
ഹൃദയനിർഭരമായ 

പ്ിയ സുഹൃത്തുക്കളെ,

ശിവജിയുളെ ഗുരുവായ രാംദാസ് സ്ാമിയുളെ അതിമനനാഹരവം ദിവ്യത്മാർന്ന 
രീതിയിലുമുള്ള രാമായണ പാരായണം ശ്രവിക്കാൻ ഹനുമാൻ നനരിട്് 
വരുമായിരുളന്നന്ം, മറഞ്ിരുന്ന് അനദേഹം അത് നേട്ിരുന്ളവന്ം 
പറയളപെടുന്ണ്്. മാതാ സീതളയ രാവണൻ േട്ടുളോണ്ടുനപായി 
തെവിലാക്കിയതിനുനശഷം, ഹനുമാൻ, നദവിളയ ആദ്യമായി േണ് ോര്യം രാംദാസ് 
അവിളെ വിവരിക്കുേയായിരുന്. രാവണളറെ പൂന്ാട്ത്ിൽ, ളവളുത്പുഷ്പങ്ങൾക്കു 
മനധ്്യ അനദേഹം നദവിളയ േളണ്ത്ി എന്നനദേഹം പറഞ്ഞു.

േഥയിൽ മുഴുേിയിരുന്ന ഹനുമാൻ ളെട്ിയുണർന്. സ്രൂപം ളവെിളപെടുത്ി, 
അനദേഹം ഇങ്ങളന പറഞ്ഞു,”അങ്ങയുളെ േഥാഖ്യാനം ൊൻ സന്ാഷപൂർവ്ം 
ശ്രവിക്കുേയായിരുന്, ോരണം, എളറെ നാഥളനക്കുറിച്ചുള്ള േഥേൾ 
നേൾക്കുന്നതിനുമപ്പുറം മള്ാന്ം എനിക്ക് ആസ്ദിക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ, അങ്ങ് 
പറഞ്തിൽ ഒരു ോര്യം ശരിയല്ല. രാവണളറെ ഉദ്യാനത്ിളല പൂക്കൾ ളവളുത് 

അവന�ാധം 
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യഥാർത്ഥമായതിളന അനതപെി തിരിച്ചറിയാനാവാത്തം, 
അ�ധ് ചി്േളും ളത്ായ ധാരണേളും എല്ലാം, നാം 
ളോണ്ടുനെക്കുന്ന ആ്രീേമായുള്ള ഭാണ്ഡളക്കട്് - 

സംസ്കാരങ്ങൾ - മൂലമാണ്.

നിറമുള്ളവയായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് അവ ചുവന്ന നിറമുള്ളവയായിരുന്. ഇതാണ് 
യാഥാർത്ഥ്യം. നനരിട്് അവിളെ സന്നിഹിതനായിരുന്ന ൊൻ അത് എളറെ േണ്ണുേൾ 
ളോണ്് േണ്താണ്.”

രാംദാസിളറെ വിവരണത്ിളറെ ചാരുതളയള്ന്നാൽ, അനദേഹം ജ്ാനചക്ഷുസ്ിനാൽ 
അനുഗ്രഹീതനായിരുന്. മറ്റു പലളരയും നപാളല, രാമായണം ളവറുളത പാരായണം 
നെത്തുേയായിരുന്നില്ല അനദേഹം. നനരിട്് ആ രംഗങ്ങൾ അനദേഹം ോണുേയും 
വിവരിക്കുേയുമായിരുന് ; ഭഗവത് ഗീതയിൽ സഞ്ജയളനനപൊളല. ഹനുമാൻ 
ഇക്കാര്യം ളത്ിധ്രിച്ചതാവാളമന്ം, തീർച്ചയായും പൂക്കളുളെ നിറം 
ളവള്ളയായിരുന്ളവന്ം, അത്രം അവന�ാധത്ിൽനിന്െവായ ആത്മ 
വിശ്ാസത്ാൽ, രാംദാസ് വിശദീേരിച്ചു. 

“അങ്ങിളനളയങ്ിൽ നമുക്ക് ഇക്കാര്യം ഭഗവാൻ രാമനനാെ് നചാദിക്കാം,” ഹനുമാൻ 
പറഞ്ഞു. രണ്ടു നപരും അതിനായി നപായി.

രണ്ടുനപരുളെയും വാദം നേട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, “എനിക്ക് നിങ്ങളുളെ തർക്കത്ിന് 
തീർപ്പുണ്ാക്കാൻ േഴിയില്ല, ോരണം, ൊൻ അവിളെ സന്നിഹിതനായിരുന്നില്ലനല്ലാ.” 

രാമളറെ സന്നിധിയിൽ നിന്ം രണ്ടുനപരും വിെവാങ്ങി. “നമുക്ക് സീതാമാതാവിളന 
ോണാം. അവർക്ക് പൂക്കളുളെ നിറം ചുവപൊയിരുന്ളവന്ന് ഉറപെിച്ച് പറയാനാവം,” 
ഹനുമാൻ പറഞ്ഞു.

