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>ിെ=റി@ നിBമD E FറിGകI
D
2002 @ സിെലാ ന@കിയ സേശം മKL് ഭാഗPI അടPBLതാണ്, പD സ
V കം,
അWഭവം, മാXഗ
Y ം.
പD സ
V കം FറZകാലം
അ[X വീ]ണം എLാണ് അറിയെG_ി`Lത്.
D
അWഭവം എ_് ചടPD കളിലKെടയാണ് അവതരിGിdLത്.
മാXഗ
Y ം എLത് >തിഫലനfിെ=യDം നിXേgശPളെടയ
D ം h_മാണ്.
D
ഈ പതിG് അതിെ= പKXണ
j തയി@ അടPD Lതാണ്. ഇത് അZടി lപfിലD ം
ഇലേmാണിn് lപfിലD ം സXdേലo് െചpDB.
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I. ധtാനം
1.ഇവിെട ജീവിതfിെ= അXyമില
 ായ
 െയ എPിെന അXyപKXണവD ം സഫലവD ം ആnി
മാററാെമL് പറിരിdB.
2. ഇവിെട ആനം, ശരീരേfാടDം >തിേയാടDം മാനവരാശിേയാടDം >ാണേനാടDം ഉളള
േസ
 ഹം എLിവ കാണാം.
3. ഇവിെട തtാഗPളം
D FoേബാധPളം
D ൈദവ ശി]കളം
D നിരാകരിdB.
4. ഇവിെട ലൗകികത അനശ}രതേയാട് എതി`ടDLില
 .
5. ഇവിെട വിനീതമായ അേന}ഷണ ബD ിേയാെട |ാപKXവം ധtാനിdL ഏവ`ം
വLണയDL ആ[ിരികമായ െവളിപാടിെന പoി സംസാരിdB.
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II. vഹിdവാWളള മേനാഭാവം
1. നിPളെട
അവസ എനിn് അWഭവിnാ കഴിയDLതിLാ@ നിPളെട
D
D
വികാരെമെ[L് എനിn് അറിയാനാFം. എLാ@ ഞാ പറയDLത് എPിെന
അW¡തമാFB എL് നിPInറിയില
 . അ െകാD മWഷtജീവിെയ സ¢ഷ
 Wം
സ}തWം ആdLതിെന FറിZ് ഞാ നിPേളാട് നിസ}ാXഥ ഭാവfി@ സംസാരിZാ@
അത് vഹിdവാWE |മം നിPെള സംബ£ിZിടേfാളം ¤ണകരമായിരിdം.
2. എേLാട് വാദ>തിവാദം നട¥LതിലKെട നിPIn vഹിnാ കഴിയDെമL്
വിചാരിn`ത്. ഇതിെന എതിXdLതിലKെട നിPളെട
vാഹtശി hടDത@ െതളിയDെമL്
D
ക`കയാെണെ¦@ നിPI അPിെന െചയ
§ െകാEക
D . എLാ@ ഈ വിഷയെf
സംബ£ിZ ശരിയായ വഴിയിതല
 .
3. ഏ മേനാഭാവമാണ് സൗകരt>ദെമL് നിPI എേLാട് േചാദിdLപ]ം ഇവിെട
വിശദീകരിdLതിെന FറിZ് സാവധാനമായDം അഗാധമായDം ധtാനിdവാ ഞാ
നിPേളാട് പറയDം.
4. ഇതിലD ം അടിയ[ിരമായ കാരtPI നിPIn് |ിdവാWെL് മറD പടി പറയDL
പ]ം, നിPളെട
അഭിലാഷം ഉറPD വാേനാ മരിdവാേനാ ആെണBം അതിെനതിരായി
D
ഞാെനാBം തെL െചpകയിെല
 Bം ഞാ ഉfരം പറയDം.
D
5. ഞാ കാരtPI അവതരിGിdL രീതി നിPIn് ഇഷ
 മാFLില
 എBം വാദിn`ത്,
കാരണം നിPIn് പഴം ഇഷ
 ്മാFേ¨ാI അതിെ= െതാലിെയ പoി തXnിnാറില
 േല
 ാ.
6. എനിn് േയാജിZെതB ക`L രീതിയി@ ഞാ കാരtPI പറയDB. അല
 ാെത
ആ[രികമായ സതtfി@ നിBം വിദKരമായ വിഷയം അഭിലഷിdLവ`െട രീതിയിലല
 .
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III. അXy രാഹിതtം
അേനകദിവസPI െകാD ഞാ ഈ വലിയ ൈവ`tം കDപിടിZD. തPളെട
D
©ദയfി@ പരാജയം വഹിZി`LവX അവ`െട അ[ിമവിജയെf േശാഭിGിdവാ
>ാപ
V രായി`B. വിജയികെളB വ`fിയവX ജഡവD ം വtാപ
V വD മായ ജീവിതfിെ=
«ഷ
¬ മായ അവശിഷ
 ം േപാെല വഴിയി@ പി[ളളെG_D. അേനക ദിവസPI െnാ്
അ£കാരfിെ= ക_ിhടിയ അ£കാരfി@ നിL് ഞാ െവളിZfിെല
 fി.
ഉപേദശെf പി¢ടXLല

മറിZ് ധtാനfിെ= വഴിയിലKെടയാണ് ഞാ അവിെട
എfിയത്.
അPിെന ഒLാം ദിവസം ഞാ എേLാടDതെL പറD .:
1. മരണേfാെട എല
 ാം അവസാനിdBെവ¦ി@ ജീവിതfിന് യാെതാരXഥവD മില
 .
2. വtേമാ നിtേമാ ആയ കX®PI െചpവാWളള
ഒേരാ നtായീകരണവD ം എേGാഴDം
D
മD Lി@ «നtത അവേശഷിGിdL ഒ` പD തിയ സ}പ
 മാണ്.
3. ൈദവം അനി¯ിതമായ എേ[ാ ഒLാണ്.
4. വിശ}ാസം യDിയDം സ}പ
 വD ം േപാെല മാറിെnാിരിdL എേ[ാ ഒLാണ്.
5. ഒരാI എ[് െചpണെമLത്, വിശദമായി ചXZ െചpാം, എLാ@ യാെതാBം തെL
ഈ വിശദീകരണെf തtമായി പി[ാPD Lില
 .
6. ഒLിേനാടDം സ}യം സമXGിnാf ഒ`വെ= ഉfരവാദിത}േfnാI ഒ_ം
D തെL
വലD തല
 ഏതിേനാെട¦ിലD ം സ}യം സമXGിdL ഒ`വെ= ഉfരവാദിത}ം.
7. ഞാ എെ= താല
° രtPInWസരിZD നീPD B, ഇെതെL ഭീ`േവാ നായകേനാ
ആdLില
 .
8. എെ= താത്പരtPI
െചpLില
 .
D

എ[ിേനെയ¦ിലD ം

നtായീകരിdകേയാ

അവമദിdകേയാ

9. എെ= യDികI മoളളവ`െടതിേനnാI
ഒ_ം
 .
D േമാശേമാ െമZേമാ അല
D
10. ±രത
എെL നടDdB., എLാ@ ±രത
തനിെയ എടDfാേലാ അെല
 ¦ി@ അതിെ=
K
K
>വXfനം പരിഗണിZാേലാ അ കാ`ണtേfnാI നല
 േതാ ചീfേയാ അല
 .
11. ഞാേനാ മoളളവേരാ
എ[ാേണാ ഇL് പറയDLത് അത് നാെള സാധD വല
 .
D
12. മരിdക എLത് ജീവിdLതിെനnാളേമാ
D
േഭദെG_മല
 അതിലD ം േമാശെG_മല
 .

ജനിnാതിരിdLതിെനnാളേമാ
D

13. പഠനfിലD െടയല
 മറിZ് അWഭവfിലKെടയDം ധtാനfിലKെടയDമാണ് മരണേfാെട
എല
 ാം
അവസാനിdBെവ¦ി@
ജീവിതfിന്
യാെതാരXഥവD മിെല
 L്
ഞാ
കDപിടിZത്.
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IV. ആ|യത}ം
രാം ദിവസം:
1. ഞാ അWഭവിdLം ആേലാചിdLമായ ഒBം തെL എെL ആ|യിZല

ഇരിdLത്
2. എെL നിശബ
³ നാnാം, മാ´വD മല

ചD oപാടിെ=
>വXfനfാ@ ഞാ
D
ആ|യിെnG_ിരിdകയDം െചpB
° ിെന നtായികരിdLതിന്
D . അേGാI എെ= നിലനില
ഞാ നഗരെfേയാ, >തിേയേയാ സാമKഹികമായ വിേമാചനെfേയാ പD തിയ
സമരെfേയാ അേന}ഷിdB. എല
 ാ വിഷയfിലD ം ഒLെല
 ¦ി@ മെoാ` മേനാഭാവം
തിരെടDdLതിേലn് ചD oപാട
D കളാണ് എെL നയിdLത്. ഈ വിധfി@ എെ=
D
താല
° രtPളം
D കളം
എെ=
D എെ= ചD oപാട
D എെL ഇവിേടn് എfിdB. ചD oപാടിെ=േയാ
D
D
ഞാനിേനേയാ എനിn് മാേoി വ`േ¨ാI ചD oപാട്
എെL മാoLതി@
അവസാനിdB.
D
D
3. അേGാI ആര് എ[് തീ`മാനിdB എLത് >സെമല
 L് ഞാ പറയDം. അfരം
സXഭPളി@ ഞാ ജീവിdക എL ചD oപാടി@
ആയെകാ് എനിn്
D
ജീവിേnിയിരിdB എB ഞാ പറയDB. ഞാ ഇെതല
 ാം പറയDBെ¦ിലD ം
അതിെന
നtായീകരിdLതായ
യാെതാBം
തെLയില
 .
എനിn്
ഒ`
തീ`മാനfിെല¥കേയാ മടിZD നില
µ കേയാ ഇേGാഴDEേപാെല ട`കേയാ െചpാം.
എPിെനയായാലD ം ഒ`കാരtം മെoാLിെനnാI താല
¬ ാലികമായി േഭദമാണ്. എLാ@
ആതt[ികമായി hടDത@ നല
 േതാ hടKത@ ചീfേയാ ഇല
 .
4. ഭ]ണം കഴിnാfവ മരിdം എL് എേLാട് ആെര¦ിലD ം പറാ@ തീXZയായDം
അെതPെന fെLയാെണBം അവെ= ആവശtPളെട
േ>രണയായാ@ അവ
D
D
ഭ]ിnാ നിXബ£ിതനാവD B എBം ഞാ മറപടി
പറയDം. 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 അXyരഹിതമാെണBം മാ´ം ഞാ പറയDം.
5. hടാെത ദരി`െടയDം ചKഷിത`െടയDം പീഢിത`െടയDം സമരേfാട് എനിn് ഐകtദാX
ഡtം േതാBB എBം hടി ഞാ പറയDം. ഇfരം തിരിZറിവി@ എനിn് സാഫലtം
േതാBB എ¦ിലD ം ഈ വികാരPI ഒLിെനയDം നtായീകരിdLില
 െയL കാരtവD ം ഞാ
മനസ
¹ ിലാdB.

www.silo.net

Page 8

സിെലാവിn സേശം

www.humanistmalayalam.blogspot.com

V. അXyfിെ= സKചനകI
മKLാം ദിവസം:
1. ചിലേGാI എനിd നടL സംഭവവPI മD  h_ി കാണാ കഴിി_്
.
D
2. ചിലേGാI എനിd ഒ` വിദKര ചി[ vഹിdകയDായി_്
.
D
3. ചിലേGാI ഞാ
ണിdകയDായി_്
.
D

