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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�ം.

"എെ� രാജ�ം"എ�ു ചി�ി�ുകയും
പറയുകയും �പവർ�ി�ുകയും െച���തിെല

*കടു�ൈദവനി�െയ* വിശദമാ�ു�ു:-

*(1). മ�ായ ഭൂമിയുെടഅംശ�ൾ
മാ�തമാണ ര്ാജ�വും �പേദശ�ള�ം

'ജീവികള�െട ശരീര�ള�ം.'*

*ശരീരെ� �പാേദശികമാ�ാേനാ
മതപരമാ�ാേനാ ജീവികൾ�്

കഴിയു�ത�.*
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ഏതു �പേദശ�ു ജനി�ാലും ജീവി�ാലും അതാതു
�പേദശെ� മ� സ്ൃഷട്ി�ു�തും നൽകു�തുമായ ശരീര
േകാശ�െളയാണ്ജീവാ�ാവ്"എെ� ശരീരം" എ�ു
പറയു�ത.് ശരീര�ിെല േകാശ�െള ശരീരം സ�യം
നവീകരി�� െകാ�ിരി�ു�തു െകാ�ാണ്ജീവികള�െട
െയ�ാം ശരീര വളർ�, േരാഗ ആഗമനം, േ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�്ജനി� ഒരു മനുഷ�ൻ േകാ�യം, െകാ�ി,
തമിഴന്ാട,് േബാംെബ, കാശമ്ീർ, പാകി�ാൻ, ൈചന, അേമരി�,
റഷ�, ഗൾഫ്നാടുകൾ 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�ിന ജ്ീവാ�ാവ അ്വകാശ
െ�ടു� �പാേദശിക-മൂഢത�ം നഷട്െ�ടു�താണ.് രാഷ�്ട�ളിെല
ഭരണാധികാരികൾ�ും ൈസനികർ�ും സാധാരണ ജന�ൾ�ും
മ���ജീവികൾ�ുെമ�ാം ബാധകമായകാര�മാണ .്....

ഒരു �പേദശ� ജ്നി�വർ, മ��� രാജ��ളിെല
വ�ത�സത്�ളായ �പേദശ�ളിൽ ജീവി�ുേ�ാൾ, മ��ം
ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അംശ�ൾമാ�തമാണ്
ഭൂമിയിെല�ും ഉ�ത എ്�തുെകാ�ാണ്

ജീവാ�ാ�ൾ� ജ്ീവി�ാൻകഴിയു�ത.്അവരറിയാെത
അഥവാഅവർ �പവർ�ി�ാെത മ��ം ഭൂമിയുമായ
ശരീര�ിെല േകാശ�െളആവശ�ാനുസൃതമായി� സ്�യം
മാ���തു േപാെലപുതിയ �പേദശ�ളിെല മ��ം
ഭൂമിയുമായ ശരീര�ൾ മാ�ിനിർ�ി�ു�ു.
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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� മ്ു� വ്��മാ�ിയിരു�ു. മരി�ുേ�ാൾ,
ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപവും ജീവനുമായ ഓകസ്ിജൻ, അദൃശ�
വാതക�ളായ ജീവാ�ാവിെനയും പുണ�പാപ�െളയും മഹാനീതി
ശാസ�്ത �പകാരം നയി�ു�താണ.് മരി�ുേ�ാഴും വധി�െ�ടു
േ�ാഴും, മ��� ജീവികള�െട ഭ�ണമായി�് പരിണമി�ാലും
ഇെ��ിലും, ശരീരം എവിെടയുമു� മ�ിലടിയു�താണ.്
ശരീര�ിന ജ്നി� �പേദശെമേ�ാ ജീവി�ു� �പേദശ�െളേ�ാ
വ�ത�ാസമി�. മ��ം ഭൂമിയും ൈദവാംശവുമായ ശരീരം വീ�ും
മ�ിേല� മ്ട�ു�ു.സർ�ം മ�ടി.

ശരീരം �പത��മായി�,് ജീവാ�ാവിന അ്നുവദി�ു�തായ
അവയവ-ചലന�െളെ�ാ� *്ഏെതാരു �പവൃ�ിയും െച�ാനും
െച�ാതിരി�ുവാനും,ഏെതാരു വസത്ുവും ഉപേയാഗി�ാനും
ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാനും ജീവാ�ാവിന സ്�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ�യുംലഭി�ു�ു�.്*  �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��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അംശമായ �പേദശെ�'
നിർ�ചി�ാൻൈദവ�ിനു മാ�തമാണ ക്ഴിയുക.

ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.

*മനുഷ�ർ� '്ലഭ�മായബു�ിശ�ി െകാ� '്ശരിയ�ാ�
കാര��െള� മ്ന�ിലാ�ു�വെയശരിെവ�� കൂടാ.
ശരിയായകാര��െളശരിെവ�ുകയും േവണം.*
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കുറ�� ചകിരി ൈക�ിെലടു� "്ഇതാണ െ്ത�"്, ഒരു
ച��ുരു ൈക�ിെലടു� "്ഇതാണ �്ാവ"്, വാഴ�ഴ�ിെ�
അ�ം െതാലി ൈക�ിെലടു� "്ഇതാണ്�ാവ/്െത�"്,
മുറിെ�ടു� അ�ം മുടി ൈക�ിെലടു�് "ഇതാണ്
മനുഷ�െ� തല /മനുഷ�ൻ", എ�ി�െനെയ�ാം പറ�ാൽ
മനുഷ�ൻഅംഗീകരി�ി�.

ഇനി ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമായ *ഭൂമിേയാട അ്ഥവാ മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവേ�ാട*് മനുഷ�ർ കാ��� ഏ�വും
െകാടിയ അപരാധെ� മനുഷ�ർ� ല്ഭ�മായ ബു�ിശ�ി
െകാ� വ്ിശകലനം െചയത് ശ്രിയും െത��ം മന�ിലാ�ണം :

ഭൂമിയിലാണ മ്നുഷ�രും മ��� ജീവികള�െമ�ാം ജീവി�ു�
െത�ും; ഭൂമിയുെട ഭാഗ�ൾ മാ�തമാണ ഇ്��, പാകിസത്ാൻ,
അഫഗ്ാനി�ാൻ, റഷ�, ബം�ാേദശ,് മ�ാൻമർ/ബർ�,ൈചന,
�ശീല�/സിേലാൺ, �ഫാൻസ,് ഇ�ലി, അേമരി�, ഇം��്
തുട�ി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� മഹാരൂപെ� സ�ീകരി�ുകയും
െചയത്ി��� ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ്ഭൂ�പേദശ�ള�െട
കാര��െള മഹാനി�യി�ുവാൻ അവകാശവും അധികാര
വുമു�ത.്* ഉദാഹരണമായി�് മനുഷ� ജീവികൾ�ു 
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േതാ�ുേ�ാെലെയ�ാം *(1)*ബർ� / മ�ാൻമർ,സിേലാൺ /
�ശീല�, മദിരാശി / മ�ദാസ /് െ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� ക്ണ�ാ�ു�തു െകാേ�ാ; *(3)*
ഇ��െയയും പാകിസത്ാെനയും ബം�ാേദശിെനയും
മൂ�ായിേ�ാ ഒ�ായിേ�ാ കണ�ാ�ു�തു െകാേ�ാ;
ഭൂ�പേദശ�ൾ� മ്ാ�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�്
സുവ��മായി േബാ��മാവു�താണ.്*

മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയും ഭൂമിയുമായൈദവം,ൈവവിധ��ളായ
ഭൂ�പേദശ�െളസൃഷട്ി�ി���ത സ്ൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു�ജീവികൾെ��ാം േവ�ിയാണ.്തെ�
മഹാആന�മായി� സ്ൃഷട്ികേളാടു� മഹാവാ�ല�െ�
മഹാനി�യി�� െകാ� സ്ൃഷട്ികെളെയ�ാം തെ�

െപാേ�ാമന-കു�ു�ളായി� മ്ഹാഅനു�ഗഹി�ുകയും,
കു�ു�ള�െടെയ�ാം മഹാപിതാവും

മഹാമാതാവുമായിെ�ാ� ക്ു�ു�െളെയ�ാം
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മഹാകരുതുകയും െച���ു. മ��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം,
മനുഷ�ൻഎ�ീ ജീവിച�ക�ിലൂെട കു�ു�െളെയ�ാം
മഹാനയി�ുകയും പരിണമി�ി�ുകയും അ�ാമെ�

മനുഷ�ാവ�യിൽ മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തെ�യും; മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിൽ
നി�ും , മാനുഷികമായബ��ളിൽ നി�ും *േമാ�െ�*
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുകയും െച���ു. (ഭൂമിയിൽ വ�്
അറിയുകയും അനുഭവി�ുകയും െചയത്ആന��െള 

*േമാ��ിൽ*അന�മായി� ആ്സ�ദി�ുവാൻ
സാധി�ു�താണ.്)

100 മനുഷ� ജ��ളിലൂെട ഭൂമിയിെല അന��ളായ
ആന��െളെയ�ാം, 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��ം ഭൂമിയുമായൈദവം മഹാനീതിശാസ�്തമനുസരി�്
മഹാനിർ�ഹി�ു� *ജനന�ലം* ഉൾെ�െടയു�
ജ�ഗുണ�ള�െട േപരിലും; *ൈദവ�ിനു മാ�തം
എ�ാലവുംസ��മായ ഭൂ�പേദശ�ള�െട േപരിലും*;
േകമ�ംകാ���തും ,കലഹി�ു�തും , ഒളിേ�ാരു
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നട�ു�തും ,യു�ം െച���തും എ�തവലിയ
േഭാഷ�വും നീച�വുമാെണ� സ്�യം വിശകലനം
െചയത്ു േനാ�ുക.ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി��

നൽകിയി���അധികബു�ിശ�ികെള ദുരുപേയാഗം
െചയത്,് ഭൂ�പേദശ�െളത�ൾ� േ്താ�ുേ�ാെലെയ�ാം

േവർതിരി� േശഷം രാജ�സേ്നഹം, രാജ�േ�ദാഹം,
എ�ി�െനപറ�വ്ാേ���ള�ംഅടിപിടിയും

യു��ള�ം ഉ�ാ�ു�ത ഒ്രുപേ�ഭൂമിയിെലഏ�വും
വലിയ േഭാഷ�മാവാം.

ജീവികള�െടെയ�ാം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായൈദവെ�, 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�ിയഅേനക ശതകം/ ല�ം/േകാടി അവയവ�ളിൽ
/േകാശ�ളിൽ ചിലതായി�്രാജ��െളയും അവയിെല
സം�ാന�െളയും ജി�കെളയും പ�ായ�ുകെളയും
പ�ണ�െളയും കു�ുകെളയും മലകെളയും പർ�ത�െള
യും വന�െളയും സമു�ദ�െളയും നദികെളയും േതാടുകെള
യുെമാെ�മന�ിലാ�ാൻകഴിയു�താണ.്

ഒരു മനുഷ�െ� എ�ാ അവയവ�ള�ം ആേരാഗ�േ�ാെട
യിരി�ുേ�ാഴും, ജീവാ�ാവിെ� ആ�ഗഹ�ൾ സാധി�ു
േ�ാഴും വ��ി ആന�ി�ു�ു. ആ�ഗഹ�ൾ� വ്ിപരീത
പരി�ിതി ഉ�ാകുേ�ാഴും; *അവയവ�ൾ� ആ്േരാഗ�ം
കുറയുകയും േയാജി�� �പവർ�ി�ാൻ കഴിയാെത
വരുേ�ാഴും അവയവ�ൾ�ും വ��ി�ും മഹാനീതി
ശാസ�്തപരമായ വിനാശം ഉ�ാകു�താണ.്* വ��ിയുെട
ശരീര ഭാഗ�ള�ം അവയവ�ള�മായ ക��കൾ, െചവികൾ,
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മൂ�,് നാ�,് തലമുടി, കിഡന്ി, വിരലുകൾ, ൈകകാലുകൾ,
തുട�ിയവയ�്്മഹാശാസ�്തപരമായി�്ഒെ�ാരുമി��
�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�്മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി-�ിതി-സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ു�ത്
മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും
മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും മഹാദാസിയും മഹാേദവനും
മഹാേദവിയും മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവമാണ.്

