
www.humanistmalayalam.blogspot.com     സിെലാവി�� സേ�ശം 

www.silo.net   Page 1 

 This book “Silos Message” can be read if you can read Malayalam in your computer. 

This book can be best read using AnjaliOld lipi Malayalam Unicode font. 

This can be downloaded from www.humanistmalayalam.blogspot.com 

©Silo , Second Edition, 2007  

Transilation effort by group of Masters ( Ayyippa, Byju, Pradeepan, Chandra Babu, Raguthaman) 

Transilation source old Malayalam book Humanize the Earth by Raghavan. 

This document is also available from http://www.silo.net 

 

 

 

 

 

സിെലാവിെ= സേ�ശം 



www.humanistmalayalam.blogspot.com     സിെലാവി�� സേ�ശം 

www.silo.net   Page 2 

 

  

 
>ിെ=റി@  നിBമDE FറിGകI D  

2002 @  സിെലാ ന@ കിയ സേ�ശം മK L് ഭാഗPI  അടPBLതാണ്, പDസV കം, 
അWഭവം, മാX ഗY ം. 

പDസV കം FറZകാലം D അ[X  വീ]ണം എLാണ് അറിയെG_ി`Lത്. 

അWഭവം എ_് ചടPDകളിലK െടയാണ് അവതരിGിdLത്. 

മാX ഗY ം എLത് >തിഫലനfിെ=യD ം നിX േgശPളെടയD ം h_മാണ്D . 

ഈ പതിG് അതിെ= പK X ണj തയി@  അടPDLതാണ്.  ഇത് അZടി lപfിലD ം 
ഇലേmാണിn് lപfിലD ം സX dേലo് െചpDB. 
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I. I. I. I. ധtാനംധtാനംധtാനംധtാനം 

1.ഇവിെട ജീവിതfിെ= അX yമില� ായ� െയ എPിെന അX yപK X ണവD ം സഫലവD ം ആnി 
മാററാെമL ്പറ�ിരിdB. 

2. ഇവിെട ആന�ം, ശരീരേfാടD ം >�തിേയാടD ം മാനവരാശിേയാടD ം >ാണേനാടD ം ഉളള 
േസ� ഹം എLിവ കാണാം. 

3. ഇവിെട തtാഗPളംD  FoേബാധPളംD  ൈദവ ശി]കളംD  നിരാകരിdB.  

4. ഇവിെട ലൗകികത അനശ}രതേയാട ്എതി`ടD Lില� . 

5. ഇവിെട വിനീതമായ അേന}ഷണ ബD�ിേയാെട |�ാപK X വം ധtാനിdL ഏവ`ം 
വLണയDL ആ[ിരികമായ െവളിപാടിെന പoി സംസാരിdB.  
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II. II. II. II. vഹിdവാWളളvഹിdവാWളളvഹിdവാWളളvഹിdവാWളള    മേനാഭാവംമേനാഭാവംമേനാഭാവംമേനാഭാവം 

1. നിPളെടD  അവസ� എനിn ് അWഭവിnാ�  കഴിയDLതിLാ@  നിPളെടD  
വികാരെമെ[L് എനിn ് അറിയാനാFം. എLാ@  ഞാ�  പറയDLത് എPിെന 
അW¡തമാFB എL ് നിPI nറിയില� . അ� െകാ�D  മWഷtജീവിെയ സ¢ഷ� Wം 
സ}ത�Wം ആdLതിെന FറിZ ്ഞാ�  നിPേളാട ്നിസ}ാX ഥ ഭാവfി@  സംസാരിZാ@  
അത് vഹിdവാWE |മം നിPെള സംബ£ിZിടേfാളം ¤ണകരമായിരിdം. 

2. എേLാട ് വാദ>തിവാദം നട¥LതിലK െട നിPI n� vഹിnാ�  കഴിയD െമL് 
വിചാരിn`ത്. ഇതിെന എതിX dLതിലK െട നിPളെടD  vാഹtശ�ി hടD ത@  െതളിയD െമL് 
ക`�കയാെണെ¦@  നിPI  അPിെന െചയ§ െകാEകD . എLാ@  ഈ വിഷയെf 
സംബ£ിZ ശരിയായ വഴിയിതല� . 

3. ഏ� മേനാഭാവമാണ ്സൗകരt>ദെമL് നിPI  എേLാട ് േചാദിdLപ]ം ഇവിെട 
വിശദീകരിdLതിെന FറിZ ് സാവധാനമായD ം അഗാധമായD ം ധtാനിdവാ�  ഞാ�  
നിPേളാട ്പറയD ം. 

4. ഇതിലD ം അടിയ[ിരമായ കാരtPI  നിPI n ്|�ിdവാWെ�L ് മറDപടി പറയDL 
പ]ം, നിPളെടD  അഭിലാഷം ഉറPDവാേനാ മരിdവാേനാ ആെണBം അതിെനതിരായി 
ഞാെനാBം തെL െചpകയിെല� BംD  ഞാ�  ഉfരം പറയD ം. 

5. ഞാ�  കാരtPI  അവതരിGിdL രീതി നിPI n ്ഇഷ� മാFLില�  എBം വാദിn`ത്, 
കാരണം നിPI n ്പഴം ഇഷ� ്മാFേ¨ാI  അതിെ= െതാലിെയ പoി തX nിnാറില� േല� ാ. 

6. എനിn ് േയാജിZെതB ക`�L രീതിയി@  ഞാ�  കാരtPI  പറയDB. അല� ാെത 
ആ[രികമായ സതtfി@  നിBം വിദK രമായ വിഷയം അഭിലഷിdLവ`െട രീതിയിലല� . 
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III. III. III. III. അX അX അX അX yyyy    രാഹിതtംരാഹിതtംരാഹിതtംരാഹിതtം 

അേനകദിവസPI  െകാ�D  ഞാ�  ഈ വലിയ ൈവ`�tം ക�D പിടിZD . തPളെടD  
©ദയfി@  പരാജയം വഹിZി`LവX  അവ`െട അ[ിമവിജയെf േശാഭിGിdവ ാ�  
>ാപV രായി`B. വിജയികെളB വ`fിയവX  ജഡവD ം വtാപV വD മായ ജീവിതfിെ= 
«ഷ¬ മായ അവശിഷ� ം േപാെല വഴിയി@  പി[ളളെG_D . അേനക ദിവസPI  െnാ� ്
അ£കാരfിെ= ക_ിhടിയ അ£കാരfി@  നിL ് ഞാ�  െവളിZfിെല� fി. 
ഉപേദശെf പി¢ടX Lല�  മറിZ ് ധtാനfിെ= വഴിയിലK െടയാണ ് ഞാ�  അവിെട 
എfിയത്. 

അPിെന ഒLാം ദിവസം ഞാ�  എേLാടD തെL പറ�D.: 

1. മരണേfാെട എല� ാം അവസാനിdBെവ¦ി@  ജീവിതfിന ്യാെതാരX ഥവD മില� . 

2. വ�tേമാ നി�tേമാ ആയ കX ®PI  െചpവാWളളD  ഒേരാ നtായീകരണവD ം എേGാഴD ം 
മDLി@  «നtത അവേശഷിGിdL ഒ` പDതിയ സ}പ� മാണ്. 

3. ൈദവം അനി¯ിതമായ എേ[ാ ഒLാണ.് 

4. വിശ}ാസം യD�ിയD ം സ}പ� വD ം േപാെല മാറിെnാ�ിരിdL എേ[ാ ഒLാണ.് 

5. ഒരാI  എ[് െചpണെമLത്, വിശദമായി ചX Z െചpാം, എLാ@  യാെതാBം തെL 
ഈ വിശദീകരണെf �തtമായി പി[ാPDLില� . 

6. ഒLിേനാടD ം സ}യം സമX Gിnാf ഒ`വെ= ഉfരവാദിത}േfnാI  ഒ_ംD  തെL 
വലDതല�  ഏതിേനാെട¦ിലD ം സ}യം സമX GിdL ഒ`വെ= ഉfരവാദിത}ം. 

7. ഞാ�  എെ= താല° രtPI nWസരിZD  നീPDB, ഇെതെL ഭീ`േവാ നായകേനാ 
ആdLില� . 

8. എെ= താത്പരtPI  എ[ിേനെയ¦ിലD ം നtായീകരിdകേയാ അവമദിdകേയാ 
െചpLില�D . 

9. എെ= യD�ികI  മoളളവ`െടതിേനnാI D  ഒ_ംD  േമാശേമാ െമZേമാ അല� . 

10. ±രതK  എെL നടD dB., എLാ@  ±രതK  തനിെയ എടDfാേലാ അെല� ¦ി@  അതിെ= 
>വX fനം പരിഗണിZാേലാ അ� കാ`ണtേfnാI  നല� േതാ ചീfേയാ അല� . 

11. ഞാേനാ മoളളവേരാD  എ[ാേണാ ഇL ്പറയDLത് അത് നാെള സാധDവല� . 

12. മരിdക എLത് ജീവിdLതിെനnാളേമാD  ജനിnാതിരിdLതിെനnാളേമാD  
േഭദെG_�മല�  അതിലD ം േമാശെG_�മല� . 

13. പഠനfിലD െടയല�  മറിZ ് അWഭവfിലK െടയD ം ധtാനfിലK െടയD മാണ ് മരണേfാെട 
എല� ാം അവസാനിdBെവ¦ി@  ജീവിതfിന് യാെതാരX ഥവD മിെല� L ് ഞാ�  
ക�D പിടിZത്. 
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IV. IV. IV. IV. ആ|യത}ംആ|യത}ംആ|യത}ംആ|യത}ം 

ര�ാം ദിവസം: 

1. ഞാ�  അWഭവിdL�ം ആേലാചിdL�മായ ഒBം തെL എെL ആ|യിZല�  
ഇരിdLത് 

2. എെL നിശബ³ നാnാം, മാ´വD മല�  ചD oപാടിെ=D  >വX fനfാ@  ഞാ�  
ആ|യിെnG_ിരിdകയD ം െചpBD . അേGാI  എെ= നിലനില° ിെന നtായികരിdLതിന് 
ഞാ�  നഗരെfേയാ, >�തിേയേയാ സാമK ഹികമായ വിേമാചനെfേയാ പDതിയ 
സമരെfേയാ അേന}ഷിdB. എല� ാ വിഷയfിലD ം ഒLെല� ¦ി@  മെoാ` മേനാഭാവം 
തിരെ�ടD dLതിേലn ് ചD oപാടDD കളാണ ് എെL നയിdLത്. ഈ വിധfി@  എെ= 
താല° രtPളംD  എെ= ചD oപാടD കളംD D  എെL ഇവിേടn് എfിdB. ചD oപാടിെ=േയാD  എെ= 
ഞാനിേനേയാ എനിn ്മാേo�ി വ`േ¨ാI  ചD oപാട്D  എെL മാoLതി@ D  അവസാനിdB. 

3. അേGാI  ആര് എ[് തീ`മാനിdB എLത് >സ�െമല� L ്ഞാ�  പറയD ം. അfരം 
സ�X ഭPളി@  ഞാ�  ജീവിdക എL ചD oപാടി@ D  ആയ�െകാ� ് എനിn ്
ജീവിേn�ിയിരിdB എB ഞാ�  പറയDB. ഞാ�  ഇെതല� ാം പറയDBെ�¦ിലD ം 
അതിെന നtായീകരിdLതായ യാെതാBം തെLയില� . എനിn ് ഒ` 
തീ`മാനfിെല¥കേയാ മടിZD  നിലµ കേയാ ഇേGാഴD E�േപാെല �ട`കേയാ െചpാം. 
എPിെനയായാലD ം ഒ`കാരtം മെoാLിെനnാI  താല¬ ാലികമായി േഭദമാണ്. എLാ@  
ആതt[ികമായി hടD ത@  നല� േതാ hടK ത@  ചീfേയാ ഇല� . 

4. ഭ]ണം കഴിnാfവ�  മരിdം എL ്എേLാട ്ആെര¦ിലD ം പറ�ാ@  തീX ZയായD ം 
അെതPെന fെLയാെണBം അവെ= ആവശtPളെടD  േ>രണയായാ@  അവ�  
ഭ]ിnാ�  നിX ബ£ിതനാവDB എBം ഞാ�  മറപടിD  പറയD ം. എLാ@  ഒ`വെ= 
ഭ]ിdവാWE േപാരാ_ം നിലനില്Gിെന നtായീകരിdLില� െയBം അേതാെടGം ഈ 
േപാരാ_ം േമാശമാെണBം ഞാ�  പറയില� . ഉപജീവനെf നtായീകരിdL ¶ഷ� ിഗതേമാ 
സമഷ� ിഗതേമാ ആയ വസ§ ത ഇfരമാെണBം എLാ@  അ[ിമ േപാരാ_fിെ= പരാജയ 
നിമിഷfി@  അത് അX yരഹിതമാെണBം മാ´ം ഞാ�  പറയD ം. 

5. hടാെത ദരി�`െടയD ം ചK ഷിത`െടയD ം പീഢിത`െടയD ം സമരേfാട ്എനിn ്ഐകtദാX 
ഡtം േതാBB എBം hടി ഞാ�  പറയD ം.  ഇfരം തിരിZറിവി@  എനിn ്സാഫലtം 
േതാBB എ¦ിലD ം ഈ വികാരPI  ഒLിെനയD ം നtായീകരിdLില� െയL കാരtവD ം ഞാ�  
മനസ¹ ിലാdB. 
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V. V. V. V. അX അX അX അX yfിെ=yfിെ=yfിെ=yfിെ=    സK ചനകI സK ചനകI സK ചനകI സK ചനകI     

മK Lാം ദിവസം: 

1. ചിലേGാI  എനിd നടL സംഭവവPI  മD�  h_ി കാണാ�  കഴി�ി_�്D . 

2. ചിലേGാI  എനിd ഒ` വിദK ര ചി[ vഹിdകയD�ായി_�്D . 

3. ചിലേGാI  ഞാ�  ഒരിnലD ം സ�X ശിZി_ില� ാf സ�ലPI  ഞാ�  വX 
ണിdകയD�ായി_�്D . 

4. ചിലേGാI  എെ= അസാLി�tfി@  നടLത് ഞാ�  �തtമായി 
വിവരിdകയD�ായി_�്D . 

5. ചിലേGാI  ഒ` അളവo ആന�ം എെL അºതെGടD¥ക യD�ായി_�്D . 

6. ചിലേGാI  സമvമായ ധാരണ എെL കീഴ്െGടD¥കയD�ായി_�്D . 

7. ചിലേGാI  എല� ാoിേനാടD മDE പരിപK X ണമായ താദാ»tം എെL പരമാന� നിX ¶തി 
ലാഴf്ിയി_�്D  . 

8. ചിലേGാI  ഞാെനെ= ദിവാസ}പ� fിW ഭംഗം വ`¥കയD ം യാഥാX ytെf പDതിയ 
രീതിയി@  കാ¼കയD ം െചയV ി_�്D . 

9. ചിലേGാI  ആദtമായി കാ¼L ചില വസ§ nെള ഞാ�  േനരെf ക�ി_E�േപാെലD  
തിരിZറിയD കയD ം െചയV ി_�്D .  

ഇവെയല� ാം തെL എെL അഗാധമായി ചി[ിGിZി_�്D . 

ഈ അWഭവPI  ഇല� ായി`Bെവ¦ി@  അX y «നtത ൈകെവടിയDവാ�  എനിd 
കഴിയD കയില� ായി`B എB ഞാ�  പK X ണj മായി മനസ¹ ിലാdB. 
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VVVVI. I. I. I. നി�യD ംനി�യD ംനി�യD ംനി�യD ം    ഉണX ഉണX ഉണX ഉണX fലD ംfലD ംfലD ംfലD ം        

നാലാം ദിവസം: 
1. ദിവാസ}പ� fി@  കാ¼L െതാഴിെക സ}പ� ാവസ�യിേലാ, അX � സ}പ� ാവസ�യിേലാ, 
ജാvതാവസ�യിേലാ ഞാ�  കാ¼Lത് വാസV വമായി കണnാnാ�  എനിn ്കഴിയില� . 

2. ദിവാ സ}പ� ാവസ� hടാെതയDE ജാvതാവസ�യി@  കാ¼Lത് വാസV വമായി കാണാ�  
എനിn ് സാധിdം. ബാഹtവD ം ആ[രികവD മായ ഇ�ിയPളി@  നിBം അ�േപാെല 
സ� രണയി@  നിBം നിഷ¬ ള¦വD ം സംശയാസ ് പദവD മായ വിവരPI  വB േചരാവDL� 
െകാ� ്എെ= ഇ�ിയPI  േരഖെGടD¥Lത് ഞാനിവിെട പരാമX ശിdLില�  . എLാ@  
ചി[ിZD  െകാ�ിരിdL വിവരവD മായി ബ£െGടD¥Lതിനാ@  എെ= മനസ¹ ിെ= >വX 
fനെf പoിയാണ ്ഞാ�  സംസാരിdLത്. എ[ാണ ്സയD�ികമായെതLാ@  എെ= 
മനസ¹  ് ഉണX Lിരിdേ¨ാI  "അറിയD കയD ം"  ഉറPD േ¨ാI  വിശ}സിdകയD ം" 
െചpLതാണ്D . പDതിയ രീതിയി@  ഞാ�  വാസV വം vഹിdLത് വളെര അപK X വമാണ.് 
ഞാ�  സാധാരണയായി കാ¼Lത് നി�േയ� ാ അX ധ നി�േയ� ാ സമാനമായ രീതിയിലാണ ്
എL ്അേGാഴാണ ്ഞാ�  മനസ¹ ിലാdLത്.  

