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ആരാണ് ദാദാ ഭഗവാന്? 

 

1958 ജൂണ് മാസത്തിലെ ഒരു സായാഹ്നം, ഏകദദശം 
ആറുമണിക്ക്, സൂറത്ത് ലറയില്ദവ ദേഷനിലെ 
ദകാൊഹെങ്ങള്ക്ക്കിടയില്, ഒരു ബഞ്ചിെിരിലക്ക, ‘ദാദാ ഭഗവാന്’ 
അംബാൊല് മുല്ജിഭായ് പദേെിലെ വിശുദ്ധ ശരീരത്തിനുള്ളില് 
പൂര്ണ്ണമായി പ്രകടമായി.  ആത്മീയതയുലട ശ്രദദ്ധയമായ ഒരു 
പ്രതിഭാസം പ്രകൃതി വെളിവെടുത്തി!  ഒരു മണിക്കൂറിനകം, 
പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദര്ണ്ശനം അദേഹത്തിന് അനാച്ഛാദനം വെയ്യവെട്ടു!  
‘ആരാണ് നാം?  ആരാണ് ദദവം? ആര് ദൊകം പരിപാെിക്കുന്നു? 
എന്താണ് കര്ണ്മം? എന്താണ് ദമാക്ഷം?’  എന്നു തുടങ്ങിയ എല്ലാ 
ആത്മീയമായ ദ ാദയങ്ങള്ക്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങള്ക് പൂര്ണ്ണമായും 
അദേഹത്തിന് വയക്തമായി.  

ആ സായാഹ്നത്തിൽ അദ്ദേഹം  ദ്ദനടിയത്, വെറം രണ്ട് 
മണിക്കൂർ വകാണ്ട് തവെ യഥാർത്ഥ ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണത്തിലൂവട 
(ജ്ഞാന െിധി) മറ്റുള്ളെർക്ക് പകർന്നു നൽകി! ഇതിവന അക്രം 
പാത എന്ന് െിളിക്കുന്നു. ക്രമം എന്നാൽ ക്രമാനുഗതമായി, 
പടിപടിയായി കയറക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, അക്രം 
എന്നാൽ പടികളില്ലാത്ത, കുറക്കുെഴി, എലിദ്ദെറ്റർ പാത! 

ദാദാ ഭഗൊൻ ആരാവണന്ന് അദ്ദേഹം തവന്ന മറ്റുള്ളെദ്ദരാട് 
െിശദീകരിക്കും, “നിങ്ങളുവട മുന്നിൽ കാണുന്നയാൾ ദാദാ ഭഗൊനല്ല. 
ഞാൻ ജ്ഞാനി പുരുഷൻ ആണ്, ഉള്ളിൽ പ്രകടമായത് പതിന്നാലു 
ദ്ദലാകങ്ങളുവടയം നാഥനായ ദാദാ ഭഗൊനാണ്. അദ്ദേഹം നിങ്ങളുവട 
ഉള്ളിലും, എല്ലാെരുവടയം ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം നിങ്ങളുവട 
ഉള്ളിൽ പ്രകടമാകാവത െസിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇെിവട [എ. എം. 
പദ്ദേലിനുള്ളിൽ], അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായം പ്രതയക്ഷനായി! ഞാൻ, 
സവയം, ദദെമല്ല (ഭഗൊൻ); എവെ ഉള്ളിൽ പ്രകടമായ ദാദാ 
ഭഗൊവനയം ഞാൻ െണങ്ങുന്നു. 



ആത്മജ്ഞാനം നനടുന്നതിന് ഇനപാഴുള്ള കണ്ണി 
 

1958 ല് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചതിനു നേഷം, പരമപൂജ്യനായ 
ദാദാ ഭഗവാൻ (ദാദാശ്രീ) ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങള് നടത്തുന്നതിനും 
ആത്മീയ അനനേഷകര്ക്ക് ആത്മജ്ഞാനം നല്കുന്നതിനുമായി 
നദേീയവം അന്തര്ക്നദേീയവമായ യാത്രകള് നടത്തി.   

അനേഹത്തിന്റെ ജ്ീവിതകാലത്തു തന്റന്ന, ദാദാജ്ി പൂജ്യ ന ാ. 
നീരുന്റെന് അമീനിന് (നീരുമാ) മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ആത്മജ്ഞാനം 
നല്കുന്നതിനുള്ള സിദ്ധികള് നല്കിയിരുന്നു.  അനത നപാന്റല, ദാദാശ്രീ 
നേേര േരീരം ന്റവടിഞ്ഞതിനു നേഷം പൂജ്യ നീരുമാ 
ആത്മീയാനനേഷകര്ക്ക് സത്സംഗങ്ങളം ആത്മജ്ഞാനവം, ഒരു 
നിമിത്തം എന്ന രീതിയില് നല്കിന്റകാണ്ടിരുന്നു.  സത്സംഗങ്ങള് 
നടത്തുന്നതിനുള്ള ആത്മീയ സിദ്ധികള് പൂജ്യ ദീപക് ഭായ് 
നദോയിക്കം ദാദാജ്ി നല്കിയിരുന്നു.  ഇനപാള് പൂജ്യ നീരുമയുന്റട 
അനുഗ്രഹനത്താന്റട പൂജ്യ ദീപക് ഭായ് ആത്മജ്ഞാനം 
നല്കുന്നതിനുള്ള നിമിത്തമായി നദേീയവം അന്തര്ക്നദേീയവമായ 
യാത്രകള് നടത്തിവരുന്നു.   

ആത്മ ജ്ഞാനത്തിനു നേഷം, ആയിര കണകിന് ആത്മീയ 
അനനേഷകര്ക് െന്ധന മുക്തരായി സേതന്ത്രമായ അവസ്ഥയില് നില 
നില്ക്കക്കകയും ലൗകികമായ ഉത്തര വാദിത്തങ്ങള് നിറനവറ്റുന്നതിന് 
ഇടക്ക തന്റന്ന ആത്മ അനുഭവത്തില് സ്ഥിതി ന്റെയ്യുകയും ന്റെയ്യുന്നു 

 



ഈ വിവർത്തനത്തത്തക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പ് 
ജ്ഞാനി പുരുഷൻ, അംബലാൽ എം. പട്ടേൽ, 

സാധാരണയായി 'ദാദാശ്രീ' അത്തെങ്കിൽ 'ദാദാ' എന്നം 
അറിയത്തപ്പടുന്ന, ആത്മീയ അഭിലാഷികൾ ട്ട ാദിക്കുന്ന 
ട്ട ാദയങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളുത്തെ രൂപത്തിൽ ആത്മീയ 
പ്രഭാഷണങ്ങൾ നെത്തി. ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഗുജറാത്തി ഭാഷയിൽ 
പൂജയ ട്ട ാ. നിരുത്തബൻ അമീൻ ത്തറട്ടകാർ ് ത്ത യ്ത് പുസ്തകങ്ങളാകി. 

തത്തെ സത്സംഗങ്ങളും ആത്മസാക്ഷാത്കാര 
ശാസ്ത്രത്തത്തക്കുറിച്ചുള്ള അറിവം ഓട്ടരാ വാകിനം മത്തറാരു 
ഭാഷയിട്ടലക് വിവർത്തനം ത്ത യ്യുക അസാധയമാത്തണന്ന് ദാദാശ്രീ 
പറഞ്ഞിരുന്ന, കാരണം ഈ പ്രക്രിയയിൽ  ില അർത്ഥങ്ങൾ 

നഷ്ടത്തപ്പടും. അതിനാൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിത്തെ ‘അക്രം 

ശാസ്ത്രം’ കൃതയമായി മനസ്സിലാകാൻ, ഗുജറാത്തി പഠിട്ടകണ്ടതിത്തെ 
പ്രാധാനയം അട്ടേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. 

എന്നിരുന്നാലം, ആത്മീയ അട്ടനേഷകർക് ഒരു പരിധിവത്തര 
പ്രട്ടയാജനം ട്ടനൊനം പിന്നീെ് അവരുത്തെ സേന്തം പ്രയത്നത്തിലൂത്തെ 
പുട്ടരാഗതി ട്ടനൊനം തത്തെ വാക്കുകൾ മറ് ഭാഷകളിട്ടലക് 
വിവർത്തനം ത്ത യ്യാൻ ദാദാശ്രീ തത്തെ അനഗ്രഹം നൽകി. ഈ 
പുസ്തകം ഒരു അക്ഷരീയ വിവർത്തനമെ, എന്നാൽ അട്ടേഹത്തിത്തെ 
യഥാർത്ഥ സട്ടേശത്തിത്തെ സത്ത സംരക്ഷികാൻ വളത്തരയധികം 
ശ്രദ്ധ ത്ത ലത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഗുജറാത്തിയിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം 
ത്ത യ്യത്തപ്പടുകയം തുെരുകയം ത്ത യ്യുന്ന.  ില ഗുജറാത്തി പദങ്ങൾക്, 
അർത്ഥം അറിയികാൻ നിരവധി വിവർത്തന പദങ്ങട്ടളാ 
വാകയങ്ങട്ടളാ ആവശയമാണ്, അതിനാൽ കൂടുതൽ നന്നായി 
മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി വിവർത്തനം ത്ത യ്ത വാ കത്തിൽ നിരവധി 
ഗുജറാത്തി പദങ്ങൾ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗുജറാത്തി പദം 



ആദയമായി ഉപട്ടയാഗിക്കുന്നിെത്ത്, അത് ഇറാലിക് ത്ത യ്യുന്ന, 
തുെർന്ന് പരാൻതീസിസിൽ അതിത്തെ അർത്ഥം വിശദീകരിക്കുന്ന 
ഒരു വിവർത്തനം. തുെർന്ന്, തുെർന്നള്ള വാ കത്തിൽ ഗുജറാത്തി 
വാക് മാത്രട്ടമ ഉപട്ടയാഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇത് രണ്ട് മെങ്ങ് പ്രട്ടയാജനം 
നൽകുന്ന; ആദയം, വിവർത്തനത്തിത്തെയം വായനയത്തെയം എളുപ്പം, 
രണ്ടാമതായി, ഈ ആത്മീയ ശാസ്ത്രത്തത്ത കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ 
മനസ്സിലാകാൻ നിർണായകമായ ഗുജറാത്തി വാക്കുകൾ 
വായനകാരത്തന കൂടുതൽ പരി ിതമാക്കുക.  തുരാകൃതിയിലള്ള 
ബ്രാകറ്റുകളിത്തല ഉള്ളെകം, യഥാർത്ഥ ഗുജറാത്തി ഉള്ളെകത്തിൽ 
ഇൊത്ത കാരയത്തത്തക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വയക്തത നൽകുന്ന. 

അട്ടേഹത്തിത്തെ അറിവിത്തെ സത്ത, ട്ടലാകത്തിന് മുന്നിൽ 
അവതരിപ്പികാനള്ള എളിയ ശ്രമമാണിത്. ഈ വിവർത്തനം 
വായിക്കുട്ടപാൾ, എത്തന്തങ്കിലം വവരുദ്ധയട്ടമാ ത്തപാരുത്തട്ടകട്ടൊ 
ഉത്തണ്ടങ്കിൽ, അത് വിവർത്തകരുത്തെ ത്തതറാണ്, ത്തതറായ വയാഖ്യാനം 
ഒഴിവാകാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിത്തയത്തകാണ്ട് 
കാരയത്തത്തക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ വയക്തമാകണം. 



ആമുഖം 
 

മനുഷ്യ ജീവിതം എല്ലാവരം ജീവിക്കുന്നു. ജനിച്ചു, പഠിച്ചു, 
ജജാലി ജനടി, വിവാഹം കഴിച്ചു, അച്ഛനായി, മുത്തച്ഛനായി, പിന്നെ 
മരിക്കുന്നു. ഇത് ജീവിത ക്രമം ആയിരിക്കുജമാ? ഇങ്ങന്നന 
ജീവിക്കുെതിന്നെ അർത്ഥന്നമന്താണ്? എന്തുന്നകാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ 
ജനിജേണ്ടത്? ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ജനജടണ്ടത്? നിങ്ങൾ 
മനുഷ്യശരീരം ജനടിയിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ സ്വയം മനുഷ്യ 
മതത്തിൽ ആയിരിേണം. മാനവികതജയാന്നടാപ്പമായിരിേണം, 
അജപ്പാൾ മാത്രജമ ജീവിതം അനുഗ്രഹീതന്നമെ് വിളിേന്നപ്പടുകയുള്ളൂ. 

മാനവികതയുന്നട നിർവ്വചനം സ്വയം തീരമാനിജേണ്ടതാണ്. 
'ആന്നരങ്കിലം എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചാൽ എനിേ് അത് ഇഷ്ടമല്ല, 
അതിനാൽ ഞാൻ ആന്നരയും ഉപദ്രവിേരത്.' ഈ തത്തവം 
ജീവിതത്തിന്നല എല്ലാ പരിശീലനങ്ങളിലം അനുജയാജയമായി 
(പ്രവർത്തനക്ഷമമായി) മാറിയ ഒരാളിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യതവം വന്നു 
കഴിഞ്ഞു. 

നാല് ജന്മങ്ങളുടെ ജംഗ്ഷന് ആണ് (സ്ന്ധിസ്ഥാനം) മനുഷയ 
ജന്മം. അവിടെ നിന്ന്, നിങ്ങള്ക്ക് നാല് ജന്മങ്ങളിലം പ ാകാന് 
അനുവാദം ഉണ്ട്.  പേ, കാരണങ്ങള്ക് വിനിപ ാഗിക 
ട ടുന്നതിനാല്, ഒരാള്ക് ആ ജന്മത്തില് പ ാപകണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ 
മനുഷ്യ മതത്തിൽ തുടരകയാന്നണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വീണ്ടം മനുഷ്യ 
ജന്മം കാണം, നിങ്ങൾ മനുഷ്യ മതത്തിൽ നിെ് 
വയതിചലിക്കുകയാന്നണങ്കിൽ, നിങ്ങൾേ് ഒര മൃഗത്തിന്നെ ജനനം 
ലഭിക്കും. മനുഷ്യ മതത്തിനപ്പുറം ജപാലം, സൂപ്പർ ഹൂമൻ (ദൈവിക 
ഗുണങ്ങളുള്ള മനുഷ്യൻ) മതത്തിജലേ് വെ് ജീവൻ മുഴുവൻ 
ജീവകാരണയ പ്രവർത്തനങ്ങൾോയി ന്നചലവഴിക്കുെ ഒരാൾ 
ജൈവഗതിയിൽ ജനിക്കുന്നു. ഒര മനുഷ്യൻ ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ 
നിെ് ജീവിതത്തിൽ സ്വയം നീതി ജനടുകയാന്നണങ്കിൽ, ഒടുവിൽ 
അയാൾേ് ജമാക്ഷം - പരമ -പൈം ജനടാൻ കഴിയും. 

 



സ്ത്സംഗത്തിലൂന്നട മനുഷ്യൻ തന്നെ മനുഷ്യ മതത്തിൽ 
പുജരാഗമിേണന്നമെ് പരമ പൂജയ ൈാൈാശ്രീേ് മജനാഹരമായ ഒര 
ധാരണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇജപ്പാഴന്നത്ത ജശഖരണത്തിൽ  അന്നതല്ലാം 
സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ധാരണ ഇെന്നത്ത കുട്ടികളിജലക്കും 
യുവാേളിജലക്കും എത്തുകയാന്നണങ്കിൽ, ജീവിതത്തിന്നെ തുടേം 
മുതൽ അവർ മനുഷ്യ മതത്തിജലേ് വരികയാന്നണങ്കിൽ, ഈ മനുഷ്യ 
ജന്മന്നത്ത അർത്ഥവത്താക്കുെതിലൂന്നട, അവർ അനുഗ്രഹിേന്നപ്പടും, 
അതാണ് പ്രാർത്ഥന. 

- ജ ാ. നീര ന്നെൻ  അമിൻ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



മനുഷ്യ ധർമ്മം 
(Practice of Humanity) 

മാനവികതയുടെ പരിശീലനം 

(1) മനുഷ്യജീവിതത്തിടെ ഉദ്ദേശയം 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: മനുഷ്യജീവിതത്തിടെ ഉദ്ദേശയം എന്താണ്? 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: മനുഷ്യതവത്തിൽ ഒരാൾ കുറഞ്ഞത് അമ്പത് 
ശതമാനടമങ്കിലം ദ്ദനെണം. ഒരു മനുഷ്യടനന്ന നിലയിൽ ഒരാൾ തടെ 
കെമയിൽ കുറഞ്ഞത് അമ്പത് ശതമാനം ദ്ദകാർ ട യ്യണം. അതാണ് 
മനുഷ്യജീവിതത്തിടെ ഉദ്ദേശയം, ഒരാൾക്ക് ഉയർന്ന ലക്ഷ്യം 
ഉടെങ്കിൽ, ടതാണ്ണൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് ദ്ദനെണം. ഒരാൾക്ക് 
കുറഞ്ഞത് മനുഷ്യതവത്തിടെ ഗുണങ്ങൾ ഉൊയിരിദ്ദക്കെതദ്ദേ? 
മനുഷ്യതവം ഇടേങ്കിൽ പിടന്ന മനുഷ്യജീവിതത്തിടെ ഉദ്ദേശയം 
എന്താണ്? 

ഇക്കാലത്ത്, ജീവിതം 'തകർന്ന'തായി മാറിയിരിക്കുന്നു. 
ആളുകൾ എന്തിനുദ്ദവെിയാണ് ജീവിക്കുന്നടതന്ന് അവദ്ദ ാധം 
ദ്ദപാലമിേ. മനുഷ്യജീവിതത്തിടെ സാരാംശം എന്താണ്? ഒരു വയക്തി 
താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് ജീവിത രൂപവം കകവരിക്കും, അടേങ്കിൽ 
ദ്ദമാ നം (ദ്ദമാക്ഷ്ം) ആഗ്രഹിക്കുന്നുടവങ്കിൽ, അയാൾക്ക് ദ്ദമാക്ഷ്ം 
ലഭിക്കും. 

(2) ഇത് സനയാസികളുമായുള്ള  ന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് 
വരുന്നത് 

  ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: ഇദ്ദപാൾ, മനുഷ്യടെ ലക്ഷ്യം ദ്ദനടുന്നതിന് 

ജീവിതത്തിൽ, അനിവാരയമായും എന്തു ട യ്യണം, എത്രകാലം? 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: മാനവികതയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്താടണന്നും അവ 
എങ്ങടന ദ്ദനൊടമന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു 
വിശുദ്ധടനദ്ദപാലള്ള മനുഷ്യതവത്തിടെ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു 
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വയക്തിടക്കാപം നിങ്ങൾ ദ്ദപായി സമയം ട ലവഴിക്കണം (സന്ത് 
പുരുഷ്്). 

(3) ഇതാണ് മാനവികതയുടെ യഥാർത്ഥ ആ ാരം 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: നിങ്ങൾ നിലവിൽ ഏത് ധർമ്മമാണ് പിന്തുെരുന്നത്?  

