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ജീവിേയാസ�്തീേയാപുരുഷേനാഅ�ാ�തും,
ഏകമഹാശ�ിയും, മഹാശാസ�്തപരം മാ�തവും,യാെതാരു

മത�ള�മായും ബ�മി�ാ�തും,സർ�ജീവികള�ം
ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര
കർ�ാവും, മഹാനീതിപതിയും, (മഹാപിതാവും)
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േവദ�െളവീെ�ടു�ി��ം, േകരള�ിെല ഒരുഹി�ുകുടുംബ�ിൽ

മ�ടി മഹാേദവിഅവതരി��കഴി�ു. േപജ 3്33360
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സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ,സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര
കർ�ാവായൈദവേ�ാടു മാ�തം െത��കു��െള
ഏ��പറ�പ്ാപേമാചനം േതടു� ഉ�തമായ
തിരു�ൽനടപടിയാണ ക്ു�സാരം.

മനുഷ� ജീവിത�ിൽ,വ��ിേയാ �പതിനിധിേയാ
േനരി� ന്ിയമി�ാെത ദാസൻ, ദാസി,കൂലി�ണി�ാർ
തുട�ിയയാെതാരു െതാഴിലാളികള�ം ഉ�ാവി�;
വ��ി േനരി� ന്ിയമി�ാെത �പതിനിധിയും ഉ�ാവി�.
ൈദവം േനരി� ന്ിയമി�ാെതൈദവ�ിെ�
ദാസനാണ,് ദാസിയാണ,് �പതിനിധിയാണ,്

�പതിപുരുഷനാണ,്എെ��ാം ക�രും െകാ��ാരും
പുേരാഹിത�ാരും മ��ം ഉൾെ�െട 'സൃഷട്ി മാ�തമായ
ഏെതാരാള�ം'അവകാശെ�ടു�തും, മ���വർ
ശരിെവ�ു�തുംൈദവശി�േനടു�പാപമാണ.്
കു�േബാധം ഉ�ാവുകയും, െത�ിെനേയാകു�െ�േയാ
ഭാഗികമാേയാ പൂർണമാേയാതിരു�ാൻകഴിയുെമ�ിലും
ഇെ��ിലും, പ�ാ�പി�ാേനാ ശി�വാ�ാേനാ വ��ി
ആ�ഗഹി�ുേ�ാൾ;ഇരേയാേടാ ഇരയുെട ഉ�വേരാേടാ
�ഗാമപ�ായ�ഉ്ൾെ�െടയു�സാമൂഹ�

അധികാരികേളാേടാസ�കാര�മാേയാപരസ�മാേയാ
കു�ംഏ��പറ�ശ്ി�യുംപാപേമാചന മാർ�വും

േതടു�തും,ൈദവ�ിെ�ഇഷട്ം േപാെല
'അത�പൂർ�മായി മഹാനീതിപതി കൂടിയായ
ൈദവേ�ാടു േനരി� '്കു��ള�ം െത��കള�ം
ഏ��പറ�പ്�ാ�പി�ു�തും പാപേമാചനം
േതടു�തും കു�സാര�ിെ� ദീർഘനിർ�ചനമാണ.്
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കു�സാരം ഉൾെ�െടയു�ഏെതാരുവിഷയവും
രഹസ�മായി െചേ�ണേമാപരസ�മാേയാ
െചേ�ണേമാഎ�ു തീരുമാനിേ��ത്

ധർ�ശാസ�്തം �പകാരമാവണം;ബ�െ�� ക�ികൾ
വിഷയ�െളവിശകലനം െചയത് ത്ീരുമാനിേ��താണ.്

അസാധാരണമായിൈദവേ�ാടു േനരി�്
കു�സരി�ുേ�ാൾ മഹാഉചിതമായ മാർ� നിർേ�ശ�െള
േനരി��ം െവളിപാടുകൾവഴിയും മ��ം ലഭി�ു�താണ.്
കു�സാരെ�രഹസ�കലാപരിപാടിയായി
കണ�ാ�ു�ത െ്ത�ാണ എ്�ർ�ം.
ക��ാർ�ും െകാ��ാർ�ും രഹസ�

�പവർ�ന�ൾകൂടുമേ�ാ !

ആ�പരിേശാധനകൂടിയായയഥാർ�മായകു�സാരം
െകാ� ത്���ിെല മേനാനില െമ�െ�ടു�ാനും
വിശ�ാസ�െള ദൃഢമാ�ി �പവർ�ി�ാനും

കഴിയു�താണ എ്� ഗ്ാ�ിജിയും മ��ം ഭൗതികമായി
െതളിയി�ി���.്അേതസമയംകു�സാരം േപാെലയു�
പ�ാ�ാപം െകാ� പ്ാപ�െള�ാം�മി�െ�ടും എ�്
കരുതു�ത '്േഭാഷ�വുംഅറി�ുംഅറിയാെതയും
െച���ൈദവനി�യുമാണ.്'എ�ുെകാെ��ാൽ
മഹാനീതിപതിയാണ ൈ്ദവം എ� വ്ിശ�സി�ു�വർ,
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�സമസത് ജീവികൾ�ും
മഹാസമനീതി ലഭി�ണെമ�ിൽ,സമആന�ം

ലഭി�ണെമ�ലളിതമായ പാഠം ഉൾെ�ാ� ജ്ീവി�ണം.
അതിന ആ്ദ�ം�ാനസന്ാനം െച�ണം.
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�ാനസന്ാനം

'�ാനം'അഥവാഅറിവ െ്കാ� '്സന്ാനം െച�ണം'
അഥവാആ�ാവിെനഅറിവ െ്കാ� ക്ുളി�ി��ം
കുളി��ം ശു�മാവണംഎ�അർ�ം ലളിതമാണ.്
ൈദവം മഹാവാ���േ�ാെട െപാേ�ാമന

കു�ു�ളായിസൃഷട്ി�ുകയും പരിപാലി�യും
െച���മനുഷ�ർ� ന്ൽകിയി���ബു�ി
ശ�ികെള 'ഉചിതമായി മാ�തം ഉപേയാഗി�ാൻ

�ശ�ി�ാൽ'�ാനസന്ാനവുംലളിതം തെ�യാണ.്

സ�്തീപുരുഷ ലിംഗം, നിറം, മുഖഛായ,സൗ�ര�ം,ആയു�,്
ആേരാഗ�ം,ബു�ി ശ�ി, െതാഴിൽഅഭിരുചി,വിേനാദ
അഭിരുചി,ജനന�ലം, മാതാപിതാ�ള�െടഔ�ത�ം
സാ��ികം തുട�ിയ ജ�ഗുണ�െള 100 മനുഷ�

ജ��ളിലൂെട ഭൗതികമായി വ�ത�ാസെ�ടു�ി െ�ാ�ാണ്
ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്തെ�വ�വ�െ�ടു�ിയി���ത.്
സൂചിത മഹാേവദ �ഗ��ിൽ െതളിയി�ി���.് �പാർ�ന
െകാ� ത്���ിെല മേനാനില െമ�െ�ടു�ാനും
ധർ�ശാസ�്ത പരമായി ഉയരാനും,താൽ�ാലികമായ
ശി�ാഇളവ േ്നടാനും കഴിേ��ാംഎ��ാെത
മഹാനീതിശാസ�്തെ�മാ�ിമറി�ാൻകഴിയു�ത�;
ആ�ഗഹി��ം കൂടാ. മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം ശി�ി��
തിരുേ�ണേമഎ� �്പാർ�ി�ു�നിലയിേല�്

വ��ിയുെട മേനാഭാവം ഉയരണം.

വ�ത�സത് മത�ഗ��െളസ�ീകരി�തു േപാെല
'മഹാേവദ �ഗ�െ�'ആ�ശയി�ണംഎ��ാ

അർ�ം.
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�ാനസന്ാന�ിനആ്വശ�മായത�്ാനം
മാ�തമാണ.്�ാനംഎ�ത മ്ഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ� മഹാ�ാനമാണ;്അംശമാണ.്
മ�ായ ഭൂമി,ൈദവ�ിെ� മഹാഖരരൂപമാണ;്
ഭൂമിയിെല മൂലക�ൾെകാ� ന്ിർ�ി�ി���തായ
ശരീരംൈദവാംശവുമാണ.്ആകയാൽമനുഷ�െ�
സ�ത�മായജീവാ�ാവിന�്ാനം ലഭി�ാൻ,
ൈദവാംശവും ജീവാ�ാവിെനവഹി�ു�തുമായ
ശരീരെ�ആ�ശയി�ാൽ മതിയാകും.അതായത്
ശരീരെ�നിർ�ി�ിരി�ു� ഭൂമിയിെല മൂലക�ൾ
ഉൾെ�െടയു� (ശരീര�ിെ�) െമാ�ംസൃഷട്ി

�ിതി സംഹാര നിയമ�െളയും പഠി�ുകേയ േവ�ൂ.

ആ�ാവും,ൈദവവും ഇെ��ും (ഉെ��ും) ദുർ�ാദം
െച���വേരാട ശ്രീരെ�സംബ�ി� ചില െകാ�� േചാദ��ൾ
േചാദി�ാൽശരീര�ിൽനി�ും േവറി�അസത്ിത�േ�ാെട

ആ�ാവ ഉ്െ�� സ്�തി�ു�താണ.്

ജീവിയുെടസ�ത�മായ 'ജീവാ�ാവ '് ഉണർ�ിരി�ുേ�ാഴും
ഉറ�ുേ�ാഴും ശ�ാേസാ��ാസം െച���തും, പിറ�ു വീഴു�തു
മുതൽ മരി�ും വെരവിശ��ം ദാഹവും ദഹനവും വിസർ�ന
ആവശ��ള�ം ഉ�ാ�ു�തും/ െച���തും;അവയവ�ള�െട
ഘടനയും �പവർ�നവും വളർ�യും;ൈലംഗികബീജഅ�
നിർ�ാണവും, േരാഗ�ള�ം േരാഗ മു�ിയും, നരയും ചുളിവുകള�ം
തുട�ി ജനനവും മരണവും നി�യി�ു�തും 'സ�ത�ം'അ�.

േമ�ടി �പവർ�ന�െളജീവിയിെല (ശരീര�ിെ�ഇഷട്�പകാരം)
ശരീരം െച��� �പവൃ�ികൾആണഎ്�തിൽ നി�ും ജീവിയുെട
ശരീരവും,സ�ത�ം എ�ആ�ാവുംഅടി�ാനപരമായി
വ�ത�സത്മാെണ�സ്�യംവിശകലനം െചയത് '്വ��ി
കൂടിയായആ�ാവിന '് േബാ��െ�ടാൻകഴിയു�താണ.്
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ആ�ാവും,ൈദവവും,ഇെ�� ദ്ുർ�ാദി�ു�
നിരീശ�രവാദികൾ�ും ഏെതാരാൾ�ും,സ�ത��ിെ�
ഇഷട്�െളഅേന�ഷി�ാെതശരീരം ഉറ��ിലും

േബാധ�യ�ിലും ഒെ�സദാ സ�യം െചയത്ു െകാ�ിരി�ു�
േമൽവിവരി� �പവർ�ന�െളസ�യം വിശകലനം െചയത്്

ല�ി�ുകയും തിരു�ുകയുമാവാം.

ശരീരം െച���െത�ാം ജീവാ�ാവിനു േവ�ി
മാ�തമായിരി�ു�തിെ�കാര�കാരണ�െളേയാ,ശരീരം
യഥാർ��ിൽആരാെണ�ു േപാലുേമാ ജീവാ�ാവിന്
അറിയി�.ആന��െളവർ�ി�ി�ാൻ �ശമി�െവ

ആവിധ കാര��െള ജീവാ�ാവ /്വ��ി
വിഷയമാ�ു�ുമി�.

ശരീരംൈദവാംശമാെണ�ും,ജീവാ�ാവിെന
മഹാവാ���േ�ാെടകരുതു�ുെവ�ും
മഹാശാസ�്ത പരമായിസ�യംവിശകലനം

െചയത് പ്ഠി�ാൻകഴിയു�ബു�ി ശ�ികെള
�പത��ൈദവവുംൈദവാംശവുമായശരീരം
ജീവാ�ാവിന ശ്രീര�ിലൂെട നൽകിയി���.്
ശരീരെ�യുംആ�ാവിെനയുംസംബ�ി�
പാഠ�െളയും, മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ
ൈദവകാര��െളയും മഹാശാസ�്ത പരമായി
വിശദീകരി�ുക മാ�തമാണ േ്മ�ടി മഹാേവദ
�ഗ�ം െച���ത.് ഒര�ംഅനുബ�ം 3ആയി�്
ഈേലഖന�ിൽ േചർ�ി���.് (േപജ 1്01..)
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കപട േവഷം െക�ാെതആ�പരിേശാധന�്
ത�ാറാവു�ത സ്��ം മന�ാ�ി�ാകയാൽകു�സാരം
ആവശ�മാകു�താണ.് ഉദാഹരണ�ിന,് (1)കടയിലിരു�ു
ചായകുടി�� െകാ�ിരി�ു�ക�ൻ, ദൂെര നി�ു വരു�
േപാലീസുകാരെനകാണുേ�ാൾ;തെ�പിടി�ാനു�
വരവാേണാഎ� ഭ്യ�ു�താണ;് ഒളി�ുകയും
െചയേ്ത�ാം. (2). മാതാപിതാ�േളാടും ഉ�വേരാടും
മ���വേരാടുെമ�ാം ധർ�ശാസ�്ത വിരു�മായി
െപരുമാറു�വർ ഉൾെ��സഭയിൽ,കടമകെള ��ി
പറയുേ�ാൾ,അവെരയാേണാ ഉേ�ശി�ു�െത�്
സംശയി�ുകയും മാനഹാനി ഭയ� ഇ്ടം മാറുകയും
െചയേ്ത�ാം.കു�സാരമാണ ശ്രിയായ പരിഹാരം.
ൈദവ�ിന,്അധർ�ികേളാട ശ്�തുതയും പകയും
ഉെ��ു െത�ി�രി�� േപാവരുത.്ൈദവ�ിെ�
െപാേ�ാമനകു�ു�ളാണ ഭ്ൂമിയിെലഎ�ാ
ജന�ള�ംഎ�തിനാൽസേ്നഹവാ�ല��ൾ

മാ�തമാണൈ്ദവ�ിന എ്�ാ
കു�ു�േളാടുമു�ത.്

മഹാശാസ�്ത�ിെ� / മഹാേവദ�ിെ� 3
ശാഖകളായ ഭൗതികശാസ�്തം,ധർ�ശാസ�്തം,
ആ�ീയശാസ�്തം (ഓംകാര നീതിശാസ�്തം),
എ�ിവയിൽ,വ��ിയുെട ജീവിത ധർ��െള

വിവരി�ു�തായധർ�ശാസ�്തെമ�തൈ്ദനംദിന
ജീവിത�ിെലവിഷയ�ളാണ.് ഭൗതികമായ

അസത്ിത�േ�ാെടഓേരാേരാവിഷയവും മ�ിൽ
മഹാലയി�ി���ത എ്�െനെയ�ാണ്

വിശദമാ�ു�ത.്
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വ��ിയുെട േമൽ മഹാനീതിപതിയായൈദവം
മഹാനീതിെയ നട�ാ�ു�ത വ്��ിയുെട

ധർ�െ�/�പവൃ�ികെളആധാരമാ�ിആെണ�്
പറയുേ�ാൾ മ�ിൽഅടി�ി��� / മഹാലയി�ി���
ധർ�ശാസ�്ത നിയമ�ളിൽ നി� വ്��ി� ഉ്�ായ

വ�തിയാനവും,അതിെന �കമെ�ടു�ു�
പരിഹാര�ള�മാണ വ്ിഷയമാകു�ത.്
മതപുേരാഹിതരും മ��മായസൃഷട്ികേളാട്

കു�സരി�ുേ�ാൾ മന��ഖം ലഭി�ു�തായി
കണ�ാ�ു�വി�ികളായ ജന�ൾ�ും മ��ം,
കു�സാരെ�േകൾ�ുകേയാ േകൾ�ു�തായി

ഭാവി�ുകേയാെച���വരുെട മേനാനിലയും മേനാഭാവവും
എ�ാെണേ�ാഅവരുെട മന� എ്വിെടയാെണേ�ാഎ�്

െച��കയാെണേ�ായഥാർ��ിൽഅറിയി�.
മഹാനീതിപതിയായൈദവ�ിനു മാ�തമാണ പ്രിഹാരം
നിർേ�ശി�ാനും െച�ി�ി�ാനും െച�ാനുംഅവകാശവും
അധികാരവും ഉ�ത എ്�ിരിെ�ൈദവ�ിെ� േപരിൽ
മ���ർചമയു�ത ക്ടു�അപരാധമാണ;്അവെര

ആ�ശയി�ു�തും പാപമാണ.്

ൈദവ�ിന യ്ാെതാരുസഹായികെളയും യാെതാരി�ലും
േവെ��ിരിെ�,ൈദവനാമെ�മതജാതിരാഷ�്ടീയ
പരമായും മ��ം ദുരുപേയാഗം െചയത് ജ്ീവി�ു�

ക��ാരും െകാ��ാരും മ��മാണ വ്�ത�സത് മത�ളിെല
സമസത്പ�ിതരും പുേരാഹിത�ാരും.അവരുെടഅടു�്

കു�സരി�ാൽപാപം വർ�ി�ു�തുംബഹുവിധ
ചൂഷണ�ൾ�ഇ്രയാവു�തുമാണ.്പ�ത�ളിലൂെടയും
ചാനലുകളിലൂെടയും മ��ംഅറിയു�തിെ�അേനകം

മട�ാണ പ്ീഢന�ള�െടഎ�വും വ�ാപത്ിയുംഎ� സ്�യം
വിശകലനം െചയത്ാൽ േബാ��മാകു�താണ.്
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വ�ത�സത് മത�ള�െടആചാര��ാരും പ�ിത�ാരും
പുേരാഹിത�ാരും കു�ിൈദവ�ളായുംസൂ�ർ
ൈദവ�ളായും േവഷം െക���വരുംകാമപരമായ
െത�ാടി��െളകാ���തഅ്ധമ െചയത്ികെള
ആ�ീയെതാഴിൽഎ� േ്പരി� സ്�ീകരി�തു െകാ�ും,
ആന�ശാസ�്തെ�അറിയാ�തു െകാ�ുമാണ.്
അനുബ�ം 1 േപജ 2്554ആന�ശാസ�്തം േചർ�ി���.്

(ബു�ൻ,ൈ�ക� എ്�ിവർ ലഭി�സത��െളഅറിയി��;
എ��ാെത മതാചാര��ാർആയിരു�ി�.).ചു��മു�ജീവികെള
�ശ�ി�ാൽ, ഉദാഹരണ�ിന ര്ാവിെല േകാഴി�ൂട ത്ുറ�ു വി�ാൽ,
പൂവൻ േകാഴി ഭ�ണആന�െ�മറികട� ക്ാമആന�െ�
േനടാൻ പരാ�കമം കാ���ത ക്ാണാം. മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു�
ജീവികള�െടെയ�ാം പരമാന�മായി 'ഇണെയഒഴിെക

തെ��െ�യുംൈദവെ�യും ഉൾെ�െടസർ�െ�യും
മറ�ു�'കാമആന�െ� 25അളവുകേളാെട

നി�യി�ി���ആന�ശാസ�്തെ�മാ�ിമറി�ാൻ
യാെതാരുസൃഷട്ികൾ�ും കഴിയു�ത�.ആ�ീയ േസവന
േവഷംെക��� (എ�ാ മത�ളിെലയും) െകാടുംപാപികൾ�്
ബാധകമാണത.്ൈദവ�ിെ�നീതി കാര��ള�െട ഭാഗമായ
ആ�ീയവിഷയ�ളിൽഇടെപടു�തു െകാ�ാണ്
മതജാതി പുേരാഹിത�ാരും (മ��ം) മുഴുവൻ

െകാടുംപാപികളാവു�ത.്അറി�ുംഅറിയാെതയും
അവർ െച���തഅ്ടി�ാനപരമായി െതാഴിേലാ

ജനേസവനേമാഅ�;ജനേ�ദാഹവുംൈദവനി�യുമാണ.്

ധർ�ശാസ�്തപരമായ �പവൃ�ികൾ മാ�തമാണ െ്താഴിൽ.
അവയെ്��ാം ഭൗതികഅസത്ിത�ം ഉ�.്ശുചിത�ം,അത�ാവശ�ം,
ആവശ�ം,വിേനാദം എ�ി�െനയഥാർ�വും ശാസ�്തീയവുമായ

4വിഭാഗ�ളായി� ഭ്ൂമിയിെല�ുമു�എ�ാ െതാഴിലുകള�ം
വിഭജി�ിരി�ു�ു. െതാഴിലുകെള�ാം മ��ം ഭൂമിയുമായ

ൈദവവുമായി� േ്നരി��ംഅർ�പുഷട്മായും ബ�െ��ിരി�ു�ു.
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മ��മായി� േ്നരി��ംഅർ�പുഷട്മായുംബ�മി�ാ�
�പവൃ�ികൾ "െതാഴിലുകൾ"എ�േപരിൽസമൂഹ�ിൽ
േവരുറ�ി�ി��െ��ിൽഅവെയ�ാം "അധമെചയത്ികൾ"

മാ�തമാെണ�ും "െതാഴിലുകൾഅ�ാ"എ�ും
സുവ��മാണ.്ക��ാരുെട െതാഴിലാണ േ്മാഷണം,
ഗു�കള�െട െതാഴിലാണഅ്ടിപിടിെകാലപാതകം,

എ�ി�െനവിശ�സി�ു�വരു�;്എ�ാൽഅതു ശരിയ�.
ൈദവ�ിെ�നീതി/ആ�ീയകാര��ളിെല മാനുഷിക
ഇടെപടൽ,ജനേസവനംഎ�േവഷം െക�ൽ, േമാഷണം,
െകാലപാതകം, െകാ�,സ�്തീപീഢനം, മദ�പാനം,പുകവലി,
തുട�ിയവഅധമ �പവൃ�ികൾ/ െചയത്ികൾആണ;്
െതാഴിൽഅ�.സൂചിത മഹാേവദ �ഗ��ിൽൈദവീകമായി /
ശാസ�്തപരമായിെതാഴിലുകെള വിശദീകരി�ി���;്

അനുബ�ം 2ആയിഈേലഖന�ിൽ േചർ�ി��മു�.് (േപജ 5്5..)

ഭൂമിയിെലഎ�ാ രാജ��ളിെലയും ഭരണകൂട�ൾനട�ു�
ൈപശാചികമായനികുതി സ��ദായ�േള�ാൾഹീനമാണ്
ൈദവ�ിെ� േപരിൽവ�ത�സത് മതജാതി പുേരാഹിതരും

ബ�െ��വരും കാ�ി�ൂ��� േകാ�പായ�ൾ.

മനുഷ�രും മ���ജീവികള�ംഉൾെ�െടയു�
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര�െള

മഹാ�ാനമായ മഹാശാസ�്ത �പകാരം മഹാശ�ിയായ
ൈദവം നിർ�ഹി�ുേ�ാൾ,ൈദവം നൽകിയവ��ി
സ�ാത���െ�കവർെ�ടു�ു െകാ�,്ൈദവ�ിെ�
മനുഷ��ു�ു�െള മതജാതിരാഷ�്ടീയ ജീവികളായി
അധഃപതി�ി��ം ത�ിലടി�ി��ം െകാ�ി��ംബഹുവിധ
ചൂഷണ�െള െച��� െകാടിയ പാപികളാണവർ.

ൈദവ�ിന �്പസത്ുത പാപികെളയും ശു�ി െചയത് മ്��
കു�ു�േളാട േ്ചർേ��തു�എ്�ുംഅറിയണം!.
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ൈദവ�ിന എ്�ാസൃഷട്ികള�ം െപാേ�ാമന
കു�ു�ളാണ;്ൈദവ�ിന ദ്ാസ�ാരുെടേയാ

മ����ാരുെടേയാആവശ�വുംഇ�.
വിവരേദാഷികളായകു�ു�ൾസ�യേമാ

അേന�ാന�േമാ 'ൈദവ ദാസൻ, ദാസി, �പതിപുരുഷൻ,
�പതിനിധി, മാ�ാെ�ാലി'എെ��ാം

വിേശഷി�ി�ാൽ' മൂഢ�വുംൈദവനി�യുമാണ.്
മതജാതിജീവികൾത�ി�ൂ��� മതജാതി
ജീവികള�െടസഭകൾ� '്ൈദവസഭ'എ�ും,
ൈദവ�ിെ� േനരി���അംഗീകാരേമാ,
മഹാശാസ�്തപരേമാഅ�ാ�തും വ�ത�സത്
മതജാതി പര�ള�മായ മ�ിര�െള മതജാതി
ജീവികൾത�ി�ൂ�ിയി� സ്ർ��ിനുംഅതീതമായ
ൈദവ�ിെ�ആലയ�ൾഎ�ും േദവാലയംഎ�ും

ക�േ�രിടു� േപാെല നീചമാണത.്
�പപ��ിൽഒരുൈദവേമയു��എ� പ്റയുേ�ാൾ
ഭൂമിയിെല�ുമു� 'േദവാലയ�ള�ം വിശ�ാസ�ള�ം
ആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം'..സമാനമാവണം.
ൈദവവും ഭൂമിയുംകൂടിയായ മ�ിൽ മഹാലയി�ി���
ഭൗതികഅസത്ിത�ം ഉ�തായ ഭൗതിക +ധർ�
ശാസ�്ത നിയമ�ൾ �പകാരം മനുഷ�ർ ജീവി�ുക
എ�തു മാ�തമാണ '്ഏകൈദവ�ിെ�ഇഷട്ം.'

ൈദവ�ിെ� േപരിൽവ�ത�സത് മതജാതി പര�ള�ം
വ�ത�സത് രൂപഭാവ�ള�ം ഉ�തായവിശ�ാസ�ള�ം
േദവാലയ�ള�ംആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം
ഉ�ായിരി�ു�തിെന മഹാശാസ�്ത പരമായി

വിശകലനം െച���ത യ്ഥാർ��ിൽലളിതമാണ.്
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േചാദ�ം െചയത്ാൽ, 'ജന�െളപ�ി� ശ്ാസ�്ത
സൗകര��െള മുഴുവൻആസ�ദി�� ജീവി�ു�വരായ
മതജാതിപുേരാഹിത�ാരുംപ�ിത�ാരും േചർ�ക�
െ�ാ��ൂ��ൾ'ക��പമാണ�െളയും ഉ�രി� പ്ുതിയ
ഭീകര �പവർ�നംആരംഭി�ും. 'ജന�ള�െട ചിലവിൽ
ജീവി�ു�ജനേസവകർ മാ�തമാണ ഭ്രണാധികാരികൾ'
എ�തു േപാലുംഅറിയാ�വലിയ െകാ��ാരുെട

ഒ�ാശയുംഅവർ� ഉ്�ാകും.

ജനേസവകരായ ഭരണാധികാരികൾഎ�ാ
മത�െളയുംശു�ി െച�ാൻപരി�ശമി�ുമായിരു�ു;
അേതാെട മത�െള�ാംഅവസാനി� മ്ഹാശാസ�്തം

മാ�തംഅവേശഷി�ുമായിരു�ു !
മ�ായ ഭൂമിയിെലയും,അംശമായശരീര�ിെലയും, മൂലക�ളിൽ
മഹാലയി�ി�ി��� മഹാശാസ�്തനിയമ�ള�ംയഥാർ�മായ
േവദ�ള�മായ ഭൗതികശാസ�്തം, ധർ�ശാസ�്തം,ആ�ീയ
ശാസ�്തംഎ�ിവെയവീെ�ടു�ാനും,ൈദവകാര��െള
�കമെ�ടു�ാനും ൈദവ�ിന മ്ഹാശാസ�്തപ�തികൾ ഉ�.്
ജീവിേയാസ�്തീേയാപുരുഷേനാഅ�ാ�തും,

മഹാശാസ�്തപരം മാ�തവും,യാെതാരു മത�ള�മായും
ബ�മി�ാ�തും,സർ�ജീവികള�ംഉൾെ�െടയു�

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി സംഹാരകർ�ാവും,
മഹാനീതിപതിയും, (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവും

ഏകമഹാശ�ിയും,ഏകൈദവവും, മഹാവാ���വുമായ
മഹാേദവി, ~ 'സ��ം ഭാഗെ�', �പപ�പിതാവ,്പരമശിവൻ,

യേഹാവ,ൈ�ക�,്ൈദവ�ിെ�ഏക �പതിനിധി,
യഥാർ�റസൂൽ,ഏകദാസൻ, മഹാദാസൻ,തുട�ിയ
മഹാനാമ�േളാെട �പവർ�ി�ി�ു�ു�.്സൂചിത

മഹാേവദ �ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.് ഭൂമിയിെല�ും
ഉടൻആരംഭി�ു�ൈദവവി�വെ�യും വിവരി�ു�ു�.്
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ആ��ിേന�ാൾസൂ�മ്മായആ�ാവ ശ്രീര�ിൽ ഉെ��്
അനവധിആ�ീയ ഗേവഷകർ�ും മ��ം �ഗഹി�ാൻകഴി�ത്
േ�ശഷഠ്മാണ;്അതഅ്�ുതമ� : ഭൗതികധർ�ശാസ�്ത

ഗേവഷകർ�ും �പപ�നിയമ�െളൈദവം െവളിെ�ടു�ു�ു�.്

ശരീരം ഇ�ാെതയും ജീവികൾഅ�ാെതയുംആ�ാവ്
ആയിരി�ു�വർഅേന�ാന�ം പഠി�ി�ാൽ മതിയാകും.
സ�ത��ളായആ�ാ�ൾമാ�തമായിരി�ുേ�ാൾ പഠനവും
അ��ാപനവുംആർ�ും േവ�തി�എ�വസത്ുതയുമു� !്
മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടഎ�ാ ജീവികള�ം '�പകടമായ ഭൗതിക
അസത്ിത�ം ഉ�ശരീരേ�ാെടയാണ '്ജീവി�ു�ത.്
ഭൗതികശരീരം ഇ�ാ�വരുെടഅഥവാ ജീവികള�ാ�
ആ�ാ�ള�െട കാര�ം, ഭൗതികശരീരം ഉ�ജീവികൾ
ചി�ി�� േപാരു�ത അ്നാവശ�മാണ.് �പസത്ുത
അനാവശ�ംകാലാനുസൃതമായി വളർ�ു പ�ലി�ാണ്
ൈദവംസൃഷട്ി� മനുഷ��ു�ു�െള മതജാതി
രാഷ�്ടീയ ജീവികളായിഅധഃപതി�ി��ം ത�ിലടി�ി��ം
പീഢി�ി��െമ�ാം ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻധാർ�ിക
അധഃപതനെ�ഉ�ാ�ിയതും വർ�ി�ി�തും.

ആദിയുംഅ�വും ഇ�ാ�മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ�മഹാ�ാനമാണ മ്ഹാശാസ�്തെമ�ു
തിരി�റിയാെത,അധമ�ളായ മത�ഗ��െളയും മ��ം

ആധാരമാ�ിൈദവെ�വിലയിരു�ാൻ
പരി�ശമി�തിലൂെട നിരീശ�രവാദികള�ം േഭാഷത�ം കാ�ി.

ലഭ�മായ മനുഷ� ചരി�തംസാ��മാ�ും േപാെല, മ�ായ
ഭൂമിയുെട മൂലക�ളിൽ മഹാലയി(�ി)�ി���

ഭൗതികശാസ�്തസാേ�തികവികസന�ിലൂെട ലഭി�ു�
ജീവിതസൗകര��െളധർ�ശാസ�്ത �പകാരം

ഉപേയാഗി�ുകയുംആസ�ദി�� ജീവി�ുകയും പ�ിടുകയും
മാ�തേമ ഭൂമിയിൽഎവിെടയുമു� മനുഷ�ർ െചേ��ൂ.
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ശാസ�്തപാഠ�െളഎ�ാ മനുഷ�ർ�ും �ഗഹി�ാൻകഴിയു�ത�;
ആവശ�മി�.എ�ാ െതാഴിലുകള�ം െച�ാൻആള��ാവണം;
ശാസ�്തപാഠ�െളഎ�ാവർ�ും �ഗഹി�ാൻകഴിയു�സമ
ബു�ിശ�ികെളഎ�ാവർ�ും എ�ാ ജ��ളിലും നൽകിയാൽ
എ�ാ െതാഴിലുകള�ം െച�ാൻസമൂഹ�ിൽആള�കൾ

ത�ാറാവു�ത�.

േമൽ െകാടു�മഹാനീതിയുമായിബ�െ�� യാഥാർ��െ�
മതാചാര��ാരും മതപ�ിത�ാരും മതപുേരാഹിത�ാരും
രാഷ�്ടീയ പാർ�ികള�െട േനതാ�ള�ം �പമാണിമാരും മ��ം
നൂ�ാ�ുകളായി ഭൂമിയിെലഎ�ാ രാജ��ളിലും ദുരുപേയാഗം
െചയത്ു േപാരു�താണ അ്വെരയും സാധാരണജന�െളയും

വഴിെത�ി�ു� ഒരു �പധാനഘടകം.

തദവസര�ിെലഅറിവിെ�അടി�ാന�ിൽ മാ�തേമഓേരാ
വ��ി�ും അഭി�പായ�െളഅറിയി�ാനും സാധാരണഗതിയിൽ
�പവർ�ി�ാനും കഴിയൂ.അതാത അ്വ�കളിെലഅറിവ,്
അതാത അ്വ�കളിൽശരി തെ�യാണ.്അ�ാരണ�ാൽ,
മത�ഗ��ളിലും മ��മു�അപൂർ�േമാ െതേ�ാആയ

വാചക�െളശരിെയ� അ്േനകർ െത�ി�രിെ��ു വരാം. ഒരു
ചിലരുെട തൽ�ാലെ�േയാത���ിെല മുഴുവൻ

�പവർ�ന�ൾ�ു തെ�േയാ (അപൂർ�മായി)അപൂർ�മായ
�പമാണ�ൾ �പേയാജനെ�െ��ു വരാം.വ�ത�സത് മതജാതി

രാഷ�്ടീയ �ഗ��ളിെല �പമാണ�ൾഅേനകർ�്
ഉപകരി�ു�തും, പലേ�ാഴുംഏ�വും വിനാശകരമാവു�തും
അതുെകാ�ു കൂടിയാണ.് ഉദാഹരണ�ിന,്അേനകം
മത�െളയും �ഗ��െളയും അേപ�ി� േ്�ശഷഠ്മാണ്

ഗീതെയ� യ്ുഗപുരുഷെന� വ്ിേശഷി�ി�ാൻകഴിയു�
മഹാ�ാഗാ�ിസാ��െ�ടു�ിയി���.്കർ�െ�

�പകീർ�ി�ു�ഗീതയിെലഏതാനും വാചക�െളശരിെവ��
എ��ാെതആ�ീയകാര��െളപഠി�ി�ുകേയാ പഠി�ുകേയാ
അേ�ഹ�ിെ�ജീവിതേമഖലആയിരു�ി�എ�റിയണം.
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ൈദവീകമായഈേലഖന�ിൽജീവാ�ാവ,് പരമാ�ാവ,്ജീവൻ
എ�ിവെയശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���ത പ്ഠി�ാൽ
ഗീതയിെലഅതിഭീകരവും ഭീമവുമായ െത��കള�ംകുറവുകള�ം
കു��ള�ംൈവരു���ള�ംക�ും േക��ം വായി��ംഅറി�ും
ജന�ൾ െഞ���തും അേനകർ പ�ാ�പി�ു�തുമാണ.്
വലിയ മത പ�ിത�ാർ�ും അറിയാ�വളെരയധികം
പിഴവുകൾഎ�ാ മത�ളിലും ഉെ��ിരിെ�വിഷയ�ളിൽ
േവദന േവ�.ജീവിേയാസ�്തീേയാ പുരുഷേനാഅ�ാ�തും,
മഹാശാസ�്തപരം മാ�തവും,യാെതാരു മത�ള�മായും
ബ�മി�ാ�തും,ഏകൈദവവുമായ മഹാേദവിയുെട

മഹാകാരുണ�ം െകാ�ഈ്യു�വന ക്ാര��െളകൂടുതൽ
അറിയാെമേ�യു��. മഹത�ം മഹാേദവി�ു മാ�തം.

ൈദവം നൽകു�ബു�ിശ�ി ഉൾെ�െടയു�ശ�ികെള
'ഉചിതമായി മാ�തം ഉപേയാഗി�ാൻൈദവ�ിെ�െപാേ�ാമന
കു�ു�ൾ� ക്ഴിയണം.'ൈദവം പാതി, മനുഷ�ൻ പാതി
എ�തിൽഓേരാ വ��ിയുെടയും പകുതി സംശു�മാവാൻ

യ�ി�ുേ�ാൾ,കൂടുതൽ �ശ�ിേ��ത ന്ീതി കാര��ളിലാണ.്

ൈദവകാര��ളായ മഹാനീതിെയ മനുഷ�ർ�്
െച�ാൻകഴിയി�;കഴിയു�ി�;കഴിയു�തുമ�.
മഹാനീതിപതിയായൈദവം െചയത്ു െകാ��ം.

ൈദവകാര��ളിൽ മനുഷ�ർ� ഇ്ടെപടാൻകഴിയു�ത�;
ഇടെപേട�കാര�വുമി�. ഉടൻ ഭൂമിയിെല�ുംൈദവ
വി�വംആരംഭി�ുേ�ാഴുംഅ�െനതെ�.

എ�ാബ��ള�ംആന��െളഅടി�ാനെ�ടു�ിയാണ്
നിലെകാ���ത.് മാതാപിതാ ബ�മായി മാറു� ഭാര�ാഭർ�ൃ
ബ�വുംഅ�െനതെ�യാണ.്വ��ിഅനുഭവി�ുകയും
അറിയുകയും െച���തു േപാെലജനി�ു�ത ജ്ീവി�ാനാണ;്
ജീവി�ുകയാണ െ്ച���ത;്ജീവി�ു�ത ആ്ന�ി�ാനാണ;്
ആന��െളവർ�ി�ി�ാനാണ എ്േ�ാഴും പരി�ശമി�ു�ത.്
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മഹാ�പപ��ിെല മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു�എ�ാ
ജീവികള�െടയും സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര�െള മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവം മഹാഭ�ദമാ�ിയി���ത മ്�ിൽ മഹാലയി�ി�ി��� േമ�ടി

ആന�നിയമ�ൾ �പകാരമാണ.്എ�ുവ�ാൽആന�
നിയമ�ൾ �പകാരം മാ�തേമ മ�ായ ഭൂമിയിൽ ജീവികൾെ��ാം
ജീവി�ാൻകഴിയൂ. ഉദാഹരണ�ിന,്സാമൂഹ� രാഷ�്ടീയ
സാംസ�്ാരിക �പവർ�ന�ളിൽവ��ി ഏർെ�ടു�ത്
അ�െനെച��േ�ാൾ വ��ി�ആ്ന�െ�ലഭി�ു�തു

െകാ�ാണ.്അേതസമയംആ�ീയശാസ�്തകാര��ൾ,ൈദവീക
നീതി കാര��ള�െട ഭാഗമാകയാൽവ��ി� �്പവർ�ി�ാൻ
അനുമതി ഉ�ത 1്00 മനുഷ� ജ��ളിെല 90 മുതൽ 95വെരയു�
പുരുഷജ��ളിെലാ�ിൽ,സ�്തീേയാ പുരുഷേനാ ജീവിേയാ
അ�ാൈദവംഎ� സ്ുവ��മാ�ു�അർ� മഹാേദവീ

രൂപ�ിൽ �പപ�പിതാവുംൈദവഭാഗവുമായ പരമശിവനിലൂെട
മഹാദർശനം നൽകുകയും,വ��ിയുെട നാവിൽഓംകുറി�്
േനരി� ശ്ാസ�്ത�ാനെ�നൽകുകയും െച���ഏക
ജ��ിൽ മാ�തമാണ.്അേ�ാഴും,ശാസ�്തെ�പഠി�ി�ാം
എ��ാെതൈദവ�ിെ� �പതിനിധിേയാ �പതിപുരുഷേനാ
ആയിസൃഷട്ിയായ മനുഷ�െര നിയമി�ു�ി�. മഹാനീതി
കാര��ളിൽ പിഴവ സ്ംഭവി�ാെതൈദവം മഹാകരുതുകയാണ്
എ�ും;സൃഷട്ികള�ംകു�ു�ള�മായ മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
ജീവികൾ�ു േവ�ി�െ�യാണ അ്െത�ും അറിയുക.

ജന�െളക��ം കബളി�ി��ം െകാ�യടി��ംആന�ി�� മദി��
ജീവി�ാൻവ�ത�സത് മതജാതിരാഷ�്ടീയ േപാ��ാരും
മുസലിയാ��ാരും സ�ാമിമാരും,കു�ിൈദവ�ള�ം

സൂ�ർൈദവ�ള�ം മ��ം ഉ�ായതും ത�ാറായതും, മുഖ�മായും,
മനുഷ� ജീവികൾ മതജാതി ജീവികളായിഅധഃപതി��ം

അധഃപതി�ി��ം 'അനാവശ�മായ'ആ�ാവിെ�കാര��ിൽ
തലയി�തു െകാ�ാണ.്ബു�ിജീവികെള� അ്ഭിമാനി�ു�വർ

േപാലും സത�െ�തിരി�റിയു�ി�.
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നൂ�ാ�ുകളായി വ�ത�സത് മതജാതികളായപുേരാഹിത
വർ�ം േദവാലയനിർ�ാണ�ൾ,പുേരാഹിത മ�ിര�ൾ,
വഴിപാടുകൾ,ആചാര�ൾ,അനുഷഠ്ാന�ൾ,യ��ൾ,
യാഗ�ൾ,കു�സാര�ൾ,തുട�ിയത�ി��കള�ം
അതിെ�മറവിൽസാ��ിക െകാ�കള�ം

അടി�മർ�ലുകള�ംകാമദുർ�ട��കള�ംപീഢന�ള�ം
മ��ം നട�ിേ�ാരു�തആ്�ാവിെ�യുംൈദവ�ിെ�യും
കാര��ളിൽവി�ി��െള �പചരി�ി�� െകാ�ാണ.്

എ�പകാരംസ��ം മാതാവിെ�യും പിതാവിെ�യും ഇടയിൽ
മധ��െനപാടി�േയാ,അതിനും ഉപരിയായിസൃഷട്ി�ിതി
സംഹാരകർ�ാവും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
ൈദവ�ിെ�യും,സൃഷട്ിയുംകു�ു�ള�മായ
മനുഷ�രുെടയുംഇടയിൽ മധ��െനവ�ി�ിെ��ും
പാടിെ��ും,സ�യം മന�ിലാ�ാൻആവശ�മായ
ബു�ിശ�ികെളൈദവം നൽകിയി���;്
ൈ�ക�ിലൂെടഅറിയി�ി��മു�.്

വ�ത�സത് മതജാതിരാഷ�്ടീയ പ�ിത�ാരും,
പുേരാഹിത�ാരും, േനതാ�ള�ം, രാഷ�്ട�ളിെല
�പസിഡ��മാരും �പധാനമ��ിമാരും മുഖ�മ��ിമാരും,
കു�ിൈദവ�ളായുംസൂ�ർൈദവ�ളായും േവഷം
െക���വരും, ഉൾെ�െട ഭൂമിയിെലസമസത്

ജന�ൾ�ും ഒരു പുൽെ�ാടി ഉയർ�ണെമ�ിൽ
േപാലുംൈദവംശ�ി നൽകണംഎ�ിരിെ�,
ആദിയുംഅ�വുംഇ�ാ�മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിന സ്ൃഷട്ികള�െടസഹായം
ആവശ�മാെണ� ച്ി�ി�ു�ത ക്ടു�

ൈദവനി�യാണ.്
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ൈദവംസൃഷട്ി� മനുഷ�െര മതജാതിരാഷ�്ടീയ
ജീവികളായിഅധഃപതി�ി��ം ത�ിലടി�ി��ം ജീവി�ു�
വ�ത�സത് മതജാതിപുേരാഹിതെരയും രാഷ�്ടീയ

പാർ�ികളിെല േനതാ�െളയും മ��ം മധ��രായി ജന�ൾ
സ�ീകരി�ത മ്ഹാനീതിപതിയായൈദവ�ിെ�കു�മ�.
ആെര�ിലും എെ��ിലും പറ�ാൽഇടി�ു േപാകു�
അഭിമാന�ൾ മാ�തമാണ വ്��ി� ഉ്�െത�ിൽ

അ�രംഅഭിമാന�ൾഇടി�ു േപാകു�താണ ന്�ത.്
'തു�ിയാൽ െതറി�ു� മൂ�ാെണ�ിൽ െതറി��

േപാകു�താണ ന്�ത.്'ൈദവം നൽകു� മാന�ൾ�ും
അഭിമാന�ൾ�ും മാ�തമാണ അ്ർ�വും വ�ാപത്ിയും
�പേയാജനവും ഉ�ത.്ൈദവാനു�ഗഹ�ാൽ,എഴുതിയ

'എെ�സത�ാേന�ഷണപരീ�ണ�ൾ'എ�
'ഗാ�ിജിയുെട ജീവിതചരി�തം' പഠി�ാൽ, 'അബ��ളായ

അഭിമാനസ���െള'താേലാലി�� ജീവി�ു�
ജന�ൾെ��ാം ഏെറ ശു�രാവാൻകഴിയു�താണ.്
'ക���ണിസം' പിഴയ�്ാൻകാരണം മാർ�െ�അഥവാ
മാർ��ിെ�ശു�ിെയവിഷയമാ�ാെത ല��െ�
�പധാനമായി ക�താണ.്യാെതാരു കാരണവശാലും
യാെതാരു വ��ി�ും ല��ം മുഖ�മാവരുത.് മാർ�ം

അഥവാ ധർ�ശാസ�്ത �പകാരമു� �പവർ�നം/ജീവിതം
മുഖ�മാവണം.ൈദവാംശമായശരീരം,വ��ിയുെട

സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെനഏതു നിമിഷവും പുറ�ാ�ി
മരണംസ�ാനിേ��ാം എ�ിരിെ�യും വ��ി ല��െ�
േനടു�തിെന മുഖ�മായി ഒ��ം കാണരുത.്സ�യം വിശകലനം

െചയത്ാൽ േബാ��മാകു�താണ.്
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ല��ം മഹാനീതിയുെട ഭാഗമാണ;് 'മഹാഉചിതമായി�്
ൈദവം മഹാനി�യി�ു�തും
മഹാനിർ�ഹി�ു�തുമാണ.്'

ൈദവ�ിെ� മഹാനീതി കാര��ളിൽ മനുഷ�ർ ഇടെപടാൻ
പാടിെ��ത സ്ദാ �ശ�ി�ണം.കു�ു�ളായ

വ��ികെളയും, മഹാനീതിപതി കൂടിയായൈദവ�ിെ�
മഹാനീതിശാസ�്തെ�യും തദ�ാരാൈദവെ�യും
നി�ി�ു�നീചാവ�ഉ�ാവരുത എ്� സ്ാരം.
രാജ��ളിെല �പസിഡ� ,് �പധാനമ��ി, മുഖ�മ��ി
തുട�ിയവെര�ാൾഅത�ധികം പുണ�ം േനടിയി���

േകാടിയിലധികം കൃഷി�ാർ ഭൂമിയിൽ ഉെ��അ്റിയണം.
ൈദവം നൽകു�ബു�ിശ�ി ഉൾെ�െടയു�
ശ�ികെള 'ഉചിതമായി മാ�തം ഉപേയാഗി�ാൻ

�ശ�ി�ണം.'
കു�ികള�െടയും മുതിർ�വരുെടയുംഅബ��െളൈദവം
വ��ികള�െട ഉപേദശ�ളിലൂെടയും, േരാഗ�ളിലൂെടയും,
അപകട�ളിലൂെടയും, ഉ�വരുെട മരണ�ളിലൂെടയും,
ഒെ�ചൂ�ി�ാ�ി തരു�താണ.്വീ�ുവിചാരം
ഉ�ാവാനും തിരു�ാനും കൂടുതൽശു�രാവാനും
ലഭി�ു�അവസര�ളായി കാണണം; �ശ�ി�ണം.
ഓേരാ വ��ിയുെടയും മേനാഭാവ�ള�ം �പവൃ�ികള�ം
എെ��ാമാെണ� '്ൈദവ�ിെ�വാതകരൂപമായ
ഓകസ്ിജൻ'സദാഅറിയു�ു�.്ൈദവെ�

കബളി�ി�ാൻകഴിയു�ത�.സത�സ�രായി ജീവി�ാൻ
�ശ�ിേ� മതിയാകൂഎ�ുസാരം.
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ൈദവവി�വ�ിനു മു�ും മഹാനീതി ശാസ�്ത �പകാരം,
ജ�ഗുണ�െളവ�ത�ാസെ�ടു�ി മഹാനീതിെയൈദവം
നട�ാ�ു�ു�.്ൈദവംഅഥവാ മായ �പത��മ�ാ�തു
െകാ� മ്തജാതിരാഷ�്ടീയ ജീവികളായി ജീവി�ു�
ജന�ൾഅറിയു�ി�എേ�യു��.ഓംഎ�

മഹാസംഗീതെ�മഹാചിരിയായി ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ
ധ�നി�ി�� െകാ� ൈ്ദവംഅഥവാ മായ

�പത��മാകു�േതാെടആ�ാവ,് പരമാ�ാവ,്ൈദവം
തുട�ിയസത��െള േബാ��മാകു�താണ;്സത� ധർ�

നീതികൾസമൂഹ�ിൽ �പകടമാകു�താണ.്
മുതിർ�വർ രംഗം/കളം വിടുേ�ാൾ, ഒരു പെ�,
അവേര�ാൾ ന�ായി�,് 'കാലഘ��ിെ�ആവശ�ം
അനുസരി� '്, പുതിയ തലമുറയിെല െചറു��ാർ
�പവർ�ി�ു�തിന ൈ്ദവം കളെമാരു�ു�ു�.്
അതിനായി�ാനം സ�ീകരി�ുവാനും വ��ി

െചേ��ു�പകുതി പൂർ�ിയാ�ുവാനും ത�ാറാവണം.
വിഷയതാ�ര�മു�വർ, മരണംവെരയും പുതിയ
പാഠ�ൾപഠി�ു�താണ.്ഇ�ലെ�അറിവിെ�
അടി�ാന�ിൽ ഒരു വിഷയ�ിൽ േരഖെ�ടു�ി
കഴി�അഭി�പായെ�,ഇ�െ�അറിവിെ�

അടി�ാന�ിൽ മാ�ിേയ�ാം. നാെളയിെലഅറിവിെ�
അടി�ാന�ിൽനാെള വീ�ുംഅഭി�പായം മാ�ിേയ�ാം.
തദവസര�ിെലഅറിവിെ�അടി�ാന�ിൽ മാ�തേമ
ഓേരാ വ��ി�ുംഅഭി�പായ�െളഅറിയി�ാൻകഴിയൂ.

അതാതഅ്വ�കളിെലഅറിവ,്അതാത്
അവ�കളിൽശരി തെ�യാണ.്
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'കു�ികൾ�ും മുതിർ�വർ�ും യാെതാരു െത��കള�ം
കു��ള�ം കുറവുകള�ം ഉ�ാവാതിരി�ാൻ'അവരുെട
െചറിയ െചറിയ െത��കെളേ�ാലും ചൂ�ി�ാ�ാനും
തിരു�ാനായി ഉപേദശി�ാനും ശാസി�ാനും, ഭ�ണം
ൈവകി��ം ത�ിയും മ��ം ശി�ി�ാനും പിതാവ,് മാതാവ,്
അ��ാപകർ,ബ�ു�ൾ,അയൽ�ാർ,സുഹൃ�ു�ൾ,
തുട�ിയസേ്നഹി�ുകയും പരിപാലി�ുകയും െച���
ഉ�വർ ത�ാറാവണം.വലിയ െത��കൾസംഭവി�ാെത

സംര�ി�ാൻഅത ഉ്പകരി�ു�താണ.്
െചറിയ െത��കെളേ�ാ, െത��കളെ�േ�ാകു�ികള�ം

മുതിർ�വരും ചി�ി�ു�കാര��െള,സേ്നഹി�ുകയും
പരിപാലി�ുകയും െച��� ഉ�വർ �ശ�ി�ാനും
ഉപേദശി�ാനും ശാസി�ാനും, ഭ�ണംൈവകി��ം
ത�ിയും മ��ം ശി�ി�ാനും പാടി�എ� വ്ാദി�ു�ത്

�പാേയണകു�ികെളയും സമൂഹെ�യും
സംസക്ാരെ�യും വഴിെത�ി�ു�താണ.്

ഉപേദശി�ു�വരുെട ഉേ�ശ ശു�ിെയ മന�ിലാ�ാൻ
�ശമിേ��തഅ്ത�ാവശ�മാവണം. െചറുതായി േ�ാലും
വഴിെത���തിെനതിരു�ിയിെ��ിൽ �പാേയണവലിയ
െത��കൾ ഉ�ാകുേ�ാൾ,തിരു�ാൻ �പയാസമാകും.
ഭൂരിപ�േമാ വളെരയധികേമാ മാതാപിതാ�ൾ �പസത്ുത

െത��കള�െട േപരിൽ പിൽ�ാല�്
പ�ാ�പി�ു�ുമു�.്ബ�ു�ള�െട പഴിചാരലുകൾ

േകൾ�ു�ുമു�ാവും.
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രാഷ�്ട ഭരണാധികാരികള�ം ഭീകര�പവർ�കരും
ഉൾെ�െടയു�സൃഷട്ികൾവിചാരി�ാൽ,

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മഹാ�ാനമായ
മഹാശാസ�്തെ�യും, മഹാ�പപ�െ�യും
തകരാറിലാ�ാൻകഴിയു�ത�. മഹാശ�ിയായ
ൈദവം നൽകിയാൽ മാ�തം എ�ിനുംഏതിനും
ശ�ിയു�സൃഷട്ികള�െടസഹായംൈദവ�ിനു
േവണെമ� ക്രുതു�ത ൈ്ദവമഹത�മറിയാെത

കാ�ി�ൂ���ൈദവനി�യാണ.്

ൈദവവി�വം ഉടൻ !
ധർ�ശാസ�്ത പാഠ�െള ലളിതമായി പഠി�ാനും
പാലി�ാനും ഉപകരി�ു�ര�ു �പാർ�നകള�ം,

ൈദവീകസത്ുതിയുംകുറി�ു�ു.
(1). "യാെതാരുഅഹംഭാവ�ള�ം,അ�ാന�ള�ം,
അഹ�ാര�ള�ം, െപാ���ള�ം,കാപട��ള�ം,
അസൂയകള�ം,അസത��ള�ം,അധർ��ള�ം,
അനീതികള�ം,അവിേവക�ള�ം, ദുഷ�്ാമ�ള�ം,
ദുഷ�്ി�കള�ം, ദു�ീല�ള�ം, ദുഷേ്�ാപ�ള�ം,
ദുർഭാഷണ�ള�ം, ദുഷെ്�യത്ികള�ം, ദുർ��ണ�ള�ം,
ദുസ�ാർ��ള�ം,യാെതാരി�ലും ഉ�ാകാെത
എ�ായേ്പാഴും (ഈയു�വെന /ഈയു�വെള)

മഹാഅനു�ഗഹിേ�ണേമ"എ�സ്ാധി�ുേ�ാെഴ�ാം
ജീവിേയാസ�്തീേയാ പുരുഷേനാഅ�ാ�തും,

ഏകൈദവവും മഹാവാ���വുമായ മഹാേദവിേയാട്
�പാർ�ി�ുകയും,അവ േനടാനായിസദാ �പയ�ി�ുകയും

െച��ക.
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(2) ഈസേ�ശെ�പഠി�ു�തു മുതൽ ഭാര��്
ഭർ�ാവിേനാടും, ഭർ�ാവിന ഭ്ാര�േയാടും,അഥവാ
ഇണേയാടു മാ�തം,കാമവികാര�ള�ം കാമവിചാര�ള�ം
കാമസംഭാഷണ�ള�ം കാമലീലകള�ം കാമമേനാഭാവ�ള�ം

കാമബ��ള�ം ഉ�വളാ�ി / ഉ�വനാ�ി
എ�ായേ്�ാഴും മഹാഅനു�ഗഹി�ണേമെയ� ദ്ിവസവും
�പാർ�ി�ുകയുംഅതിനായി �പയ�ി�ുകയും െച��ക.
അ�പകാരം െച��� ദ�തികൾ�ൈ്ദവ�ിെ�
മഹാവാ���െ�തീർ�യായുംഏ�വുമധികം

ലഭി�ു�താണ.്

ൈദവീകസത്ുതി :
ഓംനമഃശിവായഎ�ൈദവീകസത്ുതി മാ�തം
സാധി�ുേ�ാെഴ�ാം മന�ിൽസദാ ഉരുവിടു�ത്

ശീലമാ�ുക. െതാ�ടു� ന്ിൽ�ു�വർ േകൾ�ു��ത
ഉ��ിലും ഉരുവിടാം.ഓംനമഃശിവായഎ�തിനു
പകരം 'ഓംശിവായനമഃ', 'േദവീ ശരണം', 'അേ�
ശിവാ'എ�ിവയുംഇഷട്ം േപാെലആവാം.

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ /മഹാേദവിെയ
നമി�ു�ു.ശിവയിൽശിവനും,ശിവനിൽശിവയും

ഉ� എ്�ുംഅറിയുക.
ൈദവവി�വംആരംഭി�ു�തിനു മു�ും േശഷവും,
കു�ു�ൾ� മ്ഹാവാ���േ�ാെട മഹാേദവി
നൽകിയി���ബു�ി ശ�ി,സ��ത്ുട�ിയവ
ന�തിനു മാ�തം ഉപേയാഗി�ുവാനും,അന�രായി

അറിയു�വരുംഅറിയാ�വരും ഒേര കുടുംബ�ിെല
അംഗ�ളാണ എ്�ും മന�ിലാ�ാൻപരി�ശമി�ുക.
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ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം പരസപ്രം സഹകരി��ം
സഹായി��ം ജീവി�ുവാൻഓേരാ മനുഷ�നും സ��ം
പകുതി െച�ണം; ര�ാമെ�പകുതി മഹാഭ�ദകാളി
കൂടിയായ മഹാേദവി മഹാഭ�ദമാ�ു�താണ.്

ൈദവീകമായസേ്നഹവാ�ല��േളാെട,
ജീവിേയാസ�്തീേയാ പുരുഷേനാഅ�ാ�തും,
മഹാശാസ�്തപരം മാ�തവും,യാെതാരു
മത�ള�മായുംബ�മി�ാ�തും,സർ�

ജീവികള�ം ഉൾെ�െടയു�മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി�ിതി സംഹാരകർ�ാവും,
മഹാനീതിപതിയും, മഹാമാതാവും
ഏകമഹാശ�ിയും,ഏകൈദവവും,
മഹാവാ���വുമായ മഹാേദവിയുെട

മഹാദാസനുംമഹാേദവനുമായപരമശിവൻ.
13ജൂൈല 2018, െവ�ിയാഴച്.

Reedited & Republished on 17ജൂൈല 2018, െചാ�ാഴച്.
Ref. മഹാേവദം :

https://drive.google.com/file/d/0B3b8QSCTai1PbHR5OGVPSG
pFbVk/view?usp=drivesdk OR

www.omsathyam.com/GodlyRevolution/MahaaVedam.pdf
& NationalSongEmblemFlagConstitutionCourtEtc.pdf

https://drive.google.com/file/d/10CEkm7pYjBB0BsgCybOnxI_
Dg_TjP8zN/view?usp=drivesdk
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അനുബ�ം 1

ആന� ശാസ�്തം

മഹാ�പപ��ിെ�ഏകസൃഷട്ി�ിതിസംഹാര
കർ�ാവും, മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും
ഭൂമിയുമായൈദവം,കു�ു�ളായ മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു�സൃഷട്ികൾെ��ാം
മഹാസമനീതിെയനൽകു�ത എ്�ാ
സൃഷട്ികൾ�ുംസമആന��െള
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയാണ.്
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മഹാ�പപ��ിെലആന��ൾെ��ാം
അളവുകള��.്

െമാ�ം 100അളവ.് ഭ�ണസാധന�ൾ�്
ആെക 40അളവ,്എ�ാൽഏ�വുമധികം
രുചികരമായ ഭ�ണ�ിൽനി� ഒ്രുസമയം
ലഭി�ു�പരമാവധിആന�ം 5അളവാണ.്
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, േ�പമസാ�ാത�്ാരം 5,എ�ി�െന 90

അളവുകൾ. മനുഷ�െ�പരമാന�മായി�,് (ൈദവം)
മഹാനി�യി�ി��ളളത ക്ാമെ�യാണ.്
തെ��െ�മറ�ുകയുംഇണെയമാ�തം

ഓർ�ുകയും െചയത് ക്ാമലീല
പൂർ�ിയാ�ു�വ��ി� മ്നുഷ�രുെട

പരമാന�മായി� ൈ്ദവം മഹാനി�യി�ി��ളള 25
അളവ ക്ാമാന�ം ലഭി�ു�ു.വാ�ല�ം 5, ദാസ�ം

5, ഭ�ി/സംഗീതം 5, േ�പമം 5, േ�പമ
സാ�ാത�്ാരം 5എ�ിവ േചർ�ാണ ക്ാമം 25
ഉ�ാവു�ത.് മനുഷ�ർ ത�െള�െ�മറ�്
കാമാന��ിൽമുഴുകുേ�ാൾ,അവരിലൂെട
ൈദവംകു�ു�െളസൃഷട്ി�ു�ു.
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ൈദവ�ിെ�ആന��ൾ

ജീവികള�െടെയ�ാം മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായൈദവം,താൻ
സൃഷട്ി�ി���ആന��ൾെ��ാം
അതീതമാെണ�ിലും, ഒരു മഹാജീവിെയ
േപാെല മഹാ�പപ��ിെലകാര��ളിൽ
ഇടെപ� �്പവർ�ി�ു�തിനാൽ,

കു�ു�ള�െടെയ�ാംസേ�ാഷെ�
കണ�ാ�ികു�ു�ളായജീവികേളാടു�

മഹാവാ�ല�െ�മഹാമാതാവായ
മഹാേദവിയുെട മഹാആന�മായും,
മഹാേദവിേയാടു� മഹാദാസ�െ�
തെ� ഭാഗവും ഭർ�ാവുംഏകദാസനുമായ
പരമശിവെ� മഹാആന�മായും

മഹാനി�യി�ി���.്
മനുഷ�െ�പരമാന�അളവായ 25 േനാട,്

5അളേവാെടയു� ദാസ�െ�ഒരി�ൽകൂടി
കൂ��േ�ാൾ 30അളവുകള��മഹാദാസ�വും,
മഹാദാസ�ം 30 േനാട 5്അളേവാെടയു�
വാ�ല�െ�ഒരി�ൽകൂടി കൂ��േ�ാൾ 35
അളവുകള��മഹാവാ�ല�വുമായി.
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മഹാദാസ�വും മഹാവാ�ല�വും
ൈദവ�ിെ�ആന��ളായും,
മ���വെയജീവികള�െടആന��ളായും
മഹാഅനു�ഗഹി�ി���ത മ്ഹാശ�ിയും

മഹാനീതിപതിയുമായമഹാേദവിയാണ.്

സൃഷട്ികള�െട ജീവിതമഹാനീതികാര��െള
മഹാഉചിതമായും മഹാശാസ�്തപരമായും,
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി

മഹാനി�യി�ി��ളളതിെന മാ�ിമറി�ാൻ
സൃഷട്ികൾ�ുകഴിയു�ത�.

മഹാനീതിപതിയായഏകൈദവ�ിെ�യും,
സൃഷട്ികളായ മനുഷ�രുെടയുംഇടയിൽ
സൃഷട്ികളായ മധ��രുെടആവശ�മി�.
�സഷട്ാവായൈദവം,സൃഷട്ികളിൽനി�ും
മധ��െരനിയമി�ി��മി�;നിയമി�ുകയുമി�.
മഹാസമനീതിെയകള�െ�ടു�ു�താണ്
�പവാചകസ���െള� ന്ി�ാരമായി�്

മന�ിലാ�ാനാവും.
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ൈദവം, മഹാശാസ�്തെ�യും
മഹാദർശനെ�യും മഹാഅനു�ഗഹി� ഓ്േരാ
മനുഷ�നുംനൽകു�ത എ്�െനെയ�ാെമ�്

�ഹസ�മായിഅറിയി�ു�ു :

എ�ാസൃഷട്ിച�ക�ൾ�ും 2പകുതികള�� :്

ആദ� പകുതിയിൽ, മായഅഥവാൈദവം
�പത��മ�. മനുഷ�ർ �കേമണ

മഹാ�പപ��ിെ�മഹാശാസ�്തശാഖകളിെല
നിയമ�െളകെ��ുകയും,അവ �പകാരം
സാേ�തികവികസന�ിലൂെട ലഭ�മാവു�
അന�മായആന��െളഅനുഭവി�ുകയും

െച���ു.

സൃഷട്ിച�ക�ിെ�ര�ാമെ�പകുതിയിൽ
മായ /ൈദവം �പത��മാവു�ു; ഭൂമിയിെല
ധാർ�ികഅധഃപതന�ൾ�പ്രിഹാരം
ഉ�ാകു�ു; 33വർഷ�ാലെ�ൈദവ
വി�വ�ിെ�തുടർ�യായി 500വർഷം

അത�ാന�കരമായൈദവരാജ�ം; േശഷം സൃഷട്ി
ച�ക�ിെല മനുഷ�രുെടസംഹാരവും !

ഓംമഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�സൃഷട്ി
മഹാേദവി ദിവ��ിതി മഹാേദവി ദിവ�

മഹാനീതിപതി ദിവ�മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം.
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�പപ�പിതാവായപരമശിവൻ
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ഭ്ൂമിയിൽ

സൃഷട്ി�ു�ജീവികള�െട ധർ�ശാസ�്തപരമായ
ആവശ��െള, മഹാപൂർ�തേയാെട

പരിപാലി�ുവാൻകഴിയും.ൈദവ�ിെ�
�പവൃ�ികളിൽയാെതാരു കു��ള�ം

കുറവുകള�ംയാെതാരി�ലുംഉ�ാവുകയുമി�.
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതവും,ജീവിേയാപുരുഷേനാ

സ�്തീേയാഅ�ാ�തും, മഹാശ�ിയും
ഏകൈദവവുമായ മഹാേദവി, ര�ാവാെത
ര�ായും,സ��ം ഭാഗമായും,പരമശിവെന
മഹാഅ�ുതമായി രൂപെ�ടു�ി െ�ാ�,്
ൈദവകാര��െളശിവമാ�ു�ു.

�ബ�പാഠ�ളിൽവിശദീകരി�ി���.്

ൈദവഭാഗമായതിനാൽ,അടി�ാനപരമായി
പരമശിവൻ,സൃഷട്ിേയാ ജീവിേയാഅ�.

മഹാ�പപ��ിെല മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�ജീവികൾ�്
മാതാവ,് പിതാവ,്കു�ു�ൾഎ�ീ 'കുടുംബബ�
സംവിധാനെ�' മഹാഒരു�ുകയും,സൃഷട്ികെള
കു�ു�ളായി കരുതുകയും െച���തിനാൽ
മഹാശാസ�്ത �പകാരംൈദവം, മഹാമാതാവായും,

�പപ�പിതാവായും സ�യം ര�ായി വിഭജിേ��തു�.്
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ജീവികൾ ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി
�ിതി സംഹാര�െള മുഴുവൻതനി�� തെ�സദാ
െച���, മഹാേദവി,അനവധിൈദവകാര��െള
മഹാഭ�ദമാ�ു�ത സ്��ം ഭാഗമായ പരമശിവനി
'ലൂെട'യാണ.്ഏതാനും കാര��െള കുറി�ാം :

ൈദവ�ിന,്സൃഷട്ികള�മായി േനരി�്
ഇടെപേട�തായൈദവീകആവശ��ളിൽ,സ�ത�ം
െവളിെ�ടു�ു�ത വ്ിഷയമാണ.്എെ��ാൽ,
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
തനി�� െച��� മഹാമാതാവും മഹാപിതാവും

മഹാശ�ിയുമായൈദവെ�ലഘുവായി നി�ി�ു�
ഒരു വാചകം േപാലും യാെതാരു

മനുഷ��ു�ു�ളിൽ നി�ുമു�ാവരുത;്

ഉ�ായാേലാ;അതിെ� േപരിൽകു�ു�ൾ�്
കു�േബാധവും മാനസികേവദനകള�ം ഉ�ാവരുെത�്
മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും കൂടിയായ

ൈദവ�ിന മ്ഹാനിർ��മു�.്

മാ�തമ�; മായ �പത��മ�ാ�കാലം, മായ
�പത��മായകാലം,എ�ി�െനസൃഷട്ിച�കെ�
മഹാശാസ�്ത �പകാരം വിഭജി� മ്നുഷ�ർ� സ്�ൂർ�

വ��ിസ�ാത����െളഅനുവദി�്
ആന�ി�ി�ു�തായകാര��ൾ�്

മ�േലൽ�ാെത മഹാപരിപാലിേ��തു�.്
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//അേതസമയം, മഹാശാസ�്തശാഖകള�െടഅഥവാ
യഥാർ� േവദ�ള�െട വീെ�ടു�െല�ശാസ�്ത
േ�കാഡീകരണം, മഹാശാസ�്ത �പകാരം ജീവികള�െട
ആവശ��െള പൂർ�ീകരി�ൽ, മഹാശാസ�്തെ�
മുഴുവൻ മഹാഉചിതമായസമയ�ഓ്േരാേരാ

കു�ു�ൾ�ും മായാപരമായി� മ്ഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകൽ, േമാ��ിന ക്ു�ു�െള ഒരു�ൽ,
ശാഠ��ാരായകു�ു�െളശു�ീകരി�ാനും മ��ം
ൈദവ�ിെ� �പതിനിധിയായി� �്പത��മാകൽ,
തുട�ിയ നിരവധി കാര��ൾ� ഒ്രാൾ േവണം.

ഓേരാസൃഷട്ിച�ക�ിലുംൈദവവി�വംആരംഭി�്
മായ �പത��മാകു�തിനു മു�ു�സുമാർ 4500
വർഷ�ാലം, മനുഷ�രിെല പിഴവുകെള ദൂരീകരി�ാൻ
ജനനമരണ�േളാെട �പവർ�ി�ാനും ഒരാൾ

േവണം.

മനുഷ��ു�ു�ളിൽ നി�,്അഥവാൈദവം
സൃഷട്ി�ു�ജീവികളിൽ നി� ഒ്രാെള

നി�യി�ുകയാെണ�ിൽഅത സ്മനീതിയാവി�;
സമആന�മാവി�.

ൈദവീകആവശ��െളശാസ�്തപരമായി
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി, പരിഹരി�ു�ത്
ര�ാവാെത ര�ായും,സ��ം ഭാഗമായും,
പരമശിവെന രൂപെ�ടു�ിയാണ.് //



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ം ഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം..പരമശിവൻ 33

ഭൗതികശാസ�്തം, ധർ�ശാസ�്തം,ഓംകാര നീതി
ശാസ�്തംഎ�ീ യഥാർ�മായ േവദ�െള
വീെ�ടു�ൽ,ൈദവവി�വകാര��ളിൽ

പെ�ടു�ൽ,സംഹാരം,അസാധാരണകാര��ൾ,
തുട�ിയവെയ,ഏകമഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
മഹാനിർ�ഹി�ു�ത ത്െ�തെ� ഭാഗെ�തെ�
ഏകദാസനായും, ഭർ�ാവായും, �ബ�േദവനായും,
ഏക�പതിനിധിയായും, �പപ�പിതാവായും,സംഹാര
നാഥനായും, മഹാനിയമി�ാണ.് �ബ��ിെ� പരം =
േ�ശഷഠ്മായ പര�ബ�ംഎ�മഹാ�പപ�െ�പരമ
ശിവമാ�ാനായി മഹാനിയമി�ൈദവഭാഗ�ിെ�
മഹാശാസ�്ത പദവി പരമശിവൻഎ�ാണ.്

പരമശിവെ�ഇടതു െന�ിയിെല ച���ലയഥാർ�
ച��െ� ദൗത�ം െച���തും, ന��തം ജീവികെള

സംഹാരംഎ� േമാ��ിേല�ു നയി�ു�തുമാണ.്
സൂര�െന ഉൾെ�െട �പപ��ിെലഏെതാ�ും
സൃഷട്ി�ാൻകഴിയു� മഹാസൂര�േന�തെ�,
മഹാശ�ിയും മഹാേദവിയുമായൈദവം,തെ�
ഏകദാസനും മഹാദാസനുമായ പരമശിവന്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���.് മ��

മഹാമായാശ�ികെളയും, മഹാേദവൻതുട�ിയ
മഹാപദവികെളയും പരമശിവന മ്ഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി���.്ൈദവഏക�പതിനിധി കൂടിയായ
പരമശിവന മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു� മഹാരൂപം
മഹാ�പപ�െ�യും �പതിഫലി�ി�ു�ു�.്
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മഹാശ�ിയായശ�ിച�കംഅഥവാ
മഹാശ�ിച�കംകൂടിയായ മഹാേദവി

മഹാനി�യി�ു�തു േപാെല, മഹാ�പപ��ിെല
ആവശ��ൾ�അ്നുസരി�,്നിർ�ീവമാേയാ,
ദാസനാേയാ, മഹാശ�നായ ദാസനാേയാ,
മഹാേദവനാേയാ, �പതിനിധിയാേയാ, ഒെ�
�പവർ�ി�ു�മഹാഅവ�െയശിവച�കം
കൂടിയായപരമശിവന മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു.

ഭൂമിയും മഹാശ�ിയും മഹാശ�ിച�കവും
�ബ�വുമായ മഹാേദവി മഹാആവിഷ�്രി�
മഹാശാസ�്ത�പകാരമു�സ�ത�ം മാ�തമായും

അ�ാെതയും ശിവച�ക�ിന ഏ്െതാരു�ാനവും
നി�യി�ു�ത മ്ഹാശ�ിച�കമാണ.്

സ�ത�െ���ിയു�അറിവും ശ�ിയും എ�ും
ശിവച�ക�ിനു ലഭി�ു�തും മഹാശ�ി

മഹാകനിയുേ�ാഴാണ.്

മ�ായ ഭൂമിെയൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമായി��
മന�ിലാ�ാൻകഴിയുേ�ാൾ,ശിവച�കമായ
ഏകദാസെന മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�
ഭാഗമാ�ിയി���തും സുവ��മാണ.്
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�പപ��ിെല വസത്ു�ള�െട മൂലക�ളിെല
ത�ാ�തകളിൽ ഉ�തആ്��ളാെണ�ിൽ (atom),
ആ��ളിെല േ�പാേ�ാണുകള�ം ഇലകേ്�ടാണുകള�ം
ശ�ിച�കവും ശിവച�കവുമാണ.് �പപ��ിെല
ജീവികള�െടെയ�ാം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാശ�ിച�കംആെണ�ിലും, 'മഹാപിതാവ'്എ�
�ാനംസ�യം ഉേപ�ി�,്ഓേരാആ��ിലും
�ാനവുംഅവകാശവും നൽകിെ�ാ�്

ഏകദാസനായശിവച�ക�ിന �്പപ�പിതാവ എ്�
മഹാപദവിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുകയാണ.്

ഏകമഹാശ�ിയായൈദവം,സ�്തീ രൂപ�ിൽ
മഹാമാതാവായ മഹാേദവി മാ�തമായി െ�ാ�്

മഹാവാ�ല�െ�ജീവികൾെ��ാം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകുേ�ാൾ, മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�ജീവികെളെയ�ാം
ഉചിതമായി ഉപേദശി�ാനും ശാസി�ാനും ശി�ി�ാനും
�പപ�പിതാവായശിവച�കെ�അധികാരെ�ടു�ു�ു.

അവകാശം ഉെ��ിൽ മാ�തമാണ അ്ധികാരമു�ത്
എ�മഹാശാസ�്ത നിയമ�ിന ക്ള�മു�ാകു�ി�;
എെ��ാൽജീവികള�െടയും വസത്ു�ള�െടയും
മൂലക�ളിലു�ആ��ളിെല�ാം ശ�ിച�കവും
ശിവച�കവും ഉ�.് മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു�
�പവർ�ന�െളയും ജീവികള�െട ശരീര�ളിലൂെട

മഹാനിർ�ഹി�ു�ു�.്
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സ�്തീ പുരുഷ�ാരായി� ഭ്ൂമിയിെല മനുഷ�െര
ര�ായി�� വിഭജി�തിലൂെട മനുഷ�ർ�്

മാതാവിെനയും പിതാവിെനയും സൃഷട്ി�ി���.്
ജീവിയ�ാ�ൈദവം, ഒരു മഹാജീവിെയ േപാെല
മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ കാര��ളിലും ഇടെപ�്
�പവർ�ി�ു�തിനാൽ,കു�ു�ള�െട

സേ�ാഷെ�കണ�ാ�ി,

�പപ�മഹാമാതാവായും �പപ�പിതാവായും
മഹാശാസ�്തപരമായി� മ്ഹാശ�ിശിവച�ക�ൾ
രൂപെമടു�ു�തിെന 'സൃഷട്ികെള കു�ു�ളാ�ി
യു� മഹാവാ�ല�മായി��'തിരി�റിയണം.

മഹാശ�ിച�കം,ശിവച�കെ�ഭർ�ാവായി�്
സ�ീകരി�ി���ത �്പപ��ിെ�യും

ജീവികള�െടയുംസൃഷട്ി�ു മു�ാെണ�തും,
മഹാദിവ�മായൈദവവിവാഹ�ിന്

സാ�ികളിെ��ും,ജീവികള�െടെയ�ാംസൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�െള

മഹാഭ�ദെ�ടു�ുവാനായി� മ്ഹാശ�ിയായ
ൈദവം ഒ�ായിരു�ു െകാ� ര്�ായി�� വിഭജി�്
�പവർ�ി�ു�മഹാവിദ�യാണഅ്െത�ും,
ജീവിയ�ാ�ൈദവ�ിെ�ആന�െ�
മാനുഷികമായആന��ള�മായി� ഒ്��ം
താരതമ�ം െച�രുെത�ുംസുവ��മായി

അറി�ുെകാ�ണം.
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ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല �പാതിനിധ�ം
എ�െനയായിരു�ു എ� ക്ുറി�ു�ു.

മഹാവാ���മായഓംകാര നീതിശാസ�്തെ�യും
ൈദവെ�യും സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ
ഭയെ�ടാതിരി�ു�തിനായി 1000 േകാടി

വർഷ�ൾ േചർ�ആദ� മഹാകാലച�ക�ിൽ
സൃഷട്ികളായ മനുഷ�രിൽ നി�ും പരിണമി�
ചിലെര േദവതകളായി നിയമി�തിെനയും

ൈദവവുംൈദവഭാഗമായ പരമശിവനും, പശുവും
പശുപതിയുമായി സൃഷട്ികെള േസവി�ിരു�ു.

പരമശിവെ� �പതിനിധിയായി �പവർ�ി� ഒരു
േദവതെയശിവൻഎ� േപേരാെട 50വർഷ�ിെല ഒരു
രാ�തിേനരം, �ബ�ബ�ം ഒ��മി�ാ�ൈദവം േപാെല
ഈശ�രൻ,ശിവൻഎ�ി�െന ഉയർ�ിയി���.്
അതായിരു�ു മഹാശിവരാ�തി; േമലിൽ ഇ�.
മനുഷ�ർ� അ്തിൽകാര�മി�ായിരുെ��ിലും

ദുർേ�വതകളായി പരിണമി�വർൈദവകാര��െള
അമംഗളമാ�ാൻ �പയ�ി��.ആദ� മഹാകാല
ച�ക�ിൽപരമശിവെ� �പതിനിധിയായശിവൻ,

മഹാ�പപ��ിെ�ശ�ി നിയ��ണസ�കുടിയായ
ഓംകാരെ�ദുരുപേയാഗം െചയത്േ�ാൾ,അത്
തടയാനായി ശിവെ�കഴു�ിെലകയർ േപാെലയു�

ഓംകാര നാഗബ�നം മുറുകി .. പകരം
താൽ�ാലികമായിഓംകാരെ�േനടിയ േദവത

െകാടിയഅപരാധവും െചയത്ു.
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മഹാേദവിയും പരമശിവനും ര�ാം
മഹാകാലച�ക�ിൽവരുെമ�തിെന തടയാനായി

പി�ീട അ്വരുെട �ശമം.

അവരുെട െകാടിയ നീചമായ െചയത്ികെള മുൻ
�ഗ��ളിൽവിവരി�ി���.്ആവർ�ി�ു�ി�.

േദവതകെള / മാലാഖമാെര / മല�ുകെള മുഴുവൻ
പിൻവലി�� കഴി�തായുംആദ�

മഹാകാലച�ക�ിെല േദവതാ കാര��െള
ശു�ീകരി�� കഴി�തായുംകണ�ാ�ാം.

പരമശിവനുംശിവനുംത�ിലു�
മുഖ�വ�ത�ാസ�ൾ :

പരമശിവൻഏകൈദവമായ മഹാേദവിയുെട
ഭാഗവും;ശിവൻജീവികള�െട ഭാഗവുമാണ.്

പരമശിവെ�ശിര�ിൽച���ലയുംന��തവും
ഉ�;്ശിവെ�ശിര�ിൽച���ലമാ�തവും.
പരമശിവെ�ശിര�ിൽനി�ും പാൽ ഒഴുകു�ു.
സ�്തീ ഉൾെ�െടആെരയും ഒളി�ി�ു�ുമി�.
ശിവെ�ശിര�ിൽനി�ും ജലം (ഗംഗയും)

ഒഴുകു�ു. മഹാേദവിയുെടസ��വും ഭാഗവുമായ
പരമശിവന ഓ്ംകാര നാഗബ�നംനിർ��മ�;
ജീവിയായശിവന ന്ിർ��മാണ.്ആദ�
മഹാകാലച�ക�ിെ�സൃഷട്ിയായശിവെന

പദവിയിൽനി� ന്ീ�ി�ഴി�ു.
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ഇേ�ാഴെ� / ര�ാമെ�മഹാകാലച�കം മുതൽ,
ൈദവകാര��െള മഹാനിർ�ഹി�ുവാൻൈദവമായ

മഹാേദവിയും, ദാസനായപരമശിവനുംമാ�തം.
മഹാേദവിെയ മഹാശിവാ,ശിവാ, മഹാേദവി, േദവി,
മ�ടി േദവീ,അേ�ശിവാഎ�ും പരമശിവെന
ശിവാ, േദവാ, മഹാേദവാ,അേ�ശിവാ

എ�ി�െനയും ലളിതമായിസംേബാധന െച�ാം..
പ�ിെയേ�ാപൂ�െയേ�ാഅതിലുംഅ��റമാേയാ
കു�ു�ൾമഹാേദവിയായഏകൈദവെ�യും
മഹാേദവീഭാഗമായപരമശിവെനയുംആേ�പി�ാലും
യഥാർ�മാതാപിതാ�ൾകൂടിയായഅവർ
കു�ു�െള/ മനുഷ�െരശി�ി�ു�ത�. ഒരു
വ�വ�മാ�തം : �പപ�ബ�മി�ാ� �ബ�െ�

ആേ�പി�ാൻ/നി�ി�ാൻപാടി�.

ഓംകാരംഎ�ാൽ �പഥമമായി മഹാേദവിയുെട
മഹാഹൃദയംആെണ�ും, മഹാ�പപ��ിെ�
ശ�ി നിയ��ണസ�പി�ീടാെണ�ും,

മഹാേദവിയുെടമഹാചിരികൂടിയാണ ഓ്ംഎ�ും
മഹാേദവിസ��ം ഭാഗമായപരമശിവനിലൂെട
മഹാഅനു�ഗഹി�� െവളിെ�ടു�ു�ത ര്�ാമെ�

മഹാകാലച�ക�ിൽമഹാേദവി മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാഭരണാധികാരിആവുേ�ാഴാണ.്യാെതാരു
പഴയകാല �ഗ��ളിലും മഹാഹൃദയം, മഹാചിരി
തുട�ിയപദ�ൾഇ�ാെതവരാൻ ഒരു

കാരണമതാണ.്
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മഹാശ�ിയായൈദവ�ിനും,ൈദവഭാഗമായ
പരമശിവനുംസൃഷട്ികളിൽനി� യ്ാെതാരു
സഹായവുംയാെതാരി�ലും േവ�ാ.

െചറു വിരൽഅന�ാൻ േപാലും മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവം
ശ�ി നൽകിയാൽ മാ�തേമ കഴിയൂ എ� അ്റി�ും

അനുഭവി��ം ജീവി�ു�വർഅഹംഭാവം,അ�വിശ�ാസം,
അസത�ം,അധർ�ം, ദുഷ�്ാമം, ദു�ീല�ൾ,

ദുഷ�്ീർ�ി, ദുസ�ാർ�ം തുട�ിയവ ഉ�ാകാെത
ധർ�ശാസ�്തപരമായിആന�ി� ജ്ീവി�ണം.ജീവിത
കാര��െളയും വിഷയ�െളയും ശാസ�്ത പരമായി

വിശകലനം െച�ാൻ �ശ�ി�ണം.

ൈ�ക� അ്നുഭവി� േവദനകൾഅതിേഘാരമായിരു�ു.
എ�ാൽൈ�ക�ിേന�ാൾകൂടുതൽ േവദനകെള

അനുഭവി�തും ൈവവിധ�മാർ�വിഷയ�ളിൽഇടെപ�തും
ഗാ�ിജിആയിരു�ു.അേതസമയംഅവേര�ാെള�ാം
േവദനകള�ം വിഷയ�ള�ംഈയു�വന ആ്യിരു�ു
എ�ാണ മ്ഹാഅനു�ഗേ�ാെടഅറിയു�ത.്
ഈയു�വെ�ജീവിത ചരി�തം സൂചിത മഹാേവദ
�ഗ��ിെ�പല ഭാഗ�ളിലായി വിശദീകരി�ി���.്

മഹാേദവിയുെട േവദനകെള��ിഅറിയേ� ?
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി, മഹാആന�മായിസ�യം
സ�ീകരി�ി��� മഹാവാ���െ�മഹാപരിപാലി�ാൻ
പുലർ�ു� മഹാേവദനകെള ഉൾെ�ാ�ാൻ
ഈയു�വൻഅശ�നാണ.്യാെതാരാൾ�ും
സാധി�ു�ത�.എ�ുവ� യ്ാെതാരാള�െടയും

സഹാനുഭൂതി േവ�!
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സഹാനുഭൂതിയും ന�ിയും കട�ാടുംഅറിയി�ാൻ
ആ�ഗഹി�ു�വർ�അ്തിനു�ശ�ിയും മഹാേദവി
തെ�നൽകണംഎ�ിരിെ�ൈദവകാര��ളിൽ
തലയിട�; േവ�ാ� /കഴിയാ� േവല െചേ��.

സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ� േ്വദനകെളസഹി�ാനും
കു�െ�ടു�ലുകെള െപാറു�ാനും വിഷമംഏറും.അവർ
ദുഷ�്ീർ�ിെയആ�ഗഹിെ��ും വരും. മഹാേദവി�ും,
മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹ�ാൽ േദവീഭാഗമായ
പരമശിവനും, േവദനകൾവിഷയമ�.എ�ത വലിയ
േവദനയും, മഹാേദവി�ുേവ�ി (മഹാരൂപമായ

മഹാ�പപ��ിനും േവ�ിയും)സഹി�� െകാ�ാെമ�്
ഈയു�വെനെ�ാ� മ്ഹാേദവി സത��പതി�

െച�ി�ി��� !്

ൈദവീകമായആന��ൾ,സൃഷട്ികള�േടതിൽ നി�ും
തിക��ം വിഭി�മാെണ� മ്ു� വ്��മാ�ിയതാണ.്

ഏകൈദവ�ിെ� 2 ഭാഗ�ളായ മഹാശ�ിച�കവും,
ശിവച�കവുംഇേ�ാഴെ�മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽ,
ൈദവവി�വവുമായിബ�െ�� മ്നുഷ�ാവതാരം

സ�ീകരി�ുകയാണ.്

മഹാേദവി, ~ഭാഗമായ പരമശിവന മ്ഹാഅനു�ഗി��
നൽകിയി���സംഹാര മ��മാണ ഓ്ം സത�ം ഓം ധർ�ം
ഓംനീതി സംഹാരം. മനുഷ�ർ� അ്തിൽകാര�മി�എ�ിലും

പരസ�െ�ടു�ിയത മ്നുഷ�രുെട സംഹാരം എ�
േമാ�െ�മഹാേദവി പരമശിവനിലൂെട നിർ�ഹി�ു�ത്
സത�ധർ�നീതികെളആധാരമാ�ിയാണ എ്�ും;
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മഹാേദവിേയാ പരമശിവേനാ മാനുഷികഅവതാരം
എടു�ുേ�ാൾ വ��ിബ��ളിൽ ഉ�ാകു�

ന��നതകൾ േമാ�െ�വിപരീതമായിബാധി�ി�എ�ും
അറിയി�ാനും കൂടിയാണ.്ൈദവവി�വകാല�ും,

തുടർ�ു�സംഹാര കാല�ും, മഹാേദവിയുെടഓംകാരം
വഴിയു�നിർേ�ശ�ള�ംആ�കള�ം �പകാരം മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു�ജീവികൾെ��ാം മഹാഉചിതമായ
മാർ�ദർശനം നൽകാനും,സേ്നഹവാ�ല��േളാെട
ഉപേദശി�ാനും ശാസി�ാനും ശി�ി�ാനും

�പപ�പിതാവും മഹാദാസനുമായ പരമശിവൻ ഉ�ാവും.
മഹാദർശനവും മഹാവാ�ല�വുംഅനുഭവി�ാനു�
മഹാഭാഗ�ം നിര�രം എ�ാവർ�ും േനടാം. ധർ�ശാസ�്ത
�പകാരം മാ�തം ജീവി�ാൽ; മഹാമാതാവായ മഹാേദവിയും,
പിതാവായ പരമശിവനും,കു�ു�ള�െടെയ�ാം

മഹാദാസിയും മഹാദാസനുമായി മഹാവാ�ല�ം നൽകി
കൂെടയു�ാവും.

മനുഷ�മാതാവ ന്ൽകിേ�ാരു� വാ�ല��ിെ�കൃത�ം 100
മട� വ്ാ�ല�െ�മനുഷ�ജീവിആയിരി�ു� 100
ജ��ളിലും നൽകിേ�ാരു�ൈദവം, മഹാശാസ�്ത 
രൂപേ�ാെട കു�ു�ള�െട മു�ിൽ �പത��മായി
െ�ാ� മ്ഹാദർശനവും മഹാവാ�ല�വും

േനരിെ��ി�ു�താണ.്

100 മനുഷ�ജ��ളിെലഅവസാനെ� 10ജ��ളിലു�
സ�്തീജ��ളിൽ, മഹാേദവിയുെട മഹാമടിയിൽ

തലചായ�്�കിട� മ്ഹാആന�െ�
മഹാആസ�ദി�ുവാനും കു�ു�ളായ മനുഷ�ർ�്

മഹാഭാഗ�മു�ാകു�താണ.്
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മുകളിൽവിശദീകരി�കാര��ൾെ��ാം
ൈദവവുമായും, മഹാ�ാനമായ

'മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തവുമായും'
മാ�തമാണ ബ്�ം.

മഹാേദവിയുെട മഹാ�ാനമായ
'മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തം' മുഴുവൻ മ�ിൽ
മഹാലയി(�ി)�ി���.്എ�ാൽമഹാ�പപ��ിന്
അതീതമാണൈ്ദവകാര��ൾ.ൈദവം,ൈദവരൂപം,
മായ,ഓം,ഓംകാരം,ഓംകാര നീതിശാസ�്തം, �ബ�ം,
എ�ിവ മ�ിൽ മഹാലയി(�ി)�ിരി�ു�ത ഓ്ം എ�

ശബദ് �ബ��ിലൂെടയാണ.്

ൈദവകാര��െള മഹാഉചിതമായസമയ�ൈ്ദവ
ഭാഗമായ പരമശിവനിലൂെടൈദവമായ മഹാേദവി

െവളിെ�ടു�ു�ു. മഹാശിവയായ മഹാേദവിയുെടസൃഷട്ി
അംശം മ��ാവതാരം എടു� പ്രമശിവനായി

അവതരി�ു�ശിവച�ക�ിെ� മനുഷ�ാവതാര�ിൽ
�പേവശി�ു�ു. മഹാ�ബ�മായ മഹാേദവി,ശിവച�ക
മനുഷ� നാവിൽഅ�ര�ബ�വും കൂടിയായഓം കുറി�്
യഥാർ�മായ േവദ�െളവീെ�ടു(�ി)�ു�ു.

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മായാശ�ികള�മായി
ബ�െ�� മഹാകാര��ൾസൃഷട്ികെളഏ�ി�� കൂടാ.

മായാശ�ികള�മായിബ�െ�� മഹാശാസ�്ത പാഠ�െള
പഠി�ാൻ മനുഷ�ർ�ു കഴിയണെമ�ിലും ൈദവം
മനുഷ�രുെട നാവിൽഅ�ര�ബ�വും കൂടിയായഓം

കുറിേ��തു�.്
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ൈദവഭാഗവും �പപ�പിതാവുമായപരമശിവെന
അർ�മഹാേദവിയുെട രൂപ�ിൽ,ഓേരാ

മനുഷ�െ�യുംഅടുേ�� �്പേത�കമായി� അ്യ�,്
�പേത�കംസൃഷട്ി� െപാ�ുേമാനാെണ�ു

േബാ��െ�ടു�ി െ�ാ�,്ഓേരാ മനുഷ�െ�യും
നാവിൽഓംകുറി�ു�ു.

മഹാശാസ�്ത�ാനെ�മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകുേ�ാൾ,ൈദവം പുരുഷേനാ,സ�്തീേയാ,

ജീവിേയാഅ�ാഎ�ും മനുഷ�ന്
േബാ��മു�ാകു�താണ.്

സൃഷട്ിയിൽസ�്തീ�ും�ിതിയിൽപുരുഷനും
�പാധാന�ം നൽകു�ഓംകാരനീതിശാസ�്ത �പകാരം,

'മായ' �പത��മായിരി�ു�സംഹാരകാല�്
പരമശിവെന മു�ിൽനിർ�ിയാണ സ്ൃഷട്ി�ിതി
സംഹാരകാര��െള �പത��മായി െച���ത .്..

സർ�ം െച���ത പ്രമശിവനാെണ�്
േതാ�ുംേപാെലയു�മഹാസംവിധാനമാണത.്

മഹാേദവി,പരമശിവെന മഹാഅനു�ഗഹി�്
മഹാേദവനായി ഉയർ�ുേ�ാൾ, മഹാേദവിയുെട
മഹാദാസനായിരി�ുവാൻപരമശിവൻ

�ശ�ി�ു�താണ;്പരമശിവെ� മഹാദാസിയാവാൻ
മഹാേദവിയും.
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ഓം

മായ,ആന�ശാസ�്തംഎ�ിവയിെല
ഗൂഢതയുെട രഹസ�ം
െവളിെ�ടു�ു�ു.

ൈദവ�ിെ� മഹായു�ി കൂടിയായ
മഹാ�ാനെ�മായാശ�ികൾ െകാ�്
ഭൗതികഅസത്ിത�മു�ജഗ�അ്ഥവാ

മഹാ�പപ�മായി പരിണമി�ി�� കഴിയുേ�ാൾ
ജഗ�സ്ത�ംഅഥവാ യാഥാർ��ംആകു�ു.
ജഗ� മ്ായആണ;്എ�ാൽ മിഥ�അ�.

ജഗ�ിൽജീവി�ു�വർ�ആ്ന�േ�ാെട
ജീവി�ാൻകഴിയണെമ�ിൽ,ജഗ�ിെലസർ�
വസത്ു�ളിലും ജീവികളിലുംആന��െള

ഭൗതികഅസത്ിത�േ�ാെട ലയി�ിേ��തു�.്
ആന��െളആസ�ദി� അ്നുഭവി�ുവാൻ
ഗൂഢതകൂടിേയകഴിയൂ. ഉദാഹരണ�ിന്
മാ�ഴ�ിൽഗൂഢമായിരി�ു� മാധുര�വും
േപാഷക�ള�ം ലഭി�ുവാൻ മാ�ഴം കഴി�ണം.

മാ�ഴേമാ മാ�ഴ�ാേറാ കഴി�ാെത
മാ�ഴ�ിെ� മാധുര�വും േപാഷക�ള�ം ലഭി�ാൽ

... പി�ീട മ്ാ�ഴം കഴി�ു�ത എ്�ിന ?്എ�ാ
ഭ�ണവുംഅ�െനതെ�.
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മ���ആന��ള�െട കാര�വുംഅ�െനതെ�.
ഉദാഹരണ�ിന പ്ാ� േ്കൾ�ാെത പാ�ിൽ

ഗൂഢമാ�ിയി���ൈവവിധ�മാർ�ആന��െള
ലഭി�ാൽകുഴ�ിലാവും.ഇണയുമായി സ���ിൽ
േപാലുംസ�പി�ാതസ�ൂർ�മായകാമാന�ം
ലഭി�ാൽ ഭാവി തലമുറയുെട കാര�വും
കു�ു�ള�ം വാ�ല�വും കുഴ�ിലാവും.

ജനനം, േരാഗം, േരാഗ മു�ി, േരാഗ ശ�യിെല
അനുഭവ�ൾ,ജീവിത േന��ൾ,വിേനാദം,
വിവാഹം, മരണം,ൈദവ ദർശനം,തുട�ിയ
എ�ാകാര��ളിലും വ�ത�സത്�ള�ം
ൈവവിധ��ള�മായആന��ൾ ഉ�.്

ഗൂഢമാ�ിയി���സുഖവും ദുഃഖവും കലർ�
ആന��െള�ാം വിഷയവസത്ുത
സംഭവി�ാെത മുൻകൂ�ി അറിയാനും
അനുഭവി�ാനും കഴിയുെമ� വ്�ാൽ
ജീവിതം ഇ� /സ�ൂർ�കുഴ�ിലാവും.
അ�െനയിരിെ�ൈദവം/മഹാേദവി

വസത്ുതകെള 'മായ' െകാ� മ്റ� അ്പരാധം
െച��� മ�ിൽ വ�ാഖ�ാന�െള മനുഷ�ർ
െചയത്ാൽഅതഅ്പരാധമാണ.്

മെ�ാരുതരം ഗൂഢതെയ��ി ഇനി കുറി�ാം :
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മഹാേദവിയുെട മഹാമായാ 
ആവിഷ�്ാരമേ�സർ�വുംഎ�ും,

മഹാേദവിയും മഹാദാസനും മഹാേദവിയുെട
തെ�ര�ു ഭാഗ�ൾമാ�തമേ�,സർ�
വിഷയ�െളയും മുൻകൂ�ിഅറിയാെത
വരുേമാഎ�ു േചാദി�ാൽ, േചാദ��ൾ 3
ഉ�;് 3 ഉ�ര�ള�ം �പേത�കം േവണം.

(1) മഹാേദവിയുെട മഹാമായാ 
ആവിഷ�്ാരം തെ�യാണ സ്ർ�വും

(�പപ�വും �പപ�കാര��ള�ം).എ�ാൽ
മഹാേദവി വസത്ുതകെള 'മായ' െകാ� മ്റ�്

'മായ�ളി'നട�ി വിേനാദി�ു�തായി
കണ�ാ�ിയാൽഅപരാധം ഉ�.്

ആന��െളഗൂഢമാ�ിയി���ത്
കു�ു�ളായസൃഷട്ികൾ�ു േവ�ിയു�
മഹാത�ാഗമായും മഹാവാ�ല�മായും
തിരി�റിയാൻകഴി�ാൽ േ�ശഷഠ്ം.

സർ��ിനുംഅതീതവും
മഹാവാ�ല�വുമായ മഹാേദവി,സൃഷട്ികെള

വ� �്കൂര വിേനാദം െച���മ�ിൽ
വ�ാഖ�ാനി�ു�ത ക്ടു�അപരാധമാണ.്
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(2) മഹാേദവിയും മഹാദാസനും മഹാേദവിയുെട തെ�ര�ു
ഭാഗ�ൾ മാ�തമേ�എ�ു േചാദി�ാൽ 'അേത',എ�ാൽശിവ
ശ�ിച�ക�ൾ മഹാ�പപ��ിനും മു�,്ആദിയും
അ�വും ഇ�ാ�അവ�േയാെട,സർ��ിനും

അതീതമായ �ബ�ം കാരണമായി സൃഷട്ി�െ�ടു�തും
�പവർ�ി�ു�തും ദീർഘമായി വിവരി�താണ.്

�ബ�ം ര�ായി പിരി� ര്�ു വ��ികൾ േപാെല
ര�ു കർ��ൾെച��േ�ാൾ, ര�ും ഫല�ിൽ
വിഭി�മാണ.്സൂ�മ്തല�ളിൽഓേരാഅണുവിലും
ഇലകേ്�ടാൺ, േ�പാേ�ാൺഎ�ി�െനവ�ത�ാസെ���ം
വ�ത�സത് ധർ��ൾആവിഷ�്രി�െ���ം
ഉ�ായതാണ മ്ഹാ�പപ�വും ജീവികള�ം !
കു�ു�ൾ� മ്ഹാവാ�ല�േ�ാെട

അന�മായആന��െള നൽകാൻ േവ�ി മാ�തം
(മഹാജീവിെയേ�ാെല ജീവി�ു� !)ൈദവ�ിെ�

സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര കാര��െള
മഹാസൂ�മ്മാ�ിയി���തും കു�ു�ള�െട

ആന��െള വർ�ി�ി�ാനാണ.്

മഹാൈദവകാര��െള �കൂരതമാശകൾ േപാെല
സംസാരി�ു�ത അ്പരാധമാണ.്

മഹാവാ�ല�വും കു�ു�ള�െടെയ�ാം
മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവിെയഅപമാനി�ാൽ
പതിയും,കു�ു�ള�െടെയ�ാം പിതാവുമായ
പരമശിവൻശി�ി��തെ�തിരു�ിെയ�ുവരും.
പിതാവ ശ്ി�ി�േ�,സ�യം വിശകലനംെച��ക.
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(3)ൈദവ�ിന സ്ർ� വിഷയ�െളയും മുൻകൂ�ി
അറിയാെത വരുേമാ എ�ു േചാദി�ാൽ, മു�്

വ��മാ�ിയതാണ.്

കു�ു�ളായ ജീവികള�െടആന��െളയും
വ��ിസ�ാത���െ�യും കണ�ാ�ി മഹാേദവി

മഹാമര�ാദ കാ���ു.

'മായ' �പത��മായിരി�ു�സംഹാര കാല�ും
മഹാവാ�ല�ം കൂടിയായ

ഓംകാരനീതിശാസ�്തെ�നിവർ�ി�ു�ത്
ഓംകാരം തെ�യാണ.് പരമശിവെ�

ഹൃദയെ�യും ഉൾെ�ാ� പ്രമശിവനിൽ
�പവർ�ി�ുേ�ാൾ േവറി� ശരീരമു�

പരമശിവെന�ൂടി ഏെ�ടു�ുകയാണ മ്ഹാേദവി.
�ിതിഎ�ജീവിത�ിൽപുരുഷന �്പാധാന�ം
എ�ത ൈ്ദവകാര��ിൽവീഴ�് ഉ�ാവാൻ

കാരണമായി�ൂടാ.

ഇനി മഹാേദവിയായി അവതരി�ു� �ബ�ം
േചർ� മഹാശ�ിച�ക�ിെ� മഹാവിേശഷം
കുറി�ാം. മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ിെ�
അഭാവ�ിൽ മഹാദാസനായ പരമശിവെ�

പ�ിയും ദാസിയുെമേ�ാണം
�പവർ�ി�ുകയാൽ േനരി� മ്ഹാകാര��ളിൽ

ഇടെപടു�ത�.
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മഹാ�ാനെ� �ബ�മഹാേദവിയിൽ
നി�ും �ഗഹി�ി���പരമശിവൻ,
പ�ിയായ മഹാേദവിയുെട

മഹാഅസാധാരണമായസാധാരണ�ം
അറി�ുംഅനുഭവി��ം മഹാപാദ പൂജ
െചയത്ും മഹാവാഹനമായും ഒെ�
മഹാദാസ�േസവനം െച�ാൻ

എ�ായേ്�ാഴും �ശ�ി�ു�ു.ആയതിന്
മഹാഅനു�ഗഹവും േതടു�ു.

'പരമശിവെനയും മഹാ�പപ�െ�യും
ഉൾെ�ാ� '്പരമശിവെ� ഉ�ിൽ
കഴിയു� മഹാഹൃദയമായ 'ഓംകാരം'

മഹാചിരി�ു�ു !

മഹാദാസനും മഹാേദവനുമായപരമശിവെ�
പ�ിയുംസാധാരണസ�്തീയുമായി കഴിയു�
മഹാേദവി�,്പരമശിവനിൽ �പേവശി�ി���
ഓംകാരം കനിയാെതമായാശ�ികൾഇ�;
ആകയാൽമായാശ�ികൾ�ുേവ�ി
മഹാേദവിെയസൃഷട്ികൾസമീപി�ി��

കാര�മി�. മായാശ�ികളി�ാെതസാധാരണ
സ�്തീയായി ജീവി�ു�ഏകൈദവെ�

പാഠമാ�ണം.
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'മായ' �പത��മായിരി�ു�സംഹാര കാല�ും
എേ�ാഴും സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര നിയമ�ൾ
സദാ മ�ിൽ മഹാലയി�ിരി�ുകയാണ.്അവ
�പകാരം ജീവി�ാനാണ മ്നുഷ�ർ �ശ�ിേ��ത.്

മായാശ�ികെളആ�ഗഹി�� കൂടാ.
മഹാേദവിയുെട �പത��സാ�ി��വും
മഹാശാസ�്ത പാഠ�ള�ം ഉൾെ�ാ�്

അത�ാന�േ�ാെട ജീവി�ാൻസാധി�ു�താണ.്
വ��ിസ�ാത���ം ഒ��ംആ�ഗഹി�ാെത
മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയുമായ

മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്�ൾഅനുസരി�്
മാ�തം ജീവി�ു�വനാ�ിഎ�ായേ്�ാഴും
മഹാഅനു�ഗഹി�ണേമഎ� വ്ിനീത

വിേധയനായി �പാർ�ി�തിെ�അടി�ാന�ിൽ
ഓംകാരെ�പരമശിവനിൽ �പേവശി�ി�തായി
കണ�ാ�ിയാൽ പരമശിവന സ്��മായ
ഇഷട്�േളാഅഭി�പായ�േളാ പാടി�.

�ഗഹ�െളേ�ാലും നി�ാരമായി സൃഷട്ി�ുവാൻ
ശ�ിയു�ഓംകാരം മഹാ�പവർ�ി�ു�ത്

ഓംകാര നീതി ശാസ�്തം �പകാരം
മാ�തമാവു�താണ സ്മസത് �പപ��ിെലയും

കു�ു�ൾ�ു ന�ത.്

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ�
ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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മഹാേദവനും ഭർ�ാവുമായ പരമശിവന മ്ഹാ�പപ��ിെ�
ശ�ി നിയ��ണസ�യായഓംകാരെ�സൂ�ി�ു�

അധികാരി എ�നിലയ�് സ്ദാ
മഹാസംശു�നായിരി�ുവാനും മഹാേദവി മഹാകനിയു�ു�.്

ഓംകാരെ�ദുരുപേയാഗം െച�ാനു� �പവണത
ഉ�ാവാെത,ഓംകാര നീതിശാസ�്ത �പകാരം

മഹാസംശു�നാ�ണേമഎ�പരമശിവെ� �പാർ�ന
�പകാരം സംര�ി�ു�താണ.്അേ�ാഴുംഎേ�ാഴും
�പപ��ിെലസമസത്കു�ു�ള�െടയും ന�തിനു

േവ�ിയാണ മ്ഹാേദവി യഥാർ��ിൽ �പവർ�ി�ു�ത.്

ഓംകാര നീതിശാസ�്തം �പകാരം കു�ു�െള
അനു�ഗഹിേ��തായസ�ർഭ�ളിൽ പരമശിവനിൽ
�പവർ�ി�ു� മഹാേദവിയുെട 'മഹാ�പപ��ിെ�
െമാ�ംശ�ിയിൽ 10അളവുകേളാെട ശ�ിയു�
മഹാവലതുൈക'അറിയാെതഅറി� ഉ്യരുകയും

മഹാഅനു�ഗഹി�ു�തുമാണ.്

പരമശിവനിൽ �പവർ�ി�ു� മഹാേദവിയുെട ഇടതുകാലിന്
10അളവ,്വലതു കാലിന 5്, മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ിന 2്0
എെ��ാംഅളവുകള��.് മഹാ�പപ��ിന ആ്വശ�മായ
െമാ�ംഅ�ിെയവലതുൈക�ിെലചൂ�ുവിരലും, െമാ�ം
ജലെ�ഇടതുൈക�ിെലചൂ�ുവിരലും വഹി�ു�ു�.്
ൈകകൾ മാറിേയാഎേ�ാർ�യി�.വായുവിെ�കാര�ം
ഉൾെ�െട ചിലതും ഈയു�വൻ മറ�ു േപായി.
മഹാഉചിതമായി മഹാേദവിഓർ�ി�ി�ു�താണ !്

ഓംമഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�
ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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ര�ാമെ�മഹാകാലച�കം മുതൽ
േദവതകെള ഒഴിവാ�ിയും,വസത്ു�ളിെല
ന��നശ�ികള�െടഅളവിെനഅ�ം
കുറ��െകാ�ും,ഏകൈദവമായ

മഹാേദവി മഹാ�പപ��ിെ�മഹാഭരണം
ഏെ�ടു�ുകയാൽ, േമലിൽ,സൃഷട്ി
ച�ക�ിെ�മായ �പത��മ�ാ�ആദ�
പകുതിയിൽ മഹാശ�ിച�കംകൂടിയായ
മഹാേദവി,ഇടയെ്��ാം മായാശ�ികെള
�പകടി�ി�� െകാ� �്പത��മാേയ�ാം !
മാ�തമ�; മഹാേദവിയുെട ഭാഗമായ
പരമശിവെനസാധാരണമനുഷ�നായി
ഇടയ�്ിെടഅയ� ഭ്ൂമിയിെലകാര��െള

മഹാശു�ി െച���തുമാണ.്

മനുഷ�രിെലധാർ�ികഅധഃപതനെ�
സ�ൂർ�മായി തടയാനും മതരാഷ�്ടീയ
പിശാചു�ൾഇനിെയാരി�ലും ഭൂമിയിൽ
ഉ�ാവാെതമഹാസംര�ി�ുവാനും

ഉേ�ശി�ാണത.്

ന��നശ�ികൾകുറയു�തിന്
ആനുപാതികമായിഎലി, െച�ിതുട�ിയ

ജീവികെളയും ഭൂമിയിൽനി�ും
പിൻവലി�ു�താണ.്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ം ഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം..പരമശിവൻ 54

മഹാേദവിസൃഷട്ി ച�ക�ിെ�
ആദ�പകുതിയിൽ �പത��മാകുേ�ാൾ,
ഓംകാര നീതി ശാസ�്തവും ഭാഗികമായി
തിരു�െ�ടും!അേനകംജ��ൾെകാ�്
മഹാനീതിെയനൽകു�രീതി മാറി,

കു��ൾ�ു�ൈദവശി�ഒ�ു ര�ു
ജ��ൾെകാ� ന്ട�ാകും;അേതാെട
സമൂഹജീവിതം കൂടുതൽശു�മാകും !