ഉണX Lിരിnാ�  ഒ` യഥാX y വഴിയD�.് (ഇ�വെര പറ� എല� ാ കാരtPളംD  
അഗാധമായ ധtാനfിേലn ് അെതെL നയിZD . നിലനിലµ Lതിെ= എല� ാം അX yം 
ക�Dപിടിnാ�  അത് എനിെnാ` വാതി@  �റBതB.) 
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VII. VII. VII. VII. ശ�ിയD െടശ�ിയD െടശ�ിയD െടശ�ിയD െട    സാLി�tംസാLി�tംസാLി�tംസാLി�tം    

അ¾ാം ദിവസം: 
1. ഞാ�  വാസV വfി@  ഉണX Lി`BേGാI  ധാരണയി@  നിL ്ധാരണയിേലn ്
പടിപടിയായി മD േLറാ�  കഴി�D. 

2. ഞാ�  വാസV വfി@  ഉണX LിരിdകയD ം, എ¦ിലD ം എനിn ്ആേരാഹണം �ട`വാWE 
ശ�ി ഇല� ാെത വരികയD ം െചയV േGാI  എLി@  നിBം തെLയDE ഈ ശ�ിെയ എനിn് 
വലിെZടD dവാ�  കഴി�D. ഈ ശ�ിയD െട സാLി�tം എെ= 
ശരീരമാസകലമD�ായി`B. ഈ മD ഴD വ�  ഊX �fിെ=യD ം സാLി�tം എെ= 
ശരീരfിെ= ഏoവD ം െചറിയ േകാശPളി@ േGാലD ം സLിഹിതമാവD കയD ം ഇത് 
ര�െfnാI  hടD ത@  േവഗതയിലD ം, തീ¿തയിലD ം സം±മിZD  െകാ�ിരിdകയD ം 
െചpBD . 

3. എെ= ശരീരfിെ= ചില േക�Pളി@  അവ >വX fന നിരതമായ സമയ¥ ഊX 
�ം േക�ീകരിZെവBംD  >വX fനരഹിതമായ േGാI  ഊX �ം ഉ�ായി`Lിെല� Bം 
ഞാ�  ക�D പിടിZD . 

4. അസDഖമDE േവളയി@  അസDഖം ബാധിZ സ�ലf ് ഊX � fിെ= േക�ീകരണേമാ 
അതിെ= അഭാവേമാ എെ= ശരീരfി@  ഉ�ായി. എLാ@  അതിെ= സ}ാഭാവികമായ 
>വാഹം പDനസ�ാപിnാെനനിn ്കഴി�േGാI  പല അസDഖPളംD  പി�  മാറാ�  �ടPി. 

ചില ജനPI n ് ഇതറിയാമായി`B, നമDnിേGാI  വിചി´മാെണB േതാBL ചില 
>±ിയയിലK െട അവX nീ ഊX � >വാഹെf പDനസ�ാപിnാ�  സാധിZD . 

ചില ജനPI n ് ഇതറിയാമായി`B, ഈ ഊX �െf മoEവരിേലn്D  
സം±മിGിnാWം ധാരണെയ >കാശിGിdവാWം ശാരീരികമായ അºതPI  േപാലD ം 
>ദX ശിGിdവാWം കഴി�ി`B. 
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VIII. VIII. VIII. VIII. ശ�ിയD െടശ�ിയD െടശ�ിയD െടശ�ിയD െട    നിയ�ണംനിയ�ണംനിയ�ണംനിയ�ണം    

ആറാം ദിവസം: 
1. ശരീരfിലK െട ച±മണം െചpLD  ഊX ജജfിെ= ഗതി നിയ�ിdവാWം അതിെന 
േക�ീകരിnാWം ഒ` വഴിയD�.് 

2. ശരീരfി@  നിയ�ണfിWE േക�Pള�്D ; നാമറിയDL ചലനം, വികാരം, ആശയം 
എLിവ ഈ േക�െf ആ|യിZിരിdB. ഈ േക�Pളി@  ഊX �ം >വX 
fിdേ¨ാI  ചലനം, വികാരം, ബD�ി എLിവ ഉണX fി ഇവയD െട ആവിഷ� ാരം നടdB. 

3. ശരീരfി@  FടD ത@  തീ¿മാേയാ ഉപരിപÁ വമാേയാ ഊX �ം >വX fിdLതിെന 
ആ|യിZ് സDഷDപV ിേയാ അX �നി�േയാ ജാvതാവസ�േയാ സംജാതമാവDB. നി¯യമായD ം 
മതപരമായ ഛായചി´Pളി@  സി�Ãാ`െട (അെല� ¦ി@  >ബD�രായ മഹാ»ാnളെടD ) 
ശരീരPെളേയാ ശിരസ¹ Ä കെളേയാ വലയം െചയ§  കാ¼B >ഭാവലയPI  ചിലേGാI  
ബാഹtമായി ആവിഷ� രിnെGടD L ഊX �െമL >തിഭാസസfിെ= സK ചകമാണ.്  

4. യഥാX yമായD ം ഉണX LിരിdL അവസ�െയ നിയ�ിÅL ഒ` േക�ം ഉ� ് . 
ശ�ിെയ ആ േക�fിേലn ്ആനയിdLതിന ്ഒ` മാX ഗY വD ം ഉ�.് 

5. ഊX �െf ഈ സ�ലേfn ്നയിdേ¨ാI  മoD  നിയ�ണേക�Pെളല� ാം പDതിയ 
രീതിയി@  ചലിdB  
 

ഇ� മനസ¹ ിലാnി ആ അതtLതD  േക�fിേലn് ശ�ിെയ ചD ഴoി എറിയD കയD ം 
െചയV േGാI  എെ= ശരീരം ആകGാെട അതിരില� ാf ഒ` ഊX �fിെ= ആഘാതം 
അWഭവിZD . അെതെ= അവേബാധfി@  തീ¿ായി ത_കയD ംD  ഞാ�  ധാരണയി@  നിL ്
ധാരണയിേലn ് ആേരാഹണം െചpകയD ംD  െചയ§ . എLാ@  ഊX �fി�   േമലDE 
നിയ�ണം നഷ� െG_ാ@  എെ= മനസ¹ ിെ= ഗX fPളിേലn ് താണ ് േപാFLതായD ം 
ഞാ�  നിരീ]ിZD . ഇPെന ഞാ�  സ}X ഗY PെളdറിZംD  നരകPെളdറിZംD  ഉE 
ഐതിഹtPI  ഓX dകയD ം ര� ് മാനസികാവസ�കേളയD ം േവX തിരിZD  നിX ¥L േരഖ 
കാ¼കയD ം െചയ§ . 
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IX. IX. IX. IX. ഊX ഊX ഊX ഊX �fിെ=�fിെ=�fിെ=�fിെ=    ആവിഷ� ാരംആവിഷ� ാരംആവിഷ� ാരംആവിഷ� ാരം        

ഏഴാം ദിവസം : 
1. ഈ ചലനാവസ�യിലDE ഊX �fിന ്ശരീരfി@  നിL ്സ}ത�മാവാWം അേത 
സമയം ഏകീഭാവം നിലനിX fാWം കഴിയD ം 

2. ഈ ഏകീ�തമായ ഊX �ം അവതരണfിെ= >തലfിലDE ഒരാളെടD  ശരീരfിെ= 
തെL >ധിനിധാനേfാട ് സംവദിdL ഒ` തരം ര�ാം ശരീരം തെLയായി`B. 
മാനസിക >തിഭാസPെളdറിZ ് >തിപാതിdL ശാസÈ PI  ഈ >തലfിെ= 
നിലനി@ GിെനdറിേZാ, ശരീരfിെ= ആ[രീക സംേവദനPളെടD  >തിനിധാനവD മായി 
ബ£െGടD LവെയdറിേZാ േവ�´ |� െകാടD dLില� .  

3. ര�ായി പിരിnെG_ ഊX �ം അതായത് ശരീരfിന ്പD റ¥E താേയാ, ഭൗതികമായ 
അടിfറയി@  േവX െG_താേയാ സ¦ല° ിnെGടD L�ം അതിെന നിX വഹിdLവെ= 
ആ[രിക ഐകtfിനWÉതമായി ഒ` >തിഛായയായി അലി�DേപാFകേയാ, 
ശരിയായി >തിനിധീകരിnെGടD കേയാ െചയ§ .  

4. ആ ഊX �fിെ= ബാഹtവത്കരണം (ഒരാളെടD  തെL ശരീരെf അവനെ= 
ശരീരfിWപDറ¥E�േപാെല അവതരിGിdLത് മനസ¹ ിെ= ഏoവD ം താഴL് തലfി@  
നിBം സംജാതമാവDB എL ്എനിn ്ഉറGDവ`¥വാ�  കഴി�D. ഇfരം സംഗതികളി@  
ജീവികളെടD  ഏoവD ം >ാഥമികമായ ഐകtfിെനതിെരയDE ഭീഷണിയി@  
അപകടfിലായ ഒ`വെ= സംര]fിനായി_ാണ് ഈ >തികരണം ഉളവാFLത് . 
അ�െകാ�ാണ ് താഴ്L േബാധതലfിലDE�ം ആ[രിക ഐകtം 
അപകടfിലായ�മായ ചില മാധtമfിെ= േമാഹനി�ാെവളിപാടD കളി@  ഈ 
>തികരണPI  അനിഛാപരമായ�ം സ}യം ഉളവാdLെതL ് തിരിZറിയെGടാf�ം 
എLാ@  പകരം മo് അസV ിത}Pേളാട ്ആേരാപിnെG_�മായി`B. 

ചിലയാളെടD  േ>തPേളാ, ഭാവി>വചനം നട¥Lവ`െട ആ»ാnേളാ അത് 
ബാധിZെതL ് േതാBLവ`െട ഇര_കളല� ാെത മെoാBമല� . അവ`െട േമാഹനി�യി@  
ഇ`�D  േപാവD കയD ം ശ�ിയD െട േമലDE നിയ�ണം നഷ� െGടD കയD ം െചയV തിനാ@  ചില 
വിചി´ സത}Pളാ@  ആÊാപിnെGടD L�േപാെല അവX n് േതാBകയD ം ചില 
സമയPളി@  പരിഗണനാX ഹമായ >തിഭാസPI  Éഷ� ിdകയD ം െചയ§ . 
സംശയരഹിതമായD ം ബാധ hടിെയB പറയDLവ`െട സ�ിതി ഇ� തെLയാണ.് അേGാI  
നിX ണായകമായത് ശ�ിയD െട നിയ�ണമാണ.് 

ഇെതല� ാം ൈദനംദിന ജീവിതെfFറിZംD  മരണാന[ര ജീവിതെfFറിZമDED  എെ= 
ധാരണകേള മാoി മറിZD . ഈ ചി[കളിലK െടയD ം അWഭവPളിലK െടയD ം എനിn ്
മരണfിലDE വിശ}ാസം നഷ� െGടാ�  �ടPDകയD ം ഇേGാI  ഞാ�  അതിെലാ_D  
വിശ}സിdകേയാ െചpLിെല� BD  മാ´മല�  ജീവിതfിെ= അX ഥമില� ായ� യിലD ം എനിn് 
വിശ}ാസമില� ാതായി. 
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X. X. X. X. അX അX അX അX yfിെ=yfിെ=yfിെ=yfിെ=    െതളിവ്െതളിവ്െതളിവ്െതളിവ ്   

എ_ാം ദിവസം: 
1. ഉണX LിരിdL ജീവിതfിെ= യഥാX y >ാധാനtം എനിd വt�മായി വB. 

2. ആ[രീകമായ ൈവ`�tPI  ഇല� ായ�  െചpLതിെ=D  യാഥാX yt >ാധാനtം എനിn് 
േബാധtമായി. 

3. ഐകtവD ം �ടX ZയD ം േനടD LതിW േവ�ി ശ�ിെയ നിയ�ണ വിേധയമാdLതിെ= 
യഥാX y >ാധാനtം എെL ആന�പK X ണj മായ അX yം െകാ� ്സË�മാnി. 
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XII. XII. XII. XII. േതേജാമയേതേജാമയേതേജാമയേതേജാമയ    േക�ംേക�ംേക�ംേക�ം    

1. ശ�ിയി@  ഒ` േക�fി@  നിBം ആരംഭിZ >കാശം ആയി`B. 

2. േക�fി@  നിBE പി�  വാPലി@  ഊX �fിെ= ശിഥിലീകരണമായി`LേGാI  
ഊX �fിെ= ഏകീകരണണfിലD ം, പരിണാമfിലD ം ആ േതേജാമയ േക�fിെ= 
>¶fനമായി`B. 

>ാചീന മWഷt വX ഗY PI  nിടയി@  സK രt ഭഗവാേനാടD E ഭ�ി ക�ി_ ്എനിn ്ആ¯രtം 
േതാLിയില� . ചിലX  ഈ ന]´െf ആരാധിZത് അവ`െട �മിdം >�തിdം അത് 
ജീവ�  നല¬ ിയത് െകാ�ാെണBം മoD  ചിലX ഈ േതേജാ േഗാളെf hടD ത@  വലിയ യാഥാX 
ytfിെ= >തീകവD മായി ക�D . 

FേറÅടി മD േLാ_്േപാവD കയD ം ഈ േക�fി@  നിBം എണj മo അസാധാരണ കഴിവD കI  
സ}ീകരിdകയD ം െചയV  േവേറ ചിലX  ഉ�ായി`B. ഈ കഴിവD കI  ചില സമയf ്താേഴാ_ ്
വL ്ഉºതരായവരി@  അÌിനാളPളായD ം ചിലേGാI  േതേജാേഗാളമായD ം, മoD  ചിലേGാI  
സംഭീതനായ വിശ}ാസിയD െട മDLി@  എരിയDL FoിnാടD കളായD ം >തt]െG_D . 
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XII. XII. XII. XII. കെ�fലDകI കെ�fലDകI കെ�fലDകI കെ�fലDകI     

പfാം ദിവസം: 
എെ= കെ�fലDകI  FറZD  മാ´െമ ഉEെവ¦ിലD ംD  >ധാനെG_വയാണ.് അവെയ ഞാ�  
ഈ വിധfി@  സംvഹിdB 

1. േബാധതലfിെല ഇഛാപK X വമായ മാoം േനടD LതിലK െട മWഷtന് േബാധതലfി@  
േമ@  സ}യം അടിേZല്GിnെG_െതL ് േതാBL അfരം >ാപ¾ിക അവസ�യി@  
നിBE േമാചനfിെ= >ാധാനെG_ സK ചനകളWവദിdB. 

2. ശരീരfിWEി@  വിവിധPളായ >¶fനPെള നിയ�ിdL േക�Pള�്D  

3. പK X ണj മായD ം ഉണX LിരിdL അവസ�യD ം മo് േബാധതലPളംD  ത®ി@  
വtതtാസPള�്D . 

4. യഥാX ytfി@  ഉണX LിരിdL സ�ാനേfn് ശ�ിെയ നയിnാ�  പoംD . (ഇവിെട 
ശ�ിെയL ് >തിപാദിdLത് ഭാവനാചി´Pളാ@  അWഗമിnെGടD L മാനസിേകാX 
�വD ം, സ�ാനം എLത് അവതരണ >തലfിWEിെല ഭാവനാചി´fിെ= 
>േദശfിെല നി¯ിത സ�ാനfിWEിലDമാണ ് 

ഈ നിഗമനPI  എെL >ാചീന ജനതകളെടD  >ാX yനയിലDE ഒ` മഹfായ 
സതtfിെ= വിf ്തിരിZറിയDLതിേലn ്നയിZD - ഈ സതtം ബാഹtമായ ആചാരPളംD  
പK ജകളംD  െകാ� ് മK ടെGടD കയD ം, പരിപK X ണj തേയാടD hടി സഫലീകരിdേ¨ാI  , 
േതേജാമയമായ >ഭവസ�ാനവD മായി സ¨X nfിേല� X െGടD L ആ ആ[രീക >വX 
fനെf വികസിGിdLത് അസാധtമാdകയD ം െചpBD . 

അവസാനമായി ൈവ`�tം hടാെത സ}[ം ©ദയfി@  െവളിZം അേന}ഷിdL ഓേരാ 
ആളംD  എfിേZ`L ആ[രീക െവളിപാടD കI  മK ലമDEവയാണ ് എെ= 
കെ�െfലDകെളBം മoതരfിലDEവയെല�D Bം ഞാ�  നിരീ]ിZD . 
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XIII. XIII. XIII. XIII. തത}PI തത}PI തത}PI തത}PI     

ആ[രികമായ െവളിപാട ് മിL@  പിണX േGാെല എLിലടിZേGാI  ജീവിതേfാടD ം 
വസ§ nേളാടD മDE എെ= മേനാഭാവം വtതtസV മായി തീX B. 

വഴികI  സാവധാനം പി¢ട`കയD ം ഇ�വെര പറ��ം ഇനി പറയാനിരിdL�മായ 
കാരtPെളdറിZ ് ധtാനിdകയD ം െചയV ാ@  നിPI n ് അX yമില� ായ� െയ അX yമായി 
മാoവാ� D  കഴിേ�nാം. 

നിPളെടD  ജീവിതം െകാ� ്നിPI  എ[ാണ ്െചയDLത് എLത് ഉേപ]േയാെട വിേട� 
ഒLല� . 
നിയമPI n ് വിേധയമായി �റLിരിdL സാധtതകളെടD  ഇടയി@  നിBം 
തിരെ�ടD nാ�  കഴിയDLതാFB നിPളെടD  ജീവിതം.  

