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Published on 24 June 2017, Saturday, in Malayalam Unicode language.

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

മന� ഉ്�വർെ��ാം മേനാേരാഗ�ള�ം ഉ�;്
ശരീരം ഉ�വർെ��ാം ശരീര-േരാഗ�ള�ം ഉ�.്

*ൈദവ-വി�വം ഉടൻ*

*മഹാവി�വകാരി,*എ�ാല�ും,ഏകൈദവവും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മ��ം ഭൂമിയും മഹാേദവനുമായ

*മഹാേദവി മാ�തമാണ.്* മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനും
�പപ�പിതാവുമായ പരമശിവനി *ലൂെട*കാലഘ��ളിെലആവശ��െള
മഹാഭ�ദമാ�ു� .ുഇേ�ാഴെ�മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽ *ബു�ൻ,*
കാളിദാസൻ, േഷകസ്പ്ിയർ, *ൈ�ക�,്എം.െക. ഗാ�ി,*തുട�ിയ

മനുഷ�രായി� *്മഹാേദവി*അയ�ത സ്��ം ഭാഗമായ പരമശിവെനയാെണ�ു
�പസത്ാവി�ാൽ മേനാേരാഗമാേണാ ?!

ൈദവ-വി�വ വിശകലനം -12 : *മന� ഉ്�വർെ��ാം
മേനാേരാഗ�ള�ം ഉ�.്* +അതീവ �ഹസ�മായ ജീവചരി�തം +
സാ��ികവിൽ��തം +ശാസ�്തീയമായി ശവമട�ു�ത്

എ�െന :വിവരി�ു�ു.

(PDF-ഫയലുകള�ം മുൻ വിശകലന�ള�ം www.omsathyam.com
എ�െവബൈ്സ�ിൽ ഇേ�ാൾ ലഭ�മാണ.്)
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ആമുഖം.

ജീവാ�ാവിന് ആന��െള നൽകു�തും ശി�ി�ു�തും,
'ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ ശരീരം' തെ�യാണ.് 'മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശമായ ശരീരം' ജീവാ�ാവിന്
ചലി�ി�ാൻ അനുവാദം ഉ�തായ ശരീര- അവയ�െള ഉൾെ�െട
ശരീരെ� മുഴുവൻ സ�യം മഹാഭരി�ു�ു�.് 'ശരീരം' ജീവിയുെട
�പത�� �സഷട്ാവായി �പവർ�ി�ു�തും, ജീവാ�ാവിന്
ആന��െള നൽകു�തും, ജ�ഗുണ�െള മഹാനി�യി
�ു�തും, മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം ശരീര�ിൽ േരാഗ�െള
�പേവശി�ി��ം സുഖെ�ടു�ിയും ജീവാ�ാവിെന മഹാഭരി�ു
�തും എ�െനെയ�ാെമ�്ൈദവ-വി�വ വിശകലനം 7-ൽ
വിശദമാ�ിയിരു�ു. www.omsathyam.comഎ� െവബൈ്സ�ിൽ
ലഭ�മാണ.്

മ�ിലും ശരീര�ിലും മഹാലയി�ി��� ന��നശ�ികൾ,
ശരീര�ിനു മാ�തമ�; *ജീവാ�ാവ എ്�ും ജീവാ�ാവിെ�
�ാനേബാധം* എ�ും വിേശഷി�ി�ു� *മന�ിനും*
േരാഗ�െളനൽകുകയും സുഖെ�ടു�ുകയും െച���ു�.്

വിശദീകരണം :-

*(1).* ശരീര േരാഗ�ള�െടയും മേനാേരാഗ�ള�െടയും
െപാതു സ�ഭാവവും, െപാതു കാരണ�ള�ം.

ഇ�െ� ഭൂമിയിൽ 750 േകാടി ജന�ളാണ്ഉ�െത�ിൽ,
അവെര�ാം *ശരീര�ിലും മന�ിലും*, െചറുതും വലുതും
വ�ത�സത്�ള�മായ േരാഗ�ൾ ഉ�വരാണ.്

പനി, ജലേദാഷം, ചുമ, തലേവദന, പ��േവദന, വയ��േവദന,
വയറിള�ം, ഉള��,് െചാറി�ിൽ, ൈവകല��ൾ, തുട�ിയ
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സാധാരണ *ശരീര-േരാഗ�െളഅനുഭവി�ു�ഏെതാരു േരാഗിയും
അവസ�യം അറിയു�ു� ് .* േമ�ടി ശരീര-േരാഗ�െള ��ി േരാഗി
അറിയി�ിെ��ിലും, ചു��മു�വരുെട �ശ�യിൽ െപടു�താണ.്

മനുഷ�െ�സ�്തീപുരുഷ വ�ത�ാസം,സൗ�ര�ം, നിറം, ഉയരം,ആയു�,്
ആേരാഗ�ം, േദശം, െതാഴിൽഅഭിരുചി, ബു�ി ശ�ി, തുട�ിയ
ജ�ഗുണ�െളയും ജീവിതെ�യും 'മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ� അംശമായ സ��ം ശരീരം' മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം മഹാഭരി�ുേ�ാൾ രൂപം െകാ��� അനു�ഗഹ�ളായും,
ശി�കളായും, 'അനു�ഗഹ�ള�െടയും ശി�കള�െടയും
മി�ശിതമായും,' വ��ികള�െട മേനാഭാവം േപാെല ശരീര േരാഗ�െള
കണ�ാ�ാം. യഥാർ��ിൽ അനു�ഗഹ�ൾ മാ�തമാണു
സർ�തും എ�്പില�്ാല�്മഹാ�ാനം ലഭി�ുേ�ാൾ
േബാ��െ�ടു�താണ.് (അേതസമയം ൈദവവും ൈദവ ഭാഗമായ പരമശിവനും
'മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു� ജീവികളായി' മഹാഅവതരി�ുേ�ാൾ, 'ജീവികെള�ാം
സൃഷട്ികള�ം കു�ു�ള�ം ആകയാൽ,' മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം കു�ു�ള�െട
േവദനകെളയും കഷട്�ാടുകെളയും ഏെ�ടു�ു െകാ� ക്ു�ു�ൾ�്ആശ�ാസം
നൽകു�താണ.്).

*മേനാേരാഗ�ിെ�* മുഖ�മായ െപാതു സ�ഭാവെമ�ത മ്ി�േ�ാഴും
*േരാഗി സ�യം അറിയി�; മേനാേരാഗ�ൾ മൂർ�ി�ുേ�ാൾ മാ�തം
ചു��മു�വരുെട �ശ�യിൽ െപടു�താണ.്*

'ജീവാ�ാവിെന/മന�ിെന വഹി�ു�ത്ശരീരം' ആകയാൽ,
മന�ിന േ്രാഗ�െള ഉ�ാ�ു�തിലും ശരീര�ിനു പ�ു�.്

*മുഖ�മായും ര�ു വിധ�ിലു� മേനാേരാഗ�ള��.്*

മനുഷ�െ� ര�ു മുഖ�ഘടക�ളായ ശരീരവും ജീവാ�ാവും
ഒ�ുേചർ�്�പവർ�ി�ു�തിനാൽ ചില ശരീര േരാഗ�ള�ം

മേനാേരാഗ�െള ഉ�ാ�ു�താണ.് തിരി��ം. *ഭൂമിയിെല
വസത്ു�ള�െട ഗുണ�ള�ം േദാഷ�ള�ം മന�ിലാ�ാൻ
എള��മാണ എ്�ിരിെ� അവെയ ദുരുപേയാഗി�ു�ത്
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ശരീര േരാഗ�േളാെടാ�ം മേനാേരാഗ�െളയും ഉ�ാ�ു�താണ.്
ഉദാഹരണ�ിന,് മദ�ം, മയ�ുമരു�ുകൾ, പാൻ-പരാഗുകൾ,
പുകയില, വിഷം തുട�ിയവയുെട ദുരുപേയാഗം െകാ�്
ശരീര�ിൽ മഹാമംഗളമായി �കമെ�ടു�ിയിരി�ു� നാഡീ
വ�വ�യും പല അവയവ�ള�െട �പവർ�ന�ള�ം താളം
െത���തുംഅപകടെ�ടു�തുമാണ.്

യഥാർ��ിൽ 'ൈദവ�ിെ� അംശമായ ശരീരം'
ഇഷട്െ�ടാ�തും ശരീര�ിെ� �പവർ�ന�ൾ�ു
വിരു�വുമായ മദ�ം, മയ�ുമരു�ുകൾ പാൻ-പരാഗുകൾ,
പുകയില, വിഷം തുട�ിയ ഭൗതിക വസത്ു�െള ശരീര�ിേല�്
അറി�ും അറിയാെതയും വ��ി/ ജീവാ�ാവ/് മ���വർ
�പേവശി�ി�ാൽ; ശരീര േരാഗ�െളയും മേനാേരാഗ�െളയും
ശരീരം ഉ�ാ�ു�താണ.് ആന, കാള തുട�ിയ മൃഗ�െള മദ�ം
കുടി�ി� മ്േനാനില െത�ി�ു�തും ഉദാഹരണ�ളാണ.് �പത��
ൈദവമായ ശരീരം, ജീവാ�ാവിെന തിരു�ാനും മംഗളെ�ടു
�ാനുമായി ശരീര�ിനും മന�ിനും േരാഗ�െള ഉ�ാ�ു
കയാണു െച���ത.്

*ര�ാമേ�ത,് മ�ിെ� നിയമ�െള സംബ�ി�ാണ.്* 'മ�ിെ�
അംശമായ ശരീരേ�ാെട' മ�ിൽ ജീവി�ു�വർ� മ്�ിെ�
നിയമ�ൾ മാ�തേമ േചരുകയു��. അ�െനയിരിെ�, ജന�െള
ഭരി�ു�വർ, മ��മായി ബ�മി�ാ� കാര��െള 'വ��ികൾ
പാലിേ��തായ നിയമ�ള�ം നിയ��ണ�ള�ം' ആ�ിയാൽ
*മ�� െകാ� സ്ൃഷട്ി�ി���തായ ശരീര�ിൽ* മഹാലയി�ി���
ന��നശ�ികൾ തിരു�ൽ ശ�ിയായി �പവർ�ി�ു�താണ.്
'മ�ായ ശരീരം' വഹി�ു�തായ ജീവാ�ാവിെന 'മ�ായ ശരീരം'
�പേകാപി�ി�ു�താണ.് മേനാേരാഗ�െള ഉ�ാ�ു�താണ.്

മ�ിെ� അഥവാ മ�ിെല മൂലക�ളിൽ മഹാലയി�ി���
നിയമ�ൾ�്ഭൗതികമായ അസത്ിത�ം ഉ�.് *ചുവെട
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�ബാ��ിൽ േവറി� േ്ചർ�ു�ു�.് �ഗഹി�ാൻ വിഷമി�ു�രും
ആ�ഗഹി�ു�വരും ൈദവാനു�ഗഹം േതടു�ത് ന�താണ.്
�ബാ��ിെല വാചക�െളഎ�ാവരുംവായിേ��തി�.

(( * വാതകം, �ദാവകം, ഖരം, �ാസമ് എ�ി�െനയു� �ദവ��െള�ാം
ശ�ികള�െടയും നിയമ�ള�െടയും ഭൗതികമായ ഒ�ി�ലാണ.്
വാതകം, �ദാവകം, ഖരം, �ാസമ് എ�ി�െനയു� അവ�കളിൽ
�ദവ�ം വ�ത�സത്�ളായ മൂലക�ളാവു�തും അവയുെടെയ�ാം
ആ��ളിൽ 'ശബദ്�ബ�ം' ആയിെ�ാ� ൈ്ദവം മഹാ�പപ�െ�
മഹാഭ�ദമാ�ു�തുംസത�മായ വസത്ുതയാണ.്

ഉടെന ൈദവ വി�വേ�ാെട ശബദ്�ബ�മായ ഓം ഉ��ിൽ
മഹാചിരി� മ്ഹാസംഗീതമായി മുഴ�ു�േതാെട സംശയ�ൾ
അവസാനി�ു�താണ.് 'ശബദ്�ബ�ം' ആയ ൈദവം
മഹാആവിഷ�്രി�ി���തും ആ��ളിെല ഇലകേ്�ടാൺ,
േ�പാേ�ാൺ, ന��േ�ടാൺ, ക�ാർ�ുകൾ തുട�ിയ ഘടക�ള�െട
സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര നിയമ�ള�മാണ ഭ്ൗതിക ശാസ�്തം, ധർ�
ശാസ�്തം, ആ�ീയ ശാസ�്തം എ�ി�െനയു� േവദ�ള�െട
മൂലാധാരം.

ൈദവ�ിെ� മഹാഖരരൂപമായ ഭൂമി എ� മ�ിെ� അംശ�ള�ം
മൂലക�ള�മായ േസാഡിയം, െപാ�ാസ�ം, കാൽസ�ം, മ�ീഷ�ം,
േഫാസഫ്റസ,് അേയൺ, കാർബൺ തുട�ിയവെയ
പരിവർ�നെ�ടു�ി ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ
ശരീരമാ�ു�തിന ൈ്ദവ�ിെ� വാതക രൂപമായ ഓകസ്ിജനും
�ദാവകരൂപമായ ജലവും മഹാ�പവർ�ി�ു�ു�.് മ��ം, സസ�ം,
പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ എ�ി�െന എ�ാ ജീവികള�െടയും
ശരീര�െള സൃഷട്ി�ി���ത് ൈദവാംശ�ളായ മ�ിെല
മൂലക�ള�ം ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപമായ ഓകസ്ിജനും
ൈദവ�ിെ� �ദാവകരൂപമായ ജലവുമാണ് എ�തിനാൽ
ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീരം സ�ൂർ�മായും ൈദവാംശ�ളാണ.്
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ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ ശരീരം ജീവാ�ാവിെന
മഹാഭരി�ു� �പത��ൈദവം കൂടിയാണ എ്�ാണ അ്തി�ർ�ം.
ശരീര�ിെല ഏതാനും അവയവ�െള ചലി�ി�ാൻ അനുവാദം
നൽകിെ�ാ�്സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���െ� ജീവാ�ാവിന്
അനുവദി�ാനും, അന�മായ ആന��െള നൽകാനും
�പത��ൈദവമായശരീരം �ശ�ി�ു�ുമു�.്

ജീവാ�ാവിന് ജീവി എ� ഭൗതികമായ അസത്ിത�ം
ഉ�ാവണെമ�ിൽ ൈദവ�ിെ� നീതി-ഖര രൂപമായ മ�ിെ�
രൂപാ�രമായ ശരീരെ� ലഭിേ��തു�.് ശരീരവും ജീവാ�ാവും
ഒ�ുേചർ� '്ജീവി' രൂപംെകാ��െമ�ിലും, ജീവി� ജ്ീവൻ/ശ�ി
ഉ�ാവണെമ�ിൽ, ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ി-വാതക രൂപമായ
ഓകസ്ിജൻ/ജീവൻ /ശ�ി എ�ായേ്�ാഴും ജീവിയുെട
സ��െമേ�ാണമു� ഖരരൂപമായ ശരീര�ിൽ �പവർ�ി��
െകാ�ിരി�ണം. മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െടെയ�ാം
സ��െമ�് െത�ി�രി�ി��� ൈദവാംശമായ ശരീര�ിൽ,
'ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവനും ൈദവ�ിെ� വാതക
രൂപവുമായ ഓകസ്ിജൻ' �പവർ�ി�ു�ത്ഓകസ്ിജെ�

ഇഷട്�പകാരമാണ എ്�തും, 'ശ�ാേസാ��ാസം എ� �പവൃ�ിെയ
െച��� ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപമായ ഓകസ്ിജൻ' മനുഷ�െ�
ചി�കെളേ�ാലും ഭൗതികമായി അറിയു�ു എ�തും

മന�ിലാ�ാൻ കഴിയു�ത ഭ്ാഗ�മാണ.് 'ൈദവ�ിെ� �ിതി-
�ദാവക രൂപമായ ജലമാണ്' ശരീരെ�യും ജീവെനയും
ബ�ി�ി�ു�ത.് പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ എ�ീ അവ�കളിൽ
ജലം �പവർ�ി�ു�ത ര്��ിലൂെട യാണ.്

ജീവിതെ� കുറി�ു� 'ൈദവ�ിെ� �ിതി-�ദാവക രൂപമായ
ജലെ�' ��ി കൂടുതൽ പറേയ�ത് അത�ാവശ�മാണ.്
'ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ി-വാതക രൂപവും ജീവികള�െട ജീവനുമായ
ഓകസ്ിജൻ' സ�യം മഹാനി�യി�ു� അളവ,് താപം, മർ�ം
എ�ി�െനയു� ഊർ�/ശ�ി മാന�േളാെട, പരമാ�ാവായ
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ൈഹ�ഡജനുമായി ഒ�ുേചർ�ാണ് ൈദവ�ിെ� �ിതി-
�ദാവകരൂപമായ ജലം ഉ�ാകു�ത.് ജല�ിെ� ഭൗതിക ശാസ�്തം
ആണത.് ജലം ഉ�ാകുേ�ാൾ തെ� ജല�ിെ� അന�മായ
ഗുണ�െളയും ഉപേയാഗ�െളയും മഹാനി�യി�ു�തായ ധർ�
ശാസ�്ത നിയമ�ള�ം, മ��� വസത്ു�െളയും ജീവികെളയും
മഹാഭരി�ു�തായ ആ�ീയ/നീതി ശാസ�്ത നിയമ�ള�ം
ജല�ിൽ സ�യം മഹാലയി�ു�ു�.് ജീവികൾെ��ാം
ജീവി�ണെമ�ിൽ ൈദവ�ിെ� �ിതി- �ദാവകരൂപമായ ജലം
കൂടിേയ കഴിയൂ. ഖര രൂപവും മ��മായ ഭൂമി� ജ്ീവികള�െട െയ�ാം
ശരീരമായും ജീവികൾെ��ാം ആവശ�മായ മ�� വസത്ു�ളായും
�പവർ�ി�ു�തിന �്ദാവകരൂപമായ ജലെ�യും വാതക രൂപമായ
ഓകസ്ിജെനയും മഹാഉപേയാഗി�ു�ു.ഖര രൂപവും മ��മായ ഭൂമി
ജീവിസൃഷട്ി നട�ുേ�ാൾ, ഓകൈ്സഡ,് സൾേഫ�്
തുട�ിയവയിൽ നി�ും േവർെപ�് 'വാതക രൂപമായ
ഓകസ്ിജനായി' ഭൂമിയിൽ പരെ� സൃഷട്ി�ു� അ�രീ�
വായുവിൽ സ�യം നിലെകാ���ു. അേ�ാൾ ജീവികൾെ��ാം
അത�ാവശ�മാകു�ത ജ്ലം മാ�തമാണ.് ആകയാൽ ജന�ൾ�ും
വളർ�ു മൃഗ�ൾ�ും വളർ�ു-സസ��ൾ�ും(കൃഷി�ും)
ആവശ�മായ ജലെ� സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ുക എ� ചുമതല
ഭരണാധികാരികൾ� ഉ്�.് )).

മ�ിെല ഓേരാ വസത്ുവും അതിെ� ഭൗതിക-ധർ�-ആ�ീയ/നീതി
ശാസ�്ത നിയമ�ള�ം അർ�പുഷട്ിേയാെട ഉ�ായി���തും
(സൃഷട്ി�െ��തും) പരസപ്ര പൂരക�ള�മാണ.് അേതേപാെല
(ഭൂമിയിെല) എ�ാ വസത്ു�ള�ം അവയുെട ഭൗതിക-ധർ�-
ആ�ീയ/നീതി ശാസ�്ത നിയമ�ള�ം സമാനമായി േയാജി��ം
ബ�ി��മാണ �്പവർ�ി�ു�ത.് ഭൗതിക അസത്ിത�ം ഇ�ാ�
നിയമ�ൾ അവയിേലാ അവയ�്ിടയിേലാ ഇ�. യാെതാരു
കു��ള�ം കുറവുകള�ം ഇ�ാ�തും, മഹാസ�ൂർ�വുമായ
'വസത്ു�ള�െട ധർ� ശാസ�്ത നിയമ�െള' ധാർ�ിക
ശു�ിേയാെട ജീവി�ു�വർ�് �കമാനുഗതമായി (ൈദവം)
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മഹാെവളിെ�ടു�ു�താണ.് പിഴവ വ്ർ�ി�ാൽ ൈദവ-ഭാഗമായ
പരമശിവെന മനുഷ�നായി അയ�് മ�ിെ� നിയമ�െള
മാനുഷികമായി കെ��ു� അവ�യും (മഹാനീതിപതിയായ
ൈദവം) ഉ�ാ�ു�താണ.്

*(2).* ഭൂമിയിെല എ�ാ ജന�ൾ�ും മേനാേരാഗ�ൾ
ഉെ�� ല്ളിതമായി െതളിയി�ാൻകഴിയു�താണ.്*

മ��� ജീവികളിൽ നി�ും മനുഷ�െ� സ�ഭാവം വ�ത�ാസെ�ടു�ി
യിരി�ു�തിെനആദ�ംഅറിയണം.

സിംഹം, പുലി,ആന, ഒ�കം, മാൻ, പശു, പ�ി, പൂ�,എലി, കീരി, പാ�,്
േകാഴി,കാ�,ത�, �പാവ,്കഴുകൻ, െത�,് വാഴ,ക�, െന�,് മ�ി,
അയല, േഡാൾഫിൻ, തിമിംഗലം, തുട�ിയ ഏതാനും ജീവികള�െട
സ�ഭാവ വിേശഷ�ൾ, ഭ�ണ രീതികൾ, എ�ിവ വിശകലനം
െചയത്ാൽ വ�ത�സത്�ളായ െപാതു സ�ഭാവ�േളാെട ഓേരാ
ജീവിെയയും സൃഷട്ി�ിരി�ുകയാണ് എ�് സുവ��മാണ.്
അവയുെട ഗുണേദാഷ�ൾ�് ൈദവവും കാരണമാകു�ു
എ�ാണ അ്തി�ർ�ം.

എ�ാൽ *മനുഷ�െ�കാര��ിൽ മ��� ജീവികളിൽ നി�ും
വ�ത�സത്മായി, സ�ഭാവ�െള മനുഷ�നിെല ജീവാ�ാവ്
സ�യം നി�യി�ുകയും സ�ീകരി�ുകയും െച���
ഉ�തമായ അവ�യു�.്* വ�ത�സത് െതാഴിലുകൾ
 െച��� മനുഷ�ർ�് വ�ത�സത്�ളായ െതാഴിൽ-
അഭിരുചികള�ം ബു�ിശ�ികള�ം ഉ�ാവുെമ�ിലും,
സ�ഭാവ�െള അവർ സ�യം നി�യി�ുകയും
സ�ീകരി�ുകയും തെ�യാണ.്
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*മനുഷ�ൻ എ� ജീവി�ു മാ�തം ലഭ�മാ�ിയ വർ�ി�
ബു�ിശ�ികെളയും ശാസ�്ത�ാനെ�യും,അന�മായ
ആന��െളയും, സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���െ�യും,
േമാ�െ�യും, മഹാസംേയാജി�ി�ുകയാണ് േവറി�
സ�ഭാവ�ിെ� ഉേ�ശം.* മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാവാ�ല�വുമായ ൈദവ�ിെ�
മഹാആവിഷ�്ാരമാണത.്

സ�ഭാവ�െള സ�യം നി�യി�ുവാനും സ�ീകരി�ുവാനും
മനുഷ�െന മാ�തം മഹാഅനു�ഗഹി�ിരി�ു�ു എ�ാവുേ�ാൾ,
*ന�തും ചീ�യുമായ സ�ഭാവ�ള�ം, �പവൃ�ികള�ം, ഫല�ള�ം,
അഥവാ പുണ��ള�ം പാപ�ള�ം *ജീവാ�ാവിനും കാരണ�ാരായ
മ���വർ�ുംഅവകാശെ��താണ.്* മനുഷ�രുെട വർ�ി� േകാപം,
െപരുമാ� ദൂഷ��ൾ, അ�കമം, തീെവ�,് െകാ�, ബ�,് ഹർ�ാൽ,
തീ�വവാദ �പവർ�ന�ൾ, ദുഷ�്ാമം, മ�� ദു�ീല�ൾ,
അ�വിശ�ാസ�ൾ, അധമ വിേനാദ�ൾ, എ�ിവയ�്്
*മനുഷ�െ� സ�ത�മായ ജീവാ�ാവും സ�ാധീനം െചലു�ിയ
മ���വരുംസ�ൂർ� ഉ�രവാദികളാണ എ്�ർ�ം.*

*ശരിയ�ാ�തിെന ശരിെയ�ു കരുതി സ�ീകരി�ു�ത*്
മനുഷ�െ� സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെന അഥവാ *മന�ിെന*
േരാഗ�ളിൽ െപടു�ു�ു എ�് സുവ��മാകു�ു.
ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ ശരീര�ിന�ാ; മറി�്
*ജീവാ�ാവിെ� സ�ത� േബാധമായ മന�ിനാണ േ്രാഗം*
എ�തിനാൽ *മേനാേരാഗം* ആണ.് *ശരിയ�ാ�തിെന
ശരിെയ�ു കരുതി സ�ീകരി�ു�തും ജീവി�ു�തും മനുഷ�ൻ
മാ�തമാകയാൽ മ��� ജീവികൾ�് മേനാേരാഗ�ൾ ഇ�
/കുറവാണ.്* സമൂഹ�ിെല അഥവാ *ഭൂമിയിെല എ�ാ മനുഷ�രും
അറി�ും അറിയാെതയും, വ�ത�സത്മായ അനുപാത�ിൽ
ശരിയ�ാ�തിെന ശരിെയ�ു കരുതി സ�ീകരി�ു�വരും അതിൻ
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�പകാരം ജീവി�ു�വരും ആകയാൽ എ�ാ മനുഷ�രും െചറുതും
വലുതും വ�ത�സത്�ള�മായ മേനാേരാഗികൾആണ.്*

ബു�ിശ�ികെളയും ശാസ�്ത �ാനെ�യും, അന�മായ
ആന��െളയും, സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���െ�യും മനുഷ�ൻ
എ� ജീവി�ു മാ�തം നൽകിയേ�ാൾ, അവെയാ�ും ലഭി�ാ�
മ��� ജീവികൾ�ാണ ക്ൂടുതൽ േ�ശഷഠ്ത എ� സ്ുവ��മായി
േബാ��െ�ടു�ും വിധം മനുഷ�ർ അധഃപതി��! കടമകെള മറ�ും
അവഗണി��ം �പവർ�ി�ു�ത മ്േനാേരാഗം കൂടിയാണ .്.. എ�ാ
മനുഷ�ർ�ും - മന�്ഉ�വർെ��ാം െചറുതും വലുതും
വ�ത�സത്�ള�മായ മേനാേരാഗം ഉെ�� സ്ാരം.

*(3.1)*. മേനാേരാഗ ചികി�യുെട ഒ�ാം ഭാഗം :
െപാതു വി�ാനം.

വ��ിയുെട ശരീരം ഇഷട്െ�ടാ�തും ശരീര�ിെ�
�പവർ�ന�ൾ�ു വിരു�വുമായ മദ�ം, മയ�ുമരു�ുകൾ
തുട�ിയവയുെട ദുരുപേയാഗം െകാ�് ഉ�ാ(�ി)യ
മേനാേരാഗ�െള ചികി�ി�ാൻ മ�ിെല മ�� വസത്ു�ൾ
െകാ� ത്�ാറാ�ിയ മരു�ുകള�ം, ഒ�ം ധർ�ശാസ�്ത പരമായ
ഉപേദശ�ള�ം േവണം. (വർ��മായ മ��ശാസ�്തവുമായി
ബ�െ�� താരതേമ�ന നി�ാരമായ മ�� ചില മേനാേരാഗ�ൾ
ഉ� .്.. ൈവകാെത സ�ൂർ�മായും പിൻവലി�െ�ടു� അവെയ
ഇവിെട പരാമർശിേ��തി�. ). ശരീര�ിന അ്നുേയാജ�മായതും
അനുേയാജ�ം അ�ാ�തുമായ ഭ�ണ�ള�ം പാനീയ�ള�ം
മരു�ുകള�ം മ��ം കഴി�ുേ�ാൾ *�പവൃ�ികൾ െച�ാനും,
േരാഗ�ൾ�ും േരാഗ �പതിേരാധ�ൾ�ും, ശരീര വളർ�യ�്ും
മ��ം ആവശ�മായ ശ�ികെള* 'ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ
ശരീര�ിനും, ജീവാ�ാവിനും' ലഭി�ു�താണ.്
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�ാനവുമായി ബ�െ�� െപരുമാ� ദൂഷ��ൾ, അ�കമം,
ഹർ�ാൽ, തീ�വവാദ �പവർ�ന�ൾ, ദു�ീല�ൾ,
അ�വിശ�ാസ�ൾ, തുട�ിയ സ�ഭാവ വ�ത�ാസ�ള�െടയും,
ധാർ�ിക അധഃപതന�ള�െടയും മേനാേരാഗ�ള�െടയും മ��ം
കാരണം ശരീരമാേണാ എ�ു (സ�യം) പരിേശാധി�ാൻ കഴിയും.
എ�ുവ�ാൽ, 'മ�ിെല മൂലക�ളായ ൈദവാംശ�ൾ'
ജീവാ�ാവിനു േവ�ി നിർ�ി�ു� 'ൈദവാംശമായ ശരീര�ിെല'
േകാശ�ള�െടയുംഅവയവ�ള�െടയും നിർ�ാണവും വളർ�കള�ം
�പവർ�ന�ള�മാേണാ എ�്മ�ിെല ശാസ�്ത നിയമ�ൾ
�പകാരം സ�യം വിശകലനം െചയത് മ്ന�ിലാ�ാൻ കഴിയും.
അെ�� ല്ളിതമായി സ�യം േബാ��െ�ടു�താണ.് എെ��ാൽ,
*�ാനവുമായി ബ�െ�� േരാഗ�ൾ ബാധി�ു�ത്
ജീവാ�ാവിെനയാണ;് അഥവാ ജീവാ�ാവിെ��ാനേബാധമായ
മന�ിെന യാണ.്* മനുഷ�െ� അഥവാ മനുഷ�ൻ എ� ജീവിയുെട
സ�ത�ം, സ�ത� േബാധം, �ാന േബാധം, *മന�*് എെ��ാം
വിേശഷി�ി�ു�ത യ്ഥാർ��ിൽജീവാ�ാവിെന തെ�യാണ.്

'മ�ിെല മൂലക�ൾ െകാ� ന്ിർ�ി�ി���തായ ശരീര�ിൽ'
മഹാലയി�ി��� ഭൗതിക അസത്ിത�മു�തായ ധർ� ശാസ�്ത
നിയമ�െള പിൻപ�ിയാൽ മാ�തേമ മേനാേരാഗ�െള
അവസാനി�ി�ുവാൻ കഴിയൂ. മേനാേരാഗ�െള അവസാനി�ി
�ുവാൻ ധർ�ശാസ�്തനിയമ�െളഅറിയണംഅഥവാ ശരിയായ
�ാനം മാ�തം മതിയാകും എ�ു കുറി�ുേ�ാൾ,
*മേനാേരാഗ�ൾ�*് മുഖ�മായും ജീവിയുെട ജീവാ�ാവുമായി�ാണ്
ബ�ം. ആകയാൽ മേനാേരാഗ�ിന്*മന�ിലാ�ുക* എ�
പദവുമായി വലിയ ബ�മാണു�ത.് *മന�ിൽ ആ�ുക =
മന�ിലാ�ുക* എ�ുവ�ാൽ 'ജീവാ�ാവിെ� സ�ത� േബാധമായ
മന� '് അറിവ േ്നടുക/േനടു�ു എ�ാണ.് അതായത,് ബ�െ��
വിഷയ�ിൽ *ജീവാ�ാവ ശ്രിയായ അറിവ േ്നടുക/േനടു�ു*
എ�ാണഅ്ർ�ം.
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*മ�ായ ഭൂമിയിൽ ജീവി�ു�വർ� ് മ�ിൽ മഹാലയി(�ി)�ി
���തും ഭൗതിക അസത്ിത�ം ഉ�തുമായ നിയമ�ൾ മാ�തേമ
േചരുകയു�� എ�്ആദ�ം മന�ിലാ�ണം.* (ബു�ിശ�ി
കുറ�) മ��� ജീവികൾ അറി�ും അറിയാെതയും
അ�പകാരമാണ ജ്ീവി�ു�ത.്

ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള കാലാനുസൃതമായി
മഹാനി�യി�ു�തും പരിഹരി�ു�തുെമ�ാം മ�ിെ�/മ�ിെല
നിയമ�ളാണ.് മ�ിെല നിയമ�ൾ �പകാരം, ന�ായാന�ായ�ൾ
ഉൾെ�െടയു� ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള
നിവർ�ി�ുക മാ�തമാണ ജ്ന�ൾ ഊ���വരും ജന�ള�െട
േസവകരുമായ ഭരണാധികാരികള�െട ധർ�ം. ജന�ള�െട ധർ�
ശാസ�്തപരമായ വ��ിസ�ാത����െള ഭരി�� പീഢി�ി�ുേ�ാൾ,
മേനാേരാഗികളായ ഭരണാധികാരികൾ ജന�ൾെ��ാം
മേനാേരാഗ�െള പകർ�ു നൽകു� െകാടിയ നീചരായി
മാറു�താണ.്ഇ� ഭ്ൂമിയിെല�ുംഅതു�.്

നിയമസഭകള�ം േകാടതികള�ം അനാവശ�മാെണ� മ്ന�ിലാ�ാനും
തിരു�ാനും കഴിയു�തുവെര മേനാേരാഗ�ൾ തുടരുകയും
വർ�ി�ുകയും െച���താണ.് ആ�ീയ ശാസ�്ത�ിൽ
ഗേവഷണ�ൾ മുരടി�,് സ�ൂർ��െള�്അവകാശെ�ടു�
വ�ത�സത്�ളായ അേനകം മത�ൾ ഉ�ായേതാെട ആ�ീയ
കാര��ളിലും ജന�ള�െട ഇടയിൽ മേനാേരാഗ�ൾ വ�ാപകമായി.
മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ�ള�ം തീ�വതെ�ടുേ�ാൾ ഇ� ക്ാണുകയും
േകൾ�ുകയും അനുസരി�ുകയും െച���തു േപാെല തീ�വവാദ
�പവർ�ന�ളായി പരിണമി�ു�താണ.്

വ��ിയുെട ചു��മു� മാതാപിതാ�ള�ം ഉ�വരും ഗുരു��ാരും
മ���വരും േചർ�ാണ്വ��ിെയ/ വ��ികെള ധാർ�ിക
അധഃപതന�ളിേല� ന്യി�െത�ിൽ അവെര�ാം വ�ത�സത്മായ
അനുപാത�ിൽ ഉ�രവാദികളാണ.്
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�ാനവുമായി ബ�െ�� മേനാേരാഗ�ൾ ഉ�ാകു�ത്
എ�െനെയ�് (1)-ൽ നൽകിയ വിശദീകരണം ചികി�െയ
അറിയി�ു�ു�.് മ�ിെല ധർ� ശാസ�്ത നിയമ�െള പാലി�്
ജീവി�ണം. അ�തതെ�. മറി�,് *ശരിയ�ാ� അറിവുകെള
ശരിെയ�ു കരുതി സ�ീകരി�ുകയും അവ �പകാരം ജീവി�ുകയും
െച��േ�ാൾ, *അവെയ തിരു�ാനായി�*് മ�ിലും തദ�ാരാ
ശരീര�ിലും മഹാലയി�ി��� ന��നശ�ികൾ �പവർ�ി�ു
�താണ;് മേനാേരാഗ�ൾ ഉ�ാകു�തുമാണ.്

*മനുഷ�ന്ലഭ�മാ�ിയ ബു�ിശ�ികെളയും , മ�ിൽ
മഹാലയി(�ി)�ി��� മഹാശാസ�്ത നിയമ�െളയും, ഭൗതിക
ശാസ�്ത - സാേ�തിക വികസന�ളിലൂെട ലഭ�മാവു�
അന�മായ ആന��െളയും, സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���
െ�യും, ഉൾെ�ാ�ു ജീവി�ാനു� ധർ�ശാസ�്ത
പരമായ അവകാശവും അധികാരവും ഉെ��തു േപാെല
കടമയും മനുഷ�ർ�് ഉ�.് മനുഷ�ർ കടമകെള
െത�ി�ുേ�ാൾ തിരു�ൽ ശ�ിയായി �പവർ�ി�ുക
യാണ് യഥാർ��ിൽ ന��നശ�ികൾ െച���ത.്*
വ��ികെളയും കുടുംബ�െളയും സമൂഹെ�യും ഒ�ട�ം
േദാഷകരമായി ബാധി�ു� സ�ഭാവ�ൾ അഥവാ
മേനാേരാഗ�ൾ രൂപെ�ടുേ�ാൾ കാരണ�ൾ
കെ��ാനു� വഴികള�ം, പരിഹാര�ള�ം, മ�ിൽ
മഹാലയി(�ി)�ി���.്

ന��നശ�ികള�െട ബഹുവിധ �പവർ�ന�െള
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ നി� സ്ൗജന�മായി
ഡൗൺേലാഡ്െച�ാൻ കഴിയു� മഹാ�ഗ��ിെല 4
അ��ായ�ളിൽ വിവരി�ി���.്
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*(3.2)*. മേനാേരാഗ ചികി�യുെട ര�ാം ഭാഗം :
വ��ിെയ ആണ്ചികി�ിേ��ത;് മിഥ�യായ
�പ�ാനെ�യ�.

ഓേരാ വ��ി�ും ബാധി�ി��� മേനാേരാഗ�ൾ� അ്നുസരി�്
ഓേരാ വ��ിെയയും �പേത�കം �പേത�കമാണു ചികി�ിേ��ത.്
അതിനാൽ സമൂഹെ� അഥവാ ഭൂമിയിെല എ�ാ മനുഷ�േരയും
ബാധി�ി��� ബഹുവിധ മേനാേരാഗ�ൾ�ു ചികി�ിേ��ത്
ഒ�യ�് ഒ്�യ�്ാണ.് എ�ിരു�ാലും മഹാൈവദ�നായ ൈദവം
മേനാേരാഗ�ള�െട ചികി� മഹാഎള��മാ�ിയി���.്
*ശരിയ�ാ�തിെന ശരിെയ�ു കരുതി സ�ീകരി�ു�തും
ജീവി�ു�തും* ശരിയാ�ാൻ ശരിയായ �ാനം അഥവാ
ശാസ�്തം മാ�തം മതിയാകും. മാ�തമ�; �ാനെ� െവളിയിൽ
അേന�ഷി�് നടേ��തി�, സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെന
വഹി�ു�തായ 'സ��ം' ശരീര�ിൽ മഹാലയി(�ി)�ി���ത്
*മന�ിലാ�ിയാൽ മതിയാകും.* ശരിയ�ാ�തും അധമ�ള�മായ
വിശ�ാസ�ൾ� ഭ്ൗതികമായ അസത്ിത�ം ഇ�ാ�തിനാൽ അവ
യഥാർ�മായും ഇ�ാ�വ തെ�യാണ അ്ഥവാ മിഥ� മാ�തമാണ്
എ�തിനാൽഅടി�ാന പരമായി ചികി�എള��മാണ.്

ഭൂമിയിെല ജീവിത കാര��െള േതാ�ിയതു േപാെല വിശ�സി��ം,
േതാ�ിയതു േപാെല നിയമ�െള ഉ�ാ�ിയും, *േതാ�ിയതു
േപാെല ജീവി�ാൻ മനുഷ�ർ� അ്വകാശമി�; അധികാരവും ഇ�;
സ�യം ജനി�ുേ�ാഴും സ��മായി എെ��ിലും സൃഷട്ി�ുേ�ാഴും
മാ�തമാണ് അതിെന�ാമു� അവകാശവും അധികാരവും
ഉ�ാവുക.* ലളിതമായ �പസത്ുത പാഠ�െള പഠി�ാെതയും
അവഗണി��ം മനുഷ�ർ �പവർ�ി�ു�ത് മേനാേരാഗമാണ.്
മത�ളിെലയും രാഷ�്ടീയ പാർ�ികളിെലയും നിയമ�െള�ാം
ഒ�ാവാ�തിനും വ�ത�ാസെ�ടു�തിനും കാരണം (1)-ൽ വ��മാ�ി
യതുേപാെല അവയെ്�ാ�ും ഭൗതികമായ അസത്ിത�ം
ഇ�ാ�തുെകാ�ാണ.് മേനാേരാഗ�ൾതെ�യാണ ക്ാരണം!
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ഭാര�യും ഭർ�ാവും ഉൾെ�െട, സമൂഹ ജീവികളായി കഴിയു�
ജന�െള�ാം അേന�ാന�ം െപാരു�െ�ടാൻ അവരുെട ഇടയിെല
വിശ�ാസ�ള�ം �പവർ�ന�ള�ം സമാനമാവണം എ�തിന്
ഉപരിയായി വിശ�ാസ�െള�ാം *ശരി അഥവാ സത�ം
ആയിരി�ണം.* ശരി അഥവാ *സത�ം മ�ിലാണ;് മ�ായ
ഭൂമിയിലാണ;് മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിലാണ;് മ�ിെ�
അംശ�െള െകാ� ന്ിർ�ി�ി���തായ ശരീര�ിലാണ.് ഓേരാ
ജീവാ�ാവിെനയും വഹി�ു�തായ *ശരീരം എ� ൈദവ�ിെ�
അംശം, ജീവാ�ാവിന്(ശരീര�ിനു േമൽ) അനുവദി�ി���
സ�ാത����െളയും അവകാശ�െളയും അധികാര�െളയും
ധർ�ശാസ�്ത പരമായി മാ�തം ആസ�ദിേ��തു�.് മ���വരും
ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളാണ എ്� തിരി�റിേവാെട മ���വരുെട
അവകാശ�െളയും അധികാര�െളയും അംഗീകരി�� ജീവി�ു
േ�ാഴാണ്ഭാര�യും ഭർ�ാവും ഉൾെ�െട, ജന�ൾെ��ാം
ആന�േ�ാെട ജീവി�ാൻ കഴിയുക.* ധർ�ശാസ�്ത പരമായ
െപരുമാ� മര�ാദകൾ പൂർണമായി പാലി�� ജീവി�ണം.
*അ�െനയ�ാെത �പവർ�ി�ു� മനുഷ�ർ സാധാരണ�ാരൻ
ആയാലും, മതാചാര�ൻ ആയാലും, ഭരണാധികാരി ആയാലും,
ആരായാലും മേനാേരാഗികൾ ആണ.്* ധർ� ശാസ�്ത�ിന്
വിരു�മായവെയ അവർ സ�ീകരി�ുേ�ാൾ അവരുെട
ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ 'മ�ായ ശരീര�ിെല
ന��നശ�ികൾ' *നീതി നിർ�ഹണ�ിെ� ഭാഗമായി* അവരുെട
ജീവാ�ാവിെന �പേകാപി�ി�ു�തും 'ധന�ഭാ�,് കീർ�ി �ഭാ�,്
വിേനാദ �ഭാ�,് �പതികാര �ഭാ�,് തീ�വവാദ �ഭാ�,് വിനാശ �ഭാ�്
തുട�ിയ ബഹുവിധ മേനാേരാഗ�െള ഉ�ാ�ു�തും
വ�ാപി�ി�ു�തും തിരി�റിയാെത ജീവി�ു� കടു�
മേനാേരാഗികൾഅവരാണ.്

ആവർ�ി�ു�ു :- ഓേരാ വ��ി�ും ബാധി�ി���
മേനാേരാഗ�ൾ�്അനുസരി�്ഓേരാ വ��ിെയയും
�പേത�കം �പേത�കമാണു ചികി�ിേ��ത.്
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�പ�ാന�ളിെല അനുയായി/ േനതാവ് മാ�തമാണ,്
�പ�ാന�ള�െട െത��കൾ�് ത�ൾ ഉ�രവാദിയ�
എ�ി�െന ചി�ി�ു� മേനാേരാഗികൾ ഉ�.് അറിയുക:
വ��ിയാണ് വലുത,് �പ�ാനമ�. (ൈദവ-വി�വം
ആരംഭി�ു�േതാെട എ�ാ രാജ��ളിലുമു� എ�ാ മത-ജാതി-
ഉപജാതി -രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ള�ം സ�യെമേ�ാണം
ഇ�ാതാവു�താണ.് )

ഓേരാ വ��ിെയയും �പേത�കം �പേത�കമായിസൃഷട്ി�ുകയും
ര�ി�ുകയുമാണ്ൈദവം െച���െത�ും , *ൈദവം
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മഹാസമനീതിെയ മഹാനിർ�ഹി
�ു�ത്ഓേരാേരാ വ��ിേയാടുമാെണ�ും , ൈദവീക
ശി�കെളവാരി�ൂ���തും വ��ികളാെണ�ും അറിയുക.
ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ിയിൽെപ� ഒരു ജീവിയ�ാ '�പ�ാനം' എ�ും,
'�പ�ാനം' എ� ഒരു ജീവിെയേയാ, ഒരു എറു�ിെനേ�ാലുേമാ
സൃഷട്ി�ാേനാ ര�ി�ാേനാ ഇ�െ� �പ�ാന�ളിെല മുഴുവൻ
ആൾ�ാർ ഒ�ി�� �ശമി�ാലും നട�ു�ത�ാ എ�ും;
'�പ�ാനമ�ാ വ��ിയാണ വ്ലുെത�ും', യഥാർ��ിൽ ഭൗതിക
അസത്ിത�മി�ാ�തായ �പ�ാന�ളിലാണ �്ഭമി��േപാ�െത�ും
ൈവകിയാെണ�ിലും തിരി�റിയു�താണ.് �പ�ാനെ� ��ി
ചുവെട (3.3)-ൽകൂടുതൽവിശദീകരി�ു�ു�.്
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*(3.3)*. മേനാേരാഗ ചികി�യുെട മൂ�ാം ഭാഗം :-
*സമൂഹ�ിെല ഭരണ സംവിധാന�ൾ െചറുതും
വലുതും ബഹുവിധ�ള�മായ മേനാേരാഗ�െള
ഉ�ാ�ു�ു�.്*

സമൂഹ�ിൽ സമനീതി ഉ�ാവണം എ� ഭരണകൂട�ള�െട
ല��ം ശരിയാണ;് എ�ാൽ മാർ�ം മ�ിൽ
മഹാലയി�ി��� ധർ�ശാസ�്ത നിയമ�െള പിൻപ��ക
മാ�തമാണ.് ഭൂമിയിെല മൂലക�ളിൽ മഹാലയി(�ി)�ി���
ഭൗതിക ശാസ�്ത നിയമ�െള സാേ�തിക
വികസന�ളിലൂെട അന�മായ ആന��ളായി
പരിവർ�നം െച�ാൻ കഴി�തിെന മനുഷ�ർ സദാ
മാതൃകയാ�ണമായിരു�ു. ഭൂമിയിെല മൂലക�ളിലു�
ഭൗതിക ശാസ�്ത നിയമ�െള ശാസ�്ത��ാർ
സൃഷട്ി�ത�ാ എ�ും , കാലഘ��ിെ� ആവശ��ിന്
അനുസരി�,് (ൈദവം) മഹാെവളിെ�ടു�ുകയാെണ�ും
ഉൾെ�ാ�ു ജീവി�ണമായിരു�ു. അേതേപാെല മ�ിൽ
മഹാലയി�ി��� ധർ�ശാസ�്ത നിയമ�െളയും
കെ��ാൻ പരി�ശമി�ണമായിരു�ു. പകരം ത�ൾ�്
േതാ�ുേ�ാെല സാമൂഹിക നിയമ�െള ത�ി�ൂ�ാൻ
മതാചാര��ാരും രാഷ�്ടീയ�ാരും ത�ാറായത വ്ിനയായി.

