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Published on 18 May 2017, in Malayalam Unicode language.

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം.

*മാതാ പിതാ ഗുരുൈദവം* മഹ�ായവചനമാണ.്
അർ�ംഅറിയാെമ� ക്രുതു�വർ� ത്�ള�െട

*ധാരണതിരു�ാനും,ൈദവീകമായി ഉയരാനും,
ചുവെടയു�വിശദീകരണെ�*സ�യം വിശകലനം

െചയത്ാൽ മതിയാകും.

" *ൈദവ-വി�വം ഉടൻ* "

ൈദവ-വി�വ വിശകലനം -10 (PDF-ഫയലും മുൻ വിശകലന�ള�ം
*www.omsathyam.com*എ�െവബൈ്സ�ിൽ ലഭ�മാണ.്)

*�ാനം,ഇഷട്ം,അഭി�പായം,തീരുമാനം,അനുസരണം,*
തുട�ിയവ പാലിേ��ത *്മാതാവ,് പിതാവ,് ഗുരു,
(ൈദവം)*എ�ീ �കമ�ിലാവണംഎ� *െത�ായ
അർ�മാണ*്ഏെറ�ുെറഎ�ാവരും പഠി�ി���ത.്
െത�ായതുെകാ�ു കൂടിയാണ അ്േനകർആ�ഗഹി�ാൽ
േപാലും പാലി�ുവാൻസാധി�ാ�ത.് *പാലി�ുവാൻ
സാധി�ാൽ,കടു�പാപെ�ലഭി�ാനു�സാ��ത

വളെരകൂടുതലാണ !്*
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േമ�ടി െത�ായ അർ��ിൽ ൈദവെ� ക�ി േചർ�ു�ത്
ഉചിതമ�; തൽ�ാലേ�� ഒ്ഴിവാ�ാം. *മാതാ പിതാ ഗുരു
(ൈദവം)* എ�തിെന ശരിെവ�ു� െചറു��ാരും, 'അവരുെട
മാതാപിതാ�ള�ം, മു��ിമാരും മു���ാരും' മ���വരും
*മാതാവ,് പിതാവ,് ഗുര ,ു*എ�ിവരുെട വാ�ുകെള സ�ൂർ�മായും
അനുസരി� ജ്ീവി�ു�വരാേണാ ത�െള� സ്�യം വിശകലനം
െച�ണം. സ�ഭാവ ദൂഷ��ൾ ഉ�വരും അ�ാനികള�ം
അപൂർ�രും െപരുമാ�മര�ാദകെള െത�ി�� ജീവി�ു�വരുമായ
മാതാപിതാ�ള�െടയും ഗുരു��ാരുെടയും അ�ാനവും
അബ��ള�ം ഓേരാരു�രും അനുസരി�ണം എ�ുവ�ാൽ
വ��ികെളയുംസമൂഹെ�യുംഅത അ്പകടെ�ടു�ു�താണ.്

ജീവിതം നയി�ു� മനുഷ�രുെട െപാതുവായ ആവശ��ള�ം
പരിഹാര�ള�ം ഒ�ുതെ� ആവണം. േമൽ െകാടു� വ�ത�സത്
അഭി�പായ�െളയും തീരുമാന�െളയും മാ�ിവ�;് മഹാശ�ിയും
മഹാനീതിപതിയും മഹാഗുരുവുമായ ൈദവം മഹാനി�യി�ി���
*ഏക മഹാശരി /സത�ം*എ�ാെണ�ു മന�ിലാ�ാനും സ�ീകരി��
നട�ാ�ാനും ത�ാറാവണം. അതായത *്മാതാവ,് പിതാവ,് ഗുര ,ു*
എ�ിവരിലൂെട ൈദവെ�യും ൈദവ�ിെ� ഇഷട്മായ
നിയമ�െളയും കെ��ുകയും മന�ിലാ�ുകയും യേഥാചിതം
അനുസരി�ുകയും േവണം. *മാതാ പിതാ ഗുരുൈദവം*എ�തിെ�
ചുരു�മാണിത;് *സുവ��മായി മന�ിലാ�ുവാൻ ചുവെടയു�
വിശദീകരണം നിർ��മായുംവിശകലനം* െച�ണം.

*മാതാ പിതാ ഗുരുൈദവം - വിശദീകരണം :*
*മാതാ പിതാ ഗുരു ൈദവം* എ�തിെ� ശരിയായ അർ�ം
പുനഃ�ാപി�ുക മാ�തമാണ്ഭൂമിയിെല�ുമു� ധാർ�ിക
അധഃപതന�െള അവസാനി�ി�ുവാനു� ഏക മാർ�ം.
*യഥാർ�മായ േവദ�െള വീെ�ടു�ുക എ�ാണ്
അതി�ർ�ം.* വിശദീകരി�ാം:- സൃഷട്ി, �ിതി, സംഹാരം
എ�താണ്�കമം എ�ിലും വിഷയം ധർ� ശാസ�്തവുമായി
ബ�െ��താകയാലും, �ഗാഹ�ലാളിത�ം കണ�ാ�ിയും ആദ�ം
�ിതിപരമായിവിശദീകരി�ു�ു.
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*(1).�ിതിപരം.*
'മാതാവ,് പിതാവ,് ഗുരു, ൈദവം' എ�ിവെര *ര�ായി�� തരം
തിരി�ാൻ പറ�ാൽ* എ�െന െച��െമ�ും, ശാസ�്തപരമായ
ആധാരം എ�ാെണ�ും ചി�ി�ാൽ : *'മാതാവ,് പിതാവ,് ഗുരു,'*
എ�ീ 3 േപരുംസൃഷട്ിയായ ജീവികള�ം; *'ൈദവം'* �സഷട്ാവുമാണ,്
അഥവാജീവിയ�ാ�മഹാശ�ിയുമാണ.്

പഠി�ു�ത്ഗുരുവിൽ നി�ാണ്എ�ു പറയുേ�ാൾ,
സ�ൂർ�മായും ശരിയായ �ാനം നൽകുവാൻ
*മഹാഗുരു* കൂടിയായ *(മ��ം ഭൂമിയുമായ) ൈദവ�ിനു
മാ�തേമകഴിയൂ.*

ഗുരു എ� േപര ഉ്പേയാഗി��ം ഉപേയാഗി�ാെതയും മ���വെര
പഠി�ി�ു� *(മനുഷ�)ഗുര ,ുസ�ൂർ��ാനിയ�ാ *എ�തും,
*കു�ു�ളായി�� ജനി�ുേ�ാൾ മുതൽ മരണം വെരയു�
കാലഘ��ിൽ,* സുേബാധമു�േ�ാെഴ�ാം പുതിയ പുതിയ അറിവ്
േനടു�വരാണ് എ�ാ മനുഷ�രും എ�തും വാസത്വമാണ.്
*ഭൂമിയിെല സമസത് ജീവികള�ം വസത്ു�ള�ം ഓേരാരു�ർ�ും
ഗുരു��ാരാണ.് കു�ായിരി�ുേ�ാൾ മാതാവും, പിതാവും,
ഉ�വരായ ബ�ു�ള�ം, അയൽവാസികള�ം മ��ം സ�യം
അറിയാെതയും അറി�ും 'ഗുര 'ു -വായി�്�പവർ�ി�ു�ു.*
കു�്വളരു�തിെനാ�ം ഗുരു��ാരും വർ�ി�ു�ു.
*'മാതാവും പിതാവും, ഉ�വരും ബ�ു�ള�ം സുഹൃ�ു�ള�ം,
കൂടാെത ക�നും ക��കുടിയനും േപാലീസും മ��ിയും രാജാവും
ഉൾെ�െടയു� നാ��കാരും, കു�ികള�ം, എറു�ുകള�ം േതനീ�കള�ം
പശുവും കാളയും പ�ിയും പൂ�യും േകാഴിയും െത�ും വാഴയും
ക�യും മീനും, ഭ�ണ സാധന�ള�ം, പുസത്ക�ള�ം പ�ത�ള�ം
സിനിമയും െടലിവിഷനും സമ്ാർ�േ്ഫാണും, ൈസ�ിള�ം ൈബ�ും
കാറും ബ��ം, ക��ം, മ��ം, ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ
ശരീരവും, മഹാ�പപ��ിെല സർ�വും' വ�ത�സത്�ളായ
അളവുകളിൽ *ഗുരു��ാരായി* �പവർ�ി�ു�ു.
(പാഠശാലകളിെലഅ��ാപകർ�ും ബാധകമാണവ.).
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മഹാശാസ�്തം മഹാഭീമമാണ.് മായാപരമായ മഹാഅനു�ഗഹം
െകാ��ാെത ഒരു ജ�ം െകാ� പ്ഠി�ാനാവി�. ജീവി�ു�ത്
പഠി�ാന�;ആന�ി�ാനാണ;്ആന�ി�ു�തിന അ്�സ��ം പഠി�്
േവണം / ന�താണ എ്േ�യു��. മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
ലഭി�ു� ബു�ിശ�ി, ഓർ�ശ�ി എ�ീ ജ�ഗുണ�ളിെല
വ�ത�ാസ�ളനുസരി�് *'എ�ാവർ�ും എ�ാം പഠി�ാൻ
കഴിയു�ത�ാ, ആവശ�വുമ�ാ'. എ�ാവരും ഒേര േപാെല
പഠി�ാൽ 'െതാഴിലും മനുഷ�ജീവിതവും തകരാറിലാകും.'

*ഏെറ�ുെറ എ�ാ ജന�ൾ�ുംആവശ�മായതും,* പഠിേ��തും,
ഉൾെ�ാ�ു ജീവിേ��തുമായ *ലളിതമായ െപാതുനിയമ�െള,*
ഭൗതികമായ അസത്ിത�േ�ാെടയും മഹാവാ�ല�േ�ാെടയും
ൈദവം മഹാആവിഷ�്രി�ി���.് �പസത്ുത പാഠ�ളാണ *്ധർ�
ശാസ�്തം*. 'സത�ം മാ�തം പറയണം, ക�ം പറയരുത,് പരസപ്രം
ബഹുമാനി��ം വിനയേ�ാെടയും െപരുമാറണം, 'മദ�ം, മയ�ു
മരു�ുകൾ, വിഷംഎ�ിവ ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�'തുട�ിയവ.

*ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം ജീവി�ുേ�ാൾ വ��ികൾ�ും
കുടുംബ�ൾ�ും സമൂഹ�ിനും �ിരമായ ആന�ം
ലഭി�ു�താണ.്* യഥാർ�മായ േവദ�ളിൽ ര�ാമേ�താണ്
ധർ� ശാസ�്തം. *ജനി�ു�ത ജ്ീവി�ാനാണ;് ജീവി�ുകയാണ്
എ�ാ ജീവികള�ം െച���ത*് എ�ു പറയുേ�ാൾ *എ�െന
ജീവി�ണംഎ�തിന ധ്ർ�ശാസ�്ത �പകാരംഎ�ാണ ഉ്�രം.
ൈദവ�ിെ� ഇഷട്ം കൂടിയാണത.്* മനുഷ�രായി സൃഷട്ി�െ��
കു�ു�ൾ *ൈദവെ� അനുസരി�ുക എ�ുവ�ാൽ
ൈദവ�ിെ� ഇഷട്മായ (മ�ിൽ മഹാലയി�ി�ി���)
ധർ�ശാസ�്തെ�അനുസരി�ുക*എ�ാണഅ്ർ�ം.

മാതാവ,് പിതാവ,് ഉ�വർ, ബ�ു�ൾ, അ��ാപകർ, പശു, എറു�്
തുട�ിയ എ�ിയാൽ തീരാ� ഗുരു��ാരിലൂെട അ�സ��മായി
ൈദവെ� അറിയുകയും, *ൈദവ�ിെ� ഇഷട്മായ ധർ�
ശാസ�്തെ� അനുസരി�ുകയും െച��ക* എ�ു പറയുേ�ാൾ
*ൈദവെ�അനുസരി�ുക*എ�ുതെ�യാണ അ്ർ�ം.
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ഇനി ഭൗതിക ത��ം, രസത��ം, ജ�ു ശാസ�്തം, സസ�ശാസ�്തം,
ഗണിത ശാസ�്തം,ൈവദ� ശാസ�്തം, തുട�ിയഅനവധി ശാഖകള�ം
ഉപശാഖകള�ം ഉപഉപശാഖകള�ം ഉ�തായ *ഭൗതികശാസ�്തം*
എ�മഹാഭീമമായ ഒ�ാം േവദെ���ി കുറി�ാം:-

മ�ിൽ മഹാലയി�ി�ി��� അന�മായ ഭൗതിക ശാസ�്ത
നിയമ�െള െവളിെ��� കി��േ�ാൾ, ൈദവ�ിെ� *ആദിയും
അ�വുമി�ായമ്* വസത്ു�ളിലും അവയുെട ഗുണ�ളിലും
േദാഷ�ളിലും* മഹാ�പകടമാകു�താണ.് വസത്ു�ളിൽ
ന��നശ�ികെളയും അധിക ശ�ികെളയും മഹാലയി�ി�ാണ്
*ഗുണ�െള*സൃഷട്ി�ു�ത.് മധുരംസൃഷട്ി�ുവാൻആദ�ം കയപ്്
സൃഷട്ിേ��തു�.് മാ�തമ�, ഏെതാ�ും ഗുണമാവു�തും
േദാഷമാവു�തും ധർ�െ�ആധാരമാ�ിയാണ.് ഉദാഹരണ�ിന്
കടു� േവദനകെള കുറയ�്ാനും അവയവ�െള ഭാഗികമാേയാ
പൂർണമാേയാ മരവി�ി�ാനും ദയാവധം അനുവദി�ാനും ഒെ�
മദ�ം മയ�ുമരു�ുകൾ വിഷം തുട�ിയവആവശ�മാണ;്അേ�ാൾ
അവ ഗുണ�ളാണ,് േദാഷ�ള�. അേതസമയം, മദ�വും
മയ�ുമരു�ും മ��ം ജന�ള�െട *സാധാരണ ആവശ�മ�.*
'ൈദവ�ിെ� അംശമായ ജീവികള�െട ശരീരം' മഹാഉചിതമായി
�പവർ�ി�ി�ു� നാഢീവ�വ�െയയും മ��ം മ��ം മ��ം താളം
െത�ി�ു�വയാണവ. *ജീവിത കാര��ളിൽ അധർ�ം
ഉ�ാ�ു�വെയ സാധാരണമായി ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�;
ഒഴിവാ�ണം* എ�ത്ഭൗതികമായ അസത്ിത�േ�ാെടയു�
ധർ�ശാസ�്തനിയമ�ളാണ.്

യഥാർ��ിൽ, ഭൗതികശാസ�്ത നിയമ�ള�െടയും അവ
�പകാരമു� ശ�ികള�െടയും അടി�ാന�ിൽ ഭൗതികമായ
അസത്ിത�മു� വസത്ു�ൾ, മ�ിെ� അംശം തെ�യായ
ജീവികള�െട ശരീര�ിൽ മഹാ�പവർ�ി�ുകയാണു െച���ത.്
അവെയ എ�െനയും ഉപേയാഗി�ാനും �പവർ�ി�ി�ുവാനും
ഉ� സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���ം ഒ�ാമെ� േവദമായ ഭൗതിക
ശാസ�്തം നൽകു�ു�.് ഭൂമിയിെല സമസത് ജീവികള�െടയും
ആന��െള െമാ��ിൽ മഹാപരിപാലി�ു�താണ്
മഹാനീതിശാസ�്തം എ�തിെന ഉൾെ�ാ�ും, ലഭ�മായ വിേവചന
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ശ�ികെള ഉപേയാഗി��ം ഓേരാരു�രും അവരവർ�ും,
ചു��മു�വർ�ും, ന�തു മാ�തം െച�ണം. ൈദവ�ിെ�
ഇഷട്മായ ധർ�ശാസ�്തെ�അ�െനയുംചുരു�ി പറയാം.

ഭൗതികശാസ�്ത -സാേ�തിക വികസന�ളിലൂെട *ജീവിത
സൗകര��െളയും തദ�ാരാ ആന��െളയും വർ�ി�ി�ാൻ*
സാധി�ു�താണ.് *രുചികരമായബഹുവിധ ഭ�ണം, ന� വസ�്തം,
അത�ാധുനിക പാർ�ിട�ൾ, ൈബ� ക്ാർ ബസ ക്�ൽ വിമാനം
തുട�ിയ വാഹന�ൾ, ആധുനിക ആശുപ�തികൾ, െടലിവിഷൻ-
ക����ർ-സമ്ാർ�േ്ഫാൺ, വാടസ്ആ്� ത്ുട�ിയവ* ഉദാഹരണ�ളാണ.്
ആവശ��ിൽ അധികം ആവു�ത പ്ലേ�ാഴും ധർ� ശാസ�്ത
വിരു�മാണ.് േതാ�,് ആ�ം േബാംബ് തുട�ിയ അധമ
ആയുധ�െള നിർ�ി�ു�തും ധർ�ശാസ�്തവിരു�മാണ.്

ധർ� ശാസ�്തം, ഭൗതിക ശാസ�്തം, എ�ിവ മാ�തേമ
ആന�േ�ാെട ജീവി�ാനും ആന��െള വർ�ി�ി�ാനും
അത�ാശ�മാകു�ു��. എ�ാൽ *മഹാ�പപ�െ�യും,
ആധാരമായ ൈദവെ�യും, മനുഷ�െ� സ�ത�മായ
ജീവാ�ാവിെനയും, മഹാനീതി-കാര��െളയും, മരണെ�യും,
മരണാന�ര ജീവിതെ�യും, േമാ�െ�യും പ�ി അറി�ാൽ
മാ�തേമ, ആന��െളെയ�ാം അനുഭവി�ു� ജീവാ�ാവിന്
സ�ൂർ� സംതൃപത്ി ലഭി�ുകയു��.* ആവക കാര��െള
വിവരി�ു�ത മ്ൂ�ാമെ� േവദമായ *ആ�ീയ ശാസ�്തം*
അഥവാ *നീതി ശാസ�്തം*ആണ.്

നാലാമെ� േവദം വർ��മായ *മ��ശാസ�്തം*ആണ.് േജ�ാതിഷം,
മ��വാദം, �വതം/േനായ�,് യ�ം, യാഗം, തപ�,് ആയുർേ�ദം
തുട�ിയവ വർ��മായ മ��ശാസ�്ത�ിൽ െപടു�ു.
മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�് ആധാരമായി���ത്
മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� ആദിയും അ�വുമി�ാ�
മായാശ�ികൾ ആകയാൽ മ��ശാസ�്തെ� നിലനിർ�ാൻ
ബാ���മാണ.് എ�ാൽ ഭൗതിക ശാസ�്ത- സാേ�തിക
വികസന�ൾെ�ാ� മ്��ശാസ�്തെ� ഏെറ�ുെറ ശൂന�മാ�ും
വിധമാണ മ്ഹാആവിഷ�്രി�ി���ത.്
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*ഓേരാ മനുഷ�നും ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ിയും കു�ുമാണ.്
മഹാസമനീതിയാണ്ഓേരാ  കു�ിേനാടും മഹാനീതിപതിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ൈദവം കാ��ക.* �പേത�കം
�പേത�കം സൃഷട്ി�ി���തായ ഓേരാ കു�ിനും/ മനുഷ�നും
*മഹാഉചിതമായ സമയ�*് ൈദവം �പേത�കം �പേത�കമായും
േനരി��ം *'ഭൗതിക ശാസ�്തം, ധർ� ശാസ�്തം, ആ�ീയ ശാസ�്തം,
മ�� ശാസ�്തം' എ�ീ 4 യഥാർ�മായ േവദ�െള* അഥവാ
*മഹാശാസ�്തെ�* മുഴുവൻ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�താണ.്
മഹാനീതിശാസ�്തമായ *ഓംകാര നീതിശാസ�്തം* �പകാരം
ഭൂമിയുെട വ�ത�സത് േദശ�ളിലും �പേദശ�ളിലും 100 തവണ
പുനർ�നി�� േപാരു� മനുഷ�ർ, 90 മുതൽ 95 വെരയു�
ജ��ളിെലാ�ിൽ (മഹാൈദവ-വി�വം ഉടൻ മഹാആരംഭി�തിനു
േശഷം), മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� സ �ുപധാന അംശമായ
േകരള�ിെല *മ�ടി* എ� �പേദശ� ഏ്െറ�ുെറ 10 കിേലാമീ�ർ
േറഡിയ�ിനു�ിൽ പുനർ�നി�ു� േവളയിലാണ േ്വദ�െള
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ത.്