ഞാ�  നിPേളാട ് സ}ാത�tെf FറിZല�  സംസാരിdLത് .  ഞാ�  സംസാരിdLത് 
േമാചനെf FറിZാണ,് ചലനെfFറിZാണ,് >±ിയെയ FറിZാണ.് നി¯ലമായ 
എേ[ാ ഒB േപാെല സ}ാത�tെf FറിZ ്ഞാ�  നിPേളാട ്സംസാരിdLില� . എLാ@  
പടിപടിയായി നിPെളfെL സ}യം േമാചിGിdLതിെന FറിZാണ ് , 
എPിെനെയLാ@  ആരാേണാ അവ`െട നഗരെf സമീപിdLത് അയാI  േനരെf 
യാ´ െചയV  വഴിയി@  നിL ് മD�ാനായി തീ`L�േപാെല . അ�െകാ� ് ഒരാI  എ¢ 
െചpണെമLത് വിദK രവD ം ദD X vഹവD ം , പര¨രാഗത സദാചാരPേളയD ം ആ|യിZല�  മറിZ് 
നിയമPെള , ജീവിതനിയമPെള >കാശfിെ= നിയമPെള പരിണാമfിെ= 
നിയമPെള ആ|യിZാണിരിdLത്. 

ആ[രീക ഐകtfിWE അേന}ഷണfി@  നിPെള സഹായിnാവDL മD�പ് പറ� 
തത}PI  താെഴ െകാടD dB. 

1. വസ§ nളെടD  പരിണാമfിെനതിരായി േപാFLത് നിPI n ്തെL എതിരായി േപാക@  
ആണ്. 

2. നിPI  എെ[¦ിലD െമാL ് അ[tfിേലn് നിX ബ£ിZ ് നീdേ¨ാI  , നിPI  
വിപരീത ഫലെfയാണ ് ഉ�ാdLത്.  

3. ഒ` വലിയ ശ�ിെയ എതിX nാതിരിdക, ശ�ി ]യിdL�വെര പി�  വാPDക, 
എLി_ ്Îഢ നി¯യേfാെട മD േLറകD . 

4. കാരtPI  നLാവDLത് എല� ാം ഒLിZ ്നീPD േ¨ാഴാണ ്, ഒoയ� ് നീPD േ¨ാഴല� . 

5. രാവD ം, പകലD ം, േവനലD ം, ശിശിരവD ം നിPI n് ഒ` േപാെല സDഖകര മാെണ¦ി@  
നിPI  ൈവ`�tPെള അതിജീവിZിരിdB. 

6. സDഖെf മാ´ം നിPI  പി¢ട`കയാെണ¦ി@  നിPI  നിPെള ദD രിതfി@  
തളയ്ZിടD B. എLാ@  നിPളെടD  ആേരാഗtfിന് ഹാനികരമല� ാfിടേfാളം കാലം 
അവസരം വB േച`േ¨ാI  വിലnില� ാെത ആസ}ദിdക. 
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7. ഒ` ല]tെf നിPI  പി¢ട`കയാെണ¦ി@  നിPI  സ}യം ബ£ിതനാവDB.  
നിPI  െചpLെതല� ാംD  അ� തെL ഒ` ല]tമാെണL മ_ി@  
മനസ¹ ിലാdകയാെണ¦ി@  നിPI  നിPെള സ}യം േമാചിGിdB 

8. നിPI  നിPളെട D ൈവ`�tPളെട അടിസ�ാന കാരണം കD െ�¥േ¨ാI  അതിെന 
അ>തt]tമാdB, അല� ാെത അതിെന പരിഹരിnാ�  |മിdേ¨ാI  അല� . 

9.  മoEവെരD  നിPI  ഉപ�വിdേ¨ാI  നിPI  സ}യം ചPലയി@  തളnെG_് കിടdം 
എLാ@  നിPI  ആെരയD ം േ�ാഹിdLിെല� ¦ി@  നിPI  ആvഹിdLെതാെn െചpാ�  
സാധിdം  

10. മoEവX D  നിPേളാട ് എPെന െപ`മാറണെമL് നിPI  ആvഹിdBേവാ 
അ�േപാെല നിPI  മoEവേരാട്D  െപ`മാറേ¨ാI D  നിPI  നിPെള സ}യം 
േമാചിGിdB. 

11. സംഭവPI  നിPെള ഏത് വിഭാഗfി@  െGടDfിയിരിdB െവLത് സാരമDE 
കാരtമല� . നിPI  യാെതാ` വിഭാഗവD ം തിരെ�ടDfി_ില�  എL് vഹിdLതാണ ്
നിPെള സംബ£ിZിടേfാളം >ധാനമായി_ED  വിഷയം. 

12. ൈവ`�tം നിറ�േതാ എകീ�തമായേതാ ആയ >വX fനPI  നിPളെടD  ഉEി@  
FB hടD B. ആ[രിക ഐകtfിെ= >വX fനPI  നിPI  ആവX 
fിdകയാെണ¦ി@  നിPെള തടD dവാ�  യാെതാLിWം തെL കഴിയD കയില� .  

അതിെ= വഴിയി@  യാെതാ` തടസ¹ വD ം ഇല� ാfേGാI  നിPI  >�തിശ�ി 
േപാെലയിരിdം. ൈവ`�tPളി@  നിL ് >യാസം, >ശ� ം, തടസ¹ ം എLിവ േവX 
തിരിZറിയാ�  പഠിdക. അവ നിPെള ചലിGിdകേയാ േ>രിGിdകെയ െചpേ¨ാI D  
ൈവ`�tPI  നിPെള പD റേfn ് വഴിയില� ാf അട� ¶ffിWEി@  
െകണിയിലാdB. 

മഹfായ ശ�ിയD ം ആന�വD ം അWക¨യD ം നിPളD െട ©ദയfി@  നിPI  
കാ¼േ¨ാെഴാെn അെല� ¦ി@  ൈവ`�tPളില� ാെത സ}ാത[tം 
അWഭവെGടD േ¨ാെഴാെn, ഉട�  തെL ആ[രികമായി ന�ിയDEവനായിരിdക . വിപരീത 
ചD oപാടി@ D  നിPI  നിPെള തെL കാ¼േ¨ാI  നിPI  ആX �ിZി_ED  
വിശ}ാസേfാടD ം ന�ിേയാടD ം hടി േചാദിdേ¨ാI  പരിവX fിതവD ം വX �ിതവD മായ ¤ണം 
നിPI n ്തിരിZകി_ംD D . 
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XIV. XIV. XIV. XIV. ആ[രികആ[രികആ[രികആ[രിക    പാതയിേലdEപാതയിേലdEപാതയിേലdEപാതയിേലdE    വഴികാ_ിവഴികാ_ിവഴികാ_ിവഴികാ_ി    

ഞാ�  ഇ�വെര വിശദീകരിZത് നിPI  vഹിZി_െ�¦ി@ D  ഒ` ലളിതമായ പരിശീലനം 
വഴി നിPI n ്ശ�ിയD െട ആവിഷ� ാരം നLായി അWഭവിnാ�  കഴിയD ം. 

എLി`LാലD ം കവിത >േചാദിGിdL ൈവകാരിക ഭാവfിലD ം വിശാലതയിലD ം 
>േവശിdL� േപാെല ശരിയായ മാനസികാവസ� (ഒ` സാേ¦തിക >വX fനെf 
സമീപിdL േചാദtം േപാെല) അേന}ഷിdLത് അ�േപാെലയല� .  

അേGാI  ഈ സതtPI  െവളിെGടDfാ�  ഉപേയാഗിZി_ED  ഭാഷ, ആ[രിക 
അവേബാധfിെ= ചി[യD െട സാLിധtെfnാളംD  ആ[രിക അവേബാധfിെ= 
സാLി�tം തെL എളGമാnാWED  മേനാഭാവം തീX nാ�  ഉേ�ശിZി_EതാFBD . 

മാനസിക ചലനPളി@  മD � പതിGിnാ�  പoLD  ശ�ിയD ം ദിശകളമായിD  
>¶fിdേ¨ാI  അഭിമDഖീകരിേn�ി വ`L അത് അ[X ÎശtവD മായി 
ബ£െG_തായ�െകാ�,് ഇേGാI  ഞാ�  ഇവിെട വിശദീകരിnാ�  േപാFL� |�ാപK X 
വം പി[ട`ക. 

ഇ`_നിറ�േതാD  >കാശപK രിതമായേതാ ആയ ആ[രിക പാതയിലK െട നിPI n ്
നടnാവDLതാണ.്  നിPളെടD  മDLി@  �റBവ`L ര�D  പാതകേളയD ം |�ിdക 

ഇ`� >േദശPളിേലn ് നിPളെടD  സfെയ േപാകാ�  അWവദിdകയാെണ¦ി@  
യD�fി@  നിPളെടD  ശരീരം വിജയിdകയD ം അത് >ബലെG_D  നി@ dല¬ യD ം െചpBD . 
അേGാI  ജീവWകളെടയD ംD , ശ�ികളെടയD ംD , ഓX ®കളെടയD ംD  സംേവദനPളംD  കാഴÏ കളംD  
ഉണX Bവ`ം. ഈ പാതയിലK െട നിPI  hടD ത@  hടD ത@  ഇറPി െചാല� കD . െവറG്D , 
>തികാരം അപരിചിതത}ം, സ}[മാnാWE ആvഹം, അസK യ �ടരാWE ആvഹം 
എLിവ ഇവിെട Fടി െകാEBD . അതിെ=യD ം അGറംD  നിPI  ഇറPി െചല� കയാെണ¦ിD @  
ആശാഭംഗം പക, മWഷtവX ഗY fിW നാശവD ം മരണവD ം വ`fിെവZ എല� ാതരം 
സ}പ� PളിലD ം ആvഹPളിലD ം നിPI  അതി±മിnെGടD ം 

നിPI  നിPളെടD  സfെയ >കാശപK രിതമായ ദിശയിേലയµ  േ>രിGിdകയാെണ¦ി@  
ഓേരാ അടിെവയ്GിലD ം നിPI  തടസ¹ വD ം ]ീണവD ം അഭിമDഖീകരിdം. ഈ 
ആേരാഹണfിലDE േക� ശfിന ്Foം പറേയ�തായ ചില സംഗതികI  ഉ�്. നിPളെടD  
ജീവിതfിന ്ഭാരം ÐPDB, നിPളെടD  സ� രണകI  dം ഭാരം ÐPDB, നിPളെടD  മD �  കാല 
>വX fനPI  ആേരാഹണfിW വിഘാതം Éഷ� ിdB. >ബലെG_ ് നി@  nാ�  
|മിdL നിPളെടD  ശരീര >¶fനം കയoം >യാസമDEതാdB. 

ആേരാഹണfിെ= പടികളി@  Ñ�മായ വX ണj PളെടയD ംD  അÊാതമായ 
ശബ³ PളെടയD ംD  അപരിചിത േമഖലകI  നിPI  കാ¼ം . 

അÌിേപാെല >¶fിdകയD ം മായാജാലം േപാെല ഭയെGടD¥കയD ം െചpLD  അതിെ= 
Ñ�ീകരണfി@  നിL ്ഓടിnളയ`ത്. 

നടdL ഭയGാടD കേളയD ം ആശാഭംഗPേളയD ം തEിnളയDക. 
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താഴ്L�ം ഇ`��മായ >േദശPളിേലn ് പാലായനം െചpാWE ആvഹെfയD ം 
തEിnളയDക.  സ� രണകേളാടD E  അഭിനിേവശം തEിnളയDക  

Îശtfിെ= സ}പ� ാ»തയµ  േനെര ഉദാസീനയായി, ആ[രികമായ സ}ാത�tേfാെട, 
ആേരാഹണfി@  ÎÒ നി¯യേfാെട വX fിdക. 

വലിയ മലനിരകളെടD  െകാടD മD ടികളി@  Ñ�മായ >കാശം ഉദിdകയD ം സ° ടികാഭമായ 
പീഠ�മികളെടയD ംD  പD@  fകിടികളെടD യD ം േനെര തിരിZറിയാ� പoാf രാഗPI  
nിടയി@  ആയിരം വX ണj PളED  ജലം >വഹിdകയD ം െചpBD . 

േക�േfാട ് അടD dംേ[ാറംD  വX �ിത ശ�ിേയാെട നിPI  െnതിെര തELD  
>കാശfിെ= സ®X �െf ഭയെGടാതിരിdക. അത് ഇPിെനെയാെn യാെണ¦ിലD ം 
അതിെന ഒ` �ാവകം േപാെലേയാ വായDവിെന േപാെലേയാ ആഗിരണം െചpകD - 
നി¯യമായD ം അതി@  ജീവ�  ഉ�.് 

മഹfായ പX Óത Ôംഘലnകെf അÎശt നഗരം നിPI  കെ�¥േ¨ാI  
നിPI nതിെ= വാതായനം ക�D പിടിnാനാവണം, അത് തിരിZറിയD േ¨ാI  നിPളെടD  
ജീവിതം പരിവX fനം െചpെGടD B. അതി Õഹfായ അതിെ= മതിലDകളി@  
അnPളി@  FറിZിരിdB. വX ണj Pളി@  FറിZിരിdB, "സംേവദിnെG_ിരിdB" 
ഈ നഗരfി@  െചയV �ം െചpെGടാനിരിdL�ം സK ]ിnെG_ിരിdB. എLാ@  
നിPളെടD  ആ[രിക Îഷ� ിn ്സDതാരtവD ം അതാരtമാണ.് അെത ആ ചDവ`കI  നിPI n് 
�ളZ ്കയറാ�  പoാfാണ.് 

മറ�ിരിdL നഗരfിെ= ശ�ിെയ സ}ീകരിdക. >കാശമാനമായ പD രികവD ം 
ൈകകേളാടD ം hടി സാ�മായ ജീവിതfിെ= േലാകfിേലn ്നിPI  തിരിZD  വരിക. 
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XV. XV. XV. XV. ശാ[ിയD െടശാ[ിയD െടശാ[ിയD െടശാ[ിയD െട    അW�തിയD ംഅW�തിയD ംഅW�തിയD ംഅW�തിയD ം    ശ�ിയD െടശ�ിയD െടശ�ിയD െടശ�ിയD െട    >വാഹവD ം>വാഹവD ം>വാഹവD ം>വാഹവD ം    

1. നിPളെടD  ശരീരെf പK X ണj മായD ം വി|മിGിdകകയD ം മനസ¹ ിെന ശാ[മാdകയD ം 
െചpകD . അന[രം സDതാരtവD ം >ഭാപK രിതവD മായ ഒ` േഗാളം നിPളെടD  ©ദയfി@  
വി|മിdL�വെരയD ം നിPളെടD  അടD േfn ് വ`Lതായി ഭാവന െചpകD . േഗാളം ഒ` 
ഭാവന േപാെല േതാLാതായി �ടPി എBം നിPളെടD  െന¾ിWEി@  അ� ഒ` 
സംേവദനമായി പരിണമിdB എBം നിPI  ആ നിമിഷfി@  തിരിZറിയD ം  

2. േഗാളfിെ= സംേവദനം നിPളെടD  ©ദയfി@  നിL ് ശരീരfിെ= പD റേfn് 
സാവധാനം വികസിdLെതPിെനെയL ്ശ}ാേസാഛാസം ആഴമDE�ം പK X ണമാവD കയD ം 
െചpേ¨ാI D  നിരീ]ിdക. ആ സംേവദനം നിPളെടD  ശരീരfിെ= അതി`കളി@  
എ¥േ¨ാI  നിPI   അവിെട നി@  dകയD ം ആ[രികമായ സമാധാനfിെ= അW�തി 
|�ിdകയD ം െചpാം . ഉചിതെമL് േതാBL സമയം വെരയD ം നിPI n ് അവിെട 
�ടരാവDLതാണ.് പരിശീലനം അവസാനിGിdLതിേലnായി നിPളെടD  ©ദയfി@  
�ടnfിേല� േപാെലയാവDL�വെര ശാ[മാdകയD ം പK X Ó സ�ിതിയിലാdകയD ം 
മD � പെf വികാസfിേലn ് തിരിZ ് െകാ�DവരികയD ം എLി_ ് അവസാനം േഗാളെf 
വി_കളയDകയD ംD  െചpകD . ഈ >¶fി ശാ[ിയD െട അWഭവം എL വിളിnെGടD B. 

3. പകരം ശ�ിയD െട ഗമനം അWഭവിnാ�  ആvഹിdBെവ¦ി@  വികാരPേളയD ം 
മD ഴD വ�  സfേയയD ം hെട ഒ`മിZ് േപാകാ�  അWവദിZ ് െകാ� ് അത് തിരിZD  
വിടD LതിെനnാളംD  നല� ത് നിPI  തീX ZയായD ം വികാസെf വX �ിGിdLതാണ.്  
നിPളെടD  ശ}ാേസാഛാസം |�ിdവാ�  |മിn`ത്, നിPളെടD  ശരീരfി@  നിL് 
പD റേfdE വികാസം പി¢ട`േ¨ാI  അത് സ}യം >¶fിnെ_. 

4. എെL ആവX fിnാ�  അWവദിÅ. അPിെനയDE നിമിഷPളി@  നിPളെടD  |� 
വികസിdL േഗാളfിെ= സംേവദനfിലായിരിnണം. നിPI n ്ഇത് ൈകവരിnാ�  
കഴിയDLിെല� ¦ി@  മെoാ` സമയf ് വീ�D ം െചpാ�  ഉപേദശിnാവDLതാണ.് 
എേGാെഴ¦ിലD ം ഈ ശ�ിയD െട >വാഹം ഉ�ാവDLിെല� ¦ി@  േപാലD ം സDഖകരമായ 
ശാ[ിയD െട അW�തി നിPI n ്അWഭവിnാ�  കഴിയD ം. 

