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Published on 29 April 2017 in Malayalam Unicode language.

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

മഹാലിംഗം / മഹാശ�ി ലിംഗം / മഹാശിവലിംഗം /
ശിവലിംഗം

" *ൈദവ-വി�വം ഉടൻ* "

ൈദവ-വി�വ വിശകലനം -8 *Extracted* from :
*http://omsathyam.blogspot.in/?m=1* and www.omsathyam.com

'ഗണപതി, വിഘേ്നശ�രൻ' േപരുകള�� 'ഗജപാതി',
രാമൻ,കൃഷണ്ൻഎ�ി�െനഏതാനും േദവതകള�െട യാഥാർ��ം

2017 ഏ�പിൽ 26 ബുധനാഴച്, 'മ�ടി ഭഗവതി' എ� വാടസ്ആ്പ്
�ഗൂ�ിൽ, '*ശിവലിംഗെ�* മാനുഷികെമ� െ്ത�ി�രി��ം'; *രാമൻ,*
കൃഷണ്ൻ തുട�ിയ ഏതാനും േദവതകള�െട ധർ��ഭംശെ�
േചാദ�ം െചയത്ുമു� ഒരു സേ�ശവും, അതിനു വിശദീകരണം
േതടു� മെ�ാരു സേ�ശവും, �ഗൂ�ിെല ഒരംഗം �പസി�ീകരി�ിരു�ു.
അതിനു� മറുപടിയായും, മ�േനകം േപരുെട
സംശയനിവാരണമായും ചുവെടയു� ശാസ�്തകാര��െളയും
ചരി�തെ�യും കണ�ാ�ാം. മുഖ�മായും ഓംസത�ം േഡാട േ്കാം
www.omsathyam.comഎ� െവബൈ്സ�ിൽ നി�ും സൗജന�മായി
ഡൗൺേലാഡ െ്ച�ാൻ കഴിയു� മഹാ�ഗ��ിെല വാചക�െള
(െവളിപാട �്പകാരം) ചുരു�ിയും വിശദീകരി��ം ഉ�രി�ുകയാണു
െചയത്ി���ത :്-
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*(1)*. �പമുഖ മത�ളിെല വിശ�ാസികള�െട എ�വും, മത-
അ�വിശ�ാസ ന�ായീകരണ�ള�ം.

*(2)*. യഥാർ�മായ േവദ�ള�െട അനുബ��ളായ
*സമ്ൃതിയും* പുരാണവും; *ഗജപാതി/വിഘേ്നശ�രൻ, ദുർ�,
രാമൻ*തുട�ിയ േദവതകള�ം.

*(3)*.ഏകമഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�
മഹാവാ�ല�വും, മഹാസഹന�ള�ം,സൃഷട്ി-�ിതി-
സംഹാര�ള�ം മഹാലിംഗ�ിൽ മഹാലയി�ു�താണ.്

*(4)*.ൈദവ-വി�വം ഉടൻ

എ�ി�െന 4 ഭാഗ�ളായി വിശദീകരി�ു�ത വ്ായനെയ ലളിതമാ�ാനാണ.്

ʲ

*(1)*. �പമുഖ മത�ളിെല വിശ�ാസികള�െട എ�വും, മത-
അ�വിശ�ാസ ന�ായീകരണ�ള�ം.

*ഭൂമിയിെല െമാ�ം ജനസംഖ� 2017-ൽഏെറ�ുെറ 750 േകാടിആണ.്*

230 േകാടിആള�കൾ �കിസത്�ാനികളാണ.് *�കിസത്�ാനികൾഅ�ാ�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�ാണ എ്� 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�തമാണ്ഉ�ാ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�്
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5 േനരെ� നിർബ� നമസക്ാരെ� 'െവ�ിയാഴച്കളിെല ജുമാ'
മാ�തമായി ഭൂരിപ�ം മു�ീ�ള�ം ചുരു�ിയതിൽ നി�ും, വർ�ി��വരു�
ഭീകരവാദ �പവർ�ന�ളിൽ നി�ും അനുമാനി�ാം. 110 േകാടി മത-
േലബൽ ഹി�ു�ളിൽ, ഹി�ുമത വിശ�ാസികൾ *10 േകാടിയിൽ താെഴ*
മാ�തമാണ ഉ്�ാവുക എ� പ്റയുേ�ാ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�വുമാണ അ്തിനു കാരണം.

*കുറ�� കൂടി ആഴ�ിൽ വിശകലനം െചയത്ാൽ േമ�ടി 3 മത�ളിെലയും 10
× 3 = 30 േകാടി എ�ത െ്വറും 30 ആേയാ ശൂന�മാേയാ ചുരു�ിയാേലാ....
കൂടുതൽവിശകലനം ഒഴിവാ�ാം.*

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

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

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

*ൈദവ-വിശ�ാസി*: *ഓം* എ� മഹാസത�െ�
മഹാസ�ീകരി�ി���തു േപാെല, എ�ാ മത�ള�ം ഉൾെ�െട
*ഏതിലുമു� സത��െള മാ�തം ഉൾെ�ാ�,് 'മത�ൾെ��ാം
അതീതവും ശാസ�്തപരവുമായ ൈദവ�ിൽ വിശ�സി�ു�ു'*.
േമ�ടി വസത്ുത �പകാരം, *ഭൂമിയിെല�ും മതവിശ�ാസികളാണ്
ഉ�ത;് ൈദവ-വിശ�ാസികൾ ഇ�.* മതപരമായ വിശ�ാസ�െളയും
മത�െളയും *സ�ൂർ�മായി* ഉേപ�ി�ാെത, യാെതാരാൾ�ും ൈദവ-
വിശ�ാസിയാവാൻ കഴിയു�ത�; ൈദവ കാര��ളിൽ അഭി�പായം പറയാൻ
േപാലും േയാഗ�തയി�; നീ�ുേപാ�ുകൾ സാ��മ�. ലളിതവും സത�വുമായ
വ�ാഖ�ാനമാണ.് *ഏെതാരാൾ�ും സ�യം വിശകലനം െചയത്്ത�ൾ
മതവിശ�ാസി ആേണാ ൈദവ- വിശ�ാസി ആേണാ എ� ക്െ��ാം.*
വിശകലന�ിന ച്ുവെടയു�ഖ�ിക ഉപേയാഗെ�ടു�ാം.
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((*മ�� മത-ജാതി �പ�ാന�ള�െട അഥവാ ത�ൾ�്ഏ�വുമധികം
അനിഷട്മായ മത-ജാതി /രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ള�െട ഭാഗമായ
കുടുംബ�ിൽ ജനി�ുകയും വളരുകയും െചയത്ിരു�ുെവ�ിൽ*
എ�പകാരമു� മത-ജാതി /രാഷ�്ടീയ വിശ�ാസ�െളയും ആചാര�െളയും
അനുഷഠ്ാന�െളയും മ��ം പുലർ�ുമായിരു� ,ു ശരിവയ�്ുമായിരു�ു
എ�ി�െന ചി�ി�ുവാൻ േപാലും ഭൂരിപ�ം വരു�  മത-ജാതി- ഉപജാതി-
രാഷ�്ടീയ-വർ� ജീവികൾ ത�ാറ�; ത�രര�.* ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു� ബു�ിശ�ികെള ന�ായി ഉപേയാഗി�ാൻ ധാർ�ിക ശു�ിയും
പരി�ശമവും േവണം; അധമ-നീച േകാ�പായ�െള വിശകലനം െച�ാനും
തിരു�ാനും നട�ാൽ ജീവി�ാൻ സമയം കി�ി� തുട�ിയ
വസത്ുതകള�മു�.് അേതസമയം, *1)* ഒരു മതം 100% ശരിയായാൽ മ��
യാെതാരു മത�ള�ം 100% ശരിയ� എ�ാണർ�ം; *2)* മത�ളിെല
ആചാര�ള�ം അനുഷഠ്ാന�ള�ം വഴിപാടുകള�ം ബലികള�ം �പസാദ-
വിതരണ�ള�ം പൂ�ാ�ി നിയമ�ള�ം 50% േപാലും അേന�ാന�ം
േയാജി�ു�ി�, പലേ�ാഴും പരസപ്ര വിരു��ള�മാണ;് *3)* ര�ു
ബി�ു�െള ത�ിൽ ബ�ി�ി�ു� േനർേരഖ ഒെര�േമ ഉ�ാവുകയു��,
വള� േരഖകൾ എ�ത േവണെമ�ിലും വരയ�്ാം; എ�തുേപാെല സൃഷട്ി-
�ിതി-സംഹാര കർ�ാവായ ൈദവെ�യും, സൃഷട്ികളായ ജീവികെളയും
ത�ിൽ ബ�ി�ി�ു� േനർേരഖ അഥവാ സത�മായ ൈദവശാസ�്തം
ഒെര�േമ ഉ�ാവുകയു��. ൈദവെ�യും ജീവികെളയും ബ�ി�ി�ാൻ
�ശമി� വള� േരഖകൾ മാ�തമാണ മ്ത�ൾ. വള� േരഖകൾ എ�ത
േവണെമ�ിലും വരയ�്ാം എ�തുേപാെല മത�ൾ എ�ത േവണെമ�ിലും
ത�ി�ൂ�ാനാവും; നൂ�ാ�ുകളായി�് െചയത്ു േപാരു�ുമു�.് *4)*
മഹാശാസ�്ത�ിൽ അഥവാ   *ൈദവശാസ�്ത�ിൽ മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര�െള മഹാഭ�ദമാ�ിയി��� നിയമ�െളയും
ൈദവെ�യും മാ�തേമ വിവരി�ുകയു��; ശാസ�്ത നിയമ�ൾ മാ�തം.
ൈദവശാസ�്ത�ിൽ �പപ� നിയമ�ൾ മാ�തമാണ ഉ്�െത�ും മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െട വ��ിഗത ജീവിതകാര��ള�ം ചരി�ത�ള�ം
ശാസ�്ത നിയമ�ള�െട ഭാഗമെ��ും മന�ിലാ�ണം.* ഏകമഹാഗുരു
കൂടിയായ ൈദവം, *മഹാ ഉചിതമായ സമയ�്ഓേരാ മനുഷ�നും
മഹാദർശനവും മഹാശാസ�്തവും േനരി�് മഹാ അനു�ഗഹി��
നൽകു�താണ.്*



5

ആേവശെ���ം െത�ി�രി�െ���ം, മതജാതിജീവികള�ം മ��ം ത�ി�ൂ�ിയ
അബ�ഭ�ാര�ളായ �ഗ��െളയും, മനുഷ�ഗുരുവിെനയും
പിൻപ���വർ�,് അ�ാനെ�യും സ�ീകരിേ��തായി വരും.
അ�ാനെ� പകരു� പഴയ ഗുരു��ാരും, .... ഭാവിയിെല ഗുരു��ാരും
ൈദവ ശി�കെള പിടി�� വാ�ു�വരാണ.് എെ��ാൽ ൈദവം േനരി�്
ചുമതലെ�ടു�ാെത ഗൗരവമായ ൈദവ കാര��ളിൽ ഇടെപടു�തും
ജന�െള വഴിെത�ി�ു�തും കടു� ൈദവനി�യാണ;്
ൈദവശി�കള�മു�.് ഏകമായ ൈദവശാസ�്ത�ിെ� േപരിൽ നൂറിലധികം
മത�ൾ ഉ�ായതിെ�യും, മത�ള�െട േപരിൽ മതജാതിജീവികളായി
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�്ജന�െള�ാം
*മനുഷ�രായി�് ജീവി�ു� കാലം* ഉടെന ൈദവ-വി�വേ�ാെട
ആരംഭി�ു�താണ.്)).

ʲ ʲ

*(2)*. യഥാർ�മായ േവദ�ള�െട അനുബ��ളായ
*സമ്ൃതിയും* പുരാണവും; *ഗജപാതി/വിഘേ്നശ�രൻ, ദുർ�,
രാമൻ*തുട�ിയ േദവതകള�ം.

ജനി�ു�ത ജ്ീവി�ാനാണ;് *ജീവി�ുകയാണ എ്�ാ ജീവികള�ം* െച���ത;്
*ജീവി�ു�ത് ആന�ി�ാനാണ;് ത�ള�െട ആന��െള
വർ�ി�ി�ാനാണ് ഓേരാ മനുഷ�നും �പയ�ി�ു�ത.്* അതിനിെട
*ൈദവവും, േദവതകള�ം മനുഷ�ർ� ശ്��ം ഉ�ാ�ു�ുേ�ാ?!* ൈദവെ�
*മനുഷ�ർ ശ��ം െച���ുേ�ാ, നി�ി�ു�ുേ�ാ?* എ�ിവെയ
�ഹസ�മായിെ��ിലും വിശകലനം െച�ാെത *സമ്ൃതി, പുരാണം*തുടർ�ുകൂടാ.

*മനുഷ�നും മ��� ജീവികൾ�ും ആന�േ�ാെട ജീവി�ാൻ
ആവശ�മായെത�ാം മ�ായ ഭൂമിയിൽ നി�,് മ�ിെ� അംശമായ
ശരീര�ിലൂെട* ലഭി�ു�ു�.് *മ�ിൽ മഹാലയി�ി�ി���
ശാസ�്ത�െളയും അവ �പകാരമു� ശ�ികെളയും*
ഉപേയാഗെ�ടു�ിയാണ് അന�മായ ആന��െളെയ�ാം മനുഷ�ൻ
േനടു�ത.്
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സമസത്വും (മ��ം ഭൂമിയുമായ)ൈദവം നൽകു�താണ,് നൽകു�താേണാ,
നൽകു�ത� എ�ീ �കമ�പശന്�ളാണ് വിഷയ വിശകലനം
ആവശ�മാ�ു�ത.് മനുഷ�രുെട ജീവിതെ� അസ��മാ�ാൻ ഒരു
േദവതകള�ം മനുഷ�രുെട മു�ിൽ �പത��െ�ടു�ി� എ�തിൽ നി�,്
േദവതകൾ ഉെ��ിൽ തെ�യും അവർ�് മനുഷ�രുെട മു�ിൽ
�പത��െ�ടാേനാ ഉപ�ദവി�ാേനാ *മഹാവാ�ല�വും ഏകൈദവവുമായ
മഹാേദവിയുെട അഥവാ ൈദവ�ിെ�* അനുവാദം ഇെ��ത അ്നുഭവ-
സത�മാണ;്സുവ��മാണ.്അേ�ാൾൈദവവും,ൈദവ�െള�ും മ��ം േപരി�
േദവതകള�ം മനുഷ�ർ� ശ്��ം ഉ�ാ�ു�ി�!

ഓേരാ മനുഷ�നും ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ിയും കു�ുമാണ.്
മഹാസമനീതിയാണ് ഓേരാ കു�ിേനാടും മഹാനീതിപതിയും
മഹാമാതാവുമായ ൈദവം കാ��ക. �പേത�കം �പേത�കം സൃഷട്ി�ി���തായ
ഓേരാ കു�ിനും/ മനുഷ�നും *മഹാഉചിതമായ സമയ�*്ൈദവം �പേത�കം
�പേത�കമായും േനരി��ം *'ഭൗതിക ശാസ�്തം, ധർ� ശാസ�്തം, ആ�ീയ
ശാസ�്തം, മ�� ശാസ�്തം' എ�ീ 4 യഥാർ�മായ േവദ�െള* അഥവാ
*മഹാശാസ�്തെ�* മുഴുവൻ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�താണ.്
'സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കർ�ാവും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
*ൈദവ�ിെ�യും', 'സൃഷട്ികളായ മനുഷ�രുെടയും', ഇടയിൽ സൃഷട്ികളായ
മധ��രുെട ആവശ�ം ൈദവ�ിനി�; ൈദവം മധ��െര നിയമി�ി��മി�.*
അേ�ാൾ ൈദവം നിയമി�ി�ി�ാ�തായ മതാചാര��ാെരയും
ഗുരു��ാെരയും പിൻപ�ിയതും 'ഗൗരവമായ *ൈദവകാര��ളിൽ* തീർ�ും
അപൂർ�രായവരുെട അ�ാനെ� ചുമ�ു േപാരു�തും' മനുഷ�രുെട
േഭാഷ�മാണ.് ബു�ിശ�ിയും ഓർ�ശ�ിയും മ�� ശ�ികള�ം
മനുഷ�േര�ാൾ കുറവായി ലഭി� മൃഗ�ള�ം പ�ികള�ം സസ��ള�ം
മ���ള�ം അവനവെ� കാര�ം േനാ�ി ജീവി�ുേ�ാൾ, കൂടുതൽ
ലഭി�ി��� മനുഷ�ൻ മാ�തമാണ് ൈദവം േനരി�്ഏ�ി�ി�ി�ാ�
ൈദവകാര��ള�െട േപരിൽ അേന�ാന�ം കടിപിടി കൂടു�ത.് *ൈദവം കാ�ിയ
അപരാധമ�*അെത� സ്ുവ��മാണ.്

*ജീവി�ാൻ ആവശ�മി�ാ� കാര��ള�െട േപരിൽ,* ജീവികള�െടെയ�ാം
ജീവിത�ിൽ അസേ�ാഷവും, അസമാധാനവും, ധാർ�ിക
അധഃപതന�ള�ം സൃഷട്ി�ു�ത മ്ഹാമാതാവായ മഹാേദവി� അ്ഥവാ
ൈദവ�ിന്അസേ�ാഷെ� നൽകു�ു�;് ൈദവേ�ാടും ഒരു തരം
ശ��മാണ മ്നുഷ�ർ െച���ത ് എ�ുസാരം.
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*ത�ൾ�ു േവ�െത�ാം നൽകു� മ�ിെനയും, മ�ിെ� നിയമ�െളയും
അവഗണി�� െകാ�് ൈദവ�െള�ു േപരി�് േദവതകെളയും
പിശാചു�െളയും മത�ഭാ��ാെരയും മ��വാദികെളയും േജ�ാതിഷികെളയും
േതടിേ�ാകു�ത മ്നുഷ�രാണ.്* ചുരു��ിൽ *മ��ം ഭൂമിയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാേദവി ആവശ�െ���* മനുഷ�ർ
േകാ�പായ�ൾകാ���ത.്

