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സനാതനധര്മ്മം 

Bhamini Nair 

എന്താണ് സനാതനധര്മ്മം ? 

അടുത്തകാലത്തു ഉണ്ടായ ശബരിമല പ്രശ്നം 

നമ്മുടട ഹിന്ദുക്കളുടട ഉള്ളിൽ രല 

ച ാദ്യങ്ങളും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്്ട...ഒരിക്കൽ 

TV യിൽ ഒരു പ്രഫസറായ ഹിന്ദു സപ്്രീ 

ച ാദ്ിക്കുന്നരു 

ചകട്ടു.."പ്കിസ്രയാനികൾക്ക് ബബബിൾ 

ഉണ്ട.്..മുസ്ിംകൾക്ക് ഖുർആൻ 

ഉണ്ട.്...രടെ നമുക്ക് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് 

പ്രമാണയിട്ടു എന്താണ് ഉള്ളര്." എന്നു..ഒരു 

അഭ്യസ്തവിദ്യയായ ഹിന്ദു സ്പ്രീയുടട 

അടുത്തുനിന്ന് ഇരു ചകട്ടചപാൾ ഞാൻ 

രടന്ന അത്ഭുരടപട്ടു ചരായി....എന്നാൽ 

സരയം അരാണ്...നമുക്കാർക്കുംരടന്ന 

അറിയില്ല നമുക്ക് പ്രമാണമായി 

എന്താണുള്ളടരന്നു... ിലർ അരു 

സനാരന 

ധർമ്മമാടണന്നുരറയുന്നു.....എന്നാൽ 

സനാരന ധർമ്മം എന്താണ്് എന്നു 

ച ാദ്ിച്ചാൽ അരും അറിയില്ല....മറ്റു 

മരങ്ങൾ അവർ മനസ്സിലാക്കിയരു 

കുറടച്ചങ്കിലും അവരുടട കുട്ടികടള 

രഠിപിക്കുന്നു....എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് 

അങ്ങടന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസരീരി ഇല്ല....ഇനി 

അര് രുടങ്ങിയാചലാ.. ...മചരരരരവം 

രറഞ്ഞു അരിടന വിലക്കും..... 

ഈ സനാരനധർമ്മം എടന്തന്ന് നാം 

മനസ്സിലാചക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു..... 

നമ്മൾ ഭ്ാരരീയർ ഇന്ന് വിവിധ മരങ്ങളുടട 

ആ ാരാനുഷ്ഠ ാനങ്ങളിൽ വിശവസിച്ചു 

ജീവിക്കുന്നവരാണ്.ഇവിടട ഹിന്ദുമരം, 

പ്കിസ്തു മരം, 

ഇസ്ാംമരം,ബുദ്ധമരം,ബജനമരം രുടങ്ങി 

രലരരം മര വിഭ്ാഗത്തിൽ ടരട്ടവരുണ്്ട. 

ഇവയിൽ ഓചരാന്നിന്ടറയും 

ആ ാരാനുഷ്ഠ ാനങ്ങളും ടവചേടറയാണ്. 

എന്നാൽ ഈ മരങ്ങളിൽ ഹിന്ദുമരം ഒഴിച്ച ്

മടറ്റല്ലാമരങ്ങളും രടന്ന ഓചരാ 

വയക്തിയുടട പ്രഭ്ാവത്തിൽ  നിന്നും 

ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നരാടണന്ന് കാണാം. 

പ്കിസ്തു വിൽ നിന്ന് പ്കിസ്തു മരം, മുഹമ്മദ്് 

നബിയിൽ നിന്ന് ഇസ്ാം മരം, 

ബുദ്ധനിൽനിന്ന് ബുദ്ധമരം...... 

അങ്ങടന ചരാകുന്നു അവ. ഇവ എല്ലാം 

രടന്ന ഏരാണ്്ട രണ്ടായിരത്തിൽരരം 

വർഷങ്ങളുടട കാലയളവിനുള്ളിൽ 

വികസിച്ചു വന്നരാണ്. 

എന്നാൽ ഹിന്ദുമരം ഒരു കാലയളവിൽ 

വികസിച്ചുവന്നചരാ, ഒരു 

വയക്തിയിൽനിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് 

വന്നചരാ അല്ല 

ഇര് #സനാരനധർമ്മം ആണ് (രലരരം 

മരങ്ങൾ ഉടടലടുത്ത് വന്നചപാൾ ഈ 

സനാരനധർമ്മടത്ത രിൻരുടർന്ന് 

വന്നവടര ഹിന്ദുമരം എന്ന ചരരിൽ 

ഉൾടപടുത്തി , അറിയടപടാൻ രുടങ്ങി 

എന്നുമാപ്രം) #സനാരനം എന്നാൽ#സർേ

ചദ്ശകാലങ്ങൾക്കും_ഉരരി_അനാദ്ിയായി#

നിലടകാള്ളുന്നര്_എന്ന്_സാരം. അങ്ങടന 

നിലടകാള്ളുന്ന ധർമ്മമാണ് 

സനാരനധർമ്മം. ധർമ്മം എന്നാൽ 

ധരിചക്കണ്ടര്.....രാലിക്കടപചടണ്ടര് 

എടന്നാടക്ക രറയാം. ചലാകത്തിൽ ഓചരാ 

മനുഷയനും വയരയസ്ത ഗുണഘടനചയാട് 

കൂടിയവരാണ്. അങ്ങടന രീർത്തും 

വയരയസ്തരായ മനുഷയടര ഒരു 

കുടുംബമായും സമൂഹമായും മറ്റും 

കൂട്ടിചച്ചർത്ത് നിലനിർത്താൻ ഒരു 

നീരിചബാധം അഥവാ ധർമ്മചബാധം 

ഉണ്ടാചയ രീരൂ. ഏടരാരു മനുഷയനും 

കാംെിക്കുന്നര് അവനവന്ടറ 

സുഖടത്തയാണ്. എന്നാൽ ഈ സുഖം 

ചരടിയുള്ള യാപ്രയിൽ മടറ്റാരു 

വയക്തിചക്കാ കുടുംബത്തിചനാ... ഈ 

പ്രരഞ്ചത്തിന് രടന്നചയാ എന്്ത ചദ്ാഷം 

വന്നാലും വിചരാധമില്ല.....എന്ന സവാർത്ഥ 

 ിന്തയിൽ ജീവിക്കുകയാടണങ്കിൽ ഈ 

ചലാകത്തിന്ടറ സ്ഥിരി എന്താകും....? 

അരുടകാണ്്ട രടന്ന മനുഷയൻ അവനും 

കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനുടമല്ലാം 

ഒരുചരാടല ഗുണം ട യ്യുന്ന ഒരു 

ജീവിര രയ രാലിചക്കണ്ടരുണ്്ട. ഇങ്ങടന 

മനുഷയന്ടറയും സമൂഹത്തിടെയും 

നിലനിൽപിനും ലെയപ്രാപ്തിക്കുമായ് 

അനുഷ്ഠ ിചക്കണ്ട......ധരിച്ചിരിചക്കണ്ട 

മൂല്ലയങ്ങളായ കർമ്മങ്ങടളയാണ് (കർമ്മം 

എന്നു രറഞ്ഞാൽ....ഒരു  ിന്തചരാലും 

കർമ്മത്തിൽടപടും...അരിനുമുണ്്ട ഫലം.) 

ഈ സനാരനധർമ്മം എന്നരുടകാണ്്ട 

അർത്ഥമാക്കുന്നര്. 

വേദം എന്നാൽ അറിേ് .... 

സനാരനധർമ്മത്തിന്ടറ അടിസ്ഥാനം 

ചവദ്ങ്ങൾ ആണ്....ചവദ്ം എന്നാൽ അറിവ് , 

ജ്ഞാനം എടന്നാടക്കയാണ് 

അർത്ഥമാചക്കണ്ടര്..വിദ്് എന്ന ധാരുവിൽ 

https://talkinghindu.com/
https://www.facebook.com/bhamini.ar
https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_the_Middle_Ages
https://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_the_Middle_Ages
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B4%B8%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B4%A8%E0%B4%A7%E0%B5%BC%E0%B4%AE%E0%B5%8D%E0%B4%AE%E0%B4%82?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B4%B8%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B4%A8%E0%B4%82?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B4%B8%E0%B5%BC%E0%B4%B5%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B5%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%82_%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%B0%E0%B4%BF_%E0%B4%85%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%BF?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B4%B8%E0%B5%BC%E0%B4%B5%E0%B5%8D%E0%B4%B5%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B5%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%82_%E0%B4%89%E0%B4%AA%E0%B4%B0%E0%B4%BF_%E0%B4%85%E0%B4%A8%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%AF%E0%B4%BF?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8A%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%A4%E0%B5%8D_%E0%B4%8E%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%8D_%E0%B4%B8%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%82?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B4%A8%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B4%95%E0%B5%8A%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E0%B4%B3%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%A4%E0%B5%8D_%E0%B4%8E%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B5%8D_%E0%B4%B8%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%82?source=feed_text&epa=HASHTAG
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നിന്നാണ് ചവദ്ം എന്ന 

വാക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നര്. അറിവ് എന്നര് 

ഭ്ൗരികമായ അറിവല്ല.... 

ആത്മജ്ഞാനം....ഇങ്ങടന 

ജ്ഞാനാധിഷ്ഠ ിരമായ ധർമ്മാ രണം 

മനുഷയടന ചപ്രയസ്സിചലക്കും 

ചപ്ശയസ്സിചലക്കും എത്തിക്കുന്നു...മടറ്റാരു 

രീരിയിൽ രറഞ്ഞാൽ അവടന 

ഭ്ൗരികവും ആത്മീയവുമായ 

രുചരാഗരിയിചലടക്കരിക്കുന്നു. 

മനുഷയൻ ജനിച്ചകാലം മുരൽക്കു ഈ 

പ്രരഞ്ചം അവടനാരു സമസയയായിരുന്നു. 

ഈ പ്രരഞ്ചം എന്തു..?? ഇരിൽ രന്ടറ 

ജീവിരം എന്തിനായിടക്കാണ്്ട..?? 

സർചവാരരി രാൻ ആര്.?? ഇടരാടക്ക 

അറിയാനുള്ള ജിജ്ഞാസ 

അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു.അങ്ങടന ആ 

ജിജ്ഞാസാ രൂർത്തീകരണടത്തക്കുറിച്ചും 

രങ്ങളുടട ജന്മലെയടത്തക്കുറിച്ചും 

ആയരിചലക്കുള്ള മാർഗ്ഗടത്തക്കുറിച്ചും 

എല്ലാം അവർ  ിന്തിക്കുകയും അരു 

കടണ്ടത്തുവാനായി സവന്തം ജീവിരം 

അർപിക്കുകയും ട യ്തു.ഇങ്ങടന 

സവജീവിരടത്ത രരവജ്ഞാനത്തിനായി 

നീക്കിടവച്ച അവടര ഋഷീശവരന്മാർ 

എന്നുരറയുന്നു. ഈ സാധനാനിഷ്ഠരായ 

ഋഷീശവരന്മാർ അവരുടട രരശ്ചരയയുടട 

രരമകാഷ്ഠയിൽ ചനടിയ 

അന്ത:കരണശുദ്ധിയിൽ സർവ പ്രരഞ്ച 

രരവങ്ങടളയും സാൊര്കരിച്ചു.  

ഈ രരവദ്ർശനമാണ്....സരയദ്ർശനമാണ് 

മനുഷയന്ടറ ജന്മലെയടമന്നരിനാൽ 

അവർ രങ്ങളുടട ശിഷയരിലൂടട ഈ 

ജ്ഞാനസഞ്ചയടത്ത 

രരിചരാഷിപിച്ചു..ഇരാണ് #ചവദ്ങ്ങൾഎന്ന

റിയടപടുന്നര്...... 

ഓം 

ചവദ്ങ്ങൾ എന്നു മുരൽ ആണ് 

ഉണ്ടായടരന്ന് രലരും 

ച ാദ്ിക്കാറുണ്്ട...എന്നാൽ നമ്മുടട 

ഋഷീശവരൻമാർ രറയുന്നു.....ഈ 

പ്രരഞ്ചസൃഷ്ടിചയാടുകൂടിത്തടന്ന 

ചവദ്ങ്ങളും ഉണ്ടായി....എന്നു.അരിനു 

എന്താണ് ടരളിവ.്...അചല്ല.....ഈ 

പ്രരഞ്ചത്തിന്ടറ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മ 

അംശമാണ് ആകാശം.ആകാശത്തിന്ടറ 

ഗുണം ശബ്ദമാണ്.നമ്മൾ 

വായിച്ചിട്ടിചല്ല....സൂരയനിലൽനിന്നും #ഓം 

എടന്നാരുശബ്ദം രുറടപടുന്നുണ്്ട എന്നു 

....NASA രറയുന്നു എന്നു.ഈ ഓംകാരം 

നാദ്പ്ബഹ്മമാണ്...അ , ഉ , മ് എന്ന മൂന്നു 

അെരങ്ങളുടട 

സംചയാഗം...ഉണ്ടായി നിലനിന്നു 

മറയുന്നര്....അഥവാ സൃഷ്ടി , സ്ഥിരി , 

സംഹാരം....ഇരാണ് ആ മൂന്നു 

അെരങ്ങടളടക്കാണ്ടു 

സൂ ിപിക്കുന്നര്...അരാണ് 

പ്രണവസവരൂരം 

എടന്നാടക്കരറയുന്നര്.ആ ഓംകാരത്തിൽ 

സൃ ഷ്്ടി സ്ഥിരി സംഹാരത്തിന്ടറ എല്ലാ 

അറിവുകളും 

അന്തർലീനമായിരിക്കുന്നു....അരുടകാ

ണ്ടാണ് ഓംകാചരാരാസാനടകാണ്ടു മാപ്രം 

ജ്ഞാനിയായിത്തീരാൻ രറ്റും എന്നു 

രറയുന്നരും. 

ഭ്ഗവര് ഗീരയിൽ ഭ്ഗവാൻ 

രറയുന്നുണ്്ട....അർജ്ജുനന് ഉരചദ്ശിച്ച 

രരവങ്ങടള രണ്ട ്സൂരയന് 

ഉരചദ്ശിച്ചിട്ടുടണ്ടന്നു...അരിന്നർത്ഥം 

സൂരയനുണ്ടായകാലം മുരൽ ഈ അറിവും 

ഉടണ്ടന്നചല്ല...മനുഷയൻ (മനനം ട യ്യാൻ 

കഴിവുള്ളവൻ) അവന്ടറ 

ധയാനാവസ്ഥയിൽ ഈ ജ്ഞാനടത്ത 

സവാംശീകരിക്കുന്നു. അരാണ് 

സരയസാൊര്കാരം.അരിൽക്കൂടി " ഒരു 

ജന്മം കിട്ടിയാൽ അരു 

ഭ്ംഗിയായി....വിജയകരമായി ജീവിച്ചു 

രീർക്കണടമങ്കിൽ അരിനു ശാരീരികവും 

മാനസികവുമായ ആചരാഗയം 

ചവണടമന്നും അരിനുള്ള അറിവുകൾ 

എല്ലാം ഈ ചവദ്ങ്ങളിൽ 

അടങ്ങിയിട്ടുടണ്ടന്നും " അവർക്ക് 

മനസ്സിലായി. 

സതയം േദ... ധര്മ്മം ചര 

ചവദ്ങ്ങൾ രറയുന്നരിരാണ്. "വിദ്് 

സത്തായാം, വിദ്് വി ാരടണ, വിദ്് ലാചഭ്, 

വിദ്് ജ്ഞാചന."..... അരായര് ഈ 

പ്രരഞ്ചത്തിടല സത്തായരിടനകുറിച്ചു 

അറിയൂ.... അരിടനക്കുറിച്ചു വി ാരം 

ട യ്യൂ....അരു ചനടൂ..... ആ ജ്ഞാനം 

അനുഭ്വിക്കൂ... ചവദ്ത്തിന്ടറ രരമമായ 

ലെയം ഇരാണ്. ചവദ്ം കാട്ടിത്തരുന്നരും 

ഇരാണ്... പ്രരഞ്ചത്തിൽ സത്തായിട്ടുള്ളര് 

അഥവാ സരയമായിട്ടുള്ളര് എന്താണ് ? 

അരിടനക്കുറിച്ചു വി ിന്തനം ട യ്തു 

അറിയൂ എന്നിട്ടനുഭ്വിക്കൂ..നമ്മുടടടയല്ലാം 

ജന്മത്തിന്ടറ  രരമപ്രധാനമായ  ലെയവും 

അരുരടന്നയാണ്. അരിന്നായി നാം 

രുരുഷാർത്ഥങ്ങടള ചനടണം. എന്താണ് 

രുരുഷാർത്ഥo ? "ധർമ്മം..,അർത്ഥം..., 

കാമം...,ചമാെം." ഇരാണ് രുരുഷാർത്ഥം. 