ഭൂമി�ും ഭൂമിയുെടഅവയവ�ൾമാ�തമായ രാജ��ൾ�ും
സം�ാന�ൾ�ും ജി�കൾ�ും മ��ം ജയ വ്ിളി�ാൻ
മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവേമാആേരാടുംആവശ�െ�ടു�ി�.
ഭൂമി� /്ൈദവ�ിന ജ്യ വ്ിളിയുെടആവശ�വുമി�.
അ�ാനികള�ംഅധമരുമായ (?) ജന�ൾ, ഭൂമിയുെട
അവയവ�ൾമാ�തമായ രാജ��ൾ�ും മ��ം ജയ്
വിളി�ുകയും േദശീയ ഗാന�െള� േപരിൽ

േകാ�പായ�ൾകാ�ി�ൂ��കയും െച��േ�ാൾശാസ�്തീയത
ഇ�ാതാവു�ു.അേതാെട മ�രം,ത�ിലടി, െകാലപാതകം,
യു�ം തുട�ിയൈപശാചികകാര��ൾസംഭവി�ു�ു.



9

േനതാ��ാരും പ�ാള�ാരും മ��ം മരി�ുേ�ാൾ *രാഷ�്ടം
അവെര നമി�ു�തായി� മ്��ിമാരും മ��ം �പസത്ാവി�ു
�ത ക്ടു� ൈദവനി�യാണ.്* ആെരയും ആദരി�ാനും
ആദരി�ാതിരി�ാനും വൃ�ികെള� നിലയ�് ഭ്രണാധി
കാരികൾ�് സ�ാത���മു�.് എ�ാൽ മ���വരുെട
വ��ിസ�ാത����ിേ�ൽ ൈകകട�ാൻ അവർ�്
അവകാശമി�, അധികാരവുമി�. *ഭൂമി അഥവാ ൈദവം
അനുവദി�ുകകൂടി െച��േ�ാഴാണ ഏ്െതാരാള�ം മരി�ു�
െത�ു തിരി�റിയുേ�ാൾ, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയും കൂടിയായ ഭൂമി കു�ു�െള നമി�ു�
തായി� �്പസത്ാവി�ു�തിെല മൗഢ�ത* െവളിവാകു�ു.

*ആയുധ�ൾ�ും മ��ം പാഴാ�ു�ധനവുംഊർ�വും
സമയ�ള�െമ�ാം ജന�ള�െട െപാതുവായ

ആവശ��ൾ� ഉ്പേയാഗെ�ടണം, ഉപകരി�ണം.*
ആയുധ�ൾ�ുംആയുധവാഹിനികൾ�ും കര-വായു-
നാവിക േസനകൾ�ും അവരുെടെയ�ാം വാഹന�ൾ�ും
ബ�െ�� കാര��ൾ�ുമായി� ഭ്ൂമിയിെല രാജ��ളിെല�ാം
പാഴാ�ു�ധനവുംഊര ് �വുംസമയ�ള�ം മനുഷ�
ജീവിത�ള�െമ�ാം ലാഭി�ുേ�ാൾതെ�ഭൂമിയിെല�ും
സ�ർ�സുഖ�െള ഒരു�ാൻകഴിയു�താണ.്അധമ
സംസക്ാരം െകാ� ര്ൂപെ��തായ *രാജ�ര�എ�
ക�േ�രിൽഅറിയെ�ടു� നികൃഷട് െതാഴിൽ െച���

ൈസനികേര�ാൾഅധമരായി��ളളത,്
അ�ാരാഷ�്ടപരമായ തിരു�ൽനടപടികൾ�്

പരി�ശമി�ാെതപ�ാള�ാെരെ�ാ� ന്ികൃഷട്േജാലികെള
െച�ി�ു� ഭരണാധികാരികളാണ.്*
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ഒരു ജ�� *്ഏ�വുമധികം പുണ�ം േനടാൻ കഴിയു�ത്
ഭരണാധികാരിയുെട അഥവാ രാജാവിെ� അഥവാ
മ��ിയുെട േജാലി െച��േ�ാഴാണ,് ധാർ�ികമായി�്
അധഃപതി�ാ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�ൾര�ി�ു�ുെവ� ഭ്രണാധികാരികള�ം
പ�ാള�ാരും മ��ം ചി�ി��േപാരു�ത ക്ടു�
അ�ാനവുംഅവിേവകവും നിമി�മാണ,്*