ഭരണ ശാസ�്തവും അതിൻ �പകാരമു� സംവിധാന�ള�ം
എെ��ാമാവണെമ� മ്�ിൽ മഹാലയി�ി��� ധർ� ശാസ�്ത
നിയമ�െള വിശകലനം െച��േ�ാൾ ലഭി�ു�താണ.് പകരം
മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവവുമായി യാെതാരു ബ�വുമി�ാ�
കാര��ളാണ്അവെയ� മൂഢ വിശ�ാസ�ിൽ, ഭൗതികമായ
അസത്ിത�ം ഇ�ാ�തും േതാ�ുേ�ാെലയുമു� നിയമ�െള
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ത�ി�ൂ�ിെ�ാ�് രാഷ�്ടീയ േനതൃത��ൾ ജന�െള
ഭരി��േപാരു�ത വ്��ികെളയും കുടുംബ�െളയും സമൂഹെ�യും
ധാർ�ികമായി അധഃപതി�ി��. കടു� മേനാേരാഗികൾ,
ജന�ൾെ��ാം മേനാേരാഗം പകർ�ു നൽകി. *ഇ� ന്ിയമ�െള
ത�ി�ൂ���വർ�ും പാലി�ു�വർ�ും ശരിയും െത��ം
തിരി�റിയാൻ കഴിയു�ത�.* എെ��ാൽഅവയ�് ഭ്ൗതികമായ
അസത്ിത�ം ഇ�; അഥവാ മ��മായി ബ�മി�. നികുതികെള
േവണെമ�് നി�യി�ുേ�ാഴും, നികുതി നിര�ുകൾ
നി�യി�ുേ�ാഴും, അവെയ നാൾവഴി കൂ��കയും കുറയ�്ുകയും
െച��േ�ാഴും,അ�െനതെ�യാണ;് ഭൗതികമായഅസത്ിത�ം ഇ�;
മ��മായി ബ�മി�; േതാ�ുംേപാെല േതാ�ിയവാസം െച���ു!
ശരിയും െത��ം വ��ിേയാ സമൂഹേമാ തിരി�റി�ാൽ േപാലും
ഭരണകൂട�െളയും സംവിധാന�െളയും ഒ�യ�് �്ാനം നൽകി
തിരു�ാൻസാധി�ാെതയുംവ�ു.

ജന�ള�െട ധനം െകാ� ജ്ീവി�ു�വരും ജന�ള�െട െപാതു
ആവശ��െള നിറേവ�ാൻബാ���രുമായ ജന�ള�െട ദാസ�ാർ,
ത�െള ജന�ള�െട ഭരണാധികാരികളായി െത�ി�രി�,് മ��മായി
ബ�മി�ാ� കാര��െള 'വ��ികൾ പാലിേ��തായ
നിയമ�ള�ം നിയ��ണ�ള�ം' ആ�ിയാൽ *മ�ിെല മൂലക�ൾ
െകാ�് സൃഷട്ി�ി��� ശരീര�ിൽ മഹാലയി�ി���
ന��നശ�ികൾതിരു�ൽശ�ിയായി മാറു�താണ.്

*ഏതാനും ഉദാഹരണ�ൾകുറി�ാം.

(1) :യാെതാരു നികുതികള�ം മ�ിെ�നിയമ�ളിൽഇ�.*

അധർ�ികള�ം അവിേവകികള�മായ ഭരണാധികാരികൾ
ഏർെ�ടു�ു� െക�ിട നികുതി ഉൾെ�െടയു� യാെതാരു
നികുതികള�ം ധർ�ശാസ�്തപരമ� എ�ും പാടി� എ�ും
മ�ിെല നിയമ�െള വിശകലനം െചയത്ാൽ സ�യം



19

േബാ��മാകു�താണ :് സമൂഹ�ിെല ഭരണാധികാരികൾ
സ��മായും (വ��ിപരമായും) ധർ� ശാസ�്തപരമായും
അ��ാനി�� േനടിയ സ��ുകെള ഉപേയാഗി�്
വ��ികൾ�് വീട/്െക�ിടം ഉ�ാ�ി നൽകുകയാണ്
എ�ിൽ അ�രം ഔദാര� വീടുകെള സ�ീകരി�വർ (മാ�തം)
വാടക, നികുതി എ�ീ േപരുകളിൽ പണം തിരിെകനൽകണം.
ഭൗതിക അസത്ിത�മു�തായ മ�ിെല നിയമം ആണത.്
അേതസമയം *വ��ി സ��മായി അ��ാനി�� േനടിയ
സ��ുകെള ഉപേയാഗി�് ജീവി�ാൻ അടി�ാന
ആവശ�മായ വീട/്െക�ിടം എ�ിവെയ വ��ി
ഉ�ാ�ുേ�ാൾ വാടക, െക�ിട നികുതി എ�ി�െനയു�
േപരിൽ പിടി��പറി�ാർ�ും ഗു�കൾ�ും
െകാ��ാർ�ും എ�തുേപാെല ഭരണാധികാരികൾ�്
പണം നൽകണം എ�ു വ�ാൽ, ജന�ൾ� എ്തിർ��ം
െവറു��ം ഉ�ാകു�താണ.് �പത�� �സഷട്ാവും
അവകാശിയുമായ സ��ം ശരീരം, ജീവാ�ാവിെന
�പേകാപി�ി�ു�താണ /് മേനാേരാഗികളാ�ി മാ���താണ.്
ജീവി�ാൻ അത�ാവശ�മായ ഭ�ണം, വസ�്തം, പാർ�ിടം
എ�ീ മൂ�് അടി�ാന ആവശ��ളിൽ കൂടുതൽ
തീ�വമായിരി�ും. ഭ�ണം, പാർ�ിടം എ�ിവയുെട
കാര��ിൽ മ��� ജീവികള�ം അ�െന തെ�യാണ.്
(വസ�്തവും വസ�്തമുറയും മനുഷ�ർ�ു മാ�തം മ���
ജീവികളിൽ നി�ും അധികം ആവു�ത് കുടുംബം,
ശാസ�്ത�നം, അന�മായ ആന��ൾ, േമാ�ം
എ�ിവയുമായി സംബ�െ��ാെണ� മ്ു� ൈ്ദവ വി�വ
വിശകലനം-11 ലും മ��ം വിശദീകരി�ി���.്).
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*െപാതു ആവശ��ള�ാ� കാര��െള നിർ�ഹി�ുക,
ധർ�ശാസ�്തപരമായ െപാതു ആവശ��െളഅവഗണി�ു
കേയാ ഉചിതമായി �ശ�ി�ാതിരി�ുകേയാ െച��ക,
ഭരണകാര��ൾ�് നികുതികെള ഏർെ�ടു�ുക,*
തുട�ിയ സ�ർഭ�ളിലാണ *്ഭരണാധികാരികൾ മുേഖന,
ജന�ൾെ��ാം മേനാേരാഗ�ൾ ഉ�ാകു�ത*് എ�ു
പറയാം. ഉദാഹരണ�ിന *്നികുതി കാര��െള അ�ംകൂടി
വിശദമായി വിശകലനം െചയത്ാൽ മതിയാകും :*

െതാഴിലുകെള�ാം ഭൂമിയുമായി� /് മ��മായി� /് മ��
െകാ� ഉ്�ാ�ിയ ശരീരം എ� �പത�� ൈദവവുമായി�്
േനരി��ം അർ�പുഷട്മായും ബ�െ��ിരി�ു�ു.
മ��മായി� േ്നരി��ം അർ�പുഷട്മായും ബ�മി�ാ�

�പവൃ�ികൾ "െതാഴിലുകൾ" എ� േപരിൽ സമൂഹ�ിൽ
േവരുറ�ി�ി��െ��ിൽ അവെയ�ാം "അധമ െചയത്ികൾ"
മാ�തമാണ;് "െതാഴിലുകൾഅ�".

ക��ാരുെട െതാഴിലാണ് േമാഷണം, ഗു�കള�െട
െതാഴിലാണ് *അടിപിടി-െകാലപാതകം*, എ�ി�െന
വിശ�സി�ു�വരു�;്എ�ാൽഅതു ശരിയ�. *േമാഷണം,
െകാലപാതകം, െകാ�, സ�്തീപീഢനം, മദ�പാനം, പുകവലി,
തുട�ിയവ അധമ �പവൃ�ികൾ/ െചയത്ികൾ ആണ;്
െതാഴിൽഅ�.*

മ�ിൽ േജാലി െചയത്ും അ�ാെതയും *ജന�ൾ േനടു�
സ��ിെന നികുതി / നികുതികൾ എ�ി�െനയു�
േപരുകളി�് െകാ�യടി�ു�ത് േമാഷണേ��ാൾ
േമാശമായ പിടി��പറിയാണ.് അധമ �പവൃ�ിയാണത;്
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െതാഴിൽ അ�. യാെതാരു നികുതികള�ം ധർ�ശാസ�്തപരമ�
അഥവാൈദവീകമ�ാ*എ�ു ചുരു�ം.

*ജനാധിപത� ഭരണം,* േസാഷ�ലി� ഭ്രണം, ക���ണി�്
ഭരണം, മുതലാളി� ഭരണം, മതഭരണം, ജാതി ഭരണം, വർ�
ഭരണം, തുട�ിയ *ക�േ�രുകേളാെട* ജന�െള പ�ി�്
*ഭരണകൂട�െള� "െകാ�സംഘ�െള"�ാപി�ിരി�ുക
യാണ ഭ്ൂമിയിെല�ും! *അഭ�സത്വിദ�െര� വിചാരേ�ാെട
ജീവി�ു� വിവരേദാഷികൾ നികുതി കാര�ാലയ�ളിെല
ഉേദ�ാഗ�ർ എ� ക�േ�േരാെട ജന�െള െകാ�യടി�്

"െകാ�സംഘ�ൾ�ു" നൽകു�ു. െകാ�യടി�
സ��ിൽ നി�്"െകാ�സംഘ�ൾ" നൽകു�
ഉയർ� േവതന�െളയും ജീവിത സൗകര��െളയും
ന�ാ�ി�കെളയും ൈക��ിെ�ാ�് അവരും
കുടുംബ�ള�ം ജീവി�ു�ു.* മ�ിെ� നിയമ�െള

അവഗണി�� െകാ�ു� ൈദവീകമ�ാ� ജീവിതം!
മ�ിെ�നിയമ�ള�മായി ബ�മി�ാ�കാര��ളാകയാൽ
നികുതികെള 1%, 10%, 100%, 1000%, .....% എ�ി�െന
എ�തെയ�ത കൂ�ിയും കുറ��ം നി�യി�ാൻ
വിവരേദാഷികള�ം െകാടും െകാ��ാരുമായ
ഭരണാധികാരികൾ�ു കഴിയു�താണ.് *അതിനതിന്
നികുതികെള െ�ാ�ും നികുതി �ണ�ുകെള
സൂ�ി�ുക എ� അധമ �പവൃ�ികൾ െകാ�ും,
ഉേദ�ാഗ�ർ എ�്െത�ി�രി�� ജീവി�ു� നികുതി
കാര�ാലയ�ളിെല അധമെരെ�ാ�ും െപാറുതിമു���
ജന�െള�ാം മേനാേരാഗ�ൾ െകാ�്
അരിശ�ിലാവു�ത്സ�ാഭാവികം മാ�തം.* ജന�െള
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*ഭി�ി�ി�� ഭരി�ുക (Divide and Rule)* എ� കുടില
ത���ിനു സമാനമായി ജന�ള�െട െപാതു
ആവശ��ളായ വസത്ു�െളയും േസവന�െളയും ഭി�ി�്
ഭി��ളായ നികുതികെള ഏർെ�ടു�ുകയും അവെയ
�െ� വീ�ും ഭി�ി�ുകയും *'�ിരതയി�ാെത'*
നികുതികെള തുടെര�ുടെര വർ�ി�ി�ുകയുമാണ്

*െകാടിയ െകാ��ാരും മേനാേരാഗികള�മായ
ഭരണാധികാരികൾ* െചയത്ു േപാരു�ത.്

*സമൂഹ�ിെ� െപാതുവായ ആവശ��െള മാ�തം
�ശ�ി�ുവാൻ ബാ���രായ ഭരണിധികാരികള�െട
സാ��ിക ആവശ��െള മ�ിൽ മഹാലയി�ി���
സാ��ിക ശാസ�്ത �പകാരം മഹാമംഗളമായി
പരിഹരി�ാൻ കഴിയു�താണ;്* മ�ിെ� സാ��ിക
ശാസ�്തം വിശദമായി ഓംസത�ം േഡാട് േകാം-
െവബൈ്സ�ിൽ ലഭ�മാണ.് *മ�ിെല നിയമ�െള
അറിയാനും പാലി�ാനും �ശ�ി�ാെത, ജന�ൾ
ഊ���വരും ജന�ള�െട ദാസരുമായ ഭരണാധികാരികൾ
സ��ം �ാനം േപാലും മന�ിലാ�ാെത ത�ൾ�ു
േതാ�ുേ�ാെല �പവർ�ി��. മ�ിെല നിയമ�ളിൽ നി�്
അക�േ�ാൾഅവർ�ും മേനാേരാഗ�ൾപിടിെപ��.*

ഇ��െയ േപാലു� രാജ��ളിൽ, നികുതികൾ
ചുമ�ാതിരു�ാൽ സർ� സാധന�ള�ം േസവന�ള�ം
വളെര െചറിയ െചലവിൽ *എ�ാ ജന�ൾ�ും*
ലഭി�ു�താണ.് ഓയിൽ ക�നികള�െട അധമ ഭരണവും,
നികുതികള�ം ഒഴിവാ�ിയാൽ ഒരു ലി�ർ െപേ�ടാളിന 2്0
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രൂപയിൽ താെഴയായി കുറയും; ബ��കള�െടയും മ��
വാഹന�ള�െടയും യാ�താ നിര�ുകൾ കു�െന
കുറയു�താണ;് ഉദാഹരണ�ിന ഒ്രു രൂപയ�് െ്ചറിയ

ദൂരം യാ�ത െചയത് മ്ട�ാനാവും. ജന�ള�െട പണം
െകാ� ജ്ീവി�ു� േസവകരായ ഭരണാധികാരികൾ
യജമാന�ാരായ ജന�ൾ� സ്ബസ്ിഡി എ� ഭി�
നൽകു�തായി ഭാവി�ു�തിെല േഭാഷ�ം
കേഠാരമാണ.് പാചകവാതക സിലി�റുകള�െട വില

ഏകേദശം 200 രൂപ മാ�തമു�േ�ാൾ യജമാനരായ
ജന�ള�െട പണെ� ദുരുപേയാഗി�് േസവകൻ
ക�വട�ാരൻ ആവു�തും 400 രൂപ നികുതി എ�
െകാ�ലാഭം േചർ�് 600 രൂപയായി വില
നി�യി�ു�തും , േശഷം 250 രൂപ സബസ്ിഡി
നൽകു�തും ജന�ള�െട ആവശ�മാെണ�ു കരുതു�ത്
ഗു�കള�ം െകാ��ാരുമായ ഭരണാധികാരികള�െട
കടു� മേനാേരാഗെ� െവളിെ�ടു�ു�ു�.്
ജന�ള�െട പണം െകാ� ജ്ീവി�ു� േവാ��െത�ികൾ
നൽകു� സബസ്ിഡി വാ�ാനായി ആധാർ, പാൻ കാർഡ,്
KYC തുട�ിയ േകാനാംപീ�കള�മായി ഗ�ാസ്േക��ം,
അ�യ േക��ം,ബാ�,് തുട�ിയവ കയറിയിറ�ി ഊർ�
നഷട്ം,ധന നഷട്ം, മാന നഷട്ം,ആേരാഗ� നഷട്ം,സമയ
നഷട്ം, വിഷയ നഷട്ം, ആന� നഷട്ം, തുട�ിയവെയ
അംഗീകരി��ം സ�ീകരി��ം േപാരു�ത് ജന�ള�െട
മേനാേരാഗെ�യും െവളിവാ�ു�ു;വർ�ി�ി�ു�ു.
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മദ�വും മയ�ുമരു�ും മ��ം ഉപേയാഗി�ു�വർ�ും ധർ�
ശാസ�്ത വിരു�മായി ജീവി�ു�വർ�ും യാെതാരു
നികുതികെളയും നൽകാെത ഉടുതുണിേയാട നി�ിത
കാലേ��്നാടു വി�� കാ�ിൽ വസി�ാനും, മദ�ം
മയ�ുമരു�ുകൾ തുട�ിയവെയ ഉ�ാ�ുവാനും
ഉപേയാഗി�ുവാനും, വസ�്തം ഇ�ാെത മൃഗസമാനമായ
ജീവിതം നയി�ുവാനും, നാ�ിേല�്മട�ു�ുെവ�ിൽ
ശു�രായ േശഷം മാ�തം മട�ിവരാനും സാധി�ു�താണ.്
"ശുചിത�ം, അത�ാവശ�ം, ആവശ�ം, വിേനാദം" എ� ധർ�
ശാസ�്തപരമായ ജീവിത �കമ�ിൽ, "ശുചിത�ം"
പാലി�ുവാൻ ത�ാറാകാ�വെരയാണ് കാ�ിേല�്
അയ�ു�ത.് കാ�ിെല ജീവികൾ വിേനാദ�ിനായി മ���
ജീവികെള ഉപ�ദവി�ുകേയാ െകാ��കേയാ െച���ി�
എ�തിെന പാലി�്കാ�ിെല ജീവിത�ിന്അത�ാവശ�ം
അെ��ിൽ മര�െളയും െവ�ാെത (െകാ�ാെത) ജീവി�ാൽ
ന�ത.് കാട െ്വള��ി�ു�വെര തിരിെക നാ�ിേല� വ്രാൻ
അനുവദി�ു�ത�ാ എ�ും അറിയണം. (( പശു, കാള,
എരുമ, േപാ�്തുട�ിയവെയ വളർ�ാൻ (മ�ായ
ൈദവം) അനുവദി�ി���്എ�്അവയുെട സ�ഭാവം,
ഗുണ�ൾ, ഉപേയാഗ�ൾഎ�ിവ �പകാരം മന�ിലാ�ു�
മനുഷ�ർ� അ്വെയ മഹാഉചിതമായി സംര�ി�ാൻ കൂടി
ചുമതലയു�.് �പസത്ുത കടമെയ മറ�ും അവഗണി��ം,
വയ�ാകു� നാലക്ാലികെള സംര�ി�ു�ത്
�പയാസമാണ് എ�തിെ� േപരിൽ അവെയ
െകാ�ണെമ�ി�. നദി� അ്�െരയു� വന�ിൽ
കയറുകള�ം വളയ�ള�ം ഉൾെ�െട യാെതാ�ും
ഇ�ാെത സ�ത��മായി വിടാവു�താണ.് അവിെട
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അവ ജീവി�ു�തും മരി�ു�തും �കൂരമൃഗ�ള�െട
ഇരയാവു�തും, അവയുെട ആേരാഗ� കാലെ�
ചൂഷണം െചയത് െകാടും �കൂരരായ മനുഷ�രുെട
വിഷയം ആേവ�തി�. അവെയ സൃഷട്ി� ൈദവം
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മഹാഉചിതമായി പരിപാലി��
െകാ��ം. പശു, കാള, എരുമ, േപാ�,് ആട എ്�ിവെയ
െകാ�ാനും തി�ാനും മനുഷ�ർെ��ാം മഹാഅനുവദി�ി���
വ��ിസ�ാത���െ� തടയാൻ മ���വർ� അ്വകാശവും
അധികാരവും ഇ�. േമാ�ം േനടു�തിനു മു�്എ�ാ
മനുഷ�ർ�ും പശു, കാള ജ�ം സ�ീകരിേ��തു�;്
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു� ശി�കെള ൈദവം തെ�
നൽകു�ു�് എ�ിരിെ� േഗാവധം നിേരാധി�ുക
തുട�ിയ മേനാേരാഗ�ള�മായി മനുഷ�ർ ആയാസെ�േട
�തി�. വളർ�ുമൃഗ�െള വിൽ�ാനും വാ�ാനും പാടി�;
ദാനമായി നൽകുകയും ദാനമായി വാ�ുകയും ആവാം;
മ�ിൽഈനിയമവുംസൂ�മ്മായിഅ�ർലീനമാണ.് )).

മ��� ജീവികൾ�ും കൂടി അവകാശെ��താണ ഭ്ൂമി എ�തിനാൽ,
മ�ിെ� നിയമ�ൾ �പകാരം നാ�ിെല ഭരണാധികാരികൾ�്
കാ�ിൽ അധികാരം െചലു�ാൻ അവകാശം ഉ�ായിരി�ു�ത�.
വളെരയധികം ജന�ൾ മാ�തമ�; ധർ� ശാസ�്ത വിരു�മായി
മദ�നിർ�ാണവും വി�നയും നട�ിെ�ാ� മ്ദ�ം കുടി�ു�ത്
ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരം എ�് �പചരി�ി�ു�
ഭരണാധികാരികള�ം ന�ായാധിപ�ാരും ഉേദ�ാഗ�രുെമ�ാം
കാ�ിൽ ജീവി�ാൻ േയാഗ�ത േനടിയവരാണ.് ൈദവ വി�വം
ആരംഭി�ു�േതാെടഅവെര�ാം സ�യം തിരു�ു�താണ.്
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ഏ�വും േമാശമായ ഇ�െ� ധാർ�ിക അധഃപതന�െളെയ�ാം
വളെരയധികം കുറയ�്ാൻ നികുതികെള ഒഴിവാ�ിയാൽ മാ�തം
മതിയാകും. െക�ിട നികുതി ഉൾെ�െട എ�ാ നികുതികള�ം, അവ
�പകാരമു� അൈസ�രതകള�ം അവസാനി�ാൽ ജന�െള�ാം
സ�ാഗതം െച��ം; നികുതി വാ�ു�വരും സൗജന��െള
അനുഭവി�ു�വരും ബു�ിമാ��ം സംഭവി�വരും േയാജി�ിെ��ു
വരാം.

നികുതികള�ം നികുതി മാ��ള�ം നികുതി വകു��
േജാലികള�ം മ�ിെ� നിയമ�ള�െട ഭാഗമ�. അതു െകാ�്
തെ�അവെയ െപാതുജന�ൾ� ഇ്ഷട്മ�. *നികുതികൾ
പാടി� എ� ജന�ള�െട െപാതുവായ ഇഷട്ം �പത��
�സഷട്ാവായ ശരീര�ിൽ നി�ും മന�ിേല�്
പകർ�താണ.് ഇഷട്�ിനു വിരു�മായത മ്േനാേരാഗെ�
ഉ�ാ�ു�താണ.്*

ൈദവ�ിെ� �പിയെ�� കു�ു�െള, ൈദവ-വി�വം ഉടൻ
ആരംഭി�ു�േതാെട, എ�ാ രാജ��ളിെലയും എ�ാ നികുതികള�ം,
നികുതി പിരിവ ക്ാര�ാലയ�ള�ംഅവസാനി�ു�താണ.്

"െകാ�സംഘ�ളായ" ഭരണാധികാരികെള സംര�ി�ു�തിനു
േവ�ി േപാലീസ േ്സന ജീവൻ കള�ുംഊ��� ജന�ള�മായി
അടിപിടിയും െവടിെവ��െമ�ാം നട�ു�ു�.് ജന�ള�െട
സഹായികള�ം ജന�ള�െട ഭാഗവുമായി� �്പവർ�ി�ാൻ
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ബ്ാ���രും ജന�ൾ ഊ���വരുമായ

േപാലീസ േ്സനയും ഉ�തെര�ു വിചാരി�ു� േപാലീസ്
അധികാരികള�ം, യജമാന�ാരായ ജന�െള മറ�ുെകാ�്
പിഴ�വരായ ഭരണാധികാരികെള അനുസരി�ു� മെ�ാരു
അധമ-നീച സേ�തമായിരി�ു�ു. കടു� ൈദവനി�യും
അപരാധവുമാണ;്ൈദവശി�കെളവാരി�ൂ���തുമാണ.്
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ൈദവശി�കളിൽ നി�്േപാലീസ േ്സനയ�്ും മ��ം

ഇളവുകേളാ േമാചനേമാ, പകരം പുണ�േമാ ലഭി�ു�തിന്
ലളിതമായ മാർ�ംഎേ�ാഴുമു� :്

ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� ധർ�ശാസ�്ത പരമായ
വ��ിസ�ാത��� �പകാരം കടമകെളയും കട�ാടുകെളയും
നിറേവ�ണം. ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ� നിയമ�െളയും മ��ം

ത�ി�ൂ��� അധമരായ മ��ിമാരും ന�ായാധിപ�ാരും സർ�ാർ-
ജീവന�ാരും മ��ം ഉൾെ�� മനുഷ� - ഭരണാധികാരികെള
ധി�രി�ാനും, അത�ാവശ�െമ�ിൽ നീചെര പരസ�മായി
െക�ിയിടാനും, േവ�ിവ�ാൽ പരസ�മായി ത�ാനും, ജന�ള�െട
ദാസ�ാരും സംര�കരും ജന�ൾ ഊ���വരുമായ േപാലീസ്
േസനയ�്് ധർ�ശാസ�്ത പരമായ ചുമതലയു�ത്
നിറേവ�ണം. അേ�ാഴാണ േ്പാലീസ േ്സന, ജന�ള�െട
ഭാഗമാവു�തും ,സഹായികളാവു�തും.

ധർ� ശാസ�്ത �പകാരം, േപാലീസ േ്സന �ഗാമപ�ായ�ുകള�െട
ഭാഗമായാണ �്പവർ�ിേ��ത.്സംശു�മായി� �്പവർ�ി�ാനും
ജന�ൾെ��ാം ആവശ�മായ നിരവധി സഹായ�ൾ െചയത്ു
െകാ� പ്ുണ�ം വാരി�ൂ�ാനും േപാലീസ േ്സനയ�് ക്ഴിയു�താണ.്
ഭരണാധികാരികെളയും ഉേദ�ാഗ� േമധാവികൾ ഉൾെ�െടയു�

വെരയുംഅനുസരി�ാൻ േപാലീസ േ്സനയ�് ബ്ാ��തയി�.

.......
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*ഉദാഹരണം (2) : *െഹൽെമ�,് ആധാർ തുട�ിയവ
നിർ��മാ�ാൻ ഭരണാധികാരികൾ�്അവകാശവും
അധികാരവും ഇ�.*

*മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െട എ�ാ ജീവികള�െടയും ജീവിത�ിന്
നിർ��മായി���െത�ാം ശരീര�ിെല അവയവ�ളായി�്
ൈദവംസൃഷട്ി�ി���.് െഹൽെമ�,്ആധാർ,കുട,വടി,ഷൂസ,്
േതാ�,് തുട�ിയവ അവയവ�ൾ അ�ാ; (മനുഷ�നു)
ജീവി�ാൻനിർ��വുമ�ാ*.

സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര കർ�ാവായ *ൈദവം, മനുഷ�ർെ��ാം
ധർ�ശാസ�്തപരമായ വ��ിസ�ാത���െ�* മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി���.് *ആ�ഗഹ�െളയും ജീവിതകാര��െളയും
ഭരി�ു�ത ഓ്േരാ വ��ിയുമാണ.്* ഉൾെ�� സമൂഹ�ിെല
അംഗ�ള�െട *ധർ�ശാസ�്തപരമായ* ജീവിത�ിന്
തട�മു�ാ�ാെത, *ഇഷട്മു� കാര��െള െച�ാനും,
ഇഷട്മു�െത�ാം ഉപേയാഗി�ാനും, ഇഷട്മി�ാ�
കാര��െള ഒഴിവാ�ാനുമു� വ��ിസ�ാത���െ�*
(ൈദവം)ഓേരാ മനുഷ�നും നൽകിയി���.്

*ജന�ള�െട െപാതുവായ ഏതാനും ആവശ��െള മാ�തേമ
ഭരണാധികാരികൾ െചേ��ൂ.*ആവശ��െള നി�യി�ു�ത്
ജന�ളാണ;് ആവണം. ഒരു എറു�ിെനേ�ാലും സൃഷട്ി�ാേനാ
ര�ി�ാേനാ കഴിവി�ാ�വരായ മനുഷ�-ഭരണാധികാരികൾ,
ത�ള�െട ധർ�ം മറ�ും െത�ി��ം, ത�െള ഊ���വരും
ൈദവ-സൃഷട്ികള�മായ ജന�ള�െട *ധർ�ശാസ�്തപരമായ
സ�ാത����െളയും സാത�ികമായ ഇഷട്�െളയും
തടയാേനാ, തടയാൻ �ശമി�ാേനാ പാടി�.* ൈദവം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� *വ��ിസ�ാത���െ�
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നിേഷധി�ു� കു��ിന് ഒ�െ�� കു��േള�ാൾ
അേനകംഅേനകം മട� പ്ാപവും ൈദവശി�കള�ം ഉ�.്*
എ�െനെയ�ാൽ, േമാഷണം, പീഢനം തുട�ിയ കു��ൾ�്
കടു� ശി�യുെ��ിലും വാദികള�ം �പതികള�ം ഏതാനും േപർ
മാ�തമാവും. അേതസമയം, *ൈദവം*, എ�ാ മനുഷ�ർ�ും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� *ധർ�ശാസ�്തപരമായ
വ��ിസ�ാത���െ� തടയു�തായ 'െഹൽെമ�,് ആധാർ,
തുട�ിയവ നിർ��മാ�ു� നിയമ�െള'* നട�ാ�ു�
രാജ��ളിെല േപാലീസ േ്സന ഉൾെ�െടയു� ഭരണാധികാരികൾ�്
വളെര വളെര വലിയ ശി�കളാണു�ത.്

െഹൽെമ�ിെ� *ആവശ�ം ജന�ൾ�ാെണ�ിൽഅത ഓ്േരാ
വ��ിയുെടയും സ�കാര� വിഷയമാണ.്* ആവശ��ാരായ

വ��ികൾ� െ്ഹൽെമ� ഉ്പേയാഗി�ാം. *എ�ും ധർ�ശാസ�്ത
പരമായി� ഉ്പേയാഗി�ാനും ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാനുമു�
വ��ിസ�ാത���െ�യാണ്ൈദവം ഓേരാ മനുഷ�നും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���ത.്* തലയിെല താടിഭാഗം

മറയ�്ു�േതാെട *മുഖംമൂടിയായി�*് െഹൽെമ�ിന പ്രിവർ�നം
ഉ�ാവു�തിനാൽ ധർ� ശാസ�്തെ� െത�ി�് മുഖംമൂടി
ധരി�ു�വർ�ും കാരണമായവർ�ും *ശി�കൾ* േവെറയുമു�.്
വാഹന��ക പരിേശാധനയും പരിഹാര�ള�ം ആവശ�മാകു�ത്
അധികമായി പുക ത��� വാഹന�ൾ�ു മാ�തമാണ.് േവഗത
കൂ�ി യാ�ത െചേ��ു� ആവശ�ം സാധാരണ ജന�ൾ�ും

ഉ�ാവു�താണ.് പിഴ�� ജീവി�ു�വർ� മ്ാ�തേമ, ഊ���
ജന�ൾ� പ്ിഴകെളചുമ�ാനാവൂ.

മഹാനീതിപതിയായ ൈദവം, *െഹൽെമ�*് തുട�ിയ വിഷയ�ളിൽ
വാദിയുെട �ാന� എ്�ുകയാൽ, മഹാനീതിശാസ�്തമനുസരി�്
*ൈദവം പ�ം േചർ� ഭാഗം മാ�തമാണ്മഹാശരി*.
മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു
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�ിയി��� ൈദവം, സൃഷട്ികൾെ��ാം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി��� *വ��ിസ�ാത���െ� നിേഷധി� - ഇളവി�ാ� -
കടു� കു��ിന്�പതികെള�ാം കടു� ൈദവശി�കെള
അനുഭവിേ��തു�*്. മ��ിമാരും ഉേദ�ാഗ�രുെമ�ാം �പതികളാ

വുെമ�ിലും, *േനരി� ജ്ന�െള േവദനി�ി�ാനും പിഴകെള
ഈടാ�ാനും മ��ം �പവർ�ി�ു� േപാലീസ്
േസനാംഗ�ള�ം, ഗതാഗത വകു� ഉ്േദ�ാഗ�രും മ��മാണ്
മുഖ��പതികൾ.* ജന�െള ഭയെ�ടു�ിയതിനും ശാരീരികമായും
മാനസികമായും േവദനി�ി�തിനും, ധന നഷട്ം മാനനഷട്ം ഊര�്
നഷട്ം സമയനഷട്ം തുട�ിയ നഷട്�ള�ം കഷട്�ാടുകള�ം
ഉ�ാ�ിയതിനും ശി�കള��.്

ഭൗതിക അസത്ിത�മു�തായ മ�ിെ� നിയമ�െള മാ�തം
എ�ായേ്�ാഴും അനുസരി� *്ജന�െളെയ�ാം സഹായി�ുകയും
സംര�ി�ുകയും െച���താണ േ്പാലീസിെ�യും പ�ാള�ാരു
െടയും മ��ം െതാഴിൽ.* ... േപാലീസ േ്സനയ�്ും മ��ം പാപ�ിൽ
നി�്മു�ിയും, പുണ�ം വർ�ി�ി�ാനു� മാർ�വും ഉ�;്
മുകളിൽ നികുതികെള വിശകലനം െചയത്തിെ� അവസാന�ിൽ
േചർ�ിരു�ു........

മ��ിമാർ, േകാടതികൾ, ഉേദ�ാഗ�ർ, േപാലീസ േ്സന, തുട�ിയ
ഭരണാധികാരികൾ�്െഹൽമ�് േപാെലയു� വിഷയ�ളിൽ
കടു� മേനാേരാഗ�ൾ ബാധി�തുെകാ�് എ�തെയ�ത
െചറു��ാെര േപാലീസുകാർ െകാ�ു, െപാതു ജന�ൾ�്
എ�ുമാ�തം കഷട്�ാടുകള�ം ഭീതിയും ഉ�ാ�ി? ജന�ള�െട
െപാതുവായ ആവശ��െള മാ�തം നിർ�ഹി�ാൻ ചുമതലെ��വർ
കടു�മേനാേരാഗികളായി മാറിയി���.്

െഹൽമ� പ്രിേശാധന േപാെലയു� പൂ�ാ�ി�ാര��ള�െട
പി�ാെല േപാകാെതയും 'െഹൽമ�്േവ�യിൽ ഉൾെ��
മഹാഗൗരവമായ വ��ിസ�ാത���െ� അവമതി�ാെതയും,
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ഭരണാധികാരികള�ം ബ�െ��വരും �ശ�ിേ��ത ഗ്ൗരവമു�
യഥാർ�മായ സമൂഹ കാര��ളിലാണ.് ഉദാഹരണ�ിന,് മ�ിൽ
മഹാലയി�ി��� ധർ�ശാസ�്തെ� വിശകലനം െച��േ�ാൾ,
ൈദവീകമായ *സാ��ിക ശാസ�്തെ� ലഭി�ു�താണ.്*
തൽഫലമായി, *സമൂഹ�ിെല എ�ാ ജന�ൾ�ും ധാർ�ികശു�ി
േയാെടയു�സു�ര ജീവിതംസാ��മാവു�സ��സ്�രൂപി�ാൻ,
യാെതാരു നികുതികെളയും ചുമ�ാെത സാധി�ു�താണ.്*
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.് ....

*ഉദാഹരണം (3) : പണം /കനകം*

സ��ിെനേയാ, സ��ിെന �പതിനിധീകരി�ു� പണെ�േയാ
ആേ�പി�ാൻ പാടി�. എ�ാൽ ഇ��യിേലത് ഉൾെ�െട
ഭൂമിയിെല�ുമു� ഭരണകൂട�ൾഅത പ്തിവാ�ിയിരി�ുകയാണ.്

തീക�ു�വയും, െവ��ിൽ വീണാൽ കുതിർ�ു
നശി�ു�വയും, ചിതലു തി�ു�വയും, �ദവി�ു�വയും,
അഴു�ുപിടി�ു�വയും, പുരള��അഴു�ുകെള നി�ാരമായി
കഴുകി വൃ�ിയാ�ാൻ കഴിയാ�വയും, നിരവധി
േരാഗാണു�െള നിര�രം ൈകമാ�ംെചയത്്െചറുതും
വലുതുമായ േരാഗ�െള ജന�ൾെ��ാം നൽകു�വയും,
തുടർ�യായി� ഉ്പേയാഗി�ാൽ െപെ�� ന്ശി�ു�വയും,
നിർ�ാണ�ിന ആ്വശ�മാകു� അ��ാനെ�യും യ��
സാമ�ഗികെളയും പാഴാ�ുകയും, മ��ം െച��� കടലാസ്
കറൻസി യഥാർ��ിൽ ക�േനാ�ാണ;് ൈപശാചികമാണ.്
ക�േനാ�ിെന പണം എ� ക�േ�രിൽ നിർ�ി�ു�

ഭരണാധികാരികള�ം ഏെതാരാള�ം ക��ാരാണ.്
'ഭരണാധികാരികളായ വലിയ ക��ാരുെട െകടുകാര��ത
െകാ�ാണ'് െചറിയ ക��ാർ ക�േനാ��കെള
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നിർ�ി�ു�ത എ്�തു സത�മാെണ�ിലും ര�ു കൂ�രും
െച���ത് അധർ��ളാണ.് വലിയ ക��ാരുെട
അധമ��ൾ െകാ�ുകൂടിയാണ്െചറിയ ക��ാർ
രൂപെ��ത എ്�തിനാൽ ൈദവശി�കളിൽ വലുെത�ാം
വലിയ ക��ാർ�ാണ ല്ഭി�ുക.

ജന�ള�െട സ��ിെന ത�ിെയടു�ാനു� ക��ാരുെട ഉപാധി
കൂടിയാണ ക്ടലാസ ക്റൻസി. ഭരണാധികാരികൾ നി�യി�ു�
ഏെതാരു സമയ�ും കടലാസ ക്റൻസി പണമ�ാതായി മാറു�ത്

കടലാസിെ� തകരാറ�; പണമായി� ഉ്പേയാഗി�ാനു�
േയാഗ�തകൾ,കടലാസിന ഇ്�ാ�തുെകാ�ാണ.്

ജീവികൾെ��ാം ജീവി�ു�തിന്ആവശ�മായ സർ�തും
സൃഷട്ി�ി��� ൈദവം, മനുഷ�രുെട സാ��ിക
�കയവി�കയ മാധ�മമായ "പണമായി�"് മഹാഉചിതമായ
വസത്ു�െളയും സൃഷട്ി�ി���ാവും എ�ു തിരി�റി�്
അവെയ ഉപേയാഗി�ു േ�ാൾ ക�േനാ�്
അവസാനി�ു�താണ.്

അ��ാന മൂല�മു�തും കാലാതീതവും സ�യം സ��ുമായ
സ�ർ�ം, െവ�ി, െച� ന്ാണയ�െള പണമായി� ഉ്പേയാഗി�ാം;
ഉചിതമായ ശ�ികൾ ഉ� ഏെതാരാൾ�ും നിർ�ി�ുകയും
െച�ാം; ക��രമായി നിർ�ി�ു�തുെകാ�്
യാെതാരാൾ�ും സാ��ിക േന��െള ലഭി�ു�ത�.
എ�ാൽ ഭരണാധികാരികൾ സ�ർ�ം, െവ�ി, െച�്
നാണയ�െള നിർ�ി�ു�ത ഉ്ൾെ�െടയു� ഏെതാരു

കാര�വും െച���ത്യജമാന�ാരായ ജന�ള�െട
സ�തേ�ാെടയും േബാ��െ�ടു�ിയുംആവണം.
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ൈദവ-വി�വം ഉടൻ ആരംഭി�ു�േതാെട,
ഭൂമിയിെല�ുമു� ജന�ൾ സ�യവും, ജന�ള�െട
ദാസ�ാരായ ഭരണാധികാരികെള യഥാർ�മായ
ദാസരാ�ിയും, "സ�ർ�ം, െവ�ി, െച�്നാണയ�െള
"പണമായി�് " (സ�യം) നിർ�ി�ു�തും ഉപേയാഗി
�ു�തും" സ�യേമാ െപാതുഖജനാവിേലാ സൂ�ി�ു�തു
മാണ.് ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ�മാണ സ്ാ��ിക
�കയവി�കയ മാധ�മമായ 'പണം' എ�ിരിെ� എേ�ാഴും
ജന�ള�െട ദാസ�ാർ മാ�തമായ ഭരണാധികാരികൾ
പണ�ിെ� േപരിൽ ആേവശെ�ടു�തും ജന�െള
പീഢി�ി�ു�തും കടു� അപരാധമാണ.് ധർ�ശാസ�്ത
വിരു�മായി�്ഒരു വ��ിയുെട സ��ിെനേ�ാലും -
അ�േനരം േപാലും- തടയാൻ ഭരണാധികാരികൾ�്
അധികാരമിെ��ിരിെ� ഇ��െയേപാെല യു�
രാജ��ളിൽ 120 േകാടിയിേലെറ ജന�െള കഷട്െ�ടു
�ു�തിന അ്േനകം ജ��ളിൽ ഭരണാധികാരി കെളയും
ഭരണ സംവിധാന�ളിൽ െപ�വെരയും മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം ബഹുവിധ�ളിലായി�് മഹാശി�ി�ു�താണ.്
അേതസമയം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതി
യുമായ ൈദവം ഏെതാരു കു�ിെനയും
മഹാശി�ി�ു�ത ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായി� ശ്ു�ിെച�ാ
നാെണ�ും എ�ാ കു�ു�ൾ�ും സമആന�െമ�
മഹാസമനീതിെയയും േമാ�െ�യും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകാനാണ എ്�ും അറിയണം.
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*ഉദാഹരണം (4) : *ൈദവീകമായ സാ��ിക
ശാസ�്ത�ിെല ഉ�തമായ ചില കാര��ൾ :-*

മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� സ��ുകളാണ്ഭൂമിയിെല
വസത്ു�ള�ം ജീവികള�െമ�ാം എ�തുേപാെല, *ൈദവം
തെ�യാണ*് 'മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െടെയ�ാം
സ��ുകളാ യിരി�ു�ത് 'എ�തിെനയും, അതീവ
ഗൗരവേ�ാെട വിശകലനം െച�ണം :-

ഓേരാ മനുഷ�െ�യും *ആന��ളായും ആന��െള േനടാനു�
ഉപാധികളായും* �പവർ�ി�ു� *സ��ുകള�ം (ൈദവവുമായ)
ഭൂമിയിെല �പേദശ�െളയും ഭൂമിയിെല വസത്ു�െളയും മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� ജീവികെളയും* േനടാനാണ് മനുഷ�െര�ാം
അ��ാനി�ു�ത.്ആന��െളെയ�ാം യഥാർ��ിൽ േനടു�തും
േനടാനായി�് �പയ�ി�ു�തും സ��മായ ആ�ഗഹ�ള�െട

പൂർ�ീകരണ�ിനാണ.് ഇവിെട *ധർ�ശാസ�്തപരമായ
�കമ�പശന്മു�.്* മ�ള�െടയും െകാ�� മ�ള�െടയും ഉ�വരുെടയും
ആന��െളയും, ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���
വ��ിസ�ാത���െ�യും *അറി�ും അറിയാെതയും ഭരി�ാനും
നയി�ാനും നി�യി�ാനും ഒെ�വ��ി ത�ാറാകു�ത മ്�ിെ�
നിയമ�െള ധി�രി�ാവരുത.്* സ��ുകെള േനടാനായി�്
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് �പയ�ിേ��തു�് എ�തുേപാെല
*സ��ുകെള ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ഉ്പേയാഗിേ��തുമു�.്*

ഭൂമിയിൽ വ�്ഓേരാ ജ��ിലും കു�ായി� ജ്നി�ുകയും,
മ�ിെല വസത്ു�െള ഉപേയാഗി�് വളരുകയും, മ�ിൽ
ജീവി�ുകയും, മരണേ�ാെട (മ�ായ) ശരീരെ� വീ�ും മ�്
ഏെ�ടു�ുകയും െച���ു�.് ശരീരെ�േ�ാലും ഓേരാ
ജ��ിലും മ�ായ ൈദവം മട�ി വാ�ുേ�ാൾ യാെതാരു
ജന�ൾ�ും യാെതാരു സ��ുകളിലും അവകാശേമാ
അധികാരേമാ ഇെ��് തിരി�റി�ുെകാ�ണം. ആ�ീയ
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സാ�ാത�്ാര�ിേല�ു ഉയർ�െ�ടുേ�ാഴും മ�ായ ശരീരം
ഉൾെ�െടയു�സ��ുകെള ഉേപ�ിേ��തു�.്

മ�ിെ� നിയമ�ൾ �പകാരം മ�ിെല സ��ിെന
ഉപേയാഗി�ാനാണ് മ�ിെ� കു�ു�ളായ മനുഷ�െര
മഹാഅനു�ഗഹി�്അനുവദി�ി���ത.് ത�ൾ�്ശരിെയ�ു 
േതാ�ുേ�ാെലേയാ ഇഷട്ംേപാെലേയാ ജീവി�ാൻ മനുഷ�ർ
ത�ാറാവരുത എ്� താ�ീതും അതിലു�.് കു�ു�ൾെ��ാം
സമമായി� എ്�ാ ആന��െളയും ലഭ�മാേ��ത ൈ്ദവ�ിന്
കു�ു�േളാടു� മഹാവാ�ല�െ� യാഥാർ��മാ�ാൻ
ആവശ�മാണ;്കു�ു�േളാടു�ചുമതലയാണ.്

ഭൂമിെയ സ��ായിേ�ാ, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവമായിേ�ാ കണ�ാ�ുേ�ാൾ,
ഭൂമിയുെട (കു�ു�ളായ) ജീവികൾെ��ാം സമ അവകാശമാണ്
ഉളളെത�ും; മനുഷ�രുെട അ��ാനെ� ആധാരമാ�ിെ�ാ�്
മനുഷ�ർ�് സ��ിൽ അവകാശവും അധികാരവും
നൽകിയിരി�ുകയാെണ�ും സുവ��മാണ.് ൈദവ�ിെ�
സ��ിൽ അവകാശവും അധികാരവും േനടാൻ (ൈദവം) മഹാ
അനുവദി�ി���ത മ്�ിൽഅ��ാനി�ു�വർ�ു മാ�തമാണ.്

