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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 പ്രകടമാക്കി!  ഒരു മണിക്കൂറിനകം, 
പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദര്ണ്ശനം അദേഹത്തിന് തെളിവായി. ‘ ആരാണ് 
നാം?    ആരാണ്    ദദവം?    ആര്   ദൊകം   പരിപാെിക്കുന്നു? 
എന്താണ് കര്ണ്മം? എന്താണ് ദമാക്ഷം?’  എന്നു തുടങ്ങിയ 
ആത്മീയമായ ദ ാദയങ്ങള്ക്ക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങള്ക് പൂര്ണ്ണമായും 
അദേഹത്തിന് വയക്തമായി.  

ആ  ദവകുദേരം  അദേഹത്തിന്  െഭിച്ചത്,  ലവറും രണ്ടു 
മണിക്കൂര്ണ്  ലകാണ്ട്,  തലെ  ജ്ഞാനവിധി  എേ ദനസര്ണ്ഗികമായ 
ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണത്തിലൂലട, അദേഹം മറ്റുള്ളവര്ണ്ക്ക് നല്കി!  ഇത് 
അക്രം മാര്ണ്ഗം എേ് അറിയലെടുന്നു.  തുടര്ണ്ച്ചയായി പടികള്ക് 
ഒലോോയി കയറിദൊകുേ മാര്ണ്ഗമാണ് ക്രം.  അക്രം 
പടികളില്ലാത്ത എളുെവഴിയാണ്, ഒരു െിഫ്ററിലെേ ദപാലെ 
ലപേേ് ഉയര്ണ്ുേ മാര്ണ്ഗമാണ്! 

അദേഹം, സവയം, ദാദാ ഭഗവാന് ആരാണ് എേ് 
വിശദീകരിക്കുേത് ഇങ്ങലനയാണ്, “നിങ്ങളുലട മുേില് 
ദൃശയനായിരിക്കുേ ആള്ക് ദാദാ ഭഗവാന് അല്ല.  ഞാന് 
ജ്ഞാനീപുരുഷനാണ്.  എനിക്കകത്ത് പ്രകടമായിരിക്കുന്ന 
ഭഗവാനാണ് ദാദാ ഭഗവാന്.  അദേഹം പതിനാലു ദൊകങ്ങളുദടയും 
ഭഗവാനാണ്.  അദേഹം നിങ്ങള്ക്ക്കുള്ളിലുമുണ്ട്, എല്ലാവരുലട 
ഉള്ളിലും ഉണ്ട്.  അദേഹം നിങ്ങള്ക്ക്കുള്ളില് പ്രകടമാകാലത 
ഇരിക്കുന്നു, അദത സമയം ഇവിലട (എ.എം.പദേെിനകത്ത്) 
അദേഹം പൂര്ണ്ണമായി പ്രകടമായിരിക്കുന്നു!  ഞാന്, സവയം ദദവമല്ല 
(ഭഗവാനല്ല); എനിക്കകത്ത് പ്രകടമായിരിക്കുന്ന ദാദാ ഭഗവാലന 
ഞാനും വണങ്ങുന്നു.” 



 
ആത്മജ്ഞാനം നനടുന്നതിന് ഇനപാഴുള്ള കണ്ണി 

 
1958 ല് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചതിനു നേഷം, പരമപൂജ്യനായ 

ദാദാ ഭഗവാൻ (ദാദാശ്രീ) ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങള് നടത്തുന്നതിനും 
ആത്മീയ അനനേഷകര്ക്ക് ആത്മജ്ഞാനം നല്കുന്നതിനുമായി 
നദേീയവം അന്തര്ക്നദേീയവമായ യാത്രകള് നടത്തി.  

തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്റെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് 
ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകാനുള്ള ആത്മീയ ശക്തി ദാദാശ്രീ പൂജയ 
ഡ ാ. നീരുന്റെൻ അമിന് (നീരുമാ) നൽകിയിരുന്നു.  അനത 
നപാലല, ദാദാശ്രീ നേേര േരീരം ലവടിഞ്ഞതിനു നേഷം, പൂജ്യ 
നീരുമാ ആത്മീയാനനേഷകര്ക്ക് ആത്മീയ പ്രഭാഷണങ്ങളം 
(സത്സംഗങ്ങളം) ആത്മ ജ്ഞാനവം, ഒരു നിമിത്തം എന്ന രീതിയില് 
നല്കിലകാണ്ടിരുന്നു.  സത്സംഗങ്ങള് നടത്തുന്നതിനുള്ള ആത്മീയ 
സിദ്ധികള് പൂജ്യ ദീപക് ഭായ് നദോയിക്കം ദാദാശ്രീ നല്കിയിരുന്നു.  
ഇനപാള് പൂജ്യ നീരുമായുന്റെ അനുഗ്രഹനത്താലട പൂജ്യ ദീപക് ഭായ് 
ആത്മ ജ്ഞാനം നല്കുന്നതിനുള്ള നിമിത്തമായി നദേീയവം 
അന്തര്ക്നദേീയവമായ യാത്രകള് നടത്തിവരുന്നു.   

ആത്മ ജ്ഞാനത്തിനു നേഷം, ആയിര കണകിന് ആത്മീയ 
അനനേഷകര്ക് ബന്ധന മുക്തരായി സേതന്ത്രമായ അവസ്ഥയില് നില 
നില്ക്കക്കകയം ലൗകികമായ ഉത്തര വാദിത്തങ്ങള് നിറനവറ്റുന്നതിന് 
ഇടക്ക തലന്ന ആത്മ അനുഭവത്തില് സ്ഥിതി ലെയ്യുകയം ലെയ്യുന്നു 

 

 



ഈ വിവർത്തനത്തത്തക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പ് 

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

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

നഷ്ടത്തപ്പടും. അതിനാൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിത്തെ ‘അക്രം’ 
ശാസ്ത്രം കൃതയമായി മനസ്സിലാകാൻ, ഗുജറാത്തി പഠിട്ടകണ്ടതിത്തെ 
പ്രാധാനയം അട്ടേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. 

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

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



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

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

 



ആമുഖം 
 

നമ്മുടേതായ ഒരു തതറ്റും കൂോതത നമുക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകൾ 
സഹിടക്കണ്ടിവരുടപാതെല്ാും നമ്മുതേ ഹൃദയും ടവദനടയാതേ 
ആവർത്തിച്ച് വിളിച്ചുപറയുന്നു, 'ഇതിൽ എതെ തതറ്റ് എന്താണ്? 
ഇതിൽ ഞാൻ എന്ത് തതറ്റാണ് തെയ്തത്?’ എന്നാലും ഉത്തരും 
കിട്ടാത്തതിനാൽ  നമ്മുതേ  ഉള്ളിൽ  താമസിക്കുന്ന  ‘വക്കീലന്മാർ 
ഉേതന വയവഹാരും തുേങ്ങി, ‘ഇതിൽ എതെ കുറ്റതമാന്നുമില്. 
തീർച്ചയായുും ഇതിൽ തതറ്റ് മതറ്റാരാളുതേതാണ്, അടല്?’ 
അവസാനം, അവർ അത് നിങ്ങതള വിശ്വസിപ്പിക്കുകയുും 
നയായീകരിക്കുകയുും തെയ്യും, 'പിതന്ന, അവൻ അത് തെയ്തിതല്ങ്കിൽ, 
ഞാൻ അങ്ങതന ടമാശ്മായ കാരയും തെയ്യകടയാ പറയുകടയാ 
തെയ്യമായിരുന്നുടവാ?.?’ ഈ രീതിയിൽ, ഒരാൾ സവന്തും തതറ്റ് 
മറച്ചുതവക്കുകയുും അത് തീർച്ചയായുും മതറ്റാരാളുതേ തതറ്റാതണന്ന് 
തതളിയിക്കുകയുും തെയ്യന്നു. അങ്ങതന, കർമ്മത്തിതെ 
ശംഖലാപ്രവര്ത്തനം സൃഷ്ടിക്കതപ്പടുന്നു! 

തികച്ചുും ആദരണീയനായ ദാദാശ്രീ, "ഈ ടലാകത്ത് ആരാണ് 
തതറ്റകാരൻ?" എന്നതിന് ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരന് ടപാലും എല്ാ 
ടകാണുകളിൽ നിന്നുും തൃപ്തികരമായ ഒരു സുംഗ്രഹും നൽകുന്ന 
പ്രാടയാഗികമായി ബാധകമായ ഒരു പരിഹാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 
തകാള്ളക്കാരനാടണാ അടതാ തകാള്ളയേിച്ചവടനാ? രണ്ടുടപരിൽ 
ആരാണ് കഷ്ടതപ്പടുന്നത്? തകാള്ളയേിക്കതപ്പട്ടവൻ, അവൻ 
തീർച്ചയായുും കഷ്ടതപ്പടുന്നവനാണ്, അടല്! കഷ്ടതപ്പടുന്നവൻ 
തതറ്റകാരനാണ്! കവർച്ചക്കാരൻ പിേിക്കതപ്പടുകയുും അവൻ 
കഷ്ടതപ്പടുകയുും തെയ്യടപാൾ, അവതെ തതറ്റിനുള്ള ശ്ിക്ഷ 
അടപ്പാൊണ് സുംഭവിക്കുന്നത്; ഇന്ന് നിങ്ങളുതേ സവന്തും തതറ്റിനുള്ള 
ശ്ിക്ഷ കെിഞ്ഞു. ടേശ്ും അനുഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളാതണങ്കിൽ 
മറ്റാതരയാണ് കുറ്റതപ്പടുടത്തണ്ടത്? അങ്ങതന, മടറ്റയാൾ തീർച്ചയായുും 
നിരപരാധിയായി കാണതപ്പടുന്നു. നമ്മുതേ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ൊയ 
കപ്പ് തപാട്ടിയാൽ പിതന്ന ആതരയാണ് നമ്മൾ കുറ്റതപ്പടുത്തുക? 



വീട്ടിതല സഹായിയുതേ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് തകർന്നാടലാ? അത് 
ടപാതലയാണ്. വീട്ടിൽ, ബിസിനസ്സിൽ, ട ാലിസ്ഥലത്ത്, 
എല്ായിേത്തുും, 'ആരുതേ തതറ്റ്?' നിങ്ങൾക്ക് കതണ്ടത്തണതമങ്കിൽ, 
'ഇതിൽ കഷ്ടതപ്പടുന്നയാൾ ആരാണ്?' അത് ആ വയക്തിയുതേ 
തതറ്റാണ്. ഒരു തതറ്റ് നിലനിൽക്കുന്നിേടത്താളും മാത്രടമ കഷ്ടപ്പാേ് 
നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. തതറ്റ് അവസാനിക്കുടപാൾ, ഈ ടലാകത്തിതല 
ഒരു വയക്തിക്കുും, ഒരു സാഹെരയത്തിനുും, നമുക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകൾ 
നൽകാൻ കെിയില്. 

നിലവിതല സമാഹാരത്തിൽ, 'തതറ്റ് ടേശ്ും 
അനുഭവിക്കുന്നവടെതാണ്' എന്ന ശ്ാസ്ത്രീയ ആത്മീയ അറിവ് 
ദാദാശ്രീ തവളിതപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഉപടയാഗിച്ചാൽ ഒരാളുതേ 
എല്ാ പ്രശ്നങ്ങളുും പരിഹരിക്കതപ്പടുും; വിജ്ഞാനും നിറഞ്ഞ ഈ 
വിലമതിക്കാനാകാത്ത പരിഹാരം ഇതാണ്. 

 

- ട ാ. നിരുതബൻ അമീൻ 
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" തെറ്റ് ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുടേൊണ് " 
(Fault is of the sufferer) 

(1) പ്രകൃെിയുതേ ട ാേെിയില് 

ന്യായവിധി ത ാടുക്കുന്നവതെ ഈ ട ാ ത്തില് എല്ലായിേത്തും 
 ാണാും.എന്നാല്  ര്മ്മത്തിതെ ട ാ ത്തില് ഒതൊറ്റ സ്വാഭാവി  
ന്ിയമും മാത്രതമ ഉള്ളു. " തെറ്റ് ടേശമനുഭവിക്കുന്ന ആളുടേൊണ് ". ഇതു 
മാത്രമാണ് ന്യായും. ഈ പ്രപഞ്ചും മുഴുവനുും ഇെില് ആണ്  
പ്രവര്മ്ത്തിക്കുന്നെ്, എന്നാല് ട ാ ജീവിെും മിഥ്യാ ന്യായത്തില് 
സ്ഥാപിെും ആണ് . 

ഒരു  ന്ിമിഷും ടപാലും ഈ ട ാ ും ന്ിയന്ത്രണും ഇല്ലാതെ 
ഇരുന്നിട്ടില്ല. പുണയും അര്മ്ഹിക്കുന്നവര്മ്ക് പുണയും  ഭിക്കുന്നു. ശിക്ഷ 
അര്മ്ഹിക്കുന്നവര്മ്ക് ശിക്ഷ  ഭിക്കുന്നു. പ്രകൃെിയുതേ ന്ിയമത്തിനു 
പുറത്ത് ഒന്നുും െതന്ന പ്രവര്മ്ത്തിക്കുന്നില്ല. പ്രകൃെിയുതേ ന്ിയമും 
പൂര്മ്ണമായുും ന്യായമാണ്. എന്നാല് ഒൊള്ക്ക് അെ് മന്സ്സി ാകാന് 
 ഴിയാത്തതു ത ാണ്ട്, അയാള്ക് അെ് സ്വീ െിക്കുന്നില്ല. ഒൊളുതേ 
െിെിച്ചറിവ് ശുദ്ധും ആകുടപാള്ക്, ഈ പ്രകൃെിയുതേ ന്ിയമും 
സ്വീ െികാന് ഉള്ള  ഴിവ് അയാള്ക്ക്  ഭിക്കുന്നു. ഒൊള്ക്ക് സ്വാര്മ്ഥും 
ആയ  ാഴ്ചപ്പാേ് ന്ി  ന്ില്ക്കുന്ന ഇേടത്താളും  ാ ും, ന്യായും എങ്ങതന്   
 തണ്ടത്താന്  ഴിയുും? 

(2) പ്രപഞ്ചത്തിതെ ഭഗവാന്  ഷ്ടതപ്പടേണ്ട 
ആവശയതമന്താണ്? 

ഈ ട ാ ത്തിതെ ഉേമസ്ഥാവകാശം ന്മ്മുടേെ് [ആത്മാവിതെ] 
ആണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിതെ ഉേമകൾ ന്മള്ക് െതന്നയാണ്. പിതന്ന 
ന്മള്ക് എന്തിന്് കഷ്ടതെേണം? എന്തുതകാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അെ് 
മനസ്സിലാക്കാത്തെ്? സ്െയത്തില് ന്ാും ന്മ്മുതേ തെറ്റു ളാല് 
ബന്ധിെൊണ്. ജന്ങ്ങള്ക് ന്മതള ബന്ധികാന് വന്നിട്ടില്ല. തെറ്റ് 
നശിക്കുക്ലപാൾ ക്ലമാക്ഷമുണ്ടാകം.  ന്ിശ്ചയും ആയുും ന്ിങ്ങള്ക് സ്വെന്ത്രര്മ് 
ആണ്, പക്ലക്ഷ തെറ്റുകൾ കാരണം നിങ്ങൾ അേിമത്തം അനുഭവിക്കുന്നു! 
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ഒൊള്ക് െതന്ന ന്യായാധിപനുും, അയാള്ക് െതന്ന വാദിയുും, അയാള്ക് 
െതന്ന വകീലും ആയാല് എന്തു െെും ന്യായും ആണ് ന്ി  ന്ില്ക്കു ? 
ഇത്തെും ന്യായും അയാതള മാത്രതമ സ്ഹായിക്കു. അതുത ാണ്ട് 
അയാള്ക്ക്  ഇഷ്ടതപ്പട്ട െീെിയില് അയാള്ക് ഭെിച്ചുത ാണ്ട് ഇെിക്കുും,   
ഇടല്ല? അെിനുടശഷും അയാള്ക് തെറ്റു ള്ക് തുേര്മ്ന്നു ത ാണ്ട് ഇെിക്കു യുും 
അവയാല് ബന്ധിെന്ആയി ഇെിക്കു യുും തെയ്യും. അെിതന് തുേര്മ്ന്ന് 
അ ത്തള്ള ജഡ്ജ് പറയുന്നു ‘ന്ിങ്ങള്ക് ഒരു തെറ്റ് തെയ്തു’. പിന്നീേ് 
അ ത്ത് ഉള്ള വകീല് ആ തെറ്റു തള ന്യായീ  െിക്കുും, ‘ഇെില് എതെ  
തെറ്റ് എന്താണ്’? അങ്ങതന് തെയ്യ  വഴി അയാള്ക് ബന്ധിെന് ആയി 
െീരുും. ന്ിങ്ങളുതേ ടമാെന്തത്ത സ്ുംബന്ധിച്ച് ഇേടത്താളും, ഈ 
ടേശത്തിന്് ആൊണ് തെറ്റു ാെന് എന്ന് ന്ിങ്ങള്ക്  തണ്ടത്തണും. “തെറ്റ് 
എടപ്പാഴുും ടേശും അനുഭവിക്കുന്ന ആളുടേൊണ്.”  ൗ ി  
വീക്ഷണത്തില് അെ് അന്യായമായി  ണകാകടപ്പടട്ടകാും. എന്നാല് 
ഭഗവാതെ ന്ീെിയില്, തെറ്റ് ടേശും അനുഭവിക്കുന്ന ആളുടേെ് ആണ്. 
ദദവത്തിതെ ന്ീെിക് ബാഹയമായ ന്യായാധിപന്മാര്മ് ആവശയമില്ല. 

ഈ ക്ലലാകത്തിതെ യാഥാർത്ഥ്യതത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഗൂഢമായ 
അറിവിതനക്കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് ഒട്ടം ക്ല ാധമില്ല. ആക്ലപക്ഷിക 
ക്ലലാകതത്തക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എല്ലാവർക്കും അറിയാതമങ്കിലം, അെ് 
ഒരാതെ അനന്തമായി അലഞ്ഞുെിരിയുന്നു. നിങ്ങളുതേ ക്ലപാക്കറ്റ് 
അേിക്കുക്ലപാൾ, ആരാണ് തെറ്റ് തെയ്യുന്നെ്? ഈ വയക്തിയുതേ ക്ലപാക്കറ്റ് 
അേിക്കതെടുന്നില്ല, എന്തുതകാണ്ടാണ് നിങ്ങളുതേ ക്ലപാക്കറ്റ് മാത്രം 
അേിച്ചെ്? നിങ്ങൾ രണ്ടുക്ലപർക്കും ഇേയിൽ, ആരാണ് ഇക്ലൊൾ 
കഷ്ടതെടുന്നെ്? തെറ്റ് കഷ്ടതെടുന്നവക്ലെൊണ്! ഈ ദാദാ 
ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂതേ (ജ്ഞാനം), തെറ്റ് യഥാർത്ഥ്ത്തിൽ 
കഷ്ടതെടുന്നവക്ലെൊണ് എന്ന്, അെ് ഉള്ളെ് ക്ലപാതല കണ്ടിട്ടണ്ട്,. 

(3) ഇെ് സഹിക്ലക്കണ്ടൊക്ലണാ അക്ലൊ 
സവീകരിക്ലക്കണ്ടൊക്ലണാ? 