ൈദവസാ�ിധ�ം നിമി�ം മനുഷ�ർ
അനുഭവി�ു�സ�ൂർ�വ��ിസ�ാത���ം
കുറയു�താണ.്അ�ംകുറ�ാലും േവ�ി�;
മനുഷ�രാെണ�തു േപാലുംഅവഗണി� മ്ത
രാഷ�്ടീയേദശീയ പിശാചു�ള�െട െകാടിയും
പിടി� ക്ു�ു�ൾത�ിൽത�ി ചാകു�തു
കാണാനും േകൾ�ാനും മ��ം ഭൂമിയും
മഹാവാ���വുമായ മഹാമാതാവിന വ്� !

ഓംശാ�ി !അേ�ശിവ!

ഓംമഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ�
ദിവ� ദിവ� മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം.
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അനുബ�ം 2

െതാഴിലുകൾ
ര�ാമെ�േവദമായധർ�ശാസ�്ത�ിെ�
ഒരു ശാഖയായകർ�ശാസ�്തെ�അഥവാ
െതാഴിലിെനനാലായി� ൈ്ദവം വിഭജി�ി���.്

ഭൂമിയിെലഎ�ാ െതാഴിലുകള�ംഎേ�ാഴും
ശുചിത�ം,അത�ാവശ�ം,ആവശ�ം,വിേനാദം
എ�ി�െന 4ശാസ�്തവിഭാഗ�ളിൽ
െപടു�താണ.് െതാഴിലുകെള മാ�തമ�,
മനുഷ�രുെടഎ�ാ ജീവിതകാര��െളയും
േമ�ടി 4ശാസ�്തവിഭാഗ�ളായി
വിഭജി�ാൻകഴിയു�താണ.്

സമൂഹ�ിെല ഭരണകൂടം �പവര�്ിേ��ു�ത െ്താഴിൽ
വിഭജന�െളആധാരമാ�ിയാെണ�ും,

ധര�്ശാസ�്ത�െളആധാരമാ�ിയാെണ�ും
വ�ാഖ�ാനി�ാൽ ര�ും ശരിയാണ.് െതാഴിൽ വിഭജന�ൾ�്

ധർ�ശാസ�്ത�ള�മായി ലയബ�മാണു�ത.്

സൂചിത മഹാേവദ �ഗ��ിൽനി�ുംഅ�ം മാ�തമാണ്
ചുവെട േചർ�ിരി�ു�ത.്
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മനുഷ�ർഅറിയു�തുംഅനുഭവി�ു�തും േപാെല
ശാസ�്തസാേ�തിക രംഗ�ളിെല�ാം പുതിയ പുതിയ

െതാഴിൽ വിഭാഗ�ൾ രൂപംെകാ���ു�.് ഉദാഹരണ�ിന്
വിമാന�ിെ� �പവര�്നം സംബ�ി�ശാസ�്തനിയമം

െവളിെ�� വ്ിമാനം ഒരു യാഥാര�്�മായേ�ാള്
വിമാനവുമായിബ�െ�� നിരവധി െതാഴിലുകള�ം,ക����ർ
വികസനേ�ാെട ക����റുമായിബ�െ�� നിരവധി
െതാഴിലുകള�ം ഉ�ായി.എ�ാൽ,എ�തെയ�ാം പുതിയ
െതാഴിലുകള ഉ്�ായാലും ഭൂമിയിെലഎ�ാ െതാഴിലുകള�ം
ശുചിത�ം,അത�ാവശ�ം,ആവശ�ം,വിേനാദംഎ�ി�െന 4
ശാസ�്ത വിഭാഗ�ളിൽ െപടു�താണ.്ഏെതാരാൾ�ും
ഏെതാരു െതാഴിലുകെളയും വിശകലനം െചയത്്

ശാസ�്തപരമായ വിഭജനം സ�യം േബാ��െ�ടാവു�താണ.്

മുൻസൃഷട്ിച�ക�ിൽസംഹാരം തുട�ുംമു�്
യഥാര�്മായ േവദ�െളവീെ�ടു�േ�ാൾശുചിത�ം,
അത�ാവശ�ം,ആവശ�ം,വിേനാദംഎ�ി�െന 4 െതാഴിൽ
വിഭജന�ള�ം�ാപി�െ�ടുകയു�ായി.ആയവ

കാലാ�ര�ിൽജീര�്ി� േ്കാലംെക�താണ �്ബാ�ണൻ,
��തിയൻ,ൈവശ�ൻ,ശു�ദൻഎ�ി�െന ഭാരത�ിൽ /

ഹി�ുമത�ിൽഇ�ുമു�ചാതുർവർണ�ം.
ഹി�ുമത�ിെല ചാതുർവർണ�ംൈദവീകമ�എ�ർ�ം.
ൈദവീകമായഅഥവാ ധർ�ശാസ�്തപരമായ 4 െതാഴിൽ

വിഭജന�ള�� എ്�തിെന��ിയു� ഒരു
േപേ�ാലെമ�ിലും ഹി�ുമത�ിൽ ഉെ��ും, മ��
മത�ളിൽഅതുമി�എ�ു വ�ാഖ�ാനി�ുേ�ാഴും,
ശാസ�്തവുമായികൂടുതൽഅടു�മു� മതം
ഹി�ുമതമാെണ� െ്തളിയു�ു�.്
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..

ൈദവം നലക്ിയ െതാഴിൽഅഭിരുചികളെ്�ാ�്
ഇഷട്മു� െതാഴിലുകൾ െച�ാൻവ��ി�്

അവകാശമു�.്

സമൂഹ�ിെല വ��ികള�്ുേവ�ി
സൃഷട്ി�െ�ടു� ഭരണകൂട�ിെ� �പഥമ
കര�്വ�ം വ��ികള�് അ്വരുെടയും
എ�ാവരുെടയുംസൃഷട്ി�ിതി സംഹാര
കർ�ാവായൈദവം നലക്ിയി���
വ��ിസ�ാത���െ�ഉറ�ാ�ുക
എ�താണ,്നിയ��ി�ുകേയാ
കവരെ്�ടു�ുകേയാഅ�.

കൃഷി െച�ാനും,വസ�്തം െന�ാനും,ചുമട്
എടു�ാനും,ൈവദ�ം പഠി�ാനും,

പഠി�ി�ാനുെമാെ�ഓേരാ വ��ി�ും �സഷട്ാവ്
നലക്ിയി���സ�ാത���ം ഇ� െ്താഴിലാളി
യൂണിയനുകള�ം ഭരണാധികാരികള�ം

മതേനതൃത��ള�െമാെ�
കവരെ്�ടു�ിരി�ുകയാണ.്
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ൈവദ�ൻഅഥവാ േഡാകട്ർആകാൻകു�ി�ും, ഒരു
കു�ിെയൈവദ�ം പഠി�ി�ാൻ ഒരു േഡാകട്ര�്ും
വ��ിസ�ാത���ം ഉ� എ്�ു വ��മാവുേ�ാള്

ഇ�െ�െമഡി�ൽ ഉളെ്�െടയു�
വിദ�ാഭ�ാസേമഖലകളിെലഅധമത�ം

അവസാനി�ു�താണ.്

//ഇഷട്മു� െതാഴിൽ െച�ാൻവ��ി�്
സ�ാത���മു� എ്�ു പറയുേ�ാൾ,

ഭരണാധികാരിയാവാനും അഥവാ രാജാവാകാനും
സ�ാത���മുേ�ാഎ�ുസംശയമു�വർ ഉ�ാകും.
സ�ാത���ം ഉെ��ു മാ�തമ�,അവസരവും

ലഭി�ു�താണ.് മഹാനീതിശാസ�്തം എ�അ��ായം
പഠി�ുേ�ാൾ വ��മാകു�താണ.്

മെ�ാ�,്ജീവിത�ിൽ െതാഴിലി�ു� �പാധാന�വും
പദവിയും യഥാര�്�ിൽഎ�ത െചറുതാെണ�്

ൈവകാെതൈദവം മായ �പത��മാ�ു�േതാെട ജന�ൾ,
�പേത�കി��ം ഭരണാധികാരികള ത്ിരി�റിയു�താണ.്

വ�ാഖ�ാനി�ുേ�ാൾ,ജീവി�ാൻ പണം േവണംഎ��ാെത
പണ�ിനു േവ�ിയ� ജീവി�ു�ത ;്ജീവി�ാൻ െതാഴിൽ
േവണംഎ��ാെത, െതാഴിൽ െച�ാന� ജീവി�ു�ത.്

ജീവി�ു�ത എ്�ിനുേവ�ിയാണ എ്�
േചാദ��ിന അ്ന��ളായആന��െള

അനുഭവി�ാനുംപരമാന�ം നുകരാനുമാെണ�്
േബാ��മാകു�താണ.് േമാ�ംഎ�
അ��ായ�ിൽവിശദീകരണമു�.്
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മാ�തമ�, രാജാവിെ� പണിെയ ഒരു െതാഴിലായി
കണ�ാേ��. ഒരു ദാസ�വൃ�ിയാണത.്

അടി�ാനപരമായി�,്ജന�ൾനിര�്�ി�ു�തുെകാ�്
മാ�തം ഒരു വ��ി,തെ�ജീവിതെ�ജന�ള�്ുേവ�ി
സമര�്ി�ുകയാണ.് (ഇ�െ�ജനാധിപത�ം എ�അധമ
സ��ദായ�ിൽത�െളതിരെ�ടു�ണെമ�്

ജന�െളനിര�്�ി�ു�തും,ജന�ള�് ര്ാഷ�്ടീയ�ാർ
അണിനിര�ു�ആെരെയ�ിലും തിരെ�ടു�ാെത മ��
വഴികളി�ാ എ�തും ശാസ�്തപരമായജനാധിപത��ിൽ
ഇ�തെ�.ഏ�വുമധികം പുണ�വും,അേതേപാെല
പാപവുംസ�ാദി�ാന ഉ്പാധിയാകു� ഒ�ാണ്
ഭരണംഎ� മ്ു� വ്��മാ�ിയിരു�ു.
സമൂഹ�ിെലഏെത�ിലും വ��ി (കൾ)

ഗാ�ിെയേ�ാെല ശുചിത�േജാലികള�്ായി ജീവിതം
സമര�്ി�ുേ�ാള,്അ�രംവ��ിെയ നിലവിെല
ഭരണാധികാരികൾ ഉളെ്�െടയു�ജന�ൾ,

നിര�്�ി� ഭ്രണംഏ�ി�ുകയാണു െച���ത.്
മാ�തമ�, രാജമ�ിര�ിെല േസനകള�ം മ�്
ഉേദ�ാഗ�രും ഉളെ്�െട രാജ��ിെല ജന�ൾ

അനുസരിേ��ത,് രാജാവിെനേയാ മ��ിമാെരേയാ
അ�; മഹാശാസ�്തെ�മാ�തമാണ.്

രാജാവ/്�പധാനമ��ി /മുഖ�മ��ി/മ��ി പുറെ�ടുവി�ു�
ധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ�ആ�െയ

അനുസരി�ാതിരി�ുകഎ�തുംആവശ�െമ�ിൽ
അവെര പുറ�ാേ��തും േസനയുെടയും

ഉേദ�ാഗ�രുെടയും �പജകള�െടയും കര�്വ�മാണ.്
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രാജാവിെ� �പവൃ�ികെള ധര�്ശാസ�്തപരമായി
വിശകലനം െച�ാൻ ധര�്ശാസ�്തം നി�യമു�

രാജഗുരു ഉ�ായിരി�ു�താണ.് //

സര�്െതാഴിലുകള�്ും സമപദവിയും
സമേവതനവുമാണ ൈ്ദവംഅഥവാ മഹാശാസ�്തം
നി�യി�ി���ത ;്തു���ളായ െതാഴിലുകളിൽ
ഒ�ാമേ�തായി കൃഷിെയയും നി�യി�ി��� ;്

ആകയാൽസമൂഹവും ഭരണകൂടവുംഅടി�ാനപരമായി
അത പ്ിൻപ�ണം. മ�ിൽ മഹാലയി�ി���ശാസ�്ത

നിയമ�െള പാലി�ാതിരി�ാനും ദുരുപേയാഗം െച�ാനും
പാടി�. മ�ിെല ന��നശ�ികൾവ��ികെളതീർ�യായും

ശി�ി�� തിരു�ു�താണ.്

സ�ൂര�് വ��ിസ�ാത���െ� �സഷട്ാവായൈദവം
എ�ാ വ��ികള�്ും നലക്ിയി���തിെ�

അടി�ാന�ിൽവ��ി� ത്െ� േവതനം നി�യി�ാന്
അവകാശം ഉ�ായിരി�ു�തുമാണ.് ലിംഗം,സൗ�ര�ം,
നിറം, െതാഴില അ്ഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി,ആയു�,്
തുട�ിയവകൂടാെതബു�ിശ�ി,ഓര�്ശ�ി,

കായശ�ി (ആേരാഗ�ം)തുട�ിയവജ�ഗുണ�ളായി
ൈദവം നലക്ു�വയാെണ�ത മ്റ�ുെകാ�ും
അവഗണി��െകാ�ും,വ��ിഅധികേവതനം

ആവശ�െ�ടു�സ�രഭ്�ളില വ്��ിയുെട േസവനം
ആവശ�മു�വർ വ��ിആവശ�െ�ടു� േവതനം നലക്ണം.
സാധാരണയിൽ�വി�േവതനംആവശ�മു�വ��ി
തെ� േവതനം െതാഴിലദ്ായകെന മുനക്ൂ�ി അറിയി�ുവാൻ

ബാധ��നുമാണ.്
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വ��ിയുെട മരണേ�ാെട പിനഗ്ാമികള�് ധ്നം
ൈകമാറെ�ടു�ഇ�െ�രീതി ൈദവീകമായ

സാ��ികശാസ�്തം മാ�ിമറി�ു�ുെവ�ത വ്��ി
ദുരുപേയാഗംെചയത്അശാസ�്തീയവും

അധാര�്ികവുമായസ�ാത����െള പിഴുെതറിയു�േതാെട
ഭൗതികശു�ീകരണവും,ആ�ാവിെ� േമൽ

മഹാനീതിപതിയായൈദവം നട�ാ�ു� മഹാനീതി
ആ�ീയശു�ീകരണവും നട�ു�ു.കു��ള�ം

കുറവുകള�മി�ാ�ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തം
മഹാേവദ �ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്

രാജാവും മ��ിയും പ�ാളവുംആ�ീയാചാര�നുെമ�ാം
ഭ�ണം മു�ിയാൽൈദവെ�യും ത�ിമാ�ിെ�ാ�,്
കൃഷി�ാരെ�പി�ാെലഓടുംവിധമാണ,് ഭ�ണവുമായി
ബ�െ��ിരി�ു�കൃഷിെയ ഉയര�്ിെ�ാ� ൈ്ദവം
മഹാശാസ�്തവും ജീവിതവുംആവിഷ�്രി�ി���ത.്

ത�ൾ േകമരാെണ�ും ഉ�തരാെണ�ും ധരി�ു�വരുെട
അഹ�ാര�ള�ംഅ�ാന�ള�ംഅകലുവാൻ

ഭ�ണ�ിന മ്ു���ായാൽ മതിയാകും.ൈദവീകമായ
ഗുരുകുല വിദ�ാഭ�ാസസ��ദായ�ില ക്ു�ികൾകൃഷി
കാര��െള െച���തും കൃഷിയുെടഔ�ത�ം
മന�ിലാ�ു�തുമാണ.് ഭ�ണകാര��ിൽ

സ��മ�ാ�ഒരു നാട,് മെ��ു�ായാലും സ��േമ
അ�എ�താണു ശാസ�്തസത�ം; നാടിെനഅഥവാ ഭൂമിെയ
ആവിധ�ില അ്ധഃപതി�ി�ി���സമൂഹ�ിെല
വ��ികള�ം ഭരണാധികാരികള�ംഅധമരാണ എ്�ും,
ശാസ�്തീയമായ ഭരണമാ�ം നിര�്�മാെണ�ും

തിരി�റിയണം.
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ഏ�വും വലിയ ഉദാഹരണമായി േകരളെ�ചൂ�ി�ാ�ാം.
വീടുകേളാടു േചര�്ു� പുരയിട�ളിൽ ഭ�ണ�ിന്
ഉപേയാഗി�ാവു�കൃഷികൾ മാ�തേമ പാടു��എ�തും,
റ�ർ േപാെലയു�വ ഒ��ം പാടി�ാ എ�തും (േപാലും)

തിരി�റിയാന സ്ാധി�ാ�ജന�ള�ം ഭരണാധികാരികള�ം
ൈപശാചിക തല�ളിലാണ ജ്ീവി�ു�ത.്

�സഷട്ാവ ന്ലക്ു� െതാഴിൽഅഭിരുചികളെ്�ാ�്
വിദ�ാഭ�ാസം െച��വാന സ്മൂഹ�ിെലവിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�ള�ം ഭരണരീതികള�ംഅധമ വ�വ�ിതികളിലൂെട
തട�മു�ാ�ുേ�ാള,്അ�രംഅധമരീതികള�്്
മഹാശ�ിയുെട മഹാശാസ�്തെ�അ�ിമറി�ാന്

കഴിയു�ുഎ�ു ധരി��േപാവരുത.്സൃഷട്ിപരമായ വിധിെയ
അശാസ�്തീയതയിലൂെട ഭരണകൂടം ഉളെ്�െടയു�സമൂഹം

മലിനെ�ടു�ുകയും വ��ിസ�ാത���െ�
ഹനി�ുകയുംെച���ത ക്ടു�കു�വുംഅനീതിയും
ആെണ�ിലുംഅവയിലൂെട രൂപെ�ടു��ിതിഅഥവാ

�ിതിപരമായ വിധി സംശു�െ�ടു�ുവാന്
മഹാനീതിപതിയായൈദവ�ിെ� മഹാനീതി

ശാസ�്ത�ിൽകു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�പ�തിയു�.്
�ിരേജാലി എെ�ാ�ി�. വീടുപണി�്

വിളി�ു�/വരു�ആശാരി�ും േമശിരി�ും മ��
േജാലി�ാര�്ും�ിരേജാലി നലക്ുവാൻ വീ��കാര�്്
കഴിയു�ത�,ആവശ�ംകഴി�ശ്ാസ�്തശു�ിേയാെട

പിരിയു�ു,ജനനജീവിതമരണ�ളിെല�ാമു� ലളിതമായ
ഈശാസ�്തതത�െ�വഴിപിഴ�ി�ുകയാണ ഇ്�െ�
െതാഴിലാളിയൂണിയനുകള�ം ഭരണകൂടവുെമാെ�

െചയത്ി���ത.്
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സർ�ാർആഫീസുകളിെല െതാഴിൽ�ിരത
െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശമായി�ൂടാ.

സര�്ാര േ്ജാലി�ാര ത്�ള�െട വ��ിപരമായ
കാര��ളില/്കുടുംബകാര��ളില എ്�െനത�ള�െട

ആവശ�ം കഴിേ�ാഅ�ാെതേയാ
വ��ിസ�ാത����പകാരംആശാരിെയയും േമശിരിെയയും
ഒെ�തിരിെകഅയ�ു�ുേവാഅേത�പകാരം

സമൂഹഭരണംൈക�ാള��ജനസഭയ�് അ്ഥവാ െചറു
രാജാവിന സ്മൂഹ�ിൽആവശ�മി�ാ� (സര�്ാര)്
െതാഴിലാളിെയ ഒരു നിമിഷംെകാ� ത്ിരിെക
അയ�ുവാനും,വീ�ുംആവശ�ംവ�ാല ഒ്രു
നിമിഷംെകാ� പ്ുതിയേതാ പഴയേതാആെയാരു

െതാഴിലാളിെയ നി�യി�ാനും കഴിയണം,കഴിയു�താണ.്
സര�്ാർ േജാലി�ാര�് ക്ാര��മതയി�എ�ു പറ�്
അവെരയും െതാഴിലിെനയുംഅവമതി�ു�ഇ�െ�
അധമ ഭരണസംവിധാന�ള അ്േതാെട മാറു�തും
കാര��ൾ മംഗളമാകു�തുമാണ.്കൂടാെതസര�്ാർ
േജാലിെയ�ും സ�കാര�േജാലിെയ�ുെമാെ�

േവരത്ിരി���ഇ�െ�അധമരീതികള�ംഅേതാെട
അവസാനി�ു�താണ.്

സാ��ിക�ീണ�ള��വര�്,്സാ��ികസഹായം
നലക്ുവാൻസാ��ികഭ�ദതയു� ഭരണകൂടം
ത�ാറാവുകഎ�തിന��റം,ജന�പതിനിധികള�്ും

സര�്ാര ജ്ീവന�ാര�്ും മ��ം െപനഷ്ൻഎ� േപരിൽ
ഇ�ാ� േസവന�ിന േ്വതനം നലക്ു�ത ൈ്ദവീകമ�

/ശാസ�്തീയമ�.
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െപാതുഖജനാവ ദ്ുരുപേയാഗം െച�ാൻ
ഭരണകൂട�ിന അ്ധികാരമി�.

സര�്ാര ജ്ീവന�ാെരേ�ാസ�ാകാര� ജീവന�ാെരേ�ാ
വ�ത�ാസമി�ാെത,എ�ാവരും െതാഴിലാളികളാണ്

എ�തിെ�അടി�ാന�ില,്എ�ാ െതാഴിലാളികള�്ും
അഥവാഎ�ാ �പജകള�്ും,തു��മായ െപനഷ്ന്

െകാടു�ുവാനാണ,്സാ��ിക ഭ�ദതയു� ഒരു ഭരണകൂടം
ത�ാറാേവ�ത.്എ�ാല സ്ാ��ിക ഭ�ദതയു�
ഭരണകൂട�ിെ� �പവര�്ന�ില അ്തു െപടു�ു

എ��ാെത, െതാഴിലാളികള�െടസാ��ികഭ�ദതയ�്ായി
�പവര�്ിേ��ു�ത െ്താഴിലാളികൾതെ�യാെണ�ും,
െതാഴിലാളികള�െടസ�കാര�ആവശ��ള ഭ്രണകൂട�ിെ�
ഭാഗമെ��ും തിരി�റിയണം.എ�ാ ജന�ള�െടയും െപാതു

ആവശ��ള�്ായു�താണ ഭ്രണകൂടം.
ചുരു�ി�റ�ാല,്ആദ�ം പറ�തുേപാെല,സാ��ിക
�ീണ�ള��വര�്,്സാ��ികസഹായം നൽകുവാൻ,

സാ��ികഭ�ദതയു� ഭരണകൂടം ത�ാറാവുക
എ�തിന��റമു�കസര�്ുകളിേല� ഭ്രണകൂടം
�പവര�്നേമഖല വര�്ി�ി�രുത.്ശാസ�്തപരമായി
ഭരി�ാൻകഴിയാ�വർ േവെറ പണിേനാ�ണംഎ�ും

അര�്ം.

മതജാതിേദശ വ�ത�ാസ�ള ൈ്ദവീകമ�എ�്
െതളിയു�േതാെടഎ�ാവിധസാമുദായിക /�പാേദശിക/
േദശീയ റിസേര�്ഷനുകള�ംഅധമവുംഅശാസ�്തീയവും

ആെണ�ുകൂടി െതളിയു�ു.
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സമൂഹ�ിെലഓേരാേരാ േമഖലകളിലുംഅശാസ�്തീയതഅഥവാ
അധമ�ംബാധി��ം വ�ാപി��മാണ ഭ്ൂമിയിെലജനസമൂഹ�ൾ

െമാ��ിൽധാര�്ികമായിഅധഃപതി�ി���ത.്

പ�ായ�ുകള അ്ഥവാജനസഭഓേരാ �പേദശ�ും
ഉ�ാവണം,ജനസഭയ�ാെതജന�െള േനരി�്

സംര�ി�ു�/ഭരി�ു� മെ�ാരുസംര�ണകൂടം/ഭരണകൂടം
നാ�ിലു�ാവി�.ഇ�െ�ബഹുവിധ െതാഴിലാളി യൂണിയനുകൾ
അസത്മി�ു�താണ.് പ�ായ�ു ഭരണം, േ�ാ�ു ഭരണം,
ജി�ാ ഭരണം,സം�ാനഭരണം, േക��ഗവെ�� ഭ്രണം,
രാഷ�്ടീയ�ാര�്ി ഭരണം, െതാഴിലാളി വര�് ഭരണം, മത ഭരണം,
ജാതി ഭരണം, േദവാലയ ഭരണം,വ�ത�സത് ���കള�െട ഭരണം
എ�ി�െനജന�െളവീര�്�മു�ി�ു�സ��ദായ�െള�ാം
അസത്മി�ു�താണ.്ൈദവം മായ �പത��മാ�ു�േതാെട
മ�രമി�ാ�െതരെ�ടു��കൾ നട�ാവു�താണ.്
സമാധാനപരമായും ശാസ�്തീയമായും നട�ാ�ുവാന മ്ായ
�പത��മാകു�തിനു മു� സ്ാധി�ണെമ�ില ജ്ന�ള�്്
ധര�്ശാസ�്തപരമായആര�്വംവര�്ിേ��തു�.്

ജനസഭകെള െതരെ�ടു�ു�വര ജ്നസഭകളിലന്ി� േ്വതനം
നലക്ി ജന�ള�െടസംര�ണ�ിനായി സം�ാന

േക��ഭരണകൂട�െളനി�യി�ു�താണ എ്��ാെതഅ�രം
ഭരണകൂട�ള�് ജ്ന�ള�െട േമൽ നികുതികൾ ഉളെ്�െട
യാെതാരു നിയമ�ള�ം േനരി� െ്ചലു�ാനാവു�ത� ;

ഭൂമിയിെലാെ�യും സംഭവി�ു�കാര��ളാണവ;ൈദവീകമായ
അഥവാധര�്ശാസ�്തപരമായസാ��ികശാസ�്ത�ിൽ
നികുതികളി�എ�ും അറിയുക.സാ��ികശാസ�്തം �പേത�ക
അ��ായ�ില വ്ിവരി�ു�ു�.്ജനസഭെയ�ത ര്ാജാവും

മ��ിമാരുമാണ.് ധര�്ശാസ�്ത�പകാരം മാ�തംഅവര ജ്ന�ള�െട
യഥാര�്മായ െപാതുആവശ��ള ന്ിര�്ഹി�ുകയാണു
െച���ത.് െചറു��ാർ ഉളെ്�െടയു�ജന�ള�് െ്താഴിൽ

നലക്ു�ത ഭ്രണകൂട�ിെ�പണിയ�.
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നീതിന�ായം നട�ു�തും ജനസഭയാണഅ്ഥവാ രാജ
സഭയാണ.് േകാടതിയുംനിയമസഭയും
ധർ�ശാസ�്തപരമായആവശ�മി�.

ഭൂമിയിെല�ുമു� േകാടതികൾ, രാഷ�്ടീയപാര�്ികൾ,
രാഷ�്ടീയപാര�്ികള�െട കാര�ാലയ�ൾ, മതവ�വ�ിതികള,്

മതവ�വ�ിതികള�െട കാര�ാലയ�ൾ,ഇല�ൻ
ക�ീഷനുകൾ, നികുതി കാര�ാലയ�ൾ,ബാ�ുകൾ,
ഇനഷ്�റനസ് �്ാപന�ൾ, േലാ�റി,തുട�ിയഅേനകം
വ�വ�ിതികള�ം ഭരണസംവിധാന�ള�ം സ�ൂര�്മായും
അധമ�ളാണ അ്ഥവാ ധര�്ശാസ�്തപരമ�എ�ും;

വിദ�ാഭ�ാസം,ആേരാഗ�ം,വിേനാദം, ഉളെ്�െടയു�അേനകം
സംവിധാന�ളില ഭ്ാഗികമായഅധമ��ൾ

വളെരയുെ��ും �ഗ��ിലു�.്
ധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ�വസമൂഹ�ില ര്ൂപെ��ത്
എ�ുെകാ�,്എ�െനഎ�ീ േചാദ��ള�്ു� ഉ�രം
മഹാ�പപ��ിെല ന��നശ�ികള,് പിശാച ത്ുട�ിയവ
എ�അ��ായ�ില വ്ിശദമായു�.്വ��ികൾ
ധര�്ശാസ�്തെ�അവഗണി� ജ്ീവി�ുേ�ാള്

ധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ�െതാഴിലുകള�ം വ�വ�ിതികള�ം
ജീവിതകാര��ള�ം സമൂഹ�ിൽ ഉ�ാകു�താണ.്
മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�ളില ഭ്ൗതികമായി�െ�
ൈദവം സൃഷട്ി�ി��� ന��നശ�ികള�െട �പവര�്നം
വ��ികള�െട �പവര�്ന�ള�മായി ഇടകലരു�ു.

തിരു�ൽശ�ികളായി �പവര�്ി�ു�ന��നശ�ികൾ
ഇ�െ�ഭൂമിയിൽൈപശാചികശ�ികളായിഅഥവാ

വിരു�ശ�ികളായി മാറിയി���.്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ം ഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം..പരമശിവൻ 67

അതിനു കാരണം മനുഷ�രുെട ധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ�
ജീവിതവും, പിെ�ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�ക
ഭരണാധികാരികള�െട പിഴവുകള�മാണ.് ഭൂമിയിെലാെ�യും

എ�ാ ജീവിതേമഖലകളിലുമു� ധാര�്ിക
അധഃപതന�ള�്ും ഭീകരവാദ�ള�്ും

അടി�ാനപരമായകാരണമതാണ.്അവപരിഹരി�ുവാൻ
ധര�്ശാസ�്തപരമായതിരു�ലുകള�്്

ത�ാറാേക�തു�.് ധര�്ശാസ�്തപരമായ ജീവിതം
മാ�തേമ മഹാ�പപ��ിെലജീവികള�് േ്ചരുകയു��.

കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാെത രാജഭരണം
ൈദവീകമായിസാധി�ു�താണ ;്അതിെന ഉദാഹരി�ു�
മാേവലി ച�കവര�്ിയുെട ചരി�തകഥ േകരള�ിൽ

�പസി�മാണ.് മാേവലി െക��കഥയ�.
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നാ��വാസി,കാ��വാസിഎ�ീ വിഭജന�ളിലൂെട
സധര�്�ള�ംഅധര�്�ള�ം �പകാരമു�
വ��ിസ�ാത���ംൈദവം മനുഷ�ര�്്

അനുവദി�ു�തിെന��ി ഇനി വിസത്രി�ാം.

ധര�്ശാസ�്തം �പകാരമു�നിയമ�ൾഅനുസരി�,്
ശാസ�്തസൗകര��ള ആ്സ�ദി� ന്ാ�ില സ്േ�ാഷമായി
ജീവി�ു�വർ, ധര�്ശാസ�്തം �പകാരംഅ�ാെത,കാ�ിൽ
ജ�ു�െളേ�ാെല (സേ�ാഷമായി)ജീവി�ു�വർ
എ�ി�െന മനുഷ�ർ വിഭജി�െ�ടു�താണ.്

സദാചാരശാസ�്ത�പകാരം, നാ��വാസ�ിന േ്ചരാ�മദ�ം
േപാെലയു�വ ഉപേയാഗി�ു�വെരയും, മ���

ജീവികള�േടതു േപാെലയു� െസകസ്്
ആ�ഗഹി�ു�വെരയും, നി�ിതകാല�ളിേലയ�്്

കാ�ിേല� അ്യ�ു�താണ.്ക�ംപറ�ും,അധര�്ം
െചയത്ും, ധർ�ശാസ�്തെ�െത�ി�ു�വെരയും

കാ�ിലയെ��ുവരാം. െത�ി� ന്ാ�ിേല�ു വ�ാല അ്വെര
പരസ�മായി (െക�ിയി�)്ജനമധ��ിൽ െവ� പ്ൃഷട്�ിേലാ

കാൽവ�യിേലാ ചൂരൽ �പേയാഗം നട�ി,
ആവശ�െമ�ിൽ വീ�ും നാടുകട�ാനും ധർ�ശാസ�്തം
വിധി�ു�ു. ധർ�ശാസ�്ത�പകാരം,അത�ാവശ�െമ�ാല്
അധര�്ികെളശാസ�്തസൗകര��ള ന്ിേഷധി�ു�
ദ�ീപുകളിേല� ത്ാല�്ാലികമാേയാ�ിരമാേയാ
കട�ാനും ധർ�ശാസ�്തം വിധി�ു�ു�.്
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ശി�െയ�തിന ഉ്പരിയായി, ധര�്ശാസ�്തപരമായ
നിയ��ണ�ള ഇ്�ാെതയു�വ��ിസ�ാത���േ�ാെട
ജീവി�ാന ആ്�ഗഹി�ു�വര�്,്അതിനു�സൗകര�ം
തരെ�ടു�ിെ�ാടു�ുവാന ധ്ര�്ശാസ�്തെ�

പിനപ്���വര ൈ്ദവീകമായ വിശാലമന��ം സേ്നഹവും
കാ���ുഎ�ു കണ�ാ�ണം.അതായത അ്വെര

സേ്നഹി�ു�തുെകാ�,്അവര�്ാവശ�മു�സ�ാത���ം
അനുവദി�ു�അവ�കളിേല� അ്വെരഅയ�ു�ു.

നാ�ില ന്ി�ും യാ�തയാ�െ�ടു�വരുേടെത�്
കരുതെ�ടു�സ��ു�ള ത്ാല�്ാലികമാേയാ

�ിരമാേയാ െപാതുഖജനാവില േ്ചര�്ാനും ശാസ�്തം
വിധി�ു�ു ; മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ സ��ുകള�ം
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിേ�താണ,് മനുഷ�ന അ്വയില്
ശാസ�്തപരമായിഎ�തേ�ാളംഅവകാശംൈദവം

നലക്ിയിരി�ു�ു തുട�ിയകാര��ൾ
സാ��ികശാസ�്തം എ�അ��ായ�ിൽവിശദമായും

മുകളിൽ ഭാഗികമായും ലഭ�മാണ.്

അധമകാര��െള നിയ��ി�ുവാനും തടയുവാനും കൂടി
ചുമതലയു� ഭരണാധികാരികൾ മദ�നിര�്ാതാ�ളായും
ക�വട�ാരായും െസകസ് ഉ്ളെ്�ടു�ിയു�പരസ��ള്
െച���വരായും മ��ം ഇ� അ്ധഃപതി�ിരി�ുകയാണ.്
ഭൂമിയില ൈ്വകാെത മായ �പത��മാകു�േതാെട
ൈദവീകനിയമ�ൾ�ാപി�െ�ടു�താണ.്

കാട ക്േ�റുവാേനാ കാട ഭ്രി�ുവാേനാ നാ�ിെല
ഭരണാധികാരികള�് അ്വകാശം ഉ�ായിരി�ു�ത�.
നാ�ില,്സസ��ള�ം വൃ��ള�ം ചി�കേളാെട കൃഷി
െച���ു ;കാ�ിൽ (അ�രം)കൃഷി െപാതുെവഇ� ;
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സസ��ള�ം വൃ��ള�ം ചി�യി�ാെതഇടതൂര�്ു വളരു�ു,
കാടിെ�സൃഷട്ിഅ�െനയാണ ;്ജീവിതകാര��ളിൽ
ചി�കൾഅഥവാ ശാസ�്തം ഇ�ാെതജീവി�ു�
ജ�ു�ളെ്�ാ�ം ജീവി�ുവാൻ നാ�ിെല ചി�കൾ

(ശാസ�്തം) െത�ി�� ജീവി�ു�വെരകാ�ിലയ�ുകയാണ്
െച���ത.്കാ��വാസികൾ നാ��വാസികെള ഉപ�ദവി�ാൽ
കാ�ിേല� േ്സനെയഅയ� ശ്ി�ി�ാവു�തുമാണ.്

ധര�്ശാസ�്ത�െള െത�ി�� ജീവി�ു�വര�്്
ഭൗതികശാസ�്തസൗകര��ള യ്ാെതാ�ും കാ�ില്
അനുവദി��ംകൂടാ. ഉടുവസ�്തേ�ാെട മാ�തമാണ്
കാ�ിേല� യ്ാ�തഅയേ��ത.്അധമനായ

രാജാവിേനാടുംഅ�െനതെ�.

മതരാഷ�്ടീയ േനതാ�ൾ ഉളെ്�െട ഭൂമിയിെല
ജന�ളിൽ വലിെയാരു വിഭാഗം കാ��വാസ�ിന്
േയാഗ�രായിരി�ു�ുഎ� െ്പെ�� മ്ന�ിലാ�ാം.
എ�ാല ദ്ശാബദ്�േളാശതാബദ്�േളാ െകാ�്
ദുഷി��െകാ�ിരി�ു�വ�വ�ിതികള�െട

ഭാഗമായിരി�യാലും, മഹാ�പപ��ിെല മഹാസത��ള്
അറിയാെതഅ�ാനം നിമി�ംസംഭവി�

പിഴവുകളാകയാലും, ഭീകരവാദവും മത�ള�ംഎ�
അ��ായ�ിൽവിവരി�തായ നാരായണ�ിശാച,് ദുര�്
തുട�ിയവരും കാരണ�ാരാവുകയാലും, മായ

�പത��മാകു�േതാെട െപെ�� മ്ാനസികപരിവര�്നം
ഉ�ാകുെമ�തിനാലും,ഇ�െ�നാ��വാസികെളകാ�ിൽ

അയേ��ിവരി�.
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െതാഴിലുകൾ :ശുചിത�ം
മഹാ�പപ��ിെ�ധർ�ശാസ�്ത�പകാരം മനുഷ�ര്
ജീവി�ാല ഭ്ൂമി സ�ര�്മാകു�താണ.് ഭൂമിയിെല

ആന�ജീവിതം ഉറ�ി�ാനായി�,്സമൂഹ�ിെലഎ�ാ
വ��ികെളയും വസത്ു�െളയും വ�വ�ിതികെളയും
�പശന്�െളയും പ�തികെളയും ധര�്ശാസ�്തപരമായി

ശുചിയാേ��തു�.് ധര�്ശാസ�്തപരമായി
ശുചിയാ�ു� െതാഴിലുകെള�ാം ശുചിത� വിഭാഗ�ില്

െപടു�ു.സംഗീതം,സാമൂഹ��പവര�്നം,
ശാസ�്തവികസനം,അ��ാപനം, േറാഡുകള�ം

െതരുവുകള�െമ�ാം ശുചിയാ�ല,്തുട�ിയവകളില്
�പവര�്ി�ു�വര ശ്ുചിത� വിഭാഗ�ിലാണ.്

ശുചിത� വിഭാഗ�ിലും മ�� വിഭാഗ�ളിലും
മുഖ�ധാരയായി �പവര�്ി�ുവാൻഎ�ാ
ജന�ള�്ും മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം
അവസരം കി���ു�.് ഒേരജ��ില ന്ാലു

വിഭാഗ�ളിലും �പവര�്ി�ാനും കഴിയുെമ�തിന ഏ്�വും
വലിയ െതളിവായി ഗാ�ിജിയുെട ജീവചരി�തം ലഭ�മാണ.്

ഒരു വിഭാഗ�ിൽ �പവര�്ി�ു�വർ മ�� വിഭാഗ�ളിൽ
�പവര�്ി�ു�വേര�ാൾഅടി�ാനപരമായി

േ�ശഷഠ്രാകു�ുമി�.

സംഗീതം ശുചിത��ിെലആദ�െ�ഇനമാണ,്
സംഗീതെ� (ൈദവ)സി�ിയാെണ�്

തിരി�റിയി�ു�താണ അ്തിനു മുഖ� കാരണം.
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സംഗീതം ഉളെ്�െടഏെതാരു െതാഴിലും ശുചിത�ം,അത�ാവശ�ം,
ആവശ�ം,വിേനാദം,എ�ി�െനനാലു വിഭാഗ�ളിലും

�പവര�്ി�ു�താണ.്

ഓേരാ വിഭാഗ�ിലും സംഗീതം എ�െനെയ�ാം �പവര�്ി�ു�ു
/ �പവര�്ി�ണംഎ�ു വിശദീകരി�ാം.

സംഗീതം ശുചിത��ിൽ :

ൈദവസി�ിയാണ സ്ംഗീതം എ� �്പത��മായി
േബാധ�െ�ടു�ുേ�ാള,് �പസത്ുതസി�ി നലക്ിയതിന്

ൈദവ�ിന വ്��മായ ഉേ�ശമു� എ്േ�ാര�്ണം.അതിെ�
അര�്ം വ��ിസ�ാത����ിന ന്ിയ��ണ�ള��്
എ�ുകൂടിയാണ.് മനുഷ�െരത�ില സ്േ്നഹം െകാ�്
ബ�ി�ി�ുവാനും ൈദവ�ിേല� സ്ര�്െരയും

േചര�്ുനിര�്ുവാനും സംഗീതം �പഥമമായി ഉപകരി�ണം.

ആരാധനാപരമായിഅഥവാസത്ുതിപരമായി സംഗീതം
ആലപി�ുേ�ാള,്ൈദവെ�മാ�തംആരാധി�ു�സംഗീതമാണ്

ഉയേര�ത.്ഏകമഹാശ�ിയായൈദവെ�
അ�ാെതയു�വെരസത്ുതി�ു�ഗീത�ൾൈദവീകമ�
അഥവാശാസ�്തീയമ�. (ൈദവനി� :കപടൈദവ�െളയും
കു�ിൈദവ�െളയുംആരാധി��കൂടാ എ�അ��ായ�ില്

കൂടുതല വ്ിശദീകരി�ി���.്)

സംഗീതംഅത�ാവശ��ിൽ :

ൈദവസി�ിയാെണ� ത്ിരി�റിയു�തായസംഗീതെ�
ജീവിതെതാഴിലായി സ�ീകരി�ുേ�ാള,്ൈദവസി�ിയാെണ�
തിരി�റിവ പ്ുലരേ്��തു�.്സംഗീതആലാപന�ിന പ്ണം
സ�ീകരി�ാന പ്ാടി�.സമൂഹ�ില ഭ്ി�യാചി�ുവാന ൈ്ദവം
അഥവാശാസ�്തംഅവകാശം നലക്ി ഉ�തെ�ടു�ിയിരി�ു�ത്

സംഗീത�െരമാ�തമാണ.്
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ഇ�ു നട���തുേപാെലസംഗീത�ര�് മ്�രി�ാനും ധനം
സ�ാനമാേയാ േവതനമാേയാവാ�ാനും അവകാശമി�.

ആരാധനാലയ�ളില ൈ്ദവസത്ുതികള പ്ാടുകയും, പാ�ത�ില്
ഭി�സ�ീകരി�ുകയും തനി� േ്വ�തിെ�ബാ�ി
ആരാധനാലയ�ില വ്��തെ�പാവ�ള�്ും

ആരാധനാലയ�ില അ്�ദാനം നട�ു�തിനും, പാവ�ൾ�ും
നലക്ു�ശാസ�്തരീതിയാണ പ്ിനപ്േ��ത.്

സംഗീതംആവശ��ിൽ :

ജനസഭകളിെലഅഥവാസമൂഹ�ിെലസേ�ളന�ളിൽ
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള െച���
മഹാശ�ിയായൈദവെ�നാലുവരി കവിതയിലൂെട
ഓര�്ി�ി��െകാ�ു�ശു�സംഗീതംആലപി�ണം.

സംഗീതം വിേനാദ�ിൽ :

സംഗീതസി�ി ലഭി�ി���വര�് വ്ീടുകളിലും സമൂഹ�ിലും
സംഗീതംആലപി� വ്ിേനാദി�ാം. മ���വര�്്

ശബദ്ശ��മു�ാ�ുകയും അരുത.്ചു��മു�വര�്ു േവ�ി
ശബദ്ംെവ� പ്ാടാവു�താണ.്അതുേപാെല

ആേഘാഷേവളകളിൽ വിേനാദ�ിെ� ഭാഗമായി സംഗീത
ആലാപനം നിര�്�മാവണം.സാ��ിക ഭ�ദതയി�ാ�വര�്ു
മാ�തംഅവര ആ്വശ�െ�ടു�സാ��ിക ഭി�നലക്ുവാന്

ആേഘാഷനട�ി��കാര ത്�ാറാവണം.

സംഗീതം വിേനാദമാ�ുേ�ാള ക്ൂടുതല �്ശ�ി�ണം.
ധര�്ശാസ�്ത�പകാരം മാ�തം വിേനാദി�ണം.ശാസ�്തപരമ�ാ�
സംഗീതംൈപശാചിക േകാ�പായ�ള സ്ൃഷട്ി�ു�താണ,്ചില
പാ��കള േ്കള�്ുേ�ാള ന്ൃ�മറിയാ�വര ത്�ള വ്ലിയ

നൃ�ംെച��കയാണ എ്�ധാരണേയാെടയും മ��ം കാ�ി�ൂ���
േകാ�പായ�ള അ്തു േബാധ�മാ�ു�താണ.്
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അ��ാപനം :ഓേരാേരാ ശാസ�്ത�ളിലും പാ�ിത�മൂ�വരും
െതാഴിലുകളില പ്രിചയമു�വരും 50വയ�ിനു മുകളില്
�പായമു�വരുംഅ��ാപനഅഭിരുചി ഉ�വരും മാ�തമാണ്

അ��ാപനം നട�ുവാൻ േയാഗ�തയു�വർ.

ജീവിത�ിെ�അര�്മറിയാ�വെരഅ��ാപകരായി
ഭരണകൂടം/സമൂഹം നിയമി��കൂടാ.അ��ാപനംഎ�ത്

േവതനമി�ാ�െതാഴിലാണ.്ജീവിതാന��െളഅനുഭവി�റി�
േശഷം ഭാവി തലമുറെയ േ�ശഷഠ്െ�ടു�ാനു�കര�്ംെചയത്്
പുണ�ം വര�്ി�ി�ുവാനു� ഒരു മാര�്മാണ അ്��ാപനം.

കാ��വാസികളായു�വെരശു�ിെ�ടു�ാനക്ൂടി
ഉപകരി�ുംവിധം പാഠശാലകള ന്ദീതീര�ളിലും

വന�പാ��ളിലും�ാപി�ു�താണ ക്ൂടുതല ൈ്ദവീകം.
കു�ികെളസ�ാ�ശയശീലേ�ാെട പഠി�ി�ു�ഗുരുകുല
സ��ദായ�ള ഉ്രു�ിരിയു�താണ.് കു�ികള അ്ഥവാ

വിദ�ാര�്ികള ന്ിലവില സ്മര�്രായിരി�ു�വിഷയ�െള
സാ��െ�ടു�ുകഎ�തിന��റംഅവര�് മ്ാര�്ു
നി�യി�ാേനാവിജയപരാജയ�ള ക്ുറി�ാേനാ,ചില

വിഷയ�ളില െ്കാ�ി�എ�ു നി�യി�ുവാേനാഅ��ാപകന്
അവകാശമി�.കാലംഅഥവാൈദവം നി�യി�ു�കാര��ളില്
അ��ാപകര ഉ്ളെ്�െട യാെതാരാള�ംഇടെപ��കൂടാ. (ൈദവനി� :
മ�ര�ള പ്ാടി�എ�അ��ായ�ില വ്ിശദീകരി�ിരു�ു.)
�പത��മായും പേരാ�മായും മ�ില അ്��ാനി� മ്�ിൽ നി�ും
ധനമു�ാ�ി ജീവി�ുകഎ�ശാസ�്തെ�പിനപ്��വാനും
പാലി�ാനും അ��ാപകര�്ും ശിഷ��ാര�്ും കഴിയണം.
കു�ികൾസ�ാദി�ത�ാ�ധനം െകാ� അ്ഥവാ

മാതാപിതാ�ള�െടയും മ��ം സ��ുെകാ� െ്മാൈബൽ
േഫാൺവാ�ാനും,വാഹനം വാ�ുവാനും, മദ�ം കഴി�ാനും ഇ�ു
കഴിയു�തുെകാ�ു കൂടിയാണ ഭ്ാവി തലമുറ ധാര�്ികമായി
അധഃപതി�ു�ത.്ആവകവിവര�െളസാ��ികശാസ�്തം

എ�അ��ായ�ില വ്ിശദീകരി�ി���.്
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കാമപര�ളായകാര��ള ധ്ര�്ശാസ�്തപരമായി
വിശദീകരി�ു�ഗുരുവായി ഒരു പുരുഷന /് പിതാവിന്

െപരുമാറാൻകഴിയു�ത പ്ുരുഷവിദ�ാര�്ികേളാട മ്ാ�തമാണ.്
ആവകകാര��ള പ്ുരുഷനായ ഗുരു,സ�്തീകെള/െപണക്ു�ികെള
പഠി�ി�ു�തും,അതുേപാെലപുരുഷവിദ�ാര�്ികെള ഒരുസ�്തീ
അഥവാ മാതാവ ക്ാമകാര��ള പ്ഠി�ി�ു�തും സദാചാര
ശാസ�്ത�പകാരം സഭ�മ�. െപണക്ു�ികള�്ായി സ�്തീകൾ

നട�ു�സ�്തീസഭഎ�ലളിതമായ പാഠശാല േദവാലയേ�ാടു
േചര�് ഉ്�ാവു�താണ.്

പാഠ�വിഷയ�െള��ി പറയുേ�ാള മ്ഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തമാണ വ്ിദ�ാര�്ികള�് പ്കരുക. 100

മനുഷ�ജ��ൾ ഉ�തില പ്കുതിയിേലെറ പി�ി�വര�്ും പുണ�ം
ഏെറസ�ാദി�ി���വര�്ും മാ�തേമസുഗമമായി

ശാസ�്തപാഠ�ള �്ഗഹി�ാനാവുകയു��എ�മുഖവുരേയാെട
തുടരെ�.കാലാനുസൃതം സംഹാരംആരംഭി�ു�േതാെട

ശാസ�്തവിഷയ�ള�ംശാസ�്തവികസനവും േശാഷി�ു�താണ,്
ആവകവിവര�ൾസംഹാരംഎ�അ��ായ�ിലു�.്

ഭൂമിയിെല�ും കു�ിൈദവ�ളായും സൂ�രൈ്ദവ�ളായും
�പവര�്ി�ു�വർശുചിത� വിഭാഗ�ിലാെണ�്

ധരി��േപാവരുത.്അവർകാ�ി�ൂ���അധമകാര��െളൈദവ
നി� :കപടൈദവ�െളയും കു�ിൈദവ�െളയുംആരാധി��കൂടാ
എ�അ��ായ�ിൽവിസത്രി�ി���.്ആവശ�ംഎ�വിഭാഗം

ദുഷി���ായതാണ ക്ു�ിൈദവ�ൾ.

എ�ാ െതാഴിലുകെളയും വിസത്രി�ുകഎ�ു�ത്
�ഗ��ിെല ഒരു ഭാഗമായസത�ം ശിവംസു�രം ന വ്ിേധയമാണ.്
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െതാഴിലുകൾ :അത�ാവശ�ം

വ��ി� ജ്ീവി�ുവാൻഅടി�ാനപരമായി
അത�ാവശ�മായ ഭ�ണം,വസ�്തം, പാര�്ിടം

എ�ിവയുമായിബ�െ�� െതാഴിലുകൾഈവിഭാഗ�ിൽ
െപടു�ു.

ആധുനികജീവിത�ില അ്ത�ാവശ��ള�െടഅന�മായ
നിരയു�,്എ�ാൽഅവെയ�ാം കാലവ�ത�ാസമനുസരി��ം,

ശാസ�്തപുേരാഗതിഅനുസരി��ം,ജനെ�രു�ം
അനുസരി��ം രൂപെ��വ മാ�തമാണ.് മഹാശാസ�്ത�പകാരം
സംഹാരംആരംഭി�ു�േതാെട ശാസ�്തസൗകര��ള്

കുറയു�തിെന��ിയും ജന�ള ആ്�ീയസാ�ാത�്ാരം
േനടു�തിെനാ�ി� സ്�ാന�ള ജ്നി�ു�ത വ്ളെര

കുറയു�തിെന��ിയും സ�ാനസൗഭാഗ�ം വ��ിപരമായും
സാമൂഹ�പരമായും ഒരു �പധാന �പശന്മായും

രൂപെ�ടു�തിെന��ിയും,സമൂഹ�ിൽഅഥവാ
രാജ��ിൽഏതാനും വ��ികൾ മാ�തമാകു�തിെന
��ിയും ചി�ി�ാനായാൽഅത�ാവശ�മായ
െതാഴിലുകെള��ി േബാധ�മു�ാകു�താണ.്

ഏതാനും വ��ികൾ മാ�തമു�സമൂഹ�ിൽ
ഭരണകൂടേമാ പൂ�ാ�ിേ�ാടതികേളാആഫീസുകേളാ
വാര�്ാവിനിമയസൗകര��േളാ വിഷയ�ള�.ഇ�്
അത�ാവശ� െതാഴിലുകളായിരി�ു�വതീര�്യായും
ഇ�ിെ�അത�ാവശ�മാണ,്ഇ�ിെ� മാ�തം.
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സംഹാരം പുേരാഗമി�ുേ�ാൾ, ഉരു�ിരിയു�
അവ�കൾ�അ്നുസരി�,് നാെള

വിമാനസൗകര��ൾപിൻവലി�െ�ടുേ�ാൾ
വിമാനവുമായിബ�െ�� ഇ്� അ്ത�ാവശ�െമ�ു കരുതു�
െതാഴിലുകൾആവശ��ൾ േപാലുമാവാെത,വിമാനം

കെ��ും മു�ു�അവ�േപാെല
അ�പത��മാകു�താണ.്

െതാഴിലുകളെ്��ാം തു��പദവിയാണ ശ്ാസ�്തം
അഥവാൈദവം നലക്ു�ത,്എ�ാല ത്ുല��ളില്
ഒ�ാമതായി കൃഷിെയ ഉ�തെ�ടു�ിയി���.്കൃഷി
സത്ംഭി�ാല /്കൃഷി�ാരൻ പണിമുട�ിയാല ഭ്�ണം
സത്ംഭി�ും ; മു� വ്ിശദമാ�ിയിരു�ു.ശരീര�ിന്
േകൾവി ശ�ിേയാസംസാര ശ�ിേയാഇെ��ാൽ
െമാൈബലേ്ഫാണആ്വശ�മി�, ഇ�ലെ� �പമുഖ
േനതാവായിരു�ു ഒരാള എ്�തിനും ഇ�ു �പസ�ിയി� ;
ഇ�ലെ�മതജാതിേനതാവായിഅറിയെ��യാെള,
അനുയായികെള� സ്�യംഅവകാശെ�ടു�വര ഇ്�്
�പതിമകള വ്��ം ചി�ത�ള വ്��ം പൂജി��ം, മു�ദാവാക��ള്
മുഴ�ി കീര�്ി��ം കഴിയുേ�ാള,്അേ�ഹം പുനര�്നി�്

മെ�ാരു രാജ��ിെല മെ�ാരു മത�ാരെ�
െവ�ാ�ിെയേ�ാണമു� ര�ാം ഭാര�യായി

കഴിയു�തിെന��ി ചി�ി�ുേ�ാള,് മനുഷ�ര ക്ാ�ി�ൂ���
കസര�്ുകള�െട കഥയി�ായമ് വ��മാണ.്

എ�ാ െതാഴിലുകെളയും വിസത്രി�ുകഎ�ു�ത്
�ഗ��ിെല ഒരു ഭാഗമായസത�ം ശിവം സു�രം ന്

വിേധയമാണ.്
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െതാഴിലുകൾ :ആവശ�ം
കാലഘ��ിെനാ�ു�ശാസ�്തസൗകര��േളാെട
വ��ി� ജ്ീവി�ുവാൻഅത�ാവശ�വുംആവശ�വുമായ
വസത്ു�െള�ാംആവശ�ം എ�വിഭാഗ�ിൽ െപടു�ു,
അതുമായിബ�െ�� െതാഴിലുകള�ം.ഇ�െലയുെട

വിേനാദം ഇ�െ�ആവശ�വും നാളെ�അത�ാവശ�വും ....
കുേറ�ഴി�,് സംഹാരം പുേരാഗമി�ുേ�ാൾ,

പിൻവാ�ിയുമു�അവ�യാണ മ്ഹാ�പപ��ിലു�ത.്
ഇ� െ്മാൈബൽ േഫാൺഅത�ാവശ�മായിരി�ു�ു,
ഇ�െലആവശ�ം മാ�തമായിരു�ുഅത,് മിനി�ാ�്

വിേനാദവും.

ആവശ�ം,വിേനാദംഎ�ീ വിഭാഗ�ളിലു�വരാണ്
ശുചിത�കാര��െളകൂടുതലായി മറ�ു�തും

അവഗണി�ു�തും.ശുചിത� കാര��െളഅവഗണി�ു�ു
എ�ു പറയുേ�ാള ധ്ര�്ശാസ�്തെ�അവഗണി�ു�ു
എ�ാകയാല സ്മൂഹ�ില ധ്ാര�്ികഅധഃപതനം
ഉ�ാവുകയും വര�്ി�ുകയും െച���ു.

കാലഘ��ിെനാ� സ്മൂഹ�ില ആ്വശ�മായ
െതാഴിലുകളില മ്ി�തും ഇ� ധ്ാര�്ികമൂ��ം നഷട്െ���

�പവര�്ി�ുകയാണ.്

ഒരാൾ� െ്ച�ാനാവു� േജാലി അഥവാ ഒരാള�െട േജാലി,
ആവശ�മി�ാ� േപ�ർ വർ�ുകളിലുെടയും

അധമനിയമ�ളിലൂെടയും വലി��നീ�ി 25 േപെരെ�ാേ�ാ
അതിലധികേമാ േപെരെ�ാ� െ്ച�ി�ു�സംവിധാനം

ഭരണകാര�ാലയ�ളില വ്�ാപി�ിരി�ു�ു.
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െതാഴിലിനു�ായ ധാര�്ിക�ഭംശം നിമി�ം, െതാഴിൽ
െച��േ�ാൾ ലഭി�ു�തായ ധർ�ശാസ�്തപരമായ
ആന�െ�ഇ�ാതാ�ിയിരി�ു�ു. േസവന�ിന്

േവതനം എ�ത അ്വഗണി�െ�ടാനും, േസവനമിെ��ിലും
േവതനം േവണംഎ�ി�െനഅധമരീതി വികസി�ാനും
ഇടയായി���.് െതാഴിൽ ലഭി�ാനും െതാഴിലിലു�ആന�ം
ലഭി�ാനും ഉേദ�ാഗാര�്ികൾആ�ഗഹി�ാ�അവ�
േപാലും ഉ�ായിരി�ു�ു. െതാഴിലുകള�െട ല��ം
േവതന�ള�ം േവതനവര�്നവുകള�ം, േസവനം
ഒഴിവാ�ിയു� േവതനലഭ�തയുമായി

ചുരു�ിെ�ാ�ിരി�ു�ു. ൈക�ൂലി തുട�ിയ
അഴിമതികളെ്കാ� െ്താഴിലുകളിൽ വിേനാദം കൂടി
കൃ�തിമമായി ഉ�ാ�െ�ടു�ുഎ�തും വസത്ുതയാണ.്

ൈവകാെതൈദവം മായ �പത��മാ�ുേ�ാൾ,
ധര�്ശാസ�്ത�പകാരം ഇ�െ�െതാഴിൽസംവിധാന�െള
പരിഷ�്രി�െ�ടു�താണ.്ഏതാനും ഉദാഹരണ�ൾ :

ധർ�ശാസ�്ത�പകാരമ�ാ�ഇ�െ�ഭരണകൂടെ�
ധർ�ശാസ�്തപരമാ�ുേ�ാഉളെ്�െടയു�െപെടയു�
അനവധി ഭരണകാര�ാലയ�ൾഅധമസംവിധാന�ള�െട
പ�ികയിൽ ഉളെ്�ടു�തും വര�്ി�െ�ടു�തുമാണ.്
ആവശ�മി�ാ�റിേ�ാര�്�കള�ം സാ���ള�ം
സാ�ികള�ം,കൂടാെതക� റിേ�ാര�്�കള�ം ക�

സാ�ികള�ം, ഒെ�േ�ര�് ഇ്�െ�േകാടതികൾ പേ�ാ
പതിനേ�ാ വരഷ്െ�അധമവ�ായാമം നട�ു� േകസ,്

ധര�്ശാസ�്ത�െളഅറിയാവു� പ�ായ�്
ഭരണാധികാരി എ� െകാ��രാജാവും സഹകാരികള�ം
ഏതാനും മിനു��കളെ്കാ� ത്ീര�്ാ�ു�താണ.്
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േപാലീസ േ്സന ഉൾെ�െടയു� �പാേദശിക
േസവകെരതിരെ�ടു�ു�തും നിയമി�ു�തും
പിരി��വിടു�തുെമാെ�പ�ായ�അ്ഥവാ

ജനസഭയ�്ു േവ�ി ജനസഭയുെട രാജാവും (5 മ��ിമാരും)
തെ�ആയിരി�ും.എംേ�ായെ്മ� എ്കസ്േ്ച�,്
പി.എസ.്സി.,ബാ�ുകൾ,ഓഹരിവിപണികൾ,ഇല�ൻ
ക�ീഷനുകൾ, (ദുർ)ഭരണകൂട�ൾതുട�ിയഅനവധി
കാര�ാലയ�ൾഅസത്മി�ു�താണ.്ഇ�െ�

ബാ�ുകെള��ി എടു�ു പറയുേ�ാള,് ഒരു കാര�ം എടു�ു
പറയാെതവ�.അ�ൗ�ില ഏ്�വും കുറ�ത ഇ്�ത തുക
ഉ�ാവണെമ� ബ്ാ�ിെ� ഭരണകൂടും തീരുമാനി�ുകയും,

കുറ�തുകസൂ�ി�ാന ക്ഴിയാ�വരുെട
നിേ�പ�ില ന്ി�ും 500, 1000,എ�ി�െനെയ�ാം

പിഴകെള� േപരില അ്ഥവാ നിേ�പകർകു�ംെചയെ്ത�
േപരിൽ നിേ�പകരുെടഅനുവാദം േപാലും േചാദി�ാെത
പണംത�ിെയടു�ു�ത,് പിടി��പറി�ാെര�ാൾ
അധമരീതിയാണ.്ബാ� ഭ്രണം നട�ു�

ഉ�താധികാരികെള േമാഷട്ാ�ള�ം മ�� ത�ി��കാരും
ആ�കമി� പ്ണംത�ിെയടു�ി���അനുഭവ�ൾ
ഉ�ായി��െ��ിൽ, �പസത്ുതബാ� അ്ധികാരിയുെട
കു�ംെകാ�ാണ പ്ണംത�ിെയടു�ു�െത�്

പിടി��പറി�ാർ പറ�ി���ാവി�,കു�െ�ടു�ിയി��ം
ഉ�ാവി�. െകാടുംനീച�ൂ��ളായിരി�ു�ുബാ�ുകൾ.
അേതസമയം,അധമനിയമ�ളിലൂെടയു�ഇതിലും വലിയ
െകാ�കെളസം�ാനഭരണകൂട�ള�ം േക��ഭരണകൂടവും;

രാഷ�്ടീയ പാര�്ികൾ, െതാഴിലാളി യൂണിയനുകൾ,
മതസംഘടനകൾഎ�ിവകള�ം െച��േ�ാൾ,
ബാ�ുകള�്ും മ��ം നാണംേവ�തി�.
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സാ��ികശാസ�്തം എ�അ��ായ�ിൽബാ�ുകള�െട
സൃഷട്ിതെ�അശാസ�്തീയംആയിരി�ു�ത്
എ�ുെകാ�ാെണ�ും,ശാസ�്തീയമായി
പൻവലി�െ�ടു�ത എ്�ുെകാ�ാെണ�ും
എ�െനയാെണ�ും വിവരി�ു�ു�.്

ഇനഷ്�റനസ് േ്പാെലയു�ൈദവെ�നി�ി�ു�
�ാപന�ള�ംഅസത്മി�ു�താണ (്ഇനഷ്�റനസ്്

േപാെലയു�വകടു�ൈദവനി�യാണു െച���െത�്
വിവിധ മതേനതൃത��ള�് േ്ബാ��മാകാ�തിെ�
മൂലകാരണം മതൈദവവിശ�ാസികളായഅവർ
മതവിശ�ാസികള�ാ�തുെകാ�ും മത�ൾ
ൈദവശാസ�്തമ�ാ�തുെകാ�ുമാണ.്ൈലഫ്
ഇനഷ്�റനസ് എ്ടു�ി���വരിലും ഭൂരിപ�ം േപർ
മതവിശ�ാസികൾതെ�യാവും !). േലാ�റി േപാെലയു�
അധമവൃ�ികള�ം മായ �പത��മാകു�േതാെട

അവസാനി�ു�താണ.്

ഭരണാധികാരികൾആവശ�ം വിഭാഗ�ിലാണ.്സാമൂഹ�
/സം�ാന/ രാഷ�്ട ഭരണകൂട�ിെല

ഭരണാധികാരികെളയാണ ഉ്േ�ശി�ത.് മതരാഷ�്ടീയവര�്
സംഘടനകളിെല ഭരണാധികാള�ം േനതാ�ള�െമാെ�
ആവശ�ം എ�വിഭാഗം ജീര�്ി� ഉ്�ായവയാെണ�ും,
ഭൗതികഅസത്ിത�ം ഇ�ാ�അ�രംഅതിനീച

സംഘടനകെളശൂന�തയിൽ മറവു െചേ��കാലം എേ�
കഴി�ുെവ�ും ഭീകരവാദെ���ിയു�അ��ായ�ളിൽ

വിശദീകരി�ിരു�ു.
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ധർ�ശാസ�്തപരമായ രാജഭരണസ��ദായം
ജനസഭകളിലൂെട ഉരു�ിരിയു�തും,ജന�ള�െട

ദാസരായി �പവര�്ി�ു� രാജാവും മ��ിമാരും േസനയും
ധർ�ശാസ�്തപരമായിസൃഷട്ി�െ�ടു�തുമാണ.്ഓേരാ
വ��ി�ും ധർ�ശാസ�്തപരമായആധിപത�ം ഉറ�ാ�ു�
ജനാധിപത�ംആണ ന്ട�ിലാവുക.ആഫീസുകള�ം
ആഫീസുകളിെല േപ�ര വ്ര�്ുകള�ം വളെര

തു�മാകു�താണ.് മു� സ്ൂചി�ി�തുേപാെല,ആവശ�ം
വിഭാഗ�ിലു� ഭരണാധികാരി അഥവാ രാജാവ ആ്കാനും
എ�ാ ജന�ള�്ും മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരംഅവസരം

ലഭി�ു�താണ,്

ഇ�െ�ഭരണകൂട�ള ന്ിര�്ഹി�ു�നീതിന�ായ
സംവിധാന�ിെലഅധമകാര��െള��ിഅ�ം

വിസത്രി�ാം :

1) സമൂഹ�ിെല ഭരണകൂട�ിന ത്�ള�െടസാമൂഹ�
�ാനെമെ�േ�ാത�ള ആ്െരേ�ാഅറിയി�.

ൈദവീകമായഅഥവാ ധർ�ശാസ�്തപരമായ െതാഴിൽ
വിഭജന�ിൽആവശ�ം എ� മൂ�ാം വിഭാഗ�ിലാണ്

ഭരണകൂടം െപടു�ത എ്�തുേപാെലതെ�,സമൂഹ�ിെല
(വ��ികള�െട) നീതിന�ായആവശ��ളിലും ഭരണകൂടം
മൂ�ാം ക�ി മാ�തമാെണ�ത അ്റി�ുംഅറിയാെതയും

ഇ� �്പവര�്ി�ുകയാണ.്

ഭരണകൂടെമ�ത സ്മൂഹ�ിെ� െമാ��ിലു� െപാതു
ആവശ��ളില ഓ്േരാ വ��ിെയയും

ധര�്ശാസ�്തപരമായിസഹായി�ാനു�സംവിധാനമാണ;്
ഉപ�ദവി�ാനു�ത�.
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ഉദാഹരണ�ിന വ്��ികള�െട നീതിന�ായആവശ��ളില,്
വ��ികെളസഹായി�ുക മാ�തമാണ ഭ്രണകൂട�ിെ�കടമ
അഥവാ ഉ�രവാദി�െമ�ത ഭ്രണകൂടം ഒ��ംതെ�അറിയാെത

േപായിരി�ുകയാണ.് മൂ�ാം ക�ിയായ ഭരണകൂടം
നി�യി�ു�നീതിന�ായസംവിധാന�ള� നീതിന�ായം
നടേ��ത.്ഏതാനും ഉദാഹരണ�േളാെട വിശദമാ�ാം :

ഒരു വ��ിേയാേടാ,വ��ിയുെട മാതാപിതാ�േളാേടാ,
ഭാര�േയാേടാ/ഭര�്ാവിേനാേടാ കു�ികേളാേടാ,

സേഹാദര�േളാേടാ, മ��� ഉ�വേരാേടാ,ഏെതാരാേളാേടാ
അ�കമം കാ���വെരധര�്ശാസ�്തപരമായി ശി�ി�ുവാൻ
വ��ി� ക്ഴിയാെതവരുേ�ാൾ മാ�തമാണ ഭ്രണകൂട�ിെ�

സഹായംആവശ�മു�ത.്

ക�െനക�ാലും പിടി�ാൻകഴി�ാലുംഅതുെച�ാെത
പകരം ക�ാൻഅനുവദി�ണെമ�ും േപാലീസ േ്സനെയവിവരം
അറിയി�ാൽ മാ�തം മതിെയ�ും പറ�ാൽഎ�െനയിരി�ും ?

ഭാര�േയാടും സേഹാദരിേയാടും മാതാവിേനാടും കടു�അ�കമം
കാ���വെരതടയാനു� �പാപത്ി ഉെ��ിൽ േപാലും,അ�കമിെയ
തുര�ാേനാശി�ി�ാേനാ �ശമി�ാെതപകരംഅ�കമം
നട�ാൻഅനുവദി��െകാ� േ്പാലീസ േ്സനെയ
േതടിേ�ാകണെമ�ു പറ�ാൽഎ�െനയിരി�ും ?

പ�ി കുര��െകാ� (്കടി�ാനായി�ാവാം)ഓടിവരുേ�ാള,്
കെ�ടുേ�ാ,വടിെയടുേ�ാ, െചരു��രിേയാ,അ�ാെതേയാ
പ�ിെയ ഭയെ�ടു�ാേനാ,അതുമെ��ില സ്�യംഓടി
ര�െപടാേനാ ഒെ�, �ശമി�ാെതപകരം െമാൈബൽ
േഫാെണടു� േ്പാലീസിെനവിളി�ണെമ�ു പറ�ാൽ

എ�െനയിരി�ും ?
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രേ�ാഅതിലധികേമാ വ��ികൾഎതിരാളികളായി
േചരിതിരിയുേ�ാൾ,അധര�്ം �പവര�്ി�വെര

ധര�്ശാസ�്തപരമായി ശി�ി�ുവാൻഅവര�്ു തെ�
സാധി�ു�ുെവ�ിൽഅവിെട ഭരണാധികാരിയുെടആവശ�മി�

എ�ാണര�്ം.

ഒരാള�െട ഭാര�െയേയാഏെത�ിലും െപണക്ു�ിെയേയാ
കട�ുപിടി�ുകേയാ ഉപ�ദവി�ുകേയാ െച���
അ�കമിെയവധിേ��ു�സാഹചര�ം ഭാര�യേ്�ാ

ഭര�്ാവിേനാ ഏെത�ിലുെമാരു വ��ിേ�ാ ഉ�ായാൽ,

അ�കമിെയവധി��െവ�ു വരും.

വധി�െ��യാെളശവമട�ുകഎ� േജാലി മാ�തമാണ്
ഭരണകൂട�ിനു�ത.് പകരം വധി�യാെള െകാലയാളിെയ�ു
മു�ദകു�ാനും വിചാരണെച�ാനും ജയിലിലടയ�്ാനും
ഭരണകൂട�ിന അ്വകാശേമാഅധികാരേമാ ഇ�. നീച
കാര��ള�്ായിഊര�്വുംസമയവും െപാതുസ��ും
പാഴാ�ാനും ഭരണകൂടം ത�ാറായി�ൂടാ. േപാലീസ േ്സന

ഉളെ്�െടയു� ഭരണാധികാരികള�െട ഭരണൈവകല�ം െകാ�ാണ്
നാ�ില അ്�കമ�ള ഉ്�ാവു�െത�ില,്കാര��മതയി�ാ�വർ
സ�യം പിരി�ുേപാവുകയും,അ�ാ�വെരപിരി��വിടുകയും
മാ�ി�ാപി�ുകയും ഒെ�യാണ െ്ചേ��ത.് ലഭ�മായ
ചരി�ത�ിൽ രാജഭരണകാല� ര്ാജാ��ാരും ഭട�ാരും
സാധാരണജന�ള�െമാെ�ധര�്ശാസ�്തപരമായി�്

അധര�്ികെളശി�ി�ി���സംഭവ�ള��.്ധര�്ശാസ�്തവും
നീതിശാസ�്തവുംഅറിയാവു�വരുംഅതനുസരി��
ജീവി�ു�വരുമായ ജന�ളാണ ന്ിയമവും നീതിയും

ൈക�ിെലടുേ��ത.് ഭീകരവാദവും േദശവ�ത�ാസ�ള�ംഎ�
അ��ായ�ില വ്ിശദീകരി�ിരു�ു.ജന�ള ന്ിയമം

ൈക�ിെലടു�ുകയാെണ�ില േ്പാലീെസ�ിന എ്� േചാദ�മു�.്
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അന�ായമായി ഒരാള മ്െ�ാരാെള പീഢി�ി�ുേ�ാള,്ആേരാഗ�വും
സൗകര��ള�ംകുറ�വ��ിയുെട പ�മാണ ന്�ായെമ�ില,്
അയാെളസഹായി�ാനായും, െപാതു വിചാരണആവശ�മു�
കാര��ളില അ്തുെച�ാനും േപാലീസും ജനസഭയിെല

അംഗ�ള�ംആവശ�മാണ.് െകാലയും െകാ�കള�ംനട�ുേ�ാള,്
പലേ�ാഴും �പതികളാെര� അ്റിയാ�സ�രഭ്�ളില േ്പാലീസ്
േസനെയആവശ�മു�.് മായ �പത��മായ േശഷം െകാലയും
െകാ�കള�ംഅത�പൂര�്മായിരി�ും എ�ുമറിയുക.

േപാലീസിെനെ�ാ�ആ്വശ�മായകാര��ള സ്മൂഹ�ിലു�്
എ�തിന സ്മൂഹ�ിെലഎ�ാ �കമ�പശന്�ള�്ും േപാലീസാണ്

പരിഹാരമു�ാേ��ത എ്�ു കരുതുേ�ാഴാണ്
ധർ�ശാസ�്തവിരു�മാകു�ത.്

ജന�ൾന�ായിഅഥവാ ധര�്ശാസ�്തപരമായി
ജീവി�ു�നാ�ിെല ഭരണകൂട�ിൽ ഭരണാധികാരിയും
േപാലീസ േ്സനയും മുഖ�മായും നിരീ�ക േജാലി

മാ�തമാണു െചേ��ത.്

സമൂഹ�ിെല െപാതുആവശ��ള�്ും,
�കമ�പശന്�ള�്ും ധര�്ശാസ�്തപരമായ പരിഹാരം

ഉ�ാ�ുകഎ�താണആ്വശ�ം എ�തു
തിരി�റിയുേ�ാൾആരുെച�ണംഎ�ത്

അ�പസ�മാകു�ു.
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രാജാവിനും േപാലീസ േ്സനയ�ുംസാധാരണ
�പജയ�്ുെമ�ാംഏെതാരുസമയ�ും
തു��അധികാര�ൾമാ�തമാണ ഉ്�െത�്
അറിയണം. �പശന്�െളഅറിയുകയും

അനുഭവി�ുകയും െച���ജന�ള�്ാണ്
ഏ�വും ഉചിതമായപരിഹാരംആദ�ം ഉ�ാ�ാൻ
കഴിയുകഎ�തിെ�അടി�ാന�ിൽ,

ജന�ൾഅഥവാവ��ി
ധര�്ശാസ�്തപരമായി� ഒ്രു
സാമൂഹ��പശന്�ിന പ്രിഹാരം
ഉ�ാ�ു�ുെവ�ിൽഅതിെന

അംഗീകരി�ുകയുംഅനുേമാദി�ുകയുമാണ്
രാജാവും േസനയും ഉളെ്�െടയു�വർ

െചേ��ത.്സമൂഹെ�യഥാര�്�ിൽ

ഭരി�ു�ത ധ്ര�്ശാസ�്തംആവുകയും,
രാജാവ,് മ��ി,സായുധേസന, �പജകൾ
തുട�ിയവെര�ാം ധര�്ശാസ�്തെ�

പരിപാലി�ു� ഉപകരണ�ൾമാ�തമാവുകയും
െച��േ�ാൾ, െത��കള െ്ച���രാജാവിെനയും
മ��ിെയയും ഉളെ്�െടഏെതാരാെളയും
ഏെതാരുസമയ�ുംതിരു�ാനും

ശി�ി�ാനുംആവശ�െമ�ിൽകാ�ിേല�്
തുര�ാനും നാ�ിെലഏെതാരുവ��ി�ും
ധര�്ശാസ�്ത�പകാരംഅധികാരവും
അവകാശവും ഉ�ായിരി�ു�താണ.്
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സ �ൂത�ിൽനൂ�ാ�ുകളിലൂെട ജന�െള ഭരണകാര��ളിൽ
നി�ും നീതിന�ായ കാര��ളിലന്ി�ും ഭരണാധികാരികള�ം

അവരുെട ഭാഗമായ േപാലീസും േകാടതികള�ംഅക�� കയു�ായി.
ഇ�െ�ഭരണാധികാരികള�ം പരിചയി�ി���ത്

ശാസ�്തപരമ�ാ� േപാലീസ സ്ംവിധാനെ�യും ഭരണകൂട
െ�യുമാണ.് േപാലീസ േ്സനെയനവീകരി�ണെമ�ു
പറയുേ�ാഴും, നിലവി ലു�ച��ൂടുകള�്ക�ു നി�ു�

പരിഷ�്രണ�ള മ്ാ�തേമഅവരുെട മന�ിൽ െതളിയുകയു��.
അെത�ുെകാ െ��ാൽ, നൂ�ാ�ുകളായി� ഭ്രണകൂടം

ൈദവീകമ�അഥവാധര�്ശാസ�്തപരമ�. ഭരണാധികാരികൾ
െകാടുംപാപികളാെണ�ും,അശാസ�്തീയമാെണ�ും ൈദവീകമ
െ��ും ഭീകരവാദെ�വിവരി�ു�അ��ായ�ളിൽ വ��മായി
വിസത്രി�ി ���.് �പശന്�െളഅറിയുകയും അനുഭവി�ുകയും
െച���ജന�ള�, മറി� ജ്ന�ള�്ുേവ�ിഎ�േപരില,്

ജന�ള�െടസ��ുെകാ� ജ്ീവി�ു�വരായ
ഭരണാധികാരികൾഎെ�ാരു വര�്ം,വീ�ും ജന�ള�െട

സ��ുെകാ� ത്ീ�ിേ�ാ��� േപാലീസ േ്സനെയെ�ാ� ന്ീതി
നട�ണെമ� രീതി ൈദവീകമ�.ജന�ള�െട ഒരു ഭാഗം

മാ�തമായ േപാലീസ,്ഇ� ജ്ന�ള�െട ഭാഗമ�ാെതെയേ�ാണം
�പവര�്ി�ുകയും,ജന�ൾതീ�ിേ�ാ��� േപാലീസുകാർ
മഹാധർ�ശാസ�്തെ�അനുസരിേ��ു�തിനു പകരം

ഭരണാധി കാരികെളഅനുസരി�ു�വർആയിരി�ു കയുമാണ.്

ജന�ള�െടസ��ുെകാ� ജ്ീവി�ു�വരായ
ഭരണാധികാരികൾആവശ�െ��ാൽ,ജന�ള�െടസ��ുെകാ�്

തീ�ിേ�ാ��� േപാലീസ േ്സന,ജന�െളത��കയും
െവടിെവയ�്ുകയും െകാ��കയും െച��െമ�ായിരി�ു�ു.
ജന�ള�ം േപാലീസും ത�ിൽശ�തു�െളേ�ാെലയു� രീതികൾ

ഉ�ായിരി�ു�ു.
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ധര�്ശാസ�്തവും നീതിശാസ�്തവുംഅറിയുകയും
പുലർ�ുകയും െച���ജന�െളനിയമവും നീതിയും

ൈക�ിെലടു�ു�തിൽ നി� ത്ടയുകയും,അവഅറിയുകേയാ
സ�യം പുലര�്ുകേയാ െച�ാ�വെര േപാലീസ േ്സനയിൽ
ഉളെ്�ടു�ുകയും െചയത്ിരി�ുകയാണ.്അറി�ും

അറിയാെതയും ഭരണകൂടം പുലര�്ിേ�ാ�നീച നിയമ�െള
െപാളിെ�ഴുതിയൈദവീകമായ ഗാ�ിയൻ രീതിെയ

ഭരണകൂട�ൾ ഉേപ�ി�ുകയും നീച നിയമ�െളഅധമ
ഭരണഘടനയിലൂെട ഭാരതഭൂേലാക
പുനഃ�പതിഷഠ്ി�ിരി�ുകയുമാണ.്

മഹാനീതിശാസ�്തം പഠി�ുേ�ാള,് മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ
കാര��ള�െടയും ഒ�ാം ക�ി മഹാനീതിപതിയായ

ൈദവമാെണ�ു കാണാം.സമൂഹ�ിെലഏെത�ാം വ��ികള്
ത�ില േ്പാരി�ാലും,വാദിയും �പതിയും ഉളെ്�െടയു�വെര�ാം
ര�ാം ക�ികള മ്ാ�തമാണ.് �സഷട്ാവായൈദവം ഒ�ാം

ക�ിയാണ.് മഹാനീതി വിധി�ു� മഹാനീതിപതിയുമാണ.് ഒരാള്
േവദനി�െ��തിന മ്നുഷ�ര അ്റിയാ�കാരണ�ള��ാകും.
തെ�േയാകുടുംബെ�േയാ ഭൗതികമാേയാഅ�ാെതേയാ
ആ�കമി�വേരാട �്മ കാ��വാന അ്ഥവാ മാ�� െകാടു�ുവാന്
വ��ി നി�യി�ുേ�ാഴും ഭരണകൂടംഅ�പസ�മാണ.് മൂ�ാം
ക�ി മാ�തമായ ഭരണകൂടംആവശ�മി�ാ�കാര��െള ഇ�ു

െച���ു എ�ാണ വ്��മാ�ിയത.്

ജയിൽശി�ാസംവിധാനം ശാസ�്തീയമ�.സമൂഹ�ിൽ
ധര�്ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ുവാൻത�ാറാകാ�വർ�്
ശാസ�്തപരമായസൗകര��െളനിേഷധി��െകാ� ക്ാ�ിൽ
ജീവി�ുവാനും ദ�ീപിൽ ജീവി�ുവാനും ശി�ി�ു�തിെന��ി

മു� വ്ിസത്രി�ിരു�ു.
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േമൽസൂചി�ി� കാര��െള�ാം,ഇനി ഭൂമിയിൽ
സാ��മാകണെമ�ിൽ,ൈദവം മായ �പത��മാ�ു�തിലൂെട
മാ�തേമകഴിയൂ. മത�ള�ം, രാഷ�്ടീയ പാര�്ികള�ം, മതജാതി
സംഘടനകള�ം,വര�്സംഘടനകള�െമ�ാം ഏ�വുംഅധമമായി
മാറിയിരിെ�ൈദവീക നടപടികളിലൂെട മാ�തേമകഴിയുകയു��.

ഭീകരവാദെ���ിയു�അ��ായ�ളിൽകൂടുതൽ
വിശദീകരണമു�.്

എ�ാ െതാഴിലുകെളയും വിസത്രി�ുകഎ�ു�ത്
�ഗ��ിെല ഒരു ഭാഗമായസത�ം ശിവംസു�രം ന വ്ിേധയമാണ.്


 മഹാനീതിശാസ�്തം പഠി�ുേ�ാള,്

രാജാേവാ മ��ിേയാൈപലേ�ാആകു�തിെലാ�ും
അടി�ാനപരമായി യാെതാരു കാര�വുമി�എ�ു

േബാ��മാകു�താണ.് മഹാ�പപ��ിെലഅന�മായ ഭൗതിക
ആന��െളയും സുഖ�െളയും അറിയാനും

അനുഭവി�ാനുമു�താണ ജ്ീവിതം.എ�ാകു�ു�ള�്ും
അവെയ ഉറ��വരു�ുവാന ധ്ര�്ശാസ�്തപരമായ നിബ�ന
േവ�ിവരു�ു.ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില,്അറി�തും
അനുഭവി�തുമായആന��െളഅന�മായിഅനുഭവി�ുവാന്
മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും കൂടിയായൈദവം
മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു.അ�െനയിരിെ�പദവികള�െടയും
കീര�്ികള�െടയും സമ്ാരകനിർ�ാണ�ള�െടയും പിറേക
പായു�ത അ്വിേവകമാണ,്അഹംഭാവമാണ,്അ�ാനമാണ.്

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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െതാഴിലുകൾ :വിേനാദം
ജീവി�ു�വരാണ ജ്ീവികൾ;ജീവികെള�ാം

ജീവി�ുകയാണു െച���ത;്ജനി�ു�ത ജ്ീവി�ാനാണ;്
ജീവി�ു�ത ആ്ന�ി�ാവണം.

െതാഴിൽഅഭിരുചിയും വിേനാദഅഭിരുചിയും
മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം മനുഷ�ന ല്ഭി�ു�
ജ�ഗുണ�ളാണ.് െതാഴിൽഅഭിരുചി എ�തിെല

അഭിരുചിയിൽ വിേനാദം ഉളെ്��ി���.്അതായത െ്താഴിൽ
െച��േ�ാൾ വിേനാദി�ുകകൂടി െച���ു�;് െച�ണം.
െതാഴിലുകളിൽ ധാര�്ികച��തി ഉ�ാവുേ�ാൾ വിേനാദം
നഷട്മാകു�തിെന��ി മുകളിൽആവശ�ം എ� െതാഴിൽ

വിഭാഗ�ിൽസൂചി�ി�ിരു�ു.

ജീവി�ുവാൻവിേനാദവും േവണം,എ��ാെത
വിേനാദ�ിനായി ജീവി�രുത.്

വിേനാദം അഥവാവിേനാദ കാര��ള െ്താഴിലായി
സ�ീകരി�ു�വര ഏ്�വുമധികം �ശ�ിേ��തു�.് ധാര�്ിക
അധഃപതനംസമൂഹ�ിലു�ാവുേ�ാള,്വിേനാദ കലകളിലും
സാഹിത�കാര��ളിലും മ��ം �പവര�്ി�ു�വര�്്

വിേനാദകാര��െള മാ�ിവയ�്ുവാേനാഅവെയസാമൂഹ�
ഉയര�്െയ മു�ിര�്ി ശുചിത� വിഭാഗമായി

�പവര�്ി�ി�ുവാേനാബാധ�തയു�.്സ�യംബാധ�തെയ�
േപരിലു�ൈദവീകമായഅഥവാധര�്ശാസ�്തപരമായ

ഉ�രവാദിത�മാണത.്ഇ�േ�തുേപാെലയു�കാലഘ��ില്
എ�ാ രാഷ�്ട�ളിെലയും സാഹിത�കാര�ാര�്ും

കലാകാര�ാര�്ും വിേനാദകാര��െളശുചിത� വിഭാഗ�ളിേല�്
നയി�ുവാൻബാധ�തയു�.്
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വിേനാദ�ൾഎ�ാവിധ�ിലും ധാര�്ികമാവണം. ഒരു
വീ�ിെല ഒരു മുറിയിൽഅ�േയാഅ�േനാ േരാഗാവ�യിൽ
േവദനെകാ� ക്രയുകയും പരസഹായം േതടുകയുംെച��േ�ാൾ
അതു �ശ�ി�ാെതഅടു�മുറിയിൽ മ�ള�ം െകാ��മ�ള�ം
െടലിവിഷനിെല മിമി�കി ക� െ്പാ�ി�ിരി�ുകേയാ �കി�� ക്ളി
ആസ�ദി�ുകേയാ െചയത്ാൽഅത ശ്രിയ�എ�തും,
െതാ�ടു�വീ�ിൽ മരണം നട� ശ്വസംസ�്ാരം

നട�ിെ�ാ�ിരിെ�തെ�വീ�ിെ� മു��ൈ്കെകാ�ി�ളി
നട�ു�ത ശ്രിയ�എ�തും അതുേപാെലയു�കാര��ള�ം
ഉളെ്�ാ�ാൻ മനുഷ�നു കഴിയണം. പേലട�ളിലും ഇ� മ്റി���

അവ�ഉ�ായിരി�ു�ു !

ശുചിത�കാര��ള�ംഅത�ാവശ�കാര��ള�ം
തകരാറിലായിരി�ു� ഒരുസമൂഹ�ിൽവിേനാദ�െള�
േപരിൽഅധമകാര��ള ന്ട�ു�തും ഭരണാധികാരികള്

കൂ��നില�്ു�തും അതിന െ്പാതുഖജനാവ്
ദുരുപേയാഗെ�ടു�ു�തും കടു�െത�ാണ.്സമൂഹെ�
�പേദശം,ജി�,സം�ാനം, േദശം,അ�രേ്�ശീയംഎ�ി�െന

വിലയിരു�ുേ�ാള,് �പസത്ുത ധാര�്ിക മാനദ�ം
പാലി�ുവാന ഓ്േരാ ഭരണാധികാരി�ും കഴിയണം. �പാേദശിക
തല�ില േ്പാലും കലാേമളകള ന്ട�ാന ധ്ാര�്ികമായി

േയാഗ�തയി�ാ�വര ഇ്� ജ്ി�ാതല�ിലും സം�ാനതല�ിലും
േദശീയതല�ിലുംഅ�രേ്�ശീയതല�ിലും മ��ം കായിക
കലാേമളകള�ം മ��ം നട�ു�ത ക്ടു�ൈപശാചികത�മാണ.്
ഉദാഹരണം പറയുേ�ാള ആ്�ഫി�യിലും ഏഷ�യിലും ലാ�ിന്
അേമരി�യിലും മ��മായി ഭൂമിയിെല 50ലധികം രാജ��ള്
ഭ�ണദാരി�ദ��ില ക്ഴിയുേ�ാള,്അതില ത്െ� 30ലധികം
രാജ��ളില ക്ടു� ദാരി�ദ�ം ബാധി�ിരി�ുേ�ാള,് ഒളി�ികസ്്
േപാെലയു�അ�ാരാഷ�്ട വിേനാദ�ള ന്ട�ു�ത ക്ടു�

ൈപശാചികത�മാണ.്
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ഭരണാധികാരികള�ംബഹുവിധേനതാ��ാരും ഉളെ്�െട
ബു�ിശ�ികെളഅധികമായി ലഭി�ി���വർത�െളഈ
�പപ��ിെ�മാതാവായി ഒ�ു ഭാവന െച��ക :

തെ�വളെരയധികം മ�ൾ ഭ�ണം ഉളെ്�െടയു�
ദാരി�ദ��ിൽ െപ�ിരി�ുേ�ാൾ,വിഷമാവ�യിലു�
സേഹാദര�െള ര�ി�ുകഎ�ആദ� ഉ�രവാദിത�ം
മറ�ുെകാ� ക്ുേറ മ�ൾസ�ാര�്സുഖ�ള�്ും

അധമവിേനാദ�ള�്ുമായി പായു�തു ശരിയ�എ�തിരി�റിവ്
ഉ�ാകു�താണ.്

ധാര�്ികമായി ജീവി��െകാ� ൈ്ദവം നലക്ിയ ശ�ിെ�ാ�്
അന�രായി കഴിയു�സേഹാദര�ള�്ുേവ�ി

�പവര�്ി�ുകയാണ അ്ത�ാവശ�ം.തനി�ും കുടുംബ�ിെല
അംഗ�ള�്ുംേവ�ി �പവര�്ി��െകാ�,്

സമൂഹകാര��ളിേല� ക്ട�ുകയാണ അ്ത�ാവശ�ം.
സമൂഹ�ിെലപാപികെളകു�ം പറയാന ന്ട�ാെത,സ�യം
തിരു�ിയേശഷംഅവെരതിരു�ുവാനും ശാസ�്തപരമായി
മാ�തം ശി�ി��സേ്നഹി�ുവാനും ശ�ിെ�ാ�്

�പവര�്ി�ുകയുമാണ അ്ത�ാവശ�ം.വ��ിസ�ാത���െ�
ദുരുപേയാഗം െചയത്ുെകാ� ഏ്താനും വ��ികൾസമൂഹ�ിൽ
അധാര�്ിക വിേനാദ�ള�മായി മുേ�ാ�� േപാകുേ�ാള,്

അധമരായഅവെരപി�ുണയ�്ു�വരായി ഭരണാധികാരികള�ം
മ��ംഅധഃപതി�രുത.് െത��കള�് ത്ീര�്യായും പാപവും
ശി�യും മഹാഭരണാധികാരിയായൈദവ�ിലന്ി�്

ലഭി�ുെമ�റിയണം.

ദീപശിഖഎ� േപരില ക്ുെറ കളി�ാരും ഭരണാധികാരികള�ം
പ�വും െകാള��ിഓടു�തും അതിന ഭ്രണാധികാരികൾ
െകാടിവീശു�തും േപാലീസ േ്സനയുെട വര�്ി�സംര�ണം

െകാടു�ു�തും അവയെ്��ാം െപാതുഖജനാവിൽ നി� െ്ചലവു
െച���തും ൈപശാചികം മാ�തമാണ.്
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നാ�ിൽ വൻ �പശന്�ള��േ�ാൾ െമഡലുകൾഎ�
അധമസ �ൂത�ള�െടഎ�ംകൂ�ാൻആ�ഗഹി�ു�

ഭരണാധികാരികൾ ഉളെ്�െടയു�വർ പാപംസ�ാദി�ുകയാണ.്
കു�ു�േള,ഇ�തഅധമരാകുവാൻ നി�ള�് എ്�െന

കഴിയു�ു ?

ധര�്ശാസ�്തപരമായി, �പാേദശികതല�ിന��റമായി
വിേനാദ�ള�്,്യാെതാരു വികസന�ള�ംഅത�ാവശ�േമാ

ആവശ�േമാഅ�.ഓേരാേരാ �പേദശ�ളിെലയും ജന�ൾകുേറ
വിേനാദി�ുകഎ�തിന��റം വിേനാദ�ിനുേവ�ി ജീവി�ു�
അധമാവ�ഉ�ാവാൻ പാടി�. മനുഷ�ൻഎ�വ��ിയാണ്
ജീവി�ു�ത.്സമൂഹ�ിെ�െമാ��ിലൂ�ധാര�്ിക
നിലവാരെമ�ത വ്��ിയ�.വ��ി എ�ു േനടു�ു,

മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം മാ�തം വിേനാദി�ു�ുേവാഎ�താണ്
�പധാനം.

വിേനാദെ�െതാഴിലായിസ�ീകരി�ു�വ��ിെയ
സേ�ാഷി�ി�ുവാൻസമൂഹഭരണകൂടം ത�ാറാവു�തിന്

ധർ�ശാസ�്തനിബ�നകള��.്

വിേനാദെ�െതാഴിലാ�ു�വ��ി� സ്മൂഹ�ിെലഓേരാേരാ
വ��ിെയയും സേ�ാഷി�ി�ുവാൻ /വിേനാദി�ി�ുവാൻ

കഴിയുേ�ാൾ മാ�തേമ െപാതുഖജനാവ വ്ിേനാദആവശ��ള�്ു
ചിലവിടുവാൻ ഭരണകൂട�ിന അ്വകാശമു��.അതായത 1്20
േകാടി ജന�ൾ ഉെ��ിൽ,അവെര മുഴുവൻവിേനാദി�ി�ു�
കാര��ള�്ു മാ�തേമ െപാതുഖജനാവ ഉ്പേയാഗി�ാൻ പാടു��.
േരാഗികള�്ും,ഓ�േറഷൻതിേയ�റിലു� േരാഗികള�്ും

േഡാകട്ര�്ും മ��ം മ��ം വിേനാദം നലക്ാൻസാ��മെ��ിരിെ�
സേ്പാരട്സ്ുകള�്ും കലകള�്ും മ��ം െപാതുഖജനാവിലന്ി�്
ധനവുംസ�ാന�ള�ംനലക്ു�ഇ�െ�രീതി അധമമാണ.്
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വ��ികള�െടഅഥവാപൗര�ാരുെടസേ്പാരട്സ് മ്ികവുകള�ം
കലാമികവുകള�െമാെ�രാജാവിെനേയാ മ��ിെയേയാ

പൗര�ാെരേയാ ഒെ�സേ�ാഷി�ി�ു�ുെവ�ിൽ,ത�ള�െട
സേ�ാഷം �പകടി�ി�ുവാൻസ��ംസ�ാദ��ളിലന്ി� ധ്നവും
സ�ാന�ള�ംനലക്ാൻഅവര�് വ്��ിസ�ാത���മു�്

എ��ാെത െപാതുഖജനാവിലന്ി� അ്�രംസ�ാന�ൾപാടി�.
(ൈദവനി� : മ�ര�ൾപാടി�എ�അ��ായം കാര��െള

കുേറ�ൂടി വിശദീകരി�ു�ു�.് പഠി�ുക.)

പൗര�ാർഅഥവാ വ��ികൾനട�ു�ജയ�െളയും
പരാജയ�െളയും മ��ംഅടി�ാനെ�ടു�ി നാടിെന
അഥവാ രാജ�െ�അവമതി�ു�ഇ�െ�രീതി ഉടൻ
അവസാനി�ിേ��തു�.്ഇ�� ജയി��,ഇ�� േതാ��,
േകരളം േതാ��എ�ി�െനയു� ഭാഷാ�പേയാഗ�ൾ

കടു�ൈദവനി�യാണ.്

മ� അ്ഥവാനാട മ്ഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�നീതിരൂപമാണ.്
ൈദവം ഒരി�ലും എവിെടയും േതാല�്ു�ി�.യഥാർ��ിൽ
ഭൂമിയിെലസമസത് ജീവികള�ം മഹാലിംഗ�ിെ�അക�ാണ്
ജനി�ി���ത എ്�തറിയാെത,ഇ��യിൽഅഥവാ �പേത�ക
േദശ�ിൽജനി�ുകയും/ജീവി�ുകയും െച���വരായി
കണ�ാ�ുകയും,ചില വ��ികൾകലാകായികസാഹിത�
മ�ര�ൾഎ�അധമപരിപാടികളിൽ േതാ��,ജയി��
എ�ിവെയഇ�� / േദശം േതാ�താേയാജയി�താേയാ
�പസത്ാവി�ു� രീതികൾ പാേടഅവസാനി�ണം.

അതുേപാെല മരി�/വധി�െ�� /ജീവി�ിരി�ു�ൈസനികെന
ആദരി�ു�തിെ� ഭാഗമായി രാജാവിനും മ��ിമാര�്ുെമാെ�
ൈസനികെ�മൃതശരീരെ�േയാബ�ുജന�െളേയാ ഒെ�

ആദരി�ുകേയാഅനാദരി�ുകേയാ െച�ാനു�
വ��ിസ�ാത���ം ഉ�,്അതിെന രാഷ�്ടംൈസനികെന

നമി�ു�ു എ�ി�െന �പസത്ാവി� ൈ്ദവെ�അവമതി�രുത.്
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രാഷ�്ടെ�മനുഷ�ർ നമി�ുകഎ�താവണം രീതി.ൈദവെ�
ബഹുമാനി�ാൻൈദവംആവശ�െ�ടു�ി�.

അപമാനി�ാതിരു�ു കൂേട ? മഹാമാതാവായ ഭൂമിെയനി�ി�ു�
പാപ�ിന ശ്ി�യു�.് ഭീകരവാദവും േദശവ�ത�ാസ�ള�ംഎ�
അ��ായ�ിൽകു��ള�ം, ഭാഗം മൂ�ിെലഓംകാര നീതി
ശാസ�്ത�ിൽൈദവശി�കള�ംവിശദീകരി�ി���.്

ശുചിത� വിഭാഗ�ിെലആദ� ഇനമായസംഗീതംതെ�യാണ്
വിേനാദവിഭാഗ�ിെലയുംആദ� ഇനം.സംഗീതെ���ി ശുചിത�
വിഭാഗ�ില വ്ിസത്രി��വേ�ാ.ജലേമള ഉളെ്�െട േകരള�ിെല
ഓണ�ളികളിൽ പലതും വിേനാദപര�ളാണ.്എ�ാൽവിേനാദം
ഉളെ്�െട യാെതാരു കാര��ളിലും മനുഷ�ർ മ�രി�ാൻ പാടി�
എ�ആ്വര�്ി�ു�ു. മഹാശ�ി നലക്ു�ശ�ിെകാ�ാണ്
ഏെതാ�ും െച���ത എ്�ിരിെ�മ�രംൈദവീകമ�.
അഹംഭാവവുംഅഹ�ാരവുംഅധര�്�ള�ംവളരാൻ മ�രം

കാരണമാകു�താണ.്

മ�രം ന�െത�ു േതാ�ു�ത മ്ഹാ�പപ��ിെല
ന��നശ�ികൾ, പിശാച ത്ുട�ിയവഎ�അ��ായ�ിൽ

വിശദീകരി�തായ ന��നവസത്ു�ള�െടഅഥവാ
ന��നശ�ികള�െട ദുരുപേയാഗംെകാ�ാണ.്

ഏതാനും അധമ വിേനാദ�െള��ി പറയാം :ശീ��കളി,
േബാകസ്ിംഗ,് �കി��,് േകാഴിേ�ാര,്ആടുേപാര,്കാളേ�ാര,് മരമടി,
മൃഗ�െള ഉപേയാഗി���സര�്സ ത്ുട�ിയവെയ�ാംഅധമ
വിേനാദ�ളില െ്പടു�ു.അവഅനുവദി�ു�വ��ികള�ം
ഭരണകൂടവുംഅധമം തെ�.ഇ� ഇ്�ത െസ���െകാ� ഒ്രാള്
ഇ�തദുരം ഓടി പുതിയ െറ�ാരഡ്ി�� എ�ു പറയുേ�ാള,്

ഓടിയവരും കൂ��നി�വരുമായഅേനകം വ��ികളിൽൈദവനി�
വര�്ി�ിരി�ു�ുെവ�ാണ അ്ര�്ം.വര�്ിതമായ

ന��നശ�ി� ൈ്പശാചികശ�ിയായി പരിണാമം ഉ�ാവുേ�ാള്
പുതിയ പുതിയ െറേ�ാരഡ്ുകൾഅവതരി�ു�താണ.്
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ന��നേന��ളെ്കാ� വ്��ിേ�ാസമൂഹ�ിേനാ േദാഷമ�ാെത
യാെതാരു ഗുണ�ള�ംയഥാര�്�ിൽ ഉ�ാകു�ി�.
െചറു��ില ഓ്ടിെയ�ിയ െറേ�ാരഡ്ിെ� ഒരംശം

വാര�്ക�കാലേ�ാ േരാഗാവ�യിേലാഅപകടാവ�യിേലാ
സാധി�ു�ത�എ�തിരി�റിവുംഅധമവിേനാദ�െള

വിേവചി�ു�തിന ഉ്പേയാഗി�ാവു�താണ.്ൈദവീകമ�ാ�
ഓ�മ�ര�ിൽപെ�ടു�ു�വർൈദവ�ിെ�അടു�ലന്ി�ു
കൂടിയാണ ഓ്ടി അകലു�ത;്ഫിനിഷിംഗ േ്പായി��ൽഅവർ

പിശാചിെ�അടു�േല�ാണ ഓ്ടിെയ�ു�ത.്

�കി�� ക്ളി�ുകേയാക�ുെകാ�ിരി�ുകേയാ െച���
െചറു��ാരേനാട,്ഓടിവാ നിെ�അ�കിണ�ിൽ വീണു എ�ു
പറ�ാൽ, (കളിയിെല) 2ഓവരക്ൂടി കഴി�ുവരാം എ�ു�
മറുപടി കി��ം. 2ഓവര ക്ഴിയുേ�ാേഴ�ും അയാള�െടഅ�
ഓവറായി���ാവും (മരി�ി���ാവും). മാ�തമ�, 1ഓവറിലത്െ�
അയാള ത്െ�അ�കിണ�ില വ്ീണതറി�വിവരം മറ�ുകയും

െച��ം.

ഇ�െല ഉ�തസേ്കാറുകള േ്നടിയ ഒരാെളഇ�െലവാേനാളം
പുകഴ�്ിയഅധമസമൂഹം,സേ്കാറുകെള േനടാൻഅയാള�്്
ഇ�ു കഴി�ിെ��ിൽകൂവു�താണ.് ന��നശ�ിഅഥവാ
പിശാചിെ� �പവര�്നംബാധി�ു�വിേനാദം എ� േപരിലു�
അധമേകാ�പായ�ളെ്��ാം കൂടിയും കുറ�ും �പസത്ുത

അവ�യു�ാവും.

ധർ�ശാസ�്തപരമായ അഥവാൈദവീകമായ വിേനാദ�ള�്്
േമ�റ�ദുരവ�യാെതാരുകാല�ും ഉ�ാവു�ത�.
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ജീവിത �പവൃ�ികള മ്ാ�ിെവ� �്കി�� ക്ളി കാണാനും അേത��ി
സംസാരി�ാനും ജന�ൾപാഴാ�ു�ഊര�്വുംസ��ും
സമയവും കണ�ാ�ാൻ �ശമി�ാെതഅതിലൂം േവാ��ബാ�്
ല��ം െവ� �്പവര�്ി�ുകയും െപാതുഖജനാവിൽ നി�്
അധമവിേനാദ�ൾ�സ്�ാന�െളനലക്ുകയും െച���
അധമ ഭരണകൂട�ള�ം മ�� �പ�ാന�ള�മാണ എ്�ാ

രാജ��ളിലും വര�്ി��െകാ�ിരി�ു�ത.്

സേഹാദരെനേ�ാസുഹൃെ�േ�ാ ചി�ി�ാെതകളിയുെട
ലഹരിയിലു�ൈവരാഗ��ിൽക�ികയ�ി െകാ���കളിയാണ്

ശീ��കളി, െകാലയേ്�ാഅടിപിടിയേ്�ാ േശഷമാണ്
കാ�ിയേതാര�് വ്��ി കുണഠ്ിതെ�ടുക.

മിമി�കി പേരഡുകള ഉ്ളെ്�െടയു� മാധ�മ�ള വ്ഴി വ��ികെള
േതേജാവധം െച���തും അ�ീലആഭാസ�ള ന്ട�ു�തും

ശാസ�്തപരമ�.

സംഗീതഡാനസ് മ്�രേപാ�ഗാമുകള ന്ട�ി ധാര�്ികച��തി
വര�്ി�ി�ു�തും മ� അ്ധമകാര��െളആസ�ദി�ു�തും

ആസ�ദി�ി�ു�തും ഉടെനതിരുേ��തു�.്

നൃ�കാര��ിലൂ� ശാസ�്ത നിബ�നകള ൈ്ദവ നി� :
ആന�നി� (സദാചാരശാസ�്തം :കാമാന�ം/െസകസ് )്എ�

അ��ായ�ിൽവിവരി�ി���.്

ജനസഭയുെട ജനസംര�ണേസനകാര��മമാ�ുവാൻ
ഗുസത്ി,അടിതട,ഓ�ം,ചാ�ം,തുട�ിയവ പരിശീലി�ി�ു�ത്
ജനകീയആവശ�മാണ.് േസനാംഗ�െളവിേനാദപരമായി�ൂടി
മിടു�രാ�ുകഎ��ാെതഅവവിേനാദമ�, മ�രവും പാടി�.

ഒരു ഭരണകൂട�ിന സ്ാ��ികേശഖരണം
ആവശ�മു�േ�ാള വ്ിേനാദ വിഭാഗ�ളില ന്ികുതി

ഏരെ്�ടു�ാേനാവര�്ി�ി�ാേനാ,ശാസ�്തംഅനുവദി�ു�ു,
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എ�ാൽ,ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തം ഉ�മമായി
പരിപാലി�ാൽ ഭരണകൂട�ിന സ്ാ��ികആവശ��ൾ

ഉ�ാകു�ത�.ആവശ�ംഎ�വിഭാഗ�ിൽ ഭരണകൂടം െച���
േസവന�ിന ന്�ായമായ േവതനം വാ�ണം, ഉദാഹരണം :
ഇലക�്ടിസി�ി, �ടാനസ്േ്പാര�്,് െപേ�ടാള േ്പാെലയു�ഇ�ന

വിതരണം. േസവന�ിന േ്വതനം വാ�ുകഎ�തിന 2്0 രൂപയ�്്
വാ�ു� െപേ�ടാള 5്0 രൂപയ�്ു വി� ജ്ന�െള െകാ�യടി�ുക
എ�ര�്മി�.അത�ാവശ�ം എ�വിഭാഗ�ില ഭ്രണകൂടം
െച��� േസവനംസൗജന�േമാ,കുറ�േവതനം വാ�ിേയാ
െച�ണം, ഉദാഹരണം : െപാതുജന�ള�് ന്ലക്ു� െവ��ിന്

പണം വാ�ി�ൂടാ,ൈവദ�കാര��ള�് ജ്ന�ള�െട
സാ��ികശ�ി കണ�ാ�ി സൗജന�മായും അ�ാെതയും

ആനുപാതികമായി െച�ണം.

ശുചിത�ം എ�വിഭാഗ�ില ഭ്രണകൂടം ജന�െളെ�ാ�ു
തെ�ശുചിത�കാര��ള െ്ച�ി�ുകയാണ.്ആേരാഗ�ം,ജീവിത
സാഹചര�ം തുട�ിയവ നിമി�ംചിലർ� സ്ാധി�ാെത

വരുേ�ാൾതീർ�യായും േസവനംആവശ�മു�.്ജന�ളില ച്ിലര്
െച���അധിക േസവന�ിന അ്ധികമായ േവതനം നലക്ുകയും

േവണം. ഉദാഹരണം : െപാതുനിര�ുകള ശ്ുചിയായി
സൂ�ി�ൽ.വൃ�ിേകടാ�ു�വ��ിെയെ�ാ� പ്രസ�മായി
വൃ�ിയാ�ി�ുക,അധിക േവതന�ിൽഅന�െരെ�ാ�്

ശുചിയാ�ുക,ആേരാഗ�ഹീനേരാട ദ്യവുകാ��ക,
തുട�ിയവ,ശാസ�്തപരമായും ൈദവീകസേ്നഹേ�ാെടയും

െച�ിേ��ത ര്ാജാവിെ�ചുമതലയാണ.്

എ�ാ െതാഴിലുകെളയും വിസത്രി�ുകഎ�ു�ത്
�ഗ��ിെല ഒരു ഭാഗമായ സത�ം ശിവംസു�രം ന വ്ിേധയമാണ.്
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ഭരണകൂട�ൾെച���ൈപശാചികമായനികുതി
സ��ദായ�െള��ിഅ�ംകുറി�ു�ു :

മ�ിൽ േജാലി െചയത്ും അ�ാെതയും ജന�ൾ േനടു�
സ��ിെനനികുതി / നികുതികൾഎ�ി�െനയു� േപരുകളി�്

െകാ�യടി�ു�ത േ്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�െളപ�ി� ഭ്രണകൂട�െള�

"െകാ�സംഘ�െള"�ാപി�ിരി�ുകയാണ ഭ്ൂമിയിെല�ും!

