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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 
 

ഒരു വ്യക്തി തന്റെ മനസ്സം വ്ാക്കം ശരീരവം, മറ്റുള്ളവ്രുന്റെ 
സന്താഷത്തിനു ന്വ്ണ്ടി ഉപന്യാഗിക്കകയാണ് എങ്കില്, അന്പാള് 
അയാള്ക് ഈ ലൗകിക ജീവ്ിതത്തില് സന്താഷത്തിന് ഒരു 
കുറവം ഉണ്ടാവ്ില്ല.  ആത്മജ്ഞാനം ന്നടുന്ന ആള്ക് അനശവരമായ 
ആനന്ദം ലഭിക്കന്നു.  ഇത്രമാത്രമാണ് മനുഷയജീവ്ിതത്തിന്റെ 
ലക്ഷ്യം.  ഒരു വ്യക്തി ഈ ലക്ഷ്യം പിന്തുെരുകയാണ് എങ്കില്, 
അയാള്ക് ഈ മനുഷയ ജീവ്ിതത്തില് തന്റന്ന മുക്തമായ അവ്സ്ഥ 
ലഭിക്കം.  അതിനപ്പുറം ഈ ജീവ്ിതത്തില് ഒന്നും തന്റന്ന ന്നൊനായി 
ബാകി ഇല്ല! 

ഈ മാവ്ിന്റെ മരത്തിന് അതിന്റെ എത്ര മാങ്ങകള് തിന്നണം?  
അതിന്റെ പഴങ്ങളം, മരത്തെിയം, ഇലകളം എല്ലാം മറ്റുള്ളവ്ര്ക്ക് 
ഉപന്യാഗികാന് മാത്രം ഉള്ളതാണ്.  അന്ല്ല!  അതുന്റകാണ്ടുള്ള ഫലം 
എതാണ് എന്നു ന്റവ്ച്ചാല്, അത് കൂടുതല് ഉയര്ക്ന്ന 
ജീവ്രൂപത്തിന്ലക് മുന്ന്നറിന്റകാണ്ടിരിക്കന്നു.  സഹായ 
മന്നാഭാവ്ത്തില് നിന്നാണ് യഥാര്ക്ഥത്തില് മതം ആരംഭിക്കന്നത്.  
നിങ്ങള് മറ്റുള്ളവ്ര്ക്ക് എന്റതങ്കിലം നല്കുന്ന നിമിഷം മുതല്, ഒരാളന്റെ 
സവതം സന്താഷം ആരംഭിക്കന്നു.   

പരമപൂജയ ദാദാശ്രീ ഒന്റരാറ്റ വ്ാചകത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കന്നു, 
മാതാപിതാകന്റെ ന്സവ്ിക്കന്ന മകള്ക് ഒരികലം പണത്തിന് 
കുറവണ്ടാവ്ില്ല, അവ്ര്ക്ക് ആവ്ശയമായത് എല്ലാം ലഭിക്കം എന്ന്.  
ആത്മജ്ഞാനം ന്നെിയ ഗുരുവ്ിന്റന ന്സവ്ിക്കന്ന ആള്ക് ന്മാക്ഷ്ം 
ലഭിക്കം! 

തന്റെ ജീവ്ിതകാലം മുഴുവ്നും ദാദാശ്രീ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് 
നില നിര്ക്ത്തിയിരുന്നത്, "ഞാന് കണ്ടുമുട്ടുന്നവ്ര്ക് എല്ലാം സന്താഷം 
അനുഭവ്ികണം.”  തന്റെ സവതം സുഖന്റത്ത കുറിച്ച് അന്േഹത്തിന് 
ഒന്റരാറ്റ ചിത ന്പാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  അതിനു പകരം, അന്േഹം 
സ്ഥിരമായി ഈ ഭാവ്ന്ത്താന്റെ ജീവ്ിച്ചു,   "മന്ററ്റ ആള് എത് 
ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുഭവ്ിക്കന്നത്, എങ്ങന്റന ആ ബുദ്ധിമുട്ട് 



ഇല്ലാതാകാം?”  അതുന്റകാണ്ടാണ് നിരതരമായ, വ്യവ്സ്ഥകള് 
ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരുണയം അന്േഹത്തിനുള്ളില് പ്രകെമായത്.  
അത്ഭുതകരമായ ഒരു ആദ്ധയാത്മിക ശാസ്ത്രം അന്േഹത്തില് 
പ്രകെമായി.   

ഈ സമാഹരണത്തില്, ലെിതവം കൃതയവമായ 
ഉദാഹരണങ്ങെിലൂന്റെ, മറ്റുള്ളവ്ന്റര സഹായിക്കന്നതിനുള്ള 
ഭാവ്ത്തിലൂന്റെ, എങ്ങന്റന മനുഷയ ജീവ്ിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, എല്ലാ 
തരത്തിലം, എങ്ങന്റന നിറന്വ്റ്റാം എന്നതിനുള്ള തിരിച്ചറിവ്് 
ദാദാശ്രീ നല്കുന്നു.  നമ്മുന്റെ ജീവ്ിതത്തില് ഈ തിരിച്ചറിവ്് ഒരു 
ലക്ഷ്യമാകി സവാംശീകരിക്കകയാണ് എങ്കില്, അന്പാള് ഈ 
മനുഷയ ജന്മം ഒരു വ്ിജയമാണ് എന്ന് കണകാകാം! 

 
-ന് ാ. നീരുന്റബന് അമീന് 

 



സേവനം - പസരോപകോരം 
(Right Understanding to Help Others) 

1. ഒരു മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പ്രസതയക പ്രോധോനയം 
ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഈ മനുഷ്യജീവിതം പോഴോകോതിരിക്കോൻ 

എന്തോണ് ന്റെസേണ്ടത്? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  "ഈ മനുഷ്യ ജന്മം വയര്ത്ഥമോയി ച ോകോന്  ോടില്ല",  
നിങ്ങള് ദ്ിവസം മുഴുവനും ഇങ്ങനന ധ്യോനിച്ചോല്, നിങ്ങള് 
വിജയിക്കം.  ഈ മനുഷ്യ ജന്മനത കുറിച്ച  വയസനിക്കന്നതിനു 
 കരം, ആളുകള്  ണനത കുറിച്ചോണ  വയസനിക്കന്നത !  ഒരു 
 രിശ്മം നടത്തുക എന്നത  നിങ്ങളുനട സവോധ്രനതില് ന ട്ട കോരയം 
അല്ല, എന്നോല് ആന്തരികമോയ ഭോവം (ഭോവ  ) നിലനിര്ത്ത്തുക എന്നത  
നിങ്ങള്ക  സോധ്യമോയ കോരയം ആണ .   രിശ്മം നടത്തുക എന്നത  
മനെന്തിചേചയോ നിയന്ത്രണതില് ആണ .  നിങ്ങളുനട ഭോവതിനേ 
ഫലം നിങ്ങള്ക  ലഭിക്കം.  വോസ്തവതില്, ഭോവം നില നിര്ത്ത്തുക 
എന്നതു ച ോലം നിങ്ങളുനട നിയന്ത്രണതില് അല്ല.  എന്നോല് 
നിങ്ങളുനട ഭോവതിന  അനുസരിച്ചുള്ള ഫലം നിങ്ങള്ക  ലഭിക്കം.  

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഒരു മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചതിനേ 
സവിചേഷ്മോയ പ്രോധ്ോനയം എന്തോണ ? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  മനുഷ്യജരവിതം മറ്റുള്ളവനര സഹോയികോന് 
( ചരോ കോർ) ഉള്ളതോണ .  ഇന്തയയിനല ആളുകനെ ജരവിതം 
പൂര്ത്ണതയില് എതോന് ഉള്ളതോണ , ചമോക്ഷം ചനടോന് ഉള്ളത .  
ഇന്തയക  പുറത്തുള്ള രോജയങ്ങെിനല ആളുകളുനട ജരവിതം മറ്റുള്ളവനര 
സഹോയികോന് ഉള്ളതോണ .  മറ്റുള്ളവനര സഹോയിക്കക എന്നതിന  
അര്ത്ഥം, മനസ്സു ച ോലം മറ്റുള്ളവര്ത്കോയി ഉ ചയോഗിക്കക, 
വോക്കകള് ച ോലം മറ്റുള്ളവര്ത്കോയി ഉ ചയോഗിക്കക, അതുച ോനല 
ന രുമോെവം മറ്റുള്ളവര്ത്കോയി ഉ ചയോഗിക്കക എന്നോണ !  ഒരോള് 
മറ്റുള്ളവനര മനസ്സുനകോണ്ടം, വോക്ക നകോണ്ടം, േരരരം നകോണ്ടം 
സഹോയികണം.    അചപോള്  ഒരോള്  ച ോദ്ിചച്ചകോം, "എനിക  
എന്ത  സംഭവിക്കം?” എന്ന .  ഒരോള് മറ്റുള്ളവനര സഹോയിച്ചു 
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നകോണ്ടിരുന്നോല്, അയോള്ക  ബോകിയോയി എന്തുണ്ടോവം? 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  അവന  തരര്ത്ച്ചയോയം ചനട്ടങ്ങള് ഉണ്ടോവം, 
ഇചല്ല! 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അനത, എന്നോല് ആളുകള് നവറുനത അങ്ങനന 
വി ോരിച്ചു ച ോകുന്നു, "ഞോന് നകോടുതോല്, എചേനതല്ലോം എനിക  
നഷ്ടനപടും" എന്ന .   

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  തോഴ്ന്ന തലതിലള്ള  ിന്തകള് ഉള്ള ആളുകള് 
അങ്ങനന വിേവസിക്കം.   

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  ഉയര്ത്ന്ന തലതില് ഉള്ള  ിന്തകചെോടു കൂടിയ ആള്, 
"മറ്റുള്ളവര്ത്ക  നല്കുന്നത  േരിയോണ " എന്ന  വിേവസിക്കന്നു. 

2.മറ്റുള്ളവനര സഹോയികോനോയി ജരവിക്കക....... 
നിങ്ങളുനട മനസ്സും വോക്കം േരരരവം മറ്റുള്ളവനര 

സഹോയികോനോയി നിങ്ങള് ഉ ചയോഗിക്കകയോനണങ്കില്, 
നിങ്ങള്ക  എല്ലോം ഉണ്ടോയിരിക്കം എന്നതോണ  ഇതിനേ എല്ലോം 
 ിറകിലള്ള നിഗൂഢമോയ േോസ്ത്രം.  നിങ്ങള് അത  മറ്റുള്ളവനര 
സഹോയികോന് ഉ ചയോഗിക്കകയം, അതിന  നിങ്ങള് ഒരു ഫരസ  
ഈടോക്കകയം ന യ്തോല്, എന്തോവം? 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ    അത  വിഷ്മങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കം. 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  ചകോടതികെില് അവര്ത് എല്ലോം, "അതിന  നൂറ  
രൂ യോകും, ഇതിന  നൂെ  അമ്പത  രൂ യോകും”, എനന്നല്ലോം  റഞ്ഞു 
നകോണ്ട  ഫരസ  ഈടോക്കം.  അചപോള് ഒരോള്  റയം, "സര്ത് 
നൂെിയമ്പത  രൂ  സവരകരിക്കൂ" എന്ന .  എങ്കിലം 
 ചരോ കോരതിനേ നിയമം (പസരോപകോരം) ഇവിനട ഒരികലം 
പ്രോവര്ത്തികമല്ല.  അങ്ങനന അചല്ല! 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഒരു വയക്തിക  ചവനറ എനന്തങ്കിലം ഒരു 
കോരയതിചനോട  രു ി ചതോന്നിയോല്, അയോള് തരര്ത്ച്ചയോയം അത  
 റയണം, ചവചണ്ട? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അതിന്റനക്കുറിച്ച് ഒട്ടം െിന്തിക്കരുത്. നിങ്ങൾ 
മറ്റുള്ളവന്റര ഏന്റതങ്കിലം വിധത്തിൽ േഹോയിക്കുകയോന്റണങ്കിൽ, 
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നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടം ഉണ്ടോകില്ല. ഇസപോൾ, ആളുകൾക്ക് 
എന്തോണ് േംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു വയക്തി അപൂർണ്ണമോയ 
ധോരണസയോന്റെ മറ്റുള്ളവന്റര േഹോയിക്കോൻ ശ്രമിക്കുസപോൾ, ഒരു 
പ്രതികൂല ഫലം ഉണ്ടോകുന്നു, അതിനോൽ അവന്റെ മനസ്സിൽ 
വിശ്വോേം സ്ഥോപിക്കന്റപടുന്നില്ല, അത് അപ്രതയക്ഷമോകുന്നു. ഒരു 
വയക്തി ഇസപോൾ [മറ്റുള്ളവന്റര േഹോയിക്കോൻ] തുെങ്ങിയോൽ, രസണ്ടോ 
മൂസന്നോ ജീവിതത്തിനുള്ളിൽ, അവൻ അതിന്റെ പ്രതിഫലം ന്റകോയ്യം. 
ഇത് കൃതയമോയി ശ്ോസ്ത്രമോണ്.   

3.നല്ലതോയോലം  രതയോയോലം, തുലയമോയി, മറ്റുള്ളവനര 
സഹോയിക്കക! 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ആളുകള് മറ്റുള്ളവനര സഹോയിക്കന്ന 
ജരവിതം നയിക്കന്നു, കോരണം അവര്ത് അങ്ങനന ന യ്യുന്നത  നല്ല 
കോരയമോണ  എന്ന  കരുതുന്നു, അവര്ത് മറ്റുള്ളവചരോടും ആവേയനപടുന്നു 
[അത  ന യ്യോന്].  എന്നോല് മറ്റുള്ളവരുനട ഗുണതിന  എന്ന  ഒരോള് 
 റഞ്ഞോല് തനന്നയം, ആരും ഇത  മനസ്സിലോകോന് 
സമ്മതിക്കന്നില്ല, അവന് അങ്ങനന  റയന്നത  "അവനേ സവന്തം 
ഗുണതിന  ചവണ്ടി തനന്നയോണ " എന്ന .  അതിനന കുറിച്ച  എന്ത  
 റയന്നു? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അത  ഇങ്ങനനയോണ , മറ്റുള്ളവനര സഹോയിക്കന്ന 
ആള് മനെ ആളുനട തിരിച്ചറിവിനന കുറിച്ച   ിന്തിക്കന്നില്ല.  
മനെോരോനെ സഹോയിക്കന്ന ആള് മനെ ആളുനട തിരിച്ചറിവിനന 
കുറിച്ച   ിന്തിക്കന്നു എങ്കില്, അത  വിധ്ിപൂര്ത്വകമോണ  എന്ന  
കണകോകനപടും.  അതുനകോണ്ട  മചെ ആളുനട തിരിച്ചറിവ  
 രിഗണിചകണ്ട കോരയം ഇല്ല.   

ഈ മരങ്ങനെല്ലോം, ഉദ്ോഹരണതിന  മോവകള്, ചവപ്പുമരങ്ങള് 
എന്നിവനയല്ലോം, അവയിനലല്ലോം ഫലങ്ങള് ഉണ്ടോകുന്നു.  അചപോള്, 
അതിനല എത്ര സവന്തം മോങ്ങകള് മോവ  തിന്നണം? 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഒനരണം ച ോലം തിന്നില്ല.  

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  ആര്ത്കോണ  ഈ മോങ്ങകള് എല്ലോം? 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  മറ്റുള്ളവര്ത്ക .   
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ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അനത, അചപോള് അത , "ഈ ആള്  തിയനോചണോ 
നല്ലവനോചണോ" എന്നത    രിഗണിക്കന്നുചണ്ടോ?  "മോങ്ങകള് അവ 
എടുത്തു നകോണ്ട ച ോകുന്ന ആള്ക  സവന്തമോണ , അവ എനേ അല്ല.”  
അത  ഔദ്ോരയതിചേതോയ ഒരു ജരവിതം നയികലോണ .   ഇതരം 
ജരവിതങ്ങള് നയിക്കന്നതിലൂനട, അതരം ജരവികള് (മരങ്ങള്), 
സോവധ്ോനം ഉയര്ത്ന്ന ജരവരൂ ങ്ങെിചലക  പുചരോഗമിക്കന്നു.   

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ   നക്ഷ,  ലചപോഴും, സഹോയികനപട്ട 
വയക്തി, സഹോയിച്ച ആനെ കുെനപടുത്തുന്നു.   

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അനത, അങ്ങനനയോണ  േരിക്കം കോണനപടുന്നത , 
അചല്ല?  ഉദ്ോര മനസ്കരോയ ആളുകള് ച ോലം നന്ദിചകടു നകോണ്ട  
ബഹുമോനിതരോകുന്നു.   

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  അത  തിരിച്ചറിവില്ലോയ്മ നകോണ്ടോണ ! 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  എവിടന്നോണ  ഒരോള്ക  അതരം തിരിച്ചറിവകള് 
ലഭിക്കക?  ഒരോള്ക  അതരം തിരിച്ചറിവകള് ഉണ്ടോയിരുനന്നങ്കില്, 
അയോളുനട "ചജോലി" തരര്ത്ച്ചയോയം പൂര്ത്തിയോചയനന, ഇചല്ല!  
എവിടന്നോണ  ഒരോള് അതരം തിരിച്ചറിവകള് ചനടുക?! 

സഹോയ മചനോഭോവം വോസ്തവതില് ഏെവം ഉയര്ത്ന്ന 
അവസ്ഥയോണ .  മറ്റുള്ളവനര സഹോയിക്കന്ന ഈ ജരവിതം, ഇതു 
തനന്നയോണ , മനുഷ്യജരവിതതിനേ പൂര്ത്ണമോയ ലക്ഷയം. 

ജരവിതതില്, ഇവ രനണ്ടണം മോത്രമോണ  പ്രധ്ോനനപട്ട 
ഉചേേയങ്ങള്! 

അതിലം ഉ രിയോയി, ഇന്തയയില് ഉള്ള ആളുകളുനട 
ജരവിതതിനേ ഉചേേയം എന്തോണ ?  ഒരോള് ന ട്ടു ച ോയ 
ബന്ധനതില് നിന്നും എനന്നചന്നക്കമോയി ചമോ ിതനോകുക, 
പൂര്ത്ണമോയി [ആത്മോവോയി] മോറുക, പൂര്ത്ണമോകുന്നതിനുള്ള അറിവ  
ലഭിച്ചില്ല എങ്കില്, മറ്റുള്ളവനര സഹോയിക്കന്നതിനു ചവണ്ടി 
ജരവിക്കക.  ഈ രണ്ട  ഉചേേയങ്ങള് ചനടുന്നതിനു ചവണ്ടി മോത്രമോണ  
ഒരോള് ഇന്തയയില് ജന്മനമടുക്കന്നത .  ആളുകള് േരിക്കം ഈ രണ്ട  
ഉചേേയങ്ങള് ചനടിനയടുക്കന്നുചണ്ടോ?  അതിനു  കരം ആളുകള്, 
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 രതയോയിരിക്കകയം, എങ്ങനന മനുഷ്യരൂ തില് നിന്നും 
മൃഗങ്ങളുനട രൂ തിചലക  ച ോകോം എന്ന കല 
രൂ നപടുതിയിരിക്കകയം ന യ്തിരിക്കന്നു! 

ലോെിതയതിനുള്ള  രിഹോരങ്ങള്! 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ജരവിതം സോതവികവം (സോതവിക ) സരെവം 
(സരൾ) ആകോനുള്ള മോര്ത്ഗങ്ങള് എനന്തോനകയോണ ? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  സഹോയ മചനോഭോവചതോനട നിങ്ങള്ക്കള്ളനതല്ലോം 
മറ്റുള്ളവര്ത്ക  നല്കിനകോണ്ടിരിക്കക.  സോവധ്ോനം, നിങ്ങളുനട 
ജരവിതം സവോഭോവികമോയി സരെമോയിതരരും.  നിങ്ങള്ക  
എനന്നങ്കിലം സഹോയ മചനോഭോവം ഉണ്ടോയിരുചന്നോ?  സഹോയ 
മചനോഭോവം നിങ്ങള് ഇഷ്ടനപടുന്നുചവോ? 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഒരെവ  വനര, എനികതുണ്ട ! 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  നിങ്ങള്കത  കൂടുതല് അെവില് അത  ഉനണ്ടങ്കില്, 
അചപോള് നിങ്ങള്ക  കൂടുതല് ചനട്ടം ഉണ്ടോകും.  ആളുകനെ 
സഹോയിക്കന്നത  തുടരുക.  ആരുനടനയങ്കിലം ഒനക ചജോലികള് 
ന യ്തു നകോടുക്കക, മറ്റുള്ളവരുനട കോരയങ്ങള് ന യ്തു നകോടുക്കക,  ണം 
ദ്ോനം ന യ്യുക, നിര്ത്ഭോഗയവോനോയ ഒരോള്ക  രണ്ട  ചജോടി വസ്ത്രങ്ങള് 
തുന്നിനകോടുക്കക, ഇങ്ങനനനയല്ലോം മറ്റുള്ളവനര സഹോയിക്കക.   

ഭഗവോന്  റയന്നു, "നിങ്ങളുനട മനസ്സും വോക്കം േരരരവം, 
ആച ക്ഷിക ആത്മോവ  (പ്രതിഷ്ടിത  ആത്മ) എന്ന പ്രോചയോഗിക 
ചബോധ്വം മറ്റുള്ളവര്ത്കോയി ഉ ചയോഗിക്കക.  എന്നിട്ടും എനന്തങ്കിലം 
തരതിലള്ള ദ്ഃഖങ്ങള് വരുന്നു എങ്കില്, എനന്ന അറിയിക്കക" 
എന്ന .   

സഹോയ മചനോഭോവതില് നിന്നുമോണ  മതം സതയതില് 
ആരംഭിക്കന്നത .  നിങ്ങള്ക്കള്ള എനന്തങ്കിലം ഒന്ന  നിങ്ങള് 
മറ്റുള്ളവര്ത്ക  നല്കുചമ്പോള്, അവിനടയോണ  േരിക്കം സചന്തോഷ്ം 
ഇരിക്കന്നത .  അതിനു  കരം, ആളുകള് എടുകോന്  ഠിക്കകയോണ !  
നിങ്ങള്ക്ക ചവണ്ടി നിങ്ങള് ഒന്നും തനന്ന ന യ്യരുത .  
ന യ്യുന്നനതല്ലോം മറ്റുള്ളവര്ത്ക  ചവണ്ടി ആയിരികണം.  അചപോള് 
നിങ്ങള്ക്ക ചവണ്ടി നിങ്ങള് ഒന്നും തനന്ന ന ചയ്യണ്ടി വരില്ല.  
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ഭോവം നൂറു േതമോനവം ഉണ്ടോയിരികണം! 

ഏനതങ്കിലം മരം അതിനേ ഫലം തിന്നുചമോ?  അതുനകോണ്ട , 
ഈ മരങ്ങള് മനുഷ്യനര  ഠിപിക്കകയോണ , "നിങ്ങളുനട ഫലങ്ങള് 
മറ്റുള്ളവര്ത്ക  നല്കൂ.  പ്രകൃതി നിങ്ങള്ക  ചവണ്ടത  തരും”, എന്ന .  
ചവപ്പുമരം േരിക്കം കയ്പുള്ളതോണ , എന്നിരുന്നോലം അതിനേ മെ  
ഗുണങ്ങള് മനസ്സിലോകി ആളുകള് അത  നട്ടു വെര്ത്ത്തുന്നു.  
അതനല്ലങ്കില് അവര്ത് തരര്ത്ച്ചയോയം അത  മുെയിനല  റിച്ചു 
കെചഞ്ഞനന.  എന്നോല് അത  മെ  രരതികെില് ഗുണകരമോണ .  അത  
തണുപ  നല്കുന്നു, അതിനേ ഔഷ്ധ്ഗുണങ്ങള് ഗുണകരമോണ , 
അതിനേ നരര  ഗുണകരമോണ .  സതയയഗതില് (ഹിന്ദു 
പുരോചണതിഹോസങ്ങെില്  റഞ്ഞിരിക്കന്ന നോല  കോലഘട്ടങ്ങെില്, 
നന്മയം, ജ്ഞോനവം, സചന്തഷ്വം, സദ്ോ ോര ചബോധ്വം എല്ലോം നില 
നിന്നിരുന്ന ഒന്നോമനത കോലഘട്ടം) ആളുകള് മറ്റുള്ളവനര 
സചന്തോഷ്ിപികോന് മോത്രചമ ശ്മിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.  ദ്ിവസം മുഴുവനും 
ഉയര്ത്ന്നു വന്നിരുന്ന  ിന്ത, "ആനരയോണ  ഞോന് സഹോയിക്കക" 
എന്നത  മോത്രമോയിരുന്നു.   

നിങ്ങള്ക  പുറചമക  ഒന്നും തനന്ന ന യ്യോന് കഴിഞ്ഞില്ല 
എങ്കിലം കുഴപമില്ല, എന്നോല് നിങ്ങളുനട ഭോവം  തരര്ത്ച്ചയോയം, 
"എനേ കയ്യില് പ സയണ്ട , അതുനകോണ്ട  ഞോന് 
ആരുനടനയങ്കിലം ദ്ഃഖം കുറയ്ക്കോന് ആഗ്രഹിക്കന്നു" 
എന്നതോയിരികണം.  നിങ്ങള്ക  ജ്ഞോനമുനണ്ടങ്കില്, "എനേ 
ജ്ഞോനം ഉ ചയോഗിച്ച  ച ോലം, മറ്റുള്ളവര്ത്ക  കോരയങ്ങള് 
വിേദ്രകരിച്ചു നകോടുത  അവരുനട വിഷ്മങ്ങള് കുറയ്ക്കണം" എന്ന 
ഭോവം ഉണ്ടോവണം.  നിങ്ങളുനട കയ്യില് അധ്ികമോയി എന്തോചണോ 
ഉള്ളത , അത  ഉ ചയോഗിച്ച  മറ്റുള്ളവനര സഹോയിക്കൂ.  അതനല്ലങ്കില്, 
ചുരുങ്ങിയത  ഒരു സഹോയ മചനോഭോവം സൂക്ഷിക്കൂ.  സഹോയ 
മചനോഭോവം എന്നതിന  എന്തോണ  അര്ത്ഥം?  മറ്റുള്ളവനര 
സഹോയിക്കന്ന സവഭോവമോണ  അത !   

ഒരോള്ക  സഹോയ മചനോഭോവം ഉനണ്ടങ്കില്, അയോളുനട 
സവഭോവം വെനര മചനോഹരമോയിരിക്കം!  നവറുനത കോേ  
നകോടുക്കന്നത  മോത്രമല്ല സഹോയ മചനോഭോവമോയി കണകോക്കന്നത .  
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നിങ്ങളുനട പകവേം പ സ ഉണ്ടോവകചയോ ഇല്ലോതിരിക്കകചയോ 
ആവോം.  എന്നോല് നിങ്ങളുനട ആഗ്രഹം, നിങ്ങളുനട ഭോവം, "ഞോന് 
എങ്ങനന മറ്റുള്ളവര്ത്ക  സഹോയം ന യ്യുന്നവനോവം?" 
എന്നതോയിരികണം.  ആനരങ്കിലം നിങ്ങളുനട വരട്ടില് വരോന് 
ഇടയോയോല്, "എങ്ങനന അവനന സഹോയികോം?” എന്ന ഭോവം 
നിങ്ങെില് ഉണ്ടോവണം.   ണം നകോടുക്കകചയോ 
നകോടുകോതിരിക്കകചയോ ന യ്യുന്നത  നിങ്ങളുനട [സോമ്പതികമോയ] 
അവസ്ഥനയ ആശ്യിച്ചിരിക്കം.  

