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പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കപ്െ,

അവനവപ്റെ പരരിവർത്തനമാണ് പ്പാതുവായ ലക് ഷ്യം എന്് എല്ാ 
ആദ്്ാത്രികാനനവേഷരികളയം പങ്കുപ്വയ്ക്കുന്നു. പല ആത്മീയ പാതകളയം രമീതരികളയം 
ഒരു ഗുരുവരിപ്ന ആശ്രയരിക്കുന്ത് ഒഴരിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകമായരി 
കണക്കാക്കുന്നു; എങ്രിലയം, നായം ആപ്രപ്യങ്രിലയം എനപൊഴയം 
ആശ്രയരിക്കുന്നുപ്വങ്രിൽ പരരിണാമയം അസാദ്്മാകയം. “എനരിക്ക് പ്വർത്തരിനചേ 
മതരിയാക” എന്് നായം സവേയയം ഉത്തരവാദരിത്തനമപ്റെടുത്ത് ആവശ്മായ 
കാര്ങ്ങൾ നരിവർത്തരിചോൽ മാത്രനമ പരരിണാമയം സാധ്മാക. ദദവപ്ത്ത 
ആശ്രയരിക്കുന്തുനപാലയം ഉത്തരവാദരിത്തയം ആപ്രപ്യങ്രിലയം 
ഏൽപെരിക്കുന്തരിനു തുല്മാണ്.

എപ്റെ പരരിണാമത്തരിനനാ എന്രിൽ മാറെങ്ങൾ വരുത്തുന്തരിനനാ, 
ഗുരുവരിപ്നനയാ അപ്ല്ങ്രിൽ മറൊപ്രപ്യങ്രിലനമാ ഞാൻ 
ഉത്തരവാദരിയാക്കുന്നുപ്വങ്രിൽ അത് അസയംഭാവ്മാകയം. അതരിപ്റെ കാരണയം 
ലെരിതമാണ്. ആവശ്മായപ്തല്ായം ദദവവയം ഗുരുവയം 
നടത്തരിക്കഴരിഞ്രിരരിക്കുന്നു. ഇനരി ഒരു ആത്മീയാനനവേഷരി എന് നരിലയരിൽ 
എപ്റെ ഹൃദയത്തരിൽ ബമീജരൂപത്തരിൽ നൽകപ്പെട്ടതരിപ്നക്കുറരിചേ് 
നബാധവാനാകകയയം, അവപ്യ തരിരരിചേറരിഞ്് വെരാനനുവദരിക്കുകയയം 

നനേഹത്തരിപ്റെ 

പാതയരിലൂപ്ടയള്ള മുനന്റെയം

വരിശവോസനയാഗ്മായ യാത്ര
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പ്െയ്യുക എന്ത് എപ്റെ കർത്തവ്മാണ്.  നമ്മുപ്ട കർമ്മങ്ങെരിലൂപ്ട നമ്മുപ്ട 
ഭാഗനധയയം നമ്മൊൽ സൃഷ്രിക്കപ്പെട്ടരിരരിക്കുന്നുപ്വന്ത് 
യാഥാർത്്മാപ്ണങ്രിലയം, വരിധരിപ്യ ആശ്രയരിക്കുന്ത് അതരിനലപ്റ 
വ്ർത്മായ കാര്മാണ്.

നപ്മ്മ സവേയയം പരരിവർത്തനയം പ്െയ്യുവാനുള്ള ഉൽക്കടമായ അഭരിവാഞ്ച 
നമുക്കുപ്ടെങ്രിലയം, കർമ്മനയാഗപ്ത്തക്കുറരിച്ചുയം ജ്ാനനയാഗപ്ത്തക്കുറരിച്ചുയം 
ഭക്രിനയാഗപ്ത്തക്കുറരിച്ചുയംആധ്ാത്രികത - പ്നത്കരിചേ് 
ഭാരതമീയാൊരപ്കാരമുള്ള രമീതരികെരിൽ - പരാമർശരിക്കുന്തായരി നമുക്ക് 
കാണാനാവയം. നമൽപറഞ്വയപ്ട മനനാഹരമായ ഒരു സയംനയാജനയം 
ഹാർട്ട്ഫുൾപ്നസ്രിൽ നമുക്ക് കാണാനാവയം. എന്ാലയം ഇത്തരപ്മാരു 
പാതയരിലൂപ്ടയാണ് നായം സഞ്ചരരിക്കുന്പ്തങ്രിലയം, കർമ്മ-
ജ്ാനനയാഗങ്ങൾക്ക് അെവരിനലപ്റ പ്ാധാന്യം നൽകന്നുപ്വന്തരിനാൽ, 
മാർഗമനദ്് ഒട്ടനവധരി െതരിക്കുഴരികൾ നായം കാണുന്നു. അനാവശ്പ്ാധാന്യം 
അവയ്ക് നൽകപ്പെടുന്ാൾ അവ ഈ മാർഗത്തരിപ്റെ സൂക്മതയ്ക് 
വരിരുദ്മാകയം. 

ബ്ാഹ്മണർ ആദ്്ാത്രിക ഉന്തരിയരിൽ നരിന്നുയം താനഴക്കുപതരിചേ് 
ബ്ഹ്മരകസ്സുകൊവന്തരിപ്നക്കുറരിച്ചുയം നയാഗരികൾ നയാഗഭ്രഷ്രാവന്തരിപ്നക്
കറരിച്ചുപ്മല്ായം നരിങ്ങൾ നകട്ടരിരരിക്കായം. പലവരിധ കാരണങ്ങൊൽ അവരുപ്ട 
ആധ്ാത്രികയാത്ര അപൂർണ്ണമായരിരുന്നു. ജ്ാനരികൾക്കുയം കർമ്മരികൾക്കുയം 
പതനമുടൊവായം; എന്ാൽ ഒരു ഭക്പ്റെ പതനപ്ത്തപെറെരി നരിങ്ങൾ 
നകട്ടരിട്ടുനടൊ? ഒരു ഭക്ൻ ദദവത്തരിപ്റെ സയംരകണയരിലാപ്ണന്തരിനാൽ, 
അവപ്നസ്യംബന്രിചേരിടനത്താെയം ഭക്രിഭ്രഷ്നാവക എന്ത് സയംഭാവ്നമയല്. 
ശരണാഗതരിയടഞ്, അപ്തരിനരാദ്്മായ വരിധത്തരിൽ ശരണയം പ്ാപരിചേ 
ഒരുവപ്ന ദദവയം സയംരകരിക്കുയം. നായം കർത്തൃതവേയം ഏപ്റെടുക്കുന്ാഴാണ് 