അവർ സീതാമാതാവിനനാെ് ോര്യങ്ങൾ വിശദീേരിച്ചു. “രാംദാസ് പറയുന്നത് 
സത്യമാണ്. പൂക്കൾ ളവള്ളനിറമുള്ളവയായിരുന്. ചുവപെല്ല” എന്ന് മാതാവ് 
അരുെിളച്ചയ്ത.

“ഇളതങ്ങിളന സാധ്യമാവം? ൊൻ എളറെ േണ്ണുേൾ ളോണ്് േണ്താണ്, അവ 
ചുവന്ന നിറമുള്ളവയായിരുന്,” ഹനുമാൻ അത്ഭുതളപെട്ടു.
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വവോരിേ ഓർമ്മേളുളെ ഈ നശഖരം 
ഇനപൊൾ വസ്തതേളെ 

വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാവന്. 
നിറം പിെിപെിച്ച േണ്ണെേെിലൂളെയുള്ള 

ോഴ്ച്ച നപാളലയാണിത്.

 അതനപാളല, ഭയചേിതനായ ഒരു യാത്ിേൻ രാത്ി ഒ്ക്കു നെക്കുേയാണ് എന്ന് 
േരുതേ. ഒരു മിന്നാമിനുങ്ങിളറെ ളവട്ം േണ്് അയാൾ അത് ഒരു നപ്തമായി േരുതി, 
പിന്നീെ് അയാൾ ഒരു േയർ േണ്ടു, അത് പാമ്ാളണന്ന് േരുതി ഭയചേിതനായി. 
മള്ാരാൾ അർധ്രാത്ി തളറെ ന�ാസ്സുമായി ന�ാണിൽ സംസാരിക്കുന്നത േണ് 
അയാളുളെ ഭാര്യ അയാൾ വിശ്സ്തനല്ല എന്ന തീരുമാനത്ിളലത്തുന്. ഈ രണ്ടു 
ോര്യങ്ങെിലും സാഹചര്യത്ിളറെ പാരമാർത്ഥ്യം ോണുന്നില്ല. ളത്ായ ധാരണയുളെ 
അരിപെയിലൂളെ േെന്നപായതിനാലാണ് അത് അങ്ങിളന മനസ്ിലാക്കാനായത്. 
രണ്് സാഹചര്യങ്ങളും അറിയളപെൊത്തിൽനിന്നാണ് തെങ്ങുന്നത്: പ്ോശത്ിളറെ 
അറിയളപെൊത് ന്ാതസ്്, േയറിളറെ അറിയളപെൊത് സാരൂപ്യം, ന�ാണിളറെ 
മറുവശത്തുള്ള അജ്ാതനായ ആൾ. ഓനരാ നിമിഷവം അജ്ാതമായതമായാണ് 
നാം �ന്ധളപെടുന്നത് എങ്ിലും, മിഥ്യാന�ാധം വെരുവാൻ നാം ഇെം നൽനേണ്തില്ല.

മായയുളെ ോരണം �ാബുജി മഹരാജ് തിരിച്ചറിഞ്ിട്ടുണ്്. യഥാർത്ഥമായതിളന 
അനതപെി തിരിച്ചറിയാനാവാത്തം, അ�ധ് ചി്േളും ളത്ായ ധാരണേളും 
എല്ലാം, നാം ളോണ്ടുനെക്കുന്ന ആ്രീേമായുള്ള ഭാണ്ഡളക്കട്് - സംസ്കാരങ്ങൾ 
- മൂലമാണ്. 

 “ശരിയാണ്, ഹനുമാൻ േണ്ത് ചുവന്ന നിറമുള്ളവയായിരുന്, ോരണം, 
�ന്ധനസ്ഥയായ എളന്ന േണ്് നരാഷാകുലനായിരുന് അങ്ങ് അനപൊൾ. 
അതളോണ്ാണ് ളവള്ള നിറമുള്ള പൂക്കൾ ചുവപൊയി നതാന്നിയത്,” മാതാവ് 
വിശദീേരിച്ചു. 

അത്യധിേം നരാഷത്ാൽ �ാധിതനായിരുന്നതിനാൽ, ഹനുമാളറെ ോഴ്ച്ചളയ 
അത് �ാധിച്ചു. ളവളുത് പുഷ്പങ്ങൾ നപാലും ജ്ലിക്കുന്നതായി അനുഭവളപെട്ടു. 
നിമിഷനനരനത്ക്ക് അനദേഹം മായാവലയത്ിൽ ളപട്ടു. അങ്ങിളന, സത്യമായതിളന 
ളത്ായി ധരിച്ചു, അയഥാർത്ഥമായതിളന യഥാർത്ഥമായും ധരിച്ചു. അ�ധ് 
ചി്േൊലുണ്ായ ളത്ായ ധാരണയായിരുന് അത്. 
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വവോരിേമായി സമ്മർദേമുണ്ാക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുളെ മുദ്രണങ്ങൊണ് 
സംസ്ാരങ്ങൾ. അവയാേളട്,നമ്മുളെ ന�ാധതലത്ിൽ ആഴ്ത്ളപെടുേയും, 
ന�ാധാതീത സ്ാധീനം ളചലുത്ി ഉപന�ാധമനസ്ിൽ നിലനിൽക്കുേയും, നമ്മുളെ 
ഇന്നളത് സാഹചര്യങ്ങളെ മുൻോലാനുഭവങ്ങളുളെ േണ്ണാെിയിലൂളെ 
നനാക്കിക്കാണാൻ നപ്രിപെിക്കുേയും ളചയ്യുന്. നമ്മുളെ മുൻോല 
വവോരിോനുഭവങ്ങളും ചി്ാസരണിേളും ഇന്നളത് യാഥാർത്ഥ്യത്ിനുനമൽ 
ചാർത്ളപെടുന്. തത്�ലമായി അവ പക്ഷപാതപരമാവേയും ളചയ്യുന്. വവോരിേ 
ഓർമ്മേളുളെ ഈ നശഖരം ഇനപൊൾ വസ്തതേളെ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള 
ഉപാധിയാവന്. നിറം പിെിപെിച്ച േണ്ണെേെിലൂളെയുള്ള ോഴ്ച്ച നപാളലയാണിത്.