ആദ്യം ധർമ്മടത്തക്കുറിച്ചറിയുക ,ആ 

ധർമ്മത്തിൽനിന്നുടകാണ്ടു അർത്ഥം 

സമ്പാദ്ിക്കുക , ആ 

ധർമ്മത്തിൽക്കൂടിത്തടന്ന രന്ടറ 

കാമങ്ങടള അഥവാ ആപ്ഗഹങ്ങടള 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B4%B5%E0%B5%87%E0%B4%A6%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B5%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B4%93%E0%B4%82?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.youtube.com/watch?v=hFdWxnPCvSs
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രൂർത്തീകരിക്കുക , ആ ധർമ്മത്താൽ 

രടന്ന ചമാെരാദ്വിയിടലത്തുക. ഇവിടട 

നമുക്ക് ഒന്നു കാണാം. ഇരിടലല്ലാം 

അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഏക വസ്തു  ധർമ്മമാണ്. 

ധർമ്മത്തിലധിഷ്ഠ ിരമായ കർമ്മത്തിലൂടട 

മാപ്രചമ നമുക്ക് ചമാെത്തിചലടക്കത്താൻ 

സാധിക്കൂ. അചപാൾ ധർമ്മം എടന്തന്ന് നാം 

ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം.  

ധർമ്മം രണ്ടു വിധമുണ്്ട.1) രാരമാർത്ഥിക 

ധർമ്മം ( രരമമായ ധർമ്മം) 2) 

വയാവഹാരിക ധർമ്മം.. രാരമാർത്ഥിക 

ധർമ്മം എല്ലാവർക്കും ഒന്നു രടന്നയാണ്. 

നാം എവിടട നിന്നു വന്നുചവാ അവിടടക്കു 

രിരിച്ചു എത്തിചച്ചരുക എന്നരാണര്. 

അരായര് #ആത്മസാൊര്കാരം. 

എന്നാൽ വയാവഹാരിക ധർമ്മം രലർക്കും 

രലരാണ്. നാം ഈ ചലാകത്തിൽ 

വയവഹരിക്കുചമ്പാൾ നമ്മുടട വയക്തിരവം, 

ചജാലി, സ്ഥാനം മുരലായവക്കനുസരിച്ചു 

ഓചരാരുത്തരുടട ധർമ്മത്തിനും 

മാറ്റമുണ്ടാകും.. ഉദ്ാഹരണത്തിന് ഒരു 

അച്ഛന്ടറ ധർമ്മമല്ല മകന്.. അമ്മക്ക് ചവടറ 

ധർമ്മം. ഒരു ടരാലീസുകാരന്ടറ ധർമ്മമല്ല 

അധയാരകന്.. ഇങ്ങടന 

വയാവഹാരികരലത്തിൽ ധർമ്മരിനു 

വയരയാസം ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ഈ 

ധർമ്മരിനു ടരാരുവായി ഒരു നിർവ നം 

കല്പിച്ചിട്ടുണ്്ട. അടരടന്തന്നാൽ.... ഒരു 

പ്രവൃത്തി , രന്ടറ മനസ്സിന് സുഖവും 

സചന്താഷവും രരുന്നരും, മാനസിക 

രലത്തിൽ ഒരുണർേം ഉയർച്ചയും 

ഉണ്ടാക്കുന്നരും, രചന്നാടടാപം 

നിൽക്കുന്നവർക്ക് സചന്താഷവും 

കുടുംബത്തിന് ഗുണവും സർചവാരരി 

സമൂഹത്തിനു ഗുണവും നന്മയും 

ട യ്യുന്നരായാൽ അരു ധർമ്മമായി. 

പ്ശീനാരായണഗുരുസവാമികൾ 

രറഞ്ഞിട്ടിചല്ല... "അവനവനു 

സുഖത്തിനായാ രിക്കുന്നര് അരരന് 

സുഖമായ് ഭ്വിച്ചിചടണം" എന്നു.അരായര് 

സവാർത്ഥ ലാചഭ്ച്ഛയില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ.... 

എല്ലാം എനിക്കുമാപ്രം മരി എന്ന 

 ിന്തയില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ആണ് ധർമ്മം. 

അരാണ് ചവദ്ത്തിൽ "സരയം വദ്"... "ധർമ്മം 

 ര" എന്നു രറഞ്ഞിട്ടുള്ളര്. 

വേദങ്ങൾ വേദാന്തങ്ങൾ 

അനാദ്ിയായ ചവദ്ങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുന്ന 

ചരാടല  ിട്ടടപടുത്തി എടുത്തര് 

ചവദ്വയാസമഹർഷി ആണ്.അരുവടര 

ചവദ്ങ്ങൾ ലിഖിരടപട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. 

ഗുരുശിഷയ രരമ്പരയിലൂടട രകർന്നു 

ടകാടുക്കുകയായിരുന്നു രരിവ്. 

അരുടകാണ്ടുരടന്ന ഈ 

ചവദ്ങ്ങടള #പ്ശുരികൾ എന്നും രറയുന്നു. 

അങ്ങടന വിശാലമായി രരന്നു 

കിടന്നിരുന്ന ഈ ചവദ്ങ്ങടള അരിന്ടറ 

രൂര ഘടനക്കനുസരിച്ച് നാലായി വിഭ്ജിച്ച് 

ശിൊരീരിക്കുരകുംവണ്ണം രാഠയരദ്ധരി 

ആക്കിയര് ചവദ്വയാസമഹർഷി ആണ്. 

അരുടകാണ്ടുരടന്നയാണ് 

കൃഷ്ണബദ്വരായനൻ എന്ന അചേഹത്തിന് 

ചവദ്വയാസൻ (ചവദ്ങ്ങടള വയസിച്ചവൻ 

എന്ന അർത്ഥത്തിൽ) എന്ന ചരരു 

സിദ്ധിച്ചര്.ഈ പ്ശുരികൾ ആയി നിലനിന്ന 

ചവദ്ങ്ങടള അരിന്ടറ രൂര 

ഘടനക്കനുസരിച്ച് അചേഹം നാലാക്കി 

വിഭ്ജിച്ചുവചല്ലാ.ഇരിൽ മപ്ന്ത പ്രധാനവും 

ഛന്ദസ്സിന്ടറ രൂരവുമുള്ള ചവദ്ങ്ങടള 

"ഋചഗവദ്ം" എന്ന ചരരിലും യജ്ഞ 

പ്രധാനവും ഗദ്യ രൂരവുമായ മപ്ന്തങ്ങടള 

"യജുർചവദ്ം" എന്നചരരിലും ഗാന 

പ്രധാനമായവടയ "സാമചവദ്ം" 

എന്ന ചരരിലും വിഭ്ജിച്ചു. 

"അഥർേചവദ്ം"ടരാരുചവ ഇവ മൂന്നും 

ച ർന്നരാണ് എന്നു രറയാം. ഈ നാല് 

ചവദ്ങ്ങടളയും വിരുലീകരിക്കാൻ 

ചവദ്വയാസൻ രന്ടറ ശിഷയരായ ബജമിനി 

, ബരലൻ ....മുരലായ മഹർഷിമാടര 

ഏൽപിച്ചു. അവരിൽ കൂടി അവ 

വിരുലീകരിക്കടപട്ടു. 

 

ചവദ്ങ്ങടള ടരാരുചവ രണ്ടായി 

വിഭ്ജിച്ചിരിക്കുന്നു. കർമ്മകാണ്ഡം എന്നും 

ജ്ഞാനകാണ്ഡടമന്നും. 

കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ യഥാപ്കമം സംഹിര , 

പ്ബാഹ്മണം ,ആരണയകം എന്നിവ 

ഉൾടപടുന്നു. ഇവടയല്ലാംരടന്ന 

ഇഹരരചലാക സൗഖയാർത്ഥം 

നിർവഹിക്കടപചടണ്ട കർമ്മവിധാനങ്ങടള 

കുറിച്ചാണ് 

പ്രരിരാദ്ിക്കുന്നര്.ഉരാസനാവിധികളും 

ഇരിൽടരടുന്നു ജ്ഞാനകാണ്ഡം 

ഉരനിഷത്തുക്കളാണ്. സർേ 

കർമ്മങ്ങൾക്കും ഉരരി 

പ്ബഹ്മജ്ഞാനമാണിര്. ചവദ്ങ്ങളുടട 

ഒടുവിലടത്ത ഭ്ാഗമായരിനാലും 

ജ്ഞാനത്തിന്ടറ രരമകാഷ്ഠയിൽ 

ഉള്ളരിനാലും ഈ 

ഉരനിഷത്തുകടള #ചവദ്ാന്തം 

എന്നു കൂടി രറയുന്നു. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B4%86%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%AE%E0%B4%B8%E0%B4%BE%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%BE%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%82?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B4%B6%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B5%81%E0%B4%A4%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%BE?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B4%B5%E0%B5%87%E0%B4%A6%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%82?source=feed_text&epa=HASHTAG
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അദ്ധ്യാത്മ രാമായണേ ം 

മഹാഭാരതേ ം 

വളടര ബൃഹത്തും മഹത്തുമായ ഈ 

ചവദ്ങ്ങളാണ് നമ്മുടട 

സനാരനധർമ്മത്തിന്ടറ അടിസ്ഥാനം. ഈ 

ചവദ്ങ്ങളും അരിന്ടറ സാരാംശമായ 

ഉരനിഷത്തുക്കളും മറ്റും പ്രാചയണ നിഗൂഢ 

രരവങ്ങളാൽ അരയുന്നരമായ 

ചബാധരലത്തിൽ ഉള്ളരാകയാൽ ഈ 

ജ്ഞാനം ചനടിടയടുക്കാൻ കഠിനമായ 

നിഷ്ഠചയാടും രരചസ്സാടും കൂടിയ ഒരു 

ജീവിര രയ ആവശയമായിരുന്നു. 

അരുടകാണ്ടുരടന്ന സാധാരണക്കാരന് 

അരു അപ്രാരയവുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, 

അചരസമയം ഈ ചവദ്മാണ് നമ്മുടട 

ജീവിരത്തിന്റ അടിസ്ഥാനശാസ്പ്രം എന്ന് 

മനസ്സിലാക്കുചമ്പാൾ ഇരിടന 

സാധാരണക്കാരടന 

പ്ഗഹിപിചക്കണ്ടരിന്ടറ ആവശയകര ഏടറ 

ടവളിവാകുന്നു. ഇരിനായി ടകാണ്ടാണ് ഈ 

ചവദ് രരവങ്ങടള കഥകളുടടയും 

ആഖയായികകളുടടയും സഹായത്താൽ 

ഇരിഹാസ രുരാണങ്ങൾ ആയി 

ര ിക്കടപട്ടര്.അങ്ങടന ര ിക്കടപട്ട 

ഇരിഹാസങ്ങൾ രടണ്ടണ്ണമാണ്. "അദ്ധയാത്മ 

രാമായണവും മഹാഭ്ാരരവും.".  

രുരാണങ്ങളിൽ ആകടട്ട മഹാരുരാണം , 

ഉരരുരാണം എന്ന രണ്ടു 

ശാഖകളുണ്്ട.ഇരിൽ പ്ബഹ്മരുരാണം 

വിഷ്ണു രുരാണം രുടങ്ങി രരിടനട്ട് 

മഹാരുരാണങ്ങളാണ് പ്രധാനടപട്ടവ. 

ചവദ്ങ്ങടള പ്ശുരി ( ഋഷിമാരിൽനിന്ന് 

ചനരിട്ട് ചകട്ടര് )എന്നും 

ഇരിഹാസരുരാണങ്ങടള സ്മൃ രി 

(സ്മരിക്കടപടുന്നര്)എന്നും രറയടപടുന്നു. 

ഈ സ്മൃ രി വിഭ്ാഗത്തിൽ സാമൂഹിക 

നിയമ രരിരാലനത്തിനായി ഓചരാ 

വയക്തിയും ട ചയ്യണ്ടരും 

ട യ്യരുരാത്തരുമായ കർമ്മങ്ങടള 

വിധിക്കുന്ന ധർമ്മശാസ്പ്രങ്ങളും ഉണ്ട.് 

അവയാണ് മനുസ്മൃ രി , 

യാജ്ഞവല്കയസ്മൃ രി , വയാസസ്മൃ രി 

രുടങ്ങിയവ. സനാരന സരയങ്ങടള 

അചരരടി രറഞ്ഞാൽ ഭ്ൂരിരെം വരുന്ന 

സാധാരണക്കാരന് മനസിലായി 

എന്നുവരില്ല. ഉദ്ാഹരണത്തിന് , 

ചവദ്ശാസനമായ സരയം വദ് (സരയം 

രറയണം)ധർമ്മം  ര (ധർമ്മത്തിൽ 

 രിക്കണം ) എന്ന് രറഞ്ഞാൽ 

സാധാരണക്കാരന് അര് മനസ്സിലാക്കി 

ഉൾടക്കാള്ളാനാവില്ല. എന്നാൽ സരയം 

രറഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഗുണങ്ങളും അസരയം 

രറഞ്ഞാൽ ഉള്ള ഭ്വിഷയരും മറ്റും 

ഹൃദ്യസ്പർശിയായി വിവരിക്കുന്ന 

കഥകടളാ ഐരിഹയങ്ങചളാ 

രറഞ്ഞുടകാടുത്താൽ അര് എല്ലാവർക്കും 

എളുപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാചനാക്കും. 

ഇങ്ങടന മനുഷയടന ധർമ്മത്തിന്ടറയും 

ഭ്ക്തിയുടടയും മാർഗ്ഗത്തിൽക്കൂടി 

രരമരുരുഷാർത്ഥരിചലക്കു ഉയർത്തി 

ചമാെപ്രാപ്തിയിടലത്തിക്കുന്ന ഈ പ്ശുരി 

സ്മൃ രികളിലാണ് നമ്മുടട സനാരനധർമ്മം 

നിലടകാള്ളുന്നര്. ഈ ധർമ്മത്തിൽനിന്ന് 

രടന്നയാണ്് മറ്റു മരങ്ങടളാടക്ക 

ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്നര്. 

അരുടകാണ്ടുരടന്ന ഹിന്ദു മരം എന്നര് 

ഒരു പ്രചരയക വിഭ്ാഗരിന്ടറ അല്ല , മറിച്്ച 

മനുഷയരാശിയുടട ആകമാനം 

അഭ്യുന്നരിക്കായുള്ള ധർമ്മ 

ശാസ്പ്രങ്ങടളപറ്റിയും 

പ്രരഞ്ചശക്തിടയപറ്റിയും എല്ലാം 

പ്രരിരാദ്ിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു 

സംസ്കാരമാണ്... 

കര്മ്മം പ്രതികര്മ്മം 

ഇരിഹാസ രുരാണങ്ങളിൽ ആദ്യമായി 

ര ിക്കടപട്ടര് രാമായണമാണ്.24000 

ചലാകങ്ങൾ ഉള്ള രാമായണം 

ആദ്ികാവയമായി കരുരടപടുന്നു. 

ചവദ്ങ്ങടള വയാഖയാനിക്കുകയാണ് 

ഇരിഹാസ രുരാണങ്ങളിൽ കൂടി 

ട യ്യുന്നര്. കാട്ടാളനായി , മനുഷയടന 

ടകാള്ളയടിച്്ച ജീവിച്ചിരുന്ന രര്നാകരൻ 

എന്ന മനുഷയൻ സനകാദ്ി മഹർഷിമാരുടട 

സംസർഗ്ഗത്താൽ രരസ്്സ ട യ്ത ് 

വാത്മീകിമഹർഷി ആയി രീർന്നു എന്ന് 

നമുടക്കല്ലാം അറിവുള്ളരാണചല്ലാ. 

എന്നാൽ ഒരു കാട്ടാളനിൽ നിന്നും 

മഹർഷിയിചലക്കുള്ള രരിവർത്തനം 

ഉണ്ടാക്കിയര്അചേഹത്തിന്ടറ ഭ്ാരയയുടട 

വാക്കുകളാണ്. അരാകടട്ട 

സനാരനധർമ്മത്തിടല നിഗൂഢമായ 

രരവവുമാണ്. "രാൻ രാൻ നിരന്തരം 

ട യ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ രാൻ രാൻ 

അനുഭ്വിച്ചീടുടകചന്ന വരൂ.".. 

രിൽക്കാലത്ത് രാശ്ചാരയ 

ശാസ്പ്രജ്ഞന്മാരും 

രരീെണനിരീെണങ്ങളിലൂടട 

കടണ്ടത്തിയരും ഇരാണ് ... 

"Cause and effect.... 

Every action there is an equal and opposite reaction ." 

...ഇടരാടക്ക ആ കാട്ടാള സ്പ്രീ 

രറഞ്ഞരിന്ടറ രരിഷ്കൃ ര രൂരമാണ്.  

