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രാജ��ളിെല രാഷ�്ടീയ / ഭരണസംവിധാന�ൾ
െചറുതും വലുതും ബഹുവിധങങ്ള�മായ

മേനാേരാഗ�െളജന�ൾെ��ാം ഉ�ാ�ു�ു�.്

ഭരണ ശാസ�്തവും, ഭരണ ശാസ�്തെ�ൈക�ാള�� ഭരണകൂടവും,
യഥാർ�മായ േവദ�ളിൽ ര�ാമേ�തായ ധർ� ശാസ�്ത�ിെ�
ഒരുശാഖ മാ�തമാണ.്

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.്

ൈദവവി�വ വിശകലനം 12-െല ഒരു
ഭാഗം മാ�തമാണിത.്തീയതി: 24.06.2017

മന� ഉ്�വർെ��ാം

മേനാേരാഗ�ള�ം ഉ�;്ശരീരം
ഉ�വർെ��ാംശരീര-േരാഗ�ള�ം ഉ�്
എ�തുേപാെല. *ൈദവ-വി�വം ഉടൻ*
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ൈദവവി�വം വഴിയു�സാ��ികശാസ�്തം എ�ാ രാജ��ളിെലയും

എ�ാ നികുതികെളയും തൂെ�റിയു�താണ.്
േകരള�ിലും, ഭൂമിയിെല അേനകം �പേദശ�ളിലുമു� ജന�ള�െട �പാേദശികവും
വിഷയബഹുലവുമായ ഒരു അത�ാവശ�മാണ െ്�ടയിൻ. ഉദാഹരണ�ിന അ്ടൂർ, 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
േവാ��െത�ികേളാടും മ��ംനാ��കാർഅേപ�ി�ു� .ു ഒരു ഫലവും ഉ�ായി�ി�.

ധർ�ശാസ�്തപരമായും ലളിതമായും പരിഹരി�ാൻകഴിയു�ത്
എ�െനെയ�ു വിശദീകരി�ു�ു ( േപജുകൾ : 35-38 ).
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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��ിന അ്നുസരി�,് (ൈദവം) മഹാെവളിെ�ടു�ുക
യാെണ�ും 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�്മ�ിൽ മഹാലയി�ി��� ധർ�
ശാസ�്ത നിയമ�െള വിശകലനം െച��േ�ാൾ
ലഭി�ു�താണ.് പകരം മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവവുമായി
യാെതാരു ബ�വുമി�ാ� കാര��ളാണ അ്വെയ� മൂഢ

വിശ�ാസ�ിൽ, ഭൗതികമായ അസത്ിത�ം ഇ�ാ�തും
േതാ�ുേ�ാെലയുമു� നിയമ�െള ത�ി�ൂ�ിെ�ാ�്
രാഷ�്ടീയ േനതൃത��ൾ ജന�െള ഭരി��േപാരു�ത്
വ��ികെളയും കുടുംബ�െളയും സമൂഹെ�യും
ധാർ�ികമായി അധഃപതി�ി��. കടു� മേനാേരാഗികൾ,
ജന�ൾെ��ാം മേനാേരാഗം പകർ�ു നൽകി. *ഇ�്
നിയമ�െള ത�ി�ൂ���വർ�ും പാലി�ു�വർ�ും
ശരിയും െത��ം തിരി�റിയാൻ കഴിയു�ത�.* എെ��ാൽ
അവയ�് ഭ്ൗതികമായഅസത്ിത�ം ഇ�;അഥവാ മ��മായി
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ബ�മി�. നികുതികെള േവണെമ� ന്ി�യി�ുേ�ാഴും,
നികുതി നിര�ുകൾ നി�യി�ുേ�ാഴും,അവെയനാൾവഴി
കൂ��കയും കുറയ�്ുകയും െച��േ�ാഴും, അ�െന
തെ�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�ാെതയും വ�ു.

ജന�ള�െട ധനം െകാ� ജ്ീവി�ു�വരും ജന�ള�െട
െപാതു ആവശ��െളനിറേവ�ാ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 മാറും.

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 േബാ��മാകു�താണ :്
സമൂഹ�ിെല ഭരണാധികാരികൾ സ��മായും (വ��ിപരമായും)
ധർ� ശാസ�്തപരമായും അ��ാനി�� േനടിയ സ��ുകെള
ഉപേയാഗി� വ്��ികൾ� വ്ീട/്െക�ിടം ഉ�ാ�ി നൽകുകയാണ്
എ�ിൽ അ�രം ഔദാര� വീടുകെള സ�ീകരി�വർ (മാ�തം) വാടക,
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നികുതി എ�ീ േപരുകളിൽ പണം തിരിെക നൽകണം. 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� പ്ണം നൽകണം എ�ു
വ�ാൽ, ജന�ൾ� എ്തിർ��ം െവറു��ം ഉ�ാകു�താണ.്
�പത�� �സഷട്ാവും അവകാശിയുമായ സ��ം ശരീരം,
ജീവാ�ാവിെന �പേകാപി�ി�ു�താണ /് മേനാേരാഗികളാ�ി
മാ���താണ.് ജീവി�ാൻഅത�ാവശ�മായ ഭ�ണം, വസ�്തം,
പാർ�ിടം എ�ീ മൂ� അ്ടി�ാന ആവശ��ളിൽ കൂടുതൽ
തീ�വമായിരി�ും. ഭ�ണം, പാർ�ിടംഎ�ി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�ി���.്).

*െപാതു ആവശ��ള�ാ� കാര��െള നിർ�ഹി�ുക,
ധർ�ശാസ�്തപരമായ െപാതു ആവശ��െളഅവഗണി�ു

കേയാ ഉചിതമായി �ശ�ി�ാതിരി�ുകേയാ െച��ക,
ഭരണകാര��ൾ� ന്ികുതികെള ഏർെ�ടു�ുക,*
തുട�ിയ സ�ർഭ�ളിലാണ *്ഭരണാധികാരികൾ മുേഖന,
ജന�ൾെ��ാം മേനാേരാഗ�ൾ ഉ�ാകു�ത*്എ�ു
പറയാം. ഉദാഹരണ�ിന *്നികുതി കാര��െളഅ�ംകൂടി
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വിശദമായി വിശകലനം െചയത്ാൽ മതിയാകും :*

െതാഴിലുകെള�ാം ഭൂമിയുമായി� /് മ��മായി� /് മ�� െകാ�്
ഉ�ാ�ിയ ശരീരം എ� �പത�� ൈദവവുമായി� േ്നരി��ം
അർ�പുഷട്മായും ബ�െ��ിരി�ു�ു. മ��മായി� േ്നരി��ം
അർ�പുഷട്മായുംബ�മി�ാ� �പവൃ�ികൾ "െതാഴിലുകൾ"
എ� േപരിൽ സമൂഹ�ിൽ േവരുറ�ി�ി��െ��ിൽ അവെയ�ാം

"അധമെചയത്ികൾ" മാ�തമാണ;് "െതാഴിലുകൾഅ�".

ക��ാരുെട െതാഴിലാണ േ്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/ െചയത്ികൾആണ;് െതാഴിൽഅ�.*

മ�ിൽ േജാലി െചയത്ും അ�ാെതയും *ജന�ൾ
േനടു�/ ജന�ള�െട സ��ിെന നികുതികൾ

എ�ി�െനയു� േപരുകളി� െ്കാ�യടി�ു�ത്
േമാഷണേ��ാൾ േമാശമായ പിടി��പറിയാണ.്
അധമ �പവൃ�ിയാണത;് െതാഴിൽഅ�.യാെതാരു
നികുതികള�ം ധർ�ശാസ�്തപരമ� അഥവാ

ൈദവീകമ�ാ*എ�ു ചുരു�ം.