The Wizard of OZ എനിനക്കാർമ്മ വരുന്. OZ സി്ിയിൽ എല്ലാം പച്ച 
നിറമാർന്നവയാണ് എന്നാണ് േരുതിയിരുന്നത്; എന്നാൽ അളതാരു മിഥ്യാധാരണ 
മാത്മായിരുന്. OZ, മന്ളതാരു സി്ി നപാളലയായിരുന്. പച്ച നിറമുള്ള ചില്ലുേളുള്ള 
േണ്ണെേൾ അവിെളത് താമസക്കാർക്ക് നൽേിയിരുന്, അവരത് എനപൊഴും 
ധരിക്കണമായിരുന്. പച്ചനിറം എന്ന മിഥ്യാധാരണയ്ക് നിദാനമായത് ഈ േണ്ണെേൾ 
ആയിരുന്. പച്ച നിറമാർന്ന േണ്ണെേൾ, സി്ി മുഴുവൻ പച്ചനിറമാണ് എന്ന ധാരണ 
അവരിലുണ്ാക്കി.

അളതാരു േഥയാണ്. എന്നാൽ നമ്മുളെ യഥാർത്ഥ ജീവിത ോഴ്ചേളും അതനപാളല 
വികൃതമാക്കളപെട്താണ്. നമ്മുളെ ജീവിതത്ിളല മുൻവിധിേളും പക്ഷപാതങ്ങളും 
കൂടുതൽ ദൂഷ്യമായതാണ്, ോരണം, ോഴ്ച മറക്കളപെട് OZ ളല നിവാസിേെിൽനിന്ം 
വ്യത്യാസളപെട്്, നമ്മുളെ അവന�ാധളത് അസ്പഷ്ടമാക്കാൻ നിരവധി അരിപെേൾ 
പ്വർത്ിക്കുന്ണ്്. േണ്ണെേൾ എളുപെത്ിൽ മാ്ാം, എന്നാൽ നമ്മുളെ അരിപെേൾ 
അത്യും ആഴത്ിലായതിനാൽ, ആത്മാവിന് അവളയ, നമ്മുളെ 
ന�ാധതലനത്ാളൊപെം, ഒരു ജീവിതത്ിൽ നിന്ം അനവധി ജീവിതങ്ങെിനലക്ക് 
ളോണ്ടുനെനക്കണ്ി വരുന്. നാം ധരിക്കുന്ന “േണ്ണെേൾ” ഒരു നിറം മാത്മുള്ളതല്ല. 

യഥാർത്ഥമായ, പക്ഷനഭദമില്ലാത് ോഴ്ച്ച, എല്ലാം 
അതിളറെതായ രീതിയിൽ ോണാൻ 
അനുവദിക്കുന്; കൂട്ിനച്ചർക്കലുേനൊ 

കുറക്കലുേനൊ, വവോരിേ തലത്ിൽ 
വിലയിരുത്ലുേനൊ വ്യാഖ്യാനങ്ങനൊ ഇല്ലാളത.  
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ോഴ്ച്ച ദുർഗ്രഹമാക്കുന്നവിധത്ിൽ, അവയുളെ ചില്ലുേൾ നിരവധി വർണ്ണങ്ങൊൽ 
നിഗൂഢമാക്കളപെട്വയാണ്. കൂൊളത, ഈ അരിപെേൾ മുന്നറിയിപെില്ലാളതയാണ് 
പ്ത്യക്ഷമാവേ. പരമാർത്ഥത്ിളറെ പ്ോശളത് േെത്ിവിൊൻ 
അനുവദിക്കാതാവനമ്ാൾ, നരേളമന് വിെിക്കാവന്ന തരത്ിലുള്ള ഇരുട്ിലാവം 
നമ്മുളെ ജീവിതം.

