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GOD HAS ARRIVED,
OM, OMKARAM,
Omkara Science of

Justice, Godly
Economy, Woman,
Cow, Calendar,

Body, Soul, Prayer,
Worship, and many

topics are
explained as per
the Resurrected
Supreme Science
@ the True Vedas,
in English in Part 4,
Page Nr 1087‐1383 &
Godly Punishments
in Part 3, Page 202‐242.
TRUE VEDAS : 1. Physical
Science, 2. Science of
Duties & Virtues, 3.

SUPREME SCIENCE OF JUSTICE,
4. Forbidden Magical Science.
ൈദവ�ിെ�
മഹാ�ാനമാണ്

മഹാശാസ�്തം/ േവദ�ൾ;
യാെതാരു പിഴവു കള�മി�ാെത മ�ിലു�.്
ഏകദാസന ംു ലൂെടയ മുായ പരമശിവനിലൂെട
�ഗ�മായി �പസി�ീകരി�ുേ�ാൾ,അടി�ാന

പരമായിസ�ൂർ�മായ േവദ�ളിെല
നാമമാ�തമായ പിഴവുകൾ േപാലും
ൈദവ�ിേ�ത�;കാലാനുസൃതമായി
പരമശിവനിലൂെടേയാ,ശാസ�്തസമൂഹ�ിന്
അവസര�െള നൽകിേയാ, മഹാശ�ിയ ംു

മഹാ�ാനിയ ംു മഹാനീതിപതിയ ംു മഹാപിതാവംു
മഹാമാതാവംു മഹാവാ�ല�വുമായ

മഹാേദവി മഹാശു�ി
െച���താണ.്.പരമശിവൻ.
OPENING OF MAYA : PAGES 1368‐1383
ൈദവമ���ൾ 1384‐1396.

2017 AUGUST 27, SUNDAY.

OM will soon Sound everywhere
on/in Earth. The Ministries in States
& Countries at that Time should

continue, retrench the MLAs, MPs, etc and start
correct everything as per the True Vedas detailed in this

Supreme E‐book... Obey this Godly Order.

ഭൂമിയിൽ ഉടെനഓം മുഴ�ു�താണ.്
സം�ാന�ളിലും രാജ��ളിലും
ത�മയമു�മ��ിസഭകൾ
തുടേര�തും നിയമസഭാഅംഗ�െള

പിരി��വിേട�തുമാണ.്..ൈദവാ� പാലി�ുക.

No more Elections. True Vedic Kingly Rule begins.
ഇല�ൻ േമലിൽഇ�.ധർ�ശാസ�്ത രാജഭരണം മാ�തം.

ൈദവം
ൈദവരൂപം

ഓം നമഃ ശിവായ

ഓം ഓംകാരം
ഓംകാരനീതിശാസ�്തം

മഹാലിംഗം
WHEN THE SUPREME MOTHER BEGINS THE CONTINUOUS SUPREME LAUGH FOR 3‐33 YEARS,

MESMERISM WOULD DEVELOP IN ALL PEOPLE ON EARTH, INCLUDING THE RULERS, JUDGES, POLICE,
MILITARY, WORKERS, COMMON PEOPLE, ETC. IT WOULD ENDANGER THE FAMILY AND SOCIAL LIFE
IN ALL COUNTRIES. THIS SUPREME E‐BOOK IS TO CONTROL ALL PEOPLE ON EARTH IN ORDER THAT
THE PANIC REDUCED, AND THEY CARE TO LIVE ACCORDING TO THE SCIENCE OF DUTIES & VIRTUES.

*മഹാലിംഗം*
മഹാശാസ�്തപരമാണ.്
മഹാലിംഗം=ശിവലിംഗം.
ശിവലിംഗ�ിന്
മത�ള�മായും
ൈലംഗിക

കാര��ള�മായും
ബ�മി�.

മഹാലിംഗം
=ആകാശം
യാെതാരു മനുഷ�നും
യാെതാരു േദശ�ും
ജനി�ു�ി�.എ�ാവരും
ജനി�ു�ത മ്ഹാശിവയും
മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ
ൈദവ�ിെ�
മഹാലിംഗമായ

ആകാശ�ിനക�ാണ.്
ഭാഗം 3‐ൽ

വിശദീകരി�ി���.്

മലയാളം >MalayalaM<
=യഥാർ� േവദ�െള
എ�ാ സൃഷട്ിച�ക�ളിലും
അവതരി�ി�ു�

േവദഭാഷ=ൈദവ ഭാഷ.
മലയാളഭാഷ=ൈദവഭാഷ.
മലയാളനാട =്ൈദവ
നാട =് (സമസത്) ഭൂമി.
മലയാളവംു മലയാളനാട ംുസൃഷട്ി�ത്
മലയാളികള�.ശബദ് �ബ�ംആയഓം
ആണ ഭ്ൂമിയിെല എ�ാ ഭാഷകള�ം
സൃഷട്ി�ത.്അതി�ർ�ംഭൂമിയിെല
എ�ാ ഭാഷകള�ംഎ�ാവരുേടത ംുആണ;്
എ�ാനാടുകള�ംഎ�ാവരുേടയ ംുആണ;്
അത െുകാ�ുതെ�യാണ ഒ്രു നാ�ിൽ
ജനി�ുകയ ംു ജീവി�ുകയ ംു െച���
മനുഷ�ന ംു മ���ജീവികൾ� ംു
മെ�ാരു നാ�ിൽ േപായിജീവി�ാൻ
സാധി�ു�ത;് ഭ�ണം ജലം വായു
ജീവികൾത ടു�ിയവഇണ�ു�ത.്

�ബ�േക��മായ മ�ടി,
േകരള�ിലാകയാൽ, േകരളം

ൈദവ�ിെ�സ��ം നാടാണ;്കടൽ
വിഴു�ിയാല ംു േകരള�ിെന വീ� ംു
സൃഷട്ി�ു�താണ;്അവ ജന�ള�െട
വിഷയ�ള�മ�. േവദ�ള�െട
മു ഖ�ഭാഗ�െള അ�ർേദശീയ

ഭാഷയായഇം�ീഷിൽ
തർ�മ െചയത്ി���;്ഈഇ
മഹാ�ഗ��ിൽ േചർ�ി��മു �.്
ഭൂമിയിെല എ�ാ ജന�ൾ�ംു

േവ�ി ഭൂമിയിൽ മു ഴുവൻഓം
മുഴ�ിൈദവവി�വം
മഹാആരംഭി�ുേ�ാൾ,
ഭൂമിയിെലഎ�ാ നാടുകളിലും

ഇമഹാ�ഗ�ം മതിയാക ംു .
OPENING OF MAYA : PAGES 1368‐1383

ൈദവമ���ൾ 1384‐1396.

യഥാർ�മായ േവദ�ൾ
This Supreme E‐book awards 1% Holiness if shared to 100 wrong men beforeOPENING OF MAYA.

Believe in Sathyam (Truth) & live by Sathyam. With Godly love, MahaaDaasan PARAMASIVAN.
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ഭൂമിയിൽ ഉടെന മഹാആരംഭി�ു�ൈദവവി�വേ�ാെട,
മനുഷ�രുെടആവശ�വുംആന�വുംആയ 'ജീവിതം, മഹാസമനീതി,
സമാധാനം, െപാതുഭരണം, ഭ�ി' എ�ി�െനയു� കാര��ളിെല
�പധാന മാ��െള മഹാശാസ�്തപരമായിഅറിയി�ു�ു. ജാ�ഗത !

ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിെലയും ജന�െള സംബ�ി�ു�
കാര��ളാണവ. �പേത�ക രാഷ�്ട�ള�മാേയാ സം�ാന�ള�മാേയാ
മാ�തം ബ�െ��ത�ാ എ� സ്ുവ��മായി അറി�ുെകാ�ണം.
�പപ��ിെലസർ�കാര��ള�ം മഹാശാസ�്തപരം മാ�തമാണ.്

ഓംഎ�ാെണ�ു വിശദീകരി�ുവാൻ േയാഗ�തഅത�ാവശ�മാണ.്
മഹാേദവി, മഹാദശമി രാ�തിയിൽഈയു�വെ�നാവിൽ 'ഓം'-െ�

മൂലവുംഅ�ര�ബ�വുമായ ' 3 ' കുറി�താെണ�്
മഹാഎളിമേയാെടയും മഹാസേ�ാഷേ�ാെടയുംഅറിയി�ു�ു.

മഹാശിവനുംമഹാശിവയുമായ മഹാേദവി യുെട മ��ാവതാരവും അ�ര�ബ�വും
മഹാേദവിയുെട ഭാഗം കൂടിയായ പരമശിവന �്പത��മായി മഹാഅന �ുഗഹി�� നൽകി;
ൈദവവി�വ‐മുേ�ാടിയായി യഥാർ�മായ 3+1 േവദ�െളയുംവീെ�ടു�ിരി�ു� :ു
ഭൗതികശാസ�്തം,ധർ�ശാസ�്തം,ആ�ീയശാസ�്തം,വർ��മായമ��ശാസ�്തം.

ൈദവ വി�വേ�ാടു േചർ� േ്കരളെ�കടൽ വിഴു�ുകയും പുതിയ സൃഷട്ി ച�കംആരംഭി�ും
മു� പ്ുനർസൃഷട്ി�ു�തുമായ �പതിഭാസം എ�ാ സൃഷട്ി ച�ക�ളിലും ഉ�.് േനടിയ �ാനം
െകാ� അ്�വിശ�ാസ �പചരണം,കടു�അഹംഭാവം,അധമവിേനാദ�ൾ, മ�ര�ൾ,സേ്നഹ
ശൂന�ത തുട�ിയവ വർ�ി� ജീവാ�ാ�െള േകരള�ിൽ കൂടുതലായി പുനർ�നി�ി�ുകയും
കടൽ വിഴു�ൽ മു� ഒ്രു ൈദവശി�യായി പരിണമി�ി��ം േപാ�ിരു� .ു മാ�തമ�; േകരള�ിന്
അതിവിശിഷട്ത ഉെ�� െത�ി�ാരണ മാ�ാനു� പഴയകാല പ�തിയും ആയിരു� .ു എ�ാൽ
മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാവാ�ല�വുമായ മഹാേദവി
മഹാഅവതരി�ു� ഇ�വണെ� മഹാസൃഷട്ിച�കം മുതൽ അത ഒ്ഴിവാ�ാൻ മഹാേദവി
ഉേ�ശി��.എ�ാൽധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ�മു�െ�രിയാർഅണെ�� ക്രാർ ഉ�ാ�ിെ�ാ�്
േകരളെ� കടെലടു�ാൻ അ�ാനികള�ം അവിേവകികള�മായ ഭരണാധികാരികൾ
വഴിയു�ാ�ിയിരി�ു� .ു മലയാളനാടായ ഭൂമിയിെലയും, േക��മായ േകരള�ിെലയും, സമസത്
ജന�െളഓംകാര നീതി ശാസ�്ത �പകാരം മഹാേദവിസദാ ര�ി�ു�ു�.്! നാടിെ�കാര��ിൽ
കരാർ ഉ�ാ�ാൻ ഭൂമിയും നാടുമായൈദവ�ിനു മാ�തമാണ അ്വകാശവുംഅധികാരവും ഉ�ത.്
ജനേ�ദാഹികളായ ഭരണാധികാരികൾ�ുംമ��ം,നാട സ്ൃഷട്ി�ാനുംവ��ിസ�ാത���മു� !്

ൈദവ�ിെ�മഹാചിരികൂടിയായഓം ഭൂമിയിൽ മുഴുവൻഉടെനമുഴ�ും !.
OPENING OF MAYA : BRIEFED IN PAGES 1368‐1383. ൈദവമ���ൾ : 1384 ‐ 1396.
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52
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ഭാഗം ഒ� (്( 1 )).
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ഭാഗം (( 1 )) : ൈദവവും,ൈദവരൂപവും
മഹാശ�ി =ൈദവം.

