
1 of 14

പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ,

പരമാത്ാവുമായുള്ള ലയനമാണ് യോയാഗയുളെ മുഖ്്യ ഉയോദേശ്്യയം, ഈ ലക്ഷ്യവുമായരി 
പൂർണ്ണമായുയം സമന്വയരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുളെ ളെല്ലുെരിെരി. 

ഒരു മുൻനരിര മായോനജ്ളമന്് െരിദഗ്ദ്ധനായ നമ്മുളെ പ്രിയയോസാദരൻ യോ�ാ. ഇഷാക്ക് 
അ�രിസസ് ,  നമ്മുളെ ലക്ഷ്യവുമായുള്ള സമന്വയത്രിന് സഹായകമാവുന്ന 
ലെരിതമായ ഒരു അനുപാതയം (ratio)കളടെത്രിയരിട്ടുടെ്. സ്ാപനങ്ങൾക്കായാണ് 
അയോദേഹയം അത് നൽകരിയരിരരിക്കുന്നത് എങ്രിലുയം, ആത്മീയപാതയരിൽ െരിജയകരമായ 
ഒരു പരരിസമാപ്രി യോതടുന്ന അഭ്്യാസരികൊയ നമുക്കുയം അത് ഒരുയോപാളല 
ഉപയുക്തമായരിരരിക്കുയം.

അനുപാതയം ഇങ്ങളനയാണ്:

ബാഹ്യമായ “ഏകമീകരണയം”

ആന്തരമീക “ശ്രിഥരിലമീകരണയം”} }f

ജമീെരിതപ്ശ്നങ്ങൾളക്കാരു 
പരരിഹാരയം 
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സഹജമാർഗ പദ്ധതരിയരിൽ, ഹൃദയമണ്ഡലയം (പരിണ്ഡപ്യോദശ്യം),  
മയോനാമണ്ഡലയം, യോകന്ദ്രമണ്ഡലയം എന്നമീ, നരിലനരിൽപ്രിളന് മൂന്ന് 

ആയോരാഹണ തലങ്ങെരിലുള്ള  പതരിമൂന്ന് ചക്രങ്ങെരിലൂളെ 
കെന്നുയോപാകുന്ന, ആത്മീയ യാത്ര - ഒരു ആന്തരമീക യാത്ര - നായം 

നെത്തുന്നു. ഈ മണ്ഡലങ്ങെരിലൂളെ നായം പരരിണമരിക്കുയോ്പാൾ 
െർദ്ധരിതമായ ഏകമീകരണയം നമുക്ക് അനുഭ്െമാകുയം. അയോതസമയയം 

നായം അയോ�ാഗമരിക്കുകളയങ്രിൽ, ഫലയം െർദ്ധരിതമായ 
ശ്രിഥലമീകരണമായരിരരിക്കുയം.

യോമൽ സൂചരിക, ഒരു സ്ാപനത്രിളന് ആന്തരമീക ശ്രിഥലമീകരണമാണ് സൂചരിപ്രിക്കുന്നത്, 
അതരിളന് ഘർഷണവുയം ളപാരുത്യോക്കടുയം. അയംശ്കമാെളടെ, ഒരു സ്ാപനത്രിളന് 
യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യവുമായരി സയംയോയാജരിക്കുന്നതരിൽ അതരിളന് െരിജയളത്യുയം 
കാണരിക്കുന്നു.  ആന്തരമീക ശ്രിഥലമീകരണത്രിളന് അെെരിന് പ്തരിയോലാമപരമായ 
അനുപാതത്രിലായരിരരിക്കുയം െരിജയയം. 

ലെരിതമായ ഒരു ഉദാഹരണയം :  ഒരു ൊഹനത്രിളന് എൻജരിൻ 100 bhp ഊർജ്യം 
ചക്രങ്ങെരിയോലക്ക് െരിതരണയം ളചയ്യുന്നു, എന്നാൽ എത്രയോത്ാെയം ഊർജ്യം 
യഥാർത്ഥത്രിൽ ചക്രങ്ങെരിയോലളക്കത്തുന്നുടെ്? മുഴുെനായുമരില്ല. അെയരിൽ 
കുയോേയോയളേ ഘർഷണത്രിലുയം യോപ്ഷണത്രിലുയം െരുന്ന നഷ്ടങ്ങൊൽ 
ഉപയോയാഗമരില്ലാതാവുന്നു.  നഷ്ടയം കഴരിഞ്ഞുള്ള ഊർജ്യം മാത്രയോമ 
ചക്രങ്ങെരിയോലളക്കത്തുന്നുള്ളു.  അറ്റകുറ്റപണരികൾ നെത്രി, നന്നായരി പരരിപാലരിക്കുന്ന 
ൊഹനത്രിന് ഊർജ്നഷ്ടയം കുേൊയരിരരിക്കുയം. കൂടുതൽ ഊർജ്യം 
ചക്രങ്ങെരിയോലളക്കത്തുന്നത് ൊഹനത്രിളന് ഉപയോയാഗയം നല്ല നരിലയരിലാക്കുയം. 

ഒരു സ്ാപനത്രിളന് നരിയന്തരിതമായ ഊർജ്യം മുൻകൂടെരിയേരിയാവുന്നതാണ്. 
അതരിളന്തളന്ന ആന്തരമീക ശ്രിഥലമീകരണമാണ് ആ ഊർജ്യം ആദ്യയം 
ഉപയോയാഗരിക്കുന്നത്  -  ആന്തരമീകമായുള്ള ഘർഷണവുയം പ്ാപ്രിക്കുേവുയം. 
ആന്തരമീകമായുള്ള ആെശ്്യങ്ങൾക്കായരി ഊർജ്യം മാറ്റരിളെയ്ക്കുയോ്പാൾ, 
സ്ാപനത്രിളന് ആെശ്്യങ്ങൾക്കായരി െരിനരിയോയാഗരിക്കാൻ കുേഞ്ഞ അെെരിൽ 
മാത്രയോമ ഊർജ്യം ലഭ്്യമാവു. 

ആത്മീയായോന്വഷരികളെന്ന നരിലയരിൽ നമുക്കുയം ഇത് ബാ�കമാണ്. നമ്മുളെ 
ആന്തരമീക സങ്മീർണ്ണതകെരിൽ അഥൊ ശ്രിഥലമീകരണത്രിൽ നായം ഇെളപടുയോന്താറുയം 
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നമ്മുളെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യവുമായുള്ള ഏകമീകരണയം കുേൊകുയം. ഈ പ്ശ്നത്രിന് 
സഹജമാർഗയം ഒരു പരരിഹാരയം നരിർയോദേശ്രിക്കുന്നുടെ്. സഹജമാർഗ പദ്ധതരിയരിൽ, 
ഹൃദയമണ്ഡലയം (പരിണ്ഡപ്യോദശ്യം), മയോനാമണ്ഡലയം, യോകന്ദ്രമണ്ഡലയം എന്നമീ, 
നരിലനരിൽപ്രിളന് മൂന്ന് ആയോരാഹണ തലങ്ങെരിലുള്ള  പതരിമൂന്ന് ചക്രങ്ങെരിലൂളെ 
കെന്നുയോപാകുന്ന, ആത്മീയ യാത്ര - ഒരു ആന്തരമീക യാത്ര - നായം നെത്തുന്നു. ഈ 
മണ്ഡലങ്ങെരിലൂളെ നായം പരരിണമരിക്കുയോ്പാൾ െർദ്ധരിതമായ ഏകമീകരണയം നമുക്ക് 
അനുഭ്െമാകുയം. അയോതസമയയം നായം അയോ�ാഗമരിക്കുകളയങ്രിൽ, ഫലയം െർദ്ധരിതമായ 
ശ്രിഥലമീകരണമായരിരരിക്കുയം.