സംസ്ാരങ്ങൾ നമ്മുളെ അവന�ാധളത് ശരിയായ പാതയിൽ നിന്ന് 
വ്യതിചലിപെിക്കുന്. നല്ലതം ചീത്യും എന്ന രീതിയിൽ ോര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്ാൻ 
നളമ്മ നിർ�ന്ധിക്കുന്. ചിലത് മനനാഹരളമന്ം, മറ്റുള്ളവ നമാശളമന്ം നാം 
വിലയിരുത്തുന്. ചിലത വിശുധ്ളമന്ം, മറ്റു ചിലത് അപവിത്ളമന്ം നാം 
േണക്കാക്കുന്. വിശുധ്ി എല്ലായിെത്തുമുളണ്ന്ന സത്യം നാം മറക്കുന്, മനനാഹാരിത 
എല്ലായിെത്തുമുളണ്ന്നതം നാം വിട്ടുേെയുന്. ോണുന്നവളറെ േണ്ണുേെിലാണ് 
നിർണ്ണയം. നാം അതിളന യാഥാർഥ്യത്ിനുനമൽ നിനവശിപെിക്കുന്. യഥാർത്ഥമായ, 
പക്ഷനഭദമില്ലാത് ോഴ്ച്ച, എല്ലാം അതിളറെതായ രീതിയിൽ ോണാൻ അനുവദിക്കുന്; 
കൂട്ിനച്ചർക്കലുേനൊ കുറക്കലുേനൊ, വവോരിേ തലത്ിൽ വിലയിരുത്ലുേനൊ 
വ്യാഖ്യാനങ്ങനൊ ഇല്ലാളത.  

എല്ലാ അരിപെേളും ഇല്ലാതാവനമ്ാൾ ശരിയായ ോഴ്ച്ചപൊെ് ളവെിളപെടുന്, ഈ 
ശുധ്മായ ോഴ്ച്ചളയ നമ്മുളെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ദർശനം എന്ന് വിെിക്കുന്. 

ഒട്ടുമിക്കവരും പരിമിതമായ അർത്ഥത്ിലാണ് ദർശനളത് അറിയുന്നത്; 
ഉദാഹരണത്ിന്, ദിവ്യനായ ഒരാളെ ോണുന്നത്. എന്നാനലാ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണളന, 
അനദേഹത്ിളറെ ജീവിതോലത്്, പലരും ‘േണ്ിരുന്’, എന്നാൽ ഒരാൾ നപാലും 
അനദേഹം ആരാളണന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ില്ല. ആർക്കാണ് അനദേഹളത് ‘ദർശിക്കാൻ’ 
േഴിഞ്ത്? �ാബുജിയുളെ പ്സ്താവന എനിനക്കാർമ്മ വരുന്, “പലരും എളന്ന 
ോണാൻ വരുന്, എന്നാൽ ആരും എളന്ന യഥാർത്ഥത്ിൽ ോണുന്നില്ല 
(അറിയുന്നില്ല).” 

പലരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണളന ളവറുത്ിരുന്. കുറച്ചു നപർ മാത്നമ അനദേഹളത് 
നനേഹിച്ചിരുന്ള്ളു. ളവറുളമാരു മാജിക്കുോരൻ എന്ന് വിെിച്ച് ദുനര്യാധനൻ അനദേഹളത് 

പരമാർത്ഥമായതിളറെ 
ദർശനത്ിനായി, അഹങ്ാരം 

ആർജ്ിളച്ചടുത് 
അയഥാർത്ഥമായളതല്ലാം 

ഉനപക്ഷിനച്ച പറ്റു. 
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അവമതിച്ചു. അർജ്ജുനന് അനദേഹനത്ാെ് ആദരവണ്ായിരുന്, എന്നാൽ 
പരിമിതമായ രീതിയിലായിരുന്; അർജ്ജുനൻ അനദേഹളത് േണ്ിരുന്നത് ഒരു 
കൂട്ടുോരനായിട്ായിരുന്. പ്പഞ്ചനാഥൻ എന്ന പ്ാമുഖ്യത്ിൽ രാധ നപാലും 
അനദേഹളത് േണ്ിരുന്നില്ല; അെവ് നനേഹവം ആരാധനയും ഉണ്ായിരുളന്നങ്ിൽ 
കൂെി. അനദേഹളത് േണ്ിരുന്ന ഓനരാരുത്രും തങ്ങളുനെതായ ോഴ്ചപൊെിലായിരുന് 
അനദേഹളത് മനസ്ിലാക്കിയത്. പൂർണ്ണ സത്യം ആരുമറിഞ്ില്ല.

ഓനരാരുത്രും വ്യത്യസ്തരാളണന്നതാണ് ഇതിനു ോരണം. നോെിക്കണക്കിനുള്ള 
നലാേജനത, ളമാത്മായി ഉണ്ാക്കിളയടുക്കുന്ന മുദ്രണങ്ങൾ എത്ളയന്ന് 
ആനലാചിച്ചുനനാക്കു. ഭൂമിയിൽ ഒരുമിച്ചുള്ള സമയങ്ങെിൽ എത്ളയത് ഉപാധിേൾ 
നാം ഉണ്ാക്കുന്ണ്്? വ്യക്ിപരമായ ോഴ്ചപൊടുേൾ എത്യാണ്? ളപാതവിൽ, 
അഭിപ്ായവ്യത്യാസങ്ങളും വിനയാജിപ്പുമാണ് �ലം.