 മോത്രമോണ  മറ്റുള്ളവനര സഹോയികോനുള്ള മോര്ത്ഗം എന്നില്ല, 
അത  നകോടുക്കന്ന ആളുനട കഴിവിനന ആശ്യിച്ചിരിക്കന്നു.  നിങ്ങള് 
മനസ്സില് നവറുനത  "എങ്ങനന എനിക  മറ്റുള്ളവനര 
സഹോയികോനോവം" എന്ന ആ ഭോവം നില നിര്ത്ത്തുക മോത്രമോണ  
ന ചയ്യണ്ടത , അത്രയം നില നില്ക്കക്കന്നുണ്ട  എന്ന  നിങ്ങള് ഉറപ്പു 
വരുത്തുക മോത്രമോണ  ചവണ്ടത .   

ജരവിതതിനേ ലക്ഷയം! 

അതിലൂനട [സഹോയ മചനോഭോവതിലൂനട] നമുക  നമ്മുനട 
ലക്ഷയതിചലക  ഒരെവ വനര മുചന്നറോന് കഴിയം.  ഈ 
ജരവിതതിന  ഒരു ലക്ഷയവം ഇനല്ലങ്കില്, അതുനകോണ്ട  ഒരു ഗുണവം 
ഇല്ല.  നിങ്ങള് ച ോെറുകള് സമ്പോദ്ിക്കന്നു, തിന്നുന്നു, കുടിക്കന്നു, 
സവയം ആസവദ്ിക്കന്നു, ദ്ിവസം മുഴുവനും വയസനിച്ചുനകോണ്ടം 
ഇരിക്കന്നു; അത  എങ്ങനന ജരവിതതിനേ ലക്ഷയമോയി 
കണകോകോനോവം?  മനുഷ്യ ജരവിതം നിങ്ങള്ക  ലഭിച്ചിരിക്കന്നു, 
അത  നവറുനത വയര്ത്ഥമോകി കെയന്നതില് എന്തോണ  അര്ത്ഥം?  
അതുനകോണ്ട , മനുഷ്യ ജരവിതം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞോല്, നിങ്ങളുനട 
ലക്ഷയം ചനടോന് നിങ്ങള് എന്ത  ന യ്യണം?  നിങ്ങള്ക  ലൗകിക 
സചന്തോഷ്മോണ , ഭൗതിക സചന്തോഷ്മോണ , ചവണ്ടനതങ്കില്, 
നിങ്ങള്ക്കള്ളത  നിങ്ങള് മറ്റുള്ളവര്ത്ക  നല്കണം.  നിങ്ങള് 
മറ്റുള്ളവര്ത്ക  എനന്തങ്കിലം സചന്തോഷ്ം നല്കിയോല്, അചപോള് 
നിങ്ങള്ക  സചന്തോഷ്ം പ്രതരക്ഷികോം, അതനല്ലങ്കില് നിങ്ങള്ക  
സചന്തോഷ്ം ലഭികില്ല.  നിങ്ങള് മറ്റുള്ളവര്ത്ക  ദ്ഃഖം നല്കുകയോണ  
എങ്കില്, നിങ്ങള്ക  തിരിച്ചും ദ്ഃഖം ലഭിക്കം.   
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ഒനരോെ പ്രസ്തോവനയിലൂനട, ഈ ചലോകതിനേ നിയമം 
മനസ്സിലോക്കൂ, എല്ലോ മതങ്ങളുനടയം നിയമം മനസ്സിലോക്കൂ, 
"സചന്തോഷ്ം ആഗ്രഹിക്കന്ന ആള് മെ  ജരവികള്ക  സചന്തോഷ്ം 
നല്കണം, സങ്കടമോണ  ആവേയനമങ്കില്, മറ്റുള്ളവനര 
സങ്കടനപടുതണം.”  നിങ്ങള്ക  നല്ലനതന്ന  ചതോന്നുന്നത  ന യ്യൂ.  
ഇനി ഇചപോള് ആനരങ്കിലം ച ോദ്ിചച്ചകോം, "ഞങ്ങളുനട പകവേം 
 ണം ഒന്നും ഇല്ല എന്നിരിനക, എങ്ങനന ഞങ്ങള്ക  മറ്റുള്ളവനര 
സചന്തോഷ്ിപികോനോവം?” എന്ന .     ണം ഉ ചയോഗിച്ച  മോത്രചമ 
സചന്തോഷ്ം നല്കോന് കഴിയൂ എന്നില്ല.  അവചരോട  ഒരു സഹോയ 
മചനോഭോവം നിലനിര്ത്തോന് നിങ്ങള്ക  കഴിയം, അവര്ത്ക  ചവണ്ട 
ന റിയ കോരയങ്ങള് ന യ്തു നകോടുക്കൂ, ഉ ചദ്േം നല്കൂ.  നിങ്ങള്ക  
മറ്റുള്ളവനര  ല രരതിയിലം സഹോയികോന് കഴിയം.   

മതം (ധ്ര്ത്മ്മം) എന്നതിനേ അര്ത്ഥം, പദ്വതിനേ ഒരു 
മൂര്ത്തിയനട മുന്നില് ഇരിക്കക എന്നതല്ല, അതിനന ധ്ര്ത്മ്മം എന്ന  
വിെികില്ല.  നിങ്ങളുനട ലക്ഷയതില് എതിചച്ചരുക എന്നതോണ     
ധ്ര്ത്മ്മം.  അതിനനയോണ   ധ്ര്ത്മ്മം എന്ന  വിെിക്കന്നത .  
അതിചനോനടോപം, നിങ്ങള് ഏകോഗ്രതയ്ക്കുള്ള എനതങ്കിലം 
 രിേരലനതില് മുഴുകുകയോണ  എങ്കില്, അത  തികച്ചും ചവനറ 
കോരയമോണ .  എന്നിരുന്നോലം നിങ്ങള് ഇതില് ഏകോഗ്രനോയോല്, 
അചപോള് അതില് എല്ലോം ഉള്നപടും.  ഒരു സഹോയ മചനോഭോവം നില 
നിര്ത്ത്തുക, "ഇനി ഞോന് മറ്റുള്ളവനര സഹോയിച്ചു നകോണ്ടിരികോന് 
ആഗ്രഹിക്കന്നു" എന്ന  തരരുമോനിക്കക.  അചപോള് നിങ്ങെില് 
മോെങ്ങള് സംഭവിച്ചു നകോണ്ടിരിക്കം.  "ഞോന് മൃഗരയതയില് മുഴുകോന് 
ആഗ്രഹിക്കന്നില്ല, മനെ ആള് എത്ര മൃഗരയത കോണിച്ചോലം, ഞോന്  
മൃഗരയത കോണികോന് ആഗ്രഹിക്കന്നില്ല" എന്ന  തരരുമോനിക്കക.  
അചപോള് അത  അങ്ങനന തനന്ന സംഭവിക്കം.  അങ്ങനന 
സംഭവികിചല്ല?  നിങ്ങള് ആ തരരുമോനം എടുക്കന്ന നിമിഷ്ം മുതല്, 
കുറച്ച  മോെങ്ങള് സംഭവിക്കചമോ, അചതോ ഇചല്ല?   

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ    നക്ഷ, അത  വെനര വിഷ്മമോണ .  

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അത  വിഷ്മമോണ  എങ്കിലം, നിങ്ങള്ക  തരരുമോനം 
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എടുകോം.  നിങ്ങള് ഒരു മനുഷ്യനോയതുനകോണ്ടോണ  അത  
സോധ്ിക്കന്നത , അതിനും ഉ രി, നിങ്ങള് ഇന്തയയില് നിന്നും ഉള്ള 
ഒരു മനുഷ്യനോണ .  നിങ്ങള് നവറും സോധ്ോരണകോരന് ആചണോ?  
നിങ്ങള് പുരോതന ഋഷ്ിമോരുനട (ഋഷ്ിമുനിമോരുനട)  രമ്പരയില് 
ന ടുന്ന ആെോണ !  [അനന്തമോയ] േക്തികള് നിങ്ങളുനട ഉള്ളില് 
ഉണ്ട .  അവ മൂടികിടന്നോല്, അതുനകോണ്ട  നിങ്ങള്ക  എന്ത  
ഗുണമോണ  ഉള്ളത ?  ഞോന് നിങ്ങചെോട   റയന്നതിനേ 
അടിസ്ഥോനതില്, "ഞോന് ഇത  േരിക്കം ന യ്യോന് ആഗ്രഹിക്കന്നു" 
എന്ന  നിങ്ങള് തരരുമോനം എടുതോല്, അത  തരര്ത്ച്ചയോയം 
സംഭവിക്കക തനന്ന ന യ്യും.  അതനല്ലങ്കില്, എത്ര കോലം നിങ്ങള് 
ഈ മൃഗരയത നകോണ്ട നടക്കം?  അതുമോത്രമല്ല, നിങ്ങള്ക  ഒരു 
സചന്തോഷ്വം ലഭിക്കന്നില്ല, ഈ  മൃഗരയതയിൽ നിന്നും നിങ്ങള്ക  
എനന്തങ്കിലം സചന്തോഷ്ം ലഭിക്കന്നുചണ്ടോ? 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഇല്ല. 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അതിനു  കരം, നിങ്ങള് ദ്ഃഖങ്ങനെ അല്ലോനത 
മനെോന്നും ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നില്ല.   

സഹോയ മചനോഭോവതിലൂനട  

പുണയ കര്ത്മ്മങ്ങള് വന്നു ച രുന്നു! 

ചമോക്ഷം ലഭിക്കന്നതുവനര, പുണയകര്ത്മ്മം മോത്രമോണ  ഒരോളുനട 
സുഹൃതോയി പ്രവര്ത്തിക്കന്നത ,  ോ കര്ത്മ്മം ഒരോളുനട േത്രുവോയി 
പ്രവര്ത്തിക്കന്നു.  നിങ്ങള്ക  ഒരു േത്രുവിനന ചവചണോ, അചതോ ഒരു 
മിത്രതിനന ചവചണോ എന്ന  നിങ്ങളുനട തോല്പരയം അനുസരിച്ച  
തരരുമോനിക്കൂ.  ഒരു മിത്രതിനേ സംചയോഗം എങ്ങനന നകോണ്ടവരോം 
എന്നും ഒരു േത്രുവിനേ സംചയോഗം എങ്ങനന ഒഴിവോകോം എന്നും 
നിങ്ങള് ച ോദ്ികണം.  ഒരോള്ക  േത്രുവിനന ആണ  ചവണ്ടത  
എങ്കില്, അതിനുള്ള സംചയോഗം എങ്ങനന ഉണ്ടോകോം എന്നു 
ച ോദ്ിച്ചോല്, ഞോന്  റയം, "നിങ്ങള്ക  ചതോന്നുന്ന ച ോനല 
കടനമടുത , ദര്ത്വയയം ന യ്ത  ജരവിക്കൂ, ലക്ഷയമില്ലോനത അലഞ്ഞു 
തിരിഞ്ഞ , നിങ്ങളുനട ഇഷ്ടം ച ോനല രസിക്കൂ,  ിന്നരട  വന്നു ച രുന്ന 
അനന്തരഫലങ്ങനെ പകകോരയം ന യ്യൂ!”  ഒരോള്ക  ഒരു 
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മിത്രനതചപോനല പുണയങ്ങെോണ  ചവണ്ടനതങ്കില്, ഞോന് ഒരു 
മരനത ചൂണ്ടികോട്ടി  റയം, "പ്രിയനപട്ട മനുഷ്യോ, ഈ മരതില് 
നിന്നും  ഠിക്കൂ.  ഏനതങ്കിലം മരം എനന്നങ്കിലം അതിനേ സവന്തം 
ഫലം കഴിക്കചമോ?   ഒരു ചറോസ  ന ടി എനന്നങ്കിലം അതിനേ 
പൂകള് തിന്നുചമോ?”  അതിന  അല്പം തിന്നണം, േരിയചല്ല?  നോം 
സമര നതോന്നും ഇല്ലോതചപോള്, രോത്രിയില്, അത  
തിന്നുന്നുണ്ടോവണം, േരിയചല്ല?  അത , തിന്നിചല്ല? 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഇല്ല, അത  തിന്നില്ല. 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  ഈ മരങ്ങളും ന ടികളും എല്ലോം അവരുനട ഫലങ്ങള് 
മനുഷ്യര്ത്ക  നല്കി മനുഷ്യനര ചസവിക്കന്നു.  ഇനി, മരങ്ങള്ക  
അതുനകോണ്ടള്ള ചനട്ടം എന്തോണ ?  അത  ഒരു ഉയര്ത്ന്ന 
ജരവരൂ തിചലക  വികസിക്കകയം, അവരുനട സഹോയതോല് 
മനുഷ്യര്ത് മുചന്നോട്ട  നരങ്ങുകയം ന യ്യും!  നിങ്ങള് ഒരു മോങ്ങ 
തിന്നുചമ്പോള്, ഒന്ന  ആചലോ ിച്ചു ചനോക്കക, മോവ  മരതിന  എന്ത  
നഷ്ടനപടുന്നു? എന്ന .   ിനന്ന, നിങ്ങള്ക  എന്ത  ചനട്ടം ഉണ്ടോകുന്നു?  
നിങ്ങള് ഒരു മോങ്ങ തിന്നു, അചപോള് നിങ്ങള്ക  സചന്തോഷ്ം 
ചതോന്നി.  അതിനേ ഫലമോയി നിങ്ങളുനട ആന്തരിക ഭോവങ്ങെില് 
ഉണ്ടോകുന്ന മോെങ്ങള്, ഒരു നൂറ  രൂ യനട മൂലയമുള്ള ആത്മരയമോയ 
ചനട്ടങ്ങള് ഉണ്ടോക്കന്നു.  ഇചപോള് നിങ്ങള് മോങ്ങ തിന്നതുനകോണ്ട , 
അഞ്ച  േതമോനം ചനട്ടം മോവ  മരതിന  ച ോകും, ബോകിയള്ള 
നതോണ്ണൂെി അഞ്ച  േതമോനം നിങ്ങള്ക  തനന്ന ലഭിക്കം.  
അതുനകോണ്ട  അവര്ത് നിങ്ങളുനട  ങ്കില് നിന്നും അഞ്ച  േതമോനം 
എടുത , അവ ഉയര്ത്ന്ന ജരവരൂ തിചലക  വികസിക്കന്നു, നിങ്ങളും 
തോഴ്ന്ന ജന്മതിചലക  ച ോകില്ല, നിങ്ങളും അതുച ോനല തനന്ന 
വികസിക്കന്നു.  അതുനകോണ്ട  മരങ്ങള്  റയന്നു, "എനേ എല്ലോം 
ആസവദ്ിക്കൂ, എല്ലോ തരം പൂകളും  ഴങ്ങളും ആസവദ്ിക്കൂ.” 
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ചയോഗതിലൂനടയം ഉ ചയോഗതിലൂനടയം മറ്റുള്ളവനര 
സഹോയിക്കക!   

അതുനകോണ്ട  നിങ്ങള്ക  ഈ ചലോകനത സഹികോന് കഴിയം 
എങ്കില്, നിങ്ങള് ഈ ചലോകനത ഇഷ്ടനപടുന്നു എങ്കില്, നിങ്ങള് 
ലൗകിക കോരയങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കന്നു എങ്കില്, നിങ്ങള് ഈ 
ചലോകതിനല ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങള് കോംക്ഷിക്കന്നു എങ്കില്, നിങ്ങള് 
ഇത്രയം മോത്രം ന യ്യുക, "ചയോഗവം ഉ ചയോഗവം 
 ചരോ കോരതിന  ചവണ്ടി (ചയോഗതിലൂനടയം 
ഉ ചയോഗതിലൂനടയം മറ്റുള്ളവനര സഹോയിക്കക)."  ചയോഗതിനേ 
അര്ത്ഥം, മനസ്സിചേയം വോകിചേയം േരരരതിചേയം 
ഐകയമോണ , അചത സമയം ഉ ചയോഗം എന്നോല്, ബുദ്ധി 
ഉ ചയോഗിക്കക, മനസ്സിനന ഉ ചയോഗിക്കക,  ിതനത 
ഉ ചയോഗിക്കക (അന്ത്ഃകരണം എന്ന  വിെികനപടുന്ന 
ആന്തരികമോയ ദ്ര്ത്േനചതയം അറിവിചനയം പ്രവൃതിപിക്കന്ന 
സംവിധ്ോനതിനേ ഘടകങ്ങള്), അനതല്ലോം മറ്റുള്ളവര്ത്ക  ചവണ്ടി 
ഉ ചയോഗിക്കക, അത  മറ്റുള്ളവര്ത്ക  ചവണ്ടി ഉ ചയോഗിച്ചിനല്ലങ്കില്, 
അവസോനം അവര്ത് അത  അവരുനട കുടുംബതിനു ചവണ്ടി തനന്ന 
ഉ ചയോഗിക്കം, ഇചല്ല!  ഈ  ട്ടി എന്തിനോണ  ഭക്ഷണം ചതടുന്നത ?  
കോരണം അവളുനട  ട്ടിക്കട്ടികളുനട ഉള്ളില് പദ്വം വസിക്കന്നു, 
അവള് അവളുനട  ട്ടിക്കട്ടികനെ സംരക്ഷിക്കന്നു.  അതുനകോണ്ടോണ  
അവള്ക  എല്ലോം ലഭിക്കന്നത .  ഈ ചലോകം മുഴുവനും ഈ 
അടിതറയില് ആണ  പ്രവര്ത്തിക്കന്നത .  ഈ മരങ്ങള്നകല്ലോം 
എവിടന്നോണ  ച ോഷ്ണം ലഭിക്കന്നത .  അതിന  ഈ മരങ്ങള് 
എനന്തങ്കിലം പ്രയത്നം ന യ്യുന്നുചണ്ടോ?  അവര്ത് ഒരികലം 
വികോരോധ്രനരോകുന്നില്ല.  അവര്ത് എചപോനഴങ്കിലം വികോരോധ്രനര്ത് 
ആകോറുചണ്ടോ?  അവര്ത് ഒരികലം അചങ്ങോട്ടും ഇചങ്ങോട്ടും നടക്കന്നില്ല.  
"വിേവോമിത്രി നദ്ി ഒരു പമല് അകനലയോണ , അവിനട ച ോയി 
കുറച്ച  നവള്ളം കുടികനട്ട!” എന്ന  അവര്ത്ക  ഒരികലം ചതോന്നുന്നില്ല.  

സതയസന്ധതയം,  രസ്പരം സഹോയികോനുള്ള ഒരു 
മചനോഭോവവം, ഇത്രയം മോത്രചമ ഒരോള്ക  ആവേയമുള്ളൂ.   രസ്പരം 
സഹോയിക്കക എന്നതോണ , തരര്ത്ച്ചയോയം, മനുഷ്യജരവിതതിനേ 
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സവിചേഷ്മോയ അവകോേം!  ഈ ചലോകതില് രണ്ട തരതിലള്ള 
ആളുകള്, വയസനങ്ങെില് നിനന്നല്ലോം മുക്തരോണ , ഒന്ന  ജ്ഞോനര 
പുരുഷ്നോണ  (ആത്മ ജ്ഞോനം ചനടി, അത  മറ്റുള്ളവര്ത്ക   കര്ത്ന്നു 
നല്കോന് കഴിയന്ന ആള്), രണ്ടോമനത ആള്, മറ്റുള്ളവനര 
സഹോയിക്കന്ന ആള് ആണ .   

മറ്റുള്ളവനര സഹോയിക്കന്നതിനുള്ള യഥോര്ത്ഥ രരതി! 
ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഈ ചലോകതില്, എനന്തോനകയോണ  നല്ല 

പ്രവൃതികള്?  അവനയ നിര്ത്വ ികോന് കഴിയചമോ? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ കഴിയം.  ഈ മരങ്ങള് ന യ്യുന്നതോണ  നല്ല 
പ്രവൃതികള്.  അവ പൂര്ത്ണമോയം നല്ല പ്രവൃതികള് മോത്രം ന യ്യുന്നു.  
എന്നോല് അവക  കര്ത്തോ ഭോവം (ഞോന് ന യ്യുന്നു എന്ന ഭോവം) ഇല്ല.  
ഈ മരങ്ങള് ജരവനുള്ളവയോണ .  അവര്ത് അവരുനട ഫലങ്ങള് എല്ലോം 
മറ്റുള്ളവര്ത്കോയി നല്കുന്നു.  അതുച ോനല, നിങ്ങളുനട "ഫലങ്ങളും" 
മറ്റുള്ളവര്ത്ക്ക ചവണ്ടി നല്കൂ.  നിങ്ങള്ക  നിങ്ങളുനട "ഫലങ്ങള്" ലഭിച്ചു 
നകോണ്ടിരിക്കം.    എനന്തല്ലോം "ഫലങ്ങള്" നിങ്ങളുനട ഉള്ളില് 
പ്രകടമോയോലം, അവ േരരരവമോയം, മനസ്സുമോയം, വോക്കമോയം 
ബന്ധനപട്ടവയോയോലം, നിങ്ങള് അനതല്ലോം വില വോങ്ങോനത 
മറ്റുള്ളവര്ത്ക  നല്കുകയോണ  എങ്കില്, അചപോള് നിങ്ങള്ക  
ആവേയമോയനതല്ലോം ലഭിച്ചുനകോണ്ടിരിക്കം.  നിങ്ങളുനട 
ജരവിതതിനേ അതയോവേയങ്ങള്നകോന്നും, നിങ്ങള് ന റിയ 
വിഷ്മം ച ോലം ചനരിചടണ്ടി വരില്ല.  എന്നോല്, നിങ്ങള് ആ 
"ഫലങ്ങള്" സവയം ഭക്ഷിക്കകയോണ  എങ്കില്, നിങ്ങള്ക  
വിഷ്മങ്ങള് ചനരിചടണ്ടി വരും.  ഈ മോവ  അതിനേ ഫലങ്ങള് 
എല്ലോം സവയം തിന്നുകയോണ  എങ്കില്, അചപോള് അതിനേ 
അവകോേി ആരോയോലം, അയോള് എന്തു ന യ്യും?  അയോള് അത  
മുറിച്ചിടും, ഇചല്ല?  അതുച ോനല, ഈ ആളുകള് എല്ലോം അവരുനട 
"ഫലങ്ങള്" സവയം തിന്നുന്നു, അതു മോത്രമല്ല, അതു കൂടോനത അവര്ത് 
അതിന  കൂലിയം ച ോദ്ിക്കന്നു!   

ഒനരോെ അച ക്ഷ ചഫോം ഫില്ലു ന യ്ത  നകോടുക്കന്നതിന  മോത്രം 
ആളുകള് ഇരു തിരണ്ട രൂ ോ  ോര്ത്ജ  ന യ്യുന്നു.  നിയമ രമോയ 
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സഹോയങ്ങള്  ണം വോങ്ങോനത ന യ്തു നകോടുതിരുന്ന ഒരു 
രോജയത , അതുമോത്രമല്ല, നിയമം നടപോകിയിരുന്നത  കക്ഷികനെ 
വരട്ടിചലക  ഭക്ഷണതിന  ക്ഷണിച്ചും ആയിരുന്നു, അതിനു  കരം 
ഇചപോഴനത അവസ്ഥ ഇതോണ !  കഴിഞ്ഞ കോലങ്ങെില്, 
ഗ്രോമതില് ഒരു വഴക  ഉണ്ടോയോല്, ഗ്രോമതലവന്, രണ്ട 
 ോര്ത്ട്ടികചെോടും  റയം, " ന്ദുഭോയ , ഇന്ന   തരക  എനേ വരട്ടില് 
വരൂ, നഗരന്ഭോയ  നിങ്ങളും ആ സമയത  എനേ വരട്ടില് വരൂ.”  
നഗരന്ഭോയിക   കരം, അത  ഒരു കൂലികോരനോയോലം, ഒരു 
കര്ത്ഷ്കനോയോലം, വഴകില് ന ടുന്നത  മെോരോയോലം, 
അവനരനയല്ലോം അചേഹം വരട്ടിചലക  വിെിക്കം.  ഇരു കൂട്ടനരയം 
ഒരുമിച്ചിരുതി,   അവനര ഒരു ഒത്തുതരര്ത്പില് അചേഹം 
എതിപിക്കം.  കടകോരനന നകോണ്ട  ഒരു ഭോഗം  ണമോയി 
നകോടുപിക്കകയം, ബോകിയള്ളത  തവണകെോയി അടകോന് 
നിര്ത്ചേേിക്കകയം ന യ്യും.   ിന്നരട  അചേഹം രണ്ട കൂട്ടചരോടും, "വരൂ, 
എചന്നോനടോപം ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ" എന്നു  റയം.  അവര്ത്ക  ഭക്ഷണം 
നകോടുത  അചേഹം അവനര വരട്ടിചലക  മടകി അയയ്ക്കും!  
അങ്ങനനയള്ള വകരലന്മോര്ത് ഇന്നുചണ്ടോ?  അതുനകോണ്ട , ഇന്നനത 
കോലഘട്ടനത മനസ്സിലോകി, തിരച്ചറിഞ്ഞ , അതിനനുസരിച്ച  
നിങ്ങളുനട ന രുമോെനത േരിയോക്കക.  എനന്തോനകയോയോലം, 
ഒരോള് സവയം തനേ കോരയങ്ങള്ക  മോത്രമോണ  ന ലവ ന യ്യുന്നത  
എങ്കില്, അചപോള് അയോളുനട മരണസമയത  അയോള് വെനര 
ദ്ഃഖിതനോയിരിക്കം.  അയോള്ക  മരികോനും കഴിയില്ല, അയോളുനട 
ബംഗ്ലോവം കോറും വിട്ടു ച ോകോനും കഴിയില്ല!  