ഹൃദയമണ്ഡലത്രിളല 5 ‘C ‘കളുയം  5 ‘D ‘ കളുയം 

ളനഞ്രിലുയം കണ്ഠത്രിലുമായരി അഞ്ചു ചക്രങ്ങൾ അെങ്ങരിയതാണ് ഹൃദയമണ്ഡലയം.

അഞ്ചുചക്രങ്ങെരിയോലായോരാന്നുയം  പ്കൃതരിയുളെ അെരിസ്ാനപരമായ അഞ്ചു 
ആ�ാരങ്ങൊയ, പഞ്ഭൂതങ്ങെരിൽ ഓയോരാന്നരിളന് സുപ്�ാനമായ 
സാന്നരി�്യത്ാൽ അനുരൂപമായതാണ്. 

ചക്രയം 1 
ഭൂമരി

ചക്രയം 2 
ആകാശ്യം

ചക്രയം 3 
അഗ്രി

ചക്രയം 4 
ജലയം

ചക്രയം 5 
ൊയു



4 of 14

ഗുണാത്കമായെളയല്ലായം ‘C’ യരിൽ തുെങ്ങുന്നതായുയം, നരിയോഷ�ാത്കമായളതല്ലായം 
‘D’ യരിൽ തുെങ്ങുന്നതായുയം നരിങ്ങൾക്ക് കാണാനാവുയം. അഞ്ചു ‘C’ കളുയം  അഞ്ചു  ‘D’ 
കളുയം എന്ന് അെളയ നമുക്ക് െരിെരിക്കായം. ഇെ പലയോപ്ാഴുയം ചാഞ്ാടെത്രിളന് 

സയംതൃപ്രി

ശ്ാന്തത  

ആർദ്രത

ധ�ര്യയം

െ്യക്തത

അസയംതൃപ്രി

അശ്ാന്തത

നമീരസയം

ഉത്ാഹഭ്യംഗയം 

മരിഥ്യായോബാ�യം

ചക്രയം 1

ചക്രയം 2

ചക്രയം 3

ചക്രയം 4

ചക്രയം 5
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അ െ സ് യ രി ല ാ ള ണ ന്ന്  ക ാ ണ ാ യം ;  ഗു ണ ാ ത് ക ത യ രി ൽ ന രി ന്ന് 
നരിയോഷ�ാത്കതയരിയോലക്കുയം, തരിരരിച്ചയം, അെ  ആെർത്രിച്് ചാഞ്ാടുന്നത് 
അനുഭ്െളപ്ടുയം.  അങ്ങരിളന, അസന്തുലരിതാെസ്യുളെയുയം ശ്രിഥലമീകരണത്രിളന്യുയം 
ഒരെസ്യരിലാവുന്നു നായം.  

നമ്മുളെ അെസ് പലയോപ്ാഴുയം C യുളെയുയം D യുളെയുയം സമ്രിശ്രമായരിരരിക്കുയം. ഒരു 
തലത്രിൽ സയംതൃപ്രിയുളടെങ്രിലുയം മളറ്റാരു ഭ്ാഗത്് നായം മനസ്സമാ�ാനമരില്ലായ്മ 
അനുഭ്െരിക്കുന്നു. ൊസ്തെത്രിൽ, നമ്മുളെ ആന്തരമീക നരില സങ്മീർണ്ണതകൊൽ 
പ്ബലമായരിരരിക്കുകയായരിരരിക്കുയം. 

ചക്രങ്ങളുളെ പ്െർത്നയം നരിശ്ചയരിക്കുന്നത് എന്താണ്? മളറ്റാന്നുയം ഇെളപടുന്നരില്ലാ 
എങ്രിൽ ചക്രങ്ങൾക്ക് സ്വാഭ്ാെരികമായുയം യോയാജരിച്ചനരിൽക്കാനാണ് താത്പര്യയം;  
ശ്രിഥലമീകരണത്രിനു മാത്രമാണ് അയോനക ഘെകങ്ങളുള്ളത്.  സയംസ്ാരങ്ങളുളെ 
സാന്നരി�്യമാണ് അതരിൽ പ്�ാനമായ ഘെകയം.

നമ്മുളെ അഗാ� യോബാ�തലത്രിൽ തങ്ങരിനരിൽക്കുന്ന മുൻകാല അനുഭ്െങ്ങളുളെ 
മുദ്രണങ്ങൊണ് സയംസ്ാരങ്ങൾ. മുൻകാല സയംഭ്െത്ാലുടൊയ  
ഓർമ്കയോൊളൊപ്യം അതുമായരി ബന്ധളപ്ടെ െരികാരങ്ങളുയം മുദ്രണങ്ങെരിൽ 
അെങ്ങരിയരിട്ടുടെ്. സയംസ്ാരമായരി നമ്രിൽ മുദ്രണയം ളചയ്യളപ്ടെ ഒരു മുൻകാല 
അനുഭ്െവുമായരി  ഇയോപ്ാൾ എളന്തങ്രിലുയം സദൃശ്മായരി യോതാന്നുന്നുളെങ്രിൽ, ആ 
സയംസ്ാരയം ആദ്യമായരി മുദ്രണയം ളചയ്യളപ്ടെയോപ്ാൾ സന്നരിഹരിതമായരിരുന്ന 
െരികാരളത് അത് പുേത്തുെരിടുകയാണരിയോപ്ാൾ. യോബാ�ാതമീത തലത്രിലാണ് 
ഇത് സയംഭ്െരിക്കുന്നത്; യോബാ�പൂർവ്യം നായം ആ മുൻകാല അനുഭ്െയം 
ഓർമ്രിക്കുന്നുളടെങ്രിലുയം ഇളല്ലങ്രിലുയം. ഇയോപ്ാഴുള്ള സാഹചര്യങ്ങെരിയോലക്ക് നായം 
മുൻകാല െരികാരങ്ങളെ അെരിയോച്ൽപ്രിക്കുകയുയം, നമ്മുളെ ചരിന്തകളെ മുൻകാല 
െരികാരങ്ങൾ സ്വാ�മീനരിക്കുകയുയം, ഈ നരിമരിഷളത് ളതറ്റായരി െ്യാഖ്്യാനരിക്കാൻ 
കാരണമാവുകയുയം  ളചയ്യുന്നു. അെരിസ്ാനപരമായരി, മുൻകാലങ്ങെരിൽ നായം 
ഇഷ്ടളപ്ടുകയോയാ ഇഷ്ട്െളപ്ൊതരിരരിക്കുകയോയാ ളചയ്രിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ 

മുൻകാലങ്ങെരിൽ നായം ഇഷ്ടളപ്ടുകയോയാ 
ഇഷ്ട്െളപ്ൊതരിരരിക്കുകയോയാ ളചയ്രിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ 

അെരിസ്ാനമാക്കരി ഇയോപ്ാഴളത് സയംഭ്െെരികാസങ്ങളെ 
െരിലയരിരുത്ാനുയം ഇഷ്ടാനരിഷ്ടങ്ങൾക്ക് െരിയോ�യമാക്കാനുയം 

യോപ്രരിപ്രിക്കുന്നു. 
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അെരിസ്ാനമാക്കരി ഇയോപ്ാഴളത് സയംഭ്െെരികാസങ്ങളെ െരിലയരിരുത്ാനുയം 
ഇഷ്ടാനരിഷ്ടങ്ങൾക്ക് െരിയോ�യമാക്കാനുയം യോപ്രരിപ്രിക്കുന്നു. 