((മഹാസമനീതിെയ കള�െ�ടു�ു�താണ മ്ത�ളിെലെയ�ാം �പവാചക
/ഗുരു സ���െള� ന്ി�ാരമായി� മ്ന�ിലാ�ാനാവും. *ൈദവെമെ��്
അറിയാ�വർ കാ�ി�ൂ���തും, 'ൈദവം ഓേരാരു�ർ�ും േനരി�്
മഹാഅനു�ഗഹി�് നൽകിയി�ി�ാ�തുമായ' സത്ുതികള�ം മത�ഗ�-
പാരായണ�ള�ം ആരാധനകള�ം മ�� േഭാഷ��ള�ം ക�ും േക��ം
സേ�ാഷി�ു� ഒരു േകാമാളി ആയി�്മഹാശ�ിയായ ൈദവെ�
കണ�ാ�ു� മതപര�ളായ േതാ��ാസ�െള മഹാ*ൈദവ-വി�വം*
മഹാആരംഭി�ു�േതാെട സർ�രും ഉേപ�ി�ു�താണ.്*))

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി, ഉടൻ മഹാആരംഭി�ു� *ൈദവ-
വി�വ�ിലൂെട* ഭൂമിയിെല�ും *മഹാധർ�സം�ാപനം* ഉ�ാകു�താണ.്
അതിനു മുേ�ാടിയായി തെ� ഭാഗവും ഏകദാസനുമായ പരമശിവനിലൂെട,
*'ഭൗതിക ശാസ�്തം, ധർ� ശാസ�്തം, ആ�ീയ ശാസ�്തം, മ�� ശാസ�്തം'*
എ�ീ യഥാർ�മായ 4 േവദ�െളയും വീെ�ടു�്കു�ു�ള�െട
*ൈദവീക ആവശ�െ�* മഹാഭ�ദമാ�ു� .ു മഹാേദവി, ഈയു�വനിലൂെട
മഹാെവളിെ�ടു�ു� സേ�ശ�ള�ം *www.omsathyam.com* എ�
െവബൈ്സ��ം, *omsathyam* എ� േ�ാഗും, ParamaSivan MahaaDaasan
എ� Facebook-ഉം മഹാേവദ�ള�െട ഭാഗ�ള�ം അനുബ��ള�ം
മാ�തമാണ.്

'മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം' മഹാഭ�ദമാ�ിയി��� അഥവാ 'സൃഷട്ി �ിതി
സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ു� നിയമ�െളയും ശ�ികെളയും'
വിശദമാ�ു� മഹാശാസ�്ത�ിൽ (േവദ�ളിൽ), മഹാ �പപ��ിന്
അതീതമായ *'മഹാ�ബ�വും ഏകൈദവവുമായ മഹാേദവി'*യും,
*'ഏകദാസനായ പരമശിവനും'* പരാമർശി�െ�ടണം എ�ത്
മഹാശാസ�്തപരമായ ആവശ�മാണ.് മഹാ�പപ��ിെല എ�ാ
മൂലക�ള�െടയും എ�ാആ��ളിലും ഇലകേ്�ടാൺ, േ�പാേ�ാൺഎ�ി�െന
ഭൗതികമായഅസത്ിത�േ�ാെട മഹാശിവയും ശിവനുമു�.്ആ��ിെല മ��
കണ�ൾ 'മ��ം ശരീരവും ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�' അന�മായ
ഗുണ�െളയും ശ�ികെളയും മഹാനീതിശാസ�്തപരമായ
�പവർ�ന�െളയും ജ�ഗുണ�െളയും സംബ�ി���വെയ� ത്ല�്ാലം
കരുതുക; മഹാഉചിതമായി ൈവകാെത െവളിെ�ടു�ു�താണ.്
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പരിശു�ാ�ാവ,് യേഹാവ എ�തും അ�ാഹ ,ു റസൂൽ എ�തും
*ഭാഗികമായ* ശരികളാണ;് പരിശു�ാ�ാവ,് അ�ാഹു എ�ീ പദ�ൾ
*ഏകൈദവമായ മഹാേദവിെയ* കുറി�ുേ�ാൾ; യേഹാവ, ൈ�ക�,് ഈസാ,
റസൂൽ എ�ിവ ഏക-ൈദവ-ദാസനായ *പരമശിവെന* കുറി�ു� ;ു റസൂൽ
എ�ത ഇ്�ാം മത�ിെല മുഹ�ദ ന്ബിഅെ��ുംഅറിയണം.

ʲ

ഏകമഹാശ�ിയായ *ൈദവം* എ�തിനു പകരം *ൈദവ�ൾ /േദവതകൾ/
മല�ുകൾ / മാലാഖമാർ* എ�ി�െന നീ� പ�ിക ഏെറ�ുെറ എ�ാ
മത�ളിലും ഉ�.്ൈദവം ഒരുപാട േ്ദവതകെളസൃഷട്ി�ി��േ�ാ? ഉെ��ിൽ,
േദവതകെള സൃഷട്ി�് മനുഷ�െര സഹായി�ുകയാേണാ,
ഉപ�ദവി�ുകയാേണാഎ�ീ ന�ായമായ േചാദ��ൾ ഉ�.്വിശദീകരി�ാം:-

*യഥാർ�മായ േവദ�ള�െട ഭാഗമ�ാ�തും,* കാലാകാല�ളിൽ
സമ്ൃതിയിലും വിസമ്ൃതിയിലും െപടു�തുമായ േദവതകള�െട ചരി�തെ�
*സമ്ൃതി* എ�ു പറയു� .ു 'സാധാരണ ജന�ള�െടയും രാജാ��ാരുെടയും,
അവരിൽ നി�ും പരിവർ�നം െച�െ�� േദവതകള�െടയും
രാ�സ�ാരുെടയുംസ�ി�ശമായ ചരി�തെ� *പുരാണം*എ�ും പറയു� .ു

ഗജപാതി എ� ഗണപതി ഉൾെ�െടയു� േദവതകെള�ാം *സമ്ൃതി*യുെട
ഭാഗമാണ;് േവദ�ള�െടഅഥവാ മഹാശാസ�്ത�ിെ� ഭാഗമ�; മ�ിെലഎ�ാ
മൂലക�ള�െടേയാ എ�ാ ആ��ള�െടേയാ ഭാഗമ�; *ഒരു വാതക-മൂലകെ�
മാ�തം ബ�ി�ി��� ജീവാ�ാവിെ� ഭൗതിക-അസത്ിത�ം മാ�തമാണ*്
േദവതകൾെ��ാം ഉ�ത.് വ�ത�സത് മത�ൾ �പകാരവും വ�ത�സത്
േദശ�ളിെല വ�ത�സത്�ളായ ഭാഷകൾ �പകാരവും, േദവതകള�െട
�പവർ�ന പരിധികൾ �പകാരവും േദവതകൾ, േദവ�ാർ, മല�ുകൾ,
മാലാഖമാർ എെ�ാെ� അവർ�്േപരുകള��.് അവെര�ാം ആദ�
മഹാകാലച�ക�ിെല ആവശ��ൾ�ായി സൃഷട്ി�െ��വരാണ.്
ര�ാമെ� മഹാകാലച�ക�ിെലആദ� സൃഷട്ിച�ക�ിൽൈദവ-വി�വവും
തുടർ�്സൃഷട്ിച�ക�ിെല മനുഷ�രുെട സംഹാരം എ� േമാ�വും
ആരംഭി�ു�തിനു മു� േ്ദവതകെളെയ�ാം പിൻവലി�ു�താണ.് വളെര
േപെര പിൻവലി��കഴി� .ു ഉടൻ ൈദവ-വി�വം മഹാആരംഭി�ു�േതാെട
അവരുെടെയ�ാം *�ിരമായതിേരാധാനം* പൂർ�ിയാകു�താണ.്
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*േദവതകളിൽ �പഥമ പൂജനീയൻ* എ�്െത�ി�രി�ി���ʲ
*'ഗണപതി, വിഘേ്നശ�രൻ'* തുട�ിയ േപരുകള�� '*ഗജപാതി*'യുെട
യാഥാർ��െ�ഹ�സ�മായിഅറിയി�ു� .ുʲ

അ�ം മുഖവുരആവശ�മാണ :്-

*ഓംകാര നീതിശാസ�്തം* എ� മഹാശാസ�്ത നാമം ഉ�തായ

*'മഹാനീതിശാസ�്തം' മഹാവാ�ല�മാണ.്* കാരണം: *മഹാ�പപ��ിെ�
ശ�ി -നിയ��ണ സ�*യാണ *്ഓംകാരം*; എ�തി�ുപരി, മഹാശ�ിയും
മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും *മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി*യുെട
*മഹാഹൃദയ*മാണ *്ഓംകാരം*. മഹാഹൃദയം നിറെയ കു�ു�ളായ

സൃഷട്ികേളാടു� മഹാവാ�ല�മാണ.് മഹാഭരണാധികാരിയും

മഹാനീതിപതിയും* കൂടിയായ മഹാേദവിയുെട *'മഹാനീതിശാസ�്തം'
മഹാവാ�ല�മാകു�ത അ്�െനയാണ.്*

മഹാ�പപ��ിെ� 'ശ�ി-നിയ��ണ സ� മാ�തമാണ ഓ്ംകാരം' എ�്
'1000 േകാടി വർഷ�ള�� ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല' മനുഷ�രും
േദവതകള�ം വിശ�സി�ിരു� .ു ഇേ�ാഴേ�ത് ര�ാമെ�
മഹാകാലച�ക�ിെല ആദ�െ� സൃഷട്ിച�കമാണ.് മഹാമാതാവും
മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായ ൈദവ�ിെ� മഹാഹൃദയം കൂടിയാണ്
ഓംകാരം* എ� ത്െ� ഏകദാസനിലൂെട മഹാേദവി െവളിെ�ടു�ു�തും,
*മഹാേദവി മനുഷ�രൂപ�ിൽ മഹാഅവതരി�ു�തും ഇേ�ാഴെ�
സൃഷട്ിച�കം മുതലാണ*്; അ�ാരണ�ാൽ ഇേ�ാഴേ�ത്
*മഹാസൃഷട്ിച�കമാണ.്*

മഹാേദവിയുെട *മഹാഹൃദയം* കൂടിയാണ *്ഓംകാരം* എ�്ആദ�
മഹാകാലച�ക�ിെല മനുഷ�േരാടും േദവതകേളാടും
*െവളിെ�ടു�ാ�തിെ�കാരണം*ഏ�വും �ഹസ�മായി പറയാം :

*മഹാ�പപ�െ�യും, കു�ു�ളായി� ് ജീവികെളയും,* സൃഷട്ി�തു
കൂടാെത കു�ു�ള�െട സേ�ാഷെ� കണ�ാ�ി *മഹാവാ�ല�െ�*
തെ� മഹാആന�മായി� *്മഹാമാതാവായ മഹാേദവി* മഹാനി�യി�ി���.്
എ�ാൽ *മഹാനീതിപതി* കൂടിയായ മഹാേദവി *മഹാസമനീതിെയ*
ജീവികൾെ��ാം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തു െകാ�്
*മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മാ�തേമ* �പവർ�ി�ുകയു��.
*മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെ� വിശദാംശ�െള അറിയുേ�ാൾ ജന�ൾ
ൈദവെ�ഭയ�ു�താണ.്* *െപാേ�ാമന കു�ു�ൾ മഹാമാതാവായ
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മഹാേദവിെയ ഭയ�ു�ത മ്ഹാേദവി യാെതാരി�ലും ഇഷട്െ�ടു�ി�.*
തെ� കു�ു�ള�െട ഭയം മാ�ാനും, *ൈദവം മഹാവാ�ല�മാെണ�*്
കു�ു�െള സ�ൂർ�മായും േബാ��െ�ടു�ാനുമായി�,് 1000 േകാടി
വർഷ�ള�� ആദ� മഹാകാലച�കം മുഴുവൻ, ൈദവം (മഹാേദവി)
മഹാദാസനും മഹാദാസിയുമായി� �്പവർ�ി�ിരു� .ു* മഹാ�പപ��ിെ�
ഭരണകാര��െള, *മനുഷ�രിൽ നി� ്ആ�ീയ സാ�ാത�്ാരം േനടിയ
ഏതാനും വിശിഷട് വ��ികെള ഏൽ�ി�ുകയും െചയത്ു*; േദവതകൾ എ�
േപേരാെട. മഹാദാസനും �പപ�പിതാവുമായ പരമശിവനിലൂെടയാണ്
േദവതകെള നിയമി�തും ആവശ�മായ മായാശ�ികെള നൽകിയതും.
െമാ�ഭരണഏേകാപനം,സൂര�ൻ, ച��ൻ,

വായു, അ�ി, നദികൾ, സമു�ദം, കു�ുകള�ം മലകള�ം, വലിയ പർ�ത�ൾ,
വനം, വിദ�,സേ്നഹം, കാമം, മരണം, സംഹാരം എ� േമാ�ം, ചരി�തെമഴു�്
(ചരി�ത നിർ�ാണം), എ�ി�െന ഏതാനും കാര��ള�െട ഭരണമാണ്
േദവതകെള ഏ�ി�ത.് ൈദവ�ിെ�യും, ൈദവഭാഗമായ ഏകദാസെ�യും
�പതിനിധികളായി �പവർ�ി�വരിൽ ഒരാൾ� മ്ഹാ�പപ��ിെ� *ശ�ി-
നിയ��ണ സ�* കൂടിയായ *ഓംകാരെ�* നൽകുകയും,
*�പവർ�ന�ളിൽ വീഴച് വരു�ിയാൽ* ര�ാമെതാരു േദവതെയ
ഏ�ി�ുെമ�ും വ�വ�െചയത് .ു

*ഓംകാരെ�*, മഹാേദവിയുെട *സൃഷട്ികൾ മാ�തമായ േദവതകൾ*
അനാദരി�ാൻ ഇടവ�ാൽ, മഹാഹൃദയേ�ാട അ്പരാധം െചയത്തായി��
േവ�ാ; *ശ�ി-നിയ��ണ സ�േയാടു* െചയെ്ത�ായിേ�ാെ�;
*മഹാവാ�ല�മായ ഓംകാരം കു�ു�ളായ ജീവികേളാടു കാ�ിയ മെ�ാരു
മഹാകാരുണ�മായിരു�ുഅത !്*

മനുഷ� ഭരണാധികാരികെള ല�ി�ി�ും വിധം, വളെരയധികം െത��കള�ം
അപരാധ�ള�മാണ്േദവതകൾ െചയത്ു കൂ�ിയത.് അവരിൽ 2 േപർ
ൈദവമാകാനും �ശമി�ുകയു�ായി.ഏതാനും മായാശ�ികെള ലഭി�േ�ാൾ,
മനുഷ�രിൽ നി�് േദവതകളായി�്�ാന�യ�ം ലഭി�വർ കാ�ിയ
നീച��ള�ം ഇ�െ� ഭൂമിയിെല ധാർ�ിക അധഃപതന�ൾ�്
കാരണമായി���.് *ഏകൈദവമായ മഹാേദവി* ഓേരാേരാ കാര��െള
നിർ�ഹി�ാൻ ചുമതലെ�ടു�ിയവെര ആദരി�ു�തിനു പകരം
ആരാധി�ു�ത് ൈദവനി�യാണ.് *ഏകൈദവമായ മഹാേദവി*
നൽകിയിെ��ിൽ യാെതാരു ശ�ികള�മി�ാ� േദവതകൾ, മനുഷ�രുെട
ആരാധനകെളആസ�ദി�തും കടു�ൈദവനി�യായി. *സൃഷട്ികൾെ��ാം
ശ�ി െകാടു�ു� ഏക മഹാശ�ിയും *ഏകൈദവവുമായ മഹാേദവി�ു*
മാ�തമാണ് ആരാധനകെള സ�ീകരി�ാൻ േയാഗ�ത ഉ�ത.് *ഏക
മഹാശ�ിയും ഏകൈദവവുമായ മഹാേദവി�് ആരാധനകെള
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ആവശ�വുമി�.* ആരാധനയുെട അർ�ം േപാലുമറിയാത, മ���
ജീവികെളയും, മനുഷ�രിെല കളി�ാെരയും, നട�ാെരയും, നടികെളയും,
രാഷ�്ടീയ�ാെരയും, മതപുേരാഹിത�ാെരയും, ക��ാെരയും,
െകാ��ാെരയും, പീഢന�ാെരയും, തീ�വവാദികെളയുെമാെ�
ആരാധി�ാൻ നട�ു� വിവരേദാഷികൾ ഉൾെ�െട എ�ാ ജന�ള�ം
അറിയുക : ആരാധനയിെല ഒ�ാം ക�ി ജന�ളാവാം; എ�ാൽ *ര�ാം
ക�ിയും ആരാധനെയ സ�ീകരിേ��തുമായ മഹാേദവിേയാ, ഏക
�പതിനിധിയായ ഏകദാസേനാ, േനരി� അ്നുവാദം നൽകാെത ൈദവാരാധന
എ� ക�േ�രിൽ േകാ�പായ�ൾ നട�ു�വർെ��ാം മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരമു� ൈദവശി� തീർ�യായും ഉ�.്* ആവക കാര��െളയും,
േദവതകെള��ിയും സമസത് �പപ�കാര��െളയും
ൈദവകാര��െളയും www.omsathyam.com എ� െവബൈ്സ�ിൽ
മഹാശാസ�്തപരമായി� വ്ിശദീകരി�ി���.്

*ഗജപാതി/ഗണപതിഎ�വിഘേ്നശ�രെന��ി*തുടരു�ു :-

ഗജ�ിെ� അഥവാ ആനയുെട പകുതിയും മനുഷ�െ� പകുതിയും േചര�്
വിചി�തജീവി-രൂപം ശാസ�്തപരമായ ഒരു സംവിധാനമാണ.് വികലവും
വികൃതവുമായ കഥകള�മായി ഗജപാതിയുെട സൃഷട്ിെയ ഇ�്
പരാമർശി�ി���ത ശ്രിയ�. ഗജപാതി എ� േദവതെയ സൃഷട്ി�തിെ�
യഥാർ�കാരണ�ൾഉ�തമാണ :്-