ശരണാഗതിയടഞ്ഞ, അപ്രതിരരാദ്ധ്യമായ വിധത്ിൽ ശരണം 
പ്രാപിച്ച ഒരുവനെ ദൈവം സംരക്ിക്ം. ൊം കർത്തൃത്ം 
ഏനറെടുക്ര്ാഴാണ് പ്രശ്നങ്ങളുയരുന്നത്. ഒരു ഭക്തനം, ഒരു 
കാലത്ം ആത്മീയപതെമുണ്ായിട്ില്ല; ഒരിക്കലം അത് 
സംഭവിക്കയില്ല. അങ്ങിനെ സംഭവിക്ന്നുനവങ്ിൽ 
അതിെർത്ം അവെിൽ യഥാർത്ഭക്തിയുനട, 
ശരണാഗതിയുനട അഭാവമുനണ്ന്നാണ്.
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പ്ശ്നങ്ങളയരുന്ത്. ഒരു ഭക്നുയം, ഒരു കാലത്തുയം 
ആത്മീയപതനമുടൊയരിട്ടരില്; ഒരരിക്കലയം അത് സയംഭവരിക്കുകയരില്. അങ്ങരിപ്ന 
സയംഭവരിക്കുന്നുപ്വങ്രിൽ അതരിനർത്യം അവനരിൽ യഥാർത്ഭക്രിയപ്ട, 
ശരണാഗതരിയപ്ട അഭാവമുപ്ടെന്ാണ്.

ആദ്മായരി ഞാൻ സഹജമാർഗപരരിശമീലനത്തരിന് തുടക്കയം കറരിചേനപൊൾ, 
എപ്റെ പ്രിസപ്റെർ സരിസ്റ്റർ ദ്രൗപതരി എനന്ാട് അടരിസ്ാനപരമായ ഒരു 
നൊദ്യം ഉന്യരിച്ചു: “എന്രിനാണ് നരിങ്ങൾ ധ്ാനരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹരിക്കുന്ത്?” 
“ഞാൻ ദദവപ്ത്ത തരിരയകയാണ് ” എന്ായരിരുന്നു എപ്റെ മറുപടരി.

ഇന്്, എപ്റെ വ്ക്രിഗതമായ വരിശവോസങ്ങപ്െ വരിശകലനയം പ്െയ്യുന്ാൾ, 
കാര്ങ്ങപ്െ വ്ത്സ്തമായ രമീതരിയരിലാണ് ഞാൻ 
മനസ്രിലാക്കുന്പ്തന്റരിയന്നു, ആ സമയത്തുടൊയരിരുന് എപ്റെ 
െരിന്ാഗതരികൾ എത്രനത്താെയം അബദ്മായരിരുന്നുപ്വന്നുയം ഞാനറരിയന്നു. 
നമ്മനെവരുയം ദദവപ്ത്ത നതടുന്നുപ്വന്് പറഞ്ഞു നകൾക്കുന്ത് 
ഒരുതമാശയായാണ് എനരിക്ക് നതാന്നുന്ത്. അണുപ്ായമായ വസ്തുക്കൾ 
ദൃഷ്രിനഗാെരമാനയക്കരില്, എന്ാൽ എല്ാത്തരിലയം വ്ാപരരിക്കുന്, 
എല്ാത്തരിപ്നയയം വലയയം പ്െയ്യുന് ഒന്രിപ്റെ സാന്രിദ്്യം നമുപ്ക്കങ്ങരിപ്ന 
അറരിയാനാവാപ്ത വരുയം? തപ്റെ ജമീവരിതയം മുഴവൻ െരിലവരിടുന് 
സമുദ്പ്ത്തക്കുറരിചേ് ഒരു മത്്ത്തരിന് ധാരണയരില് എന്തുനപാപ്ല, ആ 
സാന്രിദ്്യം എല്ായരിടത്തുമുപ്ടെങ്രിലയം നാമതറരിയന്രില്. നായം ദദവപ്ത്ത 
കടെരിട്ടരില് എന്തരിനാലയം, നരിലനരിൽപെരിപ്റെ അനങ്ങയറെയം നമുക്ക് 
സങ്ൽപരിക്കാനാവരില് എന്തരിനാലയം ഇതരമാർഗമായരി, ദദവപ്ത്ത 
അപരരിമരിതമാനത്തരിൽ വരിഭാവനയം പ്െയ്ത് നായംഅ്രപെരിലാവന്നു. 
അതരിസൂക്മതലങ്ങെരിൽ ദരിവ്തവേയം കൂടുതൽ അദൃശ്ത ദകവരരിക്കുന്നു.

അരദേഹനത് അരെ്ഷിച്ച് കനണ്രത്ണ് െിലയിൽ 
ൊമിര്ാൾ എത്ിന്ടുവാൻ, തുടക്കത്ിൽ 
ൊനമങ്ങിനെയാണ് അരദേഹത്ിൽ െിന്നും 
രവർനപട്ത്? െഷ് ടമായ ആ ബന്ം വമീണ്ം 

സ്ാപിക്വാൻ, ആ രവർപിരിയലിെ് കാരണമായ 
വസ്തുതകനെ കനണ്ത്ി അവനയ ൊം 

െിർമ്ാർജ്ജെം നെരയേണ്തായുണ്്. യഥാർത്മായ 
യാത്രയുനട തുടക്കമിതാണ്.
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അനദേഹപ്ത്ത തരിരയവാൻ ഞാൻ ശ്രമരിചോലയം അനന്തപ്യ എപ്റെ 
പരരിമരിതമായ അവനബാധത്താപ്ലങ്ങരിപ്ന അറരിയാനാകയം; അനദേഹത്തരിപ്റെ 
ഭാഗത്തുനരിന്നുയം ചുരുങ്ങരിയ രമീതരിയരിലള്ള ശ്രമപ്മങ്രിലമരിപ്ല്ങ്രിൽ. അനന്ത 
നമ്മുപ്ട ധാരണക്കപ്പുറമാണ് - അത് ഏറെവയം പ്െറുതായതരിനനക്കാൾ 
പ്െറുതുയം, വലരിയതരിനനക്കാൾ വലതുമാപ്ണന്് എങ്ങരിപ്നയറരിയാനാകയം? 
സ്ഥൂലതയ്ക് സൂക്മമായതരിപ്ന അറരിയാനാവരിപ്ല്ന് മപ്റൊരു ദുർഘടയം 
കൂടരിയയരുന്നു.
ഭയഭക്രിനയാപ്ടയള്ള ശരണാഗതഭാവയം മാത്രമാണ് 
ഏകമാർഗപ്മന്താണ് ഉരുത്തരിരരിയന്ത്:

वो दिल कहाँ से लाऊँ जो तुझे पहचाने!