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

മഹാ +ശ�ി = മഹാശ�ി.ലളിതമായ
നാമം. മഹാശ�ിയാണൈ്ദവം.

മനുഷ�ൻ കാണു�തും കാണാ�തും, അറിയു�തും
അറിയാ�തുമായ മഹാ�പപ�െ� സൃഷട്ി�ാനും
പരിപാലി�ാനും, ആദിയും അ�വുമി�ാ� ഒരു
മഹാശ�ി�ു മാ�തേമ സാധി�ൂ. ൈദവ�ിെ�
മഹാശാസ�്തപരമായ നാമം മഹാശ�ി ആവു�ത്
അ�െനയാണ.് മഹാശ�ി ഒേ�യു��. കാരണം,
മഹാ�പപ��ിെല ജീവികൾ, വസത്ു�ൾ തുട�ിയ
സർ�വും സൃഷട്ി�ി���ത്അണു (atom)�ൂ�ം
െകാ�ാണ.് �പപ��ിെല േജ�ാതി��കളായ സൂര�
ന��ത�ഗഹഉപ�ഗഹ�ള�െടയും ഭൂമിയിെല സമസത്
വസത്ു�ള�െടയും ജീവികള�െടയും ഘടനകകെളയും
�പവർ�ന�െളയും വിശകലനം െച��േ�ാൾ ഏക
ൈദവം / ഏകമഹാശ�ി മാ�തേമയു�� എ�്
േബാ��മാകു�താണ.്ആദിയും അ�വുമി�ാ� ഒരു
മഹാശ�ി� /്ൈദവ�ിന ര്�ാമേനാ സഹായിേയാ
ആവശ�മി�.
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മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െളയും
മഹാശാസ�്തെ�യും വിശകലനം െചയത്ാൽ
മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിന്ആദിയും അ�വുമി
�ാ�മഹാ�ാനമാണ ഉ്�െത�ുംസുവ��മാണ.്

ൈദവ�ിെ� മഹാ�ാനെ� 'മഹാശാസ�്തം'എ�
േപരിൽ മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�ൾ�ആ്ധാരമാ�ിയിരി�ുകയാണ.്

ഭ�ദമാ�ുക എ� പദ�ിന് സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള മഹാമംഗളമായി നിർ�ഹി�ുക എ�
അർ�മു�.്ൈദവ�ിെ� േനരി��� �പവൃ�ികെള
'മഹാ' േചർ� പ്റയുകയും എഴുതുകയും െച���ത്
കു�ു�ള�െട  മനുഷ�രുെട  �ഗാഹ�ശ�ിെയ
കൂടുതൽ ഉയർ�ാനാണ;് ൈദവ�ിനു േവ�ിയ�.
മഹായുെട ആവർ�നം െകാ�്പഠന മാധുര�ം
കുറയു�ത�ാ എ�് േബാ��െ�ടുവാൻ മഹാ
ഒഴിവാ�ിയ പദ�ളിൽ മഹാ േചർ�ു വായി�ുക.

മലയാള ഭാഷ േദവഭാഷയാകു�തും ഇ��, േകരളം,
തമിഴന്ാട ത്ുട�ിയ �പേദശ�ൾ� �്പേത�ക �ാനം
ഉ�ാകു�തും, അതിെ� േപരിൽ അവിട�ളിൽ
എേ�ാണം ജനി�ുകയും ജീവി�ുകയും െച���
മനുഷ�ർ�്േകമ�ം കാ�ാൻ ഒ��ം അവകാശം
ഇ�ാ�ത്എ�െനയാെണ�ും മ��ം 'ഓംസത�ം
േഡാ�േ്കാം www.omsathyam.com' െവബൈ്സ�ിൽ
നി�്സൗജന�മായി ലഭി�ു� മഹാ�ഗ��ിൽ
വിശദീകരി�ി���.്
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ഏതാനുംൈദവനാമ�ള�െടവിശകലനം :

മഹാശ�ിയാണ ൈ്ദവം എ� നിർ�ചന�ിൽ
മഹാ�പപ�ം ഉൾെ�ടണെമ�ി�.

മഹാ�ാനെ�യും, ജീവികള�െട ഘടനകെളയും
മ��ം കണ�ാ�ുേ�ാൾ, ആദിയും അ�വുമി�ാ�
ഏക മഹാശ�ിയായും, ഒരു മഹാജീവി േപാെലയും,
ൈദവെ� കണ�ാ�ണം. ജീവികള�െടെയ�ാം
മഹാമാതാവും മഹാപിതാവും മഹാനീതിപതിയുെമ�ാം
ഏകൈദവം തെ�യാകുേ�ാൾ, സ�്തീ പുരുഷ
രൂപ�െളകുറി�ു� ലിംഗേഭദം പറയാനാവി�.

വിേവചനശ�ികെള കുറി�ു� ശാസ�്ത �ാനം
മനുഷ�ൻ എ� ജീവി� മ്ാ�തം നൽകിയിരി�യാൽ
മനുഷ�നുമായി ഒരു സാമ�ം ഉ�.് മനുഷ�ന ഉ്പരിയായ
അവ�െയ 'േദവനും േദവിയും' കുറി�ുേ�ാൾ,
'േദവനും േദവിയും' േചർ�തായ 'ൈദവം' ആണും
െപ��ം േചർ� രൂപമു�െതേ�ാ, ആണും െപ��ം
അ�ാ� അവ�യു�െതേ�ാ ഒെ� പറയണം.
േദവൻ + േദവി =ൈദവം എ� പദ�ിൽ ജീവിബ�ം
ഉൾെ�ടുകയാൽ �പപ�ജീവി� േ്ചരും.

പരിശു�മായ ആ�ാവ =് പരിശു�ാ�ാവ്എ�
േപരിന �്പപ�ബ�മു�;്വ��ത േപാരാ.
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മനുഷ�ാവ�യിൽ കുടുംബസമൂഹ ഭരണകാര��െള
പുരുഷൻ ഭരി�ുകയാൽ, ആദിയും അ�വുമി�ാ�
മഹാശ�ി�്അ�ാഹു എ� നാമം ഭാഗികമായി
േചരും;എ�ാൽ �പാേയണ പു�ിംഗം വികസി�ു�തും
'അവൻ, He' എ�ിവ ഉറ� ൈ്ദവം 'പുരുഷനാെണ�ും
മഹാജീവി' ആെണ�ുമു� �പതീതി ഉ�ാകു�താണ.്
അതു പാടി�; ൈദവനി�യാണ.് അെ��ാൽ, ജീവി
രൂപവും പുരുഷ രൂപവും ൈദവം സ�ീകരി�ണം.
ഏെതാരു ജീവിരൂപം സ�ീകരി��ം (സ�ീകരി�ാെതയും)
�പപ��ിെ� സൃഷട്ിയും പരിപാലനവും െച��വാൻ
ആദിയും അ�വും ഇ�ാ� ഏകമഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിനു ശ�ിയു�.്

കാളി = സ�്തീ. മഹാ�പപ�െത �പസവി� /സൃഷട്ി�
സ�്തീ = മഹാമാതാവ =് മഹാജഗദംബ = മഹാഭ�ദകാളി
എ� നാമം �പകാരം മഹാജീവിയും സ�്തീയുമാണ.്
(ഭ�ദമാ�ുവാൻ ശ�ിയു� സ�്തീ = ഭ�ദകാളി.). േമൽ
കുറി�തുേപാെല ഏെതാരു ജീവിരൂപം സ�ീകരി��ം
�പപ��ിെ� സൃഷട്ിയും പരിപാലനവും െച��വാൻ
ശ�ിയു� ൈദവം, ഒരു രൂപെ� സ�ീകരി�ു�ത്
ൈദവ�ിെ�വിഷയവും ഇഷട്വുമാണ.്

GOD എ� പദം അ�ർേ�ശീയ ഭാഷയായ ഇം�ീഷിൽ
ൈദവം എ� അർ��ിൽ ഉപേയാഗി��വരു�ു.
GOOD = ' ന�ത '്എ�പദ�ിൽനി� ഉ്�വി�താണ;്
ആകയാൽ ധർ� ശാസ�്ത പരമായി ഉചിതവും
ലളിതവുമാണ;്കൂടുതൽവിശദീകരണംസാ��വുമ�.
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മഹാശ�ിയായ ൈദവം രൂപെ� സ�ീകരി�ു�ത്
മുഖ�മായും 3 മഹാഅവ�കെളആധാരമാ�ിയാണ.്

