
1

Published in 2016, in Malayalam Unicode language.

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

നികുതികൾഅവസാനി�ു�ു.
*െഹൽെമ�,്ആധാർ*തുട�ിയവ

നിർ��മാ�ാൻ ഭരണാധികാരികൾ�്
അവകാശവുംഅധികാരവും ഇ�.

" *ൈദവ-വി�വം ഉടൻ* "

ൈദവ-വി�വ വിശകലന�ൾ *www.omsathyam.com*എ�
െവബൈ്സ�ിൽ ലഭ�മാണ.്

Extracted from : http://omsathyam.blogspot.in/?m=1

ധർ�ശാസ�്തപരമായ �പവൃ�ികൾ മാ�തമാണ െ്താഴിൽ.
അവയെ്��ാം ഭൗതിക അസത്ിത�ം ഉ�.് ശുചിത�ം,
അത�ാവശ�ം,ആവശ�ം, വിേനാദം എ�ി�െന യഥാർ�വും
ശാസ�്തീയവുമായ 4 വിഭാഗ�ളായി� ഭ്ൂമിയിെല�ുമു�
എ�ാ െതാഴിലുകള�ം വിഭജി�ിരി�ു�ു. െതാഴിലുകെള�ാം
മ��മായി� അ്ഥവാ ഭൂമിയുമായി� അ്ഥവാ ൈദവവുമായി�്
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േനരി��ം അർ�പുഷട്മായും ബ�െ��ിരി�ു�ു.
മ��മായി� േ്നരി��ം അർ�പുഷട്മായും ബ�മി�ാ�
�പവൃ�ികൾ "െതാഴിലുകൾ" എ� േപരിൽ സമൂഹ�ിൽ
േവരുറ�ി�ി��െ��ിൽ അവെയ�ാം "അധമ െചയത്ികൾ"
മാ�തമാെണ�ും "െതാഴിലുകൾഅ�ാ"എ�ും സുവ��മാണ.്

ക��ാരുെട െതാഴിലാണ േ്മാഷണം, ഗു�കള�െട
െതാഴിലാണ *്അടിപിടി-െകാലപാതകം*, എ�ി�െന
വിശ�സി�ു�വരു�;് എ�ാൽ അതു ശരിയ�.
േമാഷണം, െകാലപാതകം, െകാ�, സ�്തീപീഢനം,
മദ�പാനം, പുകവലി, തുട�ിയവഅധമ �പവൃ�ികൾ/
െചയത്ികൾആണ;് െതാഴിൽഅ�.

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

ജനാധിപത� ഭരണം, േസാഷ�ലി� ഭ്രണം, ക���ണി�്
ഭരണം, മുതലാളി� ഭരണം, മതഭരണം, ജാതി ഭരണം,
വർ� ഭരണം, തുട�ിയ ക�േ�രുകേളാെട ജന�െള
പ�ി� ഭ്രണകൂട�െള� "െകാ�സംഘ�െള"
�ാപി�ിരി�ുകയാണ ഭ്ൂമിയിെല�ും!
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അഭ�സത്വിദ�െര� വിചാരേ�ാെട ജീവി�ു�
വിവരേദാഷികൾ നികുതി കാര�ാലയ�ളിെല
ഉേദ�ാഗ�ർ എ� ക�േ�േരാെട ജന�െള
െകാ�യടി� "്െകാ�സംഘ�ൾ�ു" നൽകു�ു.
െകാ�യടി� സ��ിൽ നി� "്െകാ�സംഘ�ൾ"
നൽകു� ഉയർ� േവതന�െളയും ജീവിത
സൗകര��െളയും ന�ാ�ി�കെളയും ൈക��ിെ�ാ�്
അവരും കുടുംബ�ള�ം ജീവി�ു�തും ൈദവീകമ�.
ൈദവ�ിെ� �പിയെ�� കു�ു�െള, ൈദവ-
വി�വം ഉടൻ ആരംഭി�ു�േതാെട, ഭൂമിയിെല എ�ാ
രാജ��ളിലുമു� എ�ാ നികുതികള�ം, നികുതി പിരിവ്
കാര�ാലയ�ള�ംഅവസാനി�ു�താണ.്

