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Published on 12 April 2017 in Malayalam Unicode language.

*ഭൂമിയും ഭൂമിയുെടഅംശമായശരീരവും, മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
സകലജീവാ�ാ�െളയുംസ�ൂർ�മായി മഹാഭരി�ു�ത*്
എ�െനെയ� മ്ഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ു�ു.

" *ൈദവ-വി�വം ഉടൻ* "

ൈദവ-വി�വ വിശകലനം -7 *Extracted* from :
*http://omsathyam.blogspot.in/?m=1*

വിശദീകരണം :

*1. ശരീരവും ജീവാ�ാവും* തീർ�ും വിഭി��ളായ *�സഷട്ാവും
സൃഷട്ിയുമായി��* �പവർ�ി�ു�തിെന മഹാശാസ�്തപരമായി
വിശദീകരി�ു� .ു *'ത��മസി'�്യഥാർ��ിൽ ശരീരവുമായാണ്
ബ�ം;ആ�ാവുമായ�.*

*2.* ഓേരാ ജീവാ�ാവിെ�യും സ��െമ�ു െത�ി�രി�ി��� *ശരീരം,
�പത��മായി� ജ്ീവാ�ാവിെന മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം സ�ൂർ�മായി
മഹാഭരി�ു�ത എ്�െനെയ� �്ഹസ�മായി വിശദീകരി�ു� .ു*

*3. ജീവികള�െട സൃഷട്ിയുംസംഹാരവും.* ജീവൻ, പരമാ�ാവ,് ജീവാ�ാവ,്
ശരീരം,എ�ിവെയ മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ു� .ു

*4. "എെ� രാജ�ം" എ�്യാെതാരു രാജ�െ���ിയും പറയാൻ
േയാഗ�തകൾ ഉ�വർ ഭൂമിയിൽ ഇ� !.*
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*1. ശരീരവും ജീവാ�ാവും* തീർ�ും വിഭി��ളായ
*�സഷട്ാവും സൃഷട്ി*യുമായി�� �പവർ�ി�ു�തിെന
മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ു�ു.

മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െടെയ�ാം സ�ത�മാണ്അഥവാ
വ��ിത�മാണ് *ജീവാ�ാവ.്* ജീവിയായി�്അഥവാ മനുഷ�നായി�്
ജീവാ�ാവിെന ജനി�ി�ുേ�ാൾ ശരീരം ലഭി�ു� .ു മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� ജീവികൾെ��ാം ജീവി�ാനും ആന��െളെയ�ാം
അനുഭവി�ാനും ശരീരം അത�ാവശ�മാണ.്* ജീവാ�ാ�ൾ�്
അന�മായ ആന��െള ലഭി�ു�ത ശ്രീര�ിലൂെടയാണ.് മെ�ാരു
വിധ�ിൽ പറ�ാൽ, *ജീവാ�ാവിന് ആന��െള
'�പത��മായി�െ�' നൽകു�ത ശ്രീരമാണ;്* എ�ാൽ *ശരീര�ിെ�
നിർ�ിതിയിലും �പവർ�ന�ളിലും ജീവാ�ാവിെ� പ� ന്ാമമാ�തേമാ
ശൂന�േമാ ആണ.്* അതായത്*ജീവാ�ാവിെന അഥവാ ജീവികെള
സംബ�ി�ിടേ�ാളം ശരീരെമ�ത് (മുഖ�മായും) ആന��െളയും
േവദനകെളയുംഅനുഭവി�ാനു� ഉപാധി മാ�തമാണ.്

*'ജീവാ�ാവ് എ� ജീവിയുെട സ�ത��ിെ�' സ��െമ�ു
െത�ി�രി�ി���  'ശരീരം' യഥാർ��ിൽ ജീവാ�ാവിെന ഭരി�ു�
'മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�അംശമാണ.്'* ചുവെടയു� (1) മുതൽ (3)
വെരയു�ലളിതമായ വിശദീകരണ�ിൽനി� േ്ബാ��മാകു�താണ.്

*(1)*. മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െടെയ�ാം ഉ�വം, ശരീര�ിെ�
രൂപം, അവയവ ഘടന, അവയവ �പവർ�ന�ൾ, േരാഗ�ൾ,
േരാഗസൗഖ�ം തുട�ിയവെയ വിശകലനം െചയത്ാൽ, ഏെറ�ുെറ
മുഴുവൻ കാര��ളിലും *ശരീര�ിെ� ഉടമെയ�ും മ��ം െത�ി�രി�ി���
'സ�ത�െമ� ജീവാ�ാവിന് '* ശരീര�ിേ�ൽ നാമമാ�തമായ
അവകാശ�ള�ം അധികാര�ള�ം മാ�തേമ ഉ�� എ�ും
സുവ��മാകു�താണ.്
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*'ശരീരെ�' സംബ�ി�,് മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം 'ശരീരവും ജീവി-
രൂപവും ഗുണ�ള�ം ജ�ഗുണ�ള�ം' നൽകി േവണം ജീവാ�ാവിെന
ജീവിയാേ��ത.്* ജീവാ�ാവിന് ആന��െള ശരീര�ിലൂെട
നൽകു�േതാെടാ�ം മ��� ജീവികെളയും 'ശരീരം' മഹാകരുതു�ു
എ�തും �ശേ�യമാണ.് ജീവികള�െടെയ�ാം 'മുഖ� ആവശ�മായ
ഭ�ണെ�' സംവിധാനം െചയത്ി���ത് 'ശരീരെ� പരസപ്രം
ഭ�ണമാ�ിയാണ.് (( ജീവികൾ മരി�ുേ�ാഴും വധി�െ�ടുേ�ാഴും,
'ശരീരം' ജീവാ�ാവിെ� ഭാഗമ�ാതായി മാറു� .ു പി�ീട ഭ്�ണ സാധനം
േപാെലയു� *'ഒരുതരം വസത്ുവാണ ശ്രീരം'* എ�ും പറയാം. മ��ം,
സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, എ�ി�െന ച�േതാ െകാ�േതാ ആയ എ�ാ
ജീവികള�െടയും *ശരീരെ�* "മാംസം, പഴ�ൾ, കായക്ൾ, കിഴ�ുകൾ,
ഇല�റികൾ, പ��റി," എ�ി�െനെയ�ാം േപരുകളി�് മനുഷ�ർ
ഭ�ി�ു� .ു* മ��� ജീവികള�െട ശരീരം ഭ�ണ വസത്ു�ളാെണ�ത്
'മനുഷ�െ� (ശവ)ശരീര�ിനും' ബാധകമാണ;് ഉദാഹരണ�ിന്
എറു�ുകള�ം എലികള�ം പ�ികള�ം കടുവകള�ം പുലികള�െമാെ� മനുഷ�-
ശരീരെ� ഭ�ി�ു�ു�.് മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െടെയ�ാം
ശരീരെ� മ��� ജീവികൾ ഭ�ി�ാലും ഇെ��ിലും ശരീര�ിെ�
അടു� ഘ�ം മ�ിലടിയുക അഥവാ മ�ിേല� '്മട�ുക' എ�താണ.്
ശരീരം ഭ�ി�െ��്വിസർ��മായി മാറുേ�ാഴും, ജീവേനാെടേയാ
ശവമാേയാ തീയിൽ എരി�െ��ാലും, െത�ാടി�ുഴിെയേ�ാ
സ�ർ��ുഴിെയേ�ാ ഒെ�യു� േപരിൽ കുഷഠ്േരാഗികേളാ
രാഷ�്ട�ളിെല �പധാന മ��ിമാേരാ മത�ളിെല ഏ�വും വലിയ
ത�ുരാ��ാർ തെ�േയാ 'കുശുകുശു മ���ൾ െചാ�ിേയാ' േമാശമായ
വാ�ുകൾപറേ�ാേനരി�� കുഴി�ി�ാലും,ശരീരം മ�ിേല� മ്ട�ു�ു ...
അതാണ സ്ംഭവി�ു�ത.് ജീവാ�ാ�ള�േടെത�ും ജീവികള�േടെത�ും
െത�ി�രി�ുകയും, *യഥാർ��ിൽ മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�
അംശ�ളായിരു� ശരീര�ൾ വീ�ും മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�
അംശ�ളായി പരിണമി�ു�ു*എ�താണ വ്ാസത്വം.

*"ഭ�ണ സാധന�ൾ"* എ� പരിവർ�നെ� അടി�ാനെ�ടു�ി
*ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീരെ� ഘടനയിലും ഘടക�ളിലും രുചിയിലും
നിറ�ിലും രൂപ�ിലും കാഴച്യിലും �പവർ�ന�ളിലും
വ�ത�ാസെ�ടു�ിെ�ാ�് ഭ�ണ ആന��ിലും, മരു�ുകൾ
േപാഷക�ൾ എ�ി�െനയു� മ�്ആവശ��ളിലും ൈദവ�ിെ�
ശ�ി ഭാവമായ അന�തെയ സുവ��മായി �പകടി�ി�ുവാനും 'ശരീരം'
�പത��മായി �ശ�ി�ു�ു�.്* മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ി
�ിതി സംഹാര�ള�മായി�� ബ�െ�� മഹാകാര��െള ശരീരം
െച��േ�ാൾ, ആവകാര��ളിെലാ�ും ജീവാ�ാവിന്പ�ിെ��താണ്
യാഥാർ��ം.
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*(2)*. ജീവാ�ാവിന് ലഭി�ു� ശരീര�ിൽ ജ�ഗുണ�ളായ
'ജീവിനിർ�യം, സ�്തീ-പുരുഷൻ, രൂപം, അവയവ�ള�ം �പവർ�ന�ള�ം,
ആയു�,് ആേരാഗ�ം, സൗ�ര�ം, നിറം, ഉയരം, െതാഴിൽ അഭിരുചി, വിേനാദ
അഭിരുചി, ജനന�ലം, ബു�ിശ�ി, ഓർ�ശ�ി,' തുട�ിയവെയ
*'ഭൂമിയിെല�ും' മഹാഉചിതമായി വ�ത�ാസെ�ടു�ിെ�ാ�്
'�പത��മായി' സ�ാനി�ു�ത് (ഭൂമിയുെട അംശമായ) ശരീരം
തെ�യാണ.്* �പത��മായ �സഷട്ാവാണ ശ്രീരെമ�ും, സൃഷട്ിയാണ്
ജീവാ�ാവ എ്�ും വ��മാണ.്

*(3)*. ഓേരാേരാ ജീവി�ും, രൂപ�ിലും ഘടനയിലും �പവർ�ന�ളിലും
ജ�ഗുണ�ളിലുംഅനുേയാജ�മായ *വ��ിസ�ാത���െ� '�പത��മായി'
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ത ശ്രീരമാണ.്*

ഓേരാ ജീവിയുെടയും *സ�ത�ം* എ� വിേശഷണമു� *ജീവാ�ാവിെ�
ഇഷട്�ൾെ�ാ�*് ജീവിയുെട 'ശരീരം' നിർ�ഹി�ു� '�പത��മായ'
�പവർ�ന�െള വിശകലനം െചയത്ാൽ *'കുടി�ുക, തി�ുക, കരയുക,
ചിരി�ുക, േനാ�ുക, േകൾ�ുക, രുചി�ുക, മണ�ുക, കളി�ുക,
ൈകകാലുകെള ചലി�ി��ം ഇ��ിയ�െള ഉപേയാഗെ�ടു�ിയും
െതാഴിലുകൾ െച��ക',* തുട�ിയവയാെണ�ു കാണാം. *െച���ത്
ശരീരമാണ്എ�ിലും ജീവാ�ാവിെ� ഇഷട്�െള അനുസരി�ാണവ*
എ�ത്സുവ��മാണ.് ഭ�ണം, മരു�ുകൾ, േയാഗ േപാെലയു�
കായിക അഭ�ാസ�ൾ തുട�ിയവയിലൂെട ശരീരെ�
പുഷട്ിെ�ടു�ാനും െമലിയി�ാനും ശ�ിെ�ടു�ാനും
ൈകകാലുകെളയും വിരലുകെളയും നാവിെനയുെമാ� 'ആവശ�ം
േപാെലയും ഇഷട്ംേപാെലയും ശ�ിെ�ാ�ും' ചലി�ി�ുവാനും
ജീവാ�ാവിനു കഴിയു�താണ.്

ശരീരം �പത��മായി�,് ജീവാ�ാവിന്അനുവദി�ു�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�ു� .ു* അതായത ല്ഭ�മാവു� അറിവിനും
ശ�ി�ുെമാ�് *'ഇഷട്ംേപാെലെയ�ാം സ�യം ചി�ി�ാനും
സംസാരി�ാനും �പവർ�ി�ാനും ആവശ�മായ വിധ�ിൽ', ഏതാനും
ശരീര-അവയവ�െള ചലി�ി�ുവാൻ വ��ിയുെട സ�ത�മായ
ജീവാ�ാവിന സ്ാധി�ു�താണ.്*
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ജീവാ�ാവിന ശ്രീര�ിനു േമൽ ഉ�തായ േമ�ടി സ�ാത���ം അഥവാ
'അവകാശവും അധികാരവും' യഥാർ��ിൽ *ശരീരം ജീവാ�ാവിന്
നൽകു� ദാനം മാ�തമാണ.്* ശരീര�ിെ�അന�മായ �പവർ�ന�െള
മന�ിലാ�ുേ�ാൾ, 'ജീവാ�ാവിനു നൽകു� സ�ാത����ൾ'
നാമമാ�തമാെണ�ു മന�ിലാകും. എ�ാൽ ഏവരുെടയും ജീവിത
അനുഭവ�െള സാ��മാ�ുേ�ാൾ, *ജീവാ�ാവിന ശ്രീര�ിനു േമൽ
ആവശ�മായ സ�ാത���െ�യും അവകാശെ�യും തദ�ാരാ
അധികാരെ�യും ശരീരം നൽകിയി���*് എ�തും �പസത്ുത
അളവുെകാ� വ്��ിസ�ാത���േ�ാെട സ��ം കാര��ളിലും സമൂഹ
കാര��ളിലും �പവർ�ി�ുവാൻ ജീവാ�ാവിനു കഴിയുെമ�തും
സത�മാണ.്

*ജീവാ�ാവിന വ്��ിസ�ാത���െ� ശരീരം അനുവദി�ിരി�ുകയാലും,
ജീവാ�ാവിെനയും ശരീരെ�യും മഹാലയി�ി��
�പവർ�ി�ി�ുകയാലും, 'മരണം വെര', അഥവാ 'ശരീര�ിൽ നി�ും
ജീവാ�ാവിെന പുറ�ാ�ും വെര', "എെ� ശരീരം" എ� പ്റയാനും 
�പസത്ുത ശരീര�ിലൂെട ആന��െളയും േവദനകെളയും
അനുഭവി�ാനും ജീവാ�ാവിന സ്ാധി�ു� .ു മഹാഅനുവാദമു� എ്�ും
സാരം.*

ഭ�ണം, മരു�ുകൾ, മദ�ം, മയ�ുമരു�ുകൾ തുട�ിയവ ജീവാ�ാവി�
ഇഷട്�പകാരേമാ അ�ാെതേയാ ബാഹ� ശ�ികൾ കാരണമായിേ�ാ
ശരീര�ിൽ �പേവശി�ാൽ ശരീരം �പതി�പവർ�ി�ു�താണ.്
ജീവാ�ാവിന്ഉേ�ഷം വർ�ി�ു�തും ബു�ി�ഭമം ഉ�ാകു�തും,
ഭാഗികമാേയാ പൂർ�മാേയാ േബാധം നഷട്െ�ടു�തും ഒെ�
ജീവാ�ാവിെ� നി�ാരതയും നി�ഹായതയും; ശരീര�ിൽ നി�ു�
ഭി�തയുംസുവ��മാ�ു�ു�.്

*പനി, ചുമ, ഉള��,് ശരീര തളർ�, പ�ാഘാതം, ഹൃേ�ദാഗം,* എ�ി�െന
െചറുതും വലുതുമായ േരാഗ�ളിലൂെടയും മരു�ുകളിലൂെടയും മ��ം
ജീവാ�ാവിനു നൽകിേ�ാരു� സ�ാത����െള ഭാഗികമാേയാ
പൂർ�മാേയാ താൽ�ാലികമാേയാ �ിരമാേയാ തിരിെ�ടു�ാൻ
ശരീര�ിനു കഴിയു�താണ.്* മാ�തമ�, ശരീര�ിേല�് കടു�
വിഷെ� കു�ിവയ�്ുകേയാ, കുടി�ുകേയാ െചയത്ാൽ
ജീവാ�ാവിെന ശരീര�ിൽ നി�ും പുറ�ാ�ിെ�ാ�്ജീവി�ു
മരണെ�നൽകുവാനും ശരീരം ത�ാറാെയ�ുവരാം.

വിശകലനം െച��േ�ാൾ ശരീരം മാ�തം 'കർ�ാവും', ശരീരം നൽകിയ
വ��ിസ�ാത����െള ഉപേയാഗി�� െചയത് �പവൃ�ികള�െട ഫല�െള
അനുഭവി�ു� ജീവാ�ാവ് 'കർ�ം' മാ�തവുമാണ.് അതായത,്
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*ജീവാ�ാവിന് ജീവി എ� അസത്ിത�െ� നൽകു�ത്ശരീരം
ആെണ�ിലും, ജീവാ�ാവും ശരീരവും തീർ�ും വിഭി�മാണ.്* അേ�ാൾ
*'ശരീരെ�' മന�ിലാ�ാൻ മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരവും
മഹാശാസ�്ത�പകാരവും* ത�ാറാവണം: *ജീവാ�ാവിെ� ഇഷട്�െള
വിഷയമാ�ാെത അദൃശ� (വാതകമായ) ജീവാ�ാവിന '്ശരീരം' നൽകു�
'ശരീര�ിൽ' മു�ു പറ� 'സ�്തീ-പുരുഷൻ, ആയു�,് സൗ�ര�ം'
തുട�ിയ ജ�ഗുണ�െള സ�ാനി�ുകയും, ജീവി എ� അസത്ിത�െ�
'�പത��മായി' നൽകുകയും െച���ത ശ്രീരമാണ.് മഹാനീതിശാസ�്ത
പരമായി�� വിശകലനം െച��േ�ാൾ, ൈദവ�ിെ� അംശമായിേ�ാ,
ഉപാധിയായിേ�ാ ശരീരം �പവർ�ി�ു�ു എ� സ്ാരം.* '�പത��മായ'
കർ�ാവാണ് ശരീരം എ�തിനാൽ 'ഉപാധി' എ�തിന് ഉപരി,
*'ൈദവ�ിെ� അംശമായി�ാണ '് അഥവാ 'ൈദവമായി�ാണ '് ശരീരം
�പവർ�ി�ു�ത*്എ� മ്ന�ിലാ�ാം.

ഇനി മഹാശാസ�്തപരമായി�� വിശകലനം െച�ാം:- *'മ�ായ ഭൂമി'* എ�
മഹാരൂപെ� 'ൈദവം' മഹാസ�ീകരി�ിരി�ുകയാണ എ്�തും മ�ിെല
വസത്ു�െള ഉപേയാഗി�ാണ് എ�ാ ജീവികള�െടയും ശരീര-
അവയവ�െള അഥവാ ശരീരെ� സൃഷട്ി�ി���ത എ്�തും േചർ�ു
േനാ�ുേ�ാൾ എ�ാം സുവ��മാണ.് *ഭൂമിയിെല അഥവാ മ�ിെല
മൂലക�ള�ം സംയു��ള�മായ കാർബൺ, േസാഡിയം, സൾഫർ,
ൈന�ടജൻ, േ�ാറിൻ, ഇരു�,് കാ��ം, േഫാസഫ്റസ,് തുട�ിയവ െകാ�്
സൃഷട്ി�ി��� ശരീരവും ശരീര�ിെല-അവയവ�ള�ം 'മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ� അംശ�ളാണ.്'*

മ�ായ ഭൂമിയിെല അനവധി മൂലക�ള�ം സംയു��ള�ം െകാ�ാണ്
എ�ാ ജീവികള�െടയും 'ശരീരെ� സൃഷട്ി�ി���ത് ' എ�ു
വ��മാകുേ�ാൾ, ശരീരേ�ാടും �പത��താ ഭൂമിേയാടും ഓേരാ
ജീവാ�ാവിനും കട�ാട ഉ്�ാകു� .ു *ശരീരമായിരി�ു� ൈദവാംശ�ൾ
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു� രൂപവും അറിവും ശ�ികള�മാണ ജ്ീവികെള
േപാലും അേന�ാന�ം വ�ത�ാസെ�ടു�ു�തും സൃഷട്ി�ു�തും
പരിപാലി�ു�തും !* ശരീരമായി രൂപാ�രെ�ടു� മ�ിെല
വസത്ു�ള�െട സ�ഭാവ�ൾ�ും ഗുണേദാഷ�ൾ�ും ജീവാ�ാവിനു
േമൽ സ�ാധീനം െചലു�ാൻ കഴിയുെമ�തിന്വ�ത�സത് ഭ�ണ
സാധന�ള�ം മരു�ുകള�ം മ��ം സൃഷട്ി�ു� �പഭാവം സാ��വുമാണ.്
അതായത �്പത��മായി കർ�ാവായി�� �പവർ�ി�ത്ൈദവമാണ;്
ഭൂമിയാണ;് ശരീരമാണ.് അേതസമയം മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം,
ജീവാ�ാവിെന സൃഷട്ി�ി���ത ഭ്ൂമിയുെട ഭാഗമായ�. *'ത��മസി' �്
യഥാർ��ിൽ ശരീരവുമായാണ ബ്�ം; ആ�ാവുമായ�;* എ�ാണ്
അതി�ർ�ം.ചുവെട 2-ൽവിശദീകരണം തുടരു�ു�.്
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*2.* ഓേരാ ജീവാ�ാവിെ�യും സ��െമ�ു
െത�ി�രി�ി��� *ശരീരം, �പത��മായി� ജ്ീവാ�ാവിെന
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മഹാഭരി�ു�ത്
എ�െനെയ� �്ഹസ�മായി വിശദീകരി�ു�ു.*

മനുഷ� ജീവിത�ിൽ അതി�പധാന�ളായ *5* കാര��െള മാ�തമാണ ്
ചുവെട പരാമർശി�ു�ത.് (ഏതാനും െചറിയ ആവർ�ന�ൾ വിഷയ
വിശദീകരണ�ിന ആ്വശ�മായി���.്)