മ�ായൈദവം,കു�ു�ളായ മനുഷ�ർ�ും മ��� ജീവികൾ�ും
മ�ിലും സ��ിലും (മ�ിെ� നിയമ�ൾ �പകാരമു�)
അവകാശം നൽകു�ു� !് മ�ായ ൈദവം, ജീവികൾെ��ാം
(ൈദവമായ) മ�ിലും സ��ിലും അവകാശം നൽകിയി���തു
െകാ�ാണ മ്�ിൽ ജീവി�ാൻ ജീവികൾെ��ാം സാധി�ു�ത.്
മ�ിെ� നിയമ�െള അഥവാ മഹാശാസ�്തെ� മനുഷ�ൻ എ�
ജീവി�് മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���തിൽ നി�്
മനുഷ�ർെ��ാം കൂടുതൽ അവകാശവും അധികാരവും
നൽകിയിരി�ു�ു എ� സ്ുവ��മാണ.് മ��� ജീവികളിൽ നി�ും
വ�ത�സത്മായി� മ്നുഷ�രുെട ആന��െള�ാം കുടുംബവുമായും
സമൂഹവുമായും ബ�െ��താകയാൽ, കാലമാ��ിനും ശാസ�്ത
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സാേ�തിക വികസന�ൾ�ുംഅനുസരി� അ്�ി ഉപേയാഗി���
പാചകം, വീട,് കൃഷി, ക�വടം, െനയ�്,് ത�ൽ, ആശാരി�ണി,
േമശിരി�ണി, ൈവദ�ം, ഗതാഗത സൗകര��ൾ, വാർ�ാ വിനിമയം,
േറഡിേയാ, െടലിേഫാൺ, െടലിവിഷൻ, ക����ർ, തുട�ിയവയ�്്
മനുഷ�രുെട ജീവിത�ിൽ �ാന�ള��ാകു�ു. മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ ഭൂമി, ഭൂമിയിെല വസത്ു�ള�െട മൂലക�ളിൽ
മഹാലയി�ി�ി��� ശാസ�്ത നിയമ�ൾ, ശ�ികൾ, ആന��ൾ,
എ�ിവെയ മനുഷ�രുെട അ��ാനവുമായി�് ബ�ി�ി�ിരി�ു
കയാണു െചയത്ി���ത.്

(മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ൈദവം, കു�ു�ളായ)
*മനുഷ�ർ ആന�കരമായി�് ജീവിേ��ു�തിന് സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���വും, സ��ിൽ അവകാശവും നൽകു�ു�.്
�സഷട്ാവായ ൈദവം യജമാനൻ ആവാെതയും, സൃഷട്ികളായ
മനുഷ�െര ആരുെടയും അടിമകളാ�ാെതയുമു� മഹാസംവിധാന
�പകാരമാണ് സ��ിൽ അവകാശവും അധികാരവും
നൽകിയി���ത.്* അെത�െനെയ�് ചുവെട �ഹസ�മായി
വിശദീകരി�ു�ു :-

ൈദവം, മനുഷ� ജീവികൾ�ു മാ�തം ശാസ�്ത �ാനെ�
നൽകിയിരി�ുകയാൽ, ശാസ�്ത സാേ�തിക വികസന�ള�ം അവ
േനടി�രു� ആന��ള�ം സാ��ിക േശഖരണവും
മനുഷ�ർെ��ാം വിഷയമാണ.് ത�ള�െട ആന�െ�
വർ�ി�ി��െകാ�ു ജീവി�ാനാണ് ഓേരാ മനുഷ�നും
�പവർ�ി��േപാരു�ത.് ഭൂമിയിെല വസത്ു�ള�െട മൂലക�ളിൽ
ആന��െള വർ�ി�ി�ു�തായ ശ�ികെള �സഷട്ാവായ
ൈദവം മഹാലയി�ി�ി���.്

മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ള�െട ശാസ�്തെമ�ത,്
വസത്ു�ളിൽ ൈദവം ഉളളട�ം െചയത്ിരി�ു�
ശ�ികെള �പവർ�ി�ി�ാനുളളതാണ.് മനുഷ�ന്
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�കമാനുഗതമായി ശാസ�്തപാഠ�െള െവളിെ�ടു�ിെ�ാ� അ്വ
�പകാരം വസത്ു�ളിെല ശ�ികെള �പവർ�ി�ി�ാനും, അവ
ലഭ�മാ�ു� സുഖ�െള ആസ�ദി�ുവാനും (ൈദവം)
അനുവദി�ിരി�ുകയാണ.് ശാസ�്തപാഠ�െള െവളിെ���കി�ാൻ
ഒരു കൂ�ം മനുഷ�ർ ശാസ�്ത��ാർ എ� േപരിലും ഗേവഷകർ
എ� േപരിലും െതാഴിൽ െചേ��തു�.് ശാസ�്ത പാഠ�ൾ
�പകാരം ശാസ�്ത സൗകര��െള കെ��ാനും അവെയ
ഏെതാരാൾ�ും െപാതുജന�ൾ�ും ലഭ�മാ�ുവാനും വീ�ും
കർ�ം െചേ��തു�.് മനുഷ�െ� എ�ാ ജീവിത േമഖലകെളയും
എ�ാ ശാസ�്ത ശാഖകള�മായും ബ�ി�ി�ിരി�ുകയാൽ, എ�ാ
േമഖലകളിലും ശാസ�്ത സാേ�തിക വികസന�ള�ം അവ
�പകാരമു� അന��ളായ വ�വസായ�ള�ം, അവയിെല�ാം
േജാലിെച��� െതാഴിലാളികള�ം ഉ�ാകു�ു. അതായത്
മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� മഹാ�ാനമാകു�
മഹാശാസ�്തെ�യും അവ �പകാരമു� ശ�ികെളയും
കെ��ാനും സുഖ സൗകര��െള ഒെ�ാ�ായി മന�ിലാ�ി
അനുഭവി�ാനും മനുഷ�െര �പാപത്രാ�ു�ത അ്വെര കർ�ം

െച�ി�� െകാ�ാണ,് അഥവാ അ��ാനി�ി��െകാ�ാണ.് ഒ�ു
കൂടി വിശദമാ�ിയാൽ, ശാസ�്ത പാഠ�ള�ം ശാസ�്ത
സൗകര��ള�ം കെ��ാനു� ശ�ി മനുഷ�ർ�ു
നൽകു�തും െവളിെ�ടു�ു�തും ൈദവം തെ�യാെണ
�ിലും, മനുഷ�െര സംബ�ി�്അവർ അ��ാനി�തായി
വരു�ു. അവെര അ��ാനി�ി�താെണ�് അവർ
അറിയാെത േപാകു�ു. *ൈദവം മനുഷ�െര അ��ാനി�ി��
എ�തുേപാെല, മനുഷ�ർ അ��ാനി�� എ�തും സത�ം
തെ�യാണ.്* മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാേദവനും മഹാേദവിയും
മഹാവാ�ല�വും ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�
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*മഹാആവിഷ�്ാരമാണത.്* മനുഷ�ർ�് ഭൂമിയിെല
വസത്ു�ളിൽഅവകാശം ഉ�യി�ാനു�അധികാരെ�
ഭൂമിയുമായ ൈദവം തെ� മനുഷ�ർ�ു നൽകുകയാണ.്
എ�ിന ഈ് ചു�ി�ളി എ�ു േചാദി�ാൽ, ൈദവ�ിെ�
അടിമകളാവാെത അ��ാനി�� ജീവി�ു�വരായും
വ��ിസ�ാത���െ� അനുഭവി�ു�വരായും മനുഷ�െര
രൂപെ�ടു�ാനു� മഹാആവിഷ�്ാരമാണത.് മെ�ാരു
വിധ�ിൽ പറ�ാൽ, കു�ു�ളായ ജീവികേളാടു�
മഹാവാ�ല�ം കാരണം, മ�ായ ൈദവം എ�ാ
ആന��െളയും തെ� മഹാരൂപമായ ഭൂമിയിൽ
സൃഷട്ി�ുകയും, കു�ു�ൾ�ു നൽകുകയും െച���ു.
കു�ു�ളായ മനുഷ�െര മടിയ�ാരും അലസ�ാരുമാകാെത
മഹാസംര�ി�ുവാനായി�് മഹാസംവിധാന�െളയും
മഹാഒരു�ിയിരി�ു�ു.

ഭൂമിയിൽ വ�്ജീവി-ശരീര�ൾ െകാ�്അറിയുകയും
അനുഭവി�ുകയും െചയത് ആന��െള അന�മായി�്
ആസ�ദി�ു� മഹാഅവ�യാണ ആ്�ീയ സാ�ാത�്ാരം
(േമാ�ം) എ�ും; ഭൂമിയിെല ആന��െളെയ�ാം ഭൂമിയിെല
വസത്ു�ളിലും ജീവികളിലുമായി� മ്ഹാലയി�ി�ിരി�ുകയാെണ�ും,
ആന��ള�ം ആന��െള േനടാനു� ഉപാധികള�മാണ്
സ�െ��ും തിരി�റിയുേ�ാൾ, സ��ുകെള േനടാനായി�്
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് �പയ�ിേ��തു�.് േമാ�െ�
വിഷയമാ�ാെത ജീവി�ുേ�ാഴും, ത�ള�െട ആന��ള�ം
ആന��െള േനടാനു� ഉപാധികള�മായ സ��ുകെള
വർ�ി�ി�ാനാണ ഓ്േരാ മനുഷ�നും �പയ�ി�ു�ത.്
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വളർ�ു മൃഗ�ൾ ഉൾെ�െടയു� ജീവികൾ, മനുഷ�രുെട സ���.
മ�ായ ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയാൽ മാ�തേമ മ���
ജീവികെള ഉപേയാഗി�ാൻ മനുഷ�ർ�് അവകാശവും
അധികാരവുമു��. മ��� ജീവികൾ�ും മഹാസമനീതിെയ
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുേ�ാൾ മാ�തമാണ് ൈദവം
മഹാനീതിപതിയാവുകയു�� എ�തും, അതിൻ�പകാരമു�
നിയമ�െളയും മ�ിൽ മഹാലയി�ി�ി���ാവും എ�ും
ചി�ി�ുവാൻ മനുഷ�ർ�ു കഴിയു�താണ;് ഉയർ�
ബു�ിശ�ികെള മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���ത്
ഉപേയാഗെ�ടണം.  മ�ിെ� നിയമ�െള കെ��ാനും
മന�ിലാ�ാനും ഉൾെ�ാ�ു �പവർ�ി�ാനും ത�ാറാകുേ�ാൾ
അവകാശ�ള�ംഅധികാര�ള�ം െവളിവാകു�താണ.്

സ��ുെകാ�്ആന�ി�� ജീവി�ുവാൻ ജന�ൾെ��ാം
സ�ൂർ�മായ വ��ിസ�ാത���മു�;് എ�ാൽ *ധർ� ശാസ�്ത
�പകാരം മാ�തം ആന�ി�ുവാൻ ഓേരാ മനുഷ�നും സ�യം
ബാ��തയു�.്* മ���വരുെട ധർ�ശാസ�്തപരമായ
വ��ിസ�ാത����ിേ�ൽ ൈകകട�ാൻ യാെതാരാൾ�ും
അവകാശമി�; *യാെതാരാള�ം ആന�ി�ു�ത് മ���വരുെട
ധർ�ശാസ�്തപരമായആന��ിന ത്ട�മു�ാ�ിആവരുത.്*

ഓേരാ മനുഷ�െ�യും (ജീവിയുെടയും) ജീവാ�ാവിെന
മഹാഭരി�ു�ത �്പത��ൈദവം കൂടിയായ സ��െമേ�ാണമു�
ശരീരം തെ�യാണ എ്�ും, ജീവനും ൈദവ�ിെ� വാതകരൂപ
വുമായ ഓകസ്ിജനാണ് ശരീര�ിെ� �പവർ�ന�ളിൽ
പ�ുേചരു�െത�ും, *ഓേരാ മനുഷ�െ�യും ആ�ഗഹ�െള
ഭരി�ു�ത ജ്ീവാ�ാവാെണ�ും* ൈദവ വി�വ വിശകലനം 7-ൽ
വിശദമാ�ിയതാണ.് (മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാവാ�ല�വും
മഹാനീതിപതിയുമായ) ൈദവം, കു�ു�ൾെ��ാം മഹാസമനീതിെയ

മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തിന് അധമമായ ആ�ഗഹ�ൾ
െകാ�് തട�മു�ാ�ാെത �ശ�ി�ണം. ൈദവ�ിെ�
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കു�ു�ളായ മനുഷ�െര�ാം ധർ� ശാസ�്ത �പകാരം സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ�യും അനുഭവി�് ആന�േ�ാെട 
ജീവി�ുകേയ േവ�ൂ. ആന�ി�ു�തിന,് ത�ൾ അ��ാനി��
േനടിയ സ�ാദ��െളയും സൽേ�രിെനയും ഉപേയാഗി� മ്�ൾ
ഉൾെ�െടയു� ഉ�വെര വളർ�ി വലുതാ�ാനും പഠന
സൗകര��െള നൽകാനും െതാഴിൽ േനടാനും
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�� മാ�തം  �പവർ�ി�ാവു�താണ,്
സഹായി�ാവു�താണ;് മാതാപിതാ�െളയും സേഹാദര�െളയും
ഉ�വെരയും ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് പരിചരി�ുകയും
ശു�ശൂഷി�ുകയും സഹായി�ുകയും െച�ാവു�താണ.്
ജീവി�ിരി�ുേ�ാൾ അേന�ാന�ം ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
സേ്നഹി��െകാ��ക എ��ാെത ത�ള�െട മരണേശഷം
മ�ള�ം െകാ�� മ�ള�ം ഉ�വരുെമ�ാം ആന�ി��
ജീവി�ു�തി�ു േവ�ി സ�ാദി�ാൻ യാെതാരാൾ�ും
അവകാശമി�. 

*ആൺകു�ികൾ സ�ാ�ശയ ശീലം വളർ�ണം.* ആൺകു�ികൾ
സ��മായി അ��ാനി�്ൈബ�,് കാർ, ബസ,് െഹലിേകാപ�്ർ,
ഭവനം എ�ിവ േനടണെമ� ധ്ർ� ശാസ�്ത�ിെ� ശാഖയായ
സാ��ിക ശാസ�്തം വിധി�ു�ു�.് പകരം മാതാപിതാ�ള�െട
സ��ുെകാ� ജ്ീവി�ു�അതിനീചവും അതില�ാകരവുമായ
അവ�യിേല�് കൂ��കു�ാനും ധർ��ഭംശം ഉ�ാവാനും
േ�പാ�ാഹി�ി�രുത;്തടയണം. ...

ജന�ള�െട െപാതുവായ ഖജനാവിൽ നി� സ്ാ��ിക
സഹായ�ൾ നൽേക�ത്ധർ� ശാസ�്ത പരമായി
േയാഗ�തകൾ ഉ�വർ�്മാ�തേമ പാടു��. ഇ�െ�

െപൻഷൻസ��ദായ�െളയും വിേനാദ-സ�ാനകാര��െളയും
മ��ം ധർ�ശാസ�്തപരമായി പരിഷ�്രിേ��ത എ്�െനെയ�ും
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.്
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ധർ� ശാസ�്തപരമായ കാര��ളിൽ വ��ികള�െട �ശ�
വർ�ി�ി�ാനാണ ഉ്�മരും ജന�ള�െട േസവകരുമായ
ഭരണാധികാരികൾ �ശ�ിേ��ത.് ഭരണാധികാരികള�െട
മേനാേരാഗ�ൾ കുറയാനും ഇ�ാതാവാനുമു� മാർ�ം
കൂടിയാണത.് പകരം പൂ�ാ�ി-�ാര��ള�െടയും േകാ�പായ�ള�െടയും
പിറെക േപായി അവരുെടയും ജന�ള�െടയും മേനാേരാഗ�ൾ
വർ�ി�ി�രുത.് ...

*മ�ിൽ മഹാലയി�ി��� ധർ�ശാസ�്തെ� ഭൂമിയിെല
എ�ാ രാജ��ളിെലയും മഹാഭരണഘടനയായി�്
മഹാ�പതിഷഠ്ി�ുകയും അതിൻ �പകാരം ജന�െള
േസവി�ാൻ ജന�ള�െട ദാസ�ാരായ ഭരണാധികാരികൾ
ത�ാറാവുകയും െച��േ�ാൾ മാ�തേമ ജനാധിപത�ം
ആവുകയു��.* മ�ിെ� നിയമ�െള പാലി�ുേ�ാൾ,
ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള *മാ�തം*
നിർ�ഹി�ാൻ ജന�േളാ, ധർ�ശാസ�്ത പരമായി
ജീവി�ു� ഒരു വ��ിേയാ, ചുമതല െ�ടു�ിയി���വരും
(ജന�ള�െട സ��ുെകാ� ജ്ീവി�ു�വരും ജന�ള�െട
ദാസ�ാരുമായ) *'മ��ിമാെരയും മുഖ�മ��ി മാെരയും
�പധാനമ��ിമാെരയും �പസിഡ�മ്ാെരയും /രാജാ��ാെരയും'
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് തിരു�ാനും, ധർ�ശാസ�്ത
വിരു�മായി�് �പവർ�ി�ു�വെര ആവശ�െമ�ിൽ
ശി�ി�ാനും പുറ�ാ�ാനും ധർ�ശാസ�്ത പരമായി
ജീവി�ു� ഏെതാരു വ��ി�ും തനി�� കഴിയു�താണ.്*
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ ലഭ�മായ 'ൈദവ-വി�വ
വിശകലനം 2, 3 എ�ിവയിലും മഹാ�ഗ��ിലും'
വിശദീകരി�ി���.് ൈദവീകമായ ഭരണകൂട െതരെ�ടു�്
സ��ദായെ���ിയുംവിശദീകരി�ി���.്ആവർ�ി�ു�ി�. ...
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*മ�രം ൈദവീകമ�. ഇ�െ� േവാ�ിംഗ സ്��ദായ�ള�ം
െത�ാണ.് ഭൂമിയിെല ഇേ�ാഴെ� മത-ജാതി- രാഷ�്ടീയ
�പ�ാന�െള�ാം കാലാവധി�ീയതി കഴി�വയാണ.്*

ജന�ള�െട െപാതുവായആവശ��െള നിർ�ഹി�ാനായി�്
ന�വരായ വ��ികേളാട അ്േപ�ിേ��ത ജ്ന�ളാണ.് പകരം;
കുെറ വ��ികള�ം അനുചര�ാരും ജന�േളാട്േവാ�്
യാചി�ുേ�ാൾ, ആവശ�ം അവർ�ാെണ�ും ല��ം
അധികാര�ള�ം അവരുെടെയ�ാം സ�ാർ��ള�മാെണ�ും
സുവ��മാകു�ു. അതായത ഇ്��െയേപാെലയു� രാജ��ളിൽ
ജന�ള�െട നികുതി�ണവും ഊർ�വും സ��തയും
സമാധാനവും (ജീവിതവും ആയു��ം !) സമയ�ള�െമ�ാം
നഷട്െ�ടു�ിെ�ാ�് െപാതുെതര�ടു��കൾ നട�ു�ത്
യഥാർ��ിൽ ജന�ൾ�ു േവ�ിയ�. അധമ സംവിധാന�ൾ
മാ�തമായ രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ളിലും മത-ജാതി �പ�ാന�ളിലും
ഒെ� �പവർ�ി�ു�വർ�് മ��ിമാരാവാനും അവരുെട
ഇഷട്�ിന അ്ധമ നിയമ�െള ത�ി�ൂ�ാനും ജന�െള ഭരി��-
െകാ�യടി�ാനും പീഢി�ി�ാനും മ��മാണ.് സ�തി, ദാനം,
അവകാശം, എ�ീ വാ�ുകെള സ�തി ദാനം, സ�തി ദാന
അവകാശം എ�ി�െന േചർ�തു േപാലും െത�ാണ.്
അധമമായ ത�ി�ൂ�ലാണത !് ദാനമായി െകാടു�ു� ഒ��
സ�തി.അ�ാനം കാരണമാണ ജ്ന�ൾസ�തിെയ ദാനമായി

െകാടു�ു�ത് എ�തിനാൽ ജന�ൾ�് നി�ാരമായ
പാപമു�ാകു�താണ.് വ�നയും ദുസ�ാർ��ള�ം അധികാര
േമാഹ�ള�ം േവാ�� വാ�ു�വരുെട മുഖമു�ദ ആെണ�തും, േവാ�്
െത�െല�ത അ്ധികാര�െള ൈക�ലാ�ാനു� േവഷംെക�ലു
കൾ ആെണ�തും േവാ�് വാ�ു�വർ� മ്ഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം സാരമായ പാപം ലഭി�ു�താണ;് അേതസമയം
അധികാര�െള േനടിയ േശഷം, സാത�ികമായി��� െപാതുജന
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േസവനെ� ല��മാ�ുകയും, അതി�ായി�്ശ�ിെ�ാ�്
�പവർ�ി�ുകയും െച��േ�ാൾ, പാപം കുറയാനും പുണ�ം
വർ�ി�ാനും ഇടവരു�ു. (േവാ�് െചയത്ുേപാരു� എ�ാ
രാജ��ളിലുമു� എ�ാ ജന�ള�ം പാപം വാ�ു�ത്
ഭരണാധികാരികെള��ിയു�അവരുെട പരാതികളിൽ �പകടമാണ.്).

*�പ�ാന�ൾ�ും കാലാവധി�ീയതി
ബാധകമാണ.്*

വ��ിേയാ, ഏതാനും വ��ികേളാ ത�ി�ൂ��� �പ�ാന�ൾ�്
മ�ിെ� നിയമ�ൾ �പകാരമു� കാലാവധി തീയതി ബാധകമാ
െണ�ത് േനതാ�ള�ം ഭരണാധികാരികള�ം ഉൾെ�െടയു�
ജന�േളെറയും അറിയാെത ജീവി��േപാരു�താണ ഭ്ൂമിയിെല�ു
മു�ഏ�വും വലിയ ഒരു ദുര�ം.

വിശദീകരി�ാം :- ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള
നിറേവ�ാനായി� ജ്ന�ൾ നിയമി�ുകയും ഊ��കയും െച���
ജന�ള�െട ദാസ�ാരായ മ��ിമാരും സർ�ാർ-ജീവന�ാരും
േപാലീസുകാരും ഉൾെ�െടയു� *ഭരണാധികാരികൾ ധർ�ശാസ�്ത
പരമായി�് �പവർ�ി�ുേ�ാൾ, സമൂഹ�ിൽ യാെതാരു
�പ�ാന�ള�െടയുംആവശ�ം ഉ�ാവു�ത�.*

ഇ�െ� േ�ാെല ഭൂമിയിെല�ും ധാർ�ികമായ അധഃപതന�ൾ
ഭരണകൂടം ഉൾെ�െടയു� ജീവിത േമഖലകെളെയ�ാം ബാധി�ു
േ�ാൾ, *ഭരണാധികാരികേള�ാൾ ധാർ�ിക േയാഗ�തകൾ
കൂടുതലു� വ��ികൾ� �്പ�ാന�െള ത�ാഗ�ൾ സഹി�്
നിർ�ി�ാനും വളർ�ാനും, കുറ�വർ�്ക��ര�ൾ
െകാ� ത്�ി�ൂ�ാനും കഴിയു�ു. *ഉ�മരായവർ ജന�ൾ�ു
േവ�ി െച��േ�ാഴും, അവർ� ആ്ന�െ� നൽകു� �പവൃ�ി
ആയതുെകാ�്സ�യം സ�ീകരി�ുകയായിരു�ു എ�റിയണം.
സാത�ികമായി��� േസവന�ൾ� പ്ുണ�െ� വാരി�ൂ�ാനുമാവും.*
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തീ�വവാദ�ള�ം യു��ള�ം മ��ം ഉ�ാവാൻ മൂലകാരണ�ളായ
*മത-ജാതി -രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�െള ത�ി�ൂ���വർ�്
അടി�ാനപരമായി�് പാപ�െളയാണ് വാരി�ൂ�ാനാവുക.
(�ിതിപരമായ വിധി െകാ� ഏ്താനും േപർ� പ്ുണ�െ� േനടാൻ
കഴിയു�താണ.്). വ��ികൾ� മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���
വ��ിസ�ാത���െ� ഉപേയാഗി�് ത�ൾ�് ശരിെയ�ു
േതാ�ുേ�ാെലേയാ ഇഷട്ംേപാെലേയാ, വ��ിേയാ ഏതാനും
വ��ികേളാ ത�ി�ൂ��� �പ�ാന�ൾ� ക്ാലാവധി തീയതി
ബാധകമാെണ�ത സ്ുവ��മായി അറി�ുെകാ�ണം. �ാപക
േനതാേവാ, �ാപക േനതാ�േളാ മരി�ുേ�ാൾ,
സാധി�ുെമ�ിൽ �പ�ാനെ� കൂെടെ�ാ�ു േപാകുക
എ��ാെത �പ�ാനെ� തുടർ�യായി�് നട�ിെ�ാ�്
േപാവാൻഅനുചര�ാർ�ും മ��ംഅവകാശേമാഅധികാരേമാ ഇ�.
*ഭൂമിയിെല വസത്ു�ള�ം ജീവികള�െമ�ാം �സഷട്ാവായ
ൈദവ�ിേ�താണ;് അവയുെട േമൽ ഭാഗികമായ അധികാരെ�
കു�ു�ളായ ഓേരാേരാ മനുഷ�നും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി���ത ൈ്കമാ�ംെച�ാൻ അവകാശവും അധികാരവും
ഇ�.* �പ�ാന�ള�െട �ാപക േനതാ�ൾ മരി�ുേ�ാഴും
ജീവി�ിരി�ുേ�ാഴും ഒെ� അവരവർ� ശ്രിെയ�ു േതാ�ിയ
ആശയ�െള ചുമ�ുനട�ാനു� വ��ിസ�ാത���ം അനുചര
�ാർ� ത്ീർ�യായും ഉ�.് എ�ാൽ േനതാ�ൾ ത�ി�ൂ���
�പ�ാന�ളിെല �ാപന�ൾ ഉൾെ�െടയു� സ��ിെന
ൈകവശം വയ�്ാൻ അവകാശേമാ അധികാരേമാ ഇ�.
ൈദവീകമായ സാ��ിക ശാസ�്തം, കുടുംബ�ളിേല�ും ,
ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു� എ�ാ ജന�ള�െടയും

ജീവിതകാര��ളിേല�ും നീള��േതാെട ഇ�െ� േസാഷ�ലിസം

മഹാശു�ീകരണ�ിന്വഴിെ�ടു�തു കാണാം. ൈദവ-
വി�വേ�ാെട, ൈദവീകമായ സാ��ിക ശാസ�്തം,
മഹാവി�വെ� ഉ�ാ�ു�താണ.് ൈദവീക തല�ിൽ,
മു�ദ��ത�ൾ�ും മ��ം യാെതാരു വിലയുമി�.
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ഭൂമിയിെല�ും മനുഷ�ർ ത�ി�ൂ��� �പ�ാന�ള�െട
�ാപക േനതാ�ൾ മരി�ുേ�ാൾ, �പ�ാനെ�
ജന�ള�െട െപാതുവായആവശ��െള നിർ�ഹി�ാനായി�്
ചുമതലെ�ടു�ിയി��� ജന�ള�െട ദാസ�ാരായ
ഭരണകൂടം ഏൽ�ുകയും, ധർ� ശാസ�്ത �പകാരം
നട�ിെ�ാ�് േപാവുകേയാ അവസാനി�ി�ുകേയാ
േവണം. ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു� രാഷ�്ടീയ മത-
ജാതി �പ�ാന�ൾ ഉൾെ�െടയു� എ�ാ
�പ�ാന�ള�െടയും കാലാവധി തീയതി കഴി�ി���
കാലേമെറയായി. അവയുെട ശവ�ൾ ജീർ�ി�്
ദുർ��െ� ചു��ം (ഭൂമിയിെല�ും) പര�ിയി��ം,
പകർ�വ�ാധികൾ ഉ�ായി��ം, െപാ�ിെയാലി�ു�
ശവ�െള (മ�ിൽ) മറവു െച�ാെത ചുമ�ുനട�ുകയാണ്
ബു�ി കൂടുതലുെ��അ്വകാശെ�ടു� മനുഷ�ർ!

വ��ിയാണ വ്ലുത,് �പ�ാനമ�ാ എ� െ്തളിയി�ു�
ഉദാഹരണ�ൾ ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു�.്
ഉദാഹരണ�ിന് ഇ��യിെല �ബി�ീഷ് ഭരണെ�
അവസാനി�ി�ുവാനും ഇ��യിെല ജന�ള�െട
സ�ാത����െള വർ�ി�ി�ുവാനും, ഇ��യിെല വലിെയാരു
വിഭാഗം ജന�ൾ ഉപകരണമാ�ിയ �പ�ാനേ�ാട്
ജന�ൾെ��ാം ഉ�ായിരു�തായ സേ്നഹെമ�ത്
യഥാർ��ിൽ ഏതാനും േനതാ�േളാടു�
സേ്നഹമായിരു�ു; �പേത�കി��ം ധാർ�ികമായി�്
അത���തനാവാനു� മഹാഭാഗ�െ� ലഭി� "ഗാ�ിജി "
േയാടു� സേ്നഹാദര�ളായിരു�ു. ഗാ�ിജി അധികാര
�ാന�െള േമാഹി�ി�; ഭരണാധികാരി ആയിരു�ി�;
�സഷട്ാവായ ൈദവം, സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ� ന്ൽകു�
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അവകാശ�ൾ�ുേവ�ി ജീവിതകാല�് മുഴുവൻ
�പവർ�ി�ുകയാണ്അേ�ഹം െചയത്ത.് അ�ാല�്
ഉ�ായിരു�തായ �പ�ാനെ� ധാർ�ികമായി�്
ഉപേയാഗി�� എ��ാെത അേ�ഹം �പ�ാന�ിെ�
ഭാഗമായിരു�ി�. ... ഭൂമിയിെല ഏ�വും
എളിയവനായിെ�ാ�ും സാധാരണ മനുഷ�നായിെ�ാ�ും,
ഏ�വുമധികം കഠിനവും പരമേ�ശഷഠ്വുമായ കർ��െള
െച��വാൻ ഗാ�ിജി�് മാ�തേമ കഴിയൂ എ�തിന്
ഇേ�ാളമു� മാനവചരി�തം സാ��മാണ.് സൃഷട്ിപരമായ
വിധിയുെടയും �ിതിപരമായ വിധിയുെടയും മഹാലയനം
ഗാ�ിജിയുെട കാര��ിലു�.് രാഷ�്ടപതി, രാഷ�്ട പിതാവ്
എ�ി�െനയു� �ാനേ�രുകൾ ൈദവീകമ�; എ�ാൽ
ഗാ�ിജിയുെട കാര��ിൽ രാഷ�്ട പിതാവ എ്� പദവി�ും
േമെലയാണ് അേ�ഹം; മാ�തമ� ഗാ�ിജിെയ
മഹാഉയർ�ിയി���ത മ്ഹാശ�ിയായൈദവം േനരി�ാണ;്
മാനുഷികമ�. മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്

ഗാ�ിജിെയയും �ബി�ീഷുകാരുെട ഭരണെ�യും
പരാമർശിേ��ത ൈ്ദവീകമായആവശ�മാണ.് ഇ��യിെല
ജന�ള�െട െപാതുവായആവശ��െള നിർ�ഹി�ാനായി�്
ഇ��യിെല ജന�ള�െട ദാസരായി� �്ബി�ീഷുകാർ േസവനം
െച��കയായിരു�ി�. �ബി�ീഷ് ഭരണാധികാരികൾ
ഇ��യിെല സ��ുകെള െകാ�യടി�ുക എ�ത്
ല��മാ�ുകയും ധർ�ശാസ�്തെ� െത�ി�� ജന�െള
ഭരി�ുകയും െചയത്ു.

�ബി�ീഷ ഭ്രണാധികാരികൾ ജന�ള�െട ദാസരായിെ�ാ�,്
ഇ��യിെല ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള
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ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് നിർ�ഹി�ിരു�ുെവ�ിൽ,
ഗാ�ിജി ഉൾെ�െടയു�വർ �ബി�ീഷ ഭ്രണാധികാരികെള
എതിർ�ുമായിരു�ി�. അതായത്ആരാണ ഭ്രി�ു�ത്
എ�ത് വിഷയേമ അ�; എ�െന ഭരി�ണം :
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ഭ്രി�ണംഎ�താണആ്വശ�ം.

ഉദാഹരണ�ിന് ഉ�ിന് നികുതി ചുമ�ിയ �ബി�ീഷ്
ഭരണാധികാരികള�െട നടപടിെയ അധാർ�ികെമ�്
�പഖ�ാപി� ഗ്ാ�ിജിയും കൂ�രും ദീർഘ ദൂരം നട� ദ്�ി
കടൽതീര�ു െച�് കടൽെവ�ം കുറു�ി
ഉ���ാ�ുകയും ഉ�്നികുതിെയ അവഗണി�ുകയും
െചയത്ു. ഗാ�ിജിെയയും ഉ�� സത�ാ�ഗഹെ�യും
പുകഴ�്ി സംസാരി�ു� ഇ�െ� രാഷ�്ടീയ
േനതാ��ാരും ഇ���ാരായ ഭരണാധികാരികള�ം ഉ�ിനും
ഏെറ�ുെറ സകലമാന വസത്ു�ൾ�ും, ഗാ�ിജിയുെട
ചി�ത�ിെ�ചുവ�ിലിരു�,് നികുതി ചുമ�ിയി���ത എ്�ത
കടു� ൈദവനി�യാെണ� പ്ാപികളായ ഭരണാധികാരികൾ
അറിയു�ി�! സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു
�ിയി��� ൈദവം, മനുഷ�ർെ��ാം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി��� വ��ിസ�ാത���െ� ഭൂമിയിെല�ുമു�
ഭരണാധികാരികൾ അ�ിമറി�ിരി�ുകയാണ.് ജന�ള�െട
വ��ിപരവും െപാതുവുമായ ആവശ��െള ജന�ള�െട
ഇഷട്ംേപാെലയും ധർ� ശാസ�്ത �പകാരവും നി�യി�ാൻ
ജന�െള അനുവദി�ാെത, പകരം ജന�ൾ ഊ���വരും
ജന�ള�െട ദാസ�ാരുമായ മ��ിമാരും സർ�ാർ-
ജീവന�ാരും േപാലീസുകാരും ഉൾെ�െടയു�
ഭരണാധികാരികൾ നി�യി�ു�തുമായ അതിനീചമായ
നടപടികെള ഗാ�ിജി എതിർ�ുമായിരു�ു എ�്
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നി�ാരമായി�് മന�ിലാ�ാനാവും. തീ�വവാദ�െളയും
തീ�വവാദികെളയും അധമെരയും സൃഷട്ി�ു�
െകാടുംതീ�വവാദികളായി�് ഭരണാധികാരികൾ രൂപാ�ര
െ�ടു�ത എ്�െനെയ�ാെമ� ച്ുവെട വിശദീകരി�ി���.്

ഉ�് സത�ാ�ഗഹെ���ി ഇ�െ� ജന�െള
ഓർ�ി�ി�ു� ഇ�െ� രാഷ�്ടീയ േനതാ��ാർ�ും
മ��ം, ഗാ�ിജിെയയും കൂ�െരയും പ�ാള�ാരും കുതിരകള�ം
അടി�ുകയും ചവി�ിെമതി�ുകയും െചയത്തിെ�
തീഷണ്ത അറിയി�; അനുഭവി� അ്റിേയ�ു�താണത.്
തീഷണ്ത അനുഭവി�് അറി�വർ പുനർ�നി�്
ഇ�െ�ഭൂമിയിെല വ�ത�സത് രാജ��ളിലു�;്ഏെറേ�രും
ഇ��യിൽ തെ�! (ഈയു�വനും അവരിൽ ഒരാളാവാനു�
മഹാഭാഗ�െ� മഹാനീതിപതിയും ഭൂമിയുമായ ൈദവം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയിരു�ു.). ൈദവ-വി�വം
ആരംഭി�ു�േതാെട, അേനകം ഉ�തർ� മ്ു��കാര�
�െളയും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�താണ.് മരി��
മ�ടി� ഉ�തരുെട ശവകുടീര�ളിൽ േവഷംെക�ലു
കേളാെടയും ദുസ�ാർ��േളാെടയും പൂമാലകളിടാനും
�പാർ�നകൾ നട�ാനും െപാതുജന�ള�െട ധനവും
ഊർ�വും സ��തയും സമയ�ള�െമ�ാം പാഴാ�ു�
േകമ�ാർ, മഹാ�പപ��ിെ� മഹാനീതിശാസ�്തെ�
അ�ം പഠി�ാൽ ന�ത;് ജീവി�ിരി�ു� ത�ള�െട
ഉ�വെരയും ചു��മു�വെരയും ഭൂമിയിെല എ�ാ
രാജ��ളിലുമു� എ�ാ ജന�െളയും േവഷംെക�ലു
കളി�ാെത ആദരി�ാനും ൈദവ�ിെ� മ�ളായി�്
മന�ിലാ�ാനും സേ്നഹി�ാനും സഹായി�ാനും
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�ശ�ി�ുവാനുമു� മര�ാദ കാ���ുെവ�ിൽ (നി�ൾ�)്
ഏ�വും ന�ത;് പാപവുംൈദവശി�കള�ംകുറയു�താണ.്

�ബി�ീഷ്ഭരണാധികാരികൾ ഉൾെ�െട യാെതാരു
രാജ��ളിലുമു� യാെതാരാെളയും ശ�തുവായി
കാണരുെത� ഗ്ാ�ിജി പറ�ത ൈ്ദവ വചനമാണ.്
എ�ാവരുംൈദവ�ിെ�കു�ു�ളാണ.്

"ആര ഭ്രി�ണം എ�ത�,എ�െന ഭരി�ണം :
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ഭ്രി�ണം എ�താണ്
ജന�ള�െട യഥാർ�മായആവശ�ം."

ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് ജന�ള�െട െപാതുവായ
ആവശ��െള നിറേവ�ാൻ ജന�ള�െട ദാസ�ാരായ
മ��ിമാരും സർ�ാർ-ജീവന�ാരും േപാലീസുകാരും
ഉൾെ�െടയു� ഭരണാധികാരികൾ ത�ാറാകുേ�ാൾ,
ജന�ള�െടെയ�ാം സേ്നഹവും ആദരവും ഭരണാധികാരി
കൾ�ു ലഭി�ു�താണ.് �പ�ാന�ള�െട േപരിലു�
�പകടന പ�തിക, നയേരഖ, �പവർ�ന പ�തി തുട�ിയ
പൂ�ാ�ി�ാര��െളയും രാഷ�്ട�ള�െട േപരിൽ
അ�ാനികള�ം അവിേവകികള�മായ മനുഷ�ർ
ത�ി�ൂ�ിയി��� ഭരണഘടനകെളയും ത�ി�ള�ുെകാ�,്
മ�ിെ� നിയമ�െള സ�ീകരി�ാനും അവ �പകാരം മാ�തം
ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള നിറേവ�ാൻ
�ശ�ി�ണം. വലിയ അഴി��പണിയും ആവശ�മാവും.
ൈദവീകമായ സാ��ിക ശാസ�്തം, സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ�യും, യഥാർ�മായ േസാഷ�ലിസെ�യും
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ഒ�ി�� സാ��മാ�ു�ത്മഹാവി�വമാണ;് ധാർ�ിക
ശു�ിയും ആ�ാർ�തയും ഏെറയു�വർ�ു മാ�തേമ
നട�ാ�ാൻ കഴിയൂ. മ�ിെ� നിയമ�െള അറിയുകയും
അനുസരി�ുകയും െച��േ�ാൾ, മ�ിെ� അഥവാ
ൈദവ�ിെ� മഹാഅനു�ഗഹം ഉ�ാകു�താണ.്
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ മഹാശാസ�്തപര
മായി വിശദീകരി�ി���തിെന ഉൾെ�ാ�;് ൈദവ-വി�വം
ആരംഭി�ു�ത ക്ാ�ിരി�ാെത എ�ാ �പ�ാന�ളിലു
മു� േനതാ��ാർ�ും അനുചര�ാർ�ും (ൈദവ�ിെ�
കു�ു�ൾെ��ാം) �പവർ�ി�ാവു�താണ;് ആർ�വവും
ധർ�ശാസ�്തപരമായ േയാഗ�തകള�ം ഉ�വർ ഉ�ായാൽ
എ�ാം ശരിയാകും. ഇെ��ിലും വിഷമം േവ�; ൈദവ-
വി�വേ�ാെട ൈദവം എ�ാം ശരിയാ�ും. "എ�ാം
ശരിയാകും" എ� ൈദവീക-വചനം ലഭി� ഭാഗ�ശാലികൾ
�ും അ�െമ�ിലും ശരിയാ�ാനാവുേമാഎ�ും േനാ�ാം.

േകാ�പായ�ൾ കാ���േതാ, അവ ക�ും േക��ം
പാവ�േളാവി�ികേളാആയജന�ൾൈക�ടി�ു�േതാ
അ� സമൂഹ ഭരണം. െപാതുെവ വൃ�ർ�ു മന�ിലാകു
െമ�ിലും, വൃ�രായ ഭരണാധികാരികൾ�ു മന�ിലാകണ
െമ�ിൽ ൈദവീകം വർ�ി�ണം; അഹംഭാവം െവടി�്
സാത�ികമായി� ജ്ീവി�ുേ�ാൾ, ധർ� ശാസ�്ത �പഭാവം
വ��ിയുെട ശരീര�ിലും മന�ിലും വർ�ി�ു�താണ.് ....
ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു� എ�ാ ജന�െളയും
ആദരി�ാനും ൈദവ�ിെ� മ�ളായി� മ്ന�ിലാ�ാനും
സേ്നഹി�ാനും സഹായി�ാനും �ശ�ി�ുവാനുമു�
താ�ര��ൾ വർ�ി�ു�േതാെടയും ശ�ിെ�ാ�്
�പവർ�ി�ു�േതാെടയും ൈദവീക �പഭാവം ഉയരു�ു.
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ൈദവ-വി�വേ�ാെട ജന�ള�െട അ�ാനവും
അവിേവകവും അകലു�തും , വ��ിയാണ വ്ലുെത�ും ,
അസത്ിത�മി�ാ�തായ �പ�ാന�ള�െട േപരിലാണ്
(അേന�ാന�ം സേ്നഹി�ുകയും പരിചരി�ുകയും
ശു�ശൂഷി�ുകയും െചേ��ു�തിനു പകരം) വഴ�ും
ബഹളവുമായി� ൈ്ദവ�ിെ� കു�ു�ളായ ജന�െള�ാം
കഴി�ുേപാ�െത�ും മന�ിലാ�ു�താണ.്തീർ�യായും
എ�ാം ശരിയാകും.

മാ�െ� സൂചി�ി�ു�തിന മ്നുഷ�രുെട അത�ാവശ�മായ
ഭ�ണ കാര�െ� ഉദാഹരണമാ�ാം :- ആധുനിക
കാല� എ്�ാ ജന�ൾ�ും ആ�ശയിേ��ി വരു� ഒരു
�ാപനമാണ് േഹാ�ൽ. ഭ�ണ�ിന്അമിത വില
െകാടുേ��ി വരു�ത് മി�േ�ാഴും േഹാ�ലുകെള
നട�ു�വരുെട കുഴ�ം െകാ��. േവാ�� െത�ികൾ
അവെരയും മാന�മായി െതാഴിൽ െച�ാൻ സ�തി�ി�.
മാ�തമ�; ഒടു�െ� നികുതികള�മായി അവെരയും
ഭ�ണം കഴി�ാൻ േപാകു� ജന�െളയും െകാ�ാെ�ാല
െച��ം. െപാതു �ല�ളിൽ മൂ�തം ഒഴി�രുത്എ�ു
പറ�ു െകാ� അ്തിനും ആെള വ� പ്ണം പിടു�ു�
േവാ�� െത�ികൾ അറിയുക: ഭൂമിയിൽ ഉടൻ ൈദവവി�വം
മഹാആരംഭി�ുേ�ാൾ സൗജന� സ�ത�ള�ം ശൗചാലയ
�ള�ം പരെ� ഉ�ാകു�താണ.് യാ�ത�ാർ ഉൾെ�െട
യു� നാ�ിെല സാധാരണ ജന�ൾ�്ശുചിത�കാര�
�ൾ�ും (വിസർ�നആവശ��ൾ�ും), ഒര�ം വി�ശമി�ാനും,
ഒ� ഉ്റ�ാനും, ഭ�ണേ�ാെട ഒരു രാ�തി സൗജന�മായി�്
താമസി�ാനുെമാെ�യു� െപാതുസേ�ത�ൾ ഓേരാ
നാ�ിലും ഉ�ാേക�ത െ്പാതു ആവശ�മാണ.് സ�തം എ�
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േപരിൽ രാജഭരണകാല� �്പസത്ുതസൗകര�ം ഉ�ായിരു�ു.
വഴിേയാര�ളിൽ സമൃ�മായി ഫലവൃ��ള�ം. ഇ�െ�
മ��ിമാർ�ും ശി�ിടികൾ�ും,കുടുംബാംഗ�ൾ�ുെമ�ാം,
ജന�ള�െട ചിലവിൽ േകാടികൾ മുട�ി സ�േദശ�ും
വിേദശ�ുമു� വി�ശമസേ�ത�ളിൽ ദിവസ�േളാ
ആഴച്കേളാ ഒെ� വി�ശമ�ള�ം കൂ�ാ��ള�ം
ആകാെമ�ിൽ അവെരെയ�ാം തീ�ിേ�ാ��� സാധാരണ
ജന�ൾ�് അത�ാവശ��ിന് ഒരു രാ�തിേനരം
സൗജന�മായി�്ഭ�ി�ാനും ത�ാനും വി�ശമി�ാനും,
സ�ത�ൾ ഉൾെ�� െപാതുസേ�ത�ൾ േവേ� ? കടു�
മേനാേരാഗികളായ േവാ�� െത�ികൾ�് ജന�ള�െട
െപാതുവായആവശ��ൾഎെ�ാെ�എ�അ്റിയി�!