കൂടുതലായരി, സയംസ്ാരങ്ങൾ താമസരികയം, രാജസരികയം, സാത്വരികയം എന്നരിങ്ങളന 
തരയം തരിരരിക്കാവുന്നതാണ്. പ്കൃതരിയുളെ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൊണ് തയം, രജസ്സ് , സത് 
എന്നരിെ. എന്താണ് ഗുണങ്ങൾ? അയോചതനമായ പ്കൃതരി, യോബാ�ളത് ചരില 
പ്യോത്യക ക്പന തലങ്ങെരിൽ അയയ്ക്കുകയുയം അതരിളന് പ്കെനയം നരിർണ്ണയരിക്കുകയുയം 
ളചയ്യുന്നു. പ്കൃതരിയുളെ പ്ാഥമരിക ആെർത്രികൾ തയം, രജസ്സ് , സത് എന്നരിെയാണ്. 
ഈ മൂന്ന് ക്പനതലങ്ങളുയം യോബാ�ത്രിളന് ഭ്ാെളത് യോഭ്ദഗതരിയ്ക് 
െരിയോ�യമാക്കുന്നു, അങ്ങരിളന അെ  താമസരികയം, രാജസരികയം, സാത്വരികയം ആയരി 
മാറുന്നു. യോബാ�തലത്രിൽ ഗുണങ്ങളുളെ പ്ഭ്ാെളത്ക്കുേരിച്് പൂജ്യ ഗുരു ലാലാജരി 
മഹരാജ് ഇപ്കാരയം പേയുന്നു:

“െരിദ്യാഹമീനത,അലസത, നരിഷ് ക്രരിയത്വയം, സ്ഥൂലത, ചരിന്താകുഴപ്യം 
തുെങ്ങരി പലതാണ് തമസ്സ് (തയം). ആ�ാരമായതരിളന  അഥൊ 
അെലയംബമായതരിളനക്കുേരിച്ചള്ള അെയോബാ�യം ഇത് നൽകുന്നു. 
രജസ്സ് (രജ് ) യോകന്ദ്രനരിലയായരി കരുതുന്നു. സയംഘർഷയം, ചപലത, 
ചരിന്താ�മീനത തുെങ്ങരിയെ അതരിളന് പ്കൃതമാണ്. അത് എയോപ്ാഴുയം 
മ�്യസ്ലളത് കാണരിക്കുന്നു. സത്, സയോന്താഷളത്, 
യോയാജരിപ്രിളന, ഉന്നതരിളയ, സൂക്ഷ്മതളയ, പരരിപാെനത്വളത്, 
മഹത്വളത് സൂചരിപ്രിക്കുന്നു. അതയുന്നതമായ നരിലയാണ് ഇത്.  
ഈ നരിഗൂ�ാർത്ഥമാണ് എയോപ്ാഴുയം സ്വമീകാര്യമായരിട്ടുള്ളത്.”

മൂന്ന് ഗുണങ്ങയോൊടുള്ള നമ്മുളെ ൊസനകളുയം ധെമുഖ്്യങ്ങളുയം, അതുപ്കാരയം 
സയംസ്ാരങ്ങൾ സ്വമീകരരിക്കുന്നതരിന് കാരണമാകുന്നു, തത്ഫലമായരി താമസരികവുയം 

എന്താണ് ഗുണങ്ങൾ? അയോചതനമായ പ്കൃതരി, യോബാ�ളത് 
ചരില പ്യോത്യക ക്പന തലങ്ങെരിൽ അയയ്ക്കുകയുയം അതരിളന് 

പ്കെനയം നരിർണ്ണയരിക്കുകയുയം ളചയ്യുന്നു. പ്കൃതരിയുളെ 
പ്ാഥമരിക ആെർത്രികൾ തയം, രജസ്സ് , സത് എന്നരിെയാണ്. 

ഈ മൂന്ന് ക്പനതലങ്ങളുയം യോബാ�ത്രിളന് ഭ്ാെളത് 
യോഭ്ദഗതരിയ്ക് െരിയോ�യമാക്കുന്നു, അങ്ങരിളന അെ  താമസരികയം, 

രാജസരികയം, സാത്വരികയം ആയരി മാറുന്നു.
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രാജസരികവുയം സാത്വമീകവുമായ പ്െണതകളുളെ െരികാസത്രിയോലക്ക് 
നയരിക്കളപ്ടുന്നു. 

ഒരു സയംസ്ാരയം സജമീെമാകുയോ്പാൾ, ഹൃദയ ചക്രങ്ങൾ സൃഷ്ടരിക്കുന്ന 
പ്െർത്നതലത്ാൽ ചരില അെെരിൽ ഗുണാത്കവുയം നരിയോഷ�ാത്കവുമായ 
െരികാരയം  അത്  സൃഷ്ടരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്രിന്, സയംസ്ാരയം  അെരിസ്ാനമായ 
ഒരു ആഗ്രഹയം സഫലമീകൃതമാവുയോ്പാൾ ഒന്നാമളത് ചക്രയം സയംതൃപ്രിയാൽ ക്പനയം 
ളകാള്ളുയം. എന്നാൽ, ആ ആഗ്രഹയം സഫലമീകൃതമായരിളല്ലങ്രിൽ, അെരിളെ 
അസയംതൃപ്രിയുളെ ക്പനങ്ങൊവുയം ഉടൊവുക. മേരിച്്, ളെറുപ്പുെൊക്കുന്ന ഒരു 
െസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധളപ്െൽ അസയംതൃപ്രിയാണുെൊക്കുക.

കുേച്ചകാലയെെരിൽ സായംസ് കാരരികമായ ആഗ്രഹസഫലമീകരണയം 
നെന്നരിളല്ലങ്രിൽ അസയംതൃപ്രി െെരുയം. അന്തരിമമായരി, രടൊമളത് ചക്രവുയം 
ബാ�രിതമാവുയം, അെരിളെയുള്ള ശ്ാന്തത അസ്വാസ്്യമായരി മാറുയം. ഈ അസ്വാസ്്യയം 
പരിന്നമീെ്, മൂന്നാമളത് ചക്രത്രിൽ അസന്തുഷ്ടരിയായുയം നാലാമളത് ചക്രത്രിൽ 
ഉത്ാഹഭ്യംഗമായുയം  മാോൻ സാ�്യതയുടെ്. അടുത് പെരിയായരി, ചരിന്താസരണരി 
പ്യോലാഭ്രിപ്രിക്കളപ്ടുകയുയം അഞ്ാമളത് ചക്രത്രിളന് പ്െർത്നളത് 
അലയോങ്ാലളപ്ടുത്രി അബദ്ധമായ �ാരണയരിയോലക്ക് നയരിക്കുകയുയം ളചയ്യുയം.