ഒരിnലD ം

4.
ചിലേGാI
എെ=
വിവരിdകയDായി_്
.
D

സXശിZി_ില
 ാf

അസാLിtfി@

സലPI

നടLത്

ഞാ

ഞാ

വX

തtമായി

5. ചിലേGാI ഒ` അളവo ആനം എെL അºതെGടD¥ക യDായി_്
.
D
6. ചിലേGാI സമvമായ ധാരണ എെL കീഴ്െGടD¥കയDായി_്
.
D
7. ചിലേGാI എല
 ാoിേനാടDമD E പരിപKXണമായ താദാ»tം എെL പരമാന നിX¶തി
ലാഴ്fിയി_്
.
D
8. ചിലേGാI ഞാെനെ= ദിവാസ}പ
 fിW ഭംഗം വ`¥കയDം യാഥാXytെf പD തിയ
രീതിയി@ കാ¼കയDം െചയ
V ി_്
.
D
9. ചിലേGാI ആദtമായി കാ¼L ചില വസ
§ nെള ഞാ േനരെf കി_Eേപാെല
D
തിരിZറിയDകയDം െചയ
V ി_്
.
D
ഇവെയല
 ാം തെL എെL അഗാധമായി ചി[ിGിZി_്
.
D
ഈ അWഭവPI ഇല
 ായി`Bെവ¦ി@ അXy «നtത ൈകെവടിയDവാ എനിd
കഴിയDകയില
 ായി`B എB ഞാ പKXണ
j മായി മനസ
¹ ിലാdB.
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VI. നിയDം ഉണXfലD ം
നാലാം ദിവസം:
1. ദിവാസ}പ
 fി@ കാ¼L െതാഴിെക സ}പ
 ാവസയിേലാ, അX സ}പ
 ാവസയിേലാ,
ജാvതാവസയിേലാ ഞാ കാ¼Lത് വാസ
V വമായി കണnാnാ എനിn് കഴിയില
 .
2. ദിവാ സ}പ
 ാവസ hടാെതയDE ജാvതാവസയി@ കാ¼Lത് വാസ
V വമായി കാണാ
എനിn് സാധിdം. ബാഹtവD ം ആ[രികവD മായ ഇിയPളി@ നിBം അേപാെല
സ
 രണയി@ നിBം നിഷ
¬ ള¦വD ം സംശയാസ് പദവD മായ വിവരPI വB േചരാവD L
െകാ് എെ= ഇിയPI േരഖെGടD¥Lത് ഞാനിവിെട പരാമXശിdLില
 . എLാ@
ചി[ിZD െകാിരിdL വിവരവD മായി ബ£െGടD¥Lതിനാ@ എെ= മനസ
¹ ിെ= >വX
fനെf പoിയാണ് ഞാ സംസാരിdLത്. എ[ാണ് സയDികമായെതLാ@ എെ=
മനസ
¹ ്
ഉണXLിരിdേ¨ാI
"അറിയDകയDം"
ഉറPD േ¨ാI
വിശ}സിdകയDം"
െചpLതാണ്
. പD തിയ രീതിയി@ ഞാ വാസ
V വം vഹിdLത് വളെര അപKXവമാണ്.
D
ഞാ സാധാരണയായി കാ¼Lത് നിേയ
 ാ അXധ നിേയ
 ാ സമാനമായ രീതിയിലാണ്
എL് അേGാഴാണ് ഞാ മനസ
¹ ിലാdLത്.
ഉണXLിരിnാ ഒ` യഥാXy വഴിയD്. (ഇവെര പറ എല
 ാ കാരtPളം
D
അഗാധമായ ധtാനfിേലn് അെതെL നയിZD. നിലനില
µ Lതിെ= എല
 ാം അXyം
കDപിടിnാ അത് എനിെnാ` വാതി@ റBതB.)
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VII. ശിയDെട സാLിtം
അ¾ാം ദിവസം:
1. ഞാ വാസ
V വfി@ ഉണXLി`BേGാI ധാരണയി@ നിL് ധാരണയിേലn്
പടിപടിയായി മD േLറാ കഴിD .
2. ഞാ വാസ
V വfി@ ഉണXLിരിdകയDം, എ¦ിലD ം എനിn് ആേരാഹണം ട`വാWE
ശി ഇല
 ാെത വരികയDം െചയ
V േGാI എLി@ നിBം തെLയDE ഈ ശിെയ എനിn്
വലിെZടDdവാ
കഴിD .
ഈ
ശിയDെട
സാLിtം
എെ=
ശരീരമാസകലമD ായി`B. ഈ മD ഴDവ ഊXfിെ=യDം സാLിtം എെ=
ശരീരfിെ= ഏoവD ം െചറിയ േകാശPളി@േGാലD ം സLിഹിതമാവD കയDം ഇത്
രെfnാI hടDത@ േവഗതയിലD ം, തീ¿തയിലD ം സം±മിZD െകാിരിdകയDം
െചpB
D .
3. എെ= ശരീരfിെ= ചില േകPളി@ അവ >വXfന നിരതമായ സമയ¥ ഊX
ം േകീകരിZെവBം
>വXfനരഹിതമായ േGാI ഊXം ഉായി`Lിെല
 Bം
D
ഞാ കDപിടിZD.
4. അസD ഖമD E േവളയി@ അസD ഖം ബാധിZ സലf് ഊX fിെ= േകീകരണേമാ
അതിെ= അഭാവേമാ എെ= ശരീരfി@ ഉായി. എLാ@ അതിെ= സ}ാഭാവികമായ
>വാഹം പD നസാപിnാെനനിn് കഴിേGാI പല അസD ഖPളം
D പി മാറാ ടPി.
ചില ജനPIn് ഇതറിയാമായി`B, നമD nിേGാI വിചി´മാെണB േതാBL ചില
>±ിയയിലKെട അവXnീ ഊX >വാഹെf പD നസാപിnാ സാധിZD.
ചില
ജനPIn്
ഇതറിയാമായി`B,
ഈ
ഊXെf
മoEവരിേലn്
D
സം±മിGിnാWം ധാരണെയ >കാശിGിdവാWം ശാരീരികമായ അºതPI േപാലD ം
>ദXശിGിdവാWം കഴിി`B.
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VIII. ശിയDെട നിയണം
ആറാം ദിവസം:
1. ശരീരfിലKെട ച±മണം െചpL
ഊXജജfിെ= ഗതി നിയിdവാWം അതിെന
D
േകീകരിnാWം ഒ` വഴിയD്.
2. ശരീരfി@ നിയണfിWE േകPള്
; നാമറിയDL ചലനം, വികാരം, ആശയം
D
എLിവ ഈ േകെf ആ|യിZിരിdB. ഈ േകPളി@ ഊXം >വX
fിdേ¨ാI ചലനം, വികാരം, ബD ി എLിവ ഉണXfി ഇവയDെട ആവിഷ
 ാരം നടdB.
3. ശരീരfി@ FടDത@ തീ¿മാേയാ ഉപരിപ
Á വമാേയാ ഊXം >വXfിdLതിെന
ആ|യിZ് സD ഷD പ
V ിേയാ അXനിേയാ ജാvതാവസേയാ സംജാതമാവD B. നി¯യമായDം
മതപരമായ ഛായചി´Pളി@ സിÃാ`െട (അെല
 ¦ി@ >ബD രായ മഹാ»ാnളെട
D )
ശരീരPെളേയാ ശിരസ
¹ Ä കെളേയാ വലയം െചയ
§ കാ¼B >ഭാവലയPI ചിലേGാI
ബാഹtമായി ആവിഷ
 രിnെGടDL ഊXെമL >തിഭാസസfിെ= സKചകമാണ്.
4. യഥാXyമായDം ഉണXLിരിdL അവസെയ നിയിÅL ഒ` േകം ഉ് .
ശിെയ ആ േകfിേലn് ആനയിdLതിന് ഒ` മാXഗ
Y വD ം ഉ്.
5. ഊXെf ഈ സലേfn് നയിdേ¨ാI മoD നിയണേകPെളല
 ാം പD തിയ
രീതിയി@ ചലിdB
ഇ മനസ
¹ ിലാnി ആ അതtLത
േകfിേലn് ശിെയ ചD ഴoി എറിയDകയDം
D
െചയ
V േGാI എെ= ശരീരം ആകGാെട അതിരില
 ാf ഒ` ഊXfിെ= ആഘാതം
അWഭവിZD. അെതെ= അവേബാധfി@ തീ¿ായി ത_കയ
D ം ഞാ ധാരണയി@ നിL്
D
ധാരണയിേലn് ആേരാഹണം െചpകയ
D ം െചയ
§ . എLാ@ ഊXfി േമലD E
D
നിയണം നഷ
 െG_ാ@ എെ= മനസ
¹ ിെ= ഗXfPളിേലn് താണ് േപാFLതായDം
ഞാ നിരീ]ിZD. ഇPെന ഞാ സ}Xഗ
Y PെളdറിZം
നരകPെളdറിZം
ഉE
D
D
ഐതിഹtPI ഓXdകയDം ര് മാനസികാവസകേളയDം േവXതിരിZD നിX¥L േരഖ
കാ¼കയDം െചയ
§ .
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IX. ഊXfിെ= ആവിഷ
 ാരം
ഏഴാം ദിവസം :
1. ഈ ചലനാവസയിലD E ഊXfിന് ശരീരfി@ നിL് സ}തമാവാWം അേത
സമയം ഏകീഭാവം നിലനിXfാWം കഴിയDം
2. ഈ ഏകീതമായ ഊXം അവതരണfിെ= >തലfിലD E ഒരാളെട
ശരീരfിെ=
D
തെL >ധിനിധാനേfാട് സംവദിdL ഒ` തരം രാം ശരീരം തെLയായി`B.
മാനസിക >തിഭാസPെളdറിZ് >തിപാതിdL ശാസ
È PI ഈ >തലfിെ=
നിലനി@GിെനdറിേZാ, ശരീരfിെ= ആ[രീക സംേവദനPളെട
>തിനിധാനവD മായി
D
ബ£െGടDLവെയdറിേZാ േവ´ | െകാടDdLില
 .
3. രായി പിരിnെG_ ഊXം അതായത് ശരീരfിന് പD റ¥E താേയാ, ഭൗതികമായ
അടിfറയി@ േവXെG_താേയാ സ¦ല
° ിnെGടDLം അതിെന നിXവഹിdLവെ=
ആ[രിക ഐകtfിനWÉതമായി ഒ` >തിഛായയായി അലിD േപാFകേയാ,
ശരിയായി >തിനിധീകരിnെGടDകേയാ െചയ
§ .
4. ആ ഊXfിെ= ബാഹtവത്കരണം (ഒരാളെട
തെL ശരീരെf അവനെ=
D
ശരീരfിWപD റ¥Eേപാെല അവതരിGിdLത് മനസ
¹ ിെ= ഏoവD ം താഴ്L തലfി@
നിBം സംജാതമാവD B എL് എനിn് ഉറGDവ`¥വാ കഴിD . ഇfരം സംഗതികളി@
ജീവികളെട
ഏoവD ം
>ാഥമികമായ
ഐകtfിെനതിെരയDE
ഭീഷണിയി@
D
അപകടfിലായ ഒ`വെ= സംര]fിനായി_ാണ് ഈ >തികരണം ഉളവാFLത് .
അെകാാണ്
താഴ്L
േബാധതലfിലD Eം
ആ[രിക
ഐകtം
അപകടfിലായമായ
ചില
മാധtമfിെ=
േമാഹനിാെവളിപാടDകളി@
ഈ
>തികരണPI അനിഛാപരമായം സ}യം ഉളവാdLെതL് തിരിZറിയെGടാfം
എLാ@ പകരം മo് അസ
V ിത}Pേളാട് ആേരാപിnെG_മായി`B.
ചിലയാളെട
േ>തPേളാ, ഭാവി>വചനം നട¥Lവ`െട ആ»ാnേളാ അത്
D
ബാധിZെതL് േതാBLവ`െട ഇര_കളല
 ാെത മെoാBമല
 . അവ`െട േമാഹനിയി@
ഇ`D േപാവD കയDം ശിയDെട േമലD E നിയണം നഷ
 െGടDകയDം െചയ
V തിനാ@ ചില
വിചി´ സത}Pളാ@ ആÊാപിnെGടDLേപാെല അവXn് േതാBകയDം ചില
സമയPളി@
പരിഗണനാXഹമായ
>തിഭാസPI
Éഷ
 ിdകയDം
െചയ
§ .
സംശയരഹിതമായDം ബാധ hടിെയB പറയDLവ`െട സിതി ഇ തെLയാണ്. അേGാI
നിXണായകമായത് ശിയDെട നിയണമാണ്.
ഇെതല
 ാം ൈദനംദിന ജീവിതെfFറിZം
D മരണാന[ര ജീവിതെfFറിZമD
D E എെ=
ധാരണകേള മാoി മറിZD. ഈ ചി[കളിലKെടയDം അWഭവPളിലKെടയDം എനിn്
മരണfിലD E വിശ}ാസം നഷ
 െGടാ ടPD കയDം ഇേGാI ഞാ അതിെലാ_D
വിശ}സിdകേയാ െചpLിെല
 B മാ´മല
 ജീവിതfിെ= അXഥമില
 ായ
 യിലD ം എനിn്
D
വിശ}ാസമില
 ാതായി.
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X. അXyfിെ= െതളിവ്
എ_ാം ദിവസം:
1. ഉണXLിരിdL ജീവിതfിെ= യഥാXy >ാധാനtം എനിd വtമായി വB.
2. ആ[രീകമായ ൈവ`tPI ഇല
 ായ
 െചpLതിെ=
യാഥാXyt >ാധാനtം എനിn്
D
േബാധtമായി.
3. ഐകtവD ം ടXZയDം േനടDLതിW േവി ശിെയ നിയണ വിേധയമാdLതിെ=
യഥാXy >ാധാനtം എെL ആനപKXണ
j മായ അXyം െകാ് സËമാnി.
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XII. േതേജാമയ േകം
1. ശിയി@ ഒ` േകfി@ നിBം ആരംഭിZ >കാശം ആയി`B.
2. േകfി@ നിBE പി വാPലി@ ഊXfിെ= ശിഥിലീകരണമായി`LേGാI
ഊXfിെ= ഏകീകരണണfിലD ം, പരിണാമfിലD ം ആ േതേജാമയ േകfിെ=
>¶fനമായി`B.
>ാചീന മWഷt വXഗ
Y PI nിടയി@ സKരt ഭഗവാേനാടDE ഭി കി_് എനിn് ആ¯രtം
േതാLിയില
 . ചിലX ഈ ന]´െf ആരാധിZത് അവ`െട മിdം >തിdം അത്
ജീവ നല
¬ ിയത് െകാാെണBം മoD ചിലXഈ േതേജാ േഗാളെf hടDത@ വലിയ യാഥാX
ytfിെ= >തീകവD മായി കD.
FേറÅടി മD േLാ_്േപാവD കയDം ഈ േകfി@ നിBം എണ
j മo അസാധാരണ കഴിവD കI
സ}ീകരിdകയDം െചയ
V േവേറ ചിലX ഉായി`B. ഈ കഴിവD കI ചില സമയf് താേഴാ_്
വL് ഉºതരായവരി@ അÌിനാളPളായDം ചിലേGാI േതേജാേഗാളമായDം, മoD ചിലേGാI
സംഭീതനായ വിശ}ാസിയDെട മD Lി@ എരിയDL FoിnാടDകളായDം >തt]െG_D.
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XII. കെfലD കI
പfാം ദിവസം:
എെ= കെfലD കI FറZD മാ´െമ ഉEെവ¦ിലD
ം >ധാനെG_വയാണ്. അവെയ ഞാ
D
ഈ വിധfി@ സംvഹിdB
1. േബാധതലfിെല ഇഛാപKXവമായ മാoം േനടDLതിലKെട മWഷtന് േബാധതലfി@
േമ@ സ}യം അടിേZല്GിnെG_െതL് േതാBL അfരം >ാപ¾ിക അവസയി@
നിBE േമാചനfിെ= >ാധാനെG_ സKചനകളWവദിdB.
2. ശരീരfിWEി@ വിവിധPളായ >¶fനPെള നിയിdL േകPള്
D
3. പKXണ
j മായDം
വtതtാസPള്
.
D

ഉണXLിരിdL

അവസയDം

മo്

േബാധതലPളം
D

ത®ി@

4. യഥാXytfി@ ഉണXLിരിdL സാനേfn് ശിെയ നയിnാ പoം
D . (ഇവിെട
ശിെയL് >തിപാദിdLത് ഭാവനാചി´Pളാ@ അWഗമിnെGടDL മാനസിേകാX
വD ം, സാനം എLത് അവതരണ >തലfിWEിെല ഭാവനാചി´fിെ=
>േദശfിെല നി¯ിത സാനfിWEിലD മാണ്
ഈ നിഗമനPI എെL >ാചീന ജനതകളെട
>ാXyനയിലD E ഒ` മഹfായ
D
സതtfിെ= വിf് തിരിZറിയDLതിേലn് നയിZD- ഈ സതtം ബാഹtമായ ആചാരPളം
D
പKജകളം
െകാ്
മ
K
ടെGട
D
കയ
D
ം,
പരിപ
K
X
ണ
j
തേയാട
D
hടി
സഫലീകരിdേ¨ാI
,
D
േതേജാമയമായ >ഭവസാനവD മായി സ¨Xnfിേല
 XെGടDL ആ ആ[രീക >വX
fനെf വികസിGിdLത് അസാധtമാdകയDം െചpB
D .
അവസാനമായി ൈവ`tം hടാെത സ}[ം ©ദയfി@ െവളിZം അേന}ഷിdL ഓേരാ
ആളം
എfിേZ`L
ആ[രീക
െവളിപാടDകI
മKലമD Eവയാണ്
എെ=
D
കെെfലD കെളBം മoതരfിലD
Eവയെല
 Bം ഞാ നിരീ]ിZD.
D
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XIII. തത}PI
ആ[രികമായ െവളിപാട് മിL@ പിണXേGാെല എLിലടിZേGാI ജീവിതേfാടDം
വസ
§ nേളാടDമD E എെ= മേനാഭാവം വtതtസ
V മായി തീXB.
വഴികI സാവധാനം പി¢ട`കയDം ഇവെര പറം ഇനി പറയാനിരിdLമായ
കാരtPെളdറിZ് ധtാനിdകയDം െചയ
V ാ@ നിPIn് അXyമില
 ായ
 െയ അXyമായി
മാoവാ
കഴിേnാം.
D
നിPളെട
ജീവിതം െകാ് നിPI എ[ാണ് െചയDLത് എLത് ഉേപ]േയാെട വിേട
D
ഒLല
 .
നിയമPIn്
വിേധയമായി
റLിരിdL
സാധtതകളെട
ഇടയി@
നിBം
D
തിരെടDnാ കഴിയDLതാFB നിPളെട
ജീവിതം.
D
ഞാ നിPേളാട് സ}ാതtെf FറിZല
 സംസാരിdLത് . ഞാ സംസാരിdLത്
േമാചനെf FറിZാണ്, ചലനെfFറിZാണ്, >±ിയെയ FറിZാണ്. നി¯ലമായ
എേ[ാ ഒB േപാെല സ}ാതtെf FറിZ് ഞാ നിPേളാട് സംസാരിdLില
 . എLാ@
പടിപടിയായി
നിPെളfെL
സ}യം
േമാചിGിdLതിെന
FറിZാണ്
,
എPിെനെയLാ@ ആരാേണാ അവ`െട നഗരെf സമീപിdLത് അയാI േനരെf
യാ´ െചയ
V വഴിയി@ നിL് മD ാനായി തീ`Lേപാെല . അെകാ് ഒരാI എ¢
െചpണെമLത് വിദKരവD ം ദD XvഹവD ം , പര¨രാഗത സദാചാരPേളയDം ആ|യിZല
 മറിZ്
നിയമPെള , ജീവിതനിയമPെള >കാശfിെ= നിയമPെള പരിണാമfിെ=
നിയമPെള ആ|യിZാണിരിdLത്.
ആ[രീക ഐകtfിWE അേന}ഷണfി@ നിPെള സഹായിnാവD L മD പ് പറ
തത}PI താെഴ െകാടDdB.
1. വസ
§ nളെട
പരിണാമfിെനതിരായി േപാFLത് നിPIn് തെL എതിരായി േപാക@
D
ആണ്.
2. നിPI എെ[¦ിലD െമാL് അ[tfിേലn് നിXബ£ിZ് നീdേ¨ാI , നിPI
വിപരീത ഫലെfയാണ് ഉാdLത്.
3. ഒ` വലിയ ശിെയ എതിXnാതിരിdക, ശി ]യിdLവെര പി വാPD ക,
D .
എLി_് Îഢ നി¯യേfാെട മD േLറക
4. കാരtPI നLാവD Lത് എല
 ാം ഒLിZ് നീPD േ¨ാഴാണ് , ഒoയ
 ് നീPD േ¨ാഴല
 .
5. രാവD ം, പകലD ം, േവനലD ം, ശിശിരവD ം നിPIn് ഒ` േപാെല സD ഖകര മാെണ¦ി@
നിPI ൈവ`tPെള അതിജീവിZിരിdB.
6. സD ഖെf മാ´ം നിPI പി¢ട`കയാെണ¦ി@ നിPI നിPെള ദD രിതfി@
തളയ്ZിടDB. എLാ@ നിPളെട
ആേരാഗtfിന് ഹാനികരമല
 ാfിടേfാളം കാലം
D
അവസരം വB േച`േ¨ാI വിലnില
 ാെത ആസ}ദിdക.
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7. ഒ` ല]tെf നിPI പി¢ട`കയാെണ¦ി@ നിPI സ}യം ബ£ിതനാവD B.
നിPI
െചpLെതല
 ാം
അ
തെL
ഒ`
ല]tമാെണL
മ_ി@
D
മനസ
¹ ിലാdകയാെണ¦ി@ നിPI നിPെള സ}യം േമാചിGിdB
8. നിPI നിPളെട
ൈവ`tPളെട
അടിസാന കാരണം കെ¥േ¨ാI അതിെന
D
D
അ>തt]tമാdB, അല
 ാെത അതിെന പരിഹരിnാ |മിdേ¨ാI അല
 .
9. മoEവെര
നിPI ഉപവിdേ¨ാI നിPI സ}യം ചPലയി@ തളnെG_് കിടdം
D
എLാ@ നിPI ആെരയDം ോഹിdLിെല
 ¦ി@ നിPI ആvഹിdLെതാെn െചpാ
സാധിdം
10. മoEവX
നിPേളാട് എPെന
D
അേപാെല നിPI മoEവേരാട്
D
േമാചിGിdB.