5. എLി`LാലD ം നിPI  മD േLാ_ ് േപാവDകയാെണ¦ി@  ശ�ിയD െട >വാഹം നിPI  
അWഭവിnാ�  �ടPD ം. നിPളെടD  ൈകകളിേലയD ം മoD  ശരീരഭാഗPളിെലയD ം 
സംേവദനPI n ്സാധാരണയി@  നിL ്വിഭിLമായ ഒ` ഭാവം ഉ�ാവD ം. വX �മാനമായ 
അലയടികI  |�nെGടD കയD ം ചD`Pിയ സമയfിWEി@  പലതരം വt�മായ 
ഭാവനകളംD  വികാരPളംD  ഉയX B വരാം.   >വാഹം നടnാ�  അWവദിd..................... 

6. നിPI  ശ�ിെയ സ}ീകരിdേ¨ാI  നിPളെടD  ശീലാWസാരിയായ അവതരണfിന ്
അWസരിZ ് അപരിചിതമായ ശബ³ PI  vഹിdം. എ[ായാലD ം >ധാനെG_ത് 
േബാധതലfിെ= വികാസം നിPI  nWഭവെGടലാണ,് അതി@  അതിെ= സK ചകPI  
എ[ാെണBവZാ@  hടD ത@  െതളി��ം എ[ാണ ് സംഭവിdLെതL ്
മനസ¹ ിലാnാWE മേനാഭാവവD മാണ.് 

7. ഈെയാരവസ� കാലാ[രfി@  മPിയി_ിെല� ¦ി@  അ� �ടnfിെലL�േപാെല 
േഗാളം സേ¦ാചിdLതായി സ¦@ GിdLതിലK െടേയാ അWഭവിdLതിലK െടേയാ 
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നിPI  ആvഹdേ¨ാെഴാെn നിPI  nിത് അവസാനിGിnാ�  പoംD . 

8. ആയി`L�ം ആFL�മായ മാoെG_ േബാധതലം എല� ായിേGാഴD ം വിവരിZതിേനാട് 
സമാനമായ സാേ¦തികത}fിലാണ ് ഒ_D  മിnേGാഴD ം േനടിയെതL ് മനസ¹ ിലാdക 
രസകരമാണ.് അപരിചിതമായ അWഷ� ാനPI  െകാ�D ം, കഠിനമായ തളX Z ഉ�ാdL 
>¶fികI  െകാ�D ം ഉÃfമാnെG_ കടി�ാണില� ാf ചലനPI  െകാ�D ം, ആവX 
fനPI  െകാ�D ം, ശ}ാേസാഛാസെf വtതtാസെGടD¥L�ം ശരീരfിWEിലDE 
സാധാരണ സംേവദനPെള വികലമാdL�മായ ശരീരികനിലPI  െകാ�D ം 
ഇവെയാല� ാം േവഷ >ഛLമായിരിdം. ഹിേപ� ാസിസD ം, മാധtമPളിലK െടയDE 
>¶fനPളംD  മയd മ`BകളെടD  സ}ാധീനവD ം ഈ മണÖ ലfിലാെണBം hടി 
തിരിZറിയണം. ഇെതല� ാം വtതtസ� വഴികളിലK െടയാണ ് >¶fിdLെത¦ിലD ം 
സമാനമായ മാoPളാണ ് വ`¥Lത്. ഈ കാരtPളെടെയല� ാംD  സ}ഭാവവിേശഷ 
െമെ[BവZാ@  സംഭവിdLതിെന dറിZED  അÊതയD ം നിയ�ണ രാഹിതtമാFB. 
ഇfരം ആവിഷ¬ ാരPെള വിശ}സിnാതിരിnാതിരിdകയD ം അ|�വD ം അÊതയD ം 
(പD രാണPളി@  പറയDL�േപാെല) സനtാസിമാX േപാലD ം കടBേപായി_ED  േമാഹനി�യ¬ ് 
ഉപരിയായി യാെതാBമെല� L ്ഇതിെന പരിഗണിdകയD ം െചpണം. 

9. ഈ നിX േ�ശPI  നിPI  പാലിZി_െ�¦ി@ D  തെL, നിPI  n് ശ�ിയD െട 
>വാഹം ഉളവാdവാ�  സാധിZില�  എBം വരാം. ഇത് വtാFലതയD െട ഉറവിടമാnാെത 
>തിഫലിGിdL ഭാവനയD െട ചലനാ»കതേയാടD  hടിയ >ശ� Pേളാ, വX �ിതമായ 
സ®X �Pേളാ >തിഫലിGിdL ആ[രികമായ പാ_ിന ് വിേ_nലിെ= 
അഭാവെfയാണ ് ലളിതമായി സK ചിGിdLത്. െമാffി@  ഒ` ൈവകാരിക 
െപ`മാofിെ= കണിക-അതിേലെറ ൈദനംദിന ജീവിതfി@  ഉ�ാേയnാവDL എേ[ാ 
ഒL.് 
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XVI. XVI. XVI. XVI. ശ�ിയD െടശ�ിയD െടശ�ിയD െടശ�ിയD െട    േ]പണംേ]പണംേ]പണംേ]പണം    

1. ശ�ിയD െട >വാഹം നിPI  അWഭവിZി_െ�D ¦ി@  സമാനമായ അWഭവെf 
അടിസ�ാനമാnിെയ¦ിലD ം വt�മായി മനസ¹ ിലാnാെത എPിെന വിവിധ ജനPI  
പി@ nാലf ് അന[മായി െപ`കിയ അWഷ� ാനPേളയD ം ഉപാസന ±മPേളയD ം 
വികസിGിnാ�  േപായി എL ്നിPI n ്മനസ¹ ിലാnാ�  കഴിയD ം. േനരെf വിശദീകരിZ 
അWഭവPളിലK െട അവ`െട ശരീരം ദ}�ാ»കമായി േതാBകയD ം ഈ ശ�ിയD െട 
അWഭവം ഊX �െf അവ`െട തെL ബാഹtഭാഗേfn ് േ]പണം െചpാ�  
കഴിയDL സംേവദനം അവX n് >ധാനം െചയ§ . 

2. ശ�ി മoEവരിേലdംD  മാ´വD മല�  >േതtകിZ ്അത് സ}ീകരിnാWം ഉI  െnാEാWം 
തn കഴിവDE വസ§ nളിേലdം േ]പണം െചpാ�  സാധിdമായി`B.  വtതtസ� 
മതPളിെല വിÑ�വസ§ nI  നിറേവoLD  ധX ®െfdറിZ ് അ�േപാെല തെL 
സാ¦@ Gികമായി ശ�ിയാ@  നിറnെG_ പDണtസ�ലPളെടയD ംD  പD േരാഹിതÃാ`െടയD ം 
>ാധാനtെfയD ം FറിZ ് നിPI n ് മനസ¹ ിലാnാ�  >യാസമD�ാവില�  എB ഞാ�  
വിശ}സിdB. ചില വസ§ nI  േ]´Pളി@  വZ് വിശ}ാസ പK X വം പK ജിnെGടD കയD ം 
അവ ചടPDകളാലD ം പK ജകളാലD ം ആവരണം െചpെGടD കയD ം െചയV േGാI  നി¯യമായD ം 
അവ വിശ}ാസികളെടD  ആവX fിZ >ാX yനകI  െകാ� ് േശഖരിnെG_ ഊX �ം 
അവX n് തിരിZെകാടD¥D .  േദശം , ചരി´ം, പാര¨രtം എLിവnWസരിZED  ഒ` 
ബാഹtമായ വിശദീകരണfിലK െട ഇവെയ ഒ_മിnേGാഴD ംD  കാ¼കെയLത് 
വt�മാdLത് യാഥാX ytെfdറിZED  അറിവിെ= പരിമിതിെയയാണ ് .  അേത 
സമയം ഈ വിഷയെfdറിZ ് മD ഴD വ�  മനസ¹ ിലാdLതിന ് അടിസ�ാനപരമായ 
ആ[രിക അWഭവം ഒ` >ധാന വസ§ തയD മാവDB. 

3. ശ�ിയD െട േ]പിnലD ം, േശഖരിnലD ം, തിരിെക ന@ കലD ം നമDn് വീ�D ം 
പരിഗണിnെGേട�DL ഒ` വിഷയമാണ.് ആയതിനാ@  ചില െസകtലX D സമK ഹPളി@  
േപാലD ം , >ശസV ി ഉEി@  കട¥L� മK ലം േനതാnÃാരിലD ം മoEവരിലD ംD  >േതtക 
തരfിലDE ഔറയാ@  വലയം െചpെG_ അfരം സ�ലPളി@  , ആരാേണാ അവെര 
െതാടാ�  ഇഷ� െGടD കേയാ വസÈ PളെടേയാD  ഉപേയാഗിdL വസ§ nളെടേയാD  ഒ` ��D ം 
ൈകnലാnെമL ് അെല� ¦ി@  െവറെതD  െയാL് കാണണെമL ് ആvഹിdകേയാ 
െചpLത്D  അവ`െട കണj ി@  ഇതിW �ലtമായ യാ�ികരീതി >¶fിZD  
െകാേ�യിരിdBെവL ് ഇേGാI  ഞാ�  പറയDB. 

4. ഇത് സംഭവിdLത് കാരണം ഉയരfിെ= എല� ാ അവതരണവD ം കാഴÏ യD െട േരഖയD െട 
മDകളിലായി ദDഷ� ി തലfി@  നിL ്മDകളിേലn ്നീ_െGടD Lതാണ.് hടാെത ദയ, Êാനം, 
ശ�ി എLിവ സ}ായfമാnിയി_Eവരാണ്D   ഉLതÃാX . ഇവിെട ഉയരfിെ=യD ം 
മDകളി@  നമDn ് അധികാരfിെ=, രാഷØ പതാകയD െട അധികാര േ|ണി hടി കാണാം, 
hടാെത ഞPI  സാധാരണ മX തtX  എല� ാ വിേധയെനയD ം അധികാരfിേനാട് 
അടD¥വരാനായി സാമK ഹtേ|ണിയD െട പടികI  ആേരാഹണം, െചേp���.്  
ഞPളെടD  ശിരസ¹  ് ഉയരPളിലD ം പാദPI  നിലf് FടD Pിയ� േപാെലയDE ഇത് 
ഞPളെടD  ആ[രിക അവതരണവD മായി ഏകീഭവിdകയD ം ഇേGാഴD ം ഈ യാ�ിക 
വിദtയാ@  ഭരിnെGടD കയD ം െചpLD  ആ സമയf ് ഞPI  എെ[ാ` േശാചtമായ 
അവസ�യിലാണ ്  ഉEത് . ഞPI  ഈ വക കാരtPI  വിശ}സിdേ¨ാI  അവX n് 
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ഞPളെടD  ആ[രികമായ അവതരണfി@  അവ`െടതായ യാഥാX ytമD െ�L� 
കാരണം അവെര വിശ}സിdകയD ം െചpLD  ആസമയf് ഞPI  എെ[ാ` ദDഖകരമായ 
അവസ�യിലാണ ് ഉEത് . ആ ഞPളെടD  ബാഹtമായ കാഴÏ  തിരിZറിയിnാf ആ[രിക 
േ]പണം മാ´മായിരിdേ¨ാI  ഞPI  എെ[ാ` േശാചtമായ അവസ�യിലാണ ് 
ഉEത്. 
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XVII. XVII. XVII. XVII. ശ�ിയD െടശ�ിയD െടശ�ിയD െടശ�ിയD െട    അടിZമX അടിZമX അടിZമX അടിZമX fലD ംfലD ംfലD ംfലD ം    നഷ� വD ംനഷ� വD ംനഷ� വD ംനഷ� വD ം    

1. ശ�ിയD െട ഏoവD ം വലിയ വിേമാചനം കടി�ാണില� ാf ഭാവന, അനിയ�ിതമായ 
ജിÊാസ, അതി`കടL സല� ാപം, അമിതമായ ൈലംഗിക >വX fനം ഒ` 
നിയ�ണവD ം ല]tവD മില� ാf േനാnിലD െടയD ം േകI വിലK െടയD ം `ചിയിലK െടയD മDE 
െപ`GിZ ഇ�ിയാW�തി ഇ>കാരം അനിയ�ിതമായ >വX fനPളാലാണ്  
ഉളവാnെGടD Lത്. എ¦ിലD ം ഈ രീതിയിലDE പല>വX fനPളെടD  കാരണം 
േവദനാജനകമായി`L പിരിമD റnംD  വിേമാചിGിnാനാെണL ്hടി നിPI  തിരിZറിയണം. 
ഇnാരtം പരിഗണിZ ്ഇfരം വിേമാചിGിnലDകI  നിX വഹിdL >േയാജനം |�ിZD  
അവെയ അടിZമX ¥Lത്  ശരിയെല� Bം അവയ�  ്ഒ` ±മം ഉ�ാdകയാണ ്നല� െതBം 
ഉE കാരtfി@  നിPI  എേLാട ്േയാജിdം. 

2. ൈലംഗികതെയ FറിZ ്പറ�ാ@  നിPI  ഇ� ശരിയായി വtഖtാനിേn�ിയിരിdB. 
ഇfരം ഒ` >വX fനെf അടിZമX f`ത്, എ¢െകാെ�Lാ@  നിPI  അ�വഴി 
യാതനാകരമായ ഫലPളംD  ആ[രികമായ ൈവ`�tവD ം Éഷ� ിdം. ൈലംഗികത 
നയിdL�ം അവസാനിGിdL�ം ഒ` >വX fനfി@  തെLയാണ.്അ� ഭാവനെയ 
�ടX Bം ബാധിZെകാ�ിരിdകേയാD  മനസ¹ ിെന ഒഴിയാ ബാധേപാെല സ}[മാnാWE 
ഒ` പDതിയ വസ§ വിെന അേന}ഷിZD  േപാFLേതാ >േയാജനകരമായ കാരtമല� . 

3. ഒ` >േതtക സാമK ഹികേമാ, മതപരേമാ ആയ സദാചാരfാ@  ഉE ൈലംഗകതയD െട 
നിയ�ണം ഉേ�ശിZ ഫലPI  ന@ കിെയ¦ിലD ം അതിന ് പരിണാമവD മായി യാെതാ` 
ബ£മിെല� B മാ´മല�  അതിന് േനെര വി`�മായ�മാണ.് 

4. അടിZമX fെG_ സമK ഹPളി@  ശ�ി (ശരീരfിനക¥E സംേവദനfിെ= 
അവതരണം നട¥L ഊX �ം ) േമാശമായവ`െട േനX n് തിരി�DവB. അfരം 
സമK ഹPളി@  ]D� >േയാഗികളംD  ദD X മ�വാദികളംD  ൈദവനി�ക`ം എല� ാതരം 
FoവാളികളംD  െപ`FകയD ം അവX  ജീവിതfിെ= സൗ�രtfിെ= വിനാശfിലD ം 
ദD രിതfിലD ം ആന�ിdകയD ം െചയ§ . ചില വX ഗY nാ`െടയD ം സംസ¬ ാരPളെടയD ംD  ഇടയി@  
Foം ചD മ¥Lവ`െട മ�tfിലD ം Foവാളികെള ക�ി`B. മoD  കാരtPളി@  ഇെതല� ാം 
ശാസÈ ീയവD ം പD േരാഗമന പരവD മായി`B കാരണം അത് അയD�ികമായതിെനയD ം 
േമാശമായ അടിZമX fെG_വെരയD ം എതിX dകയD ം െചയ§ . 

5. ൈലംഗികതയD െട അടിZമX f@  ചില ആദിവാസികI  എB പറയെGടD LവരിലD ം 
ചിലX  പD േരാഗിമിZെതL ് ക`തെGടD L മoD  സംസ¬ ാരPളിലD ം ഇBം നിലനി@ dB�.്  
ര� ് ഉദാഹരണPളിലD ം ഈ അവസ�യD െട കാരണം വtതtസ�മാെണ¦ിലD ം ര�ിെ= 
കാരtfിലD ം വിനാശകരമായ ആവിഷ� ാരം വലDതാെണL കാരtം വt�മാണ.് 

6. hടD ത@  വിശദീകരിdവാ�  നിPI  എേLാട ്ആവശtെGടD കയാെണ¦ി@  ൈലംഗികത 
വാസV വfി@  പാവനമാെണBം അതിെ= >¶fനം മനസ¹ ില� ാdLിെല� ¦ി@  എല� ാ 
വിനാശവD ം അതി@  നിL ്ഉദിdL േപാെല ജീവിതവD ം എല�  സX ഗY ാ»കതയD ം ഉദ്ഭവിdL 
േക�മാണെതBം ഞാ�  പറയD ം. 

7. ൈലഗിംകത നി�tമായ എേ[ാ ഒLാെണB സK ചിGിZെകാ�D ംD  ജീവിതെf 
വിഷയമാdL ആളകI D  പറയDL WണകI  ഒരിnലD ം നിPI  വിശ}സിn`ത്. േനെര 
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മറിZ ് അതി@  സൗ�രtമD�.് േ>മfിെ= ഏoവD ം നല�  വികാരPളമായിD  അ� 
ബ£െG_ിരിdL� െവറെതയല�D .  

8. അേGാI  |�ാലDവാFക, ൈവ`�tfിെ= ഉറവിടമാേയാ ജീവ>ധാനമായ 
ജീവശ�ിെയ ചിതറിZD  കളയDL വസ§ വാേയാ അതിെന മാoാെത മാധD രtേfാെട Wകേര� 
അËതായി ൈലഗിംകതെയ പരിഗണിdക. 
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XVIII. XVIII. XVIII. XVIII. ശ�ിയD െടശ�ിയD െടശ�ിയD െടശ�ിയD െട    >വX >വX >വX >വX fനവD ംfനവD ംfനവD ംfനവD ം    >തി>വX >തി>വX >തി>വX >തി>വX fനവD ംfനവD ംfനവD ംfനവD ം    

ഞാ�  േനെരf നിPേളാട ്വിശദീകരിZതിതാണ ്നിPളെടD  ©ദയfി@  നിPI  വലിയ 
ശ�ിയD ം ആന�വD ം അWക¨യD ം കാ¼േ¨ാെഴാെn, ആ[രികമായി ന�ി 
ഉEവനായിരിdക. 