ൈദവനി�യുമാണ.് രാജ�ംഅഥവാ ഭൂമിഅഥവാൈദവം,
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�ി�്
ജീവികൾെ��ാം ജീവൻഅഥവാ ശ�ി നൽകു�ത ത്െ�
കു�ു�ളായ ജീവികേളാടു� മഹാവാ�ല�മാണ.്
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എ�ാ മനുഷ�െരയും മ��� ജീവികെളയും വസത്ു�െളയും
സ��ുകെളയും ആന��െളയും സൃഷട്ി�ി���ത മ്��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവം ആകയാൽ സർ�തിെ�യും
അവകാശവും അധികാരവും എ�ാലവും ൈദവ�ിനു
മാ�തമാണ.് മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� സ��മായ
ശരീരെ� മ� മ്ട�ി വാ�ു�താണ;് മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം മഹാഉചിതമായ മെ�ാരു ഭൂ�പേദശ� -് ഒരു പെ�
ഇ�്ശ�തു 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� ജ്നി�ാേനാ ജനി�ി�ാേനാ
യാെതാരു ജീവികൾ�ും കഴിയു�ത�.

മുകളിൽ െകാടു�വിശദീകരണ�െളയും
അവഗണി�ു�വർഅറിയുക:- 

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

വിശദീകരണം: ഒരു കുട േപാെല വലുതായിെ�ാ�്
പുതിയതായി സൃഷട്ി�െ�ടു� ന��ത�െളെയ�ാം
ഉൾെ�ാ�്ആദിയും അ�വുമി�ാ� ആകാശം
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എ� 'മഹാലിംഗം' വർ�ി�ു�ു. മഹാലിംഗ�ിന്
'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�ിന '് അഭിമുഖ
മായി�്നിൽ�ു�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�ാേനാകുശുകുശു മ���ൾജപി�ാേനാ പാടി�.
ൈദവീകമായി�് േദവാലയ�െള നിർ�ി�ു�തും
പരിപാലി�ു�തും എ�െനെയ� മ്ഹാ�ഗ��ിൽ
വവിശദീകരി�ി���. ))

മഹാശിവലിംഗം എ�ത്ആകാശം േപാെല ആദിയും
അ�വുമി�ാ� 'മഹാശൂന�ം' കൂടിയാണ.് ജീവികളിെല
സ�്തീകള�െട േയാനി എ� േപരു� ലിംഗവും ശൂന�മാണ്
എ�ു പറയുേ�ാൾ, സ�്തീകളിൽ ഒരു ശൂന�ഭാഗെ�
സൃഷട്ി�ി��� എ്��ാെത അ�െന ഒരു അവയവം
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അവർ�ി�. മ�ായ ഭൂമി എ� മഹാശരീരമായ
മഹാശിവയുെട 'മഹാലിംഗ�ിെ� അതിസൂ�മ്മായ
അംശ�ളാണ,്' ജീവികളിെലസ�്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�ിന്
അക�ാെണ�ു ചുരു�ം.* മനുഷ�രും മാതാപിതാ�ള�ം
മുതുമു���ാരുെമ�ാം മഹാലിംഗ�ിനക� ജ്നി�വ
രാകുേ�ാൾ, യാെതാരാൾ�ും *എെ� രാജ�ം,എെ� േദശം*
എ�ി�െന പറയാൻ യാെതാരു േയാഗ�തകള�ം ഇെ��്
സുവ��മാണ.്

*േലാക�ിെലഏ�വും വലിയഅ�ുതം
എ�ാെണ�അ്റിയാ�വരുേ�ാ?*

മനുഷ�രും മ���ജീവികള�ംകു�ു�െള
�പസവി�ു�തും മു�യിടു�തും പഠന വിേധയമാ�ിയാൽ
എ�ത െചറിയ മഹാവിദഗ�്ശൂന�തയിലൂെടഎ�തവലിയ

കു�ിെന മനുഷ�രും പശു�ള�െമ�ാം
�പസവി�ു�ുെവ�ും അതിലും വലിയ േലാകാ�ുതം

ഇെ��ും , മഹാലിംഗംഓേരാസ�്തീയിലും
�പവർ�ി�ു�തു െകാ�ു മാ�തമാണ്

സാ��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� ഇ്ണെയമാ�തം ഓർ�ു�തായ പരമാന�മായ
കാമാന��ിൽ മുഴുകുേ�ാൾ,ശരീരമാകു�
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ൈദവ�ിെ�അംശംഅഥവാൈദവംസ�ാനസൃഷട്ിെയ
ആരംഭി�ു�ു.ബീജ-അ�നിർ�ാണ�െളയും,സ�്തീ-
പുരുഷൻ മുഖഛായ നിറം ....തുട�ിയ ജ�ഗുണ�െളയും
സ�ാനി�ു�ത മ്��ം ഭൂമിയും ശരീരവും മഹാപിതാവും