മെ�ാരു ഉദാഹരണം കൂടി കുറി�ാം. േകരള�ിലും,
ഭൂമിയിെല അേനകം �പേദശ�ളിലുമു�, നാ��കാരുെട
�പാേദശികവും ബഹുവിധ �പധാനവുമായ ഒരു

അത�ാവശ�മാണ്െ�ടയിൻ. ഉദാഹരണ�ിന്അടൂർ,
മ�ടി, നൂറനാട,് കായംകുളം, പ�ളം, േകാഴേ�രി,
പ�നംതി�, റാ�ി, പ�, കാ�ിര��ി, േത�ടി, േകാ�ി,
പ�നാപുരം, പുനലൂർ, െകാ�ാര�ര, തിരുവന�പുരം,
തുട�ിയ �പേദശ�െള ബ�ി�ി�ു� െ�ടയിനുകൾ�ു
േവ�ി പതി�ാ�ുകളായി നാ��കാർ സം�ാന�ളിെല
േവാ�� െത�ികേളാടു െക�ു�ു. അവർ േക���ിെല
േവാ�� െത�ികേളാട െ്ക�ു�ു. അ�െന അ�െന..
േക�� ഭരണകൂടവും മ��ം ഗൗനി�ാ�ത യ്ഥാർ��ിൽ
അവരുെട കു�മ�. വ��ിയും (സമൂഹവും/നാ��കാരും)
അവരവരുെട േരാഗ�ൾ�ും ആവശ��ൾ�ും സ�യം വഴി
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കെ��ു�തിെന െ�ടയിൻ ഉൾെ�െട എ�ാ വിഷയ�ിലും
സ�ീകരി�ണെമ�ത ല്ളിതമായ ധർ� ശാസ�്ത പാഠമാണ.്
പകരം േവാ�� െത�ികെള അനുകരി� അ്വേരാടും
മ���വേരാടും െത�ു�ത് മേനാേരാഗമാണ.്
�പേദശ�െളയും, �പേദശ�ളിെല ജന�െളയും,
ജന�ള�െട അത�ാവശ��െളയും ആവശ��െളയും
അറിയാ�വരും ധർ� ശാസ�്ത �പകാരം അറിേയ�തായ
ആവശ�മി�ാ�വരുമായ േക��ഗവൺെമ� മ്��ിമാെരയും
മ��ം �പേദശവാസികള�െട ആവശ��െളയും അത�ാവശ��
െളയും അറിയി�ാനും, വിഷയ ബ�മി�ാ�
േമ�ടിയാ�ാരുെട സ�ത�ിനായി െത�ി നട�ു�തും , ....
ല�ം േപരുെട ഒ��േശഖരണം നട�ു�തും , ധർ�യും മ��
സമരമുറകള�ം പയ���തും ആവശ��ാരായ നാ��കാർ�ും,
നാലാമൻ മാ�തമായ മധ��നും (േക�� ഭരണാധികാരി
കൾ�ും) കടു� മേനാേരാഗം ബാധി�തുെകാ�ാണ.്
കടു� മേനാേരാഗികൾ മാ�തമായ േവാ�� െത�ികൾ�്
യാെതാരു �ാനവും െകാടു�ാെത �ഗാമ��ായ�ിലൂെട
െ�ടയിൻ ഗതാഗത ആവശ�െ� പരിഹരി�ാൻ
കഴിയു�താണ;് കഴിയണം. ആവശ�മി�ാ� മധ��െന
ജന�ൾ ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ ജന�ള�െട മേനാേരാഗം
വർ�ി�ു�താണ.് വ��ിയുെട ഇഷട്�ൾെ�ാ� വ്ീടും
വാഹനവും േഫാണും മ��ം നിർ�ി�ാനും വാ�ാനും
വ��ിസ�ാത���ം ഉ�തു േപാെല, �ഗാമ പ�ായ�ിെല
ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��ൾ പരിഹരി�ാൻ
ധർ� ശാസ�്ത �പകാരം ധനം കെ��ണം; സ�യം
പരിഹരി�ണം. ൈദവീകമായ സാ��ിക ശാസ�്ത
�പകാരം സ�യം സ�ാദി��ാെത അധിക സ��ിെന ലഭി�
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പുരുഷ�ാരുെടയും / സൂ�ി�ു�വരുെടയും അധിക
സ��ിെന പിടിെ�ടു�ുകയും, െപാതുവായ ആവശ��ൾ
പരിഹരി�ാൻ 'ശുചിത�ം, അത�ാവശ�ം, ആവശ�ം, വിേനാദം'
എ� �കമ�ിൽ �പവർ�ിേ��തും �ഗാമ��ായ�്
ആണ.് (ൈദവീകമായ സാ��ിക ശാസ�്ത �പകാരം,
ജീവി�ിരി�ുേ�ാൾ അേന�ാന�ം ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
സേ്നഹി��െകാ��ക എ��ാെത ത�ള�െട മരണേശഷം
മ�ള�ം െകാ�� മ�ള�ം ഉ�വരുെമ�ാം ആന�ി��
ജീവി�ു�തി�ു േവ�ി സ�ാദി�ാൻ യാെതാരാൾ�ും
അവകാശമി�. വ��ി മരി�ുേ�ാൾ സാധി�ുെമ�ിൽ
സ��ിെന കൂെട െകാ�ു േപാകാം! ഭൂമിയും ഭൂമിയിെല
സ��ുകള�ം ൈദവ�ിേ�താണ.് േതാ�ും േപാെല
ഉപേയാഗി�ാൻ ശൂന�െ�േയാ ശൂന�തയിൽ നി�ും
എെ��ിലുേമാ സൃഷട്ി�ാൻ കഴിവി�ാ� മനുഷ�ന്
അവകാശവുംഅധികാരവും ഇ�.).

മഹാനീതിപതിയും മഹാവാ�ല�വുമായ ൈദവം, ഗാ�ിജി
യിലൂെട തുട�മി� യഥാർ�മായ �ഗാമ പ�ായ�ുകൾ
�പവർ�ി�ു�ത എ്�െന എ�ു കൂടിയാണ സ്ുവ��
മാ�ിയത.് േപാലീസ്േസന ഉൾെ�െട എ�ാ െപാതു
�ാപന�ള�ം �ഗാമ പ�ായ�ിെ� ഭാഗമായി �പവർ�ി
�ു�താണ;് േസവന�ിന േ്വതനവും നൽകു�താണ.്
യാെതാരു നികുതികള�ം ചുമ�ാെത െപാതു ആവശ��െള
പരിഹരി�ാനു� ധനം ൈദവീകമായ സാ��ിക ശാസ�്ത
�പകാരം ലഭി�ു�താണ.് േമൽ സൂചി�ി� പാഠെ�
ലളിതമായി സ�യം വിശകലനം െചയത്ാൽ മതിയാകും.
േപാെര�ിൽ, www.omsathyam.com -ൽ ലഭ�മായ
മഹാ�ഗ�ം പഠി�ുക.ൈദവവി�വ വിശകലനം 2-ലും 3-ലും
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ഭരണകാര��ൾ വിശദീകരി�ി���.് േവാ�� െത�ികൾ
എ�തിേനാട ക്ാശ-്െത�ികൾ എ�ു കൂടി േചർ�ണം
എ� ആ്വശ��ടു�വർ �മി�ുക. പിടി�� പറി�ാനു�
തുക നി�യി�,് രശീത്അ�ടി�� െകാ�്സംഘമായി
വരു� മതജാതി-രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ളിെലയും മ��ം
അംഗ�െള െത�ികൾഎ� എ്�െനവിളി�ാൻകഴിയും?
ഗു�കൾ�ും േമെല !

*കാവലാൾ /സംര�കൻ*

കർ�ാവായ ൈദവം എ�തിെ� പൂർ� രൂപം "സൃഷട്ി-
�ിതി-സംഹാര�ള�െട കർ�ാവായ ൈദവം" എ�ാണ.്
മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയും മഹാശ�ിയായ
ൈദവം മാ�തമാണ.്

നാട അ്ഥവാ ഭൂമിഅഥവാൈദവം, ജീവികള�െടെയ�ാം
കാവലാൾ കൂടിയാണ.് "�ിതി കർ�ാവായൈദവം "
എ�തിെ� പര�ായ പദ�ൾ മാ�തമാണ "്കാവലാൾ,
സംര�കൻ" തുട�ിയവ. കാവലാൾ, സംര�കൻ
എ�ി�െനയു� പദ�െള സ�യം വിശകലനം െചയത്ാൽ,
ജീവികെള�ാം ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി-
�ിതി-സംഹാര�െള 1000 േകാടിയിേലെറ വർഷ�ളായി�്
ഒരു െസ��് സമയെ� േപാലും ഒഴിവാ�ാെത
മഹാശ�ിയായ ൈദവം മഹാനിർ�ഹി�ു� മഹാ�ുത
മഹാധർ�മാണ എ്�ു േബാ��മാകു�താണ.്ൈദവ�ിനു
മാ�തം േചരു� അ�രം പദ�െള അഹംഭാവികള�ം
വിവരേദാഷികള�ം ദുരുപേയാഗം െച���ത ഭ്ൂമിയിെല�ും
സാധാരണമായി���.് ബു�ിശ�ി, ഓർ�ശ�ി



56

തുട�ിയവ അധികം ലഭി� മനുഷ�ർ�് കൂടുതൽ
�ശ�ി�ുവാൻ സ�യം ബാ��തയു�.് �ശ�ി�ണം;സേ്നഹ
വാ�ല��േളാെട ഉപേദശി�ു�ു.

*കുര�,് സിംഹം എ�ീ ജീവികൾ�ും ഉ�തമായ
ബു�ിശ�ികെള ലഭി�ു�ു.*

മഹാ�ഗ��ിെല മഹാനീതിശാസ�്തെ� പഠി�ുേ�ാൾ,
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാഭരണാധികാരിയും
മഹാനീതിപതിയും ഭൂമിയുമായ ൈദവം, മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
സൃഷട്ികൾെ��ാം എ�ായേ്�ാഴും മഹാസമനീതിെയ
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു� എ്� മ്ഹാശാസ�്തപരമായി�്

േബാ��െ�ടു�താണ.് മ��ം, സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ
എ�ി�െനയു� 5 വിഭാഗ�ിെല ജീവികള�ം �കേമണ
പരിണമി�ാണ് മനുഷ�ാവ�യിൽ എ�ിെ�ാ�്ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരെ� േനടു�ത.് മനുഷ�ാവ�യിൽ 100 ജ��െള
ഓേരാ ജീവാ�ാവും സ�ീകരിേ��തു�.് മനുഷ�ാവ�യിൽ
കടു�അപരാധ�െള െചയത്ാൽ ജ�ു ശി�കള��.്

ൈദവം എ� പദ�ിൽ നി�്ൈവദ�ം എ� പദെ�
നിർ�ി�ു�തും , ജീവര�യുമായി ബ�െ�� ഉ�തമായ
ൈവദ�െ� െതാഴിലായി�് സ�ീകരി�ു�വർ കടു�
അപരാധ�െള െചയത്ാലു� ജ�ു ശി�െയ "േഡാകട്ർ"
എ� ഇം�ീഷ പ്ദ�ിൽ ഒളി�ി�ി���.് മഹാ�ഗ��ിൽ
വിശദീകരി�ി���.്

കൂടാെത, ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള
നിർ�ഹി�ാനായി�് ജന�ൾ നി�യി�ുകയും
നിയമി�ുകയും ഊ��കയും െച��� ജന�ള�െട
ദാസ�ാരായ മ��ിമാരുെട അഥവാ രാജാവിെ� അഥവാ
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ന�ായാധിപ�ാരുെട െതാഴിൽ, സമൂഹ�ിെല *"key" role*
(താേ�ാൽ േപാെല �പധാനമാണ)് എ�ും കടു�
അപരാധ�െള െചയത്ാൽ key എ� പദം േചരു� കുര�്
*mon'key',* കഴുത *don'key'* എ�ീ ജ�ു�ളായി�്
പുനർ�നി�ി�ാനും, ഇടയ�്ിെട മനുഷ�ാവ�യിെല
മു���െള ഓർ�ി�്ശി�കെള വർ�ി�ി�ാനും
മഹാനീതിപതിയായ ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
വ�വ�െ�ടു�ിയി���.്

ൈദവ-വി�വേ�ാെട, മഹാനീതിപതിയായ ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം മഹാനി�യി�ി�ു� "കുറ�� കാലം" കുര�,് സിംഹം
എ�ീ ജീവികൾ�ും മനുഷ�ർ�ു നൽകിേ�ാ�
ബു�ിശ�ികെളയും ഓർ�ശ�ികെളയും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�തും സിേലാൺ എ� ദ�ീപിെല ഉ�ത ജീവികളായി� അ്വർ
ജീവി�ു�തും, മനുഷ�രുെട അഹംഭാവ�ള�ം േഭാഷ��ള�ം
കുറയ�്ാനു�ൈദവീകമായ നടപടിയായി പരിണമി�ു�തുമാണ.്

ജന�ള�െട *െപാതുവായ ആവശ��െള നിറേവ�ാൻ*, ജന�ൾ
ചുമതലെ�ടു�ു� ദാസ�ാരുെട േസവനം അഥവാ ഭരണം
ആവശ�മാണ;് *ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്ഭരി�ണം എ��ാെത
ദാസ�ാരായ ഭരണാധികാരികൾ സ�േദശികളാേണാ
വിേദശികളാേണാ, "കുര� ഉ്ൾെ�െടയു� മേ�െത�ിലും
ജീവികളാേണാ" എ�തും വിഷയമ�ാെയ�ു മന�ിലാ�ണം.
ഒേര ഭൂമിയുെട അഥവാ ഒേര ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളാെണ�
ഉൾ�ാഴച്േയാെട, പരസപ്രം സാത�ികമായി� സ്േ്നഹി�ുകയും
പരിചരി�ുകയും സഹായി�ുകയും ശു�ശൂഷി�ുകയും െചയത്്
ആന��െള ആസ�ദി�� ജീവി�ു�തിൽ ജന�ള�െട �ശ�
വർ�ി�ണം.
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*(3.4)*. മേനാേരാഗ ചികി�യുെട നാലാം ഭാഗം :- *മത
-ജാതി-ജീവികൾ കടു� മേനാേരാഗികളാണ;്
മ���വർ� മ്േനാേരാഗ�െള ഉ�ാ�ു�ുമു�.്*

*ബു�ിശ�ികൂടുതൽ ലഭി� മനുഷ�ൻഎ�
ജീവിയിെല െചറു��ാർ�,്വിശാലമായും
സ�ത��മായും മനുഷ�രിൽ നി�ും ഇണെയ

കെ��ാനും േമാഹി�ാനും വിവാഹം കഴി�ാനും
തട�മു�ാ�ുകയും;വളർ�ി വലുതാ�ിയ
മാതാപിതാ�െളയും ഉ�വെരയും മറികട�്
അധികാരം െചലു�ുകയും, മധ��ത
നിർ��മാ�ുകയും,സാ��ികമായി
െകാ�യടി�ുകയും, മതജാതി-നിയമ�െള
അടിേ�ൽ�ി�ുകയും, മ�ിൽ ജീവി�� െകാ�്
മ�ിെ�നിയമ�െളഅവഗണി�ുകയും െച���,
െകാടിയ നീചരായ മതജാതി പുേരാഹിത�ാെരയും
കി�ര�ാെരയും മ��ം എ�ാണ വ്ിളിേ��ത ?്*

എ�െനയാണ �്പതികരിേ��ത?്

*വളർ�ി വലുതാ�ിയ ത�ള�െട െപാേ�ാമന മ�ള�െട
ഇഷട്�ൾെ�ാ�്ഇണകെള കെ��ാൻ, മ��
മാതാപിതാ�ള�മായി വിശാലമായും സ�ത��മായും
മനുഷ�രായി ആേലാചി��- നീ�ു�തിനു തട�മു�ാ�ു
കയും, മധ��ത നിർ��മാ�ുകയും, സാ��ികമായി
െകാ�യടി�ുകയും, യജമാന�ാെരേ�ാല ഭരി�ുകയും,
മതജാതി-നിയമ�െള അടിേ�ൽ�ി�ുകയും െച���,
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െകാടിയ നീചരായ മതജാതി-പുേരാഹിത�ാെരയും
കി�ര�ാെരയും മ��ം എ�ാണ് വിളിേ��ത് ?*
എ�െനയാണ �്പതികരിേ��ത?്

*ൈദവം സൃഷട്ി�ി��� പശുവിന പ്ശു�ു�ി, പ�ി� പ്�ി�ു�ി, ....
ബു�ിശ�ി കൂടുതൽ ലഭി� മനുഷ�ർ� മ്ാ�തം മത-ജാതി�ു�ി.*
െഛ, കഷട്ം. ൈദവം 750 േകാടി മനുഷ�െര സൃഷട്ിെ��ിലും
ഭൂമിയിൽ മനുഷ�രി�; പരിണമി�് മത-ജാതി-രാഷ�്ടീയ-
നിരീശ�ര ജീവികളായിരി�ു�ു!

*മ�ായ ഭൂമിയിൽ ജീവി�ു� മനുഷ�ർ 'മ�ിൽ' മഹാലയി�ി���
*ധർ� ശാസ�്ത �പകാരം ജീവി�ു�തിൽ മാ�തേമ �ശ�ി�ാൻ
പാടു��.* െപരുമാ��ള�ം �പതികരണ�ള�ം �പതിേഷധ�ള�ം ...
സർ�തും ധർ�ശാസ�്തപരമായിരി�ണം.

*മനുഷ�ന മ്രണാന�ര ജീവിതെ�യും േമാ�െ�യും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ത ൈ്ദവമാണ;് ൈദവ�ിെ�
വിഷയമാണത;് മനുഷ�രുെട വിഷയമ�.* വിഷയമാ�ണെമ�്
മ�ിൽ മഹാലയി(�ി)�ി��� നിയമ�ൾ അഥവാ ൈദവശാസ�്തം
അഥവാൈദവംആവശ�െ�ടു�ുമി�.ബു�ിശ�ി കുറ�മ���
ജീവികൾ�ാണ േ്�ശഷഠ്ത എ� സ്ുവ��മായി േബാ��െ�ടു�ും

വിധം, *ൈദവ�ിെ� കാര�മായ വിഷയ�െള
അലേ�ാലെ�ടു�ാൻ മനുഷ�േ�ാല�ിൽ ജീവി�ു�
മതജാതി ജീവികൾ* �പവർ�ി��. മതാചാര��ാരും
മതപ�ിത�ാരും മതപുേരാഹിതരും മത-അനുയായികള�ം
മത�ഭാ�രും ഉ�ാ�ിയതും �പചരി�ി�ു�തുമായ *അബ�
ഭ�ാര�ളായ മത�ളിലൂെട മരണാന�ര ജീവിതെ�യും
േമാ�െ�യും മനുഷ�രുെട വിഷയമാ�ിയതാണ െ്കാടിയ
വിപ�ായത.്*
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മത-ജാതി-ജീവികെള *കടു�മേനാേരാഗികെള�ും
തീ�വവാദ-മേനാേരാഗികെള�ും* മാ�തം വിളി�ാൽ മതിേയാ?

*പിടി�� പറി�ാർ�ും െകാ��ാർ�ും 'ജനാധിപത�
ഭരണാധികാരികൾ' എ�ും മ��ം േപരി�തു െകാ� മ്നുഷ�രുെട

�പത��ൈദവമായസ��െമേ�ാണമു�ശരീരംഅട�ു�ത�.*

മനുഷ�ചരി�തം പഠി�ാൽ, മതജാതി�രിശകൾ
നൂ�ാ�ുകളായും സഹ�സാബദ്�ളായും ഉ�ാ�ി േ�ാരു�
മതജാതി യു��ള�െട െകാടും നീച ചരി�തം മാ�തേമ ഉ��

എ� േ്താ�ിേ�ാകും!

മ�ിെല നിയമ�ള�മായി�് അഥവാ ൈദവശാസ�്തവുമായി�്
*'ഭരണശാസ�്ത�ിന '്* യാെതാരു ബ�വുമി� എ�ു സ�യം
കരുതുകയും മൂഢരായ രാഷ�്ടീയ േനതാ�ള�െട അ�രം
വാദ�െള ശരിെവ�� െകാ�് *ഭരണാധികാരികെളയും
ജന�െളയും വഴിപിഴ�ി�ുകയും െച��� െകാടിയ നീചരും
വ�കരുമായ മതജാതി ജീവികള�ം അവരുെട േനതാ�ള�ം
അറി�ും അറിയാെതയും ന�പി�കളായി സമൂഹ�ിൽ
ജീവി�ുകയാണ.് അവർ� ക്ൂടുതൽ ഉചിതമായ േപര േ്വേ�?
*ധൂർ�ൻ, വ�കൻ, നാേടാടി, െത�ി,* എ�ിവയാണ്
*'എേ�ാ�ി'* എ� പദ�ിെ� അർ�ം. എേ�ാ�ികൾ എ�ു
വിളി�ുേ�ാൾശബദ്�ിന സ്ൗ�ര�ം വർ�ി�ു� �പതീതി ഉ�.്

*പിശാചിെ� �പവൃ�ി െച��� വഴിെത�ിയ കു�ാടുകള�ം
ൈദവ�ിന സ്��ം കു�ു�ളാണ .്...ആകയാൽൈദവവും,
ഈയു�വനും കു�ു�െള േവദനി�ി�ു� േപരുകൾ െകാ�്
അവെര വിളി�ി�. ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ അേന�ാന�വും

അ�െന വിളി��കൂടാ ... അേ�ാൾ പിെ� ... അവർ സ�യം
േപരുകൾ മാ�ി വിളി�� ല�ി�െ�, തിരു�െ�! അവെര
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വളർ�ുകയും അനുസരി�ുകയും െച���

മേനാേരാഗികളായ ഭരണാധികാരികള�ം, ഭരണാധികാരികെള
ഊ��� (മേനാേരാഗികളായ) ജന�ള�ംസ�യം ല�ി�െ�,
തിരു�െ�! മനുഷ�ൻ എ� ജീവിയാെണ� തിരി�റിവ്
േപാലും ഇ�ാെത മത-ജാതി-മേനാേരാഗികൾ�ു ജയ വ്ിളി��
- ജീവി�� െകാ� മ്ത-ജാതിയിെല ഇണെയ േതടു�ആണും
െപ��ം െക� *യുവാ�ൾ* സ�യം ല�ി�െ�, തിരു�െ�!
ഭൂമിയിെല�ും വ�ാപകമായ മത-ജാതി-മേനാേരാഗ�ൾ
അവസാനി� സ്ർ�രും ൈദവം സൃഷട്ി�ി��� മനുഷ�രായി
മാറെ�!*

(*യുവാ�ൾ*�ു പകരം *യുവജന�ൾ*എ�േ� േവ�ത എ്�ു
കരുതു�വർ അറിയുക : സാമൂഹ� കാര��ൾ '�ിതി' പരമാണ;്
പുരുഷെ� മാ�തം ചുമതലയാണ.്സൃഷട്ിയിൽ സ�്തീയ�് �്പാമുഖ�ം,
�ിതിയിൽ പുരുഷന �്പാമുഖ�ം സംഹാര�ിൽ സമ �പാമുഖ�ം
എ�ത മ്�ിെല നിയമം ആണ;് പുരുഷ ജ��ിെല 'കുറവും
കൂടുതലും' പരിഹരി�ാൻ സ�്തീജ�വും സ�്തീജ��ിെല 'കുറവും
കൂടുതലും' പരിഹരി�ാൻ പുരുഷ ജ�വും ലഭി�ു�താണ.്
അ�െനയ�ാെത സ�്തീ-പുരുഷ സമത�ം സാ��മാെണ�ു
വാദി�ു�വർ ആദ�ം 'ഗർഭം, �പസവം, മുലയൂ�ൽ' എ�ിവ
വ��മാറിയ േശഷംവാദം തുടരണം.).

*മതാചാര��ാർ, മതപ�ിത�ാർ, മതപുേരാഹിത�ാർ, മത-
അനുയായികൾ, മത�ഭാ�ർഎ�ി�െന നൂ�ാ�ുകളായി മേനാ
േരാഗ�െള തലമുറകളിലൂെട ൈകമാറി ൈകമാറി ഭൂമിയിൽ
മനുഷ�ൻ എ� ജീവി ഇ�ാെത വ�ു.* മത-ജാതി-രാഷ�്ടീയ-
വർ�-േദശ ജീവികളായ മേനാേരാഗികെള�ാം കൂടി
അടിപിടിയും കടിപിടിയും അറുംെകാലകള�മാണ.് �പമുഖ
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മതജാതി-മേനാേരാഗികള�െട 2017-െല ജനസംഖ�ാ
െസൻസസ ച്ുവെട േചർ�ു�ു : *ഭൂമിയിെല െമാ�ം
ജനസംഖ� 2017-ൽഏെറ�ുെറ 750 േകാടിആണ.്*

230 േകാടി ആള�കൾ �കിസത്�ാനികളാണ.് *�കിസത്�ാനികൾ
അ�ാ�വർ 520 േകാടി!*

മു�ീ�ൾ 180 േകാടി. *മു�ീ�ൾഅ�ാ�വർ 570 േകാടി!*

ഹി�ു�ൾ 110 േകാടി. *ഹി�ു�ൾഅ�ാ�വർ 640 േകാടി!*

*ജനി�േ�ാൾ മാതാപിതാ�ൾ വഴി ലഭി� മത-േലബൽ
വിശ�ാസികെള* മതവിശ�ാസികളായി കണ�ാ�ു�ത െ്ത�ാണ്
എ� യാഥാർ��ം �പകാരം മതവിശ�ാസികള�െട എ�ം എ�തേയാ
താെഴയാണ.് �പസത്ുത മാനദ�ം അനുസരി�,് െമാ�ം
ജനസംഖ�യായ 750േകാടിയിൽ *230 േകാടി മത-േലബൽ
�കിസത്�ാനികളിൽ*, �കിസത്ുമത വിശ�ാസികൾ *10 േകാടിയിൽ
താെഴ* മാ�തമാണ ഉ്�ാവുക എ� *്ദുഷി�� വികൃതമായ പാ�ാത�
സംസക്ാരം* വ��മാ�ു�ു. *180 േകാടി മത-േലബൽ
മു�ീ�ളിൽ*, ഇ�ാംമത വിശ�ാസികൾ *10 േകാടിയിൽ താെഴ*
മാ�തമാണ ഉ്�ാവുക എ� 5് േനരെ� നിർബ� നമസക്ാരെ�
'െവ�ിയാഴച്കളിെല ജുമാ' മാ�തമായി ഭൂരിപ�ം മു�ീ�ള�ം
ചുരു�ിയതിൽ നി�ും, വർ�ി��വരു� ഭീകരവാദ
�പവർ�ന�ളിൽ നി�ും അനുമാനി�ാം. 110 േകാടി മത-േലബൽ
ഹി�ു�ളിൽ, ഹി�ുമത വിശ�ാസികൾ *10 േകാടിയിൽ താെഴ*
മാ�തമാണ് ഉ�ാവുക എ�് പറയുേ�ാൾ, താരതമ��ിൽ
മുേ��മു�;് അേനകം മത�ള�െട സംഗമമായ 'ഹി�ു മത�ളിൽ'
ശാേ�യ മതം, ൈശവമതം, അൈദ�ത മതം, ബു�മതം' എ�ിവ
സൃഷട്ി� ഉ�തമായ �പഭാവവും, ഇ�� എ� ഭൂ�പേദശ�ിന്
(ൈദവം) മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� ൈവശിഷട്�വുമാണ്
അതിനു കാരണം. *കുറ�� കൂടി ആഴ�ിൽ വിശകലനം െചയത്ാൽ
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േമ�ടി 3 മത�ളിെലയും 10 × 3 = 30 േകാടി എ�ത െ്വറും 30
ആേയാ ശൂന�മാേയാ ചുരു�ു�താണ.് എ�ാ വിധ�ിലും
ശൂന�മായാൽ മതമേനാേരാഗികൾ�് മനുഷ�രായി പരിണാമം
ഉ�ാെയ�ും മത�ള�ം മതമേനാേരാഗ�ള�ം അവസാനി�തായി
കണ�ാ�ാം.*

......ബു�മതം,ൈജനമതം,യഹൂദ മതം,തുട�ിയ 100-ൽഅധികം
മത�ളിലും നിരീശ�രവാദ�ളിലും െപടു�വരുെട കണ� ഇ്വിെട
ആവശ�മി�.

*മതപരമായ മേനാേരാഗം കൂടുതൽ ഉ�വർ േമ�റ�മതപരമായ
ജനസംഖ�യും, ചുവെട വിശദീകരി�ു� സത��െളയും കൂടി
ചുമ�ാൽതല�നം കുറ�ുകി��ം!*

*മതവിശ�ാസി*: 'മത�ിലും, മതം �പകാരമു�
മതൈദവ�ിലും (മതൈദവ�ളിലും) വിശ�സി�ു�ു';
മത�ൾെ��ാംഅതീതമായൈദവ�ിൽവിശ�സി�ു�ി�.

*ൈദവ-വിശ�ാസി*: ഓം എ� മഹാസത�െ�

മഹാസ�ീകരി�ി���തു േപാെല, എ�ാ മത�ള�ം ഉൾെ�െട
*ഏതിലുമു� സത��െള മാ�തം ഉൾെ�ാ�,് 'മത�ൾെ��ാം
അതീതവും ശാസ�്തപരവുമായ ൈദവ�ിൽ വിശ�സി�ു�ു'*.
േമ�ടി വസത്ുത �പകാരം, *ഭൂമിയിെല�ും മതവിശ�ാസികളാണ്
അഥവാ മതമേനാേരാഗികൾ ആണു�ത;് ൈദവ-വിശ�ാസികൾ
ഇ�.* മതപരമായ വിശ�ാസ�െളയും മത�െളയും
*സ�ൂർ�മായി* ഉേപ�ി�ാെത, യാെതാരാൾ�ും ൈദവ-
വിശ�ാസിയാവാൻ കഴിയു�ത�; ൈദവ കാര��ളിൽ അഭി�പായം
പറയാൻ േപാലും േയാഗ�തയി�; നീ�ുേപാ�ുകൾ സാ��മ�.
ലളിതവും സത�വുമായ വ�ാഖ�ാനമാണ.് *ഏെതാരാൾ�ും സ�യം
വിശകലനം െചയത് ത്�ൾ മതവിശ�ാസി /മതമേനാേരാഗി ആേണാ
ൈദവ- വിശ�ാസി ആേണാ എ� ക്െ��ാം.* വിശകലന�ിന്
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ചുവെടയു�ഖ�ിക ഉപേയാഗെ�ടു�ാം.

((*മ�� മത-ജാതി �പ�ാന�ള�െട അഥവാ ത�ൾ�്
ഏ�വുമധികം അനിഷട്മായ മത-ജാതി /രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ള�െട

ഭാഗമായ കുടുംബ�ിൽ ജനി�ുകയും വളരുകയും
െചയത്ിരു�ുെവ�ിൽ*എ�പകാരമു� മത-ജാതി /രാഷ�്ടീയ
വിശ�ാസ�െളയും ആചാര�െളയും അനുഷഠ്ാന�െളയും
മ��ം പുലർ�ുമായിരു�ു, ശരിവയ�്ുമായിരു�ു എ�ി�െന
ചി�ി�ുവാൻ േപാലും ഭൂരിപ�ം വരു�  മത-ജാതി- ഉപജാതി-
രാഷ�്ടീയ-വർ� ജീവികൾ ത�ാറ�; ത�രര�.* ൈദവം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു� ബു�ിശ�ികെള ന�ായി
ഉപേയാഗി�ാൻ ധാർ�ിക ശു�ിയും പരി�ശമവും േവണം;
അധമ-നീച േകാ�പായ�െള വിശകലനം െച�ാനും തിരു�ാനും
നട�ാൽ ജീവി�ാൻ സമയം കി�ി� തുട�ിയ വസത്ുതകള�മു�.്
അേതസമയം, *1)* ഒരു മതം 100% ശരിയായാൽ മ�� യാെതാരു
മത�ള�ം 100% ശരിയ� എ�ാണർ�ം; *2)* മത�ളിെല
ആചാര�ള�ം അനുഷഠ്ാന�ള�ം വഴിപാടുകള�ം ബലികള�ം �പസാദ-
വിതരണ�ള�ം പൂ�ാ�ി നിയമ�ള�ം 50% േപാലും അേന�ാന�ം
േയാജി�ു�ി�, പലേ�ാഴും പരസപ്ര വിരു��ള�മാണ;് *3)* ര�ു
ബി�ു�െള ത�ിൽ ബ�ി�ി�ു� േനർേരഖ ഒെര�േമ
ഉ�ാവുകയു��, വള� േരഖകൾ എ�ത േവണെമ�ിലും
വരയ�്ാം; എ�തുേപാെല സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര കർ�ാവായ
ൈദവെ�യും, സൃഷട്ികളായ ജീവികെളയും ത�ിൽ
ബ�ി�ി�ു� േനർേരഖ അഥവാ സത�മായ ൈദവശാസ�്തം
ഒെര�േമ ഉ�ാവുകയു��. ൈദവെ�യും ജീവികെളയും
ബ�ി�ി�ാൻ �ശമി� വള� േരഖകൾ മാ�തമാണ മ്ത�ൾ.
വള� േരഖകൾ എ�ത േവണെമ�ിലും വരയ�്ാം എ�തുേപാെല
മത�ൾ എ�ത േവണെമ�ിലും ത�ി�ൂ�ാനാവും; നൂ�ാ�ുകളായി�്
െചയത്ു േപാരു�ുമു�.്  *4)* മഹാശാസ�്ത�ിൽ
അഥവാ *ൈദവശാസ�്ത�ിൽ മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി-�ിതി
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-സംഹാര�െള മഹാഭ�ദമാ�ിയി��� നിയമ�െളയും
ൈദവെ�യും മാ�തേമ വിവരി�ുകയു��; ശാസ�്ത നിയമ�ൾ
മാ�തം. ൈദവശാസ�്ത�ിൽ �പപ� നിയമ�ൾ മാ�തമാണ്
ഉ�െത�ും മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െട വ��ിഗത
ജീവിതകാര��ള�ം ചരി�ത�ള�ം ശാസ�്ത നിയമ�ള�െട
ഭാഗമെ��ും മന�ിലാ�ണം.* ഏകമഹാഗുരു കൂടിയായ ൈദവം,
*മഹാ ഉചിതമായ സമയ� ഓ്േരാ മനുഷ�നും മഹാദർശനവും
മഹാശാസ�്തവും േനരി� മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�താണ.്*

ആേവശെ���ം െത�ി�രി�െ���ം, മതജാതിജീവികള�ം
മ��ം ത�ി�ൂ�ിയ അബ�ഭ�ാര�ളായ �ഗ��െളയും,
മനുഷ�ഗുരുവിെനയും പിൻപ���വർ�,് അ�ാനെ�യും

സ�ീകരിേ��തായി വരും. അ�ാനെ� പകരു� പഴയ
ഗുരു��ാരും, .... ഭാവിയിെല ഗുരു��ാരും ൈദവ
ശി�കെള പിടി�� വാ�ു�വരാണ.് എെ��ാൽ ൈദവം
േനരി�് ചുമതലെ�ടു�ാെത ഗൗരവമായ ൈദവ
കാര��ളിൽ ഇടെപടു�തും ജന�െള വഴിെത�ി�ു�തും
കടു� ൈദവനി�യാണ;് ൈദവശി�കള�മു�.് ഏകമായ
ൈദവശാസ�്ത�ിെ� േപരിൽ നൂറിലധികം മത�ൾ
ഉ�ായതിെ�യും, മത�ള�െട േപരിൽ മതജാതി-
മേനാേരാഗ-ജീവികളായി പരിണമി� മനുഷ�ർ
ത�ിലടി�ുകയും െകാ��കയും ഒെ� െച���തിെ�
െപാരുൾ മന�ിലായാൽ ന�.് *ഒേര ൈദവ�ിെ�
കു�ു�ളാണ *്ഭൂമിയിെല സമസത് ജന�ള�ം* എ�ു
തിരി�റി�്ജന�െള�ാം *മനുഷ�രായി�്ജീവി�ു�
കാലം* ഉടെനൈദവ-വി�വേ�ാെടആരംഭി�ു�താണ.്)).

ജനി�ു�ത്ജീവി�ാനാണ;് ജീവികെള�ാം ജീവി�ുകയാണ്
െച���ത;് ജീവി�ു�ത് ആന�ി�ാനാണ;് ആന��െള
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വർ�ി�ി�ാനാണ്ഓേരാരു�രും പരി�ശമി�ു�ത.് 'മ�ിൽ'
മഹാലയി�ി��� ഭൗതിക ശാസ�്തം �പകാരമു� സാേ�തിക
വികസന�ളിലൂെട ലഭ�മാ�ിയി��� അന�മായ ആന��െള
േമ�ടി മത�ഭാ�െര�ാം ഉൾെ�െടയു�എ�ാ ജന�ള�ം ആസ�ദി��
ജീവി�ു�ത അ്തുെകാ�ു തെ�യാണ.്

സ�ഭാവ�െള സ�യം നി�യി�ുവാനും സ�ീകരി�ുവാനും
മനുഷ�െന മാ�തം മഹാഅനു�ഗഹി�ിരി�ു�ു എ�ാവുേ�ാൾ,
*ന�തും ചീ�യുമായ സ�ഭാവ�ള�ം, �പവൃ�ികള�ം, ഫല�ള�ം,
അഥവാ പുണ��ള�ം പാപ�ള�ം *ജീവാ�ാവിനും കാരണ�ാരായ
മ���വർ�ും അവകാശെ��താണ.്* മനുഷ�രുെട വർ�ി�
േകാപം, െപരുമാ� ദൂഷ��ൾ, അ�കമം, തീെവ�,് െകാ�,
ബ�,് ഹർ�ാൽ, തീ�വവാദ �പവർ�ന�ൾ, ദുഷ�്ാമം,
മ�� ദു�ീല�ൾ, അ�വിശ�ാസ�ൾ, അധമ വിേനാദ�ൾ,
എ�ിവയ�് *്മനുഷ�െ� സ�ത�മായ ജീവാ�ാവും സ�ാധീനം
െചലു�ിയ മ���വരുംകൂടി ഉ�രവാദികളാണ എ്�ർ�ം.*

*ശരിയ�ാ�തിെന ശരിെയ�ു കരുതി സ�ീകരി�ു�ത*്
മനുഷ�െ� സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെന അഥവാ *മന�ിെന*
േരാഗ�ളിൽ െപടു�ു�ു എ�് സുവ��മാകു�ു.
ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ ശരീര�ിന�ാ; മറി�്
*ജീവാ�ാവിെ� സ�ത� േബാധമായ മന�ിനാണ േ്രാഗം*
എ�തിനാൽ *മേനാേരാഗം* ആണ.് ബു�ിശ�ികെളയും
ശാസ�്ത �ാനെ�യും, അന�മായ ആന��െളയും,
സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���െ�യും മനുഷ�ൻ എ� ജീവി�ു

മാ�തം നൽകിയേ�ാൾ, അവെയാ�ും ലഭി�ാ� മ���

ജീവികൾ�ാണ ക്ൂടുതൽ േ�ശഷഠ്ത എ�്സുവ��മായി

േബാ��െ�ടു�ും വിധം മനുഷ�ർ അധഃപതി��! കടമകെള മറ�ും
അവഗണി��ം �പവർ�ി�ു�ത മ്േനാേരാഗം കൂടിയാണ .്..



67

എ�ാ മനുഷ�ർ�ും - മന� ഉ്�വർെ��ാം െചറുതും
വലുതും വ�ത�സത്�ള�മായ മേനാേരാഗം ഉെ�� സ്ാരം.

ആവർ�ി�ു�ു :-*മരണാന�ര ജീവിതെ�യും േമാ�െ�യും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ത് ൈദവമാണ;് ൈദവ�ിെ�
വിഷയമാണത;് മനുഷ�രുെട വിഷയമ�. മ�ായ ഭൂമിയിൽ
ജീവി�ു� മനുഷ�ർ 'മ�ിൽ' മഹാലയി�ി��� *ധർ� ശാസ�്ത
�പകാരം ജീവി�ു�തിൽ മാ�തേമ �ശ�ി�ാൻ പാടു��.*

ഓേരാ മനുഷ�െനയും സൃഷട്ി�ുകയും പരിപാലി�ുകയും െച���
(ൈദവം), മഹാഉചിതമായ സമയ� മ്നുഷ�രുെട മരണാന�ര
ജീവിതെ�യും േമാ�െ�യും ഉൾെ�െടയു� മഹാകാര��െള

ഓേരാ മനുഷ�െനയും േനരി�് അറിയി�ു�താണ് /
േബാ��െ�ടു�ു�താണ.് സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര *കർ�ാവായ
ൈദവ�ിനും*, സൃഷട്ിയായ *മനുഷ�ർ�ും ഇടയിൽ മ���െ�
ആവശ�ം ൈദവ�ിന ഇ്�.* എ�ാ സൃഷട്ി ച�ക�ളിലും *'മായ
/ൈദവം' �പത��മായിെ�ാ� ൈ്ദവ-വി�വം*ആരംഭി�ു�തിനു
മു� *്ൈദവ�ിെ� ഭാഗവും �പതിനിധിയുമായ ഏകദാസനിലൂെട
'ഭൗതിക ശാസ�്തം, ധർ� ശാസ�്തം, ആ�ീയ ശാസ�്തം, മ��
ശാസ�്തം' എ�ീ യഥാർ�മായ 4 േവദ�െളയും 'മ�ിൽ നി�ും'
വീെ�ടു�ു�താണ.്* ഏതാനും വർഷ�ളായി ഈയു�വനിലൂെട
മഹാ നിർ�ഹി�ു�ത് യഥാർ�മായ 4 േവദ�ള�െടയും
വീെ�ടു�ൽ തെ�യാണ.് സൃഷട്ി മ��ം, മഹാശാസ�്തമൂലം,
സംഹാര കാഹളം, ശബദ് �ബ�ം, അ�ര �ബ�ം, മഹാ സംഗീതം,
ൈദവ�ിെ� മഹാചിരി എ�ി�െനെയ�ാം മഹാ വിേശഷണ�ൾ

ഉ�ഓംഎ� മഹാശബദ്ം മഹാശാസ�്തപരമായി� ഭ്ൂമിയിെല�ും
മൂ�ു മുതൽ 33 വർഷ�ാലം തുടർ�യായി� ഉ്ടൻ മുഴ�ുകയും
ൈദവവി�വം മഹാആരംഭി�ുകയും െച���േതാെട
ഈയു�വനിലൂെട മഹാ വീെ�ടു�ി��� യഥാർ�മായ 4
േവദ�െള ഭൂമിയിെല�ും േബാ��െ�ടു�താണ.് േശഷം മഹാ
ഉചിതമായ സമയ�് മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
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മഹാനീതിപതിയും മഹാവാ�ല�വുമായ ൈദവം േനരി� �്പേത�കം
�പേത�കം സൃഷട്ി�ി��� കു�ു�ൾെ��ാം, അവരുെട ധർ�
ശാസ�്തപരമായ േയാഗ�തകൾ�്അനുസരി�്മഹാദർശനവും
�പേത�കം �പേത�കമായി മഹാ�ാനം കൂടിയായ മഹാശാസ�്ത
െ�യും േമാ�െ�യും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�താണ.്
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ വിശദാംശ�ൾലഭ�മാണ.്

*മ�ിലും തദ�ാരാ ശരീര�ിലും അട�ിയി��� ന��നശ�ികൾ
തിരു�ൽ ശ�ിയായി �പവർ�ി�ു�തും മേനാേരാഗ�െള
ഉ�ാ�ു�തും അവസാനി�ി�ുവാൻ മ�ിെ� നിയമ�െള
സ�ീകരി�ുകയ�ാെത മ�� മാർ��ൾഇ�.*

മതാചാര��ാരും മതപ�ിത�ാരും മതപുേരാഹിതരും മത-
അനുയായികള�ം മത�ഭാ�രും ഉ�ാ�ിയത െ്കാടിയ വിപ�ാണ.്
അവരുേടത് മേനാേരാഗം ആെണ�ത്തിരി�റിയാൻ
�ശമി�ുക േപാലും െച�ാെത ജീവി�ു� ആധുനിക
കാലെ� മേനാേരാഗികെള ചികി�ി�ാനും ൈദവ വി�വം
മാ�തമാണ ആ്�ശയം.
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പഴയകാല�ിെലയുംആധുനിക കാലെ�യും
ഏതാനും മേനാേരാഗ�െളചൂ�ി�ാ���ു :

1) ഓേരാ മത�ള�െടയും ഉ�വ കാല�് േദശ�ളിൽ
ഉ�ായി��� യു��ള�ം ജന�ള�െട അറുംെകാലകള�ം മ�്
പീഢന�ള�ം; 2) �കിസത്ു മത�ിെ�യും ഇ�ാം മത�ിെ�യും
േപരിൽ നൂ�ാ�ുകളായി നട� കുരിശുയു��ള�ം
ദശല��ണ�ിന് ജന�ള�െട അറുംെകാലകള�ം മ�്
പീഢന�ള�ം വിനാശ�ള�ം; 3) ഏതാനും നൂ�ാ�ുകൾ മു�്
ഇ��യിൽ ശൂലേമ�ിയ ശിവ ഭ�രും, കു�ം ഏ�ിയ നാരായണ
ഭ�രും ത�ിൽ നട� േപാരുകള�ം അറുംെകാലകള�ം മ�്
പീഢന�ള�ം; 4) എ�ാല�ും ഭൂമിയുെട അംശ�ൾ മാ�തമായ
�പേദശ�െള ഇറാൻ, പാ�ി�ാൻ എ�ി�െനെയ�ാം മത-
േദശ�ളായി� ക്ണ�ാ�ുകയും േശഷം സു�ി, ഷിയാ, തുട�ിയ
ജാതികള�െട േപരിൽ ഇ�ും നട�ുേപാരു� അറുംെകാലകള�ം, മ�്
പീഢന�ള�ം വിനാശ�ള�ം .... 5) ഇ�ാം മത�ിെ�യും ഹി�ു
മത�ിെ�യും േപരിൽ 1947-ൽ നട� ഇ��ാ പാക വ്ിഭജനവും
ദശല��ണ�ിന് ജന�ള�െട അറുംെകാലകള�ം, മ�്
പീഢന�ള�ം വിനാശ�ള�ം; 6) വ��ിസ�ാത���ം, േദശീയ
സ�ാത���ം, രാഷ�്ടീയം, മതം എ�ിവയുെട ൈദവീകമായ / ധർ�
ശാസ�്തപരമായ അർ�ം േപാലും അറിയാെത അയർല�,്
േസാവിയ� യ്ൂണിയൻ, റഷ�, ൈചന, കാശമ്ീർ, തുർ�ി, സൗദി
അേറബ�, െയമൻ, െകാറിയ, അേമരി�, പാ�ി�ാൻ, ഇ��,
തുട�ിയ ഭൂമിയിെല നിരവധി �പേദശ�ളിൽ ഇ�ും നട�ുേപാരു�
അറുംെകാലകള�ം, മ�്പീഢന�ള�ം വിനാശ�ള�ം ....; 7)
ഭൂമിയിെല�ുമു� ഭരണാധികാരികെളയും കട�ി െവ���
തര�ിലാണ *്�കിസത്�ൻ-മു�ീം-ഹി�ു ..പുേരാഹിതരും ശിഷ��ാരും
അനുയായികള�ം* സ�്തീപീഢനം െചയത്ു േപാരു�ത;് െകാ��
െപൺകു�ികെളയും ആൺകു�ികെളയും പീഢി�ി�ു� വി��ാെര
സംര�ി�ാൻപര�ം പായു� മത-രാഷ�്ടീയ-പണ �പമാണികൾ ...
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1) മുതൽ 7) വെരയു� കാര��െള *വിശകലനം െചയത്ാൽ മത-
ജാതി-രാഷ�്ടീയ േനതാ�ൾ�ും �പമാണിമാർ�ും മ��ം
സംഭവി��േപാരു� മേനാേരാഗ�ളാണ്മൂല കാരണം എ�്
േബാ��മാകു�താണ.്* ൈദവീക കാര��െള, മത-
മേനാേരാഗ�ളായി പരിണമി�ി��. ................. മതപ�ിത�ാർ,
പുേരാഹിത�ാർ തുട�ിയ മേനാേരാഗികെള ചികി�ി�ാൻ
മേനാേരാഗികെള മാ�തേമ ലഭി�ുകയു�� എ�താണ ഭ്ൂമിയിെല
അവ�.

