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പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ,

മനുഷ്യളറെ കേന്ദ്രം ലക്്യമാക്കരിയുള്ള ആന്തരീേപ്യാണളതെക്കുറരിച്ച്  
ബാബുജരി 1940 േെരിൽ തളറെ പുസ്തേങ്ങെരിൽ തുടർച്യായരി എഴുതരിയരിട്ടുണ്ച്  
-  പ്പഞ്ചസൃഷ്രിക്കുമുൻപുണ്ായരിരുന്ന ആത്യന്തരിേ നരിലളയക്കുറരിച്്രം 
എല്ാറ്രിളറെയു്രം സൃഷ്രിപരമായ ക്ാതസ്രിളനക്കുറരിച്്രം അകദേഹ്രം അതരിൽ 
പ്തരിപാദരിച്രിട്ടുണ്ച്.  

മാർഗതെരിലുണ്ാവാൻ സാധ്യതയുള്ള തടസ്ങ്ങളെക്കുറരിച്്രം അതരിനുള്ള 
പരരിഹാരങ്ങളെക്കുറരിച്്രം  അകദേഹ്രം വരിശദീേരരിച്രിരുന്നു. അളതത്രകതൊെ്രം 
ലെരിതമായ ഒരു പ്ക്രിയയാളണന്നച് അകദേഹ്രം നളമെ 
പറഞ്ഞുമനസ്രിലാക്കരിയതച് അതരികലളറ അത്ഭുതേരമായ ോര്യമാണച്. 
അകദേഹ്രം നമുക്കച് പ്തരിവരിധരിേൾ പറഞ്ഞുതന്നു, സ്വയ്രം ഒരു 
മാർഗദർശരിയാവാൻ സമെതരിച്, ലെരിതമായ കരഖാചരിത്രങ്ങൾ 
ഉപകയാഗരിച്ളോണ്ച് യാത്ര എളുപ്പതെരിൽ മനസ്രിലാക്കാൻ സഹായരിച്.  
അതരിഗഹനമായ, അതുവളര നരിഗൂഢമായരിരുന്ന  അറരിവച് ളപാടുന്നനളവ 

സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രകാശകതിരണത്ാൽ 
അത്ാനന്ദത്തിലാഴ്തത്ന്പെടുന്നു
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കലാേതെരിനുമുഴുവൻ ലഭ്യമായരി.  തളറെമുന്നരിൽ വന്നരിരുന്ന ഏവളരയു്രം -  
ഏതു സ്രംസ്കാരങ്ങെരിലുള്ളവരായാലു്രം, ഏതു പ്ായക്കാരായാലു്രം ഏതു 
ചുറ്റുപാടുേെരിനരിന്നുള്ളവരായാലു്രം - വരികവചനമരില്ാളത ബാബുജരി സ്വീേരരിച്. 
നമെളെല്ാവരു്രം കനേഹതെരിൽ പുകരാഗതരി കേവരരിച്ച്  കേന്ദ്രം ലക്്യമാക്കരി 
നീങ്ങുളമന്നു്രം , മനുഷ്യളരന്നനരിലയരിൽ തങ്ങളുളട ഉന്നതമായ സാദ്്യതേൾ 
േളണ്ത്തുളമന്നുമായരിരുന്നു അകദേഹതെരിളറെ സ്വപ്്രം. തളറെ വ്യക്രിഗതമായ 
അനുഭവങ്ങൊൽ അകദേഹ്രം നളമെ മുകന്നാട്ടു നയരിച്, യാത്രളയക്കുറരിച്ച് 
ശാസ്തീയമായരി വരിശദീേരരിച്, അകദേഹതെരിളറെ കരഖാചരിത്രങ്ങളു്രം 
നരിർകദേശങ്ങളു്രം, കൃത്യവ്രം വ്യക്വ്രം ലെരിതവമായരിരുന്നു.

സ്വാതന്ത്യതെരികലക്കുള്ള യാത്ര

മായയുളട ഘട്ടങ്ങൾ 
(5 വെയങ്ങൾ)

അഹന്തയുളട 
ഘട്ടങ്ങൾ 

(11 വെയങ്ങൾ)

കേന്ദമണ്ഡല്രം 
(പ്ഭയുളട ഏഴു വെയങ്ങൾ)

കേന്ദ്രം
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വായരിച്മനസ്രിലാക്കാവന്നതാണച്. യാത്ര, സ്വയ്രം, 
അനുഭവകവദ്യമാക്കുേയാണച് കൂടുതൽ ഉതെമ്രം. ഒരു ഭൂപടതെരിളല 
അക്ാ്രംശങ്ങളു്രം കരഖാ്രംശങ്ങളു്രം എപ്ോര്രം അയഥാർത്ഥമാകണാ  
അപ്ോര്രം ഈ 23 വലയങ്ങളു്രം യഥാർത്ഥമല് . അവ ളവറ്രം ഉദാഹരണ 
സൂചനേൾ മാത്രമാണച്.

ഈ ആന്തരീേ പ്യാണതെരിളല  നമ്മുളട ചാലേശക്രിളയന്താണച്? നാ്രം 
നയരിക്കളപ്പടുന്നതച് കനേഹതെരിളറെ ഒരു േരിരണതെരിലൂളടയാണച്. എന്നാൽ 
മാർഗ്ഗമകധ്യ തടസ്ങ്ങകെളറയുണ്ച്. ഈ തടസ്ങ്ങകെളതാളക്കയാണച്?  
അവളയ എങ്ങരിളന മറരിേടക്കാ്രം?

ഏറ്വ്രം സുതാര്യമായ സച്ഫടരിേതെരിലൂളട േടന്നുകപാകുന്ന 
പ്ോശരശ്രികപാലു്രം വ്യതരിചലരിപ്പരിക്കളപ്പടുന്നതുകപാളല, ഏറ്വ്രം സൂക്ച്മമായ 

ഏറ്വ്രം സുതാര്യമായ സച്ഫടരിേതെരിലൂളട 
േടന്നുകപാകുന്ന പ്ോശരശ്രികപാലു്രം 

വ്യതരിചലരിപ്പരിക്കളപ്പടുന്നതുകപാളല, ഏറ്വ്രം 
സൂക്ച്മമായ അരരിപ്പയരിലൂളട(filter) 

േടന്നുകപാകുന്ന കനേഹതെരിളറെ  രശ്രിയു്രം 
വ്യതരിചലരിപ്പരിക്കളപ്പടുന്നു.  അരരിപ്പേളൊന്നുമരില്ായരി

രുളന്നങ്രിൽ കേന്ദതെരിൽനരിന്നുള്ള പരരിശുദ്  
കനേഹപ്വാഹ്രം നാളമല്ാ്രം അനുഭവരികച്ളന.

കേന്ദതെരികലക്കുള്ള ആന്തരീേയാത്രയരിൽ നാ്രം േടന്നുകപാകുന്ന വരിവരിധ 
നരിലേളു്രം അവസ്ഥേളു്രം വരിശദമാക്കുന്ന 23 വലയങ്ങൾ ോണരിക്കുന്ന 
കരഖാചരിത്ര്രം അവയരിളലാന്നായരിരുന്നു. ബാഹ്യമായ പരരിധരിയരിൽനരിന്നുതുടങ്ങരി, 
നമ്മുളട സൂക്ച്മശരീരതെരിളറെ ഘടന നരിർണ്ണയരിക്കുന്ന ചക്ങ്ങെരിലൂളട നാ്രം 
േടന്നുകപാകുന്നു. ഈ ചക്ങ്ങളുള്ള മൂന്നു മണ്ഡലങ്ങളെക്കുറരിച്്രം ബാബുജരി 
വരിശദമാക്കരിയരിട്ടുണ്ച് - ഹൃദയമണ്ഡല്രം, മകനാമണ്ഡല്രം, കേന്ദമണ്ഡല്രം 
തുടങ്ങരിയവ. കേന്ദതെരികലക്കുള്ള മാർഗതെരിളല മൂന്നച് ഘട്ടങ്ങൊണരിവ.  