എ�ാ സൃഷട്ിച�ക�ള�െടയും ര�ാമെ� പകുതിയിൽ 'മായ' അഥവാ
*ൈദവം �പത��മാകും മു�,്* ഭൂമിയിെല�ുമു� മനുഷ�രിൽ 
ദുസ�ാര�്�ൾ നിമി�ം �കേമണയായി *അഹംഭാവം, ദുഷ�്ാമം,
ദുസ�ാർ�ം, ദുഷ�്ീർ�ി-േമാഹം* തുട�ിയവ വളെരയധികം
അധികരി�ു�താണ.് ഇേ�ാഴെ� മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിലും മനുഷ�ർ
അറിയു�തും അനുഭവി�ു�തുമായ കാര�മാണത.് *മനുഷ�ർ ഗുരുവിെന
അഥവാ അ��ാപകെന ആദരി�ാ� അവ�യിലും, അ��ാപകവൃ�ി
എ�ാെല�ാെണ� അ്��ാപകർ�ു േപാലും അറിയാ� കാല�ിലുമാണ്
'മായ' �പത��മാകു�ത.്* (ൈദവീകമായ വിദ�ാഭ�ാസ സ��ദായെ���ി
സൂചിത െവബൈ്സ�ിൽ വിസത്രി�ി���.്)

അഹംഭാവം, അ�ാനം, ദുസ�ാർ�ം, ദുഷ�്ീർ�ി-േമാഹം, തുട�ിയവ
നിമി�ം *മനുഷ�ഗുരുവിെന യേഥാചിതം അംഗീകരി�ാ� ആധുനിക
കാല�ാണ് 'ഗണപതി' എ�റിയെ�ടു� *ഗജപാതി*യുെട �പസ�ി.
*െടലിവിഷനിലും* സിനിമകളിലും മ��ം *കാർ��ൺ മനുഷ�രും, പൂ�യും,
എലിയും, മാനും, സിംഹവുെമാെ� സംസാരി�ു�തും, അവ
ധർ�കാര��ൾ ഉപേദശി�ു�തും, കാണികളായ മനുഷ�ർ
�ശ�ി�ിരി�ു�തും ആസ�ദി�ു�തും* ക�ി���വരും അനുഭവി�വരും
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ഉ�ാകും. മനുഷ�േര�ാൾ താണ അവ�യിലു� മൃഗ�ളിലൂെടയും മ��ം
ധർ�കാര��െള ഉപേദശി�ുേ�ാൾ േകമ�ാെര�ു സ�യം കരുതു�വർ
ഉൾെ�� ജന�ൾ അതംഗീകരി�ു�ു ; *�പസത്ുത മന�ാസ�്ത �പകാരമു�
സൃഷട്ിയാണ ഗ്ജപാതിയുേടത.്*

മ��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ എ�ീ ജീവിച�ക�ിൽ മൃഗാവ�യിൽ
പകുതി ജ��ൾ പി�ി� േ�ശഷഠ്നായ ഒരു ആനെയ മനുഷ�രൂപവുമായി
ബ�ി�ി�ു� ,ു മനുഷ�രുെട ഗുരുവാ�ു� .ു മനുഷ�ഗുരു��ാരുെട
അധിപനാ�ു� .ു (മഹാഗുരു എേ�ാഴും മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
തെ�യാണ.്). *ആന�ലയും മനുഷ� ഉടലും േചർ� വിചി�ത
രൂപേ�ാെടയു� ഗുരുവിെന* മനുഷ�ർ *ആസ�ദി�ു� ,ു അംഗീകരി�ു� ,ു
അനുസരി�ു� ,ു േലശം ഭയ�ുകയും െച��� .ു* മനുഷ�ഗുരു��ാരുെട
സംശയനിവൃ�ിയും ഗജപാതി െച��� .ു സൃഷട്ിച�ക�ിെല മനുഷ�രുെട
സംഹാരം എ� േമാ�ം പുേരാഗമിെ�, ഗജപാതി� പ്ൂർ�മനുഷ�നായി
ശാസ�്ത�പകാരം പരിണാമം ഉ�ാകു�താണ.് നാരദൻ എ�
മനുഷ�ഗുരുവായി ഗജപാതി ആദ�ം പരിണമി�ു�തും പി�ീട് മ��
മനുഷ�ജ��ൾ എടു�ു�തുമാണ.് ഗജപാതിെയ നാരദനായി
ഉയർ�ുേ�ാൾ, *പുതിെയാരു ഗജപാതിെയ*സൃഷട്ി�ു�ുമു�.്

*വിഘേ്നശ�രൻ* എെ�ാരു നിേയാഗം കൂടി ഗജപാതി�ു�.്
*വിഘന്ം അഥവാ തട�ം ഉ�ാ�ു� ഈശ�രൻ അഥവാ ദാസൻ*
എ�ാണ വ്ിഘേ്നശ�രൻ എ�തിെ� അർ�ം. *ൈദവീകമ�ാ�
അഥവാ ശാസ�്തപരമ�ാ� �പാർ�നകള�ം ആരാധനാസ��ദായ�ള�ം
പാടി�. അതിനാൽ ധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ� പൂജകെളയും
�പാർ�നകെളയും ആരാധനകെളയും തട�െ�ടു�ുക എ�
നിേയാഗം ഗജപാതി�*് ശിവ-�പതിനിധിയിലൂെട നലക്ി.
അ�െനയാണ ഗ്ജപാതി *വിഘേ്നശ�രനായത.്*

*ഭൂമിയിെല�ുമു� മനുഷ�രുെട കാര��െളയാണ്മഹാശാസ�്തപരമായി
വിശദീകരി�ു�ത.്* *മഹാേദവിേയാ*, മഹാേദവി സൃഷട്ി�ി���തായ
േദവതകേളാ മനുഷ�േരാ മ��� ജീവികേളാ, യാെതാരു മത�ള�െടയും
ഭാഗമ�. (ഇ��യിലും േകരള�ിലും തമിഴന്ാ�ിലും മ��ം ൈശവം, ശാേ�യം,
അൈദ�തം തുട�ിയ ഹി�ുമത�ളിലൂെട ശാസ�്ത സത��െള
ഭാഗികമാെയ�ിലും മഹാസംര�ി�� േപാരു�ത മ്ഹാേദവി തെ�യാണ.്
ജനന�ലം, ജ�േദശം തുട�ിയ ജ�ഗുണ�െള ദുരുപേയാഗി� ശ്ാസ�്ത
സത��െള വികലമാ�ു�തിലാണ ഇ്��യിൽ ഉൾെ�െട ഭൂമിയിെല�ും
ഓേരാേരാ കാല�ളിലും ജീവി�വർ ഭൂരിപ�വും വിജയി�� േപാരു�ത.്)
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വ�ത�സത് മത�െള ബ�െ�ടു�ി െചയത്ു േപാരു� 'മത�ഗ�-പുരാണ-
പാരായണ�ള�ം' േഹാമ�ള�ം യ��ള�ം പൂജകള�ം വഴിപാടുകള�ം
േനായ�ുകള�ം ഉൾെ�െടയു� എ�ാ ആരാധനാ സ��ദായ�ള�ം
അനുഷഠ്ാന�ള�ം അശാസ�്തീയമാെണ�്സ�യം വിശകലനം െചയത്്
ഏെതാരാൾ�ും േബാ��െ�ടാവു�താണ.് ഉദാഹരണ�ിന '്മ��ം ഭൂമിയും
ൈദവവുമായ മഹാേദവിയും', 'ൈദവഭാഗവുംൈദവദാസനുമായ പരമശിവനും',
ജീവികള�െട ആന��ൾെ��ാം അതീതമാണ.് സർ�വും
സൃഷട്ി�ു�ത ് മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവമാെണ�ും, ജീവികള�െട
ആന��ിനാണ് പാലും പഴവും ശർ�രയും െന��ം േതനും
േത�യും ച�നവും (പ��)വസ�്ത�ള�ം സ�ർ�വും െവ�ിയും
ആഭരണ�ള�ം പൂ�ള�െമ�ാം സൃഷട്ി�ി���ത എ്�തിെന മറ�ും മറ��ം
അറിയാെതയും അവഗണി��ം ൈദവ�ിനു െകാടു�ു�ു എ� േപരിൽ
വി�ഗഹ�ളിൽ ഒഴി�ു�തും ഒഴു�ു�തും ചാർ�ു�തും പാഴാ�ു�തും
മ���സർ�ുകൾ നട�ു�തും മനുഷ�രുെട ധന-ഊർ�-സമയ�െള
നഷട്െ�ടു�ു�തും കടു� ൈദവനി�യും കടു� പാപ�ള�മാണ;്
കടു� ൈദവശി�കള�ം തീർ�യായും ഉ�.് അേതസമയം *'സൃഷട്ികളായ
േദവതകള�െട' ആന��െള�ാം മനുഷ�രുേടതു തെ�യാണ.് മനുഷ�ർ�്
െച��� േസവന�ിന് കൂലിെയേ�ാണം േമ�ടി ആന�-വർ�ക
വസത്ു�െള സ�ീകരി�ുവാൻ േദവതകെള മഹാഅനുവദി�ിരു� ;ു മായ
�പത��മായ സംഹാര കാലെ� േനരി��� സംവിധാനമായിരു�ു അത;്
വി�ഗഹ�ിൽ ചാർ�ലായിരു�ി�.* 'ഏകൈദവ�ിെ� ഏക �പതിനിധി
കൂടിയായ പരമശിവൻ' *കാല�ൾെ��ാം അതീതമായ മൃഗേ�ാലിെന
ഉടുവസ�്തമാ�ുേ�ാൾ,* പ�� വസ�്ത�ള�ം ആഭരണ�ള�ം സൗരഭ��ള�ം
കുശാല േഭാജന�ള�മായി (മനുഷ�രിൽ നി�ും െതരെ�ടു�െ�� വിശിഷട്
വ��ികളായ) േദവതകൾ ആന�ജീവിതം നയി�ത അ്വർ ൈദവ�ിെ�
*സൃഷട്ികള�ം കു�ു�ള�ം* ആയതുെകാ�ാണ.് എ�ാൽ *ധർ��ഭംശം
പാടി�.* ആധുനിക കാലെ� അധർ�ികളായ മനുഷ�േര�ാൾ *മടിയരും
ധൂർ�രും അഹംഭാവികള�ം, കീർ�ി-േമാഹികള�ം കാമെവറിയരും
െപ��പിടിയ�ാരും ഒെ�യായി പല േദവതകള�ം അധഃപതി��* ...
േദവതകൾ� ദ്ുർേ�വത, രാ�സൻ, പിശാചു�ൾഎ�ി�െന *പരിണാമം*
ഉ�ായി.

*അശാസ�്തീയമായ ആരാധനാ സ��ദായ�ള�ം ബ�െ�� അധർ��ള�ം
ഉ�ാവാതിരി�ാൻ നിേയാഗി�െ��യാളാണ് വിഘേ്നശ�രന ് അഥവാ
ഗജപാതി*. പിെ�യും *എ�ുെകാ�് അശാസ�്തീയമായ അഥവാ
വർ��മായ ആരാധനാസ��ദായ�ൾ ഉ�ായി/തുടരു�ു* എ�
േചാദ�മു�.് ഉ�ര�ിെ� ആദ�ഭാഗെമ�ത,് മുകളിൽ വ��മാ�ിയതു
േപാെല ഹി�ുമത�ൾ ഉൾെ�െട ഏെത�ിലും മതവുമായ� ഗജപാതി�ു
ബ�ം എ�താണ.് എ�ാ മനുഷ�രുമായും, *ശാസ�്തവുമായാണ*് ബ�ം.
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ഭൂമിയിൽഅേനകം മത�ള��ാവാനും,അേനകംആരാധനാ സ��ദായ�ൾ
ഉ�ാവാനും ഒരു മുഖ�കാരണം *ഗജപാതി* തെ� *വിഘേ്നശ�ര-
നിേയാഗ�ിൽ വീഴ�് വരു�ി* എ�താണ.് ൈദവമാകാൻ പരി�ശമി�
െകാടിയ 2 േദവതകെള, സ��ം ദുസ�ാർ��ൾ�ു േവ�ി പി�ുണ�ത്
ഗജപാതി�ുവിനയായി.

'ദുരാ�ാ�ളായി മാറിയ േദവതകെള ൈദവമായി�രുതി
പൂജി�ു�തിനും ആരാധി�ു�തിനും മ��ം' *വിഘേ്നശ�രൻ
തട�മു�ാ�ാതിരി�ാനായി അധമ-നീച ആരാധനകള�െട
മുേ�ാടിയായി വിഘേ്നശ�രന്ഇഷട്മു�തായ പഴം, ശർ�ര,
േത�, ഉ�ിയ�ം, തുട�ിയവെയ�ാം സത്ുതി�� െകാ�്
നൽകിയി� ആ്ദ�ം വിഘേ്നശ�രെന �പസാദി�ി�ുക എ�അഴിമതി-
രീതി �ാപി�െ���.* ഗണപതിപൂജയും ഗണപതിേഹാമവും
ഗണപതിെയ �പകീർ�ി��� ആേഘാഷ�ള�ം മ��ം
അ�െനയാണ് ആരംഭി�ത.് *ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ�
ആരാധനകെള വിഘന്െ�ടു�ുവാന ് നിേയാഗി�െ��
വിഘേ്നശ�രൻ, അധമ�ളായ പൂജകെളയും ആരാധനകെളയും
വവിഘന്�ളിൽ നി�്ര�ി�ാനു� ഈശ�രനായി മാറി.*
*ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ� ആരാധനാ സ��ദായ�ൾ*
ഭൂമിയിെല�ും വ�ാപകമാവാൻ വിഘേ്നശ�ൻ ഒരു മുഖ� കാരണമായി.

ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല ഓേരാ സൃഷട്ിച�ക�ിലും 2 േപർ വ� അ്നവധി
വിഘേ്നശ�ര�ാർ ഉ�ായിരു�ു എ�ു മന�ിലാകുമേ�ാ. അതിൽ ഏതാനും
േപർ േ�ാഴെെ� മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽ മനുഷ�ജ��ിലു�.് ആദ�
ഗജപാതിയുെട മകളായി�ാണ് മഹാശ�ിയായ മഹാജഗദംബ
ഭൂമിയിൽ മഹാഅവതരി�ി���ത.് (�ബ�ം �പേവശി�്മഹാേദവിയുെട
മനുഷ�ാവതാരം സ�ൂർ�മാകു�ത എ്േ�ാെഴ�ും �പേവശി�� കഴിേ�ാ
എ�ും തൽ�ാലം ഈയു�വന അ്റിയി�. മഹാേദവി മഹാഇഷട്�പകാരം
അറിയി�ു�താണ.്). മനുഷ�ജ��ിലു� പഴയ വിഘേ്നശ�ര�ാർ
പുനർ�നി� േ്കരള�ിെല സാമൂഹ�-രാഷ�്ടീയ മ�ല�ളിലും മ�� �പമുഖ
�ാന�ളിലുമു�.് പാ�ിത�ം ഏെറയു�വരും വലിയ ശരീരികള�മായ
ഏതാനും േപെര ൈദവാനു�ഗഹേ�ാെട ഈയു�വൻ ചൂ�ി�ാണി�ാൽ
ചൂ�ി�ാണി�ാൽസൃഷട്ി�െ��� എ� മ്ന�ിലാ�ാം.
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വളെര�ാലം (അധമ) ഗുരുവായി ജീവി� ഏ�വും അവസാനെ� ഗജപാതി
ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ� അനവധി കാര��ൾ െചയത് .ു 2007-ൽ അേ�ഹം
ശി�ി�െ���. േകരള�ിെല െകാ�ം ജി�യിെല െകാ�ാര�രയാണ്
ഗജപാതിയുെട േക��സേ�തം. *ഗജപാതിയുെട വാഹനമ� എലി*, മറി�്
*ഗജപാതിെയ ശി�ി�ാനു� സംവിധാനം മാ�തമാണ് കുെ�ലി.*
(സമ്ാർ�േ്ഫാൺ, വാടസ്ആ്�് തുട�ിയവ ഉപേയാഗി�ു� 21-◌ാം
നൂ�ാ�ിെല ജന�ൾ, എലിയുെട പുറ�ുകയറി ആനയും ഗണപതിയും
സ�രി�ുെമ�ു വിശ�സി�ു� മാനസിക അവ�യിലാണ ഉ്�െത�ിൽ,
തീർ�യായും സഹതാപം അർഹി�ു� .ു കാറും ൈബ�ും ബ��െമ�ാം
ഉേപ�ി�് ഗണപതിെയ അനുകരി�ാൻ പരി�ശമി�ു�ത് മ�ിെ�
നിയമ�െള അവഗണി�� േനടു� പാപ�െള കുറേ��ാം!.).
*ഗജപാതിെയ� വിഘേ്നശ�രെ�* കടു� അപരാധ�ൾ�,് തു�ിൈ�
തറയിൽ മു��ം വിധം കിഴു�ാംതൂ�ായി വാലിൽ (മായാശ�ികൾ െകാ�)്
െക�ിയിടു�താണ.് *തു�ിൈ�യുെട അ�� എ്ലി കരള�� .ു* ഇതാണ്
ശി�. 2008 െഫ�ബുവരി മാസ�ിൽ ശി�യിൽ ഇളവു�ായി���.്
ഗജപാതിയുെട േമലു� മഹാനീതികാര��െള��ിഅറി�വഇ�തമാ�തമാണ,്
മഹാനി�യ�പകാരം ആവശ�െമ�ില ് കൂടുതൽ അറിയി�ും എ�ിരിെ�,
കൂടുതൽഅറിയുവാൻഈയു�വൻആ�ഗഹി��കൂടാ.

