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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. 



അക്രം വിജ്ഞാനം  
(Self Realization) 

ആത്മ - സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ലളിതവം ഫലപ്രദവമായ 
മാര്ഗ്ഗം 

(1) മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യന്റമന്താണ്? 

ഈ ജീവിതം ആന്റെ ‘തെര്ഗ്ു’ പ ായിരിക്കുെയാണ്.  
എന്തിനാണ് ഈ ജീവിതം നയിക്കുന്നത് എു പ ാലം ഒരാള്ക്ക് 
അറിയില്ല.  ലക്ഷ്യരഹിതമായ ജീവിതം ന്റൊണ്ട് ഒരു അര്ഗ്ഥവമില്ല.  
 ണം സമ്പാദിക്കുു, ഭക്ഷ്ണം ആസവദിക്കുു, ദിവസം മുഴുവന് 
വയസനിച്ചു ന്റൊണ്ടിരിക്കുെയം ന്റെയ്യുു.  അത് എങ്ങന്റന 
ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാകം?   നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ മനുഷ്യ 
ജീവിതം എങ്ങന്റന വയര്ഗ്ഥം ആകാതിരികാന് െഴിയം?  
മനുഷ്യനായി ജനിച്ചാല് ലക്ഷ്യത്തില് എത്താന് ഒരാള്ക് എന്താണ് 
ന്റെപേണ്ടത്?  നിങ്ങൾക്ക് ലൗകിക സന്താഷവും ഭൗതിക സുഖവും 
ന്േണമെങ്കിൽ, ഉള്ളത് െറ്റുള്ളേർക്ക് നൽകണും. 

ഒന്റരാറ്റ വാെയത്തിലൂന്റെ ഈ പലാെത്തിന്റെ നിയമം  ഠിക്കുെ.  
ഈ പലാെത്തിന്റല സെല മതങ്ങളുപെയം സത്ത്, നിങ്ങള്ക്ക് 
സപന്താഷ്ം ആണ് പവണ്ടത് എങ്കില് മറ്റുള്ളവര്ഗ്ക് സപന്താഷ്ം 
നല്കുെ, നിങ്ങള്ക്ക് വിഷ്മം ആണ് പവണ്ടത് എങ്കില് മറ്റുള്ളവന്റര 
പവദനിപ്പിക്കുെ, എന്നതാണ്.  നിങ്ങള്ക്ക് അനുപയാജയം ആയത് 

ന്റെയ്യുെ.  “ ാവങ്ങള്ക് ആയ ഞങ്ങള്ക് മറ്റുള്ളവന്റര എങ്ങന്റന 

സഹായിക്കും” എന്ന് െിലര്ഗ് പൊദിക്കും.  നിങ്ങള്ക് ദരിദ്രര്ഗ് ആണ് 
എങ്കിലം മറ്റുള്ളവന്റര സപന്താഷ്ിപ്പികാന് ഉള്ള മാര്ഗ്ഗങ്ങള്ക് ഉണ്ട്.  
അത് സഹായ മപനാഭാവത്തിലൂന്റെയാണ്.  നിങ്ങള്ക് അവര്ഗ്ക് പവണ്ടി 
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ആവശ്യം ഉള്ള ൊരയങ്ങള്ക് ന്റെയ്തു ന്റൊടുക്കും, ഉ പദശ്ങ്ങള്ക് നല്കും, 
അങ്ങന്റന  ലതം സാധിക്കും.  മറ്റുള്ളവന്റര സഹായികാന്  ല 
വഴിെളും ഉണ്ട്.  

രണ്ടു തരം ലക്ഷ്യങ്ങള്ക്്ഃ ലൗെിെവം ന്ൊക്ഷവും 

രണ്ടുതരം ലക്ഷ്യങ്ങള്ക് തീരുമാനികന്റപ്പപെണ്ടതായി ഉണ്ട്.  
[ആദയപത്തത്,] ഒരു ജീവിയം പവദനികാന് ഇെ വരാത്ത തരത്തില് 
നിങ്ങള്ക് നിങ്ങളുന്റെ ജീവിതം നയികണം എന്നതാണ്.  
ആത്മാവിന്റന പനൊന് സഹായിക്കുന്നവരുന്റെ കൂട്ടത്തില് പവണം 
നിങ്ങള്ക് ജീവികാന് (സത്സംഗം).  നല്ല മനുഷ്യരുന്റെ കൂട്ടത്തില് 
പവണം ജീവികാന്.  െീത്ത ആളുെളുമായള്ള കൂട്ടുന്റെട്ട് (കസംഗം) 
 രമാവധി ഒഴിവാകണം.  അതായിരികണം ലക്ഷ്യം. [ രണ്ടാമന്റത്ത 
ലക്ഷ്യമായി,] നിങ്ങള്ക് ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന (പ്രതയക്ഷ്മായ) 
ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന്റന (പൂര്ഗ്ണ ആത്മജ്ഞാനം പനെി, അത് മറ്റുള്ളവര്ഗ്ക് 
 റഞ്ഞുന്റൊടുകാനും മറ്റുള്ളവര്ഗ്ക് ആത്മജ്ഞാനം നല്കാനും 
െഴിവള്ള ആള്ക്) െണ്ടുമുട്ടാന് ഇെയായാല്, അപേഹത്തിന്റെ 
സത്സംഗത്തില് (ആത്മീയ കൂട്ടായ്മ) െഴിയെ.  ഇതിലൂമെ നിങ്ങളുന്റെ 
എല്ലാ ലക്ഷ്യവം സഫലം ആകം, നിങ്ങളുന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും 
 രിഹരികന്റപ്പടും.  [പമാക്ഷ്ം പനൊനും ആവം].   

അപപ്പാള്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം എന്താണ്?  പമാക്ഷ്ം 
മാത്രമായിരികണം അന്തിമലക്ഷ്യം.  നിങ്ങള്ക്ക് പമാക്ഷ്ം പവണം.  
പവപണ്ട?  എത്ര ൊലം നിങ്ങള്ക് ലക്ഷ്യം ഇല്ലാന്റത അലയം?  അനന്ത 
ജന്മങ്ങളായി നിങ്ങള്ക് അത് തന്റന്നയാണ് ന്റെയ്തുന്റൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.  
നിങ്ങള്ക് ഇനി അലയാനായി ഒരു സ്ഥലവം ബാകിയില്ല.  
എന്തുന്റൊണ്ടാണ് നിങ്ങള്ക്ക് ഇത്രയം അനന്തമായ അലച്ചിലില് 
െഷ്ടന്റപ്പപെണ്ടി വന്നത്ക് ?  അതിന് ൊരണം നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളുന്റെ 
യഥാര്ഗ്ഥ ഐഡെിറ്റി തിരിച്ചറിയാന് െഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ്.  
"ഞാന് ആരാണ്?" എന്നതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങള്ക് അറിഞ്ഞില്ല.  
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നിങ്ങള്ക് യഥാര്ഗ്ഥത്തില് ആരാണ് എന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് 
അറിപയണ്ടതിപല്ല? എണാനാവാത്ത ജീവിതങ്ങളിലൂന്റെ അനന്തമായി 
അലഞ്ഞിട്ടും, നിങ്ങള്ക് യഥാര്ഗ്ഥത്തില് ആരാണ് എു പ ാലം 
നിങ്ങള്ക്ക് അറിയില്ല.   ണം ഉണ്ടാക്കുെ എന്നത മാത്രമാപണാ 
നിങ്ങളുന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏെ ലക്ഷ്യം?  നിങ്ങളുന്റെ പമാക്ഷ്ത്തിന് 
പവണ്ടി നിങ്ങള്ക് എന്റന്തങ്കിലം  രിശ്രമം ന്റെപേണ്ടതിപല്ല?  ഒരു 
മനുഷ്യന് തീര്ഗ്ച്ചയായം ഒരു ദദവമാൊന് െഴിയം,  രമാത്മാവ് 
ആൊന് െഴിയം.  സവയും, പൂര്ഗ്ണമായ ആത്മാവിന്റന 
(പരൊത്മാേിമന) പനടുെ എന്നതാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ 
അന്തിമ ലക്ഷ്യം.  

പമാക്ഷ്ത്തിന്റെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങള്ക് 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  സാധാരണയായി, പമാക്ഷ്ം എന്നതന്റൊണ്ട് 
ജനനമരണ െക്രത്തില് നിും ഉള്ള പമാെനം അതായത് 
സവാതന്ത്ര്യം എന്നാണ് ഞങ്ങള്ക് അര്ഗ്ഥമാക്കുന്നത്.   

ദാദാശ്രീ്ഃ  അന്റത അത് ശ്രിയാണ്.  എന്നാല് അത് 
പമാക്ഷ്ത്തിന്റെ അന്തിമ ഘട്ടമാണ്.  അത് രണ്ടാം ഘട്ടമാണ്. ഒന്നാം 
ഘട്ടം പമാക്ഷ്ത്തില്, ലൗെിെമായ പ്രശ്നങ്ങപളാടും ദ്ഃഖങ്ങപളാടും 
ഒപ്പം ഉണ്ടാകന്ന ആന്തരിെമായ അസവസ്ഥതെളില് നിും 
നിങ്ങള്ക്ക് സവാതന്ത്ര്യം അനുഭവന്റപ്പടുു.  എല്ലാ ലൗെിെ 
ദ്ഃഖങ്ങളിലം ഒരാള്ക്ക് നിസ്സംഗത അനുഭവന്റപ്പടുു.  മറ്റുള്ളവര്ഗ്  
നിങ്ങള്ക്ക്കു പമല് ഏല്പിക്കുന്ന െഷ്ടപ്പാടുെള്ക്ക് നടുവിലം  
(ബാഹയമായ ഘെെങ്ങള്ക് - ഉ ാധി) നിങ്ങള്ക്ക് െഷ്ടപ്പാടുെളില് 
നിും പമാെനം അനുഭവന്റപ്പടുു.  ആത്മാവിന്റെ ആനന്ദം (സമാധി) 
അനുഭവന്റപ്പടുു.  അതാണ് ഒന്നാം ഘട്ടം പമാക്ഷ്ം. രണ്ടാം ഘട്ടം 
പമാക്ഷ്ം (സ്ഥിരമായ പമാക്ഷ്ം), എല്ലാ െര്ഗ്മവം പൂര്ഗ്ണമായി 
അവസാനിക്കുപമ്പാള്ക്, ഒരാൾ ഭൗതിക ശരീരും ഉന്പക്ഷിക്കുന്പാൾ, 
സംഭവിക്കുു.  അത് ജനന മരണ െക്രത്തില് നിും ഉള്ള പമാക്ഷ്ം 
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ആണ്.  ഒന്നാം ഘട്ടം പമാക്ഷ്ം ഇവിന്റെ, ഇപപ്പാള്ക് അനുഭവിപകണ്ടത് 
ആണ്.  ഈ ഒന്നാം ഘട്ടം പമാക്ഷ്ം ഞാന് നിരന്തരം അനുഭവിച്ചു 
ന്റൊണ്ടിരിക്കുു.  ലൗകിക ൊരയങ്ങള്ക്ക് ഇെക് ഒരാള്ക് ജീവിച്ചു 
ന്റൊണ്ട് ഇരിക്കുപമ്പാഴും അവന്റയാും ബാധികാത്ത 
അവസ്ഥയാണ് പമാക്ഷ്ം.  അത്തരം ഒരു പമാക്ഷ് ആവസ്ഥ അക്രം 
വിജ്ഞാനത്തിലൂന്റെ (ആത്മജ്ഞാനം പനടുന്നതിനുള്ള 
ചേിട്ടുപെിയില്ലാത്ത മാര്ഗ്ഗം) സാധയമാണ്! 

[2]  ആത്മ - സാക്ഷ്ാത്ക്കാരത്തിലൂന്റെ അനന്തമായ 
 രമാനന്ദത്തിന്റെ പനട്ടം 

എല്ലാ ജീവിെളും എന്താണ് അപനവഷ്ിച്ചു ന്റൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?  
അവര്ഗ് സപന്താഷ്മാണ് പതടുന്നത്,  പന്ക്ഷ ആ സന്താഷും ഒരു 
നിെിഷും ന്പാലും കകേരുന്നില്ല.  ആളുകൾ േിോഹങ്ങളിൽ 
പമങ്കടുത്താലും നാെകും കാണാൻ ന്പായാലും അേരുമെ ദുരിതും 
അനിോരയൊയും െെങ്ങിേരുും.  സപന്താഷ്ത്തിനു  ിറന്റെ 
സപന്താഷ്മില്ലായ്മയം വരുപമ്പാള്ക്, നിങ്ങള്ക് എങ്ങന്റന ആ 
സപന്താഷ്ന്റത്ത സപന്താഷ്ം എു വിളിക്കും? അത് ന്റവറം മിഥയാ 
ഭ്രമത്തില് നിും ഉണ്ടാകന്ന സപന്താഷ്ം ആണ്.  സപന്താഷ്ം 
സ്ഥിരം ആയിരികണം.  ഇത് ന്റവറം താല്ക്കാലിെം ആയ 
സപന്താഷ്ം ആണ്, കൂൊമത അത് സാങ്കല്പിെം ആയ സപന്താഷ്ം 
ആണ്.  ഓപരാ ജീവാത്മാവം എന്താണ് അപനവഷ്ിച്ചു 
ന്റൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?  അത് സ്ഥിരൊയ സപന്താഷ്മാണ് പതടുന്നത്, 
അനശ്വരമായ ആനന്ദം.  ആളുെള്ക് വിൊരിക്കുു, "അത് 
(സപന്താഷ്ം) ഇതില് നിും ലഭിക്കും, അതില് നിും ലഭിക്കും 
എന്റന്നല്ലാം.  ഞാന് ഇത് വാങ്ങം.  ഞാന് അത് ന്റെയ്യും.  ഞാന് ഒരു 
ബംഗ്ലാവ് നിര്ഗ്മിക്കും.    ഞാന് ഒരു ൊര്ഗ് വാങ്ങം.  അപപ്പാള്ക് ഞാന് 

സപന്താഷ്വാനാവം.”  അവര്ഗ് അന്റതല്ലാം ന്റെയ്തു ന്റൊപണ്ട ഇരിക്കുു.  
എന്നാല് സപന്താഷ്ം ഒരികലം അവരുന്റെ വഴിക് വരുന്നില്ല.  
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അതിനു  െരം അവര്ഗ് പവദനയപെയം തിരിച്ചറിവ് ഇല്ലായ്മയപെയം 
െതപ്പില്, ആഴത്തില് ആഴത്തില് ആണ്ടു പ ായ്കന്റകാപണ്ട 
ഇരിക്കുു.  യഥാര്ഗ്ഥ സപന്താഷ്ം,  രമാനന്ദം, അെത്തിരിക്കുു.  
അത് ആത്മാവില് തന്റന്ന വസിക്കുു.  അതന്റൊണ്ട് നിങ്ങള്ക് 
ആത്മാവിന്റന പനെിയാല് നിങ്ങള്ക്ക് [അനശ്വരമായ] ആനന്ദം 
ലഭിക്കും. 

സപന്താഷ്വം ദ്ഃഖവം 

എല്ലാവരും സപന്താഷ്ത്തിനായള്ള അപനവഷ്ണത്തിലാണ്.  
എന്നാല് എന്താണ് സപന്താഷ്ം എന്ന് മനസ്സിലാകിയിട്ടുമില്ല.  

‘ ിന്നീെ് ദ്ഃഖന്റമാും നല്കാത്തത് ആയിരികണം സപന്താഷ്ം’.  
ഈ പലാെത്തില് അത്തരം ഒരു സന്താഷമുമെങ്കിൽ അപനവഷ്ിച്ച് 
െന്റണ്ടത്തൂ.  അനശ്വരമായ ആനന്ദം,  രമാനന്ദം, 
നിങ്ങള്ക്കെത്തുണ്ട്.  നിങ്ങളുന്റെ ആത്മാവ് അനന്തമായ 
 രമാനന്ദത്തിന്റെ ഇരിപ്പിെമാണ്.  എന്നിട്ടും നിങ്ങള്ക് 
താല്ക്കാലിെമായ വസ്തുകളില് ആനന്ദം തിരയു! 

സ്ഥിരമായ സപന്താഷ്ത്തിനായള്ള അപനവഷ്ണം 

ശാശവതൊയ ആനന്ദും ന്നടുന്നേമന സുംബന്ധിച്ചിെന്ത്താളും, 
ലൗകികൊയ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അേമന ബാധിക്കുകയില്ല, അയാൾ  
സവയും ന്ൊക്ഷും പ്രാപിക്കുകയും മചയ്യും. നിതയാനന്ദും, 
അതിമനത്തമന്ന ന്ൊക്ഷും എന്നു പറയന്നു. െന്േമതങ്കിലും ന്ൊക്ഷും 
മകാെ് എത് പ്രന്യാജനും? നമുക്ക് പരൊനന്ദും ന്േണും. നിങ്ങൾക്ക് 
പരൊനന്ദും ഇഷ്ടൊന്ണാ അല്ലന്യാ? എന്ന്നാെ് പറയൂ. 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  അതാണ് ഞാൻ കൃതയൊയി 
അന്നവഷിക്കുന്നത്.  
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ദാദാശ്രീ്ഃ  അന്റത.  നിങ്ങള്ക്ക് താൽക്കാലികും ആയ 
സപന്താഷ്ം ആവശ്യം ഇല്ല. ആ സന്താഷമത്ത ദുരിതും പിന്തുെരുന്നു, 
അതിനാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടെല്ല.. ശാശവതൊയ ആനന്ദമുമെങ്കിൽ 
പിമന്ന ദുരിതമുൊേില്ല; നിങ്ങൾക്ക് അത്തരും ആനന്ദും ന്േണും. ആ 
പരൊനന്ദും ന്നടുന്പാൾ അതിമന ന്ൊക്ഷും എന്നു പറയന്നു. 
ന്ൊക്ഷത്തിമെ അർത്ഥമെതാണ്? ഉത്തരും, "ലൗകിക ദുരിതങ്ങൾ 
ഇല്ലാതാകുന്പാൾ അതിമന ന്ൊക്ഷും എന്ന് േിളിക്കുന്നു!" അത് 
അന്റല്ലങ്കില് ഈ പലാെത്തില് ദ്ഃഖങ്ങളാല് ബാധിക ന്റ ൊത്ത 
ആരും തന്റന്നയില്ല. 

ഒന്നാെതായി, ശാസ്ത്രജ്ഞർ പഠിച്ചുമകാെിരിക്കുന്ന ന്ലാക 
ശാസ്ത്രമുെ്! രൊെതായി, ആതരിക ശാസ്ത്രൊയി 
കണക്കാക്കമപ്പടുന്ന ഒന്ന്, ഒരുേമന അേമെ ശാശവതൊയ ആനന്ദും 
ന്നൊൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഒരുേമന തമെ നിതയൊയ 
ആനന്ദും പ്രാപിക്കുന്നതിമന സവയും ശാസ്ത്രും എന്ന് േിളിക്കുന്നു. 
താൽകാലികൊയ ക്രെീകരണങ്ങൾ ഉൾമക്കാള്ളുന്ന സന്താഷും 
പ്രദാനും മചയ്യന്പാൾ, അമതല്ലാും ലൗകിക ശാസ്ത്രും എന്ന് 
അറിയമപ്പടുന്നു. ലൗകിക ശാസ്ത്രും ആതയതികൊയി നശിക്കുകയും 
അത് നാശും േരുത്തുകയും മചയ്യന്നു. ഈ അക്രും േിജ്ഞാനും 
ശാശവതൊണ്, അത് ഒരാമള അനശ്വരന് ആക്കുു !  

[3] "ഞാനും" "എപെയം" പവന്ററ പവന്ററയാണ് 

ജ്ഞാനി പുരുഷ്ന് ശ്രിയായ  രിഹാരം നല്കുു 

"ഞാന്" ദദവം (ആത്മാവ്) ആണ്.  "എന്റെ" എന്നത് മിഥയ 
ബന്ധമാണ് (മായ). 'എമെ' എന്നത് 'ഞാൻ' എന്നതിന് 
ആന്പക്ഷികൊണ്.  "ഞാന്" യഥാര്ഗ്ഥം ആണ്.  [യഥാർത്ഥ] 
സവതവത്തിമെ ഗുണങ്ങൾ 'ഞാൻ' എന്നതിന്ലക്ക് മപ്രാജക്റ്റ് 
മചയ്യമപ്പടുകയാമണങ്കിൽ ന്പാലും, നിങ്ങളുമെ ഊർജ്ജും 
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േളമരയധികും േർദ്ധിക്കുും. ജ്ഞാനിയില്ലാമത യഥാർത്ഥ ആത്മാേ് 
ന്നൊനാേില്ല; എന്നിരുന്നാലും, 'ഞാൻ', 'എമെ' എന്നിേ തികച്ചുും 
േയതയസ്തൊണ്. ഇതയക്ക് പുറത്തുള്ളേർ ഉൾമപ്പമെ എല്ലാേരുും 
ഇത്രൊത്രും െനസ്സിലാക്കിയാൽ അേരുമെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഗണയൊയി 
കുറയും. ഇമതാരു [ആത്മീയ] ശാസ്ത്രൊണ്. അക്രും േിജ്ഞാനത്തിമെ 
ആത്മീയ ഗന്േഷണത്തിമെ തികച്ചുും സേിന്ശഷൊയ ഒരു 
സെീപനൊണിത്. 'ഞാൻ' എന്നത് സവയത്തിമെ സവാഭാേിക 
അേസ്ഥയാണ്, എന്നാൽ 'എമെ' എന്നത് ഉെെസ്ഥതയമെ ഒരു 
ന്ബാധൊണ്. 

"ഞാനും" "എപെയം" പവര്ഗ്തിരിക്കൂ 

ഒരു "അരിപ്പ" ന്റൊണ്ട് "ഞാനും" "എപെയം" പവര്ഗ്തിരികാന് 
 റഞ്ഞാല് നിങ്ങള്ക്ക് അതിന് െഴിയപമാ? 'ഞാൻ', 'എമെ' 
എന്നിങ്ങമന ന്േർതിരിക്കുന്നത് മൂലയേത്താന്ണാ അല്ലന്യാ? 
താെസിയാമത അമല്ലങ്കിൽ പിന്നീെ്, നിങ്ങൾ ഇത് 
അറിന്യെതുെ്, അന്ല്ല! 'ഞാൻ', 'എമെ' എന്നിങ്ങമന 
ന്േർതിരിക്കുക. പാലിൽ നിന്ന് ക്രീെിമന ന്േർതിരിക്കുന്ന ഒരു 

‘മസപ്പന്റേർ’ ഉള്ളതുന്പാമല, ഇത് [‘ഞാൻ’, ‘എമെ’] 
ന്േർതിരിക്കുക. 

ഇപപ്പാള്ക് നിങ്ങള്ക് "എന്റെ" എന്നതിലൂന്റെ ആപണാ തിരിച്ച് 
അറിയ ന്റ ടുന്നത്?  "ഞാന്" ഒറ്റകാപണാ?  അപതാ അതിന്റെ കൂന്റെ 
"എപെയം" ഉപണ്ടാ? 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  "എന്റെ" എപപ്പാഴും അതിപനാന്റൊപ്പം ഉണ്ട്. 

ദാദാശ്രീ്ഃ "എന്റെ" എന്നതിന്റെ െീന്റഴ വരുന്നത് 
എന്റന്താന്റകയാണ്? 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ എന്റെ വീടും അതിന്റെ ഉള്ളില് ഉള്ളത് 
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മുഴുവനും. 

ദാദാശ്രീ്ഃ അേമയല്ലാും നിങ്ങളുന്െതായി [സവതും] 
കണക്കാക്കുന്നുന്ൊ? പിമന്ന ഭാരയ ആരുന്െതാണ്? 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ അവളും എന്റെയാണ്.   

ദാദാശ്രീ്ഃ   ിന്റന്ന ഈ കട്ടിെള്ക്? 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  അവരും എന്റെയാണ്. 

ദാദാശ്രീ്ഃ ഈ വാപച്ചാ? 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  അതം എന്റെയാണ്. 

ദാദാശ്രീ്ഃ  ിന്റന്ന ഈ ദെെള്ക്, ആരുന്റെ ദെെളാണ് അവ? 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  അവയം എന്റെയാണ്. 

ദാദാശ്രീ്ഃ  ിന്റന്ന നിങ്ങള്ക്  റയം, "എന്റെ തല, എന്റെ ശ്രീരം, 

എന്റെ ൊലെള്ക്, എന്റെ ന്റെവിെള്ക്, എന്റെ െണ്ണുെള്ക്”, എന്റന്നല്ലാം.  
നിങ്ങളുന്റെ ശ്രീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും "എന്റെ" എന്നതില് 
ഉള്ക്ന്റപ്പടും.  അപപ്പാള്ക് "എന്റെ" എു  റയന്ന ഈ ആള്ക് ആരാണ്?  
ഇന്റതല്ലാം "എന്റെ" ആണ് എു  റയന്ന ആള്ക് ആരാണ്?  നിങ്ങള്ക് 
എപപ്പാന്റഴങ്കിലം അതിന്റന കറിച്ച് െിന്തിച്ചിട്ടുപണ്ടാ?  നിങ്ങള്ക് "എന്റെ 
പ ര് െന്ദുലാല് ആണ്" എു  റയു,  ിന്റന്ന തിരിഞ്ഞു നിു 
 റയു, "ഞാന് െന്ദുലാല് ആണ്" എന്ന്.  ഇതില് ഒരു  രസ്പര 
ദവരുദ്ധ്യം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് പതാുന്നിപല്ല? 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ഉണ്ട്.  അങ്ങന്റന പതാുു. 
 ദാദാശ്രീ്ഃ ഇപപ്പാള്ക് നിങ്ങള്ക് െന്ദുലാല് ആണ്.  ഈ െന്ദുലാലില് 
"ഞാനും" "എപെയം" രണ്ടുമുണ്ട്.  അത് "ഞാന്" "എന്റെ" 
എന്നിങ്ങന്റന ഉള്ള രണ്ട് ന്ററയില്പവ ദലനുെള്ക് പ ാന്റല ആണ്.  
അവ രണ്ടും എപപ്പാഴും ഒരുമിച്ചു പ ാകു.  എന്നാല് രണ്ടും 
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പവറിട്ടവയം ആണ്.  അവ എപപ്പാഴും സമാന്തരം ആണ്.  അവ 
ഒരികലം ഒന്നിക്കുെ ഇല്ല.  എന്നിട്ടും നിങ്ങള്ക് അവ രണ്ടും ഒന്നാണ് 
എന്ന് വിശ്വസിക്കുു. ഇത് മനസ്സില് ആയാല് "എന്റെ" എന്നതിന്റന 
പവര്ഗ് തിരിക്കൂ.  "എന്റെ" എന്നതില് വരുന്നത് എല്ലാം മാറ്റി ന്റവക്കൂ.  
ഉദാഹരണത്തിന്, "എന്റെ ഹൃദയം" എു  റയപമ്പാള്ക്, നിങ്ങളുന്റെ 
ഹൃദയം ഒരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി ന്റവക്കൂ.  ഈ ശ്രീരത്തില് നിും  ിന്റന്ന 
എന്റന്താന്റക ആണ് മാറ്റി ന്റവപകണ്ടത്? 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ൊലെളും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും.   

ദാദാശ്രീ്ഃ  അമത, എല്ലാും. അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ 
(ജ്ഞാന്നന്ദ്രിയും; കാഴ്ച, ന്കൾേി, സ്പർശും, െണും, രുചി 
എന്നിേമയക്കുറിച്ചുള്ള അറിേ് ന്നടുന്ന ശരീര സുംേിധാനങ്ങൾ), 
അഞ്ച് പ്രേർത്തന അേയേങ്ങൾ (കർന്േന്ദ്രിയും; ഉന്മൂലന 
അേയേങ്ങൾ, ജനന്നന്ദ്രിയ അേയേങ്ങൾ, പാദങ്ങൾ, കകകൾ, 
നാേ്. ), െനസ്സ്, ബുദ്ധി, ചിത്ത് (അറിേിമെയും ദർശനത്തിമെയും 
ആതരിക ഫാക്കൽേി), അഹും, എല്ലാും. 

 ിന്റന്ന, "എന്റെ അഹുംഭാേും " എന്നാപണാ നിങ്ങള്ക് 
 റയന്നത്, അപതാ  "ഞാന് അഹങ്കാരമാണ്" എന്നാപണാ? 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  "എന്റെ അഹുംഭാേും.” 

ദാദാശ്രീ്ഃ  "എമെ അഹുംഭാേും" എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ, 
ആ പരിധിേമര ന്േർപിരിയൽ നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. 

എന്നിരുന്നാലും, ഇതിനപ്പുറും എതാണ് ഉള്ളമതന്നുും 
നിങ്ങളുന്െത് ഏത് ഭാഗൊമണന്നുും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഇതുമൂലും 
പൂർണ്ണൊയ ന്േർപിരിയൽ സുംഭേിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുന്െത് 
എതാമണന്ന് ഒരു പരിധിേമര ൊത്രന്െ അറിയൂ. സ്ഥൂലഭാഗങ്ങൾ 
ൊത്രന്െ നിങ്ങൾക്ക് അറിയൂ; സൂക്ഷ്മൊയ ഭാഗങ്ങൾ 
നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. ോസ്തേത്തിൽ, സൂക്ഷ്മൊയ ഭാഗങ്ങൾ 
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കുറയ്ക്ന്ക്കെതുെ്, തുെർന്ന് സൂക്ഷ്മതരൊയ ഭാഗങ്ങൾ 
കുറയ്ക്ന്ക്കെതുെ്, തുെർന്ന് സൂക്ഷ്മതെൊയ ഭാഗങ്ങൾ 
കുറയ്ക്ന്ക്കെതുെ്; അത് ജഞാനീ പുരുഷമെ ൊത്രും ചുെതലയാണ്. 

എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ഓന്രാ സ്മപയർ പാർട്ടുകളുും 
കുറച്ചുമകാെിരിക്കുകയാമണങ്കിൽ, 'ഞാൻ', 'എമെ' എന്നിേ 
ന്േർതിരിക്കാനാകുും, അന്ല്ല? നിങ്ങൾ 'ഞാൻ' എന്നതിൽ നിന്ന് 
'എമെ' കുറയ്ക്കുന്നത് തുെരുകയാമണങ്കിൽ, ഒടുേിൽ 
അേന്ശഷിക്കുന്നത് എതാണ്? നിങ്ങൾ 'എമെ' ൊേിമേച്ചാൽ, 
ആതയതികൊയി അേന്ശഷിക്കുന്നത് എതാണ്?   

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ   "ഞാന്." 

ദാദാശ്രീ്ഃ      ആ "ഞാന്" ആണ് കൃതയമായി നിങ്ങള്ക്. ആ 
"ഞാന്" ആണ് നിങ്ങള്ക് തിരിച്ചറിപയണ്ടത്.   

അതിന് നിങ്ങള്ക്ക് ജ്ഞാനി പുരുഷ്ന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട്.  
ഞാന് നിങ്ങള്ക്ക് എല്ലാം പവര്ഗ് തിരിച്ചു തരും.  അതിനു പശ്ഷ്ം 
നിങ്ങള്ക് "ഞാന് ശുദ്ധ്ാത്മാവാണ്" എന്ന് അനുഭവിച്ചു 
ന്റൊണ്ടിരിക്കും.  നിങ്ങള്ക്ക് അത് അനുഭവികാന് െഴിയണം.  അത് 
കൂൊന്റത ഞാന് നിങ്ങള്ക്ക് ദിവയ െക്ഷു നല്കും.  അത് ഉ പയാഗിച്ച് 
നിങ്ങള്ക്ക് എല്ലാ ജീവിെളിലം ആത്മാവിന്റന ൊണാന് െഴിയം.  
(ആത്മവത് സര്ഗ്വഭൂപതഷു.) 

[4] എങ്ങന്റന ഒരാള്ക് “ഞാന്” എന്നതിന്റന അറിയം? 

ജ ം-ത ം, വൃതം സംയമനപത്താന്റെയള്ള ആൊരങ്ങള്ക് 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ത സ്സ്, വൃതങ്ങള്ക്, സവയ-നിയന്ത്രണങ്ങൾ  
എന്നിവ ആവശ്യമാപണാ അനാവശ്യമാപണാ? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  ഒരു ഫാര്ഗ്മസിയില് ലഭയമായ മരുുെള്ക് എല്ലാം 
അതയാവശ്യം ആയവ തന്റന്ന ആണ്.   ന്റക്ഷ്, അന്റതല്ലാം 
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മറ്റുള്ളവര്ഗ്ക് ആണ് ആവശ്യം.  നിങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യം ആയ 
മരുുെള്ക് മാത്രപമ നിങ്ങള്ക് സവീെരിപകണ്ടതള്ളൂ.  അതപ ാന്റല 
വൃതങ്ങളും ത സ്സം സവയ-നിയന്ത്രണങ്ങളും എല്ലാം അതയാവശ്യം 
ആണ്.  ഈ പലാെത്തില് ന്റതറ്റായി ഒുമില്ല.  ത ത്തിലം 
ജ ത്തിലം ഒും ഒരു ന്റതറ്റുമില്ല.  ഓപരാ വയക്തിയപെയം ൊഴ്ചപ്പാടും 
പ്രതീക്ഷ്യം അനുസരിച്ച് എല്ലാം ശ്രിയാണ്.   

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ത ത്തിലൂന്റെയം ക്രിയെളിലൂന്റെയം 
ഒരാള്ക്ക് പമാക്ഷ്ം പനൊനാവപമാ? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  ത വം ക്രിയെളും എല്ലാം ഫലം നല്കും.  എന്നാല് 
പമാക്ഷ്ം ലഭികില്ല.  ഒരു പവപ്പിന്റെ വിത്ത് നട്ടാല് നിങ്ങള്ക്ക് 
െയ്പുള്ള ഫലങ്ങള്ക് ലഭിക്കും.  ഒരു മാവിന്റെ വിത്ത് നട്ടാല് നിങ്ങള്ക്ക് 
മധുരം ഉള്ള ഫലങ്ങള്ക് ലഭിക്കും.  നിങ്ങള്ക്ക് എന്ത് ഫലം പവണപമാ, 
അതിന് അനുസരിച്ച് വിത്തുെള്ക് നടൂ.  പമാക്ഷ്ത്തിനു പവണ്ടിയള്ള 
ത സ്സ് തിെച്ചും വയതയസ്തമായ ഒന്നാണ്.  അത് ആന്തരിെമായ 
ത സ്സാണ്.  എന്നാല്, ആളുെള്ക്, പുറത്ത് അവര്ഗ് ന്റെയ്യുന്നത് ആണ് 
ത സ്സ് എു െരുതു.  പുറത്ത് ൊണാന് െഴിയന്ന അത്തരം 
ത സ്സ ന്റൊണ്ട് പമാക്ഷ്ത്തില് എത്തിപച്ചരാന് െഴിയില്ല.  അത്തരം 
ദൃശ്യമായ ത സ്സ ന്റൊണ്ട് മനസ്സിപനയം വാകിപനയം ശ്രീരപത്തയം 
സപന്താഷ്ിപ്പിക്കുന്ന ഫലങ്ങള്ക് (പുണയം) ഉണ്ടാവം.  പമാക്ഷ്ം 
പനടുന്നതിന് ഒരാള്ക്ക് അദൃശ്യമായ ത സ്സ് (അദീത ത ം) ആണ് 
പവണ്ടത്.   

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  െന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചുമകാൊന്ണാ അന്താ 
അറിേിമെ (ജ്ഞാന ൊർഗ്ഗും) േഴിയിലൂമെയാന്ണാ ന്ൊക്ഷും  
ന്നടുന്നത്? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  െന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് പലാെജീവിതത്തില് 
സമാധാനം നല്കും.  ഒരു െന്ത്രും െനസ്സിമന ശാതൊക്കുന്നു; അത് 
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ലൗകിക സുഖങ്ങളിന്ലക്ക് നയിക്കുന്നു,  എന്നാല് ആത്മജ്ഞാനം 
ഇല്ലാന്റത പമാക്ഷ്ം സാധയമല്ല.  അജ്ഞത ന്റൊണ്ട് ബന്ധനം 
ഉണ്ടാവം, ജ്ഞാനം ന്റൊണ്ട് പമാക്ഷ്വം.  ഇപപ്പാള്ക് പലാെത്തില് നില 
നില്ക്കുന്ന അറിവ് ഇന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാണ്.  അത് മിഥയാഭ്രമം (ഭ്രാന്തി) 
ആണ്.  ശ്രിയായ ആത്മജ്ഞാനം ഇന്ദ്രിയങ്ങള്ക്ക് അപ്പുറം ഉള്ളത് 
(അതീന്ദ്രിയം) ആണ്.  

ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും മുക്തിയും ന്നൊൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നേന് 
ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആേശയെില്ല. ലൗകിക സുഖും 
ആഗ്രഹിക്കുന്നേൻ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിന്ക്കെതുെ്. മുക്തി 
ന്നൊൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനവും ജ്ഞാനിയമെ 
നിർന്േശങ്ങളുും (ആജ്ഞകൾ) ൊത്രന്െ ആേശയമുള്ളൂ. 

ജ്ഞാനി പുരുഷന്  ൊത്രന്െ, "ഞാന്" ആരാണ് എന്ന് 
സവയം തിരിച്ചറിയന്നതിന് ഒരാന്റള സഹായികാന് കഴിയൂ 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ഞങ്ങള്ക് ആരാണ് എന്ന് ഞങ്ങള്ക് തിരിച്ച് 
അറിയണം എന്ന് താങ്കള്ക്  റയു.   എങ്ങന്റന ആണ് ഞങ്ങള്ക്ക് 
അത് സാധിക്കുെ? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  നിങ്ങള്ക് എന്റെ അടുത്ത് വരണം.  നിങ്ങള്ക് ആരാണ് 
എന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അറിയണം എന്ന് നിങ്ങള്ക് എപന്നാെ്  റയണം.  
അപപ്പാള്ക് എനിക് നിങ്ങന്റള സഹായികാന് െഴിയം.   

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ഈ ലൗെിെ ജീവിതത്തില് െഴിയപമ്പാള്ക് 
യഥാര്ഗ്ഥ "ഞാന്" ആരാണ് എന്ന് ഞങ്ങള്ക്ക് എങ്ങന്റനയാണ് 
അറിയാൻ െഴിയെ? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  യഥാര്ഗ്ഥം ആയ "ഞാന്" തിരിച്ച് അറിയാന് 
നിങ്ങള്ക് പവന്ററ എവിന്റെ പ ാൊന് ആണ്?  ഈ പലാെം അല്ലാന്റത 
പവന്ററ ഏന്റതങ്കിലം സ്ഥലം ഉപണ്ടാ നിങ്ങള്ക്ക് ജീവികാന്?  ഇവിന്റെ 
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ഈ പലാെത്തില് തന്റന്ന ആണ് നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളുന്റെ യഥാര്ഗ്ഥ 

ആത്മാവിന്റന തിരിച്ച് അറിയാന് െഴിയന്നതം.  "ഞാന് ആരാണ്?” 
എന്ന് തിരിച്ച് അറിയാനുള്ള ശ്ാസ്ത്രമാണ് ഇത്.  എന്റെ അടുത്ത് വരൂ.  
ഞാന് നിങ്ങളുന്റെ സതയമായ ആത്മാവിന്റന നിങ്ങള്ക്ക് മനസ്സിലാകി 
തരാം.   