സഹന ശക്തി വർധിെിക്കണതമന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നു, പക്ലക്ഷ 
അെ് എത്രക്ലത്താെം നിലനിൽക്കും? ആത്മജ്ഞാനത്തിതെ 'കയർ' 
അവസാനം വതര ക്ലപാകന്നു. സഹിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുതേ 'കയർ' 
എത്രക്ലത്താെം ക്ലപാകന്നു? സഹന ശക്തിക്ക് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. 
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ആത്മജ്ഞാനം പരിധിയില്ലാത്തൊണ്. സഹനെയുതേ ആവശയകെ ഒരു 
പരിധിവതര ക്ലപാലം നിലനിൽക്കാത്ത വിധം ഉള്ളെ് ഈ അറിവ് 
െതന്നയാണ്. സഹിക്കുക എന്നെ് കണ്ണുതകാണ്ട് ക്ലനാക്കി ഇരുപ് 
ഉരുക്കുന്നെ് ക്ലപാതലയാണ്. അെിന് ശക്തി ആവശയമാണ്. 
അക്ലെസമയം, ആത്മജ്ഞാനം തകാണ്ട്, ഒരെക്ലവാെം ക്ലപാലം 
സഹിക്കാതെ, പരമമായ ആനന്ദവം സവാെന്ത്ര്യവം ഉണ്ട്! 
അെിലപരിയായി, ‘ഇവ അവസാനിക്കുന്ന ഭൂെകാല കർമ്മ 
കണക്കുകൊണ്, ഞാൻ സവെന്ത്ര്നാകകയാണ്!’ എതന്നാരു ധാരണയും 
ഉണ്ട്. 

കഷ്ടതെടുന്നവതന സം ന്ധിച്ചിേക്ലത്താെം, തെറ്റ് അവതെൊണ്; 
സക്ലന്താഷം ആസവദിക്കുന്നവതെ പ്രെിഫലം അൊണ്. എന്നിരുന്നാലം, 
തെറ്റായ വിശവാസതത്ത അേിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിയമം നിമിത്തത്തിതന 
പിേികൂടുന്നു (പ്രകേമാകന്ന കർമ്മത്തിൽ മാത്രം സഹായകമായ 
പ്രകേമായ പ്രവൃത്തി തെയ്യുന്നയാൾ). ദദവത്തിതെ നിയമം 
യഥാർത്ഥ്ത്തിൽ തെറ്റുകാരതന മാത്രക്ലമ പിേിക്കൂ. ഈ നിയമം 
കൃെയമാണ്, അെിൽ ഒരു മാറ്റവം വരുത്താൻ സാധയമല്ല. ഈ ക്ലലാകത്ത് 
ആർക്കും കഷ്ടൊേ് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിയമവമില്ല! സർക്കാരിതെ 
നിയമത്തിന് ക്ലപാലം കഷ്ടൊേ് നൽകാൻ കഴിയില്ല!. 

ഈ ൊയക്കെ് നിങ്ങൾ തപാട്ടിച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ദുരിെം 
ക്ലൊന്നുക്ലമാ? നിങ്ങൾ െതന്ന അെ് െകർക്കുക്ലപാൾ, നിങ്ങൾ അെ് 
സഹിക്ലക്കണ്ടതുക്ലണ്ടാ? എന്നിരുന്നാലം, നിങ്ങളുതേ മകൻ അെ് 
െകർക്കുകയാതണങ്കിൽ, അെ് നിങ്ങൾക്ക് ദുരിെവം ആശങ്കയും 
ആന്തരിക ജ്വലനവം ഉണ്ടാക്കും. ഇെ് യഥാർത്ഥ്ത്തിൽ നിങ്ങളുതേ 
സവന്തം തെറ്റിതെ കർമ്മ കണക്കായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ, എതന്തങ്കിലം 
ദുരിെക്ലമാ ആശങ്കക്ലയാ ഉണ്ടാകക്ലമാ? ഒന്ന്, വാസ്തവത്തിൽ, മറ്റുള്ളവരിതല 
തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതകാണ്ട് ദുരിെങ്ങളും ആശങ്കകളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു, 
അെ് രാവം പകലം ഉള്ളിതല ജ്വലനം മാത്രക്ലമ സൃഷ്ടിക്കൂ. 
അെിലപരിയായി, ‘എനിക്ക് ഇത്രയും സഹിക്കണം’ എന്ന് ഒരാൾക്ക് 
ക്ലൊന്നുന്നു. 

നിങ്ങെിൽ എതന്തങ്കിലം തെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അക്ലൊൾ 
മാത്രക്ലമ മക്ലറ്റയാൾ എതന്തങ്കിലം പറയൂ, അക്ലല്ല? അെിനാൽ, മുക്ലന്നാട്ട് 
ക്ലപായി തെറ്റ് നശിെിക്കുക! ഈ ക്ലലാകത്ത് ഒരു ജ്ീവിയ്ക്കം മതറ്റാരു 
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ജ്ീവിതയ വിഷമിെിക്കാൻ കഴിയില്ല; അെ് എത്രമാത്രം സവെന്ത്ര്മാണ്. 
എന്നിരുന്നാലം, ആതരങ്കിലം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുതണ്ടങ്കിൽ, അെ് 
മുൻകാലങ്ങെിൽ തെയ്ത ഇേപാടുകൊണ് . തെറ്റ് നശിെിച്ചാൽ ഒരു 
കർമ്മത്തിതെ കണക്കും അവക്ലശഷിക്കില്ല. 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്:  ഈ സിദ്ധാന്തം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ, 
മനസ്സിന് എല്ലാ ക്ലൊദയങ്ങൾക്കും തൃപ്തികരമായ ഒരു അവസാനം  
ഉണ്ടാകം. 

ദാദാശ്ീീഃ ഇെ് തൃപ്തികരമായ ഒരു അേച്ചുപൂട്ടലല്ല, പക്ലക്ഷ അെ് 
കൃെയമായി അങ്ങതന െതന്ന. ഇെ് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചെല്ല; ഈ 
സംസാരം ബുദ്ധിയിലൂതേയല്ല, ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂതേയാണ്. 

(4) ഇന്നതത്ത കറ്റവാെി - തകാള്ളക്കാരക്ലനാ അക്ലൊ 
തകാള്ളയേിക്കതെട്ടവക്ലനാ? 

'ഇന്ന് ോക്്സിയിൽ രണ്ട് ക്ലപർ ക്ലെർന്ന് ഇയാതെ തകാള്ളയേിച്ചു' 
'അൊർട്ട്്തമെിതെ ഉേമതയ കവർച്ചക്കാർ തകട്ടിയിട്ട് കവർച്ച നേത്തി' 
എതന്നാതക്കയാണ് ഓക്ലരാ ദിവസവം വാർത്തകെിൽ വരുന്നെ്. ഇെ് 
വായിച്ചിട്ട് ക്ലപേിക്ലക്കണ്ടെില്ല. ഞാനും തകാള്ളയേിക്കതെട്ടാക്ലലാ?’ ഈ 
സംശയം െതന്ന ഒരു കറ്റമാണ്. അെിനുപകരം, സവാഭാവികവം 
സവെസിദ്ധവമായ രീെിയിൽ മുക്ലന്നാട്ട് ക്ലപാകക! ഇെ് നിങ്ങളുതേ 
കർമ്മത്തിതെ  കണക്കിൽ ആതണങ്കിൽ, ആതരങ്കിലം അെ് എടുക്കും, 
അതല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങളുതേ കാരയങ്ങെിൽ ൊൽെരയമുള്ള ഒരു പിൊവിതെ 
രൂപത്തിൽ ആരും അവിതേ ഇല്ല! അെിനാൽ, നിങ്ങൾ ഭയമില്ലാതെ 
സഞ്ചരിക്കണം. പത്രം എഴുതുന്നവർ കാരയങ്ങൾ എഴുതും. അെിനർത്ഥ്ം 
നിങ്ങൾ ഭയതെേണം എന്നാക്ലണാ? വിവാഹക്ലമാെനങ്ങൾ കറഞ്ഞ 
നിരക്കിൽ സംഭവിക്കുന്നെ് നല്ല കാരയമാണ്. വിവാഹക്ലമാെനങ്ങൾ 
ഉയർന്ന നിരക്കിൽ സംഭവിക്കാൻ തുേങ്ങിയാൽ, ‘ഞാനും 
വിവാഹക്ലമാെനം ക്ലനേിയാക്ലലാ?’ എന്ന എല്ലാവരുതേയും സംശയത്തിന് 
പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഒരു ലക്ഷം ആളുകതെ തകാള്ളയേിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് 
നിങ്ങൾ ഭയതെക്ലേണ്ടെില്ല. നിതന്നക്കാൾ ക്ലേഷ്ഠനായ ഒരു പിൊവിതെ 
രൂപത്തിൽ ആരും അവിതേയില്ല. 

കഷ്ടതെടുന്നെ് തകാള്ളക്കാരൻ  ആക്ലണാ, അക്ലൊ തകാള്ളയേിക്ക 
തപട്ടവക്ലനാ? പരിക്ലശാധിച്ച് ക്ലനാക്കൂ, ‘ആരാണ് കഷ്ടതെടുന്നെ്?’ നിങ്ങൾ 
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തകാള്ളക്കാതര കണ്ടുമുട്ടകയും അവർ നിങ്ങതെ തകാള്ളയേിക്കുകയും 
തെയ്താൽ, വസ്തുെയ്ക്ക് ക്ലശഷം കരയരുെ്, മുക്ലന്നാട്ട് ക്ലപാകക!. 

ക്ലലാകം കഷ്ടതെോൻ ഉള്ളെല്ല, സക്ലന്താഷം 
ആസവദിക്കാനുള്ളൊണ്. ഒരു വയക്തിയുതേ കർമ്മ കണക്കിതെ  വയാപ്തി, 
അവൻ അഭിമുഖീകരിക്കും. െിലർ സക്ലന്താഷം മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നു. 
എന്തുതകാണ്ടാണെ്? െിലർ അസന്തുഷ്ടി മാത്രം അനുഭവിക്കുന്നു. 
എന്തുതകാണ്ടാണെ്? കാരണം ഒരാൾ അത്തരം കർമ്മ കണക്കുകൾ 
തകാണ്ടുവന്നു. 

തെറ്റ് ദുരിെമനുഭവിക്കുന്നവരുതേൊണ്.’ ഈ ഒരു വാെകം മാത്രം 
മെി, വീട്ടിൽ എഴുെി പ്രദർശിെിച്ചാൽ , അക്ലൊൾ കഷ്ടതെടുന്ന 
സമയത്ത്, അെ് ആരുതേ തെറ്റാതണന്ന് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകം. 
അതുതകാണ്ടാണ് പലരും െങ്ങളുതേ ചുവരുകെിൽ വലിയ 
അക്ഷരങ്ങെിൽ, ‘തെറ്റ് ദുരിെമനുഭവിക്കുന്നവരുതേൊണ്!’ എന്ന് 
പ്രദർശിെിച്ചിരിക്കുന്നെ്, അക്ലൊൾ കാരയം ഒരിക്കലം മറക്കില്ല! 

‘ഒരു വയക്തി െതെ ജ്ീവിെകാലം മുഴുവൻ ഈ വാെകം 
ഉപക്ലയാഗിക്കുകയാതണങ്കിൽ, അെിതെ കൃെയെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, 
അയാൾക്ക് ഒരു ആത്മീയ വഴികാട്ടി ആവശയമില്ല, ഈ വാെകം െതന്ന 
അവതന അന്തിമ ക്ലമാക്ഷത്തിക്ലലക്ക്  നയിക്കും. 

(5) ഇെ് ഒരു അത്ഭുെകരമായ പദപ്രക്ലയാഗം ആയി മാറി 
'കറ്റം കഷ്ടതെടുന്നവക്ലെൊണ്,' അെ് വെതര മഹത്തായ ഒരു 

വാകയമായി കണക്കാക്കതെടുന്നു. സാഹെരയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, ഒരു 
നിശ്ചിെ സമയതത്ത കർമ്മ കണക്കിതന ആേയിച്ച്, വാക്കുകളുതേ 
'കൂട്ടിക്ലച്ചർക്കൽ' നേക്കുന്നു. 'കൂട്ടിക്ലച്ചർക്കൽ' ഇതല്ലങ്കിൽ അെ് ഒരു 
പ്രക്ലയാജ്നവമില്ല, അക്ലല്ല? 'കൂട്ടിക്ലച്ചർക്കൽ' നേക്കണം. ആ വാെകം 
'കൂട്ടിക്ലച്ചർക്കൽ' തെയ്തു! അെിൽ വെതരയധികം സാരാംശം ഉണ്ട്, അെിൽ 
ഒരു വലിയ ക്ലവാള്യം എഴുൊം!. 

ഒന്നാമൊയി, "'കറ്റം കഷ്ടതെടുന്നവക്ലെൊണ്" എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, 
ഒരു വശത്ത് മുഴുവൻ പ്രക്ലഹെികയും അപ്രെയക്ഷമാകന്നു, രണ്ടാമൊയി, 
വയവസ്ഥിെ് (ശാസ്ത്രീയ സാഹെരയ തെെിവകളുതേ ഫലം) എന്ന് 
പറയുക്ലപാൾ, മറുവശത്തുള്ള പ്രക്ലഹെികയും അപ്രെയക്ഷമാകന്നു. 
ഒരാൾക്ക് അനുഭവിക്ലക്കണ്ടി വരുന്ന ദുരിെം െീർച്ചയായും സവന്തം 
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തെറ്റാണ്, മറ്റാരുക്ലേതുമല്ല. നിങ്ങതെ ക്ലവദനിെിക്കുന്നവൻ കറ്റക്കാരനല്ല. 
ലൗകിക നിയമമനുസരിച്ച്, നിങ്ങതെ ക്ലവദനിെിക്കുന്നവൻ 
കറ്റക്കാരനാണ്, ദദവത്തിതെ നിയമമനുസരിച്ച്, തെറ്റ് 
കഷ്ടതെടുന്നവക്ലെൊണ്. 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: പതക്ഷ, ടവദന്ിപ്പിക്കുന്ന ആളുും ഒരു ദിവസ്ും 
 ഷ്ടതപ്പടേണ്ടി വെിടല്ല? 

ദാദാശ്ീീഃ അയാള്ക് ടവദന് അനുഭവിക്കുന്ന ദിവസ്ും അയാള്ക് 
തെറ്റു ാെന്ായി  ണകാകതപ്പടുും. എന്നാല് ഇന്ന് ന്ിങ്ങളുതേ തെറ്റ് 
ന്ിങ്ങടളാതോപ്പും പിേികതപ്പട്ടിെിക്കുന്നു. അതുത ാണ്ടാണ് ന്ിങ്ങള്ക് 
വിഷമിടകണ്ടി വരുന്നെ്. 

(6) പിൊവിതെ തെടറ്റാ, അടൊ മ ടെടയാ? 

രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് മകൻ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു അച്ഛനുണ്ട്. 
അതുക്ലപാതല, അക്ലേഹത്തിതെ സവത്തും അഞ്ച് മിലയൺ ആണ്, ഇെ് 
അക്ലേഹത്തിതെ ഏക മകനാണ്! ‘അവൻ വക്ലന്നാ ഇല്ലക്ലയാ?’ 
എന്നറിയാൻ അച്ഛൻ ഉണർന്ന് കാത്തു് ഇരിക്കുന്നു , മകൻ വരുക്ലപാൾ, 
അവൻ മദയപിച്ച് വീട്ടിക്ലലക്ക് വന്നു കയറുന്നു . പിൊവ് അക്ലഞ്ചാ ഏക്ലഴാ 
െവണ അവക്ലനാേ് എതന്തങ്കിലം പറയാൻ േമിക്കുന്നു, പക്ലക്ഷ െിരിച്ച് 
അയാൾക്ക് ക്ലനതര അധിക്ലക്ഷപങ്ങൾ എറിയുന്നു, അെിനാൽ അച്ഛൻ 
പിൻവാങ്ങുന്നു. അക്ലൊൾ ഞങ്ങതെക്ലൊലള്ളവർ പറയും, 
“ശലയതെടുത്തുക ക്ലപാലം തെയ്യരുെ്. വിഡ്ഢി ആയിക്ലക്കാളൂ ! നിങ്ങൾ 
മുക്ലന്നാട്ട് ക്ലപായി സമാധാനക്ലത്താതേ ഉറങ്ങണം. ” അെിന് അക്ലേഹം 
മറുപേി പറഞ്ഞു, "എല്ലാത്തിനുമുപരി, അവൻ എതെ മകനാണ്!" അവതന 
പ്രസവിച്ചെ് അവനാതണന്നക്ലപാതല! 