െപ`മാറണെമL് നിPI
D
െപ`മാറേ¨ാI
നിPI

ആvഹിdBേവാ
നിPെള സ}യം

11. സംഭവPI നിPെള ഏത് വിഭാഗfി@ െGടDfിയിരിdB െവLത് സാരമD E
കാരtമല
 . നിPI യാെതാ` വിഭാഗവD ം തിരെടDfി_ില

എL് vഹിdLതാണ്
നിPെള സംബ£ിZിടേfാളം >ധാനമായി_E
വിഷയം.
D
12. ൈവ`tം നിറേതാ എകീതമായേതാ ആയ >വXfനPI നിPളെട
ഉEി@
D
FB
hടDB.
ആ[രിക
ഐകtfിെ=
>വXfനPI
നിPI
ആവX
fിdകയാെണ¦ി@ നിPെള തടDdവാ യാെതാLിWം തെL കഴിയDകയില
 .
അതിെ= വഴിയി@ യാെതാ` തടസ
¹ വD ം ഇല
 ാfേGാI നിPI >തിശി
േപാെലയിരിdം. ൈവ`tPളി@ നിL് >യാസം, >ശ
 ം, തടസ
¹ ം എLിവ േവX
തിരിZറിയാ പഠിdക. അവ നിPെള ചലിGിdകേയാ േ>രിGിdകെയ െചpേ¨ാI
D
ൈവ`tPI നിPെള പD റേfn് വഴിയില
 ാf അട ¶ffിWEി@
െകണിയിലാdB.
മഹfായ ശിയDം ആനവD ം അWക¨യDം നിPളDെട ©ദയfി@ നിPI
കാ¼േ¨ാെഴാെn
അെല
 ¦ി@
ൈവ`tPളില
 ാെത
സ}ാത[tം
അWഭവെGടDേ¨ാെഴാെn, ഉട തെL ആ[രികമായി നിയDEവനായിരിdക . വിപരീത
ചD oപാടി@
നിPI
നിPെള
തെL
കാ¼േ¨ാI
നിPI
ആXിZി_E
D
D
വിശ}ാസേfാടDം നിേയാടDം hടി േചാദിdേ¨ാI പരിവXfിതവD ം വXിതവD മായ ¤ണം
നിPIn് തിരിZകി_ം
D
D .
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XIV. ആ[രിക പാതയിേലdE വഴികാ_ി
ഞാ ഇവെര വിശദീകരിZത് നിPI vഹിZി_െ¦ി@
ഒ` ലളിതമായ പരിശീലനം
D
വഴി നിPIn് ശിയDെട ആവിഷ
 ാരം നLായി അWഭവിnാ കഴിയDം.
എLി`LാലD ം കവിത >േചാദിGിdL ൈവകാരിക ഭാവfിലD ം വിശാലതയിലD ം
>േവശിdL േപാെല ശരിയായ മാനസികാവസ (ഒ` സാേ¦തിക >വXfനെf
സമീപിdL േചാദtം േപാെല) അേന}ഷിdLത് അേപാെലയല
 .
അേGാI ഈ സതtPI െവളിെGടDfാ ഉപേയാഗിZി_E
ഭാഷ, ആ[രിക
D
അവേബാധfിെ= ചി[യDെട സാLിധtെfnാളം
ആ[രിക അവേബാധfിെ=
D
സാLിtം തെL എളGമാnാWE
മേനാഭാവം തീXnാ ഉേശിZി_EതാFB
.
D
D
മാനസിക
ചലനPളി@
മD 
പതിGിnാ
പoL
ശിയDം
ദിശകളമായി
D
D
>¶fിdേ¨ാI
അഭിമD ഖീകരിേnി
വ`L
അത്
അ[XÎശtവD മായി
ബ£െG_തായെകാ്, ഇേGാI ഞാ ഇവിെട വിശദീകരിnാ േപാFL |ാപKX
വം പി[ട`ക.
ഇ`_നിറേതാ
>കാശപKരിതമായേതാ ആയ ആ[രിക പാതയിലKെട നിPIn്
D
നടnാവD Lതാണ്. നിPളെട
മD Lി@ റBവ`L രD പാതകേളയDം |ിdക
D
ഇ` >േദശPളിേലn് നിPളെട
സfെയ േപാകാ അWവദിdകയാെണ¦ി@
D
യDfി@ നിPളെട
ശരീരം
വിജയിdകയ
D ം അത് >ബലെG_D നി@dല
¬ യDം െചpB
D
D .
അേGാI ജീവWകളെടയ
D ം, ശികളെടയ
D ം, ഓX®കളെടയ
D ം സംേവദനPളം
Ï കളം
D
D
D
D കാഴ
D
D ,
ഉണXBവ`ം. ഈ പാതയിലKെട നിPI hടDത@ hടDത@ ഇറPി െചാല
 D ക. െവറG്
>തികാരം അപരിചിതത}ം, സ}[മാnാWE ആvഹം, അസKയ ടരാWE ആvഹം
എLിവ ഇവിെട Fടി െകാEB
നിPI ഇറPി െചല
 D കയാെണ¦ി@
D . അതിെ=യDം അGറം
D
ആശാഭംഗം പക, മWഷtവXഗ
Y fിW നാശവD ം മരണവD ം വ`fിെവZ എല
 ാതരം
സ}പ
 PളിലD ം ആvഹPളിലD ം നിPI അതി±മിnെGടDം
നിPI നിPളെട
സfെയ >കാശപKരിതമായ ദിശയിേലയ
µ േ>രിGിdകയാെണ¦ി@
D
ഓേരാ അടിെവയ്GിലD ം നിPI തടസ
¹ വD ം ]ീണവD ം അഭിമD ഖീകരിdം. ഈ
ആേരാഹണfിലD E േക
 ശfിന് Foം പറേയതായ ചില സംഗതികI ഉ്. നിPളെട
D
ജീവിതfിന് ഭാരം ÐPD B, നിPളെട
സ

രണകI
dം
ഭാരം
ÐPD
B,
നിPളെട
മD

കാല
D
D
>വXfനPI ആേരാഹണfിW വിഘാതം Éഷ
 ിdB. >ബലെG_് നി@ nാ
|മിdL നിPളെട
ശരീര >¶fനം കയoം >യാസമD EതാdB.
D
ആേരാഹണfിെ=
പടികളി@
Ñമായ
വXണ
j Pളെടയ
Dം
D
ശബ
³ Pളെടയ
D ം അപരിചിത േമഖലകI നിPI കാ¼ം .
D

അÊാതമായ

അÌിേപാെല >¶fിdകയDം മായാജാലം േപാെല ഭയെGടD¥കയDം െചpL
അതിെ=
D
Ñീകരണfി@ നിL് ഓടിnളയ`ത്.
നടdL ഭയGാടDകേളയDം ആശാഭംഗPേളയDം തEിnളയDക.
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താഴ്Lം ഇ`മായ >േദശPളിേലn് പാലായനം െചpാWE ആvഹെfയDം
തEിnളയDക. സ
 രണകേളാടDE അഭിനിേവശം തEിnളയDക
Îശtfിെ= സ}പ
 ാ»തയ
µ
േനെര ഉദാസീനയായി, ആ[രികമായ സ}ാതtേfാെട,
ആേരാഹണfി@ ÎÒ നി¯യേfാെട വXfിdക.
വലിയ മലനിരകളെട
െകാടDമD ടികളി@ Ñമായ >കാശം ഉദിdകയDം സ
° ടികാഭമായ
D
പീഠമികളെടയ
D ം പD @ fകിടികളെട
D
D യDം േനെര തിരിZറിയാ പoാf രാഗPI
nിടയി@ ആയിരം വXണ
j PളE
ജലം >വഹിdകയDം െചpB
D
D .
D
േകേfാട് അടDdംേ[ാറം
വXിത ശിേയാെട നിPI െnതിെര തEL
D
>കാശfിെ= സ®Xെf ഭയെGടാതിരിdക. അത് ഇPിെനെയാെn യാെണ¦ിലD ം
അതിെന ഒ` ാവകം േപാെലേയാ വായDവിെന േപാെലേയാ ആഗിരണം െചpക
D നി¯യമായDം അതി@ ജീവ ഉ്.
മഹfായ പXÓത Ôംഘലnകെf അÎശt നഗരം നിPI കെ¥േ¨ാI
നിPInതിെ= വാതായനം കDപിടിnാനാവണം, അത് തിരിZറിയDേ¨ാI നിPളെട
D
ജീവിതം പരിവXfനം െചpെGടDB. അതി Õഹfായ അതിെ= മതിലD കളി@
അnPളി@ FറിZിരിdB. വXണ
j Pളി@ FറിZിരിdB, "സംേവദിnെG_ിരിdB"
ഈ നഗരfി@ െചയ
V ം െചpെGടാനിരിdLം സK]ിnെG_ിരിdB. എLാ@
നിPളെട
ആ[രിക Îഷ
 ിn് സD താരtവD ം അതാരtമാണ്. അെത ആ ചD വ`കI നിPIn്
D
ളZ് കയറാ പoാfാണ്.
മറിരിdL നഗരfിെ= ശിെയ സ}ീകരിdക. >കാശമാനമായ പD രികവD ം
ൈകകേളാടDം hടി സാമായ ജീവിതfിെ= േലാകfിേലn് നിPI തിരിZD വരിക.
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XV. ശാ[ിയDെട അWതിയDം ശിയDെട >വാഹവD ം
1. നിPളെട
ശരീരെf പKXണ
j മായDം വി|മിGിdകകയDം മനസ
¹ ിെന ശാ[മാdകയDം
D
െചpക
©ദയfി@
D
D . അന[രം സD താരtവD ം >ഭാപKരിതവD മായ ഒ` േഗാളം നിPളെട
വി|മിdLവെരയDം നിPളെട
അടDേfn് വ`Lതായി ഭാവന െചpക
D
D . േഗാളം ഒ`
ഭാവന േപാെല േതാLാതായി ടPി എBം നിPളെട
െന¾ിWEി@ അ ഒ`
D
സംേവദനമായി പരിണമിdB എBം നിPI ആ നിമിഷfി@ തിരിZറിയDം
2. േഗാളfിെ= സംേവദനം നിPളെട
©ദയfി@ നിL് ശരീരfിെ= പD റേfn്
D
സാവധാനം വികസിdLെതPിെനെയL് ശ}ാേസാഛാസം ആഴമD Eം പKXണമാവD കയDം
െചpേ¨ാI
നിരീ]ിdക. ആ സംേവദനം നിPളെട
ശരീരfിെ= അതി`കളി@
D
D
എ¥േ¨ാI നിPI അവിെട നി@ dകയDം ആ[രികമായ സമാധാനfിെ= അWതി
|ിdകയDം െചpാം . ഉചിതെമL് േതാBL സമയം വെരയDം നിPIn് അവിെട
ടരാവD Lതാണ്. പരിശീലനം അവസാനിGിdLതിേലnായി നിPളെട
©ദയfി@
D
ടnfിേല േപാെലയാവD Lവെര ശാ[മാdകയDം പKXÓ സിതിയിലാdകയDം
മD പെf വികാസfിേലn് തിരിZ് െകാDവരികയDം എLി_് അവസാനം േഗാളെf
വി_കളയ
D കയDം െചpക
D . ഈ >¶fി ശാ[ിയDെട അWഭവം എL വിളിnെGടDB.
D
3. പകരം ശിയDെട ഗമനം അWഭവിnാ ആvഹിdBെവ¦ി@ വികാരPേളയDം
മD ഴDവ സfേയയDം hെട ഒ`മിZ് േപാകാ അWവദിZ് െകാ് അത് തിരിZD
വിടDLതിെനnാളം
നല
 ത് നിPI തീXZയായDം വികാസെf വXിGിdLതാണ്.
D
നിPളെട
ശ}ാേസാഛാസം |ിdവാ |മിn`ത്, നിPളെട
ശരീരfി@ നിL്
D
D
പD റേfdE വികാസം പി¢ട`േ¨ാI അത് സ}യം >¶fിnെ_.
4. എെL ആവXfിnാ അWവദിÅ. അPിെനയDE നിമിഷPളി@ നിPളെട
|
D
വികസിdL േഗാളfിെ= സംേവദനfിലായിരിnണം. നിPIn് ഇത് ൈകവരിnാ
കഴിയDLിെല
 ¦ി@ മെoാ` സമയf് വീDം െചpാ ഉപേദശിnാവD Lതാണ്.
എേGാെഴ¦ിലD ം ഈ ശിയDെട >വാഹം ഉാവD Lിെല
 ¦ി@ േപാലD ം സD ഖകരമായ
ശാ[ിയDെട അWതി നിPIn് അWഭവിnാ കഴിയDം.
5. എLി`LാലD ം നിPI മD േLാ_് േപാവD കയാെണ¦ി@ ശിയDെട >വാഹം നിPI
അWഭവിnാ
ടPD ം.
നിPളെട
ൈകകളിേലയDം
മoD
ശരീരഭാഗPളിെലയDം
D
സംേവദനPIn് സാധാരണയി@ നിL് വിഭിLമായ ഒ` ഭാവം ഉാവD ം. വXമാനമായ
അലയടികI |nെGടDകയDം ചD `Pിയ സമയfിWEി@ പലതരം വtമായ
ഭാവനകളം
D വികാരPളം
D ഉയXB വരാം. >വാഹം നടnാ അWവദിd.....................
6. നിPI ശിെയ സ}ീകരിdേ¨ാI നിPളെട
ശീലാWസാരിയായ അവതരണfിന്
D
അWസരിZ് അപരിചിതമായ ശബ
³ PI vഹിdം. എ[ായാലD ം >ധാനെG_ത്
േബാധതലfിെ= വികാസം നിPI nWഭവെGടലാണ്, അതി@ അതിെ= സKചകPI
എ[ാെണBവZാ@
hടDത@
െതളിം
എ[ാണ്
സംഭവിdLെതL്
മനസ
¹ ിലാnാWE മേനാഭാവവD മാണ്.
7. ഈെയാരവസ കാലാ[രfി@ മPിയി_ിെല
 ¦ി@ അ ടnfിെലLേപാെല
േഗാളം സേ¦ാചിdLതായി സ¦@GിdLതിലKെടേയാ അWഭവിdLതിലKെടേയാ
www.silo.net