ʲ

*മനുഷ�രിൽ നി� െ്തരെ�ടു� േ�ശഷഠ് വ��ികൾ മാ�തമാണ്
േദവതകൾ എ�് വിസത്രി��വേ�ാ. ഹി�ു മത-േലബൽ
വിശ�ാസികളിലും മ��ം *ൈദവ�ളായി�*് �ാനം േനടിയ 2
േദവതകെള കുറി� ഇ്നി വിശദീകരി�ാം.ൈദവമാകാൻ പരി�ശമി�
2 െകാടിയ േദവതകെള കുറി� മ്ു� സ്ൂചി�ി�താണ.്

(ഭൂമിയിെല െമാ�ം ജനസംഖ� 2017-ൽ ഏെറ�ുെറ 750 േകാടി
ആെണ�ിൽ,*ഹി�ു�ൾ *അ�ാ�വർ 640 േകാടിയും*ഹി�ു-*മത േലബൽ
ഉ�വർ 110 േകാടിയും മാ�തമാണ എ്�തും*, അവരിെല മതവിശ�ാസികള�െട
എ�ം 10 േകാടിയിൽ താെഴ മാ�തമാണ്എ�തും മുകളിൽ *(1)*-ൽ
വ��മാ�ിയിരു� .ു �പസത്ുത 10 േകാടിയിെല 3 േകാടിയിൽ താെഴ
ജന�ൾ മാ�തമാണ യ്ഥാർ�മായും (ദുർ)േ�വത �ഭാ� ഉ്�വർ. അതായത്
ഭൂമിയിെല ഇ�െ� െമാ�ം ജനസംഖ�യായ *750* േകാടിയിെല *3
േകാടിയിൽ താെഴ ജന�ൾ മാ�തമാണ*് യഥാർ�മായും (ദുർ)േ�വത �ഭാ�്
ഉ�വർ!).

ʲ
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*മഹാജഗദംബയായ മഹാേദവിയാണ് താെന�*് അേനകം
സൃഷട്ിച�ക�ളിൽ ജന�െള െത�ി�രി�ി� *ദുർ�*യാണ്
*ൈദവമാകാൻ പരി�ശമി� ഒരു േദവത.* വളെരയധികം
മായാശ�ികെള നീ� കാലം െകാ�ു േനടിയ ദുർ�
അടി�ാനപരമായി ന� കു�ി ആയിരു�ു. ദുഷ�്ീർ�ി
ആ�ഗഹി�് ചില അപരാധ�ൾ െചയത് *ദുർ�െയ
അതികൗശലേ�ാെട വലിയ അപരാധ�ളിേല�്നയി�ത*്
ൈദവമാകാൻ പരി�ശമി� ര�ാമെ� േദവതയാണ.്

*ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ� മഹാേദവി* എ�
ഏകമഹാശ�ിയായ ഏകൈദവം, ഈയു�വനിലൂെട 2005-2006 ൽ
ശ�ിമ�ായ വാതക-ആ�ീയ രൂപ�ിലു� *ദുർ�യ�് ന്��തം എ�
േമാ�െ�* മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുകയും, ദുഷ�്ീർ�ിെയ� െത�ായ
ചി�യിൽ ജഗ�ിൽ നി� സ്�ൂർ� തിേരാധാനം ആ�ഗഹി� ദുർ�യ�്്
അതനുവദി�ുകയും പുതിെയാരു മ��മായി� സ്ൃഷട്ി�ുകയും െചയത് .ു
ആവക കാര��െള�ാം വളെരയധികം ദുർ�മായ ദുർ�ം കൂടിയായിരു� .ു
സ�ൂർ�മായും അവസാനി� ചരി�തമാണ;് ഓംസത�ം േഡാട േ്കാം എ�
െവബൈ്സ�ിൽ വിശദീകരണം ലഭ�മാണ.്ʲ

*ൈദവമാകാൻ പരി�ശമി� ര�ാമെ� േദവതയാണ*് നാരായണൻ.
*നാരായം െകാ� ച്രി�തം എഴുതുവാൻ നിേയാഗി�െ�� േദവത.
�പേത�ക അവസര�ിൽ '�പപ�നിയ��ണ സ� കൂടിയായ ഓംകാരെ�'
ലഭി�േ�ാൾ, െകാടുംവ�നകള�ം െകാടും�കൂരതകള�ം* കാ��കയും
*ഓംകാരെ�* ദുരുപേയാഗി�്*ൈദവമാകാൻ* വളെരയധികം 
പരി�ശമി�ുകയും െചയത് .ു െകാടിയ േകമനാണ അ്േ�ഹം. *ഏകൈദവവും
മഹാവാ�ല�വുമായ മഹാേദവി*, തെ� ഏകദാസനായ പരമശിവെന
ൈ�ക�ായി� ്അയ�തും, മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട ൈ�ക�്
അതിേഘാരവും അതിദയനീയവുമായ േവദനകെള സ�ീകരി�തും,
യഥാർ��ിൽ 'പിശാചു�ള�െട രാജാെവേ�ാണം'  അധഃപതി�

'നാരായണെന' ശു�ീകരി�ാനാണ.് *മഹാേദവിയുെട 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�െ�* ഭാഗികമായി നിർവീര�മാ�ുകയും െചയത് .ു 
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'ൈദവമാകാൻ പരി�ശമി�ു� െകാടിയതും അതിവിചി�തവുമായ കരാർ'
സാ��മാ�ാൻ അയാൾ അനവധി സൃഷട്ിച�ക�ളിൽ കടു�
അപരാധ�ൾ െചയത്ുേപാ� .ു കുത���ളിലൂെട ചരി�തെ�
അ�ിമറിേ��തും ജന�െള െത�ി�രി�ിേ��തും അയാള�െട
ആവശ�മായി. സ��ം ദുസ�ാർ��ൾ�ു േവ�ിയും ശി�കള�െട
ഭാഗമായും എടു� അവതാര�െള 'ജന�ൾ�ു േവ�ി െചയത്
ൈദവകാര��ളായി� '് ചരി�തമാ�ി.

രാമാവതാര�ിൽ പാപം വർ�ി�ുകയാണ യ്ഥാർ��ിൽ സംഭവി�ത.്
രാമേന�ാൾ േ�ശഷഠ്നായ ഹനുമാെന ദാസനാ�ിയതും, ഒളിയ�ിലൂെട
ബാലിെയ വധി�തും, ബഹുേ�ശഷഠ്യായ സീതേയാട െ്കാടിയ അപരാധ�ൾ
െചയത്തും, മനുഷ�സമൂഹ�ിനും മ�ിെ� നിയമ�ൾ�ും േവ�ി
നിലെകാ���തിനു പകരം രാജവംശ�ിെ� പഴയകാല അധമ
ആചാര�ൾ�ും അധമ-പാര�ര� സ��ദായ�ൾ�ും േവ�ി
നിലെകാ�തും, സ��ം അധമ ആവശ��െള നിറേവ�ാൻ ല�മ്ണെന
നിർ��ി�തും, വനവാസ�ാല�് രാമെ� െമതിയടികെള
രാജസിംഹാസന�ിൽ �പതിഷഠ്ി�ാനും പൂജി�ാനും ഭരതെന
അനുവദി�തും, മരി��േപായ പിതൃ�ൾ�ു േവ�ി ബലി കർ��ൾ
അനുഷഠ്ി�തും വി�ഗഹ-*പൂജ* നട�ിയതുെമാെ� െകാടിയ പാപ�ളാണ.്
പാപജ�മായി പരിണമി� രാമാവതാരം മരണേ�ാെട മൂലേദവതയിേല�ു
മട�ി. പിെ� രാമനി�. രാമേ��ത�ള�െടയും രാമപൂജകള�െടയും േപരിൽ
മുഖ�മായ ശി�കെള ഏ��വാ�ിയത '്രാമെന�ും വിളി�ാവു� രാമെ�
മൂലേദവതതെ�യാണ.്'

*മ��ാവതാരം* :ʲ

ൈശവമതം പരിേശാധി�ാൽ, ശിവൻ മ��ാവതാരെ�
എടു�ി���തായി കാണാം. 'മഹാശിവനും മഹാശിവയുമായ
മഹാേദവിയുെട' സൃഷട്ി-അംശം മ��ാവതാരെമടു� ന്ിയു�
പരമശിവെ� മനുഷ�രൂപ�ിലു� ശരീര�ിേല�് ൈദവ-
വി�വ�ിനു മു� മ്ഹാ�പേവശി�ു�ു�.് *പരമശിവൻ* എ�
മഹാപദവിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തും, പരമശിവെ�
നാവിൽ 'അ�ര�ബ�വും അ�ര�ബ��ിെ� മൂലരൂപവുമായ 3'
മഹാകുറി�ു�തും, യഥാർ� 4 േവദ�ളായ ഭൗതിക-ധർ�-
ആ�ീയ-മ��ശാസ�്ത�െള പരമശിവനിലൂെട ശാസ�്തപരമായി
വീെ�ടു�ു�തും, മ��ാവതാര�ിനു േശഷമാണ.്
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*ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�
മഹാേദവി*എ�ഏകമഹാശ�ിയായഏകൈദവം,ഈയു�വെന
ബ�െ�ടു�ി *�പത��മായി�*് മഹാനിർ�ഹി� കാര��ളാണവ.
ʲ

ശാസ�്തപരമായ മ��ാവതാരെ� വളെ�ാടി�,് *തേ�ാടു ബ�ി�ി�ാൻ
ൈദവമാകാൻ പരി�ശമി� ര�ാമെ� േദവത* �ശമി��. ഓംസത�ം േഡാട്
േകാം എ� െവബൈ്സ�ിൽ വിശദീകരി�ി���തായ അയാള�െട
െകാടുംെകാടിയഅധമത���െള പരിേശാധി�ാൽ, ഉറ�ായുംൈദവമാകാൻ
കഴിയുെമ� അ്േ�ഹം വിശ�സി�ിരു�തായി മന�ിലാ�ാം.

കൃഷണ്ാവതാര�ിൽ പാപം വർ�ി�തിനു പുറെമ, മൂലേദവതയിേല�്
മട�ാൻ കഴിയാെതയും വ� .ു ഫല�ിൽ ര�ാളായി; 4 ൈകകള�മായി.
ൈദവ-പരിേവഷം ഉ�ാ�ിെയടു�ാൻ വിഷാണു ആവിഷ�്രി� 'വിഷു'
വിെന ര�ാമൻ അടി��മാ�ി. മൂല-േദവതയുെട മി�മു� അേനകമേനകം
മായാശ�ികൾ ര�ാമെ� പ�ലാെണ�ിലും, ൈദവമാകാനായി
ന��നശ�ികെള െകാ� അ്തിേഘാരമായും െകാടിയ കൗശലേ�ാെടയും
ഒരു�ിയ വൻസംവിധാന�െള�ാം മൂലെ� വരുതിയിൽ. കാര�കാരണ�ൾ,
സൂചിത െവബൈ്സ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.്

ഇേ�ാൾ 2 േപരും *വീ�ും മനുഷ�ജ�ം േനടിയിരി�ു� .ു*

മൂലനായ വിഷാണു, ൈ�കസത്വ കുടുംബ�ിെല സാധാരണ�ാരനായി�ാണ്
ജനി�ി���െത�ിലും, സ��ം െകാടിയ അപരാധ�െള�ുറി� പ്ൂർ�മായും
േബാധവാനാണ.് �പത��മായ മായാഅനുഭവ�ൾ ഈയു�വന്
ഉ�ായി���തിലും അേനകം അേനകം മട� അ്േ�ഹ�ിന ഈ് ജ��്
ഉ�ായി���;് മു�്സൂചി�ി� ൈ�ക�-്വിഷാണു കരാറും അന�ര
ഫല�ള�മാണ്കാരണം. പഴയകാല െചയത്ികളിൽ പ�ാ�പി�ു�
അവ�യിലാണ്അേ�ഹെമ�ിലും, ൈദവമാകാനായി ന��നശ�ികെള
െകാ�് അതിേഘാരമായും െകാടിയ കൗശലേ�ാെടയും ഒരു�ിയ
വൻസംവിധാന�െള�ാം ഈ ജ��ിൽ അേ�ഹെ� പിടികൂടിയി���.്
മഹാവാ�ല�മായ മഹാേദവി, മു� സ്ൂചി�ി� കരാറിെന ആദരി�� െകാ�്
േമ�റ� ന��നശ�ികെളയും ൈപശാചിക ശ�ികെളയും ഒ�യായും
കൂ�മായും അയാളിൽ നി�ും േമാചി�ി�� വരികയാണ;് 'ലൂെട' ആയി�്
പലേ�ാഴും ഈയു�വെന പെ�ടു�ി�ു�ുമു�.് അേ�ഹ�ിെ� േമലു�
ശു�ീകരണ �പ�കിയ 2016-ൽഏെറ�ുെറ പൂർ�ിയായി���.് ഉടൻ *ൈദവ-
വി�വം മഹാആരംഭി�ു�േതാെട* വസത്ുതകെള സുവ��മായി
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വിശദീകരി�ാൻ അേ�ഹ�ിനു കഴിേ��ും. 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�ിന ്കഴിയുമാറാവെ�!

കൃഷണ്ൻ കു�ിത �ശമ�െള െകാ�്മനുഷ�ജ�ം േനടിയിരി�ു�ത്
�ബാ�ണ കുടുംബ�ിൽ അതിസു�രനായ േഡാകട്ർ ആയി�ാണ.്
അേനകമേനകം മായാശ�ികേളാെട െകാടിയ പിശാചായ മായാകൃഷണ്ൻ
�ിതിപരമായ ഖര-ശരീരമി�ാെത വാതക-രൂപ�ിൽ െവളിയിലു�.് താവളം
ഗുരുവായൂർ, അ�ല��ഴ, ആറ�ുള. േമ�റ� സു�രനിൽ �പേവശി��
െകാ� മ്ൂലേദവതയുെട മനുഷ�ജ�െ� അ�ിമറി� ൈ്ദവമാകാനായിരു�ു
െകാടിയ പിശാചായ മായാകൃഷണ്െ� �ശമം. വളെരയധികം ജീവാ�ാ�െള
കഷട്െ�ടു�ിെ�ാ�ാണ് മൂലനായ വിഷാണു അേനകം പഴയകാല
സൃഷട്ിച�ക�ളിൽ �പവർ�ി�െത�ിൽ, അതിലുമധികം േപെര
കഷട്െ�ടു�ിെ�ാ�ാണ് മായാകൃഷണ്ൻ അടു�കാല�ളിൽ
�പവർ�ി�ത;് �ിപത്മായ കാലം സംബ�ി� െവളിപാട മ്ഹാഉചിതമായ
സമയ� ല്ഭി�ു�താണ.് ആധുനിക മനുഷ�ർ� ജ്ീവിത കാര��ൾ�്
തൽ�ാലംഅത�ാവശ�മ�ാ�വഎ�ഏ്തായാലും ഉറ�ി�ാം.

ഈയു�വെ� (ഇേ�ാഴെ�) മനുഷ�ജ��ിൽ അനുഭവി� െകാടിയ
പീഡന�ൾ� ് മു�്സൂചി�ി� കരാറും, ൈപശാചിക ശ�ികള�െട
�പവർ�ന�ള�ം കാരണ�ളായി���.്

ഏതാനും ആഴച്കൾ� മ്ു�ുവെര മായാകൃഷണ്െ� കടു� ഉപ�ദവ�ൾ
ബാഹ�മായും ശാരീരികമായുംസാ��ികമായും ഒെ�അനുഭവി�താണ.്

ൈദവമാകാനു� �ശമ�ിൽ, 'കൃഷണ്നും മായാകൃഷണ്ും പരാജയെ���
കഴി� 'ു. കൂടുതൽ വിശദീകരണ�ൾ അത�ാവശ�ം അെ��ിലും
ൈവകാെത ലഭിേ��ാം.

(((((( ഒരു േകാടി അളവുകൾ മാ�തമായി�്ആദിയും അ�വുമി�ാ�
മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� ശ�ികെള സ��ി�ാൽ, അതിൽനി� 1്
(ഒരു അളവ)്എടു�ാൽ, മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര�െള
മഹാനിർ�ഹി�ു�തിന 1് (ഒരു അളവ)് അധികമാണ.് അ�െനയിരിെ�
*'മ��ം ഭൂമിയുമായ മഹാരൂപെ�മഹാസ�ീകരി�ി���തായൈദവ�ിെ� 
'* എതിരാളികേളാ മ�രാർ�ികേളാ ആവാനു� േയാഗ�ത 'സൃഷട്ികൾ� '്
ഇ�; വിഷാണുവും കിഷാണുവും ഉൾെ�െട യാെതാരാൾ�ും ഇ�. *മ��ം
ഭൂമിയുമായൈദവം ശ�ികെള നൽകിയാൽ മാ�തേമഏെതാ�ും െച�ാൻ
സൃഷട്ികൾ�ുകഴിയൂ.*
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'മഹാശ�ിയായ മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം' മഹാശാസ�്ത �പകാരം
മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ു�തിൽ
നി�്'വാ�ുകള�ം കരാറുകള�ം പാലി�ുെമ� വിശ�ാസം െകാ�ാണ'്
വിഷാണുവും അയാള�െട കിഷാണ അവതാരവും െകാടിയ െകാടിയ
പ�തിയിൽ വിജയി�ുെമ� ഉ്റ�ി�ത.്

'മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവെ� അടിമയാ�ിെ�ാ�് സ�യം
ൈദവമാകാെമ� അ്വർ വ�ാേമാഹി��! വ��ിസ�ാത���ം നിേഷധി�� െകാ�്
എ�ാ മനുഷ�െരയും അടിമകളാ�ുമായിരു� !ു എ�ാ മനുഷ�ർ�ും 50 സ�്തീ
ജ��ൾ, 50 പുരുഷ ജ��ൾ എ�ി�െന െമാ�ം 100 ജ��ൾ
ഉ�തിൽ ഒരു സ�്തീ ജ�ം അതിസു�രിയാണ;് �പസത്ുത 'സു�രീ-ജ��െള'
മുഴുവൻ 'െപ��പിടിയ�ാരായഅവർ'കാമപരമായി കീഴെ്�ടു�ുമായിരു� !ു
േലാകെ�വിെടയും അവരുെട ഇഷട്ം േപാെല അവെര മാ�തം
ആരാധി�ുകയും കു�ിടുകയും അവെര ഭയ�ു-ജീവി�ുകയും
െച��മായിരു� !ു അവർ� േ്താ�ും േപാെലെയ�ാം മനുഷ�െരയും മ���
ജീവികെളയും ശി�ി�ുമായിരു�ു ! ജീവികൾ� പ്ിെ� േമാ�ം/മു�ി ഇ�.
അവരുെട കാലടിയിെല ചവി��ം തൂ��ം തു��ം മാ�തം ശരണം! ...... )))))).