ബാബുജരിയുളട വരിശദീേരണങ്ങൾ നരിങ്ങൾക്കച് പരരിചരിതമളല്ങ്രിൽ, 
സകത്യാദയ്രം, രാജകയാഗയുളട ഫലദായേത്വ്രം, അനന്തതയരികലക്കച്  തുടങ്ങരിയ, 
ഈ വരിഷയളതെക്കുറരിച്ച് അകദേഹ്രം എഴുതരിയ  ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 
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അരരിപ്പയരിലൂളട(filter) േടന്നുകപാകുന്ന കനേഹതെരിളറെ  രശ്രിയു്രം 
വ്യതരിചലരിപ്പരിക്കളപ്പടുന്നു.  അരരിപ്പേളൊന്നുമരില്ായരിരുളന്നങ്രിൽ 
കേന്ദതെരിൽനരിന്നുള്ള പരരിശുദ്  കനേഹപ്വാഹ്രം നാളമല്ാ്രം അനുഭവരികച്ളന. 
അങ്ങരിളനളയങ്രിൽ ഈ ആന്തരീേ യാത്രയുളട ആവശ്യമരില്ാതാകയളന. 
എന്നാൽ, നമ്മുളട മാനുഷരിേ നരിലനരിൽപ്പരിളറെ പ്കൃതതൊൽ നമെരിൽ 
അരരിപ്പേളുണ്ച്, അതരിനാൽ, കേന്ദതെരികലക്കടുക്കുകന്താറ്രം നമ്മുളട 
പരരിമാണവ്രം സാധ്യതേളു്രംവരിേസരിപ്പരിച്ളോണ്ച് ഈ 23 വലയങ്ങെരിലൂളടയു്രം 
പടരിപടരിയായരി നമുക്കച് േടന്നുകപാകേണ്തുണ്ച്. 

പരരിധരിക്കു്രം കേന്ദതെരിനുമരിടയരിൽ അകനേ്രം അരരിപ്പേളുണ്ച്. പരരിധരിയരിൽ, 
നമ്മുളട ആഗ്രഹങ്ങളുളട പരിടരിവലരിളയ തൃപ്രിളപ്പടുതെരി, ബാഹ്യമായരി 
കേന്ദീകൃതമാവാനാണച് നമ്മുളട കനേഹതെരിളറെ പ്വണത. 
ഉദാഹരണതെരിനച്, ഒരു കുഞ്രിളറെ കനേഹ്രം മാതാപരിതാക്കകൊടു്രം 
േെരിപ്പാവേകൊടുമായരിരരിക്കു്രം, ഒരു േൗമാരപ്ായക്കാരനാേളട്ട, കപ്മതെരിലു്രം 
സൗഹൃദങ്ങെരിലുമായരിരരിക്കു്രം താതച്പര്യ്രം. പ്ായപൂർതെരിയായ ഒരുവൻ, തളറെ 
കുടു്രംബജീവരിത്രം, ഔകദ്യാഗരിേജീവരിത്രം, ോയരിേവരികനാദ്രം, വരികനാദവൃതെരിേൾ, 

ഹൃദയമണ്ഡലത്തിലല അഞ്ച് വലയങ്ങളതിൽ തുടങ്ങതി,  
ഹൃദയത്തിലൂലടയുള്ള നമ്മുലട യാത്ര നാം തുടങ്ങുന്നു.  
വതികാരപരമായ അരതിപ്പകളാൽ 
ചേർന്നുനതിൽക്കുന്നതാണച് ഓചരാ ഘട്ടവം; നമ്മുലട 
ആഗ്രഹങ്ങളതിൽ നതിന്നും തുടങ്ങതി. പടതിപടതിയായുള്ള  നമ്മുലട 
പരതിണാമം, അരതിപ്പകൾ ഉചപക്തിക്കൽ മാത്രമാണച്.

സ്വതെച് സമ്ാദന്രം, ഡരിജരിറ്ൽ ഉപേരണങ്ങൾ തുടങ്ങരിയവകയാടായരിരരിക്കു്രം 
താതച്പര്യ്രം. ചരിലകപ്പാൾ ദുരാഗ്രഹ്രം, അസൂയ, മത്സരബുദ്രി, വരികരാധ്രം 
തുടങ്ങരിയവയായരിരരിക്കു്രം അനുഭവളപ്പടുേ. കനേഹ്രം അകപ്പാൾ കേയ്യടക്കലു്രം 
സ്വയ്രം കേന്ദീകൃതമാവലുമാവ്രം. അങ്ങളനയാവകമ്ാൾ, 
നക്ത്രസമൂഹങ്ങൾക്കരിടയരിലുള്ള ഇടതെരിളല തകമാഗർതെങ്ങെരിൽനരിന്നച് 
രക്ളപ്പടാനാവാതെ ഒരു പ്ോശരശ്രിളയകപ്പാളല, നമ്മുളട കനേഹ്രം 
കുരുക്കരിലാവന്നു. ക്കമണ, നമ്മുളട പരരിശീലനതെരിലൂളട, ളമച്ളപ്പട്ട 
ധാരണകയാടു്രം ശരരിയായ ചരിന്താരീതരികയാടു്രം കൂടരി, ഈ മകനാവരിോരങ്ങളെ 
വരുതരിയരിലാക്കാനു്രം, ഉന്നതമായ ഒരു ോഴ്ചപ്പാടരിൽ കേന്ദീകൃതമാവാനു്രം നാ്രം 
പഠരിക്കുന്നു. 
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നമ്മുളട കുടു്രംബളതെയു്രം കജാലരികയയു്രം കനേഹരിക്കുന്നതരികനാളടാപ്പ്രം 
ഉന്നതമായ അവകബാധവ്രം നമെരിൽ വരിേസരിതമാവന്നു. 
വരിോരങ്ങളുളടകമലുള്ള നരിയന്തണ്രം നമ്മുളട അടരിതെറയുളട ആദ്യളതെ 
േല്ായരിരരിക്കു്രം.  നമ്മുളട യാത്രയരിളല വരിവരിധ ഘട്ടങ്ങെരിൽ നളമെതെളന്ന 
നമുക്കച് അഭരിമുഖീേരരികക്കണ്തുണ്ച്.

 ഹൃദയമണ്ഡലതെരിളല അഞ്ചച് വലയങ്ങെരിൽ തുടങ്ങരി,  ഹൃദയതെരിലൂളടയുള്ള 
നമ്മുളട യാത്ര നാ്രം തുടങ്ങുന്നു.  വരിോരപരമായ അരരിപ്പേൊൽ 
കചർന്നുനരിൽക്കുന്നതാണച് ഓകരാ ഘട്ടവ്രം; നമ്മുളട ആഗ്രഹങ്ങെരിൽ നരിന്നു്രം 
തുടങ്ങരി. പടരിപടരിയായുള്ള  നമ്മുളട പരരിണാമ്രം, അരരിപ്പേൾ ഉകപക്രിക്കൽ 
മാത്രമാണച്.

