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മുഖവുര

ഏതാണ്ടു നാലു െകാല്ലം മുൻപു് രാജേയാഗത്തിെന്റ പൂർവഭാഗം മുഴുവൻ പുസ്തകരൂ�
േപണ പുറെപ്പടുവിച്ച അവസരത്തിൽ ഈ ഉത്തരഭാഗവും തർജ്ജിമ െചയ്തു അല്പാല്പ�
മായി ‘വിേവേകാദയം’ വഴി പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്നതാെണന്നും, തർജ്ജിമയിൽ പൂർ�
വ്വഭാഗേത്തക്കാൾ ഉത്തരഭാഗത്തിൽ അധികം ദൃഷ്ടിെവക്കാെമന്നും പ്രതിജ്ഞ െച�
യ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്ര താമസിച്ചിട്ടാെണങ്കിലും ഈ പ്രതിജ്ഞ ഒരുവിധം പൂർത്തി�
യായി എന്നു കാണുന്നതിൽ വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യം േതാന്നുന്നു.

പൂർവ്വഭാഗം ഒന്നാം പതിപ്പിെന്റ മുഖവുരയിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവിെനയും ഗ്രന്ഥ�
െത്തയും പറ്റി ചില വിവരങ്ങൾ െകാടുത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ വീണ്ടും ആ സംഗതികെള
ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ വിേവകാനന്ദസ്വാമിയുെട വന്ദ്യയായ മാതാവു് ഇതി�
നിടയിൽ കാലധർമ്മം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാൽ ആ മുഖവുരയിൽ അവർ ജീവിച്ചിരി�
ക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു വായനക്കാർ െതറ്റിദ്ധരിക്കാെത ഓർത്തുെകാേള്ളണ്ട�
താണു്. രാജേയാഗം പൂർവഭാഗത്തിെന്റ േവെറാരു തർജ്ജിമ ഈ മാസത്തിൽ പു�
റത്തുവന്നിട്ടുള്ള വിവരം കൂടി ഇവിെട പറേയണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. സ്വാമിയുെട കർമ്മ�
േയാഗം, ഭക്തിേയാഗം എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പരിഭാഷെപ്പടുത്തിയ െക. എം. അവർ�
കളാണു് ഈ പുസ്തകം പുറെപ്പടുവിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹം എെന്റ തർജ്ജമെയ�
പ്പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്നു അറിയുന്നു. ആ തർജ്ജമയിൽ രണ്ടാം ഭാഗം ഇല്ലതാനും.
ഏതായാലും രാജേയാഗം പൂർവ്വഭാഗത്തിെന്റ ഒന്നാം പതിപ്പു അേശഷം വിറ്റു തീർന്ന�
തിനാൽ അതിെന്റ പ്രചാരത്തിലുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യേത്താടുകൂടിയും വീണ്ടും വളെര�
േപ്പർ ആവശ്യെപ്പടുന്നതനുസരിച്ചും ആ ഭാഗത്തിെന്റ രണ്ടാം പതിപ്പും ഉത്തരഭാഗ�
ത്തിെന്റ ഒന്നാം പതിപ്പും കൂടി ഈ വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥം മുഴുവൻ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിെക്കാ�
ള്ളുന്നു.

തർജ്ജിമയിൽ മൂലകാരെന്റ ആശയങ്ങെള ഓജസ്സിനു ഹാനികൂടാെത തെന്ന
ഭാഷയിൽ പ്രതിഫലിപ്പിപ്പാൻ നല്ലവണ്ണം ദൃഷ്ടി െവച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേതാടുകൂടി വിഷയ�
ഗൗരവംെകാണ്ടുള്ള ൈവഷമ്യെത്ത ലഘൂകരിപ്പാൻ േവണ്ടി ആർക്കും േകട്ടാൽ അർ�
ത്ഥമാകത്തക്ക വണ്ണം ഭാഷാരീതിെയ എളുപ്പമാക്കാൻ പാടുള്ളത്ര യത്നിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.

ഉത്തരഭാഗം തർജ്ജിമെചയ്യുന്നതു പൂർവ്വഭാഗേത്തക്കാൾ ശ്രമസാദ്ധ്യമായ
ഒന്നാണന്നുള്ള വസ്തുതകൂടി പറഞ്ഞുെകാള്ളുന്നു. ഉത്തരഭാഗം പാതജ്ഞലസൂത്ര�
ങ്ങളുെട പരിഭാഷയും അതിേന്മലുള്ള സ്വാമിയുെട സ്വതന്ത്ര്യഭാഷ്യവും ആകുന്നു. സൂ�
ത്രങ്ങെള ഇംഗ്ലീഷിൽ പരിഭാഷെപ്പടുത്തുന്നതിൽ സ്വാമി അവസേരാചിതമായ സ്വാ�
തന്ത്ര്യം ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പാശ്ചാത്യന്മാരുെട ഉപേയാഗത്തിനാകയാൽ അപ്ര�
കാരം െചേയ്യണ്ടിവന്നതു് സമ്മതിക്കത്തക്കതും സ്വാമിയ്ക്കു പ്രകൃതവിഷയത്തിലുള്ള
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ജ്ഞാനവും അനുഭവവും െകാണ്ടു് അതിൽ അന്യഥാ ശങ്കയ്ക്കു് ഇടയില്ലാത്തതുമാകു�
ന്നു. എങ്കിലും പാതജ്ഞല ദർശനെത്തപ്പറ്റി ഭാരതീയരുെട ഉപേയാഗെത്തമാത്രം
ഉേദ്ദശിച്ചു പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തുന്ന ഒരു ഏതേദ്ദശ ഭാഷാഗ്രന്ഥത്തിൽ ഋഷിപ്രണീത�
മായ മൂലെത്ത അങ്ങെനതെന്ന െവച്ചുെകാണ്ടു എെന്തങ്കിലും ഉപന്യസിപ്പാേന ജന�
ങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂ എന്നുള്ളതു പ്രേത്യകം സ്മരണീയമാകുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ഈ
പരിഭാഷയിൽ പ്രമാണ്യെത്ത ഉേദ്ദശിച്ചു സ്വാമിയുെട ഇംഗ്ലീഷ് സൂത്രങ്ങളുെട സ്ഥാ�
നത്തു അവയുെട മൂലമായ സംസ്കൃതസൂത്രങ്ങൾ തെന്ന േചർത്തുെകാണ്ടു് അവയുെട
പദംപ്രതിയും വാക്യംപ്രതിയുമുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ െകാടുക്കുകയാ�
ണു െചയ്തിട്ടുള്ളതു്. ഇങ്ങെന െചയ്യുന്നതിൽ സൂത്രത്തിെന്റ യേഥാക്താർത്ഥങ്ങളിൽ
വല്ലദിക്കിലും നിസ്സാരമായ വല്ല മാറ്റവും വന്നിട്ടുണ്ടങ്കിൽ അതിെന്റ ഫലമായി സ്വാമി�
യുെട വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പൂർവാപരവാക്യങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ അസാംഗത്യം വരാതിരി�
ക്കത്തക്കവണ്ണം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്. സൂത്രങ്ങളുെട അർത്ഥനിർണ്ണയത്തിൽ അധികം
ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതു് വ്യാസഭാഷ്യേത്തക്കാൾ േഭാജരാജവൃത്തിെയ ആകുന്നു. സൂത്ര�
പാഠങ്ങളും േഭാജവൃത്തിയിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളപ്രകാരം തെന്നയാണു് ഇതിൽ െകാ�
ടുത്തിട്ടുള്ളതു. ചുരുക്കത്തിൽ അത്യുൽകൃഷ്ടവും ദൂരവഗാഹവുമായ ഈ രാജേയാഗ�
ശാസ്ത്രത്തിൽ ജിജ്ഞാസുക്കൾക്കു ഈ പുസ്തകം െകാണ്ടുസാരമായ പ്രേയാജനമു�
ണ്ടാകത്തക്കവണ്ണം േവണ്ടെതല്ലാം ദൃഷ്ടിെവച്ചിട്ടുണ്ടു്. മഹാത്മാവായ വിേവകാന�
ന്ദസ്വാമി തെന്റ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രന്ഥംെകാണ്ടു് ഉേദ്ദശിച്ച ഫലം ഈ തർജ്ജിമെകാണ്ടു്
മലയാളികൾക്കുണ്ടാകുെമങ്കിൽ അതു തെന്നയാണു ഈ ശ്രമത്തിെന്റ പ്രതിഫലം.

എൻ കുമാരൻ ആശാൻ
പരിഭാഷകൻ
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സമർപ്പണം

നമഃ പരസ് ൈമ തമസഃ സവിേത്ര
തസ് ൈമ ശരവ്യായ ച ദർശനാനാം
പുമാംസേമകം ലുഠതാം ഭവാബ്ധൗ
യമാമനന്തി ശ്രുതയഃ ശരണ്യം

വിദ്യാ ജയത്യാത്മവിഭൂതിസൂതിഃ
ശിേവന സംവർദ്ധിതസമ്പ്രദായാ
യാേമവ സൂത്രാണ്യധികൃത്യ ചേക്ര
പതജ്ഞലിഃ പ്രാഗ്രസേരാ മുനീനാം

വ്യാേസന ഭാേഷ്യണ യദധ്യകാരി
േഭാേജന രാജ്ഞാ സ്ഫുടയാ ച വൃത്യാ
കാേലന തസ്യാഭവദാവിലത്വം
പാതഞ്ജലസ്യാത്ഭുതദർശനസ്യ

ആസ്മീന്മഹാൻ േകാപി ചിരായ വംേഗ
ഷ്വദൃഷ്ടപൂർവ്വപ്രതിഭാപ്രഭാവഃ
ശ്രീരാമകൃഷ്ണാഖ്യയതീശ്വരസ്യ
പൂജ്യസ്യ േയാഽേന്തവസതാം ധുരീണഃ

വിസ്മായയൻ വിശ്വജനം സ്വവാഗ്ഭിഃ
തതാര ധർേമ്മാദ്ധരണപ്രവൃത്തഃ
ന േകവലം േഗാഷ്പദവത്സമുദ്രം
സാരസ്വതം തം ച പേയാമയം യഃ

പദം ഗേതാപി പ്രകൃേതഃ പരം േയാ
ഗുൈണസ്സമജ്ഞാസുരഭിശ്ചകാസ്തി
തസ്യാർത്ഥഗുർവീ പ്രഥേത ജഗത്യാ
മാനന്ദസംജ്ഞാദ്യ വിേവകപൂർവ്വാ

േസായം സധർമ്മാ മുനിപുംഗവസ്യ
തൈസ്യവ വാേഗ്യാഗവിദാം വരസ്യയ
വ്യാഖ്യാം വശ തൽഫണിേതഃ പ്രസന്നാ



രാജേയാഗം vii

മത്യത്ഭുതാമാങ് ഗ്ലഗിരാ ചകാര

ജാഗർത്തി േയാഗീ നനു േകരേളഷു
നാരായണാേഖ്യാ നിഗമാന്തചാരീ
നുദംസ്തേമാ വിഷ്വഗുപാത്തജന്മാ
യദ്യപ്യുപാനന്തപുരം യേഥന്ദു

ജ്ഞാേനന പൂതഃ സ്വതപസ്യയാ ച
വിമത്സൈരഃ സാധു വിഭാവ്യേത യഃ
ഭർഗ്ഗ സ്വയം വാ നരലക്ഷേണാഽയം,
നാരായേണാ േവതി നവാവതാരഃ

മൂർദ്ധനാ ധൃതം പാദരേജാപി യസ്യ
ഹൃദ്ദർപ്പണം േമ മലിനം പ്രമാർഷ്ടി
തതഃ കിമേന്യാസ്തി വിഭാവനീേയാ
ഗുരുർഗ്ഗരീയാൻ സ ച േമ ഗരിഷ്ഠഃ

ഉേക്ത ച യതഃ സ്വയമാംഗ്ലഗുംേഭ
ഹ്യധീമതാ സമ്പ്രതിഫദ് ഗുവാചാ
മയാ കൃതഃ േകരളൈവഖരീഭിഃ
കിം ദുഷ്കരം കർമ്മ ഗുേരാഃ കൃപായാഃ?

തൈസ്യവ ചാേനന മയാ പദാബ് േജ
സ്വീൈയഃ കടാൈക്ഷഃ പരിവർദ്ധിേതന
സമർപ്യേത ഭക്തിഭേരണ േസായം
സമാധിശാസ്ത്രസ്യ സുേഖാ വിവർത്തഃ

ശുഭം ഭൂയാൽ

എൻ. കുമാരനാശാൻ
തിരുവനന്തപുരം

1914 അക് േടാബർ 24



ഒന്നാം പതിപ്പിെന്റ മുഖവുര

രാജേയാഗത്തിെന്റ പൂർവഭാഗം ഇങ്ങിെന ഒരു പുസ്തകരൂേപണ പുറത്തുവിടുന്ന ഈ
അവസരത്തിൽ അതിെനപ്പറ്റി രണ്ടുവാക്കു പറേയണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിശിഷ്ട്രഗ�
ന്ഥത്തിെന്റ മൂലം മഹാത്മാവായ വിേവകാനന്ദസ്വാമി ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതീട്ടുള്ളതാ�
ണു്. അതിൽ ഈ പൂർവഭാഗം അേദ്ദഹം 1893-ൽ അേമരിക്കയിൽ ചിക്കാേഗാ
നഗരത്തിൽ കൂടിയ വിശ്വവിശ്രുതമായ മതപ്രതിനിധി മഹാസഭ കഴിഞ്ഞു അവി�
ടങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ “രാജേയാഗ”െത്ത സംബന്ധിച്ചുെചയ്തിട്ടുള്ള എട്ടു പ്ര�
സംഗങ്ങളാകുന്നു. ഇതിെന്റ ഉത്തരഭാഗം അതിെന പിന്തുടർന്നുതെന്ന പതഞ്ജ�
ലിമഹർഷിയുെട േയാഗസൂത്രങ്ങൾക്കു ഈ മഹാത്മാവു െചയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അനുപദ
തർജ്ജിമയും അതിെന്റ അതിവിശിഷ്ടമായ ഒരു സ്വതന്ത്രവ്യാഖ്യാനവുമാണു്. ഈ
പൂർവഭാഗം േപാെലതെന്ന അതിേനയും ഈ പരിഭാഷകൻ “വിേവേകാദയം” വഴി�
യായി മലയാളത്തിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്താൻ ശ്രമിച്ചുവരുന്നു. സ്വാമി അവർകളുെട
എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വച്ചു് കർമ്മേയാഗം, ഭക്തിേയാഗം, രാജേയാഗം, ജ്ഞാന�
േയാഗം എന്നീ നാലു പുസ്തകങ്ങളാണു് അതിപ്രസിദ്ധങ്ങൾ. ഇവയിൽ കർമ്മേയാ�
ഗവും ഭക്തിേയാഗവും ഇതിനുമുമ്പുതെന്ന മലയാളത്തിൽ ആക്കെപ്പടുകയും അവ�
യ്ക്കു് അസാമാന്യമായ പ്രചാരം ഉണ്ടാവുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ പരിഭാഷകൻ
തെന്ന ആദ്യം ആ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങേളയും മലയാളത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എങ്കി�
ലും തർജ്ജിമ മുഴുവനാക്കുന്നതിനു മുമ്പു ആ പുസ്തകങ്ങൾ േവേറവഴി പ്രസിദ്ധെപ്പടു�
ത്തിക്കാണുകയാൽ വിരമിേക്കണ്ടിവന്നിരുന്നു. രാജേയാഗത്തിെന്റ പരിഭാഷ ഇതു�
വെരയും മറ്റാരും പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി കാണാത്തതുെകാണ്ടു തർജ്ജിമതരേക്കടിെല്ല�
ന്നു മഹാജനങ്ങൾക്കുേതാന്നുന്ന പക്ഷം ഈ മൂന്നാമെത്ത ശ്രമം ഒരുവിധം ഫലിച്ചു
എന്നുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യം പരിഭാഷകനുണ്ടു്. കർമ്മഭക്തിേയാഗങ്ങൾ രണ്ടും സാ�
ധാരണ മനസ്സുകൾക്കു സുഗ്രഹമാകത്തക്ക വിധത്തിൽ മതസംബന്ധമായ സാ�
ധാരണവിചാരങ്ങേളയും അനുഷ്ഠാനങ്ങേളയും അടിസ്ഥാനമാക്കി എഴുതീട്ടുള്ളതാ�
കുന്നു. രാജേയാഗം അങ്ങിെനയല്ല, അതു മാനസതത്വശാസ്ത്രെത്ത അതായതു
അദ്ധ്യാത്മശാസ്ത്രെത്ത ആസ്പദമാക്കി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അതിപ്രൗഢമായ ഗ്രന്ഥമാ�
ണു്. അതുെകാണ്ടു് ഇതിെന്റ പരിഭാഷയിൽ തർജ്ജിമക്കാരന്നു കുേറക്കൂടി േക്ലശ�
മുണ്ടായിരിക്കും. രാജേയാഗം മലയാളത്തിൽ തർജ്ജിമ െചയ്യുന്നതിനു രാമകൃഷ്ണ
മിഷ്യനിൽ നിന്നു അനുവാദം േചാദിച്ചതിനു തന്ന മറുപടിയിൽ ബ്രഹ്മശ്രീ രാമകൃ�
ഷ്ണാനന്ദസ്വാമി “Our President is glad to hear that a very competent
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man has been good enough to translate the most difficult Book of Sri
Swamy Vivekananda into Malayalam” “ശ്രീമൽ വിേവകാനന്ദസ്വാമി അവർ�
കളുെട ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള പുസ്തകം നല്ല േയാഗ്യതയുള്ള ഒരാൾ മലയാളത്തിൽ
തർജ്ജിമ െചയ് വാൻ സന്നദ്ധനായതിെനപ്പറ്റി അറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങളുെട അദ്ധ്യ�
ക്ഷൻ വളെര സേന്താഷിക്കുന്നു” എന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ തെന്റ േയാഗ്യ�
തെയപ്പറ്റി പറയുന്നതിെന തർജ്ജിമക്കാരൻ സമ്മതിക്കുന്നിെല്ലങ്കിലും രാജേയാഗം
സ്വാമി അവർകളുെട പുസ്തകങ്ങളിൽവച്ചു ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ഒന്നാെണന്നു വായ�
നക്കാർ സമ്മതിക്കുെമന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രേമയത്തിലുള്ള സാമാന്യമായ പരിച�
യംെകാണ്ടു അേപ്പാളേപ്പാൾ അല്പാല്പമായി തർജ്ജിമ െചയ്തു പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തിെയ�
ന്നല്ലാെത തർജ്ജിമെയ അനുസ്യൂതമായി വായിച്ചു പരിഷ്കരിപ്പാൻതെന്ന തൽക്കാ�
ലം സൗകര്യമുണ്ടായിട്ടില്ല. അതുെകാണ്ടു മറ്റു പ്രകാരത്തിലും ഇതിൽ സംഭവിേച്ച�
ക്കാവുന്ന വല്ല സ്ഖലിതങ്ങേളയും േയാഗ്യരായ വായനക്കാർ സദയം ചൂണ്ടിക്കാണി�
ച്ചുതന്നാൽ അടുത്തപതിപ്പിൽ തിരുത്തിെക്കാള്ളാവുന്നതും ഉത്തരഭാഗത്തിെന്റ തർ�
ജ്ജിമ കഴിയുന്നത്ര നന്നാക്കാൻ ഇേപ്പാെഴ േനാക്കുന്നതുമാണു്.

ഗ്രന്ഥകർത്താവായ ശ്രീവിേവകാന്ദസ്വാമി മഹാസമാധിയായിട്ടു ഇേപ്പാൾ
എട്ടുെകാല്ലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം 1863-ൽ ജനിച്ചു. അഥവാ അവതരി�
ച്ചു. 1902-ൽ ശരീരം ത്യജിച്ചു. ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ ജന്മഭൂമി കൽക്കട്ട നഗരവും മാതാ�
പിതാക്കന്മാർ ബങ്കാളെത്ത കായസ്ഥവർഗ്ഗത്തിൽെപട്ട “ദത്ത” എന്ന വംശേപ്പരു�
ള്ള ഒരു സാധാരണകുടുംബത്തിെല പുണ്യശാലികളായ ദമ്പതിമാരും ആയിരുന്നു.
സ്വാമിയുെട അമ്മ ഇേപ്പാഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അച്ഛൻ കൽക്കട്ട ൈഹേക്കാടതി�
യിൽ ഒരു വക്കീലായിരുന്നു. സ്വാമി സന്യസിക്കുന്നതിനുമുമ്പു് അേദ്ദഹം ചരമഗതി�
െയ പ്രാപിച്ചു. സ്വാമിയുെട അമ്മ വളെര ഈശ്വരഭക്തിയും ശുദ്ധിയും ഉള്ള സ്ത്രീരത്ന�
മായിരുന്നു. സ്വാമിെയ പ്രസവിക്കുന്നതിനു മുമ്പു് അവർ കാശിയിൽ വ്രതം േനാറ്റു
താമസിച്ചിരുന്നേപ്പാൾ താൻ ‘വീേരശ്വരാം’ശഭൂതനായ ഒരു പുത്രെന്റ മാതാവാകു�
െമന്നു് ആ പരിശുദ്ധയായ അമ്മയ്ക്കു സ്വപ്നദർശനമുണ്ടായെത്ര.

സ്വാമിയിൽ ൈശശവം മുതൽ ദിവ്യത്വം പ്രകാശിച്ചിരുന്നു. രാത്രിയിൽ കൂെടയു�
ള്ള കുട്ടികൾ േനരേമ്പാക്കും കഥകളും പറഞ്ഞു സമയം കുഴിച്ചിട്ടു ‘ഞങ്ങൾക്കും ഉറ�
ക്കംവരുന്നിെല്ലന്നു’ സങ്കടം പറയുേമ്പാൾ ‘നിങ്ങൾ ഭ്രൂമദ്ധ്യത്തിെല മേനാഹരമായ
േതജസ്സിെനക്കാണുന്നിെല്ല? അതിെന േനാക്കുവിൻ. ഉടെന നിങ്ങൾക്കു വിശ്രമ�
വും ഉറക്കവുമുണ്ടാകും’ എന്നു സ്വാമി കുട്ടിക്കാലത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. കുേറക്കൂടി പ്രാ�
യമായേശഷം ഒരിക്കൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനുമായി സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ
സ്വാമി അേദ്ദഹേത്താടു് ‘ഈ ബ്രഹ്മസ്വം നിങ്ങൾ െപാട്ടിച്ചു പുറത്തു കളവിൻ അെല്ല�
ങ്കിൽ ഊരി എെന്റ േതാളിൽ ഇട്ടു തരിൻ ബ്രഹ്മധ്യാനവും, സമാധിയും നിങ്ങൾക്കു
അത്ര അസാദ്ധ്യമായി േതാന്നുന്നേല്ലാ. എനിക്കതു വളെര എളുപ്പത്തിൽ വരുന്നുണ്ടു്
എന്നു പറഞ്ഞു. സ്വാമി 18-ആമെത്ത വയസ്സിൽ കൽക്കട്ടാ സർവ്വകലാശാലയിൽ
നിന്നു ബി.എ. പരീക്ഷയിൽ വിജയിയായി. തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടാ�
യിരുന്ന വാസനയും ബുദ്ധി വികാസവും അസാധാരണം തെന്ന ആയിരുന്നു. കാേള�
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ജു വിടുന്നതിനുമുമ്പു ഹർബർട് സ് െപൻസർ എന്ന േലാക വിശ്രുതനായ യൂേറാപ്യൻ
തത്വശാസ്ത്രപണ്ഡിതെന്റ ഒരു സിദ്ധാന്തെത്ത ഖണ്ഡിച്ചു അേദ്ദഹത്തിനു േനരിട്ടു സ്വാ�
മി (നേരന്ദ്രനാഥദത്തൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത േപർ അതായിരുന്നു) എഴുതി�
യിരുന്നു. കാേളജു വിട്ട േശഷം അച്ഛെന്റ മരണത്താൽ കുടുംബത്തിന്നുണ്ടായ ധന�
സംബന്ധമായ ന്യൂനതെയ പരിഹരിപ്പാൻ അേദ്ദഹം ‘കുലക്രമാഗത’മായ വക്കീൽ
പണിക്കു ഒരുങ്ങുകയും േവഗത്തിൽ അതിൽനിന്നു വിരമിക്കുകയും െചയ്തു. സ്വാമി വി�
വാഹം െചയ്തില്ല. ഈശ്വരെനപ്പറ്റിയ യഥാർത്ഥമായ അറിവും സാക്ഷാൽക്കാരവും
സമ്പാദിപ്പാനുള്ള തൃഷ്ണ സ്വാമിക്കു അധികമധികം വർദ്ധിച്ചു. എല്ലാ മതശാസ്ത്രങ്ങളും
അേദ്ദഹം പഠിച്ചു. കുേറക്കാലം ബങ്കാളെത്ത പ്രസിദ്ധമായ ബ്രഹ്മസമാജത്തിെല
േനതാക്കന്മാരുമായി അേദ്ദഹം സഹവസിച്ചു. തെന്റ തീഷ്ണമായ തൃഷ്ണക്കു് അതിൽ
ഉപശമം കാണാത്താതിനാൽ ഒടുവിൽ അതിെന വിട്ടുകളഞ്ഞു. രാമകൃഷ്ണപരമഹം�
സെരപ്പറ്റി അേദ്ദഹം േകട്ടിരുന്നു എങ്കിലും വിദ്യാവിഹീനനായ ആ ഋഷിയിൽ തനി�
ക്കു വിശാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ‘ൈഹ; ശപ്പ് അയാൾ ദിവ്യത്വം നടിച്ചു െതണ്ടി നടക്കു�
ന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളിൽ ഒരുത്തൻ, ജനങ്ങൾ ആ വകക്കാരുെട പിന്നാെല ഓടാറു�
ണ്ടു് ’ എന്നു പരമഹംസെര പുച്ഛിച്ചു കൂടിയും അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേത്ര. േലാകത്തു
സംഭവിേക്കണ്ട വല്യ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം സംഭവിക്ക തെന്ന െചയ്യണമേല്ലാ! അേദ്ദ�
ഹം ഒടുവിൽ പരമഹംസെര െചന്നു കാൺമാൻ ഇടയായി. പിെന്ന ജീവിതകാ�
ലത്തിൽ ആ മഹാത്മാവിെന ഒരു ദിവസെമങ്കിലും പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു അേദ്ദഹ�
ത്തിനു ദുഃസ്സഹമായിരുന്നു. ഒന്നാമതായി ‘അവിടുന്നു ഈശ്വരെന കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ?’
എന്നു തെന്റ സാധാരണമായ േചാദ്യത്തിനു ‘നിെന്ന കാണുന്ന േപാെല തെന്ന
ഞാൻ ഈശ്വരേനയും കാണുന്നു’ എന്നു പരമഹംസർ പറഞ്ഞ അസന്ദിഗ്ദ്ധമായ
ഉത്തരം വിേവകിയായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയെത്ത നല്ലവണ്ണം ആവർജ്ജിച്ചു. യു�
വാവായ നര്േരന്ദനാഥദത്തനു സംഗീതത്തിലും അസാമാന്യമായ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടാ�
യിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശാരീരം അതിമധുരമായിരുന്നു. ഒരുദിവസം പരമഹംസ�
രുെട മുമ്പിൽ അേദ്ദഹം ഒരു കീർത്തനം പാടി. അതു േകട്ടവർ എല്ലാം ആനന്ദപര�
വശരായി ഇരുന്നു േപാകയും തെന്റ തെന്ന ഹൃദയദ്രാവകമായ ഗാനത്തിെന്റ ലയ�
ത്തിൽ ലീനചിത്തനായ് നേരന്ദ്രനാഥൻ മൂർച്ഛിച്ചു വീണു േപാകുകയും െചയ്തു. പരമ�
ഹംസർ അേദ്ദഹെത്ത ഉടൻ ൈകെകാണ്ടു തേലാടി. ഒരു അസാധാരണമായ സ്ഫു�
രണം അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചതുേപാെല േതാന്നി. അേദ്ദഹത്തി�
നു ഉടൻ സമാധി ഉണ്ടായി. അേദ്ദഹം ആത്മാവിെന്റ പൂർണ്ണമായ മാഹാത്മ്യെത്ത
അനുഭവസാക്ഷിയായറിയുകയും, അഥവാ ഈശ്വരേനത്തെന്ന കാണുകയും െചയ്തു.
അന്നുമുതൽ അേദ്ദഹം പരമഹംസരുെട പ്രിയശിഷ്യനായി. ‘വിേവകാന്ദൻ’ എന്ന
ജഗൽപ്രസിദ്ധമായ നാമേധയം അേദ്ദഹം സന്യാസദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചേപ്പാൾ പരമ�
ഹംസർ നൽകിയതാണു്. അേദ്ദഹം ഒരിക്കൽ സമാധിയിൽ മൃതപ്രായനായി കിട�
ക്കുേമ്പാൾ സുഖേക്കടായി മെറ്റാരു ദിക്കിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പരമഹംസരുെട അടു�
ക്കൽ ജനങ്ങൾ ഓടിെയത്തി വിവരമറിയിച്ചു. “അയാൾ അങ്ങെന കിടേന്നാെട്ട. കു�
േറേനരം അങ്ങെന കിടന്നതു െകാണ്ടു ഒരു ആപത്തും വരാനില്ല” എന്നും “ഇേപ്പാൾ
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അയാളുെട നിർവികല്പസമാധി കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളതു് േലാേകാപകാരമായ പ്രവൃ�
ത്തിയാണു്,” എന്നും പരമഹംസർ പറഞ്ഞുവേത്ര. സ്വാമിയുെട അത്ഭുതകരമായ ജീ�
വിതെത്ത ഈ െചറിയ മുഖവുരയിൽ വിസ്തരിപ്പാൻ തരമില്ല. ‘എെന്റ ഈ ശിഷ്യൻ
ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യവും മതനിഷ്ഠയുംെകാണ്ടു േലാകെത്ത ഇളക്കി മറിക്കും’ എന്നു പര�
മഹംസർ ഒരിക്കൽ അരുളിെച്ചയ്തു. അേത! വിേവകാന്ദസ്വാമി േലാകെത്ത ഇളക്കി�
മറിച്ചു, അേദ്ദഹത്തിെന്റ പവിത്രമായ നാമംതെന്ന ഇന്നും േലാകെത്ത ഇളക്കിമറി�
പ്പാൻ അധികമധികം ശക്തിയുള്ളതായിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നു.

1886-ൽ പരമഹംസർ മഹാസമാധിയായി. അതിന്നു േശഷം സ്വാമി ഹിമാ�
ലത്തിൽ കുേറക്കാലം േയാഗം ശീലിച്ചുെകാണ്ടു കഴിച്ചു. പിെന്ന അവിെടനിന്നു പുറ�
െപ്പട്ടു ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കുകയും പലർക്കും മതസംബന്ധമായ ഉപേദശങ്ങൾ
െകാടുക്കുകയും െചയ്തു. മദ്രാസിൽ ഇരിക്കുേമ്പാളാണു് അേമരിക്കയിെല മതപ്രതി�
നിധിസഭയിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ തീർച്ചയാക്കിയതു്. അസഹായനായി അേമരിക്ക�
യിൽ എത്തി സഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ സ്വാമിക്കു ഹാർവാടു സർവകലാശാലയിെല ഒരു
െപ്രാഫസറുമായി പരിചയിപ്പാനിടയായി. േയാഗ്യനായ ആ പണ്ഡിതൻ സ്വാമി�
െയ മഹാസഭാകാലം വെര േസ്നഹബഹുമാനപൂർവം തേന്നാെടാന്നിച്ചു താമസിപ്പി�
ക്കയും ഒടുവിൽ സഭാദ്ധ്യക്ഷനവർകൾക്കു് ഒരു ശുപാർശ കത്തു െകാടുത്തു അേദ്ദഹ�
െത്ത അയക്കുകയും െചയ്തു. ആ കത്തിൽ ‘ഇേദ്ദഹം ഒരു ഹിന്തുസന്യാസിയും ഒരു
വല്യപണ്ഡിതനുമാെണന്നും; പേക്ഷ, ചിക്കാേഗാ നഗരത്തിലുള്ള നമ്മുെട എല്ലാം
പാണ്ഡിത്യം ഒന്നായി കൂട്ടിയാൽ അതിേനക്കാൾ പാണ്ഡിത്യം അേദ്ദഹത്തിനുെണ്ട�
ന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു’ എന്നും എഴുതിയിരുന്നുവേത്ര. സ്വാമിയുെട അസാധാ�
രണ ബുദ്ധിശക്തിേയയും പാണ്ഡിത്യേത്തയും പറ്റി അേദ്ദഹം േപായിട്ടുള്ള ഏതു രാ�
ജ്യത്തു നിന്നും ഇതുേപാെലയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ തെന്ന പുറെപ്പട്ടിരുന്നു. അവ
ഇന്നും എങ്ങും പ്രതിധ്വനിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്. േലാകത്തുള്ള സകല
പ്രധാന മതങ്ങളുേടയും അധികൃതന്മാരായ പ്രതിനിധികേളെക്കാണ്ടു നിറഞ്ഞിരുന്ന
ചിക്കാേഗാ മഹാസഭയിൽ സ്വാമി തനിക്കു അനുവദിക്കെപ്പട്ട സമയത്തു എഴുേന്നറ്റു
നിന്നുെകാണ്ടു് ‘സേഹാദരേര! േലാകത്തിൽവച്ചു ഏറ്റവും പുരാതനമായ സന്യാസി
സംഘത്തിെന്റ േപരിലും എല്ലാ മതങ്ങളുേടയും മാതൃസ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന മതത്തി�
െന്റ േപരിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു വന്ദനം പറയുന്നു’ എന്നു തെന്റ പ്രസംഗത്തിെന്റ
‘മംഗളാചരണം’ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ തെന്ന എല്ലാവരുേടയും ദൃഷ്ടികളും േശ്രാത്രങ്ങളും
ആ മഹാത്മാവിെന്റ േനേര തിരിഞ്ഞു. അന്നു മുതലാണു സ്വാമിയുെട േപരു േലാക�
ത്തിൽ മുഴങ്ങിത്തുടങ്ങിയതു്. അന്നു മുതലാണു് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഹിന്തുമത�
േത്തപ്പറ്റി വിദ്വാന്മാരുെട ഇടയിൽ അസാധാരണമായ ബഹുമാനമുണ്ടായതു്. സഭ
കഴിഞ്ഞുകൂടിയേപ്പാൾ തെന്ന സ്വാമി അേമരിക്കയിൽ ഒരു സമ്മതനായിത്തീർന്നു.
അേനകം സ്ത്രീപുരുഷന്മാരായ ശിഷ്യന്മാേരയും അനുയായികേളയും സ്വാമി അവിെട
സമ്പാദിച്ചു. അവർ എല്ലാവരും വിദ്വാന്മാരും വിദൂഷികളുമായിരുന്നു. ഇേപ്പാഴും അവ�
രിൽ പലരും േലാകത്തിെന്റ നാനാഭാഗങ്ങളിലും സ്വാമിയുെട ഉപേദശങ്ങെള ശി�
രസാ വഹിച്ചു മതസംബന്ധമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏർെപ്പടുത്തുകയും പ്രസംഗിക്കു�
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കയും ജനങ്ങെള കഴിയുന്ന എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും സന്മാർഗ്ഗത്തിേലക്കു നയിപ്പാൻ
േവണ്ടതു പ്രവർത്തിക്കയും െചയ്തുെകാണ്ടു സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടു്. ലണ്ടൻ പാരീസ് മുത�
ലായ യൂേറാപ്പിെല പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും സ്വാമി സഞ്ചരിക്കുകയും അവിെട എല്ലാം
തെന്റ പ്രവൃത്തിയുെട അടിസ്ഥാനങ്ങെള ഉറപ്പിക്കുകയും െചയ്തേശഷം അേദ്ദഹം
ഇന്ത്യയിേലക്കു തിരിേക മടങ്ങി. മഹാനുഭാവനും സ്വേദശാഭിമാനികളിൽ അഗ്രഗ�
ണ്യനുമായ സ്വാമി മടങ്ങിയേപ്പാൾ െകാളേമ്പാ മുതൽ ഹിമാലയം വെര അേദ്ദഹ�
െത്ത എതിേരൽപ്പാനും, സൽക്കരിപ്പാനും ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽ ഉണ്ടായ തിക്കും
തിരക്കും എന്തായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞറിയിേക്കണ്ടതില്ലേല്ലാ. സ്വാമിക്കു് ഒരിക്കൽ�
കൂടി പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിേക്കണ്ടിവന്നു. ആ അവസരത്തിൽ അവിട�
ങ്ങളിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളിൽ പലേരാടും അേദ്ദഹം തെന്റ ആസന്നമായ മഹാസമാ�
ധിെയപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുതായി പല േരഖകളും ഉണ്ടു്. തിരിെയ മടങ്ങിയേതാടുകൂടി
ബല്ലൂർമഠം സ്ഥാപിക്കുകയും അതിെന്റ കീഴിൽ ‘രാമകൃഷ്ണമിഷ്യൻ’ പ്രവർത്തികൾ�
ക്കു പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. അതിന്നുേശഷം
തെന്റ േലാകകൃത്യം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നും താൻ ശരീരം വിടാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കു�
ന്നു എന്നും സ്വാമി പ്രത്യക്ഷമായി സംസാരിച്ചു. ശരീരത്തിനു ആേരാഗ്യം കുറഞ്ഞു
തുടങ്ങി. ദിവസങ്ങളിൽ അധികഭാഗവും പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നു വിരമിച്ചു നിഷ്ഠയി�
ലും സമാധിയിലും തെന്ന കഴിപ്പാൻ തുടങ്ങി. തെന്റ ദിവ്യമായ വാങ്മാധുര്യം െകാ�
ണ്ടു േലാകം മുഴുവൻ ഇളക്കിമറിച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന മഹാത്മാവായ സ്വാമി വിേവകാ�
ന്ദൻ ആകാശത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു പാടിത്തളർന്ന ഒരു പക്ഷി താെഴയുള്ള കൂട്ടിെലന്ന
േപാെല േബലൂർമഠത്തിൽ ഒതുങ്ങി വിശ്രമിച്ചു. 1902 ജൂൈല 4-നു സന്ധ്യകഴിഞ്ഞു
യെതാരു സുഖേക്കടും കൂടാെത ആ മഹാേതജസ്സു ഇഹേലാകത്തിൽ നിന്നു മറഞ്ഞു.
ഹാ! നിർഭാഗ്യമായ േലാകേമ നിെന്റ ഈ വലിയ നഷ്ടം അടുത്ത ഭാവിയിൽ പരി�
ഹരിക്കെപ്പടുന്നതല്ല! നിശ്ചയം തെന്ന.

രാജേയാഗം എന്ന ഈ പുസ്തകം എട്ടു അദ്ധ്യായങ്ങളായി വിഭജിച്ചു േയാഗ�
വിഷയത്തിൽ സ്വാമിക്കു പറയാനുണ്ടായിരുന്നെതല്ലാം തെന്റ അനന്യ സാധാര�
ണമായ വാഗ്ദ്ധാടിേയാടും േബാധനാ സാമർത്ഥ്യേത്താടും കൂടി അേദ്ദഹം ലളിത�
മധുരമായ രീതിയിൽ ഇതിൽ സംേക്ഷപിച്ചു പറഞ്ഞു തീർത്തിരിക്കുന്നു. ഇതിെന്റ
രണ്ടാം ഭാഗമായ പാതജ്ഞലേയാഗസൂത്രങ്ങളിൽ നിന്നു നമുക്കു കിട്ടുന്നതു ഈ വി�
ഷയത്തിലുള്ള ചിലവിേശഷ അറിവുകളും, ‘േയാഗദർശന’ത്തിെന്റ യേഥാക്തമായ
ജ്ഞാനവും ആകുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ മൂലതത്വങ്ങേളയും വിേശഷി�
ച്ചു സമാധിേയയും, അതിലും വിേശഷിച്ചു ‘പ്രാണ’േനയും, ‘പ്രാണായാമ’േത്തയും
പറ്റി അറികയും അനുഷ്ഠിക്കയും െചേയ്യണ്ട എല്ലാ സംഗതികേളയും ഇത്ര ശാസ്ത്രീ�
യവും സമജ്ഞസവുമായ വിധത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റാരു പുസ്തകം നമ്മുെട
മതഗ്രന്ഥ സമുച്ചയത്തിൽ ഇേപ്പാളിെല്ലന്നു തീർത്തു പറയുവാൻ ഇതിെന ഒരിക്കൽ
വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ മടിക്കയിെല്ലന്നുള്ളതു നിശ്ചയമാകുന്നു.

ആത്മാവിെന്റ േശ്രയസ്സിെന അെല്ലങ്കിൽ േമാക്ഷെത്ത കാംക്ഷിക്കുന്ന ഏെതാ�
രാൾക്കും രാജേയാഗം ഏതവസ്ഥയിലും അനുഷ്ഠിക്കാം. ജ്ഞാനേയാഗത്തിനും
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മറ്റും എന്നേപാെല രാജേയാഗത്തിന്നു ആചാര്യന്മാർ പ്രേത്യകം അധികാരികേള
നിർേദ്ദശിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും അതുെകാണ്ടുതെന്ന. സനൽകുമാരസംഹിതയിൽ ഇങ്ങി�
െന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു:

േയാഗാധികാരിണഃ സർേവ പ്രാണിനഃ സർവദാ യതഃ
ബാേലാ, വൃേദ്ധാ, വ്യാധിയുേക്താ, യുവാ സ്ത്രീ ശൂദ്രജന്മഭ്യൽ

അതുെകാണ്ടു പ്രാണായാമെത്തപ്പറ്റിയ ചില പ്രേത്യക അഭ്യാസങ്ങെളാഴിച്ചു�
ള്ള രാജേയാഗത്തിെന്റ മെറ്റല്ലാഭാഗവും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന വിധത്തിൽ
തെന്ന അപായശങ്ക കൂടാെത ആർക്കും പരിശീലിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

ആധാരചക്രെത്തപ്പറ്റി പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ വായനക്കാർക്കു അവയുെട ഒരു
സ്ഥൂലജ്ഞാനമുണ്ടാവാനുപയുക്തമാകത്തക്കവണ്ണം സ്വാമിതെന്ന എഴുതി മൂല�
േത്താടു േചർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഷട്ചക്ര ചിത്രം ഈ തർജ്ജിമയിലും അതുേപാെല
തെന്നേചർത്തിരിക്കുന്നു.

പരിഭാഷകൻ
തിരുവനന്തപുരം
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പൂർവ്വഭാഗം



അവതരണിക

നമ്മുെട എല്ലാ അറിവും അനുഭവെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കീട്ടുള്ളതാകുന്നു. ‘അനുമാ�
നജ്ഞാനം’ എന്നു പറയുന്നതുതെന്ന നാം വ്യാപ്തത്തിൽനിന്നു വ്യാപകേത്തയും,
സാമാന്യത്തിൽനിന്നു വിേശഷേത്തയും ഊഹിച്ചറിയുന്നതു് ആകയാൽ അതിേന്റ�
യും അടിസ്ഥാനം അനുഭവം തെന്ന. ശരിയായ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ (സയൻസിൽ)
ഈ പരമാർത്ഥം ജനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കാണുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, അവ
ഓേരാ മനുഷ്യേന്റയും സ്വന്ത അനുഭവങ്ങേളാടു േയാജിച്ചിരിക്കുന്നു. സയൻസുകാ�
രൻ ഏെതങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ എന്നു നിങ്ങേളാടു പറയുന്നില്ല.
അവന്നു തെന്റ അനുഭവങ്ങളുെട ഫലങ്ങളായ ചില വസ്തുതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും,
അതിേന്മൽ ന്യായവാദം െചയ്തു തെന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങെള വിശ്വസിപ്പാൻ പറയുന്നതാ�
കയാൽ അതു മനുഷ്യസാധാരണമായ ഏെതങ്കിലും അനുഭവത്തിനു പറ്റുന്നതായി�
ത്തെന്ന വരുന്നു. ഏതു ശരിയായ (സയൻസ്) ശാസ്ത്രത്തിലും മനുഷ്യർക്കുെപാതു�
വിൽ പറ്റുന്ന സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു മൂലതത്വം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുെകാണ്ടു
അതിൽനിന്നു ഊഹിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളുെട അബദ്ധസുബദ്ധങ്ങൾ എളു�
പ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നമുക്കു കഴിയും. മതത്തിന്നു അങ്ങിെനയുള്ള ഏെത�
ങ്കിലും അടിസ്ഥാനമുേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്നുള്ളതാണു പ്രകൃതം. ഈ േചാദ്യത്തിനു്
ഉെണ്ടന്നും, ഇെല്ലന്നും, ഞാൻ ഉത്തരം പറേയണ്ടിവരും. േലാകം മുഴുവൻ േബാദ്ധ്യ�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നപ്രകാരം മതം, ഭക്തിേയയും, വിശ്വാസേത്തയും അടിസ്ഥാനമാക്കീട്ടു�
ള്ളതാെണന്നു പറയെപ്പടുന്നു. അധികഭാഗവും, അതു് വിവിധങ്ങളായ ഓേരാവക
പ്രതിജ്ഞകെളെക്കാണ്ടു മാത്രം നിറയെപ്പട്ടതായും ഇരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടുത�
െന്നയാണു് പലപ്രകാരമുള്ള മതങ്ങൾ എല്ലാം തമ്മിൽ ശണ്ഠകൂടുന്നതായി നാം കാ�
ണുന്നതു്. ഈ പ്രതിജ്ഞകൾതെന്നയും വിശ്വാസെത്ത ആസ്പദമാക്കീട്ടുള്ളവയാകു�
ന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ, േമഘങ്ങളുെട മുകളിൽ ഒരു സത്വം ഇരുന്നു േലാകം മുഴുവൻ ഭരി�
ക്കുന്നു എന്നു പറകയും, അയാളുെട ശപഥമാകുന്ന പ്രമാണെത്ത മാത്രം അടിസ്ഥാ�
നമാക്കി അതിെന വിശ്വസിപ്പാൻ എേന്നാടു ആവശ്യെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. അതു�
േപാെലതെന്ന എനിക്കും എെന്റ സ്വന്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അതിെന
വിശ്വസിപ്പാൻ ഞാൻ മറ്റുള്ളവേരാടും പറഞ്ഞുവരുന്നു. അവർ ഏെതങ്കിലും കാര�
ണം േചാദിച്ചാൽ ഒരു മറുപടിയും അവേരാടു പറവാൻ എനിക്കില്ല. ഇതുെകാണ്ടാ�
ണു ഇക്കാലങ്ങളിൽ മതത്തിന്നും, അദ്ധ്യാത്മികശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും അനാദരവുണ്ടാകു�
ന്നതു്. വിദ്യാഭ്യാസം െചയ്തിട്ടുള്ള ഏെതാരുവനും ‘ഏ! ഈ മതങ്ങൾ എന്നാൽ,
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പരിേശാധിച്ചറിവാൻ യാെതാരു േതാതുമില്ലാത്ത ഒരുവക അഭിപ്രായങ്ങളുെട ഭാ�
ണ്ഡങ്ങൾ, ഓേരാ മനുഷ്യനും, അവെന്റ പ്രിയെപ്പട്ട സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങെള പ്രസം�
ഗിക്കുന്നു.’ ഇങ്ങിെന പറയുെമന്നു േതാന്നുന്നു. എന്നാൽ മതത്തിൽ ഈ വിവിധ
സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു് എല്ലാം, ഭിന്നരാജ്യങ്ങളിൽ നാനാപ്രകാേരണയുള്ള ജനസമുദാ�
യത്തിെന്റ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾക്കു് എല്ലാറ്റിനും നിയാമകമായി, സർവസാധാരണ�
മായ വിശ്വാസത്തിെന്റ ഒരു ആസ്പദം ഉെണ്ടന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്കു
നിങ്ങേളാടു പറേഞ്ഞ തീരൂ. ഈ ആസ്പദെത്ത ആരാഞ്ഞു െചല്ലുേമ്പാൾ ഈ മത�
ങ്ങളും എല്ലാം സർവസാധാരണങ്ങളായ അനുഭവങ്ങെള അടിസ്ഥാനമാക്കിയുണ്ടാ�
യിട്ടുള്ളതാെണന്നു നാം കാണും.

ഒന്നാമതു നിങ്ങേളാടു ഞാൻ േലാകത്തുള്ള വിവിധമതങ്ങെള എല്ലാം പിരിച്ചു�
േനാക്കാൻ പറയാം. അവ രണ്ടു തരങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു നി�
ങ്ങൾക്കു കാണാം. ഒന്നു പുസ്തകമുള്ളവ, ഒന്നു പുസ്തകമില്ലാത്തവ. പുസ്തകമുള്ളവ
അതിപ്രബലങ്ങളും, അധികം ജനങ്ങളാൽ അനുസരിക്കെപ്പടുന്നവയും ആണു്. പു�
സ്തകമില്ലാത്തവ മിക്കവാറും, നശിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പുത്തനായുള്ള ചുരുക്കം ചി�
ലതിെന അനുസരിക്കുന്നവരും വളെര കുറവാണു്. എങ്കിലും, അവയിൽ എല്ലാറ്റി�
ലും, അവ നേമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾ എല്ലാം ചില പ്രേത്യക മനുഷ്യരുെട അനു�
ഭവഫലങ്ങളാെണന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായസാമ്യം നാം കാണുന്നുണ്ടു്. ക്രിസ്ത്യാനി
തെന്റ മതെത്ത വിശ്വസിക്കണം എന്നും, ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കണം എന്നും ക്രി�
സ്തുവിെന ഈശ്വരെന്റ അവതാരമായി വിശ്വസിക്കണം എന്നും, ഒരു ഈശ്വരനി�
ലും ഒരു ആത്മാവിലും, ആ ആത്മാവിെന്റ വിശിഷ്ടതരമായ ഒരു അവസ്ഥാന്തരത്തി�
ലും വിശ്വസിക്കണം എന്നും നിങ്ങേളാടു് പറയും. കാരണം േചാദിക്കയാെണങ്കിൽ
‘ഇല്ല, അെതെന്റ വിശ്വാസമാണു് ’ എന്നായിരിക്കും അയാൾ പറയുന്നതു്. എന്നാൽ
ക്രിസ്തുമതത്തിെന്റ അസ്ഥിവാരത്തിേലക്കു കടന്നുെചന്നാൽ അതും അനുഭവെത്ത
ആസ്പദമാക്കി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാെണന്നു നിങ്ങൾക്കു കാണാം. ക്രിസ്തു താൻ ഈശ്വ�
രെന കണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങൾക്കു ഈശ്വരസാ�
ക്ഷാത്കാരമുണ്ടായി എന്നു പറഞ്ഞു, എന്നും മറ്റുമുള്ളതു േനാക്കുക. ഇതുേപാെലത�
െന്ന, ബുദ്ധമതത്തിലും, അതു ബുദ്ധെന്റ അനുഭവമാകുന്നു, അേദ്ദഹം ചില തത്വങ്ങ�
െള അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു, അവെയക്കണ്ടു്, അവയുമായി പരിചയിച്ചു്, അവെയ േലാക�
ത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയും െചയ്തു. ഹിന്ദുക്കളുേടയും മതം ഇപ്രകാരം തെന്ന. അവ�
രുെട പുസ്തകത്തിൽ തൽകർത്താക്കന്മാരായ ചില ഋഷികൾ തങ്ങൾ ചില തത്വ�
ങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതിെന അവർ പ്രസംഗിക്കുക�
യും െചയ്യുന്നു. അതുെകാണ്ടു േലാകത്തുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളും, പ്രത്യക്ഷാനുഭവമാകു�
ന്ന, വജ്രദൃഢമായ ഒരു ആധാരശിലയിൽ സ്ഥാപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാെണന്നുള്ളതു
െവളിവാകുന്നു. മതാചാര്യന്മാെരല്ലാം ഈശ്വരെനക്കണ്ടു; അവെരല്ലാം തങ്ങളുെട
സ്വന്ത ആത്മാക്കെള കണ്ടു; തങ്ങളുെട നിത്യത്ത്വെത്ത കണ്ടു; തങ്ങളുെട ഭാവിെയ
കണ്ടു; കണ്ടവെയ അവർ ഉപേദശിക്കയും െചയ്തു. ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമാണുള്ളതു്.
അതായതു്, ഈ മതങ്ങളിൽ ഏറിയ കൂറിലും, വിേശഷിച്ചു് ഈ കാലങ്ങളിൽ ഒരു പ്ര�
േത്യകവാദം പുറെപ്പടുവിച്ചുകാണുന്നു. ആ വാദം േമല്പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ ഇക്കാല�
ത്തു അസാദ്ധ്യങ്ങളാെണന്നാകുന്നു. ആരുെട േപരുകളാൽ മതങ്ങൾ അറിയെപ്പട്ടി�
രിക്കുന്നുേവാ ആദ്യെത്ത മതസ്ഥാപകന്മാരായ ആ ഏതാനും ചില മനുഷ്യർക്കു മാ�
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ത്രം അതു സാദ്ധ്യമായിരുന്നു. ഇക്കാലത്തു ആ അനുഭവങ്ങളുെട മൂലവിേച്ഛദം വന്നു�
േപായി. അതുെകാണ്ടു് മതെത്ത ഇേപ്പാൾ, നാം വിശ്വാസത്തിേന്മൽ ൈകെക്കാ�
േള്ളണ്ടിയിരിക്കയാണെത്ര, ഞാൻ അതു് അേശഷം സമ്മതിക്കയില്ല. അറിവിെന്റ
ഏെതങ്കിലും ഒരു പ്രേത്യക പിരിവിൽെപ്പട്ട ഒരനുഭവം ഈ േലാകത്തിൽ ഒരിക്കൽ
ഉണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്നുവരികിൽ ആ അനുഭവം അതിന്നുമുമ്പും എത്രേയാ ലക്ഷം പ്രാവ�
ശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്നും, ഇനിയും, ആവർത്തിച്ച എന്നേന്നയ്ക്കും ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടി�
രിക്കുെമന്നുള്ളതു് അവശ്യം സിദ്ധമാകുന്നു. ഐക്യരൂപ്യം പ്രകൃതിയുെട സ്ഥിരമായ
നിയമമാണു്. ഒരിക്കൽ സംഭവിച്ചതിനു് എല്ലായ്േപ്പാഴും സംഭവിക്കാൻ കഴിയും.

അതുെകാണ്ടു േയാഗശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരായ ആചാര്യന്മാർ പ്രസ്താവിക്കുന്നെത�
െന്തന്നാൽ, മതം, പുരാതനകാലങ്ങളിെല അനുഭവങ്ങെള ആസ്പദമാക്കി മാത്രം
ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെല്ലന്നും, ആ അനുഭവങ്ങളുെട സാക്ഷാൽകാരമുണ്ടാകുന്നതുവെര
ഒരുത്തനും, ഒരു മതസ്ഥനായിത്തീരുന്നതെല്ലന്നും ആകുന്നു. നമുക്കു് ഈ സാ�
ക്ഷാൽകാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള വഴികെള ഉപേദശിക്കുന്നതാണു് േയാഗശാസ്ത്രം.
അനുഭവിച്ചറിയുന്നതുവെര മതെത്തപറ്റി പ്രലപിക്കുന്നതു് നിരുപേയാഗമാകുന്നു.
ഈശ്വരെന്റ േപരിൽ എന്തുെകാണ്ടിത്രെയല്ലാം ഉപദ്രവങ്ങളും, ഇത്രെയല്ലാം ശണ്ഠ�
കളും, മത്സരങ്ങളും, ഉണ്ടാകണം? മേറ്റെതങ്കിലും കാരണത്താൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതി�
േനക്കാൾ അധികം രക്തം െചാരിച്ചിൽ ഈശ്വരെന്റ േപരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. അതു
ജനങ്ങൾ മതത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രേവശിച്ചുേനാക്കാഞ്ഞിട്ടാകുന്നു. അവർ
തങ്ങളുെട മുത്തശ്ശന്മാരുെട നടപടികെള മനസ്സാെല സമ്മതിച്ചു മാത്രം തൃപ്തിെപ്പട്ടു.
അന്യന്മാേരാടും അങ്ങെന െചയ്യുവാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു. ഒരുത്തൻ ആത്മാവുെണ്ട�
ന്നു പറവാൻ അതിെന അവൻ തന്നത്താൻ അനുഭവിച്ചറിയുന്നിെല്ലങ്കിലും, ഈശ്വ�
രൻ ഉെണ്ടന്നു പറവാൻ അേദ്ദഹെത്ത അവൻ കാണുന്നിെല്ലങ്കിലും എന്തവകാശ�
മാണുള്ളതു് ? ഈശ്വരനുെണ്ടങ്കിൽ അേദ്ദഹെത്ത നാം കാണണം, ആത്മാവുെണ്ട�
ങ്കിൽ അതു നമുക്കു് അനുഭവ വിഷയമാകയും േവണം. അല്ലങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാ�
തിരിക്കുന്നതാണു് ഉത്തമം. കപടഭക്തനാകുന്നതിേനക്കാൾ പ്രസിദ്ധനാസ്തികനാ�
കയാണുത്തമം. ഒരു പക്ഷത്തിൽ വിദ്വാന്മാെരന്നു പറയെപ്പടുന്നവരുെട പുതിയ
അഭിപ്രായം, മതവും, അദ്ധ്യാത്മശാസ്ത്രങ്ങളും, പരമാത്മാവിെന പറ്റിയുള്ള എല്ലാ
അേന്വഷണങ്ങളും, നിരർത്ഥകം എന്നാകുന്നു. മെറ്റാരു പക്ഷത്തിൽ മുറി വിദ്വാ�
ന്മാരുെട അഭിപ്രായം, ഇവയ്ക്കു വാസ്തവത്തിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനവുമിെല്ലന്നും, ഇവ
േലാകത്തിൽ നന്മ െചയ്യുന്നതിനുള്ള ബലേമറിയ േപ്രരകശക്തികൾ ആെണന്നു�
ള്ള വസ്തുതയിൽ അടങ്ങിയ വില മാത്രേമ അവയ്ക്കുള്ളു എന്നും ആെണന്നു േതാന്നു�
ന്നു. മനുഷ്യർ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ അവർ നല്ലവരും, നല്ല നടത്തമുള്ളവ�
രും ആയിത്തീരും. അതുെകാണ്ടു അവർ േയാഗ്യന്മാരായ പൗരന്മാരാകുമേത്ര. ഈ
അഭിപ്രായം െവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് നമുക്കു് അവെര കുറ്റം പറഞ്ഞുകൂടാ.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവർക്കു കിട്ടുന്ന ഉപേദശങ്ങെളല്ലാം െവറും അർത്ഥശൂന്യ�
മായ അസംബന്ധപ്രലാപങ്ങളുെട അവസാനമില്ലാത്ത ചർവിതചർവണത്തിൽ
വിശ്വസിക്കണം എന്നു മാത്രമാകുന്നു. െവറും വാക്കുകെള ആശ്രയിച്ചു് ജീവിപ്പാൻ
അവേരാടു പറയുന്നു. അവർക്കതു കഴിയുേമാ? കഴിയുമായിരുെന്നങ്കിൽ മനുഷ്യസ്വ�
ഭാവെത്ത പറ്റി എനിക്കു ലവേലശം ബഹുമാനമുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലാ! മനുഷ്യനു
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സത്യം അറിയണം; തന്നത്താൻ അതിെന അനുഭവിച്ചറിയണം; അതിെന ഗ്രഹി�
ക്കണം, സാക്ഷാൽക്കരിക്കണം; തെന്റ അന്തരാത്മാവുെകാണ്ടു അതിെന സ്പർ�
ശിക്കയും േവണം. അേപ്പാൾ മാത്രെമ സർവ സംശയങ്ങളും അസ്തമിക്കുകയും,
അന്ധകാരം നീങ്ങുകയും, ഹൃദയത്തിെന്റ വക്രത എല്ലാം േപായി, േനെര ആകു�
കയും െചയ്യു, എന്നു േവദങ്ങൾ േഘാഷിക്കുന്നു. ‘അല്ലേയാ അമർത്യപുത്രന്മാേര!
അത്യുൽകൃഷ്ടമായ സ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിതി െചയ്യുന്നവെര! വഴി ഇതാ കാണെപ്പ�
ട്ടു! ഈ എല്ലാ ഇരുട്ടുകളുേടയും ഇടയിൽ കൂടി ഒരു വഴിയാണുള്ളതു്. അതായതു്
എല്ലാ ഇരുട്ടുകളുേടയും അപ്പുറത്തുള്ള അവെന പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുകയാകുന്നു, േവെറ
വഴിയില്ല.’

ഈ തത്വെത്ത പ്രാപിപ്പാൻ പ്രവൃത്തിേയാഗ്യവും, ശാസ്ത്രീയ രീതിയിൽ നിർമ്മി�
തവും ആയ ഒരു മാർഗ്ഗം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു കാട്ടിെകാടുക്കുന്നതാണു്, രാജേയാ�
ഗശാസ്ത്രത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം. ഒന്നാമതുതെന്ന ഏതു ശാസ്ത്രത്തിന്നും ഒരു പ്രേത്യക
തത്വാേന്വഷണക്രമം ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കു ഒരു േജ്യാതി ശാസ്ത്രജ്ഞനാക�
ണെമങ്കിൽ കുത്തിയിരുന്നുെകാണ്ടു് ‘േജ്യാതിശാസ്ത്രേമ! േജ്യാതിശാസ്ത്രേമ!’ എന്നു
നിലവിളിച്ചാൽ അതു ഒരിക്കലും നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ വരുന്നതല്ല. അതുേപാെലത�
െന്ന, രസതന്ത്രവും ഒരു പ്രേത്യകക്രമം അനുസരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. നിങ്ങൾ പ്രേയാ�
ഗശാലയിൽേപായി പല ദ്രവ്യങ്ങേളയും എടുത്തു അവെയ തമ്മിൽ കൂട്ടിേച്ചർക്ക�
ണം, ഒന്നാക്കണം, പരിേശാധിച്ചു േനാക്കണം. അതിൽനിന്നു രസതന്ത്രത്തിെന്റ
ജ്ഞാനം നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും. േജ്യാതിശാസ്ത്രജ്ഞനാകണെമങ്കിൽ നക്ഷത്രബം�
ഗ്ലാവിൽ (Observatory) േപായി ദൂരദർശിനി (തുലകണ്ണാടി) എടുത്തു നക്ഷത്രങ്ങളു�
േടയും ഗ്രഹങ്ങളുേടയും സ്ഥിതിഗതികെള േനാക്കി പഠിക്കണം; അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ
േജ്യാതിശാസ്ത്രജ്ഞനാകും. ഓേരാ ശാസ്ത്രത്തിന്നും അതിെന്റ സ്വന്തം അഭ്യാസക്ര�
മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എത്രേയാ ആയിരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുെട
മുൻപിൽ െചയ്യാം, എന്നാൽ അഭ്യാസക്രമെത്ത നിങ്ങൾ ആദ്യം പരിചയിെച്ചങ്കി�
ലല്ലാെത, അവയ്ക്കു നിങ്ങെള മതവിശ്വാസിയാക്കാൻ കഴികയില്ല. എല്ലാക്കാലങ്ങ�
ളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഋഷീശ്വരന്മാെര സംബന്ധിച്ച സത്യം ഇതാണു്; അവർ പരി�
ശുദ്ധന്മാരും, സ്വാർത്ഥത്യാഗികളും, േലാകത്തിന്നു നന്മ െചയ്യണം എന്നല്ലാെത
മറ്റു യാെതാരുേദ്ദശ്യവും ഇല്ലാത്തവരും ആയിരുന്നു. ഇന്ദ്രിയജ്ഞാനം െകാെണ്ട�
ത്താവുന്നതിേനക്കാൾ ഉയർന്നതായ സത്യം തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു
അവർ വിളിച്ചുപറകയും, അതിെന െതളിയിക്കാെമന്നു ശപഥം െചയ്യുകയും െചയ്യു�
ന്നു. അവർ നിങ്ങേളാടു പറയുന്നതാവിതു് ഈ ക്രമെത്ത അനുസരിക്കയും താൽ�
പര്യപൂർവം അഭ്യസിക്കുകയും െചയ്യുവിൻ, അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ അതീതമായ സത്യ�
െത്ത കാണുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഈ വാദത്തിൽ വാസ്തവമിെല്ലന്നു പറവാൻ നിങ്ങൾക്കു
അർഹതയുണ്ടു്. അങ്ങിെന െചയ്യുന്നതിനു മുൻപു് ഈ ശപഥങ്ങളിൽ ഉള്ള സത്യ�
െത്ത വിസമ്മതിച്ചാൽ അതു ന്യായമായിരിക്കയില്ല.’ അതുെകാണ്ടു വിധിപ്രകാരമു�
ള്ള ക്രമങ്ങെള അനുസരിച്ചു് വിശ്വാസപൂർവ്വം നാം അഭ്യസിക്കണം. അേപ്പാൾ സം�
ഗതി െവളിവാകും.

അറിവു സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ നാം സാധർമ്മജ്ഞാനെത്ത ഉപേയാഗിക്കുന്നു.
സാധർമ്മജ്ഞാനം നിരീക്ഷണെത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യം നാം വസ്തുത�
കെള നിരീക്ഷിക്കുന്നു. പിെന്ന അവയുെട സാധർമ്മ്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നു. അന�
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ന്തരം നമ്മുെട നിഗമനങ്ങെള അല്ലങ്കിൽ സിദ്ധാന്തങ്ങെള ഊഹിച്ചറികയും െചയ്യു�
ന്നു. മനസ്സിെന, മനുഷ്യെന്റ അന്തരംഗപ്രകൃതിെയ അെല്ലങ്കിൽ വിചാരെത്തപറ്റി�
യുള്ള ജ്ഞാനം ഉള്ളിൽ നടന്നു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുതകെള നിരീക്ഷിച്ചറിയാനു�
ള്ള ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നതുവെര നമുക്കു ലഭിക്കുന്നില്ല. പുറത്തുള്ള സംഗതികെള നിരീ�
ക്ഷിച്ചറിയുന്നതു വളെര എളുപ്പം; െവളിയിെല പ്രകൃതിയുെട ഓേരാ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങേള�
യും നിരീക്ഷിച്ചറിവാൻ അേനകായിരം ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടിട്ടും ഉണ്ടു്.
എന്നാൽ ഉള്ളിെല േലാകത്തിൽ നെമ്മ സഹായിപ്പാൻ ഒരുപകരണവും കാണു�
ന്നില്ല. എങ്കിലും ഒരു ശരിയായ ശാന്തം ഉണ്ടാകണെമങ്കിൽ നാം നിരീക്ഷണം െച�
േയ്ത തീരൂ എന്നു നമുക്കറിയാം. ശരിയായ തത്വവിേവചനേത്താടുകൂടാെത ഒരു ശാ�
സ്ത്രവും സംഭാവ്യമല്ല. അങ്ങെനയുള്ളതു് െവറും ഊഹമെത്ര. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാ�
ണു എല്ലാ അന്തഃകരണശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ആദ്യകാലം മുതല്ക്കു പരസ്പരവിരുദ്ധമായി
അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രെമ അങ്ങ�
െന അല്ലാെതയുള്ളു. അവർ നിരീക്ഷണം െചയ്യാനുള്ള ഉപായങ്ങെള കണ്ടുപിടിച്ചി�
ട്ടുള്ളവരും ആണു്.

രാജേയാഗശാസ്ത്രം ഒന്നാമതായി ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു്, മനുഷ്യനു തെന്റ അന്ത�
രംഗാവസ്ഥകെള നിരീക്ഷിപ്പാനുള്ള ഉപായങ്ങെള കാട്ടിെകാടുക്കുന്നതിന്നാകുന്നു.
ഉപകരണം സാക്ഷാൽ മനസ്സു തെന്ന. മനസ്സിെന്റ ഏകാഗ്രതാശക്തിെയ േവണ്ടും�
വണ്ണം നിയന്ത്രിക്കുകയും, ഉള്ളിെല േലാകത്തിേലക്കു തിരിച്ചുവിടുകയും െചയ്താൽ
അതു മനസ്സിെന പിരുത്തുേനാക്കുകയും, നമുക്കു തത്വങ്ങെള െവളിെപ്പടുത്തിത്തരു�
കയും െചയ്യും. മനസ്സിെന്റ ശക്തികൾ പ്രഭയുെട േവർതിരിക്കെപ്പട്ട കിരണങ്ങൾ
േപാെല ആകുന്നു. അവെയ ഏകാഗ്രെപ്പടുത്തിയാൽ അവ എല്ലാവെറ്റയും പ്രകാ�
ശിപ്പിക്കുന്നു. അറിവിന്നാധാരമായി നമുക്കുള്ളതു് ഇെതാന്നു മാത്രം തെന്ന. ഓേരാ�
രുത്തനും, അഭ്യന്തരവും, ബാഹ്യവുമായ േലാകത്തിൽ ഇതിെന ഉപേയാഗിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ഭൗതിക വിജ്ഞാനി ബാഹ്യേലാകത്തിൽ പ്രേയാഗിക്കുന്ന ഈ സൂക്ഷ്മ
നിരീക്ഷണെത്ത അന്തഃകരണശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉള്ളിേലക്കു പ്രേയാഗിേക്കണ്ടിയിരി�
ക്കുന്നു. അതിന്നു് ഒേട്ടെറ പരിചയം ആവശ്യമാണു്. നമ്മുെട കുട്ടികാലം മുതൽക്കു
നാം െവളിയിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങെള േനാക്കിയറിവാേന പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളു. ഒരിക്കലും,
ഉള്ളിേലക്കു േനാക്കി ശീലിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളിൽ അധികംേപർക്കും ഉള്ളിെല യന്ത്രകൗ�
ശലങ്ങെള േനാക്കിയറിവാനുള്ള ശക്തി മിക്കവാറും നശിച്ചുേപായിട്ടുമുണ്ടു്. മനസ്സി�
െന ഉള്ളിേലക്കു് തിരിച്ചുവിടുന്നേപാെല െചയ്യുകയും; െവളിയിേലക്കു േപാകാെത
തടുക്കുകയും, പിെന്ന അതിെന്റ ശക്തികെള ഏകാഗ്രെപ്പടുത്തി അതിെന്റ സ്വഭാ�
വെത്ത അതുതെന്ന കണ്ടറിയുന്നതിന്നായി അവെയ അതിെന്റ േമൽ തെന്ന വിടു�
കയും, അതിെന സ്വയേമവ പിരുത്തുേനാക്കുകയും െചയ്യുന്നതു് വളെര േക്ലശമുള്ള
കാര്യമാകുന്നു. എങ്കിലും പ്രസ്തുത വിഷയത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ ഏെതങ്കിലും പ്രേവ�
ശനത്തിനു് ഇെതാരു വഴിെയ ഉള്ളുതാനും.

അങ്ങിെനയുള്ള അറിവു െകാണ്ടു് ഉപേയാഗം എന്താണു് ? എന്നാൽ, ഒന്ന�
മതു് അറിവിെന്റ ഏറ്റവും വലുതായ പ്രതിഫലം തെന്ന അറിവാകുന്നു. രണ്ടാമതു,
അതിന്നു േവേറ പ്രേയാജനമുണ്ടു്. അതു നമ്മുെട സകല ദുഃഖങ്ങേളയും ഒഴിക്കും;
തെന്റ സ്വന്തം മനസ്സിെന പിരുത്തുേനാക്കീട്ടു്, മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്ത�
തും, സ്വഭാേവന പരിശുദ്ധവും, പരിപൂർണ്ണവുമായ ഏതാെണ്ടാന്നിെന മുഖേത്താടുമു�



7 രാജേയാഗം അവതരണിക

ഖമായി എന്നേപാെല കാണുേമ്പാൾ പിെന്ന ഒരിക്കലും, അവൻ ദുഃഖിേയാ ദുർഭാഗ്യ�
വാേനാ ആയിരിക്കയില്ല. ദുഃഖെമല്ലാം ഭയത്തിൽ അെല്ലങ്കിൽ പൂർത്തിയാകാത്ത
ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാകുന്നു. മനുഷ്യൻ താൻ ഒരിക്കലും മരിക്കുന്നിെല്ലന്നു കാണും,
അേപ്പാൾ മരണഭയം അവന്നു് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകയില്ല. എേപ്പാൾ അവൻ തെന്ന
പരിപൂർണ്ണനാെണന്നറിയുന്നുേവാ പിെന്ന മിഥ്യയായ ആഗ്രഹങ്ങൾ അവന്നു് ഒരി�
ക്കലും ഉണ്ടാകയില്ല. ഈ രണ്ടു കാരണങ്ങളുെട അഭാവത്താൽ ഒരു കാലത്തും,
പിെന്ന അവന്നു ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നില്ല. ശരീരേത്താടു കൂടിയിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്നയും
പരിപൂർണ്ണമായ പരമാനന്ദാനുഭവം ഉണ്ടാകയും െചയ്യുന്നു.

ഈ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിന്നു ഒരു മാർഗ്ഗം തെന്നയുള്ളു. അതു ഏകാ�
ഗ്രത അെല്ലങ്കിൽ സമാധി ആകുന്നു. രസായന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തെന്റ പ്രേയാഗ�
ശാലയിൽ ഇരുന്നു, മനസ്സിെന്റ എല്ലാ ശക്തികേളയും, ഒരു േക്രന്ദസ്ഥാനത്തിേല�
ക്കു് ഏകാഗ്രെപ്പടുത്തുകയും, പിരിച്ചുേനാക്കുന്ന വസ്തുക്കളുെട േമൽ അവെയ വിടുക�
യും അപ്രകാരം അവയുെട രഹസ്യം കണ്ടുപിടിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. േജ്യാതിശാ�
സ്ത്രജ്ഞൻ മനസ്സിെന്റ എല്ലാ ശക്തികേളയും ഏകാഗ്രെപ്പടുത്തി, തുലകണ്ണാടിയിൽ�
കൂടി അവെയ ആകാശമണ്ഡലത്തിേലക്കു അയയ്ക്കുകയും നക്ഷത്രങ്ങൾ, സൂര്യൻ,
ചന്ദ്രൻ ഇവെയല്ലാം തങ്ങളുെട രഹസ്യെത്ത അവന്നു കാട്ടിെകാടുക്കുകയും െചയ്യു�
ന്നു. ഞാൻ നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിേലക്കു എെന്റ വി�
ചാരങ്ങെള എനിക്കു എത്രയധികം ഏകാഗ്രെപ്പടുത്തുവാൻ കഴിയുേമാ അത്രയധി�
കം അതിെന െവളിവാകാൻ എനിക്കു കഴിയുന്നതാകുന്നു. നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയു�
ന്നതിെന േകട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുെട വിചാരങ്ങെള നിങ്ങൾക്കു എത്രയധി�
കം ഏകാഗ്രെപ്പടുത്തുവാൻ കഴിയുേമാ അത്രയധികം സ്പഷ്ടമായി ഞാൻ പറയുന്ന
വിഷയെത്ത നിങ്ങൾക്കു ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയും.

േലാകത്തിൽ കാണുന്ന ഈ വിജ്ഞാനങ്ങെളല്ലാം മനഃശ്ശക്തിയുെട ഏകാഗ്ര�
തെക്കാണ്ടല്ലാെത എങ്ങെനയുണ്ടാവാം? പ്രകൃതി തെന്റ രഹസ്യെത്ത തുറന്നു കാ�
ട്ടിത്തരുവാൻ എേപ്പാഴും സന്നദ്ധയാകുന്നു. മർദ്ദിപ്പാൻ മാത്രം നാം അറിഞ്ഞിരു�
ന്നാൽ മതി. ആവശ്യമുള്ള മർദ്ദനം പ്രകൃതിക്കു നല്കണം. മർദ്ദനത്തിന്നു് ഊക്കും,
ശക്തിയും ഉണ്ടാേകണ്ടതു ഏകാഗ്രതയിൽനിന്നാണു്. മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിൽ അട�
ങ്ങികിടക്കുന്ന ശക്തിക്കു അതിരില്ല. മനസ്സു് എത്ര അധികം ഏകാഗ്രമാകുന്നുേവാ
അത്രയധികം ശക്തി അതിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തു വന്നുകൂടുന്നു. അതാണു രഹസ്യം.

ബാഹ്യവസ്തുക്കളിൽ മനസ്സിെന ഏകാഗ്രെപ്പടുത്തുന്നതു് എളുപ്പമാകുന്നു. മന�
സ്സിെന്റ ഗതി സ്വഭാേവനതെന്ന െവളിേക്കാട്ടാണു്. എന്നാൽ മതത്തിേന്റയും അന്തഃ�
കരണശാസ്ത്രത്തിേന്റയും തത്വശാസ്ത്രത്തിേന്റയും വിഷയത്തിലാകെട്ട, ജ്ഞാതാവും,
േജ്ഞയവും ഒന്നുതെന്ന ആയിരിക്കുന്നു. േജ്ഞയം ആന്തരമാകുന്നു. മനസ്സു തെന്ന�
യാണു േജ്ഞയം. മനസ്സിെനത്തെന്ന േനാക്കിയറിയുന്നതു് അവശ്യമായിവരുന്നു.
മനസ്സു, മനസ്സിെന േനാക്കിയറിയുന്നു. ചിന്തനം എന്നു പറയെപ്പടുന്ന ഒരു ശക്തി
മനസ്സിന്നുെണ്ടന്നു നമുക്കറിയാമേല്ലാ. ഞാൻ നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരി�
ക്കുന്നു; അേത സമയം തെന്ന രണ്ടാമെതാരാേളാ എന്നു േതാന്നുമാറു മാറിനിന്നിട്ടു്
സ്വയേമവ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിെന അറികയും, േകൾക്കുകയുംകൂടി െചയ്യുന്നു.
നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും, അേത സമയം തെന്ന എെന്തങ്കിലും വിചാരിക്കയും
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െചയ്യുന്നു. നിങ്ങളുെട മനസ്സിെന്റ മെറ്റാരു ഭാഗം മാറിനില്ക്കയും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കു�
ന്നതിെന കാണുകയും െചയ്യുന്നു. മനസ്സിെന്റ ശക്തികെള ഏകാഗ്രെപ്പടുത്തുകയും,
അതിൻേമൽതെന്ന അവെയ തിരിച്ചുവിടുകയും െചയ്യണം. സൂര്യെന്റ പ്രസൃമരമായ1

കിരണങ്ങൾ കടന്നുെചന്നു ഏറ്റവും അന്ധകാരമയമായ പ്രേദശങ്ങളിെല വസ്തുതക�
െളക്കൂടി െവളിവാക്കുന്നതുേപാെല ഏകാഗ്രീകരിക്കെപ്പട്ട മനസ്സു് അതിെന്റതെന്ന
ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളിേലക്കും െചല്ലുന്നു. വാസ്തവവും, അദൃഷ്ടവുമായ വി�
ശ്വാസത്തിെന്റ അെല്ലങ്കിൽ മതത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം ഇങ്ങെന വെന്ന�
ത്തണം. നമുക്കു ആത്മാക്കളുേണ്ടാ, ജീവിതം അഞ്ചുനിമിഷേത്തക്കു മാത്രമുള്ളേതാ
അല്ല, നിത്യേമാ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരീശ്വരുേണ്ടാ, ഒന്നുമില്ലേയാ എെന്നാെക്ക
നമുക്കുേവണ്ടി നാം തെന്ന േനാക്കിയറിയണം. അെതല്ലാം നമുക്കു െവളിെപ്പടും.
ഇതാകുന്നു രാജേയാഗശാസ്ത്രം നെമ്മ പഠിപ്പിപ്പാൻ േപാകുന്നതു്. അതിെല മുഴുവൻ
ഉപേദശങ്ങളുേടയും ഉേദ്ദശ്യം, മനസ്സിെന ഏകാഗ്രെപ്പടുത്തുന്നതും, നമ്മുെട മനസ്സുക�
ളിൽ ഉള്ള വസ്തുക്കെള ആവിഷ്കരിക്കുന്നതും, പിെന്ന ആ വസ്തുക്കളുെട സാധർമ്യ നിർ�
ണ്ണയം െചയ്തു് അവയിൽനിന്നു നമ്മുെട സിദ്ധാന്തങ്ങെള സ്വരൂപിക്കുന്നതും ആകു�
ന്നു. അതുെകാണ്ടു, നമ്മുെട മതം എന്താെണേന്നാ, നാം ആസ്തികേരാ, നാസ്തിക�
േരാ, ക്രിസ്ത്യാനികേളാ, യഹൂദന്മാേരാ, ബുദ്ധമതക്കാേരാ ആരാെണേന്നാ ഉള്ള േചാ�
ദ്യങ്ങൾ അതു ഒരിക്കലും േചാദിക്കുന്നില്ല. നാം മനുഷ്യജീവികൾ, അത്രമാത്രം മതി.
ഓേരാ മനുഷ്യജീവിക്കും മതെത്തപറ്റി അേന്വഷിപ്പാനുള്ള അധികാരവും, ശക്തിയും
ഉണ്ടു്. ഓേരാ മനുഷ്യനും കാരണം എന്താെണന്നു േചാദിപ്പാനും തെന്റ ഈ േചാദ്യ�
ത്തിനു തന്നത്താൻ ഉത്തരം പറവാനും അധികാരമുണ്ടു്. അവൻ അതിന്നായി ശ്രമി�
േക്കണം അേത്ര േവണ്ടു.

ഇത്രയുംെകാണ്ടു രാജേയാഗം അഭ്യസിക്കുന്നതിന്നു ഭക്തിേയാ, വിശ്വാസേമാ
ആവശ്യമിെല്ലന്നു നാം കാണുന്നുവേല്ലാ. ‘നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി നിങ്ങൾ തെന്ന അതി�
െന കണ്ടറിയുന്നതുവെര ഒന്നിേനയും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുതു് ’ എന്നാണു അതു
നമ്മേളാടുപേദശിക്കുന്നതു്. സത്യത്തിന്നു താങ്ങി നില്പാൻ ഒരു ഊന്നു േവണ്ടാ. നാം
ജാഗ്രദവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന സംഗതികെള ശരിയാെണന്നു സ്ഥാപിപ്പാൻ വല്ല സ്വ�
പ്നങ്ങേളാ മേനാരാജ്യങ്ങേളാ ആവശ്യമാെണന്നു നിങ്ങൾ കരുതുന്നുേവാ? നിശ്ച�
യമായും ഇല്ല. രാജേയാഗം അഭ്യസിക്കുന്നതിന്നു് അധികകാലവും ഇടവിടാത്ത
പരിചയവും േവണം. ഈ അഭ്യാസത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗം കായികമാണു്. എന്നാൽ
ഇതിെന്റ പ്രധാനഭാഗം മാനസികമാകുന്നു. മനസ്സു ശരീരേത്താടു എത്ര അവ്യവഹി�
തമായി സംബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു നമുക്കു് േയാഗം അഭ്യസിച്ചുവരുേമ്പാൾ
കാണാം. മനസ്സു, ശരീരത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മതരമായ അംശം മാത്രമാെണന്നും, മനസ്സു്
ശരീരത്തിേന്മൽ വ്യാപരിക്കുന്നുെണ്ടന്നും നാം വിശ്വസിക്കയാെണങ്കിൽ അതുേപാ�
െലതെന്ന ശരീരത്തിെന്റ വ്യാപാരം മനസ്സിേനയും ബാധിക്കുന്നതു തെന്ന. ശരീ�
രം അസ്വസ്ഥമാകുേമ്പാൾ മനസ്സും അസ്വസ്ഥമായിതീരുന്നു. ശരീരത്തിന്നാേരാഗ്യ�
മുെണ്ടങ്കിൽ, മനസ്സും ആേരാഗ്യവും, ശക്തിയും ഉള്ളതായിത്തെന്നയിരിക്കുന്നു. ഒരു�
ത്തന്നു േകാപമുണ്ടാകുേമ്പാൾ അവെന്റ മനസ്സിൽ ഉപദ്രവം േനരിടുന്നു. അതുേപാ�
െല, മനസ്സിനു ഉപദ്രവം േനരിട്ടാൽ അേപ്പാൾ ശരീരത്തിന്നും ഉപദ്രവമുണ്ടാകുന്നു.
1 പ്രവഹിക്കുന്ന
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മനുഷ്യരിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിന്നു് മനസ്സു് േകവലം ശരീരത്തിനു കീഴടങ്ങിയാണിരിക്കുന്ന�
തു്. മനസ്സിനു വളെര കുറഞ്ഞ പ്രൗഢതേയ വന്നിട്ടുള്ളു.

മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ വലിെയാരു ഭാഗവും (നിങ്ങൾ ദയവുെചയ്തു ക്ഷമിക്കുെമ�
ങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം). മൃഗങ്ങളിൽനിന്നു അധികദൂരെമാന്നും എത്തീട്ടില്ല, അത്ര�
തെന്നയല്ല, പലസംഗതികളിലും നിയമനശക്തി താഴ്ന്നതരം ജന്തുക്കൾക്കുള്ളതിൽ�
നിന്നധികെമാന്നും വർദ്ധിച്ചിട്ടുമില്ല. നമ്മുെട മനസ്സുകളുെടേമൽ നമുക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം
ചുരുക്കമാണു്. അതുെകാണ്ടു സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത ഉണ്ടാക്കാനും, ശരീരേത്തയും, മനസ്സി�
േനയും, സ്വാധീനമാകാനും ചില ശാരീരമായ സഹായങ്ങെള നാം ആശ്രയിക്കണം.
ശരീരം േവണ്ടുംവണ്ണം സ്വാധീനമാെയന്നു കണ്ടാൽ അേപ്പാൾ മനസ്സിെന വശെപ്പ�
ടുത്തുവാൻ നമുക്കു ശ്രമിക്കാം. അങ്ങെന വശെപ്പടുത്തുന്നതുെകാണ്ടു്, നമുക്കു മന�
സ്സിെന ആജ്ഞയിൽ നിറുത്താൻ കഴിയും. നമുക്കിഷ്ടമായവിധം അതിെനെക്കാണ്ടു
പ്രവർത്തിപ്പാനും, നാം ആഗ്രഹിക്കും വണ്ണം അതിെന്റ ശക്തികെള ഏകാഗ്രെപ്പടു�
ത്തുവാൻ അതിെന നിർബ്ബന്ധിപ്പാനും കഴിയും.

രാജേയാഗശാസ്ത്രപ്രകാരം, ബാഹ്യപ്രപഞ്ചം മുഴുവനും, ആഭ്യന്തരമായ അെല്ല�
ങ്കിൽ സൂക്ഷ്മമായ േലാകത്തിെന്റ സ്ഥൂല പരിണാമം അല്ലാെത മെറ്റാന്നല്ല. സൂ�
ക്ഷ്മം എല്ലായ്േപ്പാഴും, കാരണവും, സ്ഥൂലം കാര്യവും ആയിരിക്കും. അതുെകാണ്ടു
ബാഹ്യപ്രപഞ്ചം കാര്യവും, ആഭ്യന്തരം കാരണവും ആണു്. അതുേപാെല െവളിയി�
ലുള്ള ശക്തികളും സൂക്ഷ്മമായ ആന്തരശക്തികളുെട സ്ഥൂലമായ ഭാഗങ്ങൾ തെന്ന
ആകുന്നു. ആന്തര ശക്തികെള വശെപ്പടുേത്തണ്ട ക്രമം കണ്ടു പിടിക്കയും, പഠിക്ക�
യും െചയിട്ടുള്ള ഒരുവൻ പ്രകൃതിെയ മുഴുവൻ തനിക്കധീനയാക്കും. മുഴുവൻ പ്രപ�
ഞ്ചേത്തയും വശംവദമാക്കുകയും, പ്രകൃതിെയ കീഴടക്കുകയും െചയ്യുന്നതിേനക്കാൾ
ലഘുവായ ഒരു ശ്രമെത്തയല്ല, േയാഗി തെന്റ കൃത്യമായുേദ്ദശിക്കുന്നതു്. നാം ‘പ്രകൃ�
തി നിയമങ്ങൾ’ എന്നു പറയുന്നവയുെട േപ്രരണകൾ ഒന്നും എത്താത്തതും, അവ�
യിൽ നിെന്നല്ലാം തനിക്കു് അകന്നു നിൽക്കാവുന്നതുമായ സ്ഥാനത്തിൽ എത്താ�
നാണു േയാഗി ആഗ്രഹിക്കുന്നതു്. അയാൾ ആന്തരവും, ബാഹ്യവുമായ മുഴുവൻ പ്രകൃ�
തിയുേടയും അധിപനായിതീരും. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ അഭിവൃദ്ധിയും പരിഷ്കാരവും
എല്ലാം ഈ പ്രകൃതിെയ കീഴടക്കുക എന്നുള്ളതു തെന്ന.

പല വർഗ്ഗക്കാരുേടയും അഭ്യാസസമ്പ്രദായങ്ങൾക്കു വ്യത്യാസമുണ്ടു്. ഒരു സമു�
ദായത്തിൽതെന്നയുള്ള ചില പ്രേത്യക ആളുകൾ ബാഹ്യനിയമനേത്തയും, മറ്റു ചി�
ലർ അന്തർനിയമനേത്തയും ആഗ്രഹിക്കുന്നതുേപാെല ഭിന്നവർഗ്ഗക്കാരുെട ഇടയി�
ലും ചിലർ ബാഹ്യനിയമനം െചയ് വാനും, ചിലർ അന്തർനിയമനം െചയ് വാനും
ആവശ്യെപ്പടുന്നു. ആന്തരമായ നിയമനം െകാണ്ടു് നമുക്കു എല്ലാവേറ്റയും നിയമനം
െചയ്യാെമന്നു ചിലരും, ബാഹ്യ നിയമനം െകാണ്ടു് എല്ലാവേറ്റയും നിയമനം െചയ്യാ�
െമന്നു മറ്റുചിലരും പറയും. പരമാവധിയിൽ രണ്ടു് കക്ഷികളുേടയും വാദം ശരിയാ�
ണു്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ആഭ്യന്തരമാകെട്ട, ബാഹ്യമാകെട്ട ഇല്ല. അതു്, ഒരി�
ക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത കല്പിതമായ വ്യവേച്ഛദമെത്ര. ബാഹ്യവാദി, ആഭ്യന്തരവാ�
ദി എന്നു് ഈ രണ്ടു് കക്ഷികളും തങ്ങളുെട ജ്ഞാനത്തിെന്റ പരമാവധിെയ പ്രാപി�
ക്കുേമ്പാൾ ഒേര സ്ഥാനത്തിൽ തെന്ന വെന്നത്തിേയ കഴിയൂ. ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞൻ
തെന്റ ജ്ഞാനെത്ത അതിെന്റ പൂർണ്ണതയിേലക്കു നയിക്കുേമ്പാൾ അതു് അദ്ധ്യാ�
ത്മശാസ്ത്രത്തിൽ ലയിച്ചുേപാകുന്നതായി കാണുന്നേപാെല അദ്ധ്യാത്മശാസ്ത്രജ്ഞൻ
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താൻ മനെസ്സന്നും, ജഡപദാർത്ഥെമന്നും പറയുന്നെതല്ലാം ഒരിക്കലുമില്ലാത്തവ�
ണ്ണം മറഞ്ഞു േപാേകണ്ട ഭ്രമജന്യമായ േഭദങ്ങളാെണന്നും കാണും.

എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുേടയും, അവധിയും, ഉേദ്ദശ്യവും ഒരു ഏകവസ്തുവിെന കണ്ടുപി�
ടിക്കുകെയന്നുള്ളതാണു്. ഈ നാനാവസ്തുക്കൾ എല്ലാം ഏതിൽ നിന്നു രൂപീകരി�
ക്കെപ്പടുന്നുേവാ ആ ഏകവസ്തുവിെന അേനകമായി േതാന്നിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ആ
ഏകവസ്തുവിെന രാജേയാഗശാസ്ത്രം ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു് ഉള്ളിൽ നിന്നു തുടങ്ങി അതാ�
യതു്, ആഭ്യന്തരപ്രകൃതിെയ ആരാഞ്ഞറിഞ്ഞു അതു മാർഗ്ഗമായി ആഭ്യന്തരവും, ബാ�
ഹ്യവുമായ മുഴുവൻ േലാകേത്തയും നിയമനം െചയ്  വാനാകുന്നു. ഈ ശ്രമം വളെര
പുരാതനമാണു്. ഇതിെന്റ പ്രേത്യക സേങ്കതഭൂമിയായിരിക്കുന്നതു് ഇൻഡ്യ തെന്ന.
എന്നാൽ മറ്റു രാജ്യക്കാരും, ഇതിൽ ശ്രമിച്ചു് േനാക്കീട്ടുണ്ടു്. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ
ഇതു ഗൂഢവിദ്യയായി കരുതെപ്പട്ടിരുന്നു. ഇതിെന അഭ്യസിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ജനങ്ങ�
െള ചുട്ടുകളകേയാ ആഭിചാരവിദ്യക്കാേരയും, മന്ത്രവാദികേളയും േപാെല െകാല്ലുക�
േയാ െചയ്തു വന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഇതു പല കാരണങ്ങളാൽ ഇതിെന സംബന്ധി�
ച്ച അറിവുകളിൽ നൂറ്റിന്നു െതാണ്ണൂറ്റും നശിപ്പിക്കയും, ബാക്കിയുള്ളതിെന മഹാ രഹ�
സ്യമാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കയും െചയ്ത ചില കൂട്ടരുെട ൈകയ്യിലുമാണകെപ്പട്ടതു്. ഈ
കാലങ്ങളിൽ (ഈ പാശ്ചാത്യേദശത്തു് ) ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാെരന്നു പറഞ്ഞു പല ആളു�
കളും പുറെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. അവർ ഇന്ത്യയിെല േമല്പറഞ്ഞ കൂട്ടേരക്കാൾ േമാശക്കാരാണു്.
എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവർക്കു വല്ലെതങ്കിലും അറിയാം. ഈ പുതിയ ഉപേദഷ്ടാ�
ക്കന്മാർക്കു ഒന്നുമറിഞ്ഞുകൂടാ.

രഹസ്യവും, ഗൂഢവുമായി എെന്തല്ലാമുേണ്ടാ ഈ േയാഗസമ്പ്രദായപ്രകാരം
അവെയ ഉടെന ഉേപക്ഷിച്ചു് കളേയണ്ടതാണു്. ബലമാണു ജീവിതത്തിെന്റ ഉത്തമ�
േനതൃസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതു്. മതത്തിൽ മറ്റുള്ള സർവവിഷയങ്ങളിലും എന്നേപാ�
െലതെന്ന നിങ്ങെള ദുർബലരാക്കുന്ന ഏെതല്ലാമുേണ്ടാ, അവെയ തള്ളിക്കളയുക�
യുകയും അവയുമായി ഇടെപടാതിരിക്കയും െചയ്യുവിൻ. ഗൂഢവിദ്യാവ്യാപാരങ്ങൾ
എല്ലാം മനുഷ്യബുദ്ധിെയ ബലഹീനമാക്കുന്നതാണു്. അതുനിമിത്തം ഈ േയാഗ�
ശാസ്ത്രം മിക്കവാറും നഷ്ടമായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, വാസ്തവത്തിൽ ഇതു
അതിമഹത്തുകളായ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണു്. നാലായിരത്തിൽപരം െകാല്ലങ്ങൾ�
ക്കുമുൻപ് , ഇന്ത്യയിൽ ഇതു കണ്ടുപിടിച്ച കാലം തുടങ്ങി പൂർത്തിയാംവണ്ണം ഇതിെന
നിർവചിക്കുകയും, നിരൂപണം െചയ്കയും, പ്രസംഗിക്കയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. ഇതിെന്റ പു�
തിയ, പുതിയ വ്യാഖ്യാതാക്കന്മാർ എല്ലാം അധികമധികം അബദ്ധങ്ങൾ വരുത്തി�
ക്കൂട്ടുന്നവരാെണന്നുള്ളതു് ഒരു സ്മരണീയമായ വാസ്തവമാകുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ
ഒരു ഗ്രന്ഥകാരൻ എത്ര പുരാതന കാലീയനായിരിക്കുന്നുേവാ അത്രയധികം ആ ഗ്ര�
ന്ഥം യുക്തിയുക്തമായിരിക്കുന്നു. പുതിയ ഗ്രന്ഥകാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും, പലപ്രകാര�
ത്തിലുള്ള ഗൂഢതത്വങ്ങെള പറ്റി ജല്പിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം, സൂര്യെന്റയും ന്യായവാദ�
ത്തിേന്റയും പൂർണ്ണമായ െവളിച്ചം അതിേന്മൽ വീഴാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനു പകരം
അതിെന ഒരു രഹസ്യമാക്കിത്തീർത്ത ഏതാനും ചിലരുെട ൈകയ്യിലാണിതകെപ്പ�
ട്ടതു്. അവർ അങ്ങെന െചയ്തതു് സിദ്ധികൾ എല്ലാം അവർേക്ക ഉണ്ടാകാവു എന്നു�
േദ്ദശിച്ചുമായിരിക്കാം.

ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാമതായിതെന്ന ഗൂഢതത്വങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാ�
യിരിക്കയില്ല. എനിക്കു സ്വല്പം ഏെതങ്കിലും അറിയാവുന്നതിെന ഞാൻ നിങ്ങേളാ�
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ടു പറയും; യുക്തിെകാണ്ടു നിർണ്ണയിക്കാവുന്നതിെന ഞാൻ അങ്ങിേനയും െചയ്യും;
എനിക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതിെനയാകെട്ട പുസ്തകങ്ങളിൽ അങ്ങെന പറഞ്ഞിരി�
ക്കുന്നു എന്നുതെന്ന നിങ്ങേളാടു ഞാൻ പറേഞ്ഞക്കും. കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിക്കുന്നതു
അബദ്ധമാണു്. നിങ്ങളുെട സ്വന്തം ബുദ്ധിേയയും, ന്യായദൃഷ്ടിേയയും തെന്ന നിങ്ങൾ
ഉപേയാഗിക്കണം. ഈ സംഗതികൾ സംഭവിക്കുേമാ ഇല്ലേയാ എന്നു നിങ്ങൾ ശ്ര�
മിച്ചുേനാക്കിതെന്ന അറിയണം. മേറ്റെതങ്കിലും, ജഢപ്രകൃതി ശാസ്ത്രങ്ങെള എങ്ങ�
െന നിങ്ങൾ പഠനവിഷയമാെയടുക്കുന്നുേവാ അേതവിധം തെന്ന ഈ ശാസ്ത്രേത്ത�
യും പഠിപ്പാൻ എടുക്കണം. ഇതിൽ രഹസ്യേമാ അപകടേമാ ഒന്നുമില്ല. ഇതിെന്റ
പരമാർത്ഥമായ ഭാഗമുള്ളെതല്ലാം തുറന്നു രാജവീഥിയിൽ നട്ടുച്ചയ്ക്കു് വിളിച്ചു പ്രസംഗി�
േക്കണ്ടതാകുന്നു. ഈ സംഗതികെള ഗൂഢമാക്കാനുള്ള ഏതുദ്യമവും വലിയ അപാ�
യകരമായിട്ടുള്ളതാണു്.

ഇതിന്നപ്പുറം പ്രതിപാദിക്കുന്നതിന്നുമുമ്പു രാജേയാഗത്തിന്നു മുഴുവൻ ആധാര�
മായിനില്ക്കുന്ന സാംഖ്യതത്വശാസ്ത്രെത്തപ്പറ്റി എനിക്കു കുറെഞ്ഞാന്നു നിങ്ങേളാടു വിവ�
രിക്കണം. ഈ തത്വശാസ്ത്രപ്രകാരം, പ്രത്യക്ഷം ഉണ്ടാകുന്നതു്; കരണങ്ങൾ അതാ�
യതു് അക്ഷങ്ങൾ വഴിയാകുന്നു. അക്ഷങ്ങൾ അതിെന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിേലക്കും, ഇന്ദ്രി�
യങ്ങൾ മനസ്സിേലക്കും, മനസ്സു നിശ്ചയാത്മികയായ ബുദ്ധിയിേലക്കും െകാണ്ടുെച�
ല്ലുന്നു. ഇതിൽ നിന്നു പുരുഷൻ അെല്ലങ്കിൽ ആത്മാവു് അതിെന സ്വീകരിക്കുകയും,
തിരിെയ േപാവാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകേയാ എന്നു േതാന്നുമാറ് ആ എല്ലാ സ്ഥാന�
ങ്ങളിലൂേടയും അതിെന മടക്കി അയയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഇങ്ങിെനയാണു് ഇന്ദ്രിയ�
ജന്യജ്ഞാനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കെപ്പടുന്നതു്. പുരുഷെനെയാഴിച്ചുള്ള ഇെതല്ലാം ജഡപ�
ദാർത്ഥമാകുന്നു. എന്നാൽ, മനസ്സാകെട്ട, ബഹിരിന്ദ്രിയങ്ങേളക്കാൾ തുേലാം സൂ�
ക്ഷ്മമായ ജഡവസ്തുവാണു്. മനസ്സിന്നുപാദാനമായ ജഡപദാർത്ഥം തടിക്കുേമ്പാൾ
തന്മാത്രകൾ എന്നു പറയെപ്പടുന്ന വസ്തുവായിതീരുന്നു. അതു പിേന്നയും തടിച്ചിട്ടു്,
ബാഹ്യഭൂതങ്ങളായിതീരുന്നു. ഇതാണു സാംഖ്യസിദ്ധാന്തം. അതുെകാണ്ടു്, ബുദ്ധി�
ക്കും, െവളിയിലുള്ള സ്ഥൂലഭൂതങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ മാത്രയിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യത്യാസം
മാത്രെമ ഉള്ളു. അജഡമായിട്ടുള്ളതു് പുരുഷൻ ഒന്നുതെന്ന. മനസ്സു െവളിയിലുള്ള
വിഷയങ്ങെള തന്മാർേഗ്ഗണ ഗ്രഹിപ്പാനായി ആത്മാവിെന്റ ൈകകളിലുള്ള ഒരുപ�
കരണം േപാെലയിരിക്കുന്നു. ഈ മനസ്സു ഇടവിടാെത മാറുകയും അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാ�
ട്ടും ആടിെകാണ്ടു നിൽക്കയും െചയ്യുന്നു. ഇതിന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ പലതിേനാേടാ,
ഒന്നിേനാേടാ മാത്രേമാ സംബന്ധിച്ചുെകാള്ളുന്നതിന്നും, ഒന്നിേനാടും, സംബന്ധി�
ക്കാതിരിപ്പാനും കഴിയും. ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം. നാഴികമണി അടിക്കുന്നതു് വളെര
ശ്രദ്ധ പതിച്ചു് ഞാൻ േകൾക്കുകയാെണങ്കിൽ ഒരു സമയം എെന്റ കണ്ണുകൾ തു�
റന്നിരുന്നാൽ തെന്നയും ഒരു വസ്തുവിേനയും ഞാൻ കാണുകയില്ല. അതു്, മനസ്സു
േനേത്രന്ദ്രിയേത്താടു സംബന്ധിച്ചിരുന്നിെല്ലന്നും േശ്രാേതന്ദ്രിയേത്താടു് സംബന്ധി�
ച്ചിരുന്നുെവന്നും കാട്ടിത്തരുന്നു. ഇേതവിധത്തിൽ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങേളാടും ഏകകാ�
ലത്തിൽത്തെന്ന സംബന്ധിച്ചിരുപ്പാനും മനസ്സിനു കഴിയും. ഈ മനസ്സിനു തെന്റ
സ്വന്തം അഗാധതയിേലക്കു തിരിഞ്ഞു േനാക്കുന്ന ചിന്തന അെല്ലങ്കിൽ പ്രണിധാ�
നശക്തിയുണ്ടു്. ഈ ചിന്താശക്തിെയ ലഭിപ്പാനാണു് േയാഗി ആവശ്യെപ്പടുന്നതു്.
മനഃശ്ശക്തികെള ഏകാഗ്രെപ്പടുത്തി അവെയ അന്തർമുഖമാക്കി തിരിച്ചുവിട്ടു് ഉള്ളിൽ
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നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങെള അറിവാൻ അയാൾ അേന്വഷിക്കുന്നു. ഇതിൽ െവറും വി�
ശ്വാസെത്ത സംബന്ധിച്ച േചാദ്യം ഒന്നുമില്ല. ഇതു ഒരുവക തത്വജ്ഞാനികളുെട
തത്വവിേവചനാക്രമമേത്ര. പുതിയ ശരീരശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നതു് കണ്ണുകളല്ല
കാഴ്ചയുെട ഇന്ദ്രിയങ്ങെളന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിരിക്കുന്നതു് തലേച്ചാറിലുള്ള സിരാബന്ധ�
ങ്ങളിലാെണന്നുമാകുന്നു. മറ്റു ജ്ഞാേനന്ദ്രിയങ്ങളും, അതുേപാെല തെന്ന. ഈ സി�
രാബന്ധ സ്ഥാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു് തലേച്ചാറുണ്ടാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
അേത ഭൂതങ്ങൾ െകാണ്ടുതെന്നയാെണന്നും അവർ പറയുന്നു. അതുേപാെലതെന്ന
സംഖ്യാ ശാസ്ത്രജ്ഞനും പറയും. എന്നാൽ ഈ പ്രസ്താവത്തിൽ ഒന്നു് പ്രകൃതിവി�
ജ്ഞാനവിഷയമായും, മറ്റതു അന്തഃകരണ ശാസ്ത്രവിഷയമായും ഇരിക്കുന്നു. എങ്കി�
ലും രണ്ടും ഒന്നു തെന്ന. ഇനി ഇതിനപ്പുറമാണു നമുക്കു െതളിയിേക്കണ്ടിയുള്ളതു്.

േയാഗി ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു്, ഏതിനാൽ ഇെതല്ലാം പ്രത്യക്ഷീകരിപ്പാൻ കഴിയു�
േമാ ആ സൂക്ഷ്മപ്രത്യക്ഷാവസ്ഥെയ സമ്പാദിപ്പാനാകുന്നു. ഈ എല്ലാ ഭിന്നാവസ്ഥ�
കളിലും, മാനസപ്രത്യക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയജ്ഞാനം എങ്ങെന സഞ്ചരി�
ക്കുന്നു എന്നും, മനസ്സു അതിെന എങ്ങെന സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നും, ബുദ്ധിയിേലക്കു്
അതു എങ്ങെന േപാകുന്നുെവന്നും, ആത്മാവിന്നു അതു എങ്ങെന നല്കുന്നു എന്നും
നമുക്കു കാണാറാകും. ഓേരാ ശാസ്ത്രത്തിനും, ചില പ്രേത്യക ഒരുക്കങ്ങൾ ആവ�
ശ്യമുള്ളതിനാലും, ഓേരാ ശാസ്ത്രത്തിനും, അതിെന്റ പ്രേത്യകക്രമം ഉള്ളതുേകാണ്ടും,
ആ ക്രമെത്ത അനുസരിക്കുന്നതുവെര ആ ശാസ്ത്രെത്ത നമുക്കു ഒരിക്കലും മനസ്സിലാ�
ക്കാൻ കഴികയില്ല. രാജേയാഗശാസ്ത്രവും അതുെപാെലതെന്ന.

ആഹാരെത്ത സംബന്ധിച്ചു ചില നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമാണു്. മനസ്സിെന ഏറ്റ�
വും പരിശുദ്ധമാക്കിെചയ്യത്തക്ക ആഹാരം േവണം ഉപേയാഗിപ്പാൻ. ഒരു മൃഗശാ�
ലയിൽ െചന്നാൽ ഇതിെന്റ ദൃഷ്ടാന്തം നിങ്ങൾക്കു ഉടെനകാണാം. ആനകെള നി�
ങ്ങൾ കാണുന്നു. മഹാവലിയ ജന്തുക്കൾ; എങ്കിലും ശാന്തരായും മൃദുസ്വഭാവികളാ�
യും ഇരിക്കുന്നു. സിംഹത്തിേന്റയും, കടുവയുേടയും കൂടുകളുെട അടുക്കേലക്കു െച�
ന്നാൽ അവ െപാറുതിയില്ലാെത നിൽക്കുന്നതു നിങ്ങൾ കാണും. ആഹാരം െകാ�
ണ്ടുണ്ടായ േഭദം എത്രമാത്രമാെണന്നു അതു നിങ്ങൾക്കു് കാണിക്കും. നാം അതു
ദിവേസന കണ്ടുവരുന്നു. നിങ്ങൾ ഉപവാസം െചയ്കയാെണങ്കിൽ, ആദ്യം നിങ്ങളു�
െട ശരീരം ബലഹീനമായിത്തീരുന്നു. ശാരീരമായ ശക്തികൾക്കു ഹാനി തട്ടുന്നു.
പിെന്ന ഏതാനും ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ മനഃശക്തികൾക്കും േകടു തട്ടും.
ആദ്യം ഓർമിപ്പാൻ വഹിയാെതയാകും. പിെന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ടു്. അേപ്പാൾ നി�
ങ്ങൾക്കു ചിന്തിപ്പാൻ കഴികയിെല്ലന്നു വരും. ഏെതങ്കിലും യുക്തിവാദം െചയ്യുന്ന�
തിെന യഥാക്രമം മനസ്സിലാക്കാൻ അതിേനക്കാളും, കഴിയാെതയാവും. അതുെകാ�
ണ്ടു ആരംഭത്തിൽ ഏതുമാതിരി ആഹാരങ്ങളാണു ഭക്ഷിേക്കണ്ടെതന്നുള്ള വിഷയ�
ത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധെവയ്ക്കണം. നമുക്കു ധാരാളം ശക്തി ലഭിക്കയും, നമ്മുെട അഭ്യാ�
സം ഉയർന്നപടിയിൽ എത്തുകയും െചയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ
നാം അത്ര ശ്രദ്ധവേച്ചകഴിയു എന്നില്ല. ഒരു ൈത നട്ടു, വളർന്നുവരുേമ്പാൾ അതി�
നു ഹാനി തട്ടാതിരിപ്പാനായി ചുറ്റും േവലി െകട്ടുക പതിവാണു്. എന്നാൽ അതു ഒരു
വൃക്ഷമായിത്തീരുേമ്പാൾ േവലികെളല്ലാം എടുത്തുകളയുന്നു. അതിനു അേപ്പാൾ
എല്ലാ ഉപദ്രവങ്ങേളയും സഹിപ്പാൻ കഴിയും.
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ഒരു േയാഗി അമിതമായ േഭാഗവും, അമിതമായ വ്രതവും ആയ രണ്ടിേനയും
വർജ്ജിക്കണം; അയാൾ ഉപവസിക്കയും ശരീരെത്ത പീഢിപ്പിക്കയും െചയ്യരുതു്.
ആരു അങ്ങെന െചയ്യുന്നുേവാ അവൻ ഒരു േയാഗിയാവാൻ കഴികയിെല്ലന്നു ഗീത�
യിൽ പറയുന്നു. ഉപവസിക്കുന്നവനും, ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നവനും, അധികമുറങ്ങുന്ന�
വനും, അമിതമായി അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവനും, ഒരു പ്രവൃത്തിയും െചയ്യാത്തവനും ആയ
ഇവർക്കാർക്കും േയാഗിയായിരിപ്പാൻ കഴികയില്ല.



ആദ്യപടികൾ

രാജേയാഗം എട്ടംഗങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തതു്, യമം. അതാ�
യതു് അഹിംസാ, സത്യം, അേസ്തയം (േമാഷ്ടിക്കായ്ക), ബ്രഹ്മചര്യം, അപരിഗ്രഹം
(ആേരാടും ഒന്നിേനയും സ്വീകരിക്കായ്ക) ഇവ. രണ്ടാമേത്തതു് നിയമം. അതായതു
ശൗചം, സേന്താഷം, തപസ്സു്, സ്വാദ്ധ്യായം (േവദപാഠം ജപം മുതലായതു് ) ഈശ്വര�
പ്രണിധാനം (സകല കർമ്മങ്ങളും, ഈശ്വരാർപ്പണമായി െചയ്യുക) ഇവ. അടുത്ത�
തു്, ആസനം; പിെന്ന പ്രാണായാമം; അതായതു് ശരീരത്തിെല പ്രാണശക്തികളു�
െട നിയമനം. പിെന്ന ധാരണ; അതായതു്, മനസ്സിെന്റ ഏകാഗ്രീകരണം. അന�
ന്തരം ധ്യാനം; അതായതു് ഏകാഗ്രത. ഒടുവിലേത്തതു് സമാധി അെല്ലങ്കിൽ േബാ�
ധാതീതാവസ്ഥ, ഇവയാകുന്നു. ഈ യമവും, നിയമവും, സദാചാരസംബന്ധമായ
അഭ്യാസങ്ങളാെണന്നു നാം കാണുന്നുവേല്ലാ; അവേയാടുകൂടാെത േയാഗം ഒരിക്ക�
ലും ഫലവത്താകയില്ല. ഒരു േയാഗി വിചാരം െകാേണ്ടാ വാക്കുെകാേണ്ടാ പ്രവൃത്തി
െകാേണ്ടാ ഒരുത്തേനയും ഉപദ്രവിപ്പാൻ േനാക്കരുതു്. മനുഷ്യെന മാത്രം ഉപദ്രവി�
ക്കാതിരുന്നതു െകാണ്ടായില്ല; ഒരു ജന്തുവിേനയും ഉപദ്രവിക്കരുതു്. മനുഷ്യരുെട
േനെര മാത്രം കാരുണ്യം ഉണ്ടായാൽ േപാരാ; കാരുണ്യം അവെര കടന്നു േപാക�
യും, േലാകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കയും െചയ്യണം.

അടുത്ത അംഗം ആസനം, അതായതു് ഇരിപ്പാണു്. ഒരു ഉദ്ദിഷ്ടമായ ഉയർ�
ന്ന പടിയിൽ എത്തുന്നതുവെര മാനസികവും കായികവുമായ പല അഭ്യാസങ്ങൾ
ദിവസം പ്രതി പരിശീലിച്ചു േപാേരണ്ടതായുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു ഏതിരിപ്പിൽ നമു�
ക്കു അധിക േനരമിരിപ്പാൻ കഴിയുേമാ അങ്ങെനയുള്ള ഒരാസനം കണ്ടുപിടിേക്ക�
ണ്ടതു് അത്യാവശ്യമേത്ര. ഓേരാരുത്തനും ഏറ്റവും സുഖകരമായിേത്താന്നുന്ന ആസ�
നം ഏേതാ അതാണു് സ്വീകരിേക്കണ്ടതു്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഒരുത്തനു ഒേര�
വിധം ഇരിപ്പിൽ ഇരുന്നു െകാണ്ടു ധ്യാനിക്കുന്നതു് എളുപ്പമായിരിക്കും. എന്നാൽ
മെറ്റാരുത്തനു അതു വളെര പ്രയാസെമന്നും വേന്നക്കും. അന്തഃകരണശാസ്ത്രീയ�
മായ ഈ വിഷയങ്ങളുെട അഭ്യാസത്തിൽ ശരീരത്തിൽ ഒട്ടധികം വ്യാപാരങ്ങൾ
നടപ്പാൻ േപാകുന്നതായി നാം വഴിെയ കാണും. പ്രാണചലനമാർഗ്ഗങ്ങൾ മാറ്റെപ്പ�
േടണ്ടതായും പുതിയ വഴികൾ തുറക്കെപ്പേടണ്ടാതായും വരും. ഒരു പുതിയ മാതി�
രി വിസ്ഫുരണങ്ങൾ1 ആരംഭിക്കുകയും ശരീരബന്ധം മുഴുവൻ നവീകരിക്കെപ്പട്ടേപാ�
െല ആവുകയും െചയ്യും. വ്യാപാരത്തിെന്റ പ്രധാനഭാഗം തെണ്ടല്ലുവഴിയായിട്ടാണു

1 vibrations
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നടക്കുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു ആസനത്തിന്നു സൂക്ഷിേക്കണ്ട ഒരു കാര്യം തെണ്ടല്ലി�
െന നിർബാധമായി വച്ചുെകാള്ളുകയാകുന്നു. ‘അതായതു് നിവർന്നിരുന്നു ഹൃദയം,
കണ്ണു്, ശിരസ്സു് ഈ മൂന്നു ഭാഗങ്ങേളയും ശരിയായി ഋജുവാക്കി വച്ചുെകാള്ളുകത�
െന്ന. ശരീരത്തിെന്റ മുഴുവൻ ഭാരവും വാരിെയല്ലുകൾ വഹിക്കത്തക്കവണ്ണം വിേട്ട�
ക്കുക. അേപ്പാൾ തെണ്ടല്ലു ഋജുവായിരിക്കുകയും സുഖകരവും സ്വാഭാവികവുമായ
ഒരു ആസനം സിദ്ധമാകയും െചയ്യും. െനഞ്ചിെന അകേത്താട്ടു (കുമ്പിട്ടു് ) ആക്കി
ഇരുന്നിട്ടു വളെര ഉയർന്നവിധത്തിലുള്ള വിചാരങ്ങൾ വിചാരിപ്പാൻ കഴികയിെല്ല�
ന്നു നിങ്ങൾക്കു സ്വാഭാവികമായി മനസ്സിലാകും. േയാഗത്തിെന്റ ഈ ഭാഗത്തിന്നു
െവറും ശാരീരമായ ഹഠേയാഗേത്താടു കുറെഞ്ഞാരു സാദൃശ്യമുണ്ടു്. ഹഠേയാഗത്തി�
െന്റ ഉേദ്ദശം ശരീരെത്ത വളെര ബലവത്താക്കുകയാണു്. പ്രസ്താവസംഗതിയിൽ
നമുക്കു അതുെകാണ്ടു കാര്യമില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അതിെന്റ അഭ്യാസങ്ങൾ കൃ�
ച്ഛ്രസാദ്ധ്യങ്ങളാണു്. അല്പദിവസംെകാെണ്ടാന്നും അതിെന അറിെഞ്ഞന്നും വരുന്ന�
തല്ല. ഒടുവിൽ അദ്ധ്യാത്മമായ അഭിവൃദ്ധിയിേലക്കു അതു നെമ്മ നയിക്കുന്നില്ലതാ�
നും. ശരീരെത്ത ഓേരാ ആസനങ്ങളിൽ െവയ്കുന്നതായ പല അഭ്യാസക്രമങ്ങെള
ഡൽസർട്ടി (delsarte) യുേടയും, മറ്റു ആചാര്യൻമാരുേടയും പുസ്തകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ�
ക്കു കാണാം. എന്നാൽ അവയുെട ഉേദ്ദശം കായികമാകുന്നു, മാനസികമല്ല. മനു�
ഷ്യനു തെന്റ പൂർണ്ണമായ ആജ്ഞയിൻകീഴിൽ നിറുത്താൻ കഴിയാത്തതായി ഒരു
മാംസേപശിെയങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ഇല്ല. അവൻ കൽപിച്ചാൽ ഹൃദയം സ്പന്ദിക്കാ�
െത നിന്നുേപാകുകേയാ, സ്പന്ദിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകേയാ െചയ്യും. ശരീരയന്ത്രത്തിെന്റ
ഏതുഭാഗവും അവെന്റ കല്പനേപാെല പ്രവർത്തിക്കും.

േയാഗത്തിൽ ഈ ഭാഗത്തിെന്റ ഫലം മനുഷ്യെര ചിരഞ്ജീവികളാക്കുകയാണു്.
ഹഠേയാഗിയുെട മുഖ്യ ഉേദ്ദശ്യവും ആേരാഗ്യമേത്ര. തനിക്കു േരാഗം പിടിെപടുക�
യിെല്ലന്നു അയാൾക്കു ഉറപ്പുണ്ടു്, പിടിെപടുന്നുമില്ല. അയാൾ വളെരക്കാലം ജീവി�
ക്കുന്നു. നൂറു വർഷം, അയാൾക്കു ഒരു കാര്യേമയല്ല. നൂറ്റിഅമ്പതാംവയസ്സിൽ
അയാൾ െവറും നവയൗവന സമ്പന്നനായിരിക്കും; ഒറ്റ േരാമം നരച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്ക�
യില്ല. എന്നാൽ അത്രമാത്രേമയുള്ളു. ചിലേപ്പാൾ ഒരു േപരാൽവൃക്ഷം 5000 െകാ�
ല്ലം ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതു ഒരു േപരാൽ വൃക്ഷം തെന്ന. വിേശഷെമാന്നുമില്ല.
അതുെകാണ്ടു ഒരു മനുഷ്യൻ അധികകാലം ജീവിച്ചിരിക്കയാെണങ്കിൽ അവൻ ഒരു
ആേരാഗ്യമുള്ള ജന്തുവായി. അത്രതെന്ന. ഹഠേയാഗത്തിെല ഒേന്നാ രേണ്ടാ സാ�
ധാരണ ഉപേദശങ്ങൾ വളെര ഉപേയാഗമുള്ളവയാണു്. ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം. കാ�
ലത്തു എഴുേന്നറ്റ ഉടെന മൂക്കിെന്റ ദ്വാരത്തിൽകൂടി കുെറ പച്ചെവള്ളം കുടിക്കുന്നതു്
തലേവദനകൾക്കു് വളെര ഗുണമുള്ളതാെണന്നു് നിങ്ങളിൽ ചിലർ പരീക്ഷിച്ചു േനാ�
ക്കിയാൽ അറിയാം. ആ ദിവസം എല്ലാം നിങ്ങളുെട തലേച്ചാറു മുഴുവൻ സ്വച്ഛമായും,
ശീതളമായുമിരിക്കും. ഒരിക്കലും ജലേദാഷം വരുകയുമില്ല. അതു െചയ്  വാൻ വളെര
എളുപ്പമാണു്. മൂക്കിെന െവള്ളത്തിൽ മുക്കുക. െതാണ്ടെകാണ്ടു് കുഴലിൽനിന്നു െവ�
ള്ളം വലിെച്ചടുക്കുേമ്പാെല േമേല്പാട്ടു വലിക്കുക.

സ്ഥിരവും, ഋജുവുമായ ഒരു ആസനം ബന്ധിപ്പാൻ പഠിച്ച േശഷം ഒരുവൻ െച�
േയ്യണ്ടതു ചിലരുെട അഭിപ്രായപ്രകാരം നാഡീ േശാധനം എന്നു പറയുന്ന ഒരഭ്യാ�
സമാണു്. ഈ ഭാഗം രാജേയാഗത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടതെല്ലന്നു പറഞ്ഞു ചിലർ ഉേപ�
ക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ആപ്തനായ ഭാഷ്യക്കാരൻ ശങ്കരാചാര്യർ ഇതിെന ഉപേദശിക്കുന്ന�
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തുെകാണ്ടു് ഇതിെനപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്നതു് യുക്തമാെണന്നുതെന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കു�
ന്നു. േശ്വതാശ്വതേരാപനിഷത്തിെന്റ ഭാഷ്യത്തിൽ അേദ്ദഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതി�
െനത്തെന്ന ഞാൻ ഇവിെട ഉദ്ധരിക്കുകയും െചയ്യാം. ‘പ്രാണായാമ പരിശീലനം
െകാണ്ടു് നിർമ്മലമാക്കെപ്പട്ട മനസ്സു ബ്രഹ്മധ്യാനത്തിൽ സ്ഥിരതെയ അവലംബി�
ക്കുന്നു; ആ കാരണത്താൽ പ്രാണായാമം നിർേദ്ദശിക്കെപ്പടുന്നു. ആദ്യം നാഡിക�
െള ശുദ്ധീകരിക്കണം; അേപ്പാൾ പ്രാണായാമം അഭ്യസിപ്പാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടാകും.
വലെത്ത മൂക്കിെന്റ ദ്വാരം െപരുവിരൽെകാണ്ടടച്ചിട്ട് ഇടെത്ത മൂക്കിെന്റ ദ്വാരത്തിൽ�
കൂടി യഥാശക്തി വായുവിെന അകേത്താട്ടു വലിക്കുക. എന്നിട്ടു ഇടയ്ക്കു ഒട്ടും വിളംബി�
ക്കാെതതെന്ന ആ വായുവിെന ഇടെത്തമൂക്കിെന്റ ദ്വാരം അടച്ചുെകാണ്ടു വലേത്തമൂ�
ക്കിെന്റ ദ്വാരത്തിൽകൂടി െവളിക്കു വിടുക. വീണ്ടും വലേത്ത മൂക്കിൽക്കൂടി വായുവി�
െന അകേത്താട്ടു വലിച്ചിട്ടു ഇടേത്തതിൽകൂടി യഥാശക്തി പുറേത്തക്കു കളയുക.
ഇങ്ങെന മൂേന്നാ അേഞ്ചാ പ്രാവശ്യം, സൂേര്യാദയത്തിന്നു മുമ്പിലും, മദ്ധ്യാഹ്നത്തി�
ലും, സന്ധ്യക്കും, പാതിരാത്രിക്കും ആയി ദിവസം പ്രതി നാലു തവണ മുടങ്ങാെത
പരിശീലിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നാൽ 15 ദിവസങ്ങൾേക്കാ ഒരു മാസത്തിേനാ ഉള്ളിൽ നാ�
ഡീശുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നു. അനന്തരം പ്രാണായാമം ആരംഭിക്കണം.’

അഭ്യാസം കൂടിേയ കഴിയു. നിങ്ങൾ ദിവസം പ്രതി എല്ലാ മണിക്കൂറിലും ഞാൻ
പറയുന്നതിെന ഇവിെട ഇരുന്നു ശ്രദ്ധവച്ചു േകൾക്കുന്നു എന്നു വരാം. എന്നാൽ
നിങ്ങൾ േകട്ടതിെന അഭ്യസിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഒരു ചുവടു നിങ്ങൾ മുേമ്പാട്ടു േപാക�
യില്ല. എല്ലാം അഭ്യാസെത്ത ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നതു്. ഈ സംഗതികൾ നമു�
ക്കു അനുഭവത്തിൽ വെന്നങ്കിലല്ലാെത ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. നമുക്കുേവണ്ടി
നാം തെന്ന അവെയ കാണുകയും, അനുഭവിയ്ക്കയും േവണം. േകവലം വ്യാഖ്യാന�
ങ്ങേളയും, സിദ്ധാന്തങ്ങേളയും േകട്ടു െകാണ്ടിരുന്നാൽ േപാരാ. അഭ്യാസത്തിന്നു
പല പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ആദ്യെത്ത പ്രതിബന്ധം ആേരാഗ്യമില്ലാത്ത ശരീരം
തെന്ന. ശരീരം ശരിയായ സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ അഭ്യാസത്തിന്നു വി�
ഘ്നം േനരിടുന്നു. അതുെകാണ്ടു നാം അതിെന നല്ല ആേരാഗ്യാവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷി�
േക്കണ്ടതാകുന്നു. നാം തിന്നുകയും, കുടിക്കുകയും െചയ്യുന്ന വസ്തുക്കെളയും, െചയ്യു�
ന്ന പ്രവൃത്തികെളയും പറ്റി സൂക്ഷിക്കണം. (‘ക്രിസ്ത്യൻ സയൻസ് ’എന്നു പറയുന്ന
മാതിരിയിലുള്ള) മനസ്സിെന്റ ഒരുദ്യമം ശരീരെത്ത ബലവത്തായി െവയ്ക്കുന്ന വിഷയ�
ത്തിൽ എേപ്പാഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുമതി. ശരീരെത്തപറ്റി ഇതിലധികെമാ�
ന്നും പറവാനില്ല. ആേരാഗ്യം ഒരു സാദ്ധ്യത്തിനായുള്ള സാധനം മാത്രമാെണന്ന�
തിെന നാം ഒരിക്കലും മറക്കരുതു്. ആേരാഗ്യം അസാദ്ധ്യമായിരുന്നുെവങ്കിൽ നാം
പക്ഷിമൃഗാദിജന്തുക്കെളേപ്പാെല ഇരിേക്കണ്ടതാണു്. ആ ജന്തുക്കൾക്കു് അപൂർവ്വമാ�
േയ േരാഗം പിടിെപടാറുള്ളു.