Page 21

www.humanistmalayalam.blogspot.com

സിെലാവിn സേശം

നിPI ആvഹdേ¨ാെഴാെn നിPI nിത് അവസാനിGിnാ പoം
D .
8. ആയി`Lം ആFLമായ മാoെG_ േബാധതലം എല
 ായിേGാഴDം വിവരിZതിേനാട്
സമാനമായ സാേ¦തികത}fിലാണ് ഒ_D മിnേGാഴDം േനടിയെതL് മനസ
¹ ിലാdക
രസകരമാണ്. അപരിചിതമായ അWഷ
 ാനPI െകാDം, കഠിനമായ തളXZ ഉാdL
>¶fികI െകാDം ഉÃfമാnെG_ കടിാണില
 ാf ചലനPI െകാDം, ആവX
fനPI െകാDം, ശ}ാേസാഛാസെf വtതtാസെGടD¥Lം ശരീരfിWEിലD E
സാധാരണ
സംേവദനPെള
വികലമാdLമായ
ശരീരികനിലPI
െകാDം
ഇവെയാല
 ാം
േവഷ
>ഛLമായിരിdം.
ഹിേപ
 ാസിസD ം,
മാധtമPളിലKെടയDE
>¶fനPളം
മയd മ`Bകളെട
സ}ാധീനവD ം ഈ മണ
Ö ലfിലാെണBം hടി
D
D
തിരിZറിയണം.
ഇെതല
 ാം
വtതtസ
വഴികളിലKെടയാണ് >¶fിdLെത¦ിലD ം
സമാനമായ മാoPളാണ് വ`¥Lത്. ഈ കാരtPളെടെയല
 ാം സ}ഭാവവിേശഷ
D
െമെ[BവZാ@ സംഭവിdLതിെന dറിZE
അÊതയ
D
ം
നിയണ
രാഹിതtമാFB.
D
ഇfരം ആവിഷ
¬ ാരPെള വിശ}സിnാതിരിnാതിരിdകയDം അ|വD ം അÊതയD ം
(പD രാണPളി@ പറയDLേപാെല) സനtാസിമാXേപാലD ം കടBേപായി_E
േമാഹനിയ
¬ ്
D
ഉപരിയായി യാെതാBമെല
 L് ഇതിെന പരിഗണിdകയDം െചpണം.
9. ഈ നിXേശPI നിPI പാലിZി_െ¦ി@
തെL, നിPI n് ശിയDെട
D
>വാഹം ഉളവാdവാ സാധിZില
 എBം വരാം. ഇത് വtാFലതയDെട ഉറവിടമാnാെത
>തിഫലിGിdL ഭാവനയDെട ചലനാ»കതേയാടD hടിയ >ശ
 Pേളാ, വXിതമായ
സ®XPേളാ
>തിഫലിGിdL
ആ[രികമായ
പാ_ിന്
വിേ_nലിെ=
അഭാവെfയാണ് ലളിതമായി സKചിGിdLത്. െമാffി@ ഒ` ൈവകാരിക
െപ`മാofിെ= കണിക-അതിേലെറ ൈദനംദിന ജീവിതfി@ ഉാേയnാവD L എേ[ാ
ഒL്.
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XVI. ശിയDെട േ]പണം
1. ശിയDെട >വാഹം നിPI അWഭവിZി_െ
¦ി@ സമാനമായ അWഭവെf
D
അടിസാനമാnിെയ¦ിലD ം വtമായി മനസ
¹ ിലാnാെത എPിെന വിവിധ ജനPI
പി@nാലf് അന[മായി െപ`കിയ അWഷ
 ാനPേളയDം ഉപാസന ±മPേളയDം
വികസിGിnാ േപായി എL് നിPIn് മനസ
¹ ിലാnാ കഴിയDം. േനരെf വിശദീകരിZ
അWഭവPളിലKെട അവ`െട ശരീരം ദ}ാ»കമായി േതാBകയDം ഈ ശിയDെട
അWഭവം ഊXെf അവ`െട തെL ബാഹtഭാഗേfn് േ]പണം െചpാ
കഴിയDL സംേവദനം അവXn് >ധാനം െചയ
§ .
2. ശി മoEവരിേലdം
മാ´വD മല
 >േതtകിZ് അത് സ}ീകരിnാWം ഉI െnാEാWം
D
തn കഴിവD E വസ
§ nളിേലdം േ]പണം െചpാ സാധിdമായി`B. വtതtസ
മതPളിെല വിÑവസ
§ nI നിറേവoL
ധX®െfdറിZ് അേപാെല തെL
D
സാ¦@Gികമായി ശിയാ@ നിറnെG_ പD ണtസലPളെടയ
D ം പD േരാഹിതÃാ`െടയDം
D
>ാധാനtെfയDം FറിZ് നിPIn് മനസ
¹ ിലാnാ >യാസമD ാവില

എB ഞാ
വിശ}സിdB. ചില വസ
§ nI േ]´Pളി@ വZ് വിശ}ാസ പKXവം പKജിnെGടDകയDം
അവ ചടPD കളാലD ം പKജകളാലD ം ആവരണം െചpെGടDകയDം െചയ
V േGാI നി¯യമായDം
അവ വിശ}ാസികളെട
ആവXfിZ >ാXyനകI െകാ് േശഖരിnെG_ ഊXം
D
അവXn് തിരിZെകാട
D
¥
. േദശം , ചരി´ം, പാര¨രtം എLിവnWസരിZE
ഒ`
D
D
ബാഹtമായ
വിശദീകരണfിലKെട
ഇവെയ
ഒ_മിnേGാഴ
Dം
കാ¼കെയLത്
D
വtമാdLത് യാഥാXytെfdറിZE
അറിവിെ= പരിമിതിെയയാണ് .
അേത
D
സമയം ഈ വിഷയെfdറിZ് മD ഴDവ മനസ
¹ ിലാdLതിന് അടിസാനപരമായ
ആ[രിക അWഭവം ഒ` >ധാന വസ
§ തയDമാവD B.
3. ശിയDെട േ]പിnലD ം, േശഖരിnലD ം, തിരിെക ന@കലD ം നമD n് വീDം
പരിഗണിnെGേടDL ഒ` വിഷയമാണ്. ആയതിനാ@ ചില െസകtലX
സമKഹPളി@
D
േപാലD ം , >ശസ
V ി ഉEി@ കട¥L മKലം േനതാnÃാരിലD ം മoEവരിലD
ം >േതtക
D
തരfിലD E ഔറയാ@ വലയം െചpെG_ അfരം സലPളി@ , ആരാേണാ അവെര
െതാടാ ഇഷ
 െGടDകേയാ വസ
È Pളെടേയാ
ഉപേയാഗിdL വസ
§ nളെടേയാ
ഒ` Dം
D
D
D
ൈകnലാnെമL് അെല
 ¦ി@ െവറെത
െയാL് കാണണെമL് ആvഹിdകേയാ
െചpLത്
അവ`െട
കണ
j ി@
ഇതിW
ലtമായ
യാികരീതി
>¶fിZD
D
െകാേയിരിdBെവL് ഇേGാI ഞാ പറയDB.
4. ഇത് സംഭവിdLത് കാരണം ഉയരfിെ= എല
 ാ അവതരണവD ം കാഴ
Ï യDെട േരഖയDെട
മD കളിലായി ദD ഷ
 ി തലfി@ നിL് മD കളിേലn് നീ_െGടDLതാണ്. hടാെത ദയ, Êാനം,
ശി എLിവ സ}ായfമാnിയി_Eവരാണ്
ഉLതÃാX. ഇവിെട ഉയരfിെ=യDം
D
മD കളി@ നമD n് അധികാരfിെ=, രാഷ
Ø പതാകയDെട അധികാര േ|ണി hടി കാണാം,
hടാെത ഞPI സാധാരണ മXതtX എല
 ാ വിേധയെനയDം അധികാരfിേനാട്
അടD¥വരാനായി സാമKഹtേ|ണിയDെട പടികI ആേരാഹണം,
െചേp്.
ഞPളെട
ശിരസ
¹ ് ഉയരPളിലD ം പാദPI നിലf് FടDPിയ േപാെലയDE ഇത്
D
ഞPളെട
ആ[രിക
അവതരണവD മായി ഏകീഭവിdകയDം ഇേGാഴDം ഈ യാിക
D
വിദtയാ@ ഭരിnെGടDകയDം െചpL
ആ സമയf് ഞPI എെ[ാ` േശാചtമായ
D
അവസയിലാണ് ഉEത് . ഞPI ഈ വക കാരtPI വിശ}സിdേ¨ാI അവXn്
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ഞPളെട
ആ[രികമായ അവതരണfി@ അവ`െടതായ യാഥാXytമD െL
D
കാരണം അവെര വിശ}സിdകയDം െചpL
ആസമയf് ഞPI എെ[ാ` ദD ഖകരമായ
D
അവസയിലാണ് ഉEത് . ആ ഞPളെട
ബാഹtമായ കാഴ
Ï തിരിZറിയിnാf ആ[രിക
D
േ]പണം മാ´മായിരിdേ¨ാI ഞPI എെ[ാ` േശാചtമായ അവസയിലാണ്
ഉEത്.
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XVII. ശിയDെട അടിZമXfലD ം നഷ
 വD ം
1. ശിയDെട ഏoവD ം വലിയ വിേമാചനം കടിാണില
 ാf ഭാവന, അനിയിതമായ
ജിÊാസ, അതി`കടL സല
 ാപം, അമിതമായ ൈലംഗിക >വXfനം ഒ`
നിയണവD ം ല]tവD മില
 ാf േനാnിലD െടയDം േകIവിലKെടയDം `ചിയിലKെടയDമD E
െപ`GിZ
ഇിയാWതി
ഇ>കാരം
അനിയിതമായ
>വXfനPളാലാണ്
ഉളവാnെGടDLത്. എ¦ിലD ം ഈ രീതിയിലD E പല>വXfനPളെട
കാരണം
D
D
േവദനാജനകമായി`L പിരിമD റnം
വിേമാചിGിnാനാെണL് hടി നിPI തിരിZറിയണം.
ഇnാരtം പരിഗണിZ് ഇfരം വിേമാചിGിnലD കI നിXവഹിdL >േയാജനം |ിZD
അവെയ അടിZമX¥Lത് ശരിയെല
 Bം അവയ
 ് ഒ` ±മം ഉാdകയാണ് നല
 െതBം
ഉE കാരtfി@ നിPI എേLാട് േയാജിdം.
2. ൈലംഗികതെയ FറിZ് പറാ@ നിPI ഇ ശരിയായി വtഖtാനിേnിയിരിdB.
ഇfരം ഒ` >വXfനെf അടിZമXf`ത്, എ¢െകാെLാ@ നിPI അവഴി
യാതനാകരമായ ഫലPളം
ആ[രികമായ ൈവ`tവD ം Éഷ
 ിdം. ൈലംഗികത
D
നയിdLം അവസാനിGിdLം ഒ` >വXfനfി@ തെLയാണ്.അ ഭാവനെയ
ടXBം ബാധിZെകാിരിdകേയാ
മനസ
¹ ിെന ഒഴിയാ ബാധേപാെല സ}[മാnാWE
D
ഒ` പD തിയ വസ
§ വിെന അേന}ഷിZD േപാFLേതാ >േയാജനകരമായ കാരtമല
 .
3. ഒ` >േതtക സാമKഹികേമാ, മതപരേമാ ആയ സദാചാരfാ@ ഉE ൈലംഗകതയDെട
നിയണം ഉേശിZ ഫലPI ന@കിെയ¦ിലD ം അതിന് പരിണാമവD മായി യാെതാ`
ബ£മിെല
 B മാ´മല
 അതിന് േനെര വി`മായമാണ്.
4. അടിZമXfെG_ സമKഹPളി@ ശി (ശരീരfിനക¥E സംേവദനfിെ=
അവതരണം നട¥L ഊXം ) േമാശമായവ`െട േനXn് തിരിD വB. അfരം
സമKഹPളി@ ]D  >േയാഗികളം
ദD Xമവാദികളം
ൈദവനിക`ം എല
 ാതരം
D
D
Foവാളികളം
െപ`FകയDം അവX ജീവിതfിെ= സൗരtfിെ= വിനാശfിലD ം
D
ദD രിതfിലD ം ആനിdകയDം െചയ
§ . ചില വXഗ
Y nാ`െടയDം സംസ
¬ ാരPളെടയ
D ം ഇടയി@
D
Foം ചD മ¥Lവ`െട മtfിലD ം Foവാളികെള കി`B. മoD കാരtPളി@ ഇെതല
 ാം
ശാസ
È ീയവD ം പD േരാഗമന പരവD മായി`B കാരണം അത് അയDികമായതിെനയDം
േമാശമായ അടിZമXfെG_വെരയDം എതിXdകയDം െചയ
§ .
5. ൈലംഗികതയDെട അടിZമXf@ ചില ആദിവാസികI എB പറയെGടDLവരിലD ം
ചിലX പD േരാഗിമിZെതL് ക`തെGടDL മoD സംസ
¬ ാരPളിലD ം ഇBം നിലനി@dB്.
ര് ഉദാഹരണPളിലD ം ഈ അവസയDെട കാരണം വtതtസമാെണ¦ിലD ം രിെ=
കാരtfിലD ം വിനാശകരമായ ആവിഷ
 ാരം വലD താെണL കാരtം വtമാണ്.
6. hടDത@ വിശദീകരിdവാ നിPI എേLാട് ആവശtെGടDകയാെണ¦ി@ ൈലംഗികത
വാസ
V വfി@ പാവനമാെണBം അതിെ= >¶fനം മനസ
¹ ില
 ാdLിെല
 ¦ി@ എല
 ാ
വിനാശവD ം അതി@ നിL് ഉദിdL േപാെല ജീവിതവD ം എല
 സXഗ
Y ാ»കതയDം ഉദ്ഭവിdL
േകമാണെതBം ഞാ പറയDം.
7. ൈലഗിംകത നിtമായ എേ[ാ ഒLാെണB സKചിGിZെകാ
D ം ജീവിതെf
D
വിഷയമാdL ആളകI
പറയDL WണകI ഒരിnലD ം നിPI വിശ}സിn`ത്. േനെര
D
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മറിZ് അതി@ സൗരtമD ്. േ>മfിെ=
D
ബ£െG_ിരിdL െവറെതയല
 .

