാതുരൂപങ്ങളാ 
യി ഈ ശരീരത്തിൽ കാശി . ഈ ധാതുക്കളിൽ വായുവിെന്റ സ്വഭാവ 
േത്താടുകൂടിയ വാതം സൃഷ്ടികർത്താവായും അഗ്നിയുെട സ്വഭാവേത്താടുകൂടിയ പി 
ത്തം രക്ഷകർത്താവായും ജലത്തിെന്റ സ്വഭാവേത്താടുകൂടിയ േ ഷ്മം സംഹാര 
കർത്താവായും അധികാരങ്ങെള സ്വീകരിച്ച് നടത്തി വരു . േ ഷ്മധാതു പി 
ത്തധാതുവിനും പിത്തം വാതധാതുവിനും അടങ്ങിനടേക്കണ്ടതാണ്. േ ഷ്മധാതു
അതി മിച്ചാൽ അപായം തെന്ന. പിത്തധാതു കൃതി വിട്ടാൽ ഉടെന അതു കാ 
രണമായി നിന്ന് േ ഷ്മധാതുവിെന അധികെപ്പടുത്തി അപായസ്ഥിതിയിലാ ം.
ശരീരസ്ഥിതിെയ അറി െകാ ന്നതിൽ ഈ ധാതുക്കൾ തക്ക സാധനങ്ങളാ 
യിരി . ഇവ കൂടാെത േവെറ ഓേരാേരാ ചില്ലറ വായുക്ക ം അതാതിനു
തക്കേപാെല േദഹസംബന്ധമായുള്ള കാര്യങ്ങെള നട ന്നതിൽ ഏർെപ്പട്ടിരി 
ക്കയാൽ അവയിൽ ചിലത് േദഹസംരക്ഷണാർത്ഥം ഉൾെക്കാ ന്ന ആഹാരങ്ങ 
ളിൽ ജലേത്തയും മ ള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങേളയും മമായി െകാ െചന്ന് നി 
യതദ്ഥാനങ്ങളിൽ േത്യകം േത്യകമായി േചർ . അ കാരം േചർക്ക 
െപ്പടുന്ന ആഹാരങ്ങെള ചില വായുകൾ ജീർണ്ണെപ്പടു . അങ്ങെന ജീർണ്ണമാ 
യതിനു േശഷം ആ ആഹാരങ്ങളുെട സാരാംശങ്ങെള ചില വായുക്കൾ ശരീരത്തി 
ലുള്ള അേനകവാ ാലുകളിൽ െകാ െച യാവേദ്ദഹാദന്ത്യം കലർത്തി മാം 
സം, രക്തം, അസ്ഥികൾ, ഞര കൾ, കുടലുകൾ, നഖങ്ങൾ, േരാമങ്ങൾ മുതലായ 
വെയ വൃദ്ധിയാ . ആവിധ വർദ്ധനയ്ക്കായിട്ട് ഉപേയാഗെപ്പടു ന്നത് നീക്കി
േശഷമുള്ള അംശം ഓേരാ േരാമക്കാൽ വഴിയിലൂെട വിയർപ്പായിട്ട് പുറെപ്പട്ട് ത്വ 
ക്കിേന്മൽ അഴുക്കായി േചരു . ഈ അഴുക്കിെന മാ ന്നതിന് തിദിനം സ്നാനം
െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ ആയത് േരാമദ്വാരങ്ങെള അട കളയുെമന്നതും അതിനാൽ ശരീ 
രത്തിൽ ദുർന്നീരു തങ്ങിനിന്ന് വ്യാധിയുണ്ടാ െമന്നതും എല്ലാവർ ം അനുഭവ 
മാണേല്ലാ. ഇ കാരം, ആഹാരങ്ങളുെട സാരാംശങ്ങൾ ഉപേയാഗെപ്പട്ടതിനു േശ 
ഷം കട്ടിയായുള്ള അംശങ്ങൾ അതുകൾക്കായി ഏർെപ്പട്ടിരി ന്ന മലജലമാർഗ്ഗ 
ങ്ങളിൽ െചന്ന് പുറത്ത് േപാകുമാറ് ചില വായുക്കൾ വർത്തി . േദഹത്തി 
െല മ ള്ളദ്വാരങ്ങളിന്മാർഗ്ഗ െട ചില മലിനജലങ്ങളും അഴു കളും കൂടി പുറ 
െപ്പടു ണ്ട്. ഈ സർവ്വവായുക്കളും അേഹാരാ ം നിമിഷെമങ്കിലും ഇടവിടാെത
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അതതിെന്റ കാര്യങ്ങെള എ യും ഭ മായി നടത്തിവരുന്നതിനാൽ ഉപാധിക്കാ 
ദമായുള്ള ആഹാരങ്ങെള വിലക്കിപ്പരിചരിച്ചി ള്ള (ഉത്തമമായി ള്ള)വെയ മാ 
ം അളവും സമയവും െതറ്റാെത സാഹി േപാന്നിെല്ലങ്കിൽ േദഹത്തിലുള്ള രക്ത 

മാംസാദിെയ മുന്നിട്ട് കുടലുകെള ബാധി ം. ആകയാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ
എ യും ജാ തയായിരിക്കനം. ഉൾെക്കാ ന്ന ആഹാരങ്ങെള ജീർണ്ണെപ്പടു 

ന്നതിന് ഉതകുന്ന വായുക്കൾക്ക് നി ാവസ്ഥയുെട സഹായം മുഖ്യമാകയാൽ
ഈ അവസ്ഥെയ നിർബന്ധി ക്ക പാടില്ല. ശരീരത്തിെന്റ ഏതു സ്ഥാനത്തിൽ
രക്തസഞ്ചാരം ഇല്ലാതിരി േവാ അവിെട ഉണർവ്വില്ല. അതിനാൽ ാണവാ 
യു രക്തരൂപമുള്ളതാെണന്ന് വിശ്വസിച്ച് രക്തപുഷ്ടി വിഷയത്തിൽ ഗൗനിേക്കണ്ട 
താണ്. കർേമ്മ ിയങ്ങൾ എ നാമം സിദ്ധിച്ച് വൃത്തികൾ നട ന്നതിന്
സാധനങ്ങളായിരി ന്ന അ വായുക്കളും േചഷ്ടി ന്നതിന് അഹങ്കാരം കാര 
ണമായിരിക്കയാൽ ആ അഹങ്കാരം േമലിട്ടാലല്ലാെത ഈ വായുക്കൾക്ക് ശക്തി 
യില്ല. േദഹസ്ഥിതിെയ വിചാരിച്ചാൽ ഇത് അപായകരമായും ബഹുജാ തേയാ 
ടുകൂടി രക്ഷിേക്കണ്ടതായും ഇതു നിമിത്തം വിളയുന്ന ആപ കൾ അപാരമായും
ഇരി . ഇശ്ശരീരത്തിെന്റ അനുഭവം നരകാനുഭവം തെന്ന. ഇതിലടങ്ങിയിരി 

ന്ന ദുർഗ്ഗന്ധങ്ങൾക്ക് സദൃശമായി പറയുന്നതിേലയ്ക്ക് ഒ മില്ല. ആകയാൽ ഈ
ശരീരത്തിലും ഇത് സംബന്ധമായ വിഷയത്തിലും അഭിമാനം െവയ്ക്കാെത തത്ത്വ 
ജ്ഞാന വിചാരണയിൽ കാലെത്തക്കഴി ഗതിെയ ാപി ന്നതാണ് ഈ മനു 
ഷ്യജന്മത്തിനടുത്തത്.
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ജഗന്മിഥ്യാത്വവും ഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും

ജിജ്ഞാസു: ഈ േലാകം സേത്താ അസേത്താ എന്ന് അറിയുവാനാ ഹമുണ്ട്.
വക്താവ്: ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങെനെയാരു ജിജ്ഞാസയുണ്ടാകാനുള്ള കാ 
രണെമന്താണ്?
ജിജ്ഞാസു: ഞാൻ പല ശാ ന്ഥങ്ങളും പുരാേണതിഹാസങ്ങളും വായി  
ണ്ട്. അവയിൽ ചില ശാ ങ്ങൾ പഞ്ചം സത്താെണ ം, മററു ചില ശാ  
ങ്ങൾ അസത്താെണ ം സിദ്ധാന്തി . ഇവയിേലതാണ് ശരിെയ നിർ 
ണ്ണയിക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്കില്ല. അതു െകാണ്ടാണ് അവിടുെത്ത അടുക്കൽ
എെന്റ ജിജ്ഞാസ കടിപ്പി ന്നത്.
വക്താവ്: സ ം അസ ം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാേമാ?
ജിജ്ഞാസു: അറിയാം ഇ ിയങ്ങൾവഴി അറിയെപ്പടുേമ്പാൾ ഉള്ളതാെണ
േതാ ന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ സ ം അങ്ങെന അനുഭവെപ്പടാത്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ
അസ മാെണന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചിരി ന്നത്.
വക്താവ്: ആ ധാരണ ശരിയല്ല. കയറിൽ പാമ്പിെന്റയും കുറ്റിയിൽ േചാരെന്റ 
യും േതാന്നലുണ്ടാകാറുണ്ട്. ക െകാ കാണുന്നതായിട്ടാണ് അെതല്ലാം നമു 
ക്കനുഭവെപ്പടുന്നതും, മന്ദാന്ധകാരത്തിൽ സത്യെമ േതാ ന്ന അനുഭവങ്ങൾ

കാശത്തിൽ അസത്യമാെണന്നനുഭവെപ്പടും. അതിനാൽ ഇ ിയങ്ങൾ വഴി
അനുഭവെപ്പടുേമ്പാൾ ഉെണ്ട േതാ ന്ന പദാർത്ഥങ്ങെളല്ലാം സത്താെണ
വിശ്വസി ന്നതു ശരിയെല്ല മനസ്സിലാക്കണം. അതുേപാെല ഇ ിയങ്ങൾ 
വഴി അറിയ െപ്പടാത്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ അസത്താെണ ള്ള വിചാരവും ശരിയ 
ല്ല. ഇ ിയാതീതങ്ങളായ ജീവൻ, ഈശ്വരൻ,പരമാണുക്കൾ മുതലായലവ അസ 
ത്താെണ നിങ്ങൾ വിശ്വസി േമാ? ജിജ്ഞാസു: ര വിൽ േതാന്നിയ സർ 
പ്പവും കുറ്റിയിൽ േതാന്നിയ േചാരനും അനുഭവകാല സത്താെണ േതാ  
െമങ്കിലും കാശത്തിൽ സൂക്ഷി േനാ േമ്പാൾ അവ അസത്താെണ മന 
സ്സിലാകും. അതുേപാെല ഇ ിയങ്ങൾ വിഷയമെല്ലങ്കിലും ജീവനും ഈശ്വര 
നും പരമാണുക്കളും അസെത്ത പറയാൻ തരമില്ല. പേക്ഷ പഞ്ചം ഇ ിയ 
വിഷയമായതിനാലും എ ം നിലനി ന്നതിനാലും അതു സത്താണ്. എന്നാണ്
എെന്റ വിശ്വാസം.
വക്താവ്: ഇ ിയങ്ങൾ വിഷയമാകുക, എക്കാല ം നിലനി ക ഈ ര
ലക്ഷണംെകാണ്ടാണ് നിങ്ങളിേപ്പാൾ സത്തിെന നിർവ്വചി ന്നത്. പേക്ഷ  
പഞ്ചത്തിന് ഇന്ദിയങ്ങൾക്ക് വിഷയമാകുക എന്നതുെകാണ്ട് എ ം നിലന ക
എന്ന ലക്ഷണം പറയുവാൻ പാടില്ല. എെന്തന്നാൽ വർത്തമാനകാലെത്ത അനു 
ഭവം മാ േമ ത്യക്ഷ മാണം െകാ ണ്ടാകുകയു . ഇ ിയങ്ങൾവഴി അനു 
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ഭവി േമ്പാൾ ജഗത്ത് ഇങ്ങെനെയാെക്കയിരി എേന്ന പറ കൂടു. ജഗ 
ത്തിെന്റ വാസ്തവസ്വരൂപം ഇതുതെന്ന എ സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ സാക്ഷ്യം മാ ം
േപാരാ. അ കാരംസ്ഥാപി ന്നത് കാമിലക്കാരൻ കാണാത്തേപ്പാഴും പദാർ 
ത്ഥങ്ങൾ മഞ്ഞ തെന്നയിരി ം എന്ന് അയാൾ ശഠി ംേപാെലയാണ്. മ  
കങ്ങൾ െവള്ളാനെയക്കാണു . ാന്തൻ ആനവരു എ ക പരി മി 
േച്ചാടു . ആ ആനകൾ നേമ്മസംബന്ധി സത്തയില്ല. എല്ലാ േതാന്ന 
ലും അവരവരുെട സങ്കത്തമാകുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉരുപ്പിടി അവ്യക്ത 
മായിക്കിട ന്ന ഭാനങ്ങൾ(അറിവുകൾ)കുേറെച്ചന്നാൽ ലരൂപത്തിൽ ത്യ 
ക്ഷെപ്പട്ട് ഉള്ളിൽ അതിനുതക്ക വിജൃംഭണങ്ങളുണ്ടാക്കണം അ േയ ഉ താമ 
സം. അതുണ്ടാകുേമ്പാൾതാദൃശവിജൃംഭണങ്ങളുെട ഫലമായി മു നിലവിലിരി 

ന്ന ലങ്ങൾ മറഞ്ഞ് പുതിയതിനിടം െകാടു . ഇതാണു ത്യക്ഷാനു 
ഭവത്തിെന്റ സാമാന്യനില.എന്നാൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ലാെത മൂ കാല ം നില 
നി ക എന്നതാണ് സത്തിെന്റ ലക്ഷണം. അതു പഞ്ചത്തിൽ സമന്വയി  
ന്നില്ല. പഞ്ചം ത്യക്ഷമാെണങ്കിലും ഉത്പത്തിയുള്ളതും, പരിണമി ന്നതും,
നശി ന്നതും ആെണന്നനുഭവമുള്ളതിനാൽ എ ം നിലനി ന്നതെല്ല ം തീരു 
മാനിക്കാം. അതുെകാ പഞ്ചം അസത്താകു അസെത്തന്നത് ഒരിക്കലും
(കാല യത്തിലും) ഇല്ലാത്തതുമാകു . അതിന് ’അനൃതം’ ’മിഥ്യ’ തുടങ്ങിയ പല
േപരുകളുമുണ്ട്.
ജിജ്ഞാസു: അസത്ത് എന്നതു മൂ കാലത്തിലും ഇല്ലാത്തതാണേല്ലാ, ഇല്ലാത്ത
വ ത്യക്ഷേഗാചരമാവുകയില്ല. എന്നാൽ പഞ്ചം എല്ലാവർ ം ത്യക്ഷ 
േഗാചരമാവു ണ്ട്. അതിനാൽ പഞ്ചെത്ത അസെത്ത പറയുന്നത് യുക്തമാ 
കുേമാ?
വക്താവ്: അസ ര വിധമുണ്ട്. അവയിെലാന്ന് നാമം മാ മുള്ളതും, മെറ്റാ 
ന്ന് നാമവും രൂപവും മാ മുള്ളതും അർത്ഥമില്ലാത്തതുമാകു . ഒരിക്കലും  
സവിക്കാത്തവൾക്കാകു വന്ധ്യ എന്ന നാമം. ഇവൾക്ക് മലയാളഭാഷയിൽ
’മച്ചി’എ ം ’മരടി’ എ ം കൂെട േപരു പറയാറുണ്ട്. അേപ്പാൾ വന്ധ്യ പു നി 
െല്ലന്നായി. ആകയാൽ ’വന്ധ്യാപു ൻ’ എെന്നാരു െവറും നാമമല്ലാെത രൂപവും
അർത്ഥവുമില്ല. ഇങ്ങെന നാമമാ മായ അസത്ത് ഒരിക്കലും ആർ ം അനുഭ 
വെപ്പടാറില്ല. രണ്ടാമേത്തതിന് ഉദാഹരണം ര സർപ്പം,ശുക്തികാരജതം, കാ 
നൽജലം (മൃഗതൃഷ്ണ) മുതലായവയാകു . ഇവയിൽ ര (കയറ് )വും, ശുക്തിക
(മു ച്ചിപ്പി)യും,കാനലും കാരണങ്ങളേ . സർപ്പവും, രജത (െവള്ളി)വും ജലവും
കാര്യങ്ങളുമാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് സർപ്പെമ ം, രജതെമ ം ജലെമ മുള്ള
നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളുമല്ലാെത വാസ്തവത്തിൽ അർത്ഥത്വം (സർപ്പെമ ം രജത 

https://thalilakkam.in/



അൈദ്വതചിന്താപദ്ധതി - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 24

െമ ം ജലെമ മുള്ള വ ക്കൾ) ഇല്ല. എങ്കിലും ഇവ ത്യക്ഷം േപാെല  
തീതമാകാറുണ്ട്. ര വാെണ ള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമില്ലാതിരുന്നതുെകാണ്ടാ 
ണ് അതിെന പാെമ്പ െതറ്റിദ്ധരിച്ചത്. ര വാെണ ള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാന 
മുണ്ടാകുേമ്പാൾ സർപ്പമാെണ ള്ള െതറ്റിദ്ധാരണ നീങ്ങി ര വിെന ര വാ 
െണ തെന്ന ധരി . അതായത് കാരണമായ കയറിെന കയെറന്നറിഞ്ഞ 
തിന് േശഷം കാര്യമായ പാമ്പ് േതാന്നാെത കയറുമാ ം കാണെപ്പടു എ
താത്തര്യം.
കാര്യകാരണവാദം
ജിജ്ഞാസു: ര , ശുക്തിക, മരുഭൂമി (കാനൽ) ഇവകാരണങ്ങളും, സർപ്പം, രജ 
തം, ജലം ഇവ കാര്യങ്ങളുമാെണന്ന് അവിടുന്ന് കത്തിച്ചത് എ െകാണ്ടാെണ 
ന്ന് എനി മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ര വിൽനി സർപ്പവും, ശുക്തിയിൽ നി
രജതവും, മരുഭൂമിയിൽനി ജലവും ഉണ്ടായി ക്കാണുന്നില്ല.ആ നിലയ്ക്ക് ര ശു 
ക്തികാദികൾ സർപ്പ രജതാദികൾ കാരണമാകയില്ലേല്ലാ.
വക്താവ്: ര ശുക്തികാദികൾ സർപ്പരജതാദികൾ കാരണങ്ങൾതെന്നയാ 
ണ്. ഒരു വ ഉണ്ടാകുന്നതിനു മൂ കാരണങ്ങൾ േവണം. ഉപാദാനകാര 
ണം, നിമിത്തകാരണം,സഹകാരികാരണം എന്നാണവയ്ക്ക് ശാ ങ്ങളിൽ നാമ 
കരണം െചയ്തിരി ന്നത്. കുടമാകുന്ന കാര്യത്തിനു മണ്ണ് ഉപാദാനകാരണവും
കുശവൻ നിമിത്തകാരണവും, ദണ്ഡം, ച ം മുതലായവ സഹകാരികാരണവുമാ 
ണ്. ഇവയിൽ ഉപാദാനകാരണത്തിന് അേഭദകാരണെമ ം, നിമിത്തകാരണ 
ത്തിന് കർത്താെവ ം സഹകാരികാരണത്തിനു കരണെമ ം കൂെട േപരുണ്ട്.
യാെതാന്നിലാേണാ കാര്യമുണ്ടാകുന്നത്, യാെതാന്നിേനാട് േവർെപട്ടാൽ കാര്യ 
മില്ലേയാ. കാര്യത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരി ന്ന ആ കാരണമാണ് ഉപാദാനം. ഈ
ഉപാദാനകാരണമാകെട്ട, ആരംഭകം, പരിണാമി, വിവർത്തി എ മൂ വിധ 
ത്തിലുണ്ട്. ആരംഭകകാരണത്തിൽ നി ണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തിനു ആരംഭകാര്യ 
െമ ം പരിണാമി കാരണത്തിൽ നി ണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തിനു പരിണാമ കാര്യ 
െമ ം, വിവർത്തികാരണത്തിൽ നി ണ്ടാകുന്ന കാര്യത്തിനു വിവർത്തകാര്യ 
െമ ം പറയു . ഒരു കാരണത്തിൽ നി തത്ഭിന്നമായി ഒരു കാര്യമുണ്ടാകു
എ ള്ള സിദ്ധാന്തം ആരംഭവാദമാണ്. പിതാവും, പു നും തമ്മിലുള്ള കാര്യകാ 
രണബന്ധം അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. കാരണം കാര്യരൂപത്തിൽ പരിണമി 

ന്നതാണ് പരിണാമം. അതിനു ദൃഷ്ടാന്തം പാല് ൈതരായി മാറു എ ള്ള 
താണ്. കാരണരൂപത്തിനു യാെതാരു മാറ്റവും സംഭവിക്കാെത കാര്യരൂപത്തിൽ
േതാ ന്നതിന് വിവർത്തെമ പറയു . അതിനുദാഹരണം ര സർപ്പം, ശു 
ക്തികാരജതം, മരു മരീചീക മുതലായവയാണ്. ഇ യും െകാണ്ട് ര മുതലാ 
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യവ വിവർത്തികാരണങ്ങളും, സർപ്പം മുതലായവ വിവർത്തകാര്യങ്ങളുമാെണ
മനസ്സിലായിക്കാണുമേല്ലാ. വിവർത്തികാരണത്തിൽ നി ഭിന്നമായി, സ്വത 

മായ ഒരു സത്ത വിവർത്തകാര്യത്തിമില്ലാത്തതിനാലാണു ര സർപ്പ ത്തി 
നും ശുക്തികാരജതത്തിനും നാമവും, രൂപവും മാ േമ യു െവ ം പദാർത്ഥത്വ 
മിെല്ല ം ഞാൻ മു പറഞ്ഞത്. ജിജ്ഞാസു: ര സർപ്പം, ശുക്തികാരജതം മു 
തലായവ ര , ശുക്തിക മുതലായവയുെട വിവർത്തകാര്യമാെണ ം അവ മൂ
കാല ം നിലനില്ക്കാത്തതിനാൽ അസത്താ െണ ം എനി മനസ്സിലായി.
പെക്ഷ അതുേപാെല ഈ സമഷ്ടി പഞ്ചം അസത്താെണ വിശ്വസി വാൻ
എനി ശക്യമില്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ, ഈ പഞ്ചം എേപ്പാഴും നിലനി  
ന്നതായിട്ടാണ് അനുഭവെപ്പടുന്നത്. അതിനാൽ പഞ്ചം സത്താെണ തെന്ന
പറേയണ്ടിയിരി . വക്താവ്: ഈ പഞ്ചം എ ം നിലനി എന്ന േതാ 
ന്നൽ െവറും മംെകാ ണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇതു സ്ഥിര മായി നിലനി ന്നെല്ല  
ള്ളതാണു സത്യം. പഞ്ചം മൂന്നവസ്ഥകളിൽകൂടിയാണ് നമുക്കനുഭവെപ്പടുന്നത്
ജാ ദവ സ്ഥയും സ്വപ്നാവസ്ഥയും സുഷുപ്ത്യവസ്ഥയു മാകു . ജാ ത്തിൽ അനുഭ 
വെപ്പടുന്ന പഞ്ചം സ്വപ്ന സുഷുപ്തി കളിൽ നശി .അതുേപാെല സ്വപ്ന സുഷു 
പ്തികളിൽ അനുഭവെപ്പടുന്ന പഞ്ചം ജാ ത്തിലും അനുഭവെപ്പടുന്നില്ല. ഇങ്ങെന
േനാ േമ്പാൾ ഒരവസ്ഥയിൽ സത്യെമ േതാ ന്ന പഞ്ചം മ രണ്ടവസ്ഥ 
കളിലും അസത്യമായി അനുഭവെപ്പടും. അതിനാൽ അവസ്ഥാ യ രൂപത്തില 
നുഭവെപ്പടുന്ന പഞ്ചം മുഴുവനും അസത്താെണ തീരുമാനിക്കാം. ജിജ്ഞാ 
സു: ര സർപ്പവും, ശുക്തികാരജതവും ര വിെന്റയും ശുക്തിയുെടയും വിവർ 
ത്തമായതുെകാണ്ട് അവ അസത്താെണ നിശ്ചയിക്കാം. എന്നാൽ ഈ  
പഞ്ചം ഒന്നിെന്റയും വിവർത്തമല്ല, ഇത് സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായ ഹ്മത്തിൽ
നിന്ന് ഉണ്ടായതായിട്ടാണ് തികളും തി കളും ഉദ് േഘാഷി ന്നത്. അതി 
നാൽ കാരണമായ ഹ്മ െത്തേപ്പാെല കാര്യമായ പഞ്ചം സത്തായിരിക്കണ 
മേല്ലാ. കാര്യ കാരണങ്ങൾ സമസത്തകളായിരിക്കണെമ ള്ളത് അനിേഷദ്ധ്യ
മായ ഒരു ശാ സിദ്ധാന്തമാണ്. ആ ദൃഷ്ടിയിൽ സത്തായ ഹ്മത്തിൽനി  
ണ്ടായ ഈ പഞ്ചവും സത്തായിരിക്ക ണെമ തെന്ന തീരുമാനിക്കാം.
വക്താവ്: പഞ്ചകാരണം ഹ്മമാെണ ള്ളത് തി തിസമ്മതമായ ഒരു
സിദ്ധാന്തമാണ്. ഹ്മം സത്യവും, ജ്ഞാനവും, അനന്തവും നിർവ്വികാരവും പരി 
പൂർണ്ണവുമാകു . അങ്ങെനയുള്ള ഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി ഒരു പഞ്ച 
ത്തിെന്റ ഉത്പത്തിേയാ, ആ ഹ്മത്തിെന്റ പഞ്ച രൂപമായ പരിണാമേമാ

തി ം യുക്തി ം അനുഭവത്തിനും േയാജിച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തമല്ല. ഹ്മ 
ത്തിെന്റ പൂർണ്ണതയും നിർവ്വികാരതയുമാണതിന് കാരണം. അതിനാൽ ഹ്മ 
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ത്തിൽ നി ം പഞ്ചമുണ്ടായി എ ള്ള തി തിവാക്യങ്ങൾക്ക്, അനാദി 
യായ അവിദ്യ മായ നിമിത്തം ആ ഹ്മം പഞ്ച മായി വിവർത്തി എന്ന
അർത്ഥമാണുള്ളെത മനസ്സിലാ ക്കണം. പഞ്ചം ഹ്മത്തിെന്റ വിവർത്തം
ര വിൽ സർപ്പം േപാെല ഹ്മത്തിൽ കത്തിതം ആെണ സമ്മതിച്ചാൽ  
പഞ്ചം അസത്താെണ സമ്മതിക്കണം. എ െകാെണ്ട ന്നാൽ, വിവർത്തികാ 
രണം അധിഷ്ഠാനവും, വിവർത്തകാര്യം ആേരാപിതവുമാണ്. അധിഷ്ഠാനത്തിൽ
നിന്ന് ഭിന്നമായി ആേരാപിതവ വിന് മൂ കാല ം സത്തയില്ലാത്തതിനാൽ
അത് അസ തെന്നയാെണ നിർണ്ണയിക്കാം. കാര്യവും കാരണവും സമ 
സത്തകളായിരിക്കണെമ ളള നിയമം ഉത്പത്തിവാദത്തിലല്ലാെത വിവർത്ത 
വാദത്തിൽ സംഗതമല്ല. ര വും രജജൂസർപ്പവും സമസത്തകളല്ലേല്ലാ അതി 
നാൽ ഹ്മത്തിൽ അജ്ഞാനത്താൽ കത്തിതമായ പഞ്ചം സ്വത സത്തയി 
ല്ലാത്തതിനാൽ അസ തെന്നയാെണ മനസ്സിലാക്കണം.
ജിജ്ഞാസു: അവിടുന്നരുളി െചയ്തത് േവദാന്തശാ സിദ്ധാന്തമാെണ േതാ  

. പേക്ഷ അത് അനുഭവ േഗാചരമായിത്തീരുന്നില്ല. ര സ്വരൂപേബാധമു 
ണ്ടാകേമ്പാൾ അതിൽ കത്തിക്കെപ്പട്ട സർപ്പം എെന്നേന്ന മായി മറ േപാകു 

. അതുേപാെല പഞ്ചം ഹ്മത്തിൽ കത്തിതമാ െണങ്കിൽ ഹ്മസ്വരൂപാ 
വേബാധമുണ്ടാകുേമ്പാൾ ആ പഞ്ച ത്തിെന്റ തീതിയും അ േപാേകണ്ടതാ 
ണ്. എന്നാലങ്ങെന കാണെപ്പടുന്നില്ല. ഹ്മജ്ഞാനികളായ സന്ന്യാസിേ ഷ്ഠ 
ന്മാർ േപാലും ശിേഷ്യാപേദശം, ഭിക്ഷാടനം, മഠസ്ഥാപനം, ന്ഥരചന മുതലായ
വ്യാപാരങ്ങൾ നട ന്നതായി കാണെപ്പടു . അതു െകാണ്ട് ഊഹിേക്കണ്ടത്

ഹ്മസ്വരൂപം േബാധിച്ചാലും പഞ്ച തീതി നശി ന്നി െല്ല ളളതാെണ 
േല്ലാ അതിനാൽ പഞ്ചം ര സർപ്പം േപാെല അസത്തെല്ല ം, അത് ഹ്മ 
ജ്ഞാനികൾ ം അനുഭവെപ്പടുന്നതിനാൽ ഹ്മം േപാെല സത്താെണ ം തീ 
രുമാനിക്കാം. വക്താവ്: നിങ്ങളുെട ഈ ആശങ്ക ശരിയല്ല. ജ്ഞാനികൾ പ 
ഞ്ച തീതിയുള്ളതുെകാ പഞ്ചം സത്താെണ ള്ള വാദം ഒരിക്കലും അനുഭ 
വത്തിന് േചർന്നതല്ല. നാമം മാ മുള്ളതും നാമവും രൂപവും മാ മുള്ളതും എന്ന്
അസ ര വിധമുെണ്ട േനരെത്ത തിപാദിച്ചി ള്ളതാണേല്ലാ. ഇവയിൽ
നാമവും രൂപവും മാ മുളളതും ര വിധത്തിലനുഭെപ്പടാറുണ്ട്. അവയിെലാ
കാരണെത്ത അറി കഴിയുേമ്പാൾ തീതി നശി ന്നതും മെറ്റാ കാരണ 
െത്തഅറിഞ്ഞാലും തീതി നശിക്കാത്തതുമാണ്. കാരണസ്വരൂപം അനുഭവ 
െപ്പടുേമ്പാൾ നശി ന്ന കാര്യങ്ങൾ ര സർപ്പം ശുക്തികാരജതം മുതലായവ 
യും, അറിഞ്ഞാലും നശിക്കാത്തവ കാനൽജലം, ആകാശനീലിമ മുതലായവയു 
മാകു . പഞ്ചം രണ്ടാമെത്തയിനത്തിൽെപ്പടും. ഹ്മസ്വരൂപം അനുഭവെപ്പ 
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ട്ടാലും ാരബ്ധവശാൽ പഞ്ചഭാനം ചില ജ്ഞാനികൾ ം നിലനി ം. പേക്ഷ
ആ അനുഭവത്തിലും അത് അസത്താെണ തെന്ന അവർക്കറിയാം. കാനലിൽ
ജലം േതാന്നിയാലും അതിെന്റ വാസ്തവമറിയാവുന്നവർക്ക് ആ ജലം മൂ കാല 
ത്തിലുമില്ലാത്തതാെണ ള്ളതിൽ േലശംേപാലും സംശയ മുണ്ടാവുകയില്ലേല്ലാ.
സത്താൈ വിദ്ധ്യം
ജിജ്ഞാസു: പഞ്ചവ്യവഹാരത്തിൽ നാമം മാ മുള്ള വന്ധ്യാപു ൻ, ശശവി 
ഷാണം(മുയൽെക്കാമ്പ് )മുതലായവയും, നാമവും രൂപവും മാ മുള്ള ര സർപ്പം,
ശുക്തികാരജതം മുതലായ വയും അസത്താെണ മനസ്സിലായി. അതു േപാെല
വ്യവഹാര ദൃഷ്ടിയിൽ സത്പാദാർത്ഥങ്ങളുമിേല്ല? വക്താവ്: ഉണ്ട്. നാമവും രൂപ 
വും (ആകൃതിയും) അർത്ഥവും ഉളള പദാർത്ഥം സത്താണ്. വ െമന്ന പദാർത്ഥം
അതിനുദാഹരണമാണ്. വ െമന്ന നാമവും ആകൃതിയും അർത്ഥവും അതിനുണ്ട 
േല്ലാ. പേക്ഷ വ ം കുടം മുതലായ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വ്യാവഹാരികസത്ത മാ  
േമയു , പരമാർത്ഥസത്തയില്ല.
ജിജ്ഞാസു: സത്ത പലതുേണ്ടാ?
വക്താവ്: സത്ത ഒേന്ന ഉ , എങ്കിലും വ്യവഹാരസൗകര്യ ത്തിനുേവണ്ടി ശാ  
ത്തിൽ അതു മൂന്നായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടി ണ്ട്. പാരമാർത്ഥികസത്ത, വ്യാവഹാ 
രികസത്ത, ാതിഭാസിക സത്ത എന്നീ േപരുകളി ലാണ് അതു അറിയെപ്പടു 
ന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു വിധത്തിലും മാറ്റമില്ലാെത പൂർണ്ണമായും സ്വത മായും
എ ം നില െകാ ന്ന സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപ മായ ഹ്മമാണ് പാരമാർത്ഥിക
സത്ത. വ്യവഹാരകാലത്ത് മാറ്റമില്ലാെത നില നി ന്നതായി അനുഭവെപ്പടുന്ന
പദാർത്ഥങ്ങളുെട സത്ത വ്യാവഹാരികെമ പറയെപ്പടു . ഘടം, പടം(വ ം),
മഠം മുതലായയുെട സത്ത അതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. തീതികാല മാ ം
ഉള്ളെത േതാ ന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുെട സത്ത ാതിഭാസികമാകു . ര  
സർപ്പം, ശുക്തികാരജതം, മരുമരീചിക മുതലായവയാണ് അതിനു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ,
ര സർപ്പം മുതലായവയുെട ാതിഭാസികസത്ത, തത്കാരണങ്ങളായ ര മു 
തലായവ യുെട അനുഭവത്തിലും, ര മുതലായവയുെട വ്യാവഹാരിക സത്ത,
പരമാർത്ഥിക ഹ്മസത്തയുെട അനുഭവത്തിലും അസത്തായിത്തീരു . അതി 
നാൽ ാതിഭാസികസത്ത വ്യാവഹാരികസത്തയിലും, വ്യാവഹാരികസത്ത പാ 
രമാർത്ഥിക സത്തയിലും അട ന്നതായി അനുഭവെപ്പടുേമ്പാൾ സകല വിധത്തി 
ലുള്ള പഞ്ചവും അസത്താെണ െതളിയും.
ജിജ്ഞാസു: ജിജ്ഞാസുവും ദ്ധാലുവുമായ ഒരു വ്യക്തി മാ േമ പഞ്ചത്തി 
െന്റ കാരണമായ ഹ്മെത്ത അവേബാധി വാൻ കഴിയുകയു . അങ്ങെനയ 
ല്ലാെത സാധാരണമനുഷ്യന് ഈ പഞ്ചം അസത്താെണന്ന് എങ്ങെന േബാധി 
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പ്പി വാൻ കഴിയും?
അസത്കാര്യവാദവും ഖണ്ഡനവും
വക്താവ്: പഞ്ചം ഒരു കാര്യമാെണ ം അെതങ്ങെനേയാ ഒരു കാല ണ്ടാ 
യതാെണ ം ബഹിർമുഖനായ ഭൗതിക വാദിയും വിശ്വസി ണ്ടേല്ലാ. കാ 
ര്യകാരണരൂപത്തിൽ ചിന്തി െച േമ്പാൾ ആ ഭൗതികവാദി ം ഈ പഞ്ചം
അസത്താെണ േബാദ്ധ്യെപ്പടും. അെതങ്ങെനെയന്ന് കാര്യ കാരണദൃഷ്ടിയിൽ
ഒരു കുടെത്ത വച്ച് നമു പരിേശാധി േനാക്കാം. കാര്യെമന്നത് ’ ാഗഭാവ 

തിേയാഗി’ യാെണ ൈനയ്യായികന്മാർ നിർവ്വചി . ഒരു കാര്യമുണ്ടാകു 
ന്നതിനു മു ള്ള ആ കാര്യത്തിെന്റ അഭാവത്തിനാണേല്ലാ ാഗഭാവ െമ പറ 
യുന്നത്. മണ്ണിൽനിന്ന് കുടമുണ്ടാകുന്നതിനുമുമ്പ് ആ മണ്ണിൽ കുടത്തിെന്റ അഭാവ 
മുെണ്ടന്നാണ് ൈനയ്യായിക സിദ്ധാന്തം. ാഗഭാവെമന്നതിന് മു ള്ള അഭാവ 
െമന്നാണേല്ലാ വാച്യാർത്ഥം. മുമ്പ് എന്നതിന് കാേര്യാത്പത്തിക്ക് മുമ്പ് എന്ന്
അർത്ഥാൽ കി ം. ഈ ാഗഭാവം അനാദിയും സാന്തവുമാണ്. എ വച്ചാൽ
ആദിയില്ലാത്തതും നാശമുള്ളതുമാെണ സാരം. കുടമുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അതി 
െന്റ കാരണമായ മണ്ണിൽ ആ കുടത്തിെന്റ അഭാവം (ഇന്മ) അനാദികാലം മുതൽ
നിലനിന്നിരു . പെക്ഷ കുടമുണ്ടായ മാ യിൽത്തെന്ന ആ അഭാവം നശി ം.
അതുെകാണ്ടാണ് കാര്യത്തിന് ാഗഭാവ തിേയാഗിെയ ലക്ഷണം െകാടു 
ത്തിരി ന്നത്. ൈനയ്യായികന്മാരാകെട്ട ’കാര്യനിയതപൂർവ്വവർത്തി’ എന്നാണ്
കാരണത്തിെന്റ ലക്ഷണം പറഞ്ഞിരി ന്നത്. കാര്യത്തിനു നിയതമായി പൂർ 
വ്വത്തിൽ വർത്തി ന്നത് എന്നാണ് ഇതിെന്റ സാമാന്യാർത്ഥം. കാര്യമുണ്ടാകു 
ന്നതിനു മുമ്പ് ിപ്തമായി നിലനിൽ ന്നതാണ് കാരണം. കാര്യത്തിനു ര
േഭദകാരണ ങ്ങളും ഒരു അേഭദകാരണവുമുണ്ടേല്ലാ. ഘടമായകാര്യത്തിനു ദണ്ഡ 
ച ാദികൾ സഹകാരികാരണവും കുശവൻ നിമിത്ത കാരണവുമാകു . ഈ
സഹകാരികാരണവും നിമിത്തകാരണ വും േഭദകാരണങ്ങൾ എ പറയെപ്പടു 

. ഘടത്തിനു മണ്ണ് അേഭദകാരണമാണ്. ഉപാദാനകാരണെമ പറയുന്ന 
തും ഇതു തെന്നയാണ്. ഏെതാരു കാരണേത്താടു േവർെപടാെത കാര്യ മുണ്ടാകു 

േവാ അത് ഉപാദാനകാരണമാണ്. ആരുെട യത് നം െകാണ്ടാേണാ ഉപാ 
ദാനകാരണത്തിൽ നി കാര്യമുണ്ടായത് ആ കർത്താവ് നിമിത്തകാരണമാകു 

. കാേര്യാത്പാദന ത്തിനുള്ള കർത്താവിെന്റ വ്യാപാരത്തിനുള്ള കാരണസാ 
മ ി കളും മ ം സഹകാരികാരണമാണ്. കർത്താവിെന്റ സഹകാരി കാരണം 
െകാ ള്ള വ്യാപാരം നിമിത്തം ഉപാദാനകാരണത്തിൽ നി കാര്യമുണ്ടാകു 

. എന്നാൽ ആ കാര്യവും ഉപാദാന കാരണവും തമ്മിൽ േവർെപടാത്തതുെകാ 
ണ്ടാണ് അതിന് അേഭദകാരണെമ കൂടി ഒരു േപരുണ്ടായത്. കാര്യമാകെട്ട
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ഉത്പത്തി മു ം നാശത്തിനു പി ം ഇെല്ല ളളത് നിശ്ചയമാകു . അതി 
നാൽ അത് അസത്താെണ കാണാം. ജിജ്ഞാസു: കാര്യത്തിന് ഉത്പത്തിനാ 
ശങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും അത് ഉത്പത്തി പി ം നാശത്തിനു മു ം ഉള്ളതാകയാൽ
മദ്ധ്യകാലത്തിൽ സത്താകു എ പറയാം. കാര്യമായി കുടം മണ്ണിൽ നി ഭി 
ന്നമാെണ കാണുന്നതുെകാണ്ട് അതു സത്താെണ എല്ലാവരും സമ്മതി ം.
വക്താവ്: സത്തായി ള്ളത് ഭൂതഭവിഷ്യദ്വർത്തമാനങ്ങ ളാകുന്ന കാല യത്തി 
ലും ഉള്ളതായിത്തെന്നയിരിക്കണം. ’ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടാവുകയില്ല.; ഉള്ളത് ഇല്ലാ 
താവുകയുമില്ല.’ എന്ന ന്യായ കാരം മുമ്പിലും പിമ്പിലും ഇല്ലാത്തത് മദ്ധ്യകാല 

മാ ം എങ്ങെന സത്താകും? മദ്ധ്യകാലത്തിൽ സത്താകു െമങ്കിൽ മണ്ണാ 
യിരി േമ്പാൾ കുടമില്ല. മണ്ണിൽ കംബു ീവ ത്വാദി(കംബു ീവം ഇടുങ്ങിയ കഴു 
ത്ത്.)ഗുണങ്ങൾ സിദ്ധിച്ചതുെകാണ്ട് ഘടെമന്ന നാമം സിദ്ധി ം. കംബു ീവ 
ത്വാദികൾ ഗുണങ്ങളാകുെമന്നല്ലാെത ഗുണിയാവുകയില്ല. ആ ഗുണങ്ങളും ഗുണി 
യായ മണ്ണിലുണ്ടായി അതിൽതെന്ന വർത്തി ം. ഗുണി എവിെടയുേണ്ടാ അവി 
െട ത്തെന്ന അതിന് ഗുണവുമുണ്ടേല്ലാ. കംബു ീവത്വാദി ഗുണ ങ്ങളുണ്ടാകുന്നതി 
ന് മു ം േഗാളത്വം അെല്ലങ്കിൽ േവെറ ഗുണം ആ മണ്ണിനുണ്ട്. മണ്ണാകുന്ന ഗു 
ണി തെന്റ ഗുണേത്താടു േചർ എ ള്ള കാരണത്താൽ കുടെമന്ന പദാർത്ഥ 
നാമം അതിെനങ്ങെന ഘടി ം. മണ്ണാകുന്ന ഗുണിയും അതിലുണ്ടായ കംബു 