രണ്ടാമെത്ത പ്രതിബന്ധം സംശയമാണു്. നാം കാണാത്ത കാര്യങ്ങെളപ്പ�
റ്റി എേപ്പാഴും നമുക്കു സംശയം േതാന്നുന്നു. മനുഷ്യൻ അവൻ എത്രതെന്ന ശ്രമി�
ച്ചാലും വാക്കുകെള വിശ്വസിച്ചുെകാണ്ടു ജീവിപ്പാൻ കഴികയില്ല. അതുെകാണ്ടു് ഈ
കാര്യങ്ങളിൽ വല്ല വാസ്തവവും ഉേണ്ടാ ഇല്ലേയാ എന്നുള്ള സംശയം നമുക്കുണ്ടാകു�
ന്നു. നമ്മിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ആൾ കൂടിയും ചിലേപ്പാൾ ഇങ്ങെന സംശയിക്കും.
അഭ്യാസേത്താടുകൂടി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചില അനുഭവേലശങ്ങൾ െവ�
ളിെപ്പടും. നിങ്ങൾക്കു ൈധര്യേത്തയും, ആശംസേയയും നൽകുവാൻ അവ മതി�
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യായിരിക്കും. േയാഗശാസ്ത്രത്തിെന്റ ഒരു വ്യാഖ്യാതാവു പറയുന്നതുേപാെല ‘ഒരു
ദൃഷ്ടാന്തം എത്രതെന്ന നിസ്സാരമായിരുന്നാലും, അനുഭവത്തിൽ വരുേമ്പാൾ അതു
നമുക്കു േയാഗത്തിലുള്ള മെറ്റല്ലാ ഉപേദശങ്ങളിലും വിശ്വാസെത്ത നല്കും.’ ഉദാഹര�
ണം: ഉപേദശവും, അഭ്യാസവും ആരംഭിച്ചു് ആദ്യെത്ത ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിയു�
േമ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു് മറ്റുള്ളവരുെട വിചാരങ്ങെള ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുെമന്നു നിങ്ങൾ
കാണും. അവ ഒരു ചിത്രപടം േപാെല നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ േതാന്നും. നിങ്ങൾ മന�
സ്സിെന ഏകാഗ്രെപ്പടുത്തിേക്കൾപ്പാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ വളെര ദൂരത്തിൽ സംഭവി�
ക്കുന്ന വല്ലതിേനയും, നിങ്ങൾ പേക്ഷ േകൾക്കും. ഈ േബാധാങ്കുരങ്ങൾ ആദ്യം
െവറും േലശമാത്രമായിരിക്കും. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കു് വിശ്വാസവും ൈധര്യവും ആശാ�
ബന്ധവും നൽകുന്നതിന്നു് അവ മതിയാകും. ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം. നിങ്ങളുെട വിചാ�
രങ്ങെള നിങ്ങൾ നാസാഗ്രത്തിേലക്കു ഏകാഗ്രെപ്പടുത്തുകയാെണങ്കിൽ അല്പദിവ�
സങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അതിമേനാഹരമായ ഒരു സൗരഭ്യം അവിെട നിങ്ങൾക്കു പ്രത്യ�
ക്ഷമായി തുടങ്ങും. ബാഹ്യവിഷയങ്ങളുെട സന്നികർഷം കൂടാെത തെന്ന െവളിെപ്പ�
ടാവുന്ന ചില മാനസപ്രത്യക്ഷങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നുള്ളതിെന നിങ്ങൾക്കു കാട്ടിത്തരാൻ
അതുമതിയാകും. എന്നാൽ ഇവ േകവലം സാധനങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ ഉപായങ്ങൾ
(മാത്രെമ) ആകുന്നുള്ളു എന്നുള്ളതിെന നാം എല്ലായ്േപ്പാഴും ഓർത്തുെകാള്ളണം.
ഈ എല്ലാ അഭ്യാസങ്ങളുേടയും ഉേദ്ദശ്യവും, അവസാനവും, പരമകാഷ്ടയും ആത്മാ�
വിെന്റ േമാക്ഷമാകുന്നു. പരേമാേദ്ദശ്യം പ്രകൃതിെയ നിേശ്ശഷം കീഴടക്കുക എന്നുള്ള�
തല്ലാെത അതിൽ നിന്നും ന്യൂനമായ മെറ്റാന്നും ആയിേപ്പാകരുതു്. നാം േനതാക്ക�
ളാകണം. പ്രകൃതി അങ്ങെനയാകരുതു്; ശരീരേമാ, മനേസ്സാ നമ്മുെട േനതാക്ക�
ളാകരുതു്; ‘ശരീരം എേന്റതാണു്, ഞാൻ ശരീരത്തിേന്റതല്ല’ എന്നുള്ളതിെന നാം
മറക്കയും അരുതു്.

ഒരു േദവനും, ഒരു അസുരനും, ആത്മാവിെനപറ്റി പഠിപ്പാനായി ഒരു വല്യ
ഋഷിയുെട അടുക്കൽ േപായി. അവർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അടുക്കൽ വളെരക്കാലം
പഠിച്ചു. ഒടുവിൽ ഋഷി അവേരാടു പറഞ്ഞു. ‘നിങ്ങൾ അറിവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
തത്വം നിങ്ങൾ തെന്നയാണു് ’ അവരുെട ശരീരങ്ങൾ തെന്ന ആത്മാവാെണന്നു
രണ്ടുേപരും വിചാരിച്ചു. ‘നമുക്കു് എല്ലാം ആയി’ എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. രണ്ടുേപ�
രും, തങ്ങളുെട കൂട്ടരുെട അടുക്കൽ മടങ്ങി എത്തി ഇങ്ങെന പ്രസ്താവിച്ചു. ‘നാം പഠി�
ക്കാനുള്ളെതല്ലാം പഠിച്ചു; തിന്നുക, കുടിക്കുക, ഉല്ലാസമായിരിക്കുക, ആത്മാവു് നാം
തെന്നയാണു്; ഇതിന്നപ്പുറമായി യാെതാന്നും തെന്നയില്ല. അസുരെന്റ സ്വഭാവം
അജ്ഞാനവും, മൗഢ്യവും െകാണ്ടു് ആവൃതമായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു ഒരിക്കലും,
അവൻ അപ്പുറം ഒന്നും അേന്വഷിപ്പാൻ േപായില്ല. എന്നാൽ താൻ തെന്ന ഈശ്വര�
നാെണന്നും ആത്മാെവന്നു പറഞ്ഞാൽ ശരീരെമന്നർത്ഥമാെണന്നുമുള്ള അഭിപ്രാ�
യം െകാണ്ടു് സംപൂർണ്ണമാംവണ്ണം തൃപ്തിെപ്പട്ടിരുന്നു. േദവെന്റ സ്വഭാവം കുേറകൂടി
ശുദ്ധമായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ആദ്യം അവൻ ഞാൻ അതായതു് ഈ ശരീരം
ആത്മാവാകുന്നു എന്നും, അതുെകാണ്ടു് അതിെന അേരാഗമായും ദൃഡമായും െവ�
ക്കുകയും, വസ്ത്രാദികൾെകാണ്ടു് നല്ലവണ്ണം അലങ്കരിക്കയും, ശാരീരികമായ എല്ലാ
സുഖേഭാഗങ്ങളും അതിന്നു നൽകുകയും െചയ്യണെമന്നും’ അബദ്ധമായി വിചാരിച്ചു�
േപായി. എന്നാൽ അല്പദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തങ്ങളുെട ഗുരുവായ ഋഷി വിചാരി�
ച്ച അർത്ഥം ഇതായിരിപ്പാൻ തരമിെല്ലന്നു അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതിേനക്കാൾ
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ഉയർന്നതായ എെന്തങ്കിലും ആയിരിക്കണം. അതുെകാണ്ടു് അയാൾ തിരിെയ െച�
ന്നു പറഞ്ഞു. “സ്വാമി അവിെടന്നു എനിക്കുപേദശിച്ചതു് ശരീരം ആത്മാവാെണ�
ന്നാേണാ? അങ്ങെന ആെണങ്കിൽ ശരീരങ്ങൾ എല്ലാം നശിക്കുന്നതായി ഞാൻ
കാണുന്നു. ആത്മാവു് നശിപ്പാൻ പാടില്ലേല്ലാ.” “നീയാണിതു് ”, “കണ്ടുപിടിക്കുക”
എന്നു ഋഷി പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ േദവൻ ശരീരെത്ത വ്യാപരിപ്പിക്കുന്ന പ്രാണൻ
ആയിരിക്കണം ഋഷി പറഞ്ഞതിെന്റ അർത്ഥം എന്നും വിചാരിച്ചു. എന്നാൽ കുറച്ചു�
കൂടി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ ആ േദവൻ താൻ ഭക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഈ പ്രാണൻ ബലവ�
ത്തായും, ഉപവസിെച്ചങ്കിൽ ദുർബലമായും ഇരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. വീണ്ടും േദവൻ
ഋഷിയുെട അടുക്കൽ േപായി. സ്വാമി, “പ്രാണൻ ആത്മാവാെണന്നാേണാ അവി�
ടുന്നർത്ഥമാക്കുന്നതു് ?” എന്നു േചാദിച്ചു. നിനക്കുേവണ്ടി, നീ തെന്ന അതു കണ്ടുപി�
ടിച്ചുെകാൾക, “നീയാണിതു്” എന്നു ഋഷി പറഞ്ഞു. േദവൻ വീണ്ടും, മടങ്ങിേപ്പായി.
മനസ്സാണു് അതു്; പേക്ഷ, അതു തെന്നയായിരിക്കും ആത്മാവു് എന്നു വിചാരിച്ചു.
എന്നാൽ രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞു് അയാൾ ഇങ്ങെന ചിന്തിച്ചു, ‘വിചാരങ്ങൾ ഏറ്റവും
വിഭിന്നങ്ങളായിരിക്കുന്നു. ചിലേപ്പാൾ നല്ലവ, ചിലേപ്പാൾ ചീത്തയായുള്ളവ, അതു�
െകാണ്ടു ആത്മാവായിരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം മനസ്സു അത്ര വികാരമുള്ളതാ�
യിരിക്കുന്നു.’ തിരിെയ ഋഷിയുെട അടുക്കൽ െചന്നു. “സ്വാമി! ആത്മാവു് മനസ്സാ�
െണന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങെനയാേണാ അവിടുന്നു അർത്ഥമാക്കുന്ന�
തു് ?” എന്നു േചാദിച്ചു. “അല്ല, നീയാണു് അതു്. തന്നത്താൻ കണ്ടുപിടിച്ചുെകാൾക”
എന്നു ഋഷി മറുപടി പറഞ്ഞു. േദവൻ മടങ്ങിേപ്പായി. ഒടുവിൽ വിചാരങ്ങൾെക്കല്ലാം
അതീതമായ ആത്മൈചതന്യം അവൻ തെന്ന എന്നു കണ്ടു. ഏകമായി, ജനിമര�
ണങ്ങളില്ലാത്തതായി, വാളിന്നു േഛദിക്കുകേയാ, അഗ്നിക്കു ദഹിക്കുകേയാ, കാറ്റി�
ന്നു ഉണക്കുകേയാ, െവള്ളത്തിന്നു അലിക്കുകേയാ െചയ്  വാൻ കഴിയാത്തതായി,
ആരംഭേമാ ഉത്ഭവേമാ ഇല്ലാത്തതായി, നിസ്സംഗമായി, സർവജ്ഞനായും, സർവ്വ�
ശക്തിമത്തായും, ഉള്ള ആ സത്തു് ആണു താൻ എന്നും, അതു ശരീരേമാ, മനേസ്സാ
അെല്ലന്നും അവെയ്ക്കല്ലാറ്റിനും അതീതമായിട്ടുള്ളതാെണന്നും കണ്ടു. അതുെകാണ്ടു്
േദവൻ കൃതാർത്ഥനായി. സാധുവായ ആ അസുരനാകെട്ട, ശരീരത്തിൽ തനിക്കു�
ള്ള അതിേപ്രമം െകാണ്ടു വാസ്തവം മനസ്സിലായില്ല.

ഈ അസുരസ്വഭാവമുള്ളവരായി േലാകത്തു വളെര ആളുകൾ ഉണ്ടു്. എന്നാൽ
േദവന്മാരായും ചിലെരാെക്ക ഇെല്ലന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭവ ശക്തിെയ ഉദ്ദീപി�
പ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യ പഠിപ്പിപ്പാനായി ഒരുവൻ പുറെപ്പടുകയാെണങ്കിൽ അതിനുേവ�
ണ്ടി ജനങ്ങൾ തിക്കിതിരക്കിക്കൂടുന്നതു കാണാം. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്നു പരമഗതി�
െയ കാണിച്ചുെകാടുപ്പാൻ ഒരുവൻ ഒരുങ്ങുകയാെണങ്കിൽ അവർ അതിെന അേശ�
ഷം ഗണ്യമാക്കാേറ ഇല്ല. സർേവാപരിഷ്ടമായ ആ തത്വെത്ത ഗ്രഹിപ്പാൻ ശക്തിയു�
ള്ളവർ വളെര ചുരുക്കമാണു്. അതിെന പ്രാപിപ്പാൻ േവണ്ട ക്ഷമയുള്ളവർ അതിേന�
ക്കാൾ ചുരുക്കമെത്ര. എന്നാൽ ശരീരം ഒരായിരം െകാല്ലേത്തക്കു സൂക്ഷിച്ചു െവച്ചിരു�
ന്നാലും അവസാനെത്ത ഫലം എല്ലാം തുല്യം തെന്ന എന്നും ഏതാനും ചിലർ അറി�
യുന്നുണ്ടു്. ശരീരെത്ത ഒന്നായി ധരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഘടകശക്തികൾ എേപ്പാൾ
െപാേയ്പാകുന്നുേവാ അേപ്പാൾ ശരീരം വീഴുക തെന്ന െചയ്യും. ശരീരെത്ത അതിെന്റ
മാറ്റത്തിൽനിന്നും ഒരു നിമിഷം തടുത്തുെവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതു�
വെര ജനിച്ചിട്ടില്ല. ശരീരം എന്നതു മാറ്റങ്ങളുെട ധാരണയ്ക്കുള്ള േപരാകുന്നു. ‘ഒരു നദി�
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യുെട പ്രവാഹങ്ങൾ ക്ഷണം േതാറും നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയും,
പുതിയ പ്രവാഹങ്ങൾ വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുകയും എങ്കിലും നദി തുല്യരൂപെത്ത വഹി�
ച്ചിരിക്കയും െചയ്യുന്നെതങ്ങേനേയാ ശരീരത്തിേന്റയും സ്ഥിതി അങ്ങിെന ആകുന്നു.’
എന്നാലും, ശരീരെത്ത ബലവത്തായും, അേരാഗമായും വച്ചുെകാേള്ളണ്ടതുതെന്ന.
അതു നമുക്കുള്ള മുഖ്യമായ സാധനമാണു്.

ഈ മനുഷ്യശരീരം േലാകത്തിൽെവച്ചു് ഉൽകൃഷ്ടമായ ശരീരമാകുന്നു. മനുഷ്യ�
ജീവി, േലാകത്തിൽെവച്ചു് ഉൽകൃഷ്ടജീവിയുമാണു്. എല്ലാ ജന്തുക്കേളയുംകാൾ മനു�
ഷ്യൻ േശ്രഷ്ഠനാകുന്നു. മനുഷ്യെനക്കാൾ േശ്രഷ്ഠനായി ആരും തെന്ന ഇല്ല. േദ�
വന്മാർ േപാലും അവതരിച്ചു ഒരു മനുഷ്യശരീരെത്ത ൈകെക്കാണ്ടിട്ടു േവണം േമാ�
ക്ഷം പ്രാപിപ്പാൻ. മനുഷ്യൻ മാത്രേമ പരിപൂർണ്ണതെയ പ്രാപിക്കുന്നുള്ളു, േദവ�
ന്മാർകൂടിയും പ്രാപിക്കുന്നില്ല. യഹൂദന്മാരുേടയും, മുഹമ്മദീയരുേടയും മതപ്രകാരം
ഈശ്വരൻ േദവന്മാേരയും, മെറ്റല്ലാവേരയും സൃഷ്ടിച്ചേശഷമാണു മനുഷ്യെന സൃഷ്ടി�
ച്ചതു്. മനുഷ്യെന സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഈശ്വരൻ, േദവന്മാെര വിളിച്ചു അവനു സലാം െകാ�
ടുപ്പാൻ കൽപിച്ചു. ഇബിലീസിെന ഒഴിച്ചു് മെറ്റല്ലാവരും അപ്രകാരം െചയ്തു. അതു�
െകാണ്ടു ഈശ്വരൻ ഇബിലീസിെന ശപിക്കയും അവൻ സാത്താൻ അെല്ലങ്കിൽ
പിശാചു് ആയിത്തീരുകയും െചയ്തു. നമുക്കു ലഭിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ജന്മങ്ങളിൽ മുഖ്യ�
മായിട്ടുള്ളതു് മനുഷ്യജന്മം ആെണന്നുള്ളതാകുന്നു് ഈ അന്യാപേദശത്തിെന്റ അടി�
യിലുള്ള മഹത്തായ പരമാർത്ഥം. താണതരം സൃഷ്ടികൾ, അതായതു് ജന്തുക്കൾ
ജഡബുദ്ധികളാണു്. പ്രാേയണ അവ താമസഗുണത്തിൽനിന്നും സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടവ�
യും ആകുന്നു. ജന്തുക്കൾക്കു ഉയർന്നതരം വിചാരങ്ങൾ ഒന്നും വിചാരിപ്പാൻ കഴിക�
യില്ല. മനുഷ്യസമുദായത്തിലും അതുേപാെല തെന്ന അതിമാത്രമായ ധനവും അതി�
മാത്രമായ ദാരിദ്ര്യവും ആത്മാവിെന്റ ഉത്കൃഷ്ടതരമായ അഭിവൃദ്ധിക്കു പ്രതിബന്ധവു�
മാകുന്നു. ഇടത്തരം ജനങ്ങളുെട ഇടയിൽനിന്നാണു് േലാകത്തിെല മഹാത്മാക്കൾ
എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതു്. ഇവരിലാണു് ശക്തികൾ തുല്യമായി ഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടും സമീ�
കരിക്കെപ്പട്ടും ഇരിക്കുന്നതു്.

പ്രകൃതത്തിേലക്കു തിരിഞ്ഞാൽ നമ്മുെട അടുത്ത വിഷയം പ്രാണായാമം
അെല്ലങ്കിൽ ശ്വാസനിയമനം ആകുന്നു. മനഃശക്തികെള ഏകാഗ്രീകരിക്കുന്നതി�
േനാടു് ഇതിനു് എന്തു സംബന്ധമാണുള്ളതു് ? ശ്വാസം ശരീരയന്ത്രത്തിെന്റ പ്രഥമച�
ക്രമാണു്. ഒരു വല്യ യന്ത്രത്തിൽ (engine) അതിെന്റ പ്രഥമചക്രം ആദ്യം തിരിയു�
ന്നതായി നാം കാണുന്നു. ആ ചലനം െചറിയ, െചറിയ ചക്രങ്ങളിേലക്കു നയിക്ക�
െപ്പടുകയും, ഒടുവിൽ യന്ത്രത്തിെന്റ അതിസൂക്ഷ്മമായ അവയവങ്ങൾ കൂടി അതിന്ന�
നുസരിച്ചു് ചലിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഈ ശ്വാസം ആ പ്രഥമചക്രമെത്ര:
ഇതു ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിന്നും ചലന ശക്തിെയ നൽകുകയും എലാറ്റിേനയും
നിയമനം െചയ്കയും െചയ്യുന്നു.

ഒരിക്കൽ ഒരു മഹാരാജാവിനു് ഒരു മന്ത്രിയുണ്ടായിരുന്നു. അയാളുെട േപരിൽ
രാജാവിന്നു തിരുവുള്ളേക്കടുണ്ടായി. അതിെന്റ ശിക്ഷയായി അയാെള ഒരു െപാക്ക�
േമറിയ േഗാപുരത്തിെന്റ മുകളിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയിടാൻ കൽപന െകാടുത്തു. കല്പനപ്ര�
കാരം, അയാെള അവിെട കിടന്നു ചാവാനായി ഇട്ടിരുന്നു. അയാൾക്കു ഒരു വിശ്വ�
സ്തയായ ഭാര്യയുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി അവൾ ആ േഗാപുരത്തിെന്റ ചുവട്ടിേലക്കുവന്നു
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മുകളിലുള്ള ഭർത്താവിേനാടു അേദ്ദഹത്തിനു സഹായമായി എന്തുെചയ്താൽ െകാ�
ള്ളാെമന്നറിവാൻ ആവശ്യെപ്പട്ടു. അയാൾ അവേളാടു പിെറ്റന്നു രാത്രി വീണ്ടും ആ
േഗാപുരത്തിെന്റ അടിക്കുവരാനും, ഒരു നീണ്ട വടവും, ഒരു കനത്ത ചരടും, ഒരു ചീ�
പ്പുനൂലും, ഒരു പട്ടുനൂലും, ഒരു വണ്ടും, സ്വല്പം േതനുംകൂടി വരുേമ്പാൾ ഒന്നിച്ചുെകാണ്ടു�
േപാരാനും പറഞ്ഞു. വളെര കൗതുകേത്താടുകൂടി ആ സാധ്വി ഭർത്താവിെന്റ ശാസ�
നെയ അനുസരിക്കുകയും, ആഗ്രഹിച്ച ആ സാധനങ്ങെളല്ലാം െകാണ്ടുെചല്ലുകയും
െചയ്തു. ഭർത്താവു് പട്ടുനൂൽ വണ്ടിെന്റേമൽ ദൃഢമായി െകട്ടാനും, എന്നിട്ടു അതിെന്റ
െകാമ്പിൽ ഒരു തുള്ളിേതൻ തടവി തല േമല്േപ്പാട്ടുതിരിച്ചുവച്ചു അതിെന േഗാപുര�
ത്തിെന്റ ചുവരിേന്മൽ വിേട്ടപ്പാനും അവേളാടു പറഞ്ഞു. ഈ എല്ലാ ഉപേദശങ്ങെള�
യും അവൾ അപ്രകാരംതെന്ന അനുഷ്ഠിച്ചു; വണ്ടു് തെന്റ ദീർഘയാത്രയും ആരംഭിച്ചു.
മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന േതനിെന്റ മണം പിടിച്ചു് അതിെന ലഭിപ്പാൻ ആശിച്ചുെകാണ്ടു്
അതു െമെല്ല െമെല്ല േമല്േപ്പാേട്ടക്കു ഇഴഞ്ഞുതുടങ്ങി. ഒടുവിൽ വണ്ടു് േഗാപുരത്തി�
െന്റ മുകളിൽ എത്തുകയും, ഉടൻ മന്ത്രി അതിെന പിടിച്ചു് ആ പട്ടുനൂൽ കരസ്ഥമാക്കു�
കയും െചയ്തു. എന്നിട്ടു അയാൾ ഭാര്യേയാടു പട്ടുനൂലിെന്റ മേറ്റ അറ്റം ചീപ്പുനൂേലാടു
തിരുകിേച്ചർക്കാൻ പറകയും, ചിപ്പുനൂലിെന അപ്രകാരം േമൽേപ്പാട്ടു വലിെച്ചടുത്തി�
ട്ടു ആ സമ്പ്രദായം തെന്ന കനത്ത ചരടിലും ഒടുവിൽ വടത്തിലും ആവർത്തിക്കുകയും
െചയ്തു. പിെന്നയുള്ളെതല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞു. ആ വടം വഴിയായി മന്ത്രി േഗാ�
പുരത്തിൽ നിന്നു താഴത്തിറങ്ങുകയും, േപായി രക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്തു. നമ്മുെട ഈ
ശരീരത്തിൽ ശ്വാസചലനം ആ പട്ടുനൂൽ ആകുന്നു. അതിെന പിടിക്കുകയും അതി�
െന നിയമനം െചയ് വാൻ പഠിക്കുകയുംെചയ്താൽ പ്രാണധാരയാകുന്ന ചീപ്പുനൂലി�
െന നമുക്കു പിടുത്തം കിട്ടുന്നു. അതിൽനിന്നു നമ്മുെട വിചാരങ്ങളാവുന്ന കനത്ത
ചരടും ഒടുവിൽ പ്രാണനാകുന്ന വടവും നമുക്കു സ്വാധീനമാകുന്നു. പ്രാണെന നിയമ�
നം െചയ്താൽ നാം മുക്തിേയയും പ്രാപിക്കുന്നു.

നമ്മുെട സ്വന്ത ശരീരങ്ങെളപ്പറ്റി നാം യാെതാന്നും അറിയുന്നില്ല. നമുക്കു് അറി�
ഞ്ഞുകൂടാ. കൂടിയപക്ഷം നമുക്കു് ഒരു ശവെത്ത എടുത്തു അറുത്തുേനാക്കാൻ കഴി�
യും, ജീവിക്കുന്ന ജന്തുവിെനത്തെന്ന ശരീരത്തിെന്റ ഉള്ളിലുള്ള സ്ഥിതിെയ േനാക്കി
അറിവാനായി അറുത്തു േനാക്കുന്നവരും ചിലരുണ്ടു്. എന്നാലും അതിനും നമ്മുെട
സ്വന്ത ശരീരങ്ങൾക്കുമായി ഒരു സംബന്ധവുമില്ല. നമുക്കതിെനക്കുറിച്ചു തീെര ചുരു�
ക്കമാെയ അറിയാവു. എന്തുെകാണ്ടു് നാം അറിയുന്നില്ല? കാരണം ഉള്ളിൽ നട�
ന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന അതിസൂഷ്മങ്ങളായ വ്യാപാരങ്ങെള തിരിച്ചറിവാൻ മതിയായ
വിേവചനാശക്തി നമ്മുെട േനാട്ടത്തിനില്ല. നമുക്കവെയപറ്റിയറിയാവുന്നതു മനസ്സു്
ശരീരത്തിൽ കടക്കുകയും അതു സൂക്ഷ്മതരമായിത്തീരുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ മാത്രമാ�
വുന്നു. ആ സൂക്ഷ്മസാക്ഷാല്ക്കാരം ഉണ്ടാകുന്നതിനു നാം സ്ഥൂലസാക്ഷാൽക്കാരങ്ങ�
ളിൽ പരിചയിച്ചു തുടേങ്ങണ്ടതാകുന്നു. അതുെകാണ്ടു ഈ ശരീരയന്ത്രെത്ത മുഴുവൻ
ചലിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വസ്തുവിെന നമുക്കു് ആദ്യം കരസ്ഥമാക്കണം. അതു
പ്രാണനേത്ര. അതിെന്റ ഏറ്റവും പ്രത്യക്ഷമായ പരിണാമമാണു് ശ്വാസവായു. അതു�
െകാണ്ടു ഈ ശ്വാസംവഴിയായി നാം പെയ്യ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രേവശിക്കണം.
അേപ്പാൾ ആ സൂക്ഷ്മശക്തികൾ അതായതു പ്രാണധാരകൾ ശരീരം മുഴുവൻ സഞ്ച�
രിക്കുന്നതിെന്റ ക്രമെത്ത നമുക്കു കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. അതു നാം കാണുകയും
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അവെയ അനുഭവിച്ചറിവാൻ പഠിക്കയും െചയ്ത ഉടൻ അവയുേടയും ശരീരത്തിേന്റ�
യും േമൽ നമ്മുെട ആജ്ഞെയ സ്ഥാപിപ്പാൻ നമുക്കു ആരംഭിക്കാം. മനസ്സും ഈ
വിധമായ പ്രാണധാരകളാൽ ചലിക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കയാകുന്നു. അതുെകാണ്ടു്
ഒടുവിൽ മനശ്ശരീരങ്ങൾ രണ്ടിേനയും നാം കിങ്കരരാക്കി അവരണ്ടും നമ്മളുെട പൂർ�
ണ്ണമായ അധീനതയിൽ നില്ക്കുന്നതായ അവസ്ഥെയ പ്രാപിക്കും. ജ്ഞാനമാകുന്നു
ശക്തി; നമുക്കു ആ ശക്തിയുണ്ടാകണം. ഈ പ്രാണായാമം എന്നതു ഒരു വല്യ
വിഷയമാകുന്നു. ഇതിെന പൂർത്തിയായുദാഹരിപ്പാൻ അേനക പാഠങ്ങൾ ആവശ്യ�
െപ്പടുകയും െചയ്യും. നമുക്കതിെന അല്പാല്പമായി എടുത്തുപറയാം.

ഒേരാ അഭ്യാസവും ശീലിക്കുന്നതിെന്റ കാരണങ്ങളും ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഏെത�
ല്ലാം ശക്തികളാണു വ്യാപരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നെതന്നും നമുക്കു ക്രേമണ കാണാം.
ഇെതല്ലാം നമ്മുക്കനുഭവമാകും. എന്നാൽ ഇതിനു ഇടവിടാത്ത പരിശീലനം ആവ�
ശ്യമാണു്. പരിശീലനം െകാണ്ടു ചില അനുഭവങ്ങൾ െവളിെപ്പടും. ഞാൻ എന്നാൽ
കഴിയുന്നത്ര യുക്തിവാദങ്ങൾ െചയ്താലും നിങ്ങൾ സ്വയേമവ അനുഭവസാക്ഷിയായ�
റിയുന്നതുവെര അതു നിങ്ങൾക്കു അനുഭവമാകുന്നതല്ല. ഈ പ്രാണധാരകൾ ശരീ�
രം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്കനുഭവെപ്പട്ടു തുടങ്ങിയ ഉടൻ
സംശയങ്ങൾ തീർന്നുേപാകും. എന്നാൽ അതിന്നു ദിവസം പ്രതി വളെര േക്ലശിച്ചു
അഭ്യസിേക്കണ്ടിയുണ്ടു്. ചുരുങ്ങിയപക്ഷം ദിവസം രണ്ടുപ്രാവശ്യെമങ്കിലും അഭ്യസി�
ക്കണം, അതിന്നു അത്യുത്തമമായ സമയം രാവിേലയും, ൈവകുേന്നരവുമാകുന്നു.
രാവു പകെലാടും പകൽ രാെവാടും സന്ധിക്കുേമ്പാൾ അതു ആ രണ്ടുകാലെത്ത�
യും അേപക്ഷിച്ചു അധികം ശാന്തമായ ഓേരാ സമയേത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നു. പ്രഭാത�
വും സന്ധ്യയും ആണു് ആ രണ്ടു സമയങ്ങൾ. ആ സമയങ്ങളിൽ ശരീരങ്ങൾക്കും
അവെയേപ്പാെല ശാന്തമാവാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകും. ആ സ്വാഭാവിക സ്ഥി�
തിെയ ഉപേയാഗെപ്പടുത്തിെക്കാള്ളുകയും അേപ്പാൾ തെന്ന അഭ്യാസം ആരംഭിക്ക�
യും െചയ്യണം. അഭ്യാസം കഴിഞ്ഞല്ലാെത ആഹാരം കഴിക്കയിെല്ലന്നു ഒരു നിശ്ച�
യമായി വച്ചുെകാള്ളണം. അങ്ങിെന െചയ്യുെമങ്കിൽ വിശപ്പിെന്റ ശക്തിതെന്ന അല�
സതെയ ഭക്ഷിച്ചുകളയും. ഇന്ത്യയിൽ ജനങ്ങൾ നിഷ്ഠയും പൂജയും കഴിഞ്ഞല്ലാെത
ഭക്ഷിക്കരുെതന്നു കുട്ടികെള പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു കുേറ കഴിയുേമ്പാൾ അത�
വർക്കു ശീലമായിത്തീരുന്നു. കുളിച്ചു നിഷ്ഠകഴിയാെത ഒരു കുട്ടിക്കും വിശക്കുമാറില്ല.

നിങ്ങളിൽ കഴിയുെമന്നുള്ളവർക്കു, ഈ അഭ്യാസത്തിനായി മാത്രം പ്രേത്യകം
ഒരു മുറിയുണ്ടായിരിക്കുന്നതു നല്ലതാണു്. ആ മുറിക്കകത്തു ഉറങ്ങരുതു്. അതിെന
പരിശുദ്ധമായി വച്ചുെകാള്ളണം. കുളിച്ചു ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും പൂർണ്ണമായ ശു�
ദ്ധിേയാടുകൂടിയല്ലാെത നിങ്ങൾ ആ മുറിക്കകത്തു കടക്കരുതു്. പുഷ്പങ്ങൾ ആ മുറി�
ക്കകത്തു എേപ്പാഴും വച്ചിരിക്കണം. ഒരു േയാഗിക്കു അത്യുത്തമങ്ങളായ പാർശ്വ�
വർത്തികൾ അവയാണു്. സേന്താഷകരങ്ങളായ ഛായാപടങ്ങെളയും വേച്ചക്കാം.
കാലത്തും ൈവകുേന്നരവും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ഇട്ടു പുകക്കണം. ആ മുറിക്കകത്തു�
വച്ചു കലഹേമാ േകാപേമാ അശുദ്ധവിചാരങ്ങേളാ ഉണ്ടാകരുതു്. നിങ്ങെളേപ്പാലു�
ള്ള വിചാരമുള്ളവെരമാത്രേമ ആ മുറിയിൽ കടപ്പാൻ അനുവദിക്കുകയും െചയ്യാവൂ.
ഇങ്ങിെന ക്രേമണ ഒരു പുണ്യസ്ഥലത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യം ആ മുറിക്കകത്തുണ്ടാകും.
നിങ്ങൾക്കു വല്ല അരിഷ്ടതേയാ, ദുഃഖേമാ, സംശയേമാ ഉണ്ടാകുകേയാ മനസ്സിന്നു
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േക്ലശം േതാന്നുകേയാ െചയ്യുേമ്പാൾ ആ മുറിയിൽ കടക്കുന്നതുതെന്ന ആശ്വാസപ്ര�
ദമായി േതാന്നുകയും െചയ്യും. േക്ഷത്രത്തിെന്റയും പള്ളിയുേടയും ഒെക്ക രഹസ്യം
ഇതായിരുന്നു. ചില േക്ഷത്രങ്ങളിലും പള്ളികളിലും അതു ഇേപ്പാഴും പ്രത്യക്ഷമാ�
ണു്. എന്നാൽ അധിക േദവാലയങ്ങളിലും ഇേപ്പാൾ ആ ഉേദ്ദശംതെന്ന വിസ്മൃതമാ�
യിേപ്പായിട്ടുണ്ടു്. ഇതിെന്റ താല്പര്യം എെന്തന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ വിസ്ഫുരണങ്ങെള
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ആ സ്ഥലം ദിവ്യത്വമുള്ളതായിത്തീരുന്നു എന്നുള്ളതു തെന്ന.
പ്രേത്യകം ഒരുമുറി വച്ചുെകാള്ളാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കു ഇഷ്ടമുള്ള എവിെട എങ്കി�
ലും ഇരുന്നു അഭ്യാസം െചയ്യാം. നിവർന്നു ആസനം ബന്ധിച്ചു് ഇരിക്കണം. എന്നി�
ട്ടു ആദ്യം െചേയ്യണ്ടതു സകല ചരാചരങ്ങളുേടയും േനർക്കു ഒരു പരിശുദ്ധമായ വി�
ചാരധാരെയ പ്രവഹിപ്പിക്കയാകുന്നു. എല്ലാറ്റിനും സ്വസ്തി ഭവിക്കെട്ട! എല്ലാറ്റിനും
ശാന്തിഭവിക്കെട്ട! എല്ലാറ്റിനും ആനന്ദം ഭവിക്കെട്ട! ഇങ്ങെന മനസ്സുെകാണ്ടു ഉരു�
വിടണം. ഇതുേപാെല കിഴക്കു, െതക്കു, വടക്കു, പടിഞ്ഞാറു ഈ നാലു ദിക്കിെന
ഉേദ്ദശിച്ചും െചയ്യണം. എത്രയധികം നിങ്ങൾ അങ്ങിെന െചയ്യുന്നുേവാ അത്രയധി�
കം ഹൃദയത്തിൽ സുഖം േതാന്നും. ഒടുവിൽ നിങ്ങൾക്കു ആേരാഗ്യമുണ്ടാവാൻ ഏറ്റ�
വും എളുപ്പമായ ഉപായം അന്യന്മാെര ആേരാഗ്യമുള്ളവരായിക്കാണുകയാെണന്നും,
നിങ്ങൾക്കു സുഖമുണ്ടാവാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗം അന്യന്മാെര സുഖികളായി�
ക്കാണുകയാെണന്നും സ്വയേമവ മനസ്സിലാകും. ഇങ്ങിെന െചയ്തിട്ടു ഈശ്വരനിൽ
വിശ്വാസമുള്ളവർ പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥന ധനത്തിേനാ, ആേരാഗ്യത്തിേനാ,
സ്വർഗ്ഗപ്രാപ്തിേക്കാ മേറ്റാ ആയിരിക്കരുതു്. ജ്ഞാനവും ആത്മപ്രകാശവും ഉണ്ടാ�
വാൻ േവണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം. മറ്റുള്ള പ്രാർത്ഥന എല്ലാം സ്വാർത്ഥ പരമാണു്.
അതിനു േശഷം െചേയ്യണ്ടതു് സ്വന്തശരീരെത്തക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കയും ശരീരം ബല�
വത്തായും ആേരാഗമായും ഇരിക്കുേന്നാ എന്നു േനാക്കുകയും ആകുന്നു. നമ്മളുെട
ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഉപകരണം അതാണു്. അതിെനപ്പറ്റി ഈ ശരീരം വജ്രം േപാെല
ദൃഢമായിരിക്കുന്നു എന്നും ഇതിെന്റ സഹായത്താൽ നിങ്ങൾ ഈ സംസാരസമുദ്ര�
ത്തിെന്റ മറുകരകാണുെമന്നും വിചാരിക്കുവിൻ സ്വാതന്ത്ര്യം അതായതു മുക്തി ദുർബ�
ലന്മാരാൽ ഒരിക്കലും പ്രാപ്യമല്ല. എല്ലാ ദൗർബല്യേത്തയും അകെലക്കളയുവിൻ
നിങ്ങളുെട ശരീരേത്താടു അതു ബലവത്താെണന്നു പറയുവിൻ നിങ്ങളുെട മനസ്സി�
േനാടും അതു ബലവത്താെണന്നു പറയുവിൻ നിങ്ങളിൽ തെന്ന നിങ്ങൾ അവധിയി�
ല്ലാത്ത വിശ്വാസേത്തയും ആശാബന്ധേത്തയും െവക്കയും െചയ്യുവിൻ.



പ്രാണൻ

പ്രാണായാമം പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കാറുള്ളേപാെല ശ്വാസെത്ത സംബന്ധിച്ച
ഏെതങ്കിലും ഒന്നല്ല. ശ്വാസത്തിനു ഉെണ്ടങ്കിൽ തെന്ന വളെര അല്പമായ സംബ�
ന്ധേമ അതിേനാടുള്ളു. ശ്വാസാഭ്യാസം നമുക്കു വാസ്തവമായ പ്രാണായാമെത്ത
ലഭിപ്പാനുള്ള അേനകമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രേമ ആകുന്നുള്ളൂ. പ്രാണായാമം
എന്നാൽ പ്രാണെന്റ നിയമനം എന്നർത്ഥമാകുന്നു. ഇന്ത്യൻ തത്വജ്ഞാനികളുെട
അഭിപ്രായപ്രകാരം മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും രണ്ടു പദാർത്ഥങ്ങളാൽ ഘടിതമായിരിക്കു�
ന്നു. അവയിൽ ഒന്നിെന അവർ ആകാശം എന്നു പറയുന്നു. ഇതു എങ്ങുമുള്ളതും
എല്ലാവെറ്റയും വ്യാപിച്ചു സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതുമായ ആ ഏകതത്വം തെന്ന. രൂപമുള്ള�
േതാ സായുക്തദ്രവ്യങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായേതാ ആയ ഏതും ഈ ആകാശത്തിെന്റ
പരിണാമമാണു്. വായുവായിത്തീരുന്നതും ദ്രവദ്രവ്യമായും, ഘനദ്രവ്യമായും തീരുന്ന�
തും ഈ ആകാശമാണു്. സൂര്യനായും, ഭൂമിയായും, ചന്ദ്രനായും, നക്ഷത്രങ്ങളായും,
േകതുക്കളായും തീരുന്നതും ഈ ആകാശം തെന്ന. നമ്മുെട ശരീരമായും, ജന്തുക്ക�
ളുെട ശരീരമായും, െചടികളായും നാം കാണുന്ന എല്ലാരൂപങ്ങളായും തീരുന്നതും,
നമ്മുെട വിഷയമാകുന്ന ഏതും, എന്നുേവണ്ട ഉള്ളേതേതാ അെതാെക്കയും ആകാ�
ശം തെന്ന ആകുന്നു. അതു സ്വയം പ്രത്യക്ഷമല്ല. സാധാരണ പ്രത്യക്ഷങ്ങൾക്കു്
ഒന്നിനും വിഷയമാകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അതു അത്ര സൂക്ഷ്മമാകുന്നു. സൃഷ്ടി
തുടങ്ങുേമ്പാൾ ഈ ആകാശം മാത്രേമ ഉള്ളൂ. കല്പത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ ദ്ര�
വദ്രവ്യങ്ങൾ ഘനദ്രവ്യങ്ങൾ ആവികൾ ഈ എല്ലാം ആകാശത്തിൽ ലയിക്കയും
അടുത്ത സൃഷ്ടിയും അതുേപാെല ഈ ആകാശത്തിൽ നിന്നുതെന്ന ആരംഭിക്കയും
െചയ്യുന്നു.

എന്തു ശക്തിയാലാണു് ഈ ആകാശം പ്രപഞ്ചാകാരമായ നിർമ്മിക്കെപ്പ�
ട്ടിരിക്കുന്നതു് ? പ്രാണശക്തിയാലെത്ര. ആകാശം എങ്ങിെന ഈ പ്രപഞ്ചത്തി�
െന്റ അഖണ്ഡവും സർവ്വവ്യാപകവുമായ ദ്രവ്യമായിരിക്കുന്നുേവാ അതുേപാെലത�
െന്ന പ്രാണൻ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ അഖണ്ഡവും സർവ്വവ്യാപകവുമായ നിർമ്മാപക
ശക്തിയാകുന്നു. ഒരു കല്പത്തിെന്റ ആരംഭത്തിലും അവസാനത്തിലും എല്ലാ ദ്ര�
വ്യവും ആകാശമായിത്തീരുകയും പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ശക്തിയും പ്രാണനിൽ
തിരിേയ ലയിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അടുത്ത കല്പത്തിൽ ഈ പ്രാണനിൽ നിന്നുത�
െന്ന നാം പ്രഭാവെമേന്നാ ശക്തിെയേന്നാ പറയുന്ന എല്ലാവും ആവിർഭവിക്കുന്നു.
ചലനമായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നതു ഈ പ്രാണനാണു്. ഘനാകർഷണ ശക്തിയായും
അയസ്കാന്തശക്തിയായും പരിണമിക്കുന്നതും പ്രാണൻ തെന്ന, ശരീരവ്യാപാരങ്ങ�
ളായും, പ്രാണധാരകളായും, വിചാര ശക്തികളായും പരിണമിക്കുന്നതും പ്രാണൻ
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തെന്ന. വിചാരം മുതൽ കീഴ് േപാട്ടു താണതരം ശരീരവ്യാപാരം വേരയുള്ള എല്ലാം
പ്രാണെന്റ പരിണാമമല്ലാെത മെറ്റാന്നല്ല. മാനസികേമാ ശാരീരേമാ ആയി േലാ�
കത്തുള്ള എല്ലാ ശക്തികളും അവയുെട പൂർവ്വാവസ്ഥയിേലക്കു തിരിെയ ലയിക്കു�
േമ്പാൾ ഉള്ള അകത്തുകക്കാണു് പ്രാണൻ എന്നുപറയുന്നതു്. ‘എേപ്പാൾ ഭാവേമാ
അഭാവേമാ ഇല്ലാതിരുന്നുേവാ എേപ്പാൾ അന്ധകാരം അന്ധകാരെത്ത മറച്ചിരുന്നു�
േവാ അേപ്പാൾ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? നിശ്ചലമായും ആ ആകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു’
പ്രാണെന്റ ഭൗതികമായ ചലനം നിന്നുേപായി; എന്നാൽ പ്രാണൻ യഥാപൂർവ്വം
ഉണ്ടായിരിക്കയും െചയ്തു. പുതിയ സയൻസ് (ശാസ്ത്രം) െകാണ്ടു േലാകത്തിൽ െവ�
ളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ശക്തികൾ എല്ലാം മാറ്റമില്ലാത്തവയാെണന്നു നമുക്കറിയാമേല്ലാ.
േലാകത്തുള്ള ശക്തികളുെട എല്ലാം ആെകത്തുകയായ ഒന്നു എേപ്പാഴും തുല്യമാ�
യിത്തെന്നയിരിക്കുന്നു. ഒരു കലാപത്തിെന്റ അവസാനത്തിൽ മാത്രം ശക്തികൾ
ശാന്തമാകയും, തിേരാഹിതങ്ങളായിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നു. അടുത്ത കലാപാരംഭ�
ത്തിൽ അവ ആവിർഭവിച്ചു ആകാശത്തിെന്റ േമൽ വ്യാപരിക്കയും, ആകാശത്തിൽ
നിന്നു ഈ വിവിധങ്ങളായ രൂപങ്ങൾ പരിണമിക്കുകയും െചയ്യും. ആകാശം മാറു�
ന്നതുേപാെല തെന്ന ഈ പ്രാണനും, ശക്തിയുെട ഈ പരിണാമങ്ങെളല്ലാമായി
മാറുകയും െചയ്യുന്നു. ഈ പ്രാണെന അറിയുകയും നിയമനം െചയ്കയും െചയ്യുന്നതാ�
ണു് പ്രാണായാമം എന്നു പറയുന്നതിെന്റ വാസ്തവമായ അർത്ഥം.

ഇതു് (പ്രാണായാമം) നമുക്കു അവധിയില്ലാത്ത ശക്തികളുെട വാതലിെനത്തു�
റന്നു തരുന്നു. എങ്ങിെനെയന്നു പറയാം: ഒരുത്തൻ പ്രാണെന പൂർണ്ണമായറികയും
അതിെന നിയമനം െചയ്യാൻ അവനു സാധിക്കയും െചയ്തു എങ്കിൽ അവനിലില്ലാ�
ത്തതായ ശക്തി േലാകേത്തതുണ്ടായിരിക്കും? പ്രാണെന വരുതിയിൽ െവയ്പാൻ
കഴിയഞ്ഞതുെകാണ്ടു സൂര്യേനയും നക്ഷത്രങ്ങേളയും അവയുെട സ്ഥാനങ്ങളിൽനി�
ന്നു മാറ്റി നിർത്താനും, അണുക്കൾ മുതൽ അതിമഹത്തായ സൂര്യേഗാളങ്ങൾവെര
ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലുള്ള ഏതിെനയും വരുതിയിൽ നിർത്താനും അവനു കഴിയു�
മായിരിക്കും. ഇതാണു പ്രാണായാമത്തിെന്റ അവധിയും ഉേദ്ദശവും. േയാഗി പൂർ�
ണ്ണസിദ്ധനായിത്തീരുേമ്പാൾ അവെന്റ അധീനതയിൽ നിൽക്കാത്തതായി പിെന്ന
ഒന്നുംതെന്ന ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. അവൻ േദവന്മാെര വരാൻ ആജ്ഞാപിക്കയാ�
െണങ്കിൽ അവൻ കല്പിച്ചേപാെല അവർ വരും. പിതൃക്കെള അവൻ വരാൻ പറക�
യാെണങ്കിൽ അവെന്റ കല്പനേപാെല അവർ വരും. പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ ശക്തി�
കളും അടിമകെളേപ്പാെല അവെന്റ ആജ്ഞ േകൾക്കും. അറിവില്ലാത്തവർ േയാഗി�
യുെട ഈ ശക്തികെള കാണുേമ്പാൾ ഇവ അമാനുഷ പ്രവർത്തികെളന്നു പറയും.
ഹിന്ദുക്കളുെട മനസ്സിനുള്ള ഒരു വിേശഷം അതു് എേപ്പാഴും വിേശഷങ്ങെള എല്ലാം
ഒടുവിൽ നിരൂപണം െചയ്യുന്നതിനായി വിട്ടിട്ട് പരമസാമാന്യധർമ്മെത്ത ആദ്യം
അേന്വഷിയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാകുന്നു. “ഏതിെന അറിയുന്നതുെകാണ്ടു് നാം എല്ലാവെറ്റ�
യും അറിയുന്നുേവാ അതു് ഏതാണു് ?” എന്ന േചാദ്യം േവദങ്ങളിൽ പുറെപ്പടുവിച്ചിരി�
യ്ക്കുന്നു. അതിെന അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണു് എല്ലാ േവദങ്ങളും, എല്ലാ തത്വശാസ്ത്രങ്ങ�
ളും എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. ഏതിെന അറിയുന്നതു െകാണ്ടു് എല്ലാം അറിയെപ്പടുന്നു�
േവാ അതിെന നിർണ്ണയിക്കയാകുന്നു അവയുെട ഉേദ്ദശം. ഒരുത്തൻ ഈ പ്രപഞ്ച�
െത്ത ശകലം ശകലമായി അംശിച്ചറിവാൻ ആവശ്യെപ്പടുകയാെണങ്കിൽ അവൻ
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ഓേരാ തരിമണലിെനയും പിരുത്തുേനാക്കി അറിയണം. അതിനു അവനു അവധി�
യില്ലാത്ത കാലം േവണ്ടി വരുന്നു. അവെയ എല്ലാം അവന്നു അറിവാൻ സാധിക്ക�
യില്ല. എന്നാൽ ജ്ഞാനം എങ്ങിെന ഉണ്ടാവാം? വിേശഷ (ജ്ഞാന)ങ്ങൾ വഴിയാ�
യി എങ്ങിെന ഒരു മനുഷ്യൻ സർവജ്ഞനാകാൻ സാധിയ്ക്കും? േയാഗി പറയുന്നതാ�
വിതു്. ഈ വിേശഷ പരിണതികളുെട എല്ലാം അടിയിലായി ഒരു സാമാന്യധർമ്മം
(സത്ത) ഉണ്ടു്. എല്ലാ പ്രേത്യക ജ്ഞാനങ്ങളുെടയും അടിയിൽ സർവസാമാന്യവും
േകവലവുമായ ഒരു തത്വം നിൽക്കുന്നുണ്ടു്. അതിെന ഗ്രഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ�
വേറ്റയും ഗ്രഹിച്ചു. ഇേതപ്രകാരം തെന്ന മുഴുവൻ ബ്രഹ്മാണ്ഡവും േവദത്തിൽ ഒരു
േകവല സത്തയായി സാമാന്യെപ്പടുത്തീട്ടുണ്ടു്. ആ സത്തെയ ആർ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കു�
ന്നുേവാ അവൻ മുഴുവൻ ബ്രഹ്മാണ്ഡെത്തയും ഗ്രഹിച്ചിരിക്കയാകുന്നു. അതുേപാെല
എല്ലാ ശക്തികെളയും ഈ പ്രാണനായിട്ടു സാമാന്യെപ്പടുത്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ആരു
പ്രാണെന ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നുേവാ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉള്ള മാനസികേമാ ഭൗതികേമാ
ആയ എല്ലാ ശക്തികെളയും അവൻ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കയാകുന്നു. പ്രാണെന കീഴടക്കി�
യവൻ അവെന്റ ആ സ്വന്ത മനസ്സിെനയും േലാകത്തു മേറ്റതു മനസ്സുകൾ എല്ലാം
ഉേണ്ടാ അവെയ ഒെക്കയും കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. ആർ പ്രാണെന സ്വാധീന�
മാക്കിയിരിക്കുന്നുേവാ അവൻ തെന്റ സ്വന്ത ശരീരെത്തയും േലാകത്തുള്ള മെറ്റല്ലാ
ശരീരങ്ങെളയും സ്വാധീനമാക്കിയിരിക്കയാകുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ പ്രാണൻ
ശക്തികളുെട സർവ സാമാന്യമായ ആവിർഭാവമേത്ര.

പ്രാണായാമഗതിയിെല ഒറ്റ േനാട്ടം പ്രാണെന എങ്ങെന നിയമനം െചയ്യാ�
െമന്നുള്ളതാണു്. ഈ അഭ്യാസങ്ങളും പരിചയങ്ങളുെമല്ലാം ആ ഒേര കാര്യസാ�
ധ്യത്തിനായിട്ടാകുന്നു. ഓേരാ മനുഷ്യനും നാം നിൽക്കുന്ന നിലയിൽ നിന്നുതെന്ന
ആരംഭിക്കയും, തനിക്കു് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കെള നിയമനം െചയ്യാൻ പഠി�
ക്കയും േവണം. ഈ ശരീരമാകുന്നു നമുക്കു് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വസ്തു. പ്രപഞ്ച�
ത്തിലുള്ള മെറ്റതിെനയുംകാൾ ഇതു് അടുത്തുള്ളതാകുന്നു. ഈ മനസ്സും എല്ലാവേറ്റ�
െയയുംകാൾ അടുത്തതാകുന്നു. ഈ മനസ്സിെനയും ശരീരെത്തയും വ്യാപരിക്കുന്ന
പ്രാണൻ ഈ േലാകത്തിലുള്ള മെറ്റല്ലാ പ്രാണേനയും അേപക്ഷിച്ചു നമുക്കു് ഏറ്റവും
അടുത്തുള്ളതാണു്. നമ്മുെട സ്വന്തം മാനസികവും, ശാരീരികവുമായ ശക്തികളുെട
സൂചകമായ പ്രാണെന്റ ഈ െചറിയ അല, അഖണ്ഡമായ പ്രാണസമുദ്രത്തിൽ നമു�
ക്കു് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള അലയാകുന്നു. ഈ െചറിയ അലെയ നിയമനം െചയ്യാൻ
സാധിെച്ചങ്കിൽ മാത്രേമ മുഴുവൻ പ്രാണെനയും നിയമനം െചയ് വാൻ നമുക്കു് ആശി�
ക്കാവു. ഇതു് സാധിച്ച േയാഗിക്കാണു് പൂർണ്ണസിദ്ധിയുണ്ടാകുന്നതു്. ഇതിന്നുേശഷം
അവന്നു േമലായി ഒരു ശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. അവൻ മിക്കവാറും സർവ�
ശക്തനായും, മിക്കവാറും സർവജ്ഞനായും തീരുന്നു. ഈ പ്രാണനിയമനെത്ത
സംബന്ധിച്ചു ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളവരായി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ചില കൂട്ടെര നാം കാണുന്നു�
ണ്ടു്. ഈ രാജ്യത്തു് (അേമരിക്ക) മാനസ ചികിത്സകന്മാർ, വിശ്വാസം െകാണ്ടു് േരാ�
ഗശാന്തി വരുത്തുന്നവർ, പേരതവിശ്വാസികൾ, മേനാവ്യാപാരേഭദത്താൽ ആേരാ�
ഗ്യേത്ത സമ്പാദിക്കുന്നവർ, മാസ്മരനിദ്രാവിദ്യക്കാർ ആദിയായി പലരും ഉണ്ടു്. ഈ
വിവിധ കക്ഷികെളയും നാം പിരിത്തു േനാക്കുകയാെണങ്കിൽ അവർെക്കല്ലാവർ�
ക്കും അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നതു് അവർ അറിയുെന്നങ്കിലും ഇെല്ലങ്കിലും ഈ പ്രാ�
ണെന്റ നിയമനം ഒന്നുതെന്നയാെണന്നു നമുക്കു കാണാം. അവരുെട സിദ്ധാന്ത�
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ങ്ങെള ഒെക്കയും അപചയിച്ചു േനാക്കിയാൽ പരിേശഷിക്കുന്നെതല്ലാം ഒന്നുതെന്ന�
യായിരിക്കും. അവർ വിനിേയാഗിക്കുന്ന ശക്തിെയല്ലാം േകവലം ഒന്നുതെന്ന ആകു�
ന്നു. അവർ അറിയുന്നിെല്ലേന്നയുള്ളൂ. ഒരു ശക്തിയുെട ആവിഷ്കരണത്തിൽ അവർ
യദൃച്ഛയാ സ്ഖലിച്ചു വീണു എന്നല്ലാെത അതിെന്റ സ്വഭാവെത്ത അവർ അറിയുന്നില്ല.
എന്നാൽ അവർ പ്രാണനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നവയും, േയാഗി ഉപേയാഗിക്കുന്നവയും
ആയ അേത ശക്തികെളതെന്ന തെന്ന അറിയാെത ഉപേയാഗിക്കയും െചയ്യുന്നു.

ഈ പ്രാണനാണു് എല്ലാ ജീവികൾക്കും ജീവശക്തിയായിരിക്കുന്നതു്. പ്രാ�
ണെന്റ ഏറ്റവും േനർത്തതും അത്യന്തം ഉയർന്നതുമായ വ്യാപാരം വിചാരമാകുന്നു.
എന്നുതെന്നയല്ല ഈ വിചാരം മാത്രവുമല്ല നാം കാണുന്നതായുള്ളതു്. സ്വേബാധര�
ഹിതമായ വിചാരെമേന്നാ, സഹജേബാധെമേന്നാ നാം പറയുന്നതായ ഒരു വക
വിചാരവും ഉണ്ടു്. അതു് വിചാരത്തിെന്റ ഏറ്റവും അടിയിലെത്ത പടിയാണു്. ഒരു
െകാതുക് നെമ്മ കടിക്കുകയാെണങ്കിൽ വിചാരിക്കാെത തെന്ന നമ്മുെട ൈക തനി�
െയ അല്ലങ്കിൽ സഹജമായി അതിെന അടിക്കുന്നു. ഇതു് വിചാരത്തിെന്റ ഒരു പരി�
ണാമമാണു്. ശരീരത്തിെന്റ പ്രതിക്രിയാരൂപമായ പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാം ഈ സ്ഥാ�
നത്തിലുള്ള വിചാരത്തിലുൾെപ്പടുന്നു. പിെന്ന സ്വേബാധം എന്നു് പറയുന്ന ഇതിേന�
ക്കാൾ ഉയർന്ന തരമായ വിചാരമുണ്ടു്. ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു, ഞാൻ നിർണ്ണയിക്കു�
ന്നു, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളുെട അനുകൂല പ്രതികൂല ഭാഗങ്ങൾ
എല്ലാം കാണുന്നു. എന്നാൽ അത്രമാത്രം തെന്നയുമല്ല ഉള്ളതു്. ഊഹത്തിനു അതി�
രുെണ്ടന്നു നമുക്കറിയാം. ഏതാനും ദൂരേത്താളം മാത്രേമ ഊഹത്തിനു െചല്ലാൻ
കഴിയൂ. അതിനപ്പുറം എത്താൻ അതിനു കഴികയില്ല. ഊഹത്തിനു ഓടിനടക്കാൻ
കഴിയുന്നതായ ചക്രവാളം വാസ്തവത്തിൽ വളെര വളെര െചറുതാകുന്നു. അങ്ങിെന�
യാെണങ്കിൽക്കൂടിയും ഈ ചക്രവാളത്തിൽ വസ്തുതകൾ ഓടി വന്നു കയറുന്നതായി
നാം കാണുന്നുണ്ടു്. േകതുക്കളുെട ഉദയം േപാെല ഈ ചക്രവാളത്തിൽ ചില വസ്തു�
തകൾ വന്നു േകറുന്നു. നമ്മുെട ഊഹത്തിനു ഈ ചക്രവാളത്തിെന്റ അതൃത്തികട�
ന്നുേപാകാൻ കഴിയിെല്ലങ്കിലും അവ ആ അതൃത്തിക്കു് പുറത്തു് നിന്നു വരികയാെണ�
ന്നുള്ളതു് നിശ്ചയമാകുന്നു. ഈ െചറിയ അതൃത്തിക്കുള്ളിൽ ബലാൽ വന്നു കയറുന്ന
ആ സംഭവങ്ങളുെട കാരണങ്ങൾ ഈ അതൃത്തിക്കു പുറത്തുള്ളവയാണു്. ഊഹത്തി�
നും ബുദ്ധിക്കും അവിെട എത്താൻ കഴികയില്ല. എന്നാൽ അത്രമാത്രവും തെന്നയല്ല
ഉള്ളെതന്നാണു േയാഗി പറയുന്നതു്. മനസ്സിനു്, േബാധാതീതാവസ്ഥെയന്നു പറയു�
ന്നതായി ഇതിലും അധികം ഉയർന്നതായ ഒരു സ്ഥാനത്തിലും ഇരിപ്പാൻ കഴിയും.
സമാധി അതായതു് പൂർണമായ ഏകാഗ്രത അെല്ലങ്കിൽ േബാധാതീതഭാവം എന്നു
പറയുന്ന ആ അവസ്ഥെയ മനസ്സു് പ്രാപിക്കുേമ്പാൾ അതു് ഊഹത്തിെന്റ അതിരി�
െന ലംഘിക്കയും സഹജേബാധത്തിേനാ, ഊഹത്തിേനാ ഒരിക്കലും അറിവാൻ
കഴിയാത്ത വസ്തുതകേളാടു് സമ്മുഖമായി എതിരിടുകയും െചയ്യുന്നു. സൂക്ഷ്മമായ ശാ�
രീര ശക്തികളുെട ഈ എല്ലാ രൂപപരിഗ്രഹങ്ങളും, അതായതു് പ്രാണെന്റ വിവിധ�
മായ എല്ലാ പരിണാമങ്ങളും അഭ്യസിപ്പിക്കെപ്പട്ടാൽ മനസ്സിെന ഉന്തുകയും മനസ്സു്
ഉയർന്നു േബാധാതീതാവസ്ഥെയ പ്രാപിക്കയും ആ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നു് അതു് വ്യാ�
പരിക്കയും െചയ്യുന്നതാണു്.

ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാത്തരം ജീവിതാവസ്ഥയിലും അനുസ്യൂതമായി വ്യാ�
പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂതസംഘാതമുണ്ടു്. ഭൗതികവിജ്ഞാന പ്രകാരം ഈ പ്രപഞ്ചം
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ഏകവസ്തുവാണു്. സൂര്യനും, നിങ്ങൾക്കുമായി യാെതാരു വ്യത്യാസവുമില്ല. മറിച്ചു
പറഞ്ഞാൽ അതു് കള്ളമാെണേന്ന ഭൗതികവിജ്ഞാനികൾ പറയൂ. ഈ േമശക്കും
എനിക്കുമായി വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. േമശ ഭൂതസംഘാതത്തിെല
ഒരു സ്ഥാനം. ഞാൻ മെറ്റാരു സ്ഥാനം. ഓേരാ വസ്തുവും അഖണ്ഡമായ ഭൂതസമുദ്ര�
ത്തിെല ഓേരാ നീർച്ചുഴി േപാെല ആകുന്നു. അവ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നവയുമല്ല.
ഊേക്കാെട തള്ളിക്കയറിവരുന്ന ഒരു ജലപ്രവാഹത്തിൽ എത്രേയാ േകാടി നീർ�
ച്ചുഴികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓേരാ നീർച്ചുഴിയിലും ഉള്ള െവള്ളം ക്ഷണം േതാറും പു�
ത്തൻ പുത്തനായിരിക്കുന്നു. ഏതാനും നിമിഷം ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ടു ഉടൻ മെറ്റാ�
രു സ്ഥാനത്തിേലക്കു് പാഞ്ഞു േപാകയും പുതിയ ജലാവയവങ്ങൾ തൽസ്ഥാനത്തു
വന്നു കയറുകയും െചയ്യുന്നു. അതുേപാെല ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഇടവിടാെത മാ�
റിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭൂതസംഘാതവും, നാം അതിെല െചറിയ നീർച്ചുഴികളും
ആകുന്നു. ഒരു ഭൂതസംഘാതം പ്രപഞ്ചത്തിൽ കടന്നു ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു
ഏതാനും സംവത്സരം െകാണ്ടു് ഒരു മനുഷ്യശരീരമായി മാറുന്നു. അതിൽ നിന്നു് മാ�
റി തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പേക്ഷ, ഒരു ജന്തുവായും അതിൽനിന്നും ചുറ്റിപ്പാഞ്ഞു ഏതാ�
നും െകാല്ലം െകാണ്ടു് ഒരു ധാതുഖണ്ഡം ആകുന്ന മെറ്റാരു നീർച്ചുഴിയായും തീരുന്നു.
ഇതു് ഒരു എടവിടാത്ത മാറ്റമാകുന്നു. ഒരു ശരീരവും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നില്ല. െവറും
വാക്കല്ലാെത എെന്റ ശരീരെമേന്നാ നിങ്ങളുെട ശരീരെമേന്നാ പറയുന്ന ഒരു വസ്തു�
വുമില്ല. ഇതു് ഒരു മഹാമഹത്തായ ഭൂതസംഘാതം. ഒരു സ്ഥാനം ചന്ദ്രൻ എന്നും,
മെറ്റാന്നു് സൂര്യെനന്നും, േവെറാന്നു മനുഷ്യെനന്നും, പിെന്നാന്നു ഭൂമിെയന്നും, പി�
െന്നയുെമാന്നു് ഒരു െചടിെയന്നും, േവെറെയാന്നു് ഒരു ധാതുെവന്നും വിളിക്കെപ്പടു�
ന്നു. ഒന്നും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നില്ല. ഓേരാന്നും മാറിെക്കാേണ്ടയിരിക്കുന്നു. അനാ�
ദികാലം മുതൽേക്ക ഈ ഭൂതം സംഘടിച്ചു അവയവിയാകയും, വിഘടിച്ചു് അവയവ�
ങ്ങളായി പിരിഞ്ഞുേപാകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുേപാെലത്തെന്നയാണു്
മനസ്സും. ഭൂതപദാർത്ഥം ആകാശത്തിെന്റ രൂപാന്തരമാകുന്നു. പ്രാണെന്റ വ്യാപാ�
രം സൂക്ഷ്മതമമായിരിക്കുേമ്പാൾ ഈ ആകാശം തെന്ന സൂക്ഷ്മതരമായ വിസ്ഫുരണാ�
വസ്ഥയിൽ മനസ്സായിത്തീരുന്നു. എന്നാലും അെതല്ലാം അപരിച്ഛിന്നമായ ഒരു ഭൂ�
തസംഘാതമായും ഇരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കു് േകവലം ആ സൂക്ഷ്മവിസ്ഫുരണത്തിൽ
എത്താൻ കഴിയുെമങ്കിൽ ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും ആ സൂഷ്മവിസ്ഫുരണങ്ങളാൽ നിർ�
മ്മിതമാെണന്നു് നിങ്ങൾ കാണുകയും, അറികയും െചയ്യും. ചിലേപ്പാൾ ചില ഔഷ�
ധങ്ങൾക്കു് നെമ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴിയായി ആ സ്ഥാനത്തിേലക്കു് എത്തിക്കുന്നതു
േപാെല െചയ്  വാനും നമ്മിൽ ആ അവസ്ഥാന്തരെത്ത ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയുമാറു�
ണ്ടു്. സർ ഹംഫ്രി േഡവി എന്ന പണ്ഡിതെന്റ പ്രസിദ്ധെപ്പട്ട പരീക്ഷണെത്തപ്പറ്റി
നിങ്ങളിൽ വളെരേപ്പർക്കു് ഓർമ്മയുണ്ടാവാം. പ്രസംഗം െചയ്തു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന
മേദ്ധ്യ ഹാസ-ജനകവാതകം ഏറ്റു േബാധം െകട്ടുേപായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം നിശ്ച�
ലനായും, സ്തബ്ധനായും ഇരുന്നുേപാകയും, അതിനു േശഷം േലാകം മുഴുവൻ അഭി�
പ്രായങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാെണന്നു് അേദ്ദഹം പറയുകയും െചയ്തു. അത്രയും സമയ�
േത്തക്കു് സ്ഥൂല വിസ്ഫുരണങ്ങൾ നിന്നുേപായേപാെല ആകുകയും മനെസ്സന്നു പറ�
യുന്നതായ സൂക്ഷ്മവിസ്ഫുരണങ്ങൾ മാത്രം അേദ്ദഹത്തിനു് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും െച�
യ്തു. തനിക്കുചുറ്റും സൂക്ഷ്മ വിസ്ഫുരണങ്ങൾ മാത്രം അേദ്ദഹത്തിനു് കാണാമായിരുന്നു.
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എല്ലാവും വിചാരമയമായിത്തീർന്നിരുന്നു. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഒരു വിചാരസമുദ്രമാ�
യി, അേദ്ദഹവും മറ്റുള്ള എല്ലാവും അതിെല വിചാരനീർച്ചുഴികളായും തീർന്നു.

ഇങ്ങിെന ഈ വിചാരപ്രപഞ്ചത്തിൽ കൂടിയും നാം ഈ ഏകത്വെത്ത കാണു�
ന്നു. ഒടുവിൽ ആത്മാവിേനാടടുക്കുേമ്പാൾ ആ ആത്മാവു് േകവലം ഏകമായിരി�
പ്പാേന പാടുള്ളൂ എന്നും നാം അറിയുന്നു. വികാരത്തിനതീതമായി ഒന്നു് തെന്നയു�
ള്ളൂ. പ്രത്യക്ഷമായ വികാരത്തിൽ കൂടിയും േകവലം ഒരു ഏകത്വമാണുള്ളതു്. പു�
തിയ പ്രകൃതിശാസ്ത്രങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം ഈ വസ്തുതകെള െവളിെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു�
െകാണ്ടു് അവെയ ഇനി വിസമ്മതിപ്പാൻ തരമില്ല. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ശക്തികളുെട
എല്ലാം ആകത്തുക എേപ്പാഴും, എവിെടയും ഒന്നുതെന്നയാെണന്നു് പുതിയ ഭൗതിക
വിജ്ഞാനികൾ െതളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ശക്തിയുെട ആകത്തുക രണ്ടുവിധത്തിൽ
ഇരിക്കയാെണന്നുള്ളതും െതളിയിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതു് ലീനവും, ശാന്തവുമായി
അടങ്ങുകയും പിെന്ന പലപ്രകാരമുള്ള ഈ എല്ലാ ശക്തികളുമായി െവളിെപ്പട്ടു പു�
റത്തുവരികയും െചയ്യുന്നു. വീണ്ടും ഇതു് അശാന്താവസ്ഥയിേലക്കു് മടങ്ങുകയും വീ�
ണ്ടും പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. ഇപ്രകാരം ഇതു് ആവിർഭവിച്ചും, തിേരാഭവിച്ചും
എെന്നേന്നക്കും ഇരുന്നു െകാേണ്ട ഇരിക്കുന്നു. േമൽപറഞ്ഞ പ്രകാരമുള്ള ഈ പ്രാ�
ണെന്റ നിയമനെത്തയാണു് പ്രാണായാമം എന്നു് പറയുന്നതു്.

ശ്വാസാഭ്യാസത്തിനു ഒരു പരിശീലനം എന്നുള്ളതല്ലാെത ഈ പ്രാണായാമ�
േത്താടു് േവെറ വലുതായ സംബന്ധെമാന്നുമില്ല. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഈ പ്രാണ�
െന്റ ഏറ്റവും സ്പഷ്ടമായ ആവിർഭാവം ശ്വാസേകാശത്തിെന്റ ചലനമാകുന്നു. അതു്
നിന്നു േപായാൽ ശരീരം നിന്നു. ശരീരത്തിെല ശക്തിയുെട മെറ്റല്ലാ പരിണാമ�
ങ്ങളും ഇതു് തടുക്കെപ്പട്ടാൽ ഉടെന നിന്നു. ഈ ചലനം നിന്നുേപായാലും ജീവി�
ച്ചിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അഭ്യസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടു്. ഏതാനും മാസ�
ങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്നാൽ കൂടിയും ശ്വാസം വിടാെത ജീവിച്ചിരിപ്പാൻ
കഴിയുന്നവരായും ചിലരുണ്ടു്. എന്നാൽ സാധാരണയാളുകൾെക്കാെക്ക ഈ ശ്വാ�
സചലനം തെന്നയാണു് ശരീരത്തിെല പ്രധാനമായ സ്ഥൂലചലനമായിരിക്കുന്നതു്.
അധികം സൂക്ഷ്മമായുള്ളതിൽ എത്തുന്നതിനു നാം അതിേനക്കാൾ സ്ഥൂലമായത്തി�
െന്റ സഹായെത്ത അേപക്ഷിക്കണം. അപ്രകാരം ക്രേമണ നാം ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മ�
മായതിെന ലക്ഷ്യമാക്കി െചല്ലുകയും ഒടുവിൽ നമ്മുെട ഉദ്ദിഷ്ടഭൂമിയിൽ എത്തുകയും
േവണം. ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ ചലനങ്ങളിലും വച്ചു് ഏറ്റവും സ്പഷ്ടമായിരിക്കുന്നതു്
ശ്വാസേകാശ ചലനമാണു്. അതാണു് ശാരീരമായ മെറ്റല്ലാ ശക്തികേളയും വലി�
പ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രഥമചക്രം. പ്രാണായാമം എന്നതിെന്റ വാസ്തവമായ അർ�
ത്ഥം ഈ ശ്വാസേകാശചലനത്തിെന്റ നിയമനം എന്നാണു്. ഈ ചലനത്തിൻ ശ്വാ�
േസാച്ഛ ്വാസേത്താടു സംബന്ധമുണ്ടു്. ശ്വാേസാച്ഛ ്വാസം െകാണ്ടു് ഈ ചലനം ഉണ്ടാ�
കുന്നു എന്നുവച്ചല്ല. േനെരമറിച്ചു് ഈ ചലനം െകാണ്ടാണു് ശ്വാേസാച്ഛ ്വാസങ്ങൾ
ഉണ്ടാകുന്നതു്. ഈ ചലനം വായുവിെന പീച്ചാങ്കുഴലിെന്റ ആകർഷണരീതിേപാെല
ഉള്ളിേലക്കു് വലിക്കുന്നു. പ്രാണൻ ശ്വാസേകാശെത്ത ചലിപ്പിക്കുന്നു. ശ്വാസേകാ�
ശത്തിെന്റ ആ ചലനം വായുവിെന ഉള്ളിേലക്കു് വലിക്കയും െചയ്യുന്നു. അതുെകാണ്ടു്
പ്രാണായാമം ശ്വാസാഭ്യാസമല്ല. പിന്നേയാ ശ്വാസേകാശെത്ത ചലിപ്പിക്കുന്ന മാം�
സലീനമായ ആ ശക്തിയുെട നിയമനമേത്ര. ആ മാംസലീനശക്തി സിരകൾ വഴി�
യായി കടന്നുെചന്നു മാംസേപശികളിേലക്കും, അവിെട നിന്നു ശ്വാസേകാശത്തി�
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േലക്കും എത്തി അവെയ ഒരു ക്രമം അനുസരിച്ചു ചലിപ്പിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ
ശക്തിയാകുന്നു പ്രാണൻ. പ്രാണായാമപരിശീശലനത്തിൽ അതിെനയാണു് നമു�
ക്കു് നിയമനം െചേയ്യണ്ടിയുള്ളതു്. ഈ പ്രാണെന നിയമനം െചയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ ഉട�
െന ശരീരത്തിലുള്ള പ്രാണെന്റ മെറ്റല്ലാ വ്യാപാരങ്ങളും ക്രേമണ നമ്മുെട ആജ്ഞ�
യിൻകീഴിൽ വരുന്നതായി നമുക്കു് കാണാം. ശരീരത്തിെല മിക്കവാറും എല്ലാ മാം�
സേപശികേളയും വശംവദമാക്കീട്ടുള്ള ചിലയാളുകെള ഞാൻ തെന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.
എന്തു െകാണ്ടുപാടില്ല? ഏതാനും മാംസേപശികെള എനിക്കു് നിയന്ത്രിപ്പാൻ കഴി�
യുെമങ്കിൽ എന്തുെകാണ്ടു് എല്ലാ മാംസേപശികേളയും സിരകെളയും നിയന്ത്രിപ്പാൻ
കഴികയില്ല? എന്തശക്യതയാണുള്ളതു് ? തൽക്കാലം നിയന്ത്രണം വിട്ടുേപാകയും
ചലനം സ്വയം സിദ്ധമായിത്തീരുകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. നമുക്കു് കാതുകെള ഇഷ്ടം
േപാെല ചലിപ്പിപ്പാൻ കഴികയില്ല. എന്നാൽ മൃഗങ്ങൾക്കു് അതു് കഴിയുെമന്നു് നാം
അറിയുന്നു. നമുക്കു് ആ ശക്തിയില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ നാം അതിെന പരിശീ�
ലിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങിെന വരുന്നതിനു് പാരമ്പര്യസിദ്ധിെയന്നു പറയുന്നു.

എന്നുതെന്നയല്ല, ലീനമായിരിക്കുന്ന ചലനെത്ത പ്രത്യക്ഷമാക്കി െകാണ്ടുവ�
രാൻ കഴിയുെമന്നും നമുക്കറിയാം. തീവ്രമായ യത്നവും, അഭ്യാസവും െകാണ്ടു് ശരീ�
രത്തിൽ ഏറ്റവും അന്തർലീനമായിക്കിടക്കുന്ന ചില ചലനങ്ങെളക്കൂടിയും പൂർണ്ണ�
മായ നിയന്ത്രണത്തിൻകീഴു് െകാണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതാണു്. ഇങ്ങിെന ഊഹി�
ച്ചു േനാക്കിയാൽ ശരീരത്തിെന്റ ഓേരാ ഭാഗേത്തയും പൂർണ്ണനിയന്ത്രണത്തിൽ െകാ�
ണ്ടുവരുന്നതു് ഒന്നുെകാണ്ടും അശക്യമെല്ലന്നും േനെരമറിച്ചു് സംഭാവ്യമാെണന്നും
നാം കാണുന്നു. േയാഗി ഇതിെന പ്രാണായാമം െകാണ്ടു സാധിക്കുന്നു. പ്രാണാ�
യാമത്തിൽ ശ്വാസെത്ത ഉള്ളിേലക്കു് വലിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങളുെട ശരീരെത്ത മുഴുവൻ
പ്രാണെനെക്കാണ്ടു് പൂരിക്കണെമന്നു് പേക്ഷ, നിങ്ങളിൽ ചിലർ േയാഗശാസ്ത്രങ്ങ�
ളിൽ വായിച്ചിരിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജിമകളിൽ പ്രാണൻ എന്ന പദം ശ്വാസം
എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു് നിങ്ങൾക്കു് അതു് എങ്ങി�
െന സാധിക്കുെമന്നു് സംശയം േതാന്നുന്നതാണു്. അതു് തർജ്ജിമക്കാരുെട െത�
റ്റാകുന്നു. ജീവശക്തിരൂപമായ പ്രാണെനെകാണ്ടു് ശരീരത്തിെന്റ എല്ലാ ഭാഗവും
പൂരിപ്പിക്കാം. അങ്ങിെന െചയ് വാൻ നിങ്ങൾക്കു എേപ്പാൾ കഴിയുേമാ അേപ്പാൾ
നിങ്ങൾക്കു മുഴുവൻ ശരീരേത്തയും നിയന്ത്രിപ്പാൻ കഴിയും. ശരീരത്തിൽ േതാന്നു�
ന്ന എല്ലാ ഉപദ്രവെത്തയും, അസ്വാസ്ഥ്യെത്തയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിപ്പാൻ കഴി�
യും. അത്ര മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരുെട ശരീരേത്തയും കൂടി നിങ്ങൾക്കു് നിയന്ത്രിപ്പാൻ
കഴിയും. നല്ലതാകെട്ട, ചീത്തയാകെട്ട ഈ േലാകത്തിലുള്ളെതല്ലാം പകർച്ചയുള്ള�
താണു്. നിങ്ങളുെട ശരീരത്തിൽ ഒരു േവഗം ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ ആ േവഗെത്ത മറ്റുള്ള�
വരിൽ അങ്കുരിപ്പാനുള്ള ഒരു താൽപര്യം കൂടി അതിനുണ്ടാകുന്നു. നിങ്ങൾക്കു ബല�
വും, ആേരാഗ്യവും ഉെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങളുെട അടുത്തു താമസിക്കുന്നവർക്കും ബലവാ�
ന്മാരും, അേരാഗികളും ആയിരിപ്പാനുള്ള ഒരു താൽപര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ നി�
ങ്ങൾ േരാഗികളും, ബലഹീനരുമാെണങ്കിൽ നിങ്ങളുെട സമീപസ്ഥന്മാർക്കും അപ്ര�
കാരമായിത്തീരാനുള്ള ഒരു താൽപര്യം ജനിക്കുന്നതാകുന്നു. ഈ േവഗജനകമായ
വിസ്ഫുരണം മെറ്റാരു ശരീരത്തിേലക്കു് നയിക്കെപ്പട്ട േപാെല ആയിത്തീരുകയാണു്.
ഒരാളിെന്റ േരാഗം ശമിപ്പിപ്പാൻ മെറ്റാരാൾ ശ്രമിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ആദ്യ അഭി�
പ്രായം േകവലം തെന്റ ആേരാഗ്യെത്ത താൻ മറ്റവനിൽ പകർത്തുന്നു എന്നുള്ള�
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താകുന്നു. ചികിത്സയുെട പൂർവ്വസമ്പ്രദായം ഇതാണു്. അറിഞ്ഞിേട്ടാ, അറിയാേത�
േയാ ആേരാഗ്യെത്ത പകർത്താൻ കഴിയും. ബലിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ തേന്നാെടാ�
ത്തു താമസിക്കുന്ന ബലഹീനെന പൂർവാധികം ബലവാനാക്കിത്തീർക്കും. താൻ
അറിെഞ്ഞേന്നാ, അറിഞ്ഞിെല്ലേന്നാ വരാം. അറിേവാടുകൂടി െചയ്യുേമ്പാൾ ഇതു് കു�
േറക്കൂടി ശീഘ്രതരമായും ക്രിയയിൽ കുേറക്കൂടി ഫലവത്തായും തീരുന്നു. പിെന്ന
അടുത്തതു താൻ അത്ര ആേരാഗ്യശാലിയായി ഇരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു മനു�
ഷ്യനു മെറ്റാരു മനുഷ്യനു ആേരാഗ്യം നൽകുവാൻ സാധിച്ചു വരുന്നതായി നാം അറി�
യുെന്നേല്ലാ എന്നുള്ള സംഗതിയാണു്. അങ്ങിേനയുള്ള സംഗതിയിൽ ആദ്യെത്ത
മനുഷ്യനു പ്രാണൻ കുേറക്കൂടി സ്വാധീനമായിരിക്കയും തൽക്കാലം ഒരു പ്രേത്യക
വിസ്ഫുരണക്രമത്തിേലക്കു എന്നേപാെല ഉയർത്തിെക്കാണ്ടുവരുന്നതിനും അതിെന
മറ്റവനിൽ പകർത്തുന്നതിനും സാധിക്കയും െചയ്യുക ആകുന്നു.

ഈ സമ്പ്രദായം ദൂരത്തിൽ നടത്താൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നതായും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളു�
ണ്ടു്. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പഴുതു (ശൂന്യമായ ഒരു അന്തരാളം) എന്ന അർ�
ത്ഥനത്തിൽ ദൂരം തെന്ന ഇല്ലാത്തതാകുന്നു. ഒരു പഴുതുള്ള ദൂരം എവിെടയുണ്ടു് ?
നിങ്ങൾക്കും, സൂര്യനും മേദ്ധ്യ ഏെതങ്കിലും ഒരു പഴുതുേണ്ടാ? ഇതു് അനുസ്യൂതമാ�
യി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഒരു ഭൂതസംഘാതം; സൂര്യൻ അതിെന്റ ഒരു ഭാഗം, നിങ്ങൾ
മെറ്റാരു ഭാഗം. ഒരു നദീ പ്രവാഹത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തിനും, മെറ്റാരു ഭാഗത്തിനും
മേദ്ധ്യ ഒരു പഴുതുേണ്ടാ? അേപ്പാൾ എന്തുെകാണ്ടു് ഏതു ശക്തിക്കും സഞ്ചരിച്ചു കൂ�
ടാ? ഇതിെന ഖണ്ഡിപ്പാൻ യുക്തിയില്ല. ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വാസ്തവമ�
േത്ര? ഈ പ്രാണെന വളെര ദൂരത്തിൽ സംക്രമിപ്പിച്ചു െകാണ്ടുേപാവാൻ കഴിയും.
എന്നാൽ ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ഒരു വാസ്തവ സംഭവത്തിൻ എത്രേയാ നൂറുകണ്ടു
വ്യാജങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതു് വിചാരിച്ചുവരും വണ്ണം അത്ര എളുപ്പമായ സംഗ�
തിയല്ല. ഈ ചികിത്സയുെട ഏറ്റവും സാധാരണമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ തെന്ന ചികി�
ത്സകന്മാർ േകവലം മനുഷ്യ ശരീരത്തിെന്റ സ്വാഭാവികമായ ആേരാഗ്യാവസ്ഥെയ
ഉപായമായി പിടിച്ചു െകാള്ളുമാറുെണ്ടന്നു് നിങ്ങൾക്കു കാണാം. പിടിെപട്ടവരിൽ
ഭൂരിഭാഗേത്തയും െകാല്ലുന്നതായ േരാഗം േലാകത്തിലില്ല. സാംക്രമികമായ വിഷൂ�
ചികയിൽ തെന്ന ഏതാനും ദിവസേത്തക്കു് നൂറ്റിനു അറുപതു കണ്ടു മരിക്കുെമങ്കിൽ
പിന്നീടു മരണത്തിെന്റ നിരക്കു് കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു നൂറ്റിനു മുപ്പതും ഇരുപതും വീതമാ�
യിത്തീരുകയും േശഷം േപർ രക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്യും. ഒരു ‘ആേലാപ്പതി’ ൈവദ്യൻ
(Allopath) വന്നു വിഷൂചികയ്ക്കു മരുന്നു െകാടുക്കുന്നു. ഒരു േഹാമിേയാ ൈവദ്യനും
(Homeopath) വന്നു മരുന്നു െകാടുക്കുന്നു. ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ ൈവദ്യെന്റ ചി�
കിത്സയിൽ പേക്ഷ, അധികേപർക്കു സുഖം കിട്ടിെയന്നു വരാം. എന്തുെകാെണ്ട�
ന്നാൽ അയാൾ േരാഗിയുെട ശരീരത്തിൽ ഉപദ്രവെമാന്നും െചയ്യുന്നില്ല. പ്രകൃതിെയ
അതിൽ ഇഷ്ടം േപാെല പ്രവർത്തിച്ചുെകാള്ളുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു. എന്നാൽ വി�
ശ്വാസം െകാണ്ടു് തെന്ന ചികിത്സിപ്പാൻ ശീലിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇതിലും അധികം േപെര
സുഖെപ്പടുത്തുന്നതാണു്. കാരണം, അവർ മനഃശ്ശക്തിെയ എകാഗ്രീകരിച്ചു അതി�
െന വിശ്വാസം വഴിയായി േരാഗിയുെട മങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രാണശക്തിയിേലക്കു് പ്ര�
േയാഗിച്ചു ആ പ്രാണശക്തിെയ ഉേന്മഷെപ്പടുത്തുകയാകുന്നു.

എന്നാൽ അവർക്കു സാധാരണയായി ഒരബദ്ധം പറ്റാറുണ്ടു്. േകവലം വിശ്വാ�
സമാണു് േരാഗശാന്തി വരുത്തുന്നെതന്നു അവർ വിചാരിക്കുന്നു. വിശ്വാസം െകാ�
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ണ്ടു് മാത്രം എല്ലാ േരാഗങ്ങളും ശമിച്ചുകാണുന്നില്ല. ചില േരാഗങ്ങളുണ്ട് ; അവ പി�
ടിെപട്ടാൽ േരാഗികൾ ഒരിക്കലും തങ്ങൾക്കു േരാഗം പിടിെപെട്ടന്നു അേശഷം വി�
ചാരിക്കുന്നില്ല. ആ ദൃഡവിശ്വാസം തെന്നയാണു് ആ േരാഗങ്ങളുെട ഏറ്റവും വലു�
തായ ദുർലക്ഷണവും. ആ ലക്ഷണം കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ േരാഗിക്കു് മരണം അടു�
ത്തു എന്നു് സാധാരണയായി ഊഹിച്ചു െകാള്ളാം. വിശ്വാസചികിത്സകെന്റ ഊഹ�
ത്തിന്നു ഈ മാതിരിയുള്ള സംഗതികളിൽ വ്യാപ്തിയില്ലാെത േപാകുന്നു. വിശ്വാസമാ�
ണു് േരാഗെത്ത ശമിപ്പിക്കുന്നെതങ്കിൽ ഇങ്ങിെനയുള്ള േരാഗികൾക്കും േരാഗമിെല്ല�
ന്നുള്ള വിശ്വാസം െകാണ്ടു് സുഖം കിേട്ടണ്ടി വരുന്നു. വാസ്തവ േരാഗശാന്തി പ്രാണ�
ശക്തി മൂലമായിട്ടാണുണ്ടാകുന്നതു്. ഈ പ്രാണെന സ്വാധീനമാക്കീട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ
പുരുഷൻ അതിെന മറ്റുള്ളവരിൽ നയിക്കത്തക്ക ഒരു വിസ്ഫുരണാവസ്ഥയിൽ െകാ�
ണ്ടുവരികയും അവരിലും അപ്രകാരം തെന്നയുള്ള വിസ്ഫുരണെത്ത ഉല്പാദിപ്പിക്കയും
െചയ് വാൻ ശക്തിയുണ്ടു്. ദിവസംപ്രതിയുള്ള നമ്മുെട പ്രവൃത്തികളിൽ നിങ്ങൾക്കു്
അതിെന കാണാം. ഞാൻ നിങ്ങേളാടു സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തു െച�
യ്യാനാണു് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു് ? എെന്റ മനസ്സിെന ഞാൻ ഒരു പ്രേത്യക വിസ്ഫുര�
ണാവസ്ഥയിേലക്കു് െകാണ്ടുവരികയാകുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ അതിെന െകാണ്ടു�
വരാൻ എനിക്കു് എത്രയധികം സാധിക്കുേമാ അത്രയധികം ഞാൻ പറയുന്നതു് നി�
ങ്ങളിൽ ഫലിക്കുന്നതാണു്. അതു് നിങ്ങൾക്കു് എല്ലാവർക്കുമറിയാവുന്നതാണേല്ലാ?
ഞാൻ അധികം ഉത്സാഹേത്താടുകൂടി പ്രസംഗിക്കുന്ന ദിവസം പ്രസംഗം നിങ്ങൾ�
ക്കു് അധികം രുചിക്കയും, എെന്റ ഉത്സാഹാതിശയം കുറയുേമ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു രസ�
ക്കുറവു േതാന്നുകയും െചയ്യുന്നിേല്ല?

േലാകത്തിെന്റ അതിമഹത്തായ മനഃശ്ശക്തികൾ മൂർത്തീഭവിച്ച േലാകേപ്രരക�
ന്മാരായ മഹാന്മാർക്കു് അവരുെട പ്രാണെന ഒരു ഉയർന്ന വിസ്ഫുരണാവസ്ഥയിൽ
െകാണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അതു് ഒരു ക്ഷണത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ പ്രതിഫലിക്കും.
അേനകായിരം േപർ അവരാൽ ആകർഷിക്കെപ്പടുകയും, േലാകത്തുള്ള ഒന്നുപാ�
തി ജനങ്ങളും അവർ വിചാരിക്കുന്നതുേപാെല വിചാരിക്കുകയും െചയ്യും. അതിനു
അത്ര മാഹാത്മ്യവും, ശക്തിയുമുണ്ടു്. േലാകത്തിെല മഹാന്മാരായ ദീർഘദർശികൾ�
ക്കു് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ പ്രാണനിയമനം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. അതവർക്കു് ഗംഭീ�
രമായ മനഃശ്ശക്തിെയ നൽകി. അവർ തങ്ങളുെട പ്രാണെന അത്യന്തം ഉയർന്ന
നിലയിലുള്ള ചലനാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചു. അതാണു് അവർക്കു േലാകെത്ത ഭരി�
പ്പാനുള്ള ശക്തിെയ നൽകിയതു്. ഈ നിയമനത്തിൽ നിന്നാണു് എല്ലാ സിദ്ധിക�
ളും ഉണ്ടാകുന്നതു്. മനുഷ്യർക്കു് ആ രഹസ്യം അറിഞ്ഞുകൂെടന്നുവരാം. എന്നാൽ
അതിന്നു് ഇെതാേന്ന കാരണമായി പറവാൻ കാണുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളുെട സ്വന്തശരീ�
രത്തിൽ തെന്ന ചിലേപ്പാൾ പ്രാണെന്റ സംഭാരം ഒരുഭാഗത്തു അധികമാേയാ ന്യൂ�
നമാേയാ ആകർഷിക്കെപ്പടുന്നു. അേപ്പാൾ സമത െതറ്റുന്നു. എേപ്പാൾ പ്രാണെന്റ
സമത െതറ്റിേയാ അേപ്പാൾ നാം േരാഗെമന്നു് പറയുന്നതായ അവസ്ഥ അതിൽ
നിന്നു സംഭവിക്കുന്നു. അധികെപ്പട്ട പ്രാണെന എടുത്തുകളകേയാ കുറവുള്ള പ്രാണ�
െന സംഭരിച്ചുെകാടുക്കുകേയാ െചയ്യുന്നതാണു് േരാഗെത്ത ശമിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള�
തു്. കൂടാെതയും ശരീരത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തിൽ പ്രാണൻ അധികമാേയാ കുറവാ�
േയാ ഇരിക്കുേമ്പാൾ അതിെന അറിയുന്നതും പ്രാണായാമം തെന്ന. ഗ്രഹണശക്തി
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അഭ്യാസത്താൽ വളെര സൂക്ഷ്മങ്ങളായിത്തീരും; അതുെകാണ്ടു് കാലിെന്റ െപരുവി�
രലിേലാ, തള്ളവിരലിേലാ േവണ്ടതിൽ കുറവാേയ പ്രാണനുള്ളൂെവങ്കിൽ അതിെന
മനസ്സു് ഗ്രഹിക്കും. അതിെന സംഭരിച്ചുെകാടുപ്പാനുള്ള ശക്തിയും അതിനുണ്ടായി�
രിക്കും. ഇവ പ്രാണായാമത്തിെന്റ വിവിധ വ്യാപാരങ്ങളിൽ ചിലതാകുന്നു. അവ�
െയ സാവധാനമായും, ക്രമമായും അഭ്യസിക്കണം. വാസ്തവത്തിൽ രാജേയാഗത്തി�
െന്റ മുഴുവൻ േനാട്ടവും പ്രാണെന അതിെന്റ നാനാ പ്രകാരമുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിെല�
ല്ലാം നയിക്കയും, നിയമനം െചയ്കയും െചയ് വാൻ പഠിപ്പിക്കയാെണന്നുള്ളതു് നി�
ങ്ങൾക്കു് ഇേപ്പാൾ മനസ്സിലായിരിക്കുമേല്ലാ? ഒരുത്തൻ തെന്റ ജീവശക്തികെള
എല്ലാം എകാഗ്രെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ തെന്റ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രാ�
ണെന വശമാക്കിയിരിക്കുകയാകുന്നു. ഒരുത്തൻ ധ്യാനിക്കുേമ്പാൾ അവൻ തെന്റ
പ്രാണെന എകാഗ്രെപ്പടുത്തുകയും ആകുന്നു.

ഒരു മഹാസമുദ്രത്തിൽ പർവ്വതം േപാെല വമ്പിച്ച തിരമാലകളും, അതിൽ െച�
റിയതും അതിലും െചറിയതുമായ അലകളും ഇേങ്ങയറ്റം നീർേപ്പാളകൾ വേരയും
ഉണ്ടു്. എന്നാൽ ഇവെയ്ക്കല്ലാം ആധാരമായിരിക്കുന്നതു് ആ അപാരമായ സമുദ്രം
തെന്ന. നീർേപ്പാള ആ അപാരമഹാസമുദ്രത്തിെന്റ ഒരറ്റത്തും, വമ്പിച്ച തിരമാല
മേറ്റ അറ്റത്തും അതിേനാടു സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുേപാെല ഒരുത്തൻ ഒരു
മഹാപുരുഷനും, മെറ്റാരുത്തൻ ഒരു നീർേപ്പാള േപാെല നിസ്സാരനും ആയിരിക്കാം.
എന്നാൽ ഓേരാരുത്തനും ആ അപാരമായ ശക്തിസമുദ്രേത്താടു സംബന്ധിച്ചിരി�
ക്കയാണു്. അതു് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാണികൾക്കും ഒന്നുേപാെലയുള്ള ജന്മാ�
വകാശവുമാകുന്നു. എവിെടെയങ്കിലും ഒരു ജീവിതമുെണ്ടങ്കിൽ ആ അഖണ്ഡശക്തി�
യുെട സംഭാരശാല അതിനടിയിൽ ഉണ്ടു്. ഒരു ജീവൻ ഒരു പൂപ്പിൽ (െപാടിക്കു�
മിളിൽ) അെല്ലങ്കിൽ ഭൂതക്കണ്ണാടി െകാണ്ടു് േനാക്കിയറിയത്തക്ക അതികൃശമായ
ഒരു നീർേപ്പാളയിൽ നിന്നു പുറെപ്പട്ടു അതുമുതൽ ആ അപരിച്ഛിന്നമായ സംഭാര�
ശാലയിൽ നിന്നു ജീവശക്തിെയ ആകർഷിച്ചുെകാണ്ടു് മന്ദമന്ദമായി ശരീരം മാറി
കാലാന്തരത്തിൽ ഒരു െചടിയായും, പിെന്ന ഒരു ജന്തുവായും, അനന്തരം മനുഷ്യ�
നായും, അവസാനം ഈശ്വരനായും തീരുന്നു. ഇതു് എത്രേയാ േകാടി പുരുഷാ�
ന്തരങ്ങൾ െകാണ്ടു് സാധിക്കുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ കാലം എന്നുവച്ചാൽ എന്താ�
ണു് ? അധികതരമായ േവഗത്തിനും, അധികതരമായ ശ്രമത്തിനും കാലത്തിെന്റ
ൈദർഘ്യെത്ത ലഘൂകരിപ്പാൻ കഴിയും. സ്വഭാേവനയായാൽ ദീർഘകാലം െകാ�
ണ്ടു് സാധിക്കാവുന്ന സംഗതിെയ തീവ്രപ്രയത്നം െകാണ്ടു േവഗത്തിൽ സാധിക്കാെമ�
ന്നു് േയാഗി പറയുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അഖണ്ഡമായ ഭൂതസംഘാ�
തത്തിൽ നിന്നു ജീവശക്തിെയ ഉള്ളിേലക്കു് ആകർഷിച്ചു െകാണ്ടു് മന്ദമായി കയറി�
വരാം! അവനു പേക്ഷ, ഒരു േദവനാകണെമങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം വർഷവും, പിെന്ന�
യും അതിേനക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനേത്തയ്ക്കു് അഞ്ചുലക്ഷം വർഷവും, പൂർണ്ണനാകു�
ന്നതിനു് പേക്ഷ, അമ്പതുലക്ഷം വർഷവും േവണ്ടിവന്നു എന്നു വരാം. വളർച്ചെയ
ശീലമാക്കിയാൽ സമയെത്തക്കുറയ്ക്കാം. എന്തുെകാണ്ടു് ഈ പൂർണ്ണാവസ്ഥെയത്ത�
െന്ന ആറു മാസം െകാേണ്ടാ ആറു വർഷംെകാേണ്ടാ പ്രാപിക്കുന്നതു് ശക്യമല്ല? ക്ലി�
പ്തമായ അവധി ഉണ്ടായിരിപ്പാൻ പാടില്ല. ഊഹിച്ചാൽ അങ്ങിെനയാണു് കാണുന്ന�
തു്. ഒരു ആവിയന്ത്രം ഏതാനും കൽക്കരിെകാണ്ടു് ഒരു മണിക്കൂറിൽ രണ്ടു ൈമൽ
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ഓടുന്നു എങ്കിൽ അധികം കൽക്കരിയിടുക, അതിേനക്കാൾ േവഗത്തിൽ അേതാ�
ടിെയത്തും. അതുേപാെല ആത്മാവും അതിെന്റ യത്നെത്ത തീവ്രമാക്കിയാൽ ആ
ലക്ഷ്യെത്ത ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്തുെകാണ്ടു് പ്രാപിക്കയില്ല? എല്ലാ ജീവികളും
ഒടുവിൽ ആ പൂർണ്ണാവസ്ഥെയ പ്രാപിക്കുെമന്നു് നമുക്കറിയാമേല്ലാ? പിെന്ന ഈ
അേനകേകാടി പുരുഷാന്തരങ്ങൾ വെര കാത്തിരിപ്പാൻ ആരു കരുതും? എന്തുെകാ�
ണ്ടു് അതിെന ഈ ശരീരത്തിൽ ഈ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇരുന്നുെകാണ്ടുതെന്ന ഉട�
െന പ്രാപിച്ചുകൂടാ? എന്തുെകാെണ്ടനിക്കു ആ അഖണ്ഡമായ ജ്ഞാനവും അഖണ്ഡ�
മായ ശക്തിയും ഇേപ്പാൾ തെന്ന ലഭിച്ചുകൂടാ?

അതാണു് േയാഗിയുെട ലക്ഷ്യം. േയാഗശാസ്ത്രം മുഴുവൻ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യെത്ത
േനാക്കിയാണു് പുറെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. അതു് പഠിപ്പിക്കുന്നതു്, മന്ദമായി കയറിെച്ചന്നു
ഓേരാേരാ സ്ഥാനം കടന്നു മനുഷ്യവർഗ്ഗം മുഴുവൻ െവളിയിൽവന്നു പൂർണ്ണാവസ്ഥ�
െയ പ്രാപിക്കുന്നതുവെര കാത്തിരിക്കുന്നതിനു പകരം ശക്തിെയ അധികെപ്പടുത്തി
സമയെത്ത എങ്ങിെന ചുരുക്കാെമന്നും, സ്വരൂപീകരണശക്തിെയ എങ്ങെന തീവ്ര�
മാക്കിെചയ്യാെമന്നും, അതുെകാണ്ടു് പൂർണ്ണതെയ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള കാലെത്ത
എങ്ങെന ചുരുക്കാെമന്നും ആകുന്നു. േലാകത്തിെല മഹാത്മാക്കളായ ദീർഘദർശി�
കളും, തപസ്വികളും, ഋഷിമാരും എല്ലാം എങ്ങെനയുള്ളവരാണു് ? തങ്ങൾ ജീവിച്ച
പരിമിതമായ ഒരു കാലം െകാണ്ടു അവർ മനുഷ്യസന്തതിയുെട മുഴുവൻ ജീവിതകാ�
ലമത്രയും ജീവിച്ച ഫലം സ്വാനുഭവത്തിൽ വരുത്തിയിരുന്നു. സാധാരണ മനുഷ്യ�
വർഗ്ഗത്തിനു പൂർണ്ണതെയ പ്രാപിപ്പാനുള്ള കാലത്തിെന്റ മുഴുവൻ ൈദർഘ്യെത്തയും
ചുരുക്കിക്കളഞ്ഞു. ഈ ജീവിതത്തിൽത്തെന്ന അവർ അവെര പൂർണ്ണന്മാർ (മുക്ത�
ന്മാർ) ആക്കിെചയ്യുന്നു. അവർക്കു മെറ്റാന്നിെനക്കുറിച്ചും ചിന്തയില്ല. ഒന്നിെനയും
ആശിക്കുന്നില്ല. ഒരു ക്ഷണംേപാലും േവെറാരുേദ്ദശത്തിനു േവണ്ടി അവർ ജീവിക്കു�
ന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു് അവരുെട വഴിയുെട ദൂരം ചുരുങ്ങിേപ്പാകുന്നു. പ്രവൃത്തിെയ
അതായതു് സ്വരൂപീകരണെത്ത തീവ്രമാക്കി അതു െകാണ്ടു് സമയെത്ത ചുരുക്കുന്ന�
തിനാണു് ഏകാഗ്രത എന്നു പറയുന്നതു്. നമുക്കു് ഏകാഗ്രതാസിദ്ധിെയ സമ്പാദി�
പ്പാനുള്ള ഉപായെത്ത ഉപേദശിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം രാജേയാഗവുമാണു്.

പേരതവിശ്വാസേത്താടു് ഈ പ്രാണായാമത്തിനു എന്തു സംബന്ധമുണ്ടു് ?
അതും പ്രാണായാമത്തിെന്റ ഒരു പരിണാമമെത്ര. ‘പേരതന്മാരായ ആത്മാക്കൾ
ഉണ്ട് ; നമുക്കു അവെര കാണാൻ കഴിയിെല്ലന്നു് മാത്രേമ ഉള്ളൂ’ എന്നുള്ളതു ശരി�
യാെണങ്കിൽ നമുക്കു കാണുകേയാ, അറികേയാ, െതാടുകേയാ െചയ് വാൻ പാ�
ടില്ലാത്ത വണ്ണം എത്രേയാ േകാടി ആത്മാക്കൾ ഇവിെട ജീവിക്കുന്നുെണ്ടന്നുള്ളതു്
നിശ്ചയമായും സാംഭാവ്യമാണു്. നാം അവരുെട ശരീരങ്ങളിൽക്കൂടി അേങ്ങാട്ടുമി�
േങ്ങാട്ടും നിരന്തരമായി ഗതാഗതം െചയ്യുണ്ടാവാം. നേമ്മ അവർ കാണുകയും,
അറികയും െചയ്യുന്നിെല്ലന്നുള്ളതും സംഭാവ്യമായി വരാം. ഇതു് ഒരു വൃത്തേരഖക്കു�
ള്ളിൽ ഒരു വൃത്തേരഖ, അതായതു പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ പ്രപഞ്ചം ആയിരിക്കുന്നു.
ഒേര നിലയിൽ ഉള്ളവർ മാത്രം അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും കാണുന്നു. നമുക്കഞ്ചന്ദ്രിയ�
ങ്ങൾ ഉണ്ടു്. നാം പ്രാണെന്റ ഒരു പ്രേത്യക വിസ്ഫുരണാവസ്ഥയുെട സന്തതികളാ�
ണു്. ഒേര വിസ്ഫുരണാവസ്ഥയിലുള്ള ആത്മാക്കൾ എല്ലാം അേന്യാന്യം കാണും.
എന്നാൽ പ്രാണെന്റ അതിേനക്കാൾ ഉയർന്നതരം വിസ്ഫുരണാവസ്ഥയുെട സന്ത�
തികളായി ആത്മാക്കൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ അവർ ദൃഷ്ടിക്കു വിഷയമാകുന്നില്ല. പ്രകാ�
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ശത്തിെന്റ തീവ്രതെയ നമുക്കു തീേരപ്രകാശം കാണാതാകത്തക്ക സ്ഥിതി വെര
വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അങ്ങിെനയുള്ള പ്രകാശെത്ത കാണുന്നതിനു്
േവണ്ടത്ര ശക്തിമത്തായ കണ്ണുകളുള്ള ജീവികളും ഉണ്ടാവാം. തീേര വിസ്ഫുരണങ്ങൾ
മന്ദമായിരിക്കുേമ്പാഴും നാം പ്രകാശെത്ത കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ പൂച്ച, മൂങ്ങ മുത�
ലായ ജന്തുക്കൾ അതു കാണുന്നു. ഈ പ്രാണവിസ്ഫുരണത്തിെന്റ ഒരു പ്രേത്യകാവ�
സ്ഥ മാത്രേമ നമ്മുെട ദൃഷ്ടിക്കു വിഷയമാകുന്നുള്ളൂ. ഈ വായുമണ്ഡലെത്തത്തെന്ന
ദൃഷ്ടാന്തമാെയടുക്കുക. ഇതു് ഒന്നിെനാന്നു േമൽേമൽ അടുക്കടുക്കായി സ്വരൂപിക്ക�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമിേയാടു് ഏറ്റവും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള അടുക്കു അതിനു
മുകളിലുള്ളതിെന അേപക്ഷിച്ചു അധികം െഞരുക്കമുള്ളതായിരിക്കുന്നു. േമേല്പാട്ടു
േമേല്പാട്ടു േപാകുേന്താറും വായു അധികമധികം സൂക്ഷ്മമായിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നു.
അെല്ലങ്കിൽ സമുദ്രെത്ത ദൃഷ്ടാന്തമാെയടുക്കുക. അടിയിലടിയിൽ േപാകുേന്താറും
െവള്ളത്തിെന്റ െഞരുക്കം വർദ്ധിക്കുന്നു. സമുദ്രത്തിെന്റ അടിയിൽ ജീവിക്കുന്ന
ജന്തുക്കൾക്കു് ഒരിക്കലും മുകളിൽ വരാൻ കഴിയുന്നില്ല. വരികയാെണങ്കിൽ അവ
ശകലങ്ങളായി നുറുങ്ങിേപ്പാകും.

മുഴുവൻ ബ്രഹ്മാണ്ഡവും, പ്രാണെന്റ വ്യാപാരത്താൽ വിസ്ഫുരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്ന ആകാശമയമായ സമുദ്രമാെണന്നും, അതു് വിവിധ മാത്രയിലുള്ള വിസ്ഫുരണങ്ങ�
േളാടു് കൂടിയ അടുക്കുകളാൽ ഒന്നിനുേശഷം ഒന്നായി ഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാെണ�
ന്നും വിചാരിക്കുക. അധികം പുറത്തുള്ള അടുക്കുകളിൽ വിസ്ഫുരണം അധികം കു�
റഞ്ഞിരിക്കും. മദ്ധ്യേത്താടു് അധികമധികം അടുക്കുേന്താറും വിസ്ഫുരണം അധികമ�
ധികം േവഗവത്തായുമിരിക്കും. വിസ്ഫുരണത്തിെന്റ ഓേരാ അവസ്ഥെയ ഓേരാ ഭൂ�
മി ആയി വിചാരിക്കാം. എല്ലാം കൂടി ഒരു വൃത്തേരഖയാെണന്നും അതിെന്റ മദ്ധ്യം
പൂർണ്ണതയാെണന്നും വിചാരിക്കുക. മദ്ധ്യത്തിൽ നിന്നു് എത്രേയാ അകന്നുേപാകു�
ന്നുേവാ വിസ്ഫുരണങ്ങൾ അത്ര മന്ദമായിത്തീരുന്നു. ഭൂതങ്ങൾ എല്ലാറ്റിനും പുറെമയു�
ള്ള െതാണ്ടാണു്. അതിനുള്ളിലാണു് മനസ്സു് ; ശരിയായ മദ്ധ്യം ആത്മാവുമാകുന്നു.
ഇനി നമ്മുെട ദർശനത്തിെന്റ വ്യാപ്തിസീമകൾ ഓേരാ ഭൂമികളായി േവർതിരിക്കെപ്പ�
ട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും വിചാരിക്കുക. എത്രേയാ േകാടി ൈമൽ പര്യന്തം ഒരുതരം വി�
സ്ഫുരണം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. എത്രേയാ േകാടി ൈമൽ പര്യന്തം അതിേനക്കാൾ
ഉയർന്നന്തരം വിസ്ഫുരണമായിരിക്കും; ഇങ്ങെന േമേല്പാട്ടു േപാകുന്നു. അേപ്പാൾ ഒരു�
തരം വിസ്ഫുരണത്തിെന്റ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കു തങ്ങളിൽ കണ്ടറിയുന്നതിനു�
ള്ള ശക്തിയുണ്ടാകുെമന്നും, എന്നാൽ ആ ഭൂമിക്കു മുകളിേലാ താേഴേയാ ഉള്ളവ�
െര അവർ കണ്ടറികയിെല്ലന്നും ഉള്ളതു് പൂർത്തിയായും സമ്മതിക്കത്തക്കതാകുന്നു.
എന്നാലും ദൂരദർശിനിയും, ഭൂതക്കണ്ണാടിയുംെകാണ്ടു് നമ്മുെട ദർശനവ്യാപ്തിെയ നമു�
ക്കു വർദ്ധിപ്പിക്കയും, അധികം ഉയർന്നേതാ താണേതാ ആയ വിസ്ഫുരണങ്ങെള വി�
ഷയീകരിക്കയും െചയ്യാവുന്നതുേപാെല ഓേരാ മനുഷ്യനും അടുത്തഭൂമിയിലുള്ള വി�
സ്ഫുരണത്തിെന്റ സ്ഥിതിേയ സ്വയേമവ പ്രാപിക്കയും അതുെകാണ്ടു അവിെട നടക്കു�
ന്ന വസ്തുതകെള കണ്ടറികയും െചയ് വാൻ കഴിയുന്നതാകുന്നു. ഈ മുറി മുഴുവൻ കാ�
ണാൻ കഴിയാത്ത ജീവികെളെക്കാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കയാെണന്നു വച്ചു െകാള്ളുക.
അവർ പ്രാണെന്റ ഒരുതരം വിസ്ഫുരണങ്ങെളയും നാം മെറ്റാരുതരം വിസ്ഫുരണങ്ങ�
െളയും വഹിക്കുന്നു. അവർ ശീഘ്രമായും, നാം മന്ദമായുമുള്ള വിസ്ഫുരണങ്ങെള വഹി�
ക്കുന്നു എന്നിരിക്കെട്ട. പ്രാണനാകുന്ന ഉപാദാനവസ്തുവിനാലാണു് അവർ നിർമ്മി�
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ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. അതുെകാണ്ടുതെന്നയാണു് നാമും നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്.
എല്ലാം പ്രാണസമുദ്രത്തിെന്റ ഓേരാ ഭാഗങ്ങളാകുന്നു. വിസ്ഫുരണത്തിെന്റ മാത്രക�
ളിലുള്ള േഭദേമയുള്ളൂ. എനിക്കു തന്നത്താൻ ശീഘ്രതരമായ വിസ്ഫുരണാവസ്ഥെയ
പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ ഉടേന എനിക്കു ഈ ഭൂമിമാറിേപ്പാകും. ഞാൻ പിെന്ന
ഒരിക്കലും നിങ്ങെള കാണുകയില്ല. നിങ്ങൾ മറഞ്ഞുേപാകുന്നു. ആ ഭൂമിയിലുള്ളവർ
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. ഇതു് ശരിയാെണന്നു പേക്ഷ, നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കു
അറിയാമായിരിക്കും. മനസ്സിെന ഒരു ഉയർന്ന തരം വിസ്ഫുരണാവസ്ഥയിൽ നയി�
ക്കുന്ന ഈ എല്ലാം കൂടി േയാഗശാസ്ത്രത്തിൽ ‘സമാധി’ എന്ന ഒറ്റവാക്കിൽ അന്തർ�
ഭവിക്കുന്നു. ഉയർന്നതരമായ ഈ എല്ലാ വിസ്ഫുരണങ്ങളും, അതായതു് മനസ്സിെന്റ
േബാധാതീതദശയിലുള്ള ഏല്ലാ വിസ്ഫുരണങ്ങളും കൂടി സമാധി എന്ന ആ ഒരു വാ�
ക്കിൽ സംഗ്രഹിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. താഴ്ന്നതരം സമാധി നമുക്കു േമൽപറഞ്ഞ തരം
ആത്മാക്കളുെട ദർശനെത്ത നൽകുകയും െചയ്യുന്നു. എേപ്പാൾ നാം സാക്ഷാൽ
പരമാർത്ഥവസ്തുവിെന കാണുന്നുേവാ അേപ്പാളാണു് ഏറ്റവും ഉയർന്നതായ സമാ�
ധി. ആ മൃൽപിപണ്ഡെത്ത അറിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലുള്ള എല്ലാ മൃത്തികെള�
യും നാം അറിഞ്ഞു.

ഇപ്രകാരം ഈ പ്രാണായാമത്തിൽ പേരതവിശ്വാസത്തിെലയും വാസ്തവമാ�
യുള്ള ഭാഗം എല്ലാം അടങ്ങുന്നു എന്നു നാം കാണുന്നു. ഇതുേപാെലത്തെന്ന ജന�
ങ്ങളുെട ഒരു സമുദായേമാ, സംഘേമാ ഗൂഡമാേയാ, രഹസ്യമാേയാ മറയ്ക്കെപ്പട്ടതാ�
േയാ ഉള്ള ഏതിേന എങ്കിലും ആരാഞ്ഞറിവാൻ ശ്രമിക്കയാെണങ്കിൽ നിശ്ചയമാ�
യും അതു ഈ േയാഗമാണു്. പ്രാണെന നിയമനം െചയ് വാനുള്ള ഈ ഉദ്യമമാ�
ണു്. എവിെട എങ്കിലും ശക്തിയുെട അസാധാരണമായ വിലാസം കണ്ടാൽ അതു്
ഈ പ്രാണെന്റ ആവിർഭാവമാെണന്നു നിങ്ങൾക്കു കാണാവുന്നതാണു്. ഭൗതികവി�
ജ്ഞാനങ്ങെളേപ്പാലും പ്രാണായാമത്തിൽ അന്തർഭവിപ്പിക്കാം. ആവിയന്ത്രെത്ത
ചലിപ്പിക്കുന്നെതന്താണു് ? ആവിയിൽക്കൂടി വ്യാപരിക്കുന്ന പ്രാണനേത്ര. വിദ്യു�
ച്ഛക്തി ആദിയായ ഭാവങ്ങൾ എല്ലാം പ്രാണനല്ലാെത മെറ്റന്താണു് ? ഭൗതികവി�
ജ്ഞാനശാസ്ത്രം തെന്ന എന്താണു് ? ബാേഹ്വാപായങ്ങെളെക്കാണ്ടുള്ള പ്രാണായാ�
മം തെന്ന. മാനസ ശക്തിയായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രാണെന മാനസികമായ
ഉപായങ്ങൾ െകാണ്ടു മാത്രേമ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. പ്രാണെന്റ ഭൗതികമായ
പരിണാമങ്ങെള ഭൗതികമായ ഉപായങ്ങെളെക്കാണ്ടു് നിയമനം െചയ് വാൻ ശ്രമി�
ക്കുന്ന പ്രാണായാമത്തിെന്റ ആ ഭാഗത്തിനു ഭൗതികവിജ്ഞാനെമന്നും, പ്രാണെന്റ
മാനസശക്തികളായ പരിണാമങ്ങെള മാനസികമായ ഉപായങ്ങെളെക്കാണ്ടു നി�
യമനം െചയ് വാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭാഗത്തിനു രാജേയാഗെമന്നും പറയുന്നു.
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േയാഗികളുെട മതപ്രകാരം തെണ്ടല്ലിൽ ‘ഇഡ’െയന്നും ‘പിംഗല’െയന്നും േപരാ�
യി രണ്ടു സിരാധാരകളും തെണ്ടല്ലിെന്റ ഉള്ളിൽ സിരാപാശത്തിലൂെട കിടക്കുന്നതാ�
യി ‘സുഷുമ്ന’ എന്നുേപരായ ഒരു ശൂന്യമായ പ്രണാളിയുമുണ്ടു്. ആ പ്രണാളിയുെട
അടിയിലെത്ത അറ്റത്തിനാണു് േയാഗികൾ ‘കുണ്ഡലിനീപത്മം’ എന്നു പറയുന്നതു്.
അതു ആകൃതിയിൽ ത്രിേകാണമാെണന്നു് അവർ വർണ്ണിക്കുന്നു. അതിൽ േയാഗി�
കളുെട അദ്ധ്യവസായ ഭാഷയിൽ കുണ്ഡലിനി (ചുറ്റികിടക്കുന്ന) എന്നുപറയുന്ന ഒരു
ശക്തിയുണ്ടു്. ആ കുണ്ഡലിനി ഉണരുേമ്പാൾ ഈ ശൂന്യമായ പ്രണാളിയിൽ കൂ�
ടി കടന്നു േപാകാൻ ശ്രമിക്കുകയും, പടിപടിയായി എന്നേപാെല േമൽേപ്പാേട്ടയ്ക്കു
കടന്നു െചല്ലുകയും, അേപ്പാൾ മനസ്സിെന്റ അടുക്കുകൾ ഓേരാേന്നാേരാന്നായി തു�
റക്കെപ്പടുകയും പലവിധത്തിലുള്ള ദർശനങ്ങളും, അത്ഭുതകരങ്ങളായ സിദ്ധികളും
േയാഗിക്കു വരികയും െചയ്യുന്നു. അതു തലേച്ചാറിൽ എത്തുേമ്പാൾ േയാഗിക്കു ശരീ�
രേത്താടും, മനേസ്സാടുമുള്ള ബന്ധം അേശഷം േവർെപ്പട്ടുേപാകുന്നു. ആത്മാവു് മു�
ക്തമായിരിക്കുന്നു എന്നു അതുതെന്നത്താൻ കാണുന്നു. തെണ്ടല്ലു സിരാപാശം ഒരു
വിേശഷരീതിയിൽ രചിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാെണന്നു നമുക്കറിയാമേല്ലാ? ഇംഗ്ലീഷിൽ
എട്ടു് എന്നുള്ള അക്കെത്ത വിലങ്ങത്തിൽ എഴുതുകയാെണങ്കിൽ അതിനു രണ്ടു ഭാ�
ഗങ്ങളുണ്ടു്. ആ രണ്ടുഭാഗങ്ങളുമായി മദ്ധ്യത്തിൽ സംബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ
എട്ടിെന ഒന്നിനു േമെലാന്നായി അടുക്കുകയാെണന്നു കരുതുക. അേപ്പാൾ അതു
തെണ്ടല്ലിെല സിരാപാശം േപാേല ആയി. ഇടേത്ത ഭാഗം ഇഡ; വലേത്ത ഭാഗം
പിംഗല; മേദ്ധ്യ കിടക്കുന്ന ശൂന്യമായ പ്രണാളി സുഷുമ്ന. ഈ സിരാപാശം കടി�
പ്രേദശത്തിലുള്ള തെണ്ടല്ലിെന്റ ഘടകാസ്ഥികളിൽ അവസാനിക്കുേമ്പാൾ ഒരു സൂ�
ക്ഷ്മമായ തന്തു താേഴാട്ടു വരുന്നു. ആ പ്രണാളി ആ തന്തുവിലുമുണ്ടു്. അധികം സൂ�
ക്ഷ്മമായിരിക്കും എേന്നയുള്ളൂ. േസക്രൽ സിരാഗ്രന്ഥി (Sacral Plexus) എന്നുപറ�
യുന്ന സ്ഥാനത്തിനടുത്തുള്ള അടിയിലെത്ത അറ്റത്തു ഈ പ്രണാളി അവസാനിച്ചി�
രിക്കുന്നു. ആ സ്ഥാനം പുതിയ ശരീരശാസ്ത്രപ്രകാരം ആകൃതിയിൽ ത്രിേകാണമാ�
ണു്. തെണ്ടല്ലിെല സിരാപാശത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റാേരാ സിരാ�
ഗ്രന്ഥികളും ശരിയായും േയാഗിയുെട ഓേരാ ആധാരപത്മങ്ങളായി ഗണിക്കെപ്പടാ�
വുന്നതാകുന്നു. അടിയിലുള്ള മൂലാധാരത്തിൽനിന്നു തുടങ്ങി തലേച്ചാറിെല സഹ�
സ്രാര (ആയിരം ദളമുള്ള) പത്മം വെര അേനകസ്ഥലങ്ങെള േയാഗി സങ്കല്പിക്കു�
ന്നു. അതുെകാണ്ടു നാം ഈ ഓേരാ സിരാഗ്രന്ഥികെളയും ആ ആധാരച്ചക്രങ്ങളായി



37 രാജേയാഗം േചതനാരൂപമായ പ്രാണൻ

സ്വീകരിച്ചാൽ േയാഗിയുെട അഭിപ്രായം പുതിയ ശരീരശാസ്ത്രത്തിെന്റ ഭാഷയിൽത്ത�
െന്ന നമുക്കു എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നതാകുന്നു. ഈ സിരാധാരകളിൽ രണ്ടുവി�
ധം വ്യാപാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുെണ്ടന്നു നമുക്കറിയാമേല്ലാ. ഒന്നു ഉത്സാരണം, മേറ്റതു
അപസാരണം. ഒന്നു് ജ്ഞാനമയം; മേറ്റതു ക്രിയാമയം. ഒന്നു് ആേരാഹകം; മേറ്റ�
തു അവേരാഹകം. ഒന്നു ഇന്ദ്രിയസാക്ഷാൽക്കാരങ്ങെള തലേച്ചാറിേലക്കു െകാ�
ണ്ടുെചല്ലുന്നു. മേറ്റതു അതിേന തലേച്ചാറിൽ നിന്നു ബാഹ്യശരീരത്തിേലക്കു് െകാ�
ണ്ടുവരുന്നു. ഈ വിസ്ഫുരണങ്ങെളല്ലാം ഒടുവിൽ തലേച്ചാേറാടു സംബന്ധിച്ചിരിക്ക�
യുമാകുന്നു. വക്തവ്യയസംഗതികളുെട േഹതുക്കെള െവളിവാക്കുന്നതിനായി ഇനി�
യും പല വസ്തുതകെള നാം ഓർേക്കണ്ടിയുണ്ടു്. ഈ തെണ്ടല്ലിെല സിരാപാശം തല�
േച്ചാറിെന്റ ഉള്ളിലുള്ള ഒരുവക നീരിേന്മൽ തലേയാേടാടു സംബന്ധിക്കാെത െപാ�
ങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മജ്ജാമയമായ കന്ദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു തല�
യിൽ ഒരു തേല്ലൽക്കുകയാെണങ്കിൽ ആ തല്ലിെന്റ ഊക്കു് ആ നീരിൽ എത്തി ശി�
ഥിലമായിേപ്പാകയും, ആ കന്ദെത്ത ബാധിക്കാതിരിക്കയും െചയ്യുന്നു. േമലേത്തക്കു
നമുക്കിതു ഒരു പ്രധാനവസ്തുതയായിരിക്കും. രണ്ടാമതു ഈ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളിലും
വച്ചു മൂലാധാരം, സഹസ്രാരപത്മം, മൂലാധാരത്തിെന്റ േനെര മുകളിലുള്ള സ്വാധി�
ഷ്ഠാനം ഈ മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങെള നാം പ്രേത്യകം ഓർേക്കണ്ടതാെണന്നും അറിയ�
ണം. ഇനി ഭൗതികവിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നു ഒരു വസ്തുതെയ നമുെക്കടുക്കാം. ൈവ�
ദ്യുതശക്തിേയയും അതിേനാടു് സംബന്ധമുള്ള അേനക ശക്തികെളയും പറ്റി നാം
എല്ലാം േകൾക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ? ൈവദ്യുതശക്തിെയന്താെണന്നു ആർക്കും അറിഞ്ഞു�
കൂടാ. എന്നാൽ അറിയെപ്പട്ടിടേത്താളം ഇെതാരു ചലനം ആകുന്നു.

േലാകത്തിൽ േവേറയും പല പ്രകാരത്തിൽ ചലനങ്ങളുണ്ടു്. അവയ്ക്കും വിദ്യുച്ഛ�
ക്തിക്കുമായി വ്യത്യാസെമന്തു് ? ഈ േമശ ചലിക്കുന്നു. (അതായതു ഈ േമശയുെട
അവയവാണുക്കൾ എല്ലാ ഭിന്നമാർഗ്ഗങ്ങളിലായി ചലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിരി�
ക്കെട്ട. അവെയ എല്ലാം ഒേര വഴിക്കു ചലിപ്പിക്കയാെണങ്കിൽ ആ ചലനം വിദ്യുച്ഛ�
ക്തിയായി. അണുക്കൾ എല്ലാം ഒേര വഴിക്കു് ചലിക്കുേമ്പാഴാണു് ൈവദ്യുതചലന�
െമന്നു പറയുന്നതു്. ഒരു മുറിക്കകത്തുള്ള വായവീയാണുക്കെള എല്ലാം ഒേര വഴിക്കു
ചലിപ്പിക്കാെമങ്കിൽ അതു് ആ മുറിയിലുള്ള വിദ്യുച്ഛക്തിയുെട അതിശക്തിമത്തായ
ഒരു ൈവദ്യുതേകാശം (Battery) ആയിത്തീരുന്നതാണു്. ശരീരശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നു
േവെറാരു തത്വം കൂടി നാം ഓർേക്കണ്ടിയുണ്ടു്. ശ്വാസേകാശാവയവച്ചക്രെത്ത ക്ര�
മീകരിക്കുന്ന പ്രധാനസ്ഥാനത്തിനു സിരാചക്രത്തിെന്റ േമൽ ഒരുവിധം നിയാമക
വ്യാപാരമുണ്ടു്. ശ്വാസേകാശാവയവചക്രത്തിെന്റ നിയാമകസ്ഥാനം ഹൃദയപഞ്ജര�
ത്തിെന്റ പിൻഭാഗത്തു തണ്ടല്ലിലും ആണു്. ഈ സ്ഥാനം ശ്വാസേകാശാവയവങ്ങ�
െള ക്രമീകരിക്കയും, മറ്റു അപ്രധാനസ്ഥാനങ്ങളുെട േമൽ ഒരുവിധം നിയമനശക്തി�
െയ പ്രേയാഗിക്കയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്.