നാം ട യ്യുന്ന ഓചരാ കർമ്മത്തിനും 

പ്രരിക്കർമ്മമുണ്്ട.ഒരാൾ ട യ്യുന്നരിന്ടറ 

ഫലം മടറ്റാരാൾക്ക് ഏടറ്റടുക്കാൻ 



സനാതനധര്മ്മം 

5 | P a g e  
 

സാധിക്കില്ല. അരുടകാണ്ടുരടന്ന നല്ല 

കർമ്മങ്ങൾ ട യ്താൽ നമ്മളിചലക്ക് 

രിരിച്ചുവരുന്നരും നല്ലര് 

രടന്നയായിരിക്കും. ദ്ുഷ്കർമ്മങ്ങൾ 

ആടണങ്കിൽ ദ്ുരിരങ്ങളുടട രൂരത്തിൽ 

അര് നമ്മിചലക്ക് രടന്ന 

രിരിടച്ചത്തും.അരായര് ഇന്നടത്ത 

കർമ്മമാണ് നമ്മുടട നാളടത്ത 

ജീവിരാനുഭ്വങ്ങടള നിശ്ചയിക്കുന്നര് 

എന്ന് സാരം. 

രാമായണം ഉമാമചഹശവര 

സംവാദ്മായിട്ടാണ് ര ിക്കടപട്ടിട്ടുള്ളര്. 

അരിൽ പ്ശീരാർേരി പ്ശീരരചമശവരചനാട് 

രാമ രരവം രറഞ്ഞു രരൂ എന്നാണ് 

രറയുന്നര്. ഈ രത്തവം എന്ന് രറയുന്നരു 

ചവദ്ങ്ങൾ രടന്നയാണ്. രാമായണത്തിടല 

ഓചരാ കഥാരാപ്രങ്ങളും ഓചരാ 

രരവത്തിലധിഷ്ഠ ിരമാണ.് പ്ശീരാമടന 

ധർമ്മമൂർത്തി യായിട്ടാണ് 

അവരരിപിച്ചിരിക്കുന്നര്. അരുചരാടല 

കുടുംബടത്ത ഉചരെിച്ച ്ചജഷ്ഠചനയും 

ചജയഷ്ഠരര്നിടയയും ചസവിക്കാൻ 

ഇറങ്ങിയ ലക്ഷ്മണൻ , പ്ശീരാമന്ടറ 

രാദ്ുകങ്ങൾ ടവച്ച ്രാജഭ്രണം നടത്തിയ 

ഭ്രരൻ ...ഇവടരാടക്ക രടന്ന 

ധർമ്മത്തിന്ടറ മകുചടാദ്ാഹരണങ്ങളാണ്. 

കൂടാടര രാചരാരചദ്ശം , 

ലക്ഷ്മചണാരചദ്ശം , പ്കിയാചയാഗം 

..ഇടരല്ലാം ചവദ്ാന്ത രത്തവങ്ങടള 

പ്രരിരാദ്ിക്കുന്നരാണ്...ഇരിൽനിന്നും 

നമ്മുടട ജീവിരത്തിൽ ഉൾടക്കാള്ളാൻ 

ഒരുരാടുണ്്ട.അരുടകാണ്ടുരടന്ന ഈ 

പ്ഗന്ഥം ടവറുടര രാരായണം 

ട യ്യാനുള്ളരല്ല.മറിച്്ച അരിടല രരവങ്ങൾ 

ഉൾടക്കാണ്്ട ജീവിക്കുകയാണ് ചവണ്ടര്.. 

കര്മ്മം, ഫലം 

രാമായണടത്തക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി 

വിശദ്ീകരിക്കണം എന്ന് 

വി ാരിക്കുന്നു.ചപ്രരായുഗത്തിൽ 

വാത്മീകിമഹർഷിയാൽഎഴുരടപട്ട 

രാമായണം രിന്നീട് ദ്വാരരയുഗത്തിൽ 

ചവദ്വയാസമഹർഷിയും ഈ 

കലിയുഗത്തിൽ നമ്മുടട ചകരളഭ്ാഷാ 

രിരാവായ രുഞ്ചടത്തഴുത്തച്ഛനും 

രരിഭ്ാഷടപടുത്തിയിട്ടുണ്്ട . 

രുഞ്ചടത്തഴുത്തച്ഛൻ മലയാള 

ഭ്ാഷയിചലക്ക ്രരിഭ്ാഷടപടുത്തിയ 

അദ്ധയാത്മരാമായണം (കിളിപാട്ട് 

രൂരത്തിൽ )ആണ് ചകരളത്തിൽ ഇന്നും 

പ്ര ാരത്തിലുള്ളര് .ഇരിൽ അചേഹം 

പ്ശീരാമടന ഒരു അവരാരരുരുഷൻ 

ആയിട്ടാണ്  ിപ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നര്. 

വടചക്കയിന്തയയിൽ ഭ്ക്തിരസം രുളുമ്പുന്ന 

രുളസീദ്ാസ രാമായണം കമ്പ രാമായണം 

രുടങ്ങി രല രാമായണങ്ങളും 

പ്ര ാരത്തിലുണ്്ട. 

 

നമ്മൾ ചനരടത്ത രറഞ്ഞ Cause and effect 

 ൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന രലരല സന്ദർഭ്ങ്ങൾ 

ഈ രാമായണത്തിൽ ഉണ്്ട രാമടന 

രാജാവാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ദ്ശരഥചനാട് 

ബകചകയി വരം ച ാദ്ിക്കുന്നരും 

പ്ശീരാമടന 14 വർഷം വനവാസത്തിനു 

വിടണടമന്ന ആവശയം 

രറയുന്നചരാടുകൂടി ദ്ശരഥൻ രളർന്നു 

വീഴുന്നരുമായ രംഗം ....ആ സമയം കുടറ 

ബകടകയിടയ കുറ്റം രറഞ്ഞിട്ട് ഒടുവിൽ 

ദ്ശരഥൻ രടന്ന രറയുന്നുണ്്ട ....രണ്ട ്

നായാട്ടിനു ചരായചപാൾ അരുവിയിൽ 

നിന്നും ജലം എടുക്കുന്ന ഒരു 

മുനികുമാരടന ആനയാടണന്ന് 

ടരറ്റിദ്ധരിച്ചു് അടമ്പയ്തരും മുനികുമാരൻ 

മരിച്ചചപാൾ വൃദ്ധരായ.. അന്ധരായ 

അചേഹത്തിൻടറ മാരാരിരാക്കൾ സവന്തം 

രുപ്രന്ടറ  ിരയിൽ  ാടി ചദ്ഹരയാഗം 

ട യ്തരും..... ആസമയം നീയും രുപ്രദ്ുുഃഖം 

മൂലം മരിക്കാനിടയാകടട്ട എന്നു 

ശരിച്ചരും എല്ലാം. 

നാം ട യ്ത  കർമ്മത്തിന്ടറ ഫലമാണ് 

കാലമാകുചമ്പാൾ മടറ്റാരു രൂരത്തിൽ 

വരുന്നടരന്ന ഈ ഒരു 

രിരിച്ചറിവുണ്ടായചപാൾ ബകടകയിചയാട് 

അചേഹത്തിനുണ്ടായ ചദ്ഷയം കുറയുകയും 

ട യ്തു. ഇരു നമുക്കും 

രഠമാചകണ്ടരാണ്..ഇങ്ങടന രല രല 

സന്ദർഭ്ങ്ങൾ രാമായണത്തിൽ കാണാം. 

നമ്മുടട രൂർവികർ ഇപ്രകാരമാണ് 

സനാരനധർമ്മടത്ത നമ്മളിചലക്ക് 

എത്തിച്ചിരുന്നര്.നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് 

ആമയും മുയലും രന്തയം ടവച്ച കഥ 

ചകട്ടിട്ടിചല്ല. അരിന്ടറ അവസാനം ഒരു 

ഗുണരാഠവും. Slow and steady wins the race 

എന്നു.......ഈ ഗുണരാഠം 

ഉൾടക്കാള്ളാനാണ് കഥ രറയുന്നര് ...അചല്ല 

? അരുചരാടല രാമായണത്തിൽ നിന്നും 

ഒരുരാട് രരവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾടക്കാള്ളാൻ 

ഉണ്ട്. "രാമരാജയം" വരണടമന്ന് നമ്മൾ 

ഇന്നും രറയുന്നു എടന്തന്നാൽ ...അപ്രയും 

ധർമ്മത്തിൽ അധിഷ്ഠ ിരമായ ഒരു 

ഭ്രണകർത്താവായിരുന്നു പ്ശീരാമൻ. 

 

മഹാഭ്ാരരത്തിൽ നിന്നും ഇരുചരാടല 

ഒരുരാട് പ്ഗഹിക്കാനുണ്ടു. വിസ്താരഭ്യം 

ടകാണ്്ട ഞാൻ അരിടന ഇവിടട 

നിർത്തുന്നു. എങ്കിലും മഹാഭ്ാരരത്തിടല 

ഏറ്റവും ചപ്ശഷ്ഠമായ ഭ്ഗവദ്്ഗീരടയ കുറിച്്ച 

രറയാരിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. 

പ്ശീകൃഷ്ണഭ്ഗവാൻ ചനരിട്ട് അർജുനടന 

നിമിത്തമാക്കി നിർത്തി 
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മനുഷയരാശിക്കാകമാനം ഉരചദ്ശിച്ച 

ജീവിരരരവങ്ങളാണ്....സരയങ്ങളാണ് 

അഥവാ ചവദ്ാന്ത ശാസ്പ്രമാണ് 

ഭ്ഗവദ്്ഗീര....ഇരു മാപ്രം രഠിച്ചാലും 

നമുക്ക് സനാരനധർമം എടന്തന്ന് 

മനസ്സിലാകും. നമ്മുടട ജന്മത്തിന്ടറ ഒരു 

ആവശയം കൂടിയാണരു.. 

ര രാണങ്ങൾ 

രുരാണങ്ങൾ ടരാരുചവ മഹാ 

രുരാണങ്ങൾ എന്നും ഉരരുരാണങ്ങൾ 

എന്നും രണ്ടു വിഭ്ാഗമുണ്്ട. ഇവയിൽ 

അഷ്ടാദ്ശ(18) മഹാ രുരാണങ്ങൾ ആണ് 

പ്രാമാണികമായുള്ളര്. പ്ബഹ്മരുരാണം , 

രത്മരുരാണം , വിഷ്ണു രുരാണം , 

ലിംഗരുരാണം , ശിവരുരാണം , 

നാരദ്രുരാണം , മാർക്കചണ്ഡയരുരാണം , 

ഭ്വിഷയരുരാണം , 

പ്ബഹ്മബവവർത്തരുരാണം , സ്കന്ദരുരാണം 

വാമനരുരാണം , കൂർമ്മരുരാണം 

,ആചേയരുരണം , മത്സ്യരുരാണം , 

ഗരുഡരുരാണം , പ്ബഹ്്മാ ണ്ഡരുരാണം , 

വരാഹരുരാണം , ഭ്ാഗവരരുരാണം 

എന്നിങ്ങടനയാണ്. ഇവടയല്ലാംരടന്ന 

ചവദ്വിശദ്ീകരണത്തിനായി 

ര ിക്കടപട്ടവയാണ.് ഇരു സൃഷ്ടി , പ്രളയം , 

രാജവംശം , ഋഷിവംശം മനവന്തരാദ്ി 

കാലഗണന എന്നീ അഞ്ചു കാരയങ്ങളുടട 

വർണ്ണനചയാടടയുള്ള 

ലെണചത്താചടാത്തരാണ്.ചവദ്വയാസമ

ഹർഷി എഴുരിയ ഈ രരിടനട്ട് 

രുരാണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അവസാനം 

ര ിച്ചരാണചപ്ര ഭ്ാഗവരരുരാണം. 

അരിനു രുറകിൽ ഒരു കഥ 

രറയുന്നരിങ്ങടനയാണ്. 

ഈ പ്രരഞ്ച സരയങ്ങടള എല്ലാം 

ഉൾടപടുത്തി 17 രുരാണങ്ങൾ ര ിച്ചിട്ടും 

ചവദ്വയാസമഹർഷിയുടട മനസ്സിന് ഒരു 

സചന്താഷചമാ സംരൃപ്തിചയാ ഉണ്ടായില്ല. 

രാൻ മാനവജാരിയുടട സമാധാനത്തിനും 

സചന്താഷത്തിനും അരിലുരരി അവരുടട 

മനസ്സുകടള രരമമായ ലെയത്തിചലക്ക് 

ഉയർത്തുന്നരിനുമായി ഒന്നും ട യ്തിടല്ലന്ന 

ചരാന്നൽ. ഇങ്ങടന വിഷണ്ണനായി 

ഇരിക്കുന്ന ചവദ്വയാസമഹർഷിയുടട 

മുന്നിചലക്ക് നാരദ്മഹർഷി വന്നുച ർന്നു. 

ചവദ്വയാസമഹർഷിയുടട വിഷാദ്ത്തിന് 

കാരണമചനവഷിച്ച നാരദ്ചരാട് അചേഹം 

മനസ്സു രുറന്നു .കാരയം ചകട്ട മാപ്രയിൽ 

നാരദ്ർ രറഞ്ഞു "രാങ്കൾ ചവദ്ാന്ത 

രരവങ്ങൾ മുഴുവൻ എഴുരി...എന്നാൽ 

മനസ്സിടന ഭ്ക്തി രലത്തിചലക്ക് 

ഉയർത്തുവാൻ...... വാസുചദ്വടന 

കുറിച്ചുമാപ്രം എഴുരിയില്ല ....രണ്ട ്ഭ്ഗവാൻ 

രടന്ന എന്ടറ രിരാവായ പ്ബഹ്മാവിന് 

ഉരചദ്ശിച്ചുടകാടുത്ത  രുചലാകീ 

ഭ്ാഗവരം ഞാൻ രറഞ്ഞുരരാം...അരു 

വിരുലീകരി ു മനുഷയമനസുകടള 

ഭ്ക്തിയിലൂടട ആ വാസുചദ്വനിചലക്കു 

ആകർഷിപിക്കാനും അലിയിപിക്കാനും 

ഭ്ഗവര് ലീലകടള ടകാണ്ടു 

നിറക്കു..ഭ്ക്തിയാൽ 

ആനന്ദരുളകിരമാകടട്ട 

മനുഷയമനസ്സുകൾ... അങ്ങടനയാണ് 

ചവദ്വയാസമഹർഷി ഭ്ാഗവരരുരണം 

ര ിച്ചര്... 

ഹിമാലയത്തിലുള്ള ബദ്രീനാഥ് 

ചെപ്രത്തിനടുത്തു 'മന' എടന്നാരു 

പ്ഗാമമുണ്്ട.സരസവരീനദ്ിയുടട 

പ്രഭ്വസ്ഥാനമാണ രു.അരിനടുത്തു 

ചവദ്വയാസ ഗുഹ ഗണരരി ഗുഹ എന്ന 

രണ്ട് ഗുഹകളുണ്്ട. ഈ ചവദ്വയാസ 

ഗുഹയിലിരുന്നാണ് മഹർഷി ഭ്ാഗവരം 

ര ിച്ചര്.ചവദ്വയാസൻ രറഞ്ഞുടകാടുത്തു 

ഗണരരി എഴുരിടയടുത്തു അചപ്ര. 

എഴുരാൻ രുടങ്ങുചമ്പാൾ ഗണരരി 

രറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് വച്ച ്നിർത്തരുര്....എന്നു. 

അചപാൾ മഹർഷിയും രറഞ്ഞു എഴുത്തും 

നിർത്തരുര് എന്നു... എഴുരിവന്നചപാൾ 

ഗണരരിയുടട രൂലികയിടല മഷി 

രീർന്നചപാൾ രന്ടറ രടന്ന ഒരു 

ടകാടമ്പാടിച്ച് അരുടകാണ്്ട എഴുത്ത് 

രുടർന്നു എന്നു കഥകൾ..... ഏരായാലും 

ഭ്ാഗവരം ഭ്ഗവാന്ടറ അവരാരങ്ങടള 

കുറിച്ചും കൃഷ്ണലീലകടളക്കുറിച്ചും എല്ലാം 

ധനയമായ പ്ഗന്ഥമാണ്. അരുടകാണ്്ട രടന്ന 

ഇന്നും ഏടറ പ്രസക്തിയുണ്്ട..... 

പ്രരഞ്ചസതയം 

പ്രരഞ്ചസരയവും രാൻ ആടരന്ന 

യാഥാർത്ഥയവും ചരടിചപായ 

ഋഷീശവരന്മാർ കടണ്ടത്തിയര് .....ഈ 

പ്രരഞ്ചം എന്നരു രഞ്ചീകരിക്കടപട്ട 

രഞ്ചഭ്ൂരങ്ങളും (ആകാശം, വായു, അേി, 

ജലം, ഭ്ൂമി )ഒരു രൂർണ്ണചബാധശക്തിയും 

കൂടിയരാണ് എന്നാണ്. അരായര് പ്രരഞ്ചം 

എന്നര് രഞ്ചഭ്ൂരശക്തികൾ(cosmic energy) 

ആടണങ്കിലും ഒരു രൂർണചബാധ 

ശക്തിയിലാണ്(conscious energy) ഇടരാടക്ക 

നിലടകാള്ളുന്നടരന്ന് സാരം. ഇര് 

ടവളിവാക്കുന്നരായിരുന്നു " രുചലാകീ 

ഭ്ാഗവരം"...അരിടല ആദ്യടത്ത ചലാകം 

രടന്ന ഇങ്ങടനയാണ്.... 