ഗുണാത്കമായ C കളുയം നരിയോഷ�ാത്കമായ D കളുയം ഒരു പ്യോത്യക 
ലക്ഷ്യപ്ാപ്രിയെയുന്നതരിലുള്ള നമ്മുളെ െരിജയ പരാജയങ്ങളുളെ പ്തരികരണമായരി 
കണക്കാവുന്നതാണ്. ലക് ഷ്യയം സയംസ്ാരളത് അെരിസ്ാനമാക്കരിയാവുയോ്പാൾ 
- ഒരു ആഗ്രഹയോമാ ളെറുയോപ്ാ - അെ ധകെരരിക്കുകയോയാ ധകെരരിക്കാതരിരരിക്കുകയോയാ 
ളചയ്യുന്നതരിനനുസൃതമായരി C അളല്ലങ്രിൽ D അെരിസ്ാനമാക്കരിയ അനുഭ്െങ്ങൾ 
നമുക്കുടൊവുന്നു. സയംസ്ാരങ്ങൾ ക്പ്യൂടെർ ധെേസ് യോപാളലയാണ്. അെ 
ചക്രങ്ങളുളെ ഘെനളയ ദുഷരിപ്രിക്കുകയുയം അെയുളെ പ്െർത്നത്രിളന് 

നരിശ്ചരിത സാഹചര്യങ്ങളെ അെലയംബരിക്കുന്ന 
സഫലമീകരണങ്ങൾ താത്ക്കാലരികവുയം 

അയഥാർത്ഥവുമായരിരരിക്കുയം. യഥാർത്ഥ സഫലമീകരണത്രിൽ  
പൂർത്മീകരണയം, അല്ലാത്ത് തുെങ്ങരിയ എല്ലാ ആശ്യങ്ങളുയം 

സ്വാഭ്ാെരികമായരി ഒരുെന് െരിസ്മൃതമാവുന്നു. പകരയം, C ക്കുയം D 
ക്കുയം ഇെയരിൽ ഏറ്റവുയം കുേൊയരി ചാഞ്ാടുന്ന അെസ് 

നരിലനരിൽക്കുന്ന, ലാഘെത്രിളന് നരിലയരിലാവുന്നു.  
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നരിയന്തണയം ഏളറ്റടുക്കുകയുയം ളചയ്യുന്നു. സയംസ്ാരങ്ങൾ നരിയന്തരിതളമങ്രിൽ, C 
അെസ്കൾക്കായരി നായം സായംസ് കാരരിക സഫലമീകരണളത് അെലയംബരിക്കുന്നു. 
അളല്ലങ്രിൽ, നായം D അെസ്കെരിൽ നരിൽക്കുന്നു - ദുരരിതങ്ങെരിൽ.

നരിശ്ചരിത സാഹചര്യങ്ങളെ അെലയംബരിക്കുന്ന സഫലമീകരണങ്ങൾ താത്ക്കാലരികവുയം 
അയഥാർത്ഥവുമായരിരരിക്കുയം. യഥാർത്ഥ സഫലമീകരണത്രിൽ  പൂർത്മീകരണയം, 
അല്ലാത്ത് തുെങ്ങരിയ എല്ലാ ആശ്യങ്ങളുയം സ്വാഭ്ാെരികമായരി ഒരുെന് 
െരിസ്മൃതമാവുന്നു. പകരയം, C ക്കുയം D ക്കുയം ഇെയരിൽ ഏറ്റവുയം കുേൊയരി ചാഞ്ാടുന്ന 
അെസ് നരിലനരിൽക്കുന്ന, ലാഘെത്രിളന് നരിലയരിലാവുന്നു.  തത്ഫലമായരി, 
അത് സന്തുലരിതമായ ഒരു അെസ്യാണ്, തളന് സഞ്ാരപഥത്രിൽ, 
ഇരുെശ്ങ്ങെരിയോലക്കുമുള്ള ചലനയം കുേഞ്ഞുെന്ന്, മദ്ധ്യത്രിൽ നരിലയുേപ്രിക്കുന്ന 
ഒരു ളപൻഡുലയം യോപാളലയാണരിത്.  

“ഇതുയം അതുയം ഇയോപ്ാൾ ഇല്ലാതായരിരരിക്കുന്നു,” പ്രിയ ബാബുജരി ഇപ്കാരമാണ് 
ഈ സന്തുലരിതാെസ്ളയ െരിശ്ദമീകരരിച്ത്. ദ്വന്ദങ്ങളുളെ ഊഞ്ഞാലാടെളത് 
ഒരുെൻ അതരിജമീെരിച്രിരരിക്കുന്നുളെന്നാണ് അയോദേഹയം ഉയോദേശ്രിച്ത്.  ‘അതുയം ഇതുയം 
ഇല്ലാതായയോപ്ാൾ’  െരിപരമീതമായരിട്ടുള്ളതു  തമ്രിലുള്ള ചാഞ്ാടെയം ഏറ്റവുയം കുേഞ്ഞ 
അെെരിലാവുകയാൽ  അെ തമ്രിൽ െ്യത്യാസയം തമീളര ഇല്ലാതാവുന്ന അെെരിലാവുയം. 
‘അെ്യക്തഗതരി’ എന്ന് ഈയെസ് അേരിയളപ്ടുന്നു. ‘െ്യക്തയം’ എന്നാൽ 
പ്കെരിപ്രിക്കുന്നത്, അയോപ്ാൾ, ‘അെ്യക്തയം’ എന്നത് പ്കെരിപ്രിക്കാത്ത്/
സ്ാപരിതമാൊത്ത് എന്നർത്ഥയം.  ദ്വന്ദങ്ങൾ പ്കെരിതമാവുന്നരില്ല എന്നതുളകാടെ് 
അെയുളെ െരിഘെനമായരി എന്നർത്ഥമരില്ല. ദ്വന്ദങ്ങൾ ഉടെ്, എന്നാൽ അെ 
പ്ത്യക്ഷമല്ല. ഇതരിനർത്ഥയം, അെ ബലളപ്ൊയം എന്നുതളന്നയാണ്,  അെ 
പ്കെമാവുയം താനുയം. ചരില പ്യോത്യക സമയങ്ങെരിൽ, ആെശ്്യാനുസരണയം, അെ 
പ്കെരിതമാവുയം.  നമുക്ക് െഴരികാട്ടുക എന്നതാണ് അെയുളെ പ്ത്യക്ഷമീകരണത്രിനു 
ഒരു കാരണയം. നളമ് യോപ്ാത്ാഹരിപ്രിക്കായോനാ മുന്നേരിയരിപ്പുതരായോനാ,  C കളുയം D 
കളുയം അെ പുേത്തുെരിടുന്നു.