അങ്ങപ്യ തരിരരിചേറരിയന് ഒരു ഹൃദയയം എങ്ങരിപ്ന തയ്ാറാക്കായം?

ഇതരിപ്നല്ാമപ്പുറയം അടരിസ്ാനപരമായ ഒരു സമസ്യ്ക് നമുക്ക് ഉത്തരയം 
കപ്ടെനത്തടെതുടെ്. അനദേഹപ്ത്ത അനനവേഷരിചേ് കപ്ടെനത്തടെ നരിലയരിൽ 
നാമരിനപൊൾ എത്തരിപ്പെടുവാൻ, തുടക്കത്തരിൽ നാപ്മങ്ങരിപ്നയാണ് 
അനദേഹത്തരിൽ നരിന്നുയം നവർപ്പട്ടത്? നഷ് ടമായ ആ ബന്യം വമീണ്യം 
സ്ാപരിക്കുവാൻ, ആ നവർപരിരരിയലരിന് കാരണമായ വസ്തുതകപ്െ 
കപ്ടെത്തരി അവപ്യ നായം നരിർമ്മാർജ്ജനയം പ്െനയ്ടെതായടെ്. 
യഥാർത്മായ യാത്രയപ്ട തുടക്കമരിതാണ്.

തുള്ളരിക്കെരിക്കുന് അലകപ്െ നനാക്കരി ആസവേദരിചേരിരരിക്കുകയാണ് നരിങ്ങപ്െന്് 
സങ്ൽപെരിക്കുക. ഉപരരിതലത്തരിലള്ള അലകൾ മാത്രനമ കാണാനാവന്നുള്ളു 
എന്തരിനാൽ കടലരിപ്റെ ആഴപെരപെ് നമുക്ക് കാണാനാവന്രില്. “കടൽ 
എവരിപ്ട?” എന്് അലകളയം നൊദരിക്കുന്നു. അവയപ്ട അനനവേഷണയം, അവപ്യ 

മരണത്തരിപ്റെ ആനരാപരിത പ്കൃതയം നമുക്ക് 
അനുകരരിക്കാനുയം സവോയത്തമാക്കാനുമാവപ്മങ്രിൽ, 
മൃതജമീവനയം - മരരിചേതരിനുതുല്മായ ജമീവരിതയം 
നയരിക്കാനാവപ്മങ്രിൽ, നമ്മുപ്ട ഹൃദയങ്ങെരിൽ 
സവേമീകരരിക്കുവാനുള്ള സന്ദ്ത സവോഭാവരികമായരി 
ഉയർന്നുവരുയം. ആദരിമമായ സമുദ്വമായരി ഒന്ാകന് 
ധന്മായ മുഹൂർത്തത്തരിന് തുടക്കമാവയം, സമാധരിയപ്ട 
ആദരിമനരിലനയാട് സാമ്മുള്ള ഒരു നരിലയയരുയം.
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അശാന്മാക്കുന്നുടെ്. അലകൾ മന്ദഗതരിയരിലാവകയയം നരിലയ്ക്കുകയയം പ്െയ്യുന് 
നവെയരിൽ ഉപരരിതലത്തരിലള്ള അലകൾ കടലമായരി ഒന്ാകയം, അവരിപ്ട 
സ്പഷ്തയടൊവയം.

കടലാണ് തങ്ങളപ്ട ഉത്ഭവസ്ാനപ്മന്ത് അലകൾ മറക്കുന്നു - 
അവരിപ്ടനരിന്നുയം ഉത്ഭവരിചേ് അതരിൽത്തപ്ന് ലയരിക്കുന്നുപ്വന്ത് അവ 
തരിരരിചേറരിയന്രില്. അലകളയം കടലയം ഒന്ാകന്തരിനുള്ള ഏകമാർഗയം 
മന്ദഗതരിയടയകയയം, നരിലയ്ക്കുകയയം, നരിശ്ചലമാകകയമാണ്. ആത്ന്രികമായ 
നരിലയ്കൽ മരണമാണ്. അതുപ്കാടെ്, മരണത്തരിപ്റെ ആനരാപരിത പ്കൃതയം 
നമുക്ക് അനുകരരിക്കാനുയം സവോയത്തമാക്കാനുമാവപ്മങ്രിൽ, മൃതജമീവനയം - 
മരരിചേതരിനുതുല്മായ ജമീവരിതയം നയരിക്കാനാവപ്മങ്രിൽ, നമ്മുപ്ട ഹൃദയങ്ങെരിൽ 
സവേമീകരരിക്കുവാനുള്ള സന്ദ്ത സവോഭാവരികമായരി ഉയർന്നുവരുയം. ആദരിമമായ 
സമുദ്വമായരി ഒന്ാകന് ധന്മായ മുഹൂർത്തത്തരിന് തുടക്കമാവയം, 

സമാധരിയപ്ട ആദരിമനരിലനയാട് സാമ്മുള്ള ഒരു നരിലയയരുയം. ഭരൗതരികമായ 
മരണയം പ്ശ്നങ്ങൾക്ക് പരരിഹാരമാവന്രില്. വാസ്തവത്തരിൽ, പ്ശ്നങ്ങൾ നമ്മുപ്ട 
സൂക്മശരമീരങ്ങെരിൽ മറയ്കപ്പെട്ട നരിലയരിലായരിരരിക്കുയം, ജനനമരണ ആവൃത്തരി 
അനന്മായരി തുടരുയം.

നരിലയ്ക്കുവാനുള്ള കഴരിവ്, പ്രിയപ്പെട്ടവനനാടുള്ള നനേഹത്തരിൽ സവേയയം 
ഇല്ാതാവാൻ അനുവദരിക്കൽ - അതാണ് ഭക്രി. നായം സവേയയം മറരികടക്കുന് 
നവെയരിലാണ് നമുക്കുത്തരയം കപ്ടെത്താനാവക.

