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നിജാനന്ദവിലാസം
അവസ്ഥാ യേശാധനാ സ ദായ കരണം

ശി ഷ്യൻ: സർവ്വജ്ഞകരുണാമൂർത്തിയായും പരമഗുരുവായും കാശി ന്ന ാ 
ണനാഥ! അടിയൻ പരമഗതി അടയാനുള്ള മാർഗ്ഗെത്ത ലളിതമായി മനസ്സിന്
ധരിക്കത്തക്കവിധത്തിൽ ഉപേദശിച്ചരുേളണേമ!.
ആചാര്യൻ: ജീവൻ േദേഹ ിയാന്തഃകരണങ്ങേളയും അവയിൽ അവസ്ഥാ യ 
േത്തയും അവറ്റിൽ തിബിംബിച്ച ൈചതന്യേത്തയും ഇവറ്റിന്നധി ഷ്ഠാനാമായ
അംസേഗാദാസീനനിത്യശുദ്ധ മുക്ത പരിപൂർണ്ണ കൂടസ്ഥ ഹ്മൈചതന്യേത്ത 
യും വിേവകാഭാവേഹതുവായിട്ട്, സ്വയം െവണ്മയായ സ്ഫടികം ജവാകുസുമ 
സന്നിധിവശാൽ രക്തസ്ഫടികെമന്ന് കാണെപ്പടും േപാെല, ഞാൻ, എേന്റത്
എന്ന് തിരിച്ച് വിപരീതമായി ക െകാ ന്നതിെന തള്ളി ഉള്ള കാരം
പരമാത്മാവായി തെന്ന ദർശിച്ചാൽ, അതു തെന്നയാകു പരമഗതി.
ശി ഷ്യൻ: സ്വാമിൻ, െവണ്മയായ ഒരു വ ത്തിൽ നിജമായിട്ട് കറുപ്പ് മുതലായ
േഭദമാകുന്ന അഴുക്ക് പറ്റിയാൽ അതിെന മെറ്റാരു ിയാത ത്താൽ എടു
മാറ്റാം. സ്ഫടികത്തിൽ ഇല്ലാെത േതാന്നി അേഭദമായി കലർന്നിനിന്ന രക്തവർ 
ണ്ണെമന്നതു േപാെല േഛദിക്കൻ പാടില്ലാെത ഇരി ന്നതിെന എങ്ങെന പിരി
കൂടും?
ആചാ: അ കാരം ഇല്ലാതിരുന്നാലും േദേഹ ിയാന്തഃകരണചിദാഭാസകൂടസ്ഥ
മുതലായവറ്റിൻ വിേവകാനുഭൂതിയാൽ പിരിെച്ചടുക്കാം.
ശി: ആ വിേവകാനുഭൂതി എ കാരമുള്ളതാകു ?
ആചാ: േദഹം, ഇ ിയം, അന്തഃകരണം, ജാ ത്ത്, സ്വപ്നം, സു ഷുപ്തി,
ഇവയിൽ വി ഷയമായ ഭാവാഭാവരുപമായിരി ന്ന ജഗത്ത്, സർവ്വവും ജഡ 
മാകു . അവെറ്റ കാശിപ്പി ന്ന ചി ചിദാഭാസനാകു . അതിനും
അധി ഷ്ഠാനമായിരി ന്ന ചിത്ത് കൂടസ്ഥനിത്യേബാധമായ പരമാത്മാവാണ്.
അവയിൽ പിരിെച്ചടു കൂടാത്ത വിധത്തിൽ കലർ േതാ ന്ന ആ തത്ത്വങ്ങ 
െള പിരി േനാ ന്ന വിചാരം:
ജാ ത്തിൽ പിരി കാണി .
ഉണങ്ങിയ ഒരു ചാമ്പൽ ന്നിൽ ജലകണസംബന്ധം ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ ആ
ചാമ്പലിൽ എങ്ങിെന ജലവ്യാപകം (ഈർപ്പം) കാണെപ്പടു േവാ അ കാരം,
ജ്ഞാേന ിയ കർേമ്മ ിയങ്ങേളാടുകൂടിയ ഈ ലേദഹം ജാ ദവസ്ഥ 
യിൽ ഭാവാഭാവരൂപമായ ഘടപടാദി ത്യക്ഷജഗത്തായി കാണെപ്പടുേമ്പാൾ,
നിർവാതദീപംേപാെല കരേണ ിയങ്ങെള വിേക്ഷപിക്കാെത ഒേര നിലയിൽ
നിറുത്തി ശിവെപരുമാെന്റ കരുണേയാടുകൂടിയ, പരമഗുരു സാദേത്താടുകൂടിയ,
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വിേവകാനുഭൂതിയാൽ േനാ കിൽ, സപ്തധാതുസമൂഹമായ േദഹം. ര
വകേയാടു കൂടിയ ഇ ിയം, അവറ്റിൻ വി ഷയമായ ജഗത്ത്, ഇവകെള അതാതു
നാമരൂപങ്ങേളാട് ഭിന്നഭിന്നമായി േതാന്നിപ്പിച്ച് അവേയ ഉ ം െവളിയും
വ്യാപി കാശിപ്പി ന്ന തെന്ന ആത്മാവായും അവകെള ദൃശ്യമായ അനാ 
ത്മാവായും അനുഭവിപ്പാറാകും. ജലസംബന്ധമുള്ള ചാമ്പൽ ട്ടം ഉണങ്ങിയാൽ
അതിൽ ജലസ്വഭാവം കാണെപ്പടാെത ജലവ്യാപകാഭാവം അനുഭവിക്കെപ്പടും.
അേപ്പാൾ ആ ചാമ്പൽ ട്ടത്തിനും ഉള്ള േഭദം എ കാരം ഹിക്കെപ്പടു േവാ
അതുേപാെല, ലേദഹെത്ത വിട്ട് ജാ ദാദി വ്യവഹാരത്തിൽ നി നീങ്ങി
ആ ആത്മൈചതന്യം സ്വപ്നേദഹത്തിൽ േവശി േമ്പാൾ, ഇത് ലേദഹം,
ഇതു ര വകേയാടുകൂടിയ ഇ ിയം, ഇത് ഭാവാഭാവരൂപമായ ഘടപടാദി
ജഗത്ത് എ ള്ള ജ്ഞാനം എന്നിങ്ങെന ഇവകെള കണ്ട് അനുഭവി േമ്പാൾ
േദഹാദികളിൽ നി ആത്മൈചതന്യം േവറാകു െവ പിരിച്ചനുഭവിക്കെപ്പ 
ടും.
സ്വപ്നത്തിൽ പിരി കാണി .
സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷ്മശരീരത്തിൽ ഇരു െകാണ്ട് ആ ആത്മൈചതന്യം

കാശി േമ്പാഴും, അ കാരം തന്നാൽ ക ിക്കെപ്പട്ട തെന്റ േദഹാദി സകല
ജഗത്തിലും വ്യാപി കാശി േമ്പാഴും, േമഘമണ്ഡലം, നക്ഷ മണ്ഡലം,
ച മണ്ഡലം ഇവകളിൽ വ്യാപി ഇവെയ കാശിപ്പി ന്ന ച േജ്യാതിസ്സ്
െചറുത്. വലിയത്, വട്ടം മുതലായ ആകൃതികേളാടുകൂടിയ ആ േമഘാദികളിൽ
നി ം അന്യമാകു െവ അനുഭവിക്കെപ്പടുന്നതുേപാെല, സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട
തെന്റ േദഹാദി സകല ജഗ ം സ്വാത്മൈചതന്യവ്യാപകത്തിൽ ദൃശമായി
കാണെപ്പടുകയാൽ അവകൾ അനാത്മാെവ ം അവകളിൽ വ്യാപിചു കണ്ട
തെന്ന അനാത്മവിലക്ഷണസ്വപ്ന ഷ്ടാവായ ആത്മാെവ ം വിേവകത്താൽ നി 
ദാനി േനാ േമ്പാൾ അ കാരം തെന്ന അനുഭവത്തിനു വരും. അല്ലാെതയും
ഈ ആത്മൈചതന്യവ്യാപകം അവിദ്യയായും സു ഷുപ്തിയായും ഇരി ന്ന കാര 
ണശരീരത്തിൽ േവശി േമ്പാൾ മുൻപറെയെപ്പട്ട സൂക്ഷ്മശരീരവും അതിെന്റ
വ്യവഹാരത്തിൽ കണ്ട സ്വപ്ന പഞ്ചവും ഈ ആത്മൈചതന്യ വ്യാപകെത്ത
വി നീങ്ങിയതുെകാ താന്താങ്ങെള ഉള്ള കാരം ജഡങ്ങളായിട്ട് ക ിച്ച്
കാണത്തക്കവണ്ണം ഭവി ം. അതുെകാ ം അവകളിൽ നി ം ആത്മാവു
അന്യനാകു െവ ള്ള അനുഭവം വരാം.
സു ഷുപ്തിയിൽ പിരി കാണി .
സു ഷുപ്തിയിൽ അവിദ്യയാകുന്ന കാരണശരീരത്തിൽ ആത്മൈചതന്യവ്യാപകം

ാപിച്ച സമയത്ത് താൻ അന്യമാകു എ ള്ള േഭദക ന വിട്ട് അേഭ 

https://thalilakkam.in/
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ദമായി േപാലും ക ിച്ചതായി കാണെപ്പടാെത ശൂന്യംേപാെല കാശി
െകാണ്ടിരി ം. തദ്ദശയിലും അവെന്റ വിലക്ഷണതെയ കണ്ടനുഭവിക്കണം.
ശി: ജാ ത്ത്, സ്വപ്നം ഈ രണ്ടവസ്ഥകളിലും ലസുക്ഷ്മങ്ങളാകുന്ന ര
ശരീരങ്ങേളാടും കൂടി സകലജഗ ം ദൃശ്യമായി കാണെപ്പട്ടതുെകാണ്ട് ഇതു
ആത്മവ , ഇതു അനാത്മവ എന്നിങ്ങെന വിേവകിച്ച് അറിയാൻ കഴിയും.
സു ഷുപ്ത്യവസ്ഥയിൽ ദൃശ്യം, ഷ്ടാ, ദർശനം എ ള്ള േഭദം അനുഭവിക്കെപ്പടാത്ത
സ്ഥിതി ആത്മാനാത്മവിേവകാനുഭൂതി എങ്ങെന ഘടി ം?
ആചാ: ദൃഷ്ടിയിൽ കാണെപ്പട്ട ഒരു ര െവ ഇെതന്ന് സാമാന്യജ്ഞാനത്താൽ
കുറി േമ്പാൾ അതി േവറായി ക ന േഹതുവായിട്ട് േതാന്നിയ സർപ്പം
ബുദ്ധി വഴിയായി അനുഭവിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ ഏറിയ ഭയേത്താടുകൂടി ആ [കയ 
റ്റിേമ്മൽ വീണു മൂർച്ഛ അടഞ്ഞി ം, അേപ്പാൾ ക വഴിയായി കയറ്റിെനപ്പറ്റി
ബുദ്ധിയിലുദിച്ച ഇെതന്ന സാമാന്യ ജ്ഞാനവും ാന്തി നിമിത്തം ര വിൽ
ക ിക്കെപ്പട്ട ബുദ്ധിയിൻ വഴിെയ സർപ്പമായി കാശിച്ച സർപ്പജ്ഞാനവും
തമ്മിൽ ഐക്യെപ്പ . അേപ്പാൾ അവ േവെറ ആകു െവ ള്ള വിേവക 
ത്തിനു അവസരമില്ലാതിരു . എങ്കിലും മൂർച്ഛ െതളിയുേമ്പാൾ ഇത്, സർപ്പം
എന്ന ര ജ്ഞാനവും ത്യക്ഷെത്ത മുന്നി മുമ്പിലെത്തേപ്പാെല ബുദ്ധി 
യിൻ വഴിയിലൂെട ര വിൽ ഉദിക്കയാൽ ആ ഉദിച്ച അവസ്ഥെയെക്കാ
വിേവകിക്കിൽ േഭദഭാവന അറും. മൂർച്ചയുെട മു ം പി ം ആയി ഉദിച്ച
ര ജ്ഞാനത്തിൽ, ഇെതന്ന ജ്ഞാനാനുഭവം വ ത മായ കയറ്റിെന
േചർന്ന വിേവകജ്ഞാനെമ ം, സർപ്പജ്ഞാനം കർ ത മായ ആേരാപിത
സർപ്പവി ഷയവിേവകജ്ഞാനെമ ം വിേവകാനുഭൂതി ഉണ്ടാകുമാറുേപാെല,
സു ഷുപ്തിയിൽ കാരണശരീരേത്താട് ഐക്യെപ്പട്ട് േഭദാേഭദക ന കൂടാെത ശൂ 
ന്യംേപാെല കാണെപ്പട്ട് ജ്ഞാനസ്വരൂപമായ ആത്മവ്യാപകം ഉണരുേമ്പാൾ,
ഞാൻ ഒ മറിയാെത സുഖമായി ഉറങ്ങിെയ ള്ള അനുഭവം ആകെട്ട, ആ
ആത്മാവ് സു ഷുപ്തിയിൽ സ്ഥിതിെച േമ്പാൾ അന്യനാലുണ്ടായ ചില വാ കൾ
നിമിത്തം ഉണരുന്ന ഇവറ്റ േശാധിച്ചാൽ ആ അവസ്ഥാ യങ്ങളുെട വിേവകം
ഉദിക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് ഉറ േമ്പാൾ ചില െചാ കൾ േകൾക്കെപ്പടാ 
െതയും ചിലതു േകൾക്കെപ്പ ം, അേപ്പാൾ കരേണ ിയങ്ങെള ഒഴി ശൂന്യം
േപാെലയിരുന്ന ആ ആത്മവ്യാപകം യാെതാരു ക നേയാടു അഭിമുഖെപ്പടാെത
െതളിവായി ഉദിച്ച്, അനന്തരം മെറ്റാരു െചാല്ലാൽ അതിെന്റ െപാരുേളാടു കൂടിയ
ക നേയാടു കൂടുന്ന ആ അവസ്ഥെയ വിേവകത്താൽ അനുഭവി േനാ കിൽ
ശൂന്യത്താൽതെന്ന അസ േപാെല ക െകാ ള്ള കുറി ം, ശൂന്യത്തിനു
േവറായി ക നേയാെടതിരിടാെത ചില ശബ്ദവിേശ ഷങ്ങളാൽ കരേണ ിയ 
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ങ്ങളുെട സംബന്ധം കൂടാെത സാമാന്യമായി ഉള്ളിൽ ഒരു ഉണർവു മാ മായി
ഉദി കാശിച്ച കുറി ം, അനന്തരം ചില ശബ്ദങ്ങളാൽ ഉണ്ടായ അതിെന്റ
അർത്ഥമായ ക നേയാടുംകൂടി കാശിച്ചതാകെട്ട, ഇവറ്റിനും, ഇവകെള ദൃശ്യ 
മായ അനാത്മവ ക്കളായി കാശിപ്പി ന്ന ഷ്ടാവായ ജ്ഞാനസ്വരൂപമായ
തനി ം തമ്മിലുള്ള േഭദജ്ഞാനാനുഭൂതി ഉണ്ടാകും.
ആകയാൽ ആകാശെത്താരിടത്തിൽ പതിവായിരി ന്ന ച മണ്ഡലം ദൃ 
ഷ്ടിചലനേഭദേത്താടു കൂടി േനാക്കെപ്പടുേമ്പാൾ ആ സ്ഥലത്ത് ച മണ്ഡലം
ഇല്ലാത്തതുേപാെലയും ഒരു നാലു േകാലിനകലമായി ര മണ്ഡലമായിട്ട്
ഉദി കാശി ന്നതുേപാെലയും അവയിലും ദൃഷ്ടിയുെട ചലനേഭദത്താൽ
ഒരു മണ്ഡലം ക ം കാണാെതയായും മെറ്റാരു മണ്ഡലം നല്ലേപാെല വട്ടം
തിക കാശി ം കാണെപ്പടുേമ്പാൾ അവെന്റ സ്ഥാനത്ത് അവെന്റ
ശൂന്യവും മെറ്റാരു സ്ഥലത്ത് മണ്ഡലത്തിെന്റ കുറി കൂടാെതയുള്ള അവെന്റ
ഉദയവും േവെറാരു സ്ഥലത്ത് മണ്ഡലം തികഞ്ഞ വിേശ ഷമായ ഉദയവും ഒരു
ദൃഷ്ടിയിൽ കാണെപ്പടുന്നതുേപാെല, കരേണ ിയങ്ങൾ അടങ്ങി ആത്മാ മാ  
മായി േശ ഷിച്ച സ്ഥലത്ത് ശൂന്യം േപാെലയുള്ള അവെന്റ അഭാവവും അതിൽ
നിന്ന് േഭദമായി വിേശ ഷം കൂടാെത ഉണർവ് മാ മായ സാമാന്യ ഉദയവും
സങ്ക േത്താടുകൂടിയ വിേശ ഷ ഉദയവും ഏതു ആത്മൈചതന്യ വ്യാപകത്തിൽ
േഭദിച്ച് കാണെപ്പടു േവാ, ആ ആത്മൈചതന്യ വ്യാപകെത്ത േവറായി
കണ്ട് അതിെന വ ത മായ അഹം പദാർത്ഥമായിട്ട് നിർണ്ണയമായനുഭ 
വിച്ച്, അവനു ദൃശ്യമായിേത്താന്നിയ ശൂന്യസാമാന്യ വിേശ ഷ റി കെള
കർതൃത മായ ക ിത വ വായി ം െതളിഞ്ഞ് ആ ക ിതങ്ങളും േഭദമായി
അനുഭവിക്കെപ്പടും. വിേവകത്താൽ ബാധിക്കെപ്പടും. ര കാല ം തെന്റ
അധി ഷ്ഠാനത്തീ േവറായിരിക്കയിെല്ലന്ന് മതിച്ച ര വിൽ േതാന്നിയ
സർപ്പേത്ത ര സത്തയാൽ വ്യാപിെക്ക, ആ സത്തയാൽ സർപ്പസത്ത കാ 
ല യത്തിലും േവറായില്ലാെത വി നീങ്ങി ര വിെന്റ വ്യാപകസന്മാ മായി

കാശി ന്നതുേപാെല ജ്ഞാനരൂപമായ ആത്മാവിെന്റ സത്തയാൽ ഈ
ശൂന്യം, സാമാന്യം, സങ്ക മായ വിേശ ഷം, അ കാരം സ്വപ്നജഗത്ത്, ല 
േദഹേത്താടു കൂടിയ ജാ ത് പഞ്ചം, ഇവെറ്റ വ്യാപി ന്നതിന് സാധനമായ
ഇ ിയകരണങ്ങൾ, ഇതുകെള എല്ലാവെറ്റയും അനുഭവിച്ച കാരം ഓർമ്മയാൽ
ഒരു കാലത്ത് അഭിമുഖെപ്പടുകിൽ അക്കാലത്ത് ആദ്യന്തമറ്റ ആത്മ കാശസമു 

ത്തിൽ നാമരൂപങ്ങളായ അല, കുമിള, നുര മുതലായ ഈ പഞ്ചമേശ ഷവും
ഇതിങ്കൽ അട ന്നതായി അനുഭവത്തിനു വരും. ആകയാൽ കാറ്റ് ശമിച്ച വ്യാപ 
കസമു ത്തിലുണ്ടായ അലനുരകുമിളകൾ അതാതു സ്ഥാനത്തിൽ ജലമാ മായി
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അടങ്ങി വ്യാപകസമു മായി കാണുന്നതുേപാെല, അേനക നാമരൂപവിചി  
ങ്ങളായി ദൃശ്യേഭദേത്താടു കൂടിയ അേനക ഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലങ്ങളായി ഭവിച്ച

ലസൂക്ഷ്മകാരണങ്ങെളന്ന ജഡ പഞ്ചങ്ങൾ വാസനെയന്ന ക നയാകുന്ന
ചലനവായു അടങ്ങേവ അവകൾ തത്തത്സ്ഥാനത്തിൽ തെന്ന ആധാരവൃത്തി 
ജ്ഞാന സമു മാ മായിട്ട് അടങ്ങിക്കാണും. ആവിധ വൃത്തിസമു െത്ത
ഉ േനാ േമ്പാൾ ആദിമദ്ധ്യാന്തശൂന്യമായി ലസൂക്ഷ്മകാരണാദി േഭദം
കൂടാെത ഏകാകാരമായി, ജ്ഞാനാനന്ദഘനമായി, അനുഭവത്തി വരും. ആ
അനുഭവവും കരതലാമലകം േപാെല തെന്റ ജ്ഞാന കാശത്തിൽ ദൃശ്യമായി

ഹിക്കെപ്പടുകയാലും ദൃശ്യമേശ ഷവും അനാത്മവാകയാലും അതു അഹംപദാർ 
ത്ഥമെല്ല ം അതിെന വ്യാപി കാശി ന്ന സ്വരൂപജ്ഞാനവഹ്നിയിൽ
ദൃശ്യമായ വൃത്തി സുമം ഭവിപ്പാൻ കാരണമില്ലെയ ം നി േഷധി േമ്പാൾ
അതും അധി ഷ്ഠാനാത്മസ്വരൂപ ഭാനമാ മായി നീങ്ങിേപ്പാകും. ഈ ആത്മ 
സ്വഭാവെത്ത അഹംകാരവൃത്തിസംബന്ധം കൂടാെത താനായി കാശി ന്ന

കാരം അനുഭവിച്ചാലും.
ശി ഷ്യൻ: അ കാരേമ ലസൂക്ഷ്മകാരണങ്ങളായി േതാന്നിയ ഹ്മാ 
ണ്ഡമണ്ഡലങ്ങെള സ്വാനുഭവത്തിൽ കണ്ട കാരം, ബഹിരി ിങ്ങളാൽ
വ്യാപിക്കെപ്പട്ട പദാർത്ഥങ്ങെള ബഹിരി ിയ വ്യാപാേരാപേയാഗിയായ
വി ഷയാധാര അഖണ്ഡവൃത്തിയിലും, അന്തരി ിയങ്ങളാൽ വ്യാപി  
കാശിക്കെപ്പട്ട സൂക്ഷ്മ പഞ്ചങ്ങെള സൂക്ഷ്മവി ഷയ ഹേണാപേയാഗിയായ
വി ഷയാധാരഅഖണ്ഡവൃത്തിയിലും, കാരണ പഞ്ചെത്ത, അതിെന വ്യാപിച്ച്

കാശിപ്പി ന്ന കാരണ പഞ്ചവി ഷയ ഹണസാമ ിയായ വി ഷയധാര
അഖണ്ഡവൃത്തിയിലുമായി ലയിപ്പിച്ച്, മുമ്പിൽ വിേക്ഷപവൃത്തിയാൽ േതാന്നിയ

ല സൂക്ഷ്മ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുെട വികാരങ്ങളായ ലസൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങേളാടും
കൂടിയ പഞ്ചാഭാവമാകെട്ട, അവിദ്യയാൽ േതാന്നിയ ഭാവാഭാവ കാശ ആത്മ 

കാശെത്ത മറ ന്ന കാരണ പഞ്ചാഭാവമാകെട്ട, ഇവെറ്റ തനിക്കേഭദമായി
കാണിച്ച അഖണ്ഡ പരിപൂർണ്ണവൃത്തി മാ മായിട്ട് തനതനുഭവത്തിൽ വന്ന
സമയത്ത് അതിെനയും, ആചാര്യരുെട ഉപേദശ കാരം അതിസൂക്ഷ്മമായ
തനത് ിപുടിശൂന്യ സ്വരൂപജ്ഞാനെത്ത ആ വൃത്തിയിൽ ഉ ം െവളിയും
ഇടവിടാെത നിറ കാശി ന്ന ഭാനെന്റ വൃത്തിസംബന്ധംകൂടാെത താനാ 
യി അനുഭവിെക്ക മുൻപറയെപ്പട്ട വൃത്തിയും കാല യത്തിലും ഇല്ലാത്തതായി
നീങ്ങി ഭാവാഭാവാത്മകവൃത്തികളില്ലാത്ത സ്വ കാശമായ തനതാത്മസ്വ 
ഭാവെത്ത സ്വനുഭവത്തിനാൽ അടഞ്ഞ്, സ്വാത്മാനന്ദസമു ത്തിൽ മുഴുകി,
വാസനാ യമറ്റവനായി ഭവി .
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ഗുണാധിക്യജന്യ ആേരാപ സൂക്ഷ്മനിരൂപണ കരണം

ശി ഷ്യൻ ആചാര്യെര വന്ദിച്ച വണക്കേത്താടു കൂടി േചാദി : ഇ കാരം ഭാ 
വാഭാവവൃത്തിസംബന്ധം കൂടാെത, സ്വ കാശ പരമാത്മ ആവിർഭാവതിേരാഭാ 
വം കൂടാെത ഏകമായി എക്കാല ം എ ം കാശിക്കയാൽ, അദ്ധ്യാേരാപ
അപവാദങ്ങൾ ആദരവായി നിന്ന പഞ്ചാദ്ധ്യാസം ആഭാസമായിെട്ടങ്കിലും
വരാൻ കാരണെമന്ത്? ഞാൻ ഒ മറിയാെത സുഖമായി ഉറങ്ങി എന്നതിെന
പരിേശാധി ന്ന വിധം എങ്ങിെന? ഇവെറ്റ അരുളിെചേയ്യണേമ!
ആചാര്യൻ: ഞാൻഎ ം, സുഖം എ ം, ഒ മറിയാെത ഉറങ്ങി എ ം കാ 
ണെപ്പട്ടതിൽ, ’”ഇതു സർപ്പ”െമന്നതിൽ ത്യക്ഷമായി അനുഭവിക്കെപ്പട്ട ര  
വിൽ ഇെതന്ന ജ്ഞാനം സാമാന്യജ്ഞാനമായിരു എങ്കിലും സർപ്പാനുഭവ 
ജ്ഞാനമാകുന്നതു േപാെല, ഞാെനന്ന ജ്ഞാനം സാമാന്യജ്ഞാനമായിരു  
െവങ്കിലും ഹ്മാനുഭവജ്ഞാനമാകും. കയറ്റിൽ സർപ്പെമന്ന ജ്ഞാനമായി 
രു െവങ്കിലും ഹ്മാനുഭവജ്ഞാനമാകും. കയറ്റിൽ സർപ്പെമന്ന ജ്ഞാനം
വിേശ ഷജ്ഞാനമായിരുന്നാലും വിേവകാനുഭൂതിയാൽ ബാധിക്കെപ്പടുകെകാണ്ട്
അ മാണജ്ഞാനമാകുന്നതുേപാെല, ഒ മറിയാെത ഉറങ്ങി എന്ന ജ്ഞാനം വി 
േശ ഷജ്ഞാനമായിരിക്കിലും അ മാണജ്ഞാനാനുഭവമാകും.
ശി: അെതങ്ങെന?
ആചാ: ജന്മാന്തരത്തിൽ ശൂ നായിരുന്ന ഒരുവൻ മെറ്റാരു ജന്മത്തിൽ ാഹ്മണ 
നായിരി േമ്പാൾ, ശിഖായേജ്ഞാപവീതേത്താടുകൂടിയ തെന്റ േദഹെത്ത കണ്ട്
അതിെന മറന്ന് തെന്ന ാഹ്മണെന നിർണ്ണയമായി സ്വീകരിച്ചതുേപാെല
ജാ ദവസ്ഥയിൽ രക്തമൂ മാംസാദികളാലുണ്ടായ ല ശരീരെത്ത ഞാെനന്ന 
ഭിമാനിച്ച അവസ്ഥ വിട്ട് സ്വപ്നാവസ്ഥെയ േവശിക്കയാൽ മേനാമാ ത്താൽ
ക ിക്കെപ്പട്ട ഞാൻഎന്ന ബി വിൽ വാസനയാൽ േതാന്നിയ ശരീരം കാണ 
െപ്പട്ട്, അതിെനത്തെന്ന ഞാെനന്ന് അനുഭവിച്ച്, അനന്തരം ആ അവസ്ഥ വി 
ട്ട് സു ഷുപ്തിയിൽ േവശിച്ച് അവിെട ഇ ിയവാസന മേനാവാസന ഈ ര ം
അഹംകാരമാകുന്ന ബി വിൽ നിന്ന് േവർെപട്ടതിനാൽ ലസൂക്ഷ്മ റിപ്പാ 
കുന്ന വിേശ ഷാഭാവവും കാരണസംബന്ധാഭാവവും നിമിത്തം അവിദ്യാന്ധകാര 
ത്താൽ വിഴുങ്ങെപ്പട്ട്, ഭണമാ ത്തിൽ അതും ലയിച്ച്, ഇന്ധനമില്ലാത്ത അഗ്നി 
കണംേപാെല അഹംകാര തിബിംബിതജീവജ്ഞാനവും തനത് ബിംബമായ
കൂടസ്ഥ ൈചതന്യത്തിൽ അതു മാ മായടങ്ങിയിരുന്ന്, അനന്തരം കർമ്മവാസ 
നാവശത്താൽ നിരാകാരമായ വൃത്തി ഉദിച്ച്, അതിൽ കൂടസ്ഥൻ ജീവരൂപ തി 
ബിംബമായി േതാന്നി, ആ വൃത്തിയിൽ തിബിംബ കാശത്താൽ ആ അഹ 
ങ്കാരെമന്ന ബി പൂർവ്വംേപാെല അഹം എ തിഫലിച്ച്, ആ അഹങ്കാരവൃ 
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ത്തിയിൽ നിരാകാരവൃത്തിയിങ്കൽ മുൻ തിബിംബിച്ച ൈചതന്യം തെന്ന  
തിബിംബിച്ച്, ആ ആത്മ കാശേത്താടുകൂടിയ അഹങ്കാരവും അക്ഷണത്തിൽ
തനി വി ഷയ ഹണസാമ ിയായുള്ള േദേഹ ിയാദികളുെട വാസന തന്നി 
ലുദിക്കാത്തതുെകാണ്ട് അഹം അഹം എ താൻ കാശിച്ചിടും.
അവിെട നിർവികാസവിേശ ഷ കൂടസ്ഥനായ തെന്റ ബിംബൈചതന്യം തനി 
ക്കാ യമായി കാശി െകാണ്ടിരുന്നി ം വിേവകാഭാവം നിമിത്തം അതിെന 
യും, ഈ അഹംകാരവൃത്തിക്ക് സാക്ഷിയായി കുറിച്ചറിയുന്നതിന് സാമർത്ഥ്യ 
മില്ലാെത, ഈ അഹംകാരവൃത്തിയിൽ തിബിംബിച്ച് കാശി ന്ന തെന്ന 
യും, അഹങ്കാരവൃത്തി ചി �ഡ വിേവകമില്ലായ്കയാൽ ഇതു അഹംകാരം.
താൻ അഹംകാരി എന്നറിയുന്നതിന്ന് വല്ലഭമില്ലാെത നിർവി ഷയമായിരുന്ന
നിർവൃത്തിക നിരാകാര കൂടസ്ഥ ൈചതന്യമാകെട്ട, നിരാകാരശുദ്ധസത്ത്വവൃ 
ത്തി തിബിംബിത വിേശ ഷകൂടസ്ഥ ൈചതന്യമാകെട്ട, അഹംകാരവൃത്തി

തിബിംബിത അഹങ്കാരിൈചതന്യമാകെട്ട, ഇ ം അഹങ്കാരവൃത്തിയിൽ
വി ഷയവാസന ഉദിക്കായ്കയാൽ നിർവി ഷയമായ അഹംകാരം ഇരുന്നി ം ഇല്ലാ 
ത്തതു േപാെല ഇെത നിർണ്ണയിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതിനാൽ നിരാലംബമായി
വാടി മയങ്ങി. ആ സമയത്ത് തന്നിലടങ്ങിയ തേമാഗുണം ആ അഹങ്കാരവൃത്തി 
യിൽ കാശിച്ചിരി ന്ന അഹങ്കാര ൈചതന്യേത്തയും അതിനു ബിംബസ്ഥാ 
നമായിരി ന്ന കൂടസ്ഥ ൈചതന്യേത്തയും ജ്ഞാനമായി സിദ്ധിക്കാത്ത വിധ 
ത്തിൽ ലയരൂപമായിരു മയക്കി. ആ അവസ്ഥയിൽ ലയരൂപമായ തേമാഗുണ 
ത്തലുണ്ടായ അഹംകാരത്തിെന്റ േഘാരമായ മയക്കിന് അഹംകാരത്തിൽ തി 
ബിംബിച്ച അഹംകാരൈചതന്യവും മയക്കിന് അഹംകാരത്തിൽ തിബിംബി 
ച്ച അഹംകാരൈചതന്യവും ാപിച്ചതുേപാെല ഭവിച്ച് കാശിേക്ക, ആ അഹം 
കാരവൃത്തി ള്ളടങ്ങിയ രേജാഗുണം തനതുശക്തിയാൽ അതിസൂക്ഷ്മമായ, വാസ 
നാരൂപമായ ലസൂക്ഷ്മ കരുവികാരങ്ങളാകെട്ട അവയുെട വി ഷയങ്ങളാകെട്ട,
അവയുെട ർത്തിെയ ജ്ഞാമാ മായി ഉദിപ്പിച്ച അക്ഷണത്തിൽ ആ അഹ 
ങ്കാരവൃത്തി ള്ളതുമായ സത്ത്വഗുണം അഹംകാരവൃത്തി വിേവകേലശംേപാ 
ലും ഇല്ലാത്തതിനാൽ രേജാഗുണ ത്താൽ േതാന്നിയ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ ആ
വി ഷയങ്ങെള അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായി കാണിച്ച അവകെളത്തെന്ന അതു അവലം 
ബനമായിട്ട് അഭിമാനിച്ചിരിേക്ക, ആ അനുഭൂതിയിൽ ആവിധ അവലംബന 
േത്താടു കൂടിയ അഹംകാരം ആ സത്ത്വഗുണത്തിൻ സഹായത്താൽ അതിസൂ 
ക്ഷ്മമായി വാസനാരൂപേഭാഗേഭാഗ്യേഭാ ിപുടിെയ െകാടു ന്ന കരുവികര 
ണങ്ങേളാടുംകൂടി, അതിൽ നിന്ന് മു ള്ള അനുഭവെത്തയും വർത്തമാനത്തിെന്റ
അനുഭവെത്തയും േഭദമായി കണ്ട്, ഈ വർത്തമാനാനുഭവത്തിെന്റ േതാറ്റമിലാ 
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യ്മ തെന്ന ഭൂതകാലാനുഭവത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിെന്റ അഭാവമായി ക ിക്കെപ്പട്ട ആ
ക നയാൽ കൂടസ്ഥ പരമാത്മ ൈചതന്യമായ തനതധി ഷ്ഠാനൈചതന്യം തെന്ന,
ഒരു സ്ഥാണു േചാരനായി േതാ ന്നതുേപാെല, അജ്ഞാനമായി േതാന്നി, അ  
കാരം തെന്ന തെന്റ സ്വരൂപം സഹജമായി മറെപ്പട്ട് ലസൂ േഷ്മാപാധികളിൽ
ആത്മബുദ്ധി തടിച്ച്, ആ അനാത്മവ വിൽ തടിച്ച ആ ആത്മബുദ്ധിയാൽ ജാ  
ത്, സ്വപ്നം, സു ഷുപ്തി എന്ന മുന്നവസ്ഥകളുലും ആവരണം, വിേക്ഷപം എന്ന ര
ശക്തികളാൽ സ്വരൂപ ജ്ഞാന കാശവിേവകജ്ഞാനം കൂടാെത ാന്തെനേപ്പാ 
െലചുഴലു .
ഇതിെന വിേവകിച്ച് േശാധിചു ത ന്നതിനുള്ള വിവരം:

ലവ്യാപകമായ അഹന്തെയ ലത്തി േവറായി ം, അ കാരം ല 
ത്തി േവറായി സൂക്ഷ്മെത്ത വ്യാപിചതായി ഇരി ന്ന ആ അഹന്തെയത്തെന്ന
സൂക്ഷ്മത്തി േവറാക്കി അതിെനതെന്ന ആ സൂക്ഷ്മത്തി കാരണമായും, ല 
സൂക്ഷ്മബീജമായ ആ കാരണെത്ത വ്യാപിച്ച അഹന്തെയ ആ കാരണത്തീനു േവ 
റായും, അഹംപദാർത്ഥെമ കാണണം. അ കാരം കാണുകിൽ ആ ആവരണ 
വിേക്ഷപ ശക്തികളും അവറ്റാൽ േതാന്നിയ മൂന്നവസ്ഥകളും തന്നിൽ നി േവറാ 
യി േതാന്നി അനാത്മവ ക്കളായി നി േഷധിക്കെപ്പടും. ാ ത്തിനാൽ രൂപം
കാണാൻ കഴിയാത്തതുേപാെല ആവരണവിേക്ഷപങ്ങൾ വി നീങ്ങിയ ആത്മാ
ദൃഷ്ടാ മാ മായി നില്ക്കയാൽ, മുൻ പറയെപ്പട്ട അനാത്മവ ക്കൾ േതാന്നാെത നി 
രാധാരമായി നശി േപാകും. അക്കാല ൈദ്വതവ ക്കളില്ലയ്കയാൽ അഹം
പദാർത്ഥമായി അനുഭവത്തിനു വരും.
ആ അനുഭൂതിയിൽ ” ല സൂക്ഷ്മ കാരണമായ സകല പഞ്ചവും കൂടസ്ഥ പര 
മാത്മ സ്വരൂപ ൈചതന്യവും വ്യാപക ൈചതന്യമാ മായിട്ട്, ജലബുദ്ബുദത 
രംഗാദികേളാടു കൂടിയ ഒരു വിസ്താരമായ തടാകത്തിൽ സഹജമായി ഇടവിടാ 
െത നിറഞ്ഞ വ്യാപകാകാശം മറ കാണുകിലും തടാകെത്ത തിബിംബി 
ച്ച ആകാശം േനാക്കെപ്പടുേമ്പാൾ ജലവികാരമായ േഫനബുദ്ബുദതരംഗാദികളും
അതുകൾക്ക് ആധാരമായ ജലവും ബിംബകാരണെത്ത മറ ന്നതിന് വല്ലഭമില്ലാ 
െത, അനുഭൂതിയിൽ കാണെപ്പടാെത, തിബിംബാകാശസത്തെയ തനി േവ 
റായി കാണിക്കാെത, ബിംബാകാശസത്ത തെന്ന എങ്ങിെന അനുഭവിക്കെപ്പ 
ടുേന്നാ അങ്ങിെന തെന്ന, അനുഭവിക്കെപ്പടുന്നതാണ്. ഇങ്ങെന അനുഭവംവരു 
കിൽ അദ്ധ്യാസത്തിെന്റ വിവരവും സു ഷുപ്തിയിൽ ആത്മാനാത്മ വിേവകമുദി  
ന്ന വിധവും ലളിതമായി അറിയാറാകും.
ശി: അഹന്ത മൂ വിധ ഉപാധികെള വ്യാപിച്ച വിധെത്തയും, അതിെന അവക 
ളിൽനി ം അ റെപ്പടു ന്ന മാതിരിേയയും, വിവരമായി വിസ്തരിച്ചറിയത്തക്ക 
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വണ്ണം ഉപേദശിചരുേളണേമ!
ആചാ: സു ഷുപ്തിയിൽ നി ം ഉദിച്ച അഹന്ത തനതു സത്ത്വം, രജസ്സ്, തമസ്സ്
എന്ന മൂ ഗുണങ്ങളിൽ, തേമാഗുണത്താൽ അഹംെപാരുളിെന അജ്ഞാനമാ 
യി െകാണ്ട് രേജാഗുണത്താൽ അതിസൂക്ഷ്മമായിട്ട് വാസനാമയങ്ങളായ കരുവി 
കരണങ്ങെള ക ിച്ച്, സത്ത്വഗുണത്താൽ അവെയ അവലംബിച്ച്, ആ അവലം 
ബ കാരം അതിൽ തിഫലിച്ച അഹംകാരിൈചതന്യവും അ കാരം തെന്ന