അഹവമോസവമോഗ്പ്െ 

നാനയദയത് സദസത്രരം 

രശ്ചാദഹം യവദതച്ച 

വയാേശിവയയത വസാസ്മയഹം.. 

(ഭ്ാഗവരം...സ്കന്ധം2...അദ്ധയായം9....ചലാകം3

2) 
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ഈ പ്രരഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് മുൻരും ഈ 

സൃഷ്ടിയിലും സൃഷ്ടിക്കു ചശഷവും "ഞാൻ" 

മാപ്രചമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 

സത്തിനും(അനശവരമായരിനും) 

അസത്തിനും(നശവരമായരിനും) 

ഉരരിയായി ഈ ചലാകരൂരങ്ങടളല്ലാമായി 

കാണടപടുന്നര്് യാടരാചന്നാ അരു 

"ഞാൻ"രടന്ന.അരായര് എനിക്ക് ആദ്ിയും 

അന്തവും ഇല്ല...എടന്നക്കൂടാടര 

അനയമായി ഒന്നും ഇല്ല...."ഞാൻ" 

പ്രികാലവയാരിയായ രരിരൂർണ്ണൻ 

ആണു.... എന്ന് സാരം. 

അരുരടന്ന ഭ്ഗവര് ഗീരയിലും ഭ്ഗവാൻ 

അര്ജുനചനാട് രറയുന്നു ചവടറാരു 

രൂരത്തിൽ..... 

അഹം ആത്മ െ ഡാ വകശാ 

സര്മ്വ്വഭൂതാശയസ്ഥിതാാഃ 

അഹമാദിശ്ച ച മധയം ച 

ഭൂതാനാം അന്തവമേ ച. 

(ഭ്ഗവര് ഗീര..അധയായം 10....ചലാകം 20) 

അരായര് രഞ്ചഭ്ൂരനിർമിരമായ എല്ലാ 

ജീവികളിലും "ഞാൻ" ആത്മാവായി 

...ഉണ്മയായി വസിക്കുന്നു ...എന്നാൽ 

"ഞാൻ"എന്നര് ആ സൃഷ്ടിക്കു മുൻരും 

സൃഷ്ടിയിലും സൃഷ്ടിക്കു ചശഷവും 

രരിരൂർണമായി നിലടകാള്ളുന്നു എന്നും.... 

ഈ രണ്ടു ചലാകങ്ങളിൽക്കൂടി നമ്മുടട 

ഋഷീശവരന്മാർ അവനവടന കുറിച്ചും 

ഈശവരടനക്കുറിച്ചുടമല്ലാം നമുക്ക് 

വിശദ്ീകരിച്ചു രരുന്നു.....ഈ "ഞാൻ" 

ആടരന്നു നമുക്ക് വിശദ്മായി 

അറിചയണ്ടിയിരിക്കുന്നു.... 

രുടരും.. 

പ്രകൃതിയ ം ര ര യന ം 

 രുചലാകി ഭ്ാഗവരത്തിന്ടറ രണ്ടാമടത്ത 

വരി ഇങ്ങടനയാണ്. 

ഋവതര്മ്ത്ഥം യത ്പ്രതീവയന 

ന പ്രതീവയന ചാത്മനി 

തദവിദയാദാത്മവനാ മായാം 

യഥാഭാവസാ യഥാ തമ: 

മായാ സവരൂരം എന്താടണന്ന് 

ഉരചദ്ശിക്കണടമന്ന പ്ബഹ്്മാവിന്ടറ 

അഭ്യർത്ഥനയനുസരിച്ച് ആ 

മായാസവരൂരടത്ത വിശദ്ീകരിച്ചു 

ടകാടുക്കുകയാണ് ഈ ചലാകത്തിൽക്കൂടി 

മായാനാഥനായ ഭ്ഗവാൻ. നമ്മൾ ഇന്ന് 

"ഞാൻ" എന്ന് വയവഹരിക്കുന്നര് 

ശരീരത്തിന്ടറയും മനസ്സിന്ടറയും എല്ലാം 

രലങ്ങളിലാണ്. ഞാൻ സപ്്രീ-രുരുഷൻ , 

അടല്ലങ്കിൽ സുഖിമാൻ... 

ദ്ുുഃഖിരൻ..ചഡാക്ടർ എൻജിനീയർ 

എടന്നാടക്ക രറയുചമ്പാൾ.... സപ്്രീ , 

രുരുഷൻ എന്നര് ശരീരരലത്തിലും , 

സുഖിമാൻ ..ദ്ുുഃഖിരൻ എടന്നാടക്ക 

രറയുചമ്പാൾ അരു മനസ്സിന്ടറ 

രലത്തിലുമാണ്. ഞാൻ അന്ധൻ മൂകൻ 

എടന്നാടക്ക രറഞ്ഞാൽ അരു ഇപ്ന്ദിയ 

രലത്തിലായി. 

ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയർ, ചഡാക്ടർ 

എടന്നാടക്ക രറഞ്ഞാൽ അടരാരു സ്ഥാനം 

മാപ്രമാണ്. ഇടരാന്നും രടന്ന നമ്മുടട 

ഉള്ളിൽ രൂർണ്ണചബാധമായിരിക്കുന്ന 

ആത്മാവിന് ബാധകമല്ല. 

അരുടകാണ്ടുരടന്ന അരിന് ഒരു 

ധർമ്മവും അരിലില്ല. ആത്മാവിലില്ലാത്ത 

ശരീര മചനാ ഇപ്ന്ദിയങ്ങളിലൂടട നാം 

നമ്മടള "ഞാൻ" എന്നു വയവഹരിക്കാൻ 

രക്കവിധം ബുദ്ധിടയ ചമാഹിപിക്കുന്ന 

ശക്തിയാണ് "മായാ" എന്ന് രറയുന്നര്. 

അരായര് എന്ടറ ചരന , എന്ടറ 

രുസ്തകം....ഇടരല്ലാം എപ്രകാരം എന്നിൽ 

നിന്ന് ചവറിട്ട് നിൽക്കുന്നുചവാ....അര് 

ഞാനല്ലചയാ...... അരുചരാടലയാണ് എന്ടറ 

ശരീരം എന്ടറ ദ്ുുഃഖം എന്ടറ മനസ്്സ 

എടന്നാടക്ക രറയുന്നരും. സരയത്തിൽ 

അടരാന്നും ഞാനല്ല, മറിച്ചു എന്നിൽ 

ആചരാരിക്കടപടുന്നു (That belongs to me) 

എന്നുമാപ്രം.. എന്നാൽ അടരല്ലാം 

ഞാടനന്നു ടരറ്റിദ്ധരിക്കടപടുകയും 

ട യ്യൂന്നു. 

യഥാർത്ഥ "ഞാൻ" ഇരിടനടയല്ലാം 

പ്രകാശിപിക്കുന്ന..... എന്നാൽ ഇരിൽ 

നിടന്നല്ലാം വയരിരിക്തമായി നിൽക്കുന്ന 

"നിരയ മുക്ത ശുദ്ധ ചബാധം" മാപ്രമാണ്. 

ഈ ചബാധടത്ത "രുരുഷൻ" എന്നും ശരീര 

മചനാ ഇപ്ന്ദിയങ്ങടള "പ്രകൃരി"എന്നും 

രറയുന്നു. ഈ പ്രകൃരിയാണ് "മായ". 

രുരുഷൻ അനശവരമാണ്... 

മാറ്റമില്ലാത്തരാണ്..... സത്താണ്.... 

ആത്മാവാണ്... എന്നാൽ ഈ പ്രകൃരി 

നിരന്തരം മാറ്റത്തിന് വിചധയമാണ്.. 

ഇരാണ് ചനരടത്ത രറഞ്ഞ conscious energy 

യും cosmic energy യും.... 

പ്രകൃതിയ ം രഞ്ചഭൂതങ്ങള ം 

 രുചസ്ാകീ ഭ്ാഗവരത്തിൽ അടുത്ത 

ചലാകം ഇങ്ങടന.. 

യഥാ മഹാന്തി ഭൂതാനി 

ഭൂവതയ ച്ചാേവചയവന  

പ്രേിയ്്ടാനയപ്രേിഷ്ടാനി 

തഥാ വതയ  ന വതയവഹം 



സനാതനധര്മ്മം 

8 | P a g e  
 

രഞ്ചഭ്ൂര നിർമ്മിരിയിൽ എല്ലാം "ഞാൻ" 

ജീവരൂചരണ ഇരിക്കുടന്നങ്കിലും ഞാൻ 

സരയത്തിൽ അരിടലാന്നും ഇല്ല.... മറിച്ചു 

അവടയാടക്ക എന്നിലാണ്... അരായര് ഈ 

ചബാധശക്തിയിൽ ഉണ്ടായി നിലനിന്നു 

മറഞ്ഞു ചരാകുന്നരാണ് പ്രകൃരി... 

എന്നു...ഈ രരവം ആണ് 

കൃഷ്ണലീലയിലൂടട ...മണ്ണ് രിന്ന കൃഷ്ണടന 

ശാസിക്കാൻ വരുന്ന യചശാദ്ാചദ്വിക്കു 

വായ് രിളർന്നു 

കാണിച്ചുടകാടുക്കുചമ്പാൾ.....ആ 

ടകാച്ചുവായിൽ ഈ പ്രരഞ്ചടത്ത മുഴുവൻ 

കാട്ടിടക്കാടുക്കുന്നര.്....എല്ലാം ആ 

ചബാധശക്തിയായ ഈശവരനിലാണ് 

ഇരിക്കുന്നടരന്ന...സചന്ദശം.. 

ഭ്ഗവാൻ ഗീരയിൽ കൂടി രറയുന്നു.... 

ഭൂമിരാവരാനവലാ ോയ  

ഖം മവനാ ബ ദ്ധ്ിവരേ ച 

അഹങ്കാരമിതീയം വമ 

ഭിന്നാ പ്രകൃതി അഷ്ടധാാഃ 

(െീത അദ്ധ്യായം 7....വലാകം..4) 

ഭൂമി, ോയ , ജലം, േഹ്നി 

വേയാമം, ബ ദ്ധ്ി, മനസ്സ  വമ 

അഹങ്കാര ,മീവതമട്ടി- 

ഗ്ലട്ടൻ പ്രകൃതിഭിന്നമായ് 

(മലയാള ഭായാെീത) 

ഇരിനർത്ഥം.... രഞ്ചഭ്ൂരങ്ങളായ ആകാശം 

, വായു , അേി , ജലം ഭ്ൂമി , രിടന്ന മനസ്സു , 

ബുദ്ധി , അഹങ്കാരം ഇടരല്ലാം എന്ടറ 

പ്രകൃരിയാടണന്നു... 

ഗീരയിൽരടന്ന ചവടറാരു ചലാകത്തിൽ 

രറയുന്നുണ്്ട.... 

മായാധയചെണ പ്രകൃരി സൂയടര 

സ ാരാ ാരം 

(എന്ടറ അധയെരയിൽ പ്രകൃരി സർവ 

 രാ രങ്ങടളയും പ്രസവിക്കുന്നു) 

എന്നു.....അരിനർത്ഥം...  പ്രകൃരി 

പ്രവർത്തിക്കണടമങ്കിൽ ഈ ചബാധശക്തി 

കൂടിചയ രീരൂ.... അരായര് ഈ പ്രകൃരി 

എട്ടും ആ ചബാധശക്തിയിൽ ഉണ്ടായി 

നിലനിന്നു മറഞ്ഞു ചരാകുന്നരാടണന്നു... 

അഹം പ്ബഹ്മാസ്മി 

 രുചലാകീ ഭ്ാഗവരം അവസാനടത്ത 

ചലാകം ഇരാണ് ..... 

ഏതാേവദേ ജിജ്ഞാസയം 

തതവജിജ്ഞാസ  നാത്മനാഃ 

അനവയേയതിവരകാഭയാം 

യത ്സയാത ്സര്മ്വ്വപ്ത സര്മ്േദാ.. 

 രുചലാകീ ഭ്ാഗവരം എന്നാൽ നാല് 

ചലാകങ്ങളുള്ള ഭ്ാഗവരം എന്നർത്ഥം. 

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ചലാകത്തിൽ കൂടി 

രുരുഷൻ എന്താടണന്നും പ്രകൃരി 

എന്താടണന്നും അരു രമ്മിലുള്ള ബന്ധം 

എന്താടണന്നും രറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈ 

ചലാകത്തിൽ രറയുന്നര് ആത്മരത്തവടത്ത 

അറിയണടമന്ന് ആപ്ഗഹിക്കുന്നവർ ഈ 

രുരുഷ പ്രകൃരികടള അരിന്ടറ അനവയ 

വയരിചരക ഭ്ാവത്തിൽ വി ാരം ട യ്തു , 

മനനം ട യ്തു അറിചയണ്ടരാകുന്നു 

എന്നാണ്. അരിടന 'നിരയാനിരയ വിചവകം' 

എന്നു വിചവക  ൂടാമണിയിൽ രറയും. 

നിരയവും (അനശവരം) അനിരയവും 

(നശവരം) ഏര് എന്നുള്ള രിരിച്ചറിവു. 

അരായര് ജാപ്ഗദ്ാവസ്ഥയിൽ 

ചദ്ഹാദ്ികചളാട്..... പ്രകൃരിചയാട് ച ർന്നും 

(അനവയം)...സമാധി അവസ്ഥയിൽ 

ചദ്ഹാദ്ികടള വിട്ടും (വയരിചരകം) 

നിൽക്കുന്ന രുരുഷടന കുറിച്ച് അറിയുക. 

അരാണ് ജീവന്ടറ രരമമായ ലെയം. 

ഈ രറഞ്ഞരിടന ഒടക്ക മനസ്സിലാക്കി 

മനനം ട യ്തു ലെയത്തിടലത്തിയാൽ 

''അഹം പ്ബഹ്മാസ്മി" (ഞാൻ പ്ബഹ്മം 

രടന്നയാകുന്നു.) എന്ന രദ്ത്തിടലത്തും. 

അരാണ് ആത്മസാൊര്കാരം.. അരു 

അപ്ര എളുപമായ കാരയമല്ല. അരിനുള്ള 

മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മുടട ശാസ്പ്രങ്ങടളല്ലാം 

വിവരിക്കുന്നര്. നാരദ്ർ , ഈ രരവങ്ങടള 

ഭ്ഗവാന്ടറ അവരാരക ഥകളുടടയും 

ലീലകളുടടയും സഹായത്താൽ 

ഭ്ക്തിരസപ്രധാനമായി വിരുലീകരിച്ചു 

മനുഷയടര ഈ രരവത്തിചലക്കു 

ടകാണ്ടുവരാനാണ് വയാസമഹർഷിചയാട് 

രറഞ്ഞരു. 

ഈ നാലു ചലാകത്തിന്ടറ സംപ്ഗഹം 

ഇരാണ്. 

ഈ പ്രരഞ്ചം എന്ന ്രറയുന്നര് രുരുഷനും 

(infinite conscious intelligence)പ്രകൃരിയും (cosmic 

energy) ച ർന്നരാണ്....ചബാധ ശക്തിയും 

പ്രകൃരി ശക്തിയും.....പ്രകൃരിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് 

അസ്തിരവമില്ല.(existence) 

ചബാധമണ്ഡലത്തിൽ ആണ് ഇടരല്ലാം 

പ്രകടമാകുന്നരു. ഈ 

ചബാധമണ്ഡലടത്ത...രുരുഷടന "പ്ബഹ്മം" 

"ഈശവരൻ" "ഭ്ഗവാൻ" എടന്നാടക്ക 

രറയുന്നു. 

അര് ഭ്ാഗവരത്തിടല ഈ ചലാകത്തിൽ 

കൂടി വയക്തമാക്കുന്നുണ്ടു. 

(ഭ്ാഗവരം. സ്കന്ധം 1...അധയായം 2 ചലാകം..11 
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േദന്തി തത്തത്തവേിദ സ്്തതവം 

യജ്്്ഞാനമദവയം 

പ്ബവഹ്മതി രരമാവത്മതി 

ഭെോൻ ഇതി ശബ്ദയവത.. 

അദ്വയമായ ഈ രരമാത്മരരവജ്ഞാനടത്ത 

അറിയുന്ന ഋഷികൾ ഈ രുരുഷടന 

"പ്ബഹ്മ"ടമന്നും "രരമാത്മാ"ടവന്നും 

"ഭ്ഗവാൻ"എന്നുടമല്ലാം രറയുന്നു. . 

