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*മത-ജാതി-ജീവികൾകടു�മേനാേരാഗികളാണ;്
മ���വർ� മ്േനാേരാഗ�െള ഉ�ാ�ു�ുമു�.്*

*ബു�ിശ�ി കൂടുതൽ ലഭി� മനുഷ�ൻഎ�ജീവിയിെല
െചറു��ാർ�,്വിശാലമായും സ�ത��മായും
മനുഷ�രിൽ നി�ും ഇണെയകെ��ാനും
േമാഹി�ാനും വിവാഹം കഴി�ാനും

തട�മു�ാ�ുകയും;വളർ�ിവലുതാ�ിയ
മാതാപിതാ�െളയും ഉ�വെരയുംകാൾഅധികാരം

െചലു�ുകയും, മതജാതി-നിയമ�െള
അടിേ�ൽ�ി�ുകയും, പണം പിടി��പറി�ുകയും െച���,

െകാടിയ നീചരായ മതജാതിപുേരാഹിത�ാെ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�ാ� ഇ്ണകെള കെ��ാൻ, മ�� മാതാ-
പിതാ�ള�മായി വിശാലമായും സ�ത��മായും മനുഷ�രായി

ൈ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� എ്�തുേപാെല.

*ൈദവ-വി�വം ഉടൻ*

Ref: www.omsathyam.com

മരണാന�ര ജീവിതെ�യും േമാ�െ�യും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ത്ൈദവമാണ;്
ൈ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��.ജനി�ു�ത്
ജീവി�ാനാണ;് ജീവി�ു�ത ആ്ന�ി�ാനാണ;് ആന��െള വർ�ി�ി�ാനാണ ഓ്േരാരു�രും
പരി�ശമി�ു�ത.് ജന�ള�െട പണം പിടു�ു� മത-ജാതി-രാഷ�്ടീയ�ളിെല കടു� മേനാേരാഗികൾ
സമർ�മായി െച���ത അ്തുതെ�യാണ.് മേനാേരാഗികള�ം മ��ാരുമായ ജന�ൾ മത-ജാതി-
രാഷ�്ടീയ�ളിെല കടു�മേനാേരാഗികൾ�ും മതൈദവ�ൾ�ുംജയ വ്ിളി� ജ്ീവിതം പാഴാ�ു�ു....
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ആേലാചി��-നീ�ു�തിനു തട�മു�ാ�ുകയും, പണം
ത�ിെയടു�ുകയും, യജമാനെരേ�ാെല ഭരി�ുകയും,
മത-നിയമ�െള അടിേ�ൽ�ി�ുകയും െച���, െകാടിയ
നീചരായ മതജാതി-പുേരാഹിത�ാെരയും കി�ര�ാെരയും
മ��ംഎ�ാണ വ്ിളിേ��ത?്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

അഥവാ ൈദവം ആവശ�െ�ടു�ുമി�. ബു�ിശ�ി കുറ�
മ��� ജീവികൾ�ാണ േ്�ശഷഠ്ത എ�്സുവ��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�്
മനുഷ�രുെട �പത��ൈദവമായശരീരംഅട�ു�ത�.*

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

എ� േ്താ�ിേ�ാകും!

മ�ിെല നിയമ�ളായ ൈ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�ി�ു� െ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�ാ�ികൾഎ�ു
വിളി�ുേ�ാൾശബദ്�ിന സ്ൗ�ര�ം വർ�ി�ു� �പതീതി ഉ�.്

*പിശാചിെ� �പവൃ�ി െച��� വഴിെത�ിയ കു�ാടുകള�ം
ൈദവ�ിന സ്��ം കു�ു�ളാണ .്... ആകയാൽ ൈദവവും,
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
വളർ�ുകയും അനുസരി�ുകയും െച��� മേനാേരാഗികളായ
ഭരണാധികാരികള�ം, ഭരണാധികാരികെള ഊ��� (മേനാേരാഗികളായ)
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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
കടിപിടിയുംഅരുംെകാലകള�മാണ.് �പമുഖ മതജാതി-മേനാേരാഗി
കള�െട 2017-െലജനസംഖ�ാ െസൻസസ ച്ുവെട േചർ�ു�ു :
*ഭൂമിയിെല െമാ�ം ജനസംഖ� 2017-ൽ ഏെറ�ുെറ 750 േകാടി
ആണ.്*
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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-േലബൽഹി�ു�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�വുമാണ്അതിനു
കാരണം. *കുറ�� കൂടി ആഴ�ിൽ വിശകലനം െചയത്ാൽ േ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�ാ�ാം.*
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......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��െളയുംകൂടി 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*: ഓംഎ�മഹാസത�െ�
മഹാസ�ീകരി�ി���തു േപാെല,എ�ാ മത�ള�ം ഉൾെ�െട