[കഴിഞ്ഞ കോലങ്ങെില്] ഉ ചദ്േം നല്കുന്നതിന  ആരും  ണം 
വോങ്ങിയിരുന്നില്ല.  അയോള് കോരയം ഏനതങ്കിലം രരതിയില് 
അവസോനിപിക്കം;  അയോള് സവന്തം കരേയില് നിന്നും ഒരു 
രണ്ടോയിരം രൂ  നകോടുത്തു എന്നും വരും.  അചത സമയം, ഇന്നനത 
കോലത , ആനരങ്കിലം ഉ ചദ്േം ചതടി വന്നോല്, ഉ ചദ്േതിന  നൂറു 
രൂ ോ ഫരസ  അയോള് ഈടോക്കം!  "ചഹ, നിങ്ങള് ഒരു പജനന് 
അചല്ല!”  അചപോള് അയോള് മറു ടി  റയം, "അനത, ഞോന് 
തരര്ത്ച്ചയോയം പജനനോണ .   നക്ഷ, എനിക  എനന്തങ്കിലം ഒരു 
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ബിസിനസ്സ  ചവചണ്ട?”  സര്ത്, നവറും ഒരു ഉ ചദ്േതിന  ഫരചസോ?  
അതു മോത്രമല്ല, നിങ്ങള് പജനനുമോണ ? നിങ്ങള് ഭഗവോനന തനന്ന 
അമ്പരപിക്കകയോണ ?  നിങ്ങള് വരതരോഗി  ഭഗവോന്മോനര 
(പൂര്ത്ണജ്ഞോനം ചനടിയ, പൂര്ത്ണമോയം നിസ്സംഗരോയ  ആളുകള്) 
ച ോലം അമ്പരപിക്കന്നു?  വിവരങ്ങള് നല്കുന്നതിനും ഒരു ഫരസ ?  
എന്തുമോത്രം മന്ഃസോക്ഷിയില്ലോയ്മയോയോണ  ഇതിനന കണകോക്കക? 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  അമിത ബുദ്ധി ഉ ചയോഗിക്കന്നതിന  ഒരു 
ഫരസ , അതോണ  അങ്ങ  ഉചേേിക്കന്നത .  അചല്ല! 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  ബുദ്ധിയണ്ടോകുന്നത  ഒരു പ്രശ്നനമോന്നും അല്ല.  
എന്നോല് ഈ ബുദ്ധി, ഒരോനെ കൂടുതലോയി ആച ക്ഷികതയിചലക  
നകോണ്ട ച ോകുന്നതോണ  (വി രരത ബുദ്ധി).  അത  ഒരോള്ക  സവയം 
ചദ്ോഷ്മുണ്ടോക്കന്നതോണ , ഈ വി രരത ബുദ്ധി!  ബുദ്ധിനയ ഭഗവോന് 
എതിര്ത്തിട്ടില്ല.  യോഥോര്ത്ഥയതിചലക  നയിക്കന്നതും ആവോം 
ബുദ്ധി (സമയക് ബുദ്ധി) എന്ന  ഭഗവോന്  റഞ്ഞിരിക്കന്നു.  അതരം 
ബുദ്ധി വര്ത്ദ്ധിച്ചോല്, ഒരോള്ക  ചതോന്നും, "ആര്ത്കോണ  ഞോന് ഒരു 
 രിഹോരം ഉണ്ടോകി നകോടുചകണ്ടത , ആനരയോണ  ഞോന് 
സഹോയിചകണ്ടത , ആര്ത്കോണ  ഞോന് ഒരു ചജോലി 
ചനടിനകോടുകോന് സഹോയിചകണ്ടത : എനന്നല്ലോം.   

സഹോയ മചനോഭോവം! 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഇചപോള്, എനേ കോഴ്ചപോടില്, ഒരു നോയ 
ഒരു പ്രോവിനന നകോല്ലോന് ശ്മിക്കചമ്പോള്, നോം അതിനന രക്ഷികോന് 
ശ്മിക്കന്നത , സഹോയ മചനോഭോവമോയി ഞോന് കണകോക്കന്നു.  
എന്നോല് അത  േരിക്കം വയവസ്ഥിതിയനട (സയിേിഫിക് 
സര്ത്കംസ്റ്റോന്ഷ്യല് എവി ന്സ ) പ്രവര്ത്തന  ദ്ധതിയനട 
ഫലമചല്ല? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  എചപോഴോണ  നിങ്ങള്ക  സഹോയികോന് കഴിയക?  
അത  പ്രോവിനേ വയവസ്ഥിതിയില് ന ട്ടതോണ  എങ്കില് മോത്രചമ 
നിങ്ങള്ക  അത  സോദ്ധയമോവൂ.  അതനല്ലങ്കില്, നിങ്ങള്ക  ഒന്നും 
തനന്നന യ്യോന് കഴിയില്ല.  എന്നിരുന്നോലം, നിങ്ങള് ഒരു സഹോയ 
മചനോഭോവം നില നിര്ത്തണം.  അങ്ങനന ന യ്യുചമ്പോള്, നിങ്ങള് 
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പുണയകര്ത്മ്മം മോത്രചമ ബന്ധിപിക്കൂ.  അചപോള് ഒരു വിഷ്മവം 
ഉയര്ത്ന്നു വരോനുള്ള കോരണങ്ങള് ഉണ്ടോവകയില്ല.  നിങ്ങള്ക   ണം 
നകോണ്ട  ന യ്യോന് കഴിയില്ല എങ്കില്, അവര്ത്ക  ചവണ്ടി ന റിയ 
കോരയങ്ങള് ന യ്തു നകോടുക്കകചയോ, നിങ്ങളുനട ബുദ്ധി ഉ ചയോഗിച്ച  
അവര്ത്ക  ആവേയമോയ അറിവകള് നല്കുകചയോ ന യ്യോം.  ഏത  
രരതിയില് ആയോലം സോദ്ധയമോയ രരതിയില് അവനര സഹോയിക്കൂ. 

മറ്റുള്ളവനര സഹോയിക്കന്നതുനകോണ്ട   

ചനട്ടം മോത്രചമ ഉണ്ടോകൂ! 

അതുനകോണ്ട  ഈ ജരവിതം മറ്റുള്ളവനര സഹോയിച്ചുനകോണ്ട  
 ിലവഴിച്ചോല്, നിങ്ങള്ക  ഒരു തരതിലം നഷ്ടം ഉണ്ടോവില്ല.  
അതുമോത്രമല്ല, നിങ്ങള്ക  ഒരു തരതിലം ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും 
ഉണ്ടോവില്ല; നിങ്ങള്ക  എന്ത  ആഗ്രഹങ്ങള് ഉനണ്ടങ്കിലം നിറചവറും.  
അചത സമയം, നിങ്ങള് നിങ്ങളുനട ആഗ്രഹങ്ങള് ചനടിനയടുകോന് 
ശ്മിച്ചു നകോണ്ടിരുന്നോല്, അവനയോന്നും നിറചവെനപടുകയില്ല.  
കോരണം ആ രരതികള് നിങ്ങനെ രോത്രികെില് ഉറങ്ങോന് 
അനുവദ്ിക്കകയില്ല.  ഈ സമ്പന്നരോയ ബിസിനസ്സുകോര്ത്ക  
ഒരികലം ഉറങ്ങോന് കഴിയന്നില്ല.   തുടര്ത്ച്ചയോയി മൂന്ന  നോല  
ദ്ിവസങ്ങള് അവര്ത്ക  ഉറങ്ങോന് കഴിയന്നില്ല.  അതിനു കോരണം, 
അവര്ത്ക  കഴിയോവന്നവനര എല്ലോം, അവര്ത് നവറുനത  വഞ്ചിക്കകയം, 
അവരില് നിന്നും ചമോഷ്ടിക്കകയം ആണ  ന യ്തിരിക്കന്നത .  

അതുനകോണ്ട , ഒരു സഹോയ മചനോഭോവം നില നിര്ത്ൂ.  നിങ്ങള് 
പുറത  എവിനടനയങ്കിലം ച ോകുചമ്പോള്, അയല് കനതല്ലോം 
ച ോദ്ിക്കക, "ഞോന് ച ോചസ്റ്റോഫരസിചലക  ച ോവകയോണ .  
ആര്ത്നകങ്കിലം എനന്തങ്കിലം കത്തുകചെോ മചെോ ച ോസ്റ്റ  
ന യ്യോനുചണ്ടോ?”  നിങ്ങള് പുറത്തു ച ോകുചമ്പോള്, ഇതുച ോനല 
ച ോദ്ിക്കന്നതില് വല്ല പ്രശ്നവം ഉചണ്ടോ?  ആനരങ്കിലം  റചഞ്ഞകോം, 
"എനിക  നിങ്ങനെ വിേവോസം ഇല്ല" എന്ന .  അചപോള്  റയക, 
"അതിന  ഞോന് മോപ്പു ച ോദ്ിക്കന്നു”.  എന്നോല്, നിങ്ങനെ 
വിേവസിക്കന്നവരുനട, കത്തുകള് എങ്കിലം നകോണ്ട ച ോകൂ.  

ഞോന് നിങ്ങചെോട   റയന്ന ഇത , എനേ കുട്ടികോലനത ഒരു 
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ഗുണമോയിരുന്നു, ഒരു സഹോയ മചനോഭോവം.   ിനന്ന, എനേ 
ഇരു തഞ്ചോം വയസ്സില്, എനേ കൂട്ടുകോര്ത്കിടയില്, ഞോന് "സൂപര്ത് 
ഹൂമന്" (അതിമോനവന്) എന്ന  വിെികനപട്ടിരുന്നു.   

ആനരയോണ  ഒരു മോനവന് ആയി കണകോകോന് കഴിയക?  
വയവഹോരങ്ങെില്  രസ്പരം നകോടുകല് വോങ്ങലകള് ഉള്ള ആെോണ  
അത .  അവന്, അവന  സചന്തോഷ്ം നല്കുന്നവര്ത്ക  സചന്തോഷ്ം 
നല്കുന്നു, അവനന ചവദ്നിപിക്കന്നവനര അവന് ചവദ്നിപിക്കന്നില്ല.  
അങ്ങനന ന രുമോറുന്ന ആനെ മോനവികത ഉള്ള ആെോയി 
കണകോകോം.   

ഇനി മറ്റുള്ളവരുനട സചന്തോഷ്ങ്ങനെ എടുത്തു കെയന്ന ആള് 
മൃഗരയതയില് ന ടുന്നു.  മനുഷ്യനരചപോനല ലൗകിക വയവഹോരങ്ങള് 
നടത്തുന്ന ആള്, സചന്തോഷ്ം നകോടുക്കകയം സചന്തോഷ്ം 
സവരകരിക്കകയം ന യ്യുന്ന ആള്, മനുഷ്യജന്മം നില നിര്ത്ത്തുന്നു.  
അചത സമയം മറ്റുള്ളവരുനട സചന്തോഷ്തിനു ചവണ്ടി സവന്തം 
സചന്തോഷ്ം വിട്ടു നകോടുകോന് തയ്യോറോവന്ന ആള് ചദ്വന്മോരുനട രൂ ം 
ചനടുന്നു, ഒരു അതിമോനവന് ആകുന്നു.  ഒരോള് തനേ സചന്തോഷ്ങ്ങള് 
മറ്റുള്ളവര്ത്കോയി വിട്ടു നകോടുക്കചമ്പോള്, വിഷ്മിക്കന്ന ഒരോള്ക  
നല്കുചമ്പോള്, അവന  ചദ്വ ചലോകതിനല ജരവ രൂ ം ലഭിക്കന്നു. 

അതില്, അഹങ്കോരം സോധ്ോരണ നിലയില് ഉള്ളതോണ  
ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  സഹോയ മചനോഭോവതിന  

അഹങ്കോരവമോയി വല്ല ബന്ധവം ഉചണ്ടോ? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  എചല്ലോയച ോഴും, സഹോയ മചനോഭോവം ഉള്ള ഒരോളുനട 
അഹങ്കോരം സോധ്ോരണ നിലയില് ഉള്ളതോയിരിക്കം.  അത  
അനുചയോജയമോയ അഹങ്കോരമോണ .  എന്നോല്, ചകോടതിയില്, ഒരു 
കോരയം ന യ്തുനകോടുക്കന്നതിന , നൂെി അമ്പതു രൂ   ോര്ത്ജ  ന യ്യുന്ന 
ആളുനട അഹങ്കോരം, എചപോഴും കൂടുതല് ഉയര്ത്ന്നിരികോന് 
സോദ്ധയതയണ്ട .   

ഈ ചലോകതിനല സവോഭോവികമോയ നിയമം, നിങ്ങള് 
നിങ്ങളുനട ഫലങ്ങള് മറ്റുള്ളവര്ത്ക  നല്കുചമ്പോള്, പ്രകൃതി നിങ്ങനെ 
സംരക്ഷിക്കം എന്നതോണ .  ഇതോണ  കൃതയമോയ നിഗൂഢേോസ്ത്രം!  
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ഇതോണ   ചരോക്ഷമോയ ധ്ര്ത്മ്മം (മതം),  ിനന്ന പ്രതയക്ഷ ധ്ര്ത്മ്മം 
വരുന്നു, ആത്മ ധ്ര്ത്മ്മം അവസോനം വരുന്നു.  ഇത  തരര്ത്ച്ചയോയം 
മനുഷ്യജരവിതതിനേ മൂലയമോണ , അതിനേ സോരം, ഒരോള് തനേ 
മനസ്സും, വോക്കം, േരരരവം മറ്റുള്ളവര്ത്ക്ക ചവണ്ടി ഉ ചയോഗികണം 
എന്നതു മോത്രമോണ .  

പുതിയ ലക്ഷയം ഇന്നചതതോണ , പ്രതികരണങ്ങള് 
ഭൂതകോലതില് നിന്നും ഉള്ളതോണ ! 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  അചപോള്, ഒരോള് ജരവിചകണ്ടത  
മറ്റുള്ളവനര സഹോയികോന് മോത്രമോചണോ? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അനത, മറ്റുള്ളവനര സഹോയികോന് ചവണ്ടി മോത്രം 
ഒരോള് ജരവികണം.  എന്നിരുന്നോലം, നിങ്ങള് ഇചപോള് ട്രോക  
ന ട്ടന്ന  മോെോന് ശ്മിക്കചമ്പോള്, കഴിഞ്ഞ കോലനത 
പ്രതികരണങ്ങള് വരും, അചപോള് നിങ്ങള്ക  മടുപ  ചതോന്നി എന്നു 
വരോം, 'ഞോന് ഇനിയം ഇനതോനക (ദ്ഃഖങ്ങള്) സഹികചണോ!' 
എന്ന  ചതോന്നിചയകോം.   എന്തോയോലം നിങ്ങള്ക  കുറച്ചു കോലം 
അത  അനുഭവിചകണ്ടി വരും, സോവധ്ോനം നിങ്ങള്ക ,  ിന്നരട  
ദ്ഃഖങ്ങള് ഒന്നും ഉണ്ടോവില്ല.  എന്നോല് ഈ സമയത , നിങ്ങള് 
പുതിയതോയി ആരംഭിക്കകയോണ  എന്നതുനകോണ്ട , ഭൂതകോലതില് 
നിന്നും ഉള്ള പ്രതികരണങ്ങള് വരോതിരികില്ല.  ഇതുവനര 
ന യ്തുനകോണ്ടിരുന്നത , എന്തു തനന്നയോയോലം, അത  മചെ അെത  
ഉള്ളവ ആയിരുന്നു.  അവയനട ഫലങ്ങള് വരോതിരികില്ല, േരിയചല്ല? 

അന്തിമമോയി, ഒരോള് സവന്തം ആത്മോവിനന തനന്നയോണ  
സഹോയിചകണ്ടത  

നിങ്ങള് മറ്റുള്ളവനര സഹോയിച്ചിട്ടുണ്ട  എങ്കില്,  നിങ്ങള് 
മറ്റുള്ളവര്ത്ക  ചനട്ടങ്ങള് ഉണ്ടോകിയിട്ടുണ്ട  എങ്കില്, നിങ്ങള് 
മറ്റുള്ളവര്ത്ക  ചവണ്ടി ജരവിച്ചിട്ടുണ്ട  എങ്കില്, അചത അെവില് തനന്ന 
നിങ്ങള്ക  ചനട്ടങ്ങള് ഉണ്ടോവോനത ഇരികില്ല, എന്നോല് അത  
ഭൗതിക ചനട്ടങ്ങെോണ , തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന ഫലം ഭൗതികമോയിരിക്കം. 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  മറ്റുള്ളവനര സഹോയിക്കന്നതിനു  കരം, 
ഒരോള് സവന്തം ആത്മോവിനന സഹോയിച്ചോല് എന്തോണ ? 
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ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അതോണത , ഒരോളുനട സവന്തം ആത്മോവിനന 
സഹോയികോന് ആവേയമോയനതല്ലോം തരര്ത്ച്ചയോയം ന യ്യണം.  
ഒരോള് സവന്തം ആത്മോവിനന സഹോയിച്ചോല്, അചപോള് അവന് 
അനേവരമോയി അനുഗ്രഹരതനോകും, എന്നോല് അതിന , ഒരോള് 
സവന്തം ആത്മോവിനന തിരിച്ചറിചയണ്ടതുണ്ട .  അതുവനര ഒരോള് 
മറ്റുള്ളവനര സഹോയികണം.  എന്നോല് അതിന  ലഭിക്കന്ന 
പ്രതിഫലം ഭൗതിക രൂ തില് ഉള്ളതോയിരിക്കം.  ഒരോള് സവന്തം 
ആത്മോവിനന തിരിച്ചറിയോന്, "ഞോന് ആരോണ " എന്ന  അയോള് 
തിരിച്ചറിയണം.  സതയതില്, നിങ്ങള് ശുദ്ധമോയ ഒരു 
ആത്മോവോണ .  ഇതുവനര, "ഞോന്  ന്ദുഭോയി ആണ " എന്ന  മോത്രചമ 
നിങ്ങള് അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ, േരിയചല്ല?  അചതോ നിങ്ങള് 
മനെനന്തങ്കിലം അറിഞ്ഞിരുചന്നോ?  ഈ " ന്ദുഭോയ " തനന്നയോണ  
േരിക്കം "ഞോന് ആരോണ " എന്നത , എന്നോയിരിക്കം നിങ്ങള് 
 റയക.   "ഞോന് അവളുനട ഭര്ത്തോവോണ , ഞോന് അവനേ 
അമ്മയനട സചഹോദ്രനോണ , ഞോന് അവനേ  ിതോവിനേ 
സചഹോദ്രനോണ ”, അങ്ങനന ആ ശംഖല തുടരുന്നു!  അങ്ങനനയചല്ല?  
ഇതോണ  നിങ്ങള്ക്കള്ള ഒചര ഒരു അറിവ , അചല്ല?  നിങ്ങള് 
അതിനപ്പുറചതക  ച ോയിട്ടില്ല, ഉചണ്ടോ? 

ആളുകനെ സഹോയിക്കക എന്നത  ഒരു സോമൂഹിക  

സദ്ോ ോര ബോദ്ധയതയോണ  !   
ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  എന്നിരുന്നോലം ലൗകിക വയവഹോരങ്ങെില്, 

അത  എങ്ങനനയോണ  എന്നു നവച്ചോല്, നമുക  സഹതോ ം 
ചതോന്നുന്നു, നോം [ആളുകള്ക ] ചസവനം ന യ്യുന്നു, നമുക  
മറ്റുള്ളവരുനട കോരയങ്ങെില് ഒരു തന്മയരഭോവം വരുന്നു, "എനിക  
എനന്തങ്കിലം ന യ്യണം, ആര്ത്നകങ്കിലം ഒരു ചജോലി ചതടി 
നകോടുകണം, ചരോഗിയോയ ഒരോനെ ആശു ത്രിയില് അഡ്മിെ  
ന യ്യണം,” എന്നിങ്ങനന.  അചപോള് ഈ പ്രവൃതികള് എല്ലോം ഒരു 
തരതിലള്ള ലൗകിക ധ്ോർമ്മിക കടമ (വയവഹോര ധ്ര്ത്മ്മം) അചല്ല? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അനതല്ലോം വയക്തിയനട ന ോതുവോയി ചുമതലകള് 
ആയി കണകോകനപടുന്നു.   
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ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  അചപോള് ആളുകള്ക  ചസവനം ന യ്യുന്നത , 
ലൗകികമോയ [ചുമതല] ആണ , അങ്ങനനയോണ  അത  
മനസ്സിലോചകണ്ടത , അചല്ല?  അത  ലൗകികമോയ വയോവഹോരിക 
ധ്ര്ത്മ്മമോയി (ധ്ോർമ്മിക കടമ) കണകോകനപടുന്നു, അചല്ല? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അത  ലൗകികമോയ വയവഹോര ധ്ര്ത്മ്മം ആയി 
ച ോലം കണകോകനപടുന്നില്ല, അത  വോസ്തവതില്, സോമൂഹിക 
ധ്ോർമ്മിക കടമ (സമോജ   ധ്ർമ്മ) എന്ന  വിെികനപടുന്നു.  ഒരു 
പ്രചതയക സമൂഹതിന  സൗകരയപ്രദ്മോയ ഒരു ചസവനം (ചസവ), ആ 
സമൂഹതിനല ജനങ്ങള്ക  സൗകരയപ്രദ്മോണ .  എന്നോല് അചത 
ചസവനം മനെോരു സമൂഹതിന  നല്കിയോല്, അത  അസൗകരയമോയി 
മോറിചയകോം.  അതുനകോണ്ട  ഒരു ചലോക വയവഹോര ധ്ര്ത്മ്മം എന്ന  
 റയന്നത , അത  എല്ലോവര്ത്ക്കം ഒചര തരതില് ആയോല് മോത്രചമ 
അങ്ങനന വിെികനപടുകയള്ളൂ!  ഇചത വനര, നിങ്ങള് എന്തോചണോ 
ന യ്തുനകോണ്ടിരിക്കന്നത , അത  സോമുഹയ ചസവനം (സമോജ  ചസവ) 
ആയി മോത്രചമ കണകോകോന് കഴിയൂ.  ഓചരോരുതരുചടയം 
സോമുഹയ ചസവനം വയതയസ്ത രരതിയില് ഉള്ളതോണ .  ഓചരോ 
സമുദ്ോയവം വയതയസ്ത തരതില് ഉള്ളതോണ .  ഓചരോ 
[സമുദ്ോയതിനല] ചസവനവം വയതയസ്ത തരതില് ഉള്ളതോണ .  

ന ോതുചസവനം കുടുംബതില് നിന്നും ആരംഭിക്കന്നു! 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ന ോതുചസവനം ന യ്യുന്ന ആളുകള് ഉണ്ട , 
അവര്ത് എന്തുനകോണ്ടോവം ന ോതുചസവനതില് പ്രചവേിക്കന്നത ? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അത  അവരുനട നല്ല ഭോവം മൂലമോണ .  "എങ്ങനന 
എനിക  ആളുകള്ക്ക ചവണ്ടി നല്ലത  ന യ്യോന് കഴിയം" എന്ന 
ആഗ്രഹം നകോണ്ട .  അത  നല്ല ഒരു മചനോവികോരമോണ , അചല്ല? 

അത  അവരുനട, മറ്റുള്ളവചരോടുള്ള ഭോവവം മചനോവികോരവമോണ , 
"ആളുകള് അവരുനട ദ്ഃഖങ്ങെില് നിന്നും മുക്തരോകനട്ട" അതോണ  
അതിനു  ിന്നിലള്ള ഭോവം.  അത  വെനര ചശ്ഷ്ഠമോയ ഒരു ഭോവമോണ .  
എന്നോല് ന ോതുചസവനതില് ഉള്ന ട്ടിട്ടുള്ളവരില് ഞോന് 
ശ്ദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള കോരയം, ആനരങ്കിലം അവരുനട വരടുകെില് ന ന്ന  
ച ോദ്ിച്ചോല്, അവര്ത്ക  അവിനട വെനരയധ്ികം ബോധ്യതകള് 
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ബോകി നില്ക്കക്കന്നു എന്ന  കോണുന്നു, അതുനകോണ്ട തനന്ന 
അവനയോന്നും ചസവനങ്ങള് ആയി കണകോകോന് കഴിയില്ല.  
ചസവനം വരട്ടില് നിന്നും ആരംഭികണം,  ിന്നരട  
അയല്കോരിചലക , അത  കഴിഞ്ഞ  മെ  ചസവനങ്ങള്.  അതിനു 
 കരം നോം അവരുനട വരടുകെില് ന ന്ന  ച ോദ്ിക്കചമ്പോള്, അവിനട 
ധ്ോരോെം ബോധ്യതകള് ബോകിയണ്ടോവം.  നിങ്ങള്ക  എന്ത  
ചതോന്നുന്നു?  ആ കോരണം നകോണ്ട , തുടകം  വരട്ടില് നിന്നോവണം,  
ചവചണ്ട?   

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഈ ആള്  റയന്നു, അയോളുനട കോരയതില് 
വരട്ടില് ബോധ്യതകള് ഒന്നും തനന്ന ഇല്ല എന്ന .   

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അതിനേ അര്ത്ഥം അചേഹതിനേ ചസവനം 
കെങ്കമെതോണ  എന്നോണ .   

ശുദ്ധമോയ ഒരു ഭോവം നില നിര്ത്തിനകോണ്ട   

ന ോതുചസവനം നിര്ത്വഹിക്കക! 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ന ോതുചസവനം ന യ്യുന്ന സമയത , 
ആളുകളുനട ഉള്ളില് (ഭക്തിനിർഭരമോയ ദ്ർേനം) പദ്വനത 
ദ്ര്ത്േിച്ചുനകോണ്ട , അത  ന യ്യുകയോനണങ്കില്, അത  നല്ല ഫലം നല്കും, 
ഇചല്ല? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  ഒരോള് പദ്വനത ദ്ര്ത്േിച്ചു കഴിഞ്ഞോല്,  ിനന്ന 
അയോള് ന ോതു ചസവനങ്ങെില്  ങ്കോെിയോവില്ല.  കോരണം 
പദ്വനത ദ്ര്ത്േിച്ചു കഴിഞ്ഞോല്, ആരോണ  പദ്വനത വിട്ടു 
ച ോവക?  സതയതില് പദ്വനത കനണ്ടതോനോണ  
ന ോതുചസവനങ്ങള് നടത്തുന്നത .  ന ോതുജനങ്ങള്ക  നല്കുന്ന 
ചസവനം ഹൃദ്യതില് നിന്നും ഉള്ളതോവണം.  അത  ഹൃദ്യതില് 
നിന്നും ഉള്ളതോണ  എങ്കില്, അത  എവിനടയം എതിചച്ചരും.  
ന ോതുചസവനവം പ്ര ോരണവം (പ്രഖയോതി) ഒന്നിച്ചുവരുചമ്പോള്, 
അത  ഒരോനെ വിഷ്മതില് എതിക്കം.  പ്രേസ്തി ഇല്ലോനത ആളുകനെ 
ചസവിക്കചമ്പോള്, അത  കെങ്കമെതോണ .  ആളുകള്  റഞ്ഞ  
[വോനമോഴിയിലൂനട], കരര്ത്തി തരര്ത്ച്ചയോയം എതിചച്ചരും, എന്നോല് 
ഒരോളുനട ഉള്ളില് പ്രേസ്തിക്ക ചവണ്ടിയള്ള ഒരു ആഗ്രഹവം 
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ഉണ്ടോവോന്  ോടില്ല.   