ൈദവം മഹാവാ�ല�േ�ാെട 'ൈദവ�ിെ� മഹാ�ാനവും
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തവുമായ മഹാേവദ�െള'
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുേ�ാൾ മാ�തമാണ ൈ്ദവ�ിെ� മഹത�ം
മനുഷ�ന മ്ന�ിലാ�ാൻ സാധി�ു�ത.് മു�� ഓർ�കെളയും
ലഭി�ു�താണ.് *അന�മായആന��ള�ം മഹാകരുതലും*എ�
*മഹാവാ�ല�െ� എ�ാ ജ��ളിലും അനുഭവി�� േപാരു�*
മനുഷ�ൻ വിതു�ി കരയു�താണ.് ൈദവം എ�ാണ എ്�്
സുവ��മായി മന�ിലാ�ു� �പസത്ുത ഏക ജ��ിൽ
മാ�തമാണ ൈ്ദവെ�ആരാധി�ാൻ (മനുഷ�ന)് അനുവാദം
ലഭി�ു�ത.് മഹാേവദ�െള ൈദവീകമായി ലഭി�ു� ഏക
ജ��ിൽ *മാതാ പിതാ ഗുരു ൈദവം* എ� മഹ�ായ
വചന�ിെ� അർ�ം മനുഷ�രുെട (സ��ം) ഹൃദയ�ളിൽ നി�്
മഹാെവളിപാടായി� ല്ഭി�ു�താണ.്

ഒ�ായൈദവം ര�ായി വിഭജി�ുേ�ാഴും, ഒ�ായി�െ�സൃഷട്ി-
�ിതി-സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ു�തും; *ആന��ൾെ��ാം
അതീതമായ* ൈദവം, *സൃഷട്ികളായ ജീവികെള കു�ു�ളായും
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അവേരാടു� മഹാവാ�ല�െ� സ��ം മഹാആന�മായി�്
മഹാകരുതു�തും,* ഓേരാ ജീവാ�ാവിെനയും സ�്തീ, പുരുഷൻ
എ�ി�െന ര�ായി സൃഷട്ി��ം വിഭജി��ം *ഭൂമിയിെലഅന�മായ
ആന��െളെയ�ാം അനുഭവി�ാൻ മഹാഅനുവദി�ി���തും
ൈദവകാര�െമ�ിൽ ....* ആന��െളെയ�ാം അനുഭവി�ു�തു
മാ�തമാണ്ജീവി-കാര�ം. സ�്തീയും പുരുഷനും േചർ�ു�
മനുഷ�ൻ എ� ജീവി� യ്ഥാർ��ിൽ മ�� ബ�ു�ൾ
ഇെ��ും , എ�ാ കട�ാടും ൈദവേ�ാടു മാ�തമാണ എ്�ും
തിരി�റിയു�ു. *മാതാവ,് പിതാവ,് ഗുരു എ�ിവയിലൂെട
ൈദവെ� അറിയുകയാണ*് ഫല�ിൽ സംഭവി�ു�ത.്
*ൈദവെ� അറിയുേ�ാൾ, ൈദവെ� മാ�തമാണ്
അനുസരിേ��ത എ്� സ്�യം േബാ��മാകു�താണ.്*

�പത��മ�ാ� ൈദവെ� അനുസരി�ുക എ�ത്
സാ��മെ��ിലും *ൈദവ�ിെ� ഇഷട്മായ ധർ�
ശാസ�്തെ�അനുസരി�ുവാൻ സാധി�ു�താണ.്*
മു� വ്��മാ�ിയതു േപാെല *ൈദവ�ിെ� ഇഷട്മായ
ധർ�ശാസ�്തെ�* അനുസരി�ുേ�ാൾ *ൈദവെ�
അനുസരി�ു�ു*എ�ുതെ�യാണ അ്ർ�ം.

കു�ികള�ം മാതാവും പിതാവും ഗുരുവും ശിഷ�നും പ�ിതനും
േപാലീസും മ��ിയും രാജാവും ഉൾെ�െട *ഭൂമിയിെല എ�ാ
ജന�ള�ം, എേ�ാഴും, എ�ാ കാര��ളിലും, ധർ�
ശാസ�്തെ� മാ�തം അനുസരി�� ജീവി�ണം. ഭൂമിയിെല
സമസത് രാജ��ളിെലയും മഹാഭരണഘടനയായി� ധ്ർ�
ശാസ�്തം മഹാേശാഭി�ണം.* ഉടൻ ൈദവവി�വം
മഹാആരംഭി�ുേ�ാൾ സത�മായി ഭവി�ു�താണ.്
രാഷ�്ട�ളിെല േക��-സം�ാന-നിയമസഭകള�ം അതുേപാെല
യു� മാനുഷിക സംവിധാന�ള�ം ൈപശാചികമാെണ�ു
െതളിയു�ു.
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ഭൂമിയിെല മുഴുവൻ ജന�ള�ം മ�ിൽ മഹാലയി�ി�ി���തും
ൈദവ�ിെ� ഇഷട്വുമായ ധർ� ശാസ�്തെ�
അനുസരി�ുേ�ാൾ, ഓേരാേരാ മനുഷ�െ�യും �പേത�കം
�പേത�കമായ ഇഷട്�ള�ം താ�ര��ള�ം ആവശ��ള�ം
അവസാനി�ു�താണ.് സർ�ം മംഗളം. മാ�തമ�, ഓേരാ
മനുഷ�നും ഭൂമിയിെല അന�മായ ആന��െളെയ�ാം
ശാ�ിേയാെടയും സമാധാനേ�ാെടയും സേ�ാഷേ�ാെടയും
സംതൃപത്ിേയാെടയും അനുഭവി�ാൻസാധി�ു�താണ.്

*(2).സൃഷട്ി പരം.*
'മാതാ പിതാ ഗുരു ൈദവം' എ� മഹാ വചന�ിെ� മൂല അർ�ം
*ൈദവം* എ�ാണ.് അതായത് എ�ാ ജീവികള�ടയും
*യഥാർ�മായ മാതാവും പിതാവും ഗുരുവുംൈദവം തെ�യാണ.്*

*മഹാശൂന�തയായ ആകാശം* എ� *മഹാലിംഗം*
മഹാശാസ�്തപരം മാ�തമാെണ�ും, മഹാലിംഗ�ിന മ്ത�ള�മായും
ൈലംഗിക കാര��ള�മായും ബ�മിെ��ും ൈദവ-വി�വ
വിശകലനം-9ൽവിശദീകരി�ിരു�ു.

മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ� 'മഹാലിംഗ'മായആകാശം
എ�മഹാശൂന�തയുെട 'അതിസൂ�മ്മായഅംശ�ളാണ,്'
ജീവികളിെലസ�്തീകള�െട ശരീര�ിൽ ഉ�െത�ും ,
ലിംഗെ�കുറി�ു�അവയവംയഥാർ��ിൽ
അവർ�ിെ��ും , *എ�ാ ജീവികള�ം/ജീവാ�ാ�ള�ം

ജനി�ു�ത മ്ഹാലിംഗ�ിന ്അക�ാെണ�ും മനുഷ�രും
മാതാപിതാ�ള�ം മുതുമു���ാരുെമ�ാം
മഹാലിംഗ�ിനക� ജ്നി�വരാകുേ�ാൾ,

യാെതാരാൾ�ും *എെ�രാജ�ം,എെ�േദശം* എ�ി�െന
പറയാൻയാെതാരു േയാഗ�തകള�ംഇെ��ും

വിശദീകരി�ിരു�ു.
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സ�്തീയുെടയും പുരുഷെ�യുംഅ�ബീജ�െള
സൃഷട്ി�ു�തിൽഇരുവരുെടയും സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിന്

യാെതാരു പ�ുമി�എ�തും , മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ�അംശമായശരീരമാണ അ്വെയ
സൃഷട്ി�ു�തും മഹാഭരി�ു�തും എ�തും

വസത്ുതയാണ.് ((ജീവാ�ാവിന ല്ഭി�ു�ശരീര�ിൽ
ജ�ഗുണ�ളായ 'ജീവിനിർ�യം, സ�്തീ-പുരുഷൻ, രൂപം,

അവയവ�ള�ം �പവർ�ന�ള�ം,ആയു�,്
ആേരാഗ�ം, സൗ�ര�ം, നിറം, ഉയരം, െതാഴിൽഅഭിരുചി,

വിേനാദഅഭിരുചി, ജനന�ലം,ബു�ിശ�ി, ഓർ�ശ�ി,'
തുട�ിയവെയ* 'ഭൂമിയിെല�ും' മഹാഉചിതമായി

 വ�ത�ാസെ�ടു�ിെ�ാ� '്�പത��മായി'സ�ാനി�ു�ത്
(ഭൂമിയുെട അംശമായ)ശരീരം തെ�യാണ.്* �പത��മായ
�സഷട്ാവാണ ശ്രീരെമ�ും ,സൃഷട്ിയാണ ്ജീവാ�ാവ്

എ�ും വ��മാണ.്)).