"െകാ�സംഘ�ളായ" ഭരണാധികാരികെള
സംര�ി�ു�തിനു േവ�ി േപാലീസ് േസന ജീവൻ
കള�ും ഊ��� ജന�ള�മായി അടിപിടിയും
െവടിെവ��െമ�ാം നട�ു�ു�.് ജന�ള�െട സഹായികള�ം
ജന�ള�െട ഭാഗവുമായി�് �പവർ�ി�ാൻ
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് ബാ���രും ജന�ൾ
ഊ���വരുമായ േപാലീസ് േസനയും ഉ�തെര�ു
വിചാരി�ു� േപാലീസ അ്ധികാരികള�ം, യജമാന�ാരായ
ജന�െള മറ�ുെകാ� പ്ിഴ�വരായ ഭരണാധികാരികെള
അനുസരി�ു� മെ�ാരുഅധമ-നീചസേ�തമായിരി�ു�ു.
കടു�ൈദവനി�യും അപരാധവുമാണ;് ൈദവശി�കെള
വാരി�ൂ���തുമാണ.് ൈദവശി�കളിൽ നി� േ്പാലീസ്
േസനയ�്ും മ��ം ഇളവുകേളാ േമാചനേമാ, പകരം
പുണ�േമാ ലഭി�ു�തിന ല്ളിതമായ മാർ�ംഎേ�ാഴുമു� :്
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ൈ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�് ധ്ർ�ശാസ�്ത
പരമായ ചുമതലയു�ത ന്ിറേവ�ണം. അേ�ാഴാണ്
േപാലീസ് േസന, ജന�ള�െട ഭാഗമാവു�തും,
സഹായികളാവു�തും.

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

മഹാശ�ിയായ ൈദവം, െതാഴിലുകൾെ��ാം
തു��പദവിയാണ് മഹാശാസ�്ത �പകാരം
മഹാനി�യി�ി��ളളത് എ�തും തുല��ളിൽ
ഒ�ാമേ�തായി�് കൃഷിെയയും കൃഷി�ാെരയും
മഹാഉയർ�ു�ു എ�തും മഹനീയമാണ.് ആധുനിക
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കാല�,് "ആവശ�ം" വിഭാഗ�ിെല മ��ിമാെരയും
ന�ായാധിപ�ാെരയും മ��ം "അത�ാവശ�ം"
വിഭാഗമാ�ാനും, സമൂഹ�ിെല �പധാനികളാ�ാനും
�ശമ�ള��.് അധമ സംവിധാന�െള ഉപേയാഗി��ം,
ജന�ള�െട പണെ� പിടി��പറി��ം മ��ം
ഭരണാധികാരികൾ കാ�ി�ൂ��� �ശമ�ൾ� മ്�ിൽ
അഥവാ ഭൂമിയിൽ �ാനം പിടി�ാൻ കഴിയു�ത�.
ഏതു കാല�ും, എവിെടയും കൃഷി�ാർ
പണിമുട�ിയാൽ സമൂഹ�ില് ഭ�ണ�ിനു
േവ�ിയുളള പരാ�കമ�ൾ ഉ�ാകു�താണ.് രാജാവും
മ��ിമാരും ന�ായാധിപ�ാരും സർ�ാർ-ജീവന�ാരും
േപാലീസുകാരും പ�ാള�ാരും ഉൾെ�െടയു� ജന�െള�ാം
സർ�തും ഉേപ�ി��െകാ�് ഭ�ണ�ിനു േവ�ി
പായു�താണ.് ഭൂമിയിെല�ുമു� എ�ാ ജന�െളയും
(ൈദവം) തീ�ിേ�ാ���ത് കൃഷി�ാരിലൂെടയാണ.്
യാെതാരാള�ം ഭൂമിയിെല ഏ�വും േ�ശഷഠ്നായി
അറിയെ�ടു� രാജാവിേന�ാള�ം / �പധാനമ��ിെയ�ാള�ം
െചറിയവരെ��ും ഭി��ാരേന�ാൾ വലിയവരെ��ും
സുവ��മായിഅറി�ുെകാ�ണം.
അേനകം അധമ കാര�ാലയ�ള�ം അധമ �പവൃ�ികൾ
െച���വരും ഭൂമിയിെല�ും ധാരാളമാണ.് മ���വരുെട
അ��ാനെ� ചൂഷണംെചയത്് അഥവാ അധമ
�പവൃ�ികൾ െചയത്ു ജീവി�ു�വരാണ്ബാ�ുകൾ,
ഇൻഷ�റൻസ് �ാപന�ൾ, പ�ിക് സർവീസ്
കമീഷൻ, എംേ�ായെ്മ�്എകസ്േ്ച�,് േലാ�റി,
േകാടതി,സം�ാന-േക��നിയമസഭകൾ, തുട�ിയവ.
ൈദവ-വി�വേ�ാെട അധമ �ാപന�െള�ാം
അവസാനി�ു�താണ.്
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െകാ�സംഘ�െള നയി�ു� രാഷ�്ടീയ�ാരും മത-
ജാതി േനതാ�ള�ം മ��ം ധാർ�ികമായി�്
അധഃപതി�ുവാനു� മുഖ� കാരണം മതപ�ിത�ാർ�ു
േപാലും ൈദവം എ�ാെണ�ും ൈദവീകമായ നീതി
നിർ�ഹണം എ�െനയാെണ�ും അറിയാെത
േപായതാണ.് ൈദവഭയം ഇ�ാെത വ�ു. വ�ത�സത്
മത�ളിെല പരസപ്ര വിരു��ള�ം അശാസ�്തീയ�ള�മായ
വിശ�ാസ�ള�ം ആചാര�ള�ം അനുഷഠ്ാന�ള�െമ�ാം േചര�്,്
ൈദവെ�യും ൈദവീക നീതിെയയും _
അറിയാെതയും വിഷയമാ�ാെതയും _ ത�ൾ�്
േതാ�ുേ�ാെലെയ�ാം ജീവി�ു� മത-ജാതി-
ഉപജാതി-രാഷ�്ടീയ ജീവികളായി�് മനുഷ�െര
പരിവർ�നെ�ടു�ി".
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*െഹൽെമ�,്ആധാർ*തുട�ിയവ
നിർ��മാ�ാൻ ഭരണാധികാരികൾ�്
അവകാശവുംഅധികാരവും ഇ�.

*മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െട എ�ാ ജീവികള�െടയും
ജീവിത�ിന് നിർ��മായി���െത�ാം
ശരീര�ിെല അവയവ�ളായി�്ൈ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�ു�ത ഓ്േരാ
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�ു�ത ജ്ന�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�് വളെര വളെര വലിയ
ശി�കളാണു�ത.് രാജ�െ� ജനസംഖ�യുെട 3
മട�ിേനാട്1 കൂ�ിയാൽ ലഭി�ു��ത േപേരാട്
കടു� അപരാധം കാ�ിയ കു��ിന ശ്ി�കള��.്
(കണ�ുകൾ േമ�ടി േ�ാഗിലു�)്.
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െഹൽെമ�ിെ� *ആവശ�ം ജന�ൾ�ാെണ�ിൽ
അത ഓ്േരാ വ��ിയുെടയും സ�കാര� വിഷയമാണ.്*
ആവശ��ാരായ വ��ികൾ� െ്ഹൽെമ�്
ഉപേയാഗി�ാം. *എ�ും ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
ഉപേയാഗി�ാനും ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാനുമു�
വ��ിസ�ാത���െ�യാണ ൈ്ദവം ഓേരാ മനുഷ�നും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���ത.്*

തലയിെല താടിഭാഗം മറയ�്ു�േതാെട
*മുഖംമൂടിയായി�*് െഹൽെമ�ിന പ്രിവർ�നം
ഉ�ാവു�തിനാൽ ധർ� ശാസ�്തെ� െത�ി�്
മുഖംമൂടി ധരി�ു�വർ�ും കാരണമായവർ�ും

*ശി�കൾ* േവെറയുമു�.് വാഹന��ക
പരിേശാധനയും പരിഹാര�ള�ം ആവശ�മാകു�ത്
അധികമായി പുക ത��� വാഹന�ൾ�ു
മാ�തമാണ.് േവഗത കൂ�ി യാ�ത െചേ��ു�ആവശ�ം
സാധാരണ ജന�ൾ�ും ഉ�ാവു�താണ.് പിഴ��
ജീവി�ു�വർ�്മാ�തേമ, ഊ��� ജന�ൾ�്
പിഴകെള ചുമ�ാനാവൂ.
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മഹാനീതിപതിയായ ൈദവം, *െഹൽെമ�*് തുട�ിയ
വിഷയ�ളിൽ വാദിയുെട �ാന� എ്�ുകയാൽ,
മഹാനീതിശാസ�്തമനുസരി� *്ൈദവം പ�ം േചർ�
ഭാഗം മാ�തമാണ്മഹാശരി*. മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���
ൈദവം, സൃഷട്ികൾെ��ാം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി��� *വ��ിസ�ാത���െ� നിേഷധി� -
ഇളവി�ാ� - കടു� കു��ിന �്പതികെള�ാം
കടു�ൈദവശി�കെളഅനുഭവിേ��തു�*്.