നമ്മൾ എക്കാലവം ഇങ്ങളനയായിരുന്നില്ല. ആരംഭത്ിൽ, ഓനരാ ന�ാധതലവം 
ഒരുനപാളലയായിരുന്. ആത്യ്ിേതയുളെ നിർമ്മലമായ ോഴ്ചപൊൊയിരുന് 
ളപാതവിലുണ്ായിരുന്നത്. അ�ധ് ചി്േൊൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉെളലടുക്കാൻ 
തെങ്ങി, നമ്മുനെതായ ളചറുനലാേങ്ങൾ നാം സൃഷ്ടിക്കാൻ തെങ്ങി. �ാബുജി, നമ്മുളെ 
ഈ നലാേങ്ങളെ തരുത്തുേൾ (Island) എന്നാണ് വിനശഷിപെിച്ചത് - മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് 
അേന്നപാകുന്ന തരുത്തുേൾ, ഏേതയിൽനിന്ം അേന്നപാകുന്ന ദ്ീപുേൾ, 
വ്യക്ി സവിനശഷതയിനലക്ക്, ഒ്ളപെെലിനലക്ക്, അഹങ്ാരത്ാൽ നയിക്കളപെടുന്ന 
നിലനിൽപെിനലക്ക്.

അഹങ്ാരളമന്ന മണ്ണിൽ വിതക്കുന്ന 
സാംസ്ാരിേ വിത്തുേെിൽ നിന്ം 

വ്യക്ിേളുളെ ഭാവിയാകുന്ന മരങ്ങൾ 
മുെളയടുക്കുന്. നമ്മുളെ ഹൃദയങ്ങളുളെ 

ഇംഗിതങ്ങൾ സംസ്ാരങ്ങൊൽ 
സൃഷ്ടമാക്കളപെടുന്, അത് സ�ലീേരിക്കുവാൻ 

മനസ്് ശ്രമിക്കുന്. മനസ്ിളറെ പ്വൃത്ിേളും 
പ്വണതേളും ‘വൃത്ിേൾ’ എന്നറിയളപെടുന്. 

വൃത്ിേൊണ് നമ്മുളെ പ്വൃത്ിേൾക്ക് 
ഉൾനപ്രണയാകുന്നത്. വൃത്ിയും പ്വൃത്ിയും 

കൂെി, സത്ം, രജസ്്, തമസ്് എന്നീ 
ത്ിഗുണങ്ങനൊളെ നമ്മുളെ പ്കൃതിയ്ക് 

നിറനമകുന്.
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തനതായ പ്കൃതത്ാൽ, അഹങ്ാരം അവനവനിൽ നേന്ദീകൃതമാണ്; സ്്ം 
നിലനിൽപെ് ആരായുന്നതമാണ്. അതിളറെ സവിനശഷത നഷ്ടളപെടുനമാ എന്നതാണ് 
അതിളറെ ഭയം. അതിളറെ വീക്ഷണത്ിൽ, അഹങ്ാര നാശളത്ക്കാൾ മരണമാണ് 
അതിനു പ്ിയം. അതിളറെ നിലനിൽപെിളറെ തെർച്ചയ്കായുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ, അത് 
എനപൊഴും അതിളറെ പ്േെനം ോണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്; ഒരു േണ്ണാെിയിൽ നനാക്കി 
ഇനപൊഴും ഉണ്് എന്റപൊക്കുന്നതനപാളല. 

അഹങ്ാരത്ിനു രൂപമില്ലാത്തളോണ്് അളതങ്ങിളന സ്യം തിരിച്ചറിയും? 
പ്ത്യക്ഷമായതം �ാഹ്യമായതമായ, അറിയാവന്ന വസ്തക്കൾ/ വിഷയങ്ങൾ 
എന്നിവയിൽ അത് സ്യം തിരിച്ചറിയും. �ാഹ്യമായ ഒന്നിളന ചൂണ്ിക്കാണിച്ച്, 
“ൊനതാണ് ” എന്ന് അത് പ്ഖ്യാപിക്കും. ഇനപൊൾ അത് സംതൃപ്തമാണ്. ഇത്രത്ിൽ, 
അത്, മനസ്്, ശരീരം, അളല്ലങ്ിൽ, സംസ്ാരം, ഭാഷ, അഭിരുചി, തെങ്ങി, മനുഷ്യഘെനയ്ക്കു 
പുറത്തുള്ള എന്തുമായും ഒത്തുനചരും. 

ഒരു േത്ിന് മറുപെിയായി �ാബുജി ഒരിക്കൽ എഴുതി, “മഹാപുരുഷ ദർശനം നിങ്ങൾ 
ോംക്ഷിക്കുന് എന്നത് ഉചിതം തളന്ന. നിങ്ങളുളെ തളന്ന ദർശനം മാത്ം 
ോംക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉചിതം.” പരമാർത്ഥമായതിളറെ ദർശനത്ിനായി, 
അഹങ്ാരം ആർജ്ിളച്ചടുത് അയഥാർത്ഥമായളതല്ലാം ഉനപക്ഷിനച്ച പറ്റു. എന്നാൽ 
അഹങ്ാരം ഇവയുമായി നചർന്ന് നിൽക്കുന്. ഭീഷണിയുയർന്നാൽ, അവ 
വിനാശേരമായിത്ീരും. നിങ്ങളുളെ മതം, രാജ്യം, സമുദായം, കുടും�ം തെങ്ങി 
നിങ്ങളുനെളതന്ന് നിങ്ങൾ േരുതന്ന എ്ിളനളയങ്ിലും ആളരങ്ിലും വിമർശിച്ചാൽ 
എ്ായിരിക്കും നിങ്ങളുളെ പ്തിേരണം എന്ന് ആനലാചിച്ചു നനാക്കു. അഹങ്ാരളത് 
തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ആ വിോരം ഒരു സൂചനയാകും.

നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള അഹങ്ാരം ഒളത്ാരുമളയ ഇല്ലാതാക്കും. കൂട്ായി 
പ്വർത്ിക്കുനമ്ാൾ, നിങ്ങെിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ോര്യങ്ങൾ നെത്ണളമന്ന് 
മറ്റുള്ളവർക്ക് നതാന്നാം.  നിങ്ങളുളെ ആശയങ്ങൾ അത്യധിേം 
ശരിളയന്നതാന്ന്നതിനാൽ, മറ്റുള്ളവരുളെ ക്ിയാത്മേമായ നിർനദേശങ്ങൾ നപാലും 
നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്ിപരമായ ഭീഷണിയായി നതാന്ം.

“എളറെ വഴി അളല്ലങ്ിൽ ളപരുവഴി” എന്ന പ്വർത്നരീതി എല്ലാവരും അവലം�ിച്ചാൽ 
എ്ായിരിക്കും സ്ഥിതിളയന്ന് ആനലാചിച്ചുനനാക്കു. പ്വർത്ന�ലം 
എ്ായിരിക്കുളമന്ം ചി്ിച്ചുനനാക്കു. വ്യത്യസ്തമായ ോഴ്ചപൊടുേൾ, അവ 
അഹ്ാ�ാധിതമളല്ലങ്ിൽ, ആനരാഗ്യേരം തളന്ന.
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ദിവ്യഊർജ്പ്വാഹത്ിനുള്ള കുഴലാക്കുന്നതിനുള്ള മാസ്റ്ററുളെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് 
അഹങ്ാര�ാധിതമായ പ്വർത്നരീതി തെസ്ം നിൽക്കും. ദിവ്യ ഊർജ്പ്വാഹത്ിന് 
നമ്മുളെ ഉള്ളിൽനിന്ന് പ്തിനരാധമുണ്ായാൽ, ഘർഷണമുണ്ാവം. 
ധ്യാനസമയത്തുണ്ാവന്ന “തള്ളൽ” അഥവാ “കുലുക്കം”, വ്യവസ്ഥയിൽ ഉണ്ാവന്ന 
പ്തിനരാധത്ിളറെ ലക്ഷണങ്ങൊണ്. 

അഹങ്ാരവം സംസ്കാരവം പങ്ാെിേൊണ്. വിോരപരമായി പ്തിേരിക്കുനമ്ാൾ 
സംസ്കാരം രൂപളപെടുന്. നമ്മിലുള്ള പ്തിേരണ ഘെേമാണ് അഹ്. അത് 
സംസ്കാരരൂപീേരണത്ിന് നപ്രേമാവന്. അഹ് എന്തുളോണ്ാണ് 
പ്തിേരിക്കുന്നത്? അതിളന അനുരൂപമാക്കുന്ന ഏളതങ്ിലുളമാന്ന് 
അധിേമാവേനയാ, അതിന് ഭീഷണിയുയരുേനയാ ളചയ്യുനമ്ാഴാണ് അത് 
പ്തിേരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുളെ രൂപത്ിൽ അത് പ്തിേരിക്കുന്. ആ 
പ്തിേരണത്ിളല, ക്ിയാത്മേനമാ നിനഷധാത്മേനമാ ആയ വിോരം ഒരു 
മുദ്രണമായി മാറുന്. 

അഹ്ളയ അനുരൂപമാക്കുന്ന വസ്തക്കളെ സംസ്കാരം, ഒരു സൗജന്യളമന്നനിലയിൽ, 
നിർണ്ണയിക്കുന്. നമ്മുളെ ോഴ്ചപൊെിളന നവർതിരിച്ചുളോണ്ടും, യാഥാർത്ഥ്യന�ാധളത് 
വിേലളപെടുത്ിയും, അഹ്യും സംസ്കാരവം അനപൊൾ മായയുളെ സഹ 
സൃഷ്ടിേർത്ാക്കൊയി മാറുന്. അഹങ്ാരളമന്ന മണ്ണിൽ വിതക്കുന്ന സാംസ്ാരിേ 
വിത്തുേെിൽ നിന്ം വ്യക്ിേളുളെ ഭാവിയാകുന്ന മരങ്ങൾ മുെളയടുക്കുന്. നമ്മുളെ 
ഹൃദയങ്ങളുളെ ഇംഗിതങ്ങൾ സംസ്ാരങ്ങൊൽ സൃഷ്ടമാക്കളപെടുന്, അത് 
സ�ലീേരിക്കുവാൻ മനസ്് ശ്രമിക്കുന്. മനസ്ിളറെ പ്വൃത്ിേളും പ്വണതേളും 
‘വൃത്ിേൾ’ എന്നറിയളപെടുന്. വൃത്ിേൊണ് നമ്മുളെ പ്വൃത്ിേൾക്ക് 
ഉൾനപ്രണയാകുന്നത്. വൃത്ിയും പ്വൃത്ിയും കൂെി, സത്ം, രജസ്്, തമസ്് എന്നീ 
ത്ിഗുണങ്ങനൊളെ നമ്മുളെ പ്കൃതിയ്ക് നിറനമകുന്.