ഇക്ലൊൾ, മകൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ഉറങ്ങും. അക്ലൊൾ, ഞാൻ അച്ഛക്ലനാേ് 
ക്ലൊദിച്ചു, "നിങ്ങളുതേ മകൻ ഉറങ്ങാൻ ക്ലപായ ക്ലശഷം, നിങ്ങൾ 
ഉറങ്ങുന്നുക്ലണ്ടാ ഇല്ലക്ലയാ?" അെിന് അക്ലേഹം മറുപേി പറഞ്ഞു: “എനിക്ക് 
എങ്ങതന ഉറങ്ങാനാകം? ഈ കപേനാേയക്കാരൻ മദയപിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് 
ഉറങ്ങുന്നു. ഞാൻ ഒരു കപേനാേയക്കാരതനക്ലൊതലയാക്ലണാ?" ഞാൻ 
അവക്ലനാേ് പറഞ്ഞു, "അവൻ യഥാർത്ഥ്ത്തിൽ ജ്ഞാനിയാണ്!" ക്ലനാക്കൂ, 
ഈ ജ്ഞാനിക്ക് വിഷമമുക്ലണ്ടാ ! അക്ലൊൾ ഞാൻ അക്ലേഹക്ലത്താേ്  
പറഞ്ഞു, “കറ്റം കഷ്ടതെടുന്നവക്ലെൊണ്. അവനാക്ലണാ കഷ്ടതെടുന്നെ് 
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അക്ലൊ നിങ്ങൊക്ലണാ  കഷ്ടതെടുന്നെ്?” അെിന് അക്ലേഹം  പറഞ്ഞു, 
"ഞാനാണ് കഷ്ടതെടുന്നെ്! രാത്രി മുഴുവൻ വിേമമില്ലാതെ, 
ഉറക്കമില്ലാതെ...” ഞാൻ അക്ലേഹക്ലത്താേ് പറഞ്ഞു, “അെ് അവതെ 
തെറ്റല്ല. അെ് നിങ്ങളുതേ തെറ്റാണ്. കഴിഞ്ഞ ജ്ന്മത്തിൽ നിങ്ങൾ 
അവതന നശിെിച്ചിരുന്നു, ഇൊണ് ഇക്ലൊൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നെ്. 
നിങ്ങൾ അവതന നശിെിച്ചെിനാൽ, അവൻ ഈ െിരിച്ചേക്കാനുള്ള 
എന്തിന്  'ക്ലറാക്ക്' നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുതേ മറ്റ് 
മൂന്ന് ആൺമക്കളും നല്ലവരാണ്, നിങ്ങൾ അെിൽ സക്ലന്താഷിക്കുന്നിക്ലല്ല? 
ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ സവയം സൃഷ്ടിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടകൊണ്. ഈ ക്ലലാകം 
മനസ്സിലാക്ലക്കണ്ടൊണ്!" ഒരു ദിവസം, ഈ വൃദ്ധതെ അനിയന്ത്ര്ിെമായ 
മകക്ലനാേ് ഞാൻ ക്ലൊദിച്ചു, "ക്ലഹയ്, നിങ്ങളുതേ അച്ഛൻ കഷ്ടതെടുന്നു. 
നിങ്ങൾ കഷ്ടതെടുന്നിക്ലല്ല?" മകൻ മറുപേി പറഞ്ഞു, “ഞാൻ എന്തിന് 
വിഷമിക്കണം  ? ഒരുപാേ് പണം സപാദിച്ചാണ് അച്ഛൻ അവിതേ 
ഇരിക്കുന്നെ്. എനിക്ക് വിഷമിക്ലക്കണ്ട കാരയമില്ല! ഞാൻ എതന്നത്തതന്ന 
ആസവദിക്കുന്നു! ” 

അെിനാൽ, അച്ഛനും  മകനും ഇേയിൽ, ആരാണ് കഷ്ടതെടുന്നെ്? 
അച്ഛൻ . അെിനാൽ, ഇെ് െീർച്ചയായും അച്ഛതെ  തെറ്റാണ്! തെറ്റ് 
ദുരിെമനുഭവിക്കുന്നവക്ലെൊണ്. ഈ പയ്യൻ ചൂൊട്ടത്തിക്ലലാ 
മതറ്റതന്തങ്കിലം തെയ്്തുതകാക്ലണ്ടാ ഇരിക്കാം , അെിനിേയിൽ, അവതെ 
സക്ലഹാദരന്മാർ സമാധാനക്ലത്താതേ ഉറങ്ങുന്നു, അക്ലല്ല! അവതെ അമ്മയും 
സമാധാനമായി ഉറങ്ങുന്നു, അക്ലല്ല! ഈ നിർഭാഗയവാനായ വൃദ്ധൻ മാത്രക്ലമ 
ഉണർന്നിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അെിനാൽ അെ് അക്ലേഹത്തിതെ  തെറ്റാണ്. 
എന്താണ് അക്ലേഹത്തിതെ തെറ്റ്? കഴിഞ്ഞ ജ്ന്മത്തിൽ ഈ വൃദ്ധൻ ഈ 
കട്ടിതയ നശിെിച്ചൊണ്. അെിനാൽ, കഴിഞ്ഞ ജ്ീവിെത്തിൽ നിന്നുള്ള 
ആ കർമ്മ  ന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു. അതുതകാണ്ടാണ് വൃദ്ധൻ 
കഷ്ടതെടുന്നെ്, മകൻ കഷ്ടതെടുക്ലപാൾ, അവതെ തെറ്റ് പിേിക്കതെടും. 
രണ്ടുക്ലപരിൽ ആരാണ് കഷ്ടതെടുന്നെ്?  തെറ്റ്  കഷ്ടതെടുന്നവതെ ആണ്,  
ഈ ഒരു നിയമം മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ക്ലമാക്ഷത്തിക്ലലക്കുള്ള മുഴുവൻ 
വഴിയും തുറക്കതെടും! 

അക്ലൊൾ ഞാൻ അച്ഛക്ലനാേ് പറഞ്ഞു, “ഇനി നിങ്ങൾ അവനു 
പ്രക്ലയാജ്നകരമായ കാരയങ്ങൾ തെയ്യുന്നെ് തുേരുക. അവനു 
പ്രക്ലയാജ്നകരവം ഉപദ്രവിക്കാത്തതുമായ വഴികെിൽ അവതന 
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സഹായിക്കുക. [അവതെ എക്കൗണ്ടിൽ] ഒരു മാനസിക വയസനവം 
തകാടുക്കരുെ് . അവനുക്ലവണ്ടി കാരയങ്ങൾ തെയ്യുക, എല്ലാം തെയ്യുക. 
നിങ്ങളുതേ പക്കൽ പണമുതണ്ടങ്കിൽ അെ് അവനു നൽകക, പക്ലക്ഷ 
മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടകൾ ഓർക്കരുെ്. 

എന്നിരുന്നാലം, നമ്മൾ പിന്തുേരുന്ന നിയമം എന്താണ്? തെറ്റ് 
ദുരിെമനുഭവിക്കുന്നവക്ലെൊണ്. നിങ്ങളുതേ മകൻ മദയപിച്ച് വീട്ടിതലത്തി 
സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നു, അക്ലെസമയം നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി മുഴുവൻ ഉറങ്ങാൻ 
കഴിയില്ല. അക്ലൊൾ നിങ്ങൾ എക്ലന്നാേ് പറയൂ, "കപേനാേയക്കാരൻ 
ഉറങ്ങിക്ലൊയി." ഞാൻ പറയും, "ക്ലഹയ്, നിങ്ങൾ കഷ്ടതെടുന്നു, 
അെിനാൽ ഇെ് നിങ്ങളുതേ തെറ്റാണ്. അവൻ കഷ്ടതെടുക്ലപാൾ, അെ് 
അവതെ തെറ്റായിരിക്കും. ” 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്:  മാൊപിൊക്കൾ തെറ്റ് സഹിക്കുന്നു, പക്ലക്ഷ 
അവർ അെ് സഹിക്കുന്നെ്  'എതെ' എന്ന സവഭാവവം 
ഉത്തരവാദിത്തക്ല ാധവം തകാണ്ടാണ്, അക്ലല്ല? 

ദാദാശ്ീീഃ 'എതെ' എന്ന സവഭാവവം ഉത്തരവാദിത്തക്ല ാധവം 
മാത്രമല്ല, പ്രധാന കാരണം തെറ്റ് അവരുക്ലേൊണ് എന്നൊണ്. എതെ-
എന്നെ്  കൂോതെ, മറ്റ് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലം, നിങ്ങൾ 
കഷ്ടതെടുന്നു, അെിനാൽ ഇെ് നിങ്ങളുതേ തെറ്റാണ്. അതുതകാണ്ട് 
മറ്റാരുതേയും കറ്റം കാണരുെ്. അതല്ലങ്കിൽ, അടുത്ത ജ്ന്മത്തിക്ലലക്കുള്ള 
ഒരു കർമ്മ കണക്ക് ഒരിക്കൽ കൂേി ഉണ്ടാക്കതെടും! 

അെിനാൽ രണ്ട് ക്ലകസുകെിതലയും നിയമങ്ങൾ വയെയസ്തമാണ്. 
നിങ്ങൾ പ്രകൃെി നിയമതത്ത മാനിക്കുകയാതണങ്കിൽ, നിങ്ങളുതേ പാെ 
ക്ലനതരയാകം, നിങ്ങൾ ഗവൺതമെിതെ നിയമതത്ത 
മാനിക്കുകയാതണങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കടുങ്ങിക്കിേക്കുന്നെ് തുേരും. 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: പക്ലക്ഷ ദാദാ, അയാൾക്ക് ആ തെറ്റ് സവയം 
കണ്ടുപിേിക്കാൻ കഴിയണം, അക്ലല്ല? 

ദാദാശ്ീീഃ ഇല്ല, ആർക്കും അെ് സവയം കതണ്ടത്താൻ കഴിയില്ല. 
പക്ലക്ഷ, അെ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരാൾ ക്ലവണം. അയാൾക്ക് 
വിശവസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. തെറ്റ് കണ്ടു 
കഴിഞ്ഞാൽ പിതന്ന രക്ലണ്ടാ മൂക്ലന്നാ സംഭവങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അെ് അവതെ 
അനുഭവത്തിൽ വരും. 
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അതുതകാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞെ് മനസ്സിലായിതല്ലങ്കിൽ  
ഇത്രയും വീട്ടിൽ എഴുെി തവക്കുക, 'തെറ്റ്  അനുഭവിക്കുന്നവന്തേൊണ് .' 
അമ്മായിയമ്മ നിങ്ങതെ തുേർച്ചയായി ശലയതെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് 
രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. , പതക്ഷ അവതെ കാണാൻ ക്ലപാകക്ലപാൾ 
അവൾ നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ്, കൂർക്കം വലിച്ച് മയങ്ങുന്നു, അെ് നിങ്ങളുതേ 
തെറ്റാതണന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അമ്മായിയമ്മ സുഖമായി 
ഉറങ്ങി. തെറ്റ് ദുരിെമനുഭവിക്കുന്നവക്ലെൊണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലപായിെ് 
ഇഷ്ടതെക്ലട്ടാ ഇല്ലക്ലയാ? അെിനാൽ, തെറ്റ് ദുരിെം 
അനുഭവിക്കുന്നവക്ലെൊണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ഒരു 
വഴക്കും വീട്ടിൽ അവക്ലശഷിക്കില്ല. 

ആദയം, ജ്ീവിെം എങ്ങതന ജ്ീവിക്കണതമന്ന് പഠിക്കുക. വീട്ടിൽ 
വഴക്കുകൾ കറയും. പിതന്ന മറ്റ് കാരയങ്ങൾ പഠിക്കൂ! 

(7) മതറ്റ ആള്ക്ക് മനസ്സിലായിതല്ലങ്കിൽ, പിതന്ന എന്ത്?  
ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: നമ്മൾ എത്ര നന്നായി അവക്ലരാേ് 

തപരുമാറിയാലം അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത െരത്തിലാണ് െിലർ. 

ദാദാശ്ീീഃ മതറ്റാരാൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തക്ലൊൾ, അെ് 
െീർച്ചയായും നിങ്ങളുതേ തെറ്റാണ്. എന്തുതകാണ്ടാണ് നിങ്ങതെ 
മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാതെ നിങ്ങൾ കാണാത്തെ്? 
എന്തുതകാണ്ടാണ് ഈ പ്രക്ലെയക വയക്തിതയ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സാഹെരയം 
നിങ്ങൾക്ക് വന്നെ്? ഓക്ലരാ െവണയും നിങ്ങൾക്ക് എതന്തങ്കിലം  
അനുഭവിക്ലക്കണ്ടി വരുക്ലപാൾ, അെ് നിങ്ങളുതേ സവന്തം തെറ്റിതെ 
ഫലമാണ്. 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: അക്ലൊൾ എതെ കർമ്മങ്ങൾ 
അങ്ങതനയാതണന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കക്ലണാ? 

ദാദാശ്ീീഃ െീർച്ചയായും. നമ്മുതേ സവന്തം തെറ്റ് കൂോതെ, നാം 
കഷ്ടതെക്ലേണ്ടെില്ല. നിങ്ങതെ തെറുൊതയങ്കിലം ദുുഃഖിെിക്കാൻ ഈ 
ക്ലലാകത്ത് ഒരു വയക്തിയുമില്ല, നിങ്ങതെ ദുുഃഖിെിക്കുന്ന ആതരങ്കിലം 
ഉതണ്ടങ്കിൽ, അെ് െീർച്ചയായും നിങ്ങളുതേ സവന്തം തെറ്റാണ്. അെ് 
മതറ്റാരാളുതേ കറ്റമല്ല. അവൻ നിങ്ങളുതേ സവന്തം കർമ്മം 
തവെിതെടുത്തുന്നെിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രെയക്ഷ 
നിമിത്തക്കാരനാണ്. അെിനാൽ, തെറ്റ് കഷ്ടതെടുന്നവരുതേൊണ്. 
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ഭാരയാ-ഭർത്താക്കന്മാർ െമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നുതണ്ടങ്കിലം 
അൽപസമയം കഴിഞ്ഞ് അവർ ഉറങ്ങാൻ കിേന്നാൽ, നമ്മൾ  
നിശബ്ദമായി അവതര പരിക്ലശാധിച്ചാൽ, ഭർത്താവ് െിരിയുകയും 
മറിയുകയും തെയ്യുക്ലപാൾ ഭാരയ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും. ഇെിൽ 
നിന്ന്, ഭാരയക്ക് ഒട്ടം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തെിനാൽ എല്ലാം ഭർത്താവിതെ 
തെറ്റാതണന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. തെറ്റ് ആരുതേൊയാലം അവർ 
അനുഭവിക്കും. ആ സമയത്ത് ഭാരയ ഉണർന്നിരിക്കുക്ലപാൾ ഭർത്താവ് 
ഉറങ്ങുകയാതണങ്കിൽ, അെ് ഭാരയയുതേ തെറ്റാതണന്ന് നിങ്ങൾ 
മനസ്സിലാക്കണം. തെറ്റ് ദുരിെമനുഭവിക്കുന്നവക്ലെൊണ്. ഇെ് വെതര 
ഗഹനമായ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. ക്ലലാകം മുഴുവനും പ്രെയക്ഷത്തിൽ 
തെയ്യുന്നയാതെ മാത്രം  'കേിക്കുന്നു ' [കറ്റതെടുത്തുന്നു]. 

(8) ഇെിത വിതേയാണ് ന്യായും? 

ഈ ട ാ ത്തില് എല്ലാും കൃെയമായുും  ണിശമായുും 
ന്േത്തതപ്പടുന്നു. ഇതു തവറും മിഥ്യാഭാഷണമല്ല. ട ാ ും 
ദന്സ്ര്മ്ഗി മായ ന്ിയമങ്ങളാല് ന്ിയന്ത്രികതപ്പടുന്നു. 

ഇക്ലൊൾ  സ് റാൻഡിൽ ഒരു സ്ത്രീ കാത്തു 
നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.  സ് റാൻഡിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്നെ് 
പിഴവായി കണക്കാക്കുക്ലമാ? എന്നാൽ, ദൈവർക്ക് റിയറിംഗ് 
വീലിതെ നിയന്ത്ര്ണം നഷ്ടതെട്ടെിനാൽ തപതട്ടന്ന് ദസഡിൽ നിന്ന് 
ഒരു  സ്  സ്സ്റ്റാൻഡിക്ലലക്ക് ഇേിച്ചുകയറുന്നു. നേൊെയിക്ലലക്ക് വന്ന 
 സ് യുവെിയുതേ മുകെിലൂതേ പാഞ്ഞുകയറി  സ് റാൻഡം െകർത്തു. 
ഉേതന അഞ്ഞൂക്ലറാെം ക്ലപർ അവിതേ െേിച്ചുകൂേി. ഇനി, “ഇെിൽ 
എവിതേയാണ് നീെി?” എന്ന് നിങ്ങൾ അവക്ലരാേ് ക്ലൊദിച്ചാൽ അക്ലൊൾ 
അവർ പറയും, “ഈ പാവം സ്ത്രീ സവന്തം തെറ്റ് തകാണ്ടാണ് മരിച്ചെ്. 
ഇെിതലല്ലാം സ്ത്രീയുതേ തെറ്റ് എന്തായിരുന്നു? ദൈവറാണ് 
അക്ലയാഗയൻ." അക്ലൊൾ നാലഞ്ചു ബുദ്ധിജ്ീവികൾ ഒത്തുകൂേി, “ഈ  സ് 
ദൈവർമാർ, അവർ എങ്ങതനയുള്ള ആളുകൊണ്? അവതര 
ജ്യിലിലേക്കണം. ഇൊണ് അവക്ലരാേ് തെക്ലയ്യണ്ടെ്! ആ പാവം സ്ത്രീ 
 സ് റാൻഡിൽ കാത്തുനിൽക്കുകയായിരുന്നു, ഇെിൽ അവളുതേ തെറ്റ് 
എന്താണ്? ക്ലഹ, മനുഷയാ! അവളുതേ തെറ്റ് എന്താതണന്ന് 
നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. അവൾ ഒരു തെറ്റ് തെയ്തു, അതുതകാണ്ടാണ് അവൾ 
മരിച്ചെ്. ഇനി, ദൈവതറ സം ന്ധിച്ചിേക്ലത്താെം, പിേിക്കതെടുക്ലപാൾ 
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അെ് അവതെ തെറ്റായി കണക്കാക്കും. ക്ലകാേെിയിൽ ക്ലകസ് 
ക്ലകൾക്കുക്ലപാൾ, അെ് ഫലവത്താതണങ്കിൽ, അങ്ങതന െതന്ന. 
അതല്ലങ്കിൽ, അവർ അവതന കറ്റവിമുക്തനാക്കും. ആ സ്ത്രീയുതേ തെറ്റ് ഇന്ന് 
പിേികിട്ടി. ക്ലഹയ്! ഭൂെകാല കർമ്മ കണക്കില്ലാതെ ആർതക്കങ്കിലം 
[മതറ്റാരാതെ] തകാല്ലാൻ കഴിയുക്ലമാ? സ്ത്രീ ഒരു മുൻ കർമ്മ അക്കൗണ്ട് 
െിരിച്ചേച്ചു. സ്ത്രീ കഷ്ടതെട്ട, അെ് അവളുതേ തെറ്റാതണന്ന് നിങ്ങൾ 
മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നീേ്, ദൈവർ പിേിക്കതെടുക്ലപാൾ, ആ 
സമയത്ത് അെ് അവതെ തെറ്റായിരിക്കും. ഇന്ന് ആരു 
പിേിക്കതെടുന്നുക്ലവാ തെറ്റ് അവ്ൻക്ലേൊണ്. 

മറുവശത്ത്, െിലർ പറയുന്നു, “ദദവം ഉതണ്ടങ്കിൽ, 
അങ്ങതനതയാന്ന് സംഭവിക്കില്ല. അതുതകാണ്ട് െതന്ന ഈ ലൗകിക 
ജ്ീവിെത്തിൽ ദദവം എതന്നാരു വസ്തു ഉതണ്ടന്ന് ക്ലൊന്നുന്നില്ല! ഈ 
സ്ത്രീയുതേ തെറ്റ് എന്തായിരുന്നു? ദദവം െീർച്ചയായും ഈ ക്ലലാകത്ത് 
ഇല്ല!" ഇൊ, ഇൊ! ഇൊണ് ഈ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ കിഴിവ്! ക്ലഹയ്, 
ഇെ് എന്തിനുക്ലവണ്ടിയാണ്? എന്തുതകാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ദദവതത്ത 
അപകീർത്തിതെടുത്തുന്നെ്? എന്തുതകാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ദദവതത്ത 
അവതെ വീേ് ഒഴിയാൻ ക്ലപ്രരിെിക്കുന്നെ്? ദദവതത്ത അവതെ വീട്ടിൽ 
നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ അവർ പുറതെട്ട! ക്ലഹയ്, ദദവം 
ഇല്ലായിരുന്നുതവങ്കിൽ, ഈ ക്ലലാകത്ത് എന്തായിരിക്കും 
അവക്ലശഷിക്കുക? ഈ ആളുകൾ എന്താണ് വിശവസിക്കുന്നെ്? ആ 
ദദവത്തിന് ഇനി നിയന്ത്ര്ണമില്ല. അതുതകാണ്ട് ദദവത്തിലള്ള 
ജ്നങ്ങളുതേ വിശവാസം ഇല്ലാൊകന്നു. ഏയ് അങ്ങതനയല്ല. ഇവതയല്ലാം 
നിലവിലള്ള കർമ്മ അക്കൗണ്ടുകൊണ്. ഇവ ഒതരാറ്റ ജ്ീവിെത്തിൽ 
നിന്നുള്ളെല്ല. ഇന്ന്, ആ സ്ത്രീയുതേ തെറ്റ് പിേിക്കതെട്ട, അതുതകാണ്ടാണ് 
അവൾക്ക് കഷ്ടതെക്ലേണ്ടി വന്നെ്. ഇതെല്ലാം നീെിയാണ്. സ്ത്രീ 
െെഞ്ഞുമരിച്ചു, അൊണ് നീെി. അെിനാൽ, ഈ ക്ലലാകം 
നിയന്ത്ര്ണത്തിലാണ്. ഇൊണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറക്ലയണ്ടെ്. 