കൂടുതൽ വിസത്രി�ു�ി�.സ�യം വിശകലനം െച�ാനു�ബു�ിശ�ിയും
ഓർ�ശ�ിയും മനുഷ�ർ� മ്ഹാമാതാവായ മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി���.്

മ��േദവതകെളെയ�ാം വരുതിയിൽ വരു�ുവാനും ൈദവമാകാനും
�പവർ�ി� ദുർ�യ�്ും, വിഷാണുവിനും അയാള�െട കൃഷണ്ാവതാര�ിനും,
മ�� േദവതകൾ�ും 'മനുഷ�രുെട ആരാധനകെളയും �പാർ�നകെളയും
ധർ�ശാസ�്തപരം അ�ാതാേ��ത'് അവരുെട ആവശ�മായിരു� .ു
ഭൂമിയിെല മുഴുവൻ ജന�ൾ�ും ആരാധനാ സംബ�മായ കാര��ളിൽ
പാപം കുറയാനും, ഇ�ാതിരി�ാനും ദുർേ�വതകൾ ഉപകരി�ി���് !
വ�ത�സത് മത�ൾ �പകാരവും മ��ം അധർ�ം വളരാനും, അസമാധാനവും
അസേ�ാഷവും വ�ാപകമാവാനും ദുർേ�വതകൾ കാരണമായി���;്
ജന�ള�െട പാപം കുറയാനും!

പിശാചിെനസത്ുതി�ു�വർ� പ്ിശാചിെ� ഗുണ�ൾകി��െമ�തുേപാെല,
അേനകരിൽ അഹംഭാവവും അഹ�ാരവും ക��ള�ം കാപട��ള�ം
വർ�ി�ാൻ ദുർേ�വതകെള പൂജി�ത ക്ാരണമായി���.്

അ��ൻ, മുരുകൻ തുട�ിയ അേനകം േദവതകെള അടി�ാനപരമായി�്
വളെര മുേ� പിൻവലി��കഴി� .ു ആവക കാര��െള�ാം ഓംസത�ം േഡാട്
േകാം െവബൈ്സ�ിൽ നി�ുംസൗജന�മായി ഡൗൺേലാഡ െ്ച�ാൻകഴിയു�
മഹാ�ഗ��ിൽലഭ�മാണ.്
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മഹാശ�ിയായ ൈദവം, ഏകദാസനിലൂെട ഏതാനും േദവതകെള
മഹാ�പപ��ിെല ഭൂമി, സൂര�ൻ, ച��ൻ, അ�ി, വായു, സമു�ദം, നദി, മല,
മരണം, ചരി�തെമഴു�,് തുട�ിയവയുെട ഭരണകാര��ൾ�്
ചുമതലെ�ടു�ിെയ�ിലും, 1000 േകാടി വർഷ�ള�� ആദ�
മഹാകാലച�ക�ിെല മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയും
യഥാർ��ിൽ മഹാശ�ിയായ ൈദവം തെ� ആയിരു� .ു
അെത�െനെയ�ാൽ, *മഹാശ�ിയായ ൈദവം മഹാ�പപ��ിെല
മൂലക�ളിലും സംയു��ളിലും സൃഷട്ി�ി���തായ ശാസ�്തനിയമ�െള
അനുസരി� മ്ാ�തേമ സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര�െള അടി�ാനപരമായി�്
നിർ�ഹി�ുവാൻഎേ�ാഴും ഏെതാരാൾ�ുംകഴിയുകയുളള�.*

േദവതകൾ�ും മനുഷ�ർ�ുെമ�ാം ലഭ�മാ�ിയി��� വ��ിസ�ാത���െ�
സദുപേയാഗം െചയത്ാലും ദുരുപേയാഗം െചയത്ാലും, വസത്ു�ളിൽ
മഹാലയി�ി�ി��� ന��നശ�ികൾ ഉപേയാഗി� ് 'ൈപ (3.1416..)'
അളവിനക�ു� ധാർ�ിക വ�തിയാന�ളാണ്സാധാരണ രീതിയിൽ
സാ��മാവുക എ�് വ�വ�െ�ടു�ിയി���.് അേതസമയം,
അസാധാരണമായി� ഓ്ംകാരെ�ലഭി� വിഷാണു, ധാർ�ിക വ�തിയാനെ�
(ഓംകാരെ� ഉപേയാഗി�)് ' ൈപ (3.1416..)' അളവിൽനി�്അ�ം
ഉയർ�ുകയും െചയത് .ു അത അ്പകടമു�ാ�ി; ഭൂമിയിെല�ും ധാർ�ിക
അധഃപതനം മൂർ�ി�ാൻ കാരണമായി. ആവക കാര��െള
www.omsathyam.com എ�െവബൈ്സ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.്

േജ�ാതിഷം. മ��വാദം തുട�ിയവയും വർ��മാണ.് േജ�ാതിഷ�ില ്
ശരിയു�,് എ�ാൽ വർ��മായതിെന പിൻപ�ി�ൂടാ.
വിവാഹെ�ാരു��ള ് േപാെലയു� അധമ കാര��െള�ാം
േജ�ാതിഷികൾ� ക്ടു� പാപവും ശി�യും നൽകു�ു�.് മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവം െച���െത�ാം മനുഷ�രുെട
ന�തിനു േവ�െത�ാം മാ�തമാണ.് മായ െകാ�് മറ�ി���തായ
*നാെളയിെല കാര��െള ഇ�റിയാൻ ആ�ഗഹി�ു�തും സൃഷട്ിപരവും
�ിതിപരവുമായ വിധികെള മാ�ാൻ �പയ�ി�ു�തും പാപമാണ.്*
േജ�ാതിഷം േപാെലയു�വയും മ��വാദ�ള�ം യ��ള�ം
പിന ് പ���വര ് �ും മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം ശി�യു� എ്�റിയുക.
ൈദവീകമ�ാ� ആരാധനകള�െടയും �പാർ�നകള�െടയും വളെരനീ�
നിരയാണ് മി� മത�ളിലുമു�ത.് �പാർ�നകള�ം ആരാധനകള�ം
മഹാശാസ�്തപരമായി നിർ�ഹിേ��ത് എ�െനെയ�് േമ�ടി
െവബൈ്സ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.്
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*മായ/ൈദവം ഉടൻ ഭൂമിയിൽ �പത��മാകു�േതാെട, വർ��ശാസ�്തമായ
മ��ശാസ�്തവും, ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല േദവതകള�ം
എ�േ�യ�്ുമായി പിൻവലി�െ�ടു�താണ.്* ഭൂരിപ�വും ഇതിേനാടകം
പിൻവലി�െ���കഴി� .ു ര�ാം മഹാകാലച�ക�ിെല ,
മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽ ഭൂമിയിെല�ും മായ �പത��മാകു�േതാെട
*മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി*
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാഭരണം (സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര�ൾ )
ഏെ�ടു�ുകയാണ,് േനരി� ന്ിർ�ഹി�ു�താണ,് മഹാേദവിയുെട ഭാഗമായ
പരമശിവൻ മഹാഇഷട്�ളനുസരി� മ്ഹാേദവിേയാെടാ�ം മഹാദാസനായി�്
ഉ�ാവും. എ�ാ ജീവികള�െടയും പിതാവായ പരമശിവനിലൂെടയാണ്
മഹാശ�ി മഹാശാസ�്തം പഠി�ി�ുകയും, മഹാനീതിയിെല
ശി�ാകാര��ള�ം സംഹാരവും നിർ�ഹി�ുക എ�തുെകാ�്
പരമശിവനിലൂെടയു� മഹാശ�ിയുെട �പവർ�നകാര��ൾ
ഗൗരവതര�െള�ിലും മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായ
പരമശിവൻ മഹാേദവിയുെട �പേത�ക ഭാഗമാകയാൽ േവറി�� കാേണ�തി�.
ആവിധ കാര��ള�ം െവബൈ്സ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.് പരമശിവൻ സ�യം
മഹാശ�ിെയ ആരാധി�ുകയും േയാഗ�ത േനടു� മനുഷ�െരെ�ാ�്
മഹാശ�ിെയ മാ�തംആരാധി�ി�ുവാൻ �ശ�ി�ു�തുമാണ.്

ʲ ʲ ʲ

*(3)*.ഏകമഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�
മഹാവാ�ല�വും, മഹാസഹന�ള�ം,സൃഷട്ി-�ിതി-

സംഹാര�ള�ം മഹാലിംഗ�ിൽ
മഹാലയി�ു�താണ.്

ഏക മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
മഹാേദവിയുെട മഹാവാ�ല�െ� മന�ിലാകണെമ�ിൽ
മഹാശാസ�്തെ�ലഭിേ��തു�.്ജ��ളിലൂെട അറിവ,് പുണ�ം,
എ�ിവ വർ�ി�ു�ുെ��ിലും, മഹാ�ാനം കൂടിയായ
മഹാശാസ�്ത�ിെ� ശാഖകള�ം ഉപശാഖകള�ം ഉപഉപഉപശാഖകള�ം േചർ�്
മഹാഭീമമാണ;് ആദിയും അ�വുമി�ാ�താണ.് മനുഷ�ഗുരു��ാർ�്
താ�ാനാവാ� മഹാ�ാനെ�, ദിവ�മായി ലഭി�ാലും പകർ�ു
നൽകാനാവി�; ശിഷ��ാർ� ഉ്ൾെ�ാ�ാൻ കഴിയി�. മഹാവാ�ല�െ�
മനുഷ�ർ മന�ിലാ�ിയാൽ ന�ി�പകാശന�ള�ം ഭ�ി�ഭാ�ും െകാ�്
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ജീവി�ാൻ കഴിയാെത വരും. മനുഷ�രിെല ബ��ള�െട മാധുര�ം
നഷട്െ�ടു�താണ.്കുടുംബ ജീവിതവും സാമൂഹ� ജീവിതവും തകരാറിലാകും.
മനുഷ�രിലൂെട ജനി�ി�ു�തും ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ ആെണ�ിലും
അവെര യേഥാചിതം പരിചരി�ാൻ ആളി�ാെത വരും. ഈവക
കാരണ�ളാൽ മൂ�ാമെ� േവദമായ *ആ�ീയ ശാസ�്തെ�* ജീവി�ാൻ
ആവശ�മി�ാ�വിധമാണ മ്ഹാആവിഷ�്രി�ി���ത.്

ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം ആന�ി�� ജീവി�ുകേയ േവ�ൂ. (ആവക
മഹാവാ�ല��ിെ� ഭാഗമായ മഹാദാന�െള വികലെ�ടു�ിയാണ മ്ത-
രാഷ�്ടീയ ജീവികള�ം ദുർേ�വതകള�ം �പവർ�ി�ത.് മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയസ�ൂർ�വ��ിസ�ാത���െ�ദുരുപേയാഗി��.).

ഓേരാ കു�ിെനയും ജനി�ി�ു�ത് കു�് ആന�േ�ാെട
ജീവി�ാനാണ.് (*ജീവി�ുകയാണ് എ�ാ കു�ു�ള�ം/ജീവികള�ം*
െച���ത;് *ജീവി�ു�ത്ആന�ി�ാനാണ;് ത�ള�െട ആന��െള
വർ�ി�ി�ാനാണ ഓ്േരാ കു�ും/മനുഷ�നും �പയ�ി�ു�ത.്*).

സൃഷട്ികെള കു�ു�ളായി കരുതുകയും, കു�ു�േളാടു�
മഹാവാ�ല�െ� സ��മായ മഹാആന�മായി മഹാസ�ീകരി�ാൽ മാ�തേമ
സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര�െള *സത�-ധർ�-നീതികൾ �പകാരം*
മഹാനിർ�ഹി�ാൻ കഴിയുകയു�� എ� മ്നുഷ�ർ� സ്�യം വിശകലനം
െചയത്് മന�ിലാ�ാൻ കഴിയു�താണ.് കു�ു�േളാടു�
മഹാവാ�ല�െ� മഹാആന�മായി മഹാസ�ീകരി�
മഹാമാതാവിന,് കു�ു�െള�ാം അന�മായ ആന��േളാെട
ജീവി�ണെമ� മഹാവാ�ല�ം നിമി�ം, സ��ം കു�ു�േളാട്
സ��ം മഹാവാ�ല�െ� �പകടി�ി�ാൻ കഴിയു�ത�.
*മഹാമാതാവായ മഹാേദവി സ�യം മഹാസ�ീകരി�ി���
മഹാസഹനം*ആണത.്

കു�ു�ള�െട ഇഷട്െ�യും മഹാസഹനെ�യും മഹാേകാർ�ിണ�ി
െ�ാ�് കു�ു�ൾെ��ാം മഹാവാ�ല�െ� മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�തായ മഹാപ�തിയും മഹാ�ാനമായ മഹാശാസ�്ത�ിലു�,്
മഹാ�പപ��ിലു�.് 90 മുതൽ 95 വെരയു� ജ��ളിെലാ�ിൽ
മഹാശാസ�്തെ� ലഭി� ൈ്ദവെ� ആരാധി�ാൻ മഹാഅനു�ഗഹെ�
േനരി� േ്നടു�േതാെടാ�ം െതാ�ടു� ജ��ിൽ സ�്തീയായി ജനി�ാനും
മഹാമാതാവി� മഹാമടിയിൽ കിട�ാനും മഹാവാ�ല�െ� നുകരാനുമു�
മഹാഭാഗ�ം ഓേരാ കു�ിനും ലഭി�ു�താണ;് മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�താണ.് പി�ീട്100 വെരയു� ജ��ളിലും േയാഗ�തേയാെട
ജീവി�ു�വർ� മ്ഹാദർശനവും മഹാവാ�ല�വും േനടാൻകഴിയും!.
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*മഹാസഹന�ിെ� ര�ാമെ� ഭാഗം* മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട
ശ�ികെള ഭാഗികമായി പരിമിതെ�ടുേ��ി വരു�തിലൂെട
സംഭവി�ു�താണ.് ആദിയും അ�വുമി�ാ� മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിന് മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര�െള
മഹാനിർ�ഹി�ാൻ വളെര തു�മായ ശ�ികെള മതിയാകും.
ഉദാഹരണ�ിന് മഹാശ�ികെള അന�േകാടി അളവുകളായി
കണ�ാ�ുേ�ാൾ, അന�േകാടി അളവുകളിെല *ഒരു അളവിെന*
ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ �പസത്ുത അളവിൽ ഒതു�ിെ�ാ� സ്ൃഷട്ി-�ിതി-
സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ാൻ നിയ��ിത ബാ��തയു�.്
കു�ു�ൾെ��ാം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���
സ�ൂർ�മായ വ��ിസ�ാത���െ� അവർ ദുരുപേയാഗം െച��േ�ാൾ,
മ��� കു�ു�ൾ�്േവദനകള�ം കഷട്�ാടുകള�ം ഉ�ാകു�താണ.്
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെല മഹാപുനർ�� സി�ാ� �പകാരം, േവദനകെള
അനുഭവി�വർ�ും നൽകിയവർ�ും സമആന�െമ� മഹാസമനീതിെയ
നൽകി പരിഹാരം ഉ�ാ�ുെമ�ിലും കു�ു�ൾ േവദനി�ു�ത്
മഹാമാതാവിനു േവദനയാണ.് കു�ു�ള�െട േവദനകെള മഹാമാതാവ 5്0%
ഏെ�ടു�ു� .ു ൈദവം പാതി എ�ു പറയു�ത അ്താണ.് മ��ം ശരീരവും
ഭൂമിയുമായ മഹാരൂപെ� മഹാസ�ീകരി�ി���ത് കു�ു�ള�െട