ഭക്തി, പ്രിയരൊടുള്ള ഉൽക്കടമായ രനേഹം, 
വികാരത്ിരമാലകളുനടയും ആവുന്നതിനറെയും 

ആയിത്മീരുന്നതിനറെയും മറ്റുമുള്ള  ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ 
ഇല്ലാതാക്കി, ൈിവധ്യത്ത്ിനറെ ഏകരൂപമായ 

ഏകാത്കതയിരലക്ക് െയിക്ന്നു. ഒരു വശത്്, 
പ്രിയനെക്റിച്ചുള്ള അവരബാധത്ിൽ െിന്ന് 

അകന്നുരപാകുന്നത് രവൈെയും ദുരിതവും 
നകാണ്വരുന്നു.
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जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही।
सब अँदियािा दमट गया, िीपक िेखा माही।।

‘ഞാൻ’ ഉടൊയരിരുന്നപൊൾ ഹരരിയടൊയരിരുന്രില്; ഇനപൊൾ ഹരരി 
‘ഉടെ് ’’, ‘ഞാൻ’ ഇല്. പ്കാശയം ഞാൻ കടെനപൊൾ ഇരുപ്െല്ായം (മായ) 
അകന്നുനപായരി.
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‘ഞാൻ’ എന് മായയാണ് ദദവപ്ത്ത നമ്മുപ്ട ദൃഷ്രിയരിൽനരിന്നുയം 
അകറെരിനരിർത്തുന് അന്കാരയം. അനദേഹയം ഹൃദയത്തരിൽ സന്രിഹരിതപ്നങ്രിൽ, 
അവരിപ്ട പ്കാശയം മാത്രനമയടൊവ, നമ്മുപ്ട സാന്രിധ്മുെവാക്കുന് ഇരുൾ 
അവരിപ്ടയടൊവരില്.

അവനബാധത്തരിപ്റെ അന്രിമ അതരിർത്തരി പൂർണ്ണമായ 
ദരിവ്വൽക്കരണമാണ്. നബാധത്തരിപ്റെ അഖണ്ഡതയരിൽ തപ്ന് 
കപ്ടെനത്തടെ ഒന്ാണ് അവനബാധത്തരിപ്റെ ഉന്താവസ്യയം ആഴവയം. 
ഇത്രയയം നായം മനസ്രിലാക്കരിയാൽ പ്രിയ ബാബുജരിയപ്ട മർമ്മത്തരിൽതട്ടുന് 
നൊദ്ത്തരിനുള്ള ഉത്തരയം നമുക്ക് ലഭരിക്കുയം. “നബാധപ്ത്ത 
പരിന്ാങ്ങുന്പ്തന്ാണ്?” നനേഹവയം നശ്രഷ്ഠതയയം നായം നരിരാകരരിക്കുന്ാൾ 
മാത്രമാണ് നമ്മുപ്ട തപ്ന് നരിലനരിൽപെരിപ്റെ ഉയർചേയപ്ടയയം ആഴത്തരിപ്റെയയം 
ദർശനയം നമുക്ക് നഷ്മാവന്ത്; അവനബാധത്തരിപ്റെ നനരരിയ പ്കട്ടുമാത്രയം 
അവനശഷരിപെരിച്ചുപ്കാടെ്.

ആന്രമീക ദരിശാസൂെരിക നഷ് ടമായ ഒരുവപ്നക്കാൾ അപ്ല്ങ്രിൽ 
ദരിവ്തവേത്തരിന് നനപ്ര എതരിരായ ദരിശയരിൽ ആന്രമീകസൂെരിക തരിരരിച്ചുപ്വചേ 
ഒരുവപ്നക്കാൾ അഗതരിയായ മപ്റൊരുവനരില്. (കൂടുതൽ ഹമീനനുയം ഏകാകരിയയം 
നരിസ്ാരനുമായ ഒരുവൻ). ഭക്രി, പ്രിയനനാടുള്ള ഉൽക്കടമായ നനേഹയം, 
വരികാരത്തരിരമാലകളപ്ടയയം ആവന്തരിപ്റെയയം ആയരിത്തമീരുന്തരിപ്റെയയം 

മറ്റുമുള്ള  ഉയർചേ താഴ്ചകൾ ഇല്ാതാക്കരി, ദരിവ്തവേത്തരിപ്റെ ഏകരൂപമായ 
ഏകാത്കതയരിനലക്ക് നയരിക്കുന്നു. ഒരു വശത്ത്, പ്രിയപ്നക്കുറരിച്ചുള്ള 
അവനബാധത്തരിൽ നരിന്് അകന്നുനപാകന്ത് നവദനയയം ദുരരിതവയം 
പ്കാണ്വരുന്നു.

മിഥധ്യാരബാധം, അജ്ഞത, തമസ്്, 
അവരബാധമില്ലാത് അവസ് തുടങ്ങിയവയുനട 

െിഴലിൽ ജമീവിക്ന്നത് െരകതുലധ്യമായ 
ഒന്നായിരിക്ം. അരതസമയം, വധ്യക്തതരയാടും, 

െിഷ്കെങ്മായും, ഉത്ാഹഭരിതമായതുമായ ഒരു 
ജമീവിതം സ്ർഗ്ഗതുലധ്യമായിരിക്ം. ഭക്തിയുനട 

ൊരുതയും, അതിനറെ അടയാെമായി 
ഉരത്ജി്ിക്കന്ടുന്നതും അതുതനന്ന.
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ആരാധ്മായതരിൽനരിന്നുമുള്ള അകൽചേയാണ് ‘അപരാധയം’ എന്് ജൂതന്ാർ 
പര്രാഗതമായരി വരിശവേസരിക്കുന്നു. കൃതഘ്നതയാണ് അപരാധപ്മന്് 
ബാബുജരി പറയന്നു. നായം ഉപകാരസ്മരണയരില്ാത്തവരാകന്ാഴാണ് 
യഥാർത്ബന്ത്തരിൽ നരിന്നുള്ള വ്തരിെലനത്തരിപ്റെ മുെകൾ 
നാപ്്ടുക്കുന്ത്. വഴരി മാറുന്തരിപ്റെ ആരയംഭയം കൃതഘ്നതയരിൽ നരിന്നുയം 
തുടങ്ങുന്നു. അതുപ്കാണ്തപ്ന് അത് അപരാധമാണ്. നനേഹമവരിപ്ടയരില് 
തപ്ന്, അതുപ്കാണ്തപ്ന് ബന്യം അവരിപ്ടയവസാനരിക്കുന്നു. 

ഭക്തിനയന്നത് അവരബാധത്ാൽ പ്രകാശിതമായ 
ഒരു ജമീവിതം െയിക്ക എന്നതുകൂടിയാണ്; 
ജമീവിതത്ിനല എല്ലാവിധ ദവരുദ്ധ്യങ്ങളും 
സ്മീകാരധ്യതരയാനട അനഭവിക്ന്നത് പൂർണ്ണമായും 
മെസ്ിലാക്കിയുള്ള ഒരു ജമീവിതം. ധധ്യാെനമന്നത് 
നവറുനമാരു മാെസിക പ്രവൃത്ിയല്ല, അത് മെസ്ം 
ശരമീരവും അതിലംഘിക്ന്ന ഒന്നാണ്. പലതരത്ിൽ 
ശ്രദ് വധ്യതിെലി്ിക്ന്നത് ധധ്യാെനത് 
ബാധിക്ന്നുനവന്ന് പലരും പരാതിന്ടാറുണ്്. 
എന്നാൽ ഭക്തിപൂർവ്ം െടത്ന്ന ധധ്യാെത്ിലൂനട 
അദൃശധ്യമായതിനെ കൂടുതൽ സൂക്്മമായി 
ഗ്രഹിക്വാൻ ഒരുവെ് സാദ്ധ്യമാകും. ഏനതങ്ിലം 
തരത്ിലള്ള ധാരണയാലം, ആരവശത്ാലമുള്ള 
സ്ാധമീെത്ിൽെിന്നും മെസ്് 
വിമുക്തമാനണന്നതാണതിന കാരണം.