ആളുകള് ന ോതുനവ ഏനതങ്കിലം ചസവനം ന യ്യോൻ  
തല്പരനരോന്നുമല്ല.  അത  സതയതില് കരര്ത്തിക്ക ചവണ്ടിയള്ള 
അതയോഗ്രഹമോണ , ബഹുമോനതിനു ചവണ്ടിയള്ള അതയോഗ്രഹമോണ , 
ആഴതില് ഉള്ള എല്ലോ തരം അതയോഗ്രഹങ്ങളും അവനരനകോണ്ട  
അങ്ങനന ന യ്യിപിക്കന്നു.  േരിക്കം ജനചസവനം ന യ്യുന്നവര്ത് 
എങ്ങനനയള്ളവര്ത് ആയിരികണം?  അവര്ത് അ രിഗ്രഹികള് 
(എനന്തങ്കിലം ചനടോന് ആഗ്രഹം ഇല്ലോതവര്ത്) ആണ .  എന്നോല്, 
ഇവിനട എല്ലോവരും ഒരു ച രുണ്ടോകോന് ഇറങ്ങിയിരിക്കകയോണ ,   
"സോവധ്ോനം, എനന്നങ്കിലം ഞോന് ഒരു മന്ത്രിയോവം" എന്ന  അവര്ത് 
കരുതുന്നു.  ഈ  [ചപ്രരണ] ഉചേേയചതോനട അവര്ത് ന ോതു ചസവനം 
നടത്തുന്നു.  അകത്തുള്ള ഭോവം ധ്ികോരമില്ലോതതോകുന്നു, 
അതുനകോണ്ട  ബോഹയമോയ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ [അതയോഗ്രഹങ്ങള്], 
അനോവേയമോയ  പകവേോവകോേം എല്ലോം ഉച ക്ഷിച്ചോല്,  എല്ലോം 
േരിയോയ വഴിക  വരും.  അതിനു  കരം, ഒരു ഭോഗത  ഒരോള് 
 രിഗ്രഹി ആയിരിക്കന്നു, പൂര്ത്ണമോയ  രിഗ്രഹി, മറുഭോഗത , 
അയോള് ജനങ്ങനെ ചസവികോന് ആഗ്രഹിക്കന്നു, എങ്ങനന ഇത  
രണ്ടം ഒരുമിച്ച  സോധ്യമോകും?    

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഇചപോള് ഞോന് മോനവികതകോയി ഞോന് 
പ്രവര്ത്തിക്കകയോണ .  ഞോന് വരടു വരടോന്തരം നടന്ന  യോ ിച്ച , 
 ോവങ്ങള്ക  നല്കുന്നു.  ഇചപോള് ഇത  മോത്രമോണ  ഞോന് ന യ്യുന്നത .   

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അനതല്ലോം നിങ്ങളുനട കോര്ത്മ്മിക എകൗണ്ടില് 
നെ ിെ  ന യ്യനപടും.  നിങ്ങള് നല്കുന്നത  
എന്തോയോലം, ..............അല്ല, അല്ല, നിങ്ങള് ഒരു ഇടനിലകോരന് 
എന്ന രരതിയില് ന യ്യുന്നനതല്ലോം, അതിനേ ആകത്തുക 
കണകോകനപടും, അതിനേ  തിനനോന്ന  ഇരട്ടി കണകോകനപടും, 
 ിന്നരട  നിങ്ങള്ക  എത്രയോണ  "കമ്മരഷ്ന്" എന്നു നവച്ചോല്, 
അതോയിരിക്കം നിങ്ങള്ക  ലഭിക്കന്നത .  അടുത ജന്മതില് 
നിങ്ങള്ക  "കമ്മരഷ്ന്" ലഭിക്കം, അതുമൂലം നിങ്ങള്ക  സമോധ്ോനം 
ഉണ്ടോയിരിക്കം.   രചക്ഷമതിനു ചവണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കന്നതുനകോണ്ട , 
ഇചപോള് നിങ്ങള്ക  സമോധ്ോനമുണ്ടോവം, ഭോവിയിലം അത  
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ഉണ്ടോവം.  അത  നല്ല ചജോലിയോണ .   

ഇത്രയം  റഞ്ഞതുനകോണ്ട , ചസവനം എന്നു നവച്ചോല്, നിങ്ങള് 
ന യ്യുന്ന കോരയം ഞോന് അറിയക ച ോലം ഇല്ല.  അതിനനയോണ  
ചസവനം എന്ന   റയന്നത .  അത  നിശ്ശബ്ദ ചസവനം 
ആയിരികണം.  മറ്റുള്ളവര്ത് അത  അറിയോനിടവന്നോല്, അത  
ചസവനമോയി കണകോകോന് കഴിയില്ല.   

ഞോന് സൂറതിനല ഒരു ഗ്രോമതില് ച ോയിരുന്നു.  അവിനട 
ഒരോള് എചന്നോട   റഞ്ഞു, "എനിക  സമുദ്ോയ ചസവനം ന യ്യണം" 
എന്ന .  "എന്ത  സമുദ്ോയ ചസവനമോണ  നിങ്ങള് ന യ്യുക?” എന്ന  
ഞോന് അയോചെോട  ച ോദ്ിച്ചു.  "സമ്പന്നരോയ ബിസിനസ്സുകോരില് 
നിന്നും  ണം ചേഖരിച്ച  ഞോന് അത   ോവങ്ങള്ക  നല്കും" എന്ന  
അയോള്  റഞ്ഞു.  "അത  നകോടുത്തു കഴിഞ്ഞോല്, എവിനട അവര്ത് ആ 
 ണം ന ലവഴിക്കം എന്ന  നിങ്ങള്  രിചേോധ്ിക്കചമോ?” എന്ന  
ഞോന് ച ോദ്ിച്ചു.  "ഞോന്  അനതോനക അചനവഷ്ിക്കന്നത  
എന്തിനോണ ?” എന്ന  അയോള് ച ോദ്ിച്ചു.  അചപോള് ഞോന് 
വിേദ്രകരിച്ചു നകോടുത്തു, "പ്രിയ സുഹൃനത, ഞോന് നിങ്ങള്ക  ഒരു 
വഴി കോണിച്ചു തരോം.  അതുച ോനല ന യ്യൂ.  ബിസിനസ്സുകോരില് 
നിന്നും നിങ്ങള് ചേഖരിച്ച  ണം നകോണ്ട  നിങ്ങള് അയോള്ക  നൂറു 
രൂ ക  ഒരു  ച്ചകറി വണ്ടി വോങ്ങി നകോടുക്കൂ.    രണ്ട  ടയറുകള് ഉള്ള 
ആ പകവണ്ടികള്, അവക  നൂചറോ, നൂെമ്പചതോ, ഇരുന്നൂചറോ രൂ  
വില വരും.  അങ്ങനന ഉള്ള ഒരു വണ്ടി വോങ്ങിനകോടുക്കൂ.   ിനന്ന ഒരു 
അമ്പത  രൂ  അയോള്ക  നല്കി, ഇങ്ങനന  റയക, 'നിങ്ങള്  ച്ചകറി 
വോങ്ങി അത  വില്പന നടൂ.  എന്നും പവകുചന്നരം മുതലിചലക  
കുറച്ച  പ സ തിരിച്ചടയ്ക്കൂ.  ലോഭം നിങ്ങള്ക്കള്ളതോണ , വണ്ടിയനട 
വിലയില് നിങ്ങള് അല്പോല്പം ദ്ിവസവം തിരിച്ചടയ്ക്കണം'.”  അയോള് 
 റഞ്ഞു, "എനിക  ഇത  ഇഷ്ടമോയി,  അങ്ങ  വരണ്ടം സൂറതില് 
വരുന്നതിനു മുമ്പ  ഞോന് അമ്പചതോ നൂചറോ ആളുകനെ കൂട്ടിചച്ചര്ത്ക്കം” 
എന്ന .  അതുനകോണ്ട , ഇതുച ോനല എനന്തങ്കിലം ഇചപോള് ന യ്യൂ.   
ദ്ോരിദ്ര്യതില് കഴിയന്ന ആളുകള്നകല്ലോം വണ്ടികള് വോങ്ങി 
നകോടുക്കൂ.  അവര്ത്കോയി ഒരു വലിയ ബിസിനസ്സ  ആരംഭിചകണ്ട 
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ആവേയം ഉചണ്ടോ?  അവന  ഒരു വണ്ടി വോങ്ങി നകോടുക്കൂ, അചപോള് 
പവകുചന്നരം ആകുചമ്പോചഴയ്ക്കും അവന് ഒരു ഇരു ത  രൂ  
സമ്പോദ്ിച്ചിട്ടുണ്ടോവം.  നിങ്ങള്ക  എന്ത  ചതോന്നുന്നു?  നിങ്ങള് 
എങ്ങനന ന യ്തോല്, നിങ്ങള് വിചവകേോലിയോയ ഒരു പജനനോയി 
കണകോകനപടിചല്ല?  അത  ഇതുച ോനല ആണ , ഒരു  ന്ദനതിരി 
കതിതരരോറോകുചമ്പോഴും, അതില് നിന്നും സുഗന്ധം പുറത്തു വരും, 
ഇചല്ല?  അത  മുറി മുഴുവനും സുഗന്ധം ഉള്ളതോക്കം, ഇചല്ല?  
അതുച ോനല നമുക്കം, ചുറ്റു ോടും കുറച്ച  സുഗന്ധം  രചതണ്ടതിചല്ല? 

അത  എങ്ങനന നമുക  സവരകോരയമോയിതരരും?  എനിക  
ഇരു തിയഞ്ച  മുപത  വയസ്സുള്ളചപോള് ച ോലം വലിയ അെവില് 
അഹങ്കോരം ഉണ്ടോയിരുന്നു, അതും വെനര അസോധ്ോരണമോയ 
അഹങ്കോരം.  ആനരങ്കിലം എനന്ന കണ്ടമുട്ടി എന്ന  കരുതുക, 
അയോള്ക  എന്നില് നിന്നും എനന്തങ്കിലം ചനട്ടം ഉണ്ടോവണം, 
ഇനല്ലങ്കില് അയോള് എനന്ന കണ്ടമുട്ടിയതു തനന്ന വയര്ത്ഥമോണ !  
അതുനകോണ്ട  എനന്ന കണ്ടമുട്ടിയവര്ത്ക  എല്ലോം ചനട്ടമുണ്ടോയി.  അവര്ത് 
എനന്ന കണ്ട മുട്ടിയിട്ടും, അവര്ത്ക  ഗുണം ഒന്നും ഉണ്ടോയിനല്ലങ്കില്, 
അതുനകോണ്ട  എന്തോണ  ഉ ചയോഗം?  മോവ  മരം എന്തോണ  
 റയന്നത  എന്നു നവച്ചോല്, "മോമ്പഴം ഉണ്ടോകുന്ന കോലത  ഒരു 
വയക്തി എനന്ന കണ്ടമുട്ടി, അയോള്ക  ഗുണനമോന്നും 
ഉണ്ടോയിനല്ലങ്കില്, ഞോന് തരര്ത്ച്ചയോയം ഒരു മോവ  മരം അല്ല.”  മോങ്ങ 
ന റുതോയോല് ച ോലം, നിങ്ങള് എന്തിനോണ  മുന്ഗണന നകോടുക്കക, 
ചുരുങ്ങിയത  അനതങ്കിലം ലഭിച്ചു എന്ന ചനട്ടം ഉണ്ടചല്ലോ!  മോവ  
അതില് നിന്നും എനന്തങ്കിലം ചനട്ടം ഉണ്ടോക്കന്നു എന്ന  
ചതോന്നുന്നില്ല.  നമുക  അങ്ങനനയള്ള  ിന്തകള് ഉണ്ടോവണം, 
ചവചണ്ട?    മോനവ സമുദ്ോയം ഈ രരതിയില് ആയിരുന്നോല്, അത  
എത്രമോത്രം സവരകോരയമോയിരിക്കം?  എന്നിരുന്നോലം, ഈ 
തിരിച്ചറിവ   കര്ത്ന്നു നകോടുതോല്, അത  അവര്ത്ക  മനസ്സിലോകോന് 
കഴിയം.  അത  ആ ആളുനട തിരിച്ചറിവില് എതിചച്ചരുകയം, അത  
അയോള്  ിന്തുടരുകയം ന യ്തോല്, കോരയങ്ങള് മുചന്നോട്ട  നരങ്ങും.  
നിങ്ങള്ക  എന്ത  ചതോന്നുന്നു?     

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  േരിക്കം അങ്ങ   റയന്നതുച ോനല തനന്ന, 
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മഹോജനങ്ങളുനട (വെനര ബഹുമോനയരോയ സോമൂഹിക ചനതോകള്) 
സംഘടന എല്ലോ സ്ഥലങ്ങെിലം ഉണ്ടോയിരുന്നു.   

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ   നക്ഷ, ഇന്ന  അവരും വലിയ വിഷ്മതിലോണ .  
അചല്ല!  അതുനകോണ്ട  ആരും കുെകോരല്ല.  ഇചപോള് 
സംഭവികോനുള്ളത  സംഭവിച്ചിരിക്കന്നു, എന്നോല്, ഈ രരതിയില് 
 ിന്തികോന് തുടങ്ങിയോല് കോരയങ്ങള് ഇനിയം നമച്ചനപടും.  നേിച്ചു 
ച ോയത  നമച്ചനപടുത്തുക എന്നതോണ  േരിയോയ ധ്ര്ത്മ്മം.  
നമച്ചനപട്ടതിനന സഹോയികോന് എചപോഴും ആളുകള് 
സന്നദ്ധരോയിരിക്കം,  എന്നോല് നേിച്ചു ച ോയതിനന 
നമച്ചനപടുത്തുന്നതിനനയോണ  ധ്ര്ത്മ്മം എന്ന  വിെിക്കന്നത .  

മനുഷ്യരോേിക്കള്ള ചസവനം പദ്വചസവനമോചണോ?! 
ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  മനുഷ്യസമുദ്ോയനത ചസവിക്കന്നത  

വോസ്തവതില് പദ്വനത ചസവിക്കന്നതോണ , അചല്ല? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അല്ല, അത  പദ്വതിനുള്ള ചസവനമല്ല.  
എചപോഴോണ  ഒരു വയക്തി മറ്റുള്ളവര്ത്ക  ചസവനം ന യ്യുന്നത ?  അത  
അവന  സവയം ഉള്ളില് ചവദ്ന അനുഭവനപടുചമ്പോള് ആണ .  
നിങ്ങള്ക  ഏനതങ്കിലം വയക്തികചെോട   അനുകമ്പ (ദ്യ) 
ചതോന്നുചമ്പോള്, അവരുനട വിഷ്മകരമോയ അവസ്ഥ കണ്ട  ഉള്ളില് 
ചവദ്ന അനുഭവനപടുന്നു.  ആ ചവദ്നയ്ക്ക  ആേവോസം കിട്ടോനോണ  
നിങ്ങള് ഈ ചസവനം ന യ്യുന്നത .  അതുനകോണ്ട  ഇനതല്ലോം സവയം 
ഒരോള്ക  സവന്തം ചവദ്നകള്ക  ആേവോസം ലഭികോനോണ .  വെനര 
അധ്ികം ദ്യ ചതോന്നുന്ന ഒരോള് ഉണ്ട .  അയോള്  റയന്നു, "ദ്യ 
നകോണ്ടോണ  ഞോന് ഈ ആളുകള്ക  ഇനതല്ലോം നല്കുന്നത , ആ 
ആളുകള്ക  അനതല്ലോം നല്കുന്നത ........”  എന്ന .  അല്ല!  നിങ്ങള് ഈ 
ആളുകള്ക  നല്കുന്നത  നിങ്ങളുനട സവന്തം ചവദ്ന േമിപികോനോണ .  
നിങ്ങള്ക  ഈ ച ോയേ  മനസ്സിലോകോന് കഴിയന്നുചണ്ടോ?  ഇത  
വെനര സൂക്ഷ്മമോയ ച ോയേോണ .  ഇത  ഉ രിതല സ്പര്ത്േിയോയ 
ച ോയേല്ല.  ഒരോള് നല്കുന്നത  അയോളുനട സവന്തം ചവദ്ന 
േമിപികോനോണ .  എന്നിരുന്നോലം, അത  വെനര നല്ല കോരയമോണ .  
നിങ്ങള് മറ്റുള്ളവര്ത്ക  നല്കിയോല്, നിങ്ങള്ക  തിരിച്ച  ലഭിക്കം.    
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ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  എന്നോല് ന ോതുജനങ്ങള്ക  ന യ്യുന്ന 
ചസവനം, പദ്വതിനുള്ള ചസവനമോയി കണകോകനപടുന്നിചല്ല, 
അചതോ അത  അമൂര്ത്തമോയ പദ്വതിന  ആരോധ്ിക്കന്നതിനു 
ചവണ്ടി മൂര്ത്തമോയ രൂ ം നല്കുന്നതോചണോ? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  ന ോതുജനങ്ങള്ക  ചസവനം ന യ്യുചമ്പോള്, ലൗകിക 
ജരവിതതിനല എല്ലോ സചന്തോഷ്ങ്ങളും നിങ്ങള്ക  ലഭിക്കം, 
ഭൗതിക സുഖങ്ങള് ലഭിക്കം, സോവധ്ോനം  ടി  ടിയോയി, അത  
നിങ്ങനെ ചമോക്ഷതിചലക  നയിക്കം.  എന്നോല് അത  അങ്ങനന 
എല്ലോ ജന്മതിലം ലഭികില്ല.  ഒരു അപൂര്ത്വമോയ ജന്മതിന  
സോഹ രയങ്ങള് എല്ലോം േരിയോയി ചയോജിച്ചു വരണം.  
അതനല്ലങ്കില്, അത  എല്ലോ ജന്മങ്ങെിലം സംഭവികില്ല, 
അതുനകോണ്ടോണ  അത  ഒരു സ്ഥോ ിതമോയ തതവം അല്ലോതത .   

ചമോക്ഷതിനേ തലങ്ങള് തരര്ത്ച്ചയോയം വയതയസ്തമോണ ! 

സമോജ നന്മക  (സോമൂഹയ ചക്ഷമം) ന യ്യുന്ന കോരയങ്ങള് ചലോക 
മംഗെതിനോയി (ചലോകതിനേ ചമോക്ഷം) ന യ്യുന്ന കോരയങ്ങെോയി 
കണകോകോന് കഴിയില്ല.  ഇനതല്ലോം സതയതില് ലൗകിക 
ലക്ഷയചതോടു കൂടി ന യ്യുന്ന കോരയങ്ങെോണ , അനതല്ലോം സോമൂഹയ 
നന്മ എന്നു മോത്രചമ അറിയനപടുകയള്ളൂ.  ആളുകള് അവര്ത്ക  
കഴിയോവന്ന അെവില് അനതല്ലോം ന യ്യുന്നു, അനതല്ലോം സ്ഥൂലമോയ 
ഭോഷ്യില് ഉള്ളത  മോത്രമോണ .  അചത സമയം ചലോകതിനേ 
ചമോക്ഷതിന  ന യ്യുന്ന കോരയങ്ങള് സൂക്ഷ്മവം, സൂക്ഷ്മതരവം, 
സൂക്ഷ്മതമവമോയ ഭോഷ്യില് വരുന്നതോണ .  അത  
ചലോകമംഗെതിനുള്ള സൂക്ഷ്മതമമോയ അവസ്ഥയില് ഉള്ളത  
മോത്രമോകോം, അനല്ലങ്കില് മെ  തലങ്ങളുനട ഭോഗങ്ങള് കൂടി അതില് 
ഉണ്ടോയി എന്ന  വരോം. 

സമുദ്ോയ ചസവനം പ്രകൃതിയനട സഹജസവഭോവമോണ  
ഒരോള് ആ കര്ത്മ്മവമോയി ബന്ധിതനോയി വരുചമ്പോള്, സവയം, 

പൂര്ത്ണമോയം  ആ കോരയതിനു ചവണ്ടി അര്ത്പിത ഭോവചതോടുകൂനട 
ഇരിക്കചമ്പോള്, സമൂദ്ോയ ചസവനം നടക്കന്നു.  അതുനകോണ്ട  അവന് 
സവന്തം കുടുംബനത കുറിച്ച  കോരയമോയി ശ്ദ്ധിക്കന്നില്ല, അവര്ത് 
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പുറത  മറ്റുള്ളവനര സഹോയിക്കന്നതില് മുഴുകിചപോകുന്നു, 
അതിനനയോണ  സമൂദ്ോയ ചസവനം എന്ന  വിെിക്കന്നത .  അചത 
സമയം ബോകി ഉള്ളനതല്ലോം ഒരു വയക്തിയനട ആന്തരികമോയ 
വികോരങ്ങള് മോത്രമോണ , അതരം വികോരങ്ങള് ഒരോളുനട ഉള്ളില് 
വന്നു നകോചണ്ട ഇരിയ്ക്കും.  ആചരോനടങ്കിലം ദ്യ ചതോന്നി എന്നു വരോം, 
ഒരോളുനട ദ്ഃഖതില് തന്മയര ഭോവം ചതോന്നോം, ഇനതല്ലോം ഒരോള് തനേ 
പ്രകൃതിചയോനടോപം (ആച ക്ഷികമോയ ആത്മോവിനേ അതനല്ലങ്കില് 
അനോത്മോവിനേ ഭോഗമോയി കഴിഞ്ഞ ജന്മതില് നിന്നും ഉള്ളത ) 
നകോണ്ട വരുന്നതോണ .  എന്നോല് അന്തിമമോയി  റഞ്ഞോല്, 
അനതല്ലോം വോസ്തവതില് അനോത്മോവിനേ (പ്രകൃതി ധ്ര്ത്മ്മം) 
പ്രവര്ത്തനം മോത്രമോണ .  സമുദ്ോയ ചസവനം ച ോലം പ്രകൃതി 
ധ്ര്ത്മ്മമോണ , അത  അനോത്മോവിനേ, "ഈ ആളുനട സവഭോവം 
ഇങ്ങനനയോണ , ആ ആളുനട സവഭോവം അങ്ങനനയോണ " എനന്നോനക 
 റയോറുള്ളതുച ോനല,  സഹജ സവഭോവമോണ  എന്ന   റയന്നു.  
 ിലര്ത്ക  മറ്റുള്ളവനര ചവദ്നിപിക്കന്ന സവഭോവം ഉണ്ടോവോം, ചവനറ 
 ിലര്ത്ക  മറ്റുള്ളവര്ത്ക  സചന്തോഷ്ം നല്കുന്ന സവഭോവവം ഉണ്ടോവോം.  
രണ്ട ച രുചടയം സവഭോവം പ്രകൃതിയനട ഗുണങ്ങള് ആണ ,  അത  
ആത്മോവിനേ സഹജ സവഭോവമല്ല.  എന്ത  കോര്ത്മ്മികമോയ ചസ്റ്റോക  
ആചണോ ഒരോള് തനേ പ്രകൃതിയില്, കഴിഞ്ഞ ജന്മതില് നിന്നും 
നിറച്ച  നകോണ്ട വന്നിരിക്കന്നത , ആ ചസ്റ്റോക  ആണ  അയോെില് 
നിന്നും പുറത  വരുന്നത .   

ചസവനം ന യ്യലം ചസവനം ന യ്യോതിരികലം 
അനോത്മോവിനേ സഹജ സവഭോവമോണ ! 

നിങ്ങള് ന യ്യുന്ന ഈ ചസവനം അനോത്മോവിനേ സഹജ 
സവഭോവമോണ , ചവനറ ഒരോള് ചസവനം ന യ്യോനത ഇരിക്കന്നു എങ്കില് 
അത  അയോളുനട സഹജ സവഭോവമോണ .  ഇതില് നിങ്ങളുചടതോയി ഒരു 
പ്രയത്നതിചേയം ആവേയമില്ല, അയോള്ക്കം അയോളുനട ഒരു 
പ്രയത്നതിചേയം ആവേയമില്ല.  എങ്കിലം ഒരോള് വിേവസിക്കന്നു, 
"ഞോന് അത  ന യ്യുന്നു" എന്ന .  ഇചപോള്, "ഞോന് അത  ന യ്യുന്നു" 
എന്ന  വിേവസിക്കന്നത  മിഥയോവിേവോസം (ഭ്രോന്തി) ആണ .  ഇവിനട 
നിന്നും ആത്മജ്ഞോനം ലഭിച്ചതിന  ചേഷ്വം, നിങ്ങള്, തരര്ത്ച്ചയോയം 
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മറ്റുള്ളവനര ചസവിക്കന്നത  തുടര്ത്ന്നു നകോണ്ടിരിക്കം, കോരണം അത  
നിങ്ങള് നകോണ്ട വന്നിരിക്കന്ന പ്രകൃതിയോണ .  എന്നോല് ആ 
ചസവനം ശുദ്ധമോയ ചസവനം ആയിരിക്കം.  സോധ്ോരണ 
അവസ്ഥയില് അത  ശുഭകരമോയ ചസവനമോണ .  ശുഭകരമോയ 
ചസവനം കോര്ത്മ്മിക ബന്ധനം ഉണ്ടോക്കന്നതോണ .  വിലങ്ങ  സവര്ത്ണം 
നകോണ്ടള്ളതോയോലം അത  തരര്ത്ച്ചയോയം ബന്ധനം തനന്നയോണ , 
അചല്ല!  ആത്മജ്ഞോനം ലഭിച്ചതിനു ചേഷ്ം, മറ്റുള്ളവര്ത്ക  എന്ത  
തനന്ന സംഭവിച്ചോലം, നിങ്ങള്ക  ദ്ഃഖം ചതോന്നില്ല, അവരുനട 
സചന്തോഷ്മില്ലോയ്മ ച ോവകയം ന യ്യും, അചപോള് നിങ്ങെില് ഉള്ളത  
അനുകമ്പ (കരുണ) ആണ .  ഇചപോള് നിങ്ങള്, "എന്ത  
അവസ്ഥയിലൂനടയോവം അയോള് ച ോയിനകോണ്ടിരിക്കന്നത , 
എന്തോവം അയോളുനട മനസ്സിനല വികോരങ്ങള്!” എനന്നോനക 
സങ്കല്പിച്ചു നകോണ്ട  അയോചെോട  ദ്യയോണ  അനുഭവിക്കന്നത .  
നിങ്ങള്ക  അയോചെോട  ദ്യ ചതോന്നുന്നു.  അതരം ദ്യ നിങ്ങനെ 
എചപോഴും ദ്ഃഖിപിക്കം.  ദ്യയള്ളിടത  എചപോഴും അഹങ്കോരം 
ഉണ്ടോയിരിക്കം.  ദ്യ എന്ന വികോരം ഇല്ലോനത പ്രകൃതി ഒരികലം 
ചസവനം ന യ്യില്ല.  എന്നോല് ആത്മജ്ഞോനം ലഭിച്ചതിനു ചേഷ്ം, 
നിങ്ങള്ക  കരുണോ ചബോധ്ം ഉണ്ടോകുന്നു.  

മറ്റുള്ളവനര ചസവികോനുള്ള ഭോവതിനേ ഫലം ലൗകികമോയ 
സചന്തോഷ്മോണ .  മറ്റുള്ളവര്ത്ക  ചസവനം ന യ്യോതിരികോനുള്ള 
ഭോവതിനേ ഫലം ദ്ഃഖമോണ .  മറ്റുള്ളവനര ചസവികോനുള്ള ഭോവം 
നകോണ്ട  ഒരോള്ക  സവന്തം ആത്മോവിനന ചനടോന് കഴിയില്ല.  
എന്നിരുന്നോലം, ആത്മജ്ഞോനം ലഭിക്കന്നതുവനര,   ഒരോള് സഹോയ 
മചനോഭോവം നില നിര്ത്ചതണ്ടതോണ . 

േരിയോയ ഒരു സോമൂഹയ ചസവകന്! 

ആനരയോണ  നിങ്ങള് സഹോയിക്കന്നത ?  