യഥാർത്ഥ്ത്തിൽ ദൈവറുതേ തെറ്റായിരുന്നുതവങ്കിൽ, സർക്കാരിന് 
കർശനമായ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകമായിരുന്നു; വെതര കർക്കശക്കാരൻ, 
ദൈവതറ അവിതേത്തതന്ന നിർത്തി തവേിതവച്ച് ഉേൻ തകാല്ലുമായിരുന്നു. 
എന്നാൽ സെയത്തിൽ സർക്കാർ ക്ലപാലം അങ്ങതന പറയില്ല. കാരണം 
അവതന തകാല്ലാൻ കഴിയില്ല. യഥാർത്ഥ് അർത്ഥ്ത്തിൽ, അവൻ 
തെറ്റുകാരനല്ല, എന്നിരുന്നാലം, അവൻ ഒരു പുെിയ കറ്റം സൃഷ്ടിച്ചു, അെ് 
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അവൻ കഷ്ടതെടുക്ലപാൾ ഒരു തെറ്റായി കണക്കാക്കും. എന്നിരുന്നാലം, 
അവൻ സ്ത്രീതയ അവളുതേ തെറ്റിൽ നിന്ന് ക്ലമാെിെിച്ചു. അങ്ങതന അവൾ 
കറ്റത്തിൽ നിന്ന് സവെന്ത്ര്യായി, അവൻ ഒരു കറ്റത്താൽ 
 ന്ധിക്കതെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുതകാണ്ടാണ് , ആരും ഒരു തെറ്റിനും 
 ന്ധിെനാകാെിരിക്കാൻ ക്ലവണ്ടി ശരിയായ ധാരണ നൽകാൻ, 
‘ഞങ്ങൾ’ ഇതെല്ലാം പറയുന്നെ്. 

(9) ഒരു അപ േതമന്നാല്..... 
ഈ കലിയുഗത്തിൽ, അപകേങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ആളുകതെ 

ആശയക്കുഴെത്തിലാക്കുന്ന െരത്തിലാണ്. എന്താണ് ഒരു അപകേം? 
ഒക്ലര സമയം നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട് . പിതന്ന എന്താണ് ഒരു സംഭവം? 
ഒക്ലര സമയം നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതുതകാണ്ടാണ് "തെറ്റ് 
അനുഭവിക്കുന്നവക്ലെെ്" എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നെ്, മതറ്റാരാൾ 
പിേിക്കതെടുക്ലപാൾ, അെ് അവതെ തെറ്റാതണന്ന് മനസ്സിലാകം. 

ജന്ങ്ങള്ക്,  ളവു സ്മയത്ത് പിേികതപ്പട്ട ഒൊതള  ള്ളന് എന്നു 
വിളിക്കുും. ഒരു ഓഫീസ്ില്, ഒതൊറ്റ ആള്ക്  ളവു സ്മയത്ത് പിേികതപ്പട്ടു 
എന്നതു ത ാണ്ട് ആ ഓഫീസ്ില് ടവതറ  ള്ളന്മാര്മ് ആരുും ഇതല്ലന്നു 
വരുടമാ? 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്:  അവതരല്ലാം ആണ്. 

ദാദാശ്ീീഃ പിേിക്കതെോത്തിേക്ലത്താെം കാലം അവ 
വിശവസനീയമായി കണക്കാക്കതെടുന്നു. പ്രകൃെിയുതേ നിയമം ആരും 
തവെിതെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതുതകാണ്ടാണ് ഇെ് ഹ്രസവവം വയക്തവമാണ്! 
അക്ലൊഴാണ് ഒരു പരിഹാരം വരുന്നെ്, അക്ലല്ല! ഒരു കറുക്കുവഴി! ഈ ഒരു 
വാെകം മനസ്സിലാക്കിയാൽ െതന്ന ലൗകിക ജ്ീവിെത്തിതെ ഭാരം ഒരു 
പരിധി വതര ഇല്ലാൊകന്നു. 

ദദവത്തിതെ നിയമം എന്താണ് പറയുന്നെ്? “ഏെ് സ്ഥലത്ത്, 
ഏെ് സമയത്തും,   ആർക്ക്  ക്ലേശം ഉതണ്ടങ്കിലം, ആ വയക്തി 
യഥാർത്ഥ്ത്തിൽ തെറ്റുകാരനാണ്. ഇെിതനക്കുറിച്ച് ആക്ലരാടും 
ക്ലൊദിക്ലക്കണ്ട കാരയമില്ല, വക്കീലിക്ലനാേ് ക്ലപാലം. ഒരാളുതേ ക്ലപാക്കറ്റ് 
എടുക്കുക്ലപാൾ, അെ് ക്ലപാക്കറ്റേിക്കാരന് സക്ലന്താഷം നൽകന്നു. അവൻ 
ക്ലദാശയും ക്ലപസ്ട്രികളും കഴിക്കുകക്ലയാ ഒരു തറക്ലറാറെിൽ ൊയയും 
ലഘുഭക്ഷണവം കഴിക്കുകക്ലയാ തെയ്ക്ലെക്കാം, ആ സമയത്ത്, ക്ലപാക്കറ്റ് 
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അേിക്കതെട്ടയാൾ  കഷ്ടതെടും. അെിനാൽ, ദുരിെമനുഭവിക്കുന്നയാൾ 
തെറ്റുകാരനാണ്. അവൻ പണ്ട് [ജ്ീവിെത്തിൽ] ഒരു ക്ലമാഷണം 
നേത്തിയിരിക്കണം, ഇന്ന് പിേിക്കതെട്ട. അതുതകാണ്ടാണ് അവതന 
കള്ളനായി കണക്കാക്കുന്നെ്. ഇക്ലൊൾ ക്ലപാക്കറ്റേിക്കാരൻ 
പിേിക്കതെടുക്ലപാൾ, ആ സമയത്ത് അവതന കള്ളനായി കണക്കാക്കും. 

നിങ്ങളുതേ തെറ്റ് അക്ലനവഷിക്കാൻ ക്ലപാലം ഞാൻ 
കാത്തിരിക്കുന്നില്ല. ക്ലലാകം മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവരുതേ തെറ്റുകൾ ക്ലനാക്കുന്നു. 
അവർ കഷ്ടതെടുന്നവരാണ്, പക്ലക്ഷ അവർ മതറ്റാരാളുതേ തെറ്റ് കാണുന്നു. 
വിക്ലരാധാഭാസതമന്നു പറയതട്ട, തെറ്റുകൾ ഇരട്ടിയാകന്നു, ലൗകിക 
പ്രശ്നങ്ങള്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ ക്ലപായിെ് 
മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രശ്നങ്ങള്ക് ക്രക്ലമണ കറയുന്നു. 

(10) 1979 ല്  ടമാര്മ്ബിയില്, തവള്ളതപ്പാകത്തിന്്  
എന്താണ്   ാെണും ? 

ആൊണ്  ടമാര്മ്ബിയില് തവള്ളതപ്പാകവുും , പിന്നീേ് വ ിയ  
ന്ഷ്ടങ്ങളുും  ഉണ്ടാകിയെ് ? ന്ിങ്ങള്ക് അെ്   ണ്ടുപിേികണും. 

അതുതകാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു വാെകം മാത്രം എഴുെിയെ് 
[ക്ലൊദയത്തിന്], ‘ഈ ക്ലലാകത്ത് ആരുതേ തെറ്റാണ്?’ നിങ്ങളുതേ 
ധാരണയ്ക്ക്, ഒരു സംഭവതത്ത രണ്ട് െരത്തിൽ മനസ്സിലാക്ലക്കണ്ടതുണ്ട്. 
'എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ലക്ഷ ഞാൻ സഹായിക്കണം' 
എന്ന് ക്ലനാക്കുന്നയാൾ മനസ്സിലാക്കുക്ലപാൾ, തെറ്റ് ദുരിെം  
അനുഭവിക്കുന്ന  ആളുക്ലേൊതണന്ന് കഷ്ടതെടുന്നയാൾ മനസ്സിലാക്കണം. 
ഇങ്ങതനയാണ് ഇെ് മനസ്സിലാക്ലക്കണ്ടെ്. 

ഈ ക്ലലാകത്തിതെ നിയമം, കണ്ണുകൾ കാണുന്നതെല്ലാം ഒരു 
തെറ്റായി പരാമർശിക്കതെടുന്നു, അക്ലെസമയം പ്രകൃെിയുതേ നിയമം 
കഷ്ടതെടുന്നവനാണ് തെറ്റ്കാരൻ . 

(11)നിങ്ങൾ  ാധിക്കതെടുക്ലപാൾ.. അെ് അറിക്ലവാ 
ബുദ്ധിക്ലയാ? 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: ‘ഇെ് ഔറംഗാ ാദിൽ സംഭവിച്ചു, 
ക്ലമാർ ിയിൽ സംഭവിച്ചു’ എന്ന് പത്രങ്ങെിൽ വായിക്കുക്ലപാൾ നമ്മതെ 
 ാധിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലം, അെ് വായിച്ചെിനുക്ലശഷം, നമ്മതെ 
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 ാധിക്കാത്തപക്ഷം, അെ് ഹൃദയശൂനയെയായി കണക്കാക്കുക്ലമാ? 

ദാദാശ്ീീഃ  ാധിക്കതെോെിരിക്കുന്നെിതനത്തതന്ന ആത്മജ്ഞാനം 
എന്ന് വിെിക്കുന്നു. 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: അെ് ന്മതള  ാധിക്കതെടുക്ലപാൾ അെിതന് 
എന്താണ് പറയു ? 

ദാദാശ്ീീഃ അെിതനയാണ് ബുദ്ധി എന്നു പറയുന്നെ്. അെിതന 
ലൗകിക ജ്ീവിെം എന്ന് വിെിക്കുന്നു. ഒരുവൻ വികാരാധീനനാകന്നെ് 
ബുദ്ധിമൂലമാണ്, പക്ലക്ഷ ഒന്നും പൂർത്തിയാകന്നില്ല. 

പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ക്ല ാം ് സ്്ക്ലഫാേനം നേത്താൻ 
എത്തിയവരാണ് ഇവർ. ഒരു പ്രക്ലെയക സ്ഥലത്ത് ക്ല ാം ് സ്്ക്ലഫാേനം 
ഉണ്ടായി എന്ന് പത്രങ്ങെിൽ വായിച്ചക്ലൊൾ നമ്മുതേ ആളുകൾ ഇവിതേ 
െതന്ന ഭയതെട്ട. ഈ ഫലങ്ങതെല്ലാം അവരുതേ ബുദ്ധിയാൽ 
ഉണ്ടാകന്നൊണ്, ഈ ബുദ്ധിയാണ് ലൗകിക ജ്ീവിെതത്ത 
സൃഷ്ടിക്കുന്നെ്. 'ആത്മജ്ഞാനം' ഒരാതെ  ാധിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. 
ഒരാൾ പത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നു, എന്നിട്ടം  ാധിക്കതെോതെ തുേരുന്നു. 
 ാധിക്കാത്തെ് എന്നാൽ അെ് നിങ്ങതെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. 
നിങ്ങൾ തെക്ലയ്യണ്ടെ് അറിയുകയും കാണുകയുമാണ്, അത്രമാത്രം. 

പത്രങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ എന്താണ് തെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെ്? 
അറിയുക, കാണുക, അത്രമാത്രം! വിശദമായി എഴുെിയെ് അറിയാൻ, 
അെ് അറിയുന്നൊയി കണക്കാക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങെിതല്ലങ്കിൽ, അെ് 
കണ്ടൊയി കണക്കാക്കും. അെിൽ ആരുതേയും കറ്റമില്ല. 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: തെറ്റ് സമയത്തിതെൊണ്, അക്ലല്ല? 

ദാദാശ്ീീഃ  എന്തുതകാണ്ടാണ് അെ് സമയത്തിതെ തെറ്റാകന്നെ്? 
തെറ്റ് ദുരിെമനുഭവിക്കുന്നവക്ലെൊണ്. െീർച്ചയായും, സമയം 
മാറിതക്കാണ്ടിരിക്കും, അക്ലല്ല? നല്ല സമയങ്ങെിൽ നമ്മൾ 
സന്നിഹിെരായിരുന്നിക്ലല്ല? ഇരുപത്തിനാല് െീർത്ഥ്ങ്കര പ്രഭുക്കന്മാർ 
(മറ്റുള്ളവതര ക്ലമാെിെിക്കാൻ കഴിയുന്ന െികഞ്ഞ പ്രബുദ്ധരായ 
െമ്പുരാൻമാർ) സന്നിഹിെരായിരുന്നക്ലൊൾ നാം ഉണ്ടായിരുന്നിക്ലല്ല? 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: ഉണ്ടായിരുന്നു. 

ദാദാശ്ീീഃ എന്നാൽ അക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ‘െട്ണി കഴിക്കുന്നെിൽ’ 
[ക്ലലാകജ്ീവിെം ആസവദിക്കുന്നെിൽ] വയാപൃെരായിരുന്നു. പാവതെട്ട 
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‘സമയത്തിന്’ അെിന് എന്ത് തെയ്യാൻ കഴിയും? സമയം യാന്ത്ര്ികമായി 
വന്നുതകാക്ലണ്ടയിരിക്കും, അക്ലല്ല? പകൽ സമയത്ത് നിങ്ങളുതേ ക്ലജ്ാലി 
തെയ്തിതല്ലങ്കിൽ രാത്രി വരും, അക്ലല്ല? 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: ഉവ്വ്,  വരുും. 

ദാദാശ്ീീഃ രാത്രി രണ്ടുമണിക്ക് കേല വാങ്ങാൻ ആതെ 
പറഞ്ഞയച്ചാൽ, ഇരട്ടി വില തകാടുത്ത് വാങ്ങാൻ െയ്യാറായാൽ ക്ലപാലം 
ആതരങ്കിലം നിങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുക്ലമാ? 

(12) ജന്ങ്ങളുതേ അഭിപ്രായത്തില് ഈ ന്ിയമും തെറ്റാണ് 
ഒൊള്ക് ടറാഡില് ദസ്കിള്ക് െവുട്ടിതകാണ്ടു  ടപാകുന്നു .അവന് 

ശെിയായ പാെയില് ആണ് ടപാകുന്നെ് , എന്നാല് ഒരു ടമാടട്ടാര്മ് 
ദസ്കിള്ക്  തെറ്റായ വശത്ത ന്ിന്ന് വരുന്നു ,  ആ ദസ്കിളു ാെതന് 
ഇേിച്ചു. ദസ്കിളു ാെതെ  ാ ് ഒേിഞ്ഞു. ഇടപ്പാള്ക് ആൊണ് വിഷമും 
അനുഭവിക്കുന്നെ് ? 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്:  ദസ്കിളു ാെന്.  ാല് ഒേിഞ്ഞ ആള്ക്. 

ദാദാശ്ീീഃ      അതെ. െണ്ട്  ടപെില്  ആൊണ്  ഇന്ന് 
അനുഭവിടകണ്ടെ്?  ാല് ഒേിഞ്ഞ ആള്ക്. ഇന്ന് , ടമാടട്ടാര്മ് ദസ്കിള്ക് 
ഓേിക്കുന്നവന് വഴി , ഇെില് വയക്തമായ ന്ിമിത്തും,    ദസ്കിള്ക് ാെന്്  
അയാളുതേ പഴയ  ര്മ്മത്തിതെ  ണക്  ിട്ടി. ഇെിനു ഇേയില്, 
ഇടപ്പാള്ക് ടമാടട്ടാര്മ് ദസ്കിള്ക്  ാെന് അനുഭവിക്കുന്നില്ല. അയാളുതേ 
തെറ്റ് അയാതള പിേികൂടുടപാള്ക് പുറത്ത വരുും. അതുത ാണ്ട് 
അനുഭവിക്കുന്ന ആള്ക് ആണ് തെറ്റു ാെന്. 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: പതക്ഷ, പരിക്ലക്കറ്റ ആളുതേ എന്തു തെറ്റാണ് 
അെ്? 

ദാദാശ്ീീഃ അവതെ തെറ്റ് അവതെ മുൻകാല കർമ്മ കണക്കാണ്, 
അെ് ഇടപ്പാള്ക് െീര്മ്ക തപട്ടിെിക്കുന്നു. ഭൂെകാല കർമ്മ കണക്കില്ലാതെ, 
ആർക്കും ഒരു തെറിയ ക്ലവദന ക്ലപാലം  അനുഭവതെേില്ല. ഭൂെകാല കർമ്മ 
കണക്കുകൾ െീർക്കാതെ വരുക്ലപാൾ, ഒരാൾക്ക് ദുരിെം അനുഭവതെടുന്നു. 
അവതെ കർമ്മ കണക്ക് ഫലിച്ചതു തകാണ്ട് െതന്ന അവൻ പിേിക്കതെട്ട. 
അല്ലാത്തപക്ഷം, ഈ ക്ലലാകത്ത് ഇത്രയധികം ആളുകൾ പിേിക്കതെേില്ല. 
എന്തുതകാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഭയമില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നെ്? ഒരാൾ ഉത്തരം 
പറയും, “അെ് എതെ കർമ്മ അക്കൗണ്ടിലാതണങ്കിൽ, അെ് 
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സംഭവിക്കും. കർമ്മ കണക്ക് ഇതല്ലങ്കിൽ പിതന്ന എന്താണ് 
സംഭവിക്കാൻ ക്ലപാകന്നെ്? അെക്ലല്ല നമ്മുതേ ആളുകൾ പറയുന്നെ്? 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: ഒരാൾക്ക് ഒട്ടം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവതെടുന്നിതല്ലന്ന് 
ഉറൊക്കാൻ എന്താണ് തെക്ലയ്യണ്ടെ്? 

ദാദാശ്ീീഃ അന്തിമ ക്ലമാക്ഷം  ക്ലനടുക. ആതരയും ഒരു െരത്തിലം 
ക്ലവദനിെിക്കരുെ്. ആതരങ്കിലം നിങ്ങതെ ക്ലവദനിെിക്കുകയും നിങ്ങൾ 
അെ് തക്രഡിറ്റ് തെയ്യുകയും തെയ്താൽ, നിങ്ങളുതേ കർമ്മ അക്കൗണ്ടുകളുതേ 
പുസ്തകം മായ്്ക്കതെടും. പകരമായി നിങ്ങൾ ആതരയും 
ക്ലവദനിെിക്കാെിരിക്കുക്ലപാൾ, നിങ്ങൾ പുെിയ ഇേപാടുകതൊന്നും 
ആരംഭിക്കാെിരിക്കുക്ലപാൾ, നിങ്ങൾ െീർൊക്കാത്ത അക്കൗണ്ടുകൾ 
െീർൊക്കുക്ലപാൾ, അെിന് പ്രെിഫലം (ക്ലമാക്ഷം) ലഭിക്കും. 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: അെിനാൽ, കാല് ഒേിഞ്ഞ ആൾ, 'അെ് എതെ 
തെറ്റാണ്' എന്ന് വിശവസിക്കണം, അെിനാൽ ക്ലമാക്ലട്ടാർ ദസക്കിൾ 
ഓേിക്കുന്നവതനെിതര ഒരു നേപേിയും എടുക്കരുെ്? 