നമ്മുളെ പ്കൃതത്ിളറെ സ്ഭാവമനുസരിച്ച് ചില പ്വൃത്ിേൾ നാം ആവർത്ിക്കുന്. 
ഭക്ഷണപ്ിയൻ ഭക്ഷണശാലേൾ സന്ദർശിച്ചുളോനണ്യിരിക്കുന്. തിരമാലപ്പുറത്് 
അഭ്യാസം ോണിക്കുന്നയാൾ തിരേൾക്കു പിന്നാളല പായുന്. സിനിമാഭ്ാ്ൻ 
തീയ്റുേൾ നതാറും േയറിയിറങ്ങുന്. സംസ്കാരങ്ങളുളെ പ്നത്യേ കൂട്ം അത്രം 
പ്വൃത്ിേളുളെ നിർവ്ഹണം സുഗമമാക്കുന്. ഒരു ജന്മത്ിൽ നിന്ന് മള്ാരു 
ജന്മത്ിലൂളെയുള്ള യാത്യിൽ, ഇെതെവില്ലാത് പ്വൃത്ിയും സംസ്കാരങ്ങളുളെ 
നശഖരണവം നമ്മുളെ പ്കൃതത്ിന് സ്പഷ്ടത നൽകുന്. പ്ാരാ�്ധളമന്ന് 
നാമറിയുന്നത് ഇതാണ്. 
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നമ്മുളെ വ്യക്ിഗതമായ ഭാഗനധയത്ിളറെ സൃഷ്ടാക്കൾ നമ്മൾ തളന്നയാണ്. 
എങ്ിലും ദിവ്യമായ ഭാഗനധയം എളന്നാന്ണ്്. നമ്മൾ വ്യക്ിഗതമായി സൃഷ്ടിച്ച 
നലാേങ്ങൾ വിഘെനം ളചയ്യുേയും, വ്യക്ിഗതമായ പ്െയം സംഭവിക്കുേയും ളചയ്ാനല 
ദിവ്യമായ ഭാഗനധയം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാനാവ. 

ഈളയാരു ഉനദേശ്യത്ാൽ പതഞ്ജലി മഹർഷി പ്ദാനം ളചയ് നയാഗയുളെ പാത, 
ചിത്വൃത്ി നിനരാധത്ിന് ഏവർക്കും �ലപ്ദമാണ്. അളല്ലങ്ിൽ അവ നമ്മുളെ 
ഭാവി സൃഷ്ടമാക്കുേയും, മായയുളെ ചുഴിയിൽ നളമ്മ േറക്കുേയും ളചയ്യും. നമ്മുളെ 
വൃത്ിേളെ നിലനിർത്തുന്ന സംസ്കാരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനാണ് �ാബുജി പരിശീലന 
രീതിേൾ പ്ദാനം ളചയ്ത്. ചിത്വൃത്ി നിനരാധം തളന്നയാണ് നയാഗാവസ്ഥ. 
വൃത്ിേളുളെ ഉധ്ീപനം നളമ്മ രക്ഷിക്കില്ല. അതിനാൽ അത് ‘അനയാഗ്യ’ മാകുന്; 
നയാഗമല്ല.

നിർഭാഗ്യവശാൽ, തളറെ സൃഷ്ടിേളെ ന്യായീേരിക്കുേ എന്നതാണ് അഹ്യുളെ 
പ്വണത. വൃത്ി, പ്വൃത്ി, പ്കൃതി, പ്ാരബ്ം തെങ്ങിയവയുമായി അത് 
നയാജിച്ചുനിൽക്കുേയും ളചയ്യുന്. ഇത് മാ്ം വരുത്തുന്നത് ശ്രമേരമാക്കുന്. ഒരു 
മൂഢൻ തളറെ അ�ധ്ങ്ങൾ സംഭവിച്ചതിനുനശഷം തിരിച്ചറിയുന്; അങ്ങിളന 
സാധിക്കുളമങ്ിൽ. ബുധ്ിമാനായ ഒരുവൻ സംഭവിച്ചുളോണ്ിരിക്കുനമ്ാൾ തളന്ന 
അറിയും. എന്നാൽ, വിനവേിയായ ഒരാൾ സംഭവിക്കുന്നതിനു മുൻപുതളന്ന ളത്് 
തിരിച്ചറിയുേയും അത് ഒഴിവാക്കുേയും ളചയ്യും; പ്ിയളപെട് ചാരിജി ഇപ്ോരം 
പറയാറുണ്്. 