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ൈദവം, മനുഷ�-
മാതാപിതാ�ളിലൂെട ജനി�ി�ു� കു�ു�ള�െട *ആദ�
കാലെ� ഭ�ണമായ പാലിെ� �സഷട്ാവും അവകാശിയും
മഹാമാതാവായ ൈദവം മാ�തമാണ.്* അതായത്*'പാൽ'
മഹാമാതാവായൈദവ�ിേ�താണ;് മാതാവായ സ�്തീയുേടത�.*
വിശദീകരി�ാം:-ൈദവവും മ��മായ ഭൂമിയുെടഅംശമാണ ശ്രീരം.
ജീവാ�ാവിന ആ്ന��െള�ാം ലഭി�ു�ത ശ്രീര�ിലൂെടയാണ.്
ജീവാ�ാവിനു േവ�ി, ശരീരം മഹാനിർ�ഹി�ു� ശരീര-
�പവർ�ന�ളിൽ ജീവാ�ാവിെ� പ�് വളെര തു�മാണ.്
ഉദാഹരണ�ിന ശ്�ാേസാ��ാസം, ദഹനം, പാൽ-ഉ�ാദനം,
വിസർ�നം, ശരീര�ിെല അവയവ�ള�െട സൃഷട്ിയും
�പവർ�ന�ള�ം, ശരീര- അവയവ വളർ�, േരാഗ�ൾ,
േരാഗസൗഖ�ം, ഉറ�ം, േബാധ�യം, ജനനം, മരണം,
തുട�ിയ കാര��െള മഹാഭരി�ു�ത്(ൈദവ�ിെ�
അംശമായ) ശരീരമാണ.് (www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ
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ലഭ�മായൈദവ-വി�വ വിശകലനം-7ൽ വിശദീകരി�ി���.്). *പാൽ
കുടി�ു� കു�ു�െള* സംബ�ി� അ്� ഉൾെ�െടയു�
ഏെതാരു സ�്തീയുെടയും മുലകൾ എ�ത *്വിശ�*് മാ�ാനു�
*ഭ�ണ-ഖജനാവ മ്ാ�തമാണ.്* ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ
ശരീര�ിെല *അവയവ�ള�െട സൃഷട്ി, �പവർ�നം,* ആേരാഗ�ം,
സൗ�ര�ം തുട�ിയ കാര��ളിൽ, യാെതാരു ജീവി�ും അഥവാ
ജീവാ�ാവിനും അടി�ാനപരമായി യാെതാരു �ാനവും
മഹാനീതിശാസ�്തം നൽകു�ി�. ജീവികള�െട കാമാന�-ഭാഗമായി
മുലകെള കാണു� മുതിർ�വരും, കു�ു�ളായി ജനി�വരാണ;്
*അ�യുെടയും മ��ം പാൽ-ഖജനാവിൽ നി�ു� പാലിനുേവ�ി
കര�ി���വരാണ.്* മഹാപിതാവും *മഹാമാതാവുമായ ൈദവം
തെ� െകാ��-കു�ു�ള�െട ശരീരവളർ�യും േരാഗ�പതിേരാധവും
എ�ാം എ�ാം കണ�ാ�ി 'പാൽ-ഖജനാവും, മഹാസ�ുഷട്മായ
പാലും' സ�്തീകളിൽ/ 'മാതാ�ളിൽ' മഹാസൃഷട്ി�ിരി�ുകയാണ,്
മഹാപരിപാലി�ുകയാണ.്* മനുഷ�ൻ, പശു, ആട,് എരുമ, ആന,
കുതിര, കഴുത, സിംഹം, പുലി, ഒ�കം, പൂ�, പ�ി തുട�ിയ *ഓേരാ
ജീവിയുെടയും പാലും-േപാഷക�ള�ം വ�ത�ാസെ��ിരി�ു�തും
അതാതിെ� കു�ു�ള�െട വളർ�യ�്ും ആേരാഗ��ിനും
സൗ�ര��ിനും എ�ാം എ�ാം മഹാഅനുേയാജ�മായിരി�ു�തും;
ആവിധ കാര��ളിെലാ�ും യാെതാരു ജീവി-മാതാ�ൾ�ും
യാെതാരു പ�ുമി� എ�തും മഹാആവിഷ�്ാരമാണ.്*
മഹാമാതാവായ ൈദവ�ിെ� *പുതിയ കു�ു�ൾ�,്*
'ൈദവ�ിെ� തെ� കു�ു�ളായ മാതാ�ളിലൂെട'
*മഹാമാതാവായ ൈദവം പാലൂ��കയാണ!്* മഹാമാതാവായ
ൈദവംസർ�വും മഹാനി�യി� മ്ഹാഭ�ദമാ�ു�ു;അ�തമാ�തം.
കു�ു�ൾ� പ്ാൽ ഊ��� മനുഷ�-മാതാവും, മ��� ജീവികള�ം
ത�ള�െട ശരീര�ിെ�ഈവിധ �പവൃ�ികളിലും മഹാമാതാവിെ�

മഹാസാ�ി��ം തിരി�റിയാ�ത അ്വരുെടയും ഏവരുെടയും
മഹാമാതാവായ ൈദവം, മനുഷ�-മാതാവിെ� ആന�െ� കരുതി
( മഹാവാ�ല�ംനിമി�ം) *മായ* െകാ� മ്റയ�്ു�തിനാലാണ.്
((പശു, എരുമ, ആട ത്ുട�ിയ മൃഗ�െള യേഥാചിതം വളർ�ാൻ
ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�ി��െ�� മ്�ിലും, മ�ിെെ� അംശമായ
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ജീവികള�െട ശരീര�ിലും മഹാലയി�ി�ി��� മഹാശാസ�്ത
നിയമ�ൾ സുവ��മാ�ു�ു�.് അവയിലൂെട ലഭ�മാ�ു�
*ൈദവ�ിെ� പാലിൽ* െവ�ം േചർ� ക്�വും വ�നയും
കാ�ാൻ ധർ� ശാസ�്തം അനുവദി�ു�ുമി�. ആകയാൽ പാലിൽ
െവ�ം േചർ� ക്�വും വ�നയും കാ���വർെ��ാം കടു�
ൈദവശി�കള��.് ൈദവ-വിശ�ാസികളായി േവഷം െക���വർ
പാപം െച��േ�ാൾ,ശി�കൾവർ�ി�ു�തുമാണ.്)).

പ�ികൾ, പാ�ുകൾ,ആമ, പ�ി, തുട�ിയ മു�യിടു� ജീവികള�െട
കാര�െമടു�ാൽ, *മു�യിൽ* അതാതിെ� കു�ു�ള�െട
വളർ�യ�്ും ആേരാഗ��ിനും സൗ�ര��ിനും എ�ാം എ�ാം
മഹാഅനുേയാജ�മായി� ക്ു�ു�ൾ വിരി� െ്വളിയിൽ വരും
വെരയു� ഭ�ണെ� മഹാകരുതിയിരി�ു�തും മഹാമാതാവായ
ൈദവമാണ.് അേതേപാെല െന�,് േഗാത�,് െന�ി�, മാ�(യ�ി)
തുട�ിയവയിലും ൈത� ക്ിളിർ�ാനു� മഹാഅനുേയാജ�മായ
ഭ�ണം മഹാകരുതിയി���.്ക�യുെട ക� മ്ുറി�� നടുേ�ാൾ,
ക�ിൽ നി�ും േവര ക്ിളിർ�ാനു� ഭ�ണം ക�ിൽ
മഹാകരുതിയി���.്അ�െനഓേരാ�ും. കൂടാെത, മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� ജീവികൾ� ൈ്വവിധ�മാർ� ഭ�ണം
നൽകാനു� മഹാസംവിധാനെ�ധാന��ളിലും കിഴ�ുകളിലും
പഴ�ളിലും മു�കളിലുെമ�ാം മഹാഒരു�ിയി��മു�.്

ൈദവ�ിെ� മഹാവാ�ല�െ� തിരി�റി�ാൽ മനുഷ�ർ

വിതു�ി കരയു�താണ.് അതു തടയാൻ *മായ* െകാ�്

മറ�ിരി�ു�ു. (കു�ു�ളായ മനുഷ�ർ ധർ�ശാസ�്തപരമായി
ആന�ി�� ജീവിേ��തിനു പകരം,ൈദവ മഹത�െ���ി
ചി�ി�് കരയു�തും , ധനം-ഊർ�ം-സമയം-ആന�ം
എ�ിവ നഷട്െ�ടു�ു�തുംൈദവ�ിന ഇ്ഷട്മെ�� ധ്ർ�
ശാസ�്തം സുവ��മാ�ു�ു�.് ഫല�ിൽ, അറി�ും
അറിയാെതയുംൈദവനി� ഉ�ാകു�ു. ഉപേദശിമാരും, വ�ത�സത്
മതപ�ിത�ാരും ശിഷ��ാരും പുേരാഹിതരും അനുയായികള�ം
അ�െനയുംൈദവശി�കെള വാരി�ൂ���ു�.്)
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*മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ൈദവം തെ�യാണ്
ജീവികള�െടെയ�ാം യഥാർ�മായ മാതാവും പിതാവും*
എ�ാണ *്മുകളിൽ* വിശദീകരി�ത.്