പമാക്ഷ്ത്തിന് എളുപ്പമായ  രിഹാരം 

ന്ൊക്ഷും ന്നെിയ ഒരാന്റള ന്റെു െണ്ട് "സര്ഗ്, എനിക്ക് ന്ൊക്ഷും 

തരാന്ൊ?”  എന്ന് പൊദിക്കുെ.  അതാണ് അന്തിമമായ മാര്ഗ്ഗം.  

ഏറ്റവം നല്ല മാര്ഗ്ഗം.  "ഞാന് ആരാണ്?”  എന്നത് ഒരികല് 
തീരുമാനം ആയാല്, ഒരാള്ക്ക് പമാക്ഷ്ം പനൊം. ഒരാള്ക്ക് ജ്ഞാനി 
പുരുഷ്ന്റന െന്റണ്ടത്താന് െഴിയന്നില്ല എങ്കില്, െന്റണ്ടത്തുന്നത വന്റര 
ഒരു ജ്ഞാനി പുരുഷ്ന്റെ പുസ്തെങ്ങള്ക് വായിച്ച് െനസ്സിലാക്കാൻ 
ശ്രമികണം.   

ആത്മാവ് ശ്ാസ്ത്രീയമായ ഒരു ൊരയമാണ്.  അത് 
പുസ്തെങ്ങളിലൂന്റെ പനൊന് െഴിയില്ല.  അതിന് അതിന്റെ 
ഗുണധര്ഗ്മങ്ങള്ക് ഉണ്ട്.  അത് പെതനയാണ്.  അത് തന്റന്നയാണ് 
 രമാത്മാവ്.  ഒരികല് നിങ്ങള്ക് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു െഴിഞ്ഞാല്, 
അത് അവസാനിച്ചു.  നിങ്ങള്ക് പമാക്ഷ്ം പനെി.  അത് തന്റന്നയാണ് 
സതയത്തില് നിങ്ങള്ക്! 

പമാക്ഷ് മാര്ഗ്ഗത്തില് ത സ്സിന്റെപയാ തയാഗത്തിന്റെപയാ ഒും 
ആവശ്യം ഇല്ല.  ആവശ്യം ആയത് ഒരു ജ്ഞാനി പുരുഷ്ന്റന 
െന്റണ്ടത്തുെ മാത്രം ആണ്.  അപേഹത്തില് നിും ലഭിക്കുന്ന അഞ്ച് 
ആജ്ഞെള്ക് (ജ്ഞാന വിധിയിലൂന്റെ ആത്മജ്ഞാനം നല്കുപമ്പാള്ക് 
ദാദാശ്രീ നല്കുന്ന അഞ്ച് നിര്ഗ്പേശ്ങ്ങള്ക്) നിങ്ങളുന്റെ മതവം ത സ്സം 
എല്ലാം ആയി തീരുു.  പമാക്ഷ് അെിത്തറയന്റെ നാല് തൂണുെള്ക് 
ശ്രിയായ ജ്ഞാനവം, ശ്രിയായ ദര്ഗ്ശ്നവം, ശ്രിയായ ൊരിത്രവം, 
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ശ്രിയായ  ആന്തരിെ  ത സ്സം ആണ്.  ആജ്ഞയന്റെ പനരിട്ടുള്ള 
ഫലം ന്ൊക്ഷും ആണ്.  ൊരണം നാല് തൂണുെളും അതില് 
ഉള്ക്ന്റകാള്ളുുണ്ട്.  

ഒരു ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന്റന െണ്ടുമുട്ടിയാല് മാത്രപമ പമാക്ഷ് മാര്ഗ്ഗം 
എളുപ്പവം പനരിട്ടുള്ളതം ആയിത്തീരുെയള്ളൂ.  അപപ്പാള്ക് അത് ന്ചാറും 
പരുപ്പുും (കിച്ചെി ) ഉൊക്കുന്നതിലും എളുപ്പമായിരിക്കും.  

[5] "ഞാന്" എന്നതിന്റെ തിരിച്ചറിവ് ജ്ഞാനി 
പുരുഷ്നിലൂന്റെ 

ഒരു ഗുരുവിന്റനയാപണാ അപതാ ഒരു 
ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന്റനയാപണാ ആവശ്യം? 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ദാദാന്റയ െണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാള്ക്ക് 
ഒരു ഗുരുവന്റണ്ടങ്കില് എന്തുന്റെയ്യും? 

ദാദാശ്രീ്ഃ നിങ്ങള്ക്ക് വീണ്ടും അപേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് 
പ ാൊം.  നിങ്ങള്ക്ക് ആഗ്രഹം ഇന്റല്ലങ്കില് അതിന് നിര്ഗ്ബന്ധം 
ഇല്ല.  നിങ്ങള്ക് അപേഹന്റത്ത ബഹുമാനികണം.  ജ്ഞാനം 
എടുത്തതിനു പശ്ഷ്ം െിലര്ഗ് എപന്നാെ് പൊദികാറണ്ട് അവര്ഗ് 
അവരുന്റെ ആദയന്റത്ത ഗുരുവിന്റന ഉപ ക്ഷ്ികണപമാ എന്ന്.  ഞാന് 
അവപരാെ്  റയം അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല, ൊരണം ആ ഗുരുവാണ് 
അവന്റര ഇപപ്പാള്ക് അവര്ഗ് എത്തിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില് 
എത്തിപച്ചരുന്നതിന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്.  ബഹുമാനയമായ ഒരു 
ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് ആ ഗുരുവാണ് അവന്റര  ഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.  
ഗുരു ഇല്ലാന്റത ജീവിതത്തില്  രിശുദ്ധ്ി ദെവരില്ല.  ഒരു ജ്ഞാനി 
പുരുഷ്ന്റന ൊണാന് പ ാവെയാണ് എും നിങ്ങള്ക്ക് 
ഗുരുവിപനാെ്  റയാം.  െിലര്ഗ് അവരുന്റെ ഗുരുകന്മാന്റര എന്റന്ന 
ൊണാന് ന്റൊണ്ടു വരുു.  ഗുരുവിനും പമാക്ഷ്ം ആവശ്യം ഉണ്ട്.  
ഗുരുവില്ലാന്റത നിങ്ങള്ക്ക് ലൗെിെ ജീവിതന്റത്ത കറിച്ച്  ഠികാന് 
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ആവില്ല.  ഒരു ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന് ഇല്ലാന്റത നിങ്ങള്ക്ക് പമാക്ഷ്ന്റത്ത 
കറിച്ചുള്ള അറിവ് പ ാലം ലഭികില്ല.  ലൗെിെ ഗുരുകന്മാര്ഗ് ലൗെിെ 
വയവഹാരത്തിന്  ആണ്.  ഒരു ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന് ആത്മാവിന് 
ആണ്.  ലൗെിെ വയവഹാരം ആപ ക്ഷ്ിെമാണ്.  ആത്മാവ് 
യഥാര്ഗ്ഥമാണ്.  ലൗെിെ ജീവിതത്തിന് ഗുരു പവണം.  
പമാക്ഷ്ത്തിന് ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന് പവണം.    

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ ഗുരുവില്ലാന്റത ജ്ഞാനം ലഭിക്കുെയില്ല 
എും  റഞ്ഞിരിക്കുു. 

ദാദാശ്രീ്ഃ  ഗുരു നിങ്ങള്ക്ക് വഴി ൊണിച്ചു തരുു.  അപേഹം 
ലൗകികൊയ വഴിയിലൂന്റെ നിങ്ങന്റള നയിക്കുു.  ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന് 
നിങ്ങള്ക്ക് ആത്മജ്ഞാനം നല്കുു.  അറിയാന് ബാകിയായി ഒും 
തന്റന്ന ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന്.  അപേഹം ആത്മാവ് 
മാത്രമായി നിലനില്ക്ക്കുു.  ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന് നിങ്ങള്ക്ക് എല്ലാം 
നല്കാന് െഴിയം.  ഗുരു നിങ്ങന്റള ലൗെിെ ജീവിതത്തില് നയിക്കുു.  
അപേഹം  റയന്നത് നിങ്ങള്ക് ന്റെയ്താല് നിങ്ങള്ക്ക് ലൗെിെമായ 
സപന്താഷ്ം ലഭിക്കും.  മാനസിെമായ വിഷ്മങ്ങളിലം (ആധി), 
ശ്ാരീരിെമായ വിഷ്മങ്ങളിലം (വയാധി) പുറത്തു നിും വരുന്ന 
വിഷ്മങ്ങളിലം (ഉ ാധി) നിങ്ങള്ക്ക്  രമാനന്ദം (സമാധി) നല്കാന് 
െഴിയന്ന ആള്ക് ആണ് ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന്. 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ ജ്ഞാനം ഗുരുവില് നിും മാത്രപമ ലഭിക്കൂ.  
അതം ആത്മാവിന്റന അനുഭവിച്ച ഗുരുവില് നിും മാത്രം.  
ശ്രിയാപണാ? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  അപേഹം ഒരു ‘ജ്ഞാനി-പുരുഷ്ന്’  ആയിരികണം.  
അതിലപരി നിങ്ങള്ക്ക് ആത്മജ്ഞാനം മാത്രം ലഭിച്ചത ന്റൊണ്ട് 
ൊരയമില്ല.  ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന് നിങ്ങള്ക്ക് "എങ്ങന്റന പലാെം 

നെക്കുു?”, "ആരാണ് ഞാന്?”, "ഇന്റതല്ലാം എന്താണ്?” എന്ന് 
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തെങ്ങിയ എല്ലാ പൊദയങ്ങള്ക്ക്കും ഉത്തരം നല്കുു.   അപേഹം 
അത്തരം വിശ്ദീെരണങ്ങള്ക് എല്ലാം നല്കിയാല് മാത്രപമ നിങ്ങളുന്റെ 
എല്ലാ ൊരയവം നെക്കൂ.  അതിനു  െരം നിങ്ങള്ക് പുസ്തെങ്ങന്റള മാത്രം 
 ിന്തുെര്ഗ്ന്നാല്, പുസ്തെങ്ങള്ക് നിങ്ങന്റള സഹായിക്കും, എന്നാല് 
അതല്ല പ്രധാന ൊരയം.  അവ സാധാരണമായ നിമിത്തങ്ങള്ക് ആണ്; 
അസാധാരണമായ നിമിത്തങ്ങള്ക് അല്ല. എന്താണ് 

അസാധാരണൊയ നിമിത്തം?  അത് ‘ജ്ഞാനി-പുരുഷ്ന്’ ആണ്!  

ആര്ഗ്കാണ് അര്ഗ്പ്പണവിധി നെത്താന് െഴിയെ? 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ഈ ജ്ഞാനും ന്നടുന്നതിന് മുപ്,ഞങ്ങൾ 
മചയ്യന്ന അർപ്പണ േിധിമയ സുംബന്ധിച്ചിെന്ത്താളും (ആത്മീയ 
അഭിലാഷിയായ േയക്തി തമെ സർവ്വവും പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായ 
ഭഗോന് ആലങ്കാരികൊയി സെർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെങ്ങ്), നമ്മുമെ 
ആദയ ഗുരു നമേ അർപ്പണ േിധി മചയ്യിപ്പിച്ചുമെങ്കിൽ , ഞങ്ങൾ 
ഈ  അർപ്പണ േിധി േീണ്ടും മചയ്യകയാമണങ്കിൽ , അന്പ്പാൾ അത് 
ഉചിതൊയി കണക്കാക്കില്ല , അന്ല്ല? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  ഒരു ഗുരുേിന് അർപ്പണ േിധി ഇല്ല. ോസ്തേത്തിൽ, 
എതാണ് സെർപ്പിന്ക്കെത്? സവയും (ആത്മാേ്) ഒഴിമക എല്ലാും. 
അതിനാൽ, ആരുും യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാും സെർപ്പിക്കുന്നില്ല, 
അന്ല്ല! ഒരാൾക്ക് [എല്ലാും] സെർപ്പിക്കാൻ  കഴിയില്ല, ഒരു ഗുരു 
ആന്രാടുും അങ്ങമന മചയ്യാൻ ആേശയമപ്പടുകയെില്ല. അേൻ 
നിങ്ങൾക്ക് േഴി കാണിക്കുന്നു. അേൻ ഒരു േഴികാട്ടിയായി 
പ്രേർത്തിക്കുന്നു. 'നാും' ഒരു ഗുരു അമല്ലങ്കിലും, 'നാും' ജ്ഞാനി 
പുരുഷാണ്, [ഈ ജ്ഞാന േിധിയമെ പ്രക്രിയയിൽ] നിങ്ങൾ 
കദേമത്ത [സവയും] തിരിച്ചറിയന്നു. നിങ്ങൾ  എനിക്ക് 
കീഴെന്ങ്ങെതില്ല , കദേത്തിനാണ് കീഴെന്ങ്ങെത്.  
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എങ്ങന്റന ഒരാള്ക്ക് ആത്മാവിന്റന അനുഭവികാനാവം? 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ “ഞാന് ആത്മാവ് ആണ്” എന്ന അറിവ് 
എങ്ങന്റന ഒരാള്ക്ക് പനൊന് ആവം? എങ്ങന്റന ഒരാള്ക്ക് അത് 
അനുഭവികാന് ആവം?   

ദാദാശ്രീ്ഃ  ആ അനുഭേും നൽകാനാണ് ‘ഞങ്ങൾ’ 

ഇേിമെയള്ളത്.  ഇവിന്റെ, ‘ഞങ്ങൾ’ നിങ്ങള്ക്ക് ജ്ഞാനം 

നല്കുപമ്പാള്ക് ‘ഞങ്ങൾ’ നിങ്ങളുന്റെ ആത്മാവിപനയം 
അനാത്മാവിപനയം പവര്ഗ് തിരിച്ചു തരുു.   ിന്റന്ന നിങ്ങന്റള 
വീട്ടിപലക് അയക്കുു. 

‘ജ്ഞാനും’ എന്നത് സവയന്െ ന്നൊവന്ന ഒന്നല്ല. അത് സവയും 
ന്നെിമയടുക്കാൻ കഴിയമെങ്കിൽ, ഈ സനയാസിൊരുും 
മഹര്ഗ്ഷ്ിമാരും ഇതിനകും തമന്ന അത് ന്നടുൊയിരുന്നു. 
എന്നിരുന്നാലും, അത് ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന്റെ ൊത്രും ന്ജാലിയാണ്. 
അതിനുള്ള സജീേൊയ മതളിോണ് (നിെിത്ത്) ജ്ഞാനി പുരുഷൻ. 

െരുന്നുകൾക്ക് ഒരു ന് ാക്ടർ ആേശയമുന്ൊ ഇല്ലന്യാ? അന്താ 
േീട്ടിൽ സവയും െരുന്ന് ഉൊക്കുന്ൊ? നിങ്ങൾ അേിമെ േളമര 
ജാഗരൂകരായി തുെരുന്നു, [ചിതിക്കുന്നു ], 'ഒരു മതേ് മചയ്താൽ, ഞാൻ 
െരിക്കുും!' അത് സവയത്തിന്ലക്ക് േരുന്പാൾ, ഒരാൾ സവതൊയി ഒരു 
'െിശ്രണും' ഉൊക്കുന്നു! ഒരു ഗുരുേിമെ ൊർഗനിർന്േശെില്ലാമത 
സവതും ജ്ഞാനും ഉപന്യാഗിച്ച് അന്േഹും ന്േദങ്ങൾ ോയിക്കുന്നു; 

അേൻ തമന്ന ‘െിശ്രിതും’ തയ്യാറാക്കി കുെിക്കുന്നു. സവച്ഛന്ദും (സവതും 
ഇച്ഛയ്ക്കുും ബുദ്ധിക്കുും അനുസരിച്ചു പ്രേർത്തിക്കുക) എന്നാണ് ഭഗോൻ 
ഇതിമന േിന്ശഷിപ്പിച്ചത്. ഈ സവച്ഛന്ദും അനതൊയ 
ജീേിതങ്ങളുമെ െരണത്തിന്ലക്ക് നയിച്ചു! ആ െമോരു െരണും ഒരു 
ജീേിതത്തിമെ ൊത്രും െരണൊയിരുന്നു!   
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അക്രം േിജ്ഞാനത്തിലൂന്റെ ഉെന്റന തന്റന്ന പമാക്ഷ്ാനുഭവം 

‘ജ്ഞാനി പുരുഷൻ’ നിലേിൽ ഉെ്, അതിനാൽ മുക്തിയമെ 
പാത കകേരിക്കാൻ കഴിയും. അല്ലാത്തപക്ഷും, ഈ ആളുകൾ 
അതിമനക്കുറിച്ച് േളമരയധികും ചിതിക്കുന്നു, പന്ക്ഷ അേർക്ക് േഴി 
കമെത്താൻ കഴിയില്ല, അേർ മതോയ പാതയിൽ 

അേസാനിക്കുന്നു. ഒരു ‘ജ്ഞാനി പുരുഷൻ’ അപൂർവ്വൊയി ൊത്രന്െ 
േരുന്നുള്ളൂ, അന്േഹത്തിൽ നിന്ന് ആത്മജ്ഞാനും (ജ്ഞാനും) 
ന്നെിയാൽ, ആത്മാനുഭേും ലഭിക്കുും. ന്ൊക്ഷും ഇേിമെയും ഇന്പ്പായും 

അനുഭേിക്കണും. ‘ന്ൊക്ഷും’ ഇേിമെ, ഈ ശരീരത്തിൽ 
അനുഭേിക്കണും. അക്രും ജ്ഞാനത്തിലൂമെ, ഇേിമെയും ഇന്പ്പാൾ 
ന്ൊക്ഷും ന്നൊനുും അത് അനുഭേിക്കാനുും കഴിയും! 

ഒരു ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന് മാത്രപമ ആത്മാവിപനയം 
അനാത്മാവിപനയം പവര്ഗ്തിരികാന് െഴിയൂ. 

ഈ ന്ൊതിരത്തിൽ സവർണ്ണവും മചമ്പും ഒരുെിച്ച് 
ന്ചർത്തിട്ടുമെന്ന് കരുതുക. നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുമെ നാട്ടിന്ലക്ക് 
മകാണ്ടന്പാകുകയും നിങ്ങളുമെ കുടുുംബാുംഗങ്ങന്ളാെ് , "എനിക്ക് 
സവർണ്ണവും മചമ്പും ന്േർതിരിച്ചു തരൂ!" എന്ന് ന്ചാദിക്കുകയും 
മചയ്താൽ,  അന്പ്പാൾ അേിമെയള്ളേമരല്ലാും അേമയ  
നിങ്ങൾക്കായി ന്േർമപടുത്തുന്ൊ? ആമരങ്കിലും അങ്ങമന മചയ്യന്ൊ?   

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ സവർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ ൊത്രന്െ അങ്ങമന 
മചയ്യൂ. 

ദാദാശ്രീ്ഃ ആരുമെ മതാഴിൽ ഇതുൊയി 
ബന്ധമപ്പട്ടിരിക്കുന്നുന്ോ, അതിൽ േിദഗ്്ദ്ധനായേൻ, ആ േയക്തി 
സവർണ്ണവും മചമ്പും ന്േർതിരിക്കുും; അേൻ സവർണ്ണത്തിമെ നൂറ 
ശതൊനും ന്േർതിരിക്കുും. കാരണും, രെിമെയും ഗുണധർേും 
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(പ്രന്തയക പ്രേർത്തനങ്ങളുള്ള അതർലീനൊയ ഗുണങ്ങൾ) 
അേനറിയാും, 'സവർണ്ണത്തിന് ഈ ഗുണധർേങ്ങളുും മചപിന് ഈ 
ഗുണധർേവും ഉെ്' എന്ന് അേനറിയാും. അതുന്പാമല തമന്ന, 
ജ്ഞാനി  പുരുഷൻ സവയത്തിമെയും സവയും അല്ലാത്തതിമെയും 
ഗുണധർേും അറിയന്നു. .   

ഈ ന്ൊതിരത്തിമല സവർണ്ണവും മചമ്പും ഒരു െിശ്രിതത്തിമെ 
രൂപത്തിലാണ്, അതിനാൽ അേമയ ന്േർതിരിക്കുന്നത് 
സാധയൊണ്. സവർണ്ണവും മചമ്പും ഒരു സുംയക്തൊയി 
ൊറകയാമണങ്കിൽ, അേമയ ന്േർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അമല്ലങ്കിൽ, 
ന്പ്രാപ്പർട്ടികൾ പൂർണ്ണൊയും േയതയസ്തൊയി ൊറും. അതുന്പാമല, 
സവയവും സവയെല്ലാത്തതുും ഒരു െിശ്രിതൊണ്, അേ ഒരു സുംയക്ത 
രൂപത്തിലല്ല. അതുമകാൊണ് അേയമെ അതർലീനൊയ സവഭാേും 
ഒരിക്കൽ കൂെി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയന്നത്. അേ ഒരു സുംയക്തൊയി 
ൊറിയിരുമന്നങ്കിൽ, േയക്തിയമെ അതർലീനൊയ സവഭാേും ഇനി 
ഒരിക്കലും കമെത്താനാേില്ല. സവതവത്തിമെ ഗുണധർേും 
കമെത്തുകയില്ല, അല്ലാത്തതിമെ ഗുണധർേും കമെത്തുകയെില്ല, 
മൂന്നാെന്ത്തത് പൂർണ്ണൊയും പുതിയ ഗുണധർേും ഉദയും മചയ്യും. 
എന്നിരുന്നാലും, ഇത് അങ്ങമനയല്ല. ഇത് ന്കേലും രൂപമപ്പട്ട ഒരു 
െിശ്രിതൊണ്.  

ന്ലാകത്തിമല ഏേവും േലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് 
ജ്ഞാനി  പുരുഷൻ 

ന്ലാകത്തിമല ഏേവും േലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജ്ഞാനി  
പുരുഷന് ൊത്രന്െ ഇത് അറിയൂ, രെിമനയും ന്േർതിരിക്കാൻ 
അന്േഹത്തിന് ൊത്രന്െ കഴിയൂ. അന്േഹും സവയന്ത്തയും 
അല്ലാത്തതിമനയും ന്േർതിരിക്കുക ൊത്രെല്ല, അന്േഹും നിങ്ങളുമെ 
അപരാധ കർേങ്ങമള (പാപും) ദഹിപ്പിക്കുകയും അേമയ 
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പൂർണ്ണൊയും നശിപ്പിക്കുകയും മചയ്യന്നു, അന്േഹും നിങ്ങൾക്ക് 
ദിേയന്നത്രങ്ങൾ  നൽകുന്നു, അതിലൂമെ യഥാർത്ഥവും 
അയഥാർത്ഥവും ന്േർമപടുത്തിപ്രന്തയകൊയി കാണമപ്പടുന്നു (ദിേയ 
ചക്ഷു). കൂൊമത, 'എതാണ് ഈ ന്ലാകും? അത് എങ്ങമനയാണ് 

ഓടുന്നത്? ആരാണ് അത് നെത്തുന്നത്?’ തുെങ്ങിയ എല്ലാത്തിനുും 
േിശദൊയ േിശദീകരണങ്ങളുും നൽകുന്നു. അന്പ്പാഴാണ് നിങ്ങളുമെ 
മുഴുേൻ ആത്മീയ പ്രേർത്തനവും നെക്കുന്നത്. 

   ന്കാെി ജന്മങ്ങളിന്റല നിങ്ങളുന്റെ പുണയം ഉദയം ന്റെയ്യുപമ്പാഴാണ് 
നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു ജ്ഞാനി പുരുഷ്ന്റന െന്റണ്ടത്താനും അപേഹവമായി 
ബന്ധം സ്ഥാ ികാനും െഴിയന്നത്.  അതല്ല എങ്കില് 
എങ്ങന്റനയാണ് നിങ്ങള്ക് ഒരു ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന്റന െന്റണ്ടത്തുെയം 
അപേഹപത്താെ് ബന്ധം സ്ഥാ ിക്കുെയം ന്റെയ്യുെ?  ജ്ഞാനം 
ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങള്ക് ജ്ഞാനി പുരുഷ്ന്റന തിരിച്ചറിപയണ്ടതണ്ട്.  
മന്ററ്റാരു മാര്ഗ്ഗം ഇല്ല.  ഒരു അപനവഷ്െന് തീര്ഗ്ച്ചയായം ഒരു 
ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന്റന െന്റണ്ടത്തും.   

[6] ആരാണ് ഒരു ജ്ഞാനി പുരുഷ്ന്? 

ഒരു വിശുദ്ധ്പെയം ഒരു ജ്ഞാനി പുരുഷ്പെയം നിര്ഗ്വെനം 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  വിശുദ്ധ്ര്ഗ് ആയിട്ട് ഉള്ളവരുപെയം ജ്ഞാനി 
പുരുഷ്പെയം വയതയാസം എന്താണ്? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  െറ്റുള്ളേരുമെ ബലഹീനതകൾ ഉന്പക്ഷിച്ച് നല്ല 
കാരയങ്ങൾ ഏമേടുക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സന്ത്പുരുഷ്ന്. 
ന്ൊശും പ്രവൃത്തികൾ മചയ്യന്നത് നിർത്തി നല്ല പ്രവൃത്തികൾ 
മചയ്യാൻ അേർ െറ്റുള്ളേമര പഠിപ്പിക്കുന്നു. ന്ദാഷകരൊയ 
കർേത്തിൽ നിന്ന് ആളുകമള രക്ഷിക്കുന്നേൻ ഒരു സത്് 
പുരുഷനാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അപകീർത്തികരൊയ കർേത്തിൽ 
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നിന്നുും ഗുണപരൊയ കർേത്തിൽ നിന്നുും ആളുകമള 
രക്ഷിക്കുന്നേമന ജ്ഞാനി പുരുഷൻ എന്ന് േിളിക്കുന്നു. ഒരു 
സനയാസി ആളുകമള ശരിയായ പാതയിന്ലക്ക് നയിക്കുന്നു, 
അന്തസെയും ജ്ഞാനി പുരുഷൻ ആളുകമള ന്ൊചിപ്പിക്കുന്നു. 
ജ്ഞാനി പുരുഷമന അതിെ ന്േഷനായി കണക്കാക്കുന്നു; നിങ്ങളുമെ 
ആത്മീയ ന്ജാലി മചയ്യാൻ അന്േഹും നിങ്ങമള സഹായിക്കുും. 
ആരാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനി? അഹുംഭാേന്ൊ (അഹുംകാരന്ൊ) 

‘എമെ എന്ന ഭാേന്ൊ’ (െെത) ഇല്ലാത്തേൻ. 

ആത്മാനുഭേും പൂർണ്ണൊയിത്തീർന്നേമന ജ്ഞാനി  പുരുഷൻ 
എന്ന് േിളിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചമത്ത മുഴുേൻ േിേരിക്കാൻ 'അന്േഹും' 
കഴിവള്ളേനാണ്. എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളുും നൽകാൻ 'അന്േഹും' 
കഴിവള്ളേനാണ്. ന്ലാകാത്ഭുതൊയാണ് ജ്ഞാനി പുരുഷമന 
കണക്കാക്കുന്നത്. ജ്ഞാനി പുരുഷമന കത്തുന്ന േിളക്കായിട്ടാണ് 
കണക്കാക്കുന്നത്.   

ഒരു ജ്ഞാനി പുരുഷ്ന്റന തിരിച്ചറിയല് 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  എങ്ങന്റനയാണ് ഒരു ജ്ഞാനി പുരുഷ്ന്റന 
തിരിച്ചറിയെ? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  അനായാസും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയന്ന 
തരത്തിലാണ് ജ്ഞാനി  പുരുഷൻ. 'അന്േഹത്തിന്മെ ' സുഗന്ധും 
തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അന്േഹത്തിന്മെ ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതി 
തികച്ചുും അദവിതീയൊണ്! 'അന്േഹത്തിന്മെ' സുംസാരും തികച്ചുും 

അദവിതീയൊണ്! അന്േഹത്തിന്മെ ോക്കുകളിലൂമെ ‘അന്േഹമത്ത ’ 
തിരിച്ചറിയാും. ഓ, അന്േഹത്തിന്മെ കണ്ണുകളിന്ലക്ക് 
ന്നാക്കുന്നതിലൂമെ അന്േഹമത്ത തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. െമേല്ലാും 
ൊേിമേച്ച്, ജ്ഞാനി പുരുഷൻ േളമരയധികും ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, 
െഹത്തായ ഉറപ്പ്! അന്േഹത്തിന്മെ ഓന്രാ ോക്കുും ഗ്രന്ഥങ്ങളുമെ 
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രൂപത്തിലാണ്, അേ െനസ്സിലാക്കിയാൽ. 'അന്േഹത്തിന്മെ' 
സുംസാരവും പ്രവൃത്തികളുും േിനയവും ആളുകളുമെ െനസ്സിമന 
കീഴെക്കുന്നു, അേ െനസ്സിമന കീഴെക്കുന്നേയാണ്. അതിനാൽ, 
അന്േഹത്തിന് നിരേധി സവഭാേ സേിന്ശഷതകൾ ഉെ്.   

‘ജ്ഞാനി പുരുഷൻ’ ബുദ്ധിക്ക് അതീതനാണ് (അബുദ്ധ). 
ആത്മാേിമന അറിയന്നേൻ പരെൊയ പരൊനന്ദസവരൂപനാണ്, 
അന്േഹത്തിന് ഒരു പരിധിേമര ന്പാലും ദുുഃഖെില്ല. അതുമകാൊണ് 
നിങ്ങളുമെ രക്ഷ അന്േഹത്തിലൂമെ സുംഭേിക്കുന്നത്. സവതും രക്ഷ 
പ്രാപിച്ചേന് നിങ്ങളുമെ രക്ഷ മകാണ്ടേരാൻ കഴിയും. ന്ൊക്ഷും 

ന്നെിയേന് നിങ്ങൾക്ക്   ‘ന്ൊക്ഷും’ നൽകാൻ കഴിയും. 
അന്േഹത്തിലൂമെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ലൗകിക 
ജീേിതത്തിമെ സമുദ്രും നീതി മുക്തി ന്നൊനാകുും.   

ശ്രീെദ് രാജ്ചന്ദ്ര [1867-1901 കാലഘട്ടത്തിൽ ജീേിച്ചിരുന്ന 
ഒരു ആത്മസാക്ഷാത്ക്കാരും ന്നെിയ ജ്ഞാനി  പുരുഷൻ] ആരാണ് 
ജ്ഞാനി പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുെ്? 'അേൻ' ഒരു തരത്തിലമുള്ള 
ആഗ്രഹവും (സ്പൃഹ) ഒരല്പം പ ാലം ഇല്ലാത്തേനാണ്, അേന് 
ന്ലാകത്തിൽ ഒരു തരത്തിലള്ള യാചനയില്ല, ആത്മീയ ഉപന്ദശും 
നൽകാൻ ന്പാലും അേന് യാചനയില്ല, ശിഷയന്മാമര 
ന്ശഖരിക്കുന്നതിനുള്ള യാചന അേനില്ല., ആമരയും നല്ല രീതിയിൽ 
ൊോൻ അേനു യാചനയില്ല, കർേത്തിമെ സൂക്ഷ്മൊയ അഹങ്കാരും 
അേനില്ല (ഗർേ), അേൻ ലൗകിക സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നില്ല 
(ഗരേത), അഹുംഭാേത്തിമെ സൂക്ഷ്മത അേനില്ല (ന്പാത്താപ്പനു). 

[7]  ജ്ഞാനി പുരുഷ്ന് - എ. എും.  പട്ടല് (ദാദാശ്രീ) 

“ദാദാ ഭഗോൻ” പതിനാല ന്ലാകങ്ങളുമെയും നാഥനാണ്. 
അപേഹം നിങ്ങളുന്റെ ഉള്ളിലം ഉണ്ട്.  എന്നാല് ഇതവന്റര അപേഹം 
നിങ്ങളില് പ്രെെം ആയിട്ടില്ല.  ഇവിന്റെ, എനിക്കുള്ളില് അപേഹം 
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പൂര്ഗ്ണമായം പ്രെെം ആയിരിക്കുു.  പ്രെെം ആയ ആള്ക് നിങ്ങള്ക്ക് 
ആത്മീയമായ ഫലങ്ങള്ക് നല്കും.  ഒരു വട്ടം അപേഹത്തിന്റെ പ ര് 
 റഞ്ഞാല് പ ാലം നിങ്ങള്ക്ക് പനട്ടം ഉണ്ടാവം.  യഥാര്ഗ്ഥം ആയ 
തിരിച്ച് അറിപവാന്റെ നിങ്ങള്ക് അപേഹത്തിന്റെ പ ര്  റഞ്ഞാല് 
നിങ്ങൾക്ക് ന്ൊക്ഷും ലഭിക്കുും,  ലൗെിെമായ തെസ്സങ്ങളും 
െഷ്ടപ്പാടുെളും നീങ്ങം.  

നിങ്ങള്ക് ഇവിന്റെ ൊണുന്നത് "ദാദാ ഭഗവാന്" അല്ല.  നിങ്ങള്ക് 
വിൊരിപച്ചകാം നിങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് ഇരിക്കുന്ന  ഈ വയക്തിയാണ് 

"ദാദാ ഭഗവാന്" എന്ന്, അന്ല്ല ? എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങള്ക് 
ൊണുന്നത് ഭാദരനിന്റല [ഗുജറാത്തിന്റല ഒരു പട്ടണും] ഒരു  പട്ടലിന്റന 

ആണ്.  ഞാന് ഒരു “ജ്ഞാനി പുരുഷ്നാണ്”.  എനികെത്ത് 

പ്രെെമായ " ഭഗോൻ" ആണ് "ദാദാ ഭഗവാന്”.  ഞാന് സവയം ഒരു 
ഭഗവാന് അല്ല.  എനിക് അെത്തുള്ള ദാദാ ഭഗവാന്റന ഞാനും 
വണങ്ങു.  "ദാദാ ഭഗവാനും" "ഞാനും" പവന്ററ പവന്ററയാണ്.  
ഞങ്ങള്ക്ക്  രസ്പരം ഒരു അയല് ക ബന്ധമാണ് ഉള്ളത്.  
ആളുെള്ക് െരുതു "ദാദാ ഭഗവാന്" എന്റെ ഈ ശ്രീരമാണ് എന്ന്.  
അല്ല.  എങ്ങന്റന ഭാദരനില് നിുള്ള ഈ  പട്ടലിന് ദാദാ ഭഗവാന് 
ആൊന് െഴിയം?  ഇത് ഭാദരനില് നിുള്ള ഒരു  പട്ടല് ആണ്. 

(ഈ ജ്ഞാനം പനെിയതിനു പശ്ഷ്ം) ദാദായന്റെ ആജ്ഞെള്ക് 

(അക്രും േിജ്ഞാനത്തിമല ‘സവയും’ എന്ന നിലയിൽ 
അേന്ബാധമത്ത സുംരക്ഷിക്കുന്ന അഞ്ച് നിർന്േശങ്ങൾ)  ാലിക്കുു 
എു  റയന്നത് നിങ്ങള്ക് എ. എും.  പട്ടലിന്റെ ആജ്ഞെള്ക് 
 ാലിക്കുന്നതല്ല.  ഇത്  തിനാല് പലാെങ്ങളുപെയം ഭഗവാനായ 
"ദാദാ ഭഗവാന്റെ" ആജ്ഞെളാണ്.  ഞാന് അതിന് ഉറപ്പ് നല്കുു.  
ശ്രിയാണ്, അത് ഞാന് എന്ന മാധയമത്തിലൂന്റെയാണ് പുറത്തു 
വരുന്നത്.  ഇത് എന്റെ ആജ്ഞെള്ക് അല്ല.  ഇന്റതല്ലാം ദാദാ ഭഗവാന്റെ 
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ആജ്ഞെളാണ്.  ഞാനും സവയം ഈ ആജ്ഞെളില് തന്റന്നയാണ് 
വസിക്കുന്നത്.   

[8] ക്രമിെ മാര്ഗ്ഗം - അക്രം മാര്ഗ്ഗം 

പമാക്ഷ്ത്തിന് രണ്ട് മാര്ഗ്ഗമുണ്ട്.  ഒന്ന് “ക്രമിെ” മാര്ഗ്ഗവം 

(ആത്മ ജ്ഞാനത്തിനുള്ള  െി  െിയായ മാര്ഗ്ഗം) “അക്രം” മാര്ഗ്ഗവം 
(ആത്മജ്ഞാനത്തിനുള്ള  െിെളില്ലാത്ത മാര്ഗ്ഗം).  ക്രമിെ മാര്ഗ്ഗം 
എു ന്റവച്ചാല് നിങ്ങള്ക്  െി  െിയായി െയറിപപ്പാെണം.  
 രിഗ്രഹങ്ങള്ക് (സവന്തം എു പതാുന്ന വസ്തുകള്ക്) ഒന്റന്നാന്നായി 
കറഞ്ഞു കറഞ്ഞു വരുപമ്പാള്ക് പമാക്ഷ്ം ലഭിക്കും.  ഇതിന് എണ്ണെേ 
ജീേിതകാലും എടുന്ത്തക്കാും.  എന്താണ് ഈ അക്രം മാര്ഗ്ഗം?  
ഇതില് ഒരു  െിയം െയപറണ്ടി വരില്ല.  ഇത് ഉയർന്നുേന്ന ഒരു തരും 

'ലിഫ്റ്റ്' ൊർഗ്ഗൊണ്’ (എലിപവറ്റര്ഗ്) മാര്ഗ്ഗമാണ്. ഭാരയക്കുും 
കുട്ടികൾക്കുും ഒപ്പും ഒരാൾക്ക് ന്നരിട്ട് ലിഫ്റ്റിൽ പ്രന്േശിക്കാും; 
പുത്രൻൊമരയും പുത്രിൊമരയും േിോഹും കഴിച്ചതിനു ന്ശഷും, എല്ലാും 
[ന്ലാകപരൊയ എല്ലാ കെെകളുും] പരിപാലിച്ചതിന് ന്ശഷവും 
ഒരാൾക്ക് മുക്തി ന്നൊനാകുും. ഈ ലൗകിക കർത്തേയങ്ങമളല്ലാും 
മചയ്തിട്ടുും ഒരാൾക്ക് മുക്തി ന്നൊനുള്ള അേസരും നഷ്ടമപ്പടുന്നില്ല. 
അക്രും പാത ഇങ്ങമനയാണ്, കൂൊമത ഇത് ഒരു അസാധാരണൊയ 
പാതയായി കണക്കാക്കമപ്പടുന്നു.  ന്കാെി വര്ഗ്ഷ്ങ്ങള്ക് കൂടുപമ്പാഴാണ് 
ഇങ്ങന്റന ഒരു മാര്ഗ്ഗം സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ 'ലിഫ്റ്റിൽ' 
പ്രന്േശിക്കുന്നേൻ ന്ൊക്ഷും പ്രാപിക്കുന്നു. ഞാന് ഒരു നിമിത്തം 
മാത്രമാണ്. ഈ 'ലിഫ്റ്റിൽ' പ്രന്േശിക്കുന്നേൻ പരെൊയ പരിഹാരും 
കകേരിക്കുന്നു! ആതയതികൊയ പരിഹാരും മകാണ്ടേന്രെതുെ്, 
അന്ല്ല? 'ലിഫ്റ്റിൽ' പ്രന്േശിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മുക്തി 
ന്നൊൻ ന്പാകുന്നുമേന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുൊയിരിന്ക്കെതന്ല്ല? 
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ന്കാപും, അഹങ്കാരും, േഞ്ചന, അതയാഗ്രഹും എന്നിേ 
ഉദിക്കുന്നില്ല,  ആര്ഗ്ത്തധയാനന്ൊ (സവയും ന്ദ്രാഹിക്കുന്ന പ്രതികൂല 
ആതരിക അേസ്ഥ) അമല്ലങ്കിൽ രൗദ്രധയാനന്ൊ (സവതമത്തയും 
െറ്റുള്ളേമരയും ന്ദ്രാഹിക്കുന്ന പ്രതികൂലൊയ ആതരിക അേസ്ഥ) 
ഉൊകില്ല എന്നതാണ് അതിമെ ഉറപ്പ്. അതിനാൽ [ആത്മീയ] 
ന്ജാലി പൂർണ്ണൊയും പൂർത്തിയായി, അന്ല്ല?  