ീവത്വാദി ഗുണങ്ങളും മാ മല്ലാെത ഘടെമന്ന ശബ്ദ ത്തിനർത്ഥം േവെറയി 
ല്ല. അതിനാൽ മദ്ധ്യകാല കുടമിെല്ല നിശ്ചിയിക്കാം. ഇതുെകാണ്ട് കുടെമ 
ന്ന ഒരു വ ഒരു കാല മിെല്ല വ്യവസ്ഥാപിക്കെപ്പ . ജിജ്ഞാസു: അങ്ങ 
െനെയങ്കിൽ കുടെമ ള്ള ആകൃതികൂടി അഭാവം (ഇല്ലായ്ക) ആേകണ്ടതില്ലേയാ?
എന്നാൽ ഘടാകൃതി കാണെപ്പടുന്ന സ്ഥിതിയ്ക്ക് ഘടമിെല്ലന്ന് എങ്ങെന നിശ്ചയി 
ക്കാം?
വക്താവ്: ആകൃതി വ വാകുെമങ്കിൽ ര വിൽ േതാന്നിയ സർപ്പകൃതിയും
സത്തായ വ വാേകണ്ടതാണ്. പേക്ഷ അങ്ങെനയാകുെമന്നാരും സമ്മതിക്ക 
യില്ല.
ജിജ്ഞാസു: ആ സർപ്പേത്താന്നൽ വൃഥാ തെന്നെയങ്കിലും ’ഇതു ര വാണ് ’
എന്നറിഞ്ഞേശഷം സർപ്പാകൃതി കാണുന്ന േതയില്ല. എന്നാൽ കുടം അങ്ങെന 
യല്ല. മണ്ണല്ലാെത കുടമിെല്ല ന്നറിഞ്ഞതിനുേശഷവും ആ കുടം േതാന്നിെക്കാേണ്ട
ഇരി ണ്ടേല്ലാ. അെതന്താണ്?
വക്താവ്: ാന്തി (േതാന്നൽ) ര വിധമുെണ്ടന്ന് േനരെത്ത പറഞ്ഞതാണേല്ലാ.
അവയിെലാന്ന്, കാരണെത്ത അറിഞ്ഞ തിനുേശഷം കാര്യം േതാന്നാതിരി  
ന്ന ര സർപ്പാദികളും മെറ്റാ കാരണെത്ത അറിഞ്ഞതിനുേശഷവും കാര്യം
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േതാന്നിെക്കാണ്ടിരി ന്ന മൃഗതൃഷ്ണാദികളുമാണ്. ഘടാഭാവം മൃഗതൃഷ്ണേയാടു തു 
ല്യമാകയാൽ കാരണമായ് മ തെന്ന എേപ്പാഴും ഉള്ളെത ം കാര്യമായ ഘടം
ഇല്ലാത്തെത ം കണ്ടറിഞ്ഞാലും ഘടത്തിെന്റ ആകൃതി (ഘടഭാവം) ഇല്ലാതായി
േപ്പാകുന്നില്ല. ഈവക ാന്തികൾ (േതാന്നൽ) സത്യവ ക്കളെല്ല പറയു
എന്നല്ലാെത ാന്തികൾകൂടി ഇല്ലാത്തതാ െണ പറയുവാൻ പുറെപ്പട്ടിട്ടില്ല. മരു 
വിൽ േതാ ന്ന ജലം ജലമെല്ല പറയുവാനല്ലാെത അതിെന്റ േതാന്നലിെല്ല
പറയുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലേല്ലാ.
ജിജ്ഞാസു: ’ഇല്ലാത്തതു വരുന്നില്ല, ഉള്ളതു േപാകു മില്ല.’ എന്ന ന്യായത്താൽ
കാര്യം ഇല്ലാത്തതാെണ വരികി ലും ആ കാര്യം ഇരി ന്നിെല്ലങ്കിൽ ഇെല്ലന്ന 
ല്ലാെത ഇരുന്നാൽ ഉള്ളതുതെന്ന എ വരരുേതാ ?
വക്താവ്: കർത്താവ് ഉപാദാനകാരണെത്ത ഗുണവിഭാഗംെച എന്നല്ലാെത
ഇല്ലാത്ത വ വിെന ഉണ്ടാ ക എ ള്ളതു സാദ്ധ്യമല്ല., മ െകാ ണ്ടാക്കിയ
കുടം പിെന്നയും മണ്ണായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുടം അസത്താകാെത യിരി ക എ  
ളളത് പ ന്നതല്ല. മണ്ണിൽ കുടംേപാെല േതാന്നിയ ആകൃതി ഇല്ലാെത േപാ 
യി എന്നല്ലാെത കുടെമന്ന ഒരു വ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് ഇല്ലാെതയായിേപ്പായതല്ല.
ആകയാൽ ഇല്ലാത്തത് ഇല്ലാത്തതുതെന്ന. ഉള്ളത് ഉള്ളതുതെന്ന. സത്കാര്യവാ 
ദവും ഖണ്ഡനവും
ജിജ്ഞാസു: ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നതു സത്യം തെന്ന; എങ്കിലും കാ 
ര്യമായ ഘടം മനയെപ്പടുന്നതിന (ഉണ്ടാ ന്നതിന് ) മു കാരണവടിവായിരു
കാര്യെപ്പട്ട സമയത്ത് അത് െവളിെപ്പടുകയാണുണ്ടായെത വിചാരിക്കരുേതാ?
വക്താവ്: കാര്യെപ്പടുേമ്പാഴും മണ്ണല്ലാെത കുടെമന്ന ശബ്ദത്തിന് അർത്ഥമില്ലാത്ത 
തിനാലും, കാരണമായ മണ്ണിലും ഘടമില്ലാത്തതിനാലും, ഘടെമെന്നാരു വ
തെന്നയിെല്ല നിസ്സംശയം പറയാവുന്നതാണ്. അ മാ ല്ല, ഘടെമെന്നാരു
വ ഉെണ്ടങ്കിലാണെല്ലാ അതു കാരണത്തിങ്കൽ ഇരി ന്ന തായിെട്ടങ്കിലും പറ 
യാനാവു. കാനലിൽ ജലവും അതിന് ഉദാഹരണാണേല്ലാ. അതുേപാെല മണ്ണിൽ
കുടം െവറും േതാന്നലല്ലാെത അർത്ഥമുള്ളതെല്ല മനസ്സിലാക്കണം.
ജിജ്ഞാസു: മണ്ണിൽ കംബു ീവത്വാദിഗുണങ്ങളുണ്ടേല്ലാ? വക്താവ്: അവയും
െവറും േതാന്നലേ . അ കാരമല്ലാെത ഒരു മണ്ണിെലങ്കിലും കംബു ീവത്വാദി 
ഗുണങ്ങളുള്ളതായിക്കണ്ടിട്ടില്ല.
ജിജ്ഞാസു: മെണ്ണല്ലാം ഒന്നി േചർ കംബു ീവത്വാദി ഗുണങ്ങെള ാപി
എ പറയരുേതാ?
വക്താവ്: അങ്ങെന പറയാൻ പാടില്ല. മെണ്ണല്ലാം കൂടി ഒന്നി ണ്ടായ ധർമ്മം
അവയിേലാേരാന്നിലും െചറുതായിെട്ട ങ്കിലും ഇരിേക്കണ്ടതാണ്. അ കാരമി 
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ല്ലാത്തതിനാൽ േമൽപ്പറഞ്ഞ ധർമ്മങ്ങെളയും മണ്ണ് ഉത്പാദിപ്പിച്ചിട്ടിെല്ല കാ 
ണാം. അതിനാൽ കുംബു ീവത്വാദിധർമ്മങ്ങളും കുടെമന്ന േപാെല മണ്ണിലുണ്ടാ 
യിട്ടിെല്ല മനസ്സിലാക്കാം. ഇതുവെര പറഞ്ഞ ന്യായങ്ങളാൽ കാരണം ഒ ത 
െന്ന കാല യത്തിലും ഉള്ളെത ം, കാര്യം അ കാരമില്ലാത്തെത ം െതളി 

കഴി . അതിനാൽ അസത്തായ കാര്യം െവറും നാമമാ വും േതാന്നൽ
മാ വും ആയി ള്ളതാെണ ം മനസ്സിലാക്കാമേല്ലാ. ഇ യുെകാ കാരണ 
മായ മണ്ണ് ഉള്ളതാെണ ം കാര്യമായ ഘടം ഇല്ലാത്തതാെണ ം നിർണ്ണയി 
ക്കെപ്പ .
അജാതവാദം
ഇനി മെറ്റാരു ദൃഷ്ടിയിൽ െട കാര്യകാരണസ്വരൂപെത്ത നമുെക്കാ പരിേശാ 
ധി േനാക്കാം. ഒരു വ ഉണ്ടാകണ െമങ്കിൽ അത് മുമ്പ് ഇല്ലാതിരിക്കണം.
എ വച്ചാൽ മുമ്പ് ഇല്ലാതിരുന്നി പിന്നീടുണ്ടാകണം. അതായത് മുമ്പില്ലാതിരു
ന്നിേട്ട ഉണ്ടാവുകയു എ സാരം. ’ഇല്ലാതിരു ’ എന്നത് ഭൂതകാലെത്തതും
’ഉണ്ടായി’െയന്നത് (ഉത്പത്തി) വർത്തമാന കാലെത്തതുമാണ് ഉത്പത്തി മുതൽ
നാശംവെരയുള്ളതിന് സ്ഥിതിെയന്നാണ് േപര്. സ്ഥിതിയും നാശവും ഒന്നിച്ചി 
രിക്കാൻ പാടില്ല. അ കാരംതെന്ന ാഗഭാവവും സ്ഥിതിയും ഒന്നിച്ചിരിക്കാൻ
പാടില്ല. അതുെകാണ്ട് ഉത്പത്തിയും സ്ഥിതിയും നാശവും േത്യകം േത്യ 
കം തെന്നയാെണ െതളി യു . ഒേര ക്ഷണത്തിൽ അഭാവും ഭാവവും ഇരി 
ക്കയില്ല. ഘേടാത്പത്തി ഉള്ളതു (സത്ത് ) തെന്ന എങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഘടം
ഉത്പന്നമാേയാ? അൗെവാ ഇല്ലാതിരുന്ന ഘടം ഉത്പന്ന മാേയാ എന്ന ആശങ്ക 
യുണ്ടാകാം. ഉണ്ടായിരുന്ന ഘടം ഉത്പന്ന മായി എ പറയു എങ്കിൽ അതു
ശരിയല്ല. എ െകാെണ്ട ന്നാൽ ഉണ്ടായിരുന്നതു പിെന്നയും ഉണ്ടാകാനിടയി 
ല്ല. അങ്ങെന ഉണ്ടായി എ പറയുന്നത് അസംഗതമാണ് ഇനിയും ഇല്ലാതിരു 
ന്ന ഘടം ഉണ്ടായി എ വാദി എങ്കിൽ ആ വാദവും സാധുവല്ല. എെന്ത 
ന്നാൽ ഇല്ലായ്മയും ( ാഗഭാവം) ഉത്പത്തിയും േവെറേവെറ കാലേത്താടു കൂടിയ 
താണ്. ഇല്ലായ്മ ഭൂതകാലേത്താടും ഉത്പത്തി വർത്തമാനകാലേത്താടും കൂടിയ 
താകയാൽ അതു ര ം ഒേരക്ഷണത്തിൽ ഒന്നിച്ചിരി കയില്ല. അതു െകാ
ഘടം ഉത്പന്നമാകാേന അവകാശമിെല്ല െതളിയു . ഇനി നാശെത്ത റി 

ചിന്തിക്കാം. ഒരു വ നശിക്കണ െമങ്കിൽ അതിെന്റ സ്ഥിതി ഒരു ക്ഷണത്തി 
ലും നാശം മെറ്റാരു ക്ഷണത്തിലും ആയിരിക്കണം. സ്ഥിതിയും, നാശവും ഒേര
ക്ഷണത്തിലായിരിക്കയിെല്ല ള്ളതാണ് അതിനു കാരണം. ഒരു വ നശി  
േമ്പാൾ സ്ഥിതി െചയ്തതു നശിേച്ചാ? അേതാ ഇല്ലാതിരുന്നതു നശിേച്ചാ? എെന്നാ 
രു േചാദ്യം വരാം. സ്ഥിതിെചയ്തതു തെന്ന നശി എന്നായിരി ം അതിനുത്ത 
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രം പറേയണ്ടിവരുന്നത്. പേക്ഷ സ്ഥിതിയും നാശവും ഒേര ക്ഷണത്തിലിരിക്കാ 
യ്കെകാണ്ട് സ്ഥിതിെചയ്ത പദാർത്ഥ ത്തിനു നശിക്കാനവകാശമിെല്ല ള്ളതാണു
സത്യം. എ െകാെണ്ടന്നാൽ ഒരു ക്ഷണത്തിൽ എങ്ങെന നശി ം? കാശി 
യിൽ സ്ഥിതിെച ന്ന കുടം തിരുവനന്തപുര വച്ച് നശി ന്നെതങ്ങെനയാ 
ണ്? അതുെകാ ഘടത്തിെന്റ നാശത്തിേന അവകാശമിെല്ല സിദ്ധി .
അതിനാൽ ’അസ സത്താവുകയും സത്ത് അസത്താവുകയും ഇല്ല’ എ ള്ള
ന്യായംതെന്ന ഇവിെടയും അംഗീകരിക്കണം. ഇങ്ങെന േനാ േമ്പാൾ കാര്യ 
ത്തിെന്റ ഉത്പത്തിസ്ഥിതിനാശങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധത്തിലും അവകാശമിെല്ല
കാണാവുന്നതാണ്.
ജിജ്ഞാസു: അവിടുെത്ത തിരുവായ് െമാഴിയിൽ നി കാര്യമായ ഘടം അസ 
ത്താെണന്ന് വ്യക്തമായി. എന്നാലും കാരണമായ മണ്ണ് സത്താെണന്നംഗീകരി 
ക്കെപ്പടരുേതാ?
വക്താവ്: പാടില്ല. എെന്തന്നാൽ, യാെതാ കാരണ മാകുേമാ അതു കാര്യെപ്പ 
ടുകതെന്ന േവണം. വ ത്തിനു നൂൽ കാരണമാെണങ്കിലും പഞ്ഞിക്ക് ആ നൂൽ
കാര്യമാണേല്ലാ. അതുേപാെല കുടത്തിനു മണ്ണ് കാരണമാെണ വരികിലും ആ
മണ്ണ് സ്വകാരണമായ അണുക്കളുെട കാര്യമായി ഭവി ം. കാര്യങ്ങെളല്ലാം അസ 
ത്താെണ സിദ്ധിച്ചതുെകാണ്ട് ആ മണ്ണ് അസത്ത് തെന്നെയന്ന് സിദ്ധി ം.
അതു െകാണ്ടാണ് മണ്ണ് സത്താെണന്നംഗീകരിക്കെപ്പടുവാൻ പാടിെല്ല പറ 
ഞ്ഞത്.
ജിജ്ഞാസു: കാര്യമായാലും ശരി, കാരണമായാലും ശരി; ഇരി ന്നേതെതാന്നാ 
േണാ അത് സത്താെണ നിശ്ചയിക്കാ െമന്നാണ് എനി േതാ ന്നത്.
വക്താവ്: അത് അസത്തായി തെന്ന ഇരിേക്കണ്ടതാണ്. എ െകാെണ്ടന്നാൽ,
ആ ഇരി ന്നതു കാര്യമാെണ വരികിൽ കാല യത്തിലും ഇെല്ല നിശ്ചയി 
ക്കെപ്പ േപായി. കാരണമാെണ വരികിൽ അതു കാരണമായി തെന്ന ഇരി 
ക്കാെത േവെറാന്നിന് കാര്യെപ്പട്ട് അസത്തായിത്തീരു . അതിനാൽ കാര്യരൂ 
പത്തിേലാ, കാരണരൂപത്തിേലാ, ഇരി എ വച്ച് ഒരു പദാർത്ഥം സത്താ 
െണ വാദി ന്നതു ശരിയെല്ല മനസ്സിലാക്കണം.
ജിജ്ഞാസു: അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ കാര്യകാരണങ്ങൾ ൃംഖലാബന്ധംേപാ 
െല (ചങ്ങലക്കണ്ണിേപാെല) തുടർ തുടർന്ന് അവസാനമില്ലാത്തതായിരിക്കയി 
േല്ല?
വക്താവ്: ഇല്ല, അങ്ങെനയിരിക്കയില്ല; അതു കാര്യം കാരണത്തിലകെപ്പട്ട് അസ 
ത്തായിേപ്പാകും. പരമാണുകാരണവാദവും തന്നിേഷധവും ജിജ്ഞാസു: പരമാണു
നശിക്കാെത എേപ്പാഴുമിരു െകാ (സ്ഥിതിെച െകാണ്ട് ) കാര്യരൂപമായി
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പരിണ മി ം. പിന്നീട് ആ കാര്യം നശിച്ച് വീ ം അത് കാരണമായ പരമാണു
ആയിത്തീരും. ഇങ്ങെനയല്ലാെത ആ പരമാണുവിന് കാരണമായി േവെറ ഒ  
മില്ലതെന്ന. അതിനാൽ ആ പരമാണു മെറ്റാന്നിെന്റ കാര്യമായിത്തീരുന്നിെല്ല
സിദ്ധി . വക്താവ്: മുൻപറയെപ്പട്ട കാരണങ്ങെളല്ലാം കാര്യെപ്പ േപാകു 

എന്നിരിെക്ക ഈ പരമാണുമാ ം കാര്യെപ്പടുകയില്ല എ ള്ള വാദത്തിന്
അത്തവും ന്യായം കാണുന്നില്ല. ജിജ്ഞാസു: അങ്ങെനയല്ല; ആ പരമാണു കാര 
ണമായി ത്തെന്നയിരി ം.
വക്താവ്: ഒരു പരമാണു മെറ്റാരു പരമാണുവിേനാടും, അത് േവെറാരു പരമാണു 
വിേനാടും േചർന്ന് കാര്യെപ്പ മഹത്താ േകണ്ടതാണ്. അങ്ങെനയാകുേമ്പാൾ
ആദ്യെമാരു പരമാണു മെറ്റാരു പരമാണുവിേനാടു േചരണം. അേപ്പാൾ അവയി 
െലാ മെറ്റാന്നിെന്റ ഏെതങ്കിലും ഒരു വശ േചർന്നിരിക്കണം. അേപ്പാൾ
ബാക്കിവശങ്ങൾ (ഭാഗങ്ങൾ) ഒഴി കിട ം. ഒരു മാതളപ്പഴം േവെറാരു മാ 
തളപ്പഴേത്താടു കൂട്ടിേച്ചർത്താൽ േചർന്ന ഭാഗെമാഴി ബാക്കിഭാഗങ്ങൾ ഒഴി  
കിട ന്നത് അതിനു ത്യക്ഷമായ ദൃഷ്ടാന്തമാണേല്ലാ. ഇങ്ങെന േനാ േമ്പാൾ
േചർന്ന വ വിൽ േചരാത്ത സ്ഥലവും കൂടിക്കിടക്കയാൽ മുൻവശം പിൻവശം
േമൽവശം കീഴ് വശം നടുവ് മുതലായവ ഉണ്ടായരിക്കണ െമ ള്ളതു നിശ്ചയ 
മാണ്. ആ വശങ്ങൾ അതിെന്റ അവയവങ്ങളാണ്. അവയവേത്താടുകൂടിയത്
ഒരിക്കലും തനി കാരണമായിരിക്കയില്ല. അതു കാര്യമായിേട്ട ഇരി . ’യദ്യ 
ത് സാവയവം തത്തത് കാര്യമനിത്യം ച’ എന്ന മാണം. അതിനു െതളിവാ 
ണ്. അതിനാൽ കാരണമായിട്ടിരി ന്നെതല്ലാം കാര്യമാകുെമ ള്ളതു തീർച്ച 
യാണ്. ഏത് എ കാരമിരുന്നാലും ഒരു വ കാരണമായിരിക്കണെമന്നാ െണ 
ങ്കിൽ അതുമാ ം എ െകാ കാര്യമാകയില്ല? േലാേകാത്പത്തിക്ക് ഒരു കാര 
ണം േവണെമന്നാെണങ്കിൽ അവിെട കാരണമായ അണു സ്ഥിരമായി ള്ളതായി 
രുന്നാൽ മാ േമ ഇവിെട േലാകം സത്താകുകയു . കാര്യകാരണങ്ങൾ അവ 
സാനമില്ലാെത െപായ് െക്കാണ്ടിരിക്കയാെണങ്കിൽ അേപ്പാൾ അനവസ്ഥാ േദാ 
ഷവും വ കൂടും.
ജിജ്ഞാസു: അവസാനത്തിൽ ഏതുമാതിരി അണുവിെന െയങ്കിലും കാരണമാ 
ക്കിക്കത്തിച്ച് ആയതു നശിക്കാെത നിലനിൽ െമ പറഞ്ഞാൽ അനവസ്ഥാ 
േദാഷം വരുേമാ? വക്താവ്: അങ്ങെന കത്തി ന്നതും കൃതത്തിനു േയാജി  
കയില്ല. എെന്തന്നാൽ ഒന്നിെന്റ അവസാനം നിശ്ചയി ന്നെതങ്ങെനയാണ്?
ആ അവസാനം മെറ്റാന്നിന്റ ആദിയാ യി ം വരികയിേല്ല? അങ്ങെന ആദിയും
അവസാനവും തുടർ തുടർ േപായി അനവസ്ഥയിൽ െച കലാശി ം.
ജിജ്ഞാസു: േന വിഷമായ അണു അസത്താെണ സമ്മതിക്കാം. എന്നാൽ
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ആ േന ത്തിനു വിഷയമാകാത്ത അതിസൂക്ഷ്മമായ അണു സത്തേല്ല?
വക്താവ്: അങ്ങെന ഒ െണ്ട ള്ളതിന് എന്താണു മാണം? അതു ത്യക്ഷ 
മല്ലേല്ലാ?
ജിജ്ഞാസു: ആ അണു ത്യക്ഷമെല്ലങ്കിലും അനുമാന മാണത്താലറിയെപ്പടു 
മേല്ലാ.
വക്താവ്: ത്യക്ഷമായ സത്തിെനെക്കാണ്ട് (േഹതുവിെന െക്കാണ്ട് ) അ ത്യ 
ക്ഷമായ സത്തിെന (സാദ്ധ്യെത്ത) ഊഹിച്ച റിയുന്നതാണ് അനുമാന മാണല 
ക്ഷണം. നാം ത്യക്ഷമായ ധൂമെത്തക്ക െകാണ്ടാണെല്ലാ അ ത്യക്ഷമായ
അഗ്നിയുെണ്ട ന്നനുമാനി ന്നത്. അവിെട ധൂമവും അഗ്നിയും സ തെന്നയാ 
ണ്. ഇതാണ് ശരിയായ അനുമാനദൃഷ്ടാന്തം. ഇതുേപാെല ദാർഷ്ടാന്തികം ശരി 
യായിട്ടില്ല. എെന്തന്നാൽ േന വിഷയമായ അണുഅസത്താെണ നിശ്ചയി 
ക്കെപ്പ േപായി. എന്നാൽ േന വിഷയമല്ലാത്ത അണു അവശ്യം സത്തായി 
രിക്കണെമന്നാണു നിങ്ങളുെട അഭി ായം. ദൃഷ്ടാന്ത ത്തിൽ ത്യക്ഷമായ ധൂ 
മം സത്തായിരിക്ക തുേപാെല ദാർഷ്ടാന്തികത്തിൽ േന വിഷയമായ അണു 
വും സത്തായിരി േക്കണ്ടാതാണ്. അങ്ങെനയല്ലാത്തതിനാൽ ദൃഷ്ടാന്തം ആഭാസ
മായിേപ്പായി. (േഹത്വാഭാസെമെന്നാരു േദാഷമാണിത് ) എന്നാൽ േന വിഷയ 
മായ അണു സത്തായിരുെന്നങ്കിൽ ത്യക്ഷമായ ഈ സത്തിെനെക്കാണ്ട് േന 

വിഷയമല്ലാത്ത അ ത്യക്ഷമായ സൂക്ഷ്മാണുവും സത്തായിരി െമന്ന് അനു 
മാനിക്കാമായിരു . അതിനിവിെട സാദ്ധ്യതയില്ലേല്ലാ.
ജിജ്ഞാസു: ധൂമെത്ത പരിേശാധി േമ്പാൾ അതു മഞ്ഞായിേപ്പായാൽ ആ ധൂമം
അസത്താണ്. അങ്ങെന വരുേമ്പാൾ അഗ്നി സത്താെണെന്നങ്ങെന അനുമാനി 
ക്കാൻ സാധി ം?
വക്താവ്: അനുമാനത്തിൽ സത്തായ േഹതുവിെന െക്കാ മാ േമ സത്തായ
സാദ്ധ്യെത്ത ഊഹിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുകയു എ ള്ളത് അനിേഷധ്യമായ ഒരു
നിയമമാണ്. പെക്ഷ അനുമാന മാണം അയഥാർത്ഥെമ ം യഥാർത്ഥ െമ 

ം ര വകയുണ്ട്. അവയിൽ അയാർത്ഥാനുമാനത്താൽ വ സിദ്ധി കയി 
ല്ല. യഥാർത്ഥാനുമാനത്താൽ മാ േമ വ സിദ്ധി കയുള്ള. േഹതുവായ ധൂ 
മം യഥാർത്ഥവും ധൂമംേപാെല േതാന്നിെയങ്കിലും പരിേശാധനയിൽ മഞ്ഞായി
േപ്പാകുന്ന േഹതു അയഥാർത്ഥവുമാകു . യഥാർത്ഥധൂമ ത്താലല്ലാെത അയഥാർ 
ത്ഥധൂമത്താൽ അഗ്നി സിദ്ധിക്കയില്ല. അ കാരം അസത്തായ അണുവിനാൽ
േന വിഷയകമല്ലാത്ത അണുസിദ്ധിക്കയിെല്ല മനസ്സിലാക്കണം.
ജിജ്ഞാസു: േലാകത്തിൽ പല പല വ ക്കളും, കാര്യെപ്പട്ടിട്ട് പിന്നീട് കാരണമാ 
കുന്നതായി നാം കാണു ണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങെനയല്ലാെത േലാകം ഒേന്നാെട

https://thalilakkam.in/



അൈദ്വതചിന്താപദ്ധതി - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 35

കാര്യെപ്പടു ന്നതായി നാമാകെട്ട ന െട പൂർവ്വന്മാരാകെട്ട കണ്ടി ം േകട്ടി മില്ല.
കാണുക എന്നതു ശരീരേത്താടു കൂടിേയ സാധി . േലാകമിെല്ലങ്കിൽ ശരീരവുമി 
ല്ല. അതിനാൽ േലാകത്തിെന്റ അസദ്ഭാവെത്ത (ഇല്ലായ്മെയ) ശരീരത്തില ല്ലാ 
െത മെറ്റാന്നിലിരു കണ്ടവെര ആെരയും നാം കാണു മില്ല. ആകയാൽ േലാ 
കം എല്ലായ് േപാഴും സ തെന്നയാെണ തീരുമാനിക്കാം. അ മാ മല്ല,
േലാകം കാര്യമല്ല, കാരണം തെന്നയാെണന്ന് കൂടി തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുക 
യിേല്ല?
വക്താവ്: കാര്യെപ്പടാത്ത ഒരു കാരണവുമിെല്ലന്ന് മു തീരുമാനി കഴിഞ്ഞതാ 
ണ്. എങ്ങെനെയന്നാൻ എതു പദാർത്ഥെത്ത േനാക്കിയാലും ഒന്നിെന്റ കൂട്ടം, പല 
തിെന്റ കൂട്ടം എ ര വകയിൽ ഉൾെപ്പടുന്നതല്ലാെത ഒരു വ വുമില്ല. ഘടം
ഒന്നിെന്റ കൂട്ടമാണ് എന്നാൽ മണ്ണിെന്റ സമൂഹമല്ലാെത ഒരു കാല ം ഘടെമ 
െന്നാന്നില്ല. ആ മ ം ഒന്നിെന്റ സൂമഹമായ അണുവിെന ടാെത ഉണ്ടാവുകയി 
ല്ല. പലതിെന്റ കൂട്ടവും ഇ കാരം തെന്ന. ഓേരാ പദാർത്ഥെത്തയും ഇ കാരം
പരിേശാധി ന്നതായാൽ അസത്തായി പരിണമി ം. വ ം നൂലായും, നൂ 
ലു പഞ്ഞിയായും, പഞ്ഞി അണുവായും, അണു അജ്ഞാനമായും അസത്തായും
തീരു എന്നതു പരിേശാധി േനാക്കിയാലറിയാവുന്നതാണേല്ലാ. അതുേപാെല
ഈ സമഷ്ടിേലാകവും ഇ കാരമുള്ള േനാട്ടത്താൽ അസത്താെണ ഷ്ടമാ 
കും. ഒന്ന് പലത് ഇവയുെട കൂട്ടമാകെട്ട കാരണമായി ടിനിന്നിട്ട് െവേവ്വെറയാ 
യി േത്താ ന്ന അവസരത്തിൽ കാര്യെമ പറയും. മുമ്പ് അണുവിെന പൂർവ്വ 
പക്ഷെപ്പടുത്തിപ്പറഞ്ഞതു േനാ ക. ഇതുെകാണ്ട് േലാകം കാര്യമല്ല; കാരണം
തെന്ന എന്ന നിങ്ങളുെട വാദം യുക്തിേക്കാ അനുഭവത്തിേനാ േചർന്നത െല്ല

ഷ്ടമാകു .
ജിജ്ഞാസു: േലാകം കാര്യെപ്പടുന്നതു കണ്ടവരും േകട്ടവരുമില്ല. അതുെകാണ്ട്
േലാകം നിത്യം തെന്നയാണ്. വക്താവ്: േലാകം സത്തായിട്ട് നിത്യേമാ?
അേതാ അസത്തായി നിത്യേമാ? സത്തായി നിത്യെമങ്കിൽ ആയെതാരുവിധ 
ത്തിലും ശരിയല്ല. എെന്തന്നാൽ സത്ത് എ ം നിത്യംതെന്നയാണേല്ലാ. അസ 
ത്തായി നിത്യമാെണങ്കിൽ അസത്തിെന നിത്യെമ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫലവു 
മില്ല. അസത്തായ ശശശൃംഗെത്ത നിത്യെമ പറയുംേപാെല തെന്നയാണത്.
േലാകം ഒരു കാല ം ഇല്ലാത്തതാകയാൽ കാര്യെമന്നാകെട്ട കാരണെമന്നാക 
െട്ട ഒ ം പറയത്തക്കതല്ല.
ജിജ്ഞാസു: ഇതുവെരയും പറ േപാന്നതുെകാണ്ട് േലാകം അസത്താെണ
വന്നാലും ഈ േലാകത്തിലകെപ്പ സുഖദുഃഖങ്ങെള അനുഭവി ന്നത് ത്യക്ഷ 
മായിട്ട് കാണുന്ന വേല്ലാ. പിെന്ന അസെത്ത പറയുന്നെതങ്ങെന? അസത്തി 
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െന്റ ഇല്ലാത്തതിെന്റ അനുഭവമുണ്ടാകുേമാ?
വക്താവ്: സുഖദുഃഖങ്ങളനുഭവിക്കന്നതാരാണ്? നാം തെന്ന. നാമാര്? മനുഷ്യർ.
മനുഷ്യർ കാര്യേമാ, കാരണേമാ? കാര്യം അസത്താെണ മു െതളിയിച്ചി  
ണ്ട്. പിെന്ന, കാരണമായ ശരീരാവയവമാകെട്ട, അവയ്ക്ക് കാരണമായ മാംസം
രക്തം അസ്ഥി മുതലായവെയ അേപക്ഷിച്ച് കാര്യെപ്പട്ട് അസത്താകും. ഇങ്ങെന
ഓേരാ ം ഇ ിയങ്ങൾ, ാണങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ചിത്തം, അഹങ്കാരം മു 
തലായ ജീേവാപാധികെളല്ലാം അസത്താ കുേമ്പാൾ സുഖദുഃഖങ്ങളും അവേയാടു
േചരും. അസത്താ കുെമ സാരം. അേപ്പാൾ ആ സുഖദുഃഖങ്ങളുെട അനുഭവ ങ്ങ 
ളും ഇല്ലാത്തവയാകും. ആ നിലയിൽ ’സുഖദുഃഖങ്ങെള അനുഭവി ന്നത് ത്യ 
ക്ഷമായി കാണുന്നതിനാൽ അസത്ത് എ പറയുന്നെതങ്ങെനയാണ്? എന്ന
േചാദ്യത്തിേന സക്തി യിെല്ല വരും.
ജിജ്ഞാസു: കഷ്ടം! ഇെതെന്താരു വാ ടമിരട്ടാണ്? വാ കൾ െകാ ള്ള െവ 
റും വിരട്ട് അതായത് കഴമ്പില്ലാത്ത വാചകക്കസർത്ത് ) സംശയനിവൃത്തി വരു  
മില്ലേല്ലാ? വക്താവ്: സ്വപ്നം മുഴുവനും ഇല്ലാത്തതാണേല്ലാ. ആ സ്വപ്നത്തിൽ  
ത്യക്ഷമായിക്കണ്ടിരുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളും അവയുെട കാരണമായ സ്വപ്നജഗ ം
ഇല്ലാത്തവതെന്ന െയ നിശ്ചയിച്ചില്ലേയാ? അതുേപാെല ഈ േലാകെത്തയും
ഇതിലുളള സുഖദുഃഖങ്ങെളയും എ െകാണ്ട് അസെത്ത പറ കൂടാ?
ജിജ്ഞാസു: ഈ േലാകെത്തയും ഇതിലുള്ള സുഖദുഃഖ ങ്ങെളയും എേപ്പാഴും അറി 
യു െണ്ട ള്ളതിനാൽ ഇെതല്ലാം അസത്താെണ പറയുവാൻ ൈധര്യം വരു 
ന്നില്ല. വക്താവ്: നിങ്ങൾ േലാകെത്തയും അതിൽനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങ 
െളയും േവണ്ടതുേപാെല അറിയുന്നില്ല. അറിെഞ്ഞ ങ്കിൽ അെതല്ലാം അസെത്ത 

പറയുമായിരു . എങ്ങെനെയ ന്നാൽ ഒരു വ വിെന അറിയണെമ ള്ള 
വൻ അതിൽനിന്ന് േവറായിനിന്ന് അറിേയണ്ടതാണ്. കുടത്തിെന്റ സ്വരൂപമറി 
യുന്ന വൻ അതിൽ നിന്ന് േവറി നി ന്നവനാണെല്ലാ. അതു േപാെല േദഹ  
യെത്തയും അതിെല സുഖദുഃഖാദിവികാര ങ്ങേളയും അറിയുന്നവൻ അവയിൽനി 

ഭിന്നനും അവയുെട ഷ്ടാവുമാെണ മനസ്സിലാക്കണം
ഉദ്ധരണി|ഘട ഷ്ടാ ഘടാദ് ഭിന്നഃ സമ്മേതാ ന ഘേടാ യഥാ
േദഹ ഷ്ടാ തഥാ േദേഹാ നാഹമിത്യവധീരയ.
ഏന്ന മാണം മുകളിൽ പറഞ്ഞതിനു െതളിവാണ്. സകലെത്തയും ഇ കാരമാ 
ണ് അറിേയണ്ടത്. േലാകെത്ത അറിയണെമ ള്ളവനും േലാകെത്ത വി േവെറ
നിന്നറിയണം. ജിജ്ഞാസു: അങ്ങെന കണ്ടറിഞ്ഞവർ ഒരുത്തരുമില്ല. കാണു 
ന്നവെരല്ലാം സമഷ്ടിയായ േലാകത്തിെന്റ ഒരംശമായ വ്യഷ്ടിശരീരംെകാണ്ടറിയു 
ന്നേതയു . ആ സ്ഥിതിയ്ക്ക് േലാകെത്തവിട്ട് േവെറനിന്നറിഞ്ഞതായിെട്ടങ്ങെന
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വക െവയ്ക്കാം?
വക്താവ്: അസത്യമായ സ്വപ്നജഗത്തിൽ ആ ജഗത്തിെന്റ ഒരംശമായ അസത്യ 
ശരീരംെകാണ്ട് ആ ജഗത്തിെന അവിെട ക്കാണുേമ്പാൾ അതു സത്യമായിേത്താ 
ന്നിയാലും, ആ ജഗത്തി െനയും ആ ജഗത്തിെന്റ അംശമായ ശരീരെത്തയും വി

േത്യകമിരി ന്ന ഈ ജാ ജ്ജഗത്തിൽ ആ സ്വപ്നജഗത്ത് കാണാെത അസ 
ത്യമായിേപ്പാകുന്നില്ലേയാ? അതുേപാെല അസത്യമായ ഈ ജാ ജ്ജഗത്തിൽ
ഈ ജഗത്തിെന്റ ഒരംശമായ അസത്യശരീരംെകാണ്ട് ഈ ജഗത്തിെന ഇവിെട
ക്കാണുേമ്പാൾ ഇതു സത്യമായിേത്താന്നിയാലും ഈ ജഗത്തി െനയും ഈ ജഗ 
ത്തിെന്റ അംശമായ ശരീരേത്തയും വിട്ട് അഖണ്ഡമായിരി ന്ന പരജാ ത്തിൽ
(തുര്യാവസ്ഥയിൽ) ഈ ജഗ നശിച്ച് അസത്യമായിേപ്പാകുന്നതാണ്.
ജിജ്ഞാസു: ഈ ജഗത്തിെനക്കാണുന്ന കാലത്ത് ഇെതല്ലാം സത്യമാണേല്ലാ?
വക്താവ്: ഒരിക്കലുമല്ല. എങ്ങെനെയന്നാൽ സ്വപ്നാ വസ്ഥയിൽ സ്വപ്നജഗത്തി 
െന സത്യമായിക്കണ്ടാലും ആ കാണുന്ന സമയ ം ആ സ്വപ്നജഗത്ത് എങ്ങെന
മിഥ്യ (അസത്ത് ) ആേയാ, അങ്ങെന ഈ ജഗത്തിെനയും ഈ ജഗത്തിെന്റ ഒരം 
ശമായ ശരീരംെകാ കാണുേമ്പാൾ സത്യെമ േതാന്നിയാലും ആ അവസ 
രത്തിലും ഇതു മിഥ്യ (അസത്ത് ) തെന്നെയന്ന് എ െകാ നിശ്ചയി കൂടാ?
ഇതിനാൽ ഒരു വ വിെന യഥാർത്ഥമായി അറിയണെമങ്കിൽ അതിൽനി
േവറായി നിന്നറിയണം. അങ്ങെനയല്ലാെത അതായിരുന്നറിഞ്ഞാൽ സത്യമാ 
യി ം അസത്യമായി ം കാണും. ക ം കാണെപ്പടുന്ന വിഷയവും തമ്മിലുള്ള
േചർച്ചയിൽനി ണ്ടാകുന്ന അനുഭവം ഇതിനു െതളിവാണ്. എന്നാൽ ഒരു വ  
വിെന്റ ഒരു ഭാഗം മെറ്റാരു ഭാഗേത്താടു േചരുന്നതായി ക്ക എ െവച്ച് സത്താ 
െണ നിശ്ചയി ന്നത് ഒരു വിധത്തിലും ശരിയായി ള്ളതല്ല. അങ്ങെന നിശ്ച 
യി ക എ വന്നാൽ മരുമരീചികാ വാഹത്തിെന്റ അലകളും ഒ മെറ്റാന്നി 
േനാടു േചർ കാണുന്നതുെകാണ്ട് അതിെനയും സത്താെണ നിശ്ചയിക്കാ
െമ വരും. അതു ശരിയല്ല. അതുേപാെല േലാകത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം മെറ്റാരു
ഭാഗേത്താടു േചരുന്നതായിക്ക എ െവച്ച് ജ്ഞാനികൾ േലാകെത്ത സത്താ 
െണ പറയുകയില്ല.
ജിജ്ഞാസു: ഘടം അസത്താെണ സമ്മതിക്കാം. പേക്ഷ ആ ഘടെത്തയുണ്ടാ 
ക്കിയ നിമിത്തകാരണമായ കുശവെനയും സഹകാരികാരണമായ ദണ്ഡച ങ്ങ 
െളയും ത്യക്ഷത്തിൽ എങ്ങെനയാണ് അസത്യെമ പറയുന്നത്?
വക്താവ്: കുശവെനയും, ദണ്ഡച ാദികെളയും കാര്യ കാരണപക്ഷമായി േനാക്ക 
ണം. അേപ്പാൾ അവെയല്ലാം കാരണരൂപങ്ങളായി മാറി അസത്യമായിത്തെന്ന
കലാശി ന്നതായിക്കാണാം. സ്വപ്നത്തിൽ കുശവൻ, ദണ്ഡച ങ്ങെള െക്കാ
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ഘടാദികെള നിർമ്മിച്ചതായിക്കണ്ടാലും, ആ കുശവനും ദണ്ഡച ാദികളും ഘടാ 
ദികളും അവയ്ക്ക് ഉപാദാന കാരണമായ ജഗ ം അസത്യമാകുന്നതുേപാെല, ഈ
ജാ ത്തിൽ കാണെപ്പടുന്ന കുശവനും ദണ്ഡച ാദിയും അവ െകാ ണ്ടാ ന്ന
ഘടാദികളും അവയ്ക്ക് ഉപാദാനകാരണ മായ ഈ ജഗ ം അസത്യമാെണ
െതളിയും.
ജിജ്ഞാസു: സ്വപ്ന പഞ്ചം സ്വപ്നത്തിൽ സത്യമായിട്ടാണ് അനുഭവെപ്പടുന്നത്.
അത് അസത്താെണന്നറിയുന്നത് അതിെന്റ അനുഭവമില്ലാത്ത ജാ ത്കാലത്തി 
ലാണ്. ആ അറിവിെന െവ െകാണ്ടാണേല്ലാ അനുഭവകാല ം ആ സ്വപ്ന പ 
ഞ്ചം അസത്താെണ ജാ ത്തിൽ തീരുമാനി ന്നത്. അതുേപാെല ഈ ജാ 