*ഏതിലുമു�സത��െള മാ�തം ഉൾെ�ാ�,് 'മത�ൾെ��ാം
അതീതവും ശാസ�്തപരവുമായൈദവ�ിൽവിശ�സി�ു�ു'*.
േമ�ടി വസത്ുത �പകാരം, *ഭൂമിയിെല�ും മതവിശ�ാസികളാണ്
അഥവാ മതമേനാേരാഗികൾആണു�ത;്ൈദവ-വിശ�ാസികൾ

ഇ�.* മതപരമായ വിശ�ാസ�െളയും മത�െളയും
*സ�ൂർ�മായി* ഉേപ�ി�ാെത,യാെതാരാൾ�ുംൈദവ-
വിശ�ാസിയാവാൻകഴിയു�ത�;ൈദവകാര��ളിൽഅഭി�പായം
പറയാൻ േപാലും േയാഗ�തയി�; നീ�ുേപാ�ുകൾസാ��മ�.
ലളിതവുംസത�വുമായ വ�ാഖ�ാനമാണ.് *ഏെതാരാൾ�ുംസ�യം
വിശകലനം െചയത് ത്�ൾ മതവിശ�ാസി /മതമേനാേരാഗിആേണാ
ൈദവ-വിശ�ാസിആേണാഎ� ക്െ��ാം.*വിശകലന�ിന്

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�െളയുംഅനുഷഠ്ാന�െളയും മ��ം പുലർ�ുമായിരു�ു,
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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�തമാണ്
മത�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-
സംഹാര�െള മഹാഭ�ദമാ�ിയി��� നിയമ�െളയും ൈദവെ�യും
മാ�തേമ വിവരി�ുകയു��; ശാസ�്ത നിയമ�ൾ മാ�തം. ൈദവ
ശാസ�്ത�ിൽ �പപ�നിയമ�ൾ മാ�തമാണ ഉ്�െത�ും മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െട വ��ിഗത ജീവിതകാര��ള�ം
ചരി�ത�ള�ം ശാസ�്തനിയമ�ള�െട ഭാഗമെ��ും മന�ിലാ�ണം.
ഏകമഹാഗുരു കൂടിയായ ൈദവം, *മഹാ ഉചിതമായ സമയ�്
ഓേരാ മനുഷ�നും മഹാദർശനവും മഹാശാസ�്തവും േനരി� മ്ഹാ
അനു�ഗഹി�� നൽകു�താണ.്*
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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��ാരുംൈദവശി�കെള
പിടി�� വാ�ു�വരാണ.് എെ��ാൽ ൈദവം േനരി�്
ചുമതലെ�ടു�ാെത ഗൗരവമായൈദവ 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�ു�ളാണ്*ഭൂമിയിെല
സമസത് ജന�ള�ം* എ�ു തിരി�റി� ജ്ന�െള�ാം
*മനുഷ�രായി�് ജീവി�ു� കാലം* ഉടെന ൈദവ-
വി�വേ�ാെടആരംഭി�ു�താണ.്)).

ജനി�ു�ത ജ്ീവി�ാനാണ;് ജീവികെള�ാം ജീവി�ുകയാണ്
െച���ത;് ജീവി�ു�ത്ആന�ി�ാനാണ;് ആന��െള
വർ�ി�ി�ാനാണ ഓ്േരാരു�രും പരി�ശമി�ു�ത.് 'മ�ിൽ'
മഹാലയി�ി��� ഭൗതിക ശാസ�്തം �പകാരമു� സാേ�തിക
വികസന�ളിലൂെട ലഭ�മാ�ിയി��� അന�മായആന��െ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
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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� സ്ുവ��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�മായആന��െ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.് എ�ാ മനുഷ�ർ�ും - മന� ഉ്�വർെ��ാം -
െചറുതും വലുതും വ�ത�സത്�ള�മായ മേനാേരാഗം ഉെ�� സ്ാരം.