ശ്വാസാഭ്യാസം എന്തിനായി പരിശീലിക്കെപ്പടുന്നു എന്നു ഇനി നമുക്കു േനാ�
ക്കാം. ഒന്നാമതു തെന്ന ശ്വാേസാച്ഛ ്വാസക്രമെത്ത സമീകരിക്കുന്നതു െകാണ്ടു ശരീ�
രത്തിലുള്ള എല്ലാ അവയവാണുക്കൾക്കും ഒേരവഴിക്കു ചലിപ്പാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടാ�
കും. മനസ്സു് ഇച്ഛയായി പരിണമിക്കുേമ്പാൾ ആ ചലനങ്ങൾ വിദ്യുച്ഛക്തിക്കു തുല്യ�
മായ ഒരു ചലനമായിത്തീരും. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ൈവദ്യുത ചലനധാരയുെട
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വ്യാപാരത്താൽ സിരകൾക്കു് എക പ്രവണത (ഒരു വശേത്താട്ടു തിരിയുന്ന സ്വ�
ഭാവം) വരുന്നു എന്നുള്ളതു് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാൽ സിദ്ധാന്തിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു.
ഇച്ഛ സിരാചലനമായി പരിണമിക്കുേമ്പാൾ അതു വിദ്യുച്ഛക്തി േപാലുള്ള ഏതാണ്ടാ�
യിത്തീരുന്നു എന്നു് ഇതു കാണിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ ചലനങ്ങളും പൂർണ്ണ�
മായി ഒേര കണക്കിൽ നിൽക്കുേമ്പാൾ ശരീരം മനഃശ്ശക്തിയുെട (ഇച്ഛയുെട) ഒരു
അതിമഹത്തായ ബാറ്ററി (ൈവദ്യുതേകാശം) ആയിത്തീരുന്നു. ഈ മഹത്തായ
മനഃശ്ശക്തിയാണു വാസ്തവത്തിൽ േയാഗിക്കു േവണ്ടതു്. അതുെകാണ്ടു ഇതു് ശ്വാസാ�
ഭ്യാസത്തിെന്റ ഒരു ശരീരശാസ്ത്രപരമായ വിവരണമാകുന്നു. ശ്വാസാഭ്യാസം ശരീര�
ത്തിൽ ഒരു സമസ്ഥിതിയിലുള്ള വ്യാപാരെത്ത ഉണ്ടാക്കുകയും, ശ്വാസസ്ഥാനം വഴി�
യായി മറ്റുള്ള സ്ഥാനങ്ങെള നിയമനം െചയ്യുന്നതിൽ നെമ്മ സഹായിക്കയും െചയ്യു�
ന്നു. ഇവിെട പ്രാണായാമത്തിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം കുണ്ഡലിനി എന്നു പറയുന്ന മൂലാധാര�
ത്തിൽ ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന ശക്തിെയ ഉൽേബാധിപ്പിക്കയാകുന്നു.

നാം കാണുകെയാ, ഊഹിക്കെയാ, സങ്കൽപിക്കെയാ െചയ്യുന്ന എല്ലാവും
ഒരു ഇടത്തിൽ അതായതു ആകാശത്തിൽെവച്ചു ഗ്രഹിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതു
മഹാകാശം എന്നുപറയുന്ന സാധാരണ ഇടമാകുന്നു. ഒരു േയാഗി മറ്റുള്ളവരുെട വി�
ചാരങ്ങെള കാണുകേയാ അെല്ലങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയവിഷയങ്ങെള ഗ്രഹിക്കെയാ െച�
യ്യുേമ്പാൾ അയാൾ അവെയ ചിത്താകാശം എന്നുപറയുന്ന മെറ്റാരു ഇടത്തിൽ വച്ചു
കാണുകയാകുന്നു. ഗ്രഹണം അല്ലങ്കിൽ സാക്ഷാൽക്കാരം വിഷയരഹിതമായിത്തീ�
രുകയും ആ ആത്മാവു് അതിെന്റ സഹജസ്ഥിതിയിൽതെന്ന പ്രകാശിക്കുകയും െച�
യ്യുേമ്പാൾ അതിനു ചിദാകാശം അല്ലങ്കിൽ ജ്ഞാനാകാശം എന്നു പറയുന്നു. കുണ്ഡ�
ലിനി ഉൽേബാധിച്ചു സുഷുമ്നാമാർഗ്ഗത്തിൽ പ്രേവശിക്കുേമ്പാൾ ഉള്ള സാക്ഷാൽക്കാ�
രങ്ങൾ എല്ലാം ചിത്താകാശത്തിൽ ഉള്ളവയാകുന്നു. അതു തലേച്ചാറിനുള്ളിേലക്കു
തുറക്കെപട്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്രണാളിയുെട അറ്റത്തു എത്തുേമ്പാൾ ഉള്ള വിഷയരഹി�
തമായ സാക്ഷാത്ക്കാരം ചിദാകാശത്തിലുള്ളതാകുന്നു. വിദ്യുച്ഛക്തിയുെട സാദൃശ്യ�
െത്ത എടുക്കുേമ്പാൾ മനുഷ്യനു കമ്പിയിൽക്കൂടിമാത്രേമ ചലനധാരെയ അയയ്ക്കാവു
എന്നു കാണുന്നു. എന്നാൽ പ്രകൃതിക്കു തെന്റ ശക്തിേയറിയ ചലന ധാരകെള
കടത്തിെക്കാണ്ടുേപാവാൻ കമ്പികളുെട ആവശ്യേമ ഇല്ല. ഇതുെകാണ്ടു വാസ്തവ�
ത്തിൽ കമ്പിയുെട ആവശ്യകതയിെല്ലന്നും എന്നാൽ നമുക്കു അതിെന വിട്ടുകളയാ�
നുള്ള ശക്തി ഇല്ലാത്തതിനാൽ നാം അതിെന ഉപേയാഗിപ്പാൻ നിർബന്ധിതരായ�
താെണന്നും ഇതിനാൽ വിശദമാകുന്നു.

അതുേപാെല ശരീരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇന്ദ്രിയേബാധങ്ങളും ചലനങ്ങളും തല�
േച്ചാറിേലക്കും അവിെടനിന്നും െവളിയിേലക്കും ഈ സിരാതന്തുക്കളാകുന്ന കമ്പി�
കൾ വഴി അടക്കെപ്പടുകയാകുന്നു. തെണ്ടല്ലിെല സിരാപാശത്തിലുള്ള ജ്ഞാനവാ�
ഹിനികളും ക്രിയാ വാഹിനികളുമായ തന്തുസംഹതികളാണു് േയാഗികളുെട ഇഡ�
യും പിംഗലയും. ആേരാഹികങ്ങളും അവേരാഹികങ്ങളുമായ ചലനധാരകൾക്കു
ഗതാഗതം െചയ്യുവാനുള്ള പ്രധാനപ്രണാളികൾ ഇവയാണു്. എന്നാൽ എന്തുെകാ�
ണ്ടു മനസ്സു കമ്പികൂടാെത തെന്ന സമാചാരങ്ങെള ആനയിക്കേയാ പ്രത്യാനയിക്ക�
േയാ െചയ്കയില്ല? പ്രകൃതിയിൽ അതു അപ്രകാരം തെന്ന െചയ്യെപ്പടുന്നതായി നാം
കാണുന്നു. ‘നിങ്ങൾക്കു അങ്ങെന െചയ്യാൻ സാധിച്ചു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജഡപദാർ�
ത്ഥബന്ധത്തിൽനിന്നു മുക്തരായി’ എന്നാണു് േയാഗി പറയുന്നതു്. അെതങ്ങെന
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സാധിക്കും? ഈ ചലനധാരെയ തെണ്ടല്ലിെന്റ മദ്ധ്യത്തുള്ള പ്രണാളിയായ സുഷു�
മ്നയിലൂെട കടത്തിവിടാെമങ്കിൽ ഈ സേന്ദശം ഉടേന തീരും. മനസ്സാണു് സിരാച�
ക്രങ്ങെളെക്കാണ്ടു ഊടും പാവുമായി വലകൾ െകട്ടിയുണ്ടാക്കിയതു്. തനിക്കു വ്യാ�
പരിക്കാൻ കമ്പികളുെട അേപക്ഷ ഉണ്ടാവാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അതു തെന്ന ആ
വലെയ െപാട്ടിച്ചു കളേയണ്ടതുമാണു്. അേപ്പാൾ മാത്രേമ എല്ലാ ജ്ഞാനങ്ങളും നമു�
ക്കുണ്ടാവൂ. പിെന്ന ശരീരബന്ധമില്ല, അതുെകാണ്ടാണു് സുഷുമ്നെയ സ്വാധീനമാക്ക�
ണം എന്നുള്ളതു അത്ര പ്രധാനമായിരിക്കുന്നതു്. മാനസ ചലനധാരെയ ആ അന്തഃ�
ശൂന്യമായ പ്രണാളിയിൽകൂടി കമ്പിയുെട സ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സിരാതന്തുവിെന്റ�
യും സഹായംകൂടാെത അയപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ സേന്ദശം നിവൃത്തിച്ചുകഴിഞ്ഞു
എന്നു േയാഗി പറയുന്നു. അതുസാദ്ധ്യമാെണന്നും േയാഗി പറയുന്നു.

സാധാരണ മനുഷ്യർക്കു് സുഷുമ്നയുെട അടിയിലെത്ത അറ്റം മൂടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
അതു വഴിയായി ഒരു വ്യാപാരവും നടക്കുന്നില്ല. േയാഗി ഒരു അഭ്യാസെത്ത ഉപ�
േദശിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു് അതു തുറക്കെപ്പടും. സിരാചലനധാരകൾ അതുവഴി
അതു സഞ്ചരിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയേബാധം ഒരു സ്ഥാനേത്തക്കുനയിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ
ആ സ്ഥാനം പ്രതികരിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിക്രിയെയ സ്വയം ചലിതമായ സ്ഥാനങ്ങ�
ളിൽ ചലനം പിന്തുടരുന്നു. സേബാധമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആദ്യം പ്രത്യക്ഷജ്ഞാ�
നവും രണ്ടാമതു ചലനവും പിന്തുടരുന്നു. പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനങ്ങൾ എല്ലാം െവളിയി�
ലിൽനിന്നുള്ള ക്രിയകളുെട പ്രതിക്രിയകളെത്ര. എന്നാൽ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷം
എങ്ങെന ഉണ്ടാവും? അേപ്പാൾ െവളിയിൽനിന്നും ക്രിയകൾ വരുന്നില്ലേല്ലാ. ക്രി�
യവാഹങ്ങളായ ചലനങ്ങൾ പല സ്ഥാനങ്ങളിലും ചുറ്റിെക്കട്ടികിടക്കുന്നതായായി
അറിയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു േപാെല ജ്ഞാനവാഹചലനങ്ങളും ഏേതാ ഒരു ദിക്കിൽ
ചുറ്റിെക്കട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ടു്. ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം, ഞാൻ ഒരു നഗരം കാണുന്നു. ആ
നഗരത്തിെന്റ പ്രത്യക്ഷം, ആ നഗരമായി പരിണമിച്ച ബാഹ്യവിഷയങ്ങളിൽനിന്നു
ആനയിക്കെപ്പട്ട ഇന്ദ്രിയ സാക്ഷാൽക്കാരങ്ങളുെട പ്രതിക്രിയയിൽനിന്നുണ്ടായതാ�
ണു്. അതായതു സാക്ഷാൽ കാരണങ്ങെള ഉള്ളിേലക്കു െകാണ്ടുവരുന്ന സിരകൾ
തലേച്ചാറിെന്റ അണുക്കളിൽ ഒരു ചലനെത്തഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ സിരകൾ നഗ�
രത്തിലുള്ള ബാഹ്യവിഷയങ്ങളാൽ ചലിപ്പിക്കെപ്പട്ടും ഇരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ദീർ�
ഘകാലം കഴിഞ്ഞ േശഷവും ആ നഗരെത്ത എനിക്കു ഓർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന�
േല്ലാ. ഈ ഓർമ്മ ശക്തിയായും ആ വ്യാപാരം തെന്ന ആകുന്നു. കുേറക്കൂടി മന്ദ�
മായി ഇരിക്കുന്നു എേന്നയുള്ളു. ഈ മന്ദതരമായ വ്യാപാരെത്ത ആവിഷ്ക്കരിച്ച തു�
ല്യമായ വിസ്ഫുരണങ്ങെള തലേച്ചാറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ക്രിയ എവിെട നിന്നുത്ഭവിച്ചു?
നിശ്ചയമായും ആദ്യെത്ത ഇന്ദ്രിയ സന്നികർഷങ്ങളിൽ നിന്നല്ല. അതുെകാണ്ടു
ഇന്ദ്രിയ സാക്ഷാൽകാരങ്ങൾ ഏേതാ ഒരു ദിക്കിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുകയും അവയു�
െട ക്രിയയിൽനിന്നു സ്വപ്നപ്രത്യക്ഷം എന്നു പറയുന്ന മന്ദതരമായ പ്രതിക്രിയെയ
ഉത്ഭവിപ്പിക്കയും െചയ്യുന്നതായിരിക്കണം. സ്ഥായിയായ ഇന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്ക്കാ�
രങ്ങൾ എല്ലാം എവിെട സംഭരിച്ചു കൂട്ടെപ്പട്ടേപാെല ഇരിക്കുന്നുേവാ ആ സ്ഥാന�
ത്തിനു മൂലാധാരെമന്നും ചുറ്റിെക്കട്ടി ലയിച്ചുകിടക്കുന്ന ക്രിയാശക്തിക്കു് (ചുറ്റിെക്ക�
ട്ടിക്കിടക്കുന്ന) കുണ്ഡലിനി എന്നും പറയുന്നു. അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്രിയാശക്തി�
യും, ആ സ്ഥാനത്തിൽ തെന്ന സാഭ്യതമായിരിക്കും എന്നുള്ളതു വളെര സംഭാവ്യ�
മാണു്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ വളെര ബുദ്ധിപതിച്ചിട്ടു വായിക്കുകേയാ ബാഹ്യപ�
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ദാർത്ഥങ്ങെളപ്പറ്റി വളെരേനരം ചിന്തിക്കുകേയാ െചയ്താൽ മൂലാധാരസ്ഥാനം സ്ഥി�
തി െചയ്യുന്നതായ ഭാഗത്തുള്ള സിരാഗ്രന്ഥിയിൽ (ആയിരിക്കാം) ചൂടുപിടിക്കുന്നുണ്ടു്.
എന്നാൽ ഈ കുണ്ഡലിനി (ചുറ്റിക്കിടക്കുന്ന) ശക്തിെയ ഉൽേബാധിപ്പിച്ചു വ്യാപരി�
ക്കുകയും, എന്നിട്ടു ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി സുഷുമ്നാപ്രണാളിയിേലക്കു സഞ്ചരിപ്പാൻ അയ�
ക്കയും െചയ്താൽ അതു സ്ഥാനങ്ങൾ േതാറും എത്തി വ്യാപരിക്കുേമ്പാൾ ഒരു ശക്തി�
േയറിയ പ്രതിക്രിയ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കും. ക്രിയാശക്തിയുെട അല്പമായ ഒരംശം
ഒരു സിരാതന്തുവിൽകൂടി സഞ്ചരിക്കുകയും അതാതു സ്ഥാനങ്ങളിൽ (ആധാരങ്ങ�
ളിൽ) നിന്നു പ്രതിക്രിയെയ ഉത്ഭവിപ്പിക്കയും െചയ്യുേമ്പാൾ ആ പ്രത്യക്ഷം സ്വപ്നേമാ
അെല്ലങ്കിൽ മേനാരാജ്യേമാ ആകുന്നു എന്നാൽ ദീർഘകാലെത്ത അദ്ധ്യാത്മധ്യാന
ബലത്താൽ സഞ്ചയിക്കെപ്പട്ട ഈ ശക്തിയുെട മഹത്തായ സംഘാതം സുഷുമ്നാ�
മാർഗ്ഗമായി സഞ്ചരിക്കുകയും, ആ സ്ഥാനങ്ങെള സമ്മർദ്ദിക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ
പ്രതിക്രിയ വളെര ശക്തിേയറിയതാകുന്നു. സ്വപ്നത്തിെന്റേയാ മേനാരാജ്യത്തിെന്റ�
േയാ പ്രതിക്രിയേയക്കാൾ എത്രേയാ അധികം ഉൽകൃഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയപ്ര�
ത്യക്ഷത്തിെന്റ പ്രതിക്രിയേയക്കാൾ എത്രേയാ അധികം തീക്ഷ്ണമായും ഇരിക്കുന്നു.
അതു അതിന്ദ്രീയ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ആ സ്ഥിതിയിൽ ഉള്ള മനസ്സിനു സ്വേബാധാ�
തീതം എന്നും പറയുന്നു. അതു് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയേബാധങ്ങളുെടയും തലസ്ഥാനമായ
തലേച്ചാറിൽ എത്തുേമ്പാൾ തലേച്ചാറു മുഴുവൻ പ്രതികരിക്കുന്നതു േപാെല ആകുക�
യും ശരീരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനജനകങ്ങളായ എല്ലാ അണുക്കളും പ്രതികരിക്കുന്നേപാ�
െല ആകുകയും അതിെന്റ ഫലമായ ജ്ഞാനത്തിെന്റ പൂർണ്ണമായ പ്രകാശേധാര�
ണി അതായതു ആത്മപ്രത്യക്ഷം ഉണ്ടാകുകയും െചയ്യുന്നു. ഈ കുണ്ഡലിനീശക്തി
സഞ്ചരിച്ചു് ഓേരാ സ്ഥാനങ്ങെള (ആധാരങ്ങെള) കടന്നുെചല്ലുേമ്പാൾ മനസ്സിെന്റ
അടുക്കുകൾ ഒന്നിനുേശഷം ഒന്നായി തുറക്കെപ്പട്ടതുേപാെല ആകുകയും േയാഗിക്കു
ഈ മുഴുവൻ ബ്രഹ്മാണ്ഡവും അതിെന്റ സൂക്ഷ്മേമാ സ്ഥൂലേമാ ആയ രൂപത്തിൽ പ്ര�
ത്യക്ഷെപ്പടുകയും െചയ്യും. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ കാരണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സാക്ഷാ�
ത്ക്കാരം, പ്രതിക്രിയ എന്നീ രണ്ടും അേപ്പാൾമാത്രം അവയുെട പരമാർത്ഥരൂപ�
ത്തിൽ അറിയെപ്പടും, അതിൽനിന്നും എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഉണ്ടാവുകയും െചയ്യും. കാ�
രണങ്ങൾ അറിയെപ്പട്ടാൽ കാര്യങ്ങെളപ്പറ്റിയ അറിവു നിശ്ചയമായും അതിെന പി�
ന്തുടരുന്നതാണേല്ലാ.

ഇപ്രകാരം കുണ്ഡലിനിെയ ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്നതാണു് ദിവ്യജ്ഞാനേത്തയും
തുരീയപ്രത്യക്ഷം അെല്ലങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാൽക്കാരെത്തയും സമ്പാദിക്കുന്നതിനു�
ള്ള ഏേകാപായം. ഇതു പല മാർഗ്ഗത്തിൽ സിദ്ധിെച്ചന്നുവരാം. ഈശ്വരഭക്തി�
െകാണ്ടും സിദ്ധന്മാരായ ഋഷികളുെട കാരുണ്യം െകാണ്ടും തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�
െട പദാർത്ഥവിേവചനശക്തിെകാണ്ടും സിദ്ധിക്കാം. എവിെടെയങ്കിലും അതിമാ�
നുഷമായി പറയെപ്പടുന്ന ശക്തിയുെടേയാ വിജ്ഞാനത്തിെന്റേയാ ആവിർഭാവം
കണ്ടാൽ അതു് സുഷുമ്നാ മാർഗ്ഗത്തിൽ കടന്ന കുണ്ഡലിനീശക്തിയുെട െചറിയ പ്ര�
ഭാവം അവിെട ഉണ്ടായി എന്നു ഊഹിച്ചുെകാള്ളാം. അലൗകിക ശക്തികെള സം�
ബന്ധിച്ചു് സംഗതികളിൽ മുക്കാലും സംഭവിക്കുന്നതു് കുണ്ഡലിനിയുെട െകട്ടിെന
അല്പം അഴിച്ചുവിടുന്ന ഏേതാ അഭ്യാസത്തിേന്മൽ അറിയാെത വല്ലവരും കാൽെത�
റ്റി വീേഴണ്ടി വരുേമ്പാളാകുന്നു. ബുദ്ധിപൂർവ്വമാേയാ അബുദ്ധിപൂർവ്വമാേയാ ഉള്ള
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എല്ലാ ആരാധനകളും ഈ സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതാണു്. പ്രാർത്ഥനകൾ�
ക്കും ഫലം കിട്ടിവരുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ആ ഫലസിദ്ധികൾ വന്നതു
തന്നിൽനിന്നു തെന്നയാെണന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനസ്സിെന്റ സ്ഥിതിേഭദത്താൽ
തന്നിൽതെന്ന കുണ്ഡലിതയായി കിടക്കുന്ന അവധിയില്ലാത്ത ശക്തിയുെട ഒരു േല�
ശം ഉൽേബാധിപ്പിക്കാൻ തനിക്കു സാധിച്ചതാെണന്നും അറിയുന്നില്ല. അതുെകാ�
ണ്ടു മനുഷ്യൻ ഭയം േഹതുവായിട്ടും അരിഷ്ടത േഹതുവായിട്ടും പേല നാമങ്ങളിൽ
ആെര ആരാധിക്കുന്നുേവാ അെതല്ലാം എല്ലാ ജീവികളിലും കുണ്ഡലിതയായി കിട�
ക്കുന്നതും വഴിേപാെല ഉപാസിപ്പാൻ അറിയാെമങ്കിൽ നിത്യസൗഖ്യത്തിെന്റ ജന�
യിത്രിയും ആയ ആ വാസ്തവശക്തിെയ ആെണന്നു േയാഗി േലാകസമക്ഷം പ്രസ്താ�
വിക്കുന്നു. മതത്തിെന്റ ശാസ്ത്രം അതായതു എല്ലാ ആരാധനകളുെടയും, എല്ലാ പ്രാർ�
ത്ഥനകളുെടയും പ്രതിമകളുെടയും ഉപചാരചര്യകളുെടയും സിദ്ധികളുെടയും തത്വപ്ര�
തിപാദക പ്രമാണം രാജേയാഗം തെന്ന േവണം.
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ഇനി നമുക്കു് പ്രാണായാമത്തിലുള്ള അഭ്യാസങ്ങെളപ്പറ്റി ചിന്തിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
േയാഗികളുെട അഭിപ്രായപ്രകാരം ആദ്യെത്ത പടി ശ്വാസേകാശചലനെത്ത നിയമ�
നം െചയ്കയാെണന്നുള്ളതു് നാം കണ്ടുവേല്ലാ. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ നടന്നുെകാണ്ടിരി�
ക്കുന്ന സൂക്ഷ്മചലനങ്ങളുെട അറിവാണു് നമുക്കു ഈ വിഷയത്തിൽ സമ്പാദിേക്കണ്ട�
തായിരിക്കുന്നതു്. നമ്മുെട മനസ്സു ബഹിർമ്മുഖമായിേപ്പാകയും അതുെകാണ്ടു് ഉള്ളി�
ലെത്ത സൂക്ഷ്മവ്യാപാരങ്ങളുെട ജ്ഞാനം മറഞ്ഞുേപാകയും െചയ്തു. നമുക്കു് അവെയ
അറിയുവാൻ സാധിച്ചാൽ നിയമനം െചയ്യുവാനും സാധിക്കും. സിരാചലനങ്ങൾ
ശരീരം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചുെകാണ്ടു സഞ്ചരിക്കുകയും ഓേരാ മാംസേപശിയിലും ജീവ�
ൈചതന്യം നൽകുകയും െചയ്യുന്നു. എന്നാൽ നാം അവെയ അറിയുന്നില്ല. അവ�
െയ അറിവാൻ നമുക്കു് ശീലിക്കാെമന്നു േയാഗി പറയുന്നു. എങ്ങെന? ശ്വാസേകാ�
ശചലനത്തിൽനിന്നു് തുടങ്ങി പ്രാണെന്റ ഈ ചലനങ്ങെള എല്ലാം ക്രേമണ നിമയ�
നം െചയ്തു പഴകുന്നതുെകാണ്ടു്. അങ്ങെന നാം േവണ്ടിടേത്താളംകാലം െചയ്തുകഴി�
ഞ്ഞാൽ ആ സൂക്ഷ്മചലനങ്ങെളയും നിയമനം െചയ്യുന്നതിനു നാം ശക്തരായിത്തീ�
രുന്നതാണു്.

ഇനി പ്രാണായാമത്തിെന്റ അഭ്യാസക്രമങ്ങെളപ്പറ്റി പറയാം. നിവർന്നിരി�
ക്കുക. ശരീരം ഋജുവാക്കി വച്ചുെകാള്ളുക. തെണ്ടല്ലിെല സിരാപാശം അതിെന്റ
ഘടകാസ്ഥിപാക്തികളുെട ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാെണങ്കിലും അതിേനാടു േചർന്നി�
രിക്കുകയല്ല. നിങ്ങൾ കുനിഞ്ഞിരുന്നാൽ ആ സിരാപാശത്തിനുപ്രദവം തട്ടും, അതു
െകാണ്ടു അതിെന നിർബാധമായി വച്ചുെകാള്ളുക, കുനിഞ്ഞിരുന്നു ധ്യാനിപ്പാൻ ശ്ര�
മിക്കുേമ്പാെളാെക്ക നിങ്ങൾ നിങ്ങെളത്തെന്ന ഉപദ്രവിക്കുകയാകുന്നു. ശരീരത്തിൽ
ഹൃദയം, കണ്ഠം, ശിരസ്സു് ഈ മൂന്നു ഭാഗങ്ങെളയും എേപ്പാഴും ഒേര നിരപ്പിൽ ഋജുവാ�
ക്കി വച്ചുെകാള്ളണം. അല്പം പരിചയിച്ചാൽ ഇതു നിങ്ങൾക്കു ശ്വാേസാച്ഛ ്വാസം െച�
യ്യുന്നേപാെല സ്വാധീനമായി വരുന്നതാണു്. രണ്ടാമെത്ത സംഗതി സിരകെള സ്വാ�
ധീനമാക്കുകയാകുന്നു. ശ്വാസേകാശാവയവങ്ങെള നിയമനം െചയ്യുന്ന സിരാസ്ഥാ�
നങ്ങൾക്കു മറ്റുള്ള സിരകളുെട േമലും ഒരുവിധം നിയമകശക്തിയുെണ്ടന്നു നാം കണ്ടു�
വേല്ലാ. അതുെകാണ്ടു ശ്വാേസാച്ഛാസങ്ങളുെട സമീകരണം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു.
നാം സാധാരണ െചയ്തു വരുന്ന ശ്വാേസാച്ഛ ്വാസെത്ത ശ്വാേസാച്ഛ ്വാസെമന്നു പറ�
വാൻ തെന്ന പാടില്ലാത്തതാണു്. അതു തീെര വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തതാണു്. കൂടാെത
സ്ത്രീകളുെടയും പുരിഷന്മാെരയുെടയും ശ്വാേസാച്ഛ ്വാസങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ സ്വാഭാവിക�
മായി ചില വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ടു്.
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ആദ്യെത്ത പാഠം മാത്രകൾ അനുസരിച്ചു് ഒരു രീതിയിൽ ശ്വസിക്കുകയും ഉച്ഛ ്വ�
സിക്കുകയും െചയ്യുകയാകുന്നു. അതു ശരീരബന്ധെത്ത മുഴുവൻ അനുേലാമിപ്പി�
ക്കുന്നതാണു്. അതിെന സ്വല്പകാലം പരിശീലിച്ചുേശഷം അേതാടുേചർത്തു ഒരു
ശബ്ദെത്ത ഉരുവിട്ടു െകാണ്ടാൽ നന്നു്. ഓം എേന്നാ േവെറ ഏെതങ്കിലും മന്ത്ര�
േമാ ആയാൽമതി. ആ ശബ്ദം ശ്വാസേത്താടുകൂടി ഉള്ളിേലക്കും െവളിയിേലയ്ക്കും
സമമായും അനുേലാമമായും പ്രവഹിക്കെട്ട. അേപ്പാൾ ശരീരം മുഴുവൻ ഒരു സമ�
സ്ഥിതിെയ പ്രാപിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ കാണും. വിശ്രമം എന്നാൽ എന്താെണ�
ന്നു അേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകും. അേതാടു താരതമ്യെപ്പടുത്തിയാൽ ഉറ�
ക്കം വിശ്രമമല്ല. ഈ വിശ്രമെത്ത ഒരിക്കൽ അനുഭവിച്ചാൽ ഏറ്റവും പരിശ്രാന്ത�
മായ സിരകൾക്കുേപാലും ആശ്വാസമുണ്ടാകയും അതിന്നുമുെമ്പാരിക്കലും നിങ്ങൾ
വാസ്തവത്തിൽ വിശ്രമിച്ചിട്ടിെല്ലന്നു േതാന്നുകയും െചയ്യും. ഒന്നു്, രണ്ടു്, മൂന്നു്, നാൽ
എന്ന ശബ്ദത്തിനുപകരം ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങൾ ചില അർത്ഥവത്തുക്കളായ ശബ്ദ�
ങ്ങെള ഉപേയാഗിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടാണു് പ്രാണായാമേത്താടു േചർത്തു ഓം
എേന്നാ മേറ്റാ ഉള്ള മന്ത്രാക്ഷരങ്ങെള ഉരുവിട്ടുെകാള്ളുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങേളാടുപ�
േദശിക്കുന്നതു്.

ഈ അഭ്യാസത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത ഫലം മുഖത്തു മാറ്റമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാ�
ണു്. പരുഷമായ ചുളികൾ മാഞ്ഞു േപാകും. ഈ ശാന്തമായ വികാരേത്താടുകൂടി
മുഖത്തിൽ ശാന്തത പ്രത്യക്ഷമാകും. പിെന്ന സ്വരം മധുരമായിത്തീരും. പരുഷ�
സ്വരമുള്ള ഒരു േയാഗിെയ ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. ഏതാനും മാസങ്ങളിെല
അഭ്യാസം െകാണ്ടു ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ ആദ്യെത്ത ശ്വാസാഭ്യാസം
ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ അഭ്യാസിച്ച േശഷം ഇതിേനക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടതരമായ ഒന്നി�
െന ആരംഭിക്കണം. ശ്വാസെത്ത െകാണ്ടു് ഇഡയിൽ അതായതു് ഇടെത്ത മൂക്കി�
െന്റ ദ്വാരത്തിൽക്കൂടി ശ്വാസേകാശെത്ത മന്ദമായി പൂരിപ്പിക്കുയും, അേതാെടാന്നി�
ച്ചു തെന്ന മനസ്സിെന സിരാചലനധാരയിേന്മൽ ഏകാഗ്രെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യണം.
നിങ്ങൾ അേപ്പാൾ സിരാചലനധാരെയ തെണ്ടല്ലിെന്റ അടിയിേലക്കു നയിക്കുകയും
കുണ്ഡലിനിയുെട ഇരിപ്പിടവും ആകൃതിയിൽ ത്രിേകാണവുമായ മൂലധാരപത്മെത്ത
താഡിക്കുകയും െചയ്യുമാറാകുന്നു. എന്നിട്ടും ആ ചലനധാരെയ കുെറ േനരേത്തക്കു
അവിടത്തെന്ന നിർത്തിെക്കാള്ളണം. പിെന്ന മെറ്റ വശത്തുകൂെട ആ ചലനധാര�
െയ ആകർഷിക്കുന്നു എന്നു സങ്കൽപിക്കയും എന്നിട്ടു അതിെന വലേത്തമൂക്കിെന്റ
ദ്വാരത്തിൽകൂടി പുറേത്തക്കുകളയുകയും െചയ്യുവിൻ. ഇതിെന ശീലിപ്പാൻ സ്വല്പം
പ്രയാസമുള്ളതായി േതാന്നാം. ഏറ്റവും എളുപ്പമായ സംവിധാനം ഇതാണു്. വല�
േത്ത മൂക്കിെന്റ ദ്വാരെത്ത െപരുവിരൽ െകാണ്ടടച്ചിട്ട് ഇടെത്ത ദ്വാരത്തിൽക്കൂടി ശ്വാ�
സെത്ത വലിക്കുക. എന്നിട്ടു രണ്ടു ദ്വാരവും െപരുവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും െകാണ്ടട�
ച്ചിട്ട് ആ ചലനധാരെയ താേഴേത്തക്കു നയിക്കുകയും സുഷുമ്നയുെട അറ്റെത്ത താ�
ഡിക്കുകയാെണന്നു സങ്കൽപിക്കുകയും െചയ്യുക. പിെന്ന തള്ളവിരൽ എടുത്തിട്ടു
വലെത്ത ദ്വാരത്തിൽക്കൂടി ശ്വാസെത്ത പുറേത്തക്കു വിട്ടുകളയുക, ഉടേന മേറ്റ ദ്വാര�
െത്ത വിരൽെകാണ്ടു് അടച്ചു് ആ ദ്വാരത്തിൽകൂടി ശ്വാസെത്ത മന്ദമായി അകേത്ത�
ക്കു വലിച്ചു മുമ്പിലേത്തേപ്പാെല രണ്ടു ദ്വാരങ്ങളും അടയ്ക്കണം. ഹിന്ദുക്കൾ ഇതിെന
അഭ്യാസിക്കുന്ന ക്രമം ഈ രാജ്യത്തിൽ (അേമരിക്കയിൽ) വളെര കഷ്ടമായിേത്താ�
ന്നും. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അവർ ഇതിെന തങ്ങളുെട ൈശശവം മുതൽ പരിച�
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യിക്കുന്നു. അവരുെട ശ്വാസേകാശം ഇതിനു സന്നദ്ധമായിരിക്കുന്നു. ഇവിെട നാലു�
മാത്രകൾ (െസക്കണ്ടുകൾ) െകാണ്ടു തുടങ്ങി ക്രേമണ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതു് ഉത്തമമാ�
യിരിക്കും. നാലുമാത്രകൾ െകാണ്ടു ശ്വാസെത്ത വലിക്കുകയും പതിനാലുമാത്രകൾ
ഉള്ളിൽനിർത്തുകയും എന്നിട്ടു എട്ടു മാത്രകൾെകാണ്ടു പുറേത്തക്കു വിടുകയും െചയ്യു�
വിൻ. ഇതു ഒരു പ്രാണയാമമായി. അേതാടുകൂടിത്തെന്ന ആ ത്രിേകാണസ്ഥാന�
െത്ത വിചാരിക്കുകയും, ആ സ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിെല ഏകാഗ്രീകരിക്കയും െചയ്യു�
വിൻ. ഈ സങ്കല്പം വളെര ഉപയുക്തമായിരിക്കുന്നതാണു്. അടുത്ത ശ്വാസാഭ്യാ�
സം, മന്ദമായി ശ്വാസെത്ത ഉള്ളിേലക്കു വലിച്ചു, ഉടേന തെന്ന മന്ദമായി പുറേത്ത�
ക്കുവിട്ട ശ്വാസെത്ത െവളിയിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തിെക്കാള്ളുകയാകുന്നു. മാത്രകൾ
എല്ലാം മുമ്പിലേത്തതുതെന്ന, ഒരു വ്യത്യാസേമയുള്ളൂ. എെന്തന്നാൽ മുമ്പിലേത്ത
സമ്പ്രദായത്തിൽ ശ്വാസെത്ത ഉള്ളിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നു. ഇേപ്പാഴേത്ത�
തിൽ െവളിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞതാണു് ഏറ്റവും എളുപ്പമു�
ള്ളതായിട്ടുള്ളതു്. ശ്വാസേകാശത്തിെന്റ ശ്വാസനെത്ത തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന പ്രാണാ�
യാമം ക്രമത്തിലധികമായി ശീലിപ്പാൻ പാടില്ല. അതിെന കാലത്തു് നാലാവർത്തി�
യും ൈവകുേന്നരം നാലാവർത്തിയും മാത്രം ശീലിക്കുക. എന്നിട്ടു, ക്രേമണ മാത്ര�
േയയും ആവർത്തിേയയും വർദ്ധിപ്പിക്കാം. അേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു് അങ്ങെന െചയ്യു�
വാൻ ശക്തിയുെണ്ടന്നും, നിങ്ങൾക്കതിൽ സേന്താഷമുെണ്ടന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്ന�
തായിരിക്കും. അതുെകാണ്ടു വളെര സാവധാനമായും സൂക്ഷ്മമായും സൂക്ഷിച്ചിട്ടു, നി�
ങ്ങൾക്കു ശക്തിയുെണ്ടന്നു കാണുേമ്പാൾ നാലിനുപകരം ആറുമാത്രയായി വർദ്ധി�
പ്പിച്ചുെകാള്ളാം. ക്രമം െതറ്റി അഭ്യസിച്ചാൽ അതു ഉപദ്രവെത്ത ഉണ്ടാക്കി എന്നും
വേന്നക്കാം. നാഡിേശാധനം, അന്തഃകുംഭകം (ശ്വാസെത്ത ഉള്ളിൽ തടുത്തുവയ്ക്കുക)
ബാഹ്യകുംഭകം (ശ്വാസെത്ത പുറത്തു തടുത്തു നിർത്തുക) ഈ മൂന്നു അഭ്യാസങ്ങ�
ളിൽ ആദ്യേത്തതും ഒടുവിലേത്തതും പ്രയാസമുള്ളേതാ ആപൽക്കരേമാ ആയിരി�
ക്കുന്നില്ല. ആദ്യേത്തതു നിങ്ങൾ എത്രയധികം അഭ്യസിക്കുന്നുേവാ അത്രയധികം
നിങ്ങൾക്കു് ശാന്തതയുണ്ടാകും. ഓം എന്നു ധ്യാനിച്ചു െകാണ്ടു പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർ�
െപ്പട്ടിരിക്കുേമ്പാൾകൂടി നിങ്ങൾക്കു് അതിെന ശീലിക്കാം. അതുെകാണ്ടു ഗുണമുള്ള�
തായി നിങ്ങൾ കാണും. തീവ്രമായി അഭ്യസിക്കുകയാെണങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കു�
ണ്ഡലിനിയുെട ഉത്േബാധമുണ്ടാകും. ദിവസം ഒരിക്കേലാ രണ്ടുപ്രാവശ്യേമാ അഭ്യ�
സിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കു് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും സ്വല്പമായ സ്വാസ്ഥ്യവും ശാ�
ന്തതയും സ്വരമാധുര്യവുമുണ്ടാകും. അതിേനക്കാൾ അധികം അഭ്യസിക്കുന്നവർക്കു
മാത്രേമ കുണ്ഡലിനിയുെട ഉൽേബാധനമുണ്ടാവു. അേപ്പാൾ മുഴുവൻ േലാകത്തിലും
മാറ്റം സംഭവിക്കയും സകല തത്വങ്ങളും െവളിെപ്പടുകയും െചയ്യും. അതിനുേശഷം
ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനായി നിങ്ങൾ പുസ്തകമേന്വഷിച്ചു േപാേകണ്ട ആവശ്യകത�
യില്ല. അപരിേമയജ്ഞാനത്തിന്നിരിപ്പടമായ നിങ്ങളുെട സ്വന്തം മനസ്സുതെന്ന നി�
ങ്ങളുെട പുസ്തകമായിത്തീരും. തെണ്ടല്ലിെന്റ ഇരുപാശങ്ങളിലായി പ്രവഹിക്കുന്ന
ഇഡ, പിംഗല ഈ ചലന ധാരകെളയും, സിരാപാശത്തിെന്റ മധ്യത്തിലൂെടയുള്ള
പ്രണാളികയായ സുഷുമ്നെയയും പറ്റി ഇതിനു മുമ്പുതെന്ന പറഞ്ഞിട്ടുേല്ലാ. ഇതു മൂ�
ന്നും എല്ലാ ജന്തുക്കൾക്കുമുണ്ടു്. തെണ്ടല്ല് ഏതിെനല്ലാമുേണ്ടാ അതിെന്നാെക്കയും
ക്രിയാർത്ഥമായുള്ള ഈ മൂന്നു പാന്ഥാക്കളുമുണ്ടു്. സാധാരണ മനുഷ്യർക്കു സുഷു�
മ്ന അടഞ്ഞിരിക്കുകയാെണന്നും അതിെന്റ വ്യാപാരം പ്രത്യക്ഷമെല്ലന്നും എന്നാൽ
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മേറ്റ രണ്ടിലും ശക്തികെള ശരീരത്തിെന്റ ഓേരാ ഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതായ
ക്രിയ നടന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു പ്രത്യക്ഷമാെണന്നും േയാഗി പറയുന്നു.

േയാഗിക്കുമാത്രേമ സുഷുമ്ന തുറന്നിരിക്കുന്നുള്ളു. സുഷുമ്നാമാർഗ്ഗം തുറക്കുകയും
വിചാരം അതുവഴി ഉന്നമിക്കയും െചയ്യുേമ്പാൾ നാം ഇന്ദ്രിയങ്ങെള അതിക്രമിക്കയും,
നമ്മുെട മനസ്സു ഇന്ദ്രിയാതീതമായും, േബാധാതീതമായും തീരുകയും നാം ബുദ്ധിെയ�
യും ഊഹം എത്താത്ത ദിക്കിേനയുംകൂടി അതിക്രമിച്ചു െചല്ലുകയും െചയ്യുന്നു. ആ
സുഷുമ്നെയ തുറക്കുക എന്നതാണു് േയാഗിയുെട മുേഖ്യാേദ്ദശ്യം. േയാഗിയുെട മത�
പ്രകാരം ഈ സുഷുമ്നാമാർഗ്ഗത്തിലാണു് ശക്തിവിഭാഗസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലങ്കിൽ കു�
േറക്കൂടി രൂപകഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആധാരപത്മങ്ങൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്നതു്. ഏറ്റവും അടിയിലേത്തതു് തെണ്ടല്ലിെല സിരാപാശത്തിെന്റ താഴെത്ത അറ്റ�
ത്താണു്. അതിനു മൂലാധാരം എന്നു പറയുന്നു. അടുത്തതിനു് സ്വാധിഷ്ഠാനം എന്നു
പറയുന്നു. അതിന്നടുത്തതു മണിപൂരവും അതിന്നടുത്തതു അനാഹതവും അതിന്ന�
ടുത്തതു് വിശുദ്ധിയും അതിന്നടുത്തതു് ആജ്ഞയും ഒടുവിലേത്തതു തലേച്ചാറിലുള്ള
സഹസ്രാരം അെല്ലങ്കിൽ ആയിരം ഇതളുള്ള പത്മവുമാകുന്നു. ഇവയിൽ നമുക്കു്
ഇേപ്പാൾ അറിേയണ്ടതു് അടിയിലുള്ള മൂലാധരവും മുകളിലേത്ത സഹ്രസാരവുമാകു�
ന്നു ഈ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങെള മാത്രമാണു്. അടിയിലേത്ത സ്ഥാനത്തിലാണു് എല്ലാ
ശക്തികളും സംഭരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. ആ ശക്തികെള അവിെടനിന്നും ഉദ്ധരിച്ചു
ഒടുവിലെത്ത ആധാരമായ തലേച്ചാറിേലക്കു െകാണ്ടുവേരണ്ടതാണു്. മനുഷ്യശരീര�
ത്തിൽ അടങ്ങിയ എല്ലാ ശക്തികളിലുംവച്ചു ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായ ഓജസു് എന്ന
ഒന്നാെണന്നു േയാഗിപറയുന്നു. ഓജസു് തലേച്ചാറിലാണു് സംഭരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്നതു്. ഒരു മനുഷ്യെന്റ തലയിൽ എത്രയധികം ഓജസ്സുേണ്ടാ അവൻ അത്രയധി�
കം ശക്തിയും അത്രയധികം ബുദ്ധിയും അത്രയധികം മതവിഷയത്തിൽ ദാർഢ്യവും
ഉള്ളവനായിരിക്കുന്നു. അതാണു് ഓജസ്സിെന്റ പ്രവൃത്തി. ഒരുത്തൻ രമണീയമായ
ഭാഷയിലും രമണീയമായ അർത്ഥങ്ങേളാടുംകൂടി പ്രസംഗിക്കാം. എന്നാൽ അതു
ജനങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല. മെറ്റാരുത്തൻ രമണീയമായ ഭാഷയിലാകെട്ട രമ�
ണീയമായ അർത്ഥത്തിലാകെട്ട അല്ല പ്രസംഗം െചയ്യുന്നതു് എങ്കിലും അവെന്റ വാ�
ക്കുകൾ ജനങ്ങെള ആകർഷിക്കുന്നു. അതു െവളിയിേലക്കു പുറെപ്പടുന്ന ഓജസ്സി�
െന്റ ശക്തിയാണു്. അങ്ങെനയുള്ളവനിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏതു പ്രവൃത്തിയും ശക്തി�
മത്തായിരിക്കും.

എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഏറക്കുേറ ഈ ഓജസു് സംഭരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടു്. ശരീ�
രത്തിൽ വ്യാപിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ശക്തികളും അതിെന്റ ഉയർന്നതരമായ
രൂപത്തിൽ ഓജസ്സായി പരിണമിക്കുന്നു. ഇെതല്ലാം േകവലം ഒരു രൂപാന്തരി�
ഭാവം മാത്രമാെണന്നുള്ള സംഗതി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമേല്ലാ, വിദ്യുച്ഛ�
ക്തിയാേയാ അയസ്കാന്തശക്തിയാേയാ െവളിയിൽ കാണുന്ന അേത ശക്തികൾത�
െന്ന അകത്തുള്ള ശരീരശക്തികളായി മാറും. മാംസികശക്തികളായി വ്യാപരിക്കു�
ന്ന അേത ശക്തികൾ തെന്ന ഓജസ്സായിട്ടും മാറും. സ്ത്രീപുരുഷസംേയാഗങ്ങളിലും
തത്സംബന്ധമായ വിചാരം മുതലായലതിലും െവളിെപ്പട്ടു കാണുന്ന മനുഷ്യശക്തി�
യുെട ആ ഭാഗെത്ത തടുക്കയും നിയമിക്കയും െചയ്താൽ അതു എളുപ്പത്തിൽ ഓജ�
സ്സായി പരിണമിക്കുെമന്നു േയാഗി പറയുന്നു. അടിയിലുള്ള ആധാരം ഈ വ്യാപാ�
രങ്ങെള പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണു്. അതുെകാണ്ടു ആ സ്ഥാനെത്തപ്പറ്റി േയാഗി
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പ്രേത്യകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഈ എല്ലാ ൈമഥുനികശക്തിേയയും ഉദ്ധരിച്ചു
ഓജസ്സാക്കാൻ േയാഗി ശ്രമിക്കുന്നു. ചാരിത്രനിഷ്ഠയുള്ള പുരുഷേനാ സ്ത്രീേക്കാ മാ�
ത്രേമ ഈ ഓജസ്സിെന ഉദ്ധരിച്ചു തലേച്ചാറിൽ സംഭരിക്കാൻ കഴിയൂ. അതുെകാ�
ണ്ടാണു് ചാരിത്രനിഷ്ഠ അത്യുത്തമമായ സദാചാരമായ ഗണിക്കെപ്പടുന്നതു്. മനു�
ഷ്യൻ ബ്രഹ്മചര്യം െതറ്റിയാൽ തനിക്കു വ്രതഭംഗം വന്നു എന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അവ�
നു തെന്റ മാനസികമായ ബലത്തിനും സദാചാരസംബന്ധമായ ദൃഢനിഷ്ഠകൾക്കും
ൈശഥില്യമുണ്ടാആകുന്നു. അതുെകാണ്ടാണു് േലാകത്തിൽ ൈദവിക മഹാപുരുഷ�
ന്മാരുെട അവതാരത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളിലും തീവ്രമായ ബ്രഹ്മചര്യ�
വ്രതം നിർബ്ബന്ധമാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നതു്. അതുെകാണ്ടാണു് വിവാ�
ഹം െചയ്യാത്ത സന്യാസിമാർ േലാകത്തുണ്ടായതു്. വിചാരത്തിലും വാക്കിലും പ്രവൃ�
ത്തിയിലും പൂർത്തിയായ ചാരിത്രനിഷ്ഠ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതു കൂടാെത രാജേയാ�
ഗാഭ്യാസം ആപൽക്കരവും ഉന്മാദെത്ത ഉണ്ടാക്കാവുന്നതും ആകുന്നു. ജനങ്ങൾ രാ�
ജേയാഗം അഭ്യസിക്കയും എന്നാൽ അശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കയും െചയ്താൽ
എങ്ങെന അവർക്കു േയാഗികളാവാൻ കഴിയും.



പ്രത്യാഹാരവും, ധാരണയും

അടുത്തപടി പ്രത്യാഹാരം ആണു്. അതു് എന്തായിരിക്കും? പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനം
ഉണ്ടാകുന്നെതങ്ങെനയാെണന്നു് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവേല്ലാ. ഒന്നാമതായി
ബാഹ്യകാരണങ്ങൾ, പിെന്ന തലേച്ചാറിെല സ്ഥാനങ്ങൾ വഴിയായി ശരീരത്തിൽ
വ്യാപരിക്കുന്ന ആന്തരങ്ങളായ പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സു്, ഈ മൂന്നിനും ഏേകാപി�
ച്ചു ഏെതങ്കിലും ഒരു ബാഹ്യപദാർത്ഥേത്താടു സന്നികർഷമുണ്ടാകുേമ്പാളാണു് ആ
വസ്തുവിെന നാം ഗ്രഹിക്കുന്നതു് അെല്ലങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷികരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ മന�
സ്സിെന ഏകാഗ്രെപ്പടുത്തി ഒേര ഇന്ദ്രിയേത്താടുതെന്ന സംേയാജിപ്പിച്ചുെവച്ചുെകാ�
ള്ളുന്നതു് വളെര പ്രയാസമുള്ള ഒരു സംഗതിയുമാകുന്നു. മനസ്സു ഒരു അടിമെയേപ്പാ�
െലയാണു്.

‘നല്ലവരായിരിക്കുവിൻ, നല്ലവരായിരിക്കുവിൻ’ എന്നു േലാകം മുഴുവൻ ഉപേദ�
ശിച്ചുവരുന്നതായി നാം േകൾക്കുന്നുണ്ടു്. േലാകത്തുള്ള ഏെതങ്കിലും രാജ്യത്തു് ജനി�
ച്ചവരിൽ ‘കെക്കാല്ല’ ‘കള്ളം പറെകാല്ല’ എന്നു ഉപേദശിക്കെപ്പടാത്ത കുട്ടി ദുർല്ലഭ�
മാണു്. എന്നാൽ ആ കുട്ടി അെതങ്ങിെന െചയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയുെമന്നു് പറഞ്ഞു�
െകാടുക്കുന്നവരായി ആരുംതെന്ന ഇല്ല. പ്രലപിച്ചതു െകാണ്ടു മതിയാകുന്നതല്ല.
എന്തുെകാണ്ടു് അവനു കള്ളനായിക്കൂടാ? കക്കാതിരിക്കുവാനുള്ള വഴി നാം അവ�
െന പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേല്ലാ. നാം അവേനാടു േകവലം കക്കരുെതന്നു മാത്രേമ പറയു�
ന്നുള്ളൂ. അവെന്റ മനസ്സിെന നിയമന െചയ്യുവാൻ പഠിപ്പിക്കുേമ്പാഴാണു് അവെന
വാസ്തവത്തിൽ നാം സഹായിക്കുന്നതു്. ആഭ്യന്തരേമാ ബാഹ്യേമാ ആയ എല്ലാ
ക്രിയകളും ഉണ്ടാകുന്നതു് മനസ്സു് ചില സ്ഥാനങ്ങേളാടു സംേയാജിക്കുേമ്പാഴാണു്.
ആ സ്ഥാനങ്ങെള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. താല്പര്യേത്താടു കൂടിേയാ കൂടാ�
തേയാ മനസ്സു ഇന്ദ്രിയങ്ങേളാടു സംബന്ധിപ്പാനായി ആകർഷിക്കെപ്പടുന്നു. അതു�
െകാണ്ടാണു് ജനങ്ങൾ അബദ്ധങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കയും ദുഃഖിക്കുകയും െചയ്യുന്നതു്.
മനസ്സു വരുതിയിൽ നിന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലും അങ്ങെന െചയ്യുന്നത�
ല്ലായിരുന്നു. മനസ്സിെന സ്വാധീനമാക്കിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലെമന്താണു് ? മനസ്സു
പിെന്ന സ്വാഭാവികമായി പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനകരണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങേളാടു സംബ�
ന്ധിക്കാൻ േപാകയില്ല. അേപ്പാൾ അനുഭവവും ഇച്ഛയും സ്വാഭാവികമായിതെന്ന
നമ്മുെട വരുതിയിൽ നിൽക്കുകയും െചയ്യും. ഇത്രയും സ്പഷ്ടമാണു്. എന്നാൽ ഇതു
സാദ്ധ്യമാേണാ? പൂർണ്ണമായും സാദ്ധ്യമാണു്. ഈ പുതിയ കാലത്തു് നിങ്ങൾ അതി�
െന കാണുന്നുണ്ടേല്ലാ. വിശ്വാസചികിത്സകന്മാർ, അരിഷ്ടത, േവദന, ദുർവൃത്തി
ഇവെയ നിേഷധിപ്പാൻ ജനങ്ങെള പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവരുെട ശാസ്ത്രം കുെറ ചുറ്റി
വളഞ്ഞതാണു്. എന്നാൽ അതു േയാഗത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗംതെന്ന ആകുന്നു. അവർ
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അതിൽ എങ്ങിെനേയാ കാലിടറി വീണിരിക്കുന്നു. ഒരുത്തനും തെന്റ സൂഖേക്കടി�
െന നിേഷധിക്കുന്നതുെകാണ്ടുതെന്ന അതിൽനിന്നു വിമുക്തി കിട്ടീട്ടുള്ളതായ സം�
ഗതികളിൽ വാസ്തവത്തിൽ അവർ അവനു ‘പ്രത്യാഹാരത്തി’െന്റ ഒരു ഭാഗെത്ത�
യാണു് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുെട െതളിവുകെള േവണ്ട ശക്തി�
േയാടുകൂടി നിേഷധിപ്പാൻ ആ മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിെന പഠിപ്പിച്ചിരിക്കയാകുന്നു. മാ�
സ്മരനിദ്രാവിദ്യ പരിശീലിച്ചവർ അതുേപാെലതെന്ന അവരുെട ശപഥങ്ങെളെക്കാ�
ണ്ടു് േരാഗിയിൽ തത്ക്കാലേത്തക്കു ഒരുവിധം വികൃതമായ പ്രത്യാഹാരെത്ത അങ്കു�
രിപ്പിക്കയാകുന്നു. മാസ്മരനിദ്രീയശപഥങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നവയ്ക്കു് േരാഗയുക്തമായ
ശരീരത്തിലും ആവിലമായ മനസ്സിലും മാത്രേമ പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്നു�
തെന്നയല്ല പ്രേയാക്താവിനും പ്രേയാജ്യെന്റ മനസ്സിെന സ്ഥിരമായി ദൃഷ്ടി വിേക്ഷ�
പേമാ മേറ്റാ ആയ ഉപായങ്ങെളെക്കാണ്ടു് ഒരുവിധം ഉദാസീനവും വികൃതവുമായ
സ്ഥിതിയിൽ െകാണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നതുവെര അയാളുെട ശപഥങ്ങൾ ഫലിക്കു�
ന്നുമില്ല. മാസ്മരവിദ്യാപ്രേയാഗം െകാേണ്ടാ വിശ്വാസചികിത്സെകാേണ്ടാ ഒരു േരാ�
ഗിയിൽ സാധിക്കെപ്പടുന്ന താത്ക്കാലികമായ അന്തഃകരണ നിയമനം േകവലം
ആേക്ഷപേയാഗ്യമായിട്ടുള്ളതാണു്. എന്തു െകാെണ്ടന്നാൽ ഒടുവിൽ അതു് നാശ�
േഹതുവായിത്തീരുന്നു. അതു തലേച്ചാറിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങെള ഒരുത്തെന്റ സ്വന്തമ�
നഃശ്ശക്തിെകാണ്ടു നിയമനം െചയ്യുകയല്ല. പിെന്നേയാ സ്വല്പേനരേത്തക്കു മെറ്റാരു�
ത്തെന്റ മനഃശക്തി െപെട്ടന്നുള്ള പ്രഹരങ്ങൾെകാണ്ടു േരാഗിയുെട മനസ്സിെന മൂർ�
ച്ചിപ്പിക്കുന്നതുേപാെല ആക്കുകയാകുന്നു. ഇതു വിരേണ്ടാടുന്ന കുതിരയുെട ഗതിെയ
കടിഞ്ഞാൺെകാേണ്ടാ ൈകയ്യൂക്കുെകാേണ്ടാ ക്രമെപ്പടുത്തുകയല്ല, പിെന്നേയാ കു�
തിരെയ സ്വല്പേനരേത്തക്കു േബാധക്ഷയമുണ്ടാക്കി ശാന്തതയിൽ െകാണ്ടു വരാനാ�
യി അതിെന്റ തലയിൽ വലിയ തല്ലുകൾ തല്ലാൻ മെറ്റാരുത്തേനാടു ആവശ്യെപ്പടുക�
യാകുന്നു. ഈ ക്രീയകളിൽ ഓേരാ പ്രാവശ്യവും പ്രേയാജ്യനായ മനുഷ്യനു് തെന്റ മാ�
നസിക ശക്തിയുെട ഓേരാ അംശം നശിച്ചുേപാകയും ഒടുവിൽ മനസ്സു് പൂർണ്ണമായ
നിയമനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനു പകരം രൂപവും ശക്തിയും െകട്ടു് ഒന്നിനും െകാള്ളാ�
ത്ത ശൂന്യഭാണ്ഡമായിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നു. ആ േരാഗിക്കു ഭ്രാന്താശുപ്രതിതെന്ന
ശരണമായും തീരുന്നു. ഇന്ദ്രിയനിയമനത്തിനായിട്ടുള്ള ഏതു ശ്രമവും ഇച്ഛാപൂർവ്വ�
മായിട്ടുള്ളതെല്ലങ്കിൽ അതായതു് നിയാമകെന്റ സ്വന്തം മനസ്സാെല െചയ്യെപ്പടുന്ന�
തെല്ലങ്കിൽ അപായകരമായിട്ടുള്ളതാെണന്നു മാത്രമല്ല ഉേദ്ദശ്യെത്ത െതറ്റിക്കുന്നതു�
മാകുന്നു. ഓേരാ ആത്മാവിെന്റയും ഉേദ്ദശ്യം സ്വാതന്ത്ര്യമാണു്. അതായതു് സ്വാധീ�
നത, വിഷയങ്ങളുെട വിചാരങ്ങളുെടയും ദാസ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള േമാക്ഷം; ബാഹ്യ�
വും അഭ്യന്തരവുമായ േലാകത്തിെന്റ സ്വാധീനത ആകുന്നു. അതിേലക്കു നയിക്കു�
ന്നതിനു പകരം അന്യനിൽനിന്നും വരുന്ന മനഃശക്തിയുെട ഓേരാ ധാരയും അവ
ഏതു രൂപത്തിൽ എെന്റ േനേരവന്നാലും അതായതു് ഒരു സമയം എെന്റ ഇന്ദ്രി�
യങ്ങളുെട സാക്ഷാൽ നിയമനമാേയാ അെല്ലങ്കിൽ ഒരു േമാഹാവസ്ഥയിൽവച്ചു്
ഞാൻ തെന്ന അവെയ സ്വയേമവ നിയമനം െചയ്യുവാൻ േപ്രരിതനാകത്തക്കവണ്ണ�
െമാ പ്രേയാഗിക്കെപ്പട്ടതായാലും കഴിഞ്ഞ വിചാരങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മൂഢ�
വിശ്വാസങ്ങൾ കൂടിേച്ചർന്നു ഇേപ്പാൾതെന്നയുള്ള മഹാശൃംഖലയിൽ ഒരു കണ്ണികൂ�
ടി ഉണ്ടാക്കിേച്ചർക്കേയ ആകുന്നുള്ളു. അതുെകാണ്ടു് അന്യന്മാരുെട പ്രേയാഗങ്ങൾ
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നിങ്ങെള വിഷയമാക്കാൻ സമ്മതിച്ചു െകാടുക്കാെത സൂക്ഷിച്ചുെകാള്ളുവിൻ! നി�
ങ്ങൾ അറിവുകൂടാെത മെറ്റാരുത്തെന േദാഷെപ്പടുത്താതിരിേക്കണെമന്നും ഓർമ്മി�
ച്ചു െകാള്ളുവിൻ! തങ്ങളുെട മേനാഗതികളിൽ സ്വല്പകാലെത്തക്കു ഒരു പുതിയ പരി�
വർത്തനം ഉണ്ടാക്കി വളെര ആളുകൾക്കു് നന്മ െചയ്യുവാൻ ചിലർക്കു് സാധിച്ചിട്ടു�
െണ്ടന്നുള്ളതു് ശരിതെന്ന. എന്നാൽ തങ്ങൾ പ്രേയാഗിക്കുന്ന േബാധപൂർവമല്ലാ�
ത്ത മാസ്മരനിദ്രീയ ശപഥങ്ങൾ െകാണ്ടു് ഒടുവിൽ മിക്കവാറും ആത്മശൂന്യരായിത്തീ�
രത്തക്കവണ്ണം സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ വികൃതവും േകവലം ജഡവുമായ മാസ്മരനിദ്രീയാവ�
സ്ഥെയ ഉണ്ടാക്കി അവരിൽ എത്രേയാ ലക്ഷം േപെര അവർ നശിപ്പിക്കയും െച�
യ്തിട്ടുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിപ്പാൻ പറകേയാ അെല്ലങ്കിൽ തെന്റ
അസാധാരാണ മനഃശ്ശക്തിെകാണ്ടു് നിയമനം െചയ്തിട്ടു് മനുഷ്യവർഗ്ഗെത്ത പിന്നാ�
െല ആകർഷിക്കുന്ന ഏവനും, താൻ മനഃപൂർവമായി േദ്രാഹം െചയ് വാൻ വിചാരി�
ച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു മനുഷ്യേദ്രാഹി ആകുന്നു.

അതുെകാണ്ടു് നിങ്ങളുെട സ്വന്തമനസ്സുകെളത്തെന്ന ഉപേയാഗിപ്പിൻ; മനസ്സി�
െനയും ശരീരെത്തയും നിങ്ങൾ തെന്ന നിയമനം െചയ്യുവിൻ; നിങ്ങൾ േരാഗികളാ�
യിത്തീരുന്നതുവെര െവളിയിലുള്ള യാെതാരു മനഃശ്ശക്തിയും നിങ്ങളുെടേമൽ ഫലി�
ക്കുന്നതെല്ലന്നു ഓർമ്മിക്കുവിൻ; കണ്ണും പൂട്ടി വിശ്വസിപ്പാൻ പറയുന്ന ഒരുവൻ എത്ര�
തേന്ന മഹാനും സൽപുരുഷനുമായിരുന്നാലും അയാെള വിെട്ടാഴിക്കയും െചയ്യു�
വിൻ. േലാകം മുഴുവനും ആടുകയും, തുള്ളുകയും, നിലവിളിക്കുകയും െചയ്യുന്ന സം�
ഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകയും അവ ആടാനും പാടാനും പ്രസംഗിക്കാനും തുടങ്ങീട്ടു് വിഷബീ�
ജങ്ങൾ േപാെല എങ്ങും പരക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരും േമല്പറഞ്ഞ
കൂട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പട്ടവരാണു്. അവർ തൽക്കാലേത്തക്കു് സുകുമാരബുദ്ധികളായ
ചിലരുെടേമൽ ഒരു വിലക്ഷണമായ നിയമനശക്തിെയ പ്രേയാഗിക്കുന്നു. കഷ്ടം!
ഒടുവിൽ പലേപ്പാഴും അക്കൂട്ടെര മുഴുവൻ അേധാഗതിയിൽ ചാടിക്കയും െചയ്യുന്നു.
ഒരു മനുഷ്യേനാ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങേളാ അപ്രകാരമുള്ള ബാഹ്യമായ വീകൃതനിയമ�
നം വശമാക്കി കാഴ്ചയിൽ സൽപുരുഷെരന്നു നടിക്കുന്നതിേനക്കാൾ അസത്തുക്ക�
ളായിത്തെന്ന ഇരുന്നുെകാള്ളുന്നതു് േഭദമാകുന്നു. നല്ല വിചാരേത്താടുകൂടിയാെണ�
ങ്കിലും അനുത്തരവാദികളായ അത്തരം മതഭ്രാന്തന്മാർ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്നു് െചയ്യു�
ന്ന േദാഷങ്ങളുെട കണക്കുേനാക്കിയാൽ നമ്മുെട ഹൃദയം തകർന്നുേപാകും. സംഗീ�
തവും പ്രാർത്ഥനയും െകാണ്ടുള്ള അവരുെട ശപഥങ്ങളാൽ െപെട്ടന്നു ആദ്ധ്യാത്മി�
കമായ ഒരു ഉയർന്ന അവസ്ഥയിൽ നയിക്കെപ്പടുന്ന മനസ്സുകൾ സ്വയേമവ ജഡ�
ങ്ങളും ആവിലങ്ങളും ദുർബ്ബലങ്ങളും ആയിത്തീരുകയും േവെറ ശപഥങ്ങൾക്കും അവ
എത്രതെന്ന ചീത്തകളായിരുന്നാലും കീഴ്െപ്പടത്തക്കവണ്ണം ആയിേപ്പാകയും െച�
യ്യുെമന്നുള്ളതിെനപറ്റി അവർ അറിയുന്നില്ല.

മൂഢന്മാരും, മിഥ്യാജ്ഞാനേമാഹിതരുമായ ഇത്തരക്കാർ തങ്ങൾക്കു ഉപരി�
േലാകത്തുള്ള ഏേതാ സ്വരൂപത്തിെന്റ അനുഗ്രഹത്താൽ സിദ്ധിച്ചതാെണന്നു വി�
ചാരിച്ചു മനുഷ്യമനസ്സിെന വ്യാേമാഹിപ്പിപ്പാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഈ അത്ഭുതശ�
ക്തികെളക്കുറിച്ചു തന്നത്താൻ അഭിനന്ദിക്കുേമ്പാൾ തങ്ങൾ ആ സാധുക്കളുെട ഭാ�
വിയായ അംഗഭംഗങ്ങൾക്കും പാപത്തിനും ബുദ്ധിഭ്രമത്തിനും വിത്തിടുകയാണു െച�
യ്യുന്നെതന്നു് ഒട്ടും വിചാരിക്കുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു് നിങ്ങളുെട സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത അപ�
ഹരിക്കുന്ന ഏതിെനയും പറ്റി കരുതലുള്ളവരായിരിപ്പിൻ. അതു് അപായകരമാ�
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െണന്നറിയുകയും, അതിെന കഴിയുന്ന വിധത്തിെലാേക്കയും വർജ്ജിക്കയും െചയ്യു�
വിൻ. തെന്റ മനസ്സിെന തെന്റ ഇച്ഛാനുസരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങേളാടു് സംേയാജിപ്പിക്ക�
യും അവയിൽ െചന്നു വിേയാജിപ്പിക്കയും െചയ് വാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള പുരുഷൻ പ്ര�
ത്യാഹാരെത്ത സാധിച്ചവനാകുന്നു. പ്രത്യാഹാരം എന്നാൽ തിരിെയ (തന്നിൽ)
അടക്കുക, അതായതു് മനസ്സിെന്റ ബഹിർമ്മുഖങ്ങളായ ശക്തികെള നിേരാധിക്ക�
യും അതിെന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുെട ദാസ്യത്തിൽ നിന്നു് േമാചിപ്പിക്കയും െചയ്യുക എന്നർ�
ത്ഥമാകുന്നു. അതു െചയ്യുവാൻ സാധിക്കുേമ്പാളാണു് വാസ്തവത്തിൽ നാം നിഷ്ഠയു�
ള്ളവരാകുന്നതു്. അേപ്പാൾ മാത്രമാണു് േമാക്ഷമാർഗ്ഗത്തിേലക്കുള്ള ഒരു വലിയ
പടി നാം കടക്കുന്നതു്. അതിനു മുമ്പു് നാം െവറും യന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാകുന്നു.

മനസ്സിെന നിയമനം െചയ്യുന്നതു് എത്രേയാ പ്രയാസമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. മന�
സ്സിെന ഭ്രാന്തൻ കുരങ്ങിേനാടു് സാദൃശെപ്പടുത്തീട്ടുള്ളതു് ശരിയാണു്. ഒരു കുരങ്ങച്ചാ�
രുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ മെറ്റല്ലാ കുരങ്ങന്മാെരയും േപാെല തെന്ന സ്വഭാേവന ചപ�
ലനായിരുന്നു അെത്ര. അതു േപാരാഞ്ഞിട്ടു് ആേരാ അവനു് ധാരാളം മദ്യം െകാടു�
ത്തു. അതുെകാണ്ടു് അവൻ അതിലും അധികം ചപലനായി. ഉടെന അവെന ഒരു
േതളു കുത്തി. മനുഷ്യെര േതളു കുത്തിയാൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കിടന്നു തുള്ളിച്ചാ�
ടുമാറുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു് കുരങ്ങച്ചാർക്കു് തെന്റ അവസ്ഥ അധികം കഷ്ടമായിത്തീർ�
ന്നു. എന്നിട്ടു് തെന്റ കഷ്ടതെയ പൂർത്തിയാക്കാനായി ഒരു പിശാചും അവനിൽ കട�
ന്നുകൂടി. ആ കുരങ്ങിെന്റ അനിവാര്യമായ ചാപല്യെത്ത എങ്ങിെന പറഞ്ഞു മന�
സ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? മനുഷ്യെന്റ മനസ്സു ആ കുരങ്ങിെനേപ്പാെല ആകുന്നു. സ്വ�
ഭാേവനതെന്ന അതു് ഇടവിടാെത ചലിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്നു. പിെന്ന രാഗമാകുന്ന
മദ്യം േസവിച്ചു് തെന്റ ചാപല്യെത്ത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. രാഗത്തിന്നു വശം വദമായി
കഴിഞ്ഞിട്ടു് ഉടൻ അഭീഷ്ടം സാധിക്കുന്നു. ആളുകളുേട േനർക്കുള്ള അസൂയയാകുന്ന
േതളിെന്റ കുേത്തൽക്കുന്നു. അവസാനം അഭിമാനമാകുന്ന പിശാചിനാൽ ഗ്രസിക്ക�
െപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. അതുെകാണ്ടു് അതു് തന്നത്താൻ േകമനാെണന്നു െഞളിയു�
ന്നു. അങ്ങെനയുള്ള മനസ്സിെന നിയമനം െചയ്യുന്നതു് എത്ര പ്രയാസമുള്ള സംഗ�
തിയാണു്.

ഇനി ആദ്യെത്ത പാഠം ഇതാണു്. ഇരുന്നുെകാണ്ടു് കുേറ സമയം മനസ്സിെന
ഓടിനടക്കുവാൻ വിേട്ടക്കുക. ആ സമയെമല്ലാം മനസ്സു് തുള്ളിമറിഞ്ഞുെകാേണ്ടയി�
രിക്കും. അതു് കുരങ്ങ് തുള്ളിചാടുന്ന േപാെല ആകുന്നു. കുരങ്ങു അതിനു കഴിയുന്നത്ര
ചാടെട്ട. നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു് കാത്തിരിക്കുവിൻ. ‘ജ്ഞാനേമ ശക്തി’ എന്നാണേല്ലാ
പഴെഞ്ചാല്ലു്. അതു വാസ്തവവുമാണു്. മനസ്സു് എന്തു െചയ്യുന്നു എന്നറിയുന്നതു വെര
നിങ്ങൾക്കു് അതിെന നിയമനം െചയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല. കടിഞ്ഞാൺ! മുഴുവൻ
വിട്ടുെകാടുക്കുക, അേനകം അതിദുർഭഗങ്ങളായ വിചാരങ്ങൾ അതിൽ വന്നു കയറി�
േയക്കാം. ഇങ്ങേനയുള്ള വിചാരങ്ങൾ വിചാരിപ്പാൻ ഇടയായേല്ലാ എന്നു് നിങ്ങൾ�
ക്കു് തെന്ന ആശ്ചര്യം േതാന്നും. എന്നാൽ ഓേരാ ദിവസവും മനസ്സിെന്റ അത്തരം
േതാന്ന്യാസങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതായും, ഓേരാ ദിവസവും അതു അധി�
കമധികം ശാന്തമായിത്തീരുന്നതായും നിങ്ങൾ കാണും. ആദ്യെത്ത ഏതാനും മാ�
സങ്ങളിൽ, മനസ്സിനു് ഒരു ആയിരം വിചാരങ്ങൾ ഉള്ളതായി നിങ്ങൾ കാണും. കു�
െറ കഴിഞ്ഞാൽ അതു് ശാന്തമായി ഒരു എഴുനൂറായി കുറഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നു കാണാം.
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പിെന്നയും ഏതാനും ചില മാസങ്ങൾ കൂടി കഴിയുേമ്പാൾ വിചാരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കു�
റഞ്ഞു േപാകയും ഒടുവിൽ മനസ്സു പൂർത്തിയായി നിയമനത്തിൻ കീഴിലാകുകയും
െചയ്യും. എന്നാൽ നാം ക്ഷമേയാടുകൂടി അതിെന അഭ്യസിേക്കണ്ടതാണു്. ആവി
തിരിച്ചു വിട്ട ഉടൻ യന്ത്രം ഓടുക തെന്ന െചയ്യും. വിഷയങ്ങൾ നമ്മുെട മുമ്പിൽ
എത്തിയ ഉടൻ നാം കാണുകതെന്ന െചയ്യും. അതുെകാണ്ടു് മനുഷ്യൻ ഒരു െവറും
യന്ത്രമെല്ലന്നു െതളിയിേക്കണെമങ്കിൽ അവൻ ഒന്നിെന്റയും അധികാരത്തിൻ കീഴി�
ലെല്ലന്നു െവളിെപ്പടുേത്തണ്ടതാണു്. ഇങ്ങെന മനസ്സിെന നിയമിക്കുന്നതും അതി�
െന േസ്വച്ഛേപാെല ഇന്ദ്രിയങ്ങേളാടു േചരാൻ അയക്കാതിരിക്കുന്നതുമാണു് പ്രത്യാ�
ഹാരം. ഇതിെന എങ്ങെന അഭ്യസിക്കാം? ഇതു് ഒരു ദീർഘമായ പ്രയത്നമാകുന്നു.
ഒരു ദിവസം െകാേണ്ടാ മേറ്റാ സാധിക്കുന്നതല്ല. അേനക െകാല്ലം ക്ഷമേയാടുകൂടി�
യും നിരന്തരമായും കഷ്ടെപ്പട്ടു ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രേമ നമുക്കതു സാധിക്കൂ.

അടുത്ത പാഠം ഇതിെന ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. കുെറക്കാലം പ്രത്യാഹാരം അഭ്യ�
സിച്ചേശഷം മനസ്സിെന ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ െവച്ചുെകാണ്ടു് അടുത്ത പടിയായ ‘ധാ�
രണ’ തുടങ്ങണം. ‘മനസ്സിെന ചില സ്ഥാനങ്ങളിൽ െവക്കുക’ എന്നു െവച്ചാൽ
അർത്ഥെമന്താണു് ? ശരീരത്തിെന്റ ചില ഭാഗങ്ങെളമാത്രം മെറ്റല്ലാ ഭാഗങ്ങെളയും
വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടു് ചിന്തിപ്പാൻ മനസ്സിെന െഞരുക്കുക എന്നർത്ഥമാകുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമാ�
യി, കെയ്യപ്പറ്റി മാത്രം, ശരീരത്തിെന്റ മെറ്റല്ലാ ഭാഗങ്ങെളയും വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടു് ചിന്തി�
ച്ചുേനാക്കുക. ചിത്തം അെല്ലങ്കിൽ മേനാവൃത്തികൾ ഒരുദിക്കിൽ നിരുദ്ധമായും പരി�
ച്ഛിന്നമായും നിൽക്കുേമ്പാൾ അതിന്നാണു് ‘ധാരണ’ എന്നു പറയുന്നതു്. ഈ ധാ�
രണ പല പ്രകാരത്തിലുണ്ടു്. അേതാെടാന്നിച്ചു് സ്വല്പം ഒരു സങ്കല്പവിലാസെത്തകൂ�
ടി േചർത്തുെകാള്ളുന്നതു് നല്ലതാണു്. ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം. മനസ്സിെന ഹൃദയത്തിൽ
ഒരു സ്ഥാനെത്തക്കുറിച്ചുമാത്രം ചിന്തിക്കത്തക്കവണ്ണം ആക്കണം. അതു വളെര പ്ര�
യാസമുള്ളതാണു്. കുെറ എളുപ്പമായ ഒരു മാർഗ്ഗം അവിെട ഒരു പത്മെത്ത സങ്കൽ�
പിക്കയാകുന്നു. ആ പത്മം പ്രകാശപൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു; ഉജ്ജ്വലമായ പ്രകാശ�
ത്താൽ പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്നു. അവിെട മനസ്സിെന നിർത്തുക അെല്ലങ്കിൽ ആ പത്മ�
െത്ത പ്രകാശപൂർണ്ണമായിട്ടുതെന്ന തലേച്ചാറിേലാ മുൻവിവരിച്ചിട്ടുള്ള സുഷുമ്നയിലു�
ള്ള ഓേരാ സ്ഥാനങ്ങളിേലാ വിചാരിക്കുക.

േയാഗി എല്ലായ്േപ്പാഴും അഭ്യസിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കണം. അയാൾ ഏകാന്ത�
ത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ ശ്രമിക്കണം. പലവിധത്തിലുള്ള ജനങ്ങളുെട സഹവാസം മന�
സ്സിെന ബഹിർമുഖമാക്കും. േയാഗി അധികം സംസാരിക്കരുതു്; എന്തുെകാെണ്ട�
ന്നാൽ സംസാരം മനസ്സിെന ബഹിർമുഖമാക്കിത്തീർക്കും. അധികം പ്രവൃത്തിക്ക�
യും അരുതു്; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അതിമാത്രമായ പ്രവൃത്തി മനസ്സിെന അസ്വ�
സ്ഥമാക്കുന്നു. ഒരു മുഴുവൻ ദിവസവും േക്ലശിച്ചു് പ്രവൃത്തി െചയ്തേശഷം അന്നു മന�
സ്സിെന നിയമനം െചയ് വാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഇങ്ങേനയുള്ള നിശ്ചയബുദ്ധിേയാടുകൂ�
ടിയ ഒരുത്തനാണു് േയാഗിയായിത്തീരുന്നതു്. അത്യല്പമായി െചയ്താൽേപാലും മഹ�
ത്തായ ഗുണമുണ്ടാകുന്ന ശക്തിയാണു് നല്ലതിന്നുള്ളതു്. അതു് ആർക്കും േദാഷെത്ത
െചയ്കയുമില്ല; എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഗുണെത്ത െചയ്കയും െചയ്യും. ആദ്യം തെന്ന
അതു് (ധാരണ) സിരാേക്ഷാഭെത്ത സൗമ്യെപ്പടുത്തുകയും ശാന്തതയുണ്ടാക്കുകയും
വിഷയങ്ങെള അധികം സ്പഷ്ടമായി ഗ്രഹിപ്പാൻ നെമ്മ ശക്തരാക്കുകയും െചയ്യും.
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സ്വഭാവം നന്നാകുകയും ആേരാഗ്യം അധികമാകുകയും െചയ്യും. പൂർണ്ണമായ ആേരാ�
ഗ്യവും, മാധുര്യമുള്ള സ്വരവും ആദ്യെത്ത ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണു്. സ്വരത്തിലുള്ള
േദാഷങ്ങൾ മാറിേപ്പാകും. ഇതു് വരാനുള്ള ഫലങ്ങളിൽ ആദ്യേത്തതാണു്. പണി�
െപ്പട്ടു അഭ്യസിക്കുന്നവർക്കു് മറ്റ് അേനക ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകും. ചിലേപ്പാൾ
കുേറ ദൂരത്തിൽ നിന്നു് മണിനാദം േപാെലയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകയും അവ കൂടി
കലർന്നു് ഒരു നാദത്തിെന്റ ഇടമുറിയാത്ത പ്രവാഹം േപാെല െചവിയിൽ എത്തി�
െക്കാണ്ടിരിക്കയും െചയ്യും, ചിലേപ്പാൾ ചില കാഴ്ചകൾ കാണും. പ്രകാശത്തിെന്റ
െചറിയ ശകലങ്ങൾ മുമ്പിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും അവ വലുതായി വലുതായി വരിക�
യും െചയ്യും. ഇങ്ങേനയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ വളെര േവഗത്തിൽ
േയാഗവിഷയമായ അഭിവൃദ്ധിെയ പ്രാപിക്കയാെണന്നു് വിചാരിച്ചു െകാള്ളാം. േയാ�
ഗികളാവാൻ ആഗ്രഹിക്കയും പണിെപ്പട്ടു അഭ്യസിക്കയും െചയ്യുന്നവർ തങ്ങളുെട
ആഹാരസാധനങ്ങെളപ്പറ്റി ആദ്യം കുേറ ദൃഷ്ടി െവയ്ക്കണം. വളെര േവഗത്തിൽ സി�
ദ്ധി സമ്പാദിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, പാൽ െകാണ്ടു് മാത്രേമാ അെല്ലങ്കിൽ ധാ�
ന്യ വർഗ്ഗങ്ങെളെക്കാേണ്ടാ ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിപ്പാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ അതു്
ഗുണകരമായിട്ടുള്ളതാെണന്നു് കാണും. എന്നാൽ ദിവസംപ്രതി പ്രവൃത്തികളിൽ
ഏർെപ്പട്ടിരുന്നുെകാണ്ടു് കുേറെശ്ശ മാത്രം അഭ്യസിച്ചു ജീവിതം നയിപ്പാൻ വിചാരിക്കു�
ന്നവർ മിതാഹാരികളായിരുന്നാൽ മതി. മറ്റു വിധത്തിൽ അവർക്കിഷ്ടമുള്ളെതല്ലാം
കഴിക്കുന്നതിന്നു് വിേരാധമില്ല.

ശീഘ്രതരമായ അഭിവൃദ്ധിെയ ആഗ്രഹിക്കയും േക്ലശിച്ചു് അഭ്യസിക്കയും െച�
യ്യുന്നവർക്കു് പഥ്യാഹാരത്തിലുള്ള നിഷ്കർഷം അവശ്യം അവശ്യമേത്ര. ശരീരബ�
ന്ധം അധികമധികം മൃദുവായിത്തീരുേന്താറും ഏെതങ്കിലും അത്യല്പമായ സംഗതി
കൂടി ശരീരാസ്വാസ്ഥ്യത്തിന്നു് ഭംഗം വരുത്തുന്നതായി നിങ്ങൾക്കു് കാണാം. പൂർണ്ണ�
മായ നിയമനശക്തിയുണ്ടാകുന്നതുവെര ഒരു ശകലം ആഹാരം അധികമാേയാ കു�
റേഞ്ഞാ േപായാൽ നിങ്ങളുെട മുഴുവൻ ശരീരത്തിന്നും ഉപദ്രവം തട്ടുന്നതായിരിക്കും.
അതിനുേശഷം നിങ്ങൾക്കു് ഇഷ്ടമുള്ളെതല്ലാം ഭക്ഷിക്കാം. ധാരണ പരിശീലിച്ചുതുട�
ങ്ങുേമ്പാൾ ഒരു െമാട്ടു സൂചി വീഴുന്നശബ്ദം നിങ്ങളുെട തലയിൽ കൂടി ഒരു ഇടിെവ�
ട്ടിയ േപാെല ഗംഭീരമായി നിങ്ങൾ േകൾക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അധികം സൂക്ഷ്മങ്ങ�
ളായിത്തീരുന്നു. ഗ്രഹണശക്തികളും അധികം സൂക്ഷ്മങ്ങളായിത്തീരുന്നു. നമുക്കു്
കടന്നു േപാകാനുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ ഇവയാണു്. ഇടവിടാെത ഇതിൽ പരിശ്രമിക്കു�
ന്നവർെക്കല്ലാം സിദ്ധി ഉണ്ടാകയും െചയ്യും. എല്ലാ യുക്തിവാദങ്ങളും മേനാവികാ�
രേഹതുക്കളായ മെറ്റല്ലാവും തള്ളിക്കളയുവിൻ. ഈ ബുദ്ധിവികൃതമായ ശുഷ്കപ്രലാ�
പങ്ങളിൽ എെന്തങ്കിലും സംഗതിയുേണ്ടാ? അതു് മനസ്സിെന്റ സ്വാസ്ഥ്യെത്ത ഭഞ്ജി�
ക്കയും അതിെന ഉപ്രദ്രവിക്കയും മാത്രം െചയ്യുന്നു. ഈ സംഗതികൾ നാം അനുഭ�
വിച്ചറിേയണ്ടവയാണു്. പ്രലാപങ്ങൾ െകാണ്ടു് അതു സാധിക്കുേമാ? അതുെകാണ്ടു്
നിരർത്ഥകമായ പ്രലാപങ്ങെള വിട്ടുകളയുവിൻ. അനുഭവശാലികളാൽ എഴുതെപ്പ�
ട്ട പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം വായിക്കയും െചയ്യുവിൻ.

മുത്തുച്ചിപ്പിെയ േപാെല ഇരിക്കുവിൻ. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഭംഗിയുള്ള പഴങ്കഥയു�
ണ്ടു്. എങ്ങിെന എന്നാൽ; േചാതി നക്ഷത്രം ഉച്ചയാകുേമ്പാൾ മഴയുണ്ടാകയും ഒരു
മഴത്തുള്ളി ചിപ്പിയുെട ഉള്ളിൽ വീഴുകയും െചയ്താൽ അതു മുത്തായിത്തീരുമെത്ര. മു�
ത്തുച്ചിപ്പികൾക്കു് അതറിയാം. അതുെകാണ്ടു് ആ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുേമ്പാൾ അവ മു�
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കളിൽ വരികയും ആ മഴത്തുള്ളിേയറ്റുെകാൾവാനായി കാത്തിരിക്കയും െചയ്യുന്നു.
ഒരു തുള്ളി അതിെന്റ ഉള്ളിൽ വീണ ഉടൻ േവഗത്തിൽ അതു് തെന്റ ചിപ്പി പൂട്ടിക്ക�
ളുകയും, ക്ഷമേയാടുകൂടി അതിെന േപാറ്റിവളർത്തി ഒരു മുത്താക്കാനായിട്ടു് കടലി�
ന്നടിയിൽ മുങ്ങിക്കളുകയും െചയ്യുന്നു. നാം അതിെനേപ്പാെല ഇരിക്കണം. ആദ്യം
ഉപേദശം േകൾക്കുക, പിെന്ന മനസ്സിലാക്കുക; പിെന്ന എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങെളയും വിട്ടു�
കളഞ്ഞിട്ടു് നമ്മുെട മനസ്സിെന െവളിയിലുള്ള േപ്രരണകളിൽ നിന്നു് നിേരാധിക്കുക,
എന്നിട്ടു് അതിെനക്കാൾ പുത്തനായ ഒന്നിനുേവണ്ടി അതിെന വിട്ടുകളുകയും െചയ്യു�
ന്നതിനാൽ നമ്മുെട ആത്മശക്തികൾക്കു് ക്ഷയം േനരിടുക എന്നുള്ള ആപത്തുണ്ടു്.
ഒരു സംഗതിെയ എടുക്കുക, അതിെന പ്രവൃത്തിയിൽ െകാണ്ടുവരിക; എന്നിട്ടു് അതി�
െന്റ അവസാനം കാണുക. അവസാനം കണ്ടല്ലാെത അതിെന വിട്ടുകളയരുതു്.
ഒരു അഭിമതവസ്തുവിേന്മൽ ഉന്മത്തചിത്തനായിത്തീരുന്നതാേരാ അവൻ മാത്രേമ
അതിെന്റ തത്വെത്ത കാണുകയുള്ളു. അങ്ങുമിങ്ങും ഓേരാന്നു് കടിച്ചും തുപ്പിയും മാ�
ത്രം നടക്കുന്നവർക്കു് ഒരിക്കലും ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല. അവർ അവരുെട ഞരമ്പുകെള
ചിലേപ്പാൽ കിക്കിറിയാക്കും. അവിടത്തെന്ന അതവസാനിക്കയും െചയ്യും. അവർ
പ്രകൃതിയുെട അടിമകളാകുന്നു; ഇന്ദ്രിയങ്ങെള അതിക്രമിച്ചു് ഒരിക്കലും അവർ േപാ�
കുന്നതല്ല.

വാസ്തവത്തിൽ േയാഗികളാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ കുടിച്ചും തുപ്പിയും
നടക്കുന്ന ശീലം അേശഷം തള്ളിക്കളയണം. ഒരഭിപ്രായെത്ത പിടിക്കുക. ആ
അഭിപ്രായെത്തത്തെന്ന നിങ്ങളുെട ജീവിതമാക്കിെക്കാള്ളുക. അതിെനപ്പറ്റി മേനാ�
രാജ്യം െചയ്യുക. അതിെനപ്പറ്റി ആേലാചിക്കുക, ആ അഭിപ്രായം െകാണ്ടുപജീ�
വിക്കുക. തലേച്ചാറും, ശരീരവും, മാംസേപശികളും, ഞരമ്പുകളും, ശരീരത്തിെന്റ
ഓേരാ ഭാഗവും ആ അഭിപ്രായം െകാണ്ടു നിറയേട്ട. മറ്റുള്ള എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങ�
െളയും ഉേപക്ഷിച്ചുകളയുകയും െചയ്യുവിൻ. ഇതാണു് സിദ്ധിക്കുള്ള മാർഗ്ഗം, ഇങ്ങ�
െനയാണു് മഹാന്മാരായ സിദ്ധപുരുഷന്മാരുണ്ടായതു്. മറ്റുള്ളവർ െവറും സംസാരി�
ക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളെത്ര. നാം വാസ്തവത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കെപ്പട്ടവരാകണെമങ്കിലും
മറ്റുള്ളവെര നമുക്കു് അനുഗ്രഹിക്കെപ്പട്ടവരാേക്കണെമങ്കിലും നാം കുെറക്കൂടി അടി�
യിൽ കടന്നു േനാേക്കണ്ടതാകുന്നു. അതിെന്റ ആദ്യെത്ത പടിയിൽ നാം മനസ്സി�
െന ഉപ്രദ്രവിക്കാതിരിക്കയും മനസ്സിെന ഉപദ്രവിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉള്ളവരു�
മായി സഹവസിക്കാതിരിക്കയും േവണം. ചില ആളുകളും ചില സ്ഥലങ്ങളും ചില
ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും നിങ്ങൾക്കു് െവറുപ്പുണ്ടാക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ എല്ലാവരുമറി�
യുമേല്ലാ അവെയ എല്ലാം വിെട്ടാഴിക്കുവിൻ. ഏറ്റവും ഉയർന്നതായ സ്ഥാനത്തിൽ
എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എല്ലാസഹവാസെത്തയും നല്ലതായാലും ചീത്തയാ�
യാലും വിെട്ടാഴിേക്കണ്ടതുമാകുന്നു. കഠിനമായി അഭ്യസിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ ജീവി�
ക്കേയാ മരിക്കേയാ െചയ്യേട്ട! അതു സാരമില്ല. നിങ്ങൾ ഫലെത്തപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാ�
െത അതിൽ ആണ്ടു കിടന്നു ശ്രമിേക്കണ്ടതാണു്. േവണ്ടിടേത്താളം ശൂരതയുെണ്ട�
ങ്കിൽ ആറു മാസം െകാണ്ടു് നിങ്ങൾ ഒരു സിദ്ധേയാഗിയാകും. ഇതിെന്റ ശകലം
മാത്രം എടുക്കുന്നവർ അതായതു് എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും അല്പാല്പം ൈകെക്കാള്ളുന്ന മറ്റു�
ള്ളവരാകെട്ട, അല്പവും മുകളിൽ എത്തുന്നില്ല. േകവലം ഒരു കൂട്ടം പാഠങ്ങെള പഠി�
ച്ചുതീർത്തതുെകാണ്ടു് ഒരു പ്രേയാജനമില്ല. താമസഗുണം െകാണ്ടു് നിറഞ്ഞു് മൂഢ�
ന്മാരും, മന്ദബുദ്ധികളുമായി, ഒരഭിപ്രായത്തിലും മനസ്സു് സ്ഥിരമായി നിൽക്കാത്തവ�
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രായി, വിേനാദത്തിന്നായി മാത്രം എെന്തങ്കിലും േവണെമന്നു കാംഷിച്ചുെകാണ്ടിരി�
ക്കുന്ന ആളുകൾക്കു് മതവും തത്വജ്ഞാനവും േകവലം വിേനാദമാത്രമായി കലാശി�
ക്കും. അവർ വിേനാദത്തിന്നായി മതെത്ത അേന്വഷിക്കയും വിേനാദകരമായ കുറ�
െഞ്ഞാന്നു് അതിൽ നിന്നു് അവർക്കു് കിട്ടുകയും െചയ്യുന്നു. ഇവരാണു് സ്ഥിരപരിശ്ര�
മവിമുഖന്മാർ. അവർ ഒരു പ്രസംഗം േകൾക്കുന്നു, അതു് വളെര രസമുള്ളതാെണ�
ന്നു വിചാരിക്കുന്നു, ഉടെന വീട്ടിൽ േപാകുന്നു, അതിെനപറ്റിയുള്ളതു് ആകപ്പാെട മറ�
ന്നു കളകയും െചയ്യുന്നു. സിദ്ധിയുണ്ടാകണെമങ്കിൽ അതിമഹത്തായ സ്ഥിരപരി�
ശ്രമം േവണം, അതിമഹത്തായ മനഃശ്ശക്തി േവണം. ‘ഞാൻ സമുദ്രെത്ത കുടിച്ചു
വറ്റിക്കും, ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ പർവ്വതങ്ങൾ തകർന്നുവീഴും’ എന്നാണു് സ്ഥിരപരി�
ശ്രമിയായ പുരുഷൻ പറയുന്നതു്. അതുേപാെലയുള്ള പൗരുഷെത്തയും അതുേപാ�
െലയുള്ള മനഃശ്ശക്തിെയയും വഹിക്കുവിൻ. തീവ്രമായ ശ്രമം െചയ്യുവിൻ. അേപ്പാൾ
നിങ്ങൾ ഉേദ്ദശിച്ച ദിക്കിൽ എത്തും.
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രാജേയാഗം നെമ്മെക്കാണ്ടുേപാകുന്ന ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനവും ലക്ഷ്യവുമായ ഏകാഗ്രത�
യുെട പരിശീലനമാകുന്ന സൂക്ഷ്മതരങ്ങളായ അഭ്യാസങ്ങെള ഒഴിച്ചുള്ള രാജേയാഗ�
ത്തിെന്റ പല പടികെളയും പറ്റിയ സാമാന്യമായ നിരൂപണം നാം െചയ്തുകഴിഞ്ഞു.
മനുഷ്യരുെട നിലയിൽ നാം നമ്മുെട ബുദ്ധിപൂർവകമാെണന്നു പറയുന്ന അറിവുകൾ
എല്ലാം ഒരു സ്വേബാധെത്ത സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഈ േമശ
ഇവിെട ഇരിക്കുന്നു എെന്നനിക്കു േബാധമുണ്ടു്, നിങ്ങൾ ഇവിെട ഉെണ്ടന്നു് എനി�
ക്കു േബാധമുണ്ടു്, ഇത്യാദി േനാക്കുക. അതാണു് ആ സ്വേബാധം. നിങ്ങൾ ഇവിെട
ഉണ്ടു്, ഈ േമശ ഇവിെടയുണ്ടു്, ഞാൻ കാണുകയും െതാടുകയും, േകൾക്കുകയും െച�
യ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിെടയുണ്ടു് എെന്നാെക്ക എെന്ന അറിയിപ്പിക്കുന്നതു്
അതാണു്. എന്നാൽ അേതാടുകൂടിത്തെന്ന എെന്റ ജീവിതത്തിെന്റ ഘടകാംശങ്ങ�
ളിൽ ഒരു വലിയ ഭാഗം എെന്റ േബാധത്തിലുൾെപ്പടാെതയുമിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തി�
ന്നുള്ളിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാം, തലേച്ചാറിെന്റ നാനാ ഭാഗങ്ങൾ, തലേച്ചാറ് ഈ
വസ്തുക്കെളപറ്റി ആർക്കും േബാധമില്ലേല്ലാ.

ഞാൻ ആഹാരെത്ത ഭക്ഷിക്കുേമ്പാൾ അതു് േബാധേത്താടുകൂടി െചയ്യുന്നു.
അതിെന ശരീരത്തിൽ പരിണമിപ്പിക്കുേമ്പാൾ അതു് ഞാൻ േബാധേത്താടുകൂടാ�
െത െചയ്യുന്നു. ആഹാരെത്ത രക്തമാക്കിത്തീർക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ േബാധരഹിത�
നായി െചയ്യുന്നു. ആ രക്തത്തിൽ നിന്നു് എെന്റ ശരീരത്തിെന്റ ഓേരാ ഭാഗങ്ങളും
നിർമ്മിക്കുേമ്പാൾ അതു് ഞാൻ േബാധരഹിതനായി െചയ്യുന്നു. എന്നാലും അങ്ങ�
െന െചയ്യുന്നെതാെക്ക ഞാൻ തെന്നയാണു്. ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ പത്തിരുപതു്
ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലേല്ലാ. ഞാനാണിതു് െചയ്യുന്നെതന്നും മറ്റാരുമെല്ല�
ന്നും എനിക്കു് എങ്ങെന അറിയാം? എെന്റ പ്രവൃത്തി ആഹാരെത്ത ഭക്ഷിക്കുന്നതു്
മാത്രമാെണന്നും, അതിെന സാത്മ്യെപ്പടുത്തുകയും ആ ആഹാരത്തിൽ നിന്നു് ശരീ�
രെത്ത നിർമ്മിക്കയും െചയ്യുന്നതു് എനിക്കുേവണ്ടി മറ്റാേരാ ആെണന്നു വാദിക്കുമാ�
യിരിക്കാം. അതു പാടില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ നമ്മുെട േബാധത്തിന്നു് വിഷയ�
മാകാത്ത മിക്കവാറും എല്ലാ വ്യാപാരങ്ങെളയും നമ്മുെട േബാധത്തിന്നു വിഷയമാ�
ക്കിത്തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതായി െതളിയിക്കാവുന്നതാണു്. നമ്മുെട ഹൃദയം പ്രത്യ�
ക്ഷത്തിൽ നമ്മുെട വരുതി കൂടാെത അടിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിെട ഇരിക്കുന്ന
നമ്മിൽ ആർക്കും ഹൃദയെത്ത വരുതിയിൽ നിർത്താൻ കഴികയില്ല. അതു് അതി�
െന്റ വഴിെയ േപായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അഭ്യാസം െകാണ്ടു് മനുഷ്യന്നു്
ഹൃദയെത്തേപ്പാലും വരുതിയിൽ വയ്പാൻ കഴിയും. അതു് അവെന്റ ഇച്ഛേപാെല
മന്ദമാേയാ ശീഘ്രമാേയാ മിക്കവാറും നിന്നുേപാകതെന്നെയാ െചയ്യും. മിക്കവാറും
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ശരീരത്തിെന്റ എല്ലാ ഭാഗങ്ങെളയും ആജ്ഞയിൻകീഴ് െകാണ്ടുവരുവാൻ കഴിയും.
ഇതു് എന്തിെന കാണിക്കുന്നു? നമ്മുെട േബാധസ്ഥാനത്തിനു താെഴയുള്ളവകളും
നമ്മാൽ െചയ്യെപ്പടുന്നവ തെന്ന എന്നും എന്നാൽ നാം അവെയ േബാധേത്താടു�
കൂടാെത െചയ്യുന്നു എന്നും തെന്ന. അേപ്പാൾ നമുക്കു് മനസ്സു് വ്യാപരിച്ചുെകാണ്ടി�
രിക്കുന്നതായ രണ്ടു സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ഒന്നാമതു് സ്വേബാധത്തിെന്റ സ്ഥാനം.
അതായതു് എേപ്പാഴും അഹന്തയുെട സ്ഫുരണേയാടു കൂടി വരുന്ന ക്രിയകൾ. അടു�
ത്തതു് അേബാധസ്ഥാനം. അടിയിലുള്ള ക്രിയകൾ അതായതു് അഹന്തയുെട സ്ഫു�
രണേത്താടു കൂടാെതവരുന്ന ക്രിയകൾ അഹന്താ സ്ഫുരണേത്താടുകൂടാെത വരുന്ന
മേനാവ്യാപാരത്തിെന്റ ആ ഭാഗം അേബാധവ്യാപാരവും, അഹന്താസ്ഫുരണേത്താടു�
കൂടി വരുന്ന ആ ഭാഗം സേബാധ വ്യാപാരവും ആകുന്നു. താഴ്ന്ന തരം ജന്തുക്കളിൽ
ഈ അേബാധ വ്യാപാരത്തിന്നു് സഹജേബാധെമന്നു് പറയുന്നു. ഉയർന്ന തരം
ജന്തുക്കളിലും, എല്ലാ ജന്തുക്കളിലും െവച്ചു് ഉയർന്നവനായ മനുഷ്യനിലും അഹന്താ
സ്ഫുരണേത്താടുകൂടിയതായ രണ്ടാമെത്ത വ്യാപാരം അധികം സാധാരണമായിരി�
ക്കുന്നു. അതിന്നു് സേബാധവ്യാപാരം എന്നു പറയുന്നു.

എന്നാൽ ഇതു് ഇവിെട അവസാനിക്കുന്നില്ല. മനസ്സിനു് വ്യാപരിക്കാെമന്നുള്ള�
തായി ഇതിലും ഉയർന്നതായ ഒരു സ്ഥാനവുമുണ്ടു്. സ്വേബാധത്തിെന്റ സ്ഥാനെത്ത
അതിക്രമിച്ചു േപാവാൻ മനസ്സിനു കഴിയും. േബാധരഹിത വ്യാപാരങ്ങൾ സ്വേബാ�
ധസ്ഥാനത്തിനു് അടിയിലുള്ളവയായിരിക്കുന്നതുേപാെല സ്വേബാധസ്ഥാനത്തിനു
മുകളിലുള്ളതായും േവെറാരു വ്യാപാരമുണ്ടു്. അതും അഹന്താസ്ഫുരണേത്താടുകൂടാ�
െത വരുന്നതാകുന്നു. അഹന്തയുെട സ്ഫുരണം േകവലം മദ്ധ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാ�
ത്രേമയുള്ളു. മനസ്സു ആ സ്ഥാനത്തിന്നുമുകളിേലാ അടിയിേലാ ആയിരിക്കുേമ്പാൾ
അഹം (ഞാൻ) എന്നുള്ള സ്ഫുരണമില്ല, എങ്കിലും മനസ്സു് വ്യാപരിക്കയും െചയ്യുന്നു.
മനസ്സു് സ്വേബാധത്തിെന്റ അതിരിെന അതിക്രമിച്ചു േപാകുേമ്പാൾ അതിനു് സമാ�
ധി അെല്ലങ്കിൽ േബാധാതീതാവസ്ഥെയന്നു പറയുന്നു. അതു് സ്വേബാധത്തിന്നു മു�
കളിലാകുന്നു. സമാധിസ്ഥനായ ഒരുവൻ സ്വേബാധത്തിെന്റ അതൃത്തി വിട്ടു താണു
േപാകയല്ല; ആ സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നു് ഉയർന്നു് േപാകയാണു െചയ്തിരിക്കുന്നെതന്നു�
ള്ളതിന്നു് എന്തു െതളിവാണു് ? രണ്ടു സംഗതികളിലും വ്യാപാരങ്ങൾ അഹന്താസ്ഫുര�
ണേത്താടുകൂടാത്തവയാണേല്ലാ? ഉത്തരം എെന്തന്നാൽ കാര്യം െകാണ്ടു്, അതാ�
യതു് വ്യാപാരത്തിെന്റ ഫലങ്ങൾ െകാണ്ടു് ഏതാണു് മുകളിെലന്നും, ഏതാണു് താ�
െഴ എന്നും നാം അറിയുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ സുഷുപ്ത്യവസ്ഥെയ പ്രാപിക്കുേമ്പാൾ
അയാൾ സ്വേബാധത്തിന്നു് താെഴയുള്ള ഒരു ഭൂമിയിൽ കടക്കുകയാകുന്നു. സുഷു�
പ്തിയിൽ പേക്ഷ, അഹന്താസ്ഫുരണേത്താടുകൂടാെത തെന്ന അയാൾ ആ സമയെമ�
ല്ലാം തെന്റ ശരീരെത്ത വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നു. അയാൾ ശ്വസിക്കുന്നു. അയാൾ ആ
ശരീരെത്ത അനക്കുന്നു. നിദ്ര വിട്ടുണർന്നുവരുേമ്പാൾ അതിൽ പ്രേവശിച്ച അേത
മനുഷ്യനായിത്തെന്ന തിരിെയ വരികയും െചയ്യുന്നു. നിദ്രയിൽ പ്രേവശിക്കുന്നതിനു�
മുമ്പു് അയാൾ സമ്പാദിച്ചിരുന്ന അറിവുകളുെട ആകത്തുക അങ്ങിെനത്തെന്ന ഇരി�
ക്കുന്നു. അെതാട്ടും അധികമായിട്ടില്ല. ജ്ഞാനം വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഒരുവൻ സമാ�
ധിയിലാണു പ്രേവശിക്കുന്നെതങ്കിൽ അവൻ മൂഢനായിട്ടു് അതിൽ എത്തി മുനിയാ�
യിട്ടു് െവളിയിൽ വരുന്നു.
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ഈ വ്യത്യാസം എന്തുെകാണ്ടുണ്ടാകുന്നു. ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്നു് ഒരുത്തൻ
അതിൽ പ്രേവശിച്ചു് അേതമാതിരിതെന്ന െവളിയിൽ വരുന്നു. മെറ്റാരവസ്ഥയിൽ
നിന്നു് ആ മനുഷ്യൻ ജ്ഞാനിയായിത്തീർന്നു ഒരു മുനിയായി, ഒരു ദീർഘദർശിയാ�
യി, ഒരു തപസ്വിയായി. അയാളുെട മുഴുവൻ സ്വഭാവവും മാറിേപ്പായി. അയാളുെട
ജീവിതം മാറിേപ്പായി, ജ്ഞാനിയായി. ഫലങ്ങൾ രണ്ടും ഇവയാണു്. ഫലങ്ങൾ
വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് േഹതുക്കളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിത്തെന്നയിരിക്ക�
ണം. സമാധിയിൽ നിന്നു് െവളിയിൽ വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യെന്റ ജ്ഞാനം അേബാ�
ധാവസ്ഥയിൽ നിേന്നാ, സേബാധാവസ്ഥയിൽ ഉള്ള ഊഹങ്ങളിൽ നിേന്നാ ലഭി�
ക്കെപ്പടാവുന്നതിേനക്കാൾ ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടതരമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അതുെകാണ്ടു്
അതു േബാധാതീതാവസ്ഥ തെന്ന ആയിരിക്കണം. േബാധാതീതാവസ്ഥ എന്നു
പറഞ്ഞാൽ സമാധിയുമാണു്.

ചുരുക്കത്തിൽ സമാധി എന്നു പറയുന്നതിെന്റ താല്പര്യം ഇതാകുന്നു. എന്താ�
ണതിെന്റ ഉപേയാഗം? അതിെന്റ ഉപേയാഗം ഇവിെടയാണു്. ഊഹം അെല്ലങ്കിൽ
മനസ്സിെന്റ സേബാധവ്യാപാരത്തിെന്റ വ്യാപ്തിഭൂമി ഇടുങ്ങിയതും, ക്ലിപ്തമായ അവധി�
യുള്ളതുമാകുന്നു. മനുഷ്യെന്റ ഊഹത്തിന്നു് സഞ്ചരിപ്പാനുള്ളതു് ഒരു െചറിയ ചക്ര�
വാളം മാത്രമാണു്. അതിെന അതിക്രമിച്ചു േപാവാൻ അതിനു കഴികയില്ല. അതി�
ക്രമിച്ചു േപാവാനുള്ള ശ്രമെമല്ലാം അസാദ്ധ്യമെത്ര. എന്നാൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഏറ്റ�
വും ഇഷ്ടതമമായി വിചാരിക്കുന്നെതല്ലാം കിടക്കുന്നതു് ആ ചക്രവാളത്തിനുെവളിയി�
ലുമാണു്. അനശ്വരമായ ഒരു ആത്മാവുേണ്ടാ? ഒരു ഈശ്വരനുേണ്ടാ? ഈ പ്രപ�
ഞ്ചത്തിെന്റ നിയാമകമായ ഒരു മഹാേബാധമുേണ്ടാ? ഈ േചാദ്യങ്ങെളല്ലാം ഊഹ�
ത്തിെന്റ ഭൂമിക്കു അപ്പുറമുള്ളതാകുന്നു. ഊഹത്തിന്നു ഒരിക്കലും ഈ േചാദ്യങ്ങളുെട
ഉത്തരം പറവാൻ കഴികയില്ല. ഊഹം എന്തു പറയുന്നു? അതു പറയുന്നതാവി�
തു്. ‘ഞാൻ സംശയഗ്രസ്തനാണു് ’ ഉെണ്ടേന്നാ ഇെല്ലേന്നാ ഉള്ളെതാന്നും എനിക്ക�
റിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ ഈ േചാദ്യങ്ങൾ നമുക്കു വളെര പ്രധാനമായിട്ടുള്ളവയുമാ�
ണു്. അവയുെട ശരിയായ ഉത്തരം അറിയാെത മനുഷ്യജീവിതം ശക്യമല്ല. നമ്മുെട
എല്ലാ ധർമ്മശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളും, നമ്മുെട എല്ലാ സദാചാരപരമായ നിലകളും,
മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിന്നുള്ള സത്തും മഹത്തുമായ എല്ലാവും ആ ചക്രവാളത്തിന്നു െവ�
ളിയിൽനിന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളിേന്മൽ സ്വരൂപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാകുന്നു. അതു�
െകാണ്ടു് ഈ േചാദ്യങ്ങൾക്കു നമുക്കു ഉത്തരമുണ്ടാകണെമന്നുള്ളതു് വളെര പ്രധാന�
മായ സംഗതിയേത്ര. ആ ഉത്തരങ്ങേളാടു കൂടാെത മനുഷ്യജീവിതം അശക്യമായി�
ത്തീരും. ജീവിതം ഒരു അഞ്ചു നിമിഷത്തിെന്റ കാര്യമാെണങ്കിലും, ഈ പ്രപഞ്ചം
പരമാണുക്കളുെട ഒരു യാദൃശ്ചികമായ സംഘാതം മാത്രമാെണങ്കിലും എന്തുെകാ�
ണ്ടു് ഞാൻ മെറ്റാരുത്തനു നന്മ െചയ്യണം? എന്തുെകാണ്ടു് കാരുണ്യേമാ നീതിേയാ,
സമസൃഷ്ടി േസ്നഹേമാ ഉണ്ടായിരിക്കണം? ഈ േലാകത്തിൽ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതു്
‘െവയിലുള്ളേപ്പാൾ വേയ്ക്കാൽ ഉണക്കിെക്കാൾക’ എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ഓേരാരു�
ത്തനും അവെന്റ നന്മ മാത്രം േനാക്കും. ആശിപ്പാൻ േവെറ ഒന്നുമിെല്ലങ്കിൽ എന്തു�
െകാണ്ടു് ഞാൻ എെന്റ സേഹാദരെന േസ്നഹിക്കണം? എന്തുെകാണ്ടു് അവെന്റ
കഴുത്തു് അറുത്തുകൂടാ. അപ്പുറത്തു ഒന്നുമിെല്ലങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ജഡങ്ങളായ
കഠിനനിയമങ്ങൾ മാത്രേമ ഉള്ളുെവങ്കിലും ഞാൻ എനിക്കിവിെട സുഖമായി ഇരി�
പ്പാൻ മാത്രേമ ശ്രമിക്കൂ. ഇേപ്പാൾ ചിലർ എല്ലാ സദാചാരങ്ങൾക്കും ഉപേയാഗവാ�
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ദി (utiltarian) കളുെട അഭിപ്രായനുസാരമായ അടിസ്ഥാനമാണു് തങ്ങൾക്കുള്ള�
െതന്നു പറയുന്നതായി േകൾക്കാം. ഈ അടിസ്ഥാനെമന്താണു് ? ഏറ്റവും അധി�
കം േപർക്കും ഏറ്റവും അധികം സുഖം ഉണ്ടാക്കുക. എന്തുെകാണ്ടു് ഞാൻ അതു�
ണ്ടാക്കണം? എെന്റ കാര്യത്തിന്നു് ഉപേയാഗെപ്പടുെമങ്കിൽ എന്തുെകാണ്ടു് ഏറ്റവും
അധികം േപർക്കു് ഏറ്റവും അധികം ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ. ഉപേയാഗവാദികൾ
ഈ േചാദ്യത്തിന്നു് എങ്ങെന ഉത്തരം പറയും. ഏതു ശരിയാെണന്നും ഏതു െതറ്റാ�
െണന്നും എങ്ങെന നിങ്ങൾക്കു് അറിയാം. സുഖത്തിനുേവണ്ടി ഇച്ഛ എെന്ന തള്ളിവി�
ടുന്നു. ഞാൻ അതിെന നിറേവറ്റുകയും െചയ്യുന്നു. അെതനിക്കു സ്വഭാവത്തിൽ ഉള്ള�
തുമാണു്. എനിക്കു അതല്ലാെത ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എനിക്കു ഈ വക ഇച്ഛകൾ
ഉണ്ടു്. ഞാൻ അവെയ നിറേവറ്റുകയും െചയ്യും. എന്തുെകാണ്ടു് നിങ്ങൾ ആവലാതി
പറയണം? മനുഷ്യ ജീവിതെത്തയും, സദാചാരെത്തയും, അനശ്വരമായ ആത്മാവി�
െനയും ഈശ്വരെനയും, േസ്നഹം അനുകമ്പ ഇവെയയും, ഉത്തമനായിരിക്കുകയും
സർേവാപരി സ്വാർത്ഥത്യാഗി ആയിരിക്കുകയും എന്നുള്ളതിെനയും പറ്റിയുള്ള ഈ
പരമാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാം എവിെടനിന്നു വരുന്നു.

എല്ലാ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും, മനുഷ്യെന്റ എല്ലാ ക്രിയകളും, മനുഷ്യെന്റ എല്ലാ വി�
ചാരങ്ങളും ഈ സ്വാർത്ഥപരിത്യാഗം എന്ന ഒരു ഉേദ്ദശ്യെത്ത അവലംബിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ മുഴുവൻ ഉേദ്ദശ്യെത്ത ‘സ്വാർത്ഥപരിത്യാഗം’ എന്ന ഒരു
വാക്കിൽ ഒതുക്കാം. എന്തുെകാണ്ടു് നാം സ്വാർത്ഥപരിത്യാഗികളായിരിക്കണം?
ആവശ്യെമന്തു് ? എനിക്കു സ്വാർത്ഥപരിത്യാഗിയാകാനുള്ള േപ്രരണയും ശക്തിയും
എവിെട? എന്തുെകാണ്ടു് ഞാൻ അങ്ങെനയിരിക്കണം? നിങ്ങൾ നിങ്ങെള ഒരു
ബുദ്ധിമാെനന്നും ഉപേയാഗവാദി എന്നും പറയുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കാരണം
കാണിച്ചു തരുന്നിെല്ലങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങെള ബുദ്ധിഹീനെനേന്ന പറയൂ. എന്തുെകാ�
ണ്ടു ഞാൻ സ്വാർത്ഥപരനായിരുന്നു കൂടാ? അതിനു കാരണം കാണിച്ചു തരിക.
എന്തുെകാണ്ടു് എനിക്കു് അകാരണമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമായി ഇരുന്നു�
കൂടാ. അതു് (ഉപേയാഗവാദം) ഒരു കവിതയുെട രീതിയിൽ നന്നായി എന്നു വരാം.
എന്നാൽ കവിത ന്യായവാദം അല്ല. എനിക്കു ഒരു ന്യായം കാണിച്ചുതരിക. എന്തു�
െകാണ്ടു ഞാൻ സ്വാർത്ഥത്യാഗി ആകണം? എന്തുെകാണ്ടു നന്നാകണം? ശ്രീമാൻ
ഇന്നാരും ശ്രീമതി ഇന്നാരും അങ്ങിെന പറയുന്നു, അതുെകാണ്ടു് എന്നു പറഞ്ഞാൽ
അതു് എനിക്കു സമ്മതമാകുന്നതല്ല. ഞാൻ സ്വാർത്ഥത്യാഗി ആയിരിക്കുന്നതുെകാ�
ണ്ടുള്ള ഉപേയാഗം എവിെട. ഉപേയാഗം എന്നു് െവച്ചാൽ ഏറ്റവും അധികം സുഖം
എന്നാണർത്ഥെമങ്കിൽ, എെന്റ ഉപേയാഗം ഞാൻ സ്വാർത്ഥപരനാകുന്നതാണു്.
അന്യന്മാെര ചതിക്കുകയും െകാള്ളയിടുകയും െചയ്യുന്നതുെകാണ്ട് എനിക്കു് ഏറ്റവും
അധികം സുഖം ലഭിെച്ചന്നു വരാം. ഉത്തരം എന്താണു് ? ഉപേയാഗവാദിക്കു് ഒരിക്ക�
ലും അതു് പറവാൻ കഴിയില്ല. ഈ േലാകം അപാരമായ ഒരു മഹാസമുദ്രത്തിെല
ഒരു നീർത്തുള്ളിയും അപരിച്ഛിന്നമായ ഒരു മഹാശൃംഖലയുെട ഒരു കണ്ണിയും ആകു�
ന്നു. ഇതാണു് ഉത്തരം. സ്വാർത്ഥത്യാഗെത്ത പ്രസംഗിക്കുകയും അതിെന മനുഷ്യ�
വർഗ്ഗത്തിനു പഠിപ്പിക്കുകയും െചയ്ത ജനങ്ങൾക്കു് ഈ അഭിപ്രായം എവിടന്നു കിട്ടി?
അതു് സഹജേബാധമല്ല. സഹജേബാധമുള്ള ജന്തുക്കൾ അതിെന അറിയുന്നില്ല.
ഇതു് ഊഹവുമല്ല. ഊഹത്തിനു ഈ അഭിപ്രായങ്ങെള പറ്റി യാെതാന്നും അറിഞ്ഞു�
കൂടാ. അവ എവിടന്നു വന്നു?
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ചരിത്രെത്ത സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുേമ്പാൾ േലാകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള മഹാന്മാരായ
മേതാപേദഷ്ടാക്കന്മാർ എല്ലാം ഒരു തത്വെത്ത ഒന്നുേപാെല സമ്മതിക്കുന്നതായി
കാണുന്നു. ഈ പരമാർത്ഥങ്ങൾ പുറത്തുനിന്നു് കിട്ടിയതാെണന്നു് എല്ലാവരും വാ�
ദിക്കുന്നു. അവരിൽ പലരും അവർക്കു കിട്ടിെകാണ്ടിരുന്നതിെന അറിഞ്ഞില്ലന്നു
മാത്രേമയുള്ളൂ. ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം, ഒരു േദവദൂതൻ മനുഷ്യാകൃതിയിൽ രണ്ടു ചിറ�
കുകേളാടുകൂടി കീഴേപ്പാട്ടു പറന്നു വന്നു് ‘മനുഷ്യാ! നീ േകട്ടുെകാണ്ടാലും, ഇതാണു്
സേന്ദശം’ എന്നു പറഞ്ഞു എന്നു് ഒരാൾ പറയും. മെറ്റാരാൾ, ഒരു േദവെന്റ ഒരു
േതേജാമയമായ സ്വരൂപം തെന്റ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷമായി എന്നു പറയുന്നു. േവ�
െറ ഒരാൾ തെന്റ പേരതനായ പൂർവികൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു ഇെതല്ലാം തനിക്കു
പറഞ്ഞു െകാടുത്തതാണു് എന്നു പറയുന്നു. അതിനുമപ്പുറമായി അവൻ ഒന്നും അറി�
ഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ എല്ലാവരും വാദിക്കുന്നതു് ഒന്നുകിൽ അവർ േദവദൂതെന കണ്ടു,
അെല്ലങ്കിൽ ഈശ്വരെന്റ വാക്യങ്ങെള േകട്ടു, അെല്ലങ്കിൽ ആശ്ചര്യകരമായ പ്രത്യ�
ക്ഷമവർക്കുണ്ടായി എന്നുള്ളതാെണന്ന ഈ സംഗതി സർവ്വസാധാരണമായിരി�
ക്കുന്നു. ഈ ജ്ഞാനം അവർക്കു പുറത്തു നിന്നു കിട്ടിട്ടുള്ളതാെണന്നു എല്ലാവരും വാ�
ദിക്കുന്നു. അവരുെട ഊഹശക്തിയിൽനിന്നു കിട്ടിയതാെണന്നല്ല. േയാഗശാസ്ത്രം
എന്താണുപേദശിക്കുന്നതു് ? അതുപേദശിക്കുന്നതു് ഈ ജ്ഞാനം എല്ലാ ഊഹത്തി�
െന്റ അതൃത്തിക്കു് പുറത്തുനിന്നു വന്നതാണന്നും, എന്നാൽ അതു അവരുെട ഉള്ളിൽ
നിന്നും തെന്ന വന്നതാണന്നും ആകുന്നു.

ഊഹത്തിന്നപ്പുറമായി ഒരു േബാധാതീതാവസ്ഥ അതായതു് ഒരു ഉയർന്നത�
രമായ സ്ഥിതി മനസ്സിന്നുതെന്ന ഉെണ്ടന്നും മനസ്സു് ആ ഉയർന്ന സ്ഥിതിെയ പ്രാ�
പിക്കുേമ്പാൾ ഊഹത്തിനു പുറത്തുള്ളതായ ഈ ജ്ഞാനം ഭൗതികജ്ഞാനങ്ങൾ�
ക്കു് എല്ലാം അതീതമായ ഈ അതിഭൗതികജ്ഞാനം മനുഷ്യനു വരുന്നു എന്നും
േയാഗി പറയുന്നു. അതിഭൗതികവും, അതീതവുമായ ജ്ഞാനം മനുഷ്യനു വരുന്നു.
സാധാരണ മനുഷ്യസ്വഭാവെത്ത അതിയാനം െചയ്തു് ഊഹെത്ത അതിക്രമിച്ചു േപാ�
കുന്ന ഈ അവസ്ഥ ചിലേപ്പാൾ അതിെന്റ ശാസ്ത്രിയജ്ഞാനം ഇല്ലാത്ത ഒരു മനു�
ഷ്യനുകൂടിയും വേന്നക്കാം. അയാൾ അതിേന്മൽ കാലിടറി വീഴുന്ന േപാെല ആകു�
ന്നു. അതിൽ ഇടറി വീഴുേമ്പാൾ സാധാരണമായും അതു പുറത്തുനിന്നും വന്നതാണു്
എന്നയാൾ വാദിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ഒരു അനുഗ്രഹേബാധം, അെല്ലങ്കിൽ ഈ
അതീതജ്ഞാനം ഭിന്നരാജ്യങ്ങളിൽ തുല്യമായിരിക്കുന്നതു് എന്തുെകാണ്ടാെണന്നു
ഇതു വിശദമാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു രാജ്യത്തു് ഇെതാരു േദവദൂതൻ മുേഖന വന്നതാ�
യും, മെറ്റാരു രാജ്യത്തു് ഇെതാരു േദവൻ മുേഖന വന്നതായും, േവെറാരു രാജ്യത്തു്
ഈശ്വരൻ മുേഖന വന്നതായും േതാന്നാം. അതിെന്റ അർത്ഥെമന്തു് ? അർത്ഥം
ആ ജ്ഞാനം മനസ്സു തെന്ന അതിെന്റ സ്വന്തസ്വഭാവത്താൽ െകാണ്ടുവന്നതാെണ�
ന്നും, ആ ജ്ഞാനത്തിെന്റ സാക്ഷാൽകാരം ആരു മുേഖന വന്നുേവാ ആ മനുഷ്യെന്റ
വിശ്വാസത്തിെന്റയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റയും സ്ഥിതിെയ അനുസരിച്ചു അതു വാഖ്യാ�
നിക്കെപ്പട്ടു എന്നും ആകുന്നു. ഇതിെന്റ വാസ്തവമായ വസ്തുത ഈ നാനാ മനുഷ്യരും
ഈ േബാധീതാവസ്ഥയിൽ ഇടറിവീണു എന്നുള്ളതാണു്.

ഇതിൽ (ഇടറിവീഴുന്നതിൽ) ഒരു വല്യ ആപത്തുെണ്ടന്നു േയാഗി പറയുന്നു. വള�
െര അധികം സംഗതികളിലും തലേച്ചാറിനു േകടുപറ്റുന്നതായ ആപത്താണുള്ളതു്.
സാധാരണമായും എത്ര മഹാന്മാരായിരുന്നു എങ്കിലും ഇതിെന മനസ്സിലാക്കാെത
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ഈ േബാധാതീതാവസ്ഥയിൽ ഇടറിവീണിട്ടുള്ള ആളുകൾ എല്ലാം സേന്ദഹഗ്രസ്ത�
രായിരിക്കും അവരുെട ജ്ഞാനേത്താടുകൂടിത്തെന്ന ഒരു അസാധാരണ മൂഢവിശ്വാ�
സെത്ത വച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നതായി കാണാവുന്നതാണു്. അവർ ഭ്രാന്തി�
ദർശനങ്ങൾക്കു് സ്വയം അടിമകൾ ആയിത്തീരുന്നു. മുഹമ്മദ് ഒരു ദിവസം ഒരു ഗു�
ഹയിൽ വച്ചു തെന്റ അടുക്കൽ ഗാബ്രിേയൽ എന്ന േദവദൂതൻ വന്നു എന്നും തെന്ന
ഹറാക്കു എന്ന ദിവ്യാശ്വത്തിേന്മൽ കയറ്റിെക്കാണ്ടുേപായി എന്നും അങ്ങെന താൻ
സ്വർഗ്ഗേലാകം കണ്ടു എന്നും വാദിച്ചു. ഇങ്ങെന ഒെക്ക ആെണങ്കിലും മുഹമ്മദ് ചില
അത്ഭുതകരങ്ങളായ വാസ്തവങ്ങെളയും പറഞ്ഞിരുന്നു. നിങ്ങൾ കുറാൻ വായിക്കുക
ആെണങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ആശ്ചര്യകരങ്ങളായ വാസ്തവങ്ങൾ ഈ വക മൂഢ�
വിശ്വാസേത്താടു് ഇടകലർന്നു കിടക്കുന്നതായി കാണും. അതിനു നിങ്ങൾ എന്തു
കാരണം പറയും? അേദ്ദഹം അനുഗ്രഹീതപുരുഷൻ ആയിരുന്നു. സംശയമില്ല,
എന്നാൽ ആ അനുഗ്രഹത്തിൽ അേദ്ദഹം ഇടറിവീണേപാെലയാണിരിക്കുന്നതു്.
അേദഹം ഒരു അഭ്യാസമുള്ള ഒരു േയാഗി അല്ലായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു് താൻ പ്രാർ�
ത്ഥിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നതിെന്റ കാരണവും അേദ്ദഹത്തിനു അറിഞ്ഞു കൂടായിരുന്നു. മു�
ഹമ്മദു േലാകത്തിനു െചയ്ത ഗുണങ്ങെള പറ്റി വിചാരിക്കുക. മതഭ്രാന്തു് മൂലം അേദ്ദ�
ഹത്താൽ െചയ്യെപ്പട്ടിരിരിക്കുന്ന മഹത്തായ േദാഷെത്തയും വിചാരിക്കുക. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ ഉപേദശം മൂലം അേനകലക്ഷം ജനങ്ങൾ ഹിംസിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതിെന
വിചാരിക്കൂ. അമ്മമാർക്കു കുട്ടികളില്ലാതായി, കുട്ടികൾക്കു് മാതാപിതാക്കന്മാരില്ലാ�
തായി, മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങൾ നശിച്ചു. ലേക്ഷാപലക്ഷം ജനങ്ങൾ െകാല്ലെപട്ടു.