*ജനാധിപത� ഭരണം,* േസാഷ�ലി� ഭ്രണം, ക���ണി� ഭ്രണം,
മുതലാളി� ഭരണം, മതഭരണം, ജാതി ഭരണം, വർ� ഭരണം,
തുട�ിയ *ക�േ�രുകേളാെട* ജന�െള പ�ി�്
*ഭരണകൂട�െള� "െകാ�സംഘ�െള"�ാപി�ിരി�ുക
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യാണ*് ഭൂമിയിെല�ും! *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�െള
യും ജീവിത സൗകര��െളയും ന�ാ�ി�കെളയും ൈക��ി
െ�ാ� അ്വരും 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�തകൂ�ിയും കുറ��ം നി�യി�ാൻവിവരേദാഷികള�ം
െകാടുംെകാ��ാരുമായ ഭരണാധികാരികൾ�ു കഴിയു�താണ.്
*അതിനതിന ന്ികുതികെളെ�ാ�ും 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� അ്രിശ�ിലാവു
�ത സ്�ാഭാവികം മാ�തം.* ജന�െള *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�ി�ി
�ുകയുമാണ *്െകാടിയ െകാ��ാരും മേനാേരാഗികള�മായ
ഭരണാധികാരികൾ* െചയത്ു േപാരു�ത.്
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*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�ൾ പിടിെപ��.*

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
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�് ജീവി�ു� േസവകരായ ഭരണാധികാരികൾ
യജമാന�ാരായ ജന�ൾ�്സബസ്ിഡി എ� ഭി�
നൽകു�തായി ഭാവി�ു�തിെല േഭാഷ�ം കേഠാരമാണ.്
പാചകവാതക സിലി�റുകള�െട വില ഏകേദശം 200 രൂപ
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മാ�തമു�േ�ാൾ യജമാനരായ ജന�ള�െട പണെ�
ദുരുപേയാഗി� േ്സവകൻ ക�വട�ാരൻ ആവു�തും 400
രൂപ നികുതി എ� െകാ�ലാഭം േചർ� 6്00 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�ാസ േ്ക��ം,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�ത ജ്ന�ള�െട
മേനാേരാഗെ�യും െവളിവാ�ു�ു;വർ�ി�ി�ു�ു.

മദ�വും, മയ�ുമരു�ും മ��ം ഉപേയാഗി�ു�വർ�ും
ധർ� ശാസ�്തവിരു�മായി ജീവി�ു�വർ�ും യാെതാരു
നികുതികെളയും നൽകാെത ഉടുതുണിേയാട നി�ിത
കാലേ�� ന്ാടു 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� മ്ട�ു�ുെ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
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ത�ാറാകാ�വെരയാണ ക്ാ�ിേല� അ്യ�ു�ത.് കാ�ിെല
ജീവികൾ വിേനാദ�ിനായി മ��� ജീവികെള ഉപ�ദവി�ുകേയാ
െകാ��കേയാ െച���ി� എ�തിെന പാലി� ക്ാ�ിെല ജീവിത�ിന്
അത�ാവശ�ം അെ��ിൽ മര�െളയും െവ�ാെത (െകാ�ാെത)
ജീവി�ാൽ ന�ത.് കാട െ്വള��ി�ു�വെര തിരിെക നാ�ിേല�്
വരാൻ അനുവദി�ു�ത�ാ എ�ും അറിയണം. (( പശു, കാള,
എരുമ, േപാ� ത്ുട�ിയവെയ വളർ�ാൻ (മ�ായ ൈദവം)
അനുവദി�ി���് എ�് അവയുെട സ�ഭാവം, ഗുണ�ൾ,
ഉപേയാഗ�ൾ എ�ിവ �പകാരം മന�ിലാ�ു� മനുഷ�ർ�്
അവെയ മഹാഉചിതമായി സംര�ി�ാൻ കൂടി ചുമതലയു�.്
�പസത്ുത കടമെയ മറ�ും അവഗണി��ം, വയ�ാകു�

നാലക്ാലികെള സംര�ി�ു�ത �്പയാസമാണ എ്�തിെ�

േപരിൽ അവെയ െകാ�ണെമ�ി�. നദി�്അ�െരയു�
വന�ിൽ കയറുകള�ം വളയ�ള�ം ഉൾെ�െട യാെതാ�ും ഇ�ാെത
സ�ത��മായി വിടാവു�താണ.് അവിെട 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� അ്വകാശവുംഅധികാരവും ഇ�. േമാ�ം
േനടു�തിനു മു� എ്�ാ മനുഷ�രും പശു, കാള ജ�ം
സ�ീകരിേ��തു�;് മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു� ശി�കെള
ൈദവം തെ� നൽകു�ു� എ്�ിരിെ� േഗാവധം നിേരാധി�ുക

തുട�ിയ മേനാേരാഗ�ള�മായി മനുഷ�ർആയാസെ�േട�തി�.
മനുഷ�െര എ�േപാെല വളർ�ുമൃഗ�െള വിൽ�ാനും വാ�ാനും
പാടി�; ദാനമായി നൽകുകയും ദാനമായി വാ�ുകയും ആവാം;
മ�ിൽഈനിയമവുംസൂ�മ്മായിഅ�ർലീനമാണ.് )).
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മ��� ജീവികൾ�ും കൂടി അവകാശെ��താണ്ഭൂമി
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�ു�ത ആ്േരാഗ��ിന ഹ്ാനികരംഎ�്
�പചരി�ി�ു� ഭരണാധികാരികള�ം ന�ായാധിപ�ാരും ഉേദ�ാഗ�രു
െമ�ാം കാ�ിൽ ജീവി�ാൻ േയാഗ�ത േനടിയവരാണ.് ൈദവ വി�വം
ആരംഭി�ു�േതാെടഅവെര�ാം സ�യം തിരു�ു�താണ.്

ഇ�െ� ധാർ�ിക അധഃപതന�െള വളെരയധികം
കുറയ�്ാൻ നികുതികെള ഒഴിവാ�ിയാൽ മാ�തം മതിയാകും.
െക�ിടനികുതി ഉൾെ�െട എ�ാ നികുതികള�ം,അവ �പകാരമു�
അൈസ�രതകള�ം അവസാനി�ാൽ ജന�െള�ാം സ�ാഗതം
െച��ം; നികുതി വാ�ു�വരും സൗജന��െള അനുഭവി
�ു�വരുംബു�ിമാ��ം ഉ�വരും േയാജി�ിെ��ു വരാം.

നികുതികള�ം, നികുതി മാ��ള�ം, നികുതി വകു��
േജാലികള�ം, മ�ിെ� നിയമ�ള�െട ഭാഗമ�. അതുെകാ�്
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.്
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"െ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�ാരുഅധമ
-നീച സേ�തമായിരി�ു�ു. കടു� ൈദവനി�യും
അപരാധവുമാണ;്ൈദവശി�കെള വാരി�ൂ���തുമാണ.്

ൈദവശി�കളിൽ നി� േ്പാലീസ േ്സനയ�്ും മ��ം
ഇളവുകേളാ, േമാചനേമാ, പകരംപുണ�േ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 േപാലീസ േ്സനയ�്്
ധർ�ശാസ�്ത പരമായ ചുമതലയു�ത ന്ിറേവ�ണം.
അേ�ാഴാണ േ്പാലീസ േ്സന, ജന�ള�െട ഭാഗമാവു�തും ,
സഹായികളാവു�തും.
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ധർ� ശാസ�്ത �പകാരം, േപാലീസ േ്സന �ഗാമപ�ായ
�ുകള�െട ഭാഗമായാണ് �പവർ�ിേ��ത.്
സംശു�മായി� �്പവർ�ി�ാനും ജന�ൾെ��ാം
ആവശ�മായ നിരവധി സഹായ�ൾ െചയത്ു െകാ�്

പുണ�ം വാരി�ൂ�ാനും േപാലീസ്േസനയ�്്
കഴിയു�താണ.് ഭരണാധികാരികെളയും ഉേദ�ാഗ�
േമധാവികൾ ഉൾെ�െടയു�വെരയും അനുസരി�ാൻ
േപാലീസ േ്സനയ�് ബ്ാ��തയി�. ...