അക്രം മാര്ഗ്ഗം, വളന്റര എളുപ്പത്തില്, ആത്മാവിന്റെ 
അനുഭവം ഒരാള്ക്ക് നല്കുു 

ക്രമിെ മാര്ഗ്ഗത്തില് (ആത്മീയ പുന്രാഗതിയമെ പരപരാഗത 
ഘട്ടും ഘട്ടൊയള്ള പാത), വളന്റര അധിെം  രിശ്രമിച്ചതിന് 
പശ്ഷ്മാണ്, ആത്മാവിന്റന കറിച്ചുള്ള ഒരു ആശ്യം ഒരാള്ക്ക് 
ലഭിക്കുന്നത്.  അതം വളന്റര അവയക്തമായ രീതിയില് മാത്രം.  
എന്നിരുന്നാലം അവന് ആത്മാവിന്റെ പബാധം (ലക്ഷ്് ) ലഭികില്ല. 

അവന് ആത്മാവിന്റന കറിച്ചുള്ള 'ആത്മ ഇതുന്പാമലയാണ്’ എന്ന 
പബാധം നില നിര്ഗ്പത്തണ്ടി വരും.  അപത സമയം അക്രം 
ൊർഗ്ഗത്തിൽ, ആത്മാവ് നിങ്ങളുന്റെ അനുഭവം ആയിത്തീരുു.  
നിങ്ങള്ക്ക് ആത്മാവിന്റന കറിച്ചുള്ള പനരിട്ടുള്ള അനുഭവം (അനുഭവ് ) 
ലഭിക്കുു.  തല ന്േദനിച്ചാലും, േിശപ്പ് േന്നാലും, പക്ഷാഘാതും 
േന്നാലും, ബാഹയൊയി എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉൊയാലും, ഉള്ളിമല 
സൊധാനും േിട്ടുൊറന്നില്ല, അതാണ് ആത്മാനുഭേൊയി 
കണക്കാക്കുന്നത്. ആത്മാനുഭേും ന്േദനമയ ന്പാലും ആനന്ദൊക്കി 
ൊറ്റുന്നു, അന്തസെയും ആത്മജ്ഞാനത്തിൽ (മിഥയാതവി) 
ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സുഖത്തിനിെയിലും ന്േദന 
അനുഭേമപ്പടുന്നു.  

ഇതാണ് “അക്രും േിജ്ഞാനും”, അതുമകാൊണ് സുംകിത് 
('ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാേ്' എന്ന ശരിയായ േിശവാസും) ഇത്രയും 
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ചുരുങ്ങിയ സെയത്തിനുള്ളിൽ ന്നെിമയടുക്കുന്നത്. ഇത് 
യഥാർത്ഥത്തിൽ േളമര ഉയർന്ന ഒരു ശാസ്ത്രൊണ്. 'ഞങ്ങൾ' 
സവയവും അല്ലാത്തതുും തേിൽ ഒരു േിഭജനും സൃഷ്ടിക്കുന്നു, 
അതായത് നിങ്ങളുന്െതുും നിങ്ങളുന്െതല്ലാത്തതുും തേിലള്ള േിഭജനും. 
ന്കേലും ഒരു െണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, ഏത് േിഭജനും 
നിങ്ങളുന്െതാമണന്നുും ഏത് േിഭജനും നിങ്ങളുന്െതമല്ലന്നുും 
നിർേചിക്കുന്ന ഒരു അതിർത്തിന്രഖ 'ഞങ്ങൾ' സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ 
സവയും ഇത് മചയ്യാൻ പാടുമപടുകയാമണങ്കിൽ, ഒരു ലക്ഷും 
ജീേിതത്തിനിെയിൽ ന്പാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മചയ്യാൻ കഴിയില്ല. 

"എന്റന്ന" െണ്ടു മുട്ടുന്ന ആള്ക് അക്രം വിജ്ഞാനത്തിന് 
പയാഗയനാണ് 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ഈ പാത േളമര ലളിതൊണ്, അന്പ്പാൾ 
നമുക്ക് ന്യാഗയതകമളാന്നുും ആേശയെിന്ല്ല? അത് ആർക്കുും 
ലഭയൊന്ണാ?  

ദാദാശ്രീ്ഃ    ചിലർ 'ഞങ്ങന്ളാെ്' ന്ചാദിക്കുന്നു, "[ഈ ജ്ഞാനും 
സവീകരിക്കാൻ] ഞാൻ ന്യാഗയനാന്ണാ?" ഞാൻ അേന്രാെ് 
പറയന്നു, "നിങ്ങൾ 'ഞങ്ങമള' കണ്ടമുട്ടി, അതിനാൽ നിങ്ങൾ 
ന്യാഗയരാണ്." നേൾ കണ്ടമുട്ടി എന്നതിമെ അർത്ഥും ശാസ്ത്രീയൊയ 
സാഹചരയ മതളിവകൾ (വയവസ്ഥിതി)  അതിനു പിന്നിൽ 
ഉമെന്നാണ്. അതിനാൽ, 'ഞങ്ങമള' കണ്ടമുട്ടുന്ന ആമരയും 

ന്യാഗയനായി കണക്കാക്കുന്നു. ‘ഞങ്ങമള’ കണ്ടമുട്ടാത്തേർ 
ന്യാഗയരല്ല. ഒരു േയക്തി 'ഞങ്ങമള' കണ്ടമുട്ടുന്നതിന് പിന്നിമല 
കാരണും എതാണ്? ഒരാൾ ന്യാഗയനായതുമകാൊണ് അേൻ 

'ഞങ്ങമള' കണ്ടമുട്ടുന്നത്. ‘നേമള’ കണ്ടമുട്ടിയിട്ടുും, ഒരാൾ 
[ആത്മസാക്ഷാത്കാരും] ന്നെിയിമല്ലങ്കിൽ, അേമെ തെസ്സൊകുന്ന 
കർേൊണ് അേമന തെസ്സമപ്പടുത്തുന്നത്.  
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"ക്രമിെ" ത്തില് നിങ്ങള്ക് ന്റെേണം,  

അപത സമയം "അക്രം" ല് ഒും ന്റെപേണ്ടതില്ല. 

ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ന്ചാദിച്ചു, "ക്രെികുും, അക്രും പാതയും 

തേിലള്ള േയതയാസും എതാണ്?" ഞാൻ െറപെി പറഞ്ഞു, “ക്രെിക് 
പാതയിൽ, എല്ലാേരുും പറയന്നത് ന്ൊശൊയ പ്രവൃത്തികൾ 
ഉന്പക്ഷിച്ച് നല്ല പ്രവൃത്തികൾ മചയ്യണമെന്നാണ്. എല്ലാേരുും ഒന്ര 
കാരയും പറയന്നു, അതാണ് ക്രെിക് പാത. ക്രെിക് എന്നാൽ 
അേമരല്ലാും നിങ്ങന്ളാെ് പറയന്നത്, കാരയങ്ങൾ ഉന്പക്ഷിക്കാനുും, 
േഞ്ചനയും അതയാഗ്രഹവും ഉന്പക്ഷിക്കാനുും, നല്ല കാരയങ്ങൾ 
മചയ്യാനുും പറയന്നു. അതുതമന്നയന്ല്ല ഇതുേമര മചയ്തത്? 
അന്തസെയും ഈ അക്രും അർത്ഥൊക്കുന്നത് 'മചന്യ്യെ' ഒന്നുും ഇല്ല 

എന്നാണ്. ‘ഞാൻ മചയ്യന്നു’ (കന്രാെി), ‘നിങ്ങൾ മചയ്യന്നു’ 

(കന്രാസി), ‘അേർ മചയ്യന്നു’ (കന്രാതി) എന്നിങ്ങമന ഒന്നുെില്ല!  

അക്രും േിജ്ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതൊണ്. ഈ ജ്ഞാനും ന്നെിയ 
ന്ശഷും, അടുത്ത ദിേസും തമന്ന ഒരു േയക്തിക്ക് കാരയൊയ ൊേും 
അനുഭേമപ്പടുന്നു. ഇത് ന്കൾക്കുന്പാൾ തമന്ന ആളുകൾക്ക് 
ന്ബാധയമപ്പടുകയും ഈ പാതയിന്ലക്ക് ആകർഷിക്കമപ്പടുകയും 
മചയ്യന്നു. 

അക്രത്തിൽ, അെിസ്ഥാനപരൊയി, ൊേും ആതരികൊയി 
തീർച്ചയായും ആരുംഭിക്കുന്നു. ക്രെിക് പാതയിൽ, ശുദ്ധീകരണും 
ആതരികൊയി നെക്കില്ല. ഇതിനുള്ള കാരണും ഒരാൾക്ക് കഴിേില്ല 
എന്നതാണ്; അത്തരമൊരു ആതരിക 'യന്ത്രങ്ങൾ' 
സജ്ജീകരിച്ചിട്ടില്ല, അതുമകാൊണ് അേർ ബാഹയ രീതി 
അേലുംബിച്ചത്. എന്നാൽ എന്പ്പാഴാണ് ആ ബാഹയ രീതി 
ആതരികത്തിൽ എത്തുക? ചിതയിലും സുംസാരത്തിലും 
പ്രവൃത്തിയിലും ഐകയും ഉൊകുന്പാൾ അത് 
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ആതരികതയിമലത്തുും; അന്പ്പാഴാണ് ൊേും ആതരികൊയി 
സുംഭേിക്കാൻ തുെങ്ങുന്നത്. പ്രധാന കാരയും, ചിതയിലും 
സുംസാരത്തിലും പ്രേർത്തനത്തിലും ഒരു ഐകയവെില്ല എന്നതാണ് 
[സെയചക്രത്തിമെ നിലേിമല കാലഘട്ടത്തിൽ; കലിയഗത്തിൽ]. 

െിന്ത-വാക്-പ്രവര്ഗ്ത്തി എന്നിവയന്റെ അദനെയം മൂലം  

‘അക്രം’ എന്റന്നാരു പവറിട്ട മാര്ഗ്ഗം പ്രെെമായി 

ന്ൊക്ഷത്തിനുള്ള  പുന്രാഗതിയമെ പാത ഓന്രാന്നായി ന്ലാകും 
കമെത്തി. എന്നിരുന്നാലും, ഒരാൾ തമെ െനസ്സിലള്ളത് കൃതയൊയി 
പറയകയും, പ്രേർത്തിക്കുകയും മചയ്യന്നിെന്ത്താളും കാലും അത് 
ഉചിതൊണ്;  ന്ൊക്ഷത്തിന്ലക്കുള്ള ആ പാത അത് േമര 
പ്രേർത്തിക്കുന്നു. അമല്ലങ്കിൽ, ആ േഴി അെഞ്ഞുന്പാകുും. 
കാലചക്രത്തിമെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ചിത, സുംസാരും, പ്രവൃത്തി 
എന്നിേയിമല ഐകയും തകർന്നിരിക്കുന്നു, അതുമകാൊണ് ക്രെിക് 
പാത തകർന്നത്. അതുമകാൊണ് 'ഞങ്ങൾ' പറയന്നത്, "ക്രെിക് 
പാതയമെ അെിത്തറ ദ്രേിച്ചന്പ്പാൾ , അക്രും ഉയർന്നുേന്നു." ഇേിമെ 
എല്ലാും അനുേദനീയൊണ്; നിങ്ങള്ക് എങ്ങന്റനയാപണാ അതുന്പാമല 

തമന്ന നിങ്ങമള സവീകരിക്കമപ്പടുന്നു. നിങ്ങൾ ‘ഞങ്ങമള’ 

കണ്ടമുട്ടിയാൽ െതി! അതുമകാെ് ‘നേമള’ സുംബന്ധിച്ചിെന്ത്താളും 
ബാഹയൊയി സുംഭേിക്കുന്ന കാരയങ്ങളിൽ േിഷെിന്ക്കെ കാരയെില്ല. 

ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന്റെ കൃ ന്റൊണ്ട് പനട്ടം 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  അങ്ങ് ന്റവളിന്റപ്പടുത്തിയ അക്രം മാര്ഗ്ഗം, 
അങ്ങന്റയപപ്പാന്റല ഉള്ള ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന്മാര്ഗ്ക് നല്ലതാണ്.  അത് 
അപങ്ങക് എളുപ്പമാണ്.  എന്നാല് അത് ഞങ്ങന്റളപപ്പാന്റല ലൗെിെ 
ജീവിതവം പജാലിയം ഒന്റകയായി െഴിയന്ന സാധാരണകാര്ഗ്ക് 
വിഷ്മമാണ്.  അതിന്റനന്താണ്  രിഹാരം? 
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ദാദാശ്രീ്ഃ    ‘ തിനാല്   പലാെങ്ങളുപെയം    ഭഗവാന്' ഒരു 
ജ്ഞാനി പുരുഷ്ന്റെ അെത്ത് പ്രെെമായിരിക്കുെയാണ്. അത്തരം 
ഒരു ജ്ഞാനി പുരുഷ്ന്റന െന്റണ്ടത്തിയാല് നിങ്ങള്ക്ക് എന്താണ് 
ലഭികാതിരിക്കുെ?  നിങ്ങള്ക് നിങ്ങളുന്റെ ശ്ക്തിന്റൊണ്ട് ഒും തന്റന്ന 
ന്റെപേണ്ടതായി ഇല്ല.  എല്ലാം അപേഹത്തിന്റെ കൃ ന്റൊണ്ട് 
സംഭവിക്കും.  കൃ  എല്ലാം പനെിത്തരുു.  അതന്റൊണ്ട് നിങ്ങള്ക് 
ഇവിന്റെ എന്തുതന്റന്ന പൊദിച്ചാലം, അത് ലഭിച്ചിരിക്കും.  നിങ്ങള്ക് 
ന്റെപേണ്ടത് ജ്ഞാനിയന്റെ ആജ്ഞെളില് (ആത്മജ്ഞാനം 
നല്കുന്നതിന് ജ്ഞാനവിധി നെത്തിയ പശ്ഷ്ം ദാദാശ്രീ നല്കുന്ന 
നിര്ഗ്പേശ്ങ്ങള്ക്) ഇരിക്കുെ മാത്രമാണ്.  ഇത് അക്രം വിജ്ഞാനമാണ്.  
അതന്റൊണ്ട് നിങ്ങള്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദദവത്തില് നിും 
നിങ്ങളുന്റെ പജാലി സാധിമച്ചടുക്കണും. ഒന്ന്നാ രന്ൊ െണിക്കൂർ 
ൊത്രെല്ല, ഓന്രാ നിെിഷവും അേൻ നിങ്ങൾക്കായി 
സന്നിഹിതനായിരിക്കുും.   

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  അപപ്പാള്ക്, ഞങ്ങള്ക് അപേഹത്തിന് എല്ലാം 
സമര്ഗ്പ്പണം ന്റെയ്താല്, ഞങ്ങള്ക്ക് പവണ്ടന്റതല്ലാം അപേഹം ന്റെയ്തു 
തരും.  അങ്ങന്റനയാപണാ? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  ‘അപേഹം’ എല്ലാം ന്റെയ്യും, നിങ്ങള്ക് ഒും 
ന്റെപേണ്ടതില്ല.  നിങ്ങള്ക് "ന്റെയ്താല്" െര്ഗ്മം നിങ്ങന്റള ബന്ധിക്കും.  
നിങ്ങള്ക് ന്റവറന്റത "ലിഫ്റ്റില്" (എലിപവറ്റര്ഗ്) ഇരുന്ന് അഞ്ച് 
ആജ്ഞെള്ക്  രിശ്ീലിക്കുെപയ പവണ്ടൂ.  നിങ്ങള്ക് ചുറ്റും ഓെിച്ചാെി 
നെക്കുെയം ദെ ലിഫ്റ്റില് നിും പുറത്തിടുെയം ന്റെേരുത്.  
അത്രപയ നിങ്ങള്ക് ന്റെപേണ്ടതായി ഉള്ളൂ.  അപൂര്ഗ്വമായി മാത്രപമ 
ഇത്തരം മാര്ഗ്ഗങ്ങള്ക് സംഭവിക്കുെയള്ളൂ.  വലിയ പുണയശ്ാലിെള്ക്ക് 
ഉള്ളതാണ് ഇത്.  ഇത് പലാെത്തിന്റല  തിന്റനാന്നാമന്റത്ത അത്ഭുതം 
ആയി െണകാക ന്റ ടുു.  ഈ പവറിട്ട മാര്ഗ്ഗത്തിന് െികറ്റ് 
ലഭിച്ചവര്ഗ്ക് അവരുന്റെ [ആത്മീയ] പജാലി എല്ലാം അവസാനിച്ചു.  
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അക്രം മാര്ഗ്ഗം തെരുു 

ഇതിനുള്ള ‘ഞങ്ങളുമെ’ ഭാവം ‘ഞങ്ങൾ’ ന്നെിയ പരൊനന്ദും 
നിങ്ങളുും ന്നടുക എന്നതാണ്. അതുമകാെ് പ്രകെൊയ ഈ ശാസ്ത്രും 
അങ്ങമന കഴിച്ചു മൂെന്റപ്പെില്ല. 'ഞങ്ങൾ' ജ്ഞാനികളുമെ ഒരു 
പരപരമയ ഉന്പക്ഷിക്കുും, 'ഞങ്ങൾ' 'നമ്മുമെ' അേകാശികമള 
സ്ഥാപിക്കുും, തുെർന്ന്, ജ്ഞാനികളുമെ ബന്ധും തുെരുും. അതിനാൽ, 
ജീേിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിമയ (സജീേൻ മൂർത്തി) അന്നവഷിക്കുക. 
ജ്ഞാനി ഇല്ലാമത ആതയതികൊയ പരിഹാരത്തിൽ എത്തിന്ച്ചരുക 
സാധയെല്ല.   

 ‘ഞങ്ങൾ’ സവയം ‘ഞങ്ങളുമെ’ സവിപശ്ഷ്മായ ആത്മീയ 

സിദ്ധ്ിെള്ക് െിലര്ഗ്ക് നല്കാന് പ ാവെയാണ്.  ‘ഞങ്ങൾ’ 
പ ായികഴിഞ്ഞാല്, അവരുന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവിപല്ല?  ഭാവി 
തലമുറെള്ക്ക് ഈ മാര്ഗ്ഗം ആവശ്യമായിരിക്കും.  പവണ്ടി വരിപല്ല? 

[9] എന്താണ് ജ്ഞാനവിധി? 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  നിങ്ങളുമെ ഈ ജ്ഞാന േിധി എതാണ്? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  ജ്ഞാന േിധി സവയെല്ലാത്ത സമുച്ചയമത്തയും 
(പുഡ്ഗൽ-ശരീരും) സവയമത്തയും (ആത്മ) ന്േർതിരിക്കുന്നു! ഇത് 
ശുദ്ധൊയ സവതവമത്തയും (ശുദ്ധ ന്ചതൻ) സവയെല്ലാത്ത 
സമുച്ചയമത്തയും ന്േർതിരിക്കുന്നു. 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ഈ തതവം ശ്രിയാണ്.  എന്നാല് എന്താണ് 
അതിന്റെ ക്രമം? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  ഇവിന്റെ നല്കാനായി ഒും തന്റന്നയില്ല.  ഒരാള്ക് 
ഇവിന്റെ ന്റവറന്റത ഇരുന്ന്, ഞാന്  റയന്നത്, അതു ന്പാമല തന്റന്ന, 
ആവര്ഗ്ത്തിക്കുെ മാത്രപമ ന്റെപേണ്ടതള്ളൂ.  [ഇത് 'ഞാൻ ആരാണ്' 
എന്ന തിരിച്ചറിേിന്ലക്ക് നയിക്കുന്ന േിജ്ഞാനത്തിമെ രെ് 
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െണിക്കൂർ പരീക്ഷണൊണ്. 48 െിനിേ് ന്നരന്ത്തക്ക്, സവയും, സവയും 
അല്ലാത്തത്  എന്നിേമയ ന്േർതിരിക്കുന്ന സയൻസ് ഓഫ് 
മസപ്പന്റഷൻ  (ന്ഭദ് േിജ്ഞാൻ) ോകയങ്ങൾ ആേർത്തിക്കാൻ 
ആേശയമപ്പടുന്നു.  അത് ആത്മാവിപനയം അനാത്മാവിപനയം 
പവര്ഗ്തിരിക്കുു. സന്നിഹിതരാകുന്നേമരല്ലാും ഒരുെിച്ച് ഇത് 
ആേർത്തിക്കണും. തുെർന്ന്, ഒരു െണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, അഞ്ച് 
ആജ്ഞകമള ഉദാഹരണസഹിതും േിശദൊയി േിേരിക്കുന്നു, 
അതിൽ പുതിയ കർേങ്ങൾ ചാർജ് മചയ്യമപ്പൊതിരിക്കാൻ ഈ 
നിെിഷും മുതൽ എങ്ങമന ജീേിതും നയിക്കാമെന്നുും,  
ഭൂതകാലത്തിൽ ബന്ധിക്കമപ്പട്ട കർേും എങ്ങമന പൂർണൊയി 
അവസാനിപ്പികാം, അന്താമൊപ്പും, 'ഞാൻ ശുദ്ധാത്മാോണ്' എന്ന 
സ്ഥാപിത അേന്ബാധും (ലക്ഷ്) എങ്ങമന എന്പ്പാഴുും നിലനിൽക്കുും, 
എന്നുും അറിയിക്കുന്നു.]  

[10] ജ്ഞാനവിധിയില് എന്ത് സംഭവിക്കുു? 

'ഞങ്ങൾ' ജ്ഞാനും നൽകുന്പാൾ, നിങ്ങളുമെ കർേും 
പൂർണ്ണൊയും നശിക്കുന്നു, ആ സെയത്ത്, ആത്മാവിന് മുെളിലള്ള 
അജ്ഞതയന്റെ  ല ആവരണങ്ങളും തെര്ഗ്ു പ ാകു. ആ 
സെയത്ത്, ഭഗോമെ കൃപയാൽ, ഒരാൾ [ആത്മപബാധം] 
ന്ബാധോൻ  ആകുന്നു. സവയൊയി ഉണർന്നാൽ, ആ ഉണർന്ന 
അേന്ബാധും (ജാഗ്രുതി) േിടുകയില്ല. തുെർന്ന്, എന്പ്പാഴുും 

ന്ബാധോൻ ആയിരിക്കാൻ സാധിക്കുും. അങ്ങമന, “ഞാൻ 

ശുദ്ധാത്മാോണ്” എന്ന ന്ബാധയും (പ്രതിതി) നിശ്ചയൊയും 
തെസ്സെില്ലാമത നിലനിൽക്കുന്നു. ആത്മാേ് അനുഭേമപ്പട്ടു 
കഴിഞ്ഞാൽ, 'ഞാൻ ശരീരൊണ്' (ന്ദഹാധയാസ്) എന്ന േിശവാസും 

ഇല്ലാതാകുന്നു. ‘ഞാൻ ശരീരൊണ്’ എന്ന േിശവാസും 
ഇല്ലാതാകുന്നന്താമെ പുതിയ കർേബന്ധും ഇല്ലാതാകുന്നു.  ആദയം 



32       ആത്മസാക്ഷ്ാത്ക്കാരം 
 

അജ്ഞതയില് നിും മുക്തി ലഭിക്കുു.   ിന്റന്ന ഒപന്നാ രപണ്ടാ 
ജന്മങ്ങള്ക് െഴിയപമ്പാള്ക്, അന്തിമ പമാക്ഷ്ം ലഭിക്കുു.  

ജ്ഞാനാഗ്നിയില് െര്ഗ്മം െത്തിപപ്പാകു 

'നാും' ഒരു േയക്തിക്ക് ഈ ജ്ഞാനും നൽകുന്ന ദിേസും 
എതാണ് സുംഭേിക്കുന്നത്? േയക്തിയമെ [പാപും] കർേും 
അറിേിമെ അഗ്നിയിൽ പൂർണ്ണൊയും നശിക്കുന്നു. രെ് തരത്തിലള്ള 
കർേങ്ങൾ നശിക്കുന്നു, ഒരു തരും കർേും അേന്ശഷിക്കുന്നു. 
നീരാേി രൂപത്തിലള്ള കർേും നശിക്കുന്നു, ജലത്തിമെ 
രൂപത്തിലള്ള കർേവും നശിക്കുന്നു. െഞ്ഞിമെ രൂപത്തിലള്ള 
കർേും നശിക്കുകയില്ല. കാരണും, ഈ കർേങ്ങൾ 
ദൃഢൊയിരിക്കുന്നു, അേ ഫലും നൽകാൻ തയ്യാറാണ്, അതിനാൽ 
അേ ഉന്പക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അറിേിമെ അഗ്നി 
ജലത്തിമെയും നീരാേിയമെയും രൂപത്തിലള്ള കർേമത്ത 
നശിപ്പിക്കുന്നു. അതുമകാൊണ് ജ്ഞാനും ലഭിക്കുന്പാൾ 
ആളുകൾക്ക് േളമര ലഘുോയി ന്താന്നുന്നത്; ഉണർന്ന അേന്ബാധും 
അേർക്ക് ഉെനെി േർദ്ധിക്കുന്നു. കാരണും, കർേും 
നശിക്കാത്തിെന്ത്താളും, ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അേന്ബാധും ഒരു 
േയക്തിക്ക് േർദ്ധിക്കുകയില്ല! െഞ്ഞിമെ രൂപത്തിലള്ള കർേും 
കഷ്ടമപ്പൊൻ അേന്ശഷിക്കുന്നു. ഈ ഖരരൂ ത്തിലള്ള െര്ഗ്മങ്ങള്ക് 
സഹികാന് എളുപ്പമാക്കുന്നതിനു പവണ്ടിയള്ള എല്ലാ മാര്ഗ്ഗങ്ങളും 
ഞാന് ൊണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്്ഃ "ദാദാ ഭഗവാന്നാ അസീം ജയ് ജയ് 
ൊര്ഗ്പഹാ" (ദാദാ ഭഗവാന് നീളാള്ക് വാഴന്റട്ട) ആവര്ഗ്ത്തിച്ച് ന്റൊല്ലുെ,  
"ത്രിമന്ത്ര്വം"(എല്ലാ തെസ്സങ്ങമളയും നശിപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് െന്ത്രങ്ങൾ) 
"നവ്െലമുും" (ഉന്നതൊയ ആത്മീയ ഉന്േശയങ്ങൾക്കായി ഉള്ളിമല 
ശുദ്ധൊയ ആത്മാേിന്നാെ് ഒരാൾ ഊർജ്ജും ആേശയമപ്പടുന്ന ഒപത് 
പ്രസ്താേനകൾ)  റയെ, തെങ്ങിയവ. 

ലൗെിെ ദ്ഃഖങ്ങളില് നിരാകലത അനുഭവന്റപ്പടുന്നതാണ് 
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പമാക്ഷ്ത്തിന്റെ ആദയാനുഭവം.  ഞാന് നിങ്ങള്ക്ക് ജ്ഞാനം നല്കുന്ന 
ദിവസം മുതല് നിങ്ങള്ക്ക് അത് അനുഭവന്റപ്പടും.  ശ്രീരമാകന്ന ഈ 
െര്ഗ്മങ്ങളുന്റെ ഭാരം തീരുപമ്പാഴാണ് രണ്ടാമന്റത്ത അനുഭവം.  
അപപ്പാള്ക് വിവരികാന് െഴിയാത്ത വിധത്തിലള്ള ആനന്ദം 
അനുഭവന്റപ്പടും.   

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച 
ജ്ഞാനും തമന്ന ആത്മജ്ഞാനും (ആത്മാേിമന കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനും) 
തമന്നയന്ല്ല? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് ആത്മജ്ഞാനെല്ല, ഉള്ളിൽ 
പ്രകെൊയത് ആത്മജ്ഞാനൊണ്. [ജ്ഞാന േിധി സെയത്ത്] 
'ഞങ്ങൾ' പറയന്നത് ആേർത്തിക്കുന്പാൾ, നിങ്ങളുമെ 
അപകീർത്തികരൊയ കർേും നശിക്കുകയും, ജ്ഞാനും ഉള്ളിൽ 
പ്രകെൊവകയും മചയ്യന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രെെമായിട്ടിന്ല്ല? 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ് (െഹാത്മാ ) : അന്റത, പ്രെെമായിട്ടുണ്ട്.   

ദാദാശ്രീ്ഃ  ആത്മപ്രാപ്തി ന്നടുക എളുപ്പൊന്ണാ? ജ്ഞാന േിധി 
സെയത്ത്, അപകീർത്തികരൊയ കർേും നശിക്കുന്നു. സുംഭേിക്കുന്ന 
രൊെമത്ത കാരയും എതാണ്? സവയവും ശരീര സമുച്ചയവും 
ന്േർപിരിയന്നു. മൂന്നാെമത്ത കാരയും ഭഗോമെ കൃപ ലഭിക്കുന്നു 
എന്നതാണ്. അതിനാൽ, നിരതരും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അേന്ബാധും 
ഉയർന്നുേരുന്നു, പ്രജ്ഞ (ആത്മാേിന്മെ  ന്നരിട്ടുള്ള പ്രകാശും) 
പ്രേർത്തിക്കാൻ തുെങ്ങുന്നു. 

ശുക്ല ക്ഷ്ത്തിന്റല രണ്ടാം ദിവസം മുതല്  

"പൂര്ഗ്ണെന്ദ്രന്" വന്റര 

'നാും' ജ്ഞാനും നൽകുന്നതിന് മുപ്, അനാദിൊലം മുതല്, 
അതായത് ലക്ഷ്കണകിന് ജന്മങ്ങളിലൂന്റെ, മനുഷ്യര്ഗ് 
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"െന്ദ്രനില്ലാന്റത" ആണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്.  എന്താണ് "െന്ദ്രനില്ലാന്റത" 
എന്നതിനുള്ള അര്ഗ്ഥം എു നിങ്ങള്ക്ക്കു മനസ്സിലാപയാ?  െന്ദ്രനില്ല 
എു തന്റന്നയാണ് അതിന് അര്ഗ്ഥം.  അനാദിൊലം മുതല് 
ആളുെള്ക് "ഇരുട്ടില്" [അജ്ഞാനത്തിമെ രൂപത്തിൽ] ആണ് 
ജീവിക്കുന്നത്.  അവര്ഗ് പ്രൊശ്ം [ജ്ഞാനത്തിമെ രൂപത്തിൽ] 
െണ്ടിപട്ട ഇല്ല.  അവര്ഗ് "െന്ദ്രന്റന" കെിന്ട്ടയില്ല!  അതന്റൊണ്ട് "നാം" 

ഈ ജ്ഞാനം നല്കുപമ്പാള്ക് “െന്ദ്രന്” പ്രതയക്ഷ്മാകു.     
തുെക്കത്തിൽ, ശുക്ല ക്ഷ്ത്തിന്റല രണ്ടാമന്റത്ത ദിവസം പ ാന്റലയാണ് 
ആദയന്റത്ത പ്രൊശ്ം വരുന്നത്. 'നാും' പൂർണ്ണൊയ ജ്ഞാനും 
നൽകുന്പാൾ, അത് ഉള്ളിൽ പ്രകെൊകുന്നു.  എത്ര ലഭിക്കുു?  
"ശുക്ല ക്ഷ്ത്തിന്റല രണ്ടാമന്റത്ത ദിവസം" ലഭിക്കുന്ന അത്രയം 
പ്രൊശ്ം മാത്രം.   ിന്നീെ് "പൂര്ഗ്ണെന്ദ്രനില്" എത്തിപച്ചരാന് നാം 
ഈ ജീവിതത്തില് ശ്രമികണം.   ിന്റന്ന രണ്ടാം ദിവസം മൂന്നാം 
ദിവസമാകം, നാലാം ദിവസമാകം....  അങ്ങന്റന "പൂര്ഗ്ണെന്ദ്രന്" 
ആകപമ്പാള്ക് അത് പൂര്ഗ്ണമായി.  അങ്ങന്റന പൂര്ഗ്ണമായ ജ്ഞാനം 
(പെവലജ്ഞാനം) സംഭവിക്കുു.  പുതിയ െര്ഗ്മങ്ങന്റളാും 
ബന്ധിക്കുെയില്ല.  െര്ഗ്മബന്ധനം അവസാനിക്കുു.  പൊ ം-
മാനം-മായാ-പലാഭങ്ങള്ക് ഒും ഉണ്ടാവില്ല.  യഥാര്ഗ്ഥത്തില് 
"െന്ദുലാല്" (മനസ്സിപെയം വാക്കുെളുപെയം ശ്രീരത്തിപെയം 
സങ്കരം) ആണ് എന്ന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം തന്റന്ന ഒരു 
മിഥയാഭ്രമം ആയിരുു.  ശ്രിക്കും "ഞാന് െന്ദുലാല് ആണ്" എന്ന 
മിഥയാഭ്രമം പ ായി.   ഇപപ്പാള്ക് നിങ്ങള്ക്ക് നല്കിയിട്ടുള്ള 
ആജ്ഞെളില് (ആത്മാവസ്ഥ നില നിര്ഗ്ത്തുന്നതിനും 
സംരക്ഷ്ിക്കുന്നതിനും നല്കിയിരിക്കുന്ന നിര്ഗ്പേശ്ങ്ങളും തതവങ്ങളും) 
നില നില്ക്കുെ.   

നിങ്ങള്ക് ഇവിന്റെ ജ്ഞാനവിധിക് വന്നാല്, ഞാന് നിങ്ങളുന്റെ 
 ാ  െര്ഗ്മങ്ങന്റളല്ലാം െഴുെികളയം.  അപപ്പാള്ക് നിങ്ങള്ക്ക് 
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നിങ്ങളുന്റെ സവന്തം ന്റതറ്റുെള്ക് ൊണാന് െഴിയം.  നിങ്ങള്ക്ക് 
നിങ്ങളുന്റെ ന്റതറ്റുെള്ക് ൊണാന് െഴിയപമ്പാള്ക്, നിങ്ങള്ക്ക് 
മനസ്സിലാകാം നിങ്ങള്ക് അന്തിമ പമാക്ഷ്ത്തിന് 
തോറായിന്റകാണ്ടിരിക്കുെയാണ് എന്ന്.   

[11] ജ്ഞാനവിധിക്കു പശ്ഷ്ം ആജ്ഞെള്ക് 
 ാലിപകണ്ടതിന്റെ പ്രാധാനയം 

ജ്ഞാനം സംരക്ഷ്ിക്കുന്നതിന് ആജ്ഞെള്ക് 

ഈ ജ്ഞാനത്തിനു പശ്ഷ്ം നിങ്ങള്ക് ആത്മാവിന്റന 
അനുഭവിക്കുു.   ിന്റന്ന എന്താണ് നിങ്ങള്ക് ന്റെോന് ഉള്ളത്?  
ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന്റെ ആജ്ഞെള്ക് ( രമമായ നിര്ഗ്പേശ്ങ്ങള്ക്) 
 ാലിക്കുെ മാത്രപമ നിങ്ങള്ക് ന്റെപേണ്ടതള്ളൂ.  ഈ ആജ്ഞെള്ക്  
നിങ്ങളുന്റെ മതം ആയിത്തീരുു.  ഈ ആജ്ഞെള്ക് നിങ്ങളുന്റെ 
ത സ്സിന്റന പ്രതിനിധീെരിക്കുു.  ലൗെിെ ജീവിതവം ആയി 
ബന്ധന്റപ്പട്ട ഒന്നിപനയം നിയന്ത്ര്ികാത്തതം, അതിന് തെസ്സങ്ങള്ക് 
ഒും സൃഷ്ടികാത്തതം ആണ് എന്റെ ആജ്ഞെള്ക്.  നിങ്ങള്ക് 
ലൗെിെ ജീവിതം തെര്ഗ്ു ന്റൊണ്ട് ഇരിക്കുപമ്പാഴും ലൗെിെ 
ജീവിതത്തിന്റല ഒും തന്റന്ന നിങ്ങന്റള ബാധിക്കുെ ഇല്ല.  അതാണ് 
അക്രം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മാഹാത്മയം!  

എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലം െീത്ത കൂട്ടു ന്റെട്ടുെള്ക് (കസംഗം) നില 
നില്ക്ക്കുന്ന ൊല ഘട്ടമാണ് ഇത്.  അടുകളയില് നിും 
ഓഫീസിപലക് പ ാകപമ്പാള്ക്, വീട്ടില്, വഴിയില്, പുറത്ത്, ൊറില്, 
ന്റെയിനില്....... എല്ലായിെത്തും നിങ്ങന്റള ആത്മാവില് നിും 
പുറത്തു ന്റൊണ്ടു പ ാകന്നത് അല്ലാന്റത (കസംഗം) പവന്ററ ഒും ഇല്ല.   
രണ്ടു മണിക്കൂര്ഗ് ന്റൊണ്ട് നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ച ജ്ഞാനം എങ്ങം നില 
നില്ക്ക്കുന്ന െീത്ത കൂട്ടു ന്റെട്ടുെള്ക് (കസംഗം) വിഴുങ്ങി െളയം.  
അതിനാണ് അഞ്ച് ആജ്ഞെളുന്റെ സംരക്ഷ്ണ പവലി നിങ്ങള്ക്ക് 
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നല്കിയിരിക്കുന്നത്.  നിങ്ങള്ക് ആ സംരക്ഷ്ണത്തിന് അെത്ത് 
നില്കുെയാന്റണങ്കില്, അെത്തുള്ള ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥക് ഒരു 
ന്റെറിയ മാറ്റം പ ാലം സംഭവിക്കുെയില്ല.  നിങ്ങള്ക്ക് അത് നല്കിയ 
സമയത്ത് ഉള്ളത പ ാന്റല തന്റന്ന ജ്ഞാനം നിലനില്ക്ക്കും.  പവലി 
തെര്ഗ്ു പ ായാല് ജ്ഞാനം നശ്ിപ്പികന്റപ്പടും.   

ഞാന് നിങ്ങള്ക്ക് ജ്ഞാനവം, ആത്മാവിന്റന അനാത്മാവില് 
നിും പവര്ഗ്തിരിക്കുന്ന അറിവം (പഭദജ്ഞാനം) നല്കിയിരിക്കുു.  
എന്നിരുന്നാലം, അത് പവറിട്ടു തന്റന്ന നില നില്ക്ക്കുന്നതിനും ഈ 
െലിയഗ ൊലഘട്ടത്തില് (െിന്ത, വാക്, പ്രവര്ഗ്ത്തി എന്നിവ 
ഐെയത്തില് വര്ഗ്ത്തികാത്ത ൊലഘട്ടം) നിും അതിന്റല 
ആളുെളില് നിും സംരക്ഷ്ണം ലഭിക്കുന്നതിനും, ഞാന് നിങ്ങള്ക്ക് 
അഞ്ച് വാെയങ്ങള്ക് (ആജ്ഞെളുന്റെ രൂ ത്തില്) നല്കിയിരിക്കുു.  
അറിവിന്റെ വിത്തിന് (ജ്ഞാന ബീജം) അത് വളരുന്നതിപനാന്റൊപ്പം 
അതിന് നാം ന്റവള്ളം നല്ക്പെണ്ടി വരിപല്ല?  അതിനുചുറ്റും നാം ഒരു 
പവലി ന്റെപട്ടണ്ടി വരിപല്ല? 