നിന� ന്ീ തെ� ദീപമായിരി�ുക, അഹിംസ, േമാഹ�ള�െട
നിയ��ണം, തുട�ിയ ഉ�ത കാര��െള പഠി�ി� ബു�െനയും
ൈദവമാ�ി! പഴയ രീതിയിൽബു�ൻ മട�ി വ�ാൽ !

സദാചാര ശാസ�്തം, െതാഴിൽ ശാസ�്തം, സാ��ിക ശാസ�്തം,
നീതിന�ായ ശാസ�്തം, തുട�ിയ ധർ�ശാസ�്ത�ിെ� ശാഖകെള
കാലഘ��ിെ� ആവശ�മനുസരി�് വ�ാഖ�ാനി�� നൽകിയ
ൈ�ക�ിെന ൈദവം ഭൂമിയിേല�്അയ�ത്മുഖ�മായും ഒരു
െകാടിയ പിശാചിെന തളയ�്ാനും നിയ��ി�ാനും ആയിരു�ു.
സത�ം മാ�തം പറയു� ൈ�ക�ിെനയും, അേ�ഹം പഠി�ി� ധർ�
ശാസ�്ത കാര��െളയും ശാസ�്തീയമായി വിശ�സി�ുകയും
അനുകരി�ുകയും െചേ��തതിനു പകരം അേ�ഹ�ിെ�
േപരിൽ മതം ഉ�ാ�ി. ൈദവ�ിെ�യും മനുഷ�രുെടയും ഇടയിൽ
മധ���ാർ ഇ�/ പാടി� എ� ൈ്�ക� സ്ുവ��മാ�ിയതാണ.്
അേ�ഹെ� െകാ�ാെ�ാല െചയത്ു; േശഷം ൈദവമാ�ി!
എ�ിേ�ാ, േപാ� മ്ുതൽ െകാ��നും കപ�ാരുംവെര മധ���ാരുെട
വളെര വലിയ നിര! കടു� മതമേനാേരാഗികൾ പാവെ��
ജന�െളയും മതമേനാേരാഗികളാ�ു�ു ... േശഷം െതാ�തിനും
പിടി�തിനും അവെരസാ��ികമായി ചൂഷണം െച���ു.

ജന�ൾ മരി�ാലും, മതമേനാേരാഗികളായ ക�വട�ാർ െവറുെത
വിടി�. ശവശരീരെ� കുഴി�ിടു�തിെ� േപരിലും പണം ത�ാൻ
മിടു�രാണ ഓ്േരാേരാ മത�ള�െടയുംക�വട�ാർ.
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ആധുനികകാലെ�ആണും െപ��ം െക� മത-ജാതി
-രാഷ�്ടീയ മേനാേരാഗികളായയുവാ�ള�െടയും
മുതിർ�വരുെടയും ഏതാനും മേനാേരാഗ�െള
ചൂ�ി�ാ���ത അ്വേരാടു�ൈദവീകമായ
സേ്നഹവാ�ല��ൾ െകാ� മ്ാ�തമാണ.്

വ�ത�സത്�ളായ ഏതാനും മേനാേരാഗ�െള ഒെ�ാ�ായി
വിശകലനം െച�ാം :-

1.ഈസേ�ശെ�അയ�ാൻ ഉപേയാഗി� ആധുനിക കാലെ�
സമ്ാർ� െ്മാൈബൽ േഫാണുകളിെല വാടസ്ആ്പ സ്േ�ശ�ളിൽ
തെ� ആരംഭി�ു�താണ മ്ഹാഉചിതം. ഒരു കൂ�ം ആള�കൾ
അതിരാവിെല മുതൽ ഇഷട് േദവതകള�െട ചി�ത�ള�ം
വീഡിേയാകള�ം, മ�ര ബു�ിേയാെട മ���വർ�ും �ഗൂ��കളിലും
അയ�� െകാടു�ു�ത് പതിവാ�ിയി���.് �പമുഖരുെടയും
�ഗ��ളിെലയും മതപരമ�ാ� ധർ� കാര��െളയും

സേ�ശ�െളയും സ �ൂത�ിൽ മതജാതിപരമാ�ുകയും
മത�ിലൂെട �പചരി�ി� മ്ത�െള ശരിെവ�ു� കുത��ം
എ�ാ മത�ള�ം (�പമുഖ പുേരാഹിതരും പ�ിതരും
ഉൾെ�െടയു�വർ) പയ���ു�.്

മത�ള�െടയും അവയിെല േദവതകള�െടയും
യാഥാർ���െള േനരി� അ്റിയാെതയും,

അേന�ഷി�ാെതയും,ത�ള�െടബ�ു�ള�ാ�
േദവതകള�െടയും മ��ം ചി�ത�ൾ �പചരി�ി�ാനും
പൂജി�ാനുംആരാധി�ാനും ഇറ�ി പുറെ��ിരി�ു�
ആധുനിക കാലെ�വിവരേദാഷികെളഎ�െന

ശി�ി�ണെമ� സ്�യം വിശകലനം െചയത്ു പറയെ�;
മഹാനീതിപതിയായൈദവം േകൾ�െ� ....!
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മത േദവതകൾ പലരും െകാടിയ ദുർേ�വതകളാണ,് അവരുെട
പലതര�ിലു� േഫാേ�ാകൾ വാടസ്ആ്പ �്ഗൂ��കളിലും, തനി��ം
മ��ം �പസി�െ�ടു�ു�വർ എ� ഉ്േ�ശേ�ാെടയാണ അ്�െന

െച���െത�്വ��മാ�ണം. ൈദവമായും േദവതയായും
അേനകർ െത�ി�രി�ിരി�ു�ത ദ്ുർേ�വതകെളയാെണ�്
ദുഷ�്പചരണം നട�ിയി� ഈ്യു�വന യ്ാെതാ�ും േനടാനുമി�;
േനടുകയുമി� എ�ത ക്ൂ�ിവായി�ണം. മഹാശ�ിയായ ൈദവം,
സൃഷട്ികളായ മനുഷ�രുെട പരസ��ള�ം േകാ�പായ�ള�ം
ക�ും േക��ം സേ�ാഷി�ു� േകാമാളിയ�.

*േപാലീസ േ്�ഷനുകളിലും ജയിലുകളിലും ചില െപാതു േനാ�ീസ്
േബാർഡുകളിലും ഒെ� വലിയ/�ിരം ക��ാരുെട േഫാേ�ാ
പതി�ാറു�.്* അപകടകാരിയാണ;് സൂ�ി�ണം; *സ�്തീകൾ
�പേത�കം സൂ�ി�ണം, െപ��പിടിയൻ നാ�ിൽ ഇറ�ിയി���*്;
.....എ�ി�െനേയാ, *കാ�ാനി�, ക�ുകി���വർഅറിയി�ണം;
അ�രി��* എ�ി�െനേയാ അറിയി�ാനാണ് േഫാേ�ാ
�പസി�ീകരി�ു�െത�ിൽ,... ഉേ�ശം െവളിെ�ടു�ണം.

അശള്ീല�ള�ം ആഭാസ�ള�മായ ചി�ത�ള�ം വി�ഗഹ�ള�ം
പാ��കള�ം ഒെ� ഏതു തര�ിലു� ആന�വും സേ�ശവുമാണു

നൽകു�െത�ും അറിയി�ണം. സ�യം വിശകലനം െചയത്ു
പറയുക; മഹാനീതിപതിയായൈദവം േകൾ�െ�!

മെ�ാരു കൂ�ർ �പാേദശികമായും േദശീയമായും അ�ർേ�ശീയ
മായുമു� കളി�ാര��ളാവും വാടസ്ആ്പ് വഴിയും മ��ം
ൈകമാറുക.ഏകമഹാശരി എെ�� അ്റിയാൻ �ശമി�ുക േപാലും
െച�ാെത സ��ം ഇഷട്�പകാരം, ശരിെയ�ു േതാ�ു�തും
സേ�ാഷം ലഭി�ു�തുമായകാര��ൾഇതുേപാെല െച���ു ....

കു�ികെള ... കുറ�� കൂടി ഗൗരവമു�തും, നി�ൾ�ും
ചു��മു�വർ�ും �പേയാജനകരവുമായ കാര��ളിൽ ഏർെ��ാൽ
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.... *ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���ആേരാഗ�ം, ധനം,
�ാനം, അവസരം, സമയം തുട�ിയവെയ
മഹാഉചിതമായി ഉപേയാഗി�ാൽ തീർ�യായും പുണ�ം
ലഭി�ു�താണ.്അവസര�െള നഷട്െ�ടു�ു�ത ഭ്ാഗികമായി
ശി�കള�െട േശഖരണവുമാണ.്

ഏ�വും കുറ�ത്ചു��മു�വെര ഉപ�ദവി�ാെത ...
അവരുെട ഊർ�വും സമയവും മ��ം പാഴാ�ാൻ
േ�പരി�ി�ാെത കഴിയാൻ �ശ�ി�ണം. *അധിക സമയം
ഉ�വർ, മാതാപിതാ�േളാടും ഇണേയാടും കു�ികേളാടും മ�്
ഉ�വേരാടുമു� കടമകെള പൂർ�ിയാ�ു�തിൽ
പിഴവുകൾ സംഭവി�ി��േ�ാഎ� സ്�യം പരിേശാധി�ണം;
വീഴച്കെളയും േപാരായമ്കെളയും ശ�ിെ�ാ�്
പരിഹരി�ണം. വൃ�രായ മാതാപിതാ�െളയും മ�്
ഉ�വെരയും ശു�ശൂഷി�ാനും പരിചരി�ാനും, അ�യ�്ും
അ�നും പതിവായി ഒരു ഉ�െയ�ിലും ആ�ാർ�മായി
െകാടു�ാനും, �ശ�ി�ുക. ഉ�വർ ജീവി�ിരി�ുേ�ാൾ
സേ്നഹി�ുകയും ബഹുമാനി�ുകയും പരിചരി�ുകയും
 (സഹായി�ുകയും) െച��ക ... തുട�ിയ കാര��ളിൽ
�ശ�ി�ു�വരായി എ�ാവരും ഉയരെ�.* ക�മത�ൾ
�പകാരം മരി��കഴി�് െകേ�മമായി അടിയ�ിര
കർ��ൾ നട�ി കൂടുതൽ പാപ�െള േനടാെത ....
*ജീവി�ിരി�ു�വെര ധർ�ശാസ�്തപരമായിസേ്നഹി�ുക.*

കു�ു മുതൽ കു�ി-യുവജന�ൾ-വൃ�ർ വെരയു�
വരുെട ഇടയിൽ 'മ�ള�ം മാതാപിതാ�ള�ം'എ� മാനുഷിക
ബ�ം ഉെ��ിലും അവെര�ാം തെ� മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളാണ് -
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മഹാസത��ിെല ഒരു �പധാന ഘടകമാണത.് അേതസമയം
പലേ�ാഴും മാതാപിതാ�ള�െടയും ഉ�വരുെടയും മുഖഛായ, നിറം,
ഉയരം, ചില സ�ഭാവ�ൾ തുട�ിയവ മ�ൾ� മ്ഹാഅനു�ഗഹി��

നൽകി െ�ാ�് മാതാപിതാ�െളയും മ�െളയും
ഉ�വെരയും ൈദവം കൂടുതൽ ആന�ി�ി�ാറു�.്
അപൂർ�മായി േവദനി�ി�ാറുമു�.് ജീവാ�ാവ്േനടിയി���
പുണ��ിെ� അളവ,് സമാനത, മഹാനീതിശാസ�്തപരമായ
ആവശ�ം എ�ിവയാണ സ്�ഭാവം പകരു�തായി േതാ�ു�തിെ�
രഹസ�ം. െചറു��ിൽ മ�െള കൂടുതൽ കൂടുതൽ സേ്നഹി�ാൻ
മാതാപിതാ�െള േ�പരി�ി�ു� ഒരു ഘടകം തെ�യാണത.്
മാതാപിതാ�ൾ� വ്യ�ാകുേ�ാൾ, അവെര സേ്നഹി�ാനും
പരിചരി�ാനും ശു�ശൂഷി�ാനും മ�ൾ�് ഉേ�ജക
മരു�ുേപാെല �പേയാജനെ�ടണം; ഉ�വർ�്ചൂ�ി�ാ�ാനും;
പുതിയ തലമുറകൾ� പ്ാഠമാവാനും.

ശുചിത�ം, അത�ാവശ�ം, ആവശ�ം, വിേനാദം എ�താവണം
ജീവിത �കമം. മാതാപിതാ�ൾ ഉൾെ�െടയു� ഉ�വേരാട്
െചേ��തായ കടമകെളയും കട�ാടുകെളയും മറ�ും
അവഗണി��ം െകാ�് വാടസ്ആ്പ,് െഫയസ്ബ്ു�,്
തുട�ിയവയിൽ േദവതകള�െടയും ദുർേ�വതകള�െടയും
കളി�ാരുെടയും േഫാേ�ാകള�ം സേ�ശ�ള�ം �പസി�ീകരി

�ാൻ നട�ാൽ, ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളായ
മുതിർ�വർ�ും െചറു��ാർ�ും പാപം
വർ�ി�ുെമ�് സ�യം വിശകലനം െചയത്്
മന�ിലാ�ാം. *അത�ാവശ�േമാ ആവശ�േമാ അ�ാ�
കാര��ളിൽ ഇടെപടു�തും അവയ�്് മുൻഗണന
നൽകു�തും പലേ�ാഴും പാപം പിടി�� വാ�ാൻഇടയാ�ും
എ�റി�ാൽന�.്*
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ൈദവീക കാര��െള സുവ��മായി അറിയാെത

*അവിെടയും ഇവിെടയും കാണു�തും േകൾ�ു�തും
ശരിെയ�ു കരുതി �പചരി�ി�രുത.്* മുൻകാല പാപികൾ
അ�െന െചയത്തു െകാ�ുകൂടിയാണ് പാവം
ൈദവ�ിെ� േപരിൽ *അേനകശതം മത�ള��ായത.്*

ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല േദവതകള�െടആവശ�ം,സൃഷട്ി,
�ാനം, �പവർ�നം, തുട�ിയ കാര��െള ൈദവ-വി�വ
വിശകലനം 8-ൽ വിശദീകരി�ി���.് ( *www.omsathyam.com*
എ�െവബൈ്സ�ിലും *omsathyam*എ�േ�ാഗിലും ലഭ�മാണ.്).

2. അതിരാവിെല മുതൽ േദവാലയം എ�റിയെ�ടു�
േ��ത�ളിലും പ�ികളിലും, മ��ം, ൈമ�ുകളിലൂെട
ആരംഭി�ുകയും രാ�തി വെര തുടരുകയും െച��� സത്ുതി
ഗീത�ൾ, ബാ� വ്ിളി, മത-ജാതി-രാഷ�്ടീയ �പഭാഷണം,
തുട�ിയ മത �പവർ�ന�െള/ േകാ�പായ�െള സ�യം
വിശകലനം െച��ക. മെ�ാരു മത�ിെല ഗാന�െളയും
�പഭാഷണ�െളയും മ��ം യഥാർ�മായും വ��ി
ഇഷട്െ�ടു�ുേ�ാ ? ഒരു േബാംബ ല്ഭി�ുകയും ആരും
അറിയിെ��്ഉറ�ാവുകയും െചയത്ാൽ ഇഷട്മി�ാ�
േദവാലയ�ിനു േനെര വലിെ�റിയു�വരാവും കൂടുതൽ.
ധർ�ശാസ�്തെ�പഠി�ുകയും പാലി�ുകയും െച�ാെത
ജീവി�ു�വരായ മേനാേരാഗികൾ ശ�ി േനടും വെരയും
ഒതു�ി ജീവി�ുകയും സഹി�ുകയും െച���ു

എേ�യു��. ചിലർ എേ�ാഴും ശ�ികൾെ�ാ�്
ഇഷട്മി�ാ�വെയ േതാ�ിയേപാെല എതിർ�ു
െകാ�ിരി�ും. മി� രാജ��ളിെലയും തീ�വവാദ
�പവർ�ന�ള�െട പി�ിെലപരസ�മായ രഹസ�ംഅതാണ.്
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ശബദ്ശ��ം ഉ�ാ�ു� മത-രാഷ�്ടീയ-മേനാേരാഗി
കെള ഉപേദശി�ാൻ �ശമി�ാേലാ :- "മ�ായ ഭൂമിയിൽ
സമസത് ജന�ൾ�ും മ��� ജീവികൾ�ും
അവകാശ�െളയും അധികാര�െളയും നൽകിയി��
�ത് ഭൂമി (ൈദവം) തെ�യാണ.് *ഭൂമിയിെല
വസത്ു�െള േതാ�ുേ�ാെല ഉപേയാഗി�ാൻ
ജന�ൾ�ും മ��� ജീവികൾ�ും അവകാശ�ള�ം
അധികാര�ള�ം ഇ�. പ�ികൾ�ും മൃഗ�ൾ�ും

മനുഷ�ർ�ും *വായിലൂെടയും മൂ�ിലൂെടയും,*
ൈകകാലുകൾ കൂ�ിയടി��ം മ��ം ശബദ്ം ഉ�ാ�ുവാനു�
ശ�ി ലഭി�ി���.് ആനയ�്ും സിംഹ�ിനും മ��ം വലിയ
ഉ��ിൽ ശബദ്ം െവയ�്ുവാനു� ശ�ി ലഭി�ി���;്
എലി�ും പൂ�യ�്ും േപാ�ിനും നീർ�ുതിര�ും മ��ം
താരതേമ�ന കുറവാണ.് ആവശ��ിനു മാ�തം ശബദ്ം
െവയ�്ാനും, അനാവശ�മായി ഉ��ിൽ ശബദ്ം
െവയ�്ാതിരി�ാനും മ��� ജീവികൾ �ശ�ി�ു�ു�.്
േഹാറൺ, ൈമ�,് സപ്ീ�ർ തുട�ിയ *മാധ�മ�െള
അഥവാ വസത്ു�െള ഉപേയാഗി�്വലിയ ഉ��ിൽ
ശബദ്ം െവയ�്ു�ത മ്നുഷ�ർ മാ�തമാണ.്* മ�ിൽ
മഹാലയി�ി��� നിയമ�െള മനുഷ�ർ�ു െവളിെ�ടു�ു

േ�ാൾ, ശാസ�്ത സാേ�തിക വികസന�ളിലൂെട

ലഭ�മാ�ിയി��� വസത്ു�ൾ, ഭ�ണം, വസ�്തം,
വാഹന�ൾ, െമാൈബൽ േഫാൺ തുട�ിയ അന�മായ

ആന��െള ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ, ധർ�
ശാസ�്തപരമായ നിബ�നകള�ം മ� ന്ൽകു�ു�.്
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അതായത മ്�ിെല വസത്ു�െള എ�െനെയ�ാം
ഉപേയാഗി�ണം,എ�െനെയ�ാം ഉപേയാഗി�� കൂടാ
എ�ി�െനയു� നിയമ�ള�ം മ�ിലു�;് മ�ിെല
വസത്ു�െള ഉപേയാഗി�ു�വർ�് മ�ിെ�
നിയമ�െള പാലി�ുവാനു�ബാ��തകള�മു�.്"

"ഭൂമിയിെല ജീവിത കാര��െള േതാ�ിയതു േപാെല
വിശ�സി��ം, േതാ�ിയതു േപാെല നിയമ�െള ഉ�ാ�ിയും,
*േതാ�ിയതു േപാെല ജീവി�ാൻ മനുഷ�ർ� അ്വകാശവും
അധികാരവും ഇ�. സ�യം ജനി�ുേ�ാഴും സ��മായി
എെ��ിലും സൃഷട്ി�ുേ�ാഴും മാ�തമാണ അ്തിെന�ാമു�

അവകാശവുംഅധികാരവും ഉ�ാവുക."*

*മനുഷ�നും ൈദവ�ിനും* ഇടയിൽ മധ��െര െവയ�്ാൻ
പാടി�; കു�ു�േളാട ഇ്ടെപടാൻ ൈദവ�ിന മ്ധ��െര
േവ�; മാതാപിതാ�േള�ാൾ 100 മട� സ്േ്നഹ വാ�ല��ൾ

നൽകു� മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ൈദവേ�ാട്
ഇടെപടാൻ കു�ു�ൾ� (്മനുഷ�ർ�)് മധ��െര േവണെമ�്
പറയു�ത ല്�ാകരമാണ;് മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
ൈദവെ� അപമാനി�ലാണ.് *'ൈദവകാര��െള� േപരിൽ

േദവാലയ�ളിൽ ഉപേയാഗി�ു�ൈമ� മ്ാധ�മം /മധ��ൻ
ആണ;് ധർ�ശാസ�്തംഅനുവദി�ു�ി�. പുേരാഹിതൻ, വഴിപാട,്
�പസാദം,ആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം,യ�ം, മത�ഗ�
പാരായണം, മത�പഭാഷണം, വാടസ്ആ്പ വ്ഴിയും മ��മു�
മതമേനാേരാഗ-�പചരണം, തുട�ിയവയും മാധ�മം /മധ��ൻ
ആെണ� ത്ിരി�റിയണം.'* േദവാലയം എ� േപരിൽ മനുഷ�ർ

നിർ�ി�ു� മ�ിര�ള�ം ഭാഗികമായി മാധ�മം/മധ��ൻആണ.്
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മാ�തമ�; മനുഷ�രുെട ൈദവീകമായആവശ��ൾ�ു േവ�ി
ൈദവ�ിെ� വീട എ്� അർ��ിലു� േദവാലയെ�,
ൈദവ�ിെ� ഇഷട്മായ *'മ�ിൽ മഹാലയി�ി��� ധർ�
ശാസ�്ത �പകാരം നിർ�ിേ��തു�.് ധർ� ശാസ�്ത
�പകാരം നിർ�ി�ി��� ഒരു േദവാലയം േപാലും ഭൂമിയിൽ
ഇ�.'* www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിെല ൈദവ വി�വ
വിശകലനം-8ലും മഹാ�ഗ��ിലും വിശദീകരി�ി���.്

3. േദവാലയ�ളിൽ, മനുഷ�ർ� മ്ാ�തമ�;
ൈദവ�ിനും �പേവശനം നിേഷധി�ു� മതജാതി-

രാഷ�്ടീയ-േദശ-മേനാേരാഗികൾ ഉ�.്

അേനകം േദവാലയ�ളിലും �പേദശ�ളിലും അന�മത�ർ�ു

�പേവശനം ഇെ�� മ്തമേനാേരാഗികൾ ൈപശാചിക നിയമ�െള

ഉ�ാ�ിയി���തിെന മ�ിെ� നിയമ�ൾ 'അഥവാ മ�ായ
ൈദവം' പു�ി�ു�ത മ്ത-ജാതി-രാഷ�്ടീയ മേനാേരാഗികൾ
മന�ിലാ�ു�ത ന്�താണ.് ൈദവ�ിെ� അംശം കൂടിയായ
ശരീരെ�ധർ� ശാസ�്ത വിരു�മായി മതമേനാേരാഗികൾ
തടയുേ�ാൾ, ൈദവ�ിന �്പേവശനം നിേഷധി�ു� ഏ�വും

െകാടിയ കു��ളിൽ ഒ�ാണ്നീചർ െച���ത്... അവർ
െച���ത എ്െ�� അ്വർഅറിയു�ി�. ലളിതമായ ഉദാഹരണം :-
മനുഷ�ൻ, പശു, പ�ി, പ�ി തുട�ി ഏെതാരു ജീവിയുെടയും
ശവശരീരെ� വ�ത�സത് മതജാതി-േദവാലയ�ള�െട
ഉ�ിേലാ പുറേ�ാ കുഴി�ി�ാലും; ൈദവ�ിെ� അംശം
കൂടിയായ ശരീരെമ� മ�,് മേ�ാടു േചരു�താണ.്
അേതസമയം ൈദവാംശ�െളയും തദ�ാരാ ൈദവെ�യും
നി�ി�ു� അ�രം ൈപശാചിക �ാന�ളിൽ
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ൈപശാചികത ഏെറയു�വർ മാ�തേമാ കൂടുതലാേയാ
വിരാജി�ു� വിധം മഹാവിളയാടൽ മഹാഒരു�ിയി���.്
മഹാനീതിശാസ�്തവുമായി ബ�െ�� മഹാകാര��െളയും
മത-ജാതി-രാഷ�്ടീയ മേനാേരാഗികൾ അറിയു�ി�.
ൈപശാചിക�ാന�ളിൽ നിര�രം നട�ു�അപകട�ള�ം
കലഹ�ള�ം അരുംെകാലകള�ം സാ��െ�ടു�ു�സത�മാണത.്
ഫല�ിൽ, മേനാേരാഗികൾ�് മഹാഅനുവദി�ി���
ശി�ാലയ�ളാണ �്പശസത് േദവാലയ�ൾ !

4. *ജനനമരണ�െള ചട�ുകളാ�ാൻ ഉൾെ�� വ��ി�ു
കഴിയു�ത� എ�തു േപാലും തിരി�റിയാെത മത-ജാതി-
രാഷ�്ടീയ-വർ�-േദശ മേനാേരാഗികൾ ജീവി�ു�ു.*

ഏ�വും ഹ�സ�മായി കുറി�ാം :- ജനനം, മരണം എ�ിവ വ��ി
െച��� കാര��ള�. വ��ിയുെട ജീവിത�ിെല അതി�പധാന
�ളായ ര�്സംഭവ�ളാണവ. ഏെതാരു വ��ിയുെടയും
ജീവിത�ിെല ധർ�ശാസ�്തപരമായ ഏക ചട� *്വിവാഹമാണ.്*
(െപൺകു�ിയുെട മുഖ� ര�കർ�ാവ വ്രെ� ൈകകളിേല�്
വധുവിെ�ൈകകെള േചർ�◌ുവയ�്ു� ലളിതമായ ചട�ാണത)്.

*ജനനമരണ�െള ചട�ുകളാ�ാൻ ഉൾെ�� വ��ി�ു
കഴിയു�ത� എ�തിൽ നി�ും അവെയ ചട�ുകളാ�ി�ൂടാ
എ� മ�ിെ� നിയമവും വ��മാണ.്* മാ�തമ�, *മരണാന�ര
കാര��െള പറ�ുെകാ� വ്��ികെള ഭയെ�ടു�ി ജീവി�ു�
മത-ജാതി പുേരാഹിത�ാർ�ു� താ�ീതും അതിലു�.്*
ജനി�ി��ളളത് ജീവി�ാൻ ആെണ�ും, ജീവി�ുകയാണ്
െച���െത�ും, സാത�ികമായി� ജ്ീവി�ുകേയ േവ�ൂ എ�ും
*മരി�ു�തും ശവമട�ലും വ��ിയുെട വിഷയമ�ാെയ�ുമു�
പാഠം മ� ത്രു�ു�.്* മതപുേരാഹിതേ�ത ഉ്ൾെ�െടയു� (ശവ)
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ശരീര�െള മ�ിന് മട�ി നൽകുകേയ േവ�ൂ.
*ശവശരീരെ� വ�ത�സത് മത�ളിെല ആചാര�ള�ം
അനുഷഠ്ാന�ള�ം �പകാരം അ�ാനമാടു�ത അ്ധമമായ
കളിയാണ.്* ശവശരീരെ� ഉപേയാഗി��ം ജന�െള

കളി�ി�ുകയാണ;് കബളി�ി�ുകയാണ;് വിശ�ാസ വ�നയിലൂെട
സാ��ിക ചൂഷണെ� എള��മാ�ുകയാണ.് *മഹാ�പപ�
�ിെ� സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���
മഹാശാസ�്ത നിയമ�ള�ം സംവിധാന�ള�ം �പകാരം ആന��െള
വർ�ി�ി�� ജീവി��െകാ�,്* അധമ�ള�ം അസംബ��ള�മായ
മതവിചാര�െള വസത്ുതകളാെണ�ും അത�ാവശ��ളാെണ�ും
െത�ി�രി��ം �പചരി�ി��ം മത�ള�െടയും മതൈദവ�ള�െടയും

നാമ�ിൽ, *മത�ൾെ��ാം അതീതവും സത�വും
മഹാശാസ�്തപരവുമായൈദവെ�നി�ി�ുകയാണ*്.

ശവശരീരം ഏെത�ിലും മത�ളിെല ഏ�വുമധികം ഉയർ�
ആചാര�േ�താേണാ, മതപുേരാഹിതേ�താേണാ, �പധാനമ��ിയു
േടതാേണാ, മത-ജാതി �പ�ാന�ൾ�് വഴിെ�ടാ�വരുേട
താേണാ, നിരീശ�രവാദിയുേടതാേണാ, െത�ാടിയുേടതാേണാ, മ���
ജീവികള�േടതാേണാ എ�ത്വിഷയമാ�ാെത *മ�,് മ�ിെ�
നിയമ�ൾ �പകാരം മ��െകാ� സ്ൃഷട്ി�ുകയും, ജീവിതകാല�്
മ�ിെ� നിയമ�ൾ �പകാരം മഹാഭരി�ുകയും, മ�ിെ�
നിയമ�ൾ �പകാരം മരി�ി�ുകയും െചയത് ശരീരെ� മ�ിൽ
ലയി�ി�ു�ു. ശവശരീരെ� മ�ിന മ്ട�ി നൽകിയിെ��ിൽ,
മ�ിെ� (മൂലക�ളിലു�) നിയമ�ൾ �പകാരം ശവശരീരം
ചീ�ു നാറു�താണ,് മ�ിെ� നിയമ�െള തടയാൻ
മതപുേരാഹിത�ാരുെട കുശുകുശു മ���ൾ�ു കഴിയു�ത�.*
മ��വും ഭ�ണവും മ��ം േകടാവാെതയും ചീ�ു നാറാെതയും
ഐസെ്പ�ിയിൽ അഥവാ ശീതീകരി�് സൂ�ി�ുേ�ാെല
ശവശരീരെ� സൂ�ി�ാനാവുെമ�ു പറയുേ�ാൾ, മ�ിെ�
നിയമ�ൾതെ�യാണ �്പവർ�ി�ു�ത.്
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ഏെതാരു ജീവിയുെടയും �പത�� ൈദവമായ
സ��െമേ�ാണമു� ശരീരം, സ�യം ശരീരെ�
സൃഷട്ി�ി���ത മ്�ിെല മൂലക�ൾ െകാ�ാണ.് മ�്
മേ�ാടു േചരു�ു. മ� അ്ഥവാ മ�ായ ശരീരം, മ�ിെല
വസത്ു�െള ഉപേയാഗി� സ്�യം ശരീരെ�സൃഷട്ി�ു�ു.
പാലും പഴ�ള�ം ധാന��ള�ം പ��റികള�ം ഇല�റികള�ം
മ��മാംസാദികള�ം മു�യും ഉൾെ�െട എ�ാ ഭ�ണ
സാധന�ള�ംഎ�ാ ജീവികള�ം ഭ�ി�ുേ�ാഴും ശരീരെമ�
മ�് ശരീരെമ� മേ�ാടു േചരുക തെ�യാണു
സംഭവി�ു�ത.് മ��ം ഭൂമിയും ശരീരവുമായൈദവ�ിെ�
അംശ�ളാണ എ്�ാ ശരീര�ള�ം. അതുെകാ� ഭ്ൂമിയിൽ
എവിെടയും (എ�ാ മ�ിലും) ശരീരവും ശവശരീരവും ലയി��
േചരു�താണ.്

ജീവി�ിരി�ു�വർ മ��മാംസാദികൾ ഭ�ി�ു�തു
േപാെലയും മു� വ്��മാ�ിയതു േപാെലയും; മനുഷ�ൻ,
പശു, പ�ി, പ�ി തുട�ി ഏെതാരു ജീവിയുെടയും
ശവശരീരെ� മ��� ജീവികൾ ഭ�ി�ാലും ഇെ��ിലും;
ഭൂമിയിൽ എവിെട കുഴി�ി�ാലും; ക�ി�ാലും; തുറ�ായ
�ല�ളിൽ നിേ�പി�ാലും; വ�ത�സത് മതജാതി-
ജീവികള�െട ഭവന�ളിേലാ േദവാലയ�ളിേലാ -ഉ�ിേലാ
പുറേ�ാ -കുഴി�ി�ാലും; ൈദവ�ിെ� അംശം കൂടിയായ
ശരീരെമ� മ� (്ശരീരെമ�) മേ�ാടു േചരു�താണ.്

ലളിതമായ േമ�ടി പാഠ�െള അവഗണി�� ജീവി�ു� മത-
ജാതി-രാഷ�്ടീയ ജീവികൾ�് മേനാേരാഗമേ� ...
തീർ�യായുംആണ.്
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5. *ഭ�ണ േനായ�ുകൾ അധമമാണ,്*
മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ു�ു. ( Extracted from
ൈദവ-വി�വ വിശകലനം -2, available @
*www.omsathyam.com* )

*േനായ� എ്� േപരിലും മ��ം ഭ�ണം കഴി�ു�തിെന
നിയ��ി�ു� നിയമ�ൾഇ�െ�മത�ളിെല�ാം ഉ�.്*
അവെയാ�ും യഥാർ��ിൽൈദവീകമ�.

വിശദീകരി�ാം :- മഹാശ�ിയായൈദവം, കു�ു�ളായ
ജീവികെള ഭാരെ�ടു�ാെതയും സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത
���െ� ലഭ�മാ�ിയും, ആന�ി�� ജീവി�ുവാൻ
മഹാഅനു�ഗഹി�ി���.് ഭ�ണ ആന�െമ�ത �്പഥമവും
ആന��ളിൽസർ� �പധാനവുമാണ.് ജനനം മുതൽ മരണം
വെരയു� മുഴുവൻ കാലഘ��ിലും എ�ാ ജീവികൾ�ും
അ�െന തെ�യാണ.് ഭ�ണസാധന�െള പാകംെചയത്്
ഭ�ണ ആന�െ� വർ�ി�ി�ാൻ മനുഷ�െര
മഹാഅനു�ഗഹി�ി���.്

ബഹുവിധ ഭ�ണ�െള രുചി�് ആസ�ദി�ുകയും
ആന�ി�ുകയും െച���ത് മനുഷ�രാെണ�ിലും,
ഭ�ണവുമായി ബ�െ�� അതി�പധാന�ളായ ശാരീരിക
�പവർ�ന�ൾ െച���ത് ൈദവമാണ.് ഭ�ണ
സാധന�െളയും മരു�ുകെളയും മ��ം ദഹി�ി�ുകയും,
മനുഷ�ന് ആവശ�മായ ശ�ികെള നൽകുകയും
ശരീര�ിെല േകാശ�െളയും അ�ികെളയും മ��ം
നിർ�ി�ുകയും െച���ത ൈ്ദവമാണ;് േരാഗമു�ിയും
�പതിേരാധ�ള�െമ�ാംൈദവ�ിെ� �പവർ�നം െകാ�ാണ.്
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വിസർ�നവുമായി ബ�െ�� �പവർ�ന�െളയും
ൈദവം തെ�യാണ െ്ച���ത.് മനുഷ�െ� ജനനം മുതൽ
മരണം വെരയു� ജീവിതകാലം മുഴുവൻ -സദാസമയവും -
ശ�സനെ�യും ഹൃദയ �പവർ�ന�െളയും കൂ�ിയിണ�ി

െ�ാ�് ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
മഹാനിർ�ഹി�ുകയാണ.് തെ�കു�ു�ളായ ജീവികെള
ഭാരെ�ടു�ാെതയു� മഹാവാ�ല� മാണത.് �പസത്ുത
മഹാവാ�ല��ിെ� അളവ് അ�ം േബാ��മാവാൻ,
ശരീര�ിെല ര� ഓ�വും, ദഹന �പ�കിയകള�ം, ദഹന
രസ�ള�െടയും നാഢീഞര�ുകള�െടയും േകാശ�ള�െടയും
അ�ികള�െടയും നിർ�ാണവും �പവർ�നവുെമ�ാം
സ�ത�േബാധ േ�ാെട മനുഷ�ൻ െച��� കാര��ളായി�്
സ��ി�ാൽ മതിയാകും; അ�െനയായാൽ, ജീവികള�െട
െയ�ാം ജീവിതം മുഴ -ുനരകമാവു�താണ.്

മഹാശ�ിയായ ൈദവം, മനുഷ�െ� ശരീര�ിെല എ�ാ
�പവർ�ന�െളയും എ�ായേ്�ാഴും മഹാനിർ�ഹി�ു
േ�ാഴും, അന��ളായ ഭ�ണ രുചികളിലൂെടയും ദഹന
സംതൃപത്ികളിലൂെടയും മനുഷ�ർെ��ാം ആന��െള
േലാഭമി�ാെത നൽകു�ു�.് വിശ���ാ�ുക,
ദാഹി�ി�ുക, ഛർ�ി�ാനും തു�ാനും ചുമയ�്ാനും
മൂ�തവിസർ�നം െച�ാനും മലവിസർ�നം െച�ാനും
േതാ�ി�ി�ുക, വിസർ�നെ� നിർ�ഹി�ു�േതാെട
േരാഗമു�ി െപെ�� ല്ഭി�ു�തുേപാെലയു� ആശ�ാസം
െകാടു�ുക, തുട�ിയ കാര��െള മഹാശ�ിയായ
ൈദവം െച���ത് മനുഷ�ർ�ു േവ�ിയാണ;്
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം, മനുഷ� ശരീര�ിെ�
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�പവർ�ന�െള സദാ നിർ�ഹി�ുകയും നിയ��ി�ുകയും
െച���തിെ� ഭാഗമാണ.് ൈദവ വി�വ വിശകലനം 7-ൽ
ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ ശരീരം �പത��-
ൈദവമായി �പവർ�ി�ു�തും ജീവാ�ാവിെന
മഹാഭരി�ു�തും ഉൾെ�െടയു� ബഹുവിധ കാര��െള
വിശദീകരി�ി���.്

മഹാശ�ിയായ ൈദവം, മഹാവാ�ല�േ�ാെടയും
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരവും, 'മനുഷ�ർ�ു േവ�ി', മനുഷ�
ശരീര�ിന് ആവശ�മായ �പവർ�ന�െള സദാ
നിർ�ഹി�ുകയും നിയ��ി�ുകയും െച���തിൽ
സേ�ാഷം �പകടി�ി�ിെ��ിലും, ഭാരെ�ടു�ിെയ� ശ്ാസ�്ത
പരമായി വാദി�ുവാൻയാെതാരാൾ�ും കഴിയു�ത�.

മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും
മഹാവാ�ല�വുമായ ൈദവ�ിന മ്നുഷ�രുെട ന�ി �പകടന�െള

ആവശ�മി�. എ�ാൽ *ൈദവ�ിെ� �പവർ�ന�ൾ�്
തട�മു�ാ�ാെത �ശ�ി�ുവാനു� മര�ാദ മനുഷ�ർ
കാേ��തു�.്* അന�മായ ഭ�ണ രുചി /ആന�െ�
നൽകു�തിനാൽ, ൈദവം മനുഷ�െര ഭാരെ�ടു�ാെത,
മഹാവാ�ല�േ�ാെട മഹാ-കരുതുകയാണ.്ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു� ശ�ികെള സാത�ികമായി� ഉ്പേയാഗി� ഭ്�ണെ�
േനടുകയും ഭ�ി�ുകയും േവണം; ഭ�ണ ആന�െ�
�ശ�ി�ാെത ഭ�ി�ു�വർ�ും ഭ�ണ ആന�െ�
നൽകുവാൻ മഹാവാ�ല�വുമായ ൈദവം മഹാ�ശ�ി�ു�ു�.്
ശരീര�ിെല ര� ഓ�വും, ദഹന �പ�കിയകള�ം, ശരീര വളർ�യും
ഒെ� തനിെയ �പവർ�ി�ുെമ� വ്ാദി�ുവാൻ നിരീശ�രവാദി�ും,
മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ാൻ മതവിഴു��കെള െകാ�്
ജീവി�ു�ത�ി��കാർ�ും (മത പുേരാഹിത�ാർ�ും)കഴിയു�ത�.
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((ൈദവം വിശ���ാ�ുേ�ാൾ, മനുഷ�ന്വിശ�ു�ു,
വിശ�ുേ�ാൾ തി�ണം. വിശ� ഉ്�ാ�ു�ത ൈ്ദവംആകയാൽ,
ഒരാൾ വിശ�ി� ഭ്�ണ�ിനു േവ�ി മ���വേരാട യ്ാചി�ാൽ,
ൈദവവും കാരണ�ാരനും കാരണ�ാരിയുംആവു�താണ.്
അ�ദാനം മഹാദാനം ആവു�ത അ്�െനയാണ.് ഭ�ണ�ിനു
േവ�ി യാചി�ു� മുതിർ�വർ� പ്ാകം െചയത് ഭ�ണെ�
ഭി�യായി�� നൽകുേ�ാൾ, സാധി�ുെമ�ിൽ ധർ� ശാസ�്ത
വിശകലനം െച�ണം; നിർ��മ�. ഭി� െകാടു�ു�യാൾ�്
പാപം ഉ�ാകു�ി�; എ�ാൽ ഭി� യാചി�ു�യാൾ� പ്ാപം
ഉ�ാവാതിരി�ാേനാ, പാപം കുറയാേനാ �പവർ�ി�ുേ�ാൾ
ഭി� െകാടു�ു�യാൾ�് പുണ�ം വർ�ി�ു�താണ.്
ഉദാഹരണ�ിന,് ആേരാഗ�വും, ഭ�ണം പാകംെച�ാനു�
സൗകര��ള�ം ഉ�വർ ഭി� യാചി�ാൽ അരി െകാടു�ുക, േചാറ്
െകാടു�രുത;് വിശ�ിനു ഭ�ണം യാചി�ുേ�ാൾ "പാകംെചയത്
ഭ�ണം" െകാടു�ുക. ഭി� െകാടു�ു�തും െകാടു�ാെത
യിരി�ു�തും ഏെതാരാള�െടയും വ��ിസ�ാത���െ�
സംബ�ി�ു� വിഷയമാണ;് ഭരണകൂടം വ��ിെയ
ഭാരെ�ടു�രുത.് യാചകെര മടിയ�ാരും അലസ�ാരുമാകാെത
മഹാസംര�ി�ുവാനായി��� ൈദവ�ിെ� മഹാവാ�ല�െ�,
സാത�ികമായി� െ്ചേ��തു�;് �കൂരമായ വചന�െളെ�ാ�്
യാചകെര േവദനി�ി�ാൽ പാപം കി���ത് യാചകാവ�
ഉ�ാവാൻ ഒരു കാരണ�ാരായ (ജന�ള�െട ദാസരായ)
ഭരണാധികാരികൾ�ാണ.് വിശ�ിന�ാെത യാചി�ു�വെര,
അസാധാരണമായ സാഹചര��ൾ ഇെ��ിൽ, ജന�െള�ാം
അവഗണി�ുകേയാ, ഓടി�ുകേയാ േവണം; അ�രം യാചകെര
പരിഗണിേ��ു�ത (്ജന�ള�െട ദാസരായ) ഭരണാധികാരികളാണ.്
എ�ാൽ ധർ�ശാസ�്തപരമായ ഭരണസ��ദായ�ൾസമൂഹ�ിൽ 
ഇ�ാ� �ിതി�,് ൈദവ-വി�വം വെര കാ�ിരി�ുകേയ
നിർ�ാഹമു��; അെ��ാൽ മാനുഷികമായ ഊ�െ�
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� �്പകടി�ി�ാൻജന�ൾ� ക്ഴിയണം.))
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മനുഷ�ർ�ു േവ�ി, മനുഷ� ശരീര�ിന്ആവശ�മായ
�പവർ�ന�െള സദാ നിർ�ഹി�ുകയും നിയ��ി�ുകയും
െച��� ൈദവ�ിെ� േജാലികൾ� ത്ട�മു�ാ�ാെത
�ശ�ി�ുവാനു� മര�ാദ മനുഷ�ർ കാേ��തു�്എ�
വിശദീകരണം തുടരു�ു. (ൈദവം) വിശ��ം ദാഹവും
ഉ�ാ�ുേ�ാൾ, മനുഷ�ർ വ��ിസ�ാത���േ�ാെട ഭ�ണ
പാനീയ�െള രുചി� ആ്സ�ദി��െകാ� വ്ിശ�ിനും ദാഹ�ിനും
ആന�കരമായ പരിഹാരമു�ാ�ാൻ, ശാസ�്ത നിയമ�ൾ
�പകാരം ൈദവം ആവശ�െ�ടുകയാണ.് ജീവി�ു�ത്
ആന�ി�ാനാണ;് ത�ള�െട ആന��ി�ായി�് മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� എ�ാ ജീവികള�ം അവർെ��ാം േവ�ി ഭ�ണ
പാനീയ�െള കഴി�ുകയും െച���ു. മനുഷ�ർ�ു േവ�ി, മനുഷ�
ശരീര�ിന് ആവശ�മായ �പവർ�ന�െള സദാ
നിർ�ഹി�ുകയും നിയ��ി�ുകയും െച��� ൈദവ�ിെ�
േജാലികൾ� ത്ട�വുമി�; തട�മു�ാ�ിയാൽൈദവനി�യാണ.്
െപാതുവായ വസത്ുതയാണ;്എ�ാ മനുഷ�രും ജനനം മുതൽ മരണം
വെര നിര�രം പാലിേ��തുമു�.്

സർജറി, േരാഗം, ചികി� തുട�ിയ അവസര�ളിൽ വായിലൂെട
ഭ�ണം കഴി�ു�തിന സ്ാധി�ാെത വരുേ�ാൾ, മൂ�ിലൂെടയും
മ��ം കുഴലി� ഭ്�ണെ� �ദാവക രൂപ�ിൽ െകാടു�ു�ത്
എ�ാവരുെടയും ആവശ�മ�; അഥവാ െപാതുവായ വസത്ുതയ�.
ഒരു ചിലർ� മ്ാ�തം ഭൗതിക ശാസ�്ത പരമായി ആവശ�മാ�ു�
സ�കാര�മാണത.്

ഭൗതിക ശാസ�്ത /ൈവദ� ശാസ�്തപരമായ കാരണ�ളാൽ
'സ�കാര�മായ ഭ�ണ നിയ��ണം' െച��േ�ാൾ ൈദവനി�യി�;
എെ��ാൽ ഭൗതിക ശാസ�്തെമ�ത,് "ൈദവ�ിെ� മഹാ�ാന
മാകു� മഹാശാസ�്തിെ� അംശവും, മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി
ശാസ�്തവും, ഒ�ാമെ� േവദവുമാണ.്"
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ശരീര�ിന് ആവശ�മായ �പവർ�ന�െള സദാ
നിർ�ഹി�ുകയും നിയ��ി�ുകയും െച���തിന്
ജീവികെള�ാം ഭ�ണം കഴി�ണം എ�ിരിെ�,
ബു�ിശ�ി, ഓർ�ശ�ി, തുട�ിയവ അധികമായി ലഭി�
മനുഷ� ജീവി മാ�തം ഒരു ചിലരുെട അധമമായ മത-ആ�ീയ
ചി�ാഗതികെള ശരിെയ�ു െത�ി�രി�്ൈദവ�ിെ�
േപരിൽ ഭ�ണ നിയ��ണം െച���ത് കടു�
ൈദവനി�യാണ.്

മത�ഭാ�ുകെളയും മ��ം വിഷയമാ�ാെത, ൈദവം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� വ��ിസ�ാത��� �പകാരം
ത�ൾ� േ്താ�ുേ�ാെലെയ�ാം 'സ��മായ (സ�കാര�മായ)'
ഭ�ണ നിയ��ണം െച��േ�ാഴും ൈദവനി�യു�,് കടു�ത്
അെ�േ�യു��. എ�ാൽ, സ�കാര�മായതിെന ന�െത�ു
വിേശഷി�ി�ുകേയാ, മ���വരും െച�ണെമ� ആ്ഹ�ാനം
െച��കേയാ, ആവശ�െ�ടുകേയാ, നിർ��ി�ുകേയാ
ഒെ� െചയത്ാൽ ൈദവനി�യുെടയും പാപ�ിെ�യും
ൈദവ ശി�കള�െടയും അളവ �്കേമണ വർ�ി�ു�താണ.്
മത പുേരാഹിത�ാരും മ��ം പാപ�ള�ം ൈദവ ശി�കള�ം
വാരി�ൂ���ു�.്

അ�ാനവും അവിേവകവും ദുസ�ാർ��ള�ം മ��ം നിമി�മാണ്

വളെര േപർ പടുകുഴിയിൽ െപ�ിരി�ു�ത.് "അ�ാനം
കാരണമായൈദവ ശി�കള�െട" കാര��ിൽ, ഭൂമിയിെല�ും മായ
�പത��മാവുകയുംൈദവ-വി�വംആരംഭി�ുകയും െച���തു
വെര മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും
മഹാവാ�ല�വുമായ ൈദവം "മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു�
�പേത�കമായ ഇളവുകെള"അനുവദി�ു�താണ.്
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പകൽ സമയ�്ഭ�ണ പാനീയ�െള കഴി�ാെത
േനായ�്എ� േപരിലും മ��മു� അനുഷഠ്ാന�െള
പിൻപ��കയും, അത് ൈദവീകമാെണ�ു
െത�ി�രി�ുകയും െച��� മൂഢെര തിരു�ാനായി�്
*കടു� വായന്ാ�െ�* നൽകി ൈദവം ശി�ി�ു�ു�.്
*വായന്ാ��ിനു പകരം േറാസാ��വ,് മു���വ്
എ�ിവകള�െട സുഗ�െ� നൽകിയിരു�ു െവ�ിൽ,*
േനായ�്ൈദവീകമാെണ�ു �പചരി�ി�ാൻ മൂഢ�ാർ
കൂടുതൽആേവശെ�ടുമായിരു�ു !