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: ഞാൻ മാനവികത പരിശീലിക്കുന്നു (മാനവ 
ധർമ്മം). 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: എന്താണ് മാനവികതയുടെ ആ ാരം? 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: സമാധാനം, അതാണ്! 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: ഇേ. സമാധാനം മനുഷ്യതവം പരിശീലിക്കുന്നതിടെ 
ഫലമാണ്. എന്നാൽ മാനവികതയുടെ കാരയത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് 
പരിശീലിക്കുന്നത്? 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: പരിശീലിക്കാൻ ഒന്നുമിേ. ഒരു വിഭാഗവം 
ദ്ദ രരുത്, അതാണ്. ഒരു ജാതിയും നിരീക്ഷ്ിക്കരുത്; അത് 
മാനവികതയുടെ ആ ാരമായി പരാമർശിക്കടപടുന്നു. 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: ഇേ, അത് മാനവികതയുടെ ആ ാരമായി 
കണക്കാക്കടപടുന്നിേ. 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: പിടന്ന എന്താണ് മാനവികതയുടെ ആ ാരം? 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: എന്താണ് മാനവികതയുടെ ആ ാരം? ഞാൻ 
നിങ്ങദ്ദ ാെ് കുറച്ച് പറയാം. മുഴുവൻ കാരയവം വ ടര വിപുലമായ ഒരു 
കാരയമാണ്, എന്നാൽ നമുക്ക് അവയിൽ  ിലത്  ർച്ച ട യ്യാം. 
ചുരുക്കത്തിൽ, ഒരു മനുഷ്യടനയും ദ്ദവദ്നിപിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു 
ഉപകരണമാകരുത്. മറ്റ് മൃഗങ്ങട  ദ്ദവദ്നിപിക്കുന്ന പ്രശ്നം മാറ്റിവയ്ക്കുക, 
എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യടര മാത്രം പരിപാലിക്കുക ആടണങ്കിൽ, 

‘ഞാൻ ആടരയും ദ്ദവദ്നിപിക്കുന്നതിൽ ഒരു പങ്കു വഹിക്കരുത്,’ എന്ന 
തീരുമാനം ആണ് മാനവികതയുടെ രീതി. അോത്തപക്ഷ്ം, 
യഥാർത്ഥത്തിൽ മാനവികതയുടെ ആ ാരം എന്ന് വി ിക്കടപടുന്നത് 
എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഒരു മുതലാ ിയും, നിങ്ങൾ തടന്ന ഒരു 
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ജീവനക്കാരടന ശക്തമായി ശാസിക്കുകയും ട യ്യുന്നുടവങ്കിൽ, ആ 
നിമിഷ്ം, 'ഞാൻ ജീവനക്കാരനാടണങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങടന 
ദ്ദതാന്നും?' അത്തരടമാരു  ിന്ത ഉയർന്നുവന്നാൽ, നിങ്ങൾ അവടന 
പരിധിക്കുള്ളിൽ ശാസിക്കും; അതിനപ്പുറം നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയിേ. 

നിങ്ങൾ മടറ്റാരാൾക്ക് ദ്ദദ്ാഷ്ം ട യ്യുന്നുടവങ്കിൽ, ആ നിമിഷ്ം, ‘ഞാൻ 
മടറ്റാരാൾക്ക് ദ്ദദ്ാഷ്ം ട യ്യുന്നു, പദ്ദക്ഷ് ആടരങ്കിലം എനിക്ക് ദ്ദദ്ാഷ്ം 

ട യ്താൽ എനിക്ക് എങ്ങടന ദ്ദതാന്നും?’ എന്ന  ിന്ത നിങ്ങൾക്ക് 
ഉൊകും. 

നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുകയും നിങ്ങൾക്ക് 
ഇഷ്ടടപൊത്തത് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാതിരിക്കുകയും ട യ്യുന്നതാണ് 
മാനവികതയുടെ അഭയാസം. ആടരങ്കിലം നിങ്ങട  തല്ലുന്നത് 
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമേ, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ആടരയും അെിക്കരുത്. 
ആടരങ്കിലം നിങ്ങട  ശകാരിക്കുദ്ദമ്പാൾ നിങ്ങൾ അത് 
ഇഷ്ടടപടുന്നിേ, അതിനാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവടര ശകാരിക്കരുത്. 
നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് മറ്റുള്ളവദ്ദരാെ് ട യ്യാതിരിക്കുക 
എന്നതാണ് മാനവികതയുടെ അഭയാസം. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടടപടുന്നടതന്തും, 
അത് മറ്റുള്ളവർക്കായി ട യ്യുക; അതിടനയാണ് മാനവികതയുടെ 
അഭയാസം എന്ന് വി ിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സവയം ഇങ്ങടനയാദ്ദണാ 
ടപരുമാറുന്നത്? നിങ്ങൾ ആടരടയങ്കിലം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുദ്ദൊ? 
ഇദ്ദേ? അദ്ദപാൾ ടകാള്ളാം! 

നിങ്ങൾ പരിഗണന തുെരുകയാടണങ്കിൽ, ‘എടെ അക്കൗെിൽ 

ആർക്കും അസൗകരയം അനുഭവടപൊതിരിക്കടട്ട,’ അദ്ദപാൾ 
നിങ്ങളുടെ ദ്ദജാലി പൂർത്തിയായി! 

(4) ടതരുവിൽ പണം കടെത്തിയാൽ പിടന്ന ... 

അദ്ദപാൾ, ടതരുവിൽ ഒരു നൂറു രൂപ ദ്ദനാട്ടുകളുടെ ഒരു ടകട്ടിൽ 
നിങ്ങൾ പതിനയ്യായിരം രൂപ കടെത്തിയാൽ, നിങ്ങൾ  ിന്തിക്കും, 

‘എനിക്ക് ഇത്രയും പണം നഷ്ടടപട്ടിരുടന്നങ്കിൽ, എനിക്ക് എത്രമാത്രം 
ദ്ദവദ്ന അനുഭവടപടും? അദ്ദപാൾ ഈ വയക്തിക്ക് എത്രമാത്രം ദ്ദവദ്ന 
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അനുഭവിദ്ദക്കെി വരും? 'അതിനാൽ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ ഒരു 
പരസയം നൽകണം,' പണം നഷ്ടടപട്ട വയക്തി, 
ഉെമസ്ഥാവകാശത്തിടെ ടത ിവ് സഹിതം ടെയിം ട യ്ത് ഈ 
പരസയം നെത്തുന്നതിനുള്ള ട ലവ് തിരിടക നൽകുക. 'അത്രമാത്രം.  
ഈ പരിധി വടര മാനവികത മനസ്സിലാദ്ദക്കെതുെ്. കാരണം, 
നിങ്ങൾക്ക് ദ്ദവദ്ന അനുഭവടപടുന്നതുദ്ദപാടല, മടറ്റാരാൾക്കും ദ്ദവദ്ന 
അനുഭവടപടും; നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വ ടരയധികം മനസ്സിലാക്കാൻ 
കഴിയും, അദ്ദേ! അത്തരം  ിന്തകൾ എോ സാഹ രയങ്ങ ിലം 
നിങ്ങ ിൽ ഉയർന്നുവരണം. എന്നാൽ ഇക്കാലത്ത്, അത്തരം 
മനുഷ്യതവം മറന്നുദ്ദപായി, അപ്രതയക്ഷ്മായിരിക്കുന്നു! ഈ 
ദുരിതടമോം ഇതിന് കാരണമാണ്! ആളുകൾ അവരുടെ 
സവാർത്ഥതയിൽ മാത്രം ടപാതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് മാനവികതയായി 
കണക്കാക്കടപടുന്നിേ. 

ഈ ദ്ിവസങ്ങ ിൽ ആളുകൾ പറയുന്നു, "കടെത്തിയടതന്തും 
എനിക്ക് സൂക്ഷ്ിക്കാൻ സൗജനയമാണ്, അദ്ദേ!" ശരി, നിങ്ങൾക്ക് 
നഷ്ടടപട്ടത് മടറ്റാരാൾക്കും സൂക്ഷ്ിക്കാൻ സൗജനയമാണ്, അദ്ദേ! 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പണം കടെത്തി. 
എനിക്ക് ഇത് സൂക്ഷ്ിക്കാൻ താൽപരയമിേ, പിടന്ന ഒന്നുമിടേങ്കിൽ, 
അത് ആവശയമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ വിതരണം ട യ്താദ്ദലാ? 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: ദ്ദവൊത്തവർക്ക് അേ. പണം അത് ഉൾടപടുന്ന 
വയക്തിക്ക് എങ്ങടന തിരിടക നൽകാനാകുടമന്ന് അദ്ദനവഷ്ിക്കുക; 
അവടന അറിയിച്ച് അവനു തിരിടക അയയ്ക്കുക. എന്നിരുന്നാലം, അത് 
പ്രവർത്തിക്കുന്നിടേങ്കിൽ, അവൻ വിദ്ദദ്ശത്തു നിന്നു 
ഉള്ളയാ ാടണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആ പണം ഏടതങ്കിലം വിധത്തിൽ 
നന്നായി ഉപദ്ദയാഗിക്കണം, പദ്ദക്ഷ് അത് നിങ്ങൾക്കായി 
സൂക്ഷ്ിക്കരുത്. 

മാത്രമേ, നിങ്ങൾ അത് തിരിച്ചു നൽകുകയാടണങ്കിൽ, 
നിങ്ങളുദ്ദെത് തിരിടക നൽകുന്ന ഒരാട യും നിങ്ങൾ കാണം. നിങ്ങൾ 
അത് തിരിടക നൽകിയിടേങ്കിൽ, നിങ്ങളുദ്ദെത് എങ്ങടന നിങ്ങൾക്ക് 
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തിരിടക വരും? അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ വികസന നിലവാരം നിങ്ങൾ 
മാറ്റണം. ഇത് ട യ്യിേ; ഇത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമേ! നിങ്ങൾ 
ഇവിടെ ധാരാ ം പണം സമ്പാദ്ിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് 
സദ്ദന്താഷ്മിേ; ഇത് എന്താണ്?! 

നിങ്ങൾ ഇദ്ദപാൾ ഒരാ ിൽ നിന്ന് രൊയിരം കെം 
വാങ്ങിയിട്ടുടെങ്കിൽ, പിന്നീെ് നിങ്ങൾക്ക് അയാൾക്ക് പണം തിരിടക 
നൽകാനാകിടേങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ 'ഇദ്ദപാൾ അയാൾക്ക് 
തിരിടക നൽകാൻ ഞാൻ ഒരു കരാർ ഒപിൊൻ ദ്ദപാവകയാദ്ദണാ? 

ഞാൻ അവദ്ദനാെ് ദ്ദവടെന്ന് പറയും’ എന്ന ഉദ്ദേശയം 
ഉയർന്നുവരുന്നുടവങ്കിൽ, 'ആ ഉദ്ദേശയം ഉയർന്നുവരുന്ന നിമിഷ്ം, 
മനസ്സിൽ  ിന്ത ഉയർന്നുവരണം,' എന്നിൽ നിന്ന് പണം കെം വാങ്ങിയ 
ഒരാൾക്ക് അത്തരടമാരു ഉദ്ദേശയമുടെങ്കിൽ, ഞാൻ എടന്താരു 
ദുുഃഖത്തിൽ കെന്നുദ്ദപാകും? 'അതിനാൽ, അങ്ങടന നമ്മുടെ ഉദ്ദേശയം 
പാഴാക്കാത്ത വിധം ജീവിക്കുന്നതിടന മാനവികതയുടെ ആ ാരമായി 
പരാമർശിക്കടപടുന്നു. 

ആടരയും ദ്ദവദ്നിപിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവം വലിയ 
അറിവ്. ഇത് വ ടരയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ കിഴങ്ങു വർഗ്ഗം 
പച്ചക്കറികൾ (Roots) കഴിക്കുന്നിടേങ്കിലം മനുഷ്യതവം എങ്ങടന 
ഉയർത്തിപിെിക്കണടമന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിടേങ്കിൽ, അത് 
ഉപദ്ദയാഗശൂനയമാണ്. മറ്റുള്ളവരുദ്ദെത് തട്ടി എടുത്തത് ടകാെ്, 
അത്തരം ധാരാ ം ആളുകൾ മൃഗങ്ങളുടെ ജന്മത്തിദ്ദലക്ക് ദ്ദപായി; അവർ 
ഇതുവടര തിരിടച്ചത്തിയിട്ടിേ. ഇതാണ് പ്രകൃതി നിയമം; ഇത് 
യാദൃശ്ചികതയുടെ നിയമമേ. കാപെയം ഇവിടെ ഗുണം ട യ്യിേ, 
പൂർണ്ണമായ കാപെയം. അപാകത ആദ്ദണാ ഭരിക്കുന്നത്? ഭരിക്കുന്നത് 
നിയമമാദ്ദണാ അദ്ദതാ ക്രമദ്ദക്കൊദ്ദണാ? 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: ഇത് സവാഭാവിക (സവാഭാവിക്) നിയമമാണ്! 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: അടത, അത് സവാഭാവിക നിയമമാണ്. ഇേ, അത് 

ഗുണം ട യ്യിേ. നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുദ്ദൊ? ‘എനിക്ക് ദ്ദതാന്നുന്നത്ര 

ദ്ദവദ്ന, അവനും അനുഭവിദ്ദക്കെി വരിദ്ദേ?’ അത്തരടമാരു  ിന്ത 
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ഉയർന്നുവന്നാൽ, അത് മാനവികതയുടെ പരിശീലനത്തിനുള്ളിലാണ്. 
അോത്തപക്ഷ്ം, അതിടന എങ്ങടനയാണ് മനുഷ്യതവം എന്ന് 
വി ിക്കാൻ കഴിയുക? 

(5) കെം വാങ്ങിയ പണം തിരിടക നൽകിയിടേങ്കിദ്ദലാ? 

ആടരങ്കിലം നിങ്ങൾക്ക് കെം ടകാടുത്ത പതിനായിരം, നിങ്ങൾ 

തിരിച്ചെച്ചിടേങ്കിൽ, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ  ിന്തിക്കണം, ‘ഞാൻ 
ആർടക്കങ്കിലം പണം ടകാടുത്തിട്ട് അയാൾ അത് തിരിടക 
നൽകിയിടേങ്കിൽ എനിക്ക് എത്രമാത്രം ദ്ദവദ്ന അനുഭവടപടും? 

അതിനാൽ ഞാൻ എത്രയും ദ്ദവഗം പണം തിരിടക നൽകണം എന്ന്.’ 
നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ സൂക്ഷ്ിക്കരുത്. മാനവികതയുടെ 
ആ ാരം എന്താണ്? നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദ്ദവദ്ന, മദ്ദറ്റ വയക്തിയും 
അനുഭവിക്കാൻ  ാധയസ്ഥനാണ്. എന്നിരുന്നാലം, ഓദ്ദരാ 
വയക്തിയിലം മാനവികതയുടെ ആ ാരം വയതയസ്തമാണ്. ഒരു 
വയക്തിയുടെ മാനവികത അവടെ അടേങ്കിൽ അവളുടെ 
വികസനത്തിടെ നിലവാരടത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. 
മാനവികതയുടെ ആ ാരം ഒരു തരത്തിൽ മാത്രം ടപട്ടതേ. 

ആടരടയങ്കിലം ദ്ദവദ്നിപിക്കുദ്ദമ്പാൾ, മനസ്സിൽ  ിന്ത 

ഉയർന്നുവരണം, ‘എടന്ന ദ്ദവദ്നിപിച്ചാൽ എനിക്ക് എങ്ങടന 

ദ്ദതാന്നും?’ അതിനാൽ, മറ്റുള്ളവടര ദ്ദവദ്നിപിക്കുന്നത് നിർത്തുന്നത് 
മനുഷ്യതവമാണ്. 

(6) അതിഥികൾ വരുദ്ദമ്പാൾ ... 

നിങ്ങൾ ആരുടെടയങ്കിലം വീട്ടിൽ അതിഥിയാടണങ്കിൽ, 
അതിഥിടയക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണന ഉൊയിരിക്കണം, 

‘അതിഥികൾ എടെ സ്ഥലത്ത് പതിനഞ്ച് ദ്ിവസം താമസിച്ചാൽ 

എനിക്ക് എങ്ങടന ദ്ദതാന്നും?’ നിങ്ങൾ മടറ്റാരാൾക്ക് ഒരു 
ഭാരമാകരുത്. കുറച്ച് ദ്ിവസദ്ദത്തക്ക് നിങ്ങളുടെ ആതിദ്ദഥയടനാപം 
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(Host) താമസിക്കുക, തുെർന്ന് ഒരു ഒഴികഴിവ് പറഞ്ഞ് ഒരു 
ദ്ദഹാട്ടലിദ്ദലക്ക് മാറുക.  

ആളുകൾ സവന്തം സദ്ദന്താഷ്ത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. 

‘മറ്റുള്ളവർക്ക് സദ്ദന്താഷ്ം നൽകുന്നതിൽ നിന്നാണ് എടെ സദ്ദന്താഷ്ം 

ഉൊകുന്നത്’ എന്ന ആശയം മുഴുവൻ അപ്രതയക്ഷ്മാകാൻ തുെങ്ങി. 

‘മറ്റുള്ളവർ സദ്ദന്താഷ്ിക്കുദ്ദമ്പാൾ ഞാൻ സദ്ദന്താഷ്ിക്കുന്നു’ എന്ന 
ആശയം അപ്രതയക്ഷ്മായി. പകരം, ഒരാൾ പറയുന്നു, "എനിക്ക് എടെ 
 ായ കിട്ടി, അതിനാൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്."  

മറ്റ് ഉത്തരവാദ്ിത്തങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ വിഷ്മിദ്ദക്കെതിേ. 
നിങ്ങൾ കിഴങ്ങു വർഗ്ഗം പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കരുത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 
അറിയിടേങ്കിൽ അത് സാരമിേ. എന്നിരുന്നാലം, നിങ്ങൾക്ക് 
ഇത്രടയങ്കിലം അറിയാടമങ്കിൽ അത് ധാരാ മാണ്: നിങ്ങട  
ദ്ദവദ്നിപിക്കുന്ന കാരയങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവടര ദ്ദവദ്നിപിക്കാത്ത രീതിയിൽ 
ജീവിക്കുക. അത് മാനവികതയുടെ ആ ാരം എന്നറിയടപടുന്നു. 
നിങ്ങൾ ഇത്രയും ധർമ്മം ശീലിച്ചാൽ മതി. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ( ിന്ത, 
സംസാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിടല ഐകയത്തിടെ അഭാവമുള്ള 
കാല ക്രത്തിടെ ഇദ്ദപാഴടത്ത കാലഘട്ടം), ആളുകൾ ഇത്രയധികം 
മാനവികത പരിശീലിക്കുകയാടണങ്കിൽ, ദ്ദമാക്ഷ്ം ദ്ദനടുന്നതിന് അവർ 
അംഗീകാരത്തിടെ മുദ്രയ്ക്ക് അർഹരാണ്. എന്നിരുന്നാലം, 
സമയ ക്രത്തിടെ മികച്ച കാലഘട്ടങ്ങ ിൽ ഇത് മതിയാകിേ. 

നിലവിൽ, കുറഞ്ഞ മാർദ്ദക്കാടെയാണ് ആളുകൾ ‘പാസാകുന്നത്’. 
ഞാൻ എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നടതന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 
മനസ്സിലാദ്ദയാ? ഡീടമറിറ്റ് കർമ്മം (പാപം) എങ്ങടനയാണ 
 ന്ധിക്കടപടുന്നത് എന്നും,  ന്ധിക്കടപൊതിരിക്കുന്നത് എന്നും 
മനസ്സിലാക്കുക. 
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(7) കലംഗിക താല്പരയദ്ദത്താടെ ഒരാട  ദ്ദനാക്കുദ്ദമ്പാൾ 
മാനവികതയുടെ പരിശീലനം നഷ്ടടപടും 

അദ്ദപാൾ അതിനപ്പുറം, ‘മനുഷ്യതവത്തിടെ അഭയാസം’ 
അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ആടരങ്കിലം ഒരു സ്ത്രീടയ ദ്ദനാക്കി ആകർഷ്ണം 
ദ്ദതാന്നുകയാടണങ്കിൽ, അയാൾ ഉെടന  ിന്തിക്കും, 'ആടരങ്കിലം 
എടെ സദ്ദഹാദ്രിടയ ആ രീതിയിൽ ദ്ദനാക്കിയാൽ, എനിക്ക് 

എങ്ങടന ദ്ദതാന്നും? എനിക്ക് ദ്ദവദ്ന അനുഭവടപടും.’ ആ പരിഗണന 
ലഭിക്കുന്നത് മാനവികതയുടെ അഭയാസം ഉള്ളതുടകാൊണ്. 

അതിനാൽ ആ വയക്തി അനുതപിക്കും, ‘ഞാൻ [സ്ത്രീകട ] ഒരു 

കലംഗിക ഉദ്ദേശദ്ദത്താടെ ദ്ദനാക്കരുത്.’ ഒരു വയക്തിക്ക് 
ഉൊദ്ദകെത് ഇത്തരത്തിലള്ള വികസനമാണ്, അദ്ദേ! 