‘അതുയം ഇതുയം ഇല്ലാതായയോപ്ാൾ’  െരിപരമീതമായരിട്ടുള്ളതു  
തമ്രിലുള്ള ചാഞ്ാടെയം ഏറ്റവുയം കുേഞ്ഞ 

അെെരിലാവുകയാൽ  അെ തമ്രിൽ െ്യത്യാസയം തമീളര 
ഇല്ലാതാവുന്ന അെെരിലാവുയം. ‘അെ്യക്തഗതരി’ എന്ന് 

ഈയെസ് അേരിയളപ്ടുന്നു.
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െരിെരി� ചക്രങ്ങെരിലുള്ള ക്പന തരയംഗങ്ങൾക്ക് പ്യോത്യകമായ ധകളയ്യാപ്പുകളുടെ്. 
ഉദാഹരണയം : ജമീെരിതപങ്ാെരി, നമ്മുളെ കുടെരികൾ, സഹപ്െർത്കർ 
തുെങ്ങരിയെരുമായരി നായം ഇെളപടുന്നത്. നമ്മുളെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായരി നായം 
ഇെളപടുയോ്പാൾ ലഭ്രിക്കുന്ന സൗഖ്്യവുയം   അസാ�ാരണമായ സമാ�ാനവുയം 
അതുല്യമാണ്. നരിങ്ങളുളെ മകൻ നരിങ്ങളുളെ മെരിയരിലരിരരിക്കുകയാളണന്ന്  കരുതുക. 
അയോപ്ാഴുള്ള നരിങ്ങളുളെ ഹൃദയത്രിളന് ക്പന തരയംഗങ്ങളെ നരിരമീക്ഷരിക്കുക. ഒരു 
കെരിപ്ാടെത്രിനായരി ൊശ്രിപരിെരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ്, അളല്ലങ്രിൽ കലഹപ്രിയനായ 
മുതരിർന്ന കുടെരി, നരിങ്ങളുളെ അരരികരിൽ െന്നരിരരിക്കുയോ്പാഴുടൊവുന്ന ഹൃദയത്രിളല 
ക്പനക്രമയം ശ്രദ്ധരിക്കുക. നരിങ്ങളുളെ ബന്ധയം എത്രയോയളേ 
അസ്വസ്മാക്കളപ്ടെളതങ്രിലുയം, നരിശ്ശബ്ദമായരി മയോറ്റയായോൊളൊപ്യം ഇരരിക്കുന്നത്, 
ആത്ാവുമായരി ബന്ധളപ്ടെ  രടൊമളത് ചക്രത്രിളല ക്പനങ്ങെരിൽ  ഒരു 
പ്യോത്യക ക്രമയം സൃഷ്ടരിക്കുയം.  കാരണളമളന്തന്നാൽ, ആദ്യമായരി, നമ്മുളെ പ്രിയളപ്ടെ 
കുടെരിയുളെ ആത്ാൊണ് നമ്രിയോലക്ക്  ശ്രദ്ധ ളകാണ്ടുെന്ന്, നളമ് 
മാതാപരിതാക്കൊയരി തരിരളഞ്ഞടുത്ത്. ഗർഭ്�ാരണത്രിനു െെളര മുമ്പുതളന്ന  
അനുരണനത്രിളന് തലമുടൊയരിരുന്നുളെന്നർത്ഥയം.     

ചരിലയോപ്ാൾ, “ഈ കുരുത്യം ളകടെെൻ എന്തരിന് ?” എന്ന് ആയോക്രാശ്രിക്കുന്ന 
അെെരിൽ ബന്ധളത്ക്കുേരിച്് ആെലാതരിപൂടെ്,  ഉലച്രിൽതറ്റരി, അളതാരു 
ബന്ധനമാവുന്നു. എന്നാലുയം, അയോത ബന്ധയം തളന്ന അന്തരിമമായരി 
സയോന്താഷപ്ദവുയം സമാ�ാനയം നരിേയ്ക്കുന്നതുമാവുന്നു.  ഈ 
സാഹചര്യങ്ങെരിയോലതരിലായാലുയം, രടൊമളത് ചക്രത്രിളല ക്പനങ്ങൾ 
അർത്ഥഗർഭ്മായരിരരിക്കുയം. ആത്ചക്രത്രിൽ ക്പനങ്ങൾ അനുഭ്െളപ്ടുകയുയം 
ശ്ാന്തത  ധകെരരിക്കുകയുയം ളചയ്യുയോ്പാൾ, ആത്ാവുമായരി ബന്ധളപ്ടെ 
അനുരണനത്രിളന് തലങ്ങെരിലാണ് എന്ന നരിഗമനത്രിൽ നമുളക്കത്ായം. ആ 
സമയത്്, ഈ ചക്രത്രിൽ ലാഘെത്വയം അഥൊ മൃദുത്വയം (ആർദ്രത) 
നമുക്കനുഭ്െമാകുയം. ഈ ശ്ാന്തത അനുഭ്െരിക്കുയോ്പാൾ, മൂന്നാമളത് ചക്രത്രിളല 
ക്പനങ്ങൾ ശ്രദ്ധരിച്ാൽ, അെ ഭ്ാരയോമേരിയതല്ലാളത അലരിഞ്ഞുയോപാകുന്ന 

എളന് സാന്നരിദ്ധ്യയം കൂടുതലാവുയോ്പാൾ അയോദേഹത്രിളന് 
സാന്നരിദ്ധ്യയം കുേയുയം, അതുയോപാളല എളന് സാന്നരിദ്ധ്യയം 

കുേയുയോ്പാൾ അയോദേഹത്രിളന് ആ�രിപത്യയം 
കൂടുതലായരിരരിക്കുയം. നരിങ്ങളെ നമീക്കയം ളചയ്ത് നരിങ്ങളുളെ 

ജമീെരിതത്രിളന് കെരിഞ്ഞാൺ അയോദേഹളത് ഏൽപ്രിക്കുക 
എന്നതാണ് നായം ഇെരിളെ ളചയോയ്യടെത്.
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തരത്രിലാളണങ്രിൽ, ഈ ബന്ധയം ഹൃദ്യമായരിരരിക്കുളമന്ന ദൃഢെരിശ്്വാസത്രിൽ  
നമുക്ക് എത്രിയോച്രായം. ഹൃദയയം െരിമുക്തമായതുയം, യോലേശ്രഹരിതവുയം, 
െരിപുലമീകരരിക്കുന്നതുയം, തരിെക്കമുറ്റതുയം, ഉല്ലാസഭ്രരിതവുയം ആയരിരരിക്കുയം എന്നതാണ് 
മളറ്റാരു സ്രിരമീകരണയം. നമ്മുളെ പരരിണാമത്രിനായരി എളന്തങ്രിലുയം ഗുണപരമായ 
മാറ്റയം സയംഭ്െരിക്കാൻ യോപാകുയോ്പാഴാണ് ഈ അനുഭ്െമുടൊകുന്നത്. നമ്മുളെ 
മാസ്റ്റർമാളരയോപ്ാളലയുള്ള മഹദ് െ്യക്തരികളുളെ അരരികരിലരിരരിക്കുയോ്പാൾ 
നമുക്കുടൊവുന്ന അതുല്യമായ, അെെറ്റ സയോന്താഷത്രിനു കാരണയം അതാണ്. 
അത്രയം സൂചനകെരിൽ നരിന്ന്, ഒരു ബന്ധയം െരികസരിതമാവുളമന്നുയം 
സഫലമാവുളമന്നുയം നമുക്ക് ഭ്ദ്രമായരി നരിർണ്ണയരിക്കായം. മേരിച്്, മൂന്നാമളത് 
ചക്രത്രിൽ ഭ്ാരക്കൂടുതലാളണങ്രിൽ, ഒപ്യം, ആദ്യ ചക്രത്രിൽ ഭ്ാരത്രിളന് 
അെവുളടെങ്രിൽ, ആ ബന്ധയം നരിലനരിൽക്കുകയരില്ല എന്ന് നരിസ്സയംശ്യയം ഉേപ്രിക്കായം.    