ഏoവD ം

നല


വികാരPളമായി
D

അ

8. അേGാI |ാലD വാFക, ൈവ`tfിെ= ഉറവിടമാേയാ ജീവ>ധാനമായ
ജീവശിെയ ചിതറിZD കളയDL വസ
§ വാേയാ അതിെന മാoാെത മാധD രtേfാെട Wകേര
അËതായി ൈലഗിംകതെയ പരിഗണിdക.
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XVIII. ശിയDെട >വXfനവD ം >തി>വXfനവD ം
ഞാ േനെരf നിPേളാട് വിശദീകരിZതിതാണ് നിPളെട
©ദയfി@ നിPI വലിയ
D
ശിയDം
ആനവD ം
അWക¨യDം
കാ¼േ¨ാെഴാെn,
ആ[രികമായി
നി
ഉEവനായിരിdക.
1. നി ഉEവനായിരിdക എLെകാ് അXyമാFLത് ഈ ±ിയാ»ക ഭാവPളി@
|
േകീകരിdകയDം
അതിെന
ഭാവനയDമായDം
അതിെ=
അവതരണമായDം
ബ£െGടDfലD മാണ്. ഈ രീതിയി@ മD  കാലPളി@ ±ിയാ»കമായ അവസയDമായി
ബ£ിGിZതാെണ¦ി@ നിPI സ}യം വിഷമ സ£ിയിലകെGടDേ¨ാI നിPI
അവതരണെf അതിെ= hെട മD പ് അWഗമിZ് വLി`L ±യാ»ക ¤ണPെള
വിളിZവ`¥വാWം
കഴിയDം hടാെത ഈ മാനസികമായ ചാX് മD പെf ആവX
D
fനfിലKെട വXിGിdL മKലം ചില >േതtക ചD oപാട
D കI ചD മ¥L
D
നിേഷധാ»കമായ വികാരPെള മാoിnളയDLതിന് അതിന് സാധtമാണ്.
2. അPിെന നിPളെട
ഉEി@ അനവധി ±ിയാ»ക മായ അവസകI
D
സ¾യിZി_Eെടാേfാളം
കാലം
നിPI എ[് അേപ]ിdBേവാ അ നിPളെട
D
D
ഉEി@ നിB തെL വXിZ ¤ണമായി തിരിZD വ`Lതാണ്. ഈ യാിക വിദt അഭtX
yനകേളാടDം >ാXyനകേളാടDം >തികരിdെമL വിശ}ാസേfാെട ബാഹt വസ
§ nെള,
അെല
 ¦ി@ വtികെള ചാX് െചpവാേനാ
(FഴD മറ വഴികളിലKെട
D
എLിരിnിലD ം) അെല
 ¦ി@ ആ[രികമായ വസ
§ തകെള ബാഹtവ@ nരിdവാ
വളെരnാലമായി
ഉപേയാഗിZതായി`BെവL്
ഞാ
ഇനിയDം
ആവXfിZD
പറേയതില
 േല
 ാ.
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IX. ആ[രിക അവസകI
നിPളെട
ജീവിതകാലം മD ഴDവ >േതtകിZം
പരിണാമ >വXfനPളി@
D
D
D നിPളെട
ആെക നിPI നിPെള സ}യം കെ¥L ആ[രികമായ അവസകെള FറിZ്
േവ´ അ[XÊാനം നിPI ഇേGാI േനേടിയിരിdB. ഭാവനാ ചി´Pളം
D
ഇവിെട അേനtപേദശ lപPളം
 ാെത ഇവ വിവരിnാ എനിn്
D ഉപേയാഗിdകയല
േവെറ മാXഗ
Y മില
 . വിഷമം പിടിZ അവസകേളയDം ൈവകാരികാവസേയയDം കാഴ
Ï യിലKെട
| േകീകരിdB എL ¤ണം ഇതിWെL് എനിn് േതാBB. ഓേരാ >±ിയയി@
അവ വtതtസ നിമിഷPളാെണL േപാെല അവെയ h_ി േയാജിGിnാ നട¥L
അസാധാരണ >¶fി അfരം കാരtPI ൈകകാരtം െചpLവരി@
നിL് ഞPI
D
ശീലിZേപാെല സാധാരണയDE ം മായ വിവരണPളി@ നിL് ഒ` ബഹിX
ഗമനവD ം ഉളവാdB.
1. ഒLാം ഘ_fി@ ഞാ േനരെf പറേപാെല ചിതറിയ >ാണശിയി@ അX
y രാഹിതtം നിലനില
µ B.
ഇവിെട എല
 ാം ശാരീരികമായ ആവശtPളാ@
നയിnെG_ിരിdB, എLാ@ ഇവ പലേGാഴDം പരസ
° രവി`Pളായ ആശയPളം
D
ഭാവനകളമായി
hടി ഇവിെട >േചാദനവD ം െചpLെതാെnയ
D ം ഇ`_ിനാ@ ആവരണവD ം
D
D
െചpെG_ിരിdB. ഈ അവസയി@ പരിണാമ വിേധയPളായ lപPളി@ നശിZ്
േകവല ഭൗതികമായ ജീവിതം നിPI നയിdB. ഈ നിലപാടി@ നിL് താെഴ പറയDL
ര് വഴികളി@ hടി മാ´േമ നിPIn് പരണമിnാനാവD കയDEK, മരണfിെ= വഴി
അെല
 ¦ി@ ൈജവപരിവXfനfിെ=.
2. മരണfിെ= മാXഗ
Y ം നിPെള ഇ`ം FഴGം നിറമായ ഒ` Îശtfിെ=
സLിധിയി@ എfിdB. പൗരാണികXn് ഈ വഴി അറിയാമായി`B, ഒ_മിnേGാഴ
Dം
D
അവX അതിെ= സാനം നിXണയിZത് അധ സലേfാ അെല
 ¦ി@ പാതാളPളിേലാ
ആണ് . പിLീട് >കാശമാനമായ തലPളിേലn് പD നXനിdവാ േവി ഈ രാജtം
സXശിZവ`്. മരണfിW താെഴ >ാണശി സിതിെചpB
എB നല
 വണ
j ം
D
മനസ
¹ ിലാdക. ചിലേGാI മWഷtമനസ
¹ ് മXതtസഹജമായ ശിഥിലീകരണെf പരിവX
fനfിെ= ടXZയായ >തിഭാസമായി വിശദീകരിdB്, മoD ചിലേGാI ജനനfിW
മD പ് സംഭവിdLെത[ാേണാ അതിേനാട് ഈ ചിതറിയ ചലനെf ബ£ിGിdB .
നിPളെട
ദിശ ആേരാഹണfിേല dEതാെണ¦ി@ മരണം നിPളെട
പKX
D
D
ÓാവസയDമായDE ഒ` ഇടേവളെയയാണ് സKചിGിdLത്. മരണfിെ= പാത
തിരെടDdLതിലKെട മെoാരവസയിേലn് നിPI ഉയXfെGടDB.
3. ഇവിെട എfിെG_ാ@ നിPI പതനfിേലdE അഭയാXyി കtാ¨ി@ നിPെള
തെL സ}യം കാണാം. ഇവിെട നിB ര് വഴികI റdB. ഒB പാ¯ാfാപfിെ=,
മേoത് ആേരാഹണfിന് ഉപേയാഗിZ മരണfിെ=തായ പാത നിPI ഒLാമെf വഴി
തിരെടDdകയാെണ¦ി@ അതിന് കാരണം നിPളെട
തീ`മാനം പKXÓകാല
D
ജീവിതെf െപാ_ിെZറിയാ േ>രിGിdL െകാാണ് . നിPI തിരിZ് മരണfിെ=
മാXഗ
Y fിലKെട
പിേLാnം
േപാവD കയാെണ¦ി@
അട
¶ffി@
െകണിയിലകെG_തായDE സംേവദനfാ@ നിPI വീDം അഗാതതയിേലn് പതിdം.
4. ഞാ നിPേളാട് മD പ് പറ േപാെല >ാണശിയDെട ഗXffി@ നിL്
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േമാചിതനാകാനായി എടDേnDL മെoാ` വഴിയD്, അതാണ് ൈജവപരിവXfനfിെ=
തായ വഴി. നിPI ഈ മാXഗ
Y ം തിരെടDdBെവ¦ി@ അ നിPIn് നിPളെട
D
ദD ഖകരമായ അവസയി@ നിL് പD റ¥വരാ ആvഹം ഉEെകാാണ് , എLാ@ ആ
സമയം നിPളതിെ= ¤ണ ഫലPI എB േതാBL ചിലത് ൈകെവടിയDവാ
വിസ®തം
കാണിdകയDം
െചയDB.
അെകാ്
പിരിിരിdL
ൈക
എLറിയെGടDLതായ ഇത് ഒ` െതoായ വഴിയാണ്. ഈ വ±മായ മാXഗ
Y fിെ= ഗX
ffി@ നിL് പD റ¥വLി_Eത്
പലം ഭീകരÃാരാFB. അവXn് നരകം
D
ഉേപ]ിnാെത സ}Xഗ
Y fിെല െകാടD¦ാoാകണെമBായി`B, അതിെ= ഫലമായി
അവസാനമില
 ാf ൈവ`tPI അവX മtേലാകfിേലn് >േ]പിdകയDായി
5. ഒ` പെ] നിPളെട
േബാധപKXÓമായ പാ¯ാfാപfിലKെടയDം, മരണfിെ=
D
രാജtfി@ നിL് ആേരാഹണം െചയ
§ െകാDം നിPI >വണതയDെട ആവാസസാനf്
ഇേGാI എfിnഴിിരിdB. പലായനfിെ=യDം േമാഹഭംഗfിെ=മായ ര്
ഇടDPിയ പിബലം നിPളെട
ആവാസസാനെf നിലനിX¥B. പാലയനം
D
അസതtവD ം അസ
V ിരവD മാണ്, ശാശ}തമായത് എL ആശയവD മായി അതിലKെട നടBെകാ്
നിPI നിPെള തെL കബളിGിdകയാണ്. എLാ@ യഥാXyfി@ നിPI
അതിേവഗം താേഴാ_് ഇറPD കയാണ് െചpLത്
. േമാഹഭംഗfിെ= പാതയാണ് നിPI
D
സ}ീകരിdLെത¦ി@
നിPളെട
ആേരാഹണം
േവദനാകരമാണ്,
എLാ@
D
അസതtമല
 ാf ഒേL ഒL് അത് മാ´മാണ്.
6. പരാജയfിW േമ@ പരാജയfിWേശഷം നിPIn് വtതിയാനfിെ= ആവാസം
എL അടDf വി|മസാനെf¥വാ കഴിയDം . ഇേGാI നിPളെട
മD LിലD E ഈ
D
ര് വഴികളെട
ഇടയി@
നിBമD
E
തിരെട
D
Gിെന
|ിdക.
ഒLികി@
D
ഉ@പാദനfിേലn് നയിdL ദD ഢനി¯യfിെ=തായ വഴി സ}ീകരിdക. അെല
 ¦ി@
ഒരിn@ hടി നിPെള പി വാPലിെ= ദിശയിേലn് hടDത@ ഇറnിവിടDL അമX
ഷfിെ=തായ വഴി തിരെടDdക. ഇവിെട നിPI േവെറാ` ധX® സ¦ടം േനരിടDB.
ഒBകി@ നിPI േബാധപKXÓമായ ജീവിതfിെ= ദD XഘടമാXഗ
Y ം നി¯യദാXtേfാെട
തിരെടDdB. അെല
 ¦ി@ നിPI നിPളെട
പഴയ ജീവിതfിേലn് അമXഷേfാെട
D
തിരിZേപാFB
. ഈ അവസയി@ പല`ം തPെള തെL മറികടdവാ സാധിnാെത
D
സ}[ം സാധtതകെള വിേച
Ù ദിdLവരാണ്.
7. എLാ@ ദD ഢനി¯യേfാെട ആേരാഹണം െചയ
§ കഴി നിPIn് നിPെള തെL
ഉല്Gfി എLറിയെGടDL ആവാസസാനf് കാണാം. ഇവിെട നിPെള മKL്
വാതിലD കI അഭിമD ഖീകരിdB. ഒLിെന പതനം എBം മേoതിെന ഏകാvത എBം
മKLാമേfതിെന അേധാഗമനം എBം പറയDം. ബാഹtമായ ഒ` അപകടfിW മാ´ം
നിPെള അതിേലn് തEിയിടാ പoL
പതനം എLത് നിPെള േനരി_്
D
അഗാധതകളിേലn് െകാDേപാവD കയDം ആ വാതി@ നിPI തിരെടDdLത്
ഉാവാനിടയില
 ാfമാണ്. േനെര മറിZ് അേധാഗമനfിെ= വാതി@ നിPെള
പേരാ]മായി അഗാധഗXfPളിേലn് െകാDേപാFB. ഈ പാതയി@ നിPI
നഷ
 െG_ എല
 ാfിെനയDം ബലിnഴിnെG_ എല
 ാfിെനയDം പoി നിര[രമായി പD ന
പരിഗണന നട¥കയDം നിPI നിPളെട
കാല
°
ാടDകെള >]D ബ
³ മായ സXGിളാകാരം
D
േപാെല അവേലാകനം െചpകയ
D ം െചpB
D
D . നിPെള അഗാധതയിേലn് െകാDേപാFL
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>ÊയDെട പരിേശാധന തീXZയായDം നിPI താരതമtം െചpL
വസ
§ nളി@ ചിലതിെന
D
മKലtം FറZD കാ¼കയDം അWപാതം െതoിZ് പരിഗണിdകയDം െചpL
അസതtമായ ഒ`
D
പരിേശാധനയാണ്.
ആേരാഹണfിWE
>യÚെf
പിLി@
ൈകെവടി
>േയാജനPളമായി
നിPI താരതമtം െചpB
D
D . എLാ@ നിPI കാരtPI hടKത@
അടD¥ പരിേശാധിdകയാെണ¦ി@ നിPI യാെതാBം തെL ആേരാഹണfിനായി
ൈകെവടിി_ിെല
 Bം മo് കാരണPളാലാണ് അവ വി_കളെതBം
നിPI
D
മനസ
¹ ിലാdം. നിPI ആേരാഹണവD മായി യഥാXyfി@ ഒ` ബ£വD മില
 ാf ഒ`
ഉേശPെള െതoായി അവതരിGിdേ¨ാI അേGാഴാണ് അേധാഗതി ആരംഭിdLത്.
ഞാ ഇേGാI േചാദിdB, എ[ാണ് മനസ
¹ ിെന വ¾ിdLത്.
ഒ` പെ]
>ാരംഭfിലD E ഉÛാഹfിമXGിെ= അസതtമായ ഉേശമാവD േമാ? ഒ` പെ]
>യÚിdവാWE ൈവഷമtമാവD േമാ? ഒ` പെ] നിലവിലില
 ാതി`Lേതാ മoD
ഉേശPളാ@ േ>രിGിnെG_േതാ ആയ ബലികളെട
അസതtമായ ഓX®യാFേമാ?
D
ഞാ ഇത് പറയDേ¨ാI നിPേളാട് േചാദിdകയDം െചpB
വീട് FറZ് േനരം
D
D . നിPളെട
മD പ് കfിേGായി. അെകാ് നിPI ആേരാഹണfിW തീ`മാനിZതാേണാ
അെല
 ¦ി@
നിPI
ആേരാഹണം
െചയ
V ത്
െകാ്
നിPളെട
വീട്
D
കfിയടPിയതാെണL് നിPI ഇേGാI വിചാരിdBോ? ചD oപാട
D
മD
E
മoD
D
വീടDകIn് എ¢ സംഭവിZെവL്
നിPI അ@പെമ¦ിലD ം ആേലാചിdകയDാേയാ?
D
നിസ
¹ േഹമായി നിPI നടDവിലD E ഏകാvമായ ല]tം എL വാതി@ തിരെടDnണം
8. ഏകാvമായ ല]tfിെ= േസാപാനfിലKെട േമല്േGാ_് േപാവD േ¨ാI അച¾ലമായ
ഒ`
FംഭേഗാപD രfി@
നിPI
എfിേZ`ം.
അവിെടനിL്
ഇടDPിയം
പിരിിരിdLം മD ഴnം എL േപരി@ അറിയെGടDLമായ ശിലാമാXഗ
Y fിലKെട
അവസാനം േവദിേപാെല ഇരിdLം വീതിയDEം ഊXfിെ= റസ
¹ ായ സലം
എL നാമfാലD E «നtമായസലf് എfിേZ`LവെരയDം മD േLാ_് നിPD ക.
9. ആ റL സലf് അതിÕഹfായ പീഠമി ÎശtfാലD ം, എണ
j മoം നി¯ലവD മായ
ന]´Pളാ@ lേപാത്കXഷം േനടിയ രാ´ിയDെട േപടിെGടD¥L നിശബ
³ യാലD ം
നിPI ഭയവിഹ}ലനാെയBം വരാം. അവിെട നിPളെട
തലയ
 ് േനെര മD കളി@ സKരtന്
D
േനെര എതിX വശfായി വിചി´മായ vഹണം പിടിZ ചെ= വശtമായ lപം
ആകാശfി@
ഉറGിZിരിdLതായി
കാണാം.
അവിെട
നിPI
]മേയാടDം
വിശ}ാസേfാടDം
hടി
>ഭാതെf
കാfിരിnണം.
എെ[Lാ@
നിPI
ശാ[നായി`Lാ@
ചീfയായ
ഒBം
തെL
സംഭവിnാ
വഴിയില
 .
10. ഇfരം ഒ` ചD oപാടി@
അവിെട നിB െപെ_L് പD റ¥ കടdവാWE ഒ` വഴി
D
തpാറാnണെമL് നിPI ആvഹിZD എB വരാം. എ¦ിലD ം ക`തേലാടDhടി േനരം
പD ലരാ കാfിരിdLതിW പകരം വിടവാPാ |മിdകയാെണ¦ി@ എവിെടെയ¦ിലD ം
മടിZ് മടിZ് നിPളെട
വഴിതGി തടയDLതിലായിdം നിPI എfിേZ`ക. അവിെട
D
എല
 ാ ചലനവD ം (ഇ`_ിെല) അസതtമാെണBം അതിW സാമാനtമായി താല
 ാലിക നി¶fി
എLാണ് പറയDക എBം നിPI ഓX®ിnണം. ഞാ നിPേളാട് ഇേGാI പറയDLത്
മറB െകാ് താല
 ാലിക നി¶fി ചലനം നടfാ നിPI ടPD കയാെണ¦ി@ ഒ`
ചD ഴലിnാoിനാ@
താേഴാ_E
വഴിയിേലdം
തകാല
ആവാസസലPളിെല
D
ദD രാചാരfിെ= ഇ` കയfിേലdം നിPI വലിZിഴയ
 െGടDം എL് ഉറGിZെകാEക
D .
D
www.silo.net
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11. ആ[രികമായ അവസകI ഒL് മെoാBമായി ബ£െG_ിരിdBെവL്
മനസ
¹ ിലാdവാ എ´ >യാസമാണ്. േബാധതലfിന് എ´ വഴPാf നtായവാദമാണ്
ഉEെതL് നിPI |ിdകയാെണ¦ി@ ഇfരം ചD oപാടി@
ആരാേണാ അ£മായി
D
താല
 ാലിക നി¶fി െചpLത്
അവX അനിവാരtമായDം തPേളയDം മoEവെരയ
D ം തരം
D
D
താഴ്¥വാ ടPD െമL് നിPI േവXതിരിZ് മനസ
¹ ിലാnണം. അPിെനയാെണ¦ി@
േമാഹഭംഗfിെ= വികാരPI അവനി@ ഉയXBവരികയDം പിLീട് അവ അമX
ഷfിേലdം അവസാനമായി മരണfിേലdം അവXdായി`Lെതല
 ാം മറB
െകാ് ഒ` നിമിഷാXfി@ vഹിdവാനായി നിയണfി@ െകാD വരിക.
12. ആ റL സലf് നിL് നിPIn് പകലിേലn് എfിേZരാ കഴിെ¦ി@
>ഭെചാരിയDL യാഥാXytം ആദtമായി ദീപ
V ിമfായ സKരtനായി നിPളെട
കണ
Ý കIn്
D
മD Lി@ ഉദിZവ`ം
. അേGാI നിലനി@GDE എല
 ാoിലD ം ഒ` ആസK´ണം ജീവിdB എB
D
നിPI കാ¼ം.
13. ഇ`_ിേലn് െവളിZം െകാD േപാFവാ േവി നിPI സ}േമധയാ അറിയെGടാf
>േദശPളിേലn് ഇറPD വാ ആvഹിdLിെല
 ¦ി@ അവിെട നിL് നിPI വീ¼
േപാFവാ സാtത Fറവാണ്.
ഈ വിഷയPെള FറിZ് ഇനിയDം hടDത@ വിസ
V രിdLത് >േയാജനമD E കാരtമല