മനുഷ്യതവം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവർ തടെ 
ഭാരയടയ കലംഗിക ഉദ്ദേശദ്ദത്താടെ ദ്ദനാക്കുദ്ദമ്പാൾ ഒരു വയക്തി അത് 
ഇഷ്ടടപടുന്നിേ, അതിനാൽ അയാൾ മടറ്റാരാളുടെ ഭാരയടയ 
അത്തരടമാരു ഉദ്ദേശയദ്ദത്താടെ ദ്ദനാക്കുന്നിേ. മറ്റുള്ളവർ തടെ 
ടപൺമക്കട  കലംഗിക ഉദ്ദേശയദ്ദത്താടെ ദ്ദനാക്കുദ്ദമ്പാൾ ഒരു വയക്തി 
അത് ഇഷ്ടടപടുന്നിേ, അതിനാൽ അത്തരടമാരു ഉദ്ദേശയദ്ദത്താടെ 
അയാൾ മടറ്റാരാളുടെ ടപൺമക്കട  ദ്ദനാക്കുന്നിേ. എടന്തന്നാൽ, 

ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു അവദ്ദ ാധം ഉൊയിരിക്കണം, ‘ഞാൻ 
ഒരാളുടെ മകട  കലംഗിക ഉദ്ദേശദ്ദത്താടെ ദ്ദനാക്കിയാൽ, ആടരങ്കിലം 
തീർച്ചയായും എടെ മകട യും കലംഗിക ഉദ്ദേശദ്ദത്താടെ 

ദ്ദനാക്കും.’അത്തരടമാരു അവദ്ദ ാധം തീർച്ചയായും നിലനിൽക്കണം, 

അദ്ദപാൾ മാത്രമാണ് അത് ‘മാനവികതയുടെ ആ ാരം’ ആയി 
പരിഗണിക്കടപടുന്നത്. 

മാനവികതയുടെ അഭയാസം എന്നാൽ ‘നിങ്ങൾ ഇഷ്ടടപൊത്തത് 

മറ്റുള്ളവദ്ദരാെ് ട യ്യരുത്’ എന്നാണ്. നിങ്ങൾ സവയം ഇഷ്ടടപൊത്തത്, 
നിങ്ങൾ ഒരിക്കലം മറ്റുള്ളവദ്ദരാെ് ട യ്യരുത്; അതിടനയാണ് 
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മാനവികതയുടെ അഭയാസം എന്ന് വി ിക്കുന്നത്. മാനവികതയുടെ 
ആ ാരത്തിന് പരിമിതികളുെ്; അത് പരിധിക്കപ്പുറം അേ. എന്നാൽ 
നിങ്ങൾ ഇത്രയും ട യ്താൽ മതി. 

ഒരാൾക്ക് ഭാരയയും യജമാനത്തിയും ഉടെന്ന് കരുതുക. ഇദ്ദപാൾ 
പുദ്ദരാഹിതൻ പറഞ്ഞു, "നിങ്ങൾ വിവാഹിതനാടണന്ന് ദ്ദലാകം 
അംഗീകരിച്ചു. നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയമ്മമാർ അത് സവീകരിച്ചു, 
നിങ്ങളുടെ കുടും ം അത് സവീകരിച്ചു, നിങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിടല 

ആളുകൾ അത് സവീകരിച്ചു. ” നിങ്ങളുടെ ഭാരയടയ സിനിമയിദ്ദലക്ക് 
ടകാണ്ടുദ്ദപായാൽ ആടരങ്കിലം നിങ്ങൾക്ക് ദ്ദനടര വിരൽ ചൂണ്ടുദ്ദമാ? 
നിങ്ങൾ മടറ്റാരു സ്ത്രീടയ സിനിമയിദ്ദലക്ക് ടകാണ്ടുദ്ദപായാദ്ദലാ? 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: അദ്ദമരിക്കയിൽ, അതിന് ഒരു എതിർപ്പും ഇേ. 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: അദ്ദമരിക്കയിൽ ഒരു എതിർപ് ഉൊകണടമന്നിേ, 
പദ്ദക്ഷ്, ഇന്തയയിൽ അതിന് ഒരു എതിർപ്പുൊകും, അദ്ദേ? ഈ 
പ്രസ്താവന ശരിയാണ്, പദ്ദക്ഷ് ആ ആളുകൾക്ക് ഈ ധാരണയിേ. 
എന്നിരുന്നാലം, നിങ്ങൾ ജനിച്ച രാജയത്ത് [ഇന്തയ] അവർ അതിടന 
എതിർക്കുന്നു! ഒരു എതിർപ് ഉയർന്നു; അത് തടന്ന ഒരു ടതറ്റാണ്. 
അദ്ദമരിക്കയിൽ, അതിൽ ഒരു എതിർപ്പും ഇേ. അവിടെ [ഇന്തയ], 
കൂടുതൽ ആളുകൾ മൃഗങ്ങളുടെ ജീവിത രൂപത്തിദ്ദലക്ക് ദ്ദപാകുന്നിേ 
[അടുത്ത ജന്മത്തിൽ]. ഇവിടെ അദ്ദമരിക്കയിൽ, എൺപത് ശതമാനം 
മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളുടെ ജീവരൂപത്തിദ്ദലക്ക് നീങ്ങുന്നു. ഇവിടെ 
എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും. അത് എന്തുടകാൊടണന്നാൽ, 
അവർ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ് ട യ്യുന്നത്? അവർ മായം 
കലർത്തിയ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുകയും തങ്ങളുദ്ദെതോത്തത് 
ആസവദ്ിക്കുകയും ട യ്യുന്നു, തങ്ങളുദ്ദെതോത്തത് അവർ ദ്ദമാഷ്ടിക്കുന്നു, 
തങ്ങളുദ്ദെതോത്തത് എടുക്കാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുെ്, 
അവരുടെതോത്തതിടനക്കുറിച്ച് അവർക്ക്  ിന്തകളുെ്, അടേങ്കിൽ 
അവർ മറ്റ് സ്ത്രീകട  ദ്ദനാക്കുന്നു കലംഗിക ഉദ്ദേശയത്തിൽ. ഒരു 
വയക്തിക്ക് സവന്തം ഭാരയദ്ദയാടൊപം [കലംഗിക] ആനന്ദത്തിൽ 
ഏർടപൊൻ അവകാശമുെ്, എന്നാൽ അയാൾ മടറ്റാരു സ്ത്രീടയ 
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ദ്ദനാക്കാൻ ദ്ദപാലം പാെിേ കലംഗിക ഉദ്ദേശദ്ദത്താടെ; അതിനും 
ശിക്ഷ്യുെ്. കലംഗിക ഉദ്ദേശദ്ദത്താടെ മടറ്റാരു സ്ത്രീടയ 
ദ്ദനാക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ് [അടുത്ത ജന്മത്തിൽ] ഒരു മൃഗജീവിതമാണ്. 
കാരണം അത് മൃഗീയതയാണ്. മനുഷ്യതവം ഉൊയിരിക്കണം. 

മാനവികതയുടെ ആ ാരം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് 
അനുദ്ദയാജയമായത് ആസവദ്ിക്കൽ; അതിടനയാണ് മനുഷ്യതവം എന്ന് 
വി ിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നുദ്ദൊ ഇേദ്ദയാ? 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: ഉെ്. 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: നിങ്ങളുദ്ദെതോത്തത്? 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: ഒരാൾ അത് സവീകരിക്കരുത്. ഒരു മനുഷ്യൻ 
മൃഗങ്ങളുടെ ജീവരൂപത്തിൽ ജനിക്കുടമന്നതിന് എടന്തങ്കിലം 
ടത ിവദ്ദൊ? 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: അടത, അത് ടത ിവകദ്ദ ാടെയാണ്. 
ടത ിവക ിോടത അത്തരം പ്രസ്താവനകൾ അെിസ്ഥാന രഹിതമായി 
നെത്താൻ കഴിയിേ. 

ഒരു മനുഷ്യടനന്ന നിലയിൽ ജീവടെ രൂപം എത്രദ്ദത്താ ം 
നിലനിർത്തുന്നു? ഒരു വയക്തിയുദ്ദെതുദ്ദപാലള്ള ഒരു ജീവിതരീതി, ഒരു 
പരിധിവടര ദ്ദപാലം, അയാൾക്ക് അനുദ്ദയാജയമോത്തതിൽ 
ഏർടപൊത്തിെദ്ദത്താ ം കാലം നിലനിൽക്കും. തങ്ങളുദ്ദെതായവ 
ആസവദ്ിക്കുന്നവർ മനുഷ്യരായി ജനിക്കുന്നു. തങ്ങളുദ്ദെതോത്തത് 
ആസവദ്ിക്കുന്നവർ മൃഗങ്ങ ായി ജനിക്കുന്നു. തങ്ങൾക്ക് 
അവകാശടപട്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ടകാടുക്കുന്നവർ, സവർഗ്ഗീയ 
മണ്ഡലത്തിദ്ദലക്ക് (ദ്ദദ്വ് ഗതി) ദ്ദപാകുകയും, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് 
തങ്ങളുദ്ദെതോത്തത്  ലമായി എടുക്കുകയും, അവടര 
ദ്ദവദ്നിപിക്കുകയും ട യ്യുന്നവർ നരകത്തിദ്ദലക്ക് ദ്ദപാകുന്നു. 
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(8) മാനവികതയുടെ അർത്ഥം 

മാനവികത എന്നാൽ, 'എദ്ദെത് ഞാൻ ആസവദ്ിക്കുന്നു, 
നിങ്ങളുദ്ദെത് നിങ്ങൾ ആസവദ്ിക്കുന്നു. എടെ ഓഹരിയായി എനിക്ക് 
വരുന്നടതന്തും എദ്ദെതാണ്, നിങ്ങളുടെ ഓഹരിയായി നിങ്ങൾക്ക് 

വരുന്നടതന്തും നിങ്ങളുദ്ദെതാണ്’. മൃഗീയതയുടെ അർത്ഥം, ‘എദ്ദെത് 

എദ്ദെതും നിദ്ദെത് എദ്ദെതും എദ്ദെതാണ്!’ കൂൊടത കദ്വികതയുടെ 

ആട്രി ൂട്ട് എന്താണ്? ‘നിദ്ദെത് നിങ്ങളുദ്ദെതും എദ്ദെത് 

നിങ്ങളുദ്ദെതുമാണ്.’ ഒരു ദ്യയുള്ള വയക്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്ദപാലം നൽകും 
അവദ്ദെത്. അത്തരം കദ്വിക ഗുണങ്ങളുള്ള ആളുകൾ ഉദ്ദൊ 
ഇേദ്ദയാ? എോയിെത്തും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാ ം മനുഷ്യതവം കാണാൻ 
കഴിയുദ്ദമാ? 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്:  ില സ്ഥലങ്ങ ിൽ ഇത് കാണടപടുന്നു, മറ്റ് 
സ്ഥലങ്ങ ിൽ ഇത് കാണാനാകിേ. 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: നിങ്ങൾ ഏടതങ്കിലം മനുഷ്യനിൽ മൃഗീയത 
നിരീക്ഷ്ിച്ചിട്ടുദ്ദൊ? ഒരു വയക്തി തടെ 'ടകാമ്പുകൾ' ഉയർത്തുദ്ദമ്പാൾ, 
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നിദ്ദേ, 'അവൻ എദ്ദന്നാെ്  ാർജ് ട യ്യുന്ന ഒരു' 
കാ യാണ് '?' ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറണം. ഒരു 
രാജാവിന് ദ്ദപാലം ഈ 'കാ ' ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ട യ്യിേ. ഒരു രാജാവ് 
കാ യുടെ അടുദ്ദത്തക്ക് വന്നാൽ, കാ  സദ്ദന്താഷ്ദ്ദത്താടെ തുെരും! 
രാജാവിന് കാ ടയ ചുദ്ദറ്റെിവരും, പദ്ദക്ഷ് കാ  ചുറ്റും ദ്ദപാകിേ. 

(9) ഇത് മാനവികതദ്ദയക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു ഗുണമാണ് 

അദ്ദപാൾ, മനുഷ്യതവത്തിനപ്പുറം, ആരാണ് 'സൂപർ-മനുഷ്യൻ' 
ആയി കണക്കാക്കടപടുന്നത്? നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യന് പത്ത് തവണ 
ഉപദ്രവമുൊക്കിയാലം, നിങ്ങൾക്ക് ആവശയമുള്ളദ്ദപാൾ അവൻ 
നിങ്ങട  സഹായിക്കും! നിങ്ങൾ വീണ്ടും അവനു ദ്ദദ്ാഷ്ം 
വരുത്തുകയാടണങ്കിൽദ്ദപാലം, നിങ്ങൾക്ക് ആവശയമുള്ളദ്ദപാൾ അവൻ 
നിങ്ങട  സഹായിക്കും. മറ്റുള്ളവടര സഹായിക്കുക എന്നതാണ് 
അവടെ സവഭാവം. അതിനാൽ, ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു 'സൂപർ-മനുഷ്യൻ' 
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ആടണന്ന് നാം അറിയണം. അത് ഒരു കദ്വിക ഗുണമായി 
കണക്കാക്കടപടുന്നു. അത്തരത്തിലള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രദ്ദമയുള്ളൂ. 
അത്തരം ആളുകട  ഈ ദ്ിവസങ്ങ ിൽ കടെത്താൻ കഴിയിേ, 
അദ്ദേ! കാരണം, അനുപാതം ഒരു ലക്ഷ്ത്തിൽ ഒദ്ദന്നാ രദ്ദൊ 
ആളുക ായി മാറിയിരിക്കുന്നു! 

ഒരു വയക്തി മാനവികതയുടെ ആ ാരത്തിന് വിരുദ്ധമായ 
ഏടതങ്കിലം ടപരുമാറ്റത്തിൽ ഏർടപടുകയാടണങ്കിൽ; ഒരാൾ 
മൃഗടത്തദ്ദപാടല ടപരുമാറിയാൽ, ആ വയക്തി മൃഗങ്ങളുടെ 
ജീവരൂപത്തിദ്ദലക്ക് ദ്ദപാകും. ഒരാൾ പിശാ ിടനദ്ദപാടലയുള്ള 
ടപരുമാറ്റത്തിൽ ഏർടപടുകയാടണങ്കിൽ, ആ വയക്തി നരകത്തിടല 
ഒരു ജീവരൂപം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു കപശാ ിക ജീവിത 
രൂപത്തിദ്ദലക്ക് ദ്ദപാകും. ഒരാൾ അതിമാനുഷ്മായ ടപരുമാറ്റത്തിൽ 
ഏർടപടുകയാടണങ്കിൽ, ആ വയക്തി സവർഗ്ഗീയ ദ്ദമഖലയിൽ ഒരു 
ജീവരൂപത്തിദ്ദലക്ക് ദ്ദപാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാദ്ദയാ? ഞാൻ 
എന്താണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നടതന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാദ്ദയാ? 

(10) അവർക്കറിയാവന്നിെദ്ദത്താ ം അവർ പഠിപിക്കുന്നു 

ഇവിടെ മാത്രദ്ദമ, സന്ത് പുരുഷ്ദ്ദനാ (സനയാസിമാർ), ജ്ഞാനി 
പുരുഷ്ദ്ദനാ (ആത്മാവിടന തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്കും അങ്ങടന 
ട യ്യാൻ കഴിയുന്നവർ) ജനിക്കുന്നുള്ളൂ, അവർ മറ്റ് ആളുകൾക്ക് 
പ്രദ്ദയാജനം ട യ്യുന്നു. അവർ ലൗകിക ജീവിതത്തിടെ സമുദ്രം കെന്ന് 
മറ്റുള്ളവടര അങ്ങടന ട യ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. അവർ എങ്ങടന ആയി 
തീർന്നുദ്ദവാ അതുദ്ദപാടല ആയിത്തീരാൻ മറ്റുള്ളവടര സഹായിക്കുന്നു. 
അവർ എങ്ങടന ആയിത്തീർന്നു, [അർത്ഥം] അവർ മനുഷ്യതവം 
പരിശീലിക്കുകയാടണങ്കിൽ, അവർ മാനവികതയുടെ പരിശീലനം 
പഠിപിക്കും. ഇതിനു [മനുഷ്യതവത്തിന്] അപ്പുറത്തുള്ളവർ 
കദ്വികതയുടെ ഗുണങ്ങൾ പഠിപിക്കും. ഇതിനർത്ഥം ഒരു സൂപർ 
മനുഷ്യടെ ടപരുമാറ്റം എങ്ങടനടയന്ന് അവർക്കറിയാടമങ്കിൽ, അവർ 
ഒരു സൂപർ മനുഷ്യടെ ടപരുമാറ്റം പഠിപിക്കും എന്നാണ്. അതിനാൽ, 
അവർക്കറിയാവന്ന ഗുണങ്ങൾ അവർ പഠിപിക്കുന്നു. ഈ 
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ആശ്രിതതവങ്ങ ിൽ നിടന്നോം എങ്ങടന സവതന്ത്രരാകാം 
എന്നതിടനക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അവർക്കുടെങ്കിൽ, അവർ സവയം 
സവതന്ത്രരായിത്തീർന്നാൽ, അവർ സവതന്ത്രരാകാനുള്ള അറിവ് ദ്ദപാലം 
മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകും. 

(11) മൃഗങ്ങട  ദ്ദപാടലയുള്ള ടപരുമാറ്റമാണ് 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: യഥാർത്ഥ ധർമ്മം മാനവികതയുടെതാണ്. 
ഇദ്ദപാൾ, ഞാൻ പ്രദ്ദതയകിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, 
മനുഷ്യതവത്തിടെ യഥാർത്ഥ പ്രദ്ദയാഗമാണ്, അതിൽ ആർക്കും 
പരിദ്ദക്കൽക്കിേ എന്നതാണ്. അത് പ്രധാനമായും അതിടെ 
അെിത്തറയാണ്. ഒരാൾക്ക് പണവം സമ്പത്തും അധികാരവം ദ്ദതജസ്സം 
ഉൊയിരിക്കാം, പദ്ദക്ഷ് അവൻ അവടയ ദുരുപദ്ദയാഗം ട യ്യരുത്; 
അവൻ അവടയ നേ രീതിയിൽ ഉപദ്ദയാഗിക്കണം. ഇടതോം 
മാനവികതയുടെ പരിശീലന തതവങ്ങ ാടണന്ന് ഞാൻ വിശവസിക്കുന്നു. 
അതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങ ിൽ നിന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഇത് 
ശരിയാദ്ദണാ? 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: ‘ഒടരാറ്റ ജീവിദ്ദയയും ട റിയ ദ്ദതാതിൽ ദ്ദപാലം 

ദ്ദവദ്നിപിക്കരുത്’ എന്നതാണ് മനുഷ്യരാശിയുടെ യഥാർത്ഥ രീതി. 
ആടരങ്കിലം നിങ്ങട  ദ്ദവദ്നിപിക്കുന്നുടവങ്കിൽ, ആ വയക്തി 
മൃഗീയതയിൽ ഏർടപടുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനായി 
തുെരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുടവങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൃഗീയതയിൽ ഏർടപെരുത്. 
മാനവികത ശരിയായി പരിശീലിക്കുകയാടണങ്കിൽ, ദ്ദമാക്ഷ്ം 
ടപടട്ടന്ന് ദ്ദനൊൻ കഴിയും. ഒരു വയക്തി മാനവികതയുടെ ആ ാരം 
മനസ്സിലാക്കുകയാടണങ്കിൽ, അത് തടന്ന ധാരാ ം. മനസ്സിലാക്കാൻ 
ദ്ദയാഗയമായ മടറ്റാരു ധർമ്മമിേ. മനുഷ്യതവത്തിടെ അഭയാസം 
എന്നാൽ മൃഗീയതയുടെ അഭാവം എന്നാണ്; അത് മാനവികത 
പരിശീലിക്കുന്നതായി അറിയടപടുന്നു. ആടരങ്കിലം നിങ്ങട  
ശകാരിക്കുകയാടണങ്കിൽ, ആ വയക്തി മൃഗീയതയിൽ ഏർടപടുന്നു, 
പദ്ദക്ഷ് നിങ്ങൾക്ക് മൃഗീയതയിൽ ഏർടപൊൻ കഴിയിേ. നിങ്ങൾ ഒരു 
മനുഷ്യന് അനുദ്ദയാജയമായ സമ ിത്തത പാലിക്കണം. നിങ്ങൾ ആ 
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വയക്തിദ്ദയാെ് പറയണം, “സദ്ദഹാദ്രാ, എടെ ടതറ്റ് എന്താണ്? എടെ 
ടതറ്റ് എടന്ന കാണിക്കൂ, അങ്ങടന എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുക്തി 

ദ്ദനൊം. ” മാനവികതയുടെ ആ ാരം നിങ്ങ ാൽ ആർക്കും ഒരു 
പരിധിവടര ദ്ദപാലം ഉപദ്രവമുൊകാത്തതായിരിക്കണം. ആടരങ്കിലം 
നിങ്ങട  ദ്ദവദ്നിപിക്കുന്നുടവങ്കിൽ, അത് അവടെ ഭാഗടത്ത 
മൃഗീയമായ ടപരുമാറ്റമാണ്. മൃഗീയമായ ടപരുമാറ്റത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് 
പ്രതികാരം ട യ്യാൻ കഴിയിേ. മൃഗീയമായ ഒരാളുമായി 
മൃഗീയമാകാതിരിക്കൽ, അത് മാനവികതയുടെ ആ ാരം 
എന്നറിയടപടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാദ്ദയാ? മാനവികതയുടെ 
പ്രാദ്ദയാഗികതയിൽ, തിരിച്ചെി ട യ്യിേ. ഒരു വയക്തി നിങ്ങട  
ശകാരിക്കുകയും നിങ്ങൾ അയാട  തിരിച്ചു് ശകാരിക്കുകയും ട യ്താൽ, 
ഒരു വയക്തി നിങ്ങട  അെിക്കുകയും നിങ്ങൾ തിരിച്ചെിക്കുകയും 
ട യ്താൽ, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു മൃഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. 
അതിൽ എവിടെയാണ് മാനവികതയുടെ അഭയാസം? അതിനാൽ 
ധർമ്മം, ആർക്കും പരിദ്ദക്കൽക്കാത്തവിധം ആയിരിക്കണം.  