*(1)*. 'മഹാശ�ിയും ഭൂമിയും മ��ം ശരീരവുമായ ൈദവം',
*കു�ു�ളായ ജീവാ�ാ�െള ഭാരെ�ടു�ാെത, സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ�യും അന��ളായ ആന��െളയും
ജീവാ�ാ�ൾ�ു നൽകുകയും, അവരുെട ശാരീരിക �പവർ�ന�െള
സ�യം മഹാഭരി�ുകയും െച��� .ു* ഉദാഹരണമായി� പ്ാൽ, മു�, പഴ�ൾ,
പഴ�ാറുകൾ, പായസം, ക�ി, ഊണ,് ബിരിയാണി, പിസാ, ഐസ �്കീം,
തുട�ിയ അന��ളായ *ഭ�ണ സാധന�െള ഭൂമിയിെല�ുമു�
മനുഷ�രുെട സ�ത�മായ ജീവാ�ാ�ൾ രുചി�് ആസ�ദി�ുകയും
ആന�ി�ുകയും െച��� .ു* എ�ാൽ ഭ�ണെ� ദഹി�ി�ു�ത്
ഉൾെ�െടയു� ശരീര�ിെല ബഹുവിധ കാര��െള '�പത��മായി
െച���ത ശ്രീരമാണ'്; ജീവാ�ാവ�. കു�ു�ളായ ജീവാ�ാ�െള
ഭാരെ�ടു�ാെതയു� 'ൈദവാംശമായ ശരീര�ിെ�
മഹാവാ�ല�മാണത.്' �പസത്ുത മഹാവാ�ല��ിെ� അളവ്
േബാ��മാവാൻ, ശരീര�ിെല ര� ഓ�വും, ദഹന �പ�കിയകള�ം,
വിസർ�ന�ള�ം, നാഢീവ�വ�യും, ശരീര വളർ�യും, ദഹന
രസ�ള�െടയും നാഢീഞര�ുകള�െടയും േകാശ�ള�െടയും
അ�ികള�െടയും നിർ�ാണവും �പവർ�നവുെമ�ാം േബാധേ�ാെട
ജീവാ�ാവ െ്ച��� കാര��ളായി� സ്��ി�ാൽ മതിയാകും. അതായത,്
ജീവാ�ാവ ഉ്റ�ുേ�ാഴും, േബാധം നഷട്െ�ടുേ�ാഴും, ധാർ�ികേമാ
അധാർ�ികേമാ ആയ ആന��ളിൽ മുഴുകുേ�ാഴുെമ�ാം
ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ ശരീരം, ജീവാ�ാവിനു േവ�ി
വളെരയധികം ശാരീരിക �പവർ�ന�െള സ�യം െചയത്ു
െകാ�ിരി�ുകയാണ.് ജീവാ�ാ�ള�െടെയ�ാം ജീവിതം മുഴു-
നരകമാവാെത ജീവാ�ാവിെന ശരീരം സദാ സംര�ി�ു�ു എ�്
ചുരു�ം. ശരീരം സ�യം നിർ�ഹി�ു� മഹാ�പവർ�ന�ൾ�്
മഹാശാസ�്തപരമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ മതജാതിജീവികൾ�ും
നിരീശ�രവാദികൾ�ുംകഴിയു�ത�.
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*(2)*. 'മഹാശ�ിയും ഭൂമിയും മ��ം ശരീരവുമായ ൈദവം',
കു�ു�ളായ ജീവാ�ാ�ൾെ��ാം, മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം
മഹാസമനീതിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു� .ു

ജീവാ�ാവിന മ്ഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം, ഭ�ണം, െതാഴിൽ, സംഗീതം,
ഭ�ി, കലകൾ, സാഹിത�ം, ദാനം, സേ്നഹം, േ�പമം, കാമം, ദാസ�ം,
വാ�ല�ം തുട�ിയവയിലൂെട അന��ളായ ആന��െളയും
േവദനകെളയും നൽകു�ത ശ്രീരെ� ഉപാധിയാ�ിയാണ.് മ��ിമാർ
ഉൾെ�െട എ�ാ ജന�ള�െടയും മ��� ജീവികള�െടയും അഥവാ
*ജീവാ�ാ�ള�െട*യും, ശരീര�ിലു�ാവു� െചാറി�ിൽ, മുഖ�ുരു,
പാ�,് മുഴ, പനി, ജലേദാഷം, ചുമ, പ��േവദന, വയ��േവദന, െഹർണിയ,
കിഡന്ി ക� േ്വദന, െവരിേ�ാസ െ്വയൻ്, ശ�ാസംമു�ൽ, �യം,
മ��ി�ം, വസൂരി, മല�നി, കാൻസർ,എയഡ്സ്,്ഹൃേ�ദാഗം, തുട�ിയ
േരാഗ�െളയും; അപകട�ളിലൂെടയും മ��ം ശരീര�ിന സ്ംഭവി�ു�
മുറിവുകെളയും�ത�െളയുംഅംഗൈവകല��െളയും; മരു�ുകെളയും,
ജനനം മുതൽ മരണം വെരയു� ശരീര�ിെ� �കേമണയു�
വളർ�കെളയും; �പസവ േവദന ഉൾെ�െടയു� അന��ളായ
ജീവിതകാര��ളിൽ ഓേരാ മനുഷ�നും ലഭി�ു� ൈവവിധ��ള�ം
വ�ത�സത്�ള�മായ ആന��െളയും; മരണെ�യും മഹാഭരി�ു�ത്
ശരീരം തെ�യാണ.് ജീവാ�ാവിന ഇ്ടെപടാൻ കഴിയു�ത ന്ാമമാ�തേമാ
ശൂന�േമാആണ.്

േമ�റ� വസത്ുതകെള വിശകലനം െച��േ�ാൾ, *ജന�ള�െട ജീവിത
കാര��ളിൽ സമനീതി നിർ�ഹി�ാൻ 'മ��ിമാരും ന�ായാധിപ�ാരും
സർ�ാർ-ജീവന�ാരും േപാലീസും മ��ം ഉൾെ�� മനുഷ�-
ഭരണാധികാരികൾേ�ാ, സമൂഹ�ിെല ഏെത�ിലും മനുഷ�ർേ�ാ'
കഴിയു�ത�ാഎ� സ്ുവ��മാകു�താണ.്*

മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാഭരണാധികാരിയും
മഹാനീതിപതിയുമായ ഏകൈദവം, *സൃഷട്ികള�ം കു�ു�ള�മായ
ജീവാ�ാ�ൾെ��ാം മഹാസമനീതിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ത്
അവരുെട ശരീര�ിൽ ഗുണ�െളയും ജ�ഗുണ�െളയും
സൃഷട്ി��െകാ�ാണ.്* മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ, ശരീരം
സൃഷട്ി�ു�തായി� �്പത��മായി മന�ിലാ�ാൻ കഴിയു� ഗുണ�ള�ം
ജ�ഗുണ�ള�മാണ് അഥവാ *ശരീരമാണ് ജീവാ�ാ�ൾെ��ാം
മഹാസമനീതിെയ മഹാഅനു�ഗഹി��* നൽകു�ത.് *ജീവിനിർ�യം,സ�്തീ
-പുരുഷൻ, രൂപം, അവയവ�ള�ം �പവർ�ന�ള�ം, ആയു�,് ആേരാഗ�ം,
മുഖഛായ, സൗ�ര�ം, നിറം, ഉയരം, െതാഴിൽ അഭിരുചി, വിേനാദ അഭിരുചി,
ജനന�ലം, ബു�ിശ�ി, ഓർ�ശ�ി,* തുട�ിയവയാണ്
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*ജ�ഗുണ�ൾ* എ�് മു�് സൂചി�ി�ിരു�  ു . ശരീരം
മഹാനിർ�ഹി�ു� മഹാനീതികാര��െള ജീവാ�ാവിനു െച�ാൻ
കഴിയു�ത�ാ എ�തിന്*ഒരു ഉദാഹരണം* കുറി�ാം : ഇ�െ�
ഭൂമിയിെല സുമാർ 700 േകാടി ജന�ൾ�് 'തുല�മായ സൗ�ര�ം'
നൽകിയാൽ മുഖഛായ, അവയവ രൂപം, നിറം, സ�്തീ-പുരുഷൻ
എ�ിവയിെല വ�ത�ാസ�ൾ അവസാനി�ു�തും അേന�ാന�ം
തിരി�റിയാൻ കഴിയാെത ജന�െള�ാം കഷട്െ�ടു�തുമാണ.്
*മുഖഛായ* േപാെലയു� കാര��െള നിർ�ഹി�ാൻ ജന�െളേയാ
(ജന�ള�െട) ഭരണാധികാരികെളേയാ ചുമതലെ�ടു�ാൻ ൈദവം
ത�ാറായാൽ, േവേ� േവേ�എ�ുപറ� ഭ്രണാധികാരികൾ ഉൾെ�െട
എ�ാ ജന�ള�ം നിലവിളി�ു�താണ.് മ�� ജ�ഗുണ�ളായ സ�്തീ-
പുരുഷൻ, ആയു�,് ആേരാഗ�ം, മുഖഛായ, നിറം, ഉയരം, െതാഴിൽ
അഭിരുചി, വിേനാദ അഭിരുചി, ജനന�ലം, ബു�ിശ�ി, ഓർ�ശ�ി,
തുട�ിയവയിെല വ�ത�സത്ത കൂടി ജീവാ�ാ�െള ഏ�ി�ാനാവുേമാ
എ�തും ചി�ി�ണം ! ജ�ഗുണ�ളിെല വ�ത�സത്ത;അതിസ�ീർ�വും
അതിവിപുലവുമായ മു��- പിൻജ��ൾ, കാലഘ�വും ജനെ�രു�വും
ശാസ�്തവികസനവും സമന�യി� ആ്വശ�മാ�ു� ബഹുവിധ കാര��ൾ,
തുട�ിയവെയ�ാം ജീവാ�ാവിനു െച�ാൻ കഴിയാ�തായ
മഹാനീതികാര��ളാണ.്

കൂടാെത ഭൂക�ം, സുനാമി, അ�ിബാധ, അ�ി പർ�തം, കാ��തീ,
െകാടു�ാ�,് മ�,് മഴ, െവയിൽ, ചൂട,് കാലാവ�, തുട�ിയവയും
ഉൾെ�� സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര�െള മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
എേ�ാഴും മഹാഭരി�ു�ത്ജീവാ�ാേവാ മ��� ജീവികേളാ അ�ാ
എ�ത വ്ളെര �പധാനമാണ.് ഓേരാ �പേദശ�ളിെലയും കാലാവ�
അ�െമാ�്വ�ത�ാസെ�ടുേ�ാൾ, ഉദാഹരണമായി�് സൂര�െ� ചൂട്
കൂടുകയും നദികള�ം േതാടുകള�െമ�ാം വ�ിവരള�കയും ജല�ാമം
രൂ�മാവുകയും െച���ത് തുടർ�ാൽ ഭരണാധികാരികൾ
ഉൾെ�െടയു� ജന�ൾ�ും മ�� ജീവികൾ�ും നാടും കാടും
ഉേപ�ി�ുകേയാ ദാഹി�� മരി�ുകേയാ േവ�ിവേ��ും!

ജന�ള�െട ഏതാനും െപാതുവായ ആവശ��െള നിറേവ�ാനു�
ഭരണകൂടം, ധർ�ശാസ�്തപരമാേയാ ധർ�ശാസ�്തപരമായി��ാെതേയാ
�പവർ�ി�് ജന�െള സഹായി�ുകേയാ പീഢി�ി�ുകേയാ
െച���താണ്ഭരണെമ�്ധരി�ി��� കു�ു�െള�ാം �പേത�കം
�ശ�ി�ാലും. 'മഹാശ�ിയും ഭൂമിയും മ��ം ശരീരവുമായ ൈദവം', ഓേരാ
മനുഷ�െനയും െവേ�െറയാണ സ്ൃഷട്ി�ി���ത.് ഓേരാ മനുഷ�െ�യും
േമലു� മഹാനീതിെയ�ത് ജീവിതകാല�് മുഴുവൻ ചി�ി�തും
സംസാരി�തും െചയത്തുമായ മുഴുവൻ കാര��െളയും; സൃഷട്ിപരമായ
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വിധി, �ിതിപരമായ വിധി എ�ിവ �പകാരം കണ�ാ�ിയാണ.്
അതായത്ഓേരാ മനുഷ�െ�യും ജനനം മുതൽ മരണം വെരയു�
കാലഘ��ിെല മുഴുവൻ െചയത്ികെളയും സൃഷട്ിപരമായ വിധി,
�ിതിപരമായ വിധി എ�ിവ �പകാരം കണ�ാ�ിയു� നീതി
നിർ�ഹണം മാ�തേമ സ�ൂർ�മാവുകയു��. ഓേരാ മനുഷ�െ�യും
തനതു ജ��ിെല സ�ൂർ� ജീവിതകാര��ള�െടയും കണ�ുകെള
േപാലും ഭൂരിപ�ം ജന�ൾ�ും അറിയി�; അറിയണെമ�ിൽ
ൈദവാനു�ഗഹം േവണം; ൈദവാനു�ഗഹം േവണെമ�ിൽ,
ആ�പരിേശാധനകൾ�ും തിരു�ലുകൾ�ും ത�ാറാവു� മന�്
മനുഷ�ർ�ു�ാവണം. *കു�ു�െള ഭാരെ�ടു�ാെത, മു��-
ത��-പിൻജ�കാര��ള�െടെയ�ാം കണ�ുകെള 'മഹാശ�ിയും
ഭൂമിയും മ��ം ശരീരവുമായൈദവം', മഹാസൂ�ി�ു�ു�.്

(*ധർ�ശാസ�്തപരമായി വ��ിസ�ാത���െ� ഏവരും
ഉപേയാഗെ�ടു�ുേ�ാൾ മാ�തമാണ*് അന�മായ ആന�
കാര��ളിെല�ാം സമൂഹ�ിൽസമത�വും സമാധാനവും ഉ�ാവുക.)

*(3).* *എ�ാ ജീവാ�ാ�ൾ�ും നി�ിതമായ സമരൂപെ� ലഭി�ു�ത്
മനുഷ�ാവ�യിൽ േമാ�ം േനടുേ�ാൾ മാ�തമാണ.്*

ജീവാ�ാവ് സുഖദുഃഖ�െള അനുഭവി�ുേ�ാൾ, ജീവാ�ാവിെന
വഹി�ു� ജീവി-ശരീരവും, ശരീര�ിെ� ഭ�ണ രൂപ�ിലു� 'പഴ�ൾ,
പ��റി, മാംസം തുട�ിയ ജീവി-ശരീര�ള�ം' �പധാനമാണ എ്��ാെത
ജീവാ�ാവിെ� രൂപമ�ാ വിഷയമാകു�ത.് കാരണം ആന��ളിലും
ആന��ള�െട അളവുകളിലുമാണ് മഹാസമനീതിെയ
മഹാഭ�ദമാ�ിയി���ത;് ശരീരെ� ഉപേയാഗെ�ടു�ി ശരീരം തെ�
െച��� കാര��ളാണ!്. മഹാനീതിശാസ�്ത പാഠ�ൾ പഠി�ുേ�ാൾ,
മുകളിൽ �ഹസ�മായി വിശദീകരി�തുേപാെല,ജീവാ�ാവിന ശ്രീര�ിലൂെട
സമആന��െളയും േവദനകെളയും '�പത��മായി' സ�ാനി�ു�ത്
ശരീരം തെ�യാെണ� േ്ബാ��മാകു�താണ.്
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*ശരീരമാണ �്പധാനം;ആ�ാവ�.*

വ��ിപരമായ അസത്ിത��െളയും അഥവാ ജനനെ�യും
ജീവിതെ�യും മരണെ�യും, ആന��െളയും
മഹാആവിഷ�്രി�ി���ത ശ്രീരെ� ആസപ്ദമാ�ിയാണ.് അതായത്
മനുഷ�െര�ാം സ�യം അറിയു�തും അേന�ാന�ം അറിയു�തും
സേ്നഹി�ു�തും �പണയി�ു�തും പരിചരി�ു�തും
ശു�ശൂഷി�ു�തും സഹായി�ു�തും ശി�ി�ു�തും ഭരി�ു�തും
�പാർ�ി�ു�തും വിേനാദി�ു�തും േവദനി�ു�തും
ആന�ി�ു�തുെമ�ാം ശരീരെ� ആധാരമാ�ിയാണ.്
ചു��മു�വേരാടു ന�തു െചയത്്ആന��െളയും പുണ�െ�യും
േനടു�തും, അധർ��െള െചയത്് അധാർ�ികമായ
ആന��േളാെടാ�ം പാപവും മാനുഷികമായ ശി�കള�ം
ൈദവശി�കള�ം േനടു�തും, ശരീരെ� ആധാരമാ�ിയാണ.്
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം ഓേരാ ജീവാ�ാവിനും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി��� 100 മനുഷ� ജ��ളിലും ശരീരമാണ �്പധാനം; ആ�ാവ�;
ശരീര�ിെ� �പവർ�ന�െള ആധാരമാ�ിയാണ്ആന��െളയും,
മാനുഷികമായശി�കെളയുംൈദവശി�കെളയുംഅനുഭവി�ു�ത.്

മനുഷ�ൻ സ��ം ശരീരെ� ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
സേ്നഹി�ാൽ ഭൂമിയിെല�ും ധർ� സം�ാപനം
ഉ�ാകു�താണ;് സ��മായ ശരീര�ിൽ, ഇണയുെട ശരീരവും
ഉൾെ�ടു�ു; എ�െനെയ�ാൽ മനുഷ�ൻ എ� പദം
ബഹുവചനമാണ;് ഓേരാ മനുഷ�നും 2 ശരീരമു�;് സ�്തീയും
പുരുഷനും എ� 2 ഭാഗ�ളായി�ാണ മ്നുഷ�െനസൃഷട്ി�ി���ത.്
ഓേരാ മനുഷ�നും അവരവരുെട ര�ാമെ� പകുതിേയാട -് സ�്തീേയാട്
പുരുഷനും; പുരഷേനാട സ്�്തീയും - പുലർേ��തായ സേ്നഹെ�യും
പരസപ്ര മര�ാദകെളയും വിശകലനം െച��േ�ാൾ, ധർ�ശാസ�്ത�ിെ�
ഉ�തമായ പാഠ�െള ലഭി�ു�താണ.് ഭൂമിയുെട അംശ�ളായ
മൂലക�ൾ െകാ�് ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു� ശരീരെ�
സൃഷട്ി�ിരി�ുകയാൽ, *സ��െമേ�ാണമു� ശരീരെ�
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്സേ്നഹി�ു�വർ*, ത�ളറിയാെത ഭൂമിെയ
സേ്നഹി�ു�വരായി മാറു�ു�.് ആകയാൽ സ��െമേ�ാണമു�
ശരീരെ� *ധർ�ശാസ�്തപരമായി�*് സേ്നഹി�ു�േതാെട ഭൂമിയിെല
എ�ാ മനുഷ�രുെടയും ജീവിതം സംശു�മാവു�താണ;് ആന�കരവും.
അേതസമയം ഓേരാ മനുഷ�നും, ശരീരം െകാ�്ആന��െളയും
േവദനകെളയും അനുഭവി�� ജീവി�ു�ത് അവരവരുെട
േലാക�ാെണ�തും, *മരി�ുേ�ാൾ ജീവാ�ാവിന് മരണം
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സംഭവി�ു�ിെ��ിലും ജീവാ�ാവിെ� ഒരു മനുഷ�ജ��ിന മ്രണം
സംഭവി�ു�ു�*് എ�തും, മരണെ� മാതാപിതാ�ള�െട ഉൾെ�െട
യാെതാരു ജീവികള�െടയും ശരീരവുമായി ബ�ി�ി�ി�ി�ാ എ�തും ഓേരാ
മനുഷ�നും തനിെ�� വ��ിയാെണ� സ്ുവ��മാ�ു�ു�;് സ��മായ
ഉ�രവാദി��ളിൽ നി� ഒ്ളിേ�ാടാൻ മനുഷ�നിെല സ�്തീ - പുരുഷ
സേ�ളനെ�ഉപേയാഗി�ാനാവി�ാഎ�ുചുരു�ി പറയാം.