എെ[Lാ@, അWഭവം ഇല
 ാെത വ`േ¨ാI ഭാവനയDെട മÒലfി@ േനട കഴിയDL
ഒL് എL് െകാ് അവ വഴി െതoിdവാ മാ´േമ ഉപകരിdകയDEK.
ഇവിെട വിശദീകരിZെത[ാേണാ അവ നിPIn് >േയാജന>ദമല

എL് നിPI
കെ¥കയാെണ¦ി@ ഒ` കണ
j ാടിയിെല >തിഫലനെf േപാെല ഒ` ശബ
³ fിെ=
മാെoാലിേപാെല ഒ` നിഴലിെ= നിഴ@ േപാെല സേഹവാദfിന് ഒ` യDിയDെടയDം
അടിസാനമില
 ാfിടേfാളം എ¢ം ഖÒിdവാ നിPInാFം.
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XX. ആ[രികമായ യാഥാXytം
1. എെ= പരിഗണനകെള |ിdക അവയി@ നിPI അേനtപേദശ >തിഭാസfിെ=
അ[XÊാനവD ം ബാഹt േലാകfിെ= ÎശtPളം

മാനസിക േലാകfിെ=
D മാ´മല
സതtമായ വിവരണPളം
D നിPIn് കെfാനാവD ം.
2. നിPളെട
യാ´യി@ നിPI കടB േപാFL സലPIn് ഒ` തരം സ}തമായ
D
നിലനി@പ് ഉെBം നിPI വിശ}സിേnതില
 . ഇfരം െതoിാരണകI പലേGാഴDം
ഗഹനമായ >േബാധനPെള അസ
° ഷ
 മാdകയDം അPിെന സ}Xഗ
Y PI , നരകPI ,
മാലാഖമാX, പിശാചD nI , രാ]സÃാX, മവശീതമായ േകാ_കI , വിദKരമായ
നഗരPI എLിPെന പലം >ബD മായവെര സംബ£ിZിടേfാളം ദD ഷ
 ിേഗാചരമായ
യാഥാXytം ആെണL് ഇBം ചിലX വിശ}സിdB. അേത മD വിധിയി@ തെL പെ]
വി`മായ വtാഖtാനേfാടDhടി സേഹവാദികI യാെതാ` ÊാനവD മില
 ാെത ഇfരം
D മായാദXശനമാേയാ മതിÞമം
വസ
§ nെള ജ}രബാധിതമായ മനസ
¹ Ä കIn് ഉാവD L െവറം
ആേയാ ആയി_ാണ് കണnാnി േപാ`Lത്?
3. ഇവിെട ബാഹtേലാകെf സÎശtവസ
§ nI െകാD >തീകവത്കരിZി_ാെണ¦ിലD ം
യഥാXyമായ മാനസികാവസകളാണ് ഇവെയല
 ാം >തിപാദിZിരിdLെതL് നിPI
മനസ
¹ ിലാnണം എL് ഞാ ആവXfിേnിയിരിdB.
4. ഇവിെട പറ മറnാതിരിdകയDം അേനtപേദശPI ചില സXPളി@ മനസ
¹ ിെന
വഴി െതoിGിdകയDം എLാ@ മoവസരPളി@ അവതരണേfാടD hടാെത vഹിnാ
അസാtമായ യാഥാXytPെള വിവXfനം െചpB
എL അേനtപേദശPളെട
D
D
പിറകിലD ളള സതtം അനാവരണം െചpവാ

പഠിdകയ
D
ം
െചpക
.
D
D
വtതtസ
V
ജനവXഗ
Y Pളെട
നിരവധി വീരനായകÃാX എfിേZരണെമL് ആvഹിZ
D
ൈദവPളെട
നഗരPെള പoി സംസാരിZേGാI മKലlപfിലD E േതേജാlപം
D
ലഭിZമ_ി@ ൈദവPളം
മWഷt`ം ഒ`മിZ് ആവസിdL സ}Xഗ
Y Pെള പoി
D
സംസാരിZേGാI പതനPെള പoിയDം >ളയPെള പoിയDം സംസാരിZേGാI മഹfായ
ആ[രിക
സതtമാണ്
പറയെG_ത്.
പിLീട്
വിേമാചക
അവ`െട
വചനPI
െകാDവരികയDം
തPI
അഭില]ിdLേതതാേണാ അതിW േവി നഷ
 െG_ ഐകtം പD നസാപിdLതിനായ്
ദ}>തേfാടD
hടി
വരികയDം
െചയ
§ .
അേGാI
അതിേലെറ
മഹfായ
ആ[രികസതtമാണ്
പറയെG_ത്.
എ¦ിലD ം ഇെതല
 ാം പറേGാI മസ
¹ ിെ= പD റf് നിBം െകാ് അെതാ` തകരാേറാ
കEേമാ ആയി`B.
മറിZ് ആ[രികവീ]ണവD മായി ബാഹtേലാകം കfിയമ`േ¨ാI ഈ വീ]ണെf
പD തിയ പാതകളിേലn് സ¾രിdവാ നിXബ£ിnെGടDB. ഈ കാലഘ_fിെ=
നായകÃാX മD പ് അപരിചിതമായ >േദശPളിലKെട ന]´Pളെട
േനെര പറdB.
D
ഈ
കാലഘ_fിെ=
നായകÃാX
അവ`െട
അെതെ[Lറിയാെത ആ[രികവD ം േതേജമയവD മായ
െകാേയിരിdB.
www.silo.net
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ഞPളെട
അWഭവം
D
ചടPD കI
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േസവനം
ഈ ചടP് നിXവഹിZത് ഒ` h_ം ജനPളെട
അഭtXyന>കാരമാണ്
D
എല
 ാവ`ം. നി@ dകയാണ്
സഹായി പ¦ാളികേളാട് ഇരിnാ അഭtXyിdB.
പരികX®ിയD ം സഹായിയD ം നി@dക തെL െചയD B
പരികX®ി:
¹ ് അശാ[മാണ്
®ി: എെ= മനസ
പ¦ാളികI : എെ= മനസ
¹ ് അശാ[മാണ്
പരികX®ി:
®ി: എെ= ©ദയം അസ}സമാണ്
പ¦ാളികI : എെ= ©ദയം അസ}സമാണ്.
D
പരികX®ി:
.
®ി: എെ= ശരീരം പിരിമD റnfിലാണ്
D
പ¦ാളികI : എെ= ശരീരം പിരിമD റnfിലാണ്
പരികX®ി:
¹ ിേനയDം സ}ാസൃം
®ി: ഞാ എെ= ശരീരേfയDം ©ദയേfയDം എെ= മനസ
ഉEതാdB.
പ¦ാളികI : ഞാ എെ= ശരീരേfയDം എെ= ©ദയേfയDം എെ= മനസ
¹ ിേനയDം
വി|മാവസയിലാdB.

പരികX®ിയD ം സഹായിയD ം ഇ`B അ@പ സമയം കടB േപാകാ അWവദിdB.
പിLീട് സഹായി എഴDേL@dകയD ം സXഭfിന് അWേയാജtമായ അ[X
വീ]ണfിെല ഒ` തത}േമാ ഖÒികേയാ വായിZി_് പ¦ാളികേളാട് അതിേÃ@
ധtാനിnവാ പറി_് ഇരിdB.
അ@പ നിമിഷPIn് േശഷം പരികX®ി എഴDേLo് നിLി_് ഓേരാ വാചകവD ം നിXfി
നിXfി താെഴ പറയD Lത് വായിdB.
പരികX®ി : പKXണ
j മായDം നിPളെട
ശരീരെf വി|മിGിdകയDം മനസ
¹ ിെന
D
ശാ[മാdകയDം െചpക
.....
D
അതിW േശഷം സD താരtവD ം >ഭാപKരിതവD മായ ഒ` േഗാളം നിPളെട
©ദയfി@
D
വി|മിdLവെരയDം നിPളെട
അടDേfn് ഇറPിവ`Lതായി സ¦@ Gിdക. ....
D
ഈ േഗാളം നിPളെട
െന¾ിനകf് വികസിdL ഒ` സംേവദനമായി പരിവXfനം
D
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െചpLതായി
തിരിZറിയDക. ....
D
ഈ േഗാളfിെ= സംേവദനം ©ദയfി@ നിL് ശരീരfിെ= പD റേfn്
വികസിGിdക. അേത സമയം നിPളെട
ശ}ാേസാച
Ù ാസം ആഴമD Eതാdക....
D
നിPളെട
ൈകകളിലD ം മo് ശരീരഭാഗPളിലD ം പD തിയ ഒ` സംേവദനPI നിPIn്
D
അWഭവെGടDം.....
നിPI വXിത തരംഗPI ദXശിdം. നല
 വികാരPളം
 രണകളം
D സ
D ഉയXBവ`ം....
ശിയDെട ഒഴDn് യേഥഷ
 ം ഉാFവാ അWവദിdക. ഈ ശി ശരീരfിWം
മനസ
¹ ിWം ഊXം ത`B. ....
ഈ ശി നിPളി@ >തt]മാകാ അWവദിdക.....
അതിെ= >കാശം നിPളെട
കണ
Ý കളി@ കാണാ |മിdക. അതിെ= സ}യേമെവയDE
D
>വXfനം തടയാ |മിn`ത് .....
ശിേയയDം അതിെ= ആ[രിക >കാശെfയDം അWഭവിdക. അത് സ}യേമവ
െവളിെGടെ_...
അ@പ സമയfിW േശഷം പരികX®ിയDെട സമീപം സഹായി എഴDേLo് നി@ dB.
സഹായി : ഞPIn് കി_ിയ ഈ ശിേയാടD hടി സതtസ£മായി എ[ാേണാ
ഞPIn് ആവശtം അതിെ= പKXfീകരണfിനായി ഞPIn് മനസ
¹ ിേലാ_് |
േകീകരിnാം.
സഹായി എല
 ാവേരാടDം എഴDേLo് നി@nാ പറി_് േചാദtPI േചാദിdB.
അ@പസമയം കഴിതിന് േശഷം പരികX®ി സമാപിGിdB.
പരികX®ി : ശാ[ി ശി ആനം.
പ¦ാളികI : നിPIdം ശാ[ി ശി ആനം
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നീ_L
സഹായഹസ
V PI
D
ഈ ചടP് നടfെG_ത് ഒേLാ അധിലധികേമാ ആInാ`െട അഭtXyന >കാരമാണ്.
എല
 ാവ`ം നി@dകയാണ്.
സഹായി പ¦ാളികേളാട് ഇരിnാ ]ണിdB.
പരികX®ിയD ം സഹായിയD ം ടXBം നി@dB.
പരികX®ി : എെ= മനസ
¹ ് അശാ[ാമാണ്.
പ¦ാളികI : എെ= മനസ
¹ ് അശാ[ാമാണ്.
പരികX®ി : എെ= മനസ
¹ ് അസ}സമാണ്.
പ¦ാളികI : എെ= മനസ
¹ ് അസ}സമാണ്.
D
പരികX®ി : എെ= ശരീരം പിരിമD റnfിലാണ്
.
D
പ¦ാളികI : എെ= ശരീരം പിരിമD റnfിലാണ്
.
പരികX®ി : ഞാ എെ= ശരീരെfയDം എെ= ©ദയേfയDം , എെ= മനസ
¹ ിേനയD ം
വി|മാവസയിലാdB.
പ¦ാളികI : ഞാ എെ= ശരീരേfയDം എെ= ©ദയേfയDം എെ= മനസ
¹ ിേനയDം
വി|മാവസയിലാdB.

പരികX®ിയD ം പ¦ാളിയD ം ഇ`Lി_് അ@ പസമയം േപാകാ അWവദിdB.
പരികX®ി എഴDേLo് നി@dB.
പരികX®ി :നിPIn് ശി കി_ണെമL ആvഹമD െ¦ി@ സഹായഹസ
V ം നീ_L
D
നിമിഷfി@ പD തിയ സംേവദനPI അWഭവിnാ ടPD െമL് നിPI
മനസ
¹ ിലാnണം
വXിത തരംഗPI നിPI ദXശിdം. Ñഭകരമായ വികാരPളം
 രണകളം
D സ
D ഉയX
Bവ`ം.
ഇ സംഭവിdേ¨ാI ശിയDെട >വാഹെf സ}തമായി ഒഴDകാ അWവദിdക
നിPളി@ ശി >കടമാകാ അWവദdക. അത് സ}യം >വXfിdLതിെന
തടയാതിരിdക. ശിേയയDം അതിെ= ആ[രിക >കാശേfയDം അWഭവിdക
അതിെന യേഥഷ
 ം >കടമാകാ അWവദിdക.....