ത് പഞ്ചം അനുഭവകാല സത്യമായിട്ടാണ് േതാ ന്നത്. എന്നാൽ ഈ
ജാ ത്തിെന്റ അനുഭവമില്ലാത്ത സ്വപ്നത്തിേലാ സുഷുപ്തിയിേലാ ഇതു അസത്താ 
െണ തീരുമാനിക്കെപ്പടു മില്ല. അതിനാൽ (ജാ ത്തിേലാ സ്വപ്ന ത്തിേലാ
സുഷുപ്തിയിേലാ ഈ ജാ ത് പഞ്ചം അസത്താ െണ നിർണ്ണയിക്കെപ്പടാത്ത 
തിനാൽ സ്വപ്നെമന്നേപാെല ഈ ജാ ത് പഞ്ചം അസെത്താ പറയുന്നതു
ശരിയല്ല. സ തെന്നയാണ്.
ജഗ ം ജഗത്സാക്ഷിയും
വക്താവ്: ’ഒരു വ വിെന അറിയണെമ ള്ളവർ അതിൽ നി േവറായി നിന്ന 
റിേയണ്ടതാണ്. എ ഞാൻ മുേമ്പ പറഞ്ഞി െണ്ടേല്ലാ. പഞ്ചമാകെട്ട ജാ  
ത്, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി ഈ മൂ നിലയിലാണ് അറിയെപ്പടുന്നത്. അവയിൽ ഒന്നി 
െന്റ അനുഭവമുള്ളേപ്പാൾ മ ള്ളവയുെട അനുഭവമില്ല. അതിനാൽ ജാ ദാദി മൂന്ന 
വസ്ഥകൾ പര രമറിയുവാൻ കഴിവിെല്ല സിദ്ധി . എന്നാൽ അവ
മൂ ം അറിയെപ്പടു താനും. അതിനാൽ ജാ ത് പഞ്ചെത്തയും അറിയുന്ന
ഒരു സാക്ഷി യുെണ്ട ം ആ സാക്ഷി സാക്ഷ്യമായ പഞ്ചത്തിൽ നി വിലക്ഷ 
ണനാെണ ം തീരുമാനിക്കാം. ആ സാക്ഷിയാണു സ്വപ്ന പഞ്ചെത്ത കാശി 
പ്പിച്ചതും, അതിെന്റ സ്മരണ ജാ ത്തിലുളവാക്കിയതും. അങ്ങെന അല്ലായിരു
എങ്കിൽ സ്വപ്ന പഞ്ചെത്ത റിച്ച് ജാ ത് പഞ്ചത്തിനറിവുണ്ടാവുക യില്ലായി 
രു ഓേരാ പഞ്ചവും ിപുടിരൂപത്തിലാണേല്ലാ നിലനി ന്നത്. ജ്ഞാതാ 
വ്, ജ്ഞാനം, േജ്ഞയം ഇവ മൂ ം േചർന്നതാണു ിപുടി. ജാ ത്തിെല ജ്ഞാ 
താവും സ്വപ്ന ത്തിെല ജ്ഞാതാവും സു.ഷുപ്തിയിെല ജ്ഞാതാവും ഒന്നല്ല, മൂന്നാ 
ണ്. അവർ അതാതവസ്ഥയിെല േജ്ഞയെത്ത മാ േമ അറിയുകയുള്ള. ആക 
യാൽ ആ ജ്ഞാതാക്കൾക്ക് അേന്യാന്യ മറിയുവാെനാ കയില്ല. അതുെകാണ്ടാ 
ണു മൂ വസ്ഥകേളയും അറിയുന്ന ഒരു സാക്ഷിയുെണ്ടന്ന് അനുഭവബലം െകാ
തീരുമാനിച്ചത്. സ്വപ്ന പഞ്ചത്തിൽ നി ഭിന്നനായ സാക്ഷി ആ സ്വപ്ന പ 
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ഞ്ചവും അസത്താെണന്ന് അറി തുേപാെല, ഈ ജാ ത് പഞ്ചത്തിൽ നി
ഭിന്നനായ സാക്ഷിക്ക് ജാ ത് പഞ്ചെത്തയും അസെത്തന്നറിയുവാൻ കഴിയും.
ആ സാക്ഷിഭാവമാണ് തുരീയം. സ്വപ്ന പഞ്ചം ജാ ദവസ്ഥയിൽ അസത്താ 
െണ െതളിഞ്ഞതുേപാെല തുര്യഭാവത്തിൽ ഉണരുന്ന ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് സ്വപ്ന 
സുഷുപ്തികൾ മാ മല്ല, ഈ ജാ േപാലും അസത്താെണന്നനുഭവെപ്പടും. ആ
അനുഭവ ബലം െവ െകാ േനാ േമ്പാൾ ജ്ഞാനികൾ വ്യഷ്ടി രൂപത്തി 
ലും സമഷ്ടിരൂപത്തിലും അനുഭവെപ്പട്ട എല്ലാ പഞ്ചവും അസത്തായി നിർണ്ണ 
യിക്കാൻ കഴിയും.
ജിജ്ഞാസു: ജാ ത്തിൽ സ്വപ്ന പഞ്ചത്തിെന്റ അനുഭവം അത്തംേപാലുമില്ലാ 
ത്തതുെകാണ്ടാണേല്ലാ അത് അസത്താ െണ തീരുമാനിച്ചത്. അതുേപാെല

പഞ്ചാനുഭവം േലശം േപാലുമില്ലാത്ത ഒരു ഭാവത്തിെലത്താെത ഈ പഞ്ചം
അസത്താെണ നിർണ്ണയി വാൻ കഴിയുേമാ? അങ്ങെന പഞ്ചഭാനമില്ലാ 
ത്ത ഒരവസ്ഥയാേണാ തുരീയം? പേക്ഷ അത് ആർ ം അനുഭവെപ്പടുന്നില്ലേല്ലാ?
അതിനാൽ പഞ്ചം സെത്ത തെന്ന തീരുമാനി കയേല്ല േവണ്ടത്? അവ 
സ്ഥാ യവും തുരീയവും
വക്താവ്: നിങ്ങളുെട ആശങ്ക ശരിയല്ല. തുരീയം അനുഭവ രൂപത്തിൽ മൂ കാ 
ല മുണ്ട്. മൂ കാലത്തിലും ഒരുേപാെല നിലനില്ക്കാത്ത പദാർത്ഥെത്തയാണ 
േല്ലാ ശാ ങ്ങൾ അസെത്ത വ്യവേച്ഛദിച്ചിരി ന്നത്. അവസ്ഥാ യ രൂപ 
ത്തിൽ പഞ്ചം എേപ്പാഴും അനുഭവെപ്പടു . എന്നാൽ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിൽ
ആ അവസ്ഥകൾ പര രം ബാധിക്കെപ്പടുന്നതിനാൽ അസെത്ത നിർണ്ണയി 
ക്കാം. പേക്ഷ ആ മൂ വസ്ഥകളുെടയും അനുഭവമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയുെട അനുഭവ 
മുെണ്ടങ്കിേല പഞ്ചം മുഴുവൻ അസത്താെണ നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുവാൻ കഴിയു 
കയു എന്നായിരിക്കാം നിങ്ങളുെട വാദം. അങ്ങെനെയാരവസ്ഥയുണ്ട്; അതാ 
ണ് തുരീയം. തുരീയം എന്ന പദത്തിന് നാലാമേത്തത് എന്നാ ണർത്ഥം. ജാ 

ത്ത്, സ്വപ്നം, സുഷുപ്തി ഈ മൂന്നവസ്ഥകെള അേപക്ഷിച്ചാണ് നാലാമേത്തത്
തുരീയം എന്ന നാമം വ േചരുന്നത്. ജാ ദാദി മൂന്നവസ്ഥകളും ഉണ്ടായി നില
നി വിലയി ന്നത് യാെതാരിടത്താേണാ അതാണു ജ്ഞാനസ്വരൂപമായ
തുരീയം. അവസ്ഥാ യരൂേപണ തിഭാസി ന്ന, ജഗത്തിനധിഷ്ഠാനമായും
സാക്ഷിയായും വർത്തി ന്ന, കൂടസ്ഥ ഹ്മൈചതന്യേത്തയാണ് ഉപനിഷ
കൾ തുരീയെമ പറയുന്നത്. ’ഈ തുരീയം ജാ പമായ ലശരീരെത്ത
താെനന്നഭിമാനി ന്ന ബഹിഃ ജ്ഞനായ വിശ്വേനാ, സ്വപ്നരൂപമായ സൂക്ഷ്മശ 
രീരെത്ത താെനന്നഭിമാനി ന്ന അന്തഃ ജ്ഞനായ ൈതജസേനാ, സുഷുപ്തി 
രൂപമായ കാരണശരീരെത്ത താെനന്നഭിമാനി ന്ന ജ്ഞാനഘനനായ ാ 
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ജ്ഞേനാ അല്ല. പിെന്നേയാ, അദൃഷ്ടവും, അവ്യവഹാര്യ വും, അ ാഹ്യവും, അല 
ക്ഷണവും, അചിന്ത്യവും, അവ്യപേദശ്യ വും, ഏകാത്മ ത്യയസാരവും പേഞ്ചാ 
പശമവും, ശാന്തവും, ശിവവും, അൈദ്വതവുമാണ് ആ തുരീയം. ഇതിേന ത്ത 
െന്നയാണ് ആത്മാെവന്നറിേയണ്ടതും.’ എ തുരീയെത്ത (ചതുർത്ഥം) മാ  
േക്യാപനിഷത്തിൽ വിവരിച്ചിരി . തുരീയരൂപത്തിൽ വർത്തി ന്ന ഈ
ആത്മാവിെന ക െകാ കാണുവാൻ സാദ്ധ്യമെല്ലന്ന് അദൃഷ്ടപദം െകാ ം,
ബുദ്ധിക്ക് ഹി വാൻ സാദ്ധ്യമെല്ലന്ന് അ ാഹ്യ പദംെകാ ം അചിന്ത്യപ 
ദംെകാ ം, ലക്ഷണംെകാ ം നിർവ്വചിക്കാൻ സാദ്ധ്യമെല്ലന്ന് അലക്ഷണപ 
ദംെകാ ം മ ം ഉപനിഷ േത്യകെമടു പറയു ണ്ട്. തുരീയത്തിൽ  
പഞ്ചഭാനമിെല്ല ം േഭദമിെല്ല ം പേഞ്ചാപശമം, അൈദ്വതം എന്നീ ര
പദങ്ങൾെകാണ്ട് ഉപനിഷ സൂചിപ്പി ണ്ട്. ശാന്തം, ശിവം എന്നീ ര
പദങ്ങൾ തുരീയഭാവത്തിെന്റ നിർവ്വികാരതെയയും ആനന്ദസ്വരൂപെത്ത യുമാണ്
ചൂണ്ടികാണി ന്നത്. ഇങ്ങെനയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വഴി തുരീയം സ ം ചി 

ം ആനന്ദവും അഖണ്ഡവും പൂർണ്ണവുമായ ഹ്മമാെണ ം ര വിൽ സർപ്പം
േപാെല ആ ഹ്മത്തിൽ അജ്ഞാനത്താൽ പഞ്ചം തിഭാസിക്ക യാെണ 

ം ഉപനിഷത്ത് ഉപേദശി ന്നതായി മനസ്സിലാക്കണം. ഈ തുരീയാവസ്ഥ
അനുഭവമില്ലാത്തതാെണ ള്ള നിങ്ങളുെട വാദവും ശരിയല്ല. എല്ലാറ്റിേനയും  
കാശിപ്പി ന്നതും തനിെയ കാശി ന്നതുമാണ് തുരീയരൂപമായ ആത്മാവ്.
ഇത് അനുഭവിക്കെപ്പടുന്നില്ല എ ള്ളതു ശരിയാണ്. എന്നാൽ എേപ്പാഴും ഞാ 
െനന്ന അനുഭവ വടിവിൽ ഇതു വിള ണ്ട്. ഉണർവ്വിലും, കിനാവിലും ഉറക്ക 
ത്തിലും ഒരു മാറ്റവുമില്ലാെത സാമാന്യേബാധസ്വരൂപത്തിൽ കാശി ന്നതാ 
ണ് ആത്മാവ്. അവിദ്യയും അന്തഃകരണവും അതിെന്റ വൃത്തികളും ഇ ിയ ങ്ങളും
ബാഹ്യവിഷയങ്ങളും ഈ ആത്മ കാശത്തിലാണു തിഭാസി ന്നത്. അതി 
നാൽ തുരീയരൂപത്തിൽ ഉപേദശിക്ക െപ്പടുന്ന ആത്മാവ് സ തെന്നയാെണന്ന്
മനസ്സിലാക്കണം.
ജിജ്ഞാസു: ആത്മാവ് സ ം ചി ം ആനന്ദവു മാെണങ്കിൽ അത് എല്ലാവർ 

ം അനുഭവെപ്പടാത്തത് എ െകാണ്ടാണ്?
വക്താവ്: അനുഭവസ്വരൂമാണ് ആത്മാവ്. ഏല്ലാറ്റിേനയും അനുഭവെപ്പടു ക

കാശിപ്പി ക എ ള്ളതാണ് ആത്മാവിെന്റ സ്വഭാവം. അെതങ്ങെന അനു 
ഭവെപ്പടും, അനുഭവ ത്തിന് വിഷയമാകും? ഒരു വിധത്തിലും ഒരിക്കലും വിഷയ 
മാ കുകയില്ല. തന്നിൽ കത്തിക്കെപ്പട്ട വിഷയങ്ങളിെലല്ലാം സ പ ത്തിലും ചി 

പത്തിലും ആനന്ദരൂപത്തിലും ആത്മാവു കാശി ണ്ട്. പേക്ഷ അജ്ഞാ 
നം നിമിത്തം ആത്മാവിെന്റ സച്ചിത് സുഖഭാവെത്ത വിസ്മരിച്ച് അജ്ഞാനത്താൽ
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കത്തിതമായ നാമരൂപങ്ങെളമാ ം കാണുന്നതുെകാണ്ടാണ് ആ ആത്മാനുഭൂതി
എല്ലാവർ മുണ്ടാകാത്തത്. അജ്ഞാനം നശി േമ്പാൾ നാമരൂപങ്ങൾ മാറി
സർവ്വ സച്ചിത് സുഖ രൂപമായ ഹ്മം കാശി ം.
സമാധിയും ഹ്മാനുഭവവും
ജിജ്ഞാസു: ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് അങ്ങെന യുള്ള ഹ്മാനുഭവമു 
ണ്ടാകുേമാ?
വക്താവ്: തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവും. ആ അവസ്ഥയാണ് സമാധി.
ജിജ്ഞാസു: സമാധിയിൽ പഞ്ചം അത്തംേപാലും കാശി ന്നിെല്ലന്നാ 
േണാ അവിടു പറയു ത്?
വക്താവ്: അേത. സമാധിദശയിൽ പഞ്ചഭാനം അത്തം േപാലുമില്ല.
സമാധിയും സുഷുപ്തിയും
ജിജ്ഞാസു: സുഷുപ്തിയിലും പഞ്ചഭാനമില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ സുഷുപ്തിയും സമാ 
ധിയും തമ്മിെലന്താണ് വ്യത്യാസം?
വക്താവ്: സുഷുപ്തിയിൽ പഞ്ചത്തിെല ലവിഷയ ങ്ങൾ കാശി ന്നിെല്ല 
ങ്കിലും പഞ്ചത്തിന്റ ബീജഭൂതമായ അവിദ്യ അവിെട അനുഭവെപ്പടു ണ്ട്. ആ
അവിദ്യയുെട പരിണാമമാണ് സകലസൂക്ഷ്മ ല പഞ്ചവിഷയങ്ങളും. ആ വി 
ഷയങ്ങെളല്ലാം സ്വകാരണമായ അവിദ്യയിൽ ലയി ന്ന അവസ്ഥയാണ് സു 
ഷുപ്തി. അതിനു ളയെമ കൂടി ഒരു േപരുണ്ട്. അതിനാൽ പഞ്ചം കാര 
ണരൂപത്തിൽ. അജ്ഞാന രൂപത്തിൽ സുഷുപ്തിയിലുെണ്ടന്ന് തീരുമാനിക്കാം.
സുഷുപ്തിയിൽ നി ണർ വരുന്ന മനുഷ്യൻ, ’ഞാനിതു വെര ഒ മറിയാെത
ഉറങ്ങി’ എേന്നാർക്കാറുണ്ടേല്ലാ, ആ ഓർമ്മ കാരണം സുഷുപ്തികാലത്തിെല
അനുഭവമാണ്. അനുഭവമില്ലാത്ത ഒന്നിെന റി സ്മരി വാൻ ആർ ം സാ 
ദ്ധ്യമെല്ലേല്ലാ. ’ഞാൻ ഒ മറിയാെത സുഖമായി ഉറങ്ങി’ എന്ന സ്മരണയിൽ
’ഞാൻ’ ’ഒ മറിയായ്ക’ ’സുഖം’ എ മൂ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിൽ അറി 
യായ്ക എന്നതാണ് അജ്ഞാനം (അവിദ്യ). ആത്മാവിെന ആ യിച്ചിരി ന്ന
ആ അവിദ്യ തെന്നയാണ് പഞ്ചത്തിെന്റ ഉപാദാനകാരണെമ േവദാന്തശാ 

ം ഉദ് േഘാഷി , അതിനാൽ കാരണ പഞ്ചെമ കൂടി അവിദ്യയ്ക്ക് േപരു
പറയാവുന്ന താണേല്ലാ. ഈ ദൃഷ്ടിയിൽ. സുഷുപ്തിയിൽ പഞ്ചാനുഭവ മുണ്ട്.
ഇെല്ല ള്ള നിങ്ങളുെട വാദം ശരിയല്ല. എന്നാൽ സമാധിയിൽ ല പഞ്ച 
ത്തിെന്റേയാ സൂക്ഷ്മ പഞ്ചത്തിേന്റേയാ കാരണ പഞ്ചത്തിെന്റേയാ വിളക്കമി 
ല്ല. അവിെട ഹ്മസ്വരൂപം മാ മാണ് പരിപൂർണ്ണമായി കാശി ന്നത്. ഈ
വിവരണം െകാ സമാധിയും സുഷുപ്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യക്തമായി 
ക്കാണു മേല്ലാ.
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ജിജ്ഞാസു: സുഷുപ്തിയും, സമാധിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി.
പേക്ഷ സമാധിയിൽ പഞ്ചത്തിെന്റ കാശമിെല്ല ള്ളതു സമ്മതി വാൻ
നിവൃത്തിയില്ല. അന്തഃകരണവൃത്തിയുെട ആത്മാകാരമായ പരിണാമെത്ത യാ 
ണെല്ലാ സമാധിെയ േവദാന്തികൾ വ്യവഹരി ന്നത്. അവിെട ആത്മാകാര 
മായി പരിണമിച്ച അന്തഃകരണവൃത്തിയും ആത്മസ്വരൂപവും കാശി െണ്ട 
ന്ന് ആ നിർവ്വചനത്തിൽ നി ം മനസ്സിലാക്കാം. അന്തഃകരണവൃത്തി, അപഞ്ചീ 
കൃത പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ സൂക്ഷ്മ പഞ്ചത്തിെന്റ ഒരംശമാണേല്ലാ. അതിനാൽ
സമാധിയിലും പഞ്ചത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മാംശം കാശി െണ്ട വരു . ഈ
ദൃഷ്ടിയിൽ സമാധി പഞ്ചഭാനമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാെണ പറയുന്നതു ശരി 
യാേണാ?
വക്താവ്: സമാധിവിഷയകമായ അനുഭവമില്ലാത്തതു െകാണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കി 
ങ്ങെന േതാ ന്നത്. അന്തഃകരണ വൃത്തിയുെട ആത്മാകാരമായ പരിണാമമാ 
ണ് സമാധി എ നിങ്ങൾ സമ്മതി ണ്ടേല്ലാ. വിഷയങ്ങൾ എങ്ങെന
യിരി േമാ ആ വിധം കാശി ക എ ള്ളതാണ് അന്തഃകരണവൃത്തിയുെട
സ്വഭാവം. ഘടാനുഭവത്തിൽ അന്തഃകരണം ഘടരൂപത്തിലാണ് കാശി ന്ന 
ത്. അഗ്നി ഇരുമ്പിേനാേടാ വിറകിേനാേടാ മേറ്റാ േചർന്നിരി േമ്പാൾ അവ 
യുെട ആകൃതിയിലാണേല്ലാ കാശി ന്നത്. അവിെട ഘടവും അന്തഃകാരണ 
വും രണ്ടായി കാശി ന്നില്ല. അവെയ അേപ്പാൾ രണ്ടായി േവർതിരി വാൻ
സാദ്ധ്യമല്ല. അതുേപാെല അന്തഃകരണവൃത്തിയും വിഷയങ്ങളും അനുഭവകാല 
ത്ത് ഒേരവടിവിൽ കാശി ം. അവ രണ്ടായി അനുഭവെപ്പടുകയില്ല. അ  
കാരം ആത്മാകാരമായ മേനാവൃത്തി അനുഭവകാലത്ത് ആത്മവടിവിൽ മാ േമ

കാശി കയു . പരിച്ഛിന്ന പരമാണുവായ അന്തഃകരണത്തിന് അണുരൂപ 
മായും മഹ പ മായും പരിണമിക്കാൻ കഴിയുെമ ള്ളതാണു േവദാന്തശാ സി 
ദ്ധാന്തം. അതിനാൽ സമാധിയിൽ പഞ്ചം കൂെട കാശി എന്ന വാദം
അനുഭവവിരുദ്ധമാെണ മനസ്സിലാക്കണം. ഇനിയും സമാധിയിൽ ആത്മാവി 
േനാടു േചർ സൂക്ഷ്മ പഞ്ചാംശമായ അന്തഃകരണവൃത്തികൂടി കാശി
എന്ന വാദെത്ത റി കൂടി അത്തം ചിന്തിക്കാം.
സമാധിേഭദം
സവികത്തസമാധിെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം നിങ്ങളുെട ആശങ്ക കുറ ശരി 
യാണ്. ഗുരുമുഖ നിന്ന് ’തത്ത്വമസി’ മഹാവാക്യം വിച്ച് ’അഹം ഹ്മാ 
സ്മി (ഞാൻ ഹ്മമാ കു ) എ നിരന്തരം ധ്യാനി ന്ന മുമു വിന്  
ഹ്മാ കാരമേനാവൃത്തിയുണ്ടാ ന്ന അവസ്ഥയാണ് സവികത്ത സമാധി. ഈ
സമാധിയിൽ ’ഞാൻ’ ’ധ്യാതാവും’ ’ ഹ്മം’ ’േധ്യയവും’ ’ആകു ’ എന്നഭാവന
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ധ്യാനവുമാണ്. ആകയാൽ ിപുടിയുെണ്ട കാണാം. ’അഹം ഹ്മാസ്മി’
എന്ന ശബ്ദെത്ത ആ യി ള്ള ഈ സമാധി ശബ്ദാനുവിദ്ധ സവികത്തസ 
മാധി’െയ കൂടി ഒരു േപരുണ്ട്. ഈ സമാധി യുെട പരിപക്വതയിൽ ’അഹം

ഹ്മാസ്മി’ എ ള്ള മഹാവാക്യത്തിെന്റ അർത്ഥം ചിന്തിക്കാെതതെന്ന ചിത്ത 
വൃത്തി ഹ്മാകാരമായി പരിണമി ം. ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ശബ്ദാനനുവിദ്ധസവി 
കത്തസമാധി എന്നാണു നാമകരണം െചയ്യെപ്പട്ടിരി ന്നത്. എന്നാലും വിേവ 
കികൾ ഘടശരാവാദി50 (കുടം, ചട്ടി തുടങ്ങിയവ; ശരാവം ചട്ടി) കെള മൃത്താ 
യി51(മണ്ണായി)അറിയുന്നതുേപാെല ആ ിപുടിെയ ഏകമായ ഹ്മമായി ആ
സമാധികളിലും അറിയു ണ്ട്. ഈ സവികത്തസമാധിയുെട അഭ്യാസബലം 
െകാണ്ട്, ധ്യാനി ന്ന വൻ, ധ്യാനിക്കൽ ഈ രണ്ടവസ്ഥകെളയും ഉേപക്ഷിച്ച്
ചിത്തം േധ്യയമായ സച്ചി ഖ ഹ്മത്തിെന്റ വടവിൽ മാ ം കാശി ം. ആ
അനുഭൂതിെകാ തെന്ന അവിദ്യനാശവും ഹ്മാൈത്മക്യനിർണ്ണയവും സിദ്ധി 

ന്നതാണ്. അങ്ങെന സിദ്ധിച്ച ജ്ഞാനിക്ക് ിപുടി േപാലും ഹ്മസ്വരൂപ 
മായിേട്ട അനുഭവെപ്പടുകയു . എന്നാൽ നിർവ്വികത്തസമാധിയിൽ ിപുടിയി 
ല്ല. സവികത്തസമാധിെകാ ഹ്മവിത്തായി തീർന്ന ജ്ഞാനി മേനാനാശ 
വും വാസനാക്ഷയവും വരുത്തി ജീവ ക്തി സുഖത്തിനുേവണ്ടി പരി മിക്കാറു 
ണ്ട്. അതിനുള്ള ഉപായം നിർവ്വികത്തസമാധിയാണ്. സവികത്തസമാധിയുെട
പക്വതയിൽ നിർവ്വികത്തസമാധിയുണ്ടാകും. ഈ നിർവികത്ത സമാധിയിൽ  
പഞ്ചഭാനം ഒ ംതെന്ന ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഹ്മസ്വരൂപം മാ മാണ് ഈ സമാ 
ധിയിൽ കാശി ന്നത്. നിർവികത്തസമാധിയിൽ നി വ ത്ഥാനാവസ്ഥ 
യിേലയ്ക്ക് വരുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് അവസ്ഥാ യരൂപത്തിലുള്ള പഞ്ചം അസത്താ 
െണന്നനുഭവെപ്പടും. ’ഇതുവെര താൻ സമാഹിതനാ യിരു .’ എ ം ’അേപ്പാൾ
ഒരു വിധത്തിലുള്ള പഞ്ചാവസ്ഥ യും അനുഭവെപ്പടാെത അഖണ്ഡവും അനിർ 
വചനീയവുമായ സച്ചിദാനന്ദഭാവത്തിൽതെന്നയാണ് താൻ വർത്തിച്ചിരുന്നത്.’
എ ം സ്മരണയിൽ വരികയും, അേതാെടാപ്പം ’ഇേപ്പാഴും താൻ ആ ഹ്മസ്വ 
രൂപമാണ്,’ എ ള്ള ത്യഭിജ്ഞാന മുണ്ടാകുകയും െച ം. അതിനാൽ ജാ  
ത്ഭാവത്തിൽ സ്വപ്ന പഞ്ചം നശിക്കകയും അത് അസത്താെണ േബാധിക്ക 
െപ്പടുകയും െചയ്തതു േപാെല നിർവ്വികത്ത സമാധിയിൽ ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്തിരൂപ 
ത്തിലുള്ള പഞ്ചം മുഴുവൻ നശി കയും ആ അനുഭവബലത്താൽ വ ത്ഥാന ദശ 
യിൽ പഞ്ചം ഇ ിയങ്ങൾ വിഷയമായാൽേപാലും അസത്താെണ നിർ 
ണ്ണയിക്കെപ്പടുവാൻ കഴിയുകയും െച ം.
ജിജ്ഞാസു: നിർവ്വികത്തസമാധി അൈദ്വതാത്മഭാവനാ രൂപമാണ്. അതിൽ
ഭാവനയുള്ളതിനാൽ അന്തഃകരണവൃത്തി - ിപുടി യുമുണ്ട്. അതുെകാണ്ട് ആ
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അവസ്ഥയിൽ പഞ്ച വും ഹ്മവും കാശി എ ഹിക്കാം.
വക്താവ്: അൈദ്വത ഹ്മാകാരമായ അന്തഃകരണവൃത്തി േയാടുകൂടിയ സമാധി 
യാണ്. ’അൈദ്വതഭാവനാരൂപനിർവ്വികത്ത സമാധി’െയ പറയെപ്പടുന്നത്.
അതിൽ അതിസൂക്ഷ്മമായ അന്തഃകരണവൃത്തിയുെണ്ടങ്കിലും അേപ്പാൾ അത് അനു 
ഭവെപ്പടു കയില്ല. പേക്ഷ ആ സമാധി മുഖ്യമല്ല. അൈദ്വത ഹ്മാവ സ്ഥാനരൂ 
പമായ നിർവ്വികത്തസമാധിയാണു മുഖ്യം. അൈദ്വത ഹ്മഭാവനാരൂപമായ
നിർവ്വികത്തസമാധിയുെട അഭ്യാസബലം െകാണ്ട് ആ അവസ്ഥയിൽ അന്തഃക 
രണവൃത്തി നശി ം. അേപ്പാൾ അന്തഃകരണവൃത്തിരഹിതമായ അൈദ്വത  
ഹ്മാവ സ്ഥാനരൂപനിർവ്വികത്തസമാധി കാശി ം. പഴുത്ത ഇരു കഷണ 
ത്തിൽ ജലബി ക്കൾ വീണു നശി ന്നതു േപാെല അൈദ്വത ഹ്മാവസ്ഥാ 
നുരൂപനിർവ്വികത്തസമാധിയിൽ അന്തഃ കരണവൃത്തി ആ ഹ്മത്തിൽ ലയി 

. അേപ്പാൾ ആത്മാവ് അന്തഃകരണവൃത്തിേയാടുകൂടാെത അഖണ്ഡമായും
സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപ ഹ്മമായും കാശി ം. ഈ നിലയാണു മുഖ്യമായ സമാ 
ധി. ഹ്മഭാവനാരൂപനിർവ്വികത്തസമാധി സാധനവും ഹ്മാവസ്ഥാന രൂപ
നിർവികത്ത സമാധി ആ സാധനയുെട ഫലവുമാണ്. അതുെകാണ്ടാണതു മുഖ്യ 
െമ നിർണ്ണയിക്ക െപ്പട്ടിരി ന്നത്. അതുേപാെല ശബ്ദാനുവിദ്ധസവികത്തസ 
മാധി സാധനയും ശബ്ദാനനുവിദ്ധസവികത്ത സമാധി അതിെന്റ ഫലവുമാകു .
അ കാരം സവികത്ത സമാധി സാധനയും നിർവ്വികത്തസമാധിഫലവുമാെണ 

കൂടി അറിയണം. ഇങ്ങെന തത്ത്വമസ്യാദിമഹാവാക്യങ്ങൾ വിച്ച് ധ്യാനാ 
ഭ്യാസപാടവ ത്താൽ സവികത്തപസമാധി പക്വമായതിനു േശഷം നിർവ്വികത്ത
സമാധി ഉറ േമ്പാൾ പഞ്ചഭാനം നിേശ്ശഷമറ്റ് പൂർണ്ണമായ ഹ്മസ്വരൂപമായി
ജ്ഞാനി കാശി ം. ആ അനുഭൂതി സിദ്ധിച്ച പുരുഷന് ഭൂതഭവിഷ്യദ് വർത്ത 
മാനകാലങ്ങലിലും പഞ്ചം ഉണ്ടായി മില്ല, ഉണ്ടാകുക യുമില്ല, ഉണ്ടാകു മില്ല
’സർവ്വം ഖല്വിദം ഹ്മ’ ’ഈശാവാസ്യമിദം സർവ്വം’ എ തുടങ്ങിയ ഉപനിഷ 
ദ് വാക്യങ്ങൾ അങ്ങെനയുള്ള ജ്ഞാനി കളുെട അനുഭൂതിെയയാണ് വിളംബരം
െച ന്നത്.
ജിജ്ഞാസു: ’സർവ്വം ഖല്വിദം ഹ്മ’, ഈശാവാസ്യമിദം സർവ്വം’ എന്നീ മ  
ങ്ങളിൽ ’ഇദം’ (ഇത് ) എന്ന ശബ്ദംെകാ പഞ്ചെത്തയാണേല്ലാ കുറി ന്ന 
ത്. ത്യക്ഷമായിക്കാണുന്ന ഒന്നിെനയാണേല്ലാ ’ഇദം’ ശബ്ദംെകാ നിർേദ്ദ 
ശി ന്നത്. അതിനാൽ ത്യക്ഷസിദ്ധമായ പഞ്ചെത്ത ഹ്മസ്വരൂപമായി
ധ്യാനിക്കണെമ ള്ള ഉപേദശമാണ് ആ വാക്യങ്ങളിലുള്ളെതന്ന് തീരുമാനിക്ക 
രുേതാ? സാള ാമെത്ത വി വായി ഉപാസി ന്നതുേപാെല പഞ്ചെത്ത  
ഹ്മമായി ഉപാസി ന്നത് ൈദ്വതഭാവത്തിലിരു െകാണ്ടാണ്. ഈ ദൃഷ്ടിയിൽ
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േനാക്കി യാൽ ഹ്മജ്ഞാനികളും പഞ്ചത്തിെന്റ സത്തെയ സമ്മതി
എ കാണാം. വക്താവ്: േവദാന്തശാ രഹസ്യം അറിയാത്തതു െകാണ്ടാണ്
നിങ്ങൾക്കിങ്ങെന വികത്തമുണ്ടാകുന്നത്. ഉത്തമ നായ ആചാര്യെന്റ അനു ഹ 
വും സഹായവും കൂടാെത േവദാന്തശാ ം തനിെയ പഠിച്ചി ള്ളവർെക്കല്ലാം ഇതു
േപാെലയുള്ള സേന്ദഹങ്ങളുണ്ടാവുക പതിവാണ്. അവർക്ക് ഉപനിഷന്മ ങ്ങളു 
െട വാച്യാർത്ഥം മാ ം ഹിക്കാേന കഴിയുകയു . പാണ്ഡിത്യാഭിമാനം കൂടു 
കനിമിത്തം ഒരു സദ്ഗുരുവിെന ഉപസദിച്ച്52(സമീപിച്ച് ) വണാദികൾ െകാ 

ഹ്മതത്ത്വാവധാരണം െച വാനുള്ള ആ ഹമുണ്ടാവുക യില്ല. അങ്ങെന 
യുള്ളവർക്ക്, സർവ്വബന്ധനാശകമായ േവദാന്ത ശാ പാണ്ഡിത്യം ബന്ധകരമാ 
യിേട്ട കലാശി കയു . അതുെകാ തെന്നയാണ് ’അസ ദായവിത് സർ 
വ്വശാ വിദപി മൂർഖവദുേപക്ഷണീയഃ’53(പരമ്പരാ ാപ്തമായ സ ദായെത്ത
അറിയാത്തവെന മുർഖെനെയന്നേപാെല ഉേപക്ഷിേക്കണ്ടതാണ്.)എ ീശ 
ങ്കരഭഗവത്പാദർ ഗീതാഭാഷ്യത്തിൽ സ്താവി േപായത്. ഇതങ്ങെന നില്ക്കെട്ട.
നമു കൃതത്തിേലയ്ക്ക് കടക്കാം.
അദ്ധ്യാേരാപാപവാദങ്ങളും ജഗന്മിഥ്യാത്വവും
’സർവ്വം ഖല്വിദം ഹ്മ’, ’ഈശാവാസ്യമിദം സർവ്വം’ ഇവ പഞ്ചെത്ത ഹ്മ 
മായി ധ്യാനിക്കണെമന്ന് ഉപേദശി ന്ന മ ങ്ങളാെണ ള്ള നിങ്ങളുെട അഭി 

ായം ഒരു വിധത്തിലും സാധുവല്ല. എെന്തന്നാൽ പഞ്ചവും ഹ്മവും രണ്ടാ 
െണ ള്ള സൂചന ആ വാക്യങ്ങളിൽ അത്തംേപാലുമില്ല. മുമ്പ്, ത്യക്ഷസിദ്ധ 
മായിരുന്ന പഞ്ചം സത്യമെല്ല ം അതു ഹ്മസ്വരൂപമാെണ ം െവളിെപ്പടു 

കയാണ് ത വാക്യങ്ങൾ വഴി ഋഷികൾ െചയ്തി ള്ളത്. അദ്ധ്യാേരാപം,
അപവാദം എ ര ിയകൾ വഴിയാണ് ഋഷികൾ പഞ്ചസദ്ഭാവെത്ത
നിേഷധിച്ച് ആ പഞ്ചത്തിെന്റ അധിഷ്ഠാനമായ ഹ്മസ്വരൂപെത്ത െവളിെപ്പടു 

ന്നത്. ഒരു വ വിൽ അതിേന്റതല്ലാത്ത ധർമ്മങ്ങൾ ആേരാപി ന്ന താണ്
അദ്ധ്യാേരാപം. അതിനു കാരണം അജ്ഞാനമാണ്. ര വിൽ സർപ്പവും, ശു 
ക്തിയിൽ രജതവും ആേരാപി ന്നത് അജ്ഞാനം െകാണ്ടാണേല്ലാ. അതുേപാ 
െല അനാദിയായ അവിദ്യനിമിത്തം സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമായ ഹ്മത്തിൽ പ 
ഞ്ച െത്ത കത്തി ന്നത് അദ്ധ്യാേരാപമാകു . അധിഷ്ഠാനമായ ഹ്മത്തിെന്റ
േബാധമുണ്ടാകാത്തിടേത്താളം കാലം അതിൽ ആേരാപിതമായ പഞ്ചം സത്യ 
മായിേട്ട ജീവനു വിശ്വസി വാൻ നിവൃത്തിയു . ഈ അദ്ധ്യാേരാപവും ജീവ 
നും ജീവെന്റ വിശ്വാസവും ഇവയ് െക്കല്ലാം കാരണഭൂതമായ അവിദ്യയും അതി 
െന നിമിത്തമാക്കിയുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളും അനാദിയാണ്. അവിദ്യയും തത്കാ 
ര്യങ്ങളും നശിച്ച് ഹ്മസ്വരൂപാവേബാധ മുണ്ടാവാെത ജീവന് അനർത്ഥനിവൃ 
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ത്തിയും ആനന്ദ ാപ്തിയും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അതിനാൽ ജീവെന്റ അവിദ്യാകൃത 
മായ അനർത്ഥെത്ത ഇല്ലാതാ ന്നതിനുേവണ്ടി പഞ്ചത്തിെന്റ വ്യാവഹാരിക 
സത്തെയ സമ്മതി െകാണ്ട് അതിെന്റ സൃഷ്ടി മെത്ത ശാ ങ്ങളിൽ തിപാ 
ദി ണ്ട്. ആ തിപാദന ത്തിന് അദ്ധ്യാേരാപത െമന്ന് പറയു . പ 
ഞ്ചകത്തനയ്ക്ക് അധിഷ്ഠാനവും അവിദ്യാശബളിതവുമായ ഹ്മെത്ത പഞ്ച ത്തി 
െന്റ ഉപാദാനകാരണവും നിമിത്തകാരണവുമായി സങ്കത്തി െകാണ്ടാണ് ഉപ 
നിഷത്തിൽ സൃഷ്ടി ിയ തിപാദിച്ചി രി ന്നത്. ഹ്മത്തിെന്റ വിവർത്ത 
വും, അവിദ്യയുെട പരിണാമവുമാണ് ഈ പഞ്ചം. വ്യവഹാരദശയിൽ ഹ്മ 
െത്ത കാരണമായും പഞ്ചെത്ത കാര്യമായും േവദാന്തശാ ം അംഗീകരിച്ചിരി

. കാര്യത്തിന് കാരണത്തിൽ നി ഭിന്നമായ സത്ത യിെല്ല ള്ള ന്യാ 
യമനുസരി ഹ്മത്തിൽനിന്ന് വിവർത്തമായ ലസൂക്ഷ്മകാരണ പഞ്ചവി 
ഷയങ്ങെളെയല്ലാം യഥാ മം തത്തത് കാരണങ്ങളിൽ ലയിപ്പിച്ച് എല്ലാം ഒടു 
വിൽ സർവ്വ കാരണകാരണമായ ആ ഹ്മത്തിൽ അട ന്നതായിക്കാണി  
ന്ന ലയ ിയയ്ക്ക് അപവാദെമ പറയു . ഈ അപവാദത ം ജഗത്തിെന്റ
മിൗ്െയാത്വെത്തയും ഹ്മത്തിെന്റ സദ്ഭവെത്തയുമാണ് േബാധിപ്പി ന്നത്.

ഹ്മ സ്വരൂപേബാധമുണ്ടാകുേമ്പാൾ അതിൽ കത്തപിച്ച പഞ്ചം ബാധിക്ക 
െപ്പട്ട് ഹ്മമായിത്തെന്ന കാശി ം. ര സ്വരൂപ േബാധത്തിൽ അതിൽ
കൽപിക്കെപ്പട്ട സർപ്പം ര വായിത്തെന്ന കാശി എന്നത് അതിനു ദൃ 
ഷ്ടാന്തമാണ്.
ആത്മജ്ഞാനവും അവിദ്യാനാശവും
അജ്ഞാനവും, തത്കാര്യങ്ങളും ജ്ഞാനംെകാേണ്ട നശി കയു , വ സ്വരൂ 
പാവധാരണമാണ് ജ്ഞാനം, ഒരു വ വിെന്റ സ്വരൂപത്തിൽ അന്തഃകരണവൃ 
ത്തി വ്യാപിച്ച് ആ വ വിെന്റ യഥാർത്ഥസ്വരൂപെത്ത കാശിപ്പി ക എന്ന 
താണ് ജ്ഞാനത്തിെന്റ സ്വരൂപം. േവദാന്തവിചാരംെകാ ഹ്മാകാര മായി 
ത്തീർന്ന അന്തഃകരണവൃത്തിയാണ് ഹ്മജ്ഞാനം. ആ വൃത്തിയുെട ഉദയത്തിൽ

ഹ്മെത്ത ആ യി ം അതിെന്റ സ്വരൂപെത്ത മറ ം ഇരുന്നതായ അവിദ്യ 
യും തത്കാര്യങ്ങളും ബാധിക്കെപ്പടു . അേപ്പാൾ ആേരാപിതമായ പഞ്ചം

ഹ്മേത്താട് ഐക്യെപ്പടു . ഈ ഐക്യത്തിന് ’ബാധസാമാനാധികരണ്യം’
എന്നാണ് േവദാന്തശാ ം സംജ്ഞ നൽകിയിരി ന്നത്. കുറ്റിയുെട അറിവുണ്ടാ 
കുേമ്പാൾ അതിൽ േതാന്നിയ കള്ളൻ ആ കുറ്റിേയാൈടക്യെപ്പടുന്നത് ബാധസാ 
മാനാധികരണ്യത്തിന് ദൃഷ്ടാന്തമാകു . അതു േപാെല ഹ്മസ്വരൂപേബാധമു 
ണ്ടായ േപ്പാൾ ത്യക്ഷസിദ്ധമാ യിരുന്ന പഞ്ചം ബാധിച്ച് ഹ്മമായി ത്തീ 
രു . ഈ അനുഭൂതിയയാണ് ’സർവ്വംഖല്വിദം ഹ്മ’, ’ഈശാവാസ്യമിദം സർ 
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വ്വം’ മുതലായ തിവാക്യങ്ങൾ െവളിെപ്പടു ന്നത്. അതിനാൽ ത വാക്യ 
ങ്ങൾ പഞ്ച ത്തിെന്റ സദ്ഭാവെത്ത സ്ഥാപി കയല്ല, അപവദി കയാണ്,
നിേഷധി കയാണ്, െച ന്നെത മനസ്സിലാക്കണം.
“േസാ കാമയത ബഹു സ്യാം ജാേയേയതി’,
’തദാത്മാനം സ്വയമകുരുത’,
’തസ്മാദ്വാ ഏതസ്മാദാത്മന ആകാശഃ സംഭൂതഃ’”
തുടങ്ങിയ സൃഷ്ടി തിപാദകങ്ങളായ േവദാന്ത
വാക്യങ്ങൾ അദ്ധ്യാേരാപ ത ത്തിൽെപ്പട്ടതും,
“’ആത്മനിവിദിേത സർവ്വം വിദിതം ഭവതി’,
’ഇദം സർവം യദയമാത്മാ’
” “’ആൈത്മേവദം സർവ്വം’,
’ ൈഹ്മേവദം യദയമാത്മാ’,
’നാേന്യാപ്പേതാപ്പസ്തി ഷ്ടാ’,
’ഐതദാത്മ്യമിദം’
’സർവ്വം ഖല്വിദം ഹ്മ’ ”
തുടങ്ങിയ േവദാന്തവാക്യങ്ങൾ അപവാദ ത ത്തിൽെപ്പട്ടതുമാെണ മനസ്സി 
ലാ േമ്പാൾ നിങ്ങളുെട സംശയെമല്ലാം തീർന്ന് ആത്മവി ാന്തി സുഖമനുഭവി 
ക്കാനുള്ള ഭാഗേധയമുണ്ടാകും.
ജിജ്ഞാസു: അല്ലേയാ മഹാത്മാേവ! അജ്ഞാനനാശകവും ആത്മജ്ഞാന ദവു 
മായ അവിടുെത്ത വചനങ്ങൾ േകൾ വാനിടയായത് ഈയുള്ളവെന്റ പൂർവ 
പുണ്യ പരിപാകം െകാണ്ടാെണ കരുതു . േയാഗേവദാന്തശാ ങ്ങൾ കുെറ 
െയല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചി ണ്ട്. ഉപനിഷ കളിൽ സൃഷ്ടി ിയ തിപാദിച്ചി 
രി ന്നതു പഞ്ചത്തിെന്റ സദ്ഭാവെത്ത സ്ഥാപിക്കാനാെണന്നേ ഞാൻ മന 
സ്സിലാക്കിയിരി ന്നത്. എന്നാൽ അവിടുെത്ത തിരുവായെമാഴികളിൽനിന്നാ 
ണ് പഞ്ച ത്തിെന്റ മിൗ്െയാത്വെത്തയും ഹ്മത്തിെന്റ സത്സ്വരൂപെത്തയും
േബാധിപ്പി ക എന്ന ഉേദ്ദശ്യേമ േവദാന്ത തിപാദിതമായ സൃഷ്ടി ിയ
എ മനസ്സിലായത്. അതുേപാെല സജാതീയവിജാതീയസ്വഗതേഭദ (സ്വജാ 
തീയേഭദം: സ്വജാതികളിൽ നി ള്ള വ്യത്യാസം. ഉദാ: മാവ് വൃക്ഷത്തിന് മറ്റ്
വൃക്ഷങ്ങളിൽ നി ള്ള േഭദം. വിജാതീയേഭദം: അന്യജാതികളിൽ നി േഭ 
ദം. ഉദാ: മാവ് വൃക്ഷത്തിന് പക്ഷിമൃഗാദികളിൽ നി ള്ള േഭദം. സ്വഗതേഭദം:
തന്നിൽ തെന്നയുള്ള േഭദം. ഉദാ: മാവിെല ഇല ം, പൂവിനും, കാ ം മ മുള്ള പര 

രേഭദം.) രഹിതവും സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപവുമായ ഹ്മത്തിൽ നിന്ന് തദ്ഭിന്ന 
മായ പഞ്ചമുണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യമെല്ല ം അങ്ങെന ഉണ്ടായി എ േതാ ന്ന 
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ത് ര സർപ്പം േപാെല അവിദ്യാകത്തിതമാകുകേയ ഉ എ ം അവിടുെത്ത
കാരുണ്യം െകാണ്ട് എനി േബാധി വാൻ കഴി .