പ്രകൃതിയ ഗ്ട രരിരാലനം 

നമ്മുടട ഋഷീശവരന്മാർ അവരുടട 

ധയാനാവസ്ഥയിൽ, ഈ പ്ബഹ്മാണ്ഡത്തിൽ 

ഉള്ളടരല്ലാം രിണ്ഡാണ്ഡത്തിലും ( ഓചരാ 

അണുവിലും ) ഉടണ്ടന്നുള്ള സരയടത്ത 

കടണ്ടത്തിയവരാണ്. സകല 

 രാ രങ്ങളും ഈ രുരുഷ പ്രകൃരി 

ശക്തിക്കുള്ളിലാണ് 

നിലനിൽക്കുന്നടരന്നും ആ ശക്തി 

അനന്തമാടണന്നും മനുഷയനാൽ 

നിയപ്ന്തിക്കടപടാൻ 

സാദ്ധയമാകുന്നരടല്ലന്നും അവർ 

രിരിച്ചറിഞ്ഞു. നമ്മുടട 

ജീവസന്ധാനത്തിനു ആധാരമായിട്ടുള്ള 

ഈ ശക്തികടളയും അവർ 

ഈശവരന്മാരായി കണ്ടു ആരാധിച്ചു 

ചരാന്നു. വായു ചദ്വൻ, വരുണ ചദ്വൻ, 

അേി ചദ്വൻ, ഭ്ൂമി ചദ്വി 

എടന്നാടക്കയായാണ് ഈ രഞ്ച ഭ്ൂരങ്ങടള 

ആരാധിച്ചിരുന്നര്. 

സമ പ്ദ േസവന വദേി 

രര്മ്േതസ്്തനമണ്ഡവല 

േിഷ്ണ  രത്നീ നമസ്ത ഭയം 

രാദസ്പര്മ്ശം ക്ഷമസവവമ. 

രാവിടല എഴുചന്നൽക്കുന്ന സമയത്തു 

ആദ്യമായി ഭ്ൂമിയിൽ കാൽ വയ്ക്കുന്നര് 

രടന്ന ഇങ്ങടന ഒരു 

പ്രാർത്ഥനചയാടടയായിരുന്നു അവർ. 

ഭ്ൂമിമാരാവായ ചദ്വിചയാട് അനുവാദ്ം 

ച ാദ്ിക്കലാണര്. പ്രകൃരി ശക്തികചളാട് 

മുഴുവനും ആ ഒരു മചനാഭ്ാവം ആയിരുന്നു. 

അരു ടകാണ്്ട രടന്ന വായുവും, ജലവും, 

ഭ്ൂമിയും എല്ലാം അന്ന് ശുദ്ധമായി 

,രവിപ്രമായി ഇരുന്നിരുന്നു. എന്നാൽ 

കാലപ്കചമണ നമ്മൾ രാശ്ചാരയ 

വിദ്യാഭ്യാസ രീരിയുടട അടിമത്തത്തിൽ 

ടരട്ടുചരായരിനാൽ ഈ സംസ്കാരം നമ്മിൽ 

നിന്നും അകന്നുചരാവുകയും ഇന്ന് 

കാണുന്ന ദ്ുരവസ്ഥയിചലക്കു എത്തുകയും 

ട യ്തു. ഇടരല്ലാം മുൻകൂട്ടി 

കണ്ടിടട്ടന്നവണ്ണം ഭ്ഗവാൻ ഗീരയിൽ കൂടി 

രറയുന്നുണ്്ട : 

വദോൻ ഭാേയതാവനന 

വത വദോ ഭാേയന്ത  േ: 

രരസ്പരം ഭാോയന്ത:  

വപ്ശയ രരമോര്സയഥ 

(ഗീര....അദ്ധയായം....3...ചലാകം....11) 

അരായര് ഈ പ്രകൃരി ശക്തികടള 

മലീമസടരടുത്താടര ചവണ്ട വണ്ണം 

രരിരാലിച്ചാൽ ആ ചദ്വന്മാർ നമ്മടളയും 

രരിരാലിച്ചു ടകാള്ളും.അങ്ങടന ഭ്ൂമിയിൽ 

എല്ലാ ജീവിജാലങ്ങൾക്കും 

രരസ്പരസഹായചത്താടട ചപ്ശയസ്കരമായി 

ജീവിക്കാം എന്നു. ഇന്നടത്ത കാലത്തു 

ഏറ്റവും പ്രസക്തമാടയാരു ചലാകമാണിര്. 

മനസ്്സ, ബ ദ്ധ്ി, ചിന്തകൾ 

നാം ഓചരാരുത്തരും ഈ രുരുഷപ്രകൃരി 

സംചയാഗങ്ങളാൽ രൂരടപട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഭ്ൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന, ഭ്ൂമിയിടല 

ആഹാരം ടകാണ്്ട നിലനിൽക്കുന്ന അഥവാ 

ചരാഷിപിക്കടപടുന്ന ഈ ശരീരം 

ഭ്ൂമിചയാട് ബന്ധടപട്ടിരിക്കുന്നു. 

അരുചരാടല നമ്മുടട ശരീരത്തിന്ടറ 80% 

വും ജലമാണ്.അര് രുറചമയുള്ള 

ജലചപ്സാരസുകചളാടും 

ബന്ധടപട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മിടല 

പ്രാണവായു അന്തരീെ വായു 

മണ്ഡലചത്താടും  ൂട ്അന്തരീെ 

ഊഷ്മാവിചനാടും ബന്ധടപട്ടിരിക്കുന്നു. 

ആകാശം അഥവാ Space രുറചമയുള്ള 

ചരാടല നമ്മുടട ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. ഇങ്ങടന 

ചനാക്കിയാൽ നമ്മുടട ശരീരത്തിന്ടറ 

നിലനിൽപ് ഈ പ്രകൃരിയിലാടണന്നു 

കാണാം. അരുചരാടല അദ്ൃശയങ്ങളായ 

നമ്മുടട മനസ്്സ  , ബുദ്ധി , ിന്തകൾ 

ഇവടയല്ലാം രുരുഷചനാടും 

ബന്ധടപട്ടിരിക്കുന്നു. ഇരിന്ടറടയല്ലാം 

ഉറവിടം (Source) രൂർണ്ണ ചബാധശക്തിയാണ്. 

ഗീരയിൽ ഭ്ഗവാൻ രറയുന്നുണ്്ട. 

മമമോംവശാ ജീേവലാവക 

ജീേഭൂതാഃ സനാതനാഃ 

മനാഃയഷ്ഠ ാനീപ്രിയാണി 

പ്രകൃതിസ്ഥാനീ കര്മ്യതി 

(െീത അദ്ധ്യായം 15 വലാകം 7) 

ജീേനായ്വതാന്നിട ം ശക്തി- 

ഭാേഗ്മൻ ഭാെമേയയം 

വക്ഷപ്താംശമിപ്രിയം സര്മ്വ്വം 

േലിപ്പൂതന്നിവലക്കേൻ 

(മലയാള ഭായാ െീത ) 

ഈ മനസും ബുദ്ധിയും  ിന്തകളുടമല്ലാം 

പ്രകൃരിക്കനുസരിച്ച് 

 ലിക്കുന്നവയാടണങ്കിലും ''എന്ടറ'' 

രടന്ന അംശമാടണന്ന്. അരായര് 
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ഇരിടനാടക്ക ഉൺമ ടകാടുക്കുന്നര് , 

അരിന്നാധാരമായ് ......ഒരു ജീവനായ് 

നിലനിർത്തുന്നര് ഈ ചബാധശക്തി 

രടന്നയാണ്. നമ്മുടട വയക്തിരവം എന്ന് 

രറയുന്നര് ശരീരം, മനസ,് ബുദ്ധി 

.....ഇവടയ ബ രനയവത്താക്കുന്ന 

ചബാധശക്തി എന്നിവ കൂടിയാണ്. 

അങ്ങടന നാം എല്ലാം ഈ രുരുഷപ്രകൃരി 

ശക്തികളുടട ഭ്ാഗമാടണങ്കിൽ നാം 

എല്ലാവരും ഒരുചരാടലത്തടന്ന 

ഇരിചക്കണ്ടര് അചല്ല ?എന്നാൽ നമ്മൾ 

ഓചരാരുത്തരും രികച്ചും 

വയരയസ്തരചല്ല....എന്തുടകാണ്്ട..? 

 ിന്തിച്ചിട്ടുചണ്ടാ...? അവിടടയാണ ്നമ്മൾ 

മനസിടനക്കുറിച്ചും അരിന്ടറ 

ഗുണഘടടനടയക്കുറിച്ചുടമല്ലാം 

രഠിചക്കണ്ടരിന്ടറ ആവശയകര. ഈ 

മനസാണ്....നമ്മുടട സവാഭ്ാവമാണ്.. 

ഒരാടള മടറ്റാരാളിൽ നിന്നും 

വയരയസ്തനാക്കുന്നര്.. 

െ ണങ്ങൾ 

ഓചരാ മനുഷയനും 

വയരയസ്തനായിരിക്കുന്നരു അവന്ടറ 

സവഭ്ാവം ടകാണ്ടാണ്. ഈ സവഭ്ാവം 

രൂരീകരിക്കുന്നര് അവനിടല സരവഗുണം 

, രചജാഗുണം , രചമാഗുണം ...എന്നീ മൂന്നു 

ഗുണങ്ങളാണ്. ഏടരാരു സൃഷ്്ടിയിലും 

ഈ മൂന്നു ഗുണങ്ങളും കാണാം. അരു 

പ്രകൃരിയുടടയാണ്. എന്നാൽ 

ഓചരാരുത്തരിലും അരിന്ടറ 

അനുരാരത്തിനു വയരയാസം ഉണ്ടാകും. 

 ിലരിൽ സരവഗുണം ഏറിയും മറ്റു രണ്ട ്

ഗുണങ്ങൾ കുറഞ്ഞും ഇരിക്കും. മറ്റു 

 ിലരിലാകടട്ട രചജാഗുണമായിരിക്കും 

ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നര്. ചവടറാരു കൂട്ടർ 

രചമാ ഗുണത്തിന് 

അടിമടരട്ടവരായിരിക്കും. ആ 

ഗുണമായിരിക്കും അവരിൽ ഉയർന്നു 

നിൽക്കുക. സനാരന ധർമ്മത്തിടല മുഖയ 

ഘടകമാണ് വർണാപ്ശമ സങ്കൽപം. ഇരു 

ഓചരാരുത്തരുടടയും മനസ്സിന്ടറ ഗുണ 

ഘടനയ്ക്ക ്അനുസരിച്ചു 

സവാഭ്ാവികമായിട്ടുള്ള രരംരിരിവാണ്. 

ഭ്ഗവര് ഗീരയിൽ ഭ്ഗവാൻ അരു എടുത്തു 

രറയുന്നുണ്്ട. 

ചാത ര്മ് േര്മ്ണ്ണയം മയാ സൃഷ്ടം 

െ ണകര്മ്മ േിഭാെശ: 

തസയ കര്മ്ത്താരമരി മാം 

േിദ്ധ്യകര്മ്ത്താരമേയ യം. 

(െീത... അദ്ധ്യായം. 4 

വലാകം....13) 

െ ണകര്മ്മതരം വനാക്കി 

െണം നാല ളോക്കി ഞാൻ 

കര്മ്ത്തേയഭാേഗ്മനിക്കില്ല 

കര്മ്ത്താഗ്േങ്കില മേയയൻ 

(മലയാളഭായാ െീത ) 

അരായര്  ാരുർ വർണ്ണയം ( പ്ബാഹ്മണ, 

െപ്രിയ, ബവശയ, ശൂപ്ദ് ) എന്നര് 

ഓചരാരുത്തരുടടയും 

ഗുണകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു ഭ്ഗവാനാൽ 

സൃഷട്്ടിക്കടരട്ടരാടണന്ന്. ുരുക്കി 

രറഞ്ഞാൽ ഒരുവന്ടറ മനസിന്ടറ 

ഗുണവും അവന്ടറ കർമ്മവുമാണ് അവൻ 

ഏരു വർണ്ണാപ്ശമത്തിൽ അഥവാ ഏരു 

ജാരിയിൽ ടരടുന്നവൻ എന്ന് 

രീരുമാനിക്കുന്നര്. അല്ലാടര ഇന്നടത്ത 

ചരാടല ജന്മം ടകാണ്്ട ഉണ്ടായ ജാരി 

വയവസ്ഥ അല്ല. 

ഇവിടട വർണ്ണം എന്നരിന് നിറം എന്നും 

അർത്ഥം ഉണ്ട.് ചയാഗശാസ്പ്രത്തിൽ ഈ 

പ്രിഗുണങ്ങൾക്കു മൂന്നു നിറങ്ങളും 

കല്പിച്ചിട്ടുണ്്ട. സരവ ഗുണത്തിന് ടവളുപ്, 

രാചജാ ഗുണത്തിന്  ുവപ്, രചമാ 

ഗുണത്തിന് കറുപു എന്നിങ്ങടനയാണര്. 

മനുഷയന്ടറ  ിത്തവൃത്തികടളല്ലാം 

അവനിലുള്ള ഈ ഗുണത്തിന് 

അനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാകുന്നര്. അവന്ടറ 

ഓചരാ പ്രവൃത്തികളും , അരുചരാടല 

അവന്ടറ രരിരസ്ഥിരികചളാടും 

അനുഭ്വങ്ങചളാടുടമല്ലാമുള്ള 

പ്രരികരണവും എല്ലാം അവനിടല ഈ 

ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഈ 

മൂന്നു ഗുണങ്ങടള രറ്റിയും വിശദ്മായി 

മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഉണ്ട.് 

െ ണങ്ങളിൽ നിന്ന ം സവഭാേം 

മായാധിരനായ രുരുഷനിൽ നിന്നു ടകാണ്ടാണ് 

പ്രിഗുണാത്മികയായ മായാചദ്വി അഥവാ 

പ്രകൃരി സൃഷ്ടി നടത്തുന്നര.് അങ്ങടന 

സൃഷ്ടമാകു ന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഈ 

സരവ രജ ത്തചമാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്്ട. 

അരുടകാണ്്ട രടന്ന ഓചരാ ജീവനും ഈ മൂന്നു 

ഗുണങ്ങളുടടയും സവഭ്ാവവും ഉണ്ടാകും. ഒരു 

ജീവനിൽ ഏരു ഗുണമാചണാ 

വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നര് അരിനു 

അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ജീവന്ടറ 

പ്രവർത്തികളും കർമ്മാനുഷ്ഠ ാനങ്ങളും എല്ലാം. 

ഈ കർമ്മബവജാരയമനുസരിച്ചാണ് അരിന്ടറ 

വർണ്ണം അടല്ലങ്കിൽ ജാരി 

നിശ്ചയിക്കടപട്ടിട്ടുള്ളര്. ഒരാളിൽ 

സരവഗുണമാണ് പ്രധാനമായി ഉയർന്നു 

നിൽക്കുന്നര് എങ്കിൽ അയാളിൽ നിന്നു 

പ്ബാഹ്മചണാ ിരമായ കർമ്മങ്ങടള 

ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. അങ്ങിടനയുള്ള 

സാരവികഗുണ പ്രധാനിയായ പ്ബാഹ്മണന്ടറ 

സവഭ്ാവവിചശഷം എന്തായിരിക്കും എന്്ന 

ഭ്ഗവാൻ ഗീരയിൽ രറയുന്നുണ്്ട. 

ശവമാ ദമസ്തര: ശൗചം 

ക്ഷാന്തിരാര്മ്ജേവമേ ച 
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ജ്ഞാനം േിജ്ഞാനമാസ്തികയം  

പ്ബഹ്മകര്മ്മ സവാഭാേജം 

(െീത....അദ്ധ്യായം 18, വലാകം 42) 

ശമം, ദമം, തരം, ശ ദ്ധ്ി, 

ആര്മ്ജ്േം, ക്ഷമയ ം, തഥാ 

ജ്ഞാന േിജ്ഞാന േിശവാസം 

പ്ബാഹ്മണര്മ്വക്കാ സവഭാേജം. 

(മലയാള ഭായാെീത) 

ശമം, ദ്മം, രരസ്സു, ശൗ ം, െമാശീലം, 

ചനർവഴിക്കുള്ള സഞ്ചാരം, ശാസ്പ്ര 

രരിജ്ഞാനം, രരവാനുഭ്ൂരി, ആസ്തികയ ബുദ്ധി 

ഇവടയല്ലാം സാരവിക ഗുണപ്രധാനികളായ 

പ്ബാഹ്മണരുടട കർമ്മങ്ങളചപ്ര. ഇവടയാടക്ക 

എന്താടണന്്ന നമുടക്കാന്്ന ചനാക്കാം. 

ഏകാന്തരയിൽ ഇരുന്നാലും മുൻര് അനുഭ്വിച്ച 

വിഷയങ്ങളുടട സ്മരണ മൂലം മനസ്്സ അത്തരം 

വിഷയങ്ങളിചല ചക്കാടിക്കണ്ടിരിക്കും. അരിടന 

നിയപ്ന്തിക്കലാണ് ശമം 

. 