ആവർ�ി�ു�ു :- *മരണാന�രജീവിതെ�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
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മരണാന�ര ജീവിതെ�യും േമാ�െ�യും ഉൾെ�െട
യു� മഹാകാര��െള ഓേരാ മനുഷ�െനയും േനരി�്
അറിയി�ു�താണ /് േബാ��െ�ടു�ു�താണ.് സൃഷട്ി
�ിതി സംഹാര *കർ�ാവായ ൈദവ�ിനും*, സൃഷട്ിയായ
*മനുഷ�ർ�ും ഇടയിൽ മ���െ� ആവശ�ം ൈദവ�ിന്

ഇ�.* എ�ാ സൃഷട്ി ച�ക�ളിലും *'മായ /ൈദവം'
�പത��മായിെ�ാ� ൈ്ദവ-വി�വം* മഹാആരംഭി�ു
�തിനു മു� *്ൈദവ�ിെ� ഭാഗവും �പതിനിധിയും
ഏകദാസനും �പപ�പിതാവുമായ പരമശിവനിലൂെട
'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�ളായിഈയു�വനിലൂെട മഹാനിർ�ഹി�ു�ത്
യഥാർ�മായ 4 േവദ�ള�െടയും വീെ�ടു�ൽതെ�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�്ത
പരമായി� ഭ്ൂമിയിെല�ും മൂ�ു മുതൽ 33 വർഷ�ാലം
തുടർ�യായി�്ഉടൻ 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� മ്ഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയും മഹാവാ�ല�വുമായൈദവം േനരി�്
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�പേത�കം �പേത�കം സൃഷട്ി�ി��� കു�ു�ൾെ��ാം,
അവരുെട ധർ� ശാസ�്തപരമായ േയാഗ�തകൾ�്

അനുസരി� മ്ഹാദർശനവും �പേത�കം �പേത�കമായി
മഹാ�ാനമായ മഹാശാസ�്തെ�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�ൽശ�ി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.്
അവരുേടത മ്േനാേരാഗംആെണ�ത ത്ിരി�റിയാൻ �ശമി�ുക
േപാലും െച�ാെത ജീവി�ു� ആധുനിക കാലെ�
മേനാേരാഗികെള ചികി�ി�ാനും ൈദവ വി�വം മാ�തമാണ്
ആ�ശയം.

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�ിന്ജന�ള�െട അറുംെകാലകള�ം മ�്
പീഢന�ള�ം വിനാശ�ള�ം; 3) ഏതാനും നൂ�ാ�ുകൾ മു�്
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ഇ��യിൽ ശൂലേമ�ിയശിവ 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�ിന്ജന�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�ിലാണ് *�കിസത്�ൻ-മു�ീം-ഹി�ു ... പുേരാഹിതരും
ശിഷ��ാരും അനുയായികള�ം* സ�്തീപീഢനം െചയത്ു േപാരു�ത;്
െകാ�� െപൺകു�ികെളയും ആൺകു�ികെളയും പീഢി�ി�ു�

വി��ാെര സംര�ി�ാൻ പര�ം പായു� മത-രാഷ�്ടീയ-പണ
�പമാണികൾ ... 1) മുതൽ 7) വെരയു� കാര��െള *വിശകലനം
െചയത്ാൽ മത-ജാതി-രാഷ�്ടീയ േനതാ�ൾ�ും �പമാണിമാർ�ും
മ��ം സംഭവി��േപാരു� മേനാേരാഗ�ളാണ മ്ൂല 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�താണ്
ഭൂമിയിെലഅവ�.
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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� വ്�ാഖ�ാനി�� നൽകിയ
ൈ�ക�ിെന ൈദവം ഭൂമിയിേല� അ്യ�ത മ്ുഖ�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�്
സുവ��മാ�ിയതാണ.് അേ�ഹെ� െകാ�ാെ�ാല