ത്യക്ഷ മാണംെകാേണ്ടാ അനുമാന മാണം െകാേണ്ടാ ശബ്ദ മാണംെകാ 
േണ്ടാ ഈ േലാകം സത്താെണ സ്ഥാപി വാൻ സാദ്ധ്യമെല്ല ം ഞാൻ
ഇേപ്പാഴാണറിഞ്ഞത്. ത്യക്ഷ മാണം അതിനു വിഷയമാകുന്ന പദാർത്ഥ 
ങ്ങളുെട വർത്തമാനകാലസ്ഥിതിെയ മാ േമ േബാധിപ്പി . അ മാ ം 
െകാണ്ട് ഭൂതകാല ം ഭാവികാല ം ആ വിഷയ ങ്ങളുെണ്ട നിശ്ചയി  
വാൻ നിവൃത്തിയില്ല. മൂ കാല ം ബാധിക്കെപ്പടാത്ത പദാർത്ഥേമ സത്താ 
കുകയു . അ കാര മുള്ള വ വിെന്റ േബാധമുളവാക്കാൻ ത്യക്ഷ മാണം
പര്യാപ്തമല്ലാത്തതിനാൽ ത്യക്ഷസിദ്ധമായ പഞ്ചം സത്ത െല്ല എനി 

മനസ്സിലായി. സത്തല്ലാത്ത അസത്തായ ത്യക്ഷവ ക്കെള വ െകാണ്ട്
സത്താണ് പഞ്ചെമ ള്ള അനുമാനവും ശരിയ െല്ല ഞാനറി . ’ഈ
ഭൂതങ്ങൾ ആനന്ദസ്വരൂപമായ ഹ്മത്തിൽ നി ണ്ടായി, അതിൽ ത്തെന്ന നി 
ലനിന്ന് ഒടുവിൽ അേതാടുേചർന്ന് അതിൽതെന്ന ലയി ’ എ തുടങ്ങിയ

തിവാക്യങ്ങൾ ഈ ജഗത്ത് ഉത്പത്തിനാശങ്ങളുള്ളതാ െണ ം അതു  
ഹ്മത്തിലുണ്ടായി അതിൽ നിലനിന്ന് അതിൽ തെന്ന ലയി ന്നതാെണ ം  
ഖ്യാപി ന്നതുെകാണ്ട് തി മാണവും പഞ്ചത്തിെന്റ സദ്ഭാെത്ത സമ്മതി 

ന്നി െലെന്നനിക്കറിയുവാൻ കഴി . അതിനാൽ ഹ്മം സത്താ െണ ം
പഞ്ചം അസത്താെണ മുള്ള പരമാർത്ഥം അവിടുെത്ത അനു ഹംെകാ

എനിക്കി േബാദ്ധ്യമായി. എന്നാലും അവിദ്യാവിഷയകങ്ങളായ ചില സേന്ദ 
ഹങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും അവേശഷി ണ്ട്. അവകൂടി പരിഹരി തരാൻ കാരുണ്യ 
മുണ്ടാകണെമന്ന് ഞാൻ ഭക്തിപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥി .
അവിദ്യയും മായയും
വക്താവ്: ആ സേന്ദഹങ്ങെളെന്തല്ലാമാണ്? േകൾക്കെട്ട.
ജിജ്ഞാസു: അവിദ്യയും മായയും ഒന്നാെണ േവദാന്തി കളിൽ തെന്ന ചില
ആചാര്യന്മാർ അഭി ായെപ്പടുേമ്പാൾ മ ചിലർ അവ ര ം രണ്ടാെണന്നഭി ാ 
യെപ്പ കാണു . ഇതിേലതാണ് ശരിയായി ള്ളത് ?
വക്താവ്: ര പക്ഷവും ശരിയാണ് എങ്ങെനെയന്നാൽ ിഗുണങ്ങളുെട ആധി 
ക്യമനുസരിച്ച് മായയുെട സത്ത്വഗുണ ധാനവും ഈശ്വേരാപാധിയുമായ അംശ 
ത്തിന് ’മായ’െയ ം, രേജാഗുണ ധാനവും ജീേവാപാധിയുമായ അംശത്തിന്
’അവിദ്യ’െയ ം തേമാഗുണ ധാനവും പഞ്ചഭൂത ങ്ങൾ കാരണവുമമായ അം 
ശത്തിന് ’താമസി’െയ മുള്ള സംജ്ഞകൾ ചില േവദാന്തശാ ങ്ങളിൽ വിവ 
രിച്ചി ണ്ട്. എന്നാൽ അൈദ്വതാചാര്യന്മാരിൽ ധാനികെളല്ലാംതെന്ന, മായ 
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യും അവിദ്യയും ഒന്നാെണന്ന് പര്യായപദങ്ങളാെണ സമ്മതിച്ചി ള്ളവരാണ്.
ശുദ്ധ ഹ്മെത്ത ആ യിച്ചിരി ന്ന മൂല കൃതിയാണു മായ. നിഷ് കളവും നി 
ഷ് ിയവും പൂർണ്ണ വുമായ ആ ഹ്മത്തിൽ നാനാതരത്തിലുള്ള പഞ്ച തീതി
ഉളവാ ന്നതിനാൽ െപാരുത്തമില്ലാത്തിട െപാരുത്തമു െണ്ട േതാന്നിപ്പി 

ന്നതിനാൽ മായെയ ം, വിദ്യെകാ നശി ന്നതിനാൽ അവിദ്യെയ ം,
ഹ്മസ്വരൂപെത്ത മറ ന്നതിനാൽ തമസ്സ് എ ം, പഞ്ചത്തിന് കാരണമാ 

യതിനാൽ കൃതി എ ം, ഹ്മെത്ത വിപരീതമായി പഞ്ചമായി അറിയി  
ന്നതിനാൽ അജ്ഞാനം എ ം ആ മൂല കൃതി ശാ ങ്ങളിൽ വ്യവഹരിക്കെപ്പ 
ടു . ഈ തിപാദനത്തിൽ നിന്ന് അവിദ്യയും മായയും ഒ തെന്നയാെണ
മനസ്സി ലാക്കിക്കാണുമേല്ലാ.

ഹ്മവും, മായയും
ജിജ്ഞാസു: അതു മനസ്സിലായി. എന്നാൽ, ഹ്മം സജാതീയവിജാതീയസ്വഗ 
തേഭദരഹിതമായ പൂർണ്ണവ വാ ണേല്ലാ. ആ നിലയ്ക്ക് മായെയ ടി അംഗീകരി 
ച്ചാൽ ഹ്മത്തിെന്റ പൂർണ്ണത ം ഏകത ം തദ്ദ്വാരാ അൈദ്വതസിദ്ധാന്തത്തി 
നും ഹാനി സംഭവി കയിേല്ല?
വക്താവ്: ഒരിക്കലും ഹാനി സംഭവി കയില്ല. മായ, പഞ്ചം എന്നേപാെല
മിഥ്യയാണ്. മിൗ്െയാവ വിന് തദധിഷ്ഠാനമായ സത്പദാർത്ഥത്തിൽ ഒരു
വികാരവും ജനിപ്പി വാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. കാനൽജലം െകാ കാനൽ േദശം
നനയാറില്ലേല്ലാ? അതിനാൽ മായെയ അംഗീകരിച്ചതു െകാ ഹ്മത്തിെന്റ
ഏകത്വത്തിനും പൂർണ്ണത ം അൈദ്വതസിദ്ധാന്തത്തിനും ഒരു േകാട്ടവും സംഭ 
വിക്കയിെല്ല സിദ്ധി .
മായയും അനാദിവാദവും
ജിജ്ഞാസു: മായ, പഞ്ചംേപാെല മിഥ്യയാേണാ? േവദാന്തികൾ മായ അനാ 
ദിയാെണ പറയു ണ്ടേല്ലാ. അനാദിവ അനന്തമായിരിക്കണെമ കൂടി നി 
യമമിേല്ല? ആ നിലയിൽ മായ സത്തായിരിക്കണമേല്ലാ?
വക്താവ്: മായ പഞ്ചെമന്നേപാെല മിഥ്യ തെന്നയാണ്. അനാദിവ അന 
ന്തമാകണെമ നിയമമില്ല. ൈനയ്യായിക ന്മാർ ാഗഭാവെത്ത അനാദിയാ 
യി അംഗീകരിച്ചി െണ്ടങ്കിലും അതിന് അന്തം നാശം ഉെണ്ട കൂടി അവർ
സമ്മതി . അതുേപാെല േവദാന്തികൾ മിൗ്െയാവ വായ മായെയയും
തത്കാര്യങ്ങെളയും അനാദിയായി ം സാന്തമായി മാണ് അംഗീകരിച്ചിരി ന്ന 
ത്. എേപ്പാൾ? എങ്ങെന? ഏവിെട നിന്ന്? ഉണ്ടായി എന്നറിയാൻ പാടില്ലാത്ത 
തുെകാണ്ടാണു മായ അനാദി എ പറയെപ്പടുന്നത്.
ജിജ്ഞാസു: ഹ്മത്തിൽ നി മായ ഉണ്ടായി എ പറയരുേതാ? ചില പുരാ 
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േണതിഹാസങ്ങളിൽ അങ്ങെന കാണു ണ്ടേല്ലാ?
വക്താവ്: ഹ്മത്തിൽ നിന്ന് മായ ഉണ്ടായി എന്നവാദം മാണവിരുദ്ധമാണ്.

ഹ്മം അസംഗവും ിയാ രഹിതവും നിർവികാരവുമാകു . അതിൽനിന്ന്
മായ ഉണ്ടായി എ പറഞ്ഞാല് കാരണമായ ആ ഹ്മത്തിന് വികാരമുെണ്ട  
കൂടി പറേയണ്ടിവരും. അത് േവദാന്തസിദ്ധാന്തത്തിനു വിരുദ്ധമാ ണേല്ലാ. ഇനി
ജീവനിൽനിേന്നാ ഈശ്വരനിൽനിേന്നാ മായയു ണ്ടാകരുേതാ? എെന്നാരു േചാ 
ദ്യം വരാം. ആ േചാദ്യവും േവദാന്തസിദ്ധാന്തത്തിന് േചർന്നതല്ല. ഏെന്തന്നാൽ
ജീവനും ഈശ്വരനും മായാകാര്യങ്ങളാണ്. ഈ മായയിെല്ലങ്കിൽ ജീവെന്റ യും
ഈശ്വരെന്റയും സ്വരൂപംതെന്ന സിദ്ധിക്കയില്ല. അതിനാൽ മായ ഒന്നിൽനി 

ം ഒരു കാല ം ഉണ്ടായതല്ല. കാലവും േദശവുംേപാലും മായാകാര്യമാണ്.
ഇ യും െകാണ്ട് മായ ഒരു വ വിൽ നി ഒരു കാല ണ്ടായി എ നിർ 
ണയി ക്കെപ്പടുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തതിനാലും പഞ്ച തീതിക്ക് ഉപാദാനകാ 
രണമായി അംഗീകരിക്കെപ്പട്ടി ള്ളതിനാലും അനാദി എ പറയെപ്പടു . ഈ
അവിദ്യ മാ മല്ല, ഹ്മം, ഈശ്വരൻ, ജീവൻ, അവിദ്യയും ഹ്മവും തമ്മിലുള്ള
സംബന്ധം, ഈ അനാദിവ ക്കൾ തമ്മിലുള്ള േഭദം, ഇവ അ ംകൂടി അനാ 
ദിയാകു . എന്നാൽ ഹ്മസാക്ഷാത് ക്കാരത്തിൽ, ഹ്മെമാഴി ബാക്കിെയ 
ല്ലാം ബാധിക്കെപ്പടു . ഇതുെകാ ഹ്മം മാ ം അനാദിയും അനന്തവും ബാ 
ക്കി െയല്ലാം അനാദിയും സാന്തവുമാെണ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ സാന്തവ  
ക്കൾ ഹ്മത്തിൽ കത്തിതങ്ങൾ മാ മാണ്.
മായയും ശക്തിവാദവും
ജിജ്ഞാസു: ഹ്മശക്തിയാണു മായെയ ചില ആചാര്യന്മാർ പറയു ണ്ട 
േല്ലാ. ആ ദൃഷ്ടിയിൽ ഹ്മെമന്ന േപാെല ഹ്മശക്തിയും സത്താെണ സമ്മ 
തിേക്കണ്ടേയാ? വക്താവ്: ശുദ്ധവും നിർഗുണവും നിരാകാരവുമായ ഹ്മ ത്തിൽ
നിന്ന് അശുദ്ധവും സഗുണവും സാകാരവുമായ ജഗ ണ്ടാവുകയില്ല. എന്നാൽ
അങ്ങെനയുള്ള ജഗ ളളതായി േതാ മുണ്ട്. അതിെനാരു കാരണവും േവ 
ണം. അതിനാൽ ജഗത്തിെന ഉത്പാദിപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു ശക്തി 
യുെണ്ട ം അതു ഹ്മത്തിലടങ്ങിയിരിക്കയാെണ ം അനുമാന മാണം െകാ 

ചില ആചാര്യന്മാർ സിദ്ധാന്തി ച്ചി ണ്ട്. അതനുസരി മായെയ ഹ്മശ 
ക്തിെയ ം വ്യവഹരി വരു . കുടം മണ്ണിൽനി ണ്ടായതാെണന്നാ ണേല്ലാ
വ്യവഹാരം. പെക്ഷ അതു േനേര മണ്ണിൽ നി ണ്ടാ യതെല്ല ള്ളതാണ് വാസ്ത 
വം മണ്ണിൽനി േനേര കുടമുണ്ടാ വുെമങ്കിൽ എല്ലാ മണ്ണിൽ നി ം കുടമുണ്ടാ 
േവണ്ടതാണ്. എന്നാൽ അങ്ങെന കാണെപ്പടുന്നില്ല. അതുെകാ തീരുമാനി
േക്കണ്ടത് കുടെത്ത ഉത്പാദിപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ശക്തി ഏതു മണ്ണിലട 
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ങ്ങിയി േണ്ടാ അതിൽ നിേന്ന കുടമുണ്ടാവൂ എ ള്ളതാണ്. മ കുഴ ചവുട്ടി
പരുവെപ്പെട്ടങ്കിൽ മാ േമ അതിൽനി കുടമുണ്ടാവുകയു . എന്നത് അനുഭവ
സിദ്ധമാണേല്ലാ. ഇതുെകാണ്ട് കുടമാകാനുള്ള മണ്ണിെന്റ പരുവത്തിനു കഴിവിന്
ശക്തി എ പറയാം. ഇതുേപാെല േലാകത്തിൽ കാണെപ്പടുന്ന കാരണങ്ങളി 
െലല്ലാം േത്യകം േത്യകം കാേര്യാത്താദകശക്തിയുംകൂടി അടങ്ങിയി െണ്ട 
ന്ന് ഊഹിക്കാമേല്ലാ. ഇങ്ങെന പരിേശാധി േനാക്കിയാൽ കു ടത്തിെന്റ ഉപാദാ 
നകാരണം മണ്ണെല്ല ം അതിലടങ്ങി യിരി ന്ന ശക്തിയാെണ ം െവളിെപ്പ 
ടുന്നതുേപാെല പഞ്ച ത്തിെന്റ ഉപാദാനകാരണം ഹ്മമെല്ല ം പേഞ്ചാ 
ത്പാദക ശക്തിയായ മായയാെണ ം തീരുമാനിക്കാം. പെക്ഷ ഇതു െകാ

പേഞ്ചാത്പാദികയായ ശക്തി ഹ്മെമന്നേപാെല സത്താെണ സിദ്ധിക്ക 
യില്ല. അതു പഞ്ചെമന്നേപാെല മിഥ്യയും ഹ്മജ്ഞാനത്താൽ നശി ന്നതു 
മാണ്.
ശക്തി സത്യേമാ മിഥ്യേയാ?
ജിജ്ഞാസു: അഗ്നിയിൽ ദാഹകശക്തിേപാെലയും ജലത്തിൽ വശക്തിേപാെല 
യും വായുവിൽ ന്ദശക്തിേപാെലയും ഹ്മത്തിൽ മായാശക്തി അടങ്ങിയിരി  

എ ം അത് ഹ്മത്തിൽനി േവർെപടാത്തതിനാൽ ഹ്മത്തിെന്റ സ്വ 
ഭാവം തെന്നയാെണ ം നിഗമ മാണങ്ങളിൽ പറയു ണ്ടേല്ലാ.
“’േത ധ്യാനേയാഗാനുഗതാ അപശ്യൻ
േദവാത്മശക്തിം സ്വഗുൈണർ നിഗൂഡാം’66
സ്വഭാവികീ ജ്ഞാനബല ിയാ ച.’
’പരാസ്യ ശക്തിർവിവിൈധവ യേത67”
(66 പഞ്ചാേന്വഷകന്മാരായ ആ മഹർഷിമാർ ധ്യാനനിഷ്ഠയിൽ ഇരു െകാ 

സത്ത്വാദിഗുണങ്ങളാൽ മറയ്ക്കെപ്പട്ട ഹ്മത്തിെന്റ ശക്തിെയ സാക്ഷാത്കരി 
. 67 ഈ പരേമശ്വരെന്റ ശക്തി പല കാരത്തിലുളഅളതായി േകൾക്കെപ്പ 

ടു . ജ്ഞാനശക്തി ഇച്ഛാശക്തി, ിയാശക്തി ഇവ മൂ ം ഈ പരേമശ്വരെന്റ
സ്വാഭാവികമായ ശക്തികളാണ്.) എന്നിങ്ങെനയുള്ള േശ്വതാശ്വതേരാപനിഷന്മ 

ങ്ങളും മായ ഹ്മശക്തിയാെണ ള്ളതിന് മാണവുമാണ്. വക്താവ്:  
ത മ ങ്ങൾ മാേയാപാധികമായ സഗുണ ഹ്മത്ത റിച്ചാണ് തിപാദി 
ന്നത്. ഇത് അദ്ധ്യാേരാപ മാണ്. ഈ അദ്ധ്യാേരാപത കാരം സഗുണ  

ഹ്മം ഇച്ഛാ ജ്ഞാന ിയശക്തികേളാടുകൂടിയ സർവ്വശക്തനും സർവ്വജ്ഞ നുമായ
ഈശ്വരനാണ്.
“സർവ്വകർമ്മാ സർവ്വകാമഃ സർവ്വഗന്ധഃ സർവ്വരസഃ
സത്യകാമഃ സത്യസങ്കത്തഃ”
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എ തുടങ്ങിയ ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷദ്വാക്യങ്ങൾ മായാ വിശിഷ്ടമായ സഗുണ 
ഹ്മം ജഗദീശ്വരനാെണ ം, അേദ്ദഹം സർവ്വകർമ്മങ്ങളും സർവ്വകാമങ്ങളും

സർവ്വഗന്ധങ്ങളും സർവ്വരസങ്ങളും തികഞ്ഞവനും സത്യകാമനും സത്യസങ്കത്ത
നുമാെണ ം എടു പറയു ണ്ട്. എന്നാൽ നിർഗുണ ഹ്മം അ കാരമ 
ല്ല. അത് ’നിഷ് കളം നിഷ് ിയം ശാന്തം നിരവദ്യം നിരഞ്ജനം’ എന്നാണു
േശ്വതാശ്വതേരാപനിഷത്തിൽ തിപാദിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നത്. അതിനാൽ മായ

ഹ്മത്തി ലടങ്ങിയിരി ന്ന സഹജമായ ശക്തിയാെണ ള്ള വാദം അദ്ധ്യാ 
േരാപത്തിൽെപ്പട്ടതാകയാൽ സിദ്ധാന്തപക്ഷമെല്ല കാണാം. ’ ൈഹ്മേവദം
സർവ്വം സച്ചിദാനന്ദമാ ം.’ എന്ന് നൃസിംേഹാത്തരതാപനീേയാപനിഷ ചു 
ണ്ടിക്കാണി ന്നത് ജ്ഞാേനാദയത്തിൽ, ഹ്മത്തിൽ കത്തിക്കെപ്പട്ട മായയും
തത്കാര്യമായ പഞ്ചവും നശിച്ച് ഇെതല്ലാം സച്ചിദാനന്ദ മാ മായ ഹ്മമാ 
യി കാശി െമന്നാണ്. ഈ ഉപനിഷദ്വാക്യം മയാരഹിതമായ ഹ്മത്തി 
െന്റ നിർഗുണ ഭാവ െത്തയാണേല്ലാ കാശിപ്പി ന്നത്. ’സാക്ഷീേചതാ േക 
വേലാ നിർഗുണശ്ച’ എ ള്ള േശ്വതാശ്വതേരാ പനിഷന്മ വും ഈ നിർഗുണ 
ഭാവെത്തത്തെന്ന ഉപേദശി . അതിനാൽ മായ ഹ്മത്തിെന്റ സഹജശ 
ക്തിയെല്ല നിർണ്ണിയിക്കാം, ഇനിയും സഹജശക്തിയാെണ സമ്മതിച്ചാൽ
മായയുെടയും തജ്ജന്യ ങ്ങളായ പഞ്ചവിഷയങ്ങളുെടയും ധർമ്മങ്ങൾ ടി  
ഹ്മത്തി നുെണ്ട സമ്മതിേക്കണ്ടി വരും. അേപ്പാൾ സംസാരബന്ധം നിത്യ 
മാകയാൽ പരമ പുരുഷാർത്ഥ മായ േമാക്ഷംതെന്ന ആർ ം സിദ്ധിക്കയിെല്ല 

കൂടി സമ്മതിക്കണം. അതു സിദ്ധാന്ത വിരുദ്ധമാണേല്ലാ. പേക്ഷ പഞ്ചം
അസത്താെണന്ന് മു തെന്ന സിദ്ധാന്തിക്കെപ്പ േപായി. അതിനാൽ പഞ്ച
ധർമ്മങ്ങൾ തദധിഷ്ഠാനമായ ഹ്മെത്ത ർശിക്കേയ ഇെല്ല കാണാവുന്നതാ 
ണ്. ഘടമുണ്ടായി എ സമ്മതിച്ചതു െകാണ്ടാണേല്ലാ മൃത്തിൽ ഘേടാത്പാ 
ദകശക്തിയുെണ്ട ഹിച്ചത്. മൃദ്ഭിന്നമായി ഘടെമെന്നാരു കാര്യേമ ഉണ്ടായി 
ട്ടി ല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഘടെമന്നേപാെല ഘടശക്തിയും അസത്താ െണ വരു 

. അതുേപാെല ഹ്മാഭിന്നമായി പഞ്ചേമ ഉണ്ടായിട്ടിെല്ല സിദ്ധാന്തിച്ച 
തിനാൽ തത്കാരണമായ ശക്തിയും മായയും അസത്താെണ നിർണ്ണയിക്കാം.
ജിജ്ഞാസു: കാര്യം നശി ക എന്നതിന് ഉപാദാനകാരണ ത്തിൽ ലയി ക
എന്നാണർത്ഥം. ഘടം നശിച്ചാൽ അത് മൃത്തിൽ ലയി ം. അതുേപാെല പ 
ഞ്ചം നശിച്ചാൽ അതിെന്റ ഉപാദാനകാരണമായ മായയിൽ അതു ലയി ന്നതാ 
യി ഊഹിക്കാം. അതിനാൽ കാര്യനാശത്തിൽ കാരണം കൂടി നശിക്കണെമ
വാദി ന്നത് ശരിയെല്ല കാണാം. വക്താവ്: കാര്യം കാരണത്തിൽ ലയി  
ന്ന അവസ്ഥ ളയമാണ്. ഉത്പത്തിെയ അംഗീകരി െകാണ്ടാണേല്ലാ ലയ 
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െത്ത സമ്മതിച്ചത്. എന്നാൽ ഉത്പത്തിേയ ഇെല്ല വരുേമ്പാൾ ലയത്തിനു
സക്തി ഇല്ലേല്ലാ.

ശക്തി മിഥ്യതെന്ന
കാര്യത്തിന്, തദുത്പാദകമായ ശക്തിയാണ് ഉപാദാന കാരണെമ ശക്തിവാ 
ദികൾ സിദ്ധാന്തി . അതു സ്വത മായ ഒരു സദ്വ വാേണാ എ ചിന്തി 

േനാക്കണം. അേപ്പാൾ ശക്തി സ്വത മായിക്കാണെപ്പടുകയില്ല. അതു ശക്ത 
മായ ഒരു വ െവ ആ യിേച്ച ഇരി . അതിനാൽ കാേര്യാത്പത്തിയിൽ
ശക്തിക്കാ യമായ ശക്തൻ (ശക്തിയുള്ള പാദാർത്ഥം) ശക്തി, കാര്യം ഇങ്ങെന
മൂ ഘടകങ്ങളുെണ്ട വരു . ഇവയിൽ ശക്തനും കാര്യവും ത്യക്ഷസിദ്ധ 
മാണ്. എന്നാൽ ശക്തി അങ്ങെനയല്ല. കാര്യം ഉദ്ഭവിക്കാത്തേപ്പാൾ െവളിെപ്പ 
ടാത്തേപ്പാൾ ശക്തിയുെണ്ട പറയുവാൻ പാടില്ല. അതുേപാെല കാര്യം ഉദ്ഭവി 

കഴിഞ്ഞാലും ശക്തി ത്യക്ഷമാവുന്നില്ല. ഇതിൽനിന്ന് കാേര്യാത്പത്തി
മു ം പി ം ശക്തിയുെണ്ട ള്ളതിന് ത്യക്ഷമായ െതളിവിെല്ല കാണാം.
ചി കാരൻ ചി ി േമ്പാൾ അവനിൽ ചി രചനാശക്തിയുെണ്ട ചി ംവര 
യ്ക്കാനുള്ള സാമർത്ഥ്യമുെണ്ട സമ്മതി കയ ല്ലാെത, ചി ിയ്ക്കാെതയിരുന്നാൽ
ആ ശക്തിയുെണ്ട സമ്മതി വാൻ പാടില്ലേല്ലാ.
അതിനാൽ കാര്യം േഹതുവായിട്ടാണ് കാരണെത്ത നിർണ്ണയി ന്നെത മന 
സ്സിലാക്കാം. കാര്യമായ പുകെയ കാണാെത കാരണമായ അഗ്നിയുള്ളതായി
ആെരങ്കിലും ഊഹി പറയുേമാ? ചി കാരൻ ശക്തനും, ചി െമഴുതുന്ന സാ 
മർത്ഥ്യം ശക്തിയും, ചി ം കാര്യവുമാണ്. ചി െമഴുതു േമ്പാൾ ചി കാരനായ
ശക്തനും അവെനഴുതുന്ന ചി വും ത്യക്ഷമായിരിക്കയല്ലാെത ശക്തി ത്യക്ഷ 
മായിരിക്കയില്ല. ത്യക്ഷമായ കാര്യംെകാ ത്യക്ഷമല്ലാത്ത കാരണെത്ത
നിശ്ചയി ന്നതാണേല്ലാ അനുമാനം അനുമാനത്തിൽ േഹതു സാദ്ധ്യങ്ങൾ സമ 
സത്തകളായിരിക്കണെമന്നാണു നിയമം. ചി െത്തക്ക െകാണ്ട്, ചി കാര 
നിൽ നിന്ന് േവറിട്ട് സ്വത മായ ഒരു ചി രചനശക്തിയുെണ്ട ഹി ന്നതു
ശരിയായ അനുമാനമല്ല. എെന്തന്നാൽ ചി െമന്ന േപാെല ചി രചനാശക്തി

ത്യക്ഷമല്ല. ആ ശക്തിയ്ക്കാ യമായ ചി കാരൻ മാ മാണ് ത്യക്ഷമാകു 
ന്നത്. ചി കാരനിൽ നി േവറിട്ട് ചി രചനാസാമർത്ഥ്യത്തിന് സ്വത  
മായ ഉണ്മയുെണ്ട സ്ഥാപി വാൻ ഒരു െതളിവുമില്ല. അതു േപാെല പ 
േഞ്ചാത്പാദകശക്തിയായ മായ തദാ യമായ ഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും
േവർെപട്ട് സ്വത സത്ത ഉള്ളതാെണ കാണി വാൻ മാണെമാ മില്ല.
അതിനാൽ മായ ഹ്മത്തിൽനി ഭിന്നമായ ഒരു സ്വത വ േവാ ഹ്മ 
ത്തിെന്റ ഗുണേമാ (ധർമ്മേമാ) സ്വാഭാവികമായ ശക്തിേയാ അെല്ല തീരുമാ 
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നിക്കാം. അത്, ര വിൽ സർപ്പ തീതി യുണ്ടാ ന്നതിന് അജ്ഞാനം കാര 
ണമാകുന്നതുേപാെല, ഹ്മത്തിൽ േതാ ന്ന പഞ്ച തീതി കാരണമായ
അവിദ്യമാ മാകു . ഹ്മജ്ഞാനത്തിൽ അതു നശി ന്നതിനാൽ അസ  
തെന്നയാണ്. കുടം നശിച്ചാൽ മൃത്തിലല്ലാെത ശക്തിയിൽ ലയി കാണുന്നില്ല.
അതുേപാെല പഞ്ചം ഹ്മത്തിലല്ലാെത സ്വത മായ മായയിൽ ലയി
എ പറയുന്നതും ശരിയല്ല. ഇ യും സ്താവിച്ചതിൽനിന്ന് മായ ഒരു സ്വത 

പദാർത്ഥമെല്ല ം അതിന് ഹ്മത്തിൽ വികാരമുളവാക്കാൻ കഴികയിെല്ല 
ം ജ്ഞാനത്താൽ നശി ന്നതുെകാ മിഥ്യതെന്നയാെണ ം വ്യക്തമായി 

ക്കാണുമേല്ലാ.
മിഥ്യയായ മായ ഹ്മെത്ത എങ്ങെന മറ ം?
ജിജ്ഞാസു: ഹ്മശക്തിയായ മായ മിഥ്യയാെണ മനസ്സിലായി. എന്നാൽ
അങ്ങെനയുള്ള മായയ്ക്ക്, ജ്ഞാന സ്വരൂപമായ ഹ്മെത്ത ആ യിച്ച് അതിെന്റ
സ്വരൂപെത്ത മറ വാൻ എങ്ങെന കഴിയും?
വക്താവ്: മായ ഹ്മത്തിെന്റ സദ്ഭാവെത്ത ആ യിച്ച് അതിെന്റ ചിദാനന്ദ 
പൂർണ്ണഭാവെത്ത മറച്ചിരിക്കയാെണ ള്ളത് അനുഭവസിദ്ധമാണ്. എങ്ങെനെയ 
ന്നാൽ, ഞാൻ ഹ്മെത്ത അറിയുന്നില്ല എ ള്ള അനുഭവം എല്ലാവർ മുണ്ട 
േല്ലാ. എന്നാൽ ഹ്മസാക്ഷാത്ക്കാരത്തിൽ ഞാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമായ

ഹ്മമാെണ ള്ള അനുഭവം ജ്ഞാനികൾ ണ്ടാ കു . ഈ രണ്ടനുഭവെത്ത 
യും പരിേശാധി േനാ േമ്പാൾ ഞാെനന്ന അനുഭവം രണ്ടവസ്ഥയിലും തുടർ 

നിൽ ന്നതു കാണാം. എന്നാൽ അജ്ഞാനാവസ്ഥയിൽ സച്ചിദാനന്ദഭാവ 
വും, ജ്ഞാനാവസ്ഥയിൽ അജ്ഞതയും രി ന്നില്ല അതിനാൽ രണ്ടിട ം മാ 
റാെത തുടർ നിൽ ന്ന ’ഞാൻ’ സാമാന്യ മാണ്. എന്നാൽ സച്ചിദാനന്ദപൂർണ്ണ 
ഭാവവും അജ്ഞതയും വിേശഷമാകു . ഹ്മം ഞാെനന്ന നിലയിലാണെല്ലാ
അനുഭവമാകുന്നത്. ’അഹം ഹ്മാസ്മി’ ’അയമാത്മാ ഹ്മ’ മുതലായ േവദാന്തമ 
ഹാവാക്യങ്ങൾ, ആത്മാവും (ഞാനും) ഹ്മവും ഒേര വ വാെണ സ്ഥാപിച്ചി 
ണ്ട്. ഹ്മജ്ഞാനികളുെട അനുഭവവും ആ വാസ്തവത്തിനു െതളിവാെണേല്ലാ.

ജാ ത്തിലും സ്വപ്നത്തിലും സുഷുപ്തി യിലും സാധാരണ മനുഷ്യന് താൻ ഹ്മ 
മാെണ ള്ള അനുഭവമില്ല. ആ വിഷയത്തിലയാൾ അജ്ഞനാണ്. എന്നാൽ
’തത്ത്വമസ്യാദി മഹാവാക്യങ്ങളുെട വണമനനാദികൾെകാണ്ട് സമാധിരൂപ 
മായ ഹ്മാകാരമേനാവൃത്തിയാൽ ആ അജ്ഞാന മില്ലാതായ ജ്ഞാനി, താൻ
അഖണ്ഡ സച്ചിദാനന്ദ ഹ്മ മാെണ സ്വയം അറിയു ണ്ട്. ആ ഹ്മാകാരമ 
േനാവൃത്തി യുണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പ് ആ മനുഷ്യനിൽ ഹ്മവിഷയകമായ അജ്ഞാ 
നമുണ്ടായിരു എന്ന് അയാളുെട അനുഭവം െകാ സിദ്ധി . ഇ കാരം
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ചിന്തി േനാ േമ്പാൾ അജ്ഞാന രൂപമായ മായ ആത്മസ്വരൂപമായ ഹ്മ 
ത്തിെന്റ സദ്ഭാവെത്ത ആ യി ം ചിദാത്മപൂർണ്ണഭാവെത്ത മറ മാണിരി  
ന്ന െത തീരുമാനിക്കാം. ജ്ഞാനസ്വരൂപമായ ഹ്മത്തിെന്റ ഞാൻ എന്ന
സാമാന്യഭാവത്തിനും അജ്ഞാനത്തിനും തമ്മിൽ ൈവരുദ്ധ്യമുെണ്ട ള്ള ആശ 
ങ്കയും ശരിയല്ല. എെന്തന്നാൽ ഞാൻ എന്ന ജ്ഞാനം സാമാന്യവും, അജ്ഞ 
െനന്ന അജ്ഞാനം വിേശഷവുമാണ്. സാമാന്യം വിേശഷത്തിനു ബാധകമല്ല
സാധകം തെന്നയാണ്. അജ്ഞാനെത്ത നശിപ്പി ന്ന ജ്ഞാനം വിേശഷമാകു 

. അത്, ’ഞാൻ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമായ ഹ്മമാകു ’ എന്ന ജ്ഞാനമാണ്.
ഒരു വിേശഷാ നുഭവെത്ത നിേഷധി വാൻ ബലമായ മെറ്റാരു വിേശഷാനുഭ 
വത്തിന് മാ േമ ശക്തിയു . ഞാൻ അജ്ഞ നാണ്, തടിച്ചവനാണ്, െമലിഞ്ഞ 
വനാണ്, ബുദ്ധിമാനാണ്, ബുദ്ധിഹീനനാണ്. മനുഷ്യനാണ്, ാഹ്മണനാണ്,
ശൂ നാണ് എന്നിങ്ങെനയുള്ള അജ്ഞാനരൂപമായ വിേശഷാനുഭവെത്ത, ഞാൻ
സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമായ ഹ്മമാകു എന്ന വിേശഷാനുഭവം എെന്നേന്ന ം
ഇല്ലാതാ ഇ യും െകാ ജ്ഞാനം അജ്ഞാനത്തിനു ബാധകമാെണ  
ള്ള സിദ്ധാന്തം സാമാന്യജ്ഞാനെത്തയല്ല, വിേശഷജ്ഞാനെത്ത യാണു െവളി 
െപ്പടു ന്നെത മനസ്സിലാക്കണം.
“സ ഏഷാ മായാപരിേമാഹിതാത്മാ
ശരീരമാസ്ഥായ കേരാതി സർവ്വം68
േതന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ
അജ്ഞാേനനാവൃതം ജ്ഞാനം69”
(68 ആ ആത്മാവ് മായയാൽ േമാഹിക്കെപ്പട്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരു െകാണ്ട്
എല്ലാം െച . 69 അജ്ഞാനം െകാണ്ട് ജ്ഞാനം മറയക്കെപ്പട്ടിരി കയാൽ
ജ ക്കൾ േമാഹിക്കെപ്പട്ടിരി .)
എ തുടങ്ങിയ തി തിവാക്യങ്ങൾ മായ, ജ്ഞാന സ്വരൂപമായ ഹ്മത്തി 
െന്റ സാമാന്യഭാവെത്ത ആ യിച്ച് അതിെന്റ വിേശഷഭാവെത്ത മറച്ചിരിക്കയാ 
െണ േബാധിപ്പി . ഈ തിപാദനം െകാണ്ട് മായ ഹ്മെത്ത ആ  
യിച്ച് അതിെന്റ സ്വരൂപെത്ത മറ എന്ന സിദ്ധാന്തം തി ം അനുഭവത്തി 
നും േചർന്നതാെണ ഷ്ടമായി ക്കാണുമേല്ലാ.
ജിജ്ഞാസു: മായ ഹ്മെത്ത ആ യിച്ച് ആ ഹ്മത്തിെന്റ ചിദാനന്ദഭാവെത്ത
മറച്ചിരി യാണ ളള േവദാന്തസിദ്ധാന്ത ത്തിെന്റ രഹസ്യം ഇേപ്പാഴാെണനി 

മനസ്സിലായത്. ഇരുളും െവളിച്ചവുംേപാെല പര രം വിരുദ്ധമായ അജ്ഞാന 
വും ജ്ഞനസ്വരൂപമായ ഹ്മവും എങ്ങെന േചർന്നിരി ം എ ള്ളതായിരു
എെന്റ സംശയം. എന്നാൽ അജ്ഞാനം ഹ്മത്തിെന്റ സദ്ഭാവെത്ത ആ യി 
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ച്ചിരി ന്നതു െകാണ്ട് ൈവരുദ്ധ്യമിെല്ല ം െവളിെപ്പ . എന്നാൽ ഒരു സംശയം
ഇേപ്പാൾ ഉള്ളിൽ േതാന്നി. അതു കൂടി അറിയിക്കട്ടേയാ? മായയും ഹ്മാകാരമ 
േനാവൃത്തിയും
വക്താവ്: അെതന്താണ്? േകൾക്കെട്ട!
ജിജ്ഞാസു: അജ്ഞാനരൂപമായ മായെയ ജ്ഞാനരൂപമായ ഹ്മാകാരമേനാ 
വൃത്തിയാണേല്ലാ നശിപ്പി ന്നത്. മൂല കൃതിയായ മായ കാരണവും, അന്തഃക 
രണവൃത്തി തത്കാര്യ വുമാണ്. കാര്യമായ വൃത്തിക്ക് തത്കാരണെത്ത നശിപ്പി 
ക്കാെന ങ്ങെന കഴിയുെമ ള്ളതാണ് എെന്റ സംശയം. വക്താവ്: കാര്യം കാ 
രണെത്ത നശിപ്പി ന്നതായി േലാക ത്തിൽ ക വരു ണ്ടേല്ലാ. പന, വാഴ
മുതലായവ കുല കഴിഞ്ഞാൽ അവ വളർച്ച നിന്ന് േമണ നശി ന്നതായി
ക്കാണാറുണ്ട്. അതുേപാെല മായയുെട സത്ത്വഗുണത്തിൽ നി ണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാ 
നം ഹ്മാകാരമേനാവൃത്തി ആ മായയുെട നാശത്തിന് കാരണമായി ത്തീരുെമ 

വിശ്വസി ന്നതിെലന്താണ് െതറ്റ്? അതു േപാെല സ്വപ്നത്തിൽ കാണെപ്പ 
ടുന്ന സിംഹവ്യാ ാദികെള ഭയന്ന് െപെട്ട ണർ േപാകുന്നതും നമുക്കനുഭവ 
മുണ്ടേല്ലാ. നി ാശക്തികാരണവും സിംഹവ്യാ ാദികൾ കാര്യവുമാണ്. ആ കാ 
ര്യത്തിൽനി ണ്ടായ ഭയാനുഭവം കാരണമായ നി ാശക്തിെയ നശിപ്പി .
അതുേപാെല ഗുരു, ശാ ം, മഹാവാേക്യാപേദശം, അവയിൽനി ണ്ടാകുന്ന  
ഹ്മാകാരമേനാവൃത്തി ഇവെയല്ലാം മായാകാര്യമാെണങ്കിലും ആ മേനാവൃത്തി
തത്കാരണമായ മായെയ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുെമന്ന് നിർണ്ണയി ന്നതിൽ യു 
ക്തിഭംഗെമാ മില്ല. ജ്ഞാനികളുെട അനുഭവവും അതിനു സാക്ഷ്യംവഹി  
ണ്ടേല്ലാ.