ബന്മവസാനരിപെരിചേ് നരിങ്ങപ്െവരിപ്ടനപൊകയം? “പ്രിയപ്പെട്ട തരിരമാല, ഈ 
സമുദ്യം ഉനപകരിചേ് നമീപ്യവരിപ്ട നപാകയം?” എന്് നൊദരിക്കുന്തായരി 
സങ്ൽപെരിച്ചുനനാക്കു!

ഈ ദരിശാനകാണരിൽ നരിന്നുപ്കാടെ് നനാക്കരിയാൽ, ഭരൗതരികനനട്ടങ്ങൾ, 
ശരമീരയം, മനസ്്, ബുദ്രി, അഹന് തുടങ്ങരിയവയമായരി നമ്മുപ്ട 
അവനബാധപ്ത്ത താദാത്്യം പ്െയ്യുന് രമീതരിയരിലള്ള വ്തരിെലനയം, 
നകന്ദ്രത്തരിൽനരിന്്, ജമീവപ്റെ ന്ാതസ്രിൽനരിന്്, ആത്ാവരിൽനരിന്് വഴരി 
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തരിരരിഞ്ഞു നപാകലാകയം. മായയയം അഹന്യമായരി താദാത്്യം 
നടത്തുന്തരിപ്ന ബാബുജരി മനനാഹരമായരി 23 വലയങ്ങെരിലൂപ്ടയള്ള 
നരഖാെരിത്രങ്ങെരിലൂപ്ട, സായംഖ്ാരമീതരിയരിൽ അവതരരിപെരിക്കുന്ത് നമുക്ക് 
കാണാനാവയം. ഈ നരഖാെരിത്രത്തരിൽ മായയപ്ട വലയങ്ങൾ അപ്ഞ്ചണ്ണയം 
മാത്രമാണ്. അഹന്യനടത് പതരിപ്നാന്നു വലങ്ങളയം. അതരിനർത്യം, 
നകന്ദ്രത്തരിൽനരിന്നുയം നപ്മ്മയകറെരി വൃത്തപരരിധരിയരിനലക്ക് നമീക്കുന്ത് 
അഹന്മാത്രമാപ്ണന്ാണ്. മായപ്യക്കാൾ ശക്മായ തടസ്യം 
സൃഷ്രിക്കുന്ത് അഹങ്ാരമാണ്. ഇപ്താരുതരയം മരിഥ്ാനബാധമാണ്.

പതഞ് ജലരി മഹർഷരി ഇതരിപ്ന ഭ്രാന്രിദർശനയം അഥവാ മരിഥ്ാധാരണ 
എന്നുവരിെരിക്കുന്നു. ഭരൗതരിക വസ്തുക്കൾ കരസ്മാക്കുന്തരിന് ഞാപ്നതരിരല്, 
എന്ാൽ ഭരൗതരികസ്ത്തുമായയം നനട്ടങ്ങളമായയം നപ്മ്മ 
അടയാെപ്പെടുത്തുന്ത് ആന്രമീക ദാരരിദ്്ത്തരിപ്റെ പ്തരിഫലനമാണ്. 
അത്തരയം നനട്ടങ്ങൾ, മായ അപ്ല്ങ്രിൽ അരകരിതാവസ് എന്ർത്യം 
വരുന് ഭ്രാന്രി എന് നരില സൃഷ്രിക്കുക മാത്രനമയള്ളു. ഈ 
അടയാെപ്പെടുത്തലരിനാൽ സൃഷ്രിക്കപ്പെടുന് മതരിഭ്രമത്താൽ ജമീവരിതയം 
മുനന്ാട്ടുനപാകന്നു. നമ്മരിൽ മരികചേവർക്കുനപാലയം ഈ യാഥാർത്്യം 
തരിരരിചേറരിയാനാവന്രില്.

മരിഥ്ാനബാധയം, അജ്ത, തമസ്്, അവനബാധമരില്ാത്ത അവസ് 
തുടങ്ങരിയവയപ്ട നരിഴലരിൽ ജമീവരിക്കുന്ത് നരകതുല്മായ ഒന്ായരിരരിക്കുയം. 
അനതസമയയം, വ്ക്തനയാടുയം, നരിഷ്കെങ്മായയം, ഉത്ാഹഭരരിതമായതുമായ 
ഒരു ജമീവരിതയം സവേർഗ്ഗതുല്മായരിരരിക്കുയം. ഭക്രിയപ്ട ൊരുതയയം, അതരിപ്റെ 
അടയാെമായരി ഉനത്തജരിപെരിക്കപ്പെടുന്തുയം അതുതപ്ന്. അന്കാരമയമായ 
ഒരു ജമീവരിതദശലരി നമുക്ക് തരികച്ചുയം മടുപ്പുെവാക്കുന് നവെയരിൽ “ആന്രമീകത 
പ്ദാനയം പ്െയ്യുന് ഒരു ജമീവരിതരമീതരി ഇനരി ഞാൻ പരിന്തുടരുയം” 
എന്നരിരാശയരിൽനരിന്നുെവാകന് തമീരുമാനയം നായം എടുക്കുയം.

െിറഞ്ഞ ഭക്തിയുള്ള, തനറെ ദൈവത്ിൽ ഉത്മ 
വിശ്ാസമുള്ള ഒരുവൻ ആ ദൈവത്ിൽ 

വിശ്ാസമർ്ിക്ന്നു. ആ അർ്ണം മഹത്രവും 
ഉൽകൃഷ്ടവുമായിരിക്ം. ഭക്തനറെ വിശ്ാസം ഒരിക്കലം 

കുറയുകയില്ല; അത് എര്ാഴം വർദ്ിച്ചുനകാണ്ിരിക്
കരയയുള്ളു.
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സമുദ്ത്തരിപ്റെ ഉപരരിതലത്തരിപ്ല അലകപ്ൊടുങ്ങുന്തരിപ്റെ തുടക്കമാകമത്. 
ദദനയംദരിന ജമീവരിതത്തരിപ്ല എല്ാവരിധ ആവശ്കതകളയം 
നരിറനവറ്റുന്തരിലടൊവന് സയംഘർഷങ്ങൾ ഒരു തരത്തരിൽ തപസ്യായരി 
മാറായം. അപ്കാരയം തപസ്യായരി മാറുപ്മങ്രിൽ പ്വറുയം 
കർത്തവ്നരിർവ്വഹണപ്മന്് തലത്തരിൽനരിന്നുയം, പ്രിയനനാടുള്ള 
നനേഹനത്താപ്ട ആ കർത്തവ്ങ്ങൾ നരിറനവറ്റുന്തരിനലക്ക് മാറുയം. അനത രമീതരി 
കറകെഞ് ഭക്രി എന് നരിലയരിനലക്ക് പാകപ്പെടുകയമാകായം.

