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ഈ ഭൂേലാകത്തിൽ ബഹുവിധം ജീവേകാടികൾ വസി ന്നതുേപാെല ഗന്ധം,
ശീതം, ഉഷ്ണം ഈ ഗുണങ്ങേളാടു കൂടിയ വായുേലാകത്തിലും അനന്തജീവേകാടി 
കളിരി . ഇതിെന്റ തത്ത്വം ചില കേല്ലറ് മുതലായ വൃത്തികെളെക്കാ ം
അതു ചില മാ ികന്മാരാൽ നിവർത്തിക്കെപ്പടുന്നതു െകാ ം േദവതാ സ്തന്മാ 
രാൽ െചയ്യെപ്പടുന്ന ചില അ തകാര്യങ്ങെളെക്കാ ം സാമാേന്യന െവളിവാ 
കു . അതുമല്ല, അന്തരചാരികളുേണ്ട ം അവർ ചില ഭക്തന്മാരുെട മുൻപിൽ  
ത്യക്ഷമായിവന്ന് അവർക്ക് േവ ം വരങ്ങ െളല്ലാം െകാടുത്തിരി െവ ം
ഇ ം അവെര ഉപാസി ന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങെനതെന്ന സംഭവി െമ ം
േദവതാസിദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ ഇേപ്പാഴും അേനകം ഇരി െവ ം മ ം മിക്ക 
വാറും േലാകസമ്മതമാകു . അതുെകാണ്ട് ഇഹേലാകവാസികെളേപ്പാെല പര 
േലാകവാസികളും ഉെണ്ട ള്ളത് നിർവിവാദമാകു . അവർക്ക് വായുെവേപ്പാ 
െല േവഗമുള്ളതുെകാ ം, അദൃഷ്ടരൂപികളായിരു െകാണ്ട് അതികഠിന വൃ 
ത്തികെള െചയ്ക െകാ ം, ഇവരിൽവ ചിലർ അടു േമ്പാൾ ഉഷ്ണവും ചിലരു 
െട സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ശീതവും ചിലർക്ക് സുഗന്ധവും ചിലർക്ക് ദുർഗന്ധവും മ ം
ഇങ്ങെനയുള്ള സകല സംഗതികെളെക്കാ മാണ് ഇവെര വായുേലാകവാസിക 
െളന്ന് ചുരുക്കമായി സ്താവിച്ചിരി ന്നത്. ഇതുകെളല്ലാം ഇവിെട ഇേപ്പാൾ വി 
സ്തരി ന്നില്ല.
ഈ വായുേലാകവാസികളിൽ ചിലർക്ക് പാലിലും ചിലർക്ക് െനയ്യിലും ചിലർ 
ക്ക് േതനിലും ചിലർക്ക് പായസ ത്തിലും ചിലർക്ക് പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലും ചിലർക്ക്
പലഹാരങ്ങളിലും ചിലർക്ക് കന്ദവർഗ്ഗങ്ങളിലും ീതിയുണ്ട്. ചിലരുെട ീതി
പരിമള വ്യത്തിൽ, ചിലരുെട ീതി മ ത്തിൽ, ചിലർക്ക് ത ത്തിൽ, ചിലർ 
ക്ക് യ ത്തിൽ, ചിലർക്ക് നൃത്തത്തിൽ, ചിലർക്ക് വാദ്യത്തിൽ, ചിലർക്ക് ഗാ 
നത്തിൽ; ചിലർക്ക് സകലതിലും ീതിയുണ്ട്. ചിലർ മാംസം ഭക്ഷി ന്നവർ,