െചയത്ു; േശഷം ൈദവമാ�ി! എ�ിേ�ാ, േപാ� മ്ുതൽ
െകാ��നും കപ�ാരും വെര 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�െടയും
ക�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.്

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�ു�ത്പതിവാ�ി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�ിയായൈദവം,
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�ാനാണ്േഫാേ�ാ
�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 വാടസ്ആ്പ വ്ഴിയും 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�ും
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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�ു�ത് ഭാഗികമായി
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� ഉ്�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
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�ു�വെരധർ� 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�ു�ളാണ -് മഹാസത��ിെല ഒരു �പധാന
ഘടകമാണത.് അേതസമയം പലേ�ാഴും മാതാപിതാ�ള�െടയും
ഉ�വരുെടയും മുഖഛായ, നിറം, ഉയരം, ചില സ�ഭാവ�ൾ



17

തുട�ിയവ മ�ൾ� മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിെ�ാ�്
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�േമാഅ�ാ�കാര��ളിൽ ഇടെപടു�തുംഅവയ�്്
മുൻഗണന നൽകു�തും പലേ�ാഴും പാപം പിടി�� വാ�ാൻ
ഇടയാ�ും എ�റി�ാൽന�.്*

ൈ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�ിെ� േപരിൽഅേനകശതം
മത�ള��ായത.്*
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ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല േദവതകള�െട ആവശ�ം, 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.്

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�്ും
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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�.്"

"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
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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 ൈദവീകമായ ആവശ��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���ത .്.. അവർ
െച���ത്എെ��്അവർ അറിയു�ി�. 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� മ്ഹാഅനുവദി�ി���
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�്തപരമായഏകചട� *്വിവാഹമാണ.്*

*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�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
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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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മ��മാംസാദികൾ ഭ�ി�ു�തു േപാെലയും മു�്
വ��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.്

േമ�ടി പാഠ�െള അവഗണി�� ജീവി�ു� മത-ജാതി-
രാഷ�്ടീയ ജീവികൾ� മ്േനാേരാഗമേ�..തീർ�യായുംആണ.്

5. *ഭ�ണ േനായ�ുകൾഅധമമാണ,്* മഹാശാസ�്ത
പരമായി വിശദീകരി�ു�ു. ( Extracted from ൈദവ-വി�വ
വിശകലനം -2, available in *www.omsathyam.com* )

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

വിശദീകരി�ാം :- മഹാശ�ിയായ ൈദവം, കു�ു�ളായ
ജീവികെള ഭാരെ�ടു�ാെതയും സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���െ�
ലഭ�മാ�ിയും, ആന�ി�� ജീവി�ുവാൻ മഹാഅനു�ഗഹി�ി���.്
ഭ�ണ ആന�െമ�ത് �പഥമവും ആന��ളിൽ സർ�
�പധാനവുമാണ.് ജനനം മുതൽ മരണം വെരയു� മുഴുവൻ
കാലഘ��ിലും എ�ാ ജീവികൾ�ും അ�െന തെ�യാണ.്
ഭ�ണ സാധന�െള പാകംെചയത്് ഭ�ണ ആന�െ�
വർ�ി�ി�ാൻ മനുഷ�െര മഹാഅനു�ഗഹി�ി���.്
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ബഹുവിധ ഭ�ണ�െള രുചി�് ആസ�ദി�ുകയും
ആന�ി�ുകയും െച���ത മ്നുഷ�രാെണ�ിലും, ഭ�ണവുമായി
ബ�െ�� അതി�പധാന�ളായ ശാരീരിക �പവർ�ന�ൾ
െച���ത ൈ്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���ത് ൈദവമാണ;് േരാഗമു�ിയും
�പതിേരാധ�ള�െമ�ാം ൈദവ�ിെ� �പവർ�നം െകാ�ാണ.്

വിസർ�നവുമായി ബ�െ�� �പവർ�ന�െളയും ൈദവം
തെ�യാണ്െച���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�
േബാധേ�ാെട മനുഷ�ൻ െച��� കാര��ളായി� സ്��ി�ാൽ
മതിയാകും; അ�െനയായാൽ, ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവിതം മുഴു-
നരകമാവു�താണ.്