ഹ്മജ്ഞാനി വീ ം അജ്ഞാനിയാകുേമാ?
ജിജ്ഞാസു: ഹ്മാകാരമേനാവൃത്തി മായ ബാധകമാെണ മനസ്സിലായി.
എന്നാൽ ആ മേനാവൃത്തി നശി േമ്പാൾ അജ്ഞാനം വീ മുണ്ടായി ആ ജ്ഞാ 
നിെയ വീ ം ബദ്ധനാ കയിേല്ല? എെന്നാരു സംശയംകൂടി അറിയി വാനു 
ണ്ട്.
വക്താവ്: െകാള്ളാം! നല്ല േചാദ്യമാണിത്. ഇതിനും സമാധാനമുണ്ട്. അജ്ഞാ 
നം മരൂപമാണ്. ഒരു വ വിെന്റ സ്വരൂപെത്ത മറച്ച് അതിെന മ വിധത്തിൽ
കാണുക എന്നതാണ് അജ്ഞാനത്തിെന്റ സ്വരൂപം. എന്നാൽ മാണജന്യമാ 
ണ് ജ്ഞാനം. അതിന് അജ്ഞാനെത്തക്കാൾ ാബല്യവുമുണ്ട്. അതു െകാണ്ട്

ഹ്മജ്ഞാനത്താൽ ഒരു വ്യക്തിയിലുള്ള അജ്ഞാനം നശിച്ച് ആത്മസ്വരൂപ 
െത്ത സാക്ഷാത്കരിച്ചാൽ വീ ം അയാളിൽ അജ്ഞാനം ഉണ്ടാ വുകേയയില്ല;
എ ള്ളതാണ് േവദാന്തസിദ്ധാന്തം.
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“തത്ത്വമസ്യാദിവാേക്യാത്ഥസമ്യക്ധീജന്മമാ തഃ
അവിദ്യാ സഹ കാേര്യണ നാസീദസ്തി ഭവിഷ്യതി.”
എന്നാണ് ത വിഷയെത്ത റി വാർത്തികത്തിൽ സുേരശ്വരാചാര്യസ്വാ 
മികൾ പറഞ്ഞിരി ന്നത്. ’തത്ത്വമസി’ തുടങ്ങിയ മഹാവാക്യങ്ങൾ വിച്ച്
താൻ ഹ്മമാെണ ള്ള വിദ്യാവൃത്തിയുണ്ടാകുന്ന ക്ഷണത്തിൽതെന്ന അവിദ്യ
തത്കാര്യങ്ങളായ പഞ്ചധർമ്മങ്ങേളാടുകൂടി നശി ം. ആ അവിദ്യ, ഭൂതഭാവി 
വർത്തമാന കാലങ്ങളിലും ഇല്ലാത്തത് അസത്ത് ആെണ നിർണ്ണയിക്കെപ്പടു 
െമന്നതാണ് നശി ക എന്നതിെന്റ സാരം. ഇതുെകാണ്ട് ഹ്മാകാരമേനാവൃ 
ത്തിയാൽ നശിക്കെപ്പടുന്ന അജ്ഞാനം വീ മുണ്ടായി ജ്ഞാനിെയ ബദ്ധനാ  
െമ ള്ള സംശയം തീർ കാണുമേല്ലാ. മന്ദാന്ധകാരത്തിൽ ര വിൽ േതാ 
ന്നിയ സർപ്പം െവളിച്ചത്തിൽ ഇല്ലാത്തതായിരു എ െവളിെപ്പട്ടാലും വീ ം
ഇരു വരുേമ്പാൾ ആ സർപ്പം, തെന്ന കടി േമാ എ സേന്ദഹി ന്നതു േപാ 
െലയാണ് ജ്ഞാനത്താൽ നഷ്ടമായ അജ്ഞാനം ജ്ഞാനിെയ വീ ം ബദ്ധനാ 

േമാ എ ള്ള ആശങ്ക. ഇങ്ങെനയുള്ള ആശങ്കകൾ ജിജ്ഞാസുക്കൾെക്കല്ലാ
മുണ്ടാവുക പതിവാണ്.
സദ്ഗുരു ശു ഷയും സംശയ നിവൃത്തിയും ശാ ങ്ങൾ പഠിച്ചതുെകാ മാ ം
എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീ കയില്ല. വിേവകം, ൈവരാഗ്യം, ശമം, ദമം, ഉപരതി,
തിതിക്ഷ, ദ്ധ, സമാധാനം, തീ മായ േമാേക്ഷച്ഛ ഇങ്ങെനയുള്ള സാധനസമ്പ 

കൾ സമ്പാദിച്ച് സദ്ഗുരുവിെന ശു ഷിച്ച് അേദ്ദഹം കാരുണ്യപൂർവ്വമുപേദ 
ശി ന്ന േവദാന്ത വാക്യങ്ങൾ വിച്ച് മനനനിദിദ്ധ്യാസനങ്ങൾ െകാ ഹ്മ 
െത്ത സ്വസ്വരൂപത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിെച്ചങ്കിൽ മാ േമ സർവ്വ സംശയങ്ങളും
നീ കയു .
“ഛിദ്യേത ഹൃദയ ന്ഥിഃ ഭിദ്യേന്ത സർവ്വസംശയാഃ
ക്ഷീയേന്ത ചാസ്യ കർമ്മാണി തസ്മിൻ ദൃഷ് േട പരാവേര.70”
(70 പരനും, അവരനുമായി ള്ള ആ ആത്മാവിെന സാക്ഷാത്കരി േമ്പാൾ ഹൃദ 
യത്തിെന്റ െകട്ട് (അവിദ്യ) െപാ , എല്ലാ സംശയങ്ങളും നശി . അങ്ങ 
െനയുള്ള ജ്ഞാനിയുെട സഞ്ചിത ാരബ്ധാദി കർമ്മങ്ങളും അേപ്പാൾ ക്ഷയി  

.)
എന്നാണേല്ലാ തിയും ഉത് േഘാഷി ന്നത്. അത് െകാണ്ട് സർവ്വസേന്ദഹനി 
വൃത്തി ം പരമപുരഷാർത്ഥലാഭത്തിനും േവണ്ടി സദ്ഗുരുക്കന്മാെര ശു ഷിച്ച്

ഹ്മസാക്ഷാത്കാരം േനടാൻ പരി മി ക, മനുഷ്യജന്മത്തിെന്റ പരമമായ
േയാജനം ആ ഹ്മസാക്ഷാത്കാരമാെണ മനസ്സിലാ ക.

ജിജ്ഞാസു: അഭിവന്ദ്യ സദ്ഗുേരാ! മായെയ റിച്ച് എനി ണ്ടായിരുന്ന സം 
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ശയങ്ങെളല്ലാം തീർന്ന് ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി.
“അവ്യക്തനാമ് നീ പരേമശശക്തിശ്ച
രനാദ്യവിദ്യാ ിഗുണാത്മികാ പരാ
കാര്യാനുേമയാ സുധിൈയവ മായാ
യയാ ജഗത് സർവ്വമിദം സൂയേത.71 (േ ാകം 108) ”
“ശുദ്ധാദ്വയ ഹ്മവിേബാധ നശ്യാ
സർപ്പ േമാ ര വിേവകേതാ യഥാ
രജസ്തമസ്സത്വമിതി സിദ്ധാ
ഗുണാസ്തദീയാഃ ഥിൈതഃ സ്വകാൈര്യഃ 72 (േ ാകം 110)”
(71 അവ്യക്തെമ േപരുള്ളതും, അനാദിയും പരയുമായ അവിദ്യ സത്വരജസ്
തേമാഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതും, പരേമശ്വരെന്റ ശക്തിയുമാണ് ’മായ’. പഞ്ചത്തിെന്റ
കാരണമായതും ത്യക്ഷസിദ്ധമല്ലാത്തതുമായ മായെയ തത്കാര്യമായ ജഗത്തി 
െന വ െകാണ്ടാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ഊഹിച്ചറിയുന്നത്.)
(72 ര സ്വരൂപമറിയുേമ്പാൾ അതിൽ േതാന്നിയ സർപ്പ മം നശി ന്നതുേപാ 
െല നിർമ്മലവും േഭദരഹിതവുമായ ഹ്മസ്വരൂപം േബാധി േമ്പാൾ അതിൽ
ക ിക്കെപ്പട്ട മായ നശി ന്നതാണ്. സിദ്ധങ്ങളായ കാര്യജാലങ്ങെള വ  
െകാണ്ട് സത്വം, രജസ്സ്, തമസ്സ്, ഈ മു ഗുണങ്ങൾ മായ െണ്ട ള്ള തീരുമാ 
നം സിദ്ധമാണ്.) എന്നിങ്ങെന മായെയ റിച്ച് ’വിേവകചൂഡാമണി’യിൽ  
തിപാദിച്ചി ള്ള േ ാകങ്ങൾ പലവ്യാഖ്യാനങ്ങേളാടു ടി വളെര തവണ ഞാൻ
വായി കയും അതിെന റി ചിന്തി കയും െചയ്തി ണ്ട്. പേക്ഷ മായയുെട
സ്വരൂപം അതുെകാെണ്ടാ ം എനി വ്യക്തമായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് അവിടുെത്ത

വചനം വിച്ചേപ്പാഴാണ് ത േ ാകങ്ങളുെട യാഥാർത്ഥ്യം എനി മന 
സ്സിലായത്. ഞാൻ ഹ്മെത്ത അറിയുന്നില്ല എന്ന് അനുഭവമാണ് മായാസ്വ 
രൂപ െമ ം, ഞാൻ ഹ്മമാെണ ള്ള അനുഭവമാണ് വിദ്യാവൃത്തി െയ ം
അവിടുെത്ത മുഖ നി േകട്ടേപ്പാൾ അഭൂതപൂർവ്വ മായ അനുഭൂതി കാശം
എെന്റ ഹൃദയത്തിൽ സമുജ്ജ്വലി ക്കയും എെന്ന ആനന്ദപുളികിതനാക്കിത്തീർ 

കയും െച എ ള്ള പരമാർത്ഥം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിെക്കാള്ളേട്ട. സദ്ഗു 
രുക്കന്മാരിൽ നി േവദാന്തമഹാവാക്യസാരം വിച്ച് ഈ ജഗ ം ഇതിനു
കാരണമായ മായയും അസത്താ െണ ം, താൻ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമായ  
ഹ്മമാെണ ം അറി ണർന്ന് പരമപുരുഷാർത്ഥമായ േമാക്ഷമടയുന്നാതാണ്
മനുഷ്യജന്മത്തിെന്റ മുഖ്യ േയാജനെമന്ന് എനി നല്ലതു േപാെല േബാദ്ധ്യമാ 
യി.മായാന്ധകാരത്തിൽ ലക്ഷ്യം കാണാെത ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന മാനവേലാകത്തി 
നു േ േയാമാർഗ്ഗം െതളി െകാടുന്ന ജ്ഞാന ഭാസ് കരനാണ് മഹാത്മാവായ
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അവിടുെന്നന്ന് ഞാനറിയു . ഇേപ്പാൾമുതൽ ഞാൻ അവിടുെത്ത ദാസദാസനാ 
യിത്തീർന്നി രി . എെന്റ പരമേ മപൂർണ്ണമായ നമസ് കാരശതങ്ങൾ ഇതാ
ഞാൻ അവിടുെത്ത തൃപ്പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പി െകാ . അവിടുേത്തക്ക് തരു 
വാൻ ഇതുമാ േമ ഏനി . സദയം സ്വീകരിച്ച് എെന്ന അനു ഹി മാറാ 
കണം.
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തത്ത്വമസിമഹാവാേക്യാപേദശം

മുൻ കരണം െകാ ലയസമാധി മാർഗ്ഗെത്തയാണേല്ലാ വിവരിച്ചത്. ആ
മാർഗ്ഗം ശാ ങ്ങളിൽ അനുശാസിക്കെപ്പട്ടി ള്ളത് മുമു ക്കളിൽ വ കനിഷ്ഠാ 
ധികരികൾക്കാണ്. എന്നാൽ ഇനിയും പറയുവാൻ േപാകുന്ന ഈ കരണം
ഉത്തമാധികാരിയായ മുമു വിന് ബാധിതാനുവൃത്തി െകാണ്ട് ലബ്ധമാകുന്ന
ജീവ ക്തി ള്ള മാർഗ്ഗെത്ത കാണി . അതിനു ഹ്മാൈത്മക തിപാ 
ദകങ്ങളായ േവദാന്തമഹാവാക്യങ്ങളുെട അർത്ഥെത്ത ഗുരുമുഖത്തിൽ നി ം

വണം െചേയ്യണ്ടതാകു . അതിൽ സാമേവദാന്തർഗ്ഗതമായ ഛാേന്ദാ 
േഗ്യ്യാപനിഷത്തിലുള്ള ”തത്ത്വമസി” എന്ന മഹാവാക്യെത്ത സ ദായരീത്യാ

തിപാദി .
തത്ത്വമസി:- ഈ മഹാവാക്യത്തിൽ തത്, ത്വം, അസി എ മൂ പദങ്ങളുണ്ട്.
അവയുെട അർത്ഥം:- തത്=അത്, ത്വം=നീ, അസി=ആകു ഇങ്ങെനയാണ്.
ഇവയിൽ ’അത് ’ എന്നത് ഈശ്വരേനയും ’നീ’ എന്നത് ജീവേനയും ’ആകു ’
എന്നത് രണ്ടിനും കൂടിയുള്ള (ജീവനും ഈശ്വരനും തമ്മിലുള്ള) ഐക്യേത്തയും
(ശിവേത്തയും) കുറി . ഇ യുംെകാ ’നീ ഈശ്വരനാകു ’ എന്ന
അർത്ഥം സിദ്ധി .
ശക്തിവൃത്തി
ഈ അർത്ഥം കൃതത്തിന് േയാജി േമാ എന്ന് ഒരു ആശങ്കയുണ്ടാകാം.
എെന്തന്നാൽ ഒരു ശബ്ദം േകൾ േമ്പാൾ അതിനുള്ള അർത്ഥം ഓർമ്മയിൽ
വരുന്നതിന് കാരണമായ പദവും പദാർത്ഥവും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധത്തിനു
”ശക്തിവൃത്തി” എ പറയു . ഈ ശക്തി വൃത്തിെകാ േബാധിപ്പി ന്ന
പദാർത്ഥത്തിനു ശക്യാർത്ഥം എന്നാണു പറയുക. ഉദാ: കുടം എന്ന ശബ്ദം
േകൾ േമ്പാൾ വായ് ഒതുങ്ങി ഉരുണ്ട ആകൃതിേയാടു കൂടി, െവള്ളം േകാരുന്ന 
തിനും മ ം ഉപേയാഗിക്കാവുന്ന ഒരു പാ ത്തിെന്റ റ്റീതി നമു ണ്ടാകു .
അത് കുടെമന്ന ശബ്ദത്തിെന്റ (പദത്തിെന്റ) ശക്യാർത്ഥമാണ്. ഇതിനു വാ 
ച്യാർത്ഥെമ കൂടി േപരുണ്ട്. അതുേപാെല നീ എന്നതിെന്റ വാച്യാർത്ഥം
േദഹാഭിമാനിയായ ജീവൻ എ ം, അത് എന്നതിെന്റ വാച്യാർത്ഥം പഞ്ച 
കാരണമായ ഈശ്വരൻ എ മാണേല്ലാ. പരിച്ഛിന്നനും സുഖദുഖാദികൾക്ക്
വിേധയനും കിഞ്ചിജ്ഞനും അപേരാക്ഷവിഷയേത്വന കാശി ന്നവനുമായ
ജീവന്, അപരിച്ഛിന്നനും സുഖദുഃഖാദ്യതീതനും സർവ്വജ്ഞനും പേരാക്ഷേത്വന
ഭാസി ന്നവനുമായ ഈശ്വരേനാടുള്ള ഐക്യം ഒരിക്കലും യുക്തമല്ല
ലക്ഷണാവൃത്തി
ഈ ആശങ്കയ്ക്ക് സമാധാനം പറയു : പദത്തിനും (ശബ്ദത്തിനും) അർത്ഥത്തി 
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നും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം ശക്തിവൃത്തിയിൽ മാ ം പര്യവസാനി ന്നില്ല.
അങ്ങെന പര്യവസാനി മായിരുെന്നങ്കിൽ േമ റഞ്ഞ ആശങ്ക ശരിയാേയ 
െന, എന്നാൽ അങ്ങെന അല്ല, പദപദാർത്ഥസംബന്ധം ശക്തിവൃത്തിയിൽ
മാ മല്ല ലക്ഷണാവൃത്തിയിലും കൂടി വ്യാപി ണ്ട്. ഒരു പദാർത്ഥെത്ത
ശക്തിവൃത്തിയാൽ അറിയാൻ കഴിയാെത വന്നാൽ ’ലക്ഷണാവൃത്തി’ െകാണ്ട്
അറിയണെമന്ന് ആചാര്യന്മാർ അനുശാസിച്ചിരി . ആ നിലയിൽ ശക്തി
എ ം ലക്ഷണ എ ം വൃത്തി ര വിധമുണ്ട്.അർത്ഥേബാധത്തിന് മുഖ്യാർ 
ത്ഥം (വാച്യാർത്ഥം) പര്യാപ്തമാകാെത വന്നാൽ മേറ്റെതങ്കിലും മാണം െകാണ്ട്
ആ മുഖ്യാർത്ഥെത്ത ഹി ന്നതിന് വിേരാധം േനരിട്ടാൽ, ആ മുഖ്യാർത്ഥെത്ത
വി തത്സംബന്ധിയായ ഒന്നിെന സ്വീകരി ന്നതിന് (ഒന്നിെന്റ തീതി
ഉളവാ ന്നതിന് ) ലക്ഷണാവൃത്തി എ പറയു .
ജഹല്ലക്ഷണ
ഈ ലക്ഷണാവൃത്തി ജഹല്ലക്ഷണ (വിട്ട ലക്ഷണ), അജഹല്ലക്ഷണ (വിടാ 
ത്ത ലക്ഷണ), ജഹദജഹല്ലക്ഷണ (വി വിടാത്ത ലക്ഷണ) ഇങ്ങെന മൂ
വിധമുണ്ട്. അവയിൽ ജഹല്ലക്ഷണ എന്നാൽ വാചാർത്ഥെത്ത മുഴുവൻ തള്ളി
അതിേനാട് സംബന്ധെപ്പട്ടിരി ന്ന ഒരു വ വിെന്റ തീതി ഉളവാ ന്ന
വൃത്തി എന്നർത്ഥമാകു . ഉദാ: ഗംഗായാം േഘാഷഃ (ഗംഗയിൽ േഗാപന്മാരുെട

ാമം ഇരി ). ഇവിെട ഗംഗ എന്നതിന് ജല വാഹം എന്നാണേല്ലാ
വാച്യാർത്ഥം. അവിെട ാമം ഇരി കയില്ല. അതുെകാണ്ട് വാഹരൂേപണ
വർത്തി ന്ന ഗംഗെയന്ന വാച്യാർത്ഥെത്ത വിട്ട് അതിെന്റ കരയിൽ ാമം
ഇരി എന്ന ലക്ഷ്യാർത്ഥം ജഹല്ലക്ഷണെകാണ്ട് ധരിേക്കണ്ടതാകു .
അജഹല്ലക്ഷണ
ഇനിയും അജഹല്ലക്ഷണെയ വിവരിക്കാം. വാച്യാർത്ഥേത്താടുകൂടിത്തെന്ന
തത്സംബന്ധിയായ ഒരു വ വിെന്റ േബാധം ഉളവാ ന്ന വൃത്തിക്ക് അജഹ 
ല്ലക്ഷണ എ പറയു . ഉദാ: േശാേണാ ധാവതി (െചമപ്പ് ഓടു ). ഈ
വാചകത്തിെല െചമപ്പ് എന്നത് ഒരു ഗുണമാകു . അതിന് ഓടുവാൻ കഴിവില്ല.
അതിനാൽ ആ െചമപ്പ്നിറത്തിന് ആ യമായ ഒരു ജ വിെന്റ തീതി
ഉണ്ടാകു . അതുെകാണ്ട് െചമ നിറമുള്ള അശ്വത്തിേലാ മേറ്റാ ലക്ഷണ
സിദ്ധി .
ജഹദജഹല്ലക്ഷണ
അടുത്തതു ജഹദജഹല്ലക്ഷണയാണ്. വാച്യാർത്ഥത്തിെന്റ ഒരംശെത്ത വിട്ട്
മെറ്റാരംശെത്ത ഹി േമ്പാൾ ജഹദജഹല്ലക്ഷണയായി. ഇതിന് ഭാഗത്യാഗ 
ലക്ഷണ എ കൂടി േപരുണ്ട്. ഉദാ:േസാഽയം േദവദത്തഃ (ആ േദവദത്തനാണ്
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ഇവൻ). ഇവിെട മുൻപ് ഒരു കാലത്ത് ഒരു േദശ വച്ച് അറിയെപ്പട്ട േദവദത്തൻ
തെന്നയാണ് ഈ കാലത്ത് ഈ േദശ വച്ച് അറിയെപ്പടുന്നവൻ എന്നാണ്
വാച്യാർത്ഥം. കഴി േപായ ആ കാലേത്താടും ആ േദശേത്താടും േചർന്ന്
നിൽ ക എന്ന വിേശഷണത്തിനും ഈ കാലേത്താടും ഈ േദശേത്താടും
േചർന്ന് നിൽ ക എന്ന വിേശഷണത്തിനും തമ്മിൽ െപാരുത്തമിലായ്കയാൽ
ആ വിേശഷണങ്ങെളെയല്ലാം തള്ളിയി േദവദത്തെനമാ ം ഹി ന്നതിന്
ജഹദജഹല്ലക്ഷണ എന്നാണു പറയുക
വാച്യാർത്ഥവും ലക്ഷ്യാർത്ഥവും
ഈ മൂ ലക്ഷണാവൃത്തികൾെകാ തത്ത്വമസി മഹാവാക്യത്തിെന്റ ലക്ഷ്യാർ 
ത്ഥം മനസ്സിലാേക്കണ്ടതാകു . ജഹല്ലക്ഷണെകാ ’ത്വം’ പദത്തിെന്റയും
അജഹല്ലക്ഷണെകാ ’തത് ’ പദത്തിെന്റയും ജഹദജഹല്ലക്ഷണെകാ
’അസി’ പദത്തിെന്റയും ലക്ഷ്യാർത്തം േബാധിക്കണെമ താ ര്യം.
എന്നാൽ ലക്ഷ്യാർത്ഥേബാധത്തിന് വാച്യാർത്ഥജ്ഞാനം അത്യാവശ്യമാക 
യാൽ ആദ്യം ആ വാച്യാർത്ഥെത്ത തെന്ന െവളിെപ്പടുേത്തണ്ടിയിരി . ത്വം
(ജീവൻ) തത് (ഈശ്വരൻ) അസി (ശിവം) എന്നാകു തത്ത്വമസി വാക്യത്തി 
െന്റ അന്വയം. ഈ വാക്യത്തിൽ ത്വം പദം ആദ്യമായി അന്വയിക്കാനുള്ള
കാരണം ’നീ’ എന്ന ജീവൻ, താൻ നിർവ്വികാരനായി ചി പനായിരുന്നി ം
ആ നില അറിയാെത ജഡങ്ങളായ േദഹാ ിയാദികെള താെനന്ന് അഭിമാ 
നിച്ചിരി ന്നതിനാൽ ’അത് ’ എന്ന ഈശ്വരൻ താനെല്ലന്ന് ആദ്യം തെന്ന

ഷ്ടമാ ന്നതിനാണ്.
’ത്വം’ പദ വണ മം
’ത്വം’ പദാർത്ഥമായ ജീവൻ യഥാർഥത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ ഹ്മൈചതന്യ 
മാെണങ്കിലും േദഹം, ഇ ിയം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ചിത്തം, അഹങ്കാരം, ാണൻ
എന്നിങ്ങെനയുള്ള ഏഴ് കാേര്യാപാധികെള താെനന്നഭിമാനി ക നിമിത്തം
അശുദ്ധനായിത്തീർന്നിരി കയാണ്. ഇത് ’ത്വം’ പദത്തിെന്റ വാച്യാർത്ഥ 
മാകു . േമ റയെപട്ട ഏഴു കാേര്യാപാധികേളയും താനെല്ല േബാധി
ത േമ്പാൾ അവെയ്ക്കല്ലാം സാക്ഷിയായിരു കാശി ന്ന ജ്ഞാനസ്വരൂ 
പമായ കൂടസ്ഥൈചതന്യമാണു ’ത്വം’ പദ ലക്ഷ്യാർത്ഥം ’ത്വം’ പദത്തിെന്റ
വാച്യാർത്ഥം അശുദ്ധരൂപവും ലക്ഷ്യാർത്ഥം ശുദ്ധരൂപവുമാെണ സാരം.
അതുെകാണ്ട് അശുദ്ധരൂപങ്ങളായ ഏഴു കാേര്യാപാധികെള മുഴുവനും നീേക്ക 
ണ്ടതാകു . അെതങ്ങെനെയന്നാൽ: േദഹാഭിമാനം നിമിത്തം േദേഹാഽഹം
(ഞാൻ േദഹമാകു ) എന്നാണേല്ലാ നീ വിചാരി ന്നത്. ആേലാചി േനാക്കി 
യാൽ അതു ശരിയെല്ല കാണാവുന്നതാണ്. എങ്ങെനെയന്നാൽ നീ തെന്ന
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’എെന്റ േദഹം’ എ പറയാറുണ്ട്. കരചരണാദ്യവയവസംഘാതമാണേല്ലാ േദ 
ഹം. അവയിൽ ഓേരാന്നിെനയും എടു പരിേശാധി േമ്പാൾ എെന്റ കണ്ണ്,
എെന്റ ൈകയ്യ് എെന്നല്ലാമല്ലാെത ഞാൻ കണ്ണ്, ഞാൻ ൈക എ പറയാറില്ല.
അവയവസംഘാതെത്ത ഒരുമി ം ഞാൻ എന്ന് അഭിമാനിക്കാറില്ല. എെന്റ
േദഹെമന്നല്ലാെത ’ഞാൻേദ്ദഹം’ എന്ന് ആരും പറയുകയില്ല. അതുെകാണ്ട്
എെന്റ േദഹെമന്നിടത്ത് ’ഞാൻ’ േവെറ ’േദഹം’ േവെറ എ സിദ്ധി .
ഇതുേപാെല എെന്റ മനസ്സ്, എെന്റ ബുദ്ധി, എെന്റ ചിത്തം, എെന്റ അഹങ്കാരം,
എെന്റ ാണൻ, എന്ന വ്യവഹാരത്തിലും ഞാൻ ഉപാധികളിൽ നി ം േവറിട്ടാ 
ണ് നിൽ ന്നത്. എ െകാെണ്ടന്നാൽ േമ റയെപ്പട്ട േദഹാദി ാണപര്യന്തം
ഏഴു കാേര്യാപാധികേളാടും േചർന്ന്, എെന്റ, എെന്റ എന്നിങ്ങെന അഭിമാ 
നി ന്ന ഞാൻ ആ ഉഒആധികളെല്ല ം എന്നാൽ അവെയ്ക്കല്ലാം ഉള്ളിലായി
സാക്ഷിരൂേപണ വർത്തി ന്ന ഒന്നാെണ ം വിചാരിച്ചറിേയണ്ടതാണ്. ആ
വിചാര മം; ’ഗംഗായാം േഘാഷഃ’ എന്ന വാചകത്തിെല വാച്യാർത്ഥമായ ജല 

വാഹെത്ത തള്ളി ലക്ഷണാവൃത്തിെകാണ്ട് ഗംഗയുെട കരയിൽ ഇടയന്മാരുെട
ാമം ഇരി എ ഹിച്ചതുേപാെല ’ത്വം’ പദവാച്യാർത്ഥമായ ഏഴു

കാേര്യാപാധികെളയും തള്ളി ജഹല്ലക്ഷണാവൃത്തിെകാണ്ട് ആ ഉപാധികളുെട
അധിഷ്ഠാനവും സാക്ഷിയുമായ കൂടസ്ഥൈചതന്യെത്ത അറിേയണ്ടതാകു .
ഇതാണ് ’ത്വം’ പദ വണ മം
’ത്വം’ പദമനന മം
ഇനി ത്വംപദമനനം എങ്ങെന എ പറയാം:- വണത്തിൽ പറയെപ്പട്ട
ഏഴുപാധികളും ലസൂക്ഷ്മകാരണങ്ങളാകുന്ന മൂന്ന് ശരീരങ്ങളായും ജാ ത്സ്വ 
പ്നസുഷുപ്തികളാകുന്ന മൂന്ന് അവസ്ഥകളായും അന്നമയം, ാണമയം, മേനാമയം,
വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം എന്നിങ്ങെന അ േകാശങ്ങളായും കൂടി അറിയ 
െപ്പടു .
ജീവൻ ഏഴുകാേര്യാപാധികേളാടുകൂടിയിരി ന്ന അവസ്ഥ ജാ ത്താകു .
ആ അവസ്ഥയിൽ ജീവൻ അന്നമയേകാശെമ കൂടി പറയെപ്പടുന്ന ല 
ശരീരെത്തയാണ് ഞാെനന്നഭിമാനി ന്നത്. അവിെട ജീവന് വിശ്വൻ,
വ്യാവഹാരികൻ, ചിദാഭാസൻ എന്നിങ്ങെന മൂന്ന് അഭിമാനനാമങ്ങൾ കൂടിയു 
ണ്ട്. ജാ ദവസ്ഥയിൽ എല്ലാതത്ത്വങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കയാൽ ’വിശ്വൻ’
എ ം, ആ തത്ത്വങ്ങേളാടു േചർന്ന് വ്യവഹരി ക നിമിത്തം വ്യാവഹാരിക 
െന ം, ചി േപാെല ചില്ലക്ഷണമില്ലാതിരി കയാൽ ’ചിദാഭാസെന ം’
ഉള്ള േപരുകൾ ജീവന് അന്വർത്ഥങ്ങളാകു .
ഏഴുപാധികളിൽ വച്ച് േദഹം, ഇ ിയം എന്നീ രണ്ട് ഉപാധികെള വിട്ട്
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മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ചിത്തം, അഹങ്കാരം, ാണൻ എന്നീ അഞ്ച് ഉപാധികേളാടു
േചർന്നിരി ന്ന സ്ഥാനം, ാണമയം, മേനാമയം, വിജ്ഞാനമയം എന്നീ
മൂ േകാശങ്ങേളാടുകൂടിയ സൂക്ഷ്മശരീരെത്ത ഞാെനന്നഭിമാനി ന്ന സ്വപ്നാവ 
സ്ഥയാകു . അവിെട ജീവന് ൈതജസൻ, ാതിഭാസികൻ, സ്വപ്നക ിതൻ
എന്ന് മൂന്ന് അഭിനാമങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ, േതേജാമയമായ
അന്തഃകരണവൃത്തിേയാടുേചർന്നിരിക്കയാൽ ൈതജസെന ം, ഉെണ്ട
േതാ ന്ന ( തിഭാസി ന്ന) സമയ മാ ം ഇരിക്കയാൽ ’ ാതിഭാസി 
കെന ം’, അജ്ഞാനകാര്യമായ നി ാശക്തിയാൽ ക ിക്കെപട്ട സ്വപ്നെത്ത
അഭിമാനി ക നിമിത്തം സ്വപ്നക ിതെന ം േപരുണ്ടായി.
േമ റഞ്ഞ അഞ്ച് ഉപാധികളിൽവച്ച് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ചിത്തം, അഹങ്കാരം ഈ
നാല് ഉപാധികെള വിട്ട് ാണനാകുന്ന ഒരു ഉപാധിേയാടു േചർന്നിരി ന്ന
സ്ഥാനം, ആനന്ദമയേകാശാത്മകമായ കാരണശരീരെത്ത ഞാെനന്നഭിമാ 
നി ന്ന ജീവെന്റ സുഷുപ്ത്യാവസ്ഥയാകു . അവിെട ജീവന് ാജ്ഞൻ,
പാരമാർത്ഥികൻ, അവിച്ഛിന്നൻ എന്നിങ്ങെന മൂന്ന് അഭിമാനനാമങ്ങൾകൂടി
ഉണ്ട്. സുഷുപ്ത്യവസ്ഥയിൽ ജീവൻ സ്വ കാശസ്വരൂപനാകയാൽ ’ ാജ്ഞൻ’
എ ം വൃത്തിസംബന്ധെത്ത വിട്ടിരി ക നിമിത്തം ’പാരമാർത്ഥിക’െന ം,
കാരണവടിവായിരി കയാൽ (കാേര്യാപാധികൃതമായ വിേച്ഛദം സഭവി 
ക്കായ്കയാൽ) ’അവിച്ഛിന്നെന ം’ പറയെപ്പടു . ആകയാൽ ഈ ഏഴ്
കാേര്യാപാധികളായ പഞ്ചേകാശങ്ങളും ലസൂക്ഷ്മകാരണേദഹങ്ങളും അവ 
യിൽ അന്തർഭൂതങ്ങളായ പഞ്ചേകാശങ്ങളും ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്തികളും നീയല്ല.
അല്ലേയാ ിയശിഷ്യ! ലശരീരമായ ജാ ദവസ്ഥ ഞാനെല്ല നീ ദൃഢമാ 
യി േബാധിേക്കണ്ടെതങ്ങെനെയന്നാൽ: ഏഴുകാേര്യാപാധികളും കലർന്നിരി  
ന്ന ലശരീരം ജാ ദവസ്ഥ (ഉണർന്നിരി ന്ന അവസ്ഥ)ആണേല്ലാ. അതു
സത്യമായിരുെന്നങ്കിൽ അതിന് ഒരിക്കലും മാറ്റംവരാെത എേപ്പാഴും നിലനിൽ 
േക്കണ്ടതായിരു എന്നാൽ അതു സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ നശി േപാകു െവ
നിനക്കറിയാമേല്ലാ. അതുെകാ ജാ ത്തായ ലശരീരവും അതിെല
വിശ്വാദികളായ അഭിമാന നാമങ്ങളും നീയെല്ലന്നറിേയണ്ടതാകു . ഇനിയും
സൂക്ഷ്മശരീരെത്തയാണേല്ലാ സ്വപ്നെമ പറയുന്നത്. അതും സത്യമായിരുെന്ന 
ങ്കിൽ യാെതാരു മാറ്റവുമില്ലാെത എ ം നിലനിൽക്കണമായിരു . എന്നാൽ
അതു സുഷുപ്തിയിൽ നശി ന്നതായി അറിയു ണ്ട്. അതുെകാണ്ട് സ്വപ്നമായ
സൂക്ഷ്മശരീരവും അതിെല ൈതജസാദ്യഭിമാനനാമങ്ങളും നീയല്ലെന്നറിയണം.
ഇനി കാരണശരീരമായ സുഷുപ്ത്യവസ്ഥ ’ഞാന’െല്ല ള്ളത് എങ്ങെനെയ
പറയാം. ാണനായ ഒരു ഉപാധിേയാടുകൂടിയിരി ന്ന കാരണശരീരെത്തയാ 
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ണ് സുഷുപ്തി എ പറയുന്നത്. ഒ മറിയാെത അന്ധകാരമയമായിരി ന്ന
സുഷുപ്തി തുരീയത്തിൽ (ജാ ത് സ്വപ്നസുഷുപ്ത്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ
നാലാമെത്ത അവസ്ഥ-സമാധി-യിൽ) നശി െമന്ന് നിനക്ക് അനുഭവെപ്പടു 
കയാൽ ആ സുഷുപ്തിയും അതിെല ാജ്ഞാദ്യഭിമാനനാമങ്ങളും നീയെല്ല
നല്ലതുേപാെല ഉറപ്പി െകാേള്ളണ്ടതാണ്.
ഇങ്ങെന മൂ ശരീരങ്ങളും മൂന്നവസ്ഥകളും ഞാനെല്ലന്നാകുേമ്പാൾ ’ഞാൻ’
ആരാെണ ള്ള ആകാംക്ഷ നിനക്ക് ഉെണ്ടങ്കിൽ പറയാം: ലസൂക്ഷ്മകാ 
രണശരീരാന്തർഭൂതമായ അവസ്ഥാ യത്തിൽ നി വിലക്ഷണ (വ്യത്യസ്ത)
മായി സാക്ഷിയായി കാശി ന്ന ത്വം പദാർത്ഥ തുരീയ രൂപജ്ഞാനമാണ്
’നീ’െയന്നറി െകാള്ളണം. ഇങ്ങെന ത്വംപദമനന മം ഉപേദശിക്കെപ്പ .
’ത്വം’ പദനിദിദ്ധ്യാസനം
ഇനിയും ത്വംപദനിദിദ്ധ്യാസനമാണു പറയുന്നത്. ത്വം പദ വണമനന 
ങ്ങളിൽ പറ വന്ന അർത്ഥെത്ത വഴിേപാെല ചിന്തിച്ച് അതിൽ നി
സിദ്ധിച്ച ’ഞാൻ അവസ്ഥാ യസാക്ഷിയായ ജ്ഞാനസ്വരൂപമാകു ’ എന്ന
അനുഭവത്തിന് നിദിദ്ധ്യാസനെമ പറയു . അെതങ്ങെനെയന്നാൽ-ഏഴ്
കാേര്യാപാധികേളാടു േചർന്നിരി ന്ന സൂക്ഷ്മശരീരവും അതിെന അഭിമാനി 

ന്ന വിശ്വാദിനാമങ്ങളും ജീവജാ ത്താകു . അത് അ ഉപാധികേളാടു
േചർന്നിരി ന്ന സൂക്ഷ്മശരീരവും അതിെന അഭിമാനി ന്ന ൈതജസാദി 
നാമങ്ങളും കലർന്ന ജീവസ്വപ്നത്തിൽ നശി . ആ ജീവസ്വപ്നമാകെട്ട

ാേണാപാധികമായ കാരണശരീരവും അതിെന അഭിമാനി ന്ന ാജ്ഞാദി 
നാമങ്ങളും കലർന്ന ജീവസുഷുപ്തിയിൽ വിലയി . ആ ജീവസുഷുപ്തിേപാലും
ഉപാധിരഹിതമായ ജീവതുരീയത്തിൽ നശി . ഇങ്ങെന ലസൂക്ഷ്മ
കാരണശരീരാത്മകമായ അവസ്ഥാ യവും തത്തദഭിമാനനാമങ്ങളും നശിച്ചാൽ
തെന്നയും നാശമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അവേശഷി . അതാണ് തുരീയം- 
ജാ ത് സ്വപ്നസുഷുപ്ത്യവസ്ഥകൾക്ക് സത്താ ർത്തി (സ്ഥിതിയും തിളക്കവും)
െകാടു െകാണ്ട് ഈ തുരീയത്തിൽ കാശി ന്ന ജ്ഞാനസ്വരൂപമാണ്
’നീ’. സഗുേണാപാസനെകാ േദവതാ സാദം േനടി രാജേയാഗംെകാണ്ട്
മേനാമാലിന്യം (മനസ്സിെന്റ വിേക്ഷപം) നീങ്ങിയി ള്ള അല്ലേയാ വത്സ! നീ,
മുകളിൽ പറയെപ്പട്ട ത്വംപദാർത്ഥെത്ത, വണമനനനിദിദ്ധ്യാസനങ്ങൾ
െകാണ്ട് അന്തർ ഖനായി സ്വരൂപസമാധിയിൽ േവശിച്ച് അനുഭവെപ്പടു 
േത്തണ്ടതാകു .
’തത് ’ പദ വണ മം
ഇനി, തത്ത്വമസിമഹാവാക്യത്തിെല ’തത് ’ പദാർത്ഥമാണ് ചിന്തനീയമാ 
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യി ള്ളത്. അതിലും വാച്യാർത്ഥെമ ം രണ്ടായി വിഭജിക്കാം. തത്പദ
വാച്യാർത്ഥം േസാപാധികനായ ഈശ്വരൻ എ ം ലക്ഷ്യാർത്ഥം നിരുപാധി 
കമായ ഹ്മൈചതന്യെമ ം ആകു . ഈശ്വരെന്റ േസാപാധികാവസ്ഥയ്ക്ക്
അശുദ്ധെമ ം നിരുപാധികാവസ്ഥയ്ക്ക് ശുദ്ധെമ ംകൂടി പറയു . സർവ്വജ്ഞൻ,
സർവ്വകാരണൻ, സർവ്വാന്തര്യാമി, സർേവ്വശ്വരൻ, സർവ്വ ഷ്ടാവ്, സർവ്വസ്ഥി 
തികർത്താവ്, സർവ്വസംഹാരകൻ എന്നിങ്ങെന ഏഴുകാരേണാപാധികെളയും
താെനന്നഭിമാനി ക എന്നത് ഈശ്വരെന്റ അശുദ്ധാവസ്ഥയാകു . ആ
അവസ്ഥയിൽ ഈശ്വരന് സർവ്വജ്ഞൻ മുതൽ സർവ്വസംഹാരകൻ വെരയുള്ള
ഏഴ് ഉപാധിനാമങ്ങൾകൂടി സിദ്ധി . എങ്ങെനെയന്നാൽ, സർവ്വകാേര്യാ 
പാധികെളയും അറിയുന്നതിനാൽ സർവ്വജ്ഞെന ം, സർവ്വകാര്യങ്ങൾ ം കാ 
രണമായി അവ നശിച്ചാലും കാരണരൂേപണ നാശമില്ലാത്തവനായിരിക്കയാൽ
സർവ്വകാരണെന ം, സകലകാര്യവ ക്കൾ ം ഉൾക്കാതലായിരി കയാൽ
സർവ്വാന്തര്യാമി എ ം, എല്ലാറ്റിേന്റയും നാഥനായിരു കാശിക്കയാൽ
സർേവ്വശ്വരെന ം, എല്ലാറ്റിെനയും, സങ്ക മാ ം െകാണ്ട് സ്വാന്തർഭാഗത്തിൽ
സൃഷിടിക്കയാൽ സർവ്വ ഷ്ടാെവ ം, അവെയ എല്ലാം േവണ്ടതുേപാെല
നിലനിർ കയാൽ സർവ്വസ്ഥിതികർത്താെവ ം ളയകാലത്തിൽ അവെയ
(സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട വ ക്കെള) തന്നിലട കയാൽ സർവ്വസംഹാരകെന ം
അഭിമാന നാമങ്ങൾ ഈശ്വരന് ഉപപന്നങ്ങളാകു .
േമ റഞ്ഞ ഏഴ് കാരേണാപാധികെളയും മിഥ്യെയ േബാധിച്ച് ത  
േമ്പാൾ അവയ്ക്ക് സാക്ഷിയായി കാശി ന്ന ഹ്മൈചതന്യമാണ്
തത് പദലക്ഷ്യാർത്ഥമായ ഈശ്വരെന്റ ശുദ്ധാവസ്ഥ. ഇവിെട ഒരു ആശങ്ക 
യുണ്ടാകാം. എങ്ങെനെയന്നാൽ ” ഹ്മെമന്നത് സത്യത്വ ലക്ഷണേത്താടു
കൂടിയ ഒരു പരമാർത്ഥവ ”വാെണന്നേ ശാ ങ്ങൾ േഘാഷി ന്നത്.
േദശകാലവ കൃതങ്ങളായ ബാധകൾക്ക് ഇടംെകാടുക്കാത്ത ഒന്നിെന മാ േമ
സത്യെമന്ന് പറയാവൂ. അതു ഏകവും പരിപൂർണ്ണവുമായിരിക്കണം. എന്നാൽ
മുൻപ് ത്വംപദാർത്ഥെത്ത േശാധന െചയ്തേപ്പാൾ ഏഴുകാേര്യാപാധികൾ ം
സാക്ഷിയായി ജീവതുര്യത്തിൽ കാശി ജ്ഞാനെത്ത വാസ്തവേത്വന അം 
ഗീകരിച്ചി ണ്ട്. ഇവിെട തത് പദാർത്ഥേശാധനയിൽ കാരേണാപാധികൾക്ക്
സാക്ഷിയായി ഈശ്വരതുര്യത്തിൽ സ പമായി കാശി ന്ന ഹ്മൈചതന്യ 
െത്തയും അങ്ങെന തെന്ന വാസ്തവേത്വന അംഗീകരി ന്നതായാൽ അവ ര ം
(ജ്ഞാനവും ഹ്മവും) രണ്ടായതുെകാണ്ട് പര രം പരിേച്ഛദവും തന്നിമിത്തം
സത്യത്വഹാനിയും േനരിടുന്നതാണ്. അങ്ങിെന വിഭിന്നമായിരി ന്ന അവയ്ക്ക്
ഐക്യമുെണ്ട പറയാനും പാടില്ല. ഈ ശങ്കയ്ക്ക് സമാധാനം പറയു .
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ജ്ഞാനെമ ം ഹ്മെമ ം രണ്ടായി കാശി േമ്പാൾ ഒെന്നന്നറിയുന്നത്
ലക്ഷണാവൃത്തിെകാണ്ടാണ്. മുൻപറയെപ്പട്ട ലക്ഷണാ യത്തിൽ ഇവിെട
അജഹല്ലക്ഷണയാണ് അംഗീകാര്യമായിരി ന്നത്. എങ്ങിെനെയന്നാൽ
’ചുവപ്പ് ഓടു ’ എ പറഞ്ഞിടത്ത് ആ വർണ്ണം, തേന്നാട് അനിർവ്വചനീയതാ 
ദാത്മ്യസംബന്ധമുള്ള ഒരു വ വിേനാടു േചർേന്ന ഇരി കയു അതിനാൽ
വാച്യത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒന്നിെനകൂടി ലക്ഷ്യമാ . അതുേപാെല ഇവി 
െട ഹ്മെമന്ന് പറയുേമ്പാൾ ജ്ഞാനെത്ത ടി ഹി െകാള്ളണം. ഹ്മം
ജ്ഞാനസ്വരൂപമായിേട്ട ഇരി . അതിനാൽ ജ്ഞാനവും ഹ്മവും പര രം
പരിേച്ഛദിക്കെപ്പടുന്നില്ല. അവ ര ം സത്ത് (സത്യത്വ ലക്ഷണേത്താടുകൂടിയത് )
ആകയാൽ അവയുെട നാമങ്ങൾ േഭദമുെണ്ടന്നല്ലാെത ലക്ഷ്യാർത്ഥത്തിൽ
യാെതാരു േഭദവുമില്ല. കൂടാെത കാരേണാപാധിസാക്ഷിയായ ജ്ഞാനം കൂടി
അന്തർഭവി ം. അതുെകാണ്ട് ജ്ഞാനവും ഹ്മവും സത്താകയാൽ ഏകൈച 
തന്യമായിേട്ട ഇരി എ ള്ളത് പാരിേശഷികമായ ഒരു സിദ്ധാന്തമാകു .
”ഇടമാനപിരമ്മം ചാച്ചി
ഇര െമേപ്പാതുേമകം”
ആകയാൽ സാക്ഷിരൂേപണയുള്ള ജ്ഞാനം തെന്ന ഹ്മം, ഹ്മം തെന്ന
ജ്ഞാനം എ സിദ്ധി . ഇങ്ങെന പൂർവ്വപക്ഷസിദ്ധാന്തരൂേപണ തത്
പദാർത്ഥ വണം തിപാദിക്കെപ്പ .
’തത് ’ പദമനന മം
ഇനി ’തത് ’ പദമനന മെത്തപ്പറയാം. വണത്തിൽ വിവരിക്കെപ്പട്ട ഏഴ് കാ 
രേണാപാധികൾ ഈശ്വരെന്റ ലസൂക്ഷ്മകാരണശരീരങ്ങളും ജാ ത് സ്വപ്നസു 
ഷുപ്ത്യവസ്ഥകളുമാകു . അെതങ്ങെനെയന്നാൽ, ഏഴ് കാരേണാപാധികേളാടു
േചർന്നിരി ന്ന സ്ഥാനം ഈശ്വരെന്റ ലശരീരവും ജാ ദവസ്ഥയുമേ .
ആ ലശരീരെത്ത അഭിമാനി ന്ന ഈശ്വരന് വിരാട്, ൈവശ്വാനരൻ, ൈവ 
രാജകൻ എ മൂ നാമങ്ങൾ ഉണ്ട്. നാനാവിധമായ പഞ്ചമായി േതാന്നി