ജ്ഞാനത്തിനുപശ്ഷ്ം എന്ത് ആത്മീയ സാധനെളാണ് 
ഒരാള്ക്  ിന്തുെപരണ്ടത്? 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ഈ ജ്ഞാനും ന്നെിയ ന്ശഷും എത് 
തരത്തിലള്ള ആത്മീയ പരിശീലനൊണ് (സാധന) ഒരാൾ 
മചന്യ്യെത്? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  ആത്മീയ സാധനെളായി അഞ്ച് ആജ്ഞെള്ക് 
 ാലിക്കുെ മാത്രമാണ് നിങ്ങള്ക് ന്റെപേണ്ടത്.  പവന്ററ ഒരു ആത്മീയ 
സാധനയം ഇനി നിങ്ങള്ക് ന്റെപേണ്ടതായി ഇല്ല.  മറ്റ് ആത്മീയ 
സാധനെള്ക് നിങ്ങള്ക്ക് ബന്ധനങ്ങള്ക് സൃഷ്ടിക്കും.  അപത സമയം 
അഞ്ച് ആജ്ഞെള്ക് നിങ്ങള്ക്ക് സവാതന്ത്ര്യം നല്കും.   

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  അഞ്ച് ആജ്ഞെള്ക്ക് മുെളിലായി, 
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അതിലം വലിയ പവന്ററ എന്റന്തങ്കിലം ഉപണ്ടാ? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  നിങ്ങള്ക്ക് "അഞ്ച് ആജ്ഞെളുന്റെ" പവലിയണ്ട്.  
അതന്റൊണ്ട് ആരും നിങ്ങളുന്റെ "നിധി" "െട്ട്" എടുകില്ല.  നിങ്ങള്ക് 
പവലി സംരക്ഷ്ിച്ചാല് ഞാന് നിങ്ങള്ക്ക് നല്കിയത് അപത പ ാന്റല 
തന്റന്ന ഉള്ളില് ഇരിക്കും.  പവലി അയഞ്ഞുപ ായാല് ആന്റരങ്കിലം 
അെത്ത് െയറി അെത്തുള്ളത് നശ്ിപ്പിപച്ചകാം.  അപപ്പാള്ക് വീണ്ടും 
വന്ന് എനിക് പെടു ാടുെള്ക് തീര്ഗ്പകണ്ടി വരും.  അതന്റൊണ്ട് ഈ 
അഞ്ച് ആജ്ഞെളില് നില നില്ക്കുെ ആന്റണങ്കില് ഞാന് 
നിങ്ങള്ക്ക് തെര്ഗ്ച്ചയായ ഒരു സമാധി അവസ്ഥ (ൊനസികവും 
ശാരീരികവും ബാഹയവൊയ ന്പ്രരിതൊയ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് 
ഒരാൾ സവതന്ത്രനാകുന്പാൾ ഉൊകുന്ന ഒരു  രമാനന്ദത്തിന്റെ 
അേസ്ഥ)  ഉറപ്പു നല്കുു.   

ആജ്ഞെളിലൂന്റെ വളന്റര പവഗത്തിലള്ള പുപരാഗതി 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ജ്ഞാനും ന്നെിയ ന്ശഷും െഹാത്മാക്കൾ 
ഉൊക്കുന്ന പുന്രാഗതി, ആ പുന്രാഗതിയമെ ന്േഗതമയതിമന 
ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു? പുന്രാഗതി ന്േഗത്തിലാക്കാൻ നേൾ 
എതാണ് മചന്യ്യെത്? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  ഒരാൾ അഞ്ച് ആജ്ഞകമള പിന്തുെരുകയാമണങ്കിൽ, 
അത് മപമട്ടന്ന് സുംഭേിക്കുും, അഞ്ച് ആജ്ഞകളാണ് അതിന് 
കാരണും. നിങ്ങൾ അഞ്ച് ആജ്ഞകമള പിന്തുെരുന്പാൾ, 
ആത്മാേിമനക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയമെ ആേരണും മപാട്ടുന്നു, 
ആത്മശക്തികൾ പ്രകെൊകാൻ തുെങ്ങുന്നു. പ്രകെിപ്പിക്കാത്ത 
ഊർജ്ജും പ്രകെൊകാൻ തുെങ്ങുന്നു. അഞ്ച് ആജ്ഞകമള 
പിന്തുെരുന്നതിലൂമെ, ആത്മാേിന്മെ ഊർജ്ജും (ഐശവരയും) 
പ്രകെൊകുന്നു. എല്ലാത്തരും ഊർജ്ജങ്ങളുും പ്രകെൊകുന്നു. ഇമതല്ലാും 
ആജ്ഞകമള പിന്തുെരുന്നതിമന ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.   
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'നമ്മുമെ' ആജ്ഞകന്ളാെ് ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തുന്നത് ഏേവും 

േലിയ ഗുണൊയി കണക്കാക്കമപ്പടുന്നു. ‘നമ്മുമെ’ ആജ്ഞകളിൽ 
നിലനിൽക്കുന്നതിലൂമെ, ബുദ്ധ്ി ഉ പയാഗികാത്ത അേസ്ഥ 

കകേരിക്കുന്നേൻ, ‘നമേ’ ന്പാമലയായി ൊറന്നു! എന്നിരുന്നാലും, 
ഒരാൾ ആജ്ഞകമള പരിന്പാഷിപ്പിക്കുന്നിെന്ത്താളും കാലും, 
ആജ്ഞകൾക്ക് ഒരു ൊേവും േരുത്തരുത്. അന്പ്പാൾ ഒരു പ്രശ്നവും 
ഉൊകില്ല. 

ദൃഢനിശ്ചയം നിങ്ങന്റള ആജ്ഞെള്ക്  ിന്തുെരാന് 
സഹായിക്കുു 

ദാദായമെ ആജ്ഞകമള പിന്തുെരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 
എല്ലാേിലും േലിയ കാരയൊണ്. ആജ്ഞകമള പിന്തുെരാൻ നിങ്ങൾ 
തീരുൊനിക്കണും. നിങ്ങൾക്ക് ആജ്ഞകമള പിന്തുെരാൻ കഴിയന്ൊ 
ഇല്ലന്യാ എന്ന് സൂക്ഷ്മൊയി പരിന്ശാധിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് 
എത്രന്ത്താളും ആജ്ഞകമള പിന്തുെരാൻ െഴിയുപണ്ടാ,  അത്രയം 
ശരിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ആജ്ഞകമള പിന്തുെരണമെന്ന് 
നിങ്ങൾ തീരുൊനിക്കണും. 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ആജ്ഞകൾ പൂർണൊയും പാലിച്ചിമല്ലങ്കിൽ 
പ്രശ്്നെില്ല, അന്ല്ല?  

ദാദാശ്രീ്ഃ  കുഴപ്പെില്ല എന്നല്ല. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും 
ആജ്ഞകമള പാലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമേന്ന് 'നിങ്ങൾ' 
തീരുൊനിക്കണും! രാേിമല എഴുന്ന്നൽക്കുന്പാൾ മുതൽ, "എനിക് 
ആജ്ഞെളില് നില നില്ക്ക്കുെയം അവ  ിന്തുെരുെയം 
പവണം"എന്ന് തീരുൊനിക്കുക. നിങ്ങൾ ഇത് തീരുൊനിക്കുന്ന 
നിെിഷും മുതൽ, നിങ്ങൾ 'നമ്മുമെ' ആജ്ഞകളിന്ലക്ക് േന്നിരിക്കുും, 
അതാണ് 'നമുക്ക്' ന്േെത്. 
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നിങ്ങൾ ആജ്ഞകമള പിന്തുെരാൻ െറന്നാൽ, അതിനായി 
പ്രതിക്രെണും മചയ്യക, ' പഹ ദാദാ, ഈ രെ് െണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 
ഞാൻ െറന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളുമെ ആജ്ഞകമള െറന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 
ആജ്ഞകമള പിന്തുെരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദയോയി എന്ന്നാെ് 

ക്ഷെിക്കൂ.’ അന്പ്പാൾ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുേൻ പാസിുംഗ് ൊർക്കുും ലഭിക്കുും; 
നൂറ ശതൊനും ൊർക്ക് കിട്ടുും. അതിനാൽ നിങ്ങളുമെ 
ഉത്തരോദിതവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിോകുും. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ 
ആജ്ഞേലയത്തിൽ േന്നാൽ, ഈ ന്ലാകത്തിമല ഒന്നുും നിങ്ങമള 

ബാധിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ ‘ഞങ്ങളുമെ’ ആജ്ഞകമള 
പിന്തുെരുകയാമണങ്കിൽ, ഒന്നുും നിങ്ങമള ബാധിക്കുകയില്ല. 

ആത്മാവിപലക്കുള്ള യഥാര്ഗ്ഥ പുപരാഗതി ആജ്ഞെള്ക് 
 ാലിക്കുപമ്പാഴാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. 

'ഞങ്ങൾ' ജ്ഞാനം നല്കിയപപ്പാള്ക്, നിങ്ങള്ക് (ആത്മാവ്) 

അനാത്മാവില് (പ്രകൃതി) നിും പവര്ഗ്ന്റ ട്ടു.  “ഞാന് 

ശുദ്ധ്ാത്മാവാണ്” എന്നതാണ് ആത്മാവ് (പുരുഷ്ന്)., 
അതിനുന്ശഷും പുരുഷാർത്ഥും (ആത്മവൊയി പുന്രാഗെിക്കാനുള്ള 
ആത്മീയ പരിശ്രെും), ഇതാണ് യഥാർത്ഥ പുരുഷാർത്ഥും.    

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  യഥാര്ഗ്ഥ ആത്മീയമായ  രിശ്രമവം 
(യഥാര്ഗ്ഥ പുരുഷ്ാര്ഗ്ഥം) ആപ ക്ഷ്ിെമായ ആത്മീയ  രിശ്രമവം 
(ആപ ക്ഷ്ിെ പുരുഷ്ാര്ഗ്ഥം) തമിലള്ള വയതയാസം ദയവായി 
വിശ്ദീെരിച്ചു തരൂ.   

ദാദാശ്രീ്ഃ  യഥാര്ഗ്ഥ പുരുഷ്ാര്ഗ്ഥത്തില് ഒും തന്റന്ന 
ന്റെോനില്ല.  രണ്ടും തമിലള്ള വയതയാസം എന്താന്റണു ന്റവച്ചാല്, 
യഥാര്ഗ്ഥ പുരുഷ്ാര്ഗ്ഥം "ൊണുെയം" "അറിയെയം" മാത്രമാണ്.  
ആപ ക്ഷ്ിെ പുരുഷ്ാര്ഗ്ഥത്തിന്റെ അര്ഗ്ഥം എന്താണ്?  അത് 
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"ഇതാണ് ഞാന് ന്റെോന് പ ാകന്നത്!" എന്ന ആന്തരിെ ഭാവം 
ഉണ്ടായിരിക്കുെ എന്നതാണ്.   

"െന്ദുഭായ്" എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങള്ക് ന്റെയ്തു ന്റൊണ്ടിരുന്ന 
ആത്മീയ  രിശ്രമം ഒരു മിഥയാ പുരുഷ്ാര്ഗ്ഥം ആയിരുു.  എന്നാല് 
"ഞാന് ശുദ്ധ്ാത്മാവാണ്" എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങള്ക് പുരുഷ്ാര്ഗ്ഥം 
ന്റെയ്യുന്നതം ദാദായന്റെ അഞ്ച് ആജ്ഞെളില് ഇരിക്കുന്നതം ആണ് 
യഥാര്ഗ്ഥ പുരുഷ്ാര്ഗ്ഥം. അത് പുരുഷനായ ന്ശഷും പുരുഷാർത്ഥും 
മചയ്യന്നതായി കണക്കാക്കമപ്പടുന്നു.   

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  േിതച്ച ജ്ഞാനത്തിമെ േിത്ത്, അത് 
തമന്നയാന്ണാ [അറിേിമെയും ദർശനത്തിമെയും] പ്രകാശും  
(ന്ജയാതി)? 

ദാദാശ്രീ്ഃ തീർച്ചയായും! എന്നിരുന്നാലും, ഇത് 
ചന്ദ്രചക്രത്തിമെ രൊും ദിേസും ന്പാമലയാണ്. ഇന്പ്പാൾ, അത് 
ക്രന്െണ പൂർണ്ണ  ചന്ദ്രനായി ൊറും. യഥാർത്ഥ പുരുഷാർത്ഥും 
ആരുംഭിക്കുന്നത് പുഡ്ഗലും (അനാത്മാവും ) സവയമുും  (ആത്മാവും ) 
ന്േർപിരിയന്ന നിെിഷും മുതലാണ്. പുരുഷാർത്ഥും 
ആരുംഭിക്കുന്നിെത്ത്, അത് ഒരാന്റള ചന്ദ്രചക്രത്തിമെ രൊും ദിേസും 
മുതൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രാേസ്ഥയിന്ലക്ക് എത്തിക്കുു. അമത! ഒരാൾ 
ആജ്ഞകമള പിന്തുെരുന്പാൾ അത് സുംഭേിക്കുും. െമോന്നുും 

‘മചന്യ്യെ’ കാരയെില്ല. ആജ്ഞകമള ൊത്രന്െ പിന്തുെന്രെതുള്ളൂ. 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ദാദാ, ഒരാൾ പുരുഷനായതിന് ന്ശഷമുള്ള 
പുരുഷാർത്ഥമത്ത ദയോയി േിേരിക്കുക. ലൗകിക ഇെപാടുകളിൽ 
ഒരാൾ എങ്ങമന നിലനിൽക്കുും? 

ദാദാശ്രീ്ഃ ഈ െഹാത്മാക്കമളല്ലാും തീർച്ചയായും ലൗകിക 
ഇെപാടുകൾ നെത്തുന്നേരാണ്, അന്ല്ല? അഞ്ച് ആജ്ഞകൾ 
തീർച്ചയായും ദാദയാണ്. അേയാണ്   യഥാർത്ഥ പുരുഷാർത്ഥും. 
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അഞ്ച് ആജ്ഞകമള പിന്തുെരുന്നതിമന പുരുഷാർത്ഥും എന്ന് 
േിളിക്കുന്നു, അഞ്ച് ആജ്ഞകമള പിന്തുെരുന്നതിമെ ഫലൊയി എത് 
സുംഭേിക്കുും? 'നിങ്ങൾക്ക്' അറിയന്നേനുും - കാണുന്നേനുും ആയ   
(ജ്ഞാത-ദ്രഷ്ട) സ്ഥിതിയിൽ തുെരാൻ കഴിയും. 'നേന്ളാെ്' 
ആമരങ്കിലും "എതാണ് യഥാർത്ഥ പുരുഷാർത്ഥും?" എന്ന് 

ന്ചാദിച്ചാൽ, അന്പ്പാൾ ‘ഞങ്ങൾ’ െറപെി പറയും, “അത് 

അറിയന്നേനുും - കാണുന്നേനുും ആയി തുെരുക!” അതിനാൽ ഈ 
അഞ്ച് ആജ്ഞകൾ നിങ്ങമള അറിയന്നേനുും - കാണുന്നേനുും ആയി 
നിലമകാള്ളാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അന്ല്ല? 

‘ഞങ്ങൾ’ ഇതിനായി ഒരു നിരീക്ഷണും നെത്തുന്നു; ഒരാൾ 
ആത്മാർത്ഥതന്യാമെ പുരുഷാർത്ഥും ആരുംഭിച്ചിെമത്തല്ലാും, 'നമ്മുമെ' 
കൃപ തീർച്ചയായും അേനിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

[12] ആത്മാവിന്റെ അനുഭവം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി്ഃ 

അനുഭവ്, ലക്ഷ്്, പ്രതീതി 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ആത്മാവിന്റെ അനുഭവ സമയത്ത് എന്താണ് 
സംഭവിക്കുന്നത്? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  ആത്മാേ് അനുഭേത്തിൽ േരുന്പാൾ, 'ഞാൻ 
ശരീരൊണ്' (ന്ദഹാധയാസ്) എന്ന േിശവാസും അകലന്നു. ഈ 
േിശവാസും േിട്ടുന്പാകുന്പാൾ, പുതിയ കർേത്തിമെ ബന്ധനും 
അേസാനിക്കുന്നു. അന്പ്പാൾ ഒരു േയക്തിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ 
എതാണ് ന്േെത്? 

മുമ്പ് 'ചന്ദുഭായ്' എന്തായിരുു, ഇപപ്പാള്ക് എന്താണ് 
എന്റന്നാന്റക നമുക് മനസ്സിലാകാന് െഴിയു.  ആ വയതയാസം 
എന്തുന്റൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത്?  അത് ആത്മാവിന്റെ അനുഭവം 
മൂലമാണ്.  മുമ്പ്, ഞാന് ഈ ശ്രീരമാണ് എന്ന അനുഭവം 
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ഉണ്ടായിരുു.  ഇപപ്പാള്ക് അവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ട്.  

പ്രതീതി (ഉറച്ച വിശ്വാസം) എു  റയന്നത് നിങ്ങളുന്റെ 

വിശ്വാസം നൂറ് ശ്തമാനവം മാറിയിരിക്കുു എന്നതാണ്.  ‘ഞാന് 

തീര്ഗ്ച്ചയായം ശുദ്ധ്ാത്മാവാണ്’ എന്നത് സ്ഥാ ിതമായിരിക്കുന്ന 

വസ്തുതയാണ്.  ‘ഞാന് ശുദ്ധ്ാത്മാവാണ്’ എന്ന സ്ഥാ ിതമായ 
വിശ്വാസം (ശ്രദ്ധ) പ ാപയകാം, എങ്കിലം പ്രതീതി ഒരികലം 
പ ാവില്ല.  വിശ്വാസം മാറിപയകാം.  എന്നാല് പ്രതീതി ഒരികലം 
മാറില്ല.   

പ്രതീതി എു  റയന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങള്ക് 
സങ്കല്പിക്കുെ,  ഒരു വെി എടുത്ത് നിങ്ങള്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് മണില് 
 കതി കഴിച്ചിടുു.  ആ വെിയില് നിങ്ങള്ക് വലിയ സമര്ഗ്േം 
ന്റെലത്തിയാല് അത് ഒന്ന് ന്റെരിഞ്ഞ് വളപഞ്ഞകാം.  എന്നാല് 
അതിന്റെ സ്ഥാനം മാറില്ല. കർേും എത്ര ശക്തൊയി തുറന്നാലും, 
ഭയാനകൊയ കർേും മേളിമപ്പടുത്തിയാലും, ന്ബാധയും അതിമെ 
സ്ഥാനും ൊേില്ല. "ഞാന് ശുദ്ധ്ാത്മാവാണ്" എന്ന പ്രതീതി (ഉറച്ച 
വിശ്വാസം) ഒരികലം പ ാെില്ല.   

അതിനാൽ, അനുഭേും (അനുഭേ്), സ്ഥാപിതൊയ അേന്ബാധും 
(ലക്ഷ്), സവയും എന്ന ന്ബാധയും (പ്രതീതി) ; ഇേ മൂന്നുും 
അേന്ശഷിക്കുന്നു. ന്ബാധയും എല്ലാ കാലത്തുും നിലനിൽക്കുന്നു. 
സ്ഥാപിതൊയ അേന്ബാധും ചിലന്പ്പാൾ നിലനിൽക്കുന്നു. നേൾ 
ചില ന്ജാലികളിൽ ഏർമപ്പടുന്പാൾ, സ്ഥാപിതൊയ അേന്ബാധും 
നമുക്ക് നഷ്്െമപ്പന്ട്ടക്കാും, ന്ജാലിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇെന്േള ലഭിച്ചാൽ, 
സ്ഥാപിതൊയ അേന്ബാധും തിരിമച്ചത്തുും. ന്ജാലിയിൽ നിന്നുും 
െമേല്ലാ കെെകളിൽ നിന്നുും സവതന്ത്രനായി ഏകാതതയിൽ 

ഇരിക്കുന്പാഴാണ് ‘സവയും’ എന്ന അനുഭേും ഉൊകുന്നത്; 
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അന്പ്പാഴാണ് അനുഭേും അനുഭേമപ്പടുക. ഓർക്കുക, അനുഭേും 
അനിോരയൊയും േർദ്ധിച്ചുമകാെിരിക്കുും.   

അനുഭേും, സ്ഥാപിതൊയ അേന്ബാധും, സവയും എന്ന 
ന്ബാധയും. ന്ബാധയൊണ് അെിസ്ഥാനും. ആ അെിത്തറ 
സ്ഥാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, സ്ഥാപിതൊയ അേന്ബാധും 
ഉയർന്നുേരുന്നു. തുെർന്ന്, 'ഞാൻ ശുദ്ധാത്മാോണ്' എന്ന സ്ഥാപിത 
അേന്ബാധും നിരതരും നിലനിൽക്കുന്നു. േിശ്രെന്േളയിൽ, 
അൽപസെയും നിങ്ങൾ അറിയന്നേനുും-കാണുന്നേനുും ആയി 
നിലമകാള്ളുന്പാൾ, അത് സവയും എന്ന അനുഭേൊണ്. 

[13]  ജീേിച്ചിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിയൊയള്ള സത്സുംഗത്തിമെ 
പ്രാധാനയും 

കുരുക്കുകൾ പരിഹരിക്കാൻ സത്സുംഗത്തിമെ ആേശയകത 

ഈ അക്രും േിജ്ഞാനത്തിലൂമെ നിങ്ങളുും തീർച്ചയായും 
ആത്മാനുഭേും ന്നെിയിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ജ്ഞാനിയമെ 
കൃപയാൽ നിങ്ങൾ അത് ന്നെിമയടുത്തു; അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് 
ഇതിമെ പ്രന്യാജനും ലഭിക്കുന്നതിന്, ആത്മീയൊയി 
പുന്രാഗെിക്കുന്നതിന്, ജ്ഞാനിയൊയള്ള നിങ്ങളുമെ പരിചയും 
കൂടുതൽ േർദ്ധിപ്പിച്ചുമകാെ് നിങ്ങൾ ഇത് െനസ്സിലാക്കണും. 

ഈ ജ്ഞാനന്റത്ത കറിച്ച് ഒരാള്ക് ആഴത്തില് 
മനസ്സിലാപകണ്ടതണ്ട്.  ൊരണം ഇത് ന്റവറം ഒരു മണിക്കൂര്ഗ് ന്റൊണ്ട് 
നല്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.  എന്റന്താരു മഹാ അനുഭവം ആണ്  ഈ 
ജ്ഞാനം! ന്കാെി വര്ഗ്ഷ്ങ്ങള്ക്ന്റൊണ്ട് സംഭവികാന് 
സാധയതയില്ലാത്ത ജ്ഞാനം ന്റവറം ഒരു മണിക്കൂര്ഗ് ന്റൊണ്ട് 
ലഭിക്കുു.  എന്നിരുന്നാലം ഒരാള്ക്ക് അെിസ്ഥാനമായ 
ജ്ഞാനമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അത് സൂക്ഷ്മൊയും േിശദൊയും 
െനസ്സിലാക്കണും, അന്ല്ല?  നിങ്ങൾ 'ഞങ്ങളുമെ' കൂമെ ഇരുന്നു 
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ന്ചാദയങ്ങൾ ന്ചാദിക്കുന്നത് തുെരുന്പാൾ 'ഞങ്ങൾ' അത് േിശദൊയി 
േിശദീകരിക്കുന്നു.  അതുമകാൊണ് സത്സുംഗും (ന്ചാദയ-ഉത്തര 
രൂപത്തിൽ നെത്തുന്ന ആത്മീയ സുംഗെും; ആത്മസാക്ഷാത്കാരമത്ത 
ന്പ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നേരുമെ കൂട്ടായ്മ അമല്ലങ്കിൽ ബന്ധും) േളമര 
നിർണായകൊമണന്ന് 'ഞങ്ങൾ' പറയന്നത്. നിങ്ങൾ 
അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകമള കുറിച്ച് ഇേിമെ ന്ചാദയങ്ങൾ 
ന്ചാദിക്കുന്നത് തുെരുന്പാൾ, ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളിൽ അഴിയാൻ 
തുെങ്ങുും. മപാള്ളുന്ന ന്ചാദയമുമെങ്കിൽ അത് ന്ചാദിക്കണും. 

വിത്ത് നട്ടു െഴിഞ്ഞാല് അതിന് നനച്ചുന്റൊടുപകണ്ടത് 
അതയാവശ്യമാണ് 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ജ്ഞാനും എടുത്തതിന് ന്ശഷവും, 'ഞാൻ 
ശുദ്ധാത്മാോണ്' എന്ന അേന്ബാധും മകാണ്ടേരാൻ അൽപ്പും 
ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.  

ദാദാശ്രീ്ഃ അല്ല, അത് സവാഭാേികൊയി സുംഭേിക്കുന്ന 
ഒന്നാണ്. ഇത് മകാണ്ടേന്രെ ഒന്നല്ല, അത് തീർച്ചയായും 
സവതൊയി നിലനിൽക്കുന്നു. അതിനായി എതാണ് മചന്യ്യെത്? 
നിങ്ങൾ 'ഞങ്ങളുമെ' അടുന്ത്തക്ക് േരണും [ജ്ഞാനി പുരുഷമെ 

സത്സുംഗത്തിൽ പമങ്കടുക്കുക]. ‘തളിന്ക്കെ’ ‘മേള്ളും’ 

‘തളിക്കമപ്പടുന്നില്ല’, അതുമകാൊണ് ഇമതല്ലാും ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നത്. 
നിങ്ങളുമെ ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിമല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങളുമെ 
ബിസിനസ്സിന് എത് സുംഭേിക്കുും?  

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  അത് പമാശ്മായിപപ്പാകം.   

ദാദാശ്രീ്ഃ അമത, അതിനാൽ ഇതുൊയി 
താരതെയമപ്പടുത്താവന്നതാണ്. 'നിങ്ങൾ' ജ്ഞാനും എടുത്തു, 
അതിനാൽ 'മേള്ളും' അതിൽ ' തളിക്കണും', അന്പ്പാൾ 'മചെി' 



  ആത്മസാക്ഷ്ാത്ക്കാരം   45 

 

േളരുും. ഒരു മചറിയ മചെിക്ക് ന്പാലും മേള്ളും തളിക്കണും. 
അതിനാൽ ൊസത്തിമലാരിക്കൽ, രെ് ൊസത്തിമലാരിക്കൽ, 
നിങ്ങൾ അതിൽ കുറച്ച് മേള്ളും തളിന്ക്കെതുെ്. 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ഞങ്ങള്ക് വീട്ടില് ന്റവച്ച്  നനച്ചു ന്റൊടുകാം.  

ദാദാശ്രീ്ഃ  ഇല്ല, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇത് േീട്ടിൽ മചയ്താൽ അത് 
നെക്കില്ല. അത് പ്രവര്ഗ്ത്തിക്കുപമാ? ജ്ഞാനി ഇേിമെ ന്നരിട്ടു 
േന്നിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് അതിമനാന്നുും ഒരു േിലയെില്ല! നിങ്ങൾ 
സ്കൂളിൽ ന്പാന്യാ ഇല്ലന്യാ? നിങ്ങൾ എത്ര േർഷും സ്കൂളിൽ ന്പായി? 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ   ത്തു വര്ഗ്ഷ്ങ്ങള്ക്. 

ദാദാശ്രീ്ഃ  അപപ്പാള്ക് നിങ്ങള്ക് സ്ക്കൂളില് എന്താണ്  ഠിച്ചത്?  
ഭാഷ്! ഈ ഇുംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ പത്ത് േർഷും 
മചലേഴിച്ചു, അന്തസെയും 'ഞങ്ങൾ' നിങ്ങന്ളാെ് 'ഞങ്ങൾ'മക്കാപ്പും 
ആറ് ൊസും മചലേഴിക്കാൻ ആേശയമപ്പടുന്നു. നിങ്ങൾ ആറ് 
ൊസന്ത്തക്ക് 'ഞങ്ങളുൊയി' അടുത്ത ബന്ധും 
പുലർത്തുകയാമണങ്കിൽ, നിങ്ങളുമെ [ആത്മീയ] ന്ജാലി 
പൂർത്തിയാകുും.    

ദൃഢനിശ്ചയം തെസ്സങ്ങള്ക് നീകം ന്റെയ്യും 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  എന്റെ ലൗെിെമായ ആപ ക്ഷ്ിെ 
പജാലിെള്ക്കായി പപ്രാഗ്രാമുെള്ക് നിശ്ചയികന്റപ്പട്ടിരിക്കുു.  
അതന്റൊണ്ട് ഇവിന്റെ സത്സംഗത്തിന് വരാന് െഴിയന്നില്ല.   

ദാദാശ്രീ്ഃ  നിങ്ങളുന്റെ ആന്തരിെ ഭാവം ശ്ക്തമാന്റണങ്കില്, 

മപറ്റത് [തെസ്സങ്ങൾ] തെര്ഗ്ു പ ാകം.  ‘നിങ്ങള്ക്’ അെന്റത്ത ഭാവം 
ശ്ക്തമാപണാ ദര്ഗ്ബലമാപണാ എന്ന് പരിന്ശാധിക്കണും മാത്രപമ 
ന്റെപേണ്ടതള്ളൂ.   
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സത്സംഗത്തിലൂന്റെ ലൗെിെ ജീവിതത്തില്  

ലാഭം ഉറപ്പു നല്കുു 

‘ഞങ്ങളുമെ’ അടുന്ത്തക്ക് േരുന്ന ഈ ബിസിനസുകാമരല്ലാും 
ഒരു െണിക്കൂർ കേകി കെകളിൽ എത്തിയാൽ േൻ നഷ്ടും 

സുംഭേിക്കുമെന്ന തരത്തിലാണ്. അതുമകാെ് ‘ഞങ്ങൾ’ അേന്രാെ് 

പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ ഇേിമെയള്ളിെന്ത്താളും കാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 
നഷ്ടവും ഉൊകില്ല. ഇേിന്െക്ക് േരുന്ന േഴിയിൽ, നിങ്ങളുമെ 
കെയിൽ അരെണിക്കൂന്റാളും നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടും 
സുംഭേിക്കുും. നിങ്ങൾ ഇേിമെ േന്നാൽ അതിമെ ബാധയത 

‘ഞങ്ങളുന്െതാണ്’.” എമതന്നാൽ, ‘നമുക്ക്’ ഇതിൽ മകാടുക്കാന്നാ 
ോങ്ങാന്നാ ഒന്നുെില്ല. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഇേിമെ േന്നത് 

‘നിങ്ങളുമെ ആത്മാേിനു’ ന്േെി ൊത്രൊണ്. അതുമകാൊണ് 

‘ഞങ്ങൾ’ എല്ലാേന്രാടുും പറയന്നത്, “നിങ്ങൾ ഇേിമെ േന്നാൽ 

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും നഷ്ടമുൊകില്ല.”     

ദാദായമെ അസാധാരണൊയ സത്സുംഗും 

പ്രകെൊകുന്ന െര്ഗ്മങ്ങളുന്റെ (ഉദയെര്ഗ്മങ്ങള്ക്) ഫലങ്ങള്ക് 

വളന്റര ഭാരമുള്ളതാന്റണങ്കില്, നിങ്ങള്ക് മനസ്സിലാകണം ‘ഈ 
ഉദയെര്ഗ്മം വളന്റര വിഷ്മമുള്ളതാണ്,  അതന്റൊണ്ട് ശ്ാന്തമായം 

സമാധാനമായം ഇരികണം’ എന്ന്.  ഉദയെര്ഗ്മം ഭാരൊകുന്പാൾ, 
ചന്ദുഭായിമയ ശാതൊക്കി സത്സുംഗത്തിൽ തുെരുക.  കാരയങ്ങൾ 
ഇതുന്പാമല തമന്ന തുെരുും. ഏതുതരും കർേും പ്രകെൊകുും എന്ന്      
പറയാനാേില്ല! 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അേന്ബാധും (ജാഗ്രുതി) 
അസാധാരണൊയ ഒരു തലത്തിന്ലക്ക് ഉയർത്താൻ എതാണ് 
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പരിഹാരും?  

ദാദാശ്രീ്ഃ  സത്സുംഗത്തിൽ തുെരുക എന്നതാണ്. 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ആമരങ്കിലും നിങ്ങന്ളാമൊപ്പും 
[സത്സുംഗത്തിൽ] ആറൊസും ഇരിക്കുന്പാൾ, സ്ഥൂല തലത്തിൽ ഒരു 
പരിേർത്തനും സുംഭേിക്കുന്നു, അതിമനത്തുെർന്ന് സൂക്ഷ്മൊയ 
തലത്തിൽ പരിേർത്തനും സുംഭേിക്കുന്നുമേന്ന് 'നിങ്ങൾ' പറയന്നു. 

ദാദാശ്രീ്ഃ   അമത, ഇേിമെ ‘ഞങ്ങൾ’മക്കാപ്പും 
ഇരിക്കുന്നതിലൂമെ പരിേർത്തനും സുംഭേിക്കുന്നു. അതിനാൽ, 
ഒരാൾക്ക് [ജ്ഞാനിമയ] പരിചയമുൊയിരിക്കണും, രെ് െണിക്കൂർ, 
മൂന്ന് െണിക്കൂർ, അഞ്ച് െണിക്കൂർ; നിങ്ങൾ എത്ര മക്ര ിേ് മചയ്താലും 
അതിമെ പ്രന്യാജനും ഉൊകുും. ജ്ഞാനും ന്നെിയ ന്ശഷും, ചിലർ 

ചിതിക്കുന്നു, ‘നമുക്ക് ഇനി ഒരു ന്ജാലിയും ബാക്കിയില്ല!’ 
എന്നിരുന്നാലും, പരിേർത്തനും ഇതുേമര സുംഭേിച്ചിട്ടില്ല!  

ജ്ഞാനിയന്റെ സമീ ത്ത് തെരുെ 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ   രിപൂര്ഗ്ണം ആയ അവസ്ഥ പനെി 
എടുക്കുന്നതിന് മഹാത്മാകള്ക്  എന്ത് സവതാല്പരയം ആണ് നില 
നിര്ഗ്പത്തണ്ടത്? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  ഒരാളുമെ ജീേിതത്തിമെ പരൊേധി 
ദാദായ്്മക്കാപ്പും മചലേഴിക്കാനുള്ള ന്പ്രരണ ൊത്രും; െമോരു 
ഉന്േശയവെില്ല. അത് പകന്ലാ രാത്രിന്യാ ആകമട്ട, അത് 
എേിമെയാമണങ്കിലും ദാദായമെ അടുത്ത് തമന്ന നിൽക്കണും. 
അന്േഹത്തിമെ സെീപത്ത് തമന്ന തുെരുക [അന്േഹത്തിമെ ന്നാട്ടും 
നിങ്ങളുമെ ന്െൽ േീഴുന്ന  തരത്തിൽ .]   

ഇേിമെ സത്സുംഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിലൂമെ, കർേഭാരും 
കുറഞ്ഞുമകാന്െയിരിക്കുന്നു, െമേല്ലായിെത്തുും കർേഭാരും 
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േർദ്ധിച്ചുമകാെിരിക്കുന്നു; അേിമെ മകട്ടുപാടുകളല്ലാമത 
െമോന്നുെില്ല. നിങ്ങൾ ഇേിമെ സത്സുംഗത്തിൽ എത്ര സെയും 
ചിലേഴിച്ചാലും അത്രയും സെയന്ത്തക്ക് നിങ്ങളുമെ ബിസിനസ്സിൽ 
ഒരു നഷ്ടവും ഉൊകിമല്ലന്ന് 'ഞങ്ങൾ' നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് 
നൽകുന്നു, നിങ്ങൾ ബാലൻസ് ഷീേ് ന്നാക്കിയാൽ, അേസാനും 
നിങ്ങൾ അത് കമെത്തുും. , നിങ്ങൾ ഒരു ലാഭും ൊത്രൊണ് 
ഉൊക്കിയത്. ഇമതാരു സാധാരണ സത്സുംഗൊന്ണാ? 
ആത്മാപുന്രാഗതിക്ക് ന്േെി ൊത്രും സെയും നീക്കിമേക്കുന്നേന് 
ലൗകിക ജീേിതത്തിൽ എങ്ങമന നഷ്ടും സുംഭേിക്കുും? ലാഭെല്ലാമത 
െമോന്നുും ഉൊകില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് െനസ്സിലാക്കിയാൽ 
ൊത്രന്െ ഒരാൾക്ക് പ്രന്യാജനും ലഭിക്കൂ! ഈ സത്സുംഗത്തിൽ 
ഇരിക്കുന്ന സെയും വൃഥാ മചലേഴിക്കില്ല. എമതാരു അത്ഭുതകരൊയ 
സെയും േന്നിരിക്കുന്നു! െഹാേീർ ഭഗോമെ കാലത്ത്, ആളുകൾക്ക് 
സത്സുംഗത്തിന് ന്പാകണമെങ്കിൽ, അേർക്ക് അേിമെ േമര 
നെന്ക്കെി േന്നു! അന്തസെയും, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബസ്സിന്ലാ 
മെയിനിന്ലാ ഇരുന്നു സത്സുംഗത്തിൽ എത്താും.   

പനരിട്ടുള്ള സത്സംഗമാണ് ഏറ്റവം നല്ലത് 

നിങ്ങള്ക് ഇവിന്റെ ഇരിക്കുംപ ാള്ക്, നിങ്ങള്ക് ഒും തന്റന്ന 
ന്റെയ്തില്ല എങ്കിലം, ഉള്ളില് മാറ്റങ്ങള്ക് സംഭവിച്ചു ന്റൊണ്ട് ഇരിക്കും.  
ൊരണം ഇത് സത്സംഗമാണ്.  "സത്" എന്നത് അനശ്വരം 
ആയതാണ്.  അതായത് ആത്മാവ്.  സംഗം അതിന്റെ കൂട്ടുന്റെട്ട്, 
സൗഹൃദം.  "ഇത്" [ജ്ഞാനി പുരുഷ്ന്] പ്രെെമായ സത് ആണ്.  
അതന്റൊണ്ട് ഈ "സത്"പനാെ് നിങ്ങള്ക്  സാെീപയത്തിൽ  
ഇരുന്നാല് അത് ഏറ്റവം വലിയ സത്സംഗമായി െണകാക ന്റ ടുു.   

സത്സുംഗത്തിൽ തുെരുന്നതിലൂമെ, അത് [കർേത്തിമെ 

നിറഞ്ഞ ന്ോക്ക്] എല്ലാും ശൂനയൊകുും. കാരണും, ‘ഞങ്ങൾ’മക്കാപ്പും 
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നിൽക്കുന്നതിലൂമെ, ‘ഞങ്ങമള’ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂമെ, നിങ്ങൾക്ക് 

‘ഞങ്ങളിൽ’ നിന്ന് ന്നരിട്ടുള്ള ഊർജ്ജും ലഭിക്കുും, അതിനാൽ 
നിങ്ങളുമെ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അേന്ബാധും (ജാഗ്രുതി) േളമരയധികും 
േർദ്ധിക്കുും! സത്സുംഗത്തിൽ തുെരാൻ 'നിങ്ങൾ' പരിശ്രെിക്കണും. 
സത്സുംഗവൊയി തുെർച്ചയായ ബന്ധും  ഉമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുമെ 
ന്ജാലി പൂർത്തിയാകുും. 