മഹാശ�ിയായ ൈദവം, മനുഷ�െ� ശരീര�ിെല എ�ാ
�പവർ�ന�െളയും എ�ായേ്�ാഴും മഹാനിർ�ഹി�ുേ�ാഴും,
അന��െളേ�ാണമു� 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,
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വിസർ�നെ� നിർ�ഹി�ു�േതാെട േരാഗമു�ി െപെ��്
ലഭി�ു�തുേപാെലയു� ആശ�ാസം െകാടു�ുക, തുട�ിയ
കാര��െള മഹാശ�ിയായ ൈദവം െച���ത്മനുഷ�ർ�ു
േവ�ിയാണ;് മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം, മനുഷ� ശരീര�ിെ�
�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�്
ശാസ�്തപരമായി വാദി�ുവാൻ യാെതാരാൾ�ും
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�ണആന�െ� നൽകുവാൻ

മഹാവാ�ല�വുമായ ൈദവം മഹാ�ശ�ി�ു�ു�.് ശരീര�ിെല
ര�ഓ�വും, ദഹന �പ�കിയകള�ം, ശരീര വളർ�യും ഒെ� തനിെയ
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�പവർ�ി�ുെമ�് വാദി�ുവാൻ നിരീശ�രവാദി�ും,
മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ാൻ മതവിഴു��കെള െകാ�്
ജീവി�ു�ത�ി��കാർ�ും (മത പുേരാഹിത�ാർ�ും)കഴിയു�ത�.

((ൈ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�ാരിയും ആവു�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�ൾ സമൂഹ�ിൽ
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ഇ�ാ� �ിതി�,് ൈദവ-വി�വം വെര കാ�ിരി�ുകേയ
നിർ�ാഹമു��; അെ��ാൽ മാനുഷികമായ ഊ�െ�
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� �്പകടി�ി�ാൻജന�ൾ� ക്ഴിയണം.))

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�ിന ആ്വശ�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 വെരനിര�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
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'സ�കാര�മായ ഭ�ണ നിയ��ണം' െച��േ�ാൾ ൈദവനി�യി�;
എെ��ാൽ ഭൗതിക ശാസ�്തെമ�ത,് "ൈദവ�ിെ�
മഹാ�ാനമാകു� മഹാശാസ�്തിെ� അംശവും,
മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി ശാസ�്തവും, ഒ�ാമെ�
േവദവുമാണ.്"

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�ഗ
ഹി�� നൽകിയി��� വ��ിസ�ാത��� �പകാരം ത�ൾ�്
േതാ�ുേ�ാെലെയ�ാം 'സ��മായ (സ�കാര�മായ)' ഭ�ണ
നിയ��ണം െച��േ�ാഴുംൈദവനി�യു�,്കടു�ത അ്െ�േ�യു
��.എ�ാൽ, സ�കാര�മായതിെന ന�െത�ു വിേശഷി�ി�ുകേയാ,
മ���വരും െച�ണെമ� ആ്ഹ�ാനം െച��കേയാ, ആവശ�െ�ടു
കേയാ, നിർ��ി�ുകേയാ ഒെ� െചയത്ാൽൈദവനി�യുെടയും
പാപ�ിെ�യും ൈദവ ശി�കള�െടയും അളവ് �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��മാവുകയും ൈദവ-വി�വം ആരംഭി�ുകയും െച���തു
വെര മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും
മഹാവാ�ല�വുമായ ൈദവം "മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു�
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�പേത�കമായ ഇളവുകെള"അനുവദി�ു�താണ.്

പകൽസമയ� ഭ്�ണപാനീയ�െള കഴി�ാെത േനായ� എ്�
േ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 കൂടുതൽ
ആേവശെ�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� ബ്ിരിയാണിയുെട 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�ി
അവെയ മനുഷ�ർ വധി�ുകയും, േനടാനായി�് മനുഷ�ർ
മ�രി�ുകേയാത�ിലടി�ുകേയാ െച��ം!