1. ന�ി ഉEവനായിരിdക എL�െകാ� ്അX yമാFLത് ഈ ±ിയാ»ക ഭാവPളി@  
|� േക�ീകരിdകയD ം അതിെന ഭാവനയD മായD ം അതിെ= അവതരണമായD ം 
ബ£െGടDfലDമാണ.്  ഈ രീതിയി@  മD�  കാലPളി@  ±ിയാ»കമായ അവസ�യD മായി 
ബ£ിGിZതാെണ¦ി@  നിPI  സ}യം വിഷമ സ£ിയിലകെGടD േ¨ാI  നിPI  
അവതരണെf അതിെ= hെട മD� പ് അWഗമിZ ് വLി`L ±യാ»ക ¤ണPെള 
വിളിZവ`¥വാWംD  കഴിയD ം hടാെത ഈ മാനസികമായ ചാX �് മD� പെf ആവX 
fനfിലK െട വX �ിGിdL� മK ലം ചില >േതtക ചD oപാടD കI D  ചD മ¥L 
നിേഷധാ»കമായ വികാരPെള മാoിnളയDLതിന ്അതിന് സാധtമാണ.് 

2. അPിെന നിPളെടD  ഉEി@  അനവധി ±ിയാ»ക മായ അവസ�കI  
സ¾യിZി_EെടാേfാളംD  കാലം നിPI  എ[ ് അേപ]ിdBേവാ അ� നിPളെടD  
ഉEി@  നിB തെL വX �ിZ ¤ണമായി തിരിZD  വ`Lതാണ.്  ഈ യാ�ിക വിദt അഭtX 
yനകേളാടD ം >ാX yനകേളാടD ം >തികരിdെമL വിശ}ാസേfാെട ബാഹt വസ§ nെള, 
അെല� ¦ി@  വt�ികെള ചാX �് െചpവാേനാD  (Fഴ�D മറ� വഴികളിലK െട 
എLിരിnിലD ം) അെല� ¦ി@  ആ[രികമായ വസ§ തകെള ബാഹtവ@  nരിdവാ�  
വളെരnാലമായി ഉപേയാഗിZതായി`BെവL ് ഞാ�  ഇനിയD ം ആവX fിZD  
പറേയ�തില� േല� ാ. 
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IX. IX. IX. IX. ആ[രികആ[രികആ[രികആ[രിക    അവസ�കI അവസ�കI അവസ�കI അവസ�കI     

നിPളെടD  ജീവിതകാലം മD ഴD വ�  >േതtകിZംD  നിPളെടD  പരിണാമ >വX fനPളി@  
ആെക നിPI  നിPെള സ}യം കെ�¥L ആ[രികമായ അവസ�കെള FറിZ് 
േവ�´ അ[X Êാനം നിPI  ഇേGാI  േനേട�ിയിരിdB. ഭാവനാ ചി´PളംD  
ഇവിെട അേനtപേദശ lപPളംD  ഉപേയാഗിdകയല� ാെത ഇവ വിവരിnാ�  എനിn ്
േവെറ മാX ഗY മില� . വിഷമം പിടിZ അവസ�കേളയD ം ൈവകാരികാവസ�േയയD ം കാഴÏ യിലK െട 
|� േക�ീകരിdB എL ¤ണം ഇതിWെ�L ്എനിn ്േതാBB. ഓേരാ >±ിയയി@  
അവ വtതtസ� നിമിഷPളാെണL� േപാെല അവെയ h_ി േയാജിGിnാ�  നട¥L 
അസാധാരണ >¶fി അfരം കാരtPI  ൈകകാരtം െചpLവരി@ D  നിL ് ഞPI  
ശീലിZ�േപാെല സാധാരണയDE ��ം ��മായ വിവരണPളി@  നിL ് ഒ` ബഹിX 
ഗമനവD ം ഉളവാdB. 

1. ഒLാം ഘ_fി@  ഞാ�  േനരെf പറ��േപാെല ചിതറിയ >ാണശ�ിയി@  അX 
y രാഹിതtം നിലനിലµ B.  ഇവിെട എല� ാം ശാരീരികമായ ആവശtPളാ@  
നയിnെG_ിരിdB, എLാ@  ഇവ പലേGാഴD ം പരസ° രവി`�Pളായ ആശയPളംD  
ഭാവനകളമായിD  hടി ഇവിെട >േചാദനവD ം െചpLെതാെnയD ംD  ഇ`_ിനാ@  ആവരണവD ം 
െചpെG_ിരിdB. ഈ അവസ�യി@  പരിണാമ വിേധയPളായ lപPളി@  നശിZ് 
േകവല ഭൗതികമായ ജീവിതം നിPI  നയിdB. ഈ നിലപാടി@  നിL ്താെഴ പറയDL 
ര� ് വഴികളി@  hടി മാ´േമ നിPI n ് പരണമിnാനാവD കയDEK , മരണfിെ= വഴി 
അെല� ¦ി@  ൈജവപരിവX fനfിെ=. 

2. മരണfിെ= മാX ഗY ം നിPെള ഇ`��ം FഴGം നിറ��മായ ഒ` Îശtfിെ= 
സLിധിയി@  എfിdB. പൗരാണികX n് ഈ വഴി അറിയാമായി`B, ഒ_മിnേGാഴD ംD  
അവX  അതിെ= സ�ാനം നിX ണയിZത് അധ സ�ലേfാ അെല� ¦ി@  പാതാളPളിേലാ 
ആണ് . പിLീട ്>കാശമാനമായ തലPളിേലn് പDനX �നിdവാ�  േവ�ി ഈ രാജtം 
സ�X ശിZവ`�.് മരണfിW താെഴ >ാണശ�ി സ�ിതിെചpBD  എB നല� വണj ം 
മനസ¹ ിലാdക. ചിലേGാI  മWഷtമനസ¹ ് മX തtസഹജമായ ശിഥിലീകരണെf പരിവX 
fനfിെ= �ടX Zയായ >തിഭാസമായി വിശദീകരിdB�,് മoD  ചിലേGാI  ജനനfിW 
മD� പ് സംഭവിdLെത[ാേണാ അതിേനാട ്ഈ ചിതറിയ ചലനെf ബ£ിGിdB . 
നിPളെടD  ദിശ ആേരാഹണfിേല dEതാെണ¦ി@  മരണം നിPളെടD  പK X 
Óാവസ�യD മായDE ഒ` ഇടേവളെയയാണ ് സK ചിGിdLത്. മരണfിെ= പാത 
തിരെ�ടD dLതിലK െട മെoാരവസ�യിേലn ്നിPI  ഉയX fെGടD B. 

3. ഇവിെട എfിെG_ാ@  നിPI  പതനfിേലdE അഭയാX yി കtാ¨ി@  നിPെള 
തെL സ}യം കാണാം. ഇവിെട നിB ര� ്വഴികI  �റdB. ഒB പാ¯ാfാപfിെ=, 
മേoത് ആേരാഹണfിന ്ഉപേയാഗിZ മരണfിെ=തായ പാത നിPI  ഒLാമെf വഴി 
തിരെ�ടD dകയാെണ¦ി@  അതിന ് കാരണം നിPളെടD  തീ`മാനം പK X Óകാല 
ജീവിതെf െപാ_ിെZറിയാ�  േ>രിGിdL� െകാ�ാണ ്. നിPI  തിരിZ് മരണfിെ= 
മാX ഗY fിലK െട പിേLാnം േപാവD കയാെണ¦ി@  അട� ¶ffി@  
െകണിയിലകെG_തായDE സംേവദനfാ@  നിPI  വീ�D ം അഗാതതയിേലn ്പതിdം. 

4. ഞാ�  നിPേളാട ് മD � പ് പറ�� േപാെല >ാണശ�ിയD െട ഗX ffി@  നിL ്
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േമാചിതനാകാനായി എടD േn�DL മെoാ` വഴിയD�,് അതാണ ്ൈജവപരിവX fനfിെ= 
തായ വഴി. നിPI  ഈ മാX ഗY ം തിരെ�ടD dBെവ¦ി@  അ� നിPI n ് നിPളെടD  
ദD ഖകരമായ അവസ�യി@  നിL ്പD റ¥വരാ�  ആvഹം ഉE�െകാ�ാണ ്, എLാ@  ആ 
സമയം നിPളതിെ= ¤ണ ഫലPI  എB േതാBL ചിലത് ൈകെവടിയDവാ�  
വിസ®തം കാണിdകയD ം െചയDB. അ�െകാ� ് പിരി�ിരിdL ൈക 
എLറിയെGടD Lതായ ഇത് ഒ` െതoായ വഴിയാണ്. ഈ വ±മായ മാX ഗY fിെ= ഗX 
ffി@  നിL ് പD റ¥വLി_Eത്D  പല�ം ഭീകരÃാരാFB. അവX n് നരകം 
ഉേപ]ിnാെത സ}X ഗY fിെല െകാടD ¦ാoാകണെമB�ായി`B, അതിെ= ഫലമായി 
അവസാനമില� ാf ൈവ`�tPI  അവX  മ�tേലാകfിേലn ് >േ]പിdകയD�ായി  
 

5. ഒ` പെ] നിPളെടD  േബാധപK X Óമായ പാ¯ാfാപfിലK െടയD ം, മരണfിെ= 
രാജtfി@  നിL ്ആേരാഹണം െചയ§ െകാ�D ം നിPI  >വണതയD െട ആവാസസ�ാനf ്
ഇേGാI  എfിnഴി�ിരിdB. പലായനfിെ=യD ം േമാഹഭംഗfിെ=�മായ ര� ്
ഇടD Pിയ പി� ബലം നിPളെടD  ആവാസസ�ാനെf നിലനിX ¥B. പാലയനം 
അസതtവD ം അസV ിരവD മാണ,് ശാശ}തമായത് എL ആശയവD മായി അതിലK െട നടBെകാ� ്
നിPI  നിPെള തെL കബളിGിdകയാണ.് എLാ@  യഥാX yfി@  നിPI  
അതിേവഗം താേഴാ_ ് ഇറPDകയാണ ് െചpLത്D  . േമാഹഭംഗfിെ= പാതയാണ ് നിPI  
സ}ീകരിdLെത¦ി@  നിPളെടD  ആേരാഹണം േവദനാകരമാണ,് എLാ@  
അസതtമല� ാf ഒേL ഒL ്അത് മാ´മാണ.് 

6. പരാജയfിW േമ@  പരാജയfിWേശഷം നിPI n ് വtതിയാനfിെ= ആവാസം 
എL അടDf വി|മസ�ാനെf¥വാ�  കഴിയD ം . ഇേGാI  നിPളെടD  മDLിലDE ഈ 
ര� ് വഴികളെടD  ഇടയി@  നിBമDE തിരെ�ടD Gിെന |�ിdക. ഒLികി@  
ഉ@ പാദനfിേലn ് നയിdL ദDഢനി¯യfിെ=തായ വഴി സ}ീകരിdക. അെല� ¦ി@  
ഒരിn@  hടി നിPെള പി�  വാPലിെ= ദിശയിേലn് hടD ത@  ഇറnിവിടD L അമX 
ഷfിെ=തായ വഴി തിരെ�ടD dക. ഇവിെട നിPI  േവെറാ` ധX ® സ¦ടം േനരിടD B. 
ഒBകി@  നിPI  േബാധപK X Óമായ ജീവിതfിെ= ദD X ഘടമാX ഗY ം നി¯യദാX �tേfാെട 
തിരെ�ടD dB. അെല� ¦ി@  നിPI  നിPളെടD  പഴയ ജീവിതfിേലn ്അമX ഷേfാെട 
തിരിZേപാFBD . ഈ അവസ�യി@  പല`ം തPെള തെL മറികടdവാ�  സാധിnാെത 
സ}[ം സാധtതകെള വിേചÙ ദിdLവരാണ.് 

7. എLാ@  ദDഢനി¯യേfാെട ആേരാഹണം െചയ§  കഴി� നിPI n ്നിPെള തെL 
ഉല്Gfി എLറിയെGടD L ആവാസസ�ാനf ് കാണാം. ഇവിെട നിPെള മK L് 
വാതിലDകI  അഭിമDഖീകരിdB.  ഒLിെന പതനം എBം മേoതിെന ഏകാvത എBം 
മK Lാമേfതിെന അേധാഗമനം എBം പറയD ം. ബാഹtമായ ഒ` അപകടfിW മാ´ം 
നിPെള അതിേലn് തEിയിടാ�  പoLD  പതനം എLത് നിPെള േനരി_് 
അഗാധതകളിേലn ് െകാ�D േപാവD കയD ം ആ വാതി@  നിPI  തിരെ�ടD dLത്  
ഉ�ാവാനിടയില� ാf�മാണ.് േനെര മറിZ ് അേധാഗമനfിെ= വാതി@  നിPെള 
പേരാ]മായി അഗാധഗX fPളിേലn ് െകാ�D േപാFB. ഈ പാതയി@  നിPI  
നഷ� െG_ എല� ാfിെനയD ം ബലിnഴിnെG_ എല� ാfിെനയD ം പoി നിര[രമായി പDന 
പരിഗണന നട¥കയD ം നിPI  നിPളെടD  കാല° ാടD കെള >]Dബ³ മായ സX Gിളാകാരം 
േപാെല അവേലാകനം െചpകയD ംD  െചpBD . നിPെള അഗാധതയിേലn ്െകാ�D േപാFL 
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>ÊയD െട പരിേശാധന തീX ZയായD ം നിPI  താരതമtം െചpLD  വസ§ nളി@  ചിലതിെന 
മK ലtം FറZD  കാ¼കയD ം അWപാതം െതoിZ് പരിഗണിdകയD ം െചpLD  അസതtമായ ഒ` 
പരിേശാധനയാണ.് ആേരാഹണfിWE >യÚെf പിLി@  ൈകെവടി� 
>േയാജനPളമായിD  നിPI  താരതമtം െചpBD . എLാ@  നിPI  കാരtPI  hടK ത@  
അടD¥ പരിേശാധിdകയാെണ¦ി@  നിPI  യാെതാBം തെL ആേരാഹണfിനായി 
ൈകെവടി�ി_ിെല� Bം മo് കാരണPളാലാണ ് അവ വി_കള�െതBംD  നിPI  
മനസ¹ ിലാdം. നിPI  ആേരാഹണവD മായി യഥാX yfി@  ഒ` ബ£വD മില� ാf ഒ` 
ഉേ�ശPെള െതoായി അവതരിGിdേ¨ാI  അേGാഴാണ ് അേധാഗതി ആരംഭിdLത്. 
ഞാ�  ഇേGാI  േചാദിdB, എ[ാണ ് മനസ¹ ിെന വ¾ിdLത്.  ഒ` പെ] 
>ാരംഭfിലDE ഉÛാഹfിമX Gിെ= അസതtമായ ഉേ�ശമാവD േമാ? ഒ` പെ] 
>യÚിdവാWE ൈവഷമtമാവD േമാ? ഒ` പെ] നിലവിലില� ാതി`Lേതാ മoD  
ഉേ�ശPളാ@  േ>രിGിnെG_േതാ ആയ ബലികളെടD  അസതtമായ ഓX ®യാFേമാ?  
ഞാ�  ഇത് പറയD േ¨ാI  നിPേളാട ് േചാദിdകയD ം െചpBD . നിPളെടD  വീട ്FറZ ്േനരം 
മD� പ് കfിേGായി. അ�െകാ� ് നിPI  ആേരാഹണfിW തീ`മാനിZതാേണാ 
അെല� ¦ി@  നിPI  ആേരാഹണം െചയV ത് െകാ� ് നിPളെടD  വീട് 
കfിയടPിയതാെണL ് നിPI  ഇേGാI  വിചാരിdBേ�ാ? ചD oപാടD മDED  മoD  
വീടD കI n ് എ¢ സംഭവിZെവL്D  നിPI  അ@ പെമ¦ിലD ം ആേലാചിdകയD�ാേയാ? 
നിസ¹ േ�ഹമായി നിPI  നടD വിലDE ഏകാvമായ ല]tം എL വാതി@  തിരെ�ടD nണം 

8. ഏകാvമായ ല]tfിെ= േസാപാനfിലK െട േമല്േGാ_ ്േപാവD േ¨ാI  അച¾ലമായ 
ഒ` FംഭേഗാപD രfി@  നിPI  എfിേZ`ം. അവിെടനിL ് ഇടD Pിയ�ം 
പിരി�ിരിdL�ം മD ഴnം എL േപരി@  അറിയെGടD L�മായ ശിലാമാX ഗY fിലK െട 
അവസാനം േവദിേപാെല ഇരിdL�ം വീതിയDE�ം ഊX �fിെ= �റസ¹ ായ സ�ലം 
എL നാമfാലDE «നtമായസ�ലf ്എfിേZ`L�വെരയD ം മD േLാ_ ്നിPDക.  

9. ആ �റL സ�ലf ്അതിÕഹfായ പീഠ�മി ÎശtfാലD ം, എണj മo�ം നി¯ലവD മായ 
ന]´Pളാ@  lേപാത്കX ഷം േനടിയ രാ´ിയD െട േപടിെGടD¥L നിശബ³ യാലD ം 
നിPI  ഭയവിഹ}ലനാെയBം വരാം. അവിെട നിPളെടD  തലയ� ് േനെര മDകളി@  സK രtന് 
േനെര എതിX  വശfായി വിചി´മായ vഹണം പിടിZ ച�െ= വശtമായ lപം 
ആകാശfി@  ഉറGിZിരിdLതായി കാണാം. അവിെട നിPI  ]മേയാടD ം 
വിശ}ാസേfാടD ം hടി >ഭാതെf കാfിരിnണം. എെ[Lാ@  നിPI  
ശാ[നായി`Lാ@  ചീfയായ ഒBം തെL സംഭവിnാ�  വഴിയില� . 
 