അഭ�സത്വിദ�െര�വിചാരേ�ാെട ജീവി�ു�വിവരേദാഷികൾ
നികുതി കാര�ാലയ�ളിെല ഉേദ�ാഗ�ർഎ�ക�േ�േരാെട
ജന�െള െകാ�യടി� "്െകാ�സംഘ�ൾ�ു" നൽകു�ു.
െകാ�യടി�സ��ിൽനി� "്െകാ�സംഘ�ൾ" നൽകു�

ഉയർ� േവതന�െളയും ജീവിതസൗകര��െളയും
ന�ാ�ി�കെളയും ൈക��ിെ�ാ� അ്വരും കുടുംബ�ള�ം
ജീവി�ു�തും ൈദവീകമ�.ൈദവവി�വംആരംഭി�ു�േതാെട,
ഭൂമിയിെലഎ�ാ രാജ��ളിലുമു�എ�ാ നികുതികള�ം, നികുതി

പിരിവ ക്ാര�ാലയ�ള�ംഅവസാനി�ു�താണ.്

"െകാ�സംഘ�ളായ" ഭരണാധികാരികെളസംര�ി�ു�തിനു
േവ�ി േപാലീസ േ്സന ജീവൻകള�ുംഊ���ജന�ള�മായി
അടിപിടിയും െവടിെവ��െമ�ാം നട�ു�ു�.്ജന�ള�െട
സഹായികള�ംജന�ള�െട ഭാഗവുമായി� �്പവർ�ി�ാൻ

ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ബ്ാ���രും ജന�ൾഊ���വരുമായ
േപാലീസ േ്സനയും ഉ�തെര�ു വിചാരി�ു� േപാലീസ്
അധികാരികള�ം,യജമാന�ാരായ ജന�െള മറ�ുെകാ�്

പിഴ�വരായ ഭരണാധികാരികെളഅനുസരി�ു� മെ�ാരുഅധമ
നീചസേ�തമായിരി�ു�ു.
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കടു�ൈദവനി�യും അപരാധവുമാണ;്ൈദവശി�കെള
വാരി�ൂ���തുമാണ.്ൈദവശി�കളിൽ നി� േ്പാലീസ്
േസനയ�്ും മ��ം ഇളവുകേളാ േമാചനേമാ, പകരം പുണ�േമാ
ലഭി�ു�തിന ല്ളിതമായ മാർ�ംഎേ�ാഴുമു� :്ൈ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�ാൽപരസ�മായി ത�ാനും,ജന�ള�െട
ദാസ�ാരും സംര�കരും ജന�ൾഊ���വരുമായ േപാലീസ്
േസനയ�് ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായ ചുമതലയു�ത ന്ിറേവ�ണം.
അേ�ാഴാണ േ്പാലീസ േ്സന,ജന�ള�െട ഭാഗമാവു�തും,
സഹായികളാവു�തും. ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം, േപാലീസ േ്സന
�ഗാമപ�ായ�ുകള�െട ഭാഗമായാണ �്പവർ�ിേ��ത.്

സംശു�മായി� �്പവർ�ി�ാനും ജന�ൾെ��ാംആവശ�മായ
നിരവധി സഹായ�ൾ െചയത്ു െകാ� പ്ുണ�ം വാരി�ൂ�ാനും
േപാലീസ േ്സനയ�് ക്ഴിയു�താണ.് ഭരണാധികാരികെളയും

ഉേദ�ാഗ�േമധാവികൾ ഉൾെ�െടയു�വെരയും അനുസരി�ാൻ
േപാലീസ േ്സനയ�് ബ്ാ��തയി�.

മു� വ്��മാ�ിയതു േപാെലസമൂഹെ�യഥാര�്�ിൽ
ഭരി�ു�ത ധ്ർ�ശാസ�്തംആവുകയും, രാജാവ,് മ��ി,
സായുധേസന, �പജകൾതുട�ിയവെര�ാം ധര�്ശാസ�്തെ�
പരിപാലി�ു� ഉപകരണ�ൾമാ�തമാവുകയും െച��േ�ാൾ,
െത��കെള െച��� രാജാവിെനയും മ��ിെയയും ഉൾെ�െട
ഏെതാരാെളയും ഏെതാരുസമയ�ും തിരു�ാനും

ശി�ി�ാനുംആവശ�െമ�ിൽകാ�ിേല� ത്ുര�ാനും നാ�ിെല
ഏെതാരു വ��ി�ും ധർ�ശാസ�്ത �പകാരംഅധികാരവും

അവകാശവും ഉ�ായിരി�ു�താണ.്
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അനുബ�ം 3
"ഞാൻആരാണ ?് "അഥവാ "ജീവി ആരാണ ?്"

എ�േചാദ��ിെ�ഉ�രവും,

ആ�ാവ�ാ,ശരീരമാണ ൈ്ദവാംശം ;
പരമാ�ാവുംൈദവവുംഒ��, ര�ാണ ;്
ജീവാ�ാവുംജീവനും ഒ��, ര�ാണ ;്
എ�ുംമഹാശാസ�്തപരമായി െതളിയി�ു�ു.
അേതാെട,ഗീതയും െത�ാെണ� െ്തളിയു�ു.

(1)ജീവിയുെടആ�ാവ =്ജീവാ�ാവ,് (2)ശരീരം,
എ�ി�െന ര�ു �പധാനഘടക�ളാണ എ്�ാ

ജീവികൾ�ും ഉ�ത.്

ജീവിയുെടസ�ത�വുംആദ�െ�ഘടകവുമായആ�ാവിെന
ഗൂഢമാ�ിയിരി�ുകയാണ.് ഉറ�ം െകാ�ും, േബാധം
െക��ം, േരാഗംബാധി��ം,അപകടമു�ായും മ��ംശരീരം
ചലി�ി�ാൻകഴിയാെതസ�ത�ം തളർ�ു കിട�ു�
അവസര�ൾഉ�ാകുേ�ാൾ,ജീവിയുെടസ�ത�മായ
ജീവാ�ാവിന സ്��മായിശ�ിഇ�ാെയ�ും,ശരീരം
നൽകു�ശ�ികൾെ�ാ�ാണ ജ്ീവാ�ാവ്

�പവർ�ി�ു�ത എ്�ും വ��മാണ.്ഞാൻഞാൻഎ�ു
പറയു�ഓേരാ ജീവാ�ാവിെ�യും ഗൂഢമായ

അസത്ിത�െ�നി�യി�ി���ത ജ്ീവാ�ാവ അ്�എ�ും,
�പത���ിൽശരീരമാണ ന്ി�യി�ു�െത�ും,
വിശകലനം െചയത് ജ്ീവാ�ാവിന സ്�യംഅറിയാം.
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മു� സ്ൂചി�ി�തുേപാെല,

ജീവിയുെട സ�ത�മായ 'ജീവാ�ാവ '്
ഉണർ�ിരി�ുേ�ാഴും ഉറ�ുേ�ാഴും

ശ�ാേസാ��ാസം െച���തും, പിറ�ു വീഴു�തു
മുതൽ മരി�ും വെര വിശ��ം ദാഹവും ദഹനവും
വിസർ�നആവശ��ള�ം ഉ�ാ�ു�തും /
െച���തും;അവയവ�ള�െട ഘടനയും
�പവർ�നവും വളർ�യും;ൈലംഗികബീജ
അ�നിർ�ാണവും, േരാഗ�ള�ം േരാഗ

മു�ിയും, നരയും ചുളിവുകള�ം തുട�ി ജനനവും
മരണവും നി�യി�ു�തും / െച���തും

'സ�ത�ം'അ�. േമ�ടി �പവർ�ന�െള ജീവിയിെല
ശരീര�ിെ� ഇഷട്�പകാരം,സ�ത�മായ
ജീവാ�ാവിനു േവ�ി ശരീരം െച���

�പവൃ�ികൾആണഎ്�തിൽ നി�ും ജീവിയുെട
ശരീരവും,സ�ത�ം എ� ജീവാ�ാവുംഅടി�ാന
പരമായി വ�ത�സത്മാെണ� സ്�യം വിശകലനം
െചയത് '്സ�ത�വും വ��ി കൂടിയായആ�ാവിന '്

േബാ��െ�ടാൻകഴിയു�താണ.്
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ജീവിയുെടആദ�ഘടകംജീവാ�ാവാകു�ത എ്�െന ?
ജീവാ�ാവിെ�ഇഷട്�െളഅനുസരി�ാെതയും
അനുസരി��ം ശരീരം െച��� �പവർ�ന�െള�ാം

ജീവാ�ാവിനു േവ�ി മാ�തമാകയാലും,ശരീരെ�െ�ാ�്
ജീവി�ു�ത ജ്ീവാ�ാവ മ്ാ�തമാകയാലും,ജീവിയുെട

സ�ത�മായി ജീവാ�ാവിെന മാ�തം ശരീരം
നി�യി�ിരി�ുകയാലും, േവറി� ഒരുസ�ത�െ�സ��മായി
ശരീരം സ�ീകരി�ാ�തിനാലും,ജീവിയുെടആദ�ഘടകം
ജീവാ�ാവാണ.്അേതസമയം,ശരീരം,ജലം,ഓകസ്ിജൻ,
എ�ിവയ�് �്പകടമായ ഒരുസംയു�സ�ത�ം ഉ�.്പി�ീട്

േവറി� വ്ിശദീകരി�ു�ു�.്

ശരീര�ിൽനി�ും 'േവറി� േപാെലയു�ഒരു
അസത്ിത�മാണ '്എ�ത്െ���ി ജീവാ�ാവിന്
അറിയാെമ�ിലും, �പസത്ുതഅസത്ിത�ം

എ�ാെണേ�ാ,ശരീരേമാ മ�ാെര�ിലുേമാസൃഷട്ി�
'താൻ'ആരാെണേ�ാ,എവിെട നി� വ്�ുെവേ�ാ,
സ��മായിഅറിവുംശ�ിയുംഇ�ാ�അഥവാ
നിർ�ീവംകൂടിയായജീവാ�ാവിന അ്റിയി�.

ഭ�ണസാധന�ള�ംവസ�്ത�ള�ംആഭരണ�ള�ം,
ഭവന�ള�ം,കാറുംൈബ�ും െ�ടയിനും ക�ലും വിമാനവും
തുട�ിയവാഹന�ള�ം, െടലിവിഷനും ക����റുകള�ം,
െമാൈബൽേഫാണുകള�ംമ��മായി മനുഷ�ർ ഭൂമിയിൽ
നിറെ�േ�ാണംവ�ാപരി��ം; മ���ജീവികൾഒ�ം
േപാെലയും ഭൂമിയിൽജീവി�ു�ത ശ്രീരേ�ാെട

ആെണ�തു കണ�ാ�ിയാൽ, ഭൂമിയിെലകരയുംകടലും
ആകാശവും ഉൾെ�െടഎ�ാ �പേദശ�ള�ംശരീരേ�ാടു
കൂടി ജീവി�ു�ജീവികൾ�/്ആ�ാ�ൾ�ജ്ീവി�ാൻ

ഒരു�ിയി���താെണ�ും,ശരീരം ഇ�ാ�
ആ�ാ�ൾ�ു േവ�ിയ�ാഎ�ും വ��മാണ.്
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ക��കൾെകാ�സ്ാധാരണഗതിയിൽകാണാൻ
കഴിയാ�തും നിറമി�ാ�തുമായ ഒരു വാതകംകൂടിയാണ്
ജീവാ�ാവ എ്� '്ഗൂഢമാ�െ��സ��ംസ�ത��ിെ�
ഗുണ�െള'ലഭ�മാകു�അറിവും ശ�ിയും െകാ� സ്�യം
വിശകലനം െചയത് മ്ന�ിലാ�ാൻജീവിയുെടസ�ത�മായ

ജീവാ�ാവ എ്�വ��ി�ുകഴിയു�താണ.്

ജീവാ�ാവിന ന്ിറവും മണവും�ാനവും ശ�ികള�ം
ഒെ�ശരീര�ിലൂെട ലഭി�ുകയാണ എ്�തിൽനി�,്
മരണേ�ാെടയും മ��ംശരീര�ിൽനി�ും േവറി��
നിൽ�ുേ�ാഴും ജീവാ�ാവിന അ്വലഭി�ണെമ�ിൽ
ശ�ി ഉ�വർനൽകണംഎ�ും വ��മാണ.്

മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടബഹുസഹ�സം േകാടികളായഎ�ാ
ജീവികള�െടയും ജീവാ�ാ�ൾഏെറ�ുെറസമാനമായി
നിറവും മണവും 'സ��മായിശ�ികള�ം'ഇ�ാെത
നിലെകാ���ുഎ�സ്�യംവിശകലന�ിൽ

െവളിെ�ടു�തിൽനി�ുംഅവെയ�ാം ശരീര�ിൽവ��ം
പുറ�ും മ�ാരുെടേയാശ�ികളാലും നിയമ�ളാലും
സമാനമായിബ�ി�െ��ി��� എ്�ു വ��മാണ.്

ബഹുസഹ�സംേകാടി ജീവാ�ാ�ൾ�ശ്രീരേ�ാടു കൂടി
ജീവി�,്സഹ�സാബദ്�ളായി േമൽവിവരി�സമാന

സ�ഭാവം �പകടി�ി�ുവാൻ മാ�തേമകഴിയു�ു��എ�ത്
ജീവാ�ാ�െള�ാം 'മഹാശ�ിയായൈദവംഅ�ാ�തും',
ൈദവ�ിെ�ഇഷട്ം േപാെല 'ജീവേമാ നിർ�ീവേമാ'ആയി

�പവർ�ി�ു�തുമായ ഒരു 'പരമാ�ാവിെ�
അംശ�ളാെണ� '് െതളിയു�ു.ജീവാ�ാവ എ്�

സൃഷട്ിയുെടതു�മായഅവ�സ�യം േബാ��െ�ടാനും
നിർ�ീവഅവ�ആവശ�മാണ.്
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ആദിയുംഅ�വും ഇ�ാ�മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ�അംശംഎേ�ാഴുംആദിയുംഅ�വും

ഇ�ാ�മഹാശ�ിതെ�യായിരി�ും.അ�െനയ�ാ�
ജീവാ�ാവ അ്ടി�ാനപരമായി 'ൈദവ�ിെ�അംശമ�'
എ�ും 'മഹാശ�ിയായൈദവവും', 'പരമാ�ാവും' ഒ��;

ര�ാണഎ്�ും കൂടി െതളിയു�ു.

ആദിയുംഅ�വും ഇ�ാ�മഹാശ�ിയും �സഷട്ാവുമായ
ൈദവം നി�യി�ു�തു േപാെല 'ജീവേമാ,നിർ�ീവേമാ
ആയി �പവർ�ി�ു�പരമാ�ാവിെന' �പപ�െ�

സൃഷട്ി�ു�തിനും മു�,്ആദിയിൽ
സൃഷട്ി�ു�േതാെടാ�ം,ജീവികള�െടെയ�ാം �സഷട്ാവായ
ൈദവ�ിെ�ഒരു ഭാഗമാ�ാനുംൈദവ�ിനു കഴിയും.

മഹാശ�ിയായൈദവം നി�യി�ു�തു േപാെല
'ജീവേമാ,നിർ�ീവേമാആയി �പവർ�ി�ു�ഒരു
പരമാ�ാവിെ�അംശ�ളായി ജീവാ�ാ�െള
സൃഷട്ി�ുേ�ാൾ,ജീവാ�ാ�ള�െട �സഷട്ാേവാ,
മഹാ�സഷട്ാവായൈദവ�ിെ�ഭാഗേമാആയി�്

പരമാ�ാവ മ്ാറു�ുഎ�ും;ജീവാ�ാവിെനജീവിയാ�ാൻ
�പത��മായ ഭൗതികഅസത്ിത�ം ഉ�തും ജീവവുമായ ഒരു

ശരീരം കൂടി േവണെമ�ുംസുവ��മാണ.്

ക��കൾെകാ�സ്ാധാരണമായികാണാൻ
കഴിയാ�തും നിറമി�ാ�തുമായ ഒരു വാതകമാണ്

പരമാ�ാവ എ്�തു െകാ�ാണഅ്േത
വാതക�ിെ�േയാഭാഗ�ിെ�േയാഅംശ�ളായ
ജീവാ�ാ�െളയുംസാധാരണഗതിയിൽകാണാൻ
കഴിയാ�ത.്പരമാ�ാവും ജീവാ�ാവുമായിരി�ു�
�പസത്ുതവാതക�ൾഏെത�ും മ��ം പി�ീട്

വിശദീകരി�ു�താണ.്ജീവാ�ാവിെ�മ� �്പധാന
കാര��െള��ി തുടരാം.
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എ�ുകാരണം െകാ�ാണൈ്ദവ�ിെ�
അംശമാ�ാെതയും,അടി�ാനപരമായി

നിർ�ീവമായും,ജീവാ�ാ�െളസൃഷട്ി�ു�ത ?്
ൈദവവും,ൈദവ�ിെ�അംശ�ള�ം, ഒരുേപാെലആദിയും
അ�വും ഇ�ാ�മഹാശ�ികള�ംആന��ൾഉൾെ�െട

സർ��ിനുംഅതീതവുംആകയാൽ, �സഷട്ാവ്
�സഷട്ാ�െള�െ� സൃഷട്ി�ു�തു േപാെല

നിരർ�കമാണ.് മെ�ാരു വിധ�ിൽപറ�ാൽ,സദാ
ജീവവുംസർ��ിനുംഅതീതവുമായൈദവാംശ�ൾ

സൃഷട്ിആകു�ത�.

േദാഷ�ൾഉൾെ�െടയു�ഗുണ�െളയും,
സ�ാത����െളയും,ആന��െളയും, മഹാസമമായി,
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരംഎ�ാസൃഷട്ികൾ�ും
നൽകണെമ�ിൽ,നിർ�ീവമായഅവ�കൂടി

ബാധകമായ ഒ�ിെ�അംശ�ളായി
സൃഷട്ികെള/ജീവികെളസൃഷട്ിേ��തു�.്അതിന്

�സഷട്ാവുംസൃഷട്ിയും ര�ായിരി�ണം;
ൈദവാംശ�ളായി ജീവികെളസൃഷട്ി�� കൂടാ.

ആദിയുംഅ�വും ഇ�ാ�മഹാശ�ിയായഏകൈദവം,
'നിർ�ീവമായഅവ�കൂടിബാധകമായ ഒരു

പരമാ�ാവിെന'പെ�ടു�ി�� െകാ�അ്ഥവാ 'ഒ�ായ
ൈദവം ര�ായിെ�ാ� '്,ജീവികെള�ാം ഉൾെ�െടയു�
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര�െള
നിർ�ഹി�ുവാൻത�ാറായത അ്�െനയാണ.്

വിശദീകരണ�ൾസൂചിത മഹാേവദ�ഗ��ിൽലഭ�മാണ;്
ചുവെട േവറി� അ്�ം േചർ�ി��മു�.്
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എ�ിനാണ ജ്ീവാ�ാ�െള
ഗൂഢമാ�ിയിരി�ു�ത ?്

�സഷട്ാവുംസൃഷട്ിയും ര�ായിരി�ുേ�ാൾ;
സൃഷട്ിയായജീവികൾ� �്പത��മായ

അസത്ിത�വും,ജീവി�ാൻആവശ�മായശ�ികള�ം,
ആന��ള�ം ഉൾെ�െടസർ�വുംഎ�ായേ്�ാഴും
നൽേക�തായ ഭാരി� ഉ�രവാദിത�ം �സഷട്ാവായ
ൈദവ�ിന ഉ്�ാകു�ു�.്ആന��െളെയ�ാം

ൈദവം �പത��മായി ജീവികൾ�ു
നൽകിെ�ാ�ിരു�ാൽ, �സഷട്ാവ ക്ാരണമായി
ജീവികെള�ാം യാെതാ�ും െച�ാൻഇ�ാ�വരും,
സൃഷട്ിഅർ�ശൂന�വുമായി മാറും.അത്

ഒഴിവാ�ണെമ�ിൽ, �സഷട്ാവായൈദവ�ിെ�യും,
സൃഷട്ിയായജീവികള�െടയുംഅസത്ിത�ം,സാ�ി��ം
എ�ിവയിൽ ഭാഗികമായി ഗൂഢതകൂടി ഉ�ാവണം.

മാ�തമ�; മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�എ�ാ
ജീവികൾ�ും ജീവി�ാൻആവശ�മായ �പപ�

ഘടക�ള�െടസൃഷട്ി�ിതി സംഹാര�െള മുഴുവൻ
യാെതാരുകുറവുംകു��ള�ം ഇ�ാ�തും,സ�ൂർ�
സു�രവുമായ മഹാപ�തികേളാെട നിർ�ഹി�ുവാൻ

കഴിയണം.ആദിയുംഅ�വുംഇ�ാ�
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മഹാ�പഭാവ�ള�ം
മഹാമഹത�വും മഹാസത�മാെണ��്ാപി�ുവാൻ

അതാവശ�മാണ.്
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ജീവികള�െട ജീവിതംആന�കരമാ�ാനായികാലെ�യും
സൃഷട്ിച�ക�െളയും,സൃഷട്ിച�ക�ിന '്ൈദവം

�പത��മ�ാ�ആദ�പകുതിെയയും,ൈദവം �പത��മായ
ര�ാമെ�പകുതിെയയും,'

മഹാആവിഷ�്രി�ിരി�ുകയാണ.്ഓേരാ ജീവി�ും
ഗൂഢവും ശു�വുമായഇണെയയും,ഓേരാ വ��ി�ും

'നിർ�ീവമായഅവ�കൂടിബാധകമായ ഒരു
ജീവാ�ാവിെനയും',ജീവാ�ാവിന ജ്ീവി�ാൻ

ആവശ�മായസർ�വും നൽകു�തായൈദവാംശമായ
ശരീരെ�യും മഹാവാ���േ�ാെട

നൽകിയിരി�ുകയാണ.്

ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവിതംആന�കരമാവാൻ
ജീവാ�ാ�െളഗൂഢമാേ��തു�എ്�്

സൂചി�ി��വേ�ാ. ഉദാഹരണ�ിന,് മരണേ�ാെടയും മ��ം
ശരീര�ിൽനി�ും പുറ�ാ�െ�ടു�ആ�ാ�െള
കാണാനും േകൾ�ാനും സാധാരണമായിസാധി�ാൽ
കു�ികള�ംഗർഭിണികള�ംമുതിർ�വരും ഉൾെ�െടഎ�ാ
മനുഷ�രും (മ���ജീവികള�ം) ഭയ�ു വിരള��താണ.്

അതായത,്എ�ാ ജീവികള�െടയും ജീവിതം താറുമാറാകാെത
എ�ാആന��െളയുംസംര�ി�ുവാനും

ആസ�ദി�ുവാനും ജീവാ�ാ�െളഗൂഢമാേ��തു�.്
ഗൂഢമാവാൻപരമാ�ാവിനുംഅംശമായജീവാ�ാവിനും
വാതക രൂപംകൂടി നൽേക�തുംഅത�ാവശ�മാണ.്

ജീവാ�ാവ ഉ്െ��സ്ുവ��മായി േബാ��മാെണ�ിലും,
ജീവിയുെട ഭാഗമായിരി�ുേ�ാഴും, മരണേ�ാെട

ശരീര�ിൽനി� പ്ുറ�ായിരി�ുേ�ാഴും ജീവാ�ാവ്
ഗൂഢമാെണ� ച്ു��മു�ജീവികള�െട ജീവിത�ിൽനി�ും

അനുഭവി�റിയു�വസത്ുതയുമാണ.്

ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.
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ശരീരംൈദവാംശമാെണ�ും,ജീവാ�ാവിെന
മഹാവാ���േ�ാെടകരുതു�ുെവ�ും
മഹാശാസ�്ത പരമായി െതളിയി�ു�ു.

ഗൂഢമായഅസത്ിത�മു�ജീവാ�ാവിെനവഹി��
െകാ�,്ജീവി�ആ്ന��െളെയ�ാം നൽകു�
ര�ാമെ�ഘടകമായ 'ശരീരം' ഒ��ം ഗൂഢമ�.ശരീരം

കൂടി ഗൂഢമായാൽജീവികൾ�സ്�യേമാ
അേന�ാന�േമാകാണാൻ േപാലുംകഴിയു�ത�.
ശരീര�ിൽആ�ാവ ല്യിെ�� േപാെല

�പവർ�ി�ു�തിനാൽ,ആ�ാവിന '്�പത��മായി'
ശരീര�ിൽനി�ും േവറി�അസത്ിത�ം ഇ�.

ഉ�ായാൽ,അഥവാജീവാ�ാവിെ�അതിഗൂഢമായ
അസത്ിത�ം െവളിെ��ാൽ, മു� വ്��മാ�ിയതു
േപാെല ജീവികള�െടആന�ംനശി�ു�തുംഎ�ാ
മനുഷ�രും (മ���ജീവികള�ം) ഭയ�ു വിരള��തുമാണ.്
ജീവാ�ാവ സ്�യവുംഅേന�ാന�വുംഅറിയു�തു
േപാലുംശരീരം െകാ�ാണ എ്�തും,ജനനം മുതൽ
മരണംവെരയു�കാലയളവിൽസമസത്
ആന��െളയുംഅനുഭവി�ു�തും ശരീരം

െകാ�ാണ എ്�തും ശരീര�ിെ� മഹാ�പാധാന�ം
സുവ��മാ�ു�ു�.്ജീവാ�ാവ എ്�ജീവിയുെട
സ�ത��ിന സ്മസത്ആന��െളയും േനടാനു�

ഉപാധിആവുകയാണ ശ്രീരം.
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ൈദവ�ിെ�അംശമായശരീരം സദാജീവമായിരിെ�,
ജീവാ�ാവിെന ഒ�ംകൂ�ിയാൽജീവാ�ാവിന്

നിർ�ീവമായഅവ�െയ�ൂടിബാധകമാ�ാൻവഴി
ഒരുേ��തു�.്അതിനായും,ജീവാ�ാവിെന
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം നിയ��ി�ാനായും,
ശരീര�ിെല മുഖ�ഭാഗമായൈദവാംശംസ�യം 3

അവ�കളിൽ േവർതിരി�ാണു �പവർ�ി�ു�ത :് (1)
ൈദവ�ിെ� 'നി�ിതനീതിഖരരൂപമായശരീരം', (2)
ൈദവ�ിെ� 'ധർ��ിതി�ദാവകരൂപമായജലം'. (3)
ശരീര�ിനു െവളിയിൽനി�ും വ� ശ്രീര�ിെ�

ഭാഗമായും ജീവനായും �പവർ�ി�ു�ൈദവ�ിെ� 'സത�
ശ�ിസൃഷട്ിവാതകരൂപമായഓകസ്ിജൻ',അവമൂ�ും
�പവർ�ി�ു�ത ഒ്േരശരീരമായും ഒേരഇഷട്െ�
ആധാരമാ�ിയുംഏെറ�ുെറ �പത��വുമായാണ.്

'മ��ം ഭൂമിയും നാടുകള�ംശരീര�ള�മായൈദവ�ിെ�'
വാതകരൂപമായഓകസ്ിജനാണ ജ്ീവികള�െടെയ�ാം

ജീവനായി �പവർ�ി�ു�ത.്ഓകസ്ിജൻ =ജീവൻ =ശ�ി.
സമസത്ജീവജാല�െളയും �പകൃതിെയയും

�പപ�െ�യുംകൂ�ിയിണ�ു�തും മഹാശ�ികൂടിയായ
ഓകസ്ിജനാണ.്പുറേമനി� ജ്ീവികള�െടശരീര�ിൽവ�്

�പവർ�ി�ു�തിനാൽ,ജീവനും ശ�ിയുമായ
ഓകസ്ിജൻശരീര�ിൽവ� �്പവർ�ി�ുവാൻ

ത�ാറായിെ��ിൽ,ൈദവാംശമായശരീരം ഒരു�ിയി���
നാസിക,ശ�ാസേകാശംതുട�ിയഅവയവ�ൾമാ�തമ�,
ജീവി െമാ��ിൽശ�ിഇ�ാ�അവ�യിലാകും;
ൈവകാെതമരി�ുകയുംശരീരം ജീർ�ി�� തുട�ുകയും
െച��ം. മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു�ജീവികള�െടെയ�ാം
ചി�കെളേ�ാലും ഭൗതികഅസത്ിത�ം ഉ�തായ
ഓകസ്ിജനിലൂെട മഹാശാസ�്തപരമായിൈദവം

അറിയു�ത എ്�െനയാെണ�ുംസുവ��മാകു�ു�.്
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ഓകസ്ിജൻ,ജലം, മ� എ്�ിവെയ��ി പി�ീട േ്വറി�്
വിശദീകരി�ു�ു�.് 'ശരീരവുംഓകസ്ിജനും,
ര��ിെലജലവും ഒ�ി�ശരീര�ിെ�'ഇഷട്
�പകാരം മാ�തമാണ ശ്രീര�ിെല െപാതുവായ

ആ�രിക �പവർ�ന�െള�ിലും;ൈകകാലുകൾ,
കൺേപാളകൾ,താടിെയ��കൾഎ�ി�െന

ഏതാനുംഅവയവ�െള �പേത�കമായും,ശരീരെ�
െമാ�മായും ചലി�ി�ുവാൻജീവാ�ാവിന്
ഭാഗികമായസ�ാത���െ�ശരീരം നൽകു�ു�.്
ജീവാ�ാവിന ശ്രീരംഅനുവദി�ി��� �പസത്ുത
നാമമാ�തമായസ�ാത���ം െകാ� ജ്ീവാ�ാവിെ�
സ��െമേ�ാണംശരീരെ�മുഴുവൻ ഭരി�ു�
�പതീതിെയകൂടി ജീവാ�ാവിന ല്ഭ�മാ�ു�ു�;്
കൂടാെത,എ�ാആന��െളയും േനടാനും
അനുഭവി�ാനുമു�ശ�ികെളയും.

ജീവാ�ാവ എ്�സ�ത��ിെ�ഇഷട്ാനിഷട്�െള
�പകടമായി പരിഗണി�ാെതസ��ംഇഷട്�പകാരം
മാ�തമാണ ശ്രീരം �പവർ�ി�ു�െത�ിലും,
മഹാനീതി ശാസ�്ത �പകാരം ജീവാ�ാവിനു
േവ�െത�ാം മാ�തമാണ ശ്രീരം െച���ത.്
ശരീരം െച���െത�ാം ജീവാ�ാവിനു േവ�ി
മാ�തമായിരി�ു�തിെ�കാരണ�െളേയാ,
ശരീര�ിെ�ഇ�ാതിരി �പവർ�ന�ള�െട
കാര�കാരണ�െളേയാ,ശരീരം യഥാർ��ിൽ
ആരാെണ�ു േപാലുേമാജീവാ�ാവിന അ്റിയി�.
ആന��െളവർ�ി�ി�ാൻ �ശമി�െവആവിധ
കാര��െള ജീവാ�ാവ /്വ��ി വിഷയമാ�ു�ുമി�.
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ശരീരംആരാെണ�ുംഎ�ാെണ�ും മന�ിലാ�ാൻ
യഥാർ��ിൽഎള��മാണ.് മനുഷ�ർകൂടുതൽ
കൂടുതൽആന��െള േനടാനുംആസ�ദി�ാനുമു�
തിര�ുകളിൽ െപ�ിരി�ു�തിനാൽസ��െമ�ു
കരുതു�ശരീരെ�അറിയു�ി�എേ�യു��.
സ�്തീയും പുരുഷനും ഒരു ജീവിയുെട ര�ു ഭാഗ�ള�ം
ഇണകള�മാെണ� ശ്രീര �പകൃതം,പരസപ്ര പൂരകത,
എ�ിവ െകാ� സ്ുവ��മാ�ി െ�ാ�സ്ാമൂഹ�
ജീവിയായി�ാണ മ്നുഷ�ൻ ഉൾെ�െടഏെറ�ുെറ

എ�ാജീവികെളയുംസൃഷട്ി�ി���ത.്
േകാശ�െളസൂ�മ്ദർശിനിയിലൂെട (Microscope)
മാ�തമാണ ക്ാണാൻകഴിയുകഎ�ിരിെ�
േകാശ�ളിെലആ�രിക �പവർ�ന�െള�ാം
അതിസൂ�മ്�ളാണ.്സ��െമ�ു കരുതു�

ശരീര�ിൽസംഭവി�� െകാ�ിരി�ു�തും ശരീരം
സ�യം െച���തുമായഅതിസൂ�മ്�ള�ം
അതിസ�ീർ��ള�മായ �പവർ�ന�െളയും
കാര��െളയും പ�ി ഒരുശതമാനം ജന�ൾേപാലും
അറിയു�ി�. േകാശ�ൾഎ�ാെണ�ു േപാലും
സാധാരണജന�ൾ�അ്റിയി�.ശരീര�ിെ�
�പവർ�നകാര��ൾ,ജീവാ�ാവിെനസംബ�ി�,്
ജീവി�ാൻആവശ�മി�ാ�അറിവ േ്പാെലയാണ !്
േകാശ�ള�െടയും,അവയുെട�ൂല രൂപമായ

ശരീര�ിെ�യും �ദവ�ഘടക�ൾഎെ��ാമാണ ?്
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ശരീരം ഉ�ായിരി�ു�ത എ്�െനയാെണ�്
എള���ിൽമന�ിലാ�ാൻഇ� ക്ഴിയും. മ�ായ
ഭൂമിയിെലഓകസ്ിജൻ,കാർബൺ,ൈഹ�ഡജൻ,
ൈന�ടജൻ,കാൽസ�ം, േഫാസഫ്റസ എ്�ിവയാണ്
മനുഷ�ശരീര�ിെലഏതാ� 9്9%ആയആറ്
മൂലക�ൾ.അതിൽതെ�ഓകസ്ിജനാണ്

ശരീര�ിൽഏ�വുമധികം.ശരീരഭാര�ിെ� 65%
ഓകസ്ിജൻഅട�ിയിരി�ു�ു.ഓകസ്ിജൻവാതകം
സുതാര�മാെണ�ിലും, �ദാവകഓകസ്ിജൻനീലയാണ.്
ജലം, മ� സ്ംയു��ൾഎ�ിവയിൽഓകസ്ിജെ�

സാ�ി��മു�.്
െപാ�ാസ�ം,സൾഫർ, േസാഡിയം, േ�ാറിൻ, മ�ീഷ�ം
എ�ീഘടക�ൾഏകേദശം 0.85% മാ�തേമ

അട�ിയി����.എ�ാലുംജീവി�ാൻആവശ�മാണ.്
ബാ�ിയു�മൂലക�ൾഅമൂല�ഘടക�ളാണ.്
ലാഞഛ്ന മാ�തമായു�മൂലക�ള�െടഎ�ാ
പി�വും ഒ�ി�� േചർ�ുേ�ാൾ, ഒരു

മനുഷ�ശരീര�ിൽ 10 �ഗാമിേന�ാൾകുറവ.്
ശരീരഭാര�ിെ� 65% ഉ�തായഓകസ്ിജൻ,ജലം,
മ� സ്ംയു��ൾഎ�ിവയിലും ഉ�.്ശ�സന�ിന്
ആവശ�മായഓകസ്ിജൻശ�ാസേകാശ�ളിൽ ഉ�.്
ശ�സി�ു�വായുവിെല 20%ഓകസ്ിജൻആണ.്
മ�ായ ഭൂമി�ും, ഭൂമിയിെല മൂലക�ൾ�ും
ജീവനുെ��ും, മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�
രൂപവുംഅംശ�ള�മാെണ�ും, മഹാപ�തികേളാെട,
�പവർ�ി�ുകയാെണ�ും, മനുഷ�ർൈവകാെത

തിരി�റിയു�താണ.്
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മ�ായ ഭൂമിയിെല മൂലക�െളവ�ത�സത്�ളായ
അളവുകളിൽസംേയാജി�ി� മ്നുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�

ജീവികള�െട വ�ത�സത് ഗുണ�േളാെടയു�
ശരീര�ളായിസൃഷട്ി�ു�തആ്രാെണ� ഇ്നി

പരിേശാധി�ാം :
ശരീര�ിെ�െപാതുവായ രൂപം,ഘടന,ഓേരാേരാ

അവയവ�ള�െടയും രൂപം,എ�ം,നിർ�ാണം, �പവർ�നം,
വളർ�, േകാശ�ള�െട നിർ�ാണവും �പവർ�നവും
തുട�ിയവനി�യി�ു�തും െച���തും ജീവിയുെട
സ�ത�ം,വ��ി േബാധം,എെ��ാംഅറിയെ�ടു�

ജീവാ�ാവ�.പുറെമനി� യ്ാെതാരാള�ം �പത��മായി
വ� ശ്രീര�ിൽ �പവർ�ി�ു�ി�. േവറി�സ�ത�െ�
സ�ീകരി�ാെത,ശരീരം സ�യംജീവാ�ാവിനു േവ�ി

യാെതാരുസ�ാർ��ള�ംഇ�ാെത മഹാവാ���േ�ാെട
�പവർ�ി�ു�മഹാഅ�ുതമാണ സ്ംഭവി�ു�ത.്

യാെതാ�ുംസ��മായി ഇ�ാ�ജീവാ�ാവിന എ്�ാ
ആന��െളയും േനടാനുംഅനുഭവി�ാനുമായിശരീരം
സ�യംജീവാ�ാവിനു േവ�ി �പവർ�ി�ുകയാണ.്
ഉദാഹരണ�ിന,്ശരീരം വിശ�ിെന ഉ�ാ�ുേ�ാൾ,

ശരീര�ിെലഅവയവ�ൾെകാ� ഭ്�ണംകഴി�ു�ത്
ജീവാ�ാവആ്െണ�ിൽ,പകരം ജീവാ�ാവിന ബ്ഹുവിധ
രുചിയും മണവും ഗുണവും തൃപത്ിയും േചർ� ഭ�ണ
ആന�െ�ശരീരം നൽകുകയും, ഒ�ംഅവയവവളർ�,
േരാഗ മു�ി,നരതുട�ിയഅേനകം �പവൃ�ികെള
(ജീവാ�ാവിനു േവ�ി)ശരീര�ിൽസ�യം െച���ു.
ജീവാ�ാവിന ഭ്�ണആന�െ�കൂടാെത,സംഗീതം
ഉൾെ�െടയു�വിേനാദ�ളിൽനി�ും, െതാഴിലിൽനി�ും;
ഭ�ി,വാ�ല�ം,സേ്നഹം, േ�പമം,കാമം തുട�ിയവയിൽ
നി�ും 'ആന��െള'ലഭ�മാ�ു�തും ശരീരമാണ.്
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സ�യം �പവർ�ി�ുവാൻ മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിനുംൈദവാംശ�ൾ�ും മാ�തേമകഴിയൂ.
അേനകം േകാടി ജീവാ�ാ�ൾഉ�തിനാൽ,ഓേരാ
ശരീരവുംൈദവാംശം മാ�തമാെണ�ു െതളിയു�ു.

മു� വ്��മാ�ിയതു േപാെല �സഷട്ാവുംസൃഷട്ിയും
ര�ായിരി�ുേ�ാൾ;യാെതാ�ുംസ��മായി ഇ�ാ�
സൃഷട്ിയായജീവികൾ� �്പത��മായഅസത്ിത�വും,
ജീവി�ാൻആവശ�മായശ�ികള�ം,ആന��ള�ം
ഉൾെ�െടസർ�വും നൽേക�തായ ഉ�രവാദിത�ം

�സഷട്ാവിനു�.്ആന��െളെയ�ാംൈദവം �പത��മായി
ജീവികൾ�ു നൽകിെ�ാ�ിരു�ാൽ, �സഷട്ാവ്
കാരണമായി ജീവികെള�ാം യാെതാ�ും െച�ാൻ

ഇ�ാ�വരും,സൃഷട്ിഅർ�ശൂന�വുമായി മാറും.അത്
ഒഴിവാ�ണെമ�ിൽ, �സഷട്ാവായൈദവ�ിെ�യും,
സൃഷട്ിയായജീവികള�െടയുംഅസത്ിത�ം,സാ�ി��ം
എ�ിവയിൽ ഭാഗികമായി ഗൂഢതകൂടി ഉ�ാവണം.
അതിനായിൈദവ�ിെ�അംശംശരീരമായി
ജീവാ�ാവിെ�ഒ�ംകൂടിയിരി�ുകയാണ.്

ൈദവ�ിെ�അംശമാണ ശ്രീരംഎ�തിനാൽ
ആദിയുംഅ�വുംഇ�ാ�മഹാശ�ിശരീര�ിൽ
ഉ�.്അത െ്തളിയി�ാനാവും. ഭൂമിയിെലഏതാനും
മൂലക�ളാണ ശ്രീരമായി രൂപാ�രെ��ിരി�ു�ത്
എ�അ്റിയാമേ�ാ.അണുേബാംബ,്ൈഹ�ഡജൻ
േബാംബ,്എ�ി�െന ഭൂമിയിെല ചില മൂലക�ള�െട
അതിസൂ�മ്മായഅംശ�ളിലു�അപാരമായ
ശ�ികെള മനുഷ�ർ� ക്ുെറെയാെ�അറിയാം.
വളെരകുറ�� മാ�തേമ മനുഷ�ന ക്െ��ാനായു��.
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യുേറനിയം,��േ�ാണിയംതുട�ിയഏതാനും
മൂലക�ളിൽ മാ�തമാണഅ്ണുശ�ി ഉ�െത�്
െത�ി�രി�രുത.്അവയുെടആ��ിെലചില
ഘടക�ള�െട വർ�ി�അളവു െകാ�എ്ടു�ു
കാണി�ു�ുഎേ�യു��.എ�ാ മൂലക�ള�െടയും

ആ��ളിൽ മഹാശ�ി ഉ�.്ഓേരാേരാ
മൂലക�ിനും േചരു�നിയമ�േളാെട
പരീ�ണ�ൾനട�ുേ�ാൾഅവയിെല

മഹാശ�ിെയ മന�ിലാ�ാൻകഴിയു�താണ.്
എ�ാ മൂലക�ളിലും /ആ��ിലുംഅവയുെട
ഘടക�ളിലും ഉ�തായആദിയുംഅ�വും
ഇ�ാ�തായ മഹാശ�ികെളകൂടുതൽ

�പകടമാ�ാൻൈദവംത�ാറായാൽ �പപ��ിെല
ജീവികൾ മുഴുവൻനശി��െവ�ു വരാം.ആകയാൽ
േതാ�ും േപാെല െതളിയി�ാൻ �ശമി�� കൂടാ.

മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ി���ത,്
ഏകൈദവ�ിെ� ര�ു ഭാഗ�ളാണ :്
'ൈദവ�ിെ�ഇഷട്ം േപാെലഅഥവാ
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം ജീവവും

നിർ�ീവവുമായി �പവർ�ി�ു�പരമാ�ാവ എ്�
ആദ� ഭാഗം �പപ�പിതാവായും', 'ജീവവും ര�ാം
ഭാഗവുമായൈദവം �പപ�മഹാമാതാവായും'

�പവർ�ി�ു�ു. ഭൂമി ഉൾെ�� മഹാ�പപ��ിെ�
ഓേരാആ��ിലുംജീവവും നിർ�ീവവുമായി

�പവർ�ി�ു�പരമാ�ാവും,ജീവമായൈദവവും,
ഇലകേ്�ടാൺ, േ�പാേ�ാൺഎ�ീ താല�്ാലിക

േപരുകേളാെട ഉ�.്
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�പപ��ിെലഎ�ാ �പവർ�ന�െളയും �പവൃ�ികെളയും
ശബദ്വുമായിബ�ി�ി �ിരി�ു�ു എ� മഹാപാഠവും,

ഉദാഹരണ�ിന,്ആ��ിെല േ�പാേ�ാണുകെളഇലകേ്�ടാണുകൾ
ചു��േ�ാൾശബദ്ം ഉ�ാകു�താണ എ്� ഒരു ശാസ�്ത

നിയമെ�സൃഷട്ി�� െകാ� ഓ്േരാആ��ിലുംആദിവചനവും,
സൃഷട്ി മ��വും,സംഹാര കാഹളവും, മഹാശാസ�്ത മൂലവും,
ഏകമഹാശബദ്വും,ശബദ്�ബ�വും,അ�ര �ബ�വും,

മഹാസംഗീതവും,ൈദവ�ിെ�മഹാചിരിയുമായഓം �പേവശി
�ിരി�ുകയാണ എ്�തും,ഓം മഹാശാസ�്തപരം

മാ�തമാെണ�തും,സൂചിത മഹാേവദ�ഗ��ിൽനി�ും
�ഗഹി�ു�േതാെടസംശയ�ൾഅവസാനി�ു�താണ.്

'�ഭൂണസൃഷട്ി'എ�പാഠ�ിൽവിശദീകരി�ി���തു േപാെല
മ�ായ ഭൂമിയിെല മൂലക�ൾ െകാ� '്സ�യംഭൂ'എ�േപാെല,
അ��ിലൂെടസൃഷട്ി�െ�ടു�ശരീരം,ജീവിയുെട മുഖ�ഘടകം

ആവുകയും,കു�ു�ളായ ജീവികൾ�ു േവ�ി
നിസ�ാർ�മായി �പവർ�ി� '്ൈദവഗുണം'കാ��കയും െച���ു.
അതിൽനി� ശ്രീരംൈദവാംശംആെണ�ും,ൈദവ�ിെ�
മഹാഖര രൂപമാണ '്മ�ായ ഭൂമി'എ�ും െതളിയു�ു�.്

സർ��ിനും അതീതമായഅടി�ാനസ�ഭാവ�െള
ഓേരാേരാ ജീവികൾ�ും േവ�ി സ�യം പരമിതെ�ടു�ി
ൈദവാംശ�ള�ം വ�ത�സത് ഗുണ�ൾ ഉ�തുമായ
ശരീര�ളായിൈദവം രൂപെമടു�ുകയാണ.്ഓേരാ
ജീവിയുെടയും സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെനസംബ�ി�്
�പത��ൈദവമായശരീരമാണ ഒ്�മു�ത.്ആന��ൾ
ഉൾെ�െടസർ��ിനും അതീതവും 'ൈദവാംശവുമായ
ശരീരം',ജീവാ�ാവിനു േവ�ി മഹാനീതി ശാസ�്ത �പകാരം

മഹാവാ���േ�ാെട �പവർ�ി�ുകയാണ.്
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മ�ായ ഭൂമിയുെട �പവർ�ന�െളജീവാ�ാവിന /്
ജീവി� /് മനുഷ�ന മ്ന�ിലാ�ാൻകഴിയു�ി�.അറിയാൻ
േവ�തു േപാെല �ശമി�ു�ുമി�എ�താണ വ്ാസത്വം.
ഉദാഹരണ�ിന െ്ത�,്�ാവ,് മാവ എ്�ി�െനഎ�ാ
വൃ��ളിൽനി�ുംഅവയുെടകായക്ൾ,ഫല�ൾ,
ഇലകൾ,ശിഖര�ൾ,തുട�ിയവതാേഴ�ു വീഴു�തിെന
ഭൂഗുരുത�ാകർഷണംഎ�തിന��റം, മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവം മഹാവാ���േ�ാെടകു�ു�ൾ� േ്വ�ി
മഹാശാസ�്തപരമായി �പവർ�ി�ുകയാെണ�്

മന�ിലാ�ാൻ,ബു�ി ശ�ിഏെറലഭി�ി��ം,അേനകർ
�ശമി�ു�ി�. ഭൂമിയും, മൂലക�ള�ംജീവമാെണ�ും
ൈദവ�ിെ�ഖരരൂപമാെണ�ും തിരി�റിയണം.

സ�യംവിശകലനം െകാ�ുതെ�ജീവാ�ാ�ള�ം
സൃഷട്ികള�മായകു�ു�ൾ�ു േവ�ി മഹാ
നിസ�ാർ�മായും മഹാവാ���േ�ാെടയും
�പവർ�ി�ു�ശരീരം തീർ�യായുംൈദവാംശം

മാ�തമാെണ�സ്ുവ��മാണ.്

ൈദവ�ിെ�ഖരരൂപമായശരീര�ിെ�
�പവർ�ന�െളനയി�ു�ത മ്ു� സ്ൂചി�ി�തുേപാെല

ഓകസ്ിജനും,ജലവുംആണ.്ജീവിയിൽവ�ു
�പവർ�ി�ുകയും,ജീവി� ജ്ീവൻനൽകുകയും െച���
ഓകസ്ിജെനജീവിയുെട ഭാഗമായികണ�ാ�ു�ത്
ഭാഗികമായശരിയാണ.്ൈദവ�ിെ�വാതക രൂപമായ
ഓകസ്ിജെന��ിയും �ദാവക രൂപമായജലെ���ിയും
സൂചിത മഹാേവദ �ഗ��ിൽമഹാശാസ�്തപരമായി

വിശദീകരി�ി���.്

സൃഷട്ികളായജീവികള�െട ശരീര�ിെ�
�പാധാന�െ�അ�ംകൂടി വിശദീകരി�ാം :
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ജീവികെളെയ�ാംസൃഷട്ി�ി���ത ഏ്െറ�ുെറ
പൂർ�മായുംഖര രൂപംഎ�ു വിേശഷി�ി�ാവു�
ശരീരേ�ാെടയാണ.് മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു�എ�ാ
ജീവികള�ംസ�യംഅറിയു�തും,അേന�ാന�ം
അറിയു�തും, �പപ�വസത്ു�െളയും

ജീവികെളയും മ��ംഅറിയു�തും,അനുഭവി�ു�തും,
ആന�ി�ു�തുംഎ�ാം ഭൗതികഅസത്ിത�മു�
ശരീര�ിലൂെടയാണ.്ജീവി�ാൻശരീരമുെ��ിേല
കഴിയൂ;ശരീര�ിന ശ്�ിഎ�ആേരാഗ�വും.

ഉദാഹരണ�ിന അ്�,അ�ൻ,സേഹാദരി,സേഹാദരൻ,
കമിതാ�ൾ, ഭാര�ഭർ�ാവ,് മ�ൾ, െകാ��മ�ൾ, ഉ�

ബ�ു�ൾ, ഉ�സുഹൃ�ു�ൾ, നാ��കാർ
തുട�ിയവെരയും;കൂടാെതൈദവെ�യും കാണാനും
േകൾ�ാനും ഇടപഴകാനും മനുഷ�ർആ�ഗഹി�ു�ത്

ശരീരരൂപെ�ആസപ്ദമാ�ിയാണ.്
ഏതാനുംഅവയവ�െളയും,ശരീരെ�
െമാ�മായും ചലി�ി�ുവാൻജീവാ�ാവിന്
ഭാഗികമായസ�ാത���െ�ശരീരം നൽകുവാനും
�പസത്ുത നാമമാ�തമായസ�ാത���ം െകാ�്

ശരീരെ�െമാ�ം ഭരി�ും േപാെലയു� േതാ�ലും
സേ�ാഷവുംജീവാ�ാവിന ന്ൽകുവാനുംശരീരം
�ശ�ി�ു�ുഎ�ു പറയുേ�ാൾ, മഹാനീതി ശാസ�്ത
�പകാരംശരീര�ിൽ േരാഗ�െള �പേവശി�ി�ാനും,
ജീവാ�ാവിന ശ്രീരെ�ഒ��ം ചലി�ി�ാൻ
കഴിയാ�പൂർ�തളർ�െയസൃഷട്ി�ുവാനും
ജീവാ�ാവിെനഫല�ിൽ ഭാഗികമാേയാ

പൂർണമാേയാബ�ിയാ�ാനുംശരീര�ിനു കഴിയും.
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ജീവാ�ാവിെനശരീര�ിേല� �്പേവശി�ി�ു�തും
ശരീര�ിൽനി�ും പുറ�ാ�ു�തും,നി�യി�ു�തും,
ശരീരമാെണ� �്പത��മായി മ���ജന�ൾ�ും
ജീവികൾ�ുംസംഭവി�ു�ജനനമരണ�ളിൽനി�ും
മ��ംസപ്ഷട്മാണ;്ജന�ൾമന�ിലാ�ു�ുമു�.്
മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടഎ�ാ ജീവികളിലും ശരീരവും,

ആ�ാവും േവറി� �പവർ�ന�ൾനട�ു�ു�എ്�ു
െതളിയുേ�ാൾ,ആ�ാവിെന ഭരി�ു�ശരീരം

�പവർ�ി�ു�തആ്�ാവിനു േവ�ി മാ�തമാെണ�ും,
ആ�ാവിന '്ജീവിെയ�അസത്ിത�ം നൽകിെ�ാ� '്
ആ�ാവിെ�സ��െമേ�ാണം �പവർ�ി�ുകയാണു

െച���ത എ്�ും വ��മാണ.് ജീവാ�ാവ ശ്രീരെ�യ�ാ,
മറി� ശ്രീരം ജീവാ�ാവിെനയാണു ഭരി�ു�ത എ്�തും,
ജീവാ�ാവിന '്ജീവി'എ�അസത്ിത�ം നൽകു�തും, 'സ�യം
അറിയാനും, ഉ�വരായ മ�� ജീവാ�ാ�െളഅറിയുവാൻ

േപാലുംഅത�ാവശ�മായശരീരം തെ�യാണ്
ജീവാ�ാ�ൾെ��ാം �പധാനം.വിശകലനം െച��േ�ാൾ,

ശരീരംഎ�ാെണ�ു േപാലുംഅറിയാെതയാണ്
'ബു�ിശ�ികൂടുതൽലഭി� മനുഷ�െ�ജീവാ�ാവ '്
േപാലും ശരീര�ിലൂെട ജീവി�ു�െത� െ്വളിെ�ടു�ു !

ജീവിെയസംബ�ി� മ്ുഖ�ഘടക�ളായശരീരം,
ജീവാ�ാവ എ്�ിവയിൽഗുണ�ള�ം േദാഷ�ള�മായഎ�ാ
ആന��െളയും നൽകാനു�ഘടക�ൾശരീര�ിനും,
സ�ീകരി�ാനു�ഘടക�ൾജീവാ�ാവിനും ഉെ��ത്

അനുഭവി�റിയു�വസത്ുതകളാണ.്എ�ാൽ
അറിയാെതയും വിശകലനം െച�ാെതയുംആന�ി��
ജീവി�ാനാണ ശ്രീരം ജീവാ�ാവിെന േ�പരി�ി�ു�ത.്
അേതസമയംശരീരവുംആ�ാവുംആരാെണ�ും മ��ം
ഇേതേപാെലശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ുേ�ാൾ,സ�യം
വിശകലനം െചയത് േ്ബാ��െ�ടാവു�കാര��ള�മാണ.്
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ജീവിയുെടസ�ത�ം ജീവാ�ാവആ്െണ�റി�ി��ം മനുഷ�ർ
തനി��ം,സാമൂഹ� നീതിന�ായസംവിധാന�ൾവഴിയും
ശരീരെ�ശി�ി�ു�ത ജ്ീവാ�ാവിന സ്മസത്
ആന��െളയും നൽകു�ശരീര�ിലൂെട മാ�തേമ

ജീവാ�ാവിെനശി�ി�ാൻകഴിയൂഎ�തു െകാ�ാണ.്
ശരീരമാണ �്പധാനംഎ�ാണ അ്തും െതളിയി�ു�ത.് മ���
ജീവികള�ംശരീരെ�ആധാരമാ�ി ജീവി�ു�വയാണ.്

ശരീരംൈദവാംശംആയിരിെ�,ശരീരെ�
ശി�ി�ുേ�ാൾൈദവെ�ശി�ി�ു�തായിവരിേ�
എ�േചാദ�മു�.് �പത��ൈദവവും,ൈദവാംശവുമായശരീരം,
ജീവാ�ാവിന ഭ്ാഗികമായസ�ാത���ംഅനുവദി� ശ്രീരെ�
നൽകാെതനൽകുകയാണ.്ശരീരെ�,ജീവാ�ാവായ

വ��ിയുെട ഇഷട് �പകാരം ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾവ��ി�ു
ലഭി�ു�ആന��ള�ം േവദനകള�െമ�ാം വ��ി�ു

മാ�തംഅവകാശെ��താണ.് ഭ�ണആന�ം ഉൾെ�െടയു�
എ�ാആന��െളയും ജീവാ�ാവിനു മാ�തം നൽകു�തു േപാെല,
ശി�കളിലൂെടയും േരാഗ�ളിലൂെടയും മ��ം ലഭ�മാകു�സമസത്
േവദനകെളയും ജീവാ�ാവിനു മാ�തമായി നൽകു�ു.ജീവികള�െട
ശരീരെ�ശി�ി�ുേ�ാൾ,ജീവാ�ാവിനാണ േ്വദന
എ�അ്റി�ുംഅനുഭവി��ം ജീവി�ു�വരാണവർ.

ൈദവ�ിെ�മഹാഖരരൂപവും മ��മായ ഭൂമിയിെല
മൂലക�ൾെകാ� മ്നുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു�ജീവികള�െട
ശരീര�ിൽവ�ത�സത്അവയവ�ൾഉ�ാകു�തും,
�പവർ�ി�ു�തും ഒര�െമ�ിലുംഈ �ഗ��ിൽ
േചർേ��തഅ്ത�ാവശ�മാണ.്ചുവെട േവറി�്

േചർ�ി���.്
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ജീവാ�ാവാണ �്പധാനെമ� പ്ുല�ുകയും
എഴുതുകയും മ��ം െച���എ�ാവർ�ുംശരീരം
െകാ�ു മാ�തേമഎ�ും െച�ാൻകഴിയുകയു��.

മരണാന�രജീവിതം �പധാനമാണ;്എ�ാൽ
സർ��പധാനം ഭൂമിയിെല ജീവിതമാണ.്

എ�ുെകാെ��ാൽമരണാന�രജീവിത�ിൽ
ആന��െള ലഭി�ു�തിന ഭ്ൂമിയിെല
ജീവിത�ിലു�ന�തി�കളാണആ്ധാരം.
യഥാർ�വും ലളിതവുമായഅർ�ം :

ഭൗതിക രൂപ�ിലു� ഭൂമിേയാ, ഭൂമിയിെല ജീവിതേമാ
ജീവികൾ�ഇ്െ��ിൽ, മരണാന�ര

േലാക�ൾ�ും, മരണാന�രജീവിത�ൾ�ും
�പസ�ി ഇ�;അതിനാൽജീവികൾെ��ാം ഭൂമിയും

ഭൂമിയിെല ജീവിതവും മാ�തമാണ �്പധാനം.

'ൈദവംകൂടിയായ ഭൂമിയിൽ'ജീവി�ു�മനുഷ�ർ
ഭൂമിയും ഭൂമിയിെല ജീവിതവും �പധാനമെ��ു�
�പഭാഷണ�ള�ംസംഭാഷണ�ള�ം മ��ം െച���ത്
കടു�ൈദവനി�യാണ.്കടു�പാപ�ള�ം
ൈദവശി�കള�ം വാരി�ൂ���തുമാണ.്

മരണാന�രജീവിതെ�യും േമാ�െ�യും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തൈ്ദവമാണ;്

ൈദവ�ിെ�വിഷയമാണത;് മനുഷ�രുെട വിഷയമ�.
മ�ായ ഭൂമിയിൽജീവി�ു�മനുഷ�ർ 'മ�ിൽ'
മഹാലയി�ി���ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം

ജീവി�ു�തിൽ മാ�തേമ �ശ�ി�ാൻപാടു��.
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ഓേരാ മനുഷ�െനയും �പേത�കമായിസൃഷട്ി�ുകയും
പരിപാലി�ുകയും െച��� (ൈദവം), മഹാഉചിതമായ
സമയ� മ്രണാന�രജീവിതെ�യും േമാ�െ�യും
ഉൾെ�െടയു�കാര��െളഓേരാ മനുഷ�െനയും േനരി�്
അറിയി�ു�താണ.്സൃഷട്ി�ിതി സംഹാരകർ�ാവായ
ൈദവ�ിനും,സൃഷട്ിയായ മനുഷ�ർ�ും ഇടയിൽ
മ���െ�ആവശ�ംൈദവ�ിന ഇ്�.എ�ാസൃഷട്ി

ച�ക�ളിലും 'മായ /ൈദവം' �പത��മായി െ�ാ�ൈ്ദവ
വി�വംആരംഭി�ു�തിനു മു� ൈ്ദവ�ിെ� ഭാഗവും
�പതിനിധിയുംഏകദാസനും �പപ�പിതാവുമായ
പരമശിവനിലൂെട 'ഭൗതികശാസ�്തം,ധർ�ശാസ�്തം,
ആ�ീയശാസ�്തം,എ�ീയഥാർ�മായ 3 േവദ�െളയും

'മ�ിൽനി�ും'വീെ�ടു�ു�താണ.്സൃഷട്ി മ��ം,
മഹാശാസ�്തമൂലം,സംഹാരകാഹളം,ശബദ് �ബ�ം,
അ�ര �ബ�ം, മഹാസംഗീതം,ൈദവ�ിെ�മഹാചിരി
എ�ി�െനെയ�ാം മഹാ വിേശഷണ�ൾഉ�ഓംഎ�
മഹാശബദ്ം മഹാശാസ�്തപരമായി� ഭ്ൂമിയിെല�ും 3
മുതൽ 33വർഷ�ാലം തുടർ�യായി� മ്ുഴ�ുകയും
ൈദവവി�വംആരംഭി�ുകയും െച���േതാെട
യഥാർ�മായ 3 േവദ�െള ഭൂമിയിെല�ും

േബാ��െ�ടു�താണ.് േശഷം മഹാ ഉചിതമായസമയ�്
മഹാവാ�ല�മായൈദവംകു�ു�ൾെ��ാം,

ജ��ള�െടഎ�വും േനടിയ പുണ��ള�ം �പകാരമു�
ധർ�ശാസ�്തപരമായ േയാഗ�തകൾ�അ്നുസരി� 9്0
മുതൽ 95വെരയു�ജ��ളിെലാ�ിൽ �പേത�കമായി
മഹാദർശനവും മഹാ�ാനമായ മഹാശാസ�്തെ�യും,
100◌ാം ജ��ിൽ േമാ�െ�യും മഹാഅനു�ഗഹി��ō

നൽകു�താണ.്

....
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സ��ംഎ�ു കരുതു�ശരീരേമാ,
മാതാപിതാ�േളാ, മേ�ാ, േദശേമാ, ഭൂമിേയാ,
സ��മെ��ും,യാെതാ�ിലും യാെതാരു

അവകാശവുംഅധികാരവും ഇെ��ും,സ��ം
അസത്ിത�മായ ജീവാ�ാവും ശരീരവും ഉൾെ�െട

സർ�വും ഭൂമി നൽകിയഔദാര��ൾ
മാ�തമാെണ�ു തിരി�റിയു�ത സ്മസത്
അഹംഭാവ�െളയും അവസാനി�ിേ��ാം!

സ�്തീയും പുരുഷനും േചർ� മ്നുഷ�ൻ
ഉ�ാകുേ�ാൾ,ഓേരാ പുരുഷനും സ�്തീ�ും
യഥാർ�ഇണയായ ര�ാം ഭാഗം ഉെ��്
െതളിയു�ു. �പാേയണ േചരു�ു .....

ഭൂമിയുെടഔദാര��ൾ മാ�തം െകാ�്
ജീവിയാകു�ജീവാ�ാ�ള�െട േമൽ,ജീവിത
കാല�ും മരണാന�രവും മഹാനീതി
നട�ാ�ുവാൻ ഭൂമി�ും,അംശമായ
ശരീര�ിനും മാ�തമാണ അ്വകാശവും

അധികാരവും ഉ�ത.്അതാണ ശ്രിെയ�ും,
അ�െന മാ�തമാണ സ്ംഭവി�ു�ത എ്�ും
തിരി�റിവ ല്ഭി�ു�വർ ഭാഗ�വാ�ാരാണ.് ....
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'എെ�'എ�പദ�ിെ�അർ�ം
വിശദമാ�ു�ു.

"എെ�"എ�പദ�ിെ�സത�വും വിപുലവുമായ
അർ��െളപഠി�ാൻകഴി�ാൽ,ജീവാ�ാവിന്
സ��ം നി�ാരതയും,ശരീരം നൽകു� േ�ശഷഠ്തയും

ശരിയാംവ�ം േബാ��മാകു�താണ.്

ജീവാ�ാവിെനഅഥവാ വ��ിെയകു�ായി�്
ജനി�ി�ുേ�ാൾ മുതൽ മാതാപിതാ�ളിലൂെടയും
ഉ�വരിലൂെടയും സേ്നഹവാ�ല��െളൈദവം
ലഭ�മാ�ു�തു െകാ�ു കൂടിയാണ ശ്രീര�ിെ�
�പാധാന�െ�ജീവാ�ാവ അ്റിയാെത േപാകു�ത.്

"എെ�"എ�പദ�ിെ�അർ�ം ചുവെട
േചർ�ിരി�ു�ത '്അറിയാേമാ'എ�ഓ്േരാ വ��ിയും

സ�യം പരിേശാധി�ു�ത ന്�ായിരി�ും.

"എെ�"എ�പദംഅവകാശെ�യും തദ�ാരാഅധികാരെ�യും
സൂചി�ി�ു�താണ.്വാസത്വ�ിൽ,ഏെതാ�ും സൃഷട്ി�ു�
ശ�ി�ു മാ�തേമസ��ംസൃഷട്ിയുെട േമൽഅവകാശവും

അധികാരവും �പാപത്മാകുകയു��.

മനുഷ�െ�സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെനേയാ,സ��ംഎ� ക്രുതു�
ശരീരെ�േയാസ�യംസൃഷട്ി�ത�ാ,എ�ും അഥവാ �സഷട്ാവ്
സ�യം വ��ി തെ�യ�ാഎ�ും ഓേരാ വ��ി�ും അറിയാം.
ആ�ാവിെനവിഷയമാ�ാെതപറയുേ�ാഴും,വ��ി സ�യം
ആവിഷ�്രി�ുകേയാസൃഷട്ി�ുകേയാ െച�ാ�തായസ��ം
അസത്ിത��ിെ� േമൽഅവകാശവുംഅധികാരവും ഇ�.!
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മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയാെതാരു ജീവിയും സ�യം ഉ�ായത�ാഎ�ും,
ജീവിയുെട �പധാന ഭാഗ�ളായശരീരം,ജീവാ�ാവ എ്�ിവയുെട
സൃഷട്ി,എേ�ാൾഎ�െനസംഭവി�� എ�ു േപാലും ജീവാ�ാവ്
എ�വ��ി� അ്റിയി�എ�ു േബാ��െ�ടുേ�ാൾ, 'താൻ'
ആരാണ എ്�ു േപാലുംഅറിയാ�,അഥവാ 'സ��ംഅസത്ിത�ം

േപാലുംഅറിയാ�' മനുഷ�ൻ നി�ാരനാെണ� സ്�യം
അറിയു�ു.!

മാതാപിതാ�ളിലൂെടസൃഷട്ി�െ��തുെകാ�,്ജീവിയുെട
സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെ�േയാ,വഹി�ു�

ശരീര�ിെ�േയാസൃഷട്ികർ�ാവ മ്ാതാപിതാ�ൾഅ�.
എ�ുെകാെ��ാൽ :

�പസവി�ുക, മു�യിടുക,ആമഓ�്എലിമനുഷ��ു�്
എ�ി�െനഏതിെന �പസവി�ണം,സ�്തീപുരുഷ�ാരിെല
അ�ബീജ നിർ�ാണം,ജനി�ു�കു�ിെ�ആൺ
െപൺവ�ത�ാസം, രൂപം സൗ�ര�ം അവയവ�ൾഘടന
വളർ� �പവർ�നം തുട�ിയവ നി�യി�ു�തും

െച���തും മാതാപിതാ�ൾഅെ��ും,കാമാന��ിൽ
ഏർെ�ടു� മാതാപിതാ�ൾ േപാലുംഅറിയാെത,ൈദവം

എ�അനിർ�ചനീയം കൂടിയായ മഹാശ�ി;
ജീവാ�ാവിെനയും ശരീരെ�യും െവേ�െറ

സൃഷട്ി�ുകയും, േശഷം േചർ� മ്നുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു�
ജീവികെളയും സൃഷട്ി�ുകയാണ എ്�ുംഅറിയുേ�ാൾ,
സൃഷട്ിയായ മനുഷ�ൻ/വ��ി വീ�ും നി�ാരനായി

മാറു�ു.
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അ�, ഭൂമി എ�ീ പദ�െളഅ�ം വിശകലനം െചയത്
േശഷം "എെ�"എ�വിഷയംതുടരാം.

�പസവി�അ�െയ "എെ�അ�"എ� ക്ു�ു�ൾ
വളരുേ�ാൾ വിളി�ുെമ�ിലും,അ�യ�് ഒ്�ിലധികേമാ
അേനകേമാ മ�ള�െ��ിൽ, "എെ�മാ�തംഅ�യ�."
അ�,അ�ൻതുട�ിയ വാ�ുകള�ംഅർ��ള�ം
േപാലുംഅ�യിൽ നിേ�ാ മ���വരിൽ നിേ�ാ

പഠി�ു�താണ.്

അ�ൂ�,അ���ൻഎ�ിവരിലൂെട 'അ�െയ'സൃഷട്ി�ത്
ൈദവംആെണ�ിരിെ�,അ�യുെട മകെന�ും
മകെള�ും സ�യം കരുതു�വ��ി� അ്ഥവാ
ജീവാ�ാവിന യ്ഥാർ��ിൽഅ�യുംസ��മ�.
എ�ുെകാെ��ാൽ,അ�ജനി�തും വളർ�തും

പഠി�തും വിവാഹം കഴി�തും �പസവി�തും, .. മരി�ു�തും
മ��ം 'മകെന�ും മകെള�ും'കരുതു�ജീവാ�ാവ സ്��ം
�പവൃ�ികെള െകാ� െ്ചയത്േതാ േനടിയേതാആയ
വസത്ുതകള�;ജീവാ�ാവ അ്റിയു�ു േപാലുമി�; പിെ�
എ�അ്വകാശമാണ അ്�യുെട േമൽ മകനും മകൾ�ും
ഉ�ത ?് ഗർഭ�ിൽചുമ�തും, മുല�ാൽഊ�ിയതും,
മലവിസർ�ന�െളശു�ി െചയത്തും വളർ�ി

സംര�ി�തുെമ�ാംഅ�യുംഅ�നും മ� ഉ്�വരും കാ�ിയ
ഔദാര�ംആെണ�ിരിെ�, "എെ�അ�"എ�്

അവകാശെ�ടാൻ മ�ൾ� യ്ഥാർ��ിൽയാെതാരു
അവകാശവും ഇ� തെ�.ഇനിഅ�െയസംബ�ി��
പറയുേ�ാൾ,എ�ത മ�ൾ ഉെ��ിലും,അതഅ്�യുെട

മാ�തം മ�ളാണ.്
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കാമവികാരം ഉ�ാകാെതഎ�ി�ാ�പുരുഷ ലിംഗം
നിവരിെ��തു െകാ�ും, 'ജീവാ�ാവ സ്�യം നി�യി��
െച��� �പവൃ�ിയ�ാബീജ /അ�സൃഷട്ി'എ�തു

െകാ�ും,കു�ിെനവളർ�ു�തിലും
സംര�ി�ു�തിലും പുലർ�ു�ധർ�ശാസ�്തപരമായ

കടമകള�െട പൂർ�ീകരണം െകാ�ു മാ�തേമ
കു�ു�ള�െട േമൽ പിതാവായ പുരുഷനും (ഭാഗികമായി

മാതാവിനും)അവകാശവുംഅധികാരവും
�പാപത്മാകുകയു��എ�ത േ്വറി� വിഷയമാണ.്

�ാനംവർ�ി�ു�മുറയ�് ജ്ീവാ�ാവിന സ്��ം
ചി�കള�ം �പവൃ�ികള�ം നി�ാരമായി

അനുഭവെ�ടു�താണ.്

ഇനി,ജനി� കു�വ്ളർ�ു ജീവി�ു�തിന്
ആധാരമായിരി�ു� മ�ായ ഭൂമിെയ ��ി പറയുേ�ാൾ,
കു�വ്ളരുേ�ാറും മ�ായ േദശെ�യും ഭൂമിെയയും
കുെറെയാെ�അറിയു�ുഎ��ാെത, ഭൂമിയിെല
മൂലക�ളിൽ െപ�ഓകസ്ിജൻ,കാർബൺ,ഇരു�,്

കാ��ം, മ�ീഷ�ം, േഫാസഫ്റസ,് േസാഡിയം, െപാ�ാസ�ം,
സൾഫർ,തുട�ിയവ െകാ� സ്ൃഷട്ി�ി���തും
അതിലൂെട ഭൂമിയുെടഅംശമാണ ശ്രീരംഎ�ും
ശരിയാംവ�ംഅറിയു�ി�.സ��െമ�ു കരുതു�തായ
ശരീരെ�േ�ാലും ശരിയാംവ�ംഅറിയാെതജീവി�ു�ു

എ�താണ വ്ാസത്വം.
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മ�ിെല മൂലക�ൾ െകാ� അ്ഥവാ മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ�അംശ�ൾ െകാ� ര്ൂപെ�� '�പത��ൈദവമായ
ശരീരം'ജീവാ�ാവിെനശരീര�ിൽ �പേവശി�ി�ുകയും

(ജനി�ി�ുകയും) പുറ�ാ�ുകയും (മരി�ി�ുകയും) െച���ു
എ��ാെത 'ശരീരം സ�യം െച���ശ�സനം, േകാശ�ള�െട
സൃഷട്ി, ദഹനം,വിസർ�നം, ഉറ�ം, േരാഗ�ൾ, േരാഗ മു�ി,
അ�ബീജസൃഷട്ി,ശരീര വളർ�, മരണം,തുട�ിയബഹുവിധ

�പവർ�ന�ളിൽ ജീവാ�ാവിന യ്ാെതാരു
പ�ുമി�ാതിരി�ുകേയാനി�ാരമായ പ� മ്ാ�തം

ഉ�ായിരി�ുകേയാ െച���ത,്'ജീവാ�ാവിെനകൂടുതൽ
നി�ാരനാ�ു�ു.

ജീവാ�ാവിെനവഹി�ു�ശരീര�ിെ�നിർ�ിതിയും
�പവർ�ന�ള�ം, ഉദാഹരണ�ിന ത്ലമുടി തലേ�ാർ െന�ി ക�്
കൺേപാളകൾകൺപീലികൾ െചവി മൂ� വ്ായ ചു� ന്ാ� പ്�്
ൈകകാലുകൾവിരലുകൾബഹുവിധ�ളായഅ�ികള�ം

ര��ുഴലുകള�ം െന� ശ്�ാസേകാശംഹൃദയം കരൾആമാശയം
െചറുകുടൽ വൻകുടൽകിഡന്ി മൂ�താശയം ലിംഗം ഗർഭാശയം
ത�� ത്ുട�ിയഅവയവ�െളയും അവയുെട�ാന�െളയും
ഘടനകെളയും രൂപ�െളയും നിറ�െളയും �പവർ�ന�െളയും

ഒെ�നി�യി�ി���തും നി�യി�ു�തും ശരീരം
തനി�ാെണ�തും സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിന യ്ാെതാരു പ�ുമി�
എ�തിരി�റിവ ജ്ീവാ�ാവിെനഏ�വും നി�ാരനാ�ു�ു.

േവദനയി�ാെത െവ�ിെയാതു�ാൻജീവാ�ാവിെനശരീരം
അനുവദി�ി���തലമുടി, നഖം,എ�ിവയുെട വളർ�കൾ�്
സാ�ിയാവുകയും അവെയെവ�ിെയാതു�ുകയും െച���
ജീവാ�ാവിന അ്വയുെട വളർ�,ചുരുളൽ, നിറം തുട�ിയവ
േപാലും സാധാരണഗതിയിൽഅറിയാേനാ നിയ��ി�ാേനാ
കഴിവിെ��ത ച്ി�ി�ാൽ ജീവാ�ാവിന സ്��ം നി�ാരത

കൂടുതൽ േബാ��െ�ടു�താണ.്
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50  60വയെ��ിെ�ാ�അ്റിവുംഅനുഭവ�ള�ംഏെറ
േനടിയ മനുഷ�ർ� സ്��ംഎ� പ്റയു�ശരീര�ിെ�വളർ�,
മുടി െകാഴി�ിൽ,കഷ�ി, നര, ..... മരണം തുട�ിയബഹുവിധ
കാര��െളനി�യി�ാേനാ മുൻകൂ�ി അറിയാൻ േപാലുേമാ
കഴിവിെ��തും, ഒരു മുഴേയാ മുഖ�ുരുേവാശരീര�ിൽ
ഉ�ാകു�തു േപാലും ശരീര�ിെ�ഇഷട്ംഅനുസരി��
മാ�തമാെണ�തും,ജീവാ�ാവിെനസ��ം നി�ാരത

േബാ��െ�ടു�ു�താണ.്

ജീവാ�ാവിെനവഹി�ു�ശരീരം േപാലും ജീവാ�ാവിെ�േയാ
മാതാപിതാ�ള�െടേയാസ��മ�ാഎ�തിനു പുറേമ, മ�ായ
ഭൂമിയിെല മൂലക�ൾ െകാ� സ്ൃഷട്ി�െ�� ശരീരം

�പവർ�ി�ു�ത ഭ്ൂമിയുെട (അംശ�ളായ) മൂലക�ളിെല
നിയമ�ള�ംശ�ികള�ം �പകാരമാെണ� സ്ുവ��മാകു�ു.
ജീവാ�ാവിന സ്��ം നി�ാരതകൂടുതൽ േബാ��െ�ടു�താണ.്

ബഹുഭൂരിപ�ംജന�ള�െടയുംആയു� 1്00
വയ�ിൽതാെഴയാണ എ്�ു പറയുേ�ാൾ, 1000
േകാടി വർഷ�ൾ� േ്മൽ �പായമു� ഭൂമിയും
േദശ�ള�ം,ഇ�െ�വ��ി ജനി�ു�തിന്

എ�തേയാ മു� ഉ്െ��ും,നാെള വ��ിെയശരീരം
മരി�ി� േശഷവുംശരീരം വീ�ും മ�ായ ഭൂമിയിൽ

ലയി�� േചരുകയും, ഭൂമിയും േദശ�ള�ം
നിലനിൽ�ുെമ�ുംസുവ��മാണ.്തു�മായ

ആയുേ�ാെട 'ജനി�� ജീവി�� മരി�ു�വ��ി', 1000
േകാടി വർഷ�ൾ� േ്മൽ �പായമു� ഭൂമിെയയും
േദശ�െളയും 'എെ� േദശെമേ�ാഎെ�

ഭൂമിെയേ�ാ'പറയു�ത മ്െ�ാരു േഭാഷ�മായി
മാറു�ു;കൂടുതൽനി�ാരനാവുകയും െച���ു.
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അേതസമയം, 1000 േകാടിയിലധികം വർഷ�ൾ �പായമു�
മഹാമാതാവും മ��മായ ഭൂമിെയയും,അംശ�ള�ം

അവയവ�ള�മായ േദശ�െളയും സംബ�ി�ിടേ�ാളം,
എ�ാലവും സൃഷട്ി�� പരിപാലി�തും മരി�ി�തും േമാ�ം

നൽകിയതും,ഇേ�ാൾ പരിപാലി�ു�തുമായ
കു�ു�െള�ാം തെ� 'ഭൂമി� സ്�ൂർ�മായ

അവകാശവുംഅധികാരവും ഉ�തായ ഭൂമിയുെടസ��ം
കു�ു�ൾതെ�യാണ '്. �പസത്ുത�ാനവും

ജീവാ�ാവിന സ്��ം നി�ാരതകൂടുതൽ േബാ��മാവാൻ
സഹായി�ു�താണ.്

ഇ�െലകളിൽ ജനി�,്ഇ�ുകളിൽ ജീവി�,് നാെളകളിൽ
ശരീര�ിൽനി�ും 'ൈദവാംശമായശരീര�ിെ�ഇഷട്
�പകാരം' പുറ�ാ�െ�ടുകയും (മരി�െ�ടുകയും)
െച���ജീവാ�ാവിന ആ്കാശം േപാെലയു�

മഹാശൂന��ിെ�വളെര െചറിയഅംശെ�േയാ, ഒരു തരി
മ�� േപാലുേമാസ��മായിസൃഷട്ി�ാേനാ, മരി�ുേ�ാൾ
കൂെട െകാ�ു േപാകാേനാ കഴിവി�എ�ത എ്�തമാ�തം
ശരിയാെണ� േ്ബാധ�െ�ടു� മുറയ�് ജ്ീവാ�ാവ്

കൂടുതൽകൂടുതൽനി�ാരനാകു�താണ.് "എെ� േദശം,
എെ�രാജ�ം,എെ� ഭൂമി"എെ��ാം ജീവാ�ാവ്
പുല�ിയാൽ,അ�ാന�ിെ� െകാടുമുടിയിൽ

കയറിെയ� പ്ു�ിേ��തായി വരും. �പസത്ുത�ാനവും
ജീവാ�ാവിന സ്��ം നി�ാരതകൂടുതൽ േബാ��മാവാൻ

സഹായി�ു�താണ.്
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മനുഷ�െ�ശരീരെ�യുംആ�ാവിെനയും സൃഷട്ി�
മഹാശ�ി�ു മാ�തമാണ മ്നുഷ�െ� േമൽഅവകാശവും
അധികാരവും ഉ�ത എ്�ിരിെ�,അസത്ിത�ം േപാലും
സ��മ�ാ�മനുഷ�ന മ്െ�െ��ിലും "സ��മാെണ�"്
അവകാശെ�ടാനാവി�. "എെ�"എ�പദം ഉപേയാഗി�ാൻ
േപാലുംഅവകാശവുംഅധികാരവും ഇ�ാെതവരു�ു.

മ�ിൽ നി�ും ലഭി�ു�വിഭവ�ൾ ഉപേയാഗി�്
ബഹുവിധ ഭ�ണസാധന�ള�ം,വസ�്ത�ള�ം,

ആഭരണ�ള�ം, ഭവന�ള�ം,വാഹന�ള�ം, ... െമാൈബൽ
േഫാണുകള�ം മ��ം ഉ�ാ�ിആന��െളവർ�ി�ി�്
ജീവി�ുേ�ാൾ, മ�ിെല മൂലക�െളയും, 'അവെയ

സൃഷട്ി� ശ�ി'അവയിൽ ലയി�ി�ി���ശ�ികെളയും
നിയമ�െളയും, മ�ായശരീരം നൽകിയശ�ികെള
െകാ� ജ്ീവാ�ാവ ഉ്പേയാഗെ�ടു�ിഎ��ാെത
യാെതാരു നിയമ�െളയും ശ�ികെളയുംഅവ

�പകാരമു� മൂലക�െളയും സ��മായിസൃഷട്ി�ാൻ
മനുഷ�ന അ്ഥവാ ജീവാ�ാവിന ക്ഴിയി�;കഴിവി�എ�ത്
ജീവാ�ാവിെനകൂടുതൽകൂടുതൽനി�ാരനാ�ു�താണ.്

ഒരു കേസരേയാ േമശേയാക�ിേലാ ഉ�ാ�ാൻ േപാലും
വി�ാനവും,തടി സാമാന�ള�ം, ഉപകരണ�ള�ം,ഊർ�ം
എ�ശ�ിയും,സമയവും,�മയും, മ��ംഅത�ാവശ�മാെണ�്
അറി�ുംഅനുഭവി��ം ജീവി�ു� മനുഷ�ർ; മഹാ�ുതം
കൂടിയായ മനുഷ�െ�ആ�ാവിെനയും ശരീരെ�യും
ശരീര�ിെ� �പവർ�ന�െളയും മ���ജീവികെളയും

മഹാ�പപ�െ�യും ലാഘവേ�ാെടതനിെയ ഉ�ാകു�തായി
കണ�ാ�ു�ത,് ലഭി� ഉ�തമായ�ാനെ�യും

അവസര�െളയും ഉചിതമായി ഉപേയാഗി�ാ�മനുഷ�െന
മൂഢനും നി�ാരനുമാ�ി മാ���ു�.്
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(യാെതാ�ും തനിെയ ഉ�ാകു�ത�എ�ത ൈ്ദവ�ിെ�
കാര��ിേലാഎ� േ്ചാദി�ാൽ,ആദിയും അ�വും ഇ�ാ�
മഹാശ�ിയായൈദവം ഉ�ായി�ി�എ�ും,സദാ ഉെ��ും
�ഗഹി�ാൻസൂചിത മഹാേവദ �ഗ��ിെല '�ബ�പാഠ�ൾ'

ധാരാളമാണ;് മാ�തമ�,സാ��െ�ടു�ി െ�ാ�്
മഹാ�പപ��ിെലസർ�തിെ�യും ഓേരാഅണുവിലും (atom)
ശബദ് �ബ�മായി കുടിെകാ���ുമു�;്എ�ാസൃഷട്ി

ച�ക�ളിലും 3 മുതൽ 33വർഷംശബദ് �ബ�ം കൂടിയായഓം
ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ മഹാശാസ�്തപരമായി മുഴ�ു�േതാെട

സംശയ�ള�ംഅഭി�പായ�ള�ം േചാദ��ള�ം
അവസാനി�ു�താണ.്)

സ��ംഎ�ു കരുതു�ശരീരേമാ, മാതാപിതാ�േളാ, മേ�ാ,
േദശേമാ, ഭൂമിേയാ,സ��മെ��ും,യാെതാ�ിലും യാെതാരു
അവകാശവുംഅധികാരവും ഇെ��ും,സ��ംഅസത്ിത�മായ
ജീവാ�ാവും ശരീരവും ഉൾെ�െടസർ�വും ഭൂമി നൽകിയ
ഔദാര��ൾ മാ�തമാെണ�ു തിരി�റിയു�ത സ്മസത്
അഹംഭാവ�െളയും അവസാനി�ിേ��ാം! ഭൂമിയുെട

ഔദാര��ൾ മാ�തം െകാ� ജ്ീവിയാകു�ജീവാ�ാ�ള�െട േമൽ,
ജീവിത കാല�ും മരണാന�രവും മഹാനീതി നട�ാ�ുവാൻ
ഭൂമി�ും,അംശമായശരീര�ിനും മാ�തമാണ അ്വകാശവും

അധികാരവും ഉ�ത.്അതാണ ശ്രിെയ�ും,അ�െനമാ�തമാണ്
സംഭവി�ു�ത എ്�ും തിരി�റിവ ല്ഭി�ു�വർ ഭാഗ�വാ�ാരാണ.്

....

സർ��ിനും അതീതമായ �സഷട്ാവും ര�കനുംആദിയും
അ�വും ഇ�ാ�മഹാശ�ിയുമായ ഭൂമിയ�് യ്ാെതാ�ും
ആവശ�മി�. ഭൂമി 'സ��ംഅംശമായശരീര�ിലൂെട'ശ�ികെള
നൽകാെതയാെതാ�ും െച�ാൻജീവാ�ാവിന ക്ഴിയു�ത�.
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ഭൂമി നൽകു�ഔദാര��ൾെകാ� ഭ്ൂമിയിൽജീവി�ു�
മനുഷ�ർ� ഭ്ൂമി�ുംഅംശമായനാടിനും േവ�ി
യാെതാ�ും െച�ാൻകഴിവുമി�,കഴിയുകയുമി�;

എെ��ാമു��ാനം ജീവാ�ാവിന സ്��ം നി�ാരത
കൂടുതൽ േബാ��െ�ടാൻസഹായി�ു�താണ.്ഇനി,
വ��ിയുെട /ജീവാ�ാവിെ�ജീവിതെ�അ�സ��ം

പരിേശാധി�ാം.

ജീവിേയാസ�്തീേയാ പുരുഷേനാഅ�ാ�തും, മഹാശാസ�്തപരം
മാ�തവും,സർ�ജീവികള�ം ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര കർ�ാവും, മഹാനീതിപതിയും,
(മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവുംഏകമഹാശ�ിയും, മ��ം
ഭൂമിയുമായഏകൈദവ�ിന '്സ��ംകു�ായജീവാ�ാവിന്
തെ�നി�ാരത േബാ��മാകു�േതാ ദുഃഖി�ു�േതാ ഇഷട്മ�.'
നി�ിത ജ��ളിൽ മാ�തംഅസത്ിത�ം സംബ�ി��ാനം
നൽകി കൂടുതൽ�ാനിയാ�ു�ു എ��ാെതജീവാ�ാവിെന
േവദനി�ി�ാൻഇടവരു�ാെത ഭൂമിയും, ഭൂമിയുെടഅംശമായ
ശരീരവും മഹാകരുതു�ു�.് മാതാപിതാ�ൾതുട�ിയ
ഉ�വരിലൂെട നൽകു�സേ്നഹവാ�ല��ൾ, ഉ�വേരാടു�

കടമകള�ംകട�ാടുകള�ം,കു�ികള�െട പരിചരണം,വിേനാദം,വിശ�്
ഭ�ണഗ�ം,അന�മായ രുചി, ദഹനം,വിസർ�ന
ആവശ��ൾ, േവദന,ഇണെയഒഴിെകസർ�ം മറ�ു�

കാമാന�ം ഉൾെ�െടയു�ആന��ൾഎ�ിവയിലൂെട വിഷയ
സംബ�മായി ജീവാ�ാവിെ�ചി�കൾവർ�ി�ാെത, ഭൂമിയും,

ഭൂമിയുെടഅംശമായശരീരവും മഹാകരുതു�ു�.്

ജീവാ�ാവിെ�നി�ാരതയും, ഭൂമിയിൽലഭ�മായ
ആന��െളയുംവിശകലനം െചയത്,് െപാേ�ാമന
കു�ു�ളായിഓേരാ ജീവാ�ാവിെനയും ഭൂമി
മഹാകരുതു�ത സ്�യം േബാ��െ�ടാൻകഴിയും.
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മഹാവാ���േ�ാെട െപാേ�ാമന കു�ു�െള
സൃഷട്ി�ുകയും പരിപാലി�ുകയും െച���

മഹാമാതാവായ ഭൂമി,കു�ു�ൾ�ു േവ�ിഅന�മായ
ആന��െള ഭൂമിയിെല മൂലക�ളിൽ /വസത്ു�ളിൽ
മഹാഭ�ദെ�ടു�ുകയുംഅവയുെട താേ�ാലുകളാകു�

മഹാശാസ�്ത നിയമ�െളകാലഘ��ിനും
ജനെ�രു��ിനും മഹാനീതിശാസ�്ത�ിനും

അനുസൃതമായി െവളിെ�ടു�ുേ�ാൾ, "എെ�"എ�
ലളിതവും ലഘുവുമായ പദം ഉചിതമായി

ഉപേയാഗി�ുവാനു� അവകാശവുംഅധികാരവും
നൽകുകകൂടിയാണ.്

മഹാവാ���ം ഒ�ു െകാ�ു മാ�തമാണ ക്ു�ു�ളിൽ
നി� "്എെ�"എ�പദ�ിെ�അർ�ം മറയ�്ു�തും
മറ�ി�ു�തും. മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടഎ�ാ ജീവികള�െടയും
ശരീരം ഉ�ാ�ിയി���ത മ്�ായ ഭൂമിയിെല മൂലക�ൾ
െകാ�.്.എ�ാ മനുഷ�രുംഎ�ാ ജീവികള�ം ശ�സി�ു�ത്
ഒരു വായു തെ�... കുടി�ു�തും,എ�ാ ജീവികള�െടയും
ര��ിലൂെടയും ത�ു��മായ �ദാവക�ളിലൂെടയും
ശരീര�ിൽ മുഴുവൻസ�രി�ു�തും,ജീവൻ

നിലനിർ�ാൻസഹായി�ു�തും ഒേര ഭൂമിയിെല ജലം
തെ�യാണ.്എ�ാ ജീവികൾ�ും ഭൂമിയിൽ ജീവി�ാനു�

അവകാശവുംഅധികാരവും ഭൂമി േനരി�്
നൽകിയിരി�ുകയാണ.്
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ശരീര�ിെല ഭൗതികമായഘടനെയ��ി
�ഹസ�മായ െപാതു വി�ാനം

ജീവനു�വസത്ു�െളസംബ�ി�ിടേ�ാളംസമ�ഗമായ
ഭൗതികഘടകമാണ ശ്രീരം. മനുഷ� ശരീരം �പധാനമായും

തല,കഴു�,് ഉടൽ,ൈകകാലുകൾഎ�ിവ
അട�ിയതാണ.്തല, മുഖം,കഴു�,് േതാൾ, െന�,് നാഭി,
ഉദരം,അര /കീഴ ്വയർ, ലിംഗം,തുട, മു�,്കാൽ,കണ�ാൽ /
െഞരിയാണി, പാദം,ൈക,ൈകമു�,്ൈക�� /മുൻൈക,
കണൈ� / മണിബ�ം,ൈക��ി,വിരലുകൾ,ചർ�ം
തുട�ിയഅവയവ�െളയാണ ശ്രീര�ിെ�പുറേമ
കാണു�െത�ിൽ,അ�ികൾ,തലേ�ാറ,്ഹൃദയം,
ശ�ാസേകാശം,കരൾ,ആമാശയം, ദഹന �ഗ�ികൾ,

നാഢീവ��ഹം, െചറുകുടൽ,വൻകുടൽ,കിഡന്ി, മൂ�താശയം,
ഗർഭപാ�തം,തുട�ിയഅവയവ�ളാണ അ്കേമ ഉ�ത.്
മനുഷ�ശരീരം 'േകാശ�ൾ,അ�ികൾ,സ�ികൾ,

മാംസേപശികൾ, നാഡികൾ',തുട�ിയവഅട�ിയതാണ.്
മാംസേപശികൾ െകാഴു� െ്കാ�ുംഅതിനു പുറെമ
കാണു�ത�� െ്കാ�ും െപാതി�ിരി�ു�ു.

മനുഷ�ശരീര�ിൽഅ�ിസംര�ണ�ിനായി മുഖ�മായി
ഏതാനും ശതം േപശികൾ ഉ�.് മാംസ�ിെനാരു

�പേത�കതയു� ഭ്�ണംകൂടുതൽകഴി� ത്ടി�ുേ�ാഴും
മ��ം റ�ർ േപാെല വികസി�ുകയും െമലിയുേ�ാൾ 

ചുരു�ുകയും െച���ു.
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മാംസേപശികൾ ര� ത്ര�ിലാണ ഉ്�ത.് 1.
ഇ�ാനുവർ�ി, 2.അനി�ാനുവർ�ി.സാധാരണയായി
മനുഷ�െ�സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെ�ഇ�യ�്നുസരി�്
�പവർ�ി�ു� മാംസേപശികെള ഇ�ാനുവർ�ികെള�്
പറയു�ു. ഉദാ:ൈകകാലുകൾ ചലി�ി�ുക,സംസാരി�ുക.
മനുഷ�ൻഅഥവാ ജീവാ�ാവ ഇ്�ി�ാെതതെ�അഥവാ
ശരീര�ിെ�സ��ം ഇഷട്�ൾ�അ്നുസരി�� മാ�തം
�പവർ�ി�ു� മാംസേപശികെളഅനി�ാനുവർ �ി

േപശികൾ എ�ു പറയു�ു. ഉദാ:ശ�ാേസാ�ാസം, ദഹന�കിയ.
ആകാശം, ഭൂമി,വായു, െവ�ം,അ�ിഎ�ിവ
പ�ഭൂത�ൾആെണ�ും,അവെകാ�ാണ്

ശരീരെ�യും ജീവിെയയും ഉ�ാ�ിയി���ത എ്� ച്ില
വിശ�ാസ�ൾ ഉ�;്അവെയ�ാം പലവിധ�ിലു�
മൂഢ��ളാെണ� സ്ൂചിത മഹാേവദ �ഗ��ിൽ

െതളിയി�ി���.്

ആകാശവും സൂര�നും ച��നും ന��ത�ള�െമ�ാം
മ��മായി� അ്ഥവാ ഭൂമിയിെല ജീവിജീവിതവുമായി�്
ബ�െ��ിരി�ുകയാണ.്അെ��ു വാദി�ാനാവി�.!

ഭൂമിയിെല ജീവികൾ�അ്ഥവാ ജീവാ�ാ�ൾ�്
സൂര�നിൽ നി�ും �പകാശവും ചൂടുെമാെ�ലഭി�ുകയാണ;്
ജീവികൾസൂര�നിൽ േപായി െകാ�ുവരികയ�.ശരീരവും
മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവം,കു�ു�ളായ ജീവികൾ�്
�പകാശവും ചൂടുെമാെ�ലഭ�മാ�ു�തിനു േവ�ി
സൂര�െനയും ച��െനയും ഒെ�സൃഷട്ി�തായി
മന�ിലാ�ാൻ ലഭ�മായബു�ിശ�ി െകാ�്

സാധി�ു�താണ.്
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ഓേരാജീവിയുെടയും ജനനം മുതൽമരണം
വെരയു�സർ�ആ�ഗഹ�െളയുംആന��െളയും
ആവശ��െളയും മ�ായ ഭൂമിയിെല മൂലക�ൾ
െകാ� ന്ിർ�ി�ശരീര�ിലൂെടസാധി�� തരികയും,
എ�ുംസാധി�� തരാൻശ�ിയു�തുമായ ഭൂമിയായ

ൈദവെ�മന�ിലാ�ാൻ, ഭൂമിയുെട
കു�ു�ൾ�ക്ഴിയാ�ത വ്ളെരകഷട്മാണ.്

ഭൂമിയുെടഅക�ുംപുറ�ുമായി� ജ്ലാശയ�ളായ
കിണറുകള�ം േതാടുകള�ം നദികള�ം കായലുകള�ം
തടാക�ള�ംസമു�ദവും�ിതിെച��േ�ാൾ
അവയിെല ജലെ�യും മഴെയയും

മ�ുക�കെളയും മ�ുെമ�ാംസൃഷട്ി�ി���തും
സംര�ി�ു�തും മ�അ്ഥവാ ഭൂമി തെ�യാണ.്
ഭൂഗർഭ ജലം െകാ� മ്നുഷ�െര �പേത�കമായി
കരുതു� മഹാവാ�ല�െ�േയാ, �പത��
ൈദവമായ ഭൂമി�ു മാ�തമാണ മ്ഹത�െമേ�ാ,
തിരി�റിയാൻ േപാലും മനുഷ�ർ� ്ഉചിതമായി

കഴി�ി�ി�എ�താണ സ്ത�ം.
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ജീവനും ജീവാ�ാവും
ര�ാണ.്

ഭൗതികശാസ�്ത ഗേവഷകരുംആ�ീയആചാര��ാരും
പ�ിത�ാരുമായിഅറിയെ�ടു�അേനകർ� ജ്ീവനും
ജീവാ�ാവും ര�ാെണ�അ്റിയി�; ഒ�ാെണ�്
നൂ�ാ�ുകളായിഅേനകർ െത�ി�രി� േ്പാരു�ു.
ജീവൻഎ�ാൽസമസത്ജീവികള�െടയും

'ൈദവാംശ�ളായശരീര�ിെ�' �പവർ�ന
ശ�ിയാണ.്വാതകംഎ� ക്ണ�ാ�ു�

ഓകസ്ിജനാണ ജ്ീവൻ.
ചുവെട േവറി� വ്ിവരി�ു�ു�.്ഓകസ്ിജെന��ി

�പേത�കമായഅ��ായ�ൾ മഹാേവദ �ഗ��ിൽ ഉ�.്

ജീവാ�ാവ ജ്ീവിയുെടസ�ത�മാണ.്
'ൈദവാംശമായശരീര�ിെ�' ഉടമഎേ�ാണം
ജീവാ�ാവിന ശ്രീര�ിെ� േമൽഅവകാശവും

അധികാരവും നൽകാെതനൽകു�ത ശ്രീരം തെ�യാണ.്
ശരീരം ജീവാ�ാവിനു േവ�ി ജീവാ�ാവിെന ജീവമായും

നിർ�ീവമായും �പവർ�ി�ി�ു�താണ.്
ജീവാ�ാവിെനയും ചുവെട േവറി� വ്ിവരി�ു�ു�.്
മാ�തമ�;ജീവാ�ാവിെനകൂടുതൽവിശദീകരി�ു�
�പേത�കംഅ��ായ�ള�ം മഹാേവദ �ഗ��ിൽ ഉ�.്
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ഇ�ാനുവർ�ിയുംഅനി�ാനുവർ�ിയുമായ മാംസ
േപശികെള ��ി മുകളിൽസൂചി�ി��വേ�ാ.ൈദവാംശമായ
ശരീരം സ�യമാണ �്പവർ�ി�ു�ത.്ൈദവ�ിെ�ശ�ി
സത�സൃഷട്ിവാതക രൂപമായഓകസ്ിജെ�യും,�ിതി
ധർ��ദാവക രൂപമായ ജല�ിെ�യും,സംഹാരനീതിഖര
രൂപമായ മ�ിെ�അംശമായശരീര�ിെ�യും സംയു�
ഇഷട്മായ മഹാനീതി ശാസ�്ത �പകാരം,ശരീര�ിെല
േപശികെളയുംഅവയവ�െളയും ജീവമായും

നിർ�ീവമായും മ��ം ഓകസ്ിജൻ �പവർ�ി�ി�ു�തിന്
അനുസരി� ജ്ീവാ�ാവ ജ്ീവവും നിർ�ീവവും ഒെ�

ആയി�ീരു�ു.

മനുഷ� ശരീര�ിെലഇ��ിയ�ൾ

ശരീര�ിെ�പുറ� ന്ി�ു�വിവര�െളയും/
ചു��പാടിലു� മാ�െ�യും, മഹാ�പപ��ിെല
അന��ളായആന��െളയും ജീവാ�ാവിനു
ലഭ�മാ�ു�അവയവ�െളയാണ ്ഇ��ിയംഎ�്

പറയു�ത.് മനുഷ�ശരീര�ിൽഅ�്
ഇ��ിയ�ളാണു�ത,്ക�,് െചവി,ത��,്നാവ,് മൂ�്

എ�ിവയാണവ.പേ���ിയ�ൾ.
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ത�� (്Skin)അഥവാചർ�ംഅഥവാ െതാലി.
ഭൂമിയിെല ജീവികെള�ാം, �പേത�കി��ം മനുഷ�ൻ, രൂപം,
മുഖഛായ,സൗ�ര�ം, നിറം,എ�ിവയുെടഅടി�ാന�ിൽ
അേന�ാന�ം കാണു�തുംഅറിയു�തും ചർ�ംആവരണം
െചയത്ിരി�ു�ശരീരെ�യാണ.്ജീവികള�െടെയ�ാം
ഏ�വും വലിയഅവയവം, �പധാനെ��അംഗവ��ഹ�ളിൽ
ഒ� എ്�തിന��റം ഭൂമിയിെല ജീവികെള�ാം വാ�ല�ം,
സേ്നഹം, േ�പമം,കാമം തുട�ിയആന��െള മുഖ�മായും
അനുഭവി�ു�ത ച്ർ�ം വഴിയാണ.് നാവ,്ക�,് മൂ�,്
ൈലംഗികഅവയവ�ൾഎ�ി�െനശരീര�ിെലഎ�ാ
അവയവ�െളയുംബ�ി�ി�� െകാ�,്ജീവാ�ാവ്
ശരീര�ിൽ മുഴുവൻ മുഖ�മായി വ�ാപരി�ു�ത്
ചർ��ിലൂെടയാണ.്അ�ാര��െളഅടു�

അ��ായ�ിൽ േചർ�ി���.്
ശരീര�ിനു െക��റ�� നലക്ുവാനും ശരീ�ിെ�
ശീേതാഷണ്നില കാ�ുസൂ�ി�ുവാനും ചർ�ം

�പവർ�ി�ു�ു.ശരീര�ിെല മുഖ�വിസർ�നാവയവം
വൃ�യാെണ�ിലും െവ�ം, ലവണം,തുട�ിയ വിസർ�ന
വസത്ു�െളയും പുറംത��വാൻ െക���ആവരണമാണ്

ചർ�ം.
ചർ��ഗ�ികൾ (േസ�ദംസൃഷട്ി�ു�വ ഉൾെ�െട),
തൂവൽ, േരാമം, െകാ�,് നഖ�ൾഎ�ിവെയ�ാം
ചർമ�ിെ� ഭാഗമായഅവയവ�ളാണ എ്�്

വിേശഷി�ി�ാവു�താണ.്
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നാവ /്നാ�്
'ൈദവാംശമായശരീര�ിെ�' ഉടമയായി ജീവാ�ാവിെന
(ശരീരം തെ�) നി�യി�ു�തു െകാ�ാണ ശ്രീരം േവറി�
അസത്ിത�െ�സ�ീകരി�ാ�ത.്എ�ാൽശരീര�ിെ�
�പവർ�ന�ൾ�ആ്വശ�മായശ�ിെയ,ൈദവാംശം
തെ�യായ ഭ�ണ�ിലൂെട േനടാനു�ചുമതലെയ
ജീവാ�ാവിനു നൽകുകയും,ജീവാ�ാവിെന ഭ�ണം
കഴി�ി�� െകാ� ഭ്�ണരുചിയും സംതൃപത്ിയും

സേ�ാഷവും നിറ�ഭ�ണആന�െ�ജീവാ�ാവിന്
നൽകാനാണ മ്ഹാവ�വ�.അതിന ആ്ധാരമാ�ിയി���

നാവാണ ര്�ാമെ�ഇ��ിയം.
വായുെട താെഴ��ിലു� േപശികള�െട ഒരു കൂ�മാണ ്നാ�്
അെ��ിൽ നാവ.് ഭ�ണം ചവയ�്ു�തിനും വിഴു�ു�തിനും
സഹായി�ു�അവയവമാണിത ്. രുചിഅറിയു�തിനു�
ഇ��ിയവുമാണ ന്ാ�.് നാ�ിലൂെടഅറിയാൻകഴിയു�
ആഹാര�ിെ�യുംഔഷധ�ിെ�യുംഅനുഭവമാണ ്രസം

അഥവാ രുചി.ആഹാര�ിെല രാസഘടക�െള
തിരി�റിയു�തിനു�സംേവദനംആണിത.് �ദവ�ളിൽ ലയി�
രാസവസത്ു�ള�െട താരതേമ�ന ഉയർ�സാ��തെയ�ുറി���
അറിവാണ ര്ുചി നൽകു�ത.് ഗ�േ�ാട അ്ടു�ബ�മു�
സംേവദനമാണിത.് രാസ ഉേ�ജക�ൾസ�ീകരി�ാൻകഴിയു�
സംേവദിനികൾ ഉ�തുെകാ�ാണ ര്ുചിഅറിയാൻകഴിയു�ത.്

നാവിെ�പുറംെതാലിയിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ�ാദ അ്റിയാനു�
മുകുള�ളാണ.്സ�ാദുമുകുള�ൾഎ� �പേത�കസംേവദിനികൾ
വായ�്ു�ിൽ, �പേത�കി� ന്ാ�ിൽ, മാ�തമാണ ക്ാണു�ത.്
ഒരാളിൽഏകേദശം 9,000സ�ാദമ്ുകുള�ൾകാണും. േഫഷ�ൽ
െനർവ,് ഉൾെ�െടയു�നാഡികള�െട ത�ു�ളാണ്

സ�ാദുമുകുള�െളനിയ��ി�ു�ത.്
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നാ�ിെ�പിറകിെലഅ�ം കയപ്റിയാനും വശ�ൾ
പുളി�റിയാനും അ�ം മധുരവും ഉ��രസവുംഅറിയാനും

�പേയാജനെ�ടു�ു.ചില േരാഗംബാധി�ാൽ രുചിയറിയാനു�
േശഷി നഷട്െ�ടും.

നാവിെ�സുഗമമായ ചലനേശഷിസംസാര�ിന ്
സഹായി�ു�ു; നാവിൽ ധാരാളമായു�ഞര�ുകള�ം
ര�ധമനികള�ംഈചലനം സാധ�മാ�ു�ു. ഉമിനീർ സദാ

നാവിെന നനവു�തായി നിലനിർ�ു�ു.
ഒര��ുമാ�തം മനുഷ�ശരീര�ിൽഘടി�ി�ി��� ഒെര ഒരു
േപശിയാണ ന്ാവ.് മനുഷ�ശരീര�ിെലഏ�വും ബലമു�
േപശിയാണ.്വിരലടയാളം േപാെല നാവിെ�അടയാള�ള�ം
ഓേരാ മനുഷ�രിലും വ�ത�സത്മായിരി�ും.ശരീര�ിെല
ഏ�വും േവഗം സുഖം �പാപി�ു�അവയവം നാവാണ.്
�ാനമാ�വും നട�ിയാണ വ്�ത�സത്ശബദ്ം

ഉ�ാ�ു�ത.്
വാ�ല�ം,സേ്നഹം, േ�പമം,കാമം,തുട�ിയആന��െള
ജീവാ�ാവ മ്ുഖ�മായുംഅനുഭവി�ു�ത ച്ർ��ിലൂെട
ആയിരി�ുേ�ാഴും നാവിന അ്ഥവാ നാവിെല ചർ��ിന്

വലിയ �പാധാന�ം ഉ�.്
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ക�്

കാഴച്എ�അനുഭവംസാധ�മാ�ുകഎ�താണ ്ക�ിെ�
ധർ�ം. �പകാശെ�സ�ീകരി� വ്ിവര�ൾനാഡികൾവഴി
തലേ�ാറിേല� അ്യ�ു�ു.ഇ��ിയ�ളിൽഏ�വും

സ�ാധീനതയു�ത ക്�ിനാണ.്

െചവി

ശബദ്തരംഗ�െളസ�ീകരി� വ്ിവര�ൾതലേ�ാറിെല�ി�്
�ശവണംഎ�അനുഭവ�ിന ്ജീവാ�ാവിെനസഹായി�ു�ു.

മൂ� അ്ഥവാനാസികശ�സി�ുവാനും
മണ�ുവാനുമു�ഇ��ിയമാണ.് മനുഷ�െനസംബ�ി�്
പേ���ിയ�ളിൽ െപ�ഈഅവയവം ജീവൻ
നിലനിർ�ു�തിന ആ്വശ�മായ പരമ�പധാനമായ
അവയവമാണ.് മ���ചില ജീവികളിൽ മൂ�ിന േ്വെറ
ഉപേയാഗ�ള�ം ഉ�.്ആനെയസംബ�ി� മ്നുഷ�െ�
ൈക േപാെല �പധാനമായഅവയവമാണ.് മൃഗ�ളിൽഇത്
വളെര �പധാനെ��അവയവമാണ.്ഇത മ്ൂലംഅവയ�്്
പലതും �ഗഹിെ�ടു�ാൻസാധി�ും. പാ�ിെന േപാലു�
ചില ജീവികളിൽ മൂ� ഇ്�.അവമി�തും �പേത�ക
അവയവം വഴിയാണ ശ്�സനം നട�ു�ത.്

മണംതിരി�റിയാനു�അവയവമാണ മ്ൂ�.് മൂ�ിന ്
ഏെറ�ുെറ 50,000 െസ��കള�െട മണംതിരി�റിയാനാകും.
മനുഷ�രിൽ മണംതിരി�റിയാനു�കഴിവ മ്�� ജീവികെള

അേപ�ി� ക്ുറവാണ.്
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ശരീരെ�കുറി� മ്�� ചില െപാതുവിവര�ൾ
െവബൈ്സ�ിൽ നി�ും പകർ�ി ചുവെട േചർ�ു�തഈ്
�ഗ��ിെ�സ�ആവശ�മാ�ു�തു െകാ�ാണ;്
എ�ാവരുംഅറിയുകേയാ പഠിേ��വേയാഅ�.

േകാശം:ഘടനാപരമായും ധർ�പരമായും ജീവാ�ാവിെ�
അടി�ാനഘടകവും, ഒരു ജീവിയുെടഏ�വും െചറുതും
സ�യംവിഭജനേശഷി കാണി�ു�തുമായഅസത്ിത�മാണ്
േകാശം/ െസൽ cell.അേനകം േകാടി േകാശ�ൾ മനുഷ�

ശരീര�ിൽ ഉ�.്
ശരീര�ിൽ ഒ�േ�ാശം മാ�തമു�വഏകേകാശജീവികൾ

(ഉദാ:ബാകട്ീരിയ); നിരവധി േകാശ�ള��വ
ബഹുേകാശജീവികൾ (ഉദാ: മനുഷ�ൻ). േകാശ�െള
സൂ�മ്ദർശിനിയിലൂെട മാ�തേമ കാണാനാകൂ.