ചിലർ രക്തം കുടി ന്നവർ, ചിലർ മദ്യപാനികൾ, ചിലർ തം ഭക്ഷി ന്നവർ,
ചിലർ പിള്ളതീനികൾ, ചിലർ ഗർഭം കല ന്നവർ, ചിലർ ശു േഭാജികൾ, ചി 
ലർ കാമികൾ, ചിലർ േഭാഗികൾ, ചിലർ കൃശന്മാർ, ചിലർ ലന്മാർ. ചില 
രുെട നിറം െവളുപ്പ്, ചിലരുെട നിറം കറുപ്പ്, ചിലർക്ക് മഞ്ഞൾവർണ്ണം, ചിലർ
ചി വർണ്ണന്മാർ, ചിലർ സ്വന്മാർ, ചിലർ ദീർഘന്മാർ. ചിലർ കാളവാഹനമു 
ള്ളവർ, ചിലർ മയിൽവാഹനമുള്ളവർ, ചിലർ ഗരുഡേന്മേലറി നട ന്നവർ. ചി 
ലരുെട വാഹനം കുതിര. ചിലർ പക്ഷിമുഖമുള്ളവർ, ചിലർ അശ്വമുഖന്മാർ, ചി 
ലർ സർപ്പത്തിെന്റ മുഖംേപാെലയുള്ളവർ. ചിലർ അശുദ്ധ ഭൂവാസികൾ, ചിലർ
ശുദ്ധഭൂവാസികൾ. ചിലർ ശു ാംബര ധാരികൾ, ചിലർ പീതാംബരധാരികൾ,
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ചിലർ നീലാംബരികൾ, ചിലർ ജീർണ്ണവ മുള്ളവർ, ചിലർ കൗപീനധാരികൾ,
ചിലർ ദിഗംബരന്മാർ, ചിലർ ജടിലന്മാർ, ചിലർ മുണ്ഡികൾ. ചിലർ ശാന്തന്മാർ,
ചിലർ രന്മാർ, ചിലർ ശിഷ്ടന്മാർ, ചിലർ ദുഷ്ടന്മാർ. ചിലർ സംഹാരശക്തിയുള്ള 
വർ, ചിലർ സൃഷ്ടി ന്നവർ, ചിലർ രക്ഷി ന്നവർ. ചിലർ ദം യുള്ളവർ, ചിലർ
ഭയങ്കരരൂപികൾ, ചിലർ സൗന്ദര്യമുള്ളവർ. ചിലർ ബലിെകാ ന്നവർ, ചിലർ
തർപ്പണ ീതിയുള്ളവർ, ചിലർ േഹാമത്തിൽ ീതിയുള്ളവർ, ചിലർ അമൃതം
ഭക്ഷി ന്നവർ, ചിലർ പരമാണു ാേയണ പരകായത്തിൽ േവശി ന്നവർ,
ചിലർ പർവ്വതംേപാെല ഇരി ന്നതിന് ശക്തിയുള്ളവർ, ചിലർ അങ്ങെന മല 
േപാെല ഇരുന്നാലും പൂേപാെല ഭാരമില്ലാത്തവർ, ചിലർ പൂേപാെല ഇരുന്നാലും
പർവ്വതംേപാെല ഭാരമുള്ളവർ, ചിലർ സകലർ ം ആധിപത്യം വഹി ന്നവർ,
ചിലർ സകല പദാർത്ഥങ്ങളും വശീകരി ന്നവർ, ചിലർ സകല ദിക്കിലും നിർ 
വിഘ്നം സഞ്ചരി ന്നവർ, ചിലർ ഒരു സമയം പലദിക്കിലും കാണുന്നവർ, ചിലർ
ഈ എല്ലാ സിദ്ധികളുമുള്ളവർ, ചിലർ ഏകേദശം ചില സിദ്ധികളുള്ളവർ. ഇതു
കൂടാെതയും ഇതുേപാെല അേനകം സിദ്ധിേഭദങ്ങേളാടും വർണ്ണവിേശഷങ്ങേളാ 
ടും ആഹാരവിേശഷങ്ങൾ, ആകൃതിവിേശഷം, വാഹനവിേശഷം ഇതുകേളാടും
കൂടിയിരി ന്ന ശുദ്ധൈദവങ്ങളും അശുദ്ധ ദുഷ്ടഭൂതേ തയക്ഷരാക്ഷസൈപശാ 
ചജാതികളും ഇരി .