ഇദ്ദപാൾ, അത്തരടമാരു വയക്തിടയ ഒരു മനുഷ്യനായി 
കണക്കാക്കുന്നു, പദ്ദക്ഷ് മനുഷ്യതവം ഇതിനകം ദ്ദപായിക്കഴിഞ്ഞു. 
അദ്ദപാൾ പിടന്ന, അവൻ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് 
അർത്ഥം? എണ്ണയിോത്ത എള്ളിന് എന്ത് പ്രദ്ദയാജനം? അവ എള്ള് 
വിത്തുക ായി ദ്ദപാലം എങ്ങടന കണക്കാക്കാം? അവടെ മനുഷ്യതവം 
ഇതിനകം ദ്ദപായിക്കഴിഞ്ഞു. ചുരുങ്ങിയത്, മനുഷ്യതവം ആവശയമാണ്. 

അതുടകാൊണ് സിനിമക ിൽ പാടുന്നത്, “എത്രമാത്രം ആളുകൾ 

മാറിയിരിക്കുന്നു ...” അദ്ദപാൾ, അവനിൽ മടറ്റന്താണ് 
അവദ്ദശഷ്ിക്കുന്നത്? വയക്തി മാറിയതിനാൽ, അദ്ദേഹത്തിടെ 
മൂലധനം മുഴുവൻ നഷ്ടടപട്ടു. ഇദ്ദപാൾ, നിങ്ങളുടെ ' ിസിനസ്സ്' നിങ്ങൾ 
എന്തിനുദ്ദവെി നെത്തും? 
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(12) കീഴുദ്ദദ്യാഗസ്ഥർടക്കാപം നിങ്ങളുടെ കെമ  

നിർവഹിക്കുദ്ദമ്പാൾ ... 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: കീഴുദ്ദദ്യാഗസ്ഥർ എനിക്ക് ദ്ദവെി ദ്ദജാലി 
ട യ്യുന്നുടെന്ന് കരുതുക.  ആ വയക്തി എടെ മകദ്ദനാ, ഓഫീസിടല 
ആടരങ്കിലദ്ദമാ, മറ്റാടരങ്കിലദ്ദമാ ആകടട്ട, അവർ അവരുടെ 
ചുമതലക ിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നു, അതിനാൽ ആ നിമിഷ്ം ഞാൻ 
അവർക്ക് ശരിയായ ഉപദ്ദദ്ശം നൽകുന്നു. ഇദ്ദപാൾ തീർച്ചയായും ഇത് 
അവടന ദ്ദവദ്നിപിക്കുന്നു, അദ്ദപാൾ ആ സമയത്ത് ഒരു കവരുദ്ധയം 
ഉയർന്നുവരുന്നതായി ദ്ദതാന്നുന്നു. അദ്ദപാൾ ആ സമയത്ത്, ഞാൻ 
എന്താണ് ട ദ്ദയ്യെത്?     

ദ്ാദ്ാശ്രീ: അതിൽ ഒരു പ്രശ്നവമിേ. നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപാെ് 
നിയമാനുസൃതമായിരിക്കുന്നിെദ്ദത്താ ം കാലം ഒരു പ്രശ്നവമിേ. ആ 
വയക്തിദ്ദയാടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശയം മൃഗീയമാടണങ്കിൽ, അത് 
അങ്ങടനയാകരുത്. ഒരു കവരുദ്ധയമുൊയാൽ, നിങ്ങൾ ആ 
വയക്തിദ്ദയാെ് ക്ഷ്മ ദ്ദ ാദ്ിക്കണം. ഈ രീതിയിൽ, ആ ടതറ്റ് 
അംഗീകരിക്കുക. മാനവികതയുടെ സമ്പ്രദ്ായം പൂർണ്ണമായി 
പിന്തുെരണം. 

(13) വീട്ടിടല ദ്ദജാലിക്കാർ നാശത്തിന് കാരണമാകുദ്ദമ്പാൾ 

എന്തുടകാൊണ് ആളുകൾക്കിെയിൽ അഭിപ്രായ വയതയാസം 
(മതദ്ദഭദ്ം) ഉൊകുന്നത്? 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: അഭിപ്രായ വയതയാസം ഉൊകാനുള്ള 
കാരണം സവാർത്ഥ താൽപരയമാണ് (സവാർത്ഥത). 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: വാസ്തവത്തിൽ, ഒരാൾ വഴക്കു കൂൊടത ഇരിക്കുദ്ദമ്പാൾ 
അത് സവാർത്ഥ താൽപരയമായി കണക്കാക്കടപടുന്നു. സവാർത്ഥ 
താത്പരയത്തിൽ എദ്ദപാഴും സദ്ദന്താഷ്മുെ്. 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: എന്നാൽ അത് ആത്മീയ സവാർത്ഥ 
താൽപരയമാടണങ്കിൽ അതിൽ സദ്ദന്താഷ്മുെ്; അത് ലൗകിക 
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സവാർത്ഥ താൽപരയമാടണങ്കിൽ, അതിൽ അസന്തുഷ്ടിയോടത 
മടറ്റാന്നുമിേ! 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: അടത, എന്നാൽ ലൗകികമായ സവാർത്ഥ താൽപരയം 
ദ്ദപാലം നയായ യുക്തമായിരിക്കും. ഒരാൾക്ക് എന്ത് 
സദ്ദന്താഷ്മുടെങ്കിലം അത് വിട്ടുദ്ദപാകുന്നിേ, അത് കുറയുന്നിേ. അത് 
വർദ്ധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരാൾ സവയം നയിക്കുന്നു. പകരം, കലഹിച്ചത് 
ടകാെ് ലൗകിക സദ്ദന്താഷ്ം ദ്ദപാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഭാരയയുടെ 
കകയിൽ നിന്ന് കണ്ണെ വീണാൽ, ഏകദ്ദദ്ശം ഇരുപത് ദ്ദഡാ റിടെ 
നഷ്ടം സംഭവിക്കും, അദ്ദപാൾ നിങ്ങൾ ഉെടന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ 
അസവസ്ഥനാകും, 'അവൾ ഇരുപത് ദ്ദഡാ ർ നഷ്ടം വരുത്തി.', അവൾ 
നഷ്ടം വരുത്തിയിട്ടിേ; അത് അവളുടെ കകക ിൽ നിന്ന് വീണ! അത് 
നിങ്ങളുടെ കകക ിൽ നിന്ന് വീഴുകയാടണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എന്ത് 
നീതിയാണ് നൽദ്ദകെത്? അങ്ങടനയാണ് നിങ്ങൾ നീതി 
നെപാദ്ദക്കെത്.  

പകരം, ആ സാഹ രയത്തിൽ, നിങ്ങൾ എന്ത് നീതിയാണ് 

നൽകുന്നത്? ‘അവൾ ഒരു നഷ്ടം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു’ എന്ന്. എന്നാൽ 
അവൾ ഏടതങ്കിലം തരത്തിലള്ള പുറത്തുള്ള ആ ാദ്ദണാ? കൂൊടത, ആ 
വയക്തി പുറത്തുനിന്നുള്ളയാ ാടണങ്കിലം അടേങ്കിൽ വീട്ടു സഹായി 
ആടണങ്കിൽ ദ്ദപാലം ഇത് ട യ്യാൻ പാെിേ. കാരണം, ഏത് 
നിയമത്തിടെ അെിസ്ഥാനത്തിലാണ് കണ്ണെ വീഴുന്നത്, ആ വയക്തി 
അതിടന വീഴ്ത്തിയതാദ്ദണാ, അത് വീണതാദ്ദണാ; നിങ്ങൾ 
അതിടനക്കുറിച്ച്  ിന്തിദ്ദക്കെതദ്ദേ? അവൾ എദ്ദപാടഴങ്കിലം 
മനപ്പൂർവ്വം അതിടന വീഴാൻ സഹായിക്കുദ്ദമാ? 

അതിനാൽ, ഒരാൾ എന്ത് ധർമ്മമാണ് പാലിദ്ദക്കെത്? 
ആടരങ്കിലം ഉപദ്രവമുൊക്കുകയാടണങ്കിൽ, ആടരങ്കിലം നിങ്ങദ്ദ ാെ് 
പ്രതികാരം ട യ്യുന്നതായി ദ്ദതാന്നുകയാടണങ്കിൽ, ആ വയക്തി 
ശരിക്കും പ്രതികാര മദ്ദനാഭാവം ഉള്ളവനേ; നിങ്ങൾക്ക് ദ്ദദ്ാഷ്ം 
വരുത്താൻ ആരുമിേ. അതിനാൽ, ആ വയക്തിദ്ദയാെ് നിങ്ങൾക്ക് 
ടവറുപ് (ദ്ദദ്വഷ്്) പാെിേ. അടത, ആ വയക്തി നിങ്ങളുടെ കുടും ത്തിടല 



മാനവികതയുടെ പരിശീലനം   17 

 

അംഗമാദ്ദണാ, അദ്ദതാ കണ്ണെ വീഴ്ത്താൻ സഹായിച്ച വീട്ടു 
സഹായിയാദ്ദണാ; യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിടന വീഴ്ത്തിയത് 
വീട്ടുസഹായിയേ. കണ്ണെ വീഴാൻ കാരണമാകുന്നത് മടറ്റാന്നാണ്. 
അതിനാൽ, വീട്ടുസഹായിടയക്കുറിച്ചു വ ടരയധികം 
അസവസ്ഥരാകരുത്. ശാന്തമായി അവദ്ദനാെ് / അവദ്ദ ാെ് പറയുക, 
"പതുടക്ക, സാവധാനം നെക്കുക." അദ്ദേഹദ്ദത്താെ് ഇത്രമാത്രം 
ദ്ദ ാദ്ിക്കുക, "നിങ്ങളുടെ പാദ്ത്തിന് ഒന്നും പറ്റിയിേദ്ദോ, അദ്ദേ?" 
വാസ്തവത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ പത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രെ് ഗ്ലാസുകൾ 
തകർന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അസവസ്ഥതയും ദ്ദകാപവം 
ആരംഭിച്ചിരുന്നു. അവർ [അതിഥികൾ] ഇരിക്കുന്നിെദ്ദത്താ ം കാലം, 
നിങ്ങൾ ദ്ദകാപം പ്രകെിപിക്കുന്നിേ, പദ്ദക്ഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ 
അസവസ്ഥത അനുഭവടപടുന്നു. എോവരും ദ്ദപായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, 

നിങ്ങൾ വീട്ടു സഹായിടയ ‘ശകാരിക്കും’. ഇത് ട ദ്ദയ്യെ 
ആവശയമിേ. ഇത് ഏറ്റവം വലിയ കുറ്റകൃതയങ്ങ ിൽ ഒന്നാണ്. 
'ട യ്യുന്നവൻ' ആരാടണന്ന് ഒരാൾക്ക് അറിയിേ. ദ്ദലാകം തീർച്ചയായും 
കണ്ണുകൾക്ക് ദൃശയമായി ട യ്യുന്ന ആട  (നിമിത്ത്) കുറ്റടപടുത്തുന്നു.  

ഞാൻ വ ടര ട റിയ കുട്ടികദ്ദ ാെ് പറഞ്ഞു, "ദ്ദപായി ഈ കപ് 
പുറത്ത് എറിയുക." പദ്ദക്ഷ്, അവർ അത് തള്ളിക ഞ്ഞു, "അത് 
എറിയാനേ." ആരും ഒരിക്കലം നാശമുൊക്കിേ. ഞാൻ ഒരു 
കുട്ടിദ്ദയാെ് പറഞ്ഞു, "ഇത് ദ്ാദ്യുടെ ട രുപ്പുക ാണ്, ദ്ദപായി 
പുറദ്ദത്തക്ക് എറിയുക," അവൻ തള്ളിക ഞ്ഞു. അവടയ എറിയാൻ 
പാെിേ; അവന് നേ ധാരണയുെ്. അതിനാൽ ആരും ഈ 
സാധനങ്ങൾ വലിടച്ചറിയുകയിേ. വീട്ടു സഹായി ദ്ദപാലം അവടര 
തകർക്കിേ. എന്നാൽ വിഡ്ഢിക ായ ആളുകൾ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ 
വീട്ടു സഹായിടയ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. ദ്ദഹയ്, നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടു 
സഹായിയായാൽ, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. അതിനാൽ 
നിങ്ങൾ അങ്ങടന ഒന്നും ട യ്യുന്നിടേങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട്ടു 
സഹായിയാദ്ദകെ ഒരു സമയം വന്നാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നേ 
യജമാനടന ലഭിക്കും. 



18                            മാനവികതയുടെ പരിശീലനം 

 

മറ്റുള്ളവരുടെ പാദ്രക്ഷ്യിൽ നിങ്ങട ത്തടന്ന വയ്ക്കുക, അതാണ് 
മനുഷ്യതവം (മാനവ ധർമ്മം). ഇതിനുപുറടമ, മറ്റ് ധർമ്മം 
ആത്മീയതയാണ് (അദ്ധയാത്മ), അത് അതിനപ്പുറമാണ്. 
എന്നിരുന്നാലം, ഇത്രയും മനുഷ്യതവം എങ്ങടന 
പ്രദ്ദയാഗിക്കണടമടന്നങ്കിലം ഒരാൾക്ക് അറിയണം. 

(14) ഒരാളുടെ ടപരുമാറ്റശക്തി എത്രമാത്രം ഉദ്ദൊ, അത്രതടന്ന മറ്റ് 
വയക്തിയിലം നിലനിൽക്കുന്നു 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: അത് അറിഞ്ഞിട്ടും, പല തവണ അത് 
അവദ്ദ ാധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നിേ. എന്താണ് ഇതിന് കാരണം? 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: ഇേ, ഈ അറിവ് ഒട്ടും അറിഞ്ഞിട്ടിേ എന്നാണ്. 
യഥാർത്ഥ അറിവ് അറിവായിട്ടിേ. അറിഞ്ഞ അറിവ് ഗ്രന്ഥങ്ങ ിൽ 
നിന്ന് അറിയടപട്ടിട്ടുെ്. ദ്ദയാഗയതയുള്ള ഒരു ഗുരുവിലൂടെയും അത് 
അറിഞ്ഞിട്ടിേ. ആ പഠിപിക്കലകൾ എന്തുതടന്നയായാലം നിങ്ങളുടെ 
ഉള്ളിൽ കൃതയമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരാ ാണ് ദ്ദയാഗയനായ ഒരു 
ഗുരു. ഞാൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയാടണങ്കിൽ, "സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് 
നിർത്തുക" എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങദ്ദ ാെ് പറയുകയാടണങ്കിൽ, അത് 
ടവറുടതയാകും. അതിനായി, ടപരുമാറ്റശക്തി ( ാരിത്ര ദ്്) 
ആവശയമാണ്. സമ്പൂർണ്ണമായ ടപരുമാറ്റശക്തിയുള്ള ഒരു ഗുരുവിടെ 
പിന്തുണ ഉടെങ്കിൽ മാത്രദ്ദമ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്ദദ്ശങ്ങൾ പിന്തുെരാൻ 
കഴിയൂ. അോത്തപക്ഷ്ം, ഉപദ്ദദ്ശങ്ങൾ സവന്തമായി പിന്തുെരാനാവിേ. 

നിങ്ങളുടെ കുട്ടിദ്ദയാെ് പറയുകയാടണങ്കിൽ, “ഈ കുപിയിൽ 
വിഷ്മുെ്. ദ്ദനാക്കൂ, അത് ടവളുത്തതായി കാണടപടുന്നു. നിങ്ങൾ അത് 
ടതാെരുത്." അദ്ദപാൾ കുട്ടി എന്ത് പറയും, "എന്നാൽ വിഷ്ത്തിടെ 
അർത്ഥടമന്താണ്?" അദ്ദപാൾ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കും, "വിഷ്ം 
എന്നാൽ അത് മരണത്തിദ്ദലക്ക് നയിദ്ദച്ചക്കാം." അദ്ദപാൾ അവൻ 
വീണ്ടും ദ്ദ ാദ്ിക്കും, "മരിക്കുന്നതിടെ അർത്ഥടമന്താണ്?" ആ 
സമയത്ത്, നിങ്ങൾ അവദ്ദനാെ് പറയും, "ഇന്നടല, അവിടെ, [ആ മരിച്ച 
വയക്തിടയ] ടകാണ്ടുദ്ദപാകുദ്ദമ്പാൾ, നീ 'അവടന എടുക്കരുത്, 
എടുക്കരുത്' എന്ന് പറഞ്ഞിടേ, അങ്ങടന ഒരാൾ മരിക്കുദ്ദമ്പാൾ 
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അവടന ടകാണ്ടുദ്ദപാകും. " അതിനാൽ, ഒരിക്കൽ ഇത് 
മനസ്സിലാക്കിയാൽ, അവൻ അത് സ്പർശിക്കിേ. അറിവ് ഒരാളുടെ 
ധാരണയിൽ ക്രമീകരിക്കണം. 

ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞാൽ, "ദ്ദഹയ്, ഇത് വിഷ്മാണ്!" അദ്ദപാൾ ആ 
അറിവ് എദ്ദപാഴും നിങ്ങളുടെ അവദ്ദ ാധത്തിലായിരിക്കണം. 
അവദ്ദ ാധത്തിൽ നിലനിൽക്കാത്ത അറിവ് അറിവേ. ഇത് 
തീർച്ചയായും അജ്ഞതയാണ് (അജ്ഞാൻ). ഇവിടെ നിന്ന് 
അഹമ്മദ്ാ ാദ്ിദ്ദലക്ക് ദ്ദപാകാനുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് 
നൽകിയിട്ടുടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭൂപെവം മറ്റും നൽകിയിട്ടും, 
അത് നിങ്ങട  അവിടെ ടകാണ്ടുദ്ദപാകുന്നിടേങ്കിൽ, ഭൂപെം 
തീർച്ചയായും ടതറ്റാണ്. [ഫലം] കൃതയതദ്ദയാടെ വരണം. 