ഇപ്ന്ദിയ നിയപ്ന്തണമാണ്് ദ്മം. ഇപ്ന്ദിയങ്ങൾ വഴി 

ബാഹയ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടട ഉള്ളിൽ കടന്നു 

നമ്മുടട മനസ്സിനട്റ സവസ്ഥര നശിപിക്കും. 

അരിടന നിയപ്ന്തിക്കലാണ് ദ്മം 

ഇങ്ങടന ശമദ്മാദ്ികളിൽ കൂടി ആർജ്ജിച്ച 

ആന്തരീക ശക്തിടയ ആത്മവികാസത്തിനു 

പ്രചയാജനടപടുത്താനായിടകാണ്്ട ശരീരടത്ത 

രരിരാകടപടുത്തുന്നരാണ് രരസ്സ ്

െമാശീലമാണ് ൊന്തി. രചന്നാട് ചമാശമായി 

ടരരുമാറുന്നവർക്കും മാപ ്ടകാടുക്കുക എന്നര് 

സാരവിക ഗുണത്തിനട്റ സവഭ്ാവമാണ്. 

ഉൽകൃഷ്ടാ ാരങ്ങടള വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ലാടര 

ആ രിക്കുന്നരിനും ശരിയായ ധർമ്മത്തിന്ടറ 

രാരയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നരിനും ആർജ്ജവം 

എന്്ന രറയുന്നു. 

ഈ രറഞ്ഞ 6 മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി  രിക്കുന്നവനു 

വന്നു ച രുന്ന മൂന്നു ഗുണങ്ങൾ ആണ്, ജ്ഞാനം, 

വിജ്ഞാനം, ആസ്തികയം. 

രരമാത്മാവിടന കുറിച്ചുള്ള ബുദ്ധിരരമായ 

അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഈ അറിവിടന ആ രിച്ചു 

സാൊര്കരിക്കുന്നരാണ ്വിജ്ഞാനം. ഈ 

അറിവിടനയും, ആ ാരങ്ങടളയും 

വിശവാസചത്താടട മുറുടകപിടിച്ചു 

ജീവിക്കുന്നരാണ് ആസ്തികയം 

ഈ ജ്ഞാന, വിജ്ഞാന, ആസ്തികയബുദ്ധി 

വളർത്തി ആത്മ വികാസം ചനടുക എന്നരാണ ്

സാരവികഗുണ പ്രധാനിയായ പ്ബാഹ്മണന്ടറ 

ധർമ്മം. 

 

 

ക്ഷപ്തിയ െ ണങ്ങൾ 

സാരവിക ഗുണ പ്രധാനികടള കുറിച്ച് 

രറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞുവചല്ലാ. അവരുടട 

ഗുണങ്ങൾ....സാരവിക ...രാജസിക..... 

രാമസിക..പ്കമത്തിലാണ്.. ഇനി 

രചജാഗുണമാണ് ഒരുവനിൽ ഉയർന്നു 

നിൽക്കുന്നടരങ്കിൽ അവടര െപ്രിയ 

ഗണത്തിൽടപടുത്തുന്നു.അവർക്ക് 

രാജസിക....സാരവിക ...രാമസിക 

പ്കമത്തിൽ ആണ് ഗുണങ്ങൾ.. അവർ 

െപ്രിയ സവഭ്ാവചമ പ്രകടമാക്കൂ. 

രാജാക്കന്മാർ, സർക്കാർ 

ഭ്രണാധികാരികൾ ഇവടരാടക്ക ഈ 

ഗണത്തിൽ ടരടും. അവരുടട സവഭ്ാവ 

ബവശിഷ്ടയം എന്താടണന്ന് ചനാക്കാം. 

ഗീരയിൽ ഇരിടന കുറിച്ച് രറഞ്ഞിട്ടുണ്്ട. 

ശൗരയം വതവജാ ധൃതിര്മ്ദാക്ഷയം 

യ വദ്ധ് ചാരയരലായനം  

ദാനമീശവരഭാേശ്ച 

ക്ഷാപ്തം കര്മ്മ സവഭാേജം 

(ഗീര അദ്ധയായം 18 ചലാകം 43) 

മധരയമാവയാധനമസ്ഥരയം 

ശൗരയേീരയരരാപ്കമം 

ഔദാരയം, സവാമിയാം ഭാേം 

ക്ഷപ്തിയര്മ്ക്ക ം സവഭാേജം. 

(മലയാളഭ്ാഷാ ഗീര) 

ശൗരയം, ചരജസ്്, ധൃരി, ജാപ്ഗര, 

യുദ്ധത്തിൽ ചരടിചച്ചാടായ്ക , ദ്ാനം, പ്രഭ്ുരവം, 

ഇവടയല്ലാം സവാഭ്ാവികമായും െപ്രിയ 

ഗുണമുള്ളവരുടട സവഭ്ാവമചപ്ര. 

ജീവിരത്തിടല ടവല്ലുവിളികടള 

ചനരിടുചമ്പാൾ പ്രകടമാകുന്ന 

മചനാവീരയവും, ബസ്ഥരയവുമാണ് ശൗരയം, 

ചരജസ്്സ എന്നിവ. ഇര് മറ്റുള്ളവടര 

നിയപ്ന്തിക്കാനുളള കരുത്തു രരുന്നു. 

െപ്രിയടന സംബന്ധിച്ചിടചത്താളം 

നിശ്ചയ ദ്ാർഢയമാണ് ധൃരി. ഒരു കാരയം 

ട യ്യണടമന്ന് രീരുമാനിച്ചാൽ ഏരു 

പ്രരിബന്ധങ്ങടളയും രട്ടിമാറ്റി വിജയം 

ബകവരിക്കാനുള്ള ദ്ൃഢനിശ്ചയം. 

അരാണ്് ധൃരി. 

ഏരു സാഹ രയത്തിലും  ഒരു രീരുമാനം 

എടുക്കുവാനും അരു നടപാക്കാനുമുള്ള 

ജാപ്ഗരയാണ് ദ്ാെയം. 

ടരാരുജന നന്മയ്ക്കായി ഉദ്ാരമായി ധനം 

 ിലവഴിക്കുന്നരാണ് ദ്ാനം. ധന സഹായം 

ആവശയമുള്ളവർക്കു അനുകമ്പചയാടട 

ദ്ാനം ട യ്യുചമ്പാൾ രാജാവും, 
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ഭ്രണാധികാരികളും എല്ലാം പ്രശംസക്കു 

രാപ്രമാവുന്നു. 

രികഞ്ഞ ആത്മവിശവാസമാണ് പ്രഭ്ുരവം 

അഥവാ ഈശവരഭ്ാവം. ഒരു െപ്രിയന് 

 ുറ്റുരാടും പ്രജ്ജവലമാക്കി രീർക്കാൻ ഈ 

ഭ്ാവം കൂടിചയ രീരൂ. ചനരാവിന് 

ആത്മവിശവാസം ഉടണ്ടങ്കിചല 

അനുയായികൾക്ക് ഉത്സ്ാഹം ഉണ്ടാകൂ. 

ഈ ധർമ്മങ്ങടളല്ലാം ഉള്ളവരാണ് 

െപ്രിയർ അഥവാ െപ്രിയർ ഈ 

ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം വളർത്തി എടുക്കണം 

എന്ന് സാരം.. 

െ ണസവഭാേങ്ങള ം 

കര്മ്മതലങ്ങള ം 

സാരവികപ്രധാനികളായ പ്ബാഹ്മണടര 

കുറിച്ചും രാജസികപ്രധാനികളായ 

െപ്രിയടര കുറിച്ചും നമ്മൾ 

മനസ്സിലാക്കി. ഗീരയിൽ അടുത്ത 

ചലാകത്തിൽ ബവശയ, ശൂപ്ദ് സവഭ്ാവക്കാടര 

കുറിച്ച ്രറയുന്നു. 

കൃയിൌരക്ഷയ ോണിജയം 

മേശയ കര്മ്മ സവഭാേജം 

രരിചരയാത്മകം കര്മ്മ 

ശൂപ്ദസയാരി സവഭാേജം. 

(ഗീര അധയായം 18, ചലാകം 44 ) 

കൃയി, വൊരക്ഷ, ോണിജയം, 

മേശയധര്മ്മം, സവഭാേജം, 

വസേനാരരമാം കര്മ്മം 

ശൂപ്ദജാതിക്ക മങ്ങഗ്ന. 

(മലയാള ഭ്ാഷാ ഗീര) 

ബവശയരിലുള്ള ഗുണഘടന രാജസിക... 

രാമസിക.... സാരവിക പ്കമത്തിൽ ആണ്. 

ഇവരുടട പ്രവൃത്തിമണ്ഡലം കൃഷി, 

ചഗാരെ, വാങ്ങിജയം എന്നീ 

രുറകളിലാണ്. 

രാമസിക പ്രധാനമായ രാജസിക 

....സാരവിക ഗുണഘടനചയാടടാത്തവരാണ് 

ശൂപ്ദ്ർ. അർപണഭ്ാവചത്താടട 

പ്രവർത്തിക്കുക എന്നരാണ് ശൂപ്ദ്ന്ടറ 

ധർമ്മം. 

ഇവിടടടയല്ലാം സവഭ്ാവമാണ് കർമ്മടത്ത 

നിർണ്ണയിക്കുന്നര് എന്ന് കാണാം.ഈ 

സവഭ്ാവമാകടട്ട ഗുണഘടനയാൽ 

നിർണ്ണയിക്കടപടുന്നു. നാം ഓചരാരുത്തരും 

ഏരു രരത്തിൽ ടരടുന്നരാടണന്നും ഏരു 

ഗുണമാണ് നമ്മിൽ മുന്നിട്ട് 

നിൽക്കുന്നടരന്നും സവയം 

രരിചശാധിച്ചറിയണം. ഉന്നര 

ഗുണമുള്ളവടരചന്നാ രാഴ്ന്ന 

ഗുണമുള്ളവടരചന്നാ ഉള്ള രരം രിരിചവാ 

അവചഹളനചമാ ചവണ്ടാ. ഓചരാ 

രരക്കാർക്കും അവരവരുടട 

ഗുണത്തിനനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള 

ഇടം സമൂഹത്തിലുണ്്ട. നമ്മുടട 

സവഭ്ാവത്തിനനുസരിച്ചു, 

വാസനക്കനുസരിച്ചു നിയുക്തമായ ചജാലി 

ആത്മാർഥമായി 

നിർവഹിക്കുകയാടണങ്കിൽ ഏവർക്കും 

ആത്മവികാസം ചനടി പ്കചമണ ആ 

രരമരദ്ം പ്രാരിക്കാൻ 

അർഹനായിത്തീരുന്നു.... 

ഈ ഗുണങ്ങടളപറ്റി രഠിച്ചാൽ ഓചരാ 

പ്രസ്ഥാനത്തിലും, ഓചരാ സ്ഥാരനത്തിലും 

ഈ പ്ബാഹ്മണ (Knowledge group ) െപ്രിയ 

(Governance group) ബവശയ (Finance & resources 

group ) ശൂപ്ദ് (Working and execution  group) 

വിഭ്ാഗങ്ങൾ ഉടണ്ടന്നു നമുക്ക് 

മനസ്സിലാക്കാം.. 

ടരാരുവായ 

ഗുണസവഭ്ാവങ്ങടളക്കുറിച്ചാണ് ഇടരാടക്ക 

രറഞ്ഞിരിക്കുന്നര്...ഇനി ഈ സവഭ്ാവങ്ങൾ 

ഏചരരു സമയത്തു എങ്ങടന നമ്മിൽ 

പ്രവർത്തിക്കും എന്നരിടനക്കുറിടച്ചാചക്ക 

കൂടുരൽ അറിചയണ്ടിയിരിക്കുന്നു... 

പ്തിെ ണങ്ങൾ 

പ്രിഗുണങ്ങൾ എന്നര് പ്രകൃരിയിൽ 

നിന്നുണ്ടാകുന്നരാണ്. അവ ഒരു ജീവടന 

ചമാഹിപിക്കുകയും ഈ സംസാരചത്താട് 

ബന്ധിപിക്കുകയും ട യ്യും. 

ഈ ഗുണങ്ങടള ലെണങ്ങളിൽ കൂടി 

മാപ്രചമ രിരിച്ചറിയാനാകുകയുള്ളൂ. 

ഓചരാ ഗുണങ്ങൾ സവാധീനിക്കുന്ന 

മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളും 

ടരരുമാറ്റ രീരിയും വിസ്തരിച്ചു രറയുന്നുണ്്ട 

ഭ്ഗവാൻ ഗീരയിൽ.. ഇരു സാധകരായ 

മനുഷയർക്ക് വളടര സഹായകമാണ്. 

എടന്തന്നാൽ രങ്ങളുടട മചനാബുദ്ധിയിൽ 

ടരാന്തി വരുന്ന വികാരവി ാരങ്ങടള 

അരപ്ഗഥിച്ചു, ഇചപാൾ ഏരു ഗുണമാണ് 

രടന്ന ഭ്രിക്കുന്നടരന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ 

ഈ വിവരണം സഹായിക്കും. 

സരവഗുണടത്തപറ്റി ഭ്ഗവാൻ ഇങ്ങടന 

രറയുന്നു. 

തപ്ത സത്തവം നിര്മ്മലതവാത് 

പ്രകാശകമനാമയം 

സ ഖസംവെന ബധ്നാതി 

ജ്ഞാനസംവെന ചാനഘ 

(ഗീര... അദ്ധയായം 14, ചലാകം 6) 
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സതവമാകഗ്ട്ട സംശ ദ്ധ്ം 

പ്രകാശാവരാെയദായകം 

അറിേ ം സ ഖേ ം വതാന്നി- 

ച്ചാരാവലൽപ്പിച്ച  ബന്ധനം. 

(മലയാളഭ്ാഷാ ഗീര) 

സരവ ഗുണത്തിൽ മനസ്്സ നിൽക്കുചമ്പാൾ 

അരു ഏറ്റവും നിർമ്മലവും അ ഞ്ചലവും, 

ടരളിവാർന്നരും, ആത്മസവരൂരടത്ത 

പ്രകാശിപിക്കുന്നരുമായിരിക്കും. 

സർഗ്ഗാത്മക  ിന്തയുടടയും 

ജ്ഞാനരരിയുടടയും ഉദ്ാത്ത 

മണ്ഡലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കും 

അവരചപാൾ. ആചരാഗയദ്ായകമാണ് ആ 

ഗുണം. 

ഇനി രചജാഗുണടത്ത രറ്റി രറയുന്നു. 

രവജാ രാൊത്മകം േിദ്ധ്ി 

തൃഷ്ണാസംെസമ ദ്ഭേം 

തന്നിബധ്നാതി കൗവന്തയ 

കര്മ്മസംവെന വദഹിനം 

(ഗീര.... അദ്ധയായം 14, ചലാകം 7) 

തൃഷ്ണയാല ളോയീട ം 

രജഗ്സ്സാട്ട ന്നമട്ടിലായ ്

വദഹിഗ്യ ക്കര്മ്മബന്ധത്താൽ 

വമാഹിപ്പിപ്പൂ ധനഞ്ജയാ! 

(മലയാളഭ്ാഷാ ഗീര) 

രചജാ ഗുണത്തിന്ടറ സവാധീനത്തിനു 

അധീനടപടുന്ന മനസ്്സ കാമ, ചപ്കാധ,ചലാഭ്, 

ചമാഹ, മദ്, മാത്സ്രയങ്ങളാൽ 

പ്രെുബ്ധമായിരിക്കും. രൃഷ്ണയും, 

സംഗവും, അരായര് ആപ്ഗഹവും, 

ആസക്തിയും രചജാഗുണത്തിന്ടറ 

സന്തരികളചപ്ര. ഇവ രണ്ടും 

സംഘർഷങ്ങളുടട ഉറവിടമാടണന്ന് 

ഭ്ഗവാൻ രറയുന്നു. 

ഇനി രചമാ ഗുണടത്ത രറ്റി രറയുന്നരു 

ചനാക്കാം 

തമസ്തവജ്ഞാനജം േിദ്ധ്ി 

വമാഹനം സര്മ്േവദഹിനാം 

പ്രമാദാലസയനിപ്ദാഭി: 

തന്നിബധ്നാതി ഭാരതാ 

(ഗീര അദ്ധയായം 14. ചലാകം 8) 

തമസ്സജ്്ഞാന സംഭൂതം 

പ്ഭമവമേര്മ്ക്ക വമകിട ം 

മറേ ം മടിയ ം മാരയ- 

മിേയാൽ ബന്ധഭാേേ ം. 