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഞോന് സമുദ്ോയ ചസവനതിനോയി ധ്ോരോെം 
സമയം ന ലവഴിക്കന്നുണ്ട .   

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  സതയതില് സമുദ്ോയതിനു ചവണ്ടി ന യ്യോന് 
കഴിയന്ന  ല തരതിലള്ള ചസവനങ്ങള് ഉണ്ട .  യഥോര്ത്ഥതിലള്ള 
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സമുദ്ോയ ചസവനതില് "ഞോന് ഒരു സോമൂഹയ ചസവകനോണ " എന്ന 
ന റിനയോരു ചബോധ്ം ച ോലം ഉണ്ടോയിരികില്ല.    

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  അത  േരിയോയ കോരയമോണ .  

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അതനല്ലങ്കില്, എല്ലോ ചമഖലകെിലം, സതയതില്, 
രണ്ട മുതല് നോല  വനര സോമൂഹയചസവകര്ത് ഉണ്ട .  അവര്ത് 
നവള്ളനതോപിയം ധ്രിച്ച , "ഞോനനോരു സോമൂഹയ ചസവകനോണ " 
എന്ന ചബോധ്ചതോനട ചുെികറങ്ങിനകോണ്ടിരിക്കന്നു.  എന്നോല് ആ 
ചബോധ്ം ഇല്ലോനത ഇരിക്കചമ്പോള് ആണ  ഒരോള് േരിയോയ സോമൂഹയ 
ചസവകനോകുന്നത ! 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഞോന് എനന്തങ്കിലം നല്ല കോരയം ന യ്തോല്, 
"ഞോന് അത  ന യ്തു" എന്ന അഹങ്കോരം ഉള്ളില് ഉയരുന്നു.   

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അത  തരര്ത്ച്ചയോയം ഉയര്ത്ന്നു വരും.   

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  അചപോള്, അത  മറന്നു ച ോകോന് ഞോന് 
എന്തോണ  ന ചയ്യണ്ടത ? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  എന്നോല് "ഞോന് സോമൂഹയ ചസവകനോണ " എന്ന 
ഈ അഹങ്കോരം ഉയര്ത്ന്നു വരോന്  ോടില്ല.  നിങ്ങള് എനന്തങ്കിലം 
നല്ലത  ന യ്ത , അതിനേ ച രില് അഹങ്കോരം ഉയര്ത്ന്നു വരികയോണ  
എങ്കില്, നിങ്ങള് വിേവസിക്കന്നത  ഏത  പദ്വമോയോലം 
ഭഗവോനോയോലം, അചേഹചതോട  ഉടനന  റയണം, "അല്ലചയോ 
ഭഗവോനന, ഞോന് അഹങ്കോരം നില നിര്ത്തോന് ആഗ്രഹിക്കന്നില്ല, 
എങ്കിലം അത  സംഭവിക്കന്നു, അതുനകോണ്ട  എനിക  മോപ  
തരചണ!”  നിങ്ങള് അത്രമോത്രം ന യ്തോല് മതി.  നിങ്ങള്ക  അത്രയം 
ന യ്യോന് കഴിയിചല്ല? 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  കഴിയം. 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  എങ്കില്, അത്രയം ന യ്യൂ! 

സമുദ്ോയ ചസവനം എന്നതിനേ അര്ത്ഥം എന്തോണ ?  ഒരു 
 രിധ്ി വനര അത  "എനേ" എന്നത  നേിപിച്ചു കെയന്നു.   "എനേ" 
എന്നത  പൂര്ത്ണമോയം നേിപിച്ചു കെയകയോണ  എങ്കില്, അചപോള് 
ഒരോള് പൂര്ത്ണമോയ ആത്മോവ  ( രമോത്മോവ ) ആയി.  അചപോള് 
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അയോള്  രമോനന്ദതില് ഇരികോന് ചയോഗയനോവന്നു.  

ചസവനതിനല അഹങ്കോരം! 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  അങ്ങനനയോനണങ്കില്, ഞങ്ങള്ക  ഈ 
ചലോകതില് ഒന്നും തനന്ന ന യ്യോന് ബോകിയോയി ഇല്ല.  

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  ഒന്നോമതോയി, "നിങ്ങള്" ഒന്നും തനന്ന ന യ്യോനോയി 
ഉചേേികനപടുന്നില്ല.  ഇത  നവറും ഉയര്ത്ന്നു വന്നിരിക്കന്ന 
അഹങ്കോരമോണ .  ഈ മനുഷ്യര്ത്ക  മോത്രമോണ  കര്ത്തോ ഭോവതിനേ 
അഹങ്കോരം ഉള്ളത .   

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഈ സ്ത്രര ഒരു ച ോക്റ്ററോണ .   ോവനപട്ട ഒരു 
ചരോഗി അവരുനട അടുത്തു വരുന്നു, അചപോള് അവര്ത്ക  സഹോനുഭൂതി 
ചതോന്നുന്നു.  അവര്ത് പവദ്യസഹോയം ന യ്യുന്നു.  അങ്ങ  
 റയന്നതിനേ അടിസ്ഥോനതില്, അവിനട സഹോനുഭൂതിയനട 
പ്രശ്നം ഉദ്ിക്കന്നില്ല, ഉചണ്ടോ?   

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  സഹോനുഭൂതി ച ോലം പ്രകൃതിസഹജമോണ .  
എന്നോല് "ഞോന് വെനര സഹോനുഭൂതി ഉള്ളവനോയിരുന്നു!" എന്ന  
ഒരോള് അഹങ്കരിക്കന്നു.  ഒരോള്ക  ആ അഹങ്കോരം ഇല്ലോയിരുന്നു 
എങ്കില് ഒരു പ്രശ്നവം ഇല്ല.  എന്നോല് ഒരോള്ക  അഹങ്കോരതില് 
നിന്നും മോറി നില്ക്കകോന് കഴിയന്നില്ല, കഴിയചമോ? 

ചസവനതില് അര്ത്പണചബോധ്ം! 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ചലോകതിന  ചസവനം ന യ്യുന്ന സമയത , 
പദ്വതിന  ചസവനം ന യ്യുകയോണ  എന്ന ഭോവം ഒരോള് നില 
നിര്ത്ത്തുകയോണ  എങ്കില്, അചപോള് അത  അയോളുനട ചുമതലയോയി 
മോറിചല്ല? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  േരിയോണ , അതിനേ ഫലം പുണയമോണ , 
ചമോക്ഷമല്ല. 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  അതിനേ നെ ിെ  പ്രകടമോയ 
 രമോത്മോവിന  സമര്ത്പിച്ചോല് ച ോലം ചമോക്ഷം ചനടോന് 
സോധ്ികിചല്ല? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അങ്ങനന ഒരോള്ക  ഫലം (നെ ിെ ) 
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സമര്ത്പികോനനോന്നും കഴിയില്ല.  

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഞങ്ങള് അത  മോനസികമോയി അടിയറവ  
നവച്ചോചലോ? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അത  അടിയറവ  നവച്ചോല് ച ോലം, ആരും അതിനേ 
ഫലം സവരകരികില്ല.  ആര്ത്ക്കം അത  നകോടുകോനും കഴിയില്ല.  
അനതല്ലോം നവറും ന ോള്ളയോയ വോക്കകെോണ .  ജ്ഞോനരപുരുഷ്ന് 
ആത്മോവിനേ അറിവ  (ആത്മസോക്ഷോത് കോരം) നല്കുന്ന നിമിഷ്ം 
മുതല്, േരിയോയ ധ്ര്ത്മ്മം സവയം സംഭവികോന് തുടങ്ങുന്നു.  എന്നോല് 
വയവഹോര ധ്ര്ത്മ്മം നിങ്ങള്ക  നിര്ത്വഹികോന് ഉള്ളതോണ , അത  
നിങ്ങള്  ഠിചകണ്ടതുണ്ട .  

ലൗകികമോയ സമൃദ്ധി ഉച ോല്പന്നമോയി വന്നു ച രുന്നു! 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ലൗകികമോയ സമൃദ്ധി ചനടിനയടുകോനുള്ള 
ആഗ്രഹവം അതിനുള്ള  രിശ്മവം, സതയതില്, ആത്മരയ 
പുചരോഗതിക  ചദ്ോഷ്മുണ്ടോക്കന്നതോചണോ?  ആനണങ്കില്, ഏത  
രരതിയില്?  അനല്ലങ്കില്, അനതങ്ങനന? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  നിങ്ങള്ക  ലൗകികമോയ സമൃദ്ധിയോണ  ചവണ്ടത  
എങ്കില്, നിങ്ങള് ഒരു ദ്ിേയിചലക  ച ോകണം.  നിങ്ങള്ക  
ആത്മരയ പുചരോഗതിയോണ  ചവണ്ടനതങ്കില്, നിങ്ങള് ഈ ദ്ിേയില് 
ച ോകണം.  അചപോള്, നിങ്ങള് ഈ ദ്ിേയിചലക  ച ോകുന്നതിനു 
 കരം മറുദ്ിേയില് ച ോയോല്, അത  സതയതില് 
ചദ്ോഷ്കരമോയിരിക്കചമോ, ഇചല്ല? 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  അനത, അത  ചദ്ോഷ്കരമോയി 
കണകോകണം! 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അതിനേ അര്ത്ഥം, അത  പൂര്ത്ണമോയം 
ചദ്ോഷ്കരമോണ  എന്നോണ .  ആത്മരയത ഈ ദ്ിേയിലോനണങ്കില്, 
ലൗകിക സമൃദ്ധി എതിര്ത് ദ്ിേയിലോണ .   

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  എന്നോല് ലൗകിക സമൃദ്ധി ഇല്ലോനത 
ഒരോള്ക  എങ്ങനന നില നില്കോനോവം? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  ആനരങ്കിലം, എനന്നങ്കിലം, ഈ ചലോകതില് 
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േരിയോയ ലൗകിക സമൃദ്ധി ചനടിയിട്ടുചണ്ടോ?  എല്ലോവരും ലൗകിക 
സമൃദ്ധിക്ക  ിറനക ഓടുകയോണ .  ആനരങ്കിലം യഥോര്ത്ഥതില് 
അത  ചനടിയിട്ടുചണ്ടോ? 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  കുറച്ചു ച ര്ത്, അപൂര്ത്വമോയ വയക്തികള്ക  
മോത്രം അത  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട , എല്ലോവര്ത്ക്കം ഇല്ല.  

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അത  ഏനതങ്കിലം വയക്തികള്ക  സവോധ്രനമുള്ള 
ഒന്നല്ല.  ഒരു നിയന്ത്രണവം ഇല്ലോതിടത , അതിനന കുറിച്ച  
അനോവേയമോയി ചകോലോഹലമുണ്ടോക്കന്നതുനകോണ്ട  എന്തോണ  
കോരയം?  അത  അര്ത്ഥ ശൂനയമോണ ! 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഒരു വയക്തിക  എനന്തങ്കിലനമോനക 
ആഗ്രഹങ്ങള് നില നില്ക്കക്കന്ന കോലചതോെം, എങ്ങനനയോണ  
അവന  ആത്മരയതയിചലക  ച ോകോന് കഴിയക? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  േരിയോണ , എങ്കിലം ആഗ്രഹമുണ്ടോകുന്നത  
നല്ലതോണ .  ആഗ്രഹം ഉണ്ടോവം, എന്നോല് അതിനേ നിയന്ത്രണം 
നിങ്ങളുനട പകകെില് അല്ല.   

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  എങ്ങനനയോണ  ആ ആഗ്രഹം 
അവസോനിക്കക? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  ആഗ്രഹങ്ങള് അവസോനികോനുള്ള എല്ലോ 
സോഹ രയങ്ങളും വന്നു ച രും.  നിങ്ങള് അതിനന കുറിച്ച  കൂടുതല് 
അസവസ്ഥനോചകണ്ട കോരയമില്ല.  ആത്മരയതനയ  ിന്തുടര്ത്ന്നു 
നകോണ്ടിരിക്കക മോത്രം ന യ്യുക.  ഈ ലൗകിക സമൃദ്ധി നവറും ഒരു 
ഉച ോല്പന്നമോണ .  നിങ്ങള് ആത്മരയതയനട "ഉല്പോദ്നം" 
ആരംഭിക്കചമ്പോള്, നിങ്ങള് ആ ദ്ിേയില് മുചന്നറി, ആത്മരയ 
"ഉല്പോദ്നം" ആരംഭിക്കചമ്പോള്, അചപോള് ലൗകിക സമൃദ്ധി ഒരു ഉ -
ഉല്പന്നമോയി,  ിവലനവോന്നും ഇല്ലോനത, നിങ്ങള്ക  വന്നു ച രും.   

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഒരോള് ആത്മരയ  ോത  ിന്തുടരോന് 
ആഗ്രഹിക്കചമ്പോള് എന്നു  റയന്നതുനകോണ്ട  അങ്ങ  എന്തോണ  
അര്ത്ഥമോക്കന്നത ?  എങ്ങനന ഞങ്ങള് അത  ന യ്യണം എന്നോണ  
ഉചേേികനപടുന്നത ? 
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ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അല്ല, ഒന്നോമതോയി, ആത്മരയത ഉല്പന്നമോകുചമ്പോള് 
ലൗകിക സമൃദ്ധി ഉച ോല്പന്നമോണ  എന്നത  നിങ്ങള്ക  
മനസ്സിലോചയോ, അത  നിങ്ങളുനട തിരിച്ചറിവില് ആചയോ? 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  അങ്ങ   റയന്നത  ഞോന് വിേവസിക്കന്നു, 
എന്നോല് എനികത  മനസ്സിലോയിട്ടില്ല.   

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അതോയത , നിങ്ങള് അത  വിേവസിക്കകയോണ  
എങ്കില് ച ോലം, അചപോഴും ഇനതല്ലോം ഉച ോല്പന്നമോണ .  
ഉച ോല്പന്നം എന്നതിനേ അര്ത്ഥം, അത   ിലവില്ലോനത ലഭിക്കന്നു 
എന്നതോണ .  ഈ ചലോകതിനല തോല്ക്കകോലികമോയ 
സചന്തോഷ്ങ്ങനെല്ലോം  ിലവില്ലോനത ലഭിക്കന്നതോണ .  ആത്മരയമോയ 
സചന്തോഷ്ം ചനടോനോയി ശ്മിക്കചമ്പോള്, ആ വഴിയില് ഇത  
ഉച ോല്പന്നമോയി ലഭിക്കന്നു.   

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ആത്മരയമോയ തോല്പരയങ്ങള് ഒന്നും ഇല്ലോത 
ധ്ോരോെം ആളുകനെ ഞോന് കണ്ടിട്ടുണ്ട .  എന്നോല് അവര്ത് ഈ 
ചലോകതില് വെനര സമ്പന്നരും ആണ .  അകോരയതില് അവര്ത് 
സചന്തോഷ്വോന്മോരും ആണ .   

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  േരിയോണ , അവര്ത് ആത്മരയമോയ തോല്പരയങ്ങള് 
ഇല്ലോതവരോയി കോണനപടുന്നു, എന്നോല് [കഴിഞ്ഞ ജന്മതില്] 
അവര്ത് ആത്മരയമോയ സോധ്നകള് ന യ്തിട്ടുണ്ട , അതിനേ ഫലമോണ  
ഇത .   

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  അതിനേ അര്ത്ഥം, ഈ ജന്മതിനല 
ആത്മരയമോയ  രിശ്മങ്ങള്, അടുത ജന്മതില് ഭൗതികമോയ സുഖ 
സൗകരയങ്ങള് ആയി നല്കനപടും എന്നോചണോ? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അനത, അടുത ജന്മതില് നിങ്ങള് അതിനേ ഫലം 
നകോയനതടുക്കം.  ഈ ജരവിതതില് ആത്മരയമോയ തോല്പരയങ്ങള് 
ഒരോെില് കോണനപട്ടിനല്ലങ്കിലം, ഈ ജരവിതതില് കഴിഞ്ഞ 
ജന്മതിനേ ഫലങ്ങള് കോണോം. 
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ചജോലിക   ിറകിലള്ള ഭോവം, ചസവനമോചണോ,  

അചതോ  ണം ചനടലോചണോ? 

എല്ലോ ചജോലിക്കം, അത  എന്തിനു ന യ്യുന്നു, എനന്നോരു ഉചേേയം 
ഉണ്ട !  വെനര ചശ്ഷ്ഠമോയ ഒരു ഉചേേയം നിശ്ചയികനപട്ടു 
കഴിഞ്ഞോല്, എന്തോണ  അര്ത്ഥമോക്കന്നത  എന്നു നവച്ചോല്, 
ഉദ്ോഹരണതിന , ഒരോള് ഒരു ആശു ത്രി നിര്ത്മ്മികോന് 
ആഗ്രഹിക്കന്നു.  അതിനേ ഉചേേയം, എങ്ങനന ചരോഗികള്ക  നല്ല 
ആചരോഗയം ലഭിക്കം, എങ്ങനന അവര്ത് സചന്തോഷ്വോന്മോരോയി മോറും, 
എങ്ങനന അവര്ത്ക  ആനന്ദം അനുഭവനപടും, എങ്ങനന അവരുനട 
ജരവ േക്തി വര്ത്ദ്ധിക്കം എന്നുള്ളനതോനകയോണ .  അതരം 
ചശ്ഷ്ഠമോയ ഒരു ഭോവചതോനട, ചസവനം മോത്രം ലക്ഷയമോകി, 
നിങ്ങള് ഒരു ചജോലി ആരംഭിക്കചമ്പോള്, അതിനേ ഉച ോല്പന്നം 
എന്തോയിരിക്കം?   ണം (ലക്ഷ്മി)!  അതുനകോണ്ട   ണമോണ  
ഉച ോല്പന്നം, അത  പ്രധ്ോന "ഉല്പന്ന"മോയി കണകോകരുത .  ചലോകം 
മുഴുവനും  ണനത പ്രധ്ോന ഉല്പന്നമോയി മോെിയിരിക്കന്നു.  
അതുനകോണ്ടോണ  ആളുകള്ക  ഉച ോല്പന്നതിനേ ചനട്ടം 
ലഭികോതത .   

അതുനകോണ്ട , നിങ്ങള് ചസവനം മോത്രം പ്രധ്ോനലക്ഷയം ആയി 
നിശ്ചയിക്കചമ്പോള്, ഉച ോല്പന്നമോയി കൂടുതല്  ണം വന്നു ച രും.  
അതുനകോണ്ട ,  ണനത ഉച ോല്പന്നം മോത്രമോയി 
കണകോക്കചമ്പോള്, കൂടുതല്  ണം വരും.  അതിനു  കരം ആളുകള് 
ചജോലി ന യ്യുന്നത   ണം ഉണ്ടോകോനുള്ള ഭോവചതോനടയോണ .  
അതുനകോണ്ടോണ   ണം ലഭികോതത .  അതുനകോണ്ടോണ  ഞോന് 
നിങ്ങചെോട  "നിരന്തരം ചസവനം ന യ്യോനുള്ള ഭോവം" 
ഉറപികോനോയി  റയന്നത .  അചപോള് ഉച ോല്പന്നം സവയം വന്നു 
നകോണ്ടിരിക്കം.  അത  നവറും ഉച ോല്പന്നം ആയതുനകോണ്ട , അതിന  
 രിശ്മം ഒന്നും ആവേയമില്ല, അതിന   ിലവം ആവേയമില്ല, അത  
 ിലവില്ലോതതോണ , അതുച ോനല ഈ  ണവം  ിലവില്ലോനത 
ലഭിക്കന്നതോണ .  നിങ്ങള്ക  അതരം  ണം ചവചണോ അചതോ 
നിങ്ങള്ക  കള്ളപണം ചവചണോ?  നിങ്ങള്ക  കള്ളപണം 
ചവണ്ടചല്ലോ?  എങ്കില്, അത  നല്ലതോണ !  നിങ്ങള്ക   ിലവില്ലോനത 
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ലഭിക്കന്നത , വെനര മികച്ചതോണ ! 

അതുനകോണ്ട , ചസവനം ന യ്യോനുള്ള ഭോവം ഉറപിക്കക, മോനവ 
സമുദ്ോയനത മുഴുവനും ചസവികോനുള്ള ഭോവം!  നിങ്ങള് ഒരു 
"ക്ലിനിക " തുറന്നതുനകോണ്ട , നിങ്ങള്ക്കള്ള അറിവം പനപുണയവം 
എല്ലോം, മറ്റുള്ളവനര ചസവികോനോയി ഉ ചയോഗികനപടണം, അത  
മോത്രമോയിരികണം നിങ്ങളുനട ഒചരനയോരു ലക്ഷയം.  അതിനേ 
ഫലമോയി, മറ്റുള്ള കോരയങ്ങളും നിങ്ങള്ക   ിലവില്ലോനത ലഭികോന് 
തുടങ്ങും, നിങ്ങള്ക  ഒരികലം  ണതിന  കുറവണ്ടോവില്ല, അചത 
സമയം  ണം ചനടുന്നതിനു ചവണ്ടി മോത്രം ന യ്യുന്നവര്ത്ക  നഷ്ടം 
സംഭവിക്കന്നു.  തരര്ത്ച്ചയോയം അത  അങ്ങനനയോണ , കോരണം  ണം 
ഉണ്ടോകോന് ചവണ്ടി മോത്രമോണ  "ഫോക്റ്ററി" നിര്ത്മ്മിച്ചിരിക്കന്നത  
എന്നതുനകോണ്ട , അവിനട "ഉച ോല്പന്നം" ഒന്നും ഉണ്ടോവില്ല, 
ഉണ്ടോവചമോ!  അതിനേ കോരണം  ണം തനന്നയോണ  ഉച ോല്പന്നം, 
ഉ  ഉല്പോദ്നം!  അതുനകോണ്ട , നിങ്ങള് പ്രധ്ോന "ഉല്പന്നം" എന്തോണ  
എന്ന  നിശ്ചയികണം, അചപോള് ഉച ോല്പന്നം  ിലവില്ലോനത 
ലഭികോന് തുടങ്ങും.   

ചലോകചമോക്ഷം മോത്രമോണ  "ഉല്പന്നം"! 

ആത്മോവിനന ചനടുന്നതിനു ചവണ്ടി എനന്തല്ലോം ന യ്യുന്നുചണ്ടോ, 
അതോണ  പ്രധ്ോന "ഉല്പന്നം”.  അതിനേ ഫലമോയി ഉച ോല്പന്നങ്ങള് 
ലഭിക്കന്നു.  ജരവിതതിന  ആവേയമോയനതല്ലോം ലഭിക്കന്നു.  ഞോന് 
എനേ ജരവിതതില്, ഒരു പ്രധ്ോന "ഉല്പന്നം" മോത്രം നില 
നിര്ത്ത്തുന്നു,  "ഈ ചലോകതിനു മുഴുവന് അന്തിമമോയ സമോധ്ോനം 
ലഭികണചമ, കുറച്ച  ച ര്ത്നകങ്കിലം ചമോക്ഷം ലഭികണചമ".  
അതോണ  എനേ "ഉല്പന്നം”, എനിക  അതിനേ ഉച ോല്പന്നം 
ലഭിച്ചുനകോചണ്ട ഇരിക്കന്നു.  നിങ്ങളുമോയി തോരതമയം ന യ്യുചമ്പോള്, 
എനിക  സവിചേഷ്മോയ  ോയയം  ലഹോരങ്ങളും ലഭിക്കന്നു.  
എന്തോണ  അതിന  കോരണം?  അതിനു കോരണം എനേ "ഉല്പന്നം" 
നിങ്ങളുചടതിചനകോള് ഉയര്ത്ന്നതോണ  എന്നതോണ .  അതുച ോനല 
നിങ്ങളുനട "ഉല്പന്നം" ഉയര്ത്ന്ന നിലവോരതില് ഉള്ളതോണ  എങ്കില്, 
നിങ്ങളുനട ഉച ോല്പന്നവം ഉയര്ത്ന്ന നിലവോരതില് ഉള്ളതോയിരിക്കം.  
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എല്ലോ ചജോലികള്ക   ിറകിലം ഒരു ഭോവമുണ്ട .  നിങ്ങളുനട ഭോവം 
ചസവനതിന  ഉള്ളതോനണങ്കില്, നിങ്ങള്ക  തരര്ത്ച്ചയോയം 
ഉച ോല്പന്നമോയി  ണം ലഭിക്കം.   

പദ്വനത ചസവിക്കന്നതിന  ചനരിട്ടല്ലോത ഒരു മോര്ത്ഗം! 

മനെല്ലോ "ഉല്പന്നങ്ങളും" ഉച ോല്പന്നങ്ങള് അല്ലോനത മനെോന്നുമല്ല, 
എന്നോല്, ഇതില് നിങ്ങള്ക  ആവേയമോയനതല്ലോം തുടര്ത്ച്ചയോയി 
ലഭിച്ചു നകോണ്ടിരിക്കം, അതിലം ഉ രിയോയി, അനതല്ലോം വെനര 
എളുപതില് ലഭിക്കം.  ഒന്നു ചനോക്കൂ, ആളുകള്  ണം അവരുനട 
പ്രധ്ോന "ഉല്പന്നം" ആകി മോെിയതുനകോണ്ട , അത  അവര്ത്ക , 
ഇന്നനത കോലത , എളുപതില് വന്നു ച രുന്നില്ല.  അവര്ത് 
അസവസ്ഥരോയി എങ്ങും ഓടി നടന്നുനകോണ്ടിരിക്കന്നു, അവര്ത് മുഖം 
എചപോഴും ചുെിച്ചു നകോണ്ടം നടക്കന്നു!  അവര്ത്ക  തിന്നോനും 
കുടികോനും വരട്ടില്  ോകം ന യ്ത ഒന്നോം തരം ഭക്ഷണമുണ്ട , 
അതുച ോനല എനന്തല്ലോം സൗകരയങ്ങള്!  എത്ര നല്ല വഴികെോണ , 
ആളുകള് വഴിയില് നടക്കചമ്പോള് കോലില് ന ോടി  ിടികില്ല!  
അതുനകോണ്ട  മോനവ സമൂഹനത ചസവിക്കൂ, കോരണം പദ്വം 
അവരുനട ഉള്ളില് വസിക്കന്നു.  പദ്വം ഉള്ളില് തനന്ന 
ഇരിക്കകയോണ .  നിങ്ങള് പദ്വനത ചതടി പുറത  നടന്നോല്, 
അചേഹനത നിങ്ങള്ക  പുറത  കോണോന് കഴിയന്ന തരതില് 
ഉള്ള ഒരോെല്ല അചേഹം.   

നിങ്ങള് ഒരു സ ോക്ടർ ആണ്, അതുനകോണ്ടോണ  ഞോന് 
നിങ്ങചെോട  മനുഷ്യനര ചസവികോന്  റയന്നത .  ഒരോള് മൃഗ സ ോക്ടർ 
ആന്റണങ്കിൽ, ഞോന് അയോചെോട  മൃഗങ്ങനെ ചസവികോന്  റയം.  
പദ്വം മൃഗങ്ങളുനട ഉള്ളിലം വസിക്കന്നു, എന്നോല് മനുഷ്യരില് 
പദ്വം സവിചേഷ്മോയ രരതിയില് പ്രകടമോയിരിക്കന്നു. 