യഥാർത്ഥതെരിൽ, നമുക്കച് നല്തുകപാളല പരരിചരിതമായവയാണച് ഈ 
അരരിപ്പേൾ. ഉദാഹരണതെരിനച്, നമ്മുളട ജീവരിതപങ്ാെരിയുമായുള്ള 
ബന്ധതെരിൽ  നാ്രം പലകപ്പാഴു്രം ബന്ധരിതരാണച്. നൂറേണക്കരിലുള്ള 
ദമ്തരിമാരരിൽ മൂകന്നാ നാകലാ മാത്രമായരിരരിക്കു്രം ശരരിയായ കനേഹതൊൽ 
അനുഗ്രഹീതരായരിരരിക്കുന്നതച്. കൂടുതലു്രം അധീനത മാത്രമായരിരരിക്കു്രം. മറ്റു 
അരരിപ്പേൾ, നമ്മുളട മതപരമായ വരിശ്വാസങ്ങൾ തുടങ്ങരിയവയാണച്. ഇതച്, 
മതപരകമാ, രാഷ്ടീയകമാ, ചരിന്താഗതരികയാ എന്തുമായരിളക്കാള്ളളട്ട, 
വ്യത്യസ്തങ്ങൊയ വരിശ്വാസങ്ങൾളക്കതരിരായുള്ള മുൻവരിധരിേെരികലക്കച് അവ 
നളമെ നയരിക്കുന്നു. കൂടാളത, നമ്മുളട അടരിസ്ഥാനളമന്നച് നാ്രം േരുതുന്ന, 
മുറളേപ്പരിടരിക്കുന്ന വരിശ്വാസങ്ങൾ; ഉദാഹരണമായരി സത്യസന്ധത, നീതരി 
എന്നരിവയുളട ആവശ്യേത. ഇതെര്രം വരിശ്വാസങ്ങെരിൽ പലതു്രം 
മഹതൊയതാളണന്നാലു്രം ഇക്കാര്യങ്ങെരിൽ നാ്രം േർക്കശസ്വഭാവക്കാരാണച്. 
മാപ്പുനൽോകനാ വരിട്ടുേെയാകനാ നമുക്കാവരില്. പേര്രം, നമുക്കച് ശരരിളയന്നു 
കതാന്നുന്നതരിനായരി നാ്രം ളപാരുതരിളക്കാണ്രിരരിക്കു്രം. വെളച്ാടരിക്കലരികലക്കച്  
ഇതച് നയരിക്കു്രം- വ്യക്രിേളെ ളവറക്കുന്നതരികലക്കുവളര ഇതച് നീങ്ങു്രം- 
കേന്ദതെരികലക്കുള്ള സഞ്ചാരപഥതെരിൽനരിന്നച് കനേഹരശ്രിളയ അതച് 
വ്യതരിചലരിപ്പരിക്കു്രം.

സ്റാർ വാർസരിളല അനാേരിൻ കകൈവാക്കർ  ഇതരിളനാരുതെമ 
ഉദാഹരണമാണച്. കസന്യതെരിളറെ സന്തുലരിതാവസ്ഥ 
പൂർവ്വസ്ഥരിതരിയരിലാക്കുന്നതരിനച് തരിരളഞ്ടുക്കളപ്പട്ട കജഡരിേെരിൽ 
ഒരാൊയരിരുന്നു അനാക്കരിൻ; അതരിനാവശ്യമായ േഴരിവച് 
അകദേഹതെരിനുണ്ായരിരുന്നു.  ശ്രദ്ാലുവ്രം ദയാലുവമായരിരുന്നു അയാൾ. 
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എന്നാൽ, തളറെ പ്രിയളപ്പട്ട അമെയുളടയു്രം  പ്രിയളപ്പട്ട പദച്ളമയുളടയു്രം 
മരണ്രം അയാെരിൽ അമർഷ്രം വെരുന്നതരികലക്കു നയരിച്, ഡാർതച് 
വാഡറരികലക്കച് രൂപമാറ്്രം വരുത്തുന്നതരികലക്കച് അതച് നയരിച്.  

നരിലനരിൽപ്പരിളറെ ഇരുണ് ഭാഗമാണച് അഹന്ത. നമ്മുളട സ്വത്വതെരിളറെ 
കേന്ദതെരിലുള്ള പ്ോശതെരിളറെ ക്ാതസ്രിൽനരിന്നു്രം അേലുകന്താറ്രം ഇരുണ് 
നരിഴലരിളറെ വ്യാപ്രി കൂടുതലാവ്രം.  എന്താണച് അളല്ങ്രിൽ ആരാണച് 
അഹന്തയാൽ സ്രംതൃപ്രായരിട്ടുള്ളതച്? മറ്റുള്ളവരരിൽനരിന്നുള്ള േടുതെ എതരിർപ്പച് 
കനരരിടുകമ്ാൾ നകമൊടച് അനുകൂലമകനാഭാവ്രം പ്േടരിപ്പരിക്കുന്നയാൾ നമ്മുളട 
അടുതെ സുഹൃതൊവ്രം! എന്തുളോണ്ച്? മറവശതൊവളട്ട, നമ്മുളട ഏറ്വ്രം 
പ്രിയളപ്പട്ടയാൾ നകമൊടച് വരികയാജരിക്കുകമ്ാൾ നമ്മുളട സമനരില ളതറ്റു്രം.  

അഹന്തളയക്കാൾ, ഇടളപടാൻ, ആഗ്രഹങ്ങൊണച് കഭദ്രം. 
എന്തുളോളണ്ന്നാൽ, ഒരരിക്കൽ തൃപ്രിളപ്പടുതെരിയാൽ അവ വീണ്ടുമുയരരില്. 
വീണ്ടു്രം ആവർതെരികച്ക്കാ്രം, എന്നാൽ സമയപരരിധരി വേളവയ്കാവന്നതാണച്. 
കൂടാളത, ഭക്ണതെരിനായുള്ള ആഗ്രഹവ്രം, മറ്റു ഇന്ദരിയ സ്രംതൃപ്രിയു്രം നളല്ാരു 
പരരിധരിവളര സ്വാഭാവരിേമാണച്. അഹന്തളയസ്രംബന്ധരിച്രിടകതൊെ്രം, 
യാളതാരുവരിധ വരിരാമവമരില്ാതെ, ഒരു പ്തരിഭാസമാണതച്. അഹന്ത, 
അധരിോരതൊലു്രം  പദവരിയാലു്രം സമ്ന്നമാവന്നു; അതരിളറെ നരിലനരിൽപ്പരിനച് 
സഹായേമാവന്ന ഏതുോര്യ്രം ളോണ്ായാലു്രം. ജന്തുകലാേത്തുനരിന്നു്രം 
നളമെ കവർതരിരരിക്കുന്ന ഘടേ്രം ഇതാണച്. നമ്മുളട പുകരാഗതരിക്കു 
സഹായേമാവാൻ ഉകദേശരിച്തച് നമ്മുളട കബാധതലളതെ 
വരിേസരിതമാക്കുന്നതരിനച് എതരിരായരി പ്വർതെരിക്കുന്നു.