(15) ജനന മരണങ്ങ ിലൂടെ ജീവടെ നാല് ഗതിക ിൽ 
അലഞ്ഞുതിരിയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ... 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: ഒരു മനുഷ്യടെ കെമടയക്കുറിച്ച് ഞങ്ങദ്ദ ാെ് 
എടന്തങ്കിലം പറയൂ. 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: ഒരു മനുഷ്യടെ കെമടയ സം ന്ധിച്ചിെദ്ദത്താ ം, ഒരു 
മനുഷ്യനായി വീണ്ടും ജനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പരിധി 
എന്താടണന്ന് ഞാൻ നിങ്ങദ്ദ ാെ് പറയാം. മുക ിദ്ദലദ്ദക്കാ താദ്ദഴദ്ദക്കാ 
ദ്ദപാകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർക്ക്; ഉയർന്നത് -സവർഗ്ഗീയ ജീവരൂപം 
(ദ്ദദ്വ് ഗതി), താഴ്ന്നത് - മൃഗങ്ങളുടെ ജീവരൂപം (ജാൻവർ ഗതി), 
അതിദ്ദനക്കാൾ താഴ്ന്നതാണ് നരകത്തിടല ജീവരൂപം (നരക് ഗതി). 
അസ്തിതവത്തിടെ നിരവധി വയതയസ്ത ദ്ദമഖലകളുെ്. ഒരു മനുഷ്യനായി 
ഉള്ള പുനർജന്മടത്തക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ദ്ദ ാദ്ിക്കുന്നത്? 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: ഈ ശരീരം ഉള്ളിെദ്ദത്താ ം കാലം നമ്മൾ ഒരു 
മനുഷ്യടനന്ന നിലയിൽ കെമകൾ നിർവഹിദ്ദക്കെതുെ്, അദ്ദേ? 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യടനന്ന നിലയിൽ [കഴിഞ്ഞ 
ജീവിതത്തിൽ] നിങ്ങളുടെ കെമകൾ നിറദ്ദവറ്റിയതിനാലാണ് നിങ്ങൾ 
ഈ മനുഷ്യജീവിതം ദ്ദനെിയത്. നിങ്ങൾ ഇതിനകം അതിൽ 
വിജയിച്ചിട്ടുെ്, അതിനാൽ ഇദ്ദപാൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് 
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കെന്നുദ്ദപാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഈ ദ്ദലാകത്ത് രെ് 
സാധയതകളുെ്. ഒന്ന്, മനുഷ്യ ജീവിത രൂപത്തിദ്ദലക്ക് വന്നതിനു 
ദ്ദശഷ്ം, ഒരു വയക്തി ടക്രഡിറ്റ് [ടമറിറ്റ് കർമ്മം] ദ്ദശഖരിക്കുന്നുടവങ്കിൽ, 
അവൻ ഒരു ഉയർന്ന ജീവിത രൂപത്തിദ്ദലക്ക് ദ്ദപാകുന്നു. അദ്ദതസമയം, 
ഒരു വയക്തി ടഡ ിറ്റ് [ഡീടമറിറ്റ് കർമ്മം] ദ്ദശഖരിച്ചാൽ, അവൻ ഒരു 
താഴ്ന്ന ജീവിത രൂപത്തിദ്ദലക്ക് ദ്ദപാകുന്നു. ഒരു വയക്തി ടക്രഡിറ്റിടെയും 
ടഡ ിറ്റിടെയും  ിസിനസ്സ് അവസാനിപിക്കുകയാടണങ്കിൽ, 
അയാൾ സവാതന്ത്രയം ദ്ദനടുന്നു; അസ്തിതവത്തിടെ ഈ അഞ്ച് 
ദ്ദമഖലകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നു. നാല് ജീവിത രൂപങ്ങളുെ്. സവർഗ്ഗീയ 
ജീവരൂപം ധാരാ ം ടക്രഡിറ്റ് മാത്രം ദ്ദശഖരിച്ചവർക്കുള്ളതാണ്. 
ടഡ ിറ്റിദ്ദനക്കാൾ കൂടുതൽ ടക്രഡിറ്റ് ദ്ദശഖരിച്ചവർക്കുള്ളതാണ് 
മനുഷ്യജീവിതം. ടക്രഡിറ്റിദ്ദനക്കാൾ കൂടുതൽ ടഡ ിറ്റ് 
ദ്ദശഖരിച്ചവർക്കുള്ളതാണ് മൃഗങ്ങളുടെ ജീവൻ. നരകത്തിടല ഒരു 
ജീവരൂപം ടഡ ിറ്റ് മാത്രം സവരൂപിച്ചവർക്കുള്ളതാണ്. ഇവയാണ് 
നാല് ജീവരൂപങ്ങൾ, നിലനിൽപിടെ അഞ്ചാമടത്ത ദ്ദമഖലയാണ് 
ദ്ദമാക്ഷ്ം. മനുഷ്യർക്ക് ഈ നാല് ജീവരൂപങ്ങ ിൽ 
ഏടതങ്കിലടമാന്നിദ്ദലക്ക് പരിവർത്തനം ട യ്യാൻ കഴിയും, കൂൊടത 
ഇന്തയൻ വംശജരായ ആളുകൾക്ക് (അടേങ്കിൽ പുനർജന്മത്തിൽ 
വിശവസിക്കുന്ന ഇന്തയക്കാർ അോത്ത വംശജർക്ക്) മാത്രദ്ദമ 
നിലനിൽപിടെ അഞ്ചാമടത്ത ദ്ദമഖല കകവരിക്കാൻ കഴിയൂ. അത് 
ഇന്തയയ്ക്ക് പ്രദ്ദതയകമായി ഉള്ളതാണ്. അത് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളതേ. 

ഇദ്ദപാൾ, ഒരു വയക്തിക്ക് [അടുത്ത ജന്മത്തിൽ] 
മനുഷ്യജീവിതരൂപം ദ്ദനെണടമങ്കിൽ, അവൻ വൃദ്ധടരയും, 
അമ്മയുടെയും അച്ചടെയും ദ്ദസവനത്തിൽ ആയിരിക്കണം, 
ഗുരുവിടെയും ദ്ദസവനത്തിൽ ആയിരിക്കണം. അവൻ ആളുകദ്ദ ാെ് ഒരു 
സൗമയമായ രീതി നിലനിർത്തണം. മാത്രമേ, ലൗകിക 
ഇെടപെലക ിൽ, പത്ത് ടകാടുത്ത് പത്ത് തിരിടക എടുക്കുക, പത്ത് 
ടകാടുത്ത് പത്ത് എടുക്കുക. ശുദ്ധമായ ലൗകിക ഇെപാടുകൾ; ശുദ്ധമായ 
ലൗകിക ഇെപാടുകൾ പാലിക്കുക, അതായത് ആദ്ദരാടും ടക്രഡിദ്ദറ്റാ 
ടഡ ിദ്ദറ്റാ അവദ്ദശഷ്ിക്കാത്ത വിധം തികച്ചും ശുദ്ധമായ ലൗകിക 
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ഇെപാടുകൾ നെത്തുക. മനുഷ്യതവം സൂ ിപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ 
ആടരടയങ്കിലം തല്ലുന്നതിനിെയിൽ, അടേങ്കിൽ അങ്ങടന 
ട യ്യുന്നതിന് മുമ്പ്; മാനവികത ഉടെങ്കിൽ, അവദ്ദ ാധം 

ഉയർന്നുവരണം, ‘എടന്ന തല്ലുകയാടണങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങടന 

ദ്ദതാന്നും?’ ഈ അവദ്ദ ാധം സർവ്വപ്രധാനമായി ഉയരണം, അദ്ദപാൾ 
മാത്രദ്ദമ മനുഷ്യതവം നിലനിൽക്കൂ, അോത്തപക്ഷ്ം അത് 
നിലനിൽക്കിേ. അതിനാൽ എോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇത് മനസ്സിൽ 
ടവച്ച് ട യ്യുകയാടണങ്കിൽ, മനുഷ്യജീവിതം വീണ്ടും കകവരിക്കും. 
മനുഷ്യജീവിതം വീണ്ടും സവന്തമാക്കാൻ ദ്ദപാലം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 

അോത്തപക്ഷ്ം, ഇതിടനക്കുറിച്ച് അവദ്ദ ാധമിോത്ത, 
അതിടെ അനന്തരഫലങ്ങട ക്കുറിച്ച് അവദ്ദ ാധമിോത്ത ഒരു 
വയക്തി - അത്തരടമാരു വയക്തിടയ ഒരു മനുഷ്യടനന്ന നിലയിൽ 
പരാമർശിക്കാൻ കഴിയിേ. അത്തരം അവദ്ദ ാധമിോത്ത ഒരു വയക്തി 
കണ്ണുതുറന്ന് ഉറങ്ങുന്നു, ഒരു മനുഷ്യടനന്നു വി ിക്കാനാവിേ. 
തദ്ദെതോത്തതിടനക്കുറിച്ച് ദ്ിവസം മുഴുവൻ  ിന്തിക്കുന്ന ഒരു വയക്തി 
സാധനങ്ങ ിൽ മായം ദ്ദ ർക്കുന്നു, അത്തരടമാരു വയക്തി മൃഗങ്ങളുടെ 
ജീവരൂപത്തിദ്ദലക്ക് ദ്ദപാകുന്നു; അവൻ ഇവിടെ നിന്ന്, 
മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ദ്ദനരിട്ട് മൃഗങ്ങളുടെ ജീവരൂപത്തിദ്ദലക്ക് 
ദ്ദപാകുന്നു, അവിടെ [പരിണത ഫലങ്ങൾ] അനുഭവിക്കുന്നു. 

സവന്തം സദ്ദന്താഷ്ം മറ്റുള്ളവർക്ക് ടകാടുക്കുകയും, തനിക്ക് 
അവകാശടപട്ട സദ്ദന്താഷ്ം മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുകയും ട യ്യുന്ന ഒരു 
വയക്തി ഒരു സൂപർ മനുഷ്യനാണ്, അതിനാൽ അവൻ സവർഗ്ഗീയ 
ജീവിത രൂപത്തിദ്ദലക്ക് ദ്ദപാകുന്നു. അവൻ ഉൾടക്കാള്ളാൻ ഉദ്ദേശിച്ച 
സദ്ദന്താഷ്ം, അത് അവനുദ്ദവെി രൂപകൽപന ട യ് തിരിക്കുന്നു; 
അയാൾക്ക് അതിടെ ആവശയമുെ്, പദ്ദക്ഷ് അവൻ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് 
നൽകുന്നു, അദ്ദപാൾ അത്തരടമാരു വയക്തി ഒരു സൂപർ-മനുഷ്യനാണ്, 
അതിനാൽ അവൻ സവർഗ്ഗീയ ജീവിത രൂപത്തിദ്ദലക്ക് ദ്ദപാകുന്നു. 
അദ്ദതസമയം, ഒരു കാരണവമിോടത അർത്ഥശൂനയമായ നാശം 
വരുത്തുന്ന ഒരു വയക്തി, മറ്റുള്ളവർക്ക് വലിയ ദ്ദദ്ാഷ്ം വരുത്തുകയും 
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അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും ദ്ദനടുകയും ട യ്യുന്നിേ, അത്തരടമാരു വയക്തി 
നരകത്തിടല ജീവരൂപത്തിദ്ദലക്ക് ദ്ദപാകുന്നു. ഈ ആളുകൾ 
തങ്ങളുദ്ദെതോത്തതിൽ ഏർടപടുന്നു. അവർ സവന്തം ദ്ദനട്ടങ്ങൾക്കായി 
പ്രയത്നിക്കുന്നു, അതിനാൽ അവർ മൃഗങ്ങളുടെ ജീവിത രൂപത്തിദ്ദലക്ക് 
ദ്ദപാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലം, ഒരു കാരണവമിോടത ആളുകളുടെ 
വീടുകൾ കത്തിക്കുകയും മറ്റ് തരത്തിലള്ള ദ്ദദ്ാഷ്ങ്ങൾ വരുത്തുകയും 
ട യ്യുന്ന എോവർക്കും നരകത്തിടല ഒരു ജീവരൂപത്തിന് 
അർഹതയുെ്. അവർ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങട  ടകാല്ലുന്നു, അടേങ്കിൽ 
തൊകങ്ങട  വിഷ്ലിപ്തമാക്കുന്നു, അവർ എന്തും കിണറുക ിദ്ദലക്ക് 
വലിടച്ചറിയുന്നു! ഓദ്ദരാ വയക്തിയും തനിക്കായി പൂർണ്ണമായും 
ഉത്തരവാദ്ിയാണ്. ഈ ദ്ദലാകത്ത് ഓദ്ദരാ തലനാരിഴയുടെ മൂലയത്തിനും 
[പ്രവർത്തന]  ന്ധടപട്ട ഉത്തരവാദ്ിത്തമുെ്! 

പ്രകൃതിയിൽ ഒരു മുെിയിഴയുടെ മാത്രദ്ദപാലം അനീതി ഇേ.  ില 
സമയങ്ങ ിൽ ആളുകൾക്കിെയിൽ അനീതി ഉൊദ്ദയക്കാം, പദ്ദക്ഷ് 
പ്രകൃതിയിൽ സമ്പൂർണ്ണ നീതി ഉെ്. അനീതി ഒരിക്കലം നെന്നിട്ടിേ. 
അത് [പ്രകൃതി] അതയന്തമായ നീതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു, എടന്തോം 
സംഭവിക്കുന്നുദ്ദവാ അടതോം   നീതിയാണ്. ഇത് തിരിച്ചു 

അറിയുന്നതിടന ‘അറിവ്’ എന്ന് വി ിക്കുന്നു. എന്താണ് 
സംഭവിക്കുന്നടതന്ന് പറയാൻ, "സംഭവിച്ചത് ടതറ്റാണ്, ഇത് 

ടതറ്റാണ്, ഇതാണ് നേത്,” എന്ന് വി ിക്കടപടുന്ന എോം 
അജ്ഞതയാണ്. സംഭവിക്കുന്നടതന്തും തീർച്ചയായും ശരിയാണ്. 

(16) കീഴ്ജീവനക്കാർക്ക് ദ്ദനടര മാനവികതയുടെ പ്രാക്ടീസ് 

ആടരങ്കിലം നിങ്ങദ്ദ ാെ് ദ്ദകാപിക്കുദ്ദമ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് 
സഹിക്കാൻ കഴിയിേ, എന്നിട്ട് ദ്ിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവദ്ദരാെ് 
കയർത്തുടകാെിരിക്കുന്നു. അതിന് എന്ത് അർത്ഥം ആണ് ഉള്ളത്?! 
അതിടന മനുഷ്യതവം എന്ന് വി ിക്കിേ. മറ്റുള്ളവർ തദ്ദന്നാെ് അൽപം 
അസവസ്ഥനാകുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വയക്തി, അവർ 
താഴ്ന്നവരാടണന്നതിനാൽ, മറ്റുള്ളവദ്ദരാെ് ദ്ിവസം മുഴുവൻ ദ്ദകാപിക്കുന്നു, 
അദ്ദേ? കീഴുദ്ദദ്യാഗസ്ഥടര ആക്രമിക്കുന്നത് വലിയ കുറ്റമായി 
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കണക്കാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ദ്ദമലധികാരിടയദ്ദയാ, കദ്വടത്തദ്ദയാ, 
നിങ്ങളുടെ ദ്ദമലദ്ദദ്യാഗസ്ഥടനദ്ദയാ അെിക്കുക, കാരണം അവർ 
ദ്ദശ്രഷ്ഠരാണ്, അവർ ശക്തരാണ്. വയക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, 
കീഴുദ്ദദ്യാഗസ്ഥന് അധികാരമിേ, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവടെ 
ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവടന ആക്രമിക്കുന്നു. ഒരു കീഴുദ്ദദ്യാഗസ്ഥൻ 
എത്ര ടതറ്റുകാരനാടണങ്കിലം, ഞാൻ എദ്ദപാഴും അവടന 
സഹായിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലം, ഒരു ദ്ദമലദ്ദദ്യാഗസ്ഥടന 
സം ന്ധിച്ചിെദ്ദത്താ ം, അവൻ എത്ര നേവനാടണങ്കിലം, എനിക്ക് 
ഒരു ദ്ദമലധികാരി ഉൊയിരിന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയിേ, കൂൊടത 
ആരുടെയും ദ്ദമലധികാരിയാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിേ. അവൻ 
നേവനാടണങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവമിേ, എന്നാൽ അതിനർത്ഥം 
അവൻ എദ്ദപാഴും അങ്ങടനയായിരിക്കിേ എന്നാണ്, അദ്ദേ! ഒരു 
ദ്ിവസം അവൻ എനിക്ക് തലദ്ദവദ്ന (കമദ്ദഗ്രൻ) തരുന്ന എടന്തങ്കിലം 
പറദ്ദഞ്ഞക്കാം. കീഴുദ്ദദ്യാഗസ്ഥടര പരിപാലിക്കുന്ന വൻ ആണ് 
ഉന്നതൻ! അവൻ ഒരു യഥാർത്ഥ ദ്ദമലദ്ദദ്യാഗസ്ഥനാണ്. ഞാൻ ഒരു 
യഥാർത്ഥ ദ്ദമലധികാരിടയ ദ്ദതടുന്നു. എടെ ദ്ദമലധികാരിയാകുക, 
പദ്ദക്ഷ് ഒരു യഥാർത്ഥ ദ്ദമലധികാരിയാകുക. ഞാൻ ജനിച്ചത് ഒരു തേ് 
ടകാള്ളാൻ അേ! നിങ്ങ ിൽ നിന്ന് തേ് ടകാള്ളാൻ ജനിച്ചവനാദ്ദണാ 
ഞാൻ? ഇത്രയും മഹത്തരമായ എന്താണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകാൻ 
ദ്ദപാകുന്നത്? 

നിങ്ങൾക്കായി ദ്ദജാലി ട യ്യാൻ ആടരടയങ്കിലം 
ഏർടപടുത്തിയിട്ടുടെങ്കിൽ, അവടന ഒരിക്കലം നിന്ദദ്ദയാടെ 
തള്ളിക്ക യരുത്, അവടന പ്രദ്ദകാപിപിക്കരുത്. എോവദ്ദരാടും 
 ഹുമാനദ്ദത്താടെ ടപരുമാറുക. ആര് എങ്ങിടന നിങ്ങൾക്ക് 
ഉപകരിക്കും എന്ന് നിങ്ങള്ക്ക്ക് അറിയിേ! 

(17) ഓദ്ദരാ വംശജരിലം മാനവികതയുടെ അഭയാസം:  

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ തടന്ന ഉെ് 1.4 
ദ്ശലക്ഷ്ം രൂപങ്ങൾ അടേങ്കിൽ പാ ികൾ [വികസനത്തിടെ]. 
എന്നിരുന്നാലം, മനുഷ്യ വംശത്തിടെ അടേങ്കിൽ 
കജവശാസ്ത്രപരമായ കാഴ്ചപാെിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ 
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ദ്ദനാക്കിയാൽ, ഓദ്ദരാരുത്തരും തമ്മിലള്ള വയതയാസങ്ങൾ ദൃശയമാകിേ; 
എോവരും ഒരുദ്ദപാടലയാണ്. അതിനാൽ ഇതിൽ നിന്ന്, 
ജീവശാസ്ത്രപരമായ വയതയാസങ്ങട ാന്നും ഉൊകാനിെയിടേന്ന് 
ദ്ദതാന്നുന്നു, പദ്ദക്ഷ് മാനസികാവസ്ഥ [മനസ്സിലാക്കുന്നത്] ഉടെന്ന് ... 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: അതാണ് വികസനം. അതുടകാൊണ് നിരവധി 
ഡിവിഷ്നുകൾ ഉള്ളത്. 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: [വികസനത്തിടെ] പാ ികൾ 
വയതയസ്തമാടണങ്കിലം, ജീവശാസ്ത്രപരമായി എോവരും 
ഒരുദ്ദപാടലയാണ്. അദ്ദപാൾ, ഏടതങ്കിലം തരത്തിലള്ള ടപാതു മതം 
ഉൊകുദ്ദമാ? 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: മാനവികതയുടെ ആ ാരമാണ് ടപാതുമതം. ഒരു 
വയക്തിക്ക് സവന്തം ധാരണയനുസരിച്ച് മാനവികതയുടെ പരിശീലനം 
നെപിലാക്കാൻ കഴിയും. ഓദ്ദരാ വയക്തിക്കും സവന്തം 
ധാരണയനുസരിച്ച് മാനവികതയുടെ പരിശീലനം നെത്താം, പദ്ദക്ഷ് 
ശരിയായ ധാരണദ്ദയാടെ അവൻ അത് ട യ്യുന്നതാണ് നേത്. ഒരു 
വയക്തി അത് പരിശീലിക്കുന്നതിടെ പരിധിയിൽ വന്നാൽ 
മാനവികതയുടെ ആ ാരം വ ടര ഉയർന്നതാണ്! എന്നാൽ 
മനുഷ്യരാശിയുടെ സമ്പ്രദ്ായം ഈ ദ്ിവസങ്ങ ിൽ ആളുകൾക്കിെയിൽ 
നിലനിൽക്കുന്നിേ, അദ്ദേ? 