മനുഷ�ാവ�യിൽഎ�ു�ജീവാ�ാവ 1്00 മനുഷ�ജ��ളിലൂെട (+ഒരു
പശു/കാള ജ�ം) അന�മായ ആന��െള അനുഭവി��ം
ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി��ം േമാ�െ� േനടു� വിധ�ിലാണ്
ജീവിതകാര��െള മഹാഒരു�ിയി���ത;് ൈദവം നൽകു� വിധ�ില�.
മഹാവാ�ല�മായ ൈദവം േമാ�െ� മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകുകയാണ്യഥാർ��ിൽ സംഭവി�ു�ത്എ� ക്ാല�കേമണ
മാ�തം ജീവാ�ാവ് തിരി�റിയു� വിധ�ിലാണ് മഹാസംവിധാനം
െചയത്ി���ത.്

േമാ�ം േനടും വെരയും ജീവാ�ാവിനു ലഭ�മാവു� ശരീരം,
നി�ിതമെ��ു പറയുേ�ാൾ അ�പധാനമാണ് ശരീരം എ�്
െത�ി�രി�രുത.് *പുനർ���ൾ ഉൾെ�െട ഓേരാേരാ ജ��ിലും,
മുകളിൽ വ��മാ�ിയതു േപാെല ജീവാ�ാവിെ� അസത്ിത�വും
ജീവിതവും അതാതു ജ��ളിൽ ലഭ�മാവു� ശരീരെ�
ആധാരമാ�ിയാണ.്*

ജീവാ�ാവിെ� ആന�ം എ�ത്ശരീരെ� ആ�ശയി�ാണ്എ�്
പറയുേ�ാൾ, ശരീര�ിന അ്ംഗഭംഗേമാഅംഗൈവകല�േമാ സംഭവി�ാൽ,
ജീവാ�ാവിെനയും ബാധി�ു�ു എ�താണ വ്ാസത്വം. ഒരാെള അ�ൻ,
േകാ��ൻ, െപാ�ൻ, ബധിരൻ, ഊമ, മുട�ൻ, ഒ�ൈ��ൻ, ഒ��ാലൻ
എ�ി�െനെയ�ാം വിളി�ുേ�ാൾ ജീവാ�ാവ എ്� സ�ത�െ�യാണ്
യഥാർ��ിൽ വിളി�ു�ത.് *ജീവാ�ാവിന് അംഗൈവകല�ം
സംഭവി�ു�ു എ��ാ അതി�ർ�ം.* ശരീര�ിെ� �പാധാന�മാണ്
െവളിവാ�ു�ത.്

സമസത് ജീവികള�െടയും സ�ത��ളായ ജീവാ�ാ�ൾ മ��ം, സസ�ം,
പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ എ�ീ 5 ജീവിരൂപ�ളിലൂെടയും മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരമു� മഹാപരിണാമെ� സ�ീകരി�ു�ു�.് മനുഷ�ാവ�യിൽ
100 മനുഷ� ജ��െള ജ�ഗുണ�ളിെല വ�ത�ാസ�േളാെട ഭൂമിയിെല
ഏെറ�ുെറ എ�ാ രാജ��ളിലും 'ജനി�ുകേയാ ജീവി�ുകേയാ െചയത്'്
അനുഭവി�ുക തെ� േവണം. സൃഷട്ികള�ം കു�ു�ള�മായ
ജീവികൾെ��ാം മനുഷ�ാവ�യിൽ േമാ�െ� മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ത് ഓേരാ ജീവി�ും/ജീവാ�ാവിനും ഭൂമിയിെല സർ�
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ആന��െളയും മഹാസമമായി�്അനുഭവി�ി� േശഷം മാ�തമാണ;്
മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ൈദവം,
മഹാനീതിപതിയാവു�ത് അ�െനയാണ.് മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെല
മഹാപുനർ�� സി�ാ� �പകാരം *ജീവാ�ാവിെന
പുനർ�നി�ി�ുേ�ാൾ, എ�ാ ജ��ളിലും സമസത് ആന��െളയും
േവദനകെളയും അനുഭവി�ു�ത് ശരീര�ിലൂെടയാണ് എ�ത്
'ശരീരമാണ് �പധാനം, ആ�ാവ�' എ�ു സുവ��മാ�ു�ു�.്
ജീവാ�ാവിനു േപാലും �പധാനമായത ശ്രീരമാണ,് ആ�ാവ�ാ എ�ു
തെ�യാണ് അതി�ർ�ം. *ഇണ, മാതാപിതാ�ൾ, മ�ൾ,
െകാ��മ�ൾ, ഉ�വർ, കൂ��കാർ, നാ��കാർ, മ��� ജീവികൾ എ�ി�െന
സർ�രും അേന�ാന�ം അറിയു�തു േപാലും ശരീരെ�
ആധാരമാ�ിയാണ.് ജീവാ�ാവിന് അസത്ിത�വും ആന��ള�ം
േവദനകള�െമ�ാം നൽകു� ശരീരെ� മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�
അംശമായും തദ�ാരാ ൈദവമായും തിരി�റിയാൻ കഴിയുേ�ാൾ, ശരീരം
എ� �സഷട്ാവിനു മു�ിൽ ജീവാ�ാവ എ്� സൃഷട്ി ഒ�ുമ�ാ എ�ും,
ഒ�ുമി�ാഎ�ും േബാ��മാകും.*

മ��ം, സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ എ�ി�െന േമാ��ിന മ്ു�ു�
ജീവിരൂപ�െള�ാം, മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� കു�ു�ള�ം
സൃഷട്ികള�മായ ജീവാ�ാ�ൾ�് േമാ�െ� േനടാനു�
ഉപാധികളാെണ�തും ജഗ�ിെ� മഹാ ഔ�ത�െ� േബാ��ം
വരു�വർ� ജ്ീവിേലാകേ��ു മട�ാൻ മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
അവസരമു�്എ�തും വിശിഷട്മാണ.് ജീവാ�ാവിനു ലഭ�മാവു�
നി�ിത സമരൂപെ���ിയും ഭൗതികമായ അസത്ിത�െ� സംബ�ി��ം
േമാ�െ���ിയും ചുവെട 3.(5)-ൽവിശദമാ�ു�ു�.്

*(4)*. ൈദവ�ിെ� �പത��മായ അംശമാണ് ശരീരം എ�ും,
'ത��മസി'� ശ്രീരവുമായി മാ�തമാണ ബ്�െമ�ും, ജീവാ�ാവുമായി�്
ബ�മിെ��ും മഹാശാസ�്തപരമായി� മ്ുകളിൽ വിശദീകരി�� കഴി� .ു*

*ഭാരത�ിെല മുഖ�ആ�ീയ ദർശനമായ ത��മസിയുെട യഥാർ�മായ
അർ�െ� പുനഃ�ാപി�� െകാ� ഭ്ൂമിയിെല സമസത് മത�ള�െടയും
സംഹാരം ഉടൻ മഹാആരംഭി�ു� ൈദവവി�വേ�ാെട
പൂർ�ിയാകു�താണ.്*
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*3. ജീവികള�െട സൃഷട്ിയും സംഹാരവും.* ജീവൻ,
പരമാ�ാവ,് ജീവാ�ാവ,് ശരീരം, എ�ിവെയ
മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ു�ു.

ആദിയും അ�വുമി�ാ� *ഏകമഹാശ�ിയായ ൈദവം, തെ�
ആദിയും അ�വുമി�ാ� മഹാ�ാനെ�യും മഹാശ�ികെളയും
മഹാലയി�ി��ം മഹാപരിമിതെ�ടു�ിയും, മഹാ�പപ�െ�യും മനുഷ�ൻ
ഉൾെ�െടയു� ജീവികെളയും സൃഷട്ി�ി���ത് എ�െനെയ�ും
മഹാപരിപാലനം നിർ�ഹി�ു�ത എ്�െനെയ�ും* മഹാ�ഗ��ിൽ
വിശദീകരി�ി���.്

*ഏകൈദവംസ�യം ര�ായി വിഭജി� ഒ്�ായി വർ�ി�ു� .ു*

*സ�്തീ, പുരുഷൻ എ�ി�െന 2 ഭാഗ�െള ജീവികൾെ��ാം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിെ�ാ�് ജീവികള�െട ആന��െളയും
മഹാനീതിെയയും മഹാമംഗളമാ�ുേ�ാൾ*, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായൈദവം, ഒ�ാെണ�ിലും ര�ായി വർ�ിേ��ു�
ആവശ�മു�.് അതിനാൽ *മ�ായ ഭൂമിെയ� മഹാരൂപെ� ൈദവം
സ�ീകരി�ുേ�ാൾ, മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ള�െട മൂലരൂപമായ
ആ��ളിെല�ാം ഇലകേ്�ടാൺ, േ�പാേ�ാൺ എ�ീ േപരുകേളാെട
അതിസൂ�മ്മായ രൂപ�ളിൽ ഏകൈദവം സ�യം ര�ായി വിഭജി�്
വർ�ി�ു� .ു* ര�ായി വിഭജി�ുേ�ാഴും ൈദവം ഒേ�യു�� എ�്
സുവ��മാ�ു� അ�ുത �പതിഭാസെ� മുൻ വിശകലന�ളിലും
മഹാ�ഗ��ിലും വിശദീകരി�ി���.്

*ശരീരവും ശവശരീരവും മ��ം ക��ം ഉൾെ�െടയു� �പപ��ിെല
സർ�വും സൂ�മ്രൂപ�ിൽ അണുസ�യ�ളാണ;് അവയുെടെയ�ാം
ഓേരാ ആ��ിേലയും േ�പാേ�ാണുകെള ഇലകേ്�ടാണുകൾ സദാ
ചു�ിെ�ാ�ിരി�ുകയാണ.് അതായത് �പപ��ിെല സർ�വും
ജീവനു�വയാണ,് അഥവാ �പവർ�ി�ു�വയാണ.്* അംശ�െള
ഭൂഗുരുത�ാകർഷണ�ിലൂെട ഭൂമിേയാടു സദാ േചർ�ുനിർ�ുവാൻ ഭൂമി
�ശ�ി�ു�ുമു�.്
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ൈഹ�ഡജൻ ഒഴിെകയു� �പപ� മൂലക�ളിെല ആ��ള�െട
മൂ�ാമെ� മുഖ� ഘടകമായ ന��േ�ടാണിെ�യും മ�� വളെര െചറിയ
കണ�ള�െടയും ഉ��ി�്ജീവാ�ാവിെ� �പവർ�ന�ള�മായും,
ഇ��ിയ�ള�മായും, ജ�ഗുണ�ള�മായും പുണ��ള�മായും
പാപ�ള�മായും ബ�െ�� ഭൗതിക അസത്ിത�വും �പവർ�നവും
ഉ�ാവും. �പധാനമായും ഓകസ്ിജനുമായും ൈഹ�ഡജനുമായും മെ��ാ
വാതക�ൾ�ുമു� രാസബ��െള പുതിയ കാഴ�്�ാടിൽ പഠി�ണം.
ആവക ശാസ�്ത വസത്ുതകെള (ൈദവം) െവളിെ�ടു�ുവാൻ അധികം
ൈവകി�. മാ�തമ�, ഭൗതിക ത��ം, രസത��ം തുട�ിയ ശാസ�്ത
ശാഖകളിൽ �പവർ�ി�ു�വർ വഴി െവളിെ�ടു�ു�താണ ഒ്രു പെ�
കൂടുതൽ ഭംഗിയാവുക !

*ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപവും മ��മായ ഭൂമി�് സൃഷട്ി �ിതി
സംഹാര�ള�മായി ബ�െ�� 3് ഘടക�ളാണ ഉ്�ത.്* ൈദവ�ിെ�
വാതകരൂപമായ ഓകസ്ിജനും, �ദാവകരൂപമായ ജലവും, ഖരരൂപമായ
മ��ം. *മ�ായ ഭൂമിയാണ ജ്ീവികെള�ാം ഉൾെ�� മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�െള െച���ത് എ�് പറയുേ�ാൾ,
ഓകസ്ിജനും ജലവും മ��ം ഒ�ു േചർ� ഭൂമി (മ�)് െച���ുഎ�ാണ.്*

ഒ�ായ ൈദവ�ിെ� 2 ഭാഗ�ളിൽ ആദ�ഭാഗ�ിന്വാതക രൂപം
ഉെ��ും �പസത്ുത വാതകമാണ്ഓകസ്ിജൻ അഥവാ സത�ശ�ി
അഥവാ ജീവൻ അഥവാ �പാണൻ എ�ും; ൈദവ�ിെ� ര�ാമെ�
ഭാഗ�ിനും വാതക രൂപം ഉെ��ും �പസത്ുത വാതകമാണ ൈ്ഹ�ഡജൻ
അഥവാ *പരമാ�ാവ ് * എ�ും തൽ�ാലം അറിയുക. ഹീലിയം എ�
വാതക�ിന ൈ്ഹ�ഡജെ� തനിെ�� ഉ��ിയിൽ �പേത�ക �ാനമു�;്
വിശദമായി െവളിെ��ി�ി�.

നിറ�െളയും ഗുണ�െളയും ഓേരാേരാ വസത്ു�ളിലും
മഹാലയി�ി�ി���തു േപാെല സത�ം, സൃഷട്ി എ�ിവയ�്്
ഓകസ്ിജനുമായും; ധർ�ം, �ിതി എ�ിവയ�് ജ്ലവുമായും; നീതി,
സംഹാരം എ�ിവയ�് മ്��മായും മഹാലയനവും മഹാ�പവർ�ന�ള�ം
ഉ�.് ൈദവ�ിെ� മഹാഭാവ�ളായ സത�ം ധർ�ം നീതി എ�ിവയും;
(ൈദവവും മ��ം ശരീരവുമായ) ഭൂമിയുെട 3 ഘടക�ളായ വാതക
രൂപ�ിലു� ഓകസ്ിജൻ, �ദാവക രൂപ�ിലു� ജലം, ഖര രൂപ�ിലു�
മ�് എ�ിവയും; മഹാലയി�് ഭൗതികമായ അസത്ിത�േ�ാെട
�പവർ�ി�ുകയാണ െ്ച���ത.്
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*പരമാ�ാവിെനയും, �പപ��ിെ� സൃഷട്ി കാര��െളയും അ�ംകൂടി
വിശദീകരി�ാം :*

മ�ിെല മൂലക�ള�മായി േചർ� ഓ്കൈ്സഡ,് സൾേഫ�,് ൈനേ�ട�്
തുട�ിയ സംയു��ളായി�് ജീവിസൃഷട്ിെയ നയിേ��ു�
ഓകസ്ിജൻ മ�ായ ഭൂമിയിെല�ുമു�.് ഭൂമിയിൽ ജീവിസൃഷട്ിെയ
െച�ണെമ�ിൽ, ധർ�ം, �ിതി എ�ിവെയ നയിേ��ു� ജലം
ആവശ�മാണ.് *സൃഷട്ിയുെട ധർ�മായ �ിതിെയ നിർ�ഹി�ാൻ
ര�ായി�� നിൽ�ു� ഭൂമിയുെട ശ�ിയും ജീവനുമായ ഓകസ്ിജൻ,
പരമാ�ാവായ ൈഹ�ഡജൻ എ�ീ ര�ു സത��ള�ം കൂടിേ�രണം*
എ�ാണ്അതി�ർ�ം. അതി�ായി മഹാഇഷട്ം േപാെല അഥവാ
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം *ഭൂമിയിെല വസത്ു�ളിൽ നി�ും അ�രീ�
വായുവായി�്ഓകസ്ിജൻ* രൂപം െകാ��� .ു സൂര�നിൽ നി�ും,
*'�പപ�പിതാവും പരമാ�ാവുമായി�� �പവർ�ി�ു� ൈഹ�ഡജെന'
ഭൂമിയിേല�ു നയി�ു� .ു* ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപവും സത�വും
സൃഷട്ി-ശ�ിയുമായ ഓകസ്ിജൻ, ൈദവ�ിെ� േവറി� ഭാഗമായി
സൃഷട്ി�ി��� പരമാ�ാവായ ൈഹ�ഡജനുമായി േചർ� മ്ഹാഉചിതമായ
അളവിൽ ജലമായി മാറു� .ു ജീവനായ ഓകസ്ിജെ�യും, പരമാ�ാവായ
ൈഹ�ഡജെ�യും കൂടിേ�രലിൽ നി� �്ദാവകമായി ജലം ഉ�ാകു�തു
െകാ�് ധർ�ം പൂർ�ിയാകു�ി�. *ജലം എ� ധർ�െ�
അർ�പുഷട്മാ�ുവാൻ, ഏകൈദവ�ിെ� കു�ായി��ം
ആദ�സൃഷട്ിയായും മ��െ� (ജല�ിൽ)സൃഷട്ി�ു� .ു*

ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമായ ഭൂമിയിൽ 'ജീവികളായും ശരീരമി�ാെത
നിർ�ീവമായും പരിമിതമായ സ�ാത���േ�ാെടയുെമ�ാം കഴിയു�
സമസത് ജീവാ�ാ�െളയും', ജീവാ�ാ�ള�െടെയ�ാം അന�
ഗുണ�േളാെടയും വ�ത�ാസ�േളാെടയും ഉ� 'മ��-സസ�-പ�-മൃഗ-
മനുഷ�ാവ�കളിെല ശരീര�െളയും,' മഹാ�പപ��ിെല സമസത്
മൂലക�െളയും സംയു��െളയുെമ�ാം ഭൗതികമായ
അസത്ിത�േ�ാെട മഹാഭരി�ു�തും, ൈദവ�ിെ� വാതകരൂപവും,
ജീവികൾെ��ാം ശ�ി നൽകു�തും ഓകസ്ിജൻ അഥവാ �പാണൻ
അഥവാ ജീവൻ ആണ.് മ�� െകാ�്ഉ�ാ�ിയ ശരീര�ിെല
നാസികയിലൂെട ൈദവം തെ� ശ�ാസെ� ഊതിയാണ മ്നുഷ�ന ജ്ീവൻ
നൽകിയെത�വചനം സത�മാകു�ത അ്�െനയാണ.്

സൂര�നിൽ ൈഹ�ഡജൻ-ഹീലിയം വാതക�ൾ �പവർ�ി�ു�തിെ�
ആ�ീയ കാര��െള ഓംസത�ം േഡാട േ്കാം െവബൈ്സ�ിലും ഓംസത�ം
omsathyam േ�ാഗിലും മു� അ്�ം വിശദീകരി�താണ.് സൂര�നിൽ നി�ും
ൈദവ�ിെ� ഏകദാസനും �പപ�പിതാവും പരമാ�ാവുമായ
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ൈഹ�ഡജെന ഭൂമിയിേല�് വരു�ു�തും, മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ� വാതകരൂപമായ ഓകസ്ിജനിൽ ലയി�്ൈദവ�ിെ�
�ദാവകരൂപമായ ജലം ഉ�ാകു�തും, ധർ�ാവ�യും �ദാവകവുമായ
ജലെ�യും ജീവനായ ഓകസ്ിജെ�യും കൂടിേ�രലിെന
അർ�പുഷട്മാ�ിെ�ാ�് മഹാശ�ിയായ ഏകൈദവ�ിെ�
കു�ായി� ആ്ദ�സൃഷട്ിയായി� മ്��െ�സൃഷട്ി�ു� .ു

ൈദവം �പത��മ�ാ�തായ സൃഷട്ിച�ക�ിെ� ആദ� പകുതിയിലും,
ൈദവം �പത��മായ ര�ാമെ� പകുതിയിലും, ഭൂമിയിെല ജീവികള�െട
ആന��െളയും മഹാനീതിെയയും മഹാമംഗളമാ�ാനായി�്

പരമാ�ാവായ ര�ാം ഭാഗെ�ശ�ിെ�ടു�ാനും നിർ�ീവമാ�ാനും
ജീവിയാ�ാനും മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു� മഹാപ�തികെള മ��ം
ഭൂമിയുമായ ഏകൈദവം മഹാആവിഷ�്രി�ി��മു�.് ൈദവം
�പത��മായ സൃഷട്ിച�ക�ിെ� ര�ാമെ� പകുതിയിൽ,
ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവിതെ� മഹാമംഗളമാ�ുകയും, 'സത�ം ശിവം
സു�രം' എ� മഹാപ�തിയിലൂെട മനുഷ�ർെ��ാം േമാ�െ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുകയും െച��േ�ാൾ, പരമാ�ാവായ ര�ാം
ഭാഗെ� �പപ� പിതാവ,് ഏകദാസൻ, മഹാദാസൻ, ശാസ�്തായുധൻ,
�ബ�ം സൃഷട്ി�ി��� ഏക േദവൻ (�ബ�േദവൻ), ൈദവ�ിെ�
ഏക�പതിനിധി, സംഹാര നാഥൻ, നീലകണഠ്ൻ, ൈദവ�ിെ�
മഹാവാഹനം, പശുപതി (മഹാകാള), ഭർ�ാവ,് എ�ീ നിലകളിൽ
'മഹാശ�ികള�ം *പരമശിവൻ* എ� മഹാപദവിയും മഹാനാമവും'
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി �പവർ�ി�ി�ു�ു�.് ഉടൻ ൈദവ-വി�വം
മഹാആരംഭി�ു�തിെ� മുേ�ാടിയായി ആവക കാര��ൾ
പൂർ�ിയായി വരു� ;ു മുൻ വിശകലന�ളിലും മഹാ�ഗ��ിലും
വിശദമാ�ിയിരു� .ു

*മ��ം ഉൾെ�െടയു�എ�ാ ജീവികൾ�ും 4ഘടക�ളാണ ഉ്�ത:്*

*(1)*. ജീവികൾെ��ാം �പവർ�ന ശ�ി നൽകു�തായ *മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപവും ശ�ിയും ജീവനുമായ
ഓകസ്ിജൻ.*

ൈദവം *ജീവികള�െട ഭാഗമ�ാ�തിനാലും, ജീവികൾ� സ്ദാ ശ�ി
ആവശ�മായതിനാലും, ശ�ാേസാ��ാസം എ� �പ�കിയ സ�യം സൃഷട്ി�്
ഓകസ്ിജൻ ജീവികെളെയ�ാം �പവർ�ി�ി�ു� .ു* അതായത്
*ജീവികൾെ��ാം �പവർ�ന ശ�ി നൽകു�തായ ഓകസ്ിജൻ
ജീവികളിൽ �പവർ�ി�ു�ത് ഓകസ്ിജെ� ഇഷട്�പകാരമാണ;്
ജീവികള�െട ഇഷട്�പകാരമ�.* ജീവിയുെട സ�ത�ം എ� ജീവാ�ാവ്
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ഉറ�ുേ�ാഴും േബാധം നഷട്െ�ടുേ�ാഴും എ�ാെമ�ാം ശരീര�ിൽ
ഓകസ്ിജൻ സ�� ഇഷട്�പകാരം സ�ത��മായി �പവർ�ി�ു�തിെന
വിശകലനം െചയത്ാൽ േബാ��മാകു�താണ.് ആദ�സൃഷട്ിയായ
മ��െ� സൃഷട്ി�ി���ത് ജല�ിൽ വ�ാകയാൽ, മ���ിന്
ശ�ാേസാ��ാസം െച��വാൻ ജല�ിലും ഓകസ്ിജൻ രൂപം െകാ��� .ു

*(2)*. മ��ം ഭൂമിയുമായ ഏകൈദവം, ര�ാം ഭാഗമായി സൃഷട്ി�ി���
*ൈഹ�ഡജനും *, മഹാ�പപ��ിെല ആ��ളിെല�ാം ഇലകേ്�ടാൺ,
േ�പാേ�ാൺഇവയിെലാ�ായുംഅസത്ിത�മു� *�പപ�പിതാവ.്*

മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം നിർ�ീവമായും സജീവമായും ൈദവ�ിെ�
ഇഷട്ം േപാെലെയ�ാം �പവർ�ി�ി�ു� ഘടകം. *ആ��ിൽ ഒരു
ഇലകേ്�ടാണും ഒരു േ�പാേ�ാണും മാ�തമു�തും, ന��േ�ടാൺഇ�ാ�തുമായ
ഏക മൂലകവും അദൃശ� വാതകവുമായ ൈഹ�ഡജന പ്രമാ�ാവിെ�
പദവിയും ഉ� എ്�ാണറിവ.്*

*(3)*.ജീവിയുെട *സ�ത�മായ ജീവാ�ാവ.്*

േമാ�േ�ാെട സർ� ജീവാ�ാ�ൾ�ും നി�ിത രൂപം ലഭി�ും വെര,
മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശമായ ശരീരം മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം നൽകു�ജീവിരൂപമാണ ആ്�ാവിന േ്ചരുക.