കാശിച്ചെത മുേമ്പതെന്ന നിരൂപിക്കെപ്പട്ടിരി ന്നതിെന ഇനിയും വിചാരി 
ക്കാം: അതായത്, തേമാഗുണെമന്നത് തന്നിൽ തിബിംബിച്ച ൈചതന്യെത്ത
െതളിവായി കാണിക്കാെത മറഞ്ഞതുേപാെല കാണി ന്ന വല്ലഭേത്താടുകൂടിയ 
താകു . രേജാഗുണം തന്നിൽ തിബിംബിച്ച ൈചതന്യെത്ത മറയാെതയും
ൈചതന്യമായി കാണിക്കാെതയും നാനാരൂപങ്ങളായി േതാന്നിച്ച് കാശിപ്പി 

ം. സത്ത്വഗുണം മുൻ ര ഗുണങ്ങൾ ം ഉൾെപ്പ േപായതിനാൽ നാമരൂപ 
വി ഷയാകാര തിഫലനങ്ങേളയും, ജഡം േപാലയുള്ള തമഃ തിഫലനെത്തയും
അഹംവൃത്തിയിൽ തിഫലിച്ച ൈചതന്യത്തിനു തന്നിൽ തിഫലിച്ച ൈചത 
ന്യസത്താബലത്താൽ െവേവ്വെറയായി നല്ലേപാെല കാണിച്ച് അ കാരം കാ 
ശിപ്പി ം. അഹന്തസത്ത്വത്തിൻ ബലത്താൽ തന്നിൽ തിബിംബിച്ച ൈച 
തന്യ കാശംെകാ അവെറ്റ െവേവ്വെറയായി കാണിക്കിലും, തനതു സ്വഭാവ 
മായ സ്വന്തസ്ഥിതി (തന്മ) എന്ന തദാത്മ്യസംബന്ധത്താൽ അവയിൽ താദാത്മ്യ 
െപ്പ നിൽ ം.
ഈ മൂ ഗുണങ്ങളാൽ ക ിക്കെപ്പടുന്ന വി ഷയങ്ങെളയും അവകെള അഹന്ത
താദാത്മ്യെപ്പടു ം മാതിരിേയയും പറയാം. മുന്നാമെത്ത അവസ്ഥയിൽനി ം
അഹന്ത ഉദിച്ച്, അതിൽ തിബിംബിച്ച ൈചതന്യ കാശത്താൽ ത ള്ളട 
ങ്ങിയ സത്ത്വഗുണത്തിെന്റ ബലത്താൽ അഹന്ത വർത്തമാനത്തിൽ അഹ 
മർത്ഥജ്ഞാനവും, ഭൂതകാലത്തിൽ അഹമർത്ഥജ്ഞാനാഭാവവും. അതുതെന്ന
അജ്ഞാനവും ആയി േഭദിച്ച് കാണെപ്പടും. അങ്ങെന തെന്റ ർത്തിക്കേഭദമാ 
യി സത്ത്വഗുണത്താൽ കാണിക്കെപ്പട്ട തെന്റ ർത്ത്യഭാവ ജ്ഞാനരൂപമായ
അജ്ഞാനെത്ത തെന്റ സ്വഭാവമായ തനതാത്മത്വത്താൽ സംബന്ധിച്ച് താദത്മ്യ 
െപ്പട്ട്, തദ്ദശയിൽ തെന്റ അഭാവെത്ത താദാത്മ്യമായി ാപിച്ച് തന്നിൽ തി 
ബിംബിച്ച ൈചതന്യവും, അഹംകാരം നീങ്ങിയ തനതു ർത്തി മുമ്പായ
തനതു തദാത്മ്യത്തിനു അവലംബമായുള്ള തനതു അധി ഷ്ഠാനവൃത്തിയിൽ തി 
ബിംബിച്ച ൈചതന്യം അവിെട കാശി നിൽക്കയാൽ ആ താദാത്മ്യദശയിലു 
ദിച്ച ലയരൂപതേമാഗുണത്തിെന്റ ആധിക്യത്താൽ അധി ഷ്ഠാനവൃത്തി തിബിം 
ബിത ൈചതന്യവും, അതിെന താദാത്മ്യമായട അവിടുന്ന് ആ വൃത്തി തി 
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ബിംബിതൈചതന്യവും, അഹന്താവൃത്തി തദ്ദശയിൽ സത്ത്വത്തിെന്റ സഹാ 
യം തമസ്സാൽ ബാധിക്കെപ്പട്ട് ആ തേമാഗുണത്തിൽ തിബിംബിച്ച ൈചതന്യം

കാശരുപമായിരിക്കിലും അതും, ആ ഉപാധിബലത്താൽ ജഡം േപാെല തെന്ന
കാശി ം. അങ്ങിെന കാശിെക്ക, ആ ഉപാധിേയയും അതിെന്റ മയമായ

തെന്നയും തന്നാൽ തനതഭാവമായി ക ിക്കെപ്പട്ട തനതധി ഷ്ഠാനവൃത്തിേയയും
അേഭദമായിെക്കാണ്ട്, ഇതധി ഷ്ഠാനം. ഇതു ലയരൂപതേമാഗുണം എ പിരിച്ച 
റിയുന്നതിനുള്ള വിേവകമില്ലാെത ലയരൂപതേമാ ഗുണത്തിൻ മയക്കത്താൽ മയ 
ങ്ങി നിൽ ം. ഇതാകു അഹന്ത താദാത്മ്യെപ്പടുന്ന വിധം. ഇനി ഇതിെന
അ റെപ്പടു ന്ന വിവരം പറയാം:
നീ ഉണർന്നിരി േമ്പാൾ സു ഷുപ്തിദശെയ ാപിക്കാെത ാപിച്ച്, അനന്തരം
അതിൽ നി ം അഹന്തയും ഉദിപ്പിച്ച്, എങ്ങെന ഘടപടാദികെള ഇ ിസത്ത 
യാൽ വ്യാപിച്ച് അനുഭവി േമ്പാൾ ഘടപടാദി നാമരൂപങ്ങേളാടുകൂടി അനുഭ 
വിക്കെപ്പടുന്നതുേപാെല തെന്ന അവറ്റിൻ നാലു പാർശ്വങ്ങളിലും നാമരൂപങ്ങളി 
ല്ലാെത നിരാകാരമാെയാരു വ്യാപകൈചതന്യം നിർവി ഷയമായനുഭവിക്കെപ്പട്ട്
അതിൽ ഘടപടാദി നാമരൂപങ്ങൾ കാണെപ്പടാത്തതുെകാണ്ട് ഘടപടാദ്യഭാവം
ക ിക്കെപ്പട്ട്, ആ വ്യാപകൈചതന്യാനുഭവം തെന്ന ക ിക്കെപ്പട്ട ആ അഭാവ 
വൃത്തിയിൽ തിബിംബിച്ച്, ആ അഭാവവൃത്തിെയ അഭാവമായി കാശിപ്പിച്ച്
കാണെപ്പടുേന്നാ അങ്ങെനതെന്ന, ആ അഹംകാരവൃത്തി തിബിംബിതൈചത 
ന്യ കാശബലത്താൽ ആ അഹംകാര വൃത്തി രി കാശിപ്പിേക്ക അതിെന

കാശിപ്പി ന്ന ൈചതന്യം അതിങ്കൽ ഉള്ളടങ്ങിയതാകാെത, ആ അഹങ്കാരം
ഘടപടാദികെളേപ്പാെല ജഡമായും ഖണ്ഡമായും ഉള്ള വിധേത്താടുകൂടിയതാക 
യാൽ, ഖണ്ഡമായ ജഡെത്ത കാശിപ്പി ന്ന ൈചതന്യം അഖണ്ഡമാകയാൽ
ആ അഖണ്ഡൈചതന്യം ആ അഹന്തയുെട ഉ ത്തി മു ം ഉ ത്തി പി 

ം ഉ ത്തിദശയിലും ആയ സകല പാർശ്വങ്ങളിലും അറിഞ്ഞ് വ്യാപിച്ചനുഭവി 
പ്പതിനാൽ അ കാരം വ്യാപിചനുഭവിേക്ക ഈ അഹന്ത ഉദിച്ചതുെകാണ്ട് ഈ
അഹന്തയുെട അനുഭവവും ഈ അഹന്ത ഉദിക്കാത്തതു െകാണ്ട് മുൻ സ്ഥല
ഇതിെന്റ അഭാവാനുഭവവും കാണെപ്പടും. ഘടാഭാവം ക ിക്കെപ്പടണെമങ്കിൽ
ഘടത്തിൽ ക ിക്കെപ്പടുകയില്ല. ഘടത്തിനും ഘടാഭാവത്തിനും ആധാരമായ
പൃഥ്വിയിൽ തെന്ന ക ിക്കെപ്പടണം. ഇ കാരമാകിൽ, ഉദിച്ച സ്ഥാന ഈ
അഹന്തയുെട ഇരി ം ഉദയത്തിനു മുമ്പായ സ്ഥാന ഈ അഹന്തയുെട അഭാ 
വവും ക ിക്കെപ്പടണെമങ്കിൽ ഒരാധാരെത്തപറ്റി ക ിക്കണം. അല്ലാെത നിരാ 
ധാരമായി ക ിക്കെപ്പടുകയില്ല; എന്നിങ്ങെന അനുഭവദൃ ഷ്ടിയിനാൽ ആേലാചി 
ച്ച്, ആ അഹന്താ ർത്തിേയയും, മുമ്പിെല ദശയിൽ ആ അഹന്ത അഭാവമായി
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കാണെപ്പടുകയാൽ അതിെന്റ അഭാവേത്തയും അനുഭവദൃഷ്ടിയിനാൽ നിദാനിച്ച്,
ആ അഹന്തയുെട ഇരി ം അതിെന്റ അഭാവവും ഏെതാരാധാരത്തിൽ ക ിക്ക 
െപ്പ േതാ െവന്ന് േനാ കിൽ ഈ ര തങ്ങൾക്കാധാരമായ ഭാവാഭാവ 
േത്താന്നലറ്റ ശൂന്യെത്ത കാരണമായി കാണി െകാ നിൽ ം. അങ്ങിെന,
ഭാവാഭാവേത്താന്നലറ്റ ശൂന്യാനുഭവത്താൽ വ്യാപിക്കെപ്പടുകയിൽ ആ ശൂന്യവും
തെന്ന കാശിപ്പി ന്ന അധി ഷ്ഠാന കാശസത്തെയത്തെന്ന തനിക്കാധാരമാ 
യി കാണിചുെകാ നിൽ െമന്നല്ലാെത നിരാധാരമായിരി കയില്ല അങ്ങ 
െന ഭാവാഭാവേത്താന്നലറ്റ ശൂന്യാനുഭവമാകെട്ട. അഹംകാരാഭാവേത്താന്നലി 
െന്റ അനുഭവമാകെട്ട, അഹങ്കാരേത്താന്നലിെന്റ ഈ മൂ ം മുൻപറഞ്ഞ കാരം
ഭിന്നഭിന്ന കാരമായിട്ട്, അണു, േമരു ഇവ േപാെല, ദൃശ്യത്തിെന്റ േഭദെത്ത ാ 
പിച്ച ജാ ദവസ്ഥയിൽ ഭാവാഭാവദൃശ്യേത്താന്നൽ താനായി കാണെപ്പടാെത
തനിക്കന്യമായി കാണെപ്പടുന്നതുേപാെല. സു ഷുപ്തി േപാകുേമ്പാഴും അതിൽ
നി ണരുേമ്പാഴും ദൃശ്യരൂപെത്ത ാപിച്ച അഹന്ത, തദഭാവം ഈ ര േതാന്ന 
ലുമില്ലാത്ത ശൂന്യം, ഈ മു േതാന്നലും കാണെപ്പടാെത തനിക്കന്യമായി [ 20 ]
അനുഭവിക്കെപ്പടും. എന്നാൽ, ഈ മൂ േതാന്നലും അഹംകാരത്തിൻ ഗുണവി 
കാരെമന്നല്ലാെത, ഈ മൂന്നിേനയും കാശിപ്പിച്ച ആത്മൈചതന്യത്തിെന്റ വി 
കാരെമ വരുകയില്ല. ഇതിെന അനുഭവത്തിൽ പറയാം.
അഹംകാരം മു ഗുണേത്താടു കൂടിയതാകയാൽ ആ മു ഗുണെത്തയും പിരി 

േനാ കിൽ ആ അഹംകാരം സ്വരൂപമറ്റ് ആത്മൈചതന്യമാ മായ അഹം 
പദത്തിെന്റ പരമാർത്ഥെപ്പാരുളായി േശ ഷി ം. അത് എങ്ങിെനെയന്നാൽ,
േതാന്നിയതിെന േതാന്നാത്ത വിധത്തിൽ െചയ്ക, ഇല്ലാത്തതിെന ഉള്ളതുേപാ 
െല േതാന്നിക്ക, േതാന്നിയതിെന പരിപാലിക്ക, ഈ മൂന്നിെനയും, െവണ്മ, െച 
മപ്പ്, കറുപ്പ്, ഈ മൂന്നിെനയും ഒരു മൃത്ഘടത്തിൽ ഗുണങ്ങളായി കണ്ട് അവ 
െയ ബുദ്ധിെകാ പിരിെച്ചടുത്താൽ ഗുണങ്ങൾക്കാധാരമായ ഘടവും നശിച്ച്
അതിൽ ആേധയങ്ങളായിരുന്ന ഗുണങ്ങളും നിരാധാരമായഴിഞ്ഞ്, അ ണങ്ങ 
ളായും മൃത്ഘടമായും കാശിച്ച കാശമാ മായി േശ ഷിച്ച് അനുഭവത്തിനു
വരും. അതുേപാെല, ഈ ഗുണങ്ങൾക്കാധാരമായിരുന്ന അഹംകാര വുമഴി 
ഞ്ഞ്, അതിൽ ആേധയങ്ങളായിരുന്ന ആ ഗുണങ്ങളും ആധാരം കൂടാെത നശിച്ച്,
ആധാരേധയങ്ങളായിരുന്ന അഹംകാരം, അവറ്റിൻ ഗുണം ഇവകളായി കാശി 
ച്ച കാശം താേനയായിട്ട് േശ ഷിച്ച്, ഭാനമാ മായി അനുഭവത്തിനു വരും.
(ശി ഷ്യൻ: അ കാരേമ ആ അഹങ്കാരത്തിൻ വ്യാപാര േഭദത്താൽ കാശി 
ക്കെപ്പട്ട ആ മൂ ഗുണങ്ങെളയും ഒരു കയറ്റിനു േചർന്ന പിരികെള പിരിെച്ചടു 

ന്നതുേപാെല, മൂ െതാഴിലുകെളയും അതിൻനി നീക്കേവ നിർവ്യാപാര 
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മായ തിനാൽ ഗുണങ്ങളും തനിേയ ഒഴിഞ്ഞ്, അഹങ്കാരമായി േതാന്നൽ, ഇല്ലാ 
െത മറയൽ, അ കാരമായി കാശിക്കൽ ഈ [മൂന്ന് സ്വഭാവവുമില്ലാെതയാ 
യിട്ട്, അഹന്ത നശിച്ച്, അ കാരേമ ആധാരം കൂടാെത ഗുണങ്ങളും ന ഷ്ടമായി
അഹങ്കാരവും ഗുണങ്ങളുമില്ലാത്ത ഭാനമാ മായ അനുഭൂതി പുരാതനമായ തനതു
സ്വരൂപമായിരുന്നി ം നൂതനംേപാെല നിരഹങ്കാരെമന്ന ഉപശാന്തി പദവിയിൽ
മുഴുകി നിന്ന് വിജ്ഞാപി :)

ാണനാഥനായ പരമഗുേരാ! നല്ലതുേപാെല അറിഞ്ഞ്, ഒരുവെന്റ നാമെത്ത 
യും, ലക്ഷണെത്തയും മെറ്റാരുവൻ േവ ഷമായി പൂ േമാഹിപ്പിക്കൽ േപാെല,
അഹം എന്ന നാമവും അഹം എന്ന കാശിക്കലുമായ േവ ഷമാ ത്താൽ ഈ
അഹന്ത ആത്മവ െവന്നേപാെല േമാഹിപ്പി . ഇേപ്പാൾ വിേവകിച്ച് അനുഭവ 
മായി േനാ കിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ േതാന്നിയ ഹ്മരക്ഷ േപാെല മിഥ്യയാ 
യിേപ്പായി. അ കാരേമ അഹന്തയുെട തിേരാധാനത്താൽ അഖണ്ഡാത്മ ജ്ഞാ 
നനിേരാധനമായ അജ്ഞാനവും അഹന്തയായി കാശിച്ച വിപരീതജ്ഞാനവും
ഈ ര വിധമായും കൂെട േതാന്നായ്കയായ ശൂന്യജ്ഞാനവും, ഇലാതവയായ
ഈ ിഗുണങ്ങളുെട സാമ്യൈവ ഷമ്യങ്ങളാൽ േതാന്നിയെത ം, ഇവയും മിഥ്യ 
യ യാകു െവ ം അറി എങ്കിലും, ഇല്ലാത്ത ഈ അഹന്ത ഉള്ളതുേപാെല
േതാന്നി, ഇല്ലാത്ത് ഗുണങ്ങളാൽ ലസൂക്ഷ്മങ്ങളായ വി ഷങ്ങെള ക ിച്ച് സ്വന്ത 
മായി കാണി ന്ന സ്വഭാവെമങ്ങെന?
ആചാ: സു ഷുപ്തിയിൽ നി ം ിഗുണങ്ങളാലുദിച്ച അഹന്ത താൻ മാ മായി
തനി നിൽ േമ്പാൾ, ആത്മാ അദൃശ്യനകയാൽ അതിെന താദാത്മ്യെപ്പടു  
ന്നതിനു ഉപകാരെപ്പടാെത വാടി നിൽേക്ക, രേജാഗുണം മുമ്പ് അഹങ്കാരെത്ത
േതാന്നിപ്പിച്ചതു േപാെല, അതിസൂക്ഷ്മമായ വാസനയിനാൽ ആ അഹന്തയിൽ
ശബ്ദ ഹണ സാമർത്ഥ്യേത്താടുകൂടിയ േ ാ െമ ഒരു ജ്ഞയായി ക  
നെപ്പട്ട് അതിെന ആ അഹന്ത രേജാഗുണത്തിെന്റ മുമ്പിലെത്ത ശ ലി  
ലവാസനാസംബന്ധെത്ത താദാത്മ്യെപ്പട്ട് േപാെലയുള്ള രക്തമാംസാദികളാലു 
ണ്ടായ െചവിെയ അഭിമാനിച്ച്, അതിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ വണവല്ലഭേത്താടു കൂ 
ടിയ േ ാ ിയമായി ഭവിച്ച്, അതിൽ തിബിംബിച്ച ൈചതന്യ കാശം
അതിനു വണശക്തിയായി കാശി നി . അ കാരം തെന്ന, രേജാഗുണം
അഹന്ത അതി സൂക്ഷ്മമായ വാസനാവിേശ ഷത്താൽ രൂപ ഹണ സാമർത്ഥ്യ 
മുള്ള ദൃഷ്ടിയാെക ക ിക്കെപ്പട്ട്, അതിെന രേജാഗുണത്തിൻ പൂർവ്വവാസനരൂപ 
മായ ലമാകുന്ന രക്തമാംസാദിവികാരമായുള്ള ബുദ്ബുദതുല്യമായ േന ങ്ങ 
െള അഭിമാനിച്ച, ഞാൻ കാണു എന്നിങ്ങെന കാശിെക്ക, അതിൽ തി 
ബിംബിച്ച ആത്മൈചതന്യ കാശവും അതിനു ദർശന വല്ലഭമായി കാശി  
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നി . ഇങ്ങെനതെന്ന ര വക സൃഷ്ടികളായ ഇ ിയങ്ങളും, രേജാഗുനത്തിൻ
അതിസൂക്ഷ്മ വാസനയാൽ അഹന്തയുദിച്ച് അവേയ പൂർവ്വംേപാെല ആ അഹന്ത
താദാത്മ്യെപ്പടുകയാൽ അതതിൽ തിബിംബിച്ച ആത്മൈചതന്യ കാശവും
അതതിനു അതാതുവല്ലഭമായി കാശി നി . അ കാരേമ രേജാഗുണത്തിൻ

ലവാസനെയ മുന്നി ഇ ിയേഗാളകങ്ങളിൽ താദാത്മ്യേത്താടുകൂടിയ അഹ 
ന്ത രേജാഗുണത്തിൻ സൂക്ഷ്മ വാസനാവിേശ ഷത്താൽ അഹന്തയിൽ രേജാഗു 
ണം ശബ്ദ ർശരൂപരസഗന്ധാദികളായി ക ിക്കെപ്പ . അവ ലമായി േഗാ 
ളാകദ്വാരാ ബഹിർമുഖമായി വി ഷയീകരിക്കെപ്പ . അവെറ്റ ആ അഹന്ത ഇ ിയ
നിജാനന്ദവിലാസം
േഗാളകങ്ങേളാടുകൂടിയ ലേദഹത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിെന ഞാൻഎന്നഭിമാ 
നി ച്ചതുെകാണ്ട് പുറേമയായി േതാന്നിയ ആ വി ഷയങ്ങെള താൻ വ്യാപിച്ചിരു 
ന്ന്, അവയിൽ ശരീേര ിയ േഗാളക റിപ്പ് കാണെപ്പടാത്തതിനാൽ എെന്റ
വി ഷയെമ താദാത്മ്യെപ്പട്ട്, അവയിൽ തിബിംബിച്ച ആത്മൈചതന്യ  
കാശവും അവ ആവക ശക്തികളായി കാശി നി . അ കാരേമ, സ്വപ്നാ 
വസ്ഥയിെല ം അറിേയണ്ടതാണ്.
ശി: അയ്യാ! ജ്ഞാേന ിയങ്ങൾ സത്ത്വഗുണത്തിൻ വികാരങ്ങളാകു െവ ം,
കർേമ്മ ിയങ്ങൾ രേജാഗുണ വികാരങ്ങളാകു െവ ം, ശാ ങ്ങളിൽ കാണ 
െപ്പട്ടിരിെക്ക, ഈ ര വക ഇ ിയങ്ങേളയും രേജാഗുണവാസനാവികാരങ്ങെള 

അരുളിെച്ചയ്തത് എങ്ങെനയാണ്?
ആചാ: ര വക ഇ ിയങ്ങളിലും ിഗുണങ്ങൾ ഇരി ണ്ട്. എങ്കിലും ര
വക ഇ ിയങ്ങളായി ക ിക്കെപ്പട്ട സൃ ഷ്ടികൾ മാ ം രേജാഗുണത്തിൽ വാസ 
നാമയങ്ങളാകും. േതാന്നിയവകേള അതാതു ധർമ്മങ്ങേളാടു കൂടി െവേവെറ കാ 
ശിപ്പിക്കൽ സത്ത്വഗുണത്തിെന്റ വാസനാമയമാകും. അതു ധാനമായതു െകാ 
ണ്ട്, അവ സത്ത്വത്തിെന്റ വികാരങ്ങളായി പറയെപ്പടും. ആ ഇ ിയങ്ങൾ
ഒേവ്വാരു കാലത്തിൽ തങ്ങൾ തങ്ങളുെട വ്യാപാര ർത്തി തിേരാധാനെപ്പടുംവ 
ണ്ണം അനുഭവത്തിനു വരുകയാൽ നിരന്തരമായില്ലാത്തതുെകാണ്ട് അതു അ ധാ 
നമായാലും അവകളിൽ തേമാഗുണവും ഉള്ളതു തെന്നയാകും.
ഇങ്ങെനയാകിൽ, അഹന്തയുെട മൂ ഗുണങ്ങളും െവേവ്വെറയായ സൂക്ഷ്മവാസന 
കേളയും പിരിക്കിൽ, ബീജശക്തിയിൽ പൃഥ്വീ ജലാംശങ്ങെള ബുദ്ധിെകാ പി 
രി േനാ േമ്പാൾ ബീജം, വൃക്ഷം എന്ന വികാരം നശിച്ച്, ബീജമായും വൃക്ഷ 
മായും കാശിച്ച ബീജശക്തിയായ ആത്മൈചതന്യ കാശമാ മായി േശാഭി 

ന്നതുേപാെല, ആ ഗുണങ്ങളാകേട്ട, അവറ്റിൻ വാസനകളാകെട്ട, വാസനമയ 
ങ്ങളായ ലസൂക്ഷ്മ വകുേപ്പാടുകൂടിയ േദേഹ ിയാദി വി ഷയങ്ങളാകെട്ട, ഇവ
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സർവ്വവും അഭാവമായി, ഇവകെളല്ലാമായി കാശിച്ച ആത്മ ൈചതന്യ കാശ 
മാ മായി, അനുഭവിക്കെപ്പടും.
ശി ഷ്യൻ: അ കാരേമ, വി ഷയങ്ങെള ഇ ിയങ്ങളിലടക്കി, ആ ബഹിരി ിയ 
ങ്ങളുെട ശക്തികെള അവെറ്റ വ്യാപിച്ച അഹന്തേയാടും ഗുണങ്ങളുെട സൂക്ഷ്മവാസ 
നാമാ മായടക്കി, ആ വാസനകെളയും അവ ആധാരമായ ഗുണങ്ങളിൻ ചല 
നവിേശ ഷങ്ങളിലടക്കി, ആ ചലനങ്ങെളയും തങ്ങൾ ആധാരമായ ആ ഗുണ 
ങ്ങളിലടക്കി നിൽേക്ക, നിരാകാരമായി യാെതാരു, േതാന്നി മറവറ്റ സഹജമായ
ദൃഗനുഭവെത്ത, ഭൂമിയിങ്കലിരുന്ന് സൂര്യ മണ്ഡലെത വ്യാപിച്ച് കാശി ന്ന ദൃഗ 
നുഭൂതിയാൽ ഊർദ്ധ്വഭാഗത്തിലുള്ള സൂര്യമണ്ഡലവും അേധാഭാഗത്തിലുള്ള ദൃഷ്ടി 
േഗാളകവും ഹിക്കെപ്പടാെത യിരുന്നാൽ ആ അനുഭൂതി എ കാരം ഹിക്ക 
െപ്പടുേന്നാ അ കാരം, ാപിച്ച ആയനുഭൂതിയിൽ നി ം, െവണ്മേചർന്ന ഒരു
ഭിത്തിയിൽ മെറ്റാരു നിറെത്ത ഇട്ടാൽ ആ നിറം മാറി ഈ നിറമായി വരുന്ന 
തുേപാെല, ദൃശ്യമായ മുമ്പറഞ്ഞവയും, അതാതു സ്വഭാവേത്താടും ക ന കാരം
കണ്ട നാമരൂപേത്താടും കൂടിയ കാശമാകുന്ന ഭിത്തിയിൽ തനതനുഭവമായി.
കണ്ട പഞ്ചവർണ്ണങ്ങളും, െനടിയത്കുറിയത്, െചറുത്വലുത്, നീളംഘനം, ഇവകൾ
കൂടാെത, ത്യക്ഷെപ്പടാെത താനായി കാശിപ്പി ം ജ്ഞാനാനുഭവം എന്ന
ആത്മാനുഭൂതിയാകുന്ന നിറഞ്ഞാൽ അഴുത്തി വ്യാപിചു േനാക്കിയാൽ ആ നാ 
മരൂപങ്ങൾ വിെട്ടാഴിഞ്ഞ് ഭാനമാ മായി, അഖണ്ഡമായി കാശിച്ച കാരം
അനുഭവിച്ച്, അങ്ങിെന അഖണ്ഡ കാശാനുഭൂതി മാ മായ തന്നിൽ കാല യ 
ത്തിലും, ശുക്തിയിൽ രജതെമന്നയാവും ഇല്ലെയ െതളിഞ്ഞ്, േപാെല, പ 
ഞ്ചം നിർഭയമാകുന്ന പരമാനന്ദസമു ത്തിൽ മുഴുകി.
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േഹ്മശജീവജഗദ്വിേശ ഷണ നിരുപണ കരണം

ആചാര്യൻ ശി ഷ്യെന മൂർദ്ധാവിൽ ചുംബിച്ച് ആലിംഗനം െചയ്ത്, നിജാനേന്ദാ 
ത്നാഹപരവശനായി അരുളിെച്ച !
അഖണ്ഡപരിപൂർണ്ണാത്മാനന്ദ സുധാസമു ത്തിൽ ഇല്ലാെത അടങ്ങിയ പ 
ഞ്ചേകാലാഹലേത്താടുകൂടിയ, 5 നിർഭവമാകുന്ന മാഹാത്മ്യെത്ത അടഞ്ഞ
പുരു ഷധേരയ! നീ കൃതകൃത്യനായി ഭവിചു. ഈ മാഹാഭാേഗ്യാദയം മെറ്റാരു 
ത്തർ ം ദുർലഭം തെന്നയാണ്.
ഇ കാരം പുക ബഹിർമുഖനാക്കിെച്ചയ്തേപ്പാൾ ഏറിയ വണക്കേത്താെട
അഞ്ജലി െചയ്ത് വാെപാത്തി വിലക്കി നിന്ന ആ ശി ഷ്യെന േനാക്കി ആചാര്യൻ:
സംശയെമേന്യ ഉള്ള കാരം ത്യഗഭിന്ന ാഅാനുഭൂതിെയ ാപിച്ചിരി 
ക്കിലും യുക്തിവിേശ ഷത്താൽ ആ അനുഭൂതിെയ ഉല്ലസിച്ച് അനുഭവിപ്പാൻ
വിചാരി ന്നതിന് ഇച്ഛയുണ്ടായിരുന്നാൽ വിചാരിക്കാം.
ശി: േമലായ ിയേത്താടുകൂടിയ ഭക്തിസഹിതം ഇ കാരമുള്ള മാഹാത്മ്യെത്ത

ഹ്മാനുഭവെത്ത അടയുന്ന മാർഗ്ഗം ജ്ഞാനരൂപമായ ഒ തെന്നയാകു .
എങ്കിലും ജ്ഞാനസാധനമായ അനുസന്ധാനവും അതിെന േചർന്ന മനനവി 
േശ ഷവും ബഹുേഭദങ്ങളായിരി ന്നതിനാൽ അതിെന ഏകേദശ െമങ്കിലും
വിസ്തരി ഉപേദശിേക്കണേമ!
ആചാ: ഹ്മം, ഈശൻ, ജീവൻ, പഞ്ചം, എന്നിങ്ങെന നാലു വിധമായിട്ട്
ശാ ങ്ങളിൽ പറെയെപ്പടും. അവയിൽ ഹ്മെമന്നതു നിത്യനിർവികാരാസം 
േഗാദാസീന അഖണ്ഡപരിപൂർണ്ണ സച്ചിദാനന്ദസ്വഭാവമായി കാശി ന്ന
നിർഗുണൈചതന്യമാകും. ഈശൻ എന്നത് സർവജ്ഞസർവസ ർണ്ണ
സർവ്വകല്യാണഗുണാധാര സർവകർത്താവായ േസാപാധിക ൈചതന്യമാകും.
ജീവൻ എന്നത് പുണ്യപാപകർമ്മ വാസനാമി കിഞ്ചിജ്ഞത്വാദിഗുണാധാര
പരത േസാപാധിക ൈചതന്യമാകും. പഞ്ചം എന്നതു വിചി തരാേന 
കനാമരൂപേഭദഭിന്ന ജഡാജഡ ഗുണാധാരദൃശ്യവ വാകും. ഈ ദൃശ്യമായ
നാമരൂപ പഞ്ചം ദൃശ്യമായ ലപഞ്ചഭൂത പാഞ്ചഭൗതിക േഭദ റിപ്പിെന
േചർന്നിരി േമ്പാൾ ആ ഭാഗെത്ത ജഡെമ ം, സൂക്ഷ്മപഞ്ചഭൂത പാഞ്ചഭൗതിക
േഭദലക്ഷണെത്ത േചർന്നിരുന്നാൽ ആ ഭാഗെത്ത അജഡെമ ം, ഈ ജഡാ 
ജഡമായ ഇരു വകു ം ഉദിക്കത്തക്ക സ്ഥാനമായും ഒടുങ്ങത്തക്ക സ്ഥാനമായും
ഒടു േമ്പാൾ (അസ്തമി േമ്പാൾ), പഞ്ചം, ജീവൻ, ഈശൻ, ഹ്മം എ ള്ള
ജ്ഞാേനാദയം കൂടാെത മഹാശൂന്യംേപാെലയുള്ള നിരാകാര ലക്ഷണെത്ത
േചർന്നതാകുേമ്പാൾ, ആ ഭാഗെത്ത മായ എ ം പറയും. ഈ മായയിൽ
നിർഗുണ ഹ്മൈചതന്യം തിബിംബിേക്ക മഹാശൂന്യംേപാെലയുള്ള സർ 
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വവ്യാപകനിരാകാരമായി മറഞ്ഞിരുന്ന ആ മായ ൈചതന്യ കാശബലം
െകാണ്ട് തനതു ലക്ഷണേത്താടുകൂടിയതായി കാശി ം.
നിത്യകല്യാണഗുണശീലരായ ഉത്തമനായകനായകികൾ ഏകാന്തത്തിൽ
സന്ധിേക്ക ആ ര േപരുെട ഹൃദയവും ിയ മാ മായി തടി ബി മാ 

മായി ഉരുകി നിൽപതുേപാെല, സൃഷ്ട്യാദിയാകുന്ന ആദ്യപരിപാലനം,
അരശാക്ഷിയായ നായകെന്റ സന്ദൗര്യവടിവിൻമയമായ രതീവിലാസം ിയമാ 
യി തടിച്ച സം ാരമായ ബി വായുരുകി നിൽേക്ക, 8തുരുത്തിയിലടെപ്പട്ട കാറ്റ്
അതിനക കാശി ന്ന ചലനമറ്റ ആകാശം േപാെല ചലനം കൂടാെത
നിരാകാരമായി അേഭദമായി കാണെപ്പ
എങ്കിലും,
തുരുത്തിയിെല വീക്കത്താൽ (ഹംബുതൻ) ആകാശത്തിനു േവറായി ചല 
നധർമ്മേത്താടു കൂടിയ കാറ്റിൻ േഭദം അനുഭവിക്കെപ്പടുന്നതു േപാെല, ആ

കൃതി പുരു ഷസന്നിധാനത്തിൽ ജനിച്ച ആ സം ാരം കൃതിപുരു ഷന്മാെര
അേഭദമായി കലർ നിൽ േമ്പാഴും അതിൽ തിബിംബി കാശിച്ച
ൈചതന്യ കാശബലത്താൽ പാണി പാദ മസ്തക ഊരു മുതലായ പരി 
ണാമേഭദത്തിനു കാരണമായ ഗർഭ റിയായി അനുഭവി ന്നതു േപാെല,

പഞ്ചമാതാവായ കൃതിയുെട ഉദരത്തിൽ എണ്ണത്തിലടങ്ങാത്ത അേനക
പാണി പാദ മസ്തക ഊരു മുതലായ പരിണാമേഭദത്തിനു കാരണമായിരുന്ന

പഞ്ചാകാരം 9 ഗർഭ റി[5] യായി കാശിച്ചിരി ം.
ഈ വിധ പഞ്ചാകാരഗർഭമായി ഭവിച്ച സം ാരമായ ബി , ഒരു കു ട 
ത്തിെന്റ വി ഗർഭമായി ധരിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ ത ള്ളിലുണ്ടായ ജ വിെന്റ
ശരീരമായും അതിന്നാവരണമായ അണ്ഡമായും ഭവിച്ചിരി ംേപാെല, വിരാൾ
പുരു ഷശരീരമായും അതിന്നാവരണമായ ഹ്മാണ്ഡമായും ഭവിച്ചിരി ം. ആ

ഹ്മാണ്ഡശരീരത്തിൽ തിഫലിച്ച ൈചതന്യം പഞ്ചത്തിൽ ഫലേഭാഗ 
ദശെയ ദാനം െചയ്യത്തക്ക വിചി തരങ്ങളായ കർമ്മവാസനെയ മുന്നിട്ട്

പഞ്ചരൂപമായ വിരാൾ ശരീരെത്ത കരണങ്ങളിൽ വികാരേത്താടുദിപ്പിച്ച്,
അങ്ങിെന ഉദിപ്പിച്ച പഞ്ചരൂപമായ വിരാൾ ശരീരം വിരിഞ്ഞ് അേനക
അവയവാവയവിേയാടുകൂടിയ കാരണവികാേസാദയെത്ത ാപിച്ച അവെന്റ
േകശമായിട്ട് ആകാശവും, പാദമായി ഭൂമിയും, ാ മായി അഷ്ടദി കളും,
േന മായി സൂര്യനും, വാക്കായിട്ട് ൈവഖരീ ശബ്ദങ്ങളും, രസനയായി അഗ്നിയും,
ഉദരമായി സമു ങ്ങളും അസ്ഥികളായി പർവതങ്ങളും, നാഡികളായി നദികളും,
േരാമങ്ങളായി വൃക്ഷങ്ങളും, മുഖബാഹൂരുചരണങ്ങളായിട്ട് ാഹ്മണക്ഷ ിയ
ൈവശ്യശു വർണ്ണേഭദങ്ങളും, 10കടിതലത്തി [6] കീഴ് ചരണം വെര അതല
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വിതല സുതല രസാതല തലാതല മഹാതല പാതാളം എന്നിങ്ങെന ഏഴു േലാക 
വും, കടിതലത്തി േമേ ാട്ട് ശിര വെര ഭൂർ ഭുവ സ്വർ മഹർ ജനസ്തപസത്യ
എന്നിങ്ങെന ഏഴു േലാകവും, വീണാദണ്ഡമായി മേഹാേമരുവും, മനസ്സായി
ച നും, മ ള്ള കരേണ ിയങ്ങളായിട്ട് ശാ ങ്ങളിൽ പറയെപ്പട്ട് തത്ത്വങ്ങളും,
അവെന്റ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നഭിന്നമായി വികസിച്ചിരി ം.
ആ വിധമായ മഹാവ്യാപകെത്ത േചർന്ന വിചി മായ വിരാൾ ശരീരത്തിെന്റ
സംബന്ധെത്ത ാപിച്ചിെല്ലങ്കിൽ വിചി ങ്ങളായ വി ഷയങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരുന്നി 
ം അവെയ ഹി ന്നതിനു സാധനങ്ങൾ േപാെലയുള്ള, ഭൂതവികാരങ്ങളാൽ