ഇവർ സർവ്വ ാണികളുെട ഹൃദയത്തിലും േവശിച്ച് ബുദ്ധിെയ ശുദ്ധി വരു ന്ന 
തിനും മിപ്പി മാലിന്യെപ്പടു ത്തിെക്കാടു ന്നതിനും നന്നാ ന്നതിനും സർ 
വ്വസമ്പ ക്കേളയും െകാടു ന്നതിനും എടു ന്നതിനും രക്ഷി ന്നതിനും ശി 
ക്ഷി ന്നതിനും മ മുള്ള വൃത്തികൾെക്കാെക്കയും ശക്തിയുള്ളവരായുമിരി  

. അതുെകാണ്ട് നാം ഇവെര ഇേഷ്ടാപചാരങ്ങേളാടുംകൂടി ഭജിച്ച് സാദിപ്പി 
േക്കണ്ടത് ന െട കർത്തവ്യകർമ്മം തെന്നെയങ്കിലും ചില യക്ഷരാക്ഷസഭൂത 
േ താദികളായ ദുഷ്ടജ ക്കെള സേന്താഷിപ്പി ന്നതിനുേവണ്ടി ആടുമാടുേകാ 
ഴികെള അറുത്ത് അവർക്ക് പാപബലി െകാടുത്ത് ആ ദുഷ്ടഭൂതങ്ങെള മനസ്സിൽ
ആവാഹിച്ച് മിച്ച് തുള്ളി െവറിവാടി ചു ം നി ന്ന പാവങ്ങെള െട മിപ്പിച്ച്

സാദം െകാടുത്ത് ഈ ദുഷ്ട വൃത്തിയിൽ വശെപ്പടുത്തി നടത്തിെക്കാ േപാ 
കുന്നത് എെന്താരു ബുദ്ധിമാന്ദ്യമാണ്!
കഷ്ടം! ഈ ാഹികൾക്ക് ആ ദുഷ്ടജ ക്കളുെട അനു ഹംെകാണ്ടിവിെട സി 
ദ്ധി ന്ന ഫലം ദുർവ്യാധി, ദുഷ്കീർത്തി, ദുർമൃതി മുതലായ ഉപ വങ്ങൾ തെന്ന.
ഇ കാരമില്ലാെത ഈ വിധമുള്ള ദു വൃത്തികെളെച്ച ന്ന ചില പാപികൾ ഇവി 
െട സുഖജീവികളായിരി െവങ്കിലും അവരും മരിച്ച് അവരുെട ഉപാസനാമൂർ 
ത്തികളാകുന്ന ദുഷ്ട ാണികൾ വസി ന്ന നരേലാക െചന്ന് ആ ഭയങ്കരന്മാ 
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രുെട ദാസ വൃത്തികെള െചയ്ത് അവരുെട ഭുേക്താച്ഛിഷ്ടങ്ങളായ അസ്ഥി, കുടൽ,
േതാൽ തുടങ്ങിയുള്ള അേമദ്ധ്യങ്ങെള ഭക്ഷിച്ച് രക്തം െകാഴു േമ്പാൾ അവർ പി 
ടി കടി പച്ച തി കാഷ്ഠി കളയു . ഹാ! കഷ്ടം! ഈ പാപികളുെട ആവി
പിെന്ന തലകുത്തി ഭൂമിയിൽ വീണു പു കുരു േപാകു . അെല്ലങ്കിൽ പാപ 
േയാനികളിൽ പിറന്ന് പരിതപി മരി . ഇ കാരം ഇവർക്ക് ഇഹപരങ്ങ 
ളിലും നിേത്യാപ വ ഫലമല്ലാെത സുഖത്തിെന്റ ലവേലശംേപാലും ഒരു നാളും
ഉണ്ടാകുന്നതല്ല.