ഭ�ണ നിയ��ണെ���ി േഭാഷ��േളാെട വാചാലരാകു�വർ,
*ശരീര�ിെല �പവർ�ന�െള മഹാഭരി�ു� ൈദവം, വിശ��ം
ദാഹവും മാ�തമ�;* *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)
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െ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� ഉ്�ാ�ുേ�ാൾ / തി�ാൻ
മു��േ�ാൾ തി�ാ�വർ, തൂറാൻ മു��േ�ാൾ തൂറരുത;് മൂ�തം
ഒഴി�രുത,്തു�രുത,്ഛർ�ി�രുത,് ചുമയ�്രുത.്*. ...

* 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
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ജന�ൾ� ശ്ി�കൾ േവേ�? െന�ിയിൽ നൽകു� തഴ�ിെ�
ഉപേയാഗ�ൾ എെ��ാമാണ എ്� ച്ി�ി�� േനാ�ൂ. വലിയ ഒരു
പൂജ�ം എ�താണ്സത�ം. കൃഷി�ാരെ� ൈക��ികളിൽ
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു� തഴ�ുകള�െട ഉപേയാഗ�ൾ
അന�മാണ;്ൈദവീകമാണ.്"*

ഈയു�വെ� വാ�ുകെള േക� െചറു��ാരന്അേനകെര
േ�ാെല, ൈദവീകമായ ഊ�മി�ാ�തിനാൽ, അറി�ു െകാ�്
മൂഢവിശ�ാസ�െള ഇ�ും ചുമ�ു േപാരു�തായാണ അ്റിവ.്

*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�ു.
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"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.

*വസ�്തവും വസ�്തമുറയും �ശ�ി�ാ�ത*്സ��ംഅപരാധമാണ.്
മ��� ജീവികളിൽ നി�ും വ�ത�ാസെ�ടു�ി െ�ാ� *്മനുഷ�ൻ
എ� 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�ി�ു�ത '്സ�്തീയും
പുരുഷനും േചർ� മനുഷ�ൻഎ�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�ി���ത മ്ഹാ�പധാനമായി�ാണ.്
അതിന ഉ്പാധിആ�ിയി���ത *്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� അ്�ം 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�്
സാ��മാകു�ത�. മെ�ാരു മൃഗം, അ�തമാ�തം. അതായത്
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മഹാശാസ�്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.്
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
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േപാെലയു� േമൽ വസ�്തവും, െപാ�ിൾെ�ാടിയും കാൽവ�യും
മറയ�്ു� ഒ�ാം വസ്�തവും സ�്തീയ�്്സദാചാരശാസ�്തം
നിർ��മായി നിർേ�ശി�ു�ു.

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�ിലാണ്തീർ�യായും ൈദവീകനീതി നട�ാവു�ത;്
അേതസമയം വസ�്തമുറ പരസ�മായി െത�ി� ന്ാ�ി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�ു�ത്
െ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.

ഓേരാ വ��ിയും സദാചാര�ൾ അഥവാ സദാചാരശാസ�്തം
പിൻപേ��തു�.് സ�്തീ പീഢന�ള�ം സ�്തീധന�ള�ം മദ�വും
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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�ാട ബ്�െ��ിരി�ു�വയാണ.് എ�ാ ശാസ�്ത�ള�ം
എ�ാ വസത്ു�ള�ം പരസപ്ര ബ��േളാെടയാണ്ൈദവം
സൃഷട്ി�ി���ത.് ആകയാൽ സ �ൂത�ണി െകാ� �്പശന്�ൾ�്
പരിഹാരമു�ാകു�ത�.