(മലയാളഭ്ാഷാ ഗീര) 

രചമാ ഗുണമാകടട്ട അജ്ഞാനത്തിൽ 

നിന്നുണ്ടാകുന്നരും അര് ജീവടന 

ചമാഹിപിക്കുന്നരും ആണ്. ഈ ഗുണം 

നടമ്മ ശരിയും ടരറ്റും രിരിച്ചറിയാനുള്ള 

കഴിവ് നഷ്ട്ടടപടുത്തി ഒരു രരം 

മാന്ദയത്തിചലക്കും മറവിയിചലക്കും 

ടകാടണ്ടത്തിക്കുന്നു. മനുഷയന്ടറ 

വയക്തിരവടത്ത അധമ പ്രകൃരിയിചലക്ക് 

നയിക്കുന്നരാണ് ഈ രചമാ ഗുണം. ഇരിനു 

അടിമടപട്ടാൽ ഉചേശശുദ്ധിചയാ, വി ാര 

സ്ഫു ടരചയാ, മൃദ്ുലവികാരചമാ കർമ്മ 

ബവശിഷ്ടയചമാ ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. 

ഈ ഗുണങ്ങൾ സംസാരചത്താട് 

ബന്ധിപിക്കുന്നു എന്നു രറഞ്ഞാൽ ഇവ 

നമ്മുടട വാസനയായി... സവാഭ്ാവമായി 

മാറി , ചലാകചത്താടിടടരടുചമ്പാൾ അരു 

പ്രകടമാക്കും എന്നർത്ഥം... 

െ ണങ്ങൾ ആഹാരരീതികൾ 

നമ്മുടട വളർച്ചക്ക് ആഹാരം 

അരയന്താചരെിരമാണചല്ലാ... ഈ 

ആഹരത്തിലൂടടയും മുൻര് രറഞ്ഞ സരവ 

രജ രചമാ ഗുണങ്ങൾ നടമ്മ 

സവാധീനിക്കുന്നുണ്്ട....അഥവാ നമ്മിടല ഈ 

ഗുണങ്ങൾ അത്തരം ഗുണങ്ങളുള്ള 

ആഹാരരദ്ാർത്ഥങ്ങളിചലക്കു നടമ്മ 

ആകർഷിപിക്കുന്നു. 

നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്ടറ ഒരു 

ഭ്ാഗം നമ്മുടട ശരീരത്തിന്ടറ 

മാംസചരശികളായി മാറുന്നു. എന്നാൽ ഈ 

ആഹാരത്തിന്ടറ സൂക്ഷ്മാംശം മനസ്സായും ( 

 ിന്തകളായും ) രരിണമിക്കുന്നുണ്ടു. 

അരായര് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം 

നമ്മിലുളള ഈ ഗുണങ്ങടള 

സവാധീനിക്കുന്നു... അഥവാ നമ്മിലുളള ഈ 

ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടട ആഹാരരീരിടയ 

സവാധീനിക്കുന്നു എന്ന്. അര്് 

എപ്രകാരടമന്ന് ചനാക്കാം. 

ഭ്ഗവര് ഗീരയിൽ 

ഇരിടനക്കുറിടച്ചല്ലാമുള്ള ഉത്തരമുണ്ട്. 

ആയ ാഃ സത്തവബലാവരാെയ 

സ ഖപ്രീതിേിേര്മ്ദ്ധ്നാാഃ 

രസയാാഃ സ്നിെ്ദ്ധ്ാാഃ സ്ഥിരാ ഹൃദയാാഃ 

ആഹാരാാഃ സാത്തവികപ്രിയാാഃ 

( ഗീര അധയായം 17: ചലാകം 8 ) 

ആയ ാഃ ശക്തി, സ ഖം, പ്രീതി, 

േീരയമാവരാെയേര്മ്ദ്ധ്കം 

രസയം,സ്നിെ്ദ്ധ്ം, സ്ഥിരം, ഹൃദയം 

ആഹാരം സാത്തവികപ്രിയം 

(മലയാളഭ്ാഷാ ഗീര) 

ആയുസ്്സ, ആന്തരീകശക്തി, ആചരാഗയം, 

സുഖം, പ്രീരി ഇവടയ വർദ്ധിപിക്കുന്നരും 
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സവാദ്ുളളരും , രുരുമയാർന്നരും, 

സ്ഥായിയായ ശരീരരുഷ്ടി പ്രദ്ാനം 

ട യ്യുന്നരും ഹൃദ്യവുമായ ആഹാരങ്ങൾ 

സാരവിക പ്രകൃരിയിലുളളവർക്ക്് 

പ്രിയമുള്ളരാകുന്നു . 

രാജസീക ആഹാരം എടന്തന്ന് ചനാക്കാം. 

കടവമ്ലലേണാതയ ഷ്ണ 

തീക്ഷ്ണരൂക്ഷേിദാഹിനാഃ 

ആഹാരാാഃ രാജസവസയഷ്ടാാഃ 

ദ ാഃഖവശാകാമയപ്രദാാഃ 

(ഗീര അധയായം 17, ചലാകം 9 ) 

ച ഗ്ട്ടരിഞ്ഞ  ഗ്രാരിഞ്ഞ പ്പ ം 

ര ളിപ്പ ം േയാപ്തിവേെേ ം 

രൂണ്ടരീഡാകരം വഭാജയം 

രാജസര്മ്ക്കിഷ്ടമായതാം 

(മലയാളഭ്ാഷാ ഗീര) 

കടുത്ത  വർപ്, രുളി, ഉപ്,  ൂട്, എരിവ,് 

കാഠിനയമുള്ളരും,വറുത്തു ടരാരിച്ചരും 

ദ്ഹനചക്കടുണ്ടാക്കുന്നരുമായ ആഹാരം 

രാജസന്മാർക്ക് ഇഷ്ട്ടടപട്ടരചപ്ര .എന്നാൽ 

ഇത്തരം ആഹാരങ്ങൾ ചദ്ഹത്തിനും, 

മനസ്സിനും ചരാഗവും, അസവസ്ഥരയും 

ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്് . 

ഇനി രാമസിക ആഹാരം എടന്തന്ന് 

രറയുന്നു 

യാതയാമം െതരസം  

രൂതിരരയ യിതം ച യത ്

ഉച്ഛിഷ്ടമരി ചാവമദ്ധ്യം  

വഭാജനം താമസപ്രിയം 

(ഗീര അധയായം 17, ചലാകം 10) 

രഴകിച്ചീഞ്ഞ  ദ ര്മ്െന്ധം 

തഴ കിസവാദ  വേഗ്റയായ് 

എച്ചിലായ ്ശ ചിയറ്റ ള്ള 

വഭാജനം താമസപ്രിയം 

(മലയാളഭ്ാഷാ ഗീര) 

രണുത്താറിയരും ( ഉണ്ടാക്കിയ ചശഷം 

ഒരു യാമം, 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞരും ), 

സവാദ്് ചരായരും ദ്ുർഗന്ധമുള്ളരും, 

ടകട്ടരും, എച്ചിലായരും, അശുദ്ധവുമായ 

ആഹാരമാണ് രാമസഗുണ 

സവഭ്ാവമുള്ളവ. 

ഇപ്ന്ദിയവിഷയങ്ങളുടട പ്രചലാഭ്നങ്ങളിൽ 

നിന്ന് മനസ്സിടന രിന്തിരിപിക്കാൻ 

ആന്തരികമാടയാരു ശക്തി കൂടിചയരീരു. 

ആചരാഗയപ്രദ്മായ ഭ്െണം 

കഴിക്കുന്നവർചക്ക സാധനയിൽകൂടി ഈ 

ശക്തി ചനടിടയടുക്കാടനാക്കു. രഴങ്ങൾ, 

രച്ചക്കറികൾ , ധാനയങ്ങൾ ഇവ 

അടങ്ങിയരും രഴകാത്തരുമായ ആഹാരം 

സാത്തവിക ആഹാരത്തിൽടപടുന്നു. 

രീക്ഷ്ണ സവഭ്ാവമുള്ള രാജസിക ആഹാരം 

ആചരാഗയപ്രദ്മാടണങ്കിലും അവ 

കാമചപ്കാധ രാഗചദ്വഷങ്ങൾക്ക് നടമ്മ 

വശംവദ്രാക്കുകയും ഇപ്ന്ദിയ 

നിയപ്ന്തണത്തിൽ അവ രടസ്സങ്ങളായി 

രരിണമിക്കുകയും ട യ്യുന്നു. 

അരുടകാണ്്ട രടന്ന അത്തരക്കാർ 

ചശാകചമാഹങ്ങൾക്ക് അഥവാ മാനസിക 

ശാരീരിക ആസവാസ്ഥയങ്ങൾക്കു 

അടിമടപടുന്നവരായിരിക്കും. 

രഴകിയരും, ദ്ുർഗന്ധമുള്ളരും, 

ലഹരിഉളവാക്കുന്നരുമായ ഭ്െണം 

രാമസിക ഗുണം വളർത്തി സംസ്കാര 

ശൂനയരയിചലക്ക് എത്തിക്കുന്നു. 

ഇടരല്ലാം ടരാരുവായ സവഭ്ാവടത്ത 

രറയുന്നരാണ്...ഭ്െണശീലം നടമ്മ 

സവാധീനിക്കുന്നുടണ്ടന്നു 

മനസ്സിലാക്കാൻ....എന്നാൽ 

ഭ്െണനിയപ്ന്തണത്തിൽക്കൂടി മാപ്രം 

ഇപ്ന്ദിയങ്ങടള..... ിന്തകടള ...നിയപ്ന്തിക്കാം 

എന്നു ടരറ്റിദ്ധരിക്കരുര്.. .. 

കര്മ്മങ്ങൾ 

ഭ്െണടത്ത ചരാടല രടന്ന നമ്മുടട 

കർമ്മങ്ങചളയും, യജ്ഞങ്ങചളയും ഇങ്ങടന 

സരവ രജ രചമാ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു 

മൂന്നായി രരം രിരിക്കാം. അര് എങ്ങടന 

എന്ന് ചനാക്കാം. 

സാരവിക കർമ്മടത്തക്കുറിച്ചു ഭ്ഗവര്ഗീര 

ഇങ്ങടന രറയുന്നു.. 

അഫലാകാംക്ഷിഭിര്മ് യജ്ഞാഃ 

േിധിദൃയ്വടാ യ ഇജയവത 

യഷ്ടേയവമവേതി മനാഃ 

സമാധായ സ സാത്തവികാഃ 

(ഭ്ഗവര്ഗീര...അദ്ധയായം 17, ചലാകം 11) 

കര്മ്ത്തേയഗ്മന്ന വബാധത്താൽ 

ശാസ്പ്തത്തിഗ്ന്നാത്ത രീതിയിൽ, 

നിഷ്കാമം കൃതമാം കര്മ്മം  

നിര്മ്വദായം സാത്തവികം മതം. 

(മലയാളഭ്ാഷാ ഗീര) 

കർമ്മങ്ങൾ ടരാരുടവ നാലു രരം ഉണ്്ട... 

(1). കാമയകർമ്മം 

(2). നിഷിദ്ധ കർമ്മം 

(3). നിരയകർമ്മം 

(4). ബനമിത്തിക കർമ്മം. 
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ഇരിൽ നിരയകർമ്മവും ബനമിത്തിക 

കർമ്മവും ശാസ്പ്രവിഹിരങ്ങളായ 

കർമ്മങ്ങളാണ്. അരുടകാണ്്ട രടന്ന അരു 

ധാർമ്മികമായി 

അനുഷ്ഠ ിക്കടപചടണ്ടരുമാണ്. 

ലാചഭ്ഛയില്ലാടര സവന്തം കർത്തവയം 

എന്ന രീരിയിൽ സമൂഹ നന്മക്കായി 

വിധിയാം വണ്ണം ട യ്യുന്ന ഈ കർമ്മമാണ് 

സാത്തവിക കര്മ്മം ..നിസവാർത്ഥമായി 

ട യ്യുന്നരിനാൽ അവർക്കു ആ 

കർമ്മത്തിന്ടറ ഫലടത്തകുറിച്ചുള്ള 

ആകാംെയുമില്ല. അവർ 

വർത്തമാനകാലടത്ത ധനയമാക്കുന്ന 

വിചവകമരികൾ ആണ്. 

ഇനി രാജസ കര്മ്മങ്ങൾ എടന്തന്ന് 

ചനാക്കാം. 

അഭിസന്ധായ ത  ഫലം 

ദംഭാര്മ്ത്ഥമരി മചേ യത ്

ഇജയവത ഭരതവപ്ശഷ്ഠ  

തം യജ്ഞം േിദ്ധ്ി രാജസം. 

(ഭ്ഗവര്ഗീര അദ്ധയായം -17, ചലാകം 12) 

പ്രഭാേം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ 

പ്രാരിക്കാൻ രലതാം ഫലം, 

ഈ േിധം കാംക്ഷയാ ഗ്ചയ് ം 

യജ്ഞം രാജസമര്മ്ജ്്ജ ന ! 

(മലയാളഭ്ാഷാ ഗീര) 

 ിലർ സവന്തം പ്രരാരടത്ത ഉയർത്തി 

കാണിക്കാൻ ചവണ്ടിമാപ്രം പ്രചരയകിച്ചു 

ഒരു ലെയവും ഇല്ലാടര കർമ്മം ട യ്യുന്നു. 

അവർ മന :ശുദ്ധി ഉള്ളവരല്ല. മടറ്റാരു 

കൂട്ടരാകടട്ട 

നിശ്ചിരഫലപ്രാപ്തിക്കായിടക്കാണ്്ട രടന്ന 

കർമ്മം ട യ്യുന്നു.(കാമയകര്മ്മം) 

ഫലപ്രരീെ അവരുടട മനസ്സിടന 

ആശങ്കയും, ടവപ്രാളവും ടകാണ്്ട 

അസവസ്ഥരാക്കും. ഈ രണ്ടു രരം 

കർമ്മങ്ങളും രാജസ കർമ്മങ്ങളചപ്ര. 

ഇനി താമസ കര്മ്മം ചനാക്കാം.. 

േിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം 

മപ്ന്തഹീനമദക്ഷിണം 

പ്ശദ്ധ്ാേിരഹിതം യജ്്ഞം 

താമസം രരിചക്ഷവത 

(ഭ്ഗവര്ഗീര..അദ്ധയായം 17,ചലാകം 13) 

േിധിയില്ലി, ല്ല േിശവാസം 

മപ്ന്തമില്ലി, ല്ല ദക്ഷിണ 

അന്നദാനങ്ങളിവല്ലേം-  

ഗ്ചയ് ം കര്മ്മങ്ങൾ താമസം. 

(മലയാള ഭ്ാഷാ ഗീര) 

അന്നടമന്നാൽ ഭ്െണം മാപ്രമല്ല, നിരയ 

നിദ്ാന കാരയങ്ങളായ വസ്പ്രം, രാർപിടം 

മുരലായവകൂടി അരിൽടപടും. ഇര് 

മൂന്നും ഉള്ളവർ ഇല്ലാത്തവർക്ക്് 

സചന്താഷചത്താടടയും 

സ്ചനഹചത്താടടയും ദ്ാനം 

ട ചയ്യണ്ടവയാണ്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം ദ്ാന 

ധർമ്മങ്ങൾ ട യ്യാത്തവർ ട യ്യുന്ന 

കർമ്മങ്ങളും, മപ്ന്തം രിഴച്ചും ദ്െിണ 

നൽകാടരയും, ശാസ്പ്ര വിധി 

ചനാക്കാടരയും ട യ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും 

രാമസിക കർമ്മങ്ങളചപ്ര. (നിയിദ്ധ് 

കര്മ്മം) ഇവ ട യ്യുന്ന 

ആൾചക്കാ,മറ്റുള്ളവർചക്കാ ഒരു 

പ്രചയാജനവും ഉണ്ടാക്കില്ല. 

പ്രിഗുണങ്ങടള കുറിച്ച് ഇപ്രയും 

എഴുരിയര് നമുക്ക് നമ്മടള കുറിച്ച് രടന്ന 

ഒരു അവചബാധമുണ്ടാകാൻ 

ചവണ്ടിയാണ്.നമ്മുടട കർമരംഗത്ത്, 

സവഭ്ാവത്തില് എല്ലാം എപ്രമാപ്രം ഈ 

പ്രിഗുണങ്ങൾ സവാധീനിക്കുന്നു എന്നു 

മനസ്സിലാക്കിയചല്ലാ.. 

മനസ്്സ 

നാം എന്ന് രറയുന്നര് നമ്മുടട ശരീരവും 

മനസ്സും കൂടി ച ർന്നരിടനയാണചല്ലാ. 

ശരീരം എടന്തന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. 

രഞ്ചഭ്ൂരനിർമ്മിരിയാൽ രൂരടരട്ടര്. 