മാനവികതയുടെ ആ ാരം ശരിക്കും അത്ഭുതകരമാണ്, പദ്ദക്ഷ് 
അത് [ഒരു വയക്തിയുടെ] വികസനത്തിന് അനുസൃതമാണ്. 
അദ്ദമരിക്കക്കാർക്കിെയിടല മാനവികതയുടെ രീതി വയതയസ്തമാണ്, 
നമ്മുടെ [ഇന്തയൻ] മാനവികതയുടെ രീതി വയതയസ്തമാണ്. 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: അതിലം വയതയാസമുദ്ദൊ, ദ്ാദ്ാ? ഏത് 
രീതിയിലാണ് വയതയാസം? 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: വലിയ വയതയാസമുെ്. 

അവരുടെ അറ്റാച്ച് ടമന്റം (മമത) നമ്മുടെ അറ്റാച്ച് ടമന്റം തമ്മിൽ 
വയതയാസമുെ്. അതായത്, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കദ്ദ ാെ് ഉള്ള 
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അത്രയും അടുപം അവർക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കദ്ദ ാെ് ഇേ. 
അറ്റാച്ച്ടമെ് കുറവായതിനാൽ, അവരുടെ വികാരങ്ങ ിൽ 
വയതയാസമുെ് (ഭാവ്); വികാരങ്ങൾ ആ പരിധി വടര കുറവാണ്.  

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: അറ്റാച്ച്ടമെ് എത്രദ്ദത്താ ം കുറയുന്നുദ്ദവാ 
അത്രമാത്രം വികാരങ്ങൾ വയതയാസടപടും! 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: മാനവികതയുടെ ആ ാരം ഇതിന് ആനുപാതികമാണ്. 
അതിനാൽ, അവരുടെ മാനവികത നമ്മുദ്ദെത് ദ്ദപാടലയേ. അവരുടെ 
മാനവികതയുടെ പ്രദ്ദയാഗം തീർച്ചയായും അവർ മാനവികതയുടെ 
അതിരുകൾക്കുള്ളിലാണ്. അവയിൽ ഏതാെ് എൺപത് ശതമാനവം 
മനുഷ്യതവത്തിടെ പരിധിക്കുള്ളിലാണ്. അോത്തത് നമ്മുടെ ആളുകൾ 
മാത്രമാണ്. മടറ്റോവരും, അവരുദ്ദെതായ അ വിൽ, മാനവികതയുടെ 
പരിധിക്കുള്ളിലാണ്. 

(18) വയതയസ്ത തരം മാനവികതതകൾ ഉെ് 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: കജനദ്ദരാ ക്രിസ്തയാനികദ്ദ ാ കവഷ്ണവദ്ദരാ 
(ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തർ) ആകടട്ട, എോയിെത്തുമുള്ള ആളുകളുടെ കൂട്ടായ 
ധാരണ ഒരുദ്ദപാടലയദ്ദേ? 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: ഒരു വയക്തിയുടെ വികസനം എങ്ങടനയുള്ളതാദ്ദണാ, 
അതായിരിക്കും അവടെ ധാരണ എന്നതാണ് വസ്തുത. ജ്ഞാനിയുടെ 
മാനവികത (സവയം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്കും അതുതടന്ന ട യ്യാൻ 
കഴിയുന്ന ഒരാൾ) ... ജ്ഞാനിയും മനുഷ്യനാണ്, അദ്ദേ? ജ്ഞാനിയുടെ 
മാനവികത, സവയം (അജ്ഞാനി) അറിയാത്തവരുടെ മാനവികത, 
ധാരാ ം വികല കർമ്മങ്ങളുള്ളവരുടെ മനുഷ്യതവം, ധാരാ ം ടമറിറ്റ് 
കർമ്മങ്ങളുള്ളവരുടെ മനുഷ്യതവം; ഓദ്ദരാരുത്തരുടെയും മനുഷ്യതവം 
വയതയസ്തമാണ്. മനുഷ്യർ ഒരു തരത്തിലള്ളവരാടണങ്കിലം. 

ജ്ഞാനി പുരുഷ്ടെ മാനവികത വയതയസ്തമാണ്. സവയം 
അറിയാത്തവടെ മനുഷ്യതവം വയതയസ്തമാണ്. എോവരിലം 
മനുഷ്യതവമുെ്; സവയം അറിയാത്തവരിൽ ദ്ദപാലം മനുഷ്യതവം ഉെ്. 
ഈ അവികസിത ജനങ്ങളുടെ ഇെയിദ്ദലക്ക് നിങ്ങൾ 
ദ്ദപാകുകയാടണങ്കിൽ, അവർക്ക് മനുഷ്യതവമുെ്, പദ്ദക്ഷ് അവരുടെ 
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മാനവികത വയതയസ്തമാണ്. ഇത് അവികസിതമാണ്, ഇത് [ഇവിടെ] 
വികസിപിച്ചതാണ്. ദ്ദമാശം പ്രവൃത്തികൾ ട യ്യുന്നവടെ മനുഷ്യതവം; 
നിങ്ങൾ ഒരു കള്ളടന കാണകയും, ഒരു കള്ളൻ നിങ്ങളുടെ 
അടുത്തുവരികയും അവടെ ശ്രദ്ധയിൽ ടപടുകയും ട യ്യുന്നുടവങ്കിൽ, 
അവടെ മനുഷ്യതവം എങ്ങടനയുള്ളതാണ് എന്ന് ദ്ദനാക്കൂ, അതായത്, 

അവൻ "നീങ്ങരുത്!"  എന്ന് പറയുദ്ദമ്പാൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും, ‘ഓ, 

നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യതവടത്തക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു.’ നിങ്ങൾ അവടെ 
മനുഷ്യതവം പരി യടപട്ടു, അദ്ദേ? അവൻ പറയും, "അത് കകമാറുക!" 
എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം, "ഇതാ എടുത്തുടകാള്ളൂ." [എന്ന 

 ിന്തദ്ദയാടെ,] ‘തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എടന്ന കണ്ടുമുട്ടിയത് നിങ്ങളുടെ 

ദ്ദയാഗയമായ കർമ്മമാണ്!’ 

വ ടര പരിഭ്രാന്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ മുംക യിലെ്. അദ്ദേഹം 
എദ്ദന്നാെ് പറയുന്നു, "ഈ ദ്ിവസങ്ങ ിൽ ഒരാൾക്ക് ൊക്സിയിൽ യാത്ര 
ട യ്യാൻ കഴിയിേ." ഞാൻ അദ്ദേഹദ്ദത്താെ് ദ്ദ ാദ്ിച്ചു, "എന്താണ് 
സംഭവിച്ചത്? ഇവിടെ പതിനായിരം ൊക്സികളുെ്, നിങ്ങൾക്ക് അവ 
ഓെിക്കാൻ കഴിയിേ, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? സർക്കാർ ഒരു നിയമം 

പാസ്സാക്കിദ്ദയാ?” അദ്ദപാൾ അവൻ പറയുന്നു, "ഇേ, അവർ നിങ്ങട  
ടകാള്ളയെിക്കുന്നു. അവർ നിങ്ങട  ൊക്സിയിൽ അെിക്കുകയും 
ടകാള്ളയെിക്കുകയും ട യ്യുന്നു. ഓ മർതയദ്ദര, നിങ്ങൾ എത്രനാൾ ഇത്ര 
ഭ്രാന്തൻമാരായി ടപരുമാറും? ടകാള്ളയെിക്കടപടുന്നത് പ്രകൃതി 
നിയമങ്ങളുടെ പരിധിക്കുള്ളിലാദ്ദണാ അേദ്ദയാ? ദ്ിവസവം നാല് ദ്ദപർ 
ടകാള്ളയെിക്കടപടുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്കും ആ 'പ്രതിഫലം' 
ലഭിക്കും; ഏത് വിധത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആ നിഗമനത്തിടലത്തിയത്? 

ആ ‘പ്രതിഫലം’ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു അപൂർവ 
ദ്ിവസത്തിലാണ് നൽകുന്നത്. 'റിവാർഡുകൾ' എോ ദ്ിവസവം 
ടകാടുക്കാറുദ്ദൊ? 

ക്രിസ്തയാനികൾ ദ്ദപാലം സമ്മതിക്കിേ. പുനർജന്മടത്തക്കുറിച്ച് 
അവടര ദ്ദ ാധയടപടുത്താൻ നിങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലം അവർ അത് 
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അംഗീകരിക്കിേ. ഞങ്ങൾ ഇത് ഉയർത്തി ടകാണ്ടുവരാൻ ദ്ദപാലം 
പാെിേ. അങ്ങടന ട യ്യുന്നത് മാനവികതയുടെ ആ ാരത്തിന് 
എതിരാണ്. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മദ്ദറ്റ വയക്തിടയ ട റിയ ദ്ദതാതിൽ 
ദ്ദപാലം ദ്ദവദ്നിപിക്കുന്നത് മാനവികതയുടെ ആ ാരത്തിന് 
എതിരാണ്. മറിച്ച്, നിങ്ങൾ അവടര ദ്ദപ്രാത്സാഹിപിക്കണം. 

(19) മാനവികതയുടെ പരിശീലനത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ 
അകന്നുദ്ദപാകുന്നത് ഇങ്ങടനയാണ് 

മാനവികതയുടെ പരിശീലനം ഒരു നിർണായക കാരയമാണ്. 
മാനവികതയുടെ സമ്പ്രദ്ായം എോയ്പദ്ദപാഴും ഒരുദ്ദപാടലയേ 

[എോവർക്കും]. എന്തുടകാടെന്നാൽ ‘കർണി’ (പ്രവർത്തനങ്ങൾ) 
എന്ന് വി ിക്കടപടുന്നതിനാലാണിത്; ഒരു യൂദ്ദറാപയൻ 
നിങ്ങദ്ദ ാടൊപം മാനവികത ആ രിക്കുകയും യൂദ്ദറാപയനുമായി 
നിങ്ങൾ മാനവികത പരിശീലിക്കുകയും ട യ്താൽ, രണ്ടും തമ്മിൽ 
വലിയ വയതയാസമുൊകും. കാരണം, അതിനു പിന്നിൽ അവടെ 
ഉദ്ദേശയം എന്താണ് (ഭാവന)? പിടന്ന എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം? 
കാരണം, നിങ്ങൾ വികസിപിച്ചതാണ്; നിങ്ങൾ ആത്മീയത 
വികസിപിച്ച ഒരു രാജയത്തുനിന്നാണ്. അതുടകാൊണ് നമ്മുടെ 
സാംകാരിക മൂലയങ്ങൾ (sanskar) വ ടര ഉയർന്നത്. ഒരാൾ എങ്കിലം 
മാനവികതയുടെ പരിധിയിൽ വന്നാൽ; നമ്മുടെ സാംകാരിക 
മൂലയങ്ങൾ വ ടരയധികം ഉയർന്നതായതിനാൽ അവർ എണ്ണമറ്റതാണ്, 
പദ്ദക്ഷ് ഈ ആളുകൾ മാനവികതയുടെ ആ ാരങ്ങ ിൽ നിന്ന് 
അകന്നുദ്ദപായി. കാരണം അവർ അതയാഗ്രഹത്തിനും 
പ്രദ്ദലാഭനത്തിനും ഇരയായിട്ടുെ്. ഇവിടെ [ഇന്തയയിൽ], ദ്ദകാപവം 
അഹങ്കാരവം വഞ്ചനയും അതയാഗ്രഹവം പൂർണ്ണമായി വികസിച്ചിട്ടുെ്. 
അതുടകാൊണ് ഈ ആളുകൾ മനുഷ്യതവത്തിൽ നിന്ന് 
വയതി ലിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലം, അവർ ദ്ദമാ നത്തിന് അർഹരാണ് 
(ദ്ദമാക്ഷ്ം). കാരണം, ഒരാൾ [ആത്മീയമായി] ഇവിടെ [ഇന്തയയിൽ] 
വികസിക്കാൻ തുെങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ ഒരാൾ ദ്ദമാക്ഷ്ത്തിന് 
ദ്ദയാഗയനാകും. ആ ആളുകൾ വിദ്ദമാ നത്തിന് ദ്ദയാഗയരേ. അവർ 
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മതത്തിന് ദ്ദയാഗയരാണ്, പദ്ദക്ഷ് അവർക്ക് ദ്ദമാ നത്തിന് 
അർഹതയിേ. 

(20) മാനവികതടയക്കുറിച്ചു് ഒരു പ്രദ്ദതയക ധാരണ 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: ദ്യവായി വയതയസ്ത തരം മനുഷ്യരാശിയുടെ 
വിവിധ സവഭാവവിദ്ദശഷ്ങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചാലം (പറഞ്ഞു തന്നാലം). 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: മാനവികതയുടെ വിവിധ ദ്ദഗ്രഡുകൾ ഉെ്. എോ 
രാജയങ്ങ ിലം മാനവികത നിലനിൽക്കുന്നു, അവയുടെ വികസന 
നിലവാരടത്ത അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ദ്ദഗ്രഡുകൾ ഉെ്. മാനവികത 
എന്നാൽ ഒരാൾ സവന്തം ദ്ദഗ്രഡ് തീരുമാനിക്കണം, 'എനിക്ക് 
മാനവികത നെപാക്കണടമങ്കിൽ, എനിക്ക് ദ്ദയാജിപ്പുള്ളതായി 
ദ്ദതാന്നുന്നടതന്തും, മറ്റുള്ളവർക്കും ദ്ദവെി ഞാൻ അത് ട യ്യും. 

’അതാണ് മനുഷ്യതവം എന്ന് അറിയടപടുന്നത്. ഓദ്ദരാരുത്തരുടെയും 
മനുഷ്യതവം വയതയസ്തമാണ്. അതിനാൽ, എോവരുടെയും മനുഷ്യതവം 
ഒരുദ്ദപാടലയേ; അത് ഒരു വയക്തിയുടെ ദ്ദഗ്രദ്ദഡഷ്ടന (അറിവിടന) 
അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്! 

അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് സവീകാരയം ആയതു എടന്താടക്ക 
ആദ്ദണാ, അത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാരയത്തിലം നിലനിർത്തണം, 'എനിക്ക് 
ദ്ദവദ്ന ദ്ദതാന്നുന്നുടവങ്കിൽ, മദ്ദറ്റയാൾക്ക് ദ്ദവദ്നയുൊകിദ്ദേ?' 
ആടരങ്കിലം നിങ്ങ ിൽ നിന്ന് ദ്ദമാഷ്ടിക്കുദ്ദമ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് ദ്ദവദ്ന 
ദ്ദതാന്നുന്നു, അതിനാൽ മടറ്റാരാ ിൽ നിന്ന് ദ്ദമാഷ്ടിക്കുദ്ദമ്പാൾ, നിങ്ങൾ 
 ിന്തിക്കണം, 'ഇേ! ആടരടയങ്കിലം ദ്ദവദ്നിപിക്കുന്ന എടന്തങ്കിലം 

ഞാൻ എങ്ങടന ട യ്യും? ’ആടരങ്കിലം നിങ്ങദ്ദ ാെ് കള്ളം 
പറയുദ്ദമ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് ദ്ദവദ്നയുടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ [മറ്റുള്ളവർക്ക്] 
അദ്ദത പരിഗണന നൽകണം. ഓദ്ദരാ രാജയത്തിനും, ഓദ്ദരാ 
വയക്തിക്കും മനുഷ്യതവത്തിടെ തരംതിരിവ് വയതയസ്തമാണ്.  

ഒരാൾ ഇഷ്ടടപടുന്ന ടപരുമാറ്റം ഉപദ്ദയാഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരുമായി 
സവയം ടപരുമാറുക എന്നതാണ് മനുഷ്യതവം. ഈ ഹ്രസവ നിർവ നം 
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നേതാണ്, എന്നിരുന്നാലം എോ രാജയങ്ങ ിടലയും ആളുകൾക്ക് 
വയതയസ്ത തരത്തിലള്ള ടപരുമാറ്റങ്ങൾ ഇഷ്ടടപദ്ദട്ടക്കാം. 

നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ 
മറ്റുള്ളവദ്ദരാെ് ദ്ദമാശമായി ടപരുമാറരുത്. നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന 
വിധത്തിൽ മാത്രദ്ദമ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവദ്ദരാെ് ടപരുമാറാവൂ. ഞാൻ 
നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയും, "വരൂ, ഇരിക്കൂ." എനിക്ക് 
അത് ഇഷ്ടമാടയങ്കിൽ, ആടരങ്കിലം എടെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ, ഞാൻ ആ 
വയക്തിദ്ദയാെ് പറയണം, "വരൂ, ഇരിക്കൂ." അതിടന മാനവികത എന്ന് 
വി ിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലം, ആടരങ്കിലം എടെ വീട്ടിൽ വരുദ്ദമ്പാൾ 
ഞാൻ അങ്ങടന സംസാരിക്കിേ, പദ്ദക്ഷ് ആ വയക്തി അങ്ങടന 
സംസാരിക്കുടമന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷ്ിക്കുന്നു, അദ്ദപാൾ അത് 
മനുഷ്യതവമായി കണക്കാക്കിേ. നിങ്ങൾ ആരുടെടയങ്കിലം വീട്ടിൽ 
ദ്ദപായി ഭക്ഷ്ണത്തിനായി ഒരു ഓഫർ (ക്ഷ്ണം) 
പ്രതീക്ഷ്ിക്കുകയാടണങ്കിൽ, ഒരു അതിഥിടയന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ 
അവിടെ നേ ഭക്ഷ്ണം കഴിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ  ിന്തിക്കണം, 
'അതിഥികൾ എടെ സ്ഥലത്ത് വരുദ്ദമ്പാൾ, ഞാൻ അവർക്ക് നേ 
ഭക്ഷ്ണം നൽകണം. ' നിങ്ങദ്ദ ാെ് ട യ്യാൻ നിങ്ങൾ 
ആഗ്രഹിക്കുന്നതുദ്ദപാടല ട യ്യുക. അതാണ് മനുഷ്യതവം. 

എോ ഇെപാടുകളും ട യ്യുന്നിെത്ത് നിങ്ങൾ സവയം മുന്നിൽ 
വയ്ക്കുക, അതാണ് മനുഷ്യതവം! ഓദ്ദരാ വയക്തിയിലം മനുഷ്യതവം 
വയതയാസടപടുന്നു; ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വയതയസ്തമാണ്, മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് 
വയതയസ്തമാണ്, ക്രിസ്തയാനികൾക്ക് വയതയസ്തമാണ്, എോവർക്കും 
വയതയസ്തമാണ്, കജനരുടെ മനുഷ്യതവവം വയതയസ്തമാണ്. 