സ�കാര�വും ൈദവീകവുമായ െസകസ്ിെന ഏ�വും അധമമായി
വഴിപിഴ�ി�ുവാൻ രാഷ�്ടീയ വ�വ�ിതികൾ കൂ��നിൽ�ു�
തിനാൽകുടുംബജീവിതവുംസമൂഹജീവിതവും െക��റ�ി�ാെത ഇ�്
ആടിയുലയുകയാണ.്

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

*കു�ികെള ഉചിതമായി വളർ�ാനു� ഉ�രവാദിത�ം
(ൈദവം) �പഥമമായി ചുമതലെ�ടു�ിയി���ത മ്ാതാവായ
സ�്തീെയആെണ�തും , �പസത്ുത ൈദവീകമായ കടമയിൽ
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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�ു�ത്ൈദവീകമാണ.്*
വീ�ിൽ/ കുടുംബ�ിനു�ിൽ ആൺകു�ികള�െടയും
െപൺകു�ികള�െടയും കാര��െള കൂടുതൽ �ശ�ിേ��ത്
മാതാവും, നാ�ിൽ/ സമൂഹ�ിൽ കൂടുതൽ �ശ�ിേ��ത്

പിതാവുമാെണ� ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായി മന�ിലാ�ണം. (മു�്
വ��മാ�ിയതു േപാെലസൃഷട്ിയിൽ സ�്തീയ�് �്പാമുഖ�ം,
�ിതിയിൽ പുരുഷന്�പാമുഖ�ം സംഹാര�ിൽ സമ
�പാമുഖ�ം എ�ത് മ�ിെ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.).

െ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�തിന ഉ്പരി
ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ാൽ ജീവിതംഅത�ാ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�ി െ�ാ� ത്െ� പാ�ിത�ം
�പകടി�ി�ാനും മതജാതി-മേനാേരാഗികള�െട ൈക�ടി വാ�ാനും,
�പഭാഷണ-മിടു�ിന് സംഘാടകരിൽ നി�് കൂടുതൽ 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�മഹാസത�െ�സംബ�ി� െവളിപാടുകൾ ലഭി�േവ,
അമിതാേവശം കാ�ിയ ആദിശ�രൻ *'ജഗത്മിഥ�ാ വാദം'*
�പചരി�ി�്കടു� 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
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മഹാേദവിയുെട സംഹാര അംശമായ *സംഹാര േദവി*യുെട
കര�ളാൽ വധി�െ�� അേ�ഹം തെ�യാണ വ്ിേവകാന�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���ത്ഈയു�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�്
ആ വലിയ അർ��ൾ അറിയാേമാ ?" "ഉംം◌ംം. അറി�ു കൂടാ.
സംസക്ൃതം പഠി�ാൻ പ�ിയി�ി� ..... ഉടെന പഠി�ു�ു�.്" 2017-
ലും അേ�ഹെ�ക�ിരു�ു.ൈവകാെതഅേ�ഹ�ിെ� േമലു�
'പഴയ ൈദവശി�' അവസാനി�ും; എ�ാൽ പുതിയവ ഉെ��്
മഹാഅനു�ഗഹ�ാൽഈയു�വൻഅറിയു�ു.

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.

*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
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*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�ുകയാണ ആ്ദ� 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�ു�ത ആ്കാശം 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�ം ലിംഗവും 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�ു�ളാണ ഭ്ൂമിയിെല മുഴുവൻ മനുഷ�രും
മ��� ജീവികള�ം എ� വകതിരിവ ്േനടു� മനുഷ�ർ*
�പാേദശികത�ം അവകാശെ�ടിെ��ും *ഭൂമിയുെട കു�*്
എ� മഹാബഹുമതിആ�ഗഹി�ുെമ�ും അറിയണം.

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

ശരീരം �പത��മായി�,് ജീവാ�ാവിന് അനുവദി�ു�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 ഭൂമിെയേയാഅ�ാെത മെ��ിെന സത്ുതി�ാലും
പാപമാണ പ്ാപമാണ പ്ാപമാണ;് ൈ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
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വ��തെ� പാ��കളിലൂെട സത്ുതി�ു� യാെതാരു ഉള���മി�ാ�
ഗായകരും �പചാരകരും ആസ�ാദകരുമാണ് ഏെറ�ുെറ
എ�ായിട�ളിലും ഉ�ത.് കു�ു�ൾ ൈദവശി�കെള പിടി��
വാ�ു�ത മ്ഹാമാതാവായ മഹാേദവി� സ്േ�ാഷം നൽകു�ി�;
മഹാനീതിപതി കൂടിയായ മഹാേദവി� മ്ഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
പാപികെള ശി�ി�ാതിരി�ാനും കഴിയി�.*

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും *മഹാവാ�ല�വുമായ* ൈദവം,
*സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർെ��ാം�ാനവും സ��ും ഊർ�വും
സമയ�ള�െമ�ാം നൽകു�തു കൂടാെത ന�തു െചയത് പ്ുണ�ം
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� അ്ഥവാ *omsathyam* േ�ാഗ സ്�ർശി�ുക.