ഈ വിധമുള്ള േഘാരകർമ്മങ്ങെള മനഃപൂർവ്വമായിത്തെന്ന, ആ ദുഷ്ടഭൂതങ്ങളുെട
ഉപ വം േനരിടുെമ വിചാരിച്ച് ഭയെപ്പ െച െവങ്കിൽ ആ ദുർേദ്ദവതകളു 
െട ഉപ വം നമ്മിൽ േനരിടാെത ഇരി ന്നതിന് േവേറ ഉപായമുണ്ട്. എങ്ങ 
െനെയന്നാൽ, ഈ ദുഷ്ടജ ക്കെളക്കാളും വളെര ശക്തിയുള്ളവരായ ശുദ്ധൈദവ 
ങ്ങൾ അേനകമിരി ന്നേല്ലാ! അവെര േസവിച്ച് സേന്താഷിപ്പിച്ചാൽ ഈ ഉപ 

വം നമ്മിൽ ഒരിക്കലും േനരിടുന്നതല്ല. അതുെകാണ്ട് നാം യാെതാരു ാണി 
കൾ ം ഉപ വം വരാത്ത വിധത്തിലുള്ള വൃത്തികൾ െചയ്ത് സന്മാർഗ്ഗികളാ 
യി ശുേദ്ധാപചാരങ്ങ േളാടുകൂടി ശുദ്ധ ൈദവങ്ങെള ഭജിച്ച് സാദിപ്പിക്കണം.
അേപ്പാൾ ഇവരുെട അനു ഹംെകാണ്ട് നമുക്ക് ഹൃദയ സാദമുണ്ടായി ഐഹി 
കേഭാഗങ്ങൾ സകലവും ന്യായമായി അനുഭവിച്ച് തൃപ്തിവന്ന് േഭാഗങ്ങളിൽ ൈവ 
രാഗ്യമുണ്ടായി ഹ്മജ്ഞാനികളാകുന്നതിനും സംഗതി വരു . ഒരു പക്ഷം
തജ്ജന്മനി കർമ്മേശഷത്താൽ ഇതിന് സംഗതി വരാെത േപായാലും ആയുരന്ത്യ 
ത്തിൽ ന െട ഉപാസനാമൂർത്തികളായ ശുദ്ധൈദവങ്ങൾ വസി ന്ന ദിവ്യസ്ഥ 
ലത്ത് െചന്ന് അവേരാടുകൂടി അ ള്ള ദിവ്യേഭാഗങ്ങെള ഭുജിച്ച് നിവൃത്തന്മാരായി
ഭൂമിയിൽ വന്ന് പുണ്യേയാനികളിൽ പിറന്ന് ഉത്തമഗുണങ്ങേളാടുകൂടി വളർന്ന്
സകലേഭാഗങ്ങളിലും വിരക്തി സംഭവിച്ച് ഹ്മജ്ഞാനികളായി സുഖിച്ചിരുന്ന്
പരമപദം ാപി ന്നതിേലക്ക് യാെതാരു സംശയവുമില്ല.
ഹാ! ഹാ! ചി ം! ചി ം! കയ്യിലിരി ന്ന ക ക വൃക്ഷക്കനിെയ ഭക്ഷിക്കാെത
കളഞ്ഞ് കാഞ്ഞിരക്കനിെയ േതടി ഭക്ഷിച്ച് വിഷംെകാണ്ട് മരി . കഷ്ടം!
കഷ്ടം!
ഇതിരിക്കെട്ട! ഇതുകൂടാെത, ചില ഉദരംഭരികൾ സകല ാണികെളയും ൈദ 
വം ന െട ഉപേയാഗത്തിനായിെക്കാ തെന്ന സൃഷ്ടിച്ചിരി , നാം അതുക 
െള െകാ ഭക്ഷി ന്നതുെകാണ്ട് യാെതാരു പാതകവും വരാനില്ല എന്നിങ്ങെന
ആരവാരം െച ംെകാണ്ട് വായില്ലാ ാണികെള വധിച്ച് ഉപജീവി . കഷ്ടം!