ജീവൻനില നിർ�ാനായു�സ �ുപധാന ധർ��ൾനട�ു�ത്
േകാശ�ളിൽ വ�ാണ.് േകാശധർ��െളനിയ��ിയ�്ുവാനും
അടു�തലമുറയിേലയ�് പ്കരാനുമു� പാര�ര�വിവര�ൾ
േകാശ�ളിലാണ അ്ട�ിയിരി�ു�ത.് േകാശ�ിനു�ിൽ

േകാശ�ദവ�ം ഉൾെ�െടയു�ഘടക�ള��.്

േകാശ�ിനകെ�രാസ�പവർ�ന�ൾനട�ു�
�ദവമാധ�മമായും േകാശാംഗ�െള ഉൾെ�ാ��� ഭാഗമായും
േകാശ�ദവ�ം �പവർ�ി�ു�ു. േകാശ�ിെ�ഊർ�നിർ�ാണ

�പ�കിയയിെലശ�സനവും ദഹനവും മ��ം നട�ു�ത്
േകാശ�ദവ��ിൽവ�ാണ.്സാധാരണജന�ൾ� പ്ഠി�ാനും

മന�ിലാ�ാനും പഠി�ി�ാനും വിഷമംഏെറയു�
അതിസ�ീർ�മായ പാഠ�െളഇവിെട േചർേ��ആവശ�മി�. ..
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േകാശ�ിെ�സൃഷട്ിപരമായ �പാപ ്തിെയകുറി�� ചി�ി�ുക!
മനുഷ� ശരീര�ിെല ഒ�െയാരു േകാശ�ിെ�ഡിഎൻഎയിൽ
അട�ിയി���വിവര�ൾപകർ�ണെമ�ിൽഎ4വലി�മു�
ഏകേദശം പ�ുല�ം താള�കൾ േവ�ിവരും!അതിലും

അതിശയകരമായ ഒരുസംഗതിയു�.് ഒരു േകാശം വിഭജി� ഒ്രു
പുതിയേകാശ�ിനു രൂപംനൽകു�ഓേരാ �പാവശ�വുംആദ�െ�

േകാശ�ിലു�ഈവിവര�ൾഅേതപടി പുതിയ
േകാശ�ിേല�ു ൈകമാറെ�ടു�ു.ഓേരാ േകാശ�ിലും — 
മനുഷ� ശരീര�ിെല 100 ല�ം േകാടി േകാശ�ളിലും —  ഈ
വിവര�ൾ േ�പാ�ഗാം െച�െ��ത ്എ�െനയാെണ�ാണ ്
കരുതു�ത ്? െവറും യാദൃ�ികതയാേലാ,അേതാ ഒരു വിദഗ ്ധ

രൂപരചയിതാവിെ� �പവർ�ന�ാേലാ?

“ഒരു േകാശ�ിെ� ഉത ്പ�ി�ു പി�ിൽബു�ിശ�ിഅഥവാ
ഒരു മന� ഉ്�ായിരു�ു എ�യു�ിസഹമായ നിഗമന�ിൽ
എ�ാ�ിടേ�ാളം കാലം ..ൈദവവി�വംആരംഭി�ു�തിനു
മു� വ്െര, േകാശ�ിെ� ഉ�വവുംഅതിെ�തുടർ�യായു�
�പവർ�നവും വിശദീകരി�ുകഎ�ത ്ഭീമമായഅെ��ിൽ
പരിഹാരമി�ാ�ഒരു �പശ ്നമായിഅവേശഷി�ും.”

�പപ�ംയാദൃ�ികതയുെടയും അ�ിരതയുെടയും ഒ��;
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ിൽ
നിറ�ി��� മഹാവാ���ംഎ� മഹാനീതി ശാസ�്ത�ിൽ
നി� ഉ്�വി�ു� മഹാശാസ�്തനിയമ�ൾ �പകാരമു�
ആവിഷ�്ാര�ള�െടയും സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര�ള�െടയും

മഹാനിർ�ഹണമാണ ്.

നട�യിലും േനാ��ിലും െപരുമാ��ിലുെമ�ാം മനുഷ�ർ
വ�ത�സത്ർ തെ�.എ�ാൽഓേരാ മനുഷ� ശരീരവുംഓേരാ

അ�ുതവർ�ം തെ�യാണ.്
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ൈദവ�ിെ�ശ�ിസത�സൃഷട്ിവാതക
രൂപവും,ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവനുമായ

ഓകസ്ിജൻ
അ�േനരം മൂ�ും വായുംഅട�� പിടി�ാൽശ�ാസം

മു���ത മ്നുഷ�ർ� അ്നുഭവി�റിയാം; ദീർഘേനരം ശ�ാസം
കഴി�ിെ��ിൽ മരി�� േപാകുെമ�ുംഅറിയാം.ജല�ിെല
ഓകസ്ിജൻശ�സി�ു� മ���െളകരയിലി�ാൽശ�ാസം

കി�ാെത പിട�ു മരി�ു�ത ക്ാണാ�വർ
വിരളമായിരി�ും.ഓകസ്ിജൻ മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
ജീവികളിൽ �പവർ�ി�ാൽ മാ�തമാണ ജ്ീവികൾ� ജ്ീവൻ
ഉ�ാവുകഎ� ക്ാണാം.ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവനാണ്
ഓകസ്ിജൻഎ�തിന േ്വെറ െതളിവ ആ്വശ�മി�.

ഓകസ്ിജെനശ�സി�ാെത മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െട യാെതാരു
ജീവികൾ�ും ജീവി�ാനാവി�എ�അ്റിയാവു� മനുഷ�ർ

ശ�സി�ുകഎ� �പവൃ�ിെയനി�യി�ു�തും
െച���തും (െച�ി�ു�തും)ആരാണ എ്�തിെന ഒര�ം

വിശകലനം െച�ണം. മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
ജീവികളാേണാശ�സി�ുകഎ� �പവൃ�ിെയ െച���ത ?്

അേ�അ�.

ജീവനും ശ�ിയുമായഓകസ്ിജൻശരീര�ിൽ
�പവർ�ി�ു�ത സ്��ം ഇഷട്�പകാരമാണ.്ഓകസ്ിജെന
നിർ�ീവമായ ഒരു വാതകമായി മനുഷ�ർ െത�ി�രി��

േപാരു�താണ ത്ിരുേ��ത.്

ഓകസ്ിജൻ ഭൂമിയിെല ഒരു മൂലകം മാ�തമ�എ�ുംസാരം.
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ൈദവ�ിെ�ശ�ിസത�സൃഷട്ിവാതക രൂപമാണ്
ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവനായഓകസ്ിജൻ.ൈദവ�ിെ�
വാതക രൂപമാണ ഓ്കസ്ിജൻഎ� ല്ളിതമായും പറയു�ു.

�ഭൂണ�ിന ര്ൂപവുംഅവയവ�ള�ം നി�യി�ുകയും
നിർ�ി�ുകയും െച��േ�ാൾഓകസ്ിജന്

�പവർ�ി�ാനു�ശ�ാസേകാശം,ഹൃദയം,തുട�ിയവ
മഹാഉചിതമായി ഒരു�ു�തും ജീവാ�ാവ�.

ൈദവ�ിെ�വാതക രൂപമായഓകസ്ിജൻ,ജീവികള�െട
ആ�ാവിെന വഹി�ു� 'ൈദവാംശമായശരീരവുമായി'
മഹാശാസ�്ത �പകാരം �പവർ�ി�ുേ�ാൾ മാ�തമാണ്
ആ�ാവിന ജ്ീവൻ ഉ�ാവുക.അതായത ആ്�ാവ്
ജീവമായിരി�ണെമ�ിൽ,ഓകസ്ിജേനാ ശരീരേമാ
നി�യി�ണം.ഓകസ്ിജൻആ�ാവുമായി

�പവർ�ി�ാ�േ�ാൾ ഉറ�ം, േബാധ�യം, മരണം
എ�ി�െനയു�അവ�യിലാകുംആ�ാവിെ�നില.
ഹൃദയസപ്�നവും,സത്ംഭനവും, ര�ഓ�വും,അതിെന

ശരിെവ�ു�ു.

മനുഷ�ർഏെറ�ുെറ 18തവണഓേരാ മിനു�ിലും
ശ�ാേസാ��ാസം െച���തിെനഅ�െനെയാരു
ശാസ�്തസംവിധാനംഏർെ�ടു�ി െ�ാ� മ്നുഷ�ർ
ഉൾെ�െടസമസത്ജീവികള�ം ചി�ി�ു�തും,
കരിയിലഅന�ു�തും, മഹാ�പപ��ിെല

സമസത്കാര��െളയും മഹാശാസ�്തപരമായിതെ�
ൈദവ�ിെ�വാതക രൂപമായഓകസ്ിജൻതദ�ാരാ

ൈദവംഅറിയു�ുഎ�ാണഅ്ർ�ം.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ം ഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം..പരമശിവൻ 149

ഓകസ്ിജൻ ലഭ�മ�ാ�േതാ കുറവു�േതാആയപർ�ത
െകാടുമുടി,ശൂന�ാകാശം,ച��ൻ, മ�� �ഗഹ�ൾ,
സമു�ദ�ിെ�അടി�� എ്�ിവിട�ളിൽ േപാകു�

മനുഷ�ർ,ഓകസ്ിജൻഅട�ിയസിലി�ർകൂെട െകാ�ു
േപാകുേ�ാൾ,അേ�ാഴും എേ�ാഴും, മഹാ�പപ�െ�
മഹാശാസ�്തപരമായിസൃഷട്ി�ി���ൈദവം സർ�തും

മഹാശാസ�്തപരമായി തെ�അറിയുകയും
മഹാപരിപാലി�ുകയും െച���ത സ്ുവ��മാണ.്
മനുഷ�ർ� ല്ഭ�മായബു�ിശ�ി െകാ�ആ്വക
കാര��െള ലളിതമായി �ഗഹി�ാൻകഴിയും എ�്

േബാ��െ�ടു�ു�ുമു�.്

ജീവിയുെടആ�ഗഹ�െള ഭരി�ു�ത ജ്ീവിയുെടസ�ത�ം
എ� വ്ിേശഷി�ി�ാവു�ജീവാ�ാവാണ;്എ�ാൽ
ജീവിയുേടെത� ക്രുതു� (ൈദവാംശമായ)ശരീരെ�
ഭരി�ു�ത ശ്രീരം സ�യം തെ�യാണ;്ൈദവ�ിെ�ഖര
രൂപമായ മ�ിെ�അംശമായശരീരം, �ദാവക രൂപമായ ജലം,
വാതക രൂപമായഓകസ്ിജൻഎ�ിവ മൂ�ും േചർ�ാണ്

എ�ും,ഓകസ്ിജൻആെണ�ും പറയാം.
ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീര�ിെല േകാശ�ള�െട

നിർ�ാണം,ശരീര വളർ�, േരാഗം, േരാഗമു�ി,എ�ിവെയ
ഭരി�ു�ത ജ്ീവനായഓകസ്ിജനാണ എ്�ുസാരം.

മഹാശാസ�്തപരമായി� അ്�ാെത,അഥവാഓകസ്ിജൻ
േപാെലയു�സംവിധാന�ൾഇ�ാെതൈദവ�ിന്

�പപ�കാര��െളഅറിയാനും പരിപാലി�ാനും കഴിയിേ� ?
തീർ�യായും കഴിയും.ൈദവകാര��ളിൽയാെതാരു
കു��ള�ം കുറവുകള�ം ഇ�ാെതൈദവം �ശ�ി�ു�ു�.്
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ഏകമഹാശ�ിയായൈദവം,ആദിയുംഅ�വും ഇ�ാ�
മഹാശ�ിയുെടയും, മഹാ�ാന�ിെ�യുംഅംശ�ൾ
െകാ�ാണ ജ്ീവികൾ ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര�െള നിർ�ഹി�ു�ത എ്�ു
െവളിെ�ടു�ുേ�ാൾ, മഹാ�ാന�ിെ�അംശമാണ്
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തം എ� ല്ളിതമായി
�ഗഹി�ാൻകഴിയും. മഹാശാസ�്ത �പകാരം

മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ുകയും പരിപാലി�ുകയും
െച���ുഎ�ുവ�ാൽൈദവം മഹാശാസ�്തെ�സ�യം
പാലി�� െകാ� �്പവർ�ിേ��തു� എ്�ാണർ�ം.

ൈദവം മഹാശാസ�്തെ�മഹാഉചിതമായി
പാലി�ു�ു�.്.!

ൈദവംസൃഷട്ി�ിതി സംഹാര�െള നിർ�ഹി�ു�
ഉ�ത മഹാശാസ�്ത നിയമ�െളയും, ഉചിതമായസമയ�,്
മ� ശ്ാസ�്ത�െള ഗേവഷകർ� െ്വളിെ�ടു�ു�തിന്
ഏെറ�ുെറസമാനമായാണ െ്വളിെ�ടു�ു�ത.്

മ�ിെല മൂലക�ള�മായും സംയു��ള�മാെയ�ാം
േചർ� മ്��ം ഭൂമിയും ശരീരവും കൂടിയായൈദവ�ിെ�
വാതകരൂപവും,ജീവികള�െട ജീവനുമായഓകസ്ിജൻ

മഹാഉചിതമായി �പവർ�ി�ു�ു .

ൈദവ�ിെ�വാതക �ദാവകഖര രൂപ�ളായഓകസ്ിജൻ,
ജലം, മ�/്ശരീരം എ�ിവയുെട മഹാവാ�ല�െ�യും
മഹാനീതിെയയുംഅനുഭവി�,് ഭൂമിയിൽ ജീവി�ു�
മനുഷ�ർ� ൈ്ദവ വി�വേ�ാെടൈദവകാര��ളിെല
സത��െള�ാം കൂടുതൽ േബാ��മാകു�താണ.്
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സൃഷട്ിയുെടആരംഭെ�സൂചിത മഹാേവദ �ഗ��ിൽ
വിവരി�ു�ു�.്ആദ�ഘ�െ���ിഅ�ംകുറി�ു�ു:

സൃഷട്ിയുെടആദ�ഘ�ം

മ�ിെല മൂലക�ള�മായി േചർ� ഓ്കൈ്സഡ,്സൾേഫ�,്
ൈനേ�ട� ത്ുട�ിയസംയു��ളായി� ജ്ീവിസൃഷട്ിെയ
നയിേ��ു�ഓകസ്ിജൻ മ�ായ ഭൂമിയിെല�ുമു�.്
ഭൂമിയിൽ ജീവിസൃഷട്ിെയ െച�ണെമ�ിൽ, ധർ�ം,
�ിതി എ�ിവെയനയിേ��ു�ജലംആവശ�മാണ.്
സൃഷട്ിയുെട ധർ�മായ�ിതിെയ നിർ�ഹി�ാൻ
ര�ായി�� നിൽ�ു� ഭൂമിയുെട ശ�ിയും ജീവനുമായ
ഓകസ്ിജൻ, പരമാ�ാവായൈഹ�ഡജൻഎ�ീ ര�ു
സത��ള�ം കൂടിേ�രണംഎ�ാണ അ്തി�ർ�ം.
അതി�ായി മഹാഇഷട്ം േപാെലഅഥവാ

മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം ഭൂമിയിെല വസത്ു�ളിൽ
നി�ുംഅ�രീ�വായുവായി� ഓ്കസ്ിജൻ രൂപം
െകാ���ു.സൂര�നിൽ നി�ും, �പപ�പിതാവും
പരമാ�ാവുമായി �പവർ�ി�ു�ൈഹ�ഡജെന'

ഭൂമിയിേല�ു നയി�ു�ു.ൈദവ�ിെ�വാതക രൂപവും
സത�വും സൃഷട്ിശ�ിയുമായഓകസ്ിജൻ,
ൈദവ�ിെ� േവറി� ഭാഗമായിസൃഷട്ി�ി���
പരമാ�ാവായൈഹ�ഡജനുമായി േചർ�്

മഹാഉചിതമായഅളവിൽ ജലമായി മാറു�ു.ജീവനായ
ഓകസ്ിജെ�യും, പരമാ�ാവായൈഹ�ഡജെ�യും
കൂടിേ�രലിൽ നി� �്ദാവകമായി ജലം ഉ�ാകു�തു

െകാ� ധ്ർ�ം പൂർ�ിയാകു�ി�.
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ജീവനായഓകസ്ിജെ�യും, പരമാ�ാവായ
ൈഹ�ഡജെ�യും കൂടിേ�രൽ െകാ� ഉ്�ായജലം
എ�ധർ�െ�അർ�പുഷട്മാ�ുവാൻ,

ഏകൈദവ�ിെ�കു�ായി��ം ആദ�സൃഷട്ിയായും
മ��െ� (ജല�ിൽ)സൃഷട്ി�ു�ു. 2കരിമീൻ

കു�ു�ൾ.

ആദ�സൃഷട്ിെയസംബ�ി� യ്ു�ിശാസ�്ത പരമായി
മുകളിൽ വിവരി� കാര��െളസാ��െ�ടു�ു�
മ��ാവതാരം �ഗ�കാരനായ പരമശിവെ�ഈജ�
ജീവിത�ിൽ 1989ൽ �പത��മായിസംഭവി�്
േബാ��മു� എ്� ഏ്�വും വിനീതമായും

പരമസത�സ�മായും �പസത്ാവി��െകാ���ു.

ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമായ ഭൂമിയിൽ 'ജീവികളായും
ശരീരമി�ാെത നിർ�ീവമായും പരിമിതമായ
സ�ാത���േ�ാെടയുെമ�ാം കഴിയു�സമസത്

ജീവാ�ാ�െളയും',ജീവാ�ാ�ള�െടെയ�ാംഅന�
ഗുണ�േളാെടയും വ�ത�ാസ�േളാെടയും ഉ� 'മ��
സസ�പ�മൃഗമനുഷ�ാവ�കളിെലശരീര�െളയും,'
മഹാ�പപ��ിെലസമസത് മൂലക�െളയും
സംയു��െളയുെമ�ാം ഭൗതികമായ

അസത്ിത�േ�ാെട മഹാഭരി�ു�തും,ൈദവ�ിെ�
വാതകരൂപവും,ജീവികൾെ��ാം ശ�ി നൽകു�തും
ഓകസ്ിജൻഅഥവാ �പാണൻഅഥവാ ജീവൻആണ.്
മ�� െകാ� ഉ്�ാ�ിയശരീര�ിെല നാസികയിലൂെട
ൈദവം തെ�ശ�ാസെ�ഊതിയാണ മ്നുഷ�ന ജ്ീവൻ
നൽകിയെത�വചനം സത�മാകു�ത അ്�െനയാണ.്
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ൈദവ�ിെ�ശിവ�ിതിധർ� �ദാവക
രൂപവും,ജീവികൾെ��ാം ജീവി�ാൻഅത�ാവശ�
�ദാവകവുമായജലംഎ� മഹാ�ുതം !

ഖരാവ�മാ�തമാണ ശ്രീര�ിെന�ിൽ,ജീവികൾകഴി�ു�
ഭ�ണം വായിലി� ച്വയ�്ാൻസാധി�ു�ത�; ഭ�ണ
സാധന�ള�ം േപാഷക�ള�ംശരീര�ിൽവ�ാപരി�ി�ാനും
കഴിയി�.ജീവി�ുകഎ�ധർ�െ� �ദാവകഅവ�യുമായും

ജലവുമായും ബ�ി�ി�ിരി�ുകയാണ.്

ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീര�ിൽ േപാഷക�ൾ ഉൾെ�െടയു�
എ�ാഘടക�ള�ംവ�ാപരി�ു�ത ജ്ലം വഴിയാണ.് മനുഷ�ൻ,
മൃഗം, പ�ി, മ��ംഎ�ിവയിൽ, ര��ിെലജലം വഴിയാണ;്
സസ��ളിൽ ര��ിന ത്ുല�മായഅവയിെല �ദാവക�ിലു�
ജലം വഴിയുമാണ.് ഭൂഗുരുത�ാകർഷണം െകാ� ഉ്യര�ിൽനി�്
താേഴ� ഖ്രവസത്ു�ൾവീഴുംഎ�ത ജ്ലം ഉൾെ�െടയു�
�ദാവക�ള�െട കാര��ിൽ, ഉയര�ിൽനി� ത്ാേഴ� മ്ാ�തേമ

ഒഴുകുകയു��എ� ശ്ാസ�്തനിയമം ഉ�ാ�ുകയും,
ശ�ാസേകാശംഹൃദയം ര�ധമനികൾഎ�ിവയിൽഓകസ്ിജൻ
സ�യം �പവർ�ി�� സൃഷട്ി�ു� മർ��ിലൂെടയും മർ�

വ�ത�ാസ�ളിലൂെടയും ജീവാ�ാവിനു േവ�ി ശരീരം െച���
േപാഷക�ൾ ഉൾെ�െടയു�വിതരണപ�തി

മംഗളെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.ശിവം.

ഭൗതികശാസ�്തഗേവഷകർ,ജല�ിൽകാണു�ത മ്�� ചില
അ�ുത�ളാണ :്ജീവികള�െട നിലനിൽ�ിന ്

അത��ാേപ�ിതമായ ജല�ിെ�ത�ാ�താഘടന
പരിേശാധി�ുക. രൂപരചനയിെലസവിേശഷതനിമി�ം ര�ു
ൈഹ�ഡജൻആ��ൾഅതുല�മായ വിധ�ിൽ ഒരുഓക ്സിജൻ
ആ�വുമായി കൂടിേ�ർ� ഒ്രു ജലത�ാ�തയ ്�ു രൂപം നൽകു�ു.
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ഒരു തു�ി െവ��ിൽഇ�ര�ിലു�ശതേകാടി�ണ�ിന ്
ത�ാ�തകൾ ഉ�ായിരി�ും! ഒരു ജലത�ാ�ത പരിേശാധി�ുകയും
വ�ത�സ ്തഅവ�കളിൻകീഴിെലഅതിെ�സ�ഭാവസവിേശഷത
പരിചി�ി�ുകയും െചയത്ാൽ വളെരയധികം പഠി�ാനാവും.

ജലം യഥാർഥ�ിൽവളെരസ�ീർണമാണ ്. “ഭൂമിയിൽ
ഉ�വർ� ഏ്�വും പരിചിതമായ �ദാവകമാണ ്ജലം.എ�ാൽ
ഏ�വും ദുർ�ഗാഹ�മായ ഒ�ും കൂടിയാണ ്അത ്.”ജല�ിെ�ഘടന
വളെര ലളിതമാെണ�ിലും “അതിെ�യ�തസ�ീർണമായ
സ�ഭാവസവിേശഷതകള�� മെ�ാ�ുമി�.” “H2O ഒരു വാതകം
ആയിരിേ��താണ ്,എ�ാൽ �ദാവകമാണ ്.കൂടാെത
തണു�ുറയുേ�ാൾഅതിെ�ഖരരൂപമായഐസ ്

താഴ�്ുേപാകു�തിനു പകരം െപാ�ി�ിട�ു�ു.”ജല�ിെ�
ഈഅസാധാരണസ�ഭാവെ��ുറി� :് “മ���ൾ
ഉൾെ�െടയു�ജലജീവികള�െട പരിര�ണം

മു�ിൽക�ുെകാ�ു�അ�ുതകരമായ ഒരു രൂപരചനയാണ ്
ഇെത�ു മന�ിലാ�ാൻകഴിയും.ജലംഅ�പകാരം

�പവർ�ി�ു�ിെ��ിൽഎ�ുസംഭവി�ുെമ� ച്ി�ി��
േനാ�ുക.കൂടുതൽകൂടുതൽഐസ ്രൂപംെകാ��കയും ഒടുവിൽ
ജലാശയം മുഴുവൻ ഒരു വലിയഐസുക�ആയി�ീരുകയും
െച��ം.ജലജീവികൾ ഒ�ാെകഅെ��ിൽഅവയിൽ മി�വയും

നശി��േപാകാൻഅത ്ഇടയാ�ും.”ജല�ിെ�ഈ
അസാധാരണസ�ഭാവസവിേശഷത “മഹ�രവും
ഉേ�ശ�പൂർണവുമായ ഒരു മന�ഈ് �പപ��ിൽ
�പവർ�ി�ു�ു� എ്�തിെ� െതളിവാണ ്”.

“ജല�ിെ�യുംഐസിെ�യും ത�ാ�താഘടനകളിെല
ഓകസ്ിജൻആ��ള�െട �കമീകരണ�ിലാണ ്വിശദീകരണം
കുടിെകാ���ത ്”എ�അ്േനകം ഗേവഷകർകരുതു�ു.

(ജലംൈദവ�ിെ� �ദാവക രൂപവും,ഓകസ്ിജൻവാതക രൂപവും,
മ� ഖ്ര രൂപവുംആെണ� ഇ്നിയും അേനകർതിരി�റി�ി�ി�.
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മ��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻഎ�ി�െനജീവികെള�ാം
�കേമണപരിണമി�ുകയും, മനുഷ�ാവ�യിൽഎ�ിെ�ാ�്
ന��തമായി� അ്ഥവാസ�ത��ൈഹ�ഡജനായി� ആ്�ീയ
സാ�ാത�്ാരംഎ� േമാ�െ�േനടുകയും െച��േ�ാൾ,
ഭൂമിയിൽ വ� ജ്ീവിശരീര�ൾ െകാ� അ്റിയുകയും
അനുഭവി�ുകയും െചയത്ആന��െളഅന�മായി�്
ആസ�ദി�ുവാൻസാധി�ു�താണ.് മ��ം ഭൂമിയുമായ

ൈദവ�ിൽനി� േ്വറി�ആകാശ�ിെലസൂര�നിൽ നി�ു വ�
പരമാ�ാവിൽ നി� സ്ൃഷട്ി�ി��� ജീവാ�ാവിന ഭ്ൂമിയിേലാ,
ഭൂമിയിെലവസത്ു�ളിേലാഅവകാശവുംഅധികാരവും ഇ�;

േമാ�ം ലഭി�ുേ�ാഴുംഅ�െനതെ�. ...

മഹാശാസ�്തപരമായ 'അവകാശം' ഉെ��ിൽ
മാ�തമാണഅ്ധികാരമു�ത.്

മഹാശ�ിയും ഭൂമിയുമായൈദവമാണ ജ്ീവികെള�ാം
ഉൾെ�� മഹാ�പപ��ിെ�എ�ാ സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െളയും മഹാനിർ�ഹി�ു�ത.്അതായത്
മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�ള�ം ജീവികള�െമ�ാം മ��ം
ഭൂമിയുമായൈദവ�ിേ�താണ;്ൈദവ�ിനു മാ�തം

അവകാശെ��താണ.്

ജീവികൾ ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര കർ�ാവും ഭൂമിയുമായൈദവം,
സൃഷട്ികെള ദാസരായി�� കണ�ാ�ാെതതെ�

െപാേ�ാമനകു�ു�ളായി� മ്ഹാഅനു�ഗഹി�ു�തും,
(മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവുമായിെ�ാ�്

കു�ു�െളെയ�ാം എേ�ാഴും മഹാകരുതു�തും,
സൃഷട്ികളായ ജീവികള�െടെയ�ാം മഹാഭാഗ�മാണ.്
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വസത്ുതകെളഅറിയാെതയുംഅറിയാൻ �ശമി�ാെതയും,
ദുസ�ാർ��െള േനടാനു�സ��ായി� മ്ാ�തം ഭൂമിെയ
കണ�ാ�ി േപാരു�ത മ്നുഷ�സമൂഹ�ിെല ധാർ�ിക
അധഃപതന�ൾ� ക്ാരണമായി���.്ൈദവീകമായ
സാ��ികശാസ�്തം ഉൾെ�� മഹാശാസ�്തം പഠി�ാനും
പാലി�ുവാനും ത�ാറാകുേ�ാൾ,വിഷയശു�ീകരണം

ഉ�ാകു�താണ.്

ൈദവ�ിെ�വാതക രൂപവും ജീവനും ശ�ിയുമായ
ഓകസ്ിജൻ,അദൃശ� വാതക�ളായ
ജീവാ�ാവിെനയും പുണ�പാപ�െളയും
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം നയി�ു�താണ.്
മരി�ുേ�ാഴും വധി�െ�ടുേ�ാഴും, മ���

ജീവികള�െട ഭ�ണമായി� പ്രിണമി�ാലും ഇെ��ിലും,
ശരീരംഎവിെടയുമു� മ�ിലടിയു�താണ;്ജനി�
�പേദശെമേ�ാ ജീവി�ു� �പേദശ�െളേ�ാ

വ�ത�ാസമി�. മ��ം ഭൂമിയും ൈദവാംശവുമായശരീരം
വീ�ും മ�ിേല� മ്ട�ു�ു.സർ�ം മ�ടി.

ശരീരം �പത��മായി�,്ജീവാ�ാവിന അ്നുവദി�ു�
അവയവചലന�െളെ�ാ� ഏ്െതാരു �പവൃ�ിയും
െച�ാനും െച�ാതിരി�ാനും,ഏെതാരു വസത്ുവും

ഉപേയാഗി�ാനും ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാനും ജീവാ�ാവിന്
സ�ൂർ�വ��ിസ�ാത���െ�യും ലഭി�ു�ു�.്

�പസത്ുതസ�ാത���െ�ദുരുപേയാഗി� മ്��ം �പേദശവും
ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�കാര��ളിൽ ഇടെപടാൻ

സൃഷട്ികൾ�ു കഴിയു�ത�.
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ഏകൈദവംസ�യം �പപ��ിെ�
മഹാമാതാവുംപിതാവുമായി ര�ായി വിഭജി�്

ഒ�ായി വർ�ി�ു�ു.

സ�്തീ, പുരുഷൻഎ�ി�െന 2 ഭാഗ�െള
ജീവികൾെ��ാം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിെ�ാ�്
ജീവികള�െടആന��െളയും മഹാനീതിെയയും

മഹാമംഗളമാ�ുേ�ാൾ, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായൈദവം, ഒ�ാെണ�ിലും ര�ായി
വർ�ിേ��ു�ആവശ�മു�.്അതിനാൽ മ�ായ
ഭൂമിെയ� മഹാരൂപെ�ൈദവം സ�ീകരി�ുേ�ാൾ,
മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�ള�െട മൂലരൂപമായ
ആ��ളിെല�ാം ഇലകേ്�ടാൺ, േ�പാേ�ാൺഎ�ീ
േപരുകേളാെടഅതിസൂ�മ്മായ രൂപ�ളിൽ

ഏകൈദവം സ�യം ര�ായി വിഭജി� വ്ർ�ി�ു�ു.
ര�ായി വിഭജി�ുേ�ാഴുംൈദവം ഒേ�യു��എ�്
സുവ��മാ�ു�അ�ുത �പതിഭാസെ�മുൻ

വിശകലന�ളിലും മഹാ�ഗ��ിലും വിശദീകരി�ി���.്

ശരീരവും ശവശരീരവും മ��ം ക��ം ഉൾെ�െടയു�
�പപ��ിെലസർ�വും സൂ�മ്രൂപ�ിൽ
അണുസ�യ�ളാണ;്അവയുെടെയ�ാം ഓേരാ

ആ��ിേലയും േ�പാേ�ാണുകെള ഇലകേ്�ടാണുകൾസദാ
ചു�ിെ�ാ�ിരി�ുകയാണ.്അതായത �്പപ��ിെല

സർ�വും ജീവനു�വയാണ,്അഥവാ
�പവർ�ി�ു�വയാണ.്അംശ�െള

ഭൂഗുരുത�ാകർഷണ�ിലൂെട ഭൂമിേയാടു സദാ
േചർ�ുനിർ�ുവാൻ ഭൂമി �ശ�ി�ു�ുമു�.്
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ൈഹ�ഡജൻ ഒഴിെകയു� �പപ�മൂലക�ളിെല
ആ��ള�െട മൂ�ാമെ�മുഖ� ഘടകമായ

ന��േ�ടാണിെ�യും മ�� വളെര െചറിയ കണ�ള�െടയും
ഉ��ി� ജ്ീവാ�ാവിെ� �പവർ�ന�ള�മായും,
ഇ��ിയ�ള�മായും,ജ�ഗുണ�ള�മായും

പുണ��ള�മായും പാപ�ള�മായുംബ�െ�� ഭൗതിക
അസത്ിത�വും �പവർ�നവും ഉ�ാവും. �പധാനമായും
ഓകസ്ിജനുമായുംൈഹ�ഡജനുമായും മെ��ാ
വാതക�ൾ�ുമു� രാസബ��െളപുതിയ

കാഴ�്�ാടിൽ പഠി�ണം.ആവകശാസ�്ത വസത്ുതകെള
(ൈദവം) െവളിെ�ടു�ുവാൻഅധികംൈവകി�.

മാ�തമ�, ഭൗതിക ത��ം, രസത��ം തുട�ിയശാസ�്ത
ശാഖകളിെല ഗേവഷകർ െവളിെ�ടു�ു�താണ ഒ്രു

പെ�കൂടുതൽ ഭംഗിയാവുക !

നിറ�െളയും ഗുണ�െളയും ഓേരാേരാ വസത്ു�ളിലും
മഹാലയി�ി�ി���തു േപാെലസത�ം,സൃഷട്ി
എ�ിവയ�് ഓ്കസ്ിജനുമായും; ധർ�ം,�ിതി

എ�ിവയ�് ജ്ലവുമായും; നീതി,സംഹാരം എ�ിവയ�്്
മ��മായും മഹാലയനവും മഹാ�പവർ�ന�ള�ം ഉ�.്
ൈദവ�ിെ� മഹാഭാവ�ളായസത�ം ധർ�ം നീതി
എ�ിവയും; (ൈദവവും മ��ം ശരീരവുമായ) ഭൂമിയുെട 3
ഘടക�ളായവാതക രൂപ�ിലു�ഓകസ്ിജൻ, �ദാവക
രൂപ�ിലു�ജലം,ഖര രൂപ�ിലു� മ� എ്�ിവയും;

മഹാലയി� ഭ്ൗതികമായഅസത്ിത� േ�ാെട
�പവർ�ി�ുകയാണ െ്ച���ത.്ബീജം,ജീവാ�ാവ്
എ�ിവെയകുറി���അ��ായ�ിൽകൂടുതൽ

വിശദീകരി�ി���.്
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ൈദവം �പത��മ�ാ�തായസൃഷട്ിച�ക�ിെ�ആദ�
പകുതിയിലും,ൈദവം �പത��മായ ര�ാമെ�

പകുതിയിലും, ഭൂമിയിെല ജീവികള�െടആന��െളയും
മഹാനീതിെയയും മഹാമംഗളമാ�ാനായി� ഒ്�ായ
ൈദവം രെ�� േപാെലകു�ു�ളായസമസത്

ജീവികൾ�ും േവ�ി നിസ�ാർ�മായി �പവർ�ി�ു�ു.
പരമാ�ാവായ ര�ാം ഭാഗെ�യും, പരമാ�ാവിെ�
അംശ�ളായ ജീവാ�ാ�െളയും ശ�ിെ�ടു�ാനും
നിർ�ീവമാ�ാനും ജീവിയാ�ാനും മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരമു� മഹാപ�തികെള മ��ം ഭൂമിയുമായ
ഏകൈദവം മഹാആവിഷ�്രി�ി��മു�.്

മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു�ഓേരാ ജീവിയുെടയും ജനനം
മുതൽ മരണംവെരയു�എ�ാആ�ഗഹ�െളയും

ആന��െളയുംആവശ��െളയുംൈദവവും മ��മായ
ഭൂമിയിെല മൂലക�ൾ െകാ� ന്ിർ�ി� '�പത��

ൈദവമായശരീര�ിലൂെട'ജീവി�ു സാധി�� കി���ു.
മ�ായ ഭൂമിെയ ജീവിേയാസ�്തീേയാ പുരുഷേനാ
അ�ാ�തും, മഹാശാസ�്തപരം മാ�തവും,സർ�

ജീവികള�ം ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി
�ിതി സംഹാര കർ�ാവും, മഹാനീതിപതിയും,

ഏകമഹാശ�ിയുംഏകൈദവവും മഹാമാതാവുമായ
മഹാേദവിയായും;ജീവാ�ാ�ള�െടെയ�ാം പിതാവും
പരമാ�ാവും, �പപ�പിതാവും മഹാദാസനും
മഹാേദവനുമായ പരമശിവെന മഹാേദവിയുെട

~ഭാഗമായും തിരി�റിയണം.
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മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു�ഓേരാജീവിയും
'ഏകൈദവമായ മഹാേദവിയുെടയും, ~ഭാഗമായ
മഹാേദവെ�യും' െപാേ�ാമനകു�ാണ.്

ഏകൈദവവും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവിയുെട
നീതിഖരരൂപമായ ഭൂമി, ഭൂമിയുെടഅംശവും
കു�ുമായശരീരെ�, �പപ�പിതാവായ
പരമാ�ാവിെ�അംശവും കു�ുമായ

ജീവാ�ാവിന ന്ൽകുകയും, മഹാേദവിയുെട ശ�ി
സത�സൃഷട്ിവാതക രൂപവും,ജീവികള�െടെയ�ാം

ജീവനുമായഓകസ്ിജൻ,
േമ�ടിജീവിരൂപ�ിൽ �പേവശി�ുകയും,

മഹാേദവിയുെടയും മഹാേദവെ�യും�ിതിധർ�
�ദാവക രൂപമായ (ജീവിശരീര�ിെല / ര��ിെല)
ജല�ിലൂെട �പവർ�ി�ുകയും െച��േ�ാൾ,

ജീവി ജീവി�ുകയായി.

ഏകൈദവമായ മഹാേദവി, പരമാ�ാവും
�പപ�പിതാവുമായ മഹാേദവൻ @ പരമശിവൻഎ�
ശിവച�കെ� മഹാനീതി ശാസ�്ത �പകാരം ജീവമായും
നിർ�ീവമായും �പവർ�ി�ി�ു�താണ;്ഫല�ിൽ

ഏകൈദവമായ മഹാേദവി മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െളതനി� ന്ിർ�ഹി�ു�ു എ�താണ വ്ാസത്വം.
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മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു�ജീവികൾ; േദവതകൾ,
മാലാഖമാർ, മല�ുകൾ, ദുർേ�വതകൾ,

പിശാചു�ൾതുട�ിയസമസത്സൃഷട്ികള�ം
ഏകൈദവവും മഹാശ�ിയും

മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവിയുെടയും, ~ ഭാഗവും
�പപ�പിതാവും മഹാദാസനും മഹാേദവനുമായ
പരമശിവെ�യും 'െപാേ�ാമനകു�ു�ളാണ.്'

ൈദവം ഒേ�യു��എ�ും ജീവിേയാസ�്തീേയാ
പുരുഷേനാഅെ��ും മഹാ�പപ��ിെ�ഘടനയും
�പവർ�നവുംസുവ��മാ�ു�ു�;്സൂചിത
മഹാേവദ �ഗ��ിൽെതളിയി�ി��മു�.്

സൃഷട്ികൾ�ക്ു��ള�ം കുറവുകള�ം ഇ�ാ�
അന�മായആന��െള മഹാവാ���േ�ാെട
നൽകാനായി െപാേ�ാമനകു�ു�ളാ�ിയും,
സ�്തീ പുരുഷൻഎ�ി�െനഇണകള�ംസാമൂഹ�
ജീവിയായി��ം സൃഷട്ി�ി���തിെനസത�ം ശിവം
സു�രമാ�ാൻഒ�ായൈദവം മഹാമാതാവും

�പപ�പിതാവുമായി� ര്�ാവാെത ര�ായു�മഹാ
അ�ുത �പതിഭാസെ�ഒരു�ിയാണൈ്ദവം
�പവർ�ി�ു�ത.് േമ�ടി മഹാേവദ �ഗ��ിെല
�ബ�പാഠ�ളിൽ മഹാശാസ�്തപരമായി

വിശദീകരി�ി���.്
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സ�്തീപുരുഷബീജ�ള�െടയും, �ഭൂണ�ിെ�യും,
കു�ിെ�യും സൃഷട്ിയിലും;സ�്തീപുരുഷ ലിംഗ വ�ത�ാസം,
ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീരഘടന, രൂപം, മുഖഛായ, നിറം,
സൗ�ര�ം,ആയു�,്ആേരാഗ�ം, െതാഴിൽഅഭിരുചി,

വിേനാദഅഭിരുചി,ജനന�ലം തുട�ിയ ജ�ഗുണ�ള�ം
നി�യി�ുകയും പരിപാലി�ുകയും െച���ത്

മാതാപിതാ�ൾഅെ��ിരിെ�;ആരാണു െച���ത :്
ജീവിേയാസ�്തീേയാ പുരുഷേനാഅ�ാ�തും,

മഹാശാസ�്തപരം മാ�തവും,യാെതാരു മത�ള�മായും
ബ�മി�ാ�തും,സർ�ജീവികള�ം ഉൾെ�െടയു�

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര കർ�ാവും,
മഹാനീതിപതിയും, (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവും,
ഏകൈദവവുമായഏകമഹാശ�ി 'െപാേ�ാമന

കു�ു�ൾ�ു േവ�ി' മഹാമാതാവ മ്ാ�തമായ, മ��ം
ഭൂമിയും കൂടിയായ മഹാേദവിയുെടയും, ~ ഭാഗവും
�പപ�പിതാവും പരമാ�ാവും മഹാദാസനും

മഹാേദവനുമായ പരമശിവെ�യും, ര�ായ രൂപ�െള
സ�ീകരി�ുകയും മു� വ്ിവരി�തു േപാെല ര�ാമെ�
ഭാഗവും �പപ�പിതാവും പരമാ�ാവും ശിവച�കവുമായ
പരമശിവെന മഹാനീതി ശാസ�്ത �പകാരം ജീവമായും
നിർ�ീവമായും �പവർ�ി�ി� മ്ഹാേദവി

ഏകൈദവമായും, ഒ�ം 'െപാേ�ാമന കു�ു�ള�െട',
മഹാമാതാവായ മഹാേദവിയും, �പപ�പിതാവായ
മഹാേദവനുമായിഅവതരി� സ്മസത് ജീവികെളയും

സൃഷട്ി�ുകയും പരിപാലി�ുകയുമാണ.്
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ലളിതമായി പറയുേ�ാൾ, മഹാ�പപ��ിലു�സമസത്
ജീവികള�ം മഹാേദവിയുെടയും മഹാേദവെ�യും

െപാേ�ാമന കു�ു�ളാണ.്ജീവികൾഎ�തിൽ മ��ം
സസ�ം പ�ി മൃഗം മനുഷ�ൻഎ�ിവ മാ�തമ�;അവരുെട
േമാ�പരിണാമ�ൾ മാ�തമായസമസത് േദവതകള�ം
മഹാേദവിയുെടയും മഹാേദവെ�യും െപാേ�ാമന
കു�ു�ളാണ.്ആദ� മഹാകാല ച�ക�ിെല �പേത�ക
ആവിഷ�്ാര�ിെ� ഭാഗമായി�ാണ േ്ദവതകെള

സൃഷട്ി�ത.് ഉദാഹരണ�ിന മ്നുഷ�രുെട ധർ�ശാസ�്ത
വിരു�മായ ഭ�ി�ഭാ�ുകൾ� വ്ിഘന്ം (തട�ം)

ഉ�ാ�ാനും ശാസ�്ത�ാനെ�ഉപേദശി�ുവാനും
പശുപതിയായ പരമശിവനിലൂെട നിയമി� േദവതയാണ്
വിഘേ്നശ�രൻഎ�ഗജപാതി. നാരായം െകാ� ച്രി�തം
എഴുതാൻ നിേയാഗി� േദവതയാണ ന്ാരായണൻ.

സൃഷട്ികള�ം, മനുഷ�െരയും മ���ജീവികെളയും േപാെല
മഹാേദവിയുെടയും മഹാേദവെ�യും െപാേ�ാമന
കു�ു�ളാണ േ്ദവതകള�ം,അവരിെല ചിലർ
ധർ�ശാസ�്ത വിരു�മായി �പവർ�ി� ഉ്�ായ

ദുർേ�വതകള�ം. (ബു�ൻ,ൈ�ക� ത്ുട�ിയഏതാനും
േപരായിഅയ�ത �്ബ��ിെ�കു�ും പു�തനും
കൂടിയായ പരമശിവെനയാണ എ്� സ്ൂചിത മഹാേവദ
�ഗ��ിൽവിവരി�ു�ു�.്ജീവിേയാസ�്തീേയാ
പുരുഷേനാ രൂേപാഅ�ാ�തും സർ��ിനും
അതീതവുമായ �ബ�െ�അ�ാഹു എ�്

വിേശഷി�ി�ു�ത ഭ്ാഗികമായശരിയാണ.്ആണും
െപ��ംഅ�ാ�രൂപ�ിൽഅ�ാഹുവിെനകെ��ു
പറയുേ�ാൾഅർ�നാരീശ�രൻകൂടിയായശിവെന
ക�ിരി�ാം എ� ല്ളിതമായി �ഗഹി�ാം.).
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സൃഷട്ി�ിതി സംഹാരകർ�ാവായൈദവം
െപാേ�ാമനകു�ു�ളായി ജീവാ�ാ�െള /
ജീവികെള / മനുഷ�െരസൃഷട്ി�ു�ത്
എ�െനയാെണ� വ്ിശദീകരി�ു�ു.

പുരുഷനിെല 'ബീജെ�' ജ�ഗുണ�ള�െട
അക�ടിേയാെട വാതക രൂപ�ിൽനി�ും
സൂ�മ്മായ �ദാവക രൂപ�ിൽഎ�ു�

'ജീവാ�ാവായും',സ�്തീയിെല 'അ�െ�
ശരീരമായും'സൃഷട്ി�ാണ ജ്ീവി

സൃഷട്ിയുെട ര�ാംഘ�െ�ൈദവം മഹാ
നിർ�ഹി�ു�ത.്

മു� സ്ൂചി�ി�തുേപാെല �ഗ�കാരന അ്നുഭവ േബാ��മു�
മ��ാവതാരം �പകാരംഓേരാ ജീവിയുെടയുംആദ� സൃഷട്ിെയ
ൈദവം േനരി� സ്ൃഷട്ി�ു�ു എ�ും പി�ീട ആ്ദ�െ�
സൃഷട്ികളിലൂെട,അതായത സ്�്തീപുരുഷ�ാരിെല
�പത���ാദന �പ�കിയകളിലൂെട നിർ�ഹി�ു�ുഎ�ും

വ��മാണ.്
എ�ാ ജീവികള�െടയുംഅടി�ാനഘടക�ൾജീവാ�ാവും
ശരീരവുംആയിരിെ�, മാതാപിതാ�ളിെലബീജ�ള�െട
സംേയാജന�ിലൂെടസൃഷട്ി�െ�ടു� �ഭൂണ�ിൽ
ജീവാ�ാവും ശരീരവും ഉെ�� ല്ളിതമായി

മന�ിലാ�ാൻസാധി�ും.അേ�ാൾ,ജീവികളിെല
സ�്തീപുരുഷ�ാരിലൂെട 'പുതിയസൃഷട്ിയായ �ഭൂണം'
ഉ�ാകു�തിെന വിശകലനം െചയത്ാൽ ജീവാ�ാവ,്
ശരീരം എ�ിവെയ��ി തീർ�യായുംഅറിയാം.
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ജീവിയിൽ '�ഭൂണം'വളർ�ാണ ക്ു�,്കു�ി,
യുവതി/യുവാവ,്വൃ�/വൃ�ൻഎ�ി�െന മനുഷ�ൻ
ഉൾെ�െടഎ�ാജീവികള�ം രൂപം �പാപി�ു�ത്

എ�തിെനവിശകലനം െച��േ�ാൾ, '�ഭൂണം'ആണ്
ജീവിയുെടആരംഭംഎ�തും, �ഭൂണം ഉ�ാകു�ത്
ജീവിയുെട ര�ുഘടക�ളായആ�ാവുംശരീരവും
േചർ�ാെണ�തും വ��മാണ.് മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െട
ഓേരാജീവി�ുംസ�്തീ,പുരുഷൻഎ�ി�െന ര�ു
ഭാഗ�ൾഉെ��ിലും, ര�ിലും പരസപ്രം
പൂരക�ളായജീവാ�ാവുംശരീരവും

തെ�യാണു�ത.്
മനുഷ�ൻഎ�ജീവിയുെട ര�ു ഭാഗ�ളായ പുരുഷനിലും

സ�്തീയിലും,വ�ത�സത്മായ ജ�ഗുണ�ള�െട
അക�ടിേയാെട വാതക രൂപ�ിൽനി�ും

താൽ�ാലികമായിസൂ�മ്മായ �ദാവക രൂപ�ിൽ
എ�ു�ബീജവും,അ�വും േചർ� �്ഭൂണം

ഉ�ാകു�തിെന ജീവാ�ാവും ശരീരവും മഹാലയി� ജ്ീവി
ഉ�ാകു�തായി� ല്ളിതമായി മന�ിലാ�ാൻ

കഴിയു�താണ.് ഒരു ജീവി� ഒ്രു ശരീരം മാ�തമാണു�ത്
എ�തിെന,സ�്തീകളിൽ ഒരുഅ�ം മാ�തമാണ്

സാധാരണമായി ഒരു തവണ ഉ�ാദി�ി�ു�ത എ്�തുമായി
ബ�ി�ി�ുേ�ാൾസ�്തീകളിൽ ഉ�ാദി�ി�െ�ടു�
അ�ംജീവിയുെട മൂലശരീരമാെണ� ക്ണ�ാ�ാൻ
കഴിയും. പുരുഷനിെലബീജ�ിൽജീവാ�ാവ ഉ്െ��

സൂചനയുംഅേതാെട ലഭി�ു�ു.
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ജ�ഗുണ�ള�െടഅക�ടിേയാെട വാതക രൂപ�ിൽ
നി�ും സൂ�മ്മായ �ദാവക രൂപ�ിൽഎ�ു�

ജീവാ�ാവ ഉ്ൾെ��ബീജവും,അ�ംഎ�ശരീരവും
േചർ� �്ഭൂണംഎ�ജീവി ഉ�ാകു�േതാെട,ജീവാ�ാവും

ശരീരവും േവറി�ി�; ഒ�ായ ജീവി മാ�തം.
പരമാ�ാവിെ�അംശമായ ജീവാ�ാവിെ�യും

ജ�ഗുണ�ള�െടയും സംയു�മാവാം പുരുഷനിെലബീജം;
ഭൂമിയുെടഅംശമായശരീര�ിെ�സൂ�മ് രൂപമാവാം
സ�്തീയിെലഅ�ം;എ�ദിശാേബാധേ�ാെടശാസ�്ത

ഗേവഷണം പുേരാഗമിേ��ിയിരു�ു.
(മനുഷ�െ�ശരീര�ിെല േകാശ�ൾസാധാരണയായി 23 േജാഡി േ�കാമേസാം = 46
േ�കാമേസാം േചർ� ഉ്�ായി���താെണ�ആ്ധുനിക ശാസ�്തം കെ��ിയി���.്
എ�ാൽ �ഭൂണ�ിെ�സൃഷട്ി� ക്ാരണമായ പുരുഷനിെലബീജം,സ�്തീകളിെല
അ�ംഎ�ിവയിൽ 23 േ�കാമേസാം വീതം മാ�തമാണ ഉ്�ത.്അവസംേയാജി�്
�ഭൂണം ഉ�ാകുേ�ാൾ മാ�തമാണ 2്3 േജാഡി േ�കാമേസാം = 46 േ�കാമേസാം
ഉ�ാകു�ത.്ഇ�രം കണ�ുകൾ� ത്ീർ�യായും�ാനം ഉെ��ിലും,
ജീവാ�ാവ,്ശരീരം, �ഭൂണം,ജീവി എ�ിവെയവിശദീകരി�ാൻആവശ�മി�.)
മാതാപിതാ�ള�െടസ�ത�മായ ജീവാ�ാ�ൾ� '്സ�്തീേയാ
പുരുഷേനാആയകു�ായപുതിയ മനുഷ�െ�'സൃഷട്ി�്
കാരണമായ 'ബീജം ഉൾെ�� ജീവാ�ാവിെനയും അ�ംഎ�

മൂലശരീരെ�യും'സൃഷട്ി�ു�തിൽ, പ�ിെ��ും
മാതാപിതാ�ളിെലശരീര�ിനാണ പ്െ��ും,ൈദവാംശം
മാ�തമായഅവരിെലശരീരം സ�യം നിർ�ഹി�ുകയാെണ�ും
മു� വ്ിശദീകരി�താണ.് �ഭൂണ�ിെ�സ�്തീപുരുഷ

ലിംഗവ�ത�ാസെ�നി�യി�ു�തിലും മാതാപിതാ�ളായ
ജീവാ�ാ�ൾ�ു പ�ി�. മഹാനീതിശാസ�്തപരമായി
ൈദവാംശമായശരീരം നി�യി�ുകയും,ജീവാ�ാവിനു

ലഭി�ുകയും െച���,സ�്തീ പുരുഷ വ�ത�ാസ�ിൽഅഹംഭാവം
ഉ�ായാൽഅതഅ്�ാനം െകാ�ു മാ�തമാണ.്സ�്തീ പുരുഷ

സമത�െ�സൂചിത മഹാേവദ �ഗ��ിെല
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിൽവിശദമാ�ിയി���.്
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സ�്തീകളിെലഅ�ംജീവിയുെട മൂലശരീരമാെണ�ും,
പുരുഷ�ാരിെലബീജം 'ജ�ഗുണ�ള�െടഅക�ടിയു�
ജീവാ�ാവ'്ആെണ�ും ലളിതമായി െതളിയി�ാൻകഴിയും.

സ�്തീേയാ പുരുഷേനാആയഏെതാരു വ��ിയും അറിയുകയും
അനുഭവി�ുകയും െച���തു േപാെലജനി�ു�ത്

ജീവി�ാനാണ;്ജീവി�ുകയാണ ജ്ീവികെള�ാം െച���ത;്
ജീവി�ു�ത ആ്ന�ി�ാനാണ;്ഓേരാ വ��ിയുെടയും
അഭിരുചികൾെ�ാ�ആ്ന�ംആേപ�ികമാെണ�ിലും

ഭ�ണം,വാ�ല�ം,സേ്നഹം, േ�പമം,കാമം, െതാഴിൽ,സംഗീതം
തുട�ിയവ നൽകു�ആന��െളഏെറ�ുെറഎ�ാ ജന�ള�ം
ഇഷട്െ�ടുകയും കൂടുതൽ ലഭി�ാൻആ�ഗഹി�ുകയും

അതിനായി പരി�ശമി�ുകയും െച���ു�.്

എ�ായേ്പാഴുംആന��െളസ�ീകരി�ു�ത്
ജീവാ�ാവ മ്ാ�തമാണ;്നൽകു�ത സ്��ംഎ�്
കരുതു�തായശരീരേമാശരീര�ിലൂെടേയാആണ.്
ശരീരം ഉൾെ�െട ഭൂമിയിെലസമസത് മൂലക�ളിലും
ആന��ൾമഹാലയി�ിരി�ുകയാണ.്ൈദവാംശമായ
ശരീര�ിെ�ഖര�ദാവകവാതകഘടക�ൾഒേര
ഇഷട്േ�ാെട ജീവാ�ാവിന ആ്ന��െളനൽകാനും
േനടിെ�ാടു�ാനുമാണ �്പവർ�ി�ു�ത.് മ�ായ
ഭൂമിയിെല മൂലക�ളായഓകസ്ിജൻകാർബൺഇരു�്
കാ��ം േഫാസഫ്റസ മ്�ീഷ�ം േസാഡിയംസൾഫർ
തുട�ിയവ െകാ�ാണ ശ്രീരെ�നിർ�ി�ിരി�ു�ത്
എ�ു പറയുേ�ാൾ �പസത്ുത മൂലക�െളകൂ�ിയി�ാൽ
ശരീരം ഉ�ാവുകയി�; �ഭൂണ�ിെല 'അ�മായ മൂല
ശരീരവും'ഓകസ്ിജനും ജലവും ഒ�ായി നി�യി�ുകയും

നിർ�ഹി�ുകയുമാണു െച���ത.്
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ശരീര�ിൽമഹാലയി�ിരി�ു�ജീവാ�ാവിനു
ജീവി�ാൻസാധി�ു�ത ശ്രീര�ിെലതലേ�ാർ,
നാഡീവ��ഹം,ഹൃദയം,ശ�ാസേകാശം,കരൾ,ആമാശയം,
കുടൽ,കിഡന്ി,അ�ികൾ,തുട�ിയ നൂറുകണ�ിന്
ഖരാവ�യു�അവയവ�ള�െടയും,അന�േകാടി
േകാശ�ള�െടയും,കൂടാെത ൈദവ�ിെ� '�ദാവക

രൂപമായ ര��ിെലജലം,വാതക രൂപമായഓകസ്ിജൻ'
എ�ിവയുെടയുംസ��മായ �പവർ�ന�െള
ആ�ശയി�ാണ.്എ�ാൽജീവാ�ാവ്

ബ�െ��ിരി�ു�തആ്ന��ള�മായും,സ��ം
ജ�ഗുണ�ള�മായാണ.്

ശരീര�ിൽമഹാലയി�ിരി�ു�ജീവാ�ാവ സ്�യം
അറിയു�ത ശ്രീരം നൽകു�സ�്തീപുരുഷലിംഗം,
മുഖഛായ,നിറം,സൗ�ര�ം,ബു�ിശ�ി, െതാഴിൽ
അഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി,ജനന�ലം,തുട�ിയ
ജ�ഗുണ�െളഅടി�ാനെ�ടു�ിയാണ;്

ശരീര�ിെ�അവയവ �പവർ�ന�ളിൽഅ�.
'ജ�ഗുണ�ളായും,ശരീരം നൽകു�ഇ��ിയആന��െള
സ�ീകരി�ു�ഘടക�ളായും, മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
എ�ാ ജീവികള�െടയും ശരീര�ിൽജീവാ�ാവ്

മഹാലയി�ിരി�ു�ുഎ� ത്ിരി�റിയണം. മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.

അതായത ൈ്ദവാംശമായശരീര�ിെ� ഭൗതിക
അസത്ിത�വും �പവർ�ന�ള�ം ജീവാ�ാവിനു നൽകു�
ആന��ള�ം,ജ�ഗുണ�ള�മായി� ജ്ീവാ�ാവ്

രൂപാ�രെ��ിരി�ു� േപാെലയാണ.്എ�ാ ജീവികള�െടയും
കാര��ൾഅ�െനയാണ.്
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ശരീര�ിെല േകാശ�ളിൽ ഗുണ�ള�ം േദാഷ�ള�മായ
എ�ാആന��െളയുംനൽകാനു� 'ൈദവാംശ
ഘടക�ൾ' ഉ�;്അവെയസ�ീകരി�ാനു�
'ജീവാ�ാവിെ�ഘടക�ൾ' ഉ�;് േനടിയി���

ജ�ഗുണ�ള�െടഅക�ടിേയാെട 'ജീവാ�ാവ'്തെ� ഉ�.്
�സഷട്ാവുംൈദവാംശവും കൂടിയായശരീരംആന�െ�
െകാടു�ു�തും,സൃഷട്ിയായ ജീവാ�ാവ മ്ാ�തം

ആന�ി�ു�തും മന�ിലാ�ാൻ 'ൈദവാംശമായശരീരം'
അനുവദി�ി���തു െകാ� മ്ാ�തം 'മനുഷ�െ�സ�ത�മായ
ജീവാ�ാവ,്സ�്തീആയാലും പുരുഷൻആയാലും'
സ�യംേഭാഗം െച���തിെന ഉദാഹരണമായി

എടു�ാവു�താണ.് 'ൈദവാംശമായശരീരം'കാമ
ആന�െ�, 'മനുഷ�െ�സ�ത�മായ ജീവാ�ാവ എ്�
വ��ി� '് നൽകു�ു.ആന�ംഅനുഭവി�ു�ുത്
ജീവാ�ാവ മ്ാ�തമാണ.്ആന�െ�െകാടു�ു�ത്
ശരീരം മാ�തവുമാണ.് (സ�യം േഭാഗം ഉൾെ�െടഏെതാരു
കാര�വും ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം മാ�തേമ പാടു��എ�ും

അറിയുക.സൂചിത മഹാേവദ �ഗ��ിൽ
വിശദീകരി�ി���.്).

ആബാലവൃ�ം ജന�ൾ�ുംഅനുഭവമായ മെ�ാരു
ഉദാഹരണംകൂടി കുറി�ാം :ശാരീരികേമാ മാനസികേമാ
ആയ േവദനകൾ െകാ�ും കു�േബാധം െകാ�ും, േവഷം
െക�ി�ാെതക��കൾനിറയുകേയാക��നീർ തു�ികൾ
െവളിയിൽ വരുകേയാ െചയത്ാൽ,ൈദവാംശമായശരീരം
ൈവകാെത ജീവാ�ാവിന,്ശാ�ിയും സമാധാനവും

'വിഷയപരിഹാരആശയവും' (ആന�വും) നൽകു�താണ.്
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അന�മായഫലവർ��െളയും, പുഷപ്�െളയും, മാംസം
ഉൾെ�െടയു� ഭ�ണസാധന�െളയും,സ�്തീ പുരുഷ
ശരീര�േളാടു�വാ���ം,സേ്നഹം, േ�പമം,കാമം
തുട�ിയ ഇഷട്�െളയും ശാരീരികവുംആ�ീയവുമായി

തരംതിരി�ുേ�ാൾശരീര�ിൽജീവാ�ാവ്
ലയി�ിരി�ു�ത സ്ുവ��മാകു�താണ.്

സ�്തീപുരുഷ ലിംഗ വ�ത�ാസം, മുഖഛായ, നിറം,സൗ�ര�ം,
ബു�ി ശ�ി, െതാഴിൽഅഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി,ജനന
�ലം,തുട�ിയവജീവാ�ാവിെ�ജ�ഗുണ�ൾആണ്
എ�തും,ജീവാ�ാവിെന �പതിനിധീകരി� ശ്രീര�ിെല
േകാശ�ളിൽ ഭൗതികമായഅസത്ിത�േ�ാെട

�പകടമായിരി�ുകയാണ എ്�തും വിശകലനം െചയത്ാൽ,
സ�്തീേയാ പുരുഷേനാആയവ��ിയുെട നിറം,സൗ�ര�ം,
ഗ�ം,സുശീലത�ം തുട�ിയവയുെടഅടി�ാന�ിൽ
സ�ത�മായ ജീവാ�ാ�ൾഅേന�ാന�ം വാ�ല�ം,സേ്നഹം,

േ�പമം,കാമം,തുട�ിയവ �പകടി�ി�ു�ത്
ജീവാ�ാ�േളാടു തെ�യാണ എ്�ും 'ൈദവാംശമായ
ശരീരേ�ാട അ്െ��ും'സുവ��മാണ;്അേതസമയം
ശരീര�ിെന െമാ�ംആവരണം െചയത്ിരി�ു�ചർ�ം
െപാതുവായും, നാവ,്ക�,് െചവി, മൂ�,് നാഭി, ...
എ�ിവയുെട ചർ�ം �പേത�കമായുംആന��െള

�പസരി�ി�ു�ുെ�� അ്നുഭവ�ിലൂെടഏെറ�ുെറഎ�ാ
ജന�ൾ�ുംഅറിയാം.
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ചർ��ിലൂെട ശരീരം മുഴുവൻജീവാ�ാവ്
വ�ാപരി�ു�ത മ്ഹാശാസ�്തപരമായി

െതളിയി�ു�ു.

ശരീരരൂപം, മുഖഛായ,സൗ�ര�ം, നിറം,എ�ിവയുെട
അടി�ാന�ിൽ മനുഷ�ർഅേന�ാന�ം കാണു�തും
അറിയു�തും ചർ�ംആവരണം െചയത്ിരി�ു�

ശരീരെ�യാണ.്

ജീവികെള�ാം ഭ�ണരുചി (ഭ�ണആന�ം),വാ�ല�ം,
സേ്നഹം, േ�പമം,കാമം തുട�ിയആന��െള

അനുഭവി�ു�ത മ്ുഖ�മായുംചർ�ംവഴിയാണ.് നാവ,്
ക�,് െചവി, മൂ�,് മുല, ലിംഗം, നാഭി,ൈക��ി,
കാൽ�ാദം, ...എ�ിവയുെടചർ�െ�യുംഅവയിലൂെട

ലഭ�മാകു�ആന��െളയും �പേത�കമായും
സാധാരണമായുംഅനുഭവി�� െകാ� ജ്ീവാ�ാവ്

ശരീര�ിൽ മുഴുവൻവ�ാപരി�ു�ു.സസ��ളിൽ നീര,്ചാറ,്
കറ, പാൽഎ�ിവയിെലയും, മ���ജീവികളിൽ ര��ിെലയും
ജലംഎ� 'മഹാമാതാവും പിതാവും േചർ�ൈദവ�ിെ� �ദാവക
രൂപം'വഴി ലഭി�ു�ശ�ി െകാ�ാണ ച്ർ��ിൽജീവാ�ാവ്

�പസരി�ു�ത.്

ചർ�ം നീ�ം െചയത് മ്ാംസമായിരി�ു�ശരീരേ�ാടും,
െപാ�ിയ / �വണ�ള��ചർ�േ�ാടുംആ�ാവിന്
അഥവാ ജീവികൾ� ഉ്�ാകു�വികാര വിചാര�ൾ

വ�ത�സത്മായിരി�ും.
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'ഒരുവസത്ുവിൽഅട�ിയിരി�ു� �ദവ��ിെ�
അളവായപി�ം',ജീവിയുെട ശരീരെ�
കുറി�ുേ�ാൾ,ശരീര�ിൽനി� േ്വർെപ�
ജീവാ�ാവിന ശ്രീരം ഇ�ാ�തിനാൽപി�ം
ഇ�ാ�െത� വ്ിേശഷി�ി�ാൻകഴിയു�തും,
യഥാർ��ിൽ 'നാമമാ�തമായഅദൃശ�വാതക
പി�ംഉ�തുമായ'ജീവിരൂപമാണ ജ്ീവാ�ാവിെന
കുറി�ു�ത.്ജീവിയുെട ശരീര�ിെ� 'രൂപം ഉ�തും
പി�ംഇ�ാ�തുമായജീവാ�ാവ '്അദൃശ�മായ
ഒരുവാതകമാണ.് മരണേ�ാെടയും മ��ം

സ�ത��മാകുേ�ാൾ,വസ�്ത�ള�െട നിറ�െളയും
മ��ം വ�വ�ാപിതമായിസ�ീകരി�ാൻകഴിയു�
ജീവാ�ാ�െള മാ�തം 'പി�മി�ാ�ശരീര
രൂപ�ിൽകാണാൻകഴിയും'.അേനകർ

ആ�ാ�െളക�ുഎ�ും കാണാൻകഴിയുംഎ�ും
�പസത്ാവി�ാനു�മുഖ� കാരണംഅതാണ.്
(ൈഹ�ഡജൻ.ജീവികളിൽ hide െചയത് അ്ഥവാ
ഒളി�ി���ൈഹ�ഡജൻഎ�അദൃശ� വാതകമായ
ജീവാ�ാവിെന ചുവെട േവറി� വ്ിവരി�ു�ു�.്

ജീവികള�െട ജീവനുംശ�ിയുമായഓകസ്ിജനും,
പരമാ�ാവ ക്ൂടിയായൈഹ�ഡജെ�അംശമായ

ജീവാ�ാവായൈഹ�ഡജനും എ�െനേയാ ഉ�ായ
നിർ�ീവമായ വാതക�ളാെണ�ും മ��ം വിലയിരു�ിയ

മനുഷ�രുെട ചി�ാഗതിയിൽ പിഴവ സ്ംഭവി��;കാരണം മുഖ�മായും
ധാർ�ികമായ വീഴ�്കളാണ;്ആദ� മഹാകാല ച�ക�ിെല
സൃഷട്ികൾ മനുഷ�രായും പി�ീട േ്ദവതകളായും,

ദുഷ�്പവൃ�ികൾ െകാ� ദ്ുർേ�വതകളായും പരിണമി�തും
കാരണമായി���.്സൂചിത മഹാേവദ�ിൽവിശദീകരി�ി���.്)
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സൃഷട്ിയിൽ ജീവാ�ാവിന ന്ൽകിയി���വാതക രൂപ�ിൽ
നി�ും,�ിതിയും ധർ�വുമായ ജീവിത�ിൽ,ജ�ഗുണ�ള�െട
അക�ടിേയാെടഎ�ുേ�ാൾ, �ദാവക രൂപെ�ജീവാ�ാവിന്
ശു�ബീജം എ� േപരിൽതാൽ�ാലികമായി ലഭി�ുകയാണ.്
മുതിർ� മനുഷ�ർ ഉറ�ു�തിന സ്മാനമായി �ഭൂണാവ�യിൽ

ജീവാ�ാവ ദ്ീർഘമായ നിർ�ീവഅവ�യിലാണ.്

മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�ജീവികൾ ഭൂമിയിൽകു�ായി� ജ്ീവി��
തുട�ു�ത മ്ുതൽശരീരവും ചർ�വും േചർ�സാധാരണ രൂപം
എ�ാ ജീവികൾ�ും ലഭി�ുേ�ാൾ, മനുഷ�രുെട ജീവാ�ാവിനു
മാ�തം, (മരണാന�രം)ചർ�െ�മാ�തംആധാരമാ�ിയു�
ശരീരമി�ാ�അസാധാരണമായ രൂപം ലഭി�ു�ു�.്

അദൃശ�ം േപാെലയു�വാതകം െകാ� �്പകടമാകു�
'മു��മനുഷ�െ�ശരീരം ഇ�ാ�ശരീരരൂപെ�',
മരണാന�രമു�ഇടേവളയിൽ,താൽ�ാലികമായി,
ജീവാ�ാവിന,് മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം ലഭിേ��ാം.
മരണേ�ാെട ശരീര�ിൽ നി�ും േവർെപടു�എ�ാ
ജീവാ�ാ�ൾ�ും ഒരു രൂപെ� �പകടമാേ��തായ
ആവശ�ം ഉ�ാകി�;ശ�ി ലഭി�ണെമ�ുമി�.

മ��ംസസ�ം പ�ി മൃഗം മനുഷ�ൻഎ�ീ 5അവ�കളിൽ
മഹാശാസ�്ത�ാനെ�ലഭി�ു�തും േമാ�ം േനടു�തുമായ
മനുഷ�അവ�യിൽ മാ�തമാണ ജ്ീവാ�ാവിന േ്വറി� രൂപെ�
അപൂർ�മായിആവശ�മാകു�തും;ൈദവം ലഭ�മാ�ു�തും.

മഹാനീതിപതി കൂടിയായ മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവം,
മഹാനീതിശാസ�്തമായഓംകാര നീതിശാസ�്ത �പകാരം
മഹാനി�യി�ുകയും നിർ�ഹി�ുകയും െച���
കാര��ളിൽ മനുഷ�ർ േഭാഷ��ൾപറയാെതയും

�പചരി�ി�ാെതയും �ശ�ി�ണം.
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ശരീര�ിെ�യുംആ�ാവിെ�യും രൂപവുംഘടനയും

ജീവികള�െട ശരീര�ിെ�നിറം,സൗ�ര�ം, ഗ�ം,
സുശീലത�ം തുട�ിയവ 'ജീനുകൾ, DNA'എ�ി�െനയു�
േപരിൽഅതിസൂ�മ്ഘടക�ളായിസ�്തീപുരുഷ
ബീജ�ളിൽഅട�ിയി���തിന സ്�ാന�ള�െട
ശരീരരൂപം, മുഖഛായ, നിറം,തുട�ിയവസാ��മാണ.്
ജീവാ�ാവ ഉ്ൾെ��ബീജെ�വഹി�ു� �ദാവകമായ
ശു��ിന ന്ിറവും മണവും രുചിയും പി�വും, ഉ�;്
സമാനവുമാണ.്എ�ാൽജീവികൾ� ശ്ു��ിൽനി�ും
വ�ത�സത്മായശരീരഗ�വും,ശബദ്വ�ത�ാസവും
ഉ�ായിരി�ു�തിെന വിശകലനം െചയത്ാൽ

മഹാനീതിശാസ�്ത പരമായി �പപ�സൃഷട്ി കാര��െള
ശിവസു�രമാ�ാനായി� ജ്ീവാ�ാവ ഉ്ൾെ��

ബീജ�ിേ�ത�ാ�നിറം, മണം, രുചി,സാ��ത,ശബദ്ം
എ�ിവെയശരീരം സ�യം വഹി�ു�തായി മന�ിലാ�ാൻ

കഴിയും.
ൈദവ�ിെ� മഹാഖര രൂപമായ ഭൂമിയിെല വ�ത�സത്
ഗുണ�ൾ ഉ�തായ മൂലക�ൾ െകാ�ാണ ശ്രീര
േകാശ�െളസൃഷട്ി�ു�ത എ്�തിൽ നി� ഒ്േര തരം
ജീവി� അ്ടി�ാന പരമായി ഒേരതരം മണം, രുചി,
സാ��ത,ശബദ്ംഎ�ിവ രൂപെ�ടു�തിെ�കാരണം

െവളിെ�ടു�ു.ഇ�ാര��ിൽജീവാ�ാവിന ക്ാര�മിെ��ും,
'മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര
സംവിധാന�ിെ� ഭാഗമായി'ൈദവാംശമായശരീരം
സൃഷട്ി�ു�വയാെണ�ും �ഗഹി�ാൻകഴിയും.
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ശരീര�ിെ� രൂപം,ഘടന, �പവർ�നം, മഹാനീതി,
തുട�ിയഅടി�ാന�ിലാണ മ്��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം,
മനുഷ�ൻഎ�ി�െനജീവികെള േവർതിരി�ി���ത്
എ�തും, �പസത്ുതസത�െ�ശിവസു�രമാ�ാൻ
അവയുെടെയ�ാം ശരീര�ിന വ്�ത�സത്�ളായ മണം,
രുചി,സാ��ത,ശബദ്ംഎ�ിവെയ�ൂടി വ�ത�സത്മായി
രൂപെ�ടു�ു�ു� എ്�ുംഅറിയണം. 'മനുഷ�ൻ'
ഒഴിെകയു�ജീവികെളബഹുവിധ വർ��ള�ം
ഉപവർ��ള�മായി തരം തിരി�ി���തിനാൽ,
അവയുെടെയ�ാം ശരീര�ിന വ്ീ�ും വിപുലവും

വ�ത�സത്�ളായ മണം, രുചി,സാ��ത,ശബദ്ംഎ�ിവെയ
രൂപെ�ടു�ു�ു�.്

മ�ി,അയല,ചൂര, െനയമ്ീൻ,കരിമീൻ, നേ�ാലി,
െകാ�,്തുട�ിയ മ���ൾതെ�ബഹുവിധ

വർ��ള�ം ഉപവർ��ള�മു�.് െത�,് �ാവ,് മാവ,് േത�,്
ച�നം, െന�,് േഗാത�,് മു�, േറാസ, പാരിജാതം, മുരി�,
േതയില,തുളസി, �ബ�ി, െതാ�ാവാടി,ചീര, ഉരുള�ിഴ�,്
ക�,തുട�ിയസസ��ള�ംഅന�മായു�.്കിളി���ൻ,
മൂവാ�ൻ,കർ��രം,തുട�ിയവ മാ�ഴസസ� ഉപവർ�
ഉദാഹരണമാണ.് േകാഴി,കാ�, �പാവ,്ൈമന,കുയിൽ,
മയിൽ,ത�തുട�ിയഏതാനും പ�ികെളയും

അവയുെട ഉപവർ��െളയും; പശു,കാള,എരുമ,ആട,്
പൂ�, പ�ി, പ�ി,കഴുത, മാൻ, മുയൽ,കുറു�ൻ,കുര�,്
ആന, ഒ�കം,സിംഹം,തുട�ിയഏതാനും മൃഗ�െളയും
അവയുെട ഉപവർ��െളയും ശരീര�ിെല മണം, രുചി,
സാ��ത,ശബദ്ംഎ�ിവയുെടഅടി�ാന�ിൽ

േവർതിരി�ി���തിെ� �പേത�കതകള�ം സുവ��മാണ.്
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ഭൂമിയിെല വ�ത�സത് �പേദശ�ളിെല ഭൂ�പകൃതി :സമു�ദം,
നദികൾ,വന�ൾ, പർ�ത�ള�ം മലകള�ം; മ�,്ജലം,
കാലാവ�തുട�ിയഏതാനും ഘടക�െള

വ�ത�ാസെ�ടു�ി മനുഷ�രുെട ചർ�നിറം, ഉയരം, മൂ�്
േപാെല ചിലഅവയവ�ളിൽ മാ�തമാണ '്മ��ം
ഭൂമിയുമായൈദവം' രൂപേഭദം വരു�ിയി���ത.്

മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു�ഓേരാ ജീവിവർ��ിെ�യും
ഉപവർ��ള�െടയും 'ൈദവാംശമായശരീരം'സ�യം
സൃഷട്ി�ു� േമ�ടി മണം, രുചി,സാ��ത,ശബദ്ം

എ�ിവേയാട ജ്ീവാ�ാവിെ�ജ�ഗുണ�ളിെല േവറി�
നിറം, മണം,സൗ�ര�ം, മുഖഛായതുട�ിയവ േചരുേ�ാൾ
െപാതുവായ േവർതിരിവിെനാ�ം ഓേരാ വ��ി�ും േവറി�
നിറവും ഗ�വും സൗ�ര�വും മ��ം ഉ�ാകു�താണ.്
മനുഷ�രിെലസ�്തീകൾ�ും പുരുഷ�ാർ�ും വ�ത�സത്
നിറ�ള�ം ഗ��ള�ം സൗ�ര�വും മുഖഛായയും ഒെ�
ഉ�ാകു�തിെ� രഹസ�ംഅതാണ;്അവെവറുെത

ഉ�ാകു�ത�, മഹാനീതി ശാസ�്ത �പകാരം,ൈദവാംശമായ
ശരീരം,ജീവാ�ാ�ള�െട ജ�ഗുണ�െളജീവി
ജ��ള�മായിബ�െ�ടു�ി �കമെ�ടു�ുകയാണ്

എ�ി�െനയു�പരമസത�ം അറിയണം.
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ഏെതാരു ജീവിയുെടയും ശരീര ഭാഗ�ളിൽകാണുകയും
അറിയുകയുംഅനുഭവി�ുകയും െച��� രുചി, ഗ�ം,
നിറം എ�ിവഅടി�ാന പരമായി ഉ�വി�ി���തും
വ�ത�സത്മായതും ജീവാ�ാവായബീജ�ിൽനി�ുമ�
എ�തിൽ നി� അ്വ ഭാഗികമായി ശരീര�ിേ�താെണ�്

വ��മാകു�ു�.്വിശദീകരി�ാം :
�ഭൂണം ഗർഭപാ�ത�ിേലാ, മു�യിേലാ വളർ� ജ്ീവിയായി ഭൂമിയിൽ
എ�ുകയും/ജനി�ുകയും ജീവി�ുകയും െച��േ�ാൾ,
പുരുഷബീജം ഉൾെ�� ജീവാ�ാവ ശ്രീര�ിൽ മുഴുവൻ

വ�ാപി�ിരി�ു�ു എ�തുെകാ�ാണ ഭ്�ണആന�െ�യും
ബഹുവിധ�ളായഇ��ിയസുഖ�െളയും േവദനകെളയും ഒെ�

അറിയാൻകഴിയു�ത.്

'ഭ�ണസാധന�ൾ'അഥവാ 'ഭ�ണആന�െ�നൽകു�വ'
അഥവാ 'മാംസം'എ�സമീപനം ശരീരേ�ാട ഇ്�ാ�േ�ാൾ,
ജീവാ�ാവിന ശ്രീര�ിെലബാഹ� േകാശ�ള�മായി�ാണ്
കൂടുതൽബ�മു�ാകു�ത.് നാവിേ�ത ഉ്ൾെ�െടയു�

ചർ��ിന �്പേത�ക �പാധാന�ം ഉ�ാകു�ു.ശരീര�ിൽ മുഴുവൻ
ജീവാ�ാവ വ്�ാപരി�ു�ുെ��ും െതളിയു�ു.

ശരീര�ിെലഎ�ാ ഭാഗ�ളിലും വ�ാപി�ണെമ�ിൽ,
ൈദവ�ിെ� �ദാവക രൂപമായ ജലം ഉൾെ�ടു� ര��ിെ�ഒരു
�ദാവകഘടകമാേയാ, ര�വുമായിബ�െ�� വാതകമാേയാ
ജീവാ�ാവ ശ്രീരം മുഴുവൻവ�ാപി�ണം.വിരൽ,ൈക�,്കാൽ
തുട�ിയഅവയവ�ൾനഷട്െ�ടുേ�ാൾ,അവേശഷി�ു�

ശരീര�ിൽജീവാ�ാവിെ� േബാധം പൂർ�മായി
നിലനിൽ�ു�തിൽ നി� ജ്ീവാ�ാവ ഖ്രഅവ�യില�ാ
എ�ും �ദാവക രൂപേമാ വാതക രൂപേമാ ലഭി�ി��� എ്�ും

ഉറ�ി�ാൻകഴിയും.
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പുരുഷബീജ�ിലാണ ജ്ീവാ�ാവ സ്ാധാരണയായി
�പേവശി�െ�ടു�ത എ്�ിരിെ� മാതാവിെ� രൂപം, നിറം,

മുഖഛായതുട�ിയവയും സ�ാന�ളിൽ
�പകടമാവു�തിന വ്ിശദീകരണംആവശ�മാണ.്സ�്തീയും

പുരുഷനും മനുഷ�ൻഎ�ജീവിയുെട ര�്
ഭാഗ�ളായിരിെ�യും,കു�ു�െള �പസവി�ി�ു�ത്
സ�്തീകളിലൂെട മാ�തമായിരിെ�യും െച��േ�ാൾ
സ�ാന�ള�െട നിറം, മുഖഛായതുട�ിയവയിൽ
സ�്തീകൾ��്ാനം േവേ�എ� സ്�യം േചാദി�ുക.

തീർ�യായും മാതാ�ളായസ�്തീകൾ�ും�ാനം
ഉ�ാവണം.ജീവാ�ാവായബീജ�ിന ബ്ാധകമായ
ജ�ഗുണ�െള മഹാനീതിശാസ�്തപരമായി�െ�

�ഭൂണ�ിെ� േമൽനട�ാ�ാനും
പുനഃ�കമീകരി�ാനും, �ഭൂണ�ിെലസ�്തീബീജമായ
അ��ിന സ്�ാത���വുംഅവകാശവും

അധികാരവും ഉെ��തിെന ശരിെവ�ുകേയ േവ�ൂ.
ബീജസ�ലനം കൂടാെത,ശരീര�ിെല േകാശ�ളിൽ
നി�ും �ഭൂണെ�നിർ�ി�ാനാവുംഎ� േ�ാണി�്
നിയമം േമ�ടി ൈദവാംശമായശരീര�ിെ�

സ��മായഅന�ശ�ികെള ശരിവയ�്ു�ു�.്
ആന��െളസ�ീകരി�ാൻആവശ�മായഘടക�േളാെട
േവണം ജീവാ�ാവായ വാതകെ�ബീജ�ിൽ

ഒരുേ��ത.്ജീവാ�ാവായ വാതക�ിെ�ഘടക�െള
ബീജ�ിെ�ത�ാ�തകള�െട ഭാഗമായി നിർ�ി�ാനും
ൈദവാംശമായശരീര�ിന ക്ഴിയു�താണ.്
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മരണെ�� വ��ിയുെട ജീവാ�ാവ പ്ുതിയ ശരീരം
സ�ീകരി�ാൻ �പാപത്മാകു�ത ഒ്രു വർഷംസ�ത��മായി
�പവർ�ി� േശഷമാണ എ്� മഹാനീതി ശാസ�്ത
നിയമെ�അസാധാരണമായസാഹചര��ിൽ
മറികട�ാനും ൈദവാംശമായശരീര�ിന ക്ഴിയും.

ഉദാഹരണ�ിന,് പുതിയ ഒരു �ഭൂണെ�സൃഷട്ി�ുേ�ാൾ,
�പേവശി�ി�ാൻ ഉേ�ശി�ി���വ��ിയുെട

ജ�ഗുണ�ളിൽ ചിലതിെന മാ�തം ബീജ�ിൽ േചർ�ു
െകാ� ജ്ീവാ�ാവിെന പി�ീട �്പേവശി�ി�ാവു�താണ.്

ഓേരാ ജീവിയിലും,ൈദവാംശം കൂടിയായശരീരം
�പവർ�ി�ു�ത ൈ്ദവ�ിെ�നീതിഖരരൂപമായശരീരം,

�ിതി�ദാവക രൂപമായ ജലം,സത�വാതക രൂപമായഓകസ്ിജൻ
എ�ി�െനസ�യം മൂ�ായി� േ്വർെപ�ഒ�ായി�ാെണ� മ്ു�്
വിശദീകരി�താണ.് ഉദാഹരണ�ിന,് മനുഷ�സ�്തീകൾ� �്പസവ
കാലംഏെറ�ുെറ 280 ദിവസംആെണ�ിൽആർ�വകാലം 28

ദിവസമാണ.് ഒരു ച��മാസം.ശരീര�ിെ� ഭാഗമായ
ര�േ�ാെടയു�സ�്തീബീജമായ ഒരുഅ�െ�സ�്തീശരീരം

പുറ����തിെനയാണആ്ർ�വംഎ�ു പറയു�ത.്
ആർ�വ�ിനു മു� പ്ുരുഷബീജെ�സ�ീകരി�� െകാ�്
പുതിെയാരു മനുഷ�െന/ �ഭൂണെ�സൃഷട്ി�ണേമാഎ�ു
നി�യി�ു�ത ൈ്ദവാംശമായശരീരമാണ;്അ�മാണ.്
പുരുഷനിെല ഒരു മി�ിലി�ർ ശു��ിൽ 10 േകാടി ബീജ�ൾ

വെരയു�ാകും; ഒരുസഖ്ലന�ിൽ 60 േകാടിയും.ബീജ�ിന ത്ല, ഉടൽ ,
വാല ്എ�ീ മൂ�ുഭാഗ�ള��.് െമാ�ംഏതാ� 6്0ൈമേ�കാൺ നീളം

(1000ൈമേ�കാൺ = ഒരു മി�ിമീ�ർ ).തലയിൽ െതാ�ി േപാെലാരു ഭാഗമു�.്
ൈജവരാസ �പ�കിയകെള ത�രി�ി�ു� േ�പാ�ീൻഏെറയു�ഈഭാഗമാണ്
അ�ംതുര� അ്ക�ു കയറാൻബീജെ� �പാപത്നാ�ു�ത.്
ബീജ�ിെ� തലയിലാണ ന്���ിയസ എ്�ബീജേക��ം. ഉടലാണ്

ബീജ�ിന ത്ാൽ�ാലികമായിഊർ�ം പകരു�ത.് നീ�വാല,് മീനിെ�
വാൽ േപാെല യാ�തയുെട ഗതി നിയ��ി�ും.
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പുരുഷനിെല ഉചിതമായ ഒരുബീജെ�,അഥവാഅേനകം േകാടി
ആ�ാ�ളിൽ നി� ഒ്രുആ�ാവിെന െതരെ�ടു�്

ൈദവാംശവും മൂലശരീരവുമായഅ�ംതേ�ാടു േചർ�ാൽ
�ഭൂണമായി. ഒരുഅ�ം = ഒരുൈദവാംശം, മാ�തം ഒരു

ആ�ാവിനു ലഭി�ു�ു.ൈദവം ഒേ�യു��എ�സുവ��മായ
അറിയി� ൈ്ദവാംശമായഏകഅ��ിലും �പകടെമേ�ാണം
ഉ�.് �പായമു�ഓേരാ പുരുഷജീവിയിലൂെടയും അേനകം േകാടി

ബീജ�ൾഎ�ജീവാ�ാ�ൾസൃഷട്ി�െ�ടു�ത്
പരമാ�ാവിെ�അ�മി�ായമ്െയഅറിയി�ു�തിന ഉ്പരിയായി
അന� േകാടി ജീവാ�ാ�ൾജീവിജീവിതെ�െകാതി��
കഴിയു�തായി കണ�ാ�ാൻകഴിയും.ജീവാ�ാവിെ�

നി�ാരതയും െവളിെ�ടു�ു�.്

ബീജ�ിെ� ഭാഗമാകുേ�ാൾജീവാ�ാവ �്ിതിയിലാണ,്
'മ��ം ജല�ിൽഎ� േപാെല'ശു�ംഎ� �ദാവക�ിെല
ജല�ിലൂെടയും',അ�ംസ�്തീയിെല ര��ിെല

ജല�ിലൂെടയും സ�രി�ു�ു.ൈദവ�ിെ�വാതക രൂപമായ
ഓകസ്ിജൻ, ~ഖരരൂപമായ ഭൂമിയുെടഅംശമായശരീര�ിൽ
എ�ി�ു�വാതകരൂപമു�ജീവാ�ാ�െള, പുരുഷ�ാരിെല

'ൈദവാംശമായശരീരം'ജ�ഗുണ�േളാെടബീജ�ളായി
പരിണമി�ി�ു�തായി യു�ിഭ�ദമായി� ക്ണ�ാ�ാൻകഴിയും.

മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു�ജീവികള�െട ര�ാം ഭാഗമായസ�്തീയിൽ
ജീവാ�ാവ ഉ്ൾെ�� 'പുരുഷബീജെ� �ഭൂണമായും മനുഷ�നായും
രൂപെ�ടു�ാൻആവശ�മായ മൂലശരീരെ�'അ�ംഎ�
േപരിൽസൃഷട്ി�ു�ു. മാതാപിതാ�ൾഎ�ജീവാ�ാ�ൾ�്
ബീജഅ�സൃഷട്ിയിൽ പ�ിെ��ും, മാതാപിതാ�ളിെല
ശരീര�ിനാണ പ്െ��ും,ൈദവാംശം മാ�തമായഅവരിെല

ശരീരം സ�യം നിർ�ഹി�ുകയാെണ�ും മു� വ്ിശദീകരി�താണ.്
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മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരംആയു�,്ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ം,
മുഖഛായ, നിറം, െതാഴിൽഅഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി,ജനന
�ലം തുട�ിയ ജ�ഗുണ�െളയും,ജ��ളിലൂെട േനടിയി���
പുണ�പാപ�െളയും ജീവാ�ാവിൽ േകാർ�ിണേ��ത്
തീർ�യായുംആവശ�മാെണ�ിരിെ�അതി�ു�

മാർ��െളയും മഹാശാസ�്തപരമായി� ൈ്ദവാംശമായശരീരം
െച���തായി കണ�ാ�ുകേയ േവ�ൂ.സൂ�മ് ശരീരമു�
ബീജമായി രൂപെ�ടു� ജീവാ�ാവിെലതല, ഉടൽ,വാൽ,
ഡിഎൻഎതുട�ിയഘടക�ള�െടയും �പസ�ി
െവളിെ�ടു�തായി മന�ിലാ�ാൻകഴിയും.

ഏെറ�ുെറ 28 ദിവസ�ൾ േചർ�ആർ�വകാല� പ്ുരുഷ
ബീജെ�ലഭി�ു�ിെ��ിൽഅ�ം,സ�്തീകള�െട ശരീര�ിൽ
നി�ും ആർ�വര�േ�ാെടാ�ം െവളിയിൽ േപാകും,വീ�ും
മ�ായ ഭൂമിയിൽ േചരും. പുരുഷബീജം എ�ജീവാ�ാവിെന
സ�ീകരി�ു� മൂലശരീരമായഅ�ം,ജീവിയുെടസൂ�മ്
രൂപമായ �ഭൂണംഎ�റിയെ�ടു�ു.ജീവാ�ാവിന ജ്ീവിയായി

ജീവി�ാൻആവശ�മായശരീര േകാശ�ള�െടയും
അവയവ�ള�െടയും നിർ�ാണ�ിൽഏർെ�ടു� �ഭൂണ�ിെല
അ�ംസ�യംസ�ത�ം ഉേപ�ി� ജ്ീവാ�ാവിെനബ�ി�ുകയും

ത�ിൽബ�ി�ി�ുകയും ജീവിഎ� േപരിൽ വളരാൻ
ആരംഭി�ുകയും െച���ു. �ഭൂണ�ിെലഅ�വും
ൈദവാംശവുമായ മൂലശരീരം നി�യി�ുകയും

നിർ�ഹി�ുകയും െച��കയാണ.്

മുകളിൽ മനുഷ�െരേ�ാെല �പസവി�ു�ജീവികള�െട കാര�മാണ്
കുറി�െത�ിൽ, മു�യുെടയും മു�യിടു� ജീവികള�െടയും
കാര��ിൽഅടി�ാന പരമായി വ�ത�ാസമി�എ�റിയണം.
ഉദാഹരണ�ിന,് േകാഴിമു�യിെല �ഭൂണെ�,കടുകിേന�ാൾ
െചറിയ വലി��ിൽചുവ�കരുവിെ�ഓര�ക്ാണാം.
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െവ��രുവിെ�ഓര�ു�ഓകസ്ിജനും മു�േ�ാടും
കഴി�ാൽ,ബാ�ി മുഴുവൻ �ഭൂണ�ിനു വളർ�്

േകാഴി�ു�ായി മാറാൻആവശ�മായ ഭ�ണവും െവ�വും
അവയവഘടനയുമാണ.് മു� വിരി� ക്ു� െ്വളിയിൽ
വരുേ�ാൾ, മു�േ�ാട മ്ാ�തേമബാ�ി ഉ�ാവുകയു��
എ�തിെനവിശകലനം െച��േ�ാൾ, േകാഴി�ു�ിെ�
അവയവ�ള�െട മൂലരൂപെ�യാണ ഭ്�ണമായും,
'െവ��രുവും ചുവ�കുരുവും'ആയും െത�ായി

കണ�ാ�ിയത എ്� വ്��മാകു�ു.

പൂവൻേകാഴിയും പിടേ�ാഴിയും മു�യിെല �ഭൂണ�ിനു
കാരണമായബീജം,അ�ംഎ�ിവയും �ഭൂണെ�യും

േകാഴി�ു�ിെനയുംആവിഷ�്രി�� എ�ും നിർ�ി�� എ�ും
മ��ം മനുഷ�ർ വാദി�ി�േ�ാ.അടി�ാന പരമായി �ഭൂണ�ിലു�
മൂലശരീരമായഅ��ിനുമാ�തമാണ,് േകാഴി മു�യിലു�
ഭ�ണഘടക�െളനിർ�ി�ാനും,അവഉപേയാഗി�്
അവയവ�െളയും, പരമമായി േകാഴി�ു�ിെനയും
രൂപെ�ടു�ാൻകഴിയുകയു��.ബീജമായ ജീവാ�ാവ്
കു�ിെ�ശരീര�ിൽ ലയി�� േചർ�ിരി�ു�ു.

...

ആ�ാവിന ഭ്ാവം, ഉേ�ശംഎ�ിവെയ �പകടി�ി�ുവാൻ
കൺേപാളകൾ െകാ�ും കവിളിെല േപശികെള ചലി�ി��ം

സാ��മാ�ിയി���.്ക�ിെല േഗാളമണികെള
ചലി�ി�ു�ുമി�എ�ത �്ശേ�യമാണ.്

...
സ�പന്�ിൽജീവാ�ാവിെനശരീരം+ഓകസ്ിജൻ

പുറേ�� ന്യി�ു�ു. ..
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ജീവാ�ാവിനു േവ�ി മാ�തം �പവർ�ി�ു�
ൈദവാംശമായശരീര�ിേനാട ധ്ർ�ശാസ�്ത
�പകാരം െപരുമാറാൻജീവാ�ാവിന സ്�യം
ബാ��തയു�.് ഉദാഹരണ�ിന,്ശരീരം
ജീവാ�ാവിനു േവ�ി ചി�െ�ടു�ിയി���
നാഡീവ��ഹ�ിെ� �പവർ�ന�െള

അവതാള�ിലാ�ുകയുംബഹുഭൂരിപ�ം
േകാശ�ൾ�ുംഅവയവ�ൾ�ും േരാഗ�ള�െട
രൂപ�ിലും മ��ം വിനാശം ഉ�ാ�ു�തായ മദ�പാനം,
പുകവലി, മയ�ുമരു�,്അധികം മരു�,്തുട�ിയവ
ഒഴിവാേ��ത ജ്ീവാ�ാവിനു േവ�ി ജീവാ�ാവ്

സ�യം �ശ�ിേ��തായകാര��ളാണ.്

ജീവാ�ാവിെ�അ�ശ�യും,അലംഭാവവും,
അഹ�ാരവും, ദുഷ�്ാമ�ള�ം, ദു�ീല�ള�ം,
ദുഷേ്�ാപ�ള�ം, ദുർഭാഷണ�ള�ം,
ദുഷെ്�യത്ികള�ം, ദുർ��ണ�ള�ം,
ദുസ�ാർ��ള�ംവർ�ി�ു�തിന്

ആനുപാതികമായി�യം,കുഷഠ്ം,അ�ത,
ബധിരത,അംഗൈവക���ൾ,കാൻസർ,
എയിഡസ് ത്ുട�ിയ േരാഗ�െള, ഭൂമിയിലും
ശരീര�ിലും ഉ�തായ മൂലക�ളിെല
ന��നശ�ികളിലൂെട ഉ�ാ�ി െ�ാ�്
മഹാസമനീതിെയൈദവാംശമായശരീരം
ജീവാ�ാ�ള�െട േമൽ�ാപി�ു�താണ.്
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ൈലംഗികത േപാെലയു�കാര��ളിൽ
ജീവാ�ാവിന സ്ംഭവി�ു�ധാർ�ികപിഴവുകൾ,
ൈലംഗികഅതി�കമ�ൾഎ�ിവയ�്,്സിഫിലിസ,്
ഗുേണാറിയ,എയിഡസ്,്എ�ിവഅട�മു�
ചർ�വുമായിഅധികംബ�മു� േരാഗ�െള
െകാടു�ുേ�ാൾ,ജീവാ�ാവിന ച്ർ�വുമായു�

തീ�വബ�ം �പസ�മാണ.്
How are you ? ജീവാ�ാവിന എ്�െനയു� എ്�ാണ്
േചാദി�ു�ത ?്ൈദവാംശമായശരീരം മഹാനീതി ശാസ�്ത
�പകാരം ജീവാ�ാവിനു േവ�ി �പവർ�ി�ുകയാണ;്
അേ�ാൾഎ�ായേ്�ാഴും ന�താണ.്ജീവാ�ാവിെ�
ത��െ�േയാ മു���ളിെലേയാ പിഴവുകൾ മൂലം
ജീവാ�ാവിെനശി�ി�� തിരു�ാനായി�്
ശരീര�ിൽ േരാഗ�ൾഉൾെ�െടയു�
അവ�കെളസൃഷട്ി�ുേ�ാഴുംഅത്

ജീവാ�ാവിെ�ന�തിനു േവ�ി മാ�തമാണ.്
സംഭവി�ു�ത എ്�ാം ന�ത.്സംഭവി�ത ന്�ത.്ഇനി
സംഭവി�ാനിരി�ു�തും ന�ത.് �തികാല�ിലും
ൈദവം െച���കാര��ൾന�ത മ്ാ�തമാവു�ത്

അ�െനയാണ.്
ഓേരാജീവിയുെടയും ഓേരാേരാ പുരുഷെ�യും
സ�്തീയുെടയുംശരീരംൈദവാംശംആെണ�ിലും,

അടി�ാനപരമായിഓേരാശരീരവും
�പവർ�ി�ു�ത ഒ്െരാ� വ��ി�ു േവ�ി മാ�തം
ആവുകയാൽ,വ��ിെയസംബ�ി�ിടേ�ാളം
അയാൾ� ല്ഭി�തായി പറയാവു�ശരീരം
അയാള�െട മാ�തം സ��മായൈദവാംശമാണ;്
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�പത��ൈദവമാണ.്ൈദവാംശമായശരീരം േവറി�
സ�ത�െ�സ�ീകരി�ി�ി�ാ�തിനാൽ,ശരീര�ിെ�
വ�വ�ാപിത ഉടമയുംകാര��നുംകൂടിയാണ്

ജീവാ�ാവ.്ആകയാൽൈദവാശമായശരീര�ിെ�
േമൽ "എെ�"എ�അവകാശംശരീരം തെ�
ജീവാ�ാവിന ന്ൽകാെതനൽകു�ു�.്

ൈദവാംശമായും �പത��ൈദവമായും
ജീവാ�ാവിെ�ഒ�ം കൂടി,ജീവാ�ാവിനു േവ�ി

മാ�തം �പവർ�ി�ു�ശരീര�ിെ�
േജാലികെള േനായ�,് �വതം, മാ�ാെ�ാലി
തുട�ിയ േപരുകളിൽതട�െ�ടു�ു�ത്
കടു�അപരാധമാണ;്ൈദവനി�യുമാണ.്..
അവയവ�ള�െട നഷട്ം ജീവാ�ാവിെന ഉറ�ായും
ബാധി�ു�ു�.്ഇെ�� െ്ത�ി�രി�രുത.്

മുട�ൻ, ഒ��ാലൻ, െപാ�ൻ, മു�ിറിയൻ,കറു�ൻ, െവള��ിന,്
എ�ി�െനൈദവാംശമായശരീര�ിെ�അവ�കള�െട
അടി�ാന�ിൽവ��ിെയഅഥവാജീവിെയവിളി�ുേ�ാൾ
യഥാർ��ിൽജീവിയുെടസ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെനയാണ്
മാ�േ�രിൽ വിളി�ു�ത.് മുട�,് ഒ�ൈ��,്അ�ത,ബധിരത,

മു�ിറി,കറു�,് െവള��,്തുട�ിയവജീവാ�ാവിെന
ബാധി�ു�ി�എ� ക്രുതു�ത െ്ത�ാണ.്ശരീര�ിെല
ഗുണ�ള�ം,ൈവക���ള�ംഅനുഭവി�ു�ത ജ്ീവാ�ാവ്
മാ�തമാണ;് േവറി� സ�ത�െ�സ�ീകരി�ി�ി�ാ�ൈദവാംശമായ
ശരീരെ�യാണ ബ്ാധി�ാ�ത.് ഉദാഹരണ�ിന,്ശരീര�ിെല
ക��കൾ�അ്�തഉ�ായാൽജീവാ�ാവ അ്�നായി

എ�താണ വ്ാസത്വം.
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ൈദവാംശമായശരീര�ിെലൈവക��ം എ�തആ്ദിയും
അ�വും ഇ�ാ�മഹാശ�ികൂടിയായ

ൈദവ�ിെ�േയാൈദവാംശ�ിെ�േയാന��നതേയാ
േദാഷേമാ േരാഗേമാഅ�; മറി� ൈ്ദവാംശമായശരീരം
മഹാനീതി ശാസ�്ത �പകാരം ജീവാ�ാവിന മ്ഹാ

സമനീതിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുകയാണ.്തൽ�ാല
മേനാവിചാര�ൾ �പകാരം ശി�, േവദനഎെ��ാം
കണ�ാ�ാൻകഴിയുെമ�ിലും,വീ�ുവിചാരം
ഉ�ാവുേ�ാൾ,ൈദവവും �പത��ൈദവാംശമായ
ശരീരവും സംഭവി�ി�ു�െത�ാം ജീവാ�ാവിനു

േവ�തായകാര��ൾ മാ�തമാെണ�്
േബാ��െ�ടു�താണ.്

ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.
ശരീര�ിെലക�,്ൈക�,്കാല,്വിരല ത്ുട�ിയ
അവയവ�ൾ� ന്ഷട്ം ഉ�ാകുേ�ാൾ,വീ�ും

കിളിർ�ു വരു�ത�;അവയവ�െളസംര�ി�ുവാൻ
ജീവാ�ാവിെനശരീരമായൈദവാംശം ജാ�ഗതെ�ടു�ു�ു !
അേതസമയം,അവയവ�ളിെല മാംസം, (ത��)്എ�ിവ
നഷട്െ�ടുേ�ാൾ,അവെയകിളിർ�ി� പ്ഴയതു േപാെല

ശരിെ�ടു�ുവാൻശരീരം ത�ാറാകു�ു.
�വണ�ള�ം മുറിവുകള�ം പാടുകള�ം ഒെ�സുഖെ��്
പഴയതുേപാെലശരിെ�ടു�ത അ്നുഭവി�ുകയും

കാണുകയും െച���വർസ�യം വിശകലനം െചയത്ാൽ
ഗൗരവം മന�ിലാകും.
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മ�ിൽ മഹാലയി�ി��� ഭൗതികഅസത്ിത�ം ഉ�തായ
ധർ�ശാസ�്തനിയമ�െളഅനുസരി�� ജീവി�ുവാനും,സ��ം
എ� ക്രുതു�തായശരീരം ഉൾെ�െടസമസത് ജീവികള�െടയും
ശരീരേ�ാട ധ്ർ�ശാസ�്ത �പകാരം മാ�തം െപരുമാറുവാനും
�ശ�ിേ��താണ.്വ��ിയുെട/ജീവാ�ാവിെ�വ��ിപരവും

സാമൂഹികവുമായകടമയാണത.്..

ൈദവ�ിെ� �ദാവക രൂപമായജലം െകാ�,്കുളിയിലൂെട,
ശരീര�ിെലചർ��ിൽവ�ാപരി�ിരി�ു�
ജീവാ�ാവിെന�ൂടി ശു�ി െച���താണ.്

ജീവാ�ാവിെ��ാനം െനറുകയിൽ 'മഹാേദവിയുെടയും
മഹാേദവെ�യും' മൂ�ാം േന�ത�ാനമാണ.് മനുഷ�ർ
ഏകേദശമായിസദാഅനുഭവി� അ്റിയു�കാര�മാണത.്
ജീവാ�ാവിെനയഥാർ��ിൽൈദവം മറ��;

ഉയർ�ിയാണ െ്വയ�്ു�ത.്

...കൂടുതൽവിശദീകരണ�ൾമഹാേവദ �ഗ��ിൽ
ലഭ�മാണ.്

ഗീതാകാരനായകൃഷണ്നും,നാരായം െകാ� ച്രി�തം

എഴുതാൻനിേയാഗി�െ�� മൂലനായനാരായണനും

�ബ�ംഎ�ാെണ�ും, �ബ�വും
പര�ബ�വും ര�ാെണ�ുംയഥാർ��ിൽ
അറിയി�ായിരു�ു. േവദ�ള�െട ഭാഗമ�ാ�
സമ്ൃതി,പുരാണ�ളിെലചിലകാര��െള
മാ�തം ചുവെട ഉ�രി� േ്ചർ�ു�ു :
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ദുർ�, 'ഗണപതി,വിഘേ്നശ�രൻ'തുട�ിയ
േപരുകള�� 'ഗജപാതി', രാമൻ,കൃഷണ്ൻ
എ�ി�െനഏതാനും േദവതകള�െടയും
ദുർേദവതകള�െടയുംയാഥാർ��ം

ജനി�ു�ത ജ്ീവി�ാനാണ;്ജീവി�ുകയാണ എ്�ാ ജീവികള�ം
െച���ത;്ജീവി�ു�ത ആ്ന�ി�ാനാണ;്ത�ള�െട
ആന��െളവർ�ി�ി�ാനാണ ഓ്േരാ മനുഷ�നും
�പയ�ി�ു�ത.്അതിനിെടൈദവവും, േദവതകള�ം

മനുഷ�ർ� ശ്��ം ഉ�ാ�ു�ുേ�ാ?!ൈദവെ�മനുഷ�ർ
ശ��ം െച���ുേ�ാ,നി�ി�ു�ുേ�ാ?എ�ിവെയ
�ഹസ�മായിെ��ിലും വിശകലനം െച�ാെതസമ്ൃതി,

പുരാണംതുടർ�ു കൂടാ.

മനുഷ�നും മ���ജീവികൾ�ുംആന�േ�ാെട ജീവി�ാൻആവശ�മായെത�ാം
മ�ായ ഭൂമിയിൽ നി�,് മ�ിെ�അംശമായശരീര�ിലൂെട ലഭി�ു�ു�.് മ�ിൽ

മഹാലയി�ി�ി���ശാസ�്ത�െളയുംഅവ �പകാരമു�ശ�ികെളയും
ഉപേയാഗെ�ടു�ിയാണ അ്ന�മായആന��െളെയ�ാം മനുഷ�ൻ േനടു�ത.്
സമസത്വും (മ��ം ഭൂമിയുമായ)ൈദവം നൽകു�താണ,് നൽകു�താേണാ,
നൽകു�ത�എ�ീ �കമ�പശന്�ളാണ വ്ിഷയവിശകലനംആവശ�മാ�ു�ത.്
മനുഷ�രുെട ജീവിതെ�അസ��മാ�ാൻ ഒരു േദവതകള�ം മനുഷ�രുെട മു�ിൽ
�പത��െ�ടു�ി�എ�തിൽ നി�,് േദവതകൾ ഉെ��ിൽതെ�യുംഅവർ�്
മനുഷ�രുെട മു�ിൽ �പത��െ�ടാേനാ ഉപ�ദവി�ാേനാ മഹാവാ�ല�വും

ഏകൈദവവുമായ മഹാേദവിയുെടഅഥവാൈദവ�ിെ�അനുവാദം ഇെ��ത്
അനുഭവസത�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 മഹാമാതാവുമായൈദവം കാ��ക. �പേത�കം
�പേത�കം സൃഷട്ി�ി���തായഓേരാ കു�ിനും/ മനുഷ�നും മഹാഉചിതമായ
സമയ�ൈ്ദവം �പേത�കം �പേത�കമായും േനരി��ം 'ഭൗതികശാസ�്തം, ധർ�
ശാസ�്തം,ആ�ീയശാസ�്തം',എ�ീ 3യഥാർ�മായ േവദ�െളഅഥവാ
മഹാശാസ�്തെ�മുഴുവൻ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�താണ.്

'സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കർ�ാവും മഹാമാതാവുമായൈദവ�ിെ�യും',
'സൃഷട്ികളായ മനുഷ�രുെടയും',ഇടയിൽസൃഷട്ികളായ മധ��രുെടആവശ�ം

ൈദവ�ിനി�;ൈദവം മധ��െര നിയമി�ി��മി�.
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ൈദവം നിയമി�ി�ി�ാ�തായ മതാചാര��ാെരയും ഗുരു��ാെരയും
പിൻപ�ിയതും 'ഗൗരവമായൈദവകാര��ളിൽതീർ�ുംഅപൂർ�രായ
അവരുെടഅ�ാനെ�ചുമ�ു േപാരു�തും' മനുഷ�രുെട േഭാഷ�മാണ.്
ബു�ിശ�ിയും ഓർ�ശ�ിയും മ��ശ�ികള�ം മനുഷ�േര�ാൾകുറവായി ലഭി�
മൃഗ�ള�ം പ�ികള�ംസസ��ള�ം മ���ള�ംഅവനവെ�കാര�ം േനാ�ി
ജീവി�ുേ�ാൾ,കൂടുതൽലഭി�ി��� മനുഷ�ൻ മാ�തമാണ ൈ്ദവം േനരി�്
ഏ�ി�ി�ി�ാ�ൈദവകാര��ള�െട േപരിൽഅേന�ാന�ംകടിപിടി കൂടു�ത.്

ൈദവം കാ�ിയഅപരാധമ�അെത�സ്ുവ��മാണ.്

ജീവി�ാൻആവശ�മി�ാ�കാര��ള�െട േപരിൽ,ജീവികള�െടെയ�ാം
ജീവിത�ിൽഅസേ�ാഷവും,അസമാധാനവും,ധാർ�ിക

അധഃപതന�ള�ംസൃഷട്ി�ു�ത മ്ഹാമാതാവായ മഹാേദവി� അ്ഥവാ
ൈദവ�ിന അ്സേ�ാഷെ�നൽകു�ു�;്ൈദവേ�ാടും ഒരു തരം ശ��മാണ്
മനുഷ�ർ െച���ത ്എ�ുസാരം.ത�ൾ�ുേവ�െത�ാം നൽകു�

മ�ിെനയും, മ�ിെ�നിയമ�െളയുംഅവഗണി�� െകാ�ൈ്ദവ�െള�ു
േപരി� േ്ദവതകെളയുംപിശാചു�െളയും മത�ഭാ��ാെരയും

മ��വാദികെളയും േജ�ാതിഷികെളയും േതടിേ�ാകു�ത മ്നുഷ�രാണ.്
ചുരു��ിൽ മ��ം ഭൂമിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ

മഹാേദവിആവശ�െ��� മനുഷ�ർ േകാ�പായ�ൾകാ���ത.്

'മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവം' മഹാഭ�ദമാ�ിയി���അഥവാ 'സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ു�നിയമ�െളയുംശ�ികെളയും'
വിശദമാ�ു� മഹാശാസ�്ത�ിൽ (േവദ�ളിൽ), മഹാ �പപ��ിന്
അതീതമായ 'മഹാ�ബ�വുംഏകൈദവവുമായ മഹാേദവി'യും,
'ഏകദാസനായ പരമശിവനും' പരാമർശി�െ�ടണംഎ�ത്
മഹാശാസ�്തപരമായആവശ�മാണ.് മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ
മൂലക�ള�െടയുംഎ�ാആ��ളിലും ഇലകേ്�ടാൺ, േ�പാേ�ാൺ

എ�ി�െന ഭൗതികമായഅസത്ിത�േ�ാെട മഹാശിവയുംശിവനുമു�.്
ആ��ിെല മ��കണ�ൾ 'മ��ം ശരീരവും ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�'
അന�മായ ഗുണ�െളയുംശ�ികെളയും മഹാനീതിശാസ�്തപരമായ
�പവർ�ന�െളയുംജ�ഗുണ�െളയുംസംബ�ി���വെയ�്

തല�്ാലം കരുതുക; മഹാഉചിതമായിൈവകാെത െവളിെ�ടു�ു�താണ.്
പരിശു�ാ�ാവ,്യേഹാവഎ�തുംഅ�ാഹു, റസൂൽഎ�തും
ഭാഗികമായശരികളാണ;് പരിശു�ാ�ാവ,്അ�ാഹുഎ�ീ പദ�ൾ

ഏകൈദവമായ മഹാേദവിെയ കുറി�ുേ�ാൾ;യേഹാവ,ൈ�ക�,്ഈസാ,
റസൂൽഎ�ിവഏകൈദവദാസനായ പരമശിവെന കുറി�ു�ു; റസൂൽ
എ�ത ഇ്�ാം മത�ിെല മുഹ�ദ ന്ബിഅെ��ുംഅറിയണം.
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ഏകമഹാശ�ിയായൈദവംഎ�തിനു പകരംൈദവ�ൾ /േദവതകൾ/
മല�ുകൾ / മാലാഖമാർഎ�ി�െന നീ�പ�ികഏെറ�ുെറ എ�ാ
മത�ളിലും ഉ�.്ൈദവം ഒരുപാട േ്ദവതകെളസൃഷട്ി�ി��േ�ാ?
ഉെ��ിൽ, േദവതകെളസൃഷട്ി� മ്നുഷ�െര സഹായി�ുകയാേണാ,

ഉപ�ദവി�ുകയാേണാഎ�ീ ന�ായമായ േചാദ��ൾ ഉ�.്
വിശദീകരി�ാം:യഥാർ�മായ േവദ�ള�െട ഭാഗമ�ാ�തും,
കാലാകാല�ളിൽസമ്ൃതിയിലും വിസമ്ൃതിയിലും െപടു�തുമായ
േദവതകള�െട ചരി�തെ�സമ്ൃതിഎ�ു പറയു�ു. 'സാധാരണ
ജന�ള�െടയും രാജാ��ാരുെടയും,അവരിൽ നി�ും

പരിവർ�നം െച�െ�� േദവതകള�െടയും രാ�സ�ാരുെടയും
സ�ി�ശമായ ചരി�തെ�പുരാണംഎ�ും പറയു�ു.