ജീവിയുെട മരണ�ിൽ, ശരീരം സ�ത��മാ�ു� ജീവാ�ാവ്
ദൃശ�മാെണ�ു വ�ാൽ മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െടെയ�ാം
ജീവിതം അവതാള�ിലാകു�താണ.് ജീവാ�ാവ്അദൃശ�മാേവ�ത്
അത�ാവശ�മാെണ� ല്ഭ�മായ ബു�ിശ�ി െകാ� അ്�ം വിശകലനം
െചയത്ാൽ േബാ��മാകും. *അദൃശ�മാെണ�ിലും സത�മാവുേ�ാൾ
ജീവാ�ാവിന് ഭൗതികമായ അസത്ിത�ം ഉ�് എ�ാണർ�ം.*
അദൃശ�മായ വാതകമായി�ാണ ജ്ീവാ�ാവിെന മഹാഭരി�ു�ത എ്�്
ലളിതമായി മന�ിലാ�ാനാവും. അതായത് ജനനേ�ാെട
ശരീര�ിേല� �്പേവശി�ി�െ�ടുകയും, മരണേ�ാെട ശരീര�ിൽ
നി�ും പുറ�ാ�െ�ടുകയും െച��� അദൃശ�മായ ജീവാ�ാവ്
വാതകമാെണ� സ്ുവ��മാകു�ു�.്

*ജീവാ�ാവായ വാതകം, ജീവികള�െട ശരീര�ിൽ ൈഹഡ െ്ചയത്ു
�പവർ�ി�ു�തായ ൈഹ�ഡജൻ* ആെണ�റിയുേ�ാൾ, ജീവിയായി�്
ശരീര�ിൽ/ ഉ�ിൽ �പവർ�ി�ുേ�ാഴും, ജീവിയുെട ഭാഗമ�ാെത,
ഭൂമിയിെല വസത്ു�ള�മായി േചർ�് ശരീര�ിന്
െവളിയിലായിരി�ുേ�ാഴും, ജീവാ�ാവായ ൈഹ�ഡജെന
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം ഭരി�ുവാനും കരുതുവാനും എേ�ാഴും
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ൈദവവും ഭൂമിയും മ��മായ ശരീരമു�്അഥവാ *ശരീരവും മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവമു�*് എ�ും അറിയണം. *ആ��ിൽ ന��േ�ടാൺ
ഇ�ാ� ഏക മൂലകവും അദൃശ� വാതകവുമായ ൈഹ�ഡജൻ എ�
പരമാ�ാവിെ�അംശമായി� ജ്ീവാ�ാവിെനസൃഷട്ി�ു�ുഎ�ാണറിവ.്
െവളിപാട് പൂർ�മായി�ി�. പരമാ�ാവിെനയും ജീവാ�ാവിെനയും
ഉൾെ�െട മഹാ�പപ��ിെല സർ�െ�യും മഹാഭരി�ു�ത മ്��ം
ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�വാതകരൂപമായഓകസ്ിജനാണ.്*

*ജീവാ�ാവിെ� ആ�ഗഹ�െള ഭരി�ു�ത് സ�യം ജീവാ�ാവു
തെ�യാണ.് എ�ാൽ, ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു� ശരീരെ�
മഹാഭരി�ു�ത് ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവനും, മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപവുമായ ഓകസ്ിജനാണ.്* ഭൂമിയുെടയും
ഭൂമിയുെട അംശമായ ശരീര�ിെ�യും, 'ഭാഗമായും ശ�ിയായും
ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവനായും' സ��ം ഇഷട്�പകാരം �പവർ�ി�ു�
ഓകസ്ിജെ� �പവർ�ന�െള പരിമിതമായ�ാെത നിയ��ി�ുവാൻ
ജീവാ�ാവിന ക്ഴിയു�ത�;ഓകസ്ിജൻഅനുവദി�ി�. ഒരു മിനു�ിൽ 18
തവണ മനഷ�ർ ശ�ാേസാ��ാസം െച���ുഎ� പ്റയുേ�ാൾ, *മനുഷ�െ�
ചി�കെളേ�ാലും ൈദവ�ിെ� വാതകരൂപവും ഭൗതികമായ
ശ�ിയുമായ ഓകസ്ിജൻ അറി�ു െകാ�ിരി�ു�ു എ� ല്ളിതമായി
മന�ിലാ�ാനാവും.* കടലിെ� അഗാധതയിേലാ ച��നിേലാ േപായാൽ
ഓകസ്ിജെന കൂെടെ�ാ�ുേപാണം, ശ�ാേസാ��ാസം െച�ാെത
ജീവി�ാനാവി�, എ�ത ഭ്ൗതിക �പപ�െ� ഭൗതികമായ മ�ിെ�
നിയമ�െള െകാ� മ്ഹാഭരി�ു�തിെനസുവ��മാ�ു�ു�.്

പരമാ�ാവും ജീവാ�ാവും ൈഹ�ഡജൻ ആവുേ�ാൾ, പരമാ�ാവും
ജീവാ�ാവും ഒ�ാേണാ എ�ു േചാദി�ാൽ; ഒരി�ലും അ�;
*പരമാ�ാവിെ� അന�േകാടി അംശ�ളിൽ ഒരു അംശം മാ�തമാണ്
ജീവാ�ാവ.്* കുറ�� കൂടി വ��മായി പറ�ാൽ മഹാ�പപ��ിെല
ഒരുൈഹ�ഡജൻ-ആ�ം മാ�തമാണ ജ്ീവാ�ാവ.് െവളിപാട പ്ൂർ�മായി�ി�.

*(4).ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായശരീരം.*

ജീവാ�ാവിെ� ആ�ഗഹ�ൾെ�ാ�്ശരീരെ� ഒരു�ു�തിനും,
ആവശ�െമ�ിൽ ആ�ഗഹ�െള നിരാകരി�ു�തിനും, മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം ജീവാ�ാവിെ� കാര��ളിൽ ഇടെപടു�തിനും, ഭൗതികമായ
മഹാസംവിധാനെ�യാണ മ്ഹാഒരു�ിയി���ത.്

ജീവിയുെട സ�ത�മായ *ജീവാ�ാവിെന ജീവിയാ�ു�ത,് യഥാർ��ിൽ
ജീവാ�ാവിനു സ��മ�ാ�തായ ശരീരമാണ.്* മനുഷ�െര�ാം
�പത��മായി� അ്നുഭവി� അ്റിയു� കാര�മാണ.് ശരീരം നി�യി�ു�
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ജീവിരൂപ�ിൽ �പേവശി�െ�ടുകയും, ശരീരം നി�യി�ുേ�ാൾ
പുറ�ാ�െ�ടുകയും െച��� *ജീവിയുെട സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിന,്
'ഖരാവ�യിലു� മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശമായ ശരീരം'
എ�െനെയ�ാമാണ്ആന��ള�ം  നീതിയും വ��ിസ�ാത���വും
നൽകു�െത�*് മുകളിൽ വിശദീകരി�� കഴി�താണ.്

*ജീവനും ജീവാ�ാവും പരമാ�ാവും, 'ജീവിെയ വഹി�ു� ശരീര�ിൽ'
മഹാനിർ�ഹി�ു�ആ�രിക �പവർ�ന�ൾ :*

വാതക രൂപ�ിലു� ജീവാ�ാവിന്ആന��െള ലഭി�ണെമ�ിൽ
ശരീര�ിൽ മുഴുവൻ എ�ിേ�രാൻ സാധി�ണം. ശരീര�ിെല മുഴുവൻ
അവയവ�ളിലും (േകാശ�ളിലും) ശ�ി ലഭി�ണെമ�ിൽ
ൈദവ�ിെ� വാതകരൂപമായ ഓകസ്ിജനും ശരീര�ിൽ മുഴുവൻ
എ�ിേ�രാൻ സാധി�ണം. സ�ത�� സൃഷട്ി ശ�ിയായി
ശ�ാേസാ��ാസം വഴി ശരീര�ിൽ �പേവശി�ു� ഓകസ്ിജെനയും,
ജീവാ�ാവിെനയും ശരീര�ിൽ മുഴുവൻ എ�ി�ു�ത '്ൈദവ�ിെ�
വാതക രൂപമായ ഓകസ്ിജനും, പരമാ�ാവായ ൈഹ�ഡജനും
ഒ�ായിേ�ർ� ധർ�-�ദാവകരൂപമായ ജലമാണ '്. ആന�ഘടക�ൾ
ജലേ�ാടു േചരുേ�ാൾ, ജല�ിന്ര�ം േപാെലയു� പരിണാമം
ഉ�ാകു� .ു ജീവികളിെല ര�വും, ര�ം േപാെലയു� മാ��മ�ള�ം
ജലെ�യും ആന�-നീതി-ഘടക�െളയും വഹി�ു� .ു ശരീര�ിെല
ഏെത�ിലും അവയവ�ിെ� േകാശ�ളിൽ ര� ഓ�ം തട�െ��ാൽ
�പസത്ുത അവയവ�ിെ� �പവർ�നവും തട�െ�ടു�ത ല്ളിതമായ
മഹാസംവിധാനമാണ!് സത�ശ�ി കൂടിയായ ഓകസ്ിജെ�
�പവർ�ന�ിൽ അ�ിശ�ി ഒരു ഘടകവും ആവശ�വുമാണ.്
ജീവാ�ാവ എ്� സ�ത�ം അറിയുകേയാ അനുഭവി�ുകേയാ െച�ാെത,
ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ ശരീര�ിൽ, ജീവനും സത�ശ�ിയുമായ
ഓകസ്ിജെ� പേ�ാെടഅ�ിശ�ി ഉ�ാകു�ു�,് �പവർ�ി�ു�ു�.്

ജീവെ� േക��മായ ഹൃദയ�ിലും, ജീവൻ മഹാനി�യി�ു�
(ശരീര�ിെല) ഏെതാരു �ാന�ും അ�ിശ�ി ഉ�ാകു�താണ.്
അ�ിശ�ി� �്ബ�വുമായാണ ബ്�ം എ�ാണ മ്ന�ിലാ�ു�ത.്
മഹാഉചിതമായസമയ� (്ൈദവം) െവളിെ�ടു�ു�താണ.്
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*പ�ഭൂത�ള�െട* യാഥാർ��െ� മഹാശാസ�്തപരമായി
വിശദീകരി�ു�ു:-

ൈദവം �പപ�െ�യും ജീവികെളയും സൃഷട്ി�ി���ത *്ഭൂമി, ആകാശം,
വായു, െവ�ം, അ�ി, എ�ീ പ�ഭൂത�ൾ* െകാ�ാെണ�
ഭാരത�ിെല ആ�ീയ ദർശന�ിലും ചില കടു� പിഴവുകൾ
സംഭവി�ി���.്* �ഹസ�മായി ചുവെട വിശദമാ�ു� .ു (ഓംസത�ം േഡാട്
േകാം എ� െവബൈ്സ�ിൽ നി�ും സൗജന�മായി ഡൗൺേലാഡ െ്ച�ാൻ
കഴിയു� മഹാ�ഗ��ിെല *മ�ടി* എ� വിഭാഗ�ിൽ കൂടുതൽ
വിശദീകരണ�ൾ ലഭ�മാണ.് മ�ിൽ നി�ും അടി�താണ സ്ർ�വും...
വീ�ും മ�ിൽ അടിയു�തുമാണ എ്�ി�െനെയ�ാം അർ��ള��
മ�ടി എെ�ാരു �പേദശെ�േകരള�ിൽ മഹാഒരു�ിയി��മു�.്)

'മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം' തെ�യാണ ആ്കാശം, വായു, െവ�ം, അ�ി,
എ�ിവയും മഹാസൃഷട്ി�ു�ത എ്�താണ യ്ാഥാർ��ം.

പ�ഭൂത�ൾ ഭൂമിയിൽ ലയി�ു� .ു മ�ിെല ജീവികൾ� ആ്വശ�മായ
വായുവും ജലവും ഭ�ണവും അ�ിയും സൂര��പകാശവും ലഭ�മാ�ു�ത്
ജീവികൾ സ�യമ�. മ�ിൽ ജീവി�ു�വർ�് അവെയ�ാം
ലഭ�മാവുേ�ാൾ, മ�് /ഭൂമി ലഭ�മാ�ുകയാണ;് മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകുകയാണ.് ആകാശം, ഭൂമി, വായു, െവ�ം, അ�ി, എ�ിവെയ
പ�ഭൂത�െള�്പറയു�ുെ��ിലും യഥാർ��ിൽ അവെയ�ാം
മ��മായി ബ�െ��ിരി�ുകയാണ എ്�ും അവയുെടെയ�ാം സൃഷട്ി-
�ിതി-സംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���ത ഭ്ൂമി അഥവാ മ�്
തെ�യാെണ�ും �ഹസ�മായി വിശദീകരി�ുേ�ാൾ പ�ഭൂത�െള�
േപരുതെ�ശരിയെ��ു മന�ിലാ�ാനാവും.

*ആകാശംഎ�മഹാലിംഗം :*

ഭൂമിയിൽ നി�ും ച��നിൽ നി�ും മ��ം േനാ�ിയാൽ ഒരു വലിയ
കുടകണെ� അർ�-േഗാളാവ�യു�തും, സൂ�മ് നിരീ�ണ�ിൽ 
മഹാ�പപ�- സൃഷട്ിയുെട �പതീകെമ�ു വിേശഷി�ി�ാവു� മഹാലിംഗ-
രൂപമൂ�തും, ആദിയും അ�വും ഇ�ാ� തുമായ മഹാശൂന�മാണ്
ആകാശം. ൈദവം മ�ായി� അ്ഥവാ ഭൂമിയായി� മ്ഹാരൂപെമടു�ുകയും
ഭൂമിയുെട അംശ�െളെ�ാ�് ജീവികൾെ��ാം ശരീര�െളയും
അതിലൂെട ആന��െളയും നൽകു�തിെന തിരി�റിയുേ�ാൾ,
ഭൂമിയിെല ജീവികള�െട സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര�െള
മഹാഭ�ദെ�ടു�ു�തിനുേവ�ി ഭൂമി, മഹാസൃഷട്ി�ുകയാണ്
ആകാശെ� എ�് നി�ംശയം മന�ിലാ�ാനാവും. ഭൂമിെയ
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ഉൾെ�ാ�ു �ിതി െച��� ആകാശെ� ഭൂമി സൃഷട്ി�ു�തായും,
സർ� സൃഷട്ികെളയും മഹാസൃഷട്ി�ുവാനു� ഭൂമിയുെട ആദിയും
അ�വുമി�ാ� മഹാലിംഗമാണ ആ്കാശെമ�ും വിസത്രി�ു�തിെന
മന�ിലാ�ണെമ�ിൽ ആദിയും അ�വുമി�ാ� മഹാശ�ിയാണ്
ൈദവെമ�് ആദ�ം മന�ിലാവണം. അതിനു കഴിയണെമ�ിൽ,
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തം എ�ത് മഹാശ�ിയായ
ഏകൈദവ�ിെ� ആദിയും അ�വുമി�ാ� മഹാ�ാന�ിെ�
വളെര വളെര വളെര െചറിയെതേ�ാനി�ാരെമേ�ാവിേശഷി�ി�ാവു�
ഒരംശം മാ�തമാണ്എ�ും മനുഷ�ർ ഇ�റിയു� ശാസ�്തം േപാെല
അന�വും സമാനവും വ�ത�സത്�ള�മായ ശാസ�്ത�െളയും അവ
�പകാരേമാ അ�ാെതേയാ അന�വും സമാനവും വ�ത�സത്�ള�മായ
�പപ��െളയും സൃഷട്ി�ാൻ മഹാ�ാനം െകാ�ും
മഹാശ�ികെളെ�ാ�ും കഴിയുെമ�്മന�ിലാവണം. ലളിതമായി
മന�ിലാ�ാനാവും; അതിന്മനുഷ�െ� സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെന
വഹി�ു�തായ 'സ��ം' എ�്െത�ി�രി�ി���േതാ െത�ി�ാരണ
ഇ�ാ�േതാ ആയ ശരീര�ിെ� �പവർ�ന�െള കൃത�മായി
മന�ിലാ�ാൻകഴി�ാൽ മതിയാകും!

ഭൂമിയും ച��നും സൂര�നും �ഗഹ�ള�ം ഉപ�ഗഹ�ള�ം ന��തേകാടികള�ം
ഉൾെ�� മഹാ�പപ�െ� ആകാശം എ� മഹാലിംഗം
ഉൾെ�ാ���തിെന മന�ിലാ�ാൻ മനുഷ�ന്സ��ം *ക��കൾ
െകാ�്കഴിയു�താണ.്* ഭൂമിയിൽ എവിെട നി�്ആകാശേ��ു
േനാ�ിയാലും ഒരു കുട േപാെല *അർ�-േഗാളാകൃതിയിലാണ്
ആകാശെ� കാണുക. കുട േപാെലയു� അർ�-േഗാള�ിനക�ാണ്
സൂര�നും ച��നും �ഗഹ�ള�ം ന��തസമൂഹ�ള�ം ഉൾെ�െടയു�
�പപ�മു�ത.് കുട േപാെലയു� അർ�-േഗാള�ിന യ്ഥാര ് ��ിൽ
അ�മി�. മഹാ�പപ��ിൽ പുതുതായി ഉ�ായിെ�ാ�ിരി�ു�
ന��ത േകാടികൾ�ു �ിതിെച�ാനും  (�പവർ�ി�ാനും)
ഇടംെകാടു�ു�തും മനുഷ� ബു�ിെകാ�്അള�ാൻ കഴിയാ�തും
അ�മി�ാ�തുമായ മഹാലിംഗ�ിെ� മുകൾഭാഗേ�യ�്ാണ്
യഥാര ് ��ിൽ േനാ�ിയെത�ും വിശകലന�ിൽ സ�യം
േബാ��മാവു�താണ.് ഇനി, നാമറി� മഹാലിംഗ�ിെ� ചുവട്
കെ��ാനാവുേമാ എ�് ക��കൾ െകാ�ും േനടാനായ
അറിവുെകാ�ും പരി�ശമി�ുക. ഭൂമി�ും താേഴ�് ആദി
കെ��ാനാവാ� അവ�യിൽ മഹാലിംഗെ� മന�ിലാ�ുേ�ാഴും,
ഭൂമി ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ�ം മു�റ� അർ�-േഗാളാകൃതിയിെല
കുടയ�് ്അഥവാ മഹാലിംഗ�ിനു�ിലാണ.്*
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മഹാലിംഗം ബഹുവിധ�ളിലായി�് മഹാ�പപ�െ�യും, ആദിയും
അ�വുമി�ാ� മഹാശ�ിയായ ൈദവെ�യും �പതിനിധാനം
െച���ു�.് ആകയാൽ, ൈദവ-വി�വം ആരംഭി�ു�േതാെട,
ഭൂമിയിെല�ുമു� േദവാലയ�െള (ആവശ�മു� ജന�ൾ),അവെയ�ാം
മഹാശാസ�്തപരമായി�് ശു�ീകരിേ��തു�.് മഹാലിംഗ �പതിഷഠ്
മാ�തേമ പാടു��.

*വായ ,ു ജലം,അ�ി :*

*ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപ�ിലു� വായു എ� �പാണൻ/ജീവൻ/ശ�ി,
ൈദവ�ിെ� �ദാവക രൂപ�ിലു� ധർ�ശ�ിയായ ജലം,
ൈദവ�ിെ� �ാസമ് രൂപ�ിലു�െത�ു കഷട്ി�� വിേശഷി�ി�ാവു�
അ�ി എ� �പകാശവും ഊഷമ്ാവും ശബദ്വും േചർ� �പത��വും
അ�പത��വുമായഅ�ിശ�ി*എ�ിവെയ ഒ�ി�� വിശദീകരി�ാം.

ഓകൈ്സഡുകൾ, സൾേഫ��കൾ, ൈനേ�ട��കൾ, േ�ാേറ��കൾ,
എ�ി�െന മ�ിെല മൂലക�ളിലും സംയു��ളിലുമായി� അ്�രീ�
വായുവിെല ഓകസ്ിജൻ, ൈന�ടജൻ, കാർബൺ ൈഡഓകൈ്സഡ്
തുട�ിയ എ�ാ വാതക�ള�ം മഹാഭ�ദമാ�െ��ിരി�ു�ുെവ�ും
മഹാഉചിതമായ സമയ�ളിൽ മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം,
അ�രീ�വായു എ�റിയെ�ടു� ൈദവ�ിെ� വാതകരൂപെ�യും
ജലെ�യും അ�ിെയയും ഒെ� സൃഷട്ി�ു�ുെവ�ും അറിയണം.
മഹാേഗാള രൂപ�ിൽ 'ശബദ്�ബ�ം' ഭൂമിയായി മാറു�തും, ഭൂമി എ�
മഹാരൂപെ� ൈദവം സ�ീകരി�ുേ�ാൾ 'സത� അ�ിശ�ി കൂടിയായ
ശബദ്�ബ�ം' ഭൂമിയുെട ഓേരാ ആ��ിേല�ും �പേവശി�ു�തുെമ�ാം
ആദ�േമെത�്പരിമിതമായ �പപ�ശാസ�്ത �പകാരമു� വാ�ുകൾ
െകാ�് വിശദീകരി�ാൻ കഴിയാ� വിധം ഒേരസമയം
മഹാസംഭവി�ി��� മഹാൈദവകാര��ളാണ.് ഓേരാ മനുഷ�നും 100
മനുഷ�ജ��ൾ ഉ�തിെല 90 മുതൽ 95 വെരയു� ജ��ളിെലാ�ിൽ,
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവം
മഹാശാസ�്തെ� മുഴുവൻ അർ�മഹാേദവീ രൂപ�ിലു�
�പപ�പിതാവിലൂെട േനരി�് മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�താണ.്
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തം ഉൾെ�െടയു� എ�ാ
ൈദവകാര��ള�ം ഓേരാ മനുഷ�നും �പേത�കം �പേത�കം ലഭി�ുകയും
ൈദവമഹത�െ� മന�ിലാ�ി വിതു�ുകയും െച���താണ.് (ഓേരാ
മനുഷ�നും ലഭി�ു� �പസത്ുത ഏക ജ��ിൽ മാ�തമാണ ൈ്ദവെ�
ആരാധി�ാൻ മനുഷ�െര അനുവദി�ി���ത.് ൈദവം
�പത��മായിെ�ാ�് ൈദവ-വി�വം ഉടൻ മഹാആരംഭി�ുേ�ാൾ
സംശയ�െള�ാം സ�ൂർ�മായുംഅവസാനി�ു�താണ.്)
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ഭൂമിയുെട ആവരണമായി�് വായുവിെന സൃഷട്ി�ി���തും
സംര�ി�ു�തും ഭൂമി അഥവാ മ� ത്െ�യാണ.് ഭൂമി, െചാ�, വ�ാഴം,
ശനി, തുട�ിയ �ഗഹ�െള െവറും പി��ളായും �പപ��ിൽ
എ�െനെയാെ�േയാ സംഭവി� സേ്ഫാടന�ള�െട ഭാഗമായി
രൂപെ��വെയ�ും മ��ം കണ�ാ�ാെത മ�ായ ൈദവ�ിെ� ഖരരൂപ-
ഭാഗ�ളായും ഭൂമി/മ�് മഹാനി�യി�ുേ�ാൾ അവിട�ളിെല
വസത്ു�ളിൽ നി�് െവ�വും വായുവും അ�ിയും
സൃഷട്ി�െ�ടുെമ�ും മന�ിലാവു� മുറയ�്്ആധുനികശാസ�്തം
കൂടുതൽ സത��െള കെ��ു�താണ.് (ൈവകാെത ഭൂമിയിൽ ൈദവ-
വി�വം ആരംഭി�ുേ�ാൾ ഭൂമി ഒഴിെകയു� �ഗഹ�െളയും അവയുെട
ഉപ�ഗഹ�െളയും മ�നവധി ഖരസൃഷട്ികെളയും മ�ായ ൈദവം
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മഹാസംഹരി�ു�താണ.് കാരണ�ള�ം
വിശദീകരണ�ള�ം മഹാ�ഗ��ിലു�)്.