േവദനകെളസ�യം സഹി�ാൻകൂടിയാണ.് മഹാസഹനമാണത.്

ആദ� മഹാകാലച�ക�ിൽ ധാർ�ിക ഉയർ�യിെല�ിയ മനുഷ�രിൽ നി�ും
േദവതകെള സൃഷട്ി�േ�ാൾ, സൃഷട്ികള�െട ഭരണെ� സൃഷട്ികെള�െ�
ഏ�ി�ുകയാണ് െചയത്ത.് ഭൂമിയിെല�ും െകാടിയ ധാർ�ിക
അധഃപതനമാണ് അേനകം സൃഷട്ിച�ക�ളിൽ സംഭവി�ത.് ഇ�ും
അനുഭവമാണ.് മഹാവാ�ല�മായ ൈദവെ��െ� അ�ിമറി�ാൻ
കു�ു�ൾ �ശമി�ിരി�ു� .ു ഭാവിയിൽ മനുഷ�ർെ��ാം പാഠമാകെ�.
ഉടെന മഹാആരംഭി�ു� ൈദവ-വി�വേ�ാെട േദവതകള�െട തിേരാധാനം
സ�ൂർ�മാകു�േതാെട ധാർ�ിക അധഃപതന�ള�െട വലിെയാരു ഭാഗം
അവസാനി�ു�താണ.് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തെ�യാണ േ്മലിൽ
'മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയും' എ�തിനാൽ ധാർ�ിക ഉയർ�
മഹാ�ിരത ൈകവരി�ും എ�ുറ�ി�ാം. *മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി��� സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���െ� അ�മാ�തം കുറ�ാൽ
ധാർ�ിക അധഃപതന�ൾ ഉ�ാകു�ത�. എ�ാൽ അത ക്ു�ു�ള�െട
ആന�െ� കുറയ�്ു�താണ;് അെ��ാൽ ൈദവ സാ�ി��െ� അ�ം
കൂടി �പകടമാേ��തായി വരും. മഹാമാതാവും മഹാഭരണാധികാരിയും
മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാേദവി, മഹാഉചിതമായി തീരുമാനി�ു�താണ.്
േദവതകെള അവസാനി�ി�ു�തുേപാെല അനവധി കാര��ളിൽ
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മാ�മു�ാകും. ഉദാഹരണ�ിന് �ബ�വൃ�മായ െത�ിെന
ഉപ�ദവി�ു� െച�ി യുെട സൃഷട്ി� ക്ാരണമായത വ്ിഷാണുവായ
ദുർേ�വതയാണ;് െച�ി, എലി എ�ി�െന ഏതാനും ജീവികെള
പിൻവലി�ു�താണ.് ഓംസത�ം േഡാട്േകാം-െവബൈ്സ�ിൽ
വിശദീകരി�ി���.് കു�ു�ൾ�/്മനുഷ�ർ�്വിചി�തെമേ�ാ
തമാശെയേ�ാ േതാ�ു�ുെ��ിൽ ചു��മു� പശു, നായ,് പൂ�,
ആന എ�ീ ജീവികള�െട വലി�ം, ശബദ്ം, നട�േവഗത, �കൗര�ം,
വളർ�, �പസവ സമയം, ആയു�,് തുട�ിയവ കുേറ�ൂടി
വർ�ി�ുകേയാ കുറയുകേയാ െചയത്ാൽ മനുഷ�ജീവിതം
എ�െനയിരി�ും എ� ഭ്ാവന െച��ക. മഹാ�പപ�െ�േയാ
മഹാശാസ�്തെ�േയാ കൂടുതൽ ചി�ി�ാൽ കു�ു�ള�െട
ജീവിത-ആന�ംകുറയു�താണ !്

മഹാസഹന�ിെ� മൂ�ാമെ� ഭാഗം, സ��ം ഭാഗമായി സൃഷട്ി�ി���
പരമശിവന്കടു� േവദനകെള സഹിേ��ി വരു�ത്മഹാേദവി�്
േവദനകെള നൽകു�ു�.് ഉദാഹരണ�ിന ൈ്�ക� എ്� മനുഷ�നായി�്
പരമശിവെനഅയ�േ�ാൾസഹിേ��ി വ� േവദനകൾപലതല�ളിലാണ.്
ശാരീരിക േവദനകൾ�് ഉപരിയായി പിതാവിെന കു�ു�ൾ
അപമാനി�ുകയും പീഡി�ി�ുകയും െച���ത് ബ�െ��
മനുഷ�ർെ��ാം കടു� പാപെ� നൽകു�താണ.് ൈദവം നൽകു�
അറിവും ശ�ികള�ം ഉപേയാഗെ�ടു�ാെത അലസരും ദു�ീലരും
ദുസ�ാർ�രും ആയിെ�ാ� ക്ടമകെളയും കട�ാടുകെളയും കു�ു�ൾ
വിഷയമാ�ാ�ത മ്ഹാമാതാവും മഹാവാ�ല�വുമായ ൈദവ�ിന വ്ലിയ
േവദന നൽകു� .ു

ഈയു�വെ� കാര�െമടു�ാൽ, അനവധി തവണ മഹാേദവിയുെട
�പത��മായ മഹാദർശനവും, ൈദവീകമായ വളെരയധികം അനുഭവ�ള�ം
അറിവുകള�ം ലഭി� മഹാഭാഗ�വാനാണ,് ഭൂമിയിൽ ഏ�വും കൂടുതൽ
ആന�ി�ു�ത ഈ്യു�വൻ തെ�യാണ.് ൈ�ക�ിേന�ാൾ കൂടുതൽ
മാനസിക-ശാരീരിക േവദനകെള ഇതിേനാടകം അനുഭവി� േ്വദനകള�െട
കാര��ിലും മഹാഭാഗ�വാൻ ഈയു�വൻ തെ�യാവും .... അളവുകള�െട
കൃത�ത മഹാേദവിേ� അറിയൂ. മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹ�ാൽ
െചറു��ിൽ തെ� സത�ധർ�നീതികെള മുറുെക�ിടി�� െകാ� ജ്ീവിതം!
െച�ാ� ക��ട� ക്ു��ിന ഒ്രു വർഷെ� േകാേഫേപാസാ ജയിൽ
വാസം (1990)! ജയിലിൽ െവ� ആ്ദ�െ� �ഗ�രചന (1991-ൽ ജയിലിൽ
നി� പ്ുറ�ുവ�േ�ാൾ �ഗ�ം സ��മായി �പസി�ീകരി��: *നമു�ു
മനുഷ�രാകാം*, 340 േപജ :് 1991), മാനുഷിക അവ�യിൽ ജ�ം െകാ�്
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ലഭി� മതെ� 26 വർഷ�ൾ�ുമു� (്1991-ൽ) പരസ�മായി ഉേപ�ി��
െകാ�്ശ�ിെ�ാ�്മതരാഷ�്ടീയ�ൾ�ും മ��ം എതിെരയു� 
�പവർ�നം! േദവാലയ�ിൽ നി� വ്ധഭീഷണി! 5-ലധികം �ഗ��ള�െട
രചനയും �പസി�ീകരണവും! ൈദവാനു�ഗഹേ�ാെട സ��മായ ക����ർ
പഠനവും െവബൈ്സ�് നിർ�ാണവും! ഓംസത�ം േഡാട് േകാം-
െവബൈ്സ�ിലും വാടസ്ആ്�ിലും േ�ാഗിലും ഒെ� മഹാശാസ�്തെ�
�പസി�ീകരി�ുക! െവബൈ്സ�ിൽ �പസി�ീകരി� മലയാള ഭാഷയിെല
മഹാ�ഗ��ിന മ്ാ�തം 600 എ-4 േപജ വ്ലി�ം! അടു� കാലം വെര
ഏതാനും ദുർേ�വതകള�െട പേരാ�മായ കടു�ആ�കമണവും പീഢനവും!
(ൈദവ-വി�വെ� തടയാനും, ൈദവെ�അ�ിമറി�ാനും വിഷാണുവുമായി
ബ�െ�� ദുർേ�വതകൾ പരി�ശമി�താണ!്), ൈദവകാര��ളായ യഥാർ�
േവദ�െള എഴുതുേ�ാഴും �പസി�ീകരി�ുേ�ാഴും ദുർേ�വതകളിൽ
നി�ുമു� �പത��മായ കടു� ആ�കമണവും, മതജാതിരാഷ�്ടീയ-
ജീവികളായ മനുഷ�രിൽ നി�ുമു� െചറിയ പീഢന�ള�ം! കുടുംബ ജീവിതം
നയി�� െകാ� ൈ്ദവകാര��ൾ െച�ണെമ� ശാസ�്ത നിബ�നകെള
പാലി�� െകാ�്�പവർ�ി�ുേ�ാൾ ഉ�ാകു� ബഹുവിധ കുടുംബ
�പശന്�ൾ! ബഹുവിധ സ�കാര� െതാഴിലുകളിൽ നി�് ബഹുവിധ
േരാഗ�ളാലും മ��ം 2016 നവംബർ മാസ�ിൽസ�യം രാജിയും,സാ��ിക
വരുമാനമി�ാ� ഇേ�ാഴെ� അവ�യും! ഗുരുതരമായ ഹൃദയ�കരാർ
ഉൾെ�െടയു� 4-5 േരാഗ�ള�ം, 9 പ��കള�ം, ഒരു ക�ിനു മാ�തം പകുതി
കാഴച് ശ�ിയും, ഇേ�ാഴെ� മനുഷ�ജ��ിൽ 59 വയ��ം (20.05.1958),
മഹാശാസ�്ത �പകാരം 1000 േകാടി വർഷ�ളിലധികം �പായവുമു�
(പടുവൃ�നായ!) കഷ�ി�ാരൻ, ഒരു സമ്ാർ�് േഫാണിലൂെട
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തെ�യും ൈദവകാര��െളയും
മഹാആന�േ�ാെട കു�ി�ുറി�ുകയും �പസി�ീകരി�ുകയും ഒെ�
െച���ത്സ�യം വിശകലനം െചയത്്ആസ�ദി�ുവാൻ �ശമി�ണം.
ബഹുവിധ കുടുംബ �പശന്�ള�െട ഇടയിൽ, േമ�റ� ശാരീരിക
േയാഗ�ത/ആേരാഗ�മു� ഈയു�വൻ ഏെറ�ുെറ ഒരാഴ�് പകലും
രാ�തിയും സമ്ാർ�് േഫാണിൽ കു�ി�ുറി�ാണ്ഈ സേ�ശെ�
ത�ാറാ�ു�ത;് *എവിെടയും േനാ�ി എഴുതുകയ�; മഹാേദവി
ഈയു�വെ� ഹൃദയ�ിലും കര�ളിലും ഒെ�
മഹാ�പവർ�ി�ുകയാണ.്* ഇത വ്ായി�ു� കു�ു�ൾ േഫാണിൽ
അ�ം കു�ി�ുറി�� േനാ�ുക. ഏെറ�ുെറ 2 വർഷ�ളായി�്
േഫാണിലൂെട ബഹുശതം േപജുകൾകു�ി�ുറി�തിെ�ആഴം വളെര വളെര
വലുതാണ!് ൈദവ-വി�വം മഹാആരംഭി�ു�തുവെര മാ�തമാണ്
ഈയു�വെ� �പവർ�ന�െളവ�,് �ഭാ� എ്െ��ാം വിളി�ാനാവുക.

മഹാേദവിയുെട ഭാഗമായ ഈയു�വെ� േവദനകള�ം, മഹാേദവിെയ
േവദനി�ി�ു�താണ;് മഹാശിവഅ�െനയാണ.്
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മഹാേദവി ഈയു�വന മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� മഹാശ�ികെള
ൈവകാെത മഹാഇഷട്ം േപാെല �പവർ�ന�മമാ�ുേ�ാൾ,
*കു�ു�ൾെ��ാം (മനുഷ�ർ�ും മ��� ജീവികൾ�ും) വളെരയധികം
ആന�ം വർ�ി�ും വിധമാണ മ്ഹാമാതാവായ മഹാേദവി മഹാ�പപ�
കാര��െള മുഴുവൻ മഹാഭ�ദമാ�ുക.*ഓംനമഃ ശിവായ.

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

(ഒരു സംഭവകഥ കുറി�ാം : 2005-നു േശഷം ആെണ�ു േതാ�ു� .ു
ക����റിൽ �ഗ�രചന െവളിപാട �്പകാരം ഏെറ�ുെറ പൂർ�ിയാ�ിയ
സമയ� ഒ്രു അ�ുതം സംഭവി��. 'ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി
*ദിവ�* മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം' എ�്ഈയു�വൻ �ഗ��ിൽ
അേനകം ഇട�ളിൽ കുറി� വാചക�െള�ാം *ദിവ�മായി* തിരു�െ���.
ഈയു�വെ� സാ�ി���ിൽ *ദിവ�* എ�ത *്ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�* നാല്
*ദിവ�*യായി ഭവി��. ഇം�ീഷ ഭ്ാഷയിൽ *Divya* എെ�ഴുതിയേ�ാഴാേണാ
സംഭവി�ത് എ�് തൽ�ാലം ഓർ�യി�. ക����റിനു മു�ിൽ
ദിവ�ാ�ുതേ�ാെട ഇരി�ുേ�ാൾ ദിവ�മായ െവളിപാടു കൂടി ഈയു�വന്

മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി. ഒ�ാമെ� *ദിവ�* സൃഷട്ി മുഴുവൻ

മഹാനിർ�ഹി�ു� മഹാേദവി എ�ും, ര�ാമെ� *ദിവ�*�ിതി മുഴുവൻ

മഹാനിർ�ഹി�ു� മഹാേദവി എ�ും, മൂ�ാമെ� *ദിവ�* സംഹാരം
ഉൾെ�� മഹാനീതി മുഴുവൻ മഹാനിർ�ഹി�ു� മഹാേദവി എ�ും,
നാലാമെ� *ദിവ�* ഭൂമിയിൽ മഹാമാതാവ് മനുഷ�രൂപ�ിൽ

മഹാഅവതരി�ുേ�ാെഴ�ാം *ദിവ�* എ� മഹാനാമെ�
മഹാസ�ീകരി�ു�താണ്എ�ും ആയിരു�ു മഹാ*ദിവ�*െവളിപാട.് *ഓം
മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി*
മഹാഎഴുെ��ിയി���്എ�റിയുക. *ഓം മഹാശ�ി മ�ടി
മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ു മാ�തം
മഹത�ം.*
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*മഹാ-ശ�ി/ശിവബ�ം*ʲ ʲ

മഹാശ�ി =ൈദവം.
MAHAASHAKTHI

M13 A1 H8 A1 A1 S19 H8 A1 K11 T20 H8 I9 = 100

മഹാ +ശ�ി = മഹാശ�ി. ലളിതമായ നാമം.
മഹാശ�ിയാണ ൈ്ദവം.

മഹാശ�ി = മഹാേദവി.
'ഓംസത�ം േഡാടേ്കാം' എ� െവബൈ്സ�ിൽ നി� സ്ൗജന�മായി ലഭി�ു�
മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.് ...

പരമശിവൻ എ� മഹാപദവിയും മഹാനാമവും മഹാദാനമായും
മഹാഅനു�ഗഹമായും ലഭി�ി��� 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�.
ൈദവകാര��ള�െട ഭാഗം മാ�തം. 

*പരമശിവൻ* എ�ത് സമസത് ആ��ളിലും ശിവച�കമായി

�പവർ�ി�ി�ു�തായ സ��ം ഭാഗ�ിന ഏ്കൈദവമായ മഹാേദവി
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു� മഹാപദവിയാണ.് *ഏകദാസൻ, മഹാദാസൻ
എ�ീ നിലയിലും �പവർ�ിേ��ു�തായ ധർ�ശാസ�്തപരമായ
ആവശ�െ� മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട പരമശിവൻ
ഉൾെ�ാ���ു* എ��ാെത യഥാർ��ിൽ ദാസനായ�ാ
സൃഷട്ി�ി���ത.് �പപ�പിതാവ,് ൈദവ�ിെ� ഏക �പതിനിധി ,
തുട�ിയ മഹാ�ാന�ളാണ്പരമശിവേ�ത.് സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ,
മൂഢ�ം നിമി�ം പരമശിവെന ആരാധി�ു� അധമ അവ�
ഉ�ായി�ൂടാ; ആയതിന്പരമശിവൻ മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട സ�യം
സ�ീകരി�ി��� നാമ�ൾ മാ�തമാണ ഏ്കദാസൻ, മഹാദാസൻ എ�ിവ.
സൃഷട്ികൾ (മനുഷ�ർ), (�പപ�) പിതാവിെന ദാസൻ എ�ു വിളി�ാൽ
അപരാധമാണ.്
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ഏകേദവിയും *�ബ�വുമായ മഹാേദവിെയ*, �ബ�ം സൃഷട്ി�ി���തായ
ഏകേദവനായ പരമശിവൻ സംേബാധന െച���ത *്മഹാേദവീ* എ�ും
*േദവീ* എ�ും *മ�ടി േദവീ* എ�ുമാണ;് പരമശിവെന മഹാേദവി
സംേബാധന െച���ത *്േദവാ* എ�ുമാണ.് സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ�്
മഹാേദവിയും പരമശിവനും ഒ�ി�� നിൽ�ുേ�ാഴും, തനി��
നിൽ�ുേ�ാഴും, *അേ�ശിവാ*എ�ുസംേബാധന െച���ത മ്ഹാഉചിതം.
മഹാേദവിയുെട ദാസനായി �പവർ�ി�ു� പരമശിവൻ മഹാദാസനാണ.്
മഹാദാസെ� ഭാര�യും ദാസിയും എ�ാം എ�ാം കൂടിയാണ മ്ഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി എ�ു പറയുേ�ാൾ, �സഷട്ാവായ ൈദവ�ിെ�യും,
സൃഷട്ികള�െടയും ആന��ൾ വ�ത�സത്മാണ് എ�തും �പേത�കം
അറിയണം. ൈദവീക വിവാഹം മഹാസംഭവി�ത ്മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവമായി� മ്ഹാരൂപെ� �ബ�മായ മഹാേദവി 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�്ജീവികള�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� അളേവാട 5്അളേവാെടയു� 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
പരമശിവെ� മഹാആന�മായ മഹാദാസ�ം 30േനാട് 5
അളവു� വാ�ല�െ� ഒരി�ൽകൂടി കൂ�ിയാൽ 35 അളവുകള��
മഹാവാ�ല�മാവും. മഹാദാസ��യും മഹാവാ�ല�െ�യും
ൈദവ�ിെ� ആന��ളായും മ���വെയ ജീവികള�െട
ആന��ളായും മഹാഅനു�ഗഹി�ി���ത മ്ഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും
മഹാേദവനുമായ മഹാേദവിയാണ.്
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((മഹാ�പപ��ിെല ആന��ൾെ��ാം അളവുകള��.് െമാ�ം 100
അളവ.് ഭ�ണ സാധന�ൾ� ആ്െക 40 അളവ,് എ�ാൽ ഏ�വുമധികം
രുചികരമായ ഭ�ണ�ിൽ നി� ്ഒരു 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�ി��ളളത ക്ാമെ�യാണ.് തെ��െ� മറ�ുകയും
ഇണെയ മാ�തം ഓർ�ുകയും െചയത് ക്ാമലീല പൂർ�ിയാ�ു� വ��ി�്
മനുഷ�രുെട പരമാന�മായി�്ൈദവം മഹാനി�യി�ി��ളള 25 അളവ്
കാമാന�ം ലഭി�ു� .ു വാ�ല�ം 5, ദാസ�ം 5, ഭ�ി/സംഗീതം  5, േ�പമം 5,
േ�പമസാ�ാ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�. ))

ʲ

മഹാലിംഗം / മഹാശ�ി ലിംഗം / മഹാശിവലിംഗം
/ശിവലിംഗം

ʲ

*ശിവലിംഗം* മഹാശാസ�്തപരമാണ.്ശിവലിംഗ�ിന്
മത�ള�മായും ൈലംഗിക കാര��ള�മായും ബ�മി�.
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*ആകാശംഎ�മഹാലിംഗം*

ഭൂമിയിൽ നി�ും ച��നിൽ നി�ും മ��ം േനാ�ിയാൽ ഒരുവലിയ
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�മാണ ആ്കാശം.