മഹാമാതാവുമായഏകൈദവമാണ.്

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

ൈദവ�ിെ� ഭാഗമ�ാ�തായ ജീവാ�ാവിെന
മ��മായി� ആ്ദ�ം ജല�ിൽസൃഷട്ി�ുകയും, േശഷം
'മ��ം സസ�ം പ�ി മൃഗം മനുഷ�ൻ' എ�
ജീവിച�ക�ിലൂെട പരിണമി�� േമാ�െ� േനടുകയും
െച���ത '്മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശമായ
ശരീരെ�ആധാരമാ�ിയാണ;് എ�ിലും, 'യാെതാരി�ലും
സൃഷട്ിയായ ജീവാ�ാവിെന, ൈദവം കൂടിയായ 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�തിന ഉ്പേയാഗെ�ടു�ുക
എ��ാെത (അേന�ാന�ം) ശി�ി�ു�തിന ഉ്പേയാഗ
െ�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�ിെ�
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ഇഷട്ം എ� മഹാനീതിെയ വിഷയമാ�ാെത
�പവർ�ി�ാൽ പാപം ഉ�ാകു�താണ.്* അതായത്
*ശരീരവും മ��മായ ഭൂമിയിൽ മഹാലയി�ി�ി���
ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ുക എ��ാെത ശരീരമായ
ൈദവാംശെ� ശി�ി�ാൻ യാെതാരാൾ�ും
അവകാശമി� എ�്ചുരു�ം. മഹാ�ാഗാ�ി�്
പിൻപ�ാൻ കഴി�തും ഗാ�ി ആഹ�ാനം െചയത്തുമായ
അഹിംസയും സത�ാ�ഗഹ സമര�ള�ം ൈദവീകമാകു�ത്
അ�െനയാണ.് ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ാ�വേരാട്
നി�ഹകരി�ാനും, കടു� അപരാധ�ൾ� ഉ്ടുതുണി
േയാെട (മാ�തം) കാ�ിേല�ും, ഒ�െ�� ദ�ീപിേല�ും നി�ിത
കാലേ�� ന്ാടുകട�ുക എ� ശി�യുെട കാഠിന�ം
ഏ�വും ഭീകരമാണ!്

കു�ു�െള, �പപ�പിതാവായ പരമശിവനു േപാലും
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം �പവർ�ി�ുകഎ�ത്
കഠിനമാണ.്ഓം മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,

മഹാശ�ികെള മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�േതാെടാ�ം
പരമശിവെ�കഴു�ിൽഓംകാര നാഗബ�നെ�

മഹാനിർ�ഹി�ി���ത െ്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��െളസൂചിത
െവബൈ്സ�ിെല മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്
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*(3). മ�ായ ഭൂമിയുെട മ�ളാവാൻ
�പയ�ി�� പുണ�ം േനടുക.* 

*ഭൂമിെയ�ഏക മഹാരാജ�െ�സേ്നഹി�ുകയും,
ഭൂ�പേദശ�ൾ മാ�തമായ രാജ��ള�െട േപരിൽ േകമ�ം
ഭാവി�ാ�വരുമായകൃഷി�ാർ�ും, ധർ�ശാസ�്ത
�പകാരം ജീവി�ു�എ�ാ ജന�ൾ�ും, മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ�ഏകദാസനും മഹാദാസനുമായഈയു�വൻ

ദാസനായിരി�ുെമ� മ്ഹാവിനയേ�ാെടയും
മഹാവാ�ല�േ�ാെടയും അറിയി�ു�ു. െപാ�ു�കൾ*.