ദാദാശ്ീീഃ നേപേിതയടുക്കരുെ് എന്നല്ല, ഞാൻ പറയാൻ 
ഉക്ലേശിക്കുന്നെ് മനസ്സിതെ ഫലമായുണ്ടാകന്ന പ്രഭാവം മാറാൻ പാേില്ല 
എന്നൊണ്. ലൗകിക ഇേപാടുകളുതേ  കാരയത്തിൽ സാധയമായതെല്ലാം 
നേക്കതട്ട. എന്നിരുന്നാലം, ആസക്തിയും തവറുപ്പം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകരുെ്. 
' അെ് എതെ തെറ്റാണ് ' എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ആസക്തിയും 
തവറുപ്പം ഉണ്ടാകില്ല. 

ലൗകിക ഇേപാടുകെിൽ, ക്ലപാലീസ് ഉക്ലദയാഗസ്ഥൻ "നിങ്ങളുതേ 
ക്ലപര് പറയൂ!"  എന്ന് പറഞ്ഞാൽ,  അക്ലൊൾ നിങ്ങളുതേ ക്ലപര് പറയണം. 
നിങ്ങൾ എല്ലാ ലൗകിക  ഇേപാടുകളും നേത്തണം, എന്നാൽ അവ ഒരു 
'നാേകീയ' രീെിയിൽ [ഒരു നാേകത്തിൽ തെയ്യുന്നതുക്ലപാതല], യാതൊരു 
ആസക്തിയും തവറുപ്പം കൂോതെ തെയ്യണം. 'ഇെ് എതെ തെറ്റാണ്' എന്ന് 
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ക്ലശഷം, പാവം ക്ലമാക്ലട്ടാർ ദസക്കിൾ 
യാത്രക്കാരതെ  തെറ്റ് എന്താണ്? ഈ ക്ലലാകം തുറന്ന 
കണ്ണുകക്ലൊതേയാണ് കാണുന്നെ്, അെിനാൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് തെെിവ് 
നൽകണം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ അവക്ലനാേ് യാതൊരു അടുെവം തവറുപ്പം 
പുലർത്തരുെ്. കാരണം അെ് അവതെ തെറ്റല്ല. അെ് അവതെ 
തെറ്റാതണന്നാണ് നിങ്ങൾ ആക്ലരാപണം ഉന്നയിക്കുന്നെ്. 
എന്നിരുന്നാലം, നിങ്ങളുതേ വീക്ഷണക്ലകാണിൽ നിന്നാണ് ഇെ് 
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അനയായമായി നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നെ്. എന്നിരുന്നാലം, 
വാസ്തവത്തിൽ, അെ് അനീെിയാതണന്ന് ക്ലൊന്നുന്നെ് നിങ്ങളുതേ 
കാഴ്ചൊേിതല മാറ്റം മൂലമാണ്. 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: അതു ശെിയാണ്. 

ദാദാശ്ീീഃ ആതരങ്കിലം നിങ്ങതെ ക്ലദ്രാഹിച്ചാൽ, അെ് അവതെ 
കറ്റമല്ല. എന്നിരുന്നാലം, നിങ്ങൾ കഷ്ടതെടുകയാതണങ്കിൽ, അെ് 
നിങ്ങളുതേ തെറ്റാണ്. അൊണ് പ്രകൃെിയുതേ നിയമം. ഈ ക്ലലാകത്തിതെ 
നിയമം എന്താണ്? മറ്റുള്ളവതര  കഷ്ടതെടുത്തുന്നവൻ കറ്റക്കാരനാണ്. 

ഈ സൂക്ഷ്മമായ കാരയം ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വയക്തെ 
ഉണ്ടാകം, അക്ലല്ല? അക്ലൊൾ മാത്രക്ലമ ഒരു വയക്തിയുതേ ജ്ീവിെത്തിൽ ഒരു 
പരിഹാരം ഉണ്ടാകൂ. 

(13) നിങ്ങതെ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ക്ലമാെിെിക്കുന്നവൻ ഒരു 
ഉപകാരിയാണ് 

‘എതെ അമ്മായിയമ്മ എതന്ന ശലയതെടുത്തുന്നു!’ ഒരു മരുമകളുതേ 
മനസ്സിൽ  ഇൊണ്    ക്ലൊന്നുന്നെ് . ഇക്ലൊൾ, അവൾ ഇെ് രാവം പകലം 
ഓർക്കുക്ലമാ അക്ലൊ മറക്കുക്ലമാ? 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: അവൾ അെ് െീർച്ചയായും ഓർക്കും. 

ദാദാശ്ീീഃ രാവം പകലം അവൾ അെ് ഓർക്കുന്നു. അക്ലൊൾ, 
അതെല്ലാം ശരീരതത്ത  ാധിക്കുന്നു, മറ്റ് നല്ല കാരയങ്ങൾതക്കാന്നും 
ക്ലപാകാനാവില്ല. അക്ലൊൾ 'ഞങ്ങൾ' അവൾക്ക് എന്ത് ധാരണയാണ് 
നൽകന്നെ്? ഈ ആൾക്ക് നതല്ലാരു അമ്മായിയമ്മതയ കിട്ടി, ഇവനും 
നതല്ലാരു അമ്മായിയമ്മതയ കിട്ടി, പിതന്നന്തിനാ നിനക്ക് 
ഇങ്ങതനതയാരു അമ്മായിയമ്മതയ കിട്ടിയെ്? നിങ്ങളുതേ മുൻകാല 
ജ്ീവിെത്തിതല കർമ്മ കണക്കാണ് ഇെിന് കാരണം. മുക്ലന്നാട്ട് ക്ലപായി 
അെ് െിരിച്ചേക്കുക. അെ് എങ്ങതന െിരിച്ചേയ്ക്കാതമന്ന് 'ഞങ്ങൾ' 
കാണിക്കും. അക്ലൊൾ അവൾ സക്ലന്താഷവെിയായി. കാരണം അവളുതേ 
അമ്മായിയമ്മ തെറ്റുകാരിയല്ല. അെ് കഷ്ടതെടുന്നവതെ തെറ്റാണ്. 
അെിനാൽ, തെറ്റ് മക്ലറ്റയാളുക്ലേൊതണന്ന െിന്ത അപ്രെയക്ഷമാകന്നു. 

ഈ ക്ലലാകത്ത് ആരും തെറ്റുകാരല്ല. മറ്റുള്ളവരുതേ തെറ്റുകൾ 
കതണ്ടത്തുന്നവർ തെറ്റുകാരാണ്. ഈ ക്ലലാകത്ത് ആരും തെറ്റുകാരല്ല. 
ഓക്ലരാ വയക്തിയും അവതെ അതല്ലങ്കിൽ അവളുതേ സവന്തം കർമ്മത്തിതെ 
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വികാസത്തിന് വിക്ലധയരാണ് . എല്ലാവരും കഷ്ടതെടുന്നു, 
എന്നിരുന്നാലം, അവർ ഇന്ന് തെറ്റുകൾ തെയ്യുന്നു എന്നല്ല. കഴിഞ്ഞ 
ജ്ന്മത്തിതല കർമ്മഫലമായാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നെ്. ഇന്ന്, ആ 
വയക്തി പശ്ചാത്തപിക്ലച്ചക്കാം, എന്നാൽ ആ 'കരാർ' [കഴിഞ്ഞ 
ജ്ീവിെത്തിൽ നിന്ന്] ഇെിനകം ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞു, അെിനാൽ 
എന്തുതെയ്യാൻ കഴിയും? അെ് പ്രാ ലയത്തിൽ വരുകയല്ലാതെ ക്ലവതറ 
വഴിയില്ല. 

ഈ ക്ലലാകത്ത്, അെ് ആരുതേ തെറ്റാതണന്ന് കതണ്ടത്താൻ 
നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുതവങ്കിൽ, കഷ്ടതെടുന്നവനാണ് തെറ്റ്കാരൻ . 
അമ്മായിയമ്മ മരുമകതെ ക്ലവദനിെിക്കുകയാക്ലണാ, അക്ലൊ മരുമകൾ 
അമ്മായിയമ്മതയ ക്ലവദനിെിക്കുകയാക്ലണാ? അെിൽ ആരാണ് 
കഷ്ടതെടുന്നെ്? അമ്മായിയമ്മയാതണങ്കിൽ അെ് അമ്മായിയമ്മയുതേ 
കറ്റമാണ്. അമ്മായിയമ്മ മരുമകതെ ക്ലദ്രാഹിക്കുന്നുതവങ്കിൽ, മരുമകൾ 
മനസ്സിലാക്കണം, 'അെ് എതെ തെറ്റാണ്' എന്ന്.ദാദായുതേ ജ്ഞാനതത്ത 
അേിസ്ഥാനമാക്കി, 'എതെ ഒരു തെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം' എന്ന് അവൾ 
മനസ്സിലാക്കണം. അതുതകാണ്ടാണ് അവർ  എതെ ക്ലനതര 
െീത്തവിെിക്കുന്നെ്.' അതുതകാണ്ട് അമ്മായിയമ്മയിൽ ഒരു തെറ്റും 
അവൾ കാണരുെ്. അമ്മായിയമ്മയിൽ തെറ്റുകൾ കതണ്ടത്തുന്നെ് 
പിണക്കങ്ങളും സങ്കീർണ്ണെകളും വർദ്ധിെിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, മരുമകൾ 
അമ്മായിയമ്മതയ ശലയതെടുത്തുകയാതണങ്കിൽ, ദാദായുതേ 
ജ്ഞാനക്ലത്താതേ, അമ്മായിയമ്മ മനസ്സിലാക്കണം, 'കറ്റം 
കഷ്ടതെടുന്നവക്ലെൊണ്, അെ് കാരണം ഞാൻ ഈ കർമ്മ കണക്ക് 
സവീകരിക്കണം' എന്ന്. 

അമ്മായിയമ്മ മരുമകതെ ശകാരിച്ചിട്ടം മരുമകൾ 
സക്ലന്താഷവെിയായി തുേരുന്നുതവങ്കിൽ, അമ്മായിയമ്മ കഷ്ടതെടുക്ലപാൾ, 
തെറ്റ് അമ്മായിയമ്മയുക്ലേൊയി കണക്കാക്കതെടുന്നു. . നിങ്ങളുതേ 
മരുമകതെ ക്ലപ്രരിെിച്ച ക്ലശഷം, നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടതെക്ലേണ്ടിവന്നാൽ, അെ് 
നിങ്ങളുതേ തെറ്റാണ്. നിങ്ങൾ അവതെ ക്ലപ്രരിെിക്കുന്നിതല്ലങ്കിൽ, എന്നിട്ടം 
അവൾ നിങ്ങതെ ക്ലവദനിെിക്കാൻ വന്നാൽ, അവൾ മുൻകാല 
ജ്ീവിെത്തിൽ നിന്ന് എതന്തങ്കിലം െിരിതക നല്കുന്നൊതണന്ന് 
െീർപ്പകൽെിക്ലക്കണ്ടതുണ്ട്. ആ സമയത്ത്, മതറ്റാരു തെറ്റ് തെയ്യരുെ്. 
അതല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വീണ്ടും കഷ്ടതെക്ലേണ്ടിവരും! അെിനാൽ, 
നിങ്ങൾക്ക് സവെന്ത്ര്നാകണതമങ്കിൽ, കയ്ക്ലപറിയക്ലൊ മധുരമുള്ളക്ലൊ 
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ആയ െിരിച്ചേവ് എന്തുെതന്നയായാലം, നിങ്ങൾ അവർക്ക് തക്രഡിറ്റ് 
തെയ്യണം. മുൻകാല കർമ്മ അക്കൗണ്ട് െീർക്കതെടും . ഈ ക്ലലാകത്ത്, 
മുൻ കർമ്മ കണക്കില്ലാതെ ക്ലകവലം ക്ലനത്ര ന്ധം ക്ലപാലം ഉണ്ടാകന്നെ് 
സാധയമല്ല! അക്ലൊൾ, ഭൂെകാല കർമ്മ കണക്കില്ലാതെ മതറ്റതന്തങ്കിലം 
സംഭവിക്കാൻ കഴിയുക്ലമാ? നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്ര നൽകിയാലം 
അക്ലെ തുക അവർ നിങ്ങൾക്ക് െിരിതക നൽകം. ആ സമയത്ത്, 
'ഇക്ലൊൾ കർമ്മ പുസ്തകത്തിതല കണക്കുകൾ അവസാനിക്കും.’ എന്ന്  
അറിഞ്ഞുതകാണ്ട് സക്ലന്താഷിക്കുക, അെ് തക്രഡിറ്റ് തെയ്യുക,, 
അതല്ലങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റ് തെയ്താൽ, നിങ്ങൾ െീർച്ചയായും അെ് 
വീണ്ടും അനുഭവിക്ലക്കണ്ടിവരും. 

'കറ്റം അനുഭവിക്കുന്നവരുതേൊണ്' എന്ന് 'ഞങ്ങൾ' 
തവെിതെടുത്തി. ആളുകൾക്ക് ഇെ് വെതര അത്ഭുെകരമായ കാരയമായി 
ക്ലൊന്നുന്നു, അവർ പറയുന്നു, "ഇെ് എതന്താരു വലിയ 
കണ്ടുപിേിത്തമാണ്!" 

(14) ഗിയറിൽ വിരൽ കടുങ്ങുക്ലപാൾ, ആരാണ് 
തെറ്റ്കാരൻ ? 

കയ്െ് അനുഭവിക്കുന്നവൻ, െീർച്ചയായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ 
െതന്ന. 'ഞാൻ െന്ദുഭായി' എന്ന തെറ്റായ വിശവാസവം അെിൽ നിന്ന് 
ഉേതലടുക്കുന്ന എല്ലാ ആക്ലപക്ഷികമായ 'ഞാൻ-എന്ന' ആധിപെയം 
പുലർത്തുകയാണ് തെയ്യുന്നെ്. നിങ്ങൾ സവയം നിർമ്മിച്ച ഒരു യന്ത്ര്ം 
ഉതണ്ടന്നും അെിന് ഒരു ഗിയർ വീൽ ഉതണ്ടന്നും കരുതുക. ഇക്ലൊൾ, 
നിങ്ങളുതേ വിരൽ അെിൽ കടുങ്ങിയാൽ, നിങ്ങൾ തമഷീക്ലനാേ് 
നൂറായിരം െവണ പറഞ്ഞാലം, “എതെ പ്രിക്ലയ, ഇെ് എതെ വിരലാണ്. 
നിതന്ന ഞാൻ െതന്ന ഉണ്ടാക്കിയെക്ലല്ല?" അക്ലൊൾ ഗിയർ വീൽ 
നിങ്ങളുതേ വിരൽ വിടുക്ലമാ? ഇല്ല, അെ് തെയ്യില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, ഇെ് 
നിങ്ങൾക്ക് ധാരണ നൽകന്നു, “പ്രിയതെട്ട സർ, ഇെിൽ എതെ തെറ്റ് 
എന്താണ്? നിങ്ങൾ കഷ്ടതെടുന്നു, അെിനാൽ ഇെ് നിങ്ങളുതേ 
തെറ്റാണ്! ” അതുക്ലപാതല, അവിതേ എല്ലായിേത്തും ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 
യന്ത്ര്ങ്ങെല്ലാതെ മതറ്റാന്നുമല്ല. ഈ ആളുകതെല്ലാം ഗിയറുകെല്ലാതെ 
മതറ്റാന്നുമല്ല. അവർ ഗിയർ ആയിരുന്നിതല്ലങ്കിൽ, മുംദ  നഗരത്തിതല 
എല്ലായിേത്തും ഒരു ഭാരയയും ഭർത്താവിതന ഉപദ്രവിക്കില്ല, ഒരു 
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ഭർത്താവം ഭാരയതയ ഉപദ്രവിക്കില്ല. എല്ലാവരും അവരുതേ വീേ് 
സക്ലന്താഷകരമായ അവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷിക്കും, പക്ലക്ഷ അെ് 
അങ്ങതനയല്ല. ഈ കട്ടികളും ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാരയമാരും എല്ലാം 
യന്ത്ര്ങ്ങൊണ്; അവ ഗിയറുകെല്ലാതെ മതറ്റാന്നുമല്ല. 

(15) നിങ്ങൾ െിരിച്ചു് പാറതക്കട്ടിക്ലലക്ക്  ഒരു കതല്ലറിയുക്ലമാ? 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: ആതരങ്കിലം എതെ ക്ലനതര കതല്ലറിയുകയും അെ് 
എതന്ന ഇേിക്കുകയും തെയ്താൽ, എനിക്ക് പരിക്ലക്കറ്റെിനാൽ, ഞാൻ 
വെതര വികാരാധീനനാകം. 

ദാദാശ്ീീഃ നിങ്ങൾക്ക് പരിക്ലക്കറ്റു, അതുതകാണ്ടാണ് നിങ്ങൾ 
അക്ലങ്ങയറ്റം വികാരഭരിെനായെ്, അക്ലല്ല? ഒരു കല്ല് പാറതക്കട്ടിൽ  നിന്ന് 
ഉരുണ്ട്  വീണ് നിങ്ങളുതേ െലയിൽ ഇേിക്കുകയും രക്തം ഒഴുകകയും 
തെയ്താക്ലലാ? 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: ആ സാഹെരയത്തിൽ, അെ് കർമ്മത്തിന് 
വിക്ലധയമാണ്, എതന്ന ക്ലവദനിെിക്കാൻ ഉക്ലേശിച്ചുള്ളൊണ്, അെിനാൽ 
എനിക്ക് പരിക്ലക്കറ്റു എന്നും , ഞാൻ വിശവസിക്കും. 

ദാദാശ്ീീഃ എന്നാൽ നിങ്ങൾ മലതഞ്ചരിവിക്ലലക്ക് അധിക്ലക്ഷപങ്ങൾ 
എറിയുകയിക്ലല്ല? ആ നിമിഷം ക്ലദഷയം വരിക്ലല്ല? 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: ആരാണെ് തെയ്തതെന്ന് അറിയാത്തെിനാൽ 
ക്ലദഷയതെോൻ ഒരു കാരണവമില്ല. 

ദാദാശ്ീീഃ പിന്നീടുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുതേ ജ്ഞാനം 
എങ്ങതനയാണ് ഉണ്ടാകന്നെ്? ജ്ഞാനം സവാഭാവികമായും സവയക്ലമവ 
ഉദിക്കുന്നൊക്ലണാ അല്ലക്ലയാ? അക്ലെ കറിെിൽ, ഇവതരല്ലാം തവറും 
'കലിപ്പകൾ' മാത്രമാണ്. സ്ഥിരമായി, 'കല്ല്' എറിയുന്നവരും, 
അധിക്ലക്ഷപിക്കുന്നവരും, ക്ലമാഷ്ടിക്കുന്നവരും എല്ലാം 'കല്ലുകൾ' അല്ലാതെ 
മതറ്റാന്നുമല്ല, അവർ സവയം അല്ല. ഇെ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുതമങ്കിൽ, 
നിങ്ങളുതേ ക്ലജ്ാലി പൂർത്തീകരിക്കതെടും. 