ഗജപാതി എ�ഗണപതി ഉൾെ�െടയു� േദവതകെള�ാം
സമ്ൃതിയുെട ഭാഗമാണ;് േവദ�ള�െടഅഥവാ

മഹാശാസ�്ത�ിെ� ഭാഗമ�; മ�ിെലഎ�ാ മൂലക�ള�െടേയാ
എ�ാആ��ള�െടേയാ ഭാഗമ�; ഒരു വാതകമൂലകെ�മാ�തം
ബ�ി�ി���ജീവാ�ാവിെ� ഭൗതികഅസത്ിത�ം മാ�തമാണ്
േദവതകൾെ��ാം ഉ�ത.്വ�ത�സത് മത�ൾ �പകാരവും
വ�ത�സത് േദശ�ളിെലവ�ത�സത്�ളായ ഭാഷകൾ �പകാരവും,
േദവതകള�െട �പവർ�നപരിധികൾ �പകാരവും േദവതകൾ,
േദവ�ാർ, മല�ുകൾ, മാലാഖമാർഎെ�ാെ�അവർ�്
േപരുകള��.്അവെര�ാംആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല
ആവശ��ൾ�ായിസൃഷട്ി�െ��വരാണ.് ര�ാമെ�

മഹാകാലച�ക�ിെലആദ� സൃഷട്ിച�ക�ിൽൈദവവി�വവും
തുടർ� സ്ൃഷട്ിച�ക�ിെല മനുഷ�രുെടസംഹാരംഎ�
േമാ�വുംആരംഭി�ു�തിനു മു� േ്ദവതകെളെയ�ാം
പിൻവലി�ു�താണ.്വളെര േപെരപിൻവലി��കഴി�ു.

ദുർേ�വതകളായിഅധഃപതി� േദവതകള�െടസ��ചി�ത�ള�ം
വീഡിേയാ�ി��കള�ം �പതിമകള�ം 'െത��കൾഏെറയു� സേ�ശ�ള�ം'
�പചരി�ി�ുവാൻ മതജാതിരാഷ�്ടീയ ജീവികളായഅവിേവകികൾ
�പവർ�ി�ു�ത സ്ദാകാണുകയുംഅറിയുകയും െച���
സുഹൃ�ു�െള േ�ാെലയാണ.്ൈദവശി� പിടി��വാ�ുകയാണ!്
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േദവതകളിൽ �പഥമ പൂജനീയൻഎ� െ്ത�ി�രി�ി���
'ഗണപതി,വിഘേ്നശ�രൻ'തുട�ിയ േപരുകള��

'ഗജപാതി'യുെടയാഥാർ��െ�ഹ�സ�മായിഅറിയി�ു�ു.

അ�ം മുഖവുരആവശ�മാണ :്

ഓംകാര നീതിശാസ�്തംഎ� മഹാശാസ�്തനാമം ഉ�തായ
'മഹാനീതിശാസ�്തം' മഹാവാ�ല�മാണ.്കാരണം:

മഹാ�പപ��ിെ�ശ�ി നിയ��ണസ�യാണ ഓ്ംകാരം;
എ�തി�ുപരി, മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമാണ ഓ്ംകാരം.
മഹാഹൃദയം നിറെയകു�ു�ളായസൃഷട്ികേളാടു�

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

മഹാ�പപ��ിെ� 'ശ�ിനിയ��ണസ�മാ�തമാണ്
ഓംകാരം'എ� '്1000 േകാടി വർഷ�ള��ആദ�

മഹാകാലച�ക�ിെല' മനുഷ�രും േദവതകള�ംവിശ�സി�ിരു�ു.
ഇേ�ാഴേ�ത ര്�ാമെ�മഹാകാലച�ക�ിെലആദ�െ�
സൃഷട്ിച�കമാണ.് മഹാമാതാവും മഹാേദവിയുമായൈദവ�ിെ�
മഹാഹൃദയം കൂടിയാണ ഓ്ംകാരംഎ� ത്െ�ഏകദാസനിലൂെട
മഹാേദവി െവളിെ�ടു�ു�തും, മഹാേദവി മനുഷ�രൂപ�ിൽ
മഹാഅവതരി�ു�തും ഇേ�ാഴെ�സൃഷട്ിച�കം മുതലാണ;്
അ�ാരണ�ാൽഇേ�ാഴേ�ത മ്ഹാസൃഷട്ിച�കമാണ.്

മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയംകൂടിയാണ ഓ്ംകാരംഎ�്
ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല മനുഷ�േരാടും േദവതകേളാടും
െവളിെ�ടു�ാ�തിെ�കാരണംഏ�വും �ഹസ�മായി

പറയാം :
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മഹാ�പപ�െ�യും,കു�ു�ളായി� ജ്ീവികെളയും,സൃഷട്ി�തുകൂടാെത
കു�ു�ള�െട സേ�ാഷെ�കണ�ാ�ി മഹാവാ�ല�െ�തെ�

മഹാആന�മായി� മ്ഹാമാതാവായ മഹാേദവി മഹാനി�യി�ി���.്എ�ാൽ
മഹാനീതിപതി കൂടിയായ മഹാേദവി മഹാസമനീതിെയ ജീവികൾെ��ാം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തു െകാ� മ്ഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മാ�തേമ

�പവർ�ി�ുകയു��. മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെ�വിശദാംശ�െളഅറിയുേ�ാൾ
ജന�ൾൈദവെ�ഭയ�ു�താണ.് െപാേ�ാമന കു�ു�ൾ മഹാമാതാവായ
മഹാേദവിെയ ഭയ�ു�ത മ്ഹാേദവി യാെതാരി�ലും ഇഷട്െ�ടു�ി�.തെ�
കു�ു�ള�െട ഭയം മാ�ാനും,ൈദവം മഹാവാ�ല�മാെണ� ക്ു�ു�െ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� ആ്�ീയ
സാ�ാത�്ാരം േനടിയഏതാനും വിശിഷട് വ��ികെളഏൽ�ി�ുകയും െചയത് ;ു

േദവതകൾഎ� േപേരാെട. മഹാദാസനും �പപ�പിതാവുമായ
പരമശിവനിലൂെടയാണ േ്ദവതകെള നിയമി�തുംആവശ�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�ി�െനഏതാനും കാര��ള�െട ഭരണമാണ േ്ദവതകെളഏ�ി�ത.്
ൈദവ�ിെ�യും,ൈദവഭാഗമായഏകദാസെ�യും �പതിനിധികളായി

�പവർ�ി�വരിൽ ഒരാൾ� മ്ഹാ�പപ��ിെ�ശ�ി നിയ��ണസ�
കൂടിയായഓംകാരെ�നൽകുകയും, �പവൃ�ികളിൽ വീഴച് വരു�ിയാൽ

ര�ാമെതാരു േദവതെയഏ�ി�ുെമ�ും വ�വ�െചയത് .ു

ഓംകാരെ�, മഹാേദവിയുെടസൃഷട്ികൾ മാ�തമായ േദവതകൾ
അനാദരി�ാൻഇടവ�ാൽ, മഹാഹൃദയേ�ാട അ്പരാധം
െചയത്തായി�� േവ�ാ;ശ�ിനിയ��ണസ�േയാടു
െചയെ്ത�ായിേ�ാെ�; മഹാവാ�ല�മായഓംകാരം
കു�ു�ളായ ജീവികേളാടു കാ�ിയ മെ�ാരു

മഹാകാരുണ�മായിരു�ു അത !്

മനുഷ� ഭരണാധികാരികെള ല�ി�ി�ുംവിധം,വളെരയധികം െത��കള�ം
അപരാധ�ള�മാണ േ്ദവതകൾെചയത്ു 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�ികഅധഃപതന�ൾ� ക്ാരണമായി���.്

ഏകൈദവമായ മഹാേദവി ഓേരാേരാ കാര��ൾ� ച്ുമതലെ�ടു�ിയ
േദവതകെളആദരി�ു�തിനുപകരംആരാധി�ു�തൈ്ദവനി�യാണ.്
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ഏകൈദവമായ മഹാേദവി നൽകിയിെ��ിൽയാെതാരു ശ�ികള�മി�ാ�
േദവതകൾ, മനുഷ�രുെടആരാധനകെളആസ�ദി�തുംകടു�ൈദവനി�യായി.
സൃഷട്ികൾെ��ാം ശ�ി െകാടു�ു�ഏക മഹാശ�ിയുംഏകൈദവവുമായ
മഹാേദവി�ു മാ�തമാണ ആ്രാധനകെളസ�ീകരി�ാൻ േയാഗ�ത ഉ�ത.്ഏക
മഹാശ�ിയുംഏകൈദവവുമായ മഹാേദവി� ആ്രാധനകെളആവശ�വുമി�.
ആരാധനയുെടഅർ�ം േപാലുമറിയാത, മ���ജീവികെളയും, മനുഷ�രിെല

കളി�ാെരയും, നട�ാെരയും, നടികെളയും, രാഷ�്ടീയ�ാെരയും,
മതപുേരാഹിത�ാെരയും,ക��ാെരയും, െകാ��ാെരയും, പീഢന�ാെരയും,
തീ�വവാദികെളയുെമാെ�ആരാധി�ാൻനട�ു�വിവരേദാഷികൾ ഉൾെ�െടഎ�ാ

ജന�ള�ംഅറിയുക :

ആരാധനയിെല ഒ�ാം ക�ിജന�ളാവാം;എ�ാൽ
ര�ാം ക�ിയുംആരാധനെയസ�ീകരിേ��തുമായ
മഹാേദവിേയാ,ഏക �പതിനിധിയായഏകദാസേനാ,
േനരി� അ്നുവാദം നൽകാെതൈദവാരാധനഎ�
ക�േ�രിൽ േകാ�പായ�ൾനട�ു�വർെ��ാം

മഹാനീതിശാസ�്തപരമായൈദവശി�തീർ�യായും ഉ�.്
ആവകകാര��െളയും, േദവതകെള��ിയും സമസത്

�പപ�കാര��െളയും ൈദവകാര��െളയും www.omsathyam.com
എ�െവബൈ്സ�ിൽ മഹാശാസ�്തപരമായി� വ്ിശദീകരി�ി���.്

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

ഗജ�ിെ�അഥവാആനയുെട പകുതിയും മനുഷ�െ� പകുതിയും േചര�്
വിചി�തജീവിരൂപം ശാസ�്തപരമായ ഒരു സംവിധാനമാണ.്വികലവും വികൃതവുമായ
കഥകള�മായി ഗജപാതിയുെട സൃഷട്ിെയ ഇ� പ്രാമർശി�ി���ത ശ്രിയ�. ഗജപാതി

എ� േദവതെയസൃഷട്ി�തിെ�യഥാർ�കാരണ�ൾഉ�തമാണ :്

എ�ാസൃഷട്ിച�ക�ള�െടയും ര�ാമെ�പകുതിയിൽ 'മായ'അഥവാൈദവം
�പത��മാകും മു�,് ഭൂമിയിെല�ുമു� മനുഷ�രിൽ ദുസ�ാര�്�ൾനിമി�ം
�കേമണയായിഅഹംഭാവം, ദുഷ�്ാമം, ദുസ�ാർ�ം, ദുഷ�്ീർ�ിേമാഹം

തുട�ിയവവളെരയധികംഅധികരി�ു�താണ.്ഇേ�ാഴെ�
മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിലും മനുഷ�ർഅറിയു�തുംഅനുഭവി�ു�തുമായകാര�മാണത.്

മനുഷ�ർ ഗുരുവിെനഅഥവാഅ��ാപകെനആദരി�ാ�അവ�യിലും,
അ��ാപകവൃ�ിഎ�ാെല�ാെണ�അ്��ാപകർ�ു േപാലുംഅറിയാ�
കാല�ിലുമാണ '്മായ' �പത��മാകു�ത.് (ൈദവീകമായ വിദ�ാഭ�ാസ
സ��ദായെ���ിസൂചിത െവബൈ്സ�ിൽ വിസത്രി�ി���.്)
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അഹംഭാവം,അ�ാനം, ദുസ�ാർ�ം, ദുഷ�്ീർ�ിേമാഹം,
തുട�ിയവനിമി�ം മനുഷ�ഗുരുവിെന യേഥാചിതം
അംഗീകരി�ാ�ആധുനികകാല�ാണ '്ഗണപതി'
എ�റിയെ�ടു�ഗജപാതിയുെട �പസ�ി. െടലിവിഷനിലും

സിനിമകളിലും മ��ംകാർ��ൺ മനുഷ�രും, പൂ�യും,എലിയും, മാനും,
സിംഹവുെമാെ�സംസാരി�ു�തും,അവധർ�കാര��ൾ
ഉപേദശി�ു�തും,കാണികളായ മനുഷ�ർ �ശ�ി�ിരി�ു�തും
ആസ�ദി�ു�തും ക�ി���വരുംഅനുഭവി�വരും ഉ�ാകും.
മനുഷ�േര�ാൾതാണഅവ�യിലു� മൃഗ�ളിലൂെടയും മ��ം

ധർ�കാര��െള ഉപേദശി�ുേ�ാൾ േകമ�ാെര�ു സ�യം കരുതു�വർ
ഉൾെ�� ജന�ൾഅതംഗീകരി�ു�ു ; �പസത്ുത മന�ാസ�്ത �പകാരമു�
സൃഷട്ിയാണ ഗ്ജപാതിയുേടത.് മ��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ
എ�ീ ജീവിച�ക�ിൽ മൃഗാവ�യിൽ പകുതി ജ��ൾ പി�ി�
േ�ശഷഠ്നായ ഒരുആനെയ മനുഷ�രൂപവുമായി ബ�ി�ി�ു�ു,

മനുഷ�രുെട ഗുരുവാ�ു�ു. മനുഷ�ഗുരു��ാരുെടഅധിപനാ�ു�ു.
(മഹാഗുരുഎേ�ാഴും മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തെ�യാണ.്).

ആന�ലയും മനുഷ� ഉടലും േചർ�വിചി�ത രൂപേ�ാെടയു�
ഗുരുവിെന മനുഷ�ർആസ�ദി�ു�ു,അംഗീകരി�ു�ു,
അനുസരി�ു�ു, േലശം ഭയ�ുകയും െച���ു.

മനുഷ�ഗുരു��ാരുെട സംശയനിവൃ�ിയും ഗജപാതി െച���ു.
സൃഷട്ിച�ക�ിെല മനുഷ�രുെട സംഹാരംഎ� േമാ�ം പുേരാഗമിെ�,

ഗജപാതി� പ്ൂർ�മനുഷ�നായി ശാസ�്ത�പകാരം പരിണാമം
ഉ�ാകു�താണ.് നാരദൻഎ�മനുഷ�ഗുരുവായി ഗജപാതിആദ�ം
പരിണമി�ു�തും പി�ീട മ്�� മനുഷ�ജ��ൾഎടു�ു�തുമാണ.്
ഗജപാതിെയ നാരദനായി ഉയർ�ുേ�ാൾ, പുതിെയാരു ഗജപാതിെയ

സൃഷട്ി�ു�ുമു�.്

വിഘേ്നശ�രൻഎെ�ാരു നിേയാഗം കൂടി ഗജപാതി�ു�.്വിഘന്ം
അഥവാ തട�ം ഉ�ാ�ു�ഈശ�രൻഅഥവാ ദാസൻഎ�ാണ്
വിഘേ്നശ�രൻഎ�തിെ� അർ�ം.ൈദവീകമ�ാ�അഥവാ
ശാസ�്തപരമ�ാ� �പാർ�നകള�ംആരാധനാസ��ദായ�ള�ം
പാടി�.അതിനാൽധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ�പൂജകെളയും
�പാർ�നകെളയുംആരാധനകെളയും തട�െ�ടു�ുകഎ�
നിേയാഗം ഗജപാതി� ശ്ിവ�പതിനിധിയിലൂെട നലക്ി.
അ�െനയാണ ഗ്ജപാതി വിഘേ്നശ�രനായത.്
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ഭൂമിയിെല�ുമു� മനുഷ�രുെട കാര��െളയാണ മ്ഹാശാസ�്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�ു�തിലാണ്
ഇ��യിൽ ഉൾെ�െട ഭൂമിയിെല�ും ഓേരാേരാ കാല�ളിലും ജീവി�വർ

ഭൂരിപ�വും വിജയി�� േപാരു�ത.്)

വ�ത�സത് മത�െളബ�െ�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� സ്�യം വിശകലനം െചയത് ഏ്െതാരാൾ�ും
േബാ��െ�ടാവു�താണ.് ഉദാഹരണ�ിന '്മ��ം ഭൂമിയുംൈദവവുമായ
മഹാേദവിയും', 'ൈദവഭാഗവുംൈദവദാസനുമായ പരമശിവനും',ജീവികള�െട

ആന��ൾെ��ാംഅതീതമാണ.്

സർ�വും സൃഷട്ി�ു�ത ്മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവമാെണ�ും,ജീവികള�െട
ആന��ിനാണ പ്ാലും പഴവും ശർ�രയും െന��ം േതനും േത�യും ച�നവും

(പ��)വസ�്ത�ള�ം സ�ർ�വും െവ�ിയുംആഭരണ�ള�ം പൂ�ള�െമ�ാം
സൃഷട്ി�ി���ത എ്�തിെന മറ�ും മറ��ംഅറിയാെതയുംഅവഗണി��ം

ൈദവ�ിനു െകാടു�ു�ുഎ� േപരിൽ വി�ഗഹ�ളിൽ ഒഴി�ു�തും ഒഴു�ു�തും
ചാർ�ു�തും പാഴാ�ു�തും മ���സർ�ുകൾനട�ു�തും മനുഷ�രുെട ധന
ഊർ�സമയ�െള നഷട്െ�ടു�ു�തുംകടു�ൈദവനി�യും കടു�
പാപ�ള�മാണ;്കടു�ൈദവശി�കള�ം തീർ�യായും ഉ�.്അേതസമയം
'സൃഷട്ികളായ േദവതകള�െട'ആന��െള�ാം മനുഷ�രുേടതുതെ�യാണ.്
മനുഷ�ർ� െ്ച��� േസവന�ിന ക്ൂലിെയേ�ാണം േമ�ടിആന�വർ�ക
വസത്ു�െളസ�ീകരി�ുവാൻ േദവതകെള മഹാഅനുവദി�ിരു�ു; 'മായ'
�പത��മായ സംഹാര കാലെ�േനരി���സംവിധാനമായിരു�ുഅത;്

വി�ഗഹ�ിൽചാർ�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�രിൽനി�ുംെതരെ�ടു�െ��വിശിഷട് വ��ികളായ) േദവതകൾ
ആന�ജീവിതം നയി�ത അ്വർൈദവ�ിെ�സൃഷട്ികള�ംകു�ു�ള�ം
ആയതുെകാ�ാണ.്എ�ാൽധർ��ഭംശം പാടി�.ആധുനികകാലെ�
അധർ�ികളായ മനുഷ�േര�ാൾമടിയരും ധൂർ�രുംഅഹംഭാവികള�ം,
കാമെവറിയരും ഒെ�യായിഅേനകം േദവതകൾഅധഃപതി��;ചിലർ�്
സൂചകമായി േദഹം മുഴുവൻവിഷനീലനിറവും വീണു ... �പാേയണ

േദവതകൾ� ദ്ുർേ�വത, രാ�സൻ,പിശാച ഇ്ത�ാദി പരിണാമവും ഉ�ായി.
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അശാസ�്തീയമായആരാധനാ സ��ദായ�ള�ം ബ�െ��അധർ��ള�ം
ഉ�ാവാതിരി�ാൻ നിേയാഗി�െ��യാളാണ വ്ിഘേ്നശ�രൻ അഥവാ ഗജപാതി.

പിെ�യുംഎ�ുെകാ� അ്ശാസ�്തീയമായഅഥവാ വർ��മായ
ആരാധനാസ��ദായ�ൾ ഉ�ായി/തുടരു�ുഎ� േചാദ�മു�.് ഉ�ര�ിെ�
ആദ�ഭാഗെമ�ത,് മുകളിൽ വ��മാ�ിയതു േപാെലഹി�ുമത�ൾ ഉൾെ�െട
ഏെത�ിലും മതവുമായ� ഗജപാതി�ുബ�ംഎ�താണ.്എ�ാ മനുഷ�രുമായും,
ശാസ�്തവുമായാണ ബ്�ം. ഭൂമിയിൽഅേനകം മത�ള��ാവാനും,അേനകം
ആരാധനാ സ��ദായ�ൾ ഉ�ാവാനും ഒരു മുഖ�കാരണം ഗജപാതി തെ�

വിഘേ്നശ�രനിേയാഗ�ിൽവീഴ�് വരു�ിഎ�താണ.്ൈദവമാകാൻ പരി�ശമി�
െകാടിയ 2 േദവതകെള, �പധാനമായും ര�ാമെനസ��ം ദുസ�ാർ��ൾ�ു േവ�ി

പി�ുണ�ത ഗ്ജപാതി�ുവിനയായി.

'ദുരാ�ാ�ളായി മാറിയ േദവതകെളൈദവമായി�രുതി
പൂജി�ു�തിനുംആരാധി�ു�തിനും മ��ം'വിഘേ്നശ�രൻ

തട�മു�ാ�ാതിരി�ാനായിഅധമനീച
ആരാധനകള�െട മുേ�ാടിയായി വിഘേ്നശ�രന്
ഇഷട്മു�തായപഴം,ശർ�ര, േത�, ഉ�ിയ�ം,

തുട�ിയവെയ�ാം സത്ുതി�� െകാ� ന്ൽകിയി� ആ്ദ�ം
വിഘേ്നശ�രെന �പസാദി�ി�ുകഎ�അഴിമതിരീതി
�ാപി�െ���.ഗണപതിപൂജയും ഗണപതിേഹാമവും
ഗണപതിെയ �പകീർ�ി���ആേഘാഷ�ള�ംമ��ം
അ�െനയാണആ്രംഭി�ത.്ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ�
ആരാധനകെളവിഘന്െ�ടു�ുവാന ്നിേയാഗി�െ��

വിഘേ്നശ�രൻ,അധമ�ളായപൂജകെളയും
ആരാധനകെളയും വവിഘന്�ളിൽനി� ര്�ി�ാനു�
ഈശ�രനായി മാറി.ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ�ആരാധനാ
സ��ദായ�ൾഭൂമിയിെല�ുംവ�ാപകമാവാൻ

വിഘേ്നശ�ൻ ഒരു മുഖ� കാരണമായി.

ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെലഓേരാസൃഷട്ിച�ക�ിലും 2 േപർ വ�്
അനവധി വിഘേ്നശ�ര�ാർ ഉ�ായിരു�ു എ�ു മന�ിലാകുമേ�ാ.
അതിൽഏതാനും േപർ േ�ാഴെെ�മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽ
മനുഷ�ജ��ിലു�.്ആദ� ഗജപാതിയുെട മകളായി�ാണ്

മഹാശ�ിയായ മഹാജഗദംബ ഭൂമിയിൽ  മഹാഅവതരി�ി���ത.്
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(�ബ�ം �പേവശി� മ്ഹാേദവിയുെട മനുഷ�ാവതാരം
സ�ൂർ�മാകു�ത എ്േ�ാെഴ�ും �പേവശി�� കഴിേ�ാഎ�ും
തൽ�ാലംഈയു�വന അ്റിയി�. മഹാേദവി മഹാഇഷട്�പകാരം

അറിയി�ു�താണ.്). മനുഷ�ജ��ിലു�പഴയ
വിഘേ്നശ�ര�ാർ പുനർ�നി� േ്കരള�ിെലസാമൂഹ�രാഷ�്ടീയ
മ�ല�ളിലും മ�� �പമുഖ�ാന�ളിലുമു�.് പാ�ിത�ം
ഏെറയു�വരും വലിയ ശരീരികള�മായഏതാനും േപെര
ൈദവാനു�ഗഹേ�ാെടഈയു�വൻചൂ�ി�ാണി�ാൽ
ചൂ�ി�ാണി�ാൽസൃഷട്ി�െ��� എ� മ്ന�ിലാ�ാം.

വളെര�ാലം (അധമ) ഗുരുവായി ജീവി�ഏ�വുംഅവസാനെ�
ഗജപാതി ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ�അനവധി കാര��ൾ െചയത്ു.

2007ൽഅേ�ഹം ശി�ി�െ���. േകരള�ിെല െകാ�ം
ജി�യിെല െകാ�ാര�രയാണ ഗ്ജപാതിയുെട േക��സേ�തം.
ഗജപാതിയുെട വാഹനമ�എലി, മറി� ഗ്ജപാതിെയ
ശി�ി�ാനു�സംവിധാനം മാ�തമാണ ക്ുെ�ലി.

(സമ്ാർ�േ്ഫാൺ,വാടസ്ആ്� ത്ുട�ിയവ ഉപേയാഗി�ു� 21◌ാം
നൂ�ാ�ിെലജന�ൾ,എലിയുെട പുറ�ുകയറിആനയും
ഗണപതിയും സ�രി�ുെമ�ു വിശ�സി�ു� മാനസിക
അവ�യിലാണ ഉ്�െത�ിൽ,തീർ�യായും സഹതാപം
അർഹി�ു�ു.കാറുംൈബ�ും ബ��െമ�ാം ഉേപ�ി�്
ഗണപതിെയഅനുകരി�ാൻ പരി�ശമി�ു�ത മ്�ിെ�
നിയമ�െളഅവഗണി�� േനടു� പാപ�െളകുറേ��ാം!.).
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��ു.ഇതാണ ശ്ി�. 2008 െഫ�ബുവരിയിൽ
ശി�യിൽഇളവു�ായി. ഗജപാതിയുെട േമലു� മഹാനീതി
കാര��െള��ിഅറി�വഇ�തമാ�തമാണ,് മഹാനി�യ�പകാരം
ആവശ�െമ�ിൽ കൂടുതൽഅറിയി�ും എ�ിരിെ�,കൂടുതൽ

അറിയുവാൻഈയു�വൻആ�ഗഹി��കൂടാ.
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മനുഷ�രിൽനി� െ്തരെ�ടു�േ�ശഷഠ്വ��ികൾ
മാ�തമാണ േ്ദവതകൾഎ� വ്ിസത്രി��വേ�ാ.

ഹി�ുമതേലബൽവിശ�ാസികളിലും മ��ംൈദവ�ളായി�്
�ാനം േനടിയൈദവമാകാൻപരി�ശമി� ഒരു പാവം േദവത,
ഒരു െകാടിയകുത�� േദവത,അയാള�െട നിഷഠ്ൂരമായ
അവതാരം,എ�ിവെരകുറി� ഇ്നി വിശദീകരി�ാം.

(ഭൂമിയിെല െമാ�ംജനസംഖ� 2017ൽഏെറ�ുെറ 750 േകാടി
ആെണ�ിൽ,ഹി�ു�ൾഅ�ാ�വർ 640 േകാടിയും ഹി�ുമത
േലബൽ ഉ�വർ 110 േകാടിയും മാ�തമാണ എ്�തും,അവരിെല
മതവിശ�ാസികള�െടഎ�ം 10 േകാടിയിൽ താെഴ മാ�തമാണ്
എ�ത ച്ുവെട വ��മാ�ു�ു�.് �പസത്ുത 10 േകാടിയിെല 3
േകാടിയിൽ താെഴ ജന�ൾ മാ�തമാണ യ്ഥാർ�മായും

(ദുർ)േ�വത �ഭാ� ഉ്�വർ.അതായത ഭ്ൂമിയിെലഇ�െ�
െമാ�ംജനസംഖ�യായ 750 േകാടിയിെല 3 േകാടിയിൽ താെഴ

ജന�ൾ മാ�തമാണ യ്ഥാർ�മായും (ദുർ)േ�വത �ഭാ� ഉ്�വർ!).

മഹാജഗദംബയായ മഹാേദവിയാണ ത്ാെന� അ്േനകം
സൃഷട്ിച�ക�ളിൽ ജന�െള െത�ി�രി�ി� ദുർ�യാണ്
ൈദവമാകാൻപരി�ശമി� ഒരു േദവത.വളെരയധികം
മായാശ�ികെളനീ�കാലം െകാ�ു േനടിയ ദുർ�
അടി�ാനപരമായി ന� കു�ിആയിരു�ു. ദുഷ�്ീർ�ി
ആ�ഗഹി� ച്ിലഅപരാധ�ൾ െചയത് ദുർ�െയ

അതികൗശലേ�ാെട വലിയഅപരാധ�ളിേല� ന്യി�ത്
ൈദവമാകാൻ പരി�ശമി� ര�ാമെ� േദവതയാണ.്

ഓംമഹാശ�ിമ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ� മഹാേദവിഎ�
ഏകമഹാശ�ിയായഏകൈദവം,ഈയു�വനിലൂെട 20052006ൽവാതക

ആ�ീയരൂപ�ിലു� ദുർ�യ�് ന്��തംഎ�േമാ�െ�
മഹാഅന �ുഗഹി�� നൽകുകയും, ദുഷ�്ീർ�ിെയ� െത�ായ ചി�യിൽ

ജഗ�ിൽനി� സ്�ൂർ�തിേരാധാനംആ�ഗഹി� ദുർ�യ�് അ്തനുവദി�ുകയും
പുതിെയാരു മ��മായി� സ്ൃഷട്ി�ുകയും െചയത് .ുആവകകാര��െള�ാം
വളെരയധികം ദുർ�മായ ദുർ�ം കൂടിയായിരു� .ുസ�ൂർ�മായുംഅവസാനി�
ചരി�തമാണ;് മഹാേവദ �ഗ��ിലും, െവബൈ്സ�ിലും വിശദീകരണം ലഭ�മാണ.്
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ൈദവമാകാൻ പരി�ശമി� ര�ാമെ� േദവതയാണ ന്ാരായണൻ.
നാരായം െകാ� ച്രി�തം എഴുതുവാൻ നിേയാഗി�െ�� േദവത.

�പേത�കഅവസര�ിൽ '�പപ�നിയ��ണസ�കൂടിയായ
ഓംകാരെ�' ലഭി�േ�ാൾ, െകാടുംവ�നകള�ം െകാടും�കൂരതകള�ം
കാ��കയുംഓംകാരെ� ദുരുപേയാഗി� ൈ്ദവമാകാൻവളെരയധികം 
പരി�ശമി�ുകയും െചയത്ു. െകാടിയ നീചനാണ അ്േ�ഹം.ഏകൈദവവും

മഹാവാ�ല�വുമായ മഹാേദവി,തെ�ഏകദാസനായ
പരമശിവെനൈ�ക�ായി� അ്യ�തും, മഹാേദവിയുെട

മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെടൈ�ക� അ്തിേഘാരവുംഅതിദയനീയവുമായ
േവദനകെളസ�ീകരി�തും,യഥാർ��ിൽ 'പിശാചു�ള�െട

രാജാെവേ�ാണം' അധഃപതി� 'നാരായണെന'ശു�ീകരി�ാനാണ.്
മഹാേദവിയുെട സ�തേ�ാെട, �പപ�പിതാവായ പരമശിവൻഎ�
ൈ�ക�,് േമ�ടി െകാടിയ പിശാചുമായി� ഒ്രു കരാറിൽഏർെ��,്ഓംകാരം
െകാ� അ്യാൾസൃഷട്ി�ുകയും ഒരുശംഖിൽസൂ�ി�ുകയും െചയത്

അപാര മായാശ�ികള��നാഗമാണിക�െ� ഭാഗികമായി
നിർവീര�മാ�ുകയും െചയത്ു. 'ൈദവമാകാൻപരി�ശമി�ു�
െകാടിയതുംഅതിവിചി�തവുമായകരാർ'സാ��മാ�ാൻഅയാൾ
അനവധി സൃഷട്ിച�ക�ളിൽകടു�അപരാധ�ൾ െചയത്ുേപാ�ു.
കുത���ളിലൂെട ചരി�തെ�അ�ിമറിേ��തും ജന�െള
െത�ി�രി�ിേ��തുംഅയാള�െടആവശ�മായി.സ��ം

ദുസ�ാർ��ൾ�ു േവ�ിയുംശി�കള�െട ഭാഗമായുംഎടു�
അവതാര�െള 'ജന�ൾ�ു േവ�ി െചയത്ൈദവകാര��ളായി� '്

ചരി�തമാ�ി.

രാമാവതാര�ിൽ പാപം വർ�ി�ുകയാണ യ്ഥാർ��ിൽസംഭവി�ത.്
രാമേന�ാൾ േ�ശഷഠ്നായഹനുമാെന ദാസനാ�ിയതും, ഒളിയ�ിലൂെട
ബാലിെയ വധി�തും,ബഹുേ�ശഷഠ്യായസീതേയാട െ്കാടിയഅപരാധ�ൾ
െചയത്തും, മനുഷ�സമൂഹ�ിനും മ�ിെ� നിയമ�ൾ�ും േവ�ി നിലെകാ��ക
എ�തിനുപകരം രാജവംശ�ിെ�പഴയകാലഅധമആചാര�ൾ�ുംഅധമ
പാര�ര� സ��ദായ�ൾ�ും േവ�ി നിലെകാ�തും,സ��ംഅധമആവശ��െള
നിറേവ�ാൻ ല�മ്ണെന നിർ��ി�തും,വനവാസ�ാല� ര്ാമെ� െമതിയടികെള
രാജസിംഹാസന�ിൽ �പതിഷഠ്ി�ാനുംപൂജി�ാനുംഭരതെനഅനുവദി�തും,
മരി��േപായ പിതൃ�ൾ�ു േവ�ി ബലി കർ��ൾഅനുഷഠ്ി�തും വി�ഗഹപൂജ
നട�ിയതുെമാെ� െകാടിയപാപ�ളാണ.് പാപജ�മായി പരിണമി� രാമാവതാരം
മരണേ�ാെട മൂലേദവതയിേല�ു മട�ി. പിെ� രാമനി�. രാമേ��ത�ള�െടയും
രാമപൂജകള�െടയും േപരിൽ മുഖ�മായ ശി�കെളഏ��വാ�ിയത '്രാമെന�ും

വിളി�ാവു� രാമെ� മൂലനായ േദവതതെ�യാണ.്
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മ��ാവതാരം :

ൈശവമതം പരിേശാധി�ാൽ,ശിവൻ മ��ാവതാരെ�
എടു�ി���തായി കാണാം. 'മഹാശിവനും മഹാശിവയുമായ
മഹാേദവിയുെട'സൃഷട്ിഅംശം മ��ാവതാരെമടു� ന്ിയു�
പരമശിവെ�മനുഷ�രൂപ�ിലു�ശരീര�ിേല� ൈ്ദവ
വി�വ�ിനു മു� മ്ഹാ�പേവശി�ു�ു�.് മഹാേദവി,

മ��ാവതാര�ിനു േശഷമാണ പ്രമശിവൻഎ�മഹാപദവിെയ
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തും, പരമശിവെ�നാവിൽ

'അ�ര�ബ�വുംഅ�ര�ബ��ിെ�മൂലരൂപവുമായ 3'
മഹാകുറി�ു�തും,യഥാർ� 3 േവദ�ളായ ഭൗതികധർ�
ആ�ീയമ��ശാസ�്ത�െളപരമശിവനിലൂെട ശാസ�്തപരമായി
വീെ�ടു�ു�തും.ഏകമഹാശ�ിയും ഏകൈദവവുമായ

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി,
ഈയു�വനിലൂെട �പത��മായി നിർ�ഹി� കാര��ളാണവ.

ശാസ�്തപരമായ മ��ാവതാരെ�വളെ�ാടി�,്തേ�ാടു
ബ�ി�ി�ാൻൈദവമാകാൻ പരി�ശമി� ര�ാമെ�േദവത
�ശമി��.ഓംസത�ം േഡാട േ്കാംഎ� െവബൈ്സ�ിൽ

വിശദീകരി�ി���തായഅയാള�െട െകാടുംെകാടിയഅധമ
ത���െളപരിേശാധി�ാൽ, ഉറ�ായും ൈദവമാകാൻ

കഴിയുെമ� അ്േ�ഹം വിശ�സി�ിരു�തായി മന�ിലാ�ാം.
കൃഷണ്ാവതാര�ിൽ പാപം വർ�ി�തിനു പുറെമ,

മൂലേദവതയിേല� മ്ട�ാൻകഴിയാെതയും വ�ു.ഫല�ിൽ
ര�ാളായി; 4ൈകകള�മായി.ൈദവപരിേവഷം

ഉ�ാ�ിെയടു�ാൻവിഷാണുആവിഷ�്രി� 'വിഷു'വിെന
ര�ാമൻഅടി��മാ�ി. മൂലേദവതയുെട 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, െവബൈ്സ�ിൽ ലഭ�മാണ.്
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ഇേ�ാൾ 2 േപരും വീ�ും മനുഷ�ജ�ം േനടിയിരി�ു�ു.

മൂലനായ വിഷാണു,ൈ�കസത്വകുടുംബ�ിെല
സാധാരണ�ാരനായി�ാണ ജ്നി�ി���െത�ിലും,സ��ം െകാടിയ

അപരാധ�െള�ുറി� പ്ൂർ�മായും േബാധവാനാണ.്
�പത��മായ മായാഅനുഭവ�ൾഈയു�വന്

ഉ�ായി���തിലുംഅേനകംഅേനകം മട�അ്േ�ഹ�ിന ഈ്
ജ�� ഉ്�ായി���;് മു� സ്ൂചി�ി�ൈ�ക�്വിഷാണു കരാറും
അന�രഫല�ള�മാണ ക്ാരണം. പഴയകാല െചയത്ികളിൽ
പ�ാ�പി�ു�അവ�യിലാണഅ്േ�ഹെമ�ിലും,
ൈദവമാകാനായി ന��നശ�ികെള െകാ� അ്തിേഘാരമായും
െകാടിയ കൗശലേ�ാെടയും ഒരു�ിയ വൻസംവിധാന�െള�ാം

ഈജ��ിൽഅേ�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� പ്ലേ�ാഴുംഈയു�വെന
പെ�ടു�ി�ു�ുമു�.്അേ�ഹ�ിെ� േമലു�ശു�ീകരണ
�പ�കിയ 2016ൽഏെറ�ുെറ പൂർ�ിയായി���.് ഉടൻൈദവ
വി�വം മഹാആരംഭി�ു�േതാെട വസത്ുതകെളസുവ��മായി
വിശദീകരി�ാൻഅേ�ഹ�ിനു കഴിേ��ും.വഴിെത�ിയ
േമ�ടി കു�ാടിനാവും,ഇേ�ാഴെ�മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽ
സംഹാരംആരംഭി�ുേ�ാൾആദ�ം േമാ�ം നൽകുക;

ഭി�യായി�� വാ�ാെത ഉ�തമായസദ�്പവൃ�ികൾ െകാ�്
േമാ�െ�േനടാൻഅേ�ഹ�ിന ക്ഴിയുമാറാവെ�!

കൃഷണ്ൻകു�ിത �ശമ�െള െകാ� മ്നുഷ�ജ�ം
േനടിയിരി�ു�ത �്ബാ�ണകുടുംബ�ിൽഅതിസു�രനായ
േഡാകട്ർആയി�ാണ.്അേനകമേനകം മായാശ�ികേളാെട
െകാടിയ പിശാചായ മായാകൃഷണ്ൻ�ിതിപരമായ ഖര
ശരീരമി�ാെതവാതകരൂപ�ിൽ െവളിയിലു�.്
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�പധാന താവള�ൾ:ഗുരുവായൂർ,അ�ല��ഴ,ആറ�ുള. േമൽ
സൂചി�ി�സു�രനിൽ �പേവശി�� െകാ� മ്ൂലേദവതയുെട
മനുഷ�ജ�െ�അ�ിമറി� ൈ്ദവമാകാനായിരു�ു െകാടിയ

പിശാചായ മായാകൃഷണ്െ� �ശമം.വളെരയധികം ജീവാ�ാ�െള
കഷട്െ�ടു�ിെ�ാ�ാണ മ്ൂലനായ വിഷാണുഅേനകം
പഴയകാലസൃഷട്ിച�ക�ളിൽ �പവർ�ി�െത�ിൽ,അതിലും
അധികം േപെരകഷട്െ�ടു�ിെ�ാ�ാണ മ്ായാകൃഷണ്ൻ

അടു�കാല�ളിൽ �പവർ�ി�ത.്

ഈയു�വെ� (ഇേ�ാഴെ�) മനുഷ�ജ��ിൽഅനുഭവി�
വലിയ പീഡന�ൾ� ്മു� സ്ൂചി�ി�കരാറും,ൈപശാചിക
ശ�ികള�െട �പവർ�ന�ള�ംകാരണ�ളായി���.്

ൈദവമാകാനു� �ശമ�ിൽ, 'കൃഷണ്നും മായാകൃഷണ്നും
അടി�ാന പരമായി പരാജയെ���കഴി�ു'.വിശദീകരണ�ൾ

അത�ാവശ�ംഅെ��ിലുംൈവകാെതലഭിേ��ാം.

(ഒരു േകാടി അളവുകൾ മാ�തമായി� ആ്ദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ�ശ�ികെള സ��ി�ാൽ,അതിൽനി� 1് (ഒരുഅളവ)്എടു�ാൽ,
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െ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�തേമ

ഏെതാ�ും െച�ാൻസൃഷട്ികൾ�ുകഴിയൂ.

'മഹാശ�ിയായ മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവം'
മഹാശാസ�്ത �പകാരം മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ു�തിൽനി� '്വാ�ുകള�ം
കരാറുകള�ംപാലി�ുെമ�വിശ�ാസം െകാ�ാണ'്

വിഷാണുവുംഅയാള�െടകിഷാണഅവതാരവും െകാടിയ
ൈപശാചിക പ�തിയിൽവിജയി�ുെമ� ഉ്റ�ി�ത.്
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'മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവെ�അടിമയാ�ിെ�ാ�്
സ�യംൈദവമാകാെമ�അ്വർവ�ാേമാഹി��!

വ��ിസ�ാത���ം നിേഷധി�� െകാ�എ്�ാ മനുഷ�െരയും
അടിമകളാ�ുമായിരു�ു!എ�ാ മനുഷ�ർ�ും 50സ�്തീ
ജ��ൾ, 50പുരുഷജ��ൾഎ�ി�െനെമാ�ം 100
ജ��ൾഉ�തിൽഒരുസ�്തീ ജ�ംഅതിസു�രിയാണ;്

�പസത്ുത 'സു�രീജ��െള' മുഴുവൻ
'െപ��പിടിയ�ാരായഅവർ'കാമപരമായി

കീഴെ്�ടു�ുമായിരു�ു! േലാകെ�വിെടയുംഅവരുെട
ഇഷട്ം േപാെലഅവെര മാ�തംആരാധി�ുകയും
കു�ിടുകയുംഅവെര ഭയ�ുജീവി�ുകയും

െച��മായിരു�ു!അവർ� േ്താ�ും േപാെലെയ�ാം
മനുഷ�െരയും മ���ജീവികെളയും ശി�ി�ുമായിരു�ു !
ജീവികൾ� പ്ിെ�മു�ിഇ�.അവരുെടകാലടിയിെല
ചവി��ം തൂ��ംതു��ം മാ�തം ശരണംആകുമായിരു�ു ! ......).

വിസത്രി�ു�ി�.സ�യം വിശകലനം െച�ാനു�ബു�ിശ�ിയുംഓർ�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�്ത

വിരു�മാേ��ത'്അവരുെടആവശ�മായിരു�ു. ഭൂമിയിെല
മുഴുവൻജന�ൾ�ുംആരാധനാസംബ�മായകാര��ളിൽ
പാപം കുറയാനും,ഇ�ാതിരി�ാനും ദുർേ�വതകൾഉപകരി�ി��� !്
വ�ത�സത് മത�ൾ �പകാരവും മ��ംഅധർ�ം വളരാനും,അസമാധാനവും
അസേ�ാഷവും വ�ാപകമാവാനും ദുർേ�വതകൾകാരണമായി���;്
ജന�ള�െട പാപം കുറയാനും! പിശാചിെനസത്ുതി�ു�വർ�്
പിശാചിെ� ഗുണ�ൾകി��െമ�തുേപാെല,അേനകരിൽ
അഹംഭാവവുംഅഹ�ാരവും ക��ള�ംകാപട��ള�ം

വർ�ി�ാൻ ദുർേ�വതകെള പൂജി�ത ക്ാരണമായി���.്അ��ൻ,
മുരുകൻതുട�ിയഅേനകം േദവതകെളഅടി�ാനപരമായി� വ്ളെര മുേ�
പിൻവലി��കഴി� .ുആവകകാര��െള�ാം മഹാേവദ�ഗ��ിൽലഭ�മാണ.്
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"ഞാൻആരാണ ?് "അഥവാ "ജീവാ�ാവ്
ആരാണ ?്"എ�േചാദ��ിെ�ഉ�രവും,
ആ�ാവ�ാ,ശരീരമാണ ൈ്ദവാംശം ;
പരമാ�ാവുംൈദവവുംഒ��, ര�ാണ ;്
ജീവാ�ാവുംജീവനും ഒ��, ര�ാണ ;്എ�ും
മുകളിൽമഹാശാസ�്തപരമായി െതളിയി�േതാെട,

മ��� മത�ഗ��െളഅേപ�ി�്
േ�ശഷഠ്െമ� അ്േനകർകരുതു� ഗീതയും
െത�ാെണ� െ്തളി�ുകഴി�ു.
നാരായം െകാ� ച്രി�തംഎഴുതാൻനിേയാഗി�െ��
േദവതപിശാചു�ള�െട രാജാെവേ�ാണംഅധഃപതി��
എ�ിലും,ൈ�കസത്വകുടുംബ�ിൽപുനർ�നി�്
�പത��മായ മായാഅനുഭവ�ൾജീവി�ു�അയാൾ
സ��ം െകാടിയഅപരാധ�െള�ുറി� പ്ൂർ�മായും

ഇ� േ്ബാധവാനാണ;്മഹാേദവിേയാട അ്േനകംതവണ
താണു വീണ മ്ാ�ിര�ു കഴി�ു.�ാനം ലഭി�ു�

മുറയ�് മ്ഹാേദവിേയാട ക്ു�സരി�ു�ുമു�.്
മഹാേദവിയുെടയും മഹാേദവെ�യും
െപാേ�ാമന കു�ു�ളാണ സ്മസത് ജീവികള�ം

എ�ിരിെ�നാരായണനും വിഷാണുവുമായ വഴിെത�ിയ
കു�ാടിെന മഹാവാ���േ�ാെട ഉപേദശി��ം

ശി�ി��ംആശ�സി�ി��ം തിരു�ുകയും ഉയർ�ുകയും
െചയത്ു േപാരു�ു. മ�� കു�ു�ള�െട മു�ിൽ
അപകീർ�ിെ�ടു�ു� മാനുഷിക രീതിയ�അത.്

മഹാശിവെയനമി�ു�ു=ഓംനമഃ ശിവായ =അേ�ശിവ
ജപി�� ജീവി�ു�നാരായണേനാട മ്നുഷ�രും�മി�ണം.
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വിഷാണുവായനാരായണന 1്0അവതാര�ൾ ഉെ��്
വാഴ�്ു� മത ജാതി ജീവികൾ വിഷുവിന ന്ാരായണെ�
ഒരുഅവതാരം മാ�തമായകൃഷണ്െനകണികാണാൻ
എ�േപരിൽഅതിസു�രമായപുരുഷവി�ഗഹെ�,
�പേത�കി��ംസ�്തീകൾആേവശംകാണി�ു�തിെല
യു�ിെയ��ിഎ�ാണ ച്ി�ി�ാ�ത ?്!വാമനൻ
പരശുരാമൻ �ശീരാമൻബലരാമൻകൂർ�ം നരസിംഹം
എ�ി�െനഅവതാര�ൾഏെറയു�;്ബാലി
പുനർ�നി� േവടെ�അേ�� മ്രി�കൃഷണ്െ�

വി�ഗഹെ�കണികാണണെമ�എ്�ാണ ന്ിർ��ം ?
മരണം ഇെ�� െ്ത�ി�രി�ി��� മൂലനായവിഷാണു
എ�നാരായണെ�വി�ഗഹെ�കാണുകയേ�െമ�ം ?!

ഹി�ുമത�ിൽതെ�മഹാേദവി,സംഹാരേദവി,മഹാേദവൻ,
കൂടാെത, ഗണപതി,സ �ുബ�ണ�ൻ,തുട�ിയൈദവ�ള�ം
േദവതകള�ം ഉെ��ിരിെ�,ൈദവവും േദവതയുമായി

കരുതു�വിഷാണുവിെനയും ത�ിമാ�ിവിഷാണുവിെ�ഒരു
അവതാരം മാ�തമായജനി�� ജീവി�� മരി�കൃഷണ്െ�
വി�ഗഹെ�കണികാണണെമ� എ്�ാണ ന്ിർ��ം ?

ഒരാള�െട / നി�ള�െട മാതാവിെ�േയാ ഭാര�യുെടേയാ
(ഭർ�ാവിെ�േയാ) മകള�െടേയാസേഹാദരിയുെടേയാ

ഉ�വരായ മ�� സ�്തീകള�െടേയാ പുരുഷ�ാരുെടേയാ �പതിമകെള
/വി�ഗഹ�െള മ���വർ നിർ�ി�ു�തും, '�പതിമയുെടശരീര
അവയവ�ളിലും,സൗ�ര��ിലും' നയനമേനാലയന�ിൽ
ഏർെ�ടു�തും,അവർ �പതിമയുെട ശരീര�ിെലവിവിധ
അവയവ�ളിൽ 'തഴുകു�തും ',അവയവ�െള

വർ�ി�ു�തും, നി�ൾഇഷട്െ�ടുേമാഎ� സ്�യം
േചാദി�ുേ�ാൾതിരി�റിവ ഉ്�ാകു�താണ എ്�ു
വിശദീകരി�� െകാ� '്വി�ഗഹആരാധനപാടി�'എ�്
മഹാശാസ�്തംആവശ�െ�ടു�ത ത്�ി�ളയു�ത്
കടു�ൈദവനി�ആണ;്ശി�കള�ംതീർ�യാണ.്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ം ഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം..പരമശിവൻ 206

ഏകൈദവമായ മഹാേദവി,പശുപതിയായ
പരമശിവനിലൂെടനാരായണൻഎ�ഒരു േദവതെയ
ശി�ി�തിെ�അനുബ�ചരി�തമാണ വ്ിഷു.
ൈദവംആകാനായി െകാടിയ പാപ�ൾെകാ�്
പരി�ശമി� നാരായണൻഎ�േദവതെയവിഷാണു
ആയി� ശ്ി�ി�േ�ാൾ,വിഷണ്ുഎ� േപര േ്നടുകയും,
ൈദവപരിേവഷം ഉ�ാ�ാൻ 'വിഷു'എ�ൈപശാചിക
ആേഘാഷെ�വിഷണ്ുആവിഷ�്രി��. മു�്
സൂചി�ി�തുേപാെലകൃഷണ്ാവതാര�ിൽപാപം

വർ�ി�തിനുപുറെമ, മൂലേദവതയായനാരായണനിേല�്
മട�ാൻകഴിയാെതവ�ു.ഫല�ിൽര�ാളായി;ൈദവ
പരിേവഷം ഉ�ാ�ിെയടു�ാൻവിഷാണു ത�ി�ൂ�ിയ
'വിഷു'വിെനകൃഷണ്ൻഎ�കിഷാണുഅടി��മാ�ി.

ആ�ാവ�ാ,ശരീരമാണ ൈ്ദവാംശം ;
പരമാ�ാവുംൈദവവുംഒ��, ര�ാണ്
എ� മ്ുകളിൽ മഹാശാസ�്തപരമായി െതളിയി�േതാെട,
പരമാ�ാവുംൈദവവുംഒ�ാെണ�ും
അത ക്ൃഷണ്നാെണ�ും�ാപി�ാനു�
െകാടുംപാപിയുെട �ശമ�ൾശാസ�്ത
�പകാരം പരാജയെ��� കഴി�ു.
മു� സ്ൂചി�ി�തുേപാെലൈദവ�ിെ�െപാേ�ാമന

കു�ു�ളായഎ�ാ മനുഷ�രുെടയും മ���ജീവികള�െടയും
വ��ിസ�ാത���ം നിേഷധി�� െകാ� എ്�ാ മനുഷ�െരയും
കൃഷണ്നും വിഷണ്ുവുംഅടിമകളാ�ു�തിൽനി�്
മഹാേദവി ര�ി� മഹാസത�െ�അവിേവകികളായ
ജന�ൾൈദവവി�വേ�ാെടതിരി�റിയു�താണ !്
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എ�ാ മനുഷ�രുെടയും 'സു�രീജ��െള' മുഴുവൻ
'െപ��പിടിയ�ാരായഅവർ'കാമപരമായി

കീഴെ്�ടു�ുമായിരു�ു! േലാകെ�വിെടയുംഅവരുെട
ഇഷട്ം േപാെലഅവെര മാ�തംആരാധി�ുകയും
കു�ിടുകയുംഅവെര ഭയ�ുജീവി�ുകയും

െച��മായിരു�ു!അവർ� േ്താ�ും േപാെലെയ�ാം
മനുഷ�േ�ാലം മാ�തമു�ഇ�െ�മതജാതി ജീവികൾ
ഉൾെ�െടയു�എ�ാ ജീവികെളയുംഅവർ േതാ�ും

േപാെലെയ�ാം ശി�ി�ുമായിരു�ു !ജീവികൾ� പ്ിെ�
േമാ�ംഎ�മു�ി ഉ�ാവി� !

പരമ �പധാനമായിസ�യംൈദവമാകാെമ� വ്�ാേമാഹി�
വിഷണ്ുവും (കൃഷണ്നും),വ��ിസ�ാത���ം നിേഷധി��
െകാ�എ്�ാ മനുഷ�െരയുംഅടിമകളാ�ുമായിരു�ു!

മഹാേദവി െപാേ�ാമനകു�ു�ളായഎ�ാ
മനുഷ�െരയും മ���ജീവികെളയും ര�ി�
മഹാസത�െ�വി�ികളായജന�ൾൈദവ
വി�വേ�ാെടതിരി�റിയു�താണ !്

ൈ�കസത്വകുടുംബ�ിൽപുനർ�നി� 2്018ജൂൈല
മാസ�ിൽ 60വയ� �്പായമു�നാരായണന,്ഈ
ജ��ിൽതെ�മായാകൃഷണ്െ�അപരാധ�െള
�പത��മായ മായാബ�േ�ാെടഅനുഭവി�ാനും
അറിയാനുംഅേനകംതവണഇടയായി���.്

മഹാശിവെയനമി�ു�ു=ഓംനമഃ ശിവായ =അേ�ശിവ
ജപി�� ജീവി�ു�നാരായണെനഅപകടെ�ടു�ാൻ
ദുർ�ലൻകൂടിയായ മായാകൃഷണ്ന ക്ഴിയി�തെ�.

ഓംനമഃ ശിവായ,ഓംശിവായനമഃ,അേ�
ശിവ! േദവീ ശരണംഎ�ീ 4ൈദവീകസത്ുതികളിൽ
ഇഷട്മായതിെനസ�ീകരി� (്ഭ�ി�ഭാ� ഇ്�ാെത മാ�തം)
ജീവി�ാൻ മഹാേദവി മനഷ�െരഅനുവദി�ി���.്
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മഹാശ�ിയായൈദവം,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��ിൽമഹാശ�ിയായൈദവം തെ�ആയിരു�ു.

അെത�െനെയ�ാൽ, മഹാശ�ിയായൈദവം
മഹാ�പപ��ിെല മൂലക�ളിലുംസംയു��ളിലും

സൃഷട്ി�ി���തായശാസ�്തനിയമ�െളഅനുസരി� മ്ാ�തേമ
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െളഅടി�ാനപരമായി�്

നിർ�ഹി�ുവാൻഎേ�ാഴുംഏെതാരാൾ�ും 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�ളാണ സ്ാധാരണ രീതിയിൽസാ��മാവുകഎ�്

വ�വ�െ�ടു�ിയി���.്അേതസമയം,അസാധാരണമായി� ഓ്ംകാരെ�ലഭി�
വിഷാണു, ധാർ�ിക വ�തിയാനെ� (ഓംകാരെ�ഉപേയാഗി�)് 'ൈപ (3.1416..)'
അളവിൽനി� അ്�ം ഉയർ�ുകയും െചയത് .ുഅതഅ്പകടമു�ാ�ി;
ഭൂമിയിെല�ും ധാർ�ികഅധഃപതനം മൂർ�ി�ാൻകാരണമായി. ആവക

കാര��െളയും െവബൈ്സ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.്

േജ�ാതിഷം, മ��വാദം തുട�ിയവയും വർ��മാണ.് േജ�ാതിഷ�ില ്ശരിയു�,്
എ�ാൽവർ��മായതിെന പിൻപ�ി�ൂടാ.വിവാഹെ�ാരു��ള ്േപാെലയു�
അധമകാര��െള�ാം േജ�ാതിഷികൾ� ക്ടു�പാപവും ശി�യും നൽകു�ു�.്
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായൈദവം െച���െത�ാം
മനുഷ�രുെട ന�തിനു േവ�െത�ാം മാ�തമാണ.് മായ െകാ� മ്റ�ി���തായ
നാെളയിെല കാര��െള ഇ�റിയാൻആ�ഗഹി�ു�തുംസൃഷട്ിപരവും

�ി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�നിരയാണ മ്ി�
മത�ളിലുമു�ത.് �പാർ�നകള�ംആരാധനകള�ം മഹാശാസ�്തപരമായി
നിർ�ഹിേ��ത എ്�െനെയ� േ്മ�ടി െവബൈ്സ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.്

ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെലവർ��മായ മ��ശാസ�്തവും, േദവതകള�ം
ഭൂരിഭാഗവും ഇതിേനാടകംപിൻവലി�െ���കഴി�ു; മായ/ൈദവം ഉടൻ
ഭൂമിയിൽ �പത��മാകു�േതാെട,ബാ�ിയു�വയുംഎ�േ�യ�്ുമായി

പിൻവലി�െ�ടു�താണ.്
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മ���ൾ
മ��ി�ു�താണ മ്��ം.ശബദ്മി�ാെതേപാെലയും
(മന�ിൽ),ശബദ്േ�ാെടയും മ��ി�ാനാവും.
ൈദവ�ിെ� മഹായു�ിയായ മഹാ�ാനെ�

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�ൾ�ു േവ�ി മഹാശാസ�്ത 
നിയമ�ളായി പരിവർ�നം െച���ത്

ശബദ്മി�ാെതേപാെലയും ശബദ്േ�ാെടയുമാണ.്
അേ�ാൾശാസ�്തനിയമ�ൾ മ���ളാണ.്

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര
നിയമ�ൾവസത്ു�ളിൽശബദ്മി�ാെതയും
ശബദ്േ�ാെടയും മഹാലയി �ിരി�ുകയാണ്
എ�ു പറയുേ�ാൾ േവദഭാഷയായ മലയാള�ിൽ
ചിരി�ുകയാണ എ്�പദം ഉപേയാഗി�ത്
ൈദവ�ിെ� മഹാആവിഷ�്ാരമാണ.്

ൈദവ�ിെ� മഹാചിരികൂടിയായഓം
എ�ാ വസത്ു�ള�െടയുംആ��ളിൽ
സദാ മഹാലയി�ിരി�ുകയാണ.് മഹാചിരി
കൂടിയായഓംഎ�മഹാമ���ിൽ
നി�ാണ ഗ്ൂഢവും പരസ�വുമായി എ�ാ
മ���ള�ം ശബദ്�ള�ം ജനി�ു�ത !്
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ൈദവമ���ൾ
ഏകൈദവമായ മഹാേദവിയുെട 2 ഭാഗ�ളിൽആദ�േ�ത്

മഹാേദവിയും ര�ാമേ�ത പ്രമശിവനുമാണ.്
മഹാേദവിയുെടയും പരമശിവെ�യും മേ��യു�

കൂ��െക�ാണ ഭ്ൂമിയുംആകാശവും ജീവികള�ംസർ�തും
ഉൾെ�� മഹാ�പപ�ം.ൈദവഭാഗ�ൾത�ിലു�
കൂ��െക�ിെന മഹാഭ�ദമാ�ു� 2കരാറുകെളൈദവ
മ���ൾഎ� േ്പരി�ിരി�ു�ു. മഹാേദവിയുെട
മഹാഹൃദയമാണ ഓ്ംകാരം;സ�കാര�മാണ;്ആകയാൽ

ഓംകാര മ��ം ഗൂഢമാണ.്ഏകൈദവമായ മഹാേദവി,ൈദവ
ഭാഗമായ പരമശിവന ഓ്ംകാരം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുേ�ാൾ
മലയാള ഭാഷയിലു� ലളിതമായഓംകാര മ��ം െചാ�ി െകാടു�ു�ു�.്
ഏതാനും വർഷ�ൾ�ു മു� ന്ൽകിയിരു� .ു ഒരു വാ� േ്പാലും ഓർ�യി�.
മഹാേദവിയുെട സ�കാര�മായഓംകാര മ��ം മഹാേദവി� ആ്വശ�മു�േ�ാൾ

ഓർ�ി�ി�ും!

ഇമഹാ�ഗ��ിെ�എ�ാ േപജുകള�െടയും ചുവ�ിൽ ഓം
സത�ം ഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരംഎ�ലളിതമായ
വാചകം കാണാം. മഹാേദവി പരമശിവന മ്ഹാഅനു�ഗി��
നൽകിയി���സംഹാര മ��മാണത.് മനുഷ�ർ� അ്തിൽ
കാര�മി�എ�ിലും പരസ�െ�ടു�ിയത മ്നുഷ�രുെടസംഹാരം

എ� േമാ�െ�മഹാേദവി പരമശിവനിലൂെട
നിർ�ഹി�ു�ത സ്ത�ധർ�നീതികെളആധാരമാ�ിയാണ്
എ�റിയി�ാനാണ.് മഹാേദവിേയാ പരമശിവേനാ മാനുഷിക
അവതാരംഎടു�ുേ�ാൾവ��ിബ��ളിൽ ഉ�ായി���
ന��നതകൾ േമാ�െ�വിപരീതമായിബാധി�ി�എ�്

അറിയി�ാൻകൂടിയാണ.്

ഓം നമഃ ശിവായ = മഹാശിവെയനമി�ു�ു.
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ആ�ീയശാസ�്ത  മ���ൾ

സത്ുതി ഗീതം,ജപം,തുട�ിയവൈദവ�ിന ആ്വശ�മി�.
കു�ു�െള�ാം ധർ�ശാസ�്തപരമായിആന�ി�� ജീവി�ണം.
ൈദവ�ിന അ്�തേയ േവ�ൂ. കു�ു�ള�െടആവശ��െള

മഹാഉചിതമായിഅഥവാഓംകാര നീതി ശാസ�്ത �പകാരം മഹാനീതിപതിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാവാ�ല�വുമായ മഹാേദവി
നിറേവ���താണ.് ഉദാഹരണ�ിന യ്ു�ിവാദികള�െടയും
നിരീശ�രവാദികള�െടയും ജീവിതആവശ��െള മത

അ�വിശ�ാസികേള�ാൾ ഉപരിയായിൈദവം മഹാവാ�ല�േ�ാെട
മഹാകരുതു�ു�.്

മാനുഷികൈദവസംേബാധനാ മ���ൾ. മനുഷ�ർ�്
അേന�ാന�ം വിളി�ാനും,ൈദവെ�വിളി�ാനും സംേബാധന െച�ാനും,
നാമ�ൾആവശ�മു�.് കു�ു�ള�െട / മനുഷ�രുെട സേ�ാഷവും
വ��ിസ�ാത���വും കണ�ിെലടു� �്ഹസ��പാർ�ന, �ഹസ�സത്ുതി
ഗീതം, �ഹസ�ജപം എ�ിവഅനുവദി�ാൻൈദവംബാ���മാണ.് 4
ലളിതമായശാസ�്തവാചക�െള �പപ�പിതാവായ പരമശിവനിലൂെട
മഹാേദവിഅറിയി�ു� .ു 1.ഓംനമഃ ശിവായ, 2.ഓംശിവായ നമഃ, 3. േദവീ
ശരണം, 4.അേ�ശിവ! (അ�ര �ബ�മായഓംഅ�രേമാ പദേമാഅ�).
ലളിതവും ശാസ�്തപരവുമായ േമ�ടി 4 'ര�ു പദവാചക�ൾ'

യഥാർ��ിൽസംേബാധനകൾ മാ�തമാണ;് മ���ള�. ഏതാനും
െസ���കേളാ മിനു��കേളാ മാ�തമായി സത്ുതികെളചുരു�ി െ�ാ�ണം.

ൈദവ�ിെ�യും മനുഷ�രുെടയുംജീവികള�െടയും ശരീരവർ�നകൾപാടി�.
അവസ�കാര�തയിലും മഹാനീതികാര��ളിലുമു�കട�ുകയ�മാണ.്കടു�
ശി�കള��.്സത്ുതിയും �പീതിയും മഹാനീതി� ത്ട�മാണ.് ഭ�ി�ഭാ�്
പാടി�.വിപരീതമായി �പവർ�ി�ാൽകടു�ശി�തീർ�യാണ.്

ൈദവെ�ആരാധി�ാൻൈദവംഅനുവദി�ു�ത 1്00സ�്തീപുരുഷ
മനുഷ�ജ��ളിെല 90 മുതൽ 95വെരയു�ജ��ളിൽ ഒേരെയാരു പുരുഷ ജ��ിൽ,
ൈദവം േനരി� മ്ഹാശാസ�്തെ�മഹാഅന �ുഗഹി�� നൽകിയ േശഷം മാ�തമാെണ�്

വ��മാ�ിയിരു� .ുഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ംഎ�മഹാവിശിഷട്മായആരാധനാ മ��െ�
െചാ�ാൻൈദവംഅവകാശവുംഅധികാരവും നൽകണം.വിപരീതമായി �പവർ�ി�ാൽ
ശി�തീർ�യാണ.്ആകയാൽ േമ�ടി കഠിന വാചകെ�ൈദവീക മ��മായി കൂേ��.
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ൈദവ�ിനും മനുഷ�ർ�ും ഇടയിൽ
മ���ള�െടആവശ�മി�.

ൈദവ�ിനും മനുഷ�നും ത�ിൽ േനരി� ക്ൂ��െക�ി�;
ൈദവ�ിെ� മഹാഖരരൂപമായ ഭൂമിയുമായാണ്
മനുഷ�െ�കൂ��െക� വ്�വ�െചയത്ി���ത.്
മ�ിൽ മഹാലയി�ി�ി��� മഹാശാസ�്തനിയമ�ൾ
�പകാരംഅന�മായആന��െളഅറി�ും

അനുഭവി��ം ജീവി�ു� മനുഷ�ർ� മ്�ിെ�നിയമ�ൾ
മാ�തമാവണം ജീവിത മ���ൾഎ� മ്ഹാനീതിപതിയായ
മഹാേദവി മഹാനി�യി�ി���.്ആവർ�ി�ു�ു : ഭ�ി�ഭാ�്
പാടി�.വിപരീതമായി �പവർ�ി�ാൽകടു�ശി�തീർ�യാണ.്

ഉടെനആരംഭി�ു�ൈദവവി�വേ�ാെട മ��ജപം, മ��വാദം, േഹാമം,
വഴിപാടുകൾ, മൃഗബലി, നരബലി, ഭ�ണേനാ�ുകൾ,ആചാരം,അനുഷഠ്ാനം, മത
തീർ�യാ�ത, മതധ�ാനം, േജ�ാതിഷം,യ�ം,യാഗം,തപ�,്ൈദവം േനരി�്
അനുവദി�ാ�ൈദവാരാധന,തുട�ിയഎ�ാവിധ ഭ�ി�ഭാ�ുകള�ം
ദുസ�ാർ��ള�ം എ�േ�യ�്ുമായിഅവസാനി�ു�താണ.്

മഹാ�പപ��ിെലസൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ൾ�ആ്ധാരംൈദവ�ിെ�
മായാശ�ികൾആയതുെകാ� വ്ർജ�െമ�ിലും, മ��ശാസ�്തെ�
വ�വ�ാപിതമായി നിലനിർ�ുകയാണു െചയത്ത.് ര�ാമെ�

മഹാകാലച�ക�ിെലആദ� സൃഷട്ി ച�കമാണ ഇ്േ�ാഴേ�ത.്ഓംമഹാശ�ിയായ
മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി മനുഷ�രൂപ�ിൽഅവതരി��
കഴി�ി���.് 1000 േകാടി വർഷ�ൾനീ�ആദ� മഹാകാലച�ക�ിൽ

മഹാ�പപ��ിെ� മഹാഭരണം നിർ�ഹി�ത മ്നുഷ�രിൽ നി� േ്മാ�ം േനടിയ
മാലാഖമാർ, മല�ുകൾഎ�ി�െനെയ�ാം േപരുകള�� േദവതകളിലൂെട

ആയിരു� .ുകാര�കാരണ�െള ചുവെട േവറി� വ്ിശദീകരി�ി���.് േദവതകൾ�്
ധാർ�ികത നഷട്െ��േ�ാൾ വർ��മായ മ��ശാസ�്തം വ�ാപകമായി;ൈദവീക
പരിേവഷവും േനടി.ൈദവ�ിെ� മായാശ�ി ഉപേയാഗി� യ്ു�ികെള
നിയമ�ളായും, നിയമ�െള വസത്ു�ളായും പരിവർ�നം െച�ാൻ
കഴിയു�താണ.് മനുഷ�രും മ���ജീവികള�ം ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ�ം

സാ��മാണ.്
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വസത്ു�ളിൽ മഹാലയി�ി���ശാസ�്ത നിയമ�െള ഉപേയാഗി� വ്സത്ു�ളിൽ
നി�ും പുതിയ വസത്ു�െള നിർ�ി�ാൻകഴിയും.എെ��ാൽ മായാശ�ികെള

(ശാസ�്ത) നിയമ�ളിൽ �പേവശി�ി�� കഴി�തു െകാ�ാണ വ്സത്ു�ൾ
ഉ�ായി���ത.്ശാസ�്ത സാേ�തിക വികസന�ിന �്സഷട്ാവ അ്നുവദി�ു�തു
െകാ�ാണ വ്സത്ു�ളിൽ മഹാലയി(�ി)�ി��� നിയമ�െള മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവം െവളിെ�ടു�ു�ത.് മു� വ്��മാ�ിയതു േപാെല, മനുഷ�ർ�്

മായാശ�ികള�െടആവശ�ം ഇ�ാെത,അന�മായആന��െളവസത്ു�ളിൽ
നി�ും ലഭി�ു�സു�രമായഅവ�യാണത.്ൈവവിധ�മാർ� ഭ�ണ

പാനീയ�ള�ം വസ�്ത�ള�ം െക�ിട�ള�ം വാഹന�ള�ം ... െടലിവിഷനും ക����റും
സമ്ാർ� േ്ഫാണുകള�ം, ഉദാഹരണ�ൾആെണ�ിൽ,ഇനിയും െവളിെ�ടാനു� മ�്
അതിേകമആന��ള�� !്യാെതാരാള�ം മായാശ�ികെള ദുരുപേയാഗം

െച���ുമി� !ഓംകാര നീതി ശാസ�്ത �പകാരം എ�ാ ജീവികൾ�ും / മനുഷ�ർ�ും
സമആന�ംഎ�മഹാസമനീതി തീർ�യായും ലഭി�ു�താണ.് മ�ൾ മാ�തമാണ്
സൃഷട്ികൾഎ�ിരിെ�, മ�ള�െട ന�തിന േ്വ�ത മ്ാ�തേമ മഹാപിതാവും

മഹാമാതാവുമായൈദവം െച��കയു��എ�ത ൈ്ദവം മഹാകനി�ുനൽകിയ
ബു�ിജീവികെള യേഥാചിതം ഉപേയാഗി�ലാണ.്ൈദവ�ിെ�ഇഷട്ം േപാെല
നട�െ�എ� �പാർ�നയിൽഅറി�ുംഅറിയാെതയുംഅവർ �സഷട്ാവിെന
ആദരി�ു�ു�.് മറി�,്സർ�ംസൃഷട്ി�,സർ��ിനുംഅതീതമായൈദവെ�,

ൈദവംസൃഷട്ി� �പപ�വസത്ു�െള വഴിപാടുകളായി സ�ീകരി� ഒ്രു
േകാമാളിെയേ�ാെലആന�ി�ു�വിചി�ത ജീവിയായി കണ�ാ�ു�ത്
മഹാശ�ിയായൈദവെ�അപമാനി�ലാണ.് മ�ളായ മനുഷ�ർ കാ���
ൈദവനി�െയ മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായൈദവം വളെരയധികം

�മി�ു�ു�.്എ�ാൽ മഹാനീതിപതി കൂടിയായൈദവംഓംകാര നീതി ശാസ�്ത
�പകാരം മഹാവാ���േ�ാെട ശി�ി�� തിരു�ാൻബാ���മാകു� .ു

ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം മനുഷ�ർ ജീവി�ാൽ മഹാആന�ംസർ�ജീവികൾ�ും
ലഭി�ു�താണ.്ഓംകാര നീതി ശാസ�്തെ�മഹാആവിഷ�്രി�ി���ത അ്�ത

മഹ�രമായാണ.്

വ��ിയുെട �പാർ�നഅടി�ാനപരമായി വിഷയമ�. �പാർ�ന േപാലും
നിർ��മ�/ആവശ�മി�.ൈദവവിശ�ാസിയാേണാ, മതവിശ�ാസിയാേണാ,
നിരീശ�രവാദിയാേണാഎ�തും വിഷയമ�.അതായത വ്ാ�ും �പവൃ�ിയും
മാ�തമാണ മ്ാനദ�ം. ഉദാഹരണ�ിന,് മതഅ�വിശ�ാസം,അനാചാര�ള�ം
അനുഷഠ്ാന�ള�ം,തുട�ിയഅധമ��ൾെ�തിെര �പവർ�ി�ു�

നിരീശ�രവാദികൾ പുണ�െ�ഏെറ േനടു�താണ.്അവർ െചയത്ി��� മതൈദവ
നി�യ�്ുംഅവർ� പ്ുണ�ം തെ�യാണ ല്ഭി�ുക.ൈദവംഎ�ാണ എ്�്
അറിയാ�നിരീശ�രവാദികൾ െച���ത ൈ്ദവ നി�യ�.അവർനിമി�ം

സമൂഹ�ിെല ജന�ൾ� ന്ഷട്�ൾ ഉ�ാകു�ി�എ�ത മ്ാ�തമ�; നഷട്�ൾ
കുറയു�ു;ബഹുവിധ ലാഭ�ൾ ഉ�ാകു�ുമു�.്
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എ�ാ മത�ളിലുമു�എ�ാ മ���ള�ംവർ��മാണ.്
"നൂറായിരം മ���െള പട� ൈ്ദവംഎ�ു േനടാനാണ േ്ഹ"
എ�ു േചാദി�ാൻനിരീശ�രവാദികൾ ഉൾെ�െടയു�
ഏതാനും േപർ�ു മാ�തേമഊ�മു��.ൈദവ�ിന്

അഭിമാനി�ാൻഅ�െനെയ�ിലും കുേറകു�ു�ള��്
എ�ത വ്ളെരസേ�ാഷകരമാണ.്

മ���ൾഎ�േപരിൽ മനുഷ�ർ ത�ി�ൂ�ിയി���അപശബദ്�ൾ
�പമുഖ മത�ളിൽധാരാളമായു�.്അവയ�് ഭ്ൂമിയിെല
വസത്ു�ളിൽ മഹാലയി�ി���ശാസ�്ത നിയമ�ള�മായി
യാെതാരുബ�വുമി�.എള���ിൽഅധമ മാർ��ളിലൂെട
ൈദവ�ിെ� മായാശ�ികൾ േനടാനും അവെകാ�്
വസത്ു�െളയും ജീവികെളയും സൃഷട്ി�ാനും ഭരി�ാനും

ദുർവൃ�രായ മനുഷ�ർ ത�ാറാവു�തിെ� പരിണാമംആണത.്
നീചരായജന�ൾദുസ�ാർ��െള േനടാൻ ഉപേയാഗി�

മാർ�െ�പിൻപ�ണേമാഎ� മ്��ജന�ൾസ�യം വിശകലനം
െചയത് ത്ീരുമാനി�ണം.

മ��ംഎ�ാൽഎ�ാെണ�ആ്ദ�ംവിശദമാ�ിയതാണ.്
മനുഷ�ർ ത�ി�ൂ�ിയഅപശബദ്�ൾ� മ്���ൾഎ�്

േപരിടു�ത മ്െ�ാരുഅപരാധമാണ.്

മഹാശ�ിയും മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവം
മഹാശാസ�്തെ�അഥവായഥാർ�േവദ�െള മ�ിൽ
മഹാലയി(�ി)�ിരിെ�; ക��ൂ��ൾത�ി�ൂ��� മത�ൾ�്

ൈദവശാസ�്തംഎ� (ക�)േ�ര ഇ്ടു�േപാെലഹീനമാണത.്
യഥാർ�മായ േവദ�ൾഅ�ര�ബ�ംസുവ��മാ�ു�
3എ�ം മാ�തമാണ.്ഇേ�ാഴെ�മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽ
ൈദവവി�വ�ിെ�മുേ�ാടിയായിൈദവഭാഗമായ
പരമശിവനിലൂെടയഥാർ�മായ േവദ�ൾ

വീെ�ടു�ുംവെരനാല (്4) േവദ�ൾഎ�െത�ായി
�പചരി�ുവാൻകാരണം മനുഷ�ർ ത�ി�ൂ�ിയഅധമ

മ���ളാണ.്
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മഹാനീതിശാസ�്തമായഓംകാര നീതി ശാസ�്ത �പകാരം ജ�ഗുണ�ളായി
ബു�ിശ�ിയും ജീവിതസൗകര��ള�ംഅധികം ലഭി�വർ വർ��മായ
മ��ശാസ�്തെ�ഉപേയാഗി� മ്ായാശ�ികെള േനടുേ�ാൾ,അതിെ�

േദാഷഫല�െളഅനുഭവി�ാൻ 'ഭൂരിപ�ം വരു�താരതേമ�നബു�ി കുറ�
സാധാരണജന�ൾ'ബലിമൃഗ�െളേ�ാെല ത�ാറാവണംഎ�അഭി�പായം
ഉെ��ിൽ;സാധാരണജന�ളിൽ ഒരാളായി കഷട്ം അനുഭവി�ാൻസ�യം

ത�ാറാകുേമാഎ�ുംഅ�രം തീരുമാനം ശരിയാേണാഎ�ും വിശകലനം െച�ണം.
മൂഢരും ദുസ�ാർ�രുമായ ജന�െളെ�ാ�ആ്ന�ി�ു�വരായ ദുർേ�വതകൾ
മാ�തമാണ മ്���െളയും മ��ജപ�െളയുംബ�െ��ആചാര�െളയും
അനുഷഠ്ാന�െളയും ശരിവയ�്ുക.ആന��െളവർ�ി�ി�ാൻ മ��ജപം,
മ��വാദം,യാഗം,തപ�,്തുട�ിയകുറു�ുവഴികൾ േതടു� ദുസ�ാർ�രായ
മൂഢർ� മ്���ൾഎ� േപരിൽഅപശബദ്�െളയുംഅനാചാര�െളയും
അനുഷഠ്ാന�െളയും ഉ�ാ�ാൻസഹായി�ുകയും �പതിഫലം പ��കയും

െച���ത ദ്ുർേ�വതകളാണ.് ദുർവൃ�രായ മനുഷ�രും ദുർേ�വതകള�ം ഏർെ�ടു�
മ��കാര��െളശരിവയ�്ു�ി�ാഎ�ിലും ഭാഗികമായി വഴ�ാൻആദ�
മഹാകാലച�ക�ിൽൈദവംബാ���മാകു�ു�.്ൈദവവി�വം ഉടെന

ആരംഭി�ു�േതാെടബാ��ത തീരു�താണ !് ൈദവംഎ�ാണ എ്� അ്റിയാ�
മതൈദവവിശ�ാസികൾ,ൈദവ�ിെ� േപരിൽകാ�ി�ൂ��� േകാ�പായ�ൾ
കടു�ൈദവനി�യാണ;്അപരാധമാണ;്ൈദവശി�കള�മു�.്അറി�ും
അറിയാെതയുംഅവർ ഉ�ാ�ു�ഊർ�നഷട്ം,വസത്ു നഷട്ം,സമയനഷട്ം,
ൈദവനി�,ശബദ് ശ��ം,സാമൂഹികസാംസക്ാരിക രാഷ�്ടീയഅശാ�ി,തുട�ിയവ
അതിഭീമമാണ.് മ�ായ ഭൂമിയിെല വസത്ു�ളിൽ മഹാലയി�ി��� മ���െള�ാം
മഹാശാസ�്ത നിയമ�ൾആെണ�ിരിെ�അവയിൽവാദ�ൾആവശ�മി�;അവ

സത��ൾ മാ�തമാണ.് ദുർമ��ം െകാ� െ്ച���വാദമാണ മ്��വാദം.
ആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം േചർ� ക്ൂടുതൽ ദുർവൃ�മാ�ുേ�ാൾ െകാടിയ

ദുർമ��വാദംആയി.സ���വാദം എെ�ാ�ി�എ�ുംഅർ�ം.ശരീരം
ഉ�വർെ��ാം ശരീര േരാഗ�ള�ം മന� ഉ്�വർെ��ാം മേനാേരാഗ�ള�ം
ഉെ��തിെ�അടി�ാന�ിൽ മ��വാദികൾ� മ്േനാേരാഗ�െള

മറയ�്ാെമ�ു മാ�തം ! മ���ള�െട യഥാർ�അർ�ം = നിയമ�ൾ. ഭൂമിയിെല
വസത്ു�ളിൽ മഹാലയി�ി��� ഭൗതികധർ�ആ�ീയശാസ�്ത നിയമ�ളിൽ
മാനുഷിക വാദ�ൾ� �്പസ�ിയി�.സം�ാനേക�� നിയമസഭകൾഎ� േപരിൽ
മനുഷ�ർ ത�ി�ൂ���കാര�ാലയ�ള�ം ബ�െ�� െതാഴിലുകള�ം നിയമ�െളയ�;
മറി�,് മുകളിൽ വിവരി� ദുർമ���െളത�ി�ൂ���അധമസേ�ത�ൾ
മാ�തമാെണ� സ്ുവ��മായി! ഭരണാധികാരികൾ ചമയു� െകാ�സംഘം

നിയമ�ൾഎ�ക�േ�രിൽ പട��വിടു�ക�െ�ാ�കപടത���െള െകാ�്
ജന�ള�െട െപാതുവായ �പശന്�െള പരിഹരി�ാൻകഴിയാ�തഅ്തുെകാ�ാണ.്
മ���ള�െട യഥാർ�അർ�ം = നിയമ�ൾഎ�ിരിെ�യും; ഭൂമിയിെലവസത്ു�ളിൽ
മഹാലയി�ി��� ഭൗതികധർ�ആ�ീയശാസ�്തനിയമ�ളിൽ മാനുഷിക വാദ�ൾ�്
�പസ�ിയി�എ�ിരിെ�യും; ദുർമ���ളായ മാനുഷികനിയമ�ള�െട േപരിൽ വാദി�ു�
മ��ിയുെട ഇര�േ�രാണ ദ്ുർമ��വാദി;തിരി��ം !ൈദവീകം നഷട്െ�� നീചെര�ുംവിളി�ാം !
മ��ിമാരാവാൻ മു�ിനിൽ�ു�വർ ഭൂമിയിൽ മഹാലയി�ി���യഥാർ�മ���ൾപഠി�ുക !
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ര�ാം മഹാകാലച�ക�ിെല , മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽ ഭൂമിയിെല�ും മായ
�പത��മാകു�േതാെട മഹാശ�ിയും (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാഭരണം (സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ൾ )ഏെ�ടു�ുകയാണ,്

േനരി� ന്ിർ�ഹി�ു�താണ,് മഹാേദവിയുെട ഭാഗമായ പരമശിവൻ
മഹാഇഷട്�ളനുസരി� മ്ഹാേദവിേയാെടാ�ം മഹാദാസനായി� ഉ്�ാവും.എ�ാ
ജീവികള�െടയും പിതാവായ പരമശിവനിലൂെടയാണ മ്ഹാശ�ി മഹാശാസ�്തം
പഠി�ി�ുകയും, മഹാനീതിയിെല ശി�ാകാര��ള�ം സംഹാരവും നിർ�ഹി�ുക.

പരമശിവനിലൂെടയു� മഹാശ�ിയുെട �പവർ�നകാര��ൾ
ഗൗരവതര�െള�ിലും മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായ പരമശിവൻ
മഹാേദവിയുെട �പേത�ക ഭാഗമാകയാൽ േവറി�� കാേണ�തി�.ആവിധകാര��ള�ം

െവബൈ്സ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.് പരമശിവൻസ�യം മഹാശ�ിെയ
ആരാധി�ുകയും േയാഗ�ത േനടു� മനുഷ�െരെ�ാ� മ്ഹാശ�ിെയ മാ�തം

മഹാഉചിതമായിആരാധി�ി�ുവാൻ �ശ�ി�ു�തുമാണ.്

�പമുഖ മത�ളിെല വിശ�ാസികള�െടഎ�വും, മത
അ�വിശ�ാസന�ായീകരണ�ള�ം.

ഭൂമിയിെലജനസംഖ� 2017ൽഏെറ�ുെ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�ൾവഴി ലഭി� മതേലബൽവിശ�ാസികെള
മതവിശ�ാസികളായി കണ�ാ�ു�ത െ്ത�ാണ എ്�യാഥാർ��ം �പകാരം

മതവിശ�ാസികള�െടഎ�ംഎ�തേയാതാെഴയാണ.് �പസത്ുത മാനദ�ംഅനുസരി�,്
െമാ�ം ജനസംഖ�യായ 750േകാടിയിൽ 230 േകാടി മതേലബൽ �കിസത്�ാനികളിൽ,
�കിസത്ുമത വിശ�ാസികൾ 10 േകാടിയിൽ താെഴ മാ�തമാണ ഉ്�ാവുകഎ� ദ്ുഷി��

വികൃതമായ പാ�ാത�സംസക്ാരം വ��മാ�ു� .ു

180 േകാടി മതേലബൽ മു�ീ�ളിൽ,ഇ�ാംമത വിശ�ാസികൾ 10 േകാടിയിൽ താെഴ
മാ�തമാണ ഉ്�ാവുകഎ� 5് േനരെ�നിർബ�നമസക്ാരെ�

'െവ�ിയാഴച്കളിെല ജുമാ' മാ�തമായി ഭൂരിപ�ം മു�ീ�ള�ം ചുരു�ിയതിൽ നി�ും,
വർ�ി��വരു� ഭീകരവാദ �പവർ�ന�ളിൽ നി�ുംഅനുമാനി�ാം. 110 േകാടി മത
േലബൽഹി�ു�ളിൽ,ഹി�ുമത വിശ�ാസികൾ 10 േകാടിയിൽ താെഴ മാ�തമാണ്
ഉ�ാവുകഎ� പ്റയുേ�ാൾ,താരതമ��ിൽ മുേ��മു�;്അേനകം മത�ള�െട
സംഗമമായ 'ഹി�ു മത�ളിൽ'ശാേ�യമതം,ൈശവമതം,അൈദ�ത മതം,
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ബു�മതം'എ�ിവസൃഷട്ി� ഉ�തമായ �പഭാവവും,ഇ��എ� ഭൂ�പേദശ�ിന്
ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���ൈവശിഷട്�വുമാണ അ്തിനു കാരണം.

കുറ�� കൂടിആഴ�ിൽവിശകലനം െചയത്ാൽ േമ�ടി 3 മത�ളിെലയും 10 × 3 = 30
േകാടി എ�ത െ്വറും 30ആേയാശൂന�മാേയാ ചുരു�ിയാേലാ....കൂടുതൽ

വിശകലനം ഒഴിവാ�ാം.

......ബു�മതം,ൈജനമതം,യഹൂദ മതം,തുട�ിയ 100ൽഅധികം മത�ളിലും
നിരീശ�രവാദ�ളിലും െപടു�വരുെട കണ� ഇ്വിെടആവശ�മി�.

മതപരമായതല�നം ഉ�വർ േമ�റ�മതപരമായ ജനസംഖ�യും,ചുവെട
വിശദീകരി�ു�സത��െളയും കൂടി ചുമ�ാൽതല�നം കുറ�ുകി��ം!

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

ൈദവവിശ�ാസി: ഓംഎ�മഹാസത�െ�മഹാസ�ീകരി�ി���തു േപാെല,എ�ാ
മത�ള�ം ഉൾെ�െടഏതിലുമു�സത��െള മാ�തം ഉൾെ�ാ�,് 'മത�ൾെ��ാം
അതീതവും ശാസ�്തപരവുമായൈദവ�ിൽവിശ�സി�ു� 'ു. േമ�ടി വസത്ുത
�പകാരം, ഭൂമിയിെല�ും മതവിശ�ാസികളാണ ഉ്�ത;്ൈദവവിശ�ാസികൾഇ�.
മതപരമായ വിശ�ാസ�െളയും മത�െളയുംസ�ൂർ�മായി ഉേപ�ി�ാെത,
യാെതാരാൾ�ുംൈദവവിശ�ാസിയാവാൻകഴിയു�ത�;ൈദവകാര��ളിൽ

അഭി�പായം പറയാൻ േപാലും േയാഗ�തയി�; നീ�ുേപാ�ുകൾസാ��മ�. ലളിതവും
സത�വുമായ വ�ാഖ�ാനമാണ.്ഏെതാരാൾ�ുംസ�യം വിശകലനം െചയത് ത്�ൾ
മതവിശ�ാസിആേണാൈദവവിശ�ാസിആേണാഎ� ക്െ��ാം.വിശകലന�ിന്
ചുവെടയു�ഖ�ിക ഉപേയാഗെ�ടു�ാം. ((മ�� മതജാതി �പ�ാന�ള�െട
അഥവാത�ൾ�ഏ്�വുമധികംഅനിഷട്മായ മതജാതി /രാഷ�്ടീയ
�പ�ാന�ള�െട ഭാഗമായകുടുംബ�ിൽജനി�ുകയുംവളരുകയും

െചയത്ിരു�ുെവ�ിൽഎ�പകാരമു� മതജാതി /രാഷ�്ടീയ
വിശ�ാസ�െളയുംആചാര�െളയുംഅനുഷഠ്ാന�െളയും മ��ം

പുലർ�ുമായിരു�ു,ശരിവയ�്ുമായിരു�ു എ�ി�െന ചി�ി�ുവാൻ
േപാലും ഭൂരിപ�ം വരു� മതജാതി ഉപജാതി രാഷ�്ടീയവർ� ജീവികൾ
ത�ാറ�;ത�രര�. ... ഭൂമിെയാ� ക്ുലു�ിയാൽ;കാെ�ാ� പ്�ു മിനി�്
വീശീയാൽ ജാതിയുമി� മതവുമി�. പിെ� ജീവനും ജീവിത�ിനും
േവ�ിയു�ഓ�മാണ !്ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�
ബു�ിശ�ികെള ന�ായി ഉപേയാഗി�ാൻധാർ�ികശു�ിയും

പരി�ശമവും േവണം;അധമനീച േകാ�പായ�െള വിശകലനം െച�ാനും
തിരു�ാനും നട�ാൽജീവി�ാൻസമയം കി�ി� തുട�ിയ

വസത്ുതകള�മു�.്
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അേതസമയം, 1) ഒരു മതം 100%ശരിയായാൽ മ��യാെതാരു മത�ള�ം
100%ശരിയ�എ�ാണർ�ം; 2) മത�ളിെലആചാര�ള�ം

അനുഷഠ്ാന�ള�ം വഴിപാടുകള�ം ബലികള�ം �പസാദവിതരണ�ള�ം
പൂ�ാ�ി നിയമ�ള�ം 50% േപാലുംഅേന�ാന�ം േയാജി�ു�ി�, പലേ�ാഴും
പരസപ്ര വിരു��ള�മാണ;് 3) ര�ുബി�ു�െള ത�ിൽബ�ി�ി�ു�
േനർേരഖ ഒെര�േമ ഉ�ാവുകയു��; വള�േരഖകൾഎ�ത േവണെമ�ിലും
വരയ�്ാം;എ�തുേപാെലസൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കർ�ാവായൈദവെ�യും,
സൃഷട്ികളായ ജീവികെളയും ത�ിൽബ�ി�ി�ു� േനർേരഖഅഥവാസത�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�ൾഎ�ത േവണെമ�ിലും
ത�ി�ൂ�ാനാവും; നൂ�ാ�ുകളായി� െ്ചയത്ു േപാരു�ുമു�.് 4)ൈദവശാസ�്ത�ിൽ
�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള ഭ�ദമാ�ിയി��� നിയമ�െളയും
ൈദവെ�യും മാ�തേമവിവരി�ുകയു��;ശാസ�്ത നിയമ�ൾ മാ�തമാണ്
ഉ�െത�ും മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�ജീവികള�െട വ��ിഗതജീവിതകാര��ള�ം
ചരി�ത�ള�ം ശാസ�്ത നിയമ�ള�െട ഭാഗമെ��ുംഅറിയണം.ഏകമഹാഗുരു
കൂടിയായൈദവം, മഹാ ഉചിതമായസമയ�ഓ്േരാ മനുഷ�നും മഹാദർശനവും
മഹാശാസ�്തവും േനരി� മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�താണ.്ആേവശെ���ം

െത�ി�രി�െ���ം, മതജാതിജീവികള�ം മ��ം ത�ി�ൂ�ിയഅബ�ഭ�ാര�ളായ
�ഗ��െളയും, മനുഷ�ഗുരു��ാെരയും പിൻപ���വർ�,്അ�ാനെ�യും
സ�ീകരിേ��തായി വരും.അ�ാനെ�പകരു� പഴയ ഗുരു��ാരും, ....

ഭാവിയിെല ഗുരു��ാരുംൈദവശി�കെള പിടി�� വാ�ു�വരാണ.്എെ��ാൽ
ൈദവം േനരി� ച്ുമതലെ�ടു�ാെതൈദവകാര��ളിൽ ഇടെപടു�തും ജന�െള
വഴിെത�ി�ു�തുംകടു�ൈദവനി�യാണ.്ഏകമായൈദവശാസ�്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�.് ഒേരൈദവ�ിെ�കു�ു�ളാണ്
ഭൂമിയിെലസമസത് ജന�ള�ം എ�ുതിരി�റി� ജ്ന�െള�ാം മനുഷ�രായി�്
ജീവി�ു�കാലം ഉടെനൈദവവി�വേ�ാെടആരംഭി�ു�താണ.്)).

ഏകമഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�മഹാവാ�ല�വും, മഹാസഹന�ള�ം,
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ള�ം മഹാലിംഗ�ിൽമഹാലയി�ു�താണ.്

ഏകൈദവ�ിെ�മഹാഇഷട്ംഎ�മഹാനീതി ശാസ�്ത
�പകാരം നിർ�ീവമായും ജീവമായും �പവർ�ി�ു�
പരമാ�ാവിെ� 'അംശെ�ജീവാ�ായും', മ��ം
ഭൂമിയുമായ 'ൈദവ�ിെ�അംശെ�ശരീരമായും'
സൃഷട്ി�ാണ ജ്ീവിസൃഷട്ിയുെടആദ� ഭാഗം.
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മഹാവാ���ം ഒ�ു െകാ�ു മാ�തമാണ ക്ു�ു�ളിൽനി�്

"എെ�"എ�പദ�ിെ�അർ�ംമറയ�്ു�തും
മറ�ി�ു�തും.അതിനായി�ൂടി ഉപകരി�ു�വിധ�ിൽ
കു�ു�ൾ� ഭ്ൂമിയിെലസമസത്വസത്ു�ളിലും

ഭാഗികമായഅവകാശവുംഅധികാരവും �പാപത്മാകു�
മഹാപ�തിയും മഹാആവിഷ�്രി�ി���.്

മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടഎ�ാജീവികള�െടയും ശരീരം
ഉ�ാ�ിയി���ത മ്�ായ ഭൂമിയിെല മൂലക�ൾെകാ�.്.എ�ാ
മനുഷ�രുംഎ�ാജീവികള�ംശ�സി�ു�ത ഒ്രുവായു തെ�...എ�ാ

ജീവികൾ�ും ഭൂമിയിൽജീവി�ാനു�അവകാശവും
അധികാരവും ഭൂമി േനരി� ന്ൽകിയിരി�ുകയാണ.്

മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവം,ജീവികൾെ��ാം
(ൈദവമായ) മ�ിലുംസ��ിലുംഅവകാശം
നൽകിയി���തു െകാ�ാണ മ്�ായ ഭൂമിയിൽ
ജീവി�ാൻജീവികൾെ��ാം സാധി�ു�ത.്

മ�ിെ� / മ�ിെല മഹാഭീമമായ ഭൗതികശാസ�്തനിയമ�െളഅഥവാ
മഹാശാസ�്തെ�മനുഷ�ൻഎ�ജീവി� മ്ഹാഅന �ുഗഹി��

നൽകിയി���തിൽനി� മ്നുഷ�ജീവി� ക്ൂടുതൽഅവകാശ�ള�ം
അധികാര�ള�ം നൽകിയിരി�ു�ുഎ�സ്ുവ��മാണ.്

ഭൂമിയായൈദവം, മനുഷ�െരസാമൂഹ�ജീവിയായി
സൃഷട്ി�ിരി�ുകയാൽ,ശാസ�്തസാേ�തികവികസന�ളിലൂെട

ഭൂമിയിൽനി�ുംലഭി�ു�/ ഭൂമി നൽകു�ആന��ള�ംവി�ാനവും,
ഭൂമിയുെട കു�ു�ളായഎ�ാ മനുഷ�ർ�ുംപ�ുെവ�ാൻ

വ��ി�ും (ഭരണാധികാരി�ും)ൈദവീകമായസ�യംബാ��തയു�.്
ഭൂമിയുെട കു�ു�ൾഎ�പരമസത�ം ഉൾെ�ാ� വ്ിശാലമായി
വി�ാനവുംആന��ള�ം പ�ി�ാൽ,പകയുംയു��ള�ംഇ�ാെത
ഭൂമിയുെട കു�ു�ൾ� ഭ്ൂമിയിൽജീവി�ാൻകഴിയും. (ഒരു

േദശ�ിെലശാസ�്തസമൂഹ�ിന െ്വളിെ��� കി�ിയശാസ�്തപാഠം
ലഭി�ാൻ മ�� േദശ�ളിൽഗേവഷണ�ള�ംബ�െ��ബഹുവിധ

കഷട്നഷട്�ള�ം ഒഴിവാ�ാം.!)
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ത�ള�െടആന�െ�വർ�ി�ി��െകാ�ു ജീവി�ാനാണ ഓ്േരാ
മനുഷ�നും �പവർ�ി��േപാരു�ത.് ഭൂമിയിെലവസത്ു�ള�െട

മൂലക�ളിൽആന��െളവർ�ി�ി�ു�തായശ�ികെള ഭൂമിയായ
ൈദവം മഹാലയി(�ി)�ി���.് മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�ള�െട
ഭൗതികശാസ�്തെമ�ത,് ഭൂമിയുെടഅംശ�ളായവസത്ു�ളിൽ /
മൂലക�ളിൽ ഭൂമി ഉളളട�ം െചയത്ിരി�ു�ശ�ികെള

�പവർ�ി�ി�ാനുളളതാണ.് മനുഷ�ന �്കമാനുഗതമായി ഭൗതിക
ശാസ�്തപാഠ�െള െവളിെ�ടു�ിെ�ാ�അ്വ �പകാരം

വസത്ു�ളിെലശ�ികെള �പവർ�ി�ി�ാനും,അവലഭ�മാ�ു�
സുഖ�െളആസ�ദി�ുവാനുംഭൂമി മഹാഅനുവദി�ിരി�ുകയാണ.്

മ���ജീവികളിൽനി�ുംവ�ത�സത്മായി� മ്നുഷ�രുെട
ആന��െള�ാം കുടുംബവുമായുംസമൂഹവുമായും

ബ�െ��താകയാൽ,കാലമാ��ിനുംശാസ�്തസാേ�തിക
വികസന�ൾ�ുംഅനുസരി� അ്�ി ഉപേയാഗി���പാചകം,വീട,്
കൃഷി,ക�വടം, െനയ�്,്ത�ൽ, േമശിരി�ണി,ൈവദ�ം,വിമാനംക�ൽ
െ�ടയിൻ ഉൾെ�െടയു�ബഹുവിധ ഗതാഗതസൗകര��ൾ ,വാർ�ാ
വിനിമയം, േറഡിേയാ, െടലിവിഷൻ,ക����ർ, െമാൈബൽേഫാൺ,
തുട�ിയവയ�് മ്നുഷ�രുെട ജീവിത�ിൽ�ാന�ള��ാകു�ു.

ഭൂമിയിെലവസത്ു�ള�െട മൂലക�ളിൽ മഹാലയി(�ി)�ി��� ഭൗതിക
ശാസ�്തനിയമ�ൾ,ശ�ികൾ,ആന��ൾ,എ�ിവെയമനുഷ�രുെട

അ��ാനവുമായി� ബ്�ി�ി�ിരി�ുകയാണ.്

മഹാഭീമമായ ഭൗതികശാസ�്ത�ിെലപാഠ�െള െവളിെ���കി�ാൻ ഒരു
കൂ�ം മനുഷ�ർ ഗേവഷകർ,ശാസ�്ത��ാർതുട�ിയ േപരുകളിൽ
െതാഴിൽ െചേ��തു�.്ശാസ�്തപാഠ�ൾ �പകാരം ശാസ�്ത
സൗകര��െളകെ��ാനും,അവെയഏെതാരാൾ�ും

െപാതുജന�ൾ�ുംലഭ�മാ�ുവാനുംവീ�ുംകർ�ം െചേ��തു�.്

മനുഷ�െ�എ�ാജീവിത േമഖലകെളയുംഎ�ാശാസ�്ത
ശാഖകള�മായുംബ�ി�ി�ിരി�ുകയാൽ,എ�ാ േമഖലകളിലുംശാസ�്ത

സാേ�തികവികസന�ള�ംഅവ �പകാരമു�അന�മായ
വ�വസായ�ള�ം,പുതിയ പുതിയ െതാഴിലുകള�ം െതാഴിലാളികള�ം
ഉ�ാകു�ു.അതായത ഭ്ൂമിയായൈദവ�ിെ�മഹാ�ാനമാകു�
മഹാശാസ�്തെ�യുംഅവ �പകാരമു�ശ�ികെളയുംകെ��ാനും
സുഖസൗകര��െള ഒെ�ാ�ായി മന�ിലാ�ിഅനുഭവി�ാനും
മനുഷ�െര �പാപത്രാ�ു�തഅ്വെരകർ�ം െച�ി�� െകാ�ാണ,്

അഥവാഅ��ാനി�ി��െകാ�ാണ.്
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ശാസ�്തപാഠ�ള�ംസൗകര��ള�ംകെ��ാനു�ശ�ിമനുഷ�ർ�ു
നൽകു�തും െവളിെ�ടു�ു�തും ഭൂമി/ൈദവം തെ�യാെണ�ിലും,
മനുഷ�െരസംബ�ി� അ്വർഅ��ാനി�തായി വരു�ു.അവെര
അ��ാനി�ി�താെണ�അ്വർഅറിയാെത േപാകു�ു.ൈദവം
മനുഷ�െരഅ��ാനി�ി��എ�തുേപാെല, മനുഷ�ർഅ��ാനി��
എ�തുംസത�ം തെ�യാണ.്..മഹാവാ�ല�വും ഭൂമിയുമായ

ൈദവ�ിെ�മഹാആവിഷ�്ാരമാണത.് മനുഷ�ർ� ഭ്ൂമിയിെല
വസത്ു�ളിൽഅവകാശം ഉ�യി�ാനു�അധികാരെ�ഭൂമിയായ
ൈദവം തെ�മനുഷ�ർ�ുനൽകുകയാണ.്എ�ിനഈ്ചു�ി�ളിഎ�ു

േചാദി�ാൽ,ൈദവ�ിെ�അടിമകളാവാെതഅ��ാനി��
ജീവി�ു�വരായുംവ��ിസ�ാത���െ�അനുഭവി�ു�വരായും
മനുഷ�െര രൂപെ�ടു�ാനു�മഹാആവിഷ�്ാരമാണത.് മെ�ാരു

വിധ�ിൽപറ�ാൽ,കു�ു�ളായജീവികേളാടു� മഹാവാ�ല�ം
കാരണം, മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവംഎ�ാആന��െളയുംസ��ം
മഹാരൂപമായ ഭൂമിയിൽസൃഷട്ി�ുകയും,കു�ു�ൾ�ു
നൽകുകയും െച���ു.കു�ു�ളായ മനുഷ�െര മടിയ�ാരും

അലസ�ാരുമാകാെത മഹാസംര�ി�ുവാനായി�്
മഹാസംവിധാന�െളയും മഹാഒരു�ിയിരി�ു�ു.

ഭൂമിയിൽവ� ജ്ീവിശരീര�ൾെകാ�അ്റിയുകയും
അനുഭവി�ുകയും െചയത്ആന��െളഅന�മായി� ആ്സ�ദി�ു�
മഹാഅവ�യാണ '്േമാ�ം'എ�ും; ഭൂമിയിെലആന��െളെയ�ാം

ഭൂമിയിെലവസത്ു�ളിലുംജീവികളിലുമായി�്
മഹാലയി�ി�ിരി�ുകയാെണ�ും,ആന��ള�ംആന��െള
േനടാനു� ഉപാധികള�മാണ സ്�െ��ുംതിരി�റിയുേ�ാൾ,

സ��ുകെള േനടാനായി� ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായി�്
�പയ�ിേ��തു�.് േമാ�െ�വിഷയമാ�ാെതജീവി�ുേ�ാഴും,
ത�ള�െടആന��ള�ംആന��െള േനടാനു� ഉപാധികള�മായ
സ��ുകെളവർ�ി�ി�ാനാണ ഓ്േരാ മനുഷ�നും �പയ�ി�ു�ത.്

വളർ�ുമൃഗ�ൾഉൾെ�െടയു�ജീവികൾ, മനുഷ�രുെട
സ���/സ��മ�.ൈദവം നൽകിയാൽ മാ�തേമ മ���ജീവികെള
ഉപേയാഗി�ാൻ മനുഷ�ർ�അ്വകാശവുംഅധികാരവുമു��. മ���
ജീവികൾ�ുംമഹാസമനീതിെയ മഹാഅന �ുഗഹി�� നൽകുേ�ാൾ
മാ�തമാണ ൈ്ദവം മഹാനീതിപതിയാവുകയു��.അതിൻ �പകാരമു�
നിയമ�െളയും മ�ിൽ മഹാലയി�ി�ി���ാവുംഎ�ുചി�ി�ുവാൻ
ഉയർ�ബു�ിശ�ികെള നൽകിയി���.് മ�ിെ�നിയമ�െള
കെ��ാനുംമന�ിലാ�ാനുംഉൾെ�ാ�ു �പവർ�ി�ാനും

ത�ാറായാൽഅവകാശ�ള�ംഅധികാര�ള�ം െവളിവാകു�താണ.്
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മ�ായ ഭൂമിയുെടഅംശ�ൾമാ�തമാണ ര്ാജ�വും
�പേദശ�ള�ം 'ജീവികള�െടശരീര�ള�ം.'ശരീരെ�
േദശീയമാ�ാേനാ, �പാേദശികമാ�ാേനാ,

മതപരമാ�ാേനാ,ജീവാ�ാവിന ക്ഴിയു�ത�.