അതുെകാണ്ടു്, ഈ വലിയ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാരുെട ജീവചരിത്രങ്ങെളപ്പറ്റി ചി�
ന്തിക്കുേമ്പാൾ ഈ ആപത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നു നാം കാണുന്നു. എങ്കിലും അവെര�
ല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കെപ്പട്ടവരാണന്നും നാം കാണുന്നു. ഒരുവിധത്തിൽ അെല്ലങ്കിൽ
മെറ്റാരുവിധത്തിൽ അവർ േബാധാതീതാവസ്ഥയിൽ കടന്നു. എേപ്പാെഴങ്കിലും ആ
അവസ്ഥയിൽ ഒരു ദീർഘദർശി േകവലം മേനാഭാവങ്ങളുെട ശക്തിെകാണ്ടു് അതാ�
യതു് തെന്റ മേനാവികാരരൂപമായ സ്വഭാവെത്ത ഉയർത്തീട്ടു കടന്നേപ്പാൾ മാത്ര�
മാണു് ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നു ചില പരമാർത്ഥങ്ങൾ െകാണ്ടുവരാൻ അയാൾക്കു
സാധിച്ചതു്. എന്നാൽ ചില മതഭ്രാന്തുക്കളും ആ ഉപേദശങ്ങളുെട മഹത്വം േലാക�
ത്തിനു െചയ്ത നന്മയുെട അത്ര തെന്ന േലാകത്തിനു ഉപദ്ദ്രവം െചയ്തിട്ടുള്ള ചില മൂ�
ഢവിശ്വാസങ്ങളും കൂടി അതിൽനിന്നും അവർ െകാണ്ടുേപാന്നു. നാം മനുഷ്യജീവി�
തം എന്നു പറയുന്ന അസാംഗത്യത്തിെന്റ രാശിയിൽ നിന്നു് ഏെതങ്കിലും ഊഹം
കിേട്ടണെമങ്കിൽ നാം നമ്മുെട ഊഹെത്ത അതിക്രമിച്ചു േപാേകണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
എന്നാൽ അതു ശാസ്ത്രീയമായും, മന്ദമായും ക്രമമായ അഭ്യാസംെകാണ്ടു േവണം െച�
യ് വാൻ. എല്ലാ മൂഢവിശ്വാസങ്ങെളയും ത്വജിച്ചുകളയുകയും േവണം. ഇതിെന നാം
മേറ്റെതങ്കിലും ശാസ്ത്രെത്തേപ്പാെലതെന്ന സ്വീകരിക്കണം. നമുക്കു് അടിസ്ഥാനം
ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു് ഊഹം കൂടിേയകഴിയു. ഊഹം നെമ്മ എത്രദൂരം െകാണ്ടുേപാ�
കുേമാ അതുവെര നാം അതിെന പിന്തുടരുകയും േവണം. ഊഹത്തിനുകഴിയാെത
ആകുേമ്പാൾ ഊഹം തെന്ന നമുക്കു് ഏറ്റവും ഉയർന്നതായ ആ സ്ഥാനെത്ത കാണി�
ച്ചുതരുകയും െചയ്യും. അതുെകാണ്ടു് എേപ്പാെഴങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഞാൻ അനുഗ്ര�
ഹീതപുരുഷൻ (സിദ്ധൻ) ആണന്നു പറയുകയും, തീെര യുക്തിശൂന്യമായ അസംബ�
ന്ധം പ്രലപിക്കുകയും െചയ്യുന്നതായി േകട്ടാൽ അതിെന അങ്ങെനതെന്ന തള്ളിക്ക�
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ളയണം. എന്തുെകാണ്ടു് ? കാരണം മനസ്സിെന്റ ഈ മൂന്നവസ്ഥകൾ സഹജേബാ�
ധം, ഊഹം, േബാധാതീതം അെല്ലങ്കിൽ നിർേബാധം, സേബാധം േബാധാതീതം
ഈ അവസ്ഥകൾ ഒേര മനസ്സിന്നുതെന്ന ഉള്ളതാകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യനു മൂന്നു മനസ്സു�
കൾ ഇല്ല. ഒരു മനസ്സു് തെന്ന വളർന്നു മറ്റവകളായി പരിണമിക്കയാകുന്നു. സഹജ�
േബാധം വളർന്നു് ഊഹമായി പരിണമിക്കുന്നു. ഊഹം വളർന്നു് അതീതേബാധാ�
വസ്ഥയായിത്തീരുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ഒന്നു് ഒരിക്കലും മറ്റതിനു പ്രതികൂലമാകയില്ല.
ആകയാൽ എേപ്പാെഴങ്കിലും മാനുഷമായ ഊഹത്തിനും സാധാരണബുദ്ധിക്കും പ്ര�
തികൂലമായ ഒരു അപരിഷ്കൃതവിവരണം േകട്ടാൽ ഒരു സംശയവും കൂടാെത അതി�
െന തള്ളിക്കളയുവിൻ. വാസ്തവമായ അനുഗ്രഹം ഒരിക്കലും പ്രതികൂലിക്കയില്ല. നി�
റേവറ്റുകേയ െചയ്യു. മഹാന്മാരായ ദീർഘദർശികൾ ‘ഞാൻ വന്നതു നശിപ്പിപ്പാ�
നല്ല, നിറേവറ്റാനാകുന്നു’ എന്നു പറയുന്നതായി കാണുന്നതുേപാെല തെന്ന ഈ
അനുഗ്രഹം എല്ലായ്േപ്പാഴും ഊഹെത്ത നിറേവറ്റാനായിട്ടാണു വരുന്നതു്. ഇതു്
ഊഹേത്താടു് ശരിയായി േയാജിച്ചും ഇരിക്കുന്നു. എേപ്പാെഴങ്കിലും അതു ഊഹത്തി�
നു പ്രതികൂലിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ അതു അനുഗ്രഹമല്ലന്നും നിങ്ങൾ അറിയണം.

േയാഗാഭ്യാസത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ മാർഗ്ഗങ്ങളും നെമ്മ ശാസ്ത്രീയമായ വിധ�
ത്തിൽ േബാധാതീതാവസ്ഥയിൽ അെല്ലങ്കിൽ സമാധിയിൽ എത്തിപ്പാൻ ഉേദ്ദശി�
ച്ചുള്ളവയാണു്. എന്നുതെന്നയല്ല, അനുഗ്രഹം എന്നു പറയുന്നതു് പുരാതന ദീർഘ�
ദർശികളുെട എന്നേപാെലതെന്ന എല്ലാവരുെടയും സ്വഭാവത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്ക�
യാണന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതു് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു സംഗതി ആകുന്നു. ഈ
ദീർഘദർശികൾ േകവലം അസാധാരണ മനുഷ്യർ ആയിരുന്നില്ല. അവർ നിങ്ങ�
െളേയാ എെന്നേയാ േപാെലയുള്ളവർ തെന്നയായിരുന്നു. അവർ വലിയ േയാഗി�
കൾ ആയിരുന്നു. അവർ ഈ േബാധാതീതാവസ്ഥെയ പ്രാപിച്ചിരുന്നു. അതിെന
നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും പ്രാപിക്കുകയും െചയ്യാം. അവർ പ്രേത്യക ജാതി മനുഷ്യര�
ല്ലായിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ ആ അവസ്ഥെയ എേപ്പാെഴങ്കിലും പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ള
ആ വസ്തുത തെന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അതു് സാധ്യമാണന്നുള്ളതിെന െതളിയി�
ക്കുന്നു. അതു് സാദ്ധ്യമാണന്നു മാത്രമല്ല, ഓേരാ മനുഷ്യനും ഒടുവിൽ ആ അവസ്ഥ�
യിൽ എേത്തണ്ടിതെന്നയും ഇരിക്കുന്നു. ‘മതം’ എന്നുള്ളതും അതു തെന്ന ആകുന്നു.
നമുക്കുള്ള ഏക ഗുരു അനുഭവമാണു്. സത്യെത്ത നാം അനുഭവിച്ചറിയുന്നതുവെര
അതിെന സംബന്ധിച്ച ഒറ്റ വാക്കിെന്റ അർത്ഥം േപാലും മനസ്സിലാക്കാെത നമ്മു�
െട ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നാം വഴക്കുപറയുകയും യുക്തിവാദം െചയ്കയും െചെയ്ത�
ന്നു വരാം. ഏതാനും പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിെക്കാടുത്തിട്ടു മാത്രം ഒരുത്തെന ഒരു ശാ�
സ്ത്രൈവദ്യനാക്കാെമന്നു് നിങ്ങൾ ആശിേക്കണ്ട. ഒരു രാജ്യം കാണുന്നതിനായുള്ള
എെന്റ ആഗ്രഹെത്ത ഒരു ഭൂപടം കാണിച്ചു നിറേവറ്റാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയുകയി�
ല്ല. എനിക്കു സാക്ഷാൽ അനുഭവം തെന്ന േവണം. ഭൂപടങ്ങൾക്കു കുേറകൂടി പൂർ�
ത്തിയായ അറിവു സമ്പാദിപ്പാനുള്ള െചറിയ കൗതുകെത്ത നമ്മിൽ ജനിപ്പിപ്പാൻ
മാത്രേമ കഴിയൂ. അതിന്നപ്പുറമായി അവക്കു േവെറ ഒരു വിലയുമില്ല. പുസ്തകത്തിൽ
മുറുെക പിടിക്കുന്നെതല്ലാം മനുഷ്യമനസ്സിെന അപകർഷിക്ക മാത്രമാകുന്നു. ഈശ്വ�
രെന സംബന്ധിച്ച അറിവുകൾ എല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ അെല്ലങ്കിൽ ആ പുസ്ത�
കത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കയാകുന്നു എന്നു പറയുന്നതിേനക്കാൾ ഭയങ്കരമായ ഒരു
ൈദവ ദൂഷണം എേപ്പാെഴങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുേണ്ടാ? ഈശ്വരെന അപരിച്ഛിന്നൻ
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എന്നു വിളിക്കുകയും എന്നാൽ അേദ്ദഹെത്ത ഒരു െചറിയ പുസ്തകത്തിനുള്ളിൽ െഞ�
രുക്കി വയ്ക്കുകയും െചയ് വാൻ ജനങ്ങൾ എങ്ങെന തുനിയുന്നു? പുസ്തകം പറയുന്നതി�
െന വിശ്വസിക്കാഞ്ഞിട്ടും ഒരു പുസ്തകത്തിനുള്ളിൽ തെന്ന ഈശ്വരെന സംബന്ധിച്ച
എല്ലാ ജ്ഞാനങ്ങളും കാണാഞ്ഞിട്ടും എത്രേയാ ലക്ഷം ജനങ്ങൾ െകാല്ലെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്നു. ഈ വധങ്ങളും െകാലപാതകങ്ങളും എല്ലാം നിശ്ചയമായും ഇേപ്പാൾ കഴിഞ്ഞു�
േപായിരിക്കതെന്ന. എങ്കിലും േലാകം ഇന്നും പുസ്തകത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ള ഒരുതരം
വിശ്വാസത്താൽ ഭയങ്കരമാംവണ്ണം ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാകുന്നു.

േബാധാതീതാവസ്ഥെയ ശാസ്ത്രീയമായ വിധത്തിൽ പ്രാപിക്കൂന്നതിനു ഞാൻ
രാജേയാഗസംബന്ധമായി നിങ്ങൾക്കു് ഉപേദശിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിധ
മാർഗ്ഗങ്ങളിൽക്കൂടി കടന്നു േപാേകണ്ടതാണു്. കഴിഞ്ഞ ഉപന്യാസത്തിൽ ഞാൻ
നിങ്ങൾക്കു ഉപേദശിച്ച പ്രത്യാഹാരവും, ധാരണയും കഴിഞ്ഞിട്ടു നാം ധ്യാനേത്താടു്
അടുക്കുന്നു. മനസ്സിെന ആഭ്യന്തരേമാ ബാഹ്യേമാ ആയ ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിര�
മായി നിൽക്കത്തക്കവണ്ണം അഭ്യസിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു് ആ സ്ഥാനേത്ത�
ക്കു് അപരിച്ഛിന്നധാരമായി എന്നേപാെല പ്രവഹിപ്പാനുള്ള ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാകു�
ന്നു. ഈ അവസ്ഥക്കു് ധ്യാനം എന്നു പറയുന്നു. ഈ ധ്യാനശക്തി സാക്ഷാൽക്കാ�
രത്തിെന്റ ബാഹ്യാംശങ്ങെള നിരസിക്കുകയും ആന്തരമായ അംശത്തിൽ അതായ�
തു് അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം സ്ഥിരമായി ലയിച്ചുനിൽക്കുയും െചയ്യത്തക്കവണ്ണം തീവ്ര�
മാക്കെപ്പടുേമ്പാൾ ആ അവസ്ഥക്കു സമാധി എന്നു പറയുന്നു. ധാരണ, ധ്യാനം,
സമാധി ഈ ഈ മൂന്നിനും കൂടി ഒന്നായി സംയമം എന്നു പറയും. അതായതു് ഒരു
മനസ്സിനു് ആദ്യം ഒരു വിഷയെത്ത ധ്യാനിപ്പാനും എന്നിട്ടു് ആ ധ്യാനെത്ത ഏതാ�
നും സമയേത്തക്കു് അനുവർത്തിപ്പാനും പിെന്ന തുടർന്നുെകാണ്ടുള്ള ധ്യാനത്തിൽ
വിഷയത്തിെന്റ കാരണമായിരിക്കുന്ന സാക്ഷാൽക്കാരത്തിെന്റ ആന്തരമായ അം�
ശത്തിൽ മാത്രം സ്ഥിതി െചയ്യുവാനും കഴിയുമാറായാൽ എല്ലാം ആ ഒരു മനസ്സിെന്റ
നിയമനശക്തിക്കുള്ളിൽ അകെപ്പടുന്നു.

ഈ സംയമാവസ്ഥയാണു് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതായ അവസ്ഥ.
ആഗ്രഹമുള്ള കാലേത്താളം വാസ്തവമായ സുഖം വരുന്നതു സാദ്ധ്യമല്ല. ധ്യാനപര�
മായ, സാക്ഷിരൂേപണയുള്ള വിഷയങ്ങളുെട ദർശനമാണു നമുക്കു് പരമാർത്ഥമായ
സുഖാനുഭവെത്തയും, സൗഖ്യെത്തയും നൽകുന്നതു്. ജന്തുക്കളുെട സുഖം ഇന്ദ്രിയങ്ങ�
ളിലും മനുഷ്യെന്റ സുഖം ബുദ്ധിയിലും, ഈശ്വരെന്റ സുഖം ആദ്ധ്യാത്മധ്യാനത്തിലും
ആകുന്നു. ഈ ധ്യാനപരമായ അവസ്ഥെയ പ്രാപിച്ച ആത്മാവിനുമാത്രേമ േലാകം
വാസ്തവത്തിൽ സൗഭാഗ്യമുള്ളതായിരിക്കുന്നുള്ളു. ഒരു വസ്തുവിെന ആഗ്രഹിക്കാെത�
യും തെന്റ ആഗ്രഹങ്ങേളാടു് കലർത്തി മിശ്രമാക്കാെതയും ഇരിക്കുന്നവനു പ്രകൃതി�
യുെട പ്രഗുണിതങ്ങളായ പരിവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ സൗന്ദര്യത്തിെന്റയും ഉൽകർഷ�
ത്തിെന്റയും ഒരു മഹാചിത്രപടമായി പ്രകാശിക്കുന്നു

ധ്യാനവിഷയത്തിൽ താെഴ പറയുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയിരി�
േക്കണ്ടതാണു്. നാം ഒരു ശബ്ദം േകൾക്കുന്നു. ആദ്യമുള്ളതു് ബാഹ്യവിസ്ഫുരണം.
രണ്ടാമേത്തതു് അതിെന മനസ്സിേലക്കു് െകാണ്ടുെചല്ലുന്ന സിരാചലനം. മൂന്നാമ�
േത്തതു് മനസ്സിെന്റ പ്രതികരണം. അേതാടുകൂടിയാണു് ആകാശത്തിെന്റ വിസ്ഫുര�
ണം മുതൽ മനസ്സിെന്റ പ്രതീകരണംവെരയുള്ള ഈ പല മാറ്റങ്ങളുെടയും ബാഹ്യ�
കാരണമായ വിഷയത്തിെന്റ ജ്ഞാനം സ്ഫുരിക്കുന്നതു്. ഈ മൂന്നിനും േയാഗശാസ്ത്ര�
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ത്തിൽ ശബ്ദം, അർത്ഥം, ജ്ഞാനം എന്നിങ്ങെന യഥാക്രമം േപരുകൾ പറയുന്നു.
പുതിയ ശരീരശാസ്ത്രത്തിെന്റ ഭാഷയിൽ ഇതിനു ആകാശീയവിസ്ഫുരണം എന്നും,
(Ethereal vibration) തലേച്ചാറിെലയും സിരകളിെലയും ചലനം എന്നും മാനസ�
പ്രതികരണം എന്നും പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇവ സ്പഷ്ടമായ ക്രമങ്ങളാെണങ്കിലും തീ�
െര േവർതിരിച്ചറിവാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം അത്ര സമ്മിശ്രമായിത്തീർന്നിരിക്കയാ�
ണു്. വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കിേപ്പാൾ ഈ കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നിെനയും സാക്ഷാൽ�
കാരിക്കാൻ കഴികയില്ല. നാം ഈ മൂന്നിെന്റയും കാര്യെത്ത മാത്രം സാക്ഷാൽക്ക�
രിക്കുന്നു. ആ കാര്യത്തിനാണു നാം ബാഹ്യവിഷയം എന്നുപറയുന്നതു്. സാക്ഷാൽ�
ക്കാരത്തിെന്റ എല്ലാ വ്യാപാരത്തിലും ഈ മൂന്നും അന്തർഭവിക്കുന്നു. അവെയ പര�
സ്പരം തിരിച്ചറിയുന്നതു് നമ്മാൽ േകവലം അശക്യമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനു കാ�
രണവുമില്ല.

മുൻപറഞ്ഞ അഭ്യാസങ്ങെളെക്കാണ്ടു് മനസ്സു് ശക്തിമത്തായും, നിയമിതമായും
തീരുകയും, സൂഷ്മതരസാക്ഷാൽക്കാരത്തിനുള്ള ശക്തി സിദ്ധമാകുകയും െചയ്തുക�
ഴിഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സിെന ധ്യാനത്തിേലക്കു നിേയാഗിക്കണം. ഈ ധ്യാനം സ്ഥൂ�
ലവിഷയങ്ങൾ െകാണ്ടു് ആരംഭിക്കുകയും എന്നിട്ടു് ക്രേമണ വിഷയെത്ത സൂഷ്മതര�
മാക്കി ഉയർത്തിെക്കാണ്ടു വരുകയും ഒടുവിൽ അതു േകവലം വിഷയരഹിതമായി�
ത്തീരുന്നതുവെര സൂഷ്മതരം സൂഷ്മതരമാക്കിെചയ്കയും െചയ്യണം. മനസ്സിെന ആദ്യം
ഇന്ദ്രിയേബാധങ്ങളുെട ബാഹ്യകാരണങ്ങെളയും എന്നിട്ടു അന്തരമായ ചലനങ്ങ�
െളയും, പിന്നീടു മാനസപ്രതികരണങ്ങെളയും സാക്ഷാൽക്കരിക്കുന്നതിനു നിേയാ�
ഗിക്കണം. അതിനു് ഇന്ദ്രിയേബാധങ്ങളുെട ബാഹ്യകാരണങ്ങെള സ്വയേമവ സാ�
ക്ഷാൽക്കരിക്കുന്നതിനു സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ സൂഷ്മങ്ങളായ എല്ലാ ഭൗതികഭാവങ്ങ�
ളുെടയും എല്ലാ സൂഷ്മശരീരങ്ങളുെടയും രൂപങ്ങളുെടയും സാക്ഷാൽക്കരണത്തിനുള്ള
ശക്തി ഉണ്ടാകും. ആന്തരങ്ങളായ ചലനങ്ങെള സ്വയേമവ സാക്ഷാൽക്കരിക്കുന്ന�
തിനു് അതിനു കഴിയുേമ്പാൾ അതിേലാ മറ്റു മനസ്സുകളിേലാ ഉള്ള മാനസതരംഗ�
ങ്ങൾ അെല്ലങ്കിൽ വൃത്തികൾ ശരീരശക്തികളായി പരിണമിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതെന്ന
അവയുെട എല്ലാം നിയമനത്തിനുള്ള ശക്തി അതിനുണ്ടാകുന്നു. േയാഗി മാനസ�
പ്രതികരണെത്ത സ്വയേമവ സാക്ഷാൽക്കരിക്കാൻ ശക്തനാകുേമ്പാൾ അയാൾ�
ക്കു് സർവ്വജ്ഞത്വം ഉണ്ടാകയും െചയ്യുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഇന്ദ്രിയഗ്രാഹ്യങ്ങ�
ളായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും, എല്ലാവിചാരങ്ങളും ഈ പ്രതികരണത്തിെന്റ ഫലങ്ങൾ
ആകുന്നു. അേപ്പാൾ അയാൾ തെന്റ മനസ്സിെന്റ സാക്ഷാൽ അടിസ്ഥാനെത്തത്ത�
െന്ന േനെര കാണുകയും അതു് അയാളുെട നിയമനത്തിനു േകവലം കീഴ് െപടുകയും
െചയ്യും. േയാഗിക്കു പലവിധത്തിലുള്ള സിദ്ധികളുണ്ടായി വരും. എന്നാൽ അവ�
യിൽ ഏെതങ്കിലും ഒന്നിെന്റ ആകർഷണത്തിനു് അയാൾ വഴിെപ്പട്ടാൽ അയാളുെട
േമൽഗതിക്കുള്ള മാർഗ്ഗം തടയെപ്പട്ടു േപാകുന്നു. േഭാഗങ്ങെള േതടി നടക്കുന്നതിെന്റ
േദാഷം അത്ര വലുതാണു്. എന്നാൽ ഈ അത്ഭുതസിദ്ധികെളേപ്പാലും നിരസിക്ക�
ത്തക്കവണ്ണം ഒരുവൻ അത്ര ശക്തിമാനാെണങ്കിൽ അയാൾ േയാഗത്തിെന്റ ലക്ഷ്യ�
ത്തിൽ അതായതു് മാനസമഹാസമുദ്രത്തിെന്റ തിരമാലകളുെട പൂർത്തിയായ നിയ�
മത്തിൽ എത്തും. അേപ്പാൾ ആത്മാവിെന്റ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിെന്റ വ്യാവർത്തന�
ങ്ങളാേലാ ശരീരത്തിെന്റ ചലനങ്ങളാേലാ അവ്യാഹതമായി അതിെന്റ പൂർണ്ണമായ
പ്രകാശേത്താടുകൂടി തിളങ്ങും. േയാഗി താൻ നാശരഹിതവും സർവ്വവ്യാപകവുമായ
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ജ്ഞാനത്തിെന്റ കാതലാെണന്നും എേപ്പാഴും താൻ അതായിരുന്നു എന്നും കാണു�
കയും െചയ്യും.

സമാധി എല്ലാ മനുഷ്യജീവികളുെടയും എന്നുേവണ്ട എല്ലാ ജന്തുക്കളുെടയും
സ്വത്താകുന്നു. ഏറ്റവും താണതരം ജന്തുമുതൽ േദവൻ വെരയുള്ള ഓേരാ ജീവി�
യും ഒരിക്കൽ അെല്ലങ്കിൽ പിെന്നാരിക്കൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ വേരണ്ടതാകുന്നു.
അേപ്പാൾ മാത്രമാണു് ആ ജീവിക്കു ‘മതം’ ആരംഭിക്കുന്നതു്. ഇത്രയുകാലം നാം
തെന്ന എന്തുെചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കയാണു് ? നാം ആ സ്ഥാനേത്തക്കു േക്ലശിച്ചു േകറി�
െചല്ലുകയാകുന്നു. ഇേപ്പാൾ നമുക്കും ‘മതമില്ലാത്ത” ആളുകൾക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാ�
സെമാന്നുമില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ നമുക്കു് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഈ അനുഭ�
വത്തിൽ നെമ്മ എത്തിക്കുന്നതിനല്ലാെത ചിൈത്തകാഗ്രത എന്തു ഗുണത്തിനായി�
ട്ടാണു് ? ഈ സമാധിെയ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള പടികളിൽ ഓാേരാന്നും യുക്തിപൂർ�
വ്വം നിർണ്ണയിക്കുകയും യഥാേയാഗ്യം ക്രമീകരിക്കുകയും ശാസ്ത്രീയമായി വ്യവസ്ഥാ�
പിക്കയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധാപൂർവം അഭ്യസിച്ചാൽ അതു നെമ്മ ഉദ്ദിഷ്ടമായ
ലക്ഷ്യത്തിൽ നിശ്ചയമായും എത്തിക്കുകയും െചയ്യും. അേപ്പാൾ എല്ലാ വ്യസനങ്ങ�
ളും അവസാനിക്കും. ദുഃഖങ്ങൾ അസ്തമിക്കും. കർമ്മബീജങ്ങൾ ദഹിക്കും. ആത്മാവു്
നിത്യമുക്തനായിത്തീരും.
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താെഴ കാണുന്നതു് കൂർമ്മപുരാണത്തിൽനിെന്നടുത്തു സ്വതന്ത്രമായി തർജ്ജമ െച�
യ്തിട്ടുള്ള രാജേയാഗത്തിെന്റ ചുരുങ്ങിയ ഒരു വിവരണം ആകുന്നു.

േയാഗമാകുന്ന അഗ്നി മനുഷ്യെന ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന പാപമാകുന്ന പഞ്ജര�
െത്ത ദഹിപ്പിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ ജ്ഞാനം ശുദ്ധീകരിക്കെപ്പടുകയും േമാക്ഷം സാ�
ക്ഷാൽ പ്രാപ്യമാകുകയും െചയ്യുന്നു. േയാഗത്തിൽനിന്നു ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നു.
ജ്ഞാനം േയാഗിെയ സഹായിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. േയാഗവും ജ്ഞാനവും ആകുന്ന
രണ്ടും ഒന്നായി േചർന്നിരിക്കുന്ന ഒരുവനിൽ ഈശ്വരൻ പ്രസന്നനായിത്തീരുന്നു. ദി�
വസം ഒേന്നാ രേണ്ടാ മൂേന്നാ പ്രാവശ്യേമാ എല്ലായ്േപ്പാഴുേമാ ‘മഹാേയാഗം’ ശീ�
ലിക്കുന്നതാേരാ അങ്ങെനയുള്ളവെര േദവന്മാർ എന്നു് വിചാരിക്കുവിൻ! േയാഗം
രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നിനു അഭാവേയാഗെമന്നും മേറ്റ�
തിനു മഹാേയാഗം എന്നും പറയുന്നു. ഏതിൽ ആത്മാവു് ഗുണരഹിതമായും ശൂ�
ന്യംേപാെലയും ധ്യാനിക്കെപ്പടുന്നുേവാ അതു് അഭാവേയാഗം എന്നു പറയെപ്പടുന്നു.
ഓേരാന്നുെകാണ്ടും േയാഗി തെന്റ ആത്മാവിെന അനുഭവിച്ചറികയാകുന്നു. ഏതിൽ
ഒരുവൻ തെന്ന ആനന്ദപൂർണ്ണനായും സർവകൽമഷനിർമുക്തനായും ഈശ്വരേനാ�
ടു് ഏകീഭൂതനായും കാണുന്നുേവാ ആയതു് മഹാേയാഗം എന്നുപറയെപ്പടുന്നു. നാം
വായിച്ചറികയും േകട്ടറികയും െചയ്യുന്ന മറ്റു േയാഗങ്ങൾ ഒന്നും തെന്നയും മുഴുവൻ പ്ര�
പഞ്ചെത്തയും സാക്ഷാൽ ഈശ്വരൻ മാത്രമായി കാണുന്നതായ ആ ബ്രഹ്മേയാഗ�
ത്തിെന്റ ഒരു അംശത്തിനു വില േപാരുന്നതല്ല. ഇതാണു് എല്ലാ േയാഗങ്ങളിലും
വച്ചു് ഏറ്റവും ഉപരിതനമായതു്.

രാജേയാഗത്തിെന്റ പടികൾ (അംഗങ്ങൾ) താെഴ കാണുന്നവയാണു്. യമം,
നിയമം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി. ഇവയിൽ ആെര�
യും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്ക, സത്യം പറക, ഒന്നിെനയും അപഹരിക്കാതിരിക്ക, ബ്രഹ്മ�
ചര്യം, മറ്റാരിൽനിന്നും ഒന്നിെനയും സ്വീകരിക്കാതിരിക്ക, ഇവ യമം ആകുന്നു. ഇതു
ചിദ്ധശുദ്ധിെയ ഉണ്ടാക്കുന്നു. വിചാരംെകാണ്ടും, വാക്കുെകാണ്ടും, പ്രവൃത്തി െകാ�
ണ്ടും ഒരിക്കലും ഒരു പ്രാണിക്കും പീഡയുണ്ടാക്കാതിരിക്കയാണു് ആെരയും ഉപ്ര�
ദ്രവിക്കാതിരിക്ക അതായതു് ‘അഹിംസ’ എന്നു പറയുന്നതു്. ഈ അഹിംസേയ�
ക്കാൾ വലുതായ ധർമ്മം ഇല്ല. എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുെട േനരയുമുള്ള അേദ്രാഹ�
ബുദ്ധിയിൽ നിന്നു് സിദ്ധിക്കുന്നതിേനക്കാൾ ഉന്നതമായ സൗഖ്യം ഒന്നുമില്ല. സത്യം�
െകാണ്ടു നമുക്കു് കർമ്മസിദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു. സത്യം െകാണ്ടു് സർവസ്വവും സിദ്ധ�
മാകുന്നു. സത്യത്തിൽ എല്ലാം പ്രതിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്നു. വസ്തുക്കെള ഉള്ളവണ്ണം
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തെന്ന പറയുന്നതാണു് സത്യം. അന്യന്മാരുെട വസ്തുക്കെള അവർ അറിയാെതേയാ
ബലാൽക്കാരമാേയാ കയ്ക്കലാക്കാതിരിക്കുന്നതാണു് ‘അേസ്തയം’ എന്നുപറയുന്നതു്.
വിചാരത്തിലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും എല്ലായ്േപ്പാഴും ഏതവസ്ഥയിലും ഉള്ള
ചാരിത്രശുദ്ധിക്കാണു ബ്രഹ്മചര്യം എന്നുപറയുന്നതു്. ഒരാളിൽ നിന്നും ഏതു ഭയങ്കര�
മായ ആപത്തിൽകൂടിയും ഒരു ദാനവും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനു് ‘അപരിഗ്രഹം’
എന്നുപറയുന്നു. ഒരുത്തൻ മെറ്റാരുത്തനിൽനിന്നു ദാനം സ്വീകരിക്കുേമ്പാൾ അവ�
െന്റ ഹൃദയം മലിനമാകുകയും, അവൻ പതിതനാകുകയും, അവെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യം
േപാേയ്പാകയും അവൻ ബദ്ധനും സക്തനുമായിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നു എന്നാണു
സിദ്ധാന്തം. താെഴക്കാണുന്നവ േയാഗസിദ്ധിക്കു ഉപകാരകങ്ങളാണു്. (നിയമം
നിരന്തരമായ ആചാരങ്ങളും നിഷ്ഠകളും) തപസ്സു്, സാദ്ധ്യയം (േവദപഠനം), സേന്താ�
ഷം. ശൗചം ഈശ്വരപ്രണിധാനം (ഈശ്വരധ്യാനം). ഉപവസിച്ചിേട്ടാ മറ്റുപ്രകാര�
ത്തിേലാ ശരീരെത്ത നിയമനം െചയ്യുന്നതിെന കായികതപെസ്സന്നുപറയുന്നു.

േവദങ്ങെളേയാ മറ്റുമന്ത്രങ്ങെളേയാ ആവർത്തനം െചയ്തു ശരീരാന്തസ്ഥമായ
സത്വെത്ത ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാണു് സ്വാദ്ധ്യായം എന്നു പറയുന്നതു്. ഈ മന്ത്ര�
ങ്ങൾക്കു് മൂന്നുപ്രകാരം ആവർത്തനങ്ങൾ അല്ലങ്കിൽ ജപങ്ങൾ ഉണ്ടു്. ഒന്നു് വാചി�
കം മെറ്റാന്നു് അർദ്ധകവാചികം മൂന്നാമേത്തതു് മാനസികം. വാചികം അല്ലങ്കിൽ
ശ്രാവ്യം അധമമാകുന്നു. അശ്രാവ്യം എല്ലാറ്റിലുംവച്ചു് ഉത്തമവുമാണു്. ആർക്കും
േകൾക്കത്തക്കവണ്ണം അത്ര ഉച്ചത്തിലുള്ള ജപം വാചികമാണു്. രണ്ടാമേത്തതിൽ
ഉച്ചാരണസ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഫുരിപ്പാൻ ആരംഭിക്കുകേയ ഉള്ളു. ശബ്ദശ്രവണം ഉണ്ടാ�
കയില്ല. അടുത്തിരിക്കുന്ന േവെറാരാൾക്കു് എന്തുപറഞ്ഞു എന്നു േകട്ടുകൂട. ശബ്ദം
ഇല്ലാതിരിക്കയും മന്ത്രങ്ങെള മനസ്സുെകാണ്ടു് ജപിക്കയും അേതാടുകൂടി അതിെന്റ
അർഥെത്ത ചിന്തിക്കയും െചയ്യുന്നതിനു് ‘മാനസജപം’ എന്നു പറയുന്നു. അതാ�
ണുത്തമമായിട്ടുള്ളതു്. ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ രണ്ടുതരം ശൗചമുെണ്ടന്നു ഋഷി�
കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശരീരത്തിെന്റ ശൗചം മൃത്തു് (മണ്ണു് ), മറ്റു പദാർത്ഥങ്ങൾ
ഇവെകാണ്ടാണു് അതായതു് സ്നാനാദികൾ െകാണ്ടുള്ള ബാഹ്യശൗചം. മനസ്സിെന്റ
ശൗചം സത്യം െകാണ്ടും മറ്റുള്ള എല്ലാ ധർമ്മങ്ങെളെക്കാണ്ടും ആകുന്നു. അതിനാ�
ണു് ആഭ്യന്തരശൗചം എന്നു പറയുന്നതു്. രണ്ടും ആവശ്യമാകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ
അകത്തു ശുദ്ധനായും പുറത്തു അശുചിയായും ഇരുന്നാൽ മതിയാകുന്നതല്ല. രണ്ടു
ശൗചവും സാദ്ധ്യമെല്ലങ്കിൽ ആന്തരശൗചം കുേറക്കൂടി നല്ലതാണു്. എന്നാൽ രണ്ടും
ഉണ്ടാകുന്നതുവെര ഒരുവൻ േയാഗിയാകുന്നതല്ല.

പ്രണിധാനം അെല്ലങ്കിൽ ആരാധനം ഈശ്വരെന ഭക്തിേയാടു കൂടി േസ്താത്രം
െചയ്കയും സ്മരിക്കുകയും ആകുന്നു. യമെത്തയും നിയമെത്തയുംപറ്റി നാം പറഞ്ഞുക�
ഴിഞ്ഞു. അടുത്തതു് പ്രാണായാമമാണു്. പ്രാണൻ എന്നുവച്ചാൽ ഒരുത്തെന്റ സ്വന്ത�
ശരീരത്തിൽ തെന്നയുള്ള ജീവശക്തികൾ എന്നു് അർത്ഥമാകുന്നു. യമം എന്നുെവ�
ച്ചാൽ അവയുെട നിയമനം എന്നർത്ഥമാണു്. മൂന്നുവിധ പ്രാണായാമങ്ങൾ ഉണ്ടു്.
സാധാരണം, മദ്ധ്യമം. ഉത്തമം. പ്രാണയാമങ്ങെള മുഴുവൻ രണ്ടുഭാഗമായി വിഭജി�
ച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നിനു പൂരകം എന്നും മേറ്റതിനു് േരചകം എന്നും പറയുന്നു. പന്ത്രണ്ടു
മാത്രകൾ െകാണ്ടു് ആരംഭിക്കുന്നതു് അധമപ്രാണയാമവും ഇരുപത്തിനാലു മാത്ര�
കൾെകാണ്ടു് ആരംഭിക്കുന്നതു് മദ്ധ്യമ പ്രാണയാമവും ആണു്. മുപ്പത്തിയാറു മാത്ര�
കൾ െകാണ്ടു ആരംഭിക്കുന്ന പ്രാണയാമമാണു് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതു്. ആദ്യം ശരീര�
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ത്തിനു േസ്വദവും പിന്നീടു് കമ്പവും പിന്നീടു് ആസനത്തിൽനിന്നു് ഉത്ഥാനവും ആത്മാ�
വിേനാടുള്ള ആനന്തയുക്തമായ ഏകീഭാവവും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രാണായാമമാണു് ഏറ്റ�
വും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതു്. ഗായത്രി1 എന്നു പ്രസിദ്ധമായ മന്ത്രമുണ്ടേല്ലാ. ഇതു േവദ�
ങ്ങളിൽ വേച്ചറ്റവും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്യം ആകുന്നു. ‘ഈ േലാകെത്ത സൃ�
ഷ്ടിച്ച ആ പരിശുദ്ധസ്വരൂപിയുെട മാഹാത്മ്യെത്ത ധ്യാനിക്കുവിൻ. അവൻ നമ്മുെട
ബുദ്ധിെയ ഉൽേബാധിപ്പിക്കെട്ട’ എന്നാണതിെന്റ താല്പര്യം. പിെന്ന ഓം എന്നുള്ള�
തിെന അതിെന്റ ആരംഭത്തിലും ഒടുവിലും േചർക്കണം. ഒരു പ്രാണായാമത്തിൽ മൂ�
ന്നുപ്രാവശ്യം ഗായത്രി ഉരുവിടണം. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പ്രാണായാമം േരചകം,
(ശ്വാസെത്ത െവളിയിൽ വിടുക) പൂരകം (ശ്വാസെത്ത ഉള്ളിേലക്കു് വലിക്കുക), കും�
ഭകം (ശ്വാസെത്ത ഉള്ളിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തുക) ഇങ്ങെന മൂന്നായിട്ടു വിഭജിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ െവളിയിൽ വ്യാപരിച്ചു വിഷയങ്ങേളാടു് സംബന്ധിക്കുന്നു. അതി�
െന നിയമനം െചയ്തു മനസ്സിെന്റ അധീനതയിൽ നിർത്തുന്നതിന്നാണു് പ്രത്യാഹാരം
എന്നു പറയുന്നതു്. തന്നിൽ ഒതുക്കുക എന്നതാണു് അതിെന്റ അവയവാർത്ഥം.

മനസ്സിെന ഹൃദയപത്മത്തിേലാ ശിേരാമദ്ധ്യത്തിേലാ സ്ഥിരമായി നിർത്തുന്ന�
തിനാണു് ധാരണ എന്നു പറയുന്നതു്. ഒേര സ്ഥാനത്തിൽ തെന്ന സ്ഥിതി െചയ്ക�
യും മനസ്സിെന്റ വൃത്തികൾ വിജാതീയ വൃത്തികേളാടു് ഇടകലരാെത െപാങ്ങി ഒരു�
സ്ഥാനെത്തത്തെന്ന ആധാരമാക്കി നിൽക്കയും മെറ്റല്ലാ വൃത്തികളും നിന്നുേപാക�
യും മനസ്സിൽ ഒരു വൃത്തിമാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കയും െചയ്യുേമ്പാൾ അതിനാണു് ധ്യാ�
നം എന്നു പറയുന്നതു്. ഒരു ആലംബവും ആവശ്യെപ്പടാെതയും മനസ്സു മുഴുവൻ ഒരു
അഖണ്ഡാകാരവൃത്തിയായും തീരുേമ്പാൾ അതിനാണു് സമാധി എന്നുപറയുന്നതു്.
ആധാരങ്ങളുെടയും സ്ഥാനങ്ങളുെടയും സകലസംബന്ധവും വിട്ടു നിരാലംബമായി
വസ്തുവിെന്റ അർത്ഥം മാത്രം അേപ്പാൾ േശഷിച്ചു നിൽക്കുന്നു. മനസ്സിെന ഒരുസ്ഥാ�
നത്തിൽ പന്ത്രണ്ടു മാത്രേനരേത്തക്കു് നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതു് ഒരു ‘ധാരണ’
ആകും. അതുേപാെല പന്ത്രണ്ടു ധാരണകൾ ഒരു ധ്യാനമാകും. അങ്ങെന ഉള്ള
പന്ത്രണ്ടു ധ്യാനങ്ങൾ േചർന്നാൽ ഒരു സമാധിയും ആകും. അടുത്തതു് ആസനം
ആണു്. അതിൽ മനസ്സിലാേക്കണ്ട ഏക സംഗതി ശരീരെത്ത േനെര (ഋജു) വച്ചു,
ഹൃദയം ഭുജങ്ങൾ ശിരസ്സു് ഇവെയ േനെര ആക്കി ഇരുേന്നക്കുക എന്നുള്ളതാകുന്നു.
തീയുെട അടുക്കലും െവള്ളത്തിലും ഉണക്കയിലകൾ നിറഞ്ഞസ്ഥലത്തും, ദുഷ്ടജന്തു�
ക്കൾ ഉള്ള ദിക്കിലും, നാൽേക്കാൽ െപരുവഴികളിലും അധികം ശബ്ദങ്ങൾ ഉേള്ള�
ടത്തും അധികം ഭയമുേള്ളടത്തും അധികം പുറ്റുകൾ ഉേള്ളടത്തും, അധികം ദുഷ്ടമനു�
ഷ്യർ ഉള്ള സ്ഥലത്തും ഇരുന്നു േയാഗം അഭ്യസിക്കരുതു്. ഇതു വിേശഷിച്ചും അധി�
കം പറ്റുന്നതു് ഇന്ത്യേദശത്തിനാണു്. ശരീരം വളെര തളർന്നിരിക്കുേമ്പാഴും മനസ്സു്
വളെര അസ്വസ്ഥമായും വ്യസനയുക്തമായും ഇരിക്കുേമ്പാഴും എെന്തങ്കിലും േരാഗം
ബാധിച്ചിരിക്കുേമ്പാഴും, അഭ്യസിക്കരുതു്. നല്ല മറവുള്ളതും ജനങ്ങൾ വന്നു യാെതാ�
രു പ്രകാരത്തിലും ഉപദ്രവിക്കാത്തതുമായ ഒരു സ്ഥലേത്തക്കു േപാകുക. നിങ്ങൾ
െചയ്യുന്നതു് എന്താെണന്നു് ജനങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കണം എന്നു നിങ്ങൾ ആഗ്രഹി�
ക്കുേമ്പാൾ തെന്ന (അതിെന കാണ്മാൻ) ജനങ്ങൾക്കു് ആസക്തിയുണ്ടാകുന്നതു കാ�
ണാം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ െതരുവിൽ െചന്നു് ഇരിക്കുകയും നിങ്ങൾ െചയ്യുന്നതിെന

1 ഗായത്രീമന്ത്രം—തതു് സവിതുർവേരണ്യം ഭർേഗ്ഗാ േദവസ്യ ധീമഹി ധിേയാ േയാ നഃ പ്രേചാദയാൽ
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ജനങ്ങൾ കാണണെമന്നു ആവശ്യെപ്പടുകയുമാെണങ്കിൽ അവർ അതിെന വകവ�
യ്ക്കുക തെന്ന ഇല്ല. അശുചിയായ സ്ഥലങ്ങെള തിരെഞ്ഞടുക്കരുതു്. ഭംഗിയുള്ള പ്ര�
േദശങ്ങെള തിരെഞ്ഞടുക്കണം. അല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുെട സ്വന്തഗൃഹങ്ങളിൽത്തെന്ന
ഭംഗിയുള്ള ഒരു മുറി തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നതും നന്നു്. നിങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുേമ്പാൾ ആദ്യം
പൂർവേയാഗീശ്വരന്മാെരയും, നിങ്ങളുെട സ്വന്തഗുരുവിേനയും ഈശ്വരെനയും വന്ദിച്ചു�
െകാണ്ടു േവണം ആരംഭിപ്പാൻ.

ധ്യാന്യെത്തപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ധ്യാന്യവിഷയെത്തപ്പറ്റിയും ചില ദൃഷ്ടാന്ത�
ങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. നിവർന്നിരിക്കുക. നിങ്ങളുെട മൂക്കിെന്റ അറ്റത്തുേനാക്കിെക്കാ�
ള്ളുക. അതു് മനസ്സിെന എങ്ങെന നിയമനം െചയ്യുന്നു എന്നും ആ രണ്ടു േനത്ര�
സിരകളുെട നിയമനത്താൽ ഒരുത്തൻ എങ്ങെന മാനസപ്രതികരണത്തിെന്റ പരി�
വർത്തനസ്ഥാനെത്തയും അപ്രകാരം മനശക്തിേയയും നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള മാർ�
ഗ്ഗത്തിൽ മുേമ്പാട്ടു കടന്നുെചല്ലുന്നു എന്നും നമുക്കു് ക്രേമണ കാണാറാവും. താെഴ
പറയുന്നവ ധ്യാനത്തിെന്റ ചില മാതൃകകളാണു്. ശിരസ്സിേന്മൽ ഏതാനും അം�
ഗുലങ്ങൾക്കു മുകളിൽ ഒരു പത്മെത്ത ധ്യാനിക്കുക. അതിെന്റ കർണ്ണിക ധർമ്മ�
മാെണന്നും തണ്ടു് ജ്ഞാനമാെണന്നും വിചാരിക്കുക. പത്മത്തിൽ എട്ടു ദളങ്ങൾ
േയാഗിയുെട അഷ്ടസിദ്ധികൾ ആകുന്നു. ഉള്ളിലുള്ള േകസരങ്ങൾ ത്യാഗമാകുന്നു.
േയാഗി െവളിയിലുള്ള സിദ്ധികെള നിരസിച്ചുകളഞ്ഞാൽ േമാക്ഷെത്ത പ്രാപിക്കും.
അതുെകാണ്ടു് പത്മങ്ങളുെട എട്ടു ദളങ്ങളും അഷ്ടസിദ്ധികളാണു്. എന്നാൽ ഉള്ളി�
െല േകസരങ്ങളാകെട്ട അത്യന്തമായ ത്യാഗമാകുന്നു. ഈ എല്ലാറ്റിെന്റയും ത്യാ�
ഗമാകുന്നു. ആ പത്മത്തിെന്റ ഉള്ളിൽ സർവശക്തനും അസ്പൃശ്യനും ഓങ്കാരത്തി�
െന്റ അർത്ഥഭൂതനും, അവാച്യനും ഭാസ്വരമായ േതജസ്സിനാൽ പരിവൃതനും ഹിര�
ണ്യ ഗർഭനുമായ മേഹശ്വരെന വിചാരിക്കുക. അങ്ങെന ധ്യാനിക്കുക. േവെറ ഒരു
ധ്യാന്യെത്തപ്പറ്റി പറയാം. നിങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ഇടെത്തപ്പറ്റി വി�
ചാരിക്കുക. ആ ഇടത്തിൽ ഒരഗ്നി ജ്വലിക്കുന്നതായി വിചാരിക്കുക. ആ അഗ്നി
നിങ്ങളുെട സ്വന്ത ആത്മാവാെണന്നും വിചാരിക്കുക. ആ ജ്വാലയുെട മദ്ധ്യത്തിൽ
ഉജ്ജ്വലത്തായ മെറ്റാരു ഇടമുണ്ടു്. അതു് നിങ്ങളുെട ആത്മാവിെന്റയും ആത്മാവായ
ഈശ്വരൻ ആകുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങെന ധ്യാനിക്കുക. ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ,
എല്ലാവേരാടും—പരമശ്ശത്രുവിേനാടുേപാലുമുള്ള ക്ഷമ, സത്യം, ഈശ്വരഭക്തി ഇവ�
െയല്ലാം വിവിധങ്ങളായ വൃത്തികൾ ആകുന്നു. ഇവെയല്ലാം നിങ്ങൾക്കു് പൂർത്തി�
യായിട്ടിെല്ലന്നുെവച്ചു ഭയെപ്പടരുതു്. ശ്രമിക്കുവിൻ േശഷമുളളെതല്ലാം വരും. ആർ
എല്ലാ മമതാബന്ധെത്തയും, എല്ലാ ഭയങ്ങെളയും, എല്ലാ േദാഷങ്ങെളയും ത്യജിച്ചി�
രിക്കുന്നുേവാ, ആരുെട മുഴുവൻ ആത്മാവും ഈശ്വരെന്റ േനെര എത്തിയിരിക്കുന്നു�
േവാ, ആരു ഈശ്വരെന ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുേവാ ആരുെട ഹൃദയം പരിശുദ്ധമാ�
യിത്തീർന്നിരിക്കുന്നുേവാ അങ്ങെനയുള്ളവൻ ഏതു ആഗ്രഹേത്താടു് കൂടി ഈശ്വര�
െന്റ സന്നിധിയിൽ എത്തിയാലും അേദ്ദഹം അവൻ അതു് നൽകുന്നതാകുന്നു. അതു�
െകാണ്ടു് അേദ്ദഹെത്ത ജ്ഞാനം െകാണ്ടു് ആരാധിക്കുവിൻ. അെല്ലങ്കിൽ ഭക്തി�
െകാണ്ടാരാധിക്കുവിൻ. അെല്ലങ്കിൽ ത്യാഗം െകാണ്ടു് ആരാധിക്കുവിൻ.

‘ആർക്കു് ആേരാടും അസൂയയില്ലേയാ. ആർ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടനായിരിക്കു�
ന്നുേവാ, എല്ലാവേരാടും ദയയുള്ളവനായിരിക്കുന്നുേവാ, ആർക്കു തെന്റ വകയായി
യാെതാന്നുമില്ലേയാ, ആർക്കു് അഭിമാനം നശിച്ചിരിക്കുന്നുേവാ, അവനാണു് എെന്റ
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പ്രിയങ്കരനായ പൂജകൻ, അവനാണു് എെന്റ പ്രിയ ഭക്തൻ. ആർ എല്ലായ്േപ്പാഴും
തൃപ്തനായിരിക്കുന്നുേവാ, ആരു എല്ലായ്േപ്പാഴും േയാഗത്തിൽത്തെന്ന പ്രവർത്തിച്ചു�
െകാണ്ടിരിക്കുന്നുേവാ ആരുെട ആത്മാവു് നിയമിതമായും ഇച്ഛാ സ്ഥിരമായും മന�
സ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ സമർപ്പിതങ്ങളായും ഇരിക്കുന്നുേവാ അവൻ എെന്റ പ്രിയ�
െപ്പട്ട ഭക്തനാെണന്നറിഞ്ഞാലും. ആരിൽനിന്നു് ആർക്കും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകുന്നി�
ല്ലേയാ. ആർ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവർക്കു് ഉപദ്രവേഹതുവായിത്തീരുന്നില്ലേയാ, ആർ
അധികമായ സേന്താഷെത്തയും അധികമായ ദുഃഖെത്തയും ഭയേത്തയും വ്യാകുല�
തേയയും വിട്ടിരിക്കുന്നുേവാ അങ്ങെന ഉള്ള ഒരുവൻ ആണു് എനിക്കു് പ്രിയെപ്പട്ട�
വൻ. ആരു ഒന്നിെനയും ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുന്നുേവാ ശുദ്ധനും ഉത്സാഹശീലനും
എല്ലാറ്റിെനയും ഉേപക്ഷിച്ചവനും ആയിരിക്കുന്നുേവാ, ആരു തനിക്കു് ഗുണം വന്നാ�
ലും േദാഷം വന്നാലും ഗണിക്കുന്നില്ലേയാ, ഒരിക്കലും ഖിന്നനാകുന്നില്ലേയാ, ആരു
സ്തുതിയിലും നിന്ദയിലും തുല്യനായിരിക്കുന്നുേവാ, മൗനയുക്തവും വിചാരപൂർണ്ണവു�
മായ മനേസ്സാടുകൂടിയവനായി യാദൃച്ഛികമായി തെന്റ മുമ്പിൽ വരുന്നതിെനെക്കാ�
ണ്ടു് സന്തുഷ്ടനായി ഭവനമില്ലാത്തവനായിരിക്കുന്നുേവാ, ആരു ഭവനമില്ലാത്തവനാ�
യും എന്നാൽ മുഴുവൻ േലാകവും തെന്റ ഭവനമാക്കിയും ഇരിക്കുന്നുേവാ, തെന്റ അഭി�
പ്രായങ്ങളിൽ സ്ഥിരനായിരിക്കുന്നുേവാ അങ്ങെന ഉള്ള ഒരുവനാണു് േയാഗിയായി�
ത്തീരുന്നതു്.’

നാരദെനന്നു േപരായി ഒരു വലിയ േദവർഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. മനുഷ്യരുെട ഇട�
യിൽ ഋഷികളായ മഹാേയാഗികൾ ഉള്ളതുേപാെല തെന്ന േദവന്മാരുെട ഇടയി�
ലും വലിയ േയാഗികൾ ഉണ്ടു്. നാരദൻ ഒരു നല്ല േയാഗിയും വലിയ മഹാനുമായി�
രുന്നു. അേദ്ദഹം എല്ലാദിക്കിലും സഞ്ചരിക്ക പതിവാണു്. ഒരു ദിവസം അേദ്ദഹം
ഒരു കാട്ടിൽക്കൂടി േപാകുേമ്പാൾ ഒരു മനുഷ്യെന കണ്ടു. അയാൾ ധ്യാന്യത്തിലിരി�
ക്കയായിരുന്നു. അയാളുെട ശരീരം മുഴുവൻ പുറ്റു െകാണ്ടു് മൂടെപ്പട്ടിരുന്നു. അയാൾ
ആ നിഷ്ഠയിലിരുന്നിട്ടത്ര ദീർഘകാലമായി. ‘അവിടുെന്നേങ്ങാട്ടാണു് േപാകുന്നതു് ?’
എന്നു് അയാൾ നാരദേനാടു േചാദിച്ചു. “ഞാൻ ൈവകുണ്ഠത്തിേലക്കു് േപാകയാ�
ണു്” എന്നു് അേദ്ദഹം മറുപടി പറഞ്ഞു. ‘എന്നാൽ ഭഗവാേനാടു് അേദ്ദഹത്തിനു
എേപ്പാൾ എന്നിൽ കാരുണ്യമുണ്ടാകുെമന്നും എനിക്കു് എേപ്പാൾ േമാക്ഷം കിട്ടുെമ�
ന്നും േചാദിക്കേണ?’ എന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു. കുെറ ദൂരം േപായിട്ടു് നാരദൻ മെറ്റാ�
രു മനുഷ്യെന കണ്ടു. അയാൾ തുള്ളിച്ചാടുകയും പാടുകയും നൃത്തംവയ്ക്കുകയും െച�
യ്തു െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ‘േഹ നാരദ! താൻ എവിേടക്കാണു് േപാകുന്ന�
തു് ?’ എന്നു അയാൾ േചാദിച്ചു. അയാളുെട ശബ്ദവും നിലകളും എല്ലാം വികൃതമാ�
യിരുന്നു. ‘ഞാൻ ൈവകുണ്ഠത്തിേലക്കാണു് േപാകുന്നതു് ’ എന്നു നാരദൻ പറഞ്ഞു.
“എന്നാൽ എനിക്കു് എേപ്പാൾ േമാക്ഷം പ്രാപിക്കാം എന്നു േചാദിക്കൂ.’ നാരദൻ
േപായി. കുേറക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടു് ഒരിക്കൽ നാരദൻ വീണ്ടും അതുവഴി തെന്ന വന്നു.
അവിെട പുറ്റുവളർന്നു മൂടുന്നതുവെര നിഷ്ഠയിൽ ഇരുന്ന ആ മനുഷ്യനും ഉണ്ടായിരു�
ന്നു. അയാൾ േചാദിച്ചു, ‘അല്ലേയാ നാരദ! അങ്ങ് എെന്നപ്പറ്റി ഭഗവാേനാടു് േചാ�
ദിച്ചുേവാ?” ‘ഉവ്വു്’ ‘എന്നാൽ അവിടന്നു് എന്താണു് കൽപിച്ചതു് ?’ ‘ഇനി നാലു ജന്മ�
ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടു് നിങ്ങൾക്കു് േമാക്ഷം കിട്ടുെമന്നു് ഭഗവാൻ എേന്നാടു് പറഞ്ഞു.’ ഉട�
െന അയാൾ കരയാനും മുറവിളികൂട്ടാനും തുടങ്ങി. അയാൾ പറഞ്ഞു ‘പുറ്റുവളർന്നു്
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എെന്ന മൂടുന്നതുവെര ഞാൻ നിഷ്ഠയിൽ ഇരുന്നിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും എനിക്കു് ഇനി�
യും നാലു ജന്മങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടേത്ര.’ നാരദൻ മേറ്റ മനുഷ്യെന്റ അടുക്കൽ േപായി.
അയാൾ “എെന്റ േചാദ്യം താൻ േചാദിച്ചുേവാ?” നാരദൻ: ‘ഉവ്വു്, ഞാൻ നിേന്നാടു്
പറയാം. നീ ഈ പുളിമരം കാണുന്നുണ്ടേല്ലാ. ആ മരത്തിേന്മൽ എത്ര ഇലകൾ
ഉേണ്ടാ അത്രയും പ്രാവശ്യം ഇനിയും ജനിക്കണം. പിെന്ന നിനക്കു് േമാക്ഷം കിട്ടും.’
ഉടെന ആ മനുഷ്യൻ ആനന്ദപരവശനായി തുള്ളിച്ചാടിെക്കാണ്ടു് പറഞ്ഞു, അത്ര
അല്പ കാലത്തിനുള്ളിൽ എനിക്കു് േമാക്ഷം പ്രാപിക്കാമേല്ലാ.’ ഉടൻ ഒരു അശരീ�
രിവാക്കു് േകട്ടു. “എെന്റ കുട്ടി! ഈ നിമിഷത്തിൽത്തെന്ന നിനക്കു് േമാക്ഷം പ്രാ�
പിക്കാം.” അയാളുെട സ്ഥിേരാൽസാഹത്തിെന്റ ഫലം അതാണു്. ആ ജന്മങ്ങളിൽ
എല്ലാവും കൂടി ശ്രമിച്ചു െകാണ്ടിരിപ്പാൻ അയാൾ സന്നദ്ധനായിരുന്നു. ഒന്നും അയാ�
െള അൈധര്യെപ്പടുത്തിയില്ല. എന്നാൽ ആദ്യെത്ത മനുഷ്യനാകെട്ട അധികമായ
നാലു ജന്മങ്ങൾകൂടിയും അതി ദീർഘമായി േതാന്നിേപ്പായി. എത്രേയാ ജന്മാന്തര�
ങ്ങൾ കാത്തിരിപ്പാൻ സന്നദ്ധനായ ആ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നേപാെലയുള്ള സ്ഥി�
േരാൽസാഹം െകാണ്ടു മാത്രേമ സർേവാൽകൃഷ്ടമായ ഫലം സിദ്ധിക്കൂ.

ഓം തൽ സത് 

പൂർവഭാഗം സമാപ്തം



ഉത്തരഭാഗം—
പാതഞ്ജലേയാഗസൂത്രം



അവതരണിക

േയാഗസൂത്രങ്ങളിേലക്കു് പ്രേവശിക്കുന്നതിനു മുമ്പു് േയാഗികൾക്കു് മതസംബന്ധമാ�
യുള്ള മുഴുവൻ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റയും താങ്ങായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വല്യപ്രേമയെത്ത�
പ്പറ്റി ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കാൻ േനാക്കാം. നാം നമ്മുെട സംബന്ധമായ ആധുനി�
കാവസ്ഥക്കു അടിയിലുള്ള ഒരു േകവലാവസ്ഥയുെട ഫലങ്ങളും, പരിണാമങ്ങളുമാ�
െണന്നും വീണ്ടും ആ േകവലാവസ്ഥയിേലക്കു് മടങ്ങിെയത്താൻ അഭിഗമിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരിക്കയാെണന്നുമുള്ളതു് േലാകത്തുള്ള വല്യ, ബുദ്ധിശാലികളുെട സർവ്വസമ്മത�
മായ അഭിപ്രായമായും, ഭൗതികതത്വങ്ങളുെട ശാസ്ത്രീയപരിേശാധനയാൽ സാധി�
തപ്രായമായുമിരിക്കുന്നു. ഇതു് സമ്മതിച്ചാൽ പിെന്നയുള്ള േചാദ്യം ആ േകവലാ�
വസ്ഥേയാ? ഈ അവസ്ഥേയാ? ഏതു നല്ലതു് ? എന്നാണു്. ഈ പരിണതാ�
വസ്ഥയാണു് മനുഷ്യെന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥ എന്നു വിചാരിക്കുന്ന ആളു�
കൾ കുറവല്ല. വല്യ ബുദ്ധിസാമർഥ്യമുള്ള ചിന്തകന്മാരുെട അഭിപ്രായം നാം അവ്യ�
ക്ത തത്ത്വത്തിെന്റ പരിണതങ്ങളായ മാതൃകകളാെണന്നും, ഈ വ്യക്താവസ്ഥ ആ
േകവലാവസ്ഥേയക്കാൾ ഉയർന്നതാെണന്നും ആകുന്നു. േകവലാവസ്ഥയിൽ ഒരു
ഗുണവും ഉണ്ടായിരിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതിനാൽ അതു ജ്ഞാനശൂന്യവും, ജഡവും,
അേചതനവുമാെണന്നും, ഈ ജീവിതം മാത്രേമ അനുഭവേയാഗ്യമായിരിക്കുന്നുള്ളൂ
എന്നും അതുെകാണ്ടു് നാം ഇതിെന മുറുെക്കപിടിച്ചുെകാേള്ളണ്ടതാെണന്നും അവർ
ഊഹിക്കുന്നു. ആദ്യമായി നമുക്കു് ജീവിതെത്ത സംബന്ധിച്ച മറ്റു സിദ്ധാന്തങ്ങെളപ്പ�
റ്റി അേന്വഷിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ മരണേശഷവും യഥാപൂർവം ഇരിക്കും
എന്നും, അവെന്റ േദാഷഭാഗങ്ങെള ഒഴിച്ചു ഗുണഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം എേന്നക്കും േശ�
ഷിച്ചിരിക്കും എന്നും ഒരു പഴയസിദ്ധാന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. ന്യായശാസ്ത്രീയമായി
പ്രതിപാദിക്കുേമ്പാൾ ഇതിെന്റ അർത്ഥം മനുഷ്യെന്റ ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനം ഈ േലാകം
തെന്ന എന്നാകുന്നു. അതായതു് ഈ േലാകെത്ത ഒരുപടി െപാക്കിെവച്ചു് അതിെന്റ
േദാഷങ്ങെളയും വിസ്മരിച്ചുകളഞ്ഞാൽ ആ അവസ്ഥയാണു് അവർ സ്വർഗ്ഗം എന്നു
പറയുന്നതു്. ഈ സിദ്ധാന്തം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തെന്ന അബദ്ധവും ൈശശവസൂചക�
വുമാകുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അങ്ങിെന സംഭവിക്കുന്നതല്ല. േദാഷേത്താടു കൂ�
ടാെത ഗുണവും ഗുണേത്താടു് കൂടാെത േദാഷവും ഉണ്ടായിരിപ്പാൻ തരമില്ല. സർവ്വ�
വും ഗുണവും േദാഷം അേശഷമില്ലാത്തതുമായ ഒരു േലാകത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്ന�
തു സംസ്കൃത ൈനയ്യായികന്മാർ പറയും േപാെല ‘മേനാരാജ്യവിജ്യംഭിതം’ തെന്ന
ആണു്. മനുഷ്യെന്റ വിധി സദാ അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടുെകാണ്ടും സദാ േപാരാടിെക്കാണ്ടും
ഒരിക്കലും അവധിയിൽ എത്താെതയും മുേമ്പാട്ടു േപായിെകാണ്ടിരിപ്പാനാെണന്നും
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േവെറാരു സിദ്ധാന്തം വർത്തമാനകാലത്തു പലകക്ഷികളും പുറെപ്പടുവിച്ചിരിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വളെര ഭംഗിയുള്ളതായിേത്താന്നുന്നു എങ്കിലും ഈ നിരൂപണ�
വും അബദ്ധം തെന്ന. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ഋജൂേരഖയിലുള്ള ചലനം എന്ന ഒരു
വസ്തുത തെന്നയില്ല. എല്ലാ ചലനവും ഒരു വൃത്തത്തിൽ ഉള്ളതാകുന്നു. ഒരു കെല്ലടു�
ത്തു് െവളിയിേലക്കു് എറിഞ്ഞുെകാണ്ടു േവണ്ടിടേത്താളം ദീർഘകാലം വെര നിങ്ങൾ�
ക്കു് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു് കഴിയുെമങ്കിൽ ആ കല്ലു നിങ്ങളുെട കയ്യിൽ തെന്ന
ശരിയായും മടങ്ങിവന്നു േചരുന്നതാണു്. ഒരു ഋജൂേരഖെയ അവധിയില്ലാെത വര�
ച്ചുെകാണ്ടു േപായാൽ അതു് ഒരു വൃത്തമായി തെന്ന അവസാനിക്കണം. അതുെകാ�
ണ്ടു് ഒരിക്കലും തടഞ്ഞു നിൽക്കാെത സദാ അഭിവൃദ്ധിപഥത്തിേലക്കുള്ള മുേമ്പാട്ടു�
ള്ള ഗതിയാണു് മനുഷ്യെന്റ അവസാനെമന്നുള്ള അഭിപ്രായം െതറ്റുതെന്ന. പ്രകൃ�
തേത്താടു് സംബന്ധമില്ലാത്തതാെണങ്കിലും, ഈ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ േദ്വഷിക്ക�
രുതു്, േസ്നഹിക്കണം’ എന്ന ധർമ്മസിദ്ധാന്തത്തിെന്റ താല്പര്യെത്ത െവളിെപ്പടുത്തു�
ന്നതാെണന്നു സൂചിപ്പിക്കാം. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ വിദ്യുച്ഛക്തിെയയും മേറ്റെതങ്കി�
ലും ശക്തിെയേപ്പാെല തെന്ന ശക്തിജനകയന്ത്ര (dynamo) ത്തിൽനിന്നു ചലന
ശക്തി തിരിച്ചു വീണ്ടും അതിൽത്തെന്ന മടങ്ങിെയത്തി അതിെന്റ വൃത്തയാത്ര പൂർ�
ത്തിയാക്കുന്നു എന്നാണു നവീനസിദ്ധാന്തം. അതുേപാെല തെന്ന േലാകത്തുള്ള
എല്ലാ ശക്തികളും അവെയല്ലാം അവയുെട ഉല്പത്തിസ്ഥാനത്തിൽ മടങ്ങിെയത്തി�
േയ കഴിയു. അതുെകാണ്ടു് ആേരാടും േദ്വഷമരുതു്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ആ േദ്വ�
ഷമാകുന്ന ശക്തി നിങ്ങളുെട ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണു പുറെപ്പടുന്നതു്. അതു കാ�
ലാന്തരത്തിൽ നിങ്ങളുെട ഉള്ളിൽത്തെന്ന തിരിെയ വെന്നത്തുകയും െചയും. നി�
ങ്ങൾ േസ്നഹിക്കുകയാെണങ്കിൽ ആ േസ്നഹം തെന്ന നിങ്ങളുെട അടുക്കൽ മടങ്ങി�
െയത്തി അതിെന്റ യാത്ര നിറേവറ്റും. മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും േപാകുന്ന
േദ്വഷത്തിെന്റ ഓേരാ ശകലം േപാലും പൂർണ്ണിശക്തിേയാടുകൂടി അവെന്റ േനെര മട�
ങ്ങിെയത്തുെമന്നുള്ളതു് നിശ്ചയമായിരിപ്പാൻ പാടുള്ളിടേത്താളംതെന്ന നിശ്ചയമാ�
യിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഒന്നിനും അതിെന തടുപ്പാൻ കഴിയില്ല. േസ്നഹത്തിെന്റ ഓേരാ
തള്ളലും അപ്രകാരം അവെന്റ അടുക്കൽ മടങ്ങി എത്തുന്നതാകുന്നു. മറ്റുപ്രകാരത്തി�
ലും അനുഭവെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയും േനാക്കിയാൽ നിത്യാഭിവൃദ്ധിെയ സം�
ബന്ധിച്ച സിദ്ധാന്തം യുക്തിസഹമെല്ലന്നു നാം കാണുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
േലാകത്തുള്ള എല്ലാത്തിെന്റയും അവധി നാശമാണു്. നമ്മുെട മത്സരങ്ങൾ, ആശാ�
ബന്ധങ്ങൾ, ഭയങ്ങൾ, സേന്താഷങ്ങൾ ഇവെയല്ലാം ഏതിെന ലക്ഷ്യം പിടിച്ചാണു്
േപാകുന്നതു് ? നാം എല്ലാവരും മരണത്തിൽ അവസാനിക്കണം. ഇത്ര നിശ്ചയമാ�
യി േവെറാന്നും തെന്നയില്ല. അേപ്പാൾ ആ െനടിയ യാത്ര എവിെട? ഈ അവ�
സാനമില്ലാത്ത അഭിവൃദ്ധിയാത്രേയാ? അതു കുേറദൂരം വെര െവളിയിേലക്കു് േപാ�
യി പിെന്നയും പുറെപ്പട്ട സ്ഥാനത്തു് തെന്ന മടങ്ങി എത്തുകയാകുന്നു. എങ്ങിെന
േജ്യാതിഷപടലത്തിൽ (Nebulae) നിന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും, നക്ഷത്രങ്ങളും ഉത്ഭ�
വിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു േനാക്കുക. ഒടുവിൽ അവ ലയിച്ചു േജ്യാതിഷ പടലത്തിേലക്കു്
മടങ്ങി എത്തുകയും െചയ്യുന്നു. ഇതുതെന്ന എവിെടയും സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
െചടികൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും പദാർത്ഥങ്ങെള ഗ്രഹിക്കുന്നു. ലയിച്ചു് അവെയ തിരി�
െയ അതിേലക്കു വിടുകയും െചയ്യുന്നു. ഈ േലാകത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്വരൂപങ്ങളും



സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ രാജേയാഗം 74

ചുറ്റുമുള്ള പരമാണുക്കളിൽനിന്നും സ്വരൂപിക്കെപ്പടുകയും ആ പരമാണുക്കളിൽത്ത�
െന്ന തിരിെകേപ്പായി ലയിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

ഒരു നിയമം തെന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പലപ്രകാേരണ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
എന്നുള്ളതു വരുന്നതല്ല. നിയമം ഐകരൂപ്യമുള്ളതാണു്. അതിേനക്കാൾ അധി�
കം നിശ്ചിതമായി േവെറ ഒന്നുമില്ല. പ്രകൃതിയുെട നിയമം ഇതാെണങ്കിൽ ഇതുത�
െന്നയാണു് വിചാരെത്ത സംബന്ധിച്ചുമുള്ളതു്; അതും ലയിക്കുകയും അതിെന്റ ഉല്പ�
ത്തിസ്ഥാനത്തിൽ തിരിെക വന്നുേചരുകയും െചയ്യും. നാം, നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു
എങ്കിലും ഇെല്ലങ്കിലും ഈശ്വരൻ അെല്ലങ്കിൽ േകവലാത്മാവു് എന്നു പറയുന്ന നമ്മു�
െട ഉല്പത്തിസ്ഥാനത്തിൽ മടങ്ങിെയേത്തണ്ടതാണു്. നാം എല്ലാവരും ഈശ്വര�
നിൽ നിന്നും വന്നു. നാം എല്ലാവരും ഈശ്വരങ്കൽ മടങ്ങി എത്തുവാൻ കടെപ്പട്ടിരി�
ക്കയുമാകുന്നു. ആ ഈശ്വരെന നിങ്ങളുെട ഇഷ്ടംേപാെല ഏെതങ്കിലും േപരു വിളി�
ക്കുവിൻ. അേദ്ദഹെത്ത ഈശ്വരെനേന്നാ േകവലാത്മാെവേന്നാ പ്രകൃതിെയേന്നാ
നിങ്ങളുെട ഇഷ്ടംേപാെല എത്ര നൂറു േപരുകൾ െചാല്ലിേയാ വിളിച്ചുെകാള്ളുവിൻ.
വസ്തുത അേത സ്ഥിതിയിൽത്തെന്ന ഇരിക്കും. ഈ േലാകം മുഴുവൻ ആരിൽനി�
ന്നും ഉണ്ടാകുന്നു, ഉണ്ടായ എല്ലാം ആരിൽ ജീവിക്കുന്നു ആരിൽ എല്ലാം തിരിെയ
മടങ്ങിെയത്തുകയും െചയ്യുന്നു. (യേതാ വാ ഇമാനി ഭൂതാനി ജായേന്ത േയന ജാ�
താനി ജീവന്തി, യൽപ്രയന്ത്യഭിസംവിശന്തി) ഇതു തർക്കരഹിതമായ ഒരു വസ്തുത�
യേത്ര. പ്രകൃതി ഇേത മാതൃകയിൽ തെന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗത്തു് എങ്ങ�
െന വ്യാപരിക്കെപട്ടിരിക്കുന്നുേവാ അേതപ്രകാരം തെന്ന ലേക്ഷാപലക്ഷം ഭാഗങ്ങ�
ളിലും പ്രവർത്തിക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്തു കാണുന്നു�
േവാ അേത കാര്യം തെന്ന ഭൂമിയിലും, മനുഷ്യരിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും കാണെപ്പടു�
ന്നു. ഒരു ഉന്നതമായ അല അേനകം െചറു അലകളുെട ഒരു ശക്തിമത്തായ കൂ�
ട്ടായിരിക്കും അേനക ലക്ഷം അലകളുെടതായിരിക്കും. ഈ മുഴുവൻ േലാകത്തിെന്റ
ജീവിതം അേനകേകാടി െചറുജീവിതങ്ങളുെട സംഘാതമാണു്. ഈ മുഴുവൻ േലാ�
കത്തിെന്റ മരണം ഈ എത്രേയാ േകാടി െചറു ജീവികളുെട മരണത്തിെന്റ സമൂഹ�
വുമാകുന്നു.

ഇേപ്പാൾ ഒരു േചാദ്യം വരുന്നതു് ‘ഈശ്വരനിേലക്കു തിരിെക േപാകുന്നതു് ഒരു
ഉയർന്ന അവസ്ഥ തെന്നേയാ? അെല്ലേയാ?’ എന്നാകുന്നു. േയാഗപാക്ഷക�
ന്മാരായ തത്വജ്ഞാനികൾ ദൃഢമായും ‘തെന്ന’ എന്നാണു ഉത്തരം പറയുന്നതു്.
മനുഷ്യെന്റ ആധുനികാവസ്ഥ ഒരു അധഃപതനമാെണന്നവർ പറയുന്നു. ഭൂമിയിൽ
ഒരു മതവും മനുഷ്യൻ നന്നായിരിക്കയാെണന്നു പറയുന്നില്ല. അതിെന്റ താല്പര്യം
അവെന്റ ആദി, പരിപൂർണ്ണവും, പരിശുദ്ധവുമായിട്ടുള്ളതാെണന്നും, അവൻ േമലാൽ
അധഃപതിക്കാൻ തന്നാൽ കഴിയാതാകുന്നതുവെര അധഃപതിക്കുന്നു എന്നും പി�
െന്ന തെന്റ ഗതിയുെട വൃത്തെത്ത പൂർത്തിയാക്കാനായി വീണ്ടും േമേല്പാേട്ടക്കു് കയ�
റിെച്ചല്ലുന്ന ഒരുകാലം നിശ്ചയമായും അവനുണ്ടാകുെമന്നും ആകുന്നു. ആ വൃത്തം
തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവൻ എത്രതെന്ന താേഴാട്ടു് േപായാലും അവ�
സാനം േമേല്പാേട്ടക്കുള്ള ഒരു തിരച്ചിൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതും മൂല കാരണമായ
ഈശ്വരനിൽ തിരിെക േപായി േചരുന്നതും ആകുന്നു. ആദ്യം മനുഷ്യൻ ഈശ്വ�
രനിൽ നിന്നും വരുന്നു. മേദ്ധ്യ അവൻ മനുഷ്യനായിത്തീരുന്നു. ഒടുവിൽ അവൻ
ഈശ്വരനിൽ തെന്ന മടങ്ങിേപ്പാകയും െചയ്യുന്നു. ഇതാണു ൈദ്വതമതപ്രകാരം
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അതിെന പ്രതിപാദിക്കുന്ന ക്രമം. അൈദ്വതമതപ്രകാരം പറയുന്നതു് മനുഷ്യൻ
തെന്നയാണു് ഈശ്വരെനന്നും വീണ്ടും ആ ഈശ്വരനിൽ തെന്ന അവൻ മടങ്ങിെയ�
ത്തുന്നു എന്നുമാകുന്നു. നമ്മുെട വർത്തമാനാവസ്ഥ ഉയർന്നതാെണങ്കിൽ എന്തു�
െകാണ്ടു് ഇത്രെയല്ലാം ഭയവും കഷ്ടതയുമുണ്ടാകണം? എന്തുെകാണ്ടു് ഇതിനു ഒരു
അവസാനം ഉള്ളതായിരിക്കണം? ഇതാണു് ഉപരിതനമായ അവസ്ഥെയങ്കിൽ
എന്തുെകാണ്ടിതു് നശിച്ചുേപാകുന്നു? ദുഷിക്കയും അധഃപതിക്കുകയും െചയ്യുന്നതായ
അവസ്ഥ സർേവാൽക്കൃഷ്ടമായിരിപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്തുെകാണ്ടു് ഇതു ഇത്ര
ആസുരവും ഇത്ര അതൃപ്തികരവും ആയിരിക്കണം? ഇതിൽക്കൂടി നാം ഒരു ഉയർ�
ന്ന പന്ഥാവിേലക്കു് തിരിയുന്നു എന്നുള്ളതുെകാണ്ടു് മാത്രേമ ഇതു സഹനീയമായി�
രിക്കുന്നുള്ളു. നാം വീണ്ടും ഊർദ്ധ്വഗാമികളാകുന്നതിനു ഇതിൽക്കൂടി കടന്നു േപാ�
േകണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു വിത്തു നിലത്തിടുക. അതു് അവിെടകിടന്നു ശിഥിലമാക�
യും, കുെറക്കഴിഞ്ഞു ദ്രവിച്ചുേപാകയും െചയ്യുന്നു. ആ ദ്രവിച്ചുേപായതിൽ നിന്നാണു്
ഒരു പ്രൗഢമായ ഒരു വൃക്ഷം വളർന്നുവരുന്നതു്. ഒരു ഉന്നതമായ വൃക്ഷമായിത്തീ�
രണെമങ്കിൽ ഓേരാ വിത്തും അേധാഗതിെയ പ്രാപിക്കതെന്ന േവണം. അതുെകാ�
ണ്ടു് നാം മനുഷ്യൻ എന്നു പറയുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽനിന്നും നമുക്കു് എത്രേവഗ�
ത്തിൽ പുറത്തു ചാടാൻകഴിയുേമാ അത്രയും നല്ലതാെണന്നു് സിദ്ധിക്കുന്നു. ആത്മ�
ഹത്യ, െചയ്തിട്ടാേണാ നാം ഈ സ്ഥിതിയിൽ നിന്നും പുറത്തുചാേടണ്ടതു് ? ഒരി�
ക്കലുമല്ല. അതു കാര്യെത്ത കുേറക്കൂടി വഷളാക്കുന്നതായിരിക്കും. പുറത്തു വരാ�
നുള്ള മാർഗ്ഗം ആത്മഹിംസ െചയ്കേയാ, േലാകദൂഷണം െചയ്കേയാ അല്ല. െകാഴി�
ച്ച ചട്ടയിൽ പാമ്പിനുള്ളേപാെലയുള്ള സക്തിഹീനത (Despond of the slough)
േയാെട നാം കടന്നു േപാേകണ്ടതാകുന്നു. എത്രേവഗം കടന്നുേപാകുേമാ അത്രയും
നന്നു്. എന്നാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതായ അവസ്ഥ ഇതെല്ലന്നുള്ളതും എല്ലായ്േപ്പാ�
ഴും ഓർത്തു െകാള്ളണം.

ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായി പറയെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന േകവലാവസ്ഥ, ചിലർ ശങ്കിക്കും
േപാെല സസ്യപ്രാണിയുെടേയാ കല്ലിെന്റേയാ അവസ്ഥയല്ലന്നുള്ള ഭാഗം മനസ്സി�
ലാക്കുവാനാണു് വാസ്തവത്തിൽ വളെര പ്രയാസം. അങ്ങെന വിചാരിക്കുന്നതു്
ആപൽക്കരമാണു്. ഈ മാതിരി തത്വചിന്തകന്മാരുെട അഭിപ്രായപ്രകാരം സ്ഥിതി
രണ്ടുപ്രകാരം മാത്രേമയുള്ളൂ ഒന്നു കല്ലിേന്റതു്, മേറ്റതു വിചാരത്തിേന്റതു്. സ്ഥിതിെയ
(ജീവിതെത്ത) ഈ രണ്ടു മാത്രമാെണന്നു് ഖണ്ഡിച്ചു പറവാൻ അവർക്കു് എന്തധികാ�
രമാണുള്ളതു് ? വിചാരേത്തക്കാൾ അളവില്ലാത്ത ഉൽക്കർഷമുള്ള എതാെണ്ടാന്നി�
ല്ലേയാ? പ്രകാശത്തിെന്റ വിസ്ഫുരണങ്ങൾ വളെര മന്ദമായിരിക്കുേമ്പാൾ നാം കാണു�
ന്നില്ല. കുെറക്കൂടി തീവ്രമാകുേമ്പാൾ അവ നമുക്കു് പ്രകാശമായിത്തീരുന്നു. അതിലു�
മധികം തീവ്രമാകുേമ്പാൾ വീണ്ടും നാം അവെയ കാണുന്നില്ല. നമുക്കു് അതു ഇരുട്ടാ�
യിരിക്കുന്നു. ഈ അവസാനെത്ത ഇരുട്ടും ആദ്യെത്ത ഇരുട്ടും ഒന്നാേണാ? നിശ്ച�
യമായും അല്ല. ഇവക്കു് തമ്മിൽ ദക്ഷിേണാത്തര ധ്രുവങ്ങൾക്കുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ടു്.
കല്ലിെന്റ വിചാരഹീനതയും, ഈശ്വരെന്റ വിചാരഹീനതയും ഒേന്നാ? തീർച്ചയായും
അല്ല. ഈശ്വരൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അേദ്ദഹം ഊഹിക്കുന്നില്ല. എന്തിനു് ഊഹി�
ക്കണം? അേദ്ദഹത്തിനു് ഊഹിപ്പാൻ അേദ്ദഹം അറിയാത്തതായി എെന്തങ്കിലു�
മുേണ്ടാ? കല്ലിനു് ഊഹിപ്പാൻ കഴിയില്ല. ഈശ്വരൻ ഊഹിക്കുന്നില്ല. അതാണു്
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വ്യത്യാസം. വിചാരെത്ത അതിക്രമിച്ചു േപാകുന്നതു് ഭയങ്കരമാെണന്നു ഈ തത്വചി�
ന്തകന്മാർ വിചാരിക്കുന്നു. വിചാരത്തിനേങ്ങപ്പുറം അവർ യാെതാന്നും കാണുന്നില്ല.

ഊഹത്തിന്നപ്പുറമായി അധികമുയർന്ന അവസ്ഥകളുണ്ടു്. മതസംബന്ധമായ
ജീവിതത്തിെന്റ പ്രഥമാവസ്ഥ തെന്ന കാണെപ്പടുന്നതു് വാസ്തവത്തിൽ ബുദ്ധിയു�
െട അപ്പുറത്താകുന്നു. വിചാരത്തിെന്റയും ബുദ്ധിയുെടയും ഊഹത്തിെന്റയും അപ്പുറ�
ത്തു പ്രേവശിക്കുന്നെതേപ്പാേഴാ അേപ്പാഴാണു് ഈശ്വരെന്റ സന്നിധിയിേലക്കു േപാ�
കാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നാമെത്ത കാലു വയ്ക്കുന്നതു്. ജീവിതത്തിെന്റയും ആരംഭം അതുത�
െന്ന. സാധാരണമായി ജീവിതെമന്നു പറയുന്ന ഈ അവസ്ഥയാകെട്ട േകവലം
ഒരു ഗർഭാവസ്ഥേയ ആകുന്നുള്ളൂ.

അടുത്ത േചാദ്യം വിചാരത്തിനും ഊഹത്തിനുമതീതമായ ഈ അവസ്ഥയാ�
ണു് ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥ എന്നുള്ളതിനു് സാധകം എന്താണു് ? എന്നായിരി�
ക്കും. ഒന്നാമതുതെന്ന േലാകത്തുള്ള മഹത്തുക്കൾ േകവലം ജല്പകന്മാേരക്കാൾ വള�
െര േയാഗ്യന്മാരായ മഹത്തുക്കൾ േലാകെത്ത ഇളക്കി മറിച്ച ആളുകൾ യാെതാരു
പ്രകാരത്തിലുമുള്ള സ്വാർഥത്തിെന്റ േലശവും തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ എല്ലാം
ഇതു വഴിയിലുള്ള ഒരു െചറിയ സ്ഥാനമാെണന്നും, അഖണ്ഡം ഇതിന്നപ്പുറമാെണ�
ന്നും േഘാഷിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ടാമതു് അവർ േകവലം അങ്ങെന പറയുക മാത്രമല്ല
െചയ്യുന്നതു്; എല്ലാവർക്കും തുറന്നു കാണിക്കുന്നു. അവർ അവരുെട സമ്പ്രദായങ്ങ�
െള നൽകുന്നു. ആർക്കും അവർ േപായ മാർഗ്ഗെത്ത പിന്തുടർന്നു െകാള്ളാം. മൂന്നാ�
മതു് േവെറ ഒരു പന്ഥാവു് കാണുന്നില്ല. േവെറ സമാധാനം ഒന്നുമില്ല. ഉയർന്ന�
തായി ഒരവസ്ഥയിെല്ലന്നു സമ്മതിക്കുന്ന പക്ഷം എന്തുെകാണ്ടാണു് ഈ കാലെമ�
ല്ലാം നാം ഈ വൃത്തത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു് ? ഈ േലാകജീവി�
തെത്തപ്പറ്റി ഏതു ഊഹത്തിനു സമാധാനം പറവാൻ കഴിയും. നമുക്കു് ഇന്ദ്രിയവിഷ�
യങ്ങെള കടന്നുേപാവാൻ കഴികയിെല്ലങ്കിലും, നമുക്കു് അതിലധികമായ ഏെതങ്കി�
ലും ആവശ്യമിെല്ലങ്കിലും നമ്മുെട ജ്ഞാനത്തിെന്റ അവധി ഇന്ദ്രിയവിഷയം തെന്ന�
യായിരിക്കും. ഇതാണു് സന്ദിഗ്ദ്ധമതെമന്നു പറയുന്നതു്. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളു�
െട സാക്ഷ്യെത്ത വിശ്വസിക്കുന്നതിനു എന്തു യുക്തിയാണുള്ളതു് ? ഒരുവൻ െതരു�
വിൽ നിേശ്വഷ്ടനായിനിന്നു മരിച്ചുകളയുെമങ്കിൽ അവെന ഞാൻ ഒരു വാസ്തവ സന്ദി�
ഗ്ദ്ധമതക്കാരൻ എന്നുപറയാം. യുക്തിയാണു് സർവ്വപരപ്രധാനെമങ്കിൽ ശൂന്യസി�
ദ്ധാന്തത്തിെന്റ ഇേങ്ങപ്പുറത്തു നിൽപ്പാൻ നമുക്കു് അതു് ഇടം തരുന്നില്ല. ഒരു മനു�
ഷ്യൻ മെറ്റല്ലാ വിഷയത്തിലും സന്ദിഗ്ദ്ധമതക്കാരനും എന്നാൽ പണം, കീർത്തി,
േപർ ഇവെയ പറ്റി അങ്ങെന അല്ലാത്തവനുമാെണങ്കിൽ അവൻ ഒരു ധൂർത്തേന
ആകുന്നുള്ളു. ഊഹെമന്നു പറയുന്ന വമ്പിച്ച കഠിന ഭിത്തി കടന്നു നമുക്കു് േപാകാൻ
പാടിെല്ലന്നു് ക്യാന്റ ് (എന്ന തത്ത്വശാസ്ത്രജ്ഞൻ) സേന്ദഹേലശെമന്നിെയ സാധി�
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായമാണു് ആദ്യേമ ഉള്ളതു്. അതിേന്മലാണു് എല്ലാ
ഇന്ത്യൻ തത്വവിചാരങ്ങളും താങ്ങി നിന്നു് അേന്വഷിപ്പാൻ ഒരുെമ്പടുകയും ആധുനി�
കാവസ്ഥയുെട കാരണെത്ത കാണിക്കുന്നതായി ഊഹത്തിൻ ഉപരിയായ ഏേതാ
ഒന്നുെണ്ടന്നു കണ്ടു പിടിപ്പാൻ ശക്തമാകുകയും െചയ്യുന്നതു്. നെമ്മ േലാകത്തിെന്റ
അേങ്ങപ്പുറത്തു കടത്തി വിടുന്ന ഒന്നിെനപറ്റി ആരാഞ്ഞറിയുന്നതിെന്റ വില ഇതാ�
ണു്. ‘അങ്ങു നമ്മുെട പിതാവാകുന്നു. അങ്ങുതെന്ന നെമ്മ ഈ അജ്ഞാനമഹാ�
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സമുദ്രത്തിെന്റ മറുകരയിേലയ്ക്കു െകാണ്ടുേപാകണം.’ ഇതാണു മതശാസ്ത്രം. േവെറ
ഏെതങ്കിലുമായിരിപ്പാൻ പാടില്ല.



സമാധിപാദം

സൂത്രം 1. അഥ േയാഗാനുശാസനം
അർത്ഥം: ഇേപ്പാൾ േയാഗാനുശാസനം (സമാധിശാസ്ത്രം) വിവരിക്കെപ്പടുന്നു.

സൂത്രം 2. േയാഗശ്ചിത്തവൃത്തി നിേരാധഃ
അർത്ഥം: േയാഗം (എന്നാൽ) ചിത്തവൃത്തിനിേരാധഃ = മനസ്സിെന്റ നാനാവൃത്തിരൂ�
േപണയുള്ള പരിണാമെത്ത തടുക്കുക (ആകുന്നു).

ഇവിെട ഒട്ടധികം വിവരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണു്. ചിത്തം എന്നാൽ എന്താ�
െണന്നും, േമൽപറഞ്ഞ വൃത്തികൾ എെന്തല്ലാമാെണന്നും നാം അറിഞ്ഞിരിേക്ക�
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എനിക്കു ഈ കണ്ണുണ്ടു്. കണ്ണു കാണുന്നില്ല. ശിരസ്സിൽ തലേച്ചാ�
റിനുള്ളിലുള്ള ആ സ്ഥാനെത്ത എടുത്തുകളയുക. കണ്ണുകൾ പിേന്നയും അങ്ങെന
തെന്ന ഇരിക്കും. കൃഷ്ണമണി പൂർത്തിയായും ഉണ്ടായിരിക്കും. കണ്ണിനു മുമ്പിലുള്ള പ്ര�
തിമ അങ്ങെന തെന്ന ഇരിക്കും. എങ്കിലും കണ്ണുകൾ കാണുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു്
കണ്ണുകൾ േകവലം അപ്രധാനമായ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രേമ ആകുന്നുള്ളു. സാ�
ക്ഷാൽ ദർശനത്തിെന്റ കരണങ്ങളല്ല. ദർശനകരണം തലേച്ചാറിലുള്ള സിരാമദ്ധ്യ�
സ്ഥാനത്തിലാകുന്നു. ഈ കണ്ണുകൾ മാത്രം മതിയാകുന്നതല്ല. ചിലേപ്പാൾ ഒരു മനു�
ഷ്യൻ അവെന്റ കണ്ണുകൾ തുറന്നു വച്ചുെകാണ്ടുറങ്ങുന്നു. പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും.
വിഷയമായ പ്രതിമയും അങ്ങെന തെന്ന ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ മൂന്നാമതു് ഒരു
വസ്തു ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. അതായതു് മനസ്സു് ഇന്ദ്രിയേത്താടു് (കാരണേത്താ�
ടു് ) സംേയാഗിക്കണം. കണ്ണു ബാഹ്യമായ ഉപകരണം മാത്രമാണു്. നമുക്കു് തല�
േച്ചാറിെല ആ സ്ഥാനവും, മനസ്സിെന്റ സഹായവും കൂടി ആവശ്യമുണ്ടു്. വണ്ടികൾ
ഒരു െതരുവിൽകൂടി ഉരുണ്ടു േപാകുന്നു. നിങ്ങൾ അവയുെട ശബ്ദം േകൾക്കുന്നില്ല.
എന്തുെകാണ്ടു് ? കാരണം ശ്രവേണന്ദ്രിയേത്താടു് നിങ്ങളുെട മനസ്സു് സംേയാജിച്ചി�
ല്ല. ഒന്നാമതു് അന്തഃകരണം രണ്ടാമതു് ഇന്ദ്രിയം മൂന്നാമതു് അവ രേണ്ടാടുമുള്ള മന�
സ്സിെന്റ സംേയാഗം. ഈ മൂന്നും േവണം. മനസ്സു് ഈ വിഷയച്ഛായെയ കുേറക്കൂടി
ആന്തരവും, നിശ്ചയരൂപവുമായ ബുദ്ധിയുെട അടുക്കൽ െകാണ്ടുെചല്ലുന്നു. ബുദ്ധി പ്ര�
തികരിക്കുന്നു. ഈ പ്രകൃതിേയാടു കൂടിത്തെന്ന അഹങ്കാരം (ഞാൻ എന്നുള്ള േബാ�
ധവും) സ്ഫുരിക്കുന്നു. ഉടൻ കൃതിയുെടയും, പ്രകൃതിയുെടയും മിശ്രരൂപമായ ഈ തത്വം
പുരുഷൻ എന്നുപറയുന്ന സാക്ഷാൽ ആത്മാവിെന്റ മുമ്പാെക എത്തുന്നു. ആത്മാവു്
ആ മിശ്രരൂപത്തിൽ ഒരു വിഷയെത്ത കാണുക (പ്രത്യക്ഷീകരിക്കുക) യും െചയ്യു�
ന്നു. മനസ്സഹിതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, നിശ്ചയരൂപമായ ബുദ്ധിയും, അഹങ്കാരവും



79 രാജേയാഗം സമാധിപാദം

േചർന്നു അന്തഃകരണങ്ങൾ (അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങൾ) എന്നു പറയെപ്പടുന്നു. അവ ചി�
ത്തം എന്നു പറയുന്ന മാനസപദാർത്ഥത്തിെന്റ ഭിന്നങ്ങളായ അവസ്ഥകൾ തെന്ന
ആകുന്നു. ചിത്തത്തിെന്റ അലകൾ (തരംഗങ്ങൾ)ക്കു വൃത്തികൾ, എന്നു പറയുന്നു.
‘വൃത്തിക്കു, ‘ചുഴി’ എന്നാണു് വാച്യാർത്ഥം. വിചാരം എന്നാൽ എന്തു് ? വിചാരം
ഘനാകർഷണേമാ, നിരസനേമാ േപാെലയുള്ള ഒരു ശക്തിതെന്ന ആണു്. അതു
പ്രകൃതിയിലുള്ള ശക്തിയുെട അഖണ്ഡമായ സംഭാരശാലയിൽനിന്നു സ്വരൂപിക്ക�
െപ്പടുന്നു. ‘ചിത്തം’ എന്നു പറയുന്ന കരണം ആ ശക്തിെയ ഗ്രഹിക്കുന്നു. അതു കട�
ന്നുേപായി മേറ്റ അറ്റത്തു് എത്തുേമ്പാൾ അതിന്നു വിചാരം എന്നു പറയുന്നു. നമുക്കു
ആഹാരം വഴിയാണു് ഈ ശക്തികിട്ടുന്നതു്. ആഹാരത്തിൽ നിന്നു ശരീരം ചലന�
ശക്തി മുതലായതിെന സമ്പാദിക്കുന്നു. അതു ഉള്ളിേലക്കുവിടുന്ന മറ്റു സൂക്ഷ്മശക്തി�
കെള നാം വിചാരം എന്നു പറയുന്നു. സ്വഭാേവനതെന്ന മനസ്സു േബാധമുള്ളതെല്ല�
ന്നു നാം കാണുന്നുണ്ടെല്ലാ; എങ്കിലും അതു േബാധമുള്ളേപാെല േതാന്നി േപ്പാകുന്നു.
എന്തുെകാണ്ടു് ? േബാധവാനായ ആത്മാവു് അതിെന്റ പിന്നാെല ഉള്ളതുെകാണ്ടു്.
േബാധമുള്ള വസ്തു നിങ്ങൾതെന്ന; മനസ്സു നിങ്ങൾ െവളിയിലുള്ള േലാകെത്ത ഗ്രഹി�
പ്പാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഒരു കരണം മാത്രേമ ആകുന്നുള്ളു. ഈ പുസ്തകം എടുക്കുക;
ഇതു ഒരു പുസ്തകത്തിെന്റ നിലയിൽ െവളിയിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല. െവളിയിൽ ഇരിക്കു�
ന്നതു അറിയെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്തതും അറിയെപ്പടാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണു്. ഇതു (പുസ്ത�
കം) ഒരു സൂചനമേത്ര. ആ സൂചനം മനസ്സിെന ഉന്തുന്നു. മനസ്സിൽനിന്നു പ്രതി�
കൃതി പുറെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. െവള്ളത്തിൽ ഒരു കെല്ലടുെത്തറിഞ്ഞാൽ െവള്ളം
ഓളങ്ങളുെട രൂപത്തിൽ അതിെന തല്ലുന്നു. വാസ്തവമായ േലാകം മനസ്സിെന്റ പ്രതി�
കൃതിയുെട സംഭവംതെന്ന. ഒരു പുസ്തകരൂപേമാ, ഒരു ഗജരൂപേമാ, ഒരു മനുഷ്യരൂ�
പേമാ പുറത്തുള്ളതല്ല. നാം അറിയുന്നെതല്ലാം പുറത്തുള്ള സൂചനകളിൽ നിന്നുണ്ടാ�
കുന്ന നമ്മുെട മാനസപ്രതികൃതികൾ മാത്രമാകുന്നു. ‘ഇന്ദ്രിയേബാധത്തിെന്റ നിര�
ന്തരമായ സംഭാവ്യത തെന്ന വസ്തു’ എന്നു ജാൺ സ്റ്റുവർട്ട്മിൽ പറഞ്ഞു. സൂചന
മാത്രമാണു് െവളിയിലുള്ളതു്. ദൃഷ്ടാന്തത്തിനു മുത്തുച്ചിപ്പിെയ എടുക്കുക. മുത്തുകൾ
എങ്ങിെന ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾക്കു അറിയാമേല്ലാ. ഒരു തരി മണേലാ അതു�
േപാെല ഉള്ള വല്ലതുെമാ അകത്തുകടക്കുന്നു. അതു അവിെട കിടന്നു ഉരസിത്തുടങ്ങു�
ന്നു. ഉടെന ചിപ്പിയുെട ഉള്ളിൽനിന്നും ഒരു മാതിരി മിനുക്കു പശപുറെപ്പട്ടു തരിമണ�
ലിെന െപാതിയുന്നു. അങ്ങിെന അതു മുത്തായിത്തീരുന്നു. ഈ മുഴുവൻ േലാകവും
നമ്മുെട സ്വന്തം മിനുക്കുപശ എന്നുതെന്ന പറയാം. വാസ്തവമായ േലാകം ആ തരി�
മണലും ആകുന്നു. സാധാരണ മനുഷ്യനു ഇതു് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകയില്ല. എന്തു�
െകാെണ്ടന്നാൽ അവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾതെന്ന അവനിൽ ഒരു മി�
നുക്കുപശ പുറെപ്പടുകയും തെന്റ ആ മിനുക്കു പശെയമാത്രം അവൻ കാണുകയും
െചയ്യുന്നു. ഇേപ്പാൾ ഈ വൃത്തികൾ എന്നു പറയുന്നതിെന്റ അർത്ഥം എന്താെണ�
ന്നു നമുക്കു മനസ്സിലായെല്ലാ. വാസ്തവത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ മനസ്സിെന്റ പിന്നാെല
ഇരിക്കയാകുന്നു. മനസ്സു് അവെന്റ കയ്യിലുള്ള കരണമാകുന്നു. അതിൽകൂടി അരി�
ഞ്ഞുവീഴുന്നതു് അവെന്റ േബാധവുമാകുന്നു. നിങ്ങൾ പിന്നാെല നില്ക്കുേമ്പാൾ മാത്ര�
േമ അതു (മനസ്സു) േബാധമുള്ളതായിത്തീരുന്നുള്ളു. എേപ്പാൾ മനുഷ്യൻ അതിെന
വിട്ടുകളുയുന്നുേവാ അേപ്പാൾ അതു് ഉടഞ്ഞുേപാകയും ശൂന്യമായിേപ്പാകയും െചയ്യു�
ന്നു. അതുെകാണ്ടു ചിത്തം എന്നുപറഞ്ഞാൽ എന്താെണന്നു് നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാ�
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യേല്ലാ. ചിത്തം എന്നു പറഞ്ഞാൽ മാനസപദാർത്ഥവും വൃത്തികൾ എന്നാൽ ബാ�
ഹ്യസൂചനകൾ അതിേന്മൽ തട്ടുേമ്പാൾ അതിൽനിന്നു െപാങ്ങുന്ന ഓളങ്ങളും അല�
കളും ആകുന്നു. ഈ വൃത്തികളാണു് നമ്മുെട മുഴുവൻ േലാകവും.

തടാകത്തിെന്റ അടി അതിെന്റ മുകൾഭാഗത്തു ഓളങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതി�
നാൽ നമ്മുക്കു കാണ്മാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഓളങ്ങൾ അടങ്ങുകയും ജലം ശാന്തമാക�
യും െചയ്യുേമ്പാൾ മാത്രേമ അടിയുെട ഒരു കാഴ്ച കിട്ടുന്നതു നമുക്കു സാദ്ധ്യമായി വരു�
ന്നുള്ളു. ജലം കലങ്ങിയതാെണങ്കിലും അടി കാണുകയില്ല. ജലം എല്ലായ്േപ്പാഴും
ഇളകിെക്കാണ്ടു കിടക്കയാെണങ്കിലും അടികാണുകയില്ല. െവള്ളം െതളിഞ്ഞിരിക്ക�
യും ഓളം ഇല്ലാതിരിക്കയുമാെണങ്കിൽ നമുക്കു അടികാണം. തടാകത്തിെന്റ ആ
അടിയാണു് നമ്മുെട വാസ്തവമായ ആത്മാവു്. തടാകം ‘ചിത്ത’വും, ഓളങ്ങൾ വൃ�
ത്തി’കളും ആണു്. വീണ്ടും, ഈ മനസ്സിനു മൂന്നവസ്ഥകളുണ്ടു്. ഒന്നു അന്ധകാരമ�
യമായിരിക്കുന്നു; അതിനു തമസ്സു് എന്നു പറയുന്നു. അതു് മന്ദന്മാരിലും മൃഗങ്ങളിലും
കാണുന്നു. അതിെന്റ പ്രവൃത്തി എല്ലാം മറ്റുള്ളവെര ഉപദ്രവിക്കതെന്ന. പിെന്ന മന�
സ്സിെന്റ ക്രിയാരൂപമായ അവസ്ഥ അല്ലങ്കിൽ രജസ്സു് . അതിെന്റ പ്രധാന േനാട്ടം
ശക്തിയും േഭാഗവുമാണു്. ‘എനിക്കു ശക്തിമാനാവണം, മറ്റുള്ളവെര കീഴടക്കണം.’
പിെന്ന ഒടുവിൽ ഓളങ്ങൾ അടങ്ങുകയും, തടകാത്തിെല ജലം െതളിയുകയും െച�
യ്യുേമ്പാൾ സത്വം എന്നു പറയുന്ന അവസ്ഥ കാണുന്നു. അതു നിശ്ചലതയും, ശാ�
ന്തതയുമാകുന്നു. അതു ഉദാസീനമല്ല; പിെന്നേയാ അതിതീവ്രമായ ക്രിയേയാടു കൂടി�
യതാെണന്നുതെന്ന പറയാം. ശക്തിയുെട അത്യന്തമഹത്തായ പരിണാമം ശാന്ത�
മായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാകുന്നു. ക്രിയായുക്തമായിരിക്കുന്നതു് എളുപ്പമാണു്. കടി�
ഞ്ഞാൺ വിട്ടുകളുയുക; കുതിര നിങ്ങെള വലിച്ചു താഴത്തിടുന്നതുകാണം. ആർക്കും
അതു െചയ് വാൻ കഴിയും; എന്നാൽ കിഴുക്കാംതൂക്കായി മറിയാൻേപാകുന്ന കുതി�
രകെള പിടിച്ചുനിറുത്തുന്നതാേരാ അവനാണു് ബലവാനായ മനുഷ്യൻ. വിട്ടുകളവാ�
േനാ, പിടിച്ചു നിറുത്താേനാ, ഏതിനാണു് അധികം ശക്തിേവണ്ടതു് ? ശാന്തൻ മന്ദ�
നല്ല. സത്വം എന്നു പറഞ്ഞാൽ മന്ദതേയാ ഉദാസീനതേയാ ആെണന്നു നിങ്ങൾ
െതറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്. ശാന്തൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ േമല്പറഞ്ഞ ഓളങ്ങെള തടുത്തുനി�
റുത്തിയവൻ ആകുന്നു. ക്രിയ, താണതരം ശക്തിയുേടയും, ശാന്തത ഉയർന്നതരം
ശക്തിയുെടയും പരിണാമമാണു്.

ഈ ചിത്തം, അതിെന്റ സ്വാഭാവികമായ ശുദ്ധാവസ്ഥയിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാ�
വാൻ എല്ലായ്േപ്പാഴും ശ്രമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിെന
െവളിയിേലക്കു വലിച്ചിഴക്കുന്നു. അതിെന തടുക്കുകയും, െവളിേക്കാട്ടുള്ള ആഭിമുഖ്യ�
െത്ത നിേരാധിക്കയും, േബാധത്തിെന്റ കാതലായ ആ സ്ഥാനേത്തക്കു അതിെന
മടക്കി യാത്രയയക്കുകയും െചയ്യുകയാണു് ‘േയാഗത്തിെന്റ ആദ്യെത്തപ്പടി.’ എന്തു�
െകാെണ്ടന്നാൽ ഈ മാർഗത്തിലൂെട മാത്രേമ ചിത്തത്തിനു അതിെന്റ ശരിയായ
വഴിയിൽ എത്താൻ കഴിയു.

ഈ ചിത്തം ഏറ്റവും താണതു മുതൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതു വെരയുള്ള എല്ലാ പ്രാ�
ണികളിലും ഉെണ്ടങ്കിലും, മനുഷ്യജീവിയിൽ മാത്രേമ നാം ബുദ്ധി കാണുന്നുള്ളു. മാ�
നസപദാർത്ഥത്തിനു ബുദ്ധിയുെട രൂപം സമ്പാദിപ്പാൻ കഴിയുന്നതുവെര അതിനു
ഈ എല്ലാപടികളിലുംകൂടി മടങ്ങിേപ്പാകയും ആത്മാവിെന മുക്തനാക്കുകയും െച�
യ് വാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. മനസ്സു തങ്ങൾക്കും ഉെണ്ടങ്കിലും, സേദ്യാമുക്തി (ഉടെന
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േമാക്ഷം പ്രാപിക്കുക എന്നതു) പശുവിനും, പട്ടിക്കും സാദ്ധ്യമല്ല. എന്തുെകാെണ്ട�
ന്നാൽ, അവയുെട ചിത്തത്തിനു നാം ബുദ്ധി എന്നു പറയുന്ന ആ പരിണാമം സമ്പാ�
ദിപ്പാൻ കഴികയില്ല.

ചിത്തം ചിതറുക (ക്ഷിപ്തം), മങ്ങുക (മൂഢം), ക്ഷീണിക്കുക (വിക്ഷിപ്തം), ഏകാ�
ഗ്രമാക (ഏകാഗ്രം) ഈ നാലുരൂപത്തിൽ പരിണമിക്കുന്നു. മാനസപദാർത്ഥം ഈ
നാലുരൂപങ്ങളായിട്ടാണു െവളിെപ്പടുന്നതു്. ഒന്നാമതു്, ഒരു ചിതറിയരൂപം, അതു
ക്രിയാ ശക്തിയാണു്. അതിെന്റ േനാട്ടം സുഖത്തിേന്റേയാ ദുഃഖത്തിേന്റേയാ രൂപ�
ത്തിൽ പരിണമിക്കയാകുന്നു. പിെന്നയുള്ള മങ്ങിയ രൂപം തമസ്സാണു്. അതിെന്റ
ഏകമായ താല്പര്യം മറ്റുള്ളവെര ഉപദ്രവിക്കയാകുന്നു. വ്യാഖാതാവു് ആദ്യെത്ത രൂ�
പം സ്വാഭാവികമായി േദവന്മാർക്കുള്ളെതന്നും, രണ്ടാമേത്തതു് അസുരന്മാർക്കുള്ള�
െതന്നും പറയുന്നു. ഏകാഗ്രതയിേലക്കുള്ള െഞരുക്കം (ശ്രമം) ആണു് ‘വിേക്ഷപം.’
‘ഏകാഗ്രം’ എന്ന ചിത്തത്തിെന്റ അവസ്ഥയാണു് നെമ്മ സമാധിയിേലക്കു നയി�
ക്കുന്നതു്.

സൂത്രം 3. തദാ ദ്രഷ്ടുഃ സ്വരൂേപഽവസ്ഥാനം
അർത്ഥം: തദാ = അേപ്പാൾ (ചിത്തവൃത്തികൾ തടുക്കെപ്പടുേമ്പാൾ), ദ്രഷ്ടുഃ = കാ�
ണുന്നവന് (ആത്മാവിനു് ), സ്വരൂേപ = സ്വന്തയഥാർത്ഥരൂപത്തിൽ, അവസ്ഥാനം
= സ്ഥിതി (വരുന്നു).

അലകൾ അടങ്ങുകയും, തടാകം ശാന്തമാകയും െചയ്തയുടെന തടാകത്തിെന്റ
അടിയിലുള്ള നിലെത്ത നാം കാണുന്നതുേപാെലത്തെന്ന മനസ്സിെന്റ സംഗതിയും.
എേപ്പാൾ അതു ശാന്തമാകുേമാ അേപ്പാൾ നാം നമ്മുെട സ്വന്തംരൂപം എന്താെണ�
ന്നു കാണുന്നു. നാം നെമ്മ കലക്കിമറിക്കുന്നില്ല. നമ്മുെട സ്വന്ത സ്വാഭാവത്തിൽത�
െന്ന ഇരിക്കുന്നു.

സൂത്രം 4. വൃത്തിസാരൂപ്യമിതരത്ര
അർത്ഥം: ഇതരത്ര = മറ്റു സമയങ്ങളിൽ, വൃത്തിസാരൂപ്യം = ചിത്തവൃത്തികേളാ�
ടു് ഐകരൂപ്യം (ദ്രഷ്ടാവിനുണ്ടാകുന്നു, ആത്മാവു് വൃത്തികേളാടു അേഭദമായിതെന്ന
കാണെപ്പടുന്നു)

ദൃഷ്ടാന്തത്തിനു ഞാൻ ഒരു ദുഃഖാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഒരുത്തൻ എെന്ന
അധിേക്ഷപിക്കുന്നു. അതു് ഒരു ഉപാധി അെല്ലങ്കിൽ വൃത്തിയാണു്. ഞാൻ, എെന്ന
അതിേനാടു ഏകീകരിക്ക (അതായി ഭവിക്ക) യും െചയ്യുന്നു. ഫലം ദുഃഖമാണു്.

സൂത്രം 5. വൃത്തയഃ പഞ്ചതയ്യഃ ക്ലിഷ്ടാഽക്ലിഷ്ടാഃ
അർത്ഥം: വൃത്തയഃ = ചിത്തവൃത്തികൾ, പഞ്ചതയ്യഃ = അഞ്ചു് അംഗങ്ങേളാടുകൂടി�
യവ (ആണു് ), അഞ്ചുപ്രകാരത്തിലുണ്ടു്. ക്ലിഷ്ടാഽക്ലിഷ്ടഃ = േക്ലശമുള്ളവയും േക്ലശമി�
ല്ലാത്തവയും, ഇങ്ങെന).
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സൂത്രം 6. പ്രമാണ, വിപര്യയാഽവിതർക്ക, നിദ്രാസ് മൃതയഃ
അർത്ഥം: അവ, പ്രമാണം=യഥാർത്ഥജ്ഞാനം, വിപര്യയഃ=അയഥാർത്ഥജ്ഞാ�
നം, വികല്പഃ = ശബ്ദജന്യാഽയഥാർത്ഥജ്ഞാനം, നിദ്രാ = ഉറക്കാം, സ്മൃതിഃ = ഓർമ്മ
(ഇവയാകുന്നു).

സൂത്രം 7. പ്രത്യാക്ഷാനുമാനാഗമാഃ പ്രമാണാനി
അർത്ഥം: പ്രത്യക്ഷാനുമാനഗമാഃ = പ്രത്യക്ഷം അനുമാനം ആഗമം (ഇവ), പ്രമാ�
ണാനി = പ്രമാണങ്ങൾ, ആകുന്നു.

നമ്മുെട രണ്ടു പ്രത്യക്ഷാനുഭവങ്ങൾ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളല്ലാെത വന്നാൽ
അതിനു നാം പ്രമാണം എന്നു പറയുന്നു. ഞാൻ ഏേതാ േകൾക്കുന്നു. അതു ഞാൻ
അതിനുമുമ്പുതെന്ന േകട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നിനു വിപരീതമാെണങ്കിൽ അതിേനാടു േപാ�
രാടി അതിെന നിരസിക്കാൻ േനാക്കുന്നു. ഞാൻ അതിെന വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.
പ്രമാണവും മൂന്നു പ്രകാരത്തിലുണ്ടു്. പ്രത്യക്ഷം, അതായതു് എെന്തങ്കിലും നാം
കാണുകേയാ അനുഭവിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നതു (ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു ഭ്രമെത്ത ഉണ്ടാ�
ക്കുന്നതായ എെന്തങ്കിലും ബാധിച്ചില്ലാത്തപക്ഷം) പ്രമാണമാണു്. ഞാൻ ഈ
േലാകെത്ത കാണുന്നു, േലാകം ഉെണ്ടന്നുള്ളതിേലക്കു അതു മതിയായ പ്രമാണമാ�
ണു്. രണ്ടാമതു അനുമാനം, ഊഹിച്ചറിയുന്നതു്. നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷണം കാണുന്നു;
അതിൽനിന്നു നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമായ വസ്തുവിെന ഊഹിച്ചുകണ്ടുപിടിക്കുന്നു. മൂന്നാമ�
തു ആപ്തവാക്യം = അതായതു വാസ്തവം കണ്ടവരായ േയാഗികളുെട വാക്യം. നാം
എല്ലാവരും അറിവിനായി പണിെപ്പടുകയാകുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും
അറിവുണ്ടാകണെമങ്കിൽ നീണ്ട, നീരസമായ ഊഹാേപാഹങ്ങളുെട മാർഗത്തൂെട
േപാേകണ്ടിവരുന്നു. എന്നാൽ േയാഗി പരിശുദ്ധനായ േയാഗി ഇെതല്ലാം കടന്നു�
േപായിരിക്കയാകുന്നു. അയാളുെട മനസ്സിെന്റ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞതും, നടക്കുന്നതും,
വരാനുള്ളതുെമല്ലാം ഒന്നുേപാെല തനിക്കു വായിപ്പാനുള്ള ഒരു പുസ്തകമായിരിക്കു�
ന്നു. അയാൾക്കു് ഈ നീരസമായ മാർഗ്ഗത്തൂെട എല്ലാം േപാേകണ്ടതില്ല. അയാ�
ളുെട വാക്യം പ്രമാണവും തെന്ന. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അയാൾ, അറിവു അയാ�
ളിൽ നിന്നുതെന്ന സ്വേത അറിയുന്നു. അയാൾ സർവജ്ഞനായ ഏകൻ തെന്ന�
യാകുന്നു. ഇങ്ങിെന ഉള്ളവരാണു് േവദശാസ്ത്രങ്ങളുെട കർത്താക്കൾ. അതുെകാണ്ടു
േവദശാസ്ത്രങ്ങളും പ്രമാണങ്ങൾതെന്ന. ഇേപ്പാൾ അവെരേപ്പാലുള്ള ഏെതങ്കിലും
ആളുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ ആളുകളുേടയും വാക്യം പ്രമാണമായിരി�
ക്കുന്നു. ‘ആപ്തൻ’ എന്നുള്ളതിെനപറ്റി മറ്റു തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ദീർഘമായ വാദ�
പ്രതിവാദം െചയ്കയും ആപ്തവാക്യം പ്രമാണം എന്നുള്ളതിനു എന്താണു് യുക്തിെയ�
ന്നു േചാദിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. യുക്തിയുണ്ടു്. എെന്തന്നാൽ അവർ പറയുന്നതിെന
അവർ കാണുന്നു. എെന്തല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നുേവാ അതു പ്രമാണമാണു്. എെന്ത�
ല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുന്നുേവാ അതും പ്രമാണമാണു്. എന്നാൽ ആ കാണുന്നതു
മുൻപുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏെതങ്കിലും അറിവിനു വിരുദ്ധമായിരിക്കരുതു്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ�
ക്കു അതീതമായ അറിവുണ്ടു്. ആ അറിവു ഊഹത്തിനും മനുഷ്യർക്കുമുമ്പുണ്ടായി�
ട്ടുള്ള അനുഭവത്തിനും വിരുദ്ധമല്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ പ്രമാണമാണു്. ഏെതങ്കിലും
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ഒരു ഭ്രാന്തൻ ഈ മുറിക്കകത്തു വന്നു നിന്നുെകാണ്ടു് അവൻ തെന്റ ചുറ്റും േദവന്മാ�
െര കാണുന്നു എന്നു പറേഞ്ഞക്കാം. അതു പ്രമാണമാകുന്നതല്ല. ഒന്നാമതു് അതു
യഥാർത്ഥജ്ഞാനമായിരിക്കണം. രണ്ടാമതു മുമ്പു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തിനു
വിരുദ്ധമല്ലാതിരിക്കണം. മൂന്നാമതു് ആളിെന്റ ഗുണവും അതിന്നനുരൂപമായിരിക്ക�
ണം. ‘ആളിെന്റ ഗുണേത്തക്കാൾ അയാൾ പറയുന്നതിെന്റ പ്രാധാന്യെത്തേവണം
വിചാരിപ്പാൻ. അയാൾ പറയുന്നതിെന നാം ആദ്യം േകൾക്കണം’ എന്നു ചിലർ
പറയുന്നതായി ഞാൻ േകൾക്കാറുണ്ടു്. ഇതു മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ വാസ്തവമായിരി�
ക്കാം. ഒരു മനുഷ്യൻ ദുഷ്ടനായിരിക്കാം എങ്കിലും അവൻ േജ്യാതിശാസ്ത്രസംബ�
ന്ധമായ ഒരു പുതിയ തത്വെത്ത കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നു വരാം. എന്നാൽ മതത്തിെന്റ
സംഗതി േവെറയാണു്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അശുദ്ധനായ മനുഷ്യനു മതത്തിെന്റ
വാസ്തവെത്ത പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകയില്ല. അതുെകാണ്ടു
നാം ആദ്യംതെന്ന താൻ തൃപ്തനാെണന്നു പ്രസ്താവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായ
ആത്മത്യാഗവും, ശുദ്ധിയും ഉള്ള ആൾ തെന്നേയാ എന്നും രണ്ടാമതു അയാൾ ഇന്ദ്രി�
യങ്ങളുെട അറിവിെന കടന്നിട്ടുേണ്ടാ എന്നും മൂന്നാമതു് അയാൾ പറയുന്നതു മനുഷ്യ�
വർഗ്ഗത്തിെന്റ പഴയ അറിവിന്നു വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്നുേണ്ടാ എന്നും േനാേക്കണ്ടതാ�
കുന്നു. സത്യത്തിെന്റ ഒരു പുതിയ ആവിഷ്കരണവും, പഴയ സത്യെത്ത ബാധിക്കു�
ന്നതല്ല, അതിെന ഉറപ്പിക്കേയ െചയ്യുന്നുള്ളു. നാലാമതു, പറയുന്ന സത്യം െതളി�
യിക്കുന്നതിനു കഴിയുന്നതായിരിക്കണം. ഒരു മനുഷ്യൻ ‘എനിക്കു ഒരു പ്രത്യക്ഷമു�
ണ്ടായീ’ എന്നും ‘നിങ്ങൾ അതു കാണ്മാൻ േയാഗ്യനല്ല’ എന്നും പറകയാെണങ്കിൽ
ഞാൻ അയാെള വിശ്വസിക്കയില്ല. ഓേരാരുത്തനും അതു സ്വേത കാണ്മാനുള്ള
ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. തെന്റ അറിവിെന വിലക്കുന്ന ഒരുത്തനും ആപ്തനാകു�
ന്നതല്ല. എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും തികഞ്ഞിരിക്കണം. ആദ്യംതെന്ന ആ മനുഷ്യൻ
ശുദ്ധനാേണാ എന്നും, അയാൾക്കു സ്വാർത്ഥമായ ഉേദ്ദശം ഒന്നും ഇല്ലേയാ എന്നും,
അയാൾക്കു േപരിേനാ പണത്തിേനാ െകാതിയില്ലേയാ എന്നും നിങ്ങൾ േനാേക്ക�
ണ്ടതാണു്. രണ്ടാമതു അയാൾ അതീന്ദ്രിയമായ അറിവുള്ളവനാെണന്നു സ്വേത
െതളിയിക്കണം. മൂന്നാമതു് അയാൾ നമ്മുെട ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കാ�
ത്തതും േലാകത്തിനു ഉപകാരപ്രദവുമായിരിക്കുന്ന ഏെതങ്കിലും ഒന്നു നൽകണം.
അതു മറ്റു സത്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമല്ലാതിരിക്കുേന്നാ എന്നും നാം േനാക്കണം. അതു
മറ്റു ശാസ്ത്രീയമായ സത്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമല്ലാതിരിക്കുേന്നാ എന്നും നാം േനാക്ക�
ണം. അതു മറ്റു് ശാസ്ത്രീമായ സത്യങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഉടെന
അതിെന തള്ളിക്കളയണം. നാലമതു് ആ മനുഷ്യനു ഒരു പ്രേത്യക വിേശഷവും
ഉണ്ടാകരുതു്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സാധിപ്പാൻ കഴിയുന്നതിെന മാത്രെമ അയാൾ
പറയാവു. അേപ്പാൾ ഇങ്ങിെന മൂന്നുവിധ പ്രമാണങ്ങൾ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയ�
ങ്ങളുെട സാക്ഷാൽ പ്രത്യക്ഷവും, അനുമാനവും, ആപ്തനായ ഒരാളിെന്റ വാക്കുകളും
ആകുന്നു. ആപ്തൻ എന്ന ഈ വാക്കിെന ഇംഗ്ലീഷിൽ തർജ്ജമ െചയ്യാൻ എനി�
ക്കു കഴികയില്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ blessed എന്ന വാക്കിെന്റ അർത്ഥം ഇതല്ല. അതിനു
അനുഗ്രഹം സിദ്ധിച്ചവൻ എന്നാണർത്ഥം. അനുഗ്രഹം െവളിയിൽനിന്നു വരുന്ന�
താണേല്ലാ. ഇതു തന്നിൽ നിന്നുതെന്ന വരികയാകുന്നു. ആപ്തൻ എന്ന വാക്കിെന്റ
വാച്യാർത്ഥം സിദ്ധൻ (Attained) എന്നാണു്.
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സൂത്രം 8. വിപര്യേയാ മിത്ഥ്യാജ്ഞാനമതൽപ്രതിഷ്ഠം
അർത്ഥം: വിപര്യയഃ = അയഥാർത്ഥജ്ഞാനം, മിത്ഥ്യാജ്ഞാനം = ഭ്രാന്തി (ആകു�
ന്നു). അതൽപ്രതിഷ്ഠം = അതിൽ ഇല്ലാത്തു് അതിൽ ഉെണ്ടന്നുള്ള േബാധം
(തെന്ന).

അടുത്ത വൃത്തി ഒരു വസ്തുവിെന മെറ്റാരു വസ്തുവായി െതറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന മുത്തുചി�
പ്പിയിൽ െവള്ളി എന്നുേപാെലയുള്ള ജ്ഞാനമാണു്.

സൂത്രം 9. ശബ്ദജ്ഞാനാനുപാതീ വസ്തുശുേന്യാ വികല്പഃ
അർത്ഥം: വികല്പഃ = ശബ്ദജന്യഭ്രമം, ശബ്ദജ്ഞാനാനുപാതീ വസ്തുശുന്യഃ = അർ�
ത്ഥാഹിതമായ ശബ്ദശ്രവണത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാകുന്നു.

വികല്പം എന്നുപറയുന്ന േവെറാരു വൃത്തിയുണ്ടു്. ഒരു വാക്കു ഉച്ചരിക്കെപ്പടുന്നു.
നാം അതിെന്റ അർത്ഥം എന്താെണന്നു ചിന്തിപ്പാൻ േനാക്കുന്നില്ല. െപെട്ടന്നു നാം
കണ്ണുംപൂട്ടി എെന്തങ്കിലും തീർച്ചയാക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഇതു ചിത്തദൗർബ്ബല്യത്തി�
െന്റ ലക്ഷണമാണു്. ഇേപ്പാൾ നിയമനത്തിെന്റ സിദ്ധാന്തം എന്താെണന്നു നിങ്ങൾ�
ക്കു മനസ്സിലാകും. ഒരുത്തെന്റ മനസ്സു എത്ര ദുർബ്ബലേമാ അത്രയധികം അവനു നി�
യമനശക്തി കുറഞ്ഞിരിക്കും. നിങ്ങെളക്കുറിച്ചു അപ്രകാരം എല്ലായ്േപ്പാഴും വിചാ�
രിച്ചു െകാൾവിൻ. നിങ്ങൾ എേപ്പാൾ േകാപിപ്പാെനാ ദുഃഖിപ്പാെനാ േപാകുന്നുേവാ
അേപ്പാൾ ഒരു വൃത്താന്തശ്രവണം എങ്ങിെന നിങ്ങളുെട മനസ്സിെന ഈ വൃത്തിക�
ളിേലക്കു വലിച്ചറിയുന്നു എന്നു വിേവചിച്ചു േനാക്കുവിൻ.

സൂത്രം 10. അഭാവ പ്രത്യയാലംബനാ വൃത്തിർന്നിദ്രാ
അർത്ഥം: നിദ്രാ = ഉറക്കം, അഭാവപ്രത്യയാലംബനാ = ശൂന്യ ജ്ഞാനെത്ത ആശ്ര�
യിച്ചുവരുന്ന, വൃത്തിഃ = ചിത്തവൃത്തി (യാണു് ).