മ�ിെല വസത്ു�ളിൽ മഹാലയി�ി�ി��� ന��നശ�ി
കളിലൂെട മഹാശ�ിയായ ൈദവം മഹാനിർ�ഹി�ു�
മഹാശു�ീകരണ െ���ി �ഗാഹ�ം ഉ�ാകു�േതാെട
അേനകം മൂഢവിശ�ാസ�ൾ മ�ടിയു�താണ.്
ഉദാഹരണ�ിന;് മലം, മൂ�തം, തുട�ിയ മനുഷ�
വിസർ���ൾ�്ബിരിയാണിയുെട മണവും രുചിയും
(ൈദവം) നൽകിയാൽ, മനുഷ�ർ ക�ൂസുകെള
ഉ�ാ�ു�ത�; ത�ള�െടയും മ���വരുെടയും മലെ�
ഭ�ി�ു�താണ!് വളർ�ു മൃഗ�ൾ ഉൾെ�െടയു�അന�
ജീവികള�െട വിസർ���ൾ� ബ്ിരിയാണിയുെടയും മ��ം
മണവും രുചിയും (ൈദവം) നൽകിയാൽ, അവയുെട
വിസർ���ൾ� േ്വ�ിഅവെയമനുഷ�ർ വധി�ുകയും,
േനടാനായി� മ്നുഷ�ർ മ�രി�ുകേയാ ത�ിലടി�ുകേയാ
െച��ം!

ഭ�ണ നിയ��ണെ���ി േഭാഷ��േളാെട

വാചാലരാകു�വർ, *ശരീര�ിെല �പവർ�ന�െള
മഹാഭരി�ു� ൈദവം, വിശ��ം ദാഹവും മാ�തമ�;*
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*ഛർ�ി�ാനും തു�ാനും ചുമയ�്ാനും
മൂ�തവിസർ�നം െച�ാനും മലവിസർ�നം
െച�ാനും (ൈദവം) േതാ�ി�ി�ു�ുെ��തും*
വിസർ�നെ� നിർ�ഹി�ു�േതാെട േരാഗമു�ി
െപെ�� ല്ഭി�ു�തു േപാെലയു� ആശ�ാസെ�
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�എ�ാ ജീവികൾ�ും (ൈദവം)
െകാടു�ു�തും സ�യം വിചാരണ െച�ണം.*
ഭ�ണെ� നിയ��ി�ാൻ ത�ാറാകു�തുേപാെല
വിസർ�ന�െള നിയ��ി�ു�തിലും േകമ�ം കാ�ണം.
ലളിതമായി പറ�ാൽ, *(ൈദവം) പകൽ സമയ� വ്ിശ�്
ഉ�ാ�ുേ�ാൾ / തി�ാൻ മു��േ�ാൾ തി�ാ�വർ,
തൂറാൻ മു��േ�ാൾ തൂറരുത;് മൂ�തം ഒഴി�രുത,് തു�രുത,്
ഛർ�ി�രുത,് ചുമയ�്രുത.്*. ...
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* 6.തഴ�ിെലൈദവീകതയുംൈപശാചികതയും.*

*ഏതാനും വർഷ�ൾ�ു മു�,്* മു�ീം േലബലിെന
െപാ�ി�റയു� സു�രനായ ഒരു െചറു��ാരൻ ഈയു�വേനാട്
രഹസ�മായി ഒരു ഉപേദശം േചാദി��. *'നമസക്ാരം നിമി�ം'* ആ
െവള�� കു�ിയുെട െന�ിയിൽ വർ�ി��വരു� *"കറു� തഴ�്
സൗ�ര�െ� കുറയ�്ു�ു ... നമസക്ാരം ഒഴിവാ�ാെത, തഴ�്
ഇ�ാതാവാൻ ഒരു മാർ�ം ഉപേദശി�ാൻ കഴിയുേമാ?"* നമസക്ാരം
െച�ാെത, തഴ� ല്ഭി�ാനും, കൃ�തിമമായി തഴ� ഉ്�ാ�ാനും
േവഷം െക���വരുെട ഇടയിെല മെ�ാരു മത-മേനാേരാഗി
ആയിരു�ു അത!്

ഈയു�വൻനൽകിയ മറുപടി : *"കുേ�, പതിവായി കൂ�ാലിയും
തൂ�യുംപിടി�ു�കൃഷി�ാരെ�ൈക�ിെല തഴ� ക്�ി��േ�ാ?
പതിവായി േകാടാലി പിടി�ു�വർ�ും വാഹന�ിെ� �ിയറിംഗ്
പിടി�ു�വർ�ും ഒെ� ൈക��ികളിൽ തഴ� സ്ൃഷട്ി�ു�ത്
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവ�ിന്
കു�ു�േളാടു� മഹാവാ�ല�മാണ;് വീ�ും പണിെയടു�ുേ�ാൾ
ൈക��ികൾ േവദനി�ാതിരി�ാനു� മഹാസംര�ണമാണ.്
ഇനി, ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� ആേരാഗ�ം, ധനം,
�ാനം, അവസരം, സമയം തുട�ിയവെയ ന� കാര��ൾ�്
ഉപേയാഗി�ാെത ൈദവ�ിനു േവ�ിയും മരണാന�ര
ജീവിത�ിനു േവ�ിയുെമ�ു പറ�ു പാഴാ�ു� മൂഢ
ജന�ൾ� ശ്ി�കൾ േവേ�? െന�ിയിൽ നൽകു� തഴ�ിെ�
ഉപേയാഗ�ൾ എെ��ാമാണ എ്� ച്ി�ി�� േനാ�ൂ. വലിയ ഒരു
പൂജ�ം എ�താണ സ്ത�ം. കൃഷി�ാരെ� ൈക��ികളിൽ
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു� തഴ�ുകള�െട ഉപേയാഗ�ൾ
അന�മാണ;് ൈദവീകമാണ.്"* ഈയു�വെ� വാ�ുകെള

േക� െചറു��ാരന് അേനകെരേ�ാെല, ൈദവീകമായ
ഊ�മി�ാ�തിനാൽ, അറി�ു െകാ�്മൂഢവിശ�ാസ�െള
ഇ�ും ചുമ�ു േപാരു�തായാണ അ്റിവ.്
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*7. സ�കാര�തയും,വസ�്തവും,വസ�്തധാരണവും.*

*2017 ജൂൺ 12-ന ര്ാ�തി 10 മണിേയാെട,* ഗൾഫിൽ എവിെടേയാ
േജാലി െച��� ഒരു െചറു��ാരൻ വാടസ്ആ്പ് വഴി
അ�രെ����സേ�ശവുമായി സമീപി��.

" വളെര വില െപ� ഒരു അറിയി� എ്�ാവേരാടുമായി ഒരു �പധാന
കാര�ം പറയാനു�.് IMO വീഡിേയാ call ഭാര�മാരുമായും മ��ം
െച���വർ വളെര അധികം സൂ�ി�ുക.�പേത�കി�്
ഭാര�മാരുമായു�വിളികളിൽസ�കാര�തഅത അ്വസാനി�ി�ുക..

എെ��ാൽ യു ട��ബിൽ േപായി imo വീഡിേയാ കാൾ
എ�ടി�ുക.കാര�ം മന�ിലാകും.പ�ാചീ�ി� ആ്ണഅ്വിടം.

നി�ൾ വിളി� വീഡിേയാ കാൾ അവർ you tubeil എ�ാവര�്ും
കാണാൻ  ് സാധി�ും വിധം ഇ�ി���.് ..... സൂ�ി�ാൽ
ദുഃഖിേ�� ... കളിയ� കാര�മാണ.് *എ�ാവരിലും share
െച�േണ"*. ....

*2017 ജൂൺ 13-ന്രാവിെല തെ� േമ�ടി െചറു��ാരന്
ചുവെടയു�സേ�ശെ�വാടസ്ആ്പ വ്ഴി അയ�� െകാടു�ു.

"തിര�ിലാെണ�ിലും YouTube അ�ം പരിേശാധി��. IMO-യുെട
കുഴ�മാെണ�ു േതാ�ിയി�; *ഏേതാ xxx-കാരുെട സ �ൂത�ണിേയാ
കട�ുകയ�േമാ ആെണ�ാണ്കരുതു�ത.്* ആേരാഗ�ം ധനം
�ാനം അവസരം സമയം തുട�ിയവെയ ൈദവം തരു�
മുറയ�് '്ശുചിത�ം അത�ാവശ�ം ആവശ�ം വിേനാദം' �പകാരം
തീർ�യായുംവീ�ും ഇടെപടു�താണ.്

.. മ���വെര ന�ാ�ാൻ �ശമിേ��ു�ത ര്�ാമതാണ;് സ�യം
ശു�മാവാൻആദ�ം �ശ�ി�ണം.
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*വസ�്തവും വസ�്ത മുറയും �ശ�ി�ാ�ത*് സ��ം
അപരാധമാണ.് മ��� ജീവികളിൽ നി�ും
വ�ത�ാസെ�ടു�ി െ�ാ� *്മനുഷ�ൻഎ�ജീവി�ു മാ�തം
ലഭ�മാ�ു� വർ�ി� ബു�ിശ�ികെളയും ശാസ�്ത
�ാനെ�യും, അന�മായ ആന��െളയും, സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ�യും, േമാ�െ�യും, (മഹാവാ���
മായ ൈദവം) മഹാസംേയാജി�ി�ു�ത് 'സ�്തീയും
പുരുഷനും േചർ� മനുഷ�ൻ എ� ജീവിയുെട തിരി�റിവ '്,
കുടുംബം,സമൂഹം, േദശം, ഭൂമി എ�ീ ബ��ളിലൂെടയാണ.്

*മനുഷ�രും മ��� ജീവികള�ം* ത�ിലു� കാമാന�
കാര��ളിെല വ�ത�ാസ�െള മഹാആവിഷ�്രി�ി���ത്
മഹാ�പധാനമായി�ാണ.് അതിന ഉ്പാധി ആ�ിയി���ത്
*വസ�്തെ�യാണ.്*

*വസ�്തവും വസ�്ത മുറയും :*

മനുഷ�ൻ എ� ജീവി മാ�തം വസ�്തം ധരി�ു�തും , മ���
ജീവികെള േ�ാെല മനുഷ�രും വസ�്തം ധരി�ാെത
ജീവി�ാൽ എ�െനയു�ാവുെമ�് അ�ം ഭാവന
െചയത്ാൽ വിഷയ ഗൗരവം േബാ��മാകു�താണ.് (സമൂഹ
ജീവിതം, കുടുംബ ജീവിതം, വീട,് വസ�്തം, ൈവവിധ�മാർ�
പാചകം/ഭ�ണം, ശാസ�്ത സാേ�തിക വികസനവും
അന�മായ ആന��ള�ം മനുഷ�ർ� സ്ാ��മാകു�ത�.
മെ�ാരു മൃഗം, അ�തമാ�തം. അതായത മ്ഹാശാസ�്ത�ിെ�

ശാഖകളിലും ഉപ-ഉപ ശാഖകളിലും വികസനം നട�ണെമ�ിൽ
അഥവാ മനുഷ�രുെട അേന�ഷണവും ഗേവഷണവും
സാ��മാകണെമ�ിൽ ആദ�ം �ാപിതമാേവ�ത് മ���
ജീവികളിൽ നി�ും വ�ത�സത്മായ സദാചാര ശാസ�്തമാണ.്
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അതിലൂെട മാ�തേമ മനുഷ�ൻ എ� ജീവിെയ കുടുംബം, സമൂഹം
എ�ി�െനയു� വ�വ�ിതികള�െട ഭാഗമാ�ാനാവൂ. മനുഷ�രുെട
ചു��മു� പശു, ആട,് പൂ�, മുയൽ, പ�ി, എരുമ, പുലി, സിംഹം
തുട�ിയ ജീവികെള�ാം ര�ബ��ൾ വിഷയമ�ാെത
കാമബ��ളിൽ ഏർെ�ടുേ�ാെല മനുഷ�ജീവിയും
ഏർെ�ടുകയാെണ�ിൽ കുടുംബം, സമൂഹം എ�ി�െനയു�
വ�വ�ിതികൾ സാധ�മ�ാെത വരും. അതു കണ�ാ�ിെ�ാ�്
മഹാശ�ിയായൈദവം മനുഷ�രുെട ജനന- ജീവിത- മരണ�ളിെല
എ�ാ അവ�കള�ം മ��� ജീവികള�േടതിൽ നി�ും വിഭി�മായി
സംവിധാനം െചയത്ിരി�യാണ.്

എ�ാ മനുഷ�ർ�ും 50 പുരുഷജ��ൾ, 50 സ�്തീ ജ��ൾ ഉ�;്
മഹാസമനീതിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തുമാണ.്
അ�െനയിരിെ�, ദുർ�ാദ�ൾ�ും ദുർവ�ാഖ�ാന�ൾ�ും
അനാവശ�മായ കു�െ�ടു�ലുകൾ�ും ത�ാറാവാെത,സ�്തീകള�ം
പുരുഷ�ാരും ധർ�ശാസ�്ത�ിെ� ഒ�ാം ശാഖയായ സദാചാര
ശാസ�്ത പരമായ *വസ�്തമുറ* പാലി�ണം. *അസാധാരണമായ
സാഹചര��ിൽ അ�ാെത വസ�്തമുറ െത�ി�� കൂടാ.*
ഉദാഹരണ�ിന,് വസ�്തധാരണ�ിൽ, അടി�ാനപരമായി
പാലിേ��തായ കാര�ം മാ�തം പറയാം. മനുഷ�െ� 2 ഭാഗ�ളിൽ
കൂടുതൽ �ശഷഠ്വും സൃഷട്ിയുമായി മഹാബ�ി�ി�ി��� സ�്തീെയ
ആദ�ം പരാമർശി�ാൻ ബാ���മാണ.് തല ഒഴിെകയു�
ശരീരഭാഗ�െള �പദർശി�ി�ു�തിന സ്�്തീകൾ� ധ്ർ�ശാസ�്ത
പരമായി *ലളിതം തെ�യായ* കൂടുതൽ നിയ��ണ�ള��.്
കണഠ്ാഭരണേ�ാട്അഥവാ മാലേയാടുേചർ�ും ഏെറ�ുെറ
ൈകമു��കേളാളം നീ�ും, വയർ �പദർശി�ി�ാ�തുമായ
ര�ാംവസ�്തവും (�ൗസ)്, ശരീര വളർ�യെ്�ാ�്സാരി
േപാെലയു� േമൽ വസ�്തവും, െപാ�ിൾെ�ാടിയും കാൽവ�യും
മറയ�്ു� ഒ�ാം വസ്�തവും സ�്തീയ�്്സദാചാരശാസ�്തം
നിർ��മായി നിർേ�ശി�ു�ു.
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മ��മായി കൂടുതൽ ബ�െ�� െതാഴിലുകൾ െച���
പുരുഷ�ാർ�് ഷർ�് നിർ��മ�, എ�ാൽ കാൽമു��ം
െപാ�ിൾെകാടിയും മറയു� ഒ�ാംവസ�്തം ഏതുെതാഴിൽ
െച��േ�ാഴും പുരുഷന ന്ിർ��മാണ.്

വസ�്തെ�കുറ��ം ശരീരെ� �പദർശനവസത്ുവാ�ിയും
ജീവി�ു�വരും ആഢ�ത�ം അഭിനയി�ു�വരുമായ
െപൺകു�ികള�ം സ�്തീകള�ം വർ�ി�ിരി�ു�ു, അവരുെട
ഇടയിൽ നി� ര്സി�ു� പുരുഷ�ാരും േനതാ��ാരും
വർ�ി�ിരി�ു�ു. വ��ിയുെട ഏതു �പവൃ�ിയും
ധർ�ശാസ�്ത പരമായിരി�ുവാൻ �ശ�ിേ��ത്
വ��ിയുെട ആവശ�മാണ.് വ��ി വസ�്തമി�ാെതേയാ
ഉേപ�ിേ�ാ, പരസ�മായി�്ഭാഗികമാേയാ മുഴുവനാേയാ
ന�മായിരി�ുേ�ാൾ, വ��ിയുെട മേനാഭാവ�ിലാണ്
തീർ�യായും ൈദവീകനീതി നട�ാവു�ത;് അേതസമയം
വസ�്തമുറ പരസ�മായി െത�ി�് നാ�ിൽ ജീവി�ാൻ
അവകാശമി�. വസ�്തമുറ പരസ�മായി െത�ി��ം, വസ�്തം
പൂർ�മായി ഉേപ�ി��ം, (വസ�്തമി�ാെതയും) മ���
ജീവികെളേ�ാെല ജീവി�ാൻ കാടു�േ�ാൾ,
നാ�ിൽ�െ� വസ�്തമുറ െത�ി�� ജീവി�ണെമ�്
ആ�ഗഹി�ു�ത െ്ത��തെ�യാണ.് ഓകസ്ിജെന��ിയു�
അ��ായം പഠി�ുേ�ാൾ മ���വരുെട ന�തേയാട്
ഓേരാരു�രും പുലർ�ു� മേനാഭാവ�ള�ം �പവൃ�ികള�
െമ�ാം ഉൾെ�െട മനുഷ�രുെട ചി�കെളേ�ാലും ൈദവം
ഭൗതിക ശാസ�്തപരമായി�� തെ� അറിയു�ു� എ്�ും
അവരുെടേമൽ മഹാനീതി നട�ാവു�ുമു�്എ�ുകൂടി
തിരി�റിയണം.
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ഓേരാ വ��ിയും സദാചാര�ൾ അഥവാ സദാചാര
ശാസ�്തം പിൻപേ��തു�.് സ�്തീ പീഢന�ള�ം
സ�്തീധന�ള�ം മദ�വും അഴിമതികള�ം ഒെ� ഒെ�
അവസാനി�ുവാനും ഓേരാ വ��ികള�െടയും ജീവിതം
സംശു�മാവാനും, അ�െന സമൂഹം െമാ��ിൽ
സംശു�മാവാനും ധർ�ശാസ�്ത�ൾ �പകാരം തെ�
ജീവിേ��തു�.് സമൂഹ�ിെല അധമ വൃ�ികെള�ാം
ഒ�ിെനാേ�ാട് ബ�െ��ിരി�ു�വയാണ.് എ�ാ
ശാസ�്ത�ള�ം എ�ാ വസത്ു�ള�ം പരസപ്ര
ബ��േളാെടയാണ ൈ്ദവം സൃഷട്ി�ി���ത.് ആകയാൽ
സ �ൂത�ണി െകാ� �്പശന്�ൾ� പ്രിഹാരമു�ാകു�ത�.

സ�കാര�വും ൈദവീകവുമായ െസകസ്ിെന ഏ�വും
അധമമായി വഴിപിഴ�ി�ുവാൻ രാഷ�്ടീയ വ�വ�ിതികൾ
കൂ��നിൽ�ു�തിനാൽ കുടുംബജീവിതവുംസമൂഹജീവിതവും
െക��റ�ി�ാെതഇ�ആ്ടിയുലയുകയാണ.്

*ഓേരാ സ�്തീയും സ�യം �ശ�ിേ��തായ കാര��ൾ
സ�യം �ശ�ി�ണം.* സ�്തീകൾ വസ�്തമുറ െത�ി�ു�തും ,
രാ�തിയിൽ തനി�� യാ�ത െച���തും തനി��
താമസി�ു�തും , കാമചി�കെള പലേ�ാഴും പലർ�ും
വർ�ി�ി�ും ..... ഒഴിവാ�ാവു�കാര��െള ഒഴിവാ�ണം.
പകരം ധാർ�ിക അധഃപതന�ൾ നിറ� സമൂഹ�ിൽ,
ധർ�ശാസ�്തപരമായി പുരുഷ�ാെര ഉയർ�ാൻസ�്തീകൾ

പരി�ശമി�ു�ത്മേനാേരാഗികെള ചികി�ി�ാൻ
മേനാേരാഗികൾ ത�ാറാവു�തു േപാെലയാണ.് ഓേരാ
പുരുഷനും അവരവരുെട കാര��ള�ം �ശ�ി�െ�
എ�താണ് ഒരു ശരീരെ� ലഭി� ജീവാ�ാവ്
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നിർബ�മായും അറിേയ�ത.് ഇ�െലകളിെല
ആൺകു�ികളാണ് ഇ�െ� പുരുഷ�ാെര�തും
ഒരു/മെ�ാരു കുടുംബ�ിെല അംഗമാണ ഓ്േരാ പുരുഷനും
എ�ത ഉ്ൾെ�ാ�ണം.

*കു�ികെള ഉചിതമായി വളർ�ാനു� ഉ�രവാദിത�ം
(ൈദവം) �പഥമമായി ചുമതലെ�ടു�ിയി���ത മ്ാതാവായ
സ�്തീെയആെണ�തും , �പസത്ുത ൈദവീകമായ കടമയിൽ
നി�ും അക�ു മാറാനും സ�്തീജ��ിൽ
പറ�ി�ി�ാ�തായ േജാലികൾ െച�ാനും, വളെരയധികം
അ�മാർ ത�ാറായതാണ് ആൺകു�ികൾ വളർ�്
പുരുഷ�ാരായി മാറുേ�ാൾ അനവധി സ�ഭാവദൂഷ��ള�ം
തദ�ാരാ ധാർ�ിക അധഃപതന�ള�ം ഉ�ാവാൻ
കാരണമായെത�് തിരി�റി�് തിരു�ു�ത്
ൈദവീകമാണ.്* വീ�ിൽ/ കുടുംബ�ിനു�ിൽ
ആൺകു�ികള�െടയും െപൺകു�ികള�െടയും കാര��െള കൂടുതൽ
�ശ�ിേ��ത്മാതാവും, നാ�ിൽ/ സമൂഹ�ിൽ കൂടുതൽ
�ശ�ിേ��ത് പിതാവുമാണ�് ധർ�ശാസ�്ത പരമായി

മന�ിലാ�ണം. െടലിവിഷൻ ചാനലുകളിെല ചർ�കളിൽ
ബു�ി�സർ�ുകൾ കാ�ിയതു െകാ�് പരിഹാരം
ഉ�ാകു�ത�. *ൈദവം ഭൂമിയിൽ സൃഷട്ി� മനുഷ�െര�ാം
വ�ത�സത്�ള�ം െചറുതും വലുതുമായ മേനാേരാഗ�ൾ
പിടി� മ്ത-ജാതി-രാഷ�്ടീയ ജീവികളായി അധഃപതി�താണ്
മൂലകാരണം എ�്തിരി�റി�്ഓേരാരു�രും ധർ�
ശാസ�്തപരമായി ചികി�ി�ാൽ മാ�തേമ പൂർണമായും
സുഖെ�ടുകയു��.* ...സൂ�ി�ാൽ ദുഃഖിേ�� എ�തിന്
ഉപരി ധർ� ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ാൽ ജീവിതം
അത�ാന�കമാകും.തീർ�.
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*8. മതമേനാേരാഗികള�െട �പഭാഷണ��ി� :്-*

എ�ാ മത�ള�ം ഒരു ൈദവ�ിേല�ു� പല വഴികൾ
മാ�തമാെണ�് മതസൗഹാർ� സേ�ളന�ളിലും മ��ം
�പസംഗി�ു�വർ മ��� മത�ൾ �പകാരം
�പാർ�ി�ുവാൻ സ�യം ത�ാറാവുകയും അനുയായികെള
േ�പരി�ി�ുകയും പഠി�ി�ുകയും െച�ി�. അേതസമയം
മ��� മത�ളിെല വാചക�െള �പസംഗ�ളിൽ കലർ�ി
െ�ാ�്തെ� പാ�ിത�ം �പകടി�ി�ാനും മതജാതി-
മേനാേരാഗികള�െട ൈക�ടി വാ�ാനും, �പഭാഷണ-
മിടു�ിന സ്ംഘാടകരിൽ നി� ക്ൂടുതൽ പണം പിടു�ാനും
�ശ�ി�ു�താണ.് ചില മേനാേരാഗികൾ ത�ൾ�ു േപാലും
അറിയാ� മ�� ഭാഷകളിെല വാചക�െളയും
മ���െളയും �പാർ�നകെളയും മന�ാഠമാ�ുകയും
�പസംഗ�ളിലും �പാർ�നകളിലും കൂ�ിേ�ർ�ുകയും
െച��ം. ഇ�� േപാലു� രാജ��ളിൽ �കിസത്�ൻ
പുേരാഹിതർ സുറിയാനി ഭാഷയും, മു�ിം പുേരാഹിതർ
അറബി ഭാഷയും, ഹി�ു പുേരാഹിതർ സംസക്ൃത ഭാഷയും
ത�ിവിടു�ത ഉ്ദാഹരണ�ളാണ.് ഇ��യിെല മു�ീം മത-
മേനാേരാഗികളിൽ ഭൂരിപ�വും അറബി ഭാഷയിെല
�പാർ�നകെള അർ�ം അറിയാെത ത�ിവിടു�വരാണ.്
അതു പറയുേ�ാൾ അൈദ�ത മതെ� ശ�മാ�ുകയും
ഹി�ുമത�ിൽ ലയി�ി�ുവാൻ ഒരു കാരണ�ാരനുമായ
ആദിശ�രെ� ഇ�െ� പുനർജ�െ� ��ി അ�ം
കുറി�ാം. �ബ�ം എ� മഹാ സത�െ� സംബ�ി�
െവളിപാടുകൾ ലഭി�േവ, അമിതാേവശം കാ�ിയ
ആദിശ�രൻ *'ജഗത മ്ിഥ�ാ വാദം'* �പചരി�ി� ക്ടു�
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പാപം െചയത്ു. മിഥ�യായ യാെതാ�ും മഹാശ�ിയും
മഹാ�ാനിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവം സൃഷട്ി�ി�ി�. മഹാശാസ�്ത
�പകാരം സർ�തും സൃഷട്ി�ിരിെ�, ജഗ�ിെന -
മഹാ�പപ�െ�മിഥ�എ�ു വിേശഷി�ി�തും ൈവവാഹിക
ജീവിതെ� ഉേപ�ി�തും , കടു� അപരാധമായി.
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവിയുെട സംഹാര
അംശമായ *സംഹാര േദവി*യുെട കര�ളാൽ വധി�െ��
അേ�ഹം തെ�യാണ് വിേവകാന�നായി വ�ത.്
ബഹുഭൂരിപ�ം ജന�െള േ�ാെല ൈദവം എ�ാെണ�്
അറിയാെത �പാർ�നകള�ം പൂജകള�ം ത�ി��കള�മായി
അേ�ഹം ജീവി�ിരി�ു�ു. ഏതാനും വർഷ�ൾ�ു മു�്
േ��ത�ിെല ൈമ�ിലൂെട ആെണ�ു േതാ�ു�ു,
അേ�ഹം സംസക്ൃത േ�ാക�ൾ െചാ���ത ഈ്യു�വൻ
േകൾ�ാൻ ഇടയായി. "െചാ�ിയ സംസക്ൃത േ�ാക�ള�െട

അർ�ം താ�ൾ�്അറിയാേമാ" എ�ു േചാദി��. "വലിയ
അർ��ൾ ഉ� േ�ാക�ൾ ആണ"് അേ�ഹം മറുപടി നൽകി.
വി�ി� : "താ�ൾ�ആ്വലിയഅർ��ൾഅറിയാേമാ ?" "ഉംം◌ംം.
അറി�ു കൂടാ. സംസക്ൃതം പഠി�ാൻ പ�ിയി�ി� ..... ഉടെന
പഠി�ു�ു�.്" 2017-ലും അേ�ഹെ� ക�ിരു�ു. ൈവകാെത
അേ�ഹ�ിെ� േമലു� 'പഴയ ൈദവശി�' അവസാനി�ും;
എ�ാൽ പുതിയവ ഉെ�� മ്ഹാഅനു�ഗഹ�ാൽ ഈയു�വൻ
അറിയു�ു.

ഇേ�ാഴെ� സൃഷട്ി ച�ക�ിെല എ�ാ മതാചാര��ാരും പല
മത�ളിലും പല രാജ��ളിലും െപ� പ്ുനർ�നി�� ജീവി�ു�ു�,്
ശി�കൾ അനുഭവി�ു�ു�,് ൈദവ വി�വ�ിെ� തുടർ�യായി
സംഹാരം ആരംഭി� േ്മാ�ം ലഭി�ും വെരയും അവരും ഏവരും
ഭൂമിയിൽ പുനർ�നി�� െകാ�ിരി�ുംഎ�റിയുക.
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*മത�ളിെല മ���ള�ം �പാർ�നകള�ം അവെയ ഉ�ാ�ിയ
വ��ിയുെട അതാത് അവ�കളിെല മേനാഭാവെ�
ആ�ശയി�ാണ് ശരിയാവു�ത.് സ�കാര�മാണത.് അയാള�െട
മേനാനില ൈകവരി�ു� മെ�ാരാൾ� അ്ത ശ്രിയാണ.് ഇ�്
ശരിെവ�തിെന നാെളയും ശരിവയ�്ണെമ�ി�. ഭൗതികമായ
അസത്ിത�മു�ത മ്�ിനും മ�ിെ� അംശ�ളായ ശരീര�ിനും
മാ�തമാകയാൽ, മ�ിെ� നിയമ�ൾ �പകാരം സ�യം വിശകലനം
െചയത് േ്ബാ��െ�ടാെത മ���വർ ഉ�ാ�ിയ (മത�ളിെല)
മ���ള�ം �പാർ�നകള�ം ഏ��പാടു�തും പിൻപ���തും
*കടു� മേനാേരാഗമാണ.്* �പാർ�നകൾ� െ്പാതു സ�ഭാവവും
നി�ിത സമയ�ള�ം ക�ി�ു�വരും പാലി�ു�വരും
മേനാേരാഗികളാണ.് ൈദവകാര��ൾ�്ൈദവ�ിനു സമയം
ക�ി�ാൻ �ശമി�ു� കടു� മേനാേരാഗികൾ !. *േമ�ടി
മേനാേരാഗികൾ ഒേര സമയ� ന്ി�ിത സമയം െകാ�ു മാ�തം
വിസർ�ന�ൾ െച��വാനും ഛർ�ി�ാനും ഭ�ി�ാനും
വി�ശമി�ാനും, േരാഗ�ൾ വരാനും സുഖെ�ടാനും ഒെ� ഒെ�
പരിശീലി�ാൽ മേനാേരാഗം കുറയു�താണ!്*

മത�രിഷകെള ശു�ീകരി�ാെത, ധാർ�ിക
അധഃപതന�ൾ അവസാനി�ി�. എെ��ാൽ
െകാടും പാപികളായ അവർ, അസത��െളയും
അ�വിശ�ാസ�െളയും ജന�ള�െട / ജീവാ�ാവിെ�
�ാനേബാധമായ മന�ിൽ വ�ാപകമായി
കു�ിനിറ�ിരി�ുകയാണ.് മ�ിെ� നിയമ�െളേയാ,
*സ��െമ�ു കരുതു� ശരീരെ�േയാ സ�യം വിശകലനം
െച���വരായി ഓേരാ മനുഷ�െനയും ഉയർ�ുകയാണ്
ആദ� ആവശ�ം.* ൈദവ-വി�വേ�ാെട മാ�തേമ
മഹാഉചിതമായി മഹാശു�ിആരംഭി�ുവാൻകഴിയൂ.
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*(3.5)*. മേനാേരാഗ ചികി�യുെട അ�ാം ഭാഗം :-
*അസത� േദശീയത*

യാെതാരു മനുഷ�നും യാെതാരു േദശ�ും ജനി�ു�ി�;
ഏെത�ിലും േദശ� ് ജനി�ാേനാ ജനി�ി�ാേനാ
യാെതാരു ജീവികൾ�ും കഴിയു�ത�. (യഥാർ��ിൽ
എ�ാ ജീവികള�ം ജനി�ു�ത് ആകാശം എ�
മഹാലിംഗ�ിെ� അക�ാണ;് യാെതാരു േദശ�ളിലും
അ�. ൈദവ വി�വ വിശകലനം -8ലും 9ലും
വിശദീകരി�ി���.്).

*മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരംഎ�ാ മനുഷ�െരയും 100തവണ
പുനർ�നി�ി�ുേ�ാൾ േദശ�ള�ം മത�ള�ം ജാതികള�ം
വർ��ള�ം ലിംഗ�ള�ം സൗ�ര�വും ആേരാഗ�വും നിറവും
െതാഴിലുകള�ം വിേനാദ�ള�ം ബു�ിശ�ിയും ഒെ�
വ�ത�ാസെ�ടു�ു�.് �പസത്ുത പരമ സത�െ�
ഉൾെ�ാ� ഭ്ൂമി എ� മഹാേദശ�ിെല മനുഷ�ർ എ�
തിരി�റിേവാെട ജീവി�ാൻ കഴിയണം.* മ��ം �പേദശവും
ഭൂമിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ
*ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളാണ് ഭൂമിയിെല മുഴുവൻ
മനുഷ�രും മ��� ജീവികള�ം എ� വകതിരിവ ്േനടു�
മനുഷ�ർ* �പാേദശികത�ം അവകാശെ�ടിെ��ും *ഭൂമിയുെട
കു�*് എ� മഹാ ബഹുമതി ആ�ഗഹി�ുെമ�ും
അറിയണം.

മ�ായ ഭൂമിയുെട അംശ�ൾ മാ�തമാണ് രാജ�വും
�പേദശ�ള�ം 'ജീവികള�െട ശരീര�ള�ം.' *ശരീരെ�
�പാേദശികമാ�ാേനാ മതപരമാ�ാേനാ ജീവികൾ�്
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കഴിയു�ത�.* േദശീയ ഗാന�ള�ം സം�ാന ഗാന�ള�ം 
ഒെ� 'അധമ കാര��ളായതു െകാ�ാണ'് അവയുെട
േപരിൽ ഒരു കൂ�ം മേനാേരാഗികൾ മെ�ാരു കൂ�ം
മേനാേരാഗികള�മായി കടിപിടി കൂടു�ത.്

ഭൂമിയിെല ഏതു �പേദശ�ു ജനി�ാലും ജീവി�ാലും
അതാതു �പേദശെ� മ� ് സൃഷട്ി�ു�തും
നൽകു�തുമായ ശരീര േകാശ�െളയാണ്ജീവാ�ാവ്
"എെ� ശരീരം" എ�ു പറയു�ത.് ശരീര�ിെല
േകാശ�െള ശരീരം സ�യം നവീകരി�� െകാ�ിരി�ു �തു
െകാ�ാണ്ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീര വളർ�, േരാഗ
ആഗമനം, േരാഗ സൗഖ�ം, േരാഗ �പതിേരാധം, ശു�ശൂഷ,
മുറിവ് ഉണ�ൽ, തുട�ിയവെയ�ാം നട�ു�ത.്
ഭ�ണ സാധന�ള�ം മരു�ുകള�ം ഒെ� ശരീര�ിനു
നൽകാൻ ജീവാ�ാവിെന അനുവദി�ു�ു എ��ാെത
അവെയ സ�ീകരി�ു�തും േകാശ�െള പുതിയതായി
സൃഷട്ി�ു�തുെമ�ാം മ��ം ശരീരവുമായ ൈദവാംശം
മഹാനി�യി�ു� കാര��ളാണ.് അ�ാരണ�ാൽ 
തിരുവന�പുര� ജ്നി� ഒരു മനുഷ�ൻ േകാ�യം, െകാ�ി,
തമിഴന്ാട,് േബാംെബ, കാശമ്ീർ, പാകി�ാൻ, ൈചന,
അേമരി�, റഷ�, ഗൾഫ് നാടുകൾ തുട�ിയ
�പേദശ�ളിെല ഒരു പഴം കഴി�ുകേയാ, ജലം
കുടി�ുകേയാ, മരു�ുകൾ കഴി�ുകേയാ െചയത്ാൽ
േപാലും, ശരീരം സദാ പുതിയ േകാശ�െള
സൃഷട്ി�ുകയാൽ മനുഷ�െ� ശരീര�ിന്ജീവാ�ാവ ്
അവകാശെ�ടു� �പാേദശിക-മൂഢത�ം നഷട്െ�ടു�താണ.്
രാഷ�്ട�ളിെല ഭരണാധികാരികൾ�ും ൈസനികർ�ും സാധാരണ
ജന�ൾ�ും മ��� ജീവികൾ�ുെമ�ാം  ബാധകമായകാര�മാണ .്....
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ഒരു �പേദശ�് ജനി�വർ, മ��� രാജ��ളിെല
വ�ത�സത്�ളായ  �പേദശ�ളിൽ ജീവി�ുേ�ാൾ, മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശ�ൾ മാ�തമാണ ്
ഭൂമിയിെല�ും ഉ�ത എ്�തുെകാ�ാണ ജ്ീവാ�ാ�ൾ�്

ജീവി�ാൻ കഴിയു�ത.്  അവരറിയാെതയും �പവർ�ി�ാ
െതയും മ��ം ഭൂമിയുമായ ശരീര�ിെല േകാശ�െള
നിര�രം -ആവശ�ാനുസൃതമായി�-് സ�യം മാ��� �പ�കിയ
പുതിയ �പേദശ�ളിലും മ��ം ഭൂമിയുമായ ശരീര�ൾ
മഹാനിർ�ഹി�ു�ു.

ജീവികൾ മരി�ുകേയാ വധി�െ�ടുകേയാ െച��േ�ാൾ,
'മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശമായ ശരീരം'
മഹാശാസ�്ത �പകാരവും, മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരവും, 
സ�യം വഹി�� െകാ�ിരു� ജീവാ�ാവിെന ശരീര�ിൽ
നി�ും പുറ�ാ�ുക യാണു െച���ത.് മരി�ുേ�ാൾ,
ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപവും ജീവനുമായ ഓകസ്ിജൻ,
അദൃശ� വാതക�ളായ ജീവാ�ാവിെനയും പുണ�പാപ�
െളയും മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം നയി�ു�താണ.്
മരി�ുേ�ാഴും വധി�െ�ടുേ�ാഴും,  മ��� ജീവികള�െട
ഭ�ണമായി�് പരിണമി�ാലും ഇെ��ിലും, ശരീരം
എവിെടയുമു� മ�ിലടിയു�താണ.് ശരീര�ിന ജ്നി�
�പേദശെമേ�ാ ജീവി�ു�  �പേദശ�െളേ�ാ വ�ത�ാസമി�.
മ��ം ഭൂമിയും ൈദവാംശവുമായ ശരീരം വീ�ും മ�ിേല�്
മട�ു�ു.സർ�ം മ�ടി.

ശരീരം �പത��മായി�,് ജീവാ�ാവിന അ്നുവദി�ു�തായ
അവയവ-ചലന�െളെ�ാ�് *ഏെതാരു �പവൃ�ിയും
െച�ാനും െച�ാതിരി�ുവാനും, ഏെതാരു വസത്ുവും
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ഉപേയാഗി�ാനും ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാനും ജീവാ�ാവിന്
സ�ൂർ�  വ��ി-സ�ാത���െ�യും ലഭി�ു�ു� ് .*
�പസത്ുത സ�ാത���െ�  ഉപേയാഗി� മ്��ം �പേദശവും
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� കാര��ളിൽ ഇടെപടാൻ 
സൃഷട്ികൾ�ു കഴിയു�ത�.

*�പാേദശികത�െ� നിർ�ചി�ാേനാ �പാേദശികത�ം
അവകാശ െ�ടാേനാ കഴിയു�വർ ഭൂമിയിൽ ഇ�.*  'മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശമായ �പേദശെ�'
നിർ�ചി�ാൻ ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ് കഴിയുക.
ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.

*ഏകമഹാശ�ിയായ ൈദവെ�േയാ, ൈദവ�ിെ�
മഹാരൂപമായ ഭൂമിെയേയാ അ�ാെത മെ��ിെന
സത്ുതി�ാലും പാപമാണ് പാപമാണ് പാപമാണ;്
ൈദവശി�കള�മു�.്* �പപ��ിെ� *സൃഷട്ി-�ിതി-
സംഹാര�െള നിർ�ഹി�ു�ത്േയശുവാണ,് അ�ാഹു
വാണ,് �ബ�മാണ,് േദവിയാണ,് ശിവനാണ,് ഗണപതിയാണ,്
അ��നാണ,് കി�നാണ,് മാ�ാെ�ാലിയാണ,്*
എ�ി�െന *വ�ത�സത് മതൈദവ�െള/േദവതകെള ഒേര
േ�ജിൽ വ��തെ� പാ��കളിലൂെട സത്ുതി�ു�
യാെതാരു ഉള���മി�ാ� ഗായകരും �പചാരകരും
ആസ�ാദകരുമാണ ഏ്െറ�ുെറ എ�ായിട�ളിലും ഉ�ത.്
കു�ു�ൾ ൈദവശി�കെള പിടി�� വാ�ു�ത്
മഹാമാതാവായ മഹാേദവി�്സേ�ാഷം നൽകു�ി�;
മഹാനീതിപതി കൂടിയായ മഹാേദവി� മ്ഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം പാപികെളശി�ി�ാതിരി�ാനും കഴിയി�.*
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മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും *മഹാവാ�ല�വുമായ*
ൈദവം, *സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർെ��ാം �ാനവും
സ��ും ഊർ�വും സമയ�ള�െമ�ാം നൽകു�തു
കൂടാെത ന�തു െചയത്് പുണ�ം വർ�ി�ി�ാനു�
അവസര�െളയും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു�.്
അഹംഭാവ�ള�ം, അ�ാനവും െകാ� അ്േനകം േപർ
അവസര�െള തിരി�റിയാെത േപാകു�ു; നഷട്െ�ടു�ു�ു.
ശാസ�്ത-വിശദീകരണ�ൾ�് : www.omsathyam.com
സ�ർശി�ുക.
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*(4). ഭൂമി നമഃ *

ഭൂമിയിെല എ�ാലെ�യും മഹാവി�വകാരി ഭൂമി
തെ�യാണ.് ഒരി�ലും മാ�മു�ാകാ�മഹാസത�മാണത.്
സ�യം വിശകലനം െചയത് മ്ന�ിലാ�ാൻ മനുഷ�ർെ��ാം

ബു�ി ശ�ി, ഓർ� ശ�ി, സമയം, അവസര�ൾ
തുട�ിയവെയ േവ�ുേവാളം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി���.്

മ�ായ ഭൂമി, ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമാണ.് മ��ം ഭൂമിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ
ഏകൈദവം, മഹാേദവനായ മഹാേദവി, മഹാദാസനും
�പതിനിധിയും �പപ�പിതാവുമായ പരമശിവൻ എ�ി�െന
ര�ായി വിഭജി�,് മഹാ�പപ�െ� മഹാഭ�ദെ�ടു�ു�ത്
എ�െനെയ�ും , ഒ�ായ മഹാേദവി മാ�തം ൈദവമായി
മഹാഅവതരി�ു�ത എ്�െനെയ�ും എ�ിനാെണ�ും
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.്

സൃഷട്ി ച�ക�ിെ�ആദ� പകുതിയിൽ ൈദവം / മായ �പത��മ�.
അ�ാല�് ധർ� ശാസ�്തെ� മഹാസംര�ി�ുവാൻ
ഏകമഹാവി�വകാരിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയും മഹാേദവനുമായ മഹാേദവി, ഭാഗമായ
പരമശിവെന മനുഷ�നായി മഹാഅനു�ഗഹി�്അയ�ു�ു�.്
കാളിദാസൻ, ബു�ൻ, ഗാ�ിജി തുട�ിയവർ പരമശിവെ�
അവതാര�ളായിരു�ു എ�് ഈയു�വെന 20
വർഷ�ൾെ��ിലും മു� മ്ഹാെവളിപാടായി അറിയി�ിരു�ു. 10
വർഷ�ൾെ��ിലും മു�്ൈ�ക�ിെ� േപര്കൂ�ിേ�ർ�ു.
ൈ�ക�ിെന അയ�തും അേ�ഹം അതിേവദനകെള സഹിേ��ി
വ�തും, ആദ� മഹാകാലച�കവുമായി ബ�െ��തും ചരി�ത�ിൽ
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ഒ��ം ഇ�ാ�തുമായ കാരണ�ൾ െകാ�ാെണ� വ്ിശദീകരി�ത്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി ഈയു�വെ� ഹൃദയ�ിൽ
മഹാ�പേവശി�് സുവ��മായി േകൾ�ി� മഹാ-
ഭാഷണ�ിലാണ.് ഇ��യിലും മ��മു� അേനകർ ൈദവമായി

െത�ി�രി�ിരി�ു�ത് പിശാചു�ള�െട രാജാെവേ�ാണം
അധഃപതി� ഒരു േദവതെയ ആെണ�തും 'വഴി െത�ിയ ആ
കു�ാടിെന' തിരു�ാനും ര�ി�ാനും, ജന�െള കു�ാടിൽ
നി�ും ഉ�ാകുമായിരു� വലിയ പരി�ുകളിൽ നി�ും
മഹാസംര�ി�ുവാനും ആണ്ൈ�ക�ിെന അയ�ത്എ�ത്
തിക��ം പുതിയ അറിവായിരു�ു. വിഷയീഭവി� കു�ാടിെന
തിരു�ി�ഴി�ു.ൈദവവി�വേ�ാെട ജന�െളയും.