നിങ്ങളുമെ ന്ജാലി പൂർത്തിയാക്കുക എന്നതിമെ 
അർത്ഥമെതാണ്? കഴിയന്നത്ര ദർശനും (ജ്ഞാനി പുരുഷമെ 
ഭക്തിനിർഭരൊയ ദർശനും) മചയ്യാൻ ശ്രെിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 
അന്േഹമത്ത ന്നരിട്ട് കാണാൻ കഴിയന്ന സത്സുംഗത്തിൽ 
പമങ്കടുക്കുന്നത് പരൊേധി പ്രന്യാജനമപ്പടുത്തുക. അത് 
സുംഭേിക്കുന്നിമല്ലങ്കിൽ, അതിൽ പശ്ചാത്തപിക്കണും. ജ്ഞാനി 
പുരുഷമെ ദർശനും നെത്തി അന്േഹത്തിന്മെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുക.  

[14] ദാദായന്റെ പുസ്തെങ്ങളും മാഗസിനുെളും 
വായിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാനയം 

ആപ്തോണി സവതൊയി ഫലങ്ങൾ സുംഭരിക്കുന്നു! 

ഇത് ജ്ഞാനി പുരുഷ്ന്റെ സുംഭാഷണും ആണ്, അതിലപരി 
പുതുെയും. അതിമെ ഘട്ടങ്ങൾ നിലേിലള്ളതാണ് [ഭൗതിക 
മതളിവകൾ, സ്ഥാനും, സെയും, ഉന്േശയും എന്നിേയ്ക്ക് േിന്ധയൊണ്], 
അതിനാൽ ലളിതൊയി ോയിക്കുന്പാൾ [ലിഖിത രൂപത്തിൽ 
സൊഹരിച്ച സുംഭാഷണും] നിങ്ങളുമെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളുും 
ൊറിമക്കാെിരിക്കുന്നു, ഒപ്പും ആനന്ദും ഉയർന്നുേരുന്നു. കാരണും ഇത് 
ആസക്തിന്യാ മേറന്പ്പാ ഇല്ലാത്ത സുംസാരൊണ്. ആസക്തിന്യാ 
മേറന്പ്പാ ഇല്ലാത്ത  സുംഭാഷണും ആമണങ്കിൽ   , അത് ഫലും 
നൽകുന്നു, അല്ലാത്തപക്ഷും അത് ഉൊകില്ല. ഭഗോമെ 
[െഹാേീരമെ] വാക്കുെളും ആസക്തിയും മേറപ്പുും 
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ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു, അതിനാൽ അത് ഇന്നുും സവാധീനും 
മചലത്തുന്നു. അതിനാൽ, ജ്ഞാനി പുരുഷ്ന്റെ വാക്കുെളും 
ഫലപ്രദൊണ്. ആസക്തിയും മേറപ്പുും ഇല്ലാത്ത ോക്കുകൾ അല്ലാമത 
െമോരു പരിഹാരവെില്ല.   

പനരിട്ടുള്ള സത്സംഗം ലഭയമല്ലാത്ത സാഹെരയത്തില് 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ദാദാ, എനിക്ക് നിങ്ങളുൊയി സപർക്കും 
പുലർത്താൻ കഴിയന്നിമല്ലങ്കിൽ, [ദാദായമെ] പുസ്തകങ്ങൾ 
എത്രന്ത്താളും സഹായിക്കുും? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  എല്ലാും സഹായിക്കുും. ദാദായമെ എല്ലാും 
ഇേിമെയെ്, അേ ദാദായമെ ോക്കുകളാണ്, ദാദായമെ ഭാവമാണ്, 
അതിനാൽ അേമയല്ലാും സഹായിക്കുും.   

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  എന്നാൽ ഇതുും േയക്തിപരൊയ ഒരു 
സത്സംഗവും തേിൽ േയതയാസമുെ്, അന്ല്ല? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  നിങ്ങള്ക് വയതയാസം വിലയിരുത്താന് തെങ്ങിയാല്, 
എല്ലാറ്റിലം വയതയാസമുണ്ടാവം.  അതന്റൊണ്ട്, ഒരു സമയത്ത് നമുക് 
എന്താപണാ ലഭയമായത് അത് നാം ഉ പയാഗന്റപ്പടുത്തണം.  ദാദാ 
ഇവിന്റെ ഇല്ലാതിരുന്നാല് നിങ്ങള്ക്ക് എന്ത് ന്റെോന് െഴിയം?  
അപപ്പാള്ക് നിങ്ങള്ക് ദാദായന്റെ പുസ്തെങ്ങള്ക് വായികണം.  ദാദാ 
ശ്രിക്കും ആ പുസ്തെത്തില് തന്റന്ന ഉണ്ട്.  ഇപല്ല?  അതന്റല്ലങ്കില്, 
നിങ്ങള്ക് െണെച്ചാല് ഉെന്റന, നിങ്ങള്ക്ക് ദാദാന്റയ ൊണാം! 
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[15] അഞ്ച് ആജ്ഞെളാല് പലാെം ന്റതറ്റുെള്ക് 
ഇല്ലാത്തതാവു 

ജ്ഞാനം പനെിയതിനുപശ്ഷ്ം ഒരാള്ക് സവന്തം ന്റതറ്റുെള്ക് 
ൊണാന് തെങ്ങു 

ആത്മജ്ഞാനം ലഭികാന്റത, സവന്തം ന്റതറ്റുെള്ക് ൊണാന് 
െഴിയില്ല. കാരണും, 'ഞാൻ തീർച്ചയായും ചന്ദുഭായിയാണ്, എനിക്ക് 
മതറ്റുകമളാന്നുെില്ല, ഞാൻ നന്നായി മപരുൊറന്നു,' എന്ന േിശവാസും 
നിലനിൽക്കുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനു ന്ശഷും നിങ്ങൾ 
പക്ഷപാതും ഇല്ലാത്തേരായി തീർന്നു, െനസ്സിന്നാടുും 
സുംസാരന്ത്താടുും ശരീരന്ത്താടുും നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷപാതും ഇല്ല. 
അതുമകാൊണ് നിങ്ങളുമെ മതറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ 
കഴിയന്നത്. 

സവതും മതേ് കമെത്തുന്നേൻ, ഓന്രാ നിെിഷവും സവതും 
മതേ് കാണാൻ കഴിയന്നേൻ, എേിമെ മതേ് സുംഭേിച്ചാലും, 
അേനത് കാണാൻ കഴിയും, അേൻ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ന്നെിയേൻ 

ആയിത്തീർന്നു! ‘ഞാൻ ചന്ദുഭായിയല്ല, ഞാൻ ശുദ്ധാത്മാോണ്’ 
എന്ന് െനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരാൾക്ക് നിഷ്പക്ഷനാകാും. ആരുമെയും 
മതേ് മചറതായി കാണാതിരിക്കുന്പാൾ, സവതും മതറ്റുകൾ എല്ലാും 
കാണുന്പാൾ, നിങ്ങളുമെ [ആത്മീയ] പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി 
കണക്കാക്കുന്നു. സവതും മതറ്റുകൾ കണ്ടതുെങ്ങിയാൽ, നാും പകർന്നു 
നൽകിയ ജ്ഞാനും ഫലും നൽകാൻ തുെങ്ങുന്നു. സവതും മതറ്റുകൾ 
കണ്ട തുെങ്ങിയാൽ െറ്റുള്ളേരുമെ മതറ്റുകൾ കാണില്ല. െറ്റുള്ളേരുമെ 
മതറ്റുകൾ കാണുന്നത് ഗുരുതരൊയ കുേൊയി കണക്കാക്കമപ്പടുന്നു. 

  ഈ ന്റതറ്റുെള്ക് ഒും ഇല്ലാത്ത പലാെത്ത്, ആരും ന്റതറ്റുൊര്ഗ് 
അല്ലാത്ത ഈ പലാെത്ത്, നമുക് എങ്ങന്റന മറ്റുള്ളവന്റര 
കറ്റന്റപ്പടുത്താന് െഴിയം?  എല്ലാ ന്റതറ്റുെളും നശ്ിപ്പിച്ചില്ല എങ്കില്,  
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അഹങ്കാരന്റത്ത നശ്ിപ്പികാന് ആവില്ല.  നിങ്ങളുന്റെ അഹങ്കാരം 
നശ്ിക്കുന്നത വന്റര നിങ്ങള്ക് നിങ്ങളുന്റെ ന്റതറ്റുെന്റള മാച്ചു െളയണം.   

നിങ്ങള്ക്  മറ്റുള്ളവരില് ന്റതറ്റ് ൊണുു എന്ന വസ്തുത 
നിങ്ങളുന്റെ തന്റന്ന ന്റതറ്റാണ്.  ഒരു ഘട്ടത്തില് പലാെം മുഴുവനും 
ന്റതറ്റില്ലാത്തതാണ് എന്ന് നിങ്ങള്ക് ൊപണണ്ടതണ്ട്.  ഇന്റതല്ലാം 
നിങ്ങളുന്റെ െഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നിുള്ള െണകല്ലാന്റത മന്ററ്റാുമല്ല.  
നിങ്ങള്ക് ഇത്രയം മനസ്സിലാകിയാല്, അത് നിങ്ങള്ക്ക് വളന്റര 
ഗുണെരമായിരിക്കും.   

അഞ്ച് ആജ്ഞെള്ക്  ിന്തുെരുന്നതിലൂന്റെ നിര്ഗ്പദാഷ് ദൃഷ്ടി 

ഞാൻ ന്ലാകമത്ത കുേെേതായി കാണുന്നു. നിങ്ങൾക്കായി ഈ 
ദർശനും ഉൊകുന്പാൾ, ഈ 'പസിൽ' പരിഹരിക്കമപ്പടുും. 'ഞങ്ങൾ' 
നിങ്ങൾക്ക് അത്തരമൊരു പ്രകാശും [ആത്മജ്ഞാനും] നൽകുകയും 
നിങ്ങളുമെ നിരേധി അപകീർത്തികരൊയ കർേങ്ങമള 
കഴുകിക്കളയകയും മചയ്യും, അങ്ങമന നിങ്ങളുമെ പ്രകാശും 
നിലനിൽക്കുും, നിങ്ങൾ [ന്ലാകമത്ത] കുേെേതായി കാണാൻ 
തുെങ്ങുും. ഇന്താമൊപ്പും 'ഞങ്ങൾ' നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ആജ്ഞകളുും 
നൽകുും. നിങ്ങൾ ആ അഞ്ച് ആജ്ഞകളിൽ 
നിലനിൽക്കുകയാമണങ്കിൽ, പ്രദാനും മചയ്ത ജ്ഞാനും മചറിയ 
ന്താതിൽ ന്പാലും ഒെിവൊകുന്നത് തെയും.  

അപപ്പാള്ക് മുതല് നിങ്ങള്ക് ശ്രിയായ ദര്ഗ്ശ്നം പനെികഴിഞ്ഞു 

സവതും മതറ്റുകൾ കാണുന്ന നിെിഷും മുതൽ, ഒരാൾ സുംകിത് 

(‘ഞാൻ ശുദ്ധാത്മാേ്’ എന്ന ശരിയായ േിശവാസും) ന്നെിയതായി 
കണക്കാക്കമപ്പടുന്നു. സവതും മതറ്റുകൾ കാണുന്പാൾ, നിങ്ങൾ 
ഉണർന്നുമേന്ന് അറിയക; അമല്ലങ്കിൽ, എല്ലാും ലളിതൊയി 
'ഉറക്കത്തിൽ' തുെരുന്നു. നിങ്ങളുമെ മതറ്റുകൾ അേസാനിന്ച്ചാ 
ഇല്ലന്യാ എന്നതിമനക്കുറിച്ച് േിഷെിന്ക്കെതില്ല; പകരും, 
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ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അേന്ബാധും (ജാഗ്രുതി) ആദയൊയും പ്രധാനൊയും 
ആേശയൊണ്. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അേന്ബാധും ഉെമലടുത്താൽ, 
പുതിയ മതറ്റുകൾ ഇനി ഉൊകില്ല, പഴയ മതറ്റുകൾ 
ശൂനയൊയിമക്കാന്െയിരിക്കുും. എങ്ങമനയാണ് ഈ പിഴവകൾ 

ഉൊകുന്നത് എന്ന് ‘നിങ്ങൾ’ കാണണും! 

എത്ര ന്റതറ്റുെള്ക് സംഭവിക്കുുപവാ, അത്രയം 
പ്രതിക്രമണങ്ങള്ക് ആവശ്യമാണ് 

ഒരാൾ  അനതൊയ ന്റതറ്റുെളുന്റെ ഒരു പാത്രൊണ്, അതിനാൽ 
[കുഴപ്പങ്ങൾ ൊയ്്ക്കാൻ] അനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിക്രെണങ്ങൾ 
മചന്യ്യെതുെ്. എത്ര മതറ്റുകൾ നികത്തമപ്പട്ടിട്ടുമെങ്കിലും, നിങ്ങൾ 
അേ കൊൽ െതി. ജ്ഞാനി  പുരുഷൻ ജ്ഞാനും 
പകർന്നുകഴിഞ്ഞാൽ അേമര കാണാൻ കഴിയും. അമല്ലങ്കിൽ, 
ഒരാൾക്ക് സവതും മതറ്റുകൾ കാണാൻ കഴിയില്ല; അതാണ് 
യഥാർത്ഥത്തിൽ അജ്ഞാനത  (ആത്മാേിമനക്കുറിച്ചുള്ള 
അജ്ഞാനത) എന്ന് േിന്ശഷിപ്പിക്കമപ്പടുന്നത്. ഒരാൾക്ക് സവതും 
മതറ്റുകൾ ഒന്നുന്പാലും കാണാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ െറ്റുള്ളേരുന്െത് 
കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമേങ്കിൽ, അയാൾക്ക് പലതുും കാണാൻ 
കഴിയും; അതിമന െിഥയതവ (േയാന്ൊഹും) എന്ന് േിളിക്കുന്നു.  

അെത്ത് സവന്തം ന്റതറ്റുെളിപലക്കുള്ള ൊഴ്ച 

ഈ ജ്ഞാനും ന്നെിയ ന്ശഷും, ഉള്ളിൽ ഉൊകുന്ന ന്ൊശൊയ 
ചിതകൾ കാണുക, ഉള്ളിൽ ഉൊകുന്ന നല്ല ചിതകൾ കാണുക. 
നല്ലതിന്നാെ് ആസക്തിയില്ല, തിന്മന്യാെ് മേറപ്പുെില്ല. നല്ലതുും 
ചീത്തയും കാന്ണെ ആേശയെില്ല. കാരണും, അധികാരും 
അെിസ്ഥാനപരൊയി നിങ്ങളുമെ കകയിലല്ല. അന്പ്പാൾ 
ജ്ഞാനികൾ എതാണ് കാണുന്നത്? അേർ ന്ലാകമത്ത മുഴുേൻ 
കുേെേതായി കാണുന്നു. കാരണും, ഇമതല്ലാും  ിസ്ചാർജ് ആണ്, 



54       ആത്മസാക്ഷ്ാത്ക്കാരം 
 

അന്പ്പാൾ പാേമപ്പട്ടേൻ അതിൽ എങ്ങമന മതേ് മചയ്യും? 
ആമരങ്കിലും നിങ്ങളുമെ ന്നമര അധിന്ക്ഷപിച്ചാൽ, അത് 
 ിസ്ചാർജ് ആണ്. നിങ്ങളുമെ ന്ബാസ് നിങ്ങമള 
ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുകയാമണങ്കിൽ, അതുും  ിസ്ചാർജ് ആണ്. 
ന്ബാസ് ഒരു മതളിേ് ഉപകരണൊണ് (നിെിത്ത്). ന്ലാകത്ത് ആരുും 
മതറ്റുകാരല്ല. െറ്റുള്ളേരുമെ മതറ്റുകൾ കാണുന്നത് നിങ്ങളുമെ സവതും 
മതോണ്, അത് തീർച്ചയായും അബദ്ധങ്ങളാണ്. അതുമകാൊണ് 
ന്ലാകും ശാശവതൊയി നിലമകാള്ളുന്നത്. െറ്റുള്ളേരുമെ മതറ്റുകൾ 
കാണുന്നതിലൂമെയും െറ്റുള്ളേരുമെ നിന്ഷധങ്ങൾ കാണുന്നതിലൂമെയും 
പ്രതികാരും ബന്ധമപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

ജയ് സത് ചിത് ആനന്ദ് 

(ശാശവതൊയ അേന്ബാധും ആനന്ദൊണ്) 
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എങ്ങുും ഇണങ്ങിന്പ്പാകുക 
(Adjust Everywhere) 

ഈ ന്റെയ്കസ് ജീവിതത്തില് പ്രാവര്ഗ്ത്തിെമാക്കു 

‘എങ്ങുും ഇണങ്ങിന്പ്പാകുക’ എന്ന ന്റെയ്കസ്’ നിങ്ങളുന്റെ 
ജീവിതത്തില് പ്രാവര്ഗ്ത്തിെമാക്കുെ.  സമാധാനം വു പെരും.  
െലിയഗത്തിന്റെ (െിന്ത, വാക്, പ്രവര്ഗ്ത്തി എന്നിവ ഐെയത്തില് 
വര്ഗ്ത്തികാത്ത ഇന്നന്റത്ത ൊലം) ഈ ഭീെരമായ ൊലഘട്ടത്തില് 
നിങ്ങള്ക് ന്യാജിച്ചു് പ ാകന്നതില്  രാജയന്റപ്പട്ടാല് നിങ്ങള്ക് 
നരെത്തില് പ ാകം.   

നിങ്ങള്ക്ക് ഈ പലാെത്തില് ഒും അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലം 
പ്രശ്നം ഇല്ല, എന്നാല് പയാജിച്ചു് പ ാൊന് െഴിപയണ്ട് അത് 
അതയാവശ്യം ആണ്. നിങ്ങപളാെ് പയാജിച്ചു് പ ാൊത്ത ഒരാപളാെ് 
പയാജിച്ചു് പ ാൊന് നിങ്ങള്ക്ക് െഴിഞ്ഞാല്, നിങ്ങള്ക്ക് ഈ 
ജീവിതത്തിന്റല എല്ലാ െഷ്ടപ്പാടുെളില് നിും നീന്തി െയറാന് 
ആവം. മറ്റുള്ളവപരാെ് പയാജിച്ചു് പ ാൊന് െഴിയന്നവര്ഗ്ക് 
െഷ്ടന്റപ്പപെണ്ടി വരില്ല.  എങ്ങം പയാജിച്ചു് പ ാകെ.  എല്ലാ 
ആളുെപളാടും പയാജിച്ചു് പ ാകെ എന്നതാണ് ഏറ്റവം വലിയ മതം.  
നമ്മുന്റെ ഈ ൊലത്ത് വയതയസ്തമായ വയക്തിതവങ്ങള്ക് ഉള്ള (പ്രകൃതി, 
സവിപശ്ഷ്തെള്ക്, മപനാഭാവങ്ങള്ക് എന്നിവ) ധാരാളം ആളുെള്ക് 
ഉണ്ട്.   പയാജിച്ചു് പ ാൊന് െഴിയില്ല എങ്കില് എങ്ങന്റന നിങ്ങള്ക്ക് 
നില നില്കാന് ആവം? 

ഐസ് ക്രീം ഒരികലം നിങ്ങപളാെ് അതില് നിും ഓെി 
പ ാൊന്  റയില്ല.  നിങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യമില്ല എങ്കില് നിങ്ങള്ക് അത് 
െഴിപകണ്ടതില്ല.  വയസ്സന്മാര്ഗ് എും അതിന്റന എതിര്ഗ്ത്തു ന്റൊണ്ട് 
ഇരിക്കും.  ൊലം മാറിന്റകാണ്ട് ഇരിക്കുന്നത ന്റൊണ്ടാണ് ഈ 
അഭിപ്രായ വയതയാസങ്ങള്ക് എല്ലാം. ഈ ന്റെറപ്പകാര്ഗ് ൊലത്തിന് 
അനുസരിച്ച് പ്രവര്ഗ്ത്തിക്കുു.  

അത ന്റൊണ്ട് ഒരാള്ക് ൊലത്തിന് അനുസരിച്ച് ന്യാജിച്ചു് 
പ ാെണം. നിങ്ങളുന്റെ മെന് പുതിയ പഫഷ്നില് ഉള്ള ഒരു ന്റതാപ്പി 
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ന്റവച്ചു ന്റൊണ്ട് വന്നാല്, അവപനാെ് പദഷ്യപത്താന്റെ "എവിന്റെ നിു 
െിട്ടി ഇത്?” എന്ന് പൊദിക്കുന്നതിനു  െരം, അതമായി പയാജിച്ചു് 
പെര്ഗ്ന്ന്   ദയപയാന്റെ,  "എവിെന്നാണ്   നിനക്   ഈ   ഭംഗി   ഉള്ള 
പുതിയ ന്റതാപ്പി െിട്ടിയത്?”  "ഇതിന് നല്ല വില ഉപണ്ടാ?” എു 
പൊദികണം.  അങ്ങന്റന ആണ് പയാജിച്ചു് പ ാകന്നത്.    

അസൗെരയങ്ങളില് സൗെരയങ്ങള്ക് െന്റണ്ടത്തണം എന്ന് 
നമ്മുന്റെ മതം  റയു.  ഉദാഹരണത്തിന്, എനിക് ഒരു ദിവസം 
രാത്രി പതാന്നി, െിെക വിരി വളന്റര വൃത്തിപെൊണ് എന്ന്.  എന്നാല് 
ഞാന് അതിപനാെ് ഇങ്ങന്റന പയാജിച്ചു്പച്ചര്ഗ്ു, ‘എന്നാല് ഇത് 

വളന്റര നല്ലതം മൃദവായതമാണ്’’,എന്ന്.  അപപ്പാള്ക് എനിക് അത് 
വളന്റര സുഖെരമായി പതാന്നി.  അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂന്റെ  നാം 
പനടുന്ന അറിവാണ് നന്റമ അസൗെരയങ്ങള്ക് െന്റണ്ടത്താന് 
ഇെയാക്കുന്നത്.   

നല്ലത്, െീത്ത എന്ന് ഇങ്ങന്റന ഉള്ള അഭിപ്രായങ്ങല് മൂലമാണ് 
നിങ്ങള്ക് വിഷ്മിപകണ്ടി വരുന്നത്.  നിങ്ങള്ക് അത്  രിപശ്ാധിച്ചു 
പനാകണം. നാം എന്റന്തങ്കിലം ഒന്ന് നല്ലതാണ് എന്ന്  റഞ്ഞാല് 
മറ്റുള്ളവന്റയ അതമായി താരതമയം ന്റെയ്യുപമ്പാള്ക് െീത്തയായി 
പതാുു.  അത് നന്റമ ശ്ലയം ന്റെോന് തെങ്ങം.  ആളുെള്ക് 
 റയന്നത് എന്തായാലം, അത് നല്ലത് ആയാലം െീത്ത ആയാലം, 
നാം അതിപനാെ് പയാജിച്ചു് പ ാെണം.  എനിക് ഒരു പബാധവം ഇല്ല 
എന്ന് ആന്റരങ്കിലം എപന്നാെ്  റഞ്ഞാല്, "നിങ്ങള്ക്  റഞ്ഞത് 
ശ്രിയാണ്, ഞാന് എും അല്പം മന്ദബുദ്ധ്ിയാണ്, നിങ്ങള്ക്ക് അത് 
ഇപപ്പാള്ക് മാത്രപമ മനസ്സില് ആയിട്ടുള്ളൂ.  എനിക് അത് ന്റെറപ്പം 
മുതല് അറിയാം ആയിരുു.” എു  റഞ്ഞു ന്റൊണ്ട് ഞാന് ഉെന്റന 
അതമായി പയാജിച്ചു് പെരും.  ഈ രീതിയില് നിങ്ങള്ക് 
പ്രതിെരിച്ചാല് നിങ്ങള്ക്ക് സംഘര്ഗ്ഷ്ങ്ങളില് ന്റ പെണ്ടി വരില്ല.  
അവര്ഗ്  ിന്നീെ് ഒരികലം നിങ്ങന്റള ശ്ലയം ന്റെേില്ല.   

                  ഭാരയയമായി പയാജിച്ചു് ന്പാകൽ   
 പജാലി തിരക്കു മൂലം നിങ്ങള്ക് വീട്ടില് ദവെി എത്തുന്പാൾ 
ഭാരയ അസവസ്ഥ ആകു.  "നിങ്ങള്ക് ദവെി.  എനികിനി ഇത്   
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സഹികാന് ആവില്ല", എന്ന് ഉറന്റക  റഞ്ഞു ന്റൊണ്ട് അവള്ക്  
അവളുന്റെ   അനിഷ്ടം  പ്രെെം  ആക്കുു.  അവള്ക്ക് പദഷ്യം 
വന്നിരിക്കുു, അത ന്റൊണ്ട് നിങ്ങള്ക് ഇങ്ങന്റന  റയണം, "അപത, 
പ്രിപയ, ഞാന് ശ്രിക്കും ദവെി ഇരിക്കുു. എപന്നാെ് തിരിച്ചു 
പ ാൊന്  റയെ ആന്റണങ്കില് ഞാന് തിരിച്ചു പ ാൊം. അെത്ത് 
െയറി ഇരികാന് ആണ്  റയന്നത് എങ്കില് െയറി ഇരികാം.”  
അപപ്പാള്ക് അവള്ക് പ്രതിെരിക്കും, "പവണ്ട, തിരിച്ചു പ ാെണ്ട, 
ശ്ാന്തമായി കറച്ചു പനരം വിശ്രമിക്കൂ.”  അപപ്പാള്ക് അവപളാെ്  റയൂ, 
"നീ അത്താഴം െഴികാനാണ്  റയന്നത് എങ്കില് അത്താഴം 
െഴികാം.  അത് അന്റല്ലങ്കില് ഞാന് െിെകാം.”  അപപ്പാള്ക് അവള്ക് 
 റയം "അത്താഴം െഴിക്കൂ" എന്ന്. ഇങ്ങന്റന ആണ് പയാജിച്ചു് 
പ ാകന്നത്.  രാവിന്റല നിങ്ങള്ക്ക് ചൂടുള്ള ഒരു െപ്പ് ൊയ ലഭിക്കും. 
നിങ്ങള്ക് വിപവെം ഇല്ലാന്റത ന്റ രുമാറി ഇരുു എങ്കില് അവളും 
െടുത്ത ഭാഷ്യില് പ്രതിെരിപച്ചന്റന. രാവിന്റല നിങ്ങളുന്റെ ൊയകപ്പ് 
പദഷ്യപത്താന്റെ പമശ്പമല് ഇെിച്ചിട്ട് ന്പാകുൊയിരുന്നു.  അവളുന്റെ 
 ിണകം അടുത്ത രണ്ടു മൂു ദിവസങ്ങളിലം തെരും. 

ഭക്ഷ്ണസമയന്റത്ത ഒരുമ 

ൊതൃകാപരൊയ നിതയ ജീവിത വയവഹാരം എു  റയന്നത് 
എങ്ങം   പയാജിച്ചു് പ ാകെ എന്നതാണ്.  ഈ അമൂലയം ആയ 
സമയം നിങ്ങളുന്റെ ആത്മീയ പുപരാഗതിക് ഉള്ളതാണ്.  അഭിപ്രായ 
വയതയാസങ്ങള്ക് സൃഷ്ടികരുത്.  ഞാന് നിങ്ങള്ക്ക് "എങ്ങം പയാജിച്ചു് 
പ ാകെ!" എന്ന വാക്കുെള്ക് നല്കുു.  സൂപ്പില് അല്പം ഉപ്പ് കൂെി 
പ ായാല്, ദാദാ പയാജിച്ചു് പ ാകന്നതിന്റന കറിച്ച് എന്താണ് 
 റഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓര്ഗ്മിക്കുെ. അത് അല്പം െഴിക്കൂ.  
പവണം എങ്കില് ഒരല്പം ഉപ്പിലിട്ടത് പൊദികാം.  ന്റക്ഷ്, വഴക്കു 
കൂെരുത്.  വീട്ടില് ഒരു സംഘര്ഗ്ഷ്വം ഉണ്ടാവാന്  ാെില്ല.  പയാജിച്ചു് 
പ ാെല് ജീവിതത്തിന്റല െഷ്ടപ്പാെ് നിറഞ്ഞ സമയങ്ങളില് ഒത്തു 
പ ാൊന് സഹായിക്കും.   

 

 



58       ആത്മസാക്ഷ്ാത്ക്കാരം 
 

നിങ്ങള്ക്കത് ഇഷ്ടമന്റല്ലങ്കിലം, എന്തായാലം അത് 
സവീെരിക്കുെ 

നിങ്ങപളാെ് പയാജിച്ചു് പ ാൊത്ത ആപളാടു തന്റന്ന പയാജിച്ചു് 
പ ാകെ.  നിതയ ജീവിതത്തില് ഒരു മരുമെള്ക്ക്കും അമായി 
അമക്കും തമിപലാ, തിരിപച്ചാ പയാജിച്ചു് പ ാൊന് െഴിയന്നില്ല 
എങ്കില്, ഈ തിന്മ നിറഞ്ഞ പലാെ ജീവിതത്തില് നിും 
രക്ഷ്ന്റപ്പൊന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആള്ക് പവണം പയാജിച്ചു് പ ാൊന്.  
ഭര്ഗ്ത്താവം ഭാരയയം ആയാലം, ഒരാള്ക് എല്ലാം െീറി മുറിക്കുെയാണ് 
എങ്കില് മപറ്റ ആള്ക് അത് തന്നി പെര്ഗ്കണം.  അങ്ങന്റന മാത്രപമ ഒരു 
ബന്ധം സമാധാനപത്താന്റെ നില നിര്ഗ്ത്താന് െഴിയൂ.  
ആപ ക്ഷ്ിെമായ ഈ പലാെത്ത് നിങ്ങളുന്റെ ൊഴ്ചപ്പാെില് തന്റന്ന 
ഉറച്ചു നില്പകണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു മനുഷ്യന് എല്ലാ ഇെത്തും 
പയാജിച്ചു് പെര്ഗ്ന്ന് പ ാകന്നവന് ആയിരികണം.   

അവന്റള നന്നാകപണാ, അപതാ അവളുമായി പയാജിച്ചു് 
ന്പാെപണാ? 

നിങ്ങള്ക് മപറ്റ ആളും ആയി എല്ലാ സാഹെരയത്തിലം പയാജിച്ചു് 
പ ായാല് ജീവിതം എത്ര മപനാഹരം ആയിരിക്കും. എന്റന്താന്റക 
ആയാലം, മരണ സമയത്ത് നാം നമ്മുന്റെ കൂന്റെ എന്താണ് ന്റൊണ്ടു 
പ ാകെ?  "ഞാന് അവന്റള പനന്റരയാക്കും" എന്ന് അവന്  റയു.  
നിങ്ങള്ക് അവന്റള പനന്റര ആകാന് ശ്രമിച്ചാല്, നിങ്ങള്ക് വളഞ്ഞു 
പ ാകം.  നിങ്ങളുന്റെ ഭാരയന്റയ പനന്റര ആകാന് ശ്രമികരുത്.  അവള്ക് 
എങ്ങന്റന ആപണാ, അത പ ാന്റല തന്റന്ന അവന്റള സവീെരിക്കുെ.  
ജന്മ-ജന്മാന്തരങ്ങളിലൂന്റെ നിങ്ങള്ക്ക് അവളും ആയി സ്ഥിരമായ 
ബന്ധം ഉന്റണ്ടങ്കില് ൊരയം പവന്ററ ആണ്. അടുത്ത ജന്മത്തില് അവള്ക് 
എവിന്റെ ആയിരിക്കും എന്ന് ആര്ഗ്ക് അറിയാം?  നിങ്ങള്ക് രണ്ടു 
പ രും വയതയസ്തം ആയ സമയങ്ങളില് മരിച്ചു പ ാകം.  നിങ്ങളുന്റെ 
െര്ഗ്മങ്ങള്ക് അവളുന്റെ െര്ഗ്മങ്ങളില് നിും വയതയസ്തം ആണ്.  
നിങ്ങള്ക് ഈ ജന്മത്തില് അവന്റള നന്നാകാന് ശ്രമിച്ചാലം അടുത്ത 
ജന്മത്തില് അവള്ക് പവന്ററ ആരുന്റെ എങ്കിലം ഭാരയ ആയിരിക്കും.   
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അത ന്റൊണ്ട് അവന്റള നന്നാകാന് ശ്രമികരുത്.  അവളും, 
നിങ്ങന്റള നന്നാകാന് ശ്രമികാന്  ാെില്ല.  അവള്ക് എന്തു തന്റന്ന 
ആയാലം, അവള്ക് സവര്ഗ്ണം പ ാന്റല നല്ലതാണ്.  നിങ്ങള്ക് എത്ര 
തന്റന്ന െഠിനമായി ശ്രമിച്ചാലം നിങ്ങള്ക്ക് മന്ററ്റാരാളുന്റെ പ്രകൃതിന്റയ 
മാറ്റാന് െഴിയില്ല.  ഒരു നായയന്റെ വാല് നിങ്ങള്ക് എത്ര തന്റന്ന 
ശ്രമിച്ചാലം പനന്റര ആവില്ല. അത ന്റൊണ്ട് അവള്ക് എങ്ങന്റന 
ആയാലം അങ്ങന്റന തന്റന്ന ആയിരികന്റട്ട. എങ്ങം പയാജിച്ചു് 
പ ാകെ.  

വിഷ്മമുള്ള ആളുെളുമായി ന്യാജിച്ചു് പ ാകെ 

മാതൃൊ  രമായ പലാെ ജീവിതത്തിന്റെ നിര്ഗ്വെനം തന്റന്ന 
പയാജിച്ചു് പ ാകെ എന്നത് ആണ്.  അയല്കാര്ഗ് പ ാലം അത് 
ശ്രദ്ധ്ിച്ചു ന്റൊണ്ട്  റയം, "ഇവിന്റെ ഒഴിച്ച് എല്ലാ വീടുെളിലം 
െലഹമാണ്" എന്ന്.  നിങ്ങള്ക്ക് ന്യാജിച്ചു് പ ാൊന് 
െഴിയാത്തവരും ആയി പയാജിച്ചു് പെര്ഗ്ന്നാണ് നിങ്ങളുന്റെ ശ്ക്തിെള്ക് 
നിങ്ങള്ക് വര്ഗ്ദ്ധ്ിപ്പിപകണ്ടത്.  നിങ്ങള്ക്ക് ന്യാജിച്ചു് പ ാപെണ്ട 
ആളുെളില് അത്തരം ശ്ക്തിെള്ക് നില നില്ക്ക്കുുണ്ട്.  ന്യാജിച്ചു് 
പ ാൊന് െഴിയാത്തത് ഒരു ദൗര്ഗ്ബലയം ആണ്.  എല്ലാവരും ആയം 
എനിക് പയാജിച്ചു് പ ാൊന് െഴിയന്നത് എന്തു ന്റൊണ്ടാണ്?  
നിങ്ങള്ക് എത്ര മാത്രം പയാജിച്ചു് പ ാകപമാ, അത്രയം നിങ്ങളുന്റെ 
ശ്ക്തിെള്ക് വര്ഗ്ദ്ധ്ിക്കുെയം ദൗര്ഗ്ബലയങ്ങള്ക് കറയെയം ന്റെയ്യും.  
എല്ലാ ന്റതറ്റായ അറിവെളും തെരുപമ്പാള്ക് മാത്രം ആണ് ശ്രിയായ 
തിരിച്ചറിവ് വരുന്നത്.   

നല്ല ശ്ീലം ഉള്ള അലസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുെളും ആയി 
എല്ലാവര്ഗ്ക്കും പയാജിച്ചു് പ ാൊന് െഴിയം. എന്നാല് വിഷ്മം 
 ിെിച്ചവരും,  ിെിവാശ്ികാരും, െഠിനരും ആയ വയക്തിതവങ്ങളും 
ആയി പയാജിച്ചു് പ ാൊന് െഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങള്ക് ശ്രിക്കും 
എന്റന്താന്റകപയാ പനെി എു  റയാന് െഴിയം.  നിങ്ങള്ക്ക് പദഷ്യം 
വരുന്നത് വയര്ഗ്ഥമായ ൊരയമാണ്. ഈ പലാെത്തില് ഒും തന്റന്ന 
നിങ്ങപളാെ് "പയാജിക്കുന്നത്" ആയിരികില്ല.  നിങ്ങള്ക് അതിപനാെ് 
"പയാജിച്ചാല്" പലാെം നല്ലതായിരിക്കും.  നിങ്ങള്ക് അതിന്റന 
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നിങ്ങപളാെ് "പയാജിച്ചത്" ആകാന് ശ്രമിച്ചാല് അത് "വളഞ്ഞത്" 
ആവം.  എങ്ങം പയാജിച്ചു് പ ാകെ.   

ഏറ്റവം നിര്ഗ്ബന്ധ ബുദ്ധ്ികാരനും ഇഷ്ടന്റപ്പൊത്തവനും ആയ 
ആന്റള പബാധയന്റപ്പടുത്താന് നമുക് െഴിയണം.  ന്ററയില്പവ 
പേഷ്നില് നമുക് ഒരു പ ാര്ഗ്ട്ടറന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട്.  എന്നാല് 
അയാള്ക് ൊര്ഗ്ജിന്റെ ൊരയത്തില്  ിെിവാശ്ി ൊണിക്കുെയാണ് 
എങ്കില് ഒരല്പം കൂടുതല് രൂ  ന്റൊടുപകണ്ടി വന്നാലം നാം അയാളും 
ആയി ൊരയങ്ങള്ക് ന്റസറ്റില് ന്റെേണം. അങ്ങന്റന ന്റെയ്തില്ല എങ്കില് 
നാം സവയം ലപഗജ് എടുത്തു ന്റൊണ്ടു പ ാപെണ്ടി വരും.   