1. �ബ�ം

ഓം എ� മ്ഹാശ�ി� മ്ു�ിൽ േചർ�ുേ�ാൾ
ഉചിതം; എ�ാൽ എ�ിനു േചർ�ണം ? �ഗഹി�ാൻ
ൈദവ�ിെ� അനു�ഗഹം നിർ��ം. ഓം
എ�ാെണ�ും എ�െനയാെണ�ും ചുവെട (( 3 ))ൽ
വിശദമാ�ിയി���.് മനുഷ�ർ� ഒ്��ം അറിയാ�
�പപ��ള�െ��ിൽ േപാലും അവയും ൈദവ
നിർ�ചന�ിൽ ഉൾെ�ടുേ��തു�.് മനുഷ�ന്
സ��ി�ാൻ കൂടി കഴിയാ� മ�� ശാസ�്ത�ള�ം മ��
�പപ��ള�ം സൃഷട്ി�ാനാവു� 'മഹാശ�ി' മനുഷ�
 സ���ൾ� അ്തീതമാണ.് �പപ�െ� മാ�തം
ആധാരമാ�ിെ�ാ�് ഏകമഹാശ�ിയായ
ൈദവെ� മന�ിലാ�ു�തിൽ വലിയ പിഴവു�.്
എെ��ാൽ മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു� �പപ�െ�
സൃഷട്ി�ാെതയും മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിനു
കഴിയാം. മഹാശ�ി മാ�തം. മഹാ..ശ�ി എ�
വാ�ിന്�പപ�വുമായി ബ�മു�.് ആകയാൽ
മഹാസത�ം എ� പദം താരതേമ�ന കൂടുതൽ േചരും.
മഹാസത�ം എ� പദവും മഹാ�പപ�വുമായി
ബ�െ��താകയാൽ സ�ൂർ�മ�  ! മനുഷ�ർ
അറിയു� �പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതികൾ
െച��� മഹാശ�ിെയ �പപ��ിന അ്തീതമായ
മഹാശ�ിെയ�ു തിരി�റി� മ്ഹാസത�ം എ�്
കഷട്ി�� േപരിടാെമ��ാെത, മഹാ�പപ��ിെ�
ഭാഗമായ മനുഷ�ന,് മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ
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പദം അഥവാ േപര്ഉപേയാഗി�ാൻ കഴിവി� !
അേതസമയം മഹാ�പപ��ിന് അതീതവും
മനുഷ�െ� ഭാവനയ�് ഉ്പരിയുമായ ൈദവ�ിെ�
അവ�െയ��ി മനുഷ�ന് േബാധമു�ാവുകയും
േവണം. അതി�ായി�് ൈദവ�ിെ� ഭാഗമായ
ഏകദാസനിലൂെട 1000 േകാടി വർഷ�ൾ�ു മു�,്
ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല,ആദ� സൃഷട്ിച�ക�ിൽ,
ൈദവം അറിയി�ി��� മഹാനാമമാണ് �ബ�ം.
മഹാ�പപ��ിെല ജീവികൾ മാ�തമായ മനുഷ�ർ,
മഹാ�പപ�വുമായി�് ബ�മി�ാ�തായ �ബ�ം
എ� മഹാനാമെ� ത�ള�െട �പാർ�നകളിൽ
ഉൾെ�ടു�ു�തും, മനുഷ�രുെട േപരുകേളാട്
േചർ�ു�തും, ൈദവ ശി�കെള പിടി�� വാ�ു�
കാര�മാണ.് �പപ��ിന്അതീതമായ �ബ�െ�
ആരാധി�ു�ത അ്ർ�ശൂന�തയാണ;്അനുവാദവും
ഇ�. �ബ�ം എ�ാെണ�ു സുവ��മാ�ിയത,്
വീ�ും പരിേശാധി�ാൽ, �ബ�ം എ�ാെണ�ു
വിശദമാ�ാൻകഴിയി�എ� േ്ബാ��മാകും.

�ബ�ം സ�യം ഓം എ� ശബദ്�ബ�ം ആയിെ�ാ�്
മഹാപൂർ�തേയാെട �ബ��ിെ� 'പരമായ'അഥവാ
മഹാേ�ശഷഠ്മായ അവ�യായി� പ്ര�ബ�ം എ�
മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ിരി�ു�ു.
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ജീവാ�ാവിെനയും ഉറ�െ�യും സംബ�ി�ു�
പരമവിശിഷട് പാഠം മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ�
�ബ�ാവ�യുമായി ബ�െ����താണ.് �ബ�െ�
വിശദീകരി�ു� �പേത�ക അ��ായം, www.omsathyam.com
െവബൈ്സ�ിൽ നി�ും സൗജന�മായി ഡൗൺേലാഡ്
െച�ാൻ കഴിയു�തായ മഹാ�ഗ��ിെല 3◌ാം
ഭാഗ�ിലു�.്ചുവെട ചുരു�ി േചർ�ു�ു.

ഓേരാ ദിവസവും,ഓേരാ ഉറ��ിലും മനുഷ�ർ �ബ�
അവ�യിെല�ു�ു, എ�ാൽ �ബ�െ� ഒ��ം
അറിയു�ുമി�. ഞാൻേബാധം നഷട്െ�� മ്നുഷ�ൻ /
വ��ി ഉറ�ുേ�ാഴും, ഞാൻേബാധവും മന��ം
ജീവാ�ാവുമായ ൈഹ�ഡജനും, ജീവാ�ാവിെന
വഹി�ു� (ൈദവാംശമായ) ശരീരവും അവിെടയു�.്
തേ�െത� ക്രുതു�തും യഥാർ��ിൽ വ��ി�്
ഭാഗികമായി മാ�തം അവകാശം ഉ�തുമായ ശരീരം
എവിെടയാണ എ്�തുേപാലും ഉറ��ിൽ യാെതാരു
വ��ിയും/ജീവാ�ാവും അറിയു�ി�. ഉറ��ിനു
േശഷം മാ�തമാണ ശ്രീര േബാധവും ഉ�ാകു�ത.്
േമ�ടി ഉദാഹരണ�ിൽ നി�,് �പപ�ം ഇെ��ിലും
�പപ��ിന അ്തീതമായ �ബ�ം നിലനിൽ�ുെമ�്
ലളിതമായി സുവ��മാ�െ�ടു�ു�.് മാ�തമ�,
�പപ��ിെല ആന��ൾ, വസത്ു�ൾ, ജീവികൾ,
ശാസ�്ത നിയമ�ൾ തുട�ിയവെയ ആധാരമാ�ി
�ബ�ാവ�യിൽ ആന�മി�, ആന�മു�,്
എെ��ിലും ഉ�,് എെ��ിലും ഇ�, എ�ി�െന
യാെതാ�ും പറയാനാവി�. എ�ാ ആന��െളയും
സൃഷട്ി�ു� ൈദവം, എ�ാ ആന��ൾ�ും
അതീതമാണ.് അതായത,് �ബ�ം സ�യം
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മഹാശ�ിയായി മാറിേയാ, മാറാെതേയാ, മഹാ
�പപ�െ� സൃഷട്ി�ു�തിനു മുേ�ാ പിേ�ാ
എെ��ിലും െചയത്ുേവാ, െച���ുേവാ, െച�ാതിരി
�ു�ുേവാ, ആന�ി��േവാ, ആന�ി�ു�ുേവാ
എ�ത എ്േ�ാഴും �ബ�െ�സംബ�ി��ം മനുഷ�െന
സംബ�ി��ം വിഷയമ�ാെത വരു�ു. �പപ�െ�
സംബ�ി�വ മാ�തമാണ ക്ാലവും, കാലഗണനയായ
പ�ാംഗവും എ�തിനാൽ, �ബ�ം കാല�ിനും
അതീതമാണ.്
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2. മഹാഖര രൂപമായ ഭൂമി

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.

ആദിയും അ�വുമി�ാ� മഹാശ�ിയായ ൈദവം,
അ�ം ശ�ിയും അ�ം �ാനവും െകാ�ു മാ�ത
മാണ്മഹാ�പപ�െ� മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���ത്
എ�തിൽ നി�ും, മഹാ�പപ��ിന്അതീതമായ
ൈദവം മഹാമഹാഭീമമാെണ�ും സുവ��മാണ.്
�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
നിർ�ഹി�ുവാൻ മഹാഉപേയാഗി� ശ�ിയുെട
ഓഹരി�്ശ�ിച�കം എ� നാമം തൽ�ാലം
നൽകാം;�ാന�ിെ�ഓഹരി� ശ്ാസ�്തം എ�ും.

മഹാ�പപ��ിെല ഉ�ത ജീവിയായി� സ്ൃഷട്ി�ി���
മനുഷ�ന് മഹാ�പപ�െ� മഹാഭ�ദമാ�ിയി���
ശാസ�്തെ�യുംഅതിൻ �പകാരമു� ശ�ികെളയും
വസത്ു�െളയും ജീവികെളയും അടി�ാനമാ�ിയ
ഭാവനകള�ം ചി�കള�ം സംഭാഷണ�ള�ം െചയത്ിക
ള�ം മാ�തേമ കഴിയൂ.

മഹാശ�ിയായ ൈദവം, മനുഷ�െ� ഭാവനകൾ�്
അതീതമായ ശാസ�്ത�െളയും മ�� �പപ��െളയും
സൃഷട്ി�ുകയും, പരിപാലി�ുകയും െച���തും,
െച�ാ�തും ൈദവ�ിെ� ഇഷട്മാണ.് മനുഷ�ർ
അ�സ��ം അറിയു� �പപ�ം തെ�, മനുഷ�ർ�്
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അതിഭീമമാണ.് അ�െനയിരിെ� അന�മായ മ��
ശാസ�്ത�െളയും �പപ��െളയും ജീവികെളയും
ഒെ� ൈദവം സൃഷട്ി�ുകയും പരിപാലി�ുകയും
െചയത്ാൽ, ഭൂമിയിെല മനുഷ�ർ�ും ഉ�തമായ
ബു�ിശ�ികെള ലഭി�ു�തും ലഭി�ി���തുമായ
മ�� ജീവികൾ�ും "ത�ള�െട മാ�തം ൈദവം" എ�ു
പറയാൻ കഴിയാെത വരു�താണ.് അസുര�ിതത�ം
ഉ�ാകു�താണ.് ഉ�തമായ ബു�ിശ�ികെള
ലഭി�ി��� മനുഷ�രുെടയും, േദവതകൾ / മല�ുകൾ /
മാലാഖമാർ തുട�ിയ അവ��ജീവികള�െടയും
അസുര�ിതത�ം ഒഴിവാ�ിെ�ാ�് ജീവികള�െട
ശരീരം എ� ഭാഗം ആയിെ�ാ�ും, സൃഷട്ി�ു�
ജീവികൾെ��ാം സദാ ജീവി�ാൻ ആവശ�മായ
ഭ�ണം, (വസ�്തം), പാർ�ിടം,�ാനം,ആന��ൾ,
സ��,്സുര� തുട�ിയവെയ�ാം േചർ�ു� ഭൂമി
ആയി�്ഏകമഹാശ�ിയായ ൈദവം മാറുേ�ാൾ,
ഉ�തമായ ബു�ിശ�ികെള ലഭി�ി��� മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� എ�ാ ജീവികള�െടയും അസുര�ിത
ചി�കൾ� പ്രിഹാരമായി.

മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മ��ം ഭൂമിയുമായ
മഹാഖരരൂപെ� ൈദവം സ�ീകരി�ുേ�ാൾ, ൈദവം
ശ�ിച�കമാണ.്അതിസൂ�മ്മായ വിശകലന�ിൽ
ഭൂമിയിെല മൂലക�ളായും (elements) അവയിെല
ൈവവിധ�മാർ� ആ��ളായും, ആ��ളിെല
ഇലകേ്�ടാൺ, േ�പാേ�ാൺ, ന��േ�ടാൺ, ക�ാർ�ുകൾ
തുട�ിയ കണ�ളായും, മഹാഅവതരി��െകാ�്
ൈദവം ശ�ികളായും ശാസ�്ത�ളായും ജീവികൾ�്
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അന�മായ ആന��െള നൽകു�തിന അ്ന�മാം
ആവശ��െളയും പരിഹാര�െളയും ഒരു�ുകയാണ.്

ൈദവവും മ��മായ ഭൂമിയിെല കാർബൺ, കാ��ം,
ഇരു�,് സൾഫർ, േസാഡിയം, െപാ�ാസ�ം, മ�ീഷ�ം,
േഫാസഫ്റസ്തുട�ിയ മൂലക�െള ജീവികള�െട
ശരീരമായി മാ���ു. മഹാഗൗരവമായ വിഷയമാണത.്
ഫല�ിൽ ൈദവാംശമായ ശരീരെ� (ഭാഗികമായി)
ജീവികള�െട സ��െമേ�ാണം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ
ഉപേയാഗി�് ആന��െള അനുഭവി�ാനു�
മഹാഉപാധിയായി �പവർ�ി�ി�ുകയാണ.് മ��ം
ശരീരവും ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശമാണ്
ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീരം എ�തിനാൽ, ജീവികള�െട
സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെന സംബ�ി�് ശരീരം
എ�ായേ്�ാഴും �പത�� ൈദവം കൂടിയാണ.്
േരാഗ�െള സ�യം നൽകിയും സുഖെ�ടു�ിയും മ��ം
ജീവാ�ാവിെന ഭരി�ാനും, സ�യം ശരീര�ിെല
ഏതാനും അവയവ�െള ചലി�ി�ാൻ അനുവാദം
നൽകിെ�ാ�് സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���െ�
ജീവാ�ാവിന് അനുവദി�ാനും, അന�മായ
ആന��െള നൽകാനും മ��ം �പത��ൈദവമായ
ശരീരം �ശ�ി�ു�ുമു�.് www.omsathyam.comൽ
എ�ാ വിശദീകരണവും സൗജന�മായി ലഭി�ു�താണ.്
( www.omsathyam.com/GodlyRevolution/7.pdf ).

ൈദവം ഉ�തമായ ബു�ിശ�ികെള �പേത�കമായി
ഓേരാ വ��ി�ും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി�,്
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അവെയ ഉപേയാഗി�ാെത ഒരു കൂ�ം പാപികൾ
ആകാശ�ും മ��ം ൈദവെ�യും ൈദവ�െളയും
േതടിേ�ാകു�തും, അവരുെട അധമ ചി�കെള
'മത�ൾ' എ� േപേരാെട മ���വർ ചുമ�ു
േപാരു�തും മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� കു�മ�.
ജീവി�ാനും ആന�ി�ാനും ആവശ�മായ സർ�വും
മ�ിെല വസത്ു�ളിലും ജീവികള�െട ശരീര�ിലും
ശ�ികളായും �ാനമായും ആന��ളായും
മഹാലയി�ി�ി���തിെന ഉപേയാഗി� ജ്ീവി�ു�
മനുഷ�ർ മ��ം ശരീരവും ഭൂമിയുമായ ൈദവെ�യും
ഉ�തമായ ബു�ിശ�ിെയയും അവഗണി� േ്താ�ും
േപാെല ൈദവ (വിശ�ാസ) കാര��ളിൽ ആവശ�ം
ഇ�ാെത ചി�ി�ു�തും �പവർ�ി�ു�തും, ഭൂമിയും
മ��ം സ��ംശരീരവുമായൈദവംആവശ�െ���.

മനുഷ�രുെടയും മ��ം അസുര�ിതത�ം ഒഴിവാ�ുക
മാ�തമ�; ഭൂമി ആയിെ�ാ�ും ഭൂമിെയ േക��ീകരി��ം
ജീവികള�െടെയ�ാം സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
മഹാമംഗളമാ�ുവാനും,അേതാെടാ�ം ൈദവ�ിെ�
ആദിയും അ�വുമി�ാ� മഹാശ�ികെള സദാ
�പകടമാ�ുവാനും, സൃഷട്ികളായ ജീവികേളാടു�
മഹാവാ�ല�െ� തെ� മഹാആന�മായി� ്
മഹാനി�യി�ി��ളള ൈദവ�ിനു സാധി�ു�താണ.്
സൃഷട്ികളായ ജീവികെളെയ�ാം തെ� െപാേ�ാമന
കു�ു�ളായി�്കരുതു� മഹാവാ�ല�മാണത.്
സൃഷട്ികള�െട മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും
എ� �ാന�െള ഒ��ം സ�ീകരി�ാതിരി�ുകയും,
കു�ു�ൾ�ുേവ�ി, കു�ു�ള�െടെയ�ാം ഏക
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മഹാപിതാവും  മഹാമാതാവും  മഹാവാ�ല�വുമായ
ൈദവമായും ഭൂമിയായും ശരീരമായും മാറു�ു.

മഹാഖരരൂപം മാ�തമ� ഭൂമി;സമു�ദജലം, െപേ�ടാളിയം,
വാതക�ൾ തുട�ിയവ കൂടി ഉെ�� പ്റയുേ�ാൾ
സമു�ദെ�യും വാതക�െളയും താ�ി നിർ�ു�ത്
മഹാഖരരൂപമായ മ� ത്െ�യാണ.്

മ�ിെ� / മ�ിെല മൂലക�ളിൽ മഹാലയി�ി���
നിയമ�ൾ� ഭ്ൗതികമായ അസത്ിത�ം ഉ� എ്�ു
പറയുേ�ാൾ, നിയമ�ള�െട ഭൗതികമായഅസത്ിത�ം
ആണ്'മൂലക�ൾ'. ചുവെട �ബാ��ിൽ േവറി�്
േചർ�ു�ു�.് �ഗഹി�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�വരും
വിഷമി�ു�രും ൈദവാനു�ഗഹം േതടു�ത ന്�താണ.്
അവെയഎ�ാവരും വായിേ��തി�.

((*വാതകം, �ദാവകം, ഖരം, �ാസമ് എ�ി�െന
�ദവ��െള�ാം ശ�ികള�െടയും നിയമ�ള�െടയും
ഭൗതികമായ ഒ�ി�ലാണ.് വാതകം, �ദാവകം, ഖരം,
�ാസമ് 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.് �ബ�ം, ൈദവം എ�ീ പദ�െള
ചുവെട 2ലും 3ലുമായി വിശദീകരി�ു�ു�.്

ഉടെന ൈദവ വി�വേ�ാെട ശബദ്�ബ�മായ ഓം
ഉ��ിൽ മഹാസംഗീതമായി മുഴ�ു�േതാെട
സംശയ�ൾ അവസാനി�ു�താണ.് 'ശബദ്
�ബ�െ�' മഹാഉപാധി ആ�ി െ�ാ�്ൈദവം
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ആവിഷ�്രി�ി���തും, ആ��ളിെല ഇലകേ്�ടാൺ,
േ�പാേ�ാൺ, ന��േ�ടാൺ, ക�ാർ�ുകൾ തുട�ിയ
ഘടക�ള�െട സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര നിയമ�ള�
മാണ ഭ്ൗതിക ശാസ�്തം, ധർ� ശാസ�്തം, ആ�ീയ
ശാസ�്തം എ�ി�െനയു� േവദ�ള�െട മൂലാധാരം.