*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�ളാ
യി� ൈ്ദവം സൃഷട്ി�ി���.് െഹൽെമ�,് ആധാർ, കുട, വടി,
ഷൂസ,് േതാ�,്തുട�ിയവഅവയവ�ൾഅ�ാ; (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�ു�ത്ഓേരാ വ��ിയുമാണ.്* ഉൾെ�� സമൂഹ�ിെല
അംഗ�ള�െട *ധർ�ശാസ�്തപരമായ* ജീവിത�ിന ത്ട�മു�ാ
�ാെത, *ഇഷട്മു� കാര��െള െച�ാനും, ഇഷട്മു�െത�ാം
ഉപേയാഗി�ാനും, ഇഷട്മി�ാ� കാര��െള ഒഴിവാ�ാനുമു�
വ��ിസ�ാത���െ�* (ൈദവം)ഓേരാ മനുഷ�നും നൽകിയി���.്
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*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���െ� നിേഷധി�ു� കു��ിന്
ഒ�െ�� കു��േള�ാൾ അേനകം അേനകം മട�്പാപവും
ൈദവശി�കള�ം ഉ�.്* എ�െനെയ�ാൽ, േമാഷണം, പീഢനം
തുട�ിയ കു��ൾ� ക്ടു� 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 േപാലീസ് േസന ഉൾെ�െടയു�
ഭരണാധികാരികൾ� വ്ളെര വളെര വലിയ ശി�കളാണു�ത.്

െഹൽെമ�ിെ� *ആവശ�ം ജന�ൾ�ാെണ�ിൽ അത്ഓേരാ
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�ും
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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�തമാണ് മഹാശരി*.
മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു
�ി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�് ജന�െള േവദനി�ി�ാനും പിഴകെള
ഈടാ�ാനും മ��ം �പവർ�ി�ു� േപാലീസ േ്സനാംഗ�ള�ം,
ഗതാഗതവകു� ഉ്േദ�ാഗ�രും മ��മാണ മ്ുഖ��പതികൾ.* ജന�െള
ഭയെ�ടു�ിയതിനും ശാരീരികമായും മാനസികമായും േവദനി�ി�
തിനും, ധനനഷട്ം മാനനഷട്ം ഊർ�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, േപാലീസ്
േ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���.്
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െഹൽമ�് പരിേശാധന േപാെലയു� പൂ�ാ�ി�ാര��ള�െട
പി�ാെല േപാകാെതയും 'െഹൽമ�് േവ�യിൽ ഉൾെ��

*മഹാഗൗരവമായ വ��ിസ�ാത���െ�*' അവമതി�ാെതയും,
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��യിേലത ഉ്ൾെ�െ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�ി�ു�
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ഭരണാധികാരികള�ം ഏെതാരാള�ം ക��ാരാണ.്
'ഭരണാധികാരികളായ വലിയ ക��ാരുെട െകടുകാര��ത
െകാ�ാണ'് െചറിയ ക��ാർ ക�േനാ��കെള
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�െടസ��ിെ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�ുേ�ാൾക�േനാ� അ്വസാനി�ു�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
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കാര�വും െച���ത്യജമാന�ാരായ ജന�ള�െട
സ�തേ�ാെടയും േബാ��െ�ടു�ിയുംആവണം.

ൈ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�ി�ു�തുമാണ.് ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ�മാണ്
സാ��ി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� ഒ്രു വ��ിയുെട
സ��ിെനേ�ാലും -അ�േനരം േപാലും- തടയാൻ
ഭരണാധികാരികൾ�്അധികാരമിെ��ിരിെ� ഇ��യിൽ 120
േകാടിയിേലെറ ജന�െള കഷട്െ�ടു�ിയതിന് അേനകം
ജ��ളിൽ ഭരണാധികാരികെളയും ഭരണ സംവിധാന�ളിൽ
െപ�വെരയും മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം ബഹുവിധ�ളിലായി�്
മഹാശി�ി�ു�താണ.് അേതസമയം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ ൈ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��ുകളാണ്
ഭൂമിയിെല വസത്ു�ള�ം ജീവികള�െമ�ാം എ�തുേപാെല,
*ൈദവം തെ�യാണ*് 'മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െട
െയ�ാം സ��ുകളായിരി�ു�ത '്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�പശന്
മു�.് 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� ഓ്േരാ ജ��ിലും കു�ായി� ജ്നി�ുകയും,
മ�ിെല വസത്ു�െള ഉപേയാഗി� വ്ളരുകയും, മ�ിൽ
ജീവി�ുകയും, മരണേ�ാെട (മ�ായ) ശരീരെ� വീ�ും
മ�്ഏെ�ടു�ുകയും െച���ു�.് ശരീരെ�േ�ാലും
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ഓേരാ ജ��ിലും മ�ായ ൈദവം മട�ി വാ�ുേ�ാൾ
യാെതാരു ജന�ൾ�ും യാെതാരു സ��ുകളിലും
അവകാശേമാ അധികാരേമാ ഇെ��് തിരി�റി�ു
െകാ�ണം. േമാ�െ� േനടുേ�ാഴും മ�ായ ശരീരം
ഉൾെ�െടയു�സ��ുകെള ഉേപ�ിേ��തു�.്

മ�ിെ� നിയമ�ൾ �പകാരം മ�ിെല സ��ിെന ഉപേയാഗി
�ാനാണ മ്�ിെ� കു�ു�ളായ മനുഷ�െര മഹാഅനു�ഗഹി�്
അനുവദി�ി���ത.് ത�ൾ� ശ്രിെയ�ു  േതാ�ുേ�ാെലേയാ
ഇഷട്ംേപാെലേയാ ജീവി�ാൻ മനുഷ�ർ ത�ാറാവരുത്എ�
താ�ീതും അതിലു�.് കു�ു�ൾെ��ാം സമമായി�്എ�ാ
ആന��െളയും ലഭ�മാേ��ത ൈ്ദവ�ിന ക്ു�ു�േളാടു�
മഹാവാ�ല�െ�യാഥാർ��മാ�ാൻആവശ�മാണ.്

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� മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���തിൽ നി�്
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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
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� ജ്ീവിേ��ു�തിന സ്�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���വും, സ��ിൽ അവകാശവും നൽകു�ു�.്
�സഷട്ാവായ ൈദവം യജമാനൻ ആവാെതയും, സൃഷട്ികളായ
മനുഷ�െര ആരുെടയും അടിമകളാ�ാെതയുമു� മഹാസംവിധാന
�പകാരമാണ സ്��ിൽ അവകാശവും അധികാരവും നൽകിയി
���ത.്*അെത�െനെയ� ച്ുവെട �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�ാനാണ്ഓേരാ മനുഷ�നും
�പവർ�ി��േപാരു�ത.് ഭൂമിയിെല വസത്ു�ള�െട മൂലക
�ളിൽ ആന��െള വർ�ി�ി�ു�തായ ശ�ികെള
�സഷട്ാവായൈദവം മഹാലയി�ി�ി���.്
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മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ള�െട ശാസ�്തെമ�ത,്
വസത്ു�ളിൽ ൈദവം ഉളളട�ം െചയത്ിരി�ു�
ശ�ികെള �പവർ�ി�ി�ാനുളളതാണ.് മനുഷ�ന്
�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�്തപാഠ�ള�ം ശാസ�്തസൗകര��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� അ്വർ 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�ിെ� *മഹാആവിഷ�്ാര
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മാണത.്* മനുഷ�ർ�്ഭൂമിയിെല വസത്ു�ളിൽ അവകാശം
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� മ്ഹാസംവിധാന
�െ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.്

വളർ�ു മൃഗ�ൾ ഉൾെ�െടയു� ജീവികൾ, മനുഷ�രുെട സ���.
മ�ായ ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയാൽ മാ�തേമ മ���
ജീവികെള ഉപേയാഗി�ാൻ മനുഷ�ർ� അ്വകാശവുംഅധികാരവു
മു��. മ��� ജീവികൾ�ും മഹാസമനീതിെയ മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകുേ�ാൾ മാ�തമാണ ൈ്ദവം മഹാനീതിപതി ആവുകയു��
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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�ൾ
െ��ാം 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�്തപരമായ ആന��ിന്
തട�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�തിന ക്ു�ു�ളായ മനുഷ�ർ ത�ള�െട
അധമമായആ�ഗഹ�ൾെകാ� ത്ട�മു�ാ�ാെത �ശ�ി�ണം.
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ൈദവ�ിെ� 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�് മ�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�ാൻയാെതാരാൾ�ും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�് സാ��ിക
സഹായ�ൾ നൽേക�ത ധ്ർ� ശാസ�്ത പരമായി േയാഗ�തകൾ

ഉ�വർ�് മാ�തേമ പാടു��. ഇ�െ� െപൻഷൻ
സ��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�ൾവർ�ി�ി�രുത.് ...