അതുദ്ദപാടല, അപമാനിക്കടപൊൻ ഒരാൾ ഇഷ്ടടപടുന്നിേ, 
എന്നിട്ടും മറ്റുള്ളവടര അപമാനിക്കാനുള്ള കധരയം അവനുെ്; അത് 
എങ്ങടന മനുഷ്യതവമായി കണക്കാക്കും? അതിനാൽ, എോ 
കാരയങ്ങ ിലം, കാരയങ്ങൾ  ിന്തിച്ചതിനുദ്ദശഷ്ം മാത്രം 'ടകാടുക്കുക / 
ട യ്യുക', അതാണ് മാനവികത എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത്.
 ചുരുക്കത്തിൽ, ഓദ്ദരാ വയക്തിയും മാനവികത അനുഷ്ഠിക്കുന്ന 
രീതി വയതയാസടപട്ടിരിക്കുന്നു. 'ആ ഇെടപെലിൽ, ഞാൻ ആടരയും 
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ഉപദ്രവിക്കിേ,' അതാണ് മാനവികതയുടെ അതിർത്തി, ആ 
അതിർത്തി ഓദ്ദരാ വയക്തിക്കും വയതയസ്തമാണ്. മാനവികത എന്നാൽ 
ഒരു മാനദ്ണ്ഡം മാത്രദ്ദമയുള്ളൂ എന്നേ. എനിക്ക് ദ്ദവദ്ന 
ദ്ദതാന്നുന്നടതന്തും ഞാൻ മറ്റാർക്കും അത്തരം ദ്ദവദ്ന നൽകരുത്. 
ആടരങ്കിലം എനിക്ക് അത്തരം ദ്ദവദ്ന ഉൊക്കിയാൽ എനിക്ക് 
എങ്ങടന ദ്ദതാന്നും? അതിനാൽ, ഞാൻ അത്തരം ദ്ദവദ്ന മറ്റാർക്കും 
നൽകുന്നിേ. ഒരു വയക്തി അവടെ വികസന നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് 
കാരയങ്ങൾ ട യ്തുടകാെിരിക്കും. 

(21) നിങ്ങൾക്ക് സദ്ദന്താഷ്ം അത് നൽകുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കണം  

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: നമ്മൾ മടറ്റാരാളുടെ ഹൃദ്യടത്ത 
ദ്ദവദ്നിപിക്കാത്ത തരത്തിൽ ജീവിക്കണടമന്ന് നമുക്കറിയാം. 
മാനവികതയുടെ ഈ ധാർമ്മിക കെമകട ക്കുറിച്ച് നമുടക്കോം 
അറിയാം. 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: ഇടതാടക്കയാണ് മാനവികതയുടെ ധാർമിക 
കർത്തവയങ്ങൾ, എന്നാൽ ആത്മാവിടെ (ആത്മ) അന്തർലീനമായ 
പ്രവർത്തനടത്തക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ, നിതയമായ സദ്ദന്താഷ്ം 
നിലനിൽക്കും. മാനവികതയുടെ ആ ാരം എങ്ങടനയാണ്? 
മാനവികതയുടെ അഭയാസം എന്നാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സദ്ദന്താഷ്ം 
നൽകിയാൽ നമുക്ക് സദ്ദന്താഷ്ം ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ്. സദ്ദന്താഷ്ം 
നൽകാനായി നാം ലൗകിക ഇെപാടുകൾ നിലനിർത്തുകയാടണങ്കിൽ, 
ലൗകിക ഇെപാടുക ിൽ നമുക്ക് സദ്ദന്താഷ്ം ലഭിക്കും. കൂൊടത, ദ്ദവദ്ന 
നൽകുന്നതിന് നാം ലൗകിക ഇെപാടുകൾ നിലനിർത്തുകയാടണങ്കിൽ, 
നമുക്ക് ലൗകിക ഇെപാടുക ിൽ ദ്ദവദ്ന ലഭിക്കും. അതിനാൽ, നമുക്ക് 
സദ്ദന്താഷ്ം ദ്ദവണടമങ്കിൽ, ലൗകിക ഇെപാടുക ിൽ എോവർക്കും 
സദ്ദന്താഷ്ം നൽകുക, നമുക്ക് ദ്ദവദ്ന ദ്ദവണടമങ്കിൽ ദ്ദവദ്ന നൽകുക. 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: എോവർക്കും സദ്ദന്താഷ്ം നൽകാനുള്ള 
ഊർജ്ജത്തിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാദ്ദമാ? 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: അടത, നിങ്ങൾക്ക് അത്തരടമാരു പ്രാർത്ഥന 
നെത്താം! 
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(22) ജീവിതത്തിടെ ഇെടപെലക ിൽ മാനവികതയുടെ കൃതയമായ 
പരിശീലനം 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: ഭക്ഷ്ണം, ടവള്ളം, വിശ്രമം, ദ്ദൊയ് ലറ്റ് 
സൗകരയങ്ങൾ, പാർപിെം തുെങ്ങിയ അെിസ്ഥാന മനുഷ്യ ആവശയങ്ങൾ 
എന്ന് വി ിക്കടപടുന്നവ ഓദ്ദരാ വയക്തിക്കും നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് 
മാനവികതയുടെ ആ ാരമായി കണക്കാക്കുന്നുദ്ദൊ? 

ദ്ാദ്ാശ്രീ:   മാനവികതയുടെ സമ്പ്രദ്ായം   പൂർണ്ണമായും 
വയതയസ്തമായ കാരയം ആണ്. മാനവികതയുടെ പ്രദ്ദയാഗം ഈ പരിധി 
വടര ദ്ദപാകുന്നു ഈ ദ്ദലാകത്തിടല സമ്പത്തിടെ വിതരണം 
സവാഭാവിക വിതരണമാണ്. അതിൽ, എടെ വിഹിതം 
എന്തുതടന്നയായാലം, നിങ്ങൾ അത് എനിക്ക് നൽദ്ദകെിവരും, 
അതിനാൽ ഞാൻ അതയാഗ്രഹിയാദ്ദകെ ആവശയമിേ. അതിനാൽ, 
അതയാഗ്രഹം നിലനിൽക്കാത്തദ്ദപാൾ അതിടനയാണ് മനുഷ്യതവം 
പരിശീലിക്കുന്നത് എന്ന് വി ിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലം, ഒരു 
വയക്തിക്ക് ഇത്രയും വലിയ അ വിൽ മാനവികത പരിശീലിക്കാൻ 
കഴിദ്ദഞ്ഞക്കിേ, പദ്ദക്ഷ് ഒരാൾ അത് ഒരു പരിധിവടര പ്രദ്ദയാഗിച്ചാൽ 
ദ്ദപാലം മതിയാകും. 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: അതിനർത്ഥം ഒരു വയക്തി ദ്ദകാപം-
അഹങ്കാരം-വഞ്ചന-അതയാഗ്രഹം (കഷ്ായ്) എന്നിവയിൽ നിന്ന് 
മുക്തനാകുന്നദ്ദതാടെ, അത് മാനവികതയുടെ ആ ാരത്തിന് 
കീഴിലാണ് എന്നാണ്. 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: ഇേ, അങ്ങടന ടവച്ചാൽ, അത്തരടമാരു വയക്തി 
തികച്ചും വിരക്തി ദ്ദനെിയ ഭഗവാടെ മതത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു 
(വിതരാഗ് ധർമ്മം). എന്നിരുന്നാലം, ചുരുക്കത്തിൽ മാനവികതയുടെ 
പ്രദ്ദയാഗം, ഇത്രമാത്രം; നിങ്ങളുടെ ഭാരയദ്ദയാടൊപം ജീവിക്കുക, 
നിങ്ങളുടെ കുട്ടികദ്ദ ാടൊപം ജീവിക്കുക, നിങ്ങൾ ട യ്യുന്നടതന്തും 
ട യ്യുക, വയാപൃതനാകുക, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികട  വിവാഹം കഴിക്കുക, 
അടതോം ട യ്യുക. ഇതിൽ ദ്ദകാപം-അഹങ്കാരം-വഞ്ചന-
അതയാഗ്രഹം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തമാകുന്ന പ്രശ് നം ഉദ്ിക്കുന്നിേ; 
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എന്നിരുന്നാലം, നിങ്ങട  ദ്ദവദ്നിപിക്കുന്നടതന്തും മറ്റുള്ളവടര 
ദ്ദവദ്നിപിക്കും എന്ന അനുമാനദ്ദത്താടെ ഇെപാടുകൾ നെത്തുക. 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: അടത, പദ്ദക്ഷ് അത് ഒന്നുതടന്നയാണ്. 
ഞങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നുടവന്ന് ടവക്കുക. പട്ടിണി ദ്ദവദ്നയുടെ ഒരു 
രൂപമാണ്. അതിനുള്ള ഉപാധി ഞങ്ങളുടെ പക്കലെ്. ഞങ്ങൾ 
കഴിക്കുന്നു, അതാണ് ഉപാധി. ആ ഉപാധി ഇോത്തവർക്ക് ഞങ്ങൾ 
നൽകണം. നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദ്ദവദ്ന, മറ്റുള്ളവർ അത്തരം ദ്ദവദ്ന 
സഹിക്കാതിരിക്കാൻ എടന്തങ്കിലം ട യ്യണം , അതും 
മനുഷ്യതവത്തിടെ ഒരു രൂപമാണ്, അദ്ദേ? 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: ഇേ, അത് മനുഷ്യതവമേ. നിങ്ങൾ വിശവസിക്കുന്നത് 
യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ നാശമുൊക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ നിയമം 
ഓദ്ദരാരുത്തർക്കും അവരുടെ ഭക്ഷ്ണം എത്തിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്. 
ഒരാൾ മടറ്റാരാൾക്ക് ഭക്ഷ്ണം ടകാടുക്കാദ്ദനാ വസ്ത്രം ടകാടുക്കാദ്ദനാ 
ദ്ദപാകുന്ന ഒരു ഗ്രാമം ദ്ദപാലം ഇന്തയയിൽ ഇേ. അങ്ങടന ഒന്നുമിേ. 
നഗരങ്ങ ിൽ മാത്രമാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലള്ള കാരയങ്ങൾ 
ആരംഭിച്ചത്, അവിടെ ആ ആളുകൾ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ പണം 
എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു  ിസിനസ്സാക്കി മാറ്റി. എവിടെയാണ് 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കിെക്കുന്നത്? സാധനങ്ങൾ ദ്ദ ാദ്ിക്കാൻ 
കഴിയാത്ത, ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാത്ത സാധാരണക്കാർക്കിെയിൽ, 
അവർക്ക് അതിടനക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയിേ; അവിടെയാണ് 
ബുദ്ധിമുട്ട്. മടറ്റവിടെയും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉള്ളത്? ആളുകൾ ഇത് 
അനാവശയമായി ഏടറ്റടുത്തു! 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: അവർ ആരാണ്? 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: സാധാരണക്കാരാണ്, അവരാണ്. അവദ്ദരാെ് ദ്ദപായി 
ദ്ദ ാദ്ിക്കുക, "നിങ്ങൾ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദ്ദനരിടുന്നു?" 
അോത്തപക്ഷ്ം, സംഭാവനകൾ നൽകണടമന്ന് നിങ്ങൾ 
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ആളുകൾ, അവർ മദ്യം കുെിക്കുകയും 
ഉേസിക്കുകയും ട യ്യുന്നു.     
 ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: അത് ശരിയാണ്, പദ്ദക്ഷ് സാധാരണക്കാർക്ക് 
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ആവശയമുടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതിനാൽ അവിടെ 
ടകാടുക്കുന്നത് ധാർമ്മിക കെമയായി (ധർമ്മം) കണക്കാക്കടപടുന്നു, 
അദ്ദേ? 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: അടത, എന്നാൽ മനുഷ്യതവത്തിടെ പരിശീലനവമായി 
ഇതിന് എന്ത്  ന്ധമുെ്? മാനവികതയുടെ ആ ാരം എന്താണ്? 
[പരിഗണന] എടന്ന ദ്ദവദ്നിപിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവടരയും ദ്ദവദ്നിപിക്കും, 
അതിനാൽ എടെ ടപരുമാറ്റം മറ്റുള്ളവടര 
ദ്ദവദ്നിപിക്കാത്തതായിരിക്കണം എന്നതാണ്. 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: അത് ഒദ്ദര കാരയമദ്ദേ? ആർടക്കങ്കിലം 
വസ്ത്രമിടേങ്കിൽ ... 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: ഇേ, അടതാരു കരുണയുള്ള വയക്തിയുടെ സവഭാവ 
സവിദ്ദശഷ്തക ാണ്. മറ്റുള്ളവടരോം എങ്ങടന 
കരുണയുള്ളവരായിരിക്കും? സമ്പന്നരായവർക്ക് അത് ട യ്യാൻ 
കഴിയും. 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: ഒരു സാമുദ്ായിക തലത്തിൽ ഒരു ശ്രമം 
നെത്തുന്നത് നേതായി കണക്കാക്കടപടുന്നു, അങ്ങടന 
സാധാരണക്കാർക്ക് നന്നായി നൽകുകയും അവരുടെ എോ 
ആവശയങ്ങളും നിറദ്ദവറ്റുകയും ട യ്യുന്നുദ്ദൊ? ഒരു സാമൂഹിക 
തലത്തിൽ, അതിനർത്ഥം ഈ ആളുകൾക്ക് നൽകാൻ ഞങ്ങൾ 
സർക്കാരിടന സമ്മർേം ട ലത്തുന്നു എന്നാണ്. അങ്ങടന ട യ്യുന്നത് 
മാനവികതയുടെ ആ ാരത്തിന് കീഴിലാകുദ്ദമാ? 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: ഇേ, അത് ടതറ്റായ തരത്തിലള്ള അഹങ്കാരമാണ്, 
ഉൾടപട്ടിരിക്കുന്ന എോവരുടെയും. 

നിങ്ങൾ സാമൂഹിക ദ്ദസവനം ട യ്യുദ്ദമ്പാൾ, നിങ്ങൾ ആളുകട  
ദ്ദസവിക്കുകയാടണന്ന് പറയാൻ കഴിയും. അടേങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 
പറയാൻ കഴിയും, "ഞാൻ സഹതപിക്കുന്നു, ഞാൻ സഹാനുഭൂതി 
പ്രകെിപിക്കുന്നു." എന്നിരുന്നാലം, മാനവികതയുടെ പരിശീലനം 
എോവടരയും ഉൾടക്കാള്ളുന്നു. എടെ വാച്ച് നഷ്ടടപടുദ്ദമ്പാൾ, അത് 
കടെത്തിയ വയക്തി മനുഷ്യതവം പരിശീലിക്കുകയാടണങ്കിൽ, അത് 
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എനിക്ക് തിരിടക ലഭിക്കുടമന്ന് എനിക്കറിയാം. ദ്ദസവന 
പ്രവർത്തനങ്ങ ിൽ ഏർടപട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആളുകട ോം 
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദ്ദദ്രാഹമാണ് ട യ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒരാദ്ദ ാെ് 

പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ എന്താണ് ട യ്യുന്നത്? എന്തുടകാൊണ് നിങ്ങൾ 
ഈ ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങടന ഈ രീതിയിൽ 

നൽകാൻ കഴിയും?” 'ദ്ദസവനം' ട യ്യാൻ പുറടപട്ട വലിയ 
[സന്നദ്ധപ്രവർത്തകൻ]! 'സന്നദ്ധപ്രവർത്തകൻ' വന്നു! എന്ത് 
കാരണത്താലാണ് നിങ്ങൾ 'ദ്ദസവനം' ട യ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്? 
ആളുകളുടെ പണം അനു ിതമായി ഉപദ്ദയാഗിക്കുന്നു, കൂൊടത 
ആളുകളും എളുപത്തിൽ നൽകുന്നു. 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: എന്നാൽ ഈ ദ്ിവസങ്ങ ിൽ അതാണ് 
മനുഷ്യതവം എന്ന് വി ിക്കടപടുന്നത്. 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: [ഞാൻ ആ മനുഷ്യദ്ദനാെ് പറഞ്ഞു,] "നിങ്ങൾ 
മനുഷ്യരാശിടയ നശിപിക്കുകയാണ്; നിങ്ങൾ അവടര ജീവിക്കാൻ 
ദ്ദപാലം അനുവദ്ിക്കുന്നിേ. " അതുടകാെ് ഞാൻ ആ മനുഷ്യടന 
ഒരുപാെ് ശകാരിച്ചു. "നിങ്ങൾ എങ്ങടനയുള്ള ആ ാണ്? ആരാണ് 
നിങ്ങട  അത്തരടമാരു കാരയം പഠിപിച്ചത്? ആളുക ിൽ നിന്ന് പണം 
ദ്ദശഖരിച്ചു്, നിങ്ങൾക്ക് ദ്രിദ്രരായി ദ്ദതാന്നുന്നവടര വി ിച്ച് അവർക്ക് 
നൽകുക. അതിനുള്ള 'ടതർദ്ദമാമീറ്റർ' [വിലയിരുത്തൽ] എന്താണ്? 
ഈ വയക്തി ദ്രിദ്രനാടണന്ന് ദ്ദതാന്നുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവന് 
നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു, ഈ മടറ്റാരാൾ ദ്രിദ്രനാടണന്ന് ദ്ദതാന്നുന്നിേ, 
അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഈ വയക്തിക്ക് നൽകിയിേ? ആ വയക്തിക്ക് 
എങ്ങടന ആത്മവിശവാസദ്ദത്താടെ സംസാരിക്കണടമന്ന് 
അറിയിോയിരുന്നു, ശരിയായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ 
അവനറിയിേ, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവനു നൽകിയിേ, ശരിയായ 
രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ അറിയാവന്ന ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകി. 
വലിയ വിലയിരുത്തൽക്കാരൻ വന്നിരിക്കുന്നു! "എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, 
"എനിക്ക് മടറ്റാരു വഴി കാണിക്കൂ." ഞാൻ അദ്ദേഹദ്ദത്താെ് പറഞ്ഞു, 
"ഈ വയക്തി ശാരീരികമായി ശക്തനാണ്, അതിനാൽ അയാൾക്ക് 100 
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അടേങ്കിൽ 150 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു വെി വാങ്ങി, നിങ്ങളുടെ 
ട ലവിൽ 20 രൂപ ടകാടുക്കുക, 'ഇതാ ഇത് എടുക്കുക, കുറച്ച് 
പച്ചക്കറികൾ എടുത്ത് വിൽക്കാൻ തുെങ്ങുക. കൂൊടത രെ് 
ദ്ിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ എനിക്ക് വെിക്ക് 5 രൂപ വാെകയായി 

നൽകുക.”  

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: നമ്മൾ സൗജനയമായി നൽകരുത്. 
ഉൽപാദ്നക്ഷ്മത കകവരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം നമ്മൾ അവനു 
നൽകണം. 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: അടത, അങ്ങടന ട യ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ആളുകട  
നിഷ്ക്രിയരാക്കുകയാണ്. ദ്ദലാകടമമ്പാടും ടതാഴിലിോയ്മ ഇേ, നിങ്ങൾ 
അത്തരം ടതാഴിലിോയ്മ വയാപിപിച്ചു. നമ്മളുടെ ഈ സർക്കാർ അത് 
പ്ര രിപിച്ചു. ദ്ദവാട്ട് ദ്ദനൊനാണ് അവർ ഇടതോം ട യ്യുന്നത്; 
അതാണ് ഈ ദുരുപദ്ദയാഗം. 