െചയ്യെപ്പട്ട, േദവതിര്യഗ് മനു ഷ്യാദി രൂപങ്ങേളാടുകൂടിയ പു ികാദികൾ,
നിറഞ്ഞ ആ വി ഷയങ്ങെള തങ്ങൾ സുഖി ന്നതിനായി എങ്ങിെന ശക്തി 
യറ്റവയാകുേമാ അ കാരം തെന്ന, നിറഞ്ഞ േഭാഗങ്ങെള സുഖി ന്നതിന്
ശക്തിയില്ലാെത നിൽ ന്നതായി ഭവിച്ച്, ആ വിധ പഞ്ചരൂപമായ വിരാൾ
ശരീരത്തിന്, േഭാഗകാരണമായ കർമ്മങ്ങൾ തനതു കാര്യങ്ങളായ ഫലങ്ങെള
െകാടു ന്നതിനു പക്വെത്ത ാപിച്ചിരിക്കയാൽ ആ കാര്യഫലദാതാവായ
മായാ തിബിംബ ഈശൻ അതിെന കണ്ട് വിചി ങ്ങളായ പഞ്ചങ്ങെള 
ത്തെന്ന ശരീരമാെയടു ണ്ടായ ഈ വിരാൾ ശരീരം തന്മാലാക്കെപ്പട്ടി ം

േയാജനമറ്റതായിട്ടിരി . ഇതു േയാജനെപ്പടുമാറ് െചയ്യിേക്കണ്ടത് സർ 
വശക്തിേയാടുകൂടിയ നെമ്മ ഒഴിച്ച് മെറ്റാന്നിനാൽ കഴിയാത്തതു തെന്നയാണ്,

കൃതികൾ രാജാെവന്ന േപാെല ഈ പഞ്ചരൂപമായ വിരാൾ ശരീരത്തിനു
നാം തെന്ന നാഥനാകണം, എന്നാേലാചിേക്ക ആ ആേലാചനയിൽ സം ാര 
മുദിച്ച് ആ അഹന്തയിൽ മാേയാപാധിേയാടുകൂടിയ നിരഹങ്കാരസർവവ്യാപക
സാക്ഷിൈചതന്യമാകുന്ന ഈ ഈശൻ തിബിംബിച്ച്, ആ അഹന്തേയാടു
താദാത്മെപ്പട്ട്, ആ വിരാൾ ശരീരമായ പഞ്ചെത്ത അനു േവശിച്ച് വ്യാപി
നിൽേക്ക, ആ അഹന്താ തിബിംബൈചതന്യസംബന്ധബലത്താൽ പഞ്ച 
വിലക്ഷണമുള്ള വിരാൾ ശരീരം ഞാെന ദി കാശി ം.
ആ അഹന്താൈചതന്യമായ വിരാൾ ശരീരി, ആ പഞ്ച രൂപമായ വിരാൾ
ശരീരം ഏകമായി കാണെപ്പട്ടിരുന്നേപ്പാഴും ച സ്സിൽ വ്യാപിച്ച അഹന്താ 
ൈചതന്യത്തിൻ ബലത്താൽ ‘ഞാൻേനാക്കി’ എ ം അ കാരേമ മ ള്ള
ഇ ിയങ്ങളിൽ തനതു വ്യാപക സംബന്ധെത്ത പറ്റി േക , ർശി അ ം
ഭിന്നഭിന്ന ജ്ഞാനം ജനിച്ച്, ഒേരാേരാ േഗാളേകാപാധിെകാണ്ട് അവറ്റിൽ
വ്യാപിച്ച അഹന്താൈചതന്യം അവിെട അന്യശക്തി തിേരാധാനെപ്പട്ട്, ആ
ശക്തിെയ ഇഴുന്നിരിക്കൽേപാെല, സമഷ്ടി പഞ്ചമായ വിരാൾ ശരീരത്തിെന്റ
അവയവ േഭദങ്ങളായി ഉദിച്ച വ്യ ഷ്ടികളായ ജാതിവർണ്ണാ മധർമ്മനീതിേയാടു
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കൂടിയ ശരീരങ്ങളുെട താദാത്മ്യസംബന്ധത്താൽ അവിെടയവിെട ഉദിച്ച ഖണ്ഡ 
ങ്ങളായ ശക്തിെകാണ്ട് അതാതു സ്ഥലത്ത് അഖണ്ഡശക്തി മറഞ്ഞ്, അതാതു
ഉപാധിമയമായി ഭിന്നെപ്പടുകയാൽ ആ വിധ ഭിന്ന ഉപാധികേളാടുകൂടിയ അഹ 
ന്താപാശങ്ങളിൽ തിബിംബിച്ച ആ അഖണ്ഡൈചതന്യം തെന്ന അതാതു
ഉപാധികളുെട ഖണ്ഡശക്തികളാൽ ഖണ്ഡം േപാെല കാശി നിൽ ം.
ആ ഉപാധികൾ ഖണ്ഡങ്ങളായതുെകാണ്ട് തങ്ങളുെട ഖണ്ഡ ശക്തികളാൽ
തിേരാധാനെപ്പട്ട ആ അഖണ്ഡശക്തി (വലഭം) ആ ജീവന്മാർ തിേരാ 
ധാനെപ്പട്ട് കിഞ്ചിജ്ഞെരന്നേപാെല ഭവിച്ചതിനും, ഖണ്ഡാഖണ്ഡങ്ങളായ
ഇ ിയങ്ങളിൽ അഭിമാനേത്താടു കൂടിയ അഹന്താപാശൈചതന്യം അതാതു
സ്ഥലത്തിൽ (അവിെടയവിെട) ഖണ്ഡവല്ലഭേത്താടു കൂടിയതായിട്ടിരിക്കിലും  
ലസൂക്ഷ്മകാരണങ്ങെളയും അതാതവസ്ഥകെളയും സ്വയം അഹന്താമാ മായ
ഉപാദിേയാടുകൂടിയ ൈചതന്യം വ്യാപിച്ച്, ആ സകല വല്ലഭങ്ങേളാടും കൂടിയ
അഖണ്ഡശക്തിമത്തായി കാണെപ്പടുന്നതുേപാെല, ഭിന്നഭിന്ന ജീവരാശികളുെട
വ്യഷ്ട പാധികെള അവയവങ്ങളാക്കിെക്കാണ്ടിരി ന്ന സമഷ്ടി പഞ്ചമായിരി 

ന്ന വിരാൾ ശരീരെത്ത അഹന്താമാ മായ ഉപാധിേയാടു കൂടിയ ൈചതന്യം
വ്യാപിച്ച ഞാെനന്ന് കാശിപ്പതുെകാണ്ട്, ആ അഹന്തയും അതിൽ തിബിം 
ബിച്ച ൈചതന്യവും അഖണ്ഡശക്തിേയാടു കൂടിയതായി ഭവിച്ച്, തി െചാലിയ

കാരം ഈ വിധമായ പഞ്ചം ഇ കാരം ഉദിപ്പേത സൃഷ്ടിെയ ം, ളയം
വെര അഴിയാെത കാക്കെപ്പടുന്നേത സ്ഥിതിെയ ം, പറയെപ്പടു .
ഒരു തടാകത്തിൽ നിറഞ്ഞ ജലം ഉ ഷ്ണകാലത്തിൽ േശാ ഷിക്കെപ്പടുന്നതുേപാേല,
ക ാന്തത്തിൽ പഞ്ചങ്ങളുെട േചർപ്പാകുന്ന വിരാൾശരീരവും വാസനാമാ 

േശ ഷിതമായി അഴിഞ്ഞ് ആ അവ്യക്തത്തിൽ അതുമാ മായി ഒടുങ്ങി
നിൽേക്ക ആ അവസ്ഥയിൽ അഖണ്ഡമായ വിരാഡഹന്തയിൽ ഖണ്ഡ 
ങ്ങളായ ജീവാഹന്തകളും വാസനാമാ േശ ഷിതങ്ങളായി അടങ്ങി ആ
വിരാഡഹന്തയും അവ്യക്തത്തിൽ അേഭദമായിലയിേക്ക അവ്യക്തവും തനത 
ധി ഷ്ഠാന ഹ്മൈചതന്യത്തിനു േവറായി േതാന്നാെത അധി ഷ്ഠാന ഹ്മൈച 
തന്യമാ മായി മഹാശൂന്യംേപാെല അടവുറ്റിരി ം. ആ അവസ്ഥയാകു
മഹാ ളയെമ പറയെപ്പടുന്നത്.
ഈവിധ ളയത്തിൽനി ം, മുൻേപാെല അവ്യക്തത്തിൽ നി ം (മുതൽ)
വ്യക്തമായ പഞ്ചരൂപ വിരാൾ ശരീരം വെര ഉദിേക്ക ഖണ്ഡങ്ങളായ ജീവാഹ 
ന്തകളും അഖണ്ഡമായ വിരാഡഹന്തയും ഉദി നിൽക്കയാൽ, ജീവാഹന്തകൾ
ഭിന്നഭിന്നങ്ങളാകയാൽ അതതിൽ ജാ ദവസ്ഥ േഭാഗ സമാപ്തിെയ ാപി 

േമ്പാൾ അവയുെട അഹന്തകളിൽ സ്വേപ്നാപേഭാഗത്തിനു തക്കവയായ
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സ്വപ്ന പഞ്ചങ്ങൾ വാസനകെളത്തെന്ന രൂപങ്ങളാക്കിെക്കാ രി
നിൽ ം. അവെയ ലശരീരാഭിമാനം നീങ്ങിയ ആ ജീവന്മാർ തങ്ങളു 
െട അഹന്താസംബന്ധത്താൽ അഹങ്കരിച്ച് ആ ഉപാധിമയങ്ങളായി ഭവി
നിൽ ം. ആ അവസ്ഥയിൽ ആ വിരാഡഹന്തയും ഒെവ്വാരു വിരാൈഡശ്വ 
ര്യംേപാലുള്ള അേനക വിരാൈഡശ്വര്യങ്ങളായ ഖണ്ഡജീേവാപാധികളാകുന്ന
അഹന്തകളുെട വാസനകളാൽ ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായുദിച്ച്, സ്വാപ്നിക പഞ്ചങ്ങെള
വ്യാപിച്ച്, അവെയ സമഷ്ടിസുക്ഷ്മശരീരമായിെകാണ്ട് കാശി നിൽ ം.
അ കാരം തെന്ന ആ ജീവന്മാർ ആ സ്വപ്നേഭാഗങ്ങൾ നീ േമ്പാൾ തങ്ങൾ
ആധാരമായ അഖണ്ഡവിരാഡഹന്തെയ തങ്ങൾ ആധാരമായ ഉപാധിയായി
അറിയാത്തതുെകാണ്ട്, അതിെനയും ലസൂക്ഷ്മങ്ങളായ തങ്ങളുെട ഉപാധികൾ
േതാന്നാെത തിേരാധാനെപ്പട്ടതുെകാണ്ട്, അവെറ്റയും അവലംബിയാെത നിരാ 
ധാരമായി ലയിച്ച്, ശൂന്യം േപാലുള്ള സു ഷുപ്തിെയ വിേവകജ്ഞാനം കൂടാെത
േചർ േപാകും. ആ അവസ്ഥയിൽ അഖണ്ഡ വിരാഡഹന്താൈചതന്യം
തനതുപാധിയായ അഖണ്ഡാഹന്ത വി ഷയങ്ങളാകുന്ന, വ്യഷ്ടിസമഷ്ടികളാ 
കുന്ന, ജീവന്മാരുെട ലസൂേക്ഷ്മാപാധികൾ ത്യക്ഷെപ്പടാത്തതുെകാണ്ട്,
തന്നിൽ വികസി േതാ ന്ന ജ്ഞാനേജ്ഞയമാകുന്ന ര ശക്തികെള
വിട്ട് ജ്ഞാതൃമാ മായി േശ ഷിച്ച്, ആ ജീവന്മാരുെട സു ഷുപ്ത പാധികളായ
വ്യഷ്ടികാരണ ശരീരങ്ങെള അഖണ്ഡമായി അേഭദമായി വ്യാപി കാശി ം.
ഇങ്ങിെന സു ഷുപ്തിമാ മായി ലയിച്ച ജീവന്മാർ തങ്ങളുെട കർമ്മങ്ങളാൽ
െകാടുക്കെപ്പട്ട ജാ ദ്േഭാഗങ്ങെള ഭുജി ം നിമിത്തം അഹന്തകേളാടുംകൂടി
ഉണരുകയാൽ മുമ്പിെലേപ്പാെല വി ഷയങ്ങളുെട ത്യക്ഷം ഉദിച്ച്, അവയിൽ
ഞാൻ, എേന്റത് എന്ന അഭിമാനവും ജനിച്ച്, ഇവകളുെട േതാന്നലറ്റ മുന്നവസ്ഥ 
െയ ത്യക്ഷെപ്പട്ടറി ം അവിെട ഈ വികാരമില്ലാത്ത് നിർവികാരമായ
തനതു ർത്തി ജ്ഞാനെത്ത അവലംബിക്കൻ ശക്തിയില്ലാെത തങ്ങളുെട
അധി ഷ്ഠാന ർത്തികളായ സ്വരൂപ കാശത്തിൽ അറിയായ്മേയയും ആേരാ 
പിച്ച അഹന്താസംബന്ധത്താൽ ആ ജീവന്മാർ കിഞ്ചിജ്ഞന്മാരായി ഭവി ം.
ആ അവസ്ഥയിൽ അഖണ്ഡാഹന്താ തിബിംബവിരാൾൈചതന്യം, ഈശെന്റ
അനു േവശസമയത്തിൽ മഹാശൂന്യംേപാലുള്ള നിരാകാര അഖണ്ഡ അവ്യക്ത
തത്ത്വത്തിൽ അശരീരിയായി അനഹംകാരിയായി അതീ ിയനായി സ്വയം

ജ്ഞാന ഘനനായ സർവസാക്ഷിയായി കാശി ം. ആ അവ്യക്തത 
േത്ത്വാപാധിേയാടുകൂടിയ സർവ്വജ്ഞ ഈശൈചതന്യത്തിെന്റ മഹാവിേവക
സം ാരേത്താടും ഈശനാൽ അവ്യക്തത്തിൽ ഉദിപ്പിക്കെപ്പട്ട് വിേവകാനു ഹ 
െത്ത സിദ്ധിച്ചിരിക്കെകാണ്ട് ജീവന്മാെരേപാെല കിഞ്ചിജ്ഞനായി ഭവിക്കാെത,
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ആ ജീവന്മാെര അവരാൽ അറിയെപ്പടാത്ത ശക്തിേയാടു കൂടിയവനായിട്ട് അവ 
രവരുെട കർമ്മവാസനാ കാരം ഫലദാതാവായി സർവജ്ഞശക്തിേയാടുകൂടി

േവശി ന്ന രകമായി കാശി നിൽ ം. സു ഷുപ്ത്യവസ്ഥയിൽ ആ
അഹന്താൈചതന്യത്തിനു ”അന്തര്യാമി” എ ം, ആ ജീവന്മാർ ആ ഉപാധി 
കളിൻ സംബന്ധത്താൽ ” ാജ്ഞൻ” എ ം നാമമാകും. അ കാരംതെന്ന
സമഷ്ടിസ്വാപ്നിക സൂക്ഷമശരീരവ്യാപകാനുഭൂതിെയ പറ്റി ആ അവസ്ഥയിൽ ആ
അഖണ്ഡ അഹന്താ തിബിംബ വിരാൾ ൈചതന്യത്തിന് ”ഹിരണ്യഗർഭൻ”
എ ം, ആ ജീവന്മാർ ആ ഉപാധി സംബന്ധത്താൽ ”ൈതജസൻ” എ ം
നാമമാകും. സമഷ്ടി ലശരീരെത്ത വ്യാപിച്ചതുെകാണ്ട് ആ അവസ്ഥയിൽ
ആ വിരാൾ ൈചതന്യത്തിന് ”വിരാട് ” എ ം, ആ ജീവന്മാർ ഉപാധിസം 
ബന്ധത്താൽ ”വിശ്വൻ” എ ം നാമമാകും. ഇ കാരം മൂന്നവസ്ഥകൾ ം
മുെത്താഴിലുകൾ ം ഉള്ളിലായി േതാന്നി മറയുന്ന ലം മുതൽ അവ്യക്തം
വെരയുള്ള പഞ്ചെത്ത അഹന്ത മുതലായ ഉപാധിസാധനം കൂടാെത കര 
തലാമലകംേപാെല സാക്ഷിയായി നിന്ന് ളയാന്തം അറിയുകയാൽ ആ
അവസ്ഥയിൽ അഖണ്ഡ ൈചതന്യത്തിന് സർവജ്ഞ ഈശെന ം നാമമാകും.
ഈ വിധമായി ശാ ങ്ങളാൽ സേങ്കതിക്കെപ്പട്ട േഅശ ജീവജഗെത്തന്ന
യാവും നീയാകു . അതിെന പറഞ്ഞവണ്ണം േശാധിച്ച് അഭയ ഹ്മ ാപ്തി
അടഞ്ഞാലും.
(ഇ കാരം കടാക്ഷിെക്ക, ശി ഷ്യൻ അ കാരം തെന്ന തെന്റ ചിേദകരസ
അപാരമഹിമെയ കണ്ട് മന നശി നി .).

https://thalilakkam.in/



നിജാനന്ദവിലാസം - ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ 24

മായാലക്ഷണ നിരൂപണ കരണം

ശി ഷ്യൻ: സ്വാമിൻ, അഖണ്ഡമായ വിരാഡഹന്തയും അതിൽ തിബിംബി 
ച്ച ഒരു വിരാൾ ൈചതന്യവുംതെന്ന ജീവന്മാരുെട മൂന്നവസ്ഥകൾ ം ആധാരം
എ േബാധി . എന്നാൽ ളയാവസ്ഥയിൽ മാ ം ഈ ജീവന്മാർ ആധാ 
രമായ ഈ വിരാഡഹന്തയും അതിൽ തിബിംബിച്ച ൈചതന്യവും അതി 
ന്നാധാരമായ അവ്യക്തേത്താടുകൂടി അതുമാ മായി പരമാത്മവാ വിൽ ഒടുങ്ങി
നിൽേക്ക, പഞ്ചമേശ ഷവും ആധാരംകൂടാെത ആേധയങ്ങളായവകളും അതു
മാ മായി ഒടുങ്ങിനി െവ ം, ളയത്തിനു മുൻെപട്ട അവസ്ഥയിൽ ജഗദാ 
ധാരമായ അഖണ്ഡവിരാഡഹന്തയും അതിൽ തിബിംബിച്ച വിരാൾൈചതന്യ 
വും അതിന്നാധാരമായ അവ്യക്തവും ഒടുങ്ങാതിരിെക്ക ഈ ജീവന്മാർ മാ ം
സു ഷുപ്തിയാകുന്ന ൈദനന്ദിന ളയെത്ത ാപി െവ ം അരുളിെചയ്തതായി കാ 
ണു . അെതങ്ങെന േചരും?
ആചാര്യൻ: ആധാരമായ കാരണം നശി േമ്പാൾ കാര്യവും നശി ന്നതുേപാ 
െല, കാരണം നശിക്കാതിരിേക്ക തെന്ന കാര്യം നശി േപാകുന്നതും അനുഭവ 
ത്തിൽ കണ്ടിരി . അതു വിേരാധമല്ല. മൃത്ത്, അതിൻ കാര്യമായ ഘടം ഇവ 
െയ േനാക്കിയാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.
ശി: ജീേവശേഭദേത്താടുകൂടിയ ജഡാജഡമായ ഈ ജഗത്ത് സേങ്കാചവികാസ 
േത്താടുകൂടിയിരിക്കയാൽ കാര്യവ വാകാം. ഇതിനു കാരണേമത്?
ആചാ: അവ്യക്തമായ മായതെന്ന കാരണമാകും. ആ മായയും ഈശെന്റ ദൃഷ്ടി 
യിൽ സ്വരൂപജ്ഞാനമായും ജീവദൃഷ്ടിയിൽ അജ്ഞാനമായും ഭവിച്ച് ഇരി ം.
ആകയാൽ സൃഷ്ടി മുതൽ ളയംവെരയുള്ള സമഷ്ടിജഗത്തിനു കാരണം മായ 
യും ബന്ധം മുതൽ േമാക്ഷം വെരയുള്ള ജാ ദാദി ജീവസൃഷ്ടജഗത്തി കാരണം
അജ്ഞാനവും ആകും.
ശി: എന്നാൽ അവ്യക്തമായ ഒരു മായാതത്ത്വം തെന്ന ഈശ ദൃഷ്ടിയിൽ സ്വരൂ 
പജ്ഞാനമായും, ജീവദൃഷ്ടിയിൽ അജ്ഞാനമായും ഭവി ന്നെതങ്ങെന?
ആചാ: ഒരു സ്ഥാണു തെന്ന ഒരുവെന്റ േനാട്ടത്തിൽ വ്യക്ഷമായും മെറ്റാരുവെന്റ
േനാട്ടത്തിൽ േചാരനായും കാണെപ്പടുന്നതു േപാെലയാകും.
ശി: പഞ്ചത്തിനു കാരണം ഏെതാന്നാണ് എ ശങ്കിച്ചതിനു മായ എ ം,
ആ മായയാകെട്ട ഈശജീവന്മാരുെട ദൃഷ്ടിേഭദത്താൽ സ്വരൂപജ്ഞാനമായും
അജ്ഞാനമായും ഭവിക്കാെമ ം അരുളിയ കാരം േബാധി . എന്നാൽ ഈശ 
സൃഷ്ടമായും ജീവസൃ ഷ്ടമായും ര വിധ സൃഷ്ടി പറയെപ്പട്ടതിൽ ഈശെന്റ സൃ 
ഷ്ടിമാ ം ശാ ങ്ങളിൽ സിദ്ധമായി കാണെപ്പടു . ജീവസൃഷ്ടി എങ്ങിെന
േചരും? അവറ്റിൻ ഫലങ്ങളുെട േഭദം ഏതവസ്ഥേയാട് കൂടിയതായിരി ം?
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ആചാ: അവ്യക്തം മുതൽ ലംവെര ജഡാജഡങ്ങളായി കാണെപ്പടുന്ന ഈ
പഞ്ചം തെന്നയാണ് ഈശസൃഷ്ടെമന്നത്. ഇതു ജീവന്മാരുെട നിമിത്തം സുഖ 

മായ ഫലെത്ത െകാടു ന്നതാകും. ആത്മാനാത്മവിചാരണ കൂടാെത അഭിമാ 
നംെകാണ്ട് അവറ്റിൻ ലാഭാലാഭങ്ങെളപ്പറ്റി കാമ ാധേലാഭേമാഹമദമാത്സര്യാ 
ദികെള ബഹിർമുഖമായും അന്തർമുഖമായും ക ിച്ച് ആ അന്തർമുഖവാസനെയ
സ്വപ്നെമ ം ബഹിർമുഖ വാസനെയ ജാ ത്ത് എ ം ഈ ര വാസനയും
മാറി, തനതധി ഷ്ഠാനമാ മായിരുന്ന ജ്ഞാനസ്വരൂപാത്മവിങ്കൽ ബഹിർമുഖമാ 
യി വൃത്തി ഉദി േമ്പാൾ വാസനകളുെട ബീജാകാരമായ തേമാവൃത്തി, അവി 
െട തന്നാൽ ക ിക്കെപ്പട്ട ആ തമസ്സ് ജഡമായതുെകാണ്ട് അതിെനയും പി 
രിച്ചറിയുന്നതിനു ശക്തിയില്ലാെത, സ്വ കാശമായ ആത്മാവും ജഡമായ വാ 
സനാബീജരൂപതമ ം ഏകവ വായി കുറിക്കെപ്പ .ആ ാന്തി റിപ്പിനാൽ
അധി ഷ്ഠാനമായ തന്നിൽ അറിയായ്മ എന്ന അജ്ഞാനം ക ിക്കെപ്പട്ട്, അതിന്
സു ഷുപ്ത്യവസ്ഥെയ ം, ഈ അവസ്ഥാേഭദങ്ങെളയും കാമാദികെളയും സൃഷ്ടിച്ച്
അവറ്റിൻ ഫലമായി ദുഃഖെത്തത്തെന്ന ജീവൻ അനുഭവി ം. അ കാരേമ  
തിയിൽ ര വക സൃഷ്ടിയും പറയെപ്പട്ടിരി .
ശി: ഒരു ജീവൻതെന്ന തന്നാൽ ക ിക്കെപ്പട്ട് അജ്ഞാനംെകാണ്ട് അജ്ഞനാ 
യും ആ ക നാധി ഷ്ഠാനമായ വിജ്ഞനായും ഭവി െമ ള്ളത് എങ്ങെന ഒ ം?
ആചാ: ഒരുവൻ തന്നാൽ ക ിക്കെപ്പട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ അവെന മറന്ന്, കളവു 
േപായ വ ക്കളിരി േന്നടം അറിയാെത അേന്വ ഷി ന്നവനായും, അ കാരം 
തെന്ന തെന്റ സർവ്വജ്ഞശക്തിയാൽ ആ വ ക്കളിരി േന്നടം അറി വരു 
ത്തിെക്കാടു ന്ന േയാഗിയായും തീരുന്നതുേപാെലയാകും.
ശി: സ്വമിൻ, അരുളിയ കാരം േബാധി . ഇനി ഈ ഈശജീവന്മാരുെട േനാ 
ട്ടത്തിൽക്കണ്ട, ജ്ഞാനാജ്ഞാനേഭദങ്ങേളാടുകൂടിയ, ജഗത്കാരണമായ മായയു 
െട ലക്ഷണെത്തയും അതിെന്റ കാര്യമായ ജഡാജഡരൂപമായ പഞ്ചത്തിെന്റ
ലക്ഷണെത്തയും അരുേളണേമ!
ആചാ: മായയുെട ലക്ഷണമാകുന്നത്:
അവിേവകദശയിൽ കാണെപ്പടും പഞ്ചെത്ത കാര്യവ വായി നിർണ്ണയിച്ചതു
െകാണ്ട് അനുമാനത്താൽ ഇതിനു ഒരു കാരണം ഇരിക്കാെമന്ന് നിർണ്ണയിക്കെപ്പ 
ടുേമ്പാൾ, അതിെന അനുസരി ശാ മാണവും അ കാരം നിർണ്ണയിച്ച ആ
കാരണെത്ത മായെയ പറയും. അ കാരം ര മാണങ്ങളാലും മായയുെണ്ട 

നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടതിനാൽ സ പമായും, അങ്ങിെനതെന്ന ആ നിശ്ചയത്തിൻ 
കാരം കാരണമായി കാശി വരുന്നതുെകാണ്ട് ചി പമായും, സു ഷുപ്തി മൂർച്ഛാ 

ദ്യവസരങ്ങളിൽ കാര്യദൃഷ്ടികൂടാെത കാരണമായയിൽ ലയി േമ്പാൾ ദുഃഖം കാ 
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ണെപ്പടാത്തതിനാൽ ആനന്ദരൂപമായും ഇരിക്കാം.
വിേവകദശയിേലാ, തിയുക്ത്യനുഭവങ്ങളാൽ േശാധി േമ്പാൾ ആ മായയുെട
സ്ഥിതി ജഗത്കാരണമായി സിദ്ധിക്കാത്തതിനാൽ അത് അസത്താണ്. അവി 
െട അല്ലാത്തതുെകാണ്ട്, അസത്തായതിനാൽ, ഇല്ലാത്തതു കാശി കയുമില്ല.
ആകയാൽ, കാശമറ്റത് ജഡമാകയാൽ, അതു ജഡവുമാണ്. സു ഷുപ്തി, മൂർ 
ച്ഛ ഇവകൾ വിടുേമ്പാൾ ഞാൻസുഖമായുറങ്ങി, ഞാൻദുഃഖമറിയാെത മൂർച്ഛിച്ചിരു 

എ ള്ള അനുഭവം അഹമർത്ഥെത്ത േചർന്നതായി കാണെപ്പടുകയാൽ ആ
അഹമർത്ഥം തിയുക്ത്യനുഭവ ങ്ങളാൽ, ചി പാത്മാവായി കാണെപ്പടുകയാൽ,
ദുഃഖാന്തഭാവാഭാവവും ആത്മസ്വരൂപവുമായ ആനന്ദവും മായയുേടതാകയില്ല. േമ 
ലും അസത്തായും ജഡമായും നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുകിൽ ആ വ ആനന്ദരൂപമാകു 
ന്നെതങ്ങെന? നീ അസത്ത്, നീ ജഡൻ എന്ന് അന്നാമങ്ങെള മുഖത്തിൻ േന 
െര േയാഗി േമ്പാൾ ആ േയാഗെത്ത വലിയ കുറ്റമായി ധരിച്ച്, അഹംകാ 
രാദികൾ മുറ്റി, േയാഗി ന്നവൻ, ആ േയാഗത്തിനു ത്യക്ഷമായിട്ടിരി  
ന്നവൻ, ഈ ര േപരും ദുഃഖെത്തത്തെന്ന അനുഭവി െകാണ്ടിരി . അ  
കാരം ആനന്ദമില്ലാത്തത് ദുഃഖരൂപമാകയാൽ ദുഃഖെമ ം ആകാം. ഇങ്ങെനയാ 
കുേമ്പാൾ വിേവകാവിേവകദശകെള പറ്റി, സച്ചിദാനന്ദയായും അനൃത ജഡദുഃഖ 
യായും ജഗത്കാരണമായ ആ മായ കാണെപ്പടുകയാൽ സതി എ ം, അസതി
എ ം, ഈ ര സ്വഭാവേത്താടുകൂടിയെത ം, നിശ്ചയിക്കെപ്പടത്തക്കതല്ലാ 
ത്ത വിലക്ഷണലക്ഷണേത്താടുകൂടിയെത ം കാണെപ്പടും.
ശി: അവിേവകവിേവകദശകൾ േഹതുവായിട്ട് അനൃതജഡ ദുഃഖമായും, സച്ചിദാ 
നന്ദനായും കാണെപ്പടുന്ന ആത്മാവു മാ ം നിശ്ചയമായി സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണ 
േത്താടുകൂടിയവെന പറയെപ്പടുവാെനന്ത്? അവനും ഈ േദാ ഷം വിടാത്തതാ 
യി ഭവി മേല്ലാ?
ആചാ: പാലൂറിെപ്പരുകുന്ന മുലക്കാമ്പിൽ ഒരു ശിശുവിനാൽ പാനം െചയ്യെപ്പ 
ടും രക്തത്തിെന്റ രുചിെകാ പാലിെന്റ രുചിയും അ കാരമാകണെമന്നില്ല.
ജഗദുത്പത്തിസ്ഥാനമായും ലയസ്ഥാനമായും ഉള്ള ഒരു വ വിെന്റ അവസ്ഥ 
െയ നിദാനി ന്നതിേല വന്ന തിയുക്ത്യനുഭവങ്ങളുെട അഭി ായം, ആയ 
ത് അധികാരികളുെട അധികാരേഭദെത്ത അനുസരിച്ചിരുന്നാലും, ഉത്തമാധികാ 
രിെയ സംബന്ധി വന്ന യഥാർത്ഥമായ ഉത്തമ മാണവും അതിെന്റ ലക്ഷ്യമായ
പരമാർത്ഥവ വിെന്റ സ്വഭാവവും ഒരു കാല ം േഭദിക്കില്ല. സു ഷുപ്തി, ള 
യം ഈ രണ്ടവസ്ഥേയയും തിയുക്ത്യനുഭവങ്ങൾ േശാധന െച ന്ന അവസ 
രത്തിൽ അധികാരിേഭദം െകാണ്ട് വ നിർണ്ണയം േഭദി കാണെപ്പടുന്നതിെന
പര്യാേലാചിച്ചാൽ, ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായ വ്യാധികളും അവകൾക്ക് ശരിയായ പല 
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പല ഔ ഷധങ്ങളും അവയുെട ഫലങ്ങളും ശാ യുക്തി അനുഭവങ്ങളാൽ ഉണ്ടായാ 
ലും ആ വ്യാധികെള നീ ന്ന ആ ഉപായങ്ങൾ, നീ വാൻ കഴിയാത്ത മരണ 
െമന്ന മഹാവ്യാധിെയ മാ ന്നതിന് ഉപായങ്ങളായി ഭവിക്കാത്തതു േപാെലയും,
ആ മരണെമന്ന വ്യാധി നീ ന്നതിനുപായമായിട്ട്, ഏറ്റവും മഹാനായ മാർക്ക 
േണ്ഡയൻ എന്ന മുനിക്ക് ”മൃത ഞ്ജയൻ” എന്ന പരമശിവെനേപ്പാെലയും, മ ള്ള
അധികാരികളും ആ അധികാരികെള േചർ മാണങ്ങളും അവറ്റിൻ ഫലങ്ങ 
ളും ഉത്തമാധികാരിയും അവെന സംബന്ധിച്ച മാണവും തത്ഫലവുമായി  
കാശി ം. ആകയാൽ സത്ത്, അസത്ത്, സദസത്ത് എന്ന് ലക്ഷണം പറയ 
ത്തക്കതല്ലാത്ത വിലക്ഷണത്വം മായ മാ മല്ലാെത ആത്മാവിനു േചരുകയില്ല.
സെത്ത ം അസെത്ത ം സദസെത്ത ം നിശ്ചയിക്കത്തക്കതല്ലാത്തതു എന്ന 
ത് ആത്മാവിെന സംബന്ധി േമ്പാൾ ആ ഉപാധിയിനാലാകെട്ട സ്വയമായാ 
കെട്ട യാെതാരു സ്വരൂപവുമില്ലാത്തതിനാൽ മായെയ സംബന്ധി േമ്പാൾ സ്വ 
രൂപമില്ലാത്ത അവ െവ ം നിർണ്ണയിക്കെപ്പടും.
ശി: വ ത്വേമ മായയ്ക്കിെല്ലങ്കിൽ അതിെന ജഗത്കാരണെമ ം, പറയാൻ പാ 
ടില്ലാത്ത വിലക്ഷണവ െവ ം തിയിൽ എന്തിനായി പറയെപ്പ ?
ആചാ: തി എല്ലായിട ം അർത്ഥേത്താടുകൂടിയതായി തെന്ന കാണെപ്പട്ടി 
രിേക്ക, അർത്ഥെമന്നതു വ വാക യാൽ, ആ വചനം മാ ം എങ്ങെന അർത്ഥ 
േത്താടു കൂടാത്തതായിരിക്കാം?
ശി: ഇരിക്കിൽ അതു തി േദാ ഷമല്ലേയാ?
ആചാ: ആ വചനങ്ങളുെട അർത്ഥം തെന്ന ഉത്തരവുമാകും. മായാ എന്നാൽ,
യാ=യാെതാന്ന്, മാ=ഇല്ലാത്തേതാ, സാ=അത് മായയാകും.
ശി: എന്നാൽ ഒരു വിധത്തിലും, സ്വരൂപസിദ്ധിയില്ലാത്ത അവ െവ ജഗത്കാ 
രണമായി പറഞ്ഞത് എ നിമിത്തം?
ആചാ: സ്വരൂപമില്ലാത്ത കാരണംേപാെല കാര്യവും സ്വരൂപമില്ലാത്തതാകു
എന്നറിയുന്നതിേല തെന്നയാണ്.
ശി: ഇങ്ങെനയാെണങ്കിൽ കർത്താ, ിയ ഇവറ്റാൽ അലങ്കരിക്കെപ്പട്ട വിചി 