ഉദാഹരണം (5) : മഹാഭരണഘടന, �പ�ാനം, ഭരണം.

*മ�ിൽ മഹാലയി�ി��� ധർ�ശാസ�്തെ� ഭൂമിയിെല എ�ാ

രാജ��ളിെലയും മഹാഭരണഘടനയായി� മ്ഹാ�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,
ചുമതലെ�ടു�ിയി���വരും (ജന�ള�െട സ��ു െകാ�്
ജീവി�ു�വരുംജന�ള�െട ദാസ�ാരുമായ) *'മ��ിമാെരയും
മുഖ�മ��ിമാെരയും �പധാനമ��ിമാെരയും �പസിഡ�മ്ാെരയും
/ രാജാ��ാെരയും' ധർ�ശാസ�്ത പരമായി� ത്ിരു�ാനും,
ധർ�ശാസ�്തവിരു�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 െപാതുവായ ആവശ��െള നിർ�ഹി�ാനായി�്
ന�വരായ വ��ികേളാട അ്േപ�ിേ��ത ജ്ന�ളാണ.് പകരം;
കുെറ വ��ികള�ം അനുചര�ാരും ജന�േളാട് േവാ�്
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 കാരണമാണ് ജന�ൾ സ�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�ൽ
ആെണ�തും േവാ�്വാ�ു�വർ� മ്ഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
സാരമായ പാപം ലഭി�ു�താണ;് അേതസമയം അധികാര�െള
േനടിയ േശഷം, സാത�ികമായി��� െപാതുജന േസവനെ�
ല��മാ�ുകയും, അതി�ായി� ശ്�ിെ�ാ� �്പവർ�ി�ുകയും
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െ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�്ജന�ൾ നിയമി�ുകയും ഊ��കയും
െച��� ജന�ള�െട ദാസ�ാരായ മ��ിമാരും സർ�ാർ-
ജീവന�ാരും േപാലീസുകാരും ഉൾെ�െടയു� *ഭരണാധി
കാരികൾ ധർ�ശാസ�്ത പരമായി� �്പവർ�ി�ുേ�ാൾ,
സമൂഹ�ിൽ യാെതാരു �പ�ാന�ള�െടയും ആവശ�ം
ഉ�ാവു�ത�.*

ഇ�െ�േ�ാെല ഭൂമിയിെല�ും ധാർ�ികമായഅധഃപതന�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� സ്�യം സ�ീകരി�ുക
യായിരു�ു എ�റിയണം.സാത�ികമായി��� േസവന�ൾ�്
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പുണ�െ� വാരി�ൂ�ാനുമാവും.* തീ�വവാദ�ള�ം യു��ള�ം
മ��ം ഉ�ാവാൻ മൂലകാരണ�ളായ *മത-ജാതി -രാഷ�്ടീയ
�പ�ാന�െള ത�ി�ൂ���വർ�്അടി�ാനപരമായി�്
പാപ�െളയാണ വ്ാരി�ൂ�ാ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�ത്
സുവ��മായി അറി�ുെകാ�ണം. �ാപക േനതാേവാ,
�ാപക േനതാ�േളാ മരി�ുേ�ാൾ, സാധി�ുെമ�ിൽ
�പ�ാനെ� കൂെടെ�ാ�ു േപാകുക എ��ാെത �പ�ാനെ�
തുടർ�യായി� ന്ട�ിെ�ാ� േ്പാവാൻ അനുചര�ാർ�ും മ��ം
അവകാശേമാ അധികാരേമാ ഇ�. *ഭൂമിയിെല വസത്ു�ള�ം
ജീവികള�െമ�ാം �സഷട്ാവായൈദവ�ിേ�താണ;്അവയുെട േമൽ
ഭാഗികമായ അധികാരെ� കു�ു�ളായ ഓേരാേരാ മനുഷ�നും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���ത് ൈകമാ�ംെച�ാൻ

അവകാശവും അധികാരവും ഇ�.* �പ�ാന�ള�െട �ാപക
േനതാ�ൾ മരി�ുേ�ാഴും ജീവി�ിരി�ുേ�ാഴും ഒെ�
അവരവർ�് ശരിെയ�ു േതാ�ിയ ആശയ�െള
ചുമ�ുനട�ാനു� വ��ിസ�ാത���ം അനുചര�ാർ�്
തീർ�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,
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മഹാവി�വെ� ഉ�ാ�ു�താണ.് ൈദവീക തല�ിൽ,
മു�ദ��ത�ൾ�ും മ��ം യാെതാരു വിലയുമി�.

ഭൂമിയിെല�ും മനുഷ�ർ ത�ി�ൂ��� �പ�ാന�ള�െട �ാപക
േനതാ�ൾ മരി�ുേ�ാൾ, �പ�ാനെ� ജന�ള�െട െപാതുവായ
ആവശ��െ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�ി��� കാലേമെറ
യായി. അവയുെട ശവ�ൾ ജീർ�ി�്ദുർ��െ� ചു��ം
(ഭൂമിയിെല�ും) പര�ിയി��ം, പകർ�വ�ാധികൾ ഉ�ായി��ം,
െപാ�ിെയാലി�ു� ശവ�െള മ�ിൽ മറവുെച�ാെത ചുമ�ു
നട�ുകയാണ ബ്ു�ി 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�ത്യഥാർ��ിൽ ഏതാനും
േനതാ�േളാടു�സേ്നഹമായിരു�ു; �പേത�കി��ം ധാർ�ികമായി�്
അത���തനാവാനു� മഹാഭാഗ�െ� ലഭി� "ഗാ�ിജി " േയാടു�
സേ്നഹാദര�ളായിരു�ു. ഗാ�ിജി അധികാര �ാന�െള
േമാഹി�ി�; ഭരണാധികാരിആയിരു�ി�; �സഷട്ാവായൈദവം,
സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ� ന്ൽകു� അവകാശ�ൾ�ുേവ�ി
ജീവിതകാല� മ്ുഴുവൻ �പവർ�ി�ുകയാണ അ്േ�ഹം െചയത്ത.്
അ�ാല�് ഉ�ായിരു�തായ �പ�ാനെ�
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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� മ്ാ�തേമ കഴിയൂ എ�തിന ഇ്േ�ാളമു�

മാനവചരി�തം സാ��മാണ.് സൃഷട്ിപരമായ വിധിയുെടയും
�ിതിപരമായ വിധിയുെടയും മഹാലയനം ഗാ�ിജിയുെട
കാര��ിലു�.് രാഷ�്ടപതി, രാഷ�്ട പിതാവ എ്�ി�െനയു�
�ാനേ�രുകൾ ൈദവീകമ�; എ�ാൽ ഗാ�ിജിയുെട കാര��ിൽ
രാഷ�്ട പിതാവ എ്� പദവി�ും േമെലയാണ അ്േ�ഹം; മാ�തമ�
ഗാ�ിജിെയ മഹാഉയർ�ിയി�� �ത് മഹാശ�ിയായ
ൈദവം േനരി�ാണ;് മാനുഷികമ�. മഹാ�ഗ��ിൽ

വിശദീകരി�ി���.്

ഗാ�ിജിെയയും �ബി�ീഷുകാരുെട ഭരണെ�യും പരാമർശിേ��ത്
ൈദവീകമായ ആവശ�മാണ.് ഇ��യിെല ജന�ള�െട െപാതുവായ
ആവശ��െ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�ത ല്��മാ�ുകയും ധർ�ശാസ�്തെ� െത�ി�� ജന�െള
ഭരി�ുകയും െചയത്ു.