കറ്റന്റപ്പടുത്തരുത്, ന്യാജിച്ചു് പ ാകെ 

വീട്ടില് എങ്ങന്റന പയാജിച്ചു് പ ാെണം എന്ന് ഒരാള്ക് അറിഞ്ഞ് 
ഇരികണം.  നിങ്ങള്ക് സത്സംഗത്തില് നിും ദവെി വന്നാല് ഭാരയ 
എന്തു  റയം?  "നിങ്ങള്ക്ക് ഒന്ന് സമയം പനാകിക്കൂപെ.”  വീട്ടില് 
അല്പം പനരന്റത്ത ന്റെല്ലുന്നത ന്റൊണ്ട് എന്താണ് ന്റതറ്റ്?  ഈ 
രീതിയില്. ഒരു ഭര്ഗ്ത്താവിന് വിഷ്മിപകണ്ടി വരുന്നത് എന്തു 
ന്റൊണ്ടാണ്?  ഇത് െഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നിും ഉള്ള അവന്റെ 
ൊര്ഗ്മിെ െണകാണ്.  െഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് അയാള്ക് ആളുെന്റള 
വളന്റര അധിെം കറ്റം  റഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  ആ സമയത്ത് അവന് വളന്റര 
അധിൊരം ഉണ്ടായിരുു.  ഇപപ്പാള്ക് നിങ്ങള്ക്ക് അധിൊരം ഒും 
ഇല്ല.  അത ന്റൊണ്ട് ഒരു ആപക്ഷ് വം  റയാന്റത പയാജിച്ചു് 
പ ാകെ.  അത ന്റൊണ്ട് ഈ ജീവിതത്തില് "കൂട്ടലം-കറയ്ക്കലം" 
(െഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റല െണക്കുെള്ക് തീര്ഗ്ക്കുന്നതിന്റന കറിച്ച് 
 റയാന് ഉ പയാഗിക്കുന്ന വാക്കുെള്ക്) നെത്തുെ.  ആപരയം കറ്റം 
 റയാന്റത ഇരിക്കുന്നത് ആണ് ഏറ്റവം നല്ലത്.  നിങ്ങള്ക് ഒരു കറ്റ 
ന്റ ടുത്തുന്ന ആള്ക് ആയാല്, നിങ്ങള്ക് കറ്റൊരന് ആവം. നമുക്  
ഇതിമെ ഒും ആവശ്യം ഇല്ല. ആന്റരങ്കിലം നിങ്ങന്റള 
 രിഹസിച്ചാല്, അത് സവീെരിക്കുെ.  അത് നിങ്ങളുന്റെ ന്റക്രഡിറ്റില് 
പെര്ഗ്ക്കുെ.  അതിന്റന കറിച്ച് നിങ്ങള്ക്ക് എന്തു പതാുു?  ഒരു കറ്റ 
ന്റ ടുത്തുന്നവന് ആകന്നത് നല്ലതാപണാ?  എന്തു ന്റൊണ്ട് ആരംഭം 
മുതല് തന്റന്ന പയാജിച്ചു് പ ായിക്കൂൊ?   
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ഭാരയയം ഭര്ഗ്ത്താവം  രസ്പരം പയാജിച്ചു് പ ാകന്നതിന് ഉള്ള 
ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്താല്, അവര്ഗ്ക്  രിഹാരം ൊണാന് ആവം. 
ഒരാള്ക് നിര്ഗ്ബന്ധം  ിെിച്ചാല്, മപറ്റ ആള്ക് അതിന് വഴങ്ങിന്റകാണ്ട് 
പയാജിച്ചു് പ ാെണം. നിങ്ങള്ക് പയാജിച്ചു് പ ായിന്റല്ലങ്കില് 
നിങ്ങള്ക്ക് ഭ്രാന്തു  ിെിക്കും.  നിരന്തരം ആയി ആളുെന്റള ശ്ലയം 
ന്റെയ്യുന്നത ന്റൊണ്ടാണ് ഭ്രാന്തു  ിെിക്കുന്നത്.   

പയാജിച്ചു് പ ാകന്നതിന് ഉള്ള െല അഭയസിച്ച ആള്ക് അനശ്വരം 
ആയ ആനന്ദത്തിന്റെ  ാത െന്റണ്ടത്തി െഴിഞ്ഞു.  നിതയ ജീവിത 
സാഹെരയങ്ങളില് പയാജിച്ചു് പ ാകന്നതാണ് ജ്ഞാനം.  അത് 
ഒരാളുന്റെ വിജയം ആയിരിക്കും.  

െില ആളുെള്ക് പനരം ദവെി ഉറങ്ങന്ന ശ്ീലം ഉള്ളവര്ഗ് ആണ്.  
െിലര്ഗ് പനരന്റത്ത ഉറങ്ങാന് പ ാകു.  അവര്ഗ് എങ്ങന്റന പയാജിച്ചു് 
പ ാകം?  ഒരു കടുംബമായി, ഒപര പമല്ക്കൂരക്കു െീന്റഴ, അവര്ഗ് എല്ലാം 
ഒരുമിച്ചു താമസിച്ചാല് എന്തു സംഭവിക്കും?  വീട്ടില് ആന്റരങ്കിലം 
 റപഞ്ഞകാം,  "നിങ്ങള്ക് ഒരു മണ്ടന് ആണ്" എന്ന്. അത്തരം 
സമയത്ത്, നിങ്ങള്ക് മനസ്സില് ആകണം, ഇയാള്ക് അത്തരം ഭാഷ് 
മാത്രപമ ഉ പയാഗിക്കൂ എന്ന്. അങ്ങന്റന നിങ്ങള്ക് പയാജിച്ചു് 
പ ാെണം.  നിങ്ങള്ക് അയാന്റള തിരിച്ച്  രിഹസിച്ചാല്, നിങ്ങളുന്റെ 
ശ്ക്തി തീര്ഗ്ു പ ാകം. സംഘര്ഗ്ഷ്ം തെരുെയം ന്റെയ്യും.  അയാള്ക് 
നിങ്ങന്റള വു മുട്ടി, തിരിച്ച് നിങ്ങളും അയാന്റള മുട്ടിയാല്, നിങ്ങളും 
അന്ധനാണ് എന്ന് ന്റതളിയികന്റപ്പട്ടു.   

എനിക് ആളുെളുന്റെ പ്രകൃതി അറിയാം.  അതന്റൊണ്ട് നിങ്ങള്ക് 
എപന്നാെ് സംഘര്ഗ്ഷ്ത്തിനു വന്നാലം ഞാന് അത് ഒഴിവാക്കും.  
ഞാന് അത് സംഭവികാന് അനുവദികില്ല.  അതന്റല്ലങ്കില്, ആ 
സംഘര്ഗ്ഷ്ത്തില് രണ്ടുപ രും വിഷ്മിപകണ്ടി വരും.  അതന്റൊണ്ട് 
വീട്ടിലള്ള എല്ലാവരുപെയം പ്രകൃതിെള്ക് തിരിച്ചറിയെ.   

എല്ലാ ദിവസവം സംഘര്ഗ്ഷ്ം ഉണ്ടാകരുത്.  നിങ്ങളുന്റെ  ഴയ 
െര്ഗ്മങ്ങള്ക് ഫലം തരാന് തോര്ഗ് ആവപമ്പാള്ക് മാത്രപമ അത് 
സംഭവിക്കൂ.  അങ്ങന്റന സംഭവിക്കുപമ്പാള്ക് പയാജിച്ചു് പ ാകെ.  
നിങ്ങളുന്റെ ഭാരയയമായി ഒരു വഴക് ഉണ്ടാകപമ്പാള്ക്, അവന്റള ഉച്ച 
ഭക്ഷ്ണത്തിന് പുറത്തു ന്റൊണ്ടു പ ായി, അവന്റള സപന്താഷ്ിപ്പിക്കുെ.  
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ഇു മുതല് നിങ്ങളുന്റെ ബന്ധങ്ങളിന്റല ഇഷ്ടപകടുെള്ക് തെര്ഗ്ു 
പ ാൊന് അനുവദികരുത്.   

നിങ്ങളുന്റെ ന്റെയ്കറ്റില് വരുന്നത് എന്തായാലം നിങ്ങള്ക് അത് 
െഴികണം. നിങ്ങളുന്റെ മുന്നില് എത്തുന്ന അത്, നിങ്ങളുന്റെ 
െണകാണ്. നിങ്ങളുന്റെ ന്റെയ്കറ്റില് വരുന്നത് നിങ്ങള്ക് െഴിച്ചില്ല 
എങ്കില് അത് നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു നഷ്ടം ആയിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാന് 
 റയു.  അത ന്റൊണ്ട്, സാധാരണയായി ഞാന് െഴികാത്ത 
ഭക്ഷ്ണം, എനിക്കു മുന്നില് വന്നാലം, ഞാന് അതില് നിും ഒരല്പം 
എതായാലും െഴിച്ചിരിക്കും.   

എങ്ങന്റന പയാജിച്ചു് പ ാെണം എന്ന് അറിയില്ല എങ്കില്, 
നിങ്ങന്റള എങ്ങന്റന ഒരു മനുഷ്യന് എു വിളികാന് െഴിയം?  
സാഹെരയങ്ങപളാെ് പയാജിച്ചു് പ ാകന്നവര്ഗ്ക് വീട്ടില് ഒരു 
സംഘര്ഗ്ഷ്വം ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങളുന്റെ ഭാരയയം ആയള്ള 
സൗഹൃദത്തിന്റെ പനട്ടങ്ങള്ക് ആസവദികാന് നിങ്ങള്ക് ആഗ്രഹിക്കുു 
എങ്കില്, നിങ്ങള്ക് പയാജിച്ചു് പ ാെണം. അത് അന്റല്ലങ്കില് നിങ്ങള്ക് 
ശ്ത്രുത സൃഷ്ടിക്കും.   

ആളുകളുമെ ജീവിതങ്ങള്ക് െില തതവങ്ങളാല് നയിക ന്റ ടുന്നത് 
ആവണം ഉള്ളതുമകാൊണ്.  െേില് എത്തുന്ന സാഹെരയങ്ങള്ക്ക് 
അനുസരിച്ച് ഒരാള്ക് പ്രവര്ഗ്ത്തികണം.  സാഹെരയങ്ങള്ക്ക് 
അനുസരിച്ച് പയാജിച്ചു് പ ാകന്ന ആന്റള പ്രശ്ംസിപകണ്ടതം 
ബഹുമാനിപകണ്ടതം ആണ്.  എല്ലാ സാഹെരയത്തിലം പയാജിച്ചു് 
പ ാൊന് ഒരാള്ക്ക് െഴിഞ്ഞാല്, അപപ്പാള്ക് ‘പമാക്ഷ്ം’ അയാളുന്റെ 
ദെവശ്ം ആയിരിക്കും.  ഇത് വലിന്റയാരു ആയധമാണ്. 

പയാജിച്ചു്പപ്പാൊതിരിക്കുന്നത് തന്റന്ന  

വലിയ വിഢിത്തമാണ് 
നിങ്ങള്ക്  റയന്നത് എന്തു തന്റന്ന ആയാലം അത് മന്ററ്റ ആള്ക്ക് 

സവീൊരയം ആയിരികണം.  നിങ്ങള്ക്  റയന്നത് അയാള്ക്ക് 
സമതം ആകന്നില്ല എങ്കില് അത് നിങ്ങളുന്റെ ന്റതറ്റാണ്.  നിങ്ങളുന്റെ 
ന്റതറ്റ് തിരുത്തിയാല് മാത്രപമ നിങ്ങള്ക്ക് പയാജിച്ചു് പ ാൊന് 
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െഴിയൂ.  മഹാവീര്ഗ് ഭഗവാന്റെ സപന്ദശ്ം ‘എങ്ങം പയാജിച്ചു് പ ാകെ’ 
എന്നത് ആണ്.  പയാജിച്ചു് പ ാൊന് െഴിയാന്റത ഇരിക്കുന്നത് 
വിഢിത്തം ആണ്.  പയാജിച്ചു് പ ാെല് ആണ് നയായം.  ഏത് തരം 
 ിെിവാശ്ിയം (ഒരു ൊഴ്ചപ്പാെില് തന്റന്ന ഉറച്ചു നില്ക്കുന്നത്) 
അനയായമാണ്.   

എപന്നാെ് ഇത് വന്റര ആരും പയാജിച്ചു് പെരാന്റത ഇരുന്നിട്ട് ഇല്ല. 
ഇവിന്റെ ഒരു വീട്ടില് ഉള്ള നാല് പ ര്ഗ്ക് പ ാലം പയാജിച്ചു് പ ാൊന് 
െഴിയന്നില്ല.  എങ്ങന്റന പയാജിച്ചു് പെരണം എന്ന് നിങ്ങള്ക് 
 ഠിക്കുപമാ?  പയാജിച്ചു് പ ാൊന് സാധയമപല്ല?  ൊണുന്നതില് 
നിന്ന് എല്ലാം നിങ്ങള്ക്ക്  ഠികാം.  പലാെ നിയമം എന്താന്റണു 
ന്റവച്ചാല്, നിങ്ങള്ക് നിരീക്ഷിക്കുന്നതില് നിന്റന്നല്ലാം നിങ്ങള്ക്ക് 
 ഠികാം. ആരും നിങ്ങന്റള അത്  ഠിപ്പിപകണ്ടതില്ല.   

നിങ്ങള്ക്ക് ഈ പലാെത്തില് വളന്റര കറച്ച് അറിപവ ഉള്ളൂ 
എങ്കിലം വലിയ പ്രശ്നം ഒും ഇല്ല.  നിങ്ങളുന്റെ പജാലിയന്റെ 
പമഖലയില് നിങ്ങള്ക്ക് വളന്റര കറച്ച് അറിപവ ഉള്ളൂ എു വരാം.  
അതം വലിയ പ്രശ്നം അല്ല.  എന്നാല് എങ്ങന്റന ‘എങ്ങം പയാജിച്ചു് 
ന്പാകണും’ എന്ന ൊരയം അറിഞ്ഞ് ഇരിപകണ്ടത് അതയാവശ്യം 
ആണ്.  അത് നിങ്ങള്ക്  ഠിച്ച് ഇരികണം.  അത് അന്റല്ലങ്കില് 
നിങ്ങള്ക് കഷ്ടമപ്പന്െെി വരും.  ഈ സപന്ദശ്ം ഉ പയാഗ ന്റ ടുത്തുെ.  
അതില് നിും  രമാവധി ലാഭം ഉണ്ടാക്കുെ. 
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സംഘര്ഗ്ഷ്ം ഒഴിവാക്കുെ 
(Avoid Clashes) 

സംഘര്ഗ്ഷ്ത്തില് ന്റെു ൊെരുത് 
"ആരുമായം സംഘര്ഗ്ഷ്ത്തില് ന്റെു ൊെരുത് - അത് 

ഒഴിവാകാന് ശ്രമിക്കൂ.”  എന്റെ   ഈ  വാക്കുെള്ക്  നിങ്ങള്ക് 
അനുസരിക്കുന്നുമേങ്കിൽ , നിങ്ങള്ക് പമാക്ഷ്ം പനടും. എന്റെ ഒരു 
വാെയം പ ാലം ശ്രിയായ രീതിയില് അനുസരിക്കുന്നുമേങ്കിൽ അത് 
അയാന്റള പമാക്ഷ്ത്തിപലക് നയിക്കും.    എന്റെ ഒരു വാക് എങ്കിലം 
ശ്രിയായ രീതിയില് അനുസരിക്കുന്നുമേങ്കിൽ, നിങ്ങളുന്റെ പജാലി 
പൂര്ഗ്ണം ആകം.  ആ വാക്കുെള്ക്, അവ എങ്ങന്റന ആപണാ 
അതപ ാന്റല തന്റന്ന അനുസരികണം എന്നത് വളന്റര പ്രധാനന്റപ്പട്ട 
ൊരയം ആണ്.   

എന്റെ ഒരു വാകിപനാടു പ ാലം, ഒരു ദിവസപത്തക് എങ്കിലം 
ആത്മീയം ആയ അര്ഗ്പ്പണം നെത്തിയാല്, അത് വളന്റര വലിയ 
ആന്തരിെ ശ്ക്തി ഉല്പാദിപ്പിക്കും. എത്ര ഗൗരവം ഏറിയ പ്രശ്നങ്ങള്ക് 
ആയാലം, അവന്റയ എല്ലാം  രിഹരികാന് ഉള്ള അനന്തമായ 
ശ്ക്തിെള്ക് നിങ്ങള്ക്ക് അെത്തുണ്ട്.   

പബാധ പൂര്ഗ്വപമാ അല്ലാന്റതപയാ, എപപ്പാഴ് എങ്കിലം നിങ്ങള്ക് 
ആരും ആന്റയങ്കിലം ഒരു സംഘര്ഗ്ഷ്ത്തില് ന്റെു ൊെിയാല്, 
നിങ്ങള്ക് ആ സാഹെരയന്റത്ത സമ ഭാവപത്താന്റെ ദെൊരയം ന്റെയ്ത്, 
ശ്ത്രുത ഒും കൂൊന്റത അതില് നിും പുറത്തു െെകണം.   

ഗതാഗത നിയമങ്ങള്ക് അ െെങ്ങള്ക് ഒഴിവാക്കുു 

എല്ലാ സംഘര്ഗ്ഷ്ങ്ങളിലം രണ്ടു  ാര്ഗ്ട്ടിെളും െഷ്ടന്റപ്പപെണ്ടി 
വരും.  നിങ്ങള്ക് ആന്റര എങ്കിലം പവദനിപ്പിച്ചാല്, ആ നിമിഷ്ം തന്റന്ന 
നിങ്ങളും തീര്ഗ്ച്ചയായം വിഷ്മം അനുഭവിപകണ്ടി വരും. ഗതാഗത 
നിയമങ്ങള്ക് ആവശ്യമായി വന്നതിന്റെ ൊരണം ഞാന് നിങ്ങള്ക്ക് 
 റഞ്ഞു തരിെയാണ്. നിങ്ങള്ക് ഒരു അ െെത്തിന് ൊരണകാരന് 
ആയാല്, നിങ്ങളും ന്റൊല്ലന്റപ്പപട്ടകാം.  ൊരണം കൂട്ടിയിെിെള്ക് മരണ 
സാധയത ഉള്ളവ ആണ്. അത ന്റൊണ്ട് ആരുമായം സംഘര്ഗ്ഷ്ത്തില് 
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ന്റ െരുത്.  അപത പ ാന്റല, ലൗെിെ ജീവിത വയവഹാരങ്ങളിലം 
സംഘര്ഗ്ഷ്ങ്ങള്ക് ഉണ്ടാകരുത്. ൊരണം അവയില് എല്ലാം അ െെ 
സാധയതെള്ക് ഉണ്ട്.   

ആന്റരങ്കിലം നിങ്ങളുന്റെ അടുത്ത് വന്ന് െഠിനവം െീത്തയം 
ആയ വാക്കുെള്ക്  റയാന് ആരംഭിച്ചാല്, നിങ്ങള്ക് ജാഗ്രതപയാന്റെ 
സംഘര്ഗ്ഷ്ം  ഒഴിവാകണം.  ആരംഭത്തില്  അത്  നിങ്ങന്റള 
മാനസിെമായി  ബാധിച്ചു  എു  വരില്ല.  എന്നാല്  അെത്ത് 
സപന്താഷ് കറവം, അത് നിങ്ങന്റള ശ്ലയം ന്റെയ്യുു എന്ന പബാധവം 
േരുന്പാൾ, നിങ്ങള്ക് തിരിച്ച് അറിയണം മപറ്റ ആളുന്റെ മനസ്സ് 
നിങ്ങപളയം ബാധിക്കുകയാണ് എന്ന്. അതന്റൊണ്ട് നിങ്ങള്ക് ആ 
വഴിയില് നിും മാറി പ ാെണം.  നിങ്ങളുന്റെ തിരിച്ചറിവ് 
വര്ഗ്ദ്ധ്ിക്കും പതാറം നിങ്ങള്ക്ക് സംഘര്ഗ്ഷ്ങ്ങള്ക് ഒഴിവാകാന് 
െഴിയം.  സംഘര്ഗ്ഷ്ങ്ങള്ക് ഒഴിവാക്കുന്നത വഴി മാത്രപമ ‘പമാക്ഷ്ം’ 
പനൊന് ആവൂ.   

സംഘര്ഗ്ഷ്ങ്ങളാല് സൃഷ്ടിക ന്റ ട്ടിട്ടുള്ളത് ആണ് പലാെം.  
അത് പ്രതിൊരത്താല് മുപന്നാട്ട് നീങ്ങു. എല്ലാ മനുഷ്യരും, 
സതയത്തില് എല്ലാ ജീവ ജാലങ്ങളും, പ്രതിൊരം നില നിര്ഗ്ത്താന് 
െഴിവ് ഉള്ളേയാണ്.  അതയധിെം ആയ സംഘര്ഗ്ഷ്ം ഉണ്ടായാല്, 
നിങ്ങള്ക്ക് എതിന്റര പ്രതിൊരം നില നിര്ഗ്ത്താന്റത അവര്ഗ് പ ാവെ 
ഇല്ല.  എന്തു തന്റന്ന ആയാലം അത് ഒരു  െ നില നിര്ഗ്ത്തും.  
ഓപരാരുത്തരിലം ഒരു ‘ആത്മാവ്’ ഉണ്ട് എന്നതാണ് അതിന് 
ൊരണം.  ആപ ക്ഷ്ിെം ആയ ശ്ക്തിക്കുറവ് മൂലം സംഘര്ഗ്ഷ്ത്തില് 
ന്റ ട്ട ഒരു ജീവി അത് സഹിച്ചു ന്റൊണ്ട് മാറി പ ാപയകാം.  എന്നാല് 
ഉള്ളില് ഒരു  െ അത് നില നിര്ഗ്ത്താന്റത ഇരികില്ല.  ആ  െ 
പ്രതിൊരത്തിന്റെ ഒരു വിത്ത് നടും. അത് നിങ്ങളുന്റെ അടുത്ത 
ജന്മത്തില് പ്രെെമാകം.   

ഒരാള്ക് അമിതം ആയി സംസാരിച്ചാല്, അയാള്ക്  റയന്നത് 
എല്ലാം നമുക് അെത്ത് സംഘര്ഗ്ഷ്ം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഇല്ല.  
നമ്മുന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ സംതൃപ്തിക്കു പവണ്ടി ആന്റര എങ്കിലം 
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പദഷ്യ ന്റ ടുത്തുന്ന രീതിയില് സംസാരിക്കുന്നത് ആണ് ഏറ്റവം 
വലിയ ന്റതറ്റ്.   

ഒരു  രിഹാരം െന്റണ്ടത്തൂ, സഹികരുത് 

‘സംഘര്ഗ്ഷ്ം ഒഴിവാക്കുെ’ എന്നതിന്റെ അര്ഗ്ഥം സഹിക്കുെ 
എന്ന് അല്ല.  നിങ്ങള്ക്ക് സഹികാന് ഉള്ള െഴിവ് വളന്റര  രിമിതം 
ആണ്.  നിങ്ങള്ക്ക് എത്ര മാത്രം സഹികാന് ആവം?  അത് ഒരു  
സ് പ്രിംഗ് (sping) അമര്ഗ്ത്തി ന്റവക്കുന്നത പ ാന്റല ആണ്.  ഒരു  
സ് പ്രിംഗ് എത്ര സമയം അമര്ഗ്ത്തി ന്റവകാന് െഴിയം?  അത ന്റൊണ്ട് 
എങ്ങന്റന സഹികണം എന്ന്  ഠികരുത്. എങ്ങന്റന ഒരു 
 രിഹാരത്തില് എത്താം എന്ന്  ഠിക്കുെ.  അജ്ഞതയില് 
ഒരാള്ക്ക് സഹിക്കുെ അല്ലാന്റത പവന്ററ മാര്ഗ്ഗം ഇല്ല.  എപപ്പാള്ക് 
എങ്കിലം അമര്ഗ്ത്തി ന്റവച്ച  സ് പ്രിംഗ് വളന്റര നാശ്ം ഉണ്ടാകി 
ന്റൊണ്ട് ന്റ ാട്ടിന്റത്തറിക്കും.   

മറ്റുള്ളവരുന്റെ പ്രവര്ഗ്ത്തിെള്ക് ന്റൊണ്ട് നിങ്ങള്ക് സഹിപകണ്ടി 
വരുന്നന്റതല്ലാം, നിങ്ങളുന്റെ െഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നിും ഉള്ള 
െര്ഗ്മത്തിന്റെ െണക്കുെള്ക് ആണ്.  എവിന്റെ നിന്നാണ് ഇത് വന്നത് 
എന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് അറിയില്ല.  അതന്റൊണ്ട് നിങ്ങളുന്റെ പനന്റര വരുന്ന 
പുതിയ എപന്താ ഒന്നാണ് അത് എന്ന് നിങ്ങള്ക് െരുതു.  ആരും 
പുതിയ െണക്കുെള്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല.  അന്റതല്ലാം നിങ്ങളിപലക് 
തിരിച്ചുവരുന്ന നിങ്ങളുന്റെ  ഴയ െണക്കുെള്ക് (മുന്ജന്മത്തിന്റല 
െര്ഗ്മങ്ങള്ക്) മാത്രമാണ്.  മന്ററ്റ ആള്ക് നിങ്ങളുന്റെ െഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റല 
ൊര്ഗ്മിെമായ െണക് തീര്ഗ്കാന് എത്തുന്ന ഒരു നിമിത്തം 
മാത്രമാണ്.   
നിങ്ങളുന്റെ സവന്തം ന്റതറ്റുന്റൊണ്ട് നിങ്ങള്ക് സംഘര്ഗ്ഷ്ം 

ഉണ്ടാകി 
ഈ പലാെത്തില്, നിങ്ങള്ക് പനരിപെണ്ടി വരുന്ന എല്ലാ 

സംഘര്ഗ്ഷ്ങ്ങളും നിങ്ങളുന്റെ ന്റതറ്റുെള്ക് ന്റൊണ്ടു തന്റന്ന ആണ്. 
ആപരയം കറ്റ ന്റ ടുത്താന് െഴിയില്ല.  എന്ത് ആയാലം ആളുെള്ക് 
സംഘര്ഗ്ഷ്ങ്ങള്ക് ഉണ്ടാകി ന്റൊണ്ട് ഇരിക്കും.  "എന്തു ന്റൊണ്ട് 
സംഘര്ഗ്ഷ്ത്തില് ന്റ ട്ടു?” എു പൊദിച്ചാല്, അതിന്റെ ഉത്തരം 
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"ൊരണം, അവര്ഗ് ഉണ്ടാകി!" എന്നാവം.  അപപ്പാള്ക് അയാള്ക് 
അന്ധന് ആണ്.  സംഘര്ഗ്ഷ്ത്തില് ന്റ ട്ടത വഴി നിങ്ങളും അത 
പ ാന്റല അന്ധന് ആയി.   

ഒരു സംഘര്ഗ്ഷ്ം ഉണ്ടായാല്, അതിന് ൊരണമായി 
എന്റന്തങ്കിലം നിങ്ങള്ക് ന്റെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിങ്ങള്ക് മനസ്സില് 
ആകണം. അത് നിങ്ങളുന്റെ തന്റന്ന ന്റതറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സില് 
ആയാല്, നിങ്ങള്ക്ക്  രിഹാരം ലഭിക്കും. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും.  
മന്ററ്റ ആളുന്റെ ന്റതറ്റ് തിരഞ്ഞു ന്റൊണ്ട് ഇരുന്നാല്, നിങ്ങളുന്റെ പ്രശ്നം 
അവസാനികാന്റത നില നില്ക്ക്കും.  നമള്ക് ആണ് ന്റതറ്റുൊര്ഗ് എന്ന് 
നമുക് വിശ്വസികാനും സവീെരികാനും സാധയമായാല്, നാം ഈ 
പലാെത്തില് നിും മുക്തര്ഗ് ആകം.  മന്ററ്റാരു  രിഹാരം ഇല്ല.    
സംഘര്ഗ്ഷ്ന്റത്ത മറ്റ് ഏന്റതങ്കിലം രീതിയില്  രിഹരികാന് 
ശ്രമിച്ചാല്, അത് സംഘര്ഗ്ഷ്ം വീണ്ടും സങ്കീര്ഗ്ണം ആക്കും.  
സതയത്തില് അത് നിങ്ങളുന്റെ സൂക്ഷ്മം ആയ അഹങ്കാരമാണ്.   

ഒരു കട്ടി ഒരു െല്ല് എറിഞ്ഞു എന്ന് െരുതെ. നിങ്ങളുന്റെ 
ശ്രീരത്തില് അത് ന്റൊണ്ട് മുറിവണ്ടായി പൊര ഒലിക്കുു. നിങ്ങള്ക് 
ആ കട്ടിപയാെ് എങ്ങന്റന പ്രതിെരിക്കും?  അവന് അവന്റെ 
പ്രവര്ഗ്ത്തിയില്  ശ്ചാത്ത ിച്ചാല് പ ാലം നിങ്ങള്ക് വലിയ 
പദഷ്യത്തില് ആയിരിക്കും.  മുെളില് നിും അറിയാന്റത വീണ ഒരു 
െല്ലു ന്റൊണ്ട് നിങ്ങള്ക്ക് മുറിവ  റ്റിയാപലാ?  ആ സാഹെരയത്തില് 
നിങ്ങള്ക്ക് പദഷ്യം വരില്ല.  ൊരണം അത് ആരും നിങ്ങളുന്റെ പനന്റര 
എറിഞ്ഞതല്ല.  ഒരു കന്നിന്റെ മുെളില് നിും നിങ്ങളുന്റെ 
ശ്രീരത്തില് വു വീഴുന്ന െല്ലിന്റെ ൊരയത്തില് ആരാണ് 
ഉത്തരവാദി? 

മനസ്സിലാപകണ്ട ശ്ാസ്ത്രം 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  ഞാന് സംഘര്ഗ്ഷ്ം ഒഴിവാകണം എന്ന് 
ആഗ്രഹിക്കുു.  എന്നാല് ഒരാള്ക് മന്ഃപൂര്ഗ്വം എപന്നാെ് വഴകിനു 
വന്നാല് ഞാന് എന്തു ന്റെയ്യും?   

ദാദാശ്രീ്ഃ  നിങ്ങള്ക് ഈ ചുമരിപനാെ് പ ാരാെിയാല്, എത്ര 
സമയം നിങ്ങള്ക്ക് പ ാരാെിന്റകാണ്ട് നില്ക്കാന് െഴിയം?  നിങ്ങള്ക് 
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ചുമരില് ന്റെു െയറി തല ന്റ ാട്ടിയാല്, നിങ്ങള്ക് ഒച്ച ന്റവച്ച് 
അതിന്റന ഇെിക്കുപമാ?  അപതപ ാന്റല നിങ്ങളുന്റെ എതിരാളിപയയം 
നിങ്ങള്ക് ഒരു ചുമരായി െണകാക്കൂ. അപപ്പാള്ക് അവന്റന കറ്റ 

ന്റ ടുപത്തണ്ട ആവശ്യം വരുപമാ?  നാം സവയം മനസ്സിലാകണം മപറ്റ 
ആള്ക് ഒരു ചുമര് പ ാന്റലയാണ് എന്ന്.  അങ്ങന്റന ന്റെയ്താല് നിങ്ങളുന്റെ 
പ്രശ്നങ്ങള്ക് എല്ലാം തീരും.   

ചുമരിന് എന്റന്തങ്കിലം ശ്ക്തി ഉന്റണ്ടങ്കില്, നിങ്ങള്ക്ക്കും ഉണ്ട്.  
അതിന് നിങ്ങന്റള പനരിൊനുള്ള ശ്ക്തിയപണ്ടാ?  അത് എല്ലാവരുന്റെ 
ൊരയത്തിലം ശ്രിയാണ്?  എന്ത് െണക്കുമായാപണാ നിങ്ങളുന്റെ 
ഭാരയ വന്നിരിക്കുന്നത്, ആ െണന്റകല്ലാം തീര്ഗ്കാന്റത അവള്ക് 
നിങ്ങന്റള വിട്ടുപ ാവില്ല.  അവള്ക് നിങ്ങളുന്റെ െണക് തീര്ഗ്കാന് 
വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്.  നിങ്ങള്ക്ക് അതില് 
നിും രക്ഷ്ന്റപ്പൊനാവില്ല.  അവള്ക്ക് അവളുന്റെ വാക്കുെന്റള തന്റന്ന 
നിയന്ത്ര്ികാനുള്ള ശ്ക്തിയില്ല എങ്കില്  ിന്റന്ന ഒച്ച ന്റവച്ചത ന്റൊണ്ടും 
ആപക്ഷ് ം  റഞ്ഞത ന്റൊണ്ടും എന്ത് കാരയൊണ് ഉള്ളത്?  

അതന്റൊണ്ട് സവയം ഒരു ചുമരായിത്തീരുെ.  നിങ്ങള്ക് നിങ്ങളുന്റെ 
ഭാരയന്റയ വാക്കുെള്ക് ന്റൊണ്ട് കറ്റന്റപ്പടുത്തുന്നത് തെര്ഗ്ന്നാല്, 
അവള്ക്കെത്തുള്ള ഭഗവാന് അത് കറിച്ചു ന്റവക്കും.  അതിനു െരം, 
അവള്ക് കറ്റം  റയപമ്പാള്ക് നിങ്ങള്ക് ഒരു ചുമരുപ ാന്റല നിന്നാല്, 
നിങ്ങള്ക്ക് അെത്തുള്ള ഭഗവാന് നിങ്ങന്റള സഹായിക്കും. 

ഒരു ചുമരില് ന്റെന്ന് ഇെിക്കുന്നതം അഭിപ്രായ വയതയാസം മൂലം 
ഒരാളുമായി വാഗവാദത്തില് ഏര്ഗ്ന്റപ്പടുന്നതം തമില് ഒരു 
വയതയാസവമില്ല.  അത് അെിസ്ഥാനമായി ഒു തന്റന്നയാണ്.  രണ്ടു 
പ രും അന്ധരാണ്.  മുന്നിലള്ളത് എന്താണ് എന്ന് ൊണാന് 
െഴിയാത്തത ന്റൊണ്ടാണ് ഒരാള്ക് ഒരു ചുമരില് ന്റെന്ന് ഇെിക്കുന്നത്.  
അതപ ാന്റല ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഒരു  രിഹാരം െന്റണ്ടത്താന് 
െഴിയാത്തത ന്റൊണ്ടാണ് ഒരാള്ക് ഒരു സംഘര്ഗ്ഷ്ത്തില് ന്റെു 
ൊടുന്നത്.  അവിന്റെ അയാള്ക് അഭിപ്രായ വയതയാസത്തില് എത്തുു.  
മുന്നില് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാകാന് െഴിയാത്തതന്റൊണ്ടാണ്  
പക്രാധം, മാനം, മായാ, പലാഭം എന്നിവ ഉയര്ഗ്ു വരുന്നത് എന്ന് 
നാം മനസ്സിലാകണം.  അത് ചുമരിന്റെ കറ്റമല്ല, അതില് ന്റെന്ന് 
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ഇെിക്കുന്ന ആളുന്റെ കറ്റമാണ്.  ഇന്റതല്ലാം ചുമരുെള്ക് തന്റന്നയാണ്.  
എല്ലാ സാഹെരയങ്ങളും ചുമരുെളാണ്.  ഒരു ചുമരില് ന്റെന്ന് 
ഇെിക്കുപമ്പാള്ക്, ആരാണ് ന്റതറ്റുൊരന് എന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് 
അപനവഷ്ിപകണ്ടി വരുന്നില്ല.  ആരാണ് ന്റതറ്റുൊരന്, ആരാണ് ശ്രി 
എന്റന്നാും ന്റതളിയിപകണ്ട ആവശ്യമില്ല.  

സംഘര്ഗ്ഷ്ം അജ്ഞതയന്റെ അെയാളമാണ് 
സംഘര്ഗ്ഷ്ത്തിന് ൊരണം എന്താണ്?  അജ്ഞത!  നിങ്ങള്ക് 

ആപരാെ് എങ്കിലം സംഘര്ഗ്ഷ്ത്തില് ആന്റണങ്കില്, അത് നിങ്ങളുന്റെ 
ദൗര്ഗ്ബലയത്തിന്റെ ലക്ഷ്ണം ആണ്.  ആളുെള്ക് ന്റതറ്റുൊരല്ല.  അവര്ഗ് 
അഭിപ്രായ വയതയാസത്തിന് ഒരികലം ൊരണം ആകന്നില്ല.  
അഭിപ്രായ വയതയാസങ്ങള്ക് നിങ്ങളുന്റെ മാത്രം ന്റതറ്റാണ്.  മന്ഃപൂര്ഗ്വം 
ഒരാള്ക് നിങ്ങപളാെ് സംഘര്ഗ്ഷ്ത്തിനു വന്നാല് നിങ്ങള്ക് അവപനാപൊ 
അവപളാപൊ മാപ്പ് പൊദികണം.  സംഘര്ഗ്ഷ്ം എവിന്റെ ഉപണ്ടാ, 
അത് നിങ്ങളുന്റെ മാത്രം ന്റതറ്റാണ്. 

സംഘര്ഗ്ഷ്ം ആത്മീയശ്ക്തി കറയ്ക്കുു 

പൂര്ഗ്ണമായം ആത്മീയ ശ്ക്തി കറയ്ക്കുന്നതായി എന്റന്തങ്കിലം 
ഉണ്ട്   എങ്കില്   അത്    സംഘര്ഗ്ഷ്ങ്ങള്ക്    ആണ്.   നിങ്ങള്ക്  ഒരു 
പ ാരാട്ടത്തില് ന്റ ട്ടു പ ായാല്, നിങ്ങള്ക് തീര്ഗ്ു!  ആന്റരങ്കിലം 
നിങ്ങന്റള പ്രപൊ ിപ്പികാന് ശ്രമിച്ചാല്, നിങ്ങള്ക് സവയം 
നിയന്ത്ര്ികണം.  ഒരു സംഘര്ഗ്ഷ്വം ഉണ്ടാവാന്  ാെില്ല.  എന്തു വില 
ന്റൊടുത്ത് ആയാലം സംഘര്ഗ്ഷ്ം ഒഴിവാക്കുെ, നിങ്ങളുന്റെ ജീവന് 
തന്റന്ന ന്റൊടുപകണ്ടി വന്നാലം! ഒരു സംഘര്ഗ്ഷ്വം ഇല്ലാന്റത 
ഇരുന്നാല് മാത്രപമ ഒരാള്ക്ക് ‘പമാക്ഷ്ം’ പനൊന് െഴിയൂ. ഒരു 
സംഘര്ഗ്ഷ്ത്തില് ഉള്ക്ന്റപ്പൊന്റത ഇരികാന് നിങ്ങള്ക്  ഠിച്ചാല് 
നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു ഗുരുവിന്റെപയാ മറ്റ് ഇെ നിലകാരുന്റെപയാ ഒും 
ആവശ്യം ഇല്ല.  ഒപന്നാ രപണ്ടാ ജന്മങ്ങള്ക് ന്റൊണ്ട് നിങ്ങള്ക് പമാക്ഷ്ം 
പനടും. ഒരാള്ക് മറ്റുള്ളവരും ആയി ഒരു ഉരസലിന് ഇെ ഉണ്ടാകില്ല 
എന്ന് നിശ്ചയിക്കുെയം ആ ദൃഢ നിശ്ചയത്തില് ഉറച്ചു നില്ക്കുെയം 
ന്റെയ്യുപമ്പാള്ക്, അതാണ് ശ്രിയായ വിശ്വാസത്തിന്റെ (സംെിത്) 
തെകം. 
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െഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് സംഘര്ഗ്ഷ്ങ്ങള്ക് മൂലം നിങ്ങള്ക്ക് 
നഷ്ടന്റപ്പട്ട ശ്ക്തിെള്ക് എല്ലാം ഇപപ്പാള്ക് തിരിച്ചു വരിെയാണ്.  പുതിയ 
സംഘര്ഗ്ഷ്ങ്ങള്ക് ഒും തന്റന്ന സൃഷ്ടികാന്റത ഇരികാന് ശ്രദ്ധ്ിക്കൂ.  
അത് അന്റല്ലങ്കില്, ഇപപ്പാള്ക് നിങ്ങള്ക് പനെിയ ശ്ക്തിെള്ക് പ ാലം 
വീണ്ടും നശ്ിച്ചു പ ാകം.  എന്നാല് സംഘര്ഗ്ഷ്ങ്ങള്ക് ഇല്ലാന്റത 
ഇരുന്നാല് അത് തെര്ഗ്ച്ചയായി വര്ഗ്ദ്ധ്ിച്ചു ന്റൊണ്ടിരിക്കും.   