*(മഹാ)ഗുരുവായി�*് മ��ം ഭൂമിയും ശരീരവുമായ ൈദവം
*�പത��മായി* മഹാ�പവർ�ി�ു�ു�.് അതു മന�ിലാ�ാൻ
മാർ�മു�.് ജീവാ�ാവിന്ചലി�ി�ുവാൻ കഴിയു� (സ��ം)
ശരീര�ിെല അവയവ�െളയും മ��� ജീവികെളയും അ�ം
�ശ�ി�ുക:-അവയവ�ള�ം,അവയവ�ള�െട ചലനസ�ാത���വും,
ചലനസ�ാത���-പരിധികള�ം, ചലന�ള�ം ഓേരാ ജീവി�ും/
ജീവാ�ാവിനും അന�മായ മഹാപാഠ�െളയാണ ജ്നനം മുതൽ
മരണം വെരയു� കാലഘ��ിൽ നൽകു�ത.് �പസവി�
അ�യിലൂെടയും മ��ം നൽകു� *ൈദവ�ിെ� പാൽ*
കു�ു�ൾ ച�ി�ുടി�ു�ത അ്�/ പശു/ പിടിയാന/
എരുമ/ െപൺപൂ� പഠി�ി�ി��. *കു�*് ൈകകാലുകൾ
ചലി�ി�ു�തും , കമഴ�്ു വീഴു�തും , നീ�ു�തും ,
മു��കാലിൽ നട�ു�തും , ഇരി�ു�തും , എണീ��
നിൽ�ു�തും , നട�ു�തും , ഭ�ണം ൈക�ിെലടു�്
വായിൽ വ�്ഭ�ി�ു�തും , ആവശ��െള സാധി��
കി�ാൻ നിർ�ാെത കരയു�തും , കൂ��കാരുമായി
കളി�ു�തും , വളർ�യ�്ിെട എതിർലിംഗേ�ാടും മ��ം
ഇഷട്ം േതാ�ു�തും , ഇണെയ േമാഹി�ു�തും , ഉ�വരുെട
േവർപാടിൽ േവദനി�ു�തും ,ആപ�ിൽഏർെ�ടു�വെര
സഹായി�ു�തും മ��ം ആരും പഠി�ി�ി��;
പഠി�ിേ��തി�. മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�
അംശമായ ശരീരം, കു�ിെ�സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെന
ഒെ�ാ�ായി പഠി�ി�� െകാടു�ു�താണ.്

*ൈദവ�ിെ�അംശമായ 'ശരീരം എ�ഗുരു' �പത��മായി
�െ� നൽകു� േമൽ െകാടു� മഹാപാഠ�െള*
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ബു�ിശ�ിയും ഓർ�ശ�ിയും കൂടുതലായി ലഭി�ി���
ജീവിയായ മനുഷ�ൻ എ� ജീവാ�ാവ്അറിയാെതയും
അവഗണി��ം ജീവി�ുകയാണ !്

പശു�ിടാവും പൂ��ു�ിയും സിംഹ�ു�ിയും കിളി�ു�ും
എ�ി�െന എ�ാ ജീവികള�െടയും കു�ു�ൾ�ും
മുതിർ�വർ�ും *ജീവി�ാൻ അത�ാവശ�മായ പാഠ�െള
മഹാഗുരുവായൈദവം പേരാ�മായും പഠി�ി�ു�ു�.്* ഭൂമിയിെല
*സമസത് ജീവികെളയും വസത്ു�െളയും അേന�ാന�ം
ഗുരു��ാരായി മഹാ�പവർ�ി�ി�ു�തിെന മു�്
വ��മാ�ിയതാണ.്*

*മനുഷ�-ഗുരു��ാർ* േവേ� എ� േചാദ�മു�.് േവണം. മനുഷ�ന്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� വിേശഷ ബു�ിശ�ികെളയും,
ശാസ�്ത സാേ�തിക വികസന�ളിലൂെട ലഭ�മാവു�
അന��ളായ ആന��െളയും, ജീവികൾെ��ാം
മനുഷ�ാവ�യിൽ ലഭ�മാ�ു� 'േമാ�െ�യും' വിശകലനം
െച��േ�ാൾ, മനുഷ�രുെട കാര��ിൽ വിദ�ാഭ�ാസ പ�തികള�ം
�ാപന�ള�ം തീർ�യായും ആവശ�മാണ.് എ�ാൽ അത്
ധർ�ശാസ�്ത �പകാരമാവണം. *േസവന�ിന േ്വതനം എ�
വ�വ� �പകാരമു� െതാഴില�ാ അ��ാപനം എ�തു േപാലും
അറിയാ� ഗുരു��ാരും, ഭരണാധികാരികള�ം,* ജന�ള�മാണ്
ഭൂമിയിെല�ും ഇ�്ഏെറയു�ത.് *കു�ികൾ അ��ാനി�്
പഠി�ു�തും,അ��ാപന�ിന ഭ്രണകൂടം േവതനം നൽകാ�തും,
ദിവ�മായ െവളിപാടുകള�ം അനുഭൂതികള�ം ഗുരുവിന്
ലഭി�ു�തുമായ ശുചിത�-ആന�പ�തിയാണ വ്ിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ൾഅഥവാ ഗുരുകുലം.* ഉദാഹരണ�ിന,് ഗുരുകുല
സ��ദായ�ിൽ ഉ�മനായ ഒരു േഡാകട്ർ ഏെറ�ുെറ 50
വയ�ിനു മുകളിൽ, ൈദവീകമായ വ��ിസ�ാത��� �പകാരം
ഗുരുവാകാൻ തീരുമാനി�ുേ�ാൾ, ധർ�നിഷഠ്കള�ം സാമർ��വും
ഉ� കു�ികെള െതരെ�ടു�ുവാനും പഠി�ി�ുവാനും കൂടി
അേ�ഹ�ിന അ്വകാശവുംഅധികാരവും ഉ�ായിരി�ു�താണ.്
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*ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള മാ�തം* പരിഹരി�ാൻ
ചുമതലയു�വരും ജന�ള�െട ദാസരും മാ�തമായ സമൂഹ�ിെല
ഭരണാധികാരികൾ, ഗുരുവായ േഡാകട്റുെടയുംവിദ�ാർ�ികള�െടയും
ഏെതാരാളിെ�യും *(ൈദവീകമായ) വ��ിസ�ാത����ിൽ
ഇടെപ�� കൂടാ.* എ�ാ വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ള�ം പ�തികള�ം
ലളിതമായി മാറു�ു. ഓേരാരു�രുെടയും ധർ�ശാസ�്തപരമായ
ആവശ��ൾ�ും ആന��ൾ�ും േയാജി� പഠന�ള�ം
പ�തികള�ം ഗേവഷണ�ള�ം പരീ�ണ�ള�ം മാ�തം. സമസത്
വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലകളിലും മനുഷ�ഗുരുവിന ത്ു�മായ �പാധാന�ം
മാ�തമാണ ഉ്�െത�ും,സമസത് ശാസ�്ത�ള�െടയും �സഷട്ാവായ
ൈദവം മാ�തമാണ മ്ഹാഗുരു എ� തിരി�റിേവാെട, അഹംഭാവം,
അ�ാനം, ദു�ീലം, ദുഷെ്�യത്ി, ദുസ�ാർ�ം തുട�ിയവെയ
പരാജയെ�ടു�ുവാനും ഉൽ�ൃഷട്മായ ജനസമൂഹെ�
സൃഷട്ി�ാനും നിലനിർ�ാനും പരി�ശമി�ു� ഗുരു��ാരാണ്
ഉ�ാവുക.

ഇ�െ� *മനുഷ�-ഗുരു��ാർ* കു�ികൾ�ും മുതിർ�വർ�ും
*�ാനം നൽകു�ിേ� എ� േചാദ�മു�.് തീർ�യായും ഉ�;്
അ�ം �ാനവും *അതിേലെറ അ�ാനവും* നൽകു�ു�.്
അതായത അ്തിഗൗരവമായ പിഴവ സ്ംഭവി�� േപാരു�ു.
അ�ം കുറി�ാം:-

ഒ�ാമെ� േവദമായ ഭൗതിക ശാസ�്തെ� - ഏെറ�ുെറ-
ൈദവവുമായി ബ�മിെ��തു േപാെലയും തിക��ം
മാനുഷികമായത എ്� േപാെലയാണ അ്ഭ�സി�ി�� േപാരു�ത.്
മഹാമാതാവായ ൈദവ�ിെ� 'കു�ു�ളായ' മനുഷ�-
മാതാപിതാ�ളിലൂെട ജനി�ി�ുകയും ദിവ�ഭ�ണമായ
ൈദവ�ിെ�- പാൽ െകാടു�ുകയും െച���ൈദവ�ിെ�
'മനുഷ�-�ു�ു�െള' അറി�ും അറിയാെതയും മത-ജാതി-
രാഷ�്ടീയ-േദശ-തീ�വവാദികളായി�ാണ വ്ളർ�ു�ത.് അത്
കടു�അപരാധമാണ;്ൈദവനി�യാണ;്ൈദവശി�കള�മു�.്
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ര�ാമെ� േവദമായ ധർ� ശാസ�്ത�ിെ� ശാഖകളായ
സദാചാര ശാസ�്തം, െതാഴിൽ,സാ��ിക ശാസ�്തം, ഭരണ
ശാസ�്തം, നീതിന�ായശാസ�്തം തുട�ിയവഅടി�ാനപരമായി
വളെര ലളിതമാെണ�ിലും,അവെയൈദവീകമായി പഠി�ി���വരും,
കു�ികെള പഠി�ി�ാൻ േയാഗ�തയു�വരുമായഅ��ാപകർ
ഇ�െ� ഭൂമിയിൽ ഇ�. ൈദവം സൃഷട്ി� മനുഷ�രായി
ജീവിേ��തിനു പകരം മത-ജാതി-വർ�-രാഷ�്ടീയ-േദശ-
ജീവികളായും മ��ം ജീവി�ു�വർ� ധ്ർ� ശാസ�്തെ�
പ�ി സംസാരി�ാനും പഠി�ി�ാനുമു� േയാഗ�തയി�.

*ൈദവ�ിെ� ഇഷട്മാണ്ധർ� ശാസ�്തെമ�*് മു�്
വ��മാ�ിയതു �പകാരം *ൈദവ�ിെ� ഇഷട്മായ
ധർ�ശാസ�്തെ�* ��ി സംസാരി�ാനും പഠി�ി�ാനുമു�
േയാഗ�തയി�ാ�വർ� *്ൈദവെ���ി സംസാരി�ാനും
യാെതാ�ും പഠി�ി�ാനുമു� േയാഗ�തയി�ാ എ�ും
സുവ��മാണ.് ആകയാൽ മൂ�ാമെ� േവദമായ ആ�ീയ
ശാസ�്തെ� മന�ിലാ�ാൻ കഴിയാെത *സ�ൂർ�
ൈദവശാസ�്തം* എ� ക�േ�േരാെട സമൂഹെ� ദുഷി�ി��
െകാ�ിരി�ു� മത�െളയും മതപ�ിത�ാരും പുേരാഹിതരും
എ� മത�ിശാചു�െളയും അനുബ�മായ രാഷ�്ടീയ�െളയും
പ�ി വിശദീകരണംആവശ�മാകു�ി�. േമ�ടി മത�ിശാചു�ൾ�്
ൈപശാചിക കാര��ൾ െച�ാൻ േയാഗ�തകള��,് അവർ
െച���ുമു�.് നാലാമെ� േവദമായ മ�� ശാസ�്തം, വർജ�മാണ.്
വർജ�മായതിെനയും ൈകകാര�ം െച�ാൻ േമ�ടി പിശാചു�ൾ�്
േയാഗ�തയു� എ്�ധാരണയിൽഅ�ൂ�ർഅതും െച���ു� !് ..

മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര കർ�ാവും, മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ ഭ്ൂമിയുെടയും ഭൂമിയിെല
ജീവികള�െടയും വസത്ു�ള�െടയും േമൽ അവകാശവും
അധികാരവുമു�ത .്.. യഥാർ�മായ മാതാവും പിതാവും
ഗുരുവും ൈദവം തെ�യാണ്എ�ു സുവ��മായി
മന�ിലാ�ുവാൻ േമൽ വിവരി� കാര��ൾ ധാരാളമാണ;്
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മന�ിലാ�ാൻ *ധർ�ശാസ�്തപരമായ ജീവിതം െകാ�്
'ൈദവീകമായ േയാഗ�തകൾ/പുണ�ം'സ�ാദി�ി���ാവണം*
എ�ു മാ�തം. സർ�രും ൈദവെ� അഥവാ
ധർ�ശാസ�്തെ� അനുസരി�്ജീവി�ുേ�ാൾ, ഓേരാ
മനുഷ�നും ഭൂമിയിെല അന�മായ ആന��െളെയ�ാം
സമാധാനേ�ാെടയും സംതൃപത്ിേയാെടയും അനുഭവി�ാൻ
സാധി�ു�താണ.്

*(3).സംഹാര പരം.*

�ിതിയുെട അവസാന അവ�െയ�്സംഹാരെ�
വിേശഷി�ി�ാം. പശു അഥവാ കാള ഉൾെ�െടയു� 100
മനുഷ�ജ��ൾപൂർ�ിയാ�ു� ജീവാ�ാവ േ്മാ�ംഅഥവാ
മു�ി േനടു�ു. ഭൂമിയിൽ വ� അ്നുഭവി�റി�അന�മായ
ആന��െളെയ�ാം സ��ം ഇഷട്�പകാരം സ�ത��മായും
പരിധികളി�ാെതയും അന�കാലം ആസ�ദി�ാൻ
'േമാ��ിൽ' സാധി�ു�താണ.് *'മാതാവ്പിതാവ്
ഗുരു ൈദവം' തുട�ിയ എ�ാ ബ��ളിൽ നി�ും
ബ�ന�ളിൽ നി�ുമു� േമാചനം കൂടിയാണ േ്മാ�ം.*
(ഓംസത�ം േഡാട േ്കാം-െവബൈ്സ�ിൽ ലഭ�മായ 'ൈദവ-വി�വ
വിശകലനം-4'ൽ 'േമാ�ം' മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���.്).
(( മ�ായ ശരീരേ�ാെട ജനി�ുകയും, ജീവികള�െടെയ�ാം
മ�ായ ശരീര�ിൽ നി�ും ഭ�ണം ഉൾെ�െടയു� സർ�
ആന��െളയും �പത��മായി സ�ീകരി�� െകാ� ്മ�ായ
ശരീരേ�ാെട (മ�ിൽ) ജീവി�ുകയും, മ�ായ ശരീരം
നി�യി�ു�തു േപാെല മരണേ�ാെട മ�ായ ശരീര�ിൽ
നി�ും സ�ത��മാ�െ�ടുകയും െച��� ജീവാ�ാവിന്
മഹാനീതിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തും മ��ം ശരീരവും
ഭൂമിയുമായ ൈദവം തെ�യാണ.് *മ��ം ശരീരവും ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ ്ജീവികൾെ��ാം മഹാനീതി നൽകാനു�
അവകാശവും അധികാരവും ഉ�ത.്* മ�ിൽനി�ു തെ�
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ജീവികൾ�്മഹാനീതി ലഭി�ാൽ മാ�തേമ ജീവി-സൃഷട്ി
മഹാഭംഗിയാവുകയു��എ�ും, മഹാനീതി ലഭി�ു�ത മ്�ിൽ
നി�ുതെ�യാെണ�ും ഓേരാ ജീവിയുെടയും/ജീവാ�ാവിെ�യും
സൃഷട്ി പാഠ�ിൽ നി�ും സുവ��മാണ.് ആദിസൃഷട്ി മ��ം
മാ�തമാെണ�ും മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു� ജീവികെള�ാം
പുനർ�നന�ൾ മാ�തമാെണ�ും, എ�ാ ജീവികൾ�ും സമനീതി
നൽകുേ�ാൾ മാ�തമാണ ്ജീവികള�െടെയ�ാം സൃഷട്ികർ�ാവായ
ൈദവം മഹാനീതിപതിയാവുക എ�ും ലളിതമായി
മന�ിലാ�ാനാവും. ഉടെന മഹാ�പപ��ിെല�ുംസൃഷട്ിമ��വും
ആദിവചനവും മഹാശാസ�്തമൂലവും ശബദ്�ബ�വും അ�ര�ബ�വും
സംഹാരകാഹളവുമായ ൈദവ�ിെ� മഹാചിരി തുടർ�യായി 3
മുതൽ 33 വർഷം മുഴ�ു�േതാെട ൈദവ�ിെ�
ഏകദാസനായ �പതിനിധിയിലൂെട (ൈദവം) വീെ�ടു�ി���
മ�ിെ� നിയമ�ളായ യഥാർ�മായ േവദ�െള
ഭൂമിയിെല�ുമു� ജന�ള�െട ഭരണഘടനയായി� വ്ീ�ും
സ�ീകരി�ു�താണ.് (എ�ാ സൃഷട്ിച�ക�ളിലും സമാനമായി
സംഭവി�ു�ു�.്). മഹാചിരിേയാെട ൈദവവി�വം
മഹാആരംഭി�ു� തീയതിെയ��ി ഈയു�വന് വ��മായി
അറിയി�; മഹാഉചിതമായസമയ� മ്ഹാെവളിെ�ടു�ു�താണ.്))

*മ�ിെ�നിയമ�െള* പാലിേ��ത *്േമാ�ം* ലഭി�ാൻ,
(ഓേരാ മനുഷ�െ�യും) ആവശ�മാകു�താണ.് മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിൽ നി�ും, മാനുഷികമായ
ബ��ളിൽ നി�ും *േമാ�ം* അഥവാ *മു�ി*
േനടു�തിനു മു�;് ൈദവേ�ാടും, ഉ�വേരാടും,
ചു��മു�വേരാടും, മ��� ജീവികേളാടും ഒെ� െചയത്
പിഴവുകൾ�ും േ�ദാഹ�ൾ�ും പരിഹാരമു�ാ�ണം : 
ൈദവശി�കളായി� അ്നുഭവി��ം, ന�കെള വർ�ി�ി��ം
േവണം *മു�ി* േനേട�ത.്
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മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും *മഹാവാ�ല�വുമായ* ൈദവം,
*സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർെ��ാം  �ാനവും സ��ും ഊർ�വും
സമയ�ള�ം നൽകു�തു കൂടാെത ന�തു െചയത് ്പുണ�ം
വർ�ി�ി�ാനു� അവസര�െളയും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ു�.് അഹംഭാവ�ള�ം,അ�ാനവും െകാ� അ്േനകർ
അവസര�െളതിരി�റിയാെത േപാകു�ു; നഷട്െ�ടു�ു�ു.*

ചുവെടയു� കാര��െള സ�യം വിശകലനം െച���ത്
ആ�ശു�ീകരണ�ിന ന്�താണ.്

1.

േഫാേ�ാ, �പതിമ/വി�ഗഹം, സമ്ാരകം തുട�ിയവ

�പചരി�ി�ു�തിലൂെട മരണം വെര (ദുഷ)്�ീർ�ി േനടാൻ
കഴിയുെമ�ിലും, അവ പാടി�. എ�ാ ബ��ളിൽ നി�ും
ബ�ന�ളിൽ നി�ുമു� േമാചനം കൂടിയാണ േ്മാ�ം എ�ു
പറയുേ�ാൾ, മ�ായ ഭൂമിയിൽ യാെതാരു ബ��ള�ം
സമ്ാരക�ള�ംഅവേശഷി�ി�ാൻ പാടി�എ�ത ന്ിർബ�മാണ.്

'മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം' മഹാഭ�ദമാ�ിയി��� അഥവാ 'സൃഷട്ി
�ിതി സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ു� നിയമ�െളയും
ശ�ികെളയും' വിശദമാ�ു� മഹാശാസ�്ത�ിൽ (േവദ�ളിൽ),
മഹാ �പപ��ിന്അതീതമായ *ഏകൈദവെ�യും ൈദവ-
ഭാഗവും �പതിനിധിയുമായ ഏകദാസെനയും പരാമർശി�ണം*
എ�ത മ്ഹാശാസ�്തപരമായ ആവശ�മാണ.് മഹാ�പപ��ിെല
മൂലക�ള�െടെയ�ാം ആ��ളിൽ 'ഇലകേ്�ടാൺ, േ�പാേ�ാൺ'
എ�ി�െന ഭൗതികമായ അസത്ിത�േ�ാെട 'ഒ�ായ
ൈദവ�ിെ� ര�ു ഭാഗ�ള�ം ഉെ��ിലും, ൈദവ�ിെ�യും
ഏകദാസെ�യും ചി�ത�േളാ വി�ഗഹ�േളാ �പചരി�ി�ാനും
�പതിഷഠ്ി�ാനും മ��ം മഹാഅനുവദി�ു�ത�. ഭൂമിയിെല�ും
ൈദവവി�വം മഹാആരംഭി�ുേ�ാൾ,എ�ാ േദവാലയ�ളിലും
മഹാലിംഗ �പതിഷഠ് മാ�തമാണ മ്ഹാഅനുവദി�ുക.
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മഹാമാതാവും മഹാപിതാവും മഹാഗുരുവുമായ ൈദവെ�
അനുസരി�ുക = *ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ുക
മാ�തമാണ ഏ്ക േമാ�-മാർ�ം.* ഭ�ി െകാ� ൈ്ദവെ�
�പീണി�ി�ാൻ കഴിയുെമ� വ്ളെരയധികം ജന�ൾ
െത�ി�രി�ി���.്ഏതാനും ദുർേ�വതകള�ം മത�ള�ം മ��ം
കാരണവുമായി���.് 'ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ� ഭ�ി'
ൈദവശി�കെള വാരി�ൂ���താണ;് അതിനാൽ
*ഓേരാ മനുഷ�നും അവനവെ� കാര�ം േനാ�ി ജീവി�ുക
എ�ശ�മായതാ�ീതാണ ൈ്ദവം നൽകു�ത.്*