അടുത്തതു സുഷുപ്തി എന്നും സ്വപ്നെമന്നും പറയുന്ന ഒരുതരം വൃത്തിയാണു്.
നാം ഉണരുേമ്പാൾ അതുവെര ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നു അറിയുന്നു. പ്രത്യക്ഷാ�
നുഭവെത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കി മാത്രേമ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവാൻ തരമുള്ളു. നാം പ്രത്യ�
ക്ഷമായി കാണാത്തതിെന്റ ഓർമ്മ നമുക്കു് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഓേരാ പ്ര�
തികൃതിയും, ചിത്തതടാകത്തിെല ഒരു അലയാകുന്നു. അേപ്പാൾ ഉറക്കത്തിൽ മന�
സ്സിന്നു അല (ചലനം) ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അതിന്നു ഭാവേമാ അഭാവേമാ ആയ
യാെതാരു പ്രത്യക്ഷവും ഉണ്ടാകയില്ലായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു് നാം അതു ഓർമ്മി�
ക്കയുമില്ല. നാം ഉറക്കെത്തപ്പറ്റി ഓർമ്മിക്കുന്ന കാരണത്താൽത്തെന്ന ഉറങ്ങുന്ന
കാലത്തു മനസ്സിൽ ഒരു തരം അല ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു വരുന്നതാണു്. ഓർമ്മയും
‘സ്മൃതി’ എന്നു പറയുന്ന േവെറാരുതരം വൃത്തിയാകുന്നു.

സൂത്രം 11. അനുഭൂത വിഷയാസംപ്രേമാഷഃ സ്മൃതിഃ
അർത്ഥം: അനുഭുതവിഷയാസംപ്രേമാഷഃ = അനുഭവിച്ച വിഷയത്തിൽ യാെതാരു
വ്യാജവും കലരാതുള്ള (കുടുതലും കുറവും കുടാെതയുള്ള) േതാന്നൽ, സ്മൃതിഃ = ഓർമ്മ
(ആകുന്നു).
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ഓർമ്മ േമല്പറഞ്ഞ മൂന്നു പ്രവൃത്തികളിൽനിന്നും ഉണ്ടാകും. ദൃഷ്ടാന്തത്തിനു, നി�
ങ്ങൾ ഒരു വാക്കു േകൾക്കുന്നു. ആ വാക്കു ചിത്തതടാകത്തിൽ ഒരു കല്ല് എറിഞ്ഞി�
ട്ടേപാെല ആകുന്നു. അതു ഒരു ഓളെത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ ഓളം അേനക ഓളങ്ങ�
ളുെട കൂട്ടെത്ത തുടർന്നു തുടർന്നു് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതാണു് ഓർമ്മ. ഉറക്കം എന്നു പറ�
യുന്ന പ്രേത്യകമാതിരി ഓളം ചിത്തെത്ത ഓർമ്മയാകുന്ന ഓളത്തിേലക്കു വലിച്ചിടു�
േമ്പാൾ അതിനു സ്വപ്നം എന്നു പറയുന്നു. സ്വപ്നം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ
ഓർമ്മ എന്നു പറയുന്ന ഓളത്തിെന്റ ഒരു രൂപാന്തരമാണു്.

സൂത്രം 12. അഭ്യാസൈവരാഗ്യാഭ്യാം തന്നിേരാധഃ
അർത്ഥം: അഭ്യാസൈവരാഗ്യാഭ്യം = അഭ്യാസം െകാണ്ടും, ൈവരാഗ്യം െകാണ്ടും
(േയാഗപരിശീലനം, വിഷയവിരക്തി ഈ രണ്ടുംെകാണ്ടും), തന്നിേരാധഃ = ആ ചി�
ത്തവൃത്തികളുെട നിയമം ഉണ്ടാകുന്നു.

ൈവരാഗ്യം (വിഷയവിരക്തി) ഉണ്ടാേകണെമങ്കിൽ മനസ്സു നിർമ്മലവും,
സത്തും, ഊഹസാമർത്ഥ്യമുള്ളതുമായിരിക്കണം. എന്തുെകാണ്ടു നാം അഭ്യസിക്ക�
ണം? എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ഓേരാ ക്രിയയും, നാഡിസ്പന്ദംേപാെല ആ തടാക�
ത്തിെന്റ മുകളിൽ സ്ഫുരണെത്ത ഉണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ വിസ്ഫുരണം അട�
ങ്ങുന്നു. ബാക്കി എന്താണുള്ളതു് ? അതിെന്റ മുദ്രകൾ അെല്ലങ്കിൽ സംസ്ക്കാരങ്ങൾ.
അങ്ങിെനയുള്ള ഒട്ടധികം സംസ്ക്കാരങ്ങൾ മനസ്സിൽ കൂടിക്കിടന്നിട്ടു് അവ തമ്മിൽ
സംഘടിച്ചു ശീലമായി പരിണമിക്കുന്നു. ‘ശീലം രണ്ടാം സ്വഭാവമാണു് ’ എന്നു പറ�
യാറുണ്ടു്. ഒന്നാം സ്വഭാവവും, മനുഷ്യെന്റ സ്വഭാവം മുഴുവൻതെന്നയും ഇതാണു്.
നാം എങ്ങിെന എല്ലാം ആയിരിക്കുന്നുേവാ അെതാെക്കയും ശീലത്തിൽനിന്നു വന്ന�
താണു്. അതു നമുക്കു സമാധാനപ്രദമായുമിരിക്കുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ അതു
ശീലം മാത്രമാെണങ്കിൽ അതിെന നമുക്കു ഏതു കാലത്തും ഉണ്ടാക്കുകയും അഴി�
ക്കുകയും െചയ്യാമേല്ലാ. മനസ്സിൽ നിന്നു കടന്നുേപായിരിക്കുന്ന ഈ വിസ്ഫുരണങ്ങ�
ളാൽ പിേന്നാക്കം തള്ളെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതാണു് ഈ സംസ്കാരം. ഓേരാ വിസ്ഫുരണവും
അതിെന്റ ഫലെത്ത അവിെട തള്ളിയിരിക്കും. ആ മുദ്രകളുെട ആകത്തുകയാണു്
നമ്മുെട ശീലം. ഏെതങ്കിലും പ്രേത്യക ഓളം പ്രധാനമായിരുന്നാൽ അതനുസരിച്ചു�
മാണു് ആ ശീലം ഒരുത്തനുണ്ടാകുന്നതു്. ഗുണമാണു് പ്രധാനെമങ്കിൽ ഒരുത്തൻ ശി�
ഷ്ടനായിരിക്കും; േദാഷമാണു് പ്രധാനെമങ്കിൽ ദുഷ്ടനായിരിക്കും. സേന്താഷമാണു്
പ്രധാനെമങ്കിൽ സന്തുഷ്ടനായുമിരിക്കും. ചീത്തശീലങ്ങൾക്കുള്ള ഏകമായ പരി�
ഹാരം വിപരീതശീലങ്ങൾ ആകുന്നു. ചീത്തശീലങ്ങളിൽനിന്നു ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന
സംസ്ക്കാരങ്ങെള നല്ല ശീലങ്ങൾ തടുക്കുന്നു. തുടർന്നുെകാണ്ടു പരിശുദ്ധങ്ങളായ വി�
ചാരങ്ങൾതെന്ന വിചാരിക്കയും നല്ലതുതെന്ന െചയ്തുെകാണ്ടു ഇരിക്കയും െചയ്യുക.
ചീത്ത സംസ്ക്കാരമുദ്രകെള തുടച്ചുകളയുന്നതിനുള്ള ഉപായം അതു് ഒന്നുതെന്ന. ഒരു
മനുഷ്യെന നന്നാക്കാൻ കഴികയിെല്ലന്നു ഒരിക്കലും പറയരുതു്. എന്തു െകാെണ്ട�
ന്നാൽ അവൻ പരിചയത്തിെന്റ സംഘാതംെകാണ്ടുണ്ടായ ഒരു ശീലെത്തയാണു്
കാണിക്കുന്നതു്. ആ പരിചയങ്ങെള പുതിയതും നല്ലതുമായ പരിചയങ്ങൾ െകാണ്ടു�
തെന്ന തടുക്കാം. ശീലം എന്നാൽ തുടർന്നുെകാണ്ടുള്ള പരിചയം ആകുന്നു. തുടർ�
ന്നുെകാണ്ടുള്ള പരിചയങ്ങൾക്കു മാത്രേമ ശീലെത്ത നന്നാക്കാനും കഴിയൂ.
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സൂത്രം 13. തത്ര സ്ഥിതൗ യേത്നാഽഭ്യാസഃ
അർത്ഥം: തത്ര = അവയിൽവച്ചു (അഭ്യാസൈവരാഗ്യങ്ങളിൽ വച്ചു), സ്ഥിതൗ =
സ്ഥിതിയിൽ (ചിത്തത്തിെന്റ വൃത്തിരഹിതമായ ശാന്താവസ്ഥയുെട വിഷയത്തിൽ
ഉള്ള), യത്നഃ = പ്രയത്നം അഭ്യാസഃ = അഭ്യാസ (മാകുന്നു).

ഈ അഭ്യാസം എന്താണു് ? മനസ്സു് വൃത്തികളായി ഇളകി െവളിയിേലക്കു് േപാ�
കാെത അതിെന തടുക്കുക. അതായതു, ചിത്തത്തിെന്റ സ്വന്തരൂപത്തിൽതെന്ന
അതിെന വച്ചുെകാള്ളുവാൻ യത്നിക്കുക ആകുന്നു.

സൂത്രം 14. സതു ദീർഘകാല ൈനരന്തര്യ സൽക്കാരാേസവി�
േതാ ദൃഢഭൂമിഃ
അർത്ഥം: സതു = അതു് (അഭ്യാസം) ആകെട്ട, ദീർഘകാല ൈനരന്തര്യ സൽക്കാ�
രാേസവിതഃ = വളെരക്കാലം ഇടവിടാെത ഭക്തിപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള, ദൃഢ�
ഭുമി = ഉറപ്പുള്ളതു് (ആയിത്തീരുന്നു).

നിയമനം ഒരു ദിവസം െകാണ്ടുവരുന്നതല്ല. വളെരക്കാലെത്ത നിരന്തരമായ
പരിശീലനം െകാേണ്ടവരൂ.

സൂത്രം 15. ദൃഷ്ടാനുശ്രവിക വിഷയവിതൃഷ്ണസ്യ വശീകാര സം�
ജ്ഞാ ൈവരാഗ്യം
അർത്ഥം: ദൃഷ്ടാനുശ്രവിക വിഷയവിതൃഷ്ണസ്യ = കാണെപ്പടുന്നതും, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ
നിന്നു േകട്ടറിയെപ്പടുന്നതുമായ വിഷയങ്ങളിൽ വിരക്തിയുള്ളവനു (ഭൂമിയിലും, സ്വർ�
ഗ്ഗാദിേലാകങ്ങളിലുമുളള യാെതാരുവിധ േഭാഗത്തിലും േമാഹമില്ലാതാവനു) ഉള്ള,
വശീകാരസജ്ഞാ = ഇന്ദ്രിയനിയമനബുദ്ധി, (ആകുന്നു) ൈവരാഗ്യ = ൈവരാഗ്യം
(എന്നതു് )

നമ്മുെട പ്രവൃത്തികൾക്കു രണ്ടു േപ്രരകങ്ങളാണുള്ളതു്. (1) നമ്മുെട സ്വന്തം
അനുഭവങ്ങൾ; (2) മറ്റുള്ളവരുെട അനുഭവങ്ങൾ. ഈ രണ്ടു ശക്തികളും മനസ്സാകു�
ന്ന തടാകത്തിൽ പലമാതിരി അലകെള ഇളക്കിവിടുന്നു. ൈവരാഗ്യം എന്നതു് ഇവ�
േയാടു േപാരാടി മനസ്സിെന നിശ്ചലമായി നിറുത്തിെക്കാള്ളുന്ന ശക്തിയാകുന്നു. നമു�
ക്കു ഈ രണ്ടുവക േപ്രരകങ്ങളുെടയും േനേരയുള്ള ൈവരാഗ്യം ഉണ്ടാകണം. ഞാൻ
ഒരു െതരുവിൽക്കൂടി നടന്നുേപാകുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു് എെന്റ ഘടികാരം എടു�
ക്കുന്നു. അതു എെന്റ സ്വന്ത അനുഭവമാണു്. ഞാൻ അതു സ്വയേമവ കാണുന്നു.
അതു് ഉടെന എെന്റ ചിത്തതടാകെത്ത ഇളക്കിമറിച്ചു േകാപരൂപമായ ഒരു അല�
യുണ്ടാക്കുന്നു. അതുണ്ടാവാൻ സമ്മതിക്കരുതു്. അതിെന തടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു
കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാരമില്ല. കഴിയുെമങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു ൈവരാഗ്യമുണ്ടു്.
ആതു േപാെല വിഷയികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളാണു് അത്യുത്തമമായ സുഖ മാതൃക�
െയന്നു നേമ്മാടുപേദശിക്കുന്നു. ഇവ വലുതായ പ്രേലാഭനങ്ങളാകുന്നു. അവെയ
നിരസിക്കയും അവെയ സംബന്ധിച്ചു ചിത്തത്തിൽ ഒരു അലയുണ്ടാകാൻ സമ്മതി�
ക്കാതിരിക്കയും െചയ്യുന്നതു ൈവരാഗ്യമാണു്. തെന്റ സ്വന്ത അനുഭവത്തിലും മറ്റുള്ള�
വരുെട അനുഭവത്തിലും നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആ രണ്ടു േപ്രരകശക്തികെളയും നിയമ�
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നം െചയ്കയും, അതുെകാണ്ടു ചിത്തെത്ത അവയാൽ േപ്രരിക്കെപ്പടാെത തടുക്കുക�
യും െചയ്യുന്നതു ൈവരാഗ്യമാകുന്നു. ‘ഇവെയ (ചിത്തവൃത്തികെള) ഞാൻ നിയമിക്ക�
ണം, ഇവ എെന്ന നിയമിക്കരുതു് ’ ഈമാതിരിയുള്ള മേനാബലെത്ത ൈവരാഗ്യം
എന്നു പറയുന്നു. ഈ ൈവരാഗ്യം ഒന്നുതെന്ന ആകുന്നു മുക്തിക്കുള്ള പന്ഥാവു്.

സൂത്രം 16. തൽപരം പുരുഷഖ്യാേതർഗുണൈവതൃഷ്ണ്യം
അർത്ഥം: പുരുഷഖ്യാേതഃ = ആത്മേബാധം േഹതുവായിട്ടു്, തൽ = ആ ഗുണൈവ�
തൃഷ്ണ്യം = ഗുണങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള ൈവരാഗ്യം, പരം = ഉത്തമം (പരൈവരാഗ്യം)
ആകുന്നു.

ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുേപാലും നമുക്കുള്ള ആസക്തിെയ പിരിച്ചുകളയുന്നതു
ശക്തിയുെട ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആവിർഭാവമാകുന്നു. ആദ്യം പുരുഷൻ (ആത്മാവു്)
എന്താെണന്നും, പിെന്ന ഗുണങ്ങൾ എെന്തല്ലാമാെണന്നും മനസ്സിലാകണം. േയാ�
ഗശാസ്ത്രപ്രകാരം പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ മൂന്നുഗുണങ്ങളാൽ ഘടിതമായിരിക്കുന്നു. ഒന്നു
തമസ്സു് മെറ്റാന്നു രജസ്സു് മൂന്നാമേത്തതു സത്വം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ മൂന്നുഗു�
ണങ്ങളും യഥാക്രമം, നിരസനം, ആകർഷണം, നിയമനം ഇവയായി പരിണമിച്ചു
കാണെപ്പടുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാവും, ഈ എല്ലാ പരിണാമങ്ങളും ഈ മൂന്നു
ശക്തികളുെട സങ്കലനവും പ്രതിസങ്കലനവുമാകുന്നു. സാംഖ്യന്മാർ ഈ പ്രപഞ്ച�
െത്ത പലതത്വങ്ങളായി വിഭജിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യെന്റ ആത്മാവു് (പുരുഷൻ)
എന്നു പറയുന്ന വസ്തു അവെയ്ക്കല്ലാറ്റിനും പ്രകൃതിക്കും അതീതവും സ്വയം പ്രകാശവും
ആകുന്നു. അതു പരിശുദ്ധവും, പരിപൂർണ്ണവുമാണു്, േലാകത്തിൽ നാം കാണുന്ന
േബാധരൂപമായ എല്ലാവും ഈ ആത്മാവിൽനിന്നു പ്രകൃതിയിൽ പ്രതിഫലിച്ചിരി�
ക്കുന്ന പ്രകാശമാകുന്നു. പ്രകൃതി സ്വഭാേവന േബാധമില്ലാത്തതാണു്. എന്നുള്ളതു
നിങ്ങൾ ഓർക്കുമേല്ലാ. മനസ്സു് പ്രകൃതിയാണു്, വിചാരം പ്രകൃതിയാണു്, വിചാരം മു�
തൽ കീേഴ്പാട്ടു ഭൂതത്തിെന്റ അതിസ്ഥൂലമായ പരിണാമം വെരയുള്ള എല്ലാം പ്രകൃതി�
യിലുള്ളതാകുന്നു; പ്രകൃതിയുെട പരിണാമാകുന്നു. ഈ പ്രകൃതി മനുഷ്യെന്റ ആത്മാ�
വിെന മൂടി മറച്ചിരിക്കുനു. പ്രകൃതി എേപ്പാൾ തെന്റ തിരശ്ശീലെയ നീക്കുന്നുേവാ
അേപ്പാൾ ആത്മാവു് അനാവൃതനാകയും തെന്റ സ്വന്തമാഹാത്മ്യേത്താടുകൂടി പ്രത്യ�
ക്ഷമാകയും െചയ്യുന്നു. 16-ആം സൂത്രത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള ഈ
ൈവരാഗ്യം (പ്രകൃതിയുെട നിയമനം) പുരുഷെന്റ സാക്ഷാൽകരണത്തിനു ഏറ്റ�
വും ഉപയുക്തമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അടുത്ത സൂത്രം (16-ആമേത്തതു് ) സമാധിയുെട
അതായതു് പൂർണ്ണമായ ഏകാഗ്രതയുെട ലക്ഷണെത്ത നിർവ്വചിക്കുന്നു. അതാണു്
േയാഗിയുെട പരേമാേദ്ദശ്യം.

സൂത്രം 17. വിതർക്ക, വിചാരാനന്ദാസ്മിതാരൂപാനുഗമാൽ
അസംപ്രജ്ഞാതഃ
അർത്ഥം: വിതർക്ക, വിചാരാനന്ദാസ്മിതാരൂപാനുഗമാൽ = ഊഹം, വിേവകം,
ആനന്ദം, േകവലാഹന്ത ഇവയുെട സ്വരൂപേത്താടുകൂടിയതായി, അസംപ്രജ്ഞാ�
തഃ = അസംപ്രജ്ഞാതം എന്ന സമാധി (നാലു വിധമായി ഭവിക്കുന്നു).
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സമാധി രണ്ടുവിധമായി വിഭജിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നിനു സംപ്രജ്ഞാതം
എന്നും മേറ്റതിനു അസംപ്രജ്ഞാതം എന്നും പറയുന്നു. സംപ്രജ്ഞാതം നാലുപ്ര�
കാരത്തിൽ ഉണ്ടു്. ഈ സമാധിയിൽ പ്രകൃതിെയ നിയമനം െചയ ് വാനുള്ള എല്ലാ
ശക്തികളും വരുന്നു. ആദ്യെത്തതിനു സവിതർക്കസമാധി എന്നു പറയുന്നു. മന�
സ്സു മറ്റു സകലവിഷയങ്ങേളയും വിട്ടു ഒരു വിഷയെത്തതെന്ന പിെന്നയും പിെന്നയും
ധ്യാനിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതിനാണു സമാധി എന്നു പറയുന്നതു്. ധ്യാനത്തിനു രണ്ടു
വിഷയങ്ങളാണുള്ളതു്. പ്രകൃതിയിലുള്ള തത്വങ്ങളും, പുരുഷനും. തത്വങ്ങളും രണ്ടു പ്ര�
കാരത്തിലുണ്ടു്. ഇരുപത്തിനാലു തത്വങ്ങൾ േബാധരഹിതങ്ങൾ (ജഡങ്ങൾ) ആകു�
ന്നു. േബാധവത്തായ തത്വം പുരുഷൻ ഒന്നുമാത്രമാണു്. മനസ്സു് പ്രകൃതിതത്വങ്ങ�
േളയും അവയുെട ഉൽപത്തിനാശങ്ങേളയും പറ്റി ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ അതു് ഒരു വിധ�
ത്തിലുള്ള ‘സവിതർക്കം’ ആകുന്നു. ഈ പദങ്ങൾക്കു വിവരണം ആവശ്യമാണു്.
േയാഗശാസ്ത്രത്തിെന്റ ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ സാംഖ്യശാസ്ത്രെത്ത അസ്പദമാക്കിയിരിക്ക�
യാകുന്നു. അതിെനപ്പറ്റി മുമ്പുതെന്ന ഞാൻ നിങ്ങേളാടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അഹ�
ങ്കാരം, ഇച്ഛ, മനസ്സു് ഇവയ്ക്കു ഒരു സാധാരണമായ ആധാരമുണ്ടു്. ആ ആധാരത്തി�
നു നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാം മാനസപദാർത്ഥം അെല്ലങ്കിൽ ചിത്തം എന്നു പറയുന്നു.
അതിൽ നിന്നാണു് അവെയല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു്. ഈ മാനസപദാർത്ഥം പ്ര�
കൃതിയുെട ശക്തികെള ഉള്ളിൽ ഗ്രഹിക്കയും അവെയ വിചാരങ്ങളായി പരിണമി�
പ്പിക്കയും െചയ്യുന്നു. ഇതുകൂടാെത ശക്തിയും, ജഡവും, ഒന്നായി കലർന്നിരിക്കുന്ന
ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇതിനു അവ്യക്തം എന്നു പറയുന്നു. അതു പ്രകൃതി�
യുെട, സൃഷ്ടിക്കു മുമ്പിലുള്ള വികാരരഹിതമായ അവസ്ഥയാകുന്നു. അതിേലക്കാ�
ണു് കല്പാന്തത്തിൽ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വീണ്ടും മെറ്റാരു കാലാവധി കഴിഞ്ഞു തിരി�
ച്ചുവരാനായി മടങ്ങിേപ്പാകുന്നതു്. അതിനും അപ്പുറത്താണു് േബാധത്തിെന്റ കാത�
ലായ പുരുഷൻ. സിദ്ധികെള സമ്പാദിക്കുന്നതുെകാണ്ടു മുക്തിയുണ്ടാകുന്നില്ല. അതു
ഒരു പ്രാപഞ്ചികമായ സുഖാേന്വഷണം ആകുന്നു. ഈ ജീവിതത്തിൽ സുഖാനുഭവം
തെന്ന ഇല്ല. സുഖെത്ത അേന്വഷിക്കുന്നതുതെന്ന വ്യർത്ഥമാണു്. ഇതാണു് പേണ്ട�
ക്കുപേണ്ടയുള്ള ഉപേദശം. ഇതിെന മനസ്സിലാക്കാനാണു മനുഷ്യനു വലിയ പ്രയാ�
സം. എേപ്പാൾ അവനു അതു മനസ്സിലാകുേമാ അേപ്പാൾ അവൻ സംസാരബന്ധ�
ത്തിൽ നിന്നു േമാചിക്കുന്നു, മുക്തനായിത്തീരുന്നു. ഗൂഢസിദ്ധികൾ എന്നു പറയുന്ന�
വയുെട സമ്പാദനം സംസാരെത്തത്തെന്ന ഉേന്മഷെപ്പടുത്തുന്നതാണു്. അവസാ�
നം ദുഃഖാനുഭവെത്ത ഉേന്മഷെപ്പടുത്തുന്നതായുമിരിക്കും. പതഞ്ജലി ഒരു ശാസ്ത്രകാ�
രെന്റ നിലയിൽ ഈ ശാസ്ത്രത്തിെന്റ സംഭാവ്യഫലങ്ങെള സൂചിപ്പിക്കാൻ നിർബ�
ന്ധിതനാെണങ്കിലും ‘ഈ സിദ്ധികളിൽ കടുങ്ങിേപ്പാകാെത സൂക്ഷിച്ചുെകാള്ളിൻ’
എന്നുപേദശിപ്പാൻ ഒരവസരത്തിലും വിസ്മരിച്ചുേപാകുന്നില്ല. ജ്ഞാനമാണു് ശക്തി
(സിദ്ധി). നാം ഒരു വസ്തുവിെനക്കുറിച്ചു് അറിവാൻ തുടങ്ങുേമ്പാൾതെന്ന അതിെന്റ�
േമൽ നമുക്കു് ശക്തിസിദ്ധിക്കുന്നു. അതുേപാെലതെന്ന മനസ്സു് പഞ്ചഭൂതങ്ങെള ധ്യാ�
നിക്കുേമ്പാൾ അതിന്നു അവയുെട േമൽ നിയമനശക്തി സിദ്ധിക്കുന്നു. െവളിയി�
െല സ്ഥലഭൂതങ്ങെള വിഷയമാക്കി അങ്ങിെന ധ്യാനിക്കുന്നതിനു സവിതർക്കസ�
മാധി എന്നു പറയുന്നു. തർക്കം എന്നാൽ ജിജ്ഞാസ അെല്ലങ്കിൽ േചാദ്യം എന്നർ�
ത്ഥം. സവിതർക്കം േചാദ്യേത്താടുകൂടിയതു്. ഭൂതങ്ങേളാടു അവെയ ധ്യാനിക്കുന്ന
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മനുഷ്യൻ തങ്ങളുെട രഹസ്യെത്ത െവളിെപ്പടുത്തുകയും ശക്തികെള തനിക്കു നൽ�
ക്കുകയും െചയ് വാനായി േചാദിക്കുന്നേപാെലതെന്ന ആകുന്നു. വീണ്ടും ആ ധ്യാന�
ത്തിൽതെന്ന ഭൂതങ്ങെള കാലേദശപരിേച്ഛദങ്ങൾക്കു െവളിയിലാക്കി ഗ്രഹിപ്പാൻ
ശ്രമിക്കയും അവെയ അതുേപാെല തെന്ന വിചാരിക്കയും െചയ്യുേമ്പാൾ അതിനു
നിർവിതർക്കം (േചാദ്യേത്താടു കൂടാത്തതു് ) എന്നു പറയുന്നു. ധ്യാനം ഒരുപടികൂ�
ടി ഉയർന്നുേപായി തന്മാത്രകെളമാത്രം വിഷയമാക്കുകയും, അവെയ കാലേദശപ�
രിേച്ഛദങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിറുത്തി വിചാരിക്കയും െചയ്യുേമ്പാൾ അതിനു ‘സവിചാരം’,
(വിചാരേത്താടുകൂടിയതു് ) എന്നുപറയുന്നു. ആ ധ്യാനംതെന്ന കാലേദശപരിേച്ഛദ�
ങ്ങളുെട െവളിയിെലത്തുകയും, സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങെള (തന്മാത്രകെള) അവയുെട സ്വന്ത�
രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ അതിനു ‘നിർവിചാരം’ (വിചാരേത്താടു�
കൂടാത്തതു) എന്നു പറയുന്നു. അടുത്തപടിയിൽ സ്ഥൂലേമാ സൂക്ഷ്മേമാ ആയ എല്ലാ
ഭൂതങ്ങേളയുംവിട്ടു ധ്യാനത്തിെന്റ വിഷയം അന്തഃകരണം (അതായതു വിചാരജന�
കമായ ഇന്ദ്രിയം) ആയിത്തീരുന്നു. ആ വിചാേരന്ദ്രിയവും രാജസതാമസ ഗുണ�
ങ്ങെള അതായതു്, ഉത്സാഹേത്തയും ആലസ്യേത്തയും വിട്ടു് േകവലമായി നിൽക്കു�
േമ്പാൾ അതിനു ‘സാനന്ദം’ അെല്ലങ്കിൽ ആനന്ദവത്തു് ആയ സമാധി എന്നു പറയു�
ന്നു. ആ സമാധിയിൽ, മനസ്സിേനയും അതിക്രമിച്ചു േപാകുന്നതായ അവസ്ഥയിൽ
നാം എത്തുന്നതിനുമുമ്പു, നമ്മുെട ധ്യാനത്തിനു മനസ്സിെന വിഷയമാക്കി െചയ്യുക�
യും അതു് വളെര പരിപക്വമായും, ഏകാഗ്രമായും തീരുകയും സ്ഥൂലപദാർത്ഥങ്ങ�
േളേയാ സൂക്ഷ്മപദാർത്ഥങ്ങേളേയാ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം േപാക�
യും മനസ്സുതെന്ന അതിെന്റ യഥാർത്ഥസ്വരൂപത്തിൽ ഏകവിഷയമായിത്തീരുക�
യും, അഹന്തയുെട സാത്വികരൂപം മാത്രം മെറ്റല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽനിന്നു േവർെപ�
ട്ടു േശഷിച്ചു നിൽക്കയും െചയ്യുേമ്പാൾ അതിനു് ‘അസ്മിതാസമാധി’ എന്നു പറയുന്നു.
അതിെന പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ േവദങ്ങളിൽ ‘വിേദഹന്മാർ’ എന്നു പറയുന്നവരുെട
അവസ്ഥെയ പ്രാപിച്ചവൻ ആകുന്നു. തനിക്കു സ്ഥൂലശരീരമിെല്ലന്നു അയാൾക്കു വി�
ചാരിപ്പാൻ കഴിയും. പെക്ഷ, തനിക്കു ഒരു സൂക്ഷ്മശരീരമുെണ്ടന്നു അയാൾക്കു വി�
ചാരിേക്കണ്ടി വരും. ഈ അവസ്ഥയിൽ ലക്ഷ്യെത്ത പ്രാപിക്കാെത പ്രകൃതിയിൽ
തെന്ന ആണ്ടുകിടക്കുന്നവർക്കു ‘പ്രകൃതിലയമാർ’ എന്നു പറയുന്നു. എന്നാൽ യാ�
െതാരുവക േഭാഗങ്ങളിലും തിരിഞ്ഞുേനാക്കാത്തവർ േമാക്ഷമാകുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ�
തെന്ന എത്തുന്നു.

സൂത്രം 18. വിരാമപ്രത്യയാഭ്യാസപൂർവഃ സംസ്ക്കാരേശേഷാഽന്യഃ
അർത്ഥം: വിരമപ്രത്യയാഭ്യാസപൂർവ്വഃ = വൃത്തിനാശേഹതുവിെന്റ (പരൈവരാഗ്യ�
ത്തിെന്റ) പരിശീലനത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നതായി, സംസ്ക്കാരേശഷഃ = വാസനാമാത്ര�
േശഷമായതു്, അന്യഃ = മേറ്റ (അസംപ്രജ്ഞാത സമാധി) ആകുന്നു.

ഇതാണു പൂർണ്ണമായ േബാധാതീതാവസ്ഥ, അെല്ലങ്കിൽ സംപ്രജ്ഞാതസമാ�
ധി. നമുക്കു മുക്തി നൽകുന്ന അവസ്ഥ. ആദ്യെത്ത അവസ്ഥ നമുക്കു മുക്തി നൽ�
കുന്നില്ല. ആത്മാവിെന അതു ബന്ധത്തിൽനിന്നു േമാചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരുത്തനു
എല്ലാസിദ്ധികളും സമ്പാദിക്കാം. എങ്കിലും അയാൾക്കു പിെന്നയും പതനമുണ്ടാ�
വാം. ആത്മാവു് പ്രകൃതിേയയും, സമ്പ്രജ്ഞാത സമാധിേയയും കടന്നു േപാകുന്ന�
തുവെര രക്ഷയില്ല. അതിെന്റ മാർഗം വളെര ലഘുവായി േതാന്നുന്നു എങ്കിലും അതു
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സാധിപ്പാൻ വളെര പ്രയാസമാണു്. അതിെന്റ മാർഗ്ഗം മനസ്സിെന വിഷയമാക്കിവ�
ച്ചിട്ടു് വിചാരം അങ്കുരിച്ച ഉടൻ അതിെന ഖണ്ഡിച്ചു കളകയുമാണു്. ഒരു വിചാരവും
മനസ്സിൽ വരാൻ അനുവദിക്കരുതു്. അങ്ങിെന മനസ്സിെന േകവലം ശൂന്യമാക്കി
െചയ്യണം. നമുക്കു അതു ശരിയായി എേപ്പാൾ െചയ് വാൻ കഴിയുേമാ ആ ക്ഷണ�
ത്തിൽതെന്ന നമുക്കു േമാക്ഷം പ്രാപിക്കാം. അഭ്യാസവും, ഒരുക്കവും ഇല്ലാത്ത ആളു�
കൾ തങ്ങളുെട മനസ്സിെന ശൂന്യമാക്കാൻ യത്നിക്കുേമ്പാൾ അജ്ഞാനമയമായ തമ�
സ്സുെകാണ്ടു അവെര മൂടാൻ മാത്രേമ അവർക്കു സാധിക്കുന്നുള്ളു. അതു മനസ്സിെന
ജഡവും മൂഢവുമാക്കി െചയ്യുന്നു. അവർ തങ്ങളുെട മനസ്സിെന ശൂന്യമാക്കി െചയ്യുന്നു
എന്നു വിചാരിപ്പാൻ അവെര േപ്രരിതരാക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ശരിയായി അങ്ങിെന
െചയ് വാൻ കഴിവുണ്ടാകുന്നതു ശക്തിയുെട ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടവും, നിയമനത്തിെന്റ
ഏറ്റവും ഉയർന്നതും ആയ പരിണാമമാകുന്നു. ഈ അവസ്ഥ (അസംപ്രജ്ഞാതസ�
മാധി) സിദ്ധിക്കുേമ്പാൾ സമാധി നിർബീജമായി തീരുന്നു. എന്നാൽ അർത്ഥെമ�
ന്താണു് ? മനസ്സു്, ചിത്തവൃത്തികെള ശാന്തമാക്കി അമർത്തിവച്ചുെകാള്ളുകമാത്രം
െചയ്യുന്നതായ സേബാധസമാധിയിൽ ചിത്തവൃത്തികൾ വാസനരൂേപണ പിെന്ന�
യും േശഷിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടു്. ആ വാസനകൾ അെല്ലങ്കിൽ ബീജങ്ങൾ യഥാകാലം
വീണ്ടും ചിത്തവൃത്തികളായി െപാങ്ങി വരുന്നതാണു്. എന്നാൽ ഈ വാസനകെള
എല്ലാം നിർമ്മൂലനാശം െചയ്യുേമ്പാൾ, അതായതു മനസ്സിെന മിക്കവാറും നശിപ്പി�
ക്കുേമ്പാൾ അതു നിർബീജമായിത്തീരുന്നു; ഈ ജീവിതവൃക്ഷെത്ത ഈ ജനനമര�
ണങ്ങളുെട അവസാനമില്ലാത്ത പരിവർത്തനെത്ത പിെന്നയും പിെന്നയും സൃഷ്ടിക്ക�
ത്തക്കവണ്ണം മനസ്സിൽ ബീജങ്ങളില്ലാെത ആകുന്നു. നമുക്കു േബാധമില്ലാെത ആയി�
ത്തീരുന്ന ആ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുെമന്നു നിങ്ങൾ േചാദിക്കാം? നാം േബാ�
ധം എന്നു പറയുന്ന അവസ്ഥ േബാധത്തിന്നപ്പുറമുള്ള ഒന്നിേനക്കാൾ താണതാണു്.
അറ്റങ്ങൾ എല്ലാം അധികവും തുല്യമായാണു് േതാന്നുന്നെതന്നുള്ളതു നിങ്ങൾ എല്ലാ�
യ്േപ്പാഴും ഓർത്തു െകാള്ളണം. പ്രകാശത്തിെന്റ താണതരം വിസ്ഫുരണം ഇരുട്ടാ�
ണു്. അതിെന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്നതരം വിസ്ഫുരണവും ഇരുട്ടുതെന്ന. എന്നാൽ ഒന്നു
വാസ്തവമായ ഇരുട്ടും, മേറ്റതു തീവ്രമായ പ്രകാശവുമാകുന്നു. എങ്കിലും കാഴ്ചയിൽ
അവ രണ്ടും തുല്യംതെന്ന. അതുേപാെല അജ്ഞാനം ഏറ്റവും താണ അവസ്ഥയും
േബാധം മദ്ധ്യാവസ്ഥയും, േബാധത്തിന്നപ്പുറമുള്ളതു് അതിേനക്കാൾ ഉയർന്ന അവ�
സ്ഥയുമാകുന്നു. േബാധംതെന്ന കല്പിതമായ ഒന്നാണു്; ഒരു മിശ്രവസ്തുവാണു്. അതു
വാസ്തവമായുള്ളതല്ല. ഈ ഉയർന്നതരം സമാധിെയ നിരന്തരമായി അഭ്യസിച്ചാ�
ലുള്ള ഫലം എന്തായിരിക്കും? രാജസമായും, താമസമായുമുള്ള എല്ലാ പഴയ വാ�
സനകളും നശിക്കും. അതു േപാെല തെന്ന സത്വവാസനകളും നശിക്കും. അതു
കിട്ടംകളഞ്ഞു സ്വർണ്ണേത്താടു ഒന്നായി േചർക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന േലാഹങ്ങൾ
േപാെലയാകുന്നു. സ്വർണ്ണധാതു ഉരുകിക്കഴിയുേമ്പാൾ കിട്ടവും കലർപ്പുേലാഹവും
ദഹിച്ചുേപാകുന്നു. അതുേപാെല ഇടവിടാത്ത ഈ നിയമനശക്തി മുമ്പുള്ള ആശു�
ദ്ധവാസനകെളയും ഒടുവിൽ ശുദ്ധവാസനകെളക്കൂടിയും തടുക്കുന്നു. ആ ശുദ്ധാശു�
ദ്ധവാസനകൾ തമ്മിൽ അേന്യാന്യം എതിർത്തു നശിക്കുകയും അവയുെട ശുദ്ധാ�
ശുദ്ധതകൾ ഒന്നും തീണ്ടാെത ആത്മാവു് അതിെന്റ മാഹാത്മ്യേമറിയ മുഴുവൻ സാ�
രസ്യേത്താടുകൂടി േശഷിക്കയും െചയ്യുന്നു അങ്ങിെനയുള്ള ആത്മാവു്, സർവ്വവ്യാപി�
യും സർവ്വ ശക്തനും, സർവ്വജ്ഞനും ആയുമിരിക്കുന്നു. സകലശക്തികേളയും ഉേപ�
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ക്ഷിച്ചിട്ടു് അതു് സർവശക്തനായിത്തീരുന്നു; സകലജീവിതങ്ങെളയും ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടു
അതു ജീവിതംമാത്രമായിത്തീരുന്നു. അേപ്പാൾ ആത്മാവു് അതിനു ജനനേമാ മരണ�
േമാ ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നും, സ്വർഗ്ഗേമാ, ഭൂമിെയാ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നും
അറിയും അതു് വരികേയാ േപാകേയാ െചയ്തിട്ടിെല്ലന്നു അതു് അറിയും. ചലിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരുന്നതു പ്രകൃതിയും, ആ ചലനം ആത്മാവിൽ പ്രതിഫലിക്കയും െചയ്തതാകുന്നു.
പ്രകാശത്തിെന്റ സ്വരൂപം ചലിക്കുന്നു. ഛായാഗ്രഹണയന്ത്രം (camera) വഴിയാ�
യി അതു് ചുവരിേന്മൽ പ്രതിഫലിച്ചു വീഴുന്നു. ചുവർ അജ്ഞതെകാണ്ടു് അതുതെന്ന
ചലിക്കയാെണന്നു വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളുെട എല്ലാവരുെടയും സംഗതി അതുേപാ�
െല ആകുന്നു. ചിത്തം ഇടവിടാെത ചലിക്കുന്നു. അതു സ്വയേമവ പല അകൃതിേഭ�
ദങ്ങളായി മാറുന്നു. ഈ ആകൃതി േഭദങ്ങെളല്ലാം നാമാെണന്നു നാം സ്വയേമവ വി�
ചാരിക്കയും െചയ്യുന്നു. ഈ എല്ലാ ഭ്രാന്തികളും നശിക്കും. ആ മുക്തമായ ആത്മാവു്
ആജ്ഞാപിക്കുേമ്പാൾ, പ്രാർത്ഥിക്കേയാ, യാചിക്കേയാ െചയ്യുേമ്പാളല്ല ആജ്ഞാ�
പിക്കുേമ്പാൾ അതു് ആഗ്രഹിക്കുന്നെതന്താെണങ്കിലും ഉടെന സാദ്ധ്യമാകും. അതു
ആവശ്യെപ്പടുന്നതു് ഏതാെണങ്കിലും െചയ് വാൻ അതിനു ശക്തി ഉണ്ടാകും. സാം�
ഖ്യതത്വശാസ്ത്രപ്രകാരം ഈശ്വരൻ ഇല്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനു ഒരു ഈശ്വരനുണ്ടായി�
രിപ്പാൻ പാടിെല്ലന്നാണു് അതിൽ പറയുന്നതു്. കാരണം ഒരു ഈശ്വരനുെണ്ടങ്കിൽ
അതു് ഒരു ആത്മാവായിരിക്കണം. ആത്മാവു് ബദ്ധം അെല്ലങ്കിൽ മുക്തം ഈ രണ്ടു
തരത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കണം. പ്രകൃതിയാൽ ബദ്ധം അെല്ലങ്കിൽ നിയന്ത്രിതമായി�
രിക്കുന്ന ആത്മാവിനു എങ്ങിെന സൃഷ്ടിെചയ് വാൻ കഴിയും? അതു സ്വയേമവ പരാ�
ധീനമാണേല്ലാ. മേറ്റ പക്ഷത്തിൽ മുക്തമായിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനു ഈ കാണുന്ന�
വെയ ഒെക്കയും സൃഷ്ടിക്കയും രൂപീകരിക്കയും െചയ് വാൻ കാര്യെമന്തു് ? അതിനു
ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. അതുെകാണ്ടു സൃഷ്ടിപ്പാൻ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. രണ്ടാമതു സാ�
ഖ്യത്തിൽ ഈശ്വരെനപ്പറ്റിയ സിദ്ധാന്തം അനാവശ്യമാെണന്നും പറയുന്നു. പ്രകൃ�
തി തെന്ന എല്ലാറ്റിനും മതി. ഏെതങ്കിലും ഒരു ഈശ്വരനുണ്ടായിട്ടു് പ്രേയാജനെമ�
ന്തു് ? എന്നാൽ കപിലൻ (സാംഖ്യത്തിെന്റ ദ്രഷ്ടാവു് ) അേനകം ആത്മാക്കൾ മിക്ക�
വാറും പരിപൂർണ്ണതെയ പ്രാപിച്ചു എങ്കിലും എല്ലാ ശക്തികെളയും ഉേപക്ഷിപ്പാൻ
കഴിയായ്ക നിമിത്തം മുക്തരാകാെത ഉെണ്ടന്നു പറയുന്നു. അവരുെട മനസ്സുകൾ
കുെറക്കാലേത്തയ്ക്കു പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുന്നു. അതു അതിൽനിന്നു വീണ്ടും
െപാങ്ങി അതിെന്റ (പ്രകൃതിയുെട) അധിപന്മാരായിത്തീരാനാണു്. അങ്ങിെനയുള്ള
ഈശ്വരന്മാരുണ്ടു്. നാം എല്ലാവരും അങ്ങിെനയുള്ള ഈശ്വരന്മാരാകും. സാംഖ്യമ�
തപ്രകാരം േവദത്തിൽ പറയെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഈശ്വരൻ എന്നതിെന്റ താല്പര്യം വാ�
സ്തവത്തിൽ ഈ മുക്താത്മാക്കളിൽ ഒരാത്മാവു് എന്നും ആകുന്നു. അവെര ഒഴിച്ചു
നിത്യമുക്തനും നിൈതശ്വര്യവാനുമായ ഒരു സ്രഷ്ടാവു് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനില്ല. മറി�
ച്ച് , േയാഗി പറയുന്നെതെന്തന്നാൽ, അങ്ങിെന അല്ല, ഒരു ഈശ്വരനുണ്ടു്. മെറ്റ�
ല്ലാ ആത്മാക്കളിൽനിന്നും ഭിന്നമായിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവുണ്ടു്. അേദ്ദഹം സൃഷ്ടി�
കളുെട എല്ലാം അനാദിനായകനും, നിത്യമുക്തനും, ഗുരുക്കന്മാരുെട എല്ലാം ഗുരു�
വും ആകുന്നു.’ സാംഖ്യന്മാർ പ്രകൃതിലയന്മാെരന്നു പറയുന്ന ആത്മാക്കളും ഉെണ്ടന്നു
േയാഗികൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ‘അവർ േമാക്ഷം സിദ്ധിക്കാെത ഏതാനും കാലേത്ത�
യ്ക്കു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിയിെല്ലങ്കിലും പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഏതാനും ഭാഗങ്ങളു�
െട അധിപന്മാരായിട്ടു േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന േയാഗികൾ ആകുന്നു.’
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സൂത്രം 19. ഭവപ്രത്യേയാ വിേദഹപ്രകൃതിലയാനാം
അർത്ഥം: വിേദഹപ്രകൃതിലയാനാം വിേദഹന്മാർക്കും (വിേദഹന്മാർക്കും (േദവ�
ന്മാർക്കും) പ്രകൃതിലയന്മാർക്കും (പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ചുകിടക്കുന്നവർക്കും, ഭവപ്രത്യ�
യഃ = ജന്മേഹതു (ആയ ആ സമാധി ഭാവിക്കുന്നു).

ഇന്ത്യയിെല വ്യവസ്ഥപ്രകാരം േദവന്മാർ ചില ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിെല
അധികൃതന്മാരേത്ര. ആ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പല ആത്മാക്കളും തുടർന്നു െകാണ്ടു
അധികൃതരാകുകയും െചയ്യുന്നു. എന്നാൽ അവരിൽ ആരും പൂർണ്ണന്മാർ (മുക്ത�
ന്മാർ) അല്ല.

സൂത്രം 20. ശ്രദ്ധാ വീര്യ സ്മൃതി സമാധി പ്രജ്ഞാ പൂർവ്വക ഇത�
േരഷാം
അർത്ഥം: ഇതേരഷാം = മറ്റുള്ളളവർക്കു് (വിേദഹപ്രകൃതിലയഭിന്നരായ േയാഗി�
കൾക്ക് ), ശ്രദ്ധാവീര്യസ്മൃതിസമാധിപ്രജ്ഞാപൂർവകഃ വിശ്വാസം, ൈസ്ഥര്യം, ഓർ�
മ്മ, ഏകാഗ്രത, വിേവകം ഇവേയാടു കൂടി (ആ സമാധി ഭാവിക്കുന്നു).

അങ്ങിെന ഉള്ളവർ േദവന്മാരുെട എന്നല്ല, കല്പാധിപന്മാരുെട േപാലും സ്ഥാ�
നങ്ങെള ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാകുന്നു. അവർ േമാക്ഷെത്ത പ്രാപിക്കുന്നു.

സൂത്രം 21. തീവ്രസംേവഗാനാമാസന്നഃ
അർത്ഥം: തീവ്രസംേവഗാനാം = ഏറ്റവും ഉത്സാഹശക്തിയുള്ളവർക്കു് (ആ സമാധി�
യും ഫലവും) ആസന്നഃ = അടുത്തിരിക്കുന്നു. േവഗത്തിൽ (ഉണ്ടാകുന്നു).

സൂത്രം 22. മൃദുമദ്ധ്യാധിമാത്രത്വാത്തേതാപി വിേശഷഃ
അർത്ഥം: തേതാപി = അവരിലും (തീവ്രസാേവഗന്മാരിലും), മ്യദുമദ്ധ്യാധിമാത്രത്വാ�
തു് = മൃദുമാത്രൻ, മദ്ധ്യമാത്രൻ, അധിമാത്രൻ എന്നിങ്ങെനയുള്ള അവസ്ഥ െകാണ്ടു്,
വിേശഷഃ = േഭദം (ഭവിക്കുന്നു).

സൂത്രം 23. ഈശ്വരപ്രണിധാനാദ്വാ
അർത്ഥം: ഈശ്വരപ്രണിധാനാൽ = ഈശ്വരനിലുള്ള ഭക്തിവിേശഷംെകാണ്ടു്, വാ
= (സമാധി) ഉണ്ടാവാം.

സൂത്രം 24. േക്ലശകർമ്മവിപാകാശൈയരപരാമൃഷ്ടഃ പുരുഷ വി�
േശഷ ഈശ്വരഃ
അർത്ഥം: ഈശ്വരഃ = ഈശ്വരൻ േക്ലശകർമ്മവിപാകാശൈയഃ = േക്ലശങ്ങൾ
(അവിദ്യാദികൾ) കർമ്മങ്ങൾ (ശുഭാശുഭകർമ്മങ്ങൾ) വിപാകങ്ങൾ (കർമ്മഫല�
ങ്ങൾ) ആശയങ്ങൾ (കർമ്മാനുരൂപങ്ങളായ വാസനകൾ) ഇവയാൽ, അപരാമൃ�
ഷ്ടഃ = സ്പർശിക്കെപ്പടാത്ത, പുരുഷവിേശഷഃ = പ്രേത്യക ആത്മാവു് (ആകുന്നു).
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ഈ പാതഞ്ജലേയാഗശാസ്ത്രം സാംഖ്യശാസ്ത്രെത്ത ആധാരമാക്കിയുള്ളതാ�
െണന്നും, എന്നാൽ സാംഖ്യത്തിൽ ഈശ്വരനു പ്രസക്തിയിെല്ലന്നും േയാഗികൾക്കു്
ഈശ്വരൻ ഉെണ്ടന്നും ഉള്ളതു വീണ്ടും നാം ഓർമ്മിക്കണം. ഈശ്വരൻ േലാകസൃഷ്ടാ�
വാണു് എന്നും മറ്റുമുള്ള അേനക അഭിപ്രായങ്ങെള േയാഗികളും ഉേപക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
േയാഗികൾക്കു ഈശ്വരൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ സ്രഷ്ടാവു് എന്നല്ല
അർത്ഥം. കാഴ്ചയിൽ പ്രപഞ്ചം സുഘടിതമായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് അതു് ഒരു മനഃ�
ശ്ശക്തിയുെട പരിണാമമായിരിേക്കണ്ടതാണു്. േയാഗികളും സാംഖ്യന്മാരും േലാക�
സൃഷ്ടിെയപ്പറ്റി ചിന്തിക്കതെന്ന െചയ്യുന്നില്ല. േയാഗികൾ ഒരു ഈശ്വരൻ ഉെണ്ടന്നു
സ്ഥാപിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ സൃഷ്ടിചിന്തെയ അവർ കരുതിെക്കാണ്ടു്
ഉേപക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ അതിെനപ്പറ്റി സംശയിക്കേയ െചയ്യുന്നില്ല. എങ്കിലും
ഈശ്വരെന സംബന്ധിച്ചു് അവരുെട പ്രേത്യകരീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു നിശ്ചയത്തിൽ
അവർ എത്തിയിരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾക്കു കാണാം. അവർ പറയുന്നു.

സൂത്രം 25. തത്ര നിരതിശയം സർവജ്ഞബീജം
അർത്ഥം: തത്ര = അവനിൽ (ഈശ്വരനിൽ), സർവ്വജ്ഞബീജം = സർവ്വജ്ഞത്വ�
ത്തിെന്റ മൂലതത്വം, നിരതിശയം = പരിപൂർണ്ണം (ആയിരിക്കുന്നു).

മനസ്സിനു എല്ലായ്േപ്പാഴും രണ്ടറ്റങ്ങളിലും സഞ്ചരിേച്ച തീരു. നിങ്ങൾക്കു ഒരു
പരിച്ഛിന്നമായ ദിക്കിെന (ഇടെത്ത) പറ്റി ചിന്തിക്കാം. എന്നാൽ ആ വിചാരം
തെന്ന നിങ്ങൾക്കു അപരിച്ഛിന്നമായ ദിക്കിെനപ്പറ്റിയും അറിവു തരുന്നുണ്ടു്. കണ്ണ�
ടച്ചുെകാണ്ടു് ഒരു െചറിയ ഇടെത്തപ്പറ്റി വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ ആ ഒരു െചറിയ വൃ�
ത്തെത്ത കാണുേമ്പാൾ തെന്ന അേതാടുകൂടി അപരിച്ഛിന്നമായ വ്യാപ്തിയുള്ള മെറ്റാ�
രു വൃത്തവും അതിന്നു ചുറ്റും ഉണ്ടാകും. കാലത്തിെന്റ സംഗതി അതുേപാെല തെന്ന.
ഒരു നിമിഷെത്തപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുേനാക്കുക. ആ സാക്ഷാൽ കരണവ്യാപാരംെകാണ്ടു�
തെന്ന നിങ്ങൾ അപരിച്ഛിന്നമായ കാലെത്തപ്പറ്റിയും ചിന്തിേക്കണ്ടിവരും. അതു�
േപാെല തെന്ന ആണു് ജ്ഞാനത്തിെന്റയും സംഗതി. മനുഷ്യനിൽ ജ്ഞാനം േക�
വലം ഒരു അങ്കുരാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുേന്ന ഉള്ളു. എന്നാൽ ഖണ്ഡജ്ഞാനത്തിനു
ചുറ്റും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഖണ്ഡജ്ഞാനെത്തപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കു ചിന്തിേക്കണ്ടിവ�
രും. ആതു െകാണ്ടു് നിങ്ങളുെട മാനസഘടനയുെട സ്വഭാവം തെന്ന അഖണ്ഡമായ
ജ്ഞാനം ഉെണ്ടന്നുള്ളതിെന കാണിക്കുന്നു. ആ അഖണ്ഡ ജ്ഞാനത്തിനു േയാഗി�
കൾ ഈശ്വരൻ എന്നു പറയുന്നു.

സൂത്രം 26. പൂർേവ്വഷാമപി ഗുരുഃ കാേലനാനവേച്ഛദാൽ
അർത്ഥം: കാേലന = കാലത്താൽ, അനവേച്ഛദാൽ = അവേച്ഛദിക്കെപ്പടാത്തതി�
നാൽ (ആ ഈശ്വരൻ), പൂർേവ്വഷാം അപി = പൂർവ്വ ഗുരുക്കന്മാർക്കു േപാലും ഗുരുഃ
= ഉപേദഷ്ടാവു് (ആകുന്നു).

എല്ലാ ജ്ഞാനവും നമ്മുെട ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കയാെണന്നുള്ളതു വാസ്തവം�
തെന്ന. എന്നാൽ ആ ജ്ഞാനം മെറ്റാരു ജ്ഞാനത്താൽ ഉൽേബാധിപ്പിക്കെപ്പ�
േടണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അറിയുന്നതിനുള്ള ശക്തി നമ്മുെട ഉള്ളിൽത്തെന്ന ഇരിക്കയാ�
െണങ്കിലും അതിെന ഉൽേബാധിപ്പിക്കണം. ആ ഉൽേബാധനം േയാഗിയുെട അഭി�
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പ്രായ പ്രകാരം മെറ്റാരു േബാധം വഴിയാേയ വരുന്നുള്ളു. നിർജ്ജീവവും, ജ്ഞാന�
രഹിതവുമായ ജഡവസ്തു ഒരിക്കലും ജ്ഞാനെത്ത ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്നില്ല. ജ്ഞാ�
നത്തിെന്റ വ്യാപാരം തെന്നയാണു് നമുക്കു ജ്ഞാനെത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതു്. നമ്മു�
െട ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിെന ഉൽേബാധിപ്പിക്കുന്നതിനു ജ്ഞാനമുള്ള സ്വ�
രൂപങ്ങൾ തെന്ന എല്ലായ്േപ്പാഴും നേമ്മാടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുെകാ�
ണ്ടു് േമല്പറഞ്ഞ ഗുരുക്കന്മാർ എല്ലായ്േപ്പാഴും ആവശ്യമായിരുന്നു. േലാകത്തിൽ
ഒരിക്കലും അവരില്ലാതിരുന്നില്ല. അവേരാടു കൂടാെത യാെതാരു വക ജ്ഞാനവും
ഉണ്ടാകുന്നതുമല്ല. ഈശ്വരൻ എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരുെടയും ഗുരുവാകുന്നു. കാരണം,
അവർ (ഈശ്വരന്മാേരാ, േദവന്മാേരാ ആകെട്ട) എത്രതെന്ന മഹാത്മാക്കളായിരു�
ന്നു എങ്കിലും കാലത്താൽ നിയന്ത്രിതരും പരിച്ഛിന്നരും ആകുന്നു. ഈശ്വരൻ കാ�
ലപരിച്ഛിന്നനല്ലേല്ലാ. േയാഗികൾക്കു പ്രേത്യകമായി ഈ രണ്ടു അനുമാനങ്ങളാണു�
ള്ളതു്. ഒന്നാമേത്തതാവിതു്. പരിച്ഛിന്നെത്തപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ മനസ്സു അപരി�
ച്ഛിന്നെത്തപ്പറ്റിയും ചിന്തിക്കതെന്ന െചയ്യും. ആ സാക്ഷാൽ കരണത്തിെന്റ ഒരുഭാ�
ഗം ശരിയാെണങ്കിൽ മേറ്റഭാഗവും ശരിയായിതെന്ന ഇരിക്കണം. എെന്തന്നാൽ,
മാനസപ്രത്യക്ഷങ്ങളുെട നിലയിൽ അവയ്ക്കു രണ്ടിന്നു വില ഒന്നുേപാെല ആകുന്നു.
മനുഷ്യനു അല്പജ്ഞാനമുെണ്ടന്നുള്ള വസ്തുതതെന്ന ഈശ്വരന്നു അപരിശ്ചിന്നജ്ഞാ�
നം ഉെണ്ടന്നുള്ളതിെന കാണിക്കുന്നു. ഒന്നു ഞാൻ സമ്മതിേക്കണെമങ്കിൽ എന്തു�
െകാണ്ടു എനിക്കു മേറ്റതും സമ്മതിച്ചുകൂടാ? യുക്തി രണ്ടിേനയും സ്വീകരിക്കേയാ
രണ്ടിേനയും തള്ളിക്കളുകേയാ െചയ് വാൻ എെന്ന നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു. അല്പമായ
ജ്ഞാനേത്താടു കൂടിയ ഒരു മനുഷ്യനുെണ്ടന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എങ്കിൽ,
അവെന്റ പിന്നാെല അപരിച്ഛിന്നമായ ജ്ഞാനേത്താടുകൂടി ഏേതാ ഒന്നു ഉെണ്ടന്നു�
ള്ളതിെനയും ഞാൻ സമ്മതിേച്ച തീരു. രണ്ടാമെത്ത അനുമാനം എെന്തന്നാൽ,
ഒരു ഗുരുവിെന്റ സഹായേത്താടു കൂടാെത ഒരു ജ്ഞാനവും വരാൻ പാടിെല്ലന്നുള്ള�
താകുന്നു. നവീനതത്വജ്ഞാനികൾ പറയുന്നതുേപാെല തന്നിൽനിന്നു പരിണമി�
ച്ചു പുറത്തു വരുന്നതായി മനുഷ്യനിൽ ഏേതാ ഒന്നുെണ്ടന്നു പറയുന്നതു ശരിതെന്ന.
എല്ലാ ജ്ഞാനവും മനുഷ്യെന്റ ഉള്ളിലുണ്ടു്. എന്നാൽ അതിെന ഉൽേബാധിപ്പിപ്പാൻ
ചില സന്നിഹിതാവസ്ഥകൾ ആവശ്യമാണു്. ഗുരുക്കന്മാെരക്കൂടാെത ഒരു ജ്ഞാ�
നവും ഉണ്ടാകുന്നതായി നമുക്കു കാണ്മാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യഗുരുക്കന്മാരും,
ഈശ്വരഗുരുക്കന്മാരും, േദവഗുരുക്കന്മാരും ഉെണ്ടങ്കിൽ അവർ എല്ലാം പരിച്ഛിന്ന�
ന്മാരാകുന്നു. അവർക്കു മുമ്പുള്ള ഗുരു ആരായിരുന്നു? അവസാനെത്ത നിഗമന�
മായി കാലത്താൽ പരിച്ഛിന്നനല്ലാത്ത ഏകനായ ഗുരുവിെന സമ്മതിപ്പാൻ നാം
നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു. അപരിച്ഛിന്നമായ ജ്ഞാനമുള്ളവനും, ആദ്യന്തരഹിത�
നും ആയ ആ ഏകഗുരുവിെന ആണു് േയാഗികൾ ഈശ്വരൻ എന്നു നാമകരണം
െചയ്യുന്നതു്.

സൂത്രം 27. തസ്യ വാചകഃ പ്രണവഃ
അർത്ഥം: പ്രണവഃ = ഓംകാരം തസ്യ = അവെന്റ (ഈശ്വരെന്റ), വാചകഃ = (അർ�
ത്ഥ) േബാധകശബ്ദം ആകുന്നു).

നിങ്ങളുെട മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വിചാരത്തിനും അതിെന്റ പ്രതിപാദകമായ ഒരു
ശബ്ദമുണ്ടായിരിക്കും. വിചാരവും വാക്കും നിത്യസംബന്ധമുള്ളവയാകുന്നു. നാം
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വാെക്കന്നു പറയുന്നതു വിചാരത്തിെന്റ ബാഹ്യഭാഗമാകുന്നു. അതിെന്റ ആഭ്യന്തര�
േഭാഗത്തിനാണു് നാം വിചാരം എന്നു പറയുന്നതു്. ഒരുത്തനും വാക്കിെന വിചാ�
രത്തിൽനിന്നു അപ്രഗഥനം െചയ്തു േവർെപ്പടുത്താവുന്നതല്ല. ഭാഷ മനുഷ്യനാൽ
നിർമ്മിതമാെണന്നു ഏതാനും ചിലർകൂടി ഇരുന്നു വാക്കുകളിേന്മൽ ചില സേങ്ക�
തങ്ങൾ െചയ്തതാെണന്നു ഉള്ള അഭിപ്രായം അബദ്ധമാെണന്നു സാധിച്ചുകഴിഞ്ഞി�
രിക്കുന്നു. പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാലം അത്രയും വാക്കുകളും ഭാഷക�
ളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒരു വിചാരത്തിനും ഒരു വാക്കിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
എന്താണു് ? ഒരു വിചാരേത്താടുകൂടി എേപ്പാഴും ഒരു വാക്കുണ്ടായിരിക്കണം എന്നു
നാം കാണുന്നുെണ്ടകിലും ഒരു പ്രേത്യക വിചാരത്തിനു എവിെടയും ഒരു പ്രേത്യക
വാക്കുതെന്ന േവണെമന്നു് ആവശ്യമില്ല. ഇരുപതു രാജ്യങ്ങളിൽ ഒേരമാതിരി വിചാ�
രംതെന്ന ഉണ്ടായിരിക്കാം. എങ്കിലും ഭാഷപലതായിരിക്കുന്നു. നമുക്കു ഓേരാ വിചാ�
രെത്തയും പറവാനായി ഓേരാ വാക്കു കൂടിേയ തീരു. എന്നാൽ ഈ വാക്കുകൾക്കു
എല്ലാം ഒേര ശബ്ദംതെന്ന ഉണ്ടായിരിക്കണെമന്നു നിർബന്ധമില്ല. ശബ്ദങ്ങൾ രാജ്യ�
േഭദമനുസരിച്ചു മാറുന്നു. ‘വിചാരത്തിനും, വാക്കിനും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം മുഴുവൻ
സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാെണങ്കിലും ഒരു പ്രേത്യക ശബ്ദത്തിനും, ഒരു പ്രേത്യക വി�
ചാരത്തിനുമായി ഒരു നിയതസംബന്ധമുെണ്ടന്നു അതു അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല’ എന്നു
േയാഗസൂത്രത്തിെന്റ വ്യാഖ്യാതാവു പറയുന്നു ഈ ശബ്ദങ്ങൾ പലവിധമായിരിക്കും.
എങ്കിലും ആ ശബ്ദങ്ങൾക്കും ആ വിചാരങ്ങൾക്കുമായുള്ള സംബന്ധം സ്വാഭാവിക�
മായുമിരിക്കും. വിചാരങ്ങൾക്കും ശബ്ദങ്ങൾക്കും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം സാധുവാ�
കണെമങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന വസ്തുവിനും സൂചക (ശബ്ദ) ത്തിനും തമ്മിൽ വാ�
സ്തവമായ ഒരു സംബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങിെന ആെയങ്കിലല്ലാെത സൂച�
കശബ്ദം ഒരിക്കലും സാധാരണമായി പ്രേയാഗത്തിൽ വരുന്നതല്ല. സൂചകം സൂചി�
തമായ പദാർത്ഥത്തിെന്റ ആവിർഭാവകമാകുന്നു. സൂചിതവസ്തു അതിനു മുമ്പിലും
ഉണ്ടായിരിക്കയും ആ വസ്തുവിെന ആ സൂചകം പല പ്രാവശ്യവും സൂചിപ്പിക്കയും െച�
യ്തു എങ്കിൽ അവയ്ക്കു തമ്മിൽ വാസ്തവമായ സംബന്ധമുെണ്ടന്നു നമുക്കു നിശ്ചയമാ�
ണു്. വസ്തുക്കൾ സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്നിെല്ലങ്കിലും അവയുെട സൂചകങ്ങെളെക്കാ�
ണ്ടു് (പ്രതിപാദകശബ്ദങ്ങെളെക്കാണ്ടു് ) മാത്രം അവെയ ആയിരംേപർ മനസ്സിലാ�
ക്കുന്നതായിരിക്കും.

സൂചകത്തിന്നും, സൂചിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന വസ്തുവിനുമായി സ്വാഭാവികമായ ഒരു
സംബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങിെനയായാൽ സൂചകം ഉച്ചരിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ
സൂചിക്കെപ്പടുന്ന പദാർത്ഥത്തിെന്റ സ്മരണെയ അതുണ്ടാക്കുന്നു. ഈശ്വരെന സൂ�
ചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കു് ‘ഓം’ എന്നാെണന്നു വ്യാഖ്യാതാവു് പറയുന്നു. എന്തുെകാണ്ടു്
അതിെന വ്യാഖ്യാതാവു നിഷ്കർഷിച്ചു പറയണം? ഈശ്വരെന അർത്ഥമാക്കുന്ന
എത്രേയാ ശതം വാക്കുകളുണ്ടു്. ഒരു വിചാരത്തിനു ആയിരം വാക്കുകേളാടു സംബ�
ന്ധമുണ്ടായിരിക്കും. ഈശ്വരൻ എന്ന വിചാരത്തിനു എത്രേയാ ശതം വാക്കുകേളാ�
ടു സംബന്ധമുണ്ടു്. അവയിൽ ഓേരാന്നും ഈശ്വരെന്റ ഓേരാ സൂചകമായി നിൽ�
ക്കയും െചയ്യുന്നു. നല്ലതു്. എന്നാൽ ഈ വാക്കുകളുെട ഒെക്ക ഒരു സാമാന്യഗ്രഹ�
ണം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു മൂലശബ്ദം, അതായതു് ഈ എല്ലാ സൂചകങ്ങൾക്കും
സാമാന്യമായ ഒരു ആധാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ സൂചകം, അതായതു് സർവ
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സാധാരണമായ ആ സൂചകം ആയിരിക്കും, സർേവ്വാത്തമമായിട്ടുള്ളതു്. അതു് വാ�
സ്തവത്തിൽ എല്ലാറ്റിെന്റയും സൂചകമായിരിക്കും. ഒരു ശബ്ദം പുറെപ്പടുവിക്കുന്നതി�
നു നാം നമ്മുെട കണ്ഠതാലുക്കെള (സംഗീതെപ്പട്ടിയുെട) ധ്വനികീലകം േപാെല ഉപ�
േയാഗിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സ്വാഭാവികവും, മെറ്റല്ലാ ശബ്ദപരിണാമങ്ങൾക്കും ആധാര�
വുമായ ഒരു ഭൗതികശബ്ദമുേണ്ടാ? ഓം എന്നതു് അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ശബ്ദമേത്ര.
അതു എല്ലാ ശബ്ദങ്ങൾക്കു അടിസ്ഥാനവുമാകുന്നു. അതിൽ അടങ്ങിയ ആദ്യെത്ത
അക്ഷരമായ ‘അ’ ശബ്ദത്തിെന്റ ആരംഭവും സർവശബ്ദവ്യാപിയും താലുവിേന്റെയാ
ജിഹ്വയുേടേയാ ഒരു ഭാഗത്തും െതാടാെത ഉച്ചരിക്കെപ്പടുന്നതുമാകുന്നു. ‘ം’ ആ ശബ്ദ�
ത്തിെന്റ അവസാനെത്ത ശബ്ദമാണു്. അതു ചുണ്ടുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുേമ്പാൾ ഉണ്ടാ�
കുന്നു. ‘ഉ’ മുഖമാകുന്ന ധ്വനികീലകത്തിെന്റ അടിയിൽനിന്നു ആരംഭിക്കയും അതി�
െന്റ അവസാനംവെര വരികയും െചയ്യുന്നു. ഇങ്ങിെന ‘ഓം’ ശബ്ദജനകമായ എല്ലാ�
സ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ആതുെകാണ്ടു് അതുതെന്ന ആയിരിക്ക�
ണം ഏറ്റവും സ്വാഭാവികമായ സൂചനം. വിവിധങ്ങളായ എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളുേടയും മാ�
തൃഭൂതമായ ശബ്ദം അതു രചിക്കെപ്പടാവുന്ന എല്ലാ വാക്കുകളുേടയും മുഴുവൻ സാഭാ�
വ്യതേയയും വ്യാപ്തിേയയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ചിന്തനകൾക്കു പുറേമ ഇന്ത്യയി�
ലുള്ള മതസംബന്ധമായ വിവിദ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എല്ലാം ‘ഓം’ എന്ന വാക്കിെന
ഒന്നുേപാെല ആശ്രയിച്ചുനില്ക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. േവദങ്ങളിലുള്ള മതസംബ�
ന്ധമായ വിചാരങ്ങൾ എല്ലാം ഓം എന്ന ശബ്ദെത്ത ചുറ്റിവ്യാപിച്ചു നില്ക്കയാകുന്നു.
അേമരിക്കയ് േക്കാ ഇംഗ്ലണ്ടിേനാ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾേക്കാ അതുമായി എന്തു കാര്യമാ�
ണുള്ളതു് ? ഇന്ത്യയിൽ മതസംബന്ധമായ ഉൽഗതിയുെട എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഈ
ശബ്ദം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നും, ഇതു ഈശ്വരെനസംബന്ധിച്ചു പല പ്രകാേരണയു�
ള്ള എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങേളയും പ്രതിപാദിക്കത്തക്കവണ്ണം ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു
എന്നും അറിയുന്നതുതെന്ന. അൈദ്വതികളും, ൈദ്വതികളും, വിശിഷ്ടാൈദ്വതികളും,
േഭദവാദികളും എന്നുേവണ്ട നീരീശ്വരവാദികൾ കൂടിയും ഈ ഓംകാരെത്ത സ്വീക�
രിച്ചിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ വലിയ ഭൂരിഭാഗത്തിനും മതസംബന്ധമായുള്ള
ആഗ്രഹങ്ങൾക്കു ഓങ്കാരം ഏകസൂചകമായിത്തീരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘God’ (ഈശ്വ�
രൻ) എന്ന വാക്കിെന എടുത്തു േനാക്കുക. അതിനു ഒരു ക്ലിപ്തമായ അർത്ഥവ്യാപ്തി�
േയയുള്ളൂ. അതിനപ്പുറം എെന്തങ്കിലും നിങ്ങൾ വിവക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിേനാടു
നിങ്ങൾ വിേശഷണപദങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചർത്തു സ്വരൂപെനേന്നാ അരൂപെനേന്നാ േകവ�
ലെനേന്നാ ആേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരെന അർത്ഥമാക്കുന്ന വാക്കുകൾ മെറ്റ�
ല്ലാ ഭാഷകളിലും ഇതുേപാെലതെന്ന ആകുന്നു. എന്നാൽ ഓം എന്ന ഈ വാക്കാ�
കെട്ട ഈ വിവിധങ്ങളായ എല്ലാ അർത്ഥങ്ങേളയും അതിെന്റ അർത്ഥവ്യാപ്തിക്കു�
ള്ളിൽ അടക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു അതിെന എല്ലാവരും സ്വീകരിേക്കണ്ടതാകുന്നു.

സൂത്രം 28 തജ്ജപസ്തദർത്ഥഭാവനം
അർത്ഥം: തജ്ജപഃ = ആ പ്രണവത്തിെന്റ ജപവും, തദർത്ഥ ഭാവനം = അതിെന്റ
അർത്ഥമായിട്ടു് ഈശ്വരെന ധ്യാനിക്കുന്നതും (സമാധിലാഭത്തിനു് ഉപായമാകുന്നു).

ജപം എന്തിനാണു് ? അനുഭൂതവിഷയങ്ങളുെട മുദ്രകൾ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടു്
അവയുെട ആകത്തുക അതിൽ കുടിെകാള്ളുന്നു എന്നുള്ള സംസ്ക്കാരസിദ്ധാന്തെത്ത
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നാം മറന്നിട്ടില്ലേല്ലാ. മുദ്രകൾ അതായതു് മുഴുവൻ മുദ്രകളും, മനസ്സിൽ കുടിെകാള്ളു�
ന്നു. അവ നാൾേതാറും മങ്ങിമങ്ങിേപ്പാകുന്നു എങ്കിലും അവിെടനിന്നു മാഞ്ഞുേപാ�
കുന്നില്ല. ശരിയായ ഉൽേബാധകം കിട്ടിയ ഉടേന അവ പുറത്തുവരികയും െചയ്യുന്നു.
അണുവിസ്ഫുരണങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിന്നുേപാകുന്നില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചം നശിച്ചിരിക്കു�
േമ്പാൾ സ്ഥൂല വിസ്ഫുരണങ്ങൾ എല്ലാം നിന്നുേപാകുന്നു. സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്ര�
ങ്ങൾ, ഭൂമി ഇവെയല്ലാം ദ്രവിച്ചു െപായ്േപ്പാകുന്നു. എന്നാൽ വിസ്ഫുരണങ്ങൾ പര�
മാണുക്കളിൽ േശഷിച്ചിരിക്കതെന്ന െചയ്യും. ഓേരാ പരമാണുവും ഓേരാ വലിയ
പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ തെന്ന വ്യാപാരങ്ങൾ െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കും. അതുേപാെല ഈ
ചിത്തത്തിെന്റ വിസ്ഫുരണങ്ങൾ ശാന്തമാകയും അണുവിസ്ഫുരണങ്ങൾ േപാെല അനു�
വർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കയും അവയ്ക്കു ശരിയായ ഉൽേബാധകം ലഭിക്കുേമ്പാൾ പ്രത്യ�
ക്ഷമാകയും െചയ്യും. ജപം എന്നുവച്ചാൽ എന്താെണന്നു നമുക്കു ഇേപ്പാൾ മനസ്സി�
ലാക്കാം. അതു് ആദ്ധ്യാത്മികസംസ്ക്കാരങ്ങൾക്കു ലഭിപ്പാൻ പാടുള്ള ഏറ്റവും വലു�
തായ ഉൽേബാധകമാകുന്നു. ‘പരിശുദ്ധൈചതന്യേത്താടുള്ള ക്ഷണമാത്രമായ സം�
ഗവും സംസാരസമുദ്രെത്ത കടത്തി വിടുന്ന കപ്പലാകുന്നു.’ സത്സംഗത്തിെന്റ ശക്തി
അപ്രകാരമുള്ളതാണു്. അതുെകാണ്ടു് ഓം എന്നുള്ളതിെന്റ ജപവും, അതിെന്റ അർ�
ത്ഥ ചിന്തനവും നിങ്ങളുെട മനസ്സിൽ സത്സംഗെത്ത സംരക്ഷിച്ചു െകാള്ളുന്നതാകു�
ന്നു. പഠിക്കുകയും എന്നിട്ടു് ചിന്തിക്കുകയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞേശഷം ചിന്തെചയ്കയും
െചയ്യുവിൻ അപ്രകാരമായാൽ നിങ്ങൾക്കു േബാധം ഉണ്ടാകും. ആത്മാവു് പ്രത്യ�
ക്ഷമാകും.

ഓം എന്നുള്ളതിേനയും അതിെന്റ അർത്ഥേത്തയുംപറ്റി ഒരുവൻ ചിന്തിക്കണം.
ദുഃസ്സഹവാസം ഉേപക്ഷിക്കണം. എന്തുെകാണ്ടന്നാൽ, പഴയ വ്രണങ്ങളുെട കല�
കൾ നമ്മിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ഈ ദുഃസ്സഹവാസമാണു് അവെയ ഇളക്കി�
െക്കാണ്ടുവരുന്നതിനാവശ്യമായ ഉേത്തജകം. അതുേപാെലതെന്ന സത്സംസർ�
ഗ്ഗം നമ്മിൽ പതിഞ്ഞു മങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സദ് വാസനകെള െവളിയിേലയ്ക്കു െകാണ്ടു
വരുെമന്നു പറയുന്നു. സത്സംസർഗ്ഗെത്ത െവടിയാതിരിക്കുന്നതിേനക്കാൾ പാവ�
നതരമായി ഈ േലാകത്തിൽ മെറ്റാന്നും തെന്ന ഇല്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
സദ് വാസനകൾക്കു അതു നിമിത്തം മനസ്സിെന്റ ഉപരിഭാഗേത്തയ്കു െപാങ്ങിവരുന്ന�
തിനുള്ള ആ ആഭിമുഖ്യമുണ്ടാകുന്നു.

സൂത്രം 29. തതഃ പ്രേത്യക േചതനാധിഗേമാപ്യന്തരായാഭാവ�
ശ്ച
അർത്ഥം: തതഃ = അതു (ഈശ്വരപ്രണിധാനം) െകാണ്ടു്, പ്രേത്യകേചതനാവഗമഃ
അപി = ആത്മസ്വരൂപജ്ഞാനവും, അന്തരായാഭാവശ്ച = (േയാഗ) വിഘ്നാശവും
(ഉണ്ടാക്കുന്നു).

ഈ ഓങ്കാരജപത്തിേന്റയും അർത്ഥവിചാരത്തിേന്റയും പ്രഥമഫലം ആത്മദർ�
ശനശക്തി അധികമധികം വർദ്ധിക്കുകയും, മാനസികവും കായികവുമായ എല്ലാ
വിഘ്നങ്ങളും നശിക്കുകയും ആകുന്നു. േയാഗിക്കു് എെന്തല്ലാമാണു വിഘ്നങ്ങൾ?
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സൂത്രം 30. വ്യാധിസ്ത്യാനസംശയപ്രമാദാലസ്യാവിരതിഭ്രാന്തി�
ദർശനാലബ്ധഭൂമികത്വാനവസ്ഥിതത്വാനി ചിത്തവിേക്ഷപാേസ്ത�
ന്തരായാഃ
അർത്ഥം: വ്യാധിഃ = േരാഗം, സ്ത്യാനം = മനസ്സിെന്റ കർമ്മേയാഗ്യതാഭാവം, സം�
ശയഃ = സേന്ദഹം, പ്രമാദം = സമാധിസാധനങ്ങെള െവടിഞ്ഞിരിക്ക, ആലസ്യം
= മനഃശരീരങ്ങൾക്കു ഭാരം േതാന്നുക, അവിരതിഃ = വിഷേയച്ഛ, ഭ്രാന്തിദർശനം =
മിത്ഥ്യാപ്രതിക്ഷം, അലബ്ധഭൂമികത്വം = സമാധിഭൂമി സിദ്ധിക്കായ്ക, അനവസ്ഥിത�
ത്വാനി = സമാധിഭംഗം ഇവ, ചിത്തവിേക്ഷപാഃ = ചിത്തവിേക്ഷപങ്ങൾ (മനസ്സിെന
സമാധിയിൽ നിന്നു ചലിപ്പിക്കുന്നവ) ആണു്, േത = അവ അന്തരായഃ = വിഘ്നങ്ങൾ
(ആകുന്നു).

േരാഗം: ഈ ശരീരം നെമ്മ സംസാരസമുദ്രത്തിെന്റ മറുകരകടത്തുന്ന െച�
റുേതാണിയാകുന്നു, അതിെന നാം സൂക്ഷിക്കണം ആേരാഗ്യമില്ലാത്തവർ േയാഗി�
കളാകുന്നതല്ല. മനസ്സിെന്റ കർമ്മേയാഗ്യതാഭാവവും (ആലസ്യവും) െകാണ്ടു പ്ര�
കൃതവിഷയത്തിൽ നമുക്കുള്ള ഊർജ്ജിതമായ രസം മുഴുവൻ ക്ഷയിച്ചുേപാകുന്നു.
രസം ക്ഷയിച്ചുേപായാൽ അഭ്യസിപ്പാൻ നമുക്കു മനസ്സും ശക്തിയും ഇല്ലാതായിത്തീ�
രുന്നു. ദൂരദർശനം, ദൂരശ്രവണം മുതലായ ചില ആദ്ധ്യാത്മികാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാ�
കുന്നതുവേര ഒരുവനു തെന്റ ബുദ്ധികൃതമായ അഭിപ്രായം എത്രതെന്ന ബലവത്താ�
യിരുന്നാലും അയളുെട മനസ്സിൽ പ്രകൃതശാസ്ത്രത്തിെന്റ വിശ്വാസേയാഗ്യതെയപ്പറ്റി
സംശയം ജനിക്കും. ഈ (ദൂരദർശനം മുതലായ) സൂചനങ്ങൾ മനസ്സിനു ബലം
െകാടുക്കുകയും അഭ്യാസിേയ സ്ഥിേരാത്സാഹിയാക്കുകയും െചയ്യുന്നു. സമാധിഭം�
ഗം നിങ്ങൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങേളാ മാസങ്ങേളാ തുടർന്നു് അഭ്യസിച്ചുെകാണ്ടിരി�
ക്കുേമ്പാൾ മനസ്സു ശാന്തമാകയും എളുപ്പത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി വരികയും െചയ്യും.
നിങ്ങൾ അേപ്പാൾ േവഗത്തിൽ മുേമ്പാട്ടു േപാകുന്നു എന്നു നിങ്ങൾക്കു േതാന്നും.
െപെട്ടന്നു് ഒരു ദിവസം അെതല്ലാം നിന്നു േപാകയും, നിങ്ങൾ കരയ്ക്കടിച്ചുേകറ്റെപ്പ�
ട്ട കപ്പൽേപാെല ആയിേപ്പായതായി നിങ്ങൾക്കു േതാന്നുകയും െചയ്യും. വിടാെത
ശ്രമിക്കുവിൻ ഇങ്ങിേന െപാങ്ങിയും താണും ആണു് എല്ലാ കയറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നതു്.

സൂത്രം 31. ദുഃഖദൗർമ്മനസ്യാംഗേമജയത്വശ്വാസപ്രശ്വാസാ
വിേക്ഷപസഹഭുവഃ
അർത്ഥം: ദുഃഖം = േക്ലശം, ദൗർമ്മനസ്യം = ഇച്ഛാഭംഗജന്യമായ വികാരം, അംഗ�
േമജയത്വം = ശരീരകമ്പം, ശ്വാസപ്രശ്വാസാഃ = ശ്വാേസാഛാസങ്ങൾ ഇവ, വിേക്ഷ�
പസഹഭുവഃ = (േമൽപ്പറഞ്ഞ) ചിത്തവിേക്ഷപങ്ങേളാടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്നു.

സമാധി പരിശീലിക്കുന്ന എല്ലാ സമയവും മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും അതു പൂർ�
ണ്ണമായി വിശ്രമസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പരിശീലനത്തിെന്റ വഴി െതറ്റിേപ്പാകേയാ
അെല്ലങ്കിൽ അതു േവണ്ടവണ്ണം നിയന്ത്രിതമല്ലാതാകേയാ െചയ്യുേമ്പാൾ േമൽപറ�
ഞ്ഞ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഓം എന്നു ജപിക്കുകയും ആത്മാവിെന ഈശ്വരാർ�
പ്പണം െചയ്കയും െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു മനസ്സിനു ബലമുണ്ടാകയും, പുതിയ ഉേന്മഷം
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വരികയും െചയ്യും. ശരീരകമ്പം (വിറയൽ) മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും വരും. അതി�
െന വകവയ്ക്കതെന്ന അരുതു്. തുടർന്നുെകാണ്ടു് അഭ്യസിക്കുവിൻ അഭ്യാസം തെന്ന
അതിെന നീക്കുകയും, അേപ്പാൾ ആസനം സ്ഥിരമാകയും െചയ്യും.

സൂത്രം 32. തൽപ്രതിേഷധാർത്ഥേമകതത്ത്വാഭ്യാസഃ
അർത്ഥം: തൽപ്രതിേഷധാർത്ഥം = അവെയ തടുപ്പാനായി, എകതത്വാഭ്യാസഃ =
(ചിത്തെത്ത) ഒേര വിഷയത്തിൽ നിർത്തി ശീലിക്കുക (വിഹിതമാകുന്നു).

മനസ്സിെന ഏതാനും സമയേത്തയ്ക്കു് ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രം ബന്ധിച്ചു നിൽ�
ക്കത്തക്കവണ്ണം െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു േമല്പറഞ്ഞ വിഘ്നങ്ങൾ എല്ലാം തീർന്നുേപാകും.
ഇതു സാമാന്യമായ ഉപേദശമേത്ര. അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ ഇതിെന വിവരിച്ചും വിേശ�
ഷിപ്പിച്ചും പറയും. ഒരു അഭ്യാസം തെന്ന എല്ലാവർക്കും േചരുന്നതല്ലാത്തതിനാൽ
പല മാർഗ്ഗത്തിൽ അഭ്യസിച്ചു േനാക്കുകയും, ഓേരാരുത്തനും തനിക്കു് അധികം പറ്റു�
ന്ന അഭ്യാസം ഏെതന്നു് അനുഭവം െകാണ്ടു കണ്ടറികയും െചയ്യണം.

സൂത്രം 33. ൈമത്രീകരുണാമുദിേതാേപക്ഷാണാം സുഖദുഃഖ
പുണ്യാപുണ്യവിഷയാണാം ഭാവനാതശ്ചിത്തപ്രസാദനം
അർത്ഥം: സുഖാദുഃഖപുണ്യാപുണ്യാവിഷയാണാം = സുഖം, ദുഃഖം, പുണ്യം (സത് ),
അപുണ്യം (അസത് )ഇവെയ വിഷയമാക്കിയുളള ൈമത്രീകരുണാമുദിേതാേപക്ഷാ�
ണാം = ൈമത്രി (േസ്നഹം) കരുണ (ദയ), മുദിത (സേന്താഷം), ഉേപക്ഷ, (ഉദാസീ�
നാത) ഇവകളുെട ഭാവനാതഃ = ഭാവനെകാണ്ടു്, ചിത്തപ്രസാദനം= ചിത്തത്തിെന്റ
കാലുഷ്യം നീക്കുക (സമാധിക്കുളള മെറ്റാരുപായമാകുന്നു)

നമുക്കു് ഈ നാലു ഭാവനകളും േവണം. എല്ലാവരുേടയും േനേര നമുക്കു േസ്ന�
ഹം േവണം. കഷ്ടതയിൽ കിടക്കുന്നവരുെട േനേര നമുക്കു ദയ േവണം. ജന�
ങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കുേമ്പാൾ നമുക്കു സുഖം േതാന്നണം. ദുഷ്ടന്മാരുെട േനേര
നാം ഉദാസീനരായും ഇരിക്കണം. നമ്മുെട മുമ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങേള
സംബന്ധിച്ചും നാം ഇങ്ങിെന തെന്ന വർത്തിക്കണം. വിഷയം സുഖമുള്ളെതങ്കിൽ
അതിെന്റ േനേര േസ്നഹം ഭാവിക്കണം. കഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാെണങ്കിൽ ആ വിഷയ�
േത്താടു നമുക്കു അനുകമ്പ േതാന്നണം. നല്ലതാെണങ്കിൽ സേന്താഷമുണ്ടാകണം.
ചീത്തയാെണങ്കിൽ നമുക്കു് ഉേപക്ഷയും േതാന്നണം. മനസ്സിെന്റ മുമ്പാേക വരു�
ന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളുെട േനർക്കുള്ള ഈ ഭാവനകൾ അതിേന ശാന്തമാക്കിെച്ച�
യ്യും. നമ്മുെട മനസ്സുകെള ഈ നിലയിൽ വച്ചുെകാള്ളുന്നതിനു സാധിക്കാത്തതു�
െകാണ്ടാണു ദിവസംപ്രതിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന അധികം ദുഃഖങ്ങളും
നമുക്കു് അനുഭവമാകുന്നതു്. ദൃഷ്ടാന്തം, ഒരുത്തൻ നമുക്കു േദാഷം െചയ്കയാെണ�
ങ്കിൽ ഉടെന നാം ആ േദാഷെത്ത പ്രതികരിപ്പാൻ േനാക്കുന്നു. േദാഷത്തിെന്റ
ഓേരാ പ്രതികാരവും നമുക്കു ചിത്തെത്ത അമർത്തിവച്ചുെകാൾവാൻ ശക്തിയിെല്ല�
ന്നുള്ളതിെന കാണിക്കയുമാകുന്നു. ചിത്തം അലയടിച്ചുംെകാണ്ടു വിഷയത്തിെന്റ
േനേര വരുന്നു. നമുക്കു നമ്മളുെട ശക്തി െപാേയ്പാകയും െചയ്യുന്നു. േദാഷത്തിെന്റ�
േയാ വിേരാധത്തിെന്റേയാ രൂപത്തിലുള്ള ഓേരാ പ്രതികാരവും മനസ്സിനു അത്രമാ�
ത്രമുള്ള നഷ്ടമാണു്. ഓേരാ ദുഷ്ടവിചാരവും വിേരാധ പ്രവൃത്തിയും, പ്രതികാരത്തി�



സ്വാമി വിേവകാനന്ദൻ രാജേയാഗം 100

െന്റ ഏെതങ്കിലും വിചാരവുമാകെട്ട, നിയന്ത്രിക്കെപ്പട്ടിരിക്കയാെണങ്കിൽ അതു നമു�
ക്കു് അനുകൂലമായ ഒരു സമ്പാദ്യമാകുന്നതുമാണു്. നെമ്മ ഇപ്രകാരം തന്നത്താൻ
നിയന്ത്രണം െചയ്യുന്നതിനാൽ നമുക്കു േദാഷമുണ്ടാകുന്നതല്ല. നാം സംശയിക്കുന്ന�
തിേനക്കാൾ അളവറ്റ ഗുണങ്ങൾ അതിനാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. നാം വി�
േരാധേത്തേയാ ഒരു േദാഷ വിചാരേത്തേയാ അമർത്തുന്ന ഓേരാ സമയവും നമുക്കു്
അനുകൂലമായ അത്രമാത്രം ഉത്തമശക്തി നാം േശഖരിക്കയാകുന്നു. ആ ഉത്തമശ�
ക്തി ഉയർന്നതരം േയാഗസിദ്ധികളായി പരിണമിക്കുന്നതുമാണു്.

സൂത്രം 34. പ്രച്ഛർദനവിധാരണാഭ്യം വാ പ്രാണസ്യ
അർത്ഥം: പ്രാണസ്യ = ശ്വാസത്തിെന്റ, പ്രച്ഛർദനവിധാരണാഭ്യാം = േരചക, പൂര�
കങ്ങെളെക്കാണ്ടും വാ = (സമാധി) സാധിക്കാം.

ഇവിെട പ്രാണൻ എന്നാണു പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. പ്രാണൻ എന്നതിെന്റ
നിഷ്കൃഷ്ടമായ അർത്ഥം ശ്വാസെമന്നല്ല. പ്രാണൻ േലാകത്തിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന
ൈചതന്യത്തിന്നുള്ള േപരാണു്. നിങ്ങൾ ഈ േലാകത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാവും,
ഏെതല്ലാം ചലിക്കയും വ്യാപരിക്കയും െചയ്യുന്നുേവാ അെല്ലങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നുേവാ
അെതല്ലാവും ഈ പ്രാണെന്റ ഓേരാ പരിണാമമേത്ര. പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പ�
ട്ടിരിക്കുന്ന ൈചതന്യത്തിെന്റ ആകത്തുകയ്ക്കാണു് പ്രാണൻ എന്നുപറയുന്നതു്. ഒരു
കല്പം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പു് ഈ പ്രാണൻ മിക്കവാറും നിശ്ചലമായ ഒരവസ്ഥയിൽ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കല്പം തുടങ്ങുേമ്പാൾ ഈ പ്രാണൻ പലവിധമായി പരിണമിച്ചു
തുടങ്ങുകയും െചയ്യുന്നു. ചലനമായി പരിണമിക്കുന്നതു ഈ പ്രാണനാണു്. മനുഷ്യ�
രിലും മൃഗങ്ങളിലും സിരാചലനമായി കാണെപ്പടുന്നതും അതുതെന്ന. ഈ പ്രാണൻ
തെന്നയാകുന്നു വിചാരമായും മറ്റും പരിണമിക്കുന്നതും. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പ്രാ�
ണെന്റയും ആകാശത്തിെന്റയും ഒരു േമളനമാകുന്നു. മനുഷ്യശരീരവും അതുേപാെല
തെന്ന. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കയും കാണുകയുംെചയ്യുന്ന വിവിധ വസ്തുക്കളും ആകാ�
ശത്തിൽനിന്നും, പലവിധത്തിലുള്ള എല്ലാ ശക്തികളും പ്രാണനിൽനിന്നും നിങ്ങൾ�
ക്കു കിട്ടുന്നു. പ്രാണെന െവളിയിേലക്കു വിടുകയും ഉള്ളിൽ നിയമിക്കുകയും െചയ്യുന്ന�
തിനാണു് പ്രാണായാമം എന്നു പറയുന്നതു്. േയാഗശാസ്ത്രത്തിെന്റ പിതാവായ പത�
ഞ്ജലി പ്രാണായാമെത്തപ്പറ്റി പ്രേത്യകം വളെര അധികം ഒന്നും ഉപേദശിക്കുന്നില്ല.
എന്നാൽ ഒടുവിൽ മറ്റു േയാഗികൾ പ്രാണായാമെത്ത സംബന്ധിച്ചു് പല സംഗതിക�
ളും കണ്ടുപിടിക്കയും അതിെനപ്പറ്റി ഒരു വല്യ ശാസ്ത്രം നിർമ്മിക്കയും െചയ്തിരിക്കുന്നു.
പതഞ്ജലിക്കു പ്രാണായാമം പല ഉപായങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം അതിേന്മൽ അധികം നിഷ് കർഷിച്ചുമില്ല. അേദ്ദഹം വിചാരിക്കുന്നതു ശ്വാ�
സെത്ത െവളിക്കു വിടുകയും ഉള്ളിേലക്കു വലിക്കയും ഏതാനും നിമിഷം അതിെന
ഉള്ളിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും െചയ്തു ശീലിക്കമാത്രം മതിയാകുെമന്നും, അതിനാൽ
മനസ്സു അല്പം ശാന്തമാകും എന്നും മാത്രമാണു്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നു് പ്രാണാ�
യാമം എന്ന ഒരു പ്രേത്യക ശാസ്ത്രം ആവിർഭവിച്ചതായി പിന്നാെല നിങ്ങൾക്കു കാ�
ണാം. ഈ ഒടുവിൽ വന്ന േയാഗികൾക്കു് ഇതിെനപ്പറ്റി പറവാനുണ്ടായിരുന്നതി�
െന സ്വല്പം നമുക്കു േകൾക്കാം. ഇതിൽ ചിലതു് ഞാൻ നിങ്ങേളാടു മുേമ്പതെന്ന പറ�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. അല്പം ഒന്നു ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അതു നിങ്ങളുെട മനസ്സിൽ പതി�
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യുന്നതിനു ഉപകരിക്കും. ഒന്നാമതു്, ഈ പ്രാണൻ ശ്വാസമെല്ലന്നു നിങ്ങൾ ഓാർ�
മ്മിക്കണം, എന്നാൽ, ശ്വാസചലനെത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതും, ശ്വാസത്തിെന്റ ഓേജാ�
ബലമായി നിൽക്കുന്നതും ഏേതാ അതാണു് പ്രാണൻ. എന്നുതെന്നയല്ലാ, ഇന്ദ്രി�
യങ്ങൾക്കു് എല്ലാറ്റിനും പ്രാണൻ എന്ന വാക്കു് ഉപേയാഗിക്കാറുണ്ടു്. അവയ്ക്കു പ്രാ�
ണങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. മനസ്സിനും പ്രാണൻ എന്നുപറയുന്നു. അതുെകാണ്ടു് പ്രാ�
ണൻ ഒരു പ്രേത്യക ശക്തിയാെണന്നു നാം കാണുന്നു. എന്നാലും നമുക്കു അതി�
െന ഒരു ശക്തിെയന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ശക്തി ഇതിെന്റ ഒരു
പരിണാമം മാത്രമാണു്. ചലനത്തിൽ ശക്തിയായും മെറ്റല്ലാമായും സ്വയം പരിണ�
മിക്കുന്നതു ഇതുതെന്നയാണു്. ചിത്തം പര്യന്തവസ്തുക്കളിൽ നിന്നു ഈ പ്രാണെന
ഉള്ളിേലക്കു വലിെച്ചടുക്കുകയും അതിൽ നിന്നു ഈ വിവിധ ഓജശ്ശക്തികെള നിർ�
മ്മിക്കുകയും െചയ്യുന്ന ഒരു യന്ത്രമാകുന്നു. ആദ്യം ശരീരെത്ത (ചീഞ്ഞുേപാകാെത)
സംരക്ഷിച്ചുെകാള്ളുന്ന ശക്തി. ഒടുവിൽ വിചാരം, മനഃശ്ശക്തി മുതലായ ശക്തികൾ.
ഈ ശ്വാസാഭ്യാസക്രമം െകാണ്ടു് ശരീരത്തിലുള്ള വിവിധചലനങ്ങേളയും ശരീരത്തി�
ലൂെട പായുന്ന പല പ്രകാരത്തിലുള്ള സിരാചലനധാരകെളയും നമുക്കു നിയമനം
െചയ്യാം. ആദ്യം നാം അവെയ തിരിച്ചറിഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നു.

എന്നിട്ടു നമുക്കു ക്രേമണ അവ സ്വാധീനമാകയും െചയ്യുന്നു. ഈ അർവാചീന
േയാഗികൾ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പ്രധാനമായി മൂന്നു പ്രാണധാരകൾ ഉെണ്ടന്നു വി�
ചാരിക്കുന്നു. ഒന്നിനു ഇഡ എന്നും മെറ്റാന്നിനു പിംഗല എന്നും മൂന്നാമേത്തതിനു സു�
ഷുമ്ന എന്നും അവർ േപർ പറയുന്നു. അവരുെട മതപ്രകാരം പിംഗല തെണ്ടല്ലിെന്റ
വലത്തുവശത്തും ഇഡ ഇടത്തുവശത്തും നുഷുമ്ന ആകുന്ന ഒഴിഞ്ഞ നാളം തെണ്ടല്ലി�
െന്റ മദ്ധ്യഭാഗത്തും ആകുന്നു. ഇഡയും പിംഗലയും അവരുെട അഭിപ്രായപ്രകാരം
എല്ലാ മനുഷ്യരിലും വ്യാപരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരകൾ ആകുന്നു. ഈ ധാരകൾ
മാർഗ്ഗമായാണു് ജീവിതത്തിെന്റ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും നാം െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതും.
സുഷുമ്ന എല്ലാവരിലും ഒരു സംഭാവ്യതയുെട നിലയിൽ ഉണ്ടു്. എന്നാൽ േയാഗിയിൽ
മാത്രേമ അതു വ്യാപരിക്കുന്നുള്ളു. േയാഗിക്കു തെന്റ ശരീരം മാറിേപ്പാകുന്നു എന്നുള്ള�
തു നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം.

നിങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചു കുെറ െചല്ലുേമ്പാൾ ശരീരം മാറുന്നു. അഭ്യാസം തുടങ്ങുന്ന�
തിനു മുേമ്പ ഉണ്ടായിരുന്ന ശരീരമല്ല പിെന്നയുള്ളതു്. അതു വളെര യുക്തിയുക്ത�
മായിരിക്കുന്നു; അതിെന സ്ഥാപിക്കാവുന്നതുമാണു്; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ നമുക്കു�
ണ്ടാകുന്ന ഓേരാ പുതിയ വിചാരവും, തലേച്ചാറിലൂെട ഓേരാ പുതിയ പ്രണാളിെയ
ഉണ്ടാക്കുകതെന്ന െചയും. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിെന്റ അതികഠിനമായ പൂർവാചാര�
പരതയ്ക്കു് അതാണു് കാരണം. മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിനു മുേമ്പയുള്ള പാത്തിയിലൂെട
പാഞ്ഞുേപാകുന്നതാണു് ഇഷ്ടം. എെന്തന്നാൽ അതു് എളുപ്പമാണു്. ദൃഷ്ടാന്തത്തിനു
േവണ്ടി മാത്രം മനസ്സിെന ഒരു സൂചിേപാെലയും തലേച്ചാറിെന്റ പദാർത്ഥം അതി�
െന്റ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മൃദുദ്രവ്യത്തിെന്റ പിണ്ഡംേപാെലയും നാം വിചാരിച്ചാൽ,
അേപ്പാൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഓേരാ വിചാരവും തലേച്ചാറിൽ ഓേരാ വീഥികെള നിർ�
മ്മിക്കുേമ്പാെല ആകും ആ വീഥികൾ മൂടിേപ്പാകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ െവളുത്ത
(മജ്ജാരൂപമായ) ആ പദാർത്ഥം വന്നു അതിെന പ്രേത്യകം സൂക്ഷിച്ചുെകാൾവാ�
നായി അതിേന്മൽ െപാതിഞ്ഞു െകാള്ളുന്നു. ആ െവളുത്ത പദാർത്ഥം ഇല്ലായി�
രുന്നു എങ്കിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എെന്തന്നാൽ ഓാർമ്മ എന്നുവച്ചാൽ ഈ
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പഴയ വീഥികളിൽക്കൂെട ഒരു വിചാരെത്ത തിരഞ്ഞുപിടിപ്പാനായി തിരിെയേപ്പാ�
കുംേപാെല െചയ്യുകയാകുന്നു. ഞാൻ എല്ലാർക്കും പരിചിതമായ ഏതാനും ചില
വിഷയങ്ങെള എടുത്തു സംസാരിക്കുകയും, അവെയ രഞ്ജിപ്പിക്കയും അനുരഞ്ജിപ്പി�
ക്കയും െചയ്യുേമ്പാൾ അതിെന മനസ്സിലാക്കുന്നതു എളുപ്പമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള�
തു ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ പേക്ഷ, മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. എന്തുെകാെണ്ട�
ന്നാൽ ഈ പ്രണാളികൾ എല്ലാ മനുഷ്യരുേടയും തലേച്ചാറിലുണ്ടു് അവെയ അനു�
വർത്തിേക്കണ്ട ആവശ്യേമ ഉള്ളു. എന്നാൽ എേപ്പാൾ ഒരു പുതിയ വിഷയം വരുന്നു�
േവാ അേപ്പാൾ പുതിയ പ്രണാളികൾ നിർമ്മിക്കെപ്പേടണ്ടിവരുന്നു. അതുെകാണ്ടു
അതു അത്ര േപാടുന്നനേവ മനസ്സിൽെപടുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടാണു് പുതിയ അഭി�
പ്രായങ്ങൾക്കു അറിയാെത കീഴ്െപ്പട്ടു പ്രവർത്തിപ്പാൻ തലേച്ചാറ് (തലേച്ചാറാണു്
ജനങ്ങൾ തന്നത്താനല്ല) മടിക്കുന്നതു്. അതു തടുക്കുന്നു. പ്രാണൻ പുതിയ പ്രണാ�
ളികെള നിർമ്മിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. തലേച്ചാറ് അതു് സമ്മതിക്കയില്ല. ഇതാണു് പൂർ�
വാചാരപരതയുെട രഹസ്യം.

തലേച്ചാറിൽ പ്രണാളികൾ എത്ര കുറേവാ, പ്രാണനാകുന്ന സൂചി എത്രകുറച്ചു
ഈ മാർഗ്ഗങ്ങെള ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നുേവാ തലേച്ചാറു അത്രയധികം പൂർവാചാര�
പരമാകയും അത്രയധികം പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു എതിരായി അതു േപാരാ�
ടുകയും െചയ്യും. മനുഷ്യൻ ഏത്രയധികം വിചാരശീലനായിരിക്കുന്നുേവാ അവെന്റ
തലേച്ചാറിലുള്ള വീഥികൾ അത്രയധികം സങ്കീർണ്ണങ്ങളാകയും, പുതിയ അഭിപ്രാ�
യങ്ങൾ അത്ര അധികം എളുപ്പത്തിൽ അവനു സമ്മതമാകയും മനസ്സിലാകയും െച�
യ്യുന്നു. ഓേരാ പുതിയ അഭിപ്രായത്തിെന്റയും സംഗതി ഇങ്ങിെന ആണു് നാം തല�
േച്ചാറിൽ ഒരു പുതിയ വിചാരമുദ്ര പതിക്കുന്നു; അതായതു തലേച്ചാറിെന്റ പദാർത്ഥ�
ത്തിലൂെട പുതിയ പ്രണാളികെള നിർമ്മിക്കുന്നു. ആതു െകാണ്ടാണു് േയാഗാഭ്യാസ�
ത്തിൽ (അതു ഒരുതരം െവറും പുതിയ വിചാരങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളുമാകയാൽ) ആദ്യം
ഇത്രമാത്രം ശാരീരമായ തടസ്സങ്ങൾ കാണുന്നതു്. അതുെകാണ്ടാണു മതത്തിൽ പ്ര�
കൃതിയുെട ലൗകികാംശെത്തപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ഭാഗം അധികം േപർക്കും ആദ�
രണീയമായും മേറ്റഭാഗം അതായതു് മനുഷ്യെന്റ ആന്തരമായ സ്വഭാവെത്തപ്പറ്റി പ്ര�
തിപാദിക്കുന്ന തത്വശാസ്ത്രം അെല്ലങ്കിൽ അദ്ധ്യാത്മശാസ്ത്രം ഇത്ര ഉേപക്ഷിക്കെപട്ടും
ഇരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നതു്. നാം നമ്മുെട ഈ േലാകത്തിെന്റ സ്വരൂപനിർ�
വചനെത്ത ഓർമ്മിക്കണം. ഇതു് ആത്മേബാധവ്യാപ്തിയിൽ ആവിർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു
അഖണ്ഡസത്ത മാത്രമാകുന്നു. അഖണ്ഡവസ്തുവിെന്റ അല്പാംശം നമ്മുെട േബാധ�
ത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നു. അതിെന നാം േലാകം എന്നു പറയുന്നു. അതുെകാ�
ണ്ടു് ഇതിനപ്പുറമായി ഒരു അഖണ്ഡവസ്തു ഉണ്ടു്. മതം രണ്ടിേനയും പരാമർശിക്ക�
ണം നാം േലാകം എന്നു പറയുന്ന െചറിയ പിണ്ഡേത്തയും അതിനപ്പുറമുള്ള അഖ�
ണ്ഡേത്തയും. ഇവയിൽ ഏെതങ്കിലും ഒന്നിെന മാത്രം പരാമർശിക്കുന്ന ഏതു മത�
വും അപൂർണ്ണമാണു്. ആത്മേബാധത്തിെന്റ വ്യാപ്തിക്കുള്ളിൽ വന്നു് ആത്മേബാധ�
വ്യാപ്തിയിൽ കാലം, ദിക്കു് കാര്യകാരണസംബന്ധം ഇവയാകുന്ന വലയിൽ സ്വയ�
േമവ കുടുങ്ങിയേപാെല ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന അഖണ്ഡത്തിെന്റ അംശെത്ത പരാ�
മർശിക്കുന്ന മതത്തിെന്റ ആ ഭാഗം നമുക്കു ഏറ്റവും പരിചിതമായിരിക്കുന്നു. കാ�
രണം നാം ഇേപ്പാൾ തെന്ന അതിലാണിരിക്കുന്നതു്. ഈ േലാകെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
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അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്കു ഓർമ്മിപ്പാൻ പാടില്ലാത്ത ദീർഘകാലം മുതേല്ക്കയുള്ളതുമാ�
കുന്നു. അപ്പുറമുള്ള അഖണ്ഡെത്ത മാത്രം പരാമർശിക്കുന്ന മതത്തിെന്റ ആ ഭാഗം
നമുക്കു െവറും പുത്തനാണു്. അതിെനപ്പറ്റിയുണ്ടാകുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ തലേച്ചാ�
റിൽ പുതിയ പ്രണാളികേള സൃഷ്ടിക്കയും ശരീരെത്ത മുഴുവൻ േക്ലശിപ്പിക്കയും െച�
യ്യുന്നു. അതുെകാണ്ടാണു് േയാഗാഭ്യാസം െചയ്യുന്ന സാധാരണജനങ്ങൾ ആദ്യം
അവരുെട പഴയ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്നു് എല്ലാം െതറ്റി നടക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ
കാണുന്നതു്. േമല്പറഞ്ഞ േക്ലശങ്ങെള പാടുള്ളത്ര ലഘൂകരിപ്പാനായിട്ടാണു് ഈ (വി�
വിധ) മാർഗ്ഗങ്ങെള പതഞ്ജലി കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. നമുക്കു ഏറ്റവും യുക്തമായി േതാ�
ന്നുന്ന ഒന്നിെന അവയിൽനിന്നു തിരെഞ്ഞടുത്തു അഭ്യസിച്ചുെകാള്ളാമേല്ലാ.

സൂത്രം 35. വിഷയവതീ വാ പ്രവൃത്തിരുത്പന്നാ, മനസഃ സ്ഥി�
തിനിബന്ധനീ
അർത്ഥം: വാ = അെല്ലങ്കിൽ, വിഷയവതീ = ദിവ്യഗന്ധാദി വിഷയങ്ങേളാടുകൂടിയ,
പ്രവൃത്തിഃ = സാക്ഷാൽക്കാരം, ഉത്പന്നാ = ഉണ്ടായിട്ടു്, മനസഃ = മനസ്സിെന്റ, സ്ഥി�
തിനിബന്ധനീ = ദാർഢ്യെത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതു്, (ആവാം).

ഇതു സ്വഭാേവന ‘ധാരണ’ െകാണ്ടാണു വരുന്നതു്. മനസ്സിെന നാസാഗ്ര�
ത്തിൽ നിറുത്തി ധാരണെചയ്താൽ കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുേമ്പാൾ അത്ഭുതകരമായ
സൗരഭ്യങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു തുടങ്ങുെമന്നു േയാഗികൾ പറയുന്നു. ജിഹ്വാമൂലത്തിൽ
ധാരണെചയ്താൽ ശബ്ദങ്ങൾ േകട്ടുതുടങ്ങുന്നു. ജിഹ്വാഗ്രത്തിൽ ധാരണെചയ്താൽ
അത്ഭുതകരമായ രസങ്ങൾ പുറെപ്പട്ടു തുടങ്ങുന്നു. ജിഹ്വാമദ്ധ്യത്തിൽ ആയാൽ
എേന്താ ഒന്നിെന സ്പർശിക്കുംേപാെല േതാന്നുമാറാകുന്നു. താവുവിൽ (അണ്ണാ�
ക്കിൽ) മനസ്സിെന നിറുത്തി ധാരണ െചയ്താൽ വിചിത്രങ്ങളായ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു
തുടങ്ങുന്നു. മനസ്സിൽ പലവിധ വികാരങ്ങേളാടു കൂടിയ ഒരുവൻ േയാഗത്തിെന്റ
ഈ പലപ്രകാേരണയുള്ള അഭ്യാസങ്ങളിൽ ചിലതിെന ശീലിപ്പാൻ വിചാരിക്ക�
യും എന്നാൽ അവയുെട വാസ്തവെത്തപ്പറ്റി സംശയിക്കയും െചയ്യുകയാെണങ്കിൽ
ഇവെയ കുറച്ചു ദിവസം പരിശീലിക്കുേമ്പാൾ അയാൾക്കു േമല്പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ
വരുകയും സംശയങ്ങൾ തീർന്നു അയാൾ േയാഗത്തിൽ സ്ഥിേരാത്സാഹി ആക�
യും െചയ്യും.

സൂത്രം 36. വിേശാകാ വാ േജ്യാതിഷ്മതീ
അർത്ഥം: വാ = അെല്ലങ്കിൽ (ധാരണാവിേശഷത്താൽ), േജാതിഷ്മതീ = പ്രകാ�
ശാതിശയേത്താടു കൂടിയ, വിേശാകാ = ദുഃഖരഹിതമായിരിക്കുന്ന, പ്രവൃത്തി = സാ�
ക്ഷാൽക്കാരം (മനസ്സിെന്റ ദാർഢ്യെത്ത ഉണ്ടാക്കും).

ഇതു േവേറവിധം ധാരണയാണു്. ഹൃദയത്തിൽ താേഴാട്ടു തൂങ്ങുന്ന ദളങ്ങേളാ�
ടുകൂടിയ ഒരു താമരയുെണ്ടന്നും, അതിെന്റ മദ്ധ്യത്തിലൂെട സുഷുമ്നാനാഡി േപാകു�
ന്നതായും വിചാരിക്കുക; ശ്വാസെത്ത ഉള്ളിൽ നിറുത്തുക; പിെന്ന അതിെന െവ�
ളിയിേലക്കു വിടുേമ്പാൾ ആ താമരയുെട ദളങ്ങൾ െപാങ്ങി േമേല്പാേട്ടക്കു തിരി�
ഞ്ഞു എന്നും അതിെന്റ അന്തർഭാഗത്തിൽ ഒരു ഭാസ്വരമായ േജ്യാതിസ്സു കാണുന്നു
എന്നും സങ്കൽപിക്കുക. അതിെനപ്പറ്റി ധാരണ െചയ്യുക.
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സൂത്രം 37. വീതരാഗവിഷയം വാ ചിത്തം
അർത്ഥം: വാ = അെല്ലങ്കിൽ, വീതരാഗവിഷയം = വിഷയാഭിലാഷം കഴിഞ്ഞ, ചി�
ത്തം = മനസ്സു് (അതിെന വിഷയമാക്കിയുളള ധാരണ).

ഒരു പരിശുദ്ധനായ പുരുഷെന, അതായതു നിങ്ങൾക്കു േബാദ്ധ്യമുള്ളതായ
ഒരു ഋഷിെയ തിരെഞ്ഞടുത്തിട്ടു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഹൃദയെത്തപ്പറ്റി വിചാരിക്കുക.
ആ ഹൃദയം വീതരാഗം (രാഗ രഹിതം) ആയിട്ടുള്ളതാണു്. ആ ചിത്തെത്തപ്പറ്റി ധാ�
രണെചയ്യുക; അതു മനസ്സിെന ശാന്തമാക്കും. അതു െചയ് വാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിക�
യിെല്ലങ്കിൽ അടുത്ത േവെറാരു മാർഗ്ഗമുണ്ടു്.

സൂത്രം 38. സ്വപ്നനിദ്രാജ്ഞാനാലംബനം വാ
അർത്ഥം: വാ = അെല്ലങ്കിൽ, സ്വപ്നനിദ്രാജ്ഞാനാലംബനം = സ്വപ്നത്തിേലേയാ,
സുഷുപ്തിയിേലേയാ ജ്ഞാനങ്ങെള വിഷയമാക്കിയുള്ള (േയാഗിയുെട ചിത്തം മേനാ�
ദാർഢ്യെത്ത ഉണ്ടാക്കും).

ചിലേപ്പാൾ ഒരുവൻ, േദവന്മാർ തെന്റ അടുക്കൽ വരികയും സംസാരിക്കയും
െചയ്തു എന്നും, താൻ ഒരു ആനന്ദാതിശയെത്ത പ്രാപിച്ചു എന്നും ആകാശമാർഗ്ഗത്തൂ�
െട വാദ്യേഘാഷങ്ങൾ േപാകുന്നതായി േകട്ടു എന്നും സ്വപ്നം കാണുന്നു. ആ സ്വപ്ന�
ത്തിൽ അവന്നു ഒരു പരമസൗഖ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ഉണരുേമ്പാൾ അതു് അവെന്റ ഹൃ�
ദയത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തിേയാെട പതിഞ്ഞു കിടക്കയും െചയ്യുന്നു. ആ സ്വപ്നെത്ത
വാസ്തവമായി വിചാരിച്ചു ധാരണെചയ്യുക. (അെല്ലങ്കിൽ സുഷുപ്തിയിൽ ‘സുഖമായി
ഉറങ്ങി’ എന്നുള്ള േബാധത്തിനു േഹതുവായി േശഷിച്ചു നില്ക്കുന്ന ജ്ഞാനെത്ത ധാര�
ണെചയ്യുക). അതും െചയ് വാൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾക്കു ഇഷ്ടമുള്ള ഏെത�
ങ്കിലും പരിശുദ്ധമായ വസ്തുെവ ധാരണെചയ്യുക.

സൂത്രം 39. യഥാഭിമതദ്ധ്യാനാദ്വാ
അർത്ഥം: വാ = അെല്ലങ്കിൽ യഥാഭിമതധ്യാനാൽ = ഇഷ്ടമായി േതാന്നുന്ന എെത�
ങ്കിലും വിഷയെത്തപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് (മേനാദാർഢ്യമുണ്ടാകും).

ഇതുെകാണ്ടു ഏെതങ്കിലും അസദ് വിഷയങ്ങെള ധ്യാനിക്കാം എന്നർത്ഥമാകു�
ന്നില്ല. പിെന്നേയാ, നിങ്ങൾക്കു് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഏെതങ്കിലും സ്ഥലം, (പ്രകൃതിയു�
െട രാമണീയകെത്ത പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതായി) നിങ്ങൾക്കു ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു
ഭൂവിഭാഗം, അെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഏെതങ്കിലും ഒരു സങ്കല്പം,
മനസ്സിെന ഏകാഗ്രമാക്കി െചയ്യുന്ന ഏെതങ്കിലും വിഷയം, ഇങ്ങിേനയുള്ളതിെനപ്പ�
റ്റി ധ്യാനിക്കുക എന്നു മാത്രം.

സൂത്രം 40. പരമാണു പരമമഹത്വാേന്താസ്യ വശീകാരഃ
അർത്ഥം: അസ്യ = ഇങ്ങെന ധ്യാനിക്കുന്ന േയാഗിക്കു് പരമാണു പരമമഹത്വാ�
ന്തഃ = പരമാണു പര്യന്തമായും, പരമമഹത്വപര്യന്തമായുമുളള, വശീകാരഃ നിയമനം
(ഉണ്ടാകുന്നു).
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മനസ്സു് േമൽപറഞ്ഞ അഭ്യാസംെകാണ്ടു് ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായും ഏറ്റവും മഹ�
ത്തായുമുള്ള വസ്തുവിെന (ക്കൂടി) എളുപ്പത്തിൽ ധ്യാന വിഷയമാക്കി െചയ്യുന്നു.
അങ്ങിെന മനസ്സിെന്റ വൃത്തികൾ ശാന്തമായിത്തീരുന്നു.

സൂത്രം 41. ക്ഷീണവൃേത്തരഭിജാതേസ്യവ മേണർഗ്രഹീതൃഗ്രഹ�
ണഗ്രാേഹ്യഷു തൽസ്ഥതദഞ്ജനതാ സമാപത്തിഃ
അർത്ഥം: ക്ഷീണവൃേത്തഃ = വൃത്തികൾ ശാന്തമായിത്തീർന്ന േയാഗിക്കു് അഭിജാ�
തേസവ്യ മേണഃ = നിർമ്മലമായ സ്ഥടികത്തിനു് എന്നേപാെല; ഗൃഹീത്യഗ്രഹണ�
ഗ്രാേഹ്യഷു = ജ്ഞാതാവു് (ആത്മാവു് ) ജ്ഞാനം (ഇന്ദ്രിയം), േജ്ഞയം (വിഷയം)
ഇവയിൽ, തൽസ്ഥതദഞ്ജനതാ = ഏകാഗ്രതയും താദാത്മ്യവും (ആകുന്ന) സമാപ�
ത്തിഃ = സമാധി (ഉണ്ടാകുന്നു).

ഈ നിരന്തരമായ സമാധിയുെട ഫലം എന്താണു് ? പതജ്ഞലി ഒരു പൂർവ്വ�
സൂത്രത്തിൽ സമാധിയുെട പലേഭദങ്ങെളപ്പറ്റി പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യേത്ത�
തു സ്ഥൂലമായും, രണ്ടാമേത്തതു സൂക്ഷ്മമായും പിെന്ന അവയിൽനിന്നുള്ള സമാധി�
യുെട പ്രസ്ഥാനം അവേയക്കാൾ തുേലാം സൂക്ഷ്മതരങ്ങളായ വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റിയും
ആകുന്നു. സമാധിയുെട വളെര ഉയർന്നതല്ലാത്ത ഈ ആദ്യെത്ത പടിയിൽ നമു�
ക്കു ഫലമായി സിദ്ധിക്കുന്നതു് സ്ഥൂലവിഷയങ്ങളിൽ എന്നേപാെല തെന്ന സൂക്ഷ്മവി�
ഷയങ്ങളിലും മനസ്സിെന എളുപ്പത്തിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാറാവുക എന്നുള്ളതാണു്.
അതിെന നാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മിച്ചുെകാള്ളണം. ഇവിെട േയാഗി മൂന്നു
വസ്തുക്കെള കാണുന്നു. ജ്ഞാതാവു്, േജ്ഞയം, ജ്ഞാനം; അതായതു് ആത്മാവു്,
വിഷയം, മനസ്സു് . നമ്മുെട ധ്യാനത്തിനു വിഷയമായി മൂന്നു വസ്തുക്കൾ വിധിക്കെപ്പ�
ട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമതു സ്ഥൂലവസ്തുക്കളായ ശരീരങ്ങൾ അല്ലങ്കിൽ മാനസികവിഷയ�
ങ്ങൾ, രണ്ടാമതു മനസ്സാകുന്ന സൂക്ഷ്മവസ്തു, മൂന്നാമതു് േസാപാധികനായ പുരുഷൻ
(ആത്മാവു് ), നിരുപാധികനായ സാക്ഷാൽ പുരുഷൻ അല്ല, അഹന്താരൂപനായ
പുരുഷൻ. അഭ്യാസംെകാണ്ടു് േയാഗി ഈ മൂന്നു സമാധിയിലും ദാർഢ്യെത്ത സമ്പാ�
ദിക്കുന്നു. ധ്യാനിക്കുേമ്പാൾ മെറ്റല്ലാ വിചാരങ്ങേളയും വിട്ടുകളവാൻ അയാൾക്കു
കഴിയുന്നു. അയാൾ താൻ ധ്യാനിക്കുന്ന വിഷയേത്താടു ഐക്യാത്മ്യം പ്രാപിക്കു�
ന്നു. ധ്യാനിക്കുേമ്പാൾ അയാൾ ഒരു സ്ഫടികഖണ്ഡംേപാെല ആയിത്തീരുന്നു. പുഷ്പ�
ങ്ങളുെട മുമ്പിൽ സ്ഫടികം മിക്കവാറും പുഷ്പങ്ങേളാടു് ഐകാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നുണ്ടു്.
പുഷ്പം ചുവന്നതാെണങ്കിൽ സ്ഫടികവും ചുവപ്പായിത്തീരുന്നു. പുഷ്പം നീലവർണ്ണമാ�
െണങ്കിൽ സ്ഫടികവും നീല വർണ്ണമായിത്തെന്ന കാണുന്നു.

സൂത്രം 42. തത്ര ശബ്ദാർത്ഥജ്ഞാനവികല് ൈപഃ സങ്കീർണ്ണാ
സവിതർക്കാ സമാപത്തിഃ
അർത്ഥം: തത്ര = സമാധികളിൽ ശബ്ദാർത്ഥജ്ഞാനവികൈല്പ = ശബ്ദം, അർ�
ത്ഥം, ജ്ഞാനം ഇവകളുെട വികല്പ (േഭദ)ങ്ങേളാടു്, സങ്കീർണ്ണാ = കലർന്നിട്ടുളളതു്,
സവിതർക്കാ സാമപത്തിഃ = സവിതർക്ക സമാധി (ആകുന്നു).
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ഇവിെട ശബ്ദം എന്നു പറയുന്നതു വിസ്ഫുരണം ആണു്. അതായതു് ശബ്ദെത്ത
നയിക്കുന്ന സിരാചലനം. ജ്ഞാനം എന്നാൽ പ്രതികരണം. ഇതുവെര നാം പ്രതി�
പാദിച്ചിട്ടുള്ള സമാധികൾ എല്ലാം സവിതർക്ക (ഊഹേത്താടുകൂടിയ) സമാധിയാ�
െണന്നു പതഞ്ജലി പറയുന്നു. ഇനിേമലാൽ അേദ്ദഹം ഉയർന്നതും അതിേനക്കാൾ
ഉയർന്നതുമായ ധ്യാനങ്ങെളപ്പറ്റിപ്പറയും. സവിതർക്കസമാധികളിൽ ശബ്ദാർത്ഥ�
ജ്ഞാനങ്ങളുെട കലർച്ചയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വിഷയവിഷയികളാകുന്ന ദ്വന്ദ്വെത്ത
നാം വിടുന്നില്ല. ആദ്യം ബാഹ്യവിസ്ഫുരണം, അതായതു ശബ്ദം. രണ്ടാമതു ഇന്ദ്രി�
യചലനത്താൽ അതു് ഉള്ളിേലയ്ക്കു നയിക്കെപ്പട്ടതായ അർത്ഥം. അതിനു േശഷം,
ചിത്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതികരണരൂപമായ അല അതായതു്, ജ്ഞാനം.
എന്നാൽ ഈ മൂന്നും കൂടിയുള്ളതായ മിശ്ര വസ്തുവിനാണു് നാം ജ്ഞാനം എന്നു പറ�
യുന്നതു്. ഇതുവെരയുള്ള എല്ലാ സമാധിയിലും ധ്യാനത്തിനു വിഷയമായി നമുക്കു കി�
ട്ടുന്നതു ഈ മിശ്രവസ്തു ആണു്. സമാധി ഇതിേനക്കാൾ ഉയർന്നതാകുന്നു.

സൂത്രം 43. സ്മൃതിപരിശുദ്ധൗ സ്വരൂപശുേന്യവാർത്ഥമാത്ര നിർ�
ഭാസാ നിരവിതർക്കാ
അർത്ഥം: സ്മൃതിപരിശുദ്ധൗ = ശബ്ദസേങ്കതാദിവിഷയമായ സ്മൃതി ശുദ്ധമായാൽ
(ഒഴിഞ്ഞാൽ), സ്വരൂപശൂന്യാ ഇവ = സ്വ (തെന്റ) ജ്ഞാനമയമായ രൂപെത്താടു�
കുടാെത എന്നേപാെല, അർത്ഥമാത്രനിർഭാസാ = േജ്ഞയമാത്രമായി േശഷിച്ചു
നിൽക്കുന്ന (പ്രഞ്ജ), നിർവിതർക്കാ = നിർവിതർക്ക സമാധി (ആകുന്നു).