കാശിക്കയാൽ വിരാട് എ ം, സമസ്ത ാണികളിലും-വിശ്വനരന്മാരിലും 
-അഹം, അഹം എന്നഭിമാനിക്കയാൽ ൈവശ്വാനരെന ം വിേശഷമായി
സൃഷ്ടി ന്നതിനാൽ ൈവരാജകെന ം പറയു .
മുകളിൽ പറയെപ്പട്ട ഏഴു കാരേണാപാധികളിൽ ആദ്യെത്ത നാലുപാധിക 
െള വിട്ട്, സർവ്വ ഷ്ടാവ്, സർവ്വസ്ഥിതി കർത്താവ്, സർവ്വസംഹാരകൻ
ഇങ്ങെന മൂന്ന് ഉപാധികേളാട് േചർന്നിരി ന്ന സ്ഥാനം ഈശ്വരെന്റ സൂ 
ക്ഷ്മശരീരവും സ്വപ്നാവസ്ഥയുമാകു . അവിെട ഞാെനന്ന് അഭിമാനി ന്ന
ഈശ്വരന് ഹിരണ്യഗർഭൻ, സൂ ാത്മാവ്, മഹാ ാണൻ എന്ന് മൂ നാമങ്ങൾ
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ഉണ്ട്. വികസിതമായി കാശി ന്ന സകലെത്തയും തെന്റ ഉദരത്തിൽ
അടക്കിെക്കാണ്ടിരി കയാൽ ഹിരണ്യഗർഭെന ം, സൂ ധാരിയായിരു 
ന്ന് സകലേത്തയും ചലിപ്പിക്കയാൽ സൂ ാത്മാെവ ം, മാരുതൻ തെന്ന
ശ്വാസ( ാണനായി)മായിരി കയാൽ മഹാ ാണെന ം പറയു .
മുകളിൽ പറയെപട്ട, ഈശ്വരെന്റ സൂക്ഷ്മശരീരത്തിൽ കലർന്നിരി ന്ന സർവ്വ 

ഷ്ടാവ്, സർവ്വസ്ഥിതികർത്താവ്, സർവ്വസംഹാരകൻ എന്ന് മൂ പാധികളിൽ
വച്ച് ആദ്യെത്ത ര പാധികെള വിട്ട് സർവ്വസംഹാരകെനന്ന ഒരുപാധിേയാടു
മാ ം േചർന്നിരി ന്ന സ്ഥാനം ഈശ്വരെന്റ കാരണശരീരവും സുഷുപ്ത്യവ 
സ്ഥയുമാണ്. അവിെട ഈശ്വരന്, അന്തര്യാമി, അവ്യാകൃതൻ, ഈശ്വരൻ
എന്നിങ്ങെന മൂന്ന് അഭിമാനനാമങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്.
സർവ്വ ാണികളുെടയും ഹൃദയത്തിലിരുന്ന് അവെയ നിയ ി ന്നതിനാൽ
അന്തര്യാമി എ ം നാമരൂപരഹിതനായിരിക്കയാൽ അവ്യാകൃതെന ം
എല്ലാവേറ്റയും പരിപാലിക്കയാൽ ഈശ്വരെന മുള്ള നാമേധയങ്ങളുണ്ടായി.
ഈ കാരേണാപാധികേളഴും അവയിൽ അന്തർഭൂതങ്ങളായ ലസൂക്ഷ്മകാ 
രണ ശരീരങ്ങളും ജാ ത് സ്വപ്നസുഷുപ്ത്യവസ്ഥകളും തത്തദഭിമാനനാമങ്ങളും

ഹ്മസ്വരൂപമല്ല. അവയിൽ ഈശ്വരെന്റ ലശരീരാദ്യഭിമാനേത്താടു േചർന്ന
ജാ ദാദ്യവസ്ഥകൾ ഹ്മസ്വരൂപമെല്ല ള്ളെതങ്ങെനെയ പറയു .
മുൻപു െവളിെപ്പടുത്തിയ ഏഴു കാരേണാപാധികൾ േചർന്ന അവസ്ഥയാണേല്ലാ
ഈശ്വരെന്റ ജാ ദവസ്ഥ. അതു ഹ്മസ്വരൂപമായിരുെന്നങ്കിൽ എേപ്പാഴും
നാശരഹിതമായി തെന്ന കാശിക്കണമായിരു . എന്നാൽ മൂ പാധി
മാ മുള്ള ഈശ്വരെന്റ സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ആ ജാ ദവസ്ഥ നശി ന്നതി 
നാൽ അതു ഹ്മസ്വരൂപമെല്ല സിദ്ധി . അതുേപാെലതെന്ന, ആ
ഈശ്വരസ്വപ്നാവസ്ഥയും ഒരു കാരേണാപാധി മാ മുള്ള ഈശ്വരസുഷുപ്തിയിൽ
നശി േപാകുന്നതിനാൽ ആ സ്വപ്നവും ഹ്മസ്വരൂപമല്ല. അ കാരം തെന്ന
ഈശ്വരസുഷുപ്തിയും ഈശ്വരതുരീയത്തിൽ നാമാവേശഷമായിത്തീരും. അതി 
നാൽ ഈശ്വര സുഷുപ്തിയും ഹ്മസ്വരൂപമല്ല. ഇങ്ങെന ഈശ്വരെന്റ മൂ
ശരീരങ്ങളും തത്തദഭിമാനനാമങ്ങളും മൂന്നവസ്ഥകളും ഹ്മസ്വരൂപമെല്ലങ്കിൽ
പിെന്ന ഹ്മസ്വരൂപം ഏതാെണ ള്ള ജിജ്ഞാസക്ക് സമാധാനം പറയാം.
ഈശ്വരെന്റ ലസൂക്ഷ്മകാരണശരീരങ്ങളും അഭിമാനനാമങ്ങളും അവസ്ഥാ 

യവും വിലയം ാപി ന്നത് യാെതാന്നിലാേണാ, ആ തുരീയാവസ്ഥയിൽ
അവസ്ഥാ യവിലക്ഷണമായി സാക്ഷിയായി കാശി ന്ന ശുദ്ധൈചതന്യം
തെന്ന ഹ്മെമ റ ന്നതാണ് ’തത് ’ പദാർത്ഥമനനം.
’തത് ’ പദനിദിദ്ധ്യാസന മം
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’തത് ’പദ വണമനനങ്ങളിൽ തിപാദിക്കെപ്പട്ട അർത്ഥെത്ത ചിന്തിച്ച്
അതിൽ നി സിദ്ധി ന്ന ശുദ്ധ ഹ്മാനുഭവെത്ത നിദിദ്ധ്യാസെമ പറയു 

. ഏഴുകാരേണാപാധികേളാടു േചർന്നിരി ന്ന ഈശ്വരെന്റ ലശരീരവും
അതിെന അഭിമാനി ന്ന വിരാഡാദ്യഭിമാനനാമങ്ങളും ഈശ്വരജാ ത്താകു 

. അത് മൂ പാധികേളാട് േചർന്നിരി ന്ന ഈശ്വരെന്റ സൂക്ഷ്മശരീരവും
അതിെന അഭിമാനി ന്ന ഹിരണ്യഗർഭാദ്യഭിമാനനാമങ്ങളും കലർന്ന
ഈശ്വരസ്വപ്നത്തിൽ നശി . ആ ഈശ്വരസ്വപ്നമാകെട്ട, ’സർവ്വസഹാര 
േകാ’പാധിയായ ഈശ്വരെന്റ കാരണശരീരവും, അതിെന അഭിമാനി ന്ന
അന്തര്യാമ്യാദ്യഭിമാനനാമങ്ങളും കലർന്ന ഈശ്വരസുഷുപ്തിയിൽ വിലയി .
ആ ഈശ്വരസുഷുപ്തി േപാലും ഉപാധിരഹിതമായ ഈശ്വരതുരീയത്തിൽ നശി 

ം. ഇങ്ങെന ശാന്തഘനമായിരി ന്ന തുരീയത്തിൽ സത്താമാ മായി
േശാഭി ന്ന ഹ്മം തെന്ന ജീവതുരീയത്തിൽ കാശിച്ച ജ്ഞാനസ്വരൂപ 

െമന്ന് അറിയുന്നതാണ് ’തത് ’പദനിദിദ്ധ്യാസനം.
’അസി’ പദ വണം
ഇനിയും ’തത്ത്വം’ പദങ്ങെളേപ്പാെല തെന്ന ’അസി’പദെത്തയും പരിേശാധി  
േനാക്കാം. അസിപദാർത്ഥം ശിവെമന്നാെണ േനരെത്ത സൂചിപ്പിച്ചി ണ്ടേല്ലാ.
ആ ശിവസ്വരൂപത്തിനും അശുദ്ധമായ വാച്യാർത്ഥവും ശുദ്ധമായ ലക്ഷ്യാർ 
ത്ഥവുമുണ്ട്. വാച്യാർത്ഥം:സ പശക്തി, ചി പശക്തി, ആനന്ദരൂപശക്തി
ഇങ്ങെനയുള്ള മൂ പാധികളിലും താെന ള്ള അഭിമാനമാകു .

ഷ്ടാവ്, ദൃശ്യമായ ചരാചര പഞ്ചം, ഇവയുെട അന്തർബ്ബഹിർഭാഗങ്ങളിൽ
സ്വയം സ േപണ കാശി ന്നതിെന സ പശക്തിെയ ം ചി േപണ

കാശി ന്നതിെന ചി പശക്തിെയ ം ആനന്ദസ്വരൂപമായി കാശി ന്ന 
തിെന ആനന്ദരൂപശക്തിെയ ം പറയു .
ഈ മൂ പാധികളും തള്ളി അവയ്ക്ക് സാക്ഷിയായി കാശി ന്ന ൈചതന്യമാ 
ണ് ശിവപദലക്ഷ്യാർത്ഥമായ ശുദ്ധാവസ്ഥ.
തത്ത്വമസി മഹാവാക്യത്തിെന്റ ലക്ഷ്യാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം, ഹ്മം, ശിവം
ഇവ മൂന്നിനും ശബ്ദേഭദമല്ലാെത അർത്ഥേഭദം േലശവുമില്ല. ആ വാസ്തവവും
മുൻപറയെപട്ട ലക്ഷണാ യത്തിൽ ജഹദജഹല്ലക്ഷണെകാണ്ടറിേയണ്ട 
താണ്. അെതങ്ങെനെയന്നാൽ ’െസാഽയം േദവദത്തഃ’ ’ആ േദവദത്തൻ
തെന്നയാണ് ഈ േദവദത്തൻ’ എന്ന വാചകത്തിൽ വിേശഷണാംശം വ്യത്യ 
സ്തമായിരുന്നാലും വിേശഷ്യമായ ലക്ഷ്യാർത്ഥം ഒന്നായിത്തെന്നയിരി .
അതുേപാെല ജ്ഞാനം (ചിത് ), ഹ്മം (സത് ), ശിവം (ആനന്ദം) എ േത്യ 
കം പറഞ്ഞാലും ൈചതന്യം സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമായി അേഭദമായിത്തെന്ന
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കാശി െമന്ന് ജഹദജഹല്ലക്ഷണാവൃത്തിെകാണ്ട് അയ്യിേയണ്ടതാകു .
ഇത് ’അസി’പദ വണമാണ്.
’അസി’ പദമനനം

വണത്തിൽ പറഞ്ഞ മൂ പാധികളും (സ പശക്തി, ചി പശക്തി, ആന 
ന്ദരൂപശക്തി) ശിവസ്വരൂപത്തിെന്റ ലസൂക്ഷ്മകാരണശരീരങ്ങാളാണ്.
ആ മൂന്ന് ഉപാധികെളത്തെന്നയാണ് ശിവസ്വരൂപത്തിെന്റ ജാ ദ്യവസ്ഥ 
കെള ഗണിക്കെപ്പടുന്നത്. അെതങ്ങെനെയന്നാൽ: സ പശക്ത്യാദി
മൂ പാധികേളാടുകൂടിയിരുന്ന സ്ഥാനം ശിവസ്വരൂപത്തിെന്റ ലശരീരവും
ജാ ദവസ്ഥയുമാണേല്ലാ. അവിെട ഞാെനന്നഭിമാനിച്ച ശിവ(ൈചതന്യ)ത്തിന്
പരൻ, ചിജ്ജ്വലിതൻ, സ പൻ എന്നിങ്ങെന മൂ നാമങ്ങൾ പറ വരു .
മൂ പാധികളിൽെവച്ച് സ േപാപാധി നീങ്ങി ബാക്കി ര പാധിേയാടു
േചർന്നിരി ന്ന സ്ഥാനം സൂക്ഷ്മശരീരവും സ്വപ്നാവസ്ഥയുമാണേല്ലാ? അവിെട
അഭിമാനി ന്ന ശിവസ്വരൂപത്തിന് പരിപൂർണ്ണൻ, ാജാപത്യൻ, ചി പൻ
എ മൂ നാമങ്ങളുണ്ട്.
ര പാധികളിൽ െവച്ച് ഒരുപാധി നീങ്ങി ആനന്ദരൂപശക്തിയായ ഒരുപാ 
ധിേയാടുമാ ം േചർന്നിരി ന്ന സ്ഥാനം കാരണശരീരവും സുഷുപ്ത്യവസ്ഥയു 
മാകു . അവിെട ഞാെനന്നഭിമാനി ന്ന ശിവസ്വരൂപത്തിന് പരമാനന്ദൻ,
ഹിരണ്യ ശാന്തൻ, ആനന്ദരൂപൻ എ മൂ േപരുകളുണ്ട്. ഈ മൂ  
പാധികളായ ലസൂക്ഷ്മകാരണശരീരങ്ങളും തദന്തർഭൂതങ്ങളായ ജാ ത്
സ്വപ്നസുഷുപ്ത്യാവസ്ഥകളും അഭിമാനനാമങ്ങളും ശിവസ്വരൂപമല്ല.
’അസി’ പദനിദിദ്ധ്യാസനം
അസിപദ വണമനനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ അർത്ഥചിന്തെകാണ്ട് സിദ്ധിച്ച ശിവാ 
നുഭവമാണ് നിദിദ്ധ്യാസനം. അെതങ്ങെനെയ പറയു .
അന്തർ ഖമായി സ്വരൂപസമാധിയിൽ േവശി േമ്പാൾ, മൂ പാധികേളാടു
േചർന്നിരുന്ന ലശരീരെത്ത അഭിമാനിച്ചത് പരാദ്യഭിമാനികളായിരു
എ ം, അതി ശിവജാ ത്തായിരു എ ം അതുേപാെല തെന്ന ആ മൂ 

പാധികളിൽ വച്ച് ഒരുപാധി നീങ്ങി രണ്ട് ഉപാധികേളാടു േചർ നിന്ന
സൂക്ഷ്മശരീരെത്ത അഭിമാനിച്ചത് പരിപൂർണ്ണാദ്യഭിമാനികളായിരു എ ം,
അതു ശിവസ്വപ്നമായിരു എ ം, അ കാരം തെന്ന ആ രണ്ട് ഉപാധിക 
ളിൽവച്ച് ഒരുപാധി നീങ്ങി ഒരുപാധിേയാടു േചർന്നിരുന്ന കാരണശരീരെത്ത
അഭിമാനിച്ചത് പരമാനന്ദാദ്യഭിമാനികളായിരു എ ം, അത് ശിവസുഷു 
പ്ത്യവസ്ഥയായിരു എ ം അനുഭവെപ്പടുന്നതാണ്. ഇങ്ങെനയുള്ള ഈ
മൂ പാധികെളയും വിട്ട് ജീവസാക്ഷി ഈശ്വരസാക്ഷി എ ള്ള േഭദം കൂടാെത
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ശിവതുരീയത്തിൽ കാശി ന്ന ശിവ-ശുദ്ധ ഹ്മം-തെന്നയാകു ’ഞാൻ’
എ ം നീ അറി ണരണം.
ഇങ്ങെന മൂ ശക്തികളും (ഉപാധികളും) താനെല്ല ം, അവ വിലക്ഷണമായി
സാക്ഷിയായി കാശി ന്ന ശിവം തെന്നയാണ് താൻ എ ം അറിയുന്നത്
അസിപദനിദിദ്ധ്യാസനമാകു .
അല്ലേയാ ിയവത്സാ, ഇങ്ങെന തത്ത്വമസി മഹാവാക്യത്താൽ ലക്ഷീകരിക്ക 
െപട്ട അവാങ്മേനാേഗാചരവും അഖണ്ഡപരിപൂർണ്ണ സത്താമാ സ്വരൂപവുമായ
ശുദ്ധ ശിവം തെന്നയാണ് നിെന്റ സ്വരൂപെമന്നറി ണർന്ന് ജീവ ക്തനായി

േശാഭിച്ചാലും, ഇതാകു ജീവെന്റ പരമലക്ഷ്യം.
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ചതുർേവ്വദമഹാവാക്യങ്ങൾ

േവദാന്തസാരം
ജീവന് ധർമ്മാധർമ്മവിേവകെത്തയും ജീവ ൈഹ്മക്യ േബാധെത്തയും ഉണ്ടാ 
ക്കിെക്കാടു ന്ന ജ്ഞാനഭണ്ഡാഗാരമായ ഋേഗ്വദാദി ന്ഥസമുച്ചയത്തിന്
േവദെമ പറയു . ഇതു സർവ്വജ്ഞനായ ഈശ്വരനിൽനി ജീവാനു ഹാർ 
ത്ഥം ഉണ്ടായി ള്ളതാെണന്നാണ് ൗതന്മാർ വിശ്വസി േപാരുന്നത്.
േവദത്തിെന്റ പരമ ാമാണ്യം

ത്യക്ഷാദി മാണങ്ങളിൽ വച്ച് മുഖ്യവും, അബാധിതവും, നിത്യവുമായ ഒരു
മാണമാണ് േവദം. ഇത് ഋക്, യജുസ്സ്, സാമം, അൗെർവ്വം ഇങ്ങെന നാലു

വിധത്തിൽ വിഭജിക്ക െപ്പട്ടരി . ഈ േവദങ്ങളിൽ വിധിവാക്യങ്ങൾ,
നിേഷധ വാക്യങ്ങൾ, സിദ്ധാർത്ഥേബാധകവാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങെന മൂ വിധ
വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.
ജീവെന്റ അഭ ദയത്തിന് േഹതുഭൂതങ്ങളായ യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾ യാസെപ്പട്ടാ 
യാലും െചയ്യണെമന്ന് ഉപേദശി ന്ന േവദഭാഗങ്ങൾക്ക് വിധി വാക്യങ്ങെള
പറയു . ഈ വിധിയനുസരി ള്ള കർമ്മങ്ങൾക്ക് ധർമ്മം എന്നാണു േപർ.
ജീവെന (മനുഷ്യെന) അധഃപതിപ്പി ന്ന, വ്യഭിചാരം, മദ്യപാനം, അസത്യഭാ 
ഷണം, േമാഷണം മുതലായ നീചകർമ്മ ങ്ങൾ ഒരിക്കലും അനുഷ്ഠിക്കരുെതന്ന്
ഉപേദശി ന്ന േവദഭാഗങ്ങൾ നിേഷധവാക്യങ്ങൾ എ പറയു . ഇങ്ങ 
െന നിേഷധിക്കെപ്പട്ട കർമ്മങ്ങളുെട അനുഷ്ഠാനത്തിന് അധർമ്മെമന്നാണ്
നാമകരണം െചയ്തിരി ത്. േദശകാലങ്ങൾ െകാ േപാലും ഒരിക്കലും
മാറ്റംവരാത്തതും ത്യക്ഷാദി മാണങ്ങൾ വിഷയമല്ലാത്തതും ആയ

ഹ്മാൈത്മക്യെത്ത േബാധിപ്പി ന്ന േവദഭാഗങ്ങൾ സിദ്ധാർത്ഥേബാധക
വാക്യങ്ങളാകു . സിദ്ധമായ (ലഭിക്കെപ്പട്ട) അർത്ഥെത്ത േബാധിപ്പി ന്നതു 
െകാണ്ടാണ് അവയ്ക്ക് ഈ േപര് സിദ്ധിച്ചത്.
വിധിവാക്യങ്ങൾ, സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒന്നിെന സിദ്ധി ന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗ 
മാണ് ഉപേദശി ന്നത്. അതനുഷ്ഠിച്ചാൽ മുമ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഫലം
ലഭി െമ സാരം. സ്വർഗ്ഗെത്ത ആ ഹി ന്ന ആൾ േജ്യാതിഷ് േടാമയാഗം
കഴിക്കണെമ േവദം വിധിച്ചിരി . അതനുസരിച്ച് ആ യാഗം കഴിച്ച
മനുഷ്യെന ആ യാഗഫലമായ ’അപൂർവ്വം’ (സംസ് കാരം) സ്വർഗ്ഗത്തിേലയ്ക്ക്
നയി . അവെന്റ സ്വർഗ്ഗ ാപ്തി മുമ്പ് അവന് അനുഭവെപ്പട്ടി ള്ളതല്ല.
അതിനാൽ യാഗഫലമായ സ്വർഗ്ഗം ’അ ാപ്ത ാപ്ത’മാെണ ശാ ങ്ങളിൽ കാ 
ണു . എന്നാൽ േവദത്തിെല സിദ്ധാർത്ഥേബാധവാക്യങ്ങളാകേട്ട, ാപ്തമായ
അൗെവാ സിദ്ധമായ ( ഹ്മാൈത്മക്യ സാക്ഷാത് ക്കാരരൂപമായ) ജീവെന്റ
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മുക്താവസ്ഥയാണ് േബാധിപ്പി ന്നത്. ഇവിെട ഒരു ആശങ്കയുണ്ടാേയക്കാം.
എങ്ങെനെയന്നാൽ ാപ്ത ാപ്തത്തിെന്റ അനുഭവം. േലാകത്തിൽ ഒരിട ം
കാണുന്നില്ലേല്ലാ? തന്നിമിത്തം ദൃഷ്ടാന്തഹാനി എെന്നാരു േദാഷം കൃതത്തിൽ
വ േചരും. ാപിച്ച ഒെരണ്ണെത്ത ാപിക്കണെമ പറയുന്നത് െവറും

ാന്തജത്തനമേല്ല? അത നുസരി വിേവകികൾ വർത്തി േമാ?
ഈ ആശങ്ക ശരിയല്ല എ െകാെണ്ടന്നാൽ േലാകത്തിൽ പലയിട ം ാ 
പ്തമായ വ വിെന ാപിക്കാനുള്ള മം സാധാരണ നാം ക വരു ണ്ട്.
വായി േമ്പാഴും മ ം കണ്ണട ഉപേയാഗി ന്ന ഒരാൾ യാദൃച്ഛികമായി അത് െന 
റ്റിേമൽ കയറ്റിെവച്ച് സമീപസ്ഥന്മാേരാടു സംസാരി െകാണ്ടിരു . അേപ്പാൾ
അഞ്ചൽ ശിപായി ഒെരഴുത്ത് െപെട്ടന്ന് അയാെള ഏത്തി . അതു വായി 
ക്കാനുള്ള ഉത്ക്കണ്ഠനിമിത്തം അയാൾ അ മി ം കണ്ണട അേന്വഷിക്കാൻ
തുടങ്ങി. ഇതു കണ്ട് സമീപസ്ഥൻ അേന്വഷണെത്തപ്പറ്റി േചാദിച്ചേപ്പാൾ കണ്ണട
കണ്ടില്ല എന്ന് അയാൾ പരാതിെപ്പ . ’കണ്ണട നിങ്ങളുെട െനറ്റിയിൽകണ്ണിനു
സമീപത്തിൽത്തെന്നയെല്ല ഇരി ന്നത് ’ എന്ന് അവർ സാപഹാസം പറഞ്ഞ 
േപ്പാൾ അയാൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. അയാൾ കണ്ണട ഇറക്കിവച്ച് എഴു
വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അജ്ഞാനം നിമിത്തം പലർ ം അനുഭവെപ്പടാറുള്ള
ഒരു കാര്യമാണേല്ലാ ഇത്. ഇവിെട കണ്ണട ഉടമസ്ഥെന്റ ൈകവശംതെന്ന
ഉണ്ടായിരുന്നി ം അയാൾ ആ വാസ്തവമറിയാെത (അജ്ഞാനംനിമിത്തം)
അേന്വഷി വാൻ തുടങ്ങി. ആപ്തന്മാരുെട (സമീപസ്ഥന്മാരുെട) വാ െകാണ്ട്
അയാൾക്ക് കണ്ണട കിട്ടി. നഷ്ടെപ്പ േപായി എന്ന അനുഭവം അജ്ഞാനം
െകാ ം കിട്ടി എന്ന അനുഭവം ജ്ഞാനം െകാ ം ഉണ്ടായതാണ്. ഈ
കണ്ണട കി കെയന്നത് ാപ്ത ാപ്തിക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. ഇതു േപാെല ശാ 
സ് േ ാക്തങ്ങളായ ’വി തകണ്ഠചാമീകാരന്യായം79,’ ’ദശമപുരുഷന്യായം80’
(79 കണ്ഠചാമീകരം കഴുത്തിലണിഞ്ഞിരി ന്ന സ്വർണ്ണം; കഴുത്തിൽ സ്വർണ്ണ 
മാലഅണിഞ്ഞിരി ന്ന കാര്യം മറന്ന് എല്ലായിട ം മാല അേന്വഷി കയും
അവസാനം അത് കഴുത്തിൽ തെന്നയുെണ്ടന്ന് ഓർമ്മി കയും െച ന്നതുേപാ 
െല എന്നർത്ഥം.)
( 80 പ േപർ ഒരു നദി നീന്തിക്കടന്നേശഷം തങ്ങളിലാരും നദിയിെലാലി
േപായിെല്ലന്ന് ഉറ വരു വാനായി ഓേരാരുത്തരും എണ്ണിേനാക്കിയി ം
ഒരാൾ കുറവായിക്കണ്ടിട്ട് വിലപി െകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ ഒരു മഹാത്മാവ് വന്ന്
എണ്ണിെക്കാണ്ടിരുന്നവേനാട് നീയാണ് ദശമപുരുഷൻ (പത്താമൻ) എന്ന്
പറഞ്ഞ് അവെര േബാധവത്ക്കരിച്ചതിേനാട് ഉപമി കയാണിവിെട.)
മുതലായവയും കൃതത്തിൽ അനുസേന്ധയങ്ങളാണ്. ഇ യും െകാണ്ട് ദൃഷ്ടാ 
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ന്തഹാനിയിെല്ല ം ആശങ്ക അനുപപന്നമായി രു എ ം സിദ്ധിച്ചേല്ലാ?
ഇനിയും ദാർഷ്ടാന്തികെത്തപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം
ആത്മാവ് സ്വേതതെന്ന സച്ചിദാനന്ദഘനമായ ഹ്മസ്വരൂപ മാെണങ്കി 
ലും തെന്ന ആ യിച്ച് തെന്റ സ്വരൂപെത്ത മറച്ചിരി ന്ന അനാദിയായ
അവിദ്യനിമിത്തം േദഹാഭിമാനം ൈക െക്കാ ജീവനായിത്തീരുകയാൽ സു 
ഖദുഃഖാദ്യനുഭവങ്ങൾ വശഗനായിരി കയാണ്. ആ ജീവൻ തനിക്ക് േനരിട്ട
ദുഃഖെത്ത ഇല്ലാതാക്കി പരിപൂർണ്ണ ാപ്തി േവണ്ടി ആ ഹി . തെന്റ
ഇച്ഛാശമനത്തിന്, ആ ഹപൂർത്തിക്ക്, അവിദ്യാകത്തിതങ്ങളായ വിഷയങ്ങെള
സമീപി ..
ആ വിഷയങ്ങളുെട അനുഭവം െകാണ്ട് യാെതാരു തൃപ്തി യുമുണ്ടാകാെത അവൻ
ജനനമരണങ്ങേളാടു കൂടിയ സംസാര ത്തിൽ കിട ഴലുകമാ മാണ് െച ന്ന 
ത്. ഇങ്ങെന നാനാവിധേയാനികളിൽ ജനി ം മരി ം കഷ്ടെപ്പടുന്ന ജീവൻ
പുണ്യവശാൽ ഒടുവിൽ മനുഷ്യജന്മെമടു . അവൻ േവദവിഹിതമായിരി  
ന്ന സത്ക്കർമ്മങ്ങളനുഷ്ടിച്ച് അന്തഃ കരണശുദ്ധി വരുത്തി ആത്യന്തികമായ
ദുഃഖനിവൃത്തി േവണ്ടി ഹ്മനിഷ്ഠനായ ആചാര്യെന സമീപി . അവ 
െന്റ ശു ഷാദികൾ െകാണ്ട് സന്നനായിത്തീർന്ന ആചാര്യനാകെട്ട, ആ
ശു ഷുവായ ശിഷ്യന് േനരിട്ട അനർത്ഥത്തിനു കാരണം, അവെന്റ ( ഹ്മ)
സ്വരൂപേബാധമില്ലായ്മയാെണന്ന് അവെന േബാധിപ്പി . ഗുരുവിൽനിന്ന്,
’താൻ ഹ്മമാെണ’ അനുവെപ്പട്ട ശിഷ്യൻ തെന്റ സർവ്വാനർത്ഥങ്ങൾ ം
കാരണം അജ്ഞാനമായിരു എന്നറിയു . അവൻ പരിപൂർണ്ണാനന്ദാനുഭൂതി 
യിൽ മുഴുകു . ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ കണ്ണട ൈകവശമുണ്ടായി ം അറിയാെത േ ശിച്ച
മനുഷ്യൻ ആപ്തവാക്യം െകാണ്ട് അതു തെന്റ ൈകവശംതെന്ന ഉണ്ടേല്ലാ എന്ന 
റി സേന്താഷിച്ചതുേപാെല ദാർഷ്ടാന്തികത്തിലും ആനന്ദപൂർണ്ണനായിരുന്ന
ശിഷ്യൻ തെന്റ വാസ്തവസ്ഥിതി യറിയാെത സുഖമേന്വഷി വലഞ്ഞേപ്പാൾ
ആചാേര്യാപേദശം െകാണ്ട് താൻ ഹ്മാനന്ദസ്വരൂപനായിരുന്നേല്ലാ എന്നറി 

കൃതകൃത്യനാകു .
ഈ വാസ്തവസ്ഥതിെയ േബാധിപ്പി ന്ന േവദസൂക്തി കളേ സിദ്ധാർത്ഥേബാ 
ധകങ്ങൾ, ഉപ േമാപസംഹാരങ്ങൾ െകാണ്ട് േവദം ഹ്മാൈത്മക്യരൂപമായ
ഈ സിദ്ധാർത്ഥെത്ത ത്തെന്നയാണ് സിദ്ധാന്തി ന്നത്.
ഈ സിദ്ധാർത്ഥേബാധകവാക്യങ്ങൾ േവദത്തിെന്റ പരമ ലക്ഷ്യെത്ത  
ഹ്മാൈത്മക്യെത്ത നിർണ്ണയി ന്നതു െകാണ്ട് ഇവ േവദാന്തവാക്യങ്ങൾ
എ കൂടി േപരുണ്ട്. ഈ േവദാന്തവാക്യങ്ങൾ ജീവെന്റ യഥാർത്ഥസ്വരൂപമായ

ഹ്മഭാവെത്ത മറച്ചിരി ന്ന അവിദ്യെയ ’ഉപനിഷാദനം’ െച ന്നതുെകാണ്ട്
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(നശിപ്പി ന്നതു െകാണ്ട് ) ഉപനിഷ കൾ എ കൂടി പറയെപ്പടു . ഈ
ഉപനിഷ കളാണ് േവദത്തിെല ജ്ഞാനകാണ്ഡം.
ഉപനിഷദ്വാക്യങ്ങൾ വളെരയുെണ്ടങ്കിലും അവയിൽ ാധാന്യമർഹി ന്നവ
നാലാണ്. അവേയാേരാ ം ഋക്, യജുസ്സ്, സാമം, അൗെർവ്വം ഈ നാലു
േവദങ്ങളുെടയും സാരസർവസ്വങ്ങളേ . അവ ’ ജ്ഞാനം ഹ്മ’ ’അഹം

ഹ്മാസ്മി’ ’തത്ത്വമസി’ ’അയമാത്മാ ഹ്മ’ ഈ നാലു വാക്യങ്ങളാകു .
ഇവയിൽ ’ ജ്ഞാനം ഹ്മ’ എന്ന മഹാവാക്യം ഋേഗ്വദാന്തർഗതമായ
ഐതേരേയാപനിഷത്തിലും, ’അഹം ഹ്മാസ്മി’ എന്നതു യജുർേവ്വദാന്തർ 
ഗ്ഗതമായ ബൃഹദാരണ്യേകാപനിഷത്തിലും, ’തത്ത്വമസി’ എന്നത് സാമ
േവദാന്തർഗ്ഗതമായ ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്തിലും, ’അയമാത്മാ ഹ്മ’ എന്നത്
അഥർവ്വേവദാന്തർഗ്ഗതമായ മാ േക്യാപ നിഷത്തിലും ഉള്ളവയാണ്.
നാലു മഹാവാക്യങ്ങളുെട േയാജനെമന്ത്?
ജീവപര ( ഹ്മ) ങ്ങളുെട ഐക്യെത്ത േബാധിപ്പി ന്നതിന് ഒരു വാക്യം
േപാരേയാ? ഈ നാലു വാക്യങ്ങളും എന്തിനാണ്? എന്നാശങ്കി എങ്കിൽ
ഈ നാലു വാക്യങ്ങളും േയാജനകരങ്ങളാെണ കാണിക്കാം.
എങ്ങെനയന്നാൽ ’ ജ്ഞാനം ഹ്മ’ എന്നത് ജീവെന്റയും ഹ്മത്തിെന്റയും
ലക്ഷണവാക്യവും ’അയമാത്മാ ഹ്മ’ എന്നത് ജീവപരങ്ങൾ അപേരാക്ഷ (  
ത്യക്ഷ) വിഷയങ്ങ ളാെണ കാണി ന്ന സ്വരൂപസാക്ഷാൽക്കാര വാക്യവും,
’തത്ത്വമസി’ എന്നത് ഗുരുവിെന്റ ഉപേദശവാക്യവും ’അഹം ഹ്മാസ്മി’ എന്നത്
ശിഷ്യെന്റ അനുഭവവാക്യവും ആകു . ഇങ്ങെന േനാക്കിയാൽ ജീവപരങ്ങളുെട
ഐക്യെത്ത തിപാദി ന്ന നാലു വാക്യങ്ങളും ഉപപന്നങ്ങൾതെന്ന എ
കാണാൻകഴിയും.