മൃഗങ്ങൾക്കു്രം വൃക്ങ്ങൾക്കു്രം അതെരളമാരു വീഴ്ച സ്രംഭവരിക്കരില്, എന്നാലു്രം 
കബാധതലതെരിളറെ വരിേസന്രം അവരിളടയുണ്ാവരില്. 
വൃക്ലതാദരിേളെകപ്പാളലയു്രം മൃഗങ്ങളെകപ്പാളലയു്രം ളപരുമാറന്നതച് നമുക്കച് 
പരരിണാമ്രം നരികഷധരിക്കുന്നു; അവയുളട അഹന്തയ്കച് നരിലനരില്രിളല്ങ്രിലു്രം. 
സകന്താഷഭരരിതരായരി ഇരരിക്കുന്നതരിലൂളട, അനന്തമായ സാഗരവമായരി 
ഒന്നാവന്നതരിലൂളട അദൃശ്യമായ ദരിവ്യത്വവമായരി അനുരൂപമാകുന്നതരിലൂളട 
മാത്രകമ  അഹന്തയുളട അെവറ് ബുദ്രിമുട്ടരിക്കലരിൽനരിന്നു്രം ഭാരതെരിൽനരിന്നു്രം 
നമുക്കച് സ്വയ്രം രക്കനടാനാകൂ. ബാഹ്യകലാേവമായരി നാ്രം 
കചർന്നുനരിൽക്കുകമ്ാൾ നാ്രം അതുമായരി നരിരന്തര്രം സമ്ർക്കതെരിലായരിരരിക്കു്രം; 
അെളവാന്നുമരില്ാളത. ഒരു വലളയാരുക്കരി, അതരിൽ സ്വയ്രം   
കുരുങ്ങുന്നതുകപാളലയാണരിതച്   . 
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ഇന്ദരിയവരിഷയേമായ നമ്മുളട ആഗ്രഹങ്ങളെ സ്രംതൃപ്മാക്കാൻ 
ബാഹ്യഇടളപടലുേൾ ഒഴരിവാക്കാനാവാതെതാണച്; ആശ്രയരിക്കുന്നതച് 
ബാഹ്യമായതരിളനയാണച്. അതെരളമാരു ആശ്രരിതത്വ്രം നളമെ 
ആഗ്രഹങ്ങളുളട അടരിമയാക്കുന്നു. അതരിജീവനതെരിനായരി ഒരു പുലരി ഒരു 
ോട്ടുകപാതെരികനകയാ മാനരിളനകയാ ളോല്ലുന്നു. ഒരു സരി്രംഹതെരിനച് 
സന്തതയുതച്പ്പാദനതെരിനായരി ആറച്  ളപൺസരി്രംഹങ്ങളുണ്ാവാ്രം. അതച് 
സ്വാഭാവരിേ്രം മാത്ര്രം. കൃത്യമായരിപ്പറഞ്ാൽ, ബാഹ്യപ്കൃത്രം. 
ബരിരരിയാണരികയാ, രസഗുെകയാ, പീസകയാ നമുക്കച് കവണ്ായരിരരിക്കാ്രം, പളക് 
ഭക്ണ്രം ഒഴരിവാക്കാനാവരില്. ഒരാളുളട അഹന്തളയ 
തൃപ്രിളപ്പടുത്തുന്നതരിളനക്കുറരിളച്ന്തു പറയു്രം? അഹന്ത കദവദാനമാകണാ? 
അതച് സ്വയ്രം സൃഷ്രിക്കളപ്പട്ടതാണച്.  അതച്, ആന്തരരിേമായ അദൃശ്യമായ 
കലാേത്തുനരിന്നു്രം  ഉയർന്നതാണച്. 

ദാഹവ്രം വരിശപ്പു്രം ശമരിപ്പരിക്കുന്നതച് എങ്ങരിളനളയന്നച് നമുക്കറരിയാ്രം, 
കല്രംഗരിേതൃഷ്ണ ശമരിപ്പരിക്കുന്നതു്രം എങ്ങരിളനളയന്നറരിയാ്രം. അവളയല്ാ്രം 
അത്യന്താകപക്രിതമായതു്രം പ്കൃതരിയുളട പദ്തരിപ്ോരമുള്ളതുമാണച്. 
അഹന്തയു്രം പ്കൃതരിയുളട വരദാനമാകണാ? വയറ നരിറഞ്രിരരിക്കുകമ്ാൾ 
കവദനരിക്കുന്നതച്, കൂടുതൽ ഭക്ണ്രം ബുദ്രിമുട്ടുെവാക്കുളമന്നതരിനുള്ള 
സൂചനയാണച്. അത്യാവശ്യമല്ാതെ ഒന്നച് ഒഴരിവാക്കണളമന്ന സൂചന 
സാധാരണയായരി ഉയരാറണ്ച്. അഹന്ത ഒരു അവശ്യഘടേമല്; 
അവശ്യമല്ാതെതരിളന തൃപ്രിളപ്പടുത്തുന്നതച് വ്യക്രിഗതമായ ആകരാഗ്യതെരിനച് 
വരിരുദ്മാണച്; അതച് ശാരീരരിേകമാ, മാനസരിേകമാ, വരിോരപരകമാ, 
ആത്ീയകമാ ആവളട്ട.

ആവശ്യങ്ങളെ അടരിസ്ഥാനമാക്കരി എനരിക്കച് ലഭരിക്കുന്ന ളമയരിലുേൾക്കച് മറപടരി 
അയക്കുേകയാ   അളല്ങ്രിൽ   ഫയൽ ളചയ്യുേകയാ  ആണച് പതരിവച്. എന്നാൽ 

അടുപ്പം ചനേഹത്തിചലക്കും, ക്രചമണ 
അതും അലതിഞ്തില്ാതായതി 

സമർപ്പണത്തിചലക്കും നയതിക്കുന്നു. 
അടുപ്പം ഭക്തിയായതി 

പക്വമാവച്ാഴാണച് അതച് 
സംഭവതിക്കുക.
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ഞാൻ പ്തരിേരരിച്രിളല്ങ്രിൽ അവർ വീണ്ടുളമഴുതു്രം, “ദാജരി, അകങ്ങളക്കകന്നാടച് 
കദഷ്യമാകണാ,” അവർ കചാദരിക്കു്രം. “അല്, എനരിക്കച് നരിങ്ങകൊടു 
കദഷ്യളമാന്നുമരില്” എന്നച് പറയരിപ്പരിക്കാനായരി അവർ ശ്രമരിക്കു്രം. അതെര്രം 
േതെരിടപാടുേൾ വ്യർത്ഥമായവയാണച്, എല്ാവരുളടയു്രം സമയ്രം 
പാഴാക്കലാണച്. അതെരതെരിൽ അഹന്തളയ തൃപ്രിളപ്പടുത്തുന്നവർ ഒരരിക്കലു്രം 

ആന്തരതികയാത്രയുലട പതിടതിവള്ളതിയാണച് ഭക്തി; 
ചനേഹരശ്തിയുമായുള്ള ബന്ം അതച് 
നതിലനതിർത്തുന്നു. കൃത്യമായതി പറഞ്ാൽ 
ചനേഹരശ്തിലയ ചപാഷതിപ്പതിക്കുന്നതച് ഭക്തിയാണച്

ആഴങ്ങെരികലക്കരിറങ്ങുേയരില്. ബാഹ്യമായരി തൃപ്രിളപ്പടുതൊൻ മാത്രകമ അഹന്ത 
ആവശ്യളപ്പടു; അധരിേവ്രം അതെരതെരിൽ അഹന്തളയ പ്ീണരിപ്പരിക്കുന്നവരരിൽ 
നരിന്നച് അളല്ങ്രിൽ ആദരരിക്കുന്നവരരിൽനരിന്നച്.