ഏതു �പേദശ�ുജനി�ാലും ജീവി�ാലുംഅതാതു �പേദശെ�മ� സ്ൃഷട്ി�ു�തും
നൽകു�തുമായശരീര േകാശ�െളയാണ ജ്ീവാ�ാവ "്എെ�ശരീരം"എ�ു

പറയു�ത.്ശരീര�ിെല േകാശ�െളശരീരം സ�യം നവീകരി�� െകാ�ിരി�ു�തു
െകാ�ാണ ജ്ീവികള�െടെയ�ാം ശരീര വളർ�, േരാഗആഗമനം, േരാഗ �പതിേരാധം,
ശു�ശൂഷ, മുറിവ ഉ്ണ�ൽ,തുട�ിയവെയ�ാം നട�ു�ത.് ഭ�ണസാധന�ള�ം
മരു�ുകള�ം ഒെ�ശരീര�ിനു നൽകാൻജീവാ�ാവിെനഅനുവദി�ു�ു
എ��ാെതഅവെയസ�ീകരി�ു�തും േകാശ�െള പുതിയതായി

സൃഷട്ി�ു�തുെമ�ാം മ��ം ശരീരവുമായൈദവാംശം സ�യം മഹാനി�യി�ു�
കാര��ളാണ.്അ�ാരണ�ാൽതിരുവന�പുര� ജ്നി� ഒരു മനുഷ�ൻ േകാ�യം,
െകാ�ി,തമിഴന്ാട,് േബാംെബ,കാശമ്ീർ, പാകി�ാൻ,ൈചന,അേമരി�, റഷ�,
ഗൾഫ ന്ാടുകൾതുട�ിയ �പേദശ�ളിെല ഒരു പഴം കഴി�ുകേയാ,ജലം

കുടി�ുകേയാ, മരു�ുകൾകഴി�ുകേയാ െചയത്ാൽ േപാലും,അവയിൽ നി�്
ശരീരം സദാ പുതിയ േകാശ�െളസൃഷട്ി�ുകയാൽ, മനുഷ�െ�ശരീര�ിെന
ജീവാ�ാവ അ്വകാശെ�ടു� �പാേദശികമൂഢത�ംബാധി�ു�ത�.
ഭരണാധികാരികൾ�ുംൈസനികർ�ുംസാധാരണജന�ൾ�ും മ���

ജീവികൾ�ുെമ�ാം ബാധകമായസത�മാണത.്

ജീവികൾ മരി�ുകേയാവധി�െ�ടുകേയാ െച��േ�ാൾ, 'മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ�അംശമായശരീരം' മഹാശാസ�്ത �പകാരവും, മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരവും,സ�യം വഹി�� െകാ�ിരു� ജീവാ�ാവിെന പുറ�ാ�ുകയാണു

െച���ത.് മാംസം എ� േപരിൽ മ���ജീവികള�െട ഭ�ണമായി� പ്രിണമി�ാലും
ഇെ��ിലും, (ശവ)ശരീരം എവിെടയുമു� മ�ിലടിയു�താണ.്ശരീര�ിന ജ്നി�
�പേദശെമേ�ാജീവി�ു� �പേദശ�െളേ�ാവ�ത�ാസമി�. മ��ം ഭൂമിയുംൈദവ
അംശവുമായശരീരം ചു�ി�ിരി� വ്ീ�ും മ�ായി മാറു�താണ.്സർ�ം മ�ടി.

ശരീരം �പത��മായി�,്ജീവാ�ാവിന അ്നുവദി�ു�തായഅവയവ
ചലന�െളെ�ാ� ഏ്െതാരു �പവൃ�ിയും െച�ാനും െച�ാതിരി�ുവാനും,
ഏെതാരു വസത്ുവും ഉപേയാഗി�ാനും ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാനും ജീവാ�ാവിന്
സ�ൂർ�വ��ിസ�ാത���െ�യും ലഭി�ു�ു�.് �പസത്ുതസ�ാത���െ�
ഉപേയാഗി� മ്��ം �പേദശവും ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�േയാ,ൈദവാംശമായ
ശരീര�ിെ�േയാ മഹാനീതി ഉൾെ�െടയു� �പവർ�നകാര��ളിൽ ഇടെപടാൻ
ജീവാ�ാവായസൃഷട്ി�ുകഴിയു�ത�. �പാേദശികത�െ�നിർ�ചി�ാേനാ

�പാേദശികത�ംഅവകാശെ�ടാേനാ കഴിയു�വർ ഭൂമിയിൽ ഇ�. 'മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ�അംശമായ �പേദശെ�' നിർ�ചി�ാൻൈദവ�ിനു മാ�തമാണ്

കഴിയുക.ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.
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മനുഷ�ർ� '്ലഭ�മായബു�ിശ�ി െകാ� '്ശരിയ�ാ�കാര��െള�്
മന�ിലാ�ു�വെയശരിെവ�� കൂടാ.ശരിയായകാര��െളശരിെവ�ുകയും
േവണം.കുറ�� ചകിരി ൈക�ിെലടു� "്ഇതാണ െ്ത�"്, ഒരു ച��ുരു

ൈക�ിെലടു� "്ഇതാണ �്ാവ"്,വാഴ�ഴ�ിെ�അ�ം െതാലിൈക�ിെലടു�്
"ഇതാണ �്ാവ/്െത�"്, മുറിെ�ടു�അ�ം മുടി ൈക�ിെലടു� "്ഇതാണ്
മനുഷ�െ�തല /മനുഷ�ൻ",എ�ി�െനെയ�ാം പറ�ാൽശരിയ�.

ഇനി ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമായ ഭൂമിേയാട അ്ഥവാ മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവേ�ാട മ്നുഷ�ർ കാ���ഏ�വും െകാടിയഅപരാധെ�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 200ൽപരം രാജ��െള�ും ഒരുവിധെ�� ജന�ൾെ��ാംഅറിയാം.
കാലാകാല�ളിൽ ഭൂമിയിൽ ജീവി��േപാരു�അേനകം ജീവികളിൽ ഒ�ു മാ�തമായ
മനുഷ� ജീവികൾത�ൾ�ൈ്ദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���അധിക

ബു�ിശ�ികെള ദുരുപേയാഗം െചയത് ത്�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�്
മാറു�ത�.

ഭൂ�പേദശ�ള�െട ഉടമയുംസൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കർ�ാവും, ഭൂമി എ�
മഹാരൂപെ�സ�ീകരി�ുകയും െചയത്ി���ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ്
ഭൂ�പേദശ�ള�െട കാര��െള മഹാനി�യി�ുവാൻഅവകാശവും

അധികാരവുമു�ത.് ഉദാഹരണമായി�,് മനുഷ� ജീവികൾ�ു േതാ�ുേ�ാെലെയ�ാം
(1)ബർ� / മ�ാൻമർ,സിേലാൺ / �ശീല�, മദിരാശി / മ�ദാസ /് െചൈ�, േബാംെബ /
മുംൈബഎ�ി�െന േപരുകൾഇടു�തുെകാേ�ാ, േപരുകൾ മാ���തു െകാേ�ാ;

(2)കന�ാകുമാരിെയതമിഴന്ാടിെ�േയാ േകരള�ിെ�േയാ ഭാഗമായി�്
കണ�ാ�ു�തു െകാേ�ാ;കാശമ്ീരിെന ഭാഗികമാേയാ പൂർ�മാേയാഇ��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� മ്ഹാശാസ�്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 ഉടമയുംസൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കർ�ാവുമായ
ൈദവ�ിനു കഴിയു�താണ.് മഹാശ�ിയും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും
ഭൂമിയുമായൈദവം,ൈവവിധ��ളായ ഭൂ�പേദശ�െളസൃഷട്ി�ി���ത്
സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�ജീവികൾെ��ാം േവ�ിയാണ.്
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സ��ം മഹാആന�മായി� സ്ൃഷട്ികേളാടു� മഹാവാ�ല�െ�മഹാനി�യി��ം,
സൃഷട്ികെളെയ�ാം തെ� െപാേ�ാമനകു�ു�ളായി� മ്ഹാഅനു�ഗഹി��ം
െകാ� ക്ു�ു�െളെയ�ാംൈദവം മഹാകരുതു� .ു മ��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം,
മനുഷ�ൻഎ�ീ ജീവിച�ക�ിലൂെട കു�ു�െളെയ�ാം പരിണമി�ി�ുകയും
അ�ാമെ�മനുഷ�ാവ�യിൽ മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തെ�

നൽകുകയുംഅന�മായആന��െളഅനുഭവി�ി�ുകയും െച��� .ു േശഷം
മാനുഷികമായബ��ളിൽ നി�ും, ഭൂമിയായൈദവ�ിൽനി�ും േമാചി�ി�,്

'അന�മായആന��ള�െട പര�ായമായ േമാ�െ�' മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു� .ു

100 മനുഷ� ജ��ളിലൂെട ഭൂമിയിെലഅന��ളായആന��െളെയ�ാം,
സമആന�െമ� മഹാസമനീതിേയാെടഓേരാ മനുഷ�നും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ത ജ്�ഗുണ�െളസൃഷട്ി��െകാ�ാണ.്യാെതാരു വ��ികൾ�ും
അവരുെട മാതാപിതാ�ൾ�ും ജ�ഗുണ�ളിൽ പ�ി�.സ��മായഇഷട്�പകാരം
സ�്തീപുരുഷൻ,ആയു�,്ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ം, നിറം, ഉയരം, െതാഴിൽഅഭിരുചി,
വിേനാദഅഭിരുചി, മാതാപിതാ�ൾ,സാ��ിക ഭ�ദത,ജനന�ലംതുട�ിയവെയ
നി�യി�� െകാ� ജ്നി�ാൻയാെതാരു മനുഷ�ർ�ുംസാധി�ു�ത�എ�തിൽ

നി�ുംഅവെയ�ാം ജ�ഗുണ�ളാെണ�ുസുവ��മാണ.്

മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവം മഹാനീതിശാസ�്തമനുസരി� മ്ഹാനിർ�ഹി�ു�
ജനന�ലം ഉൾെ�െടയു�ജ�ഗുണ�ള�െട േപരിലും;ൈദവ�ിനു മാ�തം
എ�ാലവും സ��മായ ഭൂ�പേദശ�ള�െട േപരിലും; േകമ�ം കാ���തും,

കലഹി�ു�തും, ഒളിേ�ാരു നട�ു�തും,യു�ം െച���തും വലിയ േഭാഷ�വും
നീച�വുമാെണ� സ്�യം വിശകലനം െചയത്ാലറിയാം.ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി���അധികബു�ിശ�ികെള ദുരുപേയാഗം െചയത്,് ഭൂ�പേദശ�െള
ത�ൾ� േ്താ�ുേ�ാെലെയ�ാം േവർതിരി� േശഷം രാജ�സേ്നഹം, രാജ�േ�ദാഹം,
എ�ി�െന പറ�വ്ാേ���ള�ംഅടിപിടിയും യു��ള�ം ഉ�ാ�ു�ത്
ഒരുപേ�ഭൂമിയിെലഏ�വും വലിയ േഭാഷ�മാവാം.ജീവികള�െടെയ�ാം

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായൈദവെ�, മനുഷ�രൂപിയായിേ�ാ
ഈസേ�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�ിയഅേനകശതകം/ ല�ം/േകാടി അവയവ�ളിൽ / േകാശ�ളിൽ
ചിലതായി� ര്ാജ��െളയുംഅവയിെലസം�ാന�െളയും ജി�കെളയും

പ�ായ�ുകെളയും പ�ണ�െളയും കു�ുകെളയും മലകെളയും പർ�ത�െളയും
വന�െളയുംസമു�ദ�െളയും നദികെളയും േതാടുകെളയുെമാെ� മന�ിലാ�ാൻ
കഴിയു�താണ.് ഒരു മനുഷ�െ�എ�ാഅവയവ�ൾ�ുംആേരാഗ�ം ഉ�ാകുേ�ാഴും,

ജീവാ�ാവിെ�ആ�ഗഹ�ൾസാധി�ുേ�ാഴും വ��ിആന�ി�ു� .ു
ആ�ഗഹ�ൾ� വ്ിപരീത പരി�ിതി ഉ�ാകുേ�ാഴും;അവയവ�ൾ�ആ്േരാഗ�ം
കുറയുകയും േയാജി�� �പവർ�ി�ാൻകഴിയാെത വരുേ�ാഴുംഅവയവ�ൾ�ും

വ��ി�ും മഹാനീതി ശാസ�്തപരമായ വിനാശം ഉ�ാകു�താണ.്
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വ��ിയുെട ശരീര ഭാഗ�ള�ംഅവയവ�ള�മായക��കൾ, െചവികൾ, മൂ�,്
നാ�,്തലമുടി,കിഡന്ി,വിരലുകൾ,ൈകകാലുകൾ,തുട�ിയവയ�്്

മഹാശാസ�്തപരമായി� ഒ്െ�ാരുമി�� �പവർ�ി�ു�തിന ത്ട�ം ഉ�ാവുകേയാ,
അവയവ�ൾനഷട്െ�ടുകേയാ നഷട്െ�ടു�ുകേയാ െച��േ�ാൾ വ��ിയുെട
ജീവിതേവദന വർ�ി�ു�താണ;്ജീവനുംൈദവ�ിെ�വാതകരൂപവുമായ

ഓകസ്ിജൻ മഹാഭരി�ു�തു �പകാരം സ�ത�മായ ജീവാ�ാവാണ േ്വദനി�ു�ത.്

വ��ിയുെട ശരീര�ിെലഅവയവ�ളിെല�ാം നിറ�ുനിൽ�ു�ത ഒ്േര
ജീവാ�ാവാണ.്അേതേപാെല, ഭൂമിയുെടഎ�ാ ഭൂ�പേദശ�ളിലും, രാജ��ളിലും,
സം�ാന�ളിലും,ജി�കളിലും, നഗര�ളിലും, �ഗാമ�ളിലും,കു�ുകളിലും,

മലകളിലും, പർ�ത�ളിലും,വന�ളിലും,സമു�ദ�ളിലും, നദികളിലും, േതാടുകളിലും
ഒെ� മഹാലയി� മ്ഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
മഹാനിർ�ഹി�ു�ത മ്ഹാശ�ിയും മ��ം ഭൂമിയുമായഏകൈദവമാണ.്

ഭൂമി�ും, ഭൂമിയുെടഅവയവ�ള�ംഅംശ�ള�ം മാ�തമായ രാജ��ൾ�ും
സം�ാന�ൾ�ും ജി�കൾ�ും മ��ം ജയ വ്ിളി�ാൻ ഭൂമിേയാ, ഭൂമിയുെട

അംശ�ളായ േദശ�േളാ നാ���പേദശ�േളായാെതാരാേളാടുംആവശ�െ�ടു�ി�.
ഭൂമി� /്ൈദവ�ിന ജ്യ വ്ിളിയുെടആവശ�വുമി�.

അ�ാനികള�ംഅധമരുമായ (?)ജന�ൾ, ഭൂമിയുെടഅവയവ�ൾ
മാ�തമായ രാജ��ൾ�ുംമ��ം ജയ വ്ിളി�ുകയും േദശീയ ഗാന�െള�
േപരിൽ േകാ�പായ�ൾകാ�ി�ൂ��കയും െച��േ�ാൾശാസ�്തീയത
ഇ�ാതാവു�ു;ൈദവനി� ഉ�ാകു�ു.അേതാെട മ�രം,ത�ിലടി,
െകാലപാതകം,യു�ംതുട�ിയൈപശാചികകാര��ൾസംഭവി�ു�ു.

േനതാ��ാരും പ�ാള�ാരും മ��ം മരി�ുേ�ാൾ രാഷ�്ടം അവെര നമി�ു�തായി�്
മ��ിമാരും മ��ം �പസത്ാവി�ു�ത ക്ടു�ൈദവനി�യാണ.്ആെരയും
ആദരി�ാനുംആദരി�ാതിരി�ാനും വൃ�ികെള�നിലയ�്്

ഭരണാധികാരികൾ� വ്��ിസ�ാത���മു�.്

എ�ാൽമ���വരുെട വ��ിസ�ാത����ിേ�ൽൈകകട�ാൻ
ജനേസവകർ മാ�തമായ ഭരണാധികാരികൾ ഉൾെ�െടയാെതാരാൾ�ും
അവകാശമി�,അധികാരവുമി�.അ�െനയിരിെ�മഹാശ�ിയും,

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി സംഹാരകർ�ാവുമായൈദവ�ിനു
മാ�തംഅവകാശവുംഅധികാരവും ഉ�തായ മഹാകാര��െള 'മതജാതി
രാഷ�്ടീയജീവികളായിഅധഃപതി�കു�ു�ൾ'അപമാനി�ു�ത ക്ടു�
അപരാധമാണ.് മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവംഅനുവദി�ുകകൂടി െച��േ�ാഴാണ്
ഏെതാരാള�ം മരി�ു�െത�ുതിരി�റിയുേ�ാൾ, (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവും

മഹാനീതിപതിയും കൂടിയായ ഭൂമി കു�ു�െള നമി�ു�തായി�്
�പസത്ാവി�ു�തിെല മൗഢ�ത െവളിവാകു�ു�.്
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ആയുധ�ൾ�ുംമ��ം പാഴാ�ു�ധനവുംഊർ�വുംസമയ�ള�െമ�ാം
ജന�ള�െട െപാതുവായആവശ��ൾ� ഉ്പേയാഗെ�ടണം, ഉപകരി�ണം.

ആയുധ�ൾ�ുംആയുധവാഹിനികൾ�ുംകരവായുനാവിക
േസനകൾ�ുംഅവരുെടെയ�ാം വാഹന�ൾ�ുംബ�െ��

കാര��ൾ�ുമായി� ഭ്ൂമിയിെല രാജ��ളിെല�ാം പാഴാ�ു�ധനവും
ഊർ�വുംസമയ�ള�ം മനുഷ� ജീവിത�ള�െമ�ാം ലാഭി�ുേ�ാൾതെ�

ഭൂമിയിെല�ുംസ�ർ�സുഖ�െള ഒരു�ാൻകഴിയു�താണ.്

അധമസംസക്ാരം െകാ� ര്ൂപെ��തായ രാജ�ര�എ�ക�േ�രിൽ
അറിയെ�ടു� നികൃഷട് െതാഴിൽ െച���ൈസനികേര�ാൾഅധമരായി��ളളത,്

അ�ാരാഷ�്ടപരമായ തിരു�ൽനടപടികൾ� പ്രി�ശമി�ാെത
പ�ാള�ാെരെ�ാ� ന്ികൃഷട്േജാലികെള െച�ി�ു� ഭരണാധികാരികളാണ.്

രാജ�െ�ത�ൾര�ി�ു�ുെവ� ഭ്രണാധികാരികള�ം പ�ാള�ാരും മ��ം
ചി�ി��േപാരു�ത ക്ടു�അ�ാനവുംഅവിേവകവും നിമി�മാണ,്

ൈദവനി�യുമാണ.് മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അംശമായ രാജ�ം ജന�െളയും
മ���ജീവികെളയുംസൃഷട്ി�ുകയും ര�ി�ുകയുമാണ യ്ഥാർ��ിൽ

െച���ത.്

സ��ും, ല��ണ�ിന ജ്ന�ള�െടഅ��ാനവും,സമയവും,അമൂല�മായ
ജീവനുകള�ം നശി�ി�ു�പേരഡുകള�ം, പരിശീലന�ള�ം,ഇല�നുകള�ം,
ഉൾെ�െടയു� േകാ�പായ�ൾശരിയ�.യു��െള ഉേപ�ി�,്ആയുധ�ള�ം
സ�ാഹ�ള�ം ഉൾെ�െടയു� േകാടി േകാടിയു��ിലവുകൾ ഒഴിവാ�ിയാൽ,

അള�ാൻകഴിയാ�വിധം ധനഊർ�സമയജീവ നഷട്�ൾ ഒഴിവാകു�താണ.്
സ��+്സമാധാനം+ആന�ം െകാ� ഭ്ൂമിെയസ�ർ�മാ�ാം !

മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അവയവ�ള�ംഅംശ�ള�ം മാ�തമായ േദശ�ൾ
യു�ം െച���ി�.വ�ത�സത് േദശ�ളിൽ ജനി�ു�ത സ്��ം ഇഷട്�പകാരമ�ാ
എ�തുേപാലും തിരി�റിയാ�അ�ാനികള�ംഅവിേവകികള�മായ േനതാ�ൾ
വഴിപിഴ�ി�ു�തുംഅവരുെട ഭാഗമ�ാ�തുംസാധാരണജന�ള�െട ഭാഗവും, ഒേര
ഭൂമിയുെട െപാേ�ാമന കു�ു�ൾ മാ�തവുമായൈസനികരാണ അ്േന�ാന�ം യു�ം
െച���തും െകാ���തുംഅംഗൈവകല�ം ഉ�ാ�ു�തും മ�ുമലകളിലും മ��ം

കഷട്െ�ടു�തും!

ൈസനികര�യു�ം െചേ��ത.്യു��െള ഒഴിവാ�ാനുംധർ�ശാസ�്ത
പരമായി ഭൂമിയിെലജന�െള ഒ�ി�ി�ാനുമു� ഭരണകടമ മറ�,്യു�ം
െച�ാൻ മു�ിനിൽ�ു�,ജന�ള�െട ചിലവിൽകഴിയു�വ�ത�സത്
േദശ�ളിെല 'രാജാ��ാരും, മ��ിമാരും, �പധാന മ��ിമാരും,

�പസിഡ�ുമാരും',സ��ം െചലവിൽ,സ�യം ദ��യു�ം െചയത് ൈ്പശാചിക
വിേനാദംആസ�ദി�െ� !
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ഒേര ഭൂമിയുെട കു�ു�ളായൈസനികരും മ��ംഅേന�ാന�ം െകാ��കയും
േ�ദാഹി�ുകയും, െച���ത ന്ാടിനുേവ�ിയു�വീരമൃത��വാെണ�ുകരുതു�ത്
നാടുകള�ം േദശ�ള�ം മ��ം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും ഭൂമിയുമായൈദവെ�
നി�ി�ുകയും േവദനി�ി�ുകയും മാ�തമാണ.്സൃഷട്ികള�െട ജീവനുംഅ��ാനവും

സ��ുംസമാധാനവും സേ�ാഷവും നശി�ി�ു�യു�ം പാടി�.

റി��ിക/്സ�ാത��� ദിന�ളിൽ �പകടമാ�ു�ൈസനികശ�ിയും,വിവിധ
സം�ാന�ളിെല കലകള�ം െടലിവിഷനിലും ഉപരി ഓേരാ വ��ിയുെടയും േഫാൺ
വഴി വീഡിേയാ�ി��കളായി ഇ� �്പചരി�ി�ു�ു�.് നാടിെ�അഥവാ രാജ��ിെ�
ശ�ിയാണ ജ്ന�ള�െട േസവകരായ ഭരണാധികാരികള�െട ചുമതലയിൽ

�പകടമാ�ു�ത എ്� െ്ത�ി�രി�� േപാവരുത.്

ആദിയുംഅ�വും ഇ�ാ�ഏകമഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമായ
ഭൂമിയുെടഅംശ�ള�ംഅവയവ�ള�മായ രാജ��ിെ�യും,സൂ�മ്മായ

വസത്ു�ള�െടയും,അതിസൂ�മ്മായആ��ള�െടയും,അവയിൽ മഹാലയി�ി���
മഹാസൂ�മ്വും മഹാ�പപ��ിന അ്തീതവുമായഓംഎ�ശബദ്

�ബ��ിെ�യുംആദിയുംഅ�വും ഇ�ാ�മഹാശ�ികെളഅള�ാൻ
സൃഷട്ിയും നി�ാരനുമായ മനുഷ�ർ� ക്ഴിയു�ത�. ഭൂമിയായൈദവ�ിെ�
അംശമായശരീരം, �പത��മായി�,് നൽകാെത നൽകു�തായഏതാനും

അവയവ�ള�െട ചലന�െളെ�ാ� ഇ്ഷട്ംേപാെലെയ�ാം സ�യം ചി�ി�ാനും
സംസാരി�ാനും �പവർ�ി�ാനും ജീവാ�ാവിന സ്ാധി�ു�താണ എ്�തിെന
ദുരുപേയാഗം െചയത് ര്ാജ��ിെ�ശ�ിഎ� �്പചരി�ി�ു�തിൽകടു�
ൈദവനി�യു�.് െപാതുജന�ള�െട ശതസഹ�സേകാടികളായസ��ും
ല��ണ�ിന ജ്ന�ള�െടഅ��ാനവും സമയവും, പാഴാ�ാെത �ശ�ി�ാൽ
കുടിെവ�വും പാചകവാതകവും മ��ംസൗജന�മാ�ാൻ രാജ��ളിെല

ഭരണകൂട�ൾ� ക്ഴിയുംഎ� മ്ു� വ്ിശദീകരി�താണ.്

സൂര�നും ച��നും ന��ത�ള�ം മ��ംഏെത�ിലും �പേദശെ�ജന�ള�െട മാ�തേമാ,
ഒരു �പേദശ�ിെ�േയാസ��മാണ എ്� വ്ാദി�ാൽ േഭാഷ�മാണ.് ഭൂക�ം,

സുനാമി,അ�ിബാധ,അ�ിപർ�തം,കാ��തീ, െകാടു�ാ�,് മ�,് മഴ, െവയിൽ,ചൂട,്
കാലാവ�,തുട�ിയവയും േദശ�ൾ�അ്തീതമായാണ സ്ംഭവി�ു�ത എ്�തും,
അവയുെടയുംസർ��ിെ�യുംസൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള മഹാനീതിശാസ�്ത

�പകാരം എേ�ാഴും മഹാഭരി�ു�ത ഏ്െത�ിലും �പേദശെ�
ജീവികേളാ/ജീവാ�ാ�േളാഅ�ാഎ�തും, മനുഷ�െര ഒരു ഭൂമിയുെട കു�ു�ൾ
എ�സത�േബാധതല�ിേല� ഉ്യർ�ണം.ൈദവീകശരികളിേല� ഉ്യരെ� !

'പ�ായ�ുകള�െടഅധീനതയിൽ �പവർ�ി�ു� േപാലീസ '് ഒഴിെകയു�
േസനകൾയാെതാരു നാടുകളിലും പാടി�.അേതാെട 'ൈസനികയു��ൾ'

അവസാനി�ു�താണ.്ജയ ഭ്ൂമി !
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മതജാതിരാഷ�്ടീയ�ൾ�ും െതാ��തീ�ലുകൾ�ും മ��ം യാെതാരു
�ാന�ള�മിെ��ുസുവ��മാ�ിെ�ാ�,്ൈദവ�ിെ�വാതകരൂപമായ

ഓകസ്ിജൻ ഭൂമിയിെലഎ�ാ ജീവികള�െടയും നാസികയിലൂെടയും
ശ�ാസേകാശ�ളിലൂെടയും ര��ിലൂെടയും (കയറി ഇറ�ി) �പവർ�ി�്
ജീവികൾെ��ാം ജീവൻഅഥവാ ശ�ി നൽകു�ത ത്െ�കു�ു�ളായ

ജീവികേളാടു� മഹാവാ�ല�മാണ.്

എ�ാ മനുഷ�െരയും മ���ജീവികെളയും വസത്ു�െളയുംസ��ുകെളയും
ആന��െളയുംസൃഷട്ി�ി���ത മ്��ം ഭൂമിയുമായൈദവംആകയാൽ

സർ�തിെ�യുംഅവകാശവുംഅധികാരവും എ�ാലവുംൈദവ�ിനു മാ�തമാണ.്
മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�സ��മായശരീരെ�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 മകേളാആയി ഇ�െ�

�പധാനമ��ിേയാ പ�ാള�ാരേനാ പുനർ�നിേ��ാം. ...

ഒരു ജ��ഏ്�വുമധികം പുണ�ം േനടാൻകഴിയു�ത ഭ്രണാധികാരിയുെടഅഥവാ
രാജാവിെ�അഥവാ മ��ിയുെട േജാലി െച��േ�ാഴാണ,് ധാർ�ികമായി�്

അധഃപതി�ാൽ ഏ�വുമധികം പാപവും. മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം 100 മനുഷ�
ജ��െളഓേരാ മനുഷ�നും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തും, രാജാവ്

ഉൾെ�െടയു� െതാഴിലുകൾ െച�ാൻ ഭൂമിയിെലഎ�ാ മനുഷ�ർ�ുംഅവസരം
ലഭി�ു�തുമാണ.്ജീവികള�െടെയ�ാം മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയും
മഹാശ�ിയും (മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവുമായൈദവംഎ�ാ ജീവികള�െടയും
മഹാദാസനും മഹാദാസിയുമായി� �്പവർ�ി�ു�തിെനഅനുകരി�ാൻ,
ജന�ള�െട ദാസ�ാരായ മനുഷ� ഭരണാധികാരികൾ പരി�ശമി�ണം.
യഥാർ�മായും,ജന�ള�െടെയ�ാം ദാസരാവണം ഭരണാധികാരികൾ.

യാെതാരു മനുഷ�നും യാെതാരു േദശ�ും ജനി�ു�ി�;
ഏെത�ിലും േദശ�ജ്നി�ാേനാജനി�ി�ാേനാ

യാെതാരു ജീവികൾ�ും കഴിയു�ത�.

എ�ാവരുംജനി�ു�ത മ്ഹാശിവയും മഹാമാതാവുമായൈദവ�ിെ�
മഹാലിംഗം കൂടിയായആകാശ�ിെ�അക�ാണ.്

വിശദീകരണം: ഒരുകുട േപാെല വലുതായിെ�ാ�,് പുതിയതായി
സൃഷട്ി�െ�ടു� ന��ത�െളെയ�ാം ഉൾെ�ാ�ആ്ദിയും
അ�വുമി�ാ�ആകാശംഎ� 'മഹാലിംഗം'വർ�ി�ു�ു.

മഹാലിംഗ�ിന '്മഹാശ�ി ലിംഗം, മഹാശിവ ലിംഗം,ശിവ ലിംഗം'എ�ീ
േപരുകള�മു�.്
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മഹാശിവലിംഗം എ�ആകാശംആദിയുംഅ�വുമി�ാ� 'മഹാശൂന�ം'കൂടിയാണ.്
ജീവികളിെലസ�്തീകള�െട ഗർഭപാ�ത�ിേല� ഒ്രു ശൂന�ഭാഗെ�സൃഷട്ി�ി���്
എ��ാെതഅ�െന ഒരുഅവയവംഅവർ�ി�. മ�ായ ഭൂമി എ� മഹാശരീരമായ
മഹാശിവയുെട 'മഹാശൂന�വുംആകാശവുമായ മഹാലിംഗ�ിെ� മഹാസൂ�മ്മായ
അംശ�ളാണ,്'ജീവികളിെലസ�്തീകള�െട ശരീര�ിെല േമ�ടി ശൂന�വീഥി.എ�ാ

ജീവികള�ം/ജീവാ�ാ�ള�ം ജനി�ു�ത മ്ഹാലിംഗ�ിന അ്ക�ാെണ�ുചുരു�ം.
മനുഷ�രും മാതാപിതാ�ള�ം മുതുമു���ാരുെമ�ാം മഹാലിംഗ�ിനക�്
ജനി�വരാകുേ�ാൾ,യാെതാരാൾ�ുംഎെ� രാജ�ം,എെ� േദശം എ�ി�െന

പറയാൻയാെതാരു േയാഗ�തകള�ം ഇെ�� സ്ുവ��മാണ.് മഹാലിംഗ�ിനു�ിൽ
ജീവികെളസൃഷട്ി�ാൻ േവെറയുംകാരണ�ള�� :് മഹാശിവയുെട
മഹാശരീരമായ ഭൂമിയുെടഅതിസൂ�മ്മായഏതാനുംഅംശ�ൾ മാ�തമാണ്

സ�്തീകള�െടയും കു�ികള�െടയും മുതിർ�വരുെടയും ഉൾ�െടഎ�ാ ജീവികള�െടയും
ശരീരം.ൈ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���ത '്മ��ം

ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അംശമായശരീരെ�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,് മഹാനീതിപതിയായൈദവമാണ.്

ഭൗതികശാസ�്തവികസനംഏെറ�ുെറ പരമാവധിയിെല�ു�
അവസര�ിൽ , മഹാ�പപ��ിെ�ഔ�ത�ംസപ്ഷട്മായി

വിശദീകരി��െകാ�ും,ൈദവശാസ�്ത�ിൽ ഭൗതികധർ�ആ�ീയ
ശാസ�്ത�െളയഥാവിധി ചി�െ�ടു�ിെ�ാ�ും,കാലഘ��ിെ�
ആവശ��ിെനാ�ുമാ�തേമസ�ൂർ�ൈദവശാസ�്തംഅഥവാ

മഹാശാസ�്തംഅവതരി�ുകയു��..പരമശിവൻ.

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�ിയായൈദവവും,

ൈദവ�ിെ�ഏകദാസനും മഹാദാസനുമായഈയു�വനും, ദാസരായിരി�ുെമ�്
മഹാവിനയേ�ാെടയും മഹാവാ�ല�േ�ാെടയുംഅറിയി�ു� .ു

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�്
ആവിധം �പയ�ി�ു�വർെ��ാം തീർ�യായും പുണ�ം വർ�ി�ു�താണ.്
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ഭൗതികഅസത്ിത�മു�തായ മ�ിെ� നിയമ�ൾധർ�ശാസ�്തപരമായസ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ�ഓേരാ മനുഷ�നും നൽകിയി���ത യ്ഥാർ��ിൽ

യാെതാരാള�െടയുംസ�ാത����െളകുറയ�്ു�ത�.എ�ുെകാെ��ാൽഎ�ാ
രാജ��ളിലുമു�ഓേരാ മനുഷ�നും സ�ൂർ�വ��ിസ�ാത���െ�യും

സമആന�െമ� മഹാസമനീതിെയയും �പേത�കം �പേത�കമായി� മ്ഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകാനു� മഹാആവിഷ�്ാരം കൂടിയാണ ധ്ർ�ശാസ�്തം.

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

ൈദവവി�വംആരംഭി�ു�േതാെട, േപാലീസുംൈസനികരും ഉൾെ�െടഎ�ാ
ജന�ള�ം, ധാർ�ികമായി� ഉ്യരു�താണ.് മ��ിമാരും മ��ം ത�ി�ൂ���അധമ
നിയമ�െളയുംആ�കെളയും നിർേ�ശ�െളയുംഅനുസരി�ു�

ഏറാൻമൂളി�വുംഅടിമ�വുംഅവസാനി�ു�താണ.്എ�ാവിഷയ�െളയും
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� സ്�യം വിശകലനം െചയത് ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായി�്
�പവർ�ി�ുേ�ാൾ മാ�തമാണ ത്�ൾ� പ്ുരുഷ�ാരും മനുഷ�രും ജന�ള�െട
ഭാഗവുമായി� പ്രിവർ�നം ഉ�ാവുകഎ� സ്ുവ��മായി തിരി�റിയു�താണ.്

അധമനീച േകാ�പായ�െള െതാഴിലുകളായി െത�ി�രി� അ്ധമരായ
ഭരണാധികാരികള�െടഅടിമകളായി�ാണ ക്ഴി�ുേപാ�ത എ്�തും േപാലീസ്

േസനയും നിരവധി സർ�ാർജീവന�ാരും തിരി�റിയു�താണ;്തിരു�ു�തുമാണ.്

അേനകായിരം വർഷ�ളായി� സ്മൂഹ�ിൽ സംഭവി�� േപാരു�അപചയ�ൾ�്
ഇ�െലേയാഇേ�ാപ�ാള�ാരും േപാലീസുമായി� െ്താഴിൽ േനടിയവെര
കു�െ�ടു�ു�ത െ്ത�ാണ.്സൗജന�മായി� മ്ദ�വും ദുഃസ�ാത����ള�ം

നൽകിെ�ാ� ൈ്സനികരുെട േചതനകെള മരവി�ി�ാനും എ�ാ രാജ��ളിെലയും
ഭരണാധികാരികൾ �പവർ�ി��േപാരു�ത ക്ടു�ൈദവനി�യുംഅപരാധവുമാണ.്
വിഷയ�െള ധർ�ശാസ�്തപരമായി� വ്ിശകലനം െച���തിൽ നി�ും പ�ാള�ാെര

തട� .ു ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ച്ി�ി�ുവാനും �പവർ�ി�ുവാനും
കഴിവി�ാ�വരും, ഭരണാധികാരികള�െടഅടിമകള�മാ�ി. ഭൂമിയിെലഎ�ാ
രാജ��ളിലുമു�ത ൈ്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�ളായആന��െള േനടാനു� ഉപാധികളാ�ി. മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായൈദവ�ിെ�കു�ു�ളാണ എ്�ാ രാജ��ളിെലയും

പ�ാള�ാരും ജന�ള�െമ�ത അ്റിയണം. 'രാജ� ര�െയ�ും �പതിേരാധെമ�ുമു�'
ക�േ�േരാെടൈദവ�ിെ� െപാേ�ാമന കു�ു�െള വധി�ു�തും
പീഢി�ി�ു�തുംകടു�ൈദവനി�യുംഅപരാധവുംൈദവശി�കെള
വാരി�ൂ���തുമാെണ�അ്റിയണം. മു� സ്ൂചി�ി�തുേപാെല വധി�ാൻ

കാരണ�ാരായ രാഷ�്ട ഭരണാധികാരികൾ�ും,വധി�വേര�ാൾ പാപവുംൈദവ
ശി�കള�ം ഉെ��റിയണം.
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ഭൂമിയിെല�ും വ�ത�സത് മത�ൾ �പകാരമു�വിശ�ാസ�ള�ംആചാര�ള�ം
അനുഷഠ്ാന�ള�ം ഉെ��ിലും, ഭൂമിയിെലഎ�ാ രാജ��ളിലുമു�എ�ാ
ജന�െളയുംസൃഷട്ി�ി���ത ഒ്രു ൈ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�ിതിസംഹാര�െള മുഴുവൻതനി�� െച���
മഹാശ�ിയായൈദവംഎ�ു �പസംഗി��െകാ�,്ൈദവം േനരി� ഏ്�ി�ാ�
പണികെള െചയത് ൈ്ദവെ�കബളി�ി�ാൻ �ശമി�തിനും,ൈദവ�ിെ� േപരിൽ
അ�വിശ�ാസ�ള�ംഅനാചാര�ള�ംഅധമനീചഅനുഷഠ്ാന�ള�ംഅധമ
നിയമ�ള�ംഅധമസംവിധാന�ള�ം െകാ� ജ്ന�െള ചൂഷണംെചയത്്
ജീവി�ു�തിനും കടു�ശി�കള��.്ൈദവ�ിെ�പാവം കു�ു�ൾ

കൂടിയായ ഇ�െ�പ�ാള�ാരും േപാലീസുകാരുംആരുെടയുംഅടിമകളെ��ും,
മറി� മ്നുഷ�രും ജന�ള�െട ഭാഗവും,ജന�ള�െടയും രാജ��ള�െടയും
െപാൻകിരീടമാെണ�ും മാ�ാ�ുലയാെണ�ും മ��ം പറ�ുപ�ി�ാൻ,

ൈദവ�ിെ�തെ�കു�ു�ളായഅധമ ഭരണാധികാരികള�ം മ��ം �ശ�ി�ിരു� .ു

നീച��െളശരിവയ�്ു�എ�ാ രാജ��ളിെലയും �പസിഡ��മാരും
/രാജാ��ാരും �പധാനമ��ിമാരും മുഖ�മ��ിമാരും മ��ിമാരും ന�ായാധിപ�ാരും
േതാ�ുകള�ം മ� ആ്യുധ�ള�മായി� അ്തിർ�ികെളസംര�ി�െ�. രാജാ��ാർ

േനരി� യ്ു��െള െചയത്തും നയി�തുമായ ചരി�തംഏെറ�ുെറഎ�ാ
രാജ��ളിലും ഉ�.്അവരുെട െപാൻകിരീടവും 'ര�സാ�ികള�ം ബലിമൃഗ�ള�മായ'
പ�ാള�ാർ കുടുംബാംഗ�െളയും ഉ�വെരയുംസേ്നഹി�ുകയും പരിചരി�ുകയും
സഹായി�ുകയും ശു�ശൂഷി�ുകയും െചയത്ുംസേ്നഹപരിചരണ�െള മട�ി
വാ�ിയും പ�ാള േജാലി�ാല�ൈ്ദവ�ിെ�കു�ു�ളായ ഭൂമിയിെല

ഏെത�ിലും പ�ാള�ാെരേയാജന�െളേയാവധി�ുകേയാ േവദനി�ി�ുകേയാ
െചയത്ി��െ��ിൽ ഉചിതമായി� പ്�ാ�പി��ം, പാപ�ള�െടബാ�ിപ�തമായ
കീർ�ിമു�ദകെളയും മദ�പാനെ�യും ഉേപ�ി� സ്ംശു�രാവാൻ പരി�ശമി�ണം;
സംശു�രാവണം. ഉടൻ ഭൂമിയിെല�ുംൈദവവി�വംആരംഭി�ു�േതാെട,
ഭൂമിയിെല�ുമു�എ�ാ രാജ��ളി െലയും പ�ാള�ാർസ�ീകരിേ��തായ

നടപടികെളയാണ "്അറിയി�ത.്

ഭൂമിയിെല�ുമു�എ�ാ മനുഷ�രും ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
സ�ാത����ള��രാജാ��ാരാെണ�ും,യാെതാരാള�ം മ���വരുെട
അടിമകളെ��ും,യാെതാരു മനുഷ�നുംരാജ��ളിെല രാജാ��ാെര�ാൾ
െചറിയവരെ��ുംഭി��ാരേന�ാൾവലിയവരെ��ുംസുവ��മായി

അറി�ുെകാ�ണം.
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എറു�ും പശുവും േകാഴിയും പൂ�യും നായയും പുലിയും ഉൾെ�െടഎ�ാ ജീവികള�ം
സ�യം രാജാ��ാർ േപാെലസ�ാത���േ�ാെട ജീവി�ുേ�ാൾ; മനുഷ�ർ മാ�തം
േപാലീസുകാർ,ജനേസവകർ, മ��ിമാർ, മുഖ�മ��ി, �പധാനമ��ി, േക��മ��ിമാർ,
ജഡജ്ിമാർ, മതാചാര��ാർ, മനുഷ�ൈദവ�ൾതുട�ിയഏതാനുംആള�കൾ�ും
അവരുെട കുടുംബാംഗ�ൾ�ും െച��ം െചലവും െകാടു�ു െകാ� അ്വെര

േപ��ികേള�ാൾകൂടുതലായി േപടി� അ്വരുെടഅടിമകളായി ജീവി�ു�ത ഏ്�വും
േ��മാണ.് ഭൂമിയിെല ഇ�െ�ഏെറ�ുെറ 750 േകാടി ജന�ൾ�ും, മ��ജീവികെള
േ�ാെലസ�ത��രായി രാജാ��ാെരേ�ാെല ജീവി�ാൻകഴിയും;കഴിയണം.

മനുഷ�ർ േനടു�തും,സ��മാ�ിെയ�ുകരുതു�തുമായആന��ൾഎ�ായാലും
 ഉ�വരായ മനുഷ�രായാലും, മ���ജീവികളായാലും, ഭ�ണം ഉൾെ�െടയു�
വസത്ു�ളായാലും,വിഷയ�ളായാലും  ധർ�ശാസ�്ത പരമായിഅനുഭവി�ാൻ
കഴിയണെമ�ിൽ �പസത്ുതആന��െളസംര�ി�ാൻകഴിയണം.ശരീര�ിലൂെട
ലഭ�മാകു�ശ�ികൾ�അ്നുസൃതമായി ഭ�ണം ഉൾെ�െടയു�ആന��െള
േനടു�േതാെടാ�ം,ത�െളആ�കമി�ു�വെരയും ഇഷട്മി�ാ�തിെനയും
എതിർ�ാൻ മ���ജീവികെള�ാം �ശ�ി�ു�ു�.് �പതിേരാധം േപാെലയു�

അത�ാവശ��ൾ� ശ്രീരം നൽകു�ശ�ികെള മ���ജീവികൾ ഉപേയാഗി�ു� .ു
ജീവികൾസ�യമാണ �്പതിേരാധി�ു�ത;് മധ��െര നിയമി�ുകേയാ

ആ�ശയി�ുകേയാ െച���ി�;അവെയ (സൃഷട്ി�)ൈദവം �പത��മായി േവറി�്
സഹായി�ു�ുമി�.

കു�ികെള ര�ി�ാൻ േവ�ി മാൻ,കഴുത തുട�ിയ മൃഗ�ൾപുലി,സിംഹം േപാെലയു�
ഹിം�സമൃഗ�ള�മായി േപാലുംഏ��മു�ാൻ ത�ാറാവുേ�ാൾ, മാൻ,കഴുത തുട�ിയശാ�

മൃഗ�െളയുംകൂ��ിൽ െപ�വെരയുംകാ��േപാ�,്ആനതുട�ിയവ ര�ി�ു�ത പ്ലേ�ാഴും
കാണാൻകഴിയും.അതായത ൈ്ദവം നൽകിയതുംആർ�ി�ാൻകഴി�തുമായബു�ി
ശ�ിയുംശരീര ശ�ിയും മ��ം െകാ�,്ആന��െളസംര�ി�ാൻ �ശ�ി�ു�

േപാലീസുകാരാണ എ്�ാ ജീവികള�ം !ൈദവം കൂടുതൽബു�ി ശ�ിയും,ശാസ�്ത�ാനവും
നൽകിയി��� മനുഷ�ജീവിയുെട കാര�ം വിശകലനം െചയത്ാൽ; നൂ�ാ�ുകളായി രൂപെ��
ബഹുവിധ മതജാതിരാഷ�്ടീയ വ�വ�ിതികളിലൂെടബഹുഭൂരിപ�ം ജന�െളയും

മ�ബു�ികളായി പരിവർ�നം െചയത്ു െകാ�,് �പതിേരാധം ഉൾെ�െടയു�അനവധി
അവകാശ�െളയുംഅധികാര�െളയും മതജാതിരാഷ�്ടീയ േനതാ�ള�ം �പവർ�കരും
സമൂഹ�ിെല ഭരണാധികാരികള�മായ ഒരു ന��നപ�ം ജന�ൾത�ിെയടു�ിരി�ു�തായി

കാണാം.ത�ള�ം,കു�ികൾ ഉൾെ�െടയു� ഉ�വരും, മ���വരും,അകാരണമായി
ഉപ�ദവി�െ�ടുകയാെണ�ിൽ േപാലും, �പതിേരാധി�ാനും,അപൂർ�മായി വധി�ാനുംജന�ൾ
ത�ാറായാൽ,ജന�െള �പതികെള�ു േപരി� അ്റ� െ്ച�ാനും,വിചാരണ െച�ാനും,ജയിലിൽ

അടയ�്ാനും,ശി�ി�ാനും,ജന�ള�െട െപാതുവായആവശ��െളനിറേവ��വാൻ
�പവർ�ി�ു�വർഎ� േപരിൽ, േപാലീസുംൈസനികരും ഉേദ�ാഗ�രുംജഡജ്ിമാരും മ��ിമാരും
ഭരണകാര�ാലയ�ളിെല ഉേദ�ാഗ�രും മ��ം ഉൾെ�ടു� േമ�ടി മതജാതിരാഷ�്ടീയ േനതാ�ള�ം
�പവർ�കരും മ��മായ ഭരണാധികാരികൾ ഉ�.്ജനേസവകർഎ�ക�േ�േരാെട,ൈദവം
നൽകിയസ�ാത����െളകവർെ�ടു�ുകയും െച��� േമ�ടി സംഘെ�യുംഅവരുെട

കുടുംബാംഗ�െളയും െച��ം െചലവും െകാടു� ത്ീ�ിേ�ാ���ത അ്ടിമകളായി മാറിയിരി�ു�
ജന�ളാെണ�ിലും ശരിയും െത��ംഎ�ാെണ�അ്വർ�അ്റിയി�; ദുസ�ാർ��ള�ം മ��ം
െകാ� അ്റിയാൻആ�ഗഹവുമി�;ആ�ഗഹമു�ായാലും പരിഹാരമു�ാ�ാൻവഴിയുമി�.
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ചുരു��ിൽ,ജീവികള�െടെയ�ാം സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിന സ്��െമേ�ാണമു�
ൈദവാംശമായശരീരം നൽകിയസ�ാത���െ�യും ശ�ികെളയുംസ�യം

ഉപേയാഗി�ാെത മനുഷ�ൻഎ�ജീവി മാ�തം കൂ��ിൽ െപ�വരുെടഅടിമയായി
െ�ാ� ന്ാണം െക�തുംൈദവനി�ാപരവുമായി ജീവി�ു� .ു

ഭൂമിയിെല മനുഷ�രും മ���ജീവികള�ം ഉൾെ�െടസമസത് ജീവികള�ം ഒരു
കുടുംബ�ിെലഅംഗ�ളാണ എ്�ുതിരി�റിയു�താണ അ്ടു�ഘ�ം.
ൈദവ�ിെ� മഹാഖരരൂപമായ ഭൂമിയിെല വസത്ു�െള െകാ�്

ഉ�ാ�ിയി���താണ സ്മസത് ജീവികള�െടയും ശരീരം എ�തും,സമസത്
ജീവികെളയും മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവംസംര�ി�ു�ുഎ�തും വിശകലനം

െച��േ�ാൾസുവ��മാണ.്സമസത് ജീവികള�ം ൈദവ�ിെ�
കു�ു�ളാവുേ�ാൾ,ജീവികള�െട ഇടയിൽ ഭ�ണ�ിനു േവ�ി ഇ�ു�
ഹിംസെയൈദവം ഉേ�ശി�ി�ി�എ� മ്ന�ിലാ�ാൻകഴിയും.ഹിംസ,ഹിം�സ
മൃഗ�ൾഎ�ിവ രൂപെ��ത മ്നുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�ജീവികള�െട ധാർ�ികമായ

അധഃപതനം െകാ�ാേണാഎ�ത വ്ിഷയമാവണം.

ആദ� മഹാകാല ച�ക�ിെല മനുഷ�രും േദവതകള�ം ധർ�ശാസ�്ത വിരു�മായി�്
ജീവി�തു െകാ�ാണ ഹ്ിംസയും, മാംസ ഭ�ണവും,വന�മൃഗ�ള�ം ഭൂമിയിൽ
രൂപെ��ത എ്�റിയുക.ൈദവവി�വം ഉടൻ ഭൂമിയിെല�ുംആരംഭി�ു�േതാെട

വിഷയശു�ീകരണം ഉ�ാകു�താണ.്

ൈദവവി�വംആരംഭി�ു�േതാെട,എ�ാ രാജ��ളിലുമു�എ�ാ മതജാതി
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�ാലുേമാസൃഷട്ി�ാേനാ ര�ി�ാേനാ ഇ�െ�
�പ�ാന�ളിെല മുഴുവൻആൾ�ാർ �ശമി�ാലും നട�ു�ത�ാഎ�ും

'�പ�ാനമ�ാ വ��ിയാണ വ്ലുെത�ും'ഓേരാ വ��ിെയയും �പേത�കമായി
സൃഷട്ി�ുകയും ര�ി�ുകയുമാണ ൈ്ദവം െച���െത�ും,ൈദവം

മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മഹാസമനീതിെയ മഹാനിർ�ഹി�ു�ത ഓ്േരാേരാ
വ��ിേയാടുമാെണ�ും,ൈദവീകശി�കെള വാരി�ൂ���തും വ��ികളാെണ�ും
(യഥാർ��ിൽ അസത്ിത�മി�ാ�തായ മതജാതിരാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ളിലാണ്
�ഭമി��േപാ�െത�ും)തിരി�റിയു�താണ.് മ�ിെ� നിയമ�ൾ ഭൂമിയിെലഎ�ാ
രാജ��ളിെലയും ഭരണഘടനയായി മാറു�തും,അേതാെട നിയമസഭകൾ
അവസാനി�ു�തുമാണ.് മ�ിെ� നിയമ�ൾ �പകാരമു�അഥവാ

മഹാശാസ�്തപരമായ രാജഭരണസംവിധാന�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.്
ഭരണസംവിധാനംആ�ീയകാര��ളിൽ േ�ദാഹി�ു�വെരയും

ധർ�ശാസ�്തപരമായി ശു�ി െചേ��തു�.്
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ആ�ീയകാര��ളിൽധർ�ശാസ�്തപരമായിശു�ി
െച��വാൻയഥാർ��ിൽഎള��മാണ.്വിവാഹം,
ശവമട�ൽഎ�ീ ര� െ്പാതുആവശ��െള
ൈദവേ�ാടുബ�ി�ി�ു�തായി ഭാവി�്

ക�െ�ാ��ൂ��ളായ മത�ള�മായികൂ�ി�ിടി�ി�്
ൈദവ�ിെ�സൃഷട്ികള�ംകു�ു�ള�മായ മനുഷ�െര
മതജാതി ജീവികളായി മാ�ിയി���ത ത്ിരു�ാൻ

വിവാഹം,ശവമട�ൽഎ�ീ ര� െ്പാതുആവശ��െള
ധർ�ശാസ�്തപരമായിശു�ി െചയത്ാൽ മതിയാകും.

വിവാഹം :സ�്തീയും പുരുഷനും േചർ�മനുഷ�ൻഎ�
ജീവിയുെട ജീവിത�ിെലധർ�ശാസ�്തപരമായഏക
ചട�വ്ിവാഹമാണ.്ആണും െപ��ംഎ� 2 േപരുെട

വിവാഹ�ിന,് ഉ�വരും െപാതുജന േസവകരായ പ�ായ�ിെല
ഒരംഗവും ഉൾെ�െട 4സാ�ികള�ംകൂ�ി, 2അ�മു�ഏ�വും
വലിയസംഖ�യായ 99 േപരാണ പ്രമാവധി പെ�ടു�ു�െത�ിൽ,
'മഹാേദവി+മഹാേദവൻ' പെ�ടു� 1്00തികയ�്ുെമ�ാണ്
മഹാശാസ�്തം.സാ�ികള�െടയും (സമൂഹ�ിെ�യും)

സാ�ിധ��ിൽ,വധുവിെ�ൈകെ�ടു� വ്രെ�ൈകേ�ാട,്
വധുവിെ� ര�കർ�ാവായ പുരുഷൻ േചർ�ാൽവിവാഹമായി.
ൈദവനാമം ഉരുവിടാൻആ�ഗഹി�ു�വർൈദവംശരണം, േദവീ
ശരണംഎ�ിവയിൽ ഒ� ഉ്രുവിടുകഎ��ാെത മ�ിെല

മൂലക�ൾ െകാ� ശ്ാസ�്ത �പകാരം സൃഷട്ി�െ�� ജീവികള�െട
വിവാഹ�ിന വ്�ത�സത് ക�െ�ാ��ൂ��ളായ മത�ള�മായി
ബ�മു�ാ�ു� മതജാതിജീവികള�െട േകാ�പായ�ൾ െത�ാണ.്

ൈദവവി�വം ഉടൻ ഭൂമിയിെല�ുംആരംഭി�ു�േതാെട
മത�െള�ാംഅവസാനി� ൈ്ദവംസൃഷട്ി� മനുഷ� ജീവികൾ
ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻസേ്നഹി��ം സഹകരി��ം സഹായി��ം

ആന�ി�� ജീവി�ു�ത ക്ാണാൻകഴിയും.

വിവാഹധൂർ�ുകള�ംൈദവവി�വേ�ാെടഅവസാനി�ു�താണ.്
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മരണവുംശവമട�ലും :
ജനനമരണ�െളചട�ുകളാ�ാൻ ഉൾെ�� വ��ി�ുകഴിയു�ത�എ�തിൽ
നി�ുംഅവെയചട�ുകളാ�ി�ൂടാഎ�മ�ിെ�നിയമംസുവ��മാണ.് മാ�തമ�,
മരണാന�രകാര��െള പറ�ുെകാ� വ്��ികെള ഭയെ�ടു�ി ജീവി�ു� മത

ജാതി ജീവികൾ�ും പുേരാഹിത�ാർ�ു�താ�ീതുംഅതിലു�.്

ഏെതാരാള�െടയുംശവശരീരെ�മത�ൾ �പകാരം േശഷ�കിയ െച���ത്
ൈദവനി�ആകു�െത�െനഎ� മ്ഹാശാസ�്തപരമായി

വിശദീകരി�ു�ു.

ഭൂമി,ശരീരം, പരമാ�ാവ,്ജീവാ�ാവ എ്�ിവെയ മുകളിൽ മഹാശാസ�്ത പരമായി
വിശദീകരി�� കഴി�താണ.്

ജന�ള�െട 'ശാസ�്ത വിരസത'കുറയ�്ു� ഒരു ഉദാഹരണം കുറി�ു�ു :

ജീവികള�െട പരമാന�മായിൈദവം മഹാനി�യി�ി���കാമആന��ിൽ
സ�്തീപുരുഷ�ാർ മുഴുകുേ�ാൾ,ഇണെയ ഒഴിെക,തെ��െ�യുംൈദവെ�യും
ഉൾെ�െടസർ�െ�യും മറ�ു�താണ.്അതായത ൈ്ദവ�ിെ� മഹാഖര

രൂപമായ 'ഭൂമിയിെല മൂലക�ൾ െകാ� സ്ൃഷട്ി�െ��തും ഭൂമിയുെടഅംശവുമായ
ശരീര�ിൽ' മഹാലയി�ി���ശാസ�്തനിയമ�ൾ�ുംശ�ികൾ�ും വിേധയമായി

സ�്തീപുരുഷ�ാർ മനുഷ�ജീവികളായാണ ആ്ന��ിൽഏർെ�ടു�ത;്
മതേനതാ�ൾ�ു േപാലും 'മതജാതിരാഷ�്ടീയസാ��ികഘടക�ൾ'
വിഷയമാവു�ിെ�� അ്റി�ുംഅനുഭവി��ം കഴിയു�വരാണ.്

ശവശരീരെ�എ�ുെച�ണം ?

മരി(�ി)�� കഴി�ാൽ, േശഷ�കിയ തീരും വെര വ��ിയുെട േപരുേപാലും
മി�േ�ാഴും മ���വർ പറയി�; േപര "്േബാഡി"എ�ായി മാറു�ു; "േബാഡി
െകാ�ുവേ�ാ, േബാഡി എ�ഴാ എടു�ു�ത .്...." എ�ി�െന പറയുവാൻ

േ�പരി�ി�ു�ത ൈ്ദവാംശമായശരീരമാെണ�ത പ്ലേ�ാഴും വ��ിഅറിയു�ി�.
ൈദവാംശമായശരീരംഅഥവാ േബാഡി,വഹി�� െകാ�ിരു�ആ�ാവിെന
പുറ�ാ�ി കഴി�തിനാൽ,ൈദവാംശമായശരീരം മാ�തമാണ ബ്ാ�ിയു�ത.്

െകാ�േതാച�േതാആയആട,് േപാ�,് േകാഴി, മ��ം തുട�ിയ ജീവികെള
മനുഷ�രും മ���ജീവികള�ം ഭ�ി�ു�ുഎ�ുപറയുേ�ാൾആ�ാവിെന
പുറ�ാ�ിയ േശഷം ബാ�ിയായശരീരെ� 'മാംസ ഭ�ണമായി'

ഭ�ി�ുകയാണു െച���ത.് േമൽവിവരി� േപാെല മ�ായ 'ഭൂമിയിെല മൂലക�ൾ
െകാ� സ്ൃഷട്ി�െ��തുംൈദവാംശവുമായശരീരെ�'ജീവികൾ ഭ�ി�ു� .ു
ഭ�ി�ാലും ഇെ��ിലും,ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീര�ള�ം മ��മായൈദവാംശം,

'ശരീരവും മ��മായി',വീ�ും വീ�ും ച�ക�ിൽഎ�േപാെല ചു�ിെ�ാ�ിരി�ും.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ം ഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം..പരമശിവൻ 236

'സമസത് ജീവികള�െടയും ശരീരം' മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�
അംശമാെണ�ിരിെ�,ജീവാ�ാവിെന പുറ�ാ�ുേ�ാൾബാ�ിയാവു�
'മനുഷ�ൻഎ�ജീവിയുെട'ൈദവാംശമായശരീരെ�മാ�തം വ�ത�സത്
മതജാതി��േരാഹിത �ിശാചു�ള�ംഅവരുെട വാലാ�ികള�ം കുഴി�ിടുകയും,
ദഹി�ി�ുകയും,ക�റ െക��കയും, പിരമിഡുകൾ പണിയുകയും,സർ�ാരിെ�
കണ�ിന ആ്കാശേ�� െ്വടിെവ�ുകയും, ഒെ�, െച���തും, രാഷ�്ടീയ
പിശാചു�ൾത�ി�ൂ��� നിയമ�ൾ �പകാരം േപാ��േമാർ�ം െച���തും ഒെ�

കടു�ൈദവനി�യാണ.്വ�ാ�അധഃപതനമാണ സ്ംഭവി�ി���ത.്

എ�ാജീവികൾ�ുംക�റകള�ം പിരമിഡുകള�ം മ��സമ്ാരക�ള�ം പണിയണെമ�്
േമ�ടി പിശാചു�ൾതീരുമാനി�ാ�ത ക്ാര�മാെയ� പ്റയാനാവി�.അ�തേമൽ
ദുഷി�ിരുെ��ിൽ പിശാചു�െളയുംഅവർ ചുമ�ു േപാരു� �ഗ��െളയും

വാലാ�ികൾഎേ�േശഷ�കിയ െച��മായിരു� .ു

വ�ിയിടി� ച്ാവു� പ�ിയുെട (ആ�ാവിെന വഹി�� െകാ�ിരു�)ശരീരെ�
േപാ��േമാർ�ം െചേ��ാഎ�ും, മനുഷ�െ� (ആ�ാവിെന വഹി�� െകാ�ിരു�)
ശരീരെ�േപാ��േമാർ�ം െച�ണെമ�ും രാഷ�്ടീയ പിശാചു�ൾത�ി�ൂ���
നിയമ�െള മതജാതി��േരാഹിത �ിശാചു�ള�ംഅവരുെട വാലാ�ികള�ം

ശരിെവ�ു�ത മ്ാനുഷികമായി� മ്���ജീവികെള മനുഷ�േര�ാൾ ഉയർ�ു�ു� !്

ശരീര�ിൽനി�ുംആ�ാവിെന പുറ�ാ�ുേ�ാൾ,അഥവാ മരി�ുേ�ാൾ,
ജീവാ�ാവിന സ്��െമ� െ്ത�ി�രി�തായശരീരം ഉൾെ�െട യാെതാ�ും

ആ�ാവിനു സ��മായി ഇ�ാെയ� വ്ീ�ും സുവ��മാണ.്അ�െനയിരിെ�,
'മനുഷ�ൻആറടി മ�ിെ�ജ�ിയാെണ�'്അേനകർ പറയു�ത വ്ളെര വലിെയാരു
േഭാഷ�മാണ.്ആ�ാവിെന പുറ�ാ�ി കഴി�ാൽപിെ�,ഏെതാരു

ജീവിയുെടയും ശരീരം മ�ായ ഭൂമിയുെട ഭാഗമാണ;് മ�ിൽനി�ുംഅടി�ി���തായ
ശരീരം വീ�ും മ�ിൽഅടിയു�തുമാണ.്സർ�ം മ�ടി.

മരി�യാളിെ� ഉ�വരും മ���വരും ഉൾെ�െടയു�വർൈദവാംശമായ
ശവശരീരെ�മ�ിൽകുഴി�ിടുക,ക�ി�ുക, മ���ജീവികൾ� ഭ്�ണമായി
നൽകുക,കടലിൽഎറിയുക തുട�ിയകലാപരിപാടികൾ െചയത്ാലും ഇെ��ിലും,

ൈദവാംശമായശവശരീരം സ�യം ചീ� മ്�ിൽഅടി�ുെകാ��ം.

മരി�യാളിെ� ഉ�വർ�ും മ��ംഅവസാനമായി സേ്നഹഓർ�കൾസൂ�ി�ുവാൻ
പാക�ിൽഏെറ�ുെറ 'ഒരു ദിവസം'ൈദവാംശമായശവശരീരം ദുർഗ�െ�
സൃഷട്ി�ി�ാഎ�ിലും,ആ�ാവിെന പുറ�ാ�ി കഴി�ാൽ ഉടൻശരീരം വീ�ും

'ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപവും മ��മായ ഭൂമിയിൽഅടിയാനു� �പവർ�നം
ആരംഭി�ുകയായി. 'സൃഷട്ി മാ�തമായആ�ാവിെ�സാ�ിധ�െ�'

മഹാനീതിശാസ�്തപരമായ ഗൗരവകാര��ളിൽ, 'അസാധാരണമായസാഹചര��ിൽ
ഒഴിെക' �സഷട്ാവ വ്ിഷയമാ�ു�ത�.ശവശരീരം,ക�,് മ� ത്ുട�ി �പപ��ിെല
സകലവസത്ു�ള�െടയുംആ��ളിൽ േ�പാേ�ാണുകെള ഇലകേ്�ടാണുകൾസദാ

ചു�ിെ�ാ�ിരി�ു�ു :സർ��ിനും ജീവനു� എ്�ാണർ�ം.
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ശവം ചീയു�ത ഏ്െറ�ുെറ ഒരു ദിവസം എ�തിെന ഒരു മണി�ൂറായും മ��ം
കുറയ�്ാനുംൈദവാംശമായശരീര�ിനു കഴിയുംഎ�ിരിെ�അ�െന

െച�ാ�ത ക്ു�ു�േളാടു� മഹാവാ���െ�കണ�ാ�ിയാണ.്അതിെ�
വ�ാപത്ി അറിയണെമ�ിൽ, ഒരു മണി�ൂർ േനരം െകാ� ശ്വശരീരം ചീ�്

ദുർഗ�ംവമി�ു�തിെന ഭാവനയിൽക�ാൽ മതി !

ജീവാ�ാവിെന പുറ�ാ�ുകയും മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവേ�ാടു േചരുവാൻ
സ�യം �പവർ�ി�� െകാ�ിരി�ു�തുമായ (ൈദവാംശം മാ�തമായ)ശവശരീരെ�
മ�ിൽകുഴി�ിടുകേയാക�ി�ുകേയാ ഭ�ി�ുകേയാ പിരമിഡ പ്ണിയുകേയാ
ഒെ� െച���ത ജ്ീവാ�ാവിെ�േയാ,ൈദവ�ിെ�േയാആവശ�മാെണ�്
വിവരേദാഷികളായ മതാചാര��ാരും മതപുേരാഹിത�ാരും ധരി�ി���ത്

തിരുേ��തുംഅവരുെടആവശ�മാണ.്സുവ��മായ ഒരു ഉദാഹരണം ചുവെട
കുറി�ു�തിെന ഉൾെ�ാ� ൈ്ദവീകമായി �പവർ�ി�ു�ത ന്�ത.് �പായം, േരാഗം,
അപകടം തുട�ിയവെയകാരണമാ�ിൈദവാംശമായശരീരം; പശു, പൂ�, പ�ി
തുട�ിയ മൃഗ�ള�െട ജീവാ�ാ�െള പുറ�ാ�ുേ�ാൾബാ�ിയാവു�
ൈദവാംശം മാ�തമായശവശരീരെ�മ�ിൽകുഴി�ിടുക,ക�ി�ുക, മ���
ജീവികൾ� ഭ്�ണമായി നൽകുക,കടലിൽഎറിയുക തുട�ിയവ െചയത്ാലും
ഇെ��ിലും,ൈദവാംശമായശവശരീരം സ�യം ചീ� മ്�ിൽഅടി�ു

െകാ��െമ�ിലും,ജീവി�ിരി�ു�വർ�അ്സഹ�മായ ദുർഗ�േമാസാ�ി��േമാ
ഒഴിവാ�ണെമ�ിൽആവശ��ാർ ഉചിതെമ� േ്താ�ു�നടപടികൾസ�ീകരി�ണം.
അവർഎ�ുതെ� െചയത്ാലും,ശവശരീരം ചു�ി�ിരി� മ്�ായ ഭൂമിയിൽ

മഹാലയി� സ്ർ�ം മ�ടി എ� െ്തളിയി�ു�താണ.്

ൈദവ�ിെ�മഹാഖരരൂപമായ ഭൂമിയും, ഭൂമിയുെടഅംശമായശരീരവും
�സഷട്ാവാണ;് �സഷട്ാവിന സ്ൃഷട്ികള�മായി സംവാദം നടേ��തായ
യാെതാരുആവശ�വും ഇ�.സ��ം ഇഷട്�പകാരം ജീവിെയ ജനി�ി�ുകയും
അവയവ�ള�െടഘടനയും �പവർ�നവും വളർ�യും;സ�ഭാവം, േരാഗ�ൾ േരാഗ
മു�ി, നരയും ചുളിവുകള�ം ഉൾെ�ടു�വാർ�ക�ം,തുട�ിയവ നി�യി�ുകയും, ...
മരി�ി�ുകയും െച���തായശരീരം സദാ �പവർ�ി�� െകാ�ിരി�ുകയാണ.്
മ�ിൽ ജീവി�ു�വർ� മ്�ിൽഅടി�ി��� ഭൗതികഅസത്ിത�ം ഉ�തായ
നിയമ�ൾ മാ�തേമ േചരുകയു��എ� ല്ളിതമായി മന�ിലാ�ാം.അതിെന
അവഗണി�,്വ�ത�സത് മതജാതിരാഷ�്ടീയ�ൾ �പകാരമു� േകാനാംപീ�കൾ

നട�ു�വെര മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു�ജനന മരണ�ളിലൂെട മ�ായശരീരം
ശു�ി െച���താണ.്സൂചിത മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്

മരി�� െച���ആ�ാവിെ�ശവ�ുഴി/ക�റ /ഖബർവിശാലമാ�ി െകാടു�ണേമ
എ� �്പാർ�ി� ജ്ന�ള�െട കാശടി�� മാ��� പുേരാഹിതർ ഉേ�ശി�ു�ത്
ഭൂമിയിെല ശവ�ുഴികെള�ാം രാജെകാ�ാര�ളാ�ി മാ�ണംഎ�ാെണ�ിൽ,
അവരുെട �പാർ�നയിെല വ��ം േബാ��മാവാൻ 'േദവാലയ�ള�െട ഭാഗമായ
ശവ�റ�ുകെള േതാ�ി ഒരു രാജെകാ�ാരെമ�ിലും കെ��ാൻ �ശമി�ാൽ
മതിയാകും; േതാ�ി�ുേ�ാൾ പുേരാഹിതെരയും ഉൾെ�ടു�ാൻ �ശ�ി�ണം.
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ശവ�ിെ�വായിൽഅരിയും പൂവുംഎ��െമാെ�കു�ിനിറ� ബ്ഹുവിധഅധമ
കലാപരിപാടികൾ നട�ു�വരുംഅറിേയ�ത ജ്ീവാ�ാവിെനപുറ�ാ�ുേ�ാൾ
ബാ�ിയാവു�ൈദവാംശം മാ�തമായശവശരീരെ�അറി�ുംഅറിയാെതയും

അപമാനി�ു�തിലൂെടൈദവം നൽകിയി���ബു�ിശ�ി ഉൾെ�െടയു�ശ�ികെളയും,
സ��,്സമയം തുട�ിയവ പാഴാ�ി െ�ാ�,്കടു�ൈദവനി�യാണ െ്ച���െത�
സത�െ�യാണ.് നാടൻ ഭാഷയിൽ പറ�ാൽവ�ത�സത് മത�ളിെലപുേരാഹിത�ാരായി

ക�ഭ�ണംകഴി�ു�വിവരേദാഷികള�ംഅവരുെട വാലാ�ികളായി നട�ു�വരുംല�ി�ാൻ
പരിശീലി�ു�ത ന്�താണ.്

മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അംശമായശരീരം �സഷട്ാവായി െ�ാ�,്ശരീര�ിേല�്
ആ�ാവിെന �പേവശി�ി�,്ജീവിെയഅഥവാ മനുഷ��ു�ിെനസൃഷട്ി�ുേ�ാൾ,ജീവിത കാലം

മുഴുവൻആ�ാവിെനവഹി�ു� ര�ാധികാരിയായി (ശരീരം) മാറു�ു�.് മനുഷ�ൻ
ഉൾെ�െടയു�ജീവികൾഅേന�ാന�ംഅറിയു�തുംആന��െളഅനുഭവി�ു�തുംശരീരെ�
അടി�ാന െ�ടു�ിയാണ എ്�ുപറയുേ�ാൾ വിശദീകരണംആവശ�മാകു�ു�.്ആ�ാവിന്
ആന��െളധർ�ശാസ�്തപരമായി� ന്ൽകാൻ �പവർ�ി�ു� '�സഷട്ാവായശരീരം'

ആന��ൾെ��ാം അതീതമാണ;്ആന�ി�ു�ുമി�.ആന��െളൈകമാറു� ഉപാധിയായി
മാറു�ുഎേ�യു��.അതായത ശ്രീര�ിെലസുഗ�െ�യും രുചികെളയും മ��ംഏെതാരു
ആ�ാവ ആ്സ�ദി�ുേ�ാഴും, മെ�ാരുആ�ാവിെനവഹി�ു�ശരീരമാേയാ,ഇഷട്െ�ടു�
വസത്ു�ളാേയാആണ ക്ണ�ാ�ുക. മാ�തമ�ാ,ൈദവ�ിെ�ഖരരൂപമായ മ�,് �ദാവക
രൂപമായ ജലം,വാതക രൂപമായഓകസ്ിജൻഎ�ിവയ�് മ്ൂ�ും �പേത�കമായ ധർ��ൾ

കൂടിയു�.്അറിവി�ായമ് െകാ� ഉ്�ാകു� �ഭമ�ൾ ഒഴിവാ�ാൻഅറിവ േ്നടുകയാണ േ്വ�ത.്
മ�ിൽഅടി�ി��� ഭൗതികഅസത്ിത�ം ഉ�തായ നിയമ�ൾപഠി�ുക. മഹാമാതാവായ
ഭൂമിയുെടഅംശവും കു�ുമായി�� കൂടി ഓേരാ ജീവിയുെടയുംശരീരെ�അറിയണം.ഓേരാ

ജീവിയും നിലനിൽ�ു�തുംജീവി�ു�തും (�പവർ�ി�ു�തും), മഹാമാതാവും
മഹാ�സഷട്ാവുമായ ഭൂമിെയആധാരമാ�ിആെണ�തും,തനിെ�� നിലനി� ശ്രീര�ിേനാ

ജീവിേ�ാ ഇ�ാെയ�തുംവിശകലനം െചയത്ാൽ േബാ��മാകു�താണ.്

ജനി�ാനുംജനി�ി�ാനുംഎ� േപാെല മരി�ാനുംമരി�ി�ാനുംജീവാ�ാവിന/്വ��ി�്
കഴിവി� ! 'ൈദവാംശമായശരീരം'ജീവാ�ാവിെനശരീര�ിേല� �്പേവശി�ി�ുേ�ാൾ ജീവി
ജനി�ു� ;ു േബാധം നൽകുേ�ാൾ ജീവി അറിയു� ;ുജീവാ�ാവിെനശരീര�ിൽ നി�ും

'ൈദവാംശമായശരീരം'സ�യം പുറ�ാ�ുേ�ാൾ ജീവിയുെട ഒരു ജ� ജീവിതംഅവസാനി�ു�ു /
മരി�ു� .ു (ആ�ഹത�� �്ശമി�ാെമ��ാെത, 'ൈദവാംശമായശരീരം'അനുവദി�ിെ��ിൽ �ശമം
നട�ി�. ഭൗതികശാസ�്തംഅനുവദി�ുെമ�ിലും നീതി ശാസ�്തംഅനുവദി�ാ�തുെകാ�,്
�ശമി�ു�ത പ്ാപമാണ.്ൈദവ�ിെ� 'മഹാഖരരൂപമായ ഭൂമിയിൽ' മഹാലയി�ി���

'മഹാ�ാനം കൂടിയായ മഹാശാസ�്ത'സാേ�തികസംവിധാന�െള ഉപേയാഗി� വ്ധി�ാൻ
�ശമി�ുേ�ാഴുംശാസ�്തപരമായി തെ�തടയാൻ 'ൈദവാംശമായശരീര�ിനു േപാലും' ഒരു

പ�ാഘാതം െകാേ�ാ ഹൃദയസത്ംഭനം െകാേ�ാ തു�ൽ െകാേ�ാ ഒെ�കഴിയും;ജീവികൾ�്
അനുവദി�ി���വ��ിസ�ാത���ം �പകാരംഅത�പൂർ�മായ�ാെതഇടെപടി�എേ�യു��.)

മരി�ു�തുംശവമട�ലും വ��ിയുെട വിഷയമ�ാെയ�ുമു�പാഠം മ� ത്രു�ു�.്
മതപുേരാഹിതേ�ത ഉ്ൾെ�െടയു� (ശവ)ശരീര�െളസ�യം മട�ി വാ�ാൻ മ�ിനുകഴിയും.
ശവശരീരെ�വ�ത�സത് മത�ളിെലആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം �പകാരംഅ�ാനമാടു�ത്

അധമമായകളിയാണ.്ശവശരീരെ�ഉപേയാഗി��ം ജന�െളകളി�ി�ുകയാണ;്
കബളി�ി�ുകയാണ;്വിശ�ാസ വ�നയിലൂെടസാ��ികചൂഷണെ�എള��മാ�ുകയാണ.്
മഹാശാസ�്തനിയമ�ള�ംസംവിധാന�ള�ം �പകാരംആന��െളവർ�ി�ി�� ജീവി��െകാ�,്
അധമ�ള�ംഅബ��ള�മായ മതവിചാര�െളവസത്ുതകളാെണ�ുംഅത�ാവശ��ളാെണ�ും
െത�ി�രി��ം �പചരി�ി��ം മത�ള�െടയും മതൈദവ�ള�െടയും നാമ�ിൽ, മത�ൾ ഉൾെ�െട
സർ��ിനുംഅതീതവുംസത�വും മഹാശാസ�്തപരവുമായൈദവെ�നി�ി�ുകയാണ.്
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ശവശരീരം ഏെത�ിലും മത�ളിെലഏ�വുമധികം ഉയർ�ആചാര�േ�താേണാ,
മതപുേരാഹിതേ�താേണാ, �പധാനമ��ിയുേടതാേണാ, മതജാതി �പ�ാന�ൾ�്
വഴിെ�ടാ�വരുേടതാേണാ, നിരീശ�രവാദിയുേടതാേണാ, െത�ാടിയുേടതാേണാ, മ���

ജീവികള�േടതാേണാഎ�ത വ്ിഷയമാ�ാെത മ�,് മ�ിെ�നിയമ�ൾ �പകാരം മ��െകാ�്
സൃഷട്ി�ുകയും,ജീവിതകാല� മ്�ിെ�നിയമ�ൾ �പകാരം മഹാഭരി�ുകയും, മ�ിെ�
നിയമ�ൾ �പകാരം ജീവാ�ാവിെനപുറ�ാ�ി െ�ാ� ബ്ാ�ിയാ�ുകയും െചയത് മ�ിെ�
അംശമായശവശരീരെ�വീ�ും മ�ിൽ ലയി�ി�ു� .ു മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ,

ജീവാ�ാവിെനപുറ�ാ�ു�ൈദവാംശമായശരീരം,ശരീര�ിൽ മഹാലയി�ി���ശാസ�്ത
നിയമ�ള�ംശ�ികള�ം �പകാരം ശവശരീരെ�സ�യം വീ�ും മ�ിൽ ലയി�ി�ു� .ു മ�ിന്
മട�ി നല ്കിയിെ��ിൽ, മ�ായശരീര�ിെ� (മൂലക�ളിലു�) നിയമ�ൾ �പകാരം ശവശരീരം

ചീ�ുനാറു�താണ,് മ�ിെ�യുംഅംശമായശരീര�ിെ�യുംനിയമ�െളതടയാൻ
മതപുേരാഹിത�ാരുെട കുശുകുശു മ���ൾ�ുകഴിയു�ത�. മ��വും ഭ�ണവും മ��ം
േകടാവാെതയുംചീ�ുനാറാെതയുംഐസെ്പ�ിയിൽഅഥവാ ശീതീകരി� സ്ൂ�ി�ുേ�ാെല
ശവശരീരെ�സൂ�ി�ാനാവുെമ�ുപറയുേ�ാൾ, മ�ിെ�യുംശരീര�ിെ�യുംനിയമ�ള�ം

അവ �പകാരമു�ശ�ികള�ംതെ�യാണ �്പവർ�ി�ു�ത.്

ശവശരീരെ�ഭൂമിയിൽഅഥവാ മ�ിൽകുഴി�ിടു�ത ന്�ത.് പുരയിട�ളിൽകുഴി�ി�ാൽ
ഉ�വർ� 4് േത�കൂടുതൽതി�ാൻകഴിേ��ും !ശമ്ശാനംഎ� േപരിൽ �പേദശഅംശെ�
ക�റകള�ംസമ്ാരക�ള�മായി ദുരുപേയാഗം െച���ത ത്ടയാനുംപലേ�ാഴുംസാധി�ു�താണ.്
ഓേരാ കുടുംബ�ിെ�യും �പശന്�ള�ംആവശ��ള�ംസൗകര��ള�ംവ�ത�സത്മാകയാൽ
ഏ�വുമധികം ഉചിതമായ രീതിയിൽശവമട�ണം.ശവശരീര�ിെ� ഉയരം,വ�ംഎ�ിവയും,
ശവമട�ു� ഭൂമിയുെട �പകൃതെ�കണ�ാ�ിയുംകുഴിെയടു�ുക.ശവെ�കുഴിയിൽ ഇറ�ി
വയ�്ുക. മ�ി� ക്ുഴി മൂടുക.ശവമട�ുേ�ാൾ ഒരു തവണേയാ മൂ�ുതവണേയാ ൈദവം ശരണം
എേ�ാ േദവീ ശരണംഎേ�ാ, ഉ�വർ�ു േവണെമ�ിൽ പറ�ുെകാ��ക,ൈദവ�ിെ�

ആവശ�മ�ാെയ� സ്ുവ��മായിഅറി�ുെകാ�ണം.ശവമട�ൽകഴി� .ു മത േദവാലയ�
ള�മായി ബ�െ�� പറ�ുകളിലും ക�റകളിലും മാ�തേമ ശവശരീരെ�മറവു െച�ാവൂ എ�്
ശഠി�ാൽ പാപമു�ാകു�താണ.് (ഭൂമിെയസൃഷട്ി�ി���)ൈദവ�ിനു മാ�തംഅവകാശവും

അധികാരവുമു� ഭൂമിയിൽ,ക�റകള�ംസമ്ാരക�ള�ം ഉ�ാ�ാനും, ഭൂമിയും ധനവുംഊർ �വും
സമയ�ള�ം മനുഷ� ജീവിത�ള�െമ�ാം ദുരുപേയാഗം െച�ാനും,യാെതാരു മനുഷ�ർ�ുംയാെതാരു

അവകാശ�ള�ംഅധികാര�ള�ംഇെ�� സ്ുവ��മായിഅറി�ുെകാ�ണം. മ�ിെ�
പുതുസ�ാന�ൾ� ജ്ീവി�ാൻആവശ�മായ മ�ിേനാട അ്നാദരവ പ്ാടി�.

ശവമട�ുേ�ാൾശരീരെ�കുളി�ി�ുക േപാലും പാടി�;ആവശ�മി�.ജീവി�ിരു�േ�ാൾ
വ��ിയുെട ശരീരെ�അഥവാ ന�തെയഅവകാശേ�ാെടക�ി���വർ�,്

അത�ാവശ�െമ�ിൽ മാ�തംശവശരീര�ിൽഅ�ം െവ�െമാഴി� ത്ുടയ�്ാം . പുതിയ വസ�്ത�െള
ധരി�ിേ��തി�.ശവശരീര�ിൽസുഗ�ൈതല�െള പുര���വർ,ആർ�ാണ സ്ുഗ�ം
ആവശ�മായിരി�ു�ത എ്�തറിയണം.ശവശരീര�ിന ച്ു��ം നിൽ�ു�വരാണ (്സു)ഗ�െ�
ആസ�ദി�ു�ത.്അ�െനഒരുആസ�ാദനെ�ആവശ�മിെ��ിൽ ഒഴിവാ�ുക.ശവശരീര�ിന്
നാ�മുെ��ിൽ ചു��ം നിൽ�ു�വർ�ആ്വശ�മായ�തസുഗ�ൈതല�െള ഉപേയാഗി�ുക.
അധമ�ാർ, പ�ികളിെലക�റകൾതുറ� ശ്വശരീര�ിൽഅധമആന�െ�ആസ�ദി�
സംഭവ�ൾനിരവധിയാണ;്അനാവശ�മായി� സ്ുഗ�ൈതല�െള ഉപേയാഗി�ാൻ
േ�പരി�ി�ുകേയാ സാ�ിയാവുകേയാ െചയത് മതപുേരാഹിത�ാരും മ��ം �പതികളാണ.്

േമാർ�റി �പവർ�ി�ു�തുംമ�ിെ�നിയമ�െളഅനുസരി�ാെണ�ുമന�ിലാ�ാനും
അത�ാവശ�ംഅെ��ിൽശവശരീരെ�ആശുപ�തികളിെല േമാർ�റികളിൽസൂ�ി�ാെതയും
�ശ�ി�ുക.അസാധാരണമായസാഹചര��ൾഇെ��ിൽ, ഒരു ദിവസ�ിനകം ശവശരീരെ�

മ�ിൽ മറവു െച�ണെമ� മ്�ിെ�നിയമ�ളിലു�ശവശരീരചീയൽനിയമം
ആവശ�െ�ടു�തിെനഅനുസരി�ുക.
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മതപുേരാഹിത�ാരുെടയും ഉ�വരുെടയും മത�ഗ�പാരായണവും കുശുകുശു മ���ള�ം
ൈദവാംശം മാ�തമായശവശരീര�ിേനാ ശരീരെ�ഉേപ�ി� ജീവാ�ാവിേനാ, മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിേനാആവശ�മി�.ശബദ്ശല�ം മാ�തമ�;ശവശരീരെ�മറവു െച���തിനിടയിലും
വ�ത�സത് മത�ൾ �പകാരമു�ആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ംനിർ�ഹി���സാ��ിക
ചൂഷണവുംബഹുവിധ ത�ി��കള�മു�.്അറിയുക: േമ�ടി ത�ി��കാരും േവഷംെക�ലുകേളാെട
സേ്നഹം �പകടി�ി�ു�വരും മ��ം െച���ത ൈ്ദവനി�യാണ;് മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
ൈദവശി�കള�ം ഉ�.് മരി� വ��ി�ു പുണ�ം ലഭി�ു�തിന മ്രി�ു�തിനു മു� അ്ഥവാ
ജീവിതകാല� ക്ഴിയു��തധർ�ശാസ�്തപരമായി� ജ്ീവി��െകാ��ക.അതായത,്

ജീവിതകാല�,് മ�ായശരീരം െകാ� മ്�ിൽ ജീവി�ു�വെര�ാം മ�ിൽ മഹാലയി�ി�ി���
ധർ�ശാസ�്തനിയമ�ൾ �പകാരം ജീവി�ുക.ശവശരീരെ�മ�ിൽ മറവു െച���താണ്
ശരിെയ�ുംഅ�ിയിൽ ദഹി�ി�ു�ത ഉ്ൾെ�െടയു�വ െത�ാെണ�ുംധരി�രുത.് ഭൂമിയിൽ
ൈദവവി�വെ�തുടര ്�സ്�ർ� രാജ�വും, േശഷം സംഹാരവുംആരംഭി�ു�േതാെട, �കേമണ
ശവശരീര�ള�ം മ��ം മ�ിൽ ലയി�� േചരാ�അവ�ഉ�ാവു�താണ.് �പസത്ുതഅവ�യിൽ
ശവശരീരെ�അ�ിയിൽ ദഹി�ി�ു�താണുന�ത.്സംഹാരം വീ�ും പുേരാഗമി�ുേ�ാൾ
സസ��ൾവളെരകുറയുകയുംവിറകിന �്ാമമു�ാവു�തുംശവശരീര�െള മലകളിലും
കു�ുകളിലും താഴ�രകളിലും മ��ം ഉേപ�ി� ക്ഴുകെന േപാെലയു�പ�ികൾ�ും
വന�മൃഗ�ൾ�ുംആഹാരമായി നൽകും.ഓേരാേരാ കാലഘ��ിെലഅവ�കൾ�ും
ആവശ��ൾ�ുംഅനുസരി�ാണ അ്ഥവാ മ�ിെ�നിയമ�െളഅനുസരി�ാണ മ്നുഷ�ർ

�പവർ�ിേ��ത എ്�ുസാരം.ശവമട�ലിനു േശഷവും, മരി� വ��ി�ു േവ�ി �പാർ�നകള�ം
ആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ംവഴിപാടുകള�ം പാടി�.ജീവി�ിരി�ുേ�ാൾസേ്നഹി��െകാ��ക
എ��ാെത മരണേശഷം സേ്നഹി�ാൻനട�രുത,് പാടി�,ഫലി�ുകയുമി�.ഇ�െ�സർ�ാർ
ആഫീസുകളിലും മ��മു�ശുപാര ്ശകള�ംഅഴിമതികള�ം മഹാനീതിപതിയായൈദവേ�ാടും
ആവാെമ�ു േതാ�ു�തുതെ�കടു�ൈദവനി�യാണ.്ശവമട�ലുമായി ബ�െ�ടു�ി
െ�ാ� വ്�ത�സത് മത�ളിെലആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ംവഴിപാടുകള�ംസദ�കള�ം
അേനകം കുടുംബ�െളയുംവ��ികെളയുംസാ��ികമായി�� തകർ�ു�ു�.്

ജീവി�ിരി�ു�വെര െപെ�� മ്രി�ി�ാനുംെകാ�ാനും മതപുേരാഹിത�രിശകള�ം മ��
ത�ി��കാരുംകാരണമാകു�ു�.് പുേരാഹിത�ാരും മ��ംൈദവീകശി�കെളവാരി�ൂ��കയാണ !്

കു�ികള�െട വിവാഹകാര��ിലും മതപരമായി��ാഈയു�വൻ �പവർ�ി�ി���ത എ്�േപാെല,
ഈയു�വൻ മരി�ുകേയാ വധി�െ�ടുകേയാ െച��കയാെണ�ിൽ;ശവശരീരെ�

പുരയിട�ിൽകുഴി�ിടുകഎ� ക്ുറി�ു�ുഎ��ാെത,ശവശരീരെ�എ�ു െചയത്ാലും,അത്
തൽ�ാലംഈയു�വെ�വിഷയമ�. (മനുഷ�ർഅപകട�ിൽ െപ��ംഅ�ാെതയും മരി�ുേ�ാൾ,
അവയവ ദാനം െച���തിെന മു� ന്�െത�ഈ്യു�വനും േതാ�ിയിരു� ;ുഎ�ിലും ഇേ�ാൾ
അഭി�പായം മാറിയി���.്അവയവ മാ�ൽശസ�്ത�കിയ നട�ാനായി കു�ികൾ ഉൾെ�െടയു�വെര

ത�ിെയടു�ാനുംെകാ�ാനും, മരി�ാ�വെരയുംഅപകട�ിൽ െപടു�വെരയുംകൂടി,
ആശുപ�തിയിെല േഡാകട്ർമാരുെടയും മ��ം ഒ�ാശേയാെട െകാ� അ്വയവ�െള േമാഷട്ി�ു�
അവ�യിേല�ആ്േരാഗ�േമഖല ഭാഗികമായി തരംതാണി ���ത അ്വസാനി�ണെമ�ിൽ
അസാധാരണമായസാഹചര��ിൽ ഒഴിെകഅവയവ മാ�ൽശസ�്ത�കിയഅനുവദി�� കൂടാ.).

േമാ�ം എ�ാെണ�ുംഎ�െനെയ�ാെമ�ുംഉൾെ�െട മഹാ�പപ��ിെലസമസത്
വിഷയ�െളയും മഹാശാസ�്തപരമായി സൂചിത മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.് ഭൂമിയിെല മത
ജാതി രാഷ�്ടീയ ജീവികൾെ��ാം പുതിയ മത�െളത�ി�ൂ�ാനും,സാധാരണ�ാരായ ജന�െള
കബളി�ി�ാനും,ബഹുവിധ�ളായ ചൂഷണ�െള െച�ാനും,ൈദവവി�വംആരംഭി�ു�തിനു
മു�ുവെര മാ�തമാണ സ്ാധി�ുക !വ�ത�സത് മത�ഗ��ൾേ�ാ േപാ��ാർ ഉൾെ�െടയു� മത
പുേരാഹിത�ാർേ�ാ അവെരയും മതവിശ�ാസികെള� അ്വകാശെ�ടു� മതജാതി ജീവികെളയും,
ജീവി�ിരി�ുേ�ാേഴാ മരണേശഷേമാ സ�ർ��ിേല� ക്യ�ി വിടാനാവിെ�� സ്ുവ��മാണ.്
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ജ��ള�െടയുംന�തി�കൾ ഉൾെ�െടഎ�ാ കാര��ള�െടയുംഅടി�ാന�ിൽഏെതാരു
വ��ിയുെടയുംജീവിതകാര��െളയും മരണാന�രകാര��െളയും മഹാനി�യി�ു�തും
മഹാഭരി�ു�തുംമഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയുമായ മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവം മാ�തമാണ.്
ൈദവം നി�യി�ു�കാര��ളിൽ ഇടെപടുവാൻ മനുഷ�ന അ്വകാശവുംഅധികാരവും ഇ�എ�
തിരി�റിവ േ്പാലും ഇ�ാ�വരാണ മ്രി�വെരവാഴ�്ുകയുംവിശു�രാ�ുകയും െച���ത !്

ൈദവവി�വേ�ാെട, ഭൗതികഅസത്ിത�മു�തായ മ�ിെ�നിയമ�െള, ഭൂമിയിെല�ുമു�
ജന�ൾസ�ീകരി�ു�തുംഅനുസരി�� ജീവി�ു�തുമാണ.് മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ�ള�ം രാഷ�്ട
ഭരണഘടനകള�ം ഉൾെ�െടയു� മാനുഷിക നിയമ�ൾ� ഭ്ൗതികഅസത്ിത�ം ഇ�ാ�തുെകാ�്
മ�ിൽജീവി�ു�വർ� േ്ചരി�ാെയ�തിരി�റിവ ജ്ന�ൾ� ഉ്�ാവു�തുംചുമ�ുനട�വർ
തെ�അവെയചുെ�രി�ു�തുമാണ.്എ�ാ രാജ��ളിെലയുംഎ�ാഅധർ��ള�ംഅനീതികള�ം

അവസാനി�ു�താണ.് ഭൂമിയിെലഎ�ാ രാജ��ളിെലയുംജന�െളസംബ�ി�ു�
കാര��ളാണവ. �പേത�ക രാഷ�്ട�ള�മാേയാ സം�ാന�ള�മാേയാ മാ�തംബ�െ��ത�ാ എ�്
സുവ��മായിഅറി�ുെകാ�ണം. ധർ�ശാസ�്തെ�അനുസരി�� മാ�തംകുടുംബാംഗ�ൾ
ഉൾെ�െടസർ�െരയുംഎ�ായേ്�ാഴും പി�ുണയ�്ണംഎ�താവണംഓേരാ വ��ിയുെടയും
സമൂഹ�ിെലയും മ��ം 'മുഖ� ജീവിതസഹകരണമ��ം'.അധാർ�ിക പി�ുണഅരുത.്

മുതിർ�വർ ഉൾെ�െടയു�എ�ാജീവികള�െടയും 'യഥാർ�മഹാ
മാതാപിതാ�ളായൈദവവും'എ�ായേ്�ാഴുംകു�ു�ള�െട മഹാദാസിയും
മഹാദാസനുമായി �പവർ�ി�ു�ു�.് ഭൂമിയിെല മുഴുവൻജന�ള�ം
ഒേരെയാരുൈദവ�ിെ�കു�ു�ളായസേഹാദര�ള�ം ഒരു

കുടുംബ�ിെലഅംഗ�ള�മാണ എ്�തിരി�റിവ േ്നടുേ�ാൾകാര��ൾ
എള��മാണ.്കു�ികള�െടയും മുതിർ�വരുെടയുംഅബ��െളൈദവം

വ��ികള�െട ഉപേദശ�ളിലൂെടയും, േരാഗ�ളിലൂെടയും,
അപകട�ളിലൂെടയും, ഉ�വരുെട മരണ�ളിലൂെടയും, ഒെ�ചൂ�ി�ാ�ി
തരു�താണ.്വീ�ുവിചാരം ഉ�ാവാനുംതിരു�ാനുംകൂടുതൽ

ശു�രാവാനുംലഭി�ു�അവസര�ളായി കാണണം; �ശ�ി�ണം.ന�ുെട
മേനാഭാവംഎ�ാെണ�ുംനടപടിഎ�ാെണ�ും'ൈദവ�ിെ�
വാതകരൂപമായഓകസ്ിജൻ'സദാഅറിയു�ു�.്സത�സ�രായി

ജീവി�ാൻ �ശ�ി�ണം;സാധി�ണം. മുതിർ�വർ രംഗം/കളം വിടുേ�ാൾ,
ഒരു പെ�,അവേര�ാൾന�ായി�,് 'കാലഘ��ിെ�ആവശ�ംഅനുസരി�്

',പുതിയതലമുറയിെല െചറു��ാർ �പവർ�ി�ു�തിന ൈ്ദവം
കളെമാരു�ു�ു�.്അതിനായി�ാനംവർ�ി�ി�ാനുംവ��ി
െചേ��ു�പകുതി പൂർ�ിയാ�ുവാനുംത�ാറാവണം.

ൈദവംസൃഷട്ി�ു�ത മ്നുഷ�െരആെണ�ിലുംഅ�െനെയാരു ജീവി
ഭൂമിയിൽഇ�; മതജാതിഉപജാതി രാഷ�്ട  രാഷ�്ടീയ വർ� വർ�

നിരീശ�ര ജീവികളാണ ഭ്ൂമിയിലു�ത.്ൈദവം േനരി�്
ചുമതലെ�ടു�ിയി�ി�ാ�കാര��െളൈദവനാമ�ിൽെച���

മതപുേരാഹിത�ാർ ഉൾെ�െടഏെതാരാൾ�ുംപാപവുംൈദവശി�കള�ം
ഉ�ാകു�താണ.് ഭൂമിയിെല�ുംവ�ത�സത് മത�ൾ �പകാരമു�യാെതാരു
ആരാധനകള�ംആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ംവഴിപാടുകള�ംബലികള�ം
�പസാദവിതരണ�ള�ംധർ�ശാസ�്തപരമ�;അഥവാൈദവീകമ�.
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ആേഘാഷ�െളയും മ��ംആശംസി�ുേ�ാൾ,
'അളേവാെടയു�പുണ� േശാഷണംവ��ി� ഉ്�ാവാെത'
സ�ീകരി�ു�യാൾ� ല്ഭി�ു�ത�എ�ുതിരി�റി�്

േവഷംെക�ലുകള�ംമ��ംഅവസാനി�ി�ണം.
ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ�അഥവാൈദവീകമ�ാ�
ആശംസകൾ�ൈ്ദവശി�കള�ംകൂടുതലാണ.്

ജ�ദിനആശംസകെളശു�ീകരി�ാനായിഈയു�വനിലൂെട (ൈദവം),വാടസ്ാ� �്ഗൂ�ിൽ
�പസി�ീകരി�ൈദവവചന�െളചുവെട േചർ�ു�ു :

ജനി�ി�ി�ാ�വർ� ജ്�ദിനആശംസകൾ േനരു�വർ !

എെ��ിലും �പേത�കമായേതാ വിശിഷട്മായേതാ െച���/ േനടു� വ��ിെയ
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� �്പശംസി�ാവു�താണ.്

വ��ി /ജീവാ�ാവ െ്ച���േതാ േനടു�േതാ നി�യി�ു�േതാആയകാര��ള�ാ ജനനവും
മരണവും.വ��ിശ�സി�ു�ി�, 'ൈദവ�ിെ�വാതക രൂപമായഓകസ്ിജൻ'ശ�സി�ി�ുകയാണ്

എ�തുേപാെല മനുഷ�ൻ ജനി�ു�ി�;ൈദവം ജനി�ി�ുകയാണ.്ജനനവും മരണവും
സംഭവി�ി�� കഴി�,്ഓകസ്ിജൻ േബാധശ�ിെയനൽകുേ�ാൾ മാ�തമാണ ജ്ീവാ�ാവ്
അറിയുക.സ��ം ജനനെ���ിയും;സ��ം ഉൾെ�െട ഉ�വരുെട ജ�ദിന�െളൈദവം

മറ�ി�ാറു�;്എ�ിവയും ഒര�ം വിശകലനം െചയത്ാൽ േബാ��മാകും.

ജനി�ാനുംജനി�ി�ാനുംസൃഷട്ികൾ� ക്ഴിവി�.സമസത് ജീവികള�െടയും പരമാന�മായി
ൈദവം മഹാനി�യി�ി���തും,ൈദവെ�യുംത�െള�െ�യും മറ� '്ഇണമാ�തം

വിഷയമാകു�'കാമാന��ിൽസ�്തീപുരുഷ�ാർഏർെ�ടുേ�ാൾ,അവർ േപാലുംഅറിയാെത,
'ൈദവ�ിെ�ഖരരൂപമായ മ�ായ ഭൂമിയുെടഅംശമായശരീരം'സൃഷട്ി നട�ു� .ു

സ�്തീപുരുഷ�ാരിെലഅ�ബീജ�െളസൃഷട്ി�ു�ത ജ്ീവാ�ാവ അ്�ാ,എ�തുേപാെല,
ആമ�ു�ിെനേയാ ഓ�ിെനേയാ മ���ജീവികെളേയാ മനുഷ�സ�്തീ �പസവി�ുകേയാ

ഛർ�ി�ുകേയാ െചയത്ാലും വായെ്പാളി� അ്�ര�ാെമ��ാെതനിയ��ി�ാൻ മനുഷ�സ�്തീ�്
/ജീവാ�ാവിനുകഴിയി�.കാമവികാരം ഉ�ാകാെത,എ�ി�ാ�പുരുഷലിംഗം നിവരി�എ�തിെന

വിശകലനം െച��േ�ാൾ,കു�ിെനസൃഷട്ി�ാൻ േവ�ി �പയ�ിെ�� വ്ാദി�ാൻ
പുരുഷെനയുംസ�്തീെയയുംൈദവംഅനുവദി�ു�ി�എ�ുകൂടി മന�ിലാ�ണം.ൈദവം
നൽകു�ബു�ിശ�ി ഉൾെ�െടയു�ശ�ികെളഅേന�ാന�ം കു�െ�ടു�ാേനാ
പരിഹസി�ാേനാ േകമ�ംകാ�ാേനാ, മ� ദ്ുസ�ാർ��ൾേ�ാ ഉപേയാഗി�� കൂടാ.

ൈദവം നൽകാെത,യാെതാരാൾ�ുംസ��മായി യാെതാരുശ�ിയും ഇെ��ിരിെ�
യാെതാരാള�ം (സ�യേമാ മാതാപിതാ�ള�െട �പയ�ം െകാേ�ാ)ജനി�ി�ി�.

'ജനി�ി�ി�ാ�വർ'ജ�ദിനാശംസകൾഎ�േഭാഷത�ം െച���തൈ്ദവനി�യാണ.്
ജീവികെളെയ�ാം ജനി�ി�ു� മ��ംശരീരവും ഭൂമിയുമായൈദവ�ിനു മാ�തമാണ മ്ഹത�ം എ�്
മന�ിലാ�ാൻകഴിയാ�വർ േവ�ാ�േവലകെള�ിലും െച�ാതിരു�ാൽ ന�.് (ആദ�
മഹാകാല ച�ക�ിൽ ദുർേ�വതകളായിഅധഃപതി� േദവതകെള,ൈദവ�െള�ുെത�ി�രി�്
പൂജി�ു�തുംആരാധി�ു�തുംഅവരുെട ജ�ദിന ഭാവനകെളആേഘാഷി�ു�തും, ഉടൻ

ഭൂമിയിെല�ുംആരംഭി�ു�ൈദവവി�വേ�ാെടഅവസാനി�ു�താണ.്).
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ആെര�ിലുെമാെ�തുട�ിവയ�്ു� ഭൗതികമായഅസത്ിത�ം
ഇ�ാ�തായവസത്ുതകെള,ശരിയാേണാഎ�സ്�യം വിശകലനം
െച�ാെത െത��കള�ംകു��ള�ംഏെറയു�വിശ�ാസ�െളയും
ആചാര�െളയുംഅനുഷഠ്ാന�െളയും െചയത്ും �പചരി�ി��ം

ജീവി�യാൽ;നൂ�ാ�ുകളായി ഭൂമിയിൽ മനുഷ�ൻഎ�ജീവി തെ�
ഇ�ാെതവ�ിരി�ു�ു.പശുവിന പ്ശു�ു�ിയും,പ�ി� പ്�ി�ു�ിയും
ജനി�ുേ�ാൾ,വ�ത�സത് മതജാതിവർ�രാഷ�്ടീയേദശീയ�ു�ികള�ം
നിരീശ�രവാദി�ു�ികള�മായി മനുഷ�ർ തരംതാണി���തിെനവിശകലനം
െചയത്ാൽ, 'ബു�ിശ�ികുറവായ മ���ജീവികൾ'അനവധികാര��ളിൽ

മനുഷ�േര�ാൾ േ�ശഷഠ്രാണ എ്� െ്വളിവാകും.

മത�ള�ംജാതികള�ം രാഷ�്ടീയ�ള�ം ഭൗതികഅസത്ിത�ം ഇ�ാ�തും,
അടി�ാനപരമായിഅ�വുംഅധമവുമായവിശ�ാസ�ൾമാ�തമാണ;്
അ�ാരണം െകാ�ാണ മ്തംമാ�ം, രാഷ�്ടീയമാ�ം എ�ിവസാ��മാകു�ത.്
കു�ു�ൾ�അ്റിയാ�വലിയകാര�ം മെ�ാ�ാണ :് മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരംൈദവശി�വാ�ു�ത ഓ്േരാ

വ��ിയുമാണ;് ഭൗതികഅസത്ിത�ം ഇ�ാ�തായ മതേമാ പാർ�ിേയാ �പ�ാന�േളാ അ�.

മഹാശ�ിയായമഹാേദവി,സൃഷട്ികളായ
മനുഷ�ർെ��ാം നൽകു��ാനവുംസ��ും

ഊർ�വുംസമയവുംഅവസര�ള�ംഉൾെ��ശ�ികെള
ധർ�ശാസ�്തപരമായിആന�ി�ാനുംഅതിലൂെട പുണ�ം
വർ�ി�ി�ാനും മാ�തം �പേയാജനെ�ടു�ാൻകഴിയെ� !

�പപ�മഹാമാതാവായമഹാേദവിയുെടയും
�പപ�പിതാവായ മഹാേദവെ�യും െപാേ�ാമന

കു�ു�ളാണ മ്ഹാ�പപ��ിലു�സമസത്ജീവികള�ം.
ജീവികൾഎ�തിൽ മ��ംസസ�ംപ�ി മൃഗം മനുഷ�ൻ
എ�ിവ മാ�തമ�;അവരുെട േമാ�പരിണാമ�ൾ
മാ�തമായിരു�ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�ക
ആവിഷ�്ാര�ിെ� ഭാഗമായഗണപതി, ദുർ�,

നാരായണൻരാമൻ,കൃഷണ്ൻ,ഇ��ൻ,തുട�ിയസമസത്
േദവതകള�ംദുർേ�വതകള�ംെപടു�ു;അവെരെയ�ാം

അടി�ാനപരമായി പിൻവലി�� കഴി�ു;
അവരാരുംതെ� േമലിൽ ഉ�ായിരി�ു�തുമ�.

മഹാേദവിയും, മഹാേദവൻകൂടിയായപരമശിവനും' മാ�തം.
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മഹാേവദ �ഗ��ിൽനി�ും
ഏതാനും ഭാഗ�െളചുവെട

േചർ�ു�ു :

ൈദവേവദം 1 = മാനുഷികേവദം 3

ഓംകാര
നീതിശാസ�്തം
(ആ�ീയശാസ�്തം)

ഓംകാരശാസ�്തം = മഹാശാസ�്തം =
മഹാേവദം = 3 േവദ�ൾ
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ൈദവകാര��ളിെല മഹാവിശിഷട്ത ന�ഗുണ�ള�ം
ആന��ള�ം മാ�തമു� മഹാസ�ൂർ�തയാണ.്
കു��ള�ം കുറവുകള�ം ഇ�ാ�മഹാസ�ൂർ�തെയ
മഹാസാ��മാ�ിയി���ത ജ്ീവികൾ ഉൾെ�െടയു�
മഹാ�പപ��ിെ� 'സൃഷട്ി' ഉൾെ�െട സർ�
കാര��ള�െടയും മഹാനീതിെയആദ�ം
മഹാനി�യി�ി�ാണ.് �സഷട്ാവിന എ്�ും
സൃഷട്ി�ു�തിനു മു� '്മഹാനീതിെയ'ആദ�ം
നി�യിേ��തു�.്ജീവിയുെട സൃഷട്ി�ിതി

സംഹാര�ള�ം,ജീവിത വിഷയ�ള�ം
�പവർ�ന�ള�ം ഉൾെ��അന�മായകാര��െള
വിഭാവന െചയത്ും കു��ള�ം കുറവുകള�ം ഇ�ാ�

മഹാസ�ൂർ�തനൽകു� മഹാനീതി
ഉറ�ാ�ു�തുമായ മഹാനീതിശാസ�്തെ�ആദ�ം
മഹാആവിഷ�്രി�ണം. മഹാഭരണാധികാരിയും
മഹാനീതിപതിയുമായൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.

ൈദവ�ിെ� മഹാനീതിരൂപമായ ഖരാവ�യിലു�
'മ�ിെന' ��ിയുംആദ�ം വിശദീകരി�ണംഎ�ു

വ��മാണ.്

മുകളിെല ഭൗതികശാസ�്ത പാഠ�ളിൽ
വിശദീകരി�ി���.്
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ൈദവവും
ൈദവരൂപവും

േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)
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മഹാശ�ി = ൈദവം.
MAHAASHAKTHI

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

മഹാ +ശ�ി = മഹാശ�ി.ലളിതമായനാമം.
മഹാശ�ിയാണൈ്ദവം.

മനുഷ�ൻകാണു�തും കാണാ�തും, അറിയു�തും
അറിയാ�തുമായ മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ാനും
പരിപാലി�ാനും,ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�ഒരു
മഹാശ�ി�ു മാ�തേമസാധി�ൂ.ൈദവ�ിെ�
മഹാശാസ�്തപരമായനാമം മഹാശ�ിആവു�ത്
അ�െനയാണ.് മഹാശ�ി ഒേ�യു��.

മഹാ�പപ��ിെലജീവികൾ,വസത്ു�ൾതുട�ിയ
സർ�വുംസൃഷട്ി�ി���തഅ്ണു�ൂ�ം (Atom)

െകാ�ാണഎ്�ത െ്തളിവാണ.്

സർ�ംആ�ം /അണു.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ം ഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം..പരമശിവൻ 248

�പപ��ിെലവലിയ �ദവ��ളായസൂര�ന��ത�ഗഹ
ഉപ�ഗഹ�ള�െടയും ഭൂമിയിെലസമസത് വസത്ു�ള�െടയും
ജീവികള�െടയുംഘടനകകെളയും �പവർ�ന�െളയും
വിശകലനം െച��േ�ാൾഏകൈദവം /ഏകമഹാശ�ി
മാ�തേമയു��എ� േ്ബാ��മാകു�താണ.്ആദിയും
അ�വുമി�ാ�ഒരു മഹാശ�ി� /്ൈദവ�ിന്

ര�ാമേനാ സഹായിേയാആവശ�മി�.