ഇ കാരം മനുഷ്യരുെട ഉപേയാഗത്തിനായിെക്കാ തെന്ന സർണ്ണ ാണിക 
െളയും ൈദവം സൃഷ്ടിച്ചിരി െവങ്കിൽ അതുകൾ അേന്യാന്യം പിടിച്ച് ഭക്ഷി 
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ന്നതിനും മനുഷ്യർ ചിലേപ്പാൾ അതുകളാൽ അപഹരിക്കെപ്പ േപാകുന്നതി 
നും സംഗതിവരുമായിരുേന്നാ? ഇല്ല. പു ന് തള്ളയുെട സ്തന്യെത്ത ഉപേയാഗി 

ന്നതി നല്ലാെത മാതൃനി ഹം െചയ്ത് മാംസെത്ത ഉപേയാഗിക്കണ െമന്ന് ൈദ 
വസങ്ക ം സംഭവി േമാ? അതു ഒരിക്കലും വരുന്നതല്ല. ഇതുേപാെല ൈദവം
മനുഷ്യരുെട ഉപേയാഗ ത്തിനായിെക്കാ തെന്ന ാണികെള സൃഷ്ടിച്ചിരി  

െവ ള്ള വ്യവഹാരം അതുകളുെട ക്ഷീരാദികളിലായിരു െവങ്കിൽ എ  
േയാ ന്യായമായിരി മായിരു ? അേപ്പാൾ അചരപദാർത്ഥങ്ങളായ ധാന്യാദി 
കെളാെക്കയും മനുഷ്യരുെട ഉപേയാഗത്തിനായിെക്കാ തെന്ന ൈദവം സൃഷ്ടി 
ച്ചിരി െവ ം, ക്ഷീരാദികളുെട ഉപേയാഗെത്ത ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടല്ലാെത പശ്വാദി 
കെള സൃഷ്ടിച്ചി ള്ളതെല്ല ം ഷ്ടമാകു . അതുമല്ല, ാണികെള ഭക്ഷി ന്ന 
തില മനുഷ്യത്വം സിദ്ധി എങ്കിൽ വ്യാ ാദികളായ രജ ക്കളി 
ലല്ലേയാ അതിമാനുഷത്വം സിദ്ധിേക്കത്? ഇങ്ങെന വരുേമ്പാൾ ചില ജീവകാ 
രുണ്യമുള്ള ആളുകൾ തേന്ന മൃഗങ്ങളായിരി എന്നല്ലേയാ വ കൂടുന്ന 
ത്? െകാള്ളാം, ഈ അസംഗതികൾ ൈദവത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച് പറയുന്നതിേന 
ക്കാളും വലുതായ ഒരു ൈദവദൂഷണം വല്ലതുമുേണ്ടാ? ഈ ാഹികളുെട പക്ഷ 
ത്തിൽ പരേലാകവും പരേലാകവാസികളുമുെണ്ട തെന്ന. എങ്കിലും ആ വ്യവ 
ഹാരംെകാ യാെതാരു േയാജനവുമില്ല. എെന്തന്നാൽ ൈദവം ഒേന്ന ഉ .
അവൻ അരൂപിയായും സർണ്ണ വ്യാപിയായും ആയിരി ന്നതുെകാണ്ട് നാം
അവെന ഭജി ന്നതിനും അവനാൽ നിയമിക്കെപ്പടുന്ന ശിക്ഷാരക്ഷകെള അനു 
ഭവിപ്പി ന്നതിനും അന്യ കൃതവാസം േവണെമന്നില്ല. അങ്ങെന േവണെമ 
ങ്കിൽ ശിക്ഷാരക്ഷകെള അനുഭവിപ്പി ന്നതിന് അവനാൽ നിയമിക്കെപ്പട്ടി ള്ള
ചില ആളുകളും അവിെട ഉണ്ടായിരിക്കണം. അേപ്പാൾ ഇേഷ്ടാപചാരങ്ങേളാടുകൂ 
െട അവെര ഭജിച്ച് അവരുെട ീതിെയ സമ്പാദിേക്കതും ആവശ്യകമായിവരു .