എന്തുളോണ്ാണച് ഒകര തരക്കാരരിൽനരിന്നാവന്നതച്? ഇന്ത്യൻ 
പാർലളമൻറരിൽ കോട്ടു്രം സൂട്ടു്രം ധരരിക്കുന്നതരിളറെ ആവശ്യളമന്താണച്? 
നരിങ്ങളെ കനാക്കരി ആരച്  അസൂയളപ്പടു്രം? സ്വാമരി വരികവോനന്ദളറെ മുന്നരികലാ 
രാമകൃഷ്ണ പരമഹ്രംസരുളട മുന്നരികലാ ഡയമണ്ച് ളനേച്കെസച് അളല്ങ്രിൽ 
സ്വർണ്ണനൂലുളോണ്ച് ളനയ്ത ബ്ൗസച് ധരരിച് ളചല്ലുന്നതുളോണ്ച് എന്തച് 
പ്കയാജന്രം? അവർക്കച് നരിങ്ങകൊടു അസൂയ കതാന്നുകമാ? മറരിച്ച്, അവരുളട 
പ്ശ്രംസ ലഭരിക്കാളത നരിങ്ങളുളട അഹന്ത തേർന്നടരിഞ്ഞുകപാകു്രം. 
കേന്ദതെരിൽനരിന്നു്രം നരിങ്ങളെ അേറ്രിനരിർത്തുന്ന, വരിദൂരതയരിലുള്ള ഒന്നാണച് 
അഹന്ത. അവരിളടനരിന്നുളോണ്ടു നരിങ്ങളുളട ഹൃദയളതെ ശ്രവരിക്കുേ എന്നതച് 
സാധ്യമല്. നരിങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവകരാടു്രം അവരുളട അഭരിപ്ായങ്ങകൊടു്രം 
അടുതൊണുള്ളതച്. അതെരളമാരു പ്വണത  ആത്ീയതയരിലുള്ള ഒരാൾക്കച് 
വരിഷേരമായതാണച്.

അഹങ്ാര്രം മരിക്കകപ്പാഴു്രം വസച്തുക്കളുമായരി ബന്ധളപ്പട്ടാണച് 
പ്േടരിപ്പരിക്കളപ്പടാറള്ളതച്. ഉദാഹരണതെരിനച്, നരിങ്ങൾക്കച് 
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ചനേഹതിക്കാനുള്ള നമ്മുലട കഴതിവതിലന 
വളർത്തി ഭക്തിയാക്കതി മാറ്റുവാൻ നമുക്കച് 

ഈ ചലാകലത്ത്ലന്ന 
ഉൾലക്കാചള്ളണ്ടതുണ്ടച്. ഈ 

ഹൃദയവതിശാലത നമുക്കച് 
ആത്മീയപരതിശമീലനം ലകാണ്ടുമാത്രചമ 

കകവരതിക്കാൻ സാധതിക്കുകയുള്ളു.

രാജ്യാഭരിമാനമുണ്ാവാ്രം. നരിങ്ങളുളട രാജ്യമാണച് ഏറ്വ്രം നല്തച് എന്നച് 
വരിശ്വസരിക്കുന്നു; അതു്രം മറ്റുള്ളവരുളട കനട്ടതെരിൽ. തങ്ങളുളട വരിശ്വാസമാണച് 
ശരരിളയന്ന സങ്കുചരിത വരിചാര്രം ശാസ്തജ്ഞർക്കു്രം ആത്ീയവാദരിേൾക്കു്രം 
ഉണ്ാവാ്രം. “എനരിക്കറരിയാ്രം, ഞാനാണച് ശരരി” എന്ന അസുഖമാണച് നാ്രം 
ഇന്നച് അഭരിമുഖീേരരിക്കുന്ന ഏറ്വ്രം വലരിയ മഹാമാരരി. കനേഹതെരിളറെ രശ്രിളയ 
ഉള്ളരിൽ പ്കവശരിക്കാൻ അനുവദരിക്കാതെ ഏറ്വ്രം വലരിയ ബാധയാണരിതച്.

കനേഹരശ്രിേളെ ഉള്ളരിൽ പ്കവശരിക്കുന്നതരിൽ നരിന്നു്രം തടയുന്നതു്രം, 
ലക്്യപ്ാപ്രിക്കച് തടസ്മായരി നരിൽക്കുന്നതു്രം നമ്മുളട വരിശ്വാസങ്ങൾക്കു്രം, 
ആശയങ്ങൾക്കു്രം, മുൻവരിധരിേൾക്കു്രം നാ്രം ളോടുക്കുന്ന പ്ാധാന്യമാണച്. 
അപേടേരമായ നമ്മുളട കൂട്ടായുള്ള  (Collective) അഹങ്ാരമാണച് 
ആൾക്കൂട്ടമന:സ്ഥരിതരിയരികലക്കച് നളമെ നയരിക്കുന്നതച്. സമൂഹതെരിളല 
മതഭ്ാന്തരിനു്രം രാഷ്ടീയധ്രുവീേരണതെരിനു്രം ോരണ്രം ഇതാളണന്നച് നമുക്കച് 
ോണാ്രം. അകന്യാന്യമുള്ള പേയ്ക്രം, സ്രംഘട്ടനങ്ങൾക്കു്രം, ചരിലകപ്പാൾ 
യുദ്തെരികലക്കുതളന്നയു്രം ഈ മുൻവരിധരിേൾ നയരികച്ക്കാ്രം. ഇങ്ങളനയുള്ള 
ചുറ്റുപാടുേെരിൽ ആളുേൾ അവരവരുളട വരിശ്വാസപ്മാണങ്ങെരിൽ മാത്രമായരി 
ഒതുങ്ങു്രം; മറ്റുള്ളവരുളട ോഴ്ചപ്പാടുേൾ ോണുന്നതരിൽ നാ്രം പരാജയളപ്പടു്രം. 
നമെൾ കൂടുതൽ സങ്കുചരിതരാവ്രം. 

എന്നാൽ അടുപ്പ്രം ഒരു സുഹൃതെരിളനകപ്പാളല നമെളെ വരിപരീതദരിശയരികലക്കച് 
ളോണ്ടുകപായരി അവളരയു്രം ഉൾളക്കാള്ളുന്നതരിനച് സഹായരിക്കു്രം. 
കനേഹതെരിളറെ പശ്ാതെലതെരിൽ മാത്രകമ ഇതച് നടക്കുേയുള്ളൂ. നമ്മുളട 