ആതരങ്കിലം തെറ്റ് തെയ്തൊയി ക്ലൊന്നുക്ലപാൾ, നിങ്ങളുതേ ഉള്ളിതല 
ക്ലകാപം-അഹങ്കാരം-വഞ്ചന-അെയാഗ്രഹം എന്നിവയുതേ ശത്രുക്കൊണ് 
അെ് അങ്ങതന കാണിക്കുന്നെ്. ഒരാളുതേ സവന്തം ദർശനത്തിലൂതേയല്ല, 
അപരൻ തെറ്റുകാരനാതണന്ന് ക്ലൊന്നുന്നെ്, ക്ലകാപം-അഹങ്കാരം-
വഞ്ചന- അെയാഗ്രഹമാണ്, അെിതന അങ്ങതന കാണിക്കുന്നെ്. 
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ക്ലദഷയവം അഹങ്കാരവം വഞ്ചനയും അെയാഗ്രഹവം ഇല്ലാത്തവന്, 
യഥാർത്ഥ്ത്തിൽ അപരതെ തെറ്റ് അവക്ലനാേ് കാണിക്കാൻ ആരുമില്ല, 
അവൻ ആതരയും തെറ്റ്കാരനായി കാണുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, 
തെറ്റ്കാരനായി  ആരുമില്ല. ക്ലകാപം-അഹങ്കാരം-വഞ്ചന-അെയാഗ്രഹം 
ഉള്ളിൽ പ്രക്ലവശിച്ചു, അെ് 'ഞാൻ െന്ദുഭായി' [െന്ദുഭായിയുതേ സ്ഥാനത്ത് 
അവതെ അതല്ലങ്കിൽ അവളുതേ ക്ലപര് വായനക്കാർ ക്ലെർക്കുക ] എന്ന 
വിശവാസം മൂലമാണ്. 'ഞാൻ െന്ദുഭായി' എന്ന വിശവാസം 
അകന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, ക്ലദഷയവം അഹങ്കാരവം വഞ്ചനയും അെയാഗ്രഹവം 
ഇല്ലാൊകം. എന്നിരുന്നാലം, അവർ 'വീേ്' ഒഴിയാൻ കറച്ച് 
സമയതമടുക്കും. അവർ ഇത്രയും കാലം അവിതേ ൊമസിച്ചതുതകാണ്ടാണ്, 
അക്ലല്ല?. 

(16) ഉയർന്ന സാംസ്കാരിക മൂലയങ്ങൾ ഉയർത്തിെിേിക്കുന്ന 
പാരപരയങ്ങൊണിവ 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: ഒരു വയക്തി ഇെിനകം ഒരു വശത്ത് 
കഷ്ടതെടുന്നു, സവന്തം തെറ്റ് കാരണം. അെിനുക്ലശഷം, മറ്റ് അമിെ 
ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ ക്ലൊദിക്കാൻ വരുന്നു, “അക്ലയ്യാ! എന്ത് സംഭവിച്ചു? 
എന്ത് സംഭവിച്ചു?" എന്നാൽ ഈ സാഹെരയത്തിൽ, ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങതന 
പറയാൻ കഴിയും, "ഇവർ ഇതുമായി എന്താണ് തെക്ലയ്യണ്ടെ്? സവന്തം 
തെറ്റ് തകാണ്ടാണ് ആ മനുഷയൻ കഷ്ടതെടുന്നെ്. നിങ്ങൾക്ക് അവതെ 
ദുരിെം നീക്കാൻ കഴിയില്ല”. 

ദാദാശ്ീീഃ ഇെ് ഇതുക്ലപാതലയാണ്. അക്ലനവഷിക്കാൻ വരുന്നവരും 
സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നവരുതമല്ലാം നമ്മുതേ ഏറ്റവം പ്രഗത്ഭമായ 
സാംസ്കാരിക പാരപരയതത്ത അേിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വരുന്നെ്. 
ആളുകൾ ക്ലരാഗിതയ സന്ദർശിക്കുക്ലപാൾ എന്താണ് അർത്ഥ്മാക്കുന്നെ്? 
അവർ അവിതേ തെന്ന് ആ വയക്തിക്ലയാേ് ക്ലൊദിച്ചു, “നിനക്ക് 
സുഖമാക്ലണാ? നിങ്ങൾക്ക് ഇക്ലൊൾ എന്തുക്ലൊന്നുന്നു?" അെിനാൽ, 
"ഇക്ലൊൾ ഞാൻ തമച്ചതെട്ടവനാണ്" എന്ന് അവൻ  മറുപേി പറയും. 
അവന് അവതെ മനസ്സിൽ  ക്ലൊന്നും, ‘ഭഗവാതന ! എനിക്ക് 
വെതരയധികം മൂലയമുണ്ട്! എത്രക്ലയാ ക്ലപർ എതന്ന കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്!’ 
അതുതകാണ്ട് സവന്തം ദുരിെം അവൻ മറക്കുന്നു. 
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(17) ഗുണിക്കു  അതല്ലങ്കില് ഹെിക്കു  

കൂട്ടലം കറയ്ക്കലം സവാഭാവികമായ ക്രമീകരണങ്ങൊണ്, 
അക്ലെസമയം 'ഗുണിക്കലം'  'ഹരിക്കലം' മനുഷയർ അവരുതേ ബുദ്ധി 
ഉപക്ലയാഗിച്ച് തെയ്യുന്നു. രാത്രിയിൽ, ഉറങ്ങാൻ ക്ലപാകക്ലപാൾ, ഒരാൾ 
വിൊരിക്കുന്നു, ‘ഈ ക്ലലാട്ടകതെല്ലാം വെതര വിലെിേിച്ചൊയി മാറുന്നു, 
അെിനാൽ വിലകറഞ്ഞ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങെിൽ ഞാൻ ക്ലലാട്ടകൾ വാങ്ങും.’ 
ഇങ്ങതന അവൻ ഉള്ളിൽ ‘ഗുണിക്കുന്നു’. മതറ്റാരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, 
അവൻ സക്ലന്താഷതത്ത 'ഗുണിക്കുകയും' അസന്തുഷ്ടിതയ 'വിഭജ്ിക്കുകയും' 
തെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലം, അവൻ സക്ലന്താഷതത്ത 'ഗുണിക്കുക്ലപാൾ', 
അയാൾക്ക് വീണ്ടും വലിയ ദുരിെം ലഭിക്കുന്നു, അവൻ ദുരിെതത്ത 
'വിഭജ്ിക്കുക്ലപാൾ' അെ് കറയുന്നില്ല! ആളുകൾ സക്ലന്താഷം 
‘ഗുണിക്കുക്ലമാ’ ഇല്ലക്ലയാ? “ഇങ്ങതനയായിരുതന്നങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. 
ഇതുക്ലപാതല ആയിരുതന്നങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു.” എന്ന് അവർപറഞ്ഞാൽ 
നന്നായിരുന്നു. അവർ ഇെ് തെയ്യുക്ലമാ ഇല്ലക്ലയാ?  

ഇവിതേ ആയിരിക്കുക്ലപാൾ, ലസ്, ദമനസ് സംഭവിക്കുന്നു. 
ഇതൊരു സവാഭാവിക ക്രമീകരണമാണ്. സ്ഥാനം തെറ്റി നഷ്ടതെട്ട  
ഇരുനൂറ് രൂപക്ലയാ,   ിസിനസിൽ ഉണ്ടായ അയ്യായിരം രൂപയുതേ 
നഷ്ടക്ലമാ സവാഭാവികമായ ക്രമീകരണമാണ്. ക്ലപാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ക്ലമാഷ്ടിച്ച 
ആ രണ്ടായിരം രൂപ, അതും സവാഭാവികമായ അഡ്ജ്റ്തമെ്. അെ് 
കണ്ടിട്ട്, "കറ്റം കഷ്ടതെടുന്നവക്ലെൊണ്" എന്ന് ഞാൻ ഉറക്ലൊതേ 
പറയുന്നു. 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: ഒരാൾ പറയും, "സക്ലന്താഷം 
വർദ്ധിെിക്കുന്നെിൽ എന്താണ് തെറ്റ്?" 

ദാദാശ്ീീഃ നിങ്ങൾക്ക്   'ഗുണിക്കണതമങ്കിൽ', അസന്തുഷ്ടിതയ  
‘ഗുണിക്കുക’. നിങ്ങൾ സക്ലന്താഷതത്ത  'ഗുണിച്ചാൽ', ഗുരുെരമായ 
ബുദ്ധിമുട്ടകൾ ക്ലനരിക്ലേണ്ടിവരും. നിങ്ങൾക്ക് 'ഗുണിക്കൽ ' 
ഇഷ്ടമാതണങ്കിൽ, അസന്തുഷ്ടിക്ക് അെ് തെയ്യുക. ഉദാഹരണത്തിന്, 
‘ഞാൻ ഈ മനുഷയതന ഒരു പ്രാവശയം അേിച്ചു, അവൻ എതന്ന രണ്ടു 
െവണ െിരിച്ചു് അേിച്ചു. അതൊരു നല്ല കാരയമായിരുന്നു. ഈ രീെിയിൽ 
എതന്ന െിരിച്ചേിക്കുന്ന മതറ്റാരാതെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ, അെ് 
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മഹത്തരമായിരിക്കും.’ അക്ലൊൾ, ‘ആത്മജ്ഞാനം’ എന്ന നിങ്ങളുതേ 
അനുഭവം വെർന്നുതകാക്ലണ്ടയിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലം, അസന്തുഷ്ടിയുതേ 
'ഗുണനം' നിങ്ങൾക്ക് സുഖകരമതല്ലങ്കിൽ, അെ് തെയ്യരുെ്. എന്നാൽ 
നിങ്ങൾ െീർച്ചയായും സക്ലന്താഷതത്ത 'ഗുണിെിക്കരുെ്'. 

(18) നിങ്ങൾ ദദവത്തിതെ കറ്റവാെിയായി 
'കറ്റം അനുഭവിക്കുന്നവതെൊണ്' എന്നെ് ഭഗവാതെ ഭാഷയാണ്! 

ഇവിതേയായിരിക്കുക്ലപാൾ, ക്ലമാഷ്ടിക്കുന്നവതന ആളുകൾ തെറ്റുകാരനായി 
കണക്കാക്കുന്നു. ക്ലകാേെികൾ ക്ലപാലം ക്ലമാഷ്ടിക്കുന്നവതര കറ്റക്കാരായി 
കണക്കാക്കുന്നു. 

ഇക്ലൊൾ, ഈ  ാഹയമായ തെറ്റുകൾ നിർത്താൻ, ആളുകൾ 
ആന്തരിക തെറ്റുകൾ തെയ്യാൻ തുേങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ദദവത്തിതെ 
കറ്റവാെികൊക്കുന്ന തെറ്റുകൾ അവർ തെയ്യാൻ തുേങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ക്ലഹ, 
മനുഷയാ ! ദദവത്തിതെ കറ്റവാെിയാകരുെ്. ഈ [ക്ലലാകപരമായ] 
തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചാൽ, ഒരു പ്രശ്നവമില്ല. നിങ്ങൾ രണ്ടുമാസം ജ്യിലിൽ 
കിേന്നാലം െിരിച്ചുവരും, പക്ലക്ഷ നിങ്ങൾ ദദവത്തിതെ 
കറ്റവാെിയാകരുെ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇെ് മനസ്സിലാക്ലയാ? ഈ സൂക്ഷ്മമായ 
കാരയം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ, നിങ്ങളുതേ ക്ലജ്ാലി 
പൂർത്തീകരിക്കതെടും. 'കറ്റം കഷ്ടതെടുന്നവക്ലെൊണ്' എന്നെ് പലരും 
മനസ്സിലാക്കിയിട്ടള്ള കാരയമാണ്. കാരണം, ഇവർ സാധാരണക്കാരല്ല, 
ആഴത്തിൽ െിന്തിക്കുന്നവരാണ്! ‘ഞങ്ങൾ’ ഒരിക്കൽ മാത്രം 
വിശദീകരിച്ചു. ഇനി, മരുമകൾ അമ്മായിയമ്മതയ തുേർച്ചയായി 
ഉപദ്രവിക്കുകയാതണങ്കിൽ, 'കറ്റം സഹിക്കുന്നവക്ലെൊണ്' എന്ന ഈ ഒരു 
വാെകം അമ്മായിയമ്മ ക്ലകട്ടിട്ടതണ്ടങ്കിൽ, മരുമകൊയാലം. അവതെ 
വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ലവദനിെിക്കുന്നു, അമ്മായിയമ്മ തപതട്ടന്ന് 
മനസ്സിലാക്കും, 'അെ് എതെ തെറ്റായിരിക്കണം, അെിനാലാണ് അവൾ 
എതന്ന ഉപദ്രവിക്കുന്നെ്!' അക്ലൊൾ അേച്ചുപൂട്ടൽ ഉണ്ടാകം. അതല്ലങ്കിൽ, 
അേച്ചുപൂട്ടൽ ഉണ്ടാകില്ല, പകരം പ്രെികാരം വർദ്ധിച്ചുതകാണ്ടിരിക്കും. 

(19) മന്സ്സി ാകാന് വിഷമമാണ് പതക്ഷ ഇൊണ് 
വാസ്തവും 

അെ് പൂർണ്ണമായും മറ്റാരുതേയും കറ്റമല്ല. തെറ്റ് 
എന്തുെതന്നയായാലം, അെ് െീർച്ചയായും നിങ്ങളുക്ലേൊണ്. ഇതെല്ലാം 
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നിലനിൽക്കുന്നെ് നിങ്ങളുതേ സവന്തം തെറ്റ് തകാണ്ടാണ്. ഇെ് എന്തിതന 
അേിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളൊണ്? ‘നിങ്ങളുതേ തെറ്റ്’ എന്നാണ് ഉത്തരം. 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: ദവകിയാതണങ്കിലം ഇക്ലൊഴാണ് 
മനസ്സിലായെ്. 

ദാദാശ്ീീഃ ദവകി മനസ്സിലാക്കുന്നെ് വെതര നല്ല കാരയമാണ്. ഒരു 
വശത്ത്, ശരീരം പഴയതും ഉപക്ലയാഗശൂനയവം ആയിത്തീരുന്നു, 
മറുവശത്ത്, ഈ ധാരണ സജ്ജമാക്കുന്നു. വെതരയധികം ക്ലജ്ാലികൾ 
പൂർത്തീകരിക്കതെടുന്നു! ശരീരം തെറുെവം ഉപകാരപ്രദവമാകക്ലപാൾ 
ഇെ് മനസ്സിലാക്കിയാക്ലലാ? 

'കറ്റം അനുഭവിക്കുന്നവക്ലെൊണ്' എന്ന വാെകത്തിൽ എല്ലാ 
ക്ലവദങ്ങളുതേയും സാരാംശം 'ഞങ്ങൾ' നൽകിയിട്ടണ്ട്. നിങ്ങൾ 
മുംദ യിൽ ക്ലപായാൽ, 'കറ്റം അനുഭവിക്കുന്നവക്ലെൊണ്' എന്ന് 
ആയിരക്കണക്കിന് അക്ഷരങ്ങെിൽ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ 
എഴുെിയിരിക്കുന്നൊയി നിങ്ങൾ കതണ്ടത്തും. വീടുകളുതേ. അെിനാൽ, 
വീട്ടിൽ കണ്ണേ വീണ് തപാട്ടിക്ലൊകക്ലപാൾ, ആ നിമിഷം, കട്ടികൾ 
പരസ്പരം ചുറ്റും ക്ലനാക്കി, "അക്ലമ്മ, ഇെ് നിങ്ങളുതേ തെറ്റാണ്" എന്ന് 
പറയും. കട്ടികൾ ക്ലപാലം അെ് മനസ്സിലാക്കുന്നു! അവർ അമ്മക്ലയാേ് 
പറയുന്നു, “നിങ്ങളുതേ മുഖം അസവസ്ഥമാണ്, അെിനാൽ നിങ്ങൾ 
തെറ്റുകാരിയാണ് !” ദെര് സൂെ് ഉപ്പരസമായി മാറിയാൽ, ചുറ്റും 
ക്ലനാക്കുക, ‘ആരുതേ മുഖത്താണ് അസവസ്ഥെ ക്ലൊന്നുന്നെ്?’ അതെ, ആ 
വയക്തിയാണ് തെറ്റ്കാരൻ . പയറ് സൂെ് പാത്രം തെന്നി തെറിച്ചു 
വീണാൽ ചുറ്റും ക്ലനാക്കുക, ‘ആരുതേ മുഖത്താണ് അസവസ്ഥെ?’ അക്ലൊൾ 
അെ് ആ വയക്തിയുതേ കറ്റമാണ്. കറി എരിവള്ളൊയി മാറിയാൽ, 
നിങ്ങൾ മുഖക്ലത്തക്ക് ക്ലനാക്കണം, ‘ആരുതേ മുഖത്താണ് അസവസ്ഥെ 
കാണതെടുന്നെ്?’ അക്ലൊൾ ആ വയക്തിയാണ് തെറ്റ്. ഇെ് ആരുതേ 
കറ്റമാണ്? തെറ്റ് കഷ്ടതെടുന്നവക്ലെൊണ്! 

മതറ്റാരാളുതേ മുഖം മങ്ങിയൊയി നിങ്ങൾ കാണുന്നുതവങ്കിൽ, അെ് 
നിങ്ങളുതേ തെറ്റാണ്. ആ സമയത്ത്, നിങ്ങൾ ആ വയക്തിയുതേ ഉള്ളിതല 
ശുദ്ധാത്മാവിതന ഓർമ്മിക്കുകയും, ആവർത്തിച്ച് ക്ഷമ ക്ലൊദിക്കുകയും 
തെയ്താൽ, കഴിഞ്ഞ കർമ്മ  ന്ധങ്ങെിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 
സവെന്ത്ര്നാകാൻ കഴിയും. 
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ഭാരയ നിങ്ങളുതേ കണ്ണുകെിൽ കണ്ണ് തുള്ളികൾ ഇടുകയും നിങ്ങളുതേ 
കണ്ണുകൾ ക്ലവദനിക്കുകയും തെയ്യുന്നുതവങ്കിൽ, അെ് നിങ്ങളുതേ തെറ്റാണ്. 
കഷ്ടെ സഹിക്കുന്നവനാണ് തെറ്റ്കാരൻ . അൊണ് വീെരാഗ് ഭഗവാൻ 
(ആക്ലപക്ഷിക സവെവവമാക്ലയാ ക്ലലാകത്തിതല മക്ലറ്റതൊരു വസ്തുവമാക്ലയാ 
യാതൊരു  ന്ധവമില്ലാത്ത പൂർണ്ണമായ പ്രബുദ്ധനായ ജ്ീവജ്ാലം) 
പറയുന്നെ്. അക്ലെസമയം, ഈ ആളുകൾ കർമ്മത്തിതെ വികാസത്തിന് 
സഹായകമായ പ്രെയക്ഷ കർമ്മം തെയ്യുന്നയാതെ 'കറ്റതെടുത്തുന്നു '! 

സവന്തം തെറ്റ് തകാണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് അേി കിട്ടന്നെ്. 
കതല്ലറിഞ്ഞവൻ കറ്റക്കാരനല്ല. കല്ല് തകാണ്ടവൻ ആണ്  തെറ്റുകാരൻ! 
നിങ്ങളുതേ ചുറ്റുമുള്ള കട്ടികളുതേ തെറ്റുകക്ലൊ കസൃെികക്ലൊ 
എന്തുെതന്നയായാലം, അവ നിങ്ങതെ  ാധിച്ചിട്ടിതല്ലങ്കിൽ, അെ് 
നിങ്ങളുതേ തെറ്റല്ല. നിങ്ങൾ  അവരാൽ  ാധിച്ചിട്ടതണ്ടങ്കിൽ, അെ് 
നിങ്ങളുതേ തെറ്റാതണന്ന് മനസ്സിലാക്കുക! 