ഇെതാ ം ആേലാചിക്കാെത ൈദവത്താൽ നിയമിക്കെപ്പട്ടി ള്ള ശിക്ഷാരക്ഷക 
െള അനുഭവി ന്നതിന് സ്വർഗ്ഗനരകങ്ങളുെണ്ടന്ന് വൃൈഥവ വ്യവഹരി െകാണ്ട്
ദു വൃത്തികെള െച ന്ന ഈ പാപികളും മരിച്ച് നരകത്തിൽ വീണ് അവിെടയു 
ള്ള നരികളുെട ഓഹരി െകാടുക്കാെത ആത്മാർത്ഥം ാണികെള വധിച്ച് ഭക്ഷിച്ച 
തുെകാണ്ട് അവരും ദ്ധന്മാരായി പിടി താഡിച്ച് കടിച്ച് പച്ച തിന്ന് കാഷ്ഠിച്ച്
കളയുേമ്പാൾ അവരുെട ആവിയും േമൽ കാരം തെന്ന ഭൂമിയിൽ വീണ് പു കു 
രു േപാകു .
പിെന്ന ചിലർ േദവേനത്, േദവിേയത് എന്നിങ്ങെന ഉദ്േഘാഷി െകാ് ജീവകാ 
രുണ്യമില്ലാെതയുള്ള വൃത്തി കെള െചയ്ത് കാലം കഴി വരു . അവരും മരി 
ച്ച് േമൽ കാരം നരകത്തിൽ വീണ് അ ള്ള സർേവ്വാപ വഫലവും ഭുജിച്ച്
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അേധാമുഖന്മാരായി ഭൂമിയിൽ വീണ് തൃണജളൂകാദി പാപേയാനികളിൽ പിറന്ന്
തപി മരി . പിെന്ന ചിലർ സർണ്ണ പഞ്ചവും പരമാണുക്കളുെട സംേയാ 
ഗംെകാണ്ട് സംഭവിച്ചതല്ലാെത ഇതിനു േവെറ ഒരു കാരണവുമില്ല എന്നിങ്ങെനയു 
ള്ള അഹമ്മതികെളയും ൈകെക്കാണ്ട് ദുർവ്യാപാരികളായി തന്നാൽ നിയമിക്ക 
െപ്പട്ട പരമാവധിയായ സാദ്ധ്യപരമാണുവ ഹം സാധനബുദ്ധിവൃത്തിയുെട വ്യാപ 
കധർമ്മത്തിൽ ലയിച്ച് സാദ്ധ്യസാധനനിർ ക്തന്മാരായി ആ ശുദ്ധശൂന്യത്തിൽ
േമാഹി കിട ന്നതിനുേപാലും സംഗതി വരാെത അവരും വൃൈഥവ മരിച്ച് നര 
കത്തിൽ വീണ് ദുഃഖിച്ച് നരകേശഷം ഭൂമിയിൽ വീണ് കൃമികീടങ്ങളായിേപ്പാകു 

.
ഈ സംഗതികെളല്ലാം ഥമദൃഷ്ടിയിൽത്തെന്ന നിസ്സാരെമ വിചാരിച്ച് തള്ളി 
ക്കളയാെത സകല സമയികളും യുക്തിന്യായങ്ങേളാടുകൂടി ആേലാചിച്ച് േനാ  

െവങ്കിൽ ഇത് നാം ഉജ്ജീവിപ്പാനുള്ളതിൽ ഒരു നല്ല വഴിയാകു .
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