ഈ പലാെത്തില് സംഘര്ഗ്ഷ്ം ഉണ്ടാവാന് ൊരണം 
പ്രതിൊരങ്ങള്ക് ആണ്.  ഈ പലാെത്തിന്റെ മൂല ൊരണം പ്രതിൊരം 
ആണ്.  പ്രതിൊരവം സംഘര്ഗ്ഷ്വം അവസാനിപ്പിച്ച ആള്ക് 
സവതന്ത്ര്ന് ആവം.  പപ്രമത്തിന് തെസ്സങ്ങള്ക് ഒും ഇല്ല. വിപദവഷ്വം 

ശ്ത്രുതയം അവസാനിക്കുപമ്പാള്ക് ‘പപ്രമം’ നില നില്ക്കുു.   
പ്രാപയാഗിെ ബുദ്ധ്ി - എങ്ങം ഉ പയാഗന്റപ്പടുന്നത് 
ആന്റരങ്കിലം നിങ്ങപളാെ് സംഘര്ഗ്ഷ്ത്തിന് വരുു.  അപപ്പാള്ക് 

നിങ്ങള്ക് അവരുമായള്ള സംഘര്ഗ്ഷ്ത്തില് ഏർമപ്പടുന്നില്ല.  അപപ്പാള്ക് 
പ്രാപയാഗിെ  ബുദ്ധ്ി  ഉയര്ഗ്ു  വരും.  നിങ്ങള്ക്  അവപരാെ് 
സംഘര്ഗ്ഷ്ത്തിനു പ ായാല് നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളുന്റെ പ്രാപയാഗിെ 
ബുദ്ധ്ി നഷ്ടന്റപ്പടും.  നിങ്ങളുന്റെ ഭാഗത്തു നിും ഒരു ഉരസലം 
ഉണ്ടാവാന്  ാെില്ല.  മന്ററ്റാരാള്ക് നിങ്ങപളാെ് ഉരസലിന് 
വരുപമ്പാഴാണ് നിങ്ങളില് പ്രാപയാഗിെ ബുദ്ധ്ി ഉയര്ഗ്ു വരുന്നത്.  
ഉരസലണ്ടാകന്ന സമയത്ത്, എങ്ങന്റന മുപന്നാട്ടു നീങ്ങണന്റമന്ന്, 
ആത്മാവിന്റെ ശ്ക്തി നിങ്ങള്ക്ക് ൊണിച്ചു തരും.  അത് ഒരികല് 
മനസ്സിലായാല്, ആ അറിവ് നിങ്ങന്റള ഒരികലം വിട്ടു  പ ാവില്ല.  
ഈ രീതിയില് നിങ്ങള്ക് കൂടുതല് പ്രാപയാഗിെ ബുദ്ധ്ി പനടും.   

ഒരു ചുമരിന്റന കറിച്ച് ന്റനഗറ്റീവായി െിന്തിക്കുപമ്പാള്ക്, 
നിങ്ങളില് ഒരല്പം നഷ്ടം ഉണ്ടാകിപയകാം.  ൊരണം നഷ്ടം ഒരു 
ഭാഗത്തിന് മാത്രം ഉള്ളതാണ്.  അപത സമയം ഒരു ജീവിപയാെ് 
ഒന്റരാറ്റ ന്റനഗറ്റീവ് െിന്ത പ ാലം വന്നാല് അത് വളന്റര നാശ്ം 
ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.  ഇരു ഭാഗത്തും നഷ്ടങ്ങള്ക് ഉണ്ടാവം.  
എന്നാല് നാം  ിന്നീെ് പ്രതിക്രമണം നെത്തിയാല്, ന്റതറ്റുെള്ക് തെച്ചു 
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െളയന്റപ്പടും.  അതന്റൊണ്ട് എവിന്റെ ഉരസല് ഉണ്ടായാലം, 
പ്രതിക്രമണം നെത്തുെ.  അപപ്പാള്ക് അത് അവസാനിക്കും.   

ആരുമായം സംഘര്ഗ്ഷ്ത്തിന് പ ാൊത്തവര്ഗ്ക് മൂന്ന് 
ജന്മങ്ങള്ക്ക് ഉള്ളില് ‘പമാക്ഷ്ം’ ലഭിക്കും എന്ന് ഞാന് ഉറപ്പു തരുു.  
നിങ്ങള്ക് സംഘര്ഗ്ഷ്ം ഉണ്ടാകിയാല്, നിങ്ങള്ക് പ്രതിക്രമണം 
ന്റെേണം.  ദലംഗിെ ബന്ധങ്ങള്ക് തെരുപന്നെപത്താളം ൊലം 
സംഘര്ഗ്ഷ്ങ്ങളും തെരും.  ദലംഗിെത ആണ് സംഘര്ഗ്ഷ്ങ്ങള്ക്ക് 
ഉള്ള മൂല ൊരണം.  ദലംഗിെ ആഗ്രഹങ്ങന്റള  രാജയ 
ന്റ ടുത്തുന്നവന്, എല്ലാറ്റിപനയം  രാജയ ന്റ ടുത്തുു. അങ്ങന്റന 
ഒരാള്ക്, അയാന്റള ൊണുന്നവന്റര എല്ലാം ആെര്ഗ്ഷ്ിക്കും. 
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സംഭവിച്ചന്റതല്ലാം നയായമാണ് 
(Whatever Happened is Justice) 

പ്രകൃതി എപപ്പാഴും നയായം പ്രവര്ഗ്ത്തിക്കുു 

പ്രകൃതി എപപ്പാഴും നയായം പ്രവര്ഗ്ത്തിക്കുു.  പ്രകൃതിയമെ ഒരു 
നിമിഷ്ത്തിന്റെ ഒരു അംശ്ം പ ാലം, അനയായം ആയി ഇരുന്നിട്ടില്ല.  
നിയമത്തിന്റെ പൊെതിെളില് െിലപപ്പാള്ക് അനയായം 
സംഭവിപച്ചകാം.  എന്നാല് പ്രകൃതിയന്റെ നിയമം എപപ്പാഴും 
കൃതയമാണ്.   

നിങ്ങള്ക് പ്രകൃതിയന്റെ നിയമം സവീെരിച്ച്, "സംഭവിച്ചന്റതല്ലാം 
നയായമാണ്" എന്ന് മനസ്സിലാകിയാല് നിങ്ങള്ക് പമാക്ഷ്ം പനടും.  
നിങ്ങള്ക് പ്രകൃതിയന്റെ നിയമന്റത്ത പൊദയം ന്റെയ്താല്,  നിങ്ങള്ക് 
പ്രശ്നങ്ങളും െഷ്ടപ്പാടുെളും ക്ഷ്ണിച്ചുവരുത്തും.  പ്രകൃതി എപപ്പാഴും 
നയായം പ്രവര്ഗ്ത്തിക്കുു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം.  
ൊരയങ്ങള്ക് അതിന്റെ "യഥാര്ഗ്ഥ രൂ ത്തില് തിരിച്ചറിയന്നത്" 
ജ്ഞാനമാണ്.  ൊരയങ്ങള്ക് അതിന്റെ "യഥാര്ഗ്ഥ രൂ ത്തില് 
തിരിച്ചറിയാന് െഴിയാതിരിക്കുന്നത്" അജ്ഞാനമാണ്.   

പലാെത്തില് യദ്ധ്ങ്ങളും സംഘര്ഗ്ഷ്ങ്ങളും ലഹളെളും എല്ലാം 
ഉണ്ടാകന്നത് ആളുെള്ക് നയായം അപനവഷ്ിച്ച് പ ാകന്നത മൂലമാണ്.  
പലാെം പൂര്ഗ്ണമായം നയായ രൂ ത്തില് ഉള്ളതാണ്.  അതില് 
നിങ്ങളുന്റെ സവന്തം നയായം െന്റണ്ടത്താന് ശ്രമിക്കുന്നത് 
വയര്ഗ്ഥമാണ്. ഇതവന്റര സംഭവിച്ചതം സംഭവിച്ചു ന്റൊണ്ട് 
ഇരിക്കുന്നതം എല്ലാം നയായം തന്റന്നയാണ്.  നയായത്തിനു 
പവണ്ടിയള്ള അപനവഷ്ണത്തില് ആളുെളാണ് നീതി നയായ 
പൊെതിെള്ക് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.  എന്നാല് അവിന്റെ നിും നയായം 
െന്റണ്ടത്താം എു െരുതന്ന ആളുെള്ക് വിഡ്ഢിെള്ക് ആണ്.  ഒരാള്ക് 
എന്ത് സംഭവിക്കുു എന്ന് "ൊണുെ" മാത്രപമ ന്റെപേണ്ടതള്ളൂ. 
അതാണ് നയായം. നയായവം അനയായവം െഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് 
നിും ഉള്ള നമ്മുന്റെ െണക്കുെളുന്റെ ഫലങ്ങള്ക് മാത്രമാണ്.  എന്നാല് 
ആളുെള്ക് ഈ െണക്കുെന്റള അവരുന്റെ നയായന്റത്ത കറിച്ചുള്ള 
ആശ്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പികാന് ശ്രമിക്കുു. അങ്ങന്റന ന്റെയ്യുെ 
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വഴി അവര്ഗ് പൊെതിെളില് എത്തിപച്ചരുു.  അങ്ങന്റന അവര്ഗ് 
എല്ലാം നശ്ിച്ചവര്ഗ് ആകു.   

നിങ്ങള്ക് ആന്റര എങ്കിലം  രിഹസിച്ചാല്, അയാള്ക് 
പദഷ്യത്തില്  ല വട്ടം നിങ്ങന്റള  രിഹസിച്ചാല്, നിങ്ങള്ക്ക്കു 
പതാും അത് അനയായമാണ് എന്ന്.   ന്റക്ഷ്, നിങ്ങള്ക് അത് 
െഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റല െണക് തീരുന്നതാണ് എന്ന് 
െണകാകണം.  െഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റല ഒരു െണക് തീര്ഗ്ക്കുന്നതിന് 
ആയി പ്രകൃതി എല്ലാ നിമിത്തങ്ങപളയം കൂട്ടി പെര്ഗ്ക്കുു. ഒരു സ്ത്രീ 
എപപ്പാഴും തന്റെ ഭര്ഗ്ത്താവം ആയി ശ്ത്രുതയില് ഇരുന്നാല്, അതം 
പ്രകൃതിയന്റെ നയായം ആണ്.  സ്ത്രീ സവയം െീത്തയാണ്.  എന്നാല് 
അവള്ക്ക് പതാുന്നത് അവളുന്റെ ഭര്ഗ്ത്താവാണ് െീത്ത എന്നാണ്.  
എന്ന് ഇരുന്നാലം മുഴുവന് സാഹെരയവം പ്രകൃതിയന്റെ നിയമമാണ്.   

െഠിനമായി അദ്ധ്വാനിച്ച് പനെിയ  ണം ഈ 
ജന്മത്തിന്റലയാണ്.  എന്നാല് അതില് െഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റല ഒരു 
െണക്കും കൂെി ഉണ്ട്.  എല്ലാവരിലം െണക്കുെള്ക് ബാകിയായി ഉണ്ട്.  
അത്തരം െണക്കുെള്ക് ഒും ഇന്റല്ലങ്കില് ആര്ഗ്ക്കും അയാളില് നിും 
ഒും തന്റന്ന എടുത്തു ന്റൊണ്ടു പ ാൊന് െഴിയില്ല.  ആര്ഗ്ക്കും ഒും 
എടുത്ത് ന്റൊണ്ടു പ ാൊനുള്ള ശ്ക്തി ഇല്ല.  എന്റന്തങ്കിലം എടുത്ത് 
ന്റൊണ്ടു പ ാകു എങ്കില് അത് െഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നിും ഉള്ള 
െണകാണ്.  ആന്റരന്റയങ്കിലം ഉ ദ്രവികാന് െഴിവള്ള ആരും 
തന്റന്ന ഈ പലാെത്തില് ജനിച്ചിട്ടില്ല.  പ്രകൃതി ഇതിന്റന എല്ലാം 
കൃതയമായി  രി ാലിച്ചുന്റൊണ്ടിരിക്കുു. 

ഫലങ്ങളില് നിും, ഒരാള്ക്ക് ൊരണങ്ങള്ക് നിശ്ചയികാം 
ഇന്റതല്ലാം ഫലങ്ങളാണ്.  ഒരു  രീക്ഷ്യന്റെ ഫലം വരുന്നത 

പ ാന്റല തന്റന്ന.  നിങ്ങള്ക് െണകില് ന്റതാണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശ്തമാനവം, 
ഇംഗ്ലീഷ്ില് ഇരു ത്തി അഞ്ച് ശ്തമാനവം പനെിയാല്, ഈ 
ഫലങ്ങളില് നിും എവിന്റെയാണ് നിങ്ങള്ക് ന്റതറ്റു വരുത്തിയത് 
എന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് െന്റണ്ടത്താന് ആവിപല്ല?  അപത പ ാന്റല, 
ജീവിതത്തിലം എന്താണ് ഫലം വരുന്നത്, എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് 
എന്നതില് നിും, നമ്മുന്റെ ന്റതറ്റുെള്ക്ക് ൊരണം എന്ത് ആയിരുു 
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എന്ന് നിശ്ചയികാന് ആവം. ഫലം നമ്മുന്റെ  ഴയ ൊരണങ്ങന്റള 
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ആണ്.  ഒന്നിച്ചു വരുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും 
ഫലങ്ങളാണ്. ആ ഫലന്റത്ത അെിസ്ഥാനം ആകി നമുക് അവക്കു 
 ിറെില് ഉള്ള ൊരണങ്ങന്റള കറിച്ച് നിഗമനങ്ങളില് എത്താം.   

ആളുെള്ക് സ്ഥിരമായി എല്ലാ ദിവസവം നെു പ ാകന്ന 
വഴിയരിെില്, ഒരു മുള്ള് മുന മുെളിപലകായി െിെക്കുു.  ധാരാളം 
ൊല് നെ യാത്രകാര്ഗ് ആ വഴിക് പ ാകുണ്ട്.  എന്നാല് ആപരയം 
ആ മുള്ള് കത്തുന്നില്ല.  ഒരു ദിവസം ആപരാ ഉറന്റക "െള്ളന്!" 
"െള്ളന്!" എന്ന് വിളിച്ചു  റയന്നത് നിങ്ങള്ക് പെള്ക്ക്കുു.  നിങ്ങള്ക് 
ന്റെരിപ്പ് ധരിച്ചിട്ടില്ല.  എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാന് 
നിങ്ങള്ക് പുറപത്തക് ഓടുു.  ആെസ്മിെമായി നിങ്ങള്ക് മുള്ളില് 
െവട്ടുു.  ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുന്റെ െണക് മൂലമാണ്.   

ആന്റരങ്കിലം നിങ്ങന്റള പവദനിപ്പിച്ചാല് നിങ്ങള്ക് അത് 
സവീെരിച്ച് നിങ്ങളുന്റെ ന്റക്രഡിറ്റില് പെര്ഗ്കണം.  നിങ്ങള്ക്ക് 
നല്െന്റപ്പട്ടത് മാത്രപമ നിങ്ങള്ക് നിങ്ങളുന്റെ ന്റക്രഡിറ്റില് 
പെര്ഗ്പകണ്ടതള്ളൂ.  ഒരു ൊരണവം ഇല്ലാന്റത, ഒരാള്ക് മന്ററ്റാരാന്റള 
പവദനിപ്പിക്കുന്നത്, പ്രകൃതിയന്റെ നിയമം തെയു.   ഇതിന്റെ 
 ിറെില് ൊരണങ്ങള്ക് ഉണ്ടാവണം.  അത ന്റൊണ്ട് നിങ്ങളുന്റെ 
വഴിക് വരുന്നത് എല്ലാം ന്റക്രഡിറ്റ് ന്റെയ്യുെ. 

ദദവത്തിന്റെ സ്ഥലം എങ്ങന്റന ഉള്ളതാണ്? 

ദദവം നയായപമാ അനയായപമാ ഉള്ളേൻ അല്ല.  ഒരു ജീവിയം 
െഷ്ടന്റപ്പെരുത് എന്നതാണ് അപേഹത്തിന്റെ ഭാഷ്.  മനുഷ്യരുന്റെ 
ഭാഷ്യില് മാത്രപമ നയായവം അനയായവം നില നില്ക്ക്കുുള്ളൂ.   

െളവ്    ന്റെയ്യുന്നത്     ഒരു    ജീവിത  രീതിയാണ്   എന്ന്  ഒരു 
െള്ളന് വിശ്വസിക്കുു.  ഒരു മനുഷ്യ പേഹി ദാനം നല്കുന്നതില് 
വിശ്വസിക്കുു.  ഇന്റതല്ലാം മനുഷ്യരുന്റെ ഭാഷ്യാണ്, ദദവത്തിന്റെ 
അല്ല.  ഇതപ ാന്റല ഒും തന്റന്ന ദദവപത്താന്റൊപ്പം നില 
നില്ക്ക്കുന്നില്ല.  ദദവത്തിന്റെ പലാെത്തില് ഇത് മാത്രപമ ഉള്ളൂ്ഃ 
"ഒരാള്ക് ഒരു ജീവിപയയം പവദനിപ്പികാന്  ാെില്ല.  ഇത മാത്രമാണ് 
നമ്മുന്റെ ഒപര ഒരു തതവം!” 



  ആത്മസാക്ഷ്ാത്ക്കാരം   75 

 

ഒരാളുന്റെ ന്റതറ്റുെള്ക് ആണ് അയാന്റളന്റകാണ്ട് അനയായം 
ൊണിപ്പിക്കുന്നത് 

മനുഷ്യര്ഗ് പലാെത്തില് അനയായം ൊണുന്നത് സവന്തം 
ന്റതറ്റുെള്ക് മൂലമാണ്. പലാെം ഒരികലം അനയായമായി ഇരുന്നിട്ടില്ല, 
ഒരു ന്റസകന്റു പ ാലം.  അത് എപപ്പാഴും പൂര്ഗ്ണമായം പെവലമായം 
നയായമാണ്.  നീതിനയായ പൊെതിെളിന്റല നയായം മാറ്റം വരുന്നത് 
ആപയകാം.  ഒരാള്ക് ന്റതറ്റുൊരന് ആണ് എന്ന് ന്റതളിയിക 
ന്റ പട്ടകാം.  എന്നാല് പ്രകൃതിയന്റെ നിയമം മാറ്റം ഇല്ലാത്തതാണ്.   

ഈ നയായം ഒരു ന്റസകന്റു പ ാലം മാറന്നത് അല്ല.  അനയായം 
ഉണ്ടായിരുു എങ്കില് ഒരാള്ക്ക്കും പമാക്ഷ്ം പനൊന് സാധിക്കും 
ആയിരുന്നില്ല.  ആളുെള്ക് പൊദിക്കുു, "എന്തു ന്റൊണ്ടാണ് നല്ല 
ആളുെള്ക് പ ാലം െഷ്ടപ്പാെ് അനുഭവിപകണ്ടി വരുന്നത്?” എന്ന്.   
സതയത്തില് ആര്ഗ്ക്കും അവര്ഗ്ക് െഷ്ടപ്പാെ് ഉണ്ടാകാന് െഴിയില്ല.  
നിങ്ങള്ക് ഒന്നിലം ഇെ ന്റ ൊത്ത ൊലപത്താളം, ഒും തന്റന്ന 
നിങ്ങളുന്റെ ൊരയത്തിലം ഇെന്റ െില്ല.  ആര്ഗ്ക്കും അങ്ങന്റന ന്റെോന് 
ഉള്ള ശ്ക്തിയില്ല.  ഈ പ്രശ്നങ്ങള്ക് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് 
നിങ്ങളുന്റെ സവന്തം ഇെന്റ െല് മൂലം ആണ്.   

പലാെം നയായരൂ ത്തില് ഉള്ളതാണ് 
ഈ പലാെം ഒരു മിഥയാ   ഭ്രമം അല്ല.  ഈ പലാെം നയായ 

രൂ ത്തില് ഉള്ളതാണ്.  പ്രകൃതി ഒരികലം അനയായം നെകാന് 
അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. പ്രകൃതി ഒരാന്റള ന്റൊല ന്റെേന്റപ്പൊപനാ, 
അ െെത്തില് ന്റ ൊപനാ അനുവദിച്ചിട്ടുന്റണ്ടങ്കില്, അന്റതല്ലാം 
നയായമാണ്.  നയായത്തിന്റെ  രിധിയില് നിും പ്രകൃതി ഒരികലം 
ഒരെി   പ ാലം    പുറത്തു     െെന്നിട്ടില്ല.   ഒരാളുന്റെ  തിരിച്ചറിവില്ലായ്മ 
മൂലമാണ് എല്ലാം ന്റതറ്റായി വയാഖയാനികന്റപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്.  ജീവിതം 
എങ്ങന്റന നന്നായി ജീവികണം എന്ന് ആളുെള്ക്ക് അറിയില്ല.  
അവര്ഗ് വയസനങ്ങള്ക് അല്ലാന്റത മന്ററ്റാും അനുഭവിക്കുന്നില്ല.  
എന്തുതന്റന്ന സംഭവിച്ചാലം, ഒരാള്ക് അത് നയായമായി 
സവീെരികണം.  
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"സംഭവിക്കുന്നന്റതല്ലാം നയായമാണ്" എന്ന് ഒരാള്ക് 
മനസ്സിലാക്കുെയം സവീെരിക്കുെയം ന്റെയ്താല്, നിങ്ങള്ക് 
ജീവിതത്തിലൂന്റെ തെസ്സന്റമാും കൂൊന്റത നീന്തികയറം. ഈ 
പലാെത്തില് ഒരു നിമിഷ്ം പ ാലം അനയായം നിലനില്ക്ക്കുന്നില്ല.  
സംഭവിച്ചന്റതല്ലാം നയായമാണ്.  എല്ലാറ്റിപനയം അതിജീവിക്കുന്ന 
പ്രകൃതിയന്റെ നിയമന്റത്ത പൊദയം ന്റെേിപ്പിക്കുന്നതം അങ്ങന്റന 
നിങ്ങന്റള ന്റെണിയില് ന്റ ടുത്തുന്നതം നിങ്ങളുന്റെ ബുദ്ധ്ിയാണ്.  
ബുദ്ധ്ിയിലൂന്റെ ഉള്ള നയായം  രിമിതമാണ്.  ഞാന് പ്രകൃതിന്റയ 
കറിച്ചുള്ള ഒരു അെിസ്ഥാന സതയം  റയെയാണ്, നിങ്ങള്ക് 
നിങ്ങളുന്റെ ബുദ്ധ്ിയില് നിും മാറിയിരികണം, ൊരണം 
ബുദ്ധ്ിയാണ് നിങ്ങന്റള ന്റെണിയില് ന്റ ടുത്തുന്നത്.  പ്രകൃതിയന്റെ ഈ 
നിയമം നിങ്ങള്ക് ഒരികല് മനസ്സിലാകിയാല്  ിന്റന്ന നിങ്ങള്ക് 
നിങ്ങളുന്റെ ബുദ്ധ്ി  റയന്നത് ഒരികലം സവീെരികരുത്.  
നീതിനയായ പൊെതിെളില് ന്റതറ്റ് െപണ്ടകാം, എന്നാല് 
പ്രകൃതിയന്റെ നയായം കൃതയമാണ്.   

നയായത്തിനു പവണ്ടി ഉള്ള നമ്മുന്റെ അവസാനികാത്ത 
അപനവഷ്ണം നന്റമ തളര്ഗ്ത്തി െളഞ്ഞിരിക്കുു.  മറ്റുള്ളവരില് 
നിും ഇത്രമാത്രം പമാശ്മായ ന്റ രുമാറ്റം ലഭികാന് എന്തു ന്റതറ്റാണ് 
ഞാന് ന്റെയ്തത് എന്ന് ഒരാള്ക് പൊദിപച്ചകാം.  അത്തരം 
സാഹെരയങ്ങളില് നിങ്ങള്ക് നയായം അപനവഷ്ിച്ചാല്, നിങ്ങള്ക് 
െഷ്ടന്റപ്പപെണ്ടതായം അതിനുള്ള വില ന്റൊടുപകണ്ടതായം വരും.  
അത ന്റൊണ്ട് നയായം അപനവഷ്ികരുത്.  ഞാന് ഈ ലളിതവം 
വയക്തവം ആയ വസ്തുത െണ്ട് എത്തിയിരിക്കുു. നയായം 
അപനവഷ്ിക്കുന്നത് മൂലമാണ് ആളുെള്ക് മുറിവ് ഏല്പകണ്ടി വരുന്നത്.  
നയായം അപനവഷ്ിച്ചാലം അതിന്റെ ഫലം അത തന്റന്ന ആയിരിക്കും.  
ആരംഭം മുതപല ഇത് മനസ്സില് ആക്കുെയം സവീെരിക്കുെയം 
ന്റെയ്യുന്നത ന്റൊണ്ട് എന്ത് പദാഷ്മാണ് ഉള്ളത്?  ഇന്റതല്ലാം 
അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഇെ ന്റ െലെള്ക് ആണ്.  
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പമാക്ഷ്മാര്ഗ്ഗം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുപെയം അവസാനമാണ് 
ബുദ്ധ്ി നയായം പതടുപമ്പാള്ക്, അതിപനാെ് ഇത്ര മാത്രം  റയെ, 

"സംഭവിച്ചത് എല്ലാം നയായം ആണ്”.  അവന് എന്റന്നകാള്ക് താന്റഴ 
ആണ്, എന്നിട്ടും അവന് എപന്നാെ് ബഹുമാനം ൊണിക്കുന്നില്ല, 
എന്ന് ബുദ്ധ്ി നയായം അപനവഷ്ിക്കും.  അവന് നിങ്ങപളാെ് ബഹുമാനം 
ൊണിച്ചാലം, ൊണികാന്റത ഇരുന്നാലം അന്റതല്ലാം നയായമാണ്.  
വഴക്കുെളില് നിും മുക്തമായാല്  ിന്റന്ന ബുദ്ധ്ിക് ഒരു പൊദയവം 
ഉണ്ടാവില്ല.   

നാം നയായം അപനവഷ്ിക്കുപമ്പാള്ക്, പ്രശ്നങ്ങള്ക് വര്ഗ്ദ്ധ്ിച്ചു 
ന്റൊണ്ടിരിക്കും.  പ്രകൃതിയന്റെ നിയമം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീകം 
ന്റെയ്യുന്നത് ആണ്.  സംഭവിച്ചതം, സംഭവിച്ചു ന്റൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതം, 
നയായം ആണ്.  എന്ന് ഇരുന്നാലം, അഞ്ച് നയായാധി ന്മാര്ഗ് 
ഒരാള്ക്ക് എതിന്റര വിധി  റഞ്ഞിട്ടും അയാള്ക് ആ വിധി 
സവീെരികാന് തോര്ഗ് അല്ല എങ്കില്, അപപ്പാള്ക് അയാളുന്റെ 
പ്രശ്നങ്ങളും െഷ്ടപ്പാടുെളും വര്ഗ്ദ്ധ്ിച്ചു ന്റൊപണ്ട ഇരിക്കും.  അയാള്ക് 
അവരുന്റെ വിധിപയാ, മറ്റാരുന്റെ എങ്കിലം വിധിപയാ സവീെരികാന് 
തോര്ഗ് ആവില്ല.  ഈ രീതിയില് അയാളുന്റെ പ്രശ്നങ്ങള്ക് വര്ഗ്ദ്ധ്ിച്ചു 
ന്റൊപണ്ട ഇരിക്കുു.  അയാള്ക് ആവശ്യം ഇല്ലാന്റത കടുക്കുെളില് 
വീണ്ടും വീണ്ടും ന്റ ട്ടു ന്റൊപണ്ട ഇരിക്കുു.  അങ്ങന്റന വളന്റര 
അധിെം െഷ്ടന്റപ്പപെണ്ടി വരുു.  അതിന്  െരം, തെകം മുതപല 
സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം നയായം ആണ് എന്ന് അയാള്ക് 
സവീെരികണം. നയായത്തിന്റെ ൊരയം വരുപമ്പാള്ക് പ്രകൃതി 
എപപ്പാഴും അവിന്റെ ഉണ്ടായിരിക്കും.  അത് എന്റന്നും നയായമാണ്.  
എന്നാല്, അതിന് ഒരു തരത്തിലള്ള ന്റതളിവം നല്കാന് െഴിയില്ല.  
ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന് മാത്രപമ അത് എങ്ങന്റന നയായമാണ് എന്നതിന് 
ന്റതളിവ് നല്കാന് െഴിയൂ.  ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന് നിങ്ങന്റള 
പബാധയന്റപ്പടുത്താന് െഴിയം.  ഒരികല് നിങ്ങള്ക്ക് അത് 
പബാധയന്റപ്പട്ടാല്, നിങ്ങളുന്റെ പജാലി അവസാനിച്ചു.  നിങ്ങളുന്റെ 
പൊദയങ്ങള്ക്ക് എല്ലാം ഉത്തരം ലഭിച്ചാല്, നിങ്ങള്ക് സവതന്ത്ര്നായി.  
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ന്റതറ്റ് വിഷ്മം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുപെതാണ് 
(Fault is of the sufferer) 
പ്രകൃതിയന്റെ പൊെതിയില് 

ഈ പലാെത്ത് ഇഷ്ടം പ ാന്റല നയായാധി ര്ഗ് ഉണ്ട്.  എന്നാല് 
െര്ഗ്മത്തിന്റെ പലാെത്ത് ഒപര ഒരു പ്രകൃതിയന്റെ നയായം മാത്രപമ 
ഉള്ളൂ്ഃ  "ന്റതറ്റ്   വിഷ്മം  അനുഭവിക്കുന്ന ആളുന്റെത് ആണ്.”  ഇത് 
ഒു മാത്രം ആണ് നയായം.  ഈ നയായം പ്ര ഞ്ചന്റത്ത മുഴുവന് 
നിയന്ത്ര്ിക്കുു.  പലാെത്തില് നില നില്ക്കുന്ന നയായം മിഥയ 
നയായമാണ്.  അത് ലൗെിെ ജീവിതത്തിന്റെ തെര്ഗ്ച്ചക് ൊരണം 
ആകു. 

പ്രകൃതിയന്റെ നിയമം ഈ ന്ലാകമത്ത എപപ്പാഴും നിയന്ത്ര്ിച്ചു 
ന്റൊണ്ടിരിക്കുു.  നല്ലത് അര്ഗ്ഹിക്കുന്ന അവര്ഗ്ക് നല്ലതം, ശ്ിക്ഷ് 
അര്ഗ്ഹിക്കുന്ന അവര്ഗ്ക് ശ്ിക്ഷ്യം ലഭിക്കുു.  പ്രകൃതിയന്റെ 
നിയമത്തിന് പുറത്ത് ഒും സംഭവിക്കുന്നില്ല.  പ്രകൃതിയന്റെ നിയമം 
പൂര്ഗ്ണം ആയം നയായമാണ്.  എന്നാല് അത് മനസ്സില് ആകാന് 
െഴിയാത്തത ന്റൊണ്ട്, അത് ആളുെള്ക് സവീെരിക്കുന്നില്ല.  ഒരാളുന്റെ 
തിരിച്ചറിവ് ശുദ്ധ്ം ആകുന്പാൾ, പ്രകൃതിയന്റെ ഈ നയായം ഒരാള്ക്ക് 
സവീൊരയം ആയി മാറം.  ഒരാള്ക്ക് സവാര്ഗ്ഥ താല്പരയങ്ങള്ക് നില 
നില്ക്കുന്ന ൊലപത്താളം, നയായം െന്റണ്ടത്താന് െഴിയില്ല.  

എന്തുന്റൊണ്ടാണ് നാം െഷ്ടന്റപ്പപെണ്ടി വരുന്നത്? 
എന്തു ന്റൊണ്ടാണ് നാം െഷ്ടന്റപ്പടുന്നത്?  നമ്മുന്റെ  ഴയ ന്റതറ്റുെള്ക് 
മൂലമാണ് നാം െഷ്ടന്റപ്പപെണ്ടി വരുന്നത്.  നമ്മുന്റെ ന്റതറ്റുെള്ക് മൂലമാണ് 
നാം ബന്ധിതമായി ഇരിക്കുന്നത്.   നമ്മുന്റെ ഈ ന്റതറ്റുെള്ക് നശ്ിപ്പിക 
ന്റ ട്ടു െഴിഞ്ഞാല് നമുക് പമാക്ഷ്മായി.  സതയത്തില്, നിങ്ങള്ക് 
സവതന്ത്ര്രാണ്.  എന്നാല് നിങ്ങളുന്റെ ന്റതറ്റുെള്ക് മൂലം നിങ്ങള്ക് 
ബന്ധനം അനുഭവിക്കുു.  ഈ പലാെത്തിന്റെ യാഥാര്ഗ്ഥയം 
ആളുെള്ക്ക് അറിയില്ല.  അവര്ഗ്ക് അജ്ഞതന്റയ (ആപ ക്ഷ്ിെ 
പലാെം)  കറിച്ച് മാത്രപമ അറിയൂ.  അത മൂലം അവര്ഗ്ക്, ജന്മ 
ജന്മങ്ങളിലൂന്റെ അവസാനം ഇല്ലാന്റത അലപയണ്ടി വരുു.  
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ആന്റരങ്കിലം നിങ്ങളുന്റെ പ ഴ്സ് െന്റട്ടടുത്താല്, ആരാണ് അതില് 
ന്റതറ്റുൊരന്?  എന്തു ന്റൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുന്റെ പ ഴ്സ് മാത്രം 
പമാഷ്ടികന്റപ്പട്ടത്?  മറ്റാരുപെയം പമാഷ്ടികന്റപ്പട്ടില്ല.  ഇതിൽ 
അകമപ്പട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടു  ാര്ഗ്ട്ടിെളില്, ആരാണ് ഇപപ്പാള്ക് 
െഷ്ടന്റപ്പടുന്നത്?  വിഷ്മിപകണ്ടി വരുന്ന ആളുന്റെ ആണ് ന്റതറ്റ്.   

ഒരാള്ക് സവന്തം ന്റതറ്റുെള്ക് മൂലം െഷ്ടന്റപ്പടുു 

ഒരു വയക്തി വിഷ്മിക്കുുണ്ട് എങ്കില്, അത് അയാളുന്റെ തന്റന്ന 
ന്റതറ്റുെള്ക് മൂലമാണ്.  ഒരു വയക്തി സപന്താഷ്ം അനുഭവിക്കുുണ്ട് 
എങ്കില് അത് അയാളുന്റെ നല്ല െര്ഗ്മങ്ങളുന്റെ ഫലമാണ്.  എന്നാല് 
പലാെത്തിന്റല നിയമം ൊണാന് െഴിയന്ന ആന്റള (നിമിത്തന്റത്ത, 
പവദനിപ്പിക്കുന്ന ആന്റള) കറ്റന്റപ്പടുത്തുന്ന രീതിയില് ഉള്ളതാണ്.  
ദദവത്തിന്റെ നിയമം, യഥാര്ഗ്ഥ നിയമം,  ശ്രിയായ കറ്റവാളിന്റയ 
 ിെികൂടുു.  ആ നിയമം കൃതയമാണ്.  ആര്ഗ്ക്കും, ഒരികലം അത് 
മാറ്റാനാവില്ല.  ഈ പലാെത്തില് ആപരയം പവദനിപ്പികാന് 
െഴിയന്ന തരത്തില് ഒരു നിയമവം ഇല്ല.   

തീര്ഗ്ച്ചയായം മന്ററ്റ ആള്ക് നിങ്ങന്റള കറ്റന്റപ്പടുത്തുന്നതിന്, 
നിങ്ങളുന്റെ കറച്ച് ന്റതറ്റുെള്ക് അതില് ഉണ്ടായിരികണം.  ആ 
ന്റതറ്റുെള്ക് നശ്ിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതപല്ല?  സതയത്തില്, ഈ 
പലാെത്തില് ആര്ഗ്ക്കും മന്ററ്റാരാന്റള പവദനിപ്പികാനുള്ള ശ്ക്തിയില്ല.  
അത്രയം സവതന്ത്ര്രാണ് ഈ പലാെത്തിന്റല ജീവിെള്ക് എല്ലാം.  
എന്റന്തങ്കിലം വിഷ്മങ്ങള്ക് ഒരാള്ക് അനുഭവിക്കുു എങ്കില്, അത് 
സവന്തം  ഴയ ന്റതറ്റുെള്ക് മൂലം മാത്രമാണ്.  ആ ന്റതറ്റുെള്ക് എല്ലാം 
നശ്ിപ്പികന്റപ്പട്ടു െഴിഞ്ഞാല്, ബാകിയായി ഒും ൊണില്ല.   

വിഷ്മികാന് ഉള്ളതല്ല ഈ പലാെം.  അത് ആസവദികാന് 
ഉള്ളതാണ്.  അവരവരുന്റെ ൊര്ഗ്മിെ െണക്കുെള്ക് അനുസരിച്ച് 
ഉള്ളത് ആളുെള്ക്ക് ലഭിക്കുു.  െിലര്ഗ് സപന്താഷ്ിക്കുപമ്പാള്ക് മറ്റു 
െിലര്ഗ് വിഷ്മിപകണ്ടി വരുന്നത് എന്തുന്റൊണ്ടാണ്?  അതിനുള്ള 
ൊരണം അവര്ഗ് അത്തരം െണക്കുെളുമായി ആണ് വരുന്നത് 
എന്നതാണ്.  നിങ്ങള്ക് െഷ്ടന്റപ്പടുുണ്ട് എങ്കില് അത് നിങ്ങളുന്റെ 
തന്റന്ന ന്റതറ്റുമൂലമാണ്.  ആപരയം കറ്റന്റപ്പടുപത്തണ്ടതില്ല.  ലൗെിെ 
വീക്ഷ്ണത്തില്, പവദനിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ന്റതറ്റുൊരന്.  എന്നാല് 
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ദദവത്തിന്റെ നിയമം വിഷ്മം അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണ് ന്റതറ്റുൊരന് 
എന്ന്  റയു.   

നമ്മുന്റെ തന്റന്ന ന്റതറ്റുെളുന്റെ ഫലം 
നിങ്ങള്ക് എപപ്പാന്റഴങ്കിലം വിഷ്മം അനുഭവിക്കുുണ്ട് എങ്കില് 

അത് നിങ്ങളുന്റെ തന്റന്ന ന്റതറ്റുെളുന്റെ ഫലമാണ്.  നമ്മുന്റെ ന്റതറ്റ് 
ഇന്റല്ലങ്കില് നാം വിഷ്മിപകണ്ടി വരില്ല.  നിങ്ങന്റള അല്പം എങ്കിലം 
പവദനിപ്പികാന് െഴിയന്ന ആരും തന്റന്ന ഈ പലാെത്തില് ഇല്ല.  
അങ്ങന്റന ആന്റരങ്കിലം ഉന്റണ്ടങ്കില് അത് നിങ്ങളുന്റെ ന്റതറ്റ് 
മാത്രമാണ്.  അവന് ന്റതറ്റുൊരനല്ല.  അവന് അതില് ഒരു നിമിത്തം 
മാത്രമാണ്.  അതന്റൊണ്ട് ന്റതറ്റ് വിഷ്മം അനുഭവിക്കുന്ന 
ആളുപെതാണ്.   