ജ്ഞാനം ഹ്മ
ഇവയിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ’ ജ്ഞാനം ഹ്മ’ എന്ന വാക്യെത്തപ്പറ്റി ചിന്തി 
ക്കാം. ഇത് ഐതേരേയാപനിഷത്തിൽ തൃതീയാദ്ധ്യായത്തിലുള്ള ഒരു വാക്യ 
മാണ്. ഹ്മവിദ്യ െകാ ഹ്മാൈത്മക്യഭാവമാകുന്ന ഫലം സിദ്ധി െമ
വാമേദവൻ മുതലായ ആചാര്യന്മാരുെട പരമ്പര വഴിയായും േവദവാക്യങ്ങൾ
െകാ ം ഹ്മജ്ഞാനികളുെട പരിഷത്തിലുള്ള സിദ്ധി െകാ ം ഹിച്ച്
മുമു ക്കളായി ത്തീർന്ന അധികാരികൾ ൈവരാഗ്യമുണ്ടായതിനു േശഷം

ഹ്മജ്ഞാനത്തിനും സംസാരനിവൃത്തി ം ഇച്ഛിച്ച് ചിന്തി െകാ പര രം
േചാദി . ’േകായമാേത്മതി വയമുപാസ്മേഹ കതരസ്സ ആത്മാ? (ഇത്
ആത്മാവാണ് എന്നിങ്ങെന വിചാരിച്ച് നാം ആെര ഉപാസി േവാ ആ
ആത്മാവ് ഏതാണ്?) ആ മഹാത്മാക്കളുെട ഈ േചാദ്യരൂപമായ ചിന്തയുെട
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ഫലമായി ഇ ിയാതീതമായ ഒരനുഭൂതി അവർ ണ്ടായി. അതിെന്റ ഫലമായി
ആ ധന്യാത്മാക്കൾ ’ ജ്ഞാേനേ ാ േലാകഃ ജ്ഞാ തിഷ്ഠാ, ജ്ഞാനം

ഹ്മം,’ (േലാകം ജ്ഞയാകുന്ന േന േത്താകൂടിയതാകു . ജ്ഞ എല്ലാ
േലാകത്തിനും തിഷ്ഠ ആകു . പര്യവസാനസ്ഥാനമാകു . ജ്ഞാനമാണ്

ഹ്മം) എ സിദ്ധാന്തി .
ആ സിദ്ധാന്തവാക്യമാണേല്ലാ ’ ജ്ഞാനം ഹ്മ’ എന്നത്: ഇതിൽ ജ്ഞാനം

ഹ്മ എ ര പദങ്ങ ളുണ്ട്. വാസ്തവമായ അർത്ഥെത്ത ഹി ന്നതിന്
ഈ ര പദങ്ങളുെടയും വാച്യാർത്ഥെത്തയും ലക്ഷ്യാർത്ഥെത്തയും ചിന്തി 
േക്കണ്ടിയിരി . ജീവൻ എന്നാണ് ജ്ഞാന പദത്തിെന്റ വാച്യാർത്ഥം.
അന്തഃകരണത്തിൽ തിഫലിച്ചി രി ന്ന ആത്മൈചതന്യത്തിന് ജീവൻ
എ പറയു . പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുെട സാത്ത്വികാംശം േചർ ണ്ടായ ജ്ഞാന
സാധനമായ കരണത്തിന് അന്തഃകരണെമന്നാണു നാമം. ഈ അന്തഃകരണ 
ത്തിെന്റ പരിണാമമാണു വൃത്തി. ആ വൃത്തി യാകെട്ട മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ചിത്തം,
അഹങ്കാരം ഇങ്ങെന നാലു വിധത്തിൽ വ്യവഹരിക്കെപ്പടു . സങ്കത്തവികത്ത
രൂേപണയുള്ള വൃത്തി മനസ്സ് എ ം ഘടപടാദി വിഷയങ്ങളുെട സ്വരൂപെത്ത
നിശ്ചയി ന്ന വൃത്തി ബുദ്ധി എ ം ചിന്താ രൂേപണയുള്ള വൃത്തി ചിത്തം
എ ം ഞാൻ. ഞാൻ എന്നിങ്ങെന അഭിമാനി െകാണ്ടിരി ന്ന വൃത്തിക്ക്
അഹങ്കാരെമ ം പറയു . ചിത്തംമനസ്സിലും ബുദ്ധി അഹങ്കാരത്തിലും അന്തർ 
ഭവി കയാൽ അഹങ്കാരെമ ം മനെസ്സ ം വൃത്തി ര വിധേമയു എ ം
അഭി ായമു ്.
ജ്ഞാനസാധനങ്ങളായ – ബഹിഃകരണങ്ങളായ - േ ാ ാദി ഇ ിയങ്ങെള
അേപക്ഷിച്ച് അന്തർഭാഗത്തിൽ വർത്തി കയാൽ ഇവയ്ക്ക് അന്തഃകരണം
എ ം േപരുണ്ടായി. ഇവയിൽ അഹങ്കാരം കർ രൂപമായി ം മനസ്സ്
കാരണരൂപമായി ം വർത്തി . ഈ അന്തഃകരണം സത്ത്വഗുണകാര്യമാക 
യാൽ സ്വച്ഛവും ടികഫലകെമന്നേപാെല തിഫലനെത്ത ഉൾെക്കാള്ളാൻ
സമർത്ഥവുമാണ്. ഈ അന്തഃകരണത്തിെന്റ അധിഷ്ഠാനം കൂടസ്ഥൈചതന്യമാ 
കു . സാക്ഷിരൂേപണ കാശി ന്ന ആ ത്യഗാത്മ (കൂടസ്ഥ) ൈചതന്യം
അന്തഃകരണത്തിൽ തിബിംബി ന്നതുെകാണ്ട് ആ തിഫലനാംശത്തിന്
ചിദാഭാസ ൈചതന്യത്തിെന്റ കാശത്താൽ സ്വേത ജഡമായ അഹങ്കാരം
േചതനമായിത്തീരു . ഇരുമ്പ് അഗ്നിസംബന്ധത്താൽ അഗ്നിെയേപ്പാെല
ദാഹകവും കാശകവും ആയിത്തീരു . ആ ഇരുമ്പിനും തീയിനും തമ്മിലുള്ള
സംബന്ധത്തിനു താദാത്മ്യസംബന്ധെമന്നാണു പറയുന്നത്.
അതുേപാെല ചിച്ഛായ (ചിദാഭാസൻ) േയാട് അഹങ്കാരം താദാത്മ്യ (ഐക്യ)
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െപ്പടുകയാണു െച ന്നത്. അങ്ങെനയുള്ള അഹങ്കാരം ജഡമായ േദഹേത്താടു
സംബന്ധി േമ്പാൾ ആ േദഹവും േചതനത്വം ൈകെക്കാ . ചിദാഭാ 
സൻ തെന്റ ധർമ്മമായ കാശെത്ത അഹങ്കാരത്തിന് െകാടു െകാണ്ട്
അഹങ്കാരധർമ്മങ്ങളായ കർ ത്വം, േഭാ ത്വം, സുഖിത്വം, ദുഃഖിത്വം മുതലാ 
യവെയ താൻ ഏ വാ ക നിമിത്തം, കർത്താവ്, േഭാക്താവ്, സുഖീ, ദുഃഖീ
എന്നഭിമാനി . ആ അവസരത്തിൽ ചിദാഭാസനും അഹങ്കാരത്തിനും
തമ്മിലുള്ള സംബന്ധത്തിനാണ് സഹജതാദാത്മ്യെമ പറയുന്നത്. ഇതിന്
ചിജ്ജഡ ന്ഥി എ കൂടി േപരുണ്ട്.
ത്തിലും സാക്ഷിധർമ്മെത്ത (സച്ചിദ്ഭാവങ്ങെള) ശരീരത്തിലും ആേരാപി .
ഈ ആേരാപത്തിന് അേന്യാന്യാദ്ധ്യാസം എന്നാണു േവദാന്തശാ ത്തിൽ
പറയുന്ന സാേങ്കതികനാമം.
ആ അഹങ്കാരം ലശരീരേത്താടു സംബന്ധി േമ്പാൾ ആ ലശരീ 
രത്തിെന്റ ഷഡ്ഭാവവികാരാദി ധർമ്മങ്ങെള െയല്ലാം തന്നിേല െകാണ്ട്,
അദ്ധ്യാസി െകാണ്ട്, ’ഞാൻ പിണ്ഡമായി ജനി , വർദ്ധി ലി , േശാ 
ഷി , നശി ’ എ ം, ഞാൻ ’കറുമ്പനാണ്, ചുവന്നവനാണ്, െനടിയവനാണ്,
കുറിയവനാണു’ എ ം മ ം അഭിമാനി . ഈ അഭിമാനത്തിനു കാരണം
ചിച്ഛായേയാടു താദാത്മ്യെപ്പട്ട അഹങ്കാരത്തിനും ലശരീരത്തിനും തമ്മിലുള്ള
സംബന്ധമാണേല്ലാ? ഇതു ലശരീരത്തിെന്റ കർമ്മം വ്യാപാരം െകാ ണ്ടാ 
കുന്നതാകയാൽ ’കർമ്മജതാദാത്മ്യസംബന്ധ’െമ പറയു .
ഈ അഹങ്കാരം അന്തഃകരണവൃത്തിയാെണ മുേമ്പ തെന്ന പറയെപ്പട്ടി ണ്ട്.
അന്തഃകരണമാവെട്ട, ര വിൽ സർപ്പെമന്നേപാെല സാക്ഷിൈചതന്യത്തിൽ
അജ്ഞാനജന്യ മായ ാന്തിനിമിത്തം കത്തിക്കെപ്പട്ടി ള്ളതുമാണ്. അതിനാൽ
അന്തഃകരണവൃത്തിരൂപമായ അഹങ്കാരത്തിനും സാക്ഷി ം തമ്മിലുള്ള സംബ 
ന്ധത്തിന് ാന്തിജതാദാത്മ്യെമന്നാകു ശാ ങ്ങൾ േപരു പറയുന്നത്.
ഇങ്ങെന സാക്ഷിേയാടു ാന്തിജതാദാത്മ്യബന്ധത്തിൽ വർത്തി ന്ന അഹ 
ങ്കാരം ശരീര യത്തിലും വ്യാപിക്കയാൽ ശരീരധർമ്മങ്ങെള മുഴുവൻ സാ 
ക്ഷിൈചതന്യത്തിലും സാക്ഷി ധർമ്മെത്ത (സച്ചിദ്ഭാവങ്ങെള) ശരീരത്തിലും
ആേരാപി . ഈ ആേരാപത്തിന് അേന്യാന്യാദ്ധ്യാസം എന്നാണ് േവദാ 
ന്തശാ ത്തിൽ പറയുന്ന സാേങ്കതിക നാമം.
സാക്ഷിൈചതന്യത്തിെന്റ തിബിംബമാണേല്ലാ ജീവൻ, ഒരു വ വിെന്റ  
തിബിംബെമന്നത് ബിംബവും ഉപാധിയും കൂടിേചർന്നതാകു . കണ്ണാടിയിൽ

തിബിംബി കാണുന്ന മുഖച്ഛായ, ബിംബഭൂതമായ മുഖത്തിെന്റയും, കണ്ണാ 
ടിയുെടയും സമ്പർക്കംെകാണ്ടാണേല്ലാ ഉണ്ടാകുന്നത്. തിബിംബെമന്നാൽ
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ബിംബവും ഉപാധിയും കൂടിേച്ചർന്നെത സാരം.
അതുേപാെല അന്തഃകരണത്തിൽ തിബിംബിച്ച സാക്ഷിൈചതന്യച്ഛായ
എ വച്ചാൽ, സാക്ഷിൈചതന്യവും അന്തഃകരണമാകുന്ന ഉപാധിയും കൂടിയതാ 
െണ കാണാം. സാക്ഷിൈചതന്യേത്താടും ഉപാധിേയാടും കൂടിയ തിബിം 
ബമാണ് ജീവൻ, ഈ ജീവനു ബിംബഭൂതമായ കൂടസ്ഥൈചതന്യത്തിെന്റയും
ഉപാധിയായ അന്തഃകരണത്തി െന്റയും ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ചിത്തിെനേപ്പാെല -
കൂടസ്ഥ ൈചതന്യെത്തേപ്പാെല ആഭാസി കയാൽ (േതാ കയാൽ) ഇതിെന
ചിദാഭാസെന കൂടി പറ വരു .
ഈ ചിദാഭാസൻ, ജ്ഞാതൃജ്ഞാനേജ്ഞയരൂപമായ ിപുടിവ്യാപരെത്ത
െച . എങ്ങെന എന്നാൽ, ഞാൻ കുടം കാണു . ഞാൻ പാ േകൾ
ഇത്യാദികളാണു ിപുടിവ്യപാരങ്ങൾ, ’ഞാൻ കുടം കാണു ,’ എന്ന വാചക 
ത്തിൽ ഷ്ടാവ്, ദൃശ്യം, ദർശനം എ മൂ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് േവദാന്ത 
ശാ ത്തിൽ ിപുടി എന്നാണു നാമം. ഞാൻ എന്നതു ഷ്ടാവും കുടം എന്നതു
ദൃശ്യവും കാണുക എന്നത് ദർശനവുമാണേല്ലാ. ഇവെയ ഉപകരി ന്നതുേപാെല
ഘടാദിദൃശ്യങ്ങെള െവളിെപ്പടു വാൻ വൃത്തിജ്ഞാനം ഉപകരി . വൃത്തി 
ജ്ഞാനേത്താടു സംബന്ധി േമ്പാഴാണ് വിഷയങ്ങൾ െയൗാർത്ഥത്തിൽ
േജ്ഞയങ്ങളായിത്തീരുന്നത്. ജ്ഞാതാവ്, ജ്ഞാനം, േജ്ഞയം എ പറയ 
െപ്പടുന്ന ിപുടിയുെട വിവരണം ഇങ്ങെനയാണ്. ിപുടിേയാടുകൂടിയിരി ന്ന
ചിദാഭാസൻ ദേശ ിയവ്യാപാര ങ്ങെള െച . അന്തഃകരണവൃത്തിെകാ
േ ാേ ിയ ദ്വാരാ സകലശബ്ദങ്ങെളയും ത്വഗി ിയദ്വാരാ ർശന ങ്ങെള 
യും, ച രി ിയദ്വാരാ രൂപങ്ങെളയും, ജിേഹ്വ ിയദ്വാരാ രസങ്ങെളയും,

ാേണ ിയദ്വാരാ ഗന്ധങ്ങെളയും, വാഗി ിയദ്വാരാ വചനങ്ങെളയും, പാ 
ണീ ിയദ്വാരാ ദാനങ്ങെളയും, പാേദ ിയദ്വാരാ ഗമനങ്ങെളയും, ഗുേഹ്യ ിയ
ദ്വാരാ ആനന്ദെത്തയും, ഗുേദ ിയദ്വാരാ വിസർജ്ജനെത്തയും അറിയു
ചിദാഭാസനായ ആ ജീവനാണ് ജ്ഞാനപദത്തിെന്റ വാച്യാർത്ഥം.
ജ്ഞാനസ്വരൂപനായിരി ന്ന കൂടസ്ഥൻ, അഹങ്കാരത്തിൽ തിഫലി ം
അതിേനാടു േചർ ം ഇരി . എങ്കിലും കൂടസ്ഥൻ നിശ്ചലനായി ം ചിദാഭാ 
സൻ, തിബിംബം, അഹങ്കാരാദി വൃത്തിദ്വാരാ ചഞ്ചലനായി ം വർത്തി
ഈ ചിദാഭാസനാണ് ജ്ഞാനപദത്തിെന്റ വാച്യാർത്ഥം.
അധിഷ്ഠാനമായ കൂടസ്ഥൈചതന്യേത്താടു ാന്തിജ താദാത്മ്യസംബന്ധത്തിൽ
സ്ഥിതി െച ന്ന അഹങ്കാരരൂപനായ ജീവൻ, തനിക്ക് സത്താ ർത്തി നല്കി 
െകാണ്ടിരി ന്ന ആ അധിഷ്ഠാന ൈചതന്യെത്ത (കൂടസ്ഥെന) പ്പറ്റി അറിയാെത
തെന്നയാണ് വിഷയങ്ങെള അറി െകാണ്ടിരി ന്നത്.
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ജഹദജഹല്ലക്ഷണെകാണ്ട് ജ്ഞാനപദത്തിെന്റ വാച്യാ ർത്ഥെത്ത - ജീവെന
തള്ളി നിർവ്വികാരിയും ജ്ഞാനസ്വരൂപ നുമായിരി ന്ന ത്യഗാത്മശ്ചകൂടസ്ഥ
ൈചതന്യെത്ത ഹി േമ്പാൾ ജ്ഞാനപദത്തിെന്റ ലക്ഷ്യാർത്ഥമായി.
അതായത് അന്തഃകരണെത്തയും അതിെന്റ വൃത്തിെളയും തിബിംബാം 
ശെത്തയും േദേഹ ിയാദി വ്യാപാരങ്ങെളയും നീക്കിയാലും, നീങ്ങാെത
അേവേശഷി ന്ന കൂടസ്ഥനായ അവസ്ഥാ യ സാക്ഷിയാണ് ജ്ഞാനപദ 
ത്തിെന്റ ലക്ഷ്യാർത്ഥം.
ഇനിയും ഹ്മശബ്ദെത്ത എടുക്കാം. ഇതിനും വാച്യാർത്ഥവും ലക്ഷ്യാർത്ഥവും
ഉണ്ട്. ഉത്തമങ്ങളായ േഹ്മ ാദി േദവതകളിലും, മദ്ധ്യമങ്ങളായ മനുഷ്യരിലും,
അധമങ്ങളായ പശ്വാദികളിലും, എ േവണ്ട ലസൂക്ഷ്മ കാരണാത്മകങ്ങ 
ളായ സകല ഭൂതങ്ങളിലും യാെതാരു ൈചതന്യം പൂർണ്ണമായും ഏകമായും
ഇരി േവാ, അതേ ഹ്മശബ്ദത്തിെന്റ വാച്യാർത്ഥം. മുകളിൽ പറയെപ്പട്ട

ഹ്മാദി സർവ്വജീവജാലങ്ങെളയും സർവ്വഭൂതങ്ങെളയും നീക്കിയിട്ട് അവയ്ക്ക്
വിലക്ഷണമായി. ിവിധപരിേച്ഛദശൂന്യമായി, സർവ്വ അനുസ തമായി,
മായാതീതമായി, കാശി ന്ന പരമാത്മൈചതന്യെത്തയാണ് ഹ്മശബ്ദ
ത്തിെന്റ ലക്ഷ്യാർത്ഥമായി പറുയന്നത്. ഇ യുംെകാണ്ട് നിരുപാധികമായി

േശാഭി ന്ന പരിപൂർണ്ണേബാധം തെന്നയാണ്. ’ ജ്ഞാനം ഹ്മ’ എന്ന
വാക്യത്താൽ സിദ്ധി ന്നത്. ഇതു തെന്നയാണ് ഹ്മത്തിെന്റ സ്വരൂപ 
ലക്ഷണവും. കൂടസ്ഥൈചതന്യം, ജ്ഞാനം, ഹ്മം ഈ ശബ്ദങ്ങെളല്ലാം
സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമായ ഹ്മെത്ത ലക്ഷീകരി ന്നവയാെണ ഹിേക്ക 
ണ്ടതാകു .
അഹം ഹ്മാസ്മി
ഈ വാക്യം യജുർേവ്വദാന്തർഗതമായ ബൃഹദാരണ്യേകാപ നിഷത്തിൽ ഒന്നാം
അദ്ധ്യായം നാലാം ാഹ്മണത്തിെല പത്താം ഖണ്ഡികയിലുളളതാണ്.
’ആത്യന്തികമായ േ േയാമാർഗെത്ത ാപി വാൻ ആ ഹി ന്ന മനുഷ്യർ

ഹ്മവിദ്യെകാണ്ട് തങ്ങൾ എല്ലാ മായി (സർവ്വാത്മകമായ ഹ്മമായി)
ത്തീരാെമന്ന് വിചാരി . അതിനാൽ ആ ഹ്മെത്തപ്പറ്റി നമുക്ക് ചി 
ന്തിക്കാം.’ എന്ന പൂർവ്വപീഠികേയാടു കൂടി ഋഷികൾ ’ ഹ്മ വാ ഇദം അ
ആസീത് ’..... (ഈ ശരീരത്തിൽ സ്ഥിതിെച ന്ന ൈചതന്യം മു ം ഹ്മം
തെന്ന ആയിരു .) എന്ന് ഉപ മിച്ച്, ’തദാത്മാനേമവാേവദഹം ഹ്മാസ്മീതി’
(ആ ഹ്മം തന്നത്താെന ഹ്മമാകു എന്നറി ) എന്ന് സ്വാനുഭവരൂേപണ
ഉപസംഹരി . ’അഹം ഹ്മാസ്മി.’ ഈ വാക്യത്തിൽ അഹം (ഞാൻ),  
ഹ്മ ( ഹ്മം), അസ്മി (ആകു ) ഇങ്ങെന മൂ പദങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതിൽ അഹം
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പദത്തിെന്റ വാച്യാർത്ഥം ജീവെന ം ലക്ഷ്യാർത്ഥം കൂടസ്ഥ ൈചതന്യം
എ ം ആകു . പരിപൂർണ്ണമായി േദശകാല വ പരിേച്ഛദശൂന്യമായിരി ന്ന

ത്യഗാത്മ ൈചതന്യം, ഹ്മവിദ്യയ്ക്ക് അധികാരിയായ മനുഷ്യെന്റ ബുദ്ധിക്ക്
സാക്ഷിയായി നിന്ന് ഹൃദയകമലത്തിൽ അഹം, അഹം, എ സ്മരി െകാണ്ടി 
രി ം. അതിനാൽ ആ കൂടസ്ഥ ൈചതന്യത്തിന് അഹെമന്ന നാമമുണ്ടായി.
അങ്ങെന ആെണങ്കിൽ പരിപൂർണ്ണനായിരി ന്ന ആത്മാവിന് ശരീരസംബ 
ന്ധം പറയുകയാൽ പരിച്ഛിന്നത്വം സംഭവി കയില്ലേയാ എന്ന് സംശയം
വരാം.
എന്നാൽ, ശരീര യവിലക്ഷണമായിരിക്കനിമിത്തം ആത്മാ വിന് പരിച്ഛിന്ന 
ത്വം ഒരു കാരത്തിലും സംഭവി ന്ന തല്ല. അതു െകാണ്ട് അതു പരിപൂർണ്ണമാ 
കു . ആ ൈചതന്യം അഹം, അഹം, എ രി േമ്പാൾ (േതാ േമ്പാൾ)
നിർവികാരമായിരിക്കയാൽ അതിനു വികാരം പറയാൻ പാടില്ല. ഭൂതകാര്യമായ
അഹങ്കാരം ജഡമാകയാൽ അതിനും അഹെമ േതാ വാൻ കഴികയില്ല.
പിെന്ന ഏതിന് കഴിയുെമന്നാെണങ്കിൽ; പരമാർത്ഥഭൂതമായ ൈചതന്യം തെന്ന
അഹങ്കാരേത്താടു േചർ െകാണ്ട് അഹംവൃത്തിയിൽ (ഞാെനന്ന േതാന്നലിൽ)
േശാഭി . ആകയാൽ ഈ അഹങ്കാര വൃത്തിേയാടുകൂടിയ ജീവൻ അഹം 
പദത്തിെന്റ വാച്യാർത്ഥമാകു . ജഹദജഹല്ലക്ഷണെകാണ്ട് ജഡമായ ഈ
വാച്യാർത്ഥെത്ത ത്യജിച്ച് ൈചതന്യമാ മായ കൂടസ്ഥെന ഹി ക എന്നതാ 
ണ് അഹംപദത്തിെന്റ ലക്ഷ്യാർത്ഥം. ഇനി ഹ്മശബ്ദെത്ത പരിേശാധിക്കാം.
അതിെന്റ വാച്യാർത്ഥം ഈശ്വരെനന്നാകു . അതു മു തിപാദിച്ചി ള്ളതാ 
കയാൽ ഇനി ലക്ഷ്യാർത്ഥെത്തപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം. സ്വതസ്സർവ്വദാ പൂർണ്ണമായും,
തനി കാരണമായി മു ം കാര്യമായി പി ം ഒരു വ വും ഇല്ലാത്തതായും.
തന്നിൽ ആേധയമായി മെറ്റാരു വ വില്ലാെതയും യാെതാ േശാഭി േവാ
ഏകമായും മായാതീതമായുമിരി ന്ന ആ ൈചതന്യമേ ഹ്മശബ്ദത്തിെന്റ
ലക്ഷ്യാർത്ഥം.
അസ്മിപദം
അഹംപദലക്ഷ്യാർത്ഥമായ കൂടസ്ഥൈചതന്യവും ഹ്മപദ ലക്ഷ്യാർത്ഥമായ
നിരുപാധിക ഹ്മൈചതന്യവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യമാണ് അസ്മിപദത്തിെന്റ
ലക്ഷ്യാർത്ഥം.
തത്ത്വമസി
സാമേവദത്തിലുൾെപ്പട്ട ഛാേന്ദാേഗ്യാപനിഷത്തിെന്റ ആറാം അദ്ധ്യായത്തിെല
ഒരു വാക്യമാണ് ’തത്ത്വമസി’ എന്നത്. ഹ്മവിദ്യയുെട തിപരമായ ഒരു
അർത്ഥവാദകഥേയാടുകൂടിയതാണ് ആ അദ്ധ്യായം. അരുണ പു നായ ഉദ്ദാ 
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ലകെനന്ന മഹർഷിക്ക് ’േശ്വതേകതു എ േപരുള്ള ഒരു മകനുണ്ടായിരു .
പിതാവ് അവെന പ ണ്ടാമെത്ത വയസ്സിൽ ഗുരുകുലത്തിൽ അദ്ധ്യയനത്തി 
നായിട്ടയ . അവൻ ആ ഗുരുഗുലത്തിൽ താമസിച്ച് പ വർഷം െകാണ്ട്,
ഷഡംഗങ്ങേളാടുകൂടി േവദങ്ങൾ മുഴുവൻ പഠി . താൻ സർവ്വജ്ഞനാെണന്ന്
കരുതി േശ്വതേകതു ഗർവിഷ്ഠനായിത്തീർ . പ വർഷക്കാലെത്ത വി 
ധിപൂർവ്വകമായ അദ്ധ്യയനത്തിെന്റ േശഷം വിനയം േലശംേപാലുമില്ലാെത
അഹങ്കാരിയായിട്ടാണ് അവൻ സ്വഗൃഹത്തിേലയ്ക്ക് മടങ്ങിയത്. സമാഗതനായ
തെന്റ പു നിൽ വിദ്യെകാ ണ്ടാേകണ്ട വിനയാദി ഗുണങ്ങൾ കാണായ്കയാൽ
ഉദ്ദാലകൻ അസ ഷ്ടമനസ് കനായിത്തീർ . പു െന്റ ഈ േദാഷങ്ങെള
പരിഹരി ന്നതിനു േവണ്ടി ഒരിക്കൽ അവെന അടുക്കൽ വിളിച്ച് ഉദ്ദാലകൻ
ഇങ്ങെന േചാദി : ’ ിയപു ാ, േശ്വതേകേതാ, നീ എന്താണിങ്ങെന സർവ്വ 
ജ്ഞമ്മന്യ നായി ം വിനയരഹിതനായി ം കാണെപ്പടുന്നത്? ഉപാദ്ധ്യായനിൽ
നിന്ന് ഇ യും കാലംെകാണ്ട് നിനക്ക് എ േമന്മയാണുണ്ടായത്? നീ
ഉപദ്ധ്യായേനാട് ആ ആേദശെത്തപ്പറ്റി, യാെതാ േകട്ടാലാ േണാ േകൾ 
ക്കാത്തത് േകട്ടതായും, ചിന്തിക്കാത്തത് ചിന്തിച്ച തായും, നിശ്ചയിക്കാത്തത്
നിശ്ചയിച്ചതായും തീരുന്നത്, ശാ ാചാേര്യാപേദശങ്ങൾ െകാണ്ട് േബാധി 
ക്കെപ്പേടണ്ട അതിെനപ്പറ്റി, േചാദി േവാ? ’ഇതുേകട്ട് അത്യ തേത്താടു
കൂടി തെന്റ അജ്ഞതെയ മനസ്സിലാക്കി, ’അല്ലേയാ ഭഗവാേന, ആ ആേദശം
എങ്ങിെനയുള്ളതാണ്? എന്ന് േശ്വതേകതു പിതാവിേനാടു േചാദി . തെന്റ
പു ൻ സർവ്വജ്ഞാെണ സ്വയം അഹങ്കരിച്ചിരുെന്നങ്കിലും, തെന്റ േചാദ്യം

ദ്ധി േകട്ടതിനുേശഷം ഇനിയും അറിേയണ്ട ധാനകാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടേല്ലാ
എ വിചാരിച്ച് ഒരു പക്വമതിയും ജിജ്ഞാസുവു മായിത്തീർന്നിരി ന്നതായി 
ക്കണ്ട് ഉദ്ദാലകൻ വാത് നല്യേത്താടു കൂടി പറഞ്ഞത്, ’അല്ലേയാ ിയദർശന,
യാെതാന്നിെന അറിഞ്ഞാലാേണാ എല്ലാറ്റിേനയും അറിയുന്നത്, ആ ഹ്മത 
ത്ത്വെത്ത െവളിെപ്പടു ന്ന വിദ്യ നിനക്ക് ഉപേദശി തരാം’ എന്നായിരു .
പിതാവിൽനിന്ന് അ ത പൂർവ്വമായ ഈ വിദ്യാസ ദായെത്തപ്പറ്റിേക്കട്ടിട്ട്,
’എെന്ന ഗുരുകുലത്തിൽ േവദാദ്ധ്യയനം െചയ്യിച്ച ഗുരുക്കന്മാർ മഹ ക്കളായിരു 
െന്നങ്കിലും അവർ ഈ വിദ്യാസ ദായം ഹിച്ചിരിക്കാനിടയില്ല. അവർ അതു

ഹിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ അവരുെട വാത് നല്യഭാജനമായിരുന്ന എനിക്ക് അത്
ഉപേദശി തരികതെന്ന െച മായിരു . അതുെകാണ്ട് അനന്യദുർല്ലഭമായ
ആ ഉപേദശം, അല്ലേയാ കരുണാനിധിയായ വന്ദ്യപിതാേവ,സർവ്വജ്ഞനായ
ഗുേരാ, അവിടുെത്ത ശരണാഗതന്നായ എനി െവളിെപ്പടുത്തിത്തരണേമ!’
എന്ന് സാഷ്ടാംഗ ണി പാതപൂർവ്വം േശ്വതേകതു ാർത്ഥി . ഇതുേകട്ട്

https://thalilakkam.in/



അൈദ്വതചിന്താപദ്ധതി - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 82

സ ഷ്ടമനസ് കനായിത്തീർന്ന ഉദ്ദാലകമഹർഷി ഉപേദശ മെത്ത ഉപ  
മിപ്പിച്ചത്, ’സേദവ േസാേമ്യദമ ആസീത് ഏകേമവാദ്വിതീയം’ (അല്ലേയാ
സൗമ്യ, നാമരൂപാത്മകമായി കാണെപ്പടുന്ന ഈ പഞ്ചം മുമ്പ്, ഏകമായും
അദ്വിതീയമായുമിരി ന്ന സത് ഹ്മം മാ മായിരു ) എന്നാണ്. തുടർന്ന്
അദ്ധ്യാേരാപാപവാദയുക്തികെള പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങേളാടു കൂെട ദർശിപ്പിച്ചിട്ട് ആ
തത്ത്വ തിപാദനം ഉപസംഹരിച്ചത്, ’സ യ ഏേഷാപ്പണിൈമതദാത്മ്യമിദം
സർവ്വം തത് സത്യം സ ആത്മാ തത്ത്വമസി േശ്വതേകേതാ.’ (ഈ ജഗത്തിെന്റ
കാരണമായും സൂക്ഷ്മമായും ഇരി ന്ന തത്ത്വം യാെതാന്നാേണാ അതുതെന്നയാ 
ണ് സത്യം. ആതാണ് ആത്മാവ്, ഹ്മം. അല്ലേയാ േശ്വതേകേതാ, നീ ആ
ആത്മാവാ കു ) എന്നായിരു . മുകളിൽ കാണിച്ച അർത്ഥവാദകഥകൗെന
രൂേപണയുള്ള തിപാദനംെകാണ്ട് േവദം തത്ത്വമസി മഹാവാക്യെത്ത എ
മാ ം തി െണ്ട വ്യക്തമായേല്ലാ. ഇനിയും ആ മഹാവാക്യെത്തപ്പറ്റി
നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ’തത് ’ പദത്തിെന്റ വാച്യാർത്ഥം ഈശ്വരെന ം ’ത്വം’
പദത്തിെന്റവാച്യാർത്ഥം ജീവെന ം ആകു . സർവ്വജ്ഞനായ ഈശ്വരനും
കിഞ്ചിജ്ഞനായ ജീവനും ഒ തെന്ന യാെണ പറയുന്നത് യുക്തിയുക്തമല്ല
അതിനാൽ ജഹദജഹല്ലക്ഷണ െകാണ്ട് ’തത് ത്വം’ പദങ്ങളുെടവാച്യാർത്ഥമായ
ഈശ്വരെനയും ജീവെനയും തള്ളി ലക്ഷ്യാർത്ഥമായ കൂടസ്ഥൈചതന്യെത്തയും

ഹ്മ െത്തയും ഹിക്കണം. അങ്ങെനയായാൽ അവ ര ം ഒേര ൈചതന്യമാ 
െണ ള്ള അസിപദാർത്ഥം സമഞ്ജസംതെന്ന.
അയമാത്മാ ഹ്മ
ഈ മഹാവാക്യം അഥർവ്വേവദത്തിലുൾെപ്പട്ട മാ േക്യാപ നിഷത്തിലുള്ളതാ 
ണേല്ലാ. ’സർവ്വം േഹ്യ തത് ഹ്മ’ (ഇെതല്ലാം ഹ്മംതെന്ന) എ പേദശിച്ചിട്ട്
ആ തത്ത്വെത്തത്തെന്ന സ്വാനുഭവരൂേപണ െവളിെപ്പടു ന്ന ഒരു വാക്യ 
മാണ് ’അയമാത്മാ ഹ്മ’ എന്നത്. ’അയം ആത്മാ ഹ്മ’ എന്നതിന്,
ഈ ആത്മാവു ഹ്മമാകു എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇവിെടയും മുൻവാക്യ 
ങ്ങളിെലേപ്പാെല ’ആത്മാ’ എന്നതിന് ജീവൻ എ ം, ഹ്മ എന്നതിന്
ഈശ്വരെന ം വാച്യാർത്ഥമാകു . വാച്യാർത്ഥങ്ങളുെട ഐക്യം േയാ 
ജിക്കായ്കയാൽ ലക്ഷ്യാർത്ഥ െത്തത്തെന്ന അംഗീകരിേക്കണ്ടിയിരി .
അതിനാൽ ഇവിെടയും ര പദങ്ങൾ ം (ആത്മാ ഹ്മ) െയൗാ മം
കൂടസ്ഥൈചതന്യെമ ം നിരുപാധിക ഹ്മൈചതന്യെമ ം ലക്ഷ്യാർത്ഥ 
മാെണ ം ക െകാള്ളണം. ത വാചകത്തിെല ’അയം’ ശബ്ദത്തിന്
അപേരാക്ഷ ( ത്യക്ഷ) വിഷയം എന്നാണർത്ഥം. അതിനാൽ ’അയമാത്മാ’
എന്നതിന് ആത്മാവ് അപേരാക്ഷ സ്വരൂപനാെണന്ന് അർത്ഥാൽ കി .
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ആത്മാവു ത്യക്ഷ വിഷയമാെണങ്കിൽ ഘടാദികെളേപ്പാെല ദൃശ്യമായും
തന്നിമിത്തം ജഡമായും തീരുകയിേല്ല, എെന്നാരു ആശങ്കയുണ്ടാകും. എന്നാൽ
അതങ്ങെനയല്ല ആത്മാവ് ഘടാദികെളേപ്പാെല ദൃശ്യേമാ ജഡേമാ അല്ല തെന്ന.
അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ സ്വർക്ഷാദികെളേപ്പാെല അദൃശ്യെമാ പേരാക്ഷേമാ
ആയിരിേക്കണ്ടതേല്ല, എ േചാദിേച്ചയ്ക്കാം. ഒരിക്കലും ആത്മാവ് അദൃശ്യവും
പേരാക്ഷവുമല്ല. എ െകാെണ്ടന്നാൽ ഘടാദികെളേപ്പാെല ദൃശ്യമെല്ല െവ .
പേരാക്ഷമാകണെമന്നില്ല. േവദാന്തശാ ത്തിൽ അപേരാക്ഷം ര വിധമുണ്ട്.
ഘടപടാദിവ ക്കെള അന്തഃകരണവൃത്തി ഇന്ദിയദ്വാരാ െവളിെപ്പടു ന്ന 
തിന് ഇ ിയങ്ങളും വിഷയ ങ്ങളുമായി ള്ള സംബന്ധത്തിൽനി ണ്ടാകുന്ന
ജ്ഞാന ത്തിന് ഇ ിയ ത്യക്ഷം എ ം ആ ഇ ിയ ത്യക്ഷവിഷയങ്ങളായ
ഘടപടാദികെള റിച്ചറിയുന്ന ജ്ഞാതാവിെന പ്പറ്റിയുള്ള അനുഭവത്തിന്
ഇ ീയാതീത ത്യക്ഷം (ആത്മ ത്യക്ഷം) എ മാണ് േപരു പറയുന്നത്.
ഇ ിയവിഷയങ്ങൾ സ്വയം ജഡങ്ങളായതുെകാണ്ട് അവെയ കാശിപ്പിക്കാൻ
അന്തഃകരണ വൃത്തിയുെട ആവശ്യകതയുണ്ട്. എന്നാൽ സ്വയം കാശമായ
ആത്മാവ് വൃത്തിെയേപ്പാലും കാശിപ്പി െകാണ്ട് അപേരാക്ഷ രൂേപണ
വർത്തി ന്നതിനാൽ മുമ്പറഞ്ഞ പൂർവ്വപക്ഷങ്ങൾ നിരർത്ഥകങ്ങളാെണ 

കാണാം. ഇ യും െകാണ്ട് ആത്മാവിെന്റ സ്വ കാശാപേരാക്ഷത്വം
നിരാേക്ഷപമായി സിദ്ധി വേല്ലാ? ജാ ത്സ്വപ്നസുഷുപ്ത്യവസ്ഥകളിൽ ല 
സൂക്ഷ്മകാരണ ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടായി നശി െകാണ്ടിരി േമ്പാഴും യാെതാരു
മാറ്റവുമില്ലാെത അവയ്ക്ക് അധിഷ്ഠാനമായും സാക്ഷിയായും അപേരാക്ഷരൂേപണ

േശാഭി ന്ന കൂടസ്ഥൈചതന്യം ആത്മശബ്ദത്തിെന്റ ലക്ഷ്യാർത്ഥമാെണന്ന്
മനസ്സിലാേക്കണ്ട താകു . നാമരൂപാത്മകമായ കാശാദിസർവ്വ പഞ്ചെത്ത 
യും അവയ്ക്കധിഷ്ഠാനമായ മായെയത്തെന്നയും തത്ത്വദൃഷ്ട്യാ അപ ഥി േമ്പാൾ
അവേശഷി ന്ന അനിർവചനീയമായ സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമാണ് ഹ്മശ 
ബ്ദത്തിെന്റ ലക്ഷ്യാർത്ഥം. അപേരാക്ഷസ്വരൂപനായ കൂടസ്ഥൻതെന്നയാണ്
സച്ചിദാനന്ദപരി പൂർണ്ണസ്വരൂപമായ പര ഹ്മെമന്ന് ’അയമാത്മാ ഹ്മ’ എന്ന
മഹാവാക്യംെകാ െവളിെപ്പടു . ഇങ്ങെന ഹ്മൈത്മക്യ തിപാദങ്ങളായ
ചതുർേവ്വദമഹാവാക്യങ്ങൾ വിവരിക്കെപ്പ . നാലു േവദങ്ങളുെടയും പരമലക്ഷ്യം
ജീവ ൈഹ്മക്യെത്ത േബാധി കയാെണന്ന് ഈ േവദാന്തമഹാവാക്യ 
ങ്ങൾ ഉൈച്ചസ്തരം ഉദ് േഘാഷി . ഈ വാക്യങ്ങൾ നാലിെന്റയും ഉേദ്ദശ്യം
ഒന്നാെണങ്കിൽ അവ നാലു േവദങ്ങളിൽ നാലു തരത്തിൽ കാണെപ്പടുവാനുള്ള
കാരണെമന്താെണന്ന് ഒരു േചാദ്യം വരാം. അതിന് സമാധാനം ഇങ്ങെനയാ 
ണ്.
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േവദം ലദൃഷ്ടിയിൽ നാെല പറയു എങ്കിലും സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയിൽ അത്
ഒന്നാെണ കാണാം. അർത്ഥെത്ത രിപ്പി ക എന്നതാണേല്ലാ ശബ്ദ 
ത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം. ശബ്ദസ്വരൂപമായ േവദം ജീവെന്റ പഞ്ചാ കാേരണയുള്ള
അന്തഃകരണവൃത്തിെയ െകടുത്തത്തക്കവിധം വൃത്തിെയ ഉണ്ടാക്കി ഹ്മത 
ത്ത്വാർത്ഥെത്ത െവളിെപ്പടു വാൻ േവണ്ടിയുള്ളതാകു . തിപാദ്യമായ
വിഷയം ഒ മാ മായതുെകാണ്ട് തിപാദകവും ഒന്നാെണന്ന് കി ം. അതു
െകാണ്ട് ഹ്മ തിപാദകമായ േവദം ഒ മാ േമയു എ െതളിയു .
ആ നിലയിൽ ഒേര ഒരു േവദത്തിെല കാര്യകാരണബന്ധേത്താടു കൂടിയ നാലു
വാക്യങ്ങളാണ് ’ ജ്ഞാനം ഹ്മ’ ഇത്യാദി നാലും.
എങ്ങെനെയന്നാൽ അനാദ്യവിദ്യയിൽ മുഴുകിയിരി ന്ന ശിഷ്യന്, ’ ജ്ഞാ 
നം ഹ്മ’ എന്ന ഒന്നാമെത്ത വാക്യം ആചാര്യൻ ഉപേദശി െകാടു .
അേപ്പാൾ, ജ്ഞാനെമന്നത് എന്താെണന്ന് ശിഷ്യൻ േചാദി .
അതിന് ’അഹം’ എന്ന അനുഭവമാെണന്ന് ഗുരുനാൗെൻ ഉത്തരവും പറയു .
ജീവേഭദം അനുസരിച്ച് അേനകം ’അഹങ്ങൾ’ ഉണ്ടായിരി ന്ന സ്ഥിതിക്ക്
അവയിൽ ഏതാണ് ’ ജ്ഞാനം’ എ ള്ള ശിഷ്യെന്റ വീ മുള്ള േചാദ്യ 
ത്തിന് ജീേവശ്വരാതീതമായിരി ന്ന ഹ്മെമന്ന അർത്ഥെത്ത റി ന്ന
മൂന്നാംവാക്യം (തത്ത്വമസി) ഉപേദശി . അതുേകട്ട് ശിഷ്യൻ, ’അല്ലേയാ
സ്വാമിൻ, ജീേവശ്വരന്മാരും തദുപാധികളും തള്ളെപ്പട്ടേപ്പാൾതെന്ന ൈദ്വ 
തമായിേപായി ല്ലേയാ? എങ്ങെനെയന്നാൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിെന തള്ളാൻ
കഴികയില്ലേല്ലാ,’ എന്ന് ആശങ്കി . ആ ആശങ്കെയ പരിഹരിക്കാൻ താൻ

ഹ്മസ്വരൂപമായ ആത്മാവാെണന്ന് അപേരാക്ഷമായറിയുേമ്പാൾ ജീേവ 
ശ്വരന്മാരും അവരുെട ഉപാധികളും ര ജ്ഞാനത്താൽ സർപ്പം (ര വിൽ
കത്തിക്കെപ്പട്ട സർപ്പം) എന്ന േപാെല ബാധിക്കെപ്പടുകയാൽ ൈദ്വതശങ്കേയ
ഇെല്ലന്ന് ’അയമാത്മാ ഹ്മ’ എന്ന നാലാമെത്ത വാക്യത്താൽ അചാര്യൻ
ഉപേദശി . എങ്ങെനെയന്നാൽ അജ്ഞാനകത്തിതമായ ര സർപ്പം
മൂ കാല ം ര വിലില്ലാത്തതുേപാെല ജീേവശ്വരന്മാരും തദുപാധികളും
കാല യത്തിലും ഹ്മത്തിലില്ല. ഉെണ്ട േതാ ന്നതിനു കാരണം അജ്ഞാ 
നമാണ്. കത്തിതവ ക്കൾക്ക് അധിഷ്ഠാനത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായിട്ട് ഒരു
സത്തയില്ലായ്കയാൽ അവ എേപ്പാഴും അധിഷ്ഠാനാത്മകങ്ങളായിേട്ട ഇരി .
അതിനാൽ ജിേവശ്വരന്മാെരേയാ ഉപാധികെളേയാ നീ ക എ െവച്ചാൽ

ഹ്മജ്ഞാനം െകാ നിവർത്തി ക എന്നാണർത്ഥം. ഇ യുംെകാണ്ട്
ൈദവതശങ്കയ്ക്കവകാശമിെല്ല കാണാൻ കഴി വേല്ലാ? അതിനാൽ അല്ല 
േയാ ശിഷ്യാ, ജീവത്വം, ാഹ്മണാദിവർണ്ണങ്ങൾ, ഹ്മചര്യാദ്യാ മങ്ങൾ,
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ഷഡ്ഭാവങ്ങൾ, ഷഡൂർമ്മികൾ, സുഖം, ദുഃഖം, കർത്തവ്യത, ആഗാമിസഞ്ചിത
ാരബ്ധകർമ്മങ്ങൾ, ഇവെയാ ം കാല യത്തിലും നിെന്ന ർശി ന്നതല്ല.

നീ സജാതീയവിജാതീയസ്വഗതേഭദരഹിതമായ സച്ചിദാനന്ദാൈദ്വത ഹ്മ 
സ്വരൂപം തെന്നയാെണന്ന് അറി െകാേള്ളണ്ടതാകു .
ആചാര്യമുഖത്തിൽ നിന്ന് മഹാവാക്യാർത്ഥെത്ത ഇ കാരം വിച്ച ശിഷ്യൻ,
മനനനിദിദ്ധ്യാസനങ്ങൾ െകാണ്ട് അജ്ഞാനകത്തിതമായ ബന്ധെത്ത നശി 
പ്പിച്ച് താൻ ജ്ഞാനസ്വരൂപമായ ഹ്മമാെണന്നറി ണർന്ന് ജീവ ക്തി
ദശെയ ാപിച്ച് കൃതകൃത്യനായിത്തീരു .
ഇതാണ് സിദ്ധാർത്ഥേബാധകങ്ങളായ മഹാവാക്യങ്ങളുെട േയാജനം.
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തിസാരമഹാവാക്യ കരണം

കഴിഞ്ഞ കരണത്തിൽ ഈശജീവാദിരൂേപണ േതാ ന്ന നാനാത്വെത്ത നീ 
ക്കി അൈദ്വത ഹ്മെത്ത സ്വസ്വരൂപത്തിൽ താനായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കണ 
െമ തിപാദി . തിപാദിതമായ ആ അൈദ്വതേബാധത്തിെന്റ ദാർഡ്യ 
ത്തിനു േവണ്ടി തിസാരമഹാവാക്യങ്ങെള വിവരിക്കാനാണ് ഈ കരണം 
െകാണ്ട് ഉേദ്ദശി ന്നത്.
“ പഞ്ചസ്വരൂപം ഹ്മ.
’ഏകേമവാദ്വിതീയം ഹ്മ.’
’ഭാവാഭാവാതീതം ഹ്മ.’
’സ്വാനുഭവാതീതം ഹ്മ.”
ഇവ നാലുമാണ് തിസാരമഹാവാക്യങ്ങൾ. അവയിൽ ’ പഞ്ചസ്വരൂപം  
ഹ്മ’ എന്ന വാക്യെത്തത്തെന്ന ആദ്യമായി പരിേശാധിക്കാം.