ങ്ങളായ ബഹുവിധനാമരൂപങ്ങേളാടു കൂടിയ ഇഹപരെമന്ന അണ്ഡപിണ്ഡച 
രാചരമാകുന്ന ജഗത്ത് കാരണമായ മായേയാടും അവ െവന്നാകിൽ, വന്ധ്യാ
പു ൻ വിസ്താരമായാകെട്ട ചുരുക്കമായാകെട്ട ശുഭാശുഭ ങ്ങൾ ആദരവായ ഗു 
ണങ്ങളാൽ വചനി ന്നതിനു വി ഷയ മായി എ കാരം ഇലേയാ അ കാര 
േമ, ഈ പഞ്ചവും തി വി ഷയമാകത്തക്കതാകയില്ല. വാക്കാലും മനസ്സാ 
ലും ാപി കൂടാത്തെത ള്ള മാണത്താൽ പരമാത്മവ വും ആ തി
വി ഷയമാകത്തക്കതാകയില്ല. ഇങ്ങെന ര ം നിർവി ഷയെപ്പടുേമ്പാൾ തി
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ഏതിെനയാണ് വിസ്തരി പറഞ്ഞത് അതിന് ഉത്തമ മാണെമന്ന് േപരുള്ളെത 
ങ്ങെന?
ആചാ: പഞ്ചവും പരമാത്മവ വും നിർവി ഷയമായിരിക്ക േഹതുവായി ത 
െന്നയാണ് തി, വിസ്തരി പറയുന്നതായും ഉത്തമ മാണമായും ഭവിച്ചത്.  
തി എന്നത് ഉപേദശരൂപ മാകയാൽ ആ ഉപേദശം അതീ ിയമായ വ വിെന 
ത്തെന്ന കുറി ന്നതായിരി ം. ത്യക്ഷമായിരി ന്ന ഘടെത്ത കണ്ടവന്ന്
ആ ഘേടാപേദശം േലാക കണ്ടില്ല. അറിയാത്ത അർത്ഥെത്ത അറിയുംവ 
ണ്ണം േബാധിപ്പി ന്നത ഉപേദശ ത്തിനുള്ള മാഹാത്മ്യം. ആ ഉപേദശത്താൽ
വ്യവഹാരദശയിൽ അതീ ിയങ്ങളായ പുണ്യപാപങ്ങളും, അവറ്റിൻ ഫലങ്ങളും,
പരമാർത്ഥദശയിൽ സചിദാനന്ദമായ പരമാത്മാവും, ഉപേദശിക്കെപ്പടും.
ശി: എന്നാൽ വ്യവഹാരപരമാർത്ഥേഭദങ്ങളാൽ ഉപേദശിക്കെപ്പടുന്ന അർത്ഥ 
ങ്ങൾ ര വകയായിരിക്കയാൽ അവ പഞ്ചവും പരമാത്മാവും ആയിരി 
ക്കാം. പുണ്യപാപസംബന്ധം ജഗത്തിനു േചരത്തക്കതായിരി ന്നതിനാൽ
ഇങ്ങെന തിയിൽത്തെന്ന പുണ്യപാപങ്ങെള മുന്നിട്ട് പഞ്ചം ഉപേദശിക്ക 
െപ്പട്ടിരിേക്ക അതിെന അവ െവ എങ്ങിെന പറയാം? േമലും പരമാത്മാ 
വു വാഗ്മന കൾ വി ഷയമായിട്ടില്ലാത്തതുെകാണ്ട് േയാജനമറ്റതാകുമേലാ?
വി ഷയ േയാജനങ്ങൾ വി നീങ്ങിയിടത്ത് ശാ വൃത്തി എങ്ങിെന േചരും?
ആചാ: വ്യവഹാരം എന്നത് ശാ മാണപ്പടി ക ിക്കെപ്പട്ട്, സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു
രാജകുമാരന് ആ അവസ്ഥയിൽ രാജനീതി െച ന്നതിനു ഉപകാരമായി അവന 
റിയാൻ പാടില്ലാത്ത നീതികെള അവെന്റ മേനാരാജിെയ അനുസരിച്ച് ഉപേദശി
പ്പതുേപാെല, ാന്തിയാൽ ക ിക്കെപ്പട്ട വ്യവഹാരെമന്ന പഞ്ചത്തിൽ ഇഹപ 
രങ്ങെള പരിപാലനം െചയ്യാൻ ഇച്ഛിച്ച അവെന്റ ഇച്ഛെയ അനുസരിച്ച് ഉപേദശി 
ച്ചതാകും.
ശി: ശാ ങ്ങളിൽ മാണജ്ഞാനെമ ം ാന്തിജ്ഞാനെമ ം ര വകയാ 
യി െചാല്ലെപ്പ . അവയിൽ ഘടജ്ഞാനം മാണജ്ഞാനെമ ം, ശുക്തിര 
ജതജ്ഞാനം ാന്തിജ്ഞാനെമ ം, ഘടത്വെത്ത കാരമായവച്ഛേദമുടയ ഘട 
ത്തിൽ ആ ഘടത്വെത്തത്തെന്ന കാരമായുടയ ആ ഘടത്തിെന്റ ജ്ഞാനം  
മാണജ്ഞാനലക്ഷണെമ ം, രജതെത്ത കാരമയുടയതായില്ലാത്ത അതിെന്റ
ഭാവെത്ത ഉടയ ശുക്തിയിൽ രജതത്ത്വെത്ത കാരമായുടയ രജതജ്ഞാനം ാ 
ന്തിജ്ഞാനലക്ഷണെമ ം കാണെപ്പടുന്നതിനു വിേരാധെപ്പടുമേല്ലാ?
ആചാ: വിേരാധെപ്പടുകയില്ല. ആ ശാ ങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ മാണങ്ങളുെട ലക്ഷ 
ണം മാറി ടാ എന്നല്ലാെത ആ മാണങ്ങളാൽ കുറിക്കെപ്പട്ട വ ക്കൾ േഭദിച്ചി 
രു കൂടാ എന്നില്ല. മാണങ്ങൾ േയാഗി േമ്പാൾ അവറ്റിൻ വി ഷയങ്ങളായ
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വ ക്കൾ േഭദിക്കെപ്പടാതിരുന്നാലും മാണങ്ങളുെട വിേവകദശയിൽ ആ വ  
ക്കൾ േഭദിക്കെപ്പട്ടാൽ അതു മാണങ്ങളിൻ കുറ്റമാകയില്ല. മൃത്ഘടം എന്ന
സ്ഥലത്ത് മൃത് എ ം ഘടം എ ം ര േപരുകളുണ്ടാകും. അവയിൽ ഘടം
എന്ന ജ്ഞാനം മാണജ്ഞാനമായിരുന്നാലും ആ ഘടെത്ത മൃത്തായി വി 
േവകിച്ചറിയുേമ്പാൾ മുൻപറഞ്ഞ ഘടജ്ഞാനം ാന്തിജ്ഞാനം തെന്നയാകും.
അെതങ്ങിെനെയന്നാൽ, ഏെതങ്കിലും ഒരു േപരുള്ളതായിട്ട് മാണജ്ഞാനത്തി 
നു വി ഷയെപ്പടണെമ വരുകിൽ ആ െപാരുൾ സ്വരൂപ ലക്ഷണേത്താടു കൂടി 
യതായിരിക്കണം. മൃത്തിൻ സ്വരൂപത്തിന് അന്യമായി ഘടത്തിന് സ്വരൂപം
കാണെപ്പടാത്തതിനാൽത്തെന്നയാണ്. അ കാരേമ ഇത് ഘടം എന്നതിൽ
ഇദന്തെയ കാരമായുടയ ഇത് എന്ന ഒരർത്ഥേത്തയും ഘടത്വെത്ത കാരമാ 
യുടയ ഘടെമന്ന ഒരർത്ഥെത്തയും പകു േനാക്കിയാൽ ഘടത്വെത്ത കാര 
മായുടയതായില്ലാത്ത ഘടത്വാഭാവെത്ത ഉടയ ഇെതന്ന ജ്ഞാനത്തിൽ ഘടത്വ 
െത്ത കാരമായുടയ ഘടെമന്ന ജ്ഞാനം മാണജ്ഞാനത്തിെന്റ ലക്ഷണമാ 
കയില്ല. അ കാരേമ ജഡാജഡമായ ഏതു പഞ്ച വ്യവഹാരജ്ഞാനവും ഇെത 
ന്ന ജ്ഞാനെത്ത സംബന്ധി തെന്ന കാണെപ്പടുകയാൽ വ്യവഹാരജ്ഞാന 
േശ ഷവും ാന്തിജ്ഞാനം തെന്നയുണ്ടാകും. ആയാലും, ആ അവസ്ഥയിൽ സാമ 
ന്യാധികാരികൾ വ്യവഹാേരാപേയാഗമായി അവരുെട വിേവകെത്ത അനുസ 
രിച്ച് ആ ജ്ഞാനം മാണജ്ഞാനെമ പറയെപ്പടും. പരമാത്മാ വാഗ്മന കൾ 

എത്താത്തതു െകാണ്ട് വി ഷയ േയാജനങ്ങളില്ലാത്തതായി തി എങ്ങി 
െന വർത്തിക്കാെമന്നതു ശരിെയന്നാലും, ജഡാജഡങ്ങളായ ഈ പഞ്ചം
േപാെല വി ഷയെമെല്ലങ്കിലും ഈ പഞ്ചങ്ങെളല്ലാം ദൃശ്യമായി തെന്ന ഏവ
വി ഷയമാകു േവാ അവന് പഞ്ചത്തിനു വി ഷയമാകയില്ല എ മാ മല്ലാ 
െത അവൻ സ്വ ാകശനായതുെകാണ്ട് വി ഷയവി ഷയീഭാവമില്ലാത്ത തനി
താൻ അ കാരം തെന്ന വി ഷയമായിരി ം. തികളുെട ഉപാധികെള നീ 
ക്കി അവെന കരതലാമലകം േപാെല അധികാരി താനായി കാശിപ്പിക്ക 
യാലും, ആ വിധം താനായ ആത്മലാഭെത്ത ടാെത മെറ്റാ ം േയാജനെമ 

ലാഭമായി ഇല്ലാത്തതിനാലും, താൻ തെന്ന തനി േയാജനമായിരിക്ക 
െകാണ്ട് അ കാരേമ തിയും ആത്മലാഭെത്ത െപരുമേയാടുകൂടിയതായി െചാ 

കയാലും, വി ഷയ േയാജനങ്ങളും ഉണ്ട്. തിയുെട വൃത്തി േചരുകയും െച 
ം. (ശി ഷ്യൻ സ്വയംസിദ്ധമായി ആനന്ദനിധിയായി സേദാദിതാർക്കനായിനി 

തെന്ന അറിയാെത ഉഴലുന്ന ജീവന്മാെര മായെയന്നറിഞ്ഞ്, തെന്നത്താെന 
ദർശിപ്പി ന്ന േകവലം വ ത മായ േവദമഹിമാെവ ആരറിയു , ആേരാ 

തു എ ആനന്ദനടനം െചയ്ത് മായാവിലക്ഷണസ്വരൂപിയായി കാശി .)
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സദനുഭവ നിരൂപണ കരണം

ശി ഷ്യൻ: പരമാത്മാവു ഒരുവൻ തെന്ന സച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപൻ; ജഡാജഡ 
ങ്ങളായി കാണെപ്പട്ട കാര്യകാരണരൂപമായ പഞ്ചം മിഥ്യ; പഞ്ചെത്ത

തി തിപാദിക്കെയ ള്ളതു അതിെന്റ മുഖ്യാഭി ായമല്ല; പഞ്ചാതീത
പരമാത്മാവിെന തിപാദിക്കലാകു അതിെന്റ മുഖ്യതാത്പര്യം എന്നരുളിയ

കാരം േബാധിചു. എങ്കിലും ാന്തിജ്ഞാനത്തിനു വി ഷയമായ പഞ്ചെത്ത
ലം മുതൽ അവ്യക്തം വെര മിഥ്യയാകു എ ള്ള അനുഭൂതിയും. തി

െചാല്ലിയ കാരം വി ഷയവി ഷയീേഭദം കൂടാെത സ്ഥിതിയിൽ പരമാത്മാവു
വി ഷയമാകുന്ന അനുഭൂതിയും അരുേളണേമ!
ആചാരൻ: േലാകത്തിൽ ഘടമിരി , പടമിരി , മഠമിരി , എന്നി 
ങ്ങെന കാണെപ്പടുന്ന അനുഭവെത്ത പരിേശാധിച്ചാൽ അനുഭൂതിയുണ്ടാകും.
ഘടെമന്നത് കംബു ീവാദിമത്തായുള്ള വികാരവ വാകും. അ കാരം തെന്ന
പടം എന്നത് ഓത ാതമായ ത വിെന്റ വികാരേത്താടുകൂടിയ വികാര വ വാ 
കും. ഇങ്ങെനയായാൽ പര രഭിന്നങ്ങളായ വിരുദ്ധവ ക്കളിൽ മുൻപറഞ്ഞ

കാരം സ കാണെപ്പടുകയാൽ, അത് ഇവറ്റിനു ഭിന്നേമാ അഭിന്നേമാ?
ഭിന്നെമ വരികിൽ ആ സത്തിെന അവയിൽനി നീക്കി കാണുകിൽ
അവ ഇലാത്തവയാകും. അഭിന്നെമങ്കിൽ, സത്തിൽനി ഭിന്നമാകാത്തതു 
െകാ അവ നാമരൂപങ്ങേളാടുകൂടിയ വികാരികളാകയില്ല. ഉഭയരൂപേമാ
സിദ്ധിക്കയില്ല. അ കാരം തെന്ന ത്യക്ഷമായ ഒരു ഘടം ഇരി ന്നതായി
അനുഭവിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ ആ ഘടം വികാരിവ വായിരുന്നാലും, കലർ
കിട ന്ന കടുകുജീരകങ്ങെള പിരി കാണുന്നതുേപാെല, അതിൽ സത്തിെന
പിരി കാണണം. സത്ത് എവിേടയും സ പമായി േവർെപടാത്തതു െകാണ്ട്
വികാരികളായ അവറ്റി ഭിന്നമായ ഈ സ നിർവികാരി യാകത്തക്ക 
താകും. അതിെന്റ ധർമ്മവും നിർവികാരമാകും. ത്യക്ഷാനുഭൂതിരൂപമായ
ഘടെത്ത അനുഭവി േമ്പാൾ അത് സø◌്വഭാവേത്താടുകൂടിയതാകണ െമങ്കിൽ,
നീക്കം കൂടാെത എല്ലായിട ം നിർവികാരമായ സø◌്വഭാവം ഇരുന്ന് അനുഭവി 
ക്കെപ്പേടണ്ടതാണ്. അങ്ങെന അനുഭവിക്കെപ്പടുകിൽ, ഒരിരു ദ പൃഥ്വിയിൽ
േകാർത്തിരിേക്ക അതിെന എടുേത്ത േനാ േമ്പാൾ ആ ദ ഇരുന്ന സ്ഥലം
മുഴുവൻ പൃഥ്വി ഇരിക്കാത്തതുേപാെല, നിർവികാരമായ സത്ത് വ്യാപിച്ചിരുന്ന
ഘടം മുഴുവനിലും വികാരേത്താടുകൂടിയ ഘടത്തിെന്റ ഭാവം കാണെപ്പടുകയില്ല.
അ കാരം കാണെപ്പടാെത ഘടവികാരം മാറിയാൽ വികാരെത്ത കൂടാെത
ഘടത്തിനു രൂപം േവറില്ലാത്തതിനാൽ ആ രൂപം കൂടാെത, ഘടമില്ലാെത, വി  
േപാകും. ഇ കാരം നീങ്ങിയാൽ മുമ്പ് ഘടമിരുന്ന എല്ലാ സ്ഥല ം അതിെന്റ
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അഭാവം ഉള്ളതായി ഭവി ം. ആ അസത്തായ അഭാവവും അഭാവമായ ഒരു
വ വായിരിേക്കണെമങ്കിൽ അതിങ്കലും മുൻനിരൂപിച്ച കാരം ആ അവസ്ഥ 
യിൽ ഈ സത്ത് അവശ്യം അനുഭവെപ്പേടണ്ടതാണ്. അങ്ങിെനയാകുേമ്പാൾ,

കാശത്തിൽ ഇരുൾ സിദ്ധിക്കാത്തതുേപാെല, സത്തിൽ ഒരിക്കലും അസത്ത്
സിദ്ധിക്കയില്ല. ഇ കാരം ഘടേത്തയും, ഘടാഭാവേത്തയും ഭാവാഭാവാഹംകാര 
മില്ലാത്ത നിർവികാരമായ സത്ത് ബാധിക്ക െപ്പടാത്ത വ വാകയാൽ അതിെന
നിർവികാര മായി ത്യക്ഷത്തിൽ ഇരി ന്ന കാരം അനുഭവത്തിൽ കണ്ട്,
ആ അനുഭവബലത്താൽ ഘടം, ഘടാഭാവം ഈ രണ്ടിേനയും സന്മാ മായനു 
ഭവിച്ചാലും. (അ കാരേമ ശി ഷ്യനും, ത്യക്ഷമായി കാണെപ്പട്ട കുടത്തിൽ
കുടത്തിനു ഭിന്നമായ ആ സത്തിെന നിരാകാരമായി കണ്ട്, കുടത്തിലും,
അതി ഒരു മാറു ദൂരത്തിലുള്ള പടത്തിലും, ആ രണ്ടിെന്റയും അന്തരാളത്തിലും
വ്യാപിച്ചിരി ന്ന ആ സത്തിെന്റ ഇരിപ്പിെന അറിഞ്ഞ്, ഘടം, പടം, ഇതു ര ം

തിേയാഗിയായി ഹിക്കെപ്പടാത്ത കാല ആ രണ്ടിെന്റയും വികാരമായ
ഭാവത്വമാകെട്ട, അഭാവത്വമാകെട്ട, അവറ്റിൻ ധാരാളം അന്തരാളമാകെട്ട, േനാ 
ക്കെപ്പടാെത തന്മാ മായി എങ്ങിെന അനുഭവിക്കെപ്പടു േവാ അ കാരേമ,
ഘടെത്തയും ഘടാഭാവെത്തയും അവറ്റിൻ സന്മാ മായ അനുഭവത്തിനു േവറാ 
യിട്ടില്ലാെത അനുഭവിച്ച്, ജലപാനത്തിനുേപാലും ആദരവില്ലാത്ത ഒരു ദരി ൻ
താനിരി േന്നടത്ത് ഒരു മഹാേമരു നവനിധിയായി വേന്നചാൽ അവന് എ
ആനന്ദമുദി േമാ അ േത്താളം ആനന്ദം അനുഭവിച്ച്, സത്തിെനക്ക്കുറിച്ച്
അ ം േപാലും അറിവില്ലാെത അസത്തിൻമയമാകുന്ന വി ഷയമാകുന്ന ദാരി ്യം
നീങ്ങി സത്താകുന്ന മഹാസമ്പെത്ത ാപിച്ച്, സുഖവാരിധിയിൽ മുങ്ങി,
മറുപടിയും വിജ്ഞാപി :)
ശി: കരുണാരൂപമായ ഉപേദശവിേശ ഷത്താൽ പരമനാസ്തിക നായ അടിയനും
ആസ്തികനായി ഭവി . ഈ അനുഭവം െകാണ്ട് ജഡാജഡമായ ഈ പ 
ഞ്ചെത്ത േനാ േമ്പാൾ കർ രമലയിൽ തീപിടിച്ചതുേപാെല സന്മയാനുഭൂതി
േഹതുവായിട്ട്, പാഞ്ചഭൗതികം, പഞ്ചഭൂതം, പഞ്ചവി ഷയം, എന്നിവകളാ
കുന്ന ല പഞ്ചം, ദേശ ിയം, ദശവായു, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം,
ചിത്തം, അന്തഃകരണം, അജ്ഞാനം, മായ എന്നിവകളാകുന്ന സൂക്ഷ്മ പഞ്ചം,
എന്നീ ജഡമായ അേശ ഷവും ഭാവാഭാവവികാരരഹിതനിർവികാരസദനുഭൂതി
മാ മായി അനുഭവിക്കെപ്പട്ട, ജീേവശേഭദങ്ങൾക്ക് അവസര മില്ലാത്ത, ിവി 
ധപരിച്ഛേദശൂന്യസന്മാ മായി െതളി . എന്നാൽ, ഇന്ന ശബ്ദത്താൽ ഇന്ന
അർത്ഥം േബാധിക്കെപ്പടും എ ള്ള ശബ്ദശക്തി ഈശ്വരനാൽ നിയമെപ്പട്ടിരി 
ക്കയും, അ കാരം തെന്ന പൃഥി ഗന്ധവതി (പൃഥ്വി എന്നതു ഗന്ധഗുണമുള്ളത് ),
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രൂപം ച സ്സിനാൽ മാ ം കുറിക്കത്തക്ക െപാരുളുകളുെട ലക്ഷണവും,
അതിവ്യാപ്തി, അവ്യാപ്തി, അസംഭവം എന്നീ മൂ േദാ ഷങ്ങൾ കൂടാെതയിരി 
േക്കണെമന്ന്, അവയുെട ലക്ഷണവും ശാ ങ്ങളാൽ നിരൂപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയും,
ആകിൽ ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങളുെട അർത്ഥമായ ഭിന്നവ ക്കൾ തങ്ങെള
കുറി ന്ന ശബ്ദശക്തിേയാടു മാർെപ്പ നി ഏകാർത്ഥമായി കാശി ന്ന
സത്താമാ യായി അവകൾ ബാധിക്കെപ്പടുന്നതു മാണ വിേരാധം അല്ലേയാ?
ആചാ: കുേഞ്ഞ നീ ശങ്കിച്ചതു ശരി തെന്ന. എന്നാൽ മാണെമന്നതു ശാ  
മാകും. ആ ശാ വും ശബ്ദരൂപമായിരി ം. ആ ശബ്ദവും നാദ ഹ്മെമ
വ്യവഹരിക്കെപ്പടും. അ കാരമുള്ള നാദ ഹ്മെമന്ന തത്വമാകെട്ട പരാ, പശ്യ 
ന്തി, മദ്ധ്യമാ, ൈവഖരി എന്നിങ്ങെന നാലു പിരിേവാടുകൂടിയിരി ം. അവയിൽ
പരാ എന്നതു ജ്ഞാനികളാലും, പശ്യന്തി േകവലം േയാഗികളാലും, മദ്ധ്യമാ
ധ്യാനശക്തിേയാടുകൂടിയ ഉപാസകരാലും, ൈവഖരി േവദശാ ജ്ഞന്മാരാലും
പണ്ഡിതന്മാരാലും അനുഭവിക്കത്തക്കത്. ഇവയിൽ മൂ ഭാഗവും ആന്തർമുഖമാ 
യും ൈവഖരിെയന്ന ഒരു ഭാഗം ബഹിർമുഖമായും ഇരി ം. ആ ൈവഖരിയായതു
ബഹുവിധ േവദശാ ഭാ ഷാവിേശ ഷങ്ങളായി വികസിച്ചിരി ം. അ കാരം
വികസിച്ചിരി ന്ന ആ ൈവഖരി സ്വയം ഏകാക്ഷരമായിരി ം. ഉപാധിസം 
ബന്ധങ്ങളാൽ ഏകമായും മൂന്നായും പതിനാറായും അൻപതായും അക്ഷരങ്ങെള
വർണ്ണങ്ങെള പറയും. ഈ അൻപതു വർണ്ണങ്ങളിലും അവർണ്ണം കവർണ്ണം
ലവർണ്ണം എന്നിങ്ങെന വർണ്ണസത്ത ഏകമായി കാണെപ്പടുകയാൽ ആ
ഏകമായ വർണ്ണസത്ത ദന്ത താലു ഓ ഷ്ഠാദി സ്ഥലേഭദങ്ങളിൽ ഇച്ഛയാൽ
ചലിക്കെപ്പടുന്ന ിയാശക്തി സംബന്ധത്താൽ, ശർക്കര, പുളി, വലണം,
ഏലം ഇത്യാദി സംബന്ധങ്ങളാൽ നിർഗന്ധമായും ഏകരസമായും ഉള്ള
ജലം ബഹുരസഗന്ധേഭദങ്ങേളാടുകൂടി കാണെപ്പടുന്നതു േപാെല, അൻപതു
േഭദേത്താടുകൂടിയതായി കാണെപ്പടും. അ കാരം തെന്ന, വ്യവഹാരത്തിനാ 
യി പദം, വാക്യം എന്നിങ്ങെന സേങ്കതിക്കെപ്പടും. ഈ വക സേങ്കതവും
ഈശെന്റ ഇച്ഛാശക്തിയാൽ നിയമിക്കെപ്പട്ടതുതെന്നയാണ്. അ കാരം ഈശ 
െന്റ ഇച്ഛാശക്തിേയാടുകൂടിയ ൈവഖരീരൂപ ശാ മാണമായത് ബലം,
സാമാന്യം അന്നിങ്ങെന ര പിരിവായിട്ട് പറയെപ്പടും. ബലവാക്യങ്ങൾ
ബാധിക്കെപ്പടുകയില്ല. സാമാന്യവാക്യങ്ങൾ ബാധിക്കെപ്പടുെമന്നതുെകാണ്ട്
അവെയ വചി ന്ന ശാ ം മാണമാകയില്ല ഇങ്ങെന ശാ ത്തിൽ തെന്ന

ബലമായ ഏകേദശവാക്യങ്ങളാൽ സാമാന്യമായ ഏകേദശവാക്യങ്ങൾ
ബാധിക്കെപ്പടാെമങ്കിൽ ആ ന്യായം െകാണ്ട് ഉപാധി സംബന്ധങ്ങളാൽ നാ 
നാേദദേത്താടു കൂടിയവയായി കാണെപ്പടുന്ന വർണ്ണേഭദങ്ങളും, തൽസംബന്ധ
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വ്യത്യാസങ്ങളാൽ പദം, വാക്യം എ ള്ള േഭദങ്ങളും അവയുെട നിരൂപണേഭദ 
ങ്ങളാൽ ശാ േഭദങ്ങളും അവയാൽ കുറിക്കെപ്പടുന്ന വ േഭദങ്ങളും, ബലം,
സാമാന്യം എന്ന ര പിരിേവാടുകൂടിയതായിട്ട്, അവയിൽ ബലം എന്ന ഒരു
പിരിവാൽ സാമാന്യം എന്ന ഒരു പിരിവു ബാധിക്കെപ്പടും. കാല യത്തിലും
ബാധിക്കെപ്പടാെത ഉപാധി സഹായരഹിതമായി സ്വയം സിദ്ധിച്ചിരി ന്ന
വ ബലെമന്നാകും. അതിെന സംബന്ധിച്ച ശാ ം, ആ ശാ ത്തിെന്റ
അഭി ായേത്താടു കൂടിയ വാക്യങ്ങൾ, അവയുെട അഭി ായമായ അർത്ഥങ്ങൾ,
ഇവകളും ബലെമന്നാകും. മെറ്റല്ലാം സാമാന്യെമന്നാകും,
എെന്തന്നാൽ,
സ്വയം സിദ്ധിക്കാൻ ശക്തിയില്ലാത്ത കാരണം. ഇ കാരമാകുേമ്പാൾ, ബല 
മായും സാമാന്യമായും മാണ വാക്യങ്ങൾ, വർണ്ണസംേയാഗവിേശ ഷമായി
വന്ന വ ക്കെള മാണി േയാഗി േമ്പാൾ, നിർവികാരമായ നാദ ഹ്മ
െമന്ന വർണ്ണസത്ത ഉപാധികളുെട ിയാേഭദങ്ങളാൽ അകാരാദി േഭദങ്ങളാ 
യിട്ട് വികാരെപ്പടുേമ്പാൾ, അവെയ നിർവികാരമായി വ്യാപിച്ച വർണ്ണസത്ത
അവകെള അതാതു വർണ്ണങ്ങളായി ഭവിപ്പി . ആ ഉപാധികളിൻ ിയ േവർെപ 
ടുേമ്പാൾ ആ വർണ്ണസത്ത മാ മായി േശ ഷിച്ചിരി ം. വർണ്ണസത്ത എന്നതു
ജ്ഞാനത്തിെന്റ ർത്തി വർണ്ണങ്ങളായിരി ം.
വർണ്ണങ്ങളിൽ, ഏകമായ ആ വർണ്ണസത്തെയ പകു കാണുന്ന വിവരം
എങ്ങിെനെയന്നാൽ, ഉപാധികളുെട ിയാസംബന്ധത്താൽ നാദം അതിസൂക്ഷ്മ 
മായി ധ്വനിച്ച് ആ ിയാേഭദത്താൽ ആ ധ്വനികളിൽ മാ യുെട േഭദങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കി, ആ നാദേത്താടു അേഭദമായി കലർന്ന് ഏകാകാരമായി, അകാരാദി
വർണ്ണങ്ങളായി, കാണുമാറു സിദ്ധി ം. ആ ിയാവികാരങ്ങളായ മാ കൾ
ആ സംബന്ധം നീ േമ്പാൾ ആ നാദവും തനതു നാദമായ വർണ്ണത്തിെന്റ
സത്താമാ മായി നീങ്ങി നിൽ ം. ഇ കാരം സകല ശാ ങ്ങളുമായി

കാശി ന്ന വാക്യേഭദങ്ങേളാടുകൂടിയ അമ്പതു വർണ്ണങ്ങേളയും ഉച്ചരി  
േമ്പാൾ അവകെളയും, ഓേരാേരാ വർണ്ണങ്ങളിലുമുള്ള മാ കെളയും നിദാനിച്ച്
ഓേരാേരാ വർണ്ണങ്ങളിൽ ഓേരാേരാ മാ കൂ കയും കുറ കയും ആ അവ 
സ്ഥയിൽ ആ വർണ്ണങ്ങൾ മാ യുെട കൂടുതൽ കുറവ് േഹതുവായിട്ട് ഉണ്ടായ
വർണ്ണങ്ങളുെട ഉ ത്തിലയ(ത്വ)സ്വഭാവെത്തയും കണ്ട് അ കാരം ഉത്ഭവിച്ചതാ 
യും നശിച്ചതായും ഉള്ള മാ േഭദങ്ങേളാടുകൂടിയ അതാതു വർണ്ണം ഇരി ന്ന
സ്വഭാവം േപാെല ആ വർണ്ണത്തിെന്റ സത്തിെന ആേലാചിച്ചനുഭവിക്കിൽ,
ഘടകമായിരി ന്ന സ മൃത്തിേന്റതുേപാെലയും പടമായിരി ന്ന സ
ത വിേന്റതുേപാെലയും, അകാരാദി വർണ്ണങ്ങളായുത്ഭവിച്ച മാ കളുെട സ
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നിർവികാരമായ നാദമാ ത്തിെന്റ സത്തായി കാശി ം. ഒരിക്കലും
കാശിച്ചിരുളാകാത്തതുേപാെല, ആ സ ഒരിക്കലും അസത്താകയില്ല.

ഇ കാരമാകിൽ ഈ നാദത്തത്ത്വം അകാരാദി വർണ്ണങ്ങളായി ഭവി േമ്പാൾ
മാ കളുെട സംബന്ധേത്താടുകൂടിയതായും, നാദമാ മായി ഭവി േമ്പാൾ
മാ കളുെട സംബന്ധം വിട്ടതായും ഭവിച്ചതിൽ ആ നാദം അമാ യായും
സമാ യായും മാ കളുെട ഉപാധിയായ ിയാശക്തിയുെട സംേയാഗവി 
േയാഗങ്ങളാൽ ഭവി നിൽ ം എന്നല്ലാെത തനതു സ്വാഭാവികമായങ്ങിെന
ഇരിക്കയില്ല. ആ ിയാശക്തിയുേട സംേയാഗം മാ െയന്ന ഉദയവും, അതിെന്റ
വിേയാഗം അമാ െയന്ന ഉദയവും ആകും. മാ യായും അമാ യായും ഉദി 

ന്നതിനു കാരണമായി നിന്ന സംേയാഗ വിേയാഗങ്ങെള ആ ിയാശക്തി
വി നീങ്ങി നാദമാ മായി രി ം സ്ഥലത്തിൽ, ആ ശക്തി മാ മായിട്ട്

കാശി േമ്പാൾ തന്നിൽ മാ കളുെട സ്വഭാവമാകെട്ട, അമാ കളുെട
സ്വഭാവമാകെട്ട ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് അവയാൽ ഉണ്ടായ േഭദേത്താടുകൂടിയ
വി ഷയജ്ഞാന ർത്തിയില്ലാെത നിർവി ഷയമായ ജ്ഞാനമാ ർത്തിെയ
െകാടു ം. അ കാരമുള്ള നാദം തനതുപാധിയായ മുൻപറഞ്ഞ ിയാശക്തി,
ഇ¢◌ാശക്തി, ഇവയുെട സംബന്ധം െകാണ്ട് ഉദിച്ചസ്തമിക്കയാൽ, ഇച്ഛാശക്തി
വി ഷയ ജ്ഞാന ർത്തിെയ മുന്നി ഉദിക്കയാൽ അതിവിെട ഇല്ലാത്തതിനാൽ,
ആ ഇ¢◌ാശക്തി നാദത്തിനു ആധാരമായ ിയാ ശക്തിെയ വി നി ം. ആ

ിയാശക്തി ആ നാദത്തിെന്റ ർത്തിക്ക് ആദരവായ ഉപാധിസ്ഥലെത്ത
വി േപാകും. ആ അവസ്ഥയ്യിൽ ആ നാദം സ്ഥിതിത്വേത്താടുകൂടിയതായി
വ്യവഹരിക്കെപ്പടുകയാൽ ഇരുന്നതുതെന്ന ഇരി ന്നതായി ഭവിക്കണം. ആക 
യാൽ നാദമാ മായി ഭവിച്ച ആ വർണ്ണെത്ത നിദാനേത്താടു അനുഭവിച്ച്,
അതിെന്റ സത്തിെന പിരിച്ചറിഞ്ഞ്, ആ സത്ത് നിർവികാരമാകയാൽ ആ
സത്തിനാൽ വികാരമായ ിയാശക്തിയുെട സംബന്ധത്താൽ ഭവിച്ച ഉപാധി 
മയമായ നാദാംശെത്തയും വ്യാപിച്ചിരുന്ന സ്ഥിതിേപാെല കാണുകിൽ നാദം

ർത്തിച്ചിരി േമ്പാൾത്തെന്ന ഉപാധ്യംശങ്ങൾ വിട്ട് നിർവികാരമായ തനതു
സ്വയം സന്മാ മായി േശാഭി കാശി ം.
ഈ സ നാശമില്ലായ്ക േഹതുവായിട്ട് അക്ഷരെമ പറയെപ്പടും. ആ
അക്ഷരെത്ത തെന്ന ”വർണ്ണ”െമ ം പറയാം. നാദം ഉദയാസ്തമനം െച ന്ന
സ്ഥാനമാകയാൽ ഈ അക്ഷരസത്തെയ ”പര”െയ ം, ഇതുതെന്ന ഉപാധിസം 
ബന്ധത്താൽ നാദമായി വികസി േമ്പാൾ ”പശ്യന്തി”െയ ം, ഈ നാദത്തിൻ
മാ കളായുദി േമ്പാൾ ”മദ്ധ്യമ” എ ം ആ മാ സംബന്ധത്താൽ അകാരാദി
അമ്പതു വർണ്ണങ്ങളായി വികസി േമ്പാൾ ”ൈവഖരി”െയ ം പറയും.
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ഈ ൈവഖരി തെന്ന േവദേവദാംഗാദി സകലശാ ങ്ങളായും ബഹുവിധ
ഭാ ഷകളായും ഭവിച്ച് ഇഹപരങ്ങളായ വി ഷയങ്ങെള സൃഷ്ടിച്ച്, വിേവകെത്ത

രിപ്പിക്കയാൽ അഖിലശാ ങ്ങ ളായും അൻപതു വർണ്ണങ്ങളായും അവയുെട
സംബന്ധ വിേശ ഷങ്ങളായി ം കണ്ട്, സംബന്ധെത്ത വർണ്ണങ്ങൾ മാ മായി
പിരിച്ച്, ആ വർണ്ണങ്ങെള മാ കൾ മാ മായി പിരിച്ച്, അവേയാട് കലർ നി 
ന്ന നാദതത്ത്വത്തിെന്റ സ്ഥിതിെയ തനി കാണുകിൽ ൈവഖരി മദ്ധ്യമയിലും,
മദ്ധ്യമ പശ്യന്തിയിലും ആയിട്ടടങ്ങി നാദമാ മായി കാശി ം. അേപ്പാൾ
ശാ ങ്ങളും അവറ്റാൽ പറയെപ്പട്ട വ ക്കളും, ഘടപടാദിയായി കാണെപ്പട്ട
പൃഥ്വീവികാരങ്ങൾ പൃഥ്വി മാ മായി കാണെപ്പടുേമ്പാൾ ആ വികാരരൂപങ്ങൾ
മാറുന്നതിേനാടു കൂടി ആ നാമങ്ങളും അന്നാമരൂപങ്ങെള പിരിച്ച് േഭദജ്ഞാ 
നത്തിെന്റ സം ർത്തിയും മാറ്റെപ്പ പൃഥ്വി മാ മായ വ്യാപക കാശെത്ത

ാപിപ്പതുേപാെല, സകല നാമരൂപങ്ങളും അവകെള േചർന്ന് ഭിന്നഭിന്ന
ജ്ഞാന ർത്തിയും നീങ്ങി വ്യാപകമായ പശ്യന്തി എന്ന നാദതത്ത്വവും
തദർത്ഥമായ നിർവികാരവ്യാപകജ്ഞാനവും തെന്ന ർത്തിവി ഷയമായി
അനുഭവിക്കെപ്പടും.
അങ്ങിെന അേനക ഭിന്നഭിന്ന നാമരൂപങ്ങളായി ഭവിച്ച അണ്ഡപിണ്ഡചരാ 
ചരങ്ങെള ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായി രിപ്പിക്കാൻ കാരണമായ ൈവഖരി, മദ്ധ്യമ,
അവയുെട അർത്ഥമായ ഇഹപരെമന്ന വി ഷയം ഇവ ഒേന്നാെടാ ഉപാധി
നീങ്ങലിെന മുന്നി തനി നിർവി ഷയമായി തങ്ങൾക്കാധാരമായ പശ്യന്തി
മാ മായി ഭവി ം.
പശ്യന്തി നാദതത്ത്വം ആകയാൽ നാദതത്ത്വം തെന്റ സ്വസ്വഭാവം േപാെല
ജ്ഞാനെത്ത രിപ്പി ം. ആകയാൽ താൻ േഭദം കൂടാെത നിർവി ഷയമായും
വ്യാപകമായും ഇരിക്കെകാണ്ട് അ കാരം തെന്ന ജ്ഞാനെത്ത രിപ്പി ം.
ഇങ്ങെന പശ്യന്തിെയ റി ള്ള അനുഭവെത്ത നിദാനിച്ചാൽ അതിൽ അതിെന്റ
സത്തിെന മുൻ പറഞ്ഞ കാരം കാണുകിൽ പശ്യന്തിെയന്ന നാദം േസാപാ 
ധികവികാരങ്ങെള വി നീങ്ങി തനതു കാരണമായ പര എന്ന അക്ഷരത്തിെന്റ
സത്താമാ മായി േശ ഷി ം.
ഈ വിധമായ ”പര” സകല ശാ ാന്തരംഗമായ സർവജ്ഞ ശക്തിേയാടുകൂടിയ
ജ്ഞാനനിധിയാകും. വ്യഷ്ടി സമഷ്ടിയായ പഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ
ഈശനു സർവവിദ്യാജ്ഞാനലയമായ ഈ പര തെന്ന സർവജ്ഞ ശക്തി 
യായിരുന്ന്, ആ ഈശനു സ്വരൂപജ്ഞാനേത്തയും പഞ്ച ജ്ഞാനേത്തയും
കരതലാമലകം േപാെല കാട്ടി, അവനു സ്വരൂപജ്ഞാനത്തിന് അനന്യമായി,
അവ സത്താമാ മായി കാശിചുനി ം. വ്യഷ്ടിയിൽ ജീവന്മാർ അവെന്റ
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സൃഷ്ടിയായ ജാ ത് സ്വപ്ന സു ഷുപ്തിെയന്ന അവസ്ഥകൾ ആദികാരണമായ
അജ്ഞാനെമന്ന ആവരണ ർത്തിയായും ആ ഉപാധിയുടയ ജീവ കിഞ്ചി 
ജ്ഞ ശക്തിയായും, വിേവകത്താൽ അപേരാക്ഷസാക്ഷാത്ക്കാരസമയത്തിൽ
അധി ഷ്ഠാന സ്വരൂപ ജ്ഞാനത്തി േവറില്ലാത്ത സർവജ്ഞശക്തിയായും ഭവി 
ച്ച് അവെന്റ അധി ഷ്ഠാന സ്വരൂപസത്താമാ മായി നിന്ന് കാശി നിൽ ം.
ആകയാൽ നാദ ഹ്മെമന്ന പരയാകുന്ന അക്ഷരസത്ത സ പമായ
അധി ഷ്ഠാന ഹ്മത്തിന്ന് േവറായിരിക്കിൽ അസത്തായിേപ്പാകും. ഹ്മേമാ
അൈദ്വതവ , അതിൽ ധർമ്മം േചരുകയില്ല. ആകയാൽ അധി ഷ്ഠാന ഹ്മേമ
വ്യവഹാരെത്ത അേപക്ഷിച്ച് പരെയന്ന നാദതത്ത്വമായി പറയെപ്പടുേമ്പാൾ
”സത്താ” എ ം, ആ വ്യവഹാരെത്ത വി നീ േമ്പാൾ ”സത്ത് ” എ ം
പറയെപ്പടും. ഈ വിധമായി ഏകാക്ഷരമാകുന്ന അധി ഷ്ഠാനപരമാത്മവ പര 
െയന്ന നാദ ഹ്മസത്താമാ മായിട്ട് േശ ഷിച്ച് പഞ്ചെത്ത സന്മാ ാധി ഷ്ഠാന