��തി

�ാരാ�ം

���ി��ി
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ളത്ാണ് ളചയ്യുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞുളോണ്്, അത് ന്യായീേരിക്കുന്നയാളെ ഏത 
ഗണത്ിൽ ളപടുത്തും? അത്രളമാരു വ്യക്ിയ്ക് എങ്ങിളന മാ്ം സംഭവിക്കും? സ്്ം 
സൃഷ്ടിേൾ വർധ്ിപെിച്ചുളോണ്ിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങിളന വ്യക്ിഗതമായ പ്െയം 
സാധ്്യമാക്കാനാവം? ളചമ്് സ്ർണ്ണമായി രൂപാ്രളപെടുന്നതനപാളലയാണിത്. 
എങ്ങിളന അത് സംഭവിക്കും? നമ്മെിൽ പരിവർത്നം വരുത്തുന്നതിന് നാം 
പരാജയളപെടുന് എന്നതിനുള്ള വിശദീേരണമാണിത്. ഇരുപത്ിമൂന്ന് വലയങ്ങളുള്ള 
�ാബുജിയുളെ ഡയഗ്രത്ിൽ, അഹ്യുളെ വെയങ്ങൾ മായയുളെ വെയങ്ങളെ 
പിന്തുണക്കുന്നത് എന്തുളോളണ്ന്ന് ഇത് വിശദീേരിക്കും. 

സംസ്കാരങ്ങൾ രൂപളപെൊളത, മഹനീയ പ്വർത്ിേൾ നെത്തുന്നതിന് 
സഹായേമാവന്ന ഒരു ജീവിതവശലി വേവരിക്കുന്നതിന്, സഹജമാർഗ ആ്രീേ 
പരിശീലനം നളമ്മ സഹായിക്കുന്. സംസ്ാരങ്ങളുളെ ചുമെ് ഒഴിവാക്കുന്നത് 
എളുപെമാണ്. വവകുനന്നരമുള്ള ശുധ്ീേരണത്ിലൂളെ ആ ദിവസളത് നശഖരണം 
നീക്കം ളചയ്യളപെടും. വ്യക്ിഗത സി്ിങ്ങിലൂളെ പ്ിസപ്്ർമാർ ഈ ജന്മത്ിളല 
പഴയ സംസ്കാരങ്ങൾ നീക്കം ളചയ്യും. മുജ്ന്മങ്ങെിളല സംസ്കാരങ്ങൾ, മാസ്റ്ററുളെ 
സാന്നിധ്്യത്ിൽ നെത്തുന്ന ഭണ്ഡാരേെിലും ഗ്രൂപെ് സത്ംഗങ്ങെിലും നീക്കം 
ളചയ്യളപെടുന്. അഭ്യാസി സമർപെിതനും ലയാവസ്ഥ വേവരിച്ചവനുളമങ്ിൽ, 
ഏതസമയത്തും അത് സംഭവിക്കും.

സംസ്കാര രൂപീേരണം തെയൽ കൂടുതൽ ശ്രമേരമാണ്. ഒരു നോൾ വമനിൽ 
നോൾ ളപാെി ഒഴിവാക്കുന്നതനപാളല, അളല്ലങ്ിൽ, മഴയത്്, മഴ 
നനയാതിരിക്കുന്നതനപാളല ആണ് ഈ നലാേത്് ജീവിക്കുനമ്ാൾ മുദ്രണങ്ങൾ 
ഒഴിവാക്കുന്നത്. മഴളയ തെയാനാവില്ല, എന്നാൽ മഴനക്കാട്് ധരിച്ച്, നനയാതിരിക്കാം. 
വവോരിേ സംനക്ഷാഭത്ിനിെയിൽ നപാലും മനസ്സും ഹൃദയവം 
�ാധിതമാവാളതയിരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ‘മഴനക്കാട്് ‘ ഏതാണ്? 
സൃഷ്ടാവിനനാടുള്ള നനേഹത്ാൽ കുതിർന്ന നിലയായ നിര്ര സ്മരണയാണ് ആ 
സംരക്ഷണ നോട്്.

അതല്യമായ ഒരു അരിപെയാണ് നിര്ര സ്മരണ. നമ്മുളെ ന�ാധതലളത് 
മലിനമാക്കുന്നതിനു മുൻപുതളന്ന അത് മുദ്രണങ്ങളെ തെയുന്. വിനയളമന്ന 
സംരക്ഷണ നമലാപെിനാൽ, നിര്ര സ്മരണ അഹ്ളയ നവർതിരിളച്ചടുക്കുേയും, 
പക്ഷപാതത്ിളറെ പ്ഭാവത്ിൽനിന്ന് നളമ്മ സംരക്ഷിക്കുേയും ളചയ്യുന്. അങ്ങിളന, 
ദിവ്യമായ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം വ്യക്മായി ോണാനാവന്. ്ഷ്ടാവിനനാടുള്ള 
നനേഹത്ിൽ ഹൃദയപൂർവ്ം നമ്മുളെ അവന�ാധം മുഴുകുനമ്ാൾ, ഐഹിേമായതം 
അയഥാർത്ഥമായതം, ദിവ്യവം അസാധാരണവമാകും. വദവം ദിവ്യളനങ്ിൽ, 
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അനദേഹത്ിളറെ സൃഷ്ടിയും ദിവ്യം തളന്ന; ന്ാതസ്സും പരിണിത�ലവം ഒളന്നന്ന 
നപാളല. എല്ലാം ദിവ്യമാകും.

നനേഹ�ഹുമാനനത്ാളെ,
കമലേഷ്  