മ��ം �പേദശവും ഭൂമിയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ *ൈദവ�ിെ�
കു�ു�ളാണ ഭ്ൂമിയിെല മുഴുവൻ മനുഷ�രും മ���
ജീവികള�ം എ�വകതിരിവ േ്നടു� മനുഷ�ർ*
�പാേദശികത�ം അവകാശെ�ടിെ��ും *ഭൂമിയുെട
കു�*്എ�മഹാബഹുമതിആ�ഗഹി�ുെമ�ും
ചുരു�ം. ലഭ�മായ ശ�ി�അ്നുസരി� ആ്വിധം
�പയ�ി�ു�വർെ��ാം തീർ�യായും പുണ�ം

ലഭി�ു�താണ.്

മ�ിെ� നിയമ�ൾ *ധർ�ശാസ�്തപരമായ* സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ� ഓേരാ മനുഷ�നും നൽകിയി���ത്
യഥാർ��ിൽ *യാെതാരാള�െടയും സ�ാത����െള
കുറയ�്ു�ത�.* എ�ുെകാെ��ാൽ എ�ാ രാജ��ളി
ലുമു� *ഓേരാ മനുഷ�നും സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���
െ�യും സമആന�െമ� മഹാസമനീതിെയയും �പേത�കം
�പേത�കമായി�് മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകാനു�
മഹാആവിഷ�്ാരം കൂടിയാണ്ധർ� ശാസ�്തം*.
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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�്
കാരണമാകു�വയുമാണ.്*

ൈദവ-വി�വംആരംഭി�ു�േതാെട, േപാലീസുംൈസനികരും
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 െചയത്്ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്�പവർ�ി
�ുേ�ാൾ മാ�തമാണ ത്�ൾ� പ്ുരുഷ�ാ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 ഭരണാധി
കാരികള�െട അടിമകളായി�ാണ് കഴി�ു േപാ�ത*്
എ�തും േപാലീസ്േസനയും നിരവധി സർ�ാർ-
ജീവന�ാരും തിരി�റിയു�താണ;് തിരു�ു�തുമാണ.്
*അേനകായിരം വർഷ�ളായി� സ്മൂഹ�ിൽ സംഭവി��
േപാരു� അപചയ�ൾ�് ഇ�െലേയാ ഇേ�ാ
പ�ാള�ാരും േപാലീസുമായി� െ്താഴിൽ േനടിയവെര ( മാ�തം )
കു�െ�ടു�ു�ത് െ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
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അപരാധവുമാണ :് വിഷയ�െള *ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
വിശകലനം െച���തിൽ നി�ും പ�ാള�ാെര തട�ു.*  
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ച്ി�ി�ു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��ിെലപ�ാള�ാരും ജന�ള�ംആ�കമി�ു�തും
വധി�ു�തും വധി�െ�ടു�തും അധമ�ളായ
ആന��െള േനടാനു� ഉപാധികളാ�ി. മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായൈദവ�ിെ�കു�ു�ളാണ എ്�ാ
രാജ��ളിെലയും പ�ാള�ാരും ജന�ള�െമ�ത അ്റിയണം.
'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� 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�ം അനുഷഠ്ാ
ന�ള�ം ഉെ��ിലും, ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലു
മു� എ�ാ ജന�െളയും സൃഷട്ി�ി���ത്ഒരു 
ൈദവമാെണ�ു പറ�ുനട�ു� മതഭരണാധികാരികള�ം
മതപുേരാഹിത-�രിഷകള�ം ൈ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-
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�ിതി-സംഹാര�െള മുഴുവൻ തനി�� െച���
മഹാശ�ിയായ ൈദവം എ�ു �പസംഗി��െകാ�,്ൈദവം
േനരി� ഏ്�ി�ാ� 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� ജ്ന�െള ചൂഷണംെചയത്്
ജീവി�ു�തിനും കടു�ശി�കള��.്