ചമോക്ഷതിനുള്ള മോര്ത്ഗം മറ്റുള്ളവനര സഹോയിക്കന്ന 
മോര്ത്ഗതിനും അപ്പുറത  കിടക്കന്നു! 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  എങ്ങനനയോണ  ചമോക്ഷതിനുള്ള മോര്ത്ഗം 
സമുദ്ോയ ചസവനമോകുന്ന മോര്ത്ഗചതകോള് ഉയര്ത്ന്നതോയിരിക്കന്നത ?  
ദ്യവോയി അനതോന്ന  വിേദ്രകരിച്ചു തരൂ. 
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ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  നിങ്ങള് ഒരു സോമൂഹയ ചസവകചനോട  "നിങ്ങള് 
ആരോണ ?” എന്ന  ച ോദ്ിച്ചോല്, അയോള്  റയം "ഞോന് ഒരു 
സോമൂഹയ ചസവകനോണ " എന്ന .  അയോള് എന്ത   റയം?  അങ്ങനന 
തനന്നയോയിരിക്കം അയോള് തരര്ത്ച്ചയോയം  റയന്നത ,  അചല്ല?  
അചതോ, അയോള് ചവനറ എനന്തങ്കിലം  റയചമോ? 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  അങ്ങനന തനന്നയോണ  അയോള് േരിക്കം 
 റയക! 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  "ഞോന് ഒരു സോമൂഹയചസവകനോണ " എന്നോണ  
 റയന്നത  എങ്കില്, അത  അഹങ്കോരമോണ .  അതിനു  കരം, ഞോന് 
ഇവിനട ഉള്ള ഈ ആചെോട , "നിങ്ങള് ആരോണ ?” എന്ന  
ച ോദ്ിക്കകയോണ  എങ്കില്, അചപോള് അയോള്  റയം, 
"ചലോകതില് തിരിച്ചറിയന്നതിന  'ഞോന്  ന്ദുഭോയ  ആണ ', 
എന്നോല് േരിയോയി  റയകയോണ  എങ്കില്, 'ഞോന് ഒരു 
ശുദ്ധോത്മോവോണ '” എന്ന .  അചപോള് അത  അഹങ്കോരം 
ഇല്ലോതതോണ .   

ഒരു സോമൂഹയ ചസവകനേ അഹങ്കോരം ഒരു നല്ല 
കോരയതിനുള്ളതോണ , എങ്കിലം അത  അഹങ്കോരം തനന്നയോണ .  
ഒരോളുനട അഹങ്കോരനത ഒരു  രത കോരയതിനോയി 
ഉ ചയോഗിക്കകയോണ  എങ്കില്, അയോള് ഒരു അസുരനോയി 
കണകോകനപടും!  നല്ല കോരയതിനോണ  അഹങ്കോരം 
ഉ ചയോഗിക്കന്നത  എങ്കില് അവന് ഒരു ചദ്വനോയി 
കണകോകനപടും.  എന്തോയോലം അഹങ്കോരം അഹങ്കോരം 
തനന്നയോണ .  അഹങ്കോരം എന്നതിനര്ത്ഥം, ഒരോള്ക  
ജന്മജന്മോന്തരമോയി അലചയണ്ടി വരും എന്നോണ , അഹങ്കോരം 
അവസോനിക്കന്ന നിമിഷ്ം മുതല്, ചമോക്ഷം ഇവിനട തനന്ന 
അനുഭവികോന് കഴിയം. 
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"ഞോന് ആരോണ " എന്ന  അറിയന്നത  ധ്ര്ത്മ്മമോണ ! 
ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ ഓചരോ മനുഷ്യനും എന്തോണ  ന ചയ്യണ്ടത ?  

എന്തോയിരികണം അവനേ ധ്ര്ത്മ്മം? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അവന് എന്തോചണോ ന യ്യുന്നത  അത  തനന്നയോണ  
അവനേ േരിയോയ ധ്ര്ത്മ്മം.  എന്നോല് ഒരോള് "എനേ ധ്ര്ത്മ്മം” എന്നു 
 റയചമ്പോള് തനന്ന, അവന് എന്തു തനന്ന ന യ്യുകയോയോലം, അതില് 
തനന്ന അവന  "ഞോന് ഇത  ന യ്തു" എന്ന അഹങ്കോരം ഉണ്ട .  
അതുനകോണ്ട , ഇചപോള്, ഒരോള് എന്തോണ  ന ചയ്യണ്ടത  എന്നു 
നവച്ചോല്, "ഞോന് ആരോണ ?” എന്ന  തിരിച്ചറിയക.  ഒരോള് 
അതിനുള്ള  രിശ്മം നടതണം, അചപോള് എല്ലോ പ്രശ്നങ്ങളും 
 രിഹരികനപടും.   ിന്നരട  പ്രശ്നങ്ങള് ഒന്നും ഉയര്ത്ന്നു വരില്ല, 
പ്രശ്നങ്ങള് ഒന്നും തനന്ന ഉയര്ത്ന്നു വരോനത ഇരിക്കചമ്പോള്, ഒരോള് 
സവതന്ത്രനോകോന് തുടങ്ങും. 

 ണം സതയതില് ഒരു ഉച ോല്പന്നമോണ ! 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഓചരോ വയക്തിയചടയം കടമ, ഒരു 
വകരലോചണോ ഒരു  സ ോക്ടറോസണോ എനന്നോന്നും ചനോചകണ്ടതില്ല, 
എന്നോല് അവനേ കടമ എല്ലോ മനുഷ്യചരോടും നല്ലവനോയിരികണം 
എന്നതോയിരികിചല്ല? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അനത,  നക്ഷ, അതിനു  കരം അവര്ത് "ഞോന് 
നല്ലത  ന യ്യോന്  ആഗ്രഹിക്കന്നു" എന്ന  നിശ്ചയികോനത, നവറുനത 
ചജോലി ന യ്തുനകോണ്ടിരിക്കന്നു.  ഒരു നിശ്ചയവം എടുതിട്ടില്ല.  ഒരു 
ഭോവവം തരരുമോനികനപടോനത, എന്തോയോലം തരവണ്ടി അങ്ങനന 
ലക്ഷയമില്ലോനത, േബ്ദമുണ്ടോകി ഓടിനകോണ്ടിരിക്കന്നു.  ഏത  
" ട്ടണ"തിചലകോണ  ഒരോള്ക  ച ോചകണ്ടത  എനന്നോരു 
നിശ്ചയവം ഇല്ല, ഏത  " ട്ടണതി"ലോണ  ഇറചങ്ങണ്ടത  എനന്നോരു 
നിശ്ചയവം ഇല്ല, വഴിയില് എവിനട നിന്നോണ   ോയയം 
 ലഹോരങ്ങളും കഴിചകണ്ടത  എന്നും ഒരു തരരുമോനവം ഇല്ല.  ഒരോള് 
ഓടിനകോചണ്ട ഇരിക്കന്നു, അത്രമോത്രം.  എല്ലോം അങ്ങനന നകട്ടു 
 ിണഞ്ഞു കിടക്കന്നു.  നിങ്ങള് ഒരു ലക്ഷയം നിശ്ചയികണം, 
 ിന്നരട  എല്ലോ ചജോലിയം ന യ്യൂ.  
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നിങ്ങള് നിങ്ങളുനട ലക്ഷയം ഒന്ന  മോെണം, ചവനറ ഒന്നും ചവണ്ട.  
 മ്പിനേ എന്ജിനേ ഒരു ഭോഗത  ഒരു നബല്െ   ിടിപിച്ചോല് 
അതില് നിന്നും നവള്ളം വരും, മറുഭോഗത  നബല്െ   ിടിപിച്ചോല്, 
അതു ചയോഗിച്ച  നനല്ല  കുതി അരിയോകോം, എനന്നോനക ച ോനല.  
ആനക വയതയോസം എവിനട നബല്െ   ിടിപിക്കന്നു എന്നതോണ .  
ലക്ഷയം തരരുമോനികനപടണം,  ിന്നരട  ലക്ഷയം നിങ്ങളുനട ശ്ദ്ധോ 
പൂര്ത്വമുള്ള ചബോധ്തില് (ലക്ഷ ) നില നില്ക്കകണം.  അത്രചയ ഉള്ളൂ.  
അതില് ചവനറ ഒന്നും തനന്ന ഇല്ല.   ണം അല്ല നിങ്ങളുനട 
ശ്ദ്ധചയോടുകൂടിയ ചബോധ്തില് ഇരിചകണ്ടത .   

ആത്മോവിന  ന യ്യുന്ന ചസവനം എല്ലോ മതങ്ങചെയം 
ഉൾനകോള്ളുന്നു! 

രണ്ട തരതിലള്ള ധ്ര്ത്മ്മങ്ങള് (മതങ്ങള്) ഉണ്ട .  മൂന്നോമനതോരു 
ധ്ര്ത്മ്മം (മതം) ഇല്ല.  ചലോകതിന  ചസവനം ന യ്യുന്നതോണ  
ഒന്നോമനത തരതിലള്ള ധ്ര്ത്മ്മം.  സവന്തം ആത്മോവിന  ചസവനം 
ന യ്യുന്നതോണ  രണ്ടോമനത ധ്ര്ത്മ്മം.  ആത്മോവിന  ചസവനം 
ന യ്യുന്നവര്ത് ചഹോം  ിപോര്ത്ട്ട നമേില് (ആത്മോവിനേ േരിയോയ 
രൂ ം) ന ടുന്നു.  ചലോകനത ചസവിക്കന്നവര്ത്ക  ലൗകികമോയ 
ചനട്ടങ്ങള് അതുനകോണ്ട  ഉണ്ടോകുന്നു, അതനല്ലങ്കില് ഭൗതിക 
സുഖങ്ങള് ആസവദ്ികോം.  ചലോക ചസവനതിനേ ഒരു രൂ വം 
ഇല്ലോതിടത , ആത്മോവിനേ ഒരു ചസവനവം ഇല്ലോതിടത , 
അനതല്ലോം നവറും സോമൂഹയമോയ പ്രസംഗങ്ങള് മോത്രമോയി 
കണകോകനപടുന്നു!  അത  ഒരോളുനട അഹങ്കോരനത അതയധ്ികമോയ 
ലഹരിയിചലക  ഉയര്ത്ത്തുന്നു.  ചലോകതിനു ചവണ്ടി എനന്തങ്കിലം 
തരതിലള്ള ചസവനം ന യ്യുന്നിടത  ധ്ര്ത്മ്മം (മതം) ഉണ്ട .  
നിങ്ങള്ക  ചലോകതിനു ചവണ്ടി ചസവനം ന യ്യോന് കഴിയന്നില്ല 
എങ്കില് നിങ്ങള് നിങ്ങളുനട ആത്മോവിനു ചവണ്ടി ചസവനം ന യ്യൂ.  
സവന്തം ആത്മോവിനു ചവണ്ടി ചസവനം ന യ്യുന്നത  ചലോകതിന  
ചസവനം ന യ്യുന്നതിനനകോള് വെനരചയനറ മികച്ച കോരയമോണ .  
കോരണം സവന്തം ആത്മോവിനു ചവണ്ടി ചസവനം ന യ്യുന്ന ആള് 
ഒരോചെയം ഒരികലം ചവദ്നിപിക്കകയില്ല!     

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  എന്നോല് ഒരോള്ക  തനേ ആത്മോവിനു 
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ചവണ്ടി ചസവ ന യ്യോന് ചതോന്നണം, ചവചണ്ട? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അത  ഒരോള്ക  ചതോന്നോന് അത്ര എളുപമല്ല.   

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  അത  എങ്ങനന ന യ്യോം? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അതിന  നിങ്ങള് സവന്തം ആത്മോവിന  ചസവനം 
ന യ്യുന്ന ജ്ഞോനരപുരുഷ്ചനോട  ച ോദ്ികണം, "സര്ത്, അങ്ങ  
മറ്റുള്ളവര്ത്കോചണോ ചസവനം ന യ്യുന്നത , അചതോ അങ്ങയനട സവന്തം 
ആത്മോവിനോചണോ ചസവനം ന യ്യുന്നത ?” എന്ന .  അചപോള് 
അചേഹം  റയം, "ഞോന് എനേ സവന്തം ആത്മോവിനോണ  ചസവനം 
ന യ്യുന്നത " എന്ന .  അചപോള് നിങ്ങള്ക  അചേഹചതോട  
അച ക്ഷികോം, "ദ്യവോയി എനിക  ആ വഴി കോണിച്ചു തരൂ!" 
എന്ന .   

സവന്തം ആത്മോവിന  ചസവനം ന യ്യുന്നത  
തിരിച്ചറിയന്നതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങള്! 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  സവന്തം ആത്മോവിന  ചസവനം ന യ്യുന്നത  
തിരിച്ചറിയന്നതിനുള്ള ലക്ഷണങ്ങള് എനന്തോനകയോണ ? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  സവന്തം ആത്മോവിന  ചസവനം ന യ്യുന്നത  
തിരിച്ചറിയന്നതിനുള്ള ഏെവം പ്രധ്ോന ലക്ഷണം, അതരം ഒരോള് 
ആചരയം ചവദ്നിപിക്കകയില്ല.  എല്ലോം അതിനകത  വരും.  
അതില്, അയോള് അബ്രഹ്മ രയതില് (പലംഗികത) ച ോലം 
ഉള്നപടില്ല.  പലംഗികതയില് ഉള്നപടുക എന്നു  റയന്നത  
ആനരനയങ്കിലം ചവദ്നിപിക്കന്നതിന  തുലയമോണ .   രസ്പര 
സമ്മതചതോടു കൂടിയ പലംഗികതയില് ച ോലം 
ദ്േലക്ഷകണകിന  ജരവികള് മരിച്ചു ച ോകുന്നു!  അതുനകോണ്ട  അത  
മറ്റുള്ളവനര ചവദ്നിപിക്കന്നതിന  തുലയമോണ .  അതുനകോണ്ട  ഇതില് 
ചസവനം തനന്ന ഇല്ലോതോകുന്നു.   ിനന്ന, ഒരോള് കെവ   റയോന് 
 ോടില്ല.  അവന് കെവ  ന യ്യോന്  ോടില്ല, ഭരകരത കോണികോന് 
 ോടില്ല,  ണം ചേഖരികോനും  ോടില്ല.  സവന്തമോക്കന്നത ,  ണം 
ചേഖരിക്കന്നത  അെമം തനന്നയോണ .  അചപോള് ഒരോള് മനെോരോനെ 
ചവദ്നിപിച്ചോല്, എല്ലോം അതില് ഉള്നപട്ടു.   
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ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  സവന്തം ആത്മോവിന  ചസവനം ന യ്യുന്നത  
തിരിച്ചറിയോനുള്ള മെ  ലക്ഷണങ്ങള് എനന്തല്ലോമോണ ?  ഒരോള് സവന്തം 
ആത്മോവിന  ചസവനം ന യ്യുകയോണ  എന്ന  എചപോഴോണ   റയോന് 
കഴിയക?   

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  സവന്തം ആത്മോവിന  ചസവനം ന യ്യുന്ന ആനെ 
എല്ലോവര്ത്ക്കം ചവദ്നിപികോന് കഴിയം, എന്നോല് അയോള് ഒരികലം 
ഒരോചെയം ചവദ്നിപിക്കകയില്ല.  അയോള് ഒരോചെയം 
ചവദ്നിപിക്കകയില്ല എന്നു മോത്രമല്ല, അയോള് മനെോരോള്ക  
ചമോേമോയത  സംഭവികോന് ച ോലം ആഗ്രഹികില്ല, "നിങ്ങള്ക  
ചമോേമോയത  സംഭവികനട്ട" എന്ന  അയോള്  ിന്തികില്ല,  കരം 
"നിങ്ങള്ക  നല്ലത  സംഭവികനട്ട" എന്ന  അയോള്  റയം.  

അനത, ഒരോള് തിരിച്ച  എനന്തങ്കിലം  റഞ്ഞോലം, അനതോന്നും 
ഒരു പ്രശ്നമല്ല.  "നിങ്ങനെ ഒന്നിനും നകോള്ളില്ല, നിങ്ങള് ഒരു 
നതമ്മോടിയോണ , നിങ്ങള് മറ്റുള്ളവനര ചവദ്നിപിക്കന്നു" എനന്നോനക 
ആനരങ്കിലം  റഞ്ഞോലം അനതോന്നും നനമ്മ ബോധ്ിക്കകയില്ല.  
നിങ്ങള് എങ്ങനന പ്രതികരിക്കന്നു എന്നു മോത്രചമ "നിങ്ങള്" 
ചനോചകണ്ടതുള്ളൂ.  മനെ ആള് ഒരു ചറ ിചയോ ച ോനല സംസോരിച്ചു 
നകോചണ്ട ഇരിക്കം, ഒരു ചറ ിചയോ നടക്കന്നതുച ോനല തനന്ന!  

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ജരവിതതില് എല്ലോവരും എനന്ന 
ചവദ്നിപിക്കകയം ഞോന് എല്ലോം സഹിച്ചുനകോണ്ടിരിക്കകയം 
ന യ്യുന്നത , എനിക  സോധ്യമോയ കോരയമല്ല.  കുടുംബോംഗങ്ങള് 
ച ോലം, ന റുതോയി എനന്ന  രിഹസിക്കന്ന രരതിയില് 
സംസോരിച്ചോല്, എനിക  സഹികോന് കഴിയില്ല.  അചപോള്  ിനന്ന 
[മറ്റുള്ളവരുനട കോരയം]  റയചണോ? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അതല്ലോനത നിങ്ങള് ചവനറ എന്ത  ന യ്യും?  
നിങ്ങള്ക  ഈ ചബോധ്തില് നില നില്ക്കകോന് കഴിയില്ല എങ്കില് 
 ിനന്ന എന്തിലോണ  നിങ്ങള് നില നില്ക്കക്കക?  അത  എചന്നോട  
 റയൂ.  ഞോന്  റയന്ന രരതിയില് ഒരോള്ക  നില നില്ക്കകോന് 
പ്രയോസമോണ  എങ്കില്  ിനന്ന എങ്ങനനയോണ  അയോള് നില 
നില്ക്കക്കക?  സുരക്ഷിതമോയ ചവനറ ഏനതങ്കിലം സ്ഥലം ഉചണ്ടോ?  
അങ്ങനന ഉനണ്ടങ്കില്, അനതനിക  കോണിച്ചു തരൂ.  
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ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  അല്ല, അങ്ങനനയല്ല.  എന്നോല് ഞങ്ങളുനട 
അഹങ്കോരം തരര്ത്ച്ചയോയം നിലനില്ക്കക്കന്നുണ്ട , ഇചല്ല? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  ജനനം മുതല് അഹങ്കോരം എല്ലോ കോരയങ്ങെിലം 
തടസ്സങ്ങള് സൃഷ്ടിച്ചു നകോചണ്ട ഇരിക്കം, എന്നോല് നിങ്ങള് അവിനട 
നില്ക്കകോന്  ോടില്ല.  അഹങ്കോരം അതിന  ഇഷ്ടനപട്ട ച ോനല 
" ോന്സ " ന യ്യും.  "നിങ്ങള്" " ോന്സ " ന ചയ്യണ്ട കോരയമില്ല.  
"നിങ്ങള്" അതില് നിന്നും ചവറിട്ടിരിക്കന്നു.   

അതല്ലോനത, ബോകിയള്ളനതല്ലോം നവറും മത രമോയ 
വിചനോദ്ങ്ങള് മോത്രമോണ ! 

അതുനകോണ്ട  ആനക രണ്ട  ധ്ര്ത്മ്മം (മതങ്ങള്) മോത്രചമ ഉള്ളൂ, 
മൂന്നോമത  ഒരു മതം ഇല്ല.  ബോകി ഉള്ളനതല്ലോം അലങ്കോരങ്ങള് 
ആണ .  ആളുകള് അലങ്കോരതിനേ ഭോഗങ്ങനെ 
പ്രേംസിച്ചുനകോണ്ടിരിക്കം!   

ചസവനം ഒന്നും ഇല്ലോതിടത , ഒരു രൂ തിലം ഉള്ള ചസവനം 
ഇല്ലോതിടത , ചലോകതിന  ചസവനം ഒന്നും ഇല്ലോതിടത , 
അനതല്ലോം മത രമോയ വിചനോദ്ങ്ങള് (മചനോരഞ്ജൻ) മോത്രമോണ , 
അനതല്ലോം അലങ്കോരതിനേ ഭോഗമോണ ! 

ബുദ്ധിയനട ഉ ചയോഗം, ചസവനം ന യ്യോനുള്ള ഭോവതിനേ 
തലം വനര സവരകോരയമോണ , അത  ജരവജോലങ്ങള്ക  സചന്തോഷ്ം 
നല്കുന്ന തരതില് ഉള്ളതോണ .  അതരം ബുദ്ധി നല്ലതോണ .  
അതല്ലോനത, ബോകിയള്ള എല്ലോ ബുദ്ധിയം ഉ ചയോഗം 
ഇല്ലോതതോണ .  അതിന  വിരുദ്ധമോയ എല്ലോ ബുദ്ധിയം ബന്ധനം 
ഉണ്ടോക്കന്നതോണ .  അത  ഒരോനെ ബന്ധനതില് ന ടുത്തുന്നു, 
 രോജയനപടുതിനകോണ്ടിരിക്കന്നു, അത  ചനോക്കന്നിടനതല്ലോം 
ലോഭ നഷ്ടങ്ങള് കണ്ട നകോണ്ടിരിക്കന്നു.  ഒരു ബസ്സിചലക  
കയറുചമ്പോള്, അത  ഉടനന അചനവഷ്ിക്കം, "എവിനടയോണ  ഒഴിഞ്ഞ 
ഒരു സരറ്റുള്ളത ?” എന്ന .  ഈ രരതിയില്, ബുദ്ധി ഒരോനെ എവിനടയം, 
എല്ലോയിടത്തും അലയോന് ഇടയോക്കന്നു.  മറ്റുള്ളവര്ത്ക  ചസവനം 
ന യ്യുന്ന ബുദ്ധി നല്ലതോണ .  അതനല്ലങ്കില്, സവന്തം ആത്മോവിനന 
ചസവിക്കന്ന ബുദ്ധി ച ോനല മനെോരു ബുദ്ധിയം ഇല്ല.  സവന്തം 
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ആത്മോവിന  ചസവനം ന യ്യുന്ന ആള് ചലോകതിന  മുഴുവനും 
ചസവനം ന യ്യുന്നു.   

ഈ ചലോകതില് ഒരു ജരവിയം ചവദ്നികോതിരികനട്ട! 

അതുനകോണ്ടോണ  'നോം' എല്ലോവചരോടും  റയന്നത ,  "പ്രിയ 
സചഹോദ്രോ, രോവിനല വരട  വിട്ടു ച ോകുന്നതിനു മുമ്പ , നിങ്ങള്ക  
ചവനറ ഒന്നും തനന്ന അറിയിനല്ലങ്കിലം, ചുരുങ്ങിയത  ഇത്രനയങ്കിലം 
 റയൂ, 'ഒരു ജരവിയം ഏെവം ന റിയ അെവില് ച ോലം, എനേ 
മനസ്സു നകോണ്ടം, വോക്ക നകോണ്ടം, േരരരം നകോണ്ടം 
ചവദ്നികോതിരികനട്ട!' പുറത്തു ച ോകുന്നതിനു മുമ്പ  ഇത  അഞ്ചു വട്ടം 
 റയക.”    ബോകി ഉതരവോദ്ിതവങ്ങള് എല്ലോം എനേയോണ !  
മുചന്നോട്ട  ന ോചകോളൂ, നിങ്ങള്ക  ഒന്നും തനന്ന അറിയിനല്ലങ്കിലം, 
അചപോള് ഞോന് അനതല്ലോം ശ്ദ്ധിക്കം!  ഇത്രയം  റയക മോത്രം 
ന യ്യൂ!   ിന്നരട  ആനരങ്കിലം ചവദ്നികോന് ഇട വന്നോല്, ഞോനത  
ചനോകിചകോെോം.   നക്ഷ, ഇത്രയം  റയൂ.  ഇതില് വല്ല പ്രശ്നവം 
ഉചണ്ടോ? 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഇതില് പ്രശ്നം ഒന്നും ഇല്ല. 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  തരര്ത്ച്ചയോയം ഇത   റയൂ.  അചപോള് അവന് 
ച ോദ്ിക്കം, "ഞോന് ആനരനയങ്കിലം ചവദ്നിപികോന് ഇട 
വന്നോചലോ?” എന്ന .  അത  നിങ്ങള് ചനോചകണ്ട കോരയമല്ല.  ഞോന് 
അത   ിന്നരട  പഹചകോര്ത്ട്ടില് (പ്രകൃതിയനട ചകോടതി) ചനോക്കം.  
വകരലോണ  അത  ശ്ദ്ധിചകണ്ടത , അചല്ല?  നിങ്ങള്ക്ക ചവണ്ടി 
ഞോന് അനതല്ലോം ന യ്യോം.  രോവിനല അഞ്ചു വട്ടം എനേ ഈ 
പ്രസ്തോവന  റയക മോത്രം ന യ്യുക!  അതിന  വല്ല പ്രശ്നവം ഉചണ്ടോ?  
അത  വലിയ ഭോരമോചണോ?  ദ്ോദ്ോ ഭഗവോനന (നിങ്ങളുനട അകത്തുള്ള 
ഭഗവോനന) വിെിക്കക, എന്നിട്ട  പൂര്ത്ണ ഹൃദ്യചതോനട ഇത   റയക.  
 ിനന്ന എന്ത  പ്രശ്നമോണ  ഉള്ളത ?   

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  അത  തനന്നയോണ  ഞങ്ങള് േരിക്കം 
ന യ്യുന്നത .   

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  നന്നോയി, അത്രയം ന യ്യൂ.  ഈ ചലോകതില് 
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ന യ്യോനോയി, ഗുണകരമോയി ചവനറ ഒന്നും തനന്ന ഇല്ല.   

ചലോകതിനല വയവഹോര ധ്ര്ത്മ്മം, ചുരുകതില്! 

ചലോകതിനല ആളുകനെ വയവഹോര ധ്ര്ത്മ്മം 
 ഠിപിക്കന്നതിനോയി, 'നോം' അവചരോട   ചരോ കോരികള് ആവോന് 
 റയന്നു.  സവോര്ത്ഥമോയ ഒനരോെ  ിന്തയം വരില്ല.  ചലോക 
മംഗെതിനു ചവണ്ടി  ചരോ കോരി ആയിതരരൂ.  നിങ്ങള് 
നിങ്ങളുനട  ണം, നിങ്ങള്ക്ക ചവണ്ടി മോത്രം ഉ ചയോഗിക്കകയോണ  
എങ്കില്, അത   ഒടുവിൽ കോനയില് ഒഴുകും, മറ്റുള്ളവര്ത്ക  ചവണ്ടി 
ഉ ചയോഗിക്കന്നത  എന്തും കൂടുതല് നമച്ചനപട്ട അഡ്ജസ്റ്റ നമേോണ .  