>തിഫലനfിനായി അ@പ സമയfിW േശഷം പരികX®ിയD ം സഹായിയD ം എഴDേLo്
നി@dB.
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സഹായി : ശി േവവX എഴDേLo് നി@dക.

hടDത@ പ¦ാളിളെ¦ി@
സഹായി അവ`െട സാനPളി@ തെL നി@nാ
D
D നി@nാനായി പ¦ാളികെള
]ണിdB. FറZD േപരാെണ¦ി@ പരികX®ിയD െട ചD ററം
]ണിdB. അ@ പസമയfിന് േശഷം പരികX®ി സഹായഹസ
V ം നീ_വാ
D  ടPD B.
ആവശtമാെണ¦ി@ സഹായിn് പ¦ാളികെള ചD oിലD ം നി@ nാ സഹായിnാം.
ചിലേGാI അവ`െട സാനേfn് hെട േപാകാം. സഹായഹസ
V ം നീ_ിയതിന് േശഷം
പ¦ാളികIn് ഈ അWഭവം vഹിdLതിന് േവി അ@ പസമയം ന@കാം.
സഹായി : ഞPIn് കി_ിയ ഈ ശിേയാടDhടി സതtസ£മായി എ[ാേണാ
ഞPIn് ആവശtം അതിെ= പKXfീകരണfിനായി ഞPIn് മനസ
¹ ിേലാ_് |
േകീകരിnാം....

സഹായി പ¦ാളികെള നി@nാ ]ണിZി_് ഈ േചാദtPI േചാദിdB.
അ@ പസമയfിന് േശഷം പരികX®ി സമാപനം FറിdB.
പരികX®ി : ശാ[ി ശി ആനം.
പ¦ാളികI : നിPIdം ശാ[ി, ശി, ആനം
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സൗഖtം
ഈ ചടP് നിXവഹിZത് ഒ` h_ം ആളകളെട
അഭtXyന >കാരമാണ്.
D D
പ¦ാളികI എല
 ാം ഇരിdകയാണ്.
പരികX®ിയD ം സഹായിയD ം നി@ dകയാണ്.
സഹായി : ഞPI ഇവിെട hടിയിരിdLത് ഞPളെട
ഏoവD ം േവെG_വെര FറിZ്
D
ചി[ിnാനാണ്. അവരി@ ചിലXഅവ`െട ൈവകാരിക ജീവിതfി@ ബD ിമD _്
അWഭവിdകയാണ്, മoD ചിലX മoEവ`മായ
D E അവ`െട ബ£fിലD ം േവെറ ചിലX
D
അവ`െട ആേരാഗtfിലD ം ബD ിമD _് അWഭവിdകയാണ്. ഞPI ഞPളെട
D
ചി[കേളയDം ഞPളെട
നല
 ആvഹPേളയDം അവXn് േനെര തിരിdകയാണ്.
D
പരികX®ി : സൗഖtfിന് േവിയDE ഞPളെട
അേപ] അവരിേലെn¥െമL്
D
ഞPI n് വിശ}ാസമD ്. ഞPInിേGാI ആ േവെG_വ`െട സാമീപtം
അWഭവിZറിയാം. ഞPInിേGാI അവ`മായി സ¨Xnം പD ലXfാം.
സഹായി : അവX അWഭവിdL ബD ിമD _കെള
FറിZ് FറZD സമയം നമD nിേGാI
D
ധtാനിnാം.

പ¦ാളികIn് ധtാനിnാനായി FറZ് സമയം നല
¬ ാം.
പരികX®ി : ഇേGാI ഞPI ഞPളെട
ഉfമമായ >തtാശ ഈ ആളകളിേലn്
D
D
അWതമാdവാ ആvഹിdകയാണ്. ആശ}ാസfിെ= ഒ` തരംഗവD ം സൗഖtവD ം
അവരിേലn് എfിേZ`ം.
സഹായി : ഞPI ഞPളെട
േസ
 ഹിdLവXd േവി അഭില ഷിdL ആ
D
സൗഖtfിെ= അവസ ഇേGാI FറZD സമയം െകാ് മാനസികമായി നമD n് സാന
നിXണയം െചpാം .

പ¦ാളികIn് അവ`െട മനസ
¹ ിെന ഇതിേലn് | േകീകരിnാ FറZ് സമയം
െകാടDdക.
പരികX®ി : ഈ അവസരം അWവദിdLതിലKെട ആXെnാെn േവിയാേണാ ഇത്
അഭിലഷിdLത്, േസ
 ഹിdL ആ`െടെയാെn സാLിധtമാേണാ അWതമാേnത്
അവX ഞPളെട
ഈ സമയേfാ അേതാ സലേfാ ഇെല
 ¦ിലD ം , ഈ േസ
 ഹfിെ=
D
ഈ ശാ[ിയDെട , ഈ ഊഷ
 ളമായ ആfിെ= അWതിയി@ ഞPളമായി
D
ബ£ിGിnെG_ിരിdLതിലKെട നമD n് ഈ ചടP് ഉപസംഹിരിnാം.

ഒ` ചD `Pിയ സമയം ഇതിനായി ന@Fക..
പരികX®ി : ഇത് മoEവX
n് ¤ണവfായം, നമD n് ആശ}ാസമ`ളLം
ന®D െട
D
D
ജീവിതെf >േചാദനം ന@FLമാFB. ഇവിെട സLിഹിതരായിരിdL
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എല
 ാവ`െടയDം ഉfമമായ അഭിലാഷfാ@ ബലിഷ് ഠമാnെG_ സൗഖtfിെ=തായ
ഈ >വാഹfി@ മD ഴDകിയ ഏവXdം അഭിവനം.
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സംര]ണം
ഈ ചടP് ഒ` വtിയD െടേയാ അെല
 ¦ി@ ഒ` h_ം ആളകളെടേയാ
അഭtXyന >കാരം
D D
നടfാം.
എല
 ാവ`ം നി@ dകയാണ്.
പരികX®ിയD ം സഹായിയD ം പ¦ാളികളാ@ ചD oെG_ F_ികIn് അഭിമD ഖമായി നി@
dകയാണ്
പരികX®ി : F_ികIn് ന®D െട സമD ദായfി@ പ¦ാളിfം ന@ക@ ആണ് ഈ
ചടPിെ= ഉേശം.
പD രാതനകാലം മD ത@n് F_ികI ചടPD കളെട
>ധാന േകസാനമായി`B.
D
ഉദാഹരണfിന് േപXവിളിയDം Êാനസ
 ാനവD ം. ഈ ചടPD കI മWഷtെ=
ജീവിതാവസയിെല മാoേമാ പദവിയിലD E മാoേമാ ആയാണ് അംഗീകരിnെG_ത്.
ഇL് ഈ ഘ_fി@ ജനനതീpതിയDം ജനിZസലവD ം മoD വിവരണവD ം േരഖെGടD¥L
വളെര ൈദXഘtേമറിയ സാമKഹt ഔപചാരികതകI നിലവി@ ഉ്. എLി`LാലD ം നിX
വികാരമായ ഔപചാരി കതേയാടD hടിയ ഔേദtഗിക േരഖകI n് ര]ിതാnളി@ നിBം
FടDംബfി@ നിBം ,സD ©¥nളി@ നിBം F_ികെള സമD ദായfിന് മD Lി@
പരസtമായി പരിചയെGടD¥േ¨ാI ഒഴDകിെയ¥L സേ[ാഷെമാഴിZ് ഈ തരfിലD E
ആtാ»ിക >യാണfാ@ അWഗമിnെGടDL ചടPD കളി@ ഒB തെL െചpാനില
 .
ഈ ചടPിലKെട F_ികI സമD ദായfി@ പ¦ാളിയായതിW േശഷം അ>തീ]ിത
സംഭവPളി@ പരിര]ണമി@ ലാെത വിടാതിരിnാന്അവXdേവി ചില
ഉfരവാദിത}PI ഉാdB.
ഈ ചടP് ഈ F_ിn് / F_ികI n് സംര]ണം അഭtXyിdകയDം സമD ദായം അവെന /
അവെള പD തിയ മകനാേയാ / മകളാേയാ സ}ാഗതവD ം െചpB
D .

ഒ` െചറിയ നിശബ
³ തയ
 ് േശഷം പരികX®ി ര]ിതാnെള ഊഷളമായ സ}രfി@
സംേബാധന െചpB
D .
പരികX®ി : ഞPI ഈ F_ിn് / F_ികIn് േവി സംര]ണം ആവശtെGടDB.
സഹായി : ഞPI അവെന / അവെള സേ[ാഷേfാടDhടി സ}ാഗതം െചpകയD
ം
D
അവേനാ / അവI േnാ സംര]ണം ന@കാെമL ചD മതല സ}യം ഏ@dകയDം െചpB
D .
പരികX®ി : ഞPളെട
Ñഭകാം]കI ഞPെള വിസ
à മാdB. ശാ[ി ശി ആനം.
D

പരികX®ി: സൗമtമായി ഒ` ൈക തലയി@ വZെകാ്
ഒേരാ F_ിയD െടയD ം
D
െനoിfടfി@ ചD ംബിdB
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വിവാഹം
ഈ ചടP് ഒേLാ അതിലധികേമാ ഇണകളെട
ആവശt>കാരമാണ് നട¥Lത്.
D
എല
 ാവ`ം നി@ dകയാണ്.
പരികX®ിയD ം സഹായിയD ം ഇണകI n് അഭിമD ഖമായി നി@dB.
സഹായി : പD രാതനകാലം മD ത@ തെL കലtാണം ജനPളെട
അവസയി@ വ`L
D
മാofിെനയാണ് FറിZി`Lത്. ഞPIn് ജീവിതfിെല ഒ` പD തിയ അവസ
ടPD കേയാ അവസാനിdകേയാ െചയ
V ി`Lത് എല
 ായിേGാഴDം അമായി ബ£െG_ ഒ`
ചടPിെ= അക¨ടി േയാെടയാണ്. ഞPളെട
വtിഗതവD ം സാമKഹtവD മായ ജീവിതfി@
D
hടിേയാ Fറോ ആയ േതാതി@ സ
° ഷ
 മായ അWഷ
Ö ാനPI ആചാരപരമായാണ് നാം
സ}ീകരിdLത്. രാ´ിയി@ നിL് വtതtസ
V മായി രാവിെല ഞPI പരസ
° രം അഭിവാദനം
െചpB
° രം കാണേ¨ാI നാം ൈകെകാടDdB. ജÃദിനവD ം പD തിയ േജാലിയDം ,
D , പരസ
ഡിvി എടDnലD ം ആേഘാഷിdB. ന®D െട കായിക പരിപാടിയDം മത, രാഷ
Ø ീയ,
െപാചടPD കളം
Ö ാനPളെട
അകേ¨ാടിേയാെട ഔചിതt പKXണ
j മായ
D , അWഷ
D
മേനാഭാവേfാടDhെട ഓേരാ അവസരfിലD ം ഞPെള >തിഷ
Ö ിdB.
കലtാണം ഒ` വtയDെട നിലവിലD E അവസയി@ നിBം വളെര >ധാനെG_ ഒ` മാoം
വ`¥കയDം അതിനായി ചില നിയമപരമായ ഔപചാരികതകI എല
 ാ രാജtPളിലD ം
ആവശtമായി ഉ്. സമD ദായവD ം , രാഷ
Ø വD മായി ബ£െGടDfി വിവാഹം കഴിdLയാളെട
D
വിവാഹ ബ£ം അയാെള ഒ` പD തിയ അവസയിേലn് നിXണയം െചpB
.
പെ]
D
ദ¨തികI ഒ` വിവാഹ ഉട¨ടി തീXdേ¨ാI അവX ഒ` പD തിയ
ജീവിതരീതിെയdറിZാണ് ചി[ിdLത്. അവX അതPിെന െചpLത്
ത@nാലം
D
ഔപചാരികതയാലല
 മറിZ് ഉLതമായ വികാരPേളാെടയാണ്.
ഈ ചടPി@ അവസയിലD E മാoം അടയാളെGടD¥കയDം, പ¦ാളികIn് പD തിയം
നീDനി@dെമL് >തീ]ിdLമായ പരസ
° രമD E hടിേZര@ നിലനിX¥കയDം
െചpാം എL ഇച
Ù യാണ് ഉEത്. അവXn് അേനtാനtം പരസ
° രം െകാടDnാWം
വാPാWമD E അഭിലാഷമാ¼Eത്. hടാെത ഈ േലാകേfn് FD Pെള
െകാDവരാWം അെല
 ¦ി@ ദെfടDnാWം ഈ ബ£ം മD േLാ_് െകാDേപാFLതിലKെട
താ@ പരtെപടDB.
ഈ തരfി@ വിവാഹfിെന കാ¼േ¨ാI ഈ hടിേZരലിെ= ഔേദtഗികളായ
ഔപചാരികതയDെട >ാധാനtെf വകെവZD െകാടDnാെമ¦ിലD ം ൈവകാരികവD ം
ആtാ»ികവD മായ കാഴ
Ï Gാടി@ ദ¨തികI മാ´മാണ് ഈ ചടPി@ അXyേfാടDhടി
സംഭാവന .െചpLത്
. മെoാ`തരfി@ ഈ ചടP് ര് മWഷtെര പD തിയ ഒ`
D
ജീവിതfിെ= അവസയിേലn് എfിdകയDം ഇണകI അവരവ`െട സ}[ം
സംേവദനfിന് അWÉതമായി ഈ അഗാധമായ hടിേZരലി@ നിലനിX¥കയD ം
െചpB
D .
ഞPI അവെര വിവാഹം കഴിGിdകയല
 , അവX പരസ
° രം ഞPളെട
സമD ദായfിW
D
മD Lി@ വZ് വിവാഹം കഴിdകയാണ് െചpLത്
.
D
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പരികX®ി:
സ}[മായDം ഞPI
®ി: ഈ ചടPിWേവി സതtമായDം നിPളെട
D
േചാദിdB(ഒ` പ¦ാളിേയാട്) ഈ വിവാഹം നിPIn് എ[ാണ്.
പ¦ാളി : (പരികX®ി േചാദിdേ¨ാI ഉZfി@ ഉfരം പറയDB).
പരികX®ി : (മറD പ¦ാളിേയാട്) ഈ വിവാഹം നിPI n് എ[ാണ്?
പ¦ാളി : (പരികX®ി േചാദിdേ¨ാI ഉZfി@ ഉfരം പറയDB)
പരികX®ി : അേGാI ഈ കലtാണം നിPI >കടിGിZ അഭിലാഷPളം
D നിPളെട
D
ഏoവD ം അഗാധമായ ഇZകI dം അWÉതമായി ഭവിnെ_ ദ¨തികെള േസ
 ഹപD രസ
¹ രം
ആശിXവദിdB)
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ണ
അഗാധ േസ
 ഹബ£fിെ=തായ ഈ ചടP് , >കടിGിdL വtിേയാട് അവെ=
അെല
 ¦ി@ അവളെട
ഏoവD ം നല
 ത് ന@ Fവാനായി ആവശtെGടDLതാണ്.
D
ഈ ചടP് സ}ീകXfാവിെ= അഭtXyന >കാരേമാ അെല
 ¦ി@ |ിdL
അവWേവിേയാ അവI dേവിേയാ ആവXfിnാം.
പരികX®ി മരിZെകാിരിdL
ആളിെ= hെട തനിZാണ് ഉEത്
D
മരിZെകാിരിdL
വtിയD െട >സLതയിേലാ അെല
 ¦ി@ അേബാധാവസയിേലാ
D
പരികX®ി അടD¥െചL് െകാ് വളെര ËദD വായD ം സാവധാനfിലD ം വtമായD ം
സംസാരിdB.
പരികX®ി : നിPളെട
ജീവിതfിെല ഓX®കളാണ് നിPളെട
>¶fികളെട
വിധികX
D
D
D
fാnI നിPIn് വളെര ചD `Pിയ സമയfിWEി@, നിPളി@ എ[ാേണാ വളെര
നല
 തായDEത് അതിെന തിരിZD വിളിnാ കഴിയDം. അേതാXÅ, പെ] ഭയGാടില
 ാെത
നിPളെട
ഓX®കെള ÑീകരിÅ. സൗമtമായി ഓXെfടDÅ, നിPളെട
മനസ
¹ ിെന
D
D
ശാ[മാÅ.
പരികX®ി FറZ് േനരേfn് ശാ[മായി നി@dകയDം ടXL് അേത സ}രfിലD ം
തീ¿തയിലD ം വായന ട`കയDം െചpB
D .
െഞ_ിdL ഭയെGടെfലിേനയDം മനംമടDGിnലിേനയDം തിരസ
¬ രിÅ. .
താഴ്Lം ഇ`മായ >േദശPളിേലn് ഓടിെയാളിnാWE അഭിലാഷേfയDം
തിരസ
¬ രിÅ.
ഓX®കേളാടDE ആസിേയയDം തിരസ
¬ രിÅ.
 ദD ശtfിെ= സ}പ
 േfാട് ഉദാസീനനമായി െnാ്, ആ[രിക സ}ാത[tേfാടDhടി
നിലനി@ Å.
ആേരാഹണം ടPനായി തീ`മാനെമടDÅ.
മഹfായ പXവത|ംഘfിെല െകാടDമD ടിയി@ Ñമായ െവളിZം ഉദയം െചpകയ
Dം
D
തിരിZറിയാനാവാf |വണമധD രമായ ശബ
³ PI d മേധt ആയിരം വXണ
j PേളാടDhടിയ
െവEം സ
° ടികാഭമായ പീഠമിയിേലdം പD @ ൈമതാനfിേലdം ഒഴDFകയാണ്.
D വXിZ ശിേയാടDhടി നിPI െnതിെര തEL
മtേfാടടDdേ[ാറം
D
െവളിZfിെ= ശിെയ നിPI ഭയെGടാതിരിh.
ഒ` ാവകം േപാെലേയാ അെല
 ¦ി@ കാo് േപാെലേയാ അതിെന ഉI െകാEK, തീXZയായDം
അത് ജീവശിതെLയാFB.
മഹfായ പXÓത Ôഘലnകെf അÎശt നഗരം നിPI കെ¥േ¨ാI നിPI
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nതിെ= വാതായനം കDപിടിnാനാവണം, അത് തിരിZറിയDേ¨ാI നിPളെട
ജീവിതം
D
പരിവXfനം െചpെGടDB. അതി Õഹfായ അതിെ= മതിലD കളി@ അnPളി@
FറിZിരിdB. വXണ
j Pളി@ FറിZിരിdB, "vഹിnെG_ിരിdB" ഈ നഗരfി@
െചയ
V ം െചpെGടാനിരിdLം സK]ിnെG_ിരിdB