ഹ്മത്തി േവറായിട്ടല്ലാെത സന്മാ മായി പറഞ്ഞ കാരമനുഭവിച്ചാലും.
(ശി ഷ്യൻ അ കാരം തെന്ന സമാധിബലത്താൽ ൈവഖരീനാദെത്തയും അതി 
െന്റ െപാരുളായ പഞ്ചെത്തയും മദ്ധ്യമ എന്ന നാദസത്തയാൽ വ്യാപി ം
അവെറ്റ അതി േവറായില്ലാെത അതുമാ മായി നി േഷധിച്ച്, ആ മദ്ധ്യമ
എന്ന നാദസത്ത പശ്യന്തി എന്ന നാദസത്തയാൽ വ്യാപിക്കെപ്പട്ട് അതും
അതി േവറായിട്ടില്ലാെത നി േഷധിക്കെപ്പട്ട്, പശ്യന്തിയും പരെയന്ന അക്ഷര 
സത്ത േവറായിട്ടില്ലാെത അഖണ്ഡമായ പരാമാ മായനുഭവിച്ച് ആ പരെയന്ന
അക്ഷരെത്ത അധി ഷ്ഠാനമായ അക്ഷരവ വായ, സന്മാ ഹ്മസ്വരൂപമായി,
ധർമ്മധർമ്മീേഭദം കൂടാെത അനുഭവിചു. ആവിധ സർവ്വവിദ്യാധി ഷ്ഠാനസ പ
അക്ഷരെമന്ന ഹ്മം ആ അനുഭൂതിയിൽ ത്യക്കായ താനായിട്ട് കാശിച്ചതി 
നാൽ തെന്ന സർവവിദ്യാധി ഷ്ഠാനമായ അക്ഷര ഹ്മമായി ം, സ്വസത്തയാൽ
സകല ശാ ങ്ങളും സന്മാർഗ്ഗങ്ങെള ആസ്തിക്യ ടൻ േബാധിപ്പി ന്ന
ശക്തിയുടയവയായതായും, ആ ശാ ങ്ങളും അവറ്റാൽ േബാധിക്കെപ്പടും പ 
ഞ്ചവും സ്വസത്ത േവറായില്ലാത്തതുെകാണ്ട് സ പനായ തനി സ്വസത്ത
എ കാരം േവറായിട്ടില്ലേയാ അ കാരേമ സ്വസത്താരൂപമായ അവകൾ
തനി േവറായില്ലെയന്ന്, സമസ്തവും സ പനായ താനായി കാശി ം
അനുഭൂതിെയ ാപിച്ച് ആനന്ദക്കടലിൽ മുഴുകി).
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ചിദനുഭവ നിരൂപണ കരണം

(ശി ഷ്യൻ മറുപടിയും േമലായ ദ്ധേയാെട ആചാര്യചരണ ദ്വയെത്ത വണങ്ങി 
യിട്ട് ഉള്ള കാരം പരമാത്മാവിെന്റ സ്വസ്വരൂപെത്ത റിച്ച് വിചാരി േമ്പാൾ,
സമസ്തവും സ്വസ്വരൂപമായിത്തെന്ന സിദ്ധിച്ച് സന്മാ ാനുഭൂതിെയ ാപിച്ചിരു 
ന്നാലും ചിദനുഭവെത്തയും അരുളിെച്ചേയ്യണെമന്ന് ാർത്ഥിചു.)
ആചാ: ത്യക്ഷമായനുഭവിക്കെപ്പട്ട പഞ്ചത്തിനും പഞ്ചഭൂത െത്ത ഒഴിചു  
ത്യക്ഷ മാണ കാരം േവറാദരവു കാണുന്നില്ല. ഇങ്ങെനയിരി ന്ന പഞ്ചഭൂത 
ങ്ങൾ ം ശാ ങ്ങളാൽ ലക്ഷണം പറയെപ്പടുേമ്പാൾ, പൃഥ്വി, അപ്, േതജസ്സ്, വാ 
യു, ആകാശം എന്നിവകൾ മമായി ഗന്ധം, രസം, രൂപം, ർശം, ശബ്ദം എന്നീ
ഗുണങ്ങേളാടു കൂടിയവയാകു . അവയിൽ പൃഥ്വി തനി ള്ള ഒരു ഗുണേത്താടു 
കൂടി മേറ്റ നാലു കാരണഗുണങ്ങേളാടുകൂടിയെത ം, മ ള്ള ഭൂതങ്ങളും അ കാരം
തെന്നയാകു െവ ം നിരൂപിക്കെപ്പടും.
ഇവെറ്റ േശാധിക്കിൽ ഈ പൃഥ്വി ഗന്ധഗുണേത്താടുകൂടിയത് എന്നതിൽ ഗന്ധഗു 
ണം ലക്ഷണമായും അേതാടുകൂടിയ പൃഥ്വി ലക്ഷ്യമായും ഇരി ം (ഭവി ). ”ഈ
പൃഥ്വി” എന്നതിനാൽ ഇതുതെന്ന പൃഥ്വിെയന്നാകും. ”ഇെത”ന്നാേലാ ത്യക്ഷാ 
നുഭൂതി വി ഷയമാകും. ഇങ്ങെനയാകുേമ്പാൾ അപേരാക്ഷമായുള്ള പൃഥ്വിെയ
കാണെപ്പടുകയാൽ അതിെനയും േശാധന െചയ്താൽ മുൻപറഞ്ഞ കാരം അ  
ഗുണങ്ങേളാടുകൂടിയ പൃഥ്വിയായത്, ”ഇതു ഗന്ധഗുണേത്താടുകൂടിയ പൃഥ്വി”െയന്ന
അനുഭവത്തിൽ ത്യക്ഷേമാ അ ത്യക്ഷേമാ? ഗന്ധഗുണം ാേണ ിയത്താ 
ലും രൂപഗുണം നയേന ിയത്താലും രസഗുണം രസേന ിയത്താലും ർശ 
ഗുണം ത്വഗി ിയ ത്താലും ശബ്ദഗുണം വേണ ിയത്താലും ഹിക്കെപ്പടും.
ഇവെറ്റ ഒഴിച്ച് ത്യക്ഷാനുഭൂതിസാമ ി േവെറയില്ലാത്തതിനാൽ പൃഥ്വി ബഹി 
രി ിയങ്ങളാൽ കാണെപ്പടാെത ആ അവസ്ഥയിൽ ”ഇതു പൃഥ്വി”െയന്ന വ്യവ 
ഹാരബലംെകാണ്ട് പൃഥ്വീതത്ത്വം ബാധിക്കെപ്പട്ടാലും ”ഇെത”ന്ന ഭാനം ബാധി 
ക്കെപ്പടുകയില്ല. അ കാരം പൃഥ്വീതത്ത്വം ത്യക്ഷത്തിലല്ലാെത ആകുേമ്പാൾ,
എല്ലായിട ം ഗുണി ആധാരമായും ഗുണം ആേധയമായും, ആധാരം കൂടാെത
ആേധയം ഇരിക്കത്തക്കതല്ലാത്തതായും, സകല മാണങ്ങളാലും കാണെപ്പടുക 
യാൽ പൃഥ്വീതത്ത്വമാകുന്ന ഗുണി എന്ന ആധാരം ത്യക്ഷത്തിൽ സിദ്ധിക്കായ്ക
െകാണ്ട് ആ ഗുണങ്ങളും സിദ്ധിക്കത്തക്കതല്ലാത്തവ തെന്നയാണ്. േമലും പൃഥ്വി

ത്യക്ഷമായി കാശിക്കിൽ ആ ഗുണങ്ങളും കാശി ം. പൃഥ്വി മുൻപറഞ്ഞ
കാരം ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് വി ഷയെപ്പടാെത മറ േപായാൽ ആ ഗുണങ്ങളും

മറകതെന്നെച ം.
എന്നാൽ ഗുണി അ ത്യക്ഷനായാലും ഗുണം ത്യക്ഷമായിരിക്കെകാണ്ട് ഗുണി 
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യും ഇരിക്കാമേല്ലാ എങ്കിൽ, ഇതു ത്യക്ഷേമാ അനുമാനേമാ? ത്യക്ഷെമങ്കിൽ
അനുമാനം േചരുകയില്ല എന്ന മാണത്താൽ, ”ഇതു പൃഥ്വി” എന്ന േയാഗം
നി േഷധിക്കെപ്പടും. അനുമാനെമ വരുകിൽ ത്യക്ഷാനുഭൂതിെയ ഇട്ട് (വി 
ധിച) പേഞ്ച ിയങ്ങളായ അ സാക്ഷികളിൽ ഒേരാേരാ സാക്ഷിയാൽ നിർ 
ണ്ണയിക്കെപ്പട്ടാലും നന്നാലു സാക്ഷികളാൽ ഗുണേശ ഷവും ബാധിക്കെപ്പടുക െകാ 
ണ്ട് ഗുണങ്ങളും സ്വയം സിദ്ധിക്കൽ കൂടാെത ഗുണിയായും സാധിക്കാൻ ശക്തി 
യില്ലാത്തവനായിേപ്പാകും. എന്നാൽ ഗുണിയായ പൃഥ്വിയായും അതിൻ ഗുണ 
മായ ഗന്ധാദിയായും കാശിച്ച ഭാനം അനുഭവിക്കെപ്പടുന്നേല്ലാ? ആ വിധ ഭാ 
നം ഏതു വ വിേന്റതായിരിക്കാം? അതും പൃഥ്വി, അതിൻ ഗുണം, ഇവ ര ം
ബാധിക്കെപ്പട്ടതുേപാെല ബാധിക്കെപ്പടുേമാ എ േനാക്കിയാൽ, ഈ ”പൃഥ്വി
ഗന്ധഗുണമുള്ളതായി കാശി ” എ ള്ള ത്യക്ഷാനു ഭൂതിയിൻ കാശ 
ബലം െകാ ഒരു വ കാശിക്കയും കാശിക്കാതിരിക്കയും െചേയ്യണ്ടതാ 
യിരിക്കയാൽ പൃഥ്വിയും തദ്ഗുണവും ബാധിക്കെപ്പട്ടതിനാൽ അവകളായി കാ 
ശിച്ച കാശം ബാധിക്കെപ്പടുകയില്ല. എങ്ങിെനെയന്നാൽ, സർപ്പമായി കാ 
ശിച്ച ര വിൽ ഇതു സർപ്പെമന്ന വ്യവഹാരം െകാ സർപ്പം കാശി െവ 
ങ്കിലും വിേവകബലത്താൽ ഇതു സർപ്പമെല്ല സർപ്പം നി േഷധിക്കെപ്പട്ടാലും
”ഇെത”ന്ന ഭാനം ര െവ സംബന്ധി നി േഷധിക്കെപ്പടാെത കാശിച്ചതു
േപാെല, ഇവിെടയും ”ഇെത”ന്ന കാശം ബാധിക്കെപ്പടാെത കാശിച്ചിരി 

ം. ”ഇെത”ന്നതു ജ്ഞാനരൂപമാകയാലും, ”പൃഥ്വി” എന്നതും അതിൻ ഗുണ 
െമന്നതും ജഡമാകയാലും, സർപ്പമായി കാശിച്ച സർപ്പഭാനം ആ ആേരാപി 
തസർപ്പെത്ത ഇടവിടാെത വ്യാപിച്ച് അതു ബാധിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ ഇതു സർപ്പമ 
െല്ല ള്ള വ്യവഹാരത്താൽ ഭവിച്ച സർപ്പാഭാവെത്തയും ഇടവിടാെത വ്യാപി

കാശി ം തീതിയിനാൽ അവകെള എതിരിടാതിരിക്കിൽ ഇെതന്ന കാ 
ശമാ മായി കാശിച്ചതു േപാെല, ഇവിെടയും, ”ഇെത”ന്ന ചിത് കാശം മാ  
മായി കാശിച്ചിരി ം.
എന്നാൽ ര സർപ്പെമന്നേപാെല, ഗുണിയായ പൃഥ്വിയും അതിൻ ഗുണമായ
ഗന്ധാദിയും ത്യക്ഷാനുഭൂതിയിൽ ആേരാപിതമായി പറയുന്നത് നീതിയാകു 
േമാ എന്നാൽ, ത്യക്ഷത്തിൽ ബാധിക്കെപ്പ ം തീതിയിൽ കാണെപ്പ ം ഉള്ള
വ ആേരാപിതമായി ള്ളതാകു എന്നതു ബലന്യായമായിരിക്കയാൽ, ആ
വിധ ന്യായം എവിെടയിരി േന്നാ അവെയല്ലാം ആേരാപിതമാകു എന്ന 
തിൽ േദാ ഷം സിദ്ധിക്കയില്ല. ആകയാൽ തീതി മാ മായി േതാന്നിയ ഭാവാ 
ഭാവങ്ങളായ വി ഷയങ്ങൾ കാശി േമ്പാഴും നി േഷധിക്കെപ്പടുേമ്പാഴും ആേരാ 
പിതമായ ജഡാംശം േതാന്നിമറയും എന്നല്ലാെത അ കാരം കാശിച്ച  
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കാശം ”ഇെത”ന്ന ജ്ഞാനരൂപമായിരിക്കയാൽ ബാധിക്കെപ്പടുകയില്ല. ഇങ്ങ 
െനയാകുേമ്പാൾ പൃഥ്വിയായി കാശിക്കണെമങ്കിലും നി േഷധിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ
തദഭാവമായി കാശിക്കണെമ വരികിലും പൃഥ്വീതത്ത്വമായത് തനിക്കനന്യ 
മായ കാശത്തിൻ ബലം െകാ തെന്ന കാശിക്കണം. ആ കാശവും നീ 
ക്കമില്ലാെത തെന്ന വ്യാപിച്ചിരിക്കണം. ഇ കാരേമ മ ള്ള ഭൂതങ്ങളും കാശി 
ക്കണെമങ്കിൽ അേന്യാന്യം വിരുദ്ധങ്ങളായ വികാരങ്ങേളാടുകൂടിയതായിരിക്ക
യാൽ അവകൾ വികാരികളായ േഭദേത്താടുകൂടിയവയായും അവേയാടു കലർ
നി കാശിപ്പിച്ച നിർവികാരമായ ഭാനം ഏകമായും ഇരിക്കണം.
അ കാരമാകയാൽ, ഭാനം ഏകമായും നിരാകാരമായുമിരി . ഭൂതങ്ങൾ
വികാരികളായും ഭിന്നങ്ങളായും ഇരി . അവകൾ എവിെടയും അണുമാ  
െമങ്കിലും താങ്കളിൻ കാശവ്യാപകം ഇല്ലാെത േപായാൽ അവിടം കാശി 
ക്കയില്ല. അഗ്നിയുെട വ്യാപകത്തിൽ അതി വിരുദ്ധമായ തേമാ വ്യാപകം
സിദ്ധിക്കാത്തതുേപാെല, ജഡത്തിൽനി ം േവറായതുെകാണ്ട് സ പമായ ചി 
ത് കാശം ജഡമായ പൃഥ്വിെയ നിരന്തരമായി വ്യാപിച്ചിരി േമ്പാൾ സവികാ 
രമായ ജഡമാകുന്ന അന്ധകാരം ഉദിപ്പാനിടമില്ലാെത വി േപാകും. ജഡത്വം
വിട്ടാൽ ആ ജഡത്വെത്ത ഒഴി തനി േവെറ രൂപമില്ലാത്തതിനാൽ പൃഥ്വി 
യും സ്വരൂപം കൂടാെത ഭാനമാ മായി നിേശ്ശ ഷമായി വി േപാകും. തദഭാവവും
അ കാരം തെന്ന നീങ്ങിേപ്പാകും. തദ്ഗുണവും അ കാരേമ ആകും. ഇങ്ങ 
െന പൃഥ്വീതത്ത്വം ഭാനമായി അനുഭവിക്കെപ്പട്ടാൽ അങ്ങിെനതെന്ന മ ള്ള ഭൂ 
തങ്ങളും ആയിേപ്പാകും. അവിെടയും ഇതു പഞ്ചഭൂതം എന്ന വ്യവഹാര കാശ 
ബലത്താൽ ”ഇെത”ന്ന ജ്ഞാന കാശമാ ം പഞ്ചഭൂതങ്ങളായി ഭവിച്ച വ്യാപ 
കെത്തയും അവ ബാധിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ അവയുെട അഭാവമായി ഭവിച്ച വ്യാപ 
കെത്തയും, തനതു വ്യാപകത്തി േവറില്ലാെത സ്വവ്യാപകമാ മായി കാ 
ശിച്ച്, ഇെതന്ന ജ്ഞാന കാശ മാ ം അഖണ്ഡവ്യാപകമായി അനുഭവത്തിൽ
വരും.
ഈ വിധം ഇെതന്ന അഖണ്ഡ ചിത് കാശാനുഭൂതിയിൽ നി ം മുൻ തീ 
തി മാ മായി േതാന്നിയ ദൃശ്യമായ പഞ്ചഭൂതങ്ങെളയും അവറ്റിൻ ഗുണങ്ങെളയും
ക നയാൽ എതിരിടുേമ്പാൾ അവകളും ”ഇെത”ന്ന പൂർണ്ണചിത് കാശത്തിൽ
ഭവിച്ചിരി ം. ആ വിധം തീതിെയ സങ്ക ത്താൽ അഭിമുഖെപ്പടാതിരിക്കിൽ
അവ േതാന്നാെത കാശമാ മായി സ്വരൂപം കൂടാെത നീങ്ങിേപ്പാകും. ഭവി 
ച്ച അംശം ാന്തിെയ സംബന്ധിച്ചതായും കാശിച്ച അംശം ഭാനെത്ത സം 
ബന്ധിച്ചതായും േശാഭി ം. ഭാനം ആേരാപിതമായ ഏതു വ വും രൂപീകരി 

കാശിപ്പാൻ കാരണമില്ലായ്കയാൽ സകലത്തിനും ചി പഭാനം തെന്നയാ 
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ണ് വാസ്തവമായ സ്വരൂപമാകുന്നത്. ഇങ്ങെന കാശി ന്ന രൂപം ഏതു വ  
വിനിലേയാ, അതു വന്ധ്യാപു െനന്നേപാെല അവ െവന്നായിേപ്പാകും. ഇ  
കാരം ”ഇെത”ന്ന അഖണ്ഡചി പഭാനത്തിന് അന്യമായ ഏതും അവ വായി
ഭവിക്കിൽ അവ െവ വ െവന്നേപാെല ഭവിപ്പിക്കാൻ കാരണമായിനിന്ന ാ 
ന്തിെയ േശാധിേക്കണ്ടതായി വരും. ാന്തിെയന്നതു ഒന്നിെന മെറ്റാന്നായി കാ 
ണി ന്ന ശക്തിേയാടുകൂടിയ മനെസ്സന്ന ക നാവൃത്തിയാകും. ആ വിധ മന
”ഇെത”ന്ന അഖണ്ഡ ചിദ്ഭാനെത്ത ഒഴിച്ച് അന്യേമാ അതുതെന്ന താേനാ? അതു
എവിെട നി ഏതുവിധം കാശി ? ഈ ഭാനെത്ത ടാെത അതി
േവെറ ആ യമില്ലാത്തതിനാൽ ഇതിൽ നി ം തെന്ന കാശിക്കണം. അ  
കാരം കാശിക്കിലും ഭാനത്തി അന്യെമ വരികിൽ ജഡമായി മുൻപറഞ്ഞ

കാരം അവ വാകും. ഭാനം തെന്ന രൂപെമങ്കിൽ ഭാനം നിർവികാരമാകയാൽ
ക ന ഇടയാകയില്ല. അതിെന ക നാവൃത്തിയാകുന്ന മനെസ്സ ം പറ കൂ 
ടാ.
േമലും അഖണ്ഡചിദ്ഭാനത്തിൽ, ഊഹിചു േനാ േമ്പാൾ, ”ഇെത”ന്ന ഒരു ഉപാ 
ധി കാണെപ്പടു . അതു ഭാനെത്ത േചർന്നേതാ മനസ്സിെന സംബന്ധിച്ച 
േതാ? ഭാനെത്ത സംബന്ധിച്ചിരിക്കിൽ അതിെനയും പരിേശാധിേക്കണ്ടതാ 
ണ്. ”ഇെത” കാശിപ്പതിൽ ”ഇെത” ചൂണ്ടെപ്പടുകയാൽ ചൂണ്ടെപ്പടുന്ന സ്വ 
ഭാവം ദൃശ്യമായ ജഡത്തിന്നല്ലാെത ചിദ്ഭാനത്തിനു സിദ്ധിക്കയില്ല. എന്നാൽ
ചിദ്ഭാനസംബന്ധ ത്താൽ കാശി ന്നതാെണ വരികിൽ നിർവികാര 
മായ ചിദ്ഭാനം അസംഗിയാകയാൽ തൽസംബന്ധവും ഇതി സിദ്ധിക്കയി 
ല്ല. ഇങ്ങെനയായാൽ അഖണ്ഡമായി കാശി ന്ന ചിദ്ഭാനത്തിൽ ഇെത 

ചൂണ്ടെപ്പടുന്നതായ കുറിപ്പ് അഖണ്ഡമായിരിക്കയാൽ ആ അഖണ്ഡ റി
തെന്ന ഇെത ഉപാധിയായി കാണെപ്പടുകയാൽ, അതിെനയും സ്വയം വ്യാപി 

േനാ കിൽ ഇദം ചിത് കാശത്താൽ വൃത്തിയില്ലാെത ചിദ്ഭാനമാ മായി
േശ ഷി ം. അങ്ങിെന നീ കിൽ സ്വയംഭാനമായ ചിത്ത് അഖണ്ഡമായിെട്ട 
ങ്കിലും കുറിക്കെപ്പടാെത മഹാമനൗമായി കാശി ം. വ്യവഹാരത്താൽ മുൻ 
പറഞ്ഞ ഇെതന്ന വൃത്തി തീതിമാ മായി ഉദി ന്നെത വരുകിൽ സ്വരൂപ 
ത്തിൽ ഇെതന്ന വൃത്തിയില്ലായ്കയാൽ ഇതിെന്റ അഭാവെത്തത്തെന്ന സ്വ കാശ 
ത്തിെന്റ അഭാവമായി കുറിക്ക (നിർണ്ണയിക്ക)െപ്പടുകിൽ അവിെട അഹെമന്ന വൃ 
ത്തിെയ ഭവിപ്പി ം (ഉണ്ടാ ം). അ കാരം ഉദിച്ച് അഹന്താസംബന്ധത്താൽ
ഞാൻ, എേന്റതു എ ള്ള ര വിധമാകും. ഞാൻ, എേന്റതു എ ള്ള ക ന വര 
ണെമ വരുകിൽ അതു മനസ്സിെനത്തേന്ന സംബന്ധി . ആകയാൽ നിർണ്ണ 
യിപ്പാൻ കഴിയാെത ശൂന്യം േപാലുള്ള മനസ്സിെന്റ ഒരു ഭാഗമായ വൃത്തി അഹം 
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കാരെമ ം ബഹിർമുഖമായി കുറിക്കെപ്പടുന്ന ഒരു വൃത്തി ഇെത ം ആകു .
മുമ്പ് ”ഇെത”ന്ന വൃത്തി ചിദ്ഭാനമാ മായി നി േഷധിക്കെപ്പട്ടതുേപാെല ശൂന്യം
േപാലുള്ള ഇദം വൃത്തിയുെട അഭാവമായ അഹംവൃത്തിേയയും ജഡമായിക്കണ്ട്
ആ വിധ ജഡത്വം സ്വ കാശത്തിൽ ഉദിക്കാൻ അവസരമില്ലായ്കയാൽ അതിെന
കാല യത്തിലും അവ വായി നി േഷധിക്കിൽ ലയെമന്ന സ്വരൂപമറ്റ് ഇദം വൃ 
ത്തിയായി ഭവി ം ഉത്പത്തിനാശത്തിനു അവസരമില്ലാെത കാല യത്തിലും
അവ വായി ഭവിച്ച്, സ്വ കാശത്തിനന്യമായിലാെത നീങ്ങിേപ്പാകും. ഇ കാ 
രം അനുഭവിച്ചാലും.
(ഇ കാരം ആചാര്യൻ അരുളിെച്ചയ്തേപ്പാൾ ശി ഷ്യൻ അ കാരേമ പഞ്ചഭൂത 
ങ്ങെളയും സ്വരൂപമില്ലാെതയാക്കിക്കണ്ട്, അതിൽ ഉ ം െവളിയും വ്യാപിച്ചിരു 
ന്ന സ്വ കാശഭാനെത്ത ത്യ പനായ താനായിക്കണ്ട്, തന്നിൽ ഇദെമ ം
അഹെമ ം ഉള്ള ഉദയത്തിനു കാരണമായിരുന്ന അഖണ്ഡ വൃത്തിയാകുന്ന മന 
സ്സിെന ലയരൂപമായും ർത്തിരൂപമായും ഉള്ളതായി േനാക്കി, അതിേനയും
സ്വസ്വരൂപത്താൽ നി േഷധിച്ച്, സ്വയം ത്യഗ് ഹ്മ കാശമായി കാശിച്ച്,
കാല യത്തിലും ഖണ്ഡാഖണ്ഡവിനിർമുക്തമായ ചിദ്േജ്യാതി യാകുന്ന തെന്ന 
െയാഴിച്ച് രണ്ടാം വ വിെല്ല ചിദാനന്ദ സുധാസി വിൽ മുങ്ങിയവനായി
ഭവി .)
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ആനന്ദാനുഭവ നിരൂപണ കരണം

ശി ഷ്യൻ അനന്തരം ആചാര്യപാദങ്ങെള വണങ്ങി പറ : നിന്തിരുവടിയുെട
അപാരമഹിമയുള്ള കൃപാകടാക്ഷത്താൽ അരുളിെച്ചയ്ത കാരം കൃതാർത്ഥനാ 
േയൻ. ആനന്ദാനുഭവെത്തയും ഉപേദശിച്ചരുേളണേമ!
ആചാ: ”ഈ ഘടം എനിക്ക് ഏറ്റവും ിയമുള്ളത് ” എന്നതുേപാെല, പു മി  
കള േക്ഷ ാദികളിൽ, ”ഇെതനിക്ക് ഇഷ്ടം” എ ഏറിയ ിയം കാണു .
അതിെന േശാധിക്കിൽ ഈ ഹ്മാണ്ഡം അേശ ഷവും സ്വയം ആനന്ദസ്വ 
രൂപമായാകേവ കാണെപ്പടും. ഇഹം മുതൽ പരം വെരയുള്ള പഞ്ചത്തിൽ
ആനന്ദ ാപ്തിയായത് വി ഷയരൂപമായും ആത്മരൂപമായും ര വകയായി
കാണെപ്പടു . അവയിൽ വി ഷയാനന്ദമായത് ഇഹത്തിൽ ഭാര്യ, പു ൻ,
ധനം, ധാന്യം, യവൗനം, രാജ്യം, ക്, ചന്ദനം മുതലായവയുെട േഭാഗങ്ങെള
മുന്നി ദിപ്പതും അ കാരംതെന്ന സ്വർഗ്ഗാദി വി ഷയേഭാഗങ്ങെള മുന്നി ദിപ്പതും
ആകും. അത് ൈദവാനന്ദെമ ം, ഇഹത്തിൽ ഉദിച്ചതിെന മനു ഷ്യാനന്ദം എ ം
പറയെപ്പടും. വി ഷയേഭാഗങ്ങെള നീക്കി, കരേണ ിയങ്ങെളയും നശിപ്പിച്ച്,
ദൃശ്യം വി േപായ ആത്മാപേരാക്ഷാനുഭവെത്ത മുന്നി ദി ന്നത് ആത്മാനന്ദം
എന്നാകും.
ഇവയിൽ അന്തഃകരണത്തിൽ ആത്മാനന്ദം ഉദിേക്കണെമങ്കിൽ, ആ ആനന്ദം
എവിെടനിന്ന് ഉദി ന്നെതന്ന് േനാക്കിയാൽ, ഒരു വ േവ ഏകകാലത്തിൽ
ഒരുത്തനു സുഖജനകമായും, മെറ്റാരുത്തനു ദുഃഖകാരിയായും ഇരിക്ക െകാ 

ം, ക്ഷണേഭദത്താൽ ഒരു വ തെന്ന ഒരു പുരു ഷന് േസ്നഹേദ്വ ഷങ്ങൾക്ക്
കാരണമാകുന്നതിനാലും, വി ഷയങ്ങൾ പൂർത്തിയായിരുന്നി ം താനിെല്ല 
ങ്കിൽ കാശിപ്പാൻേപാലും ശക്തിയില്ലായ്കയാലും വി ഷയസംബന്ധമില്ലാത്ത
സു ഷുപ്തിയിൽ താേന സുഖമായി അനുഭവിക്കയാലും, വി ഷയങ്ങളിൽ നി ം
ഉദിക്കില്ല, ആത്മാവിങ്കൽ നി തെന്ന ഉദിേക്കണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പരമാത്മാ
എല്ലായിട ം എേപ്പാഴും ഏകസ്വരൂപനായി നിറഞ്ഞിരിേക്ക എല്ലാേ ാഴും
ആ ആനന്ദം േതാന്നിെക്കാണ്ടിരിക്കാമേലാ എന്നാൽ, ആ ആനന്ദസ്വരൂപനായ
പരമാത്മാവ് സർവ സദാ ഏകരൂപനായി വ്യാപിച്ചിരുന്നാലും, േഗാവിെന്റ
ക്ഷീരം അതിെന്റ സർവാവയവങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരുന്നാലും ആ ക്ഷീരത്തിെന്റ
വ്യാപ്തി മുലദ്വാരത്തിൽ കൂെട മാ ം സിദ്ധിപ്പതുേപാെല, ഈ ആത്മാനന്ദവും
ആനന്ദമയേകാശ െട ഹൃദയത്തിൽ ാപ്തിയാകും. ആകയാൽ ആനന്ദ 

ാപ്തിക്കായിട്ട് ആനന്ദമയേകാശം സാദ്ധ്യെമ ം, വിജ്ഞാനമയേകാശം
സാധനെമ ം ആകും.
ഇഹപരങ്ങളായ വി ഷയങ്ങെള മുന്നിട്ട് ആനന്ദം ാപ്തിയാകുന്നതായി ത്യക്ഷ 
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മാണമാണത്താലും ശാ മാണത്താലും കാണെപ്പട്ടിരിേക്ക, ആ ആനന്ദം
എങ്ങിെന ആത്മാനന്ദമായി േചരും? ആ ആനന്ദം ആത്മാവിേന്റതായാൽ  
പഞ്ചത്തിൽ ആനന്ദ ാപ്തിക്ക് കൃ ഷി, വാണിജ്യം, രാജ്യം, തപസ്സ്, യാഗാദികൾ
മുതലായ കർമ്മങ്ങെള മേത്താെട എന്തിനായി െച എന്നാൽ, ആവിധം
അവിേവകം േഹതുവായിെട്ടന്നല്ലാെത വിേവകെത്ത പറ്റി െച ന്നതല്ല എ
േബാധമാകും. അതായത്, ഒരു വ ര സ്വരൂപേത്താടു കൂടിയതായിരിക്കില്ല.
ഒരു സ്വരൂപേത്താടുകൂടിയതായിേട്ട ഇരി . ര സ്വരൂപേത്താടുകൂടിയതായി
കാണെപ്പട്ടാൽ ഒന്ന് അവിേവകം നിമിത്തമാകും. ഈ സ്ഥിതിക്ക് ഭാര്യ,
പു ൻ, ീ, ധനം, ഇവറ്റിൽ ഏറ്റവും ിയമുടയ ഒരുവൻ വഴിേപാകുേമ്പാൾ
അവേരാടുേചർന്ന് നദീ വാഹെത്ത സന്ധിച്ച്, വലുതായ ാണഭയം േനരിട്ട്,
അവകെളയും തെന്നയും രക്ഷി ന്നതിനാേലാചിച്ച്, ൈകയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്ന
കന്യകെയ വിേട്ടച്ച് അ ം ദൂെരെച്ചന്നേപ്പാൾ പി ം മം ഉണ്ടായി േതാളിൽ
ഇരുന്ന കുഞ്ഞിെനയും തള്ളിേയ േപാകുേമ്പാൾ പിന്നീടും വാഹബാധയാൽ
മെറ്റാരു ൈകയ്യിൽ പിടിച്ചിരുന്ന ഭാര്യേയയും വി കളഞ്ഞ്, പി ം മം
െകാണ്ട് അരയിൽ െകട്ടിയിരുന്ന ഘനമുള്ള വ്യെത്തയും ശരീരമിരുന്നാൽ
എ േയാ ധനം സമ്പാദിക്കാെമ റച്ച് തള്ളിേയചുേപായി. ഇ കാരം േപാ 
യവന് ആദ്യകാലത്തിൽ സുഖെത്ത െകാടുത്തിരുന്ന അവകളിൽ സംബന്ധം,

വാഹ ബാധയിൽ ാണഹാനിെയ െചയ്യത്തക്ക അനിഷ്ടപദാർത്ഥങ്ങളായി
കരുതി നീക്കെപ്പ .
േമലും, ച വർത്തിയായ ഒരു രാജാവ് സാമന്തവøരാൽ കപ്പം വ കാണെപ്പടു 
േമ്പാൾ അവരുെട നമ ാരത്താലും േസ്താ ങ്ങളാലും ഏറ്റവും ഗരൗവേത്താടുകൂടി
അവരാൽ തിക്കെപ്പട്ട് ബഹുേനരം അവേരാടുകൂടി വലിയ സല്ലാപങ്ങെളല്ലാം
സല്ലാപിച്ച്, ആ വിധം സേന്താ ഷേത്താടുകൂടി അനന്തരം അന്തഃപുരത്തിൽ
െച അവേരാടു ീഡിച്ച്, തെന്റ ച വർത്തിത്വെത്ത േമലായ സുഖവിലാ 
സമായി നിന സുഖിച്ചിരി േമ്പാൾ സു ഷുപ്തിെയ ാപി . പിേറ്റ ദിവസം
കാലാധിക്യത്തിൽ എണീറ്റിരു . ഇ യും േനരം ച വർത്തികൾ നി
െചയ്യാേമാ എ ഇഷ്ടന്മാരാൽ േചാദിക്കെപ്പടേവ, ഇന്നെല രാജ്യഭാരത്താൽ
അധിക മം േനരിട്ടതുെകാണ്ട് അവെയ നിവർത്തി ന്നതിനു സുഖമാകും
വണ്ണം അധികം ഉറങ്ങിെയ പറ . എല്ലാവരാലും തന്നാലും ഏറ്റവും ിയ 
െപ്പടത്തക്ക ച വർത്തിത്വം ഉത്തമസുഖെത്ത െകാടു ന്നതാകയാൽ അതിെന
നീ ന്നതിനു സുഖമായുറങ്ങി എ ച വർത്തിത്വെത്ത നിന്ദി പറയാെനന്ത്?
ആ രാജാവുറ േമ്പാൾ ഉദയമായ സു ഷുപ്ത്യാനന്ദം, ഒരു ച വർത്തിത്വെത്ത
തുച്ഛെപ്പടുത്തി കാട്ടണെമങ്കിൽ ആ സു ഷുപ്ത്യാനന്ദം േമലായതായിരിക്കണമേല്ലാ.
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ആ ആനന്ദെത്ത അേപക്ഷിച്ച് ച വർത്ത്യാനന്ദം ദുഃഖം എന്നായിത്തീരും.
ച വർത്തിത്വത്തിെന്റ സ്വരൂപം ആനന്ദരൂപമായിരുന്നാൽ ഒരു സമയ ം
ദുഃഖരൂപമായി ക കൂടാ. ആകയാൽ അവിേവകത്താൽ ച വർത്തിത്വം
ആനന്ദം േപാെലയും അതില്ലായ്ക ദുഃഖം േപാെലയും കാണെപ്പടു എന്നല്ലാെത
വിേവകിക്കിൽ ദുഃഖരൂപേമ ആകും.
അതു എങ്ങിെനെയന്നാൽ, കടകമകുടകുണ്ഡലാദികെള ധരിക്കൽ ശിരസ്സ്
മുതലായ അവയവങ്ങൾ ദുഃഖെത്തത്തെന്ന ഉണ്ടാ ം. രാജ്യഭാരെത്ത
ഇടപര്യാേലാചന ബുദ്ധി യാസെത്തത്തെന്ന ഉണ്ടാ ം. ഈർക്കിലി 