10. ഇfരം ഒ` ചD oപാടി@ D  അവിെട നിB െപെ_L് പD റ¥ കടdവാWE ഒ` വഴി 
തpാറാnണെമL ് നിPI  ആvഹിZD  എB വരാം. എ¦ിലD ം ക`തേലാടD hടി േനരം 
പDലരാ�  കാfിരിdLതിW പകരം വിടവാPാ�  |മിdകയാെണ¦ി@  എവിെടെയ¦ിലD ം 
മടിZ ് മടിZ ് നിPളെടD  വഴിതGി തടയDLതിലായിdം നിPI  എfിേZ`ക. അവിെട 
എല� ാ ചലനവD ം (ഇ`_ിെല) അസതtമാെണBം അതിW സാമാനtമായി താല� ാലിക നി¶fി 
എLാണ ്പറയDക എBം നിPI  ഓX ®ിnണം. ഞാ�  നിPേളാട ് ഇേGാI  പറയDLത്  
മറB െകാ� ്താല� ാലിക നി¶fി ചലനം നടfാ�  നിPI  �ടPDകയാെണ¦ി@  ഒ` 
ചD ഴലിnാoിനാ@  താേഴാ_ED  വഴിയിേലdം �തകാല ആവാസസ�ലPളിെല 
ദD രാചാരfിെ= ഇ`� കയfിേലdം നിPI  വലിZിഴയ� െGടD ം എL ്ഉറGിZെകാEകD D . 
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11. ആ[രികമായ അവസ�കI  ഒL ് മെoാBമായി ബ£െG_ിരിdBെവL ്
മനസ¹ ിലാdവാ�  എ´ >യാസമാണ.് േബാധതലfിന ്എ´ വഴPാf നtായവാദമാണ ്
ഉEെതL് നിPI  |�ിdകയാെണ¦ി@  ഇfരം ചD oപാടി@ D  ആരാേണാ അ£മായി 
താല� ാലിക നി¶fി െചpLത്D  അവX  അനിവാരtമായD ം തPേളയD ം മoEവെരയD ംD  തരം 
താഴ¥്വാ�  �ടPDെമL ് നിPI  േവX തിരിZ ് മനസ¹ ിലാnണം. അPിെനയാെണ¦ി@  
േമാഹഭംഗfിെ= വികാരPI  അവനി@  ഉയX BവരികയD ം പിLീട ് അവ അമX 
ഷfിേലdം അവസാനമായി മരണfിേലdം അവX d�ായി`Lെതല� ാം മറB 
െകാ� ്ഒ` നിമിഷാX �fി@  vഹിdവാനായി നിയ�ണfി@  െകാ�D  വരിക. 

12. ആ �റL സ�ലf ് നിL ് നിPI n ് പകലിേലn് എfിേZരാ�  കഴിെ�¦ി@  
>ഭെചാരിയDL യാഥാX ytം ആദtമായി ദീപV ിമfായ സK രtനായി നിPളെടD  കണÝ കI n ്
മDLി@  ഉദിZവ`ംD . അേGാI  നിലനി@ GDE എല� ാoിലD ം ഒ` ആസK ´ണം ജീവിdB എB 
നിPI  കാ¼ം. 

13. ഇ`_ിേലn് െവളിZം െകാ�D  േപാFവാ�  േവ�ി നിPI  സ}േമധയാ അറിയെGടാf 
>േദശPളിേലn ് ഇറPDവാ�  ആvഹിdLിെല� ¦ി@  അവിെട നിL ് നിPI  വീ¼ 
േപാFവാ�  സാ�tത Fറവാണ.് 

ഈ വിഷയPെള FറിZ ് ഇനിയD ം hടD ത@  വിസV രിdLത് >േയാജനമDE കാരtമല�  
എെ[Lാ@ , അWഭവം ഇല� ാെത വ`േ¨ാI  ഭാവനയD െട മÒലfി@  േനട�  കഴിയDL 
ഒL ്എL ്െകാ� ്അവ വഴി െതoിdവാ�  മാ´േമ ഉപകരിdകയDEK . 

ഇവിെട വിശദീകരിZെത[ാേണാ അവ നിPI n് >േയാജന>ദമല�  എL് നിPI  
കെ�¥കയാെണ¦ി@  ഒ` കണj ാടിയിെല >തിഫലനെf േപാെല ഒ` ശബ³ fിെ= 
മാെoാലിേപാെല ഒ` നിഴലിെ= നിഴ@  േപാെല സേ�ഹവാദfിന ് ഒ` യD�ിയD െടയD ം 
അടിസ�ാനമില� ാfിടേfാളം എ¢ം ഖÒിdവാ�  നിPI nാFം. 
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XX. XX. XX. XX. ആ[രികമായആ[രികമായആ[രികമായആ[രികമായ    യാഥാX യാഥാX യാഥാX യാഥാX ytംytംytംytം 

1. എെ= പരിഗണനകെള |�ിdക അവയി@  നിPI  അേനtപേദശ >തിഭാസfിെ= 
അ[X ÊാനവD ം ബാഹt േലാകfിെ= ÎശtPളംD  മാ´മല�  മാനസിക േലാകfിെ= 
സതtമായ വിവരണPളംD  നിPI n ്കെ�fാനാവD ം. 

2. നിPളെടD  യാ´യി@  നിPI  കടB േപാFL സ�ലPI n ്ഒ` തരം സ}ത�മായ 
നിലനി@ പ് ഉെ�Bം നിPI  വിശ}സിേn�തില� . ഇfരം െതoി�ാരണകI  പലേGാഴD ം 
ഗഹനമായ >േബാധനPെള അസ° ഷ� മാdകയD ം അPിെന സ}X ഗY PI  , നരകPI  , 
മാലാഖമാX , പിശാചDnI  , രാ]സÃാX , മ�വശീ�തമായ േകാ_കI  , വിദK രമായ 
നഗരPI  എLിPെന പല�ം >ബD�മായവെര സംബ£ിZിടേfാളം ദDഷ� ിേഗാചരമായ 
യാഥാX ytം ആെണL ്ഇBം ചിലX  വിശ}സിdB. അേത മD� വിധിയി@  തെL പെ] 
വി`�മായ വtാഖtാനേfാടD hടി സേ�ഹവാദികI  യാെതാ` ÊാനവD മില� ാെത ഇfരം 
വസ§ nെള ജ}രബാധിതമായ മനസ¹ Ä കI n ്ഉ�ാവDL െവറംD  മായാദX ശനമാേയാ മതിÞമം 
ആേയാ ആയി_ാണ ്കണnാnി േപാ`Lത്? 

3. ഇവിെട ബാഹtേലാകെf സÎശtവസ§ nI  െകാ�D  >തീകവത്കരിZി_ാെണ¦ിലD ം 
യഥാX yമായ മാനസികാവസ�കളാണ ് ഇവെയല� ാം >തിപാദിZിരിdLെതL് നിPI  
മനസ¹ ിലാnണം എL ്ഞാ�  ആവX fിേn�ിയിരിdB. 

4. ഇവിെട പറ�� മറnാതിരിdകയD ം അേനtപേദശPI  ചില സ�X Pളി@  മനസ¹ ിെന 
വഴി െതoിGിdകയD ം എLാ@  മoവസരPളി@  അവതരണേfാടD  hടാെത vഹിnാ�  
അസാ�tമായ യാഥാX ytPെള വിവX fനം െചpBD  എL അേനtപേദശPളെടD  
പിറകിലD ളള സതtം അനാവരണം െചpവാD �  പഠിdകയD ം െചpകD . 

വtതtസV  ജനവX ഗY PളെടD  നിരവധി വീരനായകÃാX  എfിേZരണെമL ് ആvഹിZ 
ൈദവPളെടD  നഗരPെള പoി സംസാരിZേGാI  മK ലlപfിലDE േതേജാlപം 
ലഭിZമ_ി@  ൈദവPളംD  മWഷt`ം ഒ`മിZ ് ആവസിdL സ}X ഗY Pെള പoി 
സംസാരിZേGാI  പതനPെള പoിയD ം >ളയPെള പoിയD ം സംസാരിZേGാI  മഹfായ 
ആ[രിക സതtമാണ ് പറയെG_ത്. 
പിLീട ് വിേമാചക�  അവ`െട വചനPI  െകാ�DവരികയD ം തPI  
അഭില]ിdLേതതാേണാ അതിW േവ�ി നഷ� െG_ ഐകtം പDനസ�ാപിdLതിനായ് 
ദ}�>�തേfാടD  hടി വരികയD ം െചയ§ . അേGാI  അതിേലെറ മഹfായ 
ആ[രികസതtമാണ ് പറയെG_ത്. 
എ¦ിലD ം ഇെതല� ാം പറ�േGാI  മസ¹ ിെ= പD റf ് നിBം െകാ� ്അെതാ` തകരാേറാ 
കEേമാ ആയി`B.  

മറിZ ് ആ[രികവീ]ണവD മായി ബാഹtേലാകം കfിയമ`േ¨ാI  ഈ വീ]ണെf 
പDതിയ പാതകളിേലn ് സ¾രിdവാ�  നിX ബ£ിnെGടD B. ഈ കാലഘ_fിെ= 
നായകÃാX  മD � പ് അപരിചിതമായ >േദശPളിലK െട ന]´PളെടD  േനെര പറdB.  

ഈ കാലഘ_fിെ= നായകÃാX  അവ`െട േലാകfിെ= പD റേfdം, 
അെതെ[Lറിയാെത ആ[രികവD ം േതേജമയവD മായ േക�fിേലn് േ>രിതനായി 
െകാേ�യിരിdB. 
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േസവനം 

ഈ ചടP് നിX വഹിZത് ഒ` h_ം ജനPളെടD  അഭtX yന>കാരമാണ ് 

എല� ാവ`ം. നി@  dകയാണ ് 

സഹായി പ¦ാളികേളാട ്ഇരിnാ�  അഭtX yിdB.  

പരികX ®ിയD ം സഹായിയD ം നി@ dക തെL െചയDB 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി:::: എെ= മനസ¹ ് അശാ[മാണ ്

പ¦ാളികI പ¦ാളികI പ¦ാളികI പ¦ാളികI     : എെ= മനസ¹  ്അശാ[മാണ ്

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി:::: എെ= ©ദയം അസ}സ�മാണ ് 

പ¦ാളികI പ¦ാളികI പ¦ാളികI പ¦ാളികI     : എെ= ©ദയം അസ}സ�മാണ.് 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി:::: എെ= ശരീരം പിരിമD റnfിലാണ്D . 

പ¦ാളികI പ¦ാളികI പ¦ാളികI പ¦ാളികI     : എെ= ശരീരം പിരിമD റnfിലാണ്D   

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി:::: ഞാ�  എെ= ശരീരേfയD ം ©ദയേfയD ം എെ= മനസ¹ ിേനയD ം സ}ാസ�ൃം 
ഉEതാdB. 

പ¦ാളികI പ¦ാളികI പ¦ാളികI പ¦ാളികI     : ഞാ�  എെ= ശരീരേfയD ം എെ= ©ദയേfയD ം എെ= മനസ¹ ിേനയD ം 
വി|മാവസ�യിലാdB.  

പരികX ®ിയD ം സഹായിയD ം ഇ`B അ@ പ സമയം കടB േപാകാ�  അWവദിdB. 

പിLീട ്സഹായി എഴD േL@ dകയD ം സ�X ഭfിന ് അWേയാജtമായ അ[X 
വീ]ണfിെല ഒ` തത}േമാ ഖÒികേയാ വായിZി_ ്പ¦ാളികേളാട ്അതിേÃ@  
ധtാനിnവാ�  പറ�ി_ ്ഇരിdB. 

അ@ പ നിമിഷPI n ് േശഷം പരികX ®ി എഴD േLo ് നിLി_ ്ഓേരാ വാചകവD ം നിX fി 
നിX fി താെഴ പറയDLത് വായിdB. 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി : പK X ണj മായD ം നിPളെടD  ശരീരെf വി|മിGിdകയD ം മനസ¹ ിെന 
ശാ[മാdകയD ം െചpകD ..... 

അതിW േശഷം സDതാരtവD ം >ഭാപK രിതവD മായ ഒ` േഗാളം നിPളെടD  ©ദയfി@  
വി|മിdL�വെരയD ം നിPളെടD  അടD േfn ്ഇറPിവ`Lതായി സ¦@  Gിdക. .... 

ഈ േഗാളം നിPളെടD  െന¾ിനകf ്വികസിdL ഒ` സംേവദനമായി പരിവX fനം 
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െചpLതായിD  തിരിZറിയD ക. .... 

ഈ േഗാളfിെ= സംേവദനം ©ദയfി@  നിL ്ശരീരfിെ= പD റേfn ്
വികസിGിdക. അേത സമയം നിPളെടD  ശ}ാേസാചÙ ാസം ആഴമDEതാdക.... 

നിPളെടD  ൈകകളിലD ം മo ്ശരീരഭാഗPളിലD ം പDതിയ ഒ` സംേവദനPI  നിPI n ്
അWഭവെGടD ം..... 

നിPI  വX �ിത തരംഗPI  ദX ശിdം. നല�  വികാരPളംD  സ� രണകളംD  ഉയX Bവ`ം.... 

ശ�ിയD െട ഒഴD n ്യേഥഷ� ം ഉ�ാFവാ�  അWവദിdക. ഈ ശ�ി ശരീരfിWം 
മനസ¹ ിWം ഊX �ം ത`B. .... 

ഈ ശ�ി നിPളി@  >തt]മാകാ�  അWവദിdക..... 

അതിെ= >കാശം നിPളെടD  കണÝ കളി@  കാണാ�  |മിdക. അതിെ= സ}യേമെവയDE 
>വX fനം തടയാ�  |മിn`ത് ..... 

ശ�ിേയയD ം അതിെ= ആ[രിക >കാശെfയD ം അWഭവിdക. അത് സ}യേമവ 
െവളിെGടെ_... 

അ@ പ സമയfിW േശഷം പരികX ®ിയD െട സമീപം സഹായി എഴD േLo ്നി@  dB. 

സഹായിസഹായിസഹായിസഹായി : ഞPI n ്കി_ിയ ഈ ശ�ിേയാടD  hടി സതtസ£മായി എ[ാേണാ 
ഞPI n ്ആവശtം അതിെ= പK X  fീകരണfിനായി ഞPI n ്മനസ¹ ിേലാ_ ്|� 
േക�ീകരിnാം. 

സഹായി എല� ാവേരാടD ം എഴD േLo ് നി@ nാ�  പറ�ി_ ്േചാദtPI  േചാദിdB. 
അ@ പസമയം കഴി�തിന ്േശഷം പരികX  ®ി സമാപിGിdB. 

പരികX പരികX പരികX പരികX     ®ി®ി®ി®ി : ശാ[ി ശ�ി ആന�ം. 

പ¦ാളികI പ¦ാളികI പ¦ാളികI പ¦ാളികI     : നിPI dം ശാ[ി ശ�ി ആന�ം  
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നീ_LD     സഹായഹസV PI     

ഈ ചടP് നടfെG_ത്  ഒേLാ അധിലധികേമാ ആI nാ`െട അഭtX yന >കാരമാണ.്  

എല� ാവ`ം നി@ dകയാണ.് 

സഹായി പ¦ാളികേളാട ്ഇരിnാ�  ]ണിdB. 

പരികX ®ിയD ം സഹായിയD ം �ടX Bം നി@ dB. 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി : എെ= മനസ¹  ്അശാ[ാമാണ.് 

പ¦ാളികI പ¦ാളികI പ¦ാളികI പ¦ാളികI     : എെ= മനസ¹  ്അശാ[ാമാണ.് 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി : എെ= മനസ¹  ്അസ}സ�മാണ.് 

പ¦ാളികI പ¦ാളികI പ¦ാളികI പ¦ാളികI     : എെ= മനസ¹  ്അസ}സ�മാണ.് 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി : എെ= ശരീരം പിരിമD റnfിലാണ്D . 

പ¦ാളികI പ¦ാളികI പ¦ാളികI പ¦ാളികI     : എെ= ശരീരം പിരിമD റnfിലാണ്D . 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി : ഞാ�  എെ= ശരീരെfയD ം എെ= ©ദയേfയD ം , എെ= മനസ¹ ിേനയD ം 
വി|മാവസ�യിലാdB. 

പ¦ാളികI പ¦ാളികI പ¦ാളികI പ¦ാളികI     : ഞാ�  എെ= ശരീരേfയD ം എെ= ©ദയേfയD ം എെ= മനസ¹ ിേനയD ം 
വി|മാവസ�യിലാdB.  

പരികX ®ിയD ം പ¦ാളിയD ം ഇ`Lി_ ്അ@  പസമയം േപാകാ�  അWവദിdB. 

പരികX ®ി എഴD േLo ് നി@ dB. 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി :നിPI n ്ശ�ി കി_ണെമL ആvഹമD െ�¦ി@  സഹായഹസV ം നീ_LD  
നിമിഷfി@  പDതിയ സംേവദനPI  അWഭവിnാ�  �ടPDെമL് നിPI  
മനസ¹ ിലാnണം 

വX �ിത തരംഗPI  നിPI  ദX ശിdം. Ñഭകരമായ വികാരPളംD  സ� രണകളംD  ഉയX 
Bവ`ം. 