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

ഭൗതിക അസത്ിത�മു�തായ മ�ിെ� നിയമ�െള
മാ�തം എ�ായേ്�ാഴും അനുസരി� *്ജന�െളെയ�ാം
സഹായി�ുകയും സംര�ി�ുകയും െച���താണ്
േപാലീസിെ�യും പ�ാള�ാരുെടയും മ��ം െതാഴിൽ.*
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അധമരായ മ��ിമാെരയും മ��ം സംര�ി�ു�ത്
േപാലീസുകാരുെട പണിയ�. *േപാലീസുകാെരയും,
അവരുെട കുടുംബ�െളയും ഊ���
ജന�ൾെ��ാം േവ�ി ജീവത�ാഗ�ിനു
േപാലും ത�ാറാേവ�വരാണ േ്പാലീസുകാർ.*
ജന�ള�െട ദാസ�ാർ മാ�തമായ *മ��ിമാരും മ��ം
�ാന�ള�ം ധർ��ള�ം മറ�ും െത�ി��ം
�പവർ�ി�ു�ത്അവരുെട കാര�ം.* ഓേരാേരാ
കാലഘ��ിലും ഭരണാധികാരികളായി�� വരു�വർ
ത�ൾ�് േതാ�ുേ�ാെലെയ�ാം നിയമ�െള
ത�ി�ൂ��കയും ജനേസവനം എ� ക�േ�രിൽ
ധർ� ശാസ�്തെ� അറിയാെതയും അറിയാൻ
�ശമി�ാെതയും ജനേ�ദാഹപര�ളായ നടപടികൾ�്
ത�ാറാകുേ�ാൾ, *നി�ഹകരി�ുകയും എതിർ�ുകയും;
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്മാ�തം �പവർ�ി�ുകയും
െചേ��ു�ത േ്പാലീസുകാരുെടയും പ�ാള�ാരുെടയും
സർ�ാർ-ജീവന�ാരുെടയും കാര�മാണ;് ചുമതലയാണ.്*
ഊ��� ജന�െള സഹായി�ുകയും സംര�ി�ുകയും
െച��വാൻ *ബാ���രായ* േപാലീസ് േസന,
അധമരായ ഭരണാധികാരികൾ�ു േവ�ി ഊ���
ജന�െള മർ�ി�ാനും േവദനി�ി�ാനും
ത�ാറാകുേ�ാൾ *ഒരു കാര�വുമി�ാെത കടു�
പാപവുംൈദവശി�കള�ം വാരി�ൂ��കയാണ.്*