പരികX®ി FറZ് േനരേfn് മൗനം പKD െകാ് അേത സ}രfിലD ം തീ¿തയിലD ം
വായനട`B.
ഇേGാI നിPI െപാ`fെG_ിരിdB
നിPI ÑീകരിnെG_ിരിdB.
കണ
Ý െകാ് കാണാനാവാfം മWഷtെ= കXണ
j Pളാ@ േകI nാനാവാfമായ ,
അതt[ം ഭംഗിയാXL നഗരfിേലn് >േവശിdവാ സമാnെG_ിരിdB. .
വരിക അ[t[ം ഭംഗിയാXL െവളിZfിേലn്
>േവശിdവനാ തpാെറടDnക.
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മരണം
പരികX®ി.
®ി. ജീവശി ഈ ശരീരfി@ നിലZിരിdകയാണ്.
ഞPI ഇേGാI ഞPളെട
മനസ
¹ ി@ നിL് ഈ ശരീരfിെ= >ിതിബിംബfിെന
D
ഞPI അറിയDL വtിയDെട >തിബിംബfി@ നിBം േവXെGടD¥വാ |മിnണം.
ഈ ശരീരം ഞPെള |വിdകയില
 . ഈ ശരീരമല
 ഞPളെട
ഓX®യിലD E വtി.
D
ഏെതാരാളാേണാ ഇവിെട മെoാ` ജീവിതfിെ= സാLിധtം vഹിnാനവില
 എL്
ക`Lത് അവX, ശരീരfി@ നിL് േവറി_് , മരണം ഈ ശരീരെf
മരവിGിZിരിdകയാെണ¦ിലD ം അവ/ അവI െചയ
§ െകാിരിL >¶fികI ടXBം
>¶fിZെകാേയിരിdകയ
D ം അതിെ= സ}ാധീനം ഒരിnലD ം
D
അവസാനിdകയില
 െയBം മന്സ
¹ ിലാnണം. ജീവിതfി@ ടPിവZ >¶fികളെട
D
ഈ ചPല മരണfിലKെട തടD¥ നിXfാനാവില
 .
ഈ സതtെf dറിZ് എ>കാരം അഗാധമായി ധtാനിZാലD ം ഒ` >¶fി മെoാLിേലn്
പരിവXfനം െചpLത്
പKXണ
j മായDം vഹിnാ നിPIn് ആെയB വരില
 .
D
മെoാ` തരfി@ പറാ@ ഏെതാരാളാേണാ മെoാ` ജീവിതfിെ= സാLിധtം
vഹിnാം എL് ക`Lത്, മരണം ഈ ശരീരെf മരവിGിdകെയാഴിZ് , മനസ
¹ ്
ഒരിn@ hടി വിജയപKXÓം അതിെനതെL സ}തമാdകയDം െവളിZfിെ=
വഴിയിേലn് അതിെന തെL റdകയാെണBം കണnാnണം.
ഞPളെട
കാഴ
Ï GാടDകI എെ[ാെnയായാലD ം ഈ ശരീരfിWേവി
D
കണ
j ീെരാഴിnാതിരിnാതിരിn_, അതിെനnാI ഞPI ഇേGാI ഞPളെട
D
വിശ}ാസPളെട
അടിf_ി@ ധtാനിdേ¨ാI സൗമtവD ം നിശബ
³ വD മായ ഒ` സേ[ാഷം
D
ഞPളിേലn് ഇേGാI കടB വ`ം,
©ദയfി@ ശാ[ിയDം, ധാരണയി@ െവളിZവD ം
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അംഗീകരണം
അംഗീകരണം എL ചടP് ഞPളെട
സമD ദായfിWEി@ ഉI െകാEിnലിെ= ,
D
െപാവായ അWഭവfിലKെടയD E, പáെവnെGടDL മാâകളിലD െടയD E,
മേനാഭാവPളിലKെടയD E, െപാവായ സãതായPളിലD െടയD E ഉI
െnാEിnലിെ=താണ്.
ഈ ചടP് നട¥Lത് ഒ` h_ം ആളകളെട
അഭtXyന>കാരമാണ്. ഇത് നട¥Lത്
D D
േസവനfിെന പി¢ടXLതാണ്.
ഇതി@ പെ¦ടDdLവ`െട ൈകകളി@ മD h_ി മKലvനം ഉായിരിേnതാണ്.
പരികX®ിയD ം സഹായിയD ം നി@dB.
പരികX®ി:
®ി: ഈ ചടP് അവെര തെL ന®D െട സമD ദായfിേലn് ഊXസ}ലമായി ഉI
െGടD¥വാ ആvഹിdL ജനPളെട
ആവശt>കാരമാണ് നട¥Lത്. ഈ
D
ചടPിലKെട വtിപരവD ം സാമKഹtവD മായ അവ`െട തെL ജീവിതവD ം അവ`െട
ചD oപാട
D മD Eവ`െട ജീവിതവD ം െമZെGടD¥വാWE >തിബത >കാശിGിnാനാണ്.
D

സഹായി ആെര¦ിലD ം സ®തപ´ം ന@കാനായി ആvഹിdBെവ¦ി@ എഴDേL@
dവാനായി ]ണിdB.
പരികX®ി . മWഷt അWഭവിdL േവദനയDം ദD രിതവD ം നല
 വിÊാനം
D
മD േLറLതിനWസരിZ്
പിവാPD ം എLാ@ അടിZമX¥LതിWം സ}ാXyതയ
µ ം
േവിയDE വിÊാനമല
 .
നല
 വിÊാനം നിതീയിേലn് നയിdB.
നല
 വിÊാനം അWരÊനfിേലn് നയിdB.
നല
 വിÊാനം ഞPളെട
അXyേബാധfിെ= അടിf_ിലD E ദിവtമായതിെ= äഡാX
D
yം തിരിZറിയDLതിേലn് നയിdB.

സഹായി . ഏെതാരാI െവളിപാട് നല
å Bേവാ അവXവായിdB.
ഞPI മWഷtെന പണfിWം രാഷ
Ø fിWം , മതfിWം, മാâകകI dം ,
സാമKഹtവtവസയDം ഉപരിയായി യാണ് പരിഗണിdLത്.
ഞPI ചി[ാസ}ാത[tെf േ>ാÛാഹിGിdB.
ഞPI എല
 ാ മWഷtXdം ലt അവസരPളം
D ലt അവകാശPളം
D
േ>ാÛാഹിGിdB.
ഞPI ആചാരPളിലD ം സംസ
¬ ാരPളിലD മD E ൈവവിധtം തിരിZറിയDകയDം
അഭിനിdകയDം െചpB
D .
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ഞPI എല
 ാതരം വിേവചനPേളയDം എതിXdB.
ഞPI എല
 ാതരം അ±മPേളയDം , ശാരീരികം , സാ¨fികം, വXഗ
Y പരം, മതപരം,
ലിംഗപരം, മാനസികം, ധാXമികം, എതിXdകയDം, >ധിേരാധെf പവി´ീകരിdകയDം
െചpB
D .
പരികX®ി:
®ി: ഇ>കാരം ആXdം തെL മെoാരാI െnതിെര അവ`െട മതെfേയാ
അെല
 ¦ി@ അവ`െട മതമില
 ായ
 േയ
 ാ എതിരായി വിേവചനം നടfാ അവകാശമില
 .,
ഞPI ഞPളെട
ആtാ»ികതേയയDം ഞPളെട
ദിവtമായം അമരത}fിലD E
D
D
വിശ}ാസേfയDം ഉദ്േഘാഷിnാWE ഞPളെട
അവകാശെf ഉറGിdB.
D
ഞPളെട
ആtാ»ികത അ£വിശ}ാസfിെ=തായ ആtാ»ികതയല
 , അത്
D
അസഹിഷ
j തയാXL ആtാ»ികതയല
 , അത് മതപരമായ അ±മPളെട
D
ആtാ»ികതയല
 , മWഷtെ= ഏoവD ം നല
 അഭിലാഷPെള പരിേപാഷിGിdവാ
ഗാഢനിയി@ നിBം ഉണXfെG_ ആtാ»ികതയാണ് അത്.

സഹായി: ആരാേണാ െവളിപാട് ന@ FLത് അവX വായിdക.
ഞPIn് ആവിശtം ഞPളെട
ജീവിതfി@ േയാജിG് വ`fലാണ്, ഞPI
D
എ[ാേണാ ചി[ിdLത്, അWഭവിZറിയDLത്, എ[ാേണാ >വXfിdLത് ഇവ
ത®ിലD E േയാജിG് വ`f@ .
ഞPIn് ആവിശtം ഞPളെട
പരാജയPI അംഗീകരിZം
D
D െകാ് േമാശമായ അ[X
േബാധെf മറികടnലാണ്.
ഞPI Foം ]മിdവാWം, അWരÊനെGടDവാWം, അWനയിGിdവാWം
അഭിലഷിdB.
മoEവX
ഞPേളാട് എPിെന െപ`മാറണേമാ അേപാെല അവേരാട്
D
െപ`മാറണെമL നിയമം പി¢ട`വാWളള വള`L >തിബത ഞPI ഉാdB
പരികX®ി.ഇനി
ന®D െnാ` പD തിയ ജീവിതം ടPാം
®ി
ഇനി നമD n് ഞPളെട
ഉളളി@ ദിവtമായതിെ= അടയാളPI തിരിഞD േനാdകയDം ഈ
D
സേശം മoEവരിേലn്
എfിdകയDം െചpാം.
D

സഹായി: ആരാേണാ െവളിപാട് ന@ FLത് അവXn് വായിnാം.
ഇL് ഞPളെട
ജീവിതെf പD നരാരംഭിdവാ¢ടPD കയാണ്. ഇനി ഞPI n് മാനസിക
D
ശാ[ിയDം ആനവD ം Îഢവിശ}ാസവD ം ന@ FL ശിയDം േതടDLത് ആരംഭിnാം. അതിW
േശഷം ഞPളെട
ഏെറ അടD¥Eവേരാട് വലD ം നല
 മായ കാരtPI പáെവdകയDം
D
െചpB
D .
പരികX®ി:
 ാവXdം ശാ[ി ശി ആനം.
®ി: എല
സഹായി:
എല
 ാവXdം hടി ശാ[ി ശി ആനം.
സഹായി: ഇവിെട സLിഹിതരായി_E
D
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മാXഗ
Y ം
മരണേfാെട നിPളെട
ജീവിതം അവസാനിdെമL് നിPI വിശ}സിdകയാെണ¦ി@
D
എ[ാേണാ നിPI ചി[ിdLത്, അWഭവിdLത്, െചpLത്
അതിന് ഒ` അX
D
ഥവD മില
 ാതാവD ം.
എല
 ാം ഐകtമില
 ായ
 യിലD ം ശിഥിലീകരണfിലD ം അവസാനിdം.
മരണേfാെട ജീവിതം അവസാനിdകയില
 എL് നിPI വിശ}സിdകയാെണ¦ി@
എ[ാേണാ നിPI ചി[ിdLത്, എ[ാേണാ നിPI അWഭവിdLത്, എ[ാേണാ
നിPI െചpLത്
ഇമായി നിPI അWരÊനfി@ എfിnണം. എല
 ാം
D
D
െപാ`fെGടലിേലdം ഐകtfിേലdം മD േLറLതിേലn്
നയിnണം.
മoEവ`െട
േവദനയിലD ം ദD രിതfിലD ം നിPI ഉദാസീനാെണ¦ി@ എ¢തെL സഹായം
D
നിPI ആവിശtെG_ാലD ം അതിW നtായീകരണം കെ¥ം.
നിPI മoEവ`െട
േവദനയിലD ം ദD രിതfിലD ം ഉദാസീനനെല
 ¦ി@ അവെര
D
സഹായിdവാനായി നിPളെട
ചി[, വികാരം, >¶fി ഇവെയ േയാജിGി@ വ`fണം.
D
മoEവX
നിPേളാട് എPിെന െപ`ണെമL് ആvഹിdBേവാ അേപാെല
D
മoEവേരാട്
െപ`മാറാ പഠിdക.
D
നിPളെട
സമീപസ`െടയDം മWഷt സമKഹfിെ=യDം നിPളിെല േവദനേയയDം
D
ദD രിതേfയDം മറികടnാ പഠിdക.
നിPളെട
ഉEിലD Eം പD റ¥Eമായ ദിവtമായതിെ= അടയാളPI തിരിZറിയDവാ
D
പഠിdക.
'ഞാ ആരാണ് ' എL് നിPേളാട് തെL േചാദിnാെത ഇനി നിPളെട
ജീവിതെf കടB
D
േപാകാ അWവദിnാതിരിÅ.
'ഞാ എവിേടnാണ് േപാFLത് ' എL് നിPേളാട് തെL േചാദിnാെത ഇനി നിPളെട
D
ജീവിതെf കടB േപാകാ അWവദിnാതിരിÅ.
നിPളാെരL് നിPേളാട് തെL ഉfരം പറയാെത ഇനി നിPളെട
ഒ` ദിവസം േപാലD ം
D
കടB േപാകാ അWവദിnാതിരിÅ.
നിPI എവിേടnാണ് േപാFLെതL് നിPേളാട് തെL ഉfരം പറയാെത ഇനി
നിPളെട
ഒ` ദിവസം േപാലD ം കടB േപാകാ അWവദിnാതിരിÅ.
D
നിPേളാട് ആ[രീകമായി നി പറയാെത ഒ` വലിയ സേ[ാഷവD ം ഇനി കടB േപാകാ
അWവദിnാതിരിÅ.
നിPളെട
അ[Xഭാഗf് നിPI െവZി_E
സേ[ാഷെf വിളിnാെത ഇനി ഒ`
D
D
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സ¦ടവD ം കടB േപാകാ അWവദിnാതിരിÅ.
നിPളെട
vാമfി@ , നിPളെട
പ_ണfി@ , ഈ മിയി@ അെല
 െ¦@ അന[മായ
D
D
ഈ േലാകPI nിടയി@ നിPI ഏകനാെണL ഭാവന െചpാതിരിÅ.
ഈ സമയfിWം കാലfിWം നിPI ബ£ിതനാെണL് ഭാവന െചpാതിരിÅ.
നിPളെട
മരണfി@ ഏകാ[ത നിതtമായി മാറിതീ`െമL് ഭാവന െചpാതിരിÅ.
D
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