പഞ്ചസ്വരൂപം ഹ്മ
’ പഞ്ചത്തിെന്റ സ്വരൂപം സ്വഭാവം, സത്ത ഹ്മമാകു ,’ എന്നാണ് ഇതിെന്റ
അർത്ഥം. ഹ്മെത്ത ടാെത പഞ്ചമില്ല ആകയാൽ പഞ്ചസ്വരൂപം  
ഹ്മം എ സാരം. പഞ്ചവിഷയകമായി ഇവിെട അേനകം പൂർവ്വപക്ഷങ്ങൾ
ഉണ്ടാകാം. എങ്ങെനെയന്നാൽ പഞ്ചത്തിന് കാരണം ഹ്മ മാെണ  
തികളിൽ പറയു . ’സമു ത്തിൽ തരംഗാദി കെളന്നേപാെല ഹ്മത്തിൽ  
പഞ്ചം വൃത്തിപക്ഷമായി രി ന്നേവാ? പാൽ ൈതരായതുേപാെല പരിണാമപ 
ക്ഷമായിരി േവാ? പിതാവിൽ നിന്ന് പു ൻ ഉണ്ടാകുന്നതുേപാെല ആരം 
ഭപക്ഷമായിരി േവാ? ( പഞ്ചചത്തിനു ഹ്മം നിമിത്തകാരണമായിരി 

േവാ, എന്നർത്ഥം) അൗെവാ ഹ്മെത്തേപ്പാെല തെന്ന പഞ്ചവും നി 
ത്യപക്ഷമായിരി ന്നേവാ? ര വിൽ സർപ്പെമന്നേപാെല ഹ്മത്തിൽ  
പഞ്ചം വിവർത്തപക്ഷമായിരി ന്നേവാ? എന്നിങ്ങെനയാ കു , ആ ആശങ്ക 
കൾ. ഈ പക്ഷങ്ങെളെയല്ലാം പരിേശാധി േനാക്കിയാൽ പഞ്ചം ര വിൽ
സർപ്പംേപാെല ഹ്മത്തിൽ വിവർത്തം ആെണ ള്ള പാരിേശഷിക സിദ്ധാ 
ന്തമായ വിവർത്തപക്ഷം മാ മാണ് അംഗീകാര്യെമ കാണാം. വൃത്തിവാ 
ദം സമു ത്തിലുണ്ടാകുന്ന തരംഗാദികളുെട ഉത്പത്തിെയയാ ണെല്ലാ വൃത്തിപ 
ക്ഷെമ പറയുന്നത്. ആ തരംഗാദികൾ സമുദത്തിൽത്തെന്ന ലയി ം കാണു 

. അതുേപാെല ഹ്മത്തിൽ ഈ പഞ്ചം വൃത്തിരൂേപണയുണ്ടാകു എ
പറഞ്ഞാൽ ആ ഹ്മത്തിൽത്തെന്ന ഈ പഞ്ചം ലയി ം കാേണണ്ടതാണ്.
എന്നാൽ േവദാന്ത ശാ ം പഞ്ചം ഹ്മത്തിൽ ലയി ന്നതായി സിദ്ധാന്ത 
േത്വന അംഗീകരി ന്നില്ല
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( പഞ്ചം ഇല്ലാത്തതാകയാൽ അതിന് ലയമുെണ്ടന്ന് പറ കൂടാ. കാര്യം കാ 
രണത്തിലട ന്നതാണ് ലയം. ര സർപ്പം ഇല്ലാത്തതാകയാൽ അത് ര  
വിൽ ലയി ന്നില്ല. ശാ ങ്ങളിൽ ലയി െവന്ന് പറയുന്നത് മന്ദാധികാരി 
കൾക്ക് േവണ്ടിയാണ്. സിദ്ധാന്തപക്ഷമല്ല.)
പാൽ ൈതരാകുന്നതുേപാെല ഒരു വ മെറ്റാന്നായി ത്തീരുന്നതിനാണേല്ലാ പരി 
ണാമെമ പറയുന്നത്. അതു േപാെല ഹ്മം, പഞ്ചം (ഈശജീവാദി രൂ 
േപണ േതാ ന്ന ജഗത്ത് ) ആയി പരിണമി ന്നില്ല. പാൽ ൈതരാകണെമ 
ങ്കിൽ രസാന്തരസംേയാഗം (പുളി മുതലായവ) ആവശ്യമാണ്. ഹ്മത്തിൽ നി 
ന്ന് ഭിന്നമായി മെറ്റാരു വ വില്ലാത്തതിനാൽ ആ പരിപൂർണ്ണ വ വിൽ പരി 
ണാമം ഘടിക്കയില്ല. തെന്നയുമല്ല, പരിണതമായ വ പൂർവ്വസ്ഥിതിെയ ാ 
പി യിെല്ല നമുക്കറിയാം. ൈതർ പാലായിത്തീരുന്നി െല്ല ള്ളത് അതിനു 
ദാഹരണമാണ്. എന്നാൽ മുക്താവസ്ഥ യിൽ ജീവാദിസർവ്വ പ ം ഹ്മസ്വ 
രൂപമായി ത്തീരു എ േവദങ്ങൾ സിദ്ധാന്തി ന്നതിനാൽ പഞ്ചം ഹ്മ
ത്തിെന്റ പരിണാമാെണ ള്ള പക്ഷം നിരസ്തമായി.
ആരംഭവാദം
ആരംഭപക്ഷെമന്നത് കാരണത്തിൽനിന്ന് വിഭിന്നമായ കാര്യം ഉണ്ടാകു
എന്നതാണ്. പിതാവിൽ നി ണ്ടായ പു നും ആ പിതാവും േത്യകം  
േത്യകം കാണെപ്പടു വേല്ലാ. എന്നാൽ ഹ്മത്തിൽ ആേരാപിതമായ പഞ്ചം
ആ ഹ്മത്തിൽ നിന്ന് അത്തവും േവറിട്ടിരിയ്ക്കായ്കയാൽ ആരംഭപക്ഷവും കൃത
ത്തിൽ േയാജി ന്നില്ല. നിത്യത്വവാദം
നിത്യെമന്നത്, നാശരഹിതമായി എക്കാല ം വർത്തി ക എന്നതാണേല്ലാ.

പഞ്ചമാകെട്ട നശ്വരമായി കാണുന്നതു െകാ ം ളയകാലത്തിൽ നശി െമ 
ശാ ങ്ങൾ പറയുന്നതുെകാ ം ഹ്മെത്തേപ്പാെല നിത്യമല്ല. അതിനാൽ

നിത്യപക്ഷവും കൃതത്തിനനുേയാജ്യമല്ല.
വിവർത്തവാദം
ഇങ്ങെന വൃത്തി, പരിണാമം, ആരംഭം, നിത്യം എന്ന നാലു പക്ഷങ്ങളും  
പേഞ്ചാത്തത്തിക്ക് േയാജിച്ചതെല്ലങ്കിൽ, വിവർത്തപക്ഷം േയാജി ന്നെതങ്ങ 
െന, എന്നാെണങ്കിൽ പറയാം: ഒരു വ വിന് യാെതാരു വികാരവുമില്ലാതി 
രി ക്കേവതെന്ന അതു മെറ്റാന്നാെണ േതാ ന്നതിന് വിവർത്ത െമ പറ 
യു . എങ്ങെനെയന്നാൽ ര വാകെട്ട നിർവ്വികാര മായിരി േമ്പാൾതെന്ന
അതു സർപ്പമായി േതാ ന്നത് അനുഭവസിദ്ധമായ ഒന്നാണേല്ലാ.
അതുേപാെല നിർവ്വികാരമായിരി ന്ന ഹ്മത്തിെന്റ വിവർത്തമാണ് പഞ്ചം.

ഹ്മം നിർവ്വികാരമായിരിക്കേവതെന്ന പഞ്ചമായി േതാ എ സാ 
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രം. ഇതാണ് വിവർത്തപക്ഷത്തിെന്റ സ്വഭാവം. ’ പഞ്ചം വ്യവഹാരക്ഷമമാ 
ണേല്ലാ. അങ്ങെനയിരിെക്ക അതു വിവർത്തം (കത്തിതം)ആെണന്നങ്ങെന പറ 
യാൻ കഴിയും?’ എ േചാദി എങ്കിൽ, ര സർപ്പം വിവർത്തമാെണ 
ങ്കിലും ഭയകമ്പാദികൾക്കിടം െകാടുക്കയാൽ തീതികാല വ്യവഹാരക്ഷമ 
മായി തെന്ന കാണെപ്പടു . അതുേപാെല പഞ്ചവും വിവർത്തമാെണങ്കിലും
നാമരൂപകത്തനയാ സകല വ്യവഹാരങ്ങൾ ം അവസരം െകാടു ,’എന്ന്
ഉത്തരം പറയും. ’അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ വിവർത്തപക്ഷം ഒ മാ ം മതിയാ 
യിരുന്നേല്ലാ. എന്നാൽ ഇതരപക്ഷങ്ങെളയും ശാ ം അംഗീകരിച്ചതായി കാണു 

. അതിനു കാരണെമന്ത്? എെന്നാരുേചാദ്യം വരാം. അതിന്, ’വിവർത്ത 
പക്ഷെത്ത ഒഴി ള്ള ഇതരപക്ഷങ്ങെള സിദ്ധാന്തേത്വനേവദം അംഗീകരി ന്നി 
ല്ല. ആ പക്ഷങ്ങെളല്ലാം തെന്ന വിവർത്തപക്ഷ ത്തിലട ന്നതായിട്ടാണ് േവദം
പരിഗണിച്ചിരി ന്നത്.’എന്നാണു സമാധാനം.
സർവ്വവാദസമന്വയം
ഇതരപക്ഷങ്ങെളല്ലാം വിവർത്തത്തിലട ന്നെതങ്ങെന െയ പറയു . ര  
സർപ്പെത്തത്തെന്ന ഉദാഹരണത്തിെന ടുക്കാം. ര വിന്റ ൗെമദർശനത്തിൽ
അെതെന്ത സൂക്ഷ്മമായി അറിഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും ഏേതാ ഒന്ന് ഉെണ്ട ള്ള ഒരു

തീതീ (സാമാന്യജ്ഞാനം) ഉണ്ടാകു . അതാണ് വൃത്തിപക്ഷം. പിെന്ന
ഇതു പാമ്പാണേല്ലാ എ േതാന്നിയത് (അങ്ങെന പരിണമിച്ചത് ) പരിണാമ 
പക്ഷമാകു . പിന്നീട് അത് ഇഴയുന്നതായിേത്താന്നിയത് ആരംഭപക്ഷമാണ്.
ഒടുവിൽ അതു പാ തെന്ന എ നിശ്ചയിച്ച് ഭയെപ്പടു . ആ നിശ്ചയമാ 
ണ് നിത്യപക്ഷം. ഇങ്ങെന ഈ നാലു പക്ഷങ്ങളും വിവർത്ത പക്ഷെത്തത്താ 
ങ്ങി നി ന്നേതയു . അതുേപാെല ദാർഷ്ടാന്തികമായ സമഷ്ടി പഞ്ചത്തിെന്റ
ഉണ്മെയ റി ള്ള സാമാന്യജ്ഞാനത്തിന് വൃത്തി എ നാമ രൂപാത്മകമാ 
യി േതാ ന്നത് പരിണാമെമ ം കർ കർമ്മ ിയാരൂേപണ േതാ ന്നത്
ആരംഭെമ ം സ്ഥിരെമ േതാ ന്നത് നിത്യെമ ം പറയെപ്പടു . ഈ നാ 
ല് പക്ഷങ്ങളും പഞ്ചം ഹ്മത്തിൽ വിവർത്തമാെണ ള്ള പക്ഷെത്ത സ്ഥി 
രെപ്പടു ന്നേതയു . അതുെകാണ്ട് വിവർേത്തതരങ്ങളായ വൃത്ത്യാദിപക്ഷങ്ങ 
െള അവയുെട സ്വത മായ നിലനിത്തിനുേവണ്ടി അംഗീകരി ച്ചതെല്ല കാ 
ണാം. ര സർപ്പം യഥാർത്ഥ േബാധത്തിൽ ര മാ മായി. േശാഭി ന്നതു 
േപാെല, വിവർത്തമായിരുന്ന പഞ്ചം േവദാന്തജ്ഞാനത്താൽ ഹ്മസ്വരൂപ 
മായി കാശി എന്നാണ് ’ പഞ്ചസ്വരൂപം ഹ്മ’ എന്ന മഹാവാക്യത്തി 
െന്റ നിഷ് കൃഷ്ടാർത്ഥം. അനുഭവവിരുദ്ധമായ ശാ തിപാദനം സ്വാഗതാർഹ 
മല്ല. ഞാൻ, നീ എ സജാതീയമായും പശുപക്ഷ്യാദിജീവികൾ വിജാതീയമാ 
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യും, ഓേരാന്നിലുള്ള ഗുണേഭദങ്ങൾ സ്വഗതമായും ഇരി ന്ന േഭദെത്തയേല്ല  
ദർശിപ്പി ന്നത്? ഇങ്ങെന നാനാതരത്തിലുള്ള േഭദം പഞ്ചത്തിൽ നിത്യാനു 
ഭവമായിരിെക്ക ’ ഹ്മം ഒ മാ േമയു എ ം ബാക്കിെയല്ലാം വിവർത്തങ്ങ 
ളാെണ ം’ ഉള്ള ശാ സിദ്ധാന്തെത്ത എങ്ങെന അംഗീകരിക്കാം, എ സംശ 
യി െന്നങ്കിൽ പറയാം: മുകളിൽ പറയെപ്പട്ട നാനാത്വാനുഭവം ത്യക്ഷ മാ 
ണംെകാണ്ട് സിദ്ധി െവന്നാണേല്ലാ ആ ആശങ്ക സൂചിപ്പി ന്നത്. ത്യ 
ക്ഷസിദ്ധമായ ഒന്നിെന സ്ഥാപിക്കാൻ തി ഒരു ന്നില്ല ഒരുങ്ങിയാൽ ’സിദ്ധ 
സാധനത’ എന്ന േദാഷം സംഭവി ം. സമ്യഗ്ജ്ഞാനെത്ത ദാനം െച ന്ന
േവദാന്തശാ ം േദാഷരഹിതമായ ഒന്നാണേല്ലാ. അത് ത്യക്ഷാദി മാണ 
ങ്ങൾ േപാലും മാണമായിരി ന്ന ഇ ിയങ്ങൾ ം മനസ്സിനും അതീതമാ 
യിരി ന്ന - ശുദ്ധ ജ്ഞാനെത്തയാണ് ദാനം െച ന്നത്. ആ ജ്ഞാന  
കാശത്താൽ, സൂര്യ കാശത്താൽ അന്ധകാരെമന്നേപാെല, നാനാരൂപത്തിൽ 
ക്കാണുന്ന പഞ്ചം നാമാവേശഷമായി ത്തീരു . സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ിപുടീ 
രൂേപണ വാസ്തവമായി േത്താ ന്ന പഞ്ചാനുഭവം ജാ ദവസ്ഥയിൽ ബാധി 
ക്കെപ്പടു ന്നതുേപാെല ഈ ജാ ദാദി പഞ്ചെമല്ലാംതെന്ന വാസ്തവ മാെണ
േതാന്നിയാലും േവദാന്തവിചാരജന്യമായ െയൗാർത്ഥ േബാധത്തിൽ ബാധി 
ക്കെപ്പടുകതെന്ന െച എ സാരം. ഈ ദൃഷ്ടിയിലാണ് പഞ്ചം വിവർത്ത 
മാെണ പറഞ്ഞത്.
ഏകേമവാദ്വിതീയം ഹ്മ
ഈ വിവർത്തമായ പഞ്ചം നിവൃത്തമാകുേമ്പാഴുള്ള അവസ്ഥാന്തരെത്തയാണ്
’ഏകേമവാദ്വിതീയം ഹ്മ’ എന്ന രണ്ടാം വാക്യം വ്യക്തമാ ന്നത്.
’ഏകേമവാദ്വിതീയം ഹ്മ’ ( ഹ്മം ഏകവും അദ്വിതീയവും തെന്നയാകു ).
ഈ വാക്യത്തിൽ ’ഏകം ഹ്മ’ എ മാ ം േപാരേയാ. ’ഏവ അദ്വിതീയം  
ഹ്മ’ എ പറഞ്ഞെതന്തിനുേവണ്ടിയാണ്? എന്നാെണങ്കിൽ സജാതീയ േഭദരാ 
ഹിത്യവും, ഏവ എന്നതിൽ വിജാതീയ േഭദരാഹിത്യവും, അദ്വിതീയെമന്നതിൽ
സ്വഗതേഭദ രാഹിത്യവും കാശി . അതിനാൽ ഈ വാക്യത്തിെല സർ 
വ്വപദങ്ങളും ഉപപന്നങ്ങൾതെന്ന,’ എന്ന് ഉത്തരം പറയും. അേപ്പാൾ േവെറാരു
പൂർവ്വപക്ഷം ഉണ്ടാകാം. എങ്ങെന എന്നാൽ, ലൗകികപദാർത്ഥങ്ങളിൽ സജാ 
തീയവിജാതീയസ്വഗത േഭദങ്ങൾ ത്യക്ഷമായരി വേല്ലാ, േനാ ക! വൃ 
ക്ഷങ്ങെളല്ലാം ഒരു ജാതിയിൽെപ്പട്ടിരുന്നാലും, ആൽവൃക്ഷം, അരശുവൃക്ഷം എ  
ള്ള േഭദം കാണെപ്പടുന്നതുെകാണ്ട് സജാതീയേഭദവും, പാഷാണാദികൾ വൃക്ഷജാ 
തിക്ക് അന്യമായിരി കയാൽ വിജിതീയേഭദവും, വൃക്ഷങ്ങളിൽ ത്തെന്ന പ  
പുഷ്പഫലാദികൾ േഭദമായിേത്താ കയാൽ സ്വഗതേഭദവും നമുക്ക് അനുഭവെപ്പ 
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ടു ണ്ട്. അതുേപാെല തെന്ന ഹ്മത്തിലും േഭദ യം കാണു ണ്ട്. എങ്ങ 
െന െയന്നാൽ, േചതനത്വംെകാണ്ട് ഒരു വർഗ്ഗ ത്തിൽെപ്പടുന്നവ െയങ്കിലും ജീ 
വെന ം ഈശ്വരെന ം വിഭിന്നമായിരിക്കയാൽ സജാതീയേഭദവും ആ ജീ 
േവശ്വരന്മാരിൽ നി ജഡ പഞ്ചം (ദൃശ്യങ്ങളായ ഘടപടാദി വിഷയങ്ങൾ) വി 
ലക്ഷണ മായിരിക്കയാൽ വിജാതീയേഭദവും, സച്ചിദാനന്ദഗുണങ്ങൾ വിഭിന്നങ്ങ 
ളായിരിക്കയാൽ സ്വഗതേഭദവും ഉെണ്ട കാണാവുന്നതാണ്.’ ഇങ്ങെന ഹ്മ 
ത്തിൽ സജാതീയവിജാതീയ സ്വഗതേഭദങ്ങൾ ഉെണ്ട ള്ള പൂർവ്വപക്ഷം  
ലദൃഷ്ടിക്ക് ശരിയാെണ േതാന്നാെമങ്കിലും ശാ രഹസ്യമറിഞ്ഞവർ അതു നി 
രർത്ഥകമാെണ മനസ്സിലാ ം. എങ്ങെനെയന്നാൽ, ’ ഹ്മം ഒേര വ ത 
െന്ന അഭിന്നമായി നിമിേത്താപാദാനകാരണമായിരു െകാണ്ട്, സ്വയം സൃഷ്ടി 

, സ്വയം േവശി ’ എ തി േഘാഷിക്കയാൽ ഹ്മത്തിന് സജാതീയ 
മായ മെറ്റാരു ഹ്മമിെല്ല ം, അതുേപാെലതെന്ന ജീേവശ്വരന്മാർക്ക് സജാതീ 
യേഭദമിെല്ല ം കാണാം. ജീവശ്വരന്മാരിൽനിന്ന് പൃഥക്കായ സത്ത ആകാശാ 
ദി ഭൂതങ്ങൾക്കില്ലായ്കയാൽ അവ, മരുമരീചികേപാെല, മിേഥ്യാഭൂതങ്ങളാകു .
എങ്ങെനെയ ന്നാൽ ഘടപടാദിദൃശ്യ പഞ്ചം കാത്തനികമാണേല്ലാ. മണ്ണിെന

ടാെത ഘടശരാവാദികളില്ലാത്തതുേപാെല ഹ്മെത്ത ടാെത ഭൂതഭൗതിക 
പഞ്ചം േത്യകമില്ല. േന ങ്ങളാൽ കാണെപ്പടുന്ന മരുമരീചികാ വാഹം

സൂര്യകിരണ െത്ത ഒഴിച്ച് േവെറാരു വ അല്ലാത്തതുേപാെല അന്യമായിേത്താ 
ന്ന പഞ്ചവും അസ്തിഭാതി ിയ (സച്ചിദാനന്ദ) ലക്ഷണമായ ഹ്മെത്ത  

ടാെത േവെറ ഒരു വ വല്ല. അതിനാൽ വിജാതീയേഭദത്തിനുമവകാശമില്ല.
സച്ചിദാനന്ദങ്ങൾ ഗുണങ്ങളല്ല. ഗുണങ്ങൾക്ക് ആഗമാപായിത്വ മുണ്ട്. എന്നാൽ

ഹ്മത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദങ്ങൾ അബാധിത മാെണ േവദത്തിൽ നി വി 
ക്കെപ്പടുകയാൽ അവ മൂ ം ഹ്മത്തിെന്റ സ്വരൂപംതെന്നയാണ്. അതിനാൽ
സ്വഗതേഭദവു മില്ല. ഈ സ്താവംെകാണ്ട് ഹ്മത്തിൽ ആശങ്കിച്ച േഭദ യം
അയുക്തമായിരു എ െതളി . ഇങ്ങെന ’ഏകേമവാദ്വിതീയം ഹ്മ’
എന്ന മഹാവാക്യത്താൽ ഹ്മത്തിെന്റ വിവർത്തകാര്യമായ ഈശജീവവാദി  
പഞ്ചം അപവദിക്ക െപ്പ . ഭാവാഭാവാതീതം ഹ്മ
വിവർത്തരൂപമായിെട്ടങ്കിലും കാണെപ്പട്ട പഞ്ചം നിമിത്തം കാരണമായ ആ

ഹ്മത്തിനു വികാരം ഉണ്ടായി േണ്ടാ എന്നാശങ്കി എങ്കിൽ ’ഭാവാഭാവാ 
തീതം ഹ്മം’ എന്ന മൂന്നാമെത്ത വാക്യം അതിന് സമാധാനം പറയു . ആ
വാക്യത്തിെന്റ അർത്ഥം: ( ഹ്മം, ഭാവത്തിനും (ഉള്ളതിനും) അഭാവത്തിനും
(ഇല്ലാത്തതിനും) അതീതം (അ റത്തിരി ന്നത് അടങ്ങാെത കടന്നിരി ന്ന 
ത് ) ആകു . ഉള്ളതായ ഹ്മശക്തി ം ഇല്ലാത്തതായ പഞ്ചത്തിനും അ  
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റ ള്ളെതന്ന് സാരം. ഇവിെട ഒരു പൂർവ്വപക്ഷമുണ്ടാകാം. എങ്ങെനെയന്നാൽ,
സ പശക്തി, ചി പശക്തി, ആനന്ദരൂപശക്തി ഇവ മൂ മാണെല്ലാ ഹ്മശക്തി 
കൾ. ഇവ പഞ്ചകത്തന യ്ക്കധിഷ്ഠാനമായിരി . ഇവ മ റമാണ് ഹ്മ 
െമ പറഞ്ഞാൽ ഇവെയയും തേള്ളണ്ടിവരു . അധിഷ്ഠാനമായ ഇവയുെട
ജ്ഞാനമില്ലാതിരുന്നാൽ അജ്ഞാനമായിേപ്പാകും. ആകയാൽ അധിഷ്ഠാനെത്ത
( ഹ്മശക്തികെള) തള്ളിക്കളയുവാൻ പാടില്ല. ഇതിനുത്തരം പറയാം. അധി 
ഷ്ഠാനമുെണ്ടങ്കിൽ ആേരാപവുമുണ്ട്. ആകയാൽ ഭാവരൂപമായ സ പ ശക്ത്യാദ്യ 
ധിഷ്ഠാനെത്തയും പഞ്ചരൂപമായ ആേരാപെത്തയും തള്ളിക്കളേയണ്ടാതാണ്.
അവ പര രം സാേപക്ഷങ്ങളാകയാൽ (അധിഷ്ഠാനമുെണ്ടങ്കിേല ആേരാപമു ;
ആേരാപ മുെണ്ടങ്കിേല അധിഷ്ഠാനമു ) അവയ് െക്കാന്നിനുംതെന്ന സ്വത  
മായ ഒരു നിലനിത്തിെല്ലന്ന് അറിയണെമ സാരം. അധിഷ്ഠാനാേരാപങ്ങൾ
ഇല്ലാത്തവയാെണങ്കിൽ സർവ്വകാല ം ഹ്മാനുഭവമുണ്ടായിരിേക്കണ്ടതേല്ല,
എന്നാെണങ്കിൽ, അനുഭവെത്ത അംഗീകരിച്ചാൽ, അനുഭവി ന്നവൻ, അനുഭവി
ക്കെപ്പടുന്നത് എ രണ്ടിെന ടി അംഗീകരിേക്കണ്ടി വരും. അേപ്പാൾ ി 
പുടിയായി. ഇത് പഞ്ചമാണ്. അത് വാസ്തവ മെല്ലന്ന് േനരെത്ത പറഞ്ഞി 
ണ്ടേല്ലാ. എ തെന്നയല്ല, ഹ്മാനുഭവം എന്നതിന് ഹ്മത്തിെന്റ അനുഭ 

വം എേന്നാ, ഹ്മമാകുന്ന അനുഭവെമേന്നാ അർത്ഥം പറയാം. ഇവയിേലതാ 
ണ് വിവക്ഷ എന്ന് അറിേയണ്ടിയരി . ഹ്മത്തിെന്റ അനുഭവം ( ഹ്മം
ഞാെന ള്ള നിശ്ചയ േബാധം) എന്നാെണങ്കിൽ ഹ്മസംബന്ധമായ അനുഭ 
വെമ ന്നർത്ഥം വരും. അനുഭവി ന്നത്, അനുഭവിക്കെപ്പടുന്നത് എന്ന് ൈദവതം
(രെണ്ടന്ന അവസ്ഥ) വ േചരും. അതംഗീകാര്യ മാെണങ്കിൽ സദ്ഗുരുശാ മു 
േഖന വിചാരിച്ചറിഞ്ഞ് വിചാരജ്ഞാനം തെന്ന ഹ്മാനുഭൂതി എ പറയണം.
ഇനി, ഹ്മം തെന്നയാണനുഭവം എ പറഞ്ഞാൽ ആ അനുഭവത്തിനാ യ 
മായിട്ട് മെറ്റാന്നിെന ടി അംഗീകരി േക്കണ്ടിയിരി . അവിെടയും ആ  
യാ യി ആധാരാ േധയ അധിഷ്ഠാനാേരാപ ഭാവങ്ങൾ വ േചരു . ഹ്മ 
നുഭവെമ ള്ളതിന് ഇവയിേലത് പക്ഷെത്ത നിങ്ങൾ സ്വീകരി ? ആദ്യ 
പക്ഷെത്ത അംഗീകരിക്കാെമന്നാെണങ്കിൽ േവദാന്ത വിചാരത്താൽ ഉദിതമായ
േബാധംതെന്ന ഹ്മാനുഭവെമ പറയണം. എന്നാൽ അവിെടയും, അറിയുന്ന 
ത്, അറിയെപ്പടുന്നത്, ഇങ്ങെന ര നില ഉണ്ട്. അത് ഹ്മാനുഭവമല്ല.  
ഹ്മാനുഭവെമന്നത് ജ്ഞാനം മാ മായ ഹ്മം തന്നത്താനാകുക എന്നതാകു .
’അേപ്പാൾ തന്നിൽനിന്ന് ഭിന്നമായി താനല്ലാത്തവയുെട അജ്ഞാനം ഹ്മത്തി 
ന് വരികയിേല്ല? സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണമായി പറയെപ്പടുന്ന ഹ്മത്തിൽ തദ്വി 
ലക്ഷണമായ അജ്ഞാനെത്ത ആേരാപി ന്നത് ശരിയാേണാ?’ എ പൂർവ്വ 
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പക്ഷി േചാദി െവങ്കിൽ: അയേളാട് സിദ്ധാന്തി േചാദി ന്നത്, ഹ്മം
ഒ മാ േമ ഉ , ഇതരങ്ങൾ ഇല്ല എന്നിരിെക്ക ഇല്ലാത്തവയുെട അജ്ഞാ 
നം എങ്ങെനയുണ്ടാകു െമന്നാണ്; മാ മല്ല, ’സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപമായി കാശി 

ക തെന്നയാേണാ ഹ്മസ്വഭാവം!’ എ കൂടിയായിരി ം. സച്ചിദാനന്ദസ്വ 
രൂപമാണ് ഹ്മലക്ഷണെമന്ന് പൂർവ്വപക്ഷി അംഗീകരി ന്നപക്ഷം സ െണ്ട 
ങ്കിൽ അസ മുണ്ട്. ചി െണ്ടങ്കിൽ ജഡവുമുണ്ട്. ആനന്ദമുെണ്ടങ്കിൽ ദുഃഖവുമു 
ണ്ട്. ഹ്മലക്ഷണമുെണ്ടങ്കിൽ മായാലക്ഷണവുമുണ്ട്. അതുെകാണ്ട് സച്ചിദാനന്ദ 
ത്വം ഹ്മത്തിെന്റ സ്വരൂപമെല്ല സിദ്ധി . ഇതുെകാണ്ട് ഹ്മസംബന്ധി 
യായ അനുഭവെമന്ന ആദ്യപക്ഷം യുക്തിയുക്തമെല്ല ക വേല്ലാ? അതുേപാ 
െലതെന്ന ഹ്മം തെന്ന അനുഭവമാെണ ള്ള ദ്വിതീയപക്ഷെത്ത അംഗീകരി 
ച്ചാലും മുമ്പറഞ്ഞ ആധാരത്വാ േധയത്വാദിേദാഷം വ വശാവും. അതു െകാണ്ട്
അതും സ്വീകാര്യമല്ല. അതിനാൽ ലക്ഷണാ (നിർവ്വചനാ)ർഹങ്ങളായ അധിഷ്ഠാ 
നത്തിനും ആേരാപത്തിനും അതീതമാണ് ഹ്മം എന്ന തത്ത്വം ’ഭാവാഭാവാതീ 
തം (ബഹ്മ’ എന്ന മൂന്നാം വാക്യം ഷ്ടമാക്കി.
സ്വാനുഭവാതീതം ഹ്മ
അങ്ങെനയാണങ്കിൽ അനിർവ്വചനീയമായ ഭാവാഭാവാതീത മായ ഹ്മസ്വരൂ 
പം അനുഭവിച്ചറിയുന്നെതങ്ങെനയാെണന്ന് ഒരു േചാദ്യം വരാം. അതിനുത്തര 
മായി ’സ്വാനുഭവാതീതം ഹ്മ’ എന്ന നാലാം വാക്യം ആരംഭി . ഹ്മം
സ്വാനുഭവ ത്തിനതീതമാെണന്നാണ് അതിെന്റ അർത്ഥം അധിഷ്ഠാനം, ആേരാ 
പം ഇവയുെട സംബന്ധമറ്റിരി ന്ന നിലയ്ക്ക് സ്വാനുഭവെമ പറയു . അെത 
ങ്ങെനെയന്നാൽ ഈശ ജീവാദിരൂേപണയുള്ള പഞ്ചത്തിന് അധിഷ്ഠാനമായും
സാക്ഷിയായും ഇരി ന്ന ഹ്മൈചതന്യമാണ് താെന ള്ള അനുഭവം േവദാ 
ന്തവിചാരജന്യജ്ഞാനമാകു . അവിെട ഹ്മത്തിെന്റയും പഞ്ചത്തിെന്റയും
ആധാരാേധയഭാേവനയുള്ള സംബന്ധം സംസ് കാരരൂേപണ വർത്തി ണ്ട്.
ആ സംസ് കാരം േപാലുമില്ലാെത താൻ മാ മാെണ ള്ള നിശ്ചയത്തിനാണ്
സ്വാനുഭവെമന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്വാനുഭവവും താൻ മാ മായിരി എന്ന
നിശ്ചയവും നശി േദാഷരഹിതമായും അനിർവ്വചനീയമായുമിരി ന്ന സത്താ 
സാമാന്യാവസ്ഥയാണ് സ്വാനുഭവാതീതം. അതേ ഹ്മസ്വരൂപം. ’സ്വാനുഭ 
വം ഹ്മം’ എ മാ ം പറഞ്ഞാൽ മതിയായി രുന്നേല്ലാ ’അതീത’ പദെമന്തി 
നാണ്, എന്ന് ആകാംക്ഷയു െണ്ടങ്കിൽ അതിനുത്തരം പറയു : ’സ്വാനുഭവം’
എന്നത് സങ്കത്തമാണ്. താൻമാ ം എ ള്ള നിശ്ചയത്തിലും സങ്കത്ത ർശന 
മുണ്ട്. അത് വികത്തിക്കതെന്ന െച ം. സങ്കത്തെമല്ലാം വികത്തി െമന്നാണു
ശാ നിശ്ചയം. അതിനാൽ അത് ഹ്മസ്ഥിതിയല്ല. ’സ്വാനുഭവ’െമന്നത് താ 
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നായിഭവിച്ച് എന്നതാെണങ്കിൽ അത് പരിണാമമാകും. അേപ്പാൾ അത് വികാര 
െപ്പടുക ം െച ം. അത് െകാണ്ട് സ്വാനുഭവവും ഹ്മഭാവമല്ല. ഇനിയും താനാ 
യി തെന്ന ഇരി എന്നാണ് സ്വാനുഭവെമങ്കിൽ അത് സമാധിയാകും, സമാ 
ധി എന്നത് ഹ്മഭാവത്തിന് ( ഹ്മ ാപ്തിക്ക് ) സാധനമാകയാൽ അത്, സാ 
ദ്ധ്യമായ ഹ്മസ്വരൂപമല്ല. അധിഷ്ഠാനെത്ത വിട്ട് താൻ പഞ്ചാധിഷ്ഠാനമായ

ഹ്മ മാെണ ള്ള നിശ്ചയെത്ത ത്യജിച്ച് ഇരി ക എന്നതാണ് സ്വാനുഭവ 
െമങ്കിൽ അവിെട ത്യജി ക, ത്യജിക്കെപ്പടുക എന്ന ൈദ്വതാവസ്ഥയുണ്ടാകും.
അതിനാൽ അതും ഹ്മമല്ല. െവറുെത ചുമ്മാെത ഇരി കയാണ് സ്വാനുഭവെമ 
ങ്കിൽ, ആ നില മൂഡമാകും. അതിനാൽ അതും ഹ്മമല്ല. അതുെകാണ്ട് ഇ ി 
യങ്ങൾ ം മനസ്സിനും അതീതമായി അനിർവചനീയമായിരി ന്ന േകവലാവ 
സ്ഥയാണ് തനി അറിവുമാ മാണ് ഹ്മം. അതിനാൽ ഹ്മം സ്വാനുഭവമല്ല.
പിെന്നേയാ സ്വാനുഭവാതീതംതെന്നയാണ്. ഇ യുംെകാണ്ട് ’സ്വാനുഭവാതീതം

ഹ്മം’ എന്ന മഹാവാക്യം യുക്തതമമാ െണന്ന് ക കഴി . ഇങ്ങെന തി 
സാരമഹാവാക്യങ്ങൾെകാണ്ട് ഹ്മാവ സ്ഥാനം െവളിെപ്പടുത്തി. എങ്ങെനെയ 
ന്നാൽ തത്ത്വമസ്യാദി മഹാവാക്യങ്ങൾെകാണ്ട് ജീേവശ്വരസാക്ഷിയായി കാ 
ശി ന്ന കൂടസ്ഥ ഹ്മൈചതന്യമാണ് താെന േബാധിച്ച ശിഷ്യന് ാരബ്ധ 
വശാൽ സാക്ഷ്യമായ സാക്ഷിവിഷയമായ - പഞ്ച ത്തിെന്റ ഭാനം (േതാന്നൽ)
ഉണ്ടാകു എങ്കിൽ അങ്ങെന േതാ ന്ന പഞ്ചവും ഹ്മസ്വരൂപമാെണന്ന്
’ പഞ്ചസ്വരൂപം ഹ്മ’ എന്ന വാക്യംെകാ പേദശി . പഞ്ചം ഹ്മ 
സ്വരൂപമാെണങ്കിലും അത് ’ബഹ്മ’ത്തിൽ, സമു ത്തിൽ തരംഗാദികെളന്നേപാ 
െല അംശഭാേവനയാേണാ വർത്തി ന്ന െത സംശയമുണ്ടാകു െവങ്കിൽ
ആ സംശയനിവൃത്തി േവണ്ടി ’ര വിൽ സർപ്പെമന്നേപാെല, പഞ്ചം  
ഹ്മത്തിൽ ഒരു കാല ം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഹ്മം സജാതീയ വിജാതീ 
യസ്വഗതേഭദരഹിതമാെണ ം അതിനാൽ പരിപൂർണ്ണമായ ആ ഹ്മത്തിൽ
അംശകത്തനയ്ക്കവകാശ മിെല്ല ം’ ’ഏകേമവാദ്വിതീയം ഹ്മ’ എന്ന മഹാവാ 
ക്യം അനുശാസി . ഹ്മത്തിനും പഞ്ചത്തിനും അംശാം◌ിശ ഭാവമിെല്ല
ങ്കിലും വിവർത്തിവിവർത്ത (അധിഷ്ഠാനാേരാപ) ഭാവമുെണ്ടന്ന് സമ്മതിക്കണം.

ാതിഭാസികമായ ര സർപ്പത്തിന് ക്ഷണ േനരെമങ്കിലും ര സ്വരൂപെത്ത
മറയ്ക്കാൻ കഴിയു അതു േപാെല കത്തിതമായ പഞ്ചത്തിനും ഹ്മസ്വരൂപ 
െത്ത മറയ്ക്കാൻ കഴിയുമേല്ലാ എന്നാെണങ്കിൽ ആ ഹ്മം പരിപൂർണ്ണമെല്ല പറ 
േയണ്ടിവരും. പരിപൂർണ്ണവ വിെന മറയ്ക്കാൻ മെറ്റാന്നില്ലേല്ലാ. അതിനാൽ ഒരു
കാല ം ഹ്മത്തിൽ പഞ്ചകത്തന ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുെകാണ്ട് ഹ്മം വി 
വർത്തിേയാ പഞ്ചം വിവർത്തേമാ അല്ല.
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ഉപസംഹാരം
ഇങ്ങെന വന്ധ്യാപു േനാ, ശശവിഷാണേമാ േപാെല നാമമാ മായിരി ന്ന

പഞ്ചം ഇല്ലാത്തതാകയാൽ ആ ഇല്ലായ്മ ം അഭാവത്തിനും; ആ അഭാവ  
തീതിെയ അേപക്ഷിച്ച് ഉെണ്ട േതാ ന്ന ഭാവരൂേപണ വർത്തി ന്ന  
ഹ്മശക്തികൾ ം അ റമാണ് ഹ്മെമ ള്ള േവദാന്ത പരമസിദ്ധാന്തെത്തയാ 
ണ് ’ഭാവാഭാവാതീതം ഹ്മം,’ എന്ന മഹാവാക്യംെകാ ഖ്യാപനം െച  
ന്നത്. ശരി! ഉെണ്ട ം ഇെല്ല ം ഉള്ള കത്തനയ്ക്ക റമാണു ഹ്മെമങ്കിൽ ആ
അനുഭവം തനി ണ്ടാേകണ്ടതേല്ല, എ സംശയി എങ്കിൽ ഭാവഭാവാ 
തീത രൂേപണ വർത്തി ന്ന ആ ഹ്മം താൻതെന്നയാകയാൽ തനി തെന്റ
അനുഭവം ഉണ്ടാവുകെയന്നത് കർമ്മകർ േദാഷദുഷ്ടമാണ് (കർത്താവും കർമ്മ 
വും ഒന്നാകുക എന്ന േദാഷം.) അത് ഒരിക്കലും സംഭാവ്യമല്ല. അതിനാൽ ആ

ഹ്മം അനുഭവത്തിനും അതീതമാകു എന്ന വാസ്തവെത്തയാണ് ’സ്വാനുഭവാ 
തീതം ഹ്മ’ എന്ന വാക്യം വിളംബരം െച ന്നത്. ഇങ്ങെന ഈ നാലു  
തിസാരമഹാവാക്യങ്ങെളയും വിചാരിച്ചറിഞ്ഞവൻ തെന്നയാണ് കൃതാർത്ഥനും,
കൃതകൃത്യനും എന്ന് തികൾ േഘാഷി . മുകളിൽ പറയെപ്പട്ട തത്ത്വങ്ങ 
െളല്ലാം നല്ലതുേപാെല പഠിച്ചറിഞ്ഞ് അക്ഷരം തി മനനം െചയ്യണം. തദന 
ന്തരം ഈ േലാകം മുഴുവൻ അഖണ്ഡപരിപൂർണ്ണസച്ചിദാനന്ദ പര ഹ്മ സ്വരൂപ 
മാെണ ം വ്യക്തിേഭദങ്ങേളാടു കൂടിക്കാണുന്ന സർവചരാചരങ്ങളും പരമാർത്ഥ 
ത്തിൽ ഇല്ലാത്തതാെണ ം അവ ഉള്ളതാെണ േതാ ന്നത് േചരാൻ പാടി 
ല്ലാത്ത വ ക്കെള കൂട്ടിേച്ചർ ന്നതിൽ അതിവിദഗ്ദ്ധയായ മായയുെട ജാലവിദ്യ
െകാണ്ടാെണ ം വിശ്വസിക്കണം. ഈ വിശ്വാസേത്താടു കൂടിയും സ്ഥിരമായ
ൈവരാഗ്യേത്താടുകൂടിയും കാണുന്നതിലും േകൾ ന്നതിലും വിചാരി ന്നതിലും

ർശി ന്നതിലും എ മാ മല്ല എല്ലാറ്റിലും നിർഗുണ ഹ്മം മണികളിൽ സൂ 
െമന്നേപാെല വ്യാപിച്ചിരി എ കൽപ്പിക്കണം. ഇങ്ങെന ഇടവിടാെത

സങ്കൽപ്പി ശീലി േമ്പാൾ േലാകം മുഴുവൻ തന്നിൽ അടങ്ങിയിരി ന്നതായും
താൻ സർവ്വദാ പഞ്ചവ്യാപ്തനായും ഇരി ന്നത് കാണാം. അേപ്പാൾ സങ്കൽ 
പ്പവികൽപ്പങ്ങൾെകാ പല വഴിക്ക് പതറുന്ന മനസ്സ് കണി കാണ്മാൻേപാലും
ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. ’അഹേമവ പരം ഹ്മ ഹ്മാഹം’ എന്ന ജീവ ക്താവസ്ഥ
യാണത്. അത് സമ്പാദിച്ചവനേ ജീവ ക്തൻ. ഇതാണ് മനുഷ്യ ജേന്മാേദ്ദ 
ശ്യം. ഇത് തെന്നയാണ് പരമാചാര്യന്മാരുെട അമൂല്യ തത്ത്വരത് നം. അതിനാൽ
സർവ്വമനുഷ്യരും ഈ ന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞി ള്ള ഏെതങ്കിലും ഒരു മാർഗ്ഗത്തിൽ 
കൂടി ജന്മസാഫല്യം വരു വാൻ പരി മിേക്കണ്ടതാകു .
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