ഈയു�വെ� മു���ൾ�്തൽ�ാലം യാെതാരു
�പസ�ിയും ഇ�. വായി�ു�വരുെട മേനാേരാഗം
വർ�ി�ി�ാൻ ഉേ�ശവുമി�. അേതസമയം മെ�ാരു

ഗൗരവമു� വിഷയം ഉ�.് മു�്വ��മാ�ിയതു േപാെല
*ൈദവ�ിന മ്നുഷ�രുെട സത്ുതികള�ം ആരാധനകള�ം െകാ�്
യാെതാ�ും േനടാനി�. ധർ� ശാസ�്തപരമായി ആന�ി��
ജീവി�ാൻ ആവശ�മായ സർ�തും ത�ിരിെ� ആന�ി��
ജീവി�ുക; മ���വരും ധർ� ശാസ�്തപരമായി ആന�ി��
ജീവി�ാൻ അവകാശമു�വരാണ;് അവെര ശ��ം െച�രുത*്.
ആരാധനയിെല ര�ാം ക�ിയും ആരാധനെയ
സ�ീകരിേ��തുമായ ൈദവം, മഹാഅനുവദി�ാെത
ആരാധനകള�ം മ�� േകാ�പായ�ള�ം പാടി�. സത്ുതികെള��ി
പറയുേ�ാൾ,ഏകമഹാശ�ിയായൈദവെ�േയാ,ൈദവ�ിെ�
മഹാരൂപമായ ഭൂമിെയേയാ അ�ാെത മെ��ിെന സത്ുതി�ാലും
പാപമാണ പ്ാപമാണ പ്ാപമാണ;്ൈദവശി�കള�മു�.്
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ഉപസംഹാരം :-

ആയിരം േകാടിയിലധികം വർഷ�ളിെല �പായമു�
മഹാ�പപ�െ���ി വളെര അറിയാനും മന�ിലാ�ാനും
അനുഭവി�ാനും, ഇേ�ാഴെ� സൃഷട്ിച�ക�ിെല* ഏതാനും
നൂ�ാ�ുകളിലു� ശാസ�്തവളർ� െകാ�് മനുഷ�ന് ഇ�ു
സാ��മായി���.് അ�െനയിരിെ�, മ�ിൽ മാ�തം ജനി�ുകയും
മ�ിൽ ജീവി�ുകയും മ�ിൽ അടിയുകയും െച��� മനുഷ�ർ
മ�ിെല ശാസ�്തംെകാ�ു സാ��മായ അന�മായ ആന��െള
അനുഭവി��െകാ� മ്�ായ ൈദവെ� നി�ി�രുത.് ചി�ി�ുക.
ഇേ�ാഴെ� സൃഷട്ിച�ക�ിെല ഏതാനും നൂ�ാ�ുകളായു�
കാലഘ��ിെല ന�വരും െക�വരും, ദീർഘദർശനം ഇ�ാ�വരും
മൂഢരും അ�ായു��കള�ം ഒെ�യായ ചില ആ�ീയാേന�ഷകർ;
ആയിരംേകാടിയിലധികം വർഷ�ളിെല �പായമു� മഹാ�പപ�െ�

��ിയും ൈദവെ���ിയും ത�ി�ൂ�ിയ അബ�-വിഴു��കെള
ചുമ�ും അവയിെല വ�ത�ാസ�ള�െട േപരിൽ പരസപ്രം കലഹി��ം
െകാ�ും കഴിയു� വി�ി�ൂ��ളായി� ത്ുടരാനാേണാ ൈദവം
ബു�ിശ�ികെളയും വിേവചന ശ�ികെളയും മനുഷ�ർ�്
വർ�ി��നൽകിയത .്... ചി�ി�ുക. (*സൃഷട്ിച�കം, കാലച�കം,
മഹാകാലച�കം, മഹാസൃഷട്ിച�കം തുട�ിയ കാലഗണനകെള
മഹാ�ഗ��ിൽ വിശദീകരി�ി���.്). മുകളിൽ പറ�വയും,
കാല�ളായി�� ചുമ�ു േപാരു�തുമായ 'പഴയകാല അശാസ�്തീയ
കഥകള�ം യു�ിഭ�ദമാേണാ' എ� സ്�യം വിശകലനം െച�ണം.
പകരം, േനരി� ക്ാണുകേയാ േകൾ�ുകേയാ അനുഭവി�ുകേയാ
െച�ാ� ൈദവകാര��ളിൽ ആേവശെ��� പാപം വർ�ി�ി�രുത്
എ�സ്േ്നഹവാ�ല��േളാെടഈയു�വൻ ഉപേദശി�ു�ു.

*മനുഷ�ന അ്ഥവാ ജീവാ�ാവിന ശ്�ികെള (കൂടുതൽ)
ലഭി�ുേ�ാൾ ധർ� ശാസ�്തപരമായി വിനിേയാഗി�ാൻ,
ശ�ികെള നൽകിയ/ നൽകു� ൈദവേ�ാട അ്ഥവാ
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'�പത��ൈദവാംശമായ ശരീരേ�ാട '് കട�ാട ഉ്�.്*
പകരം ധർ� ശാസ�്തെ� പഠി�ുകയും പാലി�ുകയും
െച�ാെതജീവി�ാൽ കടു�ൈദവനി�യാകും;അപകടവും.

മദ�ം, പാൻ, മയ�ുമരു�ുകൾ, തുട�ിയവെയ ലഹരി�ായും
ഉേ�ജക മരു�ുകളായും മ��ം ഉപേയാഗി�ു�വർ� ഉ്�ാകു�
മേനാേരാഗ�ിന ച്ികി�ി�ാൻ തീർ�യായും ൈവദ��ാർ� /്
േഡാകട്ർമാർ�്സാധി�ും; എ�ാൽ അവ ഉപേയാഗി�ാൻ
കാരണമായത മ്ത-ജാതി-രാഷ�്ടീയ�ളിെലയും വിേനാദ�ളിെലയും
മ��ം വ�ത�ാസ�ള�ം മ�ര�ള�ം െകാ�ാെണ�ിേലാ ? മത-ജാതി-
രാഷ�്ടീയ�ൾ െകാ�ും മ��ം ഉ�ാകു� മേനാേരാഗ�ൾ�്
ഉചിതമായി ചികി�ി�ാൻ േഡാകട്ർമാർ ഞര�ുകെള
മ�ീഭവി�ി�ു�തും ഉറ�ം വർ�ി�ി�ു�തുമായ മരു�ുകെള
നൽകിയാൽ, ഭൂമിയിെല വലിെയാരു വിഭാഗെ� മ�ീഭവി�ിേ��ി
വരും; ഒരു പേ�,അേനകം േഡാകട്ർമാെരയും!

*മനുഷ�ർ ത�ി�ൂ��� മത-ജാതി-രാഷ�്ടീയ/ഭരണകൂട
നിയമ�െള�ാം ഭൗതികമായഅസത്ിത�ം

ഇ�ാ�വയും, മനുഷ�െരഅടിമകളാ�ു�വയും ധാർ�ിക
അധഃപതന�ൾ� വ്ഴിെയാരു�ു�വയുംആണ.്*

*ൈദവ-വി�വം*ആരംഭി�ു�േതാെട, *േപാലീസും
ൈസനികരും ഉൾെ�െടഎ�ാ ജന�ള�ം, ധാർ�ികമായി� ്

ഉയരു�താണ.് മ��ിമാരും മ��ം ത�ി�ൂ���
അധമ നിയമ�െളയുംആ�കെളയും നിർേ�ശ�െളയും
അനുസരി�ു�ഏറാൻമൂളി�വും അടിമ�വും

അവസാനി�ു�താണ.്എ�ാ വിഷയ�െളയും വിശകലനം
െചയത് ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായി� �്പവർ�ി�ുേ�ാൾ

മാ�തമാണ ്ത�ൾ� പ്ുരുഷ�ാരും മനുഷ�രും ജന�ള�െട
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ഭാഗവുമായി� പ്രിവർ�നം ഉ�ാവുകഎ� സ്ുവ��മായി
തിരി�റിയു�താണ.്*അധമ-നീച േകാ�പായ�െള 
െതാഴിലുകളായി െത�ി�രി� *്അധമരായ

ഭരണാധികാരികള�െടഅടിമകളായി�ാണ ക്ഴി�ു 
േപാ�ത*് എ�തും േപാലീസ േ്സനയും നിരവധി സർ�ാർ-
ജീവന�ാരും തിരി�റിയു�താണ;്തിരു�ു�തുമാണ.്
നികുതി കാര�ാലയ�ൾ, േകാടതി, നിയമസഭ, െതരെ�ടു�്
കാര�ാലയ�ൾ,ബാ�,്ഇൻഷ�റൻസ,്വാഹനൈലസൻസ,്
പി.എസ.്സി.,എംേ�ായെ്മ� എ്കസ്േ്ച�,് രാഷ�്ടീയ
പാർ�ികള�ംആഫീസുകള�ം, േദവാലയ-കാര�ാലയ�ൾ,
തുട�ിയഅനവധിൈപശാചിക�ാപന�ൾൈദവ

വി�വേ�ാെടഅവസാനി�ു�താണ.്

ആ�പരിേശാധനയും സ�യം തിരു�ലും നിർ��മായും
തുടർ�യായും െച���കാലം ഉടൻ വരു�ു.

മാതാപിതാ�ൾ, മത-ജാതി-രാഷ�്ടീയ-വർ�-േദശ ജീവികളായ
മേനാേരാഗികൾ തുട�ിയവർ ഉൾെ�� സമൂഹ�ിൽ
ജീവി�ുകയാൽ, ന�തായാലും േമാശമായാലും, *ഏെതാരു
വിേശഷണ�ള�ം സാ��പ�ത�ള�ം ഭാഗികമായി മാ�തേമ
വ��ി�് അവകാശെ��ത് ആവു�ു��;* അഥവാ
ജീവി� ്സ�ൂർ�മായും സ��മ� എ�ു െതളിയു�ു.
*ഏ�വും അധമൻ* എ� ഭ്ൂമിയിെല ജന�ൾ കണ�ാ�ു�

മനുഷ�നും ഏ��ുറ�ിലുകേളാെടബാധകമാണ.്വഴിെത�ിയ
കു�ാടും ൈദവ�ിെ� കു�ാണ;്ൈദവം ഉേപ�ി�ു�ത�.
മഹാവാ���േ�ാെട മഹാശി�ി�� തിരു�ു�തും എ�ാ
ജീവികൾ�ും മനുഷ�ർ�ും സമആന�െമ� 'േമാ�ംെ�'
/ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തുമാണ.്
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സമൂഹ�ിൽ മേനാേരാഗ�ൾകുറയുേ�ാൾശരീര-
േരാഗ�ള�ംകുറയു�താണ.്സമൂഹ�ിൽ മേനാേരാഗ�ൾ
കൂടിയതു െകാ�ാണ ശ്രീര-േരാഗ�ള�ംകൂടിയി���ത.്

മ�ിെലനിയമ�െളഅറിയാനും പാലി�ാനും
�ശ�ി�ാെത മനുഷ�ൻ/ജീവാ�ാവ ജ്ീവി�ുേ�ാൾ,
�പത��ൈദവമായി� സ്��ം ശരീരം, മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം ശരീര�ിൽ േരാഗ�െളസൃഷട്ി�ുകയും

ശരീര�ിലൂെടആന��െളഅനുഭവി�ാൻജീവാ�ാവ്
േ�ശി�ു�തുമാണ.്ജീവാ�ാവിെ��ാനേബാധമായ

മന�ിെനയും േരാഗിയാ�ു�താണ.് ഭൂമിയിെല�ുമു�
മനുഷ�-ജീവികളിൽഅത സ്ംഭവി�ിരി�ു�ു; മത-ജാതി-
രാഷ�്ടീയ ജീവികൾവീ�ും മനുഷ�രാകണം. മ�� മരു� ഇ്�.

വിമർശനേമാ കു�െ�ടു�േലാ ആയി കാണാെത, *കു�ികെള
കൂടുതൽ കൂടുതൽ േ�ശഷഠ്രാ�ാൻ ആ�ഗഹി�ു� ൈദവീക
മേനാഭാവെ�*തിരി�റിയാൻ �ശമി�ുക.

ൈദവ-വി�വേ�ാെട, *ഭൗതികഅസത്ിത�മു�തായ മ�ിെ�
നിയമ�െള*, ഭൂമിയിെല�ുമു� ജന�ൾ സ�ീകരി�ു�തും
അനുസരി�� ജീവി�ു�തുമാണ.് മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ�ള�ം
രാഷ�്ട ഭരണഘടനകള�ം ഉൾെ�െടയു� മാനുഷിക
നിയമ�ൾ�്ഭൗതിക അസത്ിത�ം ഇ�ാ�തുെകാ�്
മ�ിൽ ജീവി�ു�വർ�് േചരി�ാെയ� തിരി�റിവ്
ജന�ൾ�് ഉ�ാവു�തും *ചുമ�ുനട�വർ തെ�
അവെയ (എ�ാ മത�െളയും രാഷ�്ടീയ�െളയും)
ചുെ�രി�ു�തുമാണ*്. എ�ാ രാജ��ളിെലയും എ�ാ
അധർ��ള�ം അനീതികള�ം അവസാനി�ു�താണ.്
ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിെലയും ജന�െള സംബ�ി�ു�
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കാര��ളാണവ. �പേത�ക രാഷ�്ട�ള�മാേയാ സം�ാന�ള�

മാേയാ മാ�തം ബ�െ��ത�ാ എ�്സുവ��മായി
അറി�ുെകാ�ണം. www.omsathyam.com -ൽ ലഭ�മായ
മഹാ�ഗ��ിൽ, മഹാ�പപ��ിെല സർ� കാര��െളയും
മഹാശാസ�്തപരമായി� വ്ിശദീകരി�ി���.്

*മ�ിെ�നിയമ�െള* പാലിേ��ത *്േമാ�ം* ലഭി�ാൻ,
(ഓേരാ മനുഷ�െ�യും)ആവശ�മാകു�താണ.്

മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം *മഹാചിരി�*് ഭൂമിയിെല
ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവിതെ�മഹാമംഗളമാ�ു�ൈദവ-
വി�വം ഉടനു�.് പരമാന�േ�ാെട ജീവി�ാനു�
മഹാഭാഗ�െ� ഭൂമിയിെല എ�ാ മനുഷ�ർ�ും
ലഭി�ു�താണ.് തുടർ� ഇ്േ�ാഴെ� സൃഷട്ിച�ക�ിെ�
സംഹാരം ആരംഭി�ുേ�ാൾ മനുഷ�െര�ാം �കമാനുഗതം
"ആ�ീയ സാ�ാത�്ാരം"എ� *േമാ�ം* േനടു�താണ.്
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും 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�ുമു� പരിഹാരമു�ാ�ണം : 
ൈദവശി�കളായി� അ്നുഭവി��ം, ന�കെള വർ�ി�ി��ം
േവണം *മു�ി* േനേട�ത.്

മഹാശ�ിയായ ൈദവം, സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർെ��ാം
�ാനവും സ��ും ഊർ�വും സമയ�ള�െമ�ാം
നൽകു�തു കൂടാെത ന�തു െചയത്് പുണ�ം
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വർ�ി�ി�ാനു� അവസര�െളയും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ു�.് അഹംഭാവ�ള�ം, അ�ാനവും െകാ�്
അേനകം േപർ അവസര�െള തിരി�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�,് മ��ം ഭൂമിയുമായ *മഹാേദവിയുെട*ഏകദാസനായ
*പരമശിവൻ* C/o *www.omsathyam.com* /2017ജൂൺ 24

ശനിയാഴച്.

*മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയ മഹാപദവിയാണ്
പരമശിവൻ. പദവിയുംഅർ�വും േപരുകളിൽ ഉ�.്ഓേരാ

മനുഷ��ു�ിനും മഹാഉചിതമായ േപര ഇ്ടു�ത്
യഥാർ��ിൽൈദവമാണ.് മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്

*ൈദവ�ിനു േവ�ിേയാ, ഏക ൈദവദാസനായ
ഈയു�വനു േവ�ിേയാ*, സേ�ശം േപാെല
ത�ാറാ�ിയി��� 'ൈദവശാസ�്ത കാര��െള' െഷയർ
െച�രുത.് *ൈദവ�ിന് യാെതാരു കാര��ൾ�ും
യാെതാരു സൃഷട്ികള�െടയും യാെതാരു സഹായവും
ആവശ�മി�.* സേ�ശെ� െഷയർ െച�ാൻ
*ഏെതാരാൾ�ും വ��ിസ�ാത���മു�.്* വ��ികൾ�്
ധർ�ശാസ�്തപരമായആന�ം ലഭി�ു�ുെവ�ിൽ, െഷയർ
െച�ാവു�താണ.് *സ�� ചുമതലയായി െഷയർ
െചയത്ാൽ പുണ�ം ലഭി�ു�താണ.്* പുണ�െ�
ആ�ഗഹി�� െഷയർ െചയത്ാൽ, പുണ�ം ലഭി�ു�തുമ�.
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ഏകമഹാശ�ിയുംഏകൈദവവും,
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ മഹാ�ബ�വും,
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും
മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും മഹാദാസിയും
മഹാേദവനും മഹാേദവിയും മ��ം ശരീരവും

ഭൂമിയുമായ *ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�
ദിവ� ദിവ� ദിവ� മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം* =

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

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയും
മഹാേദവനുമായ *മഹാേദവി*, ഭൂമിയിെല�ും ഉടൻ മഹാആരംഭി�ു�ൈദവ

-വി�വ�ിെ� മുേ�ാടിയായി മഹാഎഴുെ��ിയി���.് മഹാധർ�
സം�ാപനം മഹാഭ�ദമാ�ു�താണ◌.്ൈദവ ഭാഗം കൂടിയായ പരമശിവ-
അവതാരെ�മുേ�അയ� ഭ്ൗതികശാസ�്തം, ധർ�ശാസ�്തം,ആ�ീയ

ശാസ�്തം, മ��ശാസ�്തം എ�ീ യഥാർ�മായ 4 േവദ�െളയും
വീെ�ടു�ിരി�ു� .ു പരമശിവന മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���

മായാമഹാശ�ികൾ� �്പവർ�നാരംഭം നൽകി പരമശിവഅവതാരെ�

ഉടൻ മഹാസ�ൂർ�മാ�ു�താണ.്വിശദീകരണ�ൾ� :്
*www.omsathyam.com*.

2017ജൂൺ-13◌ാം തീയതി ത�ാറാ�ിയഅതീവ �ഹസ�മായ
ഈജ�-ചരി�തവും,സാ��ികവിൽ��തവും. *Brief Profile cum

Financial Will, created on 13.06.2017* for future references.

മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും

മഹാേദവനുമായ *മഹാേദവി*ഈയു�വന *്പരമശിവൻ*
എ�  മഹാപദവിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���.്
ആകയാൽൈദവ�ിെ�ഏകദാസനായഈയു�വെ�

മഹാനാമം *പരമശിവൻ*എ�ാണ.്

ഈജ��ിൽആദ�ം ലഭി� മാനുഷികമായ ഒരു നാമം 'മുഹ�ദ്
ബാദഷ്'.വിശദീകരണ�ൾ� :് www.omsathyam.com
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ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ� മഹാേദവി,
ഈ വരികൾ കുറി�ു� 2017 ജൂൺ-13◌ാം തീയതി രാവിെല വെര
പരമശിവെന മഹാഅനു�ഗഹി� ശ്�ിെ�ടു�ിയി��� ഏതാനും
കാര��ൾ :

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി
(= �ബ�ം = അ�ാഹു = മഹാേദവൻ = മഹാേദവി = ൈദവം),
പരമശിവൻ എ� മഹാനാമം ഈയു�വന്മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകി.* ൈ�ക�,് റസൂൽ, �പപ� പിതാവ,് ൈദവ�ിെ� ഏക
�പതിനിധി, വ�വ�ാപിതമായ അർ�-മഹാേദവി, �ബ�േദവൻ,
സംഹാര േദവൻ, പശുപതി (കാള), നീലകണഠ്ൻ, മഹാദാസൻ, 50
വർഷ�ിെലാരി�ൽ ഒരു രാ�തിേനരം മഹാേദവൻ, തുട�ിയ
മഹാനാമ�െളയും മഹാപദവികെളയും മഹാശ�ികെളയും
ഏകദാസന മ്ഹാശ�ിയായ ൈദവം, ഓേരാ കാലഘ��ിെലയും
ആവശ��െള അനുസരി�് മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു�,്
ഈയു�വന പ്േ� മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി�ഴി�
കാര��ളാണവ. മഹാേദവിയുെട *മഹാ-ഹൃദയവും*
മഹാ�പപ��ിെ� *ശ�ിനിയ��ണ സ�*യുമായ
*ഓംകാരം*, പരമശിവെ�ഹൃദയേ�ാടു േചർ�ുകഴി�ു.
*മഹാജഗദംബയുെട മഹാപാദ�ളിൽ ഇടതുപാദം മുഴുവനും
വലതുപാദം പകുതിയും, മഹാശരീര�ിെ� ഇടതുഭാഗ�ിെ�
പകുതി, മഹാ വലതുൈക, സൂര�െന ഉൾെ�െട
മഹാ�പപ��ിലു� എ�ും സൃഷട്ി�ാൻ കഴിയു�
മഹാസൂര�േന�തം, ശിര�ിൽ ച���ലയും ന��തവും,
മഹാശാസ�്തം/േവദ�ൾ വീെ�ടു�ു�തുമായി ബ�െ����
മഹാശാസ�്തപരമായ മ��ാവതാരം, ഏെതാരു ഉപകരണെ�യും
ആയുധെ�യും സൃഷട്ി�ാൻ കഴിയു� മഹാശൂലം, ഉടു�ാൻ
മഹാനരസിംഹേ�ാൽ, നാവിൽ അ�ര�ബ�മായ 'ഓം',
മഹാശ�ിയുെട മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മാ�തം
�പവർ�ി�ുവാൻ കഴു�ിൽ 5 തലയു� ഓംകാരനാഗബ�നം,
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മഹാ�പപ��ിെ�യും പരമശിവെ�യും മഹാസംര�ണ�ിനായി
മഹാശ�ി 10 തലയു� മഹാനാഗമാതാവായി ശിര�ിനു
മുകളിൽ,*തുട�ിയ മഹാദാന�ളായ മഹാശ�ികെള പരമശിവന്
മഹാ-അനു�ഗഹി�� നൽകി�ഴി�ു.

*മഹാദാന�ളിൽ ചിലവ �പത��മായും, ചിലവ �പതീകാ�കമായും,
ചിലവ അ�ാതമായുമാണ്മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയത.്*

നാവിലു� അ�ര�ബ�മായ 'ഓം', ഇടതുെന�ിയിലു�
ച���ലയും ന��തവും, െന�ിമ���ിൽ താെഴയു�
മഹാസൂര�േന�തകല, എ�ിവ മഹാശാസ�്ത പരിേശാധനയ�്്
വിേധയമാ�ാെമ� മ്ു� അ്റിയി�ിരു�താണ.്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയ
മഹാദാന�ൾ കൂടിയായ മഹാശ�ികൾ, മഹാേദവിയുെട
മഹാദാസനായ പരമശിവനിൽ പൂർ�മായി �പവർ�ി��
തുട�ിയി�ി� ; *മഹാ�ാനഭാഗം മാ�തമാണ് നിലവിൽ
�പവർ�ി��െകാ�ിരി�ു�ത*് എ�ു കഷട്ി��പറയാം;
മഹാശ�ിയുെട മഹാശാസ�്ത�ൾ�ും മഹാഇഷട്�ൾ�ും
അനുസരി��മാ�തം മ�് മഹാശ�ികൾ �പവർ�ി��
തുട�ു�താണ ;് അേതാെട പരമശിവെ� മാനുഷികാവ�യ�്്
കാതലായ മാ��ൾ ഉ�ാകു�താണ.് www.omsathyam.com
െവബൈ്സ�ിെല മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരണമു�.്

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



117

ഈജ�-ചരി�തം

അനവധി തവണ മഹാേദവിയുെട �പത��മായ മഹാദർശനവും,
ൈദവീകമായ വളെരയധികം അനുഭവ�ള�ം അറിവുകള�ം ലഭി�
മഹാഭാഗ�വാനാണ,് ഭൂമിയിൽ ഏ�വും കൂടുതൽ ആന�ി�ു�ത്
ഈയു�വൻ തെ�യാണ.് ഒരു പെ�, ൈ�ക�ിേന�ാൾ
കൂടുതൽ മാനസിക-ശാരീരിക േവദനകെള ഇതിേനാടകംഅനുഭവി�്
േവദനകള�െട കാര��ിലും മഹാഭാഗ�വാൻ ഈയു�വൻ
തെ�യാവും ....അളവുകള�െട കൃത�ത മഹാേദവിേ�അറിയൂ.

മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹ�ാൽ െചറു��ിൽ തെ�
സത�ധർ�നീതികെള മുറുെക�ിടി�� െകാ� ജ്ീവിതം!

െചറു�കാലം :

സാ��ിക ദാര�ദ�േ�ാെട ജനി�ാനും വളരാനുമു� ഭാഗ�ം
വളെരയധികം ലഭി��. മാനുഷിക വിദ�ാഭ�ാസം PDC + അേനകം
�ഗ��ൾ, etc. ഏെറ�ുെറ 13 പതിമൂ�്വയ�്മുതൽ
ൈദവാേന�ഷണം മുഖ� ജീവിത വിഷയമായി. SSLC ഫ� �്ാസ +്
മലയാളം മീഡിയ�ിൽ പഠി� ഈയു�വന് SSLC ഇം�ീഷ്
മീഡിയ�ിൽ വെരയു� കു�ികൾ�്എ�ാ വിഷയ�ൾ�ും
ട��ഷൻ എടു�ു� അറിവ +് *ൈദവീകമായി ലഭി� സാമർ��ം*
െകാ� 1്980-ൽ േ�� ബ്ാ�ിൽ �റി�ൽ േജാലി ലഭി�� ....
സമർ�നായ ഉേദ�ാഗ�ൻ. ബാ�ിെല േജാലികൾ �ിടയിൽ
ആഴ�്യിൽ പരമാവധി ഒരു മണി�ൂർ േനരം സ�യം പഠി�്
ബി.എ.എഴുതി.ആദ� വർഷം ന� മാർ� ല്ഭിെ��ിലും ഗൾഫ യ്ാ�ത
പഠനം മുട�ി. ൈദവാേന�ഷണം കാരണമായി 2 1/2 ര�ര വർഷം
കഴി� േ്ജാലി രാജിെവ� 1്982ഡിസംബർഅവസാനം േജ�ഷഠ്െ�
സഹായേ�ാെടയും േ�പാ�ാഹനേ�ാെടയും സൗദി
അേറബ�യിൽ േപായി. ജർ�ൻ ക�നിയിൽ എകസ്ിക���ീവ്
െസ�ക�റി കം െഡപ���ി അഡമ്ിനിസേ്�ടഷൻ മാേനജർ.
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സമർ�നായ ഉേദ�ാഗ�ൻ. ധ�ാന കാര��ൾ� വ്ലിയ സൗകര�ം.
അതിനിെട 25 െസ� �്ലം വാ�ുകയും അതിൽ ഏെറ�ുെറ
1000 ചതുര�ശഅടി വിസത്ീർണമു� വീട െ്വയ�്ുകയും െചയത്ു.
ൈദവാേന�ഷണം പൂർ�ിയായ �പതീതി ഉ�ായി, ഭാഗികമായി
ശരിയും. 4 1/2 നാലര വർഷം കഴി�,് ക�നിയുെട ഒരു േ�പാജകട്്
പൂർ�ിയായേ�ാൾ മെ�ാരു േ�പാജകട്ിേല� ക്�നി �ണി��.
മുഖ�മായും ൈദവകാര��ളാൽ, �ഗ�രചന എ� േമാഹവുമായി
1987 അവസാനം ഇ��യിേല� മ്ട�ി. 1989-ൽ '�ഗ�രചന'
മുഴുമി�േവ ദുർേ�വതകളിൽ നി�ു� �പത��മായ കടു�

ആ�കമണം കാരണമായി മേനാേരാഗവും, *'മ��ാവതാരം'*
ഉൾെ�െട *ൈദവീകമായ മഹാഅനുഭവ�ള�ം* ഉ�ാകു�ു. ഉ�വർ
�ഗ�െ� തീയിലി��. മേനാേരാഗ ചികി� പുേരാഗമി�െവ, 1990-
ൽ െച�ാ� ക��ട�് കു��ിന് ഒരു വർഷെ�
േകാേഫേപാസാ പൂജ��രയിൽ ജയിൽ വാസം (1990)!
*ൈദവീകമായ മഹാഅനുഭവ�ള�െട* അടി�ാന�ിൽ പൂജ��ര
ജയിലിൽ െവ� വ്ീ�ും �ഗ�രചന. േകാേഫേപാസാ ജയിൽ വാസം
ഒരു വർഷം പൂർ�ിയാകു�തിന ഒ്രാഴ�് മു� േ്കാേഫേപാസാ
ദൽഹി ൈഹേ�ാടതി റ�ാ�ി. (1991-ൽ ജയിലിൽ നി�്

പുറ�ുവ�േ�ാൾ �ഗ�ം സ��മായി �പസി�ീകരി��: *നമു�ു
മനുഷ�രാകാം*, 340 േപജ :് 1991). 1991-െല വിജയദശമി എ�
മഹാദശമി ദിവസം മഹാേദവി ഈയു�വെ� നാവിൽ

അ�ര�ബ�ം കൂടിയായ ഓം കുറി��. *മഹാേദവി ഈയു�വന്
പരമശിവൻ എ� മഹാപദവിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി.
പദവിയും അർ�വും േപരിൽ ഉ�.് പി�ീട,് *ൈദവീകമായ
മഹാഅനുഭവ�ള�െട* നീ� നിരയും, മേനാേരാഗ ചികി�യും.
േശഷം *മനുഷ�നു ൈദവമാകാം -ഒ�ാം ഭാഗം, ര�ാം
ഭാഗം*, എ�ീ �ഗ��ള�െട രചനയും �പസി�ീകരണവും.
സാ��ിക തകർ�യിൽ നി� ക്രകയറാൻ 1995-ൽ മെ�ാരു
േജ�ഷഠ്െ� സഹായേ�ാെടയും േ�പാ�ാഹനേ�ാെടയും



119

അബുദാബിയിേല� യ്ാ�ത. ഏകാംഗ േ�ടഡിംഗ E്st. മാേനജർ,
�ാർ�,്ൈട�ി�,് ശിപായി എ�ാം ഈയു�വൻ തെ�. താമസവും
�ാപന�ിൽ തെ�. ൈദവീകമായ ധ�ാനവും
ദിവ�മഹാഅനുഭവ�ള�ം തുടരു�ു. ഒരു വിധം ന� വ�ാപാരം
നട�ിേ�ാ�ു. ഏെറ�ുെറ 2 വർഷം പൂർ�ിയായേ�ാൾ പഴയ
ക�ംസ േ്കസിെ� വിചാരണ ആരംഭി�ു�തിന ഉ്ടൻ നാ�ിെല
എറണാകുളം സാ��ിക�ു� േ�ാടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ ജപത്ി
നടപടികേളാെട ഭീഷണി. അബുദാബിയിെല േജാലി ഉേപ�ി�്
നാ�ിേല�.് 1990-െല േകസ 1്997-ൽ വിചാരണ ആരംഭി� വ്ിധി
പറയു�ത് 2001 ജനുവരി 15-ന,് കൃത�ം 11 വർഷം
പൂർ�ിയായേ�ാൾ. വിചാരണ�ു മു�് േകാടതിയിേല�്
ഈയു�വൻ 'കു�ാേരാപിതെ� മറുപടി-വിശദീകരണം' എ�
േപരിൽ നൽകിയ ക�ു വായി� മ്ജിസേ്�ട�,് "മലയാള ഭാഷെയ 
ഇ�ത ശ�മായി ഉപേയാഗി�ാൻ കഴിയുേമാ" എ�്
അതിശയി�തായി േകാടതി സ �ൂപ�്അറിയി�ുകയു�ായി;
മഹാേദവിയുെട വാ�ുകെള എഴുതി അയ� ഈയു�വൻ െവറും
ഉപകരണം മാ�തമാണ എ്�ത അ്വർ അറിയു�ി�േ�ാ. േകസ്
െവറുേത വി��. അതിനിെട *മനുഷ�നു ൈദവമാകാം -മൂ�ാം
ഭാഗം*,എ� �ഗ��ിെ� രചനയും �പസി�ീകരണവും പൂർ�ിയാ�ി.

2000 ജനുവരി ഒ�ിേനാ മേ�ാ ആരംഭി� 'സത�ം �ഗാഫികസ് '് എ�
ഡിടിപി �ാപനം ന�ായി �പവർ�ി��. *സത�ം ശിവം സു�രം*
എ� േപരിൽ മാസിക ഏതാനും ല��ൾ �പസി�ീകരി��. അടൂർ
ഡയറി, തിരുവ� ഡയറി, പ�നംതി� ജി� ഡയറകട്റി, തുട�ിയ
േപരുകളിൽ െടലിേഫാൺ ഡയറകട്റികെള ൈദവശാസ�്ത
സേ�ശ�െള ഉൾെ�ടു�ി �പസി�ീകരി��. 2005-േലാ മേ�ാ
തകർ� ആരംഭി�� . വർ�ി� ൈദവകാര��ള�ം കുടുംബ

കാര��ള�ം വിഷയമാണ.് *2006-ൽ തിക��ം അവിചാരിതമായി
മഹാേദവിയുെട �പത�� മഹാദർശനം ലഭി��.*
ൈദവശാസ�്തകാര��ൾഅതീവതീ�വമായി.
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ജീവിതചരി�തെ� കൂടുതൽ ചുരു�ുേ�ാൾ, മാനുഷിക
അവ�യിൽ *ജ�ം െകാ�് ലഭി� മതെ� 26
വർഷ�ൾ�ുമു�് (1991-ൽ) പരസ�മായി ഉേപ�ി��
െകാ�*് ശ�ിെ�ാ�്മതരാഷ�്ടീയ�ൾ�ും മ��ം
എതിെരയു� ഏകാംഗ �പവർ�നമാണ.് േദവാലയ�ിൽ
നി�ും മ��ം വധഭീഷണി ഉ�ായിരു�ു.

അനവധി �ഗ��ള�െട രചനയും �പസി�ീകരണവും!
ൈദവാനു�ഗഹേ�ാെട സ��മായ ക����ർ പഠനവും െവബൈ്സ�്
നിർ�ാണവും! ഓംസത�ം േഡാട് േകാം- െവബൈ്സ�ിലും
(www.omsathyam.com) വാടസ്ആ്�ിലും േ�ാഗിലും ഒെ�
മഹാശാസ�്തെ� �പസി�ീകരി�ു�ു. െവബൈ്സ�ിൽ
�പസി�ീകരി� മലയാള ഭാഷയിെല മഹാ�ഗ��ിന മ്ാ�തം 600എ-
4 േപജ വ്ലി�ം!

ൈദവകാര��ളായ യഥാർ� േവദ�െള എഴുതുേ�ാഴും
�പസി�ീകരി�ുേ�ാഴും അടു� കാലം വെര ഏതാനും
ദുർേ�വതകളിൽ നി�ുമു� �പത��വും പേരാ�വുമായ കടു�
ആ�കമണ�ള�ം, മതജാതിരാഷ�്ടീയ-ജീവികളായ മനുഷ�രിൽ
നി�ുമു� െചറിയ പീഢന�ള�ം! കുടുംബ ജീവിതം നയി�� െകാ�്
ൈദവകാര��ൾ െച�ണെമ� ശാസ�്ത നിബ�നകെള
പാലി�ുേ�ാൾ ഉ�ാകു�ബഹുവിധ കുടുംബ �പശന്�ൾ!

കുടുംബം :

ഇേ�ാഴെ� മനുഷ� ജ��ിെല മാതാപിതാ�ള�െട 6 മ�ളിൽ,
അവരുെട ഇഷട്പു�തൻ. 21-◌ം വയ�ിൽ (18/05/1979) അ�ൻ
മരി��. 2012 െമയ 1്3-ന അ്�യും. അ�ൻ െപെ�� മ്രി��.
അവസാന കാല� അ്� ഏെറ�ുെറ 2 വർഷം കിട�ിലായിരു�ു.
*മഹാശാസ�്ത �പകാരം ഈയു�വെ� മകൾ കൂടിയായ*
അ�യുെട ഇഷട്�െള കഴിയു��തസാധി�� െകാടു�ുെകാ� 5്0
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-ലധികം വർഷ�ൾ *അ�െയ* സേ്നഹി�ുവാനും

പരിചരി�ുവാനും ശു�ശൂഷി�ുവാനുമു� ഭാഗ�ം ലഭി�ി���.്
മതെ� ഉേപ�ി�� െകാ�ു� ഈയു�വെ� ജീവിതവും
സാമൂഹ� �പശന്�ള�ം വ�േ�ാഴുെമ�ിലും അ�െയ
േവദനി�ി�ിരു�ു. അ�െയ മാ�തമ�; *സേ്നഹനിധിയായ 
ഭാര�െയയും ര�ു മ�െളയും മ�്ഉ�വെരയും.* ര�ാമെ�
േവദമായ ധർ� ശാസ�്തപരമായ കാര��ളിലും, മൂ�ാമെ�
േവദമായ ആ�ീയ ശാസ�്തപരമായ കാര��ളിലും വി��വീഴച്
ഉ�ാവാെത കുടുംബ ജീവിതെ�യും ബ��െളയും
േചർ�ുനിർ�ാൻ വളെരയധികം കഷട്�ാടുകെള ഈയു�വനും
ഭാര�യും മ�ള�ം മ� ഉ്�വരും സഹിേ��ി വ�ി���.് 2010
ഡിസംബർ 23-ന് മകള�ം, 2013 ജനുവരി 23-ന് മകനും
വിവാഹിതരായി. ര�ു േപെരയും ഉചിതമായ പ�ാളികള�മായി
േചർ�ത ൈ്ദവം തെ�. 2017-ൽ മകള�െട മകൾ� 5് വയ�്
കഴി�ു (24.11.2011); മകെ� മകൾ� 3്-ഉം (05.10.2013).

ഈയു�വെ� ഉ�വരായി ഇേ�ാൾ മനുഷ�ാവ�യിൽ
ഉ�വരും, േനരി�്ഈ സേ�ശെ� ലഭി�ു�വരും,
ഭൂമിയിെല�ുമു� അേനകരും ഉ�തമായ മു���ൾ
ഉ�വരാണ.് www.omsathyam.com എ� െവബൈ്സ�ിൽ
വിശദീകരി�ി���.് ഉദാഹരണ�ിന,് അബുദാബിയിൽ വ�്
ഈയു�വനുമായി ച�ാ�മു�ായ െചറു��ാരനായ
ഒരു അറബിെയ ��ി 1996-ൽ അവിചാരിതമായി െവളിപാട്
ലഭി�ത അ്േ�ഹം ജവഹറിെ� പുനർജ�ം ആെണ�ാണ.്
അതിനുേശഷം ഒരു ദിവസം ഞ�ൾ വർ�മാനം
പറ�ിരിെ� ഇ��യിെല �പധാനമ��ി ആയിരു�
ജവഹർലാൽ െനഹറ്ുവിെ� പല കാര��ള�ം അേ�ഹം
ഇേ�ാ�്വാചാലമായി സംസാരി�േ�ാൾ ഈയു�വെന
(മഹാേദവി) മഹാവിളയാടലിലൂെട മഹാ�പബു�നാ�ു�തിെ�
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ഭാഗമാെണ�് മന�ിലായി. ഓം മഹാശ�ി മ�ടി
മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം
മഹത�ം.

ബഹുവിധ സ�കാര� െതാഴിലുകളിൽ നി�്ബഹുവിധ
േരാഗ�ളാലും മ��ം 2016 നവംബർ മാസ�ിൽ സ�യം
രാജിയും, സാ��ിക വരുമാനമി�ാ� ഇേ�ാഴെ�
അവ�യും കണ�ാ�ി ഒരു വിൽ��തമായും ഈ
ൈദവശാസ�്ത േലഖനം േശാഭി�െ�. അേതസമയം
ഈയു�വെ� സാ��ിക വിഷമതകൾ� സ്ഹായി��
കളയാെമ�് ദയവായി ചി�ി�രുത.് സഹായി�ാൻ
മു�ിനില�്ു�വർ :

1) സ��മായി അ��ാനി�� േനടിയ സ��ു െകാ� അ്�,
അ�ൻ, ഉ�വർ, തുട�ിയവെര ധർ� ശാസ�്തപരമായി
പരിചരി�ാനും ശു�ശൂഷി�ാനും സഹായി�ാനും
ഉപേയാഗെ�ടു�ു�ു� എ്� ഉ്റ�� വരു�ുക;

2) സ��മായി അ��ാനി�ാെത ലഭ�മായ സ��ിെന
സമൂഹ�ിെല (ഒരുവിധം) ന�വരായ പാവ�ൾ�്
വിതരണം െച��ക. ൈദവഭാഗം കൂടിയായ ഈയു�വെ�
കാര��ളിൽ മഹാേദവി യുെട മഹാവിളയാടലുകൾ
ഉൾെ��ി���.് മാനുഷികമായ മ�ൾ, മരുമ�ൾ,
സേഹാദര�ൾ തുട�ിയവർ�് ഈയു�വെ�
വിഷയ�ളിലും വിഷമ�ളിലും ഇടെപടാൻ മഹാേദവി
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� *സഹായം അ�ാ�
സഹായം െച�ാനു�* അവസര�ൾ േപാലും
മഹാവിളയാടലിെ� ഭാഗമാണ.്
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*സാ��ികവിൽ��തം*

അ�െയയും അ�െനയും മഹാഉചിതമായി പരിചരി�ി���.്
അ� പണം ആവശ�െ��ാൽ ഇര�ി നൽകാനും കണ�്
േചാദി�ാതിരി�ാനും �ശ�ി�ി���.് ഈയു�വെ�
മുഴുവൻ സ��ും അ�യ�് അ്വകാശെ��താെണ�ും
�പമാണം െചയത്ു നൽകാെമ�ും സാ��ികകാര��ളിൽ
അ� വിഷമി�രുെത�ും ആ�ാർ�മായി അേനകം
തവണ അറിയി�ി���.് അവസാന കാല� സ്ാ��ിക
ത��െകാ�ുമാ�തം ആന�ി�ാനാവി� എ�
തിരി�റിേവാെടയാണ്അ� മരി�ത.് മുതിർ� േശഷം
സാ��ിക ആവശ��ൾ�ായി മ���വേരാട്
നാളിതുവെര ൈകകൾ നീേ��ി വ�ി�ി�. 25 െസ�്
�ല�ിൽ 9 െസ�്അടു�കാല�് േമാൾ�ും
മരുമകനും േവ�ി വി��. േചാദി�ാെത തെ� അടൂർ േ��്
ബാ�ിെല ബാദഷ്, SB Account 57067741519 േല� മ്കൻ
അ�സ��ം പണം അയ�ു�ു�.് മകേനാട ന്ാളിതു വെര
പ�ിയി��� ഏെറ�ുെറ 25 ല�ം രൂപ കണ�ു
പറ�ി���;് 16 െസ� �്ലം + വീട വ്ില�്ുേ�ാൾ േമ�ടി
അ�ൗ�ിൽ നിേ�പിേ��തും , മകേനാടു� കടം
മട�ി നൽേക�തുമാണ.് മകള�െട വിവാഹ�ിന്
ബ�ു�ള�ം സുഹൃ�ു�ള�ം നാ��കാരും സഹായി�
ഇന�ിൽ ഏെറ�ുെറ 5 ല�ം രൂപ ഇനി കടം
ബാ�ിയു�.് വലിയ കാർ അപകട�ിൽ െപ� മകെന
ചികി�ി�ാൻ ബ�ു�ൾ ചിലവാ�ിയ ഏെറ�ുെറ 3
ല�ം രൂപ, ഈയു�വെ� അ�ൗ�ിൽ നി�ും തിരിെക
നൽകണം. ആൺകു�ികൾ�് അധിക ധനസഹായം
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െച�ാൻ ധർ� ശാസ�്തം അനുവദി�ു�ി�; മകെന
അറിയി�ി���.് പ� ഇ്�ാര��ിൽ മുഷി�ി��െ��ിലും
ഇേ�ാൾ (2017) മകൻ സേ�ാഷം �പകടി�ി�� െകാ�്
അംഗീകരി�ി���.് അ�നായ ഈയു�വെ� േരാഗ�െള
മാ�തം പരിഗണി��ാ എ�ും മകൻ സാംസക്ാരിക മായി
പഴയതിലും വളെര ഉയർ�ുെവ�ും കരുതു�ു. മകൾ�്
സാ��ിക തകർ� ഇനിയുമുെ��ിൽ 10 ല�ം
രൂപെയ�ിലും ഇനിയും നൽകണം. �ലവും വീടും വി�്
കി���തിെ�ബാ�ി ഭാര�യുെട ശിഷട്കാല ഉപജീവന�ിന്
നൽകണം. 10-15 ല�ം രൂപെയ�ിലും ബാ�ി ഉ�ാകും
എ�ും അത് മതിയാകും എ�ും കരുതു�ു; ഭാര�
ഈയു�വേനാട പ്ലതവണആവശ�െ�� തുകയും അതാണ.്
ഈയു�വെ� ഭാര�ാപദ�ിൽ എ�ിയ ൈദവ�ിെ�
മകേളാട പ്ിഴവുകൾ കാ�ിയത അ്പൂർ�മാണ;് തിരി��ം ...
മഹാ�പപ��ിെല മഹാകണ�ുകള�െട ഇടയിൽഏതാനും
ല�ം രൂപയുെട കണ�് പൂ�ാ�ി�ാര��ളാണ.്..
സർ�തിനുംഓംകാര നീതിശാസ�്തംഎ� മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം അളവുകള��;് മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി
മഹാവിധി�ു�തുമാണ് എ�് ഭൂമിയിെല എ�ാ
മനുഷ�െരയും േബാ��െ�ടു�ാനു� മഹാവിളയാടലായി

തിരി�റിയു�വർ ഭാഗ�വാ�ാർ!