ൈദവ�ിെ� മഹാഖരരൂപമായ ഭൂമി എ� മ�ിെ�
അംശ�ള�ം മൂലക�ള�മായ േസാഡിയം, െപാ�ാസ�ം,
കാൽസ�ം, മ�ീഷ�ം, േഫാസഫ്റസ,് അേയൺ,
സൾഫർ, കാർബൺ, .............. ...... തുട�ിയവെയ
പരിവർ�നെ�ടു�ി ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�
ജീവിയുെട ശരീരമാ�ു�തിന ൈ്ദവ�ിെ� വാതക
രൂപമായ ഓകസ്ിജനും �ദാവകരൂപമായ ജലവും
മഹാ�പവർ�ി�ു�ു�.് മ��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം,
മനുഷ�ൻ എ�ി�െന എ�ാ ജീവികള�െടയും
ശരീര�െള സൃഷട്ി�ി���ത് ൈദവാംശ�ളായ
മ�ിെല ഏതാനും മൂലക�ള�ം ൈദവ�ിെ� വാതക
രൂപമായ ഓകസ്ിജനും, �ദാവകരൂപമായ ജലവുമാണ്
എ�തിനാൽ ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീരം എേ�ാഴും
സ�ൂർ�മായും ൈദവാംശ�ളാണ.് ജീവാ�ാവിെന
വഹി�ു�തായ ശരീരം ജീവാ�ാവിെന ഭരി�ു�
�പത��ൈദവം കൂടിയാണ എ്�ാണ അ്തി�ർ�ം.
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ജീവാ�ാവിന മ്��ം, സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ
എ�ി�െന ഭൗതിക അസത്ിത�ം ലഭി�് ജീവി
ആവണെമ�ിൽ ൈദവ�ിെ� നീതിഖര രൂപമായ
മ�ിെ� രൂപാ�രമായ ശരീരെ� ലഭി�ണം.
ശരീരവും ജീവാ�ാവും ഒ�ുേചർ�് 'ജീവി'
രൂപംെകാ��െമ�ിലും, ജീവി�് ജീവൻ/ശ�ി
ഉ�ാവണെമ�ിൽ, ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ിവാതക
രൂപമായ ഓകസ്ിജൻ/ജീവൻ /ശ�ി എ�ായേ്�ാഴും
ജീവിയുെട സ��െമേ�ാണമു� ഖരരൂപമായ
ശരീര�ിൽ �പവർ�ി�� െകാ�ിരി�ണം. മനുഷ�ൻ
ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െടെയ�ാം സ��െമ�്
െത�ി�രി�ി��� ൈദവാംശമായ ശരീര�ിൽ,
'ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവനും ൈദവ�ിെ� വാതക
രൂപവുമായ ഓകസ്ിജൻ' �പവർ�ി�ു�ത്
ഓകസ്ിജെ� ഇഷട്�പകാരമാണ് എ�തും,
'ശ�ാേസാ��ാസം എ� �പവൃ�ിെയ െച���
ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപമായ ഓകസ്ിജൻ'
മനുഷ�െ� ചി�കെളേ�ാലും ഭൗതികമായി അറിയു�ു
എ�തും മന�ിലാ�ാൻ കഴിയു�ത്ഭാഗ�മാണ.്
'ൈദവ�ിെ��ിതി�ദാവക രൂപമായ ജലമാണ '്
ശരീരെ�യും ജീവെനയും എേ�ാഴും
ബ�ി�ി�ു�ത.് പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ എ�ീ
അവ�കളിൽ ജലം �പവർ�ി�ു�ത്
ര��ിലൂെടയാണ.്
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ജീവിതെ� കുറി�ു� 'ൈദവ�ിെ� �ിതി
�ദാവക രൂപമായ ജലെ�' ��ി വിവരിേ��ത്
അത�ാവശ�മാണ.് 'ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ിവാതക
രൂപവും ജീവികള�െട ജീവനുമായ ഓകസ്ിജൻ' സ�യം
മഹാനി�യി�ു� അളവ,് താപം, മർ�ം
എ�ി�െനയു� ഊർ�/ശ�ി മാന�േളാെട,
സൂര�നിൽ നി�ും വരു� പരമാ�ാവായ
ൈഹ�ഡജനുമായി ഒ�ുേചർ�ാണ്ൈദവ�ിെ�
�ിതി�ദാവകരൂപമായ ആദ�ജലം ഉ�ാകു�ത.്
ജല�ിെ� ഭൗതിക ശാസ�്തം ആണത.് ജലം
ഉ�ാകുേ�ാൾ തെ� ജല�ിെ� അന�മായ
ഗുണ�െളയും ഉപേയാഗ�െളയും മഹാനി�യി�ു
�തായ ധർ� ശാസ�്ത നിയമ�ള�ം, മ���
വസത്ു�െളയും ജീവികെളയും മഹാഭരി�ു�തായ
ആ�ീയ/നീതി ശാസ�്ത നിയമ�ള�ം ൈദവ�ിെ�
വാതക രൂപമായ ഓകസ്ിജെ� �പഭാവം െകാ�്
ജല�ിൽ സ�യം മഹാലയി�ു�ു�.് ജീവികൾ
െ��ാം ജീവി�ണെമ�ിൽ ൈദവ�ിെ� �ിതി
�ദാവകരൂപമായ ജലം കൂടിേയ കഴിയൂ. ഖര രൂപവും
മ��മായ ഭൂമി�്ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീരമായും
ജീവികൾെ��ാം ആവശ�മായ മ�� വസത്ു�ളായും
�പവർ�ി�ു�തിന് �ദാവകരൂപമായ ജലെ�യും
വാതക രൂപമായ ഓകസ്ിജെനയും ഉപേയാഗി�ു�ു.
ഖര രൂപവും മ��മായ ഭൂമി ജീവിസൃഷട്ി നട�ുേ�ാൾ,
ഓകൈ്സഡ,് ൈനേ�ട�,് സൾേഫ� ത്ുട�ിയവയിൽ
നി�ും േവർെപ� '്വാതക രൂപമായ ഓകസ്ിജനായി'
ഭൂമിയിൽ പരെ� സൃഷട്ി�ു� അ�രീ�
വായുവിൽ സ�യം നിലെകാ���ു. അേ�ാൾ
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ജീവികൾെ��ാം അത�ാവശ�മാകു�ത് ജലം
മാ�തമാണ.്ആകയാൽ ജന�ൾ�ും �പേത�ക മായി�്
കൃഷി�ാർ�ും വളർ�ു മൃഗ�ൾ�ും
സസ��ൾ�ും (കൃഷികൾ�ും) ആവശ�മായ
ജലെ� സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ുക എ� ചുമതല
ഭരണാധികാരികൾ� ഉ്�.് )).

മ�ിെല ഓേരാ വസത്ുവും അതിെ� ഭൗതികധർ�
ആ�ീയ/നീതി ശാസ�്ത നിയമ�ള�ം അർ�പുഷട്ി
േയാെട സൃഷട്ി�െ��തും പരസപ്ര പൂരക�ള�മാണ.്
അേതേപാെല (ഭൂമിയിെല) എ�ാ വസത്ു�ള�ം
അവയുെട ഭൗതികധർ�ആ�ീയ/നീതി ശാസ�്ത
നിയമ�ള�ം സമാനമായി േയാജി��ം ബ�ി��മാണ്
�പവർ�ി�ു�ത.് ഭൗതിക അസത്ിത�ം ഇ�ാ�
നിയമ�ൾ അവയിേലാ അവയ�്ിടയിേലാ ഇ�.
യാെതാരു കു��ള�ം കുറവുകള�ം ഇ�ാ�തും,
മഹാസ�ൂർ�വുമായ 'ധർ� ശാസ�്ത നിയമ�െള'
ധാർ�ിക ശു�ി ഉ�വർ�ും മ��ം �കമാനുഗതമായി
ൈദവം മഹാെവളിെ�ടു�ു�താണ.് മനുഷ�രിെല
ധാർ�ിക അധഃപതനം വർ�ി�ാൽ ൈദവഭാഗെ�
മനുഷ�നായി വ�ത�സത് �പേദശ�ളിൽ അയ�്
മ�ിെല ധർ� ശാസ�്ത നിയമ�െള മാനുഷികമായി
കെ��ുകയും െവളിവാ�ുകയും െച���
മഹാഅവ�യും (മഹാനീതിപതിയായ ൈദവം)
ഉ�ാ�ു�താണ.്
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3. മഹാഭ�ദകാളി

ൈദവ�ിെ� ദിവ�മഹാജീവിരൂപം.

ൈദവ�ിനു ശരീരമുെ��ിൽ, രൂപവുമു�;്
രൂപമുെ��ിൽ ശരീരവും. ൈദവ�ിനു ശരീരം
ആവശ�മുെ��ിൽ മാ�തേമ ൈദവം ഒരു ശരീരെ�
സ�ീകരിേ��ൂ. ൈദവ�ിനു ശരീരം ആവശ�മി�.
എ�ാൽ കു�ു�ളായ മനുഷ�ർ� സ്ൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര കർ�ാവും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവെ� കാണുവാനും
മഹാസേ്നഹവാ�ല��െള േനരി� അ്നുഭവി�ാനും
കഴിയണം. കു�ു�ളായ സൃഷട്ികള�െട ന�ായമായ
/ധർ�ശാസ�്തപരമായഎ�ാ ആ�ഗഹ�െളയും
സാധി��െകാടുേ��തൈ്ദവ�ിെ�ചുമതലയാണ.്
അതായത ൈ്ദവം ഏെതാരു രൂപം സ�ീകരി�ു�തും
സ�ീകരിേ��തുംസൃഷട്ികളായ കു�ു�ള�െട
ആന�െ� കണ�ാ�ിയാണ.് എെ��ിലും
ഒരു രൂപെ�ൈദവം സ�ീകരി�ു�ത ഉ്ചിതമ�.
മഹാ�പപ��ിനും ജീവികള�െട രൂപ�ൾ�ും
ഇഷട്�ൾ�ും ന�ായി േചരണം. മഹാശാസ�്ത
�പകാരമു� രൂപെ� ൈദവം സ�ീകരി�ു�ത്
മഹാഉചിതമാണ.്

ൈദവ രൂപെ� വിശദീകരി�ു�തിനു മു�,്
സൃഷട്ികളായ ജീവികള�െട ശരീര �പാധാന�െ�അ�ം
വിശദീകരി�ണം :
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ജീവികെളെയ�ാം സൃഷട്ി�ി���ത ര്ൂപേ�ാെടയാണ;്
ശരീരേ�ാെടയാണ.്  മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു� എ�ാ
ജീവികള�ം സ�യം അറിയു�തും, അേന�ാന�ം
അറിയു�തും, വസത്ു�െളയും �പപ�
കാര��െളയും അറിയു�തും, അനുഭവി�ു�തും,
ആസ�ദി�ു�തും, ആന�ി�ു�തും എ�ാം ഭൗതിക
അസത്ിത�മു� ശരീര�ിലൂെടയാണ.് ജീവി�ാൻ
ശരീരമുെ��ിേല കഴിയൂ; 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��കാർ തുട�ിയവെര കാണാനും
േകൾ�ാനും ഇടപഴകാനും ആ�ഗഹി�ു�ത്സദാ
ശരീരെ� ആസപ്ദമാ�ിയാണ.് ൈദവ േദവതാ 
രൂപ സ���ള�ം ശരീരെ� ആസപ്ദമാ�ിയാണ.്
ൈദവെ� കാണാനും േകൾ�ാനും മനുഷ�ർ
ആ�ഗഹി�ു�തും ശരീരെ�ആസപ്ദമാ�ിയാണ.്