ഭക്രിപ്യന്ത് അവനബാധത്താൽ പ്കാശരിതമായ ഒരു ജമീവരിതയം നയരിക്കുക 
എന്തുകൂടരിയാണ്; ജമീവരിതത്തരിപ്ല എല്ാവരിധ ദവരുദ്്ങ്ങളയം 
സവേമീകാര്തനയാപ്ട അനുഭവരിക്കുന്ത് പൂർണ്ണമായയം മനസ്രിലാക്കരിയള്ള ഒരു 
ജമീവരിതയം. ധ്ാനപ്മന്ത് പ്വറുപ്മാരു മാനസരിക പ്വൃത്തരിയല്, അത് മനസ്സുയം 
ശരമീരവയം അതരിലയംഘരിക്കുന് ഒന്ാണ്. പലതരത്തരിൽ ശ്രദ് 
വ്തരിെലരിപെരിക്കുന്ത് ധ്ാനപ്ത്ത ബാധരിക്കുന്നുപ്വന്് പലരുയം 

പരാതരിപ്പെടാറുടെ്.എന്ാൽ ഭക്രിപൂർവ്വയം നടത്തുന് ധ്ാനത്തരിലൂപ്ട 
അദൃശ്മായതരിപ്ന കൂടുതൽ സൂക്മമായരി ഗ്രഹരിക്കുവാൻ ഒരുവന് 
സാദ്്മാകയം. ഏപ്തങ്രിലയം തരത്തരിലള്ള ധാരണയാലയം, ആനവശത്താലമുള്ള 
സവോധമീനത്തരിൽനരിന്നുയം മനസ്് വരിമുക്മാപ്ണന്താണതരിനു കാരണയം. 
പലതരത്തരിലള്ള മാനസരിക വ്തരിയാനങ്ങളപ്ട അന്രിമഫലമാണ് 
ശ്രദ്യപ്ട വ്തരിെലനയം. ഈ മാനസരിക വ്തരിെലനങ്ങൾ, നായം 
സയംസ്ാരങ്ങൾ എന്് വരിെരിക്കുന് നമ്മുപ്ട തപ്ന് അവസ്കൊലാണ് 
സയംഭവരിക്കുന്ത്.

ഭക്തധ്യാൈരപൂർവ്ം സമർ്ിതമായ ശരണാഗതമായ 
ഹൃൈയങ്ങനെ സജ്ജമാക്കാൊണ് െമ്മുനട എല്ലാ 
പരിശമീലെങ്ങളും. ശൂെധ്യമായ ഹൃൈയത്ിനറെ ഈ 
തയോനറടു്ാണ് ആതധ്യന്ികതനയ 
ആകർഷിക്ന്നത്. ആതധ്യന്ികമായ അവസ് 
അഥവാ പരരകാടിയടയൽ, ൈിവധ്യമായ 
ഭൂതൈയയാലം അലിവുനകാണ്മാണ്; മറിച്ച് ൊം 
തയോറാനണന്നതുനകാണ്ല്ല.
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സയംസ്ാരങ്ങപ്െ സാവകാശയം ഒഴരിവാക്കുന്നതാപ്ടാപെയം മനസ്രിപ്ന 
പ്മരുക്കുന്ത് ഒട്ടുമരിക്ക കാര്ങ്ങെരിലയം സാവധാനയം നടക്കുന് ഒരു 
പ്ക്രിയയാണ്. സയംസ്ാരങ്ങൾ ഒഴരിവായരി ആന്രമീകവരിസ്തൃതരിയ്ക് 
അവസരപ്മാരുക്കുന്തരിന് സാവകാശപ്മടുക്കുന്ാൾ, ആന്രമീക 
അന്രമീകവമായരി ഇണങ്ങരിനചേരുന്തരിന് ധാരാെയം സമയപ്മടുക്കുയം. 
നവദനകനൊടുള്ള സഹനശക്രിയ്ക് മാത്രമല്, സനന്ാഷയം 
നരിലനരിർത്തുന്തരിലയം നമുക്ക് പരരിമരിതരികളപ്ടെന്് അനപൊഴാണ് നായം 
മനസ്രിലാക്കുന്ത്.

നമ്മുപ്ട പരരിശമീലനനത്താടുയം പരരിശമീലനരമീതരികൾ പ്ദാനയം പ്െയ്ത 
വ്ക്രിനയാടുമുള്ള സനന്ാഷപ്ദനമാ, സങ്ടകരനമാ ആയ 
അവസ്കെരിപ്ലത്തരിനചേരുന്ത്, ജന്സരിദ്മായരി സങ്മീർണ്ണതകളമായരി 
പ്കട്ടുപരിണഞ്ഞുകരിടക്കുന് ഒന്ാണ്. നമ്മുപ്ട ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരരിചേ് 
കാര്ങ്ങൾ നടക്കുകയാപ്ണങ്രിൽ നമ്മരിൽ അത്ന്യം വരിശവോസയം വെരുയം. 
ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധരിതമാകാത്തനരിമരിഷത്തരിൽ നായം സ്ാപനപ്ത്തയയം 
പരരിശമീലനരമീതരിപ്യയയം ഗുരുവരിപ്നയയം അവരിശവേസരിക്കുവാൻ തുടങ്ങുയം. ദരിനയംപ്തരി 
ഞാനരിത് കാണുന്നു. ഉദാഹരണത്തരിന് ഒരു അഭ്ാസരി ഇപ്കാരയം എഴതരി, 
“ദാജരി, എപ്റെ അവസ് അത്രയധരികയം പ്മചേപ്പെട്ട നരിലയരിലാണ്. അങ്ങയപ്ട 
അനുഗ്രഹത്താൽ എപ്റെ മകളപ്ട വരിവാഹയം നടന്നു, ഞാനരിനപൊൾ 
സവേതന്ത്രനാണ്. ആകലതകനെതുമരില്ാത്ത ഞാൻ ജമീവരിതകാലയം മുഴവൻ 
അങ്ങപ്യ നസവരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹരിക്കുന്നു.” കറചേ് ആഴ്ചകൾക്കുനശഷയം 
അയാൾ പരാതരിയമാപ്യത്തരി, ഞാൻ പകപാതപരമായരി പ്പരുമാറുന്നു 
എന്നുനപാലയം കറെപ്പെടുത്തരി! ഇതരിനുപരിന്രിലള്ള കാരണയം ഞാൻ 
ആരാഞ്നപൊൾ അയാൾ പരുഷമായരി പറഞ്ഞു, “എപ്റെ ഭാര്യ്ക് 
അസുഖമായനപൊൾ അങ്ങ് സഹായരിചേരില്. ഇനപൊൾ അവർ ജമീവരിചേരിരരിപെരില്. 
ഹൃദയപൂർവ്വയം ഞാൻ അങ്ങനയാട് പ്ാർത്രിപ്ചേങ്രിലയം, എന്ാണ് 
സയംഭവരിചേപ്തന്് നനാക്കു. ഇനപൊപ്ഴനരിക്ക് വരിശവോസയം നഷ്മായരിരരിക്കുന്നു, 
എനരിക്ക് ധ്ാനരിക്കാനാവന്രില്. ബാബുജരി ജമീവരിചേരിരരിപ്പുടൊയരിരുപ്ന്ങ്രിൽ 
എന്് ഞാൻ ആഗ്രഹരിക്കുകയാണ്. അനദേഹയം തമീർചേയായയം എപ്റെ ഭാര്പ്യ 
സുഖപ്പെടുത്തരിനയപ്ന.”