ഒു രണ്ടു വഴക്കുെള്ക്ക് പശ്ഷ്ം,  രസ്പരം സംസാരികാന്റത 
അവര്ഗ് െിെകാന് പ ാകു.  ഭാരയ ശ്ാന്തമായി ഉറങ്ങു.  ഭര്ഗ്ത്താവ് 
ഉറകം വരാന്റത, അസവസ്ഥനായി െിെകയില് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും 
െിെക്കുു.  അതില് നിും നാം മനസ്സിലാകണം, അയാള്ക് ആണ് 
ന്റതറ്റുൊരന് എന്ന്.  ഭാരയ വിഷ്മം ഒും അനുഭവിക്കുന്നില്ല.  ഭാരയ 
ഉറകം വരാന്റത തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും െിെക്കുെയം, ഭര്ഗ്ത്താവ് 
കൂര്ഗ്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങെയമാണ് എങ്കില് ഭാരയയാണ് ന്റതറ്റുൊരി.  
ന്റതറ്റുൊര്ഗ് ആരായാലം അവര്ഗ് െഷ്ടന്റപ്പടും.  ഇത് വളന്റര ആഴത്തിലള്ള 
ഒരു ശ്ാസ്ത്രമാണ്.  പലാെം എപപ്പാഴും നിമിത്തന്റത്ത കറ്റന്റപ്പടുത്തുു.  

എന്താണ് ദദവത്തിന്റെ നിയമം? 

ഒരു പ്രപതയെ സമയത്ത്, ഒരു പ്രപതയെ സ്ഥലത്ത് വിഷ്മം 
അനുഭവിക്കുന്ന വയക്തിയാണ് ന്റതറ്റുൊരന് എന്ന് ദദവത്തിന്റെ 
നിയമം  റയു. ഒരാളുന്റെ പ ാകറ്റ് അെിച്ചു പ ാകന്ന പ ാകറ്റ് 
അെികാരന് സപന്താഷ്വാന് ആണ്.  പമാഷ്ടിച്ച  ണം ഉ പയാഗിച്ച് 
അവന് സപന്താഷ്ിക്കും.  അപത സമയം അവന്റെ ഇര വിഷ്മിച്ചു 
ന്റൊണ്ടിരിക്കുു.  അത ന്റൊണ്ട് വിഷ്മിക്കുന്ന ആള്ക് ആണ് 
ന്റതറ്റുൊരന്.  െഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് അവന് പമാഷ്ടിച്ചിരികണം.  അത 
ന്റൊണ്ട് ഇപപ്പാള്ക് അവന്റെ ന്റതറ്റിന്റെ െണക് തീര്ഗ്കാന് അവന് 
 ിെിക ന്റ ടുു. പ്രകൃതിയന്റെ നിയമത്തില് ഇന്ന് അവന് െള്ളന് 
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ആയി െണകാക ന്റ ടുു.  മന്ററ്റ ആള്ക്, അയാള്ക്  ിെിക 
ന്റ ടുപമ്പാള്ക് െള്ളന് അയി െണകാക ന്റ ടും  

െഷ്ടന്റപ്പടുപമ്പാള്ക്, ആളുെള്ക് മറ്റുള്ളവന്റര കറ്റന്റപ്പടുത്തും.  
അങ്ങന്റന ന്റെയ്യുപമ്പാള്ക് അവരുന്റെ ന്റതറ്റ് ഇരട്ടിയാകു.  
ജീവിതത്തിന്റല പ്രശ്നങ്ങള്ക് വര്ഗ്ദ്ധ്ിച്ചുന്റൊണ്ടും ഇരിക്കും.  നിങ്ങള്ക് ഈ 
വാെയം മനസ്സിലാക്കുെയാന്റണങ്കില്, നിങ്ങളുന്റെ പ്രശ്നങ്ങള്ക് കറയം.  

മനുഷ്യരുന്റെ നിയമം െണിലൂന്റെ ൊണുന്നത് ന്റതറ്റായി 
െണകാക്കുു.  അപതസമയം പ്രകൃതിയന്റെ നിയമം െഷ്ടത 
അനുഭവിക്കുന്ന ആന്റള ന്റതറ്റുൊരനായി ൊണുു.   

നിങ്ങള്ക് ആപരയം അല്പം പ ാലം പവദനിപ്പികാന്റത 
ഇരിക്കുെയം, മറ്റുള്ളവര്ഗ് നിങ്ങളില് ഏല്പിക്കുന്ന പവദനെള്ക് നിങ്ങള്ക് 
സവീെരിക്കുെയം ന്റെയ്താല്, നിങ്ങളുന്റെ െണക്കുെള്ക് എല്ലാം തീരും.  
അപപ്പാള്ക് നിങ്ങള്ക്ക് പമാക്ഷ്ം ലഭിക്കും.  
െര്ഗ്മബന്ധനത്തില് നിും പമാെിപ്പിക്കുന്ന ആപളാെ് 

കൃതജ്ഞത 
ആരും   ന്റതറ്റുൊരല്ല.   മറ്റുള്ളവന്റര  കറ്റന്റപ്പടുത്തുന്ന  ആളാണ് 

ന്റതറ്റുൊരന്.  ഈ പലാെത്തില് ന്റതറ്റുൊരായി ആരും തന്റന്ന ഇല്ല.  
അവന്റെപയാ അവളുന്റെപയാ െര്ഗ്മത്തിന് അനുസരിച്ച്, അവപനാ 
അവള്ക്പകാ ലഭിപകണ്ടത്, ഓപരാരുത്തര്ഗ്ക്കും ലഭിക്കുു.  ഇപപ്പാള്ക് 
അവര്ഗ് പുതിയ െര്ഗ്മങ്ങള്ക് ഒും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല.  ഇന്നന്റത്ത 
സാഹെരയം  ഴയ െര്ഗ്മത്തിന്റെ ഫലമാണ്.  ഇന്ന് അയാള്ക് 
 ശ്ചാത്ത ിക്കുുണ്ടാവാം.  എന്നാല് െഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് െരാര്ഗ് 
ഉണ്ടാകികഴിഞ്ഞു എന്നത ന്റൊണ്ട്, അയാള്ക്ക് അത് 
നിറപവറ്റുെയല്ലാന്റത മന്ററ്റാരു മാര്ഗ്ഗവം ഇല്ല.   

ഒരു അമായിഅമയം മരുമെളും ആയി ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങള്ക് 
 രസ്പരം കറ്റന്റപ്പടുത്തുന്നതിലൂന്റെ വര്ഗ്ദ്ധ്ിക്കുെയം തീവ്രമാവെയം 
ന്റെയ്യും.  അമായി അമ മരുമെന്റള  ീഡിപ്പിക്കുെയാപണാ, അപതാ 
മരുമെള്ക് അമായി അമക് െഠിനമായ സാഹെരയം 
ഉണ്ടാക്കുെയാപണാ?  മരുമെള്ക് െഷ്ടന്റപ്പപെണ്ടി വരിെയാണ് എങ്കില് 
അവള്ക് മനസ്സിലാകണം അത് അവളുന്റെ ന്റതറ്റാണ് എന്ന്.  
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അതപ ാന്റല തിരിച്ചും.  അവര്ഗ്  രസ്പരം കറ്റന്റപ്പടുത്തിയാല്, അവര്ഗ് 
പുതിയ െണക്കുെള്ക് സൃഷ്ടിക്കും.  അതിന്റെ ഫലം അവര്ഗ്ക് വീണ്ടും 
അനുഭവിപകണ്ടി വരും.  ജ്ഞാനിപുരുഷ്ന്റെ "ന്റതറ്റ് വിഷ്മം 
അനുഭവിക്കുന്ന ആളുപെതാണ്" എന്ന അറിവ് ഉ പയാഗ 
ന്റ ടുത്തിയാല്  മാത്രപമ അവരുന്റെ െണക്കുെള്ക് തീര്ഗ്കാന് െഴിയൂ.   

അതന്റൊണ്ട്, നിങ്ങള്ക്ക് ഈ പലാെത്തില് നിും പമാെനം 
ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കില്, നിങ്ങളുന്റെ വഴിക് വരുന്നത് നല്ലതായാലം 
െീത്തയായാലം നിങ്ങള്ക് അത് സവീെരികണം.  ഈ രീതിയില് 
നിങ്ങളുന്റെ െണക്കുെള്ക് തീരും.   ഴയ െണക് ഇന്റല്ലങ്കില് െണ്ണുെള്ക് 
കൂട്ടിമുട്ടുെ  പ ാലം  ഇല്ല.  അപപ്പാള്ക്  ഴയ െണക്കുെള്ക് ഇന്റല്ലങ്കില് 
ഈ  സംഭവങ്ങള്ക്  ഒന്റക  എങ്ങന്റന  സംഭവിക്കും?  നിങ്ങള്ക് 
മറ്റുള്ളവര്ഗ്ക് നല്കിയത് നിങ്ങള്ക്ക് തിരിച്ചു ലഭിക്കും.  നിങ്ങള്ക് അത് 
സപന്താഷ്പത്താന്റെ സവീെരിക്കുെയാണ് എങ്കില് നിങ്ങള്ക് നിങ്ങളുന്റെ 
െണക് തീര്ഗ്ക്കുെയാണ്.  നിങ്ങള്ക് അത് സവീെരിച്ചില്ല എങ്കില് 
നിങ്ങള്ക് െഷ്ടന്റപ്പപെണ്ടി വരും.   

ആളുെള്ക് അവരുന്റെ തന്റന്ന ന്റതറ്റുെള്ക് മൂലമാണ് െഷ്ടന്റപ്പപെണ്ടി 
വരുന്നത്.  െല്ല് എറിയന്ന ആള്ക് ന്റതറ്റുൊരനല്ല.  മുറിപവല്ക്കുന്ന 
ആളാണ് ന്റതറ്റുൊരന്.  നിങ്ങളുന്റെ ചുറ്റും ഉള്ള കട്ടിെള്ക് എത്ര 
അ മരയാദയായി ന്റ രുമാറിയാലം, അവര്ഗ് എത്ര കസൃതി 
ൊണിച്ചാലം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്ലയമായി പതാുന്നില്ല എങ്കില് 
നിങ്ങള്ക് ന്റതറ്റുൊരന് അല്ല.  അത് നിങ്ങന്റള ബാധിക്കുു എങ്കില്, 
നിങ്ങള്ക് മനസ്സിലാകണം,  അത് നിങ്ങളുന്റെ ന്റതറ്റാണ് എന്ന്.   

അത് ഇങ്ങന്റന  രിപശ്ാധിച്ചു പനാക്കുെ 

ആരാണ്  ന്റതറ്റുൊരന്?  ആരാണ്  വിഷ്മിക്കുന്നത് എന്ന് 
െണ്ടു ിെിക്കുെ.  പവലകാരന്, വീട്ടിന്റല  ത്ത് ൊയകപ്പുെള്ക് 
ന്റ ാട്ടിച്ചാല്, വീട്ടില് ആന്റരപയാ അത് ബാധിക്കും.  കട്ടിെന്റള അത് 
ബാധിക്കുന്നില്ല.  അതന്റൊണ്ട് അവര്ഗ് വിഷ്മം അനുഭവിക്കുന്നില്ല.  
മാതാ  ിതാകള്ക്ക് പദഷ്യം വരുു.  എങ്കിലം അമ സുഖമായി 
ഉറങ്ങു.   ിതാവ് െണക് കൂട്ടുു.  " ത്ത് ഗുണം അഞ്ച്, 
അതായത് എന്റെ അമ്പത് രൂ  നഷ്ടന്റപ്പട്ടു.”  അയാള്ക് 
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ഉണര്ഗ്ന്നിരിക്കുു.  അതന്റൊണ്ട് അയാള്ക് ആണ് ഏറ്റവം അധിെം 
വിഷ്മിക്കുന്നത്.  ഇതില് നിും നിങ്ങള്ക്ക് മനസ്സിലാകാം 
ആരാണ് ന്റതറ്റുൊരന് എന്ന്.  നിങ്ങള്ക് സാഹെരയങ്ങന്റള ഇപത 
രീതിയില് അ ഗ്രഥിച്ചു ന്റൊണ്ടിരുന്നാല്, നിങ്ങള്ക് ആത്മീയമായി 
പുപരാഗമിക്കും, പമാക്ഷ്വം പനടും. 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  എത്ര തന്റന്ന നല്ല രീതിയില്  റഞ്ഞാലം 
െിലര്ഗ്ക് ഒും മനസ്സിലാവന്നില്ല.   

ദാദാശ്രീ്ഃ  അവര്ഗ്ക് മനസ്സിലാവന്നില്ല എങ്കില്, ന്റതറ്റ് 
നിങ്ങളുന്റെ ആണ്.  മറ്റുള്ളവരില് ന്റതറ്റ് ൊണുന്നത് തിെച്ചും 
ന്റതറ്റാണ്.  നിങ്ങളുന്റെ സവന്തം ന്റതറ്റു ന്റൊണ്ടാണ് നിങ്ങള്ക് 
പവദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിമിത്തന്റത്ത െണ്ടുമുപട്ടണ്ടി വരുന്നത്.  
നിമിത്തം ഒരു വയക്തിയാണ് എങ്കില് നിങ്ങള്ക് അയാന്റള 
കറ്റന്റപ്പടുത്തുു.  നിങ്ങന്റള കത്തുന്ന ഒരു മുള്ളാണ് ആ നിമിത്തം 
എങ്കില്, നിങ്ങള്ക് എന്തു ന്റെയ്യും?  നൂറ െണകിന് ആളുെള്ക് ഈ 
വഴിയിലൂന്റെ നെക്കുു.  എന്നാല് ആരും പവദനിപ്പികന്റപ്പടുന്നില്ല.  
എന്നാല് "െന്ദുലാല്" ആ വഴി നെക്കുപമ്പാള്ക് മുള്ള് അയാളുന്റെ 
ൊലില് െയറു.  വയവസ്ഥിതി വളന്റര കൃതയമാണ്.   ഴയ 
െണക്കുെള്ക് ഉള്ളവന്റര മാത്രപമ അത് പവദനിപ്പിക്കൂ.  അത് എല്ലാ 
നിമിത്തങ്ങപളയം കൂട്ടിപച്ചര്ഗ്ക്കുു.  അതില് ൊണാവന്ന ഒരു 
നിമിത്തവം, ഇരയാവാന് പ ാകന്ന ആളും ഉണ്ടായിരിക്കും.  എന്നാല് 
ദൃശ്യമായ ആ നിമിത്തത്തിന്റെ എന്ത് ന്റതറ്റാണ് അതില് ഉള്ളത്?   

എങ്ങന്റനയാണ് തന്റെ ന്റതറ്റുെള്ക് െന്റണ്ടത്താന് െഴിയെ എന്ന് 
ഒരാള്ക് എപന്നാെ് പൊദിച്ചാല്, അവന് പവദന അനുഭവികാന് 
ഇെയാകിയ എല്ലാ സാഹെരയങ്ങളും  രിപശ്ാധിച്ചു പനാകാന് ഞാന് 
 റയം.  അന്റതല്ലാം ആണ് അവന്റെ ന്റതറ്റുെള്ക്.  തന്റെ വിഷ്മങ്ങള്ക്ക് 
ൊരണമായ ന്റതറ്റുെള്ക് അവന് െന്റണ്ടത്തണം.   

എവിന്റെയാണ് പ്രധാനമായ ന്റതറ്റ് െിെക്കുന്നത്? 

ആരുന്റെ ന്റതറ്റാണ് അത്?  അത് വിഷ്മം അനുഭവിക്കുന്ന 
ആളുപെതാണ്.  എന്താണ് ന്റതറ്റ്?  "ഞാന് െന്ദുലാല് ആണ്" എന്ന 
വിശ്വാസമാണ് ന്റതറ്റ്.  അതാണ് ന്റതറ്റ്.  സതയത്തില് ഈ 
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പലാെത്തില് ന്റതറ്റുൊരായി ആരും തന്റന്ന ഇല്ല.  അതന്റൊണ്ട് 
ആപരയം കറ്റന്റപ്പടുത്താനും െഴിയില്ല.  അത് ഒരു വസ്തുതയാണ്.   

നിങ്ങന്റള പവദനിപ്പിക്കുന്ന ആള്ക് ന്റവറം ഒരു നിമിത്തം 
മാത്രമാണ്.  പ്രധാന ന്റതറ്റ് നിങ്ങളുന്റെ തന്റന്നയാണ്.  നിങ്ങന്റള 
പവദനിപ്പിക്കുന്ന ആളും, നിങ്ങന്റള സപന്താഷ്ിപ്പിക്കുന്ന ആളും 
നിമിത്തങ്ങള്ക് തന്റന്നയാണ്.   ഴയ െണക്കുെള്ക് മൂലം എല്ലാം 
സംഭവിക്കുു.   
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പ്രതിക്രമണം :നമ്മുന്റെ ന്റതറ്റുെള്ക് െഴുെി െളയാനുള്ള 
ആയധം   

ക്രമണം-അതിക്രമണം-പ്രതിക്രമണം 

ലൗകിക ജീേിതത്തിൽ നെക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുും ക്രെണും 
ആണ്. അത് സവാഭാേികൊയും സഹജമായം 
സുംഭേിക്കുന്നിെന്ത്താളും അത് ക്രെണും ആണ്, എന്നാൽ അത് 
അെിതൊയാൽ [ന്േദനിപ്പിക്കുന്നതായാൽ] അത് അതിക്രെണും 
ആണ്. ഒരാൾ സവതന്ത്രനാകണമെങ്കിൽ സുംഭേിക്കുന്ന 
അതിക്രെണത്തിന്, പ്രതിക്രെണും (ഉള്ളിലള്ള ഭഗോന്നാെ്  
പശ്ചാത്താപന്ത്താമൊപ്പും ക്ഷൊപണും) മചന്യ്യെിേരുും. 
ഇതിനർത്ഥും അേൻ അത് കഴുന്കെിേരുും, അന്പ്പാൾ ൊത്രന്െ 
അേൻ ശുദ്ധനാകൂ. ഭൂതകാലത്തിൽ ഒരാൾ 'ആ െനുഷയമന നാല് 
തേണ അെിക്കണും' എന്ന ഉന്േശയും മചയ്തതുമകാൊണ്, ഈ 
ജന്മത്തിൽ, ആ ഉന്േശയും സാക്ഷാത്കരിക്കമപ്പടുകയും അേൻ ഒരു 
േയക്തിമയ നാല് തേണ തല്ലുകയും മചയ്യന്നത്. അതിക്രെും 
നെക്കുന്നതായി കണക്കാക്കമപ്പടുന്നു, അതിനാൽ അതിനായി 
പ്രതിക്രെണും മചയ്യണും. ആ േയക്തിക്കുള്ളിമല ശുദ്ധാത്മാേിമന 
അനുസ്മരിച്ചു, അേനുന്േെി പ്രതിക്രെണും മചയ്യണും..   

ഏത് നിന്ഷധാത്മകൊയ മപരുൊേമത്തയും അതിക്രെണും  
എന്ന് േിളിക്കുന്നു. സുംഭേിക്കുന്ന നിന്ഷധാത്മകൊയ മപരുൊേും ഒരു 
'കറ'യായി കണക്കാക്കമപ്പടുന്നു, അത് നിങ്ങളുമെ െനസ്സിൽ 'കെി' 
തുെരുന്നു. അമതാഴിോക്കാൻ പ്രതിക്രെണും മചയ്യണും. ഈ 
പ്രതിക്രെണത്തിലൂമെ, നിങ്ങന്ളാടുള്ള െമോരാളുമെ ഉന്േശും (ഭാേും) 
ന്പാലും ൊറും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉന്േശയങ്ങൾ ഉൊയിരിക്കുും, െന്േ 
േയക്തിക്ക് ന്പാലും നല്ല ഉന്േശയങ്ങൾ ഉൊയിരിക്കുും. കാരണും, കടുേ 
നായമയന്പ്പാമല ആകാൻ ൊത്രും പ്രതിക്രെണത്തിന്  ശക്തിയെ്! 
പ്രതിക്രെണും  എന്പ്പാഴാണ് ഉപന്യാഗപ്രദൊകുന്നത്? ഏമതങ്കിലും 
മനഗേീേ് ഇഫക്റ്റുകൾ ഉൊകുന്പാൾ അത് തീർച്ചയായും 
ഉപന്യാഗപ്രദൊകുും. 
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പ്രതിക്രമണന്റത്ത കറിച്ച് ശ്രിയായ തിരിച്ചറിവ് 

എതാണ് പ്രതിക്രെണും (പ്രതിക്രെൻ)? പ്രതിക്രെണും 
എന്നതുമകാെ് അർത്ഥൊക്കുന്നത്, െമോരാൾ നിങ്ങമള 
അപൊനിക്കുന്പാൾ, നിങ്ങൾ െനസ്സിലാക്കണും, 'ഈ 
അപൊനത്തിന് ആരാണ് കുേക്കാരൻ?' [അപൊനും] നൽകുന്ന 
േയക്തിയാന്ണാ മതേ് മതറ്റുകാരൻ അന്താ ന്േദനിക്കുന്ന 
േയക്തിയാന്ണാ എന്ന് നിങ്ങൾ ആദയും തീരുൊനിക്കണും.  
അപൊനും നൽകുന്ന േയക്തി മതറ്റുകാരൻ അല്ല ; അേൻ ഒട്ടുും 
മതറ്റുകാരനല്ല. അേൻ ഒരു നിെിത്തും  (കർേത്തിമെ അനാേരണും 
മചയ്യന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുേഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രകെൊയ കർേും) 
ആണ്, നിങ്ങളുമെ സവതും കർേത്തിമെ േികാസും കാരണും 
ൊത്രൊണ് നിങ്ങൾ ഈ നിെിത്തിമന കണ്ടമുട്ടുന്നത്. അതിനാൽ, 
ഇത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുമെ സവതും മതോണ്. ഇനി പ്രതിക്രെണും 
മചയ്യാനുള്ള കാരണും, നിങ്ങൾക്ക് െമോരാന്ളാെ് ന്ൊശൊയ 
ഉന്േശയമുമെങ്കിൽ, പ്രതിക്രെണും മചയ്യണും. ‘അയാൾ 
േിലയില്ലാത്തേൻ, കൗശലക്കാരൻ’ തുെങ്ങിയ ചിതകൾ െനസ്സിൽ 
ഉദിച്ചിട്ടുമെങ്കിൽ പ്രതിക്രെണും മചയ്യണും. കൂൊമത, ആമരങ്കിലും 
നിങ്ങളുമെ ന്നമര അധിന്ക്ഷപിച്ചാൽ, അത് നിങ്ങളുമെ സവതും കർേ 
അക്കൗെ് മൂലൊണ്; ആ േയക്തി ന്കേലും ഒരു നിെിത്തൊണ്. 
നിങ്ങളുമെ ന്പാക്കേ് അെിക്കുന്പാൾ, ന്പാക്കേെിക്കാരൻ ഒരു 
നിെിത്തൊണ്, കർേ അക്കൗെ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുന്െതാണ്. 
എന്നിട്ടുും, ആളുകൾ നിെിത്തിമന ൊത്രും 'കെിക്കുന്നു' [കുേമപ്പടുത്തുന്നു] 
ഇതാണ് എല്ലാ േഴക്കുകൾക്കുും കാരണും.   

നിങ്ങൾ നെത്തുന്ന കദനുംദിന ലൗകിക ഇെപാടുകളിൽ, 
നിങ്ങൾ എമതങ്കിലും മതേ് മചയ്യന്പാൾ, നിങ്ങൾ െമോരാളുൊയി 
ഇെപഴകിയ രീതി മതോമണന്ന് നിങ്ങൾ െനസ്സിലാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ 
ഇത് തിരിച്ചറിയിന്ല്ല? അതിനാൽ നിങ്ങൾ നെത്തുന്ന ലൗകിക 
ഇെപാടുകൾ ക്രമണം (ക്രെൻ) ആണ്. ക്രെൻ എന്നാൽ ലൗകിക 
ഇെമപെലകൾ (േയേഹാർ). ഇന്പ്പാൾ പറയക നിങ്ങൾക്ക് 
ഒരാളുൊയി അഭിപ്രായേയതയാസമുമെന്ന്; നിങ്ങൾ ആ േയക്തിന്യാെ് 
െടുത്ത ോക്കുകൾ ഉപന്യാഗിച്ചുമേന്ന്നാ അമല്ലങ്കിൽ നിങ്ങളുമെ 
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മപരുൊേും മതോയിന്പ്പാമയന്ന്നാ നിങ്ങൾക്ക് െനസ്സിലാകുും. 
നിങ്ങൾ ഇത് തിരിച്ചറിയന്ൊ ഇല്ലന്യാ? അതിമനയാണ് 
അതിക്രെണും (അതിക്രെൻ) എന്നു പറയന്നത്. 

അതിക്രെണും (അതിക്രെൻ) എന്നാൽ നിങ്ങൾ മതോയ 
ദിശയിൽ ന്പായി എന്നാണ് അർത്ഥൊക്കുന്നത്, അന്ത 
പരിധിയിന്ലക്ക് ശരിയായ ദിശയിന്ലക്ക് െെങ്ങുന്നത് പ്രതിക്രെണും  
(പ്രതിക്രെൻ ) ആണ് . 

പ്രതിക്രമണത്തിനുള്ള ശ്രിയം കൃതയവമായ പ്രക്രിയ 

പൊദയെര്ഗ്ത്താവ്്ഃ  നേൾ എങ്ങമനയാണ് പ്രതിക്രെണും 
മചയ്യന്നത്? 

ദാദാശ്രീ്ഃ  െനസ്സ്, സുംസാരും, ശരീര സമുച്ചയും, ചാർജ് കർേും, 
സൂക്ഷ്മൊയ  ിസ്ചാർജ് കർേും, സ്ഥൂല  ിസ്ചാർജ് കർേും, 
ചന്ദുഭായ്, ചന്ദുഭായ് എന്ന ന്പരുൊയി ബന്ധമപ്പട്ട എല്ലാ 
െിഥയാധാരണകളുും, എന്നിേയിൽ നിന്ന് ന്േർമപട്ടിരിക്കുന്ന 
ശുദ്ധാത്മാേിമന ഓർേിക്കുക, "അല്ലന്യാ ശുദ്ധ്ാത്മാ ഭഗവാന്റന, 
ഞാൻ പരുഷൊയി സുംസാരിച്ചു, അത് എമെ മതോണ്. 
അതുമകാെ് ഞാൻ ഇതിന്നാെ് ക്ഷെ ന്ചാദിക്കുന്നു. ഈ മതേ് 
ഒരിക്കലും ആേർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ദൃഢനിശ്ചയും മചയ്യന്നു. 
ഈ മതേ് ആേർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഊർജ്ജും എനിക്ക് തരൂ. 
പരിശുദ്ധാത്മാേിമന സ്മരിക്കുന്നതിലൂമെന്യാ ദാദാമയ അനുസ്മരിച്ച് 
'ഈ മതേ് സുംഭേിച്ചു' എന്ന് പറയന്നതിലൂമെന്യാ ആന്ലാചനയാണ്, 
ആ മതേ് കഴുകിക്കളയന്നത് പ്രതിക്രെണൊണ്, മതേ് 
ആേർത്തിക്കില്ല എന്ന ദൃഢനിശ്ചയും പ്രതയാഖയാനൊണ്. അപരമന 
ന്ദ്രാഹിക്കുന്നന്താ ന്േദനിപ്പിക്കുന്നന്താ ആയ എമതങ്കിലും 
മചയ്താൽ, അതാണ് അതിക്രെണും (അതിക്രെൻ). അതിനായി 
ആന്ലാചന, പ്രതിക്രെൻ, പ്രതയഖയാനും എന്നിേ ഉെനെി 
മചന്യ്യെതുെ്. 
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ദിവയമായ മാപ്പപ ക്ഷ്യന്റെ പ്രക്രിയ : പ്രതിക്രമണവിധി 

കറിപ്പ്്ഃ  നിങ്ങള്ക് ശുദ്ധ്ാത്മാവാണ്,  ന്റതറ്റുെള്ക് ന്റെയ്ത 
"െന്ദുഭായി" (ഫയല് നമ്പര്ഗ് ഒന്ന്) ന്റയ ന്റൊണ്ട് പ്രതിക്രമണം 
ന്റെേിപ്പികണം.  ഇവിന്റെ നിങ്ങള്ക് ഫയല് നമ്പര്ഗ് ഒന്നിപനാെ് 
പ്രതിക്രമണം ന്റെോന്  റയണം.  ഇത് മൂന്ന് ഭാഗം ഉള്ള ഒരു 
പ്രക്രിയയാണ്.  മുഴുവന് വിവരങ്ങളും വിശ്ദീെരണങ്ങളും 
ലഭിക്കുന്നതിന് ദയവായി ദാദാശ്രീയന്റെ " പ്രതിക്രമണം്ഃ " എന്ന 
പുസ്തെം വായിക്കുെ.   

1.   ആപലാെന്ഃ  ഒരാളുന്റെ ന്റതറ്റുെള്ക്ക് ഹൃദയപൂര്ഗ്വം നെത്തുന്ന 
 ആന്തരിെമായ കറ്റസമതം.              

2.   പ്രതിക്രമണം്ഃ  ന്റതറ്റ് ന്റെയ്തതിന് പശ്ചാത്താപന്ത്താമെ 
മാപ്പുപൊദിക്കുന്ന പ്രക്രിയ.               

3.   പ്രതയാഖയാനം്ഃ  ന്റതറ്റ് ആവര്ഗ്ത്തിക്കുെയില്ല എന്ന 
ദൃഢപ്രതിജ്ഞ.              

പ്രതയക്ഷ് ദാദാ ഭഗവാന് സാക്ഷ്ിയായി, ............. ന്റെ 
(ആപരാൊപണാ ന്റതറ്റ് ന്റെയ്തത് അയാളുന്റെ പ ര്) മനസ്സ്, വാക്, 
ശ്രീരം, ഭാവെര്ഗ്മം, ദ്രവയെര്ഗ്മം, പനാെര്ഗ്മം എന്നിവയില് നിും 
പൂര്ഗ്ണമായം പവറിട്ടിരിക്കുന്ന ശുദ്ധ്ാത്മാ ഭഗവാന് 

1.   ഞാന് എന്റെ ന്റതറ്റുെള്ക് സമതിക്കുു.  (അയാപളാെ് 
ന്റെയ്തിട്ടുള്ള ന്റതറ്റുെള്ക്  ഓര്ഗ്മിക്കുെ)        

2.     ആ ന്റതറ്റുെള്ക്ക് ഞാന് ആത്മാർത്ഥൊയി മാപ്പ് പൊദിക്കുു. 

3.   ആ ന്റതറ്റുെള്ക് ഇനി ഒരികലം ആവര്ഗ്ത്തിക്കുെയില്ല എന്ന് 
ഞാന് ദൃഢനിശ്ചയം ന്റെയ്യുു.  പ്രിയന്റപ്പട്ട ദാദാ ഭഗവാന്, ആ        
ന്റതറ്റുെള്ക് ഇനി ഒരികലം ആവര്ഗ്ത്തികാന്റത ഇരികാന് 
എനിക് പൂര്ഗ്ണമായ ആന്തരിെ  ശ്ക്തി നല്കിയാലം.      

ഇത്തരം പ്രതിക്രമണങ്ങളിലൂന്റെ നിങ്ങളുന്റെ ജീവിതം 
ന്റമച്ചന്റപ്പടുെയം പമാക്ഷ്ം പനൊന് സാധിക്കുെയം ന്റെയ്യും.  നിങ്ങളുന്റെ 
അതിക്രമണങ്ങള്ക്ക് പ്രതിക്രമണം ന്റെയ്താല് നിങ്ങള്ക്ക് പമാക്ഷ്ം 
പനൊം എന്ന് ഭഗവാന്  റഞ്ഞിരിക്കുു. 
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എന്താണ് ജ്ഞാനവിധി? 

ആളുെള്ക്ക് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ അനുഭവം നല്കി 
അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ശ്ാസ്ത്രീയമായ ഒരു ആത്മീയ പ്രക്രിയയാണ് അത്.  
യഥാര്ഗ്ഥമായ ആത്മാവിന്റന അനാത്മാവില് നിും 
(ആപ ക്ഷ്ിെമായ ആത്മാവ്) പവര്ഗ്തിരിക്കുന്ന അറിവ് നല്കി 
അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അത്.  സാധാരണ നെത്തുന്ന പൊപദയാത്തര 
രീതിയിലള്ള സത്സംഗത്തില് നിും വയതയസ്തമായ ഒരു 
പ്രക്രിയയാണ് ഇത്.   

ദാദാ ഭഗവാന് എന്ന് വിളികന്റപ്പടുന്ന പൂജയ ദാദാശ്രീക് 1958ല് 
പ്രെെമായ അപത അറിവ് തന്റന്നയാണ്, ആത്മജ്ഞാനിയായ  രമ 
പൂജയ ശ്രീ ദീ ക്ഭായി എന്ന നിമിത്തത്തിലൂന്റെ, ദാദാ ഭഗവാപെയം 
പൂജയ നീരുമയപെയം അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ, അപനവഷ്െര്ഗ്ക് 
നല്കന്റപ്പടുന്നത്.  

നിങ്ങള്ക് എന്തിന് ജ്ഞാനം (ആത്മാവിന്റന കറിച്ചുള്ള അറിവ്) 
എടുകണം? 

1) നിങ്ങള്ക് സവയം എന്താപണാ, ആ ആത്മാവിന്റന ഉണര്ഗ്ത്താനും 
അനുഭവികാനും. 

2) ന്റതറ്റായ വിശ്വാസങ്ങള്ക് എല്ലാം നശ്ിച്ചു പ ാകന്നതന്റൊണ്ടും, 
"ഞാന് (യഥാര്ഗ്ഥസവരൂ ം) ശുദ്ധ്ാത്മാവാണ്" എന്ന 
ശ്രിയായ വിശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതന്റൊണ്ടും ആന്തരിെ 
സമാധാനം ലഭിക്കുു. 

3) ജനന മരണ െക്രത്തില് നിും പമാക്ഷ്ം പനൊന്. 

4) അനന്ത ജന്മങ്ങളിന്റല  ാ  െര്ഗ്മങ്ങള്ക് നശ്ിപ്പികന്റപ്പടുു. 

5) അനശ്വരമായ സമാധാനവം, സപന്താഷ്വം, എല്ലാ 
ജീവജാലങ്ങപളാടും  ഐെയവം  അനുഭവികാന്  െഴിയു. 

6) യഥാര്ഗ്ഥമായ തിരിച്ചറിവിലൂന്റെ ലൗെിെ ജീവിതം ശ്രിയായി 
നെത്തിന്റകാണ്ടു പ ാൊനുള്ള  രിഹാരങ്ങള്ക് ന്നടുന്നു. 

7) നിങ്ങളുന്റെ എല്ലാ  ഴയ െര്ഗ്മങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുെയം 
പുതിയ  െര്ഗ്മങ്ങള്ക് ബന്ധിപ്പികാതിരിക്കുെയം ന്റെയ്യുു.  
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ജ്ഞാനവിധിക് ഒരാള്ക് പനരിട്ട് വപരണ്ടത് അതയാവശ്യം 
ആപണാ? 

1. ജ്ഞാനിയന്റെ കൃ യപെയം അനുഗ്രഹത്തിപെയം ഫലമാണ് 
ജ്ഞാനവിധി. ആത്മജ്ഞാനിയന്റെ പനരിട്ടുള്ള 
സാന്നിദ്ധ്യത്തില്    ജ്ഞാനവിധിയില്      ന്റങ്കടുപകണ്ടത് 

2. പൂജയനീരുമായപെയം പൂജയ ദീ ക്ഭായിയപെയം സത്സംഗ 
 രി ാെിെള്ക്  െിവിയിലൂന്റെയം വിസിഡിയിലൂന്റെയം 
ൊണുന്നതം, പുസ്തെങ്ങള്ക്  വായിക്കുന്നതം ആത്മീയമായ 
വിവരങ്ങള്ക് ലഭിക്കുന്നതിനും, ജ്ഞാനം പനടുന്നതിനുള്ള 
 ശ്ചാത്തലം ഒരുക്കുന്നതിനും സഹായെമായിരിക്കും.  
എന്നാല് അതന്റൊണ്ട് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുെയില്ല. 

3. ജ്ഞാനം പനടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഏത് നിമിത്തവം   
നിങ്ങള്ക്ക് സമാധാനം നല്കാന് സഹായിക്കും.  എന്നാല് 
ആത്മാവിന്റന     ഉണര്ഗ്ത്താനും   അനുഭവം നല്കാനും, 
ആത്മജ്ഞാനിയന്റെ പനരിട്ടുള്ള സാന്നിദ്ധ്യത്തില് ജ്ഞാനം 
പനെിയാപല സാധിക്കൂ.  ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങള്ക്ക് 
നിങ്ങളുന്റെ ദീ ം ന്റതളിയികണം എങ്കില്  നിങ്ങള്ക്ക് 
ശ്രിക്കും   െത്തുന്ന  മന്ററ്റാരു ദീ ം ആവശ്യമാണ്. െത്തുന്ന 
ദീ ത്തിന്റെ ഒരു െിത്രം ന്റൊണ്ട് അത് സാധയമല്ല.  

ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങള്ക് നിങ്ങളുന്റെ 

മതപമാ, ഗുരുവിന്റനപയാ ഒും മാപറ്റണ്ടതില്ല.  

ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങള്ക് ഒും തന്റന്ന 
നല്ക്പെണ്ടതില്ല.   
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ശുദ്ധ്ാത്മാവിപനാടുള്ള പ്രാര്ഗ്ഥന 

 
എനികെത്തു വസിക്കുന്ന ശുദ്ധ്ാത്മാന്റവ,  അങ്ങ് 

എനികെത്തു വസിക്കുന്നത പ ാന്റല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുപെയം 
അെത്തു വസിക്കുു.  അങ്ങയന്റെ ദിവയരൂ മാണ് എന്റെ 
യഥാര്ഗ്ഥരൂ ം.  എന്റെ യഥാര്ഗ്ഥരൂ ം ശുദ്ധ്ാത്മാവാണ്. 

അല്ലപയാ ശുദ്ധ്ാത്മാ ഭഗവാന്! അനന്തമായ ഭക്തിപയാന്റെയം 
ഐെയപത്താന്റെയം ഞാനങ്ങന്റയ വന്ദിക്കുു. 

ഞാന് അജ്ഞതാവസ്ഥയില് ന്റെയ്ത എന്റെ എല്ലാ ന്റതറ്റുെളും 
**** അങ്ങപയാെ് ഏറ്റു  റയു.  ആത്മാര്ഗ്ഥമായി ഞാന് ആ 
ന്റതറ്റുെള്ക്ന്റകല്ലാം അങ്ങപയാെ് മാപ്പപ ക്ഷ്ിക്കുെയം 
 ശ്ചാത്ത ിക്കുെയം ന്റെയ്യുു.  അല്ലപയാ ഭഗവാന്റന, എനിക്കു മാപ്പു 
തരൂ, മാപ്പു തരൂ, മാപ്പുതരൂ.  ആ ന്റതറ്റുെള്ക് ആവര്ഗ്ത്തികാതിരികാന് 
എനിക് ശ്ക്തി തരൂ. 

അല്ലപയാ ശുദ്ധ്ാത്മാ ഭഗവാന്!  അങ്ങയില് നിും 
പവറിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നീങ്ങികിട്ടാനും അങ്ങപയാെ് 
ഒുപെര്ഗ്ന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ലഭയമാൊനും അങ്ങ് ഞങ്ങന്റള 
ഏവപരയം അനുഗ്രഹികണപമ.  ഞങ്ങന്റളല്ലാവരും അങ്ങപയാെ് 
എപപ്പാഴും ഒു പെര്ഗ്ന്നിരികണപമ! 

(**** നിങ്ങള്ക് മുമ്പ് ന്റെയ്തിട്ടുള്ള ന്റതറ്റുെള്ക് ഓര്ഗ്മിക്കുെ.) 

 

ജയ് സത് ചിത് ആനന്ദ് 
(ശാശവതൊയ അേന്ബാധും ആനന്ദൊണ്) 
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