ൈദവ�ിെ� പാവം കു�ു�ൾ കൂടിയായ ഇ�െ�
പ�ാള�ാരും േപാലീസുകാരുംആരുെടയും 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� അ്തിർ�ികെള സംര�ി�െ�.
രാജാ��ാർ േനരി�് യു��െള െചയത്തും
നയി�തുമായ ചരി�തം ഏെറ�ുെറഎ�ാ രാജ��ളിലും
ഉ�.് 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
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പ�ാള�ാെരേയാ ജന�െളേയാ വധി�ുകേയാ േവദനി�ി
�ുകേയാ െചയത്ി��െ��ിൽ ഉചിതമായി� പ്�ാ�പി��ം,
പാപ�ള�െട ബാ�ിപ�തമായ കീർ�ിമു�ദകെളയും മദ�പാന
െ�യും ഉേപ�ി� സ്ംശു�രാവാൻ പരി�ശമി�ണം;
സംശു�രാവണം. *ഉടൻ ഭൂമിയിെല�ും ൈദവ-വി�വം
ആരംഭി�ു�േതാെട, ഭൂമിയിെല�ുമു� എ�ാ രാജ��ളി
െലയും പ�ാള�ാർ സ�ീകരിേ��തായ നടപടികെളയാണ "്
അറിയി�ത.് *ഭൂമിയിെല�ുമു� എ�ാ മനുഷ�രും
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� സ്�ാത����ള�� രാജാ��ാരാ
െണ�ും , യാെതാരാള�ം മ���വരുെടഅടിമകളെ��ും,
യാെതാരു മനുഷ�നും രാജ��ളിെല രാജാ��ാെര�ാൾ
െചറിയവരെ��ും ഭി��ാരേന�ാൾ വലിയവരെ��ും
സുവ��മായിഅറി�ുെകാ�ണം.*

ൈദവ-വി�വം ആരംഭി�ു�േതാെട, എ�ാ രാജ��ളിലു
മു� 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�ിെന
േ�ാ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�ു�ത്ഓേരാേരാ
വ��ിേയാടുമാെണ�ും, ൈദവീക ശി�കെള
വാരി�ൂ���തും വ��ികളാെണ�ും (യഥാർ�
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�ിൽ  അസത്ിത�മി�ാ�തായ മത-ജാതി-രാഷ�്ടീയ
�പ�ാന�ളിലാണ് �ഭമി��േപാ�െത�ും) തിരി�റി
യു�താണ.് മ�ിെ� നിയമ�ൾ ഭൂമിയിെല എ�ാ
രാജ��ളിെലയും ഭരണഘടനയായി 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�ാ�ിേ�ാടതികൾഇ�ാതാവു�തുമാണ.് 

ൈദവ�ിന യ്ാെതാരു കാര��ൾ�ും യാെതാരു
മനുഷ�രുെടയും യാെതാരുസഹായ�ള�ംയാെതാരി�ലും
ആവശ�മി�ാഎ�റിയുക. മഹാശ�ിയായൈദവം,
സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർെ��ാം�ാനവുംസ��ും
ഊർ�വുംസമയ�ള�െമ�ാം നൽകു�തു കൂടാെത

ന�തു െചയത് പ്ുണ�ം വർ�ി�ി�ാനു�
അവസര�െളയും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു�.്
അഹംഭാവ�ള�ം,അ�ാനവും െകാ� അ്േനകം േപർ

അവസര�െളതിരി�റിയാെത േപാകു�ു;
നഷട്െ�ടു�ു�ു.

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

എ�,്

മഹാനീതിപതിയും മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�
മഹാദാസനായ പരമശിവൻ   www.omsathyam.com /

2017ഏ�പിൽ 20വ�ാഴാഴച്.
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ൈദവ�ിനു േവ�ിേയാ,ഏകൈദവദാസനായ
ഈയു�വനു േവ�ിേയാ, 'ൈദവശാസ�്തകാര��െള'
െഷയർ െച�രുത.്ൈദവ�ിന യ്ാെതാരു കാര��ൾ�ും
യാെതാരുസൃഷട്ികള�െടയും യാെതാരുസഹായവും

ആവശ�മി�.

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

ധർ�ശാസ�്തപരമായആന�ം ലഭി�ു�ുെവ�ിൽ, െഷയർ
െച�ാവു�താണ.് *സ��ചുമതലയായി െഷയർ
െചയത്ാൽ പുണ�ം ലഭി�ു�താണ.്* പുണ�െ�

ആ�ഗഹി�� െഷയർ െചയത്ാൽ, പുണ�ം ലഭി�ു�തുമ�.

ഏകമഹാശ�ിയും ഏകൈദവവും, മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായ മഹാ�ബ�വും, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയും മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും
മഹാദാസിയും മഹാേദവനും മഹാേദവിയും മ��ം ശരീരവും
ഭൂമിയുമായ *ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ�
ദിവ� ദിവ� മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം* = *ൈദവ�ിനു

മാ�തം മഹത�ം.ൈദവ�ിനുമാ�തം മഹത�ം.
ൈദവ�ിനുമാ�തം മഹത�ം.*

 