ഇത്തരയം സയംഭവങ്ങൾക്ക് നരിത്വയം സാക്യം വഹരിനക്കടെരിവരുന്ാൾ, നമുക്ക് 
നാരദഭക്രിസൂത്രത്തരിപ്ല 54 - മപ്ത്ത ന്ാകത്തരിപ്ല വരിനവകയം ശരരിക്കുയം 
മനസ്രിലാകയം.
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गुण-िदहतं कामना-िदहतं प्रदतक्षण-वि्धमानं,
अदवच्छिन्ं सूक्मतिं अनुभव-रूपम्।
(नाििभच्तसूत्ादण५४)
ഭരൗതരികത തമീടൊത്തതുയം, ഇന്ദ്രരിയസുഖയം നൽകാത്തതുയം  
സൂക്മവയം അനുഭവനവദ്വമായ ഭക്രി വർദ്രിച്ചുപ്കാനടെയരിരരിക്കുയം.

ലാഭക്കുറവരിലയം അമരിതലാഭത്തരിലയം യഥാർത്ഭക്രി അെഞ്ചലമായരിരരിക്കുയം. 
എല്ാ സാഹെര്ത്തരിലയം അത് വർദ്രിച്ചുപ്കാനടെയരിരരിക്കുയം. നരിങ്ങളപ്ട 
ജമീവരിതപങ്ാെരിയപ്ടനയാ, കഞ്ഞുങ്ങളപ്ടനയാ കൂപ്ടയള്ള സഹവാസയം ഇതരിന് 
തടസ്മാവരില്. വരിഷമഘട്ടങ്ങൾ ആ ഭക്ൻ പ്മീതരിനയാപ്ടയയം 
കൃതജ്തനയാപ്ടയയം സവേമീകരരിക്കുന്നു. ഭക്രി വ്വസ്നയാപ്ടയള്ളതാവരുത്. 
അത് മനസ്രിനുയം ഹൃദയത്തരിനുയം യക്രിക്കുയം അനുഭൂതരിക്കുയം അപ്പുറമാണ്. 
ജമീവരിതപ്ത്ത സമ്പുഷ്മാക്കരി യഥാർത്നബാധത്തരിൽ എത്തരിനചേരുന്തരിനുള്ള 
ഒനര ഒരു ഘടകയം ഭക്രി മാത്രമാണ്.  

നനേഹപ്മന്ത് ഒരു ഭക്പ്റെ സവരിനശഷാവകാശമാണ്. നനേഹയം എന്ാൽ 
നൽകക എന്ർത്യം. അനുക്യയം (Compassion) 
നൽകന്തരിപ്നസയംബന്രിക്കുന്താണ്. നനപ്രമറരിചേ്, അഭരിനരിനവശത്തരിൽ 
(Passion) നമ്മൾ മറ്റുള്ളവപ്ര ചൂഷണയം പ്െയ്യുകയാണ് പ്െയ്യുന്ത്. അവരരിൽ 
നരിന്നുയം തട്ടരിപ്യടുക്കുന്നു. എങ്ങരിപ്നയാണ് കാത്തരിരരിനക്കടെപ്തന്് അനുക് 
നരിറഞ് ഹൃദയത്തരിനറരിയായം. എന്ാൽ ആനവശമുള്ള ഒരു വ്ക്രിക്ക് ഈ 
കാത്തരിരരിപെ് സാധ്മല്. കലരിയഗമായാലയം സത്യഗമായാലയം 
അമരിതാനവശമുള്ള വ്ക്രിക്ക് തപ്ന്ത്തപ്ന് വരിശവേസരിക്കാൻ പറെരില് എന്ത് 
ശാശവേതസത്മാണ് എന്  നരിഗമനത്തരിൽനമുക്ക്എത്തരിനചേരാൻസാധരിക്കുയം. 
ഉള്ളരിൽനനേഹയംവർദ്രിച്ചുവരുന് വ്ക്രിക്കുയം െരിലനപൊൾ അവനവപ്നയയം 
െരിലനപൊൾ മറ്റുള്ളവപ്രയയം വരിശവേസരിക്കുന്തരിൽ സയംശയമുടൊനയക്കായം. 
(െരിലനപൊൾ നമ്മപ്െയയം, െരിലനപൊൾ മറ്റുള്ളവപ്രയയം വരിശവേസരിക്കാൻ 
സാധരിക്കുകയരില് എന്നുയം ഇതരിപ്ന അർത്മാക്കായം.) നരിറഞ് ഭക്രിയള്ള, 
തപ്റെ ദദവത്തരിൽ ഉത്തമ വരിശവോസമുള്ള ഒരുവൻ ആ ദദവത്തരിൽ 
വരിശവോസമർപെരിക്കുന്നു. ആ അർപെണയം മഹത്തരവയം ഉൽകൃഷ്വമായരിരരിക്കുയം. 
ഭക്പ്റെ വരിശവോസയം ഒരരിക്കലയം കറയകയരില്; അത് എനപൊഴയം വർദ്രിച്ചുപ്കാ
ടെരിരരിക്കുകനയയള്ളു.