ൈദവം മ�ായി� അ്ഥവാ ഭൂമിയായി� ്മഹാരൂപെമടു�ുകയും
ഭൂമിയുെടഅംശ�െളെ�ാ� ജ്ീവികൾെ��ാം

ശരീര�െളയും അതിലൂെടആന��െളയുംനൽകു�തിെന
തിരി�റിയുേ�ാൾ, ഭൂമിയിെല ജീവികള�െട സൃഷട്ി-�ിതി-

സംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു�ു�തിനുേവ�ി
ഭൂമി, മഹാസൃഷട്ി�ുകയാണആ്കാശെ�എ� ന്ി�ംശയം
മന�ിലാ�ാനാവും. ഭൂമിെയ ഉൾെ�ാ�ു�ിതി െച���
ആകാശെ�ഭൂമി സൃഷട്ി�ു�തായും,സർ� സൃഷട്ികെളയും

മഹാസൃഷട്ി�ുവാനു� ഭൂമിയുെടആദിയും
അ�വുമി�ാ� മഹാലിംഗമാണ ആ്കാശെമ�ും
വിസത്രി�ു�തിെന മന�ിലാ�ണെമ�ിൽ

ആദിയും അ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയാണ ൈ്ദവെമ� ആ്ദ�ം
മന�ിലാവണം.അതിനു കഴിയണെമ�ിൽ, മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തംഎ�ത മ്ഹാശ�ിയായ ഏകൈദവ�ിെ�
ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാ�ാന�ിെ� വളെര വളെര
വളെര െചറിയെതേ�ാ നി�ാരെമേ�ാ വിേശഷി�ി�ാവു�
ഒരംശം മാ�തമാണ എ്�ും മനുഷ�ർ ഇ�റിയു�ശാസ�്തംേപാെല
അന�വുംസമാനവും വ�ത�സത്�ള�മായ ശാസ�്ത�െളയുംഅവ

�പകാരേമാഅ�ാെതേയാഅന�വുംസമാനവും
വ�ത�സത്�ള�മായ �പപ��െളയുംസൃഷട്ി�ാൻ മഹാ�ാനം
െകാ�ും മഹാശ�ികെളെ�ാ�ും കഴിയുെമ� മ്ന�ിലാവണം.
ലളിതമായി മന�ിലാ�ാനാവും;അതിന മ്നുഷ�െ� സ�ത�മായ

ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ 'സ��ം'
എ� ്െത�ി�രി�ി���േതാ െത�ി�ാരണഇ�ാ�േതാആയ
ശരീര�ിെ� �പവർ�ന�െള കൃത�മായി മന�ിലാ�ാൻ

കഴി�ാൽ മതിയാകും!
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ഭൂമിയും ച��നും സൂര�നും �ഗഹ�ള�ം ഉപ�ഗഹ�ള�ം
ന��തേകാടികള�ം ഉൾെ�� മഹാ�പപ�െ�ആകാശംഎ�
മഹാലിംഗം ഉൾെ�ാ���തിെന മന�ിലാ�ാൻ മനുഷ�ന സ്��ം

*ക��കൾ െകാ� ക്ഴിയു�താണ.്* ഭൂമിയിൽഎവിെട നി�്
ആകാശേ��ു േനാ�ിയാലും ഒരുകുട േപാെല *അർ�-
േഗാളാകൃതിയിലാണ ആ്കാശെ� കാണുക.കുട േപാെലയു�

അർ�-േഗാള�ിനക�ാണ സ്ൂര�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� അ്ള�ാൻ കഴിയാ�തുംഅ�മി�ാ�തുമായ
മഹാലിംഗ�ിെ� മുകൾഭാഗേ�യ�്ാണ ്യഥാർ��ിൽ
േനാ�ിയെത�ും വിശകലന�ിൽസ�യം േബാ��മാവു�താണ.്

ഇനി, നാമറി� മഹാലിംഗ�ിെ�ചുവട ക്െ��ാനാവുേമാ
എ� ക്��കൾ െകാ�ും േനടാനായഅറിവുെകാ�ും

പരി�ശമി�ുക. ഭൂമി�ും താേഴ� ആ്ദി
കെ��ാനാവാ� അവ�യിൽ മഹാലിംഗെ�

മന�ിലാ�ുേ�ാഴും, ഭൂമി ഉൾെ�െടയു�
മഹാ�പപ�ം മു�ുപറ�അർ�-േഗാളാകൃതിയിെല
കുടയ�് ്അഥവാ മഹാലിംഗ�ിനു�ിലാണ.്*

ʲ
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*യാെതാരു മനുഷ�നും യാെതാരു േദശ�ും ജനി�ു�ി�.
എ�ാവരും ജനി�ു�ത മ്ഹാശിവയും മഹാമാതാവുമായ
ൈദവ�ിെ�മഹാലിംഗ�ിന അ്ക�ാണ.്*

വിശദീകരണം: ഒരു കുട േപാെല വലുതായിെ�ാ� പ്ുതിയതായി
സൃഷട്ി�െ�ടു� ന��ത�െളെയ�ാം ഉൾെ�ാ�ആ്ദിയും
അ�വുമി�ാ�ആകാശംഎ� 'മഹാലിംഗം'വർ�ി�ു� .ു

മഹാലിംഗ�ിന '്മഹാശ�ി ലിംഗം, മഹാശിവ ലിംഗം,ശിവ ലിംഗം'എ�ീ
േപരുകള�മു�.് (മഹാ)ശിവ ലിംഗവുംആകാശവും പുരുഷ ലിംഗെ�യ�ാ
സൂചി�ി�ു�ത.് പുരുഷനും സ�്തീയും ജീവിയുംഅ�ാ�മഹാേദവനും

മഹാേദവിയുമായൈദവ�ിെ� 'ശൂന�ം' േപാെലയു� 'മഹാ
സ�്തീലിംഗെ�'യാണ.്അതുമന�ിലാ�ാൻ 'ശിവലിംഗ�ിന '്

അഭിമുഖമായി� ന്ിൽ�ു�തായിേ�ാ ഇരി�ു�തായിേ�ാ ഭാവന െച��ക.
േദവാലയ�ിെല 'ശിവലിംഗ �പതിഷഠ്'സ�്തീ ലിംഗംആെണ�ിൽ മാ�തേമ
കു�െനഅഭിമുഖമാവുകയു��. (( *ഓംനമഃശിവായ*എ�ാൽശിവെയ
അഥവാ മഹാേദവിെയ നമി�ു�ുഎ�യഥാർ�മായഅർ�ം

േപാെലയാണത.്ശിവയിൽശിവനും ഉ� എ്�തുേപാെല ശിവലിംഗ�ിൽ
നി�ും 'മഹാേദവനും മഹാേദവിയുംഏകൈദവവുമായ മഹാശിവയും,

മഹാദാസനായശിവനും �പത��മാകു�സ�ർഭ�ൾൈദവവി�വേ�ാെട
ഉ�ാകു�താണ.്അ�രംസ�ർഭ�ളിൽ, മഹാശിവേയാ,ശിവേനാ

അനുവദി�ുകയാെണ�ിൽ മാ�തം മഹാശിവെയആരാധി�ാെമ��ാെത,
വി�ഗഹെ�പൂജി�ാേനാആരാധി�ാേനാ കുശുകുശു മ���ൾ
ജപി�ാേനാ പാടി�.ൈദവീകമായി� േ്ദവാലയ�െള നിർ�ി�ു�തും
പരിപാലി�ു�തുംഎ�െനെയ� മ്ഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.് ))

മഹാശിവലിംഗം എ�തആ്കാശം േപാെലആദിയുംഅ�വുമി�ാ�
'മഹാശൂന�ം'കൂടിയാണ.് ജീവികളിെലസ�്തീകള�െട േയാനി എ� േപരു�
ലിംഗവും ശൂന�മാണ എ്�ുപറയുേ�ാൾ, *സ�്തീകളിൽ ഒരു ശൂന�ഭാഗെ�
സൃഷട്ി�ി��� എ്��ാെതഅ�െന ഒരുഅവയവംഅവർ�ി�.* മ�ായ

ഭൂമി എ� മഹാശരീരമായ മഹാശിവയുെട 'മഹാലിംഗ�ിെ�
അതിസൂ�മ്മായഅംശ�ളാണ,്' ജീവികളിെലസ�്തീകള�െട ശരീര�ിൽ
ഉ�ത.് മഹാശിവയുെട മഹാശരീരമായ ഭൂമിയുെടഅതിസൂ�മ്മായ
ഏതാനുംഅംശ�ൾ മാ�തമാണ സ്�്തീകള�െടയും കു�ികള�െടയും
മുതിർ�വരുെടയും ഉൾ�െടഎ�ാ 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 പറയാൻയാെതാരു േയാഗ�തകള�ം ഇ� തെ�.
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*േലാക�ിെലഏ�വും വലിയഅ�ുതംഎ�ാെണ�്ʲ

അറിയാ�വരുേ�ാ?*

മനുഷ�രും മ���ജീവികള�ം കു�ു�െള �പസവി�ു�തും മു�യിടു�തും
പഠന വിേധയമാ�ിയാൽഎ�ത െചറിയ മഹാവിദഗ�് ശൂന�തയിലൂെടഎ�ത
വലിയ കു�ിെന മനുഷ�രും പശു�ള�െമ�ാം �പസവി�ു�ുെവ�ും
അതിലും വലിയ േലാകാ�ുതം ഇെ��ും, മഹാലിംഗം ഓേരാസ�്തീയിലും

�പവർ�ി�ു�തു െകാ�ു മാ�തമാണ സ്ാ��മാവു�െത�ും േബാ��മാകും.
മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ,സ��ം ജനനം തെ�യാണ എ്�ാ

ജ��ളിലും ഓേരാരു�ർ�ുംഏ�വും വലിയ േലാകാ�ുതം.! (( മനുഷ�ൻ
ഉൾെ�െടയു�ജീവികെള�ാം തെ��െ�മറ� ഇ്ണെയ മാ�തം

ഓർ�ു�തായ പരമാന�മായകാമാന��ിൽ മുഴുകുേ�ാൾ,ശരീരമാകു�
ൈദവ�ിെ�അംശംഅഥവാൈദവംസ�ാനസൃഷട്ിെയആരംഭി�ു� .ു
ബീജ-അ�നിർ�ാണ�െളയും,സ�്തീ-പുരുഷൻ മുഖഛായ നിറം ....
തുട�ിയ ജ�ഗുണ�െളയുംസ�ാനി�ു�ത മ്��ം ഭൂമിയും ശരീരവും

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായഏകൈദവമാണ.്

മഹാലിംഗ�ിന അ്ക�,് ജീവികെളസൃഷട്ി�ാൻ േവെറയും
കാരണ�ള��.്അ�ം കുറി�ാം:-

ൈദവ�ിെ� ഭാഗമ�ാ�തായജീവാ�ാവിെന മ��മായി� ആ്ദ�ം
ജല�ിൽസൃഷട്ി�ു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,്

മഹാനീതിപതിയായൈദവമാണ.് *നീതി കാര��െള വിധി�ുവാൻ ജീവിെയ
അഥവാ ജീവാ�ാവിെനഅനുവദി�ി�ി�.* മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�
അംശ�ളാണ എ്�ാ ജീവികള�െടയും ശരീരം എ�തുെകാ�,്ൈദവാംശമായ
ശരീര�െള ന�തിന ഉ്പേയാഗെ�ടു�ുകഎ��ാെത (അേന�ാന�ം)
ശി�ി�ു�തിന ഉ്പേയാഗെ�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.്*അതായത *്ശരീരവും മ��മായ ഭൂമിയിൽ

മഹാലയി�ി�ി��� ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം ജീവി�ുകഎ��ാെതശരീരമായ
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ൈദവാംശെ�ശി�ി�ാൻയാെതാരാൾ�ുംഅവകാശമി�എ� ച്ുരു�ം.
*മഹാ�ാഗാ�ി�*് പിൻപ�ാൻകഴി�തും ഗാ�ിആഹ�ാനം

െചയത്തുമായഅഹിംസയുംസത�ാ�ഗഹസമര�ള�ംൈദവീകമാകു�ത്
അ�െനയാണ.് ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ാ�വേരാട്

നി�ഹകരി�ാനും,കടു�അപരാധ�ൾ� ഉ്ടുതുണിേയാെട (മാ�തം)
കാ�ിേല�ും, ഒ�െ�� ദ�ീപിേല�ും നി�ിതകാലേ�� ന്ാടുകട�ുക

എ�ശി�യുെട കാഠിന�ം ഏ�വും ഭീകരമാണ!്

കു�ു�െള, �പപ�പിതാവായപരമശിവനു േപാലും മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം �പവർ�ി�ുകഎ�ത ക്ഠിനമാണ.്ഓം മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
മഹാശ�ികെള മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�േതാെടാ�ം പരമശിവെ�
കഴു�ിൽഓംകാര നാഗബ�നെ� മഹാനിർ�ഹി�ി���ത്
െവറുെതയ�.സ��ംകാര��ളിലും,കു�ു�ളായ ഭൂമിയിെലസമസത്
മനുഷ�രുെടയും മ���ജീവികള�െടയും കാര��ളിലും, പരമശിവന പ്ിഴവുകൾ
ഉ�ാവാെത മഹാസംശു�മാ�ാനാണത.് പരമശിവന '്�ി�പ േകാപെ�'
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���തും മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ക്ള�ം
ഉ�ാവാെത മഹാസംര�ി�ാനാണ.്ആവകകാര��െളഓംസത�ം േഡാട്

േകാം- െവബൈ്സ�ിെല മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്

മഹാലിംഗംബഹുവിധ�ളിലായി� മ്ഹാ�പപ�െ�യും,
ആദിയും അ�വുമി�ാ� മഹാശ�ിയായൈദവെ�യും

�പതിനിധാനം െച���ു�.്ആകയാൽ,

ൈദവ-വി�വം ആരംഭി�ു�േതാെട, ഭൂമിയിെല�ുമു�
േദവാലയ�െള (ആവശ�മു�ജന�ൾ), അവെയ�ാം
മഹാശാസ�്തപരമായി� ശ്ു�ീകരിേ��തു� :്

മഹാലിംഗ �പതിഷഠ് മാ�തേമഏെതാരു
േദവാലയ�ിലും പാടു��.
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*(4)*.ൈദവ-വി�വം ഉടൻ
മ�ായ ഭൂമിയുെട മ�ളാവാൻ �പയ�ി�� പുണ�ം േനടുക.

*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�ിക അധഃപതന�ൾ�്
കാരണമാകു�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
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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
സർ�ാർ-ജീവന�ാരും തിരി�റിയു�താണ;്തിരു�ു�തുമാണ.്

(( ഉദാഹരണ�ിന :് ക��ാരുെട െതാഴിലാണ േ്മാഷണം, ഗു�കള�െട
െതാഴിലാണ െ്കാലപാതകം, എ�ി�െന വിശ�സി�ു�വരു�;് എ�ാൽ
അതുശരിയ�. *േമാഷണം*, െകാലപാതകം, െകാ�,സ�്തീപീഢനം, മദ�പാനം,
പുകവലി, തുട�ിയവ *അധമ �പവൃ�ികൾ/ െചയത്ികൾ*ആണ;് *െതാഴിൽ
അ�*. 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;്
െതാഴിൽഅ�. *യാെതാരു നികുതികള�ംൈദവീകമ�.*

ജനാധിപത� ഭരണം, േസാഷ�ലി� ഭ്രണം, ക���ണി� ഭ്രണം, മുതലാളി�
ഭരണം, മതഭരണം, ജാതി ഭരണം, വർ� ഭരണം, തുട�ിയ ക�േ�രുകേളാെട
ജന�െള പ�ി�് ഭരണകൂട�െള� "െകാ�സംഘ�െള"
�ാപി�ിരി�ുകയാണ ഭ്ൂമിയിെല�ും! അഭ�സത്വിദ�െര� വിചാരേ�ാെട
ജീവി�ു� വിവരേദാഷികൾ  *നികുതി കാര�ാലയ�ളിെല ഉേദ�ാഗ�ർ*
എ� ക�േ�േരാെട ജന�െള െകാ�യടി�്"െകാ�സംഘ�ൾ�ു"
നൽകു� .ു *െകാ�യടി� സ��ിൽ നി� "്െകാ�സംഘ�ൾ" നൽകു�
ഉയര ് � േ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 പിരിവ ക്ാര�ാലയ�ള�ംഅവസാനി�ു�താണ.്*