ആദിയുംഅ�വും ഇ�ാ�മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ� മഹാശ�ികെള 'ശ�ി, മായ, മഹാമായ,
മായാശ�ികൾ, മായാമഹാശ�ി'എ�ി�െനസാമ�മു�
വ�ത�സത് േപരുകളിൽ പരാമർശിേ��ു�സ�ർഭ�ൾ

േവദ�ളിലു�.്

മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െളയും
മഹാശാസ�്തെ�യും വിശകലനം െചയത്ാൽ

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ആ്ദിയുംഅ�വുമി�ാ�
മഹാ�ാനമാണ ഉ്�െത�ുംസുവ��മാണ.്

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മഹാ�ാനെ�
'മഹാശാസ�്തം'എ�േപരിൽ മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�ൾ�ആ്ധാരമാ�ിയിരി�ുകയാണ.്
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അ�ം വിശദീകരി�ാം :

മഹാശ�ിയായൈദവം, മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�ൾ�ായി മഹാ�ാന�ിെ� ഒരു
ഓഹരിെയ മഹാശാസ�്തമായിആവിഷ�്രി�ിരി�ു�ു.
മഹാശാസ�്ത�ിെ� ഭൗതികരൂപമാണ മ്ഹാ�പപ�ം.

മഹാശാസ�്ത നിയമ�െള�ാം മഹാ�പപ�െ�
�പവർ�ി�ി�ാനു�ബഹുവിധ ശ�ികളാെണ�ും,
അവെയ ഉപേയാഗെ�ടു�ിയാണ മ്നുഷ�ൻ

ശാസ�്തവികസനവുംഅതിലൂെടസുഖസൗകര��ള�ം
വർ�ി�ി�ിരി�ു�െത�ും,അവെയ�ാം മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ� മഹാആവിഷ�്ാരം തെ�യാെണ�ും
സുവ��മാണ.് മനുഷ�ർഅറി�ുംഅറിയാെതയും

അനുഭവി�� കഴിയു�കാര��ളാണവ.

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മഹാ�ാനം
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമാണ;് മഹാ�പപ��ിെ�

മഹാശാസ�്തമാകു� മഹാ�ാനഓഹരി
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമാണ എ്�ിലും മനുഷ�ർ� അ്ത്
�പകടമ�. മഹാശ�ിയായൈദവം,തെ� മായാശ�ികെള

െകാ� മ്ഹാശാസ�്തവും മഹാ�പപ�വും
സൃഷട്ി�ു�തായി കണ�ാ�ുേ�ാൾ,

മഹാശാസ�്ത�ിനും മഹാ�പപ��ിനും അതീതമാണ്
മായയും മഹാശ�ിയായൈദവവും എ�ുസുവ��മാണ.്

(മ��ം ഭൂമിയും എ� മഹാഖരരൂപെ�ൈദവം
സ�ീകരി�ു�ത �്പത��മായി �പകടമ�ാ എ�ിലും മ�്
െവളിെ�ടു�ു�ത ആ്ദിയുംഅ�വും ഇ�ാ�ശാസ�്ത

നിയമ�െളയാണ !്)
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ൈദവം മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരവും മഹാശാസ�്ത �പകാരവും
മഹാനിർ�ഹി�ുകയാണ എ്�റിയുേ�ാൾൈദവ�ിെ�
മായാശ�ികെള ഭാഗികമായി മഹാ�പപ��ിെ�

മഹാശാസ�്തമായി/ േവദ�ളായി പരിണമി�ി�ു�ുഎ�ും
വളെര വ��മാവു�ു.

മഹാശാസ�്ത�ിനും മഹാ�പപ��ിനും
അതീതമായ മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മായെയ

മഹാശാസ�്ത�ിലും മഹാ�പപ��ിലും
�പേവശി�ി�ാൽ മാ�തേമ മഹാ�പപ��ിന്
�പവർ�ി�ാൻകഴിയൂ എ�ുകൂടി വ��മാണ.്

അ�െനയാകുേ�ാൾ, �സഷട്ാവും
മഹാര�കയു(നു)മായ മഹാശ�ിെയയും
സൃഷട്ിയായ മഹാ�പപ�െ�യും

മഹാശാസ�്തെ�യും ത�ിൽബ�ി�ി�ു� ഒരു
മാധ�മം ഉ�ാേവ�തു�.്അതായത ൈ്ദവ�ിെ�

മഹാമായെയഅഥവാൈദവെ�
മഹാ�പപ�വുമായി ഭൗതികശാസ�്ത പരമായി�ൂടി
ബ�ി�ി�ണം.ശബദ് �ബ�വുംഅ�ര�ബ�വും

ആദിവചനവുംസംഹാര കാഹളവും
മഹാശാസ�്തമൂലവും മഹാചിരിയും മഹാസംഗീതവും

ഒെ�യായഓംസൃഷട്ി�െ�ടു�ത അ്�െനകൂടിയാണ.്
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മഹാശ�ിയായൈദവം മഹാനി�യി�ുേ�ാെല,
മഹായു�ിഎ�ു വിേശഷി�ി�ാവു�

മഹാ�ാന�ിൽനി� ശ്ാസ�്തനിയമ�ള�ം
അവെയ �പതിനിധീകരി�ു�വസത്ു�ള�ം
ഉ�ാകു�ു.അതായത ശ്ാസ�്ത നിയമ�ള�ം
വസത്ു�ളിെല നിയമ�ള�ം ഒ�ു തെ�യാണ.്

മായാശ�ി ഉപേയാഗി� ന്ിയമ�െളവസത്ു�ളായി
പരിവർ�നം െച�ാൻകഴിയുംഎ�ാണഅ്തിെ�

അർ�ം.

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�മാ�തം
സ��മായ മായാശ�ികെള ഉപേയാഗി�്
ൈദവ�ിെ�മഹാ�ാനമായനിയമ�െള
വസത്ു�ളായിൈദവം പരിവർ�നം െചയത്ു
കഴി�ു. മഹാ�പപ�വുംജീവികള�െമ�ാം

അ�െനഉ�ായതാണ.്
ജീവികള�െട ശരീരം ഉൾെ�� വസത്ു�ളിൽ
അവയുെടസൃഷട്ി�ിതി നിയമ�െള

മഹാലയി(�ി)�ി��മു�.്�ിതി നിയമ�െള
'�പവർ�നനിയമ�ൾ'എ�ും പറയാം. മ��ം
ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ� മഹാഖരരൂപ�ിെ�
അംശ�ളാണ വ്സത്ു�െള�ാംഎ�ാവുേ�ാൾ

സ�ൂർ�മായ േയാജി��ം ഉ�ാകു�ു.
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വസത്ു�െളയുംഅവയുെട �പവർ�ന
നിയമ�െളയും ലഭി� /ലഭി�ു�മനുഷ�ർ�,്
നിയമ�െള ഉപേയാഗി� വ്സത്ു�ളിൽനി�ും
പുതിയവസത്ു�െള നിർ�ി�ാൻകഴിയും.
എെ��ാൽമായാശ�ികെള

ശാസ�്തനിയമ�ളിൽ �പേവശി�ി�� കഴി�തു
െകാ�ാണ വ്സത്ു�ൾഉ�ായി���ത.്
ശാസ�്തസാേ�തികവികസന�ിന്

മഹാശ�ിയായൈദവംഅനുവദി�ു�തു
െകാ�ാണ വ്സത്ു�ളിൽ മഹാലയി�ി�ി���
ശാസ�്തനിയമ�െള മഹാശ�ിയായൈദവം

െവളിെ�ടു�ു�ത.്

ഭ�ദമാ�ുകഎ�പദ�ിന സ്ൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള മഹാമംഗളമായി
നിർ�ഹി�ുകഎ�അർ�മു�.്
ൈദവ�ിെ� േനരി��� �പവൃ�ികെള
'മഹാ' േചർ�പ്റയുകയുംഎഴുതുകയും
െച���ത ക്ു�ു�ള�െട  മനുഷ�രുെട 
�ഗാഹ�ശ�ിെയകൂടുതൽ ഉയർ�ാനാണ;്
ൈദവ�ിനു േവ�ിയ�. മഹായുെട
ആവർ�നം െകാ� പ്ഠന മാധുര�ം

കുറയു�ത�ാഎ� േ്ബാ��െ�ടുവാൻ മഹാ
ഒഴിവാ�ിയപദ�ളിൽ മഹാ േചർ�ു

വായി�ുക.
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മലയാളംൈദവ<>േദവ<>േവദ ഭാഷയാണ.്

മലയാളം >MalayalaM< = േവദ�െളഎ�ാ
സൃഷട്ിച�ക�ളിലുംഅവതരി�ി�ു� േവദഭാഷ

=ൈദവഭാഷ. മലയാളഭാഷ =ൈദവഭാഷ.
മലയാളനാട =്ൈദവനാട =് ഭൂമി.

സംസക്ൃതം േദവഭാഷയ�; േവദഭാഷയുമ�.സംഹാരം
പുേരാഗമി�ുേ�ാൾ ചുരുെ�ഴു� S്HORTHAND ഭാഷ

എ�ഒരു െചറിയ േലബൽലഭി�ു�ു�.്

മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവം സൃഷട്ി�സമസത് നാടുകള�ം
ൈദവമാണ;്ൈദവ�ിേ�തുമാണ.് ഭൂമിയിെലസർ�വും 
നാടുകള�ം,വസത്ു�ള�ം,ജീവികള�ം, ഭാഷകള�ം സർ�വും

ഭൂമിയുേടതാണ;്എ�ാ ജീവികൾ�ും േവ�ി ഭൂമി
നൽകിയത എ്�ാവരുേടതുമാണ;്അതുെകാ�ുതെ�യാണ്
ഒരു നാ�ിൽ ജനി�ുകയും ജീവി�ുകയും െച���
മനുഷ�നും മ���ജീവികൾ�ും മെ�ാരു നാ�ിൽ േപായി
ജീവി�ാൻസാധി�ു�ത;് ഭ�ണം,ജലം,വായു,ജീവികൾ

തുട�ിയവ േയാജി�ു�ത.്

�ബ�േക��മായ മ�ടി, േകരള�ിലാകയാൽ,
േകരളംൈദവ�ിെ�സ��ം നാടാണ;്കടൽ

െകാ� വ്ിഴു�ിയാലും /വിഴു�ി�ാലുംഓംകാര നീതി
ശാസ�്തംഎ�മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം

േകരള�ിെനവീ�ുംസൃഷട്ി�ു�താണ.്ൈദവ
കാര��ൾമാ�തമായഅവഅടി�ാനപരമായി

മനുഷ�രുെട കാര�മ�.
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ഇ��, േകരളം,തമിഴന്ാട ത്ുട�ിയ �പേദശ�ൾ�്
സംഹാരആവശ��െള മുൻനിർ�ി �പേത�കമായ
പദവികൾ ഉ�.്അതിെ� േപരിൽഅവിട�ളിൽ
എേ�ാണം ജനി�ുകയും ജീവി�ുകയും െച���
മനുഷ�ർ� േ്കമ�ംകാ�ാൻഅവകാശവും

അധികാരവും ഇ�.

മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയുമായൈദവം
മഹാനി�യി�ുകയും മഹാഭ�ദമാ�ുകയും െച���

കാര��ളിൽഎ�ാ ജന�െളയും ഓേരാ
വ��ിെയയും  മഹാസമനീതിയുെട ഭാഗമായി
ഭൂമിയിെല വ�ത�സത് �പേദശ�ളിൽ 100

ജ��ളിലായി വ�ത�സത് ജ�ഗുണ�േളാെട
പുനർ�നി�ി��െകാ�ിരി�ുംഎ�ിരിെ�

ൈദവ�ിെ� മാ�തംസ��വും,ൈദവവും കൂടിയായ
ഭൂമിയിെല നാടുകള�െടയും േദശ�ള�െടയും േപരിൽ
േകമ�ംകാ���തും മ�രി�ു�തും യു�ം

െച���തും നാടുകൾ�ും േദശ�ൾ�ും ഒെ�ജയ്
വിളി�ു�തും കടു�ൈദവനി�യും

േഭാഷ�വുമാണ.്
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ഏതാനുംൈദവ നാമ�ള�െട വിശകലനം :
മഹാശ�ിയാണ ൈ്ദവംഎ�നിർ�ചന�ിൽ

മഹാ�പപ�ം ഉൾെ�ടണെമ�ി�.

മഹാ�ാനെ�യും,ജീവികള�െടഘടനകെളയും
മ��ം കണ�ാ�ുേ�ാൾ,ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�
ഏകമഹാശ�ിയായും, ഒരു മഹാജീവി േപാെലയും,
ൈദവെ�കണ�ാ�ണം.ജീവികള�െടെയ�ാം
മഹാമാതാവും മഹാപിതാവും മഹാനീതിപതിയുെമ�ാം
ഏകൈദവം തെ�യാകുേ�ാൾ,സ�്തീ പുരുഷ
രൂപ�െളകുറി�ു� ലിംഗേഭദം പറയാനാവി�.

വിേവചനശ�ികെളകുറി�ു� മഹാശാസ�്ത
�ാനം മനുഷ�ൻഎ�ജീവി� മ്ാ�തം

നൽകിയിരി�യാൽ മനുഷ�നുമായി ഒരു സാമ�ം ഉ�.്
മനുഷ�ന ഉ്പരിയായഅവ�െയ 'േദവനും േദവിയും'
കുറി�ുേ�ാൾ, 'േദവനും േദവിയും' േചർ�തായ

'ൈദവം'ആണും െപ��ം േചർ� രൂപമു�െതേ�ാ,
ആണും െപ��ംഅ�ാ�

മഹാഅവ�യു�െതേ�ാ ഒെ�പറയണം. േദവൻ
+ േദവി =ൈദവംഎ�പദ�ിൽജീവിബ�ം

ഉ�തിനാൽ �പപ�ജീവി� േ്ചരും.

പരിശു�മായആ�ാവ =് പരിശു�ാ�ാവ എ്� േപരിന്
�പപ�ബ�മു�.് മാ�തമ�;ൈദവ�ിെ� ര�ാം

ഭാഗമായശിവ ച�കവുമായാണ ബ്�ം.
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മനുഷ�ാവ�യിൽകുടുംബസമൂഹ ഭരണകാര��െള
പുരുഷൻ ഭരി�ുകയാൽ,ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�
മഹാശ�ി�അ്�ാഹു എ�നാമം ഭാഗികമായി േചരും;
എ�ാൽ �കേമണപു�ിംഗം വികസി�ു�തും 'അവൻ, He'
എ�ിവ ഉറ� ൈ്ദവം 'പുരുഷൻ'ആെണ�ും 'ജീവി'
അഥവാ 'മഹാജീവി'ആെണ�ു� �പതീതി

ഉ�ാകു�താണ.്അതു പാടി�;കടു�ൈദവനി�യാണ.്
അെ��ാൽ,ജീവി രൂപവും പുരുഷ രൂപവുംൈദവം
സ�ീകരി�ണം.ഏെതാരു ജീവിരൂപം സ�ീകരി��ം

(സ�ീകരി�ാെതയും) മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ിയും
ര�യും െച��വാൻആദിയുംഅ�വും ഇ�ാ�
ഏകമഹാശ�ിയായൈദവ�ിനു ശ�ിയു�.്

കാളി =സ�്തീ. മഹാ�പപ�െത �പസവി�
/സൃഷട്ി�സ�്തീ = മഹാമാതാവ =് മഹാജഗദംബ =
മഹാഭ�ദകാളിഎ�നാമം �പകാരം മഹാജീവിയും

മഹാസ�്തീയുമാണ.് ഭ�ദമാ�ുവാൻശ�ിയു�സ�്തീ
= ഭ�ദകാളി. മുകളിൽകുറി�തുേപാെലഏെതാരു
ജീവിരൂപം സ�ീകരി��ം മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ിയും മഹാപരിപാലനവും െച��വാൻ
ശ�ിയു�ഏകൈദവം, ഒരു രൂപെ�
സ�ീകരി�ു�ത ൈ്ദവ�ിെ�വിഷയവും

ഇഷട്വുമാണ.്
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GODഎ�പദംഅ�ർേ�ശീയ ഭാഷയായഇം�ീഷിൽ
ൈദവംഎ�അർ��ിൽ ഉപേയാഗി��വരു�ു.

GOOD = 'ന�ത '്എ�പദ�ിൽനി�്
ഉ�വി�താണ;്ആകയാൽ ര�ാമെ� േവദമായ
ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം ഉചിതവും ലളിതവുമാണ.്
എ�ാലും ഭൗതികശാസ�്ത �പകാരംആവശ�മായ
ഭൗതികഅസത്ിത�ം ഇ�.ഓംകാരം നീതിശാസ�്ത
�പകാരംആവശ�മായ വിശദീകരണവും ഇ�.

മഹാശ�ിയായൈദവം,ഏെതാരു
രൂപവുംസ�ീകരി�ു�ത,് മുഖ�മായും
�ബ�ം, ഭൂമി, മഹാഭ�ദകാളി എ�ീ

3 മഹാഅവ�കെള
ആധാരമാ�ിയാണ.്
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ൈദവവുംൈദവരൂപവും

1 �ബ�ം
േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)

മഹാശ�ിയായൈദവെ���ി മനുഷ�ൻ
ചി�ി�ു�തും പറയു�തും

മഹാ�പപ��ിൽ ജീവി��െകാ�ാണ;്
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി �ിതി 
സംഹാര�ൾ�ായിൈദവം

സൃഷട്ി�ിരി�ു�തും,ൈദവ�ിെ�
മഹാ�ാനം കൂടിയായ

മഹാശാസ�്ത�ിെ�ഏതാനും ശാഖകളിെല
അ�ംഅറിവ,്ൈദവംതെ�മനുഷ�ൻ എ�

ജീവിയ�് മ്ഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി���തു െകാ�ുമാണ.്
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മനുഷ�ൻ എ�ജീവി മാ�തം ഇ�ാ�തും,
യാെതാരു ജീവികള�മി�ാ�തും,ഇ�െല
ജീവി�ുകയുംഇ�ു മരി�ുകയും െചയത്
വ��ി ഇ�ാ�തുമായ, മഹാ�പപ�െ�
മനുഷ�ൻഅറിയു�ശാസ�്ത�ൾ അനുസരി�്

സ��ി�ാൻ കഴിയു�താണ.്

മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ത്
ൈദവമാെണ�ു വിശ�സി�ുേ�ാൾ ,
ജീവികെളസൃഷട്ി�ു�ി�എ�ിൽ
മഹാ�പപ�വുംൈദവവും മാ�തം !
ഇനി മഹാ�പപ�ംഎെ�ാ�ി�എ�തിെന��ി

സ��ി�ുവാൻ �ശമി�ുക. മഹാ�പപ�ം ഇെ��ിൽ 
മനുഷ�ർഅറിയു�ശാസ�്ത�ൾ  �പകാരം ഒരു
ശൂന�തയാണ ഉ്�ാവുക. മനുഷ�െ� ചി�കള�ം

ഭാവനകള�ം സ�പന്�ള�ം േപാലും മഹാ�പപ��ിെല
വസത്ു�ള�മായും ജീവികള�മായും

മഹാശാസ�്തവുമായും ബ�െ��ിരി�ുകയാൽ 
മഹാ�പപ�ം ഇ�ാ�അവ�െയ��ി ഭാവന
െച�ാൻ കഴിയു�ത�. മഹാ�പപ�െ�

സൃഷട്ി�ാൻ ശ�ിയു�േതാ ശ�ിയി�ാ�േതാ,
ശ�ി ഉെ��ിലും ത�ാറാവാ�േതാആയഎേ�ാ
ഒ�ായൈദവെ�യാണ മ്നുഷ�ർഅറിയു�
ശാസ�്ത�ൾ അനുസരി� സ്��ി�ാൻ കഴിയുക.
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ശാസ�്തകാര��െള ഉൾ െ�ാ�ാൻമ���
ജീവികെളേ�ാെല, മനുഷ�ൻ എ�ജീവി�ും
കഴിവി�ാ�അവ�യാെണ�ിേലാ,
മഹാശാസ�്തംഎെ�ാ� ഇ്െ��ിേലാ,
ചി�കള�ം ഭാവനകള�െമ�ാംഏ�വും

ചുരു�ുകേയാഇ�ാെതവരുകേയാ െച���ു.

മഹാ�പപ�ംഇ�ാ�േ�ാഴും മനുഷ�ർ
അറിയു� മഹാ�പപ�െ�

സൃഷട്ി�ാൻ കഴിയു� ഒരു മഹാശ�ി
ഉെ��ുസ��ി�ുേ�ാഴും,

മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ണേമാ
േവ�േയാ,എേ�ാൾ േവണം ;

സൃഷട്ി�േശഷംസംഹരി�ുക, േശഷം
മഹാ�പപ�ംഎെ�ാ�ി�ാെതതനി��
കഴിയുക, േശഷംഇഷട്�പകാരം

എേ�ാെഴ�ിലും മനുഷ�നു സ��ി�ാൻ
കഴിയാ�മ� മ്ഹാശാസ�്ത�െള
ആവിഷ�്രി��െകാ�അ്വ

�പകാരമു� മ�� മഹാ�പപ��െള 
സൃഷട്ി�ുക,തുട�ിയവ

മഹാശ�ിയുെട ഇഷട്�ിൽ മാ�തം
ഒതു�ു�താണ.്
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ഈവരികെളവായി�ു�വ��ി ഇെ��ിലും
മ�� വ��ികൾ ഉെ��തുേപാെല, മനുഷ�ർ 
അറിയു�ജീവികൾ ഉൾെ�െടയു�
മഹാ�പപ�ംഇെ��ിലുംമ��

മഹാ�പപ��ള�ംഅവെയസൃഷട്ി�ു�
മഹാശ�ിയും ഉ�ാവാംഎ�ു
ചി�ി�ുവാൻ മനുഷ�ർഅറിയു�

ശാസ�്ത�ൾ �പകാരംസാധി�ു�താണ.്

ഇനി, മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�െളയും
ജീവികെളയുെമ�ാംസൃഷട്ി�ുകയും

ര�ി�ുകയും െച��� മഹാശ�ിയായ
ൈദവെ���ി പറയുേ�ാൾ,

മഹാ�പപ��ിെല ജീവികള�മായി
ബ�െ�ടു�ിയും ഇ��ിയ�ള�മായി
ബ�െ�ടു�ിയും ഒരു മഹാജീവിെയ

േ�ാെലയു�ൈദവെ�യും,അേതേപാെല
മഹാ�പപ��ിൽനി�ും ഭി�മായഎേ�ാ ഒരു
മഹാശ�ി വിേശഷമായും ൈദവെ�
സ��ി�ാൻകഴിയു�താണ.്
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മഹാ�പപ�ംഇെ��ിലും,യാെതാ�ുമിെ��ിലും
ഏെതാ�ുേ�ാ,അതാണൈ്ദവംഎ�ു

പറയുേ�ാൾ ,ആയത മ്നുഷ�െ� ഭാവനകൾ �്
അതീതമാണ.് �സഷട്ാവ,് ര�ിതാവ,്
മഹായജമാനൻ, മഹാേദവൻ, മഹാേദവി,
മഹാപിതാവ,് മഹാമാതാവ,് മഹാശ�ി

തുട�ിയ േപരുകെളാ�ും �പസത്ുതഎേ�ാ
ഒ�ിനു േചരി�. മഹാസത�ംഎ� ക്ഷട്ി�്

പറയാനാവു�എേ�ാ ഒ�്
�ിതിെച���തായി മനുഷ�ർഅറിയു�
ശാസ�്ത�ൾ �പകാരംസ��ി�ാൻ 
സാധി�ു�താണ.് മഹാസത�ംഎ�പദം

മഹാ�പപ�വുമായി
ബ�െ��ിരി�ു�താണേ�ാഎ�ു

ചി�ി�ുേ�ാൾ മഹാസത�ംഎ�ുേപാലും
േപരിടാൻ കഴിയാനാവാ�

അവ�യു�ാകു�ു.അതായത,്
അ�രെമാരു ശ�ിവിേശഷ�ിനു േപരിടാൻ 
മനുഷ�നു കഴിയി�. മഹാ�പപ�ം ഉൾെ�െട
യാെതാ�ുമിെ��ിലുംഏെതാ�ുേ�ാഎ�
മഹാഅവ�യ�് മ്ഹാശ�ിയായൈദവം

മഹാക�ി�� നൽകിയിരി�ു� േപരാണ �്ബ�ം.
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മഹാശാസ�്ത�ിനും മഹാ�പപ��ിനും
അതീതമായ മഹാസത�മാണ �്ബ�ം.

മഹാശ�ിയായൈദവെ���ി പഠി�ുേ�ാൾ 
�ബ�ംഎ�മഹാഅവ�െയഒഴിവാ�ിയാൽ 
ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിെയ�
മഹാവിേശഷണംസാ��മ�ാെതവരു�താണ.്

�ബ�ംഎ�ാെണ� വ്��മാകുേ�ാഴും, �ബ�ം
അനിർ�ചനീയമാണ എ്�ുകൂടി സ�തിേ��ി

വരു�ു !

ൈദവം മഹാആവിഷ�്രി�തായഎ�ാ
ശാസ�്തശാഖകളിലൂംമഹാ�പപ��ിലും
ൈദവ�ിെ�ആദിയുംഅ�വുമി�ായമ്

സുവ��മാ�ു�േതാെടാ�ംഓംഎ�
ശബദ്�ബ�െ�യുംൈദവം മഹാലയി�ി�ി��� ;്
വസത്ു�ള�െടയുംജീവികള�െടയുംഓേരാ

ആ��ിലുംമഹാലയി�ി�ി���.്അേതാടുകൂടി
മഹാ�പപ�െമ�ത മ്ഹാശ�ിയുെട

മഹാരൂപമായും മാറു�ു�.്ഓംഎ� �പേത�കം
അ��ായ�ിൽ വിശദീകരണമു�.്
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മുകളിൽ െകാടു�കാര��െളഅ�ംകൂടി
ലളിതമായ മെ�ാരു രീതിയിൽ കൂടി
വിശദീകരിേ��തു� :്

മനുഷ�ർ� ഒ്��ംഅറിയാ�
�പപ��ള�െ��ിൽ േപാലുംഅവയുംൈദവ
നിർ�ചന�ിൽഉൾെ�ടുേ��തു�.്
മനുഷ�ന സ്��ി�ാൻകൂടി കഴിയാ�മ��

ശാസ�്ത�ള�ം മ�� �പപ��ള�ം

സൃഷട്ി�ാനാവു� 'മഹാശ�ി' മനുഷ�
സ���ൾ�അ്തീതമാണ.്

�പപ�െ�മാ�തംആധാരമാ�ിെ�ാ�ഏ്ക
മഹാശ�ിയായൈദവെ�

മന�ിലാ�ു�തിൽവലിയപിഴവു�.്

എെ��ാൽമനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
�പപ�െ�സൃഷട്ി�ാെതയും

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിനു കഴിയാം.
മഹാശ�ി മാ�തം. മഹാ..ശ�ിഎ�വാ�ിന്
�പപ�വുമായിബ�മു�.്ആകയാൽ
മഹാസത�ംഎ�പദം താരതേമ�നകൂടുതൽ

േചരും. മഹാസത�ംഎ�പദവും
മഹാ�പപ�വുമായിബ�െ��താകയാൽ

സ�ൂർ�മ� !

മനുഷ�ർഅറിയു� �പപ��ിെ�സൃഷട്ി
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�ിതികൾെച���മഹാശ�ിെയ
�പപ��ിന അ്തീതമായ മഹാശ�ിെയ�ു
തിരി�റി� മ്ഹാസത�ംഎ� ക്ഷട്ി��
േപരിടാെമ��ാെത, മഹാ�പപ��ിെ�
ഭാഗമായ മനുഷ�ന,് മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായപദം / േപര ഉ്പേയാഗി�ാൻ

കഴിവി� !അേതസമയം മഹാ�പപ��ിനും
മനുഷ�െ� ഭാവനയ�്ുംഅതീതമായ
ൈദവ�ിെ�അവ�െയ��ി മനുഷ�ന്
േബാധമു�ാവുകയും േവണം.അതി�ായി�്
ൈദവ�ിെ�ഭാഗമായഏകദാസനിലൂെട 1000

േകാടി വർഷ�ൾ�ു മു�,്ആദ�
മഹാകാലച�ക�ിെല,ആദ�സൃഷട്ിച�ക�ളിൽ,
ൈദവംഅറിയി�ി��� മഹാനാമമാണ �്ബ�ം.
�ബ�ംഎ�ാെണ�ുസുവ��മാ�ിയത,്

വീ�ും പരിേശാധി�ാൽ, �ബ�ം
എ�ാെണ�ു വിശദമാ�ാൻകഴിയി�എ�്

േബാ��മാകും.

അേതസമയം രൂപ�ിനും സർ��ിനും
അതീതമായ �ബ�െ�ഉപമി�ാൻഒരു
രൂപം ഉ�.് �ബ��ിെ� മഹാവിദ�യാണത :്
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ആദിയുംഅ�വുംഇ�ാ�മഹാശൂന�ം േപാെലയു�
ആകാശെ�പരിചയി�ുകയാൽ, മഹാ�പപ�ം
ഇ�ാ�മഹാഅവ�യിൽആകാശ�ിെ� ഭാവന
ഉ�ാകു�താണ.്ആകാശവും �ബ�ം േപാെലശൂന�ം
അ�ാ�മഹാശൂന�മാെണ� �പതീതി ഉ�ാകു�ു�.്
ആദിയുംഅ�വുംഇ�ാ�മഹാലിംഗമാണ്

ആകാശംഎ� പ്ി�ീടറിയുേ�ാൾ, മഹാലിംഗ�ിെ�
അക�ാണ മ്ഹാ�പപ�െ�

മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���ത എ്�ും െതളിയു�ു.

�പപ�ംഇെ��ിലും '�ബ�വുംആദിയുംഅ�വും
ഇ�ാ�ൈദവം ഉ� '്എ�ു മന�ിലാ�ാെമ�തു
േപാെല,ആകാശംഎ�മഹാലിംഗ�ിന ആ്ദിയും
അ�വുംഇെ�� ന്� േന�ത�ൾെകാ�്
കാണാനുംഅറിയാനുംകഴിയു�താണ :്

ഭൂമി ഉൾെ�െടഎവിെട നി�ും മുകളിേല�്
േനാ�ിയാൽഅ�മി�ാ�ഒരു മഹാകുട േപാെല
അർ�േഗാളാകൃതിയിൽ മഹാശൂന�മായആകാശം
കാണാം.ആകാശംഎ�മഹാലിംഗ�ിന്

അ�മി�ാ�മുകൾഭാഗവും ചു��വ�വുമാണ.്ഇനി,
ഭൂമിയിെലകര�പേദശെ�േയാസമു�ദെ�േയാ മ��ം
ആധാരമാ�ി,ആകാശംഎ�മഹാലിംഗ�ിെ�
ചുവ�ിേല� േ്നാ�ിയാൽആദിയി�ാ�
മഹാലിംഗെ�യും മന�ിലാ�ാനാവും !
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ൈദവവുംൈദവരൂപവും

�ബ�ംസ�യംഓം എ�ശബദ്�ബ�ം
ആയിെ�ാ� മ്ഹാസ�ൂർ�തേയാെട
�ബ��ിെ� 'പരമായ'അഥവാ േ�ശഷഠ്മായ
അവ�യായി� പ്ര�ബ�ംഎ�മഹാ�പപ�ം

എ�ജഗ�ിെനസൃഷട്ി�ാെത
സൃഷട്ി�ിരി�ു�ു.

പര�ബ�ം = മഹാ�പപ�ം
(ഓം എ�ാെണ� േ്വറി�്
വിശദീകരി�ു�ു�.്)

മഹാ�പപ�ംഎ�ജഗ�ിെനസൃഷട്ി�ാെത
സൃഷട്ി�ിരി�ു�ത എ്�െനെയ�ുവിശദമാ�ാം.

മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ത �്ബ�ംആേണാ
എ� േ്ചാദി�ാൽഅ�ാഎ� ഉ്�രം

പറേയ�തായി വരും. മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി
�ിതി സംഹാരകർ�ാവ ഏ്കൈദവമായ

'(മഹാ)ശ�ിച�കം+ശിവച�കം'ആെണ�്
�പസത്ാവി�ാൽആശയവിശദീകരണംആവശ�മാണ.്
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ചുവെട െകാടു�ു�കാര��െള �ശ�ി�ാനും
പഠി�ാനും മന�ിലാ�ാനുംൈദവം �പേത�കം
കനിേയ�തു�.്ആവകകാര��െള

സ�ൂർ�മായി �ഗഹി�ാൻകഴിയു� ഒരുജ�ം
ഓേരാ മനുഷ�നും തീർ�യായും ലഭി�ു�താണ.്

ഓംസത�ം.

സൃഷട്ി�ിതി സംഹാരകർ�ാവായൈദവെ�
അ�ംവിശദീകരി�ാം :

സർ��ിനും  മഹാ�പപ��ിനും 
അതീതമായ �ബ�ം,സൃഷട്ി�ു�ത്
മഹാ�പപ��ിനുംഅതീതമായശിവ
േഗാളം,ശ�ി േഗാളംഎ�ര�്
മഹാവിചി�ത �പതിഭാസ�െളയാണ.്

ശിവച�കം,ശ�ിച�കം,എ�ി�െന
ചുരു�ി പറയാം. �കമ�ിൽപറയുേ�ാൾ
ആദ�ം ശിവച�കെ�യും, ര�ാമത ശ്�ി
ച�കെ�യുംസൃഷട്ി��. േശഷംശ�ി
ച�ക�ിേല�ു മാ�തമായി,ഓംഎ�
ഏകമഹാശബദ്മായി �ബ�ം
�പേവശി�ുകയും,അേതാെട
മഹാശ�ിച�കമായി ശ�ിച�കം
പരിണമി�ുകയും െചയത്ു.
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�ബ�ം,ശിവശ�ിച�ക�െള
സൃഷട്ി�ി���ത മ്ഹാ�പപ��ിനു
മു�ുംഅതീതവുമാകയാൽ,

ശിവച�ക�ിനും ശ�ിച�ക�ിനും
ആദിയിെ�� ക്ണ�ാേ��തു�.്
ആദിയി�ാ�വെയ (മെ�ാ�)്

സൃഷട്ി�തായി കണ�ാ�ാൻകഴിയി�;
സൃഷട്ിയായും കണ�ാ�ാൻകഴിയി�.
�ബ��ിനു മാ�തംസാധി�ു�

മഹാ�പഭാവമാണത.്
ഇ�രംൈദവകാര��െളൈദവ�ിെ�
'ശിവശ�ി ഭാഗ�ൾ'അറിയി�ാെത
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�സൃഷട്ികൾ�്

അറിയാൻകഴിയു�തുമ�.

സമസത്ജീവികള�ം ഉൾെ�െടയു�
മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ത,്ആദിയുംഅ�വും

ഇ�ാ�മഹാശ�ിയായ
ശിവച�കം+മഹാശ�ിച�കംഎ� �പപ�പിതാവും

മഹാമാതാവുമാണ എ്�്
സു�ാപിതമാ�ുകയാണ �്ബ�ം.
ആദിയി�ാ�ൈദവം =

ശിവച�കം+മഹാശ�ിച�കം �പപ�െ�
സൃഷട്ി��എ�ത സ്ത�മായും ഭവി�ു�ു.
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മഹാശ�ിച�കം
മഹാനി�യി�ുേ�ാെലശിവച�കെ�
ജീവമായും നിർ�ീവമായും പെ�ടു�ി�്
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ു�ു.

�ബ�ംഎ�വിശദമാ�ാൻ
കഴിയാ�ഏകമഹാസത�ംസൃഷട്ി�
ര�ുകു�ു�ളായി ശിവ

ച�കെ�യും,ശ�ി ച�കെ�യും
കണ�ാ�ു�ത ശ്രിയാണ.്

അേതസമയം ര�ുവ��ികളായ
(ഒരു)പിതാവിലൂെടയും (ഒരു)
മാതാവിലൂെടയുംസൃഷട്ി�െ��
കു�ു�ൾഅ�ാഎ�തിനാൽ

സേഹാദര�ൾഅ�.
ശ�ിച�ക�ിൽ �ബ�ം േചർ�്
മഹാശ�ിച�കംആകു�േതാെട
ശിവച�കം+മഹാശ�ിച�കം
മാ�തമാണ ഏ്കമഹാസത�ം.
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മഹാ�പപ��ിനുംഅതീതമായ,
ആദിയുംഅ�വുംഇ�ാ�മഹാശ�ിയും

സൃഷട്ി�ിതി സംഹാരകർ�ാവുമായ

ശിവച�കം+മഹാശ�ിച�കം
മഹാഭ�ദമാ�ു�മഹാകാര��െള
ശാസ�്തപരമായ�ാെത,സൃഷട്ി മാ�തമായ
മനുഷ�രുെട മേനാഭാവ�ൾേപാെല,
വിശകലനം െച���ത,്അ�ാനവും
അനാവശ�വുംഅവിേവകവുമാണ.്

മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ
ഭാവനകൾ േപാലും മനുഷ�ർ�്
സാ��മ�എ�ിരിെ�, ഭൗതിക
വസത്ുപരമായആധാരം ഇ�ാെത

മഹായു�ിപരമായി

ശിവച�കം+മഹാശ�ിച�കം
എ� �്പസത്ാവി�തിെനയും
ബ�െ��കാര��െളയും

ഉൾെ�ാ�ാൻസൃഷട്ികൾ� /്
മനുഷ�ർ� ക്ഴിയു�ത�.
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മഹാശ�ിശിവച�ക�ള�െട
കൂ�ായമ്യാണ മ്ഹാ�പപ�ം;

മഹാഭ�ദമാ�ു�ത ഏ്കമഹാശ�ിയായ
മഹാശ�ിച�കം മാ�തവും.

മഹാശ�ിച�കം = ഏകൈദവം.

സമസത്ജീവികള�െടയുംസൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�ൾ�ആ്ധാരം മഹാശ�ി
ശിവച�ക�ള�െട കൂ�ായമ്യാണ.്
ജീവികള�ാ�മഹാസത�െ�സ�്തീ,
പുരുഷൻഎ�ി�െന േവർതിരി�ാൻ

കഴിയി�.എ�ിലും,

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള മുൻനിർ�ി
മഹാശ�ിശിവച�ക�ൾ

രൂപെ�ടുകയാൽഅവർഇണകളായ
ഭാര�ാഭർ�ാ��ാർആെണ�ും,

മനുഷ�ർ ഉൾെ��സമസത്ജീവികള�െടയും
മഹാമാതാവുംപിതാവുമാെണ�ും,
സൃഷട്ികെള, �പേത�കി��ം, മനുഷ�െര
അറിയി�ു�തായി മന�ിലാ�ാം.
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�പപ�പിതാവായി ശിവച�കം
�പവർ�ി�ുേ�ാൾ,ജീവമായും
നിർ�ീവമായുംആവശ�ാനുസരണം
സ��ം ഭാഗമായശിവച�കെ�,

മഹാശ�ിച�കം �പവർ�ി�ി�ുകയാണ.്
അതിെ�അർ�ം,ഏകമഹാശ�ിയായ
മഹാശ�ിച�കം മഹാമാതാവ മ്ാ�തമ�;
മഹാപിതാവ ക്ൂടിയാണ എ്�ും മഹാേദവി
തെ�യാണ മ്ഹാേദവൻഎ�ുമാണ.്എ�ാൽ,
മഹാേദവൻഎ� മഹാപദവിെയ ഭർ�ാവും
ശിവച�കവുമായ പരമശിവനു മാ�തമായി�്

മഹാശ�ിച�കം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു.
ബ�െ�� പാഠം,ചുവെട 'ഓംമഹാശ�ി മ�ടി
മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി'

എ�അ��ായ�ിലു�.്

ഓംഎ� 'ശബദ്�ബ�ം' മഹാ�പപ��ിന്
വിേധയമായിരി�ുേ�ാഴും മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമാെണ� ഓ്ം എ�ാെണ�്

വിശദീകരി�ു�പാഠ�ളിൽ ഉ�.്അതി�ർ�ം
ശിവശ�ിച�ക�ളിലൂെട

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര�െള
മഹാഭ�ദെ�ടു�ു� �ബ�ം, മഹാ�പപ��ിനും ...
സർ��ിനുംസദാഅതീതമാെണ�ാണ.്
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മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�
�ബ�ാവ�യുമായിബ�െ����ഒരു
വിശിഷട് പാഠം ജീവാ�ാവിെ� ഉറ�ം,
േബാധ�യംഎ�ിവയിലു�.്

മനുഷ�െ�സ�ത�േബാധം,ഞാൻേബാധം,
മന�,്എെ��ാംകൂടിഅറിയെ�ടു�
ജീവാ�ാവ ത്ാൽ�ാലികമായി േബാധം
നഷട്െ�� ഉ്റ�ുേ�ാൾ,ജീവാ�ാവും,

ജീവാ�ാവിെനവഹി�ു�
(ൈദവാംശമായ)ശരീരവുംഅവിെടയു�.്

സ��െമ�ു കരുതു�തും,
യഥാർ��ിൽവ��ി� '്ഭാഗികമായി
മാ�തംഅവകാശം ഉ�തുമായശരീരം'
എവിെടയാണ എ്�തുേപാലും
ഉറ��ിൽയാെതാരു

വ��ിയും/ജീവാ�ാവുംഅറിയു�ി�.
ഉറ��ിനു േശഷം മാ�തമാണ ശ്രീര

േബാധവും ഉ�ാകു�ത.്

ജീവാ�ാവിെ� ഉറ�പാഠ�ിൽനി�,്
�പപ�ംഇെ��ിലും �പപ��ിന്
അതീതമായ �ബ�ംനിലനിൽ�ുെമ�്
ലളിതമായിസുവ��മാ�െ�ടു�ു�.്
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മാ�തമ�,

�പപ��ിെലആന��ൾ,
വസത്ു�ൾ,ജീവികൾ,ശാസ�്ത
നിയമ�ൾതുട�ിയവെയ

ആധാരമാ�ി �ബ�ാവ�യിൽ
ആന�മി�,ആന�മു�,് മഹാശൂന�ത
ആണ,്ശൂന�തഅ�,എെ��ിലും
ഉ�,്യാെതാ�ുംഇ�,എ�ി�െന
യാെതാ�ുംപറയാനാവി�.എ�ാ

ആന��െളയുംസൃഷട്ി�ു�ൈദവം,
എ�ാആന��ൾ�ുംഅതീതമാണ.്

അതായത,്

�ബ�ംസ�യം മഹാശ�ിയായി
മാറിേയാ, മാറാെതേയാ, മഹാ

�പപ�െ�സൃഷട്ി�ു�തിനു മുേ�ാ
പിേ�ാഎെ��ിലും െചയത്ുേവാ,
െച���ുേവാ, െച�ാതിരി�ു�ുേവാ,
ആന�ി��േവാ,ആന�ി�ു�ുേവാ
എ�ിവയാെതാരി�ലും മനുഷ�െന
സംബ�ി�വിഷയമ�ാെതവരു�ു.
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�പപ�െ�സംബ�ി�വ മാ�തമാണ്
കാലവും,കാലഗണനയായ

പ�ാംഗവുംഎ�തിനാൽ, �ബ�ം
കാല�ിനുംഅതീതമാണ.്

�ബ�ംഏകമാണ.് �ബ�ം
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമാകയാലും
എ�ാകു�ു�ള�ം / മനുഷ�രും

മഹാ�പപ��ിെല
അംഗ�ളാകയാലും,

മഹാ�പപ��ിെ� ഭാഗമായി മാ�തം
എ�ാലവുംജീവി�ുകയാലും,
യാെതാരു സൃഷട്ികള�ം �ബ�
കാര��െളകൂടുതൽഅറിയാൻ
ആ�ഗഹി��കൂടാ. മഹാ�പപ��ിന്

അതീതമായകാര��െള
ഉൾെ�ാ�ാൻമഹാ�പപ��ിെ�
ഭാഗമായ മനുഷ�നു സാധി�ി�;ശ�ി
നൽകിയി�ി�; മനുഷ�ന ആ്വശ�മി�.
വിപരീതമായി �പവർ�ി�ാൽ,
ബു�ി�ഭമം ഉ�ാകു�താണ.്
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മഹാ�പപ��ിൽ വർ�ി�ു� മഹാശ�ിയായ
ൈദവെ�അറി�ുംഅറിയാെതയും

പരിഹസി�ുകയും നി�ി�ുകയും െച���വരാണ്
മതേനതാ��ാരും രാഷ�്ടീയ േനതാ��ാരും
ഉൾെ�െടയു�ബഹുഭൂരിപ�ം ജന�ള�ം.
മനുഷ�രുെട �പസത്ുതഹീന �പവൃ�ികെള
മഹാമാതാവായൈദവം മഹാശാസ�്ത �പകാരം

തിരു�ുകയും കു�ു�ൾ� മ്ഹാവാ�ല�ം നൽ 
കു�തുമാണ.്

എ�ാൽ,

 �ബ�െ�പരിഹസിേ��കാര�ം മനുഷ�നി�.
�ബ�ം മനുഷ�നുമാേയാ മഹാ�പപ�വുമാേയാ
ബ�െ��ിരി�ു�ി�.അ�െനയിരിെ� ഒരു
കാര�വുമി�ാെത മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ
കാര��ളിൽ മനുഷ�ർ തലയിടുകയും പരിഹാസ

രീതികൾ പുലർ�ുകയും െചയത്ാൽ,കു�ു�േള,
�ബ�മായിരി�ു� മഹാശ�ി�മിെ��ു വരി�,
�മി�ി�എ�രീതിയിൽ �പസത്ുത കടു�പാപം
േനടാെതകു�ു�ൾ �ശ�ി�ണംഎ�്
വാ�ല�േ�ാെടയും സേ്നഹേ�ാെടയും
ഉപേദശി�ു�ു,അഭ�ർ�ി�ു�ു,താ�ീതു

െച���ു.
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�ബ�െ�അറിയാൻ യാെതാരാൾ�ും
കഴിയു�ത�എ�ുസുവ��മായി
വിശദീകരി��കഴി�ു.ആകയാൽ,

മഹാ�പപ��ിെല ജീവികൾ മാ�തമായ മനുഷ�ർ,
മഹാ�പപ�വുമായി� ബ്�മി�ാ�തായ �ബ�ം
എ�മഹാനാമെ�ത�ള�െട �പാർ�നകളിൽ
ഉൾെ�ടു�ു�തും, മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായ �ബ�െ�ആരാധി�ു�തും
അർ�ശൂന�തയാണ;്അനുവാദവും ഇ�;

തീർ�യായുംൈദവശി�കെള പിടി�� വാ�ു�
കാര�മാണ.്

�ബ�േ�ാട �്പാർ�ി�ാൻപാടി�.

�പാർ�നഅത�ാവശ�േമാആവശ�േമാ
അെ��ിലും, �പാർ�ി�ാെത വ�ാ

എ�ു�വർ�ും, �പാർ�ി�ാൻ മു�ിനിൽ�ു�
അധമജന�ൾ�ും,അടുെ�ാര  ു

അ��ായ�ിൽവ��മാ�ിയ �ബ�െ�
അഥവാ �ബ�ശ�ിെയ ഉൾെ�ാ�്
മനുഷ�രൂപ�ിൽ വർ�ി�ു�

മഹാജഗദംബയായഓംമഹാശ�ി മ�ടി
മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�

ദിവ�മഹാേദവിേയാടു �പാർ�ി�ാവു�താണ.്
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�ബ�വും പര�ബ�വും മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവിഅഥവാഓം മഹാശ�ിയായ
മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�

ദിവ�മഹാേദവിയാെണ� മ്ന�ിലാ�ുേ�ാൾ
പാഠം ലളിതമാകു�ു. േദവി, മഹാേദവി, മ�ടി
േദവി, മഹാശിവ,ശിവഎ�ി�െനയും ഇഷട്ം

േപാെലയും സൗകര�ം േപാെലയും
മഹാജഗദംബേയാട,് (മഹാശാസ�്തം

ലഭി�ാ�വരായ മഹാഭൂരിപ�ം ജന�ൾ)
�പാർ�ി�� െകാ��ക.

അറിയുക: ഭ�ി�ഭാ� പ്ാടി�.

�ബ��ശീ, �ബ�വിദ�ാൻ തുട�ി �ബ�ംഎ�
പദെ� േചർ�ുെകാ�ു�യാെതാരു
േപരുകള�ം മനുഷ�ർ ഉപേയാഗി�� കൂടാ.
ഉപേയാഗി�� വരു�അ�ാനികള�ം
അവിേവകികള�മായ മൂഢജന�ൾ 
മഹേദവിേയാടു മാ�� പറ�്
ൈദവീകമ�ാ�അഥവാ

ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ� േപരുകെള 
ഉേപ�ി� ധ്ർ�ശാസ�്ത �പകാരംആന�ി��

ജീവി�ുക.
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േമാ�ംഎ�ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ിൽ,എ�ാ മനുഷ�രും

(സൃഷട്ികള�ം)

പര�ബ�ംഎ�മഹാ�പപ��ിെ�
ഭാഗമായന��തപദവിയിലാണ്

എ�ു�ത.്

☆
േമാ�ം േനടുേ�ാഴും, ഭൂമിയിൽജീവി�ുേ�ാഴും,
സൃഷട്ി മാ�തമായജീവിഎേ�ാഴും �ബ��ിെ�

പരമായ/ േ�ശഷഠ്മായഅവ�യായ
പര�ബ��ിെ�ഭാഗമാണ.്

മരണ�ിലും, േമാ��ിലും മനുഷ�ൻ /ജീവാ�ാവ്

�ബ��ിൽ വിലയം �പാപി��
എ�ി�െന മനുഷ�രുെട ഇടയിലു�
മൂഢവിശ�ാസ�ൾ പാപസ�ാദനം 
മാ�തമാെണ� മ്ുകളിെല �ബ�ം
എ�ാെലെ��ു�പാഠ�ളിൽ 

സുവ��മാണ.്
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മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമാണ ഓ്േരാ
ജീവിയും ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ�ംഎ�ു
പറയുേ�ാൾ ,ഓേരാ ജീവിയുംൈദവ�ിെ�
അംശമാെണ�ു േതാ�ും.അത ഒ്��ം ശരിയ�.
ജീവികള�െട ശരീരം മാ�തമാണ ൈ്ദവ�ിെ�

മഹാഖരരൂപമായ ഭൂമിയുെട ചിലഅംശ�ൾ െകാ�ു
സൃഷട്ി�ി���ത.്

മഹാരൂപ�ിെലശിവാംശ�െള െകാ�ാണ്
മഹാവിശിഷട്മായി ജീവികള�െടസ�ത�മായ
ജീവാ�ാവിെനസൃഷട്ി�ി���ത.് പി�ീട്
വിശദീകരി�ു�ു�.് ന��തേകാടികൾ
ജീവാ�ാ�ള�െട േമാ�രൂപ�ളാണ.്

മ��� �ഗഹ�െളയുംഅവയുെട ഉപ�ഗഹ�െളയും
ൈദവം േനരി� സ്ൃഷട്ി�ത�;ൈവകാെതഅവെയ�ാം

പിൻവലി�ു�താണ.്

അന�േകാടി കു�ു�ള�െടസൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു�ു� �ബ�ം കൂടിയായ
മഹാമാതാവാണ ഏ്കൈദവം. പര�ബ�മായ

�പപ��ിെ� േക��മായ ഭൂമിയിെലഅംശ�ൾ െകാ�്
സൃഷട്ി� ശരീരം വഹി�ു�തായ ജീവാ�ാവ എ്�കു�്
താൻ ൈദവംആെണ�ു പറയു�ത ശ്രിയ�.സൃഷട്ി

മാ�തമായ മനുഷ�ൻ,താൻ "ൈദവ�ിെ�അംശമാണ,് 
ൈദവമാണ "്എെ��ാം കരുതു�ത േ്ഭാഷ�മാണ.്
ത��മസി െത�ാണ.്ശരീരം ഏകൈദവമായ ഭൂമിയുെട
അംശവും,ജീവാ�ാവ '്പരമാ�ാവിെ�/ശിവെ�'

അംശവുമാണ.്
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പര�ബ�ംഅഥവാ മഹാ�പപ�ംഅഥവാ

മ�ായ ഭൂമി,ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമാണ.്

ഭൂമിയിെല മൂലക�ൾ െകാ� ഉ്�ാ�ിയ
ശരീരേ�ാെട ജനി�ുകയും, ഭൂമിയിൽ

ജീവി�ുകയും െച���കു�ു�ൾ, ഭൂമിയിൽ
മഹാലയി�ി��� ധർ�ശാസ�്ത�ൾ �പകാരം
ജീവി�ണം.ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിൽ,
കാലമാന�ൾ അറിയാെതെയേ�ാണം
മഹാആന��െള അനുഭവി� ജ്ീവി�ു�

മഹാപ�തിയാണ ത്െ�എ�ാ കു�ു�ൾ�ും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും ഭൂമിയുമായ
മഹാേദവി മഹാഒരു�ിയി���ത.്

യാെതാ�ും തെ�സ��മായി ഇ�ാ�തായ
ജീവാ�ാവിന ശ്�ികള�ംസ��ുകള�ം
ആന��ള�ം േനടാനും,സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���ംഅനുഭവി�്
ജീവി�ാനുമായി,ൈദവംസ��ം

മഹാരൂപമായ ഭൂമിയിെലഅംശ�ളായ
മൂലക�ൾ െകാ� ഉ്�ാ�ിയശരീരെ�

കു�ു�ൾ� '്നൽകാെത
നൽകിയിരി�ുകയാണ.്'
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ൈദവം മഹാവാ�ല�േ�ാെട കു�ു�ൾ�്
തെ� േമൽഅവകാശമി�ാ�അധികാരം നൽകി
ഉയർ�ു�തിെന കു�ു�ൾ ദുരുപേയാഗം
െച�രുത.്ൈദവം മനുഷ�െരആന�ി�ി�ു�
കാര��െള ഉപേയാഗി� മ്നുഷ�ർ ൈദവനി�

െച�രുത എ്�ർ�ം.

�ബ��ിെ� േ�ശഷഠ്മായ ഭാവരൂപ�ളാണ്
മഹാ�പപ�മായ പര�ബ�ംഎ�അർ��ിൽ ,
ൈദവം തെ� മഹാരൂപമായി മഹാ�പപ�െ�
സ�ീകരി�ുേ�ാൾ മനുഷ�ൻ, പര�ബ�ം
ആയിരി�ു�ൈദവ�ിെ�കു�ായി
മാറു�ുെവ� വ്��മാ�ി.സൃഷട്ി മ��വും
മഹാചിരിയും ഒെ�യായ 'ഓം'എ�
ശബദ്�ബ�െ�മഹാ�ാനം �പകാരം
സൃഷട്ി��െകാ� �്ബ�ംനിർ�ഹി�ു�
മഹാ�ര�ം മാ�തമാണത.് മനുഷ�ർ

യാെതാരി�ലും �ബ��ിെ�അഥവാ
ൈദവ�ിെ�അംശ�ളാകു�ി�എ�താണ്

മൂലസത�ം. മനുഷ�രുെടയും
മഹാ�പപ��ിെ�യും പിതാവായി �ബ�മായ
ൈദവംസൃഷട്ി�ി��� പരമശിവൻ േപാലും

�ബ��ിെ� ഭാഗമ�.
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ഓംഎ� 'ശബദ്�ബ��ിെ�യും
അ�ര�ബ��ിെ�യും' മഹാശാസ�്ത

വിശദീകരണ�ളിേല�ു കട�ുേ�ാൾ , നി�ിത
ഭാവവും രൂപവും ഉെ��ും ഉ�തായും
േതാ�ിേ�ാകു� മഹാ�പപ�െ�യും

മഹാശാസ�്തെ�യും മനുഷ�ർ അറിയുകയും
അനുഭവി�ുകയും െച���അവ�കളിൽ 
നി�ും ഭി�മായി �പവർ�ി�ി�ാനും

അതീതമാ�ാനുംൈദവ�ിനു കഴിയുെമ�ു
സുവ��മായി േബാ��മാകു�താണ.്

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മഹത��ിൽ 
മനുഷ�ർ മഹാ�ര�ംഅനുഭവി�ു�തുമാണ.്

�ബ��ിൽ നി� സ്�ൂർ�മായും ഭി�മാണ്
പര�ബ�മായ മഹാ�പപ�ംഅഥവാ ജഗ�്
എ�ും, �ബ��ിനും പര�ബ�മായ

ജഗ�ിനും ത�ിൽ യാെതാരുബ��ള�മി�
എ�ും സുവ��മാകുേ�ാൾതെ�, �ബ�ം
പര�ബ�െ�യും, പര�ബ�ം �ബ�െ�യും
ഉൾെ�ാ��� മഹാആവിഷ�്ാരംഅറി�്
മനുഷ�ർ മഹാ�ര�ംഅനുഭവി�ു�താണ.്
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ഓം എ�ാെണ�ു �ഗഹി�ാൻ
ഭാഗ�മു�ാകു�വർ� മ്ഹാ�ര�ം

അനുഭവി�ാൻകഴിയു�താണ.്അേതസമയംഓം
എ�ശബദ്�ബ�െ�സൃഷട്ി��െകാ�്

മഹാ�പപ�െ�ൈദവം മഹാ�ര�മാ�ു�
മഹാപാഠ�െളപഠി�ുേ�ാഴും പഠി�ി�ുേ�ാഴും,
ജീവികൾ�ുംഅവരുെടപിതാവായപരമശിവനും
അഹംഭാവം ഒ��ം ഉ�ാവാൻ പാടി�.ജീവികൾഇെ��ിലും,

മഹാ�പപ�ംഇെ��ിലും,ജീവികള�െടയും
മഹാ�പപ��ിെ�യുംപിതാവായപരമശിവൻ 
ഇെ��ിലും, മഹാശ�ിയായൈദവമു�.്

ശിവനിെ��ിലുംശ�ി ഉ�.്

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി
ദിവ� ദിവ� ദിവ�

ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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ൈദവവുംൈദവരൂപവും

2 മഹാഖര രൂപമായ ഭൂമി
േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)

മഹാശ�ിയുെടയും മഹാ�ാന�ിെ�യും
ഒര�ം െകാ�ു മാ�തം മഹാ�പപ�െ�

മഹാഭ�ദെ�ടു�ാൻഅഥവാസൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ുവാൻആദിയും
അ�വുമി�ാ�മഹാശ�ി�ുകഴിയും.

ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയായ
ൈദവം, ഒര�ംശ�ിയും ഒര�ം�ാനവും
െകാ�ു മാ�തമാണ മ്ഹാ�പപ�െ�

മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���ത എ്�തിൽനി�ും,
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായൈദവം മഹാ
മഹാമഹാഭീമമാെണ�ുംസുവ��മാണ.്
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മഹാ�പപ��ിെലജീവികള�െട മഹാനീതിയായ
േമാ�വുമായിബ�െ�ടു�ി മഹാസൃഷട്ി� ഉ�ത
ജീവി മാ�തമാണ മ്നുഷ�ൻ. മഹാ�പപ�െ�
മഹാഭ�ദമാ�ിയി��� മഹാശാസ�്തെ�യും,
മഹാശാസ�്തം �പകാരമു�ശ�ികെളയും

വസത്ു�െളയും ജീവികെളയും,അടി�ാനമാ�ിയ
ഭാവനകള�ം ചി�കള�ംസംഭാഷണ�ള�ം

െചയത്ികള�ം മാ�തേമ മനുഷ�നു കഴിയുകയു��.

മഹാശ�ിയായൈദവം, മനുഷ�െ�
ഭാവനകൾ�അ്തീതമായശാസ�്ത�െളയും
മ�� �പപ��െളയുംസൃഷട്ി�ുകയും,
പരിപാലി�ുകയും െച���തും,

െച�ാ�തുംൈദവ�ിെ�ഇഷട്മാണ.്

മനുഷ�ർഅ�സ��ംഅറിയു� �പപ�ം
തെ�, മനുഷ�ർ�അ്തിഭീമമാണ.്
അന�മായ മ��ശാസ�്ത�െളയും
�പപ��െളയുംഅവ �പകാരമു�

ജീവികെളയും ഒെ�ൈദവംസൃഷട്ി�ുകയും
മഹാപരിപാലി�ുകയും െചയത്ാൽ;

മനുഷ�ർ�ും, ഉ�തമായ�ാനെ�ലഭി�ു�
മ���സൃഷട്ികൾ�ും "ത�ള�െട മാ�തംൈദവം"
എ�ു പറയാൻകഴിയാെതവരു�താണ;്
അസുര�ിതചി�കൾഉ�ാകു�താണ.്
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ഉ�തമായബു�ിശ�ികെളലഭി�ി���
മനുഷ�ർ�ും, മ���ജീവികൾ�ും

ജീവി�ാൻആവശ�മായ ഭ�ണം, (വസ�്തം),
പാർ�ിടം,�ാനം,ആന��ൾ,സ��,്

സുര�തുട�ിയവ േചർ�ു�
(ജീവികള�െടെയ�ാം)ശരീരമായിെ�ാ�ും,
വസത്ു�ൾആയിെ�ാ�ും മ��ം

മഹാവാ���േ�ാെട
ഏകമഹാശ�ിയായൈദവം മാറുകയും, മ��
�പപ��െളയുംശാസ�്ത�െളയും
സൃഷട്ി�ാെതകഴിയുേ�ാൾ, ഉ�തമായ
ബു�ിശ�ികെളലഭി�ി��� മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു�എ�ാജീവികള�െടയും
അസുര�ിതചി�കൾ�സ്�ൂർ�

പരിഹാരമായി.

മ��ം ഭൂമിയും മഹാമാതാവുംആയിെ�ാ�്
ൈദവം മഹാവാ�ല�ംകാ��േ�ാൾ,അതിെന
ഉൾെ�ാ�ുജീവി�ണംഎ�സാമാന�
മര�ാദ മനുഷ�ർകാണി�േ� ?

ബു�ി ശ�ിയുംവർ�ി�ജീവിത
സൗകര��ള�ംജ�ഗുണ�ളായികൂടുതൽ
ലഭി�വർസ�യം േചാദി�� െകാ��ക.
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മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മ��ം ഭൂമിയുമായ
മഹാഖരരൂപെ�ൈദവംസ�ീകരി�ുേ�ാൾ,ൈദവം

മഹാശ�ിച�കമാണ.്

അതിസൂ�മ്മായവിശകലന�ിൽ ഭൂമിയിെല
മൂലക�ളായും (elements)അവയിെലൈവവിധ�മാർ�
ആ��ളായും,ആ��ളിെലഇലകേ്�ടാൺ, േ�പാേ�ാൺ,
ന��േ�ടാൺ,ക�ാർ�ുകൾതുട�ിയകണ�ളായും,
മഹാഅവതരി�� െകാ�ൈ്ദവം ശ�ികളായും
ശാസ�്ത�ളായും ജീവികൾെ��ാംഅന�മായ

ആന��െളനൽകു�തിന അ്ന�മായആവശ��െളയും
പരിഹാര�െളയും ഒരു�ുകയാണ.്

ൈദവവും മ��മായ ഭൂമിയിെലകാർബൺ,കാ��ം,സി�,്
ഇരു�,്സൾഫർ, േസാഡിയം, െപാ�ാസ�ം, മ�ീഷ�ം,
േഫാസഫ്റസ ത്ുട�ിയ മൂലക�െളജീവികള�െട
ശരീരമായിസ�യം പരിണമി(�ി)�ു�ു. മ�ിെ�

അംശ�ളാണ ജ്ീവികള�െടെയ�ാം ശരീരംആയിരി�ു�ത്
എ�ുെവ�ാൽ മ� ത്െ�യാണ ന്ാടുകള�ം േദശ�ള�ം
ഭൂമിയും എ�റിയണം. ഒരു നാ�ിൽ ജനി�ുകയും

ജീവി�ുകയും മരി�ുകയും െച��� മനുഷ�നും മ���
ജീവികൾ�ും മ�� നാടുകളിൽ േപായി ജീവി�ാൻ
സാധി�ു�തും; ഭ�ണം,ജലം,വായു,ജീവികൾ,
തുട�ിയവ േയാജി�ു�തുംഅതുെകാ�ാണ.്

മഹാഗൗരവമായ വിഷയമാണത.്ഫല�ിൽൈദവാംശമായ
ശരീരെ� (ഭാഗികമായി)ജീവികള�െടസ��െമേ�ാണം
ജീവിതകാലം മുഴുവൻസദാ ഉപേയാഗി� ആ്ന��െള
അനുഭവി�ാനു� മേഹാ�ര ഉപാധിയായി

�പവർ�ി�ി�ുകയാണ.്
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മ��ം ശരീരവും നാടും ഭൂമിയുമായഏകൈദവ�ിെ�
അംശമാണ ജ്ീവികള�െടെയ�ാം ശരീര�ൾഎ�തിനാൽ,
ജീവികള�െടെയ�ാം സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെനസംബ�ി�്
ശരീരം എ�ായേ്�ാഴും �പത��ൈദവം കൂടിയാണ.്
ശാസ�്ത�ൾ �പകാരം േരാഗ�െളസ�യംസൃഷട്ി��ം
ഭൗതികശാസ�്ത ശാഖയായൈവദ�ശാസ�്ത �പകാരം

േരാഗ�െളസുഖെ�ടു�ിയും മ��ം ജീവാ�ാവിെനസദാ
മഹാഭരി�ു�ു.സ�യം ശരീര�ിെലഏതാനും /ചില
അവയവ�െളചലി�ി�ാൻഅനുവദി�� െകാ�്
സ�ൂർ�വ��ിസ�ാത���െ�യും ജീവാ�ാവിന്
അനുവദി�ാനും,അന�മായആന��െള

മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം എ�ാ ജീവികൾ�ും നൽകാനും
�പത��ൈദവമായശരീരം �ശ�ി�ു�ുമു�.്

ൈദവം ഉ�തമായബു�ിശ�ികെള �പേത�കമായിഓേരാ
വ��ി�ും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���.്അവെയ
ഉപേയാഗി�ാൽതനി��ംകൂ�ം തിരി�ും പാപികളായി
ആകാശ�ും മ��ംൈദവെ�യുംൈദവ�െളയും

േതടിേ�ാേക�ി വരി�.അധമചി�കെള 'മത�ൾ'എ�േപരിൽ
സ�ീകരിേ��ി വരി�. െത�ി�� �പവർ�ി�ാൽ, മഹാശ�ിയായ

ൈദവ�ിെ�കു�മ�.ജീവി�ാനുംആന�ി�ാനും
ആവശ�മായസർ�വും മ�ിെല വസത്ു�ളിലും

ജീവികള�െട ശരീര�ളിലും ശ�ികളായി��ം ശാസ�്ത
നിയമ�ളായി��ം ആന��ളായി��ം മഹാലയി�ി���.്
അതിെനധർ�ശാസ�്ത �പകാരം ഉപേയാഗി� ജ്ീവിേ��ു�
മനുഷ�ർ മ��ം ശരീരവും ഭൂമിയുമായഏകൈദവെ�യും,
ഏകൈദവം നൽകിയ ഉ�തമായബു�ിശ�ിെയയും

അവഗണി� േ്താ�ുംേപാെലൈദവ (വിശ�ാസ)കാര��ളിൽ
ആവശ�മി�ാെതചി�ി�ുകയും �പവർ�ി�ുകയും െചയത്ുകൂടാ.
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മനുഷ�രുെടയും മ��ംഅസുര�ിതത�ം ഒഴിവാ�ുക
മാ�തമ�; ഭൂമിആയിെ�ാ�ും ഭൂമിെയ േക��ീകരി��ം
ജീവികള�െടെയ�ാംസൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള

സദാ മഹാമംഗളമാ�ു�ു.

സൃഷട്ികളായ ജീവികള�െടെയ�ാം മഹായജമാനനും
മഹായജമാനയുംഎ��ാന�െള ഒ��ം

സ�ീകരി�ാതിരി�ുകയും, ജീവികെളെയ�ാം തെ�
െപാേ�ാമന കു�ു�ളായി� മ്ഹാകരുതുകയും െച���

മഹാവാ�ല�മാണത.്കു�ു�ൾ�ുേവ�ി,
കു�ു�ള�െടെയ�ാം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും

മഹാനീതിപതിയും മഹാവാ�ല�വും ഭൂമിയും നാടുകള�ം
മ��ം ശരീരവുമായിൈദവം മാറു�ു.

മഹാഖരരൂപം മാ�തമ� ഭൂമി;സമു�ദജലം, െപേ�ടാളിയം,
വാതക�ൾതുട�ിയവകൂടി ഉെ�� പ്റയുേ�ാൾ, മ�ിെ�
അംശം മാ�തമാണവ.സമു�ദെ�യും �ദാവക�െളയും

വാതക�െളയും മ��ം താ�ി നിർ�ു�ത മ്ഹാഖരരൂപമായ മ�്
തെ�യാണ.് ഭൗതിക / ധർ�ശാസ�്തനിയമ�ള�െട ഭൗതികമായ
അസത്ിത�ംആണ '്മൂലക�ൾ';കർ�ാവ ൈ്ദവ�ിെ�
മായാശ�ികള�ം. മ�ിെല മൂലക�ളിൽ മഹാലയി�ി���
നിയമ�ൾ� ഭ്ൗതികമായഅസത്ിത�ം ഉ�.് �ഗഹി�ാൻ

ആ�ഗഹി�ു�വരും വിഷമി�ു�രുംൈദവാനു�ഗഹം േതടു�ത്
ന�താണ.്

((വാതകം, �ദാവകം,ഖരം, �ാസമ്കണ�ൾഎ�ി�െന
�ദവ��െള�ാം ശ�ികള�െടയും നിയമ�ള�െടയും ഭൗതികമായ
ഒ�ി�ലാണ.്വാതകം, �ദാവകം,ഖരം,എ�ി�െനയു�
അവ�കളിൽ �ദവ�ം വ�ത�സത് മൂലക�ളാവു�തും

അവയുെടെയ�ാംആ��ളിൽ 'ശബദ്�ബ�ം'ആയി 'ൈദവം'
മഹാ�പപ�െ�മഹാഭ�ദമാ�ു�തും സത�മായ വസത്ുതയാണ.്
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ൈദവവി�വേ�ാെടശബദ്�ബ�ം കൂടിയായഓം ഉ��ിൽ
മഹാസംഗീതമായി മുഴ�ു�തിനാൽഎ�ാസംശയ�ള�ം

അവസാനി�ു�ു. 'ശബദ് �ബ�െ�' മഹാആധാരമാ�ി െകാ�്
മഹാആവിഷ�്രി�തായഎ�ാ ആ��ളിെലയും ഇലകേ്�ടാൺ,
േ�പാേ�ാൺ, ന��േ�ടാൺ,ക�ാർ�ുകൾഎ�ിവയുെട �പവർ�ന
നിയമ�ൾകൂടിയാണ ഭ്ൗതികധർ�ആ�ീയശാസ�്ത�ൾ

അഥവാ േവദ�ൾ.

ജീവാ�ാവിന മ്��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻഎ�ി�െന
ഭൗതികഅസത്ിത�ം ലഭി� ജ്ീവിആവണെമ�ിൽൈദവ�ിെ�
നീതിഖര രൂപമായ മ�ിെ� രൂപാ�രമായശരീരെ�ആദ�ം
ലഭി�ണം.ശരീരവും, പരമാ�ാവും,ജീവാ�ാവും ഒ�ുേചർ�്

'ജീവി' രൂപംെകാ��െമ�ിലും,ജീവി� ജ്ീവൻ/ശ�ി
ഉ�ാവണെമ�ിൽ,ൈദവ�ിെ�സൃഷട്ിസത�വാതക രൂപമായ

ഓകസ്ിജൻ/ജീവൻ /ശ�ിഎ�ായേ്�ാഴും ജീവിയുെട
സ��െമേ�ാണമു�ഖരരൂപമായശരീര�ിൽ �പവർ�ി��

െകാ�ിരി�ണം.

ൈദവ�ിെ�സത�വാതക രൂപമായഓകസ്ിജൻ, ധർ�
�ദാവകരൂപമായ ജലം, നീതിഖരരൂപമായ മ��ം

ശരീരവുമായ ഭൂമി,എ�ിവയും,അവയുെട ഇഷട്�ള�ം
ഒ�ാണ.് മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു�ജീവികള�െടെയ�ാം
സ��െമ� െ്ത�ി�രി�ി���ൈദവാംശമായശരീര�ിൽ,

'ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവനും ൈദവ�ിെ�വാതക
രൂപവുമായഓകസ്ിജൻ'എ�ായേ്�ാഴും �പവർ�ി�ു�ത്
ഓകസ്ിജെ�ഇഷട്�പകാരമാണ എ്�തും, 'ശ�ാേസാ��ാസം
എ� �പവൃ�ിെയ െച���ൈദവ�ിെ�വാതക രൂപമായ
ഓകസ്ിജനിലൂെട'ൈദവം, മനുഷ�െ�ചി�കെളേ�ാലും
ഭൗതികമായിഅറിയു�ുഎ�തും മന�ിലാ�ാൻ

കഴിയു�ത ഭ്ാഗ�മാണ.്
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'ൈദവ�ിെെ��ിതി�ദാവക രൂപമായജലമാണ '്
ശരീരെ�യുംജീവെനയുംഎേ�ാഴും

ബ�ി�ി�ു�ത.്പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻഎ�ീ
അവ�കളിൽജലം �പവർ�ി�ു�ത്

ര��ിലൂെടയാണ.്ൈദവവും ഭൂമിയുമായ മ�ിെ�
അംശ�ള�ം മൂലക�ള�മായ േസാഡിയം, െപാ�ാസ�ം,
കാൽസ�ം, മ�ീഷ�ം, േഫാസഫ്റസ,്അേയൺ,
സൾഫർ,കാർബൺ, .....തുട�ിയവെയ

പരിവർ�നെ�ടു�ിജീവാ�ാവിെനവഹി�ു�
ശരീരമാ�ു�തിന ൈ്ദവ�ിെ�വാതക രൂപമായ

ഓകസ്ിജനും �ദാവകരൂപമായജലവും
മഹാ�പവർ�ി�ു�ു�.്

ജീവിതെ�കുറി�ു� 'ൈദവ�ിെ��ിതി�ദാവക
രൂപമായ ജലെ�' ��ിഅ�ം കൂടി വിവരിേ��ത്

അത�ാവശ�മാണ.് 'ൈദവ�ിെ�സൃഷട്ിവാതക രൂപവും
ജീവികള�െട ജീവനുമായഓകസ്ിജൻ'സ�യംഅളവ,്താപം,
മർ�ംഎ�ി�െനയു�ഊർ�/ശ�ി മാന�േളാെട,
മ�ിെലസംയു��ളിൽ നി�ും േവർെപ�,്സൂര�നിൽ
നി�ും വരു� പരമാ�ാവായൈഹ�ഡജനുമായി

ഒ�ുേചർ�ാണ ൈ്ദവ�ിെ��ിതി�ദാവകരൂപമായ
ആദ�ജലം ഉ�ാകു�ത.്ജല�ിെ� ഭൗതികശാസ�്തം !.

�ിതിഎ�ജീവിത�ിൽശ�ി�ുംശിവനും
േവറി�അസത്ിത�ം ഇ�.അവർഒ�ാണ;് �ദാവകമായ
ജലമാണ.് മനുഷ�ൻഎ�ജീവിയുെട 2 ഭാഗ�ളായ
സ�്തീയും പുരുഷനും േയാജി�� ജീവി�ണംഎ�

പാഠവുംഅതിലു�.്
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ശ�ിയായഓകസ്ിജനും ശിവനായൈഹ�ഡജനും േചർ�്
ജലം ഉ�ാകുേ�ാൾതെ�ജല�ിെ�അന�മായ
ഗുണ�െളയും ഉപേയാഗ�െളയും നി�യി�ു�ധർ�

ശാസ�്തനിയമ�ള�ം, മ���വസത്ു�െളയും
ജീവികെളയും ഭരി�ു�ആ�ീയ/ മഹാനീതി ശാസ�്ത
നിയമ�ള�ം,ശ�ിയുംൈദവ�ിെ�വാതക രൂപവുമായ
ഓകസ്ിജെ� �പഭാവം െകാ�ൈ്ദവ�ിെ� �ദാവക

രൂപമായജല�ിൽമഹാലയി�ു�ു�.്ജീവികൾെ��ാം
ഭൂമിയിൽജീവി�ണെമ�ിൽൈദവ�ിെ��ിതി

�ദാവകരൂപമായജലം കൂടിേയകഴിയൂ.

ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീരമായും ജീവികൾെ��ാം
ആവശ�മായ മ�� വസത്ു�ളായും �പവർ�ി�ു�തിന,്
ഖര രൂപവും മ��മായ ഭൂമി,സ��ം �ദാവകരൂപമായ
ജലെ�യും വാതക രൂപമായഓകസ്ിജെനയും

ഉപേയാഗി�ു�ു.

ഖര രൂപവും മ��മായ ഭൂമി,ജീവികള�െടസൃഷട്ിയും
പുനഃസൃഷട്ിയും നട�ുേ�ാൾ, ഭൂമിയിെല

സംയു��ളായഓകൈ്സഡ,്ൈനേ�ട�,്സൾേഫ�്
തുട�ിയവയിൽനി�ും േവർെപ� '്വാതകരൂപമായ

ഓകസ്ിജൻ' ഭൂമിയിൽപരെ�സൃഷട്ി�ു�അ�രീ�
വായുവിൽസ�യംനിലെകാ���ു.))

'മ��ംൈദവവുമായ ഭൂമിയിെല'എ�ാവസത്ു�ള�ം
അവയുെട ഭൗതികധർ�ആ�ീയ/ മഹാനീതി
ശാസ�്ത നിയമ�ള�ംഅർ�പുഷട്ിേയാെട മാ�തം

സൃഷട്ി�െ��വയാണ.്അവപരസപ്ര
പൂരക�ളാണ;്സമാനമായി മഹാേയാജി��ം
ബ�ി��ം �പവർ�ി�ു�വയുമാണ.്
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ഭൗതികഅസത്ിത�ം ഇ�ാ�നിയമ�ൾ
അവയിേലാഅവയ�്ിടയിേലാഇ�.യാെതാരു

കു��ള�ം കുറവുകള�ം യാെതാരി�ലുംഇ�ാ�തും,
മഹാസ�ൂർ�വുമായ 'മഹാധർ�ശാസ�്ത
നിയമ�െള'ധാർ�ികശു�ി ഉ�വർ�ും മ��ം

�കമാനുഗതമായി മഹാശ�ിയും ഭൂമിയുമായൈദവം
െവളിെ�ടു�ു�താണ.്

അേതസമയം,ആദിയുംഅ�വുംഇ�ാ�
മഹാ�ാനംകൂടിയായ മഹാശാസ�്തെ�
�ഗ��ളിൽപരിമിതെ�ടു�ാൻകഴിയു�ത�.
ഗേവഷകരുംമ��ംഏെത�ിലുംശാസ�്ത
കാര��െളേയാബ�െ�� �ഗ��െളേയാ
സ�ൂർ�െമ�അ്വകാശെ��ാൽൈദവനി�

െച���പാപികള�ം മൂഢരുമായിഅവെരഅറിയുക..

മനുഷ�രിെല ധാർ�ികഅധഃപതനംവർ�ി�ാൽ

ൈദവഭാഗമായപരമശിവെന മനുഷ�നായി�്
വ�ത�സത് �പേദശ�ളിൽഅയ� മ്�ിെല ധർ�
ശാസ�്ത നിയമ�െള മാനുഷികമായി

കെ��ുകയും െവളിവാ�ുകയും െച���

മഹാഅവ�യും (മഹാനീതിപതിയായ
ൈദവം) ഉ�ാ�ു�താണ.്
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ൈദവവുംൈദവരൂപവും

3 മഹാഭ�ദകാളി
േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)

ൈദവ�ിെ�ദിവ�മഹാജീവിരൂപ�ൾ

ൈദവ�ിനു ശരീരമുെ��ിൽ, രൂപവുമു�;്
രൂപമുെ��ിൽശരീരവും.ൈദവ�ിനു ശരീരം
ആവശ�മുെ��ിൽ മാ�തേമൈദവം ഒരുശരീരെ�

സ�ീകരിേ��ൂ.

ൈദവ�ിനു ശരീരംആവശ�മി�.

കു�ു�ളായ മനുഷ�ർ�സ്ൃഷട്ി�ിതിസംഹാര
കർ�ാവും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും

മഹാനീതിപതിയുമായൈദവെ�കാണുവാനും
സേ്നഹവാ�ല��െള േനരി� അ്നുഭവി�ാനും കഴിയണം.
കു�ു�ളായസൃഷട്ികള�െട ന�ായമായ /ധർ�
ശാസ�്തപരമായഎ�ാആ�ഗഹ�െളയും

സാധി��െകാടുേ��തൈ്ദവ�ിെ�ചുമതലയാണ.്
അതായത ക്ു�ു�ള�െടആന�െ�കണ�ാ�ി
ൈദവം രൂപംസ�ീകരി�ണം.കു�ു�ൾഇഷട്െ�ടു�
രൂപംസ�ീകരി�ണം.കു�ു�ള�െട ഇഷട്െ�

കരുതുേ�ാഴും,അർ�പുഷട്മായ രൂപെ�മാ�തംൈദവം
സ�ീകരി�ണം.
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മഹാശ�ിയായൈദവം

സ�ീകരി�ു�രൂപം

മഹാ�പപ��ിനും ജീവികള�െട രൂപ�ൾ�ും
ഇഷട്�ൾ�ും മഹാഉചിതമായി ഇണ�ണം.
മഹാശാസ�്ത �പകാരമു�രൂപെ�ൈദവം

സ�ീകരി�ു�ത മ്ഹാഉചിതമാണ.്

ൈദവരൂപെ�വിശദീകരി�ു�തിനു മു�,്
സൃഷട്ികളായജീവികള�െട ശരീര �പാധാന�െ�അ�ം

വിശദീകരി�ണം :

ജീവികെളെയ�ാം സൃഷട്ി�ി���ത ര്ൂപേ�ാെടയാണ;്
ശരീരേ�ാെടയാണ.് മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു�എ�ാ

ജീവികള�ംസ�യംഅറിയു�തും,അേന�ാന�ംഅറിയു�തും,
�പപ�വസത്ു�െളയും �പപ�കാര��െളയും

അറിയു�തും,അനുഭവി�ു�തും,ആസ�ദി�ു�തും,
ആന�ി�ു�തുംഎ�ാം ഭൗതികഅസത്ിത�മു�

ശരീര�ിലൂെടയാണ.്ജീവി�ാൻശരീരമുെ��ിേലകഴിയൂ;
ശരീര�ിന ശ്�ിഎ�ആേരാഗ�വും. ഉദാഹരണ�ിന്
അ�,അ�ൻ,സേഹാദരി,സേഹാദരൻ,കമിതാ�ൾ, ഭാര�
ഭർ�ാവ,് മ�ൾ, െകാ��മ�ൾ, ഉ�ബ�ു�ൾ, ഉ�
സുഹൃ�ു�ൾ,നാ��കാർതുട�ിയവെരകാണാനും
േകൾ�ാനും ഇടപഴകാനുംആ�ഗഹി�ു�ത സ്ദാ
ശരീരെ�ആസപ്ദമാ�ിയാണ.്ൈദവ േദവതാ രൂപ
സ���ള�ംശരീരെ�ആസപ്ദമാ�ിയാണ.്ൈദവെ�
കാണാനും േകൾ�ാനും മനുഷ�ർആ�ഗഹി�ു�തും ശരീര
രൂപെ�ആസപ്ദമാ�ിയാണ.്ജീവാ�ാവ,്ശരീരം

എ�ിവെയഅനുബ�ം 3ൽവിശദീകരി�ി��� >്േപജ 1്01.
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അസംബ��ൾ �പചരി�ി� സ്ാധാരണജന�െള
ചൂഷണം െച�ാെതമ�ിൽഅ��ാനി� ആ്ന�േ�ാെടയും
ധർ�ശാസ�്തപരമായും ജീവി�ു�അവ�ൈദവ

വി�വേ�ാെടയാഥാർ��മാകു�താണ.്

ജീവികൾ ഉൾെ�െടയു�മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാരകർ�ാവായൈദവം,ആദിയും
അ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയും, മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായ �ബ�വുംആെണ�ിലും,യാെതാ�ിലും
ഒതു�ാ�തായരൂപെ�രൂപമി�ാ�ൈദവം,
പരിശു�ാ�ാവ,്അ�ാഹു, മഹാസത�ംഎ�ി�െന
വിേശഷി�ി�ാെമ�ിലും, മു� വ്��മാ�ിയതു േപാെല
അ�െനയു�വിേശഷണം ഭാഗികമായശരി മാ�തമാണ.്

യാെതാരു രൂപ�ളിലും ഒതു�ി�ാെയ�തുേപാെല, ഒരു
ക�ിേലാകടുകിേലാഎ�ിലുേമാ (ജീവിയിലുേമാ)

�പേവശി��െകാേ�ാ, ഒരു കേ�ാ,കടുേകാ,കാേ�ാ, മൃഗേമാ,
മനുഷ�േനാ മ��ംആയിെ�ാേ�ാ മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ുവാൻ
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിനു കഴിയുംഎ�തും

സുവ��മാണ.്

എ�ും െച�ാൻശ�ിയു�, മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന്
ഒരു കടുകിേലാ വി�ഗഹ�ിേലാ ജീവിയിലുേമാ �പേവശി��
െകാേ�ാആയിെ�ാേ�ാ മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി 
�ിതിസംഹാര�െളനിർ�ഹി�ുവാൻശ�ിയിെ��്

വിശ�സി�ു�വർ ഉെ��ിൽഅവർകടു�
ൈദവനി�യാണ െ്ച���ത.്

വി�ഗഹ�ിൽ �പേവശി��െകാ�എ്�ും െച�ാൻ
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിനു കഴിയുംഎ�തിന,്വി�ഗഹ

ആരാധനശരിയാെണ�ു ധരി��േപാവരുത.്
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വി�ഗഹ�ിൽനി� അ്ഥവാഎ�ിലും നി� ൈ്ദവം
�പത��മാവുകയും,ൈദവം മഹാഅനുവദി�ുകയും
െച��കയാെണ�ിൽ �പത��മാവു�ൈദവെ�
ആരാധി�ുകേയാനമസ�്രി�ുകേയാെച��ക

എ��ാെതവി�ഗഹെ�ആരാധി�ാൻപാടി�. മാ�തമ�;
പാൽ,പഴം, െന�,്എ�,ച�നംതുട�ിയയാെതാരു
സാധന�െളയും വി�ഗഹം ഭ�ി�ു�ി�ാഎ�ിരിെ�,
അവെയവി�ഗഹ�ിൽഒഴു�ു�തും കുശുകുശു
മ���ൾജപി�ു�തുെമ�ാം കടു�ൈദവനി�യും
െകാടുംെകാ�യുമാണ.്അെ��ാൽ,ഓേരാ മനുഷ�െനയും
�പേത�കമായിസൃഷട്ി�ി���ൈദവംഓേരാ മനുഷ�െനയും
േനരി� �്പേത�കം �പേത�കമായി� അ്നുവദി�ണം.
വി�ഗഹ�ിൽആടആഭരണ�െളചാർ�ു�തും
ആവശ��ിലധികംവിള�ുകള�ംമ��ംക�ി�ു�തും
വലിയഅപരാധമാണ.് െവളി�െ�സൃഷട്ി�ു�
ൈദവ�ിന ഒ്രു വിള�ും േവ�ാ.ഇരു�ിൽ

ക��കാണാ�സൃഷട്ിയും ജീവിയുമായ മനുഷ�നാണ്
വിള�ുകൾ േവ�ത;്അവെയആവശ��ിനു മാ�തം
ഉപേയാഗി�ുകയും േവണം;യാെതാ�ും പാഴാ�രുത.്
മഹാശാസ�്തപരമായി� േ്ദവാലയംനിർ�ി�ു�ത്
എ�െനെയ� �്പേത�കംഅ��ായ�ിലു�.്

'ൈദവം'എ�പദം മലയാള ഭാഷയിൽ
ഉപേയാഗി�ു�ത എ്�ുെകാ�ാണ ?്

മഹാ�പപ��ിെല ജീവികള�െടെയ�ാംഏകമഹാസൃഷട്ി�ിതി
സംഹാരകർ�ാവും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും

മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാശ�ി,സർ�തിനും അതീതമായ
മഹാശ�ി മാ�തമാെണ�ും,ജീവിയെ��ും അറിയുേ�ാൾതെ�
സൃഷട്ികളായജീവികള�െട സേ�ാഷെ�കണ�ാ�ി ഒരു മഹാ
ജീവിയേ�ാെല െപരുമാറുകയാൽൈദവം ഒരു മഹാജീവി

േപാെലയാണ.്
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സ�്തീയും പുരുഷനും എ� 2 ഭാഗ�ളായി�ാണ മ്നുഷ�ൻഅഥവാ
ജീവി എ�തു �പകാരം മഹാശ�ിയായ 'ൈദവജീവിെയ' േദവൻ
എ�ും േദവിഎ�ും വിളി�ാനാവും. മഹാശ�ി�ു മാ�തം

അവകാശെ�� മഹാഎ�പദം േചരുേ�ാൾ മഹാേദവൻ, മഹാേദവി
എ�ീ മഹാനാമ�െള ലഭി�ു�താണ.്സ�്തീയും പുരുഷനും എ� 2
ഭാഗ�ൾേചർ�ു മനുഷ�ൻഎ�തുേപാെല േദവൻ, േദവി എ�ീ 2

പദ�ൾേചരുേ�ാൾൈദവംഎ�പദം ഉ�ാകു�ു.

ൈദവരൂപകാര��ൾതുടരാം : മഹാേദവൻ, മഹാേദവി
എ�ിവ ര�ുംൈദവ�ിനു േചരുെമ�ിലും;സ�്തീ,
പുരുഷൻഇവയിെല ഒരു രൂപവും ഒരു േപരും മാ�തം
സ�ീകരിേ��തു�.്അേതസമയം മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിന,് മഹാശാസ�്ത �പകാരം തെ�ഏെതാരു

രൂപവുംസ�ീകരി�ാൻകഴിയു�തുമാണ.്എ�ാൽ,ൈദവം
മുഖ�മായും 2ജീവികള�െട രൂപെ�യാണ്

മഹാസ�ീകരി�ു�ത.്സൃഷട്ി ഉെ��ിേല�ിതി
വിഷയമാകു�ു��.ജനനം ഉെ��ിേല ജീവിതമു��.ജനന�ിന്
അഥവാസൃഷട്ി�ാണു �പാധാന�േമെറയു�ത.് പുരുഷെനയും
�പസവി�ു�ത സ്�്തീ.അേ�ാൾസർ�ജീവികള�ം ഉൾെ�െടയു�
മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�തായഅഥവാ �പസവി�തായസ�്തീ
എ� വ്ിശകലനം െച��േ�ാൾ �പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�ൾ�ായിആവിഷ�്രി�ി��� മഹാശാസ�്ത�പകാരം
മഹാപിതാവുംമഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായൈദവം,
മഹാജഗദംബഎ�സ�്തീരൂപംസ�ീകരിേ��ിവരു�ു.

മഹാമാതാവിന ശ്ാസ�്തപരമായ േപര േ്വണം.
�പപ��ിെ�സൃഷട്ിയും പരിപാലനവും
മഹാനീതിയുെമ�ാം മഹാഭ�ദെ�ടു�ു�,

ഭ�ദമാ�ുവാൻശ�ിയു�സ�്തീ.കാളി =സ�്തീ.
ഭ�ദകാളി. മഹാഭ�ദകാളി. മനുഷ�സ�്തീയ�്ു േമൽ
ഔ�ത�മു�ജീവിെയസൃഷട്ി�ി��െ��ിൽ
�പസത്ുതജീവിയുെട രൂപവും നിർ��ം.
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പശു :പാഠം 1

ൈദവവുംൈദവരൂപവും

മഹാഭ�ദകാളി മഹാേഗാമാതാവ /്
പശു (കാളി) + പശുപതി (കാള)1

േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)

സമസത്ജീവികള�െടയും നിലനി�ിെന പശുവുമായി
മഹാബ�ി�ി�ിരി�ു�ുഎ� �്പസത്ാവി�ാൽ
വിശ�സി�ാൻ �പയാസമു�.്എ�ാൽസത�മതാണ.്

മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവം, മ�ിൽസദാസൃഷട്ി�ു�
പു��ം (സസ��ള�ം) ഭ�ി�ു�പശുവും
പശുപതിയും (കാളയും)നൽകു�ചാണകവും

മൂ�തവും െകാ�ാണ മ്� പ്ുഷട്മാകു�തും മ���
സസ��ൾ� മ്�ിൽവളരാൻകഴിയു�തും.

മ��െ�ആദ�ജീവിയായിസൃഷട്ി� േശഷം,ൈദവം
പശുവും പശുപതിയുമായിഅവതരി� സ്മസത്

ജീവികെളയും മഹാസംര�ി��േപാ�ു. മ��ം, െവ�വും,
വളവും,സസ�ം ഉൾെ�െടയു�ജീവികള�െടശരീര�ള�ം,
�പതി�പവർ�നം നട�ു�തിെല 'മായ'ഗൂഢമാ�ിയാണത.്
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സസ�ഭു�ുകള�ംമാംസഭു�ുകള�ംമി�ശഭു�ുകള�മായ
സമസത്ജീവികള�െടയും നിലനി�ിന ആ്ധാരം

സസ��ളാണ.്കരയിെലജീവികള�െടകാര��ിൽമാ�തം
വിഷയം ഒതു�ു�ി�.സമു�ദ�ിെല െവ��ിെ�
അടിയിൽ 'കര'തെ�യാണ എ്�തും,കരയിൽനി�ും

കടലിേല� ഭ്�ണംഎ�ു�ു�എ്�തും പശുപശുപതി
ഔ�ത�െ�സപ്ഷട്മാ�ു�ൈദവ�ിെ�

മഹാആവിഷ�്ാരമാണ.്

മനുഷ� മാതാവ,്തെ�കു�ിന 2്  3വയ��വെര മാ�തം
പാൽ െകാടു�ുേ�ാൾ, േഗാമാതാവ അ്ഥവാ പശ ,ു
മനുഷ�ർെ��ാം (കു�ിനും,കു�ി�ും,യുവാവിനും
യുവതി�ും,അ�യ�്ുംഅ�നും,അ�ൂ�യ�്ും

അ���നൂംഎ�ി�െനആബാലവൃ�ം ജന�ൾ�ും പാൽ
െകാടു�ു�ു.പശുവിെ�പാലും,പാലിൽനി�ു�
വിഭവ�ളായൈതര,് േമാര,് െവ�, െന� ത്ുട�ിയവ
ഇ�ാെതമനുഷ�നു ജീവി�ാൻകഴിയുേമാഎ�ും,
മനുഷ�രുെട ഭ�ണകാര��ൾ�അ്ത�ാവശ�മായ
സസ��െളകൃഷി െച���തിനും മ��ംചാണകം, മൂ�തം
എ�ിവഇ�ാെതപ��േമാഎ�ും ചി�ി�ണം.പശു /
േഗാമാതാവ ഇ്�ായിരുെ��ിൽ മനുഷ� ജീവിതം ഇ�ത
ആന�കരമാവി�എ�അ്േ�ാൾ മന�ിലാവും.

പശുവിെ�മെ�ാരു േപരാണ ഭ്�ദകാളി.കാളിയുെട
പു�ിംഗമാണ ക്ാള. കാളയുെടസ�്തീ ലിംഗമാണ ക്ാളി =പശ .ു

ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവിതം ഭ�ദമാ�ു�പശുവും,
പശുവിെ�പതിയായകാളയും.

ജീവികെള�ാം ഉൾെ�� മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള ഭ�ദമാ�ിയി���ത മ്ഹാഭ�ദകാളിയാണ.്
മഹാേഗാമാതാവ @്പശു+പശുപതി (കാള)ആണ്

മഹാഭ�ദകാളി.
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സർ�ം മഹാഭ�ദെ�ടു�ാൻകഴിവു�ത്
മഹാഭ�ദകാളി�ാണ;് മഹാഭ�ദകാളിയിൽസമസത്

മഹാ�പപ�വും മഹാഭ�ദമാണ.്

അേനകംൈകകള�ം, ഒരുൈക�ിൽ ര�െമാലി�ു�
െവ�ിെയടു�തലയും,കഴു�ിൽശിര��കേളാ
തലേയാ�ികേളാ േകാർ�ിണ�ു� മാലയുമണി�്
പരമശിവെ� �പതിനിധിയായശിവെന ചവി�ി നിൽ�ു�
ഒരു ഭീകര രൗ�ദരൂപെ�ഭ�ദകാളിെയ� അ്േനകർ മു�്

െത�ി�രി�ി���.്ആദ� മഹാകാലച�ക�ിൽ
ദുർേ�വതകളായി മാറിയഅേനകെരതിരു�ാനും
സംഹരി�ാനുമായി� മ്ഹാശ�ിയായൈദവം,

മഹാവിശിഷട്മായി സൃഷട്ി� മഹാസംഹാര േദവിയാണത.്

മഹാഭ�ദകാളി മഹാേഗാമാതാവാണ,്പശ .ു

മഹാശ�ിയായൈദവം പശുവായി മാറു�ുെ��ിൽ,അത്
ൈദവ�ിെ�യും (പശുവിെ�യും)കാര�മാണ.്പശ ,ുകാള

എ�ിവകള�െടകാര��ിൽമാ�തമ�; മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു�എ�ാ ജീവികള�െടയുംഎ�ാകാര��ളിലും
എേ�ാഴും സ�ൂർ�അവകാശവുംഅധികാരവുമു�ത്
അവെരെയ�ാം സൃഷട്ി�ുകയും പരിപാലി�ുകയും
െച���ഏകമഹാശ�ിയായൈദവ�ിനു മാ�തമാണ.്

മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�ജീവികെള�ാംഅേന�ാന�ം
എേ�ാഴുംഎ�െനെയ�ാം െപരുമാറണെമ� '്മ��ം
ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അംശമായശരീര�ിൽ'

മഹാലയി�ി��� 'ജീവിഗുണധർ�ശാസ�്തനിയമ�ൾ'
�പകാരം ജീവാ�ാവ അ്റിയു�ു�;്അഥവാ '�പത��

ൈദവമായശരീരം'ജീവാ�ാവിെന മഹാഅറിയി�ു�ു�.്



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ം ഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം..പരമശിവൻ 304

ഫല�ള�ംധാന��ള�ംമ��ം ഭ�ി�ാൻ േതാ�ു�തും ചില
ജീവികെളസേ്നഹി�ാൻ േതാ�ു�തും, മ�� ചിലവെയ
ഭയ�ു�തും ഒെ�േമ�ടി 'ജീവിഗുണധർ�ശാസ�്ത
നിയമ�ള�െട' �പഭാവം െകാ�ാണ.്അതിെന�ാം പുറേമ,
മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ ജീവികൾ�ുംഎേ�ാഴും
മഹാസമനീതിയും േമാ�വും ഉറ�ാ�ാനും,അവെയ
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ജ്ീവി�ി�ുവാനും,ഓംകാര
നീതിശാസ�്തംഎ�മഹാനീതിശാസ�്തവുമു�.്

സ�്തീയും പുരുഷനും േചർ�താണ മ്നുഷ�ൻ;
പശു,കാളഎ�ിവ േചർ�താണ ഭ്�ദകാളി,
േഗാമാതാവായ മഹാഭ�ദകാളി. 1000 േകാടി
വർഷ�ള��ആദ�മഹാകാലച�ക�ിൽൈദവം
മനുഷ�രൂപം സ�ീകരി�ി�ി�; േഗാമാതാവിെ� രൂപം
സ�ീകരി�ി��മു�.്ഏകൈദവദാസനായ പരമശിവനും
ആദ�മഹാകാലച�ക�ിൽ മനുഷ�രൂപം സ�ീകരി�ി�ി�;
പശുപതിയുെട (കാളയുെട) രൂപം സ�ീകരി�ി��മു�.്

ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല ഭരണം മനുഷ�രിൽ നി� ആ്�ീയ
സാ�ാത�്ാരം േനടിയ ഉ�തർ�ു നൽകുകയും േദവതകൾ /

മല�ുകൾ /മാലാഖമാർഎ�ീ േപരുകേളാെടഅവർ ഭൂമിയിെല കാര��െള
ഭരി�ുകയുംെചയത്ു.അവെര�ാം കൂടി െകാടുംനീച��െള കാ��കയും
െചയത്ു. മഹാേവദ �ഗ��ിൽകാര�കാരണ�െള വിശദീകരി�ി���.്

പശുവും പശുപതിയും (കാളിയും കാളയും)
പരമേ�ശഷഠ്ജീവി

േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)
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പശു :സൃഷട്ി േ�ശഷഠ്ത
പശു,കാളഎ�ിവയ�് മ്ഹാശാസ�്ത�ിൽ �പേത�ക�ാനമു�.്
മനുഷ�മാതാവ ഏ്താനും മാസ�േളാസാധാരണഗതിയിൽ 5ൽ
താെഴവർഷ�േളാ മാ�തവും, മനുഷ��ു�ിനു മാ�തവും പാൽ
നൽകുേ�ാൾ, േഗാമാതാവ (്പശു)തെ�കു�ു�െള�ൂടാെത,
മനുഷ�രിെലകു�ു�ൾ മുതൽവൃ�ർ വെരയു�വർ� പ്ാൽ
നൽകു�ു. പാലും പാലിൽ നി�ു ലഭി�ു�വിഭവ�ള�ം

/ഉ���ള�ംകൂടാെതയു� ഒരു ജീവിതെ���ി ചി�ി�ുേ�ാൾ
പശുവിെ�ഔ�ത�ം േബാ��മാകു�താണ.്ചാണകംഎ�
ഏ�വും ന� വളം കൃഷി� ന്ൽകു�ു എ�ു പറയുേ�ാൾ
സസ�േലാകെ�പുലർ�ു�തിൽ പശുവിനു�ഔ�ത�വും
െവളിവാ�ു�ു�.് പശുവിെ�പതിയായകാള,കൃഷി�ാരെനയും

ക�വട�ാരെനയും ഒെ�സഹായി�ു�ു�.്

േമാ��ിനു മു� പ്ശു,കാളഎ�ി�െന ഒ� അ്ഥവാ
ര�ു ജ��ൾകൂടി മനുഷ�അവ�യിലു�.്അതിെ�അർ�ം
പശു,കാള ജ��ൾഅഥവാപശുവും പശുപതിയായകാളയും
മൃഗ�ള�െട പ�ികയിൽ െപടു�ി�എ�ാണ.് മാ�തമ�; മനുഷ�രുെട
ഏ�വും ഉയർ�അവ�യാണ.് 'മായ' �പത��മാകു�തിനു മു�,്
പശുവിനും, പശുപതിയായകാളയ�്ും, മനുഷ�രുമായു� ഉ�ത
ബ�ം പൂർ�മായിഅറിയിെ��ിൽ േപാലും, പശുവും

പശുപതിയായകാളയും േ�ശഷഠ് ജീവികളാെണ� മ്ന�ിലാ�ി
അവേയാട /്അവേരാട ഉ്ചിതമായി െപരുമാറാൻ മനുഷ�ർ�്
സ�യംസാധി�ു�താണ.്എ�ിരു�ാലും,ഓേരാസൃഷട്ി

ച�ക�ിെ�യും അവസാന�ിൽ, പുതിയസൃഷട്ി ച�ക�ിെല
മനുഷ�രിേല� ശ്ാസ�്തഅറിവുകൾ പകർ�ു നൽകാൻ
മഹാേദവി മഹാഒരു�ിയി��� 33വർഷ�ാല� '്േദവാലയ
ഉ�വ�ള�മായിബ�െ�ടു�ി മനുഷ�ർ കാളെക� ക്ാഴച്കൾ'

വഴി പരി�ശമി�ു�ു�.്
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ജീവി, മനുഷ�ാവ�യിൽഎ�ുേ�ാൾ,അടു�തആ്�ീയ
സാ�ാത�്ാരംആെണ�റിയുേ�ാൾ,താൻവ�വഴി

മറ�ുെകാേ�ാഅ�ാെതേയാ മ���ജീവികെളനിർ�ാ�ിണ�ം
വധി�ുവാനും പീഢി�ി�ുവാനും ത�ാറായി�ൂടാ. മ���
ജീവികേളാട മ്നുഷ�ർ കരുണകാ��വാനും,ത�ള�െട

മാതാപിതാ�െളശു�ശൂഷി�ണംഎ�തിെ�അത�ാവശ�കത
തുട�ിബഹുവിധ കാര��ളിൽ മനുഷ�െര മിടു�രാ�ാനുമു�

ഒരു മഹാസംവിധാനമാണ പ്ശു,കാള ജ��ൾ.

ഉപേയാഗം കഴി�,അവശരായ, �പായമായഎ�ി�െനയു�
പശു�െളയും കാളകെളയും വധി�ിെ��ിൽ മനുഷ�െര�ു െച��ം,
അവെയെ�ാ� ഭ്ൂമി നിറയിേ�എ�ി�െനെയ�ാമു�

േചാദ��ള�മായി മാംസഭു�ുകള�ം മ�� ബു�ിശാലികള�ംവാചക
കസർ� ന്ട�ുേ�ാൾ ലളിതമായ ഉ�രംഎേ�ാഴും ഉ�.്
പശു�െളസൃഷട്ി�ി���തൈ്ദവമാണ.്അവയ�്്

ജീവി�ാനു� ഭ�ണകാര��ൾ ഭൂമിയിൽസൃഷട്ി�ി���തും
ൈദവമാണ.്അവമനുഷ�െര (െപാതുെവ) ഉപ�ദവി�ു�ി�.
അ�െനയിരിെ�,അവെയവളർ�ാനും ചൂഷണം െച�ാനും
അവയുെട �സഷട്ാവും ഉടമയുമായൈദവ�ിൽനി� അ്ധികാരം
ലഭി�ണം. പശു�ൾ ഉൾെ�െടയു�ജീവികെളയും,ജീവികൾ
ഉൾെ�� മഹാ�പപ�െ�യും സൃഷട്ി�ി���ത ൈ്ദവമാണ;്
മനുഷ�ര�;യാെതാ�ും സൃഷട്ി�ാൻ മനുഷ�ർ� ക്ഴിവുമി�;
അ�െനയിരിെ�പശു�െളയും കാളകെളയും ഒെ�
വളർ�ാൻ മനുഷ�ന എ്� അ്ധികാരം തുട�ിയ

േചാദ��ളിലൂെടൈദവം മനുഷ�െര ഒ��ം തെ� േവദനി�ി�ു�ി�ാ
എ�തിെനൈദവ�ിെ�മഹാസേ്നഹ�ിെ�യും
മഹാവാ�ല��ിെ�യും ഭാഗമായി കാണണം.

പുലി�ുംസിംഹ�ിനുെമാെ�പാൽ ഉെ��ിരിെ�,
അവെയവളർ�ാൻത�ാറാവാെതസാധുവായപശുവിെന
വളർ�ുകയുംആവശ��െളെയ�ാം േനടിയേശഷം

അധമന�ായംപറയുകയും െച���ത ധ്ർ�ശാസ�്തപരമ�.
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പശുവിെനയും കാളെയയും ശാസ�്ത�ൾ �പകാരം
സംര�ി��െകാ� അ്വനൽകു� ഉ���െളആസ�ദി�ുവാൻ

മനുഷ�െര ധർ�ശാസ�്തം/ൈദവംഅനുവദി�ു�ു�.്
സംര�ി�ുകഎ�തഅ്�ം ഭ�ണം െകാടു�ു�തിലും,
എെ��ിലും ചില പാർ�ിടം െകാടു�ു�തിലും ഒതു�രുത.്

പശുവിെനകറ� പ്ാൽഎടു�ു�ത പ്ുരുഷനായി�ൂടാ.
സ�്തീകൾതെ�െച�ണം. (തെ�അ�യുംഅ�നും അ��ിയും
െപ�ള�ംഅ�ൂ�യുംഅ���നും താനും ഒെ�മരി� പ്ശുവായും
കാളയായും പുനർ�നി��വരു�കാലമു� എ്�തും �പസത്ുത
ജ��ിൽഇടയ�് മ്ു��ഓർ�കൾലഭി�ുെമ�തും
മനുഷ�ർ ഭാവന െച��േ�ാൾഅനവധി കാര��െളപറയാെത

സ�യം േബാ��െ�ടു�താണ.്).