ഏെറ�ുെറ 27 വർഷ�ളായി� �്ഗ��ൾ, മാസികകൾ, തുട�ിയ
അ�ടി മാധ�മ�ൾ വഴിയും, 16 വർഷ�ളായി� െ്വബൈ്സ�,്
ഇെമയിൽ എ�ിവയിലൂെടയും, 2 വർഷ�ളായി� സ്മ്ാർ�േ്ഫാണുകൾ
വഴിയും, 'മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മഹാ�ാനം കൂടിയായ
മഹാശാസ�്തെ� അഥവാ യഥാർ�മായ േവദ�െള
വീെ�ടു� �്പസി�ീകരി�ുകയും �പചരി�ി�ുകയും െച���'
ഈയു�വെ� ഒരു േഫാേ�ാ േപാലും �പസി�ീകരണ�ളിൽ
േചർ�ി�ി�. ആയതിെന പാഠമാ�ിയാൽ ന�ത.്
കു�ിൈദവ�ളായും സൂ�ർ ൈദവ�ളായും സമൂഹ�ിൽ
േവഷം െക���വരും മതപ�ിത�ാരും രാഷ�്ടീയ
േനതാ�ള�ം ഒെ� എ�തയും െപെ��്സത�െ�
ഉൾെ�ാ� ജ്ീവി�ു�ുേവാഅ�തയും അവർ�ു ന�ത.്

2.

ൈദവശാസ�്തം, ആ��ാ�ിക ശാസ�്തം, എെ��ാം പഴമ�ാർ
െത�ി�രി�ത മ്ൂ�ാമെ� േവദമായആ�ീയ ശാസ�്തെ�യാണ.്
ആ�ീയ അേന�ഷകർ കെ��ിയ ശരികള�ം അതിേലെറ
െത��കള�ം, ര�ാമെ� േവദമായ ധർ�ശാസ�്ത�ിൽ
കൂ�ി�ലർ�ിയാണ് അടി�ാനപരമായി മത�െള
ത�ി�ൂ�ിയത.് ആ�ീയ ശാസ�്ത ഗേവഷണ പാഠ�ൾ മാ�തമായ
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ഓേരാ മതെ�യുംസ�ൂർ�ൈദവശാസ�്തംഎ�ക�േ�രിൽ
സമൂഹ�ിൽ നിലയുറ�ി�ണെമ�ിൽ മത�ള��ായ
കാല�ളിൽ �പപ��ിെ� സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര�െള
��ി പുലർ�ിയ (മൂഢ)വിശ�ാസ�െളയും ശരിവയ�്ണമായിരു�ു.
മഹാഅനു�ഗഹം മഹാഉചിതമായി ലഭി�ാൻ േയാഗ�ത

േനടാ�വർ�്ഒ�ാമെ� മഹാേവദമായ ഭൗതിക
ശാസ�്ത�ിെ� മഹാ�പാധാന�െ� മന�ിലാ�ാൻ

കഴി�ി�;ശാസ�്തസാേ�തിക വികസന�ളിലൂെട ലഭ�മായ
അന��ളായആന��െളെയ�ാംഅനുഭവി�ു�വർ�്
ഒ�ാമെ� മഹാേവദമാണ ഭ്ൗതിക ശാസ�്തം എ�റിയി�;
കൂ�ിേ�ർ�ാനും കഴിയി�. പിെ� സാധി�ു�ത്മത�ളിെല
േഭാഷ��ൾ�് ദുർവ�ാഖ�ാനം െകാടു�ു െകാ�്
ദുസ�ാർ��േളാെടയും െകാടിയ കൗശലേ�ാെടയുംആധുനിക
കാല� െ്വളിെ�ടു� ഭൗതിക ശാസ�്ത പാഠ�െള,
വിശദീകരണം, അടി�ുറി�് തുട�ിയ േപരുകേളാെട
മത�ളിൽ തു�ിേ�ർ�ലാണ.്എ�ാ മത�ളിെലയും എ�ാ
മതപ�ിത�ാരും �പസത്ുതഹീനവൃ�ി െച���ുമു�.്

ദുരാ�ാ�ള�ം ദുർേ�വതകള�ം കൂ��േചർ�്ത�ി�ൂ�ിയ
അബ�ഭ�ാര�ളായ മത�ൾ ഇ�ാതിരുെ��ിൽ, മ�ായ
ഭൂമിയിൽ മഹാലയി�ി�ി��� ശാസ�്ത നിയമ�ളയും
ശാസ�്തസാേ�തിക വികസന�െളയും അവയെ്��ാം
മൂലാധാരമായ ൈദവെ�യും ശരിയാംവ�ം മന�ിലാ�ാൻ
ജന�ൾ� സ്ാധി�ുമായിരു�ു. *രുചികരമായ ഭ�ണം, ന�
വസ�്തം, അത�ാധുനിക പാർ�ിട�ള�ം വാഹന�ള�ം
സമ്ാർ�േ്ഫാൺ വാടസ്ആ്�് തുട�ിയ അന�മായ
ശാസ�്തസാേ�തിക വികസന�െളയും ഉപേയാഗി��െകാ�,്
മ��ര�ള�െട ഭ�ാരമായ മത�െളയും രാഷ�്ടീയ�െളയും
ചുമ� ശ്ാസ�്തസാേ�തിക വികസന�െളഅവമതി�ു�കടു�
ൈദവനി�യാണ ഭ്ൂമിയിെല�ും വ�ാപകമായിരി�ു�ത.്
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*വർജ�മായ തപ�,് യാഗം,* തുട�ിയവ െകാ� ദ്ീർഘകാലം
(ജീവി�ാൻ ആവശ�മി�ാ�) അറിവുകെള േതടിേ�ായ
പുരാണ�ളിെല ഋഷിമാരുെട പടയും സ�ൂർ�രായിരു�ി�ാ
എ�തിന അ്വർ ത�ി�ൂ�ിയതും , മനുഷ�െര �ഭാ�രാ�ാൻ
ഉപകരി�ു�തുമായ *ഉപനിഷ�ുകൾ* ഉദാഹരണമാണ.്

മഹാശാസ�്തം മഹാഭീമം മാ�തമ�; മഹാലളിതവുമാണ.്
അത മ്ന�ിലാ�ാൻ സാധി�ാ�ഗേവഷകർ, മത�ളിലൂെടയും
മ��ം വികലവും വികൃതവുമാ�ാൻ പരി�ശമി��െവ�ും പറയാനാവും.
'സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കർ�ാവും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
*ൈദവ�ിെ�യും', 'സൃഷട്ികളായ മനുഷ�രുെടയും',
ഇടയിൽ സൃഷട്ികളായ മധ��രുെട ആവശ�ം
ൈദവ�ിനി�; ൈദവം മധ��െര നിയമി�ി��മി�.*
മഹാഗുരു കൂടിയായ ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ മ്ഹാശാസ�്തെ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുവാൻ അഥവാ പഠി�ി�ുവാൻ കഴിയുക
എ�തും സുവ��മാണ.് മത�ളിെലയും, രാഷ�്ടീയ�ളിെലയും,
നിയമസഭകളിെലയും മ��ം ഭൗതിക-അസത്ിത�മി�ാ�തായ
ൈപശാചിക നിയമ�െളയും, കു�ിൈദവ�ളായും സൂ�ർ
ൈദവ�ളായും സമൂഹ�ിൽ േവഷം െക��� നീചരുെട
േഭാഷ��െളയും,അ�മായി ചുമ�ുേപാരു�പാപരീതി പാടി�.

*ത�ൾ�ു േവ�െത�ാം നൽകു� മ�ിെനയും, മ�ിെ�
നിയമ�െളയും അവഗണി�� െകാ� മ്ഹാസമനീതിെയ
കള�െ�ടു�ു�താണ മ്ത�ളിെലെയ�ാം �പവാചക

/ഗുരു സ���െള� ന്ി�ാരമായി� മ്ന�ിലാ�ാനാവും.



23

*ൈദവെമെ�� ്അറിയാ�വർകാ�ി�ൂ���തും , 'ൈദവം
ഓേരാരു�ർ�ും േനരി� ്മഹാഅനു�ഗഹി�്

നൽകിയി�ി�ാ�തുമായ'സത്ുതികള�ം മത�ഗ�-
പാരായണ�ള�ം ആരാധനകള�ം മ�� േഭാഷ��ള�ം
ക�ും േക��ം സേ�ാഷി�ു� ഒരു േകാമാളി ആയി�്
മഹാശ�ിയായൈദവെ�കണ�ാ�ു�

മതപര�ളായ േതാ��ാസ�െള മഹാ*ൈദവ-വി�വം*
മഹാആരംഭി�ു�േതാെടസർ�രും ഉേപ�ി�ു�താണ.്*

3.