(20)  തെഡിറ്റ് തെയ്യാനുും തഡബിറ്റ് തെയ്യാനുും പുെിയ 
െീെി ള്ക് 

രണ്ട് ക്ലപർ,െന്ദുഭായിയും ലക്ഷ്മിെന്ദും  കണ്ടുമുട്ടകയും, െന്ദുഭായ് 
ലക്ഷ്മിെന്ദിതന  "നിങ്ങൾ എക്ലന്നാേ് തെറ്റ് തെയ്തു.!" എന്ന് 
കറ്റതെടുത്തുകയും തെയ്താൽ,  പിന്നീേ് രാത്രിയിൽ ലക്ഷ്മിെന്ദിന് ഉറങ്ങാൻ 
കഴിയുന്നില്ല, െന്ദുഭായി ശാന്തമായി ഉറങ്ങുന്നു. അൊയെ് തെറ്റ് 
ലക്ഷ്മിെന്ദിതെൊണ്. എന്നിരുന്നാലം, ‘കറ്റം ദുുഃഖിക്കുന്നവക്ലെൊണ്’ 
എന്ന ദാദയുതേ വാെകം ലക്ഷ്മിെന്ദ് ഓർക്കുന്നുതണ്ടങ്കിൽ, അവനും 
സമാധാനമായി ഉറങ്ങും. അതല്ലങ്കിൽ, അവൻ െന്ദുഭായിതയ 
അധിക്ലക്ഷപിക്കും! 

മിറർ സുദലമാന് കറച്ച് പണം കേം തകാടുത്തിട്ട് ആറുമാസം 
കഴിഞ്ഞിട്ടം അവൻ അെ് െിരിതക നൽകിയിതല്ലങ്കിക്ലലാ? ക്ലഹയ്, 
ആരാണ് പണം കേം തകാടുത്തെ്? അെ് നിങ്ങളുതേ ഈക്ലഗാ 
(അഹംഭാവം)  ആയിരുന്നു. അവൻ അെിന് 'ഭക്ഷണം' [ മുഖസ്തുെി] 
നൽകി, അെിനാൽ നിങ്ങൾ കരുണയുള്ളവരായി പണം അവനു നൽകി. 
അെിനാൽ ഇക്ലൊൾ, സുദലമാതെ അക്കൗണ്ടിൽ തുക എഴുെി 
ഈക്ലഗായുതേ അക്കൗണ്ടിക്ലലക്ക് തക്രഡിറ്റ് തെയ്യുക. 
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(21) ഈ െീെിയില് അെ് വിശ  ന്ും തെയ്യ  

കൂടുെൽ തെറ്റ് തെയ്യുന്നവരാണ് ഈ ക്ലലാകത്ത് അേി വാങ്ങുന്നെ്. 
ആരാണ് െല്ലുന്നെ് എന്ന് ക്ലനാക്കൂ. അേി വാങ്ങുന്നവൻ െീർച്ചയായും 
തെറ്റുകാരനാണ്. 

ഒരാൾ എത്രമാത്രം കഷ്ടതെടുന്നു എന്നെിതന അേിസ്ഥാനമാക്കി, 
ആ വയക്തിയുതേ തെറ്റ് എത്രയാതണന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം! പത്തു 
ക്ലപരുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ടുക്ലപർക്ക് എങ്ങതന വീട്ടതെലവകൾ നേത്തുന്നു 
എന്ന തെറിയ െിന്ത ക്ലപാലമില്ല. അവരിൽ രണ്ടുക്ലപർക്ക്, 'നമ്മൾ വീട്ടിൽ 
സഹായിക്കണം' എന്ന െിന്തയുണ്ട്, അവരിൽ െിലർ യഥാർത്ഥ്ത്തിൽ 
സഹായിക്കുന്നു. അവരിൽ ഒരാൾ വീട്ടതെലവകൾ ദകകാരയം 
തെയ്യുന്നെിൽ ദിവസം മുഴുവൻ വിഷമിക്കുക്ലപാൾ, അവരിൽ രണ്ടുക്ലപർ 
സമാധാനമായി ഉറങ്ങുന്നു. അക്ലൊൾ തെറ്റ് ആരുതേൊണ്? ക്ലഹ, 
മർെയൻ! അെ് െീർച്ചയായും കഷ്ടതെടുന്നവതെ, വിഷമിക്കുന്നവതെ 
തെറ്റാണ്. സവസ്ഥമായി ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് ഇതുമായി യാതൊരു 
 ന്ധവമില്ല! 

കറ്റം ആരുതേൊണ്? അെിന് ഉത്തരം നൽകാൻ, ആരാണ് 
കഷ്ടതെടുന്നതെന്ന് കതണ്ടത്തുക? വീട്ടിതല ക്ലജ്ാലിക്കാരതെ  ദകയിൽ 
നിന്ന് പത്ത് ൊയക്കെ് തപാട്ടിയാൽ, അെ് വീട്ടിതല അംഗങ്ങതെ 
 ാധിക്കുക്ലമാ ഇല്ലക്ലയാ? ഇക്ലൊൾ, വീട്ടിതല അംഗങ്ങൾക്കിേയിൽ, 
കട്ടികളുണ്ട്; ഇെിൽ അവർക്ക് ഒരു കഷ്ടൊടും ഇല്ല. അവരുതേ അച്ഛനും 
അമ്മയും നിരാശരായി തുേരുന്നു. രണ്ടുക്ലപരിൽ, അമ്മ അൽെം 
കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനമായി ഉറങ്ങും, പക്ലക്ഷ അച്ഛൻ 
കണക്കുകൂട്ടിതക്കാക്ലണ്ടയിരിക്കും, 'അഞ്ചിതെ പത്തിരട്ടി, അപെ്. 
അത്രയും രൂപയാണ് കപ്പകളുതേ മൂലയം!’ അവൻ ജ്ാഗരൂകനായെിനാൽ, 
അയാൾക്ക് കൂടുെൽ കഷ്ടതെക്ലേണ്ടിവരും. തെറ്റ് ദുരിെം  അനുഭവിക്കുന്ന  
ആളുക്ലേൊതണന്നാണ് ഇെിതെ നിഗമനം. 

നിങ്ങൾ തെറ്റ് അക്ലനവഷിക്ലക്കണ്ടെില്ല. മഹാന്മാരായ ജ്ഡ്ജ്ിമാരും 
അഭിഭാഷകരും ക്ലപാലം അെ് അക്ലനവഷിക്ലക്കണ്ടെില്ല. അെിനുപകരം, 
തെർക്ലമാമീറ്ററായി നൽകിയിരിക്കുന്ന വാെകമാണിെ്, ‘കറ്റം 
ദുരിെമനുഭവിക്കുന്നവക്ലെൊണ്.’ ഇത്രയും വിശകലനം തെയ്തുതകാണ്ട് 
ഒരാൾ മുക്ലന്നാട്ട് ക്ലപായാൽ, ഒരാൾ ക്ലനരിട്ട് മുക്തി ക്ലനടും. 
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(22) ആൊണ് തെറ്റു ാെന്, ടഡാക്ടടറാ ടൊഗിടയാ? 

ഒരു ക്ലഡാക്ടർ ഒരു ക്ലരാഗിക്ക് ഒരു കത്തിവയ്െ് നൽകന്നു. അവൻ 
വീട്ടിൽ ക്ലപായി സമാധാനക്ലത്താതേ ഉറങ്ങുന്നു, അക്ലെസമയം രാത്രി 
മുഴുവൻ ക്ലരാഗിക്ക് ക്ലവദനയുണ്ട്. അക്ലൊൾ ഇെിൽ ആരാണ് തെറ്റുകാരൻ? 
ക്ലരാഗി! ക്ലഡാക്ടർ കഷ്ടതെടുക്ലപാൾ, അവതെ തെറ്റ് പിേിക്കതെടും. 

നിങ്ങളുതേ മകതെ പരിക്ലശാധിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലഡാക്ടതറ 
വിെിക്കുന്നു. ക്ലഡാക്ടർ വന്ന് അവതെ പരിക്ലശാധിച്ചു, പൾസ് (നാഡി  
മിേിെ്) ഇതല്ലന്ന് മാത്രം. അക്ലൊൾ ക്ലഡാക്്േർ ക്ലൊദിച്ചു, "എന്തിനാ 
എതന്ന വിെിച്ചെ്?" “ക്ലഹയ്, നീ അവതെ തൊട്ട നിമിഷം, അവൾ മരിച്ചു 
ക്ലപായ നിമിഷമാണ്. അതല്ലങ്കിൽ, ഒരു പൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു". എന്നാലം 
പത്തു രൂപ ഫീസ് വാങ്ങി ക്ലഡാക്ടർ ശകാരിച്ചു ക്ലപായി. "ഏയ്, നിങ്ങൾ 
ഞങ്ങതെ ശകാരിക്കാൻ ക്ലപാകകയാതണങ്കിൽ, പണം വാങ്ങരുെ്, 
നിങ്ങൾ പണം എടുക്കുന്നെിനാൽ ഞങ്ങതെ ശകാരിക്കരുെ്." 
എന്നിരുന്നാലം, അങ്ങതനയല്ല; അവൻ ഫീസ് വാങ്ങണം, അക്ലല്ല? 
അെിനാൽ, നിങ്ങൾ പണം നൽകണം. ഈ ക്ലലാകം അങ്ങതനയാണ്. 
അതുതകാണ്ട് ഇക്ലൊഴതത്ത കാലത്ത് നീെി ക്ലെേരുെ്! 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: ഒരാൾ എന്നിൽ നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങി എതന്ന 
ശകാരിക്കുന്നതും സംഭവിക്കുന്നു. 

ദാദാശ്ീീഃ അതെ, അതും സംഭവിക്കാം. എന്നിരുന്നാലം, നിങ്ങൾ 
മതറ്റാരു വയക്തിതയ കറ്റവാെിയായി കണക്കാക്കിയാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു 
കറ്റവാെിയായിത്തീരും. ആ സമയത്ത്, പ്രകൃെി െീർച്ചയായും നീെി 
നൽകന്നു. 

ഓെക്ലറഷൻ തെയ്യുന്നെിനിേയിൽ, ക്ലരാഗി മരിച്ചാൽ, അെ് 
ആരുതേൊണ്? 

വഴുവഴുപ്പള്ള തെെിയിൽ തെരുെ് ധരിച്ച് നേക്കുക്ലപാൾ തെന്നി 
വീഴുന്നെ് ആരുതേ തെറ്റാണ്? ക്ലഹ, മനുഷയാ ! ഇെ് െീർച്ചയായും 
നിങ്ങളുക്ലേൊണ്! നഗ്നപാദനായി നേക്കുകയാതണങ്കിൽ, നിങ്ങളുതേ 
കാൽവിരലകൾ നിലത്ത് അമർത്തി നന്നായി പിേിക്കാതമന്നും 
അെിനാൽ നിങ്ങൾ വീഴിതല്ലന്നും നിങ്ങൾക്കറിയിക്ലല്ല? ഇെിൽ ആരാണ് 
തെറ്റുകാരൻ? തെെിക്ലയാ, തെരുക്ലൊ, അക്ലൊ നീക്ലയാ? തെറ്റ് 
കഷ്ടതെടുന്നവക്ലെൊണ്! ഇത്രയും മാത്രം പൂർണ്ണമായി 
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മനസ്സിലാക്കിയാൽ, അെ് ഒരാതെ മുക്തിയിക്ലലക്ക് നയിക്കും! 
മറ്റുള്ളവരുതേ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നെ് വെതര തെറ്റാണ്. ഒരാളുതേ 
സവന്തം തെറ്റ് തകാണ്ടാണ് ഒരാൾ ഒരു നിമിത്തത്തിതന കാണുന്നെ് 
(കർമ്മത്തിതെ വികാസത്തിന് സഹായകമായ ഒരു പ്രെയക്ഷ കർമ്മം). 
അെിലപരി, ജ്ീവനുള്ള ഒരു നിമിത്തത്തിതന  ആതരങ്കിലം 
കണ്ടുമുട്ടിയാൽ, ഒരാൾ അവതന 'കേിക്കുക ' ക്ലപാലം തെയ്യും, ഒരു 
മുള്ളുതകാണ്ട് കത്തതെട്ടാൽ ഒരാൾ എന്തുതെയ്യും? കവലയിൽ ഒരു 
മുള്ളുതണ്ടന്ന് കരുതുക, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അെിന് മുകെിലൂതേ 
നേക്കുന്നു, എന്നിട്ടം അെ് ആതരയും കത്തുന്നില്ല. െന്ദുഭായി നേക്കുക്ലപാൾ, 
മുള്ള് പിന്നിക്ലലക്ക് വെഞ്ഞാലം, അെ് അവതെ കാലിൽ കത്തുന്നു. 
അക്ലൊൾ, ശാസ്ത്രീയ സാഹെരയ തെെിവകളുതേ ഫലം എന്താണ്? 
ആതരയാക്ലണാ മുള്ളു കക്ലത്തണ്ടെ്, ആ വയക്തിതയ മാത്രക്ലമ കത്തുകയുള്ളൂ. 
ഇെ് [വയവസ്ഥിെ്, ശാസ്ത്രീയ സാഹെരയ തെെിവകളുതേ ഫലം] എല്ലാ 
[ആവശയമായ] സാഹെരയങ്ങളും ഒരുമിച്ച് തകാണ്ടുവരുന്നു, അക്ലൊൾ 
ഇെിൽ നിമിത്തത്തിതെ തെറ്റ് എന്താണ്? 

ആതരങ്കിലം കീേനാശിനി െെിച്ച് ആളുകൾക്ക് ചുമയുണ്ടാക്കിയാൽ, 
എല്ലാവരും അവതന ഒരുപാേ് അലറിവിെിക്കും. എന്നിരുന്നാലം, ചൂടുള്ള 
എണ്ണയിൽ പാകം തെയ്യുന്ന എരിവള്ള കരുമുെകിതെ പുക ആളുകൾക്ക് 
ചുമയുണ്ടാക്കുന്നുതവങ്കിൽ, ആളുകൾ അെിതന ക്ലനാക്കി അലറി 
വിെിക്കുക്ലമാ? പിേിക്കതെട്ടവതന അവർ ശകാരിക്കുന്നു. പ്രെയക്ഷത്തിൽ 
തെയ്യുന്നയാതെ അവർ ‘കേിക്കുന്നു’. ‘തെയ്യുന്നയാൾ’ ആരാതണന്നും 
എന്തിനാണ് കാരയങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്നുതമാതക്കയുള്ള സെയം 
നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതമങ്കിൽ, എന്ത് പ്രശ്്നം അവക്ലശഷിക്കും? അപ് 
തൊടുത്തവതെ കറ്റമല്ല. അപ് തകാണ്ട് മുറിക്ലവറ്റവതെ തെറ്റാണ്. വില്ലാെി 
പിേിക്കതെടുക്ലപാൾ, ആ സമയത്ത് അെ് അവതെ തെറ്റായിരിക്കും. 
ഇക്ലൊൾ അപ് തൊടുത്തവനാണ് പിേിക്കതെട്ടെ്. 
പിേിക്കതെടുന്നവനാണ് ഒന്നാം പ്രെി. മതറ്റാരാൾ പിേിക്കതെടുക്ലപാൾ, 
അെ് അവതെ തെറ്റായിരിക്കും. 

(23) ആളു ള്ക് എടപ്പാഴുും കുട്ടി തള കുറ്റതപ്പടുത്തന്നു 

നിങ്ങളുതേ പഠനകാലത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് എതന്തങ്കിലം ബുദ്ധിമുട്ടകൾ 
ക്ലനരിട്ടിട്ടക്ലണ്ടാ? 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടകൾ ക്ലനരിട്ടിട്ടണ്ട്. 
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ദാദാശ്ീീഃ അെ് െീർച്ചയായും നിങ്ങളുതേ സവന്തം തെറ്റ് 
തകാണ്ടായിരുന്നു. അെ് േീച്ചറുതേക്ലയാ മറ്റാരുതേക്ലയാ തെറ്റല്ല. 

ടൊദയ ര്മ്ത്താവ്: ഈ കട്ടികൾ േീച്ചക്ലറാേ് െിരിച്ചു സംസാരിക്കുന്നു. 
അവർ എക്ലൊൾ തമച്ചതെടും? 

ദാദാശ്ീീഃ തെറ്റിതെ അനന്തരഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവൻ 
തെറ്റുകാരനാണ്. വിദയാർത്ഥ്ികൾ അവക്ലരാേ് െിരിച്ചു സംസാരിക്കുന്ന 
െരത്തിലാണ് ഇന്നതത്ത അധയാപകർ. ഈ കട്ടികൾ യഥാർത്ഥ്ത്തിൽ 
ജ്ഞാനികൊണ്, പക്ലക്ഷ അധയാപകരും മാൊപിൊക്കളുമാണ് 
ഭ്രാന്തന്മാരായി മാറിയെ്! പ്രായമായവർ അവരുതേ പഴയ രീെികൾ 
മുറുതക പിേിക്കുകയാതണങ്കിൽ, കട്ടികൾ മത്സരിക്കാൻ  ാധയസ്ഥരാണ്, 
അക്ലല്ല? ഇന്നതത്ത കാലത്ത് കട്ടികൾ മത്സരിക്കാത്ത െരത്തിലല്ല 
മാൊപിൊക്കളുതേ തപരുമാറ്റം. പ്രായമായവരുതേ തപരുമാറ്റം ക്ലപാലം 
ക്ലമാശമായി. അതുതകാണ്ടാണ് കട്ടികൾ മത്സരിക്കുന്നെ്. 

(24) തെറ്റുകൾ ക്ലനരിോൻ ദാദായുതേ ധാരണ 

‘കറ്റം സഹിക്കുന്നവതെൊണ്’ എന്ന നിയമം ഒരാതെ അന്തിമ 
ക്ലമാക്ഷത്തിക്ലലക്ക് നയിക്കും. ആതരങ്കിലം എക്ലന്നാേ് 
ക്ലൊദിക്കുകയാതണങ്കിൽ, "എനിക്ക് എങ്ങതന എതെ തെറ്റുകൾ 
കതണ്ടത്താനാകം?" അക്ലൊൾ ഞാൻ അവതന പഠിെിക്കും, 
“എവിതേയാണ് നിങ്ങൾ കഷ്ടെ അനുഭവിക്കുന്നെ്? അെ് നിങ്ങളുതേ 
തെറ്റാണ്. അത്തരം കഷ്ടൊടുകൾ സഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ തെയ്ത തെറ്റ് 
എന്താതണന്ന് കതണ്ടത്തുക. വാസ്തവത്തിൽ, ഒരാൾ ദിവസം മുഴുവൻ 
കഷ്ടൊടുകൾ സഹിക്കുന്നു, അെിനാൽ എതന്തല്ലാം പിഴവകൊണ് 
സംഭവിച്ചതെന്ന് ഒരാൾ കതണ്ടത്തണം! 

കഷ്ടൊേ് ഉേതലടുക്കുന്ന നിമിഷം, നിങ്ങൾ അറിയണം, 'ഇെ് 
എതെ തെറ്റാണ്.' ഞാൻ എക്ലൊതഴങ്കിലം ഒരു തെറ്റ് തെയ്താൽ, തേൻഷൻ 
ഉണ്ടാകം, അക്ലല്ല? 