ഇ� സംഭവിdേ¨ാI  ശ�ിയD െട >വാഹെf സ}ത�മായി ഒഴD കാ�  അWവദിdക 

നിPളി@  ശ�ി >കടമാകാ�  അWവദdക. അത് സ}യം >വX fിdLതിെന 
തടയാതിരിdക. ശ�ിേയയD ം അതിെ= ആ[രിക >കാശേfയD ം അWഭവിdക  

അതിെന യേഥഷ� ം >കടമാകാ�  അWവദിdക..... 

>തിഫലനfിനായി അ@ പ സമയfിW േശഷം പരികX ®ിയD ം സഹായിയD ം എഴD േLo ് 
നി@ dB. 
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സഹായിസഹായിസഹായിസഹായി : ശ�ി േവ�വX  എഴD േLo ്നി@ dക.  

hടD ത@  പ¦ാളിളെ�¦ി@ D  സഹായി അവ`െട സ�ാനPളി@  തെL നി@ nാ�  
]ണിdB. FറZD  േപരാെണ¦ി@  പരികX ®ിയD െട ചD ററംD  നി@ nാനായി പ¦ാളികെള 
]ണിdB. അ@  പസമയfിന ്േശഷം പരികX ®ി സഹായഹസV ം നീ_വാD �  �ടPDB. 
ആവശtമാെണ¦ി@  സഹായിn ്പ¦ാളികെള ചD oിലD ം നി@  nാ�  സഹായിnാം. 
ചിലേGാI  അവ`െട സ�ാനേfn ്hെട േപാകാം. സഹായഹസV ം നീ_ിയതിന ്േശഷം 
പ¦ാളികI n ് ഈ അWഭവം vഹിdLതിന ്േവ�ി അ@  പസമയം ന@ കാം. 

സഹായിസഹായിസഹായിസഹായി : ഞPI n ്കി_ിയ ഈ ശ�ിേയാടD hടി സതtസ£മായി എ[ാേണാ 
ഞPI n ്ആവശtം അതിെ= പK X fീകരണfിനായി ഞPI n ്മനസ¹ ിേലാ_ ്|� 
േക�ീകരിnാം.... 

സഹായി പ¦ാളികെള നി@ nാ�  ]ണിZി_ ്ഈ േചാദtPI  േചാദിdB.  

അ@  പസമയfിന ്േശഷം പരികX ®ി സമാപനം FറിdB. 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി : ശാ[ി ശ�ി ആന�ം. 

പ¦ാളികI പ¦ാളികI പ¦ാളികI പ¦ാളികI     : നിPI dം ശാ[ി, ശ�ി, ആന�ം 
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സൗഖtംസൗഖtംസൗഖtംസൗഖtം 

ഈ ചടP് നിX വഹിZത് ഒ` h_ം ആളകളെടD D  അഭtX yന >കാരമാണ.് 

പ¦ാളികI  എല� ാം ഇരിdകയാണ.് 

പരികX ®ിയD ം സഹായിയD ം നി@  dകയാണ.്  

സഹായിസഹായിസഹായിസഹായി : ഞPI  ഇവിെട hടിയിരിdLത് ഞPളെടD  ഏoവD ം േവ�െG_വെര FറിZ ്
ചി[ിnാനാണ.് അവരി@  ചിലX അവ`െട ൈവകാരിക ജീവിതfി@  ബD�ിമD _ ്
അWഭവിdകയാണ,് മoD  ചിലX  മoEവ`മായDED  അവ`െട ബ£fിലD ം േവെറ ചിലX  
അവ`െട ആേരാഗtfിലD ം ബD�ിമD _ ്അWഭവിdകയാണ.് ഞPI  ഞPളെടD  
ചി[കേളയD ം ഞPളെടD  നല�  ആvഹPേളയD ം അവX n് േനെര തിരിdകയാണ.് 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി : സൗഖtfിന ്േവ�ിയDE ഞPളെടD  അേപ] അവരിേലെn¥െമL ്
ഞPI  n ്വിശ}ാസമD�.് ഞPI nിേGാI  ആ േവ�െG_വ`െട സാമീപtം 
അWഭവിZറിയാം. ഞPI nിേGാI  അവ`മായി സ¨X nം പDലX fാം. 

സഹായിസഹായിസഹായിസഹായി : അവX  അWഭവിdL ബD�ിമD _കെളD  FറിZ് FറZ D സമയം നമDnിേGാI  
ധtാനിnാം. 

പ¦ാളികI n ്ധtാനിnാനായി FറZ ്സമയം നല¬ ാം. 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി : ഇേGാI  ഞPI  ഞPളെടD  ഉfമമായ >തtാശ ഈ ആളകളിേലn്D  
അW�തമാdവാ�  ആvഹിdകയാണ.് ആശ}ാസfിെ= ഒ` തരംഗവD ം സൗഖtവD ം 
അവരിേലn ്എfിേZ`ം. 

സഹായിസഹായിസഹായിസഹായി : ഞPI  ഞPളെടD  േസ� ഹിdLവX d േവ�ി അഭില ഷിdL ആ 
സൗഖtfിെ= അവസ� ഇേGാI  FറZD  സമയം െകാ� ്മാനസികമായി നമDn് സ�ാന 
നിX ണയം െചpാം . 

പ¦ാളികI n ്അവ`െട മനസ¹ ിെന ഇതിേലn ്|� േക�ീകരിnാ�  FറZ ്സമയം 
െകാടD dക. 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി : ഈ അവസരം അWവദിdLതിലK െട ആX െnാെn േവ�ിയാേണാ ഇത് 
അഭിലഷിdLത്, േസ� ഹിdL ആ`െടെയാെn സാLിധtമാേണാ അW�തമാേn�ത് 
അവX  ഞPളെടD  ഈ സമയേfാ അേതാ സ�ലേfാ ഇെല� ¦ിലD ം , ഈ േസ� ഹfിെ= 
ഈ ശാ[ിയD െട , ഈ ഊഷ� ളമായ ആ�fിെ= അW�തിയി@  ഞPളമായിD  
ബ£ിGിnെG_ിരിdLതിലK െട നമDn ്ഈ ചടP് ഉപസംഹിരിnാം. 

ഒ` ചD`Pിയ സമയം ഇതിനായി ന@ Fക.. 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി : ഇത് മoEവX D n ്¤ണവfായ�ം, നമDn് ആശ}ാസമ`ളL�ംD  ന®D െട 
ജീവിതെf >േചാദനം ന@ FL�മാFB. ഇവിെട സLിഹിതരായിരിdL 
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എല� ാവ`െടയD ം ഉfമമായ അഭിലാഷfാ@  ബലിഷ് ഠമാnെG_ സൗഖtfിെ=തായ 
ഈ >വാഹfി@  മD ഴD കിയ ഏവX dം അഭിവ�നം.  
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സംര]ണംസംര]ണംസംര]ണംസംര]ണം 

ഈ ചടP് ഒ` വt�ിയD െടേയാ അെല� ¦ി@  ഒ` h_ം ആളകളെടേയാD D  അഭtX yന >കാരം 
നടfാം.  

എല� ാവ`ം നി@  dകയാണ.് 

പരികX ®ിയD ം സഹായിയD ം പ¦ാളികളാ@  ചD oെG_ F_ികI n ്അഭിമDഖമായി നി@  
dകയാണ ് 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി : F_ികI n ്ന®D െട സമD ദായfി@  പ¦ാളിfം ന@ ക@  ആണ്  ഈ 
ചടPിെ= ഉേ�ശം. 

പD രാതനകാലം മD ത@ n് F_ികI  ചടPDകളെടD  >ധാന േക�സ�ാനമായി`B. 
ഉദാഹരണfിന ് േപX വിളിയD ം Êാനസ� ാനവD ം. ഈ ചടPDകI  മWഷtെ= 
ജീവിതാവസ�യിെല മാoേമാ പദവിയിലDE മാoേമാ ആയാണ ്അംഗീകരിnെG_ത്. 

ഇL ്ഈ ഘ_fി@  ജനനതീpതിയD ം ജനിZസ�ലവD ം മoD  വിവരണവD ം േരഖെGടD¥L 
വളെര ൈദX ഘtേമറിയ സാമK ഹt ഔപചാരികതകI  നിലവി@  ഉ�.് എLി`LാലD ം നിX 
വികാരമായ ഔപചാരി കതേയാടD  hടിയ ഔേദtഗിക േരഖകI  n് ര]ിതാnളി@  നിBം 
FടD ംബfി@  നിBം ,സD©¥nളി@  നിBം F_ികെള സമD ദായfിന ്മDLി@  
പരസtമായി പരിചയെGടD¥േ¨ാI  ഒഴD കിെയ¥L സേ[ാഷെമാഴിZ ്ഈ തരfിലDE 
ആ�tാ»ിക >യാണfാ@  അWഗമിnെGടD L ചടPDകളി@  ഒB തെL െചpാനില� . 

ഈ ചടPിലK െട F_ികI  സമD ദായfി@  പ¦ാളിയായതിW േശഷം അ>തീ]ിത 
സംഭവPളി@  പരിര]ണമി@  ലാെത വിടാതിരിnാന്അവX dേവ�ി ചില 
ഉfരവാദിത}PI  ഉ�ാdB. 

ഈ ചടP് ഈ F_ിn ്/ F_ികI  n ്സംര]ണം അഭtX yിdകയD ം സമD ദായം അവെന / 
അവെള പDതിയ മകനാേയാ / മകളാേയാ സ}ാഗതവD ം െചpBD .  

ഒ` െചറിയ നിശബ³ തയ�  ്േശഷം പരികX ®ി ര]ിതാnെള ഊഷ� ളമായ സ}രfി@  
സംേബാധന െചpBD . 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി : ഞPI  ഈ F_ിn ്/ F_ികI n ്േവ�ി സംര]ണം ആവശtെGടD B. 

സഹായിസഹായിസഹായിസഹായി : ഞPI  അവെന / അവെള സേ[ാഷേfാടD hടി സ}ാഗതം െചpകയD ംD  
അവേനാ / അവI  േnാ സംര]ണം ന@ കാെമL ചDമതല സ}യം ഏ@ dകയD ം െചpBD . 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി : ഞPളെടD  Ñഭകാം]കI  ഞPെള വിസà മാdB. ശാ[ി ശ�ി ആന�ം. 

പരികX ®ി:::: സൗമtമായി ഒ` ൈക തലയി@  വZെകാ�്D  ഒേരാ F_ിയD െടയD ം 
െനoിfടfി@  ചD ംബിdB 
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വിവാഹംവിവാഹംവിവാഹംവിവാഹം 

ഈ ചടP് ഒേLാ അതിലധികേമാ ഇണകളെടD  ആവശt>കാരമാണ ്നട¥Lത്. 
എല� ാവ`ം നി@  dകയാണ.്  

പരികX ®ിയD ം സഹായിയD ം ഇണകI  n്  അഭിമDഖമായി നി@ dB. 

സഹായിസഹായിസഹായിസഹായി : പD രാതനകാലം മD ത@  തെL കലtാണം ജനPളെടD  അവസ�യി@  വ`L 
മാofിെനയാണ ്FറിZി`Lത്. ഞPI n ് ജീവിതfിെല ഒ` പDതിയ അവസ� 
�ടPDകേയാ അവസാനിdകേയാ െചയV ി`Lത് എല� ായിേGാഴD ം അ�മായി ബ£െG_ ഒ` 
ചടPിെ= അക¨ടി േയാെടയാണ.് ഞPളെടD  വt�ിഗതവD ം സാമK ഹtവD മായ ജീവിതfി@  
hടിേയാ Fറേ�ാ ആയ േതാതി@  സ° ഷ� മായ അWഷÖ ാനPI  ആചാരപരമായാണ ്നാം 
സ}ീകരിdLത്. രാ´ിയി@  നിL ്വtതtസV മായി രാവിെല ഞPI  പരസ° രം അഭിവാദനം 
െചpBD , പരസ° രം കാണേ¨ാI  നാം ൈകെകാടD dB. ജÃദിനവD ം പDതിയ േജാലിയD ം , 
ഡിvി എടD nലD ം ആേഘാഷിdB. ന®D െട കായിക പരിപാടിയD ം മത, രാഷØ ീയ, 
െപാ�ചടPDകളംD  , അWഷÖ ാനPളെടD  അകേ¨ാടിേയാെട ഔചിതt പK X ണj മായ 
മേനാഭാവേfാടD hെട ഓേരാ അവസരfിലD ം ഞPെള >തിഷÖ ിdB. 

കലtാണം ഒ` വt�യD െട നിലവിലDE അവസ�യി@  നിBം വളെര >ധാനെG_ ഒ` മാoം 
വ`¥കയD ം അതിനായി ചില നിയമപരമായ ഔപചാരികതകI  എല� ാ രാജtPളിലD ം 
ആവശtമായി ഉ�്. സമD ദായവD ം , രാഷØ വD മായി ബ£െGടDfി വിവാഹം കഴിdLയാളെടD  
വിവാഹ ബ£ം അയാെള ഒ` പDതിയ അവസ�യിേലn് നിX ണയം െചpBD . പെ] 
ദ¨തികI  ഒ` വിവാഹ ഉട¨ടി തീX dേ¨ാI  അവX  ഒ` പDതിയ 
ജീവിതരീതിെയdറിZാണ ്ചി[ിdLത്.  അവX  അതPിെന െചpLത്D  ത@ nാലം 
ഔപചാരികതയാലല�  മറിZ് ഉLതമായ വികാരPേളാെടയാണ.് 

ഈ ചടPി@  അവസ�യിലDE മാoം അടയാളെGടD¥കയD ം, പ¦ാളികI n ്പDതിയ�ം 
നീ�Dനി@ dെമL ്>തീ]ിdL�മായ പരസ° രമDE hടിേZര@  നിലനിX ¥കയD ം 
െചpാം  എL ഇചÙ യാണ ്ഉEത്. അവX n ്അേനtാനtം പരസ° രം െകാടD nാWം 
വാPാWമDE അഭിലാഷമാ¼Eത്. hടാെത ഈ േലാകേfn ്F�DPെള 
െകാ�DവരാWം അെല� ¦ി@  ദെfടD nാWം ഈ ബ£ം മD േLാ_ ്െകാ�D േപാFLതിലK െട 
താ@  പരtെപടD B. 

ഈ തരfി@  വിവാഹfിെന കാ¼േ¨ാI  ഈ hടിേZരലിെ= ഔേദtഗികളായ 
ഔപചാരികതയD െട >ാധാനtെf വകെവZD  െകാടD nാെമ¦ിലD ം ൈവകാരികവD ം 
ആ�tാ»ികവD മായ കാഴÏ Gാടി@  ദ¨തികI  മാ´മാണ് ഈ ചടPി@  അX yേfാടD hടി 
സംഭാവന .െചpLത്D . മെoാ`തരfി@  ഈ ചടP് ര�് മWഷtെര പDതിയ ഒ` 
ജീവിതfിെ= അവസ�യിേലn ്എfിdകയD ം ഇണകI  അവരവ`െട സ}[ം 
സംേവദനfിന ്അWÉതമായി ഈ അഗാധമായ hടിേZരലി@  നിലനിX ¥കയD ം 
െചpBD . 

ഞPI  അവെര വിവാഹം കഴിGിdകയല� , അവX  പരസ° രം ഞPളെടD  സമD ദായfിW 
മDLി@  വZ ്വിവാഹം കഴിdകയാണ ്െചpLത്D . 
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പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി:::: ഈ ചടPിWേവ�ി സതtമായD ം നിPളെടD  സ}[മായD ം ഞPI  
േചാദിdB(ഒ` പ¦ാളിേയാട)് ഈ വിവാഹം നിPI n ്എ[ാണ.് 

പ¦ാളിപ¦ാളിപ¦ാളിപ¦ാളി : (പരികX ®ി േചാദിdേ¨ാI  ഉZfി@  ഉfരം പറയDB).  

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി : (മറD  പ¦ാളിേയാട)് ഈ വിവാഹം നിPI  n് എ[ാണ?് 

പ¦ാളിപ¦ാളിപ¦ാളിപ¦ാളി : (പരികX ®ി േചാദിdേ¨ാI  ഉZfി@  ഉfരം പറയDB) 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി : അേGാI  ഈ കലtാണം നിPI  >കടിGിZ അഭിലാഷPളംD  നിPളെടD  
ഏoവD ം അഗാധമായ ഇZകI  dം അWÉതമായി ഭവിnെ_ ദ¨തികെള േസ� ഹപDരസ¹ രം 
ആശിX വദിdB) 
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�ണ    

അഗാധ േസ� ഹബ£fിെ=തായ ഈ ചടP് , >കടിGിdL വt�ിേയാട ്അവെ= 
അെല� ¦ി@  അവളെടD  ഏoവD ം നല� ത് ന@  Fവാനായി ആവശtെGടD Lതാണ.് 

ഈ ചടP് സ}ീകX fാവിെ= അഭtX yന >കാരേമാ അെല� ¦ി@  |�ിdL 
അവWേവ�ിേയാ അവI  dേവ�ിേയാ ആവX fിnാം. 

പരികX ®ി മരിZെകാ�ിരിdLD  ആളിെ= hെട തനിZാണ ്ഉEത്  

മരിZെകാ�ിരിdLD  വt�ിയD െട >സLതയിേലാ അെല� ¦ി@  അേബാധാവസ�യിേലാ 
പരികX ®ി അടD¥െചL ്െകാ� ്വളെര ËദDവായD ം സാവധാനfിലD ം വt�മായD ം 
സംസാരിdB. 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി : നിPളെടD  ജീവിതfിെല ഓX ®കളാണ് നിPളെടD  >¶fികളെടD  വിധികX 
fാnI  നിPI n ്വളെര ചD`Pിയ സമയfിWEി@ , നിPളി@  എ[ാേണാ വളെര 
നല� തായDEത് അതിെന തിരിZD  വിളിnാ�  കഴിയD ം. അേതാX Å, പെ] ഭയGാടില� ാെത 
നിPളെടD  ഓX ®കെള Ñ�ീകരിÅ. സൗമtമായി ഓX െfടD Å, നിPളെടD  മനസ¹ ിെന 
ശാ[മാÅ. 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി FറZ ്േനരേfn ്ശാ[മായി നി@ dകയD ം �ടX L് അേത സ}രfിലD ം 
തീ¿തയിലD ം വായന �ട`കയD ം െചpBD . 