അവകബാധ്രം വരിേസരിക്കുകമ്ാഴാണച് ആത്ീയയാത്ര ആര്രംഭരിക്കുന്നതച്. ഈ 
ളപാരുതെളതെക്കുറരിച്ച് നമെൾ എങ്ങളനയാണച് പഠരിക്കുന്നതച്? അമെയുളട 
ഗർഭപാത്രതെരിൽ   നരിന്നാണച്  നമ്മുളട അനുഭവ്രം തുടങ്ങുന്നതച്. 
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വെർന്നുവരുകമ്ാൾ നമെൾ മറ്റുള്ളവളര ോണാൻ തുടങ്ങുന്നു; അവകരാടച് 
കനേഹ്രം വെരുന്നു. കുട്ടരിേകൊടച് വാത്സല്യവ്രം സമപ്ായക്കാകരാടച് കനേഹവ്രം 
കതാന്നുന്നു. നളമെ നയരിക്കുന്ന മാസ്ററടക്കമുള്ള മുതരിർന്നവകരാടച് നമുക്കച് 
കനേഹവ്രം, ആദരവ്രം, വരിശ്വാസവ്രം ഉണ്ാവ്രം. ഇളതല്ാ്രംതളന്ന ആ 
അടുപ്പതെരിൽനരിന്നു്രം ഉെവാവന്നതാണച്. എന്നാൽ നമ്മുളട ആന്തരരിേ യാത്ര 
പുകരാഗമരിക്കു്രംകതാറ്രം ഇതച് കതഞ്ഞുമാഞ്ഞുകപാകു്രം. “ആളര കനേഹരിക്കണ്രം,” 
“ആരുമായരി സഹവസരിക്കണ്രം,” “ആളര വരിശ്വസരിക്കണ്രം” എന്ന 
കചാദ്യങ്ങളെല്ാ്രം ഇതനുഭവരിക്കുകമ്ാൾ നമുക്കുള്ളരിലുണർകന്നക്കാ്രം. അടുപ്പ്രം 
കനേഹതെരികലക്കു്രം, ക്കമണ അതു്രം അലരിഞ്രില്ാതായരി സമർപ്പണതെരികലക്കു്രം 
നയരിക്കുന്നു. അടുപ്പ്രം ഭക്രിയായരി പേ്വമാവകമ്ാഴാണച് അതച് സ്രംഭവരിക്കുേ. 

കനേഹരശ്രി പ്ോശരശ്രിേകെക്കാൾ കവഗതെരിൽ സഞ്ചരരിക്കുന്നു. 
മാർഗ്ഗമകധ്യയുള്ള തടസ്ങ്ങൾ നമുക്കച് ഇല്ാതാക്കാൻ സാധരിച്ാൽ 
ക്ണകനര്രംളോണ്ച് നമെൾ കേന്ദതെരിൽ എതെരിയരിരരിക്കു്രം. 
കേന്ദതെരിൽനരിന്നുള്ള കനേഹരശ്രിേളെ ഈ അരരിപ്പേൾ സൃഷ്രിക്കുന്ന 
തടസ്ങ്ങൾ വ്യതരിചലരിപ്പരിക്കുേയു്രം നമെൾ ദുരരിത്രം അനുഭവരിക്കുേയു്രം ളചയ്യുന്നു. 
മുൻവരിധരി, അസൂയ, കുശുമ്ച്, അത്യാർതെരി, കോപ്രം മുതലായ അരരിപ്പേൾ 

ഭൂഗർഭ ബങ്റേളെകപ്പാളലയാണച്. അവരികടക്കച് ഒന്നു്രം പ്കവശരിക്കുവാൻ അവ 
അനുവദരിക്കുേയരില്. കനേഹരശ്രിേളുളട മാന്തരിേപ്വർതെനങ്ങളെ അവ 
പ്തരികരാധരിക്കു്രം. 

നമ്മുളട പ്ാചീന ഭാരതീയസ്രംസച് കൃതരിയരിൽ നരിന്നു്രം വെളരയധരിേ്രം 
ോര്യങ്ങൾ ഈ വരിഷയതെരിൽ നമുക്കച് പഠരിക്കാനുളണ്ന്നച് ഈയരിളടയായരി 
ഞാൻ മനസ്രിലാക്കുന്നു; പ്കത്യേരിച്ച് ഭക്രി സൂത്രതെരിൽ നരിന്നു്രം. കനേഹവ്രം 
ഭക്രിയുളമന്നാണച് ഭക്രിക്കച് ളപാതുളവ നമെൾ പരരിഭാഷ നൽോറള്ളതച്. 

ലപാതുലവ ഇതതിലറെ വളർച്ാരമീതതി 
ഇങ്ങലനയാണച്: അടുപ്പത്തിൽ നതിന്നും 
താൽപര്യവം അതതിനുചശഷം ചനേഹവം തുടർന്നച് 
വതിശ്വാസവമുണ്ടാവന്നു.
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എന്നാൽ അതരിനച് അതരിൽ കൂടുതൽ അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ച്. എല്ാ 
വസച്തുക്കളുമായുള്ള ഹൃദയപൂർവ്വമായ ബന്ധമാണച് അതച് പ്തരിനരിധാന്രം 
ളചയ്യുന്നതച്. വ്യക്രികബാധതെരിളറെ വരിശ്വകബാധവമായുള്ള ബന്ധമാണതച്. 
നമെൾ ളചയ്യുന്നതരിലു്രം ചരിന്തരിക്കുന്നതരിലു്രം ഭക്രിയുളട അഭാവതെരിൽ 
പരമപ്ധാനമായ ആനന്ദകമാ ആകവശകമാ ോണുേയരില്; അതരിനാൽ 
അതരിനച് ഉകദേശ്യസാഫല്യമുണ്ാവന്നരില്.  ആന്തരരിേയാത്രയുളട 
പരിടരിവള്ളരിയാണതച്; കനേഹരശ്രിയുമായുള്ള ബന്ധ്രം അതച് നരിലനരിർത്തുന്നു. 
കൃത്യമായരി പറഞ്ാൽ കനേഹരശ്രിളയ കപാഷരിപ്പരിക്കുന്നതച് ഭക്രിയാണച്. 

ആധരിപത്യതെരിളറെയു്രം വ്യക്രിവരിജയതെരിളറെയു്രം ഭാഷ മാത്രകമ 
അഹങ്ാരതെരിനറരിയുേയുള്ളു; കനേഹതെരിളറെ ഭാഷ അറരിയരില്. വരിനയതെരിളറെ
യു്രം,അജ്ഞാതമായരിരരിക്കുന്നതരിളറെയു്രം ഭാഷ, തുറന്ന മനസ്രിളറെ വഴക്ക്രം 
തുടങ്ങരിയവ അഹങ്ാരരിക്കച് അന്യമാണച്; അതയാൾക്കച് മനസ്രിലാവരില്. 
കേന്ദതെരികലക്കുള്ള യാത്രയരിൽ നമ്മുളട ഓകരാ ചുവടു്രം ക്കമണ നമെളെ ഒരു 
വലയതെരിൽ (ring) നരിന്നു്രം അടുതെതരികലക്കു്രം, ഒരു തലതെരിൽ നരിന്നു്രം 
അടുതെതരികലക്കു്രം നയരിക്കു്രം. പുതരിയ സാഹചര്യവമായരി ളപാരുതെളപ്പടാൻ 
നമെൾ തയ്യാറായരിളല്ങ്രിൽ ബുദ്രിമുട്ടായരിരരിക്കു്രം ഫല്രം. അതുളോണ്ാണച് 
സ്രംകൈാരസമ്ന്നമായ സ്വഭാവ്രം (akhlaq) കവണളമന്നച് ജ്ഞാനരിേൾ 
പറയുന്നതച്. ആത്ീയ പ്കൃതരിയുളട മാറന്ന സാഹചര്യതെരിനനുസരരിച്ച് 
നമ്മുളട സ്വഭാവ്രം ക്മീേരരികക്കണ്തുളണ്ന്നച് അവരുളട അനുഭവ്രം അവളര 
പഠരിപ്പരിച്രിട്ടുണ്ച്. കനേഹ്രം ഈ ക്മീേരണളതെ സഹായരിക്കു്രം. 
ഉദാഹരണതെരിനച്, നമെൾ ഭൗതരിേകലാേത്തുനരിന്നു്രം സ്വതന്തമായതു്രം 
കദവീേശാന്തരി പ്ദാന്രം ളചയ്യുന്നതുമായ ഹൃദയമണ്ഡലതെരിളല രണ്ാമളതെ 
ചക്തെരിളലത്തുകമ്ാൾ, നമെളെ കനേഹരിക്കുന്നവകരാടച് കോപരിക്കുന്നതച് 
ഉചരിതമാകണാ? അതെര്രം രൂക്മായ സ്വഭാവ്രം രണ്ാമളതെ ചക്തെരിലുള്ള 
ആന്തരീോവസ്ഥയ്കച് അനുകയാജ്യമല്. 