ഭ്ൂമിയിടല ആഹാരം, ജലം, വായു, അേി 

ഇവയുടട സഹായത്താൽ 

നിലനിൽക്കുന്നര് . ... എന്നാൽ ഈ മനസ്്സ 

എന്നര് എന്താണ്....?? നാം ദ്ിവസവും 

രലപ്രാവശയം രറയുന്ന 

വാക്കുകളാണ്...'എനിടക്കാന്നും 

മനസ്സിലായില്ല....എന്ടറ മനസ്സിനു വലിയ 

വിഷമം ചരാന്നുന്നു എടന്നാടക്ക.' എന്നാൽ 

യഥാർഥത്തിൽ ഈ മനസിടന 

ചവർരിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ 

നമുക്കാർക്കും കഴിയുന്നിടല്ലന്നരാണ് 

വാസ്തവം.. 

സൂക്ഷ്മമായി രരിചശാധിച്ചാൽ ശുദ്ധമായ 

ചബാധത്തിൽ നിന്നുയർന്നു വരുന്ന കുടറ 

 ിന്തകളാണ് ഈ മനടസ്സന്ന് കാണാം. ഈ 

 ിന്തകളും സരവ രജ രചമാ ഗുണ 

പ്രധാനങ്ങളാണ്. 

ഈ  ിന്തകൾക്ക് ടരാരുടവ നാല് രരം 

സവഭ്ാവമുണ്്ട. 

1) വികാര ിന്തകളാകുന്ന മനസ്്സ 

2) അറിവ് ചനടുന്ന ബുദ്ധി 

3) ഓർമ്മകൾ സൂെിക്കുന്ന  ിത്തം 

4) ഞാടനന്ന അഭ്ിമാനം...അഥവാ 

അഹങ്കാരം....ഇവയാണര്. 
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ഇരിടന നാല് അന്ത:കരണങ്ങൾ എന്ന് 

രറയുന്നു. ഇരിൽ മനസ്സും അഭ്ിമാനവും 

അചനയാനയം ബന്ധടപട്ടിരിക്കുന്നരിനാൽ 

അരിടന ടരാരുടവ മനടസ്സന്നും, 

ബുദ്ധിയും  ിത്തവും അചനയാനയം 

ബന്ധടപട്ടിരിക്കുന്നരിനാൽ അരിടന 

ബുദ്ധി എന്നും വിളിക്കുന്നു. നമ്മുടട 

വയക്തിരവം എന്ന് രറയുന്നര് ശരീരം, 

മനസ്്സ, ബുദ്ധി ഈ രലങ്ങളിലാണ് 

നിലനിൽക്കുന്നര്. ഈ മൂന്നിന്ടറയും 

വികാസം ഒരുചരാടല സംഭ്വിക്കുചമ്പാൾ 

ആ വയക്തി ചപ്ശഷ്ഠനായിത്തീരുന്നു. 

എന്നാൽ നിർഭ്ാഗയടമന്ന് രറയടട്ട നമ്മളിന്ന ്

ശരീരടത്തയും, ബുദ്ധിടയയും മാപ്രചമ 

വികസിപിക്കാൻ പ്ശമിക്കുന്നുള്ളു. നമ്മുടട 

നാടിന്ടറ വികസനവും ഈ രണ്ട ്

രലങ്ങളിൽ മാപ്രമാണ് നടക്കുന്നര്. 

ശരീര വികാസത്തിനു ചവണ്ട health clubs, 

hospitals, hotels മുരലായവയും hightech 

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ചവണ്ട സ്ഥാരനങ്ങളും 

ദ്ിനംപ്രരി വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. 

എന്നാൽ നാം വളടര പ്രാധാനടപട്ട നമ്മുടട 

മനസ്സിടനക്കുറിച്ചു മറന്നുചരായിരിക്കുന്നു. 

നമ്മുടട മാനസിക വികാസടത്ത കുറിച്ച് 

നമ്മളിന്നും അജ്ഞരാണ്. നമ്മടള 

രളർത്തുന്നരു മുഴുവൻ നമ്മുടട 

മനസ്സാടണന്ന് നാം രിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഇന്ന് 

ചലാകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭ്വങ്ങടളല്ലാം 

വിശകലനം ട യ്്രാൽ നമുക്കിര് 

മനസ്സിലാകും. രപ്രങ്ങളിൽ വരുന്ന 

വാർത്തകൾ രടന്ന ചനാക്കൂ. 

രീഡനങ്ങളുടടയും, പ്കൂരരകളുടടയും, 

അഴിമരികളുടടയും, 

ആത്മഹരയയുടടയും കഥകൾ. ഇര് 

ട യ്യുന്നവരും, അനുഭ്വിക്കുന്നവരും 

എല്ലാം രടന്ന ശരീരശക്തിയിലും, 

ബുദ്ധിശക്തിയിലും ഉയർന്നു 

നിൽക്കുന്നവരുമാണ്. രടെ മനസ്സിന്ടറ 

ബവകലയം ടകാണ്്ട ഓചരാ 

നീ പ്രവർത്തികൾ ട യ്യാനും മനസ്സിന്ടറ 

ദ്ൗർബലയം ടകാണ്്ട രല പ്കൂരരകളും, 

ദ്ുുഃഖങ്ങളും അനുഭ്വിക്കാനും 

ബാദ്ധയസ്ഥരാകുന്നു. ഇവിടടയാണ്് നമ്മുടട 

ഭ്ാരരീയ ചവദ്സംസ്കാരത്തിന്ടറ പ്രസക്തി. 

ഭ്ാരരീയ ഋഷീശവരന്മാർ മനസ്സിന്ടറ 

പ്രാധാനയം മനസ്സിലാക്കി അരിടനക്കുറിച്ച് 

ആഴത്തിൽ രഠിച്ചവരാണ്. അവർ 

ശരീരടത്തക്കാളും, ബുദ്ധിടയക്കാളും 

വിലമരിച്ചര് മനസ്സിടനയാണ്. നമ്മുടട 

ശരീരടത്ത പ്രവർത്തിപിക്കുന്നര് 

മനസ്സാണ്. ഈ ശരീരം എപ്രരടന്ന 

ആചരാഗയമുള്ളരായാലും അരിടല മനസ്്സ 

രളർന്നാൽ ശരീരവും രളരും. 

അരുചരാടല നമ്മുടട ബുദ്ധിയിൽ 

എപ്രരടന്ന അറിവ് ചശഖരിച്ചു 

ടവച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കിലും അര്് രുറചത്തക്കു 

പ്രകടമാക്കുന്നരു മനസ്സിലൂടടയാണ.് ആ 

മനസ്സു കലുഷിരമാടണങ്കിൽ; 

ശാന്തമടല്ലങ്കിൽ; എപ്രരടന്ന 

അറിവുണ്ടായാലും നമുക്കര് ചവണ്ടവണ്ണം 

പ്രകടമാക്കാൻ കഴിയാടര വരും...ഒരാളുടട 

ജീവിരത്തിന്ടറ quality നിശ്ചയിക്കുന്നര് 

അയാളുടട മനസ്സിന്ടറ അവസ്ഥയാണ്. 

േികാരേ ം േിവേകേ ം 

നമ്മുടട  ിന്തകൾക്കു രണ്ട ്രരം 

സവഭ്ാവമുണ്്ട. ഒന്ന് വികാരവും, മടറ്റാന്ന് 

വിചവകവും. നിർഭ്ാഗയവശാൽ 

നമ്മടളല്ലാവരും രടന്ന ഈ വികാരത്തിൽ 

ജീവിക്കുന്നവരാണ്. വികാരം നടമ്മ 

ആകർഷിപിക്കും, ആസക്തരാക്കും, 

അഹങ്കാരിയാക്കും. നമ്മുടട വികാര 

 ിന്തകൾ എല്ലാം ഒഴുകുന്നര് നമ്മുടട 

ശരീരത്തിചലക്കും, ബന്ധങ്ങളിചലക്കും, 

വസ്തുക്കളിചലക്കുമാണ്. ഇര് ആദ്യടമല്ലാം 

കുറച്ചു സചന്താഷവും, സുഖവുടമല്ലാം 

രരുടമങ്കിലും കാലം ടകാണ്്ട െയിക്കുന്ന 

ശരീരം, അകലുന്ന ബന്ധങ്ങൾ, 

നഷ്ട്ടടപടുന്ന വസ്തുക്കൾ എല്ലാം രടന്ന 

നടമ്മ രീരാ ദ്ുുഃഖത്തിലും രളർച്ചയിലും 

ടകാടണ്ടത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ 

വിചവകിയായ ഒരുവൻ ഈ ശരീരത്തിന്ടറ 

നശവരരടയയും മറ്റു മനസ്സുകളുടട 

ബവവിദ്ധയടത്തയും സവന്തം മനസ്സിന്ടറ 

സവാരപ്ന്തയടത്തയും എല്ലാം രിരിച്ചറിഞ്ഞു 

അവന്ടറ ആകർഷണവും, ആസക്തിയും 

എല്ലാം ശരീരത്തിചലചക്കാ 

വസ്തുക്കളിചലചക്കാ ഒഴുകാൻ 

സമ്മരിക്കാടര രടന്ന ജീവസ്സുറ്റരാക്കി 

നിലനിർത്തുന്ന ആ ആത്മ 

ബ രനയത്തിചലക്ക്......അഥവാ 

രരമാത്മാവിചലക്ക് രിരിച്ചു വിടുന്നു. ഇര് 

അപ്ര എളുപമായ കാരയമല്ല. 

ഇങ്ങടന വിചവകത്തിചലക്ക് നമ്മുടട 

മനസ്സിന്ടറ പ്ശദ്ധ രിരിക്കണടമങ്കിൽ 

അരിനുള്ള ജ്ഞാനം ചനടിയിരിക്കണം. 

ഇന്നടത്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിചന്നാ, 

ജീവിരരീരിയിൽ നിചന്നാ നമുക്ക് ഈ 

ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നില്ല. അരിടനാരു 

ഗുരുവിന്ടറ സഹായം കൂടിചയ രീരൂ. 

ആത്മജ്ഞാനം ഒരു ഗുരുമുഖത്തു നിന്ന് 

രടന്ന കിട്ടണം. ഒരു ഗുരുവുമായുള്ള 

സര്്സംഗത്തിൽ കൂടി നാം 

ചവദ്രത്തവങ്ങളടങ്ങിയ ഭ്ാഗവരം, 

രാമായണം, ഭ്ഗവര് ഗീര, 

ഉരനിഷത്തുക്കൾ രുടങ്ങിയ പ്ഗന്ഥങ്ങൾ 

രഠിക്കുചമ്പാൾ നമുക്ക് നമ്മുടട മനസ്സിടന 

കുറിച്ചും, ഈശവരടനകുറിച്ചും എല്ലാം 

ശരിയായ ജ്ഞാനം ലഭ്ിക്കുന്നു. ഭ്ഗവര് 

ഗീരയിൽ ഭ്ഗവാൻ രറയുന്നു...... "ഞാൻ 
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എല്ലാരുടടയും ഉള്ളിൽ ആത്മാവായി 

നിലടകാള്ളുന്നു". (ഗീര 10:20...ഇരു 

ചനരടത്ത നമ്മൾ കണ്ടരാണ്.) എന്നും 

..എടന്ന പ്രീരിരൂർവം ഭ്ജിക്കുന്നവർക്ക് 

ഞാൻ ബുദ്ധിചയാഗം 

ടകാടുത്തനുപ്ഗഹിക്കുന്നു എന്നും.. 

അടരങ്ങടനടയന്നു ഈ 

ചലാകത്തിൽക്കൂടി വയക്തമാക്കുന്നു.. 

വതയാം സതതയ ക്താനാം 

ഭജതാം പ്രീതിരൂര്മ്േകം 

ദദാമി ബ ദ്ധ്ിവയാെം തം 

വയന മാമ രയാന്തി വത 

(ഭ്ഗവര്ഗീര അദ്ധയായം.. 10,ചലാകം 10) 

പ്രീതരാഗ്യവപ്പാഴ ം ഭക്തയാ 

രൂതഗ്രഗ്ന്ന ഭജിപ്പേര്മ് 

ഞാനേര്മ്ഗ്ക്കന്നിഗ്ലത്തീടാൻ 

ജ്ഞാനവയാെം ഗ്കാട ത്തിട ം. 

(മലയാളഭ്ാഷാ ഗീര) 

ഭ്ഗവാന്ടറ മഹിമടയ പ്ശവണ മനന 

നിധിധയാസനത്താൽ മനസ്സിൽ 

ഉറപിക്കുന്നവർക്കു ആത്മജ്ഞാനവും 

വിചവകബുദ്ധിയും ടകാടുത്തനുപ്ഗഹിക്കും 

എന്നാണ് ഭ്ഗവാൻ രറയുന്നര്. 

അരുചരാടല വികാരത്തിൽ മാപ്രം 

ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ രടി രടിയായി 

നശിക്കുന്നടരങ്ങടനടയന്നും ഗീരയിൽ 

രറയുന്നുണ്്ട. 

ധയായവതാ േിയയാൻര ംസാഃ 

സംെസ്വതയ രജായവത 

സംൊത ്സംജായവത കാമാഃ 

കാമാത്വപ്കാവധാഭിജായവത  

വപ്കാധാദ്ഭേതി സവമാഹാഃ 

സവമാഹാത് സ്മൃ തിേിപ്ഭമാഃ 

സ്മൃ തിപ്ഭംശാദ് ബ ദ്ധ്ിനാവശാ 

ബ ദ്ധ്ിനാശാത ്പ്രണശയതി 

(ഭ്ഗവര്ഗീര... അദ്ധയായം 2, ചലാകം 62.63) 

േിയയധയാനമാള വന്നാ- 

ന ണ്ടാക ം സക്തിയായതിൽ 

സക്തിയാൽ കാമമ ണ്ടാക ം 

കാമത്തിൽനിന്ന  വകാരേ ം 

സവമാഹം വപ്കാധമാള വപാ- 

വളാര്മ്മഗ്ത്തറ്റതിനപ്പ റം 

അഗ്ത്തറ്റാൽ ബ ദ്ധ്ിനാശംതാൻ 

ബ ദ്ധ്ിനാശാൽ േിനാശേ ം.. 

(മലയാളഭ്ാഷാ ഗീര) 

ഇപ്ന്ദിയവിഷയങ്ങളിൽ മാപ്രം 

രമിക്കുന്നവന് അരിചനാടടാരാസക്തി 

(association)ഉണ്ടാകുന്നു.ആ ആസക്തി 

കാമം(expectation)ഉണ്ടാക്കുന്നു..ആ കാമം 

രൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിടല്ലങ്കിൽ 

സവാഭ്ാവികമായി ചപ്കാധവും(frustration) 

ചപ്കാധത്തിൽനിന്നു 

സചമ്മാഹവും(depression) സചമ്മാഹത്തിൽ 

നിന്നു ഓർമ്മടത്തറ്റു അഥവാ 

ബുദ്ധിനാശവും(delusion) ഉണ്ടാകുന്നു. 

ഈ അവസ്ഥ അവടന 

സർവനാശത്തിചലക്കും (distraction) 

എത്തിക്കുന്നു. മനസ്സിന്ടറ ഈ 

അവസ്്ഥകടളക്കുറിച്ചു ഇപ്ര ആഴത്തിൽ 

നമുക്കു ചവടറ എവിടുന്നു 

രഠിക്കാനാകും..? 

ഭ്ഗവാൻ വീണ്ടും ഗീരയിൽ 11 ആമടത്ത 

അദ്ധയായത്തിൽ 54 ആം ചലാകത്തിൽ 

രറയുന്നുണ്്ട.. 

ഭക്തയാ തവനനയയാ ശകയ 

അഹവമേംേിവധാര്മ്ജ ന 

ജ്ഞാത ം പ്ദഷ്ട ം ച തവത്തവന 

പ്രവേഷ്ട ം ച രരന്തര 

അനനയ ഭക്തിയാൽ മാപ്തം 

സാധയഗ്മഗ്ന്നയറിഞ്ഞിടാൻ 

കാണ്മാന ം േിശവരൂരഗ്ത്ത 

പ്രാരിക്കാന ം രരന്തര. 

(മലയാളഭ്ാഷാ ഗീര) 

കാണുന്നരും ചകൾക്കുന്നരും എല്ലാം 

ഭ്ഗവൽമയം എന്ന ഭ്ാവത്തിൽ എടന്ന 

ഭ്ജികുന്നവന് എടന്ന രാത്തവികമായി 

അറിയാനും കാലപ്കചമണ രാഗാദ്ി 

വാസനകൾ നശിച്ചു ജീവാത്മാ രരമാത്മാ 

ഐകയത്തിൽ എത്താനും സാധിക്കുടമന്ന്.. 

എല്ലാ മരങ്ങളും ഈശവരൻ ഒചന്നയുള്ളൂ 

എന്ന് രറയുചമ്പാൾ നമ്മുടട സംസ്കാരം 

രഠിപിക്കുന്നര് നമുടക്കല്ലാവർക്കും രടന്ന 

ഈശവരനായി രീരാനുള്ള കഴിവും 

സാധയരയും ഉടണ്ടന്നാണ്. അരാണ്് 

ഭ്ാരരത്തിന്ടറ അബദ്വര സിദ്ധാന്തം....... 

 

ത ടര ം.. 
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