ജമീെരിതത്രിൽ തമീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതരിനുമു്പ്, നരിങ്ങൾ രണ്ടു പർവ്തങ്ങളുളെ 
ഇെയരിൽ ളപടെ് ളെരരിക്കളപ്ടെയോപാളല യോതാന്നായം. തകർക്കളപ്ടുന്നു എന്ന 
യോതാന്നലുെൊക്കുന്ന അനുഭ്െങ്ങളുടൊവുയോ്പാൾ നരിങ്ങൾ പരിന്തുെരുന്നത് 

ആത്മീയതലത്രിൽ, യോനേഹയം ഭ്ക്തരിയുളെ തലത്രിയോലക്കുയർന്ന് 
ദരിെ്യതയുമായരി ഉന്നതമായ ബന്ധയം സ്ാപരിച്്, എല്ലാ 

ബന്ധങ്ങൾക്കുയം െ്യെസ്കൾക്കുയം അതമീതമായരി 
നരിലളകാള്ളുന്നു; അതാണ് സത്വഗുണയം. ഭ്ക്തരി, 

ഗുണങ്ങൾളക്കല്ലായം അതമീതമാളണന്ന് ഭ്ഗൊൻ കൃഷ്ണൻ 
പേഞ്ഞരിട്ടുടെ്. ഗുണങ്ങളുളെ ലഹരരിയരിലകളപ്ടൊൽ നമുക്ക് 

ധദെളത് ശ്രരിക്കുയം സമമീപരിക്കാൻ കഴരിയുകയരില്ല. 

ഒഴരിൊക്കുക. കൂടുതലായരി, ഒരു െ്യക്തരിയുളെ സാന്നരി�്യത്രിൽ നരിങ്ങൾ 
അസ്വസ്നാവുകയുയം രടൊമളത് ചക്രത്രിൽ ഭ്ാരക്കൂടുതൽ അനുഭ്െളപ്ടുകയുയം 
ളചയ്യുകയാളണങ്രിൽ, ആ ബന്ധയം ഒഴരിൊക്കളപ്യോെടെതാളണന്ന്  അേരിയുക.

C കളുയം D കളുയം ശ്രദ്ധരിക്കളപ്യോെടെെയാണ്. ഉദാഹരണത്രിന്, നരിങ്ങൾ 
പ്െർത്രിക്കാൻ ഉയോദേശ്രിക്കുന്ന കാര്യയം ഒഴരിൊയോക്കടെതാളണന്ന സുപ്�ാന 
സൂചനയാവുയം നാലാമളത് ചക്രത്രിൽനരിന്നുയരുന്ന ധ�ര്യക്കുേെ്. നരിങ്ങൾ 
എയോപ്ാഴുയം ധ�ര്യൊനായരിരുന്നു എന്ന് കരുതു.  നരിങ്ങൾ യോചാദരിയോച്ക്കായം: 
എന്തരിനുള്ള ധ�ര്യയം? സദാചാരെരിരുദ്ധമായ ഒരു കാര്യയം ളചയ്യുന്നതരിനുള്ള 
ധ�ര്യയം ളകാളടെന്തു പ്യോയാജനയം? ചരില സമയത്് അഞ്ാമളത് ചക്രയം 
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നരിങ്ങൾക്ക് സ്പഷ്ടത തരരില്ല. നരിങ്ങൾക്ക് സ്വയയം യോചാദരിക്കായം, “ഈ െ്യക്തത ൊൻ 
എന്തരിന് ഉപയോയാഗരിക്കുയം?”  നരിങ്ങളുളെ ഹൃദയത്രിളന് ഉയോദേശ്്യങ്ങളെളന്തല്ലാമാണ്? 
ആ െ്യക്തത ഉപയോയാഗരിച്് നരിങ്ങൾ ളതറ്റായളതളന്തങ്രിലുയം  ളചയ്യാനാണ് 
ശ്രമരിക്കുന്നളതങ്രിൽ, നരിങ്ങൾക്കത് ഇല്ല എന്നതരിന് ധദെത്രിയോനാെ് നന്ദരി 
പേയുക.

ഭ്ക്തരി, ഗുരുെരിളന് മാനസരിക ഗർഭ്പാത്രളത് 
സ്വാ�മീനരിക്കുയം. സ് യോനഹനരിർഭ്രമായതുയം, 

ആദരൊർന്നതുയം, കൃതജ്ഞതാനരിർഭ്രവുമായ  
സമാഗമങ്ങെരിളലല്ലായം ഭ്ക്തരി അചഞ്ലമാളണങ്രിൽ, 

പുതരിളയാരു അസ്തരിത്വയം - ആത്മീയ അസ്തരിത്വയം (Spiritual 
Entity) - പ്കാശ്യോലാകത്് പരിേെരിളയടുക്കുയം. അത് 

നരിങ്ങളുളെതളന്ന അസ്തരിത്വമാണ്.



12 of 14

മയോനാമണ്ഡലത്രിളല “ൊനുയം അയോദേഹവുയം” എന്ന നാെകയം

ഹൃദയമണ്ഡലത്രിൽ അഞ്് ദ്വന്ദങ്ങൊളണങ്രിൽ (ഓയോരാ ചക്രത്രിലുയം ദ്വന്ദങ്ങളുടെ് ), 
മയോനാമണ്ഡലത്രിൽ ഒന്ന് മാത്രയോമയുള്ളു : അയോദേഹവുയം ൊനുയം, അതായത് 
ധദെവുയം ൊനുയം. എളന് സാന്നരിദ്ധ്യയം കൂടുതലാവുയോ്പാൾ അയോദേഹത്രിളന് 
സാന്നരിദ്ധ്യയം കുേയുയം, അതുയോപാളല എളന് സാന്നരിദ്ധ്യയം കുേയുയോ്പാൾ 
അയോദേഹത്രിളന് ആ�രിപത്യയം കൂടുതലായരിരരിക്കുയം. നരിങ്ങളെ നമീക്കയം ളചയ്ത് 
നരിങ്ങളുളെ ജമീെരിതത്രിളന് കെരിഞ്ഞാൺ അയോദേഹളത് ഏൽപ്രിക്കുക എന്നതാണ് 
നായം ഇെരിളെ ളചയോയ്യടെത്.