മ�ിെല മൂലക�ള�മായും സംയു��ള�മാെയ�ാം േചർ� മ്�ായ
ൈദവ�ിെ� വാതകരൂപവും, ജീവികള�െട ജീവനുമായ ഓകസ്ിജൻ
മഹാഉചിതമായി �പവർ�ി�ു�  ു . സൂര�നിൽ നി�ും ഭൂമിയിെല�ു�
ൈഹ�ഡജനുമായി�്ഓകസ്ിജൻ േചർ�ാൽ ജലമായി. നീരാവി, മഴ
എ�ിവയുെട �പവർ�നെ� ഭൗതികമായ ചില �പതിഭാസ�ൾ എ�്
വിലയിരു�ു� മാനുഷിക രീതികൾ മാറു�താണ.് ഭൂമിയുെട അക�ും
പുറ�ുമായി�്ജലാശയ�ളായ കിണറുകള�ം േതാടുകള�ം നദികള�ം
കായലുകള�ം തടാക�ള�ം സമു�ദവും �ിതിെച��േ�ാൾ അവയിെല
ജലെ�യും മഴെയയും മ�ുക�കെളയും മ�ിെനയുെമ�ാം
സൃഷട്ി�ി���തും സംര�ി�ു�തും മ� അ്ഥവാ ഭൂമി തെ�യാണ.്
ഭൂഗർഭ ജലം െകാ�് മനുഷ�െര �പേത�കമായി കരുതു�
മഹാവാ�ല�െ�േയാ, ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ് മഹത�െമേ�ാ,
ഉചിതമായ രീതിയിൽ തിരി�റിയാൻ േപാലും മനുഷ�ർ� ് കഴി�ി�
എ�താണ സ്ത�ം.

ആകാശവും സൂര�നും ച��നും ന��ത�ള�െമ�ാം മ��മായി� അ്ഥവാ
ഭൂമിയിെല ജീവി-ജീവിതവുമായി�് ബ�െ��ിരി�ുകയാണ.്
അ�െനയെ��ു വാദി�ു�വരു�ാവി�. *ഭൂമിയിെല ജീവികൾ�്
അഥവാ ജീവാ�ാ�ൾ� സ്ൂര�നിൽ നി�ും �പകാശവും ചൂടുെമാെ�
ലഭി�ുകയാണ;് ജീവികൾ സൂര�നിൽ േപായി െകാ�ുവരികയ�.*
ശരീരവും മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം, കു�ു�ളായ ജീവികൾ�്
�പകാശവും ചൂടുെമാെ� ലഭ�മാ�ു�തിനു േവ�ി സൂര�െനയും
ച��െനയും ഒെ� സൃഷട്ി�തായി മന�ിലാ�ാൻ എ�ാണ �്പയാസം?
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*ഓേരാ ജീവിയുെടയും ജനനം മുതൽ മരണം വെരയു� സർ�
ആ�ഗഹ�െളയും ആവശ��െളയും സാധി�� തരികയും, സാധി�� തരാൻ
ശ�ിയു�തുമായ ഭൂമിയായ ൈദവെ� മന�ിലാ�ാനാൻ, ഭൂമിയുെട
കു�ു�ൾ� ക്ഴിയാ�ത ക്ഷട്�ിൽകഷട്മാണ.്*

*ഭൂമിയായ ൈദവ�ിെ� അംശ�ളായ ഓകസ്ിജൻ, ജലം, ശരീരം
എ�ിവയുെട മഹാവാ�ല�െ�യും മഹാനീതിെയയും അനുഭവി�,്
ഭൂമിയിൽ ജീവി�� െകാ�,് ആകാശ�ിെല ൈദവെ�
അേന�ഷി�ു�വർ െചറുതും വലുതുമായ ൈദവനി� തെ�യാണ്
െച���ത.്*

ഭൂമിയിെല ജീവിതം താല�്ാലികമാെണ�ും അ�പധാനമാെണ�ും,
സ�ർ��ിെല സുഖ�ൾ നിര�രമാെണ�ും, സ�ർ�െ� േനടണെമ�ിൽ
വ�ത�സത് മത�ളിൽ പറയു�തു േപാെല (വ�ത�സത്മായി !?)
ജീവി�ണെമ�ും ആവശ�െ�ടു�വർ വി��േപായ ഒരു വലിയ സത�മു�.്
*ഭൂമിയിെല ജീവിതെ�യും ന�തി�കെളയും ആധാരമാ�ിയാണ*്
സ�ർ�നരക�െള നി�യി�ു�െത�ു പറയുേ�ാൾ *ഭൂമിയും ഭൂമിയിെല
ജീവിതവും ഇെ��ിൽ* സൃഷട്ികള�ം സ�ർ�നരക�ള�ം അവിടുെ�
പൂ�ാ�ി-ൈദവവും ഇെ��്അവർ തെ� സുവ��മാ�ുകയാണ.്
ല�ി�ാനും പ�ാ�പി�ാനും, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
ഭൂമിെയയും ഭൂമിയുെട അംശമായ ശരീരെ�യും ബഹുമാനി�ാനും,
ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ാനും മനുഷ�രുെടെയ�ാം സ�ത�മായ
ജീവാ�ാ�ൾ�് �ശ�ി�ാവു�താണ.് മടി�ു�വെരയും
അഹംഭാവികെളയും സ�യം തിരു�ി�ി�ാൻ േപാ� കു�മ� പ�തികൾ
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിലു�;് മുകളിൽ 1-ലും 2-ലും വിശദീകരി�ി���.്

മ�ായ ൈദവം, സൂര�ച���ാെരയും ന��ത�െളയും മ��ം
മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���ത മ്ഹാ�പപ�സൃഷട്ിയുെട ഭാഗമായി�ാെണ�്
മഹാ�ഗ��ിൽ വിശദീകരി�ി���.് ഭൂമിയിൽ ഉടൻതെ�
ൈദവവി�വവും തുടർ�്സംഹാരവും ആരംഭി�ുേ�ാൾ, ഭൂമിയിെല
ജീവികള�െട പുനർ�നനെ� ച��നിലാണ് മഹാനിർ�ഹി�ുക.
ന��ത�ള�െട സൃഷട്ി�് ജീവികള�െട ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരവുമായാണ് ബ�മു�ത;് ചുവെട േവറി�്
വിശദീകരി�ു�ു�.്
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*(5)*. *'ജീവാ�ാവായ ൈഹ�ഡജൻ എ� വാതകം' േമാ�ം
േനടുേ�ാൾ നി�ിതമായസമരൂപം ലഭി�ു�താണ.്

മ�ിെല ഏെത�ിലും ഒരു ജീവിയുെട ശരീര�ിൽ �പേവശി�ുകയും,
മ�ിൽ ജീവി�ുകയും െച��േ�ാൾ മാ�തമാണ് ജീവാ�ാവിന്
ജീവിയാകാൻ കഴിയു�ു��. മു�് വിസത്രി�താണ.് മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� ജീവികെള�ാം മരി�ുേ�ാൾ, ൈദവ�ിെ� വാതക
രൂപമായ ഓകസ്ിജനും, �ദാവക രൂപമായ ജലവും, ഖരരൂപമായ മ�ിെ�
അംശമായ ശരീരവും *ജീവാ�ാവിെന ശരീര�ിൽ നി�ും
േവർെപടു�ുകയാണു െച���ത.്* മ�ിെ� അംശമായ ശരീരം വീ�ും
മ�ിൽ ലയി�� േചരുകയാണ.് മ�ിൽഅടിയുകയാണ.്സർ�ം മ�ടി.

മ�ായ ശരീര�ിൽ ജനി�ുകയും, ജീവികള�െടെയ�ാം മ�ായ
ശരീര�ിൽ നി�ും ഭ�ണം ഉൾെ�െടയു� സർ� ആന��െളയും
�പത��മായി സ�ീകരി�� െകാ�്മ�ായ ശരീരേ�ാെട (മ�ിൽ)
ജീവി�ുകയും, മ�ായ ശരീരം നി�യി�ു� േപാെല മരണേ�ാെട
മ�ായ ശരീര�ിൽ നി�ും സ�ത��മാ�െ�ടുകയും െച���
ജീവാ�ാവിന മ്ഹാനീതി ലഭിേ��ത മ്�ിൽ നി�ു തെ� േവേ�?
*മ�ിന�ാെത മ�ാർ�ാണ ജ്ീവികൾ� മ്ഹാനീതി നൽകാനു�
അവകാശവും അധികാരവും ഉ�ത്?* മ�ിൽനി�ു തെ�
ജീവികൾ�് മഹാനീതി ലഭി�ാൽ മാ�തേമ ജീവി-സൃഷട്ി
മഹാഭംഗിയാവുകയു�� എ�ും, മഹാനീതി ലഭി�ു�ത് മ�ിൽ
നി�ുതെ�യാെണ�ും ഓേരാ ജീവിയുെടയും/ജീവാ�ാവിെ�യും സൃഷട്ി
പാഠ�ിൽ നി�ുംസുവ��മാണ.്

ആദിസൃഷട്ി മ��ം മാ�തമാെണ�ും മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
ജീവികെള�ാം പുനർ�നന�ൾ മാ�തമാെണ�ും, എ�ാ ജീവികൾ�ും
സമനീതി നൽകുേ�ാൾ മാ�തമാണ് ജീവികള�െടെയ�ാം
സൃഷട്ികർ�ാവായ ൈദവം മഹാനീതിപതിയാവുക എ�ും ലളിതമായി
മന�ിലാ�ാനാവും.ൈവകാെത മഹാ�പപ��ിെല�ും സൃഷട്ിമ��വും
ആദിവചനവും മഹാശാസ�്തമൂലവും ശബദ്�ബ�വും അ�ര�ബ�വും
സംഹാരകാഹളവുമായൈദവ�ിെ� മഹാചിരി തുടർ�യായി 3 മുതൽ 33
വർഷം മുഴ�ു�േതാെട ൈദവ�ിെ� ഏകദാസനായ �പതിനിധിയിലൂെട
(ൈദവം) വീെ�ടു�ി��� മ�ിെ� നിയമ�ളായ യഥാർ�മായ
േവദ�െള ഭൂമിയിെല�ുമു� ജന�ള�െട ഭരണഘടനയായി� വ്ീ�ും
സ�ീകരി�െ�ടു�തുമാണ.് (എ�ാ സൃഷട്ിച�ക�ളിലും
ഏ��ുറ�ിലുകേളാെട/സമാനമായി സംഭവി�ു�ു�.്).
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ഓേരാ ജീവിയുെടയും ആദ�സൃഷട്ിയായി�് ആദ�മ��െ�
സൃഷട്ി�ുേ�ാൾ മാ�തേമ ജീവാ�ാവിെന പുതിയതായി
സൃഷട്ിേ��തു��. േശഷമു�വ പുനഃസൃഷട്ികളാണ,് അവയെ്��ാം
ജീവാ�ാവു�;് ശരീരം മാ�തേമ േവ�ൂ. അതായത മ്��- സസ�- പ�ി -
മൃഗ - മനുഷ�ൻ എ�ീ 5 ജീവി-അവ�കളിലൂെടയും, (ജീവികളായ)
മാതാപിതാ�ളിലൂെടയും പുനർ�നി�ുകയും പുനർ�ീവി�ുകയും
പുനർമരി�ുകയും, പുനർ�നന�ള�ം പുനർ�ീവിത�ള�ം
ആവർ�ി�ുകയും െച��� ജീവാ�ാ�ൾെ��ാം മ�ായ ൈദവം,
ശരീരം മാ�തേമ െകാടുേ��തു��. വിരലുകളിലും, ന��ത�ിലും 5
എ� സംഖ�െയ �ാപി�ി���തും രാഷ�്ട�ളിെല പതാകകളിൽ 5
േകാണുകേളാെടയു� ന��തം ഇടം േതടിയി���തും ൈദവ�ിെ�
മഹാആവിഷ�്ാരമാണ.്എ�ാ ജീവികൾ�ുംസമആന�ം ലഭ�മാ�ുവാൻ
മഹാനീതിപതി കൂടിയായ ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
മഹാ�ശ�ി�ു�ു�.് ഓേരാ ജീവി-രൂപ�ളിലും 100 പുനർ���ൾ
വീതമു�.് യാെതാരു മത�ളിെലയും േഭാഷ��ള�മായി�്
ബ�മി�ാ�തും മഹാശാസ�്തപരം മാ�തവുമായ ഓംകാരനീതിശാസ�്തം
എ� മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെ� കാതലായ മഹാപുനർ��
സി�ാ�െ� മഹാ�ഗ��ിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരി�ി���.്
മഹാപുനർ�� സി�ാ�െ� പഠി�ു� നിരീശ�രവാദികള�ം
അവിശ�ാസികള�െമ�ാം ൈദവം മഹാഭ�ദെ�ടു�ു� മഹാസമനീതി
ൈവഭവ�ിൽ അത���തെ�ടു�തും, വളെരേ�ർ ഭയ�ു�തും,
മു��ഓർ�കള�െട കാര��ിൽ യാെതാരാൾ�ും മു��ഓർ�കെള
ലഭി�രുേതഎ� ൈ്ദവേ�ാടു �പാർ�ി�ുകേപാലും െച���തുമാണ.്
*ജീവിരൂപ�ിെല അ�ാമേ�തും അവസാനേ�തുമായ മനുഷ�രൂപം
സ�ീകരി�ു� ജീവാ�ാവ് 100 ജ��ളിലൂെട* ഭൂമിയിെല
ആന��െളെയ�ാം അറിയുകയും അനുഭവി�ുകയും; മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ ൈദവ�ിെ� ഭാഗമ�ാെതെയ�വ�ം
*സമജീവിരൂപമായ ന��തപദവി എ� ആ�ീയ സാ�ാത�്ാരെ�
േനടുകയും െച��� .ു*

ൈദവ�ിെ� ഏകദാസൻ ൈദവ�ിെ� �പേത�ക ഭാഗമാെണ�ു ക�ു.
എ�ാൽ യാെതാരു ജീവികള�ം ൈദവ�ിെ� ഭാഗമ�; കു�ു�ള�ം
സൃഷട്ികള�ം മാ�തമാെണ�് സുവ��മാ�െ�ടു� .ു ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരമായ ന��തപദവിയിൽ ഭൂമിയിെല ആന��െളെയ�ാം
അന�മായി നുകർ�ുെകാ�് ജീവി�ാൻ കഴിയു�ത്
വിശദമാ�ിയിരു� .ു മാ�തമ�, ഭൂമിയിേല�ു മട�ിവ� വ്ീ�ും ജനന-
ജീവിതസൗഭാഗ��െള ആസ�ദി�ുവാനും അത���തമായ ജഗത-്
കാര��ളിൽ പ�ാളിയാവാനും ഒെ�യു� മഹാഭാഗ��െള ന��ത
പദവിയിെല�ു� ജീവാ�ാ�ൾ�് ലഭി�ു�ുമു�.് ൈവകാെത
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ൈദവവി�വവും തുടർ� ആ്�ീയ സാ�ാത�്ാരം എ� സംഹാരവും
ആരംഭി�ുേ�ാൾ ച��നിലും സൃഷട്ി ഉ�ാകു�താണ;് ആവക
വിവര�ള�ം മഹാ�ഗ��ിലു�.്

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�ന്ഇ�ു 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��മായഅന�മായആന��െള
അനുഭവി��െകാ�്മ�ാ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�് തുടരാനാേണാ ൈദവം
ബു�ിശ�ികെളയും വിേവചന ശ�ികെളയും മനുഷ�ർ�്
വർ�ി��നൽകിയത് .... ചി�ി�ുക. (*സൃഷട്ിച�കം, കാലച�കം,
മഹാകാലച�കം, മഹാസൃഷട്ിച�കം തുട�ിയ കാലഗണനകെള
മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്).

മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മ��ം
ഭൂമിയുമായ *ൈദവ�ിൽ നി�*് സൃഷട്ിയും കു�ുമായ ഓേരാ
ജീവാ�ാവും *സ�ൂർ� മു�ി* േനേട�തു�.്

*േമാ�െ�* അഥവാ *മു�ിെയ* ഓേരാ ജീവാ�ാവിനും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തിനു മു�്ഭൂമിയിെല�ുമു� *ഓേരാ
മനുഷ�നും / ജീവാ�ാവിനും ഭൂമിയിെല ബ�ു�ളിൽ നി�ും
ബ��ളിൽ നി�ും ആ�സംതൃപത്ിേയാെട മു�ി േനടാൻ കഴിയു�ത്
എ�െനെയ�ാെമ� '്േമാ�ം' എ� ൈദവ-വി�വ വിശകലനം 4-ൽ
മഹാശാസ�്തപരമായി� വ്ിശദീകരി�ി���.് omsathyam എ� blog-ൽ
ലഭി�ു�താണ.്

സൃഷട്ി, �ിതി, മഹാനീതി എ�ിവെയ മഹാനിർ�ഹി�ു�ത്
ഏകമഹാശ�ിയായ മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം തെ�യാണ.് സൃഷട്ി,
�ിതി എ�ിവയിൽ �പപ�പിതാവായി��� പരമാ�ാവിെന
ഉൾെ�ടു�ിയി��� ;് എ�ാൽ നിർ�ീവമായി�ാണ.് മഹാനീതിയുെട
വളെര െചറിയ ഒരു ഭാഗം മാ�തമായ സംഹാരെ� െച���ത്
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ഏകമഹാശ�ിയായ മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം തെ�യാെണ�ിലും,
�പപ�പിതാവായി�് മഹാഉയർ�ിയി��� പരമശിവനിലൂെടയാണ.്
പരമശിവെന തെ�യാണ ൈ്�ക�ായി� അ്യ�ത.് അവനിലൂെട മാ�തേമ
േമാചനമു�� അഥവാ േമാ�ം ലഭി�ൂ എ�്ൈ�ക�ിെന കുറി�്
പറയുേ�ാൾ ൈ�ക� *്ലൂെട* അഥവാ മാധ�മം മാ�തമാണ;് േമാ�െ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ത മ്��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവമാണ.് മഹത�ം
മ��ം ഭൂമിയുമായഏകൈദവ�ിനു മാ�തം.