�ബി�ീഷ്ഭരണാധികാരികൾ ജന�ള�െട ദാസരായിെ�ാ�,്
ഇ��യിെല ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്നിർ�ഹി�ിരു�ുെവ�ിൽ, ഗാ�ിജി
ഉൾെ�െടയു�വർ �ബി�ീഷ് ഭരണാധികാരികെള
എതിർ�ുമായിരു�ി�. അതായത്ആരാണ ഭ്രി�ു�ത്
എ�ത് വിഷയേമ അ�; എ�െന ഭരി�ണം :
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ഭ്രി�ണംഎ�താണആ്വശ�ം.
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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���ത്എ�ത കടു� ൈദവനി�യാെണ�്
പാപികളായ 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� ന്ി�ാരമായി� മ്ന�ിലാ�ാനാവും.
തീ�വവാദ�െളയും തീ�വവാദികെളയും അധമെരയും സൃഷട്ി�ു�
െകാടുംതീ�വവാദികളായി� ഭ്രണാധികാരികൾ രൂപാ�രെ�ടു�ത്
എ�െനെയ�ാെമ� ച്ുവെട വിശദീകരി�ി���.്

ഉ� സ്ത�ാ�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�് അറിേയ�ു�താണത.് തീഷണ്ത അനുഭവി�്
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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�ലുകേളാെടയും
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
�ശ�ി�ുവാനുമു� മര�ാദ കാ���ുെവ�ിൽ (നി�ൾ�)്
ഏ�വും ന�ത;് പാപവുംൈദവശി�കള�ംകുറയു�താണ.്

�ബി�ീഷ ഭ്രണാധികാരികൾ ഉൾെ�െട യാെതാരു രാജ��ളിലുമു�
യാെതാരാെളയും ശ�തുവായി കാണരുെത� ഗ്ാ�ിജി പറ�ത്
ൈദവവചനമാണ.്എ�ാവരുംൈദവ�ിെ�കു�ു�ളാണ.്

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

ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ജ്ന�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
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ഭരണാധികാരികൾ�ു 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 െപാതുവായആവശ��െള നിറേവ�ാൻ
�ശ�ി�ണം. വലിയ അഴി��പണിയുംആവശ�മാവും.ൈദവീകമായ
സാ��ിക ശാസ�്തം, സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���െ�യും,
യഥാർ�മായ േസാഷ�ലിസെ�യും ഒ�ി�� സാ��മാ�ു�ത്
മഹാവി�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�്തപരമായി
വിശദീകരി�ി���തിെന ഉൾെ�ാ�;് ൈദവ-വി�വംആരംഭി�ു�ത്
കാ�ിരി�ാെത എ�ാ �പ�ാന�ളിലുമു� േ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.് ....
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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�ു.

ൈ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�യായുംഎ�ാം ശരിയാകും.

മാ�െ� സൂചി�ി�ു�തിന മ്നുഷ�രുെട അത�ാവശ�മായ
ഭ�ണ കാര�െ� ഉദാഹരണമാ�ാം :- ആധുനിക കാല�്
എ�ാ 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�ണംകഴി�ാൻ േപാകു�ജന�െളയും െകാ�ാെ�ാല െച��ം.
െപാതു �ല�ളിൽ മൂ�തം ഒഴി�രുത എ്�ു പറ�ു െകാ�്
അതിനുംആെള വ� പ്ണം പിടു�ു� േവാ�� െത�ികൾഅറിയുക:
ഭൂമിയിൽ ഉടൻ ൈദവവി�വം മഹാആരംഭി�ുേ�ാൾ സൗജന�
സ�ത�ള�ം ശൗചാലയ�ള�◌ം പരെ� ഉ�ാകു�താണ.്
യാ�ത�ാർ ഉൾെ�െടയു� നാ�ിെല സാധാരണ ജന�ൾ�്

ശുചിത�കാര��ൾ�ും (വിസർ�ന ആവശ��ൾ�ും), ഒര�ം
വി�ശമി�ാനും, ഒ� ഉ്റ�ാനും, ഭ�ണേ�ാെട ഒരു രാ�തി
സൗജന�മായി� ത്ാമസി�ാനുെമാെ�യു� െപാതുസേ�ത�ൾ
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ഓേരാ നാ�ിലും ഉ�ാേക�ത െ്പാതു ആവശ�മാണ.് സ�തം എ�
േപരിൽ രാജഭരണകാല� �്പസത്ുത സൗകര�മു�ാ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�ിേ�ാ���സാധാരണജന�ൾ�അ്ത�ാവശ��ിന ഒ്രു
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 െപാതുവായ ആവശ��ൾ എെ�ാെ� എ�്
അറിയി�!

മെ�ാരു ഉദാഹരണം കൂടി കുറി�ാം. േകരള�ിലും,
ഭൂമിയിെല അേനകം �പേദശ�ളിലുമു�, നാ��കാരുെട
�പാേദശികവും വിഷയ ബഹുലവുമായ ഒരു അത�ാവശ�മാണ്
െ�ടയിൻ. ഉദാഹരണ�ിന് അടൂർ, 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�ികേളാട്
െക�ു�ു.അ�െനഅ�െന.. േക�� ഭരണകൂടവും മ��ം
ഗൗനി�ാ�ത് യഥാർ��ി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
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�പകാരം സ�യം സ�ാദി��ാെത അധിക സ��ിെന ലഭി�
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��ിെനകൂെട െ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.
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േപാെര�ിൽ, www.omsathyam.com -ൽ ലഭ�മായ
മഹാ�ഗ�ം പഠി�ുക.ൈദവവി�വ വിശകലനം 2-ലും 3-ലും
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 ഭൂമി അഥവാ ൈദവം, ജീവികള�െടെയ�ാം കാവലാൾ
കൂടിയാണ.് "�ിതി കർ�ാവായ ൈദവം " എ�തിെ� പര�ായ
പദ�ൾ മാ�തമാണ് "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� ഒ്രു െസ�� സ്മയെ� േപാലും
ഒഴിവാ�ാെത മഹാശ�ിയായ ൈദവം മഹാനിർ�ഹി�ു�
മഹാ�ുത മഹാധർ�മാണ് എ�ു േബാ��മാകു�താണ.്
ൈദവ�ിനു മാ�തം േചരു� അ�രം പദ�െള അഹംഭാവികള�ം
വിവരേദാഷികള�ം ദുരുപേയാഗം െച���ത് ഭൂമിയിെല�ും
സാധാരണമായി���.് ബു�ിശ�ി, ഓർ�ശ�ി തുട�ിയവ
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അധികം ലഭി� മനുഷ�ർ�്കൂടുതൽ �ശ�ി�ുവാൻ സ�യം
ബാ��തയുെ�� സ്േ്നഹവാ�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� ജ്ന�ൾ നി�യി�ുകയും നിയമി�ുകയും ഊ��കയും
െച��� ജന�ള�െട ദാസ�ാരായ മ��ിമാരുെട അഥവാ
രാജാവിെ� അഥവാ 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
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ഓർ�ി� ശ്ി�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.

ഉടെന തെ� ഭൂമിയിെല�ും മായ/ൈദവം �പത��മാവുകയും
ൈദവ-വി�വം ആരംഭി�ുകയും െച���േതാെട രാഷ�്ടീയ
�പ�ാന�ള�ം മത�ള�െമ�ാം അബ� ഭ�ാര�ളാെണ�്
മന�ിലാ�ാനും ഉൾെ�ാ�ു �പവർ�ി�ാനും ജന�ൾെ��ാം

കഴിയു�താണ.് www.omsathyam.com -ൽ ലഭ�മായ
ൈദവ വി�വ വിശകലനം 12-ലും മഹാ�ഗ��ിലും
മതപരമായ മേനാേരാഗ�െള വിശദീകരി�ി���.്
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മതാചാര��ാരും മതപ�ിതരും മതഅനുയായികള�ം

മ��ം െകാടിയ മേനാേരാഗ�ളിൽ െപ�്
ൈപശാചികമായി �പവർ�ി�ു�ത എ്�െന എ�ു
വിവരി�ി���തിെല ഒര�ം മാ�തം ചുവെട േചർ�ു�ു.

ഉദാഹരണം 6 :

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���ു�.്
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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�െ� ....!