മനുഷ�െ� ശരീരം, ആ�ാവ,് തുട�ിയവെയ ൈദവ
വി�വ വിശകലനം 7ലും മഹാ�ഗ��ിലും
വിശദീകരി�ി���.് ചുരു�ി പറയാം : അദൃശ�
വാതകമായ ജീവാ�ാവിന് അസത്ിത�വും, ആന�
�െള ആസ�ദി�ാനു� വിവിധ കഴിവുകള�ം,
ആന��െളയും (ൈദവം) നൽകു�ത എ്േ�ാഴും
ശരീര�ിലൂെടയാണ.് ജീവിത�ിെല ന�തി�കെള
െച�ാൻ കഴിയു�തും ശരീര�ിലൂെട ആകയാൽ
ശരീരം തെ�യാണ് ജീവികൾെ��ാം �പധാനം;
ആ�ാവ�.
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മരണാന�ര ജീവിതം �പധാനമാണ;് എ�ാൽ
മരണാന�ര ജീവിത�ിൽ ആന��െള
ലഭി�ു�തിന് ഭൂമിയിെല ജീവിത�ിലു�
ന�തി�കളാണ് ആധാരം. അതിെ�
യഥാർ�വും ലളിതവുമായ അർ��െള
മന�ിലാ�ണം. ഭൗതിക രൂപ�ിലു� ഭൂമിേയാ
ഭൂമിയിെല ജീവിതേമാ ഇെ��ിൽ, മരണാന�ര
േലാക�ള�ം മരണാന�ര ജീവിത�ള�ം ഇ�;
അതിനാൽ ജീവികൾെ��ാം ഭൂമിയും ഭൂമിയിെല
ജീവിതവുമാണ യ്ഥാർ��ിൽ �പധാനം. എ�ാ
ജീവികള�ം മതപുേരാഹിതരും മതേ�ാടതികള�ം
മ��� േകാടതികള�െമാെ� വ��ിയുെട
സ�ത�മായ ആ�ാവിെന ശി�ി�ു�തിനു
പകരം ശരീരെ� ശി�ി�ു�ത്യഥാർ�
�ിൽ ശരീരമാണ �്പധാനം എ�തുെകാ�ാണ.്
ആ�ാവാണ �്പധാനെമ�് �പസംഗി�ുകയും
എഴുതുകയും െച��� േകമ�ാർെ��ാം
ശരീരെ� ഉപേയാഗി�ാെത �പസംഗി�ാനും
എഴുതാനും ശരീരമി�ാെത ജീവി�ാനും
സാധി�ാ�ത്ശരീരമാണ �്പധാനം എ�തു
െകാ�ാണ.് മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ�
മഹാരൂപം കൂടിയായ ഭൂമിയിൽ ജനി�ുകയും
ജീവി�ുകയും െച���വർ ഭൂമിയും ഭൂമിയിെല
ജീവിതവും �പധാനമെ��ു� �പഭാഷണ�ള�ം
സംഭാഷണ�ള�ം മ��ം െച���ത് കടു�
ൈദവനി�യാണ.് പാപ�ള�ം ൈദവശി�കള�ം
വാരി�ൂ���കടു�മേനാേരാഗികളാണവർ.
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മരണാന�ര ജീവിതെ�യും േമാ�െ�യും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ത് ൈദവമാണ;്
ൈദവ�ിെ� വിഷയമാണത;് മനുഷ�രുെട
വിഷയമ�. മ�ായ ഭൂമിയിൽ ജീവി�ു�
മനുഷ�ർ 'മ�ിൽ' മഹാലയി�ി��� ധർ�
ശാസ�്ത �പകാരം ജീവി�ു�തിൽ മാ�തേമ
�ശ�ി�ാൻ പാടു��. ജന�ള�െട പണം പിടു�ു�
മതജാതിരാഷ�്ടീയ�ളിെല കടു� മേനാേരാഗികൾ
സമർ�മായി അതുതെ� െച���ു�;് ആന�ി��
ജീവി�ു�ു�.് മേനാേരാഗികള�ം മ��ാരുമായ
പാവം ജന�ൾ മതജാതിരാഷ�്ടീയ�ളിെല കടു�
മേനാേരാഗികൾ�ും അവർ പഠി�ി� വ�ത�സത്
മതൈദവ�ൾ�ും ജയ ക്ൂയ ജ്യ വ്ിളി� ജ്ീവിതം
പാഴാ�ു�ുമു�.് അസംബ��ൾ �പചരി�ി�്
സാധാരണ ജന�െള ചൂഷണംെച�ാെത മ�ിൽ
അ��ാനി�്ആന�േ�ാെടയും ധർ� ശാസ�്ത
പരമായും ജീവി�ു� അവ�ൈദവ വി�വേ�ാെട
യാഥാർ��മാകു�താണ.് ൈദവകാര� �െള
മഹാഉചിതമായ സമയ�് ൈദവം (തെ�
കു�ു�ളായ മനുഷ�െരെയ�ാം �പേത�കം
�പേത�കമായി േനരി� പ്ഠി�ി�ു�താണ.് മഹാശ�ി
യായ ൈദവ�ിന് യാെതാരു കാര��ൾ�ും
യാെതാരു സൃഷട്ികള�െടയും  മധ��രുെടയും 
യാെതാരു സഹായവുംആവശ�മി�.

ജീവികൾ ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര കർ�ാവായ ൈദവം, ആദിയും
അ�വുമി�ാ� മഹാശ�ിയും, മഹാ�പപ��ിന്
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അതീതമായ �ബ�വും ആെണ�ിലും, യാെതാ�ിലും
ഒതു�ാ�തായ രൂപെ� രൂപമി�ാ� ൈദവം,
പരിശു�ാ�ാവ,്അ�ാഹു, മഹാസത�ം എ�ി�െന
വിേശഷി�ി�ാെമ�ിലും, മു�് വ��മാ�ിയതു
േപാെല അ�െനയു� വിേശഷണം ഭാഗികമായ ശരി
മാ�തമാണ.്

യാെതാരു രൂപ�ളിലും ഒതു�ി�ാെയ�തുേപാെല,
ഒരു ക�ിേലാ കടുകിേലാ എ�ിലുേമാ (ജീവിയിലുേമാ)
�പേവശി��െകാേ�ാ, ഒരു കേ�ാ, കടുേകാ, കാേ�ാ,
മൃഗേമാ, മനുഷ�േനാ മ��ം ആയിെ�ാേ�ാ
മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
മഹാനിർ�ഹി�ുവാൻ മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിനു
കഴിയും എ�തും സുവ��മാണ.്   എ�ും െച�ാൻ
ശ�ിയു�, മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിന് ഒരു
കടുകിേലാ വി�ഗഹ�ിേലാ ജീവിയിലുേമാ �പേവശി��
െകാേ�ാ ആയിെ�ാേ�ാ മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി �ിതിസംഹാര�െള നിർ�ഹി�ുവാൻ
ശ�ിയിെ�� വ്ിശ�സി�ു�വർ ഉെ��ിൽഅവർ
കടു�ൈദവനി�യാണ െ്ച���ത.്

വി�ഗഹ�ിൽ �പേവശി�� െകാ� എ്�ും െച�ാൻ
മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിനു കഴിയും എ�തിന,്
വി�ഗഹആരാധന ശരിയാെണ�ു ധരി��േപാവരുത.്
വി�ഗഹ�ിൽ നി� അ്ഥവാ എ�ിെല�ിലും നി�്
ൈദവം �പത��മാവുകയും, മഹാഅനുവദി�ുകയും
െച��കയാെണ�ിൽ �പത��മാവു� ൈദവെ�
ആരാധി�ുകേയാ നമസ�്രി�ുകേയാ െച��ക
എ��ാെത വി�ഗഹെ� ആരാധി�ാൻ പാടി�.
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മാ�തമ�;  പാൽ, പഴം, െന�,് എ�, ച�നം തുട�ിയ
യാെതാരു സാധന�െളയും  വി�ഗഹം ഭ�ി�ു�ി�ാ
എ�ിരിെ�, അവെയ വി�ഗഹ�ിൽ ഒഴു�ു�തും
കുശുകുശു മ���ൾ ജപി�ു�തുെമ�ാം കടു�
ൈദവനി�യും െകാടുംെകാ�യുമാണ.് അെ��ാൽ,
ഓേരാ മനുഷ�െനയും �പേത�കമായി സൃഷട്ി�ി���
ൈദവം ഓേരാ മനുഷ�െനയും േനരി�/്�പേത�കമായി
അനുവദി�ണം. വി�ഗഹൽ ആടആഭരണ�െള
ചാർ�ു�തും ആവശ��ിലധികം വിള�ുകൾ
ക�ി�ു�തും അപരാധമാണ.് െവളി�െ�
സൃഷട്ി�ു� ൈദവ�ിന വ്ിള� േ്വ�ാ. ഇരു�ിൽ
ക��കാണാ� മനുഷ�നാണ് വിള�് േവ�ത;്
ആവശ��ിനു മാ�തം ഉപേയാഗി�ുകയും േവണം;
പാഴാ�രുത.് മഹാശാസ�്തപരമായി�് േദവാലയം
നിർ�ി�ു�ത്എ�െനെയ�്മന�ിലാ�ുവാൻ
www.omsathyam.com എ� െവബൈ്സ�ിൽ നി�്
സൗജന�മായി�്ഡൗൺേലാഡു െച�ാൻ കഴിയു�
മഹാ�ഗ�ം പഠി�ാൽ മതിയാകും.

ൈദവം എ�ാെല�ാണ ?് മലയാള ഭാഷയിൽ 'ൈദവം'
എ�പദം ഉപേയാഗി�ു�ത എ്�ുെകാ�ാണ ?്

മഹാ�പപ��ിെല ജീവികള�െടെയ�ാം ഏകമഹാ
സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര കർ�ാവും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാശ�ി,
സർ�തിനും അതീതമായ മഹാശ�ി മാ�തമാെണ�ും,
ജീവിയെ��് അറിയുേ�ാഴും, സൃഷട്ികളായ
ജീവികള�െട സേ�ാഷെ� കണ�ാ�ി
ജീവിയേ�ാെല െപരുമാറുകയാൽ ൈദവമഹാ
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ജീവിയാണ.് സ�്തീയും പുരുഷനും എ� 2
ഭാഗ�ളായി�ാണ മ്നുഷ�ൻ അഥവാ ജീവി എ�തു
�പകാരം മഹാശ�ിയായ ൈദവജീവിെയ േദവൻ
എ�ും േദവിഎ�ും വിളി�ാനാവും. മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിനു മാ�തം അവകാശെ�� മഹാ എ� പദം
േചരുേ�ാൾ മഹാേദവൻ, മഹാേദവി എ�ീ
മഹാനാമ�െള ലഭി�ു�തുമാണ.് സ�്തീയും
പുരുഷനും എ� 2 ഭാഗ�ൾ േചർ�ു മനുഷ�ൻ
എ�തുേപാെല േദവൻ, േദവി എ�ീ 2 പദ�ൾ
േചർ� ൈ്ദവംഎ�ു വിേശഷി�ി�ു�ു.

ൈദവ രൂപ കാര��ൾതുടരാം.

മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിന,് മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്ത �പകാരം തെ� ഏെതാരു രൂപവും
സ�ീകരി�ാൻ കഴിയു�താണ.് എ�ാൽ, ൈദവം
മുഖ�മായും 2 ജീവികള�െട രൂപെ�യാണ്
മഹാസ�ീകരി�ു�ത.്

സൃഷട്ി ഉെ��ിേല �ിതി വിഷയമാകു�ു��.
ജനനം ഉെ��ിേല ജീവിതമു��. ജനന�ിന അ്ഥവാ
സൃഷട്ി�ാണു �പാധാന�േമെറയു�ത.് പുരുഷെനയും
�പസവി�ു�ത്സ�്തീ. അേ�ാൾ സർ�ജീവികള�ം
ഉൾെ�� മഹാ�പപ�െ� സൃഷട്ി�തായ അഥവാ
�പസവി�തായ സ�്തീ എ� വ്ിശകലനം െച��േ�ാൾ
�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ൾ�ായി
ആവിഷ�്രി�ി��� മഹാശാസ�്ത�പകാരം മഹാപിതാ
വും മഹാമാതാവുമായ ൈദവം, മഹാജഗദംബ എ�
സ�്തീരൂപം സ�ീകരിേ��ിവരു�ു. മഹാമാതാവിന്
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ശാസ�്ത പരമായ േപര്േവണം. �പപ��ിെ�
സൃഷട്ിയും പരിപാലനവും മഹാനീതിയുെമ�ാം
ഭ�ദെ�ടു�ു�, ഭ�ദമാ�ുവാൻ ശ�ിയു�
സ�്തീ.കാളി =സ�്തീ. ഭ�ദകാളി. മഹാഭ�ദകാളി.

മനുഷ�സ�്തീയ�്ു േമൽ ഔ�ത�മു� ജീവിെയ
സൃഷട്ി�ി��െ��ിൽ �പസത്ുത ജീവിയുെട രൂപവും
നിർ��ം.

(1) മഹാേഗാമാതാവ =് പശു.

മനുഷ� മാതാവ,് തെ� കു�ിന ് 2  3 വയ��വെര
മാ�തം പാൽ െകാടു�ുേ�ാൾ, േഗാമാതാവ അ്ഥവാ
പശു, മനുഷ�ർെ��ാം (കു�ിനും, കു�ി�ും,
യുവാവിനും യുവതി�ും, അ�യ�്ും അ�നും,
അ�ൂ�യ�്ും അ���നൂം എ�ി�െന ആബാല
വൃ�ം ജന�ൾ�ും പാൽ െകാടു�ു�ു. പശുവിെ�
പാലും, പാലിൽ നി�ു� വിഭവ�ളായ ൈതര,് േമാര,്
െവ�, െന�് തുട�ിയവ ഇ�ാെത മനുഷ�നു
ജീവി�ാൻ കഴിയുേമാ എ�ും, മനുഷ�രുെട ഭ�ണ
കാര��ൾ�്അത�ാവശ�മായ സസ��െള കൃഷി
െച���തിനും മ��ം ചാണകം, മൂ�തം എ�ിവ ഇ�ാെത
പ��േമാ എ�ും ചി�ി�ണം. www.omsathyam.com
എ� െവബൈ്സ�ിൽ പശുകാര�ം വിശദീകരി�ി���;്
ചുവെട ((5))െ� അവസാന�ിലും േചർ�ി���.്
പശു എ� ജീവി ഇ�ായിരുെ��ിൽ മനുഷ� ജീവിതം
എ�ത ദുഷക്രെമ� അ്േ�ാൾ മന�ിലാവും.
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പശുവിെ� മെ�ാരു േപരാണ ഭ്�ദകാളി. കാളയുെട
സ�്തീ ലിംഗമാണ ക്ാളി = പശ .ു ജീവികള�െടെയ�ാം
ജീവിതം ഭ�ദമാ�ു� പശുവും, പശുവിെ� പതിയായ
കാളയും. ജീവികെള�ാം ഉൾെ�� മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള ഭ�ദമാ�ിയി���ത്
മഹാഭ�ദകാളിയാണ;് ഭ�ദെ�ടു�ാൻ കഴിവു�ത്
ഭ�ദകാളി�ാണ;് ഭ�ദകാളിയിൽ സർ�തും മഹാ
ഭ�ദമാണ.്

ഹി�ുമത�ിൽ അേനകം ൈകകള�ം, ഒരു ൈക�ിൽ
ര�െമാലി�ു� െവ�ിെയടു� തലയും, കഴു�ിൽ
ശിര��കേളാ തലേയാ�ികേളാ േകാർ�ിണ�ു�
മാലയുമണി� ശ്ിവെന ചവി�ി നിൽ�ു� ഒരു ഭീകര
രൂപെ� ഭ�ദകാളിെയ�്െത�ി�രി�ി���.് ആദ�
മഹാകാലച�ക�ിൽ ദുർേ�വതകളായി മാറിയ
അേനകെര തിരു�ാനും സംഹരി�ാനുമായി�്
മഹാശ�ിയായ ൈദവം, മഹാരൗ�ദരൂപംെകാ�
സംഹാര േദവിയാണത.് ഭ�ദകാളി എ� മഹാനാമെ�
വികലമാ�ാൻ ദുർേ�വതകളായി മാറിയ ഏതാനും
േദവതകള�ം അവിേവകികളായ മനുഷ�രും പരി�ശമി��
േപാരു�ത അ്ധിക നാൾതുടരുകയി�.

മഹാഭ�ദകാളി മഹാേഗാമാതാവാണ,്പശ .ു

മഹാശ�ിയായൈദവം പശുവായി മാറു�ുെ��ിൽ,
അത ൈ്ദവ�ിെ�യും (പശുവിെ�യും) കാര�മാണ.്
പശു, കാള എ�ിവകള�െട കാര��ിൽ മാ�തമ�;
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു� എ�ാ ജീവികള�െടയും സർ�
കാര��ളിലും എേ�ാഴും സ�ൂർ� അവകാശവും
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അധികാരവുമു�ത അ്വെരെയ�ാം സൃഷട്ി�ുകയും
പരിപാലി�ുകയും െച��� മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ.് മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
ജീവികെള�ാം അേന�ാന�ം എേ�ാഴും എ�െനെയ�ാം
െപരുമാറണെമ� '്മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�
അംശമായ ശരീര�ിൽ' മഹാലയി�ി��� 'ജീവിഗുണ
ധർ� ശാസ�്ത നിയമ�ൾ' �പകാരം ജീവാ�ാവ്
അറിയു�ു�;് അഥവാ '�പത�� ൈദവമായ ശരീരം'
ജീവാ�ാവിെന മഹാഅറിയി�ു�ു�.് ഫല�ള�ം
ധാന��ള�ം മ��ം ഭ�ി�ാൻ േതാ�ു�തും ചില
ജീവികെള സേ്നഹി�ാൻ േതാ�ു�തും, മ��
ചിലവെയ ഭയ�ു�തും ഒെ� േമ�ടി 'ജീവിഗുണ
ധർ� ശാസ�്ത നിയമ�ള�െട' �പഭാവം െകാ�ാണ.്
അതിെന�ാം പുറേമ, മഹാ�പപ��ിെല എ�ാ
ജീവികൾ�ും എേ�ാഴും മഹാസമനീതിയും േമാ�വും
ഉറ�ാ�ാൻ അവെയ ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
ജീവി�ി�ുവാൻ മഹാനീതിശാസ�്തവുമു�.് 

ര�ി�ുക എ�തിെ� അർ�ം അറിയാെത,
പശുവിെന ര�ി�ാെന� േപരിൽ മ��� മതജാതി
രാഷ�്ടീയവർ� ജീവികെള ശി�ി�ാനും െകാ�ാനും
നട�ു� സമൂഹഭരണാധികാരികൾ ഉൾെ�െടയു�
വിവരേദാഷികൾ/ പാപികൾ വളെര �ശ�ി�ുക.
മഹാനീതിപതിയായ ൈദവം എ�ാ മനുഷ�ർ�ും
നൂറാമെ� ജ�മായി� പ്ശുവായി അഥവാ കാളയായി
ജനി�ാനു� അവസരെ� മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിെ�ാ� വ്ിഷയ ശു�ീകരണം നട�ു��.്
www.omsathyam.com എ� െവബൈ്സ�ിൽ
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ശാസ�്തപരമായി� േ്ഗാവധെ� വിശദീകരി�ി���തു
പഠി�ുേ�ാൾ, േഗാവധം നട�ു�വരും, അതിെ�
േപരിൽ മനുഷ� വധം നട�ിെ�ാ� ൈ്ദവം േനരി�്
ഏ�ി�ാ� പണി ൈദവ�ിെ� േപരിൽ െചയത്ു
െകാ�്ൈദവം നൽകിയ വ��ിസ�ാത���െ�
അതി�കമി� അ്�കമം നട�ിയവരും കൂ��നി�വരും
ഒെ� മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം ശി�കെള
വാരി�ൂ���തു കാണാം. ഉടെന ൈദവവി�വം
ആരംഭി�ുെമ�തിനാൽ പരിഹാരവും ഉടെനയു�.്

1000 േകാടി വർഷ�ൾ നീ� ആദ�
മഹാകാലച�ക�ിൽ, മഹാേഗാമാതാവായും
മഹാനാഗമായും മഹാശ�ിയായ ൈദവം
മഹാഅവതരി�ി���;് പരമശിവൻ എ�
മഹാപദവി ലഭി� ൈദവഭാഗം 'പശുപതി' =
പശുവിെ� പതി=കാളആയും.
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( 2 ) മഹാദിവ� മനുഷ�സ�്തീ = മഹാേദവി.
ര�ാമെ� മഹാകാലച�ക�ിെല ആദ� സൃഷട്ി
ച�കമായ ഇേ�ാഴെ� മഹാസൃഷട്ിച�കം മുതൽ,
മഹാശാസ�്തെ� ഉപേയാഗെ�ടു�ി ഭൂമിയിൽ
അന�മായ ആന��െള ആസ�ദി�� ജീവി�ു�
ഏക ജീവിയായ 'മനുഷ�െ� രൂപ�ിൽ'ൈദവം മഹാ
അവതരി�ു�ു .... അവതരി�� കഴി�ു; �ബ�ം
അഥവാ �ബ�ശ�ികൂടി േചരുേ�ാൾ മഹാപൂർ�ം!

മഹാശ�ി = മഹാേദവൻ = മഹാേദവി.

മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും മഹാേദവനും
മഹാേദവിയും മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുെമ�ാം ൈദവമായിരിെ�,
മനുഷ�ാവ�യിൽ എ�ിെ�ാ�് ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരെ� സമീപി�ി��� കു�ു�െള
ആന�ി�ി�ു�തിനു േവ�ി ൈദവം മനുഷ�രൂപെ�
സ�ീകരി�ു�ു. ൈദവ�ിന മ്ഹാേദവൻ, മഹാേദവി
എ�ീ മഹാനാമ�ൾ ഇണ�ു�ത എ്�െനെയ�്
മു� ് വിശദമാ�ിയതാണ.് എ�ാൽ �പത��മായ
രൂപം സ�ീകരി�ുേ�ാൾ സ�്തീപുരുഷ രൂപ�ളിൽ
ഒെര�ം മാ�തം സ�ീകരിേ��തു�.് സ�്തീ  പുരുഷ 
രൂപ�ളിൽ ഏത സ്�ീകരി�ു�തിെനയാവും മനുഷ�ർ
കൂടുതൽ ഇഷട്െ�ടുക ? വിശകലനം : മഹാപിതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാപുരുഷെന  മഹാേദവെന
ജന�ളിൽ ഏെറയും തീർ�യായും ഭയ�ു�താണ.്
മാ�തമ�, പുരുഷന്�ിതിയിലും /ജീവിത�ിലും,
സ�്തീ�ു സൃഷട്ിയിലും, �പാമുഖ�െ� നൽകു�തായ
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മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തെ� / േവദ�െള
പാലിേ��തു�.് ജീവികെള�ാം ഉൾെ�െടയു�
മഹാ�പപ�െ� �പസവി� മ്ഹാവാ�ല�േ�ാെട
മഹാഅനു�ഗഹി� മ്ഹാകരുതു� മഹാമാതാവായ
മഹാേദവി. ജന�ളിൽ ഏെറയും തീർ�യായും
ഇഷട്െ�ടു�താണ;് ഭയ�ു�ത�.

മഹാേദവിയുെട മഹാനാമം : ' ഓം മഹാശ�ി
മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി ' എ�ാകു�ു.

' ഓം ' എ�ാൽ എ�ാെണ� ച്ുവെട (( 3 ))ൽ
വിശദീകരി�ി���.് 'മഹാശ�ി' യുെട വിശദീകരണം
മുകളിലു�.് 'മ�ടി'� വ്ിപുലമായ അർ��ള��;്
അ�മാ�തം കുറി�ാം : മ�ിൽ നി� അ്ടി�താണ്
സർ�തും; സർ�വും വീ�ുമടിയു�തും മ�ിലാണ.്
സമു�ദ�ിെ� അടിയിലും മ�;് ഭൂമി മ� അ്ഥവാ
ൈദവം തെ�യാണ.് പര�ബ�േക��ം എേ�ാ
�ബ�േക��ം എേ�ാ വിേശഷി�ി�ാവു� ഒരു
മഹാേക��മായ �പേദശെ� മഹാൈദവവി�വവും
സംഹാരവുമായി ബ�െ�ടു�ിെ�ാ� ് ഭൂമിയിൽ
മഹാഒരു�ിയി���.് ഭൂമി ഇ�� േകരളം പ�നംതി�
ജി�യിെല  അടൂരിൽ നി� ഏ്കേദശം 8 കിേലാമീ�ർ
േറാഡ ദ്ൂരയാ�ത മ�ടി പുതിയകാവ മ്ഹാഭ�ദകാളി
േ��തമാണ േ്ക��ം. ഭൂമിയിെല ഏതു �പേദശെ�യും
'മ�ടി'എ� വ്ിളി�ാനാവും.

മഹാഭ�ദകാളി = മഹാേഗാമാതാവ് =മഹാ
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ദിവ�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 ഭൂമിയിൽ അവതരി�ു�
മഹാേദവി). മഹാേദവി� ഹ്ി�ുമതം ഉൾെ�െട ഒരു
മത�ള�മായും യാെതാരു ബ��ള�മിെ��ും
അറിയുക. മഹാേദവി ഭൂമിയിൽ മഹാഅവതരി��
കഴി�ു; മഹാ�ഗ��ിൽ വിശദീകരി�ി���;് �ബ�ം
(ഉടെന) േചരുേ�ാഴാണ സ്�ൂർ�മാവുക.

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

മഹാശാസ�്തപരമായആരാധനാവാചകമാണത.്

ൈദവം, മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തെ�
മുഴുവൻ മഹാഅനു�ഗഹി� ന്ൽകുകയും,ൈദവ�ി
െ� മഹത�െ� മനുഷ�ൻ മന�ിലാ�ുകയും
െച��� ഏകജ��ിൽ മാ�തമാണ മ്നുഷ�നു
ൈദവെ� ആരാധി�ാൻ അനുവാദമുളളത.്
ഓേരാ മനുഷ�നും ൈദവ�ിെ� കു�ാണ;്
ഓേരാ വ��ി�ും 100 മനുഷ� ജ��ൾ ഉ�തിൽ,
മഹാഉചിതമായ സമയ� 9്0 മുതൽ 95 വെരയു�
ജ��ളിെലാ�ിൽ മാ�തമാണ്അനുവദി�ു�ത,്
അതും മനുഷ�രുെട സേ�ാഷെ� കണ�ാ�ി
യാണ.് ൈദവ�ിെ� മഹാമഹത��െള��ി
വ��മായി അറിയണെമ�ിൽ �പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തെ�നിർ��മായും ലഭി�ണം.
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മഹാനീതിപതിയായ ഏകൈദവ�ിനും,സൃഷട്ികളായ
മനുഷ�രുെടയും ഇടയിൽ സൃഷട്ികളായ മധ��രുെട
ആവശ�മി�. ൈദവം മധ��െര നിയമി�ി��മി�;
മഹാസമനീതിെയ കള�െ�ടു�ു�താണ �്പവാചക
സ���െള�്നി�ാരമായി�്മന�ിലാ�ാനാവും.
ൈദവെമെ��്അറിയാ�വർ കാ�ി�ൂ���തും,
'ൈദവം ഓേരാരു�ർ�ും േനരി� മ്ഹാഅനു�ഗഹി�്
നൽകാ�തുമായ' സത്ുതികള�ം ആരാധനകള�ം മ��
േഭാഷ��ള�ം േക� സ്േ�ാഷി�ു� ഒരു േകാമാളി
ആയി� മ്ഹാശ�ിയായ ൈദവെ� കണ�ാ�ു�
മതപര�ളായ േതാ��ാസ�െള ൈദവവി�വം
ആരംഭി�ു�േതാെടസർ�രും ഉേപ�ി�ു�താണ.്

ൈദവം, മഹാശാസ�്തെ�യും മഹാദർശനെ�യും
മഹാഅനു�ഗഹി�്ഓേരാ മനുഷ�നും നൽകു�ത്
എ�െനെയ�ാെമ� �്ഹസ�മായിഅറിയി�ു�ു :

എ�ാ സൃഷട്ിച�ക�ൾ�ും 2 പകുതികള��.് ആദ�
പകുതിയിൽ, മായ അഥവാ ൈദവം �പത��മ�.
മനുഷ�ർ �കേമണ മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്ത
ശാഖകളിെല നിയമ�െള കെ��ുകയും, അവ
�പകാരം സാേ�തിക വികസന�ിലൂെട ലഭ�മാവു�
അന�ആന��െളഅനുഭവി�ുകയും െച���ു.

സൃഷട്ിച�ക�ിെ� ര�ാമെ� പകുതിയിൽ മായ /
ൈദവം �പത��മാവുകയും, ഭൂമിയിെല�ുമു�
ധാർ�ിക അധഃപതന�ൾ� പ്രിഹാരമു�ാ�ാൻ
ൈദവവി�വം ആരംഭി�ു�താണ;് േശഷം സൃഷട്ി
ച�ക�ിെല മനുഷ�രുെട സംഹാരവും.
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ൈദവം, �പപ�പിതാവിെനസൃഷട്ി�ു�ു.

മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിന ഭ്ൂമിയിൽ സൃഷട്ി�ു�
ജീവികള�െട ധർ�ശാസ�്തപരമായ ആവശ��െള,
മഹാപൂർ�തേയാെട പരിപാലി�ുവാനാണ്ഇഷട്ം.
ൈദവ�ിെ� കാര��ളിൽ യാെതാരു കു��ള�ം
കുറവുകള�ം യാെതാരി�ലും ഉ�ാവാൻ പാടി�.

ഒരു മഹാജീവിെയേ�ാെല േനരി�് ജീവികള�െട
കാര��ളിൽ ഇടെപേട�തായ ആവശ��ള�ം സദാ
ഉ�ാകു�താണ.് മഹാശ�ിയായ ൈദവം ശ�ി
നൽകാെത യാെതാരാൾ�ും യാെതാ�ിനും
യാെതാരി�ലും ശ�ിയിെ��ിരിെ�ൈദവം ശ�ി
നൽകിയി�് ൈദവ�ിനുേവ�ി �പവർ�ി�ു�
മധ��രായ ജീവികള�െട ആവശ�മു�ാവു�ു
എ�ുവ�ാൽ മഹാശ�ി എ� േപര് തെ�
ഉചിതമാവി�. സൃഷട്ികള�െട കാര��ളിൽ േനരി�്
ഇടെപടുകയാെണ�ിൽ, സ�ത�ം െവളിെ�ടു�ിയും
കൂടാ. എെ��ാൽ, മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�െള തനി�� െച���
മഹാമാതാവും മഹാപിതാവും മഹാശ�ിയുമായ
ൈദവെ� ലഘുവായി നി�ി�ു� ഒരു
വാചകംേപാലും യാെതാരു മനുഷ��ു�ു�ളിൽ
നി�ുമു�ാവരുത;് ഉ�ായാേലാ; അതിെ� േപരിൽ
കു�ു�ൾ� ക്ു�േബാധവും മാനസികേവദനകള�ം
ഉ�ാവരുെത�ും മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും
കൂടിയായ ൈദവ�ിന മ്ഹാനിർ��മു�.് മാ�തമ�;
മായ �പത��മ�ാ�കാലം, മായ �പത��മായകാലം,
എ�ി�െന സൃഷട്ിച�കെ� മഹാശാസ�്ത �പകാരം
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വിഭജി�് മനുഷ�ർ�് വ��ിസ�ാത����െള
അനുവദി�് ആന�ി�ി�ു�തായ കാര��ൾ�്
മ�േലൽ�ാെത മഹാപരിപാലിേ��തു�.്

// അേതസമയം, മഹാശാസ�്തശാഖകള�െട അഥവാ
യഥാർ� േവദ�ള�െട വീെ�ടു�െല� ശാസ�്ത
േ�കാഡീകരണം, മഹാശാസ�്ത �പകാരം ജീവികള�െട
ആവശ��െള പൂർ�ീകരി