ഈ (ജ്ഞാതാവു തുടങ്ങിയ) മൂന്നിേനയും വിഷയമാക്കി ധ്യാനിച്ചു പരിചയിച്ചി�
ട്ടാണു് ഇവ മൂന്നിെന്റയും സംസർഗ്ഗം കൂടാെതയുള്ള അവസ്ഥയിൽ നാം വരുന്നതു്.
നമുക്കു ഇവെയ തള്ളിക്കളയാം. ഒന്നാമതായി ഇവ മൂന്നും എന്താെണന്നു മനസ്സി�
ലാക്കാൻ നമുക്കു ശ്രമിക്കാം. ഈ ചിത്തം, അതായതു മാനസപദാർത്ഥം ഇരിക്കു�
ന്നു. തടാകത്തിെന്റ സാദൃശ്യെത്ത നിങ്ങൾ എേപ്പാഴും ഓർമ്മിച്ചുെകാള്ളണം. പി�
െന്ന വിസ്ഫുരണം, വാക്കു് അതായതു ശബ്ദം അതിെന്റ (തടാകത്തിെന്റ) േമൽ നാഡീ�
സ്പന്ദനം േപാെല (ചലനം ഉണ്ടാക്കുന്നു). നിങ്ങളുെട ഉള്ളിൽ ആ ശാന്തമായ തടാ�
കം കിടക്കുന്നു. ഞാൻ േഗാവു് എന്ന ഒരു വാക്കു ഉച്ചരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അതു നി�
ങ്ങളുെട െചവിയിൽക്കൂടി ഉള്ളിേലക്കു േപാകുന്ന ഉടെന അേതാടുകൂടി തടാകത്തിൽ
ഒരു അല ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ആ അലയാണു് േഗാവിെന്റ രൂപം അെല്ല�
ങ്കിൽ അർത്ഥം എന്നു നാം പറയുന്ന േഗാവിെനപ്പറ്റിയ േബാധമായി സ്ഫുരിക്കുന്നതു്.
നിങ്ങൾ അറിയുന്ന അപ്രകാരം ആഭാസരൂപമായ ആ േഗാവു് വാസ്തവത്തിൽ മാ�
നസപദാർത്ഥത്തിലുള്ള അലയാണു്. അതു് ആന്തരേമാ ബാഹ്യേമാ ആയ ശബ്ദ�
വിസ്ഫുരണത്തിേലയ്ക്കു ഒരു പ്രതികരണരൂപമായി വരുന്നു. ആ ശബ്ദേത്താടുകൂടി ആ
അല നശിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ആ അലയ്ക്കു ഒരു വാേക്കാടുകൂടാെത വർത്തിപ്പാൻ
കഴിയുന്നതല്ല. നാം ഒരു ശബ്ദവും േകൾക്കാെത േഗാവിെനപ്പറ്റി ചിന്തിക്കമാത്രം
െചയ്യുന്നുണ്ടേല്ലാ. അേപ്പാൾ അെതങ്ങിെന എന്നു നിങ്ങൾ േചാദിക്കാം. നിങ്ങൾ
അേപ്പാൾ തന്നത്താൻ ആ ശബ്ദെത്ത നിർമ്മിച്ചു െകാള്ളുന്നു. നിങ്ങളുെട മനസ്സിൽ
േഗാവു് എന്നു നിങ്ങൾ അസ്പഷ്ടമായി ഉച്ചരിക്കുന്നു. അേതാടുകൂടി ഒരു അല ഉണ്ടാക�
യും െചയ്യുന്നു. ഈ ശബ്ദേപ്രരണേയാടുകൂടാെത ഒരു അലയും ഉണ്ടാകുക സാദ്ധ്യമ�
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ല്ല. ശബ്ദം െവളിയിൽനിന്നു അല്ലാത്തേപ്പാൾ ഉള്ളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. അതു നശി�
ക്കുേമ്പാൾ അലയും നശിക്കുന്നു. എന്തു േശഷിക്കുന്നു? പ്രതികരണത്തിെന്റ ഫലം.
അതിനാണു് ജ്ഞാനം എന്നു പറയുന്നതു്. ഈ മൂന്നും മനസ്സിൽ നമുക്കു േവർപിരിച്ച�
റിവാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം അത്ര സംസക്തമായി പരസ്പരം കലർന്നുേപായിരിക്കു�
ന്നു. ശബ്ദം വരുേമ്പാൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിസ്ഫുരിക്കുന്നു. പ്രതികരണംെകാണ്ടു അല�
െപാങ്ങുകയും െചയ്യുന്നു. അവ ഒന്നിൽനിന്നു മെറ്റാന്നിെന വ്യാവർത്തിച്ചറിയാൻ
പാടില്ലാത്തവണ്ണം അത്ര േചർന്നുെകാണ്ടു് ഒന്നിനു േമെലാന്നായി തുടർന്നു വരുന്നു.
ഈ ധ്യാനം വളെര ദിവസം ശീലിച്ചാൽ എല്ലാ വിഷയമുദ്രകളുേടയും സംഗ്രഹസ്ഥാ�
നമാകുന്ന സ്മൃതി ശുദ്ധമാകുന്നു. അേപ്പാൾ അവെയ പരസ്പരം വിശദമായി േവർതിരി�
ച്ചറിയുന്നതിനു നമുക്കു ശക്തിയുണ്ടാകും. ഇതിനാണു് നിർവിതർക്ക സമാധി എന്നു
പറയുന്നതു്.

സൂത്രം 44. ഏതൈയവ സവിചാരാ നിർവിചാരാ ച സൂക്ഷ്മ-
വിഷയാ വ്യാഖ്യാതാ
അർത്ഥം: ഏതയ = അതുെകാണ്ടു്, ഏവ = തെന്ന, സൂക്ഷ്മവിഷയാ = സൂക്ഷമമായ
വിഷയങ്ങേളാടു കൂടിയ, സവിചാരാ= സവിചാരസമാധിയും, നിർവിചാരാ ച = നിർ�
വ്വിചാരസമാധിയും, വ്യാഖ്യാതാ = പറയെപ്പട്ടു (ഇതിൽ അടങ്ങുന്നു).

േമൽപറഞ്ഞതിനു് തുല്യമായ ഒരു സമാധിക്രമം വീണ്ടും പറയുന്നു. േമൽപറ�
ഞ്ഞ ധ്യാനങ്ങളിൽ വിഷയമായി സ്വീകരിക്കെപ്പട്ട വസ്തുക്കൾ സ്ഥൂലങ്ങളായിരുന്നു
ഇതിൽ സൂക്ഷ്മങ്ങളായിരിക്കുന്നു. അത്രമാത്രേമ േഭദമുള്ളു.

സൂത്രം 45. സൂക്ഷ്മവിഷയത്വം ചാലിംഗപര്യവസാനം
അർത്ഥം: സുക്ഷ്മവിഷയത്വം = ധ്യാനവിഷയത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മത, അലിംഗപര്യവസാ�
നം = മൂലപ്രകൃതിയിൽ അവസാനിക്കുന്നു (മൂലപ്രകൃതിപര്യന്തം സൂക്ഷ്മസൂക്ഷ്മതരമാ�
യിേപ്പാകുന്നു).

സ്ഥൂലവിഷയങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളാണു്. അവയിൽനിന്നാണു് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കെപ്പ�
ടുന്നതു്. സൂക്ഷ്മവിഷയങ്ങൾ തന്മാത്രകൾ അെല്ലങ്കിൽ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിൽനിന്നു തു�
ടങ്ങുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സു്, അഹങ്കാരം, ചിത്തം (സർവ്വസൃഷ്ടിക്കും കാരണഭൂ�
തമായ) സത്വ രജസ്തേമാഗുണങ്ങളുെട സാമ്യാവസ്ഥാരൂപമായ ‘അവ്യക്തം’, ‘പ്ര�
ധാനം’ എന്ന േപരുകേളാടുകൂടിയ പ്രകൃതി ഇവെയല്ലാം സൂക്ഷ്മവിഷയേകാടിയിൽ
അന്തർഭവിക്കുന്നു. പുരുഷൻ അതായതു് ആത്മാവു് മാത്രം ഈ വിവരണത്തിൽനി�
ന്നു ഒഴിയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

സൂത്രം 46. താ ഏവ സബീജഃ സമാധിഃ
അർത്ഥം: താഃ = അവ (സവിതർക്ക നിർവിതർക്ക, സവിചാര നിർവിചാര സമാ�
പത്തികൾ), ഏവ = തെന്ന, സബീജഃ = സബീജ (ബീജേത്താടുകുടിയ), സമാധിഃ
= സമാധി (എന്നു പറയെപ്പടുന്നു).
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ഈ സമാധികൾ പഴയ കർമ്മബീജങ്ങെള നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു്
അവയ്ക്കു മുക്തി നൽകാൻ കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ അവെകാണ്ടു േയാഗിക്കുണ്ടാകു�
ന്ന ഗുണെത്ത താെഴ വരുന്ന സൂത്രങ്ങളാൽ പറയുന്നു.

സൂത്രം 47. നിർവിചാര ൈവശാരേദ്യഽദ്ധ്യാത്മപ്രസാദഃ
അർത്ഥം: നിർവിചാരൈവശാരേദ്യ = നിർവിചാരസമാധിയിൽ ദൃഢനിഷ്ഠ ഉണ്ടാകു�
േമ്പാൾ, അദ്ധ്യാത്മപ്രസാദഃ = ചിത്തൈനർമ്മല്യാതിശയം (സിദ്ധിക്കുന്നു).

സൂത്രം 48. ഋതംഭരാ തത്ര പ്രജ്ഞാ
അർത്ഥം: തത്ര = ആ ചിത്തത്തിൽ പ്രജ്ഞാ = ജ്ഞാനം, ഋതംഭരാ = യഥാർത്ഥ�
മാത്രം (ആയിത്തീരുന്നു).

അടുത്ത സൂത്രം ഇതിെന വിവരിക്കുന്നു

സൂത്രം 49. ശ്രുതാനുമാനജ്ഞാനാഭ്യാമന്യവിഷയവിേശഷാർ�
ത്ഥത്വാൽ
അർത്ഥം: ശ്രുതാനുമാനജ്ഞാനാഭ്യാം = ശബ്ദജ്ഞാനം, അനുമാനജ്ഞാനം ഇവ�
േയക്കാൾ (േമൽപറഞ്ഞ പ്രജ്ഞ) അന്യാ = ഭിന്നമായിട്ടുളളതാണു് (എെന്തന്നാൽ)
വിേശഷാർത്ഥത്വാൽ = വിഷയവിേശഷംെകാണ്ടു് (അവയ്ക്കു് അേഗാചരമായ വിഷയ�
വിേശഷെത്ത ഗ്രഹിക്കുന്നതു െകാണ്ടു് ).

ചുരുക്കമിതാണു്. സാധാരണ വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി നമുക്കു അറിവുണ്ടാേകണ്ടതു്
പ്രത്യക്ഷാനുഭവം െകാണ്ടും അതിൽ നിന്നുള്ള അനുമാനം െകാണ്ടും പ്രാമാണികന്മാ�
രുെട വചനം െകാണ്ടുമാകുന്നു. പ്രാമാണികന്മാർ (ആപ്തന്മാർ) എന്നു പറഞ്ഞാൽ
േയാഗി എേപ്പാഴും അർത്ഥമാക്കുന്നതു് ഋഷികൾ അതായതു പ്രമാണങ്ങളിൽ (ശ്രു�
തികളിൽ) സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന തത്വങ്ങളുെട ദ്രഷ്ടാക്കൾ എന്നാണു്. അവരുെട മത�
പ്രകാരം ശ്രുതികൾക്കുള്ള പ്രാമാണ്യം അവ പ്രാമാണികന്മാരുെട ശപഥങ്ങളാെണ�
ന്നുള്ള ഒന്നുതെന്ന. എന്നാൽ നമുക്കു സ്വാനുഭവമുണ്ടാക്കിത്തരാൻ ശ്രുതികൾക്കു
ശക്തിയിെല്ലന്നു അവർ പറയുന്നുണ്ടു്. നമുക്കു ശ്രുതികൾ മുഴുവനു പഠിക്കാം.

എന്നാലും നാം ഒന്നും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടിെല്ലന്നു വരാം. എന്നാൽ നാം അവ�
യിൽ ഉപേദശിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നവെയ അഭ്യസിക്കുേമ്പാൾ ആ ശ്രുതികൾ പറയു�
ന്നതിെന അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നതായ സ്ഥിതി നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. ആ സ്ഥിതി
ഊഹത്തിനും, പ്രത്യക്ഷം, അനുമാനം ഇവയ്ക്കും എത്താത്തതും ആപ്തവാക്യങ്ങൾ
ഫലിക്കാത്തതുമായ ദിക്കിൽ കടന്നു െചല്ലുന്നതാകുന്നു. ഈ സൂത്രത്തിെന്റ താൽ�
പ്പര്യം ഇതാണു്. അതായതു്, സാക്ഷാൽ മതം എന്നുവച്ചാൽ സ്വാനുഭവം മാത്രമാ�
ണു്. മറ്റുള്ളെതല്ലാം സാധനങ്ങേള ആകുന്നുള്ളൂ. പ്രസംഗങ്ങൾ േകൾക്കുക, പുസ്ത�
കങ്ങൾ വായിക്കുക, ചിന്തിക്കുക ഇെതല്ലാം േകവലം അതിന്നുള്ള ഒരുക്കം മാത്ര�
മാകുന്നു. അതു മതമല്ല, ബുദ്ധിയുെട ആേരാഹണവും ബുദ്ധിയുെട അവേരാഹണ�
വും മതമല്ല. േയാഗികളുെട പ്രധാന അഭിപ്രായം എെന്തന്നാൽ ഇന്ദ്രിയേഗാചരങ്ങ�
ളായ വസ്തുക്കെള എങ്ങിെന നാം സാക്ഷാൽ അനുഭവിക്കുന്നുേവാ അതിേനക്കാൾ
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സ്ഫുടതരമായി മതെത്ത പ്രത്യക്ഷമായി അനുഭവിച്ചറിവാൻ കഴിയുെമന്നാകുന്നു. മത�
ത്തിെന്റ അർത്ഥങ്ങളായ ഈശ്വരനും, ആത്മാവും ബാേഹ്യന്ദ്രിയങ്ങളാൽ വിഷയീ�
കരിക്കത്തക്കവയല്ല. ഈശ്വരെന എനിക്കു എെന്റ കണ്ണുകെളെക്കാണ്ടു് കാണ്മാൻ
കഴികയില്ല. എെന്റ ൈകകളാൽ െതാടാനും കഴികയില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു അതീ�
തമായുളളതിെന ഊഹിച്ചറിവാനും കഴികയിെല്ലന്നു നമുക്കു അറിയാമേല്ലാ. ഊഹം
അനിശ്ചിതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ നെമ്മ വിട്ടുപിരിയുന്നു. നാം ജീവിതകാലം മുഴു�
വൻ ഊഹിക്കാം; എത്രേയാ ആയിരം െകാല്ലങ്ങളായി ഈ േലാകം മുഴുവൻ ഊഹി�
ച്ചുെകാണ്ടുതെന്ന ഇരിക്കുന്നുണ്ടു്. അതിെന്റ ഫലമായി നാം കാണുന്നതു് മതത്തി�
െന്റ വസ്തുതെയ സ്ഥാപിപ്പാേനാ ഖണ്ഡിപ്പാേനാ നാം േയാഗ്യരെല്ലന്നുള്ളതു മാത്രമാ�
ണു്. പ്രത്യക്ഷമായനുഭവിച്ചറിയുന്നതിെന ആധാരമാക്കിയാണു് നാം ഊഹിക്കുന്ന�
തു്. അതുെകാണ്ടു ഊഹത്തിനു പ്രത്യക്ഷത്തിെന്റ അതൃത്തിയ്കകേത്ത സഞ്ചരിക്കാ�
വൂ എന്നുള്ളതു വിശദമാണു്. അതിനു ഒരിക്കലും അപ്പുറത്തു േപാവാൻ കഴികയില്ല.
അതുെകാണ്ടു സ്വാനുഭവത്തിെന്റ മുഴുവൻ വ്യാപ്തിയും കിടക്കുന്നതു് ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷ�
ത്തിന്നപ്പുറത്താകുന്നു. മനുഷ്യെന്റ അറിവിനു ഇന്ദ്രിയപ്രത്യക്ഷേത്തയും, ഊഹേത്ത�
യും അതിക്രമിച്ചു േപാവാൻ കഴിയുെമന്നു േയാഗികൾ പറയുന്നു. തെന്റ ബുദ്ധിെയ�
ക്കൂടി അതിക്രമിച്ചു അറിയുന്നതിനുള്ള ശക്തി മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടു്. അതു എല്ലാ സത്വ�
ങ്ങളിലും എല്ലാ പ്രാണികളിലും ഉണ്ടു്. േയാഗാഭ്യാസം െകാണ്ടു ആ ശക്തി ഉൽബു�
ദ്ധമാകുന്നു. അേപ്പാൾ മനുഷ്യൻ ഊഹത്തിെന്റ സാധാരണസീമകെള അതിക്രമി�
ക്കയും, ഊഹത്തിെനല്ലാം അതീതമായ വിഷയങ്ങെള പ്രത്യക്ഷമായി കണ്ടറികയും
െചയ്യുന്നു.

സൂത്രം 50. തജ്ജഃ സംസ്കാേരാന്യസംസ്ക്കാരപ്രതിബന്ധീ
അർത്ഥം: തജ്ജഃ = ആ സമാധിയിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന, സംസ്കാരഃ = സംസ്കാരം
(വാസന), അന്യസംസ്ക്കാരപ്രതിബന്ധീ = മറ്റു (സമാധിഭിന്നാവസ്ഥയിൽനിന്നുണ്ടാ�
കുന്ന) സംസ്ക്കാരങ്ങെള തടുക്കുന്നതാണു്.

േമൽ സൂത്രത്തിൽ നിന്നു്, ആ േബാധാതീതാവസ്ഥെയ പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള
ഏേകാപായം സമാധി ആെണന്നു മാത്രമല്ല മനസ്സിെന്റ ഏകാഗ്രതെയ തടയുന്നതു
പഴയ സാംസ്ക്കാരങ്ങൾ ആെണന്നും കൂടി നാം കണ്ടിരിക്കുന്നു. മനസ്സിെന ഏകാ�
ഗ്രമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ വിചാരങ്ങൾ പല വഴിക്കായി ഓടാറുെണ്ടന്നുള്ളതും നി�
ങ്ങൾ എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഈശ്വരെനപ്പറ്റി വിചാരിച്ചു
േനാക്കുന്ന ആ സമയത്തു തെന്നയാണു എല്ലാ സംസ്ക്കാരങ്ങളും പ്രത്യക്ഷമാവാൻ തു�
ടങ്ങുന്നതു്. മറ്റുള്ള സമയത്തു് അവയ്ക്കു് അത്ര ഉത്സാഹമില്ല. എേപ്പാൾ അവ േവണ്ടാ
എന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുേവാ അേപ്പാൾ നിശ്ചയമായും അവ അവിെട ഹാജരു�
ണ്ടു. നിങ്ങളുെട മനസ്സിെന്റ ഉള്ളിൽ തിക്കിത്തിരക്കി കൂടാൻ അവ കഴിയുന്നത്ര ശ്രമി�
ക്കുന്നു. എന്തുെകാണ്ടു് അങ്ങിെന ആകുണം? എന്തുെകാണ്ടു ധ്യാനസമയത്തു അവ�
യ്ക്കു അത്ര ശക്തി ഉണ്ടാകണം? കാരണം അേപ്പാൾ നിങ്ങൾ അവെയ അമർത്തുന്നു.
അവ അവയുെട മുഴുവൻ ശക്തിേയാടു കൂടി പ്രതികരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. മറ്റു സമയ�
ങ്ങളിൽ അവ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. ഈ പഴയ സംസ്ക്കാരങ്ങൾ എത്ര അസംഖ്യങ്ങ�
ളായിരിക്കണം. ഇവ ചിത്തത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗത്തു എവിെടെയാ കടുവാകെളേപ്പാ�
െല എടുത്തുചാടാൻ സമയം േനാക്കിെക്കാണ്ടു തയാറായി കിടക്കയാകുന്നു. നമുക്കു
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അഭിമതമായ ഒറ്റ സങ്കല്പം മെറ്റല്ലാ വിചാരങ്ങെളയും വിട്ടു െപാങ്ങിനിൽക്കുന്നതിനാ�
യി നാം ഈ സംസ്ക്കാരങ്ങെള തടയണം. അതിനു പകരം അവെയല്ലാം ഒേര സമ�
യത്തുതെന്ന െപാങ്ങിവരാൻ മത്സരിക്കുകയാണു്. മനസ്സിെന്റ ഏകാഗ്രതെയ തടു�
ക്കുന്നതിനു സംസ്ക്കാരങ്ങൾക്കുള്ളവ വിവിധ ശക്തികൾ ഇവയാകുന്നു. അതുെകാ�
ണ്ടു ഇേപ്പാൾ പറഞ്ഞ സമാധി അതിനു സംസ്ക്കാരങ്ങെള തടുക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ളതു
െകാണ്ടു മുഖ്യമായും അഭ്യസിക്കെപ്പേടണ്ടതാണു്. ഈ മാതിരി സമാധിയാൽ ഉത്ഭ�
വിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന സംസ്ക്കാരങ്ങൾ മേറ്റ സംസ്ക്കാരങ്ങളുെട വ്യാപാരെത്ത തടയുകയും
അവെയ അമർത്തി വയ്ക്കുകയും െചയ്യത്തക്കവണ്ണം അത്ര ശക്തിേയറിയവയാകുന്നു.

സൂത്രം 51. തസ്യാപി നിേരാേധ സർവനിേരാധാന്നിർബീജഃ
സമാധിഃ
അർത്ഥം: തസ്യ അപി = ആ സമാധിയുേടയും, നിേരാേധ = നിയമനം (അമർ�
ത്തൽ) വരുേമ്പാൾ. സർവനിേരാധാൽ = എല്ലാം നിയമിക്കെപ്പട്ടതുെകാണ്ടും, നിർ�
ബീജഃ സമാധിഃ = നിർബീജ (ബീജരഹിതമായ) സമാധി (സിദ്ധിക്കുന്നു).

നമ്മുെട ഉേദ്ദശം ആത്മാവിെനത്തെന്ന പ്രത്യക്ഷീകരിപ്പാനാെണന്നുള്ളതു നി�
ങ്ങൾ ഓർക്കുമേല്ലാ. ആത്മാവു് പ്രകൃതിേയാടും, മനേസ്സാടും, ശരീരേത്താടും കലർ�
ന്നുേപായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു നമുക്കു അതിെന ഉള്ളേപാെല കാൺമാൻ കഴിയു�
ന്നില്ല. ഏറ്റവും അജ്ഞനായ മനുഷ്യൻ ശരീരമാണു് ആത്മാെവന്നു വിചാരിക്കുന്നു.
അവേനക്കാൾ ജ്ഞാനമുള്ളവൻ മനസ്സിെന ആത്മാെവന്നും വിചാരിക്കുന്നു. അവർ�
ക്കു രണ്ടുേപർക്കും െതറ്റിേപ്പായിരിക്കയാണു്. ആത്മാവു് േമൽപ്പറഞ്ഞ തത്വങ്ങേളാടു
കലർന്നുേപാകുന്നതിനു കാരണം എന്തു് ? ചിത്തത്തിൽ ഈ പലപ്രകാരമുള്ള അല�
കൾ െപാങ്ങി ആത്മാവിെന മറയ്ക്കുന്നു. നാം കാണുന്നതു് ഈ അലകളുെട അടിയി�
ലൂെടയുള്ള അതിെന്റ അല്പമായ പ്രതിബിംബം മാത്രമാകുന്നു. അതുെകാണ്ടു േകാപ�
രൂപമായ അല (ചിത്തവൃത്തി) ആെണങ്കിൽ അതിലൂെട നാം കാണുന്ന ആത്മാവു്
േകാപിയായിരിക്കുന്നു. അതായതു് ഞാൻ ക്രുദ്ധൻ എന്നും നാം പറയുന്നു. അല
േസ്നഹത്തിേന്റതാെണങ്കിൽ അതിൽ നാം സ്വയേമവ പ്രതിബിംബിച്ചു കാണുകയും
നാം േസ്നഹിക്കുന്നു എന്നു പറയുകയും െചയ്യുന്നു. അല ദൗർബല്യത്തിേന്റതാെണ�
ങ്കിൽ അതിൽ ആത്മാവു് പ്രതിബിംബിച്ചിട്ടു് നാം നെമ്മ ദുർബലന്മാരാെണന്നു വിചാ�
രിക്കുന്നു. ഈ വിവിധഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതു ആത്മാവിെന മൂടുന്ന ഈ സംസ്ക്കാര�
ങ്ങളിൽ നിന്നാണു്. ആത്മാവിെന്റ യഥാർത്ഥമായ സ്വഭാവം ചിത്തതടാകത്തിൽ
ഒരു അല എങ്കിലും േശഷിച്ചിരിക്കുന്ന കാലംവെര പ്രത്യക്ഷമാകുകയില്ല. അതുെകാ�
ണ്ടു പതഞ്ജലി മഹർഷി ആദ്യം ഈ അലകളുെട (ചിത്തവൃത്തികളുെട) സ്വരൂപ�
െത്തപ്പറ്റി നെമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാമതു് അവേയ അടക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും
ഉത്തമമായ മാർഗ്ഗങ്ങേളയും, മൂന്നാമതു ഒരു അലെയ മെറ്റല്ലാ അലകേളയും അഗ്നി�
ജ്വാല അഗ്നിജ്വാലെയ ഭക്ഷിക്കുകേയാ എന്നുേതാന്നുമാറു നിയമനം െചയ്യത്തക്കവ�
ണ്ണം അത്രവളെര ശക്തിമത്താക്കിെച്ചയ്യാനും ഉപേദശിക്കുന്നു. ഒന്നുമാത്രം േശഷി�
ച്ചു നിൽക്കുേമ്പാൾ അതിെനയും കൂടി അമർത്തിക്കളയുന്നതു എളുപ്പമാണു്. അതും
േപായാൽ ആ സമാധിക്കു നിർബീജസമാധി എന്നു പറയുന്നു. അതിൽ യാെതാ�
ന്നും േശഷിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവു് അതിെന്റ സാക്ഷാൽ സ്വരൂപത്തിൽ അതി�
െന്റ സ്വന്ത മാഹാത്മ്യേത്താടുകൂടി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു. അേപ്പാൾ മാത്രേമ ആത്മാവു്
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ഒരു മിശ്ര വസ്തുവെല്ലന്നും, േലാകത്തിലുള്ള നിത്യമായ േകവലവസ്തു അതാെണന്നും,
അതുെകാണ്ടു അതിനു ജനിക്കേയാ മരിക്കേയാ െചയ്യാൻ കഴികയിെല്ലന്നും, അതു
ശ്വാശതവും, അനശ്വരവും, സനാതനവുമായ ജ്ഞാനത്തിെന്റ സാരാംശമാെണന്നും
നാം അറിയൂ.

സമാധിപാദം കഴിഞ്ഞു.



സാധനപാധം

സൂത്രം 1. തപഃ സ്വാദ്ധ്യാേയശ്വരപ്രണിധാനാനി ക്രിയാേയാഗഃ
അർത്ഥം: തപഃ സ്വാദ്ധ്യാേയശ്വരപ്രണിധാനാനി = തപസ്സു്, സ്വാദ്ധ്യായം (പഠനം),
ഈശ്വരപ്രണിധാനം (സർവകർമ്മങ്ങേളയും ഈശ്വരാർപ്പണംെചയ്ക അെല്ലങ്കിൽ
കർമ്മങ്ങെള ഫലാേപക്ഷ കുടാെത െചയ്ക) ഇവ, ക്രിയാേയാഗഃ = ക്രിയാേയാഗം
(ആകുന്നു).

നാം കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ച സമാധികൾ സാധി�
പ്പാൻ വളെര പ്രയാസമുണ്ടു്. അതുെകാണ്ടു നാം അവെയ മന്ദമായി പരിശീലി�
ക്കണം. ആദ്യെത്ത പടിക്കു അതായതു പ്രാരംഭപരിശീലനത്തിനു ക്രിയാേയാഗം
എന്നു പറയുന്നു. വാച്യാർത്ഥമായി പറഞ്ഞാൽ, ഇതിെന്റ അർത്ഥം കർമ്മം (പ്ര�
വൃത്തി) അതായതു േയാഗത്തിനായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി എന്നാണു്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുതി�
രകളാണു്. മനസ്സു് കടിഞ്ഞാണാണു്. ബുദ്ധി േതരാളിയും, ആത്മാവു് സവാരി െച�
യ്യുന്ന ആളും, ശരീരം േതരുമാകുന്നു. ഗൃഹത്തിെല യജമാനൻ അതായതു് രാജാവു;
(മനുഷ്യെന്റ ആത്മാവു് ) േതരിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. കുതിരകൾ അധി�
കം ശക്തിേയറീട്ടു കടിഞ്ഞാണിെന്റ നിയമനത്തിനു കീഴ്െപ്പടാേതയും ബുദ്ധിയാകു�
ന്ന േതരാളിക്കു കുതിരകെള നടത്തുന്നതിനു അറിവാൻ പാടില്ലാെതയും ആയാൽ
അേപ്പാൾ ഈ േതർ ആപത്തിൽ അകെപ്പടും. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കു�
തിരകൾ നല്ലവണ്ണം നിയന്ത്രിതമായും, മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ ബുദ്ധിയാകുന്ന
േതരാളിയുെട ൈകകളിൽ നല്ലവണ്ണം ധരിക്കെപ്പട്ടും ഇരുന്നാൽ, േതരു് അതിെന്റ
ഉദ്ദിഷ്ടദിക്കിൽ എത്തുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ‘തപസ്സി’െന്റ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും?
ശരീരെത്തയും, മനസ്സിെനയും നടത്തുേമ്പാൾ കടിഞ്ഞാണിെന ദൃഢമായി പിടിച്ചു
െകാള്ളുക എന്നുള്ളതു തെന്ന. ശരീരെത്ത അതിന്നിഷ്ടമായെതല്ലാം െചയ്തുെകാ�
ള്ളാൻ വിേട്ടക്കുകയല്ല. പിന്നേയാ? അവ രണ്ടിേനയും ശരിയായ നിയമനത്തിൻ
കീഴ് വച്ചുെകാള്ളുകയേത്ര ‘സ്വാദ്ധ്യായം’ പഠനം (വായന). ഇവിെട വായന എന്ന�
വച്ചാൽ എന്താണു്. േനാവലുകേളാ െകട്ടുകഥകേളാ കഥാപുസ്തകങ്ങേളാ വായിക്ക�
യല്ല. ആത്മാവിെന്റ േമാക്ഷസിദ്ധിക്കുപയുക്തമായ ഗ്രന്ഥങ്ങെള പാരായണം െച�
യ്ക ആകുന്നു. വീണ്ടും പാരായണം െചയ്ക എന്നർത്ഥമാകുന്നില്ല. േയാഗി വാദകാ�
ലങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആൾ എന്നാണു കരുേതണ്ടതു്. അയാൾക്കു േവണ്ടിട�
േത്താളംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ മതിയായിരിക്കയാണു്. തെന്റ സി�
ദ്ധാന്തേത്ത ഉറപ്പിപ്പാൻ മാത്രേമ ഇനി അയാൾ വായിേക്കണ്ടിയുള്ളു. വാദങ്ങൾ,
സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മതസംബന്ധമായ ജ്ഞാനം ഈ രണ്ടു പ്രകാരത്തിലാണു്. വാദ�
ങ്ങൾ എന്നാൽ ന്യായയുക്തികൾ, സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്നാൽ നിശ്ചയങ്ങൾ അെല്ല�
ങ്കിൽ നിഗമനങ്ങൾ. ഒരുത്തൻ േകവലം അജ്ഞാനിയായിരിക്കുേമ്പാൾ ഇതിൽ
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ആദ്യേത്തതിേന അതായതു ന്യായവാദയുദ്ധെത്ത അവലംബിക്കയും സർവത്ര യു�
ക്തിവാദം െകാണ്ടു േപാരാടുകയും െചയ്യുന്നു. അെതല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ സിദ്ധാന്ത�
ങ്ങേള പിടിക്കുകയും, നിശ്ചയ രൂപമായ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തുകയും െചയ്യുന്നു.
േകവലം ഈ സിദ്ധാന്തത്തിൽ എത്തിയതു െകാണ്ടായില്ല. അതുെകാണ്ടു് സാരാം�
ശമായിട്ടുള്ളതിെന മാത്രം എടുക്കണം. ഇതാണു, ജ്ഞാനത്തിെന്റ രഹസ്യം. അതി�
െന തിരിെഞ്ഞടുത്തിട്ടു് കൃത്യമായും അതിനു് അനുരൂപമായി ജീവിപ്പാൻ േനാക്കുക.
ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പഴയ ഉപമയുണ്ടു് . രാജഹംസത്തിെന്റ (അരയന്നത്തിെന്റ) മുമ്പിൽ
ഒരു പാത്രത്തിൽ ധാരാളം െവള്ളെമാഴിച്ചു പാലും േചർത്തുവച്ചു െകാടുത്താൽ അതു
പാൽ അേശഷം കുടിക്കുകയും െവള്ളംമാത്രം നീക്കിെവേച്ചക്കുകയും െചയ്യുമേത്ര.
അതുേപാെല നാം ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിന്നുപയുക്തമായതിെന മാത്രം എടുക്കുക�
യും ചവറുകെള തള്ളിക്കളയുകയും െചയ്യണം. ഈ ബുദ്ധിയുെട കരണംമറിച്ചിലുക�
െളല്ലാം ആദ്യം ആവശ്യമേത്ര. നാം കണ്ണുംപൂട്ടിെക്കാണ്ടു ഒന്നിലും െചന്നുചാടരുത�
േല്ലാ. േയാഗി യുക്തിവാദങ്ങളുെട ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കരിങ്കല്ലുേപാെല സുസ്ഥിരമായ
ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ എത്തിയിരിക്കയാകുന്നു. അയാൾ ഇനി േനാക്കുന്നതു് അതി�
െന ദൃഢീകരിപ്പാൻ മാത്രമാണു്. േയാഗി പറയുന്നു: വാദിക്കരുതു്; ഒരുത്തൻ വാ�
ദിപ്പാൻ നിങ്ങെള നിർബന്ധിച്ചാലും മിണ്ടരുതു്. ഒരു വാദത്തിനും ഉത്തരം പറയ�
രുതു്. യേഥഷ്ടം േപാേയക്കുക. എന്തുെകാേണ്ടന്നാൽ, വാദങ്ങൾ മനസിെന കല�
ക്കുകേയ െചയ്യൂ. ബുദ്ധിെയ അഭ്യാസംെകാണ്ടു വശമാക്കുക മാത്രമാണു േവണ്ടതു്.
അതുെകാണ്ടു അതിെനപ്പിെന്നയും ഉപദ്രവിച്ചിട്ടു പ്രേയാജനം എന്തു് ? ബുദ്ധി ഒരു
ദുർബലമായ ഉപകരണേമ ആകുന്നുള്ളു. അതിനു ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ പരിേച്ഛദിക്കെപ്പ�
ട്ട ജ്ഞാനെത്ത മാത്രേമ നമുക്കു നൽകാൻ കഴിയൂ. േയാഗി ഇന്ദ്രിയങ്ങെള കടന്നു�
േപാകണം. അതുെകാണ്ടു ബുദ്ധിയുെട ഉപേയാഗം അവനില്ല. അതവനു നിശ്ചയ�
മുണ്ടു്. അതാണു് അവൻ മിണ്ടാത്തതു. അതാണു് അവൻ വാദിക്കാത്തതു്, ഒേരാ
വാദവും മനസിെന്റ സമതെയ െതറ്റിക്കുന്നു. ചിത്തത്തിന്നു ഒരു കലക്കമുണ്ടാകുന്നു.
ആ കലക്കം ഒരു അേധാഗതിയുമാകുന്നു. ഈ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും യുക്തിചിന്ത�
കളും എല്ലാം വഴിക്കുള്ളവ മാത്രമാണു്. അവയുെട അപ്പുറത്തായി വളെര ഉയർന്ന
സംഗതികളുണ്ടു്. ജീവിതം മുഴുവനും പള്ളിയിൽപിള്ളരുെട ശണ്ഠയ്ക്കും വാദ്രപതിവാ�
ദസഭയ്ക്കുമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഈശ്വപ്രാണിധാനം എന്നു െവച്ചാൽ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഗു�
ണമാകെട്ട േദാഷമാകെട്ട നാം എടുക്കാെത (അഭിമാനിക്കാെത) രണ്ടും ഈശ്വരനു
സമർപ്പിച്ചിട്ടു സമാധാനേത്താെട ഇരിക്കുക ആകുന്നു.

സൂത്രം 2. സമാധിഭാവനാർത്ഥഃ േക്ലശതനൂകരണാർത്ഥശ്ച
അർത്ഥം: സമാധിഭാവനാർത്ഥഃ = സമാധിെയ സാധിക്കുന്നതിനും, േക്ലശതനൂ�
കരണാർത്ഥശ്ച = േക്ലശങ്ങൾ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതിനും (ക്രിയാേയാഗം ഉപയുക്ത�
മാകുന്നു).

നാം അധികം േപരും നമ്മുെട മനസ്സുകെള ‘കുരുത്തംെകട്ട കുട്ടികെള’േപ്പാെല
േബാധിച്ചെതല്ലാം െചയ്തുെകാള്ളാൻ വിട്ടിരിക്കുകയാകുന്നു. അതു െകാണ്ടു മനസ്സിൽ
നിയമെത്ത സാധിക്കുകയും, അതിെന സ്വാധീനിക്കുകയും െചയ്യുന്നതിനു മുൻപറ�
ഞ്ഞ തപസ്സിെന നിരന്തരമായഭ്യസിക്കുന്നതു ആവശ്യമാകുന്നു. ഈ നിയമത്തിെന്റ
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അഭാവത്താലാണു് േയാഗവിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും നമുക്കു് േക്ലശങ്ങെള നൽകുക�
യും െചയ്യുന്നതു. മനസിെന പിൻവലിച്ചു് ഈ നാനാ ഉപായങ്ങെളെക്കാണ്ടു് അതി�
െന ബന്ധിച്ചു നിർത്തിെയങ്കിൽ മാത്രേമ അവെയ ഒഴിക്കാൻ കഴിയൂ.

സൂത്രം 3. അവിദ്യാഽസ്മിതാരാഗേദ്വഷാഭിനിേവശാഃ േക്ലശാഃ
അർത്ഥം: േക്ലശഃ = േക്ലശങ്ങൾ, അവിദ്യാഽസ്മിതാരാഗ േദ്വഷാഭിനിേവശാഃ = അവി�
ദ്യ (അജ്ഞാനം), അസ്മിത (അഹങ്കാരം), രാഗം (കാമം), േദ്വഷം (േക്രാധം), അഭി�
നിേവശം (ജീവേതച്ഛ) ഇങ്ങിെന അവയുെട ലക്ഷണങ്ങൾ താെഴ പറയും.

ഇവയാണു പഞ്ചേക്ലശങ്ങൾ. നെമ്മ അസ്വതന്ത്രരാക്കിയ അഞ്ചു ബന്ധങ്ങൾ,
അവിദ്യ തെന്നയാണു് അവശ്യമായും, മെറ്റല്ലാറ്റിെന്റയും മാതാവു. അവൾ മാത്രമാ�
ണു നമ്മുെട സർവേക്ലശങ്ങൾക്കും കാരണം. േവെറ എന്തിനു നെമ്മ േക്ലശിപ്പിപ്പാൻ
കഴിയും? ആത്മാവിെന്റ സ്വഭാവം നിത്യാനന്ദമാണു. അജ്ഞാനം അതായതു് മായ,
അെല്ലങ്കിൽ ഭ്രാന്തി; അതിനല്ലാെത മേറ്റതിനു ആത്മാവിെന ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ കഴിയും
ആത്മാവിെന്റ ഈ ദുഃഖെമല്ലാം േകവലം ഭ്രാന്തി തെന്ന.

സൂത്രം 4. അവിദ്യാ േക്ഷത്രമുത്തേരഷാം പ്രസുപ്തതനു വിച്ഛി�
േന്നാദാരാണാം
അർത്ഥം: പ്രസുപ്ത്തനുവിച്ഛിേന്നാദാരാണാം = മങ്ങിയും, സൂക്ഷ്മമായും, തടുക്കുെപ്പ�
ട്ടും വർദ്ധിച്ചും ഇരിക്കുന്നു, ഉത്തേരഷാം = ഒടുവിലെത്ത നാലിനും (അസ്മിതാദികൾ�
ക്ക് ), അവിദ്യാ = അജ്ഞാനം, േക്ഷത്രം = ഉല്പത്തിസ്ഥാനമാകുന്നു.

സംസ്ക്കാരങ്ങളാണു് ഇവെയ്ക്കല്ലാം കാരണം. ഈ സംസ്ക്കാരങ്ങൾ പല മാത്ര�
കൾ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു. മങ്ങിയ അെല്ലങ്കിൽ അന്തർലീനമായ സംസ്ക്കാരങ്ങളു�
ണ്ടു്. ‘ഒരു ശിശുവിെനേപ്പാെല നിഷകളങ്കൻ’ എന്നു െചാല്ലുന്നതു നിങ്ങൾ പല�
േപ്പാഴും േകൾക്കാറുണ്ടേല്ലാ. എങ്കിലും ആ ശിശുവിൽ ക്രേമണ െവളിെപ്പട്ടുവരാറു�
ള്ള ഒരു അസുരേന്റെയാ േദവേന്റെയാ അവസ്ഥ മങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടാവാം. േയാ�
ഗിയിൽ പൂർവകർമ്മങ്ങളുെട ഫലങ്ങളായ ഈ സംസ്ക്കാരങ്ങൾ സൂക്ഷ്മങ്ങളായിേപ്പാ�
യിരിക്കുന്നു. അതായതു് അയാൾക്കു അതിെന പ്രത്യക്ഷമായിത്തീരാെത അടക്കിവ�
യ്ക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം അത്ര കൃശമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. വിച്ഛിന്ന ശക്തിേയ�
റിയ മെറ്റാരു ജാതി സംസ്ക്കാരങ്ങളാൽ എതിർക്കെപ്പട്ടിട്ടു് കുേറേനരം തടഞ്ഞു നില്ക്കു�
മാറുണ്ടു്. അങ്ങിെനയുള്ളവയാണു്. എന്നാൽ ആ പ്രതിബന്ധേഹതുക്കൾ നീങ്ങു�
േമ്പാൾ അവ വീണ്ടുംവരും. ഒടുവിലേത്തതു ഉദാരാവസ്ഥയാണു്. അനുകൂലമായ
പര്യന്താവസ്ഥകളുണ്ടാകുേമ്പാൾ സംസ്ക്കാരങ്ങൾക്കു് ഗുണേമാ േദാഷേമാ െചയ്യുന്ന�
തിനുള്ള ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നു.

സൂത്രം 5. അനിത്യാശുചിദുഃഖാനാത്മസു നിത്യശുചിസുഖാത്മ�
ഖ്യാതിരവിദ്യാ
അർത്ഥം: അനിത്യാശുചിദുഃഖാനാത്മസു = അനിത്യമായും അശുചിയായും, ദുഃഖ�
മായും അനാത്മാവായുമിരിക്കുന്നവയിൽ, നിത്യശുചിസുഖാത്മഖ്യാതി = നിത്യെമ�
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ന്നും ശുചിെയന്നും സുഖെമന്നും, ആത്മാെവന്നും ഉള്ളേബാധം, അവിദ്യാ = അവിദ്യ
(അജ്ഞാനം) ആകുന്നു.

ഈ പല പ്രകാരമുള്ള സംസ്ക്കാരങ്ങളുേടയും ഏകകാരണം അജ്ഞാനമാണു്.
അജ്ഞാനം എന്താെണന്നാണു് നാം ആദ്യം അറിേയണ്ടതു്. നാം എല്ലാവരും
‘ഞാൻ ഈ ശരീരമാണു് ’ എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. യുദ്ധവും സ്വയംപ്രകാശവും ആന�
ന്ദമയവുമായ ആത്മൈചതന്യം ആണു്, എന്നല്ല. അതാണു് അജ്ഞാനം നാം മനു�
ഷ്യെനപ്പറ്റി വിചാരിക്കുന്നു. മനുഷ്യെന ശരീരമായിട്ടു ഭാവിക്കുയും െചയ്യുന്നു ഇതാണു
മഹാേമാഹം.

സൂത്രം 6. ദൃഗ്ദർശനശേക്ത്യാേരകാത്മൈതവാഽസ്മിതാ
അർത്ഥം: ദൃഗ്ദർശനേക്ത്യാഃ = ദൃക്ശക്തിയുെടയും ദർശനശക്തിയുെടയും (പുരുഷ�
െന്റയും ബുദ്ധിയുെടയും), ഏകാത്മതാ = അേഭദം (അേഭദജ്ഞാനം), ഏവ = തെന്ന,
അസ്മിതാ = അസ്മിത എന്ന േക്ലശം.

ദൃക്കു് വാസ്തവത്തിൽ നിർമ്മലവും നിത്യശുദ്ധവും അഖണ്ഡവും, അനശ്വരവുമായ
ആത്മാവാണു. അതാണു മനുഷ്യെന്റ ജീവൻ. എന്നാൽ ദർശനങ്ങൾ എെന്തല്ലാം
ആണു് ? ചിത്തം, ബുദ്ധി, മനസ്സു്, ജ്ഞാേനന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവതെന്ന. ഇവ പുരുഷ�
നു ബാഹ്യപദാർത്ഥങ്ങെള കാണുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ആകുന്നു. ആ കാരണ�
ങ്ങേളാടു് (ദർശനങ്ങേളാടു് ) ആത്മാവു് അേഭദമാെണന്നു (അവയും ആത്മാവും േവ�
െറ അെല്ലന്നു) േതാന്നുന്നതാണു് അവിദ്യാരൂപമായ അജ്ഞാനം എന്നു പറയുന്ന�
തു്. നാം ‘ഞാൻ മനസ്സാണു,’ ‘ഞാൻ വിചാരമാണു് ’, ‘ഞാൻ ക്രൂദ്ധനാണു് ’, ‘ഞാൻ
സന്തുഷ്ടനാണു്,’ ഇങ്ങെന ഒെക്ക പറയുന്നു. നമുക്കു് എങ്ങിെന നമുക്കു് േദ്വഷിപ്പാൻ
സാധിക്കും? നിർവികാരമായ ആത്മാവു് നാം ആെണന്നു േവണം നാം വിചാരി�
പ്പാൻ അതു നിർവികാരമാെണങ്കിൽ അതിനു് എങ്ങെന ഒരു ക്ഷണേനരം സന്തു�
ഷ്ടിേയാ അസന്തുഷ്ടിേയാ ഉണ്ടാകും? അതു രൂപരഹിതവും അപരിച്ഛിന്നവും, സർവ�
വ്യാപകവുമാകുന്നു. അതിൽ വികാരമുണ്ടാക്കാൻ എന്തിനു കഴിയും? അതു് എല്ലാ
നിയമത്തിനും അതീതമാകുന്നു. എന്തിനു് അതിെന ബാധിപ്പാൻ കഴിയും? േലാ�
കത്തിൽ ഉള്ള ഒന്നിനും അതിേന്മൽ ഒരു കാര്യെത്ത ഉൽപാദിപ്പാൻ കഴികയില്ല.
എങ്കിലും അജ്ഞാനത്താൽ നാം നെമ്മ ചിത്തേത്താടു അേഭദീകരിക്കയും സുഖദുഃ�
ഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

സൂത്രം 7. സഖാനുശായീ രാഗഃ
അർത്ഥം: സുഖാനുശായി = സുഖവിഷയങ്ങെള തുടർന്നു െകാണ്ടുേപാകുന്ന മേനാ�
ഭാവം, രാഗഃ = രാഗം എന്ന േക്ലശമാകുന്നു.

ചില വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്കു സുഖം േതാന്നുന്നു. മനസ്സു് ഒരു പ്രവാഹം േപാ�
െല അവയിേലാട്ടു ഒഴുകിെചല്ലുകയും െചയ്യുന്നു. ആ സുഖവിഷയത്തിേലക്കുള്ള ഒഴു�
ക്കിനാണു് രാഗം എന്നു പറയുന്നതു്. നമുക്കു സുഖം നൽകാത്ത ഒരുവേനാടും നമു�
ക്കു രാഗം (േസ്നഹം) ഇല്ല. ഏറ്റവും േകവലമായ ചില വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്കു ചില�
േപ്പാൾ സുഖം േതാന്നുന്നു. എന്നാലും ഈ വിവരണം അവിെടയും ശരിയായിട്ടുള്ളതു
തെന്ന. എവിെട നമുക്കു സുഖം േതാന്നുേന്നാ അവിെട നമുക്കു രാഗമുണ്ടു്.
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സൂത്രം 8. ദുഃഖാനുശായീ േദ്വഷഃ
അർത്ഥം: ദുഃഖാനുശായീ = ദുഃഖവിഷയങ്ങളിൽ തുടർന്നുള്ള (ൈവമുഖ്യം), േദ്വഷഃ =
േദ്വഷം എന്ന േക്ലശമാകുന്നു.

സൂത്രം 9. സ്വരസവാഹീ വിദുേഷാപി തഥാരൂേഢാഭിനിേവശഃ
അർത്ഥം: സ്വരസവാഹീ = സ്വഭാേവന തുടർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതായി, വിദുഷഃ
അപി = വിദ്വാനുേപാലും തഥാരൂഢഃ = അപ്രകാരം തെന്ന ആത്മാവിൽ പടർന്നു�
പിടിച്ചിരിക്കുന്ന (ജീവിതാശ), അഭിനിേവശഃ=അഭിനിേവശം എന്ന േക്ലശമാകുന്നു.

ജീവിതേത്താടുള്ള പിടിത്തം എല്ലാ ജന്തുക്കളിലും െവളിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതായി
നിങ്ങൾ കാണുന്നേല്ലാ. ഇതിേന്മലാണു് ഒരു ഭാവി ജീവിതെത്തപ്പറ്റിയ സിദ്ധാ�
ന്തെത്ത സ്ഥാപിപ്പാനായി പല ശ്രമങ്ങളും െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. എന്തുെകാണ്ട�
ന്നാൽ മനുഷ്യർക്കു് ഒരു ഭാവിജീവിതെത്തക്കൂടി കാംക്ഷിക്കത്തക്കവണ്ണം ജീവിത�
േത്താടു് അത്ര വലിയ ഇഷ്ടമാണു്. ഈ യുക്തിക്കു നിശ്ചയമായും വലിയ വിലെവ�
െപ്പാന്നുമിെല്ലന്നു പറേഞ്ഞ കഴിയൂ എന്നില്ല. എന്നാൽ അതിെന്റ ഏറ്റവും കൗതു�
കകരമായ ഭാഗം ഇതാണു്. പശ്ചിമരാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ജീവിതേത്താടുള്ള അഭി�
നിേവശം ഒരു ഭാവിജീവിതത്തിെന്റ സംഭാവ്യതെയ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാെണന്നുള്ള
അഭിപ്രായം മനുഷ്യെന സംബന്ധിച്ചു മാത്രേമ േയാജ്യമായിരിക്കുന്നുള്ളു. അന്യ
ജന്തുക്കൾ അതിൽ ഉൾെപ്പടുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ ഈ ജീവിത പ്രണയം കഴിഞ്ഞു�
േപായ അനുഭവങ്ങെളയും ജീവിതേത്തയും സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ന്യായങ്ങളാൽ
ഒന്നുകൂടി ആകുന്നു. ഉദാഹരണം, നമ്മുെട എല്ലാ ജ്ഞാനവും അനുഭവത്തിൽ നി�
ന്നു വന്നാെണന്നുള്ളതു ശരിയാെണങ്കിൽ, അേപ്പാൾ ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാ�
ത്തേതേതാ അതിെന നമുക്കു ഒരിക്കലും സങ്കല്പിപ്പാേനാ മനസിലാക്കാേനാ കഴി�
യുന്നതല്ല. േകാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുട്ടയിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞ ഉടേനതെന്ന തീറ്റകെള
െകാത്തിെപ്പറുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. താറാവുകെള പിടേക്കാഴികൾ െകാത്തിപ്പിരിക്കു�
ന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം പലേപ്പാഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണു്. അതായതു് മുട്ടക്കക�
ത്തു നിന്നു െവളിയിൽ വന്ന ഉടെന അവ െവള്ളത്തിേലയ്ക്കു പാഞ്ഞുെചല്ലുന്നു. തള്ള�
യായ പിടേക്കാഴി അവ മുങ്ങിച്ചത്തുേപാകുെമന്നും വിചാരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിെന്റ
മൂലം േകവലം അനുഭവം തെന്ന ആെണങ്കിൽ എവിെട നിന്നാണു് ആ േകാഴിക്കു�
ഞ്ഞുകൾ തീറ്റി െകാത്തിെപ്പറുക്കാൻ പഠിച്ചതു? താറാക്കുഞ്ഞുകൾ എവിെട നിന്നാ�
ണു് അവറ്റയുെട സ്വാഭാവികമായ ഭൂതം ജലമാെണന്നും മനസിലാക്കിയതു് അതു
സഹജേബാധം (Instinct) ആെണന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു എങ്കിൽ അതിനു അർ�
ത്ഥെമാന്നുമില്ല. ഒരു വാക്കു് മാത്രം പ്രേയാഗിക്കുന്നു, അേത്രയുള്ളു. അതു യുക്തി�
യല്ല. ഈ സഹജേബാധം എന്താണു് ? നമുക്കു തെന്ന തമ്മിൽ അേനകം സഹ�
ജേബാധങ്ങൾ ഉണ്ടു. നിങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ മിക്കവാറും േപർ പീയാേനാ വായിക്കാറു�
ണ്ടേല്ലാ. ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചേപ്പാൾ കറുത്തും െവളുത്തുമുള്ള കീലങ്ങളിൽ നിങ്ങ�
ളുെട വിരലുകൾ ഒേരാന്നായി എത്ര സൂക്ഷിച്ചു ഊേന്നണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ വള�
െര െകാല്ലെത്ത പരിചയത്തിനു േശഷം ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾക്കു ഇഷ്ടജനങ്ങളുമായി
സംസാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കാം, നിങ്ങളുെട ൈകകൾ അതിേന്മൽ ശരിയായിത്തെന്ന
െപാെയ്ക്കാണ്ടിരിക്കും. അതു സഹജേബാധമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതുേപാെല



117 രാജേയാഗം സാധനപാധം

നാം െചയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും പരിചയം െകാണ്ടു; എല്ലാം സഹജേബാധമാ�
യിത്തീരുന്നു. സ്വയംവ്യാപാരശീലമായി വരുന്നു. എന്നാൽ നാം അറിഞ്ഞിടേത്താ�
ളം ഇേപ്പാൾ സ്വയംവ്യാപൃതമായി നാം വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവും ക്ഷീണിച്ച വിേവ�
കം തെന്ന ആകുന്നു. േയാഗിയുെട ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സഹജേബാധം ആവൃ�
തമായ വിേവകം ആണു്. വിേവകം ആവൃതം (ലീനം) ആയിട്ടു സ്വയം വ്യാപൃതമായ
സംസ്ക്കാരങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ഈ േലാകത്തിൽ നാം സഹജ�
േബാധം എന്നു പറയുന്നെതല്ലാം ആവൃതമായ വിേവകമാെണന്നു വിചാരിക്കുന്നതു്
ശരിയായും ന്യായമായിട്ടുള്ളതു തെന്ന ആണു്. വിേവകം അനുഭവത്തിൽ നിന്നല്ലാ�
െത ഉണ്ടാവാൻ തരമില്ലാത്തതിനാൽ എല്ലാ സഹജേബാധവും, പൂർവാനുഭവങ്ങളു�
െട ഫലം ആകുന്നു. േകാഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴുകെന േപടിക്കുന്നു. താറാക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ
െവള്ളത്തിൽ േപാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതു രണ്ടും പൂർവാനുഭവങ്ങളുെട ഫലമാ�
ണു്. ഇവിെട േചാദ്യം വരുന്നതു്, ഈ അനുഭവം ഒരു പ്രേത്യക ആത്മാവിെന്റേതാ
അല്ല േകവലം ശരീരത്തിേന്റതു തെന്നേയാ? താറാവിനു സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന അനു�
ഭവം അതിെന്റ മുത്തച്ഛന്മാരുെടേതാ അല്ല അതിെന്റ സ്വന്തം തന്നേയാ എന്നാകു�
ന്നു. പുതിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വാദിക്കുന്നതു് അതു ശരീരത്തിെന്റ വക എന്നാണു.
എന്നാൽ േയാഗികളുെട സിദ്ധാന്തം അതു ശരീരം വഴി സംക്രമിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള മന�
സിെന്റ അനുഭവം എന്നാകുന്നു. ഇതിനാണു് പുനർജ്ജന്മസിദ്ധാന്തം എന്നു പറയു�
ന്നതു്. പ്രത്യക്ഷെമേന്നാ ഊഹെമേന്നാ സഹജേബാധെമേന്നാ പറയുന്ന എല്ലാ
ജ്ഞാനവും അനുഭവം എന്ന ഒറ്റമാർഗത്തൂെട വേരണ്ടതാെണന്നും, ഇേപ്പാൾ സഹ�
ജേബാധെമന്നു പറയെപ്പടുന്നെതല്ലാം ക്ഷീണിച്ചു സഹജേബാധമായിത്തീർന്നിരി�
ക്കുന്ന പൂർവാനുഭവങ്ങളുെട ഫലമാെണന്നും, ആ സഹജേബാധം വീണ്ടും വർദ്ധിച്ചു്
ഊഹം (വിേവകം) ആയിത്തീരും എന്നും നാം കണ്ടുവേല്ലാ. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഇങ്ങി�
െന സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിേന്മലാണു് ഇന്ത്യയിൽ പുനർജന്മത്തിന്നനു�
കൂലങ്ങളായ പ്രധാന യുക്തികളിൽ ഒന്നു സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നതു. പല പ്രകാ�
രത്തിലുള്ള ഭയങ്ങളുെട ആവർത്തിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കാലാന്തരത്തിൽ ജീവിത�
േത്താടുള്ള പിടിത്തെത്ത (അഭിനിേവശെത്ത) നിർമ്മിക്കുന്നു. ആതുെകാണ്ടാണു ശി�
ശു സ്വഭാേവന ഭയെപ്പടുന്നതു. േവദനയുെട പൂർവാനുഭവം അതിനുണ്ടു്. ഏറ്റവും വി�
ദ്വാന്മാരായ ജനങ്ങളുണ്ടു്. അവർക്കു് ഈ ശരീരം െപാേയ്പാകുെമന്നറിയാം. ‘സാരമി�
ല്ല, നമുക്കു് എത്രേയാ നൂറു ശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആത്മാവിനു് മരണമില്ല’ എെന്നാ�
െക്ക അവർ പറയുകയും െചയ്യും. അവരിൽ കൂടിയും അവരുെട ബുദ്ധിപൂർവമായ
അഭിപ്രായങ്ങൾ എെന്താെക്ക ആയിരുന്നിട്ടും ഈ അഭിനിേവശം നാം കാണുന്നു�
ണ്ടു്. അഭിനിേവശം എന്താണു് ? അതു സഹജേബാധരൂപമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു
എന്നു നാം കണ്ടുവേല്ലാ. േയാഗികളുെട അദ്ധ്യാത്മശാസ്ത്രീയഭാഷയിൽ ഇതിനു സം�
സ്ക്കാരങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. സംസ്ക്കാരങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായും ലീനമായും ചിത്തത്തിൽ
മങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. മരണത്തിെന്റ എല്ലാ പൂർവ്വാനുഭവങ്ങളും നാം സഹജേബാധം
എന്നു പറയുന്ന എല്ലാവും ‘അന്തർേബാധം’ (Sub-conscious) ആയിത്തീർന്നിട്ടു�
ള്ള അനുഭവങ്ങളാകുന്നു. അതു ചിത്തത്തിൽ കുടിെകാണ്ടിരിക്കുന്നു; ഉദാസീനമായി�
രിക്കുന്നില്ല. അന്തർഭാഗത്തൂെട വ്യാപരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു. സ്ഥൂലങ്ങളായ
ചിത്തവൃത്തികെള നമുക്കു് അറികയും അനുഭവിക്കയും െചയ്യാം, അവെയ അധികം
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എളുപ്പത്തിൽ നിയമനംെചയ്കയും െചയ്യാം. എന്നാൽ ഈ സൂക്ഷ്മസഹജേബാധങ്ങ�
െള എന്താണു് െചയ്യുക? അവെയ എങ്ങിെന നിയമനം െചയ്യാം? ഞാൻ േകാപി�
ക്കുേമ്പാൾ എെന്റ മുഴുവൻ മനസ്സും േകാപത്തിെന്റ ഉഗ്രമായ ഒരു അലയായിത്തീ�
രുന്നു. ഞാൻ അതറിയുന്നു, കാണുന്നു, സ്പർശിക്കുന്നു. എനിക്കു് അതിെന എളു�
പ്പത്തിൽ ൈകകാര്യം െചയ്യാം. അതിേനാടു് എതിർക്കാം. എന്നാൽ അങ്ങിെന
എതിർക്കുന്നതിൽ അതിെനക്കടന്നു അടിയിേലക്കു െചല്ലാെത എനിക്കു് പൂർണ്ണവി�
ജയം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഒരുത്തൻ എേന്നാടു ഏറ്റവും പരുഷമായി സംസാരിക്കുന്നു.
എനിക്കു േദ്വഷം പിടിക്കുന്നു എന്നു് എനിക്കു് േതാന്നുകയും െചയ്യുന്നു. എെന്റ േകാ�
പം മുഴുവനായി, ഞാൻ എെന്ന മറന്നു, ആ േകാപേത്താടു ഐക്യരൂപ്യം പ്രാപി�
ക്കുന്നതുവെര അവൻ അപ്രകാരം തെന്ന പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ആദ്യം അവ�
െനെന്ന അധിേക്ഷപിപ്പാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ ‘എനിക്കു് േകാപം വരാൻേപാകുന്നു’
എന്ന വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. േകാപം ഒരു വസ്തുവും ഞാൻ മെറ്റാന്നും ആയിരു�
ന്നു. എന്നാൽ എേപ്പാൾ എനിക്കു േകാപം വന്നുേവാ അേപ്പാൾ ഞാനും േകാ�
പവും ഒന്നായിത്തീർന്നു. ഈ വികാരങ്ങെള അവ നമ്മുെട േമൽ വരാൻ േപാകു�
ന്നു എന്നു് നാം അറിയുന്നതിനുമുമ്പു അങ്കുരത്തിൽ, േവരിൽ, അതായതു് അവയുെട
സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയിൽ വച്ചുതെന്ന നിയമനം െചയ്തുകളേയണ്ടതാകുന്നു. മനുഷ്യവർഗ്ഗ�
ത്തിൽ ഏറിയ കൂറും ജനങ്ങൾ ഈ വികാരങ്ങളുെട സൂക്ഷ്മാവസ്ഥെയ അതായതു്
അവ സ്വേബാധത്തിെന്റ അടിയിൽ നിന്നു് െമെല്ല െമെല്ല േമേല്പാേട്ടക്കു വരുന്ന ആ
അവസ്ഥെയപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടുതെന്ന ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഒരു നീർേപ്പാള തടാക�
ത്തിെന്റ അടിയിൽ നിന്നു െപാങ്ങുേമ്പാൾ എന്നുതെന്നയല്ല മിക്കവാറും അതു െവള്ള�
ത്തിെന്റ ഉപരിഭാഗത്തിനു അടുെത്തത്തിയാൽ തെന്നയും നാം അതിെന കാണുന്നി�
ല്ല. അതു േമൽവന്നു െപാട്ടുകയും ഒരു െചറിയ ചലനം ഉണ്ടാക്കുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ
മാത്രമാണു് അതുെണ്ടന്നു നാം അറിയുന്നതു്. അലകെള അടക്കുന്നതിൽ അവയുെട
സൂക്ഷ്മമൂലങ്ങളിൽ പിടിെച്ചങ്കിലല്ലാെത നമുക്കു വിജയമുണ്ടാകയില്ല. അവയിൽ പിടി�
ച്ച അലകൾ സ്ഥൂലമായിത്തീരുന്നതിനുമുമ്പു് അവെയ നിയമനം െചെയ്തങ്കിലല്ലാേത
ഒരു വികാരേത്തയും മുഴുവൻ കീഴടക്കാൻ നാം ആശിേക്കണ്ട. വികാരങ്ങെള കീഴ�
ടക്കുന്നതിനു നാം അവയുെട നാരായേവരിൽ വച്ചുതെന്ന അവെയ അമർത്തണം.
അേപ്പാൾ മാത്രേമ അവയുെട ബീജങ്ങെളത്തെന്ന ചുടാൻ നമുക്കു ശക്തിയുണ്ടാവു.
വറുത്ത വിത്തുകൾ വിതച്ചാൽ എങ്ങെന മുളച്ചുവരുന്നില്ലേയാ അതുേപാെല അങ്ങി�
െന സംയമിക്കെപ്പട്ട വികാരങ്ങൾ പിെന്ന ഒരിക്കലും െപാങ്ങിവരികയില്ല.

സൂത്രം 10. േത പ്രതിപ്രസവേഹയാസ്സൂക്ഷ്മാഃ
അർത്ഥം: പ്രതിപ്രസവേഹയഃ = വിപരീത പരിണാമത്താൽ നീക്കത്തക്ക, േത =
ആ പഞ്ചേക്ലശങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മാഃ= (വറുത്ത വിത്തുേപാെലയുളള) സൂക്ഷ്മങ്ങളാകുന്നു.

എങ്ങിെനയാണു് ഈ സൂക്ഷ്മസംസ്ക്കാരങ്ങെള നിയമനം െചയ്യുന്നതു് ? നാം
വലിയ അലകളിൽനിന്നു ആരംഭിച്ചു താേഴാട്ടു താേഴാട്ടു േപാകണം. ദൃഷ്ടാന്തം േകാ�
പരൂപമായ ഒരു വലിയ അല മനസ്സിൽ വരുേമ്പാൾ എങ്ങിെനയാണു് നാം അതി�
െന അടേക്കണ്ടതു് ? ഉടെന ഒരു വിപരീതമായ വലിയ അലെയ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടു
തെന്ന. േസ്നഹെത്തപ്പറ്റി വിചാരിക്കുക. ചിലേപ്പാൾ ഒരു അമ്മ ഭർത്താവിേനാടു
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കഠിനമായി േകാപിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനിടക്കു കുട്ടി അടുക്കൽ വന്നുേചരു�
ന്നു. അവൾ കുട്ടിെയ ഉമ്മെവയ്ക്കുന്നു. പഴയ അല ശമിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ അല
ഉണ്ടാകുന്നു. അതായതു് കുട്ടിേയാടുള്ള േസ്നഹം ആകുന്ന അല െപാങ്ങി വരുന്നു.
അതു് മേറ്റതിെന അടക്കുന്നു. േസ്നഹം േകാപത്തിനു വിരുദ്ധമാണു്. അതുെകാ�
ണ്ടു് നാം നിരസിപ്പാൻ വിചാരിക്കുന്ന വൃത്തികെള വിരുദ്ധവൃത്തികെള ഉത്ഭവിപ്പിച്ചി�
ട്ടു കീഴടക്കാെമന്നു നാം കാണുന്നു. അേപ്പാൾ നമ്മുെട സൂക്ഷ്മമായ സ്വഭാവത്തിൽ
ഈ സൂക്ഷ്മമായ വിരുദ്ധവൃത്തികെള ഉണ്ടാക്കാെമങ്കിൽ അവ സ്വേബാധത്തിെന്റ രം�
ഗത്തിനു അടിയിലുള്ള േകാപത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മമായ വ്യാപാരെത്ത തടയുന്നതാണു്.
സഹജേബാധജന്യമായ എല്ലാ വ്യാപരങ്ങളും ആദ്യം സേബാധവ്യാപാരങ്ങളായി
ആരംഭിച്ചു സൂക്ഷ്മതരങ്ങളായി തീർന്നിട്ടുള്ളവയാെണന്നു നാം ഇേപ്പാൾ കണ്ടിരിക്കു�
ന്നുവേല്ലാ. അതുെകാണ്ടു് േബാധവത്തായ ചിത്തത്തിൽ ഇടവിടാെത നല്ല വൃത്തി�
കൾ ഉൽപാദിപ്പിച്ചാൽ അവ അടിയിേലക്കു േപായി സൂക്ഷ്മമായിത്തീർന്നു സംസ്ക്കാ�
രരൂപമായിരിക്കുന്ന ചീത്ത വിചാരങ്ങേളാടു എതിർക്കുന്നതാണു്.

സൂത്രം 11. ധ്യാനേഹയാസ്തദ്വ്യത്തയഃ
അർത്ഥം: തദ്വൃത്തയഃ = േക്ലശങ്ങളുെട (സുഖദുഃഖാദികളായ) വൃത്തികൾ, ധ്യാന�
േഹയാഃ = ചിൈത്തകാഗ്രതയാൽ നിവർത്തിക്കെപ്പടാം.

സ്ഥൂലവൃത്തികളുെട ഉദയെത്ത തടുക്കുന്നതിനുള്ള മഹത്തായ ഉപായങ്ങളിൽ
ഒന്നാണു ധ്യാനം. ധ്യാനംെകാണ്ടു വൃത്തികേള നിയമിപ്പാൻ മനസ്സിെന ശക്തമാ�
ക്കിെച്ചയ്യുന്നതിനു നിങ്ങൾക്കു കഴിയും. ധ്യാനെത്ത അതു് ഒരു സ്വഭാവമായിത്തീരു�
ന്നതുവേരയും വിചാരിക്കാത്തേപ്പാൾ കൂടിയും, അതു സ്വഭാേവന വേന്നക്കുന്നതുവേര�
യും വളെര ദിവസങ്ങേളാ മാസങ്ങേളാ വത്സരങ്ങേളാ മുഴുവൻ പരിശീലിക്കുന്നതാ�
യാൽ േകാപേത്തയും ൈവരേത്തയും നിയമിക്കയും തടുക്കയും െചയ്യാവുന്നതാണു്.

സൂത്രം 12. േക്ലശമൂലഃ കർമ്മാശേയാ ദൃഷ്ടാദൃഷ്യ ജന്മേവദനീയഃ
അർത്ഥം: േക്ലശമൂല = േക്ലശജന്യമായ, കർമ്മാശയഃ = കർമ്മാശയം (വാസന), ദൃ�
ഷ്ടാദൃഷ്ട ജന്മേവദനീയഃ = വർത്തമാനവും ഭാവിയുമായ ജന്മങ്ങളാൽ ഊഹിക്കത്ത�
ക്കതാണു്.

കർമ്മാശയം എന്നാൽ സംസ്ക്കാരങ്ങളുെട ആകത്തുക എന്നർത്ഥമാണു്. നാം
ഏെതങ്കിലും കർമ്മം െചയ്യുേമ്പാൾ മനസ്സു ചലിച്ചു് ഒരു അലയായിത്തീരുന്നു. ആ
കർമ്മം പൂർത്തിയാകുേമ്പാൾ അല അടങ്ങി എന്നു നമുക്കു േതാന്നുകയും െചയ്യുന്നു.
അങ്ങിെന അല്ല. അതു സൂക്ഷ്മമായിത്തീരുക മാത്രമാണു് െചയ്യുന്നതു്. അതുപിേന്ന�
യും അവിെടത്തെന്ന ഉണ്ടു്. ആ വിഷയെത്ത നാം ഓർമ്മിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാൾ
അതു വീണ്ടും െപാങ്ങിവരുന്നു. ഒരു അലയായിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നു. അതുെകാ�
ണ്ടു അതവിെട ഉണ്ടായിരുന്നതുതെന്ന. അതവിെട ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഓർമ്മ
ഉണ്ടാകുന്നതല്ലായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ഓേരാ കർമവും, ഓേരാ വിചാരവും, നല്ല�
േതാ ചീത്തേയാ ആകെട്ട താേഴാട്ടുേപായി സൂക്ഷ്മമായിത്തീർന്നു് അവിെട സഞ്ച�
യിക്കെപ്പടുന്നു. അതുെകാണ്ടു് അവെയ സുഖാവഹവും ദുഃഖാവഹവുമായ രണ്ടു വി�
ചാരങ്ങേളയും േക്ലശങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. കാരണം, േയാഗികളുെട അഭിപ്രായ�
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പ്രകാരം കാലാന്തരത്തിൽ രണ്ടു ദുഃഖാവഹമായിത്തെന്ന തീരുന്നു. ഇന്ദ്രിയജന്യ�
ങ്ങളായ എല്ലാ സുഖങ്ങളും ദുഃഖെത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതാണു്. എല്ലാ സുഖാനുഭവവും
വീണ്ടും അധികസുഖാനുഭവത്തിനുള്ള തൃഷ്ണെയ ജനിപ്പിക്കുന്നു. അതിെന്റ ഫലമാ�
യി, ദുഃഖം വരുകയും െചയ്യുന്നു. മനുഷ്യെന്റ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കു് അതിരില്ല. അവൻ
ആഗ്രഹിച്ചാഗ്രഹിച്ചു േപാകുന്നു. ആഗ്രഹം സാദ്ധ്യമാകാത്ത ഒരു സ്ഥാനത്തുവരും.
അേപ്പാൾ േശഷിക്കുന്നതു ദുഃഖംതെന്ന. അതുെകാണ്ടു് േയാഗികൾ നല്ലേതാ, െപാ�
ല്ലാത്തേതാ ആയ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളുെട ആകത്തുകെയ േക്ലശം എന്നു വിചാരി�
ക്കുന്നു. അവ ആത്മാവിെന്റ േമാക്ഷമാർഗ്ഗെത്ത തടയുന്നു. അതുേപാെല തെന്ന
നമ്മുെട എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുെടയും സൂക്ഷ്മമൂലമായ സംസ്ക്കാരങ്ങളും, ഈ ജീവിതത്തി�
േലാ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നുള്ള ജീവിതത്തിേലാ സംഭവിേക്കണ്ട കാര്യങ്ങളുെട കാര�
ണങ്ങൾ ഇവയാണു്. ചില വിേശഷ സംഗതികളിൽ ഈ സംസ്ക്കാരങ്ങൾ ഏറ്റവും
ബലവത്തായിരിക്കുേമ്പാൾ ശീലത്തിൽ ഫലം നൽകും. അത്യുൽകടമായ പുണ്യ�
േമാ പാപേമാ െചയ്താൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തെന്ന ഫലംവരും. ശുദ്ധസംസ്ക്കാരങ്ങളു�
െട അതിമഹത്തായ ശക്തിെയ േശഖരിച്ചാൽ മനുഷ്യർ മരിേക്കണ്ടതായിത്തെന്ന
വരികയിെല്ലന്നും, ഈ ജീവിതത്തിൽ വച്ചുതെന്ന ശരീരങ്ങെള ദിവ്യശരീരങ്ങളായി
മാറ്റിെക്കാള്ളാെമന്നും കൂടി േയാഗികൾ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. അേനക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങ�
െള േയാഗികൾ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉദാഹരിക്കുന്നുമുണ്ടു്. അങ്ങിെനയുള്ള മനുഷ്യർ (സി�
ദ്ധപുരുഷന്മാർ) തങ്ങളുെട ശരീരത്തിെന്റ ഭൂതങ്ങെള തെന്ന മാറ്റിക്കളയുന്നു. അവർ
ശരീരാണുക്കെള േരാഗം ബാധിക്കാതിരിക്കതക്കവണ്ണം മാറ്റി നവീകരിക്കുന്നു. അതു�
െകാണ്ടു് മരണം എന്നു പറയുന്നതു് അവർക്കുണ്ടാകുന്നില്ല. എന്തുെകാണ്ടു അങ്ങി�
െന വന്നുകൂടാ? ശാരീരവിജ്ഞാനംപ്രകാരം ആഹാരം എന്നു പറഞ്ഞാൽ സൂര്യ�
നിൽ നിന്നു കിട്ടുന്നു ജീവിതശക്തിെയ സാത്മ്യെപ്പടുത്തുക എന്നാണർത്ഥം. ഈ
ശക്തി സസ്യങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അതിെന ഒരു ജന്തു ഭക്ഷിക്കുന്നു. ജന്തുവിെന നാ�
മും ഭക്ഷിക്കുന്നു. അതിെന്റ ശാസ്ത്രീയയുക്തി ഇതാണു്. അത്രമാത്രം ശക്തി നാം സൂ�
ര്യനിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കയും, അതിെന നമ്മുെട അംശമാക്കിെക്കാള്ളുകയും െചയ്യുന്നു.
അങ്ങിെന ഇരിക്കുേമ്പാൾ ഈ ശക്തി സാത്മീകരണത്തിനു ഒരു മാർഗ്ഗം മാത്രേമ
ആകാവു എന്നു എന്തു് ? സസ്യങ്ങളുെട മാർഗ്ഗമല്ല നമ്മുേടതു്. ഭൂമി ശക്തിെയ സാ�
ത്മീകരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗം നമ്മളുേടതിെന അേപക്ഷിച്ചു് ഭിന്നമായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ
ഒരു വിധത്തിൽ അെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരു വിധത്തിൽ എല്ലാവും ശക്തിെയ സാത്മീക�
രിച്ചുെകാള്ളുന്നു. േയാഗികൾ മനഃശക്തിെകാണ്ടു മാത്രം ജീവശക്തിെയ സാത്മീക�
രിക്കാെമന്നും, സാധാരണ രീതികെള ആശ്രയിക്കാെത തെന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നത്ര
ശക്തിെയ ആവഹിച്ചുെകാള്ളുന്നതിനു തങ്ങൾക്കു കഴിയുെമന്നും പറയുന്നു. ചില�
ന്തി തെന്റ അംശമായ ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്നുതെന്ന വലയുണ്ടാക്കുന്നു; എന്നിട്ടു്
അതിെന്റ ഉള്ളിൽ തെന്ന െകട്ടികിടക്കുന്നു; വലയുെട നൂൽ വഴിയായല്ലാെത ഒരി�
ടത്തും േപാകാൻ അതിനു സാധിക്കുന്നില്ല. അതുേപാെല നാമും നമ്മുെട അംശ�
ത്തിൽനിന്നു തെന്ന സിരകളാകുന്ന വലകെള ശ്രമിച്ചു ഉണ്ടാക്കി; നമുക്കും അവയുെട
വഴിയായല്ലാെത ഒരു വ്യാപാരവും െചയ് വാൻ വഹിയാ. നാം അതിനാൽ െകട്ടെപ്പ�
ട്ടിരിേക്കണ്ട ആവശ്യകത ഇെല്ലന്നാണു് േയാഗി പറയുന്നതു്. അതുേപാെല വിദ്യുച്ഛ�
ക്തിെയ നമുക്കു േലാകത്തിെന്റ ഏതു ഭാഗേത്തയ്ക്കും അയയ്ക്കാം. എന്നാൽ നാം അതു
ഇരുമ്പുകമ്പികൾ വഴിയായി അയേയ്ക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിക്കു വിദ്യുച്ഛക്തിയുെട
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ഒരു വലിയ സംഘാതെത്ത കമ്പികൾ ഒന്നും കൂടാെത തെന്ന അയപ്പാൻ സാധിക്കു�
ന്നു. എന്തുെകാണ്ടു നമുക്കു് അങ്ങിെന െചയ്തുകൂടാ? നമുക്കു മാനസിക വിദ്യുച്ഛക്തി�
െയ അയയ്ക്കാം. മനസ്സു എന്നു പറയുന്നതു അധികവും വിദ്യുച്ഛക്തിേയാടു സമമായ
ഒന്നാകുന്നു. ഈ സ്നായുദ്രവത്തിൽ കുെറ വിദ്യുച്ഛക്തി അടങ്ങീട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു സ്പഷ്ട�
മാണു്. എെന്തന്നാലിതു സൂചിഭവിക്കുന്നു. ൈവദ്യുതമായ എല്ലാ നിേയാഗങ്ങേളയും
അനുസരിക്കയും െചയ്യുന്നു. നമുക്കു നമ്മുെട ൈവദ്യുതിെയ ഈ സിരാമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ�
കൂടി മാത്രെമ അയയ്ക്കാൻ കഴിയൂ. ഈ സഹായെത്ത അവലംബിക്കാെതതെന്ന
എന്തുെകാണ്ടു് മാനസൈവദ്യുതിെയ നമുക്കു അയപ്പാൻ പാടില്ല? ഇതു പൂർണ്ണമാ�
യും ശക്യവും, പ്രവൃത്തിേയാഗ്യവുമാെണന്നും അതു നമുക്കു െചയ് വാൻ സാധിച്ചാൽ
പ്രപഞ്ചെത്ത മുഴുവൻ വ്യാപരിപ്പിക്കാെമന്നും േയാഗി പറയുന്നു. എവിെടെയങ്കിലുമു�
ള്ള ഏെതാരാളുമായി സിരാബന്ധങ്ങളുെട യാെതാരു സഹായവുമേപക്ഷിക്കാെത
പ്രവൃത്തി നടത്താം. ആത്മാവു് ഈ പ്രണാളികളിൽ കൂടി വ്യാപരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു�
േമ്പാൾ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കയാെണന്നു നാം പറയുന്നു. ആ പ്രണാളികൾ നശിക്കു�
േമ്പാൾ അയാൾ മരിച്ചു എന്നും, നാം പറയുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രണാളികേളാടു�
കൂടിേയാ കൂടാെത തെന്നേയാ രണ്ടിെലാരു വിധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പാൻ ഒരാൾക്കു
കഴിയുെമങ്കിൽ അയാൾക്കു ജനനം എന്നും മരണം എന്നും പറഞ്ഞാൽ ഒരർത്ഥ�
വുമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ പിണ്ഡങ്ങളും തന്മാത്രകളാൽ
നിർമ്മിതമാണു്. അവയുെട ഘടനയിൽ മാത്രമാണു് വ്യത്യാസം വരുന്നതു്. ഘടിപ്പി�
ക്കുന്നതു നിങ്ങളാെണങ്കിൽ ആ പിണ്ഡെത്ത നിങ്ങൾക്കു ഒരു വിധത്തിേലാ മെറ്റാ�
രു വിധത്തിേലാ ആക്കിത്തീർക്കാം. നിങ്ങളുെട ശരീരെത്ത നിങ്ങളല്ലാെത ആരാ�
ണുണ്ടാക്കുക? ആരു് ആഹാരം ഭക്ഷിക്കുന്നു? നിങ്ങൾക്കുേവണ്ടി മെറ്റാരാളാണു്
ഭക്ഷിക്കുന്നെതങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളെര ദിവസം ജീവിക്കുകയില്ല. ആരാണു് ആഹാര�
ത്തിൽ നിന്നു രക്തമുണ്ടാക്കുന്നതു് ? നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾതെന്ന. ആരാണു് രക്ത�
െത്ത സാത്മീകരിച്ചു രക്തനാഡികളിൽ കൂടി പ്രവഹിപ്പിക്കുന്നതു് ? നിങ്ങൾ. സി�
രകെള ആരു സൃഷ്ടിക്കുന്നു? മാംസേപശികെള ആരു നിർമ്മിക്കുന്നു? നിങ്ങളുെട
സ്വന്ത പദാർത്ഥത്തിൽനിന്നു നിങ്ങൾ തെന്ന നിർമ്മിക്കുന്നു. ശരീരത്തിെന്റ നിർ�
മ്മാതാവു നിങ്ങൾ തെന്ന. അതിൽ പാർക്കുന്നതും നിങ്ങൾ. അതിെന നിർമ്മിക്കു�
ന്നതിനുള്ള ജ്ഞാനം മാത്രം നമുക്കു നഷ്ടമായിേപ്പായി എേന്ന ഉള്ളു. നാം സ്വയം
ചലനയന്ത്രംേപാെല ആയിത്തീർന്നു അധപതിച്ചു. നിർമ്മിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നാം
മറന്നുേപായി. അതുെകാണ്ടു നാം സ്വയം ചലിതമായി െചയ്യുന്നതുതെന്ന വീണ്ടും നി�
യന്ത്രിേക്കണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. നാമാണു് നിർമ്മിക്കുന്നതു്. നിർമ്മിക്കുന്നതിെന നാം�
തെന്ന നിയന്ത്രിക്കയും േവണം. നമുക്കു് അങ്ങിെന െചയ് വാൻ സാധിച്ചാൽ ഉടൻ
നമ്മുെട ഇഷ്ടം േപാെല തെന്ന നിർമ്മിക്കുന്നതിനു നാം ശക്തരായിത്തീരും. നമുക്കു
ജനനേമാ മരണേമാ േരാഗേമാ യാെതാന്നും പിെന്ന ഉണ്ടാകയുമില്ല.

സൂത്രം 13. സതി മൂേല തദ്വിപാേകാ ജാത്യായുർേഭാഗാഃ
അർത്ഥം: മൂേല സതി = മൂലം (േക്ലശങ്ങളാകുന്ന കാരണം) ഉണ്ടായിരിക്കുേമ്പാൾ,
തദ്വിപാകാഃ = അതിെന്റ ഫലമായി (കാര്യമായി), ജാത്യായുർേഭാഗാഃ = ജാതി
(ജന്മം) ആയുസ്സു് സുഖദുഃഖാനുഭവം ഇവ (ഉണ്ടാകുന്നു).
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കാരണങ്ങളായ സംസ്ക്കാരങ്ങൾ േശഷിച്ചിരുന്നിട്ടു കാര്യങ്ങളായി പരിണമിക്കു�
ന്നു. കാരണം നശിച്ചു കാര്യമായിത്തീരുന്നു. കാര്യം കുേറക്കൂടി സൂക്ഷ്മമായിട്ടു അടു�
ത്ത കാര്യത്തിെന്റ കാരണമായിത്തീരുന്നു. വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നു വിത്തുണ്ടാകുന്നു.
അതു കാരണമായും തീരുന്നു. ഇങ്ങിെനയാണു്. നമ്മുെട ഇെപ്പാഴെത്ത പ്രവൃത്തി�
കൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞുേപായ സംസ്ക്കാരങ്ങളുെട ഫലങ്ങളാണു്. വീണ്ടും, ഇേപ്പാ�
ഴെത്ത സംസ്ക്കാരങ്ങൾ ഇനി വരുവാനുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്കു കാരണമായും തീരു�
ന്നു. ഇങ്ങിെന നാം െപാെയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു്, കാരണം ഉണ്ടായിരി�
യ്ക്കുേമ്പാൾ ജാതി അെല്ലങ്കിൽ ജന്മരൂപമായ കാര്യം സംഭവിേച്ച കഴിയു എന്നു ഈ
സൂത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ഒന്നു മനുഷ്യനായിരിക്കും; മെറ്റാന്നു ഒരു േദവൻ; േവെറാ�
ന്നു ഒരു മൃഗം; ഇനിെയാന്നു ഒരു രാക്ഷസൻ; ഇങ്ങെന ജീവിതത്തിൽ ഭിന്നകാര്യ�
ങ്ങൾ കാണുന്നു. ഒരാൾ അമ്പതുെകാല്ലം ജീവിക്കുന്നു. മെറ്റാരാൾ നൂറു െകാല്ലം.
േവെറാരാൾ പ്രാപ്തിയാകാെത രണ്ടുെകാല്ലത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ചു േപാകയും െചയ്യുന്നു.
ജീവിതത്തിലുള്ള ഈ േഭദങ്ങെളല്ലാം കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുെട ഫലങ്ങളാണു്. ഒരു�
ത്തൻ ജനിച്ചതു സുഖാനുഭവത്തിനായി മാത്രമാേണാ എന്നു േതാന്നുന്നു. അവൻ
ഒരു വൻ കാട്ടിൽേപായി ഒളിച്ചിരുന്നാൽ കൂടിയും സുഖാനുഭവങ്ങൾ അവെന േതടി
അവിടവിെട എത്തുന്നു. മെറ്റാരുത്തൻ എവിെട േപായാലും ദുഃഖം അവെന പിന്തു�
ടർന്നു െചല്ലുന്നു. എല്ലാം അവനു ദുഃഖമായിത്തീരുന്നു. ഇെതല്ലാം അവരുെട പഴയ
കർമ്മങ്ങളുെട ഫലം തെന്ന. േയാഗികളുെട തത്വശാസ്ത്രപ്രകാരം സൽകർമ്മങ്ങെള�
ല്ലാം സുഖേത്തയും ദുഷ്കർമ്മങ്ങെളല്ലാം ദുഃഖെത്തയും ആനയിക്കുന്നു. ദുഷ്പ്രവൃത്തിെച�
യ്യുന്ന ഏെതാരുവനും അതിെന്റ ദുഃഖരൂപമായ ഫലെത്ത നിശ്ചയമായും അനുഭവി�
േക്കണ്ടി വരുന്നു.

സൂത്രം 14. േത ഹ്ലാദപരിതാപഫലാഃ പുണ്യാപുണ്യേഹത്വാൽ
അർത്ഥം: േത = ജാത്യാദികൾ, പുണ്യാപുണ്യേഹതുത്വാൽ = പുണ്യാപാപങ്ങളിൽ
നിന്നുണ്ടാകയാൽ ഹ്ലാദപരിതാപഫലാഃ = സുഖദുഃഖങ്ങളാകുന്ന ഫലങ്ങേളാടുകൂടി�
യവ (ആകുന്നു).

സൂത്രം 15. പരിണാമതാപസംസ്ക്കാരദുഃൈഖർഗ്ഗുണവൃത്തി വി�
േരാധാച്ച ദുഃഖേമവ സർവ്വം വിേവകിനഃ
അർത്ഥം: പരിണാമതാപസംസ്ക്കാരദുഃൈഖഃ = അവസാനം, ചിന്ത, സംസ്കാരം ഇവ�
യിൽ നിന്നുള്ള ദുഃഖങ്ങളാലും, ഗുണ വൃത്തിവിേരാധാച്ച = സത്വാദിഗുണങ്ങളുെട സു�
ഖാദി വൃത്തികൾ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളാകെകാണ്ടും, വിേവകിനഃ = തിരിച്ചറിവുള്ള
േയാഗികൾക്കു് സർവ്വം = എല്ലാം, ദുഃഖേമവ = ദുഃഖം തെന്ന.

േയാഗികൾ പറയുന്നു: വിേവകശക്തിയുള്ള മനുഷ്യൻ, അതായതു സൂക്ഷ്മഗ്രാ�
ഹിയായ മനുഷ്യൻ, സുഖെമന്നും ദുഃഖെമന്നും പറയുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങേളയും പരി�
േശാധിച്ചു േനാക്കുകയും അവ എല്ലായ്േപ്പാഴും തുല്യമായിരിക്കുന്നു എന്നും അവറ്റിൽ
ഒന്നു മേറ്റതിെന പിന്തുടരുകയും മേറ്റതിൽ ലയിക്കുകയും ആെണന്നും അറികയും
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െചയ്യണം. മനുഷ്യൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മൃഗതൃഷ്ണികെയ പിന്തുടരുകയാെണ�
ന്നും, ഒരിക്കലും അവെന്റ ആഗ്രഹപൂർത്തി ഉണ്ടാകുന്നിെല്ലന്നും സൂക്ഷ്മഗ്രാഹി കാണു�
ന്നു. ഈ േലാകത്തിൽ നാശം പ്രാപിക്കാത്ത ഒരു േസ്നഹം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആശ്ചര്യകരമായ സംഗതി, ക്ഷണംേതാറും ജനങ്ങൾ നമ്മു�
െട ചുറ്റും മരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതായി നാം കണ്ടിട്ടും നാം ഒരിക്കലും മരിക്കയിെല്ല�
ന്നു വിചാരിക്കുന്നതാെണന്നു മഹാനായ യുധിഷ്ഠിരരാജാവു് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു. മൂ�
ഢന്മാരുെട ഇടയിൽ ഇരുന്നിട്ടും നാം മാത്രം വ്യത്യസ്തമാെണന്നു്, അതായതു വിദ്വാ�
ന്മാരാെണന്നു നാം കരുതുന്നു. എല്ലാത്തരം അസ്ഥിരങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളുെടയും
മദ്ധ്യത്തിൽ നമ്മുെട േസ്നഹംമാത്രം സ്ഥിരേസ്നഹമാെണന്നും നാം വിചാരിക്കുന്നു.
അെതങ്ങിെന വരാം? േസ്നഹം കൂടിയും സ്വാർത്ഥപരമായിരിക്കുന്നു. ഭാര്യാഭർത്താ�
ക്കന്മാരുെടയും കുട്ടികളുെടയും സുഹൃത്തുകളുെടയും േസ്നഹംകൂടിയും ഒടുവിൽ നശിക്കു�
ന്നതായി നമുക്കു കാണാെമന്നു േയാഗി പറയുന്നു. നാശം ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റി�
േനയും പിടികൂടുന്നു. എല്ലാവും, േസ്നഹം കൂടിയും, നശിച്ചു കഴിയുേമ്പാൾ മാത്രമാണു്
മനുഷ്യൻ ഒരു വിേവകത്താൽ ഈ േലാകം എത്ര മിഥ്യയായും സ്വപ്നസദൃശമായും
ഇരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടറിയുന്നതു്. അേപ്പാൾ ൈവരാഗ്യത്തിെന്റ ഒരു േലശം അവ�
നു ലഭിക്കുന്നു; അതീതതത്ത്വത്തിെന്റ ഒരു തുമ്പിൽ പിടികിട്ടുന്നു. ഈ േലാകെത്ത
വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ മാത്രേമ മേറ്റതു കിട്ടു. ഇതിെന പിടിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും
കിട്ടുകയില്ല. ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങേളയും േഭാഗങ്ങേളയും ത്യജിക്കാെത മഹാത്മാവായി
തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രകൃതിയുെട ഭിന്നശക്തികൾ തമ്മിലു�
ള്ള േപാരാട്ടമാണു് ദുഃഖത്തിനു കാരണമായിത്തീരുന്നതു്. ഒന്നു് ഒരു വഴിക്കും മെറ്റാ�
ന്നു മെറ്റാരുവഴിക്കും വലിച്ചിട്ടു ശാശ്വതസുഖം അസാദ്ധ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു.

സൂത്രം 16. േഹയം ദുഃഖമനാഗതം
അർത്ഥം: അനാഗതം = വരുവാനുള്ള ദുഃഖം, േഹയം = ത്യജിേക്കണ്ടതു് ആണു്.

ചില കർമ്മങ്ങൾ നാം പ്രവർത്തിച്ചുകഴിഞ്ഞു, ചിലതു് ഇേപ്പാൾ പ്രവർത്തിച്ചു�
െകാണ്ടിരിക്കുന്നു, ചിലതു ഭാവിയിൽ ഫലം തരാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കയും
െചയ്യുന്നു. ഇേപ്പാൾ തെന്ന നാം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞതു കഴിഞ്ഞുേപായി.

ഇേപ്പാൾ നാം പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴി�
േയണ്ടതാണു്. ഭാവിയിൽ ഫലം നൽകാനായി കാത്തിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങെള മാ�
ത്രമാണു് നമുക്കു നിയന്ത്രിക്കയും കീഴടക്കുകയും െചയ്യാവുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു ഇതു�
വെര ഫേലാന്മുഖമായിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളുെട നിയന്ത്രണത്തിന്നായാണു് എല്ലാ
ശക്തികേളയും പ്രേയാഗിേക്കണ്ടതു്. ‘േത പ്രതിപ്രസവ േഹയാഃ സൂക്ഷ്മാഃ’ എന്നു
മുൻസൂത്രത്തിൽ പതജ്ഞലി പറഞ്ഞതിെന്റ അർത്ഥം ഇതാകുന്നു.

സൂത്രം 17. ദ്രഷ്ടൃദൃശ്യേയാസ്സംേയാേഗാ േഹയേഹതുഃ
അർത്ഥം: ദൃഷ്ടൃദൃശ്യേയാഃ = ദ്രഷ്ടാവിെന്റയും ദൃശ്യത്തിെന്റയും (പുരുഷെന്റയും ബു�
ദ്ധിയുെട അെല്ലങ്കിൽ മനസ്സിെന്റയും) സംേയാഗഃ = (അവിേവകജന്യമായ) സം�
ബന്ധം, േഹയേഹതുഃ = ത്യജിേക്കണ്ട ദുഃഖരൂപമായ സംസാരത്തിെന്റ കാരണം
(ആകുന്നു).
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ആരാണു് ദ്രഷ്ടാവ്  ? മനുഷ്യെന്റ ആത്മാവു് അതായതു പുരുഷൻ തെന്ന. ഏതാ�
ണു് ദൃശ്യം? മനസ്സു മുതൽ സ്ഥൂലഭൂതം വെരയുള്ള മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും. അറിയെപ്പ�
ടുന്ന ഈ ദുഃഖങ്ങെളല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതു പുരുഷനും ബുദ്ധിയും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധ�
ത്തിൽ നിന്നാകുന്നു. േയാഗതത്വശാസ്ത്രപ്രകാരം പുരുഷൻ നിർമ്മലനാെണന്നുള്ള�
തു നിങ്ങൾ ഓർക്കുമേല്ലാ. അതു പ്രകൃതിേയാടു േചരുകയും, എന്നിട്ടു ചിന്തിക്കയും
െചയ്യുേമ്പാളാണു് സുഖേമാ ദുഃഖേമാ അറിയുന്നതായി േതാന്നുക.

സൂത്രം 18. പ്രകാശക്രിയസ്ഥിതിശീലം, ഭൂേതന്ദ്രിയാത്മകം, േഭാ�
ഗാപവർഗ്ഗാർത്ഥം ദൃശ്യം
അർത്ഥം: ദൃശ്യം = കാണെപ്പടുന്നസംസാരം, പ്രകാശക്രിയ സ്ഥതീശീലം = പ്രകാ�
ശം വ്യാപാരം, ജാഡ്യം ഈ സ്വഭാവെത്താടുകുടിയും (സത്വരജസ്തഗുണ്മയമായും),
ഭുേതന്ദ്രിയാത്മകം = ഭുതരുപമായും ജ്ഞാേനന്ദ്രിയ കർേമ്മന്ദ്രിയാന്തഃ കരണരൂപ�
മായും, േഭാഗാപവർഗ്ഗാർത്ഥം = സുഖദുഃഖനുഭവവും, േമാക്ഷവുമാകുന്ന പ്രേയാജന�
േത്താടുകുടിയും ഇരിക്കുന്നു.

ദൃശ്യം, അതയാതു പ്രപഞ്ചം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാലും ഭൂതങ്ങളാലും നിർമ്മിതമായിരി�
ക്കുന്നു. ഭൂതങ്ങൾ സൂക്ഷ്മങ്ങളും സ്ഥൂലങ്ങളുമായി മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചെത്തയും നിർമ്മി�
ക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ജ്ഞാേനന്ദ്രിയങ്ങൾ. അന്തഃകരണം മുതലായവ ആകുന്നു.
പ്രപഞ്ചം പ്രകാശം, വ്യാപാരം, ജാഡ്യം ഈ സ്വാഭാവേത്താടുകൂടിയതുമാണു്. ഇവ�
യ്ക്കാകുന്നു സത്വരജസ്തേമാഗുണങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നതു്. ഇതു പുരുഷെന്റ േഭാഗത്തി�
നും മുക്തിക്കുമായി നിർമ്മിതവുമാകുന്നു. ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും ഉണ്ടായതിെന്റ
ഉേദ്ദശ്യം എന്തു് ? പുരുഷനു സ്വാനുഭാവം ഉണ്ടാകുന്നതുതെന്ന. പുരുഷൻ തെന്റ
ശക്തിേയറിയ ദിവ്യസ്വഭാവം മറന്നുേപായേപാെല ആയിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു
കഥയുണ്ടു്. േദവകളുെട രാജാവായ ഇന്ദ്രൻ ഒരിക്കൽ ഒരു പന്നിയായി െചളിയിൽ
ആണ്ടുകിടന്നു. ഒരു െപൺപന്നിയും ഒേട്ടെറ പന്നിക്കുട്ടികളും അയാൾക്കുണ്ടായി.
വളെര സന്തുഷ്ടനായിത്തീർന്നു. മറ്റു ചില േദവന്മാർ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഈ ആപ�
ത്തുകണ്ടു അടുക്കൽ എത്തി പറഞ്ഞു, ‘അവിടുന്നു േദവകളുെട രാജാവാണു്. അവിട�
െത്ത ആജ്ഞയിലാണു് സകല േദവന്മാരും. എന്തു െകാണ്ടാണു് അവിടുന്നു ഇവിെട
വരാൻ?’ ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ‘ഞാൻ ഇങ്ങെന ഇരുേന്നാെട്ട. ഇവിെട എനിക്കു പരമ�
സുഖമാണു്. ഈ പിടിപ്പന്നിയും പന്നിക്കുട്ടികളും ഉള്ളേപ്പാൾ സ്വർഗ്ഗം എനിക്കു ഒരു
കാര്യേമ അല്ല.’ സാധുക്കളായ േദവന്മാർ എന്താണു െചേയ്യണ്ടെതന്നറിയാെത കു�
ഴങ്ങി. സ്വല്പംകഴിഞ്ഞു അവർ പതുെക്ക വന്നു പന്നിക്കുട്ടികളിൽ ഒേരാന്നിേനയും,
ഒടുവിൽ തള്ളപ്പന്നിെയക്കൂടിയും െകാന്നുകളവാൻ തീർച്ചയാക്കി. എല്ലാം ചത്തുകഴി�
ഞ്ഞേപ്പാൾ ഇന്ദ്രൻ കരയാനും സങ്കടെപ്പടാനും തുടങ്ങി. പിെന്ന േദവന്മാർ അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ സൂകരശരീരം പിളർന്നു. അേദ്ദഹം പുറത്തുവന്നു. എത്ര ബീഭത്സമായ ഒരു
സ്വപ്നമാണുതാൻ കണ്ടിരുന്നെതന്ന വാസ്തവം മനസ്സിലായേപ്പാൾ അേദ്ദഹം ചിരി�
പ്പാൻ തുടങ്ങി. അേദ്ദഹം, േദവന്മാരുെട രാജാവു്, ഒരു പന്നിയായിത്തീരുക, പന്നി�
യുെട ജീവിതം തെന്ന സർേവ്വാൽകൃഷ്ടമായ ജീവിതം എന്നു വിചാരിക്കുക! എന്നുത�
െന്നയല്ല സകല ആത്മാക്കളും പന്നിയായിത്തെന്ന ജനിക്കണം എന്നു ആഗ്രഹിക്ക�
യും െചയ്യുക‼ പുരുഷൻ തെന്ന പ്രകൃതിേയാടു അഭിന്നനായി അഭിമാനിക്കുേമ്പാൾ
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താൻ പരിശുദ്ധനും പൂർണ്ണനും ആെണന്നുള്ളതു മറന്നുേപാകുന്നു. പുരുഷൻ ജീവി�
ക്കുന്നില്ല; ജീവിതംതെന്ന പുരുഷൻ ആകുന്നു. പുരുഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല; ഉണ്ടാ�
യിരിക്കുക എന്നുള്ളതുതെന്ന പുരുഷൻ ആകുന്നു. ആത്മാവു് അറിയുന്നില്ല, അറിവു�
തെന്ന ആത്മാവാകുന്നു. ആത്മാവു് ജീവിക്കുന്നു എേന്നാ അറിയുന്നു എേന്നാ േസ്ന�
ഹിക്കുന്നുെവേന്നാ പറയുന്നതു െവറും അബദ്ധം തെന്ന. േസ്നഹവും, സത്ത (ഉണ്ടാ�
യിരിക്കു)യും പുരുഷെന്റ ഗുണങ്ങളല്ല; അവെന്റ സാരമാകുന്നു. അവ വല്ലതിേന്റയും
േമൽ പ്രതിഫലിച്ചു കാണെപ്പടുേമ്പാൾ ആ വസ്തുവിെന്റ ഗുണങ്ങളാെണന്നു നിങ്ങൾ
പറയുന്നു. എന്നാൽ അവ പുരുഷെന്റ ഗുണങ്ങളല്ല. മഹത്തായ ഈ ആത്മാവിെന്റ
ജനനമരണമില്ലാത്ത അഖണ്ഡവസ്തുവിെന്റ സാരതത്വം മാത്രമാകുന്നു. ആ ആത്മാ�
വു് തെന്റ സ്വന്തമാഹാത്മ്യത്തിൽ സുപ്രതിഷ്ഠിതമാണു്. എന്നാൽ അതിനു അേധാഗ�
തി ഭവിച്ചേപാെല േതാന്നുന്നു. നിങ്ങൾ അടുത്തുെചന്നു ‘നീ പന്നിയല്ല’ എന്നു പറയു�
ന്നതുവെര അമറുകയും കടിക്കയും െചയ് വാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഈ മായയിൽ, ഈ സ്വ�
പ്നേലാകത്തിൽ നമ്മുെടെയല്ലാം സ്ഥിതി ഇങ്ങെന തെന്നയാണു്. ഇവിെട എല്ലാം
കഷ്ടതയും, കരച്ചിലും, മുറവിളിയുംതെന്ന. ഏതാനും െപാൻപന്തുകൾ ഉരുട്ടുകയും,
അവയ്ക്കായി എല്ലാവരും ചാടിവീണു പിടികൂടുകയും തെന്ന. നിങ്ങൾ നിയമങ്ങളാൽ
ഒരിക്കലും ബദ്ധരായിരുന്നില്ല. പ്രകൃതി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കീട്ടി�
ല്ല എന്നാണു് േയാഗിപറയുന്നതു്. അതിെന ക്ഷമേയാെട സൂക്ഷിച്ചറിയുവിൻ. പ്രകൃ�
തിേയാടു േചർന്നിട്ടും, മനസ്സിേനയും, േലാകേത്തയും താനാെണന്നു അഭിമാനിച്ചിട്ടു�
മാണു് പുരുഷനു തന്നത്താൻ ദുഃഖി എന്നു േതാന്നുന്നതു്. എന്നിട്ടു േയാഗി ഇതിെന്റ
േമാചനമാർഗ്ഗം സ്വാനുഭവം വഴിയായി ആെണന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. എല്ലാ വി�
ഷയങ്ങളും നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയണം. എന്നാൽ അവെയ േവഗം അവസാനിപ്പി�
ക്കയും േവണം. നാം ഈ വലയ്ക്കകത്തു് തന്നത്താൻ കയറിയിരിക്കയാണു്. നമുക്കു
ഇതിൽനിന്നു പുറത്തുേപാകണം. നാം ഈ കുടുക്കിൽ അകെപട്ടുേപായിരിക്കുന്നു.
േമാചനത്തിനായി നാം തെന്ന ശ്രമിേക്കണ്ടതാണു്. അതുെകാണ്ടു് ഭർത്താവായും
ഭാര്യയായും േസ്നഹിതനായും മറ്റും ചില്ലറ േസ്നഹവിഷയങ്ങളായും ഉള്ള േഭാഗങ്ങെള
എല്ലാം അനുഭവിച്ചറിയുക. പിെന്ന നിങ്ങളുെട സാക്ഷാൽ സ്വരൂപെത്ത മറന്നുകള�
ഞ്ഞിട്ടിെല്ലങ്കിൽ അപജയം കൂടാെത നിങ്ങൾക്കു കടന്നുേപാകാവുന്നതാണു്. ഇതു
ഒരു ക്ഷണികാവസ്ഥയാെണന്നും, നാം ഇതു വഴിയായി കടന്നു േപാേകണ്ടതാെണ�
ന്നും ഉള്ള വസ്തുതെയ ഒരിക്കലും മറക്കരുതു്. സ്വാനുഭവമാണു് വലിയ ഗുരു. സുഖ�
ങ്ങളുേടയും ദുഃഖങ്ങളുേടയും സ്വാനുഭവം എന്നാൽ അതു േകവലം സ്വാനുഭവം മാത്ര�
േമ ആകുന്നുള്ളു എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം. സ്വാനുഭവം എല്ലാം, ഇക്കണ്ട മുഴുവൻ പ്രപ�
ഞ്ചവും മഹാസമുദ്രത്തിെന്റ മുമ്പിൽ ജലബിന്ദുേപാെല നിസ്സാരവും ആത്മാവുമാത്രം
അത്രമാത്രം മഹത്തും ആെണന്നറികയും പ്രപഞ്ചം അതിെന്റ നിസ്സാരതയാൽ സ്വ�
യേമവ മറഞ്ഞുേപാകയും െചയ്യുന്നതായ അവസ്ഥയിേലക്കു പടിപടിയായി നെമ്മ
നയിക്കുന്നതായിരിക്കും. നാം ഈ സ്വാനുഭവങ്ങൾ വഴിയായിത്തെന്ന േപാകണം.
എന്നാൽ നമ്മുെട ലക്ഷ്യെത്ത ഒരിക്കലും മറന്നുേപാകരുതു്.
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സൂത്രം 19. വിേശഷാവിേശഷലിംഗമാത്രാലിംഗാനി ഗുണപർ�
വാണി
അർത്ഥം: ഗുണപർവാണി = ഗുണങ്ങളുെട അവസ്ഥാവിേശഷങ്ങൾ, വിേശഷാവി�
േശഷലിംഗമാത്രാലിംഗാനി = വിേശഷങ്ങൾ (മഹാഭൂേതന്ദ്രിയങ്ങൾ) അവിേശഷ�
ങ്ങൾ (തന്മാത്രാന്തഃകരണങ്ങൾ) ലിംഗമാത്ര (ബുദ്ധി) അലിംഗം (അവ്യക്തം) ഇവ
(നാലു് ) ആകുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ചില പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുേപാെല േയാഗം സാംഖ്യത�
ത്വശാസ്ത്രെത്ത ആസ്പദമാക്കിയാകുന്നു സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഇവിെട ഒരിക്കൽകൂ�
ടി സാംഖ്യതത്വശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള പ്രപഞ്ചവിജ്ഞാനെത്ത ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ഓർ�
മ്മെപ്പടുത്താം. സാംഖ്യശാസ്ത്രപ്രകാരം പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ഉപാദാനകാരണവും, നി�
മിത്തകാരണവും പ്രകൃതിതെന്ന. പ്രകൃതിയിൽ സത്വം, രജസ്സു്, തമസ്സു് എന്നു മൂന്നു
തത്വങ്ങളുണ്ടു്. ഏെതല്ലാം അന്ധകാരമായിരിക്കുന്നുേവാ, അതായതു് അജ്ഞാനമാ�
യും സ്ഥൂലമായും ഇരിക്കുന്നുേവാ അതു തമസ്സു് ; രജസ്സു് ഉത്സാഹമാണു്. സത്വം ശാ�
ന്തതയും പ്രകാശം അെല്ലങ്കിൽ ജ്ഞാനവും ആകുന്നു. സൃഷ്ടിക്കുമുമ്പു പ്രകൃതി ഇരുന്ന
സ്ഥിതിക്കു അവ്യക്തം എന്നു പറയുന്നു. അവ്യക്തം എന്നാൽ ലക്ഷണേത്താടുകൂടാ�
ത്തതു്. അെല്ലങ്കിൽ തിരിച്ചറിവാൻ വഹിയാത്തതു്. അതായതു് നാമരൂപരഹിത�
മായ അവസ്ഥ. േമല്പറഞ്ഞ മൂന്നു തത്വങ്ങളും പൂർണ്ണസമതേയാടു ലയിച്ചിരിക്കുന്ന
അവസ്ഥ. അനന്തരം സമത െതറ്റി ഈ മൂന്നു തത്വങ്ങളും പലപ്രകാരത്തിൽ കൂടി�
ക്കലർന്നു തുടങ്ങി. അതിെന്റ ഫലമാണു് ഈ പ്രപഞ്ചം. ഓേരാ മനുഷ്യനിലും ഈ മൂ�
ന്നു തത്വങ്ങളും സ്ഥിതിെചയ്യുന്നുണ്ടു്. സത്വം അധികെപ്പടുേമ്പാൾ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകു�
ന്നു. രജസ്സു് അധികെപ്പടുേമ്പാൾ ഉത്സാഹമുണ്ടാകുന്നു. തമസ്സു് അധികെപ്പടുേമ്പാൾ
അന്ധകാരം, അതായതു ജാഡ്യം, മാന്ദ്യം, അജ്ഞാനം ഇവ വരുന്നു. സാംഖ്യ സി�
ദ്ധാന്തപ്രകാരം ഈ ത്രിഗുണങ്ങേളാടുകൂടിയ പ്രകൃതിയുെട ഏറ്റവും ഉയർന്ന പരി�
ണാമത്തിനു അവർ മഹത്തു് അെല്ലങ്കിൽ ബുദ്ധി (സമഷ്ടിബുദ്ധി) എന്നു പറയുന്നു.
ഓേരാ മനുഷ്യമനസ്സും സമഷ്ടിബുദ്ധിയുെട അംശമാകുന്നു. അേപ്പാൾ മഹത്തിൽനി�
ന്നു മനസ്സുണ്ടാകുന്നു. സാംഖ്യമാനസശാസ്ത്ര പ്രകാരം മനസ്സിേന്റയും ബുദ്ധിയുേടയും
പ്രവൃത്തികൾക്കു തമ്മിൽ സൂക്ഷ്മമായ അന്തരമുണ്ടു്. മനസ്സിെന്റ വൃത്തി േകവലം വി�
ഷയങ്ങെള ഗ്രഹിക്കയും അവെയ വഹിച്ചുെകാണ്ടുേപായി ബുദ്ധിയുെട, അതായതു്
വൃഷ്ടിമഹത്തിെന്റ മുമ്പാെക എത്തിക്കയുമാകുന്നു. ബുദ്ധി അതിനുേശഷം നിശ്ചയി�
ക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു മഹത്തിൽനിന്നു മനസ്സുണ്ടാകുന്നു. മനസ്സിൽനിന്നു് സൂക്ഷ്മഭൂ�
തങ്ങൾ, അതായതു് തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ തന്മാത്രകൾ തമ്മിൽ കലർന്നു
െവളിയിലുള്ള സ്ഥൂലഭൂതങ്ങൾ (ബാഹ്യപ്രപഞ്ചം) ആയുംതീരുന്നു. സാംഖ്യമതത്തി�
െല വാദം എെന്തന്നാൽ ബുദ്ധിയിൽനിന്നു തുടങ്ങി ശിലാപര്യന്തമുള്ള എല്ലാ വസ്തു�
വും ഒേര തത്വത്തിൽ നിന്നുതെന്ന ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അതായതു സത്തയുെട
സ്ഥൂലേമാ സൂക്ഷ്മേമാ ആയ സ്ഥിതിേഭദം മാത്രെമന്നുതെന്ന. ബുദ്ധി തത്വങ്ങളുെട
എല്ലാം അതിസൂക്ഷ്മമായ അവസ്ഥയാകുന്നു. അതിൽനിന്നു അഹങ്കാരം വരുന്നു.
മനസ്സിനു േനേര അടുത്തതു തന്മാത്രകൾ എന്നു പറയുന്ന സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങളാണു്. അവ�
െയ കാണ്മാൻ കഴികയില്ല. അവെയ ഊഹിച്ചറിയാം. തന്മാത്രകൾ കൂടിക്കലർന്നു
സ്ഥൂലമായിത്തീർന്നു് ഒടുവിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നു. സൂക്ഷ്മം കാരണമായും
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സ്ഥൂലം കാര്യമായുമിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചം ബുദ്ധിമുതൽ തുടങ്ങുന്നു. അവിെടനിന്നു
തടിച്ചു തടിച്ചു് ഒടുവിൽ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡമായിത്തീരുന്നു. സാംഖ്യ ശാസ്ത്രപകാരം പുരു�
ഷൻ പ്രകൃതിതത്വങ്ങൾെക്കല്ലാം അതീതനാകുന്നു. അതു ഒരു തത്വവുമല്ല. പുരുഷൻ
ബുദ്ധിേയാ, മനേസ്സാ തന്മാത്രകെളാ, സ്ഥൂലഭൂതങ്ങേളാ ആയ മേറ്റെതങ്കിലും ഒരു
വസ്തുവിേനാടു തുല്യവുമല്ല. അവയിൽ ഏെതങ്കിലും ഒന്നിേനാടു സംബന്ധമുള്ളതുമല്ല.
അതു േവെറ ഒന്നുതെന്ന. സ്വഭാേവന േകവലം വിലക്ഷണമായ ഒന്നാണു്. അതു�
െകാണ്ടു് പുരുഷൻ നാശരഹിതനാെണന്നു അവർ വാദിക്കുന്നു. എന്തു െകാെണ്ട�
ന്നാൽ ഇതു ഒന്നിലധികം വസ്തുക്കൾ േചർന്നുണ്ടായതല്ല. േചർന്നുണ്ടായതല്ലാത്ത
വസ്തു നശിക്കയില്ല. പുരുഷന്മാർ, അെല്ലങ്കിൽ ആത്മാക്കൾ സംഖ്യയിൽ അനവധി�
യാണു്. ‘ഗുണങ്ങളുെട അവസ്ഥാവിേശഷങ്ങൾ, വിേശഷങ്ങൾ, അവിേശഷങ്ങൾ,
ലിംഗ മാത്രം, അലിംഗം ഇവയാകുന്നു’ എന്ന സൂത്രത്തിെന്റ അർത്ഥം ഇേപ്പാൾ നമു�
ക്കു മനസ്സിലാകും. വിേശഷങ്ങൾ എന്നാൽ നമുക്കു കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലഭൂ�
തങ്ങൾ; അവിേശഷങ്ങൾ എന്നാൽ തന്മാത്രകൾ എന്നുപറയുന്ന സൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങൾ.
അവ സാധാരണന്മാർക്കു ഇന്ദ്രിയേഗാചരമല്ല. േയാഗം അഭ്യസിച്ചാൽ കുേറക്കാലം
െകാണ്ടു നിങ്ങളുെട ഇന്ദ്രിയജ്ഞാനങ്ങൾ അവെയ വിഷയമാക്കാൻ കഴിയത്തക്ക�
വണ്ണം അത്ര സൂക്ഷ്മങ്ങളായിത്തീരും എന്നു പതജ്ഞലി പറയുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തം ഓേരാ
മനുഷ്യനും ഉള്ളിൽ ഒരു മാതിരി പ്രകാശം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുെണ്ടന്നുള്ളതിെനപ�
റ്റി നിങ്ങൾ േകട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ. ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രാണിയും ഒരുമാതിരി പ്രകാ�
ശെത്ത ഉള്ളിൽനിന്നു പുറെപ്പടുവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. അതു േയാഗിക്കു കാണാം
എന്നു് അേദ്ദഹം പറയുന്നു. നമുക്കു എല്ലാവർക്കും അതു കണ്ടുകൂടാ. എന്നാൽ നാം
എല്ലാവരും ആ തന്മാത്രകെള പുറെപ്പടുവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. ഏതു
േപാെല എന്നാൽ ഒരു പുഷ്പം നിർഗളമായി ഈ തന്മാത്രകെള പുറെപ്പടുവിക്കുന്നു.
അതാണു് നമുക്കതിെന്റ സൗരഭ്യെത്ത അറിയിപ്പിക്കുന്നതു്. നമ്മുെട ജീവിതത്തിൽ
ഓേരാ ദിവസവും നാം ഒട്ടധികം നന്മേയേയാ തിന്മേയേയാ പുറെപ്പടുവിച്ചുെകാണ്ടി�
രിക്കുന്നു. നാം േപാകുന്ന ദിക്കിെലല്ലാം വായുമണ്ഡലം അതുെകാണ്ടു് നിറയെപ്പടുക�
യും െചയ്യുന്നു. അതുെകാണ്ടാണു് അറിയാെതതെന്ന മനുഷ്യമനസ്സിൽ േക്ഷത്രങ്ങ�
ളും പള്ളികളും െകട്ടുന്നതിനു താല്പര്യം ജനിച്ചതു്. എന്തുെകാണ്ടു് മനുഷ്യൻ ഈശ്വര�
െന ആരാധിപ്പാൻ പള്ളികൾ െകട്ടുന്നു? എന്തുെകാണ്ടു് എവിെട എങ്കിലും ഇരുന്നു
അേദ്ദഹെത്ത ആരാധിച്ചുകൂടാ? കാരണം അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും എവിെട ജന�
ങ്ങൾ ഈശ്വരെന ആരാധിച്ചുേവാ ആ സ്ഥലം നല്ല തന്മാത്രകളാൽ വ്യാപ്തമായി�
ത്തീർന്നു എന്നു മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കി. എല്ലാദിവസവും മനുഷ്യൻ അവിെടേപ്പാകു�
ന്നു. േപാകുേന്താറും അവർ അധികമധികം പുണ്യവാന്മാരായും ആ സ്ഥലം അധിക�
മധികം പുണ്യസ്ഥലമായും തീരുന്നു. സത്വഗുണം അധികമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ അവി�
െട േപാകുകയാെണങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യം അവനിൽ ബാധിച്ചു അവ�
െന്റ സാത്വികഗുണെത്ത ഉദ്ദീപിപ്പിക്കും. ഇതാണു് േക്ഷത്രസ്ഥലങ്ങളുേടയും എല്ലാം
അർത്ഥം. എന്നാൽ അവയുെട മാഹാത്മ്യം അവിെട വന്നുകൂടുന്ന മഹാത്മാക്കെള
ആശ്രയിച്ചിരിക്കയാെണന്നും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം. ഇവെയ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളാ�
ക്കിയതു് മനുഷ്യരാണു്. എന്നിട്ടു കാര്യം കാരണമായിത്തീർന്നു; അവ മനുഷ്യെര
പുണ്യവാന്മാരാക്കുകയും െചയ്തു. ദുർജ്ജനങ്ങൾ മാത്രേമ അവിെട േപായിരുന്നുള്ളു
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എങ്കിൽ മറ്റു ചീത്ത സ്ഥലങ്ങൾ േപാെല തെന്ന അവിെടയും ചീത്തയായിേപ്പാകുമാ�
യിരുന്നു. പള്ളി ഉണ്ടാകുന്നതു ഒരു െകട്ടിടം െകാണ്ടല്ല, മനുഷ്യെരെക്കാണ്ടാകുന്നു.
ആ കാര്യം നാം എേപ്പാഴും മറന്നുകളയുന്നു. അതുെകാണ്ടാണു് അധികം സത്വഗു�
ണപ്രധാനരായ ഋഷിമാരും പുണ്യപുരുഷന്മാരും തങ്ങളുെട ചുറ്റും അധികം സാത്വി�
കാംശെത്ത പ്രസരിപ്പിക്കുകയും പര്യന്തവർത്തികെള രാവും പകലും ശക്തിേയറിയ
സാന്നിദ്ധ്യത്തിനു കീഴടക്കുകയും െചയ്യുന്നതു്. മനുഷ്യനു തെന്റ പരിശുദ്ധത സ്പർ�
ശേയാഗ്യമാേണാ എന്നു േതാന്നത്തക്കവണ്ണം അത്ര പരിശുദ്ധനാവാൻ കഴിഞ്ഞു
എന്നു വരാം. ശരീരം പരിശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതു േപാകുന്ന ദിക്കിെലല്ലാം
ആ പരിശുദ്ധതെയ പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതു ഒരു വക രൂപകമാേയാ അതിശേയാ�
ക്തിയാേയാ പറയുന്നതല്ല. െവറും അക്ഷരാർത്ഥമായ വസ്തുതയെത്ര. അങ്ങിെന�
യുള്ള മനുഷ്യനുമായി ആരടുക്കുന്നുേവാ അവൻ ഉടെന പരിശുദ്ധനായിത്തീരുന്നു.
അടുത്ത ‘ലിംഗമാത്രം’ എന്നു പറഞ്ഞതിനു ബുദ്ധി (േബാധം) എന്നർത്ഥമാകുന്നു.
‘ലിംഗമാത്ര’മാണു് പ്രകൃതിയുെട ആദ്യെത്തപ്പരിണാമം. അതിൽനിന്നാണു് മെറ്റല്ലാ
പരിണാമങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതു്. ഒടുവിലേത്തതു അലിംഗം (അവ്യക്തം) ആകുന്നു.
ഈ സ്ഥാനത്തു പുതിയ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും എല്ലാമതങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ ഒരു വലിയ
മത്സരമുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നു. മതങ്ങളിൽ എല്ലാം ഈ േലാകം േബാധത്തിൽനിന്നു
വന്നതാെണന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണുള്ളതു്. ചില മതങ്ങൾ അധികം തത്വജ്ഞാന�
പരങ്ങളായിരിക്കയും ശാസ്ത്രീയ ഭാഷെയ ഉപേയാഗിക്കയും െചയ്യുന്നു എേന്നയുള്ളു.
േസശ്വരവാദെത്ത തെന്ന അദ്ധ്യാത്മശാസ്ത്രീയമായ അർത്ഥത്തിലും രൂപകഥഗ്രഹ�
ണം കൂടാേതയും എടുക്കുന്നതായാൽ സൃഷ്ടിയുെട ആരംഭസാമഗ്രികളിൽ ആദ്യേത്ത�
തു േബാധമാെണന്നും േബാധത്തിൽ നിന്നാണു് നാം സ്ഥൂലഭൂതങ്ങൾ എന്നുപറയു�
ന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായെതന്നും വരും. പുതിയ തത്വശാസ്തജ്ഞന്മാർ േബാധം
എല്ലാറ്റിനും ഒടുവിൽ ഉണ്ടാേകണ്ടതാെണന്നു പറയുന്നു. േബാധരഹിതവസ്തുക്കൾ
ക്രേമണ ജന്തുക്കളായും ജന്തുക്കൾ ക്രേമണ മനുഷ്യരായും പരിണമിക്കയാെണന്നാ�
ണു് അവർ പറയുന്നതു്. എല്ലാ വസ്തുക്കളും ബുദ്ധിയിൽനിന്നുണ്ടാകുക എന്നുള്ളതി�
നുപകരം ബുദ്ധിതെന്ന ഒടുവിൽ ഉണ്ടാേകണ്ടെതന്നാണു് അവരുെട വാദം. മതങ്ങ�
ളുേടയും ശാസ്ത്രങ്ങളുേടയും ഈ വാദങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങെളന്നു
േതാന്നുെമങ്കിലും രണ്ടും വാസ്തവമേത്ര. ഏബി ഏബി ഏബി എന്നു ഇങ്ങിെന ഒരി�
ക്കലും അവസാനിക്കാെത വരിവരിയായി നീട്ടി എഴുതുക. ഏേയാ ബിേയാ ഏതാ�
ണു് ആദ്യം എന്നാണു് േചാദ്യം. ‘ഏബി’ എന്നു തുടർന്നാണു് വായിക്കുന്നെതങ്കിൽ
‘ഏ’ ആണു് എന്നു് നിങ്ങൾ പറയും; ‘ബിഏ’ എന്നു പിടിച്ചാെണങ്കിൽ ‘ബി’ ആണു്
ആദ്യെമന്നു പറയും. അതു്, നാം േനാക്കുന്ന മാതിരിെയ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. േബാ�
ധം പരിണമിച്ചു സ്ഥൂലവസ്തുവായിത്തീരുന്നു. വീണ്ടും േബാധമായി ലയിക്കുന്നു. പി�
െന്നയും പരിണമിച്ചു് സ്ഥൂലവസ്തുവായിത്തീരുന്നു. സാംഖ്യന്മാരും എല്ലാ മതക്കാരും
േബാധെത്ത ആദ്യമായി എടുക്കുന്നു. അേപ്പാൾ അതിെന്റ ആനുപൂർവി േബാധം,
ജഡം, േബാധം, ജഡം ഇങ്ങിെന ആയിത്തീരുന്നു. ഭൗതികവിജ്ഞാനി ആദ്യം ജഡ�
പദാർത്ഥെത്ത എടുക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ഒന്നാമതു ജഡപദാർത്ഥം പിെന്ന േബാ�
ധം എന്നും പറയുന്നു. എന്നാൽ അവരണ്ടും ഒേര ആനുപൂർവിെയ തെന്നയാണു് സൂ�
ചിപ്പിക്കുന്നതു്. ഇന്ത്യൻ തത്വശാസ്ത്രം േബാധവും ജഡവുമാകുന്ന രണ്ടിേനയും അതി�
ക്രമിച്ചുേപായി പുരുഷൻ അെല്ലങ്കിൽ ആത്മാവു് എന്ന ഒന്നിെന കണ്ടുപിടിക്കുന്നു.
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അതു് എല്ലാ േബാധത്തിനും അതീതമായിട്ടുള്ളതാണു്. േബാധം എന്നതു് അതിൽ
നിന്നു കടം വാങ്ങിയ ഒരു െവളിച്ചമെത്ര.

സൂത്രം 20. ദ്രഷ്ടാ ദൃശിമാത്രഃ ശുേദ്ധാപി പ്രത്യയാനുപശ്യഃ
അർത്ഥം: ദ്രഷ്ടാ = സാക്ഷി (പുരുഷൻ), ദൃശിമാത്രഃ = േകവലം േബാധസ്വരൂപൻ
(ആയി), ശുദ്ധഃ = ഒരുവിേശഷണവും (കലർപ്പും) ഇല്ലാത്തവൻ (ആയിരിക്കുന്നു),
അപി = എങ്കിലും, പ്രത്യയാനുപശ്യഃ = ബുദ്ധിവൃത്തികേളാടു് അേഭദമായിത്തെന്ന�
ക്കാണുന്നവൻ (ആണു് ).