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�െ�!
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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
.... *ൈ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�ത ച്ു��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�ിെ�ാ� പ്രിഹരി�ണം. വൃ�രായ മാതാപിതാ�െളയും 
മ� ്ഉ�വെരയും ശു�ശൂഷി�ാനും പരിചരി�ാനും, അ�യ�്ും
അ�നും പതിവായി ഒര  ു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�്തപരമായി സേ്നഹി�ുക.*
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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�ു�ളാണ -് മഹാസത��ിെല ഒരു �പധാന
ഘടകമാണത.് അേതസമയം പലേ�ാഴും മാതാപിതാ�ള�െടയും
ഉ�വരുെടയും മുഖഛായ, നിറം, ഉയരം, ചില സ�ഭാവ�ൾ
തുട�ിയവ മ�ൾ�്മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി െ�ാ�്
മാതാപിതാ�െളയും മ�െളയും ഉ�വെരയും ൈദവം കൂടുതൽ
ആന�ി�ി�ാറു�.് അപൂർ�മായി േവദനി�ി�ാറുമു�.്
ജീവാ�ാവ് േനടിയി��� പുണ��ിെ� അളവ,് സമാനത,
മഹാനീതിശാസ�്തപരമായ ആവശ�ം എ�ിവയാണ് സ�ഭാവം
പകരു�തായി േതാ�ു�തിെ� രഹസ�ം. െചറു��ിൽ മ�െള
കൂടുതൽകൂടുതൽസേ്നഹി�ാൻ മാതാപിതാ�െള േ�പരി�ി�ു�
ഒരു ഘടകം തെ�യാണത.് മാതാപിതാ�ൾ� വ്യ�ാകുേ�ാൾ,
അവെര സേ്നഹി�ാനും പരിചരി�ാനും ശു�ശൂഷി�ാനും
മ�ൾ� ഉ്േ�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�വേരാട െ്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 െചയത് മ്ന�ിലാ�ാം. *അത�ാവശ�േമാ
ആവശ�േമാ അ�ാ� കാര��ളിൽ ഇടെപടു�തും അവയ�്്
മുൻഗണന നൽകു�തും പലേ�ാഴും പാപം പിടി�� വാ�ാൻ
ഇടയാ�ും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�ുകൂടിയാണ പ്ാവം ൈ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�െളസ�യം വിശകലനം െച��ക.
മെ�ാരു മത�ിെല ഗാന�െളയും �പഭാഷണ�െളയും മ��ം
യഥാർ�മായും വ��ി ഇഷട്െ�ടു�ുേ�ാ ? ഒരു േബാംബ്
ലഭി�ു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�ിെല
പരസ�മായ രഹസ�ംഅതാണ.്
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ശബദ് ശ��ം ഉ�ാ�ു� മത-രാഷ�്ടീയ-മേനാേരാഗികെള
ഉപേദശി�ാൻ �ശമി�ാേലാ :- "മ�ായ ഭൂമിയിൽ സമസത്
ജന�ൾ�ും മ��� ജീവികൾ�ും അവകാശ�െളയും
അധികാര�െളയും നൽകിയി���ത ഭ്ൂമി (ൈ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�െളഅഥവാ വസത്ു�െള
ഉപേയാഗി� വ്ലിയ 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�്നൽകു�ു�.് അതായത്മ�ിെ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�െളപാലി�ുവാനു�ബാ��തകള�മു�.്"
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"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�തമാണ്അതിെന�ാ
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.്
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�ി���.്
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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
ൈ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 !
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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)
ശരീര�െള മ�ിന മ്ട�ി നൽകുകേയ േവ�ൂ. *ശവശരീരെ�
വ�ത�സത് മത�ളിെല ആചാര�ള�ം അനുഷഠ്ാന�ള�ം �പകാരം
അ�ാനമാടു�ത് അധമമായ 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
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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.്

ഏെതാരു ജീവിയുെടയും �പത��ൈദവമായ സ��െമേ�ാണമു�
ശരീരം, സ�യം ശരീരെ� സൃഷട്ി�ി���ത മ്�ിെല മൂലക�ൾ
െകാ�ാണ.് മ� മ്േ�ാ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� ശ്രീരെമ�
മേ�ാടു േചരുക തെ�യാണു സംഭവി�ു�ത.് മ��ം ഭൂമിയും
ശരീരവുമായ ൈദവ�ിെ� 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 േ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� മ്േനാേരാഗമേ� ...തീർ�യായുംആണ.്

കു�ിൈദവ�ളായും സൂ�ർ ൈദവ�ളായും േവഷം െക���വർ,
മ��വാദികൾ, േജ�ാതിഷികൾ തുട�ിവർ ഉൾെ�െടയു� മത-ജാതി
-േദശ മേനാേരാഗികെള തളയ�്ാനും നിയ��ി�ാനും രാജ��ളിെല
ഭരണാധികാരികൾ�്കഴിയണം; കഴിയു�ിെ��ിൽ അവരുെട
ജനേസവനം ധർ� ശാസ�്ത �പകാരമ�ാ എ�ും അവർ മു�ിയ
മേനാേരാഗികൾആെണ�ും മന�ിലാ�ണം.

ഉദാഹരണം 7 :- *അസത� േദശീയത*
യാെതാരു മനുഷ�നും യാെതാരു േദശ�ും ജനി�ു�ി�;
ഏെത�ിലും േദശ� ് ജനി�ാേനാ ജനി�ി�ാേനാ യാെതാരു
ജീവികൾ�ും കഴിയു�ത�. (യഥാർ��ിൽ എ�ാ ജീവികള�ം
ജനി�ു�ത്ആകാശം 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
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െ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�്
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�െളയാണ ജ്ീവാ�ാവ "്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��ം



53

ശരീരവുമായ ൈദവാംശം മഹാനി�യി�ു� കാര��ളാണ.്
അ�ാരണ�ാൽ തിരുവന�പുര�് ജനി� 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�ിന്
ജീവാ�ാവ ്അവകാശെ�ടു� �പാേദശിക-മൂഢത�ം നഷട്െ�ടു�താണ.്
രാഷ�്ട�ളിെല ഭരണാധികാരികൾ�ും ൈസനികർ�ും സാധാരണ
ജന�ൾ�ും മ��� ജീവികൾ�ുെമ�ാം ബാധകമായകാര�മാണ .്....

ഒരു �പേദശ� ജ്നി�വർ, മ��� രാജ��ളിെല വ�ത�സത്�ളായ 
�പേദശ�ളിൽ ജീവി�ുേ�ാൾ, മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�
അംശ�ൾ മാ�തമാണ ്ഭൂമിയിെല�ും ഉ�ത എ്�തുെകാ�ാണ്
ജീവാ�ാ�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� പ്രിണമി�ാ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� മ്ട�ു�ു.സർ�ം മ�ടി.
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ശരീരം �പത��മായി�,് ജീവാ�ാവിന അ്നുവദി�ു�തായ
അവയവ-ചലന�െളെ�ാ� *്ഏെതാരു �പവൃ�ിയും െച�ാനും
െച�ാതിരി�ുവാനും, ഏെതാരു വസത്ുവും ഉപേയാഗി�ാനും
ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാനും ജീവാ�ാവിന് സ�ൂർ�  വ��ി-
സ�ാത���െ�യും ലഭി�ു�ു� ് .* �പസത്ുത സ�ാത���െ� 
ഉപേയാഗി�് മ��ം �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�തമാണ ക്ഴിയുക.ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.

*ഏകമഹാശ�ിയായ ൈദവെ�േയാ, ൈദവ�ിെ�
മഹാരൂപമായ ഭൂമിെയേയാ അ�ാെത മെ��ിെന
സത്ുതി�ാലും പാപമാണ്പാപമാണ്പാപമാണ;്
ൈദവശി�കള�മു�.്* �പപ��ിെ� *സൃഷട്ി-�ിതി-
സംഹാര�െള നിർ�ഹി�ു�ത് േയശുവാണ,്
അ�ാഹുവാണ,് �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�ാദകരുമാണ്ഏെറ�ുെറ
എ�ായിട�ളിലും ഉ�ത.് കു�ു�ൾ ൈദവശി�കെള
പിടി�� വാ�ു�ത് മഹാമാതാവായ മഹാേദവി�്
സേ�ാഷം നൽകു�ി�; മഹാനീതിപതി കൂടിയായ
മഹാേദവി�് മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം പാപികെള
ശി�ി�ാ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
�ു�ു.* കൂടുതൽ ശാസ�്ത-വിശദീകരണ�ൾ�്
*www.omsathyam.com* െവബൈ്സ� സ്�ർശി�ുക.