ഭൂമിയിെല ജന�െള മുഴുവൻ വ�ത�സത്മായ ജ�ഗുണ�േളാെട
�പേത�കം �പേത�കം സൃഷട്ി�ി���താണ,് അവരുെട *വ��ിഗത*
ഇഷട്�ൾ അഥവാ ആവശ��ൾ �പേത�കം �പേത�കം
ആയിരി�ുകയും െച��ം. എ�ാൽ സമൂഹ ജീവികളായ അവരുെട
െപാതുവായആവശ��െള�ാംസമാനമാണ അ്ഥവാ ഒ�ാണ.്

ഭ�ണം, വസ�്തം, പാർ�ിടം, വിദ�ാഭ�ാസം, െതാഴിൽ,ൈവദ�ം,
ഗതാഗതം, വിേനാദം, േദവാലയം, �പാർ�ന, വിവാഹം,
ശവസംസക്ാരം തുട�ിയവ വ��ിഗതം മാ�തമ�,
െപാതുവായആവശ��ൾകൂടിയാണ.്അവയിൽ *േദവാലയം,
�പാർ�ന, വിവാഹം, ശവസംസക്ാരം*എ�ിവെയ ആണ്
മനുഷ�ർ, ൈദവവുമായി കൂടുതൽ ബ�െ�ടു�ു�ത.് ഒരു
ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ മാ�തമായ മനുഷ�രുെടൈദവീകമായ
�പസത്ുതആവശ��ൾെ��ാം ഭൂമിയിെലാ�ാെക ധർ�ശാസ�്ത
പരമായ ഓേരാ പ�തി മാ�തമാണ ഉ്�ാവുക എ� ല്ളിതമായി
മന�ിലാ�ാനാവും.

സൃഷട്ിച�ക�ിെ� ആദ� പകുതിയിൽ ൈദവെ� കാണാനും
േകൾ�ാനും സാധാരണ ഗതിയിൽ ജന�ൾ� സ്ാ��മ�,
എ�തിനാൽ ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ മാ�തമായ മനുഷ�ർ�,്
വസത്ുതകൾ മന�ിലാ�ാനും *ശരിയായഅർ�ം* പഠി�ുവാനുമു�
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ബു�ിശ�ിയും ഓർ�ശ�ിയും മ�� സൗഭാഗ��െളയും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു�.് അവസര�െളയും ൈദവീകമായി
മഹാഒരു�ിയി���.് ലഭ�മാവു� പാഠ�െള സ�യം വിശകലനം
െചയത്് സ�ീകരി�ു� സ�ഭാവം ശീലി�ണം. പകരം
അ�വിശ�ാസികള�ം അലസരും മടിയരുമാവാൻ അേന�ാന�ം
മ�രി�ു� നീചഅവ�ഉ�ായത മ്നുഷ�രുെട അപരാധമാണ.്
പിതാവും ഉ�വരും ബ�ു�ള�ം സുഹൃ�ു�ള�ം അ��ാപകരും
വിദ�ാർ�ികള�ം എറു�ുകള�ം േതനീ�കള�ം പശുവും കാളയും
േകാഴിയും പ�ിയും പൂ�യും െത�ും വാഴയും .....എ�ി�െനയു�
ഗുരു��ാരിലൂെട നൽകു� അറിവുകെളയും, ജ��ളിലൂെട
േനടു� പുണ�െ�യും േകാർ�ിണ�ി െകാ� ശ്ാസ�്ത�പകാരം
ൈദവെ� അ�സ��മായി അറിയുവാൻ എ�ാവെരയും
മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു�.് അ�തയും മതി. കൂടുതൽ അറി�ും
ചി�ി��ം ഭ��രിശകളായി െ�ാ� ഭ്�ി�ഭാ�ുകെള കാ��.
പകരം ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ുക.

ബു�ിശ�ിയും ഓർ�ശ�ിയും മ�� ശ�ികള�ം
മനുഷ�േര�ാൾ കുറവായി ലഭി� മൃഗ�ള�ം പ�ികള�ം
സസ��ള�ം മ���ള�ം അവനവെ� കാര�ം േനാ�ി
ജീവി�ുേ�ാൾ, കൂടുതൽ ലഭി�ി��� മനുഷ�ൻ മാ�തമാണ്
ൈദവം േനരി� ഏ്�ി�ി�ി�ാ� ൈദവകാര��ള�െട േപരിൽ
അേന�ാന�ം കടിപിടി കൂടു�ത.് *ൈദവംകാ�ിയഅപരാധമ�*
അെത�്സുവ��മാണ.് *ജീവി�ാൻ ആവശ�മി�ാ�
കാര��ള�െട േപരിൽ,* മതജാതിരാഷ�്ടീയ-ജീവികള�ം മ��ം,
ഭൂമിയിെല ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവിത�ിൽ അസേ�ാഷവും,
അസമാധാനവും, ധാർ�ികഅധഃപതന�ള�ംസൃഷട്ി�ു�ത്
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായൈദവ�ിന അ്സേ�ാഷെ�
നൽകു�ു�.് എ�തയും െപെ�� െ്ത��കെള തിരു�ിയും,
സത�െ�ഉൾെ�ാ�ും ജീവി�ു�ുേവാഅ�തയും ന�ത.്
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4.

കു�ികെളയും മുതിർ�വെരയും ഉൾെ�െട മ���വെര
�പത��മായി പഠി�ി�ു�തും ,ഇഷട്ം �പകടി�ി�ു�തും ,
അനുസരി�ുവാൻ േ�പരി�ി�ു�തും �പധാനമായി

*മാതാവും പിതാവും ഗുരുവും ഉ�വരും* മാ�തമാണ.്അവർ
ത�ള�െടഅറിവുംആവശ��ള�ംആ�ഗഹ�ള�ം �പകാരം

വ�ത�സത്മായ ഉപേദശ�െളനൽകു�തിെന
പാലി�ുവാൻസാധി�ു�ത�.അ�ൂെട വ�ത�സത്മായ
മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ�ള�ം മ�� വിശ�ാസ�ള�ം �പകാരം,
വ�ത�സത്�ളായ ഉപേദശ�ൾ േവ�ിവരു�തും ,
കൂ�ി�ലർ�ു�തും സ�ാഭാവികമാണ.് മി�തും
അേന�ാന�ം േചരി�.സ�യംഅറിയാെതഎ�ാം കൂടി

അവഗണി� ത്�ൾ�ു േതാ�ുേ�ാെലജീവി�ു�വരാണ്
ഏെറയും. �പസത്ുത ദുരവ�യ�് മ്ഹാപരിഹാരം
ഉ�ാകു�ത എ്�ാ ജന�ള�ംധർ�ശാസ�്തെ�യും
അതിലൂെടൈദവെ�യുംഅനുസരി� ജ്ീവി�ുേ�ാഴാണ.്

മഹാശ�ിയായൈദവം, ഉടൻ മഹാആരംഭി�ു� *ൈദവ-
വി�വ�ിലൂെട* ഭൂമിയിെല�ും *മഹാധർ�സം�ാപനം*

ഉ�ാകു�താണ.്അതിനു മുേ�ാടിയായി തെ�
ഭാഗമായ ഏകദാസനിലൂെട, *'ഭൗതികശാസ�്തം, ധർ�
ശാസ�്തം,ആ�ീയശാസ�്തം, മ��ശാസ�്തം'*എ�ീ
യഥാർ�മായ 4 േവദ�െളയും വീെ�ടു�്

കു�ു�ള�െട *ൈദവീകആവശ�െ�* മഹാഭ�ദമാ�ു�ു.
ഈയു�വനിലൂെട  മഹാെവളിെ�ടു�ു�
സേ�ശ�ള�ം *www.omsathyam.com*എ�
െവബൈ്സ��ം, *omsathyam*എ�േ�ാഗും,
മഹാേവദ�ള�െട ഭാഗ�ള�ംഅനുബ��ള�ം

മാ�തമാണ.്



26

മു� വ്��മാ�ിയതു േപാെല,ൈദവ�ിന യ്ാെതാരു
കാര��ൾ�ും യാെതാരു മനുഷ�രുെടയും യാെതാരു

സഹായ�ള�ം യാെതാരി�ലുംആവശ�മി�ാഎ�റിയുക.
മഹാശ�ിയായൈദവം,സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർെ��ാം
�ാനവുംസ��ുംഊർ�വുംസമയ�ള�െമ�ാം
നൽകു�തുകൂടാെതന�തു െചയത് പ്ുണ�ം

വർ�ി�ി�ാനു�അവസര�െളയും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ു�.്അഹംഭാവ�ള�ം,അ�ാനവും െകാ�്
അേനകം േപർ അവസര�െളതിരി�റിയാെത േപാകു�ു;

നഷട്െ�ടു�ു�ു.

ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ മാ�തമായ, ഭൂമിയിെല എ�ാ
രാജ��ളിലുമു� എ�ാ ജന�ൾ�ും എ�ാ ജീവികൾ�ും
എ�ാ മംഗള�ള�ം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുമാറാകെ� !

എ�,്

മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ�ഏകദാസനായ *പരമശിവൻ* C/o

www.omsathyam.com

2017 െമയ 1്8വ�ാഴാഴച്.

സേ�ശെ�െഷയർ െച�ാൻഏെതാരാൾ�ും
വ��ിസ�ാത���മു�.്

വ��ികൾ� ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായആന�ം
ലഭി�ു�ുെവ�ിൽ, െഷയർ െച��ക. *സ��ചുമതലയായി
െഷയർ െചയത്ാൽ പുണ�ം ലഭി�ു�താണ.്* പുണ�െ�
ആ�ഗഹി�� െഷയർ െചയത്ാൽ, പുണ�ം ലഭി�ു�തുമ�.
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ഏകമഹാശ�ിയും,ഏകൈദവവും,
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ

മഹാ�ബ�വും, മഹാപിതാവും, മഹാമാതാവും,
മഹാനീതിപതിയും, മഹായജമാനനും,
മഹായജമാനയും, മഹാദാസിയും,

മഹാേദവനും, മഹാേദവിയും, മ��ംശരീരവും
ഭൂമിയുമായൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.