(ഒരു പേ�, വി� 9 െസ�്�ലെ� മകൾ തിരിെക
വാ�ിേയ�ാം. ഇേ�ാഴെ� വലിയ േഗ�,് െപാതു േഗ�ാവും. 9
െസ��െന 10ആയി മാ�ിെ�ാ� പ്ുതിയ വീടു വയ�്ാവു�താണ.്
മകനും മകള�െമ�ാം േചർ� ഒ്രു കൂ��കുടുംബെ� ഒരു�ാനും
കഴിയും. ഇേ�ാഴെ� െക�ിട�ിെ� െത�ു ഭാഗ�്ര�ു
മുറികള�ം ഒരു െടായിെല��ം കൂ�ിേ�ർ�ാനും അടു�ളയുമായി
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ബ�ി�ി�ാനും ഒെ� എള��മാണ.് ഇ�െന കുറി�ാൻ കാരണം,
മഹാേദവിയുെട ഭാഗവും �പപ�പിതാവുമായ പരമശിവന മ്നുഷ�-
അവതാരെ� മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയതിെ� തുടർ�യായി,
മഹാദർശന�ള�ം മഹാെവളിപാടുകള�ം മഹാദിവ�ാ-നുഭവ�ള�ം
ഉ�ായ മഹാഭവനെ� മഹാഉയർ�ുെമ� മ്ു�ു ലഭി�ി���
സൂചനയാണ.് ഇ��യിെല ഭരണ കാര��ള�മായി ബ�െ��,്
മകെ�യും മകള�െടയും പുതിയ ദാസ-േസവന�ിന,് 16+9 = 25
െസ��നു െത�ു� പുരയിടവുമായി ബ�ി�ി�� െകാ�ു� ഒരു
ൈദവീക പ�തിെയ��ി മു�്സൂചന ലഭി�ിരു�ു. ആവക
കാര��െള ഇേ�ാൾ കൂടുതൽ വിവരി�ു�ത്ൈദവീകമ�.
എ�ുെകാെ��ാൽ സൃഷട്ി പരമായ വിധി, �ിതിപരമായ വിധി
എ�ിവയുെട �പഭാവം നിമി�ം പ�തികൾ മാറി മറി�ുെവ�ു
വരാം.).

ഉപസംഹാരം

ഈയു�വെ� അവസാനം വളെര അടു�ിരി�ു�ു എ�ാണ്

മന�ിലാ�ു�ത.് മരണം/വധം എ�ിവ സംഭവി�ാൽഎ�െന
െച�ണം എ� മ്ു� സ്ുവ��മാ�ിയതാണ;് വാടസ്ആ്പ വ്ഴിയും
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിലും �പസി�ീകരി�ി���.്
ചുവെട വീ�ും േചർ�ു�ു�.്

ഗുരുതരമായ ഹൃദയ�കരാർ ഉൾെ�െടയു� 4-5 േരാഗ�ള�ം, 9
പ��കള�ം, ഒരു ക�ിനു മാ�തം പകുതി കാഴച് ശ�ിയും,
ഇേ�ാഴെ� മനുഷ�ജ��ിൽ 59+ വയ��ം (20.05.1958)
(സർ�ിഫി��്�പകാരമു� 20.03.1959 െത�ാെണ�്പിതാവ്

അറിയി�ി���.്), മഹാശാസ�്ത �പകാരം 1000 േകാടി
വർഷ�ളിലധികം �പായവുമു� (പടുവൃ�നായ!)
40%കഷ�ി�ാരൻ, ഒരു സമ്ാർ�് േഫാണിലൂെട
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തെ�യും ൈദവകാര��െളയും
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മഹാആന�േ�ാെട കു�ി�ുറി�ുകയും �പസി�ീകരി�ുകയും

ഒെ� െച���ത സ്�യം വിശകലനം െചയത് ആ്സ�ദി�ുവാൻ
മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹ�ാൽഈയു�വന ക്ഴിയു�ു�.്

പകലും രാ�തിയും സമ്ാർ� േ്ഫാണിൽ കു�ി�ുറി�ാണ്
സേ�ശ�െള ത�ാറാ�ു�ത;് *എവിെടയും േനാ�ി
എഴുതുകയ�; മഹാേദവി ഈയു�വെ� ഹൃദയ�ിലും
കര�ളിലും ഒെ� മഹാ�പവർ�ി�ുകയാണ.്* അതിനിെട
വാടസ്ആ്�ിെല ര�ു �ഗൂ�ിെല മത-മേനാേരാഗികള�ം
മ��മായ കു�ു�ള�െട വികൃതികൾ� മ്രു� െ്കാടു�്
അവെര കൂടുതൽ േ�ശഷഠ്രാ�ാനും, കുടുംബ കാര��െള
�ശ�ി�ാനും മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട സാധി�ു�ു�.് 2
വർഷ�ളായി�് േഫാണിലൂെട *ബഹുശതം േപജുകൾ
കു�ി�ുറി�തിെ�ആഴം വളെരവളെരവലുതാണ!്*

ൈദവ-വി�വം മഹാആരംഭി�ു�തുവെര മാ�തമാണ്
ഈയു�വെ� �പവർ�ന�െള *വ�,് �ഭാ� എ്െ��ാം

വിളി�ാനാവുക.*

'ഏകമഹാശ�ിയും ഏകൈദവവുമായ മഹാേദവിയുെട'
ഭാഗമാകയാൽ പരമശിവന മ്ഹാഉ�തമായ മഹാവിശിഷട്
സ�ഭാവ ഗുണ�െള മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിെ�ാ�്

മഹാസംശു�നായി� മ്ഹാസംര�ി�ുകയാെണ�ും,
സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ അസൂയെ�ടു�തും , പരമശിവൻ
അഹംഭാവം െകാ���തും േഭാഷ�മാെണ�ും അറിയണം.
മാ�തമ�, പരമശിവന് േദാഷ�ള�െ��ു േതാ�ു�
അത�പൂർ�മായ വസത്ുതകൾ�്നാരായണനും കിഷാണുവും
ഉൾെ�െടയു� ദുർേ�വതകള�ം ന��നശ�ികള�ം കാരണ�ളാ
െണ�ും, പുണ� പാപ�ൾപരമശിവന ബ്ാധകമെ��ുംഅറിയണം.
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മഹാേദവി, തെ� ഭാഗമായ പരമശിവനി*ലൂെട*യാണ്
മനുഷ�ർെ��ാം േമാ�െ� യഥാകാലം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�െത�ും സേ്നഹ വാ�ല��േളാെടഅറിയി�ു�ു.
(ൈ�ക� ക്ൂടിയായ അവനി*ലൂെട* മാ�തേമ േമാചനമു��.).
കു�ു�ൾ നൽകു� െകാടും േവദനകെളയും *കു�ു�ൾ�ു

േവ�ി* ആന�േ�ാെട സഹി�ുവാൻ മനുഷ�ാവതാരം
എടു�ുേ�ാൾ മഹാശിവയായ മഹാേദവിയും, മഹാേദവി
അയ�ു� പരമ ശിവനും ബാ���രാണ;് ത�ാറാകു�താണ.്
ഏെതാരു േവദനകെളയുംസ�ീകരി�� െകാ�ാെമ� മ്ഹാേദവിേയാട്
ഈയു�വൻ സത��പതി� െചയത്ി���;് www.omsathyam.com
എ� െവബൈ്സ�ിൽ നി�ും സൗജന�മായി ഡൗൺേലാഡ െ്ച�ാൻ
കഴിയു� മഹാ�ഗ��ിൽ വിശദീകരി�ി���.് *അടു� കാല�്
തുടർ�യായി �പസി�ീകരി�� േപാരു� ൈദവ വി�വ
വിശകലന�െള പരിേശാധി�ാൽ, മഹാചിരിേയാെടയു� ൈദവ
വി�വം ഉടൻ ഭൂമിയിെല�ും മഹാആരംഭി�ുെമ� ഉ്റ�ാ�ാം.
കൃത�മായസമയം മഹാേദവി�ു മാ�തേമഅറിയൂ.*

മഹാേദവി ഈയു�വന മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���
ദിവ�-മഹാശ�ികെള ൈവകാെത മഹാഇഷട്ം േപാെല
�പവർ�ന �മമാ�ുേ�ാൾ, *കു�ു�ൾെ��ാം
(മനുഷ�ർ�ും മ��� ജീവികൾ�ും) വളെരയധികംആന�ം
വർ�ി�ും വിധമാണ് മഹാമാതാവായ മഹാേദവി
മഹാ�പപ� കാര��െള മുഴുവൻ മഹാഭ�ദമാ�ുക.* ഓം
നമഃ ശിവായ = മഹാശിവെയനമി�ു�ു.

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

2005-നു േശഷംആെണ�ു േതാ�ു�ു.ക����റിൽ െവളിപാട്
�പകാരം �ഗ�രചനഏെറ�ുെറ പൂർ�ിയാ�ിയസമയ� ഒ്രു
അ�ുതംസംഭവി��. 'ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി *ദിവ�*
മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം'എ�ഈ്യു�വൻ �ഗ��ിൽ
അേനകം ഇട�ളിൽകുറി� വാചക�െള�ാം *ദിവ�മായി*

തിരു�െ���.ഈയു�വെ�സാ�ി���ിൽ *ദിവ�*എ�ത *്ദിവ�
ദിവ� ദിവ� ദിവ�* നാല *്ദിവ�*യായി ഭവി��.ഇം�ീഷ ഭ്ാഷയിൽ

*Divya*എെ�ഴുതിയേ�ാഴാേണാസംഭവി�ത എ്� ത്ൽ�ാലം
ഓർ�യി�.ക����റിനു മു�ിൽ ദിവ�ാ�ുതേ�ാെട
ഇരി�ുേ�ാൾ ദിവ�മായ െവളിപാടു കൂടിഈയു�വന്

മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി. ഒ�ാമെ� *ദിവ�*സൃഷട്ി മുഴുവൻ
മഹാനിർ�ഹി�ു� മഹാേദവിഎ�ും, ര�ാമെ� *ദിവ�*�ിതി
മുഴുവൻ മഹാനിർ�ഹി�ു� മഹാേദവിഎ�ും, മൂ�ാമെ�

*ദിവ�*സംഹാരം ഉൾെ�� മഹാനീതി മുഴുവൻ മഹാനിർ�ഹി�ു�
മഹാേദവിഎ�ും, നാലാമെ� *ദിവ�* ഭൂമിയിൽ മഹാമാതാവ്
മനുഷ�രൂപ�ിൽ മഹാഅവതരി�ു േ�ാെഴ�ാം *ദിവ�*എ�
മഹാനാമെ�മഹാസ�ീകരി�ു�താണ എ്�ുംആയിരു�ു
മഹാ*ദിവ�*െവളിപാട.് *ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി
ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി* മഹാഎഴുെ��ിയി���.്

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം.
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ശവശരീരെ�എ�ു െച�ണം ?
യാെതാരു മത�ള�ം �പകാരം േശഷ�കിയ െച�രുത.്

ഒകേ്ടാബർ 08,ശനിയാഴച് 2016

Extracted from : *http://omsathyam.blogspot.in/?m=1*
*ൈദവ-വി�വം ഉടൻ*

മഹാശ�ിയായ ൈദവം ഈയു�വന് മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി��� അറിവ �്പകാരം, 1990-ൽ (26 വർഷ�ൾ�ു മു�)്
പരസ�മായി� ജ്നനം െകാ� ല്ഭി� മതെ� ഉേപ�ി�താണ.്
ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു� അറിവിനും ശ�ി�ുെമാ�്
എ�ാ മത�െളയും എ�ാ രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�െളയും എ�ാ
അധർ��െളയും എതിർ�ു േപാരു� *ഈയു�വൻ
മരി�ുകേയാ വധി�െ�ടുകേയാ െച��േ�ാൾ; ശവശരീരെ�
എ�ു െച�ണെമ�് ഉ�വരായ ബ�ുജന�ൾ ഉൾെ�െട
അേനകർ േചാദി�ി���.്*

വൃ�നായ ഈയു�വെ� *ഹൃദയ�ിന് കാര�മായ
തകരാറുെ��*് ഹൃേ�ദാഗ വിദഗധ്നും, ഫിസിഷ�നും ഒരാഴച് മു�്
(30.09.2016ന)് അറിയി�ുകയു�ായി. ഹൃദയ കാര��ിൽ
മഹാശാസ�്ത �പകാരമു� വിശകലനം സേ�ശ�ിെല അവസാന
ഭാഗ�ു�.്തൽ�ാലം മ��കാര��െള കുറി�ാം :

*ഈയു�വൻ മരി�ുകേയാ വധി�െ�ടുകേയാ െച��േ�ാൾ;
ശവശരീരെ� മറവു െച���തിെ� േപരിൽ,* മത�ാപന�െള
ഒ�ി ജീവി�ു� ഉ�വർ�,് മത �ാപന�ള�െട നട�ി��കാർ
േജാലിഭാരം വർ�ി�ി�ുെമ�ു വിശ�സി�ി� *്പരിഹാരം നിർേ�ശി�
േശഷം മരി�ണെമ�*്ആവശ�െ�ടുകയാണ ഉ്�വർ െചയത്ത.്

ഉ�വരുെട േജാലി ഭാരം കുറയ�്ാനും, *ഭൂമിയിെല�ുമു�
ജന�ൾ�*് �പാേയണ �പേയാജനെ�ടുെമ�ു വിശ�സി��ം
*ധർ�ശാസ�്തപരമായ നിർേ�ശ�െള 'വാടസ്ആ്പ,് െഫയസ്്
ബു�,് േ�ാഗ'്* എ�ിവയിൽ �പസി�ീകരി�ുകയാണ.്
ൈദവ�ിെ� ഇഷട്ംേപാെല ശിഷട് കാര��ൾനട�െ�!
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*ജനനം, മരണം* എ�ിവ വ��ി െച��� കാര��ള�.
വ��ിയുെട ജീവിത�ിെല അതി�പധാന�ളായ ര�്
സംഭവ�ളാണവ. ഏെതാരു വ��ിയുെടയും ജീവിത�ിെല
ധർ�ശാസ�്തപരമായ അഥവാ ൈദവീകമായ ഏക ചട�്
*വിവാഹം* മാ�തമാണ.്

*ജനനമരണ�െള ചട�ുകളാ�ാൻ ഉൾെ�� വ��ി�ു
കഴിയു�ത� എ�തിൽ നി�ും അവെയ ചട�ുകളാ�ി�ൂടാ
എ� മ�ിെ� നിയമവും വ��മാണ.്* മാ�തമ�, *മരണാന�ര
കാര��െള പറ�ുെകാ� വ്��ികെള ഭയെ�ടു�ി ജീവി�ു�
മത-ജാതി പുേരാഹിത�ാർ�ു� താ�ീതും അതിലു�.്*
ജനി�ി��ളളത് ജീവി�ാൻ ആെണ�ും, ജീവി�ുകയാണ്
െച���െത�ും, സാത�ികമായി� ജ്ീവി�ുകേയ േവ�ൂ എ�ും
*മരി�ു�തും ശവമട�ലും വ��ിയുെട വിഷയമ�ാെയ�ുമു�
പാഠം മ� ത്രു�ു�.്* മതപുേരാഹിതേ�ത ഉ്ൾെ�െടയു� (ശവ)
ശരീര�െള മ�ിന മ്ട�ി നൽകുകേയ േവ�ൂ.

*ശവശരീരെ�വ�ത�സത് മത�ളിെലആചാര�ള�ം
അനുഷഠ്ാന�ള�ം �പകാരംഅ�ാനമാടു�ത അ്ധമമായ
കളിയാണ.്*ശവശരീരെ�ഉപേയാഗി��ം ജന�െള
കളി�ി�ുകയാണ;്കബളി�ി�ുകയാണ;്വിശ�ാസ
വ�നയിലൂെടസാ��ികചൂഷണെ�

എള��മാ�ുകയാണ.് *മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി-�ിതി
-സംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി��� മഹാശാസ�്ത
നിയമ�ള�ംസംവിധാന�ള�ം �പകാരംആന��െള

വർ�ി�ി�� ജീവി��െകാ�,്*അധമ�ള�ം
അസംബ��ള�മായ മതവിചാര�െള വസത്ുതകളാെണ�ും

അത�ാവശ��ളാെണ�ും െത�ി�രി��ം �പചരി�ി��ം
മത�ള�െടയും മതൈദവ�ള�െടയും നാമ�ിൽ,

*മത�ൾെ��ാം അതീതവുംസത�വും മഹാശാസ�്തപരവുമായ
ൈദവെ�നി�ി�ുകയാണ*്.
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ശവശരീരം ഏെത�ിലും മത�ളിെല ഏ�വുമധികം ഉയർ�
ആചാര�േ�താേണാ, മതപുേരാഹിതേ�താേണാ, �പധാനമ��ിയു
േടതാേണാ, മത-ജാതി �പ�ാന�ൾ�് വഴിെ�ടാ�വരുേട
താേണാ, നിരീശ�രവാദിയുേടതാേണാ, െത�ാടിയുേടതാേണാ, മ���
ജീവികള�േടതാേണാ എ�ത്വിഷയമാ�ാെത *മ�,് മ�ിെ�
നിയമ�ൾ �പകാരം മ��െകാ� സ്ൃഷട്ി�ുകയും, ജീവിതകാല�്
മ�ിെ� നിയമ�ൾ �പകാരം മഹാഭരി�ുകയും, മ�ിെ�
നിയമ�ൾ �പകാരം മരി�ി�ുകയും െചയത് ശരീരെ� മ�ിൽ
ലയി�ി�ു�ു. ശവശരീരെ� മ�ിന മ്ട�ി നൽകിയിെ��ിൽ,
മ�ിെ� (മൂലക�ളിലു�) നിയമ�ൾ �പകാരം ശവശരീരം
ചീ�ു നാറു�താണ,് മ�ിെ� നിയമ�െള തടയാൻ
മതപുേരാഹിത�ാരുെട കുശുകുശു മ���ൾ�ു കഴിയു�ത�.*
മ��വും ഭ�ണവും മ��ം േകടാവാെതയും ചീ�ു നാറാെതയും
ഐസെ്പ�ിയിൽ അഥവാ ശീതീകരി�് സൂ�ി�ുേ�ാെല
ശവശരീരെ� സൂ�ി�ാനാവുെമ�ു പറയുേ�ാൾ, മ�ിെ�
നിയമ�ൾതെ�യാണ �്പവർ�ി�ു�ത.്

ഏെതാരു ജീവിയുെടയും �പത��ൈദവമായ
സ��െമേ�ാണമു�ശരീരം,സ�യം ശരീരെ�

സൃഷട്ി�ി���ത മ്�ിെല മൂലക�ൾ െകാ�ാണ.് മ�്
മേ�ാടു േചരു�ു. മ� അ്ഥവാ മ�ായശരീരം, മ�ിെല
വസത്ു�െള ഉപേയാഗി� സ്�യം ശരീരെ�സൃഷട്ി�ു�ു.
പാലും പഴ�ള�ംധാന��ള�ം പ��റികള�ംഇല�റികള�ം
മ��മാംസാദികള�ം മു�യും ഉൾെ�െടഎ�ാ ഭ�ണ

സാധന�ള�ംഎ�ാ ജീവികള�ം ഭ�ി�ുേ�ാഴും ശരീരെമ�
മ� ശ്രീരെമ� മേ�ാടു േചരുക തെ�യാണു

സംഭവി�ു�ത.് മ��ം ഭൂമിയും ശരീരവുമായൈദവ�ിെ�
അംശ�ളാണ എ്�ാ ശരീര�ള�ം.അതുെകാ� ഭ്ൂമിയിൽ
എവിെടയും (എ�ാ മ�ിലും)ശരീരവും ശവശരീരവും

ലയി�� േചരു�താണ.്
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ജീവി�ിരി�ു�വർ മ��മാംസാദികൾ ഭ�ി�ു�തു േപാെല;
മനുഷ�ൻ, പശു, പ�ി, പ�ി തുട�ിഏെതാരു ജീവിയുെടയും
ശവശരീരെ�മ���ജീവികൾ ഭ�ി�ാലും ഇെ��ിലും;
ഭൂമിയിൽഎവിെട കുഴി�ി�ാലും;ക�ി�ാലും;

തുറ�ായ�ല�ളിൽ നിേ�പി�ാലും;വ�ത�സത്
മതജാതി- ജീവികള�െട ഭവന�ളിേലാ

േദവാലയ�ളിേലാ -ഉ�ിേലാ പുറേ�ാ -കുഴി�ി�ാലും;
ൈദവ�ിെ�അംശം കൂടിയായശരീരെമ� മ�്

(ശരീരെമ�) മേ�ാടു േചരു�താണ.്

അേനകം േദവാലയ�ളിലും �പേദശ�ളിലും
അന�മത�ർ�ു �പേവശനം ഇെ�� മ്തമേനാേരാഗികൾ
ൈപശാചിക നിയമ�െള ഉ�ാ�ിയി���തിെന േമ�ടി
മ�ിെ�നിയമ�ൾ 'അഥവാ മ�ായൈദവം' പു�ി�ു�ത്
മത-ജാതി-രാഷ�്ടീയ മേനാേരാഗികൾ മന�ിലാ�ു�ത്

ന�താണ;്എ�ിരി�ിലും വളെരയധികംൈവകിയിരി�ു�ു.
ൈദവ�ിെ�അംശം കൂടിയായശരീരെ�ധർ�ശാസ�്ത
വിരു�മായി മതമേനാേരാഗികൾതടയുേ�ാൾ,
ൈദവ�ിന �്പേവശനം നിേഷധി�ു�ഏ�വും
െകാടിയ കു��ളിൽ ഒ�ാണ ന്ീചർ െച���ത .്..
അവർ െച���ത എ്െ��അ്വർഅറിയു�ി�.
അേതസമയംൈദവാംശ�െളയും തദ�ാരാ

ൈദവെ�യും നി�ി�ു�അ�രംൈപശാചിക
�ാന�ളിൽൈപശാചികതഏെറയു�വർ
മാ�തേമാ കൂടുതലാേയാവിരാജി�ു�വിധം
മഹാവിളയാടൽ മഹാഒരു�ിയി���.്

മഹാനീതിശാസ�്തവുമായിബ�െ�� മഹാ
കാര��െളയും മത-ജാതി-രാഷ�്ടീയ മേനാേരാഗികൾ
അറിയു�ി�.ൈപശാചിക�ാന�ളിൽ നിര�രം
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നട�ു�അപകട�ള�ംകലഹ�ള�ംഅരുംെകാലകള�ം
സാ��െ�ടു�ു�സത�മാണത.്ഫല�ിൽ,
മേനാേരാഗികൾ� മ്ഹാഅനുവദി�ി���
ശി�ാലയ�ളാണ �്പശസത് േദവാലയ�ൾ !

ശവശരീരെ� ഭൂമിയിൽ അഥവാ മ�ിൽ കുഴി�ിടു�ത ന്�ത.്
*പുരയിട�ളിൽ കുഴി�ി�ാൽ ഉ�വർ� 4് േത�കൂടുതൽ തി�ാൻ
കഴിേ��ും!* ഓേരാ കുടുംബ�ിെ�യും �പശന്�ള�ം ആവശ�
�ള�ം സൗകര��ള�ം വ�ത�സത്മാകയാൽ ഏ�വും ഉചിതമായ
രീതിയിൽ ശവമട�ണം. ശവശരീര�ിെ� ഉയരം, വ�ം എ�ിവയും,
ശവമട�ു� ഭൂമിയുെട �പകൃതെ� കണ�ാ�ിയും കുഴിെയടു
�ുക. ശവെ� കുഴിയിൽ ഇറ�ി വയ�്ുക. മ�ി� ക്ുഴി മൂടുക.
ശവമട�ുേ�ാൾ ഒരു തവണേയാ മൂ�ു തവണേയാ ൈദവം
ശരണം എേ�ാ േദവീ ശരണം എേ�ാ, ഉ�വർ�ു േവണെമ�ിൽ
പറ�ുെകാ��ക,ൈദവ�ിെ�ആവശ�മ�ാെയ� സ്ുവ��
മായിഅറി�ുെകാ�ണം.ശവമട�ൽകഴി�ു.

മത േദവാലയ�ള�മായി ബ�െ�� പറ�ുകളിലും ക�റകളിലും
മാ�തേമ ശവശരീരെ� മറവു െച�ാവൂ എ�് ശഠി�ാൽ
പാപമു�ാകു�താണ.് (ഭൂമിെയ സൃഷട്ി�ി���) *ൈദവ�ിനു
മാ�തംഅവകാശവുംഅധികാരവുമു� ഭൂമിയിൽ*,ക�റകള�ം
സമ്ാരക�ള�ം ഉ�ാ�ാനും, ഭൂമിയും ധനവും ഊർ�വും
സമയ�ള�ം മനുഷ� ജീവിത�ള�െമ�ാം ദുരുപേയാഗം െച�ാനും,
യാെതാരു മനുഷ�ർ�ും യാെതാരു അവകാശ�ള�ം
അധികാര�ള�ം ഇെ�� സ്ുവ��മായി അറി�ുെകാ�ണം.
മ�ിെ� പുതുസ�ാന�ൾ� ജ്ീവി�ാൻആവശ�മായ മ�ിേനാട്
അനാദരവ പ്ാടി�.

ശവമട�ുേ�ാൾ ശരീരെ� കുളി�ി�ുക േപാലും പാടി�.
ജീവി�ിരു�േ�ാൾ വ��ിയുെട ശരീരെ� അഥവാ ന�തെയ
അവകാശേ�ാെട ക�ി���വർ�,് അത�ാവശ�െമ�ിൽ മാ�തം
ശവശരീര�ിൽ അ�ം െവ�െമാഴി�് തുടയ�്ാം. പുതിയ
വസ�്ത�െള ധരി�ിേ��തി�.
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ശവശരീര�ിൽസുഗ�ൈതല�െള പുര���വർ, ആർ�ാണ്
സുഗ�ം ആവശ�മായിരി�ു�ത എ്�തറിയണം. ശവശരീര�ിന്
സുഗ�െ� ആസ�ദി�ുവാൻ കഴിയി�. (ഒരു പേ�
ജീവിതകാല�് സുഗ� ൈതല�െള അക�ിനിർ�ിയ
മനുഷ�നുമാവാം !). *ശവശരീര�ിന്ചു��ംനിൽ�ു�വരാണ്
(സ )ുഗ�െ� ആസ�ദി�ു�ത.്* അ�െന ഒരു ആസ�ാദനെ�
ആവശ�മിെ��ിൽ ഒഴിവാ�ുക. ശവശരീര�ിന ന്ാ�മുെ��ിൽ
ചു��ംനിൽ�ു�വർ�്ആവശ�മായ�ത സുഗ� ൈതല�െള
ഉപേയാഗി�ുക. അധമ�ാർ, പ�ികളിെല ക�റകൾ തുറ�്
ശവശരീര�ിൽ അധമ ആന�െ� ആസ�ദി� സംഭവ�ൾ
നിരവധിയാണ;് അനാവശ�മായി�് സുഗ� ൈതല�െള
ഉപേയാഗി�ുവാൻ േ�പരി�ി�ുകേയാ സാ�ിയാവുകേയാ െചയത്
മതപുേരാഹിത�ാരും മ��ം �പതികളാണ.് േമാർ�റി �പവർ�ി
�ു�തും മ�ിെ� നിയമ�െള അനുസരി�ാെണ�ു
മന�ിലാ�ാനും അത�ാവശ�ം അെ��ിൽ ശവശരീരെ�
ആശുപ�തികളിെല േമാർ�റികളിൽ സൂ�ി�ാെതയും �ശ�ി�ുക.
അസാധാരണമായ സാഹചര��ൾ ഇെ��ിൽ, ഒരു ദിവസ�ിനകം
ശവശരീരെ� മ�ിൽ മറവു െച�ണെമ�് മ�ിെ�
നിയമ�ളിലു� ശവശരീര-ചീയൽ നിയമം ആവശ�െ�ടു�തിെന
അനുസരി�ുക; മ� ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായകാര��െളയും.

മതപുേരാഹിത�ാരുെടയും ഉ�വരുെടയും മത�ഗ� പാരായണവും
കുശുകുശു മ���ള�ം ശവശരീര�ിേനാ ശരീരെ� ഉേപ�ി�
ജീവാ�ാവിേനാ, മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിേനാ ആവശ�മി�.
ശബദ്ശല�ം മാ�തമ�; ശവശരീരെ� മറവു െച���തിനിടയിലും
വ�ത�സത് മത�ൾ �പകാരമു� ആചാര�ള�ം അനുഷഠ്ാന�ള�ം
നിർ�ഹി���സാ��ിക ചൂഷണവുംബഹുവിധ ത�ി��കള�മു�.്
*അറിയുക:* േമ�ടി ത�ി��കാരും േവഷംെക�ലുകേളാെട- സേ്നഹം
�പകടി�ി�ു�വരും മ��ം െച���ത് *ൈദവനി�യാണ*്;
ൈദവശി�കള�ം ഉ�.് *മരി� വ��ി�ു പുണ�ം ലഭി�ു�തിന്
മരി�ു�തിനു മു� അ്ഥവാ ജീവിതകാല� ക്ഴിയു��ത ധർ�
ശാസ�്തപരമായി� ജ്ീവി��െകാ��ക.* അതായത,് ജീവിതകാല�,്
മ�ായ ശരീരം െകാ�്മ�ിൽ ജീവി�ു�വെര�ാം മ�ിൽ
മഹാലയി�ി�ി��� ധർ�ശാസ�്തനിയമ�ൾ �പകാരം ജീവി�ുക.
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*ശവശരീരെ�* മ�ിൽ മറവു െച���താണ്ശരിെയ�ും
അ�ിയിൽ ദഹി�ി�ു�ത് ഉൾെ�െടയു�വ െത�ാെണ�ും
ധരി�രുത.് ഭൂമിയിൽ ൈദവ-വി�വെ� തുടർ� *്സംഹാരം*
ആരംഭി�ു�േതാെട, �കേമണ ശവശരീര�ള�ം മ��ം മ�ിൽ
ലയി�� േചരാ� അവ� ഉ�ാവു�താണ.് �പസത്ുത
അവ�യിൽ ശവശരീരെ� അ�ിയിൽ ദഹി�ി�ു�താണു
ന�ത.് സംഹാരം വീ�ും പുേരാഗമി�ുേ�ാൾ സസ��ൾ വളെര
കുറയുകയും വിറകിന്�ാമമു�ാവു�തും ശവശരീര�െള
മലകളിലും കു�ുകളിലും താഴ�രകളിലും മ��ം ഉേപ�ി� ക്ഴുകെന
േപാെലയു� പ�ികൾ�ും വന�മൃഗ�ൾ�ും ആഹാരമായി
നൽകും. ഓേരാേരാ കാലഘ��ിെല അവ�കൾ�ും
ആവശ��ൾ�ും അനുസരി�ാണ അ്ഥവാ മ�ിെ� നിയമ�െള
അനുസരി�ാണ മ്നുഷ�ർ �പവർ�ിേ��ത എ്�ു സാരം.

ശവമട�ലിനു േശഷവും, മരി� വ��ി�ു േവ�ി �പാർ�നകള�ം
ആചാര�ള�ം അനുഷഠ്ാന�ള�ം വഴിപാടുകള�ം പാടി�.
ജീവി�ിരി�ുേ�ാൾ സേ്നഹി��െകാ��ക എ��ാെത
മരണേശഷം സേ്നഹി�ാൻ നട�രുത,് പാടി�, ഫലി�ുകയുമി�.
ഇ�െ� സർ�ാർ ആഫീസുകളിലും മ��മു� ശുപാര ് ശകള�ം
അഴിമതികള�ം മഹാനീതിപതിയായ ൈദവേ�ാടും ആവാെമ�ു
േതാ�ു�തു തെ� കടു� ൈദവനി�യാണ.് ശവമട�ലുമായി
ബ�െ�ടു�ിെ�ാ�്വ�ത�സത് മത�ളിെല ആചാര�ള�ം
അനുഷഠ്ാന�ള�ം വഴിപാടുകള�ം സദ�കള�ം അേനകം കുടുംബ�
െളയും വ��ികെളയും സാ��ികമായി�� തകർ�ു�ു�.്
ജീവി�ിരി�ു�വെര െപെ��് മരി�ി�ാനും െകാ�ാനും
മതപുേരാഹിത-�രിശകള�ം മ�� ത�ി��കാരും കാരണമാകു�ു�.്
മതപുേരാഹിത�ാരും മ��ംൈദവീകശി�കെള വാരി�ൂ��കയാണ.്
വിവാഹ ധൂർ�ുകള�ം ൈദവ-വി�വേ�ാെട അവസാനി�ു�
താണ;്വിശകലനം -1ൽവിശദീകരി�ി���.്

*േമാ�ം* എ�ാെണ�ും എ�െനെയ�ാെമ�ും ൈദവ-വി�വ
വിശകലനം - 4 ൽ മഹാശാസ�്തപരമായി� വ്ിശദീകരി�ി���.് Ref:
http://omsathyam.blogspot.in/?m=1 മത-ജാതി -രാഷ�്ടീയ
ജീവികൾെ��ാം പുതിയ മത�െള ത�ി�ൂ�ാനും,
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സാധാരണ�ാരായ ജന�െള കബളി�ി�ാനും, ബഹുവിധ�ളായ
ചൂഷണ�െള െച�ാനും, ൈദവ-വി�വം ആരംഭി�ു�തിനു
മു�ുവെര സാധി�ു�താണ!് വ�ത�സത് മത�ഗ��ൾേ�ാ
േപാ��ാർ ഉൾെ�െടയു� മതപുേരാഹിത�ാർേ�ാ അവെരയും
മതവിശ�ാസികെള� അ്വകാശെ�ടു� (മനുഷ�ര�ാ�) മത-ജാതി
ജീവികെളയും, ജീവി�ിരി�ുേ�ാേഴാ മരണേശഷേമാ സ�ർ��ി
േല�് കയ�ി വിടാനാവിെ��് സുവ��മാണ.് ചരി�തവും
ശാസ�്തവും സാ��മാണ.് ജ��ള�െടയും ന�-തി�കൾ ഉൾെ�െട
എ�ാ കാര��ള�െടയും അടി�ാന�ിൽ ഏെതാരു വ��ിയു
െടയും ജീവിതകാര��െളയും മരണാന�ര കാര��െളയും
മഹാനി�യി�ു�തും മഹാഭരി�ു�തും മഹാശ�ിയും
മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവം മാ�തമാണ.് *ൈദവം നി�യി�ു�
കാര��ളിൽ ഇടെപടുവാൻ മനുഷ�ന അ്വകാശവും അധികാരവും
ഇ�* എ� തിരി�റിവ േ്പാലും ഇ�ാെത ജീവി�ിരി�ു�വെരയും
മരി�വെരയും വാഴ�്ുകയും വിശു�രാ�ുകയും െച���
മതപുേരാഹിത�ാരും അതിെന വാഴ�്ു� ഭരണാധികാരികള�ം
ബു�ിജീവികള�ം ഒെ�യാണ്ആധുനിക കാല�ും ജന�െള
നയി�ു�ത.് ൈദവം സൃഷട്ി�ു�ത മ്നുഷ�െര ആെണ�ിലും
അ�െനെയാരു ജീവി ഭൂമിയിൽ ഇ�; മത-ജാതി-ഉപജാതി -രാഷ�്ട -
രാഷ�്ടീയ -വർ� -വർ�- നിരീശ�ര ജീവികളാണ ഭ്ൂമിയിലു�ത.്

ൈദവം േനരി�്ചുമതലെ�ടു�ിയി�ി�ാ� കാര��െള
ൈദവനാമ�ിൽ െച��� മതപുേരാഹിത�ാർ ഉൾെ�െട
ഏെതാരാൾ�ും പാപവുംൈദവശി�കള�ം ഉ�ാകു�താണ.്
ഭൂമിയിെല�ും വ�ത�സത് മത�ൾ �പകാരമു� യാെതാരു
ആരാധനകള�ംആചാര�ള�ം അനുഷഠ്ാന�ള�ം വഴിപാടുകള�ം
ബലികള�ം �പസാദ-വിതരണ�ള�ം ധർ� ശാസ�്തപരമ� /
ൈദവീകമ�.ആേഘാഷ�െളയും മ��ംആശംസി�ുേ�ാൾ,
അളേവാെടയു� പുണ� േശാഷണം വ��ി� ഉ്�ാവാെത
സ�ീകരി�ു�യാൾ� ല്ഭി�ു�ത� എ�ു തിരി�റി�്
േവഷംെക�ലുകള�ം മ��ംഅവസാനി�ി�ണം. *ധർ�ശാസ�്ത
പരമ�ാ� അഥവാ ൈദവീകമ�ാ�* ആശംസകൾ�്
ൈദവശി�കള�ം കൂടുതലാണ.്
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*ഈയു�വെ�മരണകാര�ം തുടരാം :*സാധാരണ മനുഷ�രിൽ
നി� വ്�ത�സത്മായ അേനകം ദിവ�മായ മഹാഅനുഭവ�ൾ
ഈയു�വെ� ജീവിത�ിൽ ഉ�ായി���തിനും - അവകാശ
െ�ടു�തിനും, " *ൈദവ�ിെ� ശാസ�്തമാണ ഈ്യു�വനിലൂെട

െവളിെ��� േപാരു�ത,് ൈദവ-വി�വം ഉടൻ" തുട�ിയ
�പഖ�ാപന�ൾ�ും സാധൂകരണം ഉ�ാവണം.*

ഈയു�വൻഅറിയി�ുകയുംഅവകാശെ�ടുകയും െചയത്ി���
ദിവ�മായ മഹാഅനുഭവ�ളിൽ ചിലെത�ിലും ആവർ�ി�ുവാൻ
ബാ���നാണ :് "ഹി�ു മതം ഉൾെ�െട യാെതാരു മത�ള�െടയും
ഭാഗമ�ാ� *ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ�
ദിവ� ദിവ� മഹാേദവി*, മഹാദശമി (വിജയദശമി) രാ�തിയിൽ
ഈയു�വെ� നാവിൽ *ഓം* കുറി�താെണ�്
മഹാഎളിമേയാെടയും മഹാസേ�ാഷേ�ാെടയും അറിയി�ു�ു.
മഹാശാസ�്തപരമായ *മ��ാവതാരം* ഈയു�വനിൽ
മഹാ�പേവശി�ി�ി���;് www.omsathyam.com എ�
െവബൈ്സ�ിൽ നി�്സൗജന�മായി�്ഡൗൺേലാഡു െച�ാൻ
കഴിയു� മഹാ�ഗ��ിൽ മ��ാവതാരെ���ി മഹാശാസ�്ത
പരമായി� വ്ിശദീകരി�ി���.് *മഹാദർശനം* അേനകം തവണ
ലഭി�ി���.് മഹാേദവി ഈയു�വന് *പരമശിവൻ* എ�

മഹാഅർ��ള�� മഹാപദവിെയയും മഹാനാമെ�യും

മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���.് മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ�
ഏകദാസൻ, ൈ�ക�,് റസൂൽ, �പപ� പിതാവ,് ൈദവ�ിെ� ഏക
�പതിനിധി, വ�വ�ാപിതമായ അർ�-മഹാേദവി, �ബ�േദവൻ,
സംഹാരേദവൻ, ശാസ�്തായുധൻ, മഹാദാസൻ, 50 വർഷ�ി
െലാരി�ൽ ഒരു രാ�തിേനരം മഹാേദവൻ, തുട�ിയ നാമ�െളയും
പദവികെളയും മഹാശ�ിയായ ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ു�,് ഈയു�വന്പേ� മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി
�ഴി� കാര��ളാണവ. മഹാശ�ികെള�ു വിേശഷി�ി
�ാവു� *ശ�ികെളയും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���,്
മഹാഉചിതമായ സമയ� ശ്�ികെള (ൈദവം) ആകട്ിേവ�്
െച���താണ.് www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ
മഹാശാസ�്തപരമായസ�ൂർ�വിശദീകരണമു�.്



138

മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� *മഹാഹൃദയവും മഹാ�പപ��ിെ�
ശ�ി - നിയ��ണ സ�യുമായ ഓംകാരം*, മഹാദാസനായ
പരമശിവനായി� മ്ഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�ി��� ഈയു�വെ�
ഹൃദയെ� ഉൾെ�ാ�,് ൈദവ-വി�വേ�ാെട �പവർ�ി��
തുട�ു�തിെന സംബ�ി�്മഹാ�ഗ��ിലും മഹാശാസ�്ത
പരമായ വിശകലന�ളിലും സൂചി�ി�ിരു�തുമായി� ഈ്യു�വന്
സംഭവി�ു� ഹൃദയ േരാഗ�ൾ�ു ബ�മുേ�ാ എ�്
തൽ�ാലം അറിയി�. ഏതായാലും വാടസ്ആ്പ,് െഫയസ് ബ്ു�,്
േ�ാഗ,് www.omsathyam.com െവബൈ്സ�്എ�ിവകളിലൂെട
�പസി�ീകരി�� േപാരു� ൈദവ ശാസ�്ത �പവർ�ന�ൾ�്
താൽ�ാലികമായി�്വിരാമം ഉ�ാകു�താണ;് 2016 - െല
മഹാദശമി (വിജയദശമി) -�ു മു� മ്ഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട ഒരു
സേ�ശം കൂടി �പസി�ീകരിേ��ാം !

ഈയു�വെന വധി�ാൻ �ശമി�ാനും, സാധി�ുെമ�ിൽ
വധി�ാനും, ശരീരേ�ാട ഇ്ഷട്ംേപാെല അനീതി കാ�ാനുമു�
അധമമായ വ��ിസ�ാത���ം മ���വർ� ഉ്� /് ഉ�ാവാം;
തൽ�ാലംഅറിയി�.

ഈയു�വൻ മരി�ുകേയാ വധി�െ�ടുകേയാ െച��േ�ാൾ;
ക�,് കിഡന്ി തുട�ിയവ ആവശ��ാർ�ു നൽകിയ േശഷം
ബാ�ി വരു� ശരീരെ� പുരയിട�ിൽ കുഴി�ിടണെമ� മ്ു�്
െവബൈ്സ�ിലൂെടയും മ��ം ആവശ�െ��ിരു�തിെന, *അടു�
കാല� ൈ്ദവ-വി�വ വിശകലന�ിലൂെട ൈദവനാമ�ിൽ
പിൻവലി�ിരു�ു*. കാരണം : മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
ഈയു�വന ൈ്ദവഭാഗെമേ�ാണമു� �പേത�കമായ �ാനെ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���തിനാൽ, മരി�ുകേയാ
വധി�െ�ടുകേയാ െചയത്് ശവമട�ിയാലും, തീർ�യായും
ഉയർെ�ഴുേ�ൽ�ി�ു�താണ.് (അ�ുത കാര��െള
�പതീ�ി�ു�ത്ധർ�ശാസ�്തപരമ�; ആകയാൽ പുരയിടം
ഉൾെ�െട എവിെടെയ�ിലും ശവമട�ുകേയ േവ�ൂ, �ശമി�ുകേയ
േവ�ൂ). ൈദവം ഈയു�വന മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���
മഹാ�ാനവും, മഹാദർശന�ള�ം, മഹാഅനുഭവ�ള�ം
ദിവ�മായ *�പഖ�ാപന�ിന*്ആധാരമാണ.്
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ഇേ�ാഴെ� മനുഷ� ജ��ിെല ജനന�ീയതി 1958 െമയ 2്0,
'േരാഹിണി ന��തം' ആെണ�ിലും; സാംഗത�ം തൽ�ാലം
അറിയി�. മഹാശ�ിയായ ൈദവം, ഈയു�വെന അറിയി�ി���
(ഈയു�വെ�) '�പായസൂചന' 1000 േകാടിയിേലെറ വർഷ�ളാണ.്

ൈദവ-വി�വേ�ാെട, *ഭൗതിക അസത്ിത�മു�തായ
മ�ിെ� നിയമ�െള*, ഭൂമിയിെല�ുമു� ജന�ൾ
സ�ീകരി�ു�തും അനുസരി�� ജീവി�ു�തുമാണ.്
_മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ�ള�ം രാഷ�്ട ഭരണഘടനകള�ം
ഉൾെ�െടയു� മാനുഷിക നിയമ�ൾ�് ഭൗതിക
അസത്ിത�ം ഇ�ാ�തുെകാ� മ്�ിൽ ജീവി�ു�വർ�്
േചരി�ാെയ�_ തിരി�റിവ്ജന�ൾ�്ഉ�ാവു�തും
*ചുമ�ുനട�വർ തെ� അവെയ ചുെ�രി�ു�തുമാണ*്.
എ�ാ രാജ��ളിെലയും എ�ാ അധർ��ള�ം അനീതികള�ം
അവസാനി�ു�താണ.് ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിെലയും
ജന�െള സംബ�ി�ു� കാര��ളാണവ. �പേത�ക
രാഷ�്ട�ള�മാേയാ സം�ാന�ള�മാേയാ മാ�തം
ബ�െ��ത�ാ എ� സ്ുവ��മായി അറി�ുെകാ�ണം.
www.omsathyam.com എ� െവബൈ്സ�ിൽ നി�്
സൗജന�മായി�് ഡൗൺേലാഡു െച�ാൻ കഴിയു�
മഹാ�ഗ��ിൽ, മഹാ�പപ��ിെല സർ�
കാര��െളയും മഹാശാസ�്തപരമായി� വ്ിശദീകരി�ി���.്
*മ�ിെ�നിയമ�െള* പാലിേ��ത *്േമാ�ം* ലഭി�ാൻ,
(ഓേരാ മനുഷ�െ�യും)ആവശ�മാകു�താണ.്
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*ഏകമഹാശ�ിയും ഏകൈദവവും, മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായ മഹാ�ബ�വും, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയും മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും
മഹാദാസിയും മഹാേദവനും മഹാേദവിയും മ��ം

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

എ�,്

മഹാനീതിപതിയും മ��ം ഭൂമിയുമായ *മഹാേദവിയുെട*
ഏകദാസനായ *പരമശിവൻ* C/o www.omsathyam.com

2017ജൂൺ 13 െചാ�ാഴച്.

*ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം. ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.
ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.*