മാനവികതയുടെ പ്രദ്ദയാഗം 'സുരക്ഷ്ിത വശടത്ത' സൂ ിപിക്കുന്നു. 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: ഈ കാരയം സതയമാണ്, നമ്മൾ അവദ്ദരാെ് 
കരുണ കാണിക്കുദ്ദമ്പാൾ, അവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ട ലവിൽ ജീവിക്കുന്നു 
എന്ന തരത്തിലള്ള ഒരു ഉദ്ദേശയം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉെടലടുക്കുന്നു. 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: ഒരിക്കൽ അവടെ ഭക്ഷ്ണത്തിടെ ആവശയം 
നിറദ്ദവറ്റടപട്ടാൽ, അയാൾ മദ്യം കഴിക്കുന്ന ഒരാളുമായി ദ്ദപായി 
കറങ്ങും. അവൻ തിന്നുകയും കുെിക്കുകയും ഉേസിക്കുകയും ട യ്യുന്നു. 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: അതിനാൽ അവൻ കുെിക്കുന്നു, ദ്ാദ്ാ; 
അങ്ങടനയാണ് അത് ശീലമാക്കുന്നത്. 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: ദ്ദനാക്കൂ, അങ്ങടനയാണ്. ഇത് ഇതുദ്ദപാടലയാണ്. 
നിങ്ങൾക്ക് ആളുകട  ടമച്ചടപടുത്താൻ കഴിയിടേങ്കിലം നിങ്ങൾ 
അവടര നശിപിക്കരുത്. എന്താണ് അതിനർത്ഥം? മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് 
വസ്ത്രങ്ങൾ ദ്ദശഖരിക്കുകയും അത്തരം ആളുകൾക്ക് നൽകുകയും 
ട യ്യുന്നു, തുെർന്ന് അവ അടുക്ക  പാത്രങ്ങൾക്കായി വിൽക്കുന്നു. 
പകരം, ദ്ദജാലി കടെത്താൻ അവടര സഹായിക്കുക. 
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അോത്തപക്ഷ്ം, വസ്ത്രദ്ദമാ ഭക്ഷ്ണദ്ദമാ നൽകുന്നത് 
മനുഷ്യരാശിയുടെ പരിശീലനമേ. ദ്ദഹയ്, നിങ്ങൾക്ക് [ഈ രീതിയിൽ] 
നൽകാൻ കഴിയിേ. ദ്ദജാലി കടെത്താൻ അവടര സഹായിക്കുക. 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എോവരും 
അംഗീകരിക്കുന്നു. മടറ്റാരു വിധത്തിൽ, ഒരാൾ സംഭാവന നൽകുകയും 

ആളുകട  ‘അശക്തരാക്കുകയും’ ട യ്യുന്നു. 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: അതാണ് അവരുടെ 'നിസ്സഹായ' അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം. 
ആളുകൾ വ ടര 'കരുണയുള്ളവരാണ്'; പദ്ദക്ഷ് അത്തരം ദ്യയുടെ 
ആവശയമിേ. 150 രൂപയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വെി വാങ്ങുക, അവന് 
പച്ചക്കറികൾ ടകാടുക്കു. അവൻ ദ്ദപായി ഒരു ദ്ിവസം വിൽക്കും, അവൻ 
ദ്ദപായി രൊം ദ്ിവസം വിൽക്കും; അങ്ങടന അവടെ  ിസിനസ്സ് 
ആരംഭിക്കും. ഇതുദ്ദപാലള്ള നിരവധി പരിഹാരങ്ങളുെ്. 

(23) മാനവികതയുടെ അെയാ ം 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ദ്ാദ്യുടെ ഈ 
വിഷ്യം  ർച്ച ട യ്യുദ്ദമ്പാൾ, അവർ പറയുന്നു, "ഞങ്ങൾ മാനവികത 
പരിശീലിക്കുന്നു, അത് മതി". അവർ ഇത് പറയുകയും കാരയം 
തള്ളിക്ക യുകയും ട യ്യുന്നു. 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: അടത, അവർ [ശരിക്കും] മാനവികത 

പാലിക്കുകയാടണങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അവടര ‘കദ്വം’ എന്ന് വി ിക്കും. 
ഭക്ഷ്ണം കഴിക്കുക, കു ിക്കുക,  ായ കുെിക്കുക; അത് മാനവികത 
ആ രിക്കുന്നതായി പരാമർശിക്കാനാവിേ. 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: ഇേ, മനുഷ്യരാശിയുടെ ആ ാരമായി 
ആളുകൾ വിദ്ദശഷ്ിപിക്കുന്നത് പരസ്പരം സഹായിക്കുക, മടറ്റാരാൾക്ക് 
നേത് ട യ്യുക, മനുഷ്യരാശിടയ സഹായിക്കുക എന്നതാണ്; 
അതാണ് മാനവികതയുടെ ആ ാരം എന്ന് ആളുകൾ 
മനസ്സിലാക്കുന്നത്.       
 ദ്ാദ്ാശ്രീ: അത് മനുഷ്യതവമാകാൻ കഴിയിേ. പാവം മൃഗങ്ങൾ 
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ദ്ദപാലം അവരുടെ  ന്ധുക്കട  മനസ്സിലാക്കുകയും സഹായിക്കുകയും 
ട യ്യുന്നു. 

മാനവികതയുടെ അഭയാസം എന്നതിനർത്ഥം, ഓദ്ദരാ 
സാഹ രയത്തിലം, ഒരാൾക്ക്, 'ഇത് എനിക്ക് സംഭവിച്ചാൽ എനിക്ക് 
എങ്ങടന ദ്ദതാന്നും?' എന്ന  ിന്ത ഉൊക്കലാണ്, അങ്ങനടത്ത  ിന്ത 
ആദ്യം ഉൊകുന്നിടേങ്കിൽ, ഒരാൾ മനുഷ്യതവത്തിടെ 
അതിരുകൾക്കുള്ളിലേ.  ആടരങ്കിലം എടന്ന ശകാരിക്കുന്ന നിമിഷ്ം, 
ആ വയക്തിടയ തിരിച്ചു് ശകാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, എടെ മനസ്സിൽ, 'ഇത് 
എടന്ന വ ടരയധികം ദ്ദവദ്നിപിച്ചിട്ടുടെങ്കിൽ, ഞാൻ അവടന 
ശകാരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് എത്രമാത്രം ദ്ദവദ്ന അനുഭവടപടും!' ഒരാൾ 
ഇത് സമ്മതിച്ചു് വിട്ടു ടകാടുത്താൽ, ഒരു തീരുമാനം വരും. 

മനുഷ്യതവം പരിശീലിക്കുന്നതിടെ ആദ്യ ലക്ഷ്ണം ഇതാണ്. 
ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് മാനവികതയുടെ പരിശീലനം 
ആരംഭിക്കുന്നത്. മാനവികത പരിശീലിക്കുന്നതിടെ തുെക്കം ഇവിടെ 
നിന്നായിരിക്കണം! ഈ ആരംഭം ഇടേങ്കിൽ, മനുഷ്യതവത്തിടെ 
പ്രദ്ദയാഗം ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടിേ എന്നാണ്. 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: ഉദ്ദേശയടമന്ന നിലയിൽ, 'എനിക്ക് ദ്ദവദ്ന 

അനുഭവടപടുന്നതുദ്ദപാടല, മറ്റുള്ളവർക്കും ദ്ദവദ്ന അനുഭവടപടും’, 
എന്നത് ടകാെ് ആളുകൾ തമ്മിലള്ള ഐകയം കൂടുതൽ കൂടുതൽ 
വികസിക്കും, അദ്ദേ? 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: അത് സംഭവിക്കും; കൂൊടത, മാനവികതയുടെ 
സമ്പ്രദ്ായം മുഴുവനായും ഉയർത്തടപടും. 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: അടത, അത് സവാഭാവികമായും 
ഉയർത്തടപടും. 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: അത് സവാഭാവികമായി സംഭവിക്കും. 

(24) ദുഷ്് പ്രവൃത്തികൾ കുറയ്ക്കുക, മാനവികതയുടെ ശരിയായപ്രദ്ദയാഗം 

മാനവികതയുടെ പരിശീലനത്തിലൂടെ നിരവധി ദ്ദ ാദ്യങ്ങൾ 
പരിഹരിക്കടപടുന്നു. മാനവികതയുടെ സമ്പ്രദ്ായം സന്തുലിതം 
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ആയിരിക്കണം. ആളുക ിൽ നിന്ന് വിമർശനം ദ്ദനരിടുകയാടണങ്കിൽ 
അത് മാനവികതയുടെ ആ ാരമായി കണക്കാക്കാനാവിേ.  ില 
ആളുകൾക്ക് ദ്ദമാക്ഷ്ം ആവശയമിേ, എന്നാൽ എോവർക്കും 
മനുഷ്യതവത്തിടെ ആവശയമുെ്, അദ്ദേ! ഒരു വയക്തി മാനവികത 
അഭയസിക്കാൻ തുെങ്ങിയാൽ, ധാരാ ം ടതറ്റുകൾ (പാപം) കുറയും. 

(25) മാനവികതയുടെ അഭയാസം, മനസ്സിലാക്കിടക്കാൊയിരിക്കണം 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: മാനവികതയുടെ ആ ാരവമായി  ന്ധടപട്ട്, 
മറ്റുള്ളവദ്ദരാെ് നമുക്കുള്ള പ്രതീക്ഷ്, ആ വയക്തി സമാനമായി 
ടപരുമാറണം എന്ന പ്രതീക്ഷ് പലതവണ ദ്ദസവച്ഛാധിപതയമായി 
മാറുന്നു. 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: ഇേ, എോവരും മനുഷ്യതവത്തിടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ 
തുെരണം. മടറ്റാരു വയക്തി ഒരു പ്രദ്ദതയക രീതിയിൽ ടപരുമാറണടമന്ന് 
നിയമമിേ. മാനവികതയുടെ പരിശീലനമായി കണക്കാക്കടപടുന്നത്, 
ഒരാൾ അത് മനസ്സിലാക്കിടക്കാെ് പരിശീലിക്കാൻ 
തുെങ്ങുദ്ദമ്പാഴാണ്. 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: അടത, ഒരാൾ അത് മനസ്സിലാക്കിടക്കാെ് 
പരിശീലിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലം, ഇവിടെ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവദ്ദരാെ് 
പറയുന്നു, "നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ടപരുമാറണം, നിങ്ങൾ ഇത് 
ട യ്യണം, നിങ്ങൾ അത് ട യ്യണം."  

ദ്ാദ്ാശ്രീ: അത്തരടമാരു കാരയം പറയാൻ ആർക്കാണ് 
അവകാശം? അവൻ ഗവർണർ ആദ്ദണാ? അത്തരടമാരു കാരയം ആരും 
പറയരുത്.        
 ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: അടത, അതുടകാൊണ് അത് 
ദ്ദസവച്ഛാധിപതയമാകുന്നത്. 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: ഇത് തീർച്ചയായും ദ്ദസവച്ഛാധിപതയമായി 
കണക്കാക്കടപടുന്നു! അത് തുറന്ന ദ്ദസവച്ഛാധിപതയമാണ്; നിങ്ങൾക്ക് 
അത് ആരുടെയും ദ്ദമൽ അെിദ്ദച്ചൽപിക്കാൻ കഴിയിേ. ഇദ്ദപാൾ 
ദ്ദപാലം, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ധാരണ നൽകാൻ കഴിയും, "നിങ്ങൾ 
ഇത് ഈ രീതിയിൽ ട യ്യുകയാടണങ്കിൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് 
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പ്രദ്ദയാജനകരമാകും, നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകും." നിങ്ങൾക്ക് 
തീർച്ചയായും ആടരയും നിർ ന്ധിക്കാൻ കഴിയിേ, അദ്ദേ! 

(26) നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യ അസ്തിതവം ഈ രീതിയിൽ ഉയർത്തുക ... 

ഇവടര എങ്ങടന മനുഷ്യൻ എന്ന് വി ിക്കാം? ദ്ിവസം മുഴുവൻ, 
അവർ ഭക്ഷ്ണം കഴിക്കുകയും പുറത്തുദ്ദപാകുകയും കുറച്ച് ആളുകട  
ശാസിച്ചുടകാെ് മെങ്ങുകയും രാത്രി ഉറങ്ങുകയും ട യ്യുന്നു. ഇവടര 
മനുഷ്യൻ എന്ന് വി ിക്കാദ്ദമാ? ഇത് ഒരു മനുഷ്യടനന്ന നിലയിൽ 
അവരുടെ അസ്തിതവത്തിന് നാണദ്ദക്കൊണ്. ദ്ിവസാവസാനദ്ദത്താടെ 
നൂറ് ആളുകൾക്ക് ആശവാസം നൽകുന്ന ഒരാ ാണ് മനുഷ്യൻ. അഞ്ച് 
മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വടര, അഞ്ച് ദ്ദപർടക്കങ്കിലം ആശവാസം 
നൽകുന്ന ആട യാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് വി ിക്കുന്നത്! ഇത് ഒരു 
മനുഷ്യടനന്ന നിലയിൽ അവരുടെ അസ്തിതവത്തിന് നാണദ്ദക്കൊണ്. 

(27) ഈ പുസ്തകങ്ങൾ സ്കൂളുക ിലം ദ്ദകാദ്ദ ജുക ിലം ടകാടുക്കുക 

ഈ ആളുകൾ എന്ത് വിശവസിച്ചു? ‘ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരാണ്. 

ഞങ്ങൾ മാനവികത പരിശീലിക്കണം. ’ഞാൻ അവദ്ദരാെ് പറഞ്ഞു, 

“അടത, അത് പരിശീലിക്കുക. നിങ്ങൾ വ ടരക്കാലം ടതറ്റായ 
ധാരണയിൽ ഇത് പരിശീലിച്ചു. ഇദ്ദപാൾ ശരിയായ ധാരണദ്ദയാടെ 
മാനവികത പരിശീലിക്കുക. വാസ്തവത്തിൽ, മാനവികതയുടെ ആ ാരം 

വ ടര നേ കാരയമാണ്.” 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: പദ്ദക്ഷ്, ദ്ാദ്ാ, മാനവികതയുടെ 
ആ ാരടത്തക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ നിർവ നം തികച്ചും വയതയസ്തമാണ്. 
മാനവികതയുടെ സമ്പ്രദ്ായം അവർ തികച്ചും വയതയസ്തമായ രീതിയിൽ 
മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: അടത, ഈ വിഷ്യത്തിൽ ഒരു നേ പുസ്തകമിേ. 
അതിൽ എഴുതുന്ന  ില വിശുദ്ധരും അത്തരക്കാരുമുെ്, പദ്ദക്ഷ് അത് 
ആളുകളുടെ ധാരണയിൽ പൂർണ്ണമായും വരുന്നിേ. അതിനാൽ അവർ 
അതിടനക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തക ദ്ദഫാർമാറ്റിൽ വായിദ്ദക്കെതാണ്, 
അവർ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നു, അദ്ദപാൾ അവർക്ക് ദ്ദതാന്നും, 'ഞാൻ 
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വിശവസിക്കുന്ന ഇടതോം പൂർണ്ണമായും ടതറ്റാടണന്ന്.' 
മാനവികതയുടെ പരിശീലനടത്തക്കുറിച്ചു് ഒരു പുസ്തകം ഉൊക്കുകയും 
അത് ഒരു നിശ്ചിത പ്രായത്തിലള്ള കുട്ടികട  സ്കൂളുക ിൽ 
പഠിപിക്കുകയും ദ്ദവണം. അവദ്ദ ാധത്തിടെ ആവശയം മടറ്റാരു 
വിഷ്യമാണ്, [മാനവികതയുടെ] മനശാസ്ത്രപരമായ പ്രഭാവം മടറ്റാരു 
വിഷ്യമാണ്. അവർ ഇത് സ്കൂ ിൽ പഠിക്കുകയാടണങ്കിൽ, അവർ 
തീർച്ചയായും അത് ഓർക്കും. മടറ്റാരാൾ ഉദ്ദപക്ഷ്ിച്ച എടന്തങ്കിലം 
അവർ കടെത്തിയാൽ, അവർ ഉെടന ഓർക്കും, 'ഞാൻ എടന്തങ്കിലം 
ഉദ്ദപക്ഷ്ിച്ചിട്ടുടെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങടന ദ്ദതാന്നും? അതിനാൽ ഇത് 

ഉദ്ദപക്ഷ്ിച്ച വയക്തി അത്തരം ദ്ദവദ്ന അനുഭവിക്കുന്നുൊകണം.’ 
ഇതാണ് മനശാസ്ത്രപരമായ പ്രഭാവം. ഇതിൽ അവദ്ദ ാധം 
ആവശയമിേ. അതിനാൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിദ്ദക്കെതുെ്, ഈ 
പുസ്തകങ്ങൾ എോ സ്കൂളുക ിലം ദ്ദകാദ്ദ ജുക ിലം ഒരു പ്രദ്ദതയക 
പ്രായത്തിലള്ള കുട്ടികൾക്ക് [പഠിപിക്കണം]. 

കൂൊടത, ഒരു വയക്തി മാനവികത പാലിക്കുകയാടണങ്കിൽ, 
ടമറിറ്റ് കർമ്മം ദ്ദശഖരിദ്ദക്കെ ആവശയമിേ. അത്തരടമാരു വയക്തിക്ക് 
ഇതിനകം തടന്ന ദ്ദയാഗയമായ കർമ്മമുെ്. മാനവികതയുടെ 
ആ ാരടത്തക്കുറിച്ചും, മാനവികതയുടെ ആ ാരം 
എന്താടണന്നതിടനക്കുറിച്ചും പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതണം. അത്തരം 
പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതണം. ഭാവിയിൽ ദ്ദപാലം ആളുകൾ വായിക്കുന്ന 
പുസ്തകങ്ങൾ. 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: ഈ മാനയൻ പത്രത്തിൽ ഒരു ദ്ദലഖനം 
എഴുതും, അദ്ദേ? 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: ഇേ, അത് ട യ്യിേ. എഴുതടപട്ട ദ്ദലഖനങ്ങൾ 
റീകസക്കിൾ ട യ്ത് പുനരുപദ്ദയാഗം ട യ്യുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം. ഒരു വയക്തിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പുസ്തകം 
കിെക്കുകയാടണങ്കിൽ, അത് വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരാൾ ചുറ്റും 
വരും. അതുടകാൊണ് അത്തരം പുസ്തകങ്ങളുടെയും 
ആപ്തവാണിയുടെയും രൊയിരം ദ്ദകാപികൾ എടുത്ത് വിതരണം 
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ട യ്യുന്നത് തുെരാൻ ഞാൻ നിങ്ങദ്ദ ാെ് പറയുന്നത്. ഒദ്ദന്നാ രദ്ദൊ 
പുസ്തകങ്ങൾ ആടണങ്കിൽ, അത് ആളുകൾക്ക് സഹായകരമാകും, 
മടറ്റോം റീകസെിംഗിദ്ദലക്ക് ദ്ദപാകും. എഴുതടപട്ട ഈ 
ദ്ദലഖനങ്ങ ിൽ, മികച്ചവ ദ്ദപാലം അടുത്ത ദ്ിവസം നമ്മുടെ ഇന്തയൻ 
ജനങ്ങൾ പുനരുപദ്ദയാഗത്തിനായി ഉദ്ദപക്ഷ്ിക്കുന്നു! 
റീകസെിംഗിനായി അയച്ച കൂമ്പാരങ്ങളുടെ ഭാരം കുറയുടമന്നതിനാൽ 
അവർ നേ ദ്ദലഖനങ്ങൾ വലിച്ചുകീറുന്നിേ. അതിനാൽ, 
മാനവികതയുടെ ആ ാരടത്തക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം 
എഴുതുകയാടണങ്കിൽ ... 

ദ്ദ ാദ്യകർത്താവ്: ദ്ാദ്ാ, മാനവികതയുടെ ആ ാരടത്തക്കുറിച്ച് 
ഒരുപാെ് സംസാരിച്ചിട്ടുൊകും. 

ദ്ാദ്ാശ്രീ: ഒരുപാെ്, ഒരുപാെ്, ഒരുപാെ് പ്രസംഗങ്ങൾ 
പുറത്തുവന്നിട്ടുെ്. അത് ദ്ദവർതിരിടച്ചടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിരുട ദ്ദനാെ് 
പറയും [മനുഷ്യതവടത്തക്കുറിച്ച് ദ്ദരഖടപടുത്തിയ പ്രസംഗം]. 
നിരുട ദ്ദനാെ് പറയുക. അവൾ [ടറദ്ദക്കാർഡുട യ് ത] സംഭാഷ്ണം 
പുറടത്തടുത്ത് ഒരു പുസ്തകമാക്കി സമാഹരിക്കും. 

മാനവികത ദ്ദമാക്ഷ്മേ. ഒരു വയക്തി മാനവികതയുടെ 
പരിധിക്കുള്ളിൽ വന്നതിനു ദ്ദശഷ്ം, ദ്ദമാക്ഷ്ം 
ദ്ദനൊനുള്ളതയ്യാടറടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അോത്തപക്ഷ്ം, ദ്ദമാക്ഷ്ം 
എന്നത് അത്ര എളുപമുള്ള കാരയമേ. 

  

 ജയ് സത്  ിത് ആനന്ദ് 

(ശാശവതമായ അവദ്ദ ാധം ആനന്ദമാണ്) 
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