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���.്

....
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24.06.2017-ൽ �പസി�ീകരി�ൈദവവി�വ
വിശകലനം 12-െല ഒരു ഭാഗം മാ�തമാണിത എ്�്
ആദ�ം തെ�അറിയി�ിരു�ു.ആമുഖം ഉൾെ�െട
ഏതാനും കാര��െള ചുവെട േചർ�ു�ു.ആദ�ം

േചർ�ാ�തആ്സ�ാദനസൗകര�ം
കണ�ാ�ിയാണ.്

(രാഷ�്ടീയ�ാരും സാംസക്ാരിക �പവർ�കരും മതേനതാ�ള�ം
എ�ാ ൈദവ-വി�വ വിശകലന�െളയും േതടി�ിടി�� വായി�ു�
അവ� ഉടെന ഉ�ാകും. PDF- ഫയലുകള�ം മുൻ വിശകലന�ള�ം
www.omsathyam.comഎ�െവബൈ്സ�ിൽ ഇേ�ാൾ ലഭ�മാണ.്)

ആമുഖം.

ജീവാ�ാവിന ആ്ന��െള നൽകു�തും ശി�ി�ു�തും ,
'ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ ശരീരം' തെ�യാണ.്
'മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശമായ ശരീരം'
ജീവാ�ാവിന ച്ലി�ി�ാ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.്
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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�ളാണ ഉ്�െ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
സാധാരണ *ശരീര-േരാഗ�െള അനുഭവി�ു� ഏെതാരു
േരാഗിയും അവ സ�യം അറിയു�ു� ് .* േമ�ടി ശരീര-
േരാഗ�െള��ി േരാഗിഅറിയി�ിെ��ിലും, ചു��മു�വരുെട
�ശ�യിൽ െപടു�താണ.്

മനുഷ�െ� സ�്തീ പുരുഷ വ�ത�ാസം, സൗ�ര�ം, നിറം, ഉയരം,
ആയു�,് ആേരാഗ�ം, േദശം, െതാഴിൽഅഭിരുചി, ബു�ി
ശ�ി, തുട�ിയ ജ�ഗുണ�െളയും ജീവിതെ�യും
'മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�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



58

കണ�ാ�ാം. യഥാർ��ിൽ അനു�ഗഹ�ൾ
മാ�തമാണു സർ�തും എ� പ്ില�്ാല� മ്ഹാ�ാ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�ത്
മി�േ�ാഴും *േരാഗി സ�യം അറിയി�; മേനാേരാഗ�ൾ
മൂർ�ി�ുേ�ാൾ മാ�തം ചു��മു�വരുെട �ശ�യിൽ
െപടു�താണ.്*

'ജീവാ�ാവിെന/മന�ിെനവഹി�ു�ത ശ്രീരം'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��മാണ് എ�ിരിെ� അവെയ
ദുരുപേയാഗി�ു�ത് ശരീര േരാഗ�േളാെടാ�ം
മേനാേരാഗ�െളയും ഉ�ാ�ു�താണ.് ഉദാഹരണ�ിന,്
മദ�ം, മയ�ുമരു�ുകൾ, പാൻ-പരാഗുകൾ, പുകയില, വിഷം
തുട�ിയവയുെട ദുരുപേയാഗം െകാ�് ശരീര�ിൽ



59

മഹാമംഗളമായി �കമെ�ടു�ിയിരി�ു� നാഡീ
വ�വ�യും പല അവയവ�ള�െട �പവർ�ന�ള�ം താളം
െത���തും അപകടെ�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�് മ�ിെ� 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�് സൃഷട്ി�ി���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.്
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മ�ിെ� അഥവാ മ�ിെല മൂലക�ളിൽ മഹാലയി�ി���
നിയമ�ൾ� ഭ്ൗതികമായ അസത്ിത�ം ഉ�.് *ചുവെട
�ബാ��ിൽ േവറി�് േചർ�ു�ു�.് �ഗഹി�ാൻ
വിഷമി�ു�വരും ആ�ഗഹി�ു�വരും ൈദവാനു�ഗഹം
േതടു�ത ന്�താണ.് �ബാ��ിെല വാചക�െള എ�ാവരും
വായിേ��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�ു�തും സത�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�മാണ്ഭൗതിക 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
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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�ി���ത ൈ്ദവാംശ�ളായ മ�ിെല മൂലക�ള�ം
ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപമായ ഓകസ്ിജനും ൈദവ�ിെ�
�ദാവകരൂപമായ ജലവുമാണ്എ�തിനാൽ ജീവികള�െട
െയ�ാം ശരീരം സ�ൂർ�മായും ൈദവാംശ�ളാണ.്
ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ ശരീരം ജീവാ�ാവിെന
മഹാഭരി�ു� �പത��ൈദവം കൂടിയാണ് എ�ാണ്
അതി�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��ൈദവമായ
ശരീരം �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�് ജീവൻ/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
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രൂപവുമായ ഓകസ്ിജൻ' �പവർ�ി�ു�ത ഓ്കസ്ിജെ�
ഇഷട്�പകാരമാണ് എ�തും , 'ശ�ാേസാ��ാസം എ�
�പവൃ�ിെയ െച��� ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപമായ
ഓകസ്ിജൻ' മനുഷ�െ� ചി�കെളേ�ാലും ഭൗതികമായി
അറിയു�ു എ�തും മന�ിലാ�ാൻകഴിയു�ത ഭ്ാഗ�മാണ.്
'ൈദവ�ിെ� �ിതി-�ദാവക രൂപമായ ജലമാണ് '
ശരീരെ�യും ജീവെനയും ബ�ി�ി�ു�ത.് പ�ി, മൃഗം,
മനുഷ�ൻ എ�ീ അവ�കളിൽ ജലം �പവർ�ി�ു�ത്
ര��ിലൂെടയാണ.്

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
ൈഹ�ഡജനുമായി ഒ�ുേചർ�ാണ ൈ്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 കൂടിേയകഴിയൂ.
ഖര രൂപവും മ��മായ ഭൂമി�്ജീവികള�െട െയ�ാം
ശരീരമായും ജീവികൾെ��ാം ആവശ�മായ മ��
വസത്ു�ളായും �പവർ�ി�ു�തിന് �ദാവകരൂപമായ
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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�്തനിയമ�ള�ംസമാനമായി േയാജി��ംബ�ി��മാണ്
�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)
മഹാെവളിെ�ടു�ു�താണ.് പിഴവ്വർ�ി�ാൽ ൈദവ-
ഭാഗമായ പരമശിവെന മനുഷ�നായി അയ�്മ�ിെ�
നിയമ�െള മാനുഷികമായി കെ��ു� അവ�യും
(മഹാനീതിപതിയായൈദവം) ഉ�ാ�ു�താണ.്
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*(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
�ുകയാണ എ്� സ്ുവ��മാണ.് അവയുെട ഗുണേദാഷ
�ൾ�ൈ്ദവവുംകാരണമാകു�ുഎ�ാണഅ്തി�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.്

*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,
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മഹാസംേയാജി�ി�ുകയാണ േ്വറി� സ�ഭാവ�ിെ�
ഉേ�ശം.* മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാവാ�ല�വുമായൈദവ�ിെ� മഹാആവിഷ�്ാരമാണത.്

സ�ഭാവ�െള സ�യം നി�യി�ുവാനും സ�ീകരി�ുവാനും
മനുഷ�െന മാ�തം മഹാഅനു�ഗഹി�ിരി�ു�ു എ�ാവു
േ�ാൾ, *ന�തും ചീ�യുമായസ�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���വരും സ�ൂർ� ഉ�രവാദികളാണ്
എ�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
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ശരിെയ�ു കരുതി സ�ീകരി�ു�വരും അതിൻ �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�ാണ്
കൂടുതൽ േ�ശഷഠ്ത എ� സ്ുവ��മായി േബാ��െ�ടു�ും
വിധം മനുഷ�ർ അധഃപതി��! കടമകെള മറ�ും
അവഗണി��ം �പവർ�ി�ു�ത മ്േനാേരാഗം കൂടിയാണ .്..
എ�ാ മനുഷ�ർ�ും - മന� ഉ്�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�. ).
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ശരീര�ിന് അനുേയാജ�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.്