തളന് ഒരു സഹചാരരിക്ക് ബാബുജരി ഇങ്ങളന എഴുതരി, “അയോദേഹളത്  സ്മരരിക്കാളത 
നഷ്ടമായ ഒരു നരിമരിഷയം യോപാലുയം പശ്ചാത്പരിക്കളപ്യോെടെതാണ്.” 
പാപളത്ക്കുേരിച്ചള്ള ജൂതന്ാരുളെ സങ്ല്പളത് ഇത് ഓർമ്രിപ്രിക്കുന്നു. 
യോ്രാതസ്സരിൽ നരിന്നുയം അകന്നുയോപാകുക എന്നതാണത്. നരിങ്ങളുളെ ളസൽയോഫാൺ 
എയർളലെയരിൻ യോമാ�രിൽ ഇടുന്നതുയോപാളലയാണരിത്. സരിഗ്ലുളടെങ്രിലുയം അത് 
സ്വമീകരരിക്കുന്നതരിൽ നരിന്നുയം നരിങ്ങളെത്ളന്ന നരിങ്ങൾ സ്വയയം െരിലക്കരിയരിരരിക്കയാണ്. 
അതുയോപാളല ദരിെ്യതരയംഗങ്ങൾ എയോപ്ാഴുയം നമുക്ക് ലഭ്്യമാണ്. നമ്ൾ അത് 
സ്വമീകരരിക്കുക മാത്രയോമ യോെടെതുള്ളു. സ്മരണ നഷ്ടമായാൽ നമുക്ക് കുറ്റയോബാ�യോമാ 
അപമാനയോമാ, നരിരാശ്യോയാ യോതായോന്നടെതരില്ല. പശ്ചാത്ാപയം എന്നത് 
ആത്െരിശ്്വാസയോത്ാളെ യോ്രാതസ്സരിയോലക്ക് തരിരരിച്ചെരലാണ്. യോനേഹമാണ് 
നമുക്ക് െഴരിളയാരുക്കുന്നത്. 

ഭ്ൗതരികതലത്രിൽ, യോനേഹയം പ്കെമാവുന്നത് കാമത്രിലൂളെയുയം 
െരിഷയാസക്തരിയരിലൂളെയുമാണ്. സൃഷ്ടരിയുളെ ഭ്ൗതരികസ്വഭ്ാെമായ തമസ്സുമായരി 
യോചർന്ന് നായം ആ തലത്രിൽ സാഫല്യയം ധകെരരിക്കാൻ ശ്രമരിക്കുന്നു. അത് 
താമസരികമാണ്. ശ്ാരമീരരിക സുഖ്ങ്ങൾ ഹൃദയളത് ഒരരിക്കലുയം തൃപ്രിളപ്ടുത്രില്ല. 
കാമപൂരണത്രിനുയോശ്ഷയം, ഹൃദയത്രിളന് അസയംതൃപ്രി െ്യക്തരികൾ തമ്രിലുള്ള 
അകൽച് െർദ്ധരിപ്രിക്കുന്നു. തന്മൂലയം, പശ്ചാത്ാപയം ഉെളലടുക്കുന്നു. 

മാനസരികതലത്രിൽ, യോനേഹയം, െരികാരബദ്ധമായ ഒന്നായരിടൊണ് 
പ്കെരിപ്രിക്കളപ്ടുന്നത്. രാജസമീകഭ്ാെവുമായരി യോചർന്ന്, മനസ്സരിളന് ചപലവുയം 
ധെകാരരികവുമായ തലത്രിലുള്ള സാഫല്യയം നായം ആഗ്രഹരിക്കുന്നു.  എന്നാൽ 
അതരിളന് സഹജമായ അസ്രിരത ളകാടെ് രാജസമീകമായ സാഫല്യയം 
ഉേപ്ാക്കാൻ കഴരിയരില്ല. രജസ്സുെൊക്കുന്ന അസ്രിരത ളകാടെ്, യോപ്മരിക്ക് തളന് 
ബന്ധത്രിൽ ഉേളപ്ാന്നുയം ലഭ്രിക്കരില്ല ; അതുളകാടെ് ഗതകാലസയംഭ്െങ്ങളെയുയം 
ഭ്ാെരിയരിൽ ഉടൊൊൻ യോപാകുന്ന സാ�്യതകളുയം മറ്റയം ളെച്ചളകാടെ് തളന് 
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ബന്ധളത് െരിലയരിരുത്രിളക്കായോടെയരിരരിക്കുന്നു. യോപ്മത്രിളന് തലത്രിൽ 
സാഫല്യയം എല്ലായരിയോപ്ാഴുയം മാേരിളക്കായോടെയരിരരിക്കുന്നു. 

ആത്മീയതലത്രിൽ, യോനേഹയം ഭ്ക്തരിയുളെ തലത്രിയോലക്കുയർന്ന് ദരിെ്യതയുമായരി 
ഉന്നതമായ ബന്ധയം സ്ാപരിച്്, എല്ലാ ബന്ധങ്ങൾക്കുയം െ്യെസ്കൾക്കുയം 
അതമീതമായരി നരിലളകാള്ളുന്നു; അതാണ് സത്വഗുണയം. ഭ്ക്തരി, ഗുണങ്ങൾളക്കല്ലായം 
അതമീതമാളണന്ന് ഭ്ഗൊൻ കൃഷ്ണൻ പേഞ്ഞരിട്ടുടെ്. ഗുണങ്ങളുളെ 
ലഹരരിയരിലകളപ്ടൊൽ നമുക്ക് ധദെളത് ശ്രരിക്കുയം സമമീപരിക്കാൻ കഴരിയുകയരില്ല. 

രൂപളത്യുയം ഭ്ാെളത്യുയം ഉയോപക്ഷരിച്ാൽ മാത്രയോമ നമുക്ക് രൂപമരില്ലാത്തുയം 
(നരിരാകാരയം) ഗുണങ്ങെരില്ലാത്തുമായതരിളന (നരിർഗുണൻ) പ്ാപരിക്കാൻ 
സാ�രിക്കുകയുള്ളു. ഉദാഹരണത്രിന്, സാത്വരികഗുണങ്ങൾക്കുയം, ശ്ാന്തരിക്കുയം, 
ബ്രഹ്മെരിദ്യക്കുയം യോെടെരി നായം ധദെളത് സമമീപരിച്ാൽ ഉണ്മയുമായുള്ള നമ്മുളെ 
ബന്ധയം, അതരിനാൽ, കെങ്രിതമായരിരരിക്കുയം. ആ ഒരാഗ്രഹയം ളകാണ്ടുതളന്ന നമ്മുളെ 
ബന്ധയം െ്യാെഹാരരികമായരിത്മീരുയം. ആഗ്രഹങ്ങളെ െരിഷയം യോപാളല കാണണളമന്ന 
അഷ്ടാെക്രമുനരിയുളെ ഉപയോദശ്യം നായം സ്വമീകരരിക്കുകയാളണങ്രിൽ, ആ 
പെരിത്രബന്ധളത് പക്വമാക്കുന്ന ഭ്ക്തരിളയ ആ ഒരു തുള്ളരി െരിഷയം മലമീമസമാക്കുയം 
എന്ന് നായം തരിരരിച്േരിയണയം. 