ഇതും സാംഖ്യതത്വശാസ്ത്രം തെന്ന. ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നു ഏറ്റവും സ്ഥൂലംമു�
തൽ േമേലാട്ടു േബാധംവെരയുള്ള എല്ലാം പ്രകൃതിയാെണന്നും, പ്രകൃതിക്കു അപ്പു�
റമാണു് പുരുഷൻ അെല്ലങ്കിൽ ആത്മാെവന്നും, അതുനിർഗുണമാെണന്നും നാം
കണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്തുെകാണ്ടാണു് ആത്മാവു് സുഖിേയാ ദുഃഖിേയാ ആയി�
േത്താന്നുന്നതു് ? സങ്കൽപംെകാണ്ടു്. എന്തുേപാെല എന്നാൽ ഒരു കഷണം നിർ�
മ്മലമായ സ്ഫടികം ഒരു േമശപ്പുറത്തു വച്ചു് അതിന്നടുത്തു ഒരു ചുവന്ന പുഷ്പവും വയ്ക്കുക.
സ്പടികം ചുവപ്പാെണന്നുേതാന്നും. അതുേപാെല സുഖങ്ങേളാ ദുഃഖങ്ങേളാ ആയ
േതാന്നലുകൾ എല്ലാം േകവലം സങ്കല്പങ്ങൾ തെന്ന. ആത്മാവിന്നു സ്വേത ഒരു വി�
കാരവുമില്ല. ആത്മാവു് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നു ഭിന്നമാണു്. പ്രകൃതി ഒന്നു. ആത്മാ�
വു് േവെറാന്നു എേന്നക്കും ഭിന്നമായ േവെറാന്നു. സാംഖ്യന്മാർ പറയുന്നതു് എെന്ത�
ന്നാൽ, േബാധം അതായതു് ബുദ്ധി ഒരു കാര്യവസ്തുവാകുന്നു. അതു വർദ്ധിക്കയും
ക്ഷയിക്കയും െചയ്യുന്നു. ശരീരം മാറുന്ന േപാെല മാറുന്നു. അതു സ്വഭാവത്തിൽ മിക്ക�
വാറും ശരീരംേപാെല തെന്ന ആകുന്നു. നഖവും ശരീരവുംേപാെലയാണു് ശരീരവും
ബുദ്ധിയും. നഖം ശരീരത്തിെന്റ ഒരംശമാണു്. എന്നാൽ അതിെന ശരീരത്തിൽനി�
ന്നു എത്രപ്രാവശ്യം േവണെമങ്കിലും േചദിച്ചുകളയാം. എന്നാലും ശരീരം ഇരിക്കും.
അതുേപാെല ബുദ്ധി എത്രേയാ കാലം നിൽക്കുന്നു. ശരീരെത്ത അതിൽനിന്നു േഛ�
ദിച്ചുകളയാം. എന്നാൽ ബുദ്ധി അനശ്വരമായിരിപ്പാൻ പാടില്ല. എന്തുെകാെണ്ട�
ന്നാൽ അതു മാറുന്നു വർദ്ധിക്കയും ക്ഷയിക്കയും െചയ്യുന്നു. മാറ്റമുള്ള ഒന്നും അന�
ശ്വരമായിരിപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല. നിശ്ചയമായും ബുദ്ധി ജന്യവസ്തുവാണു്. ആ വസ്തു�
തതെന്ന അതിനപ്പുറമായി ഒന്നുണ്ടായിരിക്കണെമന്നു െതളിയിക്കുന്നു. എന്തുെകാ�
െണ്ടന്നാൽ ഇതു സ്വതന്ത്രമല്ല. ജഡവസ്തുെവ സംബന്ധിച്ച എല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ
അന്തർഭവിക്കുന്നു. ആതുെകാണ്ടു എേന്നക്കും അസ്വതന്ത്രവുമാകുന്നു. ആരാണു്
സ്വതന്ത്രൻ? ആ സ്വതന്ത്രമായ ഒന്നു നിശ്ചയമായും കാര്യകാരണനിയമങ്ങൾക്കു്
അതീതമായിരിക്കണം. സ്വാതന്ത്ര്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായവും ഭ്രാന്തിയാെണ�
ന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നുെവങ്കിൽ ബന്ധെത്തപ്പറ്റിയ അഭിപ്രായവും ഭ്രാന്തിയാെണന്നു
ഞാൻ പറയും. രണ്ടു വസ്തുതയും നമ്മുെട േബാധത്തിനു വിഷയമാകുന്നു. അവ നിൽ�
ക്കുകേയാ നശിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നതു് അേന്യാന്യാശ്രിതമായിരിക്കുന്നു. ഒന്നു നാം
ബദ്ധരാെണന്നുള്ളതാണു്. നാം ഒരു ചുവരിൽക്കൂടി കടന്നു േപാവാൻ വിചാരിക്ക�
യും, അങ്ങെന െചയ്യുേമ്പാൾ തല ചുവരിൽ അടിക്കയും െചയ്കയാെണങ്കിൽ, നാം
ആ ചുവരിനാൽ ബദ്ധരാണു്. എന്നാൽ അേപ്പാൾത്തെന്ന നാം മനസ്സിെന കാണു�
ന്നു. നമ്മുെട മനസ്സിെന ഏതുവഴിക്കും െകാണ്ടു േപാകാെമന്നു വിചാരിക്കയും െചയ്യു�
ന്നു. ഓേരാന്നിലും ഈ വിരുദ്ധാഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്കു വന്നു െകാേണ്ട ഇരിക്കുന്നു.
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നാം സ്വതന്ത്രരാെണന്നു വിശ്വസിേക്കണ്ടി വരുന്നു. എങ്കിലും ഓേരാ ക്ഷണംേതാറും
സ്വതന്ത്രരെല്ലന്നു നാം കാണുകയും െചയ്യുന്നു. ഒരു അഭിപ്രായം ഭ്രാന്തിയാെണങ്കിൽ
മറ്റതും ഭ്രാന്തിതെന്ന ആയിരിക്കണം. ഒന്നു സത്യമാെണങ്കിൽ മേറ്റതും സത്യംത�
െന്ന. എെന്തന്നാൽ രണ്ടും ആധാരമാക്കിയിരിക്കുന്നതു് ഒന്നിെന ആണു്, (അതായ�
തു് ) േബാധെത്ത. േയാഗി രണ്ടും ശരിയാെണന്നു പറയുന്നു. ബുദ്ധിെയ ആശ്രയിച്ചു
നാം ബദ്ധന്മാരും, ആത്മാവിെന ആശ്രയിച്ചു സ്വതന്ത്രന്മാർ അെല്ലങ്കിൽ മുക്തന്മാ�
രുമാണു്. മനുഷ്യെന്റ വാസ്തവതത്വം, അതായതു ആത്മാവു് (പുരുഷൻ) മാത്രമാണു്
കാര്യകാരണനിയമത്തിന്നപ്പുറമായുള്ളതു്. അതിെന്റ സ്വാതന്ത്ര്യം അടുക്കടുക്കായു�
ള്ള എല്ലാ ജഡതത്വങ്ങളിലൂേടയും അതായതു ബുദ്ധിയുെട പല പരിണാമങ്ങളിലൂ�
േടയും മനസ്സിലൂേടയും അറിഞ്ഞുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിെന്റ െവളിച്ചം തെന്നയാ�
ണു് എല്ലാറ്റിലൂേടയും പ്രകാശിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. ബുദ്ധിക്കു സ്വേത പ്രകാശമി�
ല്ല, ഓേരാ ഇന്ദ്രിയത്തിനും തലേച്ചാറിൽ ഒരു പ്രേത്യകസ്ഥാനമുണ്ടു്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ�
ങ്ങൾക്കും ഒരു സ്ഥാനമുെണ്ടന്നല്ല, ഓേരാ ഇന്ദ്രിയവും പ്രേത്യകമാണു്. എന്തുെകാ�
ണ്ടു പ്രത്യക്ഷങ്ങൾ എല്ലാം േയാജിക്കുന്നു? എവിെടവച്ചു അവയ്ക്കു ഏകത്വം ലഭിക്കു�
ന്നു? തലേച്ചാറിൽവച്ചാെണങ്കിൽ കണ്ണിനും മൂക്കിനും, െചവിക്കും ഒരു സ്ഥാനം
മാത്രേമ ഉണ്ടായിരിക്കാവു. എന്നാൽ ഓേരാന്നിനും പ്രേത്യകസ്ഥാനങ്ങളാണുള്ള�
െതന്നു നിശ്ചയമായും നമുക്കറിയാമേല്ലാ. ഒരു മനുഷ്യനു ഒരു ക്ഷണത്തിൽതെന്ന
കാണുകയും േകൾക്കുകയും െചയ്യാം. അതുെകാണ്ടു ബുദ്ധിക്കു അപ്പുറമായി മാത്രേമ
ഒരു ഏകത്വമുണ്ടായിരിപ്പാൻ തരമുള്ളു. ബുദ്ധി നിശ്ചയമായും തലേച്ചാേറാടു സംബ�
ന്ധിച്ചുതെന്ന ആണിരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ ബുദ്ധിയ്ക്കും അപ്പുറമാണു് പുരുഷൻ ഏക�
തത്വം ഇരിക്കുന്നതു്. എല്ലാവിധ ഇന്ദ്രിയസ്പർശങ്ങളും പ്രത്യക്ഷങ്ങളും േയാജിക്ക�
യും, ഒന്നായിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നതു് അതിലാണു്. ആത്മാവുതെന്നയാണു് െപാതു�
സ്ഥാനം. അതിലാണു് ഭിന്നങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലം അനുസന്ധിക്കയും ഏകീ�
ഭവിക്കയും െചയ്യുന്നതു്. ആ ആത്മാവു് സ്വതന്ത്രമേത്ര. അതിെന്റ സ്വാന്ത്ര്യംതെന്ന�
യാണു് നിങ്ങേളാടു ക്ഷണംപ്രതി നിങ്ങൾ സ്വത്രന്തരാെണന്നു ഉപേദശിച്ചുെകാണ്ടി�
രിക്കുന്നതും: എന്നാൽ നിങ്ങൾ െതറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ക്ഷണംപ്രതി ആ സ്വാ�
തന്ത്ര്യെത്ത ബുദ്ധിേയാടും മനേസ്സാടും കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നു. ആ സ്വാതന്ത്രം ബുദ്ധിയ്ക്കു
കൽപിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. ഉടേനതെന്ന ബുദ്ധി സ്വാതന്ത്രമെല്ലന്നും കാണു�
ന്നു. ആ സ്വാതന്ത്രം ശരീരത്തിനു നിങ്ങൾ കല്പിക്കുന്നു. ഉടെന വീണ്ടും െതറ്റിദ്ധരിക്കു�
ന്നു എന്നു പ്രകൃതിതെന്ന നിങ്ങേളാടു് ഉപേദശിക്കയും െചയ്യുന്നു. അതുെകാണ്ടാണു്
ഒന്നിച്ചുതെന്ന സ്വാതന്ത്രത്തിേന്റയും ബന്ധത്തിേന്റയും മിശ്രമായ േബാധമുണ്ടാകുന്ന�
തു്. േയാഗിസ്വതന്ത്രവും, ബദ്ധവുമായ രണ്ടിേനയും വിേവചിച്ചു േനാക്കുന്നു. അയാളു�
െട അജ്ഞാനവും േപാകുന്നു. അയാൾ പുരുഷൻ സ്വതന്ത്രനാെണന്നും ബുദ്ധിയിലൂ�
െട വന്നു േബാധമായി പരിണമിക്കയും അതുെകാണ്ടു ബദ്ധമായിത്തീരുകയും െചയ്യു�
ന്ന ജ്ഞാനത്തിെന്റ സാരമാെണന്നും കാണുന്നു.

സൂത്രം 21. തദർത്ഥ ഏവ ദൃശ്യസ്യാത്മാ
അർത്ഥം: തദർത്ഥം = സാക്ഷിയായ പുരുഷനുേവണ്ടി ഏവ = തെന്ന. ദൃശ്യസ്യ =
(മുൻപറഞ്ഞ) ദൃശ്യത്തിെന്റ (പ്രകൃതിയുെട). ആത്മാ = സ്വരൂപം.



131 രാജേയാഗം സാധനപാധം

പ്രകൃതിക്കു സ്വന്തമായി പ്രകാശം അതായതു േബാധം ഇല്ല. പുരുഷെന്റ സാ�
ന്നിദ്ധ്യമുള്ള കാലംവെര അതു പ്രകാശിക്കുന്നതായിേത്താന്നുന്നു. എന്നാൽ പ്ര�
കാശം കടംവാങ്ങിയതാണു്. അതു ചന്ദ്രനു (സൂര്യനിൽനിന്നു) പ്രതിഫലിച്ചു കിട്ടി�
യിരിക്കുന്ന പ്രകാശം േപാെലതെന്ന ആകുന്നു. േയാഗികളുെട അഭിപ്രായപ്രകാ�
രം പ്രകൃതിയുെട എല്ലാ പരിണാമങ്ങളും പ്രകൃതിയാൽതെന്ന നിർമ്മിതങ്ങളാണു്.
എന്നാൽ പ്രകൃതിക്കു പുരുഷെന േമാചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാെത ഇതിൽ േവെറാ�
രുേദ്ദശ്യമില്ല.

സൂത്രം 22. കൃതാർത്ഥം പ്രതിനിവൃത്തമപ്യനഷ്ടം തദന്യസാധാ�
രണത്വാൽ
അർത്ഥം: കൃതാർത്ഥം = കൃതാർത്ഥെന (മുക്തെന). പ്രതി = സംബന്ധിച്ച നി�
വൃത്തം = വ്യാപാര ശൂന്യം, അപി = എങ്കിലും, തദന്യസാധാരണത്വാൽ = മറ്റുള്ള�
വരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ട് (ദൃശ്യം അെല്ലങ്കിൽ പ്രകൃതി), അനഷ്ടം = നശി�
ക്കുന്നില്ല.

പ്രകൃതിയുെട മുഴുവൻ ഉേദ്ദശവും പുരുഷെന താൻ പ്രകൃതിയിൽനിന്നു േകവലം
ഭിന്നനാെണന്നു അറിയിക്കുകയാകുന്നു. പുരുഷൻ (ആത്മാവു) ആ വസ്തുത അറി�
ഞ്ഞാൽ പിേന്ന പ്രകൃതിക്കു അവെന േമാഹിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ പ്ര�
കൃതി മുഴുവൻ നശിക്കുന്നതു പൂർണ്ണമുക്തനായ പുരുഷനു മാത്രമാകുന്നു. എേപ്പാഴും
അസംഖ്യം ജനങ്ങൾ േശഷിച്ചുണ്ടായിരിക്കും; അവർക്കായി പ്രകൃതി പ്രവർത്തിച്ചു�
െകാണ്ടിരിക്കയും െചയ്യും.

സൂത്രം 23. സ്വസ്വാമിശേക്ത്യാസ്സു്വരൂേപാപലബ്ധിേഹതുഃ സം�
േയാഗംഃ
അർത്ഥം: സംേയാഗഃ = (േമൽപറഞ്ഞ) സംബന്ധം, സ്വസ്വാമിശേക്ത്യാഃ = തെന്റ
(പ്രകൃതിയുെടയും) പുരുഷേന്റയും ശക്തികളുെട (സ്വഭാവങ്ങളുെട), സ്വരൂേപാപല�
ബ്ധിേഹതുഃ = വസ്തുതെയ അറിയുന്നതിനു കാരണമാകുന്നു.

ഈ സൂത്രപ്രകാരം, ആത്മാവു് പ്രകൃതിയുമായി സംബന്ധിക്കുേമ്പാൾ ആത്മാ�
വിേന്റയും പ്രകൃതിയുേടയും ശക്തികൾ രണ്ടും ആ സംബന്ധത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാ�
യിത്തീരുന്നു. ആ പ്രത്യക്ഷങ്ങൾ എല്ലാം തിരസ് കരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു.
അജ്ഞാനമാണു് ഈ സംബന്ധത്തിെന്റ കാരണം. നമ്മുെട സുഖത്തിേനാ ദുഃഖ�
ത്തിേനാ കാരണം നാം നെമ്മ എേപ്പാഴും ശരീരേത്താടു സംബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാ�
െണന്നും ദിവസംപ്രതി നാം കാണുന്നു. ഞാൻ ഈ ശരീരമെല്ലന്നു എനിക്കു ദൃഢ�
നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഉഷ്ണേമാ ശീതേമാ അതുേപാെല ഉള്ളെതാ ആയ
ഒന്നിെനപ്പറ്റിയും ഞാൻ ഗണ്യമാക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ഈ ശരീരം ഒരു സമ്മിശ്രവ�
സ്തുവാണു്. എനിക്കു ഒരു ശരീരം, നിങ്ങൾക്കു മെറ്റാന്നു, സൂര്യനു േവെറാന്നു എന്നു
പറയുന്നതു െവറും െകട്ടുകഥയേത്ര. മുഴുവൻ ബ്രഹ്മാണ്ഡവും ഒരു ജഡപദാർത്ഥ സമു�
ദ്രമാകുന്നു. അതിൽ ഒരു െചറിയ അംശെത്ത നിങ്ങെളന്നും, മെറ്റാരംശെത്ത ഞാൻ
എന്നും, േവെറാരംശെത്ത സൂര്യെനന്നും പറയുന്നു. ഈ ജഡപദാർത്ഥം നിരന്തര�
മായി മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കയാെണന്നു നമുക്കറിയാമേല്ലാ. ഒരു ദിവസം സൂര്യനായി
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പരിണമിക്കുന്നതു തെന്ന അടുത്തദിവസം നമ്മുെട ശരീരത്തിലുള്ള പദാർത്ഥമായി�
ത്തീർന്നു എന്നു വേന്നക്കാം.

സൂത്രം 24. തസ്യ േഹതുരവിദ്യാ
അർത്ഥം: അവിദ്യാ = അജ്ഞാനം, തസ്യ = അതിനു (സംേയാഗത്തിനു), േഹതുഃ
= കാരണം (ആകുന്നു).

അജ്ഞാനം െകാണ്ടാണു് നാം നെമ്മ ഒരു പ്രേത്യക ശരീരേത്താടു സംബ�
ന്ധപ്പിക്കുകയും, ദുഃഖത്തിനു വിഷയമാക്കുകയും െചയ്യുന്നതു്. ശരീരെത്തക്കുറിച്ചുള്ള
അഭിമാനം ഒരു വിശദമായ മൂഢവിശ്വാസമാണു്. നമുക്കു സുഖേമാ ദുഃഖേമാ േതാ�
ന്നിപ്പിക്കുന്നതു മൂഢവിശ്വാസമാണു്. നമുക്കു ഉഷ്ണേമാ ശീതേമാ സേന്താഷേമാ േവ�
ദനേയാ േതാന്നുന്നതു് അജ്ഞാനജന്യമായ മൂഢവിശ്വാസംെകാണ്ടാണു്. മൂഢവി�
ശ്വാസെത്ത വിട്ടുെപാങ്ങുന്നതാണു് നമ്മുെട കൃത്യം. നമുക്കു അതു് എങ്ങിെന സാ�
ധിക്കാെമന്നു േയാഗി കാണിച്ചു തരുന്നു. ചില മാനസികാവസ്ഥയിൻകീഴു്, ഒരുത്ത�
െന്റ ശരീരത്തിൽ തീ വച്ചാൽ മനസ്സു് ആ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന േനരംവെര
അവൻ േവദന അറികയിെല്ലന്നുള്ളതു െതളിയിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മനസ്സിെന്റ ഈ
െപെട്ടന്നുള്ള ഉയർന്ന അവസ്ഥ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റുേപാെല വരി�
കയും, അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ െപായ്ക്കളയുകയും െചയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണു് കഷ്ടം.
എന്നാൽ എങ്ങിെനെയങ്കിലും േയാഗംെകാണ്ടു നാം അതിെന ശാസ്ത്രീയമായി സാ�
ധിക്കയാെണങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ആത്മാവിെന്റ പൃഥക്കരണം (േവർെപടു�
ത്തൽ) നമുക്കു സ്ഥിരമായി സിദ്ധിക്കുന്നതാണു്.

സൂത്രം 25. തദഭാവാൽ സംേയാഗാഭാേവാ ഹാനം; തദ്ദൃേശാഃ
ൈകവല്യം
അർത്ഥം: തദഭാവൽ = അതിെന്റ (അവിദ്യയുെട) നാശത്താൽ, സംേയാഗഭാവഃ =
സംേയാഗ (സംബന്ധ) നാശം (ആകുന്ന), ഹാനം = ശാന്തി (ഉണ്ടാകുന്നു). തൽ =
ആ ശാന്തിതെന്ന ദൃേശാഃ = ദൃഷ്ടാവിെന്റ (പുരുഷെന്റ), ൈകവല്യം = മുക്തി.

േയാഗശാസ്ത്രപ്രകാരം, അജ്ഞാനംെകാണ്ടാണു് ആത്മാവു് പ്രകൃതിേയാടു സം�
ബന്ധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. പ്രകൃതിക്കു നമ്മുെട േമലുള്ള അധികാരത്തിൽനിന്നു
നാം േമാചിേക്കണെമന്നുള്ളതാണു് താൽപര്യം. എല്ലാ മതങ്ങളുേടയും േനാട്ടം
അതു തെന്ന. ഓേരാ ആത്മാവിലും ഈശ്വരത്വം മങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടു്. ആ ആന്തര�
മായ ഈശ്വരത്വെത്ത ഉള്ളിലും െവളിയിലുമുള്ള പ്രകൃതിെയ നിയമനം െചയ്തു പ്രത്യ�
ക്ഷമാേക്കണെമന്നുളളതാണു് േനാട്ടം. അതു കർമ്മം െകാേണ്ടാ ഭക്തിെകാേണ്ടാ
മേനാനിയമനംെകാേണ്ടാ തത്വജ്ഞാനം െകാെണ്ടാ ഇവയിൽ ഒേന്നാ അധികേമാ
ഇവ എല്ലാം െകാണ്ടുേമാ സാധിക്കയും മുക്തരാകയും െചയ്യുക. മതം മുഴുവൻ ഇതു
തെന്ന. േവദവാക്യങ്ങൾ, വിധികൾ, കർമ്മങ്ങൾ, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, േക്ഷത്രങ്ങൾ, പ്രതി�
മകൾ ഇവ എല്ലാം അപ്രധാനമായ ചില്ലറ സംഗതികളേത്ര. േയാഗി ഈ ലക്ഷ്യ�
ത്തിൽ മേനാനിയമനംെകാണ്ടു എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നമുക്കു നെമ്മ പ്രകൃതിയിൽ�
നിന്നു േമാചിപ്പിപ്പാൻ കഴിയാത്തകാലംവെര നാം ദാസരാണു്. അവൾ പറയുന്നതി�
െന നാം േകൾക്കതെന്നേവണം. ആരു മനസ്സിെന നിയമനം െചയ്യുന്നുേവാ അവൻ
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ജഡപദാർത്ഥെത്തയും നിയമനം െചയ്യുന്നു എന്നു േയാഗി വാദിക്കുന്നു. ആന്തരപ്ര�
കൃതി ബാഹ്യപ്രകൃതിേയക്കാൾ വളെര ഉയർന്നതാണു്. അതിെന പിടിപ്പാൻ അധി�
കം പ്രയാസം; നിയമനം െചയ് വാനും അധികം പ്രയാസം. അതുെകാണ്ടു് അന്ത�
രപ്രകൃതിെയ നിയമനം െചയ്തവൻ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചെത്തയും നിയമനം െചയ്തിരിക്കു�
ന്നു. അതു് അവെന്റ ദാസവൃത്തിെചയ്യും. ഈ നിയമനം സമ്പാദിപ്പാനുള്ള മാർഗ്ഗ�
ങ്ങെള ആണു് രാജേയാഗം വിവരിക്കുന്നതു്. ശാരീരപ്രകൃതിയിൽ നമുക്കറിവുള്ളതി�
േനക്കാൾ ഉയർന്നതരം ശക്തികൾ നിയമനം െചയ്യെപ്പേടണ്ടതായി ഉണ്ട്. ശരീ�
രം മനസ്സിെന്റ പുറെത്ത േതാടാണു്. ഇവ രണ്ടു ഭിന്നവസ്തുക്കളല്ല. ഇവ നത്തയും
േതാടുംേപാെല ഒരു വസ്തുവിെന്റ രണ്ടു അംശങ്ങളേത്ര. നത്തയുെട അകത്തിരിക്കു�
ന്ന വസ്തു പുറത്തുനിന്നു പദാർത്ഥങ്ങെള ഗ്രഹിച്ചു േതാടു നിർമ്മിക്കുന്നു. അതുേപാ�
െല മനസ്സു് എന്നു പറയുന്ന അന്തരമായ സൂക്ഷ്മശക്തികൾ സ്ഥൂലപദാർത്ഥെത്ത
െവളിയിൽനിന്നു ഗ്രഹിക്കയും, അതിൽനിന്നു ഈ െവളിയിലുള്ള േതാടിെന അെല്ല�
ങ്കിൽ ശരീരെത്ത നിർമ്മിക്കയും െചയ്യുന്നു. അേപ്പാൾ നമുക്കു് ആന്തരമായ നിയമ�
നം ഉണ്ടായാൽ ബാഹ്യനിയമനം ഉണ്ടാകുന്നതു വളെര എളുപ്പമാണു്. വിേശഷിച്ചു
ഈ ശക്തികൾ ഭിന്നങ്ങളല്ല. ചിലതു ജഡശക്തികളും ചിലതു മാനസശക്തികളും
എന്നുള്ളതില്ല. ജഡപ്രപഞ്ചം സൂക്ഷ്മ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ സ്ഥൂലപരിണാമമായിരിക്കു�
ന്നതുേപാെല ജഡശക്തികളും സൂക്ഷ്മശക്തികളുെട സ്ഥൂലപരിണാമങ്ങൾ തെന്ന.

സൂത്രം 26. വിേവകഖ്യാതിരവിപ്ലവാ ഹാേനാപായഃ
അർത്ഥം: അവിപ്ലവാ = അവിച്ഛിന്നമായ, വിേവകഖാതിഃ = (പ്രകൃതിപുരുഷന്മാരു�
െട തിരിച്ചറിവായ) വിേവകജ്ഞാനം, ഹാേനാേപായഃ = ശാന്തിക്കു (ഉപശമത്തി�
നു) സാധകമാകുന്നു.

അഭ്യാസത്തിെന്റ ശരിയായ ഉേദ്ദശ്യം ഇതാണു്. സത്തും, അസത്തും ആയ
രണ്ടിെന്റയും തിരിച്ചറിവു്. പുരുഷൻ പ്രകൃതിയല്ല. അതു ജഡവും മനസ്സുമല്ല. അതു പ്ര�
കൃതിയല്ലാത്തതുെകാണ്ടു് ‘അതിൽ മാറ്റം’ (വികാരം) ഉണ്ടാക്കുന്നതു സാദ്ധ്യവുമല്ല,
എന്നുള്ള അറിവു്. പ്രകൃതിക്കുമാത്രേമ വികാരമുള്ളു. അതിനു ഇടവിടാെത സംേയാ�
ഗം, വിഭാഗം പുനസ്സംേയാഗം ഇവ വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. നിരന്തരമായ അഭ്യാസം�
െകാണ്ടു നാം തിരിച്ചറിവാൻ ആരംഭിക്കുേമ്പാൾ അജ്ഞാനം നീങ്ങിേപ്പാകും. പുരു�
ഷൻ തെന്റ ശരിയായ സ്വഭാവത്തിൽ സർവ്വജ്ഞനും, സർവ്വശക്തനും, സർവ്വവ്യാ�
പിയുമായി പ്രകാശിക്കയും െചയ്യും.

സൂത്രം 27. തസ്യ സപ്തധാ പ്രാന്തഭൂമിഃ പ്രജ്ഞാ
അർത്ഥം: തസ്യ = വിേവകിക്കു് പ്രാന്തഭുമിഃ = ഉൽകൃഷ്ടമായ അവസ്ഥേയാടുകുടിയ,
പ്രജ്ഞാ = ജ്ഞാനം (വിചാരം), സപ്തധാ = എഴുപ്രകാരത്തിൽ ഭവിക്കുന്നു.

ഈ ജ്ഞാനം വരുേമ്പാൾ അതു ഒന്നിനു േശഷെമാന്നായി ഏഴുതരമായി
എന്നേപാെല വരും. അവയിൽ ഒന്നു തുടങ്ങുേമ്പാൾ നമുക്കു ജ്ഞാനമുണ്ടാകുന്നു�
െണ്ടന്നു സ്വയേമവ അറിയാറാകും. ആദ്യം വരുന്നതു് നാം അറിേയണ്ടതിെന അറി�
ഞ്ഞു എന്നുള്ള ജ്ഞാനമാണു്. അേപ്പാൾ മനസ്സിെന്റ അസന്തുഷ്ടി അവസാനിക്കും.
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ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനു തൃഷ്ണ േതാന്നുേമ്പാൾ ഏെതങ്കിലും തത്വം എവിെട കിട്ടുെമ�
ന്നു വിചാരിക്കുന്നുേവാ അവിെടെയല്ലാം നാം അേന്വഷിക്കുന്നു. കണ്ടുകിട്ടാത്തപ�
ക്ഷം നമുക്കു അസന്തുഷ്ടിവരികയും മെറ്റാരു പുതിയ ദിക്കിേലക്കു നാം അേന്വഷിച്ചു
േപാകയും െചയ്യുന്നു. നം ജ്ഞാനം നമ്മുെട തെന്ന ഉള്ളിലുള്ളതാെണന്നും ഒരാൾ�
ക്കും നെമ്മ സഹായിക്കാൻ കഴികയിെല്ലന്നും, നാം തെന്ന നെമ്മ സഹായിേക്കണ്ട�
താെണന്നും സ്വയേമവ കണ്ടറിവാൻ തുടങ്ങുന്നതുവെര എല്ലാ അേന്വഷണവും െവറു�
െത തെന്ന. വിേവകശക്തിെയ നാം അഭ്യസിച്ചുതുടങ്ങുേമ്പാൾ യഥാർത്ഥതത്വത്തി�
ന്നടുെത്തത്തുന്നു എന്നുള്ളതിനു പ്രഥമദൃഷ്ടാന്തം നമ്മുെട അസന്തുഷ്ടാവസ്ഥ നീങ്ങി�
േപ്പാകുെമന്നുള്ളതു തെന്ന ആണു്. നാം വാസ്തവെത്ത കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നും അതു വാ�
സ്തവമല്ലാെത മെറ്റാന്നായിരിപ്പാൻ തരമിെല്ലന്നും നമുക്കു ദൃഢനിശ്ചയം േതാന്നും.
അേപ്പാൾ നമുക്കായി സൂര്യൻ ഉദിച്ചു തുടങ്ങി എന്നും, പ്രഭാതമായി എന്നും നമുക്ക�
റിയാറാവും. ൈധര്യേത്താടുകൂടി ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്നതുവെര നാം സ്ഥിരതേയാ�
െട യത്നിക്കണം. രണ്ടാമേത്തതു് എല്ലാ േവദനയും നീങ്ങിേപ്പാകുന്നതാണു്. േലാ�
കത്തിൽ ശാരീരമാേയാ മാനസികമാേയാ ആത്മീയമാേയാ ഉള്ള ഒന്നിനും നെമ്മ
േവദനെപ്പടുത്താൻ കഴികയില്ല. മൂന്നാമതു നമ്മുെട ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാകുെമന്നും,
സർവജ്ഞത്വം നമുക്കു സ്വാധീനമാകുെമന്നും ഉള്ള അറിവാണു്. അതിന്നടുത്തു വരു�
ന്നതു, ചിത്തനിർമ്മുക്തി എന്നു പറയുന്ന അവസ്ഥയാണു്. എല്ലാ േക്ലശങ്ങളും െസാ�
ല്ലകളും നമ്മിൽ നിന്നു ഒഴിഞ്ഞു േപായി എന്നു നമുക്കു േതാന്നും. മനസ്സിെന നി�
യമനം െചയ്യുന്നതു സാദ്ധ്യമല്ലാതിരിക്കുേമ്പാൾ ഉള്ള അതിെന്റ എല്ലാ ആട്ടങ്ങളും
നിന്നുേപാകും. മലയുെട െകാടുമുടിയിൽ നിന്നു ഒരു കല്ലു താഴേത്തക്കു ഉരുണ്ടു താ�
ഴ് വരയിൽ എത്തിയാൽ വീണ്ടും ഒരിക്കലും മുകളിൽ േകറാെത കിടക്കുന്നതുേപാെല
അതു് ഭ്രമണേമറ്റു കിടന്നുേപാകും. അതിനടുത്തതു, നാം ആഗ്രഹിക്കുേമ്പാൾ ഈ
ചിത്തം അതിെന്റ കാരണങ്ങളിൽ ലയിച്ചുേപാകുന്നു എന്നു അതിനുതെന്ന അനു�
ഭവമാകുെമന്നുള്ളതാണു്. ഒടുവിലേത്തതു നാം നമ്മിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠെയ പ്രാപി�
ച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും, േലാകത്തിൽ എങ്ങും നാം പ്രേത്യകമാെണന്നും ശരീരമാകെട്ട
മനസ്സാകെട്ട നേമ്മാടു് ഒരിക്കലും സംബദ്ധമെല്ലന്നും (സംയുക്തമെല്ലന്നു പറേയണ്ട�
തില്ലേല്ലാ) കാണുെമന്നുള്ളതാണു്. അവ അവയുെട വഴിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നു; നാം ആകെട്ട അജ്ഞാനത്താൽ നെമ്മ അവേയാടു സായുക്തമാക്കി�
െക്കാള്ളുകയും െചയ്തു. എങ്കിലും നാം പ്രേത്യക (േകവല)വും സർവ്വശക്തവും, സർ�
വ്വവ്യാപിയും, സദാശിവവും തെന്ന ആയിരിക്കുന്നു. നമ്മുെട ആത്മാവു് നാം േവ�
െറാന്നിെന ആവശ്യെപ്പടാതിരിക്കതക്കവണ്ണം അത്ര പരിപൂർണ്ണവും, പരിശുദ്ധവു�
മായിരുന്നു. നമ്മുെട സുഖത്തിനായി േവെറാന്നിെന്റ ആവശ്യകത നമുക്കില്ലായിരു�
ന്നു. എെന്തന്നാൽ സുഖം എന്നതു സ്വായത്തം തെന്ന ആയിരുന്നു. ഈ ജ്ഞാനം
മെറ്റാന്നിെന ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലന്നു നമുക്കു അറിയാറാവും. നമ്മുെട ജ്ഞാ�
നത്താൽ പ്രകാശിക്കെപ്പടാത്തതായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരിടത്തും ഒന്നും തെന്നയി�
ല്ല. ഇതായിരിക്കും ഒടുവിലെത്ത അവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥയിൽ േയാഗി സമാധാന
യുക്തനും, ശാന്തനുമായിത്തീരും. പിെന്ന ഒരിക്കലും ദുഃഖം അറികയില്ല, ഒരിക്കലും
േമാഹിക്കയില്ല, ഒരിക്കലും കഷ്ടതെയ സ്പർശിക്കയുമില്ല. താൻ സദാശിവനും, സദാ�
പൂർണ്ണനും, സർവ്വശക്തനുമാെണന്നു അയാൾ അറിയും.
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സൂത്രം 28. േയാഗാംഗാനുസ്നാനാദശുദ്ധിക്ഷേയ ജ്ഞാനദീപ്തിരാ�
വിേവകഖ്യാേതഃ
അർത്ഥം: േയാഗാംനുഷ്ഠാനാൽ = േയാഗാംഗങ്ങളുെട (അവെയ താെഴ വിവരിക്കും)
അനുഷ്ഠാനത്താൽ (അഭ്യാസത്താൽ), അശുദ്ധിക്ഷേയ = അശുദ്ധിയുെട (അവി�
ദ്യാദികളായ പഞ്ചേക്ലശങ്ങളുെട) ക്ഷയം (ക്രേമണയുള്ള നാശം) ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ;
ആവിേവകഖ്യാേതഃ = വിേവകഖ്യാതി (മുൻ പറഞ്ഞ വിേവകഖ്യാതി പര്യന്തമായു�
ളള, ജ്ഞാനദീപ്തീഃ = ജ്ഞാനത്തിെന്റ പ്രകാശം (ഉണ്ടാകും).

ഇേപ്പാൾ പറയുന്നതു് അനുഭവേയാഗ്യമായ ജ്ഞാനെത്തപ്പറ്റിയാണു്. നാം
ഇതുവെര പ്രതിപാദിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന ജ്ഞാനം വളെര ഉയർന്ന നിലയിലുള്ളതാ�
കുന്നു. അതു് നമ്മുെട ബുദ്ധിക്കു മുകളിലാണു്. എന്നാൽ അതാണു് ലക്ഷ്യം. ശാ�
രീരവും, മാനസീകവുമായ നിയമനെത്ത സമ്പാദിക്കുന്നതാണു് ഒന്നാമെത്ത ആവ�
ശ്യം. പിെന്ന ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ സ്വാനുഭവം സ്ഥിരീഭവിക്കും. ലക്ഷ്യെത്ത അറിഞ്ഞു�
കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്നയുള്ളതു് അതിെന പ്രാപിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗെത്ത അഭ്യസി�
ക്കയേത്ര.

സൂത്രം 29. യമനിയമപ്രാണായാമപ്രത്യാഹാരധാരണാധ്യാന
സാമാധേയാഷ്ടാവംഗാനി
അർത്ഥം: യമനിയമ പ്രാണായാമപ്രത്യാഹാരധാരണാധ്യാന സമാധയഃ = യമം,
നിയമം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണാ, ധ്യാനം, സമാധി ഇവ അഷ്ടൗ =
എട്ടു്, അംഗാനി = അംഗങ്ങളാണു്.

സൂത്രം 30. അഹിംസാ സത്യാേസ്തയ ബ്രഹ്മചര്യാപരിഗ്രഹാ
യമാഃ
അർത്ഥം: അഹിംസാ സത്യാേസ്തയ ബ്രഹ്മചര്യാപരിഗ്രഹാഃ = അഹിംസ, സത്യം,
അേസ്തയം (േമാഷ്ടിക്കായ്മ് ), ബ്രഹ്മചര്യം, അപരിഗ്രഹം (ദാനം വാങ്ങായ്മ) ഇവ
യമാഃ = യമങ്ങൾ ആകുന്നു.

ശുദ്ധേമ േയാഗിയാവാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആൾ സ്ത്രീപുരുഷ വിചാരം അേശഷം
വിട്ടിരിക്കണം. ആത്മാവിനു ലിംഗേഭദമില്ല. പിെന്ന എന്തിനായി അതു സ്ത്രീപുരുഷ�
ചിന്തകളാൽ തെന്ന നികൃഷ്ടമാക്കണം? ഈ ചിന്തകൾ എന്തുെകാണ്ടു െവടിഞ്ഞി�
രിേക്കണ്ടതാെണന്നുള്ളതു നിങ്ങൾക്കു േമലാൽ ഇതിലും നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാകും.
ദാനം വാങ്ങുന്നതു േമാഷ്ടിക്കുന്നതുേപാെലതെന്ന ശരിയായും ചീത്തയായിട്ടുള്ളതാ�
ണു് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നു ദാനം വാങ്ങുന്നതു്.

സൂത്രം 31. ജാതിേദശകാലസമയാനവച്ഛിന്നാഃ സാർവഭൗമമ�
ഹാവ്രതം
അർത്ഥം: ജാതിേദശകാലസമയാനവച്ഛിന്നാഃ = ജാതി (ബ്രാഹ്മണാദി), േദശം (പു�
ണ്യഭൂമി മുതലായതു് ), കാലം = (ശുഭദിവസങ്ങൾ), സമയം (സങ്കല്പം) ഇവയാൽ
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േഭദിപ്പിക്കെപ്പടാത്തവയായി സാർവഭൗമാഃ = സാർവത്രികമായി (അനുഷ്ഠിക്കെപ്പ�
ടുന്ന) (യമാദികൾ, മഹാവ്രതം = മഹാവ്രതം (എന്നുപറയെപ്പടുന്നു).

െകാല്ലായ്ക, േമാഷ്ടിക്കായ്ക, ദാനം വാങ്ങായ്ക, ബ്രഹ്മചര്യം ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ
ഏതു പുരുഷനും, സ്ത്രീയും കുട്ടിയും ഏതു ആത്മാവും ജാതി േദശാവസ്ഥാേഭദങ്ങൾ കൂ�
ടാെത പരിശീലിേക്കണ്ടവയാകുന്നു.

സൂത്രം 32. ശൗചസേന്താഷതപസ്സു്വാദ്ധ്യാേയശ്വരപ്രണിധാ�
നാനി നിയമാഃ
അർത്ഥം: ശൗചസേന്താഷതപസ്സു്വാദ്ധ്യാേയശ്വരപ്രണിധാനാനി = ശൗചം (ബാ�
ഹ്യാഭ്യന്തരശുദ്ധി), സേന്താഷം (തൃപ്തി), തപസ്സു് (ശീേതാഷ്ണാദി ദ്വന്ദ്വസഹനം), സ്വാ�
ദ്ധ്യായം (േമാക്ഷശാസ്ത്രപഠനം അെല്ലങ്കിൽ പ്രണവജപം), ഈശ്വരപ്രണിധാനം
(ഈശ്വരനിൽ സർവ്വാർപ്പണം) ഇവ നിയമാഃ = നിയമങ്ങൾ (എന്ന േയാഗാംഗ�
മാകുന്നു).

ബാഹ്യശൗചം എന്നൽ ശരീരെത്ത നിർമ്മലമാക്കി വച്ചുെകാള്ളുകയാകുന്നു.
ഒരു മലിനൻ ഒരിക്കലും േയാഗിയാകയില്ല. ആഭ്യന്തര ശൗചവും കൂടിേയതീരൂ.
അതു ആദ്യം പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളാൽ (യമങ്ങളാൽ) സിദ്ധിക്കും. ആഭ്യന്തരശൗചം
നിശ്ചയമായും ബാഹ്യ ശൗചേത്തക്കാൾ വിലേയറിയതുതെന്ന. എന്നാൽ രണ്ടും
ആവശ്യമാണു്. ആഭ്യന്തരശൗചേത്താടു കൂടാത്ത ബാഹ്യശൗചം നിരുപേയാഗ�
വുമാകുന്നു.

സൂത്രം 33. വിതർക്കബാധേന പ്രതിപക്ഷഭാവനം
അർത്ഥം: വിതർക്കബാധേന = േയാഗവിേരാധികളായ ഹിംസാദികളിെല താല്പര്യ�
ത്താലുള്ള പീഡ േതാന്നുേമ്പാൾ, പ്രതിപക്ഷ ഭാവനം = പ്രതിപക്ഷങ്ങളായ അഹിം�
സാദികളുെട ഭാവനം (പരിശീലനം െചയ്യണം).

േമല്പറഞ്ഞ നിഷ്ഠകെള അഭ്യസിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായം ഇതാണു്. അതായതു്
മനസ്സിൽ വിരുദ്ധവൃത്തികെള ഭാവിച്ചുെകാള്ളുക. േമാഷ്ടിക്കാനുള്ള താൽപര്യം േതാ�
ന്നുേമ്പാൾ േമാഷ്ടിക്കായ്മെയ (അേസ്തയമഹാവ്രതെത്ത) പറ്റി ചിന്തിച്ചു െകാള്ളുക.
ദാനം വാങ്ങണം എന്നുേതാന്നുേമ്പാൾ അതിൽനിന്നു വിപരീതമായ ഒരു വിചാര�
െത്ത അതിെന്റ സ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിൽ െവച്ചു െകാള്ളുക.

സൂത്രം 34. വിതർക്കാഃ ഹിംസാദയഃ കൃതകാരിതാനുേമാദിതാ,
േലാഭേക്രാധേമാഹപൂർവകാ മൃദുമധ്യാധിമാത്രാ ദുഃഖജ്ഞാനന�
ന്ത ഫലാ ഇതി പ്രതിപക്ഷഭാവനം
അർത്ഥം: വിതർക്കാഃ = (േമൽപറഞ്ഞ) േയാഗവിേരാധികളായ, ഹിംസാദയഃ =
ഹിംസാദികൾ, കൃതകാരിതാനുമാദിതഃ = കൃതങ്ങൾ (െചയ്യെപ്പട്ടവ) കാരിതങ്ങൾ
(െചയ്യിക്കെപ്പട്ടവ) അനുേമാദിതങ്ങൾ (അനുവദിക്കെപ്പട്ടവ ഇങ്ങിെന മൂന്നു വിധമാ�
യി), േലാഭേക്രാധേമാഹപൂർവ്വകാഃ = െകാതി, േകാപം, മിഥ്യാജ്ഞാനം ഇവെയ
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മുൻനിറുത്തി ഉണ്ടായവയായി, മൃദുമദ്ധ്യാധിമാത്രാഃ = മൃദു, മദ്ധ്യം, തീവ്രം ഇങ്ങിെന�
യുള്ള മാത്രേഭദങ്ങെളാടുകൂടി, ദുഃഖാജ്ഞാനാനന്തഫലാഃ = ദുഃഖരൂപമായും അജി�
ജ്ഞാന രൂപമായുമുള്ള അനന്ത ഫലങ്ങെള നൽകുന്നു. ഇതി = എന്നുളള വിചാരമ�
െത്ര, പ്രതിപക്ഷഭാവനം = വിപരീതമായ അഹിംസാദികളുെട പരിശീലനം.

ഞാൻ ഒരു കളളം പറകേയാ ഒരു കള്ളം മെറ്റാരുവെനെക്കാണ്ടു പറയിക്ക�
േയാ അെല്ലങ്കിൽ േവെറാരുവൻ ഒരു കള്ളം പറയുന്നതിനു് അനുവദിക്കുകേയാ െച�
യ്യുന്നതു് എല്ലാം ഒന്നുേപാെല പാപകരമാണു്. തീെര സാരമില്ലാത്ത ഒരു കള്ളം കൂ�
ടിയും കുള്ളംതെന്ന. ഓേരാ ദുർവിചാരവും, േനെര മടങ്ങിവരും. ഓേരാ ൈവരെത്ത
പറ്റിയ വിചാരവും അതു ഗുഹയ്ക്കുകത്തു വച്ചു വിചാരിക്കയാെണങ്കിൽകൂടിയും അവി�
െട സംഭരിക്കെപ്പട്ടിട്ടു ഒരു ദിവസം മഹാശക്തിേയാടുകൂടി ഒരു ആപത്തിെന്റ രൂപ�
ത്തിൽ തിരിെക നിങ്ങളുെട േനെര ചാടി വീഴും. നിങ്ങൾ അസൂയയും ൈവരവുംെകാ�
ണ്ടു് പലപ്രകാരമുള്ള ഉപായങ്ങെള ചിന്തിച്ചാൽ അവ പലിശയ്ക്കു പലിശേയാടുകൂടി
നിങ്ങളുെട േനർക്കു തെന്ന തിരിഞ്ഞുചാടും. ഒരു ശക്തിക്കും അവെയ തടുത്തു നിർ�
ത്താൻ കഴികയില്ല. ഒരിക്കൽ അവെയ ഇളക്കിവിട്ടാൽ അവെയ പിെന്ന നിങ്ങൾ
സഹിെച്ചേന്ന വരൂ. ഇതിെനപ്പറ്റിയ ചിന്ത തെന്ന നിങ്ങെള ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നു
പിൻവലിപ്പിക്കും.

സൂത്രം 35. അഹിംസാപ്രതിഷ്ഠായാം തത്സന്നിധൗ ൈവരത്യാ�
ഗഃ
അർത്ഥം: അഹിംസാപ്രതിഷ്ഠായാം = അഹിംസയുെട പരിശീലനം സ്ഥിരമായാൽ
സൽസന്നിധൗ = അങ്ങിെനയുള്ള േയാഗിയുെട മുമ്പിൽ ൈവരത്യാഗഃ = (ആർക്കും)
വിേരാധം ഒഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു.

ഒരുത്തൻ, മറ്റാെരയും ഉപദ്രവിക്കരുെതന്നുള്ള വ്രതമുള്ളവനായാൽ അവെന്റ
മുമ്പിൽ ജന്മനാ ക്രൂരസ്വഭാവങ്ങളായ ജന്തുക്കൾേപാലും ശാന്തതേയാെട െപരുമാ�
റും. ആ േയാഗിയുെട മുമ്പാെക കടുവായും ആട്ടിൻകുട്ടിയും തമ്മിൽ കൂത്താടും;
അേന്യാനം ഉപദ്രവിക്കയില്ല. ആ സ്ഥിതിയിൽ വന്നാൽ മാത്രേമ അഹിംസാവ്രതം
സ്ഥിരമായി എന്നു വിചാരിക്കാവൂ.

സൂത്രം 36. സത്യപ്രതിഷ്ഠായാം ക്രിയാഫലാശ്രയത്വം
അർത്ഥം: സത്യപ്രതിഷ്ഠായാം = സത്യവ്രതം സ്ഥിരമായാൽ ക്രിയാഫലാശ്രയത്വം
= അനുഷ്ഠാനം കൂടാെതത്തെന്ന ഫലാശ്രയത്വം ഉണ്ടാകും (ഫലം തനിക്കും അന്യ�
ന്മാർക്കും സിദ്ധിക്കും).

സത്യത്തിെന്റ സിദ്ധി സ്വാധീനമായാൽ നിങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ കൂടിയും ഒരു
കള്ളം പറയുകയില്ല. നിങ്ങളുെട വാക്കിേലാ മനസ്സിേലാ പ്രവൃത്തിയിേലാ ഒന്നി�
ലും കള്ളമുണ്ടായിരിക്കില്ല. എന്തു പറഞ്ഞാലും സത്യമായിത്തീരും. ഒരുവേനാടു
നിനക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടായിരിക്കെട്ട എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഭാഗ്യവാനായിത്തീരും.
ഒരു ആൾക്കു േരാഗമാെണങ്കിൽ അവേനാടു ‘നിെന്റ േരാഗം ശമിക്കെട്ട’ എന്നു പറ�
ഞ്ഞാൽ ഉടെന അവനു േരാഗശാന്തി വരികയും െചയ്യും.
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സൂത്രം 37. അേസ്തയപ്രതിഷ്ഠായാം സർവരേത്നാപസ്ഥാനം,
അർത്ഥം: അേസ്തയപ്രതിഷ്ഠായാം = അേസ്തയം (േമാഷ്ടിക്കായ്ക) സിദ്ധമായാൽ,
സർവരേത്നാപസ്ഥാനം = എല്ലാ (രത്നങ്ങളും) നിേക്ഷപങ്ങളും പ്രത്യക്ഷമാകും.

നിങ്ങൾ പ്രകൃതിെയ (േലാകെത്ത) െവടിഞ്ഞു് ഓടിക്കളയാൻ എത്രയധികം
ശ്രമിക്കുേമാ അത്രയധികം അതു നിങ്ങെള പിന്തുടരും. നിങ്ങൾ അതിെന േകവലം
ഗണ്യമാക്കുേന്നയിെല്ലങ്കിൽ അതു നിങ്ങളുെട അടിമയായിത്തീരുകയും െചയ്യും.

സൂത്രം 38. ബ്രഹ്മചര്യപ്രതിഷ്ഠായാം വീര്യലാഭഃ
അർത്ഥം: ബ്രഹ്മചര്യപ്രതിഷ്ഠായാം = ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം സ്ഥിരമായാൽ, വീര്യലാഭഃ =
ഓേജാബലം സിദ്ധിക്കും.

ബ്രഹ്മചാരികളുെട തലേച്ചാറിനു േകമമായ ഓേജാബലം, അതായതു് അതിമ�
ഹത്തായ മനഃശ്ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. അേതാടു കൂടാെത മേനാദാർഢ്യം ഉണ്ടാ�
കുന്നതല്ല. േകമമായ ബുദ്ധിൈവഭവമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും നല്ല ബ്രഹ്മചാരികൾ
ആണു്. ബ്രഹ്മചര്യം മനുഷ്യരുെടേമൽ അത്ഭുതകരമായ വശീകാരശക്തിെയ നൽ�
കുന്നു. മനുഷ്യരുെട േനതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നവെരല്ലാം നല്ല ബ്രഹ്മചാരികൾ ആണു്.
ബ്രഹ്മചര്യമാണു് അവർക്കു അതിനു ശക്തി നൽകിയതു്. അതുെകാണ്ടു േയാഗി ബ്ര�
ഹ്മചാരിയായിത്തെന്ന ഇരിക്കണം.

സൂത്രം 39. അപരിഗ്രഹൈസ്ഥേര്യ ജന്മകഥാന്താസംേബാധഃ
അർത്ഥം: അപരിഗ്രഹൈസ്ഥേര്യ = അപരിഗ്രഹം (ദാനം വാങ്ങായ്മ) സ്ഥിരമാ�
യാൽ ജന്മകഥന്താസംേബാധഃ = ജന്മ വൃത്താന്തജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും.

േയാഗി അന്യരിൽനിന്നു യാെതാരു ദാനവും സ്വീകരിക്കാതിരുന്നാൽ അന്യ�
ന്മാർക്കു താൻ കടെപ്പടുന്നില്ല. ആർക്കും കീഴ്െപ്പടാത്തവനും, സ്വതന്ത്രനും ആയി�
ത്തീരുന്നു. അയാളുെട മനസ്സു നിർമ്മലമായും തീരുന്നു. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
ഓേരാ ദാനേത്താടുകൂടിയും അയാൾ ദാതാവിെന്റ പാപങ്ങെള കൂടി സ്വീകരിക്കയാ�
കുന്നു. അവ വന്നു അയാളുെട മനസ്സിൽ പടലം പടലമായി അടിഞ്ഞു് ഒടുവിൽ
പലപ്രകാരത്തിലുള്ള പാപസഞ്ചയങ്ങളാൽ അതു മൂടിമറഞ്ഞുേപാകുന്നു. ദാനം
വാങ്ങാതിരുന്നാൽ മനസ്സു് ശുദ്ധമായിത്തീരുകയും ഒന്നാമതായിത്തെന്ന പൂർവ്വജന്മ�
െത്ത വൃത്താന്തം അതിനു അറിയാറാകയും െചയ്യും. അേപ്പാൾ മാത്രേമ േയാഗി
തെന്റ ലക്ഷ്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായ സ്ഥിരതെയ പ്രാപിക്കൂ. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
താൻ എത്രേയാ തവണയായി വന്നും േപായും ഇരിക്കയാെണന്നു കാണുകയും േമ�
ലാൽ ഒരിക്കലും വരികയും േപാകയും െചയ്യാെതയും അങ്ങിെന പ്രകൃതിക്കു അടി�
മയായിത്തീരാെതയും ഈ തവണ മുക്തനാകണെമന്നു് അയാൾ തീർച്ചയാക്കുക�
യും െചയ്യും.

സൂത്രം 40. ശൗചാൽ സ്വാംഗസ്തുഗുപ് സാ, പൈരരസംസർഗ്ഗഃ
അർത്ഥം: ശൗചാൽ = ബാഹ്യാഭ്യന്തരശൗചങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ലഭിച്ചാൽ, സ്വാംഗ�
ജുഗുപ്സാ = തെന്റ ശരീരേത്താടുേപാലും െവറുപ്പും, പൈരസംസർഗ്ഗം = അന്യശരീര�
േത്താടു സംഗമമില്ലായ്മയും (ഉണ്ടാകുന്നു).
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ബാഹ്യമായും അന്തരമായുമുള്ള വാസ്തവശുദ്ധീകരണം വരുേമ്പാൾ ശരീര�
ത്തിൽ ഉേപക്ഷ േതാന്നും. അതിെന ഭംഗിയാക്കി വയ്ക്കണെമന്നുള്ള ബുദ്ധി െപാ�
േയ്പാകും. മറ്റുള്ളവർ അതി മേനാഹരം എന്നു പറയുന്ന ഒരു മുഖം, അതിനടിയിൽ
ബുദ്ധി കൂടിയിെല്ലങ്കിൽ േയാഗിക്കു ഒരു ജന്തുവിെന്റ മുഖെമന്നു മാത്രേമ േതാന്നു. മറ്റു�
ള്ളവർ ഒരു െവറും സാധാരണം എന്നു പറയുന്ന മുഖം അതിന്നടിയിൽ ആ ൈച�
തന്യം പ്രകാശിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ േയാഗി ദിവ്യമാെണന്നും പറയും. ശരീരെത്തക്കുറി�
ച്ചുള്ള തൃഷ്ണയാണു മനുഷ്യജീവിതത്തിെന്റ വലിയ മാലിന്യം. അതുെകാണ്ടു ശൗചം
സിദ്ധമായാൽ അതിെന്റ ഒന്നാമെത്ത ചിഹ്നം നിങ്ങൾ ഒരു ശരീരമാണു് എന്നു തന്ന�
ത്താൻ വിചാരിപ്പാൻ േനാക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണു്. ശൗചം സിദ്ധമാകുേമ്പാൾ
മാത്രേമ ശരീരാഭിമാനത്തിൽനിന്നും േമാചിക്കൂ.

സൂത്രം 41. സത്വശുദ്ധിസൗമനൈസ്യകാേഗ്രന്ദ്രിയജയാത്മദർ�
ശന േയാഗ്യത്വാനി ച
അർത്ഥം: സത്വശുദ്ധിസൗമനൈസ്യകാേഗ്രന്ദ്രിയജയാത്മദർശന േയാഗ്യത്വാനിച
= സത്വ (ബുദ്ധിസത്വത്തിെന്റ) ശുദ്ധി, സൗമനസ്യം (മനഃപ്രസാദം), ഐകാഗ്രം
(ഏകാഗ്രത), ഇന്ദ്രിയജയം (ഇന്ദ്രിയനിയമനം), ആത്മദർശനേയാഗ്യത്വം (സ്വസ്വ�
രൂപദർശനസാമർത്ഥ്യം) ഇവയും ശൗചാഭ്യാസത്താൽ ഉണ്ടാകുന്നു.

ഈ അഭ്യാസംെകാണ്ടു സത്വത്തിനു (ബുദ്ധിസത്വത്തിനു) അെല്ലങ്കിൽ സാത്വി�
കാംശങ്ങൾക്കു ഉൽക്കർഷമുണ്ടാകും. മനസ്സു സംയതമായും പ്രസന്നമായും തീരു�
കയും െചയ്യും. മതഭക്തിയുെട ഒന്നാമെത്ത ലക്ഷണം പ്രസന്നതയാണു്. ഒരു�
ത്തൻ അപ്രസന്നനാെണങ്കിൽ അവനു അഗ്നിമാന്ദ്യമായിരിക്കും; അതു മതഭക്തി�
യല്ല. സത്വത്തിെന്റ സ്വഭാവം സുഖം േതാന്നുകയാണു്. ഒരു സാത്വിക മനുഷ്യനു്
ഏതും സുഖകരമായിത്തെന്ന േതാന്നും. ആ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കു വന്നാൽ നിങ്ങൾ
േയാഗത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിെയ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുവിൻ. ദുഃഖെമല്ലാം തമ�
സ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണു്. അതുെകാണ്ടു അതിെന ഉേപക്ഷിക്കണം. പ്രസന്ന�
തയില്ലായ്മ തമസ്സിെന്റ ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നേത്ര. ബലവാന്മാരും ദൃഢശരീരരും തരു�
ണരും, അേരാഗികളും, ധൃഷ്ടരും ആയവർ മാത്രേമ േയാഗികളാവാൻ േയാഗ്യരാകു�
ന്നുള്ളൂ. േയാഗിക്കു എല്ലാം ആനന്ദം തെന്ന. താൻ കാണുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യമുഖങ്ങ�
ളും അയാൾക്കു് ആത്മപ്രസാദെത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതാണു് ഒരു പുണ്യപുരുഷെന്റ
ലക്ഷണം. േക്ലശം ഉണ്ടാക്കുന്നതു പാപത്താൽ തെന്ന ആണു്. മെറ്റാരു കാരണ�
ത്താലുമല്ല. മുഖെത്ത അപ്രസന്നമാക്കീട്ടു കാര്യെമന്തു് ? അല്ല അതു ഭയങ്കരമായ കൃ�
ത്യമാണു്. നിങ്ങളുെട മുഖത്തു അപ്രസന്നതയുെണ്ടങ്കിൽ അന്നു െവളിക്കിറങ്ങരുതു്.
തന്നത്താൻ ഒരു മുറിക്കകത്തിരുന്നുെകാള്ളണം. ഈ േരാഗെത്ത െകാണ്ടുേപായി
േലാകത്തു പരത്താൻ നിങ്ങൾക്കു് എന്തധികാരമാണു് ? മനസ്സു നിയന്ത്രിതമായാൽ
ശരീരം മുഴുവനും സ്വാധീനമായി. അതായതു്, ഈ യന്ത്രത്തിനു (ശരീരത്തിനു്) നി�
ങ്ങൾ അടിമയായിരിക്കുന്നതിനു പകരം അതു നിങ്ങളുെട അടിമയായിത്തീരും. ഈ
യന്ത്രം ആത്മാവിെന അേധാഗതിയിേലയ്ക്കു െകാണ്ടു േപാകുന്നതിനു പകരം അതു്
അതിെന്റ ഏറ്റവും വലിയ സഹായിയായിത്തീരും.
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സൂത്രം 42. സേന്താഷാദനുത്തമഃ സുഖലാഭഃ
അർത്ഥം: സേന്താഷത്താൽ = സേന്താഷ (ത്തിെന്റ അഭ്യാസ) ത്താൽ, അനുത്ത�
മഃ = സർേവാൽകൃഷ്ടമായ, സുഖലാഭഃ = സുഖപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുന്നു.

സൂത്രം 43. കാേയന്ദ്രിയശുദ്ധിരശുദ്ധിക്ഷയാത്തപസഃ
അർത്ഥം: തപസഃ = തപസ്സുെകാണ്ടു്. അശുദ്ധിക്ഷയാൽ = േക്ലശാദി മലങ്ങളുെട
നാശത്താൽ, കാേയന്ദ്രിയസിദ്ധിഃ = ശരീരത്തിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും സിദ്ധി (അലൗ�
കികശക്തി) ഉണ്ടാകുന്നു.

തപസ്സിെന്റ ഫലങ്ങൾ ഉടെന കാണെപ്പടും. ചിലേപ്പാൾ ദർശനശക്തി
അധികെപ്പടുക, അധികദൂരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങളുെട ശ്രവണം മുതലായതും
ഉണ്ടാകുന്നു.

സൂത്രം 44. സ്വാദ്ധ്യായാദിഷ്ടേദവതാസമ്പ്രേയാഗഃ
അർത്ഥം: സ്വാദ്ധ്യായാൽ = സ്വാദ്ധ്യായത്താൽ (േവദാഭ്യാസ മന്ത്രജപാദികളാൽ),
ഇഷ്ടേദവതാസംപ്രേയാഗഃ = ഇഷ്ടേദവതകളുെട പ്രത്യക്ഷം (ലഭിക്കുന്നു).

പ്രത്യക്ഷമാക്കാൻ വിചാരിക്കെപ്പടുന്ന ഇഷ്ടേദവതകൾ എത്ര ഉയർന്ന തര�
ത്തിലുള്ളവേയാ മന്ത്രാഭ്യാസം അത്രകണ്ടു കഠിനമായിരിക്കുന്നതാണു്.

സൂത്രം 45. സമാധിസിദ്ധിരീശ്വരപ്രണിധാനാൽ
അർത്ഥം: ഈശ്വരപ്രണിധാനാൽ = ആത്മാവിെന ഈശ്വരാർപ്പണം െചയ്യുന്നതി�
നാൽ, സമാധിസിദ്ധിഃ = സമാധി പൂർത്തിയായി ലഭിക്കുന്നു.

സൂത്രം 46. സ്ഥിരസുഖമാസനം
അർത്ഥം: ആസനം = ആസനം (എന്നാൽ), സ്ഥിരസുഖം = ദൃഢമായും, സുഖകര�
മായുമുള്ള (ഇരിപ്പു തെന്ന).

ഇനി പറവാനുള്ളതു് ആസനെത്തപ്പറ്റിയാണു്. ആസനബന്ധം സ്ഥിരമാകുന്ന�
തുവെര പ്രാണായാമവും മറ്റു അഭ്യാസങ്ങളും സുഖകരമാകുന്നില്ല. ആസനം സ്ഥിര�
മാക്കുക എന്നുവച്ചാൽ ശരീരം ഉെണ്ടന്നുള്ള േതാന്നൽ േകവലം ഇല്ലാെത ആകുക
എന്നർത്ഥമാകുന്നു. അങ്ങിെന ആെയങ്കിൽ മാത്രെമ ആസനം സ്ഥിരമാകുന്നു�
ള്ളു. സാധാരണസ്ഥിതിയിൽ ആകെട്ട, ഏതാനും നിമിഷം നിങ്ങൾ ഒരു ആസനം
ബന്ധിച്ചിരുന്നു കൂടുേമ്പാൾതെന്ന ശരീരത്തിൽ ഒരുതരം ഉപദ്രവങ്ങൾ ഒെക്ക കട�
ന്നുകൂടുന്നു. എന്നാൽ സ്ഥൂലശരീരത്തിെന്റ ചിന്ത വിട്ടുേപാകുേമ്പാൾ ശരീരെത്തപ്പ�
റ്റിയ എല്ലാ േതാന്നലും വിട്ടുേപാകും. അേപ്പാൾ സുഖേമാ, േവദനേയാ ഒന്നും അറി�
കയില്ല. പിെന്നയും നിങ്ങൾ ശരീരെത്ത എടുക്കുേമ്പാൾ (ശരീരാഭിമാനം തിരിെക
വരുേമ്പാൾ) അതിനു (ശരീരത്തിനു്) അതു വിശ്രമിച്ചു എന്നു േതാന്നും. നിങ്ങൾക്കു്
ശരീരത്തിനു് നൽകാൻ കഴിയുന്ന പൂർണ്ണമായ വിശ്രമം ഇതു ഒന്നുമാത്രമാണു്. ശരീ�
രെത്ത വശംവദമാക്കുകയും, അതിെന സ്ഥിരാസനത്തിൽ വച്ചുെകാള്ളുകയും െച�
യ് വാൻ സാധിച്ചാൽ അഭ്യാസം ദൃഢതെയ പ്രാപിക്കും. എന്നാൽ ശരീരം പീഡ
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നൽകിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ സിരാബന്ധങ്ങൾക്കു് ഉപദ്രവം തട്ടുന്നു. മനസ്സിെന
ഏകാഗ്രെപ്പടുത്താൻ കട്ടിയാകുകയും െചയ്യുന്നു.

അഖണ്ഡവസ്തുവിെനപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ ആസനം സ്ഥിരമാകും. േകവലമായ
അഖണ്ഡതത്വെത്തപ്പറ്റി ചിന്തിപ്പാൻ കഴികയില്ല, എന്നാൽ നമുക്കു അഖണ്ഡമായ
ആകാശെത്തപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം.

സൂത്രം 47. പ്രയത്നൈശഥില്യാന്ത്യസ്മാപത്തിഭ്യാം
അർത്ഥം: പ്രയത്നൈശഥില്യാന്ത്യസമാപത്തിഭ്യാം = അല്പാല്പമായ പ്രയത്നത്താ�
ലും, അഖണ്ഡതെയ ധ്യാനിക്കുന്നതുെകാണ്ടും (ആസനം സ്ഥിരവും സുഖകരവും
ആകും)

അേപ്പാൾ പ്രകാശം, ഇരുട്ടു്, സുഖം, ദുഃഖം ഇവ ഒന്നും നിങ്ങെള ഉപദ്രവി�
ക്കുകയില്ല.

സൂത്രം 48. തേതാ ദ്വന്ദ്വാനഭിഘാതഃ
അർത്ഥം: തതഃ = അേപ്പാൾ (ആസനം സിദ്ധമാകുേമ്പാൾ) ദ്വന്ദ്വാനഭിഘാതഃ =
ദ്വന്ദ്വങ്ങളുെട ബാധയില്ലാതാകുന്നു.

ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ നല്ലതു്, ചീത്ത, ഉഷ്ണം, ശീതം ഇങ്ങിെന അേന്യാന്യ വിരുദ്ധങ്ങളായ
യുഗ്മങ്ങൾ തെന്ന.

സൂത്രം 49. തസ്മിൻ സതി ശ്വാസപ്രശ്വാസേയാർഗതിവിേച്ഛദഃ
പ്രാണായാമഃ
അർത്ഥം: തസ്മിൻ സതി = അതു ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ (ആസനം സിദ്ധമാകുേമ്പാൾ),
ശ്വാസപ്രശ്വാസേയാഃ = ശ്വാേസാച്ഛ ്വാസങ്ങളുെട, ഗതിവിേച്ഛദഃ = നിേരാധനം
(ആകുന്നു), പ്രാണായാമഃ = പ്രാണായാമം (എന്ന അംഗം ശീലിക്കാം).

ആസനം സിദ്ധമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസചലനെത്ത തടുക്കുകയും, നിയമനം
െചയ്കയും െചയ്യണം. അേപ്പാൾ പ്രാണായാമം അെല്ലങ്കിൽ ശരീരത്തിെല പ്രാണ�
ശക്തികളുെട നിയമനം നമുക്കു് സാദ്ധ്യമാകും. പ്രാണൻ ശ്വാസമല്ല. എങ്കിലും സാ�
ധാരണ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിെന അങ്ങിെനയാണു് തർജ്ജമ െചയ്തു കാണുന്നതു്. പ്രാ�
ണൻ എന്നു വച്ചാൽ ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലുള്ള ശക്തികളുെട എല്ലാം ആകത്തുക ആകു�
ന്നു. അതു ഓേരാ ശരീരത്തിലുമുള്ള ജീവശക്തി ആകുന്നു. അതിെന്റ ഏറ്റവും ദൃ�
ശ്യമായ പരിണാമമാണു് ശ്വാസേകാശചലനം. പ്രാണൻ ശ്വാസെത്ത ആകർഷി�
ക്കുന്നതിൽ നിന്നാണു് ഈ ചലനം ഉണ്ടാകുന്നതു്. ഇതിെന ആണു് പ്രാണായാമ�
ത്താൽ നാം നിയമനം െചയ് വാൻ േനാേക്കണ്ടതും. പ്രാണനിയമനം സമ്പാദിക്കു�
ന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗ്ഗമായിട്ടാണു് ശ്വാസെത്ത നിയന്ത്രിപ്പാൻ നാം
ആരംഭിക്കുന്നതു്.
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സൂത്രം 50. ബാഹ്യാഭ്യന്തരസ്തംഭവൃത്തിർേദ്ദശകാലസംഖ്യാഭിഃ
പരിദൃേഷ്ടാ ദീർഘസൂക്ഷ്മഃ
അർത്ഥം: ബാഹ്യാഭ്യന്തരസ്തംഭവൃത്തിഃ = ബാഹ്യവൃത്തി (േരചകം), ആഭ്യന്തരവൃ�
ത്തി (പൂരകം), സ്തംഭവൃത്തി (കുംഭകം) (ഇങ്ങിെനയും), േദശകാലസംഖ്യാഭിഃ = േദ�
ശം (ആധാരചക്രം), കാലം (മാത്രകൾ), സംഖ്യാ (ആവൃത്തികൾ) ഇവയാൽ, പരി�
ദൃഷ്ടഃ = പരിച്ഛിന്നമായും, ദീർഘസൂക്ഷ്മഃ = ദീർഘമായും, സൂക്ഷ്മമായും (പ്രാണായാമം)
ഭവിക്കുന്നു.

പ്രാണായാമത്തിനു് മൂന്നു വിധം വ്യാപാരമുണ്ടു്. ഒന്നു് ശ്വാസെത്ത ഉള്ളിേലക്കു
വലിക്കുന്നതു്. മെറ്റാന്നു ശ്വാസെത്ത െവളിയിേലക്കു വിടുന്നതു്. മൂന്നാമേത്തതു ശ്വാ�
സേകാശത്തിൽ തെന്ന ശ്വാസെത്ത ധരിച്ചു െകാള്ളുകേയാ ശ്വാസേകാശത്തിൽ
കടക്കാെത തടുത്തു െകാള്ളുകേയാ െചയ്യുന്നതു്. ഇവ വീണ്ടും, േദശകാലങ്ങളാൽ
വിേശഷിക്കെപ്പടുന്നു. േദശം എന്നാൽ ശരീരത്തിെന്റ ഏെതങ്കിലും പ്രേത്യകസ്ഥാന�
ത്തിൽ പ്രാണെന ധരിക്കുകയാകുന്നു. കാലം എന്നാൽ എത്ര ക്ഷണം (അെല്ലങ്കിൽ
മാത്ര) ഒരു പ്രേത്യക സ്ഥാനത്തു പ്രാണെന ധരിച്ചു െകാള്ളണം എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥ�
യേത്ര. അതുെകാണ്ടു ഓേരാ പ്രാണവ്യാപാരെത്തയും (േരചകാദികെള) എത്ര നിമി�
ഷേത്തക്കു വച്ചുെകാള്ളണെമന്നു് നാം അറിയുന്നു. ഈ പ്രാണായാമത്തിെന്റ ഫലം
‘ഉൽഘാത’മാണു്. അതായതു് കുണ്ഡലിനിയുെട ഉൽേബാധനം.

സൂത്രം 51. ബാഹ്യാഭ്യന്തരവിഷയാേക്ഷപി ചതുർത്ഥഃ
അർത്ഥം: ബാഹ്യാഭ്യന്തരവിഷയാേക്ഷപീ = ബാഹ്യവും (പുറത്തുള്ള നാസാഗ്രം ദ്വാ�
ദശാന്തം മുതലായവയും), ആഭ്യന്തരവും (അകത്തുള്ള ഹൃദയപത്മം നാഭിചക്രം മുത�
ലായവയും) ആയ വിഷയങ്ങളിേലക്കു പ്രാണെന അദ്ധ്യാഹരിച്ചുട്ടുള്ള (പ്രാണായാ�
മം); ചതുർത്ഥഃ = നാലാമേത്തതാകുന്നു.

പ്രാണായാമത്തിെന്റ നാലാമെത്ത പ്രകാരേഭദം ഇതാണു്. പ്രാണെന അക�
േത്തേയ്ക്കാ പുറേത്തേയ്ക്കാ തിരിച്ചുെകാണ്ടു േപാകാം.

സൂത്രം 52. തതഃ ക്ഷീയേത പ്രകാശാവരണം
അർത്ഥം: തതഃ = േമല്പറഞ്ഞ പ്രാണായാമാഭ്യാസത്താൽ, പ്രകാശാവരണം = പ്ര�
കാശരൂപമായ (ചിത്തത്തിെന്റ േക്ലശാദിയായ) ആവരണം (മലം) മൂടൽ. ക്ഷീയ�
േത = ക്ഷയിക്കുന്നു.

ചിത്തം അതിെന്റ സ്വഭാവത്താൽ സർവ്വേബാധവും ഉള്ളതാണു്. അതു് തത്വാം�
ശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാകുന്നു. എന്നാൽ രാജസ താമസാംശങ്ങളാൽ മൂടെപ്പട്ടിരി�
ക്കുന്നു. പ്രാണായാമം െകാണ്ടു് ആ മൂടൽ നീങ്ങിേപ്പാകും.

സൂത്രം 53. ധാരണാസു ച േയാഗ്യതാ മനസഃ
അർത്ഥം: ധാരണാസു = ‘ധാരണ’കളിൽ (അതിെന്റ ലക്ഷണം ഇനി പറയും), മന�
സഃ = മനസ്സിനു, േയാഗ്യതാ ച = േയാഗ്യത സിദ്ധിക്കയും െചയ്യുന്നു.

ആവരണം നീങ്ങിയ ഉടൻ നമുക്കു് മനസ്സിെന ഏകാഗ്രമാക്കാൻ കഴിയും.
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സൂത്രം 54. സ്വവിഷയാസമ്പ്രേയാേഗ ചിത്തസ്വരൂപനുകാര
ഇേവന്ദ്രിയാണാം പ്രത്യാഹാരഃ
അർത്ഥം: ഇന്ദ്രിയാണാം = ഇന്ദ്രിയങ്ങളുെട, സ്വവിഷയാസംപ്രേയാേഗ = വിഷയ
ൈവമുഖ്യത്താൽ (വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നു പിന്തിരിയുന്നതിനാൽ) ചിത്തസ്വരൂപാനു�
കാരഃ ഇവ = ചിത്തത്തിെന്റ സ്വരൂപാനുകാരണം േപാലുള്ള അവസ്ഥയാണു്, പ്ര�
ത്യാഹാരഃ = പ്രത്യാഹാരം (എന്ന അംഗം).

ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചിത്തത്തിെന്റ പ്രേത്യകാവസ്ഥകളാണു്. ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം
കാണുന്നു. അതിെന്റ ആകൃതി ആ പുസ്തകത്തിലുള്ളതല്ല, മനസ്സിലുള്ളതാണു്. െവ�
ളിയിലുള്ള ഏേതാ ഒന്നു ആ ആകൃതിെയ പുറേത്തക്കു ആകർഷിക്കുന്നു. വാസ്തവ�
മായ ആകൃതി ചിത്തത്തിൽ തെന്നയാണിരിക്കുന്നതു്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയ്ക്കു് എതി�
െര വരുന്ന ഏതു വസ്തുക്കേളാടും താദാത്മ്യെപ്പടുകയും അവയുെട ആകൃതിെയ സ്വീ�
കരിച്ചുെകാള്ളുകയും െചയ്യുന്നു. ചിത്തവൃത്തികെള ഇങ്ങിെന േവഷം െകട്ടാെത തടു�
ത്തുവച്ചുെകാള്ളാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ മനസ്സു ശാന്തമായിത്തീരും. അതിനാണു് പ്രത്യാ�
ഹാരം എന്നു് പറയുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു് പൂർണ്ണമായ ഇന്ദ്രിയ സംഗമം ഉണ്ടാകും.

േയാഗിക്കു് എേപ്പാൾ ബാഹ്യവിഷയങ്ങളുെട ആകൃതി ൈകെക്കാള്ളുന്നതിൽ�
നിന്നു് ഇന്ദ്രിയങ്ങെള തടുത്തു നിർത്തുകയും അവെയ ചിത്തവൃത്തികളിൽ ലയിപ്പി�
ക്കുകയും െചയ് വാൻ സാധിച്ചുേവാ, അേപ്പാൾ പൂർണ്ണമായ ഇന്ദ്രിയസംയമം സിദ്ധി�
ക്കുന്നു. എേപ്പാൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുെട പൂർണ്ണസംയമം ഉണ്ടാേയാ അേപ്പാൾ എല്ലാ
മാംസേപശികളും സിരകളും തെന്റ അധീനത്തിലാകും. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ
എല്ലാ ഇന്ദ്രിയേബാധങ്ങൾക്കും വ്യാപാരങ്ങൾക്കും മൂലസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാ�
ണു്. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കർേമ്മന്ദ്രിയങ്ങൾ ജ്ഞാേനന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇങ്ങിെന രണ്ടായി
വിഭജിെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കെപ്പട്ടാൽ േയാഗിക്കു് എല്ലാ ഇന്ദ്രി�
യജ്ഞാനെത്തയും ക്രിയെയയും നിയന്ത്രിക്കാം. ശരീരം മുഴുവൻ അയാളുെട നിയ�
മനത്തിൻ കീഴിൽ നിൽക്കും. അേപ്പാൾ മാത്രേമ ജനിച്ചതു െകാണ്ടുള്ള ആനന്ദം
അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങൂ. അേപ്പാൾ ഒരുത്തനു യഥാർത്ഥമായും ‘ജനിച്ചതുെകാണ്ടു
ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി’ എന്നു പറയാം. ആ ഇന്ദ്രിയജയം സിദ്ധിക്കുേമ്പാൾ വാ�
സ്തവത്തിൽ ശരീരം എത്ര അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു എന്നു നമുക്കു അറിയാനാവും.

സാധനപാദം കഴിഞ്ഞു.



വിഭൂതിപാദം

ഇേപ്പാൾ വിഭൂതിപാദം എന്ന അദ്ധ്യായത്തിൽ നാം എത്തിയിരിക്കുന്നു.

സൂത്രം 1. േദശബന്ധശ്ചിത്തസ്യ ധാരണം
അർത്ഥം: ചിത്തസ്യ = മനസ്സിെന്റ, േദശബന്ധഃ = പ്രേത്യക സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള
സ്ഥിരീകരണം, ധാരണാ = ധാരണ (എന്ന ആറാമെത്ത അംഗം) ആകുന്നു.

ശരീരത്തിനുള്ളിേലാ പുറേത്താ ഉള്ള ഏെതങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ മനസ്സി�
െന ഊന്നുകയും, ആ സ്ഥിതിയിൽ അതിെന െവച്ചു െകാള്ളുകയും െചയ്യുന്നതിനാ�
ണു് ധാരണ എന്നു പറയുന്നതു്.

സൂത്രം 2. തത്ര പ്രത്യൈയകതാനതാ ധ്യാനം
അർത്ഥം: തത്ര = ആ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രത്യൈയകതാനതാ = പ്രത്യയ (ജ്ഞാന)
ത്തിെന്റ ഏകതാനാത (മാറാെതയുള്ള സ്ഥിതി) ധ്യാനം = ധ്യാനം എന്ന അംഗം
ആകുന്നു.

മനസ്സു ദ്വാദശാന്തം (ശിരസ്സിെന്റ ഉപരിഭാഗം), ഹൃദയം ഇത്യാദിസ്ഥാനങ്ങ�
ളിൽ സ്ഥിരമായി നില്പാനും ഒരു വിഷയെത്ത മാത്രം ചിന്തിപ്പാനും ശ്രമിക്കുന്നു. ശരീ�
രത്തിൽ മെറ്റല്ലാ ഭാഗങ്ങെളയും വിട്ടു ഈ ഭാഗങ്ങളിൽക്കൂടി മാത്രം ഇന്ദ്രിയജ്ഞാന�
ങ്ങെള ഗ്രഹിപ്പാൻ മനസ്സിനു കഴിഞ്ഞാൽ അതു ധാരണയാണു്. ആ സ്ഥിതിയിൽ
ഏതാനും സമയം ഇരുന്നുെകാൾവാൻ അതിനു സാധിച്ചാൽ അേപ്പാൾ അതിനു
ധ്യാനം എന്നു പറയുന്നു.

സൂത്രം 3. തേദവാർത്ഥമാത്രനിർഭാസം സ്വരൂപശുന്യമിവ
സമാധിഃ
അർത്ഥം: തൽ = അതു് (ധ്യാനം), ഏവ = തെന്ന, അർത്ഥ മാത്രനിർഭാസം =
(ധ്യാന) വിഷയം മാത്രമായി േശഷിച്ചു്, സ്വരൂപശൂന്യം ഇവ = ധ്യാനേബാധം വിട്ടിട്ടു
എന്ന േപാെല (ആയാൽ) സമാധിഃ = സമാധി ആകുന്നു.1

1 മൂന്നാമതു സൂത്രത്തിനു് ഇവിെട യേഥാക്തമായ അർത്ഥമാണു് െകാടുത്തിട്ടുള്ളതു്. വ്യാസഭാഷ്യത്തി�
ലും രാജമാർത്താണ്ഡവൃത്തിയിലും ഈ അർത്ഥം തെന്നയാണു് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു്. സ്വാമിയുെട
വ്യാഖ്യാനം സ്വല്പം േഭദിച്ചിട്ടാകുന്നു
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ധ്യാനത്തിൽ എല്ലാ രൂപങ്ങളും വിട്ടുേപാകുേമ്പാൾ സമാധിയായി എന്നർത്ഥം.
നാം ഒരു പുസ്തകെത്ത ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നിരിക്കെട്ട. മനസ്സിെന ക്രേമണ അതി�
േന്മൽ ഏകാഗ്രെപ്പടുത്താനും, അന്തഃകരണ സാക്ഷാൽകാരെത്ത അതായതു ഒരു
പ്രകാരത്തിലും രൂപെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത ധ്യാനവിഷയെത്ത മാത്രം ഗ്രഹിപ്പാനും നമു�
ക്കു കഴിഞ്ഞുെവന്നും ഇരിക്കെട്ട. ധ്യാനത്തിെന്റ ആ നിലയ്ക്കാണു് സമാധി എന്നു
പറയുന്നതു്.

സൂത്രം 4. ത്രയേമകത്ര സംയമഃ
അർത്ഥം: ത്രയം = മുന്നു (ധാരണ ധ്യാന സമാധികൾ), ഏകത്ര = ഒരു വിഷ�
യത്തിൽ (ലക്ഷ്യത്തിൽ) (വരുേമ്പാൾ), സംയമഃ = (അതിനു) സംയമം (എന്നു
പറയുന്നു).

ഏെതങ്കിലും ഒരു പ്രേത്യക ലക്ഷ്യത്തിൽ മനസ്സിെന തിരിച്ചു വിട്ടു, അതിെന
അതിൽ സ്ഥിരെപ്പടുത്തി അധികേനരം അതിൽത്തെന്ന വച്ചുെകാണ്ടു, ലക്ഷ്യെത്ത
അന്തഃകരണസാക്ഷാൽകാരത്തിൽ നിന്നു വിടർത്തി നിൽക്കുന്നതിനാണു് സംയ�
മം എന്നു പറയുന്നതു്. അെല്ലങ്കിൽ അനുക്രമമായ ധാരണാധ്യാനസമാധികെള
ഒന്നായി േയാജിപ്പിക്കുന്നതിനു്. അേപ്പാൾ ലക്ഷ്യത്തിെന്റ സ്വരൂപം മറഞ്ഞു േപാക�
യും അർത്ഥം മാത്രം മനസ്സിൽ േശഷിച്ചു നിൽക്കയും െചയ്യും.

സൂത്രം 5. തജ്ജയാൽ പ്രജ്ഞാേലാകഃ
അർത്ഥം: തജ്ജയാൽ = അതു സിദ്ധമായാൽ പ്രജ്ഞാേലാകഃ = ജ്ഞാനപ്രകാശം
(ഉണ്ടാകുന്നു).

ഈ സമയം ഒരാൾക്കു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സിദ്ധിയും അയാൾക്കു് സ്വാ�
ധീനമായിത്തീരുന്നു. േയാഗിയുെട മഹത്തായ ഉപകരണം ഇതാണു്. ജ്ഞാനവി�
ഷയങ്ങൾ അപരിേച്ഛദ്യങ്ങളേത്ര. അവെയ സ്ഥൂലം, സ്ഥൂലതരം, സ്ഥൂലതരം, സൂ�
ക്ഷ്മം, സൂക്ഷ്മതരം, സൂക്ഷ്മതമം ഈ മാതിരി ഒെക്ക വിഭജിക്കാം. സംയമെത്ത ആദ്യം
സ്ഥൂലവിഷയങ്ങളിൽ പ്രേയാഗിക്കാം. സ്ഥൂലവസ്തുക്കളുെട ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിത്തുട�
ങ്ങുേമ്പാൾ സാവധാനമായി സൂക്ഷ്മതരങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിേലക്കു് പടിപടിയായി
അതിെന െകാണ്ടുേപാകണം.

സൂത്രം 6. തസ്യ ഭൂമിഷു വിനിേയാഗഃ
അർത്ഥം: തസ്യ = അതിനു്, ഭൂമിഷു = സ്ഥാനങ്ങളിൽ, വിനിേയാഗഃ = പ്രേയാഗം
(കർത്തവ്യമാണു് ).

ഇതു അതിശീഘ്രമായി ഓേരാ സ്ഥാനങ്ങളിേലക്കു് സംയമെത്ത നയിക്കരുെത�
ന്നുള്ളതിനു ഒരു കരുതലേത്ര.

സൂത്രം 7. ത്രയമന്തരംഗം പൂർേവഭ്യഃ
അർത്ഥം: ത്രയം = ഈ (ധാരണാധ്യാന സമാധികൾ) മൂന്നും പൂർേവഭ്യഃ = (മുൻപറ�
ഞ്ഞ) യമാദികൾ അഞ്ചിെനയും അേപക്ഷിച്ചു് (സംപ്രജ്ഞാത സമാധിക്കു), അന്ത�
രംഗം = ആഭ്യന്തരസാധനങ്ങൾ ആകുന്നു.
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ഇവക്കു മുമ്പു യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം ഇവെയപ്പറ്റി നാം പറ�
ഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അവ ധാരണാധ്യാനസമാധികളായ ഈ മൂന്നിെന്റയും ബഹിരംഗ�
ങ്ങളേത്ര.

എന്നാൽ നിർബീജസമാധിക്കു ഈ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞ മൂന്നും തെന്ന ബഹിരം�
ഗസാധനങ്ങേള ആകുന്നുള്ളു. അവ ഒരാൾക്കുവശമായാൽ അയാൾക്കു സർവജ്ഞ�
ത്വവും, സർവശക്തിമത്വവും ഉണ്ടാവാം. എന്നാൽ ൈകവല്യം അതല്ല. ഇവ മൂന്നും�
െകാണ്ടു മനസ്സു് നിവികല്പം അെല്ലങ്കിൽ വൃത്തിരഹിതം ആയിത്തീരുകയില്ല. മന�
സ്സിൽ വീണ്ടും ശരീരെമടുക്കാനുള്ള ബീജങ്ങെള േശഷിപ്പിച്ചു െവേച്ചയ്ക്കും. േയാഗികൾ
പറയും േപാെല ‘വിത്തുകൾ വറുക്കെപ്പട്ടാൽ ’ മാത്രേമ അവയ്ക്കു വീണ്ടും അങ്കുരിപ്പാ�
നുള്ള ശക്തിനശിക്കൂ. സിദ്ധികൾക്കു അവെയ വറുക്കാൻ കഴികയില്ല.

സൂത്രം 8. തദപി ബഹിരംഗം നിർബജസ്യ
അർത്ഥം: തദപി = അതും, നിർബീജസ്യ = നിർബീജസമാധിക്കു, ബഹിരംഗം =
ബഹിരംഗേമ (ആകുന്നുള്ളു).

നിർബീജസമാധിെയ സംബന്ധിച്ചു േനാക്കുകയാെണങ്കിൽ ഈ മൂന്നു സാധ�
നങ്ങൾ തേന്നയും ബഹിരംഗങ്ങേള ആകുന്നുള്ളു. വാസ്തവമായ സമാധിെയ അതാ�
യതു് ഏറ്റവും ഉയർന്നതായ സമാധിെയപ്പറ്റി നാം ഇതുവെര വിചാരിച്ചില്ല. അതിൽ
ഒരുപടി താണതും സാധാരണ നാം കാണുന്ന പ്രകാരം തെന്ന പ്രപഞ്ച സ്ഫുരണയു�
ള്ളതും സിദ്ധികൾക്കു ആസ്പദവുമായിരിക്കുന്ന സമാധിെയപ്പറ്റിയാണു് പറഞ്ഞുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നതു്.

സൂത്രം 9. വ്യുത്ഥാനനിേരാധസംസ്ക്കാരേയാരഭിദവപ്രാദുർഭാവൗ
നിേരാധക്ഷണചിത്താന്വേയാ നിേരാധപരിണാമഃ
അർത്ഥം: വ്യുത്ഥാനനിേരാധനസംസ്ക്കാരേയാഃ = വ്യുത്ഥാനാ നിേരാധ സംസ്ക്കാര�
ങ്ങളുെട (ബഹിർമുഖമായും നിയമനരൂപമായുമുള്ള വൃത്തിസംസ്ക്കാരങ്ങളുെട), അഭി�
ഭവപ്രാദുർഭാവൗ = നാശവും ഉൽഭവവും (ആണു് ), നിേരാധക്ഷണചിത്താന്വയഃ =
നിേരാധക്ഷണത്തിൽ മനസ്സിൽ ഉള്ള, നിേരാധപരിണാമഃ = നിേരാധപരിണാമം
(എന്നു പറയുന്നതു് )

അതായതു് സമാധിയുെട ഈ ഒന്നാമെത്ത പടിയിൽ മനസ്സിെന്റ പരിണാമ�
ങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കെപ്പടുന്നു. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കെപ്പടുന്നില്ല. കാര�
ണം, അങ്ങിെന ആയാൽ ഒരു പരിണാമം ബാക്കിയുണ്ടാകയില്ല. മനസ്സിെന ഇന്ദ്രി�
യദ്വാരാ ഓടി െവളിയിൽ േപാകുന്നതിനു നിർബ്ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പരിണാമം അതി�
നുണ്ടായി എന്നിരിക്കെട്ട. അേപ്പാൾ േയാഗി അതിെന നിേരാധിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ആ നിേരാധം കൂടിയും ഒരു പരിണാമമായിേപ്പായി. ഒരു വൃത്തിെയ മെറ്റാ�
രു വൃത്തിെകാണ്ടടയ്ക്കണം. അതുെകാണ്ടു വാസ്തവമായ സമാധി ഇതായിരിക്കില്ല.
എല്ലാ വൃത്തികളും നിരുദ്ധമായാൽ നിേരാധം തെന്ന ഒരു വൃത്തിയായി േശഷിക്കും.
എങ്കിലും ഈ താണ പടിയിൽ ഉള്ള സമാധി മനസ്സു (സങ്കല്പ രൂേപണ പതച്ചു െപാ�
ങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥെയക്കാൾ) ഏറ്റവും ഉയർന്ന (നിർബീജ) സമാധി�
ക്കു വളെര അടുത്തുള്ള ഒന്നാണു്.
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സൂത്രം 10. തസ്യ പ്രശാന്തവഹിതാ സംസ്കാരാൽ
അർത്ഥം: തസ്യ = മനസ്സിനു്, സംസ്കാരാൽ = നിേരാധസംസ്കാരം േഹതുവായിട്ടു്,
പ്രശാന്തവഹിതാ = ഗതിക്കുമാന്ദ്യം (ഭവിക്കുന്നു).

ദിവസംപ്രതി അഭ്യസിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നാൽ മനസ്സിെന്റ തുടർന്നുെകാണ്ടുള്ള നി�
േരാധനപരമ്പര ബലെപ്പടുകയും, മനസ്സിനു നിരന്തരമായ ധ്യാനത്തിൽ സാമർ�
ത്ഥ്യം ലഭിക്കയും െചയ്യും.

സൂത്രം 11. സർവ്വാർത്ഥൈതകാഗ്രതാേയാഃ ക്ഷേയാദയൗ ചി�
ത്തസ്യ സമാധിപരിണാമഃ
അർത്ഥം: ചിത്തസ്യ = മനസ്സിെന്റ, സർവ്വാർത്ഥൈതകാഗ്രതാേയാഃ = സർവ്വാർ�
ത്ഥതയുെടയും (എല്ലാവിഷയങ്ങളിലും ഓടിെക്കാണ്ടു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുെട�
യും) എകാഗ്രതയുെടയും (ഒരു വിഷയത്തിൽ മാത്രം സ്ഥിരമായി ഊന്നി നിൽക്കു�
ന്ന അവസ്ഥയുെടയും), ക്ഷേയാദയൗ = (യഥാക്രമമായ) നാശവും ആവിർഭാവവും,
സമാധിപരിണാമഃ = സമാധിപരിണാമം (ആകുന്നു)

മനസ്സു് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഓടിനടന്നു പലവിധ വിഷയങ്ങെള ഗ്രഹിക്കുന്നു.
എന്നാൽ മനസ്സിനു ഒരു ഉയർന്ന തരം സ്ഥിതിയുണ്ട് ; അേപ്പാൾ അതു ഒരു വിഷയ�
െത്തമാത്രം വച്ചുെകാണ്ടു മറ്റുള്ള എല്ലാറ്റിെനയും വിട്ടുകളയുന്നു. അതിെന്റ ഫലമാണു
സമാധി എന്നു പറയുന്നതു്.

സൂത്രം 12. (തതഃപുനഃ) ശാേന്താദിതൗ തുല്യപ്രത്യയൗ ചിത്ത�
ൈസ്യകാത്രതാപരിണാമഃ
അർത്ഥം: (തതഃ പുനഃ) ശാേന്താദിതൗ = കഴിഞ്ഞതും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമായ, തു�
ല്യപ്രത്യയൗ = സദൃശമായ ജ്ഞാനങ്ങൾ, (പൂർവക്ഷണത്തിലും വർത്തമാനക്ഷണ�
ത്തിലുമുള്ള ജ്ഞാനങ്ങൾക്കു സദൃശീഭാവം എന്നർത്ഥം)., ചിത്തസ്യ = മനസ്സിെന്റ
എകാഗ്രപരിണാമഃ = ഏകാഗ്രപരിണാമം ആകുന്നു.

മനസ്സിന്നു ഏകാഗ്രത വന്നു എന്നു എങ്ങിെന അറിയാം? കാലം ഇല്ലാതാകും.
എത്ര അധികം കാലം (അറിയാെത) കഴിഞ്ഞു േപാകുന്നുേവാ അത്ര അധികം നമ്മു�
െട മനസ്സിനു് ഏകാഗ്രത വരുന്നു. സാധാരണമായി നാം ഒരു പുസ്തകം രസം പി�
ടിച്ചു വായിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ സമയെത്തപ്പറ്റി അറിയുന്നേത ഇല്ല. പുസ്തകം
വിടുേമ്പാൾ പലേപ്പാഴും എത്രമണിക്കൂറു കഴിഞ്ഞുേപായി എന്നു നമുക്കു ആശ്ചര്യം
േതാന്നുന്നു. എല്ലാ സമയങ്ങൾക്കും ഒരു വർത്തമാനകാലത്തിൽ വന്നുകൂടി നില്പാൻ
താൽപര്യം വരുന്നു. അതുെകാണ്ടു ഭൂതവർത്തമാനകാലങ്ങൾ രണ്ടും ഒരു സ്ഥാ�
നത്തിൽ വന്നു നിൽക്കുേമ്പാൾ മനസ്സു അധികം ഏകാഗ്രമായി എന്നു അറിഞ്ഞു
െകാൾവാൻ ഏകാഗ്രതാപരിണാമത്തിെന്റ ലക്ഷണം ഇപ്രകാരം നിർവ്വചിക്കെപ്പ�
ട്ടിരിക്കുന്നു.
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സൂത്രം 13. ഏേതന ഭൂേതന്ദ്രിേയഷു ധർമ്മലക്ഷണാവസ്ഥാ
പരിണാമാ വ്യാഖ്യാതാഃ
അർത്ഥം: ഏേതന = ഇതുെകാണ്ടു് (േമൽപറഞ്ഞ ത്രിവിധ ചിത്തപരിണാമങ്ങെള�
െക്കാണ്ടു് ), ഭൂേതന്ദ്രിേയഷു = ഭൂേതന്ദ്രിയങ്ങളിൽ (സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മഭൂതങ്ങളിലും ജ്ഞാ�
േനന്ദ്രിയ കർേമ്മന്ദ്രിയങ്ങളിലുമുള്ള), ധർമ്മലക്ഷണാവസ്ഥാപരിണാമാഃ = ധർമ്മം,
ലക്ഷണം, അവസ്ഥ ഇവയുെട പരിണാമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാതാ = വിവരിക്കെപ്പട്ടു (ഉക്ത�
പ്രായമായി എന്നു താൽപര്യം).

ഇതുെകാണ്ടു ചിത്തത്തിലുള്ള ധർമം (രൂപം) കാലം (ലക്ഷണം) അവസ്ഥ
എന്നീ മൂന്നുവിധ പരിണാമങ്ങൾ വിവരിക്കെപ്പട്ടു. ചിത്തം വൃത്തികളായി മാറുന്നു.
ഈ മാറ്റമാണു് ധർമ്മം അെല്ലങ്കിൽ രൂപമായുള്ള പരിണാമം. ഈ മാറ്റങ്ങൾ വർ�
ത്തമാനകാലത്തിൽ സ്ഥിതി െചയ്യത്തക്കവണ്ണം ആകുന്നതിനാലാണു് ലക്ഷണപ�
രിണാമം, കാലപരിണാമം എന്നു പറയുന്നതു്. ചിത്തെത്തയും വർത്തമാന ധർ�
മ്മേത്തയും അതിക്രമിച്ചു ഭൂതധർമ്മങ്ങളിേലക്കു നയിക്കാനുള്ള സാമർത്ഥ്യമാണു്
അവസ്ഥാപരിണാമം. േമൽപറയെപ്പട്ട സൂത്രങ്ങളിൽ ഉപേദശിച്ചിരിക്കുന്ന സമാ�
ധി േയാഗിക്കു ചിത്തവൃത്തികളുെട േമൽ ഐച്ഛികമായ നിയമനം ഉണ്ടാവാൻ േവ�
ണ്ടിയുള്ളതാണു്. അതുണ്ടാെയങ്കിൽ മാത്രേമ േമൽ വിവരിച്ച സംയമം സാധിക്കാൻ
േയാഗിക്കു കഴിയൂ.

സൂത്രം 14. ശാേന്താദിതാവ്യപേദശ്യധർമ്മാനുപാതീ ധർമ്മി
അർത്ഥം: ശാേന്താദിതാവ്യപേദശ്യധർമ്മാനുപാതീ = ശാന്തം (കഴിഞ്ഞുേപായ�
തു് ), ഉദിതം (സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു് ), അവ്യപേദശ്യം (ഖണ്ഡിച്ചു പറവാൻ വഹിയാെത
ശക്തിരൂപമായി (ഉണ്ടാവാൻ) ഇരിക്കുന്നതു് ) ഈ മൂന്നുവിധ ധർമ്മങ്ങളിലും മാറാ�
െത തുടർന്നു നിൽക്കുന്നതു്, ധർമ്മീ = (േമൽപറഞ്ഞ ധർമ്മങ്ങൾക്കു എല്ലാം ആധാ�
രമായ) വസ്തു.

എന്നുവച്ചാൽ ധർമ്മിയാണു് കാലത്തിെന്റയും സംസ്ക്കാരങ്ങളുെടയും വ്യാപര�
ത്തിെനല്ലാം അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്ന വസ്തു. അതാണു് എല്ലായ്േപ്പാഴും വികാ�
രെത്തയും പരിണാമെത്തയും പ്രാപിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്.

സൂത്രം 15. ക്രമാന്യത്വം പരിണാമാന്യേത്വ േഹതുഃ
അർത്ഥം: ക്രമാന്യത്വം= (ധർമ്മങ്ങളുെട)പൗർവാപര്യക്രമങ്ങളുെട നാനാത്വം, പരി�
ണാമാന്യേത്വ = പരിണാമങ്ങളുെട നാനാത്വത്തിനു്, േഹതുഃ = കാരണം (സൂചനം
ആയിരിക്കുന്നു).

സൂത്രം 16. പരിണാമത്രയസംയമാദതീതാനാഗതജ്ഞാനം
അർത്ഥം: പരിണാമത്രയസംയമാൽ = (േമൽപറയെപ്പട്ട) മൂന്നു വിധ പരിണാമങ്ങ�
ളുെടയും േമൽ സംയമം െചയ്താൽ, അതീതാനാഗതജ്ഞാനം = ഭൂതഭാവികെളപ്പ�
റ്റിയ ജ്ഞാനം (ഉണ്ടാകും).
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സംയമത്തിെന്റ ആദ്യം പറഞ്ഞ ലക്ഷണം നാം വിസ്മരിക്കരുതു്. മനസ്സു് ബാ�
ഹ്യവിഷയം വിട്ടു് ആ വിഷയത്തിെന്റ ആന്തരമായ മുദ്രേയാടു് അേഭദമായിേത്താന്നു�
കയും, ദീർഘപരിശീലനം െകാണ്ടു ആ സ്ഥിതി സ്ഥിരമാകയും െചയ്യുന്ന നിലയ്ക്കാ�
ണു് സംയമം എന്നു പറയുന്നതു്. ആ നിലയിലായിരിക്കുന്ന ആൾക്കു് ഭൂതഭാവികെള�
ക്കുറിച്ചറിയണെമങ്കിൽ അയാൾ സംസ്ക്കാരത്തിെന്റ പരിണാമേഭദങ്ങളിൽ സംയമം
െചയ്താൽമതി. ചില സംസ്ക്കാരങ്ങൾ ഇേപ്പാൾ പ്രവർത്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ചില�
തിെന്റ പ്രവൃത്തികൾ കഴിഞ്ഞുേപായി. ചിലതു പ്രവർത്തിപ്പാൻ അവസരം കാത്തി�
രിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു് ഇവയിൽ ഒരുവൻ സംയമം െചയ്താൽ അയാൾക്കു കഴി�
ഞ്ഞതും വരാനുള്ളതും അറിയാം.

സൂത്രം 17. ശബ്ദാർത്ഥപ്രത്യയാനാമിതേരതരാദ്ധ്യാസാൽ സങ്ക�
രസ്തൽപ്രവിഭാഗസംയമാൽ സർവ്വഭൂതരുതജ്ഞാനം
അർത്ഥം: ശബ്ദാർത്ഥപ്രത്യയാനം = ശബ്ദം അർത്ഥം ജ്ഞാനം ഇവയുെട ഇതേര�
തരാധ്യാസാൽ = അേന്യാന്യഭ്രമം െകാണ്ടു്, സങ്കരഃ = കലർപ്പു േതാന്നുന്നു (ശബ്ദ�
െത്ത അർത്ഥത്തിൽ നിന്നും, അതിെന ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചറിവാൻ പാടി�
ല്ലാതാകുന്നു എന്നു താല്പര്യം), തൽപ്രവിഭാഗസംയമാൽ = അവയുെട (പ്രവിഭാഗം)
പ്രേത്യകിച്ചുള്ള രൂപത്തിൽ സംയമം െചയ്താൽ, സർവഭൂതരുതജ്ഞാനം = എല്ലാ
ജന്തുക്കളുെടയും ശബ്ദെത്ത അറിയാം. (സർവജന്തുക്കളുെടയും ഭാഷ മനസ്സിലാകും).

വാക്കു പുറത്തുള്ള (കാരണമായ) വസ്തുവിെന കുറിക്കുന്നു. അർത്ഥം ഇന്ദ്രിയ�
ങ്ങൾ വഴിയായി തലേച്ചാറിേലക്കു സഞ്ചരിച്ചു െവളിയിലുള്ള വിഷയത്തിെന്റ മുദ്രെയ
മനസ്സിേലക്കു് ആവാഹിക്കുന്ന ആന്തരമായ വിസ്ഫുരണെത്തക്കുറിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം
സാക്ഷാൽക്കാരത്തിനു േഹതുവായ മനസ്സിെന്റ പ്രതികരണെത്തയും കുറിക്കുന്നു.
നമ്മുെട ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങൾ ഈ മൂന്നുംകൂടിയ കലർപ്പാണു്. ഞാൻ ഒരു വാക്കു
േകൾക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക. ആ കൂടിയ കലർപ്പാണു് ഞാൻ ഒരു വാക്കു േകൾ�
ക്കുന്നു എന്നു വിചാരിക്കുക. ആദ്യമുള്ളതു ബാഹ്യമായ വിസ്ഫുരണമാണു്. രണ്ടാമ�
േത്തതു ശ്രവേണന്ദ്രിയം മനസ്സിേലക്കു െകാണ്ടുെചല്ലുന്ന ആന്തരമായ ഇന്ദ്രിയവ്യാ�
പാരം ആകുന്നു. പിെന്ന മനസ്സു പ്രതികരിക്കുകയും ഞാൻ വാക്കിെന അറികയും
െചയ്യുന്നു. ഞാൻ അറിയുന്ന വാക്കു് വിസ്ഫുരണം, ഇന്ദ്രിയവ്യാപാരം, പ്രതികരണം
ഈ മൂന്നും േചർന്നു മിശ്രമാകുന്നു. സാധാരണമായി ഈ മൂന്നും േവർതിരിപ്പാൻ
പ്രയാസമാണു്. എന്നാൽ േയാഗിക്കു അഭ്യാസബലം െകാണ്ടു് അവെയ േവർതി�
രിപ്പാൻ സാധിക്കും. ഒരാൾക്കു അതു സാധിച്ചാൽ പിെന്ന ഏെതങ്കിലും ഒരു ശബ്ദ�
ത്തിൽ സംയമം െചയ്യുേമ്പാൾ ആ ശബ്ദം മനുഷ്യെന്റേയാ മേറ്റെതങ്കിലും പ്രാണിക�
ളുെടേയാ ആയാലും േവണ്ടതില്ല അതിനാൽ വിവക്ഷിതമായ അർത്ഥം അയാൾക്കു
മനസ്സിലാകും.

സൂത്രം 19. സംസ്ക്കാരസാക്ഷാൽക്കരണാൽ പൂർവജാതിജ്ഞാ�
നം
അർത്ഥം: സംസ്ക്കാരസാക്ഷാൽകരണാൽ = ശുഭാശുഭരുപമായ വാസനകളിൽ
സംയമം െചയ്തു് അവയുെട സാക്ഷാൽക്കാരമുണ്ടായാൽ, പൂർവജാതിജ്ഞാനം =
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പൂർവജന്മെത്തപ്പറ്റി േബാധം ഉണ്ടാകുന്നു.
നമുക്കുള്ള ഓേരാ അനുഭവവും ഓേരാ അല (തരംഗം)യുെട മാതിരി നമ്മുെട

മനസ്സിൽ വന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. അതു വിരമിച്ചു് സൂക്ഷ്മസൂക്ഷ്മതരമായിത്തീരുന്ന�
തല്ലാെത ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല. അതവിെട സൂക്ഷ്മമായി സ്ഥിതി െചയ്യുന്നു.
ആ അലെയ വീണ്ടും ഉയർത്തിെക്കാണ്ടുവരാൻ നമുക്കു കഴിയുെമങ്കിൽ അതു് ഓർ�
മ്മയായിത്തീരുന്നു. അതുെകാണ്ടു േയാഗിക്കു മനസ്സിലുള്ള പൂർവസംസ്ക്കാരങ്ങളിൽ
സംയമം െചയ് വാൻ സാധിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ എല്ലാജന്മങ്ങളുെടയും സ്മരണകൾ ഉദി�
ച്ചുതുടങ്ങും.

സൂത്രം 20. പ്രത്യയസ്യപരചിത്തജ്ഞാനം
അർത്ഥം: പ്രത്യയസ്യ = പ്രത്യയം (ജ്ഞാനേഹതു) ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങളിൽ സംയ�
മം െചയ്താൽ, പരചിത്തജ്ഞാനം = പരഹൃദയം അറിയാം.

ഓേരാ ആൾക്കും ശരീരത്തിൽ, തെന്ന മെറ്റാരാളിൽനിന്നു വ്യാവർത്തിപ്പിക്കു�
ന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നിരിക്കെട്ട. േയാഗിക്കു ഒരു ആളുെട പ്രേത്യകലക്ഷണങ്ങ�
ളിൽ സംയമം െചയ്താൽ അയാളുെട മനസ്സിെന്റ സ്വഭാവം അറിയാം.

സൂത്രം 21. ന ച തത്സാലംബനം തസ്യാവിഷയീഭൂതത്വാൽ
അർത്ഥം: തൽ = അതു് (പരഹൃദയം) (അറിയുന്നതു് ) സാലംബന വിഷയസഹി�
തമായിട്ടു്, ന ച = അല്ല, തസ്യ = അതിെന്റ (പരഹൃദയത്തിലുള്ള വിഷയത്തിെന്റ)
അവിഷയീഭൂതത്വാൽ = (േമൽപറഞ്ഞ സംയമത്തിൽ) വിഷയമാകായ്മ് െകാണ്ടു്.

ശരീരത്തിൽ സംയമം െചയ്തുെകാണ്ടു മനസ്സിൽ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങെള
അറികയില്ല. അതിനു രണ്ടുതരം സംയമം ആവശ്യമാണു്. ഒന്നാമതു ശരീരത്തിെല
പ്രേത്യകലക്ഷണങ്ങെള വിഷയമാക്കിയുള്ളതു്. രണ്ടാമതു സാക്ഷാൽ മനസ്സിെന
തെന്ന വിഷയമാക്കിയുള്ളതു്. അേപ്പാൾ േയാഗിക്കു ആ മനസ്സിലുള്ള കഴിഞ്ഞതും
നടക്കുന്നതും വരാനുള്ളതുമായ എല്ലാറ്റിേനയും പറ്റി അറിയാറാവും.

സൂത്രം 22. കായരൂപസംയമാൽ തൽഗ്രാഹ്യശക്തിസ്തംേഭ
ചക്ഷുഷ് പ്രകാശാസമ്പ്രേയാേഗഽന്തർദ്ധാനം
അർത്ഥം: കായരൂപസംയമാൽ = ശരീരത്തിെന്റ രൂപത്തിൽ സംയമം െചയ്താൽ,
തൽഗ്രാഹ്യശക്തിസ്തംേഭ = തൽഗ്രാഹ്യശക്തി സ്തംഭിച്ചിട്ടു്, ചക്ഷുഷ്പ്രകാശാസംപ്ര�
േയാേഗ = ദർശനം അതിേന്മൽ സംബന്ധിക്കാതായി, അന്തർധാനം (േയാഗി)
അപ്രത്യക്ഷനായിത്തീരുന്നു.

േയാഗിക്കു ഈ മുറിയുെട അകത്തിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന നമ്മുെട ദൃഷ്ടിയിൽെപ�
ടാതാവാൻ കഴിയും. അയാൾ വാസ്തവത്തിൽ അവിെട നിന്നു മറഞ്ഞുേപാകുന്നില്ല.
പിെന്നേയാ ഒരുത്തരും അയാെള കാണുകയില്ല. ശരീരത്തിെന്റ രൂപവും ശരീരവും
ഭിന്നവസ്തുക്കൾേപാെല ആകുന്നു. രൂപവും രൂപീഭവിക്കുന്ന വസ്തുവും േവർതിരിക്ക�
ത്തക്കവണ്ണമുള്ള സമാധിബലം േയാഗിക്കു സിദ്ധിക്കുേമ്പാൾ മാത്രേമ അതു സാദ്ധ്യ�
മാവു എന്നുള്ളതു് പ്രേത്യകം ഓർമ്മിക്കണം. അേപ്പാൾ േയാഗി അതിേന്മൽ സംയ�
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മം െചയ്യും. ഉടൻ രൂപ ശ്രഹണശക്തിക്കു പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടാകും. കാരണം രൂപ�
ഗ്രഹണ ശക്തി രൂപത്തിനും രൂപഭാവത്തിനും തമ്മിലുള്ള സംബന്ധത്തിൽ നിന്നു�
ണ്ടാകുന്നതു്. ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ േകൾക്കാതാകുക തുടങ്ങിയുള്ളതും ഇതുേപാ�
െല ഊഹിച്ചുെകാള്ളാം.

സൂത്രം 23. േസാപക്രമം നിരൂപക്രമം ച കർമ്മ. തത്സംയമാദ�
പരാന്തജ്ഞാനം, അരിേഷ്ടേഭ്യാ വാ
അർത്ഥം: കർമ്മ = (ജന്മാന്തരകൃതമായ) കർമ്മം, േസാപക്രമം = ആശുഫേലാന്മു�
ഖം (േവഗത്തിൽ ഫലിക്കുന്നതു് ), നിരുപക്രമാം ച = ചിരഫേലാന്മുഖം (വളെര നാൾ�
െകാണ്ടു ഫലിക്കുന്നതു് ) ഇങ്ങെന (രണ്ടു്) ആകുന്നു. തത്സംയമാൽ = അപ്രകാരമു�
ളള കർമ്മങ്ങളിൽ സംയമം െചയ്താൽ, അരിേഷ്ടേഭ്യാ വാ = അെല്ലങ്കിൽ അരിഷ്ടങ്ങ�
ളിൽ2 നിന്നു് (ഊഹിച്ചാൽ) അപരാന്തജ്ഞാനം = മരണകാലെത്തപ്പറ്റി ഖണ്ഡിത�
മായ അറിവുണ്ടാകും.

േയാഗി കർമ്മങ്ങളുെടേമൽ അതായതു്, മനസ്സിലുള്ള ഇേപ്പാൾ വ്യാപരിച്ചു�
െകാണ്ടിരിക്കുന്നതും, േമൽ വ്യാപരിപ്പാൻ അവസരം പ്രതീക്ഷിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന�
തുമായ സംസ്ക്കാരങ്ങളുെട േമൽ സംയമം െചയ്താൽ, ആ ആഗാമി (പ്രതീക്ഷിച്ചിരി�
ക്കുന്ന) സംസ്ക്കാരങ്ങൾ വഴിയായി ശരീരം വീഴാൻ േപാകുന്നതു് എേപ്പാഴാെണന്നു്
എേപ്പാൾ ഏതു മണിക്കൂറിൽ, എന്നുേവണ്ട ഏതു നിമിഷത്തിൽ ആണു് മരിക്കുന്ന�
തു് എന്നുകൂടിയും അറിയും. മരണകാലജ്ഞാനെത്ത ഹിന്ദുക്കൾ വലിയ കാര്യമായി
വിചാരിച്ചു വരുന്നു. കാരണം പ്രയാണകാലെത്ത വിചാരങ്ങൾ അടുത്ത ജന്മെത്ത
സ്വരൂപിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ ശക്തികളാെണന്നു ഭഗവദ് ഗീതയിൽ ഉപേദശിക്ക�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

സൂത്രം 24. ൈമത്രാദിഷു ബലാനി
അർത്ഥം: ൈമത്രാദിഷു = ൈമത്രി, മുദിതാ, ഉേപക്ഷ, കരുണ ഇവയിൽ (സംയമം�
െചയ്താൽ), ബലാനി = മിത്രത്വം മുതലായവയിൽ ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നു.

സൂത്രം 25. ബേലഷു ഹസ്തിബലാദീനി
അർത്ഥം: ബേലഷു = ശരീരശക്തികളിൽ (സംയമംെചയ്താൽ), ഹസ്തിബലാദീനി =
ആന മുതലായ ജന്തുക്കളുെട ബലം (ഉണ്ടാവും).

േയാഗി സംയമം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബലമുണ്ടാേകണെമന്നു ആഗ്രഹി�
ക്കുന്നു എങ്കിൽ ആനയുെട ബലത്തിൽ സംയമംെചയ്യുേമ്പാൾ അതിെന്റ ബലം
അയാൾക്കു സിദ്ധിക്കുന്നു. ഓേരാരുത്തെന്റയും ഉള്ളിൽ അളവില്ലാത്ത ശക്തികൾ
ഉണ്ടു്. അതിെന സ്വാധീനമാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം അറിഞ്ഞാൽ മതി. േയാഗി അതിനു�
ള്ള ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
2 അരിഷ്ടങ്ങൾ അദ്ധ്യാത്മം, അധിഭൂതം, അധിൈദവം ഇങ്ങെന മൂന്നു വിധം. െചവിെപാത്തിയാൽ

മുഴക്കം േകൾക്കായ്ക മുതലായതു്, വികൃതരൂപങ്ങൾ കാണുക മുതലായതു്, െപെട്ടന്നു് സ്വർഗ്ഗാദിദർ�
ശനം ഇവ യഥാക്രമം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ
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സൂത്രം 26. പ്രവൃത്ത്യാേലാകന്യാസാൽ സൂക്ഷ്മ വ്യവഹിത വിപ്ര�
കൃഷ്ടജ്ഞാനം
അർത്ഥം: പ്രവൃത്ത്യാേലാകന്യാസാൽ = േജാതിഷ്മതി എന്നു മുൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
(ജ്ഞാനവിേശഷമായ) പ്രവൃത്തിയുെട ആ േലാകത്തിെന്റ (പ്രകാശത്തിെന്റ) ന്യാ�
സം (വിഷയങ്ങളിേലക്കുള്ള നിേയാജനം) െകാണ്ടു്, സൂക്ഷ്മവ്യവഹിതവിപ്രകൃഷ്ട
ജ്ഞാനം = പരമാണുക്കൾ ആവൃതങ്ങൾ, അതിദൂരസ്ഥലങ്ങൾ ഇവയുേട സാ�
ക്ഷാൽകാരം ഉണ്ടാകും.

ഹൃദയത്തിെല േജ്യാതിഷ്മതി എന്ന പ്രകാശത്തിേന്മൽ സംയമം െചയ്താൽ
േയാഗിക്കു അതിദൂരസ്ഥങ്ങളായ വസ്തുക്കൾ കൂടിയും കാണാറാകും. അതായതു
അധികദൂരേദശത്തിൽ നടക്കുന്നതും ഇടയിൽ മലകൾ മുതലായ പ്രതിബന്ധങ്ങ�
ളാൽ മറയ്ക്കെപ്പട്ടതുമായ സംഭവങ്ങൾ. അതിസൂക്ഷ്മമായ വസ്തുക്കൾ ഇവ കൂടിയും കാ�
ണാറാവും.

സൂത്രം 27. ഭുവനജ്ഞാനം സൂേര്യ സംയമാൽ
അർത്ഥം: സൂേര്യ = ആദിത്യങ്കൽ, സംയമാൽ = സംയമം െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു്, ഭുവ�
നജ്ഞാനം = സകല ഭുവനത്തിെന്റയും ജ്ഞാനം (ഉണ്ടാകുന്നു).

സൂത്രം 28. ചേന്ദ്ര താരവ്യൂഹജ്ഞാനം
അർത്ഥം: ചേന്ദ്ര = ചന്ദ്രങ്കൽ (സംയമം െചയ്താൽ), താരാവ്യൂഹജ്ഞാനം = നക്ഷ�
ത്രമണ്ഡലെത്തപ്പറ്റിയ വിജ്ഞാനം (സിദ്ധിക്കുന്നു).

സൂത്രം 29. ധ്രുേവ തൽഗതിജ്ഞാനം
അർത്ഥം: ധ്രുേവ = ധ്രുവനക്ഷത്രത്തിൽ (സംയമം െചയ്താൽ), തൽഗതിജ്ഞാനം =
നക്ഷത്രങ്ങളുെട ചലനെത്തപ്പറ്റിയ വിജ്ഞാനം (ഉണ്ടാകുന്നു).

സൂത്രം 30. നാഭിചേക്ര കായവ്യൂഹജ്ഞാനം
അർത്ഥം: നാഭിചേക്ര = നാഭിമണ്ഡലത്തിൽ (സംയമം െചയ്താൽ) കായവ്യൂഹ�
ജ്ഞാനം = ശരീരഘടനെയ സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാനം (ഉണ്ടാകുന്നു).

സൂത്രം 31. കണ്ഠകൂേപ ക്ഷുൽപിപാസാനിവൃത്തിഃ
അർത്ഥം: കണ്ഠകൂേപ = താലുമൂലത്തിലുള്ള കുഴിയിൽ (സംയമം െചയ്താൽ), ക്ഷുൽ�
വിപാസാനിവൃത്തിഃ = വിശപ്പും ദാഹവും മാറിേപ്പാകും.

അഭ്യാസമദ്ധ്യത്തിൽ വിശപ്പു േതാന്നിയാൽ കണ്ഠകൂപസംയമം െകാണ്ടു് അതു
മാറിേപ്പാകുന്നു.
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സൂത്രം 32. കൂർമ്മനാഡ്യാം ൈസ്ഥര്യം
അർത്ഥം: കുർമ്മനാഡ്യാം = ഹൃദയത്തിലുള്ള (ആമ േപാെലയുള്ള നാഡിയിൽ)
സംയമം െചയ്താൽ, ൈസ്ഥര്യം = ശരീരത്തിനു നിശ്ചലത (സിദ്ധിക്കുന്നു).

സൂത്രം 33. മൂർദ്ധേജ്യാതിഷി സിദ്ധദർശനം
അർത്ഥം: മൂർദ്ധേജ്യാതിഷി = ശിരസ്സിേന്മലുള്ള േജ്യാതിസ്സിൽ (സംയമം െചയ്താൽ),
സിദ്ധദർശനം = സിദ്ധന്മാരുെട പ്രത്യക്ഷം (ഉണ്ടാകും).

സിദ്ധന്മാർ േപ്രതങ്ങെളക്കാൾ അല്പം ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ആത്മാക്കളാണു്.
േയാഗി മൂർദ്ധാവിലുള്ള പ്രകാശത്തിേന്മൽ സംയമം െചയ്യുേമ്പാൾ അയാൾക്കു ഇവ�
െര പ്രത്യക്ഷമായി കാണാം. ഇവിെട സിദ്ധന്മാർ എന്നു പറഞ്ഞതു് മുക്തന്മാെരപ്പറ്റി�
യല്ല. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ പദം പലേപ്പാഴും ഉപേയാഗിക്കാറുണ്ടു്.

സൂത്രം 34. പ്രാതിഭാദ്വാ സർവം
അർത്ഥം: വാ = അെല്ലങ്കിൽ, പ്രാതിഭാൽ = പ്രാതിഭം (പ്രതിഭാ സംയമത്താൽ
സിദ്ധമാകുന്ന താരകം എന്ന ജ്ഞാനം) െകാണ്ടു്, സർവം = എല്ലാം (േയാഗി
കാണുന്നു).

േമൽപറഞ്ഞ സിദ്ധികൾ എല്ലാം പ്രതിഭ അെല്ലങ്കിൽ പരിശുദ്ധതെകാണ്ടു്,
ജ്ഞാനവാനായിത്തീർന്ന ഒരുവനു ഒരു സംയമവും കൂടാെത തെന്നയും ഉണ്ടാകു�
ന്നു. അതു ഒരുവൻ പ്രതിഭയുെട ഒരു ഉയർന്ന നിലയിൽ എത്തുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന�
താണു്. അേപ്പാൾ അയാൾക്കു വലിയ പ്രകാശം സിദ്ധിക്കുന്നു. എല്ലാ വസ്തുക്കളും
അയാൾക്കു പ്രത്യക്ഷമാണു്. സ്വഭാേവന തെന്ന എല്ലാം അയാളുെട മുമ്പിൽ േതാ�
ന്നും. സംയമവും മറ്റും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല.

സൂത്രം 35. ഹൃദേയ ചിത്തസംവിൽ
അർത്ഥം: ഹൃദേയ = ഹൃദയത്തിൽ സംയമം െചയ്താൽ, ചിത്തസംവിൽ = സ്വപര�
ഹൃദയങ്ങളുെട േബാധം ഉണ്ടാകുന്നു. (സ്വഹൃദയത്തിെല വാസനകേളയും പരഹൃദ�
യത്തിലുള്ള രാഗാദി വൃത്തികേളയും അറിയുന്നു).

സൂത്രം 36. സത്വപുരുഷേയാരത്യന്താസങ്കീർണ്ണേയാഃ പ്രത്യയാ�
വിേശേഷാ േഭാഗഃ; പരാർത്ഥാൽ സ്വാർത്ഥസംയമാൽ പുരുഷ�
ജ്ഞാനം
അർത്ഥം: അത്യന്താസങ്കീർണ്ണേയാഃ = ഒട്ടും സംബന്ധമില്ലാത്ത, സത്വപുരുഷ�
േയാഃ = സത്വത്തിനും പുരുഷനും തമ്മിൽ, പ്രത്യയാവിേശഷഃ = േവർതിരിച്ചറിയാ�
യ്മ (രണ്ടും ഒന്നാെണന്നുള്ള ഭ്രമം) േഭാഗഃ = സുഖദുഃഖാനുഭവം ആകുന്നു (സുഖദുഃഖാ�
നുഭവങ്ങൾക്കു കാരണമായിരിക്കുന്നു എന്നു താല്പര്യം), പരാർത്ഥാൽ = അന്യപ്ര�
േയാജനമായ അതിൽനിന്നു (ഭിന്നമായ), സ്വാർത്ഥസംയമാൽ = സ്വാർത്ഥത്തിൽ
(ചിന്മാത്രമായ അതിെന്റ സ്വരൂപത്തിൽ) സംയമം െചയ്താൽ, പുരുഷജ്ഞാനം =
ആത്മസാക്ഷാൽകാരം (ഉണ്ടാകുന്നു).
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സൂത്രം 37. തതഃ പ്രാതിഭശ്രാവണേവദനാദർശാസ്വാദി വാർ�
ത്താഃ ജായേന്ത
അർത്ഥം: തതഃ = അതിൽനിന്നു് (പുരുഷസ്വരൂപ സംയമത്തിൽ നിന്നു് ), പ്രാതി�
ഭശ്രാവണേവദനാദർശാസ്വാദി വാർത്താഃ = പ്രാതിഭങ്ങളാ (േമൽപറഞ്ഞ) പ്രതി�
ഭയിൽ നിന്നു സിദ്ധിക്കുന്നവയായ ശ്രാവണം (ശ്രവണപ്രത്യക്ഷം ദിവ്യമായ സ്പർശ�
സുഖം മുതലായവ) ആദർശം (ദർശനം, പ്രത്യക്ഷം, ദിവ്യവസ്തുദർശനം മുതലായവ)
ആസ്വാദം (രസന പ്രത്യക്ഷം, ദിവ്യരസാസ്വാദനാദി) വാർത്താ (ഘ്രാണപ്രത്യക്ഷം,
ദിവ്യഗന്ധജ്ഞാനം മുതലായവ) ഇതുകൾ, ജായേന്ത = ഉണ്ടാകുന്നു.