"െകാ�സംഘ�ളായ" ഭരണാധികാരികെള സംര�ി�ു�തിനു േവ�ി
*േപാലീസ്േസന* ജീവൻ കള�ും, അവെര 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 േപാലീസ േ്സനയും* ഉ�തെര�ു
വിചാരി�ു� േപാലീസ്അധികാരികള�ം, *യജമാന�ാരായ ജന�െള*
മറ�ുെകാ� *്പിഴ�വരായ ഭരണാധികാരികെള* അനുസരി�ു� മെ�ാരു
*അധമ-നീച സേ�തമായിരി�ു�ു*. കടു� ൈദവനി�യും
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അപരാധവുമാണ;് ൈദവശി�കെള വാരി�ൂ���തുമാണ.് 
*ൈദവശി�കളിൽ നി�്േപാലീസ് േസനയ�്ും മ��ം ഇളവുകേളാ
േമാചനേമാ, പകരം പുണ�േമാ ലഭി�ു�തിന് ലളിതമായ മാർ�ം*
എേ�ാഴുമു�് : ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���
*ധർ�ശാസ�്തപരമായ 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�്തപരമായ ചുമതലയു�ത്
നിറേവ�ണം.* അേ�ാഴാണ േ്പാലീസ േ്സന, ജന�ള�െട ഭാഗമാവു�തും,
സഹായികളാവു�തും. ഭൗതിക ശാസ�്തം േപാെല ഭൗതിക അസത്ിത�ം
ഉ�തായ *ധർ�ശാസ�്തെ�യും* മ�ായ ഭൂമിയിൽ മഹാലയി�ി�ി���.്
അവ �പകാരംഎ�ാ ജന�ള�ം ജീവി�ുകേയ േവ�ൂ.*

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

 മഹാശ�ിയായ ൈദവം, *െതാഴിലുകൾെ��ാം തു��പദവിയാണ്
മഹാശാസ�്ത �പകാരം മഹാനി�യി�ി��ളളത്എ�തും തുല��ളിൽ
ഒ�ാമേ�തായി�് കൃഷിെയയും കൃഷി�ാെരയും മഹാഉയർ�ു�ു*
എ�തും മഹനീയമാണ.് ആധുനിക 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�ിൽ 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� ഭ്�ണ�ിനു േവ�ി പായു�താണ.് ഭൂമിയിെല�ുമു�
എ�ാ ജന�െളയും (ൈദവം) തീ�ിേ�ാ���ത്കൃഷി�ാരിലൂെടയാണ.്
*ഭൂമിയിെല�ുമു� എ�ാ മനുഷ�രും ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
സ�ാത����ള�� രാജാ��ാരാണ�ും, യാെതാരാള�ം മ���വരുെട
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അടിമകളെ��ും, യാെതാരു മനുഷ�നും രാജ��ളിെല രാജാ��ാെര�ാൾ
/�പസിഡ�് �പധാനമ��ി എ�ിവേര�ാൾ െചറിയവരെ��ും
ഭി��ാരേന�ാൾ വലിയവരെ��ും സുവ��മായി അറി�ുെകാ�ണം.
* )) *അേനകായിരം വർഷ�ളായി� സ്മൂഹ�ിൽ സംഭവി�� േപാരു�ʲ
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�ം നൽകിെ�ാ�്ൈ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�്ത
പരമായി�് ചി�ി�ുവാനും �പവർ�ി�ുവാനും കഴിവി�ാ�വരും,
ഭരണാധികാരികള�െട അടിമകള�മാ�ി. ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു�ത്
ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളാെണ� തിരി�റിവ ഉ്�ാ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�ു�ളാണ എ്�ാ 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 ൈദവശി�കെള വാരി�ൂ���തുമാെണ� അ്റിയണം.
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�െളയും സൃഷട്ി�ി���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��.്



40

ൈദവ�ിെ� പാവം കു�ു�ൾ കൂടിയായ ഇ�െ� പ�ാള�ാരും
േ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.്

ൈദവ-വി�വംആരംഭി�ു�േ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��ിയാണ് വലുെത�ും' ഓേരാ
വ��ിെയയും �പേത�കമായി സൃഷട്ി�ുകയും ര�ി�ുകയുമാണ്
ൈദവം െ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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*േമാ�ം*എ�ാെണ�ും എ�െനയാണ േ്നേട�ത എ്�ും മു�്
വിശദീകരി�താണ.് �ഹസ�മായി കുറി�ു�ു:-

ഓേരാ ജീവിയുെടയും ആദ�സൃഷട്ിയായി� ആ്ദ�മ��െ� സൃഷട്ി�ുേ�ാൾ
മാ�തേമ ജീവാ�ാവിെന പുതിയതായി സൃഷട്ിേ��തു��. േശഷമു�വ
പുനഃസൃഷട്ികളാണ,്അവയെ്��ാം ജീവാ�ാവു�;് ശരീരം മാ�തേമ േവ�ൂ.
അതായത്മ��- 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�ായൈദവം, 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���തുംൈദവ�ിെ� 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�ു�
മഹാസമനീതിൈവഭവ�ിൽ അത���തെ�ടു�തും, ഭൂരിപ�ം ജന�ള�ം
ആന�ി�ു�തും, വളെരേ�ർ ഭയ�ു�തും, മു��ഓർ�കള�െട
കാര��ിൽ യാെതാരാൾ�ും മു��ഓർ�കെള ലഭി�രുേത എ�്
ൈ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�ീയസാ�ാത�്ാരെ�േനടുകയും െച��� .ു*

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�ി
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േനടാൻ കഴിയു�ത എ്�െനെയ�ാെമ� '്േമാ�ം' എ� ൈദവ-വി�വ
വിശകലനം 4-ൽ മഹാശാസ�്തപരമായി� വ്ിശദീകരി�ി���.് omsathyam
എ� blog-ലും ഓംസത�ം േഡാട േ്കാം-എ� െവബൈ്സ�ിലും ലഭ�മാണ.്

ൈദവ�ിെ� ഏകദാസൻ ൈദവ�ിെ� �പേത�ക ഭാഗമാെണ�ു ക�ു.
എ�ാൽ യാെതാരു ജീവികള�ം ൈദവ�ിെ� �പത�� ഭാഗമ�;
കു�ു�ള�ം സൃഷട്ികള�ം മാ�തമാെണ� സ്ുവ��മാ�െ�ടു� .ുആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരമായ ന��തപദവിയിൽ ഭൂമിയിെല ആന��െളെയ�ാം
അന�മായി നുകർ�ുെകാ� ജ്ീവി�ാൻ കഴിയു�ത വ്ിശദമാ�ി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 ൈദവവി�വവും തുടർ�് ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരം എ� സംഹാരവും ആരംഭി�ുേ�ാൾ ച��നിലും സൃഷട്ി
ഉ�ാകു�താണ;്ആവകവിവര�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�ിൽഅടിയുകയും െച��� മനുഷ�ർ
മ�ിെല ശാസ�്തംെകാ�ു സാ��മായ അന�മായ ആന��െള
അനുഭവി��െകാ� മ്�ായൈദവെ�നി�ി�രുത.്

ചി�ി�ുക. ഇേ�ാഴെ� സൃഷട്ിച�ക�ിെല ഏതാനും നൂ�ാ�ുകളായു�
കാലഘ��ിെല ന�വരും െക�വരും, ദീർഘദർശനം ഇ�ാ�വരും മൂഢരും
അ�ായു��കള�ം ഒെ�യായ ചില ആ�ീയാേന�ഷകർ;
ആയിരംേകാടിയിലധികം വർഷ�ളിെല �പായമു� മഹാ�പപ�െ���ിയും
ൈദവെ���ിയും ത�ി�ൂ�ിയ അബ�-വിഴു��കെള ചുമ�ും അവയിെല
വ�ത�ാസ�ള�െട േപരിൽ പരസപ്രം കലഹി��ം െകാ�ും കഴിയു�
വി�ി�ൂ��ളായി� ത്ുടരാനാേണാ ൈദവം ബു�ിശ�ികെളയും വിേവചന
ശ�ികെളയും മനുഷ�ർ�് വർ�ി��നൽകിയത് .... ചി�ി�ുക.
(*സൃഷട്ിച�കം, കാലച�കം, മഹാകാലച�കം, മഹാസൃഷട്ിച�കം തുട�ിയ
കാലഗണനകെള മഹാ�ഗ��ിൽ വിശദീകരി�ി���.്).മുകളിൽ
പറ�വയും, കാല�ളായി�� ചുമ�ു േപാരു� 'പഴയകാല അശാസ�്തീയ
കഥകള�ം യു�ിഭ�ദമാേണാ' എ� സ്�യം വിശകലനം െച�ണം. പകരം,
േനരി�് കാണുകേയാ േകൾ�ുകേയാ അനുഭവി�ുകേയാ െച�ാ�
ൈദവകാര��ളിൽ ആേവശെ��� പാപം വർ�ി�ി�രുത്എ� സ്േ്നഹ
വാ�ല��േളാെടഈയു�വൻ ഉപേദശി�ു� .ു
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ൈദവ-വി�വേ�ാെട, *ഭൗതികഅസത്ിത�മു�തായ മ�ിെ� നിയമ�െള*,
ഭൂമിയിെല�ുമു� ജന�ൾ സ�ീകരി�ു�തും അനുസരി��
ജീവി�ു�തുമാണ.് _മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ�ള�ം രാഷ�്ട ഭരണഘടനകള�ം
ഉൾെ�െടയു� മാനുഷിക നിയമ�ൾ�് ഭൗതിക അസത്ിത�ം
ഇ�ാ�തുെകാ� മ്�ിൽ ജീവി�ു�വർ� േ്ചരി�ാെയ�_ തിരി�റിവ്
ജന�ൾ�്ഉ�ാവു�തും *ചുമ�ുനട�വർ തെ� അവെയ (എ�ാ
മത�െളയും രാഷ�്ടീയ�െളയും) ചുെ�രി�ു�തുമാണ*്.

*എ�ാ രാജ��ളിെലയും എ�ാ അധർ��ള�ം അനീതികള�ം
അവസാനി�ു�താണ.്* *ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിെലയും ജന�െള
സംബ�ി�ു� കാര��ളാണവ. �പേത�ക രാഷ�്ട�ള�മാേയാ
സം�ാന�ള�മാേയാ മാ�തം ബ�െ��ത�ാ എ�് സുവ��മായി
അറി�ുെകാ�ണം.* www.omsathyam.com എ� െവബൈ്സ�ിൽ നി�്
സൗജന�മായി�് ഡൗൺേലാഡു െച�ാൻ കഴിയു� മഹാ�ഗ��ിൽ,
മഹാ�പപ��ിെല സർ� കാര��െളയും മഹാശാസ�്തപരമായി�്
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�െ�
ഭൂമിയിെല എ�ാ മനുഷ�ർ�ും ലഭി�ു�താണ.് തുടർ�്
ഇേ�ാഴെ� സൃഷട്ിച�ക�ിെ� സംഹാരം ആരംഭി�ുേ�ാൾ
മനുഷ�െര�ാം �കമാനുഗതം "ആ�ീയ സാ�ാത�്ാര◌ം" എ�
*േമാ�ം* േനടു�താണ.് മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയും മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിൽ നി�ും,
മാനുഷികമായ ബ��ളിൽ നി�ും *േമാ�ം* അഥവാ *മു�ി*
േനടു�തിനു മു�;് ൈദവേ�ാടും, ഉ�വേരാടും, ചു��മു�വേരാടും,
മ��� ജീവികേളാടും ഒെ� െചയത് പിഴവുകൾ�ും
േ�ദാഹ�ൾ�ുമു� പരിഹാരമു�ാ�ണം :  ൈദവശി�കളായി�്
അനുഭവി��ം, ന�കെള വർ�ി�ി��ം േവണം *മു�ി* േനേട�ത.്
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*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
വ��തെ� പാ��കളിലൂെട സത്ുതി�ു� യാെതാരു ഉള���മി�ാ�
ഗായകരും �പചാരകരും ആസ�ാദകരുമാണ്ഏെറ�ുെ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�്അഥവാ *omsathyam*
േ�ാഗ സ്�ർശി�ുക.

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

*മഹാഉചിതമായ സമയ�,് ഈസേ�ശെ� �പചരി�ി�ുവാനു�
ഭാഗ�ംഓേരാ മനുഷ�നും ലഭി�ു�താണ.്*

ʲ
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മ�ായ ശരീരേ�ാെട 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 മ്ഹാനീതിെയ
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തും മ��ം ശരീരവും ഭൂമിയുമായ
മഹാേദവി തെ�യാണ.് *മ��ം ശരീരവും ഭൂമിയുമായ മഹാേദവി�ു
മാ�തമാണ ജ്ീവികൾെ��ാം മഹാനീതി നൽകാനു�അവകാശവും
അധികാരവും ഉ�ത.്* മ�ിൽനി�ു തെ� ജീവികൾ� മ്ഹാനീതി
ലഭി�ാൽ മാ�തേമ ജീവി-സൃഷട്ി മഹാഭംഗിയാവുകയു�� എ�ും,
മഹാനീതി ലഭി�ു�ത മ്�ി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 സംഹാരകാഹളവുമായ ൈദവ�ിെ� 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�് വീ�ും
സ�ീകരി�െ�ടു�തുമാണ.് (എ�ാ സൃഷട്ിച�ക�ളിലും
ഏ��ുറ�ിലുകേളാെട/ സമാനമായി സംഭവി�ു�ു�.്).
മഹാചിരിേയാെടൈദവവി�വം മഹാആരംഭി�ു� തീയതിെയ��ി
ഈയു�വന വ്��മായി അറിയി�; മഹാഉചിതമായ സമയ�്
മഹാെവളിെ�ടു�ുെമ�ു മാ�തംഅറിയാം.
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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 ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി
(= �ബ�ം = അ�ാഹു = മഹാേദവൻ = മഹാേദവി = ൈദവം),
പരമശിവൻ എ� മഹാനാമം ഈയു�വന്മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകി.* ൈ�ക�,് റസൂൽ, �പപ� പിതാവ,് ൈദവ�ിെ� ഏക
�പതിനിധി, വ�വ�ാപിതമായ അർ�-മഹാേദവി, �ബ�േദവൻ,
സംഹാര േദവൻ, പശുപതി (കാള), നീലകണഠ്ൻ, മഹാദാസൻ, 50
വർഷ�ിെലാരി�ൽ ഒരു രാ�തിേനരം മഹാേദവൻ, തുട�ിയ
മഹാനാമ�െളയും മഹാപദവികെളയും മഹാശ�ികെളയും
ഏകദാസന മ്ഹാശ�ിയായ ൈദവം, ഓേരാ കാലഘ��ിെലയും
ആവശ��െള അനുസരി�് മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു�,്
ഈയു�വന് പേ� മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി�ഴി�
കാര��ളാണവ. മഹാേദവിയുെട *മഹാ-ഹൃദയവും*
മഹാ�പപ��ിെ� *ശ�ിനിയ��ണ സ�*യുമായ *ഓംകാരം*,
പരമശിവെ� ഹൃദയേ�ാടു േചർ�ുകഴി�ു.
*മഹാജഗദംബയുെട മഹാപാദ�ളിൽ ഇടതുപാദം മുഴുവനും
വലതുപാദം പകുതിയും, മഹാശരീര�ിെ� ഇടതുഭാഗ�ിെ�
പകുതി, മഹാ വലതുൈക, സൂര�െന ഉൾെ�െട
മഹാ�പപ��ിലു� എ�ും സൃഷട്ി�ാൻ കഴിയു�
മഹാസൂര�േന�തം, ശിര�ിൽ ച���ലയും ന��തവും,
മഹാശാസ�്തം/േവദ�ൾ വീെ�ടു�ു�തുമായി ബ�െ����
മഹാശാസ�്തപരമായ മ��ാവതാരം, ഏെതാരു ഉപകരണെ�യും
ആയുധെ�യും സൃഷട്ി�ാൻ കഴിയു� മഹാശൂലം, ഉടു�ാൻ
മഹാനരസിംഹേ�ാൽ, നാവിൽ അ�ര�ബ�മായ 'ഓം',
മഹാശ�ിയുെട മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മാ�തം
�പവർ�ി�ുവാൻ കഴു�ിൽ 5 തലയു� ഓംകാരനാഗബ�നം,
മഹാ�പപ��ിെ�യും പരമശിവെ�യും മഹാസംര�ണ�ിനായി
മഹാശ�ി 10 തലയു� മഹാനാഗമാതാവായി ശിര�ിനു
മുകളിൽ,* തുട�ിയ മഹാദാന�ളായ മഹാശ�ികെള പരമശിവന്
മഹാ-അനു�ഗഹി�� നൽകി�ഴി�ു.
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*മഹാദാന�ളിൽ ചിലവ �പത��മായും, ചിലവ �പതീകാ�കമായും,
ചിലവ അ�ാതമായുമാണ്മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയത.്*
നാവിലു� അ�ര�ബ�മായ 'ഓം', ഇടതുെന�ിയിലു�
ച���ലയും ന��തവും, െന�ിമ���ിൽ താെഴയു�
മഹാസൂര�േന�തകല, എ�ിവ മഹാശാസ�്ത പരിേശാധനയ�്്
വിേധയമാ�ാെമ� മ്ു� അ്റിയി�ിരു�താണ.്

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

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

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�് സാമൂഹിക നീതി ഉറ�ായും
ലഭി�ു�തുമാണ.് രാജാവും മ��ിമാരും *നീതിന�ായ�െള
െച���േതാെട* ഇ�െ� പൂ�ാ�ിേ�ാടതികൾ
ഇ�ാതാവു�തുമാണ.്
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ൈദവ�ിന് യാെതാരു കാര��ൾ�ും യാെതാരുʲ
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 െചയത് പ്ുണ�ം
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
മഹാേദവിയുെട ഏകദാസനായ പരമശിവൻ C/o www.omsathyam.com

2017ഏ�പിൽ 29ശനിയാഴച്.

*ൈദവ�ിനു േവ�ിേയാ, ഏകൈദവദാസനായഈയു�വനു േവ�ിേയാ*,
'ൈദവശാസ�്ത കാര��െള' െഷയർ െച�രുത.് *ൈദവ�ിന യ്ാെതാരു
കാര��ൾ�ും യാെതാരു സൃഷട്ികള�െടയും യാെതാരു സഹായവും
ആവശ�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�.

ഏകമഹാശ�ിയും ഏക ൈദവവും, മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ
മഹാ�ബ�വും, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും
മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും മഹാദാസിയും മഹാേദവനും
മഹാേദവിയും മ��ം ശരീരവും ഭൂമിയുമായ *ഓം മഹാശ�ി മ�ടി
മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം.*