�ാ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�െടയും അവയവ�ള�െടയും നിർ�ാണവും
വളർ�കള�ം �പവർ�ന�ള�മാേണാ എ�് മ�ിെല
ശാസ�്ത നിയമ�ൾ �പകാരം സ�യം വിശകലനം െചയത്്
മന�ിലാ�ാൻ കഴിയും. അെ��്ലളിതമായി സ�യം
േബാ��െ�ടു�താണ.് എെ��ാൽ, *�ാനവുമായി
ബ�െ�� േരാഗ�ൾബാധി�ു�ത ജ്ീവാ�ാവിെനയാണ;്
അഥവാ ജീവാ�ാവിെ� �ാനേബാധമായ മന�ിെന
യാണ.്* മനുഷ�െ� അഥവാ മനുഷ�ൻ എ� ജീവിയുെട
സ�ത�ം, സ�ത� േബാധം,�ാന േബാധം, *മന�*്എെ��ാം
വിേശഷി�ി�ു�ത് യഥാർ��ിൽ ജീവാ�ാവിെന
തെ�യാണ.്
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'മ�ിെല മൂലക�ൾ െകാ�് നിർ�ി�ി���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�്ത
നിയമ�െള അറിയണം അഥവാ ശരിയായ�ാനം മാ�തം
മതിയാകും എ�ു കുറി�ുേ�ാൾ, *മേനാേരാഗ�ൾ�*്
മുഖ�മായും ജീവിയുെട ജീവാ�ാവുമായി�ാണ്ബ�ം.
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�ം.

*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�ിെ�/
നിയമ�ളാണ.് മ�ിെല നിയമ�ൾ �പകാരം,
ന�ായാന�ായ�ൾ ഉൾെ�െടയു� ജന�ള�െട െപാതുവായ
ആവശ��െള നിവർ�ി�ുക മാ�തമാണ് ജന�ൾ
ഊ���വരും ജന�ള�െട േസവകരുമായ ഭരണാധികാരി
കള�െട ധർ�ം. ജന�ള�െട ധർ� ശാസ�്തപരമായ
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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�്
മന�ി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�്
കാണുകയും േ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�ാണ വ്��ിെയ/ വ��ികെള
ധാർ�ിക അധഃപതന�ളിേല� ന്യി�െത�ിൽ അവെര�ാം
വ�ത�സത്മായഅനുപാത�ിൽ ഉ�രവാദികളാണ.്

�ാ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
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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�്ലഭ�മായ
മഹാ�ഗ��ിെല 4അ��ാ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�്
അനുസരി� ഓ്േരാ വ��ിെയയും �പേത�കം �പേത�കമാണു
ചികി�ിേ��ത.് അതിനാൽ സമൂഹെ� അഥവാ
ഭൂമിയിെല എ�ാ മനുഷ�േരയും ബാധി�ി��� ബഹുവിധ
മേനാേരാഗ�ൾ�ു ചികി�ിേ��ത് ഒ�യ�്്
ഒ�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�്
ഭൗതികമായ അസത്ിത�ം ഇ�ാ�തിനാൽ അവ
യഥാർ�മായും ഇ�ാ�വ തെ�യാണ്അഥവാ മിഥ�
മാ�തമാണ്എ�തിനാൽ അടി�ാ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�്
അവകാശമി�; അധികാരവും ഇ�; സ�യം ജനി�ുേ�ാഴും
സ��മായി എെ��ിലും സൃഷട്ി�ുേ�ാഴും മാ�തമാണ്
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അതിെന�ാമു� അവകാശവും അധികാരവും ഉ�ാവുക.*
ലളിതമായ �പസത്ുത പാഠ�െള പഠി�ാെതയും
അവഗണി��ം മനുഷ�ർ �പവർ�ി�ു�ത മ്േനാേരാഗമാണ.്
മത�ളിെലയും രാഷ�്ടീയ പാർ�ികളിെലയും നിയമ�െള�ാം
ഒ�ാവാ�തിനും വ�ത�ാസെ�ടു�തിനും കാരണം (1)-ൽ
വ��മാ�ിയതു േപാെല അവയെ്�ാ�ും ഭൗതികമായ
അസത്ിത�ം ഇ�ാ�തുെകാ�ാണ.് മേനാേരാഗ�ൾ
തെ�യാണ ക്ാരണം!

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�തിന ഉ്പരിയായി വിശ�ാസ�െള�ാം
*ശരി അഥവാ സത�ം ആയിരി�ണം.* ശരി അഥവാ *സത�ം
മ�ിലാണ;് മ�ായ ഭൂമിയിലാണ;് മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിലാണ;് മ�ിെ� അംശ�െള െകാ�്
നിർ�ി�ി���തായ ശരീര�ിലാണ.് ഓേരാ
ജീവാ�ാവിെനയും വഹി�ു�തായ *ശരീരം എ�
ൈദവ�ിെ� അംശം, ജീവാ�ാവിന (്ശരീര�ിനു േമൽ)
അനുവദി�ി��� സ�ാത����െളയും അവകാശ�െളയും
അധികാര�െളയും ധർ�ശാസ�്ത പരമായി മാ�തം
ആസ�ദിേ��തു�.് മ���വരും ൈദവ�ിെ�
കു�ു�ളാണ് എ� തിരി�റിേവാെട മ���വരുെട
അവകാശ�െളയും അധികാര�െളയും അംഗീകരി��
ജീവി�ുേ�ാഴാണ് ഭാര�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�ി�ു�
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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� ത്ുട�ി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.്

�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.് )
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ഓേരാ വ��ിെയയും �പേത�കം �പേത�കമായി
സൃഷട്ി�ുകയും ര�ി�ുകയുമാണ് ൈദവം
െച���െത�ും, *ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
മഹാസമനീതിെയ മഹാനിർ�ഹി�ു�ത്ഓേരാേരാ
വ��ിേയാടുമാെണ�ും, ൈദവീക ശി�കെള
വാരി�ൂ���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��ിയാണ് വലുെത�ും ', യഥാർ��ിൽ ഭൗതിക
അസത്ിത�മി�ാ�തായ �പ�ാന�ളിലാണ �്ഭമി��േപാ�
െത�ും ൈവകിയാെണ�ിലും തിരി�റിയു�താണ.് .....
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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/ഭരണകൂടം
നിയമ�െള�ാം ഭൗതികമായഅസത്ിത�ം

ഇ�ാ�വയും, മനുഷ�െരഅടിമകളാ�ു�വയും ധാർ�ിക
അധഃപതന�ൾ� ക്ാരണമാകു�വയുമാണ.്*

*ൈ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
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ് *സ�യം വിശകലനം െചയത്്
ധർ�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�്ടഭരണഘടനകള�ം ഉൾെ�െടയു� മാനുഷിക നിയമ
�ൾ� ഭ്ൗതിക അസത്ിത�ം ഇ�ാ�തുെകാ� മ്�ിൽ
ജീവി�ു�വർ� േ്ചരി�ാെയ� തിരി�റിവ ജ്ന�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
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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.്

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�്
ഇേ�ാ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�്
അനുഭവി��ം, 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�ം വർ�ി�ി�ാനു�
അവസര�െളയും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു�.്
അഹംഭാവ�ള�ം, അ�ാനവും െകാ�് അേനകം േപർ
അവസര�െള തിരി�റിയാെത േപാകു�ു; നഷട്െ�ടു�ു�ു.
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ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ മാ�തമായ, ഭൂമിയിെല എ�ാ
രാജ��ളിലുമു� എ�ാ ജന�ൾ�ും എ�ാ ജീവികൾ�ും എ�ാ
മംഗള�ള�ം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുമാറാകെ� !

എ�,് മ��ം ഭൂമിയും മഹാേദവനുമായ *മഹാേദവിയുെട*
ഏകദാസനായ *പരമശിവൻ* C/o www.omsathyam.com /

2017ജൂൺ 24ശനിയാഴച്.

*ൈ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�്തപരമായ
ആന�ം ലഭി�ു�ുെവ�ിൽ, െഷയർ െച�ാവു�താണ.് *സ��
ചുമതലയായി െഷയർ െചയത്ാൽ പുണ�ം ലഭി�ു�താണ.്*
പുണ�െ�ആ�ഗഹി�� െഷയർ െചയത്ാൽ, പുണ�ം ലഭി�ു�തുമ�.

ഏകമഹാശ�ിയും ഏകൈദവവും, മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായ 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�ം.