സൂത്രം 38. േത സമാധാവുപസർഗ്ഗാവ്യുത്ഥാേന സിദ്ധയഃ
അർത്ഥം: േത = അവ (േമൽപറഞ്ഞ സിദ്ധികൾ എല്ലാം), സമാധൗ = സമാധി�
യിൽ (അസംപ്രജ്ഞാത സമാധിയിൽ), ഉപസർഗ്ഗാഃ = പ്രതിബന്ധങ്ങൾ (ആണു് ),
വ്യുത്ഥാേന = ബഹിർമ്മുഖാവസ്ഥയിൽ (സമാധി വിട്ടിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ), സിദ്ധ�
യഃ = സിദ്ധികൾ (ആയിരിക്കുന്നു).

േയാഗി ലൗകികസുഖങ്ങൾ എല്ലാം അറിയുന്നു എങ്കിൽ അതു സത്വത്തിെന്റ
(ബുദ്ധിയുെട)യും ആത്മാവിെന്റയും കലർപ്പിൽനിന്നു വരുന്നതാണു്. അതിേന്മൽ
(അതായതു്, അവ പ്രകൃതിയും ആത്മാവുമായ, രണ്ടു ഭിന്നപദാർത്ഥങ്ങളാെണന്നു)
സംയമം െചയ്താൽ ആത്മജ്ഞാനമുണ്ടാകും. അതിൽനിന്നു വിേവകം ഉണ്ടാകുന്നു.
വിേവകം ഉണ്ടായാൽ പ്രതിഭ എന്ന അത്യന്തമായ ആത്മപ്രകാശം സിദ്ധിക്കുന്നു.
ഈ സിദ്ധികൾ എല്ലാറ്റിനും മീെതയുള്ള ലക്ഷ്യത്തിനു്, അതായതു് ഉപാധിരഹിത�
നായ ആത്മാവിെന്റ ജ്ഞാനത്തിനും, മുക്തിക്കും പ്രതിബന്ധങ്ങളാകുന്നു. ഇവ മാർ�
ഗ്ഗമദ്ധ്യത്തുവന്നു േചരുന്നവയേത്ര. േയാഗി അവെയ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മു�
കളിലെത്ത ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്നു. അവെയ സമ്പാദിപ്പാൻ േമാഹിച്ചാൽ േമേല്പാ�
ട്ടുള്ള ഗതി തടഞ്ഞു േപാകയും െചയ്യുന്നു.

സൂത്രം 39. ബന്ധകാരണൈശഥില്യാൽ പ്രചാരസംേവദനാച്ച
ചിത്തസ്യ പരശരീരാേവശഃ
അർത്ഥം: ബന്ധകാരണൈശഥില്യാൽ = േദഹാഭിമാനരൂപമായ ബന്ധത്തിനു
കാരണമായിരിക്കുന്ന കർമ്മത്തിെന്റ ക്ഷയം (സമാധിപരിശീലനത്താൽ) ഉണ്ടാകു�
ന്നതുെകാണ്ടും, ചിത്തസ്യ = മനസ്സിൻ, പ്രചാരസംേവദനാൽ ച = (സമാധിബലം
െകാണ്ടു്) വിഷയങ്ങളിേലക്കു സഞ്ചരിക്കുന്നതിെന്റ മാർഗ്ഗങ്ങെള സംബന്ധിച്ചു അറി�
വുണ്ടാകുന്നതുെകാണ്ടും, പരശരീരാേവശഃ = പരകായ പ്രേവശനം എന്ന സിദ്ധി
(അന്യന്മാരുെട മരിച്ചേതാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നേതാ ആയ ശരീരത്തിൽ പ്രേവശിച്ചു േച�
ഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ൈവഭവം) ഉണ്ടാകുന്നു.

േയാഗിക്കു താൻ ഒരു ശരീരത്തിൽ വ്യാപരിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാഴും മെറ്റാ�
രു മൃതശരീരത്തിൽ പ്രേവശിച്ചു അതിെന ഉജ്ജീവിപ്പിച്ചു സഞ്ചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
അെല്ലങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളിെന്റ ശരീരത്തിൽ തെന്ന പ്രേവശിച്ചു് അയാളുെട
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ഇന്ദ്രിയ ശക്തികെള സ്തംഭിപ്പിച്ചു തൽക്കാലം ആ ശരീരം വഴി വ്യാപരിപ്പാനും കഴി�
യും. പ്രകൃതിപുരുഷവിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ ആണു് േയാഗിക്കു അതു സാദ്ധ്യമാ�
കുന്നതു്. തനിക്കു മെറ്റാരാളിെന്റ ശരീരത്തിൽ പ്രേവശിക്കണെമന്നു േതാന്നിയാൽ
ആ ശരീരത്തിേന്മൽ സംയമം െചയ്താൽ അതിൽ പ്രേവശിക്കാം. എന്തുെകാെണ്ട�
ന്നാൽ േയാഗികളുെട മതപ്രകാരം ആത്മാവു് മാത്രമല്ല മനസ്സും സർവവ്യാപകമാ�
ണു്, സമഷ്ടി മനസ്സിെന്റ അംശമാണു്. എങ്ങിെന ആയാലും മനസ്സിനു സിരാചല�
നം വഴിയാേയ ശരീരത്തിൽ വ്യാപരിപ്പാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ േയാഗി സിരാചലന
ബന്ധത്തിൽനിന്നു തെന്ന േമാചിപ്പിച്ചു കഴിയുേമ്പാൾ അയാൾക്കു അന്യവസ്തുക്കൾ
വഴിയായി വ്യാപരിപ്പാനും ശക്തി ഉണ്ടാകും.

സൂത്രം 40. ഉദാനജയാജ്ജലപങ്കകണ്ടകാദിഷ്വസംഗ ഉൽക്രാ�
ന്തിശ്ച
അർത്ഥം: ഉദാനജയാൽ = ഉദാനൻ എന്ന പ്രാണെന നിയമനം െചയ്താൽ, ജല�
പങ്കകണ്ടകാദിഷു = െവള്ളം, െചളി, മുള്ള്, മുതലായവയിൽ, അസംഗഃ = സ്പർശി�
ക്കായ്മ, ഉൽക്രാന്തിശ്ച = ഉൽക്രമണവും (പ്രയാണകാലത്തു പ്രാണെന്റ േക്ലശരഹി�
തമായ േവർപാടും) ഉണ്ടാകുന്നു.

ഉദാനൻ എന്നതു ശ്വാസേകാശെത്തയും അതിനു േമൽേപ്പാട്ടുള്ള ശരീരെത്ത
മുഴുവനും േചഷ്ടിപ്പിക്കുന്ന സിരാചലനവിേശഷമാകുന്നു. അതിെന സ്വാധീനമാക്കി�
യാൽ ശരീരത്തിനു വലുതായ ലാഘവം സിദ്ധിക്കും (ഭയമുണ്ടായിരിക്കയില്ല). അതു�
െകാണ്ടു െവള്ളത്തിൽ താഴാതിരിയ്ക്കും; മുള്ളിേന്മലും വാളിെന്റ വായിലും നടക്കാം; തീ�
യിലും മറ്റും നിൽക്കാം.

സൂത്രം 41. സമാനജയാജ്ജ്വലനം
അർത്ഥം: സമാനജയാൽ = (സമാനപ്രാണെന സംയമനം െചയ്താൽ) ജ്വലനം =
ഉജ്ജ്വലനം (ഉണ്ടാകും) േതേജാവ്യാപ്തിയാൽ േയാഗി ഉജ്ജ്വലിക്കും).

താൻ വിചാരിക്കുേമ്പാൾ തെന്റ ശരീരത്തിൽനിന്നു േതജസ്സിെന്റ ജ്വാലകൾ
പുറെപ്പടും.

സൂത്രം 42. േശ്രാത്രാകാശേയാസ്സംബന്ധസംയമാദ്ദിവ്യം േശ്രാ�
ത്രം
അർത്ഥം: േശ്രാത്രാകാശേയാഃ = െചവിയുേടയും ആകാശത്തിേന്റയും, സംബന്ധ�
സംയമാൽ = സംബന്ധത്തിൽ സംയമം െചയ്താൽ, ദിവ്യം = അമാനുഷമായ, േശ്രാ�
ത്രം = േശ്രാേത്രന്ദ്രിയം (സിദ്ധിക്കുന്നു) (ദിവ്യശബ്ദങ്ങൾ േകൾക്കുമാറാകുന്നു).

ആകാശം, ശ്രവേണന്ദ്രിയം ഇവയിേന്മൽ സംയമം െചയ്താൽ േയാഗിക്കു ദിവ്യ�
മായ ശ്രവേണന്ദ്രിയം ഉണ്ടാകും. താൻ എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും േകൾക്കും. എത്രേയാ നാ�
ഴിക അകെല എെന്തങ്കിലും ശബ്ദമുണ്ടാകേയാ സംസാരിക്കേയാ െചയ്താൽ േകൾ�
ക്കാൻ സാധിക്കും.
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സൂത്രം 43. കായാകാശേയാസ്സംബന്ധസംയമാല്ലഘു തൂലസമാ�
പത്തിശ്ചാകാശഗമനം
അർത്ഥം: കായാകാശേയാഃ = ശരീരത്തിെന്റയും ആകാശത്തിെന്റയും സംബന്ധ�
സംയമാൽ= സംബന്ധത്തിങ്കൽ സംയമം െചയ്താൽ ലഘുതൂലസമാപത്തിഃ= ലഘു�
വായിരിക്കുന്ന തൂലം (പഞ്ഞി) മുതലായവേയാടു സാമ്യം പ്രാപിക്കുന്നതുെകാണ്ടു്,
ആകാശഗമനം = ആകാശസഞ്ചാരം (െചയ്യുന്നതിനുള്ള സിദ്ധി) ഉണ്ടാകുന്നു.

ശരീരത്തിെന്റ പദാർത്ഥം ആകാശമാണു്. ആകാശം അതിെന്റ ഒരു പരിണാ�
മേഭദത്താൽ ശരീരമായിത്തീർന്നിരിക്കയാകുന്നു. േയാഗി ഈ ആകാശപദാർത്ഥ�
ത്തിേന്മൽ സംയമം െചയ്താൽ ആകാശത്തിെന്റ ലഘുത്വം ശരീരത്തിനു സിദ്ധിക്കും.
അതുെകാണ്ടു് ആകാശത്തൂെട എവിെടയും േപാവാൻ അയാൾക്കു കഴിയും.

സൂത്രം 44. ബഹിരകല്പിതാ വൃത്തിർമ്മഹാവിേദഹം തതഃ പ്ര�
കാശാവരണക്ഷയഃ
അർത്ഥം: ബഹിഃ = െവളിയിൽ, അകല്പിതാ = കല്പിതയല്ലാത്ത, (ശരീരാഹങ്കാര�
േത്താടുകൂടാെത പ്രവർത്തിക്കുന്ന), വൃത്തിഃ = ചിത്തവൃത്തി, മഹാവിേദഹം = (മഹാ�
വിേദഹം എന്നു പറയുന്നു), തതഃ = അതിൽ നിന്നു (അതിൽ സംയമം െചയ്താൽ),
പ്രകാശാവരണക്ഷയഃ = പ്രകാശത്തിെന്റ (പ്രകാശരൂപമായ ബുദ്ധി സത്വത്തിെന്റ)
േക്ലശാദികളായ മൂടലുകൾ നശിക്കുന്നു.

മനസ്സു് അതിെന്റ മൗഢ്യത്താൽ അതു ഈ ശരീരത്തിൽ വ്യാപാരിക്കുന്നു
എന്നു വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സു് സർവവ്യാപിയാെണങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുെകാണ്ടു് ഒരു
സിരാവ്യൂഹത്തിൽ മാത്രം ബദ്ധനായി നില്ക്കയും ഒരു ശരീരത്തിൽ മാത്രം അഭിമാ�
നം വച്ചുെകാണ്ടിരിക്കയും െചയ്യണം. ഒരു കാരണവുമില്ല. േയാഗി തനിക്കു ഇഷ്ട�
മായ ദിക്കിെലല്ലാം ഞാൻ എന്ന ഭാവം (ആത്മാഭിമാനം) െവക്കുവാൻ ആഗ്രഹി�
ക്കുന്നു. അതു സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകാശരൂപമായ സത്വത്തിെന്റ ആവരണം
(മറ) എല്ലാം െപാേയ്പാകയും എല്ലാ അന്ധകാരവും അജ്ഞാനവും മറഞ്ഞു േപാക�
യും െചയ്യുന്നു. എല്ലാം എനിക്കു ജ്ഞാനമായിേത്താന്നുന്നു.

സൂത്രം 45. സ്ഥൂലസ്വരൂപസൂക്ഷ്മാന്വയാർത്ഥവത്വസംയമാൽ
ഭൂതജയഃ
അർത്ഥം: സ്ഥൂലസ്വരൂപസൂക്ഷ്മാന്വയാർത്ഥവത്വസംയമാൽ = സ്ഥൂലം (പ്രത്യക്ഷ�
രൂപം) സ്വരൂപം (ഗന്ധാദികാര്യം) സൂക്ഷ്മം (ഗന്ധതന്മാത്രാദി) അന്വയം (ഗുണങ്ങൾ
= തത്വാദികൾ) അർത്ഥവാത്വം (പ്രേയാജനം േഭാഗേമാക്ഷ സമ്പാദനശക്തി) ഇവ�
യിൽ സംയമം െചയ്താൽ, ഭൂതജയഃ = പഞ്ചഭൂതജയം (ഉണ്ടാകുന്നു).

േയാഗി ഭൂതങ്ങളിൽ സംയമം െചയ്യുന്നു. ആദ്യം സ്ഥൂലഭൂതങ്ങളിലും ഒടുവിൽ
അവയുെട സൂക്ഷ് മാവസ്ഥകളിലും, ഈ സംയമം ബുദ്ധമതക്കാരിൽ ഒരു വർഗ്ഗക്കാ�
രാണു് അധികം അംഗീകരിക്കുന്നതു്. അവർ ഒരു മൃൽപിണ്ഡം (മൺകട്ട) എടുത്തു
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അതിേന്മൽ സംയമം െചയ്യുന്നു. ക്രേമണ അവർ അതിെന്റ അവയവങ്ങളായ അണു�
ദ്രവ്യങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു. അവെയല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിയുേമ്പാൾ ആ ഭൂതെത്ത കീ�
ഴടക്കുന്നതിനു അവർക്കു ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അതു േപാെല തെന്ന മറ്റു എല്ലാ ഭൂത�
ങ്ങെള സംബന്ധിച്ചും (െചയ്യാം). േയാഗിക്കു അവെയ എല്ലാം കീഴടക്കാൻ കഴിയും.

സൂത്രം 46. താേതാഽണിമാദിപ്രാദുർദാവഃ കായസമ്പത്തദ്ധർ�
മ്മാനഭിഘാതശ്ച
അർത്ഥം: തതഃ = ഭൂതജയം സിദ്ധമായാൽ, അണിമാദി പ്രാദുർഭാവഃ = അണിമാദി�
കളായ ഐശ്വര്യങ്ങളുെട ഉദയം, കായസമ്പത്തു് = കായസിദ്ധി, തദ്ധർമ്മാനഭിഘാ�
തഃ ച=കായ (ശരീര)ധർമ്മങ്ങളായ രൂപാദികൾ നശിക്കായ്മ ഇവയും ഉണ്ടാകുന്നു.

േയാഗിക്കു അഷ്ടസിദ്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണു് ഇതിെന്റ അർത്ഥം. അണു
േപാെല ലഘുവാകാൻ േയാഗിക്കു കഴിയും, മഹത്തും ഭൂമിേയാളം ഭാരമുള്ളതുമാ�
വാൻ കഴിയും. വായുേപാെല ഘനം കുറഞ്ഞ വസ്തുവായിത്തീരാനും കഴിയും. താൻ
വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിേനയും ശാസിക്കാം. വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിേനയും കീഴട�
ക്കാം. സിംഹം ആട്ടിൻകുട്ടിെയേപ്പാെല തെന്റ കാൽമുട്ടിേന്മൽ കയറിയിരിക്കും.
എല്ലാ ആഗ്രഹവും വിചാരിച്ചവണ്ണം തനിക്കു നിറേവറുകയും െചയ്യും.

സൂത്രം 47. രൂപലാവണ്യബലവജ്രസംഹനനത്വാദി കായസ�
മ്പൽ
അർത്ഥം: രൂപലാവണ്യബലവജ്രസംഹനനത്വാദി = സൗന്ദര്യം, കാന്തി, ബലം,
ദൃഢത, ഇവ, കായസമ്പൽ = ശരീരസിദ്ധി ആകുന്നു.

ശരീരം നാശമില്ലാത്തതായിത്തീരുന്നു. അഗ്നിക്കു അതിെന ബാധിപ്പാൻ കഴി�
കയില്ല. ഒന്നിനും അതിെന ബാധിപ്പാൻ കഴികയില്ല. േയാഗി ആഗ്രഹിക്കുന്നതുവ�
െര തെന്റ ശരീരേത്ത ഒന്നിനും ധ്വംസിപ്പാൻ കഴികയില്ല. കാലദണ്ഡെത്ത ഭഞ്ജി�
ച്ചുെകാണ്ടു േയാഗി ശരീരേത്താടുകൂടി ഈ േലാകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കും. അങ്ങെന�
യുള്ള ആൾക്കു പിെന്ന േരാഗേമാ മരണേമാ േവദനേയാ ഒന്നുമിെല്ലന്നു േവദത്തിൽ
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.

സൂത്രം 48. ഗ്രഹണസ്വരൂപാസ്മിതാന്വയാർത്ഥവത്വ സംയമാദി�
ന്ദ്രിയജയഃ
അർത്ഥം: ഗ്രഹണസ്വരൂപാസ്മിതാന്വയാർത്ഥവത്വസംയമാൽ = ഗ്രഹണം (ഇന്ദ്രി�
യവ്യാപാരം) സ്വരൂപം (ഇന്ദ്രിയജ്ഞാനം) അസ്മിത (ഇന്ദ്രിയാനുഗതമായ അഹങ്കാ�
രം) അന്വയം (ഗുണങ്ങൾ, സത്വാദി) അർത്ഥവത്വം (പുരുഷാർത്ഥരൂപമായ പ്രേയാ�
ജനം)ഇവയിൽ സംയമം െചയ്താൽ, ഇന്ദ്രിയജയഃ=ഇന്ദ്രിയജയം (സിദ്ധിക്കുന്നു).

െവളിയിലുള്ള വിഷയങ്ങെള സാക്ഷാൽകരിക്കുേമ്പാൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മന�
സ്സിൽ അവയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം വിട്ടു വിഷയങ്ങളിേലക്കു െചല്ലുന്നു. ആ വ്യാപാരെത്ത
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ജ്ഞാനവും, അഹന്തയും യഥാക്രമം പിന്തുടരുന്നു. േയാഗി ഇവയിൽ ക്രേമണ സം�
യമംെചയ്തു ശീലിച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കീഴടങ്ങും. കാണുകേയാ നശിക്കുകേയാ െച�
യ്യുന്ന ഏതിെന എങ്കിലും എടുത്തു േനാക്കുക. ദൃഷ്ടാന്തമായി ഒരു പുസ്തകം തെന്ന
ആകെട്ട. ആദ്യം മനസ്സിെന കണ്ടപ്രകാരമുള്ള ആ വസ്തുവിൽ തെന്ന ഏകാഗ്രെപ്പടു�
ത്തുക. പിെന്ന പുസ്തകാകാരമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിലും അതിനുേശഷം
പുസ്തകെത്ത കാണുന്ന അഹംപദാർത്ഥം അെല്ലങ്കിൽ അഹന്തയിലും ഏകാഗ്രെപ്പ�
ടുത്തുക. ആ അഭ്യാസത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാം വശംവദമാകും.

സൂത്രം 49. തേതാമേനാജവിത്വം വികരണഭാവഃ പ്രധാനജയ�
ശ്ച
അർത്ഥം: തതഃ = ഇന്ദ്രിയജയം സിദ്ധിച്ചാൽ മേനാജവിത്വം = ശരീരത്തിനു മനസ്സി�
നു എന്നേപാെല ശീഘ്രഗതിസാമർത്ഥ്യം, വികരണഭാവഃ = ശരീരാേപക്ഷ കൂടാെത�
യുള്ള ഇന്ദ്രിയവ്യാപാരം, പ്രധാനജയശ്ച = പ്രകൃതിജയം (സർവവശീകാരം) (ഇവ
സിദ്ധിക്കുന്നു).

ഭൂതജയം െകാണ്ടു കായസിദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതുേപാെല മേനാജയംെകാണ്ടു മന�
സ്സിദ്ധിയുമുണ്ടാകുന്നു.

സൂത്രം 50. സത്വപുരുഷാന്യതാഖ്യാതിമാത്രസ്യ സർവഭാവാധി�
ഷ്ഠതൃത്വം സർവജ്ഞാതൃത്വം ച
അർത്ഥം: സത്വപുരുഷാന്യതാഖ്യാതിമാത്രസ്യ = സത്വപുരുഷന്മാരുെട (ബുദ്ധിയു�
േടയും ആത്മാവിെന്റയും) അന്യതാഖ്യാതി (േഭദജ്ഞാനം, വിേവകം) മാത്രമായി
സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന േയാഗിക്കു് സർവഭാവാധിഷ്ഠതൃത്വം = സർവവ്യാപകത്വവും, സർവ�
ജ്ഞാതൃത്വം ച = സർവജ്ഞത്വവും (സിദ്ധിക്കുന്നു).

പ്രകൃതിെയ കീഴടക്കി പുരുഷനും പ്രകൃതിയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള േഭദെത്ത സാക്ഷാൽ�
കരിക്കുേമ്പാൾ അതായതു്, പുരുഷൻ അനശ്വരനും ശുദ്ധനും പൂർണ്ണനും ആെണന്നു
േയാഗി സ്വാനുഭവം െകാണ്ടു കാണുേമ്പാൾ സർവശക്തിമത്വവും സർവജ്ഞത്വവും
ഉണ്ടാകും.

സൂത്രം 51. തൈദ്വരാഗ്യാദപി േദാഷബീജക്ഷേയ ൈകവല്യം
അർത്ഥം: തൈദ്വരാഗ്യാൽ അപി = േമല്പറഞ്ഞ സിദ്ധികളിൽ കൂടിയും വിരക്തി
വന്നാൽ, േദാഷബീജക്ഷേയ = രാഗാദികളുെട ബീജമായ അവിദ്യാദികളുെട ക്ഷ�
യം ഉണ്ടായിട്ടു്, ൈകവല്യം = (ഏകത്വം) ആത്യന്തിക ദുഃഖനിവൃത്തി (േമാക്ഷം
ഉണ്ടാകുന്നു).

ഇങ്ങെന േയാഗിക്കു ൈകവല്യം, ഏകത്വം, താൻ മാത്രമാകുക, എന്ന അവ�
സ്ഥ, നിരാശ്രയത്വം ഉണ്ടാകുന്നു. അേപ്പാൾ അയാൾ മുക്തനായി. േയാഗി സർവശ�
ക്തിമത്വം സർവജ്ഞത്വം ഇവയുെട വിചാരങ്ങൾ കൂടി വിട്ടുകളയുേമ്പാൾ േഭാഗങ്ങ�
ളുെട അത്യന്തികമായ ത്യാഗം ഉണ്ടാകുന്നു. അതായതു േദവതകളുെട പ്രേലാഭനങ്ങ�
ളിൽക്കൂടിയും വിരക്തി വരുന്നു. ഈ അത്ഭുതസിദ്ധികൾ എല്ലാം കണ്ടു് അവെയ
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എല്ലാം ഉേപക്ഷിച്ചാൽ ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനത്തിൽ എത്തുന്നു. ഈ സിദ്ധികൾ എല്ലാം
എന്താണു് ? െവറും സ്വപ്നം േപാെല േതാന്നലുകൾ; സ്വപ്നം േപാെല നിസ്സാരങ്ങൾ.
സർവശക്തിമത്വം കൂടിയും ഒരു സ്വപ്നം തെന്ന. അതു മനസ്സിെന ആശ്രയിച്ചിരിക്കു�
ന്നു; മനസ്സുള്ള കാലംവെര അതിെന്റ അറിവുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥാനം മന�
സ്സിെന്റയും അപ്പുറത്താകുന്നു.

സൂത്രം 52. സാന്യുപനിമന്ത്രേണസംഗസ്മയാകരണം പുനരനി�
ഷ്ടപ്രസംഗാൽ
അർത്ഥം: സ്ഥാന്യുപനിമന്ത്രേണ = േദവന്മാരുെട പ്രേലാഭനങ്ങളിൽ, സംഗസ്മയാ�
കരണം = ആസക്തിയും അഭിമാനവും വയ്ക്കാതിരിക്കണം, പുനരിനിഷ്ട പ്രസംഗാൽ
= (അെല്ലങ്കിൽ) വീണ്ടും അനിഷ്ടം (സംസാരം) സംഭവിക്കാെമന്നുള്ളതുെകാണ്ടു്.

േവെറ ആപത്തുകളും ഉണ്ടു്. േദവന്മാരും മറ്റ് ആത്മാക്കളും േയാഗിെയ പ്രേലാ�
ഭിപ്പിക്കാൻ േനാക്കും. ആരും പൂർണ്ണമുക്തിപദം പ്രാപിക്കുന്നതു് അവർക്കിഷ്ടമല്ല.
അവർക്കു നെമ്മേപ്പാെലതെന്ന അസൂയ ഉണ്ടു്. ചിലേപ്പാൾ അവർ ആ സംഗതി�
യിൽ നേമ്മക്കാൾ ചീത്തയായും ഇരുേന്നക്കും. അവർക്കു് അവരുെട സ്ഥാനഭ്രംശ�
െത്തപ്പറ്റി വലിയ ഭയമാണു്. മുക്തി സിദ്ധിക്കാത്ത േയാഗികൾ മരിച്ചാൽ േദവന്മാ�
രായിത്തീരുന്നു. േനെരയുള്ള പന്ഥാവിൽനിന്നു െതറ്റി പാർശ്വത്തിലുള്ള വഴികളിൽ
ഒന്നിൽകൂടിേപായിട്ടു അവർ സിദ്ധികെള സമ്പാദിക്കുന്നു. അവർക്കു വീണ്ടും ജന്മമു�
ണ്ടാകും. എന്നാൽ ഈ പ്രേലാഭനങ്ങെള എല്ലാം എതിർത്തുെകാണ്ടു ലക്ഷ്യത്തിേല�
ക്കു േനെരേപാവാൻ േവണ്ടത്ര ശക്തിയുള്ളവൻ മുക്തനായും തീരുന്നു.

സൂത്രം 53. ക്ഷണതൽക്രമേയാഃ സംയമാൽ വിേവകജം ജ്ഞാ�
നം
അർത്ഥം: ക്ഷണതൽക്രമേയാഃ = കാലത്തിെന്റ അന്ത്യാവയവമായ ക്ഷണത്തിലും
അതിെന്റ പൗർവാപര്യക്രമത്തിലും, സംയമാൽ = സംയമം െചയ്താൽ വിേവകജം
= േമൽ പ്രസ്താവിച്ച വിേവകതത്തിൽനിന്നുളള, ജ്ഞാനം=ജ്ഞാനം (ഉണ്ടാകുന്നു).

നമുക്കു് എങ്ങിെന േദവന്മാർ, സ്വർഗ്ഗം, ഐശ്വര്യസിദ്ധികൾ ഇവെയ നിരസി�
ക്കാം? വിേവകത്താൽ, അതായതു േദാഷത്തിൽ നിന്നു ഗുണെത്ത തിരിച്ചറിയുന്ന�
തിനാൽ, അതുെകാണ്ടു വിേവകശക്തിെയ ബലെപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള സംയമം ഇവി�
െട പറയെപ്പട്ടു. അതു ക്ഷണത്തിേന്മൽ സംയമം െചയ്തിട്ടാണു് ഉണ്ടാവുക.

സൂത്രം 54. ജാതിലക്ഷണേദൈശരന്യതാനവേച്ഛദാതു് തുല്യ�
േയാസ്തതഃ പ്രതിപത്തിഃ
അർത്ഥം: ജാതിലക്ഷണേദൈശഃ = ജാതി, ലക്ഷണം, േദശം ഈ േഭദകധർമ്മ�
ങ്ങളാൽ, അന്യതാനവേച്ഛദാൽ = േഭദനിർണ്ണയം െചയ് വാൻ പാടില്ലാത്തവണ്ണം,
തുല്യേയാഃ = തുല്യങ്ങളായ രണ്ടു വസ്തുക്കളുെട, പ്രതിപത്തിഃ = േഭദജ്ഞാനം, തതഃ
= േമൽപറഞ്ഞ വിേവകജ്ഞാനത്താൽ (ഉണ്ടാകുന്നു).
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നമ്മുെട കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം അജ്ഞാനം െകാണ്ടു് അതായതു് അസത്യ�
ത്തിൽനിന്നു് സത്യെത്ത തിരിച്ചറിയായ്മെകാണ്ടു് ഉണ്ടാകുന്നതാണു്. നാം എല്ലാവ�
രും ചീത്തെയ നല്ലെതന്നും ഭ്രാന്തിെയ സത്യെമന്നും വിചാരിക്കുന്നു. ആത്മാവു് ഒന്നു�
മാത്രെമ സത്യമായുള്ളു. അതു നാം മറന്നുേപാകയും െചയ്തിരിക്കുന്നു. ശരീരം ഒരു
െവറും സങ്കല്പം അെല്ലങ്കിൽ സ്വപ്നം മാത്രമാണു്. എന്നാൽ നാം എല്ലാവരും ശരീ�
രം എന്നാണു് നാം വിചാരിക്കുക. അതുെകാണ്ടു് ഈ അവിേവകം (തിരിച്ചറിയാ�
യ്മ) ആണു് കഷ്ടൃതക്കു നിമിത്തം. അതു് അജ്ഞാനം െകാണ്ടുണ്ടാകുന്നതുമാണു്. വി�
േവകം ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ മനഃശ്ശക്തിയുണ്ടാകുന്നു. അേപ്പാൾ മാത്രേമ ശരീരം, സ്വർ�
ഗ്ഗം, ഈശ്വരന്മാർ, േദവന്മാർ, ഇങ്ങിെനയുള്ള നാനാവിധ സങ്കല്പങ്ങെള നിരസി�
പ്പാൻ നമുക്കു സാധിക്കൂ. ഈ അജ്ഞാനം ജാതി, ലക്ഷണം, േദശം ഇവ മൂലമാ�
യി വസ്തുക്കെള േവർതിരിച്ചു ഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണു്. ദൃഷ്ടാന്തമാ�
യി ഒരു പശുവിെനപ്പറ്റി വിചാരിക്കുക. പശുവിെന ഒരു പട്ടിയിൽ നിന്നു േവർതി�
രിച്ചറിയുന്നതു ജാതി െകാണ്ടാകുന്നു. പശുക്കളിൽത്തെന്ന ഒന്നിൽനിന്നു മെറ്റാന്നി�
െന നാം എങ്ങിെനയാണു് േവർതിരിച്ചറിയുന്നതു് ? ലക്ഷണങ്ങൾ (അടയാളങ്ങൾ)
െകാണ്ടു്. രണ്ടു വസ്തുക്കൾ ശരിയായും തുല്യമായുമിരുന്നാൽ രണ്ടു സ്ഥലത്താെണ�
ങ്കിൽ അതുെകാണ്ടു് അവെയ തിരിച്ചറിയാം. ഈ േഭദകങ്ങൾ ഒന്നു െകാണ്ടും വ്യാ�
വർത്തിച്ചറിവാൻ പാടില്ലാത്തവിധം അത്ര സങ്കലിതമായ വസ്തുക്കെള തിരിച്ചറിവാ�
നുള്ള ശക്തി േമൽപറഞ്ഞ അഭ്യാസത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിേവകം േയാഗിക്കു നൽ�
കുന്നു. പുരുഷൻ ശുദ്ധനും പൂർണ്ണനുമാണു്. പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിലും വച്ചു് േക�
വലമായി അതായതു് അസമ്മിശ്രമായിരിക്കുന്ന ഏകവസ്തുവാണു്. ഈ തത്വെത്ത
ആധാരമാക്കിയാണു് േയാഗശാസ്ത്രത്തിെന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സ്ഥാ�
പിതങ്ങളായിരിക്കുന്നതു്. ശരീരവും മനസ്സും മിശ്രവസ്തുക്കളാണു്. എങ്കിലും അവെയ
ആണു് നമ്മൾ നാം എന്നു അഭിമാനിക്കുന്നതു്. ഈ വിേവകം (തിരിച്ചറിവ്  ) നഷ്ട�
മായിേപ്പായതാണു് വലിയ അബദ്ധം. വിേവകജ്ഞാനം സിദ്ധമാകുേമ്പാൾ ആണു്
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാനസികേമാ ശാരീരേമാ ആയ ഏെതല്ലാം ഉേണ്ടാ അെതാ�
െക്കയും മിശ്രവസ്തുവാെണന്നും അതുെകാണ്ടു് അെതാന്നും േകവലനായ പുരുഷൻ
അെല്ലന്നും മനസ്സിലാകുന്നതു്.

സൂത്രം 55. താരകം സർവവിഷയം സർവഥാവിഷയമക്രമം േച�
തിവിേവകജം ജ്ഞാനം
അർത്ഥം: താരകം = സംസാരത്തിെന്റ മറുകരകടത്തുന്ന, വിേവകജം ജ്ഞാനം
= വിേവകജന്യമായ അറിവു്, സർവവിഷയം സർവെത്തയും അറിയുന്നതു, സർവ�
ഥാവിഷയം = എല്ലാപ്രകാരത്തിലും അറിയുന്നതു്, അക്രമം പൂർവാപരവ്യവസ്ഥകു�
ടാെത ഏകക്ഷണത്തിൽ ഒന്നായി അറിയുന്നതു് ഇതി ച = ഇപ്രകാരം (അറിയെപ്പ�
ട്ടിരിക്കുന്നു).

തനിെയ ആകുക, അതാണു് ലക്ഷ്യം. അതു സാധിച്ചാൽ ആത്മാവു് എക്കാ�
ലത്തും േകവലമായി നിന്നിരുന്നു എന്നും അതിെന്റ സുഖത്തിന്നായി ഒരാളുേടയും
സഹായം ആവശ്യമായിരുന്നിെല്ലന്നും അതു കാണും. നമ്മുെട സുഖത്തിന്നായി നാം
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േവേറാരാെള ആശ്രയിേക്കണ്ടിവരുന്ന കാലം അത്രയും നാം അടിമകളാകുന്നു. പുരു�
ഷൻ (ആത്മാവ്  ) എേപ്പാൾ താൻ മുക്തനാെണന്നും, തെന്റ പൂർണ്ണതക്കായി താൻ
മെറ്റാന്നിേനയും ആവശ്യെപ്പടുന്നിെല്ലന്നും, ഇക്കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം അതായതു പ്രകൃ�
തി െവറും അനാവശ്യമാെണന്നും കാണുന്നുേവാ അേപ്പാൾ സ്വാതന്ത്ര്യം സിദ്ധമായി;
അേപ്പാൾ ആണു് “ൈകവല്യം” എന്നു പറയുന്നതു്.

സൂത്രം 56. സത്വപുരുഷേയാഃ ശുദ്ധിസാേമ്യ ൈകവല്യം
അർത്ഥം: സത്വപുരുഷേയാഃ = സത്വത്തിനും (ബുദ്ധിക്കും) പുരുഷനും, ശുദ്ധിസാ�
േമ്യ = ഒന്നുേപാെല ശുദ്ധിയുണ്ടാകുേമ്പാൾ, ൈകവല്യം = ൈകവല്യം (േമാക്ഷം സി�
ദ്ധിക്കുന്നു).

പുരുഷൻ എേപ്പാൾ േലാകത്തിൽ ഈശ്വരന്മാർ മുതൽ ഏറ്റവും തുച്ഛമായ
അണുവെരയുള്ള യാെതാന്നിേനയും താൻ ആശ്രയിക്കുന്നിെല്ലന്നു അനുഭവം െകാ�
ണ്ടു കാണുേമാ അതിനാണു് ൈകവല്യം, (തനിെയനില്പു് ), മുക്തി, പൂർണ്ണത എെന്നാ�
െക്ക പറയുന്നതു്. അതു, മനെസ്സന്നുപറയുന്ന ഗുണേദാഷസമ്മിശ്രമായ വസ്തു സാ�
ക്ഷാൽ പുരുഷെനേപ്പാെലതെന്ന നിർമ്മലമായി െചയ്യെപ്പടുേമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്നു.
അേപ്പാൾ സത്വം (മനസ്സു്) േകവലമായ പരിശുദ്ധതയുെട സാരഭൂതനായ ആത്മാ�
വിെനമാത്രം വിഷയമാക്കുന്നു.

വിഭൂതിപാദം കഴിഞ്ഞു.
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സൂത്രം 1. ജന്മൗഷധിമന്ത്രതപസ്സമാധിജാസ്സിദ്ധയഃ
അർത്ഥം: സിദ്ധയഃ= സിദ്ധികൾ, ജന്മൗഷധിമന്ത്രതപസ്സമാധിജാഃ = ജന്മസിദ്ധമാ�
യും ഔഷധികളിൽ നിന്നും, മന്ത്രങ്ങൾ മൂലമായും തപസ്സിൽ നിന്നും സമാധിബലം
െകാണ്ടും (ഉണ്ടാകുന്നു).

ചിലേപ്പാൾ ഒരാൾ ജനിക്കുേമ്പാൾതെന്ന സിദ്ധിേയാടുകൂടി ജനിക്കുന്നു. അതു
അവശ്യമായും അവെന്റ മുജ്ജന്മെത്ത സിദ്ധികളുെട സംസ്ക്കാരബലം െകാണ്ടായിരി�
ക്കണം. മുജ്ജന്മത്തിൽ അഭ്യസിച്ചിരുന്നതിെന്റ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതിനായി ഈ
ജന്മത്തിൽ അവർ ശരീരം എടുത്തതായിരിക്കണം. സാംഖ്യതത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ പ്ര�
വർത്തകനായ കപിലമഹർഷി ജന്മനാ സിദ്ധനായിരുന്നുവേത്ര. സിദ്ധൻ എന്നു�
വച്ചാൽ കൃതാർത്ഥൻ (ഉേദ്ദശം സാധിച്ചവൻ) എന്നു് അർത്ഥമാണു്. സിദ്ധികൾ
ഔഷധപ്രേയാഗത്താലും ഉണ്ടാകുന്നതാെണന്നു േയാഗികൾ പറയുന്നു. രസതന്ത്ര�
ത്തിെന്റ ഉത്ഭവം രസവാദവിദ്യയിൽ നിന്നാെണന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാമേല്ലാ.
രസഗുളികയ്ക്കും (സ്പർശം, Philosopher’s stone) കായകല്പങ്ങൾക്കും മറ്റുമായി ജന�
ങ്ങൾ ആരാഞ്ഞുനടന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ രാസായനന്മാർ എെന്നാരു കൂട്ടം സിദ്ധാ�
ന്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ പരമപുരുഷാർത്ഥവും, ജ്ഞാ�
നവും ഈശ്വരഭക്തിയും മതവും എല്ലാം നല്ലതു തെന്ന. എന്നാൽ ഇവെയ ഒെക്ക
സാധിക്കുന്നതിനുള്ള ഏേകാപായം ശരീരമാണു്. ഇേപ്പാൾ ശരീരത്തിനു േകടുപറ്റു�
കയാെണങ്കിൽ ഉേദ്ദശം സാധിക്കുന്നതിനു ഇനിയും വളെര അധികകാലം േവണ്ടി�
വരും. ദൃഷ്ടാന്തം ഒരുത്തൻ േയാഗം അഭ്യസിക്കാൻ അെല്ലങ്കിൽ ഈശ്വരഭക്തനാ�
വാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ശ്രമം പൂർണ്ണമാകുന്നതിനു മുമ്പു അവൻ മരിക്കുന്നു. പിെന്ന
അവൻ േവെറാരു ശരീരെമടുത്തു വീണ്ടും ശ്രമംതുടങ്ങുന്നു. പിെന്നയും മരിക്കുന്നു.
ഇങ്ങെന ആണു്. ഈ വിധത്തിൽ ജനിച്ചും മരിച്ചും എത്രേയാ അധികകാലം െവ�
റുെത ആയിേപ്പാകുന്നു. ജനനമരണങ്ങെള ജയിക്കത്തക്കവണ്ണം ശരീരെത്ത ദൃഢ�
മായും അേരാഗമായും സൂക്ഷിച്ചുെവച്ചുെകാള്ളാെമങ്കിൽ നമുക്കു് ആദ്ധ്യാത്മികമായ
അഭ്യാസങ്ങൾക്കു വളെര അധികം സമയം ലഭിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടു രസായന�
ന്മാർ ആദ്യം ശരീരെത്ത ദൃഢമാക്കി വച്ചുെകാേള്ളണെമന്നു പറയുന്നു. ശരീരെത്ത
മരണരഹിതമാക്കാൻ കഴിയുെമന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു. അവരുെട ഊഹം ഇതാ�
ണു്. മനസ്സാണു ശരീരെത്ത നിർമ്മിക്കുന്നെതങ്കിലും ഓേരാ മനസ്സും അഖണ്ഡശ�
ക്തിയുെട ഓേരാ പ്രേത്യക വാതിലാെണന്നുള്ളതു ശരിയാെണങ്കിലും െവളിയിൽ നി�
ന്നു ഈ ഓേരാ വാതിലിൽ കൂടിയും എത്ര ശക്തികൾ ആകർഷിക്കെപ്പടാെമന്നുളള�
തിനു ക്ലിപ്തമിെല്ലങ്കിലും നമ്മുെട ശരീരെത്ത എന്നും സൂക്ഷിച്ചുവച്ചുെകാള്ളുക എന്നതു
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എങ്ങിെന അസാദ്ധ്യമാവാം? നമുക്കു ഉണ്ടാവാനുള്ള ശരീരങ്ങെള എേപ്പാഴായാലും
നാം തെന്ന ഉണ്ടാേക്കണ്ടതാകുന്നു. ഈ ശരീരം വീണാൽ നാം േവെറ ഒരു ശരീര�
െത്ത സൃഷ്ടിേക്കണ്ടിവരും. അങ്ങിെന െചയ്യാൻ കഴിയുെമങ്കിൽ ശരീരം വിട്ടുേപാകാ�
െത ഇേപ്പാഴും ഇവിെട െവച്ചും എന്തുെകാണ്ടു നമുക്കു അങ്ങിെന െചയ്യാൻപാടില്ല?
ഈ ഊഹം എത്രയും ശരിയായിട്ടുള്ളതാണു്.

മരണേശഷം നാം ജീവിക്കുകയും േവെറ ശരീരങ്ങെള നിർമ്മിക്കയും െചയ്യുന്ന�
തു് സാദ്ധ്യമാെണങ്കിൽ ഈ ശരീരെത്ത പൂർണ്ണമായി ധ്വംസിക്കാേത മാറിമാറി നി�
രന്തരമായി അതിെന ഇവിടത്തെന്ന നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി നമുക്കു ഉണ്ടാകു�
െമന്നുള്ളതു് എങ്ങിെന അസാദ്ധ്യമാകാം? രസത്തിലും ഗന്ധകത്തിലും അത്യത്ഭുത�
കരമായ ശക്തികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നും, അവെയെക്കാണ്ടു് ചില പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ െചയ്താൽ മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുന്ന കാലംവെര ജീവിച്ചിരിക്കാെമന്നും കൂടി
അവർ കരുതിവന്നു. ആകാശഗമനം െചയ്ക മുതലായ സിദ്ധികൾ ചില ഔഷധങ്ങ�
ളാൽ സാധിക്കാെമന്നു േവെറ ചിലരും വിശ്വസിച്ചുവന്നു. ഇന്നുള്ള ഏറ്റവും ആശ്ച�
ര്യകരങ്ങളായ ഔഷധങ്ങൾ ഏറിയകൂറും വിേശഷിച്ചു് ഔഷധങ്ങളിൽ ധാതുക്കൾ
േചർക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും ഇങ്ങിെന ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണു്. അതിനു നാം രാസായന�
ന്മാർക്കു കടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

േയാഗികളിൽ ചില മാർഗ്ഗക്കാർ തങ്ങളുെട പ്രധാന ആചാര്യന്മാരിൽ അധികം
േപരും ഇേപ്പാഴും അവരുെട ആദ്യശരീരേത്താടുകൂടിത്തെന്ന ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുെണ്ട�
ന്നും വാദിക്കുന്നു. േയാഗമതത്തിെല പ്രധാന പ്രാമാണികനായ പതഞ്ജലിമഹർ�
ഷി അതിെന വിസമ്മതിക്കുന്നില്ല. മന്ത്രസിദ്ധി എന്നാൽ മന്ത്രങ്ങൾ എന്നു പറയു�
ന്ന ഒരു കൂട്ടം മാഹാത്മ്യമുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടു്. അവെയ വിധിപ്രകാരം ജപിച്ചാൽ
അവയ്ക്കു ഈ അസാധാരണ സിദ്ധികൾ നൽകാൻ ശക്തിയുണ്ടു്. സാധാരണമായി
നമുക്കു വിേശഷിച്ചു ഒന്നും േതാന്നാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്രയധികം അമാനുഷ
ശക്തികളുേട ഇടയിലാണു നാം രാവും പകലും ജീവിച്ചു േപാരുന്നതു്. മനുഷ്യെന്റ
ശക്തിക്കു വാക്കിേന്റയും, മനസ്സിേന്റയും ശക്തിക്കു് അതിരില്ല. തപസ്സു് എല്ലാ മത�
ങ്ങളിലും തപസ്സും സന്യാസവും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഈ വക മത�
സംബന്ധമായ നിശ്ചയങ്ങളിൽ ഹിന്ദുക്കൾ എേപ്പാഴും പരമ കാഷ്ഠയിൽ എത്തിയി�
രിക്കും. അവരിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ൈകെപാക്കിപ്പിടിച്ചു അതു് േശാഷിച്ച് , സ്പർ�
ശമില്ലാതാകുന്നതുവെര ഒേരനിലയിൽ െവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നവെര കാണാം. രാ�
വും പകലും നിന്നുെകാണ്ടുതെന്ന ഉറങ്ങുന്നവരുണ്ടു്. ഒടുവിൽ അവരുെട കാലിൽ
നീരു (വീക്കം) വരും. പിെന്നയും അവർ ജീവിക്കയാെണങ്കിൽ കാലു ഒരിക്കലും
മടങ്ങാെത മരവിച്ചു േപാകയും, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവർ ആ നിലയിൽതെന്ന
നിൽേക്കണ്ടി വരികയുംെചയ്യും. േമൽപറഞ്ഞ വണ്ണം ൈക െപാക്കിപ്പിടിച്ചിരിക്കു�
ന്ന ഒരാെള ഞാൻ ഒരിക്കൽ കണ്ടു. ആദ്യം അതു തുടങ്ങിയേപ്പാൾ എങ്ങിെന ഇരു�
ന്നു എന്നു ഞാൻ േചാദിച്ചു. ഭയങ്കരമായ േവദനയുണ്ടായിരുന്നു എന്നു് അയാൾ പറ�
ഞ്ഞു. അയാൾ ഓടി പുഴയിൽ ചാടി മുങ്ങിക്കിടന്നു സ്വല്പേനരം േവദന ആറ്റി. അതി�
ഭയങ്കരമായ േവദന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞതിൽ പിെന്ന അധികം
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ലേത്ര. അങ്ങേനയുള്ള തപസ്സുകളാൽ സിദ്ധി ഉണ്ടാകാറുണ്ടു്. സമാ�
ധി, മനസ്സിെന്റ ഏകാഗ്രത; േയാഗം എന്നുപറഞ്ഞാൽ തെന്ന അതാണു്. അതാണു്
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ഈ ശാസ്ത്രത്തിെന്റ പ്രധാന വിഷയം. സിദ്ധിക്കുള്ള ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായ ഉപായ�
വും അതുതെന്ന. മുമ്പുമുമ്പു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവ അപ്രധാനങ്ങളാകുന്നു. ഏറ്റവും ഉയർ�
ന്ന ലക്ഷ്യെത്ത നമുക്കു അവയാൽ പ്രാപിക്കവുന്നതുമല്ല. മാനസികേമാ ധാർമ്മി�
കേമാ ൈദവികേമാ ആയ ഏതിേനയും സാധിക്കുന്നതിനുള്ള ഏേകാപായം സമാ�
ധി തെന്ന.

സൂത്രം 2. ജാത്യന്തരപരിണാമഃ പ്രകൃത്യാപൂരാൽ
അർത്ഥം: ജാത്യന്തരപരിണാമഃ = ഒരു ജാതി വസ്തു മെറ്റാന്നായി മാറുന്നതു്, പ്രകൃ�
ത്യാപൂരാൽ = പ്രക്യതി (തത്വങ്ങൾ) േമൽവരാനുള്ള വികാരങ്ങെള ഇേപ്പാൾതെന്ന
പൂരിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ടു (നിറേവറ്റുന്നതു െകാണ്ടു) (വരുന്നു).

സിദ്ധികൾ ജന്മത്താലും ചിലേപ്പാൾ ഔഷധങ്ങെളെക്കാണ്ടും, അെല്ലങ്കിൽ
തേപാബലം െകാണ്ടും ഉണ്ടാകുെമന്നും, ശരീരം എത്രകാലം േവണെമങ്കിലും നശി�
ക്കാെത വേച്ചക്കാെമന്നും പതഞ്ജലി മഹർഷി പ്രതിജ്ഞ െചയ്തു. ഇേപ്പാൾ ഒരു
ശരീരം മെറ്റാരു ജാതി ശരീരമായി മാറുന്നതിനുള്ള കാരണെമന്താെണന്നു അേദ്ദ�
ഹം വിചാരിപ്പാൻ േപാകുന്നു. ആ കാരണെത്ത അേദ്ദഹം പ്രകൃതിയുെട ആപൂര�
ണം എന്നു പറയുന്നു. അടുത്ത സൂത്രത്തിൽ അേദ്ദഹം തെന്ന അതിെന വിസ്തരി�
ച്ചു പറയും.

സൂത്രം 3. നിമിത്തമപ്രേയാജകം പ്രകൃതീനാം വരണേഭദസ്തു
തതഃ േക്ഷത്രികവൽ
അർത്ഥം: നിമിത്തം = ധർമ്മാദികളായ കാരണങ്ങൾ, പ്രകൃതീനാം = പ്രകൃതിതത്വ�
ങ്ങെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, അപ്രേയാജകം = അേപക്ഷിതമല്ല, തതഃ = അവ�
യാൽ, വരണേഭദഃ = തടവു (മറവു) മാറുന്നു; േക്ഷത്രികവൽ = വയലിൽ കൃഷിെചയ്യു�
ന്നവൻ എന്ന േപാെല (തടവുമാറുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം െവള്ളം കണ്ടങ്ങളിൽ ഒന്നു�
േപാെല പരന്നുെകാള്ളുന്നേപാെല എന്നു താല്പര്യം).

കൃഷിക്കാരൻ തെന്റ നിലത്തിൽ െവള്ളം വിടാൻ തുടങ്ങുന്നു. െവള്ളം േതാട്ടി�
ലാണുള്ളതു്. ഇടയ്ക്കു ചീപ്പുകൾ ഉണ്ട് ; അവ െവള്ളെത്ത േതാട്ടിൽത്തെന്ന തടഞ്ഞു
െവച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും. കൃഷിക്കാരൻ ചീപ്പുകൾ തുറക്കുക മാത്രം െചയ്താൽമതി. െവ�
ള്ളം തനിെയ ഓടി അതിെന്റ പ്രസരണശക്തിയാൽ കണ്ടത്തിനകത്തു പരന്നുെകാ�
ള്ളുന്നു. അതുേപാെല മനുഷ്യെന്റ എല്ലാ അഭ്യുദയവും ശക്തിയും പേണ്ടതെന്ന എല്ലാ�
റ്റിലും വ്യാപിച്ചുെകാണ്ടു സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യേന്റയും സ്വരൂപം തെന്ന
ഈ പൂർണ്ണതയാകുന്നു. അതു് ഉള്ളിൽ തടയെപ്പട്ടും, അതിെന്റ വഴിക്കു് ഒഴുകിേപ്പാ�
കാൻ വിടാെത തടുക്കെപ്പട്ടും ഇരിക്കയാകുന്നു. ആർെക്കങ്കിലും ആ തടവു നീക്കി�
ക്കളയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി ഉടെന ഉള്ളിേലക്കു ഓടിെക്കാള്ളുന്നു. ഉടൻ ആ
മനുഷ്യനു സിദ്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സിദ്ധികൾ അതിനുമുമ്പിലും അവനുള്ളവ�
തെന്നയാണു്. നാം ദുഷ്ടെനന്നു പറയുന്ന ഒരുവൻ കൂടിയും ഈ തടവുനീങ്ങി പ്ര�
കൃതി ഉള്ളിേലക്കു് പ്രേവശിക്കുേമ്പാൾ ഋഷിയായിത്തീരുന്നു. പ്രകൃതിതെന്നയാണു്
നെമ്മ പൂർണ്ണതയിേലക്കു് െതളിച്ചുെകാണ്ടുേപാകുന്നതു്. ഒടുവിൽ എല്ലാവേരയും പ്ര�
കൃതി ആ സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിക്കയും െചയ്യും. ധാർമ്മികന്മാരാവാൻ ഉേദ്ദശിച്ചുള്ള
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എല്ലാ അഭ്യാസങ്ങളും ശ്രമങ്ങളും നമ്മുെട ജന്മാവകാശവും സ്വപ്രകൃതീയമായ ആ
പൂർണ്ണതയുെട തടവുകൾ നീക്കുകയും വാതിൽ തുറക്കുകയും െചയ്യുന്നതിനുള്ള പ്ര�
തിേലാമ പ്രയത്നങ്ങളാകുന്നു. ഇേപ്പാൾ നവീന തത്വാേന്വഷകന്മാരുെട വിജ്ഞാ�
നദീപ്തിയിൽ പണ്ടെത്ത േയാഗികളുെട പരിണാമസിദ്ധാന്തം അധികംെവളിവായി
മനസ്സിലാകും. എന്നാലും േയാഗികളുെട സിദ്ധാന്തമാണു് അധികം യുക്തിയുക്ത�
മായിരിക്കുന്നതു്. നവീനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരിണാമത്തിന്നു പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ
അതായതു ഇണേതടുക (Sexual Selection), ഏററവും നല്ലതു േശഷിച്ചിരിക്കുക
(Survival of the fittest) എന്നുള്ള കാരണങ്ങൾ മതിയായവയല്ല. ശരീരേപാ�
ഷണത്തിനും ദാമ്പത്യസുഖത്തിനുമായുള്ള േപാരാട്ടം മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു ഒഴി�
ഞ്ഞുേപാകത്തക്കവണ്ണം അവർക്കു ജ്ഞാനാഭിവൃദ്ധിയുണ്ടായിെയന്നു വിചാരിക്കുക.
അേപ്പാൾ നവീനന്മാരുെട അഭിപ്രായപ്രകാരം േനാക്കുന്നതായാൽ മനുഷ്യെന്റ മു�
േമ്പാട്ടുള്ള ഗതി അവിെട അവസാനിച്ചുേപാകയും മനുഷ്യ സമുദായം നശിക്കുകയും
െചയും. ഈ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ ഫലം, ഏതു അക്രമിക്കും അന്തരാത്മാവിൽ ശങ്ക
േതാന്നാതിരിപ്പാനായി ഒരു യുക്തികാണിച്ചുെകാടുക്കുക മാത്രമാകുന്നു. തത്വജ്ഞാ�
നികൾ എന്നു തന്നത്താൻ വിചാരിച്ചുെകാണ്ടു്, ദുഷ്ടരും അേയാഗ്യരുമായ ആളുകെള
ഒെക്ക െകാെന്നാടുക്കി, മനുഷ്യവംശെത്ത രക്ഷിച്ചുെകാൾവാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആളു�
കളും ഇല്ലാതില്ല; േയാഗ്യതാേയാഗ്യതകെള നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ന്യായാധിപ�
ന്മാർ അവശ്യമായും അവർ തന്നത്താൻ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ പണ്ടെത്ത വലിയ
പരിണാമവാദിയായ പതഞ്ജലിമഹർഷി േഘാഷിക്കുന്നെതെന്തന്നാൽ, പരിണാ�
മത്തിെന്റ ശരിയായ രഹസ്യം പേണ്ടതെന്ന എല്ലാ ജീവികളിലും അടങ്ങിയിരിക്കു�
ന്ന പൂർണ്ണതെയ പ്രത്യക്ഷീകരിക്കയാെണന്നും, ആ പൂർണ്ണത ആച്ഛാദിക്കെപ്പട്ടിരി�
ക്കയും ഉള്ളിൽനിന്നു അപാരമായ പ്രവാഹം സ്വയം പ്രത്യക്ഷമാവാൻ െഞരുങ്ങി�
െക്കാണ്ടിരിക്കയും ആെണന്നും ആകുന്നു. ഈ െഞരുക്കങ്ങളും മത്സരങ്ങളും എല്ലാം
അജ്ഞാനംെകാണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണു്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ചീപ്പു തുറന്നു് അക�
േത്തക്കു െവള്ളം വിടുന്നതിനുള്ള ശരിയായ വഴി നമുക്കു അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മുെട
അടിയിലുള്ള അപാരമായ പ്രവാഹം സ്വയം പ്രത്യക്ഷെപ്പടുകതെന്ന െചയ്യും. ഇത�
േത്ര എല്ലാ ആവിർഭാവത്തിെന്റ അെല്ലങ്കിൽ പരിണാമത്തിേന്റയും കാരണം. ജീ�
വിതമത്സരേമാ കാമസംതൃപ്തിേയാ അല്ല. അവ േകവലം ക്ഷണികങ്ങളും അനാ�
വശ്യങ്ങളും ബാഹ്യങ്ങളുമായ അജ്ഞാനകാര്യങ്ങളാകുന്നു. മത്സരങ്ങൾ എല്ലാം
അവസാനിച്ചാൽ തെന്നയും നമ്മുെട ഈ പൂർണ്ണമായ പ്രകൃതിഉള്ളിൽനിന്നുെകാ�
ണ്ടു് അേശഷം േപരും പൂർത്തിെയ പ്രാപിക്കുന്നതുവെര മുേമ്പാട്ടുേപാവാൻ തള്ളിവി�
ട്ടുെകാണ്ടിരിക്കും. അതുെകാണ്ടു് അഭിവൃദ്ധിക്കു കാരണം മത്സരമാെണന്നു വിശ്വസി�
പ്പാൻ ന്യായമില്ല. മൃഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ അടച്ചുവയ്ക്കെപ്പട്ടിരുന്നു; വാതിൽതുറന്ന ഉടൻ
മനുഷ്യൻ ചാടി പുറത്തുവന്നു. അതുേപാെല മനുഷ്യനിൽ േദവൻ മറഞ്ഞു് അടങ്ങിയി�
രിക്കുന്നു. അജ്ഞാനമാകുന്ന കവാടവും പൂട്ടും െകാണ്ടു അടച്ചുസൂക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കു�
ന്നു. ജ്ഞാനം കവാടെത്ത ഭഞ്ജിക്കുേമ്പാൾ േദവൻ പ്രത്യക്ഷനാകും.

സൂത്രം 4. നിർമ്മാണചിത്താന്യസ്മിതാമാത്രാൽ
അർത്ഥം: നിർമ്മാണചിത്താനി = (ഏകകാലത്തിൽ അേനക ശരീരങ്ങൾ എടുക്കു�
ന്ന സിദ്ധന്മാരുെട) സ്വയനിർമ്മിതമായ മനസ്സുകൾ; അസ്മിതാമാത്രാൽ = മൂലമായ
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ഒരു അഹന്തയിൽ നിന്നുതെന്ന (ഉണ്ടാകുന്നു).
കർമ്മസിദ്ധാന്തപ്രകാരം, നമ്മുെട സൽപ്രവൃത്തിയുേടയും ദുഷ്പ്രവൃത്തിയുേടയും

ഫലം നാം അനുഭവിക്കണം. തത്വശാസ്ത്രത്തിെന്റ മുഴുവൻ േനാട്ടം മനുഷ്യൻ തെന്റ
മാഹത്മ്യത്തിൽ എേത്തണെമന്നാകുന്നു. േവദശാസ്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം മനുഷ്യെന്റ
അതായതു് ആത്മാവിെന്റ മാഹാത്മ്യെത്ത ഗാനംെചയ്യുന്നു. അതുേപാെലതെന്ന
അവ കർമ്മെത്തപ്പറ്റിയും പ്രസംഗിക്കുന്നു. സൽക്കർമ്മം അതിനു തക്കതായ ഫലം
െകാടുക്കും. ദുഷ്ക്കർമ്മവും അതിനുതക്കതായ ഫലം നൽകും. എന്നാൽ ആത്മാവു്
സൽക്കർമ്മത്താേലാ ദുഷ്ക്കർമ്മത്താേലാ ബന്ധിക്കെപ്പടുന്നു എങ്കിൽ അതു നിസാര�
മേത്ര. ദുഷ്കർമ്മം നമ്മുെട ആത്മസ്വരൂപത്തിെന്റ ആവിർഭാവെത്ത തടയുന്നു. സൽ�
ക്കർമ്മം ആ തടവുകൾ നീക്കിക്കളയും. അേപ്പാൾ ആത്മാവിെന്റ മാഹാത്മ്യം പ്ര�
ത്യക്ഷെപ്പടും. പുരുഷൻ സ്വേത എേപ്പാഴും നിർവികാരനാകുന്നു. കർമ്മങ്ങെളാന്നും
നമ്മുെട സ്വന്തമാഹാത്മ്യെത്ത സ്വസ്വരൂപെത്ത നശിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്തുെകാെണ്ട�
ന്നാൽ, പുരുഷൻ, ഒന്നിനാലും ബാധിക്കെപ്പടുന്നില്ല. അവെന്റ പൂർണ്ണതെയ മറച്ചു�
െകാണ്ടു് പുറേമ മൂടുപടം േപാെല ഒരു ആവരണം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എേന്നയുള്ളു.

സൂത്രം 5. പ്രവൃത്തിേദേദ പ്രേയാജകം ചിത്തേമകമേനേകഷാം
അർത്ഥം: അേനേകഷാം = ബഹുക്കളായ നിർമ്മാണചിത്തങ്ങളുെട, പ്രവൃത്തിേഭ�
േദ = ഭിന്നവ്യാപാരങ്ങളിൽ, ഏകം = ഒരു, ചിത്തം = മനസ്സു, പ്രേയാജകം = മെറ്റ�
ല്ലാറ്റിെന്റയും േനതൃത്വം വഹിക്കുന്നതു് (ആയിരിക്കും).

അപ്രകാരമുള്ള പല ശരീരങ്ങളിൽ വ്യാപരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന, അപ്രകാരമു�
ള്ള പല മനസ്സുകൾക്കു ‘നിർമ്മാണചിത്തങ്ങൾ’ എന്നും ആ ശരീരങ്ങൾക്കു “നിർ�
മ്മാണകായങ്ങൾ” എന്നും പറയുന്നു. എന്നുവച്ചാൽ നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട മനസ്സുകൾ
എന്നും നിർമ്മിക്കെപ്പട്ട ശരീരങ്ങൾ എന്നും അർത്ഥം. ജഡപദാർത്ഥവും മന�
സ്സും രണ്ടു് അക്ഷയമായ സംഭാരശാലകൾ േപാെല ആകുന്നു. േയാഗിയായിത്തീർ�
ന്നാൽ അവെയ സ്വാധീനതയിൽ വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള രഹസ്യം മനസ്സിലാകും. ഏതു�
കാലത്തും അവ നിങ്ങളുെട ൈകവശം തെന്ന ആയിരുന്നു. പേക്ഷ, നിങ്ങൾ അതു
ഓാർമ്മിക്കുന്നിെല്ലേന്നയുള്ളു.േയാഗിയായിത്തീർന്നാൽ അതു ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു.
അേപ്പാൾ അവെയെക്കാണ്ടു് എന്തും െചയ്യാം, ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാതിരിയിൽ എല്ലാം
അവെയ ഉപേയാഗിക്കാം. മനസ്സായി പരിണമിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം െകാണ്ടുത�
െന്നയാണു് ഈ േലാകവും ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. മനസ്സു് ഒരു പദാർത്ഥെമ�
ന്നും ജഡവസ്തു മെറ്റാരു പദാർത്ഥെമന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ. അവ ഒേര വസ്തുവിെന്റ ഭി�
ന്നമായ പരിണാമങ്ങളേത്ര. അസ്മിത അെല്ലങ്കിൽ അഹങ്കാരം ആണു് സൂക്ഷ്മമായ
അവസ്ഥ. അതിൽനിന്നാണു് േയാഗിയുെട നിർമ്മാണചിത്തങ്ങളും നിർമ്മാണകാ�
യങ്ങളും നിർമ്മിക്കെപ്പടുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു േയാഗിക്കു പ്രകൃതിശക്തികളുെട രഹ�
സ്യം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എത്ര എങ്കിലും മനസ്സുകളും ശരീരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴി�
യും. എന്നാൽ അവെയ ഒെക്ക നിർമ്മിക്കുന്നതു്, അഹങ്കാരം എന്ന ഒരു പദാർത്ഥ�
ത്തിൽ നിന്നും ആയിരിക്കും.
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സൂത്രം 6. തത്ര ധ്യാനജമനാശയം
അർത്ഥം: തത്ര = നിർമ്മാണചിത്തങ്ങളിൽെവച്ചു്, ധ്യാനജം = ധ്യാനത്താൽ നിർ�
മ്മിതമായ ചിത്തം, അനാശയം = ആശയില്ലാത്തതു് (ആയിരിക്കുന്നു).

പല പ്രകാരമുള്ള ജനങ്ങളിൽ നാം കാണുന്ന പല പ്രകാരമുള്ള മനസ്സുകളിൽ
ഒെക്കയുംവച്ചു ഏറ്റവും ഉൽകൃഷ്ടമായതു് ‘സമാധി’ സാധിച്ചിട്ടുള്ള മനസ്സാണു്. ഔഷ�
ധിെകാെണ്ടാ മന്ത്രംെകാെണ്ടാ തപസ്സുെകാേണ്ടാ ഏെതങ്കിലും ചില സിദ്ധികൾ
സമ്പാദിച്ച മനുഷ്യനു പിെന്നയും ആശകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ധ്യാനംെകാ�
ണ്ടു് സമാധി സാധിച്ചിട്ടുളള ആൾ സർവ ആശകളിൽനിന്നും മുക്തനായിരിക്കും.

സൂത്രം 7. കർമ്മാശുക്ലാകൃഷ്ണം േയാഗിനസ്ത്രിവിധമിതേരഷാം
അർത്ഥം: േയാഗിനഃ = േയാഗിയുെട കർമ്മ = കർമ്മം, അശുക്ലാകൃഷ്ണം = െവളുപ്പും
കറുപ്പുമില്ലാത്തതു്, ഇതേരഷാം = മറ്റുള്ളവരുേടതു്, ത്രിവിധം = മൂന്നുപ്രകാരം (മുന്നു
വർണ്ണേത്താടു കുടിയതു് ).

േയാഗി േമല്പറഞ്ഞ സിദ്ധിെയ പ്രാപിച്ചാൽ തെന്റ പ്രവൃത്തികളും അവയിൽ
നിന്നുണ്ടാകുന്ന വാസനകളും തെന്ന ബന്ധിക്കുകയില്ല. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
അയാൾ അവെയ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അയാൾക്കു േകവലം പ്രവൃത്തിമാത്രം െചയ്യ�
ണം. നന്മെചയ് വാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു; നന്മെചയ്യുന്നു, എന്നാൽ ഫലെത്തപ്പ�
റ്റി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതുെകാണ്ടു അയാൾക്കു ഫലം അനുഭവമാകുന്നില്ല. എന്നാൽ
ആ ഉൽകൃഷ്ടാവസ്ഥയിൽ എത്താത്ത സാധാരണ അളുകൾ െചയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി,
അതായതു് കർമ്മം, കറുത്തതു് (പാപം), െവളുത്തതു് (പുണ്യം), മിശ്രം ഇങ്ങെന മൂ�
ന്നുവിധമായിരിക്കുന്നു.

സൂത്രം 8. തതസ്തദ്വിപാകാനുഗുണാനാേമവാഭിവ്യക്തിർവാസ�
നാം
അർത്ഥം: തതഃ = മൂന്നുപ്രകാരമുള്ള ആ കർമ്മത്തിൽനിന്നു, തദ്വിപാകാനുഗുണാ�
നാം = അതാതിെന്റ പരിപാകത്തിനു തുല്യങ്ങളായ, വാസനാനാം = വാസനകളു�
െട അഭിവ്യക്തിഃ = പ്രത്യക്ഷ പരിണാമം, എവ = തെന്ന (ഉണ്ടാകുന്നു) (മെറ്റാന്നും
ഉണ്ടാകുന്നില്ല).

ഞാൻ പുണ്യം പാപം മിശ്രം ഈമൂന്നുവിധ കർമ്മവും െചയ്തു എന്നിരിക്കെട്ട.
മരിച്ചു് ഒരു േദവനായി സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തി എന്നുമിരിക്കെട്ട. േദവശരീരത്തിലുള്ള
ആഗ്രഹങ്ങളല്ല മനുഷ്യശരീരത്തിലുള്ളതു്. േദവശരീരം ഒന്നും തിന്നുകേയാ കുടിക്കു�
കേയാ െചയ്യുന്നില്ല. തിന്നാനും കുടിക്കാനുമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങെള ഉണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടി�
രിക്കുന്ന എെന്റ അനുഭവിച്ചു തീരാത്ത പഴയ കർമ്മങ്ങളുെട സ്ഥിതി എന്തായിത്തീ�
രും? ഞാൻ േദവനായാൽ ഈ കർമ്മങ്ങൾ എവിെടേപ്പാകും? ആഗ്രഹങ്ങൾക്കു,
തക്ക അവസ്ഥകളിൽ മാത്രേമ പ്രത്യക്ഷെപ്പടാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണു് ഉത്തരം.
അവസ്ഥക്കു അനുരൂപമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രേമ പുറത്തുവരൂ. മറ്റവ സ്വരൂപിച്ചു
അടിയിൽ കിടക്കും. ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്കു അേനകം ൈദവികമായ ആഗ്രഹങ്ങ�
ളും അേനകം മാനുഷമായ ആഗ്രഹങ്ങളും അേനകം മൃഗസാധാരണമായ ആഗ്രഹ�
ങ്ങളും ഉണ്ടു്. ഞാൻ ഒരു േദവശരീരം എടുക്കുകയാെണങ്കിൽ ൈദവികാഗ്രഹങ്ങൾ
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മാത്രേമ എനിക്കു മനസ്സിൽ െപാങ്ങിവരൂ. കാരണം, അവസ്ഥ അവയ്ക്കനുകൂലിച്ചി�
രിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു മൃഗശരീരം എടുത്താൽ എനിക്കു മൃഗസാധാരണമായ ആഗ്ര�
ഹങ്ങൾ മാത്രേമ െപാങ്ങി നിൽക്കൂ. ൈദവികാഗ്രഹങ്ങൾ അടങ്ങി കാത്തിരിക്കും.
ഇതു് എന്തിെന സൂചിപ്പിക്കുന്നു? അവസ്ഥകെള അനുസരിച്ചു നമുക്കു ആഗ്രഹങ്ങെള
നിയമനം െചയ്യാെമന്നുള്ളതിെന സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവസ്ഥകൾക്കു അനുരൂപവും
സമുചിതവുമായ കർമ്മവാസനകൾ മാത്രേമ പുറത്തുവരൂ. പര്യന്താവസ്ഥകൾക്കു
കർമ്മെത്തത്തെന്നയും തടുക്കാൻ ശക്തിയുെണ്ടന്നു ഇതു െതളിയിക്കുന്നു.

സൂത്രം 9. ജാതിേദശകുലവ്യവഹിതാനാമപ്യാനന്തര്യം സ്മൃതി-
സംസ്ക്കാരേയാേരകരൂപത്വാൽ
അർത്ഥം: ജാതിേദശകാലവ്യവഹിതാനാം = ജാതി േദശം കാലം ഇതുകളാൽ
അകറ്റെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന വാസനകൾക്കു് അപി = കൂടിയും, ആനന്തര്യം = അടുപ്പം
(ഉണ്ടു്), സ്മൃതിസംസ്ക്കാരേയാഃ = സ്മൃതിയുേടയും സംസ്ക്കാരത്തിെന്റയും, ഏകരൂപ�
ത്വാൽ = ഏകരുപത്വം (അേഭദം) െകാണ്ട് 

അനുഭവങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായിതീർന്നിട്ടു സംസ്ക്കാരങ്ങളായി ഭവിക്കുന്നു. സംസ്ക്കാര�
ങ്ങൾ ഉൽബുദ്ധങ്ങളായിട്ടു സ്മൃതികളായും ഭവിക്കുന്നു. ഇവിെട സ്മൃതി എന്ന പദം സം�
സ്ക്കാരങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന പൂർവാനുഭവങ്ങൾക്കു ഇേപ്പാൾ ബുദ്ധിപൂർവമായി
െചയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങേളാടു് അറിയാെതയുള്ള സാജാത്യെത്തക്കൂടി അർത്ഥമാക്കുന്നു.
ഓേരാ ശരീരത്തിലും അതിെന്റ സജാതീയ ശരീരത്തിൽ സമ്പാദിച്ച അനുഭവപരമ്പ�
രകൾ മാത്രേമ കാര്യകാരികളായിത്തീരുന്നുള്ളു. വിജാതീയ ശരീരത്തിെല അനുഭവ�
ങ്ങൾ അവയ്ക്കു കീഴ്െപ്പട്ടു ഇരുന്നുെകാള്ളും. ഓേരാ ശരീരവും അതിെന്റ സജാതീയ
ശരീര പരമ്പരകളുെട സന്താനങ്ങൾ എന്നേപാെല പ്രവർത്തിക്കും. അതുെകാണ്ടു
ഇച്ഛകളുെട അവ്യവധാന (അടുപ്പ) ത്തിനു ഭംഗം വരുന്നില്ല.

സൂത്രം 10. താസാമനാദിത്വമാശിേഷാ നിത്യത്വാൽ
അർത്ഥം: താസാം = ആ വാസനകൾക്ക്, അനാദിത്വം = ആദിയില്ലായ്മ (ഭവിക്കു�
ന്നു), ആശിഷഃ = സുഖാശയുെട, നിത്വത്വാൽ = നിത്യത്വം (എന്നുമുള്ളതാവൂ എന്നുള്ള
അവസ്ഥ) െകാണ്ടു്.

അനുഭവങ്ങൾ എല്ലാം ‘എനിക്കു സുഖം േവണം’ എന്നുള്ള ഇച്ഛെയ പിന്തുടർ�
ന്നാണു് വരുന്നതു്. അനുഭവത്തിനു ആദി ഉണ്ടായിരിപ്പാൻ പാടില്ല. എന്തുെകാെണ്ട�
ന്നാൽ ഓേരാ പുതിയ അനുഭവവും കഴിഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നു ജനിച്ച അഭിരു�
ചിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു. അതുെകാണ്ടു ഇച്ഛക്കു ആദിയില്ല.

സൂത്രം 11. േഹതുഫലാശ്രയാലംബൈനസ്സംഗൃഹീതത്വാേദഷാ�
മഭാേവ തദഭാവഃ
അർത്ഥം: േഹതുഫലാശ്രയാലംബൈനഃ = േഹതു (കാരണം), ഫലം, ആശ്രയം,
ആലംബനം ഇവകളാൽ (വാസനകൾ), സംഗൃഹീതത്വാൽ = ധരിക്കെപ്പട്ടിരിക്ക�
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യാൽ, ഏഷാം = ഈ േഹതു മുതലായവയുെട, അഭാേവ = അഭാവത്തിൽ (അസാ�
ന്നിദ്ധ്യത്തിൽ), തദഭാവഃ=അവയുെട (വാസനകളുെട)അഭാവം (നാശം വരുന്നു).

ഇച്ഛകൾ കാര്യകാരണനിയമത്താൽ ഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ഇച്ഛ
ജനിച്ചാൽ അതിെന്റ കാര്യെത്ത ഉത്ഭവിപ്പിക്കാെത അതു നശിക്കുന്നില്ല എന്നു മാത്ര�
മല്ല, ഹൃദയം വലിയ സംഭാരശാലയാകുന്നു. സംസ്ക്കാരമായിതീർന്നിരിക്കുന്ന പഴയ
ആശകളുെട എല്ലാം ആശ്രയസ്ഥാനമാകുന്നു. ആ ആശകൾ എല്ലാം സ്വയം അനുഭ�
വിച്ചു കഴിെഞ്ഞങ്കിലല്ലാെത വിരമിക്കുന്നതല്ല. വിേശഷിച്ചു് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ബാഹ്യവി�
ഷയങ്ങെള ഗ്രഹിക്കുന്ന കാലം എല്ലാം പുതിയ ഇച്ഛകൾ ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കയും
െചയ്യും. അവെയ ജയിപ്പാൻ കഴിെഞ്ഞങ്കിൽ മാത്രേമ ഇച്ഛ നശിക്കൂ.

സൂത്രം 12. അതീതാനാഗതം സ്വരൂപേതാസ്ത്യദ്ധ്വേദദാദ്ധർമ്മാ�
ണാം
അർത്ഥം: അതീതാനാഗതം = ഭൂതവും ഭാവിയും, സ്വരൂപതഃ = അതാതിെന്റ സ്വ�
ഭാവത്തിൽ, അസ്തി = സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു, ധർമ്മാണാം = വീേശഷങ്ങളുെട, അദ്ധ്വേഭ�
ദാൽ = നാനാമാർഗ്ഗത്വാൽ (പലവഴിയായിരിക്കുക) േഹതുവായിട്ടു്.

സൂത്രം 13. േത വ്യക്തസൂക്ഷ്മാ ഗുണാത്മാനഃ
അർത്ഥം: േത = അവ, വ്യക്തസൂക്ഷ്മാ = സ്ഥൂലങ്ങളം സൂക്ഷ്മങ്ങളും ആയിരിക്കും ഗു�
ണാത്മാനഃ (സ്വഭാേവന) ത്രിഗുണങ്ങളുെട പരിണാമരൂപങ്ങളും (ആകുന്നു).

ഗുണങ്ങൾ സത്വം, രജസ്സു്, തമസ്സു് എന്ന മൂന്നു പദാർത്ഥങ്ങൾ ആകുന്നു. അവ�
യുെട സ്ഥൂലാവസ്ഥയാണു് ഇന്ദ്രിയേഗാചരമായ ഈ പ്രപഞ്ചം. ഭൂതവും ഭാവിയും
ഈ ഗുണങ്ങളുെട പലവിധത്തിലുള്ള പരിണാമങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നു.

സൂത്രം 14. പരിണാൈമകത്വാദ്വസ്തുതത്വം
അർത്ഥം: പരിണാൈമകത്വാൽ = പരിണാമങ്ങളുെട (വികാരങ്ങളുെട) ഏകത്വം
(ഏകരൂപത്വം) െകാ ണ്ടു്, വസ്തുതത്വം = വസ്തുവിെന്റ (ധർമ്മിയുേട) ഏകത്വം (സി�
ദ്ധിക്കുന്നു).

സൂത്രം 15. വസ്തുസാേമ്യ ചിത്തേഭദാത്തേയാർവിഭക്തഃ പന്ഥാഃ
അർത്ഥം: വസ്തുസാേമ്യ = വിഷയം ഒന്നായിരിക്കുേമ്പാൾ, ചിത്തേഭദാൽ = ചിത്തം
പലതാകയാൽ, തേയാഃ = വിഷയ ചിത്തങ്ങൾക്കു (വിഷയത്തിനും ജ്ഞാനത്തി�
നും) പന്ഥാഃ = മാർഗ്ഗം, വിഭക്ത = ഭിന്നമായിരിക്കുന്നു.

സൂത്രം 16. തദുപരാഗാേപക്ഷിതത്ത്വാച്ചിത്തസ്യ വസ്തു ജ്ഞാ�
താജ്ഞാതം
അർത്ഥം: ചിത്തസ്യ = മനസ്സിനു്, തദുപരാഗാേപക്ഷിതത്വാതു് = അതിെന്റ (വിഷ�
യത്തിെന്റ) സംബന്ധാേപക്ഷയുള്ളതുെകാണ്ടു്, വസ്തു = വിഷയം, ജ്ഞതാജ്ഞാതം
= ജ്ഞാതമായും, അജ്ഞാതമായുമിരിക്കുന്നു.
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സൂത്രം 17. സദാ ജ്ഞാതാശ്ചിത്തവൃത്തയസ്തൽപ്രേഭാഃ പുരുഷ�
സ്യ പരിണാമിത്വാൽ
അർത്ഥം: ചിത്തവൃത്തയഃ = ചിത്തവൃത്തികൾ, സദാ = എല്ലായ്േപ്പാഴും, ജ്ഞാ�
താഃ = അറിയെപ്പട്ടവ (അറിവിനു വിഷയമായിത്തീരുന്നു), തൽപ്രേഭാഃ = അവയുെട
അധിപനായ, പുരുഷസ്യ = ആത്മാവിെന്റ അപരിണാമിത്വാൽ = നിർവികാരത്വം
(പരിണാമമില്ലായ്മ) െകാണ്ടു്.

ഈ സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ മുഴുവൻ സാരം, പ്രപഞ്ചം ചിത്തു്, ജഡം ഇങ്ങിെന
രണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാകുന്നു. ചിത്തും ജഡവുമായ േലാകങ്ങൾ രണ്ടും നിരന്ത�
രമായി കലർന്നു പ്രവഹിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം എന്താണു് ? ഇടവി�
ല്ലാെത മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂതാണുക്കളുെട സംഘാതം. ഒരു സംഘാതം േപാ�
യിെക്കാണ്ടും, മെറ്റാരു സംഘാതം വന്നുെകാണ്ടുമിരിക്കുന്നു. പുസ്തകം ആ പ്രവാഹ�
ത്തിെന്റ ചുഴിയേത്ര. അതിെന്റ ഏകത്വെത്ത അെല്ലങ്കിൽ താദാത്മ്യെത്ത നിലനിർ�
ത്തുന്നതു എന്താണു് ? ആ പുസ്തകമാണിതു് എന്നുള്ളതിനു കാരണമായിരിക്കുന്നതു്
ഏതാണു് ? മാറ്റങ്ങൾ ഒരു ക്രമം അനുസരിച്ചു തടസ്സംകൂടാെത നടന്നു െകാണ്ടിരിക്കു�
ന്നു. ആ വ്യവസ്ഥിതമായ ക്രമം അനുസരിച്ചു അവ വിഷയങ്ങെള മനസ്സിൽ പ്രതിഫ�
ലിപ്പിച്ചുെകാണ്ടുമിരിക്കുന്നു. ഖണ്ഡംഖണ്ഡമായ അവെയ എല്ലാം കൂടി േചർത്താൽ
തുടർച്ചയായ ഒരു രൂപം കിട്ടുന്നു. അതിെന്റ അംശങ്ങൾ എല്ലം നിരന്തരമായി മാ�
റിെക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുയുമാണു്. മനസ്സുതെന്നയും സദാ മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. മനസ്സും
ശരീരവും രണ്ടു പ്രേത്യകേവഗക്രമം അനുസരിച്ചു ഒഴുകിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദ്രവ്യ�
ത്തിെന്റ രണ്ടു അടുക്കുകൾ േപാെല ആണു്. ഒഴുക്കുകളിൽ ഒന്നു മന്ദമായും അതിെന
അേപക്ഷിച്ചു മേറ്റതു ശീഘ്രമായുമിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു നമുക്കു അവെയ േവർതിരിച്ച�
റിയാം. ദൃഷ്ടാന്തം: ഒരു തീവണ്ടി ഓടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. മെറ്റാരു വണ്ടിയും മന്ദമാ�
യി അതിെന്റ ഒരുവശത്തുകൂടി േപാകുന്നു. രണ്ടിെന്റയും ഗതിെയ ഒരുവിധെമാെക്ക
നമുക്കു കണ്ടറിവാൻ സാധിക്കും. എങ്കിലും േവെറാന്നു അേപക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു.
ഗമിക്കാെത സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന മെറ്റാരു വസ്തുകൂടി ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിലല്ലാെത
ഒന്നിേന്റയും ഗതിേവഗം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതല്ല. എന്നാൽ രേണ്ടാ അധികേമാ സാ�
ധനങ്ങൾ ഭിന്നേവഗത്തിൽ ഓടിെക്കാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ ആദ്യം നാം അധികം ശീഘ്ര�
ത്തിൽ ഓടുന്നതിേന്റയും ഒടുവിൽ അധികം മന്ദമായി ഓടുന്നതിെന്റയും ഗതിേവഗ�
ങ്ങൾ കണ്ടറിയുന്നു. എങ്ങിെന ആണു് മനസ്സു കാണുന്നതു് ? അതും ഓടിെക്കാണ്ടിരി�
ക്കയേല്ല? അതുെകാണ്ടു അതിേനക്കാൾ മന്ദമായി ഓടുന്ന േവെറാരു വസ്തു േവണ്ടി�
വരുന്നു. അങ്ങിെന ആയാൽ അതിേനക്കാൾ മന്ദമായ മെറ്റാന്നും, അതിേനക്കാൾ
മന്ദമായ േവെറാന്നും ഇങ്ങിെന അവസാനമില്ലാെത ‘അനവസ്ഥ’യിൽ െചന്നുചാ�
ടും. അതുെകാണ്ടു തർക്കശാസ്ത്രപ്രകാരം ഒരിടത്തു് അവസാനിപ്പിേക്കണ്ടതായി േന�
രിടുന്നു. ചലനമില്ലാത്ത ഒന്നിെന അറിഞ്ഞിട്ടു ഈ േവഗക്രമധാരേയ അവിെട വി�
ശ്രമിപ്പിേക്കണ്ടി വരുന്നു. ഈ അവസാനമില്ലാത്ത ചലനശ്രംഖലയുെട അപ്പുറത്താ�
ണു് നിശ്ചലനും, നിഷ്കളങ്കനും നിർമ്മലനുമായ പുരുഷൻ വർത്തിക്കുന്നതു്. നമുക്കു്
േതാന്നുന്ന േതാന്നൽ എല്ലാം ആ പുരുഷെന്റ േമൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഛായകൾ
മാത്രമാകുന്നു. അതു ഛായാഗ്രഹണയന്ത്രത്തിൽ നിന്നു പുറെപ്പടുന്ന പ്രകാശത്തി�
െന്റ കിരണങ്ങൾ െവള്ളക്കടലാസ്സിൽ പ്രതിഫലിക്കും േപാെല തെന്ന. അതിേന്മൽ



171 രാജേയാഗം ൈകവല്യപാദം

അവ എത്രേയാ രൂപങ്ങെള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അതിെന അേശഷം മലിനെപ്പടു�
ത്തുന്നുമില്ല.

സൂത്രം 18. ന തത്സ്വാഭാസം, ദൃശ്യത്വാൽ
അർത്ഥം: തൽ = അതു് (മനസ്സു് ), സ്വാഭാസം = സ്വയം പ്രകാശം, ന = അല്ല, ദൃശ്യ�
ത്വാൽ = ദൃശ്യമായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു്.

പ്രകൃതിയിൽ എവിെട േനാക്കിയാലും അതിമഹത്തായ ശക്തികൾ ആവിർഭ�
വിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാം അങ്ങിെന ആെണങ്കിലും പ്രകൃതിക്കു സ്വയം
പ്രകാശമില്ല; തന്നത്താൻ പ്രകാശിക്കുക എന്നുള്ളതില്ല; എന്നും, സാരനിരൂപണ�
ത്തിൽ അതു ജ്ഞാനസ്വരൂപമെല്ലന്നും ഏതാണ്ടു് നേമ്മാടു പറയുന്നുണ്ടു്. പുരുഷൻ
മാത്രമാണു് സ്വയംപ്രകാശൻ; അവൻ തെന്റ പ്രകാശെത്ത മെറ്റല്ലാറ്റിനും നൽകി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. അവെന്റ ൈചതന്യമാണു് എല്ലാ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളിലും ശക്തി�
കളിലും കൂടി അരിഞ്ഞുവീണു െകാണ്ടിരിക്കുന്നതു്.

സൂത്രം 19. ഏകസമേയ േചാഭയാനവധാരണം
അർത്ഥം: ഏകസമേയ = ഒരുക്ഷണത്തിൽ, ഉഭയാനവധാരണം = (മനസ്സു് ) രണ്ടു�
വിഷയങ്ങെള ഗ്രഹിക്കായ്മ, ച = അതുെകാണ്ടും.

മനസ്സു് സ്വയം പ്രകാശമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഏകകാലത്തിൽ എല്ലാറ്റിെനയും
ഗ്രഹിപ്പാൻ അതിനു കഴിയുമായിരുന്നു. അതു അതിനു കഴിയുന്നില്ല. ഒരു വിഷയ�
ത്തിൽ ബലമായി മനസ്സിെന ഊന്നുേമ്പാൾ മെറ്റാന്നിൽ നിന്നു അതു വിട്ടുേപാകു�
ന്നു. മനസ്സു് സ്വയംപ്രകാശമായിരുന്നു എങ്കിൽ അതിനു ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്ന വി�
ഷയങ്ങൾക്കു ക്ലിപ്തമുണ്ടായിരിക്കയില്ല. പുരുഷനു എല്ലാ വിഷയങ്ങെളയും ഒരു നി�
മിഷത്തിനു ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നു. ആതു െകാണ്ടു് പുരുഷൻ സ്വയം പ്രകാശനാണു്.
മനസ്സു് അങ്ങിെനയല്ല.

സൂത്രം 20. ചിത്താന്തരദൃേശ്യ, ബുദ്ധിബുേദ്ധരതിപ്രസംഗഃ സ്മൃതി�
സങ്കരശ്ച
അർത്ഥം: ചിത്താന്തരദ്യേശ്യ = ഒരു ചിത്തം (ബുദ്ധി) മെറ്റാരു ചിത്തത്താൽ അറി�
യെപ്പട്ടുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിബുേദ്ധഃ = ചിത്തെത്ത അറിയുന്ന േവെറാരു ചി�
ത്തത്തിെന്റ, അതിപ്രസംഗം = അതികല്പന (അനവസ്ഥ) സംഭവിക്കും, സ്മൃതിസങ്ക�
രശ്ച = സ്മൃതിസാങ്കര്യവുമുണ്ടാകും.

മനസ്സിെന അറിയുന്നതിനായി േവെറാരു മനസ്സുെണ്ടന്നു വിചാരിക്കുക;
എന്നാൽ ആ മനസ്സിേനയും അറിയുന്ന മെറ്റാന്നുണ്ടാേകണ്ടിവരും. അങ്ങിെന പറ�
ഞ്ഞാൽ അവസാനമില്ല. അനവസ്ഥ ആയിത്തീരും. അതു സ്മൃതിക്കു കലർച്ചെയ
ഉണ്ടാക്കും. ഓർമ്മകൾ േശഖരിച്ചു െവപ്പാൻ ഇടമില്ലാതാകും.
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സൂത്രം 21. ചിേതരപ്രതിസംക്രമായാസ്തദാകാരാപത്തൗ സ്വബു�
ദ്ധി സംേവദനം
അർത്ഥം: അപ്രതിസംക്രമായാഃ = മെറ്റാന്നിൽ കലരുന്ന സ്വഭാവമില്ലാത്ത, ചിേത
= ജ്ഞാനസാരരൂപനായ പുരുഷെന്റ, തദാകാരാപത്തൗ = താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിട്ടു,
സ്വബുദ്ധിസംേവദനം = (ബുദ്ധിക്കു) തെന്ന വിഷയമാക്കിയുള്ള അറിവു്, അനുവ്യാവ�
സായം, സ്വേബാധം ഉണ്ടാകുന്നു.

പതഞ്ജലി മഹർഷി ഇങ്ങിെന പറയുന്നതു ബുദ്ധി (ജ്ഞാനം) പുരുഷെന്റ ഗുണ�
മെല്ലന്നുള്ള തത്വെത്ത അധികം സ്പഷ്ടമായി കാണിപ്പാൻ േവണ്ടി ആകുന്നു. ബുദ്ധി
പുരുഷേനാടു വളെര അടുത്തു െചല്ലുേമ്പാൾ പുരുഷെന്റ സ്വരൂപം അതിൽ പ്രതിഫ�
ലിച്ചേപാെല ആയിട്ടു ആ ക്ഷണത്തിൽ അതു ജ്ഞാനമുള്ളതായി തീർന്നു സ്വയം
പുരുഷനാെണന്നു േതാന്നുമാറാകുന്നു.

സൂത്രം 22. ദൃഷ്ട്യദൃേശ്യാപരക്തംചിത്തം സർവാർത്ഥം
അർത്ഥം: ദൃഷ്ടൃദൃേശ്യാപരക്തം = പുരുഷേനാടും വിഷയങ്ങേളാടും സംബന്ധിച്ചിട്ടു്,
ചിത്തം = ബുദ്ധി സർവാർത്ഥം = എല്ലാെരയും അറിവാൻ സാമർത്ഥ്യമുളളതായി�
ത്തീരുന്നു.

ഒരു ഭാഗത്തു ദൃശ്യമായ ബാഹ്യപ്രപഞ്ചവും മറുഭാഗത്തു ദ്രഷ്ടാവായ പുരുഷനും
പ്രതിഫലിച്ചു നിൽക്കുന്നതുെകാണ്ടു മനസ്സു എല്ലാം അറിവാൻ ശക്തിയുള്ളതായി�
ത്തീരുന്നു.

സൂത്രം 23. തദസംേഖ്യയവാസനാഭിശ്ചിത്രമപി പരാർത്ഥം സം�
ഹത്യകാരിത്വാൽ
അർത്ഥം: തൽ = അതു് (ചിത്തം), അസംേഖ്യയവാസനാഭിഃ = എണ്ണമില്ലാത്ത വാ�
സനകളാൽ, ചിത്രം = സങ്കലിതം, അപി = ആെണങ്കിലും, സംഹത്യകാരിത്വാൽ
= ഒന്നായിേച്ചർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നതാകയാൽ, പരാർത്ഥം = പരനു് (പുരുഷനു് )
കാര്യസാധകമായിരിക്കുന്നു.

മനസ്സു് അേനകവാസനകൾ കൂടിേച്ചർന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നതാകയാൽ അതി�
െന്റ പ്രവൃത്തി സ്വപ്രേയാജനമായിരിപ്പാൻ തരമുള്ളതല്ല. േലാകത്തിൽ കൂടിേച്ചർ�
ന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എല്ലാം മെറ്റാന്നിെന്റ ഉപേയാഗത്തിനായി ഉേദ്ദശി�
ക്കെപ്പടിട്ടുള്ളവയായിരിക്കും. അതിനുേവണ്ടി ആയിരിക്കും അവ കൂടിേച്ചരുന്നതു്;
അതുെകാണ്ടു വാസനകൾ കൂടിേച്ചർന്നു മനസ്സുണ്ടായിട്ടുള്ളതു് പുരുഷെന്റ ഉപേയാ�
ഗത്തിന്നായിട്ടാകുന്നു.

സൂത്രം 24. വിേശഷദർശിന ആത്മഭാവഭാവനാനിവൃത്തിഃ
അർത്ഥം: വിേശഷദർശിനഃ = പുരുഷനും ചിത്തത്തിനുമുള്ള േഭദെത്ത തിരിച്ചറി�
യുന്നവനു്, ആത്മഭാവഭാവനാനിവൃത്തിഃ = മനസ്സിൽ ആത്മാെവന്നുള്ള അഭിമാനം
നീങ്ങുന്നു.

വിേവകം െകാണ്ടു േയാഗി, ആത്മാവു് മനസ്സല്ല എന്നറിയുന്നു.
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സൂത്രം 25. തദാ വിേവകനിമ്നം ൈകവല്യപ്രാഗ് ഭാരം ചിത്തം
അർത്ഥം: തദാ = അേപ്പാൾ, ചിത്തം = മനസ്സു്, വിേവകനിമ്നം = വിേവകജ്ഞാന�
ത്താൽ അഗാധവും ൈകവല്യപ്രാഗ്ഭാരം = ൈകവല്യത്താൽ (മുക്തിയാൽ) വ്യാപ്തി�
മത്തും ആയിത്തീരുന്നു.

ഇപ്രകാരം, േയാഗാഭ്യാസം െകാണ്ടു വിേവകം അെല്ലങ്കിൽ ജ്ഞാനത്തിെന്റ
സ്ഫുടത സിദ്ധിക്കുന്നു. ജ്ഞാേനന്ദ്രിയങ്ങളുെട ആവരണം നീങ്ങി വിഷയങ്ങൾ അവ�
യുെട യഥാർത്ഥസ്വരൂപത്തിൽ നമുക്കു െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. അേപ്പാൾ പ്രകൃതി മിശ്ര�
വസ്തുവാെണന്നും സാക്ഷിമാത്രനായ പുരുഷെന്റ മുമ്പാെക ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പി�
ക്കുന്നതാെണന്നും, പ്രകൃതിയും അധിപനായ പുരുഷനും ഒന്നെല്ലന്നും, പ്രകൃതിയുെട
വികൃതികൾ എല്ലാം ഉള്ളിൽ സിംഹാസനാരൂഢനായ പുരുഷനാകുന്ന മഹാരാജാ�
വിനു സംഭവങ്ങെള പ്രദർശിപ്പിപ്പാൻേവണ്ടി മാത്രമാെണന്നും നമുക്കു കാണാറാവും.
ദീർഘകാലെത്ത അഭ്യാസംെകാണ്ടു് ഈ വിേവകം സിദ്ധിക്കുേമ്പാൾ ഭയം നീങ്ങുക�
യും മനസ്സിനു മുക്തി (ൈകവല്യം) ലഭിക്കയും െചയ്യുന്നു.

സൂത്രം 26. തച്ഛിേദ്രഷു പ്രത്യയാന്തരാണി സംസ്കാേരഭ്യഃ
അർത്ഥം: തച്ഛിേദ്രഷു = ആ സമാധിയിൽ അവസരം ലഭിക്കുേമ്പാൾ എല്ലാം,
സംസ്കാേരഭ്യഃ = വ്യുത്ഥാനസംസ്ക്കാരങ്ങളിൽ (സമാധിവിട്ടു ബഹിർമ്മുഖാവസ്ഥയിൽ
വന്നിട്ടുളള പരിചയത്തിൽ നിന്നു്, പ്രത്യയാന്തരാണി = (സമാധിപ്രതിബന്ധങ്ങ�
ളായ) മറ്റു ജ്ഞാനങ്ങൾ (ഉണ്ടാകുന്നു).

‘സുഖമായിരിക്കണെമങ്കിൽ ബാഹ്യമായ വിഷയങ്ങേളാടു സംബന്ധിക്കണ’െമന്നു
നമുക്കു വിശ്വാസം േതാന്നിപ്പിക്കുന്നതായി ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിചാരങ്ങൾ എല്ലാം
മുക്തിക്കു പ്രതിബന്ധങ്ങളാണു്. പുരുഷൻ സ്വഭേവനതെന്ന സുഖസ്വരൂപനും ഭാ�
ഗ്യസ്വരൂപനുമാകുന്നു. ആ േബാധം പഴയ സംസ്ക്കാരങ്ങളാൽ ആവൃതമായിേപ്പായി.
ആ സംസ്ക്കാരങ്ങൾ സ്വയേമവ അനുഭവത്തിൽ വന്നു തീേരണ്ടിയും ഇരിക്കുന്നു.

സൂത്രം 27. ഹാനേമഷാം േക്ലശവദുക്തം
അർത്ഥം: ഏഷാം = ഇതുകളുെട, ഹാനം = നാശം, േക്ലശവൽ = മുൻപ്രസ്താവിച്ചിട്ടു�
ളള അവിദ്യാദികളായ പഞ്ചേക്ലശങ്ങളുേട (നാശം) എന്നേപാെല, ഉക്തം = പറയ�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

സൂത്രം 28. പ്രസംഖ്യാേനപ്യകുസീദസ്യ സർവഥാ വിേവകഖ്യാ�
േതർദ്ധർമ്മേമഘസ്സമാധിഃ
അർത്ഥം: പ്രസംഖ്യാേന = എല്ലാ തത്വങ്ങേളയും യഥാസ്ഥിതി തിരിച്ചറിയുേമ്പാൾ,
അപി = കുടിയും, അകുസീദസ്യ = ഫലസിദ്ധികളിൽ ഇച്ഛയില്ലാത്തവനു്, സർവഥാ
വിേവകഖ്യാേതഃ = എല്ലാ പ്രകാരത്തിലുള്ള വിേവകശക്തിയുമുണ്ടായ േശഷം, ധർ�
മ്മേമഘഃ = ധർമ്മേമഘം എന്ന (ധർമ്മെത്ത വർഷിക്കുന്നതു് എന്നർത്ഥമുള്ള, സമാ�
ധിഃ = സമാധി (ലഭിക്കുന്നു).
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വിേവകജ്ഞാനം സിദ്ധമാകുേമ്പാൾ കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള
എല്ലാ സിദ്ധികളും േയാഗിക്കുണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ശരിയായ േയാഗി അവെയ
എല്ലാം ത്യജിച്ചുകളയും. ആ േയാഗിക്കു സമാധിയിൽ വിലക്ഷണമായ ഒരു േബാ�
ധം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനു ധർമ്മേമഘം എന്നു പറയുന്നു. ചരിത്രപ്രസിദ്ധന്മാരായി
േലാകത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ വലിയ ദീർഘദർശികൾക്കും അതു സിദ്ധിച്ചിരുന്നു.
അവർ എല്ലാവരും ജ്ഞാനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം മുഴുവൻ തങ്ങളുെട ഉള്ളിൽതെന്ന
ആെണന്നു കണ്ടിരുന്നു. സത്യം അവർക്കു പ്രത്യക്ഷമായിരുന്നു. സിദ്ധികെളപ്പറ്റിയ
അഭിമാനം അേശഷം അവർ കളഞ്ഞു. സമാധാനവും, ശാന്തിയും പൂർണ്ണമായ പരി�
ശുദ്ധിയും അവരുെട സ്വന്തസ്വഭാവമായിരുന്നു.

സൂത്രം 29. തതഃ േക്ലശകർമ്മനിവൃത്തിഃ
അർത്ഥം: തതഃ = അതിൽനിന്നു്, േക്ലശകർമ്മനിവൃത്തിഃ = അവിദ്യാദികളായ േക്ല�
ശങ്ങളുേടയും കർമ്മത്തിേന്റയും നിവൃത്തിയുണ്ടാകുന്നു.

‘ധർമ്മേമഘസമാധി’ ഉണ്ടായാൽ പിെന്ന ഒരിക്കലും അധഃപതന ഭയമുണ്ടാ�
കുന്നില്ല. ഒന്നിനും േയാഗിെയ അധഃപതിപ്പിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. അയാൾക്കു പി�
െന്ന ഒരിക്കലും േദാഷശങ്കേപാലും േവണ്ട; ദുഃഖവും ഉണ്ടാകുകയില്ല.

സൂത്രം 30. തദാ സർവാവരണമലാേപതസ്യ ജ്ഞാനസ്യാന�
ന്ത്യാൽേജ്ഞയമല്പം
അർത്ഥം: തദാ = അേപ്പാൾ സർവാവരണമലാേപതസ്യ = അവിദ്യാദികളായ
മലങ്ങളുെട മൂടൽ എല്ലാം നീങ്ങിയിരിക്കുന്ന, ജ്ഞാനസ്യ = ജ്ഞാനത്തിനു്, ആന�
ന്ത്യാൽ = അഖണ്ഡത്വം സിദ്ധിക്കുന്നതുെകാണ്ടു്, േജ്ഞയം = േജഞയമായ ബ്രഹ്മാ�
ണ്ഡം മുഴുവൻ, അല്പം = കൃശമായിേപ്പാകുന്നു.

ജ്ഞാനം മാത്രം േശഷിക്കും, അതിേന മൂടിമറച്ചിരുന്ന മലങ്ങൾ എല്ലാം നീങ്ങി�
േപ്പാകും. ഒരു ബുദ്ധാഗമഗ്രന്ഥത്തിൽ ബുദ്ധൻ എന്ന പദത്തിെന്റ അർത്ഥം പറഞ്ഞി�
രിക്കുന്നതു്, അതു് ഒരു അവസ്ഥയുെട േപെരന്നാണു്; ആ അവസ്ഥയുെട ലക്ഷണ�
െത്ത ആ ഗ്രന്ഥം നിർവചിക്കുന്നതു്, അതു ആകാശംേപാെല അഖണ്ഡാകാരമായ
േബാധം എന്നാണു്. േയശു ആ അവസ്ഥെയ പ്രാപിച്ചിട്ടാണു് ക്രിസ്തു ആയിത്തീർന്ന�
തു്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ അവസ്ഥെയ പ്രാപിക്കും. അേപ്പാൾ േബാധം അഖ�
ണ്ഡപരിപൂർണ്ണമായി പ്രകാശിക്കുകയും വിഷയമായ പ്രപഞ്ചം െചറുതായി േതാന്നു�
കയും െചയ്യും. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡവും അതിൽ അടങ്ങിയ ദൃശ്യങ്ങളായ സകല വിഷ�
യങ്ങളും പുരുഷെന്റ മുമ്പിൽ േകവലം നിസ്സാരമായ അണുവായിേപ്പാകും. ഒരു സാ�
ധാരണ മനുഷ്യൻ തെന്ന കൃശനാെണന്നു വിചാരിക്കുന്നു; എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ ദൃ�
ശ്യമായ പ്രപഞ്ചം അവനു അഖണ്ഡെമന്നു േതാന്നുന്നു.

സൂത്രം 31. തതഃ കൃതാർത്ഥാനാം, പരിണാമസമാപ് തിർഗുണാനാം
അർത്ഥം: തതഃ = അനന്തരം, കൃതാർഥാനാം = കാര്യം സാധിച്ചുതീർന്ന, ഗുണാ�
നാം = സത്വാദിഗുണങ്ങളുെട, പരിണാമ ക്രമസമാപ്തിഃ = പരിണാമക്രമം (താെഴപ�
റയും) നിന്നുേപാകുന്നു.



175 രാജേയാഗം ൈകവല്യപാദം

അേപ്പാൾ ഗുണങ്ങളുെട ഒരു ജാതിയിൽ നിന്നു മെറ്റാരു ജാതിയിേലക്കു ഇടവി�
ടാെത മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന നാനാപ്രകാേരണയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അേശഷം അവ�
സാനിക്കും.

സൂത്രം 32. ക്ഷണപ്രതിേയാഗീ പരിണാമാപരാന്തനിർഗ്രാഹ്യഃ
ക്രമഃ
അർത്ഥം: ക്ഷണപ്രതിേയാഗീ = അനുഭൂതക്ഷണത്തിെന്റ േനെര അടുത്ത ഉത്തര�
ക്ഷണവൃത്തിയായി, പരിണാമാപരാന്തനിർഗ്രാഹ്യം = പരിണാമത്തിെന്റ (മാറ്റത്തി�
െന്റ) അവസാനത്തിൽ ഗ്രഹിക്കെപ്പടുന്നതുമായ (ആനന്തര്യം ആണു് ), ക്രമഃ = ക്ര�
മം എന്നതു്.

പതഞ്ജലിമഹർഷി ഇവിെട ‘ക്രമ’ത്തിെന്റ ലക്ഷണം നിർവചിക്കുന്നു. ക്രമം
എന്നാൽ ക്ഷണംപ്രതി ഭിന്നമായി ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അേത്ര. ഞാൻ എെന്തങ്കി�
ലും വിചാരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടക്കു അേനകക്ഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുേപാകുന്നു.
ഓേരാ ക്ഷണത്തിലും വിചാരത്തിനു മാറ്റവുമുണ്ടാകുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ആ വിചാരപ്ര�
വാഹം അവസാനിച്ച േശഷം മാത്രേമ ആ മാറ്റങ്ങെള നാം കാണുന്നുള്ളു. അതുെകാ�
ണ്ടു കാലത്തിെന്റ സാക്ഷാൽകാരം എേപ്പാഴും ഓർമ്മയിൽ നിന്നു മാത്രേമ ഉണ്ടാകു�
ന്നുള്ളു. ഇതിനാണു് ക്രമം എന്നു പറയുന്നതു്. എന്നാൽ നിത്യത്വം സാധിച്ച മനസ്സി�
നു് അെതല്ലാം നിന്നുേപായിരിക്കുന്നു. അതിന്നു എല്ലാം വർത്തമാനകാലം തെന്ന.
വർത്തമാനം മാത്രേമ േശഷിച്ചിരിക്കുന്നുള്ളു. ഭൂതവും ഭാവിയും നശിച്ചുേപായി. ആ
മനസ്സു് നിയന്ത്രിതമായി നിൽക്കുന്നു. ഒരു ക്ഷണത്തിൽ സകല ജ്ഞാനവും അതി�
െന്റ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. മിന്നൽ എന്നേപാെല അതു ഒരു ക്ഷണത്തിൽ എല്ലാറ്റി�
േനയും കാണുന്നു.

സൂത്രം 33. പുരുഷാർത്ഥശൂന്യാനാം ഗുണാനാം പ്രതിപ്രസവഃ
ൈകവല്യം; സ്വരൂപപ്രതിഷ്ഠാ വാ ചിതിശക്തിരിതി
അർത്ഥം: പുരുഷാർത്ഥശൂന്യാനാം = പുരുഷനാെയ്കാണ്ടുള്ള ഉപേയാഗങ്ങൾ കഴി�
ഞ്ഞു േശഷിച്ച, ഗുണാനാം = സത്വരജസ്തേമാ ഗുണങ്ങളുെട, പ്രതിപ്രസവഃ = തിരി�
െക പ്രകൃതിയിലുള്ള ലയം, ൈകവല്യം = മുക്തി (ആകുന്നു), സ്വരൂപപ്രതിഷ്ഠ = വൃ�
ത്തിസാരൂപ്യം കുടാെത സ്വസ്വരൂപമാത്രമായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന, ചിതിശക്തിഃ = ചി�
ച്ഛക്തിഃ (പുരുഷജ്ഞാനശക്തി) ൈകവല്യം ആകുന്നു. ഇതി = സമാപ്തം.

പ്രകൃതിയുേട ചുമതല തീർന്നു. നമ്മുെട കനിേവറിയ വളർത്തമ്മയായ പ്രകൃ�
തി സ്വാർത്ഥേലശം കൂടാെത തന്നത്താൻ ഏറ്റുഭരിച്ചുവന്ന തെന്റ ആ ചുമതലതീർ�
ന്നു. തന്നത്താൻ മറന്ന ആത്മാവിെന അവൾ െമേല്ല ൈകക്കുപിടിച്ചുെകാണ്ടു പ്ര�
പഞ്ചത്തിലുള്ള പരിണാമങ്ങളാകുന്ന അനുഭവവിേശഷങ്ങൾ എല്ലാം കാട്ടിെക്കാടു�
ത്തു. പലപല ശരീരങ്ങൾ വഴിയായി അവെന ഉയർന്ന ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിേല�
ക്കു െകാണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങെന ഒടുവിൽ അവെന്റ മാഹാത്മ്യം അവനു തിരിെക ലഭി�
ക്കുകയും അവൻ സ്വസ്വരൂപെത്ത ഉള്ളേപാെല കണ്ടറികയും െചയ്യുന്നു. എന്നി�
ട്ടു് ആ ദയാലുവായ അമ്മ ജീവിതമാകുന്ന അതിരില്ലാത്ത വലിയ മണൽക്കാട്ടിൽ
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വഴിയറിയാെത കുഴങ്ങുന്ന മറ്റ് ആത്മാക്കേളയും അപ്രകാരം രക്ഷിപ്പാനായി വന്ന�
േപാെലതെന്ന മടങ്ങിേപ്പാകുന്നു. ഇപ്രകാരം അവൾ ആദിയും, അന്തവുമില്ലാെത
ഗുണങ്ങളിലും േദാഷങ്ങളിലും കൂടി അന്തമില്ലാത്ത ആത്മപ്രവാഹം സ്വാത്മാനുഭവം
അെല്ലങ്കിൽ ൈകവല്യമാകുന്ന മഹാസമുദ്രത്തിേലക്കു ഒഴുകിെക്കാേണ്ട ഇരിക്കുന്നു.

സ്വസ്വരൂപെത്ത അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ മഹാപുരുഷന്മാർ സർേവാൽകർേഷണ
വർത്തിക്കെട്ട. നേമ്മ എല്ലാവെരയും അവർ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകെട്ട.

ൈകവല്യപാദം കഴിഞ്ഞു.

സമാപ്തം.



അനുബന്ധം 1:
േശ്വതശ്വതേരാപനിഷത് 

അദ്ധ്യായം 2

2.6.14 അഗ്നിെയ മഥിക്കയും വായുവിെന നിയമിക്കയും, േസാമരസം വർദ്ധിപ്പിക്കു�
കയും െചയ്യുന്നെതവിെടേയാ അവിെട സിദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു. മാറിടവും, കഴുത്തും, ശി�
രസ്സും െചാേവ്വ ആക്കി നിവർന്നിരുന്നുെകാണ്ടു് േയാഗി ഭയങ്കരമായ സംസാരസമുദ്ര�
ത്തിെന്റ തിരമാലകെള ബ്രഹ്മമാകുന്ന േതാണിേയറി കടന്നുേപാകുന്നു.

യഥാക്രമം അഭ്യാസം െചയ്ത ആൾക്കു് പ്രാണൻ വശമാകുന്നു. പ്രാണെന്റ ഗതി�
േവഗം ശാന്തമാകുേമ്പാൾ ശ്വാസം മൂക്കിെന്റ ദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടി തെന്ന സഞ്ചരിക്കു�
ന്നു. നിരന്തരാഭ്യാസിയായ േയാഗിക്കു മനസ്സു്, സമർത്ഥനായ സാരഥിക്കു് പിണ�
ങ്ങുന്ന കുതിരകൾ എന്നേപാെല വശമാകുന്നു.

ഗിരി, ഗുഹ മുതലായവ േപാലുള്ള വിജനപ്രേദശങ്ങളിൽ, ചരേലാ മണേലാ
ഇല്ലാത്ത നിരപ്പുള്ള തറകളിൽ, അരുവികെടളുേയാ മനുഷ്യരുെടേയാ ഉപദ്രവകര�
ങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങൾ യാെതാന്നും ഇല്ലാത്തതും മനസ്സിനും ദൃഷ്ടിക്കും ഇണങ്ങിയതു�
മായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇരുന്നുേവണം േയാഗം അഭ്യസിപ്പാൻ.

ഹിമം, ധൂമം, സൂര്യൻ, വായു, അഗ്നി, മിന്നാമിനുങ്ങ് , മിന്നൽ, സ്ഫടികം ചന്ദ്രൻ
ഇവ േപാലുള്ള രൂപങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതായി േതാന്നുേമ്പാൾ ക്രേമണ േയാഗ�
ത്തിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാൽകാരം ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങുകയാകുന്നു.

ഭൂമി, ജലം, പ്രകാശം, അഗ്നി, ആകാശം ഇവയുെട യൗഗിക പ്രത്യക്ഷം ഉണ്ടാ�
യിത്തുടങ്ങുേമ്പാൾ േയാഗസിദ്ധി ആരംഭിക്കുന്നു. േയാഗാഗ്നിയാൽ നിർമ്മിതമായ
ശരീരമുള്ളവനു േരാഗേമാ, വാർദ്ധക്യേമാ, മരണേമാ യാെതാന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല.

അംഗലാഘവം, ആേരാഗ്യം, െതാലിക്കു മാർദ്ദവം പ്രസന്നമായ മുഖകാന്തി,
മധുരമായ സ്വരം, ശരീരത്തിൽ മേനാനുകൂലമായ ഒരു ഗന്ധം ഇവയാണു് േയാഗസി�
ദ്ധിയുെട ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ

െപാേന്നാ െവള്ളിേയാ ആദ്യം മണ്ണും മറ്റും െകാണ്ടു് മറഞ്ഞിരുന്നിട്ടു് ഒടുവിൽ
ഉലയിൽ െവച്ചൂതി കഴുകി എടുക്കുേമ്പാൾ പ്രകാശേത്താടുകൂടി തിളങ്ങുന്നു; അതു�
േപാെല ശരീരബദ്ധനായ ജീവൻ ആത്മാവിെന്റ സത്യാവസ്ഥെയ ഏകകമായി
കണ്ടിട്ടു് കൃതാർത്ഥനായും, ദുഃഖരഹിതനായും ഭവിക്കുന്നു.



അനുബന്ധം 2:
ബൃഹദാരണ്യകത്തിൽ നിന്നു് ശങ്കരാചാര്യർ

ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു്

‘വിധിപ്രകാരം ഇഷ്ടം േപാലുള്ള ആസനങ്ങൾ പരിചയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടു് അല്ലേയാ
ഗാർഗ്ഗി! ജിതാസനനായ ആൾക്കു് പിെന്ന പ്രാണായാമം ശീലിക്കാം.’

തറയിൽ ദർഭപ്പുല്ലു വിരിച്ചു് അതിേന്മൽ േതാലിട്ടു് പഴങ്ങളും മറ്റു മധുരദ്രവ്യങ്ങളും
െകാണ്ടു് ഗണപതിെയ പൂജിച്ച് , ആസനത്തിേന്മലിരുന്നു്, വലേത്ത ൈക ഇടേത്ത�
ക്കാലിെന്റയും ഇടേത്ത ൈക വലേത്തക്കാലിെന്റയും മുട്ടിേന്മൽ െവച്ചു കഴുത്തും,
തലയും െചാേവ്വ ആക്കി നിവർന്നിരുന്നു്, ചുണ്ടുകൾ ദൃഢമായി അമർത്തിെക്കാണ്ടു്
കിഴേക്കാേട്ടാ വടേക്കാേട്ടാ അഭിമുഖമായി ദൃഷ്ടികൾ നാസാഗ്രെത്ത ലാക്ഷ്യമായി
നിർത്തണം. അമിതാഹാരവും ഉപവാസവും അരുതു്. ഇങ്ങിെന മുൻപറഞ്ഞ വിധി�
പ്രകാരം നാഡിശുദ്ധി അഭ്യസിക്കണം. അതിെല്ലങ്കിൽ േയാഗാഭ്യാസം ഒന്നും ഫലി�
ക്കില്ല. പിംഗല1യുെടയും ഇഡ2യുെടയും മേദ്ധ്യ ‘ഹം’ എന്ന ബീജാക്ഷരെത്ത ചി�
ന്തിച്ചു് പന്ത്രണ്ടു് മാത്രകൾ (നിമിഷങ്ങൾ) െകാണ്ടു് ഇഡയിൽ കൂടി വായുവിെന േമൽ�
േപാട്ടു് പിടിച്ചു് നിറയ്ക്കണം. എന്നിട്ടു് േമൽപറഞ്ഞ സ്ഥാനത്തുതെന്ന അഗ്നിെയയും
‘രം’എന്ന അക്ഷരെത്തയും ധ്യാനിക്കണം. ധ്യാനത്തിനിടയിൽ ക്രേമണ പിംഗല�
യിൽക്കൂടി വായുവിെന പുറേത്തക്കു വിടണം. വീണ്ടും അതുേപാെലതെന്ന പിംഗല�
യിൽക്കൂടി പിടിച്ചു് ക്രേമണ ഇഡയിൽക്കൂടി പുറേത്തക്കു വിടണം; ഇങ്ങെന മൂേന്നാ
നാേലാ െകാല്ലേമാ മൂേന്നാ നാേലാ മാസേമാ ഗുരു ഉപേദശിക്കുന്നതുേപാെല വിജ�
നസ്ഥലത്തു് ഇരുന്നു് രാവിെലയും ഉച്ചയ്ക്കും ൈവകുേന്നരവും പാതിരായ്ക്കും മുടങ്ങാെത
നാഡികൾ എല്ലാം ശുദ്ധി ആകുന്നവെര അഭ്യസിക്കണം. നാഡികൾ ശുദ്ധമായാൽ
ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിന്നു് ലാഘവം, മുഖത്തിന്നു പ്രസന്നത, നല്ല വിശപ്പ് ,
നാദശ്രവണം ഇവയാണു്. പിെന്ന േരചക പൂരക കുംഭകങ്ങളാകുന്ന പ്രാണായാമ�
ങ്ങെള അഭ്യസിക്കാം, പ്രാണെന അപാനേനാടു് േയാജിപ്പിക്കുന്നതിനാണു് പ്രാണാ�
യാമം എന്നു് പറയുന്നതു്.

‘ശരീരെത്ത വായുെകാണ്ടു് േകശാദിപാദം പതിനാറു മാത്രകൾ െകാണ്ടു പൂ�
രിപ്പിക്കയും മുപ്പത്തിരണ്ടു മാത്രകൾെകാണ്ടു േരചിപ്പിക്കയും അറുപത്തിനാലു മാത്ര�
കൾ കുംഭകംെചയ്കയും െചയ്യണം.’
1 പിംഗല = വലെത്ത ദ്വാരം
2 ഇഡ = ഇടെത്ത ദ്വാരം



179 രാജേയാഗം
അനുബന്ധം 2:

ബൃഹദാരണ്യകത്തിൽ നിന്നു് ശങ്കരാചാര്യർ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നതു്

‘േവെറാരുവിധം പ്രാണായാമം ഉണ്ടു്. അതിൽ പൂരകം പതിനാറു മാത്രകൾ
െകാണ്ടു െചയ്തു് ഉടൻ അറുപത്തിനാലു മാത്ര കുംഭകം െചയ്തു് ഒടുവിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടു�
മാത്രെകാണ്ടു േരചകം െചയ്ക ആകുന്നു.’

പ്രാണായാമംെകാണ്ടു ശരീരമലം നീങ്ങുന്നു. ധാരണംെകാണ്ടു മേനാമലം നീ�
ങ്ങുന്നു. പ്രത്യാഹാരംെകാണ്ടു സംഗമലം നീങ്ങുന്നു. സമാധിെകാണ്ടു് ആത്മാവിെന്റ
ഈശ്വരതത്വെത്ത മറയ്ക്കുന്ന സകല ഉപാധികളും നീങ്ങിേപ്പാകുന്നു.’



അനുബന്ധം 3:
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പാദം 3
29. സമാധി സാധിച്ചാൽ നിർമ്മലനായ പുരുഷനു പ്രകൃതിയുെട എന്നേപാെല

എല്ലാ സിദ്ധികളും വരുന്നു.
30. സമാധി, സംഗത്യാഗമാകുന്നു.
31. വികൃതികളുെട നിയമനത്താൽ അതു് സിദ്ധമാകുന്നു.
32. ധ്യാനം, ആസനം, കർത്തവ്യാനുഷ്ഠാനം ഇവയാൽ അതു സിദ്ധമാകുന്നു.
33. പ്രാണായാമം ശ്വാസവായുവിെന്റ േരചകകുംഭകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്നു.
34. സ്ഥിരമായും സുഖമായും ഉള്ള ഇരിപ്പാകുന്നു ആസനം.
36. അഭ്യാസം ൈവരാഗ്യം ഇതുകൾ വഴിയായും.
75. തുടർന്നുെകാണ്ടു പ്രകൃതിതത്ത്വങ്ങെള പുരുഷനിൽനിന്നു േവർതിരിച്ചറിയുന്ന�

തിനാലും അവെയ േനതി േനതി (ഇതല്ല ഇതല്ല) എന്നു് തള്ളുന്നതിനാലും വി�
േവകം സിദ്ധമാകുന്നു.

പാദം 4
3. അഭ്യാസം, ഉപേദശപ്രകാരം പിെന്നയും പിെന്നയും തുടർന്നു െകാണ്ടു െചയ്യ�

ണം.
5. കഴുകെന്റ തീറ്റി തട്ടിപ്പറിച്ചാൽ അതു വ്യാകുലമായും തെന്നത്താൻ തീറ്റി വിട്ടുകള�

യുേമ്പാൾ ശാന്തമായും ഇരിക്കുന്നതു േപാെല (േഭാഗങ്ങെള ൈവരാഗ്യത്താൽ)
സ്വയേമവ ഉേപക്ഷിക്കുന്നവനു സുഖമുണ്ടാകുന്നു.

6. പഴയ ചട്ട കഴിച്ചുകളഞ്ഞ പാമ്പിനു സുഖം േതാന്നുന്ന േപാെല.
8. മുക്തിക്കു് അനുകൂലമല്ലാത്ത വിഷയെത്തപ്പറ്റി വിചാരിക്കരുതു്. അങ്ങെന െച�

യ്യുന്നതു് ജഡഭരതനു് എന്നേപാെല ബന്ധേഹതുവാകുന്നു.
9. പലരുമായുള്ള സഹവാസം രാഗാദിവൃത്തികെള ഉദിപ്പിച്ചു (കന്യകയുെട ൈക�

യിെല ശങ്കുവളേപാെല) സമാധിഭംഗം െചയ്യുന്നു.
10. രണ്ടുേപരായാൽക്കൂടിയും ആ േദാഷമുണ്ടു്.
11. പ്രത്യാശയില്ലാത്തവർ പിംഗല എന്ന െപണ്ണിെനേപ്പാെല സ്വസ്ഥരാകുന്നു.
13. പല മതങ്ങെളയും പല ആചാര്യന്മാെരയും ബഹുമാനിേക്കണ്ടതാെണങ്കിലും

എല്ലാ പുഷ്പങ്ങളിൽനിന്നും േതൻ സമ്പാദിക്കുന്ന േതനീച്ചേപാെല എല്ലാറ്റിെന്റ�
യും സാരംമാത്രം ഗ്രഹിേക്കണ്ടതാകുന്നു.
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14. അസ്ത്രകാരനു് എന്നേപാെല മനസ്സു് ഏകാഗ്രമായാൽ പിെന്ന സമാധിഭംഗമു�
ണ്ടാകുന്നതല്ല.

15. േമൽപ്പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ െതറ്റിച്ചാൽ ലൗകികവിഷയത്തിൽ എന്നേപാെല
ഉേദ്ദശം വിഫലമായിത്തീരുന്നു.

19. ബ്രഹ്മചര്യം, ശ്രദ്ധ, ഗുരുഭക്തി ഇവയാൽ ഇന്ദ്രനു് എന്നേപാെല കാലാന്തര�
ത്തിൽ സിദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു.

20. കാലെത്തപ്പറ്റി (വാമേദവൻ എന്നേപാെല) നിയമം ഒന്നുമില്ല.
24. അെല്ലങ്കിൽ ജീവന്മുക്തനായ ഒരു മഹാത്മാവിെന്റ സംഗമത്താൽ.
27. േഭാഗത്താൽ കാമം ശമിക്കുന്നില്ല.

പാദം 5
128. േയാഗസിദ്ധികൾ ഇെല്ലന്നു പറവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

പാദം 6
24. സുഖവും സ്ഥിരവുമായ ഇരിപ്പുതെന്ന ആസനം. അതിനു േവെറ നിയമം ഒന്നും

േവണ്ട.



അനുബന്ധം 4:
വ്യാസസൂത്രങ്ങൾ

അദ്ധ്യായം 4, പാദം 1
7. ഉപാസന ഇരുന്നുെകാണ്ടുതെന്ന െചയ്യണം.
8. ധ്യാനം എന്നതുെകാണ്ടു്.
9. ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭൂമിെയേപ്പാെല സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞിരിക്ക�

യാൽ.
10. സ്മൃതികളിൽ പറയുന്നതുെകാണ്ടു്.
11. േദശനിയമമില്ല. മനസ്സിനു് ഏകാഗ്രത വരുെമന്നുള്ള ദിക്കിൽ ഇരുന്നു് ഉപാ�

സന നടത്തണം.
േമൽപ്പറഞ്ഞ പല വാക്യങ്ങൾ ഇവിെട ഉദ്ധരിച്ചതു് ഇന്ത്യയിെല മറ്റു തത്വശാ�

സ്ത്രങ്ങൾ േയാഗെത്തപ്പറ്റി എന്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു കാണിപ്പാനാകുന്നു.



This volunteer-driven books project relies on readers like you to submit typos,
corrections, and other improvements. The contact id is
<support@sayahna.org>.
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