“അനന്തതയരികലക്കച് ” എന്ന തളറെ പുസ്തേതെരിൽ ഓകരാ ചക്തെരിൽ നരിന്നു്രം 
അടുതെതരികലക്കച് കപാകുന്നതരിളനക്കുറരിച്ച് ബാബുജരി വരിവരരിക്കുന്നുണ്ച്. 
ധ്യാനസമയതെച് ഹൃദയതെരിളല ഒന്നാമളതെ ചക്തെരിൽ മാസ്റർ ഉണർതെരിയ 
അവസ്ഥളയക്കുറരിച്ള്ള പൂർണ്ണകബാധതെരിളലത്തുവാനു്രം അതരിളന 
ഉൾളക്കാള്ളുവാനു്രം കശഷ്രം അതുമായരി ഒന്നായരിതെീരുവാനു്രം മാസ്റർ 
നമെകൊടച് ആവശ്യളപ്പടുന്നു. ഈ പ്ക്രിയയരിലൂളട നമെൾ സ്വാഭാവരിേമായരി 
അതുമായരി ളപാരുതെളപ്പടുന്നു. തീവ്രമായ ഭക്രിയാണച് നമെളെ അടുതെ 
തലമായ രണ്ാമളതെ ചക്തെരിൽ എതെരിച്ളതന്നച് അകദേഹ്രം നമെളെ 
ഓർമെളപ്പടുത്തുന്നു. നമ്മുളട ഭക്രിയുളട തീവ്രതക്കനുസരരിച്ായരിരരിക്കു്രം 
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രണ്ാമളതെ ചക്തെരിൽ എതെരികച്രാൻ നമുക്കച്  സാധരിക്കുേ എന്നച് നമുക്കച് 
പറയാ്രം. ആഴതെരിലുള്ള ആേർഷണമാണച് ഭക്രി. മൂന്നാമളതെ ചക്തെരിൽ 
നമെൾ കനേഹജ്വാല തളന്ന അനുഭവരിക്കുന്നു, അതരിലൂളട അതച് 
ദരിവ്യകൃപളയയു്രം ആേർഷരിക്കുന്നു. മുകന്നാട്ടുള്ള പ്യാണതെരിനുള്ള 
ഇന്ധനമാണതച്. ഈ ആഴതെരിലുള്ള ആേർഷണതെരിളറെ അനുഭവ്രം 
കേന്ദതെരിളറെ ശ്രദ്ളയതെളന്ന നമെരികലക്കച് ളോണ്ടുവരുന്നു. ഇങ്ങരിളന 
പടരിപടരിയായരി ഓകരാ തലവ്രം കനേഹരശ്രിയരിലൂളട നമെളെ മുകന്നാട്ടച് 
ളോണ്ടുകപാകുന്നു. 

നമെൾ കനേഹളതെക്കുറരിച്ച് പഠരിക്കുന്നതച് ബന്ധങ്ങെരിലൂളടയാണച്. 
കനേഹപരരിശീലനതെരിളറെ േെരരിയാണതച്. വീട്ടരിളല കുഞ്ഞുങ്ങകൊടു്രം 
കുടു്രംബാ്രംഗങ്ങകൊടുമുള്ള അടുപ്പ്രം അവകരാടച് പ്ീതരി ജനരിപ്പരിക്കുേയു്രം അതച് 
തീവ്രമാവകമ്ാൾ സമപ്ായക്കാകരാടച് കനേഹ്രം ജനരിപ്പരിക്കുേയു്രം ളചയ്യുന്നു. 
ഇവരിളടയാണച് അഹങ്ാര്രം തലളപാക്കുന്നതച്. വരിഭാജ്യത സ്രംഭവരിക്കുന്നതച് 
ഒഴരിവാക്കുവാൻ ആത്പരരികശാധന ളചകയ്യണ്തച് അനരിവാര്യമാണച്. 
അകപ്പാഴാണച് നമ്മുളട കനേഹതെരിൽ വരിള്ളലുണ്ാവന്നതച്. 

കനേഹ്രം രൂപളപ്പടുവാൻ അടുപ്പ്രം ആവശ്യമാളണങ്രിലു്രം അതച് ഒരു ളേണരിയു്രം 
കൂടരിയാണച്. നമുക്കച് ഒരു തലവമായരി ഇഷ്്രം കതാന്നരിയാൽ നാ്രം അവരിളട 
ളപട്ടുകപാോനുള്ള സാധ്യതയുണ്ച്. ഉദാഹരണതെരിനച്, നമ്മുളട ശ്രദ് 
കുടു്രംബതെരിൽ മാത്രമാവകമ്ാൾ, സമൂഹതലതെരിൽ വെരുവാനുള്ള അതരിളറെ 
സാധ്യത കുറയുന്നു. അളല്ങ്രിൽ മാനവരാശരിളയകയാ സൃഷ്രിയരിലുള്ള മറ്റു 
ജീവജാലങ്ങളെകയാ കനേഹരിക്കുന്നതരികനാ സാധരിക്കാളത വരുന്നു. 
കനേഹതെരിളറെ പാത ഇടുങ്ങരിയതാളണങ്രിൽ നമുക്കച് എല്ാവളരയു്രം 
കനേഹരിക്കാൻ സാധരിക്കാളത വരുന്നു. കനേഹരിക്കാനുള്ള നമ്മുളട േഴരിവരിളന 
വെർതെരി ഭക്രിയാക്കരി മാറ്റുവാൻ നമുക്കച് ഈ കലാേളതെതെളന്ന 
ഉൾളക്കാകള്ളണ്തുണ്ച്. ഈ ഹൃദയവരിശാലത നമുക്കച് ആത്ീയപരരിശീലന്രം 
ളോണ്ടുമാത്രകമ കേവരരിക്കാൻ സാധരിക്കുേയുള്ളു.