ട്ടങ്ങെള ചൂെലന്ന് അഭിമാനിപ്പതുേപാെല, ൈസന്യം, ആയുധം, വ ം,
ആഭരണം, ധനം, ധാന്യം, വിസ്താരമായ ഭൂമി, ധനേകാശം ഇവകെള സംബ 
ന്ധിച്ച വിധിനി േഷധങ്ങളായ അധികാരം, അതിന്നാധാരമായ രക്തം, മാംസം,
ശു ം, േമദസ്സ്, ഞരമ്പ്, അസ്ഥി, േതാൽ, മലം, മൂ ം, കഫം, നഖം, േരാമം
ഇവകളാകുന്ന സ്വരൂപേത്താട് കൂടിയ യവൗനേദഹം ഈ സകലേത്തയും
ചണ്ഡാലവീഥി േപാെല, വിേവകം കൂടാെത കൂട്ടിേച്ചർത്ത്, ”ഞാൻച വർത്തി”
”എെന്റ സാ ാജ്യം” എന്നഭിമാനിച്ച്, ഈ അഭിമാനത്താൽ സുഖം േപാെല
േതാന്നിയാലും വിേവകിച്ചാൽ ദുഃഖരൂപം തെന്നയായിരി ം.
സു ഷുപ്ത്യവസ്ഥയിൽ രാജാവു മരിച്ചവനായി കാണെപ്പട്ടില്ല. അവിെട അവൻ
എങ്ങിെനയിരു എ േനാക്കിയാൽ കടകമകുടാദ്യാഭരണമാകെട്ട, അവെയ
ധരി ന്ന േദഹമാകെട്ട, അവെറ്റ കണ്ടാനന്ദി ന്ന കരേണ ിയങ്ങളാകെട്ട,
അവയുെട അധികാരമകേട്ട, അതി വി ഷയമായ രാജ്യമാകെട്ട, ഇവെറ്റ 
തനതായി അഭിമാനി ന്ന മഹാഹംകാരമാകെട്ട, സകലേത്തയും വിട്ട്
സുഖകാരണമായി യാെതാരു കാരണവും കൂടാെത താൻ തെന്ന തനിക്ക്
ആനന്ദസ്വരൂപമായിരു . ആവിധ ആനന്ദരൂപം തെന്ന സ്വസ്വരൂപം എ ള്ള
വിേവകം ഇലായ്കയാൽ ഉണരുേമ്പാൾ ഞാൻസുഖമായുറങ്ങിെയന്ന തനതു
സുഖസ്വരൂപെത്ത അഹംകാരേത്താടുകൂടി േചർ കണ്ട്, അഹംകാരിയായ
തെന്ന േദഹസംബന്ധത്താൽ േദഹസ്വരൂപമായി േനാക്കി, മകുടാദ്യാഭരണ
സംബന്ധത്താൽ തെന്ന കിരീടിയാകു െവന്നാനന്ദിച്ച്, അ കാരം തെന്ന മ
രാജ്യങ്ങെളയും അഭിമാനിച്ച്, ”ഞാൻച വർത്തിയാകു ” എന്ന് അവിേവകം
േഹതുവായിട്ട് ഏറ്റവും ിയവിലാസെത്ത ാപി േമ്പാൾ, ഞാേനാ എെന്റ
രാജ്യേമാ എെന്റ അധികാരേമാ എന്ന് ആ വി ഷയങ്ങെള കണ്ട്, ചിത്തവൃ 
ത്തിെകാള്ളാെതകണ്ട്, നിശ്ചലമായി അ േനരം നിേല്ക്ക, ആ അവസ്ഥയിൽ
ഇ ിയം, വി ഷയം ഇവകൾ വഴിയായി അന്തഃകരണം സത്ത്വാകാരമായി
പരിണമിച്ച്, ആ ക്ഷണത്തിൽ അന്തഃകരേണ ിയസംബന്ധമില്ലാത്ത സത്ത്വ
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വൃത്തി ആനന്ദമയേകാശത്തിൽ ആഭാസമാകയാൽ അതിൽ ആത്മാനന്ദം
ആനന്ദമയേകാശത്തിൻ വഴിയായി ഉദി നി ം. ആ ആനന്ദെത്ത ആത്മാ 
നന്ദം എന്നറിയാെത ആ വി ഷയമാർഗ്ഗമായുദിച്ചതായി ഭാവിച്ച അതിെന
വി ഷയാനന്ദെമന്ന് അഭിമാനി ം. വി ഷയം നീ േമ്പാഴും വി ഷയം വിേരാധ 
െപ്പടുേമ്പാഴുമ്, അവിേവകംെകാ മൂടന്മവൃത്തിയുണ്ടായി, ആ മൂടന്മവൃത്തിയാൽ
സത്ത്വവൃത്തി തിേരാധാനെപ്പട്ട്, ആ ആനന്ദവും തിേരാധാനെപ്പട്ട് ”ഞാൻദുഃഖി 
യാകു ”െവന്ന് വ്യവഹരി ം.
ആകയാൾ അവരുെട അവിേവകെത്ത അേപക്ഷിച്ച് േദഹസംബന്ധമായും
മേനാസംബന്ധമായും ഉള്ള വിചി മായ കർമ്മങ്ങെള േലാകപ്പഴക്കത്താലും ശാ 

മാണത്താലും വിധി ം. ആ വിധ കർമ്മങ്ങെളയറി െച ന്നതിനുള്ള
സാധനം ബുദ്ധിെയ ഒഴി േവെറ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അതിെനെക്കാ തെന്ന
ഇഹപരം ര ം ബാധിക്കെപ്പടുക േഹതുവായിട്ട്, വിജ്ഞാനമയേകാശെത്ത
സാധനെമ ം, ഇഹത്തിലാകെട്ട പരത്തിലാകെട്ട ആനന്ദം ഉദിക്കണെമങ്കിൽ
ആനന്ദമയേകാശത്തിൽ നി ദിക്കയാൽ ആ ആനന്ദമയേകാശെത്ത സാ 
ധ്യെമ ം പറഞ്ഞ് ഈ വിജ്ഞാനമയേകാശം സൂക്ഷ്മമായി എ േത്താളം
വിസ്താരെപ്പട്ടതാകുേന്നാ അ േത്താളം ആനന്ദവും വിസ്താരമായി ാപ്തിയാകും.
ഇങ്ങെനയാകയാൽ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ തദ്ഗുണമായ ശബ്ദാദികൾ, തദ്വികാരങ്ങ 
ളായ ഇഹപരെയന്ന േലാകങ്ങൾ, ഇവ സമസ്തവും സത്ത്വം, രജസ്സ്, തമസ്സ് എന്ന
മൂ ഗുണങ്ങളിൽ വികാരങ്ങളാകും. വി ഷയാനുഭൂതിദശയിൽ വി ഷയങ്ങെള
ഇ ിയങ്ങളാൽ ബുദ്ധി വ്യാപി േമ്പാൾ വി ഷയങ്ങെള അേശ ഷവും വ്യാപി
ആ ബുദ്ധിെയ വി ഷയാകാരങ്ങളായി േഭദെപ്പടുത്തി, അവകളിൽ േമാഹത്താൽ
മയങ്ങി, ആ മയക്കം െകാണ്ട് ആ വി ഷയങ്ങെളയും തെന്നയും തനത 
ധി ഷ്ഠാനമായ ആത്മാനന്ദെത്തയും വിേവകിപ്പാൻ ശക്തിയില്ലാെത ക്ഷണമാ ം
മൂർച്ഛി നി ം. ആ അവസ്ഥയിൽ വിേക്ഷപമില്ലാത്തതു െകാണ്ട് സത്ത്വഗുണം
അധികരി അതിൻ വഴിേയ ആനന്ദം ാപ്തിയാകും. വി ഷയാകാരമായി
ബുദ്ധിെയ േഭദിപ്പിച്ചത് ബുദ്ധിയുെടയുമ് വി ഷയങ്ങളുെടയും രേജാഗുണമാകും.
ആ വി ഷയങ്ങെളയും ഈ ബുദ്ധിേയയും േമാഹത്താൽ േഭദെപ്പടുത്തി േഭദഭാവം
കൂടാെത മൂർച്ഛിപ്പതു ബുദ്ധിയുെടയും വി ഷയങ്ങളുെടയും തേമാഗുണങ്ങളാകും.
എന്നാൽ, രേജാഗുണത്താലും തേമാഗുണത്താലും ബാധിക്കെപ്പട്ട ബുദ്ധിക്ക്
സത്ത്വഗുണാധിക്യം സിദ്ധിപ്പാൻ കാരണെമെന്തന്നാൽ, ര ഗുണത്താലും
ബുദ്ധി മൂർ¢◌ി ം. ആ അവസരത്തിൽ തെന്റ ശക്തി വി ഷയെത്ത നാ ന്ന 
തിനു സാമർത്ഥ്യമില്ലാെത സ്വകാരണമായ സത്ത്വവൃത്തിയ്യിൽ ഒടുങ്ങിനി ം.
അേപ്പാൾ ആനന്ദമയേകാശമാർഗ്ഗമായി ആനന്ദം തിഫലി ം. ആ ആന 
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ന്ദാനുഭവെത്ത വി ഷയമായി ഭാവിച്ച് മുൻേപാെല ബഹിർമുഖമായി ഉദി ം.
അ കാരം ഉദിേക്ക ആ ആനന്ദെത്ത ബുദ്ധിേയാടു കലർ നിന്ന് തേമാഗുണവും
രേജാഗുണവും തങ്ങളുെട ശക്തിയാൽ കലർന്ന വി ഷയാകാരങ്ങളായി അതിെന
ബുദ്ധി കാണി ം. ആ ആനന്ദെത്ത ബുദ്ധിയും വി ഷയാനന്ദെമ മതി ം.
ആകയാൽ രേജാഗുണെത്തയും തേമാഗുണെത്തയും ബുദ്ധിയിലും വി ഷയത്തിലും
ഇരി ന്ന കാരം അറിഞ്ഞ്, അവെയ തള്ളി അവകളിൽ മറ നിന്ന്
സത്ത്വഗുണേത്താടും ര ഗുണങ്ങളും വിട്ട് ബുദ്ധിേയയും വി ഷയേത്തയും
ഐക്യെപ്പടുത്തിയാൽ ആനന്ദമയേകാശമാർഗ്ഗമായിത്തെന്ന ബുദ്ധിയുെട ആദ 
രവാൽ വി ഷയങ്ങളിൽ തിഫലിച്ച ആനന്ദം അനുഭവിക്കാറാകും. അവിെട
വി ഷയാഭാവം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആ ആനന്ദം ആത്മാനന്ദെമ അനുഭവിക്ക 
െപ്പടും.
വി ഷയം, ബുദ്ധി ഈ രണ്ടിനും ര സ്വരൂപങ്ങൾ മെറ്റാരു ഇരി .
അവയിൽ ഒ വികാരവും നിർവികാരവുമാകും. തേമാഗുണം വികാരങ്ങെള
േചർന്നിരി ം. അതിെന അറിയും കാരെത്ത വിചാരിക്കിൽ, ഈ ന െട രാ 
ജ്യം നമു ഏറിയ ലാഭെത്ത തരത്തക്കതായുള്ള ഇഷ്ടവ വാകു എന്ന വൃത്തി
ഉദി േമ്പാൾ വിചി ങ്ങളായ ഗുണേഭദങ്ങെള ഉടയ നാനാവ ക്കേളാടുകൂടിയ
രാജ്യം ആ വൃത്തിയിൽ ഉള്ള കാരം ചൂണ്ടി, അേപ്പാൾ ഇഷ്ടവ വായി രാജ്യം

കാശിച്ച്, ഇങ്ങെന ഇതു നമു ഇഷ്ടവ െവന്ന ിയം നടിച്ച്. ആനന്ദിച്ച്, ആ
ിയത്താൽ മുൻപറഞ്ഞ കാരം ക്ഷണമാ ം മൂർച്ഛിച്ച് വി ഷയഭാവം കൂടാെത

ആനന്ദാനുഭവം ഉദിച്ച് അേതാട് വി ഷയവി ഷയിയായി േഭദാഭാവം കണ്ട്, ആ
ആനന്ദെത്ത വി ഷയങ്ങളിൽ ഉണർ സേന്താ ഷി മാറു കാണെപ്പടുകയാൽ
നാനാവി ഷയങ്ങളായി േതാന്നിയ രാജ്യരൂപമായ ഭിന്നഭിന്ന വി ഷയങ്ങളും ആ
വി ഷയാകാരവൃത്തികളും ഖണ്ഡങ്ങളായിരുന്നാലും അവ ആധാരമായിരുന്ന
വി ഷയവും ആ വി ഷയാകാരവൃത്തിയും അഖണ്ഡമായിരിക്കയാൽ ഖണ്ഡമായും
അഖണ്ഡമായും ര രൂപങ്ങെള വി ഷയവും വി ഷയാകാരമായി പരിണമിച്ച
വൃത്തിയും ഉള്ളവയാകും. അ കാരം തെന്ന അതിെന ”ഇതു വി ഷയം” എ
ചൂണ്ടിയ വൃത്തിയും ഖണ്ഡമായും അഖണ്ഡമായും ര രൂപങ്ങേളാടുകൂടിയതാകും.
അ കാരം തെന്ന ”ഇത് ന െട” എന്ന് ആത്മസത്തയാൽ ഖണ്ഡമായും അഖ 
ണ്ഡമായും അഹങ്കാരം പരിണമി വ്യാപിച്ച് അവെയ സ്വന്തമായി ഭാവിക്കയാൽ
ആ അഹംകാേരാപാധിേയാടുകൂടിയ ആത്മസത്തയും ര രൂപേത്താടുകൂടിയ 
താകും. ഇവയിൽ ഖണ്ഡങ്ങളായ രൂപങ്ങൾ രേജാഗുണവികാരങ്ങളാകും.
അഖണ്ഡങ്ങളായ രൂപങ്ങൾ സത്ത്വഗുണവികാരങ്ങളാകും. ഖണ്ഡാഖണ്ഡങ്ങെള
പിരി കാണാൻ ഇടെകാടുക്കാെത ഏകാകാരമായി സ്വന്തെപ്പടുത്തി മൂർച്ഛിപ്പതു
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തേമാഗുണ വികാരങ്ങളാകും.
ആയതിനാൽ അഖണ്ഡവി ഷയത്തിലുദിച്ച അഖണ്ഡങ്ങളായ വി ഷയങ്ങെള
നിദാനി അവയിൽ കാണെപ്പടുന്ന ഗുണങ്ങെളയും നിർണ്ണയിച്ച്, ആ ഗുണ 
ങ്ങെളയും ആ ഗുണികളാകുന്ന വി ഷയങ്ങൾ അന്യമായി കണ്ട്, അവെയ
പേഞ്ച ിയങ്ങളാൽ വി ഷയീകരിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ അവിെട വി ഷയങ്ങളായുദിച്ച
ആ ഗുണികൾ കാണെപ്പടാെത ശൂന്യമായി നീങ്ങിേപ്പാകും. ഗുണികളായ
വി ഷയങ്ങൾ നീ േമ്പാൾ ആധാരമറ്റ് ആ ഗുണങ്ങളും വി േപാകും. ആ ഗുണിക 
ളായ വി ഷയങ്ങളുേടയും ഗുണങ്ങളുെടയും അളവു േപാെലയുള്ള വൃത്തികൾ മാ ം
ഖണ്ഡാഖണ്ഡങ്ങളായിട്ട് ആകാശത്തിൽ കുറി ന്ന േരഖകൾ എന്നേപാെല
ഭവിക്കെപ്പടും. അ കാരംതെന്ന മുൻ ഖണ്ഡാഖണ്ഡങ്ങളായി ഭവിച്ച ഭൗതികങ്ങ 
ളായ വി ഷയങ്ങൾക്കാധാരമായിനിന്ന ഭൂതങ്ങളായ അഖണ്ഡവി ഷയങ്ങെളയും
ഇല്ലാെത കണ്ട് ത േമ്പാൾ അവകളും നീങ്ങി അവകളുെട അളവു പാെലയുള്ള
രൂപാദി വികാരമറ്റ വ്യാപകവൃത്തി മാ മായി കാണെപ്പടും. ആ അവസ്ഥയിൽ
ഖണ്ഡമായ വി ഷയങ്ങളും അവയ്ക്കാധാരമായ അഖണ്ഡവി ഷയങ്ങളും ഭൂതഭൗതിക
വികാരങ്ങെള വിട്ട് ഖണ്ഡാഖണ്ഡവൃത്തി മാ മായിരിക്ക െകാണ്ട് അവെയ
ഇെത വ്യാപിച്ച ബുദ്ധിവൃത്തിയും ഭൂതഭൗതികവികാരങ്ങെള അഭിമുഖെപ്പ 
ടാെത ഖണ്ഡാഖണ്ഡങ്ങളായ വി ഷയാകാരങ്ങളായി പരിണമിച്ച് വ്യാപിച്ച്
സ്വശക്തിയാൽ ഇെത കുറി നിൽ ം.
അ കാരം തെന്ന ആത്മസത്തേയാടുകൂടിയ അഹംകാരവും അവെയ എേന്റതു
എ വ്യാപി േമ്പാൾ ഖണ്ഡാഖണ്ഡങ്ങളായ ആ ആകൃതികളുെട അള 
വിെനാത്ത പരിണാമെത്ത ാപിച്ച് അവെയ വ്യാപിച്ച്, സ്വസ്വഭാവമായ
സ്വശക്തിയിനാൽ േഭദെപ്പടുത്തി നി ം. സ്വസ്വഭാവമായ അഹംകാരശക്തി,
ആത്മശക്തിയാകയാൽ, ആത്മാേവ ആനന്ദസ്വരൂപമായിരിക്കയാൽ, എല്ലാവർ 

ം ആനന്ദേമ ഇഷ്ടവ വായി കാണെപ്പടുകയാൽ, ആ ഇഷ്ടവ െവത്തെന്ന
സ്വന്തെമ പറകയാൽ, ആ ആത്മശക്തിയായ സ്വന്തെമന്ന ിയവൃത്തി ആ
അഹംകാരവ്യാപകേത്താടും സകലതും കലർ നി ം. ആവിധ ിയവൃത്തി
ആനന്ദസ്വരൂപമായ ആത്മശക്തിയാകയാൽ അതിൽ മാ മായി ആനന്ദവും
അവയിൽ തിഫലി ഉള്ളിലും െവളിയിലും നിരന്തരമായി പൂർണ്ണമായി

കാശി ം.
ഈ ആനന്ദെത്തയും ഇെതന്ന ബുദ്ധിവ്യാപകെത്തയും ഖണ്ഡാഖണ്ഡങ്ങളായ
വി ഷയവൃത്തികെളയും വ്യാപിച്ച് അേഭദമായി കാട്ടി കൃതിജ്ഞാനെത്ത
മറച്ച് മൂർച്ഛിച്ചത് അഹങ്കാരത്തിൻ തേമാഗുണമാകയാൽ അതിെന നീക്കി 
യാൽ ഖണ്ഡാഖണ്ഡങ്ങളായ ഈ അഹങ്കാരവും അതിനാൽ വ്യാപിക്കെപ്പട്ട
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ഇെതന്ന ബുദ്ധിവൃത്തിയും അതിനാൽ വ്യാപിക്കെപ്പട്ട ഖണ്ഡാഖണ്ഡങ്ങളായ
വി ഷയവൃത്തിയും അവയുെട ഉ ം െവളിയും വ്യാപിച്ച് ആത്മാനന്ദെത്ത അവക 
ളിൽ പരിപൂർണ്ണമാക്കിെച്ചയ്ത് കാശിച്ച ആത്മശക്തിയാകുന്ന സ്വസ്വഭാവെമന്ന

ിയവൃത്തിയും വിേവകജ്ഞാന േത്താടുകൂടി അനുഭവത്തിനു സിദ്ധി ം.
അവകെള പറഞ്ഞ കാരം നിദാനേത്താടനുഭവിച്ച് രേജാഗുണെത്തയും നീേക്ക 
ണ്ടതാണ്.
അതി പായെമങ്ങെനെയന്നാൽ ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായി േതാന്നിയ
വി ഷയവൃത്തികൾ ഭൗതികങ്ങളുെട അളവിന് തക്കതായി ഉദിക്കയാൽ അവകൾ
നീ േമ്പാൾ ആ അളവും വി േപാകും. അവകൾ വിേട്ടടം അവയുെട അഭവമാ 
യിരി ം അവകളുെട അഭാവെത്ത അവിടവിെട അനുഭവി േമ്പാൾ അവയുെട
അളവിനു തക്ക വൃത്തിയും അഭാവമായിെക്കാണ്ട് ഖണ്ഡവൃത്തികളേശ ഷവും
വി േപാകും. അ കാരം തെന്ന അഖണ്ഡവി ഷയവൃത്തിേയയും നീ കിൽ
അവകെള വ്യാപിച്ച് ബുദ്ധിവൃത്തിയും അതിെന വ്യാപിച്ച അഹംകാരവൃത്തിയും
ഖണ്ഡാഖണ്ഡവിനിർമുക്തങ്ങളായി നീങ്ങിേപ്പാകും. അേപ്പാൾ ഭാവാഭാവവി ഷയം
കൂടാെത, ഖണ്ഡെമ ം അഖണ്ഡെമ ം നിർണ്ണയി കൂടാെത, അതിരറ്റ ആത്മ 
ശക്തിയാകുന്ന ിയവൃത്തി മാ ം ആനന്ദഘനമായനുഭവത്തിനു സിദ്ധി ം.
അവിെട ആ ഉപാധിെയ നീക്കിയാൽ ആനന്ദമാ മായി േശ ഷി ം. മറുപടിയും

ിയവൃത്തി ഉദിക്കിൽ ആദ്യെത്ത േപ്പാെല സൂക്ഷ്മ ിപുടിേയാട് അനുഭവത്തിനു
സിദ്ധി ം. തൽസ്വഭാവെത്ത അറിഞ്ഞ് വി ഷയവൃത്തികെള ക ി വ്യാപിേക്ക
അവയിൽ ഈ ആനന്ദേമ നീക്കമ നിറ നി ം. ഇതിെന അറിയാെത
അവിേവകത്താൽ വി ഷയാനന്ദ െമ ഭാവി െകാ ം. ആകയാൽ മുൻപറഞ്ഞ
വിചാരണാ വിേവകത്താൽ ഹ്മാനന്ദമായനുഭവിച്ചാലും.
(ശി ഷ്യൻ, പറഞ്ഞ കാരം ഉപാധികെള നീക്കി, േശ ഷിച്ച ആത്മാവാകുന്ന
തെന്ന ആനന്ദരൂപനായനുഭവിച്ച്, തന്നിൽ ആേരാപിതമായ സകലേത്തയും
അസെത്ത ം ജഡെമ ം ദുഃഖെമ ം നിർണ്ണയി ബാധിച്ച ആനന്ദരൂപ 
നായ താൻ, അവെയല്ലാം ബാധിക്കെപ്പട്ടി ം ബാധിക്കെപ്പടാത്തതുെകാണ്ട്
സെത്ത ം, അവകൾ അവ വാകയാൽ കാശിക്കാെത ജഡമായാലും
താൻ സ്വയം കാശിക്കയാൽ ചിെത്ത ം, േശ ഷിച്ചിട തനിക്കന്യമായി
േവെറാരു വ വില്ലായ്കയാൽ സ തെന്ന ചിത്ത്, ചി തെന്ന ആനന്ദം,
ആനന്ദേമ താനാകയാൽ സ്വയം സച്ചിദാനന്ദാഖൈണ്ഡകരസെമന്ന താനായ
തന്മഹിമെയത്തെന്ന ഇ ഷ്ടവ െവ ആനന്ദിച്ച് സ്വയം ആനന്ദക്കടലിൽ
മുഴുകി.)
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മേനാനാശമാർഗ്ഗ നിരൂപണ കരണം

ശി ഷ്യൻ: പരമഗുരുവായ ാണനാഥ, സകല ശാ ങ്ങളിലും ആത്മജ്ഞാ 
നെത്ത ാപിച്ച മഹാന്മാരുെട ചരി ങ്ങളിലും മേനാനാശം കൂടാെത
മേഹാപശാന്തപദവിയായ അഭയ ഹ്മ ാപ്തി സിദ്ധിക്കയിെല്ല ം, ആ
മേനാനാശം നിമിത്തം വളെര മഹാന്മാർ ഏറവും യാസെപ്പ എ ം, ആ
മേനാനാശം അതികഠിനെമ ം, ചിേലട അതിലഘുെവ ം കാണെപ്പടു .
അയതിനാൽ മേനാനാശെത്ത ാപിച്ച് ആനന്ദസിദ്ധി ള്ള മാർഗ്ഗെത്ത
അരുളിെച്ചേയ്യണേമ!
ആചാര്യൻ!: നീ േചാദിച്ചതു ഏറ്റവും രഹസ്യമായുള്ളത . ആത്മാെവന്നവൻ
ചരാചരങ്ങളായ അേനകേകാടി ഹ്മാണ്ഡ മണ്ഡലങ്ങെള തെന്റ വിസ്താരമായ
വ്യാപകത്തിലുദിച്ച മനസ്സിെന്റ ഒരു അണുമാ മായ അംശത്തിൽ ഉേണ്ടാ
ഇല്ലേയാ എന്ന സ്ഥിതിയിൽ അടക്കി വച്ച്, ആ മനസ്സിെന, ര വിൽ
േതാന്നിയ സർപ്പെത്തേപ്പാെല, തന്നിൽ േതാന്നി ം, േതാന്നിക്കാെതയും

കാശി നിൽ ം. ഈ മനസ്സായതു സ്വസങ്ക ത്താൽ ക ിക്കെപ്പട്ട  
ലസൂക്ഷ്മകാരണങ്ങെളന്ന മൂ ശരീരങ്ങെള ന്ധമായുള്ള ചന്ദന വൃക്ഷത്തിന്
അവസ്ഥാ യങ്ങെളന്ന ശാേഖാപശാഖകളായി േചർ ശരീര യത്തിൽ
’” ഞാൻ”’ ”എേന്റത് ” എ ള്ള അഭിമാനങ്ങളാകുന്ന മു ശിര ള്ള അഹം 
കാരെമന്ന െകാടിയ വി ഷങ്ങെള ശർദ്ദി ന്ന സർപ്പെത്ത സ്വസങ്ക ത്താൽ
ജനിപ്പിച്ച് അതിെനെക്കാണ്ട് ആ വൃക്ഷെത്ത ചുറ്റിച്ച് ആത്മവ വായ സർവ്വാ 
ധാര ഹ്മൈചതന്യെമന്ന മഹാസമ്പത്തായ ആനന്ദനിധിെയ ഭുജി ന്നതിനു
അവസരം െകാടുക്കാെത തടു െകാ നിൽ ം. അല്ലാെതയും മഹാമൂർ 
ഖമായ ഇരുതലമണിയെനന്ന സർപ്പംേപാെല ആവരണവിേക്ഷപങ്ങളാകുന്ന

രമായ വി ഷെത്ത അധികരിച്ചതായുള്ള ര ശക്തികെള തെന്റ ര േകാടിക 
ളിലും ര ശിര കെളന്ന േപാെല ഉദിപ്പിച്ച്, അവകളാലും ആ ആനന്ദനിധിെയ
ആരും അനുഭവി ന്നതിനു ഉപകാരെപ്പടാെത വിജൃംഭി നിൽ ം. അല്ലാെത 
യും, തന്നിൽ വിേക്ഷപശക്തിയുെട േചഷ്ടയാൽ ചരാചരമായ അേനക േകാടി

ഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലങ്ങെളന്ന പഞ്ചെത്ത, കണ്ണാടിയിൽ കാണുന്ന നഗരം
എന്നേപാെല ക്ഷണമാ ത്തിൽ േതാന്നിപ്പിച്ച്, അതിനു പഞ്ചകൃത്യം നടത്തി 
വരുന്ന ഹ്മാവി രു മേഹശ്വരസദാശിവന്മാെരന്ന പഞ്ചകർത്താക്കെള ആ
കൃത്യങ്ങളിൽ അഭിമാനിച്ചതുേപാെല െചയ്ത് അതിെന നീതിേപാെല നടത്തിച്ച്,
ആെരയും ൈദ്വത പഞ്ചെത്ത സത്യമായി വിശ്വസിപ്പി ം. അല്ലാെതയും,
തനതു സങ്ക ത്തിലുദിച്ച ലസൂക്ഷ്മകാരണങ്ങളായ പഞ്ചഭൂതങ്ങെള ഒരു ഭാഗം
ശുദ്ധജഡംേപാെലയും ഒരു ഭാഗം േചതനം േപാെലയും കാണിച്ച്, ഈ ജഡാ 
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ജഡങ്ങളായ ര വകുപ്പിനും സാക്ഷിയായി ചിന്മാ നായി കാശി ന്ന
സർവ്വാധി ഷ്ഠാന ൈചത്യെത്ത ഇവകൾക്കന്യെമന്നറിയെപ്പടുത്താെത നർത്ത 
കിെയേപ്പാെല നർത്തി നിൽ ം. േമലും, ആകാശത്തിൽ ചൂഴ വരുന്ന
ഇടിത്തീയ് േപാെല, ജനനമരണെമന്ന ര േകാടിയിൽ പിടിച്ച െകാടിയ 
േതാേയാടുകൂടിയ ജീവന്മാെര സംസാരമാകുന്ന െപരുെവളിയിൽ നിലയില്ലാെത
ഇ ചുഴറ്റി, അവർ അതിനാലുണ്ടായ ദുഃഖങ്ങെള നിവർത്തി ന്നതിനു
മാർഗ്ഗമറിയാെത ദുഃഖിപ്പി ം.
ഒരു കാലത്തിൽ ഈ പഞ്ചങ്ങെള ശൂന്യമായി കാണിച്ച്, മെറ്റാരു കാല 
ത്തിൽ ഒരു തനുവിൽ നഖം മുതൽ ശിര വെര ഉദിച്ച് സൂചികു വാൻ
സ്ഥലമില്ലാത്ത വസൂരി ഉപ വെത്തേപ്പാെല, അവിെടയും നാമരൂപങ്ങെള 
െക്കാ പരിപൂർണ്ണമാ ം. കാളകൂടമായുള്ള കാലെമന്ന ഒരു തത്ത്വെത്ത
തനിക്കേഭദമായ ശക്തിയാക്കിെക്കാണ്ട്, േദവതിര്യഗ് പശുപക്ഷി മൃഗാദികളായ
ചരവ കളാകെട്ട, ലപഞ്ചഭൂതങ്ങളായ അചരവ ക്കളാകെട്ട, ഇവകെള
മഹാകാളരാ ിെയന്ന മഹാന്ധകാരം ദൃശ്യങ്ങൾ േതാന്നാത്ത വിധത്തിൽ
വിഴു ന്നതുേപാെല, കബളീകരണം െചയ്യേല സഹജെതാഴിലായി ആെരയും
മൂർച്ഛിപ്പി കളയും. അല്ലാെതയും തന്നാൽ ക ിക്കെപ്പട്ട തി തി ഇതി 
ഹാസപുരാണാഗമങ്ങെളന്ന ശാ ങ്ങളാൽ പറയെപ്പട്ട പുണ്യപാപങ്ങെളന്ന
അശനിപാതത്താൽ ആെരയും തലെപ്പാ വാൻ പാടില്ലാത്തവിധത്തിൽ ഇ
തപിപ്പി ം. ഈ വിധമായ മന ആർ ം വശമായി നശിച്ചെത ള്ള
വ്യവഹാരം ദുർലഭം തെന്നയാെണങ്കിലും അതിെന ജയിച്ച് ആ ആനന്ദനിധിെയ
തടവുകൂടാെത ഭുജി മാറ് ഉപായം പറ തരാം.
അതിവിസ്താരമുള്ള ഹ്മാണ്ഡേകാടികെള തെന്റ അണുമാ േത്താളമുള്ള
സങ്ക േലശത്തിലടക്കി, ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്ന് ശങ്കി മാറ് അളവില്ലാത്ത
വ്യാപകമഹിമേയാടു താൻ േചർന്നിരുന്നാലും, േവദാന്ത ശാ ങ്ങളാൽ പരി 
പൂർണ്ണമായ കരുണാനിധിയായ സദ്ഗുരുവിെന്റ ഉപേദശമാഹാത്മ്യത്താൽ
അതിെന േനാക്കിയാൽ അതിെന്റ ശക്തി അ കാരം േമാഹിപ്പി കയില്ല. ഘട 
പടാദിസ മൃത്തിെന ഒഴിച്ച് ഇല്ലാത്തതുേപാെല ഈ മനസ്സിെന്റ സങ്ക െത്ത
ഒഴിച്ച് മുൻപറഞ്ഞ പഞ്ചം ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. ഘടെത്ത ക [ 82 ] കണ്ടാലും
ആ കണ്ണിെന മന അറിയുന്നതുേപാെല, ഈ പഞ്ചമാകെട്ട, അതിന്നാധാര 
മായ സങ്ക മാകെട്ട, അതിൽ ഉദി ന്നിടമായ േകവലം മനെസ്സ പറയെപ്പട്ട
നിർവികാരംേപാെലയുള്ള കണക്കില്ലാത്ത വ്യാപകവൃത്തിയാകെട്ട, ഇവകൾ
ഏതുവിധം ഉണ്ടായി േശാഭി എന്ന് വിേവകാനുഭൂതിയാൽ േനാ കിൽ,
ഉള്ളംൈകയ്യിലിരി ന്ന കനിെയന്നേപാെല, നിസ്സംശയമായി ദൃഷ്ടാവിെന്റ
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ജ്ഞാന ദൃഷ്ടിയിൽ ദൃശ്യമായി േനാക്കെപ്പട്ട്, മുൻപറഞ്ഞ ദൃഷ്ടാന്ത കാരം
ഈ ദൃഷ്ടാവിെന്റ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയിലടങ്ങിയതും, ജഡമായും,സ്വ കാശത്താൽ
േതാന്നി കാശി ന്നതായും, അനുഭവത്തിനു വരും. ഘടത്തിെന മൃ
വാപിച്ച് ആ ഘടം ഒരു വ േപാെല കാശിച്ചാലും അതു കാല യത്തിലും
തനി േവറായി തന്നിൽ വരാത്തതുേപാെല ആ ദൃഷ്ടിയിൽ അവ കാല  
യത്തിലും ഇല്ലാത്തതായും വരും. അ കാരം വന്നാൽ ആ അനുഭൂതിബലം
െകാണ്ട് ഇടവിടാെത അനുസന്ധാനം െചയ്ത് അവെയ ശേദിക്കിൽ വ്യാപക
ജ്ഞാനദൃഷ്ടിമാ മായും,ഓേരാേരാ കാലത്ത് ഉണ്ടായി നശിച്ചാലും അവകൾക്ക്
സാക്ഷിയായും, ഈ ആത്മ ജ്ഞാനാനുഭവം നഷ്ടെപ്പടാെത കാശിചു നിൽ 

ം. ഈ വിേവകാനുഭുതിയാൽ ആ മനസ്സിെന ജയിക്കണം.
അ കാരം തെന്ന ലസൂക്ഷ്മകാരണങ്ങെളന്ന ശരീര യെത്ത ശാേഖാ 
പശാഖകളായി േചർന്നതായുള്ള സംസാരചന്ദവൃക്ഷത്തിെന ചുറ്റിക്കിട ന്ന,
ശരീര യാഭിമാനങ്ങളായ മൂ ശിര കേളാടുകൂടിയ സങ്ക ത്താൽ ക ിക്കെപ്പ 
ട്ട അഹങ്കാരെമന്ന ആ സർപ്പം ആ സംസാരമായ ചന്ദനവൃക്ഷെത്ത വി നീങ്ങി
േഛദിക്കെപ്പട്ട് ആ സുഖനിധിെയ നിരർഗ്ഗളമായി ഭുജി മാറുപേദശിക്കാം.