ശുദ്ധോത്മോവ  എന്തോണ   റയന്നത ?  "മറ്റുള്ളവനര 
സംരക്ഷിക്കന്നവനര ഞോന് സംരക്ഷിക്കന്നു, സവന്തം കോരയം മോത്രം 
ശ്ദ്ധിക്കന്നവനര ഞോനവരുനട  ോട്ടിനു വിടുന്നു.” 

ചലോകതിനു ചവണ്ടി പ്രവര്ത്തിക്കൂ, നിങ്ങളുനട ചജോലികള് 
തരര്ത്ച്ചയോയം നടതനപടും.  നിങ്ങള് ചലോകതിനു ചവണ്ടി 
പ്രവര്ത്തിക്കചമ്പോള്, നിങ്ങളുനട കോരയങ്ങള് സവയം നടന്നു 
നകോണ്ടിരിക്കം, അചപോള് ആണ  നിങ്ങള്ക  അത്ഭുതം ചതോന്നുക! 

ഈ ചലോക ജരവിതതിനേ സവഭോവം എന്തോണ ?  ഓചരോ 
ജരവികളുചടയം ഉള്ളില് പദ്വം വസിക്കന്നു.  അതിനേ അര്ത്ഥം 
എന്തോണ , നിങ്ങള് ഏനതങ്കിലം ജരവികള്ക  സങ്കടം 
വരുതിയോല്, നിങ്ങള് അവനയ ചവദ്നിപിച്ചോല്, അചപോള് 
അധ്ര്ത്മ്മം ഉയര്ത്ന്നു വരുന്നു.  നിങ്ങള് ഏനതങ്കിലം ജരവികള്ക  
സചന്തോഷ്ം നല്കിയോല്, അത  ധ്ര്ത്മ്മനത വെര്ത്ത്തുന്നു.  
അധ്ര്ത്മ്മതിനേ ഫലം നിങ്ങളുനട ഇച്ഛക  വിരുദ്ധമോയിരിക്കം.  
ധ്ര്ത്മ്മതിനേ ഫലം നിങ്ങളുനട ഇഷ്ടതിന  അനുസരിച്ചോയിരിക്കം.  

ആച ക്ഷികമോയ മതങ്ങള്, ലൗകിക ജരവിതതിനേ 
വഴിയോണ , അവ സമൂദ്ോയ ചസവനതിനേ മോര്ത്ഗങ്ങള് ആണ .  
ചമോക്ഷതിനേ മോര്ത്ഗം, സമുദ്ോയ ചസവനതിനും അപ്പുറത്തുള്ള 
കോരയമോണ .  അത  ആത്മോവില് വസിക്കന്ന (സവരമണത) 
മോര്ത്ഗമോണ .    



44   സേവനം -പസരോപകോരം 
 

ധ്ർമ്മതിനേ ആരംഭം! 

ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റുള്ളവര്ത്ക  സചന്തോഷ്ം നല്കോന് തുടങ്ങുന്ന 
നിമിഷ്ം മുതല് ധ്ര്ത്മ്മം ആരംഭിക്കന്നു.  ഒരോള് സവന്തം 
സചന്തോഷ്നത കുറിച്ച   ിന്തികോതോകുചമ്പോള്, അയോള് കൂടുതലം 
തുടര്ത്ച്ചയോയി, "എങ്ങനന മറ്റുള്ളവരുനട ബുദ്ധിമുട്ടുകള് നരകം 
ന യ്യോം?” എന്ന  ിന്തയില് മുഴുകുകയോണ .  ആ നിമിഷ്ം മുതല് 
കോരുണയത (ഉ ോധ്ികള് ഒന്നും ഇല്ലോത, നിരന്തരമോയ കോരുണയം) 
ആരംഭിക്കന്നു.  കുട്ടികോലം മുതല് തനന്ന, മറ്റുള്ളവരുന്റെ കഷ്ടപോടുകള് 
എങ്ങനന നരകം ന യ്യോം എന്ന കോരയതില് ഞോന് 
ശ്ദ്ധോലവോയിരുന്നു.  സവന്തം കോരയനത കുറിച്ച  ഒനരോെ  ിന്ത 
ച ോലം വരോത അവസ്ഥ, കോരുണയത എന്ന  സൂ ിപികനപടുന്നു.  
തരര്ത്ച്ചയോയം അതു വഴിയോണ  ആത്മോവിനന കുറിച്ചുള്ള അറിവ  
പ്രകടമോകുന്നത .   

ഒരോള് വിരമിചകണ്ട പ്രോയമോകുചമ്പോള്, അയോള് ഒരു ഓണററി  
(ബഹുമതി) പ്രസി േ  ആകുന്നു, അവന് ഓണററി ആകുന്നു!  ചഹ, 
വിഡ്ഢി!  എന്തിനോണ  നിങ്ങള് വിരമികോറോയിട്ടും, വിഷ്മങ്ങള് 
ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത ?  നിങ്ങള് നവറുനത വിഷ്മങ്ങള് 
വരുത്തുകയോണ .  ഇനതല്ലോം സവയം നകോണ്ട വരുന്ന വിഷ്മങ്ങള് 
അല്ലോനത മനെോന്നുമല്ല.   

നിങ്ങള്ക  [മറ്റുള്ളവനര] ചസവികോന് കഴിയിനല്ലങ്കില്, 
നിങ്ങള്ക  ഏനതങ്കിലം തരതില് ഉ ദ്ര്വം ഉണ്ടോകിയ ആെോണ  
എങ്കില് ച ോലം,  ആരും ചവദ്നികോന് ഇടവരുന്നില്ല എനന്നങ്കിലം 
നിങ്ങള് ഉറപ്പു വരുതണം.  കോരണം, അത  കഴിഞ്ഞ ജന്മതില് 
നിന്നും ഉള്ള ഏചതോ തരതില് ഉള്ള [കർമ്മ രമോയ] ഒരു എകൗണ്ട  
ആണ  അത .  എന്നോല്, നിങ്ങള് അയോനെ ചവദ്നിപികോത 
തരതില് ചവണം എനന്തങ്കിലം ന യ്യോന്. 

ഇത  മോത്രമോണ   ഠികോന് ചയോഗയമോയ കോരയം! 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  മറ്റുള്ളവര്ത്ക  സചന്തോഷ്ം നല്കി സവയം 
സചന്തോഷ്വോന്മോരോയി തരരുക. 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അനത, അതുമോത്രം  ഠിക്കൂ!  ചവനറ ഒന്നും 
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 ഠിച്ചതുനകോണ്ട  കോരയമില്ല.  സതയതില്, ഇതല്ലോനത ചലോകതില് 
ചവനറ ഒരു ധ്ര്ത്മ്മമില്ല.  ഇത  മോത്രമോണ  ധ്ര്ത്മ്മം, ചവനറ ഒരു ധ്ര്ത്മ്മം 
ഇല്ല.  നിങ്ങള് മറ്റുള്ളവര്ത്ക  നല്കുന്ന സചന്തോഷ്ം, അതില് നിന്നു 
തനന്ന നിങ്ങള് സചന്തോഷ്വോനോയി തരരും.  

നിങ്ങള് ന യ്യുന്ന ഈ നട്രയ   അനല്ലങ്കില് ബിസിനസ്സ , 
അതില് നിന്നും നിങ്ങള്ക  കുറച്ച   ണം ലഭിക്കം.  അചപോള് 
നിങ്ങള്ക   ട്ടണതിലള്ള ആവേയകോര്ത്ക , കുറച്ച  ഭക്ഷണവം 
നവള്ളവം നല്കോം.  അതരം ആളുകളുനട ന ണ്മകളുനട 
വിവോഹതിന , നിങ്ങള്ക  കുറച്ച  പ സ നല്കോം.  എന്തോയോലം, 
നിങ്ങള് സഹോയങ്ങള് നല്കണം, അചപോള് അവരുനട കോരയങ്ങള് 
േരിയോയി നടക്കം, ഇചല്ല?  നിങ്ങള് ആരുനടനയങ്കിലം ഹൃദ്യനത 
സചന്തോഷ്ിപിച്ചോല്, പദ്വം നിങ്ങളുനട ഹൃദ്യനത 
സചന്തോഷ്ിപിക്കം. 

ജ്ഞോനി ഒരു എഴുതി നവച്ച ഉറപ  നല്കുന്നു! 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഇന്നനത കോലത , ആരുനടനയങ്കിലം 
ഹൃദ്യം സചന്തോഷ്ിപികോന് ശ്മിക്കചമ്പോള്, സവന്തം 
ച ോകെടികനപട്ട  കോലിയോകുന്നു. 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  നിങ്ങളുനട ച ോകെടികനപടുന്നത  കോരയമോകണ്ട.  
അത  കഴിഞ്ഞ ജന്മതില് നിന്നുള്ള കോര്ത്മ്മികമോയ എകൗണ്ടോണ , 
അത  തിരിച്ചടകനപടുന്നതോണ .  എന്നോല് നിങ്ങള് ആനരനയങ്കിലം 
ഇചപോള് സചന്തോഷ്ിപിച്ചോല്, അതിനുള്ള പ്രതിഫലം തരര്ത്ച്ചയോയം 
വന്നു ച രും, നൂറു േതമോനവം, അതിനുള്ള ഉറപ  എനിക  എഴുതി 
തരോന് കഴിയം.  ഞോന് മുമ്പ  സചന്തോഷ്ം നല്കിയിട്ടുണ്ടോവണം, 
അതുനകോണ്ടോണ  എനിക   ഇചപോള് സചന്തോഷ്ം ലഭിക്കന്നത .  
എനേ 'ബിസിനസ്സ ', തരര്ത്ച്ചയോയം ഒരു 'സചന്തോഷ്തിനേ ചസ്റ്റോര്ത്' 
ആണ .  നിങ്ങള് ഒരു 'സചന്തോഷ്മില്ലോയ്മയനട ചസ്റ്റോര്ത്' ഒരികലം 
തുറകരുത .  ഒരു സചന്തോഷ്തിനേ ചസ്റ്റോര്ത്, അചപോള് സചന്തോഷ്ം 
ആഗ്രഹിക്കന്നവര്ത്നകല്ലോം അവിനട ന ന്ന  അത  എടുത  നകോണ്ട 
ച ോകോം.  ഇനി ആനരങ്കിലം സചന്തോഷ്മില്ലോയ്മ നല്കോനോയി വന്നോല്, 
അചപോള് നിങ്ങള്  റയണം, "ഓ!, എനികിവിനട കുറച്ച  കുറവണ്ട .  
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തരൂ, തരൂ.”  നിങ്ങള് അത  മോെി നവകണം.  അതുനകോണ്ട , 
ആനരങ്കിലം നിങ്ങള്ക  വിഷ്മം തരോന് വരുന്നു എങ്കില്, നിങ്ങള് 
അത  സവരകരികണം.  നിങ്ങള്ക  ബോകിയോയ കോര്ത്മ്മിക 
എകൗണ്ട  ഉണ്ട , അതുനകോണ്ട  തരര്ത്ച്ചയോയം അത  തരോനോയി 
അവന് വരും, ഇചല്ല?  അതനല്ലങ്കില് ആരും എനിക  വിഷ്മം 
തരോനോയി വരില്ല.   

അതുനകോണ്ട  സചന്തോഷ്തിനേ ഒരു ചസ്റ്റോര്ത് തുറക്കക.  
അചപോള് നിങ്ങള് ന യ്യുന്നത  എല്ലോവര്ത്ക്കം സചന്തോഷ്ം നല്കുക 
മോത്രമോണ .  ആര്ത്ക്കം സചന്തോഷ്മില്ലോയ്മ നല്കരുത .  വിഷ്മം 
നല്കുന്നവനര, എനന്നങ്കിലം ആനരങ്കിലം കതിനയടുത  കുത്തും, 
ഇചല്ല?  അവന് അടുത  എവിനടചയോ പ്രതികോരം ന യ്യോനോയി 
കോതിരിക്കന്നുണ്ട .  പ്രതികോരം ന യ്യുന്നവര്ത്, നവറുനത പ്രതികോരം 
ന യ്യോനോയി ന യ്യുന്നതല്ല, അവര്ത് അവരുനട ചവദ്ന തരര്ത്ക്കകയോണ .  

നിങ്ങള് മറ്റുള്ളവര്ത്ക  ചസവനം നല്കിയോല്, നിങ്ങള്ക  
ചസവനം ലഭിക്കം! 

ഏെവം പ്രധ്ോനമോയം ഒന്നോമതോയം, ചസവികനപടോന് 
ചയോഗയരോയ ആളുകള്, സവന്തം മോതോ  ിതോകള് ആണ .   

നിങ്ങള് നിങ്ങളുനട മോതോ  ിതോകള്ക  ചസവനം ന യ്തോല്, 
നിങ്ങള്ക  നിങ്ങളുനട സമോധ്ോനം നഷ്ടനപടില്ല.  എന്നോല് ഇന്നനത 
കോലത  ആളുകള് അവരുനട മോതോ ിതോകള്ക  പൂര്ത്ണ 
ഹൃദ്യചതോനട ചസവനം ന യ്യുന്നില്ല.  ഒരു പുരുഷ്ന  മുപത  
വയസ്സോവചമ്പോള്, അവനേ "ഗുരു" (ഭോരയ) വരുന്നു, അവള് അവചനോട  
 റയന്നു, "എനന്ന ഒരു പുതിയ വരട്ടിചലക  നകോണ്ട ച ോകൂ.”    
അങ്ങനനയള്ള ഒരു "ഗുരു"വിനന നിങ്ങള് കണ്ടിട്ടിചല്ല?  ഒരു 
ഇരു തഞ്ച -മുപത  വയസ്സിനിടക , ഒരോള്ക  "ഗുരു"വിനന 
ലഭിക്കന്നു, ഒരു "ഗുരു"വിനന കിട്ടികഴിഞ്ഞോല്, അവന് മോറുന്നു.  ഗുരു 
 റയന്നു, "നിങ്ങള്ക  നിങ്ങളുനട അമ്മനയ ഒട്ടും അറിയില്ല.”  
തുടകതില് അവന് അത  കോരയമോകില്ല.  ആദ്യം രണ്ട മൂന്നു വട്ടം 
അവന് അത  സവരകരികില്ല.   ിനന്ന അവന്  രോജയനപടുന്നു. 
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അതനല്ലങ്കില്, സവന്തം മോതോ  ിതോകനെ ശുദ്ധ ഭോവചതോനട 
ചസവിക്കന്നവര്ത്ക  അസവസ്ഥതകള് ഒന്നും തനന്ന വരോത 
തരതില് ഉള്ളതോണ  ഈ ചലോകം.  ഈ ചലോകം ഉച ക്ഷിചകണ്ട 
ഒന്നല്ല.  എങ്കിലം ആളുകള് ച ോദ്ിക്കന്നു, "മോതോ  ിതോകള്ക  
ചസവനം ന യ്യോതിരിക്കന്നത  േരിക്കം കുട്ടികളുനട നതെോചണോ?” 
എന്ന , അചപോള് അതില് മോതോ  ിതോകളുനട നതനെന്തോണ ?  ഞോന് 
അവചരോട   റഞ്ഞു, "അവര്ത് അവരുനട മോതോ  ിതോകള്ക  
ചസവനം ന യ്തിരികില്ല, അതുനകോണ്ടോണ  അവര്ത്ക്കം അത  
ലഭികോതിരിക്കന്നത .”  അതുനകോണ്ട  ഈ " ിന്തുടര്ത്ച്ച" തനന്ന 
നതറ്റുള്ളതോണ .   അതുനകോണ്ട , ഈ " ോരമ്പരയ"തിന   കരം, 
ഒരോള് പുതിയതോയി ഒന്ന  തുടങ്ങുകയോണ  എങ്കില്, അചപോള്, അത  
നല്ലതോയി മോറും.   

അതുനകോണ്ടോണ , ഞോന് ഇത  എല്ലോ കുടുംബങ്ങെിലം 
രൂ നപടുത്തുന്നത , എല്ലോ കുട്ടികളും േരിയോയിട്ടുണ്ട .  മോതോ 
 ിതോകള് ച ോലം േരിയോയിരിക്കന്നു, അതുച ോനല, കുട്ടികളും 
േരിയോയിരിക്കന്നു! 

മുതിര്ത്ന്നവര്ത്ക  ചസവനം ന യ്യുചമ്പോള്, നമ്മുനട ആത്മരയ 
േോസ്ത്രം പൂവിടുന്നു.  ഒരു മൂര്ത്തിനയ ചസവികോന് കഴിയചമോ?  
മൂര്ത്തിയനട കോലകള്ക  ചവദ്നിക്കചമോ?  ചസവനം േരിക്കം 
ന ചയ്യണ്ടത  ഒരോളുനട സംരക്ഷകര്ത്കോണ , മുതിര്ത്ന്നവര്ത്കോണ , 
അതനല്ലങ്കില് സവന്തം ഗുരുവിനോണ .   

നവറുചപോനട ചസവനം നിരസിച്ചു നകോണ്ട  ധ്ര്ത്മ്മം 
നടപിലോകോന് കഴിയചമോ? 

നിങ്ങളുനട മോതോ  ിതോകനെ ചസവിക്കക എന്നത  നിങ്ങളുനട 
ധോർമ്മിക കടമയോണ  (ധ്ര്ത്മ്മമോണ ).  കോര്ത്മ്മികമോയ കണക  
എന്തോണ  എന്ന  ചനോചകണ്ടതില്ല, എന്നോല്  നിങ്ങള് അവര്ത്ക  
ചസവനം ന ചയ്യണ്ടതോണ , അത  നിങ്ങളുനട ധ്ര്ത്മ്മമോണ .  നിങ്ങള് 
എത്രമോത്രം നിങ്ങളുനട ധ്ര്ത്മ്മം നടപിലോക്കന്നുചണ്ടോ, അത്രയം 
സചന്തോഷ്ം നിങ്ങള്ക  ഉള്ളില് ഉയര്ത്ന്നു വരും.  പ്രോയമോയവര്ത്ക  
ചസവനം ലഭിക്കം, അതിചനോനടോപം നിങ്ങള്കകത  സചന്തോഷ്വം 
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ഉയര്ത്ന്നു വരും.  നിങ്ങള് നിങ്ങളുനട മോതോ  ിതോകള്ക  ചസവനം 
ന യ്യുചമ്പോള്, അചപോള് നിങ്ങള്ക്കള്ളില് സചന്തോഷ്ം ഉണ്ടോവം.  
സവന്തം മോതോ ിതോകള്ക  സചന്തോഷ്ം നല്കുന്നവര്ത് ഒരികലം 
സചന്തോഷ്ം ഇല്ലോതവര്ത് ആയിരികില്ല.   

പ്രസിദ്ധമോയ ഒരു ആശ്മതില്, ഞോന് ഒരികല് ഒരോനെ 
കണ്ട.  ഞോന് അയോചെോട  ച ോദ്ിച്ചു, "എന്തോണ  നിങ്ങള് ഇവിനട?”  
അയോള്  റഞ്ഞു, "കഴിഞ്ഞ  ത  വര്ത്ഷ്മോയി ഞോന് ഇവിനട ഈ 
ആശ്മതിലോണ  തോമസിക്കന്നത .”    ഞോന് അചപോള് അയോനെ 
അറിയിച്ചു, "ഗ്രോമതില്, നിങ്ങളുനട മോതോ ിതോകള് വലിയ 
ദ്ോരിദ്ര്യതിലോണ .  അവര്ത് അവരുനട ജരവിതതിനേ അന്തിമ 
ഘട്ടതില് ആണ .  അവര്ത് വെനര ദ്ഃഖിതരോണ .”  അതിന  അയോള് 
മറു ടി  റഞ്ഞു, "അതിന  ഞോന് എന്തു ന യ്യോനോണ ?  ഞോന് 
അവനര സഹോയികോന് ച ോയോല്, ഞോന് എനേ ധ്ര്ത്മ്മം 
നിര്ത്വഹിക്കന്നത  ഉച ക്ഷികലോവം.”  അതിനന എങ്ങനന ധ്ര്ത്മ്മം 
എന്ന  വിെികോനോവം?  നിങ്ങളുനട മോതോ  ിതോകനെ 
സംരക്ഷിക്കന്നതോണ  ധ്ര്ത്മ്മം, നിങ്ങളുനട സചഹോരചനയം മെ  
എല്ലോവചരയം സംരക്ഷിക്കന്നതോണ  ധ്ര്ത്മ്മം.  നിങ്ങളുനട ലൗകിക 
വയവഹോരം മോതൃകോ രം ആയിരികണം.  സവന്തം ധ്ര്ത്മ്മം 
നവറുചപോനട നിരസിക്കന്ന ചലോക വയവഹോരം, സവന്തം 
മോതോ ിതോകചെോടുള്ള ബന്ധം നവറുചപോനട നിരസിക്കന്ന 
ചലോകവയവഹോരം, അത  എങ്ങനന ധ്ര്ത്മ്മം എന്ന  വിെികനപടും?  

നിങ്ങള്ക  മോതോ ിതോകോള് ഉചണ്ടോ, അചതോ ഇചല്ല? 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  എനിക  അമ്മയണ്ട .   

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  ഇന്നു മുതല് അവനര നന്നോയി  രി രിക്കൂ.  
അങ്ങനന ഒരു അവസരം നിങ്ങള്ക  വരണ്ടം വരണ്ടം ലഭികില്ല.  
അതു മോത്രമല്ല, ആനരങ്കിലം എചന്നോട  "ഞോന് വിഷ്മതിലോണ " 
എന്ന   റയകയോനണങ്കില്, ഞോന് അവചനോട   റയം, "നിങ്ങളുനട 
മോതോ  ിതോകനെ നന്നോയി  രി രിക്കൂ, അചപോള് ലൗകിക 
ജരവിതതില് നിങ്ങള്ക  ഒരു വിഷ്മവം ഉണ്ടോവില്ല.”  ഒരോള് 
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സമ്പന്നനോവണം എന്നില്ല, എന്നോല് അയോള്ക , ചുരുങ്ങിയത , 
വിഷ്മങ്ങള് ഒന്നും ചനരിചടണ്ടി വരില്ല.    ധ്ര്ത്മ്മം അതിനു ചേഷ്മോണ  
വചരണ്ടത .  എങ്ങനന അതിനന (ബന്ധങ്ങനെ നവറുചപോനട 
നിരസിക്കന്നതിനന) ധ്ര്ത്മ്മം എന്ന  വിെികോനോവം? 

ഞോനും എനേ അമ്മനയ  രി രിച്ചിട്ടുണ്ട .  അചപോള് എനിക  
ഇരു ത  വയസ്സോയിരുന്നു.  അതോയത  എനേ യവതവതിനേ 
പ്രഥമമോയ അവസ്ഥയില് ആയിരുന്നു.  അതുനകോണ്ട , എനിക  
എനേ അമ്മനയ ചസവികോന് കഴിഞ്ഞു.  ഞോന് എനേ  ിതോവിനേ 
േവമഞ്ചം എനേ ചുമലില് ചുമന്ന  നകോണ്ട ച ോയി, അത്രമോത്രചമ 
എനിക  അചേഹതിനു ചവണ്ടി ന യ്യോന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.  അചപോള് 
എനിക  മനസ്സിലോയി, "എനിക  അതുച ോനല കുനറ അധ്ികം 
 ിതോകന്മോര്ത് ഉണ്ടോചവണ്ടതോയിരുന്നു എന്ന !  ഇനി എന്ത  
ന യ്യോനോണ ?”  അതിനുള്ള ഉതരം ഇതോയിരുന്നു, "ഇചപോള് 
ജരവിച്ചിരിക്കന്ന ആനെ  രി രിക്കൂ.   ിരിഞ്ഞു ച ോയ ആള് 
ച ോയികഴിഞ്ഞു.  എന്നോല്, ഇചപോള് അചേഹം ജരവിച്ചിരിക്കന്നു 
എങ്കില്, നര അചേഹനത  രി രിക്കൂ.  അചേഹം 
ജരവിച്ചിരിക്കന്നില്ല എങ്കില്,  ിനന്ന വയസനിചകണ്ട കോരയമില്ല.  
നമുക  ധ്ോരോെം കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങെില് ഉണ്ടോയിരുന്നു.   ഴയത  മറന്നു 
കെയൂ.  ഇചപോള് പുതിയതോയി ആരംഭിക്കൂ.”  മോതോ  ിതോകനെ 
ചസവിക്കചമ്പോള് നിങ്ങള്ക  ചനരിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കന്നു.  
പദ്വനത കോണോന് കഴിയില്ല, എന്നോല് നിങ്ങളുനട മോതോ 
 ിതോകനെ കോണോന് കഴിയം.  പദ്വനത കോണോന് കഴിയചമോ?  
എന്നോല് നിങ്ങളുനട മോതോ  ിതോകനെ കോണോന് കഴിയം.  

മുതിര്ത്ന്നവര്ത്ക  േരിക്കം ചസവനം ആവേയമോണ !   
ഇന്നനത കോലഘട്ടതില്, ഏെവം വിഷ്മം അനുഭവിക്കന്ന 

ആളുകള് അറു ത -അറു തിയഞ്ച  വയസ്സും അതിചലനറയം 
പ്രോയമോയവരോണ .  മുതിര്ത്ന്ന ആളുകെോണ  ഇന്ന  അചങ്ങയെം 
കഷ്ടനപടുന്നത .  എന്നോല്, ആചരോടോണ  അവര്ത് അത   റയക?  
അവരുനട കുട്ടികള് അവനര ശ്ദ്ധിക്കന്നില്ല.   ഴയ തലമുറയം പുതിയ 
തലമുറയമോയി വെനര വലിയ വിടവണ്ട .   ഴയ ആളുകള് അവരുനട 
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 ഴയ രരതികള് ഒരികലം വിട്ടു കെയില്ല.  വലിയ പ്രഹരം 
കിട്ടിയോലം അവന് അത  വിട്ടു കെയന്നില്ല.   

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  അറു തിയഞ്ച  വയസ്സോയവരുനട എല്ലോം 
അവസ്ഥ ഇതോണ , അചല്ല! 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  അനത, അതു തനന്നയോണ  എല്ലോവരുചടയം 
അവസ്ഥ!  അവനരല്ലോം തരര്ത്ച്ചയോയം ഒചര അവസ്ഥയിലോണ !  
അചപോള്, ഇന്നനത ഈ കോലത  ന യ്യോന് നകോള്ളോവന്ന കോരയം 
എന്തോണ ?  വയസ്സോയവര്ത്ക , പ്രചതയകമോയി തോമസികോന്, 
എവിനടനയങ്കിലം ഒരു സ്ഥലം നിര്ത്മ്മിക്കകയോണ  എങ്കില് അത  
വെനര നന്നോയിരിക്കം.  അചപോള് 'നമുക ' ഒരു ആേയം ചതോന്നി, 
ഞോന്  റഞ്ഞു, "അങ്ങനന എനന്തങ്കിലം ന യ്യുന്നുണ്ട  എങ്കില്, 
ആദ്യം അവര്ത്ക  ഈ ജ്ഞോനം നല്കണം.”   ിന്നരട  അവരുനട 
ഭക്ഷണതിനേയം മറ്റും കോരയങ്ങള് ഏനതങ്കിലം ന ോതു ജന, 
സോമൂഹിക സന്നദ്ധ ഗ്രൂപ്പുകനെ ഏല്പിച്ചോല് മതിയോവം.  എന്തോയോലം 
അവര്ത് ഈ ജ്ഞോനം ചനടുകയം ദ്ര്ത്േനം (ഭഗവോനേ 
ഭക്തിനിർഭരമോയ ദ്ർേനം) തുടരുകയം ന യ്യുകയോനണങ്കില്, 
അവരുനട 'ചജോലി' നടക്കം.  അവര്ത്ക  ഈ ജ്ഞോനം നല്കുകയോണ  
എങ്കില്, ആ  ോവങ്ങള്ക  സമോധ്ോനം ഉണ്ടോവം.  അതനല്ലങ്കില്, 
എന്ത  അടിസ്ഥോനതില് ആണ  അവര്ത്ക  സമോധ്ോനം 
അനുഭവികോന് കഴിയക?  നിങ്ങള്ക  എന്ത  ചതോന്നുന്നു? 