(വളെര പഴയ ഒരു സൃഷട്ി ച�ക�ിൽ, മനുഷ�ാവ�യിൽ നി�ും
േദവതയായി� ക്യ�ം കി�ിയ ഒരു േദവതെയ നാരായം െകാ� ച്രി�തം
എഴുതുവാൻ നിേയാഗി� ന്ാരായണൻ എ� േപരും നൽകി. �പേത�ക
അവസര�ിൽ '�പപ�നിയ��ണ സ� കൂടിയായ ഓംകാരെ�'
അയാൾ�ു ലഭി�േ�ാൾ, െകാടുംവ�നകള�ം െകാടും�കൂരതകള�ം
കാ��കയും ഓംകാരെ� ദുരുപേയാഗി� ൈ്ദവമാകാൻ �ശമി�ുകയും
െചയത് .ു പിശാചു�ള�െട രാജാെവേ�ാണം അധഃപതി� 'നാരായണെന'
ശു�ീകരി�ാനാണ യ്ഥാർ��ിൽൈ�ക�ായി� പ്രമശിവെനഅയ�ത.്
ൈദവ�ിെ� സ�തേ�ാെട, �പപ�പിതാവായ പരമശിവൻ എ�
ൈ�ക�,് േമ�ടി െകാടിയ പിശാചുമായി�്ഒരു കരാറിൽ ഏർെ��്
ഓംകാര�ിൽ നി�ും അയാൾ സൃഷട്ി�ുകയും ഒരു ശംഖിൽ
സൂ�ി�ുകയും െചയത് അപാര മായാശ�ികള�� നാഗമാണിക�െ�
നിർവീര�മാ�ുകയും െചയത് .ു 'ൈദവമാകാൻ പരി�ശമി�ു� െകാടിയതും
അതിവിചി�തവുമായ കരാർ' സാ��മാ�ാൻ അയാൾ അനവധി
സൃഷട്ിച�ക�ളിൽ കടു� അപരാധ�ൾ െചയത്ുേപാ� .ു ഇേ�ാൾ
വീ�ും മനുഷ�ജ�ം േനടുകയും, ൈപശാചിക �ശമ�ളിൽ പരാജയെ���
പ�ാ�പി�ുകയും െച���, അേ�ഹ�ിെ� േമലു� ശു�ീകരണ
�പ�കിയ 2016-ൽ ഏെറ�ുെറ പൂർ�ിയായി���.് വഴിെത�ിയ േമ�ടി
കു�ാടിനാവും, ഇേ�ാഴെ� മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽ സംഹാരം
ആരംഭി�ുേ�ാൾ ആദ�ം േമാ�ം നൽകുക; ഭി�യായി�� വാ�ാെത
ഉ�തമായ സദ�്പവൃ�ികൾ െകാ� േ്മാ�െ� േനടാൻ അേ�ഹ�ിന്
കഴിയുമാറാവെ�!ആവകകാര��െള മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്)

മഹാശ�ിയും മ��ം ഭൂമിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവം, മനുഷ�രൂപ�ിൽ മഹാഅവതരി�്
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയുമായി�്
മഹാഎഴു��ിയി���.് സ�്തീ, പുരുഷൻ എ�ിവയിൽ നി� ഒ്രു രൂപേമ
സ�ീകരി�ാൻ പാടു��. ഏതു രൂപം സ�ീകരി�ു�താണ ക്ു�ു�ളായ
മനുഷ�ർ ഇഷട്െ�ടുക? *മഹാപിതാവും മഹാഭരണാധികാരിയും
മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാേദവൻ എ� മഹാപുരുഷനായി വ�ാൽ
മനുഷ�ർ ഭയ�ിേ�?!* മനുഷ�രുെടെയ�ാം മഹാമാതാവും



30

മഹാവാ�ല�വുമായ മഹാേദവി എ� മഹാ സ�്തീ ആയി വ�ാേലാ?!
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയും
മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായ മഹാസ�്തീ, മഹാവാ�ല�ം െചാരിയു�
യഥാർ�മായ *അ�*യാണ.്സർ�തും മഹാമംഗളമാ�ു� *ശിവ*യാണ.്
മഹാശിവ. *അേ� ശിവാ* എ�്എ�ാ കു�ു�ൾ�ും - എ�ാ
മനുഷ�ർ�ും ലളിതമായി വിളി�ാം!. *ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി
ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ� മഹാേദവി*എ�താണ *്മഹാനാമം*.അർ�മഹാേദവീ
രൂപ�ിലു� പരമശിവൻ, ഓേരാ മനുഷ�െ�യും നാവിൽ അ�ര�ബ�ം
കൂടിയായ *ഓം* കുറി�ു� ഏകജ��ിൽ മാ�തമാണ മ്ഹാനാമ�ിനു
�പസ�ിയു�ത.് മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായ മഹാശിവയുെട
മഹാദാസനായി�് പരമശിവൻ എ� മഹാപദവിയും മഹാനാമവും
മഹാദാനമായും മഹാഅനു�ഗഹമായും ലഭി�ി��� �പപ�പിതാവും
മഹാഇഷട്ംേപാെല ഉ�ാവും. പരമശിവൻ മഹാേദവന�; മഹാദാസനാണ;്
�ബ�ം സൃഷട്ി�ി��� ഏക േദവനാണ,് യഥാർ�മായ �ബ�േദവൻ. 50
വർഷ�ിെലാരി�ൽ ഒരു രാ�തി മാ�തം പരമശിവെന
മഹാേദവനാ�ു�ു�.് മഹാശിവരാ�തി. മനുഷ�ർ� അ്തിൽ കാര��ളി�.
ൈദവ കാര��ള�െട ഭാഗം മാ�തം. മഹാേദവിയുെട ഭർ�ാവ ക്ൂടിയാണ്
പരമശിവൻ; എ�ാൽ ൈദവീക വിവാഹം മഹാസംഭവി�ത്മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവമായി� മ്ഹാരൂപെ� �ബ�ം മഹാസ�ീകരി�േ�ാഴാണ;്
1000 േകാടിയിലധികം വർഷ�ൾ�ുമു�.് മാതാപിതാ�ള�െട
വിവാഹ�ിൽ മ�ൾ�് പെ�ടു�ാനാവി�േ�ാ /കാര�മി�േ�ാ.
മഹാമാതാവായ മഹാേദവിയുെടയും �പപ�പിതാവായ പരമശിവെ�യും
സ�കാര��െള�ത മ്ഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�ളാണ;്
അവർ അടി�ാനപരമായി� ജ്ീവികള�മ�; *ൈദവീകമായ ആന��ള�ം
വിഭി�മാണ.്* മുൻ വിശകലന�ളിലും മഹാ�ഗ��ിലും
വിശദീകരി�ി���.് ഇവിെട അ�ം മാ�തം കുറി�ു� :ു-
*മഹാ�പപ��ിെല ജീവികള�െടെയ�ാം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവം, താൻ സൃഷട്ി�ി��� ആന��ൾെ��ാം
അതീതമാെണ�ിലും,* ഒരു മഹാജീവിെയേ�ാണം മഹാ�പപ��ിെല
കാര��ളിൽ ഇടെപ� �്പവർ�ി�ു�തിനാൽ, കു�ു�ള�െടെയ�ാം
സേ�ാഷെ� കണ�ാ�ി തനി�ും ഒരു ആന�െ�
മഹാനി�യി�ി���;് തെ�ഏകദാസനായ പരമശിവനും ഒരു ആന�െ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���.് *പരമശിവെ� ആന�െമ�ത്
ഏകൈദവമായ മഹാേദവിേയാടു� മഹാദാസ�മാണ.്* മനുഷ�െ�
പരമാന� അളേവാട്5 അളേവാെടയു� ദാസ�െ� ഒരി�ൽകൂടി
കൂ�ിയാൽ 30 അളവുകള�� മഹാദാസ�മാവും. *മഹാശ�ിയും
മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായ ൈദവ�ിെ� മഹാആന�െമ�ത്
കു�ു�ളായ ജീവികേളാടു� മഹാവാ�ല�മാണ.്*
മഹാവാ�ല��ിെ� അളവ ് 35 ആണ.് തെ� ഭാഗവും ഏകദാസനുമായ
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പരമശിവെ� മഹാആന�മായ മഹാദാസ�ം  30 േനാട 5് അളേവാെടയു�
വാ�ല�െ� ഒരി�ൽകൂടി കൂ�ിയാൽ 35 അളവുകള��
മഹാവാ�ല�മാവും. മഹാദാസ��യും മഹാവാ�ല�െ�യും
ൈദവ�ിെ�ആന��ളായും മ���വെയ ജീവികള�െടആന��ളായും
മഹാഅനു�ഗഹി�ി���ത് മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും
മഹാേദവനുമായ മഹാേദവിയാണ.്

((മഹാ�പപ��ിെല ആന��ൾെ��ാം അളവുകള��.് െമാ�ം 100
അളവ.് ഭ�ണസാധന�ൾ�ആ്െക 40അളവ,്എ�ാൽഏ�വുമധികം
രുചികരമായ ഭ�ണ�ിൽ നി� ഒ്രു സമയം ലഭി�ു� പരമാവധി
ആന�ം 5 അളവാണ.് ശുചിത�ം, അത�ാവശ�ം, ആവശ�ം, വിേനാദം
എ�ി�െന 4  വിഭാഗ�ളായ െതാഴിലുകൾെ��ാം കൂടി 20, വാ�ല�ം 5,
ദാസ�ം 5, ദാനം/ധർ�ം 5, ഭ�ി/സംഗീതം  5, േ�പമം 5, േ�പമ
സാ�ാത�്ാരം 5, എ�ി�െന 90 അളവുകൾ. മനുഷ�െ�
പരമാന�മായി�,് (ൈദവം) മഹാനി�യി�ി��ളളത് കാമെ�യാണ.്
തെ��െ� മറ�ുകയും ഇണെയ മാ�തം ഓര ് �ുകയും െചയത്്
കാമലീല പൂർ�ിയാ�ു� വ��ി�്മനുഷ�രുെട പരമാന�മായി�്
ൈദവം മഹാനി�യി�ി��ളള 25അളവ ക്ാമാന�ം ലഭി�ു� .ുവാ�ല�ം 5,
ദാസ�ം 5, ഭ�ി/സംഗീതം  5, േ�പമം 5, േ�പമ സാ�ാത�്ാരം 5 എ�ിവ
േചർ�ാണ ക്ാമം 25 ഉ�ാവു�ത.് മനുഷ�ർ ത�െള �െ� മറ�്
കാമാന��ിൽ മുഴുകുേ�ാൾ, അവരിലൂെട ൈദവം കു�ു�െള
സൃഷട്ി�ു� .ു മഹാഉചിതമായ ആന� കാര��െള
മഹാശാസ�്തപരമായി�് മഹാനി�യി�ി��ളളതിെന മാ�ിമറി�ാൻ
മനുഷ�ർ�ുകഴിയു�ത�. ))

*േമാ�* െ���ി തുടരു� .ു

*മ�ിെ� നിയമ�െള* പാലിേ��ത *്േമാ�ം* ലഭി�ാൻ, (ഓേരാ
മനുഷ�െ�യും) ആവശ�മാകു�താണ.് മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം
*മഹാചിരി�*് ഭൂമിയിെല ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവിതെ�
മഹാമംഗളമാ�ു� ൈദവ-വി�വം ഉടനു�.് പരമാന�േ�ാെട
ജീവി�ാനു� മഹാഭാഗ�െ� ഭൂമിയിെല എ�ാ മനുഷ�ർ�ും
ലഭി�ു�താണ.് തുടർ� ഇ്േ�ാഴെ� സൃഷട്ിച�ക�ിെ� സംഹാരം
ആരംഭി�ുേ�ാൾ മനുഷ�െര�ാം �കമാനുഗതം "ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരം" എ� *േമാ�ം* േനടു�താണ.് മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിൽ നി�ും,
മാനുഷികമായ ബ��ളിൽ നി�ും *േമാ�ം* അഥവാ *മു�ി*
േനടു�തിനു മു�;്ൈദവേ�ാടും, ഉ�വേരാടും, ചു��മു�വേരാടും, മ���
ജീവികേളാടും ഒെ� െചയത് പിഴവുകൾ�ും േ�ദാഹ�ൾ�ുമു�
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പരിഹാരമു�ാ�ണം : ൈദവശി�കളായി� അ്നുഭവി��ം, ന�കെള
വർ�ി�ി��ം േവണം *മു�ി* േനേട�ത.്

മഹാശ�ിയായ ൈദവം, മഹാനീതിശാസ�്തമനുസരി�,് മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� എ�ാ ജീവികൾ�ും മഹാസമനീതിെയ മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ു�.് സൂചിത െവബൈ്സ�ിെല മഹാ�ഗ��ിൽ
*മഹാനീതിശാസ�്തെ�* മഹാശാസ�്തപരമായി�് വിശദീകരി�ി���.്
*അ�ം പഠി�ാൽ തെ�, മഹാ�പപ��ിെല സർ� കാര��െളയും
മഹാ�ുതകരെമേ�ാണം 'മഹാഭരി�ു� ഏകൈദവം മാ�തമാണ്
ഏകമഹാഭരണാധികാരിയും ഏകമഹാനീതിപതിയും' എ�ു
േബാ��െ�ടു�താണ.്*

*4. "എെ� രാജ�ം" എ� യ്ാെതാരു രാജ�െ���ിയും
പറയാൻ േയാഗ�തകൾ ഉ�വർ ഭൂമിയിൽ ഇ� !.*

മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം, *ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു� ശരീരെ�,
മരണം വെര, എെ� ശരീരം എ�ു പറയാൻ മ��ം ശരീരവുമായ ൈദവം,
'ജീവാ�ാവിെന അനുവദി�ി���*് എ�് മുകളിൽ 1.(3)-ൽ
വ��മാ�ിയിരു� .ു

അതുേപാെല *ഭൂമിയിെല ഏെത�ിലും �പേദശെ� "എെ� രാജ�ം" എ�ു
പറയാൻ ജീവാ�ാവിെന ഭൂമിയും മ��ം ശരീരവുമായ ൈദവം
അനുവദി�ു�ുേ�ാ*എ� പ്രിേശാധി�ണം.

*(1). ഭൂമിയുെട അംശ�ൾ മാ�തമാണ ര്ാജ�വും �പേദശ�ള�ം
'ജീവികള�െട ശരീര�ള�ം.'*

'മ�ായ ഭൂമിയുെട അംശ�െളെ�ാ�്' ഭൂമിയിെല�ുമു� മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� ജീവികൾ� (്ജീവാ�ാ�ൾ�)് ശരീരം ലഭി�ുേ�ാൾ,
�പേദശെ�നി�യി�ു�തിൽ ജീവാ�ാ�ൾ� യ്ാെതാരു പ�ുമി�.

*ശരീരെ� �പാേദശികമാ�ാൻജീവികൾ� ക്ഴിയു�ത�.*

ഭൂമിയിെല ഏതു �പേദശ�ു ജനി�ാലും ജീവി�ാലും അതാതു �പേദശെ�
മ�് സൃഷട്ി�ു�തും നൽകു�തുമായ ശരീര േകാശ�െളയാണ്
ജീവാ�ാവ "്എെ� ശരീരം" എ�ു പറയു�ത.് ശരീര�ിെല േകാശ�െള
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ശരീരം സ�യം നവീകരി�� െകാ�ിരി�ു�തു െകാ�ാണ ജ്ീവികള�െടെയ�ാം
ശരീര വളർ�, േരാഗആഗമനം, േരാഗ �പതിേരാധം, ശു�ശൂഷ, മുറിവ ഉ്ണ�ൽ,
തുട�ിയവെയ�ാം നട�ു�ത.് ഭ�ണ സാധന�ള�ം മരു�ുകള�ം ഒെ�
ശരീര�ിനു നൽകാൻ ജീവാ�ാവിെന അനുവദി�ു�ു എ��ാെത
അവെയ സ�ീകരി�ു�തും േകാശ�െള പുതിയതായി
സൃഷട്ി�ു�തുെമ�ാം മ��ം ശരീരവുമായ ൈദവാംശം മഹാനി�യി�ു�
കാര��ളാണ.് അ�ാരണ�ാൽ തിരുവന�പുര� ജ്നി� ഒരു മനുഷ�ൻ
േകാ�യം, െകാ�ി, തമിഴന്ാട,് േബാംെബ, കാശമ്ീർ, പാകി�ാൻ, ൈചന,
അേമരി�, റഷ�, ഗൾഫ ന്ാടുകൾ 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�ാവ് അവകാശെ�ടു� �പാേദശിക-മൂഢത�ം
നഷട്െ�ടു�താണ.് രാഷ�്ട�ളിെല ഭരണാധികാരികൾ�ും ൈസനികർ�ും
സാധാരണ ജന�ൾ�ും മ��� ജീവികൾ�ുെമ�ാം ബാധകമായ
കാര�മാണ .്...

ഒരു �പേദശ�്ജനി�വർ, മ��� രാജ��ളിെല വ�ത�സത്�ളായ
�പേദശ�ളിൽ ജീവി�ുേ�ാൾ, മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അംശ�ൾ
മാ�തമാണ ഭ്ൂമിയിെല�ും ഉ�ത്എ�തുെകാ�ാണ ജ്ീവാ�ാ�ൾ�്
ജീവി�ാൻ കഴിയു�ത.് അവരറിയാെത അഥവാ അവർ �പവർ�ി�ാെത
മ��ം ഭൂമിയുമായ ശരീര�ിെല േകാശ�െള ആവശ�ാനുസൃതമായി� സ്�യം
മാ���തു േപാെല പുതിയ �പേദശ�ളിെല മ��ം ഭൂമിയുമായ ശരീര�ൾ
മാ�ിനിർ�ി�ു� .ു

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�ാ�ുകയാണു െച���െത�് മു�്
വ��മാ�ിയിരു� .ു മരി�ുേ�ാൾ, ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപവും
ജീവനുമായ ഓകസ്ിജൻ, അദൃശ� വാതക�ളായ ജീവാ�ാവിെനയും
പുണ�പാപ�െളയും മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം നയി�ു�താണ.്
മരി�ുേ�ാേഴാ വധി�െ�ടുേ�ാഴും മ��� ജീവികള�െട ഭ�ണമായി�്
പരിണമി�ാലും ഇെ��ിലും, ശരീരം എവിെടയുമു�മ�ിലടിയു�താണ.്
ശരീര�ിന് ജനി� �പേദശെമേ�ാ ജീവി�ു� �പേദശ�െളേ�ാ
വ�ത�ാസമി�. മ��ം ഭൂമിയും ൈദവാംശവുമായ ശരീരം വീ�ും മ�ിേല�്
മട�ു� .ുസർ�ം മ�ടി.

ശരീരം �പത��മായി�,് ജീവാ�ാവിന്അനുവദി�ു�തായ അവയവ-
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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� മ്��ം �പേദശവും ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� കാര��ളിൽ
ഇടെപടാൻസൃഷട്ികൾ�ുകഴിയു�ത�.

*�പാേദശികത�െ� നിർ�ചി�ാേനാ �പാേദശികത�ം അവകാശെ�ടാേനാ
കഴിയു�വർ ഭൂമിയിൽ ഇ�.*

'മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശമായ �പേദശെ�' നിർ�ചി�ാൻ
ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ ക്ഴിയുക.ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.

*മനുഷ�ർ� '്ലഭ�മായ ബു�ിശ�ി െകാ� '് ശരിയ�ാ� കാര��െള�്
മന�ിലാ�ു�വെയ ശരിെവ�� കൂടാ. ശരിയായ കാര��െള
ശരിെവ�ുകയും േവണം.*

കുറ�� ചകിരി ൈക�ിെലടു�് "ഇതാണ്െത�"്, ഒരു ച��ുരു
ൈക�ിെലടു�് "ഇതാണ് �ാവ"്, വാഴ�ഴ�ിെ� അ�ം െതാലി
ൈക�ിെലടു� "്ഇതാണ െ്ത�"്, മുറിെ�ടു�അ�ം മുടി ൈക�ിെലടു�്
"ഇതാണ്മനുഷ�െ� തല /മനുഷ�ൻ", എ�ി�െനെയ�ാം പറ�ാൽ
മനുഷ�ൻഅംഗീകരി�ി�.

ഇനി ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമായ *ഭൂമിേയാട*് അഥവാ *മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവേ�ാട*് മനുഷ�ർ കാ��� ഏ�വും െകാടിയ അപരാധെ�
*മനുഷ�ർ� '്ലഭ�മായ ബു�ിശ�ി െകാ� '് വിശകലനം െചയത് ശ്രിയും
െത��ം മന�ിലാ�ണം :-*

ഭൂമിയിലാണ മ്നുഷ�രും മ��� ജീവികള�െമ�ാം ജീവി�ു�െത�ും; ഭൂമിയുെട
ഭാഗ�ൾ മാ�തമാണ്ഇ��, പാകിസത്ാൻ, അഫഗ്ാനി�ാൻ, റഷ�,
ബം�ാേദശ,് മ�ാൻമർ/ബർ�, ൈചന, �ശീല�/സിേലാൺ, �ഫാന ് സ,് ഇ�ലി,
അേമരി�, ഇം�� ത്ുട�ിയ 200 -ൽ പരം രാജ��െള�ും ഒരുവിധെ��
ജന�ൾെ��ാം അറിയാം. കാലാകാല�ളിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവി��േപാരു�
അേനകം ജീവികളിൽ ഒ�ു മാ�തമായ *മനുഷ� ജീവികൾ ത�ൾ� ൈ്ദവം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� അധിക ബു�ിശ�ികെള ദുരുപേയാഗം
െചയത്,് ത�ള�െട ഇഷട്ംേപാെല ഭൂ�പേദശ�ൾ�്അതിർ�ികെള
നി�യി�ുകയും, വിവിധ േപരുകൾ നൽകി വ�ത�സത് രാജ��ളായി�്
�പഖ�ാപി�തുെകാ�,് ഭൂ�പേദശ�ൾവ�ത�സത് രാജ��ളായി� മ്ാറു�ത�.*

*ഭൂ�പേദശ�ള�െട ഉടമയും സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര കർ�ാവും, ഭൂമി എ�
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മഹാരൂപെ� സ�ീകരി�ുകയും െചയത്ി��� ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ്
ഭൂ�പേദശ�ള�െട കാര��െള മഹാനി�യി�ുവാൻ അവകാശവും
അധികാരവുമു�ത.്* ഉദാഹരണമായി�് മനുഷ� ജീവികൾ�ു
േതാ�ുേ�ാെലെയ�ാം *(1)*ബർ� / മ�ാൻമർ,സിേലാൺ / �ശീല�, മദിരാശി
/ മ�ദാസ്/ െചൈ�, േബാംെബ / മുംൈബ എ�ി�െന േപരുകൾ
ഇടു�തുെകാേ�ാ, േപരുകൾ മാ���തു െകാേ�ാ; *(2)* കന�ാകുമാരിെയ
തമിഴന്ാടിെ�േയാ േകരള�ിെ�േയാ ഭാഗമായി�് കണ�ാ�ു�തു
െകാേ�ാ; കാശമ്ീരിെന ഭാഗികമാേയാ പൂർ�മാേയാ ഇ��യുെട ഭാഗമായി�്
കണ�ാ�ു�തു െകാേ�ാ; *(3)* ഇ��െയയും പാകിസത്ാെനയും
ബം�ാേദശിെനയും മൂ�ായിേ�ാ ഒ�ായിേ�ാ കണ�ാ�ു�തു െകാേ�ാ;
ഭൂ�പേദശ�ൾ�്മാ�മു�ാകു�ി�. *അേതസമയം ഭൂക�ം, സുനാമി,
അ�ിബാധ, അ�ി പർ�തം, കാ��തീ, െകാടു�ാ�,് മ�,് െവയിൽ, മഴ,
െവ�െ�ാ�ം, തുട�ിയവ െകാ�*് മഹാശാസ�്തപരമായി�� തെ�
ഭൂമിയിെല �പേദശ�ള�െട *അതിർ�ികെള മാ�ിമറി�ാനും,* പഴയ
�പേദശ�െള ഭാഗികമാേയാ പൂർ�മാേയാ സമു�ദ�െള ഉപേയാഗി��ം മ��ം
പിൻവലി�ാനും *പുതിയ �പേദശ�െള സൃഷട്ി�ാനും* ഭൂ�പേദശ�ള�െട
ഉടമയും സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര കർ�ാവുമായ ൈദവ�ിനു
കഴിയു�താണ;് *ഭൂ�പേദശ�ള�െട കാര��െള മഹാനി�യി�ുവാൻ
ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ് എ�ായേ്�ാഴും അവകാശവും
അധികാരവുമു�െത� സ്ുവ��മായി േബാ��മാവു�താണ.്*

മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും ഭൂമിയുമായ
ൈദവം, ൈവവിധ��ളായ ഭൂ�പേദശ�െള സൃഷട്ി�ി���ത സ്ൃഷട്ികളായ
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു� ജീവികൾെ��ാം േവ�ിയാണ.് തെ�
മഹാആന�മായി�്സൃഷട്ികേളാടു� മഹാവാ�ല�െ� മഹാനി�യി��
െകാ�് സൃഷട്ികെളെയ�ാം തെ� െപാേ�ാമന-കു�ു�ളായി�്
മഹാഅനു�ഗഹി�ുകയും, കു�ു�ള�െടെയ�ാം മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായിെ�ാ�് കു�ു�െളെയ�ാം മഹാകരുതുകയും
െച��� .ു മ��ം, സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ എ�ീ ജീവിച�ക�ിലൂെട
കു�ു�െളെയ�ാം മഹാനയി�ുകയും പരിണമി�ി�ുകയുംഅ�ാമെ�
മനുഷ�ാവ�യിൽ മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തെ�യും; മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിൽ നി�ും, മാനുഷികമായ ബ��ളിൽ നി�ും
*േമാ�െ�* മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുകയും െച��� .ു (ഭൂമിയിൽ വ�്
അറിയുകയും അനുഭവി�ുകയും െചയത് ആന��െള *േമാ��ിൽ*
അന�മായി� ആ്സ�ദി�ുവാൻസാധി�ു�താണ.്)

100 മനുഷ� ജ��ളിലൂെട ഭൂമിയിെല അന��ളായ ആന��െളെയ�ാം,
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സമആന�െമ� മഹാസമനീതിേയാെട ഓേരാ മനുഷ�നും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ത് *ജ�ഗുണ�െള* സൃഷട്ി��െകാ�ാണ.് യാെതാരു
വ��ികൾ�ും അവരുെട മാതാപിതാ�ൾ�ും ജ�ഗുണ�ളിൽ പ�ി�.
*സ��മായ ഇഷട്�പകാരം സ�്തീ-പുരുഷൻ, ആയു�,് ആേരാഗ�ം, സൗ�ര�ം,
നിറം, ഉയരം*, െതാഴിൽ അഭിരുചി, വിേനാദ അഭിരുചി, മാതാപിതാ�ൾ,
*സാ��ിക* ഭ�ദത, *ജനന�ലം* തുട�ിയവെയ നി�യി�� െകാ�്
ജനി�ാൻ യാെതാരു മനുഷ�ർ�ും സാധി�ു�ത� എ�തിൽ നി�ും
അവെയ�ാം ജ�ഗുണ�ളാെണ�ുസുവ��മാണ.്

മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്തമനുസരി� മ്ഹാനിർ�ഹി�ു�
*ജനന�ലം* ഉൾെ�െടയു� ജ�ഗുണ�ള�െട േപരിലും; *ൈദവ�ിനു
മാ�തം എ�ാലവും സ��മായ ഭൂ�പേദശ�ള�െട േപരിലും*; േകമ�ം
കാ���തും, കലഹി�ു�തും, ഒളിേ�ാരു നട�ു�തും, യു�ം െച���തും
എ�ത വലിയ േഭാഷ�വും നീച�വുമാെണ� സ്�യം വിശകലനം െചയത്ു
േനാ�ുക. ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� അധിക
ബു�ിശ�ികെള ദുരുപേയാഗം െചയത്,് ഭൂ�പേദശ�െള ത�ൾ�്
േതാ�ുേ�ാെലെയ�ാം േവർതിരി� േശഷം രാജ�സേ്നഹം, രാജ�േ�ദാഹം,
എ�ി�െന പറ� വ്ാേ���ള�ം അടിപിടിയും യു��ള�ം ഉ�ാ�ു�ത്
ഒരുപേ�ഭൂമിയിെലഏ�വും വലിയ േഭാഷ�മാവാം.