ളപാതുളവ ഇതരിളറെ വെർച്ാരീതരി ഇങ്ങളനയാണച്: അടുപ്പതെരിൽ നരിന്നു്രം 
താൽപര്യവ്രം അതരിനുകശഷ്രം കനേഹവ്രം തുടർന്നച് വരിശ്വാസവമുണ്ാവന്നു. 
വരിശ്വാസ്രം വെളര ഉന്നതമായ കനട്ടമായരി േരുതുന്നു. അവരിളട 
യാഥാർത്ഥവരിശ്വാസ്രം സമർപ്പണതെരികലക്കച് വഴരിളവക്കുന്നു. നമെൾ 
ഇതരിലൂളടളയല്ാ്രം േടന്നുകപാകുന്നുണ്ച്. എന്നാൽ പരിന്നീളടന്താണച് 
സ്രംഭവരിക്കുന്നതച്? ഇളതവരിളടയാണച് അവസാനരിക്കുന്നതച്? 
കനേഹേരിരണതെരിലൂളട അനായാസ്രം സഞ്ചരരിച്ച്  ഉണ്മയരിൽ ലയരിക്കുവാൻ 
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സഹായരിക്കുേ എന്നതാണച് ഭക്രിയുളട ലക്്യ്രം. ലയാവസ്ഥയരിൽ 
ആഗ്രഹങ്ങളുളടയു്രം, വരിോരങ്ങളുളടയു്രം, അഹങ്ാരതെരിളറെയു്രം തടസ്ങ്ങൾ 
ഇല്ാതാവേയു്രം മാർഗ്രം വെളര സുഗമമാവേയു്രം ളചയ്യുന്നു. ഇകപ്പാൾ 
കേന്ദതെരിളലതെരി എന്നച് നരിങ്ങൾ ചരിന്തരിക്കുന്നുണ്ാവാ്രം, എന്നാൽ ഇനരിയു്രം 
മുകന്നാട്ടച് കപാകേണ്തുണ്ച്. ലയാവസ്ഥയരിൽ എതെരിയതരിനുകശഷമാണച് 
യഥാർത്ഥയാത്ര ആര്രംഭരിക്കുന്നതച്! ചുരുക്കരിപ്പറഞ്ാൽ നരിങ്ങളുളട 
ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉകപക്രിച്ാൽ മുക്രി ഉറപ്പാണച്; അഹങ്ാര്രം 
ഉകപക്രിക്കുേയാളണങ്രിൽ ലയാവസ്ഥ ക്ണകനര്രംളോണ്ച് സാധ്യമാവ്രം.

ഇകപ്പാൾ നമെൾ കേന്ദമണ്ഡലതെരികലക്കച് പ്കവശരിക്കുേയാണച്. ഇവരിളട ഏഴച് 
വൃതെങ്ങളുണ്ച് - അതായതച് പ്ോശചക്ങ്ങൾ. അതരികബാധാവസ്ഥയുളട 
അതരിസൂക്ച്മാവസ്ഥേൾ ആസ്വദരിച്ളോണ്ച് നമെൾ മുകന്നാട്ടച്  
നീങ്ങരിളക്കാകണ്യരിരരിക്കുന്നു. ഇവരിളട കബാധ്രം അതരിളറെ യാഥാർത്ഥരൂപ്രം 
കേവരരിക്കുന്നു. ആഗ്രഹങ്ങളുളടയു്രം വരിോരങ്ങളുളടയു്രം അഹങ്ാരതെരിളറെയു്രം 
അപ്പുറമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യതെരിളറെ തലമാണതച്. സ്വത്വതെരിളറെ 
അതരിസൂക്ച്മതലങ്ങെരിൽ കൂടരി സഞ്ചരരിച്ച് നമെൾ ഒന്നുമല്ായച്മയരികലക്കച് 
(non-being) ചലരിക്കുന്നു. കേന്ദമണ്ഡല്രം അകനച്രിേപ്വർതെനതെരിളറെ 
(automatism) തലതെരിൽ നരിന്നു്രം തുടങ്ങുന്നു. അതായതച്, എല്ാ്രം തളന്ന 
സ്വയകമവ സ്രംഭവരിക്കുന്നു എന്നതരിളറെ സൂക്ച്മമായ അവകബാധ്രം. ഒരു 
പ്വൃതെരിയരിലു്രം േർത്തൃത്വകബാധ്രം തളന്നയുണ്ാവന്നരില്. ഈ അകനച്രിേത്വ്രം 
(automatism) അനായാസവ്രം പ്കൃതരിയുമായരി കയാജരിച്കപാകുന്നതുമാകുന്നു. 

അടുതെതലതെരിൽ, അകനച്രിേത്വവ്രം അപ്ത്യക്മാവന്നു. 
ഗാഢനരിദ്ാവസ്ഥയരിൽ നമ്മുളട നരിത്യവൃതെരിേൾ നടന്നുകപാകുന്നതുമായരി 
ഇതരിളന ഉപമരിക്കാ്രം.ഈ അജ്ഞാനാവസ്ഥയരിൽ പ്വൃതെരിേൾ ഒരു 
മുദ്ണങ്ങളു്രം വീഴച്ത്തുേയരില്. ചരിന്തയുളടകയാ പ്വൃതെരിയുളടകയാ തലതെരിൽ 
ഒരു പങ്ാെരിതെവ്രം ഉണ്ാവന്നരില്. 

ഇവരിടുന്നകങ്ങാട്ടച് ഈ കനേഹേരിരണ്രം നമെളെ കേന്ദതെരികലക്കച് 
ളോണ്ടുകപാകുന്നു. അജ്ഞാനതെരിളറെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ സച്ഫുടമാവേയു്രം 
അതച് പരരിശുദ് വ്യക്രിത്വമായരി മാറേയു്രം ളചയ്യുന്നു. എല്ാ പരരിമരിതരിേളു്രം 
അപ്ത്യക്മാവന്നു, ഇതു്രം അവസാനമല്. ലീനമായ ചലന്രം (latent motion) 
ഇനരിയുമുണ്ച്. 

നമെൾ കേന്ദതെരിനുകനളര നീന്തരിളക്കാകണ്യരിരരിക്കുന്നു. കേന്ദളതെ 
‘ചലനമരില്ാതെതു്രം, അനന്തത സ്വയ്രം ഉൾളക്കാള്ളുന്നതു്രം’എന്നാണച്  
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ശ്മീ കമചലഷച് പചട്ടലതിലറെ 66-൦ ജന്മദതിനത്തിൽ നൽകതിയ സചദേശം-
28 ലസപച്്ംബർ 2021 

advancing in love

ബാബുജരി വരിശദീേരരിച്രിട്ടുള്ളതച്. ഉന്നതതലതെരിലുള്ള പരരിശുദ്മായ വരിസ്മയവ്രം 
ആശ്ര്യവ്രം അവരിളട നമുക്കച് ദർശരിക്കാ്രം. ചലനമരില്ാതെ കേന്ദമാണച് 
ലീനമായ ചലനളതെ നരിയന്തരിക്കുന്നതച്; അതാണച് ഈ പ്പഞ്ചതെരിനച് 
ഉതെരവാദരി.

ഇതരിളന ബാബുജരി വരിവരരിക്കുന്നതച്, കേന്ദതെരിൽ നരിന്നു്രം പ്സരരിക്കുന്ന 
പ്ോശ്രം കേന്ദമണ്ഡലതെരിളറെ പരരിധരിയരികലക്കച് യാത്രളചയച്തച് ഒരു ‘വലയ്രം’ 
(ring) സൃഷ്രിക്കുന്നു എന്നാണച്. “പ്ോശ്രം” എന്ന വാക്കാണച് അകദേഹ്രം 
പ്കയാഗരിക്കുന്നതച്; യഥാർത്ഥതെരിൽ അതരിളന വരിവരരിക്കാൻ വാക്കുേെരില്. 
ഒരുപളക് ആ പ്ോശമായരിരരിക്കാ്രം കേന്ദമണ്ഡലതെരിളല “ഏഴു 
പ്ോശവലയങ്ങൾ.” നരിങ്ങൾളക്കന്തു കതാന്നുന്നു? കനേഹേരിരണതെരിലൂളട 
കേന്ദമണ്ഡലതെരിളല ആ വലയ്രം കഭദരിക്കുേ എന്നതുമാത്രമാണച് 
നമുക്കറരിയാവന്നതച്. അതരിനച് മാസ്റളറ സമ്പൂർണ്ണമായരി ആശ്രയരിക്കുേ 
മാത്രമാണച് വഴരി.

ഹൃദയപൂർവ്വമായ പ്ാർത്ഥനകയാളട, 

േമകലഷച് 
േൻഹ ശാന്തരി വന്രം