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  അനത, അത  സതയമോണ .   

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  നിങ്ങള്ക  ഈ ആേയം ഇഷ്ടമോചയോ അചതോ ഇചല്ല? 

ഒരോള് തനേ വോര്ത്ദ്ധകയതില്, അറു ത  അറു തിയഞ്ച  
വയസ്സില്, തനേ വരട്ടില്, ആരും ശ്ദ്ധികോനില്ലോനത കഴിയചമ്പോള്, 
എന്ത  സംഭവിക്കം?  അയോള്ക  ആചരോടും ഒന്നും  റയോനില്ല, 
അതുനകോണ്ട  ഉള്ളില് അയോള് നനഗെരവ  കര്ത്മ്മങ്ങള് ബന്ധിപിച്ചു 
നകോണ്ടിരിക്കം.  അതുനകോണ്ട , ആളുകള് കനണ്ടതിയിരിക്കന്ന ഈ 
വൃദ്ധസദ്നങ്ങള് എന്ന ആേയം, നതെോയ ഒരു ആേയമല്ല, അത  
ഗുണകരമോണ .  എങ്കിലം, അതിനന വൃദ്ധസദ്നങ്ങള് എന്ന  
വിെികോന്  ോടില്ല.  അതിന  ബഹുമോനയമോയ ഒരു ച ര  നല്കണം, 
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അവര്ത്ക  ബഹുമോനികനപടുന്നു എന്ന  അനുഭവനപടണം.  

ചസവനം ജരവിതതില് സചന്തോഷ്വം സമൃദ്ധിയം  

നകോണ്ട വരുന്നു!   
ആദ്യം നിങ്ങള്ക  ജന്മം നല്കിയ മോതോ  ിതോകനെ നിങ്ങള് 

ചസവികണം.  അടുതതോയി നിങ്ങള് ഗുരുവിനന ചസവികണം.  
ഒരോളുനട ഗുരുവിചനയം, മോതോ  ിതോകചെയം തരര്ത്ച്ചയോയം 
 രി രിചകണ്ടതോണ .  എനന്തങ്കിലം കോരണവേോല്, ഗുരു 
േരിയോയ ഗുരു അല്ല എന്നു വന്നോല്, ആ ചസവനം 
ഉച ക്ഷികോവന്നതോണ .  

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഇന്നനത കോലത , മോതോ  ിതോകനെ 
സംരക്ഷികോതവര്ത് ഉണ്ട .  അവരുനട കോരയം എന്തോണ ?  ഏത  ജരവ 
രൂ തിചലകോണ  അവര്ത് എതിചച്ചരുക? 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  മോതോ  ിതോകള്ക  ചസവനം ന യ്യോത ആള്ക  
ഈ ജരവിതതില് സചന്തോഷ്ം ലഭികില്ല.  ഒരോള് മോതോ  ിതോകനെ 
ചസവനിക്കന്നതുനകോണ്ട  ഉണ്ടോകുന്ന വെനര വയക്തമോയ ചനട്ടതിന  
ഉദ്ോഹരണം എന്തോണ ?  അത  നിങ്ങളുനട ജരവിതം മുഴുവനും 
നിങ്ങള്ക  വിഷ്മങ്ങള് ചനരിചടണ്ടി വരില്ല എന്നതോണ .  നിങ്ങളുനട 
മോതോ  ിതോകനെ ചസവിക്കചമ്പോള്, നിങ്ങള്ക  [ജരവിതതില്] 
ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടോവില്ല.   

ഇന്തയയിനല പുരോതനമോയ േോസ്ത്രം വെനര മികച്ചതോയിരുന്നു.  
അതുനകോണ്ടോണ  ചവദ് ര യിതോകള് ചവദ്ങ്ങെില് ഇത  
ച ര്ത്തിരിക്കന്നത , "മോതോ  ിതോകള്ക  ചസവനം ന യ്യൂ, 
അങ്ങനന ന യ്തോല്, നിങ്ങള്ക  ജരവിതതില് മുഴുവനും 
സോമ്പതികമോയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവനപടുകയില്ല.”  അത  
േരിയോയ കോരയമോചണോ അല്ലചയോ എന്നത  ചവനറ കോരയമോണ .  
എന്നോല് മോതോ  ിതോകനെ ചസവിക്കക എന്നത  തരര്ത്ച്ചയോയം 
വെനര ഗുണകരമോയ കോരയമോണ .  അതിനു കോരണം, നിങ്ങള് 
അവര്ത്ക  ചസവനം ന യ്തിനല്ലങ്കില്, ആരോണ  നിങ്ങള്ക  ചസവനം 
ന യ്യോന് ഉണ്ടോവക?  നിങ്ങള് ചസവനതിന  ചയോഗയരോണ  എന്ന  
എങ്ങനനയോണ  അടുത തലമുറ മനസ്സിലോക്കക?  കുട്ടികള് എല്ലോം 
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നിരരക്ഷിക്കന്നുണ്ട .  അവര്ത് കോണുന്നു, "എനേ  ിതോവ  സതയതില് 
ഒരികലം അചേഹതിനേ  ിതോവിനന  രി രിച്ചിട്ടില്ല.”  
അതുനകോണ്ട  ഈ സദ്ോ ോര മൂലയങ്ങള് തരര്ത്ച്ചയോയം അവരില് 
വെര്ത്ന്നു വരില്ല.  ഉചവോ!   

ച ോദ്യകര്ത്തോവ ്ഃ  ഒരു മകന  തനേ  ിതോവിചനോട  എന്ത  
കടമയോണ  ഉള്ളത ? എന്ന  ച ോദ്ികോനോണ  ഞോന് ഉചേേിച്ചത . 

ദ്ോദ്ോശ്ര്ഃ  കുട്ടികള് അവര്ത്ക   ിതോവിചനോടുള്ള കടമകള് 
നിറചവെണം, അവര്ത് അങ്ങനന ന യ്തോല്, അതുനകോണ്ട  അവര്ത്ക  
എന്ത  ചനട്ടമോണ  ഉണ്ടോവക?  മോതോ  ിതോകള്ക  ചസവനം 
ന യ്യുന്ന കുട്ടികള്ക   ണതിന  ഒരു കുറവം വരില്ല.  അവര്ത്ക  
ആവേയമോയനതല്ലോം അവര്ത്ക  ലഭിക്കം.  ഗുരുവിനന 
ചസവിക്കന്നവര്ത്ക  ചമോക്ഷം ലഭിക്കം.  എന്നോല്, ഇന്നനത കോലത  
ആളുകള് അവരുനട മോതോവിനനചയോ,  ിതോവിനനചയോ, 
ഗുരുവിനനചയോ ഒന്നും ചസവിക്കന്നില്ല.  ഉചണ്ടോ?  അതുനകോണ്ട  ഈ 
ആളുകള് എല്ലോം സചന്തോഷ്ം ഇല്ലോതവരോയിരിക്കം.  

ഏെവം ഗുണകോരികള് , മോതോ ിതോകള് ! 

മോതോ  ിതോകളുനട നതറ്റുകള് കോണുന്ന വയക്തി വലിയ 
വിലയള്ളവനല്ല.  ഒരു  നക്ഷ, അയോള് സമ്പന്നനോയിരികോം; 
എന്നോല് അയോള്ക  ഒരികലം ആദ്ധയോത്മികമോയ മുചന്നെം 
ഉണ്ടോവില്ല.  ഒരോള് ഒരികലം തനേ മോതോ  ിതോകെില് നതെ  
കോണോന്  ോടില്ല.  എങ്ങനന നിങ്ങള്ക  അവചരോടുള്ള കടമ 
എനന്നങ്കിലം മറകോന് കഴിയം?  ഒരോള് നിങ്ങള്ക   ോയ 
നല്കിയോല്, നിങ്ങള് ഒരികലം അചേഹചതോടുള്ള ബോധ്യത മറകോന് 
 ോടില്ല, അചപോള്  ിനന്ന, എങ്ങനനയോണ  മോതോ  ിതോകചെോടുള്ള 
കടമ എനന്നങ്കിലം മറകോന് കഴിയക?  നിങ്ങള്ക  മനസ്സിലോചയോ?  
ഉവ , ..... അതുനകോണ്ട  നിങ്ങള് എന്നും കൃതജ്ഞത 
ഉള്ളവനോയിരികണം.  നിങ്ങള് അവര്ത്ക  വെനരചയനറ ചസവ 
ന യ്യണം.  നിങ്ങള് നിങ്ങളുനട മോതോവിചനയം  ിതോവിചനയം 
വെനരയധ്ികം ചസവികണം.   

ഈ ചലോകതില്, ഈ മൂന്നു ച ര്ത് നിങ്ങനെ വെനരയധ്ികം 
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സഹോയിച്ചിട്ടുണ്ട .  നിങ്ങള് തരര്ത്ച്ചയോയം, ഒരികലം ആ കടമ 
മറകരുത .  അവര്ത് നിങ്ങളുനട  ിതോവം, മോതോവം, ഗുരുവമോണ !  ഈ 
മൂന്നു ച ചരോടും ഉള്ള കടമ, നിങ്ങനെ ചനര്ത്വഴിയില് 
എതിച്ചവചരോടുള്ള കടമ, ഒരികലം മറകോന് കഴിയോതതോണ .  

ജ്ഞോനിനയ ചസവിക്കന്നതുനകോണ്ടള്ള ഫലം!  
ചസവയന് (ചസവനം ന യ്യനപടോന് ചയോഗയനോയ ആള്) ആണ  

എന്ന നിങ്ങളുനട അവസ്ഥ ഒരികലം നവെിനപടുതരുത , ഒരു 
ചസവകന് (മറ്റുള്ളവര്ത്ക  ചസവനം ന യ്യുന്ന ആള്) എന്ന നിലക്കള്ള 
നിങ്ങളുനട ചജോലികള് ന യ്തുനകോണ്ടിരിക്കക.  സതയതില്, 
ജ്ഞോനര പുരുഷ്ന് മുഴുവന് ചലോകതിനും ചസവകനും ചസവയനും 
ആയി കണകോകനപടുന്നു.  "ഞോന്" തരര്ത്ച്ചയോയം ഈ ചലോകനത 
മുഴുവനും ചസവിക്കന്നു, "ഞോന്" ചലോകതിനേ മുഴുവനും ചസവനവം 
സവരകരിക്കന്നു.  നിങ്ങള്ക  അത  മനസ്സിലോകോന് കഴിഞ്ഞോല്, 
അത  നിങ്ങളുനട "ചജോലി" പൂര്ത്ണമോകുന്ന തരതില് ഉള്ളതോണ !   

ഒരോള് എനന്ന കോണോന് വന്നോല്, എനേ ദ്ര്ത്േനതിനേ ഫലം 
അയോള്ക  തരര്ത്ച്ചയോയം ലഭികണം എന്നതിനേ ഉതരവോദ്ിതവം 
മുഴുവനും "ഞോന്" ഏനെടുക്കന്നു.  ആനരങ്കിലം "എനന്ന" ചസവിച്ചോല്, 
അചപോള് ആ വയക്തിയനട ഉതരവോദ്ിതവം "എന്നില്" വന്ന  വരഴുന്നു, 
അചപോള് തരര്ത്ച്ചയോയം ആ വയക്തിനയ "ഞോന്" ചമോക്ഷതിചലക  
നയിക്കം.   

ജയ  സത  െിത് ആനന്ദ്. 
(ശ്ോശ്വതമോയ അവസബോധം ആനന്ദമോണ്) 



 

 

 

 

 

 
ശുദ്ധാത്മാവിന ാടുള്ള പ്രാര്ത്ഥ  

 
എ ിക്കകത്തു വസിക്കുന്ന ശുദ്ധാത്മാവവ,  അങ്ങ് 

എ ിക്കകത്തു വസിക്കുന്നതു ന ാവെ എല്ലാ ജീവജാെങ്ങളുനേയും 
അകത്തു വസിക്കുന്നു.  അങ്ങയവേ ദിവയരൂ മാണ് എവെ 
യഥാര്ത്ഥരൂ ും.  എവെ യഥാര്ത്ഥരൂ ും ശുദ്ധാത്മാവാണ്. 

അല്ലനയാ ശുദ്ധാത്മാ ഭഗവാന്! അ ന്തമായ ഭക്തിനയാവേയും 
ഐകയനതാവേയും ഞാ ങ്ങവയ വന്ദിക്കുന്നു. 

ഞാന് അജ്ഞതാവസ്ഥയില് വെയ്ത എവെ എല്ലാ വതറ്റുകളുും 
**** അങ്ങനയാേ് ഏറ്റു  റയന്നു.  ആത്മാര്ത്ഥമായി ഞാന് ആ 
വതറ്റുകള്ക്വക്കല്ലാും അങ്ങനയാേ് മാപ്പന ക്ഷിക്കുകയും 
 ശ്ചാത ിക്കുകയും വെയ്യുന്നു.  അല്ലനയാ ഭഗവാവ , എ ിക്കു മാപ്പു 
തരൂ, മാപ്പു തരൂ, മാപ്പുതരൂ.  ആ വതറ്റുകള്ക് ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കാന് 
എ ിക്ക് ശക്തി തരൂ. 

അല്ലനയാ ശുദ്ധാത്മാ ഭഗവാന്!  അങ്ങയില്  ിന്നുും 
നവറിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ  ീങ്ങിക്കിട്ടാനും അങ്ങനയാേ് 
ഒന്നുനെര്ത്ന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ െഭയമാകാനും അങ്ങ് ഞങ്ങവെ 
ഏവനരയും അനഗ്രഹിക്കണനമ.  ഞങ്ങവെല്ലാവരും അങ്ങനയാേ് 
എനപ്പാഴും ഒന്നു നെര്ത്ന്നിരിക്കണനമ! 

(****  ിങ്ങള്ക് മുമ്പ് വെയ്തിട്ടുള്ള വതറ്റുകള്ക് ഓര്ത്മിക്കുക.) 

 

ജയ് സത് ചിത് ആനന്ദ് 

(ശാശവതമായ അവബ ാധം ആനന്ദമാണ്) 

 



നവ് കലമ ോ 
(എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാുംശും) 

 
1. ഹേ ദാദാ ഭഗവാന് [ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ], ഏറ്റവും നിസ്സോര ോയ അളവില് 

മ ോലും ഒരു ജീവിയുമേയുും അഹത്തെ മവദനിപ്പിക്കോത്തെ ഇരിക്കോനും, 
മവദനിപ്പിക്കുന്നെിന് കോരണും ആകോെിരിക്കോനും, 
മവദനിപ്പിക്കുന്നെിന് മേരകും ആകോെിരിക്കോനും എനിക്ക് അനന്ത ോയ 
ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയോലും. 

ഏറ്റവും നിസ്സോര ോയ അളവില് മ ോലും ഒരു ജീവിയുമേയുും അഹത്തെ 
മവദനിപ്പിക്കോത്തെ ഇരിക്കോനും, എത്തെ വോക്കുും, ചിന്തയുും, േവര്ത്െികളും 
എല്ലോവരോലും സ്വീകോരയ ോയി െീരോനും എനിക്ക് അനന്ത ോയ ആന്തരിക 
ശക്തി നല്കിയോലും. 

2. മഹ ദോദോ ഭഗവോന് [ഉള്ളിലള്ള ഭഗവോൻ], ഒരു  െെിമെയുും 
അേിെറത്തയ മവദനിപ്പിക്കോത്തെ ഇരിക്കോനും, മവദനിപ്പിക്കുന്നെിന് 
കോരണും ആകോെിരിക്കോനും, മവദനിപ്പിക്കുന്നെിന് മേരകും ആകോത്തെ 
ഇരിക്കോനും എനിക്ക് അനന്ത ോയ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയോലും. 

ഒരു  െെിമെയുും അേിെറത്തയ മവദനിപ്പിക്കോത്തെ ഇരിക്കോനും എത്തെ 
വോക്കുും ചിന്തയുും േവൃെികളും എല്ലോവരോലും സ്വീകോരയ ോയി െീരോനും 
എനിക്ക് അനന്ത ോയ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയോലും. 

3. മഹ ദോദോ ഭഗവോന് [ഉള്ളിലള്ള ഭഗവോൻ],  , ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്നയോസ്ി 
 ോത്തരമയോ, സ്നയോസ്ിനി  ോത്തരമയോ,  െ േസ്ുംഗകമരമയോ  െ 
അദ്ധ്യക്ഷമരമയോ വിമര്ശിക്കാടെ ഇരിക്കാനും, അവമരോേ് ത്തെറ്റു 
ത്തചയ്യോെിരിക്കോനും, അെിന് കോരണ ോകോെിരിക്കോനും, അെിന് 
മേരക ോകോെിരിക്കോനും എനിക്ക് അനന്ത ോയ ആന്തരിക ശക്തി 
നല്കിയോലും. 

4. മഹ ദോദോ ഭഗവോന്, [ഉള്ളിലള്ള ഭഗവോൻ],  ഏറ്റവും നിസ്സോര ോയ 
അളവില് മ ോലും ഒരു ജീവിമയോടും ഇഷ്ടമക്കേ് മെോന്നോെിരിക്കോനും, 
ത്തവറുക്കോെിരിക്കോനും, ത്തവറുപ്പിമനോ ഇഷ്ടമക്കേിമനോ കോരണും ആകോത്തെ 
ഇരിക്കോനും അെിന് മേരക ോകോെിരിക്കോനും എനിക്ക് അനന്ത ോയ 
ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയോലും. 



5. മഹ ദോദോ ഭഗവോന്, [ഉള്ളിലള്ള ഭഗവോൻ],  ഒരു ജീവിമയോടും കടെതും 
ഹവദനാജനകവും ആയ  ഭാഷയില് സുംസാരിക്കാടെ ഇരിക്കാനും, 
അെിന് കോരണും ആകോത്തെ ഇരിക്കോനും, അെിന് മേരകും ആകോത്തെ 
ഇരിക്കോനും എനിക്ക് അനന്ത ോയ ആന്തരിക ശക്തി നല്കിയോലും.  

ആത്തരങ്കിലും എമന്നോേ് കടെതും ഹവദനാജനകവും ആയ   ഭോഷയില് 
സ്ുംസ്ോരിക്കുന്ന  ക്ഷും, അവമരോേ് മൃദുവോയുും ദയമയോത്തേയുും  റു േി 
 റയുന്നെിനള്ള അനന്ത ോയ ആന്തരികശക്തി എനിക്കു നല്കിയോലും. 

6. മഹ ദോദോ ഭഗവോന്, [ഉള്ളിലള്ള ഭഗവോൻ],  ആണോയോലും, ത്ത ണ്ണോയോലും, 
നപുംസ്ക ോയോലും ഒരു ജീവിമയോടും ലലുംഗിക തൃഷ്ണമയോ, 
വികോരങ്ങമളോ, മചഷ്ടകമളോ േകേിപ്പിക്കോത്തെ ഇരിക്കോന്  ഉള്ള 
അനന്ത ോയ ആന്തരിക ശക്തി എനിക്കു നല്കിയോലും. 

എന്നമന്നക്കു ോയി ലലുംഗികോഗ്രഹങ്ങളില് നിന്നും 
സ്വെന്ത്ര ോകുന്നെിനള്ള അനന്ത ോയ ആന്തരികശക്തി എനിക്കു 
നല്കിയോലും.    

7. മഹ ദോദോ ഭഗവോന് [ഉള്ളിലള്ള ഭഗവോൻ], േമെയക രുചികമളോട     കൂേിയ   
ഭക്ഷണ   ദോര്ത്ഥങ്ങമളോേ്  ഉള്ള   അ ിെ  ആസ്ക്തി        
നിയന്ത്രിക്കുന്നെിന് ഉള്ള  ര  ശക്തി എനിക്കു നല്കിയോലും.     

സ് തലിെവും സ്മ്പൂര്ത്ണ്ണവും ആയ ഭക്ഷണ  ദോര്ത്ഥങ്ങള് 
സ്വീകരിക്കുന്നെിന് ഉള്ള ശക്തി നല്കിയോലും. 

8. മഹ ദോദോ  ഭഗവോന്, [ഉള്ളിലള്ള ഭഗവോൻ],   ഒരു       ജീവിമയയുും അവര്ത്   
സ് ീ െ്  ഉത്തെങ്കിലും  ഇത്തല്ലങ്കിലും, അവര്ത് ജീവിച്ച്  ഇരിക്കുന്നവര്ത്  
ആയോലും  രിച്ചവര്ത് ആയോലും, വി ര്ത്ശിക്കോത്തെ ഇരിക്കുവോനും   
അവമരോേ്  ത്തെറ്റു  ത്തചയ്യോെിരിക്കോനും, എനിക്ക്  അനന്ത ോയ  ആന്തരിക  
ശക്തി നല്കിയോലും. 

9. മഹ ദോദോ ഭഗവോന്,  [ഉള്ളിലള്ള ഭഗവോൻ], മലോക മ ോക്ഷെിത്തെ 
 ോെയില് ഒരു  ഉ കരണ ോകുന്നെിന് എനിക്ക് അനന്ത ോയ        
ആന്തരികശക്തി നല്കിയോലും. 

ജയ് സെ് ചിെ് ആനന്ദ് 

(ശാശവെമായ അവഹ ാധും ആനന്ദമാണ്) 

 



പ്രതിക്രമണവിധി 
കുറിപ്പ്: നിങ്ങൾ ശുദ്ധാത്മാവാണ്, പ്രതിക്രമണം ചെയ്യേണ്ടത് 

'െന്ദുഭായ്' (ഫയൽ നമ്പർ ഒന്ന്), ആരായ്യണാ ചതറ്റുകൾ ചെയ്തത്. 
ഇവിചെ, പ്രതിക്രമണം ചെോൻ നിങ്ങൾ ഒന്നാം നമ്പർ ഫയലിയ്യനാെ് 
ആവശ്യചപ്പടം. ഇത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്: 
പൂർണ്ണമായ വിശ്ദാംശ്ങ്ങൾക്കം വയക്തതയ്ക്കം, ദയവായി 
ദാദാശ്രീയുചെ 'പ്രതിക്രമൺ ' എന്ന പുസ്തകം വായിക്കക. 

1. ആയ്യലാെന: ഒരാളുചെ ചതറ്റുകചെക്കറിച്ചുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ 
ആന്തരിക ഏറ്റുപറച്ചിൽ. 

2. പ്രതിക്രമൺ: ഏചതങ്കിലം ചതറ്റിന് പശ്ചാത്താപം യ്യൊദിക്കന്ന 
പ്രക്രിയ. 

3. പ്രതയാഖ്യാൻ: ഒരിക്കലം ചതറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കിചെന്ന് 
ആത്മാർത്ഥമായ പ്രതിജ്ഞ. 
പ്രതയക്ഷ ദാദാഭഗവാന് സാക്ഷിയായി ........................... 

(നിങ്ങള് തതറ്റുതെയ്ത ആളുതെ പേര് േറയുക) ... യുതെ മനസ്സും 
ശരീരവും വാക്കും ഭാവകര്മ്മവും ദ്രവയകര്മ്മവും പനാകര്മ്മവമായി 
യാതതാരു ബന്ധവമില്ലാത്ത ശുദ്ധാത്മാവിതന വന്ദിക്കന്നു. 

• ഞാന് എതെ തതറ്റുകള് സമതിക്കന്നു.  (തെയ്ത തതറ്റുകള് 
ഓര്മ്മിക്കക : ആപ ാെന).   

• എതെ എല്ലാ തതറ്റുകള്ക്കും ഞാന് മാപ്പു പൊദിക്കന്നു. 
(പ്രതിക്രമണും.) 

• ഞാൻ ആ തതറ്റുകള് ഇനി ഒരിക്കലം ആവര്മ്ത്തിക്കകയിതല്ലന്ന് 
പ്രതിജ്ഞ തെയ്യുന്നു. (പ്രതയാഖ്യാനും).   

ഏറ്റവും പ്രിയതെട്ട ദാദാ ഭഗവാന്, എതെ തതറ്റുകള് 
ആവര്മ്ത്തിക്കാചത  ഇരിക്കാനുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനത്തില് 
നി നില്കാനുള്ള അനന്തമായ ആന്തരികശക്തി നല്കിയാലും. 
 

ജയ് സത് െിത് ആനന്ദ് 
(ശ്ാശ്വതമായ അവയ്യ ാധം ആനന്ദമാണ്) 



  

Books of Dada Bhagwan Foundation 

 
1.എങ്ങും ഇണങ്ങിപ്പോകുക 
2.വ്യസനങ്ങള് 
3.മരണം  
4.സംഘര്ഷം ഒഴിവാക്കുക  
5.തെറ്റ് ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നവക്ലേെ് 
   ആണ് 
6,സുംഭവ്ിച്ചതെല്ോും നയോയമോണ് 

 
7.മനുഷ്യ ധർമ്മും 
8.ക്ലകാപം 
9.പ്സവ്നും - പപ്രോപകോരും  
13.ഞോന് ആരോണ്? 
14.ആത്മ സോക്ഷോത്ക്കോരും  
 

 

 
10.Shree Simandhar Swami: The 
      Living God 
11.Tri Mantra:  The Mantra that  
      removes all worldly obstacles 
12.The Essence of All Religions 
15.Noble Use of Money 
16.Pure Love 
17.Autobiograpy of Gnani Purush 
      A.M Patel 
18.The Science of Karma 
19.Science of Speech 
20.Generation Gap     
21.Science of Money 
22.Ahimsa : Non-violence 
23.Brahmcharya : Celibacy Attained 
     with understanding 

 
24.Harmony in Married Life 
25.Pratikraman: The master key that 
      resolves all conflicts 
26.The Guru and the Disciple 
27.Flawless Vision 
28.Life without Conflict  
29.Aptavani   1 
30.Aptavani   2 
31.Aptavani   3 
32.Aptavani  4 
33.Aptavani   5 
34.Aptavani   6 
35.Aptavani   7 
36.Aptavani   8 
37.Aptavani   9 
38.Aptavani   10 
 

 

❖ Dada Bhagwan books are available in different languages: Gujarati, 

Hindi, English, Marathi, Telugu, Kannada, Oriya, Malayalam, 

Bengali, Punjabi, Assamese, Tamil, German, Spanish Russian etc. 

❖ Few books are available in ‘E’ books in Dada Bhagwan mobile App. 

❖ ‘ Dadavani’ Magazine is published every month in three Languages: 

Gujarati, Hindi, and English 

 

www.dadabhagwan.org 

http://www.dadabhagwan.org/
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