*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, *േപാലീസുംൈസനികരും
ഉൾെ�െട എ�ാ ജന�ള�ം, ധാർ�ികമായി� ് ഉയരു�താണ.്
മ��ിമാരും മ��ം ത�ി�ൂ���അധമ നിയമ�െളയും
ആ�കെളയുംനിർേ�ശ�െളയുംഅനുസരി�ു�

ഏറാൻമൂളി�വും അടിമ�വുംഅവസാനി�ു�താണ.്*എ�ാ
വിഷയ�െളയുംധർ�ശാസ�്തപരമായി� ് *സ�യം വിശകലനം
െചയത് ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായി� �്പവർ�ി�ുേ�ാൾ മാ�തമാണ ്
ത�ൾ� പ്ുരുഷ�ാരും മനുഷ�രുംജന�ള�െട ഭാഗവുമായി�്

പരിവർ�നം ഉ�ാവുകഎ� സ്ുവ��മായി
തിരി�റിയു�താണ.്*അധമ-നീച േകാ�പായ�െള  െതാഴിലുകളായി
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െത�ി�രി� *്അധമരായ ഭരണാധികാരികള�െടഅടിമകളായി�ാണ്
കഴി�ു  േപാ�ത*് എ�തും േപാലീസ േ്സനയുംനിരവധി

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�ിയഅനവധി

ൈപശാചിക�ാപന�ൾൈദവവി�വേ�ാെട
അവസാനി�ു�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.്

സമൂഹ�ിൽ മേനാേരാഗ�ൾകുറയുേ�ാൾശരീര-
േരാഗ�ള�ംകുറയു�താണ.്സമൂഹ�ിൽ മേനാേരാഗ�ൾ
കൂടിയതു െകാ�ാണ ശ്രീര-േരാഗ�ള�ംകൂടിയി���ത.്
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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� 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
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  െവബൈ്സ�ിൽ നി� സ്ൗജന�മായി�്
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ഡൗൺേലാഡു െച�ാൻ കഴിയു� മഹാ�ഗ��ിൽ,
മഹാ�പപ��ിെലസർ�കാര��െളയും വിശദീകരി�ി���.്

*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�െ�ഭൂമിയിെലഎ�ാ മനുഷ�ർ�ും ലഭി�ു�താണ.്
തുടർ�് ഇേ�ാഴെ� സൃഷട്ിച�ക�ിെ� സംഹാരം
ആരംഭി�ുേ�ാൾ മനുഷ�െര�ാം �കമാനുഗതം "ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരം" / *േമാ�ം* േനടു�താണ.് മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിൽ
നി�ും , മാനുഷികമായ ബ��ളിൽ നി�ും *േമാ�ം* /
*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�ം
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� !

*ൈദവ�ിനു േവ�ിേയാ,ഏകൈദവദാസനായഈയു�വനു
േവ�ിേയാ*,സേ�ശം േപാെല ത�ാറാ�ിയി��� 'ൈദവശാസ�്ത
കാര��െള' െഷയർ െച�രുത.് *ൈദവ�ിന യ്ാെതാരു

കാര��ൾ�ും യാെതാരുസൃഷട്ികള�െടയുംയാെതാരുസഹായവും
ആവശ�മി�.*സേ�ശെ�െഷയർ െച�ാൻ *ഏെതാരാൾ�ും

വ��ിസ�ാത���മു�.്*

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�.

എ�,്

മഹാമാതാവും മഹാവാ�ല�വും മഹാനീതിപതിയും മ��ം
ഭൂമിയും മഹാേദവനുമായ *മഹാേദവിയുെട*ഏകദാസനായ
*പരമശിവൻ* C/o www.omsathyam.com/ 2017ജൂൺ 24

ശനിയാഴച്.

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