1981ൽ അഹമ്മദാബാദരിൽ പ്വചേ് ബാബുജരി ഒരു സനന്ദശയം 
നൽകകയടൊയരി. ശ്രമീ ഖൂസൽഭായ് പനട്ടലപ്മാത്ത് 
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ദകരിണാഫ്രിക്കയരിനലക്കുള്ള യാത്രാമനദ്് അനദേഹയം ഞങ്ങളപ്ട കൂപ്ട രണ് 
രാത്രരി താമസരിച്ചു. ആ ലെരിതമായ സനന്ദശയം ഇനപൊഴയം എപ്റെ പ്െവരിയരിൽ 
മുഴങ്ങുകയാണ്:

िाहें तलब में ऐसे बेख़बि हो गए,
मंदिल पे आके मंदिल को ढूंढते हैं।

തങ്ങളപ്ട അനനവേഷണത്തരിൽ അവരരിനപൊഴയം അ്രന്രിരരിക്കയാണ്. 
ലക്സ്ാനപ്ത്തത്തരിയരിട്ടുയം അവർ അത് തരിരഞ്ഞുപ്കാടെരിരരിക്കയാണ്.

ഈ വാക്കുകൾ നകട്ട് ഞാൻ സനന്ാഷത്താൽ മതരിമറന്നു. നമ്മൾ 
ലക്ത്തരിപ്ലത്തരിനചേർന്നുപ്വന്് ഉറപ്പുതരുന്തായരിരുന്നു അത്! ഒരു ഭക്ന് 
മാർഗയം തപ്ന് ലക്മായരിത്തമീരുയം; അത് അനദേഹത്തരിപ്റെ കൃപയയം 
കാരുണ്വമാപ്ണന്ത് തമീർചേയാണ്. അപ്ല്ങ്രിൽ നമ്മുപ്ട ഭാഗത്തുനരിന്നുയം, 
നമ്മൾ ഒന്നുയം തപ്ന് പ്െയ്തരിട്ടരില്.

അനപൊൾ ഗുരുവയം ദദവവപ്മന്ാണ്? ദദവയം എപ്ന്ങ്രിലയം 
ആവശ്പ്പെടുകയാപ്ണങ്രിൽ ദദവവയം ഒരു ഭരികക്കാരൻ തപ്ന്യാണ്. 
നമ്മൾ അനദേഹപ്ത്ത നമ്മുപ്ട തലത്തരിനലക്ക് പ്കാണ്വരാൻ പാടരില്. 
ദവേന്ദങ്ങൾക്കപ്പുറയം നപായ, മൃതാവസ്യയം കടന്് ഉണ്മയരിൽ ലയരിചേ ഒരു ഗുരു 
തപ്റെ ശരിഷ്ന്ാനരാട് തപ്ന് ആരാധരിക്കണപ്മന്് പറയനമാ? 
ആത്പ്ാധാന്നമാ, നപനരാ പ്ശസ്തരിനയാ അനദേഹയം കായംകരിക്കുകയരില്. 
ഗുരുവരിപ്റെ അത്തരയം ഗുണങ്ങപ്െക്കുറരിചേ് നബാധവാന്ാരായാൽ നമ്മൾ 
െതരിക്കുഴരിയരിൽ പ്പടരില്. ഭക്പ്രന് നരിലയരിൽ നമ്മുപ്ട ശ്രദ്യ്ക്കുയം 
ആരാധനയ് ക്കുയം, നനേഹത്തരിനുയം പാത്രമായ നയാഗ്നായ ഒരു വ്ക്രിയമായരി 
അനുരണനത്തരിലാവാൻ നായം പഠരിക്കണയം.  

നമ്മുപ്ട ശ്രമഫലമായരി നായം നനടരിയപ്തല്ായം, ദദവയം നൽകരിയ 
സമ്മാനങ്ങൾക്കുമുന്രിൽ നരിഷ്പ്രഭമായരിരരിക്കുയം. നമ്മുപ്ട ത്ാഗയം പ്കാണ്യം, 
വർഷങ്ങൊയള്ള അർപെണഭാവനത്താപ്ടയള്ള പരരിശമീലനയം പ്കാണ്യം ആ 
ആത്ന്രികമായ ഉണ്മ പൂർണ്ണമായരി നമ്മുപ്ട 
ഹൃദയത്തരിനലക്കരിറങ്ങരിവരണപ്മന്് ആവശ്പ്പെടാൻ നമുക്കധരികാരമരില്. 
ഭക്്ാദരപൂർവ്വയം സമർപെരിതമായ ശരണാഗതമായ ഹൃദയങ്ങപ്െ 
സജ്ജമാക്കാനാണ് നമ്മുപ്ട എല്ാ പരരിശമീലനങ്ങളയം. ശൂന്മായ 
ഹൃദയത്തരിപ്റെ ഈ തയ്ാപ്റടുപൊണ് ആത്ന്രികതപ്യ ആകർഷരിക്കുന്ത്. 
ആത്ന്രികമായ അവസ് അഥവാ പരനകാടരിയടയൽ, ദരിവ്മായ 
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advancing in love

ഭൂതദയയാലയം അലരിവപ്കാണ്മാണ്; മറരിചേ് നായം 
തയ്ാറാപ്ണന്തുപ്കാടെല്. ഭഗവദ്ഗമീതയരിപ്ല രടൊയം അദ്്ായയം, 47-o 
ന്ാകയം നൽകന് അറരിവ് ഇത്തരുണത്തരിൽ പ്സക്മാവന്നു:

कम्धणयेवादिकािसते मा फलेषु किाचन।
मा कम्धफलहेतुभु्धमा्ध ते संगोऽस्तवकम्धदण॥

നരിനയാഗരിക്കപ്പെട്ട പ്വൃത്തരി നടത്തുന്തരിന് നരിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുടെ്, 
എന്ാൽ പ്വൃത്തരിയപ്ട ഫലത്തരിന് നരിങ്ങൾ അവകാശരിയല്. 

നരിങ്ങളപ്ട പ്വൃത്തരിയപ്ട ഫലത്തരിന് നരിങ്ങൊണ് കാരണപ്മന്് 
ഒരരിക്കലയം കരുതരുത്, അതുനപാപ്ല, നരിങ്ങളപ്ട കർമ്മങ്ങൾ 
നടത്താതരിരരിക്കുന്തരിനനാട് ഒരരിക്കലയം മമത കാണരിക്കരുത്.

ഹൃദയപൂർവ്വമായ പ്ാർത്നകനൊപ്ട,

കമനലഷ് 

ജൂദല 4, 2021
കൻഹ ശാന്രിവനയം

പൂജ് ശ്രമീ ൊരരിജരി മഹരാജരിപ്റെ 94-൦ 
ജന്വാർഷരികാനഘാഷനവെയരിൽനൽകരിയ സനന്ദശയം

ജൂദല 24, 2021