ജീവികള�െടെയ�ാം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ
ൈദവെ�, മനുഷ�രൂപിയായിേ�ാ ഈ സേ�ശെ� വായി�ു�
വ��ിയായിേ�ാ മന�ിലാ�ാനും സ��ി�ാനും കഴിയു�വർ�,്
ൈദവ�ിെ� അഥവാ താ�ള�െട ശരീര�ിെല പാദം, വിരല,് നഖം, േരാമം,
തലമുടി, ക�,് മൂ�,് െചവി, നാവ,് ക�,് ആമാശയം, പൃഷഠ്ം, ഹൃദയം,
തുട�ിയ അേനക ശതകം/ ല�ം/േകാടി അവയവ�ളിൽ /േകാശ�ളിൽ
ചിലതായി� ര്ാജ��െളയും അവയിെല സം�ാന�െളയും ജി�കെളയും
പ�ായ�ുകെളയും പ�ണ�െളയും കു�ുകെളയും മലകെളയും
പർ�ത�െളയും വന�െളയും സമു�ദ�െളയും നദികെളയും
േതാടുകെളയുെമാെ� മന�ിലാ�ാൻകഴിയു�താണ.്

ഒരു മനുഷ�െ� എ�ാ അവയവ�ള�ം ആേരാഗ�േ�ാടിരി�ുേ�ാഴും,
ജീവാ�ാവിെ� ആ�ഗഹ�ൾ സാധി�ുേ�ാഴും വ��ി ആന�ി�ു� .ു
ആ�ഗഹ�ൾ� വ്ിപരീത പരി�ിതി ഉ�ാകുേ�ാഴും; *അവയവ�ൾ�്
ആേരാഗ�ം കുറയുകയും േയാജി�� �പവർ�ി�ാൻ കഴിയാെത വരുേ�ാഴും
അവയവ�ൾ�ും വ��ി�ും മഹാനീതിശാസ�്തപരമായ വിനാശം
ഉ�ാകു�താണ.്* വ��ിയുെട ശരീര ഭാഗ�ള�ം അവയവ�ള�മായ
ക��കൾ, െചവികൾ, മൂ�,് നാ�,് തലമുടി, കിഡന്ി , വിരലുകൾ,
ൈകകാലുകൾ, തുട�ിയവയ�്്മഹാശാസ�്തപരമായി�്ഒെ�ാരുമി��
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�പവർ�ി�ു�തിന ത്ട�ം ഉ�ാവുകേയാ,അവയവ�ൾ നഷട്െ�ടുകേയാ
നഷട്െ�ടു�ുകേയാ െച��േ�ാൾ *വ��ിയുെട ജീവിത-േവദന*
വർ�ി�ു�താണ;് ഒരു അവയവം നഷട്െ�ടു�തും േവദനി�ു�തും മ���
അവയവ�െള ആന�ി�ി�ു�ത�; അവയവ�ൾ അേന�ാന�ം
ആ�കമി�ു�തുമ�; ജീവനും ൈദവ�ിെ� വാതകരൂപവുമായ ഓകസ്ിജൻ
മഹാഭരി�ു�തു �പകാരം വ��ിയാണു േവദനി�ു�ത.് *വ��ിയുെട
ശരീര�ിെല അവയവ�ളിെല�ാം നിറ�ു നിൽ�ു�ത് ഒേര
ജീവാ�ാവാണ.്* അേതേപാെല, ഭൂമിയുെട എ�ാ ഭൂ�പേദശ�ളിലും,
രാജ��ളിലും, സം�ാന�ളിലും, ജി�കളിലും, നഗര�ളിലും, �ഗാമ�ളിലും,
കു�ുകളിലും, മലകളിലും, പർ�ത�ളിലും, വന�ളിലും, സമു�ദ�ളിലും,
നദികളിലും, േതാടുകളിലും ഒെ� മഹാലയി� മ്ഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി-
�ിതി-സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ു�ത മ്ഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും
മഹാദാസിയും മഹാേദവനും മഹാേദവിയും മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവമാണ.്

ഭൂമി�ും ഭൂമിയുെട അവയവ�ൾ മാ�തമായ രാജ��ൾ�ും
സം�ാന�ൾ�ും ജി�കൾ�ും മ��ം ജയ വ്ിളി�ാൻ മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവേമാ ആേരാടും ആവശ�െ�ടു�ി�. ഭൂമി�്/ ൈദവ�ിന്ജയ്
വിളിയുെട ആവശ�വുമി�. അ�ാനികള�ം അധമരുമായ (?) ജന�ൾ,
ഭൂമിയുെട അവയവ�ൾ മാ�തമായ രാജ��ൾ�ും മ��ം ജയ വ്ിളി�ുകയും
േദശീയ ഗാന�െള� േപരിൽ േകാ�പായ�ൾ കാ�ി�ൂ��കയും െച��േ�ാൾ
ശാസ�്തീയത ഇ�ാതാവു� .ു അേതാെട മ�രം, ത�ിലടി, െകാലപാതകം,
യു�ം തുട�ിയൈപശാചികകാര��ൾസംഭവി�ു� .ു

േനതാ��ാരും പ�ാള�ാരും മ��ം മരി�ുേ�ാൾ *രാഷ�്ടം അവെര
നമി�ു�തായി�് മ��ിമാരും മ��ം �പസത്ാവി�ു�ത് കടു�
ൈദവനി�യാണ.്* ആെരയും ആദരി�ാനും ആദരി�ാതിരി�ാനും
വൃ�ികെള� നിലയ�് ഭ്രണാധികാരികൾ� സ്�ാത���മു�.് എ�ാൽ
മ���വരുെട വ��ിസ�ാത����ിേ�ൽ ൈകകട�ാൻ അവർ�്
അവകാശമി�, അധികാരവുമി�. *ഭൂമി അഥവാ ൈദവം അനുവദി�ുക കൂടി
െച��േ�ാഴാണ് ഏെതാരാള�ം മരി�ു�െത�ു തിരി�റിയുേ�ാൾ,
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും കൂടിയായ ഭൂമി
കു�ു�െള നമി�ു�തായി� �്പസത്ാവന നട�ു�തിെല മൗഢ�ത*
െവളിവാകു� .ു

*ആയുധ�ൾ�ും മ��ം പാഴാ�ു� ധനവും ഊർ�വും സമയ�ള�െമ�ാം
ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��ൾ�് ഉപേയാഗെ�ടണം,
ഉപകരി�ണം.* ആയുധ�ൾ�ും ആയുധവാഹിനികൾ�ും കര-വായു-
നാവിക േസനകൾ�ും അവരുെടെയ�ാം വാഹന�ൾ�ും ബ�െ��



38

കാര��ൾ�ുമായി�്ഭൂമിയിെല രാജ��ളിെല�ാം പാഴാ�ു� ധനവും
ഊര ് �വും സമയ�ള�ം മനുഷ� ജീവിത�ള�െമ�ാം ലാഭി�ുേ�ാൾ
തെ� ഭൂമിയിെല�ും സ�ർ� സുഖ�െള ഒരു�ാൻ കഴിയു�താണ.് അധമ
സംസക്ാരം െകാ�് രൂപെ��തായ *രാജ�ര� എ� ക�േ�രിൽ
അറിയെ�ടു� നികൃഷട് െതാഴിൽ െച��� ൈസനികേര�ാൾ
അധമരായി��ളളത,് അ�ാരാഷ�്ടപരമായ തിരു�ൽ നടപടികൾ�്
പരി�ശമി�ാെത പ�ാള�ാെരെ�ാ�്നികൃഷട്േജാലികെള െച�ി�ു�
ഭരണാധികാരികളാണ.്*

ഒരു ജ�� *്ഏ�വുമധികം പുണ�ം േനടാൻ കഴിയു�ത ഭ്രണാധികാരിയുെട
അഥവാ രാജാവിെ� അഥവാ മ��ിയുെട േജാലി െച��േ�ാഴാണ,്
ധാർ�ികമായി� അ്ധ:പതി�ാൽ ഏ�വുമധികം പാപവും.* മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം 100 മനുഷ� ജ��െള ഓേരാ മനുഷ�നും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�തും, രാജാവ ഉ്ൾെ�െടയു� െതാഴിലുകൾ െച�ാൻ ഭൂമിയിെല
എ�ാ മനുഷ�ർ�ും അവസരം ലഭി�ു�തുമാണ.് ജീവികള�െടെയ�ാം
*മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയും മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ ൈദവം എ�ാ ജീവികള�െടയും മഹാദാസനും
മഹാദാസിയുമായി�്�പവർ�ി�ു�തിെന അനുകരി�ാൻ, ജന�ള�െട
ദാസ�ാരായ മനുഷ� -ഭരണാധികാരികൾ പരി�ശമി�ണം.* യഥാർ�മായും,
ജന�ള�െടെയ�ാം ദാസരാവണം ഭരണാധികാരികൾ.

*രാജ�െ�ത�ൾ ര�ി�ു�ുെവ� ഭ്രണാധികാരികള�ം പ�ാള�ാരും മ��ം
ചി�ി��േപാരു�ത ക്ടു� അ�ാനവും അവിേവകവും നിമി�മാണ,്*
ൈദവനി�യുമാണ.് രാജ�ം അഥവാ ഭൂമി അഥവാ ൈദവം, ജന�െളയും
മ��� ജീവികെളയും സൃഷട്ി�ുകയും ര�ി�ുകയുമാണ യ്ഥാർ��ിൽ
െച���ത.്*

*മത-ജാതി-രാഷ�്ടീയ�ൾ�ും െതാ��തീ�ലുകൾ�ും മ��ം യാെതാരു
�ാന�ള�മിെ��ു സുവ��മാ�ിെ�ാ�,്* ൈദവ�ിെ�
വാതകരൂപമായ ഓകസ്ിജൻ ഭൂമിയിെല *എ�ാ ജീവികള�െടയും
നാസികയിലൂെടയും ശ�ാസേകാശ�ളിലൂെടയും ര��ിലൂെടയും (കയറി
ഇറ�ി) �പവർ�ി� ജ്ീവികൾെ��ാം ജീവൻ അഥവാ ശ�ി നൽകു�ത്
തെ�കു�ു�ളായ ജീവികേളാടു� മഹാവാ�ല�മാണ.്

ഭൂമിയിെല�ുമു� എ�ാ മനുഷ�െരയും മ��� ജീവികെളയും
വസത്ു�െളയും സ��ുകെളയുംആന��െളയുംസൃഷട്ി�ി���ത മ്��ം
ഭൂമിയുമായൈദവംആകയാൽസർ�തിെ�യുംഅവകാശവും അധികാരവും
എ�ാലവും ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ.് മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�
സ��മായ ശരീരെ� മ�്മട�ി വാ�ു�താണ;് മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം മഹാഉചിതമായ മെ�ാരു ഭൂ�പേദശ� -് ഒരു പെ� ഇ� ശ്�തു



39

രാജ�മായി�� കണ�ാ�ു� �പേദശ� -്ഇ�െലകളിൽ േ�ദാഹി�� വധി�്

പുനർ�നി�ി��� ഒരു വ��ിയുെട മകേനാ മകേളാ ആയി ഇ�െ�
�പധാനമ��ിേയാ പ�ാള�ാരേനാ പുനർ�നിേ��ാം. ...

*(2).* *യാെതാരു മനുഷ�നും യാെതാരു േദശ�ും
ജനി�ു�ി�; ഏെത�ിലും േദശ�് ജനി�ാേനാ
ജനി�ി�ാേനായാെതാരു ജീവികൾ�ും കഴിയു�ത�.*

മുകളിൽ 4.(1)-െല വിശദീകരണ�െളയുംഅവഗണി�ു�വർഅറിയുക:-

യാെതാരു മനുഷ�നും യാെതാരു േദശ�ും ജനി�ു�ി�. എ�ാവരും
ജനി�ു�ത മ്ഹാശിവയും മഹാമാതാവുമായൈദവ�ിെ� മഹാലിംഗ�ിന്
അക�ാണ.്

വിശദീകരണം: ഒരു കുട േപാെല വലുതായിെ�ാ�് പുതിയതായി
സൃഷട്ി�െ�ടു� ന��ത�െളെയ�ാം ഉൾെ�ാ�് ആദിയും
അ�വുമി�ാ� ആകാശം എ� 'മഹാലിംഗം' വർ�ി�ു� .ു
മഹാലിംഗ�ിന '്മഹാശ�ി ലിംഗം, മഹാശിവ ലിംഗം, ശിവ ലിംഗം' എ�ീ
േപരുകള�മു�.് (മഹാ) ശിവ ലിംഗവും ആകാശവും പുരുഷ ലിംഗെ�യ�ാ
സൂചി�ി�ു�ത.് പുരുഷനും സ�്തീയും ജീവിയും അ�ാ� മഹാേദവനും
മഹാേദവിയുമായ ൈദവ�ിെ� 'ശൂന�ം' േപാെലയു� 'മഹാ
സ�്തീലിംഗെ�'യാണ.് അതു മന�ിലാ�ാൻ 'ശിവലിംഗ�ിന് '
അഭിമുഖമായി� ന്ിൽ�ു�തായിേ�ാ ഇരി�ു�തായിേ�ാ ഭാവന െച��ക.
േദവാലയ�ിെല 'ശിവലിംഗ �പതിഷഠ്' സ�്തീ ലിംഗം ആെണ�ിൽ മാ�തേമ
കു�െന അഭിമുഖമാവുകയു��. (( *ഓം നമഃശിവായ* എ�ാൽ ശിവെയ
അഥവാ മഹാേദവിെയ നമി�ു�ു എ� യഥാർ�മായ അർ�ം
േപാെലയാണത.് ശിവയിൽ ശിവനും ഉ� എ്�തുേപാെല ശിവലിംഗ�ിൽ
നി�ും 'മഹാേദവനും മഹാേദവിയും ഏകൈദവവുമായ മഹാശിവയും,
മഹാദാസനായ ശിവനും �പത��മാകു� സ�ർഭ�ൾ ൈദവവി�വേ�ാെട
ഉ�ാകു�താണ.് അ�രം സ�ർഭ�ളിൽ, മഹാശിവേയാ, ശിവേനാ
അനുവദി�ുകയാെണ�ിൽ മാ�തം മഹാശിവെയ ആരാധി�ാെമ��ാെത,
വി�ഗഹെ� പൂജി�ാേനാ ആരാധി�ാേനാ കുശുകുശു മ���ൾ
ജപി�ാേനാ പാടി�. ൈദവീകമായി�്േദവാലയ�െള നിർ�ി�ു�തും
പരിപാലി�ു�തുംഎ�െനെയ� മ്ഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി��� ് . ))

മഹാശിവലിംഗം എ�ത്ആകാശം േപാെല ആദിയും അ�വുമി�ാ�
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'മഹാശൂന�ം' കൂടിയാണ.് ജീവികളിെല സ�്തീകള�െട േയാനി എ� േപരു�
ലിംഗവും ശൂന�മാണ എ്�ു പറയുേ�ാൾ, സ�്തീകളിൽ ഒരു ശൂന�ഭാഗെ�
സൃഷട്ി�ി��� എ്��ാെത അ�െന ഒരു അവയവം അവർ�ി�. മ�ായ
ഭൂമി എ� മഹാശരീരമായ മഹാശിവയുെട 'മഹാലിംഗ�ിെ�
അതിസൂ�മ്മായ അംശ�ളാണ,്' ജീവികളിെല സ�്തീകള�െട ശരീര�ിൽ
ഉ�ത.് മഹാശിവയുെട മഹാശരീരമായ ഭൂമിയുെട അതിസൂ�മ്മായ
ഏതാനും അംശ�ൾ മാ�തമാണ് സ�്തീകള�െടയും കു�ികള�െടയും
മുതിർ�വരുെടയും ഉൾ�െട എ�ാ ജീവികള�െടയും ശരീരം. *എ�ാ
ജീവികള�ം/ജീവാ�ാ�ള�ം ജനി�ു�ത മ്ഹാലിംഗ�ിന അ്ക�ാെണ�ു
ചുരു�ം.* *മനുഷ�രും മാതാപിതാ�ള�ം മുതുമു���ാരുെമ�ാം
മഹാലിംഗ�ിനക� ജ്നി�വരാകുേ�ാൾ, യാെതാരാൾ�ും *എെ� രാജ�ം,
എെ� േദശം* എ�ി�െന പറയാൻ യാെതാരു േയാഗ�തകള�ം ഇെ��്
സുവ��മാണ.്

*േലാക�ിെല ഏ�വും വലിയ അ�ുതം എ�ാെണ�്
അറിയാ�വരുേ�ാ?*

മനുഷ�രും മ��� ജീവികള�ം കു�ു�െള �പസവി�ു�തും മു�യിടു�തും
പഠന വിേധയമാ�ിയാൽഎ�ത െചറിയ മഹാവിദഗ�് ശൂന�തയിലൂെട എ�ത
വലിയ കു�ിെന മനുഷ�രും പശു�ള�െമ�ാം �പസവി�ു�ുെവ�ും
അതിലും വലിയ േലാകാ�ുതം ഇെ��ും, മഹാലിംഗം ഓേരാ സ�്തീയിലും
�പവർ�ി�ു�തു െകാ�ു മാ�തമാണ സ്ാ��മാവു�െത�ും േബാ��മാകും.
മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ, സ��ം ജനനം തെ�യാണ്എ�ാ
ജ��ളിലും ഓേരാരു�ർ�ുംഏ�വും വലിയ േലാകാ�ുതം.!

(( മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു� ജീവികെള�ാം തെ��െ� മറ� ഇ്ണെയ
മാ�തം ഓർ�ു�തായ പരമാന�മായ കാമാന��ിൽ മുഴുകുേ�ാൾ,
ശരീരമാകു� ൈദവ�ിെ� അംശം അഥവാ ൈദവം സ�ാന സൃഷട്ിെയ
ആരംഭി�ു� .ുബീജ-അ�നിർ�ാണ�െളയും,സ�്തീ-പുരുഷൻ മുഖഛായ
നിറം .... തുട�ിയ ജ�ഗുണ�െളയും സ�ാനി�ു�ത മ്��ം ഭൂമിയും
ശരീരവും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായഏകൈദവമാണ.്
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മഹാലിംഗ�ിന് അക�,് ജീവികെള സൃഷട്ി�ാൻ േവെറയും
കാരണ�ള��.്അ�ംകുറി�ാം:-

ൈദവ�ിെ� ഭാഗമ�ാ�തായ ജീവാ�ാവിെന മ��മായി�്ആദ�ം
ജല�ിൽ സൃഷട്ി�ുകയും, േശഷം 'മ��ം സസ�ം പ�ി മൃഗം മനുഷ�ൻ'
എ� ജീവിച�ക�ിലൂെട പരിണമി�� േമാ�െ� േനടുകയും െച���ത്
'മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അംശമായശരീരെ�ആധാരമാ�ിയാണ;്
എ�ിലും, *'യാെതാരി�ലും സൃഷട്ിയായ ജീവാ�ാവിെന മ�ിെ�
ഭാഗമാ�ുകേയാ മ�ിൽ െതാടുവി�ുകേയാ െച���ി�.'*
ഖരാവ�യിലു� മ�ായ ഭൂമി നീതിയാണ,് മഹാനീതിയാണ,്
മഹാനീതിപതിയായ ൈദവമാണ.് *നീതി കാര��െള വിധി�ുവാൻ ജീവിെയ
അഥവാ ജീവാ�ാവിെന അനുവദി�ി�ി�.* മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�
അംശ�ളാണ എ്�ാ ജീവികള�െടയും ശരീരം എ�തുെകാ�,്ൈദവാംശമായ
ശരീര�െള ന�തിന് ഉപേയാഗെ�ടു�ുക എ��ാെത (അേന�ാന�ം)
ശി�ി�ു�തിന്ഉപേയാഗെ�ടു�ുേ�ാൾ ഗൗരവമായ �കമ �പശന്ം
ഉ�ാകു�താണ.് *ജീവാ�ാവിെന ശി�ി�ുേ�ാൾ, 'മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ� അംശമായ ശരീരം' സൃഷട്ി�ി��� 'ശരീരെ�േയാ
അവയവ�െളേയാ' കള�െ�ടു�ു� ;ു അന�ായം കാ��� .ു *ൈദവ�ിെ�
ഇഷട്ം എ� മഹാ നീതിെയ വിഷയമാ�ാെത �പവർ�ി�ാൽ പാപം
ഉ�ാകു�താണ.്* അതായത് *ശരീരവും മ��മായ ഭൂമിയിൽ
മഹാലയി�ി�ി��� ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ുകഎ��ാെതശരീരമായ
ൈദവാംശെ�ശി�ി�ാൻയാെതാരാൾ�ുംഅവകാശമി�എ� ച്ുരു�ം.
മഹാ�ാഗാ�ി� പ്ിൻപ�ാൻ കഴി�തും ഗാ�ിആഹ�ാനം െചയത്തുമായ
അഹിംസയും സത�ാ�ഗഹ സമര�ള�ം ൈദവീകമാകു�ത അ്�െനയാണ.്
ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ാ�വേരാട്നി�ഹകരി�ാനും, കടു�
അപരാധ�ൾ�് ഉടുതുണിേയാെട (മാ�തം) കാ�ിേല�ും, ഒ�െ��
ദ�ീപിേല�ും നി�ിത കാലേ�� ന്ാടുകട�ുകഎ�ശി�യുെട കാഠിന�ം
ഏ�വും ഭീകരമാണ!്

കു�ു�െള, �പപ�പിതാവായ പരമശിവനു േപാലും മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം �പവർ�ി�ുകഎ�ത ക്ഠിനമാണ.്ഓം മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
മഹാശ�ികെള മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�േതാെടാ�ം പരമശിവെ�
കഴു�ിൽ ഓംകാര നാഗബ�നെ� മഹാനിർ�ഹി�ി���ത െ്വറുെതയ�.
സ��ം കാര��ളിലും, കു�ു�ളായ ഭൂമിയിെല സമസത് മനുഷ�രുെടയും
മ��� ജീവികള�െടയും കാര��ളിലും, പരമശിവന പ്ിഴവുകൾ ഉ�ാവാെത
മഹാസംശു�മാ�ാനാണത.് പരമശിവന് '�ി�പ േകാപെ�' മഹാ
അനു�ഗഹി�� നൽകിയി���തും മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന് കള�ം
ഉ�ാവാെത മഹാസംര�ി�ാനാണ.് ആവക കാര��െള സൂചിത
െവബൈ്സ�ിെല മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്
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*(3). മ�ായ ഭൂമിയുെട മ�ളാവാൻ �പയ�ി�� പുണ�ം േനടുക.*ʲ

*ഭൂമിെയ�ഏക മഹാരാജ�െ�സേ്നഹി�ുകയും, ഭൂ�പേദശ�ൾ മാ�തമായ
രാജ��ള�െട േപരിൽ േകമ�ം ഭാവി�ാ�വരുമായ കൃഷി�ാർ�ും, ധർ�
ശാസ�്ത �പകാരം ജീവി�ു� എ�ാ ജന�ൾ�ും, മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ� ഏകദാസനും മഹാദാസനുമായ ഈയു�വൻ
ദാസനായിരി�ുെമ�്മഹാവിനയേ�ാെടയും മഹാവാ�ല�േ�ാെടയും
അറിയി�ു� .ു െപാ�ു�കൾ*.

മ��ം �പേദശവും ഭൂമിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ *ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളാണ ഭ്ൂമിയിെല മുഴുവൻ
മനുഷ�രും മ��� ജീവികള�ം എ� വകതിരിവ് േനടു� മനുഷ�ർ*
�പാേദശികത�ം അവകാശെ�ടിെ��ും *ഭൂമിയുെട കു�*് എ� മഹാ
ബഹുമതി ആ�ഗഹി�ുെമ�ും ചുരു�ം. ലഭ�മായ ശ�ി� അ്നുസരി�്
�പയ�ി�ു�വർെ��ാം തീർ�യായും പുണ�ം ലഭി�ു�താണ.്ʲ

മ�ിെ� നിയമ�ൾ *ധർ�ശാസ�്തപരമായ* സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ� ഓേരാ മനുഷ�നും നൽകിയി���ത യ്ഥാർ��ിൽ
*യാെതാരാള�െടയും സ�ാത����െള കുറയ�്ു�ത�.*
എ�ുെകാെ��ാൽ എ�ാ രാജ��ളിലുമു� *ഓേരാ മനുഷ�നും സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ�യും സമആന�െമ� മഹാസമനീതിെയയും �പേത�കം
�പേത�കമായി�് മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകാനു� മഹാആവിഷ�്ാരം
കൂടിയാണ്ധർ� ശാസ�്തം*. ഭൗതിക അസത്ിത�മു�തായ മ�ിെ�
നിയമ�ൾ �പപ�ജീവിതെ�മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയിരി�ു� .ു

*മനുഷ�ർ ത�ി�ൂ��� നിയമ�െള�ാം ഭൗതിക
അസത്ിത�മി�ാ�വയും, മനുഷ�െര അടിമകളാ�ു�വയും
ധാർ�ികഅധഃപതന�ൾ� ക്ാരണമാകു�വയുമാണ.്*

*ൈദവ-വി�വം* ആരംഭി�ു�േതാെട, *േപാലീസും ൈസനികരും ഉൾെ�െട
എ�ാ ജന�ള�ം, ധാർ�ികമായി�് ഉയരു�താണ.് മ��ിമാരും മ��ം
ത�ി�ൂ��� അധമ നിയമ�െളയും ആ�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�തമാണ് ത�ൾ�്
പുരുഷ�ാരും മനുഷ�രും ജന�ള�െട ഭാഗവുമായി� പ്രിവർ�നം ഉ�ാവുക
എ�്സുവ��മായി തിരി�റിയു�താണ.്* അധമ-നീച േകാ�പായ�െള
െതാഴിലുകളായി െത�ി�രി�് *അധമരായ ഭരണാധികാരികള�െട
അടിമകളായി�ാണ ക്ഴി�ു േപാ�ത*്എ�തും േപാലീസ േ്സനയും നിരവധി
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സർ�ാർ-ജീവന�ാരും തിരി�റിയു�താണ;് തിരു�ു�തുമാണ.്
*അേനകായിരം വർഷ�ളായി�്സമൂഹ�ിൽ സംഭവി�� േപാരു�
അപചയ�ൾ�്ഇ�െലേയാ ഇേ�ാ പ�ാള�ാരും േപാലീസുമായി�്
െതാഴിൽ േനടിയവെര ( മാ�തം ) കു�െ�ടു�ു�ത െ്ത�ാണ.് സൗജന�മായി�്
മദ�വും ദുഃസ�ാത����ള�ം നകിെ�ാ�്ൈസനികരുെട േചതനകെള
മരി�ി�ാനും മരവി�ി�ാനും എ�ാ രാജ��ളിെലയും ഭരണാധികാരികൾ
അേനകായിരം വർഷ�ളായി�് �പവർ�ി��േപാരു�ത് കടു�
ൈദവനി�യും അപരാധവുമാണ :് വിഷയ�െള *ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
വിശകലനം െച���തിൽ നി�ും പ�ാള�ാെര തട� .ു*
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് ചി�ി�ുവാനും �പവർ�ി�ുവാനും
കഴിവി�ാ�വരും, ഭരണാധികാരികള�െട അടിമകള�മാ�ി. ഭൂമിയിെല എ�ാ
രാജ��ളിലുമു�ത് ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളാെണ� തിരി�റിവ്
ഉ�ാകാെത വ� .ു ഒരു രാജ��ിെല പ�ാള�ാെരയും ജന�െളയും മെ�ാരു
രാജ��ിെല പ�ാള�ാരും ജന�ള�ം ആ�കമി�ു�തും വധി�ു�തും
വധി�െ�ടു�തും അധമ�ളായ ആന��െള േനടാനു� ഉപാധികളാ�ി.
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളാണ്എ�ാ
രാജ��ളിെലയും പ�ാള�ാരും ജന�ള�െമ�ത് അറിയണം. 'രാജ�
ര�െയ�ും �പതിേരാധെമ�ുമു�' ക�േ�േരാെട ൈദവ�ിെ�
െപാേ�ാമന - കു�ു�െള വധി�ു�തും പീഢി�ി�ു�തും കടു�
ൈദവനി�യും അപരാധവും ൈദവ ശി�കെള വാരി�ൂ���തുമാെണ�്
അറിയണം. വധി�ാൻ കാരണ�ാരായ രാഷ�്ട ഭരണാധികാരികൾ�ും,
വധി�വേര�ാൾ പാപവും ൈദവ ശി�കള�ം ഉെ��റിയണം.
ഭൂമിയിെല�ും വ�ത�സത് മത�ൾ �പകാരമു� വിശ�ാസ�ള�ം
ആചാര�ള�ം അനുഷഠ്ാന�ള�ം ഉെ��ിലും, ഭൂമിയിെല എ�ാ
രാജ��ളിലുമു�എ�ാ ജന�െളയുംസൃഷട്ി�ി���ത ഒ്രു ൈദവമാെണ�ു

പറ�ു നട�ു� മതഭരണാധികാരികള�ം മതപുേരാഹിത-�രിശകള�ം
ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ യു�ം െച���തും വധി�െ�ടു�തും,
ആയുധ�െളയും പ�ാള�ാെരയും മ��ം ഒരു�ു�ത അ്റി�ി��ം തടയാൻ
�ശമി�ാ�തിനും കടു� ൈദവശി�കെള അനുഭവിേ��തു�.്
മറ�ുകേയാ, മറയ�്ുകേയാ, അറിയാെത േപാവുകേയാ
െചയത്താെണ�ിൽ; സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര�െള മുഴുവൻ തനി��
െച��� മഹാശ�ിയായ ൈദവം എ�ു �പസംഗി��െകാ�,് ൈദവം േനരി�്
ഏ�ി�ാ� പണികെള െചയത് ൈ്ദവെ� കബളി�ി�ാൻ �ശമി�തിനും,
ൈദവ�ിെ� േപരിൽ അ�വിശ�ാസ�ള�ം അനാചാര�ള�ം അധമ-നീച
അനുഷഠ്ാന�ള�ം അധമ നിയമ�ള�ം അധമ സംവിധാന�ള�ം െകാ�്
ജന�െള ചൂഷണംെചയത് ജ്ീവി�ു�തിനും കടു�ശി�കള��.്

ൈദവ�ിെ� പാവം കു�ു�ൾ കൂടിയായ ഇ�െ� പ�ാള�ാരും
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േപാലീസുകാരും ആരുെടയും അടിമകളെ��ും, മറി�് *പുരുഷ�ാരും
മനുഷ�രും ജന�ള�െട ഭാഗവും, ജന�ള�െടയും രാജ��ള�െടയും
െപാൻകിരീടമാെണ�ും മാ�ാ�ുലയാെണ�ും മ��ം പറ�ു പ�ി�ാൻ,*
ൈദവ�ിെ� തെ� കു�ു�ളായ അധമ -ഭരണാധികാരികള�ം മ��ം
�ശ�ി�ിരു� .ു നീച��െള ശരിവയ�്ു� എ�ാ രാജ��ളിെലയും
�പസിഡ��മാരും /രാജാ��ാരും �പധാനമ��ിമാരും മുഖ�മ��ിമാരും
മ��ിമാരും ന�ായാധിപ�ാരും േതാ�ുകള�ം മ�് ആയുധ�ള�മായി�്
അതിർ�ികെള സംര�ി�െ�. അവരുെട െപാൻകിരീടവും
'ര�സാ�ികള�ം ബലിമൃഗ�ള�മായ' പ�ാള�ാർ കുടുംബാംഗ�െളയും
ഉ�വെരയും സേ്നഹി�ുകയും പരിചരി�ുകയും സഹായി�ുകയും
ശു�ശൂഷി�ുകയും െചയത്ും സേ്നഹ-പരിചരണ�െള മട�ി വാ�ിയും
പ�ാള േജാലി�ാല� ൈ്ദവ�ിെ� കു�ു�ളായ ഭൂമിയിെല ഏെത�ിലും
പ�ാള�ാെരേയാ ജന�െളേയാ വധി�ുകേയാ േവദനി�ി�ുകേയാ
െചയത്ി��െ��ിൽ ഉചിതമായി�് പ�ാ�പി��ം, പാപ�ള�െട
ബാ�ിപ�തമായ കീർ�ിമു�ദകെളയും മദ�പാനെ�യും ഉേപ�ി�്
സംശു�രാവാൻ പരി�ശമി�ണം; സംശു�രാവണം. *ഉടൻ ഭൂമിയിെല�ും
ൈദവ-വി�വം ആരംഭി�ു�േതാെട, ഭൂമിയിെല�ുമു� എ�ാ
രാജ��ളിെലയും പ�ാള�ാർ സ�ീകരിേ��തായ നടപടികെളയാണ്"
അറിയി�ത.് *ഭൂമിയിെല�ുമു� എ�ാ മനുഷ�രും
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� സ്�ാത����ള�� രാജാ��ാരാണ�ും,
യാെതാരാള�ം മ���വരുെട അടിമകളെ��ും, യാെതാരു മനുഷ�നും
രാജ��ളിെല രാജാ��ാെര�ാൾ െചറിയവരെ��ും
ഭി��ാരേന�ാൾ വലിയവരെ��ും സുവ��മായി
അറി�ുെകാ�ണം.*

ൈദവ-വി�വം ആരംഭി�ു�േതാെട, എ�ാ രാജ��ളിലുമു� എ�ാ മത-
ജാതി-ഉപജാതി -രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ള�ം സ�യെമേ�ാണം
ഇ�ാതാവു�താണ.് �പ�ാന�ളിൽ �പവർ�ി�ാൻ ഒരാൾ േപാലും
മുേ�ാ�� വരു�ത�. ൈ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 �ശമി�ാലും നട�ു�ത�ാ എ�ും
'�പ�ാനമ�ാ വ��ിയാണ വ്ലുെത�ും' ഓേരാ വ��ിെയയും �പേത�കമായി
സൃഷട്ി�ുകയും ര�ി�ുകയുമാണ്ൈദവം െച���െത�ും, ൈദവം
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മഹാസമനീതിെയ മഹാനിർ�ഹി�ു�ത്
ഓേരാേരാ വ��ിേയാടുമാെണ�ും, ൈദവീക ശി�കെള വാരി�ൂ���തും
വ��ികളാെണ�ും (യഥാർ��ിൽ അസത്ിത�മി�ാ�തായ
�പ�ാന�ളിലാണ �്ഭമി��േപാ�െത�ും) തിരി�റിയു�താണ.്
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ഉടെന തെ� ഭൂമിയിെല�ും ൈദവ�ിെ� *മഹാചിരിയും, സൃഷട്ിമ��ം,
സംഹാര കാഹളം, ൈദവ-വി�വ ഗാനം, ശബദ്�ബ�ം, അ�ര�ബ�ം,
മഹാശാസ�്ത മൂലം, മഹാശബദ്ം, മഹാസംഗീതം, മുഴ�ു�താണ;് ൈദവ-
വി�വം മഹാആരംഭി�ു�താണ.്* എ�ാൽ തീയതിെയ��ി ഈയു�വന്
വ��മായി അറിയി�; മഹാഉചിതമായ സമയ� മ്ഹാെവളിെ�ടു�ുെമ�ു
മാ�തം അറിയാം.

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ� മഹാേദവി, ഈ
വരികൾ കുറി�ു� 2017 ഏ�പിൽ 11-◌ാം തീയതിവെര പരമശിവെന
മഹാഅനു�ഗഹി� ശ്�ിെ�ടു�ിയി���ഏതാനും കാര��ൾ :

*ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി (= �ബ�ം = അ�ാഹു = മഹാേദവൻ =
മഹാേദവി = ൈദവം) പരമശിവൻ എ� മഹാനാമം ഈയു�വന്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി.*ൈ�ക�,് റസൂൽ, �പപ� പിതാവ,്ൈദവ�ിെ�
ഏക �പതിനിധി, വ�വ�ാപിതമായ അർ�-മഹാേദവി, �ബ�േദവൻ, സംഹാര
േദവൻ, പശുപതി (കാള), നീലകണഠ്ൻ, മഹാദാസൻ, 50 വർഷ�ിെലാരി�ൽ
ഒരു രാ�തിേനരം മഹാേദവൻ, തുട�ിയ മഹാനാമ�െളയും
മഹാപദവികെളയും മഹാശ�ികെളയും ഏകദാസന് മഹാശ�ിയായ
ൈദവം, ഓേരാ കാലഘ��ിെലയും ആവശ��െള അനുസരി�്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു�,് ഈയു�വന പ്േ� മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകി�ഴി�കാര��ളാണവ.

മഹാേദവിയുെട *മഹാ-ഹൃദയവും* മഹാ�പപ��ിെ� *ശ�ിനിയ��ണ
സ�*യുമായ *ഓംകാരം*, പരമശിവെ�ഹൃദയേ�ാടു േചർ�ുകഴി� .ു
*മഹാജഗദംബയുെട മഹാപാദ�ളിൽ ഇടതുപാദം മുഴുവനും വലതുപാദം
പകുതിയും, മഹാശരീര�ിെ� ഇടതുഭാഗ�ിെ� പകുതി, മഹാ
വലതുൈക, സൂര�െന ഉൾെ�െട മഹാ�പപ��ിലു� എ�ും
സൃഷട്ി�ാൻ കഴിയു� മൂ�ാം േന�തം, ശിര�ിൽ ച���ലയും
ന��തവും, മഹാശാസ�്തം അഥവാ േവദ�ൾ വീെ�ടു�ു�തുമായി
ബ�െ���� മഹാശാസ�്തപരമായ മ��ാവതാരം, ഏെതാരു
ഉപകരണെ�യും ആയുധെ�യും സൃഷട്ി�ാൻ കഴിയു� മഹാശൂലം,
ഉടു�ാൻ മഹാനരസിംഹേ�ാൽ, നാവിൽ അ�ര�ബ�മായ 'ഓം',
മഹാശ�ിയുെട മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മാ�തം �പവർ�ി�ുവാൻ
കഴു�ിൽ 5 തലയു� ഓംകാരനാഗബ�നം, മഹാ�പപ��ിെ�യും
പരമശിവെ�യും മഹാസംര�ണ�ിനായി മഹാശ�ി 10 തലയു�
മഹാനാഗമാതാവായി ശിര�ിനു മുകളിൽ,* തുട�ിയ മഹാദാന�ളായ
മഹാശ�ികെള പരമശിവന മ്ഹാ-അനു�ഗഹി�� നൽകി�ഴി� .ു

*മഹാദാന�ളിൽ ചിലവ �പത��മായും, ചിലവ �പതീകാ�കമായും,
ചിലവ അ�ാതമായുമാണ മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയത.്* നാവിലു�
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അ�ര�ബ�മായ 'ഓം', ഇടതുെന�ിയിലു� ച���ലയും ന��തവും
എ�ിവ മഹാശാസ�്ത പരിേശാധനയ�്്വിേധയമാ�ാെമ�്മു�്
അറിയി�ിരു�താണ.് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി നൽകിയ
മഹാദാന�ൾ കൂടിയായ മഹാശ�ികൾ, മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായ
പരമശിവനിൽ പൂർ�മായി �പവർ�ി�� തുട�ിയി�ി� ;
*മഹാ�ാനഭാഗം മാ�തമാണ ന്ിലവിൽ �പവർ�ി��െകാ�ിരി�ു�ത*്
എ�ു കഷട്ി��പറയാം; മഹാശ�ിയുെട മഹാശാസ�്ത�ൾ�ും
മഹാഇഷട്�ൾ�ും അനുസരി��മാ�തം മ� മ്ഹാശ�ികൾ �പവർ�ി��
തുട�ു�താണ് ; അേതാെട പരമശിവെ� മാനുഷികാവ�യ�്്
കാതലായ മാ��ൾ ഉ�ാകു�താണ.് www.omsathyam.com
െവബൈ്സ�ിെല മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരണമു�.്

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

മ�ിെ� നിയമ�ൾ ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു� ഭരണഘടനകളായി
മാറു�തും, അേതാെട നിയമസഭകൾ അവസാനി�ു�തുമാണ.് മ�ിെ�
നിയമ�ൾ �പകാരമു� അഥവാ മഹാശാസ�്തപരമായ രാജഭരണ
സംവിധാന�ൾ ഉ�ാവു�തും ജന�ൾ� സ്ാമൂഹിക നീതി ഉറ�ായും
ലഭി�ു�തുമാണ.് രാജാവും മ��ിമാരും *നീതിന�ായ�െള െച���േതാെട*
ഇ�െ�പൂ�ാ�ിേ�ാടതികൾഇ�ാതാവു�തുമാണ.് ʲ

ൈദവ�ിന യ്ാെതാരു കാര��ൾ�ും യാെതാരു മനുഷ�രുെടയും യാെതാരു
സഹായ�ള�ം യാെതാരി�ലും ആവശ�മി�ാ എ�റിയുക. 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� അ്േനകം േപർ അവസര�െള
തിരി�റിയാെത േപാകു� ;ു നഷട്െ�ടു�ു� .ു ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ
മാ�തമായ, ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു� എ�ാ ജന�ൾ�ും എ�ാ
ജീവികൾ�ുംഎ�ാ മംഗള�ള�ം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുമാറാകെ� !

എ�,്

മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�
ഏകദാസനായ പരമശിവൻ C/o www.omsathyam.com

2017ഏ�പിൽ 12ബുധനാഴച്.
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*ൈദവ�ിനു േവ�ിേയാ, ഏകൈദവദാസനായഈയു�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 സഹായവുംആവശ�മി�.*

സേ�ശെ� െഷയർ െച�ാൻ *ഏെതാരാൾ�ും വ��ിസ�ാത���മു�.്*
വ��ികൾ� ധ്ർ�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�.ʲ

ഏകമഹാശ�ിയും ഏക ൈദവവും, മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായ മഹാ�ബ�വും, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയും മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും
മഹാദാസിയും മഹാേദവനുംമഹാേദവിയും മ��ം ശരീരവും
ഭൂമിയുമായ ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ�
ദിവ� ദിവ� മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം = ൈദവ�ിനു മാ�തം
മഹത�ം.ൈദവ�ിനുമാ�തം മഹത�ം.ൈദവ�ിനുമാ�തം മഹത�ം.ʲ