ലേദഹം എന്നത് രക്തം, മാംസം, അസ്ഥി, ഞരമ്പ്, േതാൽ, ജലം, മലം
േരാമം, ദന്തം കഫം, ഇവകളിൻ സംേയാഗസമുഹമായൂള്ളത്. അതിെന വിേവ 
കദൃഷ്ടിയാൽ പിരിച്ച്, തെന്റ മുൻവശ എതിരായി ഒരു കയറു െകട്ടിയതായി
ഭാവിച്ച് അതിൽ ഇതുകെള െവേവ്വെറയായി തൂക്കിയി േനാക്കിയാൽ താൻ അശ 
രീരിയായ ജ്ഞാനസ്വരൂപദൃക്കായും മുമ്പിൽ ശരീരംേപാെല േതാന്നിയ തനുവ്
മുമ്പിൽ തൂക്കെപ്പട്ട്, ആ വികാരങ്ങളാകുന്ന സംേയാഗം നീങ്ങി െവേവ്വെറയായി
അനുഭവിക്കെപ്പടുക െകാണ്ട്, ശരീരെമന്ന നാമത്തിെന്റ അർത്ഥെത്ത വി  
േപാകും. ഇ കാരം ഇടവിടാെത ദൃടന്മതരാഭ്യാസം െചയ്കിൽ അതു ഒരിക്കലും
ശരീരമായി േതാന്നാെത ഘടത്തിൽ ഞാൻഎന്ന അനുഭവം ആർ ം ഉണ്ടാകാ 
ത്തതുേപാെല, തനുവിൽ ഞാെനന്ന അദ്ധ്യാസം ഭവിക്കാെത തെന്നത്താേന
നീങ്ങിേപ്പാകും. അ കാരം തെന്ന ഈ ഷ്ടാവും തന്നിൽ തനുസംബന്ധം കാ 
ണെപ്പടാത്തതിനാൽ അശരീരിയായ ഷ്ടാവു മാ മായി കാശിചു നിൽ ം.
ഈ അനുഭവം ദൃടന്മതരമായി സിദ്ധിച്ചാൽ ആ അഹംകാരമായ സർപ്പത്തിെന്റ

രമായ ഒരു ശിര വിേവകവാളാൽ െവട്ടെപ്പട്ട് നിർജ്ജീവമായിേപ്പാകും. ആ
സർപ്പത്തിെന്റ മ ള്ള തലകളും നശി മാറ് ഉപേദശിക്കാം.
തനുസംബന്ധം നീങ്ങി അശരീരിയായ ഈ ആത്മാവ് ജ്ഞാനദൃഷ്ടിമാ ാമായി

കാശിക്കിൽ വണശക്തി മുതലായ പതിേനഴു ശക്തി േചർന്ന സൂക്ഷ്മശ 
രീരം അവേനാടു അേഭദമായി കലർ നിൽ ം. ഭിന്നഭിന്നലക്ഷണമുള്ള
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ആ പതിേനഴു ശക്തികെളയും രിപ്പിച്ച് അവെയ ആകാശത്തിൽ ചിതറിയ
ഭിന്നഭിന്ന ലക്ഷണമുള്ള നക്ഷ േപ്പാേല ദൃശ്യെപ്പടുത്തി, സൂര്യെന കാണുന്ന
ദൃക്കിനും ആ സൂര്യനും ഉള്ള ദൂരത്തിെന്റ അളവിെന ഇ മാ െമ മതിക്കാൻ
പാടില്ലാത്തതുേപാെല ആത്മദൃഷ്ടി ഈ പതിേനഴു തത്ത്വവും അതിദൂരത്തിൽ
ദൃശ്യെപ്പടുമാറു േനാക്കിയാൽ ആത്മ സംബന്ധെത്ത വി നീങ്ങി ഘടാദിക 
െളന്നേപാെല അനാത്മ വാ ക്കളായി ഭവി ം. ഈ വിേവകാനുഭൂതിയാൽ
അനവരതവും പറഞ്ഞ കാരം അവകെള േനാ ന്ന ദൃഷ്ടിയിൽ ആത്മേത്വനാ 
നുസന്ധാനവും ആ പതിേനഴു ദൃശ്യവ ക്കളിൽ അനാത്മബുദ്ധ്യനുഭവത്താൽ
േനരിട്ട അഹമദ്ധ്യാസനിവൃത്തിയും ദൃഢതരമായാൽ അഹമദ്ധ്യാസമുദിക്കയില്ല.
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞ കാരം ദൃടന്മമായി സിദ്ധിച്ചാൽ ഈ വിേവകാനുഭൂതിെയന്ന
വാളാൽ ഖണ്ഡിക്കെപ്പ നിർജ്ജീവനായി, ആ അഹംകാരെമന്ന സർപ്പത്തിെന്റ
രണ്ടാമെത്ത തലയും നശി ം.
അ കാരം തെന്ന അഹങ്കാരെമന്ന സർപ്പത്തിെന്റ മെറ്റാരു തലയും നശി മാറ്
അനു ഹിക്കാം. ഈ പതിേനഴു തത്ത്വങ്ങേളാടു േവർെപട്ട് അശരീരിയായ
ജ്ഞാനദൃഷ്ടി മാ മായി ഈ ആത്മാവു കാശിച്ചാലും ഈ ലിംഗശരീരം
ശുദ്ധമായി വി നീങ്ങിയതുെകാണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ിപുടിശൂന്യമായി വൃത്ത്യ 
ഭാവമാകുന്ന ർത്തിയില്ലാത്ത സു ഷുപ്തിെയന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായി ആവിധ
ജ്ഞാനദൃഷ്ടിെയ വി േപായതുേപാെല േതാന്നിപ്പി നിൽ ം. അതും
ഈ ഷദ്വികാസേത്താടുകൂടിയ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയുെട ഉണർവു വഴിേയ തെന്നയാണ്.
ഇതിെന പരിേശാധിപ്പതു പരിപാകവും അതിസൂക്ഷ്മവിേവകവുമുള്ള അധികാരി 
യാൽ മാ ം കഴിയും. ആയതു െകാണ്ട് അതിെന േകട്ടാലും.
ഒരു േതാന്നലുമില്ലാത്തതായും എങ്കിലും അവിെട ജ്ഞാനദൃഷ്ടി ഇരി ന്നി 
ല്ലെയ നിർണ്ണയിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതായും, ആ അവസ്ഥ ഇരുന്നാലും
യാെതാ മറിയാെത സുഖമായുറങ്ങിെയ ഇങ്ങിെന എല്ലാവരും സാധാ 
രണയായി തീതിയിൽ വ്യവഹരി കയാൽ ആ തീതിബലം െകാണ്ട്
വിേവകത്താൽ യാെതാരു േതാന്നലും ഇല്ലാത്ത കാരം ആ അനുഭൂതിെയ
ഉള്ള മട്ടിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ വി ഷയീകരിച്ചാൽ അ കാരേമ ഒരനുഭവം
ഉദി നിൽ ം. ആ അനുഭൂതിെയ അതിസൂക്ഷ്മമായ വിേവകവൃത്ത്യനുഭവ 
ത്താൽ േനാക്കി അവിെടത്തെന്ന സങ്ക സത്താസംബന്ധം കൂടാെത േനാക്കിയ
ദൃഗനുഭവത്താൽ അതിെന ദൃശ്യെപ്പടുത്തിയാൽ അതു ദൃശ്യത്വെത്ത േചർ
അനാത്മവ വായി, മുമ്പിൽ സൂര്യമണ്ഡലദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞതുേപാെല, ബഹു 
ദൂരത്തിൽ വിലകി നിൽ ം. അ കാരേമ ഈ ആത്മാവിെന്റ ദൃഗനുഭൂതിയും
യാെതാരു േതാന്നലുമില്ലാെതയും ിപുടി ശൂന്യമായും ജ്ഞാനദൃഷ്ടി ഇരി  
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ന്നിെല്ല നിർണ്ണയിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതു ആയും ഉള്ള ആ അവസ്ഥെയ,
ആ രണ്ടവസ്ഥെയ ദൃശ്യമായി േതാന്നിപ്പിച്ച് താൻ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി മാ മായി
നിന്നതുേപാെല മൂന്നാമെത്ത അവസ്ഥ ം സൂക്ഷ്മമായി ിപുടിശൂന്യ ജ്ഞാന 
സ്വരൂപമാ മായി കാശി നിൽ ം. ഈ അനുഭവം അതിസൂക്ഷ്മമാകയാൽ
അതിെന സ്വാനുഭവത്താൽ അവലംബിക്കെയ ള്ളതു ഏറ്റവും ദുർലഭം.
എന്നാലും അതിൽ അതിന്നഭിന്നമായി ഒരു സാക്ഷി ധർമ്മെത്ത ആേരാപിച്ച്
മുൻപറഞ്ഞ അവസ്ഥാനുഭൂതി ദൃശ്യെപ്പടുന്നതുെകാ ം, ഈ ജ്ഞാനദൃഗനുഭൂതി
ദൃശ്യമായിരിക്കെകാ ം, തെന്ന സാക്ഷിയായനുഭവി അതിെന സാക്ഷ്യമായ
അനാത്മവാകയാൽ അത് ഒരിക്കലും ഒരു അഹം വ വാകയില്ല എ കണ്ടാൽ
അതിൽ അടിക്കടി ആത്മാധ്യാസം നിവൃത്തിയാകും. ആ അവസ്ഥാനിഭൂതിയാ 
കുന്ന, ഒ ം, അറിയായ്മയായ അജ്ഞാനം തെന്ന കാരണശരീരമാകയാൽ അതു
ഈ ആത്മാവിെന്റ ജ്ഞാനദൃക്കിെന മറ െവ ള്ളതു േചരുകയില്ല. എെന്ത 
ന്നാൽ, ഈ അജ്ഞാനം എ സ്വഭാവേത്താടുകൂടിയത്, ഏതിെന കാരണമായി
േചർന്നത്, ഏതു ശക്തിയാൽ മറച്ചത് എ വിേവകാനുഭൂതിയാൽ േനാ കിൽ
അതി കാരണം, അന്ധകാരത്തിനു സൂര്യൻ കാരണമാകാത്തതുേപാെല,
ചിദാത്മാവാകയില്ല. ആ അജ്ഞാനം തെന്ന സകല ൈദ്വത പഞ്ചത്തിനും കാ 
രണമാകാൻ പാടില്ല നിർേഹതുകമാെയാരു വ സിദ്ധിപ്പാനും പാടില്ല. അതല്ല,
സിദ്ധിക്കിൽ, അതു സ്വയം കാശവ വായിരിേക്കണ്ടതാണ്. അ കാരം സ്വ 
യം കാശമായി പറഞ്ഞാൽ, സകലേത്തയും കാശിപ്പി ന്ന ആദിത്യങ്കൽ
മറ ന്ന ശക്തിയുള്ള അന്ധകാരം സിദ്ധിക്കാത്തതുേപാെല, ആവരണരൂപമായു 
ള്ള മറ ന്ന ശക്തി നശിച്ച് തെന്റ നാമത്തിെന്റ അർത്ഥേത്താടു േചരാത്തതായി
ആത്മജ്ഞാന ദൃഷ്ടിക്കന്യമായില്ലാെത അവ വായിേപ്പാകും. അങ്ങിെനയില്ല.
അതു ഏതിേനയും മറ ന്ന ശക്തിേയാടുകൂടിയ ജഡവ തെന്ന. ജ്ഞാന  
കാശസഹായം െകാ തെന്ന തനതു ശക്തിെയ െചലുത്തിെകാ നിൽ ം.
എങ്കിൽ, ഘടാദികെളേപ്പാലുള്ള ഈ അജ്ഞാനം മറ ന്ന ശക്തിയുള്ളതായി
ഭവി േമ്പാൾ ആ ശക്തികെള അറിയുമാറ് കാശിപ്പി ന്ന സാധനമായ
ആ ജ്ഞാന കാശെത്ത മറേയ്ക്കണെമങ്കിൽ തെന്ന കാശിപ്പി ന്ന അതി 
െന്റ സാന്നിദ്ധ്യം ഇരി ന്നതുവെര അതിെന മറപ്പാൻ ഉപകാരെപ്പടുകയില്ല.
ആ ഉപകാരെത്ത വി നീങ്ങിയ കാല മറയ്ക്കാമേല്ലാ എന്നാൽ, അവിെട
തനിക്ക് സ്വത മായി കാശം ഇല്ലാത്തതുെകാണ്ട് ഘടംേപാെല താേന
ഇരി , ഇല്ല എന്ന തീതി േപാലും വി ഷയമില്ലാെത ശൂന്യം േപാെല
ഭവി നിൽ ം. അല്ലാെതയും യാെതാരു ലക്ഷണത്താലും കുറിക്കാൻ പാ 
ടിലാത്ത സ്വഭാവേത്താടുകൂടിയതാകയാൽ യുക്തി അനർഹമായതുെകാ
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കർ ം, അകർ ം അന്യഥാകർ ം ശക്തി മുതലായെതല്ലാം ീഡി
നിൽ ം. അതിെന ആരാണു നിർണ്ണയി പറവാൻ ശക്തന്മാർ? എന്നാൽ
അ കാരമായാലും പറഞ്ഞ കാരം ഒരു സത്ത് അതിനു സിദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ
അവ വായിേപ്പാകും. കാശിക്കാതിരുന്നാലും അ കാരം തെന്നയാകും.
ഈ രണ്ട് സ്വഭാവവും അതിൽ ഇരി ന്നതായി സമ്മതിക്കിൽ ഘടമിരി
പടമിരി പഞ്ചമിരി അജ്ഞാനമിരി , അ കാരം തെന്ന
ഇവകൾ േശാഭി എന്ന വ്യവഹാരബലത്താൽ േശാഭി േമ്പാൾ ഭിന്നഭിന്ന
വികാരങ്ങളാകും. അ കാരം തെന്ന, ഇവകളിൽ കാണെപ്പട്ടിരി ന്ന ഇരി 

, േശാഭി എന്ന വാ കൾ മാർെപ്പടാെതയിരിക്കയാൽ ഇവകളുെട
അർത്ഥം അവകളിൽ നി അന്യങ്ങളാകണം. അങ്ങിെനയായൽ അവയു 
െട വിലക്ഷണത്വെത്ത േചർന്നിരി ം. അതും അവകൾ ഭിന്നഭിന്നങ്ങളായ
വികാരങ്ങേളാടു േചർന്നിരിക്കയാൽ ആ വികാരത്വത്തിനു വിലക്ഷണമായ
നിർവികാരത്വെത്ത േചർന്നിരി ം. ഇ കാരം വിേവകാനുഭൂതിയാൽ, കണ്ട
ഒരു പർവ്വതത്തിൽ വിസ്താരമുള്ള ഗുഹയി െവളിയിൽ ശിലയുെട കാഠിന്യം
കാണെപ്പടാത്തതുേപാെല, അരൂപമായും നിർവികാരമായുള്ള കാഠിന്യം ആ
ര സ്വഭാവേത്തയും അനുഭവത്താൽ േനാക്കി അവകെള ആ അജ്ഞാനം
വെരയുള്ള മുൻപറഞ്ഞ വ ക്കളിൽ േകാർത്തി േനാക്കിയാൽ അവകൾ തനതു
വികാരങ്ങെളയും തനതു രൂപങ്ങെളയും വി നീങ്ങി ഇല്ലാത്തതായി ഭവി ം.
ആ അനുഭവങ്ങെളയും ആ സ്വഭാവതിൽ തെന്ന േനാക്കിയാൽ ആത്മജ്ഞാനാ 
നുഭൂതി േവറായില്ലാെത അതു മാ മായി േശ ഷി നിൽ ം. ഇ കാരം
സത്തിെന അവകൾ വ്യ്വസ്ഥാപിക്കാഞ്ഞാലും സത്തയില്ല!കയാൽ അ കാ 
രം തെന്ന അവ വാകും.
ഇ കാരം ഇക്കാരണശരീരമായ അജ്ഞാനെത്ത വിേവകാനുഭൂതിയാൽ
അവ വായി നിരാകരിച്ച്, അ കാരംതെന്ന മുൻപറഞ്ഞ അനുസന്ധാന 
വിേശ ഷത്താൽ ഭവിച്ച സു ഷുപ്തിയാകുന്ന കാരണശരീരെമന്ന ദൃശ്യവ വായ
അനാത്മവ ആത്മസംബന്ധംകൂടാെത ബഹുദൂരത്തിൽ ത്യക്ഷെപ്പട്ട്,
അതിൽ അഹമദ്ധ്യാസെത്ത വിേവകാനുഭൂതിയാൽ ദൃടന്മതര മായി നീ 
ക്കി, ഏതുകാല ം അതിൽ അഹമദ്ധ്യാസം ഉദിക്കാതിരി മാറ് ആക്കി,
ഈ മൂ ശരീരങ്ങേളയും കടന്ന് അസംേഗാദാസീനനായി കാശി ന്ന
അദ്വിതീയവ വായ അഹംപദത്തിെന്റ യഥാർത്ഥമായ സാക്ഷിയാകുന്ന ഈ
ആത്മജ്ഞനത്തിൽ അഹമർത്ഥജ്ഞാനം ഏതു കാല ം വി േപാകാെത
ഇരി മാറ് വൃത്തിസംബന്ധം കൂടാെത വിേവകാനുഭൂതിബലംെകാണ്ട് നിരന്ത 
രം അഭ്യസി ന്ന അഭ്യാസദാർടന്മ്യത്താൽ പറഞ്ഞ സ്വാനുഭവം സിദ്ധി ം.
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അ കാരം സിദ്ധിച്ചാൽ ആ വിേവകാനുഭൂതിയാകുന്ന വാളാൽ ആ അഹംകാ 
രമാകുന്ന സർപ്പത്തിെന്റ മൂന്നാമെത്ത തലയും ഖണ്ഡിക്കെപ്പട്ട് നിർജ്ജീവനായി
പുനരുത്ഥാനത്തിനു േഹതുവില്ലാെത േപാകും.
അക്കാല ഒ ം അറിയാെത ഉറങ്ങിെയന്ന തീതിേയാടും സുഖമായുറങ്ങി 
െയന്ന ആനന്ദാനുഭവം കാണെപ്പടുകയാൽ ആനന്ദേമ ഹ്മം എന്ന തി 

മാണത്താൽ ആനന്ദസ്വരൂപം ആ ഹ്മത്തിനല്ലാെത മെറ്റാരു വ വിനും
സിദ്ധിക്കയില്ല. അ കാരമായാലും വി ഷയാനന്ദെമ ം സു ഷുപ്ത്യാനന്ദെമ ം
പറയെപ്പട്ട ആനന്ദം ഈ ആവരണ വിേക്ഷപശക്തികളാൽ ബാധിക്കെപ്പ 
ട്ടതുെകാണ്ട്, വി ഷമി ക്ഷീരെമന്നേപാെല, ആത്യന്തിക ദുഃഖനിവൃത്തിെയ
െകാടു ന്ന നിത്യാനന്ദമായി ഭവി ന്നില്ല. ഈ ആവരണ വിേക്ഷപങ്ങൾ
അഹംകാരേത്താടുകൂടി നീങ്ങി നി പഞ്ചാദ്വിതീയ ആത്മ ചിന്മാ മായ മഹാ
ഉപശാന്തപദവിയായി സിദ്ധിച്ചതുെകാണ്ട് ിവിധ പരിച്ഛേദശൂന്യമായി സദാ
നിജാനന്ദമായി കാശി ം.
(ശി ഷ്യൻ, ഉപേദശിച്ച കാരം സമാധി േചർ േദഹ യാദ്ധ്യാസം വി

കാശിചു.)
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ആവരണവിേക്ഷപ നിവൃത്തി കരണം

(സ്വാത്മാനന്ദരസാംബുധിയിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ശി ഷ്യെന ആചാര്യൻ ആലിംഗന
വിേശ ഷത്താൽ ബഹിർമുഖെപ്പടുത്തി. ദക്ഷിണനമ ാരപൂർവ്വമായി തെന്റ ഗു 
രുവിെന്റ മഹാകരുണെയ ശി ഷ്യൻ പലവിധമായി പുക .)
ശി ഷ്യൻ: സ്വാമി, ദീനരക്ഷക, േദഹ യാഭിമാനമായ മൂ തലകളുള്ളതായും
ഇരുതലമണിയെനന്നേപാെല ആവരണ വിേക്ഷപങ്ങളായ ര തലകളുള്ളതാ 
യും വർണ്ണിച്ചതിൽ മുൻപറഞ്ഞ മൂ തലകേളയും ശേദി മാറ് ഉപായം അനു 

ഹിച്ചതുേപാെല, മറുള്ളവെയ നീ ന്ന മാർഗ്ഗെത്തയും ഉപേദശിച്ചരുേളണം.
ആചാര്യൻ: ഇരുതലമണിയേനാട് സമാനങ്ങളായ വിേക്ഷപാവരണങ്ങെളന്ന
ശക്തികൾ ര േകാടിയിലുള്ള തനതു ശക്തിയാൽ ആനന്ദനിധിെയ ആർ ം
അടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ആക്കിെചയ്താലും, അതിെനയും ജയിപ്പാനു 
പായമുണ്ട്.
ഇരുതലമണിയെനന്ന സർപ്പം ബഹുദൂരദൃഷ്ടിയുള്ളത്. അതിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ
ഏെതാരു വ എതിരിട്ടാലും നീറിേപ്പാകും. അതിേനയും അധികരിച്ചതായ, കാ 
ളകൂടവി ഷെത്തക്കാൾ േമലായ കഠിനമുള്ള, ആവരണവിേക്ഷപങ്ങളായ ശക്തി 
കൾ ഏറ്റവും കഠിനമുള്ളത്. അവയിൽ വിേക്ഷപ ശക്തിെയന്നത് തന്നാൽ
ഉണ്ടായ ദർപ്പണനഗരെമന്നേപാെല എണ്ണമിലാത്ത ചരാചരങ്ങളായ അേനക  
ഹ്മാണ്ഡേകാടികെള സൃഷ്ടി െമന്നതിൽ, ഇ ജാലവിദ്യയാൽ അേനക ഗജരഥ 
തുരഗപദാദികൾ ക ിക്കെപ്പട്ട് ഏവരാലും ത്യക്ഷമായനുഭവിക്കെപ്പട്ടാലും ആ
ഇ ജാലക്കാരൻ അതു മിഥ്യെയ ം ഇ ജാലവിദ്യയാൽ ക ിതെമ ം അറി 
വുള്ളതുേപാെല തന്നാൽ ക ിക്കെപ്പട്ട പഞ്ചെത്ത മിഥ്യെയന്നാകട്ട തന്നാൽ
ക ിക്കെപ്പട്ടെതന്നാകെട്ട വിേവകം കൂടാെത, അതിെന വൃദ്ധിയാ ന്നതിനു േനാ 
ക്കിനിൽ ം. അതിൽ ഉപഹിത ജീവൈചതന്യങ്ങൾ വൃത്തിവിേവകങ്ങെള 

ടാെത സ്വന്തമായി വികാരങ്ങൾ പാടില്ലാത്തതിനാൽ ആ വിേക്ഷപ ശക്തി 
യിലുദിച്ച ദുഃഖസാഗരത്തിൽ മുങ്ങിമുങ്ങി, സ്വഭാവമായി അവിനാശിയാകയാൽ
മരി ന്നതിനു കഴിയാെത, സഹിപ്പാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിൽ വി ാന്തി ാ 
പിപ്പാൻ ഇടമില്ലാെത ഭുജി . ഇങ്ങിെനയിരുന്നാലും, ഈ വിേക്ഷപശക്തി
അളവില്ലാത്ത പഞ്ചാകാരമായി ഭവിക്കണെമങ്കിൽ നിർനിമിത്തമായി ഭവിക്ക 
യില്ല. ആ നിമിത്തെത്ത േനാക്കിയാൽ പുറക്കരണങ്ങളുെട പഞ്ചഭൂതപാഞ്ചഭൗ 
തികപഞ്ചവി ഷയങ്ങെള ത്യക്ഷത്തിൽ സ്വീകരിച്ച്, സംസാരെത്ത മുന്നിട്ട്, ആ
വി ഷയാകാരങ്ങളായി താേന പരിണമിച്ച്, അവകെള ആ പരിണാമത്തിൻ വഴി 
യായി അതാതു നാമരൂപങ്ങേളാടുംകൂടി നിർണ്ണയെപ്പടുത്തി, തന്നിൽ ഉപഹിത 
മായ ത്യഗ്ൈചതന്യ കാശബലത്താൽ കാശി നിൽ ം. ഇങ്ങിെന 
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യായാൽ ഈ പുറക്കരണങ്ങൾ ത്യക്ഷെപ്പട്ട വി ഷയങ്ങൾ അതാതു നാമരൂ 
പങ്ങേളാടും കൂടി വി ഷയെപ്പടാെത, അ കാരേമ അകക്കരണമാകുന്ന വിേക്ഷപ 
ശക്തി ം തനി ള്ള കാരം വ്യവഹാരത്തിൽ സിദ്ധിച്ച ലക്ഷണത്താൽ ആ
വി ഷയങ്ങൾ വി ഷയെപ്പടുകയില്ല. എന്നാൽ അന്തഃകരണത്തിന്ന്, സാളീകേന  
ത്തിന് പുസ്തകാവേലാകനവി ഷയത്തിൽ ഉപേന ം ഉപകാരെപ്പടുന്നതുേപാെല,
ഈ ബഹി ഷ്ക്കരണ സഹായത്താൽ ഈ വി ഷയങ്ങൾ വി ഷയെപ്പടാെമന്നാൽ,
അന്ധന്ന് ഉപേന ം ഉപകാരെപ്പടാത്തതുേപാെല, ഈ ര കരണങ്ങളും ജഡ 
മാകയാൽ ഉപകാരെപ്പടുകയില്ല. ഇവ ജഡങ്ങളായിരുന്നാലും ൈചതന്യബ 
ലംെകാണ്ട് ഇവകൾ വി ഷയങ്ങൾ വി ഷയമാകാെമന്നാൽ ആ ൈചതന്യ 
ത്തിൽ ഏതും വിേക്ഷപശക്തിേയാടുകൂടി വാസ്തവത്തിൽ ക ിതമാകയാൽ, ര  
വിനു തന്നിൽ ക ിതമായ സർപ്പത്തിെന്റ സ്ഥിതിനാശങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാക 
യാൽ അതു പാടില്ല. ആകയാൽ ഇ കാരം ആേലാചിച്ച് ഉദിച്ച അേനക  
ഹ്മാണ്ഡങ്ങേളയും ബഹി ഷ്കരണങ്ങേളയും ആ ഹ്മാണ്ഡെത്ത ഉദിപ്പിച്ച വിേക്ഷ 
പശക്തിേയയും ഇ ജാല ദൃഷ്ടാന്തത്താൽ പറഞ്ഞ അതിെന്റ വിേവകെത്തയും
അതിെന്റ ജഡത്വെത്തയും, ബഹി ഷ്കരണം, വിേക്ഷപശക്തി, ത്യഗ് ൈചതന്യം
ഇവകൾ മുൻ പറഞ്ഞ കാരം ക ിത പഞ്ചം വി ഷയെപ്പടായ്കേയയും വി 
േവകാനുഭവത്താൽ േനാക്കിയ തീതിദശയിൽ മുമ്പ് സൂക്ഷ്മശരീരെത്ത അനാ 
ത്മാവാകുമാറാക്കി അതിൽനി ം അഹമദ്ധ്യാസനിവൃത്തി െചയ്യെപ്പട്ടിരി ന്ന 
തുേപാെല ഇവകൾ വിേവകാനുഭൂതിെകാണ്ട് ഭിന്നഭിന്നലക്ഷണേത്താടുേചർന്ന്
ദൃശ്യവ വായ അനാത്മവ വായി ആത്മസംബന്ധം നീങ്ങി ബഹൂദൂരം ഇരിക്ക 
െകാണ്ട് അവയിൽ അഹമദ്ധ്യാസെത്ത നിവർത്തിച്ച ത്യഗ്ൈചതന്യത്തിൽ
ദൃടന്മതരമായി വൃത്തിസഹായം കൂടാെത അഹമനുഭവം സിദ്ധിച്ചാൽ ഈ ൈച 
തന്യത്തി േവറായിട്ടില്ലാെത താനും തെന്റ കാര്യമായ പഞ്ചവും േശ ഷിച്ച്
മഹാ ഉപശാന്തസ്ഥാനമാകുന്ന വി ാന്തി ഭൂമികെയ ാപിച്ച് ഈ ജീവന്മാരും,
ഇ ജാലത്തിൽ കണ്ട വ ക്കെള മിഥ്യെയ ഇ ജാലക്കാരൻ കണ്ടിരി ന്ന 
തുേപാെല, തന്നിൽ കാല യത്തിലും മുൻപറഞ്ഞവയില്ല എന്നിങ്ങെന അദ്വി 
തീയ നിജാനന്ദ സുധാസി വായി കാശിചു നിൽ ം.
ശി ഷ്യൻ: എന്നാൽ മുൻപറഞ്ഞ ലിംഗശരീരാദികെളേപ്പാെലയല്ല ഈ സപ്തസമു 

ങ്ങെളയും ഒരു സാധനവും കൂടാെത ഒരു ജലകണം േപാലും േശ ഷിക്കാെത ചു 
ഴറ്റി ആകാശത്തിൽ വീശിെയറിയുകയും, അഷ്ടകുലാചലങ്ങളും സപ്തേമഘങ്ങളും
പഞ്ചഭൂതങ്ങളും ധൂളിധൂളിയായി നിലനില്ക്കാെത ചുഴലുകയും, ച സൂര്യനക്ഷ ാദി 
കൾ സ്ഥാനം വിട്ട് അവശമായി ചിതറുകയും, ഇ കാരെമല്ലാം െച ന്ന, മഹാ  
ളയവാതംേപാെല ആർ ം ഭയങ്കരമായി ചലി െകാണ്ടിരി ന്ന, ഈ വിേക്ഷ 
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പശക്തിെയ ജയി ന്നതും അതിെന്റ ചലനെത്ത നിറു ന്നതും എങ്ങിെന ശരി 
യിടും?
ആചാ: നീ ഭയ ശങ്കിച്ചതു ശരി തെന്ന. എന്നാലും ഒരു ദാസിയായവൾ ഭരത 
ശാ കാരം രാഗബന്ധ അടവുകെള അഭ്യസി താളം മുതലായവേയാടു േചർ 

സഭയിൽ നടി േമ്പാൾ അവളുെട േന ം, ഹസ്തം, മുതലായ അവയവങ്ങൾ
ഭാവനാസുചനാനിമിത്തം ക്ഷണത്തിൽ ബഹുവ ങ്ങളായ ചുഴൽച്ചകെള ാപി 
ച്ചാലും അതിെന ക െകാ നിന്ന ഷ്ടാവിെന്റ ദൃഷ്ടി മന്ദമായാകെട്ട അതിേവ 
ഗമായാകെട്ട ചലിപ്പാൻ കാരണമില്ല. ഇ കാരം ധീരനായി, വിേക്ഷപശക്തിയു 
െട േചഷ്ടെയ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നാൽ ആ ആത്മൈചതന്യത്തിനു അന്യങ്ങ 
െളന്ന േപാെല േതാന്നി കാശി ന്ന ചരാചരമായ പഞ്ചങ്ങെളയും അഖി 
ലെത്തയും നശിപ്പി ം ഉദിപ്പി ം, ക്ഷണത്തിൽ െതാഴിൽ കൂടാെത നീങ്ങിേപ്പാ 
കും. വിേവകാനുഭൂതിയാൽ അവയുെട മെത്തയും ഉൽപത്തിനാശങ്ങെളയും ദർ 
ശിച്ച് തെന്ന അവിനാശിയായും, അതിെന്റ കഠിനതേയാടു േചർന്ന് ചലനശക്തി 
െയന്ത്, ചരാചരങ്ങളായ ജഡവ ക്കളുെട നന്മതിന്മകെളന്ത്, ഇവകൾ തെന്ന
സംബന്ധിക്കാത്തതുെകാണ്ട് അപേരാക്ഷമായിത്തെന്ന അസംേഗാദാസീനനാ 
യും േനാക്കി ആനന്ദിച്ച്, തസമാനമായി ജഡമായി ദൃശ്യമായി അനാത്മവ  
വായി ക ിതമായിരി ന്ന വിേക്ഷപശക്തി മുതലായവകളിൽ പറഞ്ഞ കാരം
അദ്ധ്യാസം നിേശ്ശ ഷമായി നീങ്ങിേപ്പായതുെകാണ്ട്, ഘടമഠാദികെള മൃ ഷ്ടിയാ 
യി േനാക്കിയാൽ അവകൾ കാണെപ്പടാത്തതുേപാെല, ആ ആത്മദൃക്കാൽ അവ 
കെള സകലെത്തയും േനാക്കിയാൽ അദ്വിതീയമായ ആ ദൃക്കിൽ ലയിച്ച് ഇല്ലാ 
െതയായി അദ്വിതീയനിജാനന്ദസ്വരൂപമായി തെന്ന അപേരാക്ഷമായി സിദ്ധി 

ം. അക്കാല മനസ്സിെന്റ ഒരു േകാടിെയ അവലംബിച്ച് വിേക്ഷപശക്തിയാ 
കുന്ന ഒരു തല െവ പട്ട് നശി ം.
മെറ്റാരു തലയായ ആവരണശക്തിെയന്നത്, മുൻപറഞ്ഞ വിേക്ഷപശക്തിേയ 
യും അതിലുദിച്ച പഞ്ചേത്തയും തനിക്കന്യമായിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലാക്കി,
അന്ധകാരം േപാലുള്ള തനതാവരണശക്തിയാൽ പഞ്ച ർത്തിെയ കബ 
ളീകരിച്ചതു അധി ഷ്ഠാന ത്യക്കിെന ജഡംേപാെല ആരും േപാെല നിന  
മാറ് ആക്കിെച്ച ം. അ കാരമുള്ള ആവരണശക്തി സു ഷുപ്തി, മൂർച്ഛ, ള 
യം മുതലായവയിൽ പറഞ്ഞ കാരം അനുഭവിക്കെപ്പടും. അതിെന പരി 
േശാധി ക എ ള്ളത് ഏറ്റവും ദുർലഭം. സു ഷുപ്തിയിൽനി ം ഉത്ഥാന 
െത്ത ാപി േമ്പാൾ, ഒ മറിയാെത സുഖമായുറങ്ങി എ പറയു . മൂർ 
ച്ഛ െതളിയുേമ്പാൾ എെതാരു ഭയം െകാണ്ട് മൂർച്ഛിേച്ചാ ആ ഭയകമ്പേരാദനാ 
ദികേളാടുകൂടിതെന്ന ഉണർന്ന് എണീ . അ കാരം തെന്ന മരണാവ 
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സ്ഥയിലും ജീവന്മാർ ആ ആവരണശക്തിയിലടങ്ങി ക്ഷണമാ ത്തിൽ പര 
േലാക യാതന, ജനനം ഇവകൾക്കാധാരമായ കർമ്മവാസന ഉത്ഥാനദശേയാടു 
ണ്ടായി, അതിനു തക്കതായ സുഖദുഃഖാദികെള ആ അന്തഃകരേണാപാധിയിൽ

തിബിംബിച്ചിരി ന്ന ൈചതന്യത്തിൽ ക ിക്കെപ്പട്ട്, ആ വാസനപരമ്പര 
യാൽ അേനകേകാടി ജനനമരണങ്ങെള െവളിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചവെനന്ന േപാ 
െല ഭുജി . സമാധിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഥാനം െചയ്ത മഹാപുരു ഷൻ സർ 
വ്വാധി ഷ്ഠാന ത്യഗഭിന്നനി പഞ്ചാദ്വിതീയാത്മൈചതന്യത്തിൽ ആേരാപിത 
മായ സകല ാപഞ്ചങ്ങെളയും വിേവകാനുഭൂതിയാൽ ഇല്ലാത്തതായി നിരാകരി 
ച്ച് സമാധിെയ ാപിച്ച കാരം, അവിെട ിപുടിയില്ലാെത േപായാലും ആ
അനുഭൂതിമാനായി ഉത്ഥാനം െച . ഇ കാരം അതിവിരുദ്ധമായ ഭിന്നഭിന്ന
വിചി കാര്യങ്ങൾ താൻ ഏക കാരണമായിരു നടത്തി . ആ ശക്തി 
കെള തിയുക്ത്യനുഭവങ്ങേളാടുകൂടിയ സദ്ഗുരുകൃപയാൽ വിേവകാനുഭൂതിെകാ 

േനാക്കിയാൽ, സൂര്യ സന്നിധിയിൽ ഹിമകണങ്ങെളന്നേപാെല, നീങ്ങിേപ്പാ 
കും. ഇതിൽ താെഴ പറയെപ്പടുമവസ്ഥകളിൽ ആവരണശക്തിയിൽ ലഭി ദിച്ച 
തായി പറ െവങ്കിലും അതിെന വി നീങ്ങി കൂടസ്ഥ പരമാത്മാവിൽ ഐക്യ 
െപ്പട്ട്, പിന്നീടു ആവരണശക്തി വഴിയാൽ ഉദിച്ചെത ഊഹി െകാൾക. ഇവ 
കെള പരിേശാധി ന്ന വിവരം ഏെതന്നാൽ, സു ഷുപ്ത്യവസ്ഥയിൽ കർത്താേഭാ 
ക്താവായി േശാധിച്ച വിജ്ഞാനമായ ആത്മാ വി ഷയ ഹണസാമ ികളായ
കരണങ്ങെള വി നീങ്ങി തനതുപാധിയായ വിജ്ഞാനവൃത്തിേയയും വി നീ  
േമ്പാൾ േജ്ഞയം, ജ്ഞാനം എന്നീ ഉപാധികൾ അവനിൽ അഭാവമാകയാൽ
ജ്ഞാതൃമാ ാപാധിേയാടു തനി േജ്ഞയജ്ഞാനങ്ങളില്ലാെത ജ്ഞാ പാധി 
താൻ ഇരുന്നി ഇല്ലാത്തേപാെല നിരുപകാരമായി ഭവിച്ച്, അതും നിരാലംബ 
മായി നീങ്ങിേപ്പാകും. അക്കാലത്ത് അതിലുപഹിതൈചതന്യം തനതു സ്വരൂപ 
മായ, തിബിംബമായ കൂടസ്ഥ ഹ്മൈചതന്യമാ മായി േശ ഷി നിന്ന് ാര 
ബ്ധകർമ്മവശത്തൽ ജാ ദവസ്ഥെയ പൂർവമടങ്ങിയ നീതിേപാെല ജ്ഞാ ാപാ 
ധി മുതൽ മമായി വി ഷയസാമ ികളായ കരണാന്തം ഉപാധികേളാടു ാപി 

നിൽ ം. ഇതിെന വിേവകാനുഭൂതിെകാ േനാക്കിയാൽ, കരണം മുതൽ
ജ്ഞാതൃത്വാന്തം ഉപാധികേളാടു സംബന്ധി േമ്പാൾ, ജാ ത്, സ്വപനം എന്നി 
വകെള വി നീ േമ്പാൾ സു ഷുപ്തിെയ ം ആകും. എന്നാൽ ഒ ം അറിയാെത
ഉറങ്ങിെയ തീതിയിൽ ആവരണശക്തി അവിെട ഉള്ളതായി കാണെപ്പടു 
ന്നേല്ലാ എന്നാൽ, ഈ ഉപാധികേളാടു കൂടിയ അവസ്ഥയിൽ അനുഭവിക്കെപ്പട്ട്
വൃത്തിജ്ഞാനെത്ത അ ജ്ഞാനെമ ം, വൃത്തിയില്ലാത്തിടത്ത് സ്വരൂപജ്ഞാ 
നം സ്വ കാശമായിരുന്നി ം, അവിേവകമില്ലാത്തതിനാൽ അതിെന അജ്ഞാ 
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നെമ ം ധരിച്ച്, വാസനയാൽ ആ ആവരണശക്തി ഉദിച്ചതല്ലാെത േവറില്ല. േമ 
ലും ആ ആവരണാനുഭൂതിേയാടും കൂടി സുഖമായുറങ്ങി എെന്നാരു തീതി കാ 
ണെപ്പടുകയാലും, ര ം ഒരവസ്ഥെയ പറ്റിയിരിക്കയാലും, ഈ സുഖാനുഭൂതിെയ
ഒഴിച്ച് മ ള്ള യാെതാന്നിേനയും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഒ ം അറിയായ്കയാകുന്ന
ആവരണശക്തിക്ക് അർത്ഥം പറയെപ്പേടണ്ടതായിവരും. അ കാരം പറയെപ്പ 
ട്ടാൽ ഈ ആവരണശക്തി തനതു േചഷ്ടെയ വി നീങ്ങി താനും സ്വരൂപമറ്റ് അവ 