െഞ_ിdL ഭയെGടെfലിേനയD ം മനംമടD GിnലിേനയD ം തിരസ¬ രിÅ. . 

താഴ്L�ം ഇ`��മായ >േദശPളിേലn ്ഓടിെയാളിnാWE അഭിലാഷേfയD ം 
തിരസ¬ രിÅ. 

ഓX ®കേളാടD E ആസ�ിേയയD ം തിരസ¬ രിÅ. 

� ദDശtfിെ= സ}പ� േfാട ്ഉദാസീനനമായി െnാ�,് ആ[രിക സ}ാത[tേfാടD hടി 
നിലനി@  Å. 

ആേരാഹണം �ടPനായി തീ`മാനെമടD Å. 

മഹfായ പX വത|ംഘfിെല െകാടD മD ടിയി@  Ñ�മായ െവളിZം ഉദയം െചpകയD ംD  
തിരിZറിയാനാവാf |വണമധD രമായ ശബ³ PI  d മേധt ആയിരം വX ണj PേളാടD hടിയ 
െവEം സ° ടികാഭമായ പീഠ�മിയിേലdം പD@  ൈമതാനfിേലdം ഒഴD Fകയാണ.് 

മ�tേfാടടD dേ[ാറംD  വX �ിZ ശ�ിേയാടD hടി നിPI  െnതിെര തELD  
െവളിZfിെ= ശ�ിെയ നിPI  ഭയെGടാതിരിh. 

ഒ` �ാവകം േപാെലേയാ അെല� ¦ി@  കാo ്േപാെലേയാ അതിെന ഉI  െകാEK , തീX ZയായD ം 
അത് ജീവശ�ിതെLയാFB. 

മഹfായ പX Óത Ôഘലnകെf അÎശt നഗരം നിPI  കെ�¥േ¨ാI  നിPI  
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nതിെ= വാതായനം ക�D പിടിnാനാവണം, അത് തിരിZറിയD േ¨ാI  നിPളെടD  ജീവിതം 
പരിവX fനം െചpെGടD B. അതി Õഹfായ അതിെ= മതിലDകളി@  അnPളി@  
FറിZിരിdB. വX ണj Pളി@  FറിZിരിdB, "vഹിnെG_ിരിdB" ഈ നഗരfി@  
െചയV �ം െചpെGടാനിരിdL�ം സK ]ിnെG_ിരിdB  

പരികX ®ി FറZ ്േനരേfn ്മൗനം പK �D െകാ� ്അേത സ}രfിലD ം തീ¿തയിലD ം 
വായന�ട`B. 

ഇേGാI  നിPI  െപാ`fെG_ിരിdB 

നിPI  Ñ�ീകരിnെG_ിരിdB. 

കണÝ െകാ� ്കാണാനാവാf�ം മWഷtെ= കX ണj Pളാ@  േകI  nാനാവാf�മായ , 
അതt[ം ഭംഗിയാX L നഗരfിേലn ്>േവശിdവാ�  സ�മാnെG_ിരിdB. . 

വരിക അ[t[ം ഭംഗിയാX L െവളിZfിേലn ് 

>േവശിdവനാ�  തpാെറടD nക. 
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മരണം    

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി.... ജീവശ�ി ഈ ശരീരfി@  നിലZിരിdകയാണ.് 

ഞPI  ഇേGാI  ഞPളെടD  മനസ¹ ി@  നിL ്ഈ ശരീരfിെ= >ിതിബിംബfിെന 
ഞPI  അറിയDL വt�ിയD െട >തിബിംബfി@  നിBം േവX െGടD¥വാ�  |മിnണം. 
ഈ ശരീരം ഞPെള |വിdകയില� .  ഈ ശരീരമല�  ഞPളെടD  ഓX ®യിലDE വt�ി. 

ഏെതാരാളാേണാ ഇവിെട മെoാ` ജീവിതfിെ= സാLിധtം vഹിnാനവില�  എL ്
ക`�Lത് അവX , ശരീരfി@  നിL ്േവറി_ ്, മരണം ഈ ശരീരെf 
മരവിGിZിരിdകയാെണ¦ിലD ം അവ� / അവI  െചയ§  െകാ�ിരിL >¶fികI  �ടX Bം 
>¶fിZെകാേ�യിരിdകയD ംD  അതിെ= സ}ാധീനം ഒരിnലD ം 
അവസാനിdകയില� െയBം മന്സ¹ ിലാnണം. ജീവിതfി@  �ടPിവZ >¶fികളെടD  
ഈ ചPല മരണfിലK െട തടD¥ നിX fാനാവില� . 

ഈ സതtെf dറിZ ്എ>കാരം അഗാധമായി ധtാനിZാലD ം ഒ` >¶fി മെoാLിേലn ്
പരിവX fനം െചpLത്D  പK X ണj മായD ം vഹിnാ�  നിPI n ്ആെയB വരില� . 

മെoാ` തരfി@  പറ�ാ@  ഏെതാരാളാേണാ മെoാ` ജീവിതfിെ= സാLിധtം 
vഹിnാം എL ്ക`�Lത്, മരണം ഈ ശരീരെf മരവിGിdകെയാഴിZ ്, മനസ¹  ്
ഒരിn@  hടി വിജയപK X Óം അതിെനതെL സ}ത�മാdകയD ം െവളിZfിെ= 
വഴിയിേലn ്അതിെന തെL �റdകയാെണBം കണnാnണം. 

ഞPളെടD  കാഴÏ GാടD കI  എെ[ാെnയായാലD ം ഈ ശരീരfിWേവ�ി 
കണj ീെരാഴിnാതിരിnാതിരിn_, അതിെനnാI  ഞPI  ഇേGാI  ഞPളെടD  
വിശ}ാസPളെടD  അടിf_ി@  ധtാനിdേ¨ാI  സൗമtവD ം നിശബ³ വD മായ ഒ` സേ[ാഷം 
ഞPളിേലn ്ഇേGാI  കടB വ`ം,  

©ദയfി@  ശാ[ിയD ം, ധാരണയി@  െവളിZവD ം 
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അംഗീകരണം    

അംഗീകരണം എL ചടP് ഞPളെടD  സമD ദായfിWEി@  ഉI  െകാEിnലിെ= , 
െപാ�വായ അWഭവfിലK െടയDE, പáെവnെGടD L മാâകളിലD െടയDE, 
മേനാഭാവPളിലK െടയDE, െപാ�വായ സãതായPളിലD െടയDE ഉI  
െnാEിnലിെ=താണ.് 

ഈ ചടP് നട¥Lത് ഒ` h_ം ആളകളെടD D  അഭtX yന>കാരമാണ.് ഇത് നട¥Lത് 
േസവനfിെന പി¢ടX Lതാണ.് 

ഇതി@  പെ¦ടD dLവ`െട ൈകകളി@  മD� h_ി മK ലvന�ം ഉ�ായിരിേn�താണ.്  

പരികX ®ിയD ം സഹായിയD ം നി@ dB. 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി:::: ഈ ചടP് അവെര തെL ന®D െട സമD ദായfിേലn ് ഊX �സ}ലമായി ഉI  
െGടD¥വാ�  ആvഹിdL ജനPളെടD  ആവശt>കാരമാണ ്നട¥Lത്. ഈ 
ചടPിലK െട വt�ിപരവD ം സാമK ഹtവD മായ അവ`െട തെL ജീവിതവD ം അവ`െട 
ചD oപാടD മDD Eവ`െട ജീവിതവD ം െമZെGടD¥വാWE >തിബ�ത >കാശിGിnാനാണ.്  

സഹായി ആെര¦ിലD ം സ®തപ´ം ന@ കാനായി ആvഹിdBെവ¦ി@  എഴD േL@  
dവാനായി ]ണിdB. 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി . മWഷt�  അWഭവിdL േവദനയD ം ദD രിതവD ം നല�  വിÊാനം 
മD േLറLതിനWസരിZ്D  പി� വാPD ം എLാ@  അടിZമX ¥LതിWം സ}ാX yതയµ ം 
േവ�ിയDE വിÊാനമല� . 

നല�  വിÊാനം നിതീയിേലn് നയിdB.  

നല�  വിÊാനം അWരÊനfിേലn ്നയിdB. 

നല�  വിÊാനം ഞPളെടD  അX yേബാധfിെ= അടിf_ിലDE ദിവtമായതിെ= äഡാX 
yം തിരിZറിയDLതിേലn ്നയിdB. 

സഹായി . ഏെതാരാI  െവളിപാട ്നലå Bേവാ അവX വായിdB. 

ഞPI  മWഷtെന പണfിWം രാഷØ fിWം , മതfിWം, മാâകകI  dം , 
സാമK ഹtവtവസ�യD ം ഉപരിയായി യാണ ്പരിഗണിdLത്. 

ഞPI  ചി[ാസ}ാത[tെf േ>ാÛാഹിGിdB. 

ഞPI  എല� ാ മWഷtX dം �ലt അവസരPളംD  �ലt അവകാശPളംD  
േ>ാÛാഹിGിdB. 

ഞPI  ആചാരPളിലD ം സംസ¬ ാരPളിലD മDE ൈവവിധtം തിരിZറിയD കയD ം 
അഭിന�ിdകയD ം െചpBD . 
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ഞPI  എല� ാതരം വിേവചനPേളയD ം എതിX dB. 

ഞPI  എല� ാതരം അ±മPേളയD ം , ശാരീരികം , സാ¨fികം, വX ഗY പരം, മതപരം, 
ലിംഗപരം, മാനസികം, ധാX മികം, എതിX dകയD ം, >ധിേരാധെf പവി´ീകരിdകയD ം 
െചpBD .  

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി:::: ഇ>കാരം ആX dം തെL മെoാരാI  െnതിെര അവ`െട മതെfേയാ 
അെല� ¦ി@  അവ`െട മതമില� ായ� േയ� ാ എതിരായി വിേവചനം നടfാ�  അവകാശമില� ., 
ഞPI  ഞPളെടD  ആ�tാ»ികതേയയD ം ഞPളെടD  ദിവtമായ�ം അമരത}fിലDE 
വിശ}ാസേfയD ം ഉദ്േഘാഷിnാWE ഞPളെടD  അവകാശെf ഉറGിdB.  

ഞPളെടD  ആ�tാ»ികത അ£വിശ}ാസfിെ=തായ ആ�tാ»ികതയല� , അത് 
അസഹിഷj തയാX L ആ�tാ»ികതയല� , അത് മതപരമായ അ±മPളെടD  
ആ�tാ»ികതയല� , മWഷtെ= ഏoവD ം നല�  അഭിലാഷPെള പരിേപാഷിGിdവാ�  
ഗാഢനി�യി@  നിBം ഉണX fെG_ ആ�tാ»ികതയാണ ്അത്. 

സഹായി: ആരാേണാ െവളിപാട ്ന@  FLത് അവX  വായിdക. 

ഞPI n ്ആവിശtം ഞPളെടD  ജീവിതfി@  േയാജിG് വ`fലാണ,് ഞPI  
എ[ാേണാ ചി[ിdLത്, അWഭവിZറിയDLത്, എ[ാേണാ >വX fിdLത് ഇവ 
ത®ിലDE േയാജിG് വ`f@  .  

ഞPI n ്ആവിശtം ഞPളെടD  പരാജയPI  അംഗീകരിZംD  െകാ� ്േമാശമായ അ[X 
േബാധെf മറികടnലാണ.്  

ഞPI  Foം ]മിdവാWം, അWരÊനെGടD വാWം, അWനയിGിdവാWം 
അഭിലഷിdB. 

മoEവX D  ഞPേളാട ്എPിെന െപ`മാറണേമാ അ�േപാെല അവേരാട ്
െപ`മാറണെമL നിയമം പി¢ട`വാWളള വള`L >തിബ�ത ഞPI  ഉ�ാdB  

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി.ഇനി ന®D െnാ` പDതിയ ജീവിതം �ടPാം 

ഇനി നമDn ് ഞPളെടD  ഉളളി@  ദിവtമായതിെ= അടയാളPI  തിരിഞD  േനാdകയD ം ഈ 
സേ�ശം മoEവരിേലn്D  എfിdകയD ം െചpാം.  

സഹായി: ആരാേണാ െവളിപാട ്ന@  FLത് അവX n് വായിnാം. 

ഇL ്ഞPളെടD  ജീവിതെf പDനരാരംഭിdവാ¢ടPDകയാണ.് ഇനി ഞPI  n് മാനസിക 
ശാ[ിയD ം ആന�വD ം Îഢവിശ}ാസവD ം ന@  FL ശ�ിയD ം േതടD Lത് ആരംഭിnാം. അതിW 
േശഷം ഞPളെടD  ഏെറ അടD¥Eവേരാട ്വലD�ം നല� �മായ കാരtPI  പáെവdകയD ം 
െചpBD . 

പരികX പരികX പരികX പരികX ®ി®ി®ി®ി:::: എല� ാവX dം ശാ[ി ശ�ി ആന�ം. 

സഹായിസഹായിസഹായിസഹായി:::: ഇവിെട സLിഹിതരായി_ED  എല� ാവX dം hടി ശാ[ി ശ�ി ആന�ം. 
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മാX ഗY ം    
മരണേfാെട നിPളെടD  ജീവിതം അവസാനിdെമL് നിPI  വിശ}സിdകയാെണ¦ി@  
എ[ാേണാ നിPI  ചി[ിdLത്, അWഭവിdLത്, െചpLത്D  അതിന് ഒ` അX 
ഥവD മില� ാതാവD ം.  

എല� ാം ഐകtമില� ായ� യിലD ം ശിഥിലീകരണfിലD ം അവസാനിdം. 

മരണേfാെട ജീവിതം അവസാനിdകയില�  എL ്നിPI  വിശ}സിdകയാെണ¦ി@  
എ[ാേണാ നിPI  ചി[ിdLത്, എ[ാേണാ നിPI  അWഭവിdLത്, എ[ാേണാ 
നിPI  െചpLത്D  ഇ�മായി നിPI  അWരÊനfി@  എfിnണം. എല� ാം 
െപാ`fെGടലിേലdം ഐകtfിേലdം മD േLറLതിേലn്D  നയിnണം. 

മoEവ`െടD  േവദനയിലD ം ദD രിതfിലD ം നിPI  ഉദാസീനാെണ¦ി@  എ¢തെL സഹായം 
നിPI  ആവിശtെG_ാലD ം അതിW നtായീകരണം കെ�¥ം. 

നിPI  മoEവ`െടD  േവദനയിലD ം ദD രിതfിലD ം ഉദാസീനനെല� ¦ി@  അവെര 
സഹായിdവാനായി നിPളെടD  ചി[, വികാരം, >¶fി ഇവെയ േയാജിGി@  വ`fണം. 

മoEവX D  നിPേളാട ്എPിെന െപ`ണെമL് ആvഹിdBേവാ അ�േപാെല 
മoEവേരാട്D  െപ`മാറാ�  പഠിdക.  

നിPളെടD  സമീപസ�`െടയD ം മWഷt സമK ഹfിെ=യD ം നിPളിെല േവദനേയയD ം 
ദD രിതേfയD ം മറികടnാ�  പഠിdക. 

നിPളെടD  ഉEിലDE�ം പD റ¥E�മായ ദിവtമായതിെ= അടയാളPI  തിരിZറിയD വാ�  
പഠിdക. 

'ഞാ�  ആരാണ ്' എL ്നിPേളാട ്തെL േചാദിnാെത ഇനി നിPളെടD  ജീവിതെf കടB 
േപാകാ�  അWവദിnാതിരിÅ. 

'ഞാ�  എവിേടnാണ ്േപാFLത് ' എL ്നിPേളാട ്തെL േചാദിnാെത ഇനി നിPളെടD  
ജീവിതെf കടB േപാകാ�  അWവദിnാതിരിÅ. 

നിPളാെരL ്നിPേളാട ്തെL ഉfരം പറയാെത ഇനി നിPളെടD  ഒ` ദിവസം േപാലD ം 
കടB േപാകാ�  അWവദിnാതിരിÅ. 

നിPI  എവിേടnാണ ്േപാFLെതL ്നിPേളാട ്തെL ഉfരം പറയാെത ഇനി 
നിPളെടD  ഒ` ദിവസം േപാലD ം കടB േപാകാ�  അWവദിnാതിരിÅ. 

നിPേളാട ്ആ[രീകമായി ന�ി പറയാെത ഒ` വലിയ സേ[ാഷവD ം ഇനി കടB േപാകാ�  
അWവദിnാതിരിÅ. 

നിPളെടD  അ[X ഭാഗf ്നിPI  െവZി_ED  സേ[ാഷെf വിളിnാെത ഇനി ഒ` 
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സ¦ടവD ം കടB േപാകാ�  അWവദിnാതിരിÅ. 

നിPളെടD  vാമfി@  , നിPളെടD  പ_ണfി@  , ഈ �മിയി@  അെല� െ¦@  അന[മായ 
ഈ േലാകPI  nിടയി@  നിPI  ഏകനാെണL ഭാവന െചpാതിരിÅ. 

ഈ സമയfിWം കാലfിWം നിPI  ബ£ിതനാെണL് ഭാവന െചpാതിരിÅ. 

നിPളെടD  മരണfി@  ഏകാ[ത നിതtമായി മാറിതീ`െമL് ഭാവന െചpാതിരിÅ. 

 