പശു :�ിതി േ�ശഷഠ്ത

മനുഷ�സ�്തീയുെട പാൽകറെ�ടു�ുവാൻയ��ം
ഉപേയാഗി�ു�ുെവ�ിൽ മാ�തം,അ�െനയ��ം
ഉപേയാഗി�ു� ദിവസ�ളിൽ, പശുവിെ�പാൽ

കറെ�ടു�ുവാനും യ��ം ഉപേയാഗി�ാം.അതുേപാെല,
ബു�ിശ�ിയും കർ�േശഷിയും ഒെ�വർ�ി���

കു�ു�െളലഭി�ുവാൻഅന�പുരുഷ�ാരുെടബീജം ഭാര�യിൽ
നിേ�പി� ക്ു�ിെനസൃഷട്ി�ാൻത�ാറാവു� പുരുഷനും,
അതുശരിെവയ�്ു�സ�്തീയും,ൈലംഗികബ��ളിൽ
ഏർെ�ടാതിരി�ുകകൂടി െച���ുെവ�ിൽ, �പസത്ുത

മനുഷ�ദ�തികൾ�ു മാ�തം, പശുവും കാളയും ഇണേചരു�
�പകൃതി (ൈദവ) നിയമെ�ധി�രി�ണെമ�ും കാളയുെടബീജം
കൃ�തിമമായി പശുവിൽ േചർ�ണെമ�ും വാദി�ാനു�
അവകാശമു�;്തീരുമാനി�ാനു�അവകാശംഅവെയ

സൃഷട്ി�ൈദവ�ിനു മാ�തേമ ഉ��.
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പശുവിെനയും കാളെയയും സംര�ി�ാ�വർ�അ്വയിൽ
നി�ു� ഉ���െളആസ�ദി�ുവാൻ േയാഗ�തയി�;എ�ാ
ജീവികള�െടയും യഥാർ�ഉടമയുെട �പസത്ുത ക�നയും
മ�ിലു�;്വിശകലനം െചയത്ാൽ േബാ��െ�ടു�താണ.്
പശുവിെനയും കാളെയയും വിൽ�ാേനാവാ�ാേനാ പാടി�;
ദാനമായി നൽകുകയും ദാനമായി സ�ീകരി�ുകയും െച�ാം

തുട�ിയകാര��ള�മു�.്

മുൻസൃഷട്ിച�ക�ള�മായിബ�മു�ശ�ിശിവ
പുരാണ�ളിൽ േഗാമാതാവ,് പശുപതി എ�ി�െന

േപരുകള��തും,ശിവഭൂതഗണ�ൾ� ത്ലയിൽകാളെ�ാ�്
ഉ�തും ശിവവാഹനമായി കാളെയപരാമർശി�ു�തും
അതിഗൗരവമായതും ആ�ീയ/നീതി ശാസ�്തപരവുമായ

കാരണ�ളാലാണ.് പശുവിെന��ിയു� (പശു = പശു +കാള),
ശാസ�്തവിശദീകരണ�ൾമനുഷ�െര െഞ�ി�ു�താണ :്

ആദ� മഹാകാലച�ക�ിൽ, 1000 േകാടി വർഷ�ാലം,
േഗാമാതാവായി (പശുവായി) മനുഷ�െര േസവി� േശഷമാണ്
മഹാശ�ിയായൈദവം/ മഹാേദവി, ര�ാമെ�

മഹാകാലച�ക�ിൽ മനുഷ�രൂപെ�മഹാസ�ീകരി�ിരി�ു�ത്
എ�തും, മഹാദാസനായ പരമശിവെനപശുപതി (പശുവിെ�പതി

=കാള)ആയി മനുഷ�െര േസവി�ുവാൻ
മഹാഅനു�ഗഹി�േശഷമാണ മ്നുഷ�രൂപം നൽകിയി���ത്

എ�തും �ശേ�യമാണ.്

പശുവിെനയും കാളെയയും മനുഷ�േര�ാൾ ഉ�തമായ
അവ�യായി�ാണ ൈ്ദവം മഹാനി�ിയി�ി���ത്

എ�റിയി�ു�ു. പശുവിെ�ചാണക�ിൽനി�ാണആ്�ിൾ
എ�പഴെ�ൈദവംസൃഷട്ി�ി���ത.് േഗാമൂ�ത�ിൽനി�്

ഓറ�ും.
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മനുഷ�ർസ�ീകരിേ��തായു�പശുജ�െ�മനുഷ�ർ
ഇഷട്െ�ടു�തി�ായും,ഏകൈദവമായ മഹാേദവിസ�യം

േഗാമാതാവായി� മ്ഹാേസവനം െച���തിെനഅറിയി�ാനായും,
പശുവിെ�ഔ�ത�ം മനുഷ�െരസുവ��മായി

േബാ��െ�ടു�ാനായും, മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
മഹാ�പപ��ിെ�മഹാമാതാവായി� മ്നുഷ�രൂപം

സ�ീകരി�ുേ�ാൾ,തനി� മ്ഹാനി�യി�ി��� നാമ�ിൽ പശു
എ�പദെ�േചർ�ി���.്കാളിഎ�പദ�ിെ� �പഥമവും
�പധാനവുമായഅർ�ം പശുഎ�ാണ.്സ�്തീ എ�അർ�ം
ര�ാമേ�തു മാ�തമാണ.്കാളിഎ�പദ�ിൽനി�ാണ ക്ാള
എ�പദം (പു�ിംഗം) രൂപെ�ടു�ത.് മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാമാതാവായ മഹാേദവി മഹാസ�ീകരി�ി��� േപര ഓ്ം

മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി
എ�ാണ.് മു� പ്ശു  പാഠം 1ൽവിശദീകരി�ി���.്ൈദവ�ിെ�
മഹാനാമ�ിെല മുഖ�ഭാഗെമ�ു തെ�വിേശഷി�ി�ാവു�
ഭ�ദകാളി യിലാണ പ്ശുഎ�അർ�മു� മഹാശബദ്മായകാളി

േചർ�ി���ത.്അതായത മ്ഹാ�പപ�െ�അഥവാ
സർ�െ�യും മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി�ു�സ�്തീ (കാളി)എ�

അർ�േ�ാെടാ�ം, മഹാ�പപ�െ�
മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയിരി�ു� മഹാേഗാമാതാവ അ്ഥവാ പശുഎ�

മഹാഅർ�വും, ഭ�ദകാളിഎ� മഹാശബദ്�ിനു�.്

മഹാഭ�ദകാളിയായ മഹാേഗാമാതാവിെ�പ�ൽആദ�
മഹാകാലച�ക�ിൽമഹാ�പപ�ംമഹാഭ�ദമായിരു�ു;
മഹാ�പപ�െ�എേ�ാഴും ഭ�ദമാ�ുവാൻ  കഴിവു�ത്
മഹാഭ�ദകാളി�ു മാ�തമാണ.് ര�ാമെ�മഹാകാലച�കം
മുതൽമഹാേഗാമാതാവ എ്� ദിവ� രൂപ�ിനു പുറെമ,
മഹാദിവ�മനുഷ�സ�്തീരൂപംകൂടി സ�ീകരി� ക്ു�ു�െള
കൂടുതൽസേ�ാഷി�ി�ാൻ മഹാഭ�ദകാളിയായ മഹാേദവി

�ശ�ി�ു�ു.അേ�ാഴുംഎേ�ാഴും മഹാ�പപ�ം
മഹാഭ�ദകാളിയുെട പ�ൽമഹാഭ�ദം.
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പശുപതിയായ പരമശിവെ�എ�ാെമ�ാം പശുവായ
മഹാശ�ിയാണ.്ഓകസ്ിെ�എ�ാംഎ�ാം,ഓകസ്ിെ�യും (ox)
ജീവൻ/ശ�ിഎ�ി�െനയു� മഹാവിേശഷണ�ൾ

െകാ�ാണ ൈ്ദവ�ിെ�വാതകരൂപ�ിന ഓ്കസ്ിജൻഎ�
േപര ൈ്ദവമി�ത.് മനുഷ�ർഏെതാ�ിനു േപരിടുേ�ാഴും

ഓകസ്ിജൻ നിയ��ി�ു�ു�.് 'േപരുകൾഇടു�ത എ്�െന,
ആര ?്'എ� അ��ായ�ിൽവിശദീകരണമു�.് Oഎ�ഇം�ീഷ്
അ�ര�ിൽനി� O്M (ഓം)എ�അ�ര�ബ�ം ഉ�ാകു�ത്
എ�െനെയ� സ്ൂചിത മഹാേവദ �ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്

പശുവിെനയും കാളെയയും നിയ��ി�ുവാൻ,
�ബ�വൃ�െമ�ു വിേശഷണമു� െത�ിെല േത�യുെട ചകിരി
പിരി���ാ�ിയകയർ മനുഷ�ർ ഉപേയാഗി�ു�ു. പശുവിെ�യും

കാളയുെടയും സ�ാത����ിനു േമൽ മനുഷ�ൻ ചില
കടി�ാണുകൾ /കയർഇടു�ത അ്വെയസംര�ി�ാൻ

കൂടിയാണ.് ഉടമയുെട ഇഷട്�ൾെ�ാ�ും വളെരചി�േയാെടയും
കഴിയു� പശുവിേനാകാളയേ്�ാകയറിടു�ത ന്� ഉടമയ�്്
ഇഷട്മ�;ആവശ�വുമ�. ധർ�ശാസ�്തപരമായി മാ�തംഅഥവാ
ൈദവ�ിെ�ഇഷട്�ൾെ�ാ�ു മാ�തം ജീവി�ു� മനുഷ�രുെട
േമൽൈദവം നിയ��ണ�ൾഏർെ�ടുേ��ആവശ�മി�,

ഏർെ�ടു�ു�ി�. പശുവിനും കാളയ�്ും നീ
കയറിടു�തുേപാെല,ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിനു മു�ായി�്
നീ പശു/കാളജ��ൾഎടു�ുേ�ാൾ, "മനുഷ�ാ നിെ�

കഴു�ിലും കയർ വീഴും"എ�ത മ്നുഷ�െര
േബാ��െ�ടു�ാനു� മഹാശാസ�്തസംവിധാനമാണ '്പൂണൂൽ'
എ�റിയെ�ടു� ചൂ�ുപലക.ഇ��യിൽഅർ�മറിയാെത
'വി�ിനൂലായി'ഇ�അ്േനകർ ഉപേയാഗി�ു�ുെവ�ിലും
മനുഷ�െ�പശു/കാള ജ��െള��ിയു�ഗൗരവമായ
സൂചനയാണത.്അേതാർ�ി�ി�ുവാൻൈദവാരാധന

െച��േ�ാഴുംആ�ീയശാസ�്തവിഷയ�െളപഠി�ി�ുേ�ാഴും,
പഠി�ുേ�ാഴും,ൈദവആരാധനയ�് ൈ്ദവ�ിൽനി� േ്നരി�്
േയാഗ�ത േനടിയ േശഷവും, 'പൂണൂൽ' ധരി�ു�തു ന�താണ.്
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ൈദവം 'മായ' �പത��മാ�ിയ േശഷം, �പപ�പിതാവ ക്ൂടിയായ
പരമശിവനിലൂെട,ഓേരാ മനുഷ�നും 100ജ��ളിെല 90 മുതലു�
ഒരു പുരുഷജ��ിൽ, 50വയേ�ാടടു�,് മഹാശാസ�്തം
ലഭ�മാ�ിയ േശഷം മാ�തേമ,ൈദവാരാധന െച�ാൻ മനുഷ�ർ
േയാഗ�ത േനടുകയു��. മാ�തമ�; 'പൂണൂൽ'�ിരമായി

ധരി�ാനു�ൈദവീകഅവകാശവുംഅധികാരവും ലഭി�ു�ത്
അേ�ാഴാണ.് �പസത്ുത ജ��ിെലശിഷട്കാല�ും, േശഷമു�
ജ��ളിൽൈദവ ദർശനം ലഭി�ുേ�ാൾ മുതലുമാണ ൈ്ദവം
അനു�ഗഹി�െ�തുട�ിയആശംസകൾ േനരാൻഅവകാശവും
അധികാരവുംഓേരാ മനുഷ�നും ലഭ�മാവു�ത.് ഭരണാധികാരികൾ
ഉൾെ�െട ഭൂമിയിെല�ുമു�യാെതാരാൾ�ും നിലവിൽ

'ആശംസകെള േനരാൻ േയാഗ�തയി�'.ആശംസകെളലഭി�ു�
വ��ി� �്പേയാജനം ഉ�ായാൽ മാ�തേമആശംസയ�്്
എെ��ിലുംഅർ�മു��.അധമമായ രീതികെളപിൻപ�ി
ആശംസകൾനട�ു�വർഅ�ാനം െകാ�ായാലും,

അഹംഭാവം, ദുർവ�യംഎ�ിവ േചരുകയാൽ,വ�ത�സത്അളവിൽ
പാപംസ�ാദി�ു�ു�.്

ആ�ാർ�മായിആശംസി�ു�വർ� ദ്ീർഘകാലം
െകാ�ുംഅേനകം ജ��ൾെകാ�ും േനടിയ
പുണ��ിൽ േശാഷണം ഉ�ാകു�താണ.് പുണ�ം

(ഉചിതമായത)് നൽകാൻഎ�ാവരുെടയും സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര കർ�ാവും മഹാനീതിപതിയും മഹാശ�ിയുമായ
ൈദവം ഉ�.്അ��ാനി�� മാ�തം േനടു� പുണ�െ�,
അറി�ുംഅറിയാെതയുംഅർഹി�ാ�വർ ഉൾെ��
ജന�ൾ�ആ്ശംസകളിലൂെട നഷട്െ�ടു�ു�വർ
ആവശ�മി�ാ�അബ�മാണ െ്ച���ത.്

േവഷംെക�ലുകൾ നാടക�ിൽ മതി,ജീവിത�ിൽ േവ�;
ശാസ�്ത�ിൽ േവ�;ൈദവേ�ാടു േവ�.
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ദുർേ�വതകളായിഅധഃപതി� േദവതകള�െടസ��
ചി�ത�ള�ം വീഡിേയാ�ി��കള�ം �പതിമകള�ം

'െത��കൾഏെറയു� സേ�ശ�ള�ം'
�പചരി�ി�ുവാൻ മതജാതിരാഷ�്ടീയ ജീവികളായ
അവിേവകികൾ �പവർ�ി�ു�ത,് േമ�ടി

(ദുർ)േദവതകെളസദാകാണുകയുംഅറിയുകയും
െച���സുഹൃ�ു�െള േ�ാെലയാണ.്ൈദവശി�

പിടി��വാ�ാതിരി�ു�ത ന്�താണ.്

ആട,് േകാഴി തുട�ിയ ജീവികെള��ി പറയുേ�ാൾ,
വീടുകളിൽ വളർ�ു�വയ�് ത്�ള�െട കു�ികൾ�്
നൽകുേ�ാെലസേ്നഹപരിലാളന�ൾനൽകണം,

സേ്നഹി� ജ്ീവികെള വളർ�ു�ത െ്കാ�ാനും തി�ാനും
ആകാേമാ, പാടി�.കു�ുകളിലും മലകളിലും കാടുകളിലും
വളേര�വയ�് ആ്വിധസൗകര��ൾനൽകാെത

അവെയവീടുകളിൽ മാ�തമായി വളർ�ി�ൂടാ.അവയുെട
ആദിസൃഷട്ി� ൈ്പശാചികന��നശ�ികള�െട
�പവർ�നവുമായിബ�മു�.്ൈദവം 'മായ'
�പത��മാ�ിയേശഷംഅേനകം ജീവികെള

പിൻവലി�ു�താണ.്ജല�ിെലഓകസ്ിജൻആണ്
മ��െ�ഭരി�ു�ത,്ആകയാൽ മ��െ�

കരയിേലയ�് മ്നുഷ�ൻ �പേവശി�ി�ുേ�ാൾഅവ
േവദനയി�ാെത മരി�ു�താണ.് മനുഷ�ൻ െകാ�തായി
പറയാനാവി�. മ�� ഭ�ണം,സസ�ഭ�ണേ��ാൾ

േ�ശഷഠ്മാണ.്
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പശു :സംഹാര േ�ശഷഠ്ത
ഓേരാ മനഷ�നും 100ജ��െളയും,അവസാന ജ��ിേലാ

േശഷേമാ ഒരു പശു /കാള ജ�െ�യുംഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ത്
എ�ാകു�ു�ൾ�ും സമആന��െളയും സമനീതിെയയും
ലഭി�ു�ത ഉ്റ�ാ�ാനാണ.്അവസാന ജ��ിൽ ഉ�തരും
ഒരുപേ�ഉ�വരുമായിരു�വരുെട െതാഴു�ിൽ പശുവാേയാ
കാളയാേയാഎ�ിെ�ടാനും വളെര ന� പരിചരണ�െള
ആസ�ദി�ുവാനും കഴിയു�താണ.് മാ�തമ�, മു��
ഓർ�കേളാെട ചു��മു� മനുഷ�രുെട ജീവിതകാര��െള
കാണാനും വിശകലനം െച�ാനും കഴിയു�തും കൂടുതൽ
�മാശീലരാകാനും സാധി�ു�ു. �പസത്ുതഅവ�യിൽ
'േമാ�ം'എ�ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം േനടു�തും വലിയ
സൗഭാഗ�മാണ.് പരമാന�കരമായഅനുഭവ�ളാണ ഉ്�ാവുക.

എ�ാൽഓേരാ മനുഷ�നും പശുകാള ജ��ൾ
തീർ�യാെണ�റിയുേ�ാൾ ജന�െള�ാം ഏതാനും ജ��ളിൽ
ഭയ�ു�താണ;്ശു�ീകരണ�ിന ഭ്യം ന�താണ;്ഏതാനും
ജ��ളിെലശു�ീകരണം െകാ� വ്ിഷയസംബ�മായ ഭയം
ഓേരാരു�ർ�ും ഇ�ാെതവരു�ു.അതായത വ്ിഷയ�ിെല

ഭയവും,ജ��ളിെലശു�ീകരണം െകാ� േ്നടു�
ഭയമി�ായമ്യും ജനസമൂഹെ�ശു�ിെച���താണ.്

ര�ി�ുകഎ�തിെ�അർ�ംഅറിയാെത, പശുവിെന
ര�ി�ാെന� േപരിൽ ചു��മു� മനുഷ�െരശി�ി�ാനും
െകാ�ാനും നട�ു�സമൂഹഭരണാധികാരികൾ ഉൾെ�െടയു�
പാപികൾവളെര �ശ�ി�ുക. മഹാനീതിപതിയായൈദവംഎ�ാ
മനുഷ�ർ�ും നൂറാമെ�ജ�മായി� പ്ശുവായിഅഥവാ
കാളയായി ജനി�ാനു�അവസരെ�മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിെ�ാ� വ്ിഷയശു�ീകരണം നട�ു��.്
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(ഏെത�ിലും �പേദശെ�ജന�ൾസംഘടി� ക്ൂ�േ�ാെട
േഗാവധം െചയത് �്ിതിപരമായ വിധിെയഅ�ിമറി�ാൻ
തുനി�ാൽഅവസാന ജ��ിൽഎ�തിനും ജ��ള�െട

എ��ിനും ജ�ഗുണമായ ജനന�ല�ിൽവർ�ി� മാ��െള
വരു�ിയും മഹാസമതു�ിലാവ��ാപി�ാൻ

മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരംഏകമഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിനു
സാധി�ു�താണ.്).

ൈദവം ഭൂമിയിൽ 'മായ' �പത��മാ�ു�േതാെട,
മഹാശാസ�്തകാര��ൾസുവ��മായി സമൂഹ�ിൽ
�പചരി�ു�തും ജന�െള�ാം സ�യം േഗാവധ�ിൽനി�്
പി�ാറു�തുമാണ.് േഗാസംര�കർആവാനു�ത�ത�ാടാണ്
പിെ��ാണുക. േഗാവധ നിേരാധനം മാനുഷിക നിയമ�ിലൂെട
നട�ാേ��തായ ഒ��എ�ുമർ�ം. േഗാസംര�ണം
ഉൾെ�െടയു�സർ�നിയമ�ള�ം മ�ിലു�.് േഗാവധ

നിേരാധന�ിനായി മാനുഷിക നിയമ�െള ഉ�ാ�ു�വരും,
േഗാവധ നിേരാധന�ിനായിഎെ��ിലുംഅ�കമ മാർ��ൾ
സ�ീകരി�ു�വരും വലിയ പാപികള�െട പ�ികയിൽ െപടു�താണ.്
മ�ിലു� മഹാശാസ�്തം മന�ിലാ�ി ത�ൾ�ുേവ�ിഓേരാ
വ��ിയും ജീവിത�കമ�െളചി�െ�ടു�ുകേയ േവ�ൂ.
േഗാസംര�ണം ഉൾെ�െടയാെതാരു വിഷയ�ളിലും,

ൈദവ�ിെ�സൃഷട്ി മാ�തമായയാെതാരാള�ംൈദവ�ിനു
േവ�ി യാെതാ�ും യാെതാരി�ലും �പവർ�ിേ��തി�.

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െളതനി��
നിർ�ഹി�ു� മഹാശ�ിയായൈദവം നൽകിയാൽ മാ�തേമ
മനുഷ�ന അ്ന�ാൻ േപാലും ശ�ി ലഭി�ൂ എ�ിരിെ�
യാെതാരു മനുഷ�രുെടയും സഹായ�ൾൈദവ�ിന ഒ്��ം
ആവശ�മി� തെ�. മനുഷ�ർ ത�ി�ൂ��� നിയമ�ൾ

മഹാ�പപ��ിന േ്ചരു�തുമ�.
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മത�ളിെലയും രാഷ�്ടീയ�ളിെലയും �പമാണിമാർ�,്
ൈദവ�ിെ�മഹാദാസനും �പപ�പിതാവും,

ഏക�പതിനിധിയുമായ പരമശിവനിലൂെട,ൈദവം നൽകു�
താ�ീതായി േമൽവാക��െളകണ�ാ�ുക.എ�ാംൈദവം
തനി�� െച���ു. മഹാശാസ�്തകാര��ൾഅറിയി�ാനായും
മനുഷ�െരസഹായി�ാനുമായിൈദവം മഹാദാസനായി തെ�
തെ�ഒരു ഭാഗെ�യാണ പ്രമശിവൻഎ� േപരിൽ

സൃഷട്ി�ി���ത,്അേ�ാഴുംഏകമഹാശ�ിയായൈദവ�ിന്
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയാെതാരാള�െടയും സഹായ�ൾയാെതാരു

കാര��ിനുംആവശ�മി�എ� സ്ുവ��മായി
അറി�ുെകാ��ക.

ഓേരാസൃഷട്ിച�കവും സംഹരി�െ�ടു�േതാെട പശുകാള
ജ��ൾഅടു�സൃഷട്ിച�ക�ിൽജീവി�ു�വെര

ഓർ�െ�ടു�ാനായും കൂടി ത�ാറാ�െ��താണ ക്ാളെക�ിെ�
മൂലരൂപംഎ� മ്ു� വ്��മാ�ിയിരു�ു.

പശു പാഠം 2െ� ഭാഗമായി കരുതാവു�ഇം�ീഷ ഭ്ാഷയിലു�
വിശദീകരണമു�.്അനവധി വർഷ�ൾ�ു മു�്

ത�ാറാ�ിയതാണ;്എ�ിലും കൂടുതൽആഴമു�വസത്ുതകെള
ലളിതമായി േചർ�ി���.്
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What are the Special Features in creating Cow & Ox as per
Physical Science & Spiritual Science.

This Portion details the Dignifying Features in the Creation of Cow & Ox, based on Physical Science
(Bhouthika Shastram).

MahaaShakthi has taken special care in the creation of the (Divine) Cows & Oxen that they are dependent
even to their parents very little. At the delivery time itself the calves get power to walk, run and jump; and

eat grass.
This feature is to be compared with the human babies who cannot move their body a little for many weeks;
cannot sit for many months; cannot stand and walk for many months; and who need support for many years!

Cow & Ox are a super stage of Human beings.
It is proved herein below as per Logical Science. (Revelation not yet received regarding Buffalo, Camel,

etc.).
A few may have a question based on Nonbelieving Reincarnation Theory.

It is proved according to Logical Science which is the LinkScience of all Branches of Science. Further the
Scientific Proofs about Oxygen, Hydrogen, Rare Gases, Sound, Love, etc. given in Part 3 of this Web site
support the Reincarnation Theory. To the still nonbelievers, they will repent and accept because the

Opening of Maya will occur soon.

It is scientifically explained in Part 4 how FISH becomes the First Creature. Fish evolves to Plant, then to
Bird, then to Animal and then to Man. In the Human stage there are 100 births,

50 as Men and 50 as Women. And all people get equal opportunities to avail Equal Justice in Beauty, Job,
Hobby, etc. etc. during the course of those 100 births. The importance of the number 100 in human life is

not coincidental;it is so set by GOD.
Man evolves to the Godly/Supreme Pleasure Status of Brahmanandam at the completion of 100 human

births..
This Portion details the Dignifying Features in the Creation of Cow & Ox, based on Spiritual Science

(Science of Justice).
It is established and/or proved that the next evolution of Man is the Godly Status of Brahmanandam. GOD

needs to take care that the above situation should not be misused by Man to kill and/or destroy other
Creatures as he has already passed through those stages. The Energy Law that every Creature is to depend
upon other Creatures for Food is to be respected, and such respect should not lose its virtues as to develop
into the destruction of any group of Creatures. The Human Beings need to be properly controlled and

further given more chances to attain supermaturity lessons.
And it is established by GOD that during his life in humanforms,

Man has to take onebirth as Cow or Ox; rarely 2 births.
Mostly it is the Final Birth, i.e. the 99th and/or 100th birth.

However GOD do not fix it to uplift the Vedas.

The above situation makes Man fear sufficiently as to refrain from unnecessarily killing and/or torturing
other creatures.

It can be understood from the separate page detailing 'Scientific Worship', that the situation progresses and
people may thirst for both Cow & Ox births to be awarded as their 99th & 100th births respectively. The
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Free Will as per Protective Fate tends a few people very rarely to avail a 101th birth as part of punishment.
The details of Protective Fate are available above.

Though the Living (Food) Energy Law for all Living Creatures are set by GOD as All Creatures depend on
Each Other for Food and Enjoyments, it is established that such dependence are for beautifying this

Universe, and it should create only LOVE and Not brutal thoughts/words/deeds. The knowledge of 1 or 2
Births as Cow and/or Ox during his 100 Human Births settles the issue.

The Next Chapter is the continuation of the Dignifying Features in the Creation of Cow & Ox according to
the Science of Duties & Virtues (Dharma Shastram).

What are the Special Features in creating Cow & Ox as per the
Science of Duties & Virtues (Dharma Shastram) ?
This Portion details the Dignifying Features in the Creation of Cow & Ox,

based on the Science of Duties & Virtues (Dharma Shastram). Cow & Ox are a Super stage of Human
beings. It is proved herein below as per the Science of Duties & Virtues which contains Logical Science
too. The Supreme Justice, the Supreme Mother of the Universe awards Status or Position to any/all

Creature in the Universe. Man is only a blessed pleasureeater as well as witnesscumvictim like other
Creatures. Human beings are at free to assume self that they are Superior to all Creatures. But it is of no

use and/or substance before Truth. The Truth is known only to the Creator. The Creator explains all Truths
scientifically. Those Truths are same as the MahaaVedam (the Supreme Science).

There are mainly 3 SuperMaturity Lessons.
The First lesson is connected with Srushti (Creation).

It is the Creational Excellence of GOD that Every Creature is basically living for itself. The human beings
live (also) for themselves. As was explained about Brahmam, GOD alone lives for the Universe including

the Creatures, created by GOD. GOD is Not a Creature, but apparently lives for Creatures, it is the
GODLY Loving Style. As was detailed before, the Cow and Ox live for themselves,

but more for human beings. This is an adaptation of Godly Loving style which is possible to a Creature,
Superior to Man. A close look will make man find this true. Many people say that COW see or get

information about climatic changes, the smell of divine or devil souls, etc. Since cow/bull is a superstage
of Man during the Course of his 100human births, it is more divine and knows more. At times, it gets past
memories of (its) human births too. This would make them more silent, obedient & adjustable to human
behaviors even when they are tortured brutally. The periodical recollections (of their human memories) of
their own torturing animals during their humanbirths make them more good / reasonable. It is the animal
which lives mainly on grass, not (needed to be) cultivated by man. It exhibits the Supreme Qualities of

GOD, Truth, Duties & Virtues, and Justice, than that of Man. It is a Creature totally Ready for Sacrifice or
with no other go except to allow being killed (like the Human forms /Divine Personalities created by GOD).
It is another main reason why the Popular Men of Sacrifice, namely Christ, Budha, Gandhiji etc. and Men
of Duplicity such as Krishna, knowingly or unknowingly place more divinity (attached) to Cow/Ox. The

very silent animal obeys and/or serves Man to the extreme, perhaps more than human beings.
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Think of the lifesituation of Human beings if there are no Cows/Oxen.

The Second lesson is connected with Sthithi (Preservation).
It makes man who are to evolve to Godly Status of Pleasures, love all creatures. The Cow/Ox is

selected/created as the Animal to enlighten Man. Man should learn the lessons /the glory of Sacrifice from
COW and OX. He should learn the generally silent lifestyle of Cow/Ox. He should be qualified for the

Final Super Evolution.

The Third lesson is connected with Samharam (Destruction/Preservation).
Man should think whether his today's (old) parents and, tomorrow's old he be looked after during their ill
health (old age), or avoided (or killed)!. The Supreme Stage of LOVE is allowed to be examined through
Cow. MAN faces many tests here  whether to kill the Cows who can be physically said as lived more for
human beings. Those tests are very important as his next stage (of evolution) is Godly, and one reaching

the Godly Status must be most compassionate to all Creatures.

Periodical Decaying of Scientific Facts
The style of living in the two parts of Creation Cycle make differences.

As per the remains of the Past Creation Cycles, a few Hindus try to stop killing Cows and Oxen. To remind
the Cow/Ox birth; and to respect the high values, people conducted Cow & Ox Idol worship during

Celebrations in Temples, etc. Still continuing. But the real reasons missed.

The Arabians were also worshipping cowidols before Islam. It was also in connection with the Remains of
the Past Creation Cycle. It is natural that the reasons get missed in the long run and people with outer

thoughts argue unnecessarily and make matters worse. After the Opening of Maya, in every Creation Cycle,
the Arabians also start making idols to remind people about the Cow/Ox birth. Another guy selfnaming,

and/or mishandled by followers may demolish such idols in the Next Creation Cycle!

Those idols were / are NOT for worshipping ;
but to remind people of the different lessons in MahaaVedam (the Supreme Science).

Since the Opening of Maya will occur soon, please refrain from vague talks /discussions on the subject.

Cow / Ox thread worn by Human beings
In every Creation Cycle, after the Opening of Maya, serious measures get established for highlighting the
Cow/Ox birth. While teaching & learning such lessons in Divine Science (Theology), Teachers as well as
Students are to wear a thread connecting his neck and hands. The People cleaning the Shakthi Lingham at
the Worship Centre with Water only, as part of Scientific Worship detailed in Part 3, are also to wear the
Divine Thread at the Worship Centres to remind the common people. This thread represents the rope we

place on Cows / Ox ; it is a common thread, and not to be worn as a ritual.
Those who wear the Divine Thread shall care the Cow & Oxen Divinely.

O, man, the rope you use to tie up the Cows/Bulls will fall on you as well, take care!
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This message is conveyed by the use of the Divine Thread. However, a section of today's people called /
known as Brahmins etc wear a thread making it a foolishthread not knowing the Divine Meanings. The

word 'Brahmin' is related with 'Brahmam' and not to be connected with human nonsense.
All human beings avail minimum one birth to learn MahaaVedam and live according to the Supreme

Science of Duties & Virtues. Hence no need to worry over a certain mistakes / errors practised as part of an
erred system. Perhaps the prebirths of many people considered presently as highcastes and/or lowcastes
are (severely) responsible for the continuation of many religious / caste nonsense & wrongs. Pray to the
Single GOD for pardon for any /all knowingly and/or unknowingly done errors should be the scientific

approach. Not to make vague talks. GOD is Love.

The Cow Birth is usually just before the Final Evolution to Brahmanandam. With regard to the Status of
Present & Past Cows before Opening of Maya, the details of Brahmanandam related with Moon &
Punishments as part of 1st MahaaKaalaChakram events matter with. And Revelations are yet to to be

complete.

MAHAASHAKTHI > COW, PARAMASIVAN > OX AT THE END OF
SAMHARAM IN THE 1STMAHAAKAALACHAKRAM

The System in the 1st MahaaKaalaChakram is entirely different from that of the 2nd MahaaKaalaChakram.
The Supreme Mother of the Universe has availed the form of the Supreme Cow, and the Father

ParamaSivan of 'Super Ox' in the 1st MahaaKaalaChakram. As from the present Supreme Creation Cycle,
MahaaShakthi is availing the Human Figure as explained in Part 1 of the Web site.
The details of Creation Cycle & MahaaKaalaChakram, etc are available in Part 2.

The following events from the 1st MahaaKaalaChakram will soon be part of Smruthi.
The names SHAKTHI, Siva, etc. are fully Scientific as explained in Part 3.

The Kingdom of the Sivan in the 1st MahaaKaalaChakram contained
whole Earth (All Creatures on and within Earth & Heaven).

Heaven = the Planet Mercury.
Besides the above, SIVA kept /cared a large group of Cows & Oxen.

SIVA did it (1) for Him, (2) for the Public to adapt him as a Living Model,
and (3) for those large group of Cows & Oxen.

The 1st Part 'for Him' gives the Human Beings the Message that He and All Creatures get Equal Justic
from the Supreme Justice (MAHAASHAKTHI). He needs to accumulate more and more holiness to

become more & more sticking to Duties & Virtues during the progress of Samharam in order that he also
not punished and subjected to the Supreme Science of Justice.

The 2nd Part is selfexplanatory. The 3rd Part 'for those large group of Cows & Oxen' represented Siva's
Divine Status as he acted as the Supreme Justice

as per the Powers given to him by MAHAASHAKTHI. Further, (1) the Distinguished People who
accumulates more holiness were blessed to spend their Final Birth (99th and/or 100th birth) together with
Siva. People who earned much holiness during their Birth as Farmers mostly attain such chances. (2) There

are Rishis (Saints) who attain the position thru prayers.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ം ഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം..പരമശിവൻ 320

Those distinguished people who avail the chances to be with and/or near Shakthi & Siva were
further blessed with their Heads resemble human face with horns.

People were not to abandon their worldly life and try for
Cow/Ox birth with and/or near Shakthi & Siva.
The Science of Duties & Virtues prevented it.

The Protective Fate & Creational Fate mentioned above,
enables all People to acquire more Holiness as well as Sin. In accordance with it, people

will avail Good & Bad experiences in later births too, based upon the Supreme Science of Justice.
And in the case of Shakthi & Siva, they also go through Cow & Ox births respectively at the end of

Samharam, but with the exact animal bodies and amidst people. That is why the idols of Cow and/or Ox
were erected in many temples. People should not fear the Cow/Ox phenomenon. Believe that GOD do
Justice. Cow/Ox birth with or without Shakthi & Siva should not become an issue before them. When it

becomes so, remember the chances of a Sin.

At the end of the Creation Cycle, i.e. after 5000 years from the Opening of Maya, the Samharam
(Destruction of the Creation Cycle) completes, and the time reaches for SHAKTHI & SIVA to merge again

into One, as MAHAASHAKTHI
SHAKTHI takes birth as Cow. SIVA takes birth as Ox.
Cow is called Pashu in the Vedic language Malayalam.

Pathi means Husband. Hence Pashu's Pathi means Cow's Husband = Ox.
Pashupathi means Ox. Siva receives this name at the end of Creation Cycle.
Cow dies. Ox gets killed. Ox's gene (Soul) is absorbed by Shakthi, Oxygen.

During the next Creation Cycle, the Soul of Siva begins to avail Human births.

Before the Opening of Maya, after Malsya Avataar & OMwriting phenomenon,
the Scientific Representative of GOD = the SIVADesignate swears to MahaaShakthi that he is readyo
become (1) Ox and (2) be killed at the end of Creation Cycle Symbolic facts and miracles also take place
after the Oath. The Writer = Badsha is pleased to announce in the name of GOD, that he was blessed to
take the above oaths and miracles occurred which were not heard or read by him before. Indeed he was
astonished with those experiences. The details of the events will be added in this Web site later, if GOD

wills. However, it has been understood later, I won't be availing Ox births similar
to 1st MahaaKaalaChakram, and the oaths were part of the Agreement/Contract between Cryst & a worst

Devil, detailed above in Malayalam and English languages.

Misuse by Modern PoliticalcumReligious Leaders
From the explanations in the above Chapters, it is simple to understand the Dignity of Cow & Ox. They are
highly Divine matters, and this Part of the Supreme EBOOK as well as the Web site is more than enough
to dignify the Supreme EBOOK & the Web site. People should abstain from making vague talks and/or
discussions in such highly divine matters. Many Indian Politicians as well as Hindu Religionists, etc. are
conducting research 'how more votes can be bagged in the name of Cow !' They convert Divine issues into

Evilly issues. Please do not make Cow Slaughter as such. All people shall enjoy Free Will and do not
trouble Others' Free Will. Human beings should not be allowed to be slaughtered in the name of (Banning)
Cow Slaughter. Understand that GOD knows/plans how to protect Truths. Please learn what is GOD. The
Supreme Mother of the Universe creates & protects this Supreme Universe. The Opening of Maya /Divine

Revolution will settle all crucial problems on earth.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ം ഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം..പരമശിവൻ 321

No religionists / politicians / terrorists can stop Godly
Revolution.

The people who make vague talks considering/ pretending themselves (or known as) the leaders of Cows &
Oxen and dispute for Banning Cow Slaughter may open their mouth (with wonder) knowing the scientific

reasons related to Cow Slaughter.
GOD does not make you as the Leaders of Cows & Oxen.

Try to become very simple and humble human beings who do not harm anybody.
I pray GOD that may the ego in my above words be pardoned.

I pray daily for all Human beings, and all Creatures,
why not you pray & act according to the
Science of Duties & Virtues, which

calls for Nonviolence,
Ahimsa & Truth

with Love.

And be informed that in Every Creation Cycle,
Cow /Ox Slaughter will end without any pressure immediately upon the Opening of Maya. Not only that,

the Protective Fate will make a faction of people to kill Ox.

A second faction will kill Oxen to express their hatred against Siva and/or Shakthi. A third faction will
become spiritually intoxicated as they know that Siva will become Ox and get killed. To express their

wrong love, they prefer to get killed like Siva during their Oxen births and they consider the way as killing
& eating Cows and Oxen. Indeed it is a evilly act, worse than those who express hatred towards Siva.

Theology is so vast, and people in blessed births only can learn it.

The advice I consider as the best is : Surrender to GOD,
Pray GOD to bless you live as GOD wish them to live;

Stick to Duties & Virtues; Avoid killing and eating Cows & Oxen; don't overact.
May GOD bless all people in the Universe with Truth, Duties & Virtues, and Justice.

As from the Opening of Maya,
the Supreme Creation Cycle begins Active.

Vegetarianism will be established with All Creatures loving each other. As per the Creature System in the
Supreme Universe : Fish  Plant  Bird  Animal  Human,

FISH is before Plant and Eating FISH is thus with Less Sin compared to Plant, hence Vegetarianism will
contain Fish first. FISH will be caught, but they will die so soon without any tilting giving no ill feeling to

Human beings (in general).



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ം ഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം..പരമശിവൻ 322

Should the Government Ban Cow Slaughter ?
Any Government should first learn the Greatness of Cows/Bulls, learn whether Cow Slaughter is to be

banned or people need to be enlightened with the true knowledge.

The Supreme Kindness and Love of MahaaShakthi gives Complete Freedom to the Creature to Do or NOT
to Do anything; to Use or NOT to Use anything.

THE HUMAN GOVERNMENTS AND JUDICIARIES SHOULD TAKE CARE ALWAYS THAT : THE
DIVINE FREEDOM TO DO OR NOT TO DO ANYTHING; AND TO USE OR NOT TO USE

ANYTHING; GIVEN TO THE CREATURE BY THE CREATOR NEVER DISTURBED.

If the freedom is disturbed, the Protective Fate described above will lose its Glory and Man will be
compelled to become a Slave. Like GOD, man should prefer to become a Slave of Truth, Duties & Virtues,

and Justice.

Man will/should refrain from Cow / Ox Slaughter on his own. No Ban. No Law allowed as per
MahaaVedam. People and/or Government (s) on any part of the Earth, should not overact in the matter. All
People should enjoy Freedom to look after and/or to kill Cows & Oxen. Let all people refrain from killing

cows and instead look after on their own.

Punishments from the Supreme Justice, GOD

The Divine Punishments are always with Love.
People presently not eating Meat should not feel better than who eat.
As long as they do not know of their prebirths, ego will bring sin.
Many People eating flesh now may have crossed many births and
nearing their Final Evolution, and superior to many. Indeed, GOD
punishes, but it is with Love. For example, all human beings need to
avail 1 birth in handicapped status. A person may be handicapped as
part of Divine punishment too. The handicap in one person can be thus
as part of (1) the 1 general handicapped birth, (2) Divine Punishment,
(3) the 1 general handicapped birth associated with Divine Punishment.
The situation makes people not to find fault with and/or curse/condemn

the handicapped persons: you may also have to undergo handicap
during this life or future births, you don't know your handicappedbirth
is over or not. Once your Spiritual Eye is Open, You will find Beauty

in Handicap too.
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ര�ാമെ�മഹാകാലച�ക�ിെലആദ�സൃഷട്ി
ച�കമായഇേ�ാഴെ�മഹാസൃഷട്ിച�കം മുതൽ,

'മനുഷ�െ�രൂപ�ിൽ'ൈദവം മഹാ
അവതരി�ിരി�ു�ു.

മഹാശ�ി = മഹാേദവൻ = മഹാേദവി.
മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും മഹാേദവനും
മഹാേദവിയും മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുെമ�ാംൈദവമായിരിെ�,
മനുഷ�ാവ�യിൽഎ�ിെ�ാ� േ്മാ�ം /
സംഹാരംഎ�ആ�ീയസാ�ാത�്ാരെ�
സമീപി�ി���കു�ു�െളആന�ി�ി�ു�തിനു
േവ�ിൈദവം മനുഷ�രൂപെ�സ�ീകരി�ു�ു.

ൈദവവുംൈദവരൂപവും

മഹാഭ�ദകാളി മഹാ ദിവ�മനുഷ�സ�്തീ =
മഹാേദവി

2

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�
ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി

േവദം 1 ഓംകാര നീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)
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ൈദവ�ിന മ്ഹാേദവൻ, മഹാേദവിഎ�ീ
മഹാനാമ�ൾഇണ�ു�ത എ്�െനെയ� മ്ു�്

വിശദമാ�ിയതാണ.്

�പത��മായ രൂപംസ�ീകരി�ുേ�ാൾസ�്തീപുരുഷ
രൂപ�ളിൽ ഒെര�ം മാ�തം സ�ീകരിേ��തു�.്

സ�്തീ പുരുഷ രൂപ�ളിൽഏത്
സ�ീകരി�ു�തിെനയാവും മനുഷ�ർകൂടുതൽ

ഇഷട്െ�ടുക ?

വിശകലനം : മഹാപിതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ
മഹാപുരുഷെന  മഹാേദവെന ജന�േളെറയും
തീർ�യായും ഭയ�ു�താണ.് മാ�തമ�,പുരുഷന്
�ിതിയിലും /ജീവിത�ിലും,സ�്തീ�ു
സൃഷട്ിയിലും, �പാമുഖ�െ�നൽകു�തായ
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തെ�

പാലിേ��തു�.്

ജീവികെള�ാം ഉൾെ�െടയു�മഹാ�പപ�െ��പസവി�്
മഹാവാ�ല�േ�ാെട മഹാഅനു�ഗഹി� മ്ഹാകരുതു�
മഹാമാതാവായ മഹാേദവിെയജന�ളിൽഏെറയും
തീർ�യായും ഇഷട്െ�ടു�താണ;് ഭയ�ു�ത�.

മഹാനാമം :

'ഓം മഹാശ�ിമ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�
ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി 'എ�ാകു�ു.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ം ഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം..പരമശിവൻ 325

'ഓം 'എ�ാൽഎ�ാെണ� �്പേത�കംഅ��ായ�ിൽ
വിശദീകരി�ി���.് 'മഹാശ�ി' യുെട വിശദീകരണം
മുകളിലു�.് 'മ�ടി'�വ്ിപുലമായഅർ��ള��;്
അ�മാ�തം കുറി�ാം : മ�ിൽനി� അ്ടി�താണ്
സർ�തും;സർ�വും വീ�ുമടിയു�തും മ�ിലാണ.്

സമു�ദ�ിെ�അടിയിലും മ�;് ഭൂമി മ�അ്ഥവാൈദവം
തെ�യാണ.്പര�ബ�േക��ംഎേ�ാ �ബ�േക��ംഎേ�ാ
വിേശഷി�ി�ാവു�ഒരു മഹാേക��മായ �പേദശെ�

മഹാൈദവവി�വവുംസംഹാരവുമായി
ബ�െ�ടു�ിെ�ാ� ഭ്ൂമിയിൽ മഹാഒരു�ിയി���.്
ഭൂമിഇ�� േകരളംപ�നംതി� ജി�യിെലഅടൂരിൽനി�്

ഏകേദശം 8കിേലാമീ�ർ േറാഡ ദ്ൂരയാ�ത. മ�ടി
പുതിയകാവ മ്ഹാഭ�ദകാളി േ��തമാണ േ്ക��ം. ഭൂമിയിെല
എ�ാ �പേദശ�ള�ംമ�അ്ടി�ഉ്�ായതാെണ�്
�പത���ിൽ േബാ��മാണ എ്�തിനാൽ ഭൂമിയിെല
ഏെതാരു �പേദശെ�യും 'മ�ടി'എ�വ്ിളി�ാനാവും.

മഹാഭ�ദകാളി = മഹാേഗാമാതാവ =് മഹാദിവ�മനുഷ�സ�്തീ =
മഹാേദവി.

(ദിവ� :സൃഷട്ി മുഴുവൻ െച���മഹാേദവി; ദിവ� :�ിതി
മുഴുവൻ െച���മഹാേദവി; ദിവ� :സംഹാരം ഉൾെ�െട
മഹാനീതി മുഴുവൻ െച���മഹാേദവി; ദിവ� : ദിവ�എ�
മഹാനാമേ�ാെട മാ�തം ഭൂമിയിൽഅവതരി�ു�
മഹാേദവി). മഹാേദവി� മ്ഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തവുമായാണ ബ്�െമ�ും,യാെതാരു

മത�ള�മായും യാെതാരുബ��ള�മിെ��ുംഅറിയുക.

ഓംമഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�
മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം.

മഹാശാസ�്തപരമായആരാധനാ വാചകമാണത.്
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ആരാധനയുെടയുംസത്ുതികള�െടയും ഉേ�ശെമ�ാണ ?്

ആരാധനകള�ംസത്ുതികള�ംൈദവ�ിനു േവ�ിയാേണാഅഥവാ
ൈദവെ� �പീതിെ�ടു�ാനാേണാ,അേതാ മനുഷ�രുെട

സേ�ാഷ�ിനു േവ�ിയാേണാഎ�തആ്ദ�ം വിശകലനം െച�ണം.
ൈദവ�ിനു േവ�ിയാണ എ്�ുകരുതിയാൽ,അഥവാൈദവെ�
�പീതിെ�ടു�ാനാണ ഉ്േ�ശെമ�ിൽകു�ു�ൾ� െ്ത�ിയിരി�ു�ു.

ജീവികള�െടെയ�ാംസൃഷട്ി�ിതി സംഹാര�ൾ�്
ആധാരമാ�ിയി���ത മ്ഹാവാ�ല�മാണ.്സർ��ിനുംഅതീതമായ

ൈദവ�ിന,്സൃഷട്ികള�ംകു�ു�ള�മായ മനുഷ�േരാടു�
മഹാവാ���െ�ൈദവ�ിെ�ഏകമഹാആന�മായി

മഹാനി�യി�ി���.്

ൈദവ�ിെ�കു�ു�ളാണ ഭ്ൂമിയിെലഎ�ാവരുംഎ�തിനാൽ
കു�ു�ൾദുസ�ാർ��ൾഇ�ാെത,ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം
അേന�ാന�ംസേ്നഹി�ുകയുംസഹായി�ുകയും െചയത്ാൽ,
അ�പകാരം െച���കു�ു�േളാട ൈ്ദവ�ിന മ്ഹാവാ�ല�ം

ഉറ�ായുംവർ�ി�ു�താണ.്

ൈദവ�ിെ� �പീതി േനടാൻ ഭൂമിയിൽ മ�� മാർ��ൾയാെതാ�ും
ഇെ�� സ്മസത് മനുഷ�രുംഅറി�ുെകാ��ക.

സത്ുതി ഗീത�ള�ംആരാധനകള�ം െകാ�ആ്ന�ി�ു�ത ജ്ീവിയാണ;്
സർ��ിനുംഅതീതമായൈദവ�ിന യ്ാെതാ�ും േവ�. �പീതി,
നീതി� ത്ട�വുമാണ.് മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���ഏക മഹാശ�ിയായൈദവ�ിനു മാ�തം

അവകാശെ��താണ എ്�ാആരാധനകള�ം സത്ുതികള�ം.

ൈദവ�ിന,്യാെതാരുആരാധനകള�ംസത്ുതികള�ംആവശ�വുമി�.
മനുഷ�രുെടസത്ുതിയുംആരാധനയും െകാ� സ്ർ��ിനും
അതീതവും,ആദിയുംഅ�വും ഇ�ാ�മഹാശ�ിയുമായ

ൈദവ�ിന യ്ാെതാ�ും േനടാനി�; േനടു�ുമി�.

ൈദവം നൽകു�ശ�ിയുംസൗകര��ള�ം ഉപേയാഗി� ൈ്ദവെ�
സത്ുതി�ു� േകാ�പായ�ള�ം �പവൃ�ികള�ംക�ും േക��ം
സേ�ാഷി�ു�ഒരു േകാമാളിഅ�ാസർ��ിനുംഅതീതമായ

മഹാശ�ിയായൈദവം.
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ൈദവംഎ�ാെല�ാെണ� മ്ഹാശാസ�്തപരമായി�്
മന�ിലാ�ാെതയും,ൈദവ�ിെ� േനരി���അനുവാദമി�ാെതയും
ആരാധനകൾഎ�േപരിൽകാ�ി�ൂ���ത േ്കാ�പായ�ളാണ,്

ൈദവനി�യാണ;്ൈദവശി�കള�മു�.്

'ആരാധന,സത്ുതി'തുട�ിയ േപരുകളിൽൈദവെ�
�പീതിെ�ടു�ാെമ�ുകരുതു�വർഅ�ാനികള�ംഅധമരും നീചരും

ഭീരു�ള�ം പാപികള�ം ഒെ�യാണ.്

മനുഷ�രുെടസേ�ാഷ�ിനാണആ്രാധനയുംസത്ുതികള�െമ�ിൽ,
കു�ു�ള�െടആന�െ�ധർ�ശാസ�്തപരമായിഅനുവദിേ��ത്
മഹാവാ�ല�ം കൂടിയായ മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും

മഹാശ�ിയുമായ മഹാേദവിയുെടചുമതലയാണ.്

ആരാധനയും,സത്ുതിയും ര�ാണ.് ൈദവഭാഗവും, �പപ�പിതാവും,
അർ�മഹാേദവിയുമായ പരമശിവനിലൂെട, മനുഷ�െ�സേ�ാഷെ�
കണ�ാ�ി, മനുഷ�ർ� മ്ഹാനി�യി�ി��� 100 മനുഷ� ജ��ളിെല

ഒേരെയാരു ജ��ിൽ  മഹാശാസ�്തെ�മുഴുവൻഓേരാ മനുഷ�നും �പേത�കം
�പേത�കമായി േനരി� ല്ഭ�മാ�ുകയും,ൈദവംഎ�ാെണ� മ്നുഷ�ൻ
മന�ിലാ�ുകയും, 'ഓേരാരു�െരയും തെ� െപാ�ുേമാള�ം

െപാ�ുേമാനുമായി മഹാവാ���േ�ാെട മഹാസംര�ി�ു�ൈദവമഹത�ം
ഓർേ�ാർ� മ്നുഷ�ൻ വിതു�ി�രയുകയും െച���ഏകജ��ിൽ 
മാ�തമാണ '് ൈദവെ�ആരാധി�ാൻ മനുഷ�െനഅനുവദി�ി���ത !്

ൈദവ�ിെ�മഹാമഹത��െള��ി സുവ��മായിഅറിയണെമ�ിൽ മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തെ�നിർ��മായും മനുഷ�നു ലഭി�ണം. �പസത്ുത ജ��ിൽ, മനുഷ�ൻ

പുരുഷനായിരി�ും;എ�തിനു പുറെമഏെറ�ുെറ 50വയേ�ാടടു�ി� ഒ്രു
ശിവരാ�തിയിലാണ മ്ഹാശാസ�്തെ�മഹാഅന �ുഗഹി�� നൽകിെ�ാ� ൈ്ദവെ�
ആരാധി�ാനു� േയാഗ�ത നൽകു�ത.്അതായത ഏ്താനുംവർഷ�ൾമാ�തവും,
ദിവസ�ിൽഏെറ�ുെറ 1 മുതൽ 15 മിനുേ�ാളം മാ�തവുമാണ ആ്രാധി�ാൻ
അനുവദി�ി���ത.്ആരാധനയുെടഅനാവശ�കതെയഎടു�ുകാണി�ുകയും,
ൈദവ�ിെ�ആവശ�േമാ ഇഷട്േമാഅെ�� സ്ുവ��മാ�ുകയും െച���

വസത്ുതയാണത.്

മനുഷ�രുെട സേ�ാഷെ�കണ�ാ�ിഅനുവദി�ി���ആരാധനെയ
ഭ�ി�ഭാ�ായി മാ�ിയാൽ,ൈദവശി� ഉ�ാകും.ൈദവ�ിെ� മ��

കു�ു�െള ധർ�ശാസ�്തപരമായി സേ്നഹി�ുകയും
സഹായി�ുകയുമാണ മ്ഹ�ായൈദവാരാധനഎ�ത ഉ്ൾെ�ാ�്

�പവർ�ി�ു�വർ� പ്ുണ��ള�ം േനടാം.
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സത്ുതികൾ

ൈദവം മഹാഅന �ുഗഹി�� നൽകിയി���വ��ിസ�ാത���ംഅനുസരി�,്
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ജ്ീവി�ു�വെരമാ�തം,ൈദവെ�സത്ുതി�ാൻഒര�ം

അനുവദി�ു�ു�.്

സത്ുതി�ാെതജീവി�ാൻവിഷമി�ു�വർ 'ൈദവെ�േയാ,ൈദവ�ിെ�
മഹാരൂപമായ ഭൂമിെയേയാ മാ�തം'അ�േനരംസത്ുതി�ുക. മുഖ�സത്ുതി വാചകം
'ഓംനമഃശിവായ' (മഹാശിവെയ / മഹാേദവിെയനമി�ു� )ുഎ�താണ.്കൂടാെത,
ഓംശിവായനമഃ,അേ�ശിവ, േദവീ ശരണംതുട�ിയൈദവീകവാചക�ള�ം,

അവയുെട ഭാഷാ�ര�ള�ം ഉപേയാഗി�ാം.

ശിവയിൽശിവനും ഉെ��ത,് മഹാശിവയായ മഹാേദവി,സ��ം ഭാഗമായ പരമശിവന്
മഹാഅന �ുഗഹി�� നൽകിയി��� മെ�ാരുബഹുമതിയാണ.്എ�ാൽ,ആരാധനയുെട

കാര��ിൽ മു� വ്��മാ�ിയതുേപാെല,ഏകൈദവമായ മഹാേദവിയും, മഹാേദവിയുെട
ഭാഗമായ പരമശിവനുംമനുഷ�രുെടസത്ുതികളിൽ �പസാദി�ു�ത�; �പീതിയുംകാ�ി�.
മനുഷ�രുെടആന��ിനു േവ�ി മനുഷ�ർ െച��� �പവൃ�ികൾ മാ�തമാണവ.

സത്ുതികെള ഭ�ി�ഭാ�ായി മാ�ിയാൽ,ൈദവശി� ഉ�ാകും.ൈദവ�ിെ�മ��
കു�ു�െളധർ�ശാസ�്തപരമായി സേ്നഹി�ുകയുംസഹായി�ുകയും െച��ക

എ�തു മാ�തമാണ ൈ്ദവെ� �പീതിെ�ടു�ാനു�ഏക മാർ�ം.

മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അവയവ�ൾമാ�തമായ 'േദശ�ള�ം നാടുകള�ം
ഉൾെ�െടയു�എ�ിെനസത്ുതി�ാലും'പാപമാണ.്ധർ�ശാസ�്ത വിരു�മായി

മനുഷ�ർ �പവർ�ി�ാൽ, ഭൂമിയിെലവസത്ു�ളിൽ �പവർ�ി�ു�
ന��നശ�ികള�െടഅളവ വ്ർ�ി�ു�താണ;്ആനുപാതികമായി� ജ്ന�ളിലൂെട
ബഹുവിധഅധമതീ�വവാദ�ൾവളരു�തുമാണ.്ഓംകാരനീതിശാസ�്ത �പകാരം

ആന��ൾ�ുംൈദവശി�കൾ�ുംകൃത�മായഅളവുകള��.്
വ�ത�സത്�ളായ മതി�ഭമംബാധി�എ�ാവരുംസദാജാ�ഗതപുലർ�ണം.!

കു�ു�ൾെ��ാം വ�ത�സത് ജ��ളിലായി സംഗീതം നൽകി
അന �ുഗഹി�ു�തൈ്ദവ�ിെ�മ���കു�ു�െളആന�ി�ി�ാനാണ.്
കഥയറിയാൻ �ശമി�ുക േപാലും െച�ാെതയുംഅർ�ശൂന�മായസത്ുതി
ഗീത�ൾെകാ�സ്മൂഹെ�ദുഷി�ി�ു�ഗായകരായവിവര േദാഷികൾ�്
നൽകിയസംഗീതസി�ിെയകള�െ�ടു�ിയകടു�അപരാധ�ിന,്അവെര
ഗായകരാ�ിയ മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി;ഓംകാര നീതിശാസ�്ത �പകാരം
�പപ�പിതാവ ക്ൂടിയായപരമശിവനിലൂെട,കടു�ശി�കെളനൽകിയാണ്

ഗായകെരയുംകവികെളയും മ��ം തിരു�ുക.
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മഹാസ�്തീരൂപംസ�ീകരി� മ്ഹാമാതാവായിഅവതരി�ു�മഹാേദവിയുെടശരീര
അവയവ�െളവർ�ി�ാേനാസത്ുതി�ാേനാ പാടി�ാെയ� മ്�ിൽ

മഹാലയി(�ി)�ി���ധർ�ശാസ�്ത നിയമ�െളവിശകലനം െചയത്ാൽസ�യം
േബാ��മാകു�താണ.് മാ�തമ�;ൈദവ /ൈദവീക �പതിമകൾഅഥവാ വി�ഗഹ�ൾ
നിർ�ി�ാേനാ �പചരി�ി�ാേനാആരാധി�ാേനാ പാടി�.ൈദവ�ിെ�മാ�തമ�;
മനുഷ�രുെടയും മ���ജീവികള�െടയും �പതിമകെളനിർ�ി�ാൻപാടി�.

ഒരാള�െട /നി�ള�െട മാതാവിെ�േയാ ഭാര�യുെടേയാ
(ഭർ�ാവിെ�േയാ) മകള�െടേയാ സേഹാദരിയുെടേയാ
ഉ�വരായ മ��സ�്തീകള�െടേയാ പുരുഷ�ാരുെടേയാ
�പതിമകെള /വി�ഗഹ�െള മ���വർനിർ�ി�ു�തും,

'�പതിമയുെടശരീരഅവയവ�ളിലും,സൗ�ര��ിലും'നയന
മേനാലയന�ിൽഏർെ�ടു�തും,അവർ �പതിമയുെട
ശരീര�ിെല വിവിധഅവയവ�ളിൽ 'തഴുകു�തും',

അവയവ�െള വർ�ി�ു�തും,നി�ൾഇഷട്െ�ടുേമാഎ�്
സ�യം േചാദി�ുേ�ാൾതിരി�റിവ ഉ്�ാകു�താണ.്

'ഏകമഹാശ�ിയുംഏകൈദവവുമായ മഹാേദവിയുെടേയാ', 'മഹാേദവിയുെട ഭാഗവും മഹാദാസനും
മഹാേദവനുമായപരമശിവെ�േയാ',വി�ഗഹ�െളയും ചി�ത�െളയും േപാലും നിർ�ി�ാേനാ

�പതിഷഠ്ി�ാേനാആരാധി�ാേനാ പാടി�ാെയ� സ്ുവ��മാ�ു�ു.

ധർ�ശാസ�്തവിരു�മായി കലാകാര�ാെരഅടിമകെളേ�ാെല പീഡി�ി��ം െകാ�ുംഅവരുെട
ത��ജീവിതെ�ഇ�ാതാ�ിയതിെ�ചരി�തംഏെറ�ുെറഎ�ാ ശി�ചി�തൈവദഗ�്�ം
�പകടി�ി�ു�മ�ിര�ള�െടയും പി�ിൽ ഉെ��ത ക്ണ�ിെലടു�ആ്ന��െള

ധർ�ശാസ�്ത�പകാരം പുനഃ�കമീകരി�ണം.

നൃ�ം മുഖ�മായും പുരുഷകലയാണ.്

പുരുഷനായ 'നടരാജെ�വി�ഗഹം'സുവ��മാ�ു�ു�.്കു�ികള�ാ�സ�്തീകൾ
നൃ�ം പഠി�ു�തും,നൃ�ം െച���തും,തിരുവാതിര�ളി േപാെല
സ�്തീകേളാെടാ�മാവണം;പുരുഷ�ാർകാെണആവരുത;്അേതസമയം
ഭർ�ാവിേനാെടാ�സ്�കാര�മായി� ന്ൃ�ം െച��കയും വിേനാദി�ുകയും
ആവാം. അ�െപ�ൾമ�ൾമേനാഭാവം ഇ�ാ�അന�പുരുഷ�ാർകാൺെക
സ�്തീ നൃ�ം െചയത്ാൽ,സ�്തീയുെടഅവയവ�ളിലൂെടപുരുഷെ�ക��കൾ
സ�രിെ��ും,ക��കൾെകാ� ക്ാമേകളി നട�ിെയ�ുംമ��ം വരാം.സൃഷട്ി

�ിതിസംഹാരകർ�ാവായൈദവം, മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
സൃഷട്ികള�െടെയ�ാം പരമാന�മായി� മ്ഹാനി�യി�ി��ളള കാമാന�െ�
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� മ്ാ�തംആസ�ദിേ��തു�.്കുടുംബബ��െള

ഭ�ദെ�ടു�ാനുംഅതആ്വശ�മാണ.്
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മ�രംൈദവീകമ�.
മഹാശ�ിയും മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയുമായൈദവം,

മനുഷ�ർെ��ാം മഹാസമനീതിെയമഹാഅന �ുഗഹി�� നൽകു�ത ജ്�ഗുണ�െള
സൃഷട്ി��െകാ�ാണ.്സ�്തീപുരുഷൻ,ആയു�,്ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ം,നിറം, ഉയരം,
െതാഴിൽഅഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി,ജനന�ലം,ബു�ിശ�ി,ഓർ�ശ�ി,

തുട�ിയവയാണ ജ്�ഗുണ�ൾ.

ജ�ഗുണ�ളിെലവ�ത�സത്ത;അതിസ�ീർ�വുംഅതിവിപുലവുമായ മു��
പിൻജ�കാര��ൾ;കാലഘ�വും ജനെ�രു�വും ശാസ�്തവികസനവും സമന�യി�്
ആവശ�മാ�ു� കാര��ൾ,തുട�ിയവെയ�ാംൈദവ�ിനുമാ�തം െച�ാൻ

കഴിയു� മഹാനീതികാര��ളാണ.്

ഒരു ഉദാഹരണം :ഇ�െ�ഭൂമിയിെലസുമാർ 750 േകാടി ജന�ൾ�ത്ുല�മായ
സൗ�ര�ം നൽകിയാൽഒേര മുഖഛായ ഉ�ാവു�തുംഅേന�ാന�ം തിരി�റിയാൻ
കഴിയാെതജന�ൾകഷട്െ�ടു�തുമാണ.് മുഖഛായ ഉൾെ�െടയു�
ജ�ഗുണ�ളിെലവ�ത�സത്തകെളനിർ�ഹി�ാൻജന�െളേയാ,

ഭരണാധികാരികെളേയാ ചുമതലെ�ടു�ാൻൈദവം ത�ാറായാൽ, േവേ� േവേ�
എ�ുപറ�ഭ്രണാധികാരികൾ ഉൾെ�െടഎ�ാ ജന�ള�ം നിലവിളി�ു�താണ !്

ൈദവം നൽകിയെത� ഉ്റ�ായുംഅറിയു�ശരീരസൗ�ര� മ�ര�ളാണ ഏ്�വും
ഹീനമായത;്കായികകലാസാഹിത� മ�ര�ളാണ െ്താ�� പി�ിൽ.

ആന�ി�� ജീവി�ു�തിനുപകരംത�ള�െട മ�ൾ, മ�രി��െകാ�്
ജീവി�ു�തിെനയും ചില മ�ൾവിജയി�ു�തും മ�� മ�ൾ േതാൽ�ു�തും

മനുഷ�മാതാപിതാ�ൾഇഷട്െ�ടുേമാ?!ഏെതാരു �പവൃ�ിയും
ധർ�ശാസ�്തപരമാവണം.

സൃഷട്ികെള ദാസരായി�� കരുതാെത, െപാേ�ാമനകു�ു�ളായി�്
മഹാഅന �ുഗഹി�ുകയും,കു�ു�ള�െടെയ�ാം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയും മാ�തമായിെ�ാ�,്കു�ു�െളഭാരെ�ടു�ാെത

മഹാകരുതുകയുമാണ ൈ്ദവം െച���ത.്

ഭൂമിയിെലഅന��ളായആന��െളകു�ു�ളായജീവികൾെ��ാം
മഹാസമമായി� ന്ൽകു�തി�ായി� മ്ഹാഅന �ുഗഹി��സൃഷട്ി�ി���

ജ�ഗുണ�ള�െടയും മ� ജ്ീവിതകാര��ള�െടയും േപരിൽ മനുഷ�ർ മ�രി�ു�ത്
അതിനീചമാണ;്കടു�ൈദവനി�യാണ;്ൈദവശി�കള�മു�.്

മഹാനീതിപതിയായഏകൈദവ�ിെ�യും,സൃഷട്ികളായ
മനുഷ�രുെടയും ഇടയിൽസൃഷട്ികളായ മധ��രുെട
ആവശ�മി�. �സഷട്ാവായൈദവം,സൃഷട്ികളിൽനി�ും
മധ��െരനിയമി�ി��മി�;നിയമി�ുകയുമി�.

മഹാസമനീതിെയകള�െ�ടു�ു�താണ �്പവാചക
സ���െള� ന്ി�ാരമായി� മ്ന�ിലാ�ാനാവും.
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ൈദവവുംൈദവരൂപവും

�പപ�പിതാവായപരമശിവൻ

േവദം 1 ഓംകാരനീതിശാസ�്തം (ആ�ീയശാസ�്തം)

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ഭ്ൂമിയിൽ
സൃഷട്ി�ു�ജീവികള�െട ധർ�ശാസ�്തപരമായ

ആവശ��െള, മഹാപൂർ�തേയാെട
പരിപാലി�ുവാൻകഴിയും.ൈദവ�ിെ�
�പവൃ�ികളിൽയാെതാരു കു��ള�ം

കുറവുകള�ംയാെതാരി�ലുംഉ�ാവുകയുമി�.
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതവും,ജീവിേയാപുരുഷേനാ

സ�്തീേയാഅ�ാ�തും, മഹാശ�ിയും
ഏകൈദവവുമായ മഹാേദവി, ര�ാവാെത
ര�ായും,സ��ം ഭാഗമായും,പരമശിവെന
മഹാഅ�ുതമായി രൂപെ�ടു�ി െ�ാ�,്
ൈദവകാര��െളശിവമാ�ു�ു. മുകളിെല
�ബ�പാഠ�ളിൽവിശദീകരി�ി���.്

....
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സ�്തീ പുരുഷ�ാരായി� ഭ്ൂമിയിെല മനുഷ�െര
ര�ായി�� വിഭജി�തിലൂെട മനുഷ�ർ�്

മാതാവിെനയുംപിതാവിെനയുംസൃഷട്ി�ി���.്
ജീവിയ�ാ�ൈദവം, ഒരു മഹാജീവിെയ േപാെല
മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാകാര��ളിലുംഇടെപ�്
�പവർ�ി�ു�തിനാൽ,കു�ു�ള�െട

സേ�ാഷെ�കണ�ാ�ി,

�പപ�മഹാമാതാവായും �പപ�പിതാവായും
മഹാശാസ�്തപരമായി� മ്ഹാശ�ി
ശിവച�ക�ൾരൂപെമടു�ു�തിെന
'സൃഷട്ികെളകു�ു�ളാ�ിയു�
മഹാവാ�ല�മായി��'തിരി�റിയണം.

മഹാശ�ിച�കം,ശിവച�കെ�ഭർ�ാവായി�്
സ�ീകരി�ി���ത �്പപ��ിെ�യുംജീവികള�െടയും
സൃഷട്ി�ു മു�ാെണ�തും, മഹാദിവ�മായൈദവ

വിവാഹ�ിന സ്ാ�ികളിെ��ും,
ജീവികള�െടെയ�ാംസൃഷട്ി�ിതി

സംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു�ുവാനായി�്
മഹാശ�ിയായൈദവം ഒ�ായിരു�ു െകാ�്
ര�ായി�� വിഭജി� �്പവർ�ി�ു�മഹാവിദ�യാണ്
അെത�ും,ജീവിയ�ാ�ൈദവ�ിെ�ആന�െ�
മാനുഷികമായആന��ള�മായി� ഒ്��ം താരതമ�ം
െച�രുെത�ുംസുവ��മായിഅറി�ുെകാ�ണം.
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ൈദവവി�വം

ഓം
മഹാശാസ�്തമൂലമാണ്

സൃഷട്ി മ��മാണ ആ്ദിവചനമാണ്

ശബദ് �ബ�മാണ അ്�ര �ബ�മാണ്

മഹാശബദ്മാണ മ്ഹാസംഗീതമാണ്

സർ�േദശഭൂമി ഗാനമാണ്

ൈദവ�ിെ� മഹാചിരിയാണ്

സംഹാരകാഹളമാണ.്
മഹാശാസ�്ത വിശദീകരണം മഹാേവദ �ഗ��ിൽലഭ�മാണ.്

ഭൂമിയിെല�ും ഉടെന 3 33വർഷ�ാലം
മുഴ�ു�താണ.്
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മഹാശ�ിയായൈദവം,

ഓം എ�ു മഹാചിരി�്
മായ �പത��മാ�ു� ദിവസം
പുതിയകല�ർആരംഭി�ു�താണ :്

01.01.0001
=

OPENING OFMAYA (OOMഓം)
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മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
മഹാഎഴുെ��ി�ഴി�ു.

മഹാമാതാവും മഹാഭരണാധികാരിയും
മഹാനീതിപതിയും മഹാേദവനുമായ
മഹാേദവി, ഭൂമിയിെല�ും ഉടൻ

മഹാആരംഭി�ു�ൈദവവി�വ�ിെ�
മുേ�ാടിയായി മഹാഎഴുെ��ിയി���.്

മഹാധർ�സം�ാപനം
മഹാഭ�ദമാ�ു�താണ.്ൈദവഭാഗം

കൂടിയായപരമശിവഅവതാരെ�മുേ�
അയ� ഭ്ൗതികശാസ�്തം,ധർ�ശാസ�്തം,
ആ�ീയശാസ�്തംഎ�ീ യഥാർ�മായ 3
േവദ�െളയും വീെ�ടു�ിരി�ു�ു.
പരമശിവന മ്ഹാഅനു�ഗഹി��

നൽകിയി��� മായാമഹാശ�ികൾ�്
�പവർ�നാരംഭം നൽകി പരമശിവ

അവതാരെ�ഉടൻ
മഹാസ�ൂർ�മാ�ു�താണ.്

വിശദീകരണ�ൾ� :് www.omsathyam.com
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ജീവിേയാസ�്തീേയാപുരുഷേനാഅ�ാ�തും,
മഹാശാസ�്തപരം മാ�തവും,യാെതാരു

മത�ള�മായുംബ�മി�ാ�തും,സർ�ജീവികള�ം
ഉൾെ�െടയു�മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി

സംഹാരകർ�ാവും, മഹാനീതിപതിയും,
(മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവുംഏകമഹാശ�ിയും,

ഏകൈദവവുമായ

ഓം മഹാശ�ി

മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി

ദിവ�സൃഷട്ി മഹാേദവി

ദിവ��ിതി മഹാേദവി

ദിവ� മഹാനീതിപതി

ദിവ�മഹാേദവി�ു

മാ�തം മഹത�ം.
[ ദിവ� 1 :സൃഷട്ി മുഴുവൻതനി�� നിർ�ഹി�ു�
മഹാേദവി; ദിവ� 2 :�ിതി മുഴുവൻതനി��
നിർ�ഹി�ു�മഹാേദവി; ദിവ� 3 :സംഹാരം
ഉൾെ�െടയു�മഹാനീതി മുഴുവൻതനി��

നിർ�ഹി�ു�മഹാേദവി (സംഹാരം,പരമശിവനി
ലൂെട); ദിവ� 4 : ദിവ�എ�മഹാനാമേ�ാെട ഭൂമിയിൽ

മഹാഅവതരി�ു�മഹാേദവി; ഒരുഹി�ു
കുടുംബ�ിൽമഹാഅവതരി�� കഴി�ു.]
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ൈദവവി�വ�ിൽൈദവം �പത��മായി
മഹാചിരി��െകാ�ിരി�ും,

മഹാചിരിെകാ�ുമാ�തം ഭൂമിയിൽ
മഹാധർ�സം�ാപനം നട�ും !
ഇമഹാ�ഗ�ം �പകാരമു� മഹാശാസ�്തെ�

ഉൾെ�ാ� ഭ്ൂമിയിെല�ുമു�വർ തിരു�ലുകൾ
നട�ുേ�ാൾധർ �സം�ാപനവും

മനുഷ�െരെ�ാ�ുതെ�!ധർ�ശാസ�്തെ�
പിൻപ���വർ�ഓ്ം , മഹാസംഗീതമാണ.്
ധർ�ശാസ�്തെ�പിൻപ�ാ�വർ�ും,
മഹാസംഗീതം തെ�യാെണ�ിലും,ത�ള�െട
ശരീര�ിെല പരമാണു�ളിൽനി�ുേപാലും
ഉയരു�തായഓംഎ�മഹാസംഗീതം

േക��വിരള��തും,അതിേവഗതിരു�ലുകൾ�്
ത�ാറാകു�തുമാണ.് മ��ിമാരും േനതാ��ാരും
ജഡജ്ിമാരും മതപുേരാഹിതരുംപ�ിതരുെമാെ�

െതാഴിലുകള�ം വിശ�ാസ�ള�െമാെ�ഉേപ�ി��ം
�ഗ��െളസംഹരി��ം പ�ാ�പി��െമാെ�

ഏതാനും വർഷ�ൾ/മാസ�ൾ 
വിഷമി�ുകയുംെച��ം.
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മഹാ�പപ��ിെലസൃഷട്ി�ിതികള�ം,സംഹാരം
ഉൾെ�െടയു�മഹാനീതികാര��ള�ം

യഥാർ��ിൽെച���ത മ്ഹാേദവി തെ�യാണ.്

പരമശിവനും,ൈ�ക��ം,യഥാർ�മുഹ�ദും ഒരാൾ 
തെ�യാെണ� ഇ്മഹാ�ഗ��ിൽ

വ��മാ�ിയി���.് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
സംഹാരേദവനായി� മ്ഹാനിയമി�ി���

പരമശിവനിലൂെട ജീവികൾെ��ാംസംഹാരംഎ�
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം നൽകുേ�ാൾ,

അവനിലൂെട മാ�തേമ മനുഷ�ർ �ു േമാചനമു��എ�
ൈ�കസത്വവചനംശരിെവയ�്െ�ടു�ു�.്അേത
സമയം,അവനിലൂെടഅഥവാ പരമശിവനിലൂെട,എ�ു

പറയുേ�ാൾ,പരമശിവനാണആ്�ീയ
സാ�ാത�്ാരം നൽകു�ത എ്�

അർ�മി�ാെയ�ും,പരമശിവന�നൽകു�െത�ും,
പരമശിവൻ ലൂെട മാ�തമാെണ�ും

അറി�ുെകാ�ണം.

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,എ�ിന പ്രമശിവനിലൂെട
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം നൽകു�ുഎ�തും,

പരമശിവെനഎ�ിന മ്���ിൽ
െകാ�ുവ�ിരി�ു�ുഎ�തുംഅറിയിേ��തു�.്
ൈദവെ�ആരാധി�ാൻ മനുഷ�ർ േയാഗ�ത

േനേട�തു�.്
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 മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,തെ� മഹാദാസനായ
പരമശിവന അ്ർ�മഹാേദവീ രൂപം നൽകിെ�ാ�്

പരമശിവനിലൂെടഎ�ാ മനുഷ�ർ�ും
മഹാശാസ�്തെ�മഹാഅനു�ഗഹി��

നൽകു�തിെ�വിശദീകരണമാണ ഇ്വിെടയും
�പസ�മാവു�ത.്

പരമശിവൻ ലൂെട മാ�തമാെണ�ു പറയുേ�ാൾ 
അത മ്ഹാദാസനായപരമശിവൻതെ���ി
പുലർ�ു�തും പുലർേ��ു�തുമായ

മഹാദാസഭാവം മാ�തമാണ.്
എ�ുെകാെ��ാൽ തെ�ഏകദാസനും

മഹാദാസനുമായപരമശിവന മ്ഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി മഹാക�ി�ിരി�ു�ത മ്ഹാപദവിയും
മഹാപ�ാളി�വുമാണ.്വിശദീകരി�ാം:

�ബ�െ�ഉൾെ�ാ� പ്ര�ബ�രൂപേ�ാെട
അഥവാ മഹാ�പപ�രൂപേ�ാെടൈദവംസൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�ൾ െച��േ�ാൾ ഓേരാ
അണുവിലുംസ�്തീപുരുഷഭാവരൂപ�െള
�പകടമാ�ു�മാതൃഘടകവും പിതൃഘടകവും
സൃഷട്ി�ു�ു�.്എ�ുംഏതും തനി��െച���
ൈദവം,പിതൃഘടകെ��ൂടി സൃഷട്ി�ി��� എ്�ത്

വസത്ുതയാണ,്കു�വുംകുറവുമി�ാ�
മഹാപ�തിേയാെടയുമാണ.്
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പിതൃഘടകമായി പരമശിവെന പര�ബ�മായ
മഹാ�പപ��ിൽഉൾെ�ടു�ുകയാലും,
�പപ�പിതാവായി�ൂടി മഹാഅനു�ഗഹി�്
മഹാപദവിയും മഹാപ�ാളി�വും
നൽകിയിരി�ുകയാലും,

കു�ു�ളായ മനുഷ�ർ �ആ്�ീയ
സാ�ാത�്ാരം നൽകാനായി� ഏ്കമഹാൈദവമായ
മഹാേദവി ത�ാറാകുേ�ാൾ,ജീവികള�െടയും
�പപ��ിെ�യും പിതാവായപരമശിവെന
ഉൾെ�ടുേ��ത മ്ഹാശാസ�്തപരമായ

ആവശ�മാണ.്സൃഷട്ിയിൽ സ�്തീയ�്ും,�ിതിയിൽ
പുരുഷനും �പാമുഖ�ം നൽകിെ�ാ� മ്ഹാേദവി
മഹാആവിഷ�്രി�ി��� മഹാശാസ�്ത�പകാരം,

�ിതിയുെട ഭാഗമായു�
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിൽജീവികള�െടെയ�ാം

പിതാവുകൂടിയായപരമശിവെന
ഉൾെ�ടുേ�ണെമ�ത മ്ഹാേദവിയുെട

മഹാപ�തിയുെട ഭാഗവുമാണ.്ൈദവ�ിെ�
ഏകദാസനും മഹാദാസനുംഎ�

�ാനമാന�േളാെടൈദവകാര��ള�െടൈദവീക
നട�ി�ിനായി� മ്ഹാ�പവർ�ി�ു�ൈദവ�ിെ�

ഭാഗംഎ�നിലയ�്ുംപരമശിവെന
ഉൾെ�ടുേ��ത മ്ഹാശാസ�്തപരമായ

ആവശ�മാണ.് മഹാേദവിയുെട മഹാ�ാനെ�യും
മഹാശ�ികെളയും മഹാ�പപ�െ�യും

മഹാേദവിെയ�െ�യും �പതിനിധീകരി�ുവാൻ
മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�ിരി�ു�പരമശിവൻ,
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പരമശിവെ�കൂടി കു�ു�ളായജീവികൾെ��ാം
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരെ�മഹാഅനു�ഗഹി�്
നൽകു�മഹാേവളയിൽഏകമഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി മഹാപദവിയും മഹാപ�ാളി�വും
മഹാആന�വും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുകയും,
പരമശിവനിലൂെടഏകമഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
ജീവികൾെ��ാംആ�ീയസാ�ാത�്ാരെ�
മഹാഅനു�ഗഹി� ന്ൽകുകയും െച���ു.

ഏകമഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയാണ മ്ഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി,�ിതി, മഹാനീതി എ�ിവ മഹാനിർ�ഹി�ു�ത.്
മഹാേദവി മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം മഹാനിർ�ഹി�ു�
മഹാനീതിയുെട ഒരംശം മാ�തമാണ പ്രമശിവനിലൂെട
മഹാേദവി തെ�മഹാനിർ �ഹി�ു�സംഹാരംഎ�
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ�പര�ബ�ാന�ം

എ�റിയുേ�ാൾ, മഹാ�പപ��ിെലസൃഷട്ി�ിതികള�ം,
സംഹാരം ഉൾെ�െടയു�മഹാനീതികാര��ള�ംയഥാർ 
��ിൽെച���ത മ്ഹാശ�ിയായ മഹാേദവി

തെ�യാണ.്

മഹാേദവി�ു മാ�തേമശ�ിയു��. മഹാേദവി ശ�ിനൽ 
കിയിെ��ിൽപരമശിവൻ ഉൾെ�െടയാെതാരാൾ �ും ഒരു

പുൽ െ�ാടി ഉയർ�ാൻ േപാലും കഴിയു�ത�.

േമാ�ംഎ�ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ�
പര�ബ�ാന�ം േനടുേ�ാൾ ജീവിയുെട രൂപം

ന��തമാെണ�ും കൂടി വിശദീകരി�ിരു�ു.ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരംഎ�സംഹാരെ�മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി,ഏകദാസനായപരമശിവനിലൂെട മഹാ
നിർ�ഹി�ു�ത എ്�െനെയ�ുംഅറിയി�ിരി�ു�ു.
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ൈദവവി�വം മഹാശാസ�്തപരം
മാ�തമാണ;് മതപരമ�.

�കിസത്ുമത�ിെലന��തവും,
ഇ�ാംമത�ിെലച���ലയുംന��തവും,
ഹി�ുമത�ിെലഓം മഹാശബദ്വും 
അ�ര�ബ�ംകൂടിയായഓംൽ
സേ�ളി�ി���തൈ്ദവ�ിെ�
മഹാസംവിധാന�ിെ�ഭാഗമാണ.്

യഥാർ �മായജനാധിപത�സ��ദായം,
ധർ�ശാസ�്തപരമായ (ൈദവീകമായ)
രാജഭരണ�ിലൂെട ഭൂമിയിെല�ും
സം�ാപിതമാകു�താണ.്

ഓം മഹാശ�ിമ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�
ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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ഏകമഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,സ��ം ഭർ�ാവും,
(മഹാദാസനും) മഹാേദവനുമായപരമശിവന്

�ി�പേകാപെ� മഹാഅനു�ഗഹി� ന്ല ്കിയി���.്
ആകയാൽ,ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ജ്ീവി�ുവാൻ

കു�ു�ൾജാ�ഗതപുലർ�ണം.

ൈദവം മഹാആവിഷ�്രി�ി��� മഹാശാസ�്ത�പകാരം
സ�്തീയ�്ും പുരുഷനും വ�ത�സത്�ളായകടമകൾ
കുടുംബ�ിലുംസമൂഹ�ിലും ഉ�.്സ�്തീ

അ�യാവുേ�ാൾകൂടുതൽ സേ്നഹവും വാ�ല�വും
കു�ികൾ�ു നല ്കും.കു�ികൾ തിരി��ം.പുരുഷൻ 
അ�നാവുേ�ാൾ കു�ികള�െടകു��ള�ംകുറവുകള�ം
തിരു�ു�തും,തിരു�ുവാൻ ശകാര�ള�ംശി�കള�ം
സ�ീകരി�ു�തുമാണ.്അ�െയ കൂടുതൽസേ്നഹി�ുക,
അ�െനകൂടുതൽഅനുസരി�ുകഎ�ി�െനകൂടിയാണ്

ൈദവ�ിെ�മഹാആവിഷ�്ാരം.

കു�ികൾ മുതിരു�തനുസരി� അ്വരുെട വാ�ുകളിലും
�പവർ �ന�ളിലും െത��കള�ംകു��ള�ംകുറേയ�തിനു

പകരം വർ�ി�ാൽഅവർ �ുംകുടുംബ�ിനും
സമുഹ�ിനുംഅതു േശാഭയു�ാ�ി�,

നാശംെച���തുമാണ.്കു�ികേളാടു�സേ്നഹവും
വാ�ല�വുംഅവരുെട മാതാവിൽ കൂടുതലായി
ലയി�ി�ുകയും പിതാവിൽനി�ും മി�േ�ാഴും
മറയ�്ു�തുമായ മഹാസംവിധാനം മഹാേദവി
മഹാ�ാപി�ി���.്കു�ികെളശകാരി�ുകയും
ശി�ി�ുകയും െച���പിതാവ പ്ി�ീട ക്ു�ിെയ
ശി�ി�തിൽ അ�ം േവദനി�ുകയും,കു�ിയുെട
ന�തിനാണേ�ാഎ�ആ്ശ�സി�ുകയും,ശി�ി�
കാര��െളതെ�പി�ീട മ്റ�ുകയുംകൂടി െച���

മഹാസംവിധാനമാണത.്
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മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി,
മഹാമാതാവായി മാ�തം മഹാശാസ�്ത�പകാരം മനുഷ�

സ�്തീശരീരരൂപെ�സ�ീകരി��െകാ�,്
കു�ു�ൾെ��ാം മഹാവാ�ല�ം മാ�തം

നൽകാനും,കു�ു�ൾ�ഏ്തുസമയ�ുംഎ�ും
മഹാമാതാവിേനാട ആ്വശ�െ�ടാനും,

മഹാമാതാവിേനാട െ്കാ�ാനും, െക�ാനും,
െത��കെള ഏ��പറ�പ്�ാ�പി�ാനും,
�മി�ണേമഎ�ു േകഴാനും,ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരം േനടിയാലും മഹാമാതാവായ
മഹാേദവിെയഓർ�ാനും, മഹാേദവിെയ

ദർശി�ാനു�മഹാഭാഗ�ം കൂടുതലായി നൽ കണേമ
എ�ു �പാർ�ി�ാനുെമാെ�മഹാസൗകര��െള 

മഹാഒരു�ിയിരി�ുകയാണ.്

കു�ു�െളശി�ി�ാ�മഹാമാതാവായ
മഹാേദവിയായികഴിയാനാണ മ്ഹാേദവി

മഹാഇഷട്െ�ടു�ത.്കു�ു�ൾ ന�വരായി
ജീവി�ാൽ കു�ു�െളശി�ിേ��തായി വരി�
എ�തും കു�ു�ള�െട മാതാവ അ്േ�ാൾ

സേ�ാഷി�ുെമ�തും മനുഷ�രുെട ഇടയിൽതെ�
വ��മാണ.്അ�െനയിരിെ�

മനുഷ�മാതാവിേന�ാൾ കൃത�മായി 100 മട�്
സേ്നഹെ�മഹാവാ�ല�െമ� േപേരാെട നൽകു�
�സഷട്ാവായ മഹാമാതാവ ത്െ�കു�ു�െള

യാെതാരുകാര��ിലുംശി�ി�ാൻ
ആ�ഗഹി�ു�ി�,ശി�ി�ുകയി�.
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കു�ു�ൾ െത��കൾ െചയത്ാൽ തിരു�ാെത
പ�ി�.അേ�ാൾശി�യുംആവശ�മായി വരു�താണ.്
മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�ളിലുംജീവികളിലും
അവയുെടസൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�െള
നിർ�ഹി�ുകയും നിയ��ി�ുകയും െച���
ഭൗതികശാസ�്തവും ധർ�ശാസ�്തവും

നീതിശാസ�്തവും ഉൾ െ�ടു�ിെ�ാ�ും,അവെയ
എ�ാം ഗൂഢാവ�യിൽ �പവർ�ി�ി�ു�

ജീവനായിെ�ാ�ൈ്ദവ�ിെ�വാതക രൂപവും
പരമാ�ാവുമായഓകസ്ിജൻ

�പവർ�ി�ു�തിെന��ി മഹാ�പപ�ംസത�മാണ,്
മായആണഎ്�ാല ്മിഥ�യ�;ശരീരമാണ �്പധാനം,
ആ�ാവ�,ഓകസ്ിജൻ =ൈദവ�ിെ�വാതക
രൂപം /സത�രൂപംഎ�ീഅ��ായ�ളിലും, ഭാഗം 123
ലുംവിശദമാ�ിയിരു�ു. മഹാമാതാവ എ്�ജീവി
രൂപ�ിൽ തെ�കു�ു�െളതിരു�ുവാനും
ശി�ി�ുവാനുംൈദവംത�ാറാകു�ി�.
മഹാശാസ�്ത�ിലൂെട, മഹാ�പപ��ിെല
വസത്ു�ളില ്ഉ�ട�ം െചയത്ി���

ന��നശ�ികളിലൂെട കു�ു�െളതിരു�ുകയും
ശി�ി�ുകയും െച���മഹാസംവിധാനമാണു�ത.്
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സൃഷട്ിച�ക�ിെ� ര�ാം പകുതിയിൽ ൈദവം
�പത��മായിരി�ുേ�ാൾ, �പത��മായി

ശി�ിേ��ു�സ�ർഭ�ള�ം ഉ�ാകു�താണ.്
അതിനായി, മഹാ�പപ��ിെല മുഴുവൻ 
ജീവികെളയുംഅവരുെട െത��കൾ�്

ധർ�ശാസ�്തപരമായും മഹാനീതിശാസ�്തപരമായും
ശകാരി�ാനുംശാസി�ാനും മ�� ശി�കെള
നൽകാനും,അ�െനഅവെരതിരു�ി
േയാഗ�രാ�ാനും മഹാമാതാവായ മഹാേദവി,

ജീവികള�െടെയ�ാം പിതാവായി മഹാനി�യി�ി���
പരമശിവനിേല� മ്ഹാേകാപഭാവ�െള
�പേവശി�ി�ി���.്യഥാർ��ിൽഇതിെന

അനുകരി�ാണ മ്നുഷ�ജീവിത�ിൽകു�ു�െള
ശകാരി�ാനുംശാസി�ാനും മ�� ശി�കെള
നൽകാനും,അ�െനഅവെരതിരു�ി

േയാഗ�രാ�ാനും മുഖ�മായും പിതാവിെനഅഥവാ
പുരുഷെനനി�യി�ി���ത.്

�പപ�പിതാവ ക്ൂടിയായപരമശിവന,്
മഹാേദവിയിൽനി� മ്ഹാശാസ�്തെ�േനരി�്
ലഭി�ുകയാണ,്ജീവികേളാെട�ാം മഹാകാരുണ�ം
ഉ�ാകു�താണ.്അതായത എ്�തകടു�െത��
െച���വേരാടും�മി�ാൻ േതാ�ു�താണ.്
അറിവി�ാെത െചയത്താണേ�ാഎ�ു�ചി�
�പബലമാകു�താണ.്എ�ാൽ മഹാനീതി
നട�ാവാനും �പപ�ജീവിതം മംഗളമാവാനും

ശി�ാരീതികൾആവശ�വുമാണ.്
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കു�ു�േളാടു�വാ�ല�വും, മഹാ�ാനവും നിമി�ം
പരമശിവന ക്ു�ു�െളശി�ി�ാൻ കഴിയാ�
അവ�ഉ�ാകു�ു.പരമശിവെ� �പസത്ുത
ദുർ�ലാവ�െയമഹാശ�ിയായ മഹാേദവി

പരിഹരി�ു�ത പ്രമശിവന�്ി�പേകാപംഎ�മഹാ
അനു�ഗഹം നൽകിയാണ.്ശാ�നായിരി�ു�പരമശിവൻ 
െപെ�� േ്കാപിഷഠ്നാകുകയും െത��കള ്െച���

കു�ു�െളശി�ി�ുകയും െച���അവ�യാണത.്

മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്�പകാരം പരമശിവന്
െപെ��ു� േകാപം മഹാഅനു�ഗഹി��

നൽകു�േതാെടാ�ം, െപെ��ുതെ�പരമശിവെ�
േകാപഭാവെ�മാ���തും�ി�പ�പസാദിയായി

ഉയർ�ു�ുമു�.്

മഹാേദവി പരമശിവന മ്ഹാശാസ�്തംഅഥവാ
മഹാ�ാനംനല ്കിഅനു�ഗഹി�ിരിെ�
എ�ുെകാ� പ്രമശിവൻ ദുർ�ലനാകു�ു,

എ�ുെകാ��്ി�പേകാപമി�ാെതശി�ി�ാൻ 
കഴിയാെതവരു�ുഎ�ീ േചാദ��ള��.്

കു�ു�േള, െത��കെള െച���തെ�കു�ു�െള
കടു�ശി�കളിലൂെടയ�ാെതതിരു�ുവാൻ 
കു�ു�ൾ�മ്ഹാേദവി കൂടുതൽഅവസരം

നൽകു�തുെകാ�ാണത;്കു�ു�െളകൂടുതലായി 
സേ്നഹി�ു�തു െകാ�ാണത.് മഹാേദവിേയാടു

േചർ�ുവ�ിരി�ു�മഹാവാ�ല��ിെ�ഒരുഓഹരി
പരമശിവനിലും �പവർ �ി�ു�തുെകാ�ാണ്

കു�ു�െളശി�ി�ു�കാര��ിൽ പരമശിവൻ
ദുർ�ലനാവു�ത.്
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കു�ു�െളശി�ി�ാെതതിരു�ാൻമഹാേദവി
പരമശിവനിലൂെട പരി�ശമി�ു�ു.

ശി�ി�യ�ാെതമാർ �മിെ��ു വരുേ�ാള ്,
പരമശിവനിേല� �്പേവശി�ി�ി���തായ

മഹാവാ�ല��ിെ�ഓഹരി മഹാേദവിയിേല�ു
മട�ുകയും,പരമശിവനിൽ മഹാപുരുഷഭാവം

�പകടമാകുകയും െച���ു.�ി�പേകാപവും ശി�യും
നട�ു�ു.�ി�പേകാപ�ിെ�ശാസ�്തംഅതാണ.്തെ�
കു�ു�െളഎ�തമാ�തം മഹാേദവി കരുതു�ുഎ�താണ്

െതളിയു�ത.്

ഇനി,�ി�പേകാപ�ിെ� ഭൗതികശാസ�്തംവിസത്രി�ാം :


മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തെ�ഏകദാസനായ
പരമശിവെ�മഹാആന�മായി മഹാനി�യി�ി���ത 3്0
എ�അളേവാെടയു�മഹാദാസ�ംആെണ� ഭ്ാഗം 2ൽ
വിശദീകരി�ിരു�ു. മഹാദാസ��ിൽ 5അളവിലു�

വാ�ല�ം ഉൾ െ��ി���.്

മഹാ�പപ��ിെലജീവികെളെയ�ാം തെ�
കു�ു�ളായികരുതുംവിധം പരമശിവനിൽ മഹാേദവി
�പവർ�ി�ി�ു�തായ �പസത്ുത 5അളവിലു�

വാ�ല�െ�യാണ പ്രമശിവെന
�ി�പേകാപിയാ�ു�തിനു േവ�ി മഹാേദവി

പിൻവലി�ു�ത.്

30എ�മഹാദാസ�അളവിൽ നി� 5്കുറയുേ�ാൾ 25എ�
അളവ ഉ്�ാകു�ു.വാ�ല�ം ഇ�ാ�തായ 25എ�അളവ്

സൃഷട്ി�ു�ത പ്രമേകാപെ�യാണ.്
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മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായിരു�ുെകാ�്
മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം മഹാപുരുഷ

ഭാവരൂപ�േളാെട പരമശിവൻപരമേകാപേ�ാെട
ക�ിജ�ലി�ു�താണ.്

മാനുഷികതല�ിൽ 25എ�ആന�അളവ്
മനുഷ�ർ തെ��ാൻ മറ�ു�കാമാന�െ�

ഉ�ാ�ുേ�ാൾ ,ൈദവീകതല�ിൽഅ�െനയ�ാ
എ�ും വ��മായിരി�ുമേ�ാ.

മഹാ�പപ��ിെലന��നശ�ികള�െട
അളവുകള�െടഅടി�ാന�ിൽ മനുഷ�രിെല

േകാപ�ിന പ്രമാവധി 20ൽതാെഴഅളവാണുളളത.്

മഹാേദവി,�ി�പേകാപെ���ിയു�പാഠ�െള
ഈയു�വെനഅറിയി�� തുട�ിയകാലഘ��ിൽ 
2008െലആദ�െ� 2 മാസ�ളിൽ �ി�പേകാപെ�
ഈയു�വനിൽ സ�ിേവശി�ി� �്ി�പേകാപം
എ�ാെലെ�� േ്ബാ��െ�ടു�ുകയു�ായി.
അേ�ാ, ഭയ�രംഎ�അ്� േ്ബാ��െ��താണ.്

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
ഭൂമിയിൽ ഉടൻ മായ �പത��മാ�ു�തിെ�

ഭാഗമായി�,്
2018ജൂൈല 12◌ാം തീയതിവെരപരമശിവെന
മഹാഅനു�ഗഹി� ശ്�ിെ�ടു�ിയി���
ഏതാനുംകാര��ൾ ചുവെട പറയു�വയാണ :്

കു�ി�ാല�എ്േ�ാേഴാ ഒരു രാ�തിയിൽഅവിചാരിതമായി
ശിവരൂപം െതളിയുകയും മായുകയും െചയത്ിരു�ു. 13◌ാം
വയ�ിേലാ മേ�ാആണ മ്�ടിയിെല പുതിയകാവ്
മഹാഭ�ദകാളീേദവി േ��ത�ിേല� വ്ലി�ടു�ി�ത.്
യു�ിശാസ�്ത �പകാരമു�ൈദവാേന�ഷണംഅനവധി

വർഷ�ൾനീ�താണ.് മഹാ�ഗ��ിൽ
വിശദീകരി�ി���;്ഇവിെട വിസത്രി�ു�ി�.

മഹാശ�ിയായ മഹാജഗദംബയുെട മഹാഹൃദയമായ
ഓംകാരം, പരമശിവെ�ഹൃദയേ�ാടു േചർ�ുകഴി�ു.
േദവേവദ ഭാഷയായ മലയാള�ിലു�ഓംകാര മ��ം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിെയ�ിലും, മഹാേദവിയുെട
സ�കാര�ം കൂടിയാകയാൽ മറ�ി�� കള�ു.

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര നിയ��ണ
സ�കൂടിയാണ മ്ഹാഹൃദയമായഓംകാരം.ഓംകാരം

�പവർ �ി�ു�െത�െനെയ� സ്ൂചിത
മഹാേവദ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്
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മഹാജഗദംബയുെട മഹാപാദ�ളിൽഇടതുപാദം മുഴുവനും,
വലതുപാദം പകുതിയും, മഹാശരീര�ിെ�പകുതിഭാഗം,

മഹാ വലതുൈക,സൂര�െന ഉൾെ�െട
മഹാ�പപ��ിലു�എ�ും സൃഷട്ി�ാൻകഴിയു�
മൂ�ാം (മഹാസൂര�)േന�തം,ശിര�ിൽ ച���ലയും
ന��തവും, മഹാശാസ�്തംഅഥവാ മഹാേവദം
വീെ�ടു�ു�തുമായിബ�െ����

മഹാശാസ�്തപരമായ മ��ാവതാരം, മഹാ�പപ��ിെല
ഏെതാരുആയുധവും സൃഷട്ി�ാൻകഴിയു� മഹാശൂലം,
ഉടു�ാൻ മഹാനരസിംഹേ�ാൽ, നാവിൽഅ�ര�ബ�ം
കൂടിയായഓം, മഹാശ�ിയുെട മഹാനീതിശാസ�്ത

�പകാരം മാ�തം �പവർ�ി�ുവാൻ കഴു�ിൽ 5തലയു�
ഓംകാരനാഗബ�നം, മഹാ�പപ��ിെ�യും

പരമശിവെ�യും സംര�ണ�ിനായി മഹാശ�ി 10
തലയു� മഹാനാഗമാതാവായി ശിര�ിനു മുകളിൽ ,
ശിര�ിെല മുടിെ��ിൽ നി� ക്ു�ു�ൾെ��ാം
കുടി�ാനായി�,് മഹാേദവി പാൽ ഒഴു�ു�താണ,്

മഹാേദവിയുെട മഹാവാഹനം, മഹാേദവിയുെട ഭർ�ാവ്
എ�ീ മഹാപദവികൾ,തുട�ിയ മഹാദാന�ളായ
മഹാശ�ികെള മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി�ഴി�ു.

(2017ൽഓംകാര നാഗബ�നെ�പരമശിവനിൽ നി�ും
ഒഴിവാ�ി.എ�ാൽഓംകാര നാഗബ�നെ�

മഹാഅനു�ഗഹി� പ്ുനഃ�ാപി�ണെമ�ഈ്യു�വൻ
�പാർ�ി�ു�ു�.് മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്ം േപാെല

പി�ീട ക്ാരണെ�അറിയി�ു�താണ.്)
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ഏകൈദവമായ മഹാേദവിഈയു�വന സ്ംഹാരേദവൻ
എ�മഹാപദവിയും ഓം സത�ം ഓം ധർ�ം ഓംനീതി

സംഹാരം എ�സംഹാര മ��െ�യും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകി. മനുഷ�ർ� അ്തിൽകാര�മി�എ�ിലും
പരസ�െ�ടു�ിയത മ്നുഷ�രുെട സംഹാരം എ�

േമാ�െ�മഹാേദവി പരമശിവനിലൂെട നിർ�ഹി�ു�ത്
സത�ധർ�നീതികെളആധാരമാ�ിയാണ്
എ�റിയി�ാനാണ.് മാ�തമ�ാ, മഹാേദവിേയാ

പരമശിവേനാ മാനുഷികഅവതാരം എടു�ുേ�ാൾ വ��ി
ബ��ളിൽ ഉ�ാകു�ന��നതകൾ േമാ�െ�
വിപരീതമായിബാധി�ി�എ�അ്റിയി�ുകയുമാണ.്

1989േലാ 1991േലാആണ �്ബ�മഹാേദവി
പരമശിവൻഎ�മഹാപദവിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�്
ഇേ�ാഴെ�മനുഷ�ജ��ിൽനൽകിയെത�ിൽ,

2017ലാണ മ്ഹാേദവൻഎ�മഹാപദവിെയ
�ിരമായി ഉപേയാഗി�ാൻ മഹാഅനു�ഗഹി�്

ആശീർവദി�ത.്

മഹാദാന�ളിൽചിലവ �പത��മായും ചിലവ
�പതീകാ�കമായും ചിലവഅ�ാതമായുമാണ്

മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയത.്
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മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽ കിയ മഹാദാന�ൾകൂടിയായ
മഹാശ�ികൾ,ഏകമഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട
മഹാദാസനായ പരമശിവനിൽ പൂർ�മായി �പവർ�ി��
തുട�ിയി�ി�; മഹാ�ാനഭാഗം മാ�തമാണ ന്ിലവിൽ

�പവർ�ി��െകാ�ിരി�ു�ത !് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട
മഹാഇഷട്�ൾ�അ്നുസരി��മാ�തം �പവർ�ി�ു�താണ;്
അേതാെട പരമശിവെ� മാനുഷികാവ�യ�് ക്ാതലായ

മാ��ൾ ഉ�ാവു�താണ !്

ൈദവീകമായസേ്നഹവാ�ല��േളാെട,
ജീവിേയാസ�്തീേയാപുരുഷേനാഅ�ാ�തും,
മഹാശാസ�്തപരം മാ�തവും,യാെതാരു

മത�ള�മായുംബ�മി�ാ�തും,സർ�ജീവികള�ം
ഉൾെ�െടയു�മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി

സംഹാരകർ�ാവും, മഹാനീതിപതിയും,
(മഹാപിതാവും) മഹാമാതാവും,ഏകമഹാശ�ിയും,
ഏകൈദവവുമായമഹാേദവിയുെട മഹാദാസനും

മഹാേദവനുമായപരമശിവൻ.
13.07.2018; Reedited & Republished on Tuesday 17 July 2018.

Ref.മഹാേവദം :https://drive.google.com/file/d/0B3b8QSCTai1PbHR5
OGVPSGpFbVk/view?usp=drivesdk OR www.omsathyam.com

ഓംമഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ�
ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം.



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

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയ നമി�ു� .ുഅേ�ശിവ! ഓംസത�ം ഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം..പരമശിവൻ 354

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
ഓംസത�ംഓംധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം

എ� 'സംഹാര മ��െ�' മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിെ�ാ� ത്െ� �പതിനിധിയും

�പപ�പിതാവും മഹാദാസനുംമഹാേദവനുമായ
പരമശിവെനസംഹാരേദവനായി

മഹാനിയമി�ു�ു. �ഗ�കാരെനമഹാനിയമി��
കഴി�ു.

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,സംഹാരേദവനായി�്
മഹാഅനു�ഗഹി� പരമശിവെ�നാവിൽ 

കുറി�ി���അടി�ാനഅ�ര�ബ�മായ 3,
നാവിെ� ഉ�ിേല�ായാണ മ്ഹാകുറി�ി���ത.്

സംഹാരം നട�ുേ�ാൾപരമശിവെ�
വായിേല�ാണഓ്േരാ മനുഷ�െ�യും
ജീവാ�ാവആ്ദ�ം �പേവശി�ു�ത.്

സംഹാരം
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പരമശിവെ�നാവിലു� 3എ�
അ�ര�ബ�മായഓം

ജീവാ�ാവിെനപരമശിവെ�ഹൃദയേ�ാടു
േചർ�ു �പവർ�ി�ു�തായ

മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ
ഓംകാര�ിേല� ന്യി�ു�ു.

ഓംകാരംകൂടിയായ മഹാേദവി,
ഓംകാരനീതിശാസ�്ത �പകാരം,

മനുഷ�െ�ജീവാ�ാവിന ന്��തപദവിയായ

ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ�പര�ബ�ാന�ം
എ�േമാ�ംമഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു.
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(ആദ�മഹാകാലച�ക�ിൽസംഹാരകാര��ൾ�ായി

സംഹാരേദവിഎ� േപരിൽ, മഹാേദവിയുെട
ഒരു ഭാഗം േവർതിരി�ു �പവർ�ി�ി���.് മഹാ
ഉ�ഗസ�രൂപിണിയായസംഹാരേദവിെയ ഭ�ദകാളിെയ�്
അേനകർ െത�ി�രി�ി���.്നാവ പ്ുറേ�യ�്ി��ം

അേനകംൈകകേളാെടയുംൈകകളിൽ
ആയുധ�േളാെടയും ശിവെ�െന�ിൽ ഒരു കാൽ

ചവി�ിയും നിൽ�ു� ഭ�ദകാളിെയ�അ്റിയെ�ടു� മഹാ
ഉ�ഗസ�രൂപിണിയായസംഹാരേദവിയുെട ചി�ത�ള�ം

വി�ഗഹ�ള�ംഏെറയു�.്സംഹാരേദവി പുറേ�യ�്ിടു�
നാവ സ്ംഹാര�ിനു�താണ.്

മഹാസൃഷട്ിച�കം മുതൽ ഓംമഹാശ�ി മ�ടി
മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി
മഹാ�പപ��ിെ�മഹാഭരണാധികാരിയും
മഹാനീതിപതിയുമായി മഹാേശാഭി�ുേ�ാൾ ,

മഹാനീതിനിർ�ഹണ�ിെലവളെരെ�റിെയാരു ഭാഗം
മാ�തമായസംഹാരകാര��െള മഹാനിർ�ഹി�ു�ത്

പരമശിവനിലൂെടയാണ.്സംഹാരേദവിെയപരമശിവനിേല�്
േചർ�ുകയാൽ േമലിൽ സംഹാരേദവി ഉ�ായിരി�ു�ത�.

മാ�തമ�,സംഹാരം െച��േ�ാഴും മഹാേദവിയുെട
മഹാഇഷട്�ൾഅനുസരി��ം,പരമശിവെ�നാവും
പുറേ�യ�് ന്ീള��താണ.്അറിയുക:സംഹാരേദവി
മഹാഭ�ദകാളിയ�. മഹാ�പപ�ം ഉൾെ�െടസർ�വും
ഭ�ദെ�ടു�ിയിരി�ു�തആ്രാേണാ,ആരിൽ 

ഭ�ദമായിരി�ു�ുേവാ, ഭ�ദമാ�ാൻ കഴിവു�താേരാ,ആ
മഹാശ�ിയാണ മ്ഹാഭ�ദകാളി. മഹാേദവിയാണ്

മഹാഭ�ദകാളി.)
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�ഗ��ിെല േപജുകെളസ�ശ�ംവായി��വ�
കു�ു�േളാട ഇ്നി ഒരുകാര�ം േചാദി��െകാ�െ�.
മഹാമാതാവായിെ�ാ� മ്ഹാശാസ�്തവും
മഹാ�പപ�വും മഹാആവിേഷ�രി�്
ജീവികെളെയ�ാംസൃഷട്ി�ുകയും,തെ�
കു�ു�ളായി ജീവികെളെയ�ാം

മഹാകരുതുകയും, ഒരു മഹാജീവിയായിെ�ാ�്
കു�ു�ൾ�ുേവ�ി ജീവി�ുകയും,

കു�ു�ൾ�ത്ാൻനൽകു�മഹാവാ�ല�െ�
തെ�മഹാആന�മായി� മ്ഹാനി�യി�ുകയും,
മഹാനീതിപതി കൂടിയായിെ�ാ�എ്�ാ

കു�ു�ൾ�ും മഹാസമനീതി നൽകുകയും,
അന�മായ മഹാആന��െള ഭൂമിയിൽ വ�്
കു�ു�ൾ�പ്രിചയെ�ടു�ുകയും,ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ിൽകു�ു�ൾെ��ാം

അന�മായ മഹാആന��െള
അന�കാലേ�യ�് മ്ഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകുകയും െച���മഹാശ�ിയായ

ൈദവ�ിെ� മഹാഇഷട്മനുസരി� ജ്ീവിേ�േ� ?

കു�ു�െള�ാം ധർ�ശാസ�്ത�പകാരം
പരമാന�േ�ാെട ജീവി��കാണാനാണ മ്ഹാേദവി

മഹാഇഷട്െ�ടു�ത.്

(കു�ു�ള�െടആ�ഗഹ�ിനു വഴ�ി, മഹാേദവിെയ
ആരാധി� സ്േ്നഹവും ന�ിയും �പകാശി�ി�ാൻ
മഹാശാസ�്തെ�മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�
ഏകജ��ിൽ 50വയ�ിനു േമൽ മാ�തം
കു�ു�ൾെ��ാം മഹാഅനുവാദമു�.്)
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ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻഓംഎ�മഹാേദവിയുെട മഹാചിരി
മഹാസംഗീതമായി ഉടൻ മുഴ�ി െ�ാ�ൈ്ദവവി�വം

ആരംഭി�ു�േതാെട,മഹാേദവിഈയു�വനിലൂെട
െവളിെ�ടു�ിേ�ാരു�ൈദവവചന�െളസൃഷട്ികൾ
മാ�തമായ മനുഷ�ർസ�ൂർ�മായി വിശ�സി�ു�താണ;്

മ�� വഴികൾയാെതാരാൾ�ും ഇ� !

മതജാതിരാഷ�്ടീയേദശീയജീവികൾെ��ാം
മനുഷ�രായി പരിണാമംസംഭവി�െ� !

മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുംമഹാേദവനുമായ മഹാേദവി,

മഹാ�പപ�െ�യും മഹാശാസ�്തെ�യും മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു�ജീവികെളയും മഹാസൃഷട്ി�ുകയും
മഹാവാ�ല�െ�നൽകി മഹാപരിപാലി�ുകയും

െച���തആ്ർ�ു േവ�ിയാണ ?്

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി
സർ�തും െച���ത ക്ു�ു�ളായനി�ൾ

ഓേരാരു�ർ�ും േവ�ിയാണ.്
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കു�ു�ൾെചേ��േതാ ?

ധർ�ശാസ�്തപരമായിആന�ി��
ജീവി�ണംഎ�തു മാ�തം.
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... മഹാേദവി ഭൂമിയിൽ 
മഹാഎഴുെ��ി�ഴി�ു.

മഹാശ�ിയായമഹാേദവി ഉടെന ഭൂമിയിെല�ും
ഓംഎ� മ്ഹാചിരി� മ്ായ �പത��മാ�ു�തും
ഭൂമിയിൽസ�ർ�രാജ�ം�ാപി�ു�തുമാണ.് മായ
�പത��മാ�ിയി� 5്00വർ ഷ�ൾ�ു േശഷം മാ�തം
ആരംഭി�ു�സംഹാരെ���ി ഇവിെടകൂടുതൽ 
വിശദീകരിേ��തി�. മഹാ�ഗ��ിൽലഭ�മാണ.്

മഹാേദവിഏതാനുംമഹാപാഠ�െളൈവകാെത
െവളിെ�ടു�ു�താണ.്ആദിയുംഅ�വുംഇ�ാ�
മഹാ�ാനംഎ�മഹാശാസ�്തം പുതിയശാസ�്ത
പാഠ�െള ഉൾെ�ാ�ുതുടരു�താണ.് േശഷം

ൈദവശാസ�്ത �ഗ��െളയുംഅഥവാ േവദ�െളയുംകൂടി
�പാേയണമഹാശ�ിയായ മഹാേദവി

സംഹരി�ു�താെണ�ും കു�ു�െള�ാം
അറി�ുെകാ�ണം.

എ�,്
മഹാേദവി�ുേവ�ി,

മഹാക�ന�പകാരം, മഹാദാസനും
മഹാേദവനുമായ
പരമശിവൻ

ഓംസത�ംഓംധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം.

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