വായി ഭവി ം. അ കാരംതെന്ന അജ്ഞാനാനുഭൂതിെയ മാ ം സ്ഥാപിച്ച്
നിരൂപിക്കിലും ആ അജ്ഞാനമാകുന്ന, ഒ ം അറിയായ്കയാകുന്ന, ഒരു ജ്ഞാനം
കൂടിേച്ചർന്ന് അതിെന കാശിപ്പി െകാണ്ട് അബാദ്ധ്യമാനമായി കാണെപ്പടുക 
യാൽ, അതിനാലും തെന്റ ശക്തിെയ വിട്ട് അവ വാേകണ്ടതാണ്. എന്നാൽ
ഈ ആവരണശക്തി അവ െവ വരികിൽ, എല്ലാവരാലും ഒരു േപാെല അനു 
ഭവിക്കെപ്പടാൻ കാരണെമന്ത് എന്നാൽ, ഈ ആത്മൈചതന്യം നിത്യ നിർവി 
കാര ിപുടിരഹിത കൂടസ്ഥൈചതന്യമാകും. അ കാരം തന്വാദികർതൃത്വാന്തം
ഉപാധികൾ ിപുടിശൂന്യജഡവ ക്കളാകും. ഇവയിൽ ആത്മൈചതന്യം തി 
ബിംബി േമ്പാൾ ഇവകൾ തെന്ന േചതനവ േപാെല കാശി ം. കൂടസ്ഥ 
െന്റ സ്വരൂപവിേവകമില്ലായ്കയാൽ ഇവയിൽ തിബിംബിച്ച ചിദാഭാസൻ ഇവ 
കെള വി നീങ്ങി, കൂടസ്ഥമാ മായി േശ ഷിച്ച ഇവ ിപുടിയില്ലാത്തതിനാൽ
ജഡംേപാെല േതാ ന്ന ആത്മസ്വരൂപവും, ജ്ഞാനമില്ലയ്കെകാണ്ട് കരണാദിക 
േളാട് സമാനെമന്ന േപാെല േതാന്നാം. ആകയാൽ ഉത്ഥാനദശയിൽ വാസനാ 
രഹിത നിരാകാര ിപുടിശൂന്യവൃത്തിയിൽ ആത്മൈചതന്യം തിബിംബിച്ച്,
ആ വൃത്തിയിൽ അതിൽ നി ഭിന്നെപ്പടാെത അതിസൂക്ഷ്മമായി ഉദിച്ച് ആ വാ 
സനാവൃത്തിയിൽ ൈചതന്യം വാസന തിബിംബിച്ച് ആ വൃത്തിയിൽ അതിൻ
ബലത്താൽ തനി പൂർവമായ വൃത്തിയും
ഉപഹിതൈചതന്യാനുഭൂതി കാശി െകാണ്ടിരുന്നി ം അതിെനയും അതി 
ന്നാധാരമായ നിർവിേശ ഷകൂടസ്ഥേനയും വിേവകശൂന്യമായ ഈ വാസനാ 
ജ്ഞാനം അവകളിൽ തനതു [ 98 ] വികൃതിസംബന്ധം ഇല്ലായ്കെകാണ്ട് ജ്ഞാനാ 
ഭാവമാകുന്ന ആവരണശക്തിെയ ആേരാപിച്ച് തനതു വികൃതിസംബന്ധത്താൽ
തെന്നത്തെന്ന ജ്ഞാരൂപമായി അഭി ായെപ്പ വിജൃംഭി നിൽ ം. ഇതു
തെന്നയാണ് ആവരണശക്തിയുെട ആേരാപബീജമാകുന്നത്. ഇത് അനാദിയാ 
യുള്ളത്. ഇതു സൂക്ഷ്മവാസനയാൽ ആേരാപിക്കെപ്പട്ടാലും തനതു നിലയില്ലാത്ത്
പൂർവാവസ്ഥെയ സംബന്ധി വന്നതിനാൽ, സ്വപ്നത്തിലുദിച്ച പുരു ഷൻ സ്വപി 
താവിെന തെന്റ കാരണമായി ഭാവി ന്നതുേപാെല, ഈ ആവരണശക്തി സക 
ലത്തിനും കാരണമാകും. േമലും വാസനയിൽ തിബിംബിച്ച ജ്ഞാനം വി 
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കൃതിേയാടു കൂടിയിരുന്നാലും, അതിനു മുൻെപട്ട വൃത്തിയിലുദിച്ച ജ്ഞാനം വികൃ 
തിെയ വി നീങ്ങിയിരുന്നാലും, കൂടസ്ഥ പരമാത്മസ്വരൂപജ്ഞാനം ശുദ്ധനിരു 
പാധികമായിരുന്നാലും, ഇ യും സ്ഥലങ്ങളിൽ തിയുക്ത്യനുഭവങ്ങൾ െകാണ്ട്
ജ്ഞാനസ്വരൂപം അലുപ്തമാകുംവണ്ണം അനുഭവിക്കെപ്പടുകയാൽ അതിെന ഖണ്ഡി 

ന്നതിന് ആരും ശക്തന്മാരാകയില്ല. ഏതു കാരത്തിലും വിചാരസഹനീ 
യമായ ഈ ആവരണശക്തി വിചാരിക്കെപ്പട്ടാൽ അവ വായിത്തെന്ന സിദ്ധി 

ം. ഇ കാരം വിേവകാനുഭൂതിയാൽ നി േഷധിച്ച്, വന്ധ്യാപു നിൽ അന്യ 
പുരു ഷൻ ഞാെനന്ന അദ്ധ്യാസം വരുവാൻ ശക്തിയില്ലാത്തതുേപാെല, അവ 

വായ ഈ ആവരണശക്തിയിലും അദ്ധ്യാസം വരാൻ ശക്തിയില്ലെയ ം,
അദ്ധ്യാസെത്ത വി നീങ്ങി അ കാരംതെന്ന ഇതിെന നി േഷധിപ്പാൻ കാരണ 
മായി പറഞ്ഞ േസാപാധിക നിരുപാധികസ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ കാരം ജ്ഞാ 
നദൃഷ്ടിെയ ഉള്ളപടി അനുഭവിച്ച്, ഈ ആവരണവൃത്തി സ്വപ്നത്തിൽ േപാലും ഉദി 
ക്കാൻ അവസരമില്ലാെത ക്ഷയിച്ച്, ആ അനുഭവബലത്താൽ നിരാവരണപര  
ഹ്മൈചതന്യമാ മായി സിദ്ധിക്കിൽ, ആ വിേവകാനുഭൂതിയാകുന്ന വാളുെകാണ്ട്
െവ െപട്ട് പുനരുത്ഥാനരഹിതമായി മനസ്സർപ്പത്തിെന്റ രണ്ടാം തലയും നശി  
േപാകും.
ശി: മൂർച്ഛ, മരണം, ളയം, സമാധി ഇവകളിലും ആ ആവരണശക്തിയുെട േവ 
ശമിരിേക്ക സു ഷുപ്ത്യവസ്ഥയുെട ഒന്നിെന്റ മാ ം അനുഭൂതിബലം െകാണ്ട് അതു
മരി െവ ള്ളത് എങ്ങിെന ശരിയായി േചർ ?
ആചാ: മൂർച്ഛാവസ്ഥയിലും അതിഭയേത്താടുകൂടിയ മേനാവാസന തെന്റ അക്കാ 
ല ള്ള സ്വഭാവേത്താടു യാെതാന്നിെനയും അഭിമുഖെപ്പടാെത വാസനാതീത 
ജ്ഞാനേത്താെട മൂടന്മമായി ആവരണശക്തിയിൽ ലയിച്ച്, ആ വൃത്തിയും വി
നീങ്ങി, ചിദാഭാസൻ കൂടസ്ഥമാ മായി േശ ഷിച്ച്, ഉത്ഥാനദശയിൽ ഭയകമ്പാദി 
കേളാടു േചർന്നവനായി, പൂർവവാസനാവിേശ ഷത്താൽ കാണെപ്പട്ടാലും, മൂർച്ഛാ 
വസ്ഥയിൽ എ കാരം ഇരു െവ േചാദിച്ചാൽ സു ഷുപ്ത്യവസ്ഥാനു ഭൂതിേയാ 
ടു സമാനമായി തെന്ന പറയും. അ കാരം തെന്ന ളയാവസ്ഥയും മരണാവ 
സ്ഥയും ഭവി ം. സമാധ്യവസ്ഥേയാ എന്നാൽ, ആേരാപിതമായസകല ൈദ്വത 
െത്തയും സർവാധി ഷ്ഠാനമായ ത്യഗഭിന്ന പരമാത്മ സ്വരൂപത്തിൽ അതീ  
േവറായിട്ടില്ലാെത നി േഷധിച്ച്, സ്വരൂപമാ മായി കാശി ം. ആ അവസ്ഥ 
യിൽ ദൃശ്യവി ഷയം, വിേക്ഷപം ഇവ ഇല്ലാത്തതിനാലും ിപുടിയില്ലാത്തതിനാ 
ലും, ഈ ര ഗുണങ്ങളും ഈ ആവരണ ശക്തി ം, ആ സമാധ്യനുഭവത്തിനും
സമാനമായിരിക്കയാൽ അ കാരം പറ െവന്നല്ലാെത ആ ആവരണവൃത്തി 

അവിെട േവശം സിദ്ധിക്കയില്ല.
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ശി ഷ്യൻ: സു ഷുപ്തി മുതൽ മുൻ പറയെപ്പട്ട അവസ്ഥകളിൽ ജീവനായത് അവസാ 
ന കൂടസ്ഥ ഹ്മത്തിനു േവറായിട്ടില്ലാെത ലയിക്കെപ്പ എന്നതിനാൽ ആത്മ 

ാപ്തി എല്ലാവർ ം ശരിയായിരി േമ്പാൾ ജ്ഞാനി ഒരുത്തൻ മാ ം ഹ്മ 
ാപ്തി ഉള്ളവെന ം, അവൻ മാ ം ജനിക്കയിെല്ല ം, മ ള്ളവർ ഹ്മ ാപ്തി

കൂടാെത ജനി െമ ം ഉള്ളതു എങ്ങിെന േചരും?
ആചാ: ആ അവസ്ഥകളിൽ ജീവന്മാർ ഹ്മ ാപ്തിെയ ാപിച്ചിരുന്നി ം  
ഹ്മജ്ഞാനം െകാണ്ട് അവരൂെട കർമ്മങ്ങൾ ദഗ്ദ്ധമാകാത്തതിനാൽ, വിചി ശ 
ക്തിേയാടു േചർന്ന് ആ കർമ്മവാസനയാൽ ഹ്മവിലക്ഷണരായിട്ട് ആ ജീവ 
ന്മാർ ഉത്ഥാനദശയിൽ ഭവി . എന്നാൽ മരണദശെയന്നതിൽ ഉത്ഥാനത്തി 
നു േഹതുവില്ലായ്കയാൽ അവർ ം എങ്ങിെന ജനനം വരാം എന്നാൽ, വ്യവഹാ 
േരാപേയാഗിയായ ഉത്ഥാനമില്ലായ്കയാൽ മരണെമ പറയെപ്പ എന്നല്ലാെത
ലിംഗശരീരം, കാരണ ശരീരം ഇവകൾ ഹ്മജ്ഞാനം െകാണ്ട് വി നീങ്ങാതി 
രി ന്ന കാലമ യും ആ ഉപാധിേയാടു േചർന്ന ജീവൻ, േദശാന്തരം േപായ പു 
രു ഷൻ അവിെട ജീവിച്ചിരിേക്ക അവൻ ചിലരുെട ദൃഷ്ടി മാ ം കാണെപ്പടാ 
െതയിരിേക്ക അതുെകാണ്ട് അവൻ മരിച്ചവനാകാത്തതുേപാെല, മരിച്ചവനാകയി 
ല്ല. ഇ കാരം ഹ്മജ്ഞാനി ഒരുത്തൻ തെന്ന മുക്തനാകും. ഇ കാരം െതളി 
ഞ്ഞാലും.
(അ കാരം തെന്ന ശി ഷ്യൻ െതളി . ആചാര്യൻ അനന്തരം സംശയമുദിക്കാ 
െത കാ രക്ഷി ം നിമിത്തം ചില രഹസ്യങ്ങെള അരുളിെച്ച .)
മേനാനാശാർത്ഥമായി, ബദ്ധകങ്കണനായി നിൽ ന്ന ശുദ്ധവീരാ, മുമ്പിൽ വി 
േക്ഷപശക്തി ബാധിക്കെപ്പട്ടതുേപാെല ഇേപ്പാൾ ആവരണശക്തിയും ബാധി 
ക്കെപ്പട്ടതിനാൽ ൈദ്വത്വ പഞ്ചം ദർപ്പണനഗരം േപാെല ഉദിക്കൽ, അതി 
െന അഭിമാനിച്ച് പഞ്ചകർത്താക്കൾ നീതിയായി നട ന്നതു േപാെല കാ 
ണിച്ച് ൈദ്വതെത്ത വിശ്വസിപ്പിക്കൽ, ഇതുകൾ യാെതാ ം സിദ്ധി കയില്ല.
എന്നാൽ നീതിയായി എന്നതു വ്യവസ്ഥെയ സ്ഥാപിച്ച് ന്യായവിേരാധമില്ലാെത
ഇരി ന്നതാകു നടത്തി മയ ന്ന സ്വഭാവെത്ത സകല സേന്ദഹനിവൃത്ത്യർ 
ത്ഥം ഇനിയും കുറെഞ്ഞാന്നാേലാചിക്കാം.
ജാ വി നീങ്ങി സ്വപ്നം അനുഭവിക്കെപ്പട്ടതായും ഈ ര ം സു ഷുപ്തിയിൽ
മറയുന്നതായും അനന്തരം ഉണരുേമ്പാൾ പഞ്ചം ഉദി ന്നതായും കാണെപ്പ 
ടുന്നതിൽ വ്യവസ്ഥയുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ? ഈ മൂന്നവസ്ഥകൾ ം േഭദം എന്ത്?
എ േനാക്കിയാൽ ജാ ത്, സ്വപ്നം ഈ രണ്ടിലും അനുഭവിക്കെപ്പടുന്ന വ  
ക്കളിൽ േഭദെപ്പടുന്നില്ല. എന്നാൽ അനുഭവം െകാ േഭദമുണ്ട്. സ്വപ്നത്തിൽ
ഒരു േദശത്തിൽ െചന്ന് അവിെട ചിലരാൽ ക്ചന്ദനാദിെകാണ്ട് ഉപചരിക്ക 
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െപ്പട്ടാൽ ആ അടയാളം ഉണർന്ന േശ ഷം അവെന്റ ലേദഹത്തിൽ കാണയ്ക 
യാൽ ഈ രണ്ടവസ്ഥകൾ ം േഭദം സിദ്ധിക്കാെമന്നാൽ, സ്വപ്നം വാസനാമയ 
മാകയാൽ, വാസനെയന്നത്ജാ ദനുഭൂതിയുെട ദാർഢ്യമാകയാൽ, അതു സത്യ 
മാകയില്ല. എെന്തന്നാൽ ഗജതുരഗരഥപദാദികൽ മുതലായ വ ക്കൾ സ്വപ്നാവ 
സ്ഥയിൽ അനുഭവിക്കെപ്പട്ട് ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ തിേരാധാനെപ്പടു . നന്നായി
ആേലാചി േമ്പാൾ അവ ക നാമാ െമന്നല്ലാെത സത്യമാകയില്ല. അസത്യ 
മായ വ ക്കളുെട അനുഭവെത്ത ഒരവസ്ഥയായി പറയുന്നത് നീതിയാകയില്ല.
ഈ സ്വപ്നാവസ്ഥ അസത്യവും ജാ ദവസ്ഥ സത്യവുമായതു െകാണ്ട് ഈ രണ്ടവ 
സ്ഥകൾ ം േഭദമുള്ളതായി ണ്ട് എ പറയാെമങ്കിലും ജാ ദവസ്ഥ സത്യമാ 
യി സിദ്ധിച്ചാൽ അതു ശരി. സിദ്ധിച്ചിെല്ലങ്കിൽ േഭദവും സിദ്ധിക്കയില്ല. അതു
എങ്ങിെനെയന്നാൽ, ജാ ദവസ്ഥയിൽ അനുഭവിക്കെപ്പട്ട വ ക്കൾ സ്വപ്നാവ 
സ്ഥയിൽ കണ്ട വ ക്കെളക്കാളും ഭിന്നെപ്പടായ്കയാൽ പദാർത്ഥേഭദം സിദ്ധിക്ക 
യില്ല. അനുഭവേഭദം സിദ്ധിക്കാെമന്നാൽ, അനുഭവം എന്നതു ഏതിെന്റ വ്യാപാര 
െമ േനാക്കിയാൽ, േകവലം ബഹി ഷ്കരണങ്ങളുേടതുമല്ല, അന്തഃകരണങ്ങളുേട 
തുമല്ല. രണ്ടിെന്റയും സംബന്ധബലത്താൽ ആകു െവന്നാൽ, ഇതുകൾ സകല 
തും ജഡമാകയാൽ ആത്മ കാശെത്ത അേപക്ഷി തെന്ന മുൻപറഞ്ഞ അനു 
ഭൂതി സിദ്ധിേക്കണ്ടതാണ്. അവേനാ ഷ്ടാ; മ ള്ള സകലതും ദൃശ്യം; ദൃശ്യമ 
േശ ഷവും ഘടതുല്യമാകയാൽ, ഘടത്തിന് ജാ ദാദ്യവസ്ഥകൾ സിദ്ധിക്കാത്ത 
തു േപാെല, ഇവകൾ ം സിദ്ധിക്കയില്ല. ഷ്ടാവിേന്റതാകാെമന്നാൽ, അവസ്ഥ 
കെള കടന്ന് സാക്ഷിയായിരി ന്നവെന എങ്ങിെന സംബന്ധി ം? േമലും
ഈ അവസ്ഥകൾ സു ഷുപ്തിയിൽ കാണെപ്പടായ്കയാൽ ആത്മസംബന്ധം ഇെല്ല 

മാകും. ഈ ആത്മസംബന്ധെത്ത വി നീങ്ങി ഒരു വ വും ഒരിട ം ഇരി 
െമ സിദ്ധിക്കായ്കയാൽ അവ വുമാകും. അേതാ, േതാന്നിയും കാണാെത

മറ ം വിേവകത്താൽ ബാധിക്കെപ്പടും. ഉള്ളത് അധി ഷ്ഠാനത്തീ കാല 
യത്തിലും േവർെപടാെത അധി ഷ്ഠാനമായിത്തെന്ന സിദ്ധി ം. സ്വപ്ന ഷ്ടാ 

വായ ആത്മാവിെന ഒഴിച്ച് സ്വേപ്നാത്ഥാനസമയത്തിൽ സ്വപ്ന പഞ്ചമേശ ഷവും
േവർെപടാെത ആത്മമാ മായി േശ ഷി ന്നതുേപാെല, അവസ്ഥാ യ സാ 
ക്ഷിയായ ഷ്ടാവിെന ഒഴി അവസ്ഥാ യം അേശ ഷവും േവർെപടാെത ഷ്ടാ 
വിെന്റ ദൃഗ്ധർമ്മമാ മായി േശ ഷി നിൽ ം. പൂർവമീമാംസക മതത്തിൽ പറ 
യെപ്പട്ട സ്വർഗ്ഗാദി ഫലേഹതുവായ അപൂർവവും ഈ ദൃഗ്ധർമ്മത്തിലടങ്ങി, ജാ  
ത്ത് സ്വപ്നാവസ്ഥകൾ ം േഭദെത്ത ക ിക്കാൻ ശക്തിയില്ലാെത നീങ്ങിേപ്പാകും.
ആകയാൽ വിേവകിക്കിൽ ഈ ൈദ്വത പഞ്ചേത്തയും മനസ്സായ തെന്നയും മി 
ഥ്യെയന്ന് വിശ്വസ്സിപ്പി നിൽ ം കാരംതെന്ന മൃത്തിക മൃത്തികയിൽ ഭവിച,
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േലാഷ്ടം, രത്നം ഈ ര ം ഏതവസ്ഥെകാ സമാനമായിട്ടില്ലാെത ഭിന്നപദാർ 
ത്ഥങ്ങെളന്നേപാെല േതാന്നിയാലും അതി കാശം െകാണ്ട് രത്നം വിേവകബു 
ദ്ധിയിൽ തിവ്യവഹാരത്തിന് േവറാവാൻ പാടിലാത്തതുേപാെല, അജഡമാ 
യി ഒരു ഭാഗവും ദൃശ്യ കൃതിയിലടങ്ങി അനാത്മവ വായിെക്കാണ്ട് വിേവക ബു 
ദ്ധിയിൽ ആത്മാവ് ഇതുകൾക്കന്യെമന്നറിയുമാറ് രി നിൽ ം.
ഇ കാരം ജീവന്മാർ സദ്ഗുരുകൃപയാൽ സിദ്ധിച്ച വിേവകം െകാണ്ട് കർമ്മകാ 
ണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞ പുണ്യപാപങ്ങേളാടു േചർന്ന് അേനകേകാടി ജനനമരണ 
ങ്ങൾ ജീവേനാടു േചർന്നിരുന്നതായി പറയുന്നതിനാൽ, അവസ്ഥകെളേപ്പാെല
ജനനമരണങ്ങളും നിലയില്ലാെത വ േപായവയായിരിെക്ക അവേയാടു േചർ 
ന്ന ജീവൻ അവിനാശിയായും അതുകളുെട സംബന്ധവിേയാഗങ്ങളാൽ വികാര 
മിലാത്തവനായും, അവ സാക്ഷിയായും അെല്ലങ്കിൽ, അവനും അവകെളേപ്പാ 
െല ഒരു വ വായി നശി ം. അങ്ങിെനയായാൽ അവകളും ജീവനും സിദ്ധി 
ക്കാെത നീങ്ങിേപ്പാകും. അേതാ തിയുക്ത്യനുഭവം ഈ മൂന്നിനും േചരുകയി 
ല്ല. ആ നിമിത്തം അവെന മുൻപറഞ്ഞ കാരം വ്യവസ്ഥാപിച്ചാൽ ആകാ 
ശത്തിൽ െപ ന്ന വർ ഷത്താലും ദഹി ന്ന സൂര്യകിരണതാപത്താലും ആകാ 
ശത്തിനു ശീത ഉ ഷ്ണസംബന്ധം സിദ്ധിക്കാത്തതു േപാെല, ഈ ആത്മാവിനും
മുൻപറഞ്ഞ സംബന്ധം സിദ്ധി കയില്ല. േതാ ന്നേല്ലാ എന്നാൽ, അളവില്ലാ 
െത വാഹം േപാെല കാണെപ്പട്ടാലും മരുമരീചികാ വാഹത്താൽ ഭൂമി നന 
കയില്ലാത്തതുേപാെല, ഇവകളുെട സംബന്ധം ആത്മാവിനു സിദ്ധി കയില്ല.
ഇ കാരം ആേലാചിക്കിൽ ജനനമരണങ്ങൾ നീങ്ങി ജീവന്മാർ േമാക്ഷമാർ 
ഗ്ഗം െവളിെപ്പടും. അ കാരം തെന്ന കരയില്ലാത്ത സമു ം കാറ്റിെന്റ ചലന 
വിേശ ഷത്താൽ അല, നുര, കുമിള മുതലായവകളാൽ വികാരേത്താടു േചർന്ന 
തായി ം അതു അടങ്ങിേയടം നിർവികാരമായും കാണെപ്പട്ടാലും ജലം ജലമാ 
യി തെന്ന സിദ്ധിച്ചിരി േമ്പാെല, വിേക്ഷപം, വിേക്ഷപത്തിെന്റ നീക്കം സാ 
ക്ഷിൈചതന്യത്തിനു സിദ്ധിക്കയില്ല എ ആേലാചി േമ്പാൾ നീങ്ങിേപ്പാ 
കും. കാലതത്ത്വം തനിക്കന്യമായ പഞ്ചെത്ത അേശ ഷേത്തയും മാണ 
െപ്പടു കെകാണ്ട് പഞ്ചത്തിന്നന്യമായും, സാക്ഷിയാൽ മാ ം കാശിക്ക 
യാൽ ചിദ്വിലക്ഷണമായും, സർവ്വസംഹാരമായിരിക്കെകാണ്ട് തനതു സംഹാര 
ശക്തിയാൽ പഞ്ചെത്ത വ്യാപി മളവിൽ സമസ്തവും തൻ പരിണാമെത്ത വി 
നീങ്ങി ഭാവാഭാവ ർത്തിയില്ലാത്ത് മഹാശൂന്യസദൃശമായ മഹാകാലതത്ത്വ 

ത്തിന് േവറായിട്ടില്ലാെത നീങ്ങിേപ്പാകും. അ കാരം സർവസംഹാരകാലത 
ത്ത്വാനുേഭാഗവൃത്തി ഉദി േമ്പാൾ, തന്നിലുദിച്ച മഹാകാലതത്ത്വത്തിെന്റ സം 
ഹാരശക്തിെകാണ്ട് േവശി േമ്പാൾ, കർ രമല തീെപ്പട്ടേപാെല, വ ക്കൾ
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അേശ ഷവും അങ്ങെനയങ്ങെന അഴിയുന്നതിേനാട് ഇന്ന വിധെമ പറയത്ത 
ക്കതല്ലാത്ത വ്യഥേയയും വ്യസനെത്തയും ഭയകമ്പാദിേയയും ാപിച്ച് അ കാ 
രം തെന്ന നശിച്ച്, കാലതത്ത്വമായ തനതനുഭൂതിയിൽ നി സർവ്വസംഹാരകാ 
രകത്വം പഞ്ചവിലക്ഷണമായും ൈചതന്യത്തീന്യമായും സർവ്വസംഹാരശക്തി 
േയാടു േചർന്നതായും അനുഭൂതിയിൽ ഉദിച്ച കാരം േനാക്കെപ്പട്ടാൽ അ കാ 
രം ഉദയമായ അനുഭൂതിവൃത്തിയുെട ഗുണത്തിൽ നി േവറില്ലാത്തതായും ജഡ 
മായും ഭവിച്ച്, മുൻപറഞ്ഞ കാരം ദൃഗ്ധർമ്മത്തിൽ അടങ്ങി,അതിൽ നി
േവെറയില്ലാെത നീങ്ങി നിൽ ം. ആ ആത്മദൃഷ്ടി തെന്ന കാലെത്ത കടന്നി 
രിക്കയാൽ കാലാകാലനായ ത്യക്കിെന കാലതത്ത്വം ഒരിക്കലും സംബന്ധി 
ക്കയില്ല. ഇങ്ങെന വിേവകിച്ച് അനുഭവിച്ചാൽ സകല ൈദ്വതെത്തയും സംഹ 
രിച്ച്, ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ, അതിൽ നി ം അന്യമായിട്ടില്ലാെത ആ ആത്മദൃ 
ക്കാൽ ഭുജിക്കെപ്പട്ട്, അതുമാ മായി േശ ഷി നിൽ ം. അവിെട േചാറുരുള 
േപാലുള്ള ൈദ്വത പഞ്ചവും ഉപകരണം േപാലുള്ള കാലതത്ത്വവും ഭക്ഷിക്കെപ്പ 
ട്ട മാ ത്തിൽ ത്യേഗകരസമായി വിലാസി ം. ആ അനുഭൂതി നിലെയ മതി 
ക്കത്തക്കവരാര്? േനാക്കത്തക്കവരാര്? ഇങ്ങെന കാലതത്ത്വെത്ത ജയിച്ചാൽ
അവിെട ിപുടി ഇല്ലായ്കയാൽ മന ം നശി േപാകും. അതിനാൽ വന്ന ജന 
നമരണാദി സകല ദുഃഖങ്ങളും നീങ്ങിേപ്പാകും. അ കാരം തെന്ന സകല വിധി 
നി േഷധങ്ങളായ ശാ ങ്ങളാൽ പറയെപ്പട്ട ബഹുവിധ പുണ്യപാപങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗ 
നരകാദികൾ, ഉച്ചനീചങ്ങളായ ജനനാദികൾ, ഇനിയും സമ്പത്ത്, ദാരി ം, േരാ 
ഗം മുതലായവകൾ, അേശ ഷവും കർമ്മത്തിൻ ഫലമായി കർത്താെവ സംബന്ധി 
ച്ചതായി പറയെപ്പട്ടിരുന്നാലും അവകൾ ജാതിവർണ്ണാ മധർമ്മനീതികുല േഗാ 

ാദികൾ ആ യമായ തസമാനശരീരാദ്ധ്യാസെത്ത സംബന്ധിച്ച് സി 
ദ്ധിച്ചിരിക്കയാൽ, ശരീരാദ്ധാസം നീങ്ങിേപ്പായാൽ കർമ്മബന്ധവും നീങ്ങിേപ്പാ 
കും. കർമ്മബന്ധം നീങ്ങിയാൽ കർമ്മേബാധകമായ അതിഭയങ്കരശാ നിമി 
ത്തമായ ഭയവും നീങ്ങിേപ്പാകയാൽ കുംഭീപാകാദി നരകമാകെട്ട, അസിപ ാ 
ദി േഘാരവനങ്ങളാകെട്ട, ഹ്മാദി സ്തംബപര്യന്തമുള്ള േയാനികളിെല ജനന 
മാകെട്ട, ഇവ അേശ ഷവും േദഹാദ്ധ്യാസെത്ത വി നീങ്ങി, േദഹസാക്ഷിയായ

ത്യഗഭിന്ന പരമാത്മസ്വരൂപെത്ത അനന്യമായനുഭവിച്ചാൽ ആ ആത്മസ്വരൂ 
പം ജാതിഗുണ ിയാശുന്യമായി ിവിധപരിച്ഛേദശൂന്യമായി, സജാതീയ വി 
ജാതീയ സ്വഗതേഭദശൂന്യമായി, അൈദ്വതമായി, ചിന്മാ മായ അഖൈണ്ഡക 
രസ അപേരാക്ഷ സാക്ഷാത്കാരമായി, കാശിക്കയാൽ, ആകാശത്തിൽ േമട്,
പള്ളം ഇവെയേപ്പാെല, സ്വരൂപത്തിൽ ഈ പഞ്ചം, ഇതു പഞ്ചക കമായ
മനസ്സ് ഇവ സകലവും കാല യത്തിലും ഉണ്ടാകാനവസരമില്ലെയന്ന് ആത്മാനു 
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ഭൂതിയുണ്ടായി, തൽക്ഷണം മേനാനാശം സിദ്ധി ം. ഇ മുഖ്യാധികാരികളു 
െട മേനാനാശമാർഗ്ഗ നിരൂപണം.
മദ്ധ്യമാധികാരികൾ മേനാനാശാർത്ഥം ഹഠേയാഗങ്ങളാൽ നിമിത്തമായിരി 

ം. ഈ ര മാർഗ്ഗങ്ങൾ െകാണ്ടല്ലാെത മേനാനാശമാർഗ്ഗമായി മാർഗ്ഗാന്ത 
രമില്ല. ആത്മാവുതാനയിരിക്കെകാണ്ട് മേനാജയം സുലഭമായും മുമു വിനാൽ
ആത്മാവ് വണാദി സാധനം െകാണ്ട് മറേപ്പാടു കൂടി അേന്വ ഷിക്കയാൽ മേനാ 
ജയം കഠിനമായും ഭവിച്ച് ഇ കാരം െതളിഞ്ഞാലും.
(ശി ഷ്യൻ അങ്ങെന തെന്ന ആചാര്യകരുണാകടാക്ഷമാകുന്ന വാളായുധെത്ത വി 
േവകമാകുന്ന ൈകയ്യിൽ പിടി െകാണ്ട് ജ്ഞാനശൂരനായി അന്തർമുഖെപ്പട്ട് േദ 
ഹ യാദ്ധ്യാസമായ മൂ തലയും ആവരണവിേക്ഷപമാകുന്ന ര തലയും,
അവകേളാടുകൂടിയ മനസ്സാകുന്ന മൂർഖസർപ്പവും ര സർപ്പെമന്നേപാെല കാ 
ണാെതാഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ”ഓേഹാ! നിനച്ച മാ ത്തിൽ കിടുകിടത്തക്കതായ മന 
െസ്സവിെട? േലാകെമവിെട?കാലെനവിെട? മാതാവിെന്റ ഉദരെമവിെട? എന്താ 
ശ്ചര്യം! ആശ്ചര്യം!!” എന്നാനന്ദിച്ച് മേനാജയംെകാണ്ട് നി ഷ്ഠകൂടി. അനന്തരം
ബഹിർമുഖനായി ആചാര്യെര വണങ്ങി, ”സച്ചിദാനന്ദ അഖൈണ്ഡകരസമായ
എന്നിൽ നിന്ന് േവറായിെട്ടാ ം കാണുന്നില്ല. ര സർപ്പമായ മനസ്സ് എെന്ന
എങ്ങെന തീ ം? ഞാേന സർവകാല ം ഉള്ളവൻ” എ ശി ഷ്യൻ ആനന്ദ 
പരവശനായി നിൽ േമ്പാൾ തിബന്ധ ധ്വംസാർത്ഥമാേയാ ഹ്മാനന്ദലഹ 
രിയിനാേലാ കരുണാധിക്യ വിേശ ഷത്താേലാ ആചാര്യൻ മറുപടിയും മുമ്പിലരു 
ളിെച്ചയ്തവയുെട സാരെത്ത അതിസം ഹമായിട്ട് അരുളിെച്ച .)
ആചാര്യൻ: ദൃശ്യം, ദൃക് എന്ന ര വ , അവയിൽ ദൃശ്യെത്ത ജഡം എ പറ 
യും. ദൃക് ചിത്ത് എ ം പറയെപ്പടും. ജഡമായ ദൃശ്യവും, ദൃക്കിെന്റ ഉപാധിയാ 
യും ദൃശ്യത്തിെന്റ ഉപാധിയായും ര പിരിേവാടുകൂടിയതായി ഭാവിച്ച്, ആത്മാ 
നാത്മവ ക്കൾ േപാെല ഭവി നിൽ ം. വിധ ദൃക്കിെന്റ ഉപാധിയും കർ 
ത്താ േഭാക്താ ജ്ഞാതാ സുഖീ എന്ന ജീേവാപാധികളായും അസംേഗാദാസീന 
സാക്ഷി കൂടസ്ഥ ഹ്മ പരമാത്മാെവന്ന ത്യഗ് ഹ്മങ്ങെള ബഹിർമുഖമായാക 
െട്ട, വി ഷയീകരി േമ്പാൾ വി ഷയാകാരങ്ങളായി പരിണമി ഭവി വൃത്തികൾ
ഫലെമ പറയെപ്പടും. അവേയാടു കൂടി ഘടം, പടം, മഠം എന്ന കൽപനേയാ 
െട വി ഷയങ്ങളിൽ മുങ്ങിയ ബുദ്ധി ചിദാഭാസവൃത്തിെയ പറയെപ്പടും. ഈ പല
ചിദാഭാസവൃത്തികൾ ഉദി ം മറ ം അവകെള കുറിക്കാെത കാശിപ്പിക്കാൻ
കാരണമായി നിന്ന നിർവികാരവൃത്തി സാക്ഷിവൃത്തിയാകും.
ഈ സാക്ഷി വൃത്തിയിൽ കാശിക്കെകാ പരമാത്മാവിന് സാക്ഷിെയ ം,
ക നാവൃത്തിയിൽ കാശിക്കെകാണ്ട് ചിദാഭാസെന ം, ഫലവൃത്തിയിൽ  
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തിഫലിക്കെകാ വി ഷയെമ ം, ചിദാഭാസവൃത്തി ഉദി േമ്പാഴും അതിന്നാ 
ധാരമായിരുന്ന നിരാകാരസാക്ഷി വൃത്തിയിൽ തിഫലിച്ച ൈചതന്യെത്ത തന 
തു സ്വരൂപമായി കണ്ട് തെന്റ സാക്ഷിസ്വഭാവം മറഞ്ഞതിനാൽ അന്തര്യാമിെയ 

ം, തെന്റ മറവിൽ അവൻ കാണെപ്പടാത്തതു െകാണ്ട് ആ അന്തര്യാമിയായ
ഈശൻ പേരാക്ഷൻ എ ം, വിേവകാനുഭൂതിയാൽ അവെന താനായി അനുഭ 
വി േമ്പാൾ താൻ തെന്ന അപേരാക്ഷമായ ഹ്മസ്വരൂപെമ ം തിയുക്തി 
കെള നിരന്തരാനുഭവമായി പറയത്തക്കതായിരി ം.
ഇ കാരമറിഞ്ഞ്, ബന്ധേമാക്ഷവ്യവഹാരത്തിന്ന് ആധാരമായ ൈദ്വതാൈദ്വത
വികാസേഭദെമല്ലാം മുൻപറഞ്ഞ വൃത്തിേഭദെത്ത ഒഴി േവേറയില്ലായ്കയാൽ, ആ
വൃത്തിയും ക ിതമായതു െകാണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഇല്ലായ്കയാൽ ഘടപടാദി ഇഹ 
പരങ്ങളായി പരിണമിച്ച ഫലവൃത്തിെയ അതിെന ചൂണ്ടി നിന്ന് ചിദാഭാസ വൃ 
ത്തിയിലും, അതിെന അതിൽനി മറ ം അതിെന അറിയുന്ന സാക്ഷിവൃ 
ത്തിയിലും ആയി ലയിപ്പി സാക്ഷിവൃത്തി മാ മായി നിൽ േമ്പാൾ ദൃശ്യ 
ങ്ങൾ അേശ ഷവും ദൃക്കായി മാ ം കാണും. ആ ദൃഗുപാധിയിൽ ദൃശ്യം വി നീ 
ങ്ങിയിരുന്നാലും അവിെട ഉദി ന്ന വിേവകത്താൽ ആ ദൃഗുപാധി ദൃശ്യമായി നി 
രുപാധികദൃക്മാ മായി േശ ഷിച്ച്, സ്വയം താനായി കാശി ം. ഇതാകു
സകല േവദാന്തങ്ങളുേടയും ചുരുക്കം.
ൈദ്വതം ദൃശ്യമായിരി ം. ദൃക്ക് തെന്ന അൈദ്വതമായിരി ം. അേത സ്വയംവ 

, ആത്മാവിെന ചിന്തിച്ചാലും ജഗെത്ത ചിന്തിച്ചാലും സ്വയം വ വായി ഭവി 
ക്കിൽ ത്യഗഭിന്ന ഹ്മമാകുന്ന കൂടസ്ഥനായി താനായി തെന്ന സമസ്തവും

കാശി ം. അതു എങ്ങിെനെയന്നാൽ, സ്വയം േഗാപുരെമന്നിടത്ത് അതിൽ
കാണെപ്പടും ചി ങ്ങെള േഗാപുരമെല്ല നി േഷധി േമ്പാൾ ആ ഉപാധിെയ
വിട്ട് നീങ്ങി നിൽ ം. അ കാരേമ, ഓേരാ ഉപാധികെളയും നീക്കിക്കണ്ടാൽ
നിരുപാധികമായി ദൃശ്യാദൃശ്യ വി ഷയം കൂടാെത,േഭദിക്കെപ്പടാെത, സ്വയം താ 
നായിതെന്ന കാശി ം. അ കാരം സ്വയം ജഗെത്തന്ന് േനാക്കിയാൽ ഈ
ജഗ ം തെന്റ ഉപാധികെള വി നീങ്ങി ദൃശ്യാദൃശ്യേത്താന്നലറ്റ് സ്വയം താനാ 
യിത്തെന്ന കാശി ം. ആകയാൽ നീ, ഞാൻ, അത്, ഇത്, ജഗത്ത്, ഈശൻ,
ജീവൻ, ഗുരു, ശി ഷ്യൻ, ബന്ധം, േമാക്ഷം മുതലായ േഭദം, ഇവകൾ വി നീങ്ങിയ
അേഭദം, ഈ സകലവും തെന്ന ഒഴി േവേറയില്ല. താൻതെന്ന ിവിധ പരിച്ഛ 
േദരഹിത അസഹായശൂരനായ, സ്വയം കാശമഹത്വമായ, സ്വയം ഭു ആക 
യാൽ ഇ കാരം ാകാശി ന്ന നിന ഇനി എേന്താ ഉപേദശി വാനു 
ള്ളത്
ഇ കാരം അരുളിെച്ചയ്ത് ര േപരും താനായി സ്വയം കാശമായി കാശി .
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