ഭ്ക്തരി, ഗുരുെരിളന് മാനസരിക ഗർഭ്പാത്രളത് സ്വാ�മീനരിക്കുയം. 
സ് യോനഹനരിർഭ്രമായതുയം, ആദരൊർന്നതുയം, കൃതജ്ഞതാനരിർഭ്രവുമായ  
സമാഗമങ്ങെരിളലല്ലായം ഭ്ക്തരി അചഞ്ലമാളണങ്രിൽ, പുതരിളയാരു അസ്തരിത്വയം - 
ആത്മീയ അസ്തരിത്വയം (Spiritual Entity) - പ്കാശ്യോലാകത്് പരിേെരിളയടുക്കുയം. 
അത് നരിങ്ങളുളെതളന്ന അസ്തരിത്വമാണ്. മളറ്റാരാളുളെ ഭ്ക്തരി നരിങ്ങൾക്ക് 
അനുകരരിക്കാൻ കഴരിയാത്തുയോപാളല, മളറ്റാരാളുളെ അസ്തരിത്വയം നരിങ്ങൾക്ക് 
സ്വമീകരരിക്കുൊൻ കഴരിയരില്ല.

നരിങ്ങളുളെ തളന്ന ദരിെ്യഭ്ാെമായ, ആത്മീയ അസ്തരിത്വത്രിയോലക്ക് 
നരിങ്ങൾളക്കല്ലാെർക്കുയം പരരിണമരിക്കുൊൻ സാ�രിക്കുയം; പരരിണമരിയോക്കടെതുടെ്. 
മാസ്റ്ററുളെ മാനസരിക ഗർഭ്പാത്രത്രിൽ അഭ്്യാസരിളയ നരിർത്തുന്നതരിനുള്ള 
മുൻെ്യെസ്, യോനേഹത്രിനുയോെടെരി യോനേഹരിക്കുക, ആരാ�നക്കുയോെടെരി 
ആരാ�രിക്കുക, ആദരെരിനുയോെടെരി ആദരരിക്കുക എന്നാണ്. തരിരരിച്് യോനേഹവുയം, 
ആ ര ാ � ന യു യം ,  ആ ദ ര വു യം ,   ല ഭ് രി ക്ക ാ ന ല്ല .  എ ള ന്ത ങ് രി ലു യം 
യോനെരിളയടുക്കുന്നതരിനുയോെടെരിയുള്ള െ്യക്തരിപരമായ ആഗ്രഹയോമാ, അഭ്രിലാഷയോമാ, 
പ്ത്യാശ്യോയാ, അെകാശ്യോമാ അെരിളെ ഉടൊെരുത്. 
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ശ്രണാഗത ഭ്ാെത്രിലാണ് ഭ്ക്തൻ ജമീെരിക്കുക. സയംഭ്െരിക്കുന്നളതല്ലായം 
സയോന്താഷയോത്ാളെ സ്വമീകരരിക്കുന്ന, അല്ലലരില്ലാത് ശ്രണാഗതഭ്ാെയം. 
ശ്രണാഗതരിയരിൽ യോനേഹമുടൊവുയം, യോനേഹളത്ക്കുേരിച്ചള്ള ചരിന്തയുടൊെരില്ല; 
ആദരവുടൊവുയം, എന്നാൽ “ൊൻ ആദരരിക്കുന്നു” എന്ന ഭ്ാെമുടൊെരില്ല; 
കൃതജ്ഞതയുടൊവുയം, എന്നാൽ ൊൻ കൃതജ്ഞതയുള്ളെനാണ് എന്ന 
ചരിന്തയുടൊെരില്ല. മൃഗമീയമായ അഹന്ത ശ്മരിപ്രിക്കളപ്ടെതുളകാടെ് 
ശ്രണാഗതരിളയക്കുേരിച്ചയം ചരിന്തയുമുടൊെരില്ല. മരയം മുെക്കുന്നതരിന് െരിത്രില്ലാതാെണയം. 
ആത്മീയ അസ്തരിത്വയം ജനരിക്കുന്നതരിന് “ൊൻ” ഇല്ലാതാെണയം. അയോപ്ാൾ 
നരിങ്ങൾക്ക് ബാബുജരി മഹരാജരിളന് അെസ്ളയ സമമീപരിക്കായം; സൂക്ഷ്മവുയം, 
ആർക്കുയോമളലയുയം അെരിയോച്ൽപ്രിക്കാത്തുയം, ചുറ്റയം കാര്യങ്ങൾ സ്വയയോമെ 
സയംഭ്െരിക്കുന്നതുമാണത്.

നായം ചരിലയോപ്ാൾ കാണുന്ന നമുക്കുള്ളരിളല ആന്തരമീക ശ്രിഥരിലമീകരണതരിനുകാരണയം, 
നമ്മുളെ കാഴ്ചപ്ാെരിളന മേയ്ക്കുന്ന ഒടെനെ�രി സയംസ്ാരങ്ങളുളെ പ്െർത്നങ്ങളുയം, 
നളമ് സ്വാ�മീനരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുയം, ഹൃദയമണ്ഡലത്രിലുള്ള അഞ്് ദ്വന്ദങ്ങളുയം 
സൃഷ്ടരിക്കുന്ന സങ്മീർണ്ണതയാണ്. ഈ സങ്മീർണ്ണതളക്കാരു പരരിഹാരമുടെ്. 
“അയോദേഹവുയം ൊനുയം” എന്ന ദ്വന്ദമാണത്. താഴ്ന്ന അസ്തരിത്വളത് 
അലരിയരിച്ചകെഞ്ഞാൽ അയോദേഹത്രിളന് അസ്തരിത്വയം അനാെരണയം ളചയ്യളപ്ടുയം. 
“അയോദേഹവുയം ൊനുയം” എന്ന ദ്വന്ദയം ഇല്ലാതായരി, “അയോദേഹയം” മാത്രമായരി 
നരിലളകാള്ളുയം. 

പൂജ്യ ലാലാജരി മഹരാജ് എഴുതരിയതുയോപാളല: “ധദെയം നരിങ്ങളുളെ ഹൃദയങ്ങെരിൽ 
ഒെരിഞ്ഞരിരുന്നുളകാടെ് നരിങ്ങളെ ളെെരിളപ്ടുത്രി. നരിങ്ങൾ നരിങ്ങളെ മേച്ചളകാടെ് 
ധദെളത് ളെെരിളപ്ടുത്തുക! ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സാ�ന.”

യോനേഹാദരങ്ങയോൊളെ,
കമയോലഷ്

പൂജ്യശ്രമീ ചാരരിജരി മഹാരാജരിളന്
ജന്ൊർഷരികയോത്ാെനുബന്ധരിച്്- 

ജൂധല 23,24, 25 - പൂജ്യ ദാജരി നൽകരിയ സയോന്ദശ്യം