െഹൽെമ� പ്ിടി�ംേപാലു� *അധമ-നീച േകാ�പായ�െള
'െതാഴിൽ' എ� േ്പരുപറയു�തിനുേപാലും ൈദവശി�
ഉെ��ും* അറി�ുെകാ�ണം. എെ��ാൽ, േമാഷണം,
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െകാലപാതകം, െകാ�, സ�്തീപീഢനം, മദ�പാനം, പുകവലി,
തുട�ിയവ *അധമ �പവൃ�ികൾ*ആണ;് *െതാഴിൽഅ�*.
അ�രം അധമ �പവൃ�ികെള�ാൾ വളെരയധികം
ഹീനമാണ്*(ൈദവം) മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���
വ��ിസ�ാത���െ�* നിേഷധി�ു�ത.്
*ൈദവശി�കളിൽ നി� േ്പാലീസ േ്സനയ�്ും മ��ം
ഇളവുകേളാ േമാചനേമാ, പകരം പുണ�േമാ
ലഭി�ു�തിന ല്ളിതമായ മാർ�ം* എേ�ാഴുമു� :്
ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���
*വ��ിസ�ാത���െ� നിേഷധി�ു�
വാഹനനിയമ�െളയും മ��ം ത�ി�ൂ��� അധമരായ
മ��ിമാരും* ന�ായാധിപ�ാരും സർ�ാർ-
ജീവന�ാരും മ��ം ഉൾെ�� *മനുഷ�-
ഭരണാധികാരികെള ധി�രി�ാനും,
അത�ാവശ�െമ�ിൽ നീചെര പരസ�മായി െക�ിയിടാനും,
േവ�ിവ�ാൽ പരസ�മായി ത�ാനും, ജന�ള�െട
ദാസ�ാരും സംര�കരും, ജന�ൾ ഊ���വരുമായ
േപാലീസ് േസനയ�്് ധർ�ശാസ�്തപരമായ
ചുമതലയു�ത ന്ിറേവ�ണം.* ഊ��� ജന�െളയും
ധർ� ശാസ�്തെ�യും മാ�തം സല��� െ്ച�ണം.
*അേ�ാഴാണ് േപാലീസ് േസന, ജന�ള�െട
ഭാഗമാവു�തും, സഹായികളാവു�തും*.
മ��ിമാെരയും മ��ം സല���് െച���തും
അ�ാനികളാേയാ അ�ാനികെളേ�ാെലേയാ
ജീവി�ു�തുംഅവസാനി�ി�ണം.
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ൈദവ-വി�വേ�ാെട, *ഭൗതിക അസത്ിത�മു�തായ
മ�ിെ� നിയമ�െള*, ഭൂമിയിെല�ുമു� ജന�ൾ
സ�ീകരി�ു�തും അനുസരി�� ജീവി�ു�തുമാണ.്
_മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ�ള�ം രാഷ�്ട ഭരണഘടനകള�ം
ഉൾെ�െടയു� മാനുഷിക നിയമ�ൾ�്ഭൗതിക
അസത്ിത�ം ഇ�ാ�തുെകാ�് മ�ിൽ
ജീവി�ു�വർ�് േചരി�ാെയ�_ തിരി�റിവ്
ജന�ൾ� ഉ്�ാവു�തും *ചുമ�ുനട�വർ തെ�
അവെയ ചുെ�രി�ു�തുമാണ*്. എ�ാ
രാജ��ളിെലയും എ�ാ അധർ��ള�ം അനീതികള�ം
അവസാനി�ു�താണ.്

ഭൂമിയിെലഎ�ാ രാജ��ളിെലയും ജന�െള
സംബ�ി�ു�കാര��ളാണവ. �പേത�ക

രാഷ�്ട�ള�മാേയാസം�ാന�ള�മാേയാ മാ�തം
ബ�െ��ത�ാ എ� സ്ുവ��മായി

അറി�ുെകാ�ണം.

www.omsathyam.comഎ�െവബൈ്സ�ിൽ നി�്
സൗജന�മായി� ഡ്ൗൺേലാഡു െച�ാൻകഴിയു�
മഹാ�ഗ��ിൽ, മഹാ�പപ��ിെലസർ�
കാര��െളയും മഹാശാസ�്തപരമായി�്
വിശദീകരി�ി���.് *മ�ിെ�നിയമ�െള
പാലിേ��ത േ്മാ�ം ലഭി�ാൻ, (ഓേരാ
മനുഷ�െ�യും)ആവശ�മാകു�താണ.്*



14

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

എ�,്

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

www.omsathyam.com

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

വ��ികൾ� ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായആന�ം
ലഭി�ു�ുെവ�ിൽ, െഷയർ െച��ക. *സ��ചുമതലയായി
െഷയർ െചയത്ാൽ പുണ�ം ലഭി�ു�താണ.്* പുണ�െ�
ആ�ഗഹി�� െഷയർ െചയത്ാൽ, പുണ�ം ലഭി�ു�തുമ�.

ഏകമഹാശ�ിയും,ഏകൈദവവും, മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായ മഹാ�ബ�വും, മഹാപിതാവും, മഹാമാതാവും,
മഹാനീതിപതിയും, മഹായജമാനനും, മഹായജമാനയും,
മഹാദാസിയും, മഹാേദവനും, മഹാേദവിയും, മ��ം ശരീരവും

ഭൂമിയുമായൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.