മതറ്റാരു വയക്തിയുതേ തെറ്റ് ഞാൻ എങ്ങതന മനസ്സിലാക്കും? 
എനിക്ക് അവതെ 'വീേ്' [സവയം] 'വിക്ലദശി' [സവയം അല്ലാത്തെ്] 
തവക്ലേതറ കാണാൻ കഴിയും. അവതെ 'വിക്ലദശ'ത്തിൽ തെറ്റുകക്ലൊ 
കറ്റങ്ങക്ലൊ സംഭവിച്ചാൽ, ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല. എന്നിരുന്നാലം, 
'വീട്ടിൽ' എതന്തങ്കിലം സംഭവിക്കുകയാതണങ്കിൽ, ഞാൻ അക്ലേഹത്തിന് 
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ഒരു മുന്നറിയിെ് നൽകം. ക്ലമാക്ഷത്തിക്ലലക്കുള്ള വഴിയിൽ, ബുദ്ധിമുട്ടകൾ 
ഉണ്ടാകരുെ്. 

ഉള്ളിൽ എണ്ണമറ്റ 'നിവാസികൾ' ഉണ്ട്, അവരിലൂതേ, കഷ്ടതെടുന്ന 
ഒരാതെ അറിയാൻ കഴിയും. െിലക്ലൊൾ ഈക്ലഗാ കഷ്ടതെടുന്നു. അക്ലൊൾ 
അെ് ഈക്ലഗായുതേ തെറ്റാണ്. െിലക്ലൊൾ മനസ്സ് ക്ലവദനിക്കും. അക്ലൊൾ 
അെ് മനസ്സിതെ തെറ്റാണ്. െില സമയങ്ങെിൽ, െിത്ത് (അന്തുഃകരണം 
എന്നറിയതെടുന്ന ആന്തരിക പ്രവർത്തന ഉപകരണത്തിതല 
ദർശനത്തിതെയും അറിവിതെയും സൂക്ഷ്മ ഘേകം) കഷ്ടതെടുന്നു. 
അക്ലൊൾ അെ് െിത്തിതെ  കഴെമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, ഒരാൾക്ക് 
സവന്തം തെറ്റിൽ നിന്ന് ക്ലവറിട്ടനിൽക്കാൻ കഴിയും. ഈ ക്ലപായിെ് 
മനസ്സിലാക്ലക്കണ്ടതുണ്ട്, അക്ലല്ല? 

(25) എന്താണ് യഥാർത്ഥ് തെറ്റ്? 

കറ്റം ആരുതേൊണ്? അെ് കഷ്ടതെടുന്നവക്ലെൊണ്! എന്താണ് 
തെറ്റ്? 'ഞാൻ െന്ദുഭായി' എന്ന വിശവാസം െതന്ന നിങ്ങളുതേ തെറ്റാണ്. 
കാരണം, ഈ ക്ലലാകത്ത് ആരും തെറ്റുകാരല്ല. അതുതകാണ്ട് െതന്ന 
ആരും കറ്റക്കാരല്ല. അെിനാൽ, അെ് തെെിയിക്കതെട്ടിരിക്കുന്നു. 

എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഈ ക്ലലാകത്ത് ആർക്കും ഒന്നും തെയ്യാൻ 
കഴിയില്ല. എന്നിരുന്നാലം, എന്ത് കർമ്മ അക്കൗണ്ടുകൾ രൂപീകരിച്ചാലം 
അവ ഉക്ലപക്ഷിക്കില്ല. സങ്കീർണ്ണമായ ഏെ് അക്കൗണ്ട് രൂപീകരിച്ചാലം, 
െീർച്ചയായും സങ്കീർണ്ണമായ ഫലം നൽകം. അതുതകാണ്ട് ഇനി മുെൽ 
കൂടുെൽ സങ്കീർണെകൾ ഉണ്ടാക്കരുെ്. അെ് അവസാനിെിക്കുക. 
നിങ്ങൾ ഇെ് അറിഞ്ഞ നിമിഷം മുെൽ ഇെ് അവസാനിെിക്കുക. 
രൂപതെട്ട പഴയ സങ്കീർണെകൾ നിങ്ങൾ െിരിതക നൽക്ലകണ്ടിവരും, 
പക്ലക്ഷ പുെിയവ രൂപതെടുന്നിതല്ലന്ന് ഉറൊക്കുക. മുഴുവൻ 
ഉത്തരവാദിത്തവം െീർച്ചയായും നിങ്ങളുക്ലേൊണ്. അെ് ദദവത്തിതെ 
ഉത്തരവാദിത്തമല്ല. ദദവം ഇെിൽ ഇേതപടുന്നില്ല. അതുതകാണ്ട് 
ദദവത്തിനു ക്ലപാലം ഇെിന് മാെ് നൽകാൻ കഴിയില്ല. പല ഭക്തരും 
വിശവസിക്കുന്നു, 'ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് തെയ്യുന്നു, ദദവം എക്ലന്നാേ് ക്ഷമിക്കും'. 
ദദവം അത്തരം ക്ഷമ നൽകന്നില്ല. കരുണയുള്ള ആളുകൾ അത്തരം 
ക്ഷമ നൽകന്നു. കാരുണയവാനായ ഒരു വയക്തിക്ലയാേ് നിങ്ങൾ 
പറയുകയാതണങ്കിൽ, "സർ, ഞാൻ നിങ്ങക്ലൊേ് കടുത്ത അനീെി തെയ്തു!" 
അവൻ ഉേതന നിങ്ങക്ലൊേ് ക്ഷമിക്കും. 
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നിങ്ങതെ ക്ലവദനിെിക്കുന്നവൻ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്. 
യഥാർത്ഥ് തെറ്റ് ശരിക്കും നിങ്ങളുക്ലേൊണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം 
തെയ്യുന്നവൻ നിമിത്തമാണ്, നിങ്ങതെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവനും 
നിമിത്തമാണ്. രണ്ട് സാഹെരയങ്ങെിലം, ഇെ് െീർച്ചയായും നിങ്ങളുതേ 
സവന്തം കർമ്മ അക്കൗണ്ടാണ്, അതുതകാണ്ടാണ് ഇെ് സംഭവിക്കുന്നെ്! 
നിങ്ങളുതേ അെിർത്തിക്കുള്ളിൽ ആർക്കും ഇേതപോൻ 
അധികാരമിതല്ലന്ന് ഞാൻ നിങ്ങക്ലൊേ് തുറന്ന് പറയുന്നു, പക്ലക്ഷ നിങ്ങൾ 
തെറ്റുകാരനാതണങ്കിൽ, ഇേതപോൻ ആതരങ്കിലം വരും. അവർ വന്ന് 
വേിതകാണ്ട് അേിക്കും! ആരാണ് യഥാർത്ഥ്ത്തിൽ അേിക്കുന്നതെന്ന് 
ഞാൻ കതണ്ടത്തി. എല്ലാം നിങ്ങളുക്ലേൊണ്, നിങ്ങളുക്ലേെ് മാത്രം! 
നിങ്ങളുതേ ലൗകിക ഇേതപേൽ ആരും നശിെിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ 
നിങ്ങളുതേ സവന്തം ലൗകിക ഇേപാടുകൾ  നശിെിച്ചു. നിങ്ങളുതേ ലൗകിക 
ഇേതപേലിന് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണവം പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിയുമാണ്. 

(26) ന്യായാധിപന് ഒരു  പൂട്ടര്മ് ടപാത യാണ് 
'കറ്റം സഹിക്കുന്നവക്ലെൊണ്' എന്നെ് [പ്രപഞ്ചത്തിതെ] 

മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മൗലിക സെയമായി കണക്കാക്കതെടുന്നു. ഇവിതേ 
ബുദ്ധി െെർന്നു ക്ലപാകന്നു. ബുദ്ധിയിലൂതേയും പക്ലഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങെിലൂതേയും 
ക്ലനേിയ അറിവ് പ്രവർത്തിക്കാത്തിേത്ത്, അത്തരം സംസാരം ജ്ഞാനീ  
പുരുഷൻ (ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ക്ലനേിയവനും അെ്  
മറ്റുള്ളവർക്കുക്ലവണ്ടി തെയ്യാനും കഴിയുന്നവൻ) വഴി തവെിതെടുത്തുന്നു. 
ഈ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൗലിക സെയം വെതര സൂക്ഷ്മമായി 
മനസ്സിലാക്കണം. നീെി വിെരണക്കാരൻ ഒരു ജ്ീവനുള്ള 
വയക്തിയാതണങ്കിൽ, അവൻ അെ് പക്ഷപാെക്ലത്താതേ 
വിനിക്ലയാഗിക്കുമായിരുന്നു! എന്നിരുന്നാലം, ഈ ക്ലലാകത്തിതല 
നീെിയുതേ വിെരണക്കാരൻ ജ്ീവനില്ലാത്ത ഒരു സത്തയാണ് 
(നിക്ലശ്ചെൻ ക്ലെെൻ). നിങ്ങൾക്ക് അെ് ലൗകിക അർത്ഥ്ത്തിൽ 
മനസ്സിലാക്കണതമങ്കിൽ, അെ് ഒരു കപൂട്ടറിന് സമാനമാണ്. 
എന്നിരുന്നാലം, നിങ്ങൾ ഒരു കപൂട്ടറിക്ലലക്ക് ഒരു ക്ലൊദയം 
നൽകകയാതണങ്കിൽ, കപൂട്ടർ ഒരു തെറ്റ് വരുത്തിക്ലയക്കാം, പക്ലക്ഷ ഈ 
ക്ലലാകത്ത് വിെരണം തെയ്യുന്ന നീെിയിൽ ഒരു തെറ്റും ഉണ്ടാകില്ല. ഈ 
ക്ലലാകത്തിതല നീെിയുതേ വിെരണക്കാരൻ ജ്ീവനില്ലാത്ത ഒരു 
സത്തയാണ്, അെ് ആസക്തിയും തവറുപ്പം ഇല്ലാത്തൊണ്! 
ജ്ഞാനീപുരുഷതെ ഒരു വാക്ക് ക്ലപാലം മനസ്സിലാക്കി അെിൽ 
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മുറുതകെിേിച്ചാൽ അയാൾക്ക് അന്തിമമായ ക്ലമാക്ഷം  ലഭിക്കും. ആരുതേ 
വാക്ക്? ജ്ഞാനീ പുരുഷതെ! അക്ലൊതേ, “ആരുതേ തെറ്റ്?” എന്ന 
ക്ലൊദയത്തിന് മറ്റാരുതേയും ഉപക്ലദശം വാക്ലങ്ങണ്ടെില്ല. "കറ്റം 
കഷ്ടതെടുന്നവരുതേൊണ്." 

ഇതൊരു ശാസ്ത്രമാണ്, ഇെ് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ആത്മീയ ശാസ്ത്രമാണ്. 
ഇെിൽ ഒരക്ഷരത്തിതെ ക്ലപാലം തെറ്റില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, ഇതൊരു 
ആത്മീയ ശാസ്ത്രമാണ്, അൊയെ് സമ്പൂർണ്ണ ശാസ്ത്രം. ഇെ് മുഴുവൻ 
ക്ലലാകത്തിനും ക്ലവണ്ടിയുള്ളൊണ്. അെ് ഇന്തയക്ക് ക്ലവണ്ടി മാത്രമുള്ളെല്ല. 
ഇെ് വിക്ലദശത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ക്ലവണ്ടിയുള്ളൊണ്! 

ഇത്രയും ശുദ്ധവം വയക്തവമായ നീെി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 
കാണിച്ചുെന്നിേത്ത്, നീെിക്കും അനീെിക്കും ഇേയിൽ ഒരു അെിർത്തി 
നിർണയിക്ലക്കണ്ടെിതെ ആവശയമുക്ലണ്ടാ? ഇെ് വെതര ഗഹനമായ ഒരു 
ക്ലപായിൊണ്. എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുതേയും സാരാംശം ഞാൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. 
വാസ്്െവത്തിൽ, 'കറ്റം സഹിക്കുന്നവക്ലെൊണ്്' എന്ന ക്ലലാകത്തിതെ 
നയായവിധി എങ്ങതനയാണ്് നേൊക്കതെടുന്നെ്് എന്ന്് ഞാൻ 
നിങ്ങക്ലൊേ്് കൃെയമായി പറയുന്നുണ്ട്്. 'നമ്മിൽ നിന്ന്്' പുറത്തുവന്ന “The 
Fault is of the Sufferer” “തെറ്റ് ടേശമനുഭവിക്കുന്ന ആളുടേൊണ്.” 
എന്ന ഈ പ്രസ്താവന കൃെയമായ ഒരു വാെകമാണ്്. ! അെ് 
ഉപക്ലയാഗിക്കുന്നവൻ ക്ലമാക്ഷം പ്രാപിക്കും! 

ജ്യ് സെ് െിെ് ആനന്ദ്. 

(ശാശവെമായ അവക്ല ാധം ആനന്ദമാണ്) 

 



നമസ്കാര് വിധി 
 
1. പ്രത്യക്ഷ ദാദാ ഭഗവാന് സാക്ഷിയായി ഇപ്പാള് മഹാവിപ്ദഹ 
പ്ക്ഷത്രത്തില് സഞ്ചരിച്ചു ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന ത്ീര്ഥങ്കര ഭഗവാന് ശ്രീ സിമന്ദര് 
സവാമികയ അത്യധി ം ഭക്തിപ്യാകെ ഞാന് നമസ്കരിക്കുന്നു.                       (40) 
2. പ്രത്യക്ഷ ദാദാ ഭഗവാന് സാക്ഷിയായി ഇപ്പാള് മഹാവിപ്ദഹ 
പ്ക്ഷത്രത്തിലം അനയ പ്ക്ഷത്രങ്ങളിലം സ ഞ്ചരിച്ചു ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന ഓം പരപ്മഷ്ഠി 
ഭഗവന്തു കള ഞാന് ഭക്തിപ്യാകെ നമസ്കരിക്കുന്നു.                                       (5) 
3. പ്രത്യക്ഷ ദാദാ ഭഗവാന് സാക്ഷിയായി ഇപ്പാള് മഹാവിപ്ദഹ    
പ്ക്ഷത്രത്തിലം അനയ പ്ക്ഷത്രങ്ങളിലം സ ഞ്ചരിച്ചു ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന പഞ്ച പരപ്മഷ്ഠി 
ഭഗവന്തു കള ഞാന് ഭക്തിപ്യാകെ നമസ്കരിക്കുന്നു.                                       (5) 
4. പ്രത്യക്ഷ ദാദാ ഭഗവാന് സാക്ഷിയായി ഇപ്പാള് മഹാവിപ്ദഹ 
പ്ക്ഷത്രത്തിലം അനയ പ്ക്ഷത്രങ്ങളിലം സ ഞ്ചരിച്ചു ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന ത്ീര്ഥങ്കര 
സാഹിബു കള ഞാന് ഭക്തിപ്യാകെ നമസ്കരിക്കുന്നു.                                    (5) 
5. വീത്രാഗ് ശാസന് പ്ദവി പ്ദവത്മാകര ഞാന് അത്യന്തം ഭക്തിപൂര്വം 
നമസ്കരിക്കുന്നു.                                                                                    (5) 
6. നിഷ്പക്ഷപാത്ി ശാസന് പ്ദവി പ്ദവത്മാകര ഞാന് അത്യന്തം ഭക്തി പൂര്വം 
നമസ്കരിക്കുന്നു. (5) 
7. 24 ത്ീര്ഥങ്കര ഭഗവാന്മാകര ഞാന് അത്യന്തം ഭക്തിപൂര്വം നമസ്കരിക്കുന്നു. 
                                                                                                        (5) 
8. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാകന ഞാന് അത്യന്തം ഭക്തിപൂര്വം നമസ്കരിക്കുന്നു.         (5) 
9. ഭരത് പ്ക്ഷത്രത്തില് ഇപ്പാള് സഞ്ചരിച്ചു ക ാണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ ദാദാ 
ഭഗവാകന ഞാന് ഇളക്കമില്ലാത്ത ഭക്തിപ്യാകെ നമസ്തരിക്കുന്നു.                      (5) 
10. ദാദാ ഭഗവാകെ ജ്ഞാനി ളായ മഹാത്മാക്കകളകയല്ലാം ഞാന് അത്യന്തം 
ഭക്തിപൂര്വം നമസ്കരിക്കുന്നു.                                                                   (5) 
11. പ്രപഞ്ചത്തിലള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുപ്െയം അ ത്തു വസിക്കുന്ന 
യഥാര്ഥ സവരൂപകത്ത ഞാന് അത്യന്തം ഭക്തിപൂര്വം നമസ്കരിക്കുന്നു.           (5) 
12. യഥാര്ഥ സവരൂപമാണ് ഭഗവത്് സവരൂപം.  അതുക ാണ്ട് പ്ലാ കത്ത 
മുഴുവനം ഭഗവത്് സവരൂപമായി ഞാന് ദര്ശിക്കുന്നു.                                     (5) 
13. യഥാര്ഥ സവരൂപമാണ് ശുദ്ധാത്മ സവരൂപം.  അതുക ാണ്ട് പ്ലാ കത്ത 
മുഴുവനം ശുദ്ധാത്മാ സവരൂപമായി ഞാന് ദര്ശിക്കുന്നു.                                 (5) 
14. യഥാര്ഥ സവരൂപമാണ് ത്ത്വ സവരൂപം,  അതുക ാണ്ട് പ്ലാ കത്ത മുഴുവനം 
ത്ത്വ ജ്ഞാന രൂപത്തില് ഞാന് ദര്ശിക്കുന്നു.                                           (5) 
 

ജയ് സത് ചിത് ആനന്ദ് 

(ശാശവതമായ അവബ ാധം ആനന്ദമാണ്) 



നവ് കലമ ോ 
(എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും സാരാുംശും) 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

സ് തലിെവും സ്മ്പൂര്ത്ണ്ണവും ആയ ഭക്ഷണ  ദോര്ത്ഥങ്ങള് 
സ്വീകരിക്കുന്നെിന് ഉള്ള ശക്തി നല്കിയോലും. 

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

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

ജയ് സെ് ചിെ് ആനന്ദ് 

(ശാശവെമായ അവഹ ാധും ആനന്ദമാണ്) 

 



 

 

 

 

 

 
ശുദ്ധാത്മാവിന ാടുള്ള പ്രാര്ത്ഥ  

 
എ ിക്കകത്തു വസിക്കുന്ന ശുദ്ധാത്മാവവ,  അങ്ങ് 

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

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

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

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

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

 

ജയ് സത് ചിത് ആനന്ദ് 

(ശാശവതമായ അവബ ാധം ആനന്ദമാണ്) 

 



പ്രതിക്രമണവിധി 
കുറിപ്പ്: നിങ്ങൾ ശുദ്ധാത്മാവാണ്, പ്രതിക്രമണം ചെയ്യേണ്ടത് 

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

1. ആയ്യലാെന: ഒരാളുചെ ചതറ്റുകചെക്കറിച്ചുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ 
ആന്തരിക ഏറ്റുപറച്ചിൽ. 

2. പ്രതിക്രമൺ: ഏചതങ്കിലം ചതറ്റിന് പശ്ചാത്താപം യ്യൊദിക്കന്ന 
പ്രക്രിയ. 

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

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

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

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

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

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

ജയ് സത് െിത് ആനന്ദ് 
(ശ്ാശ്വതമായ അവയ്യ ാധം ആനന്ദമാണ്) 
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❖ Dada Bhagwan books are available in different languages: Gujarati, 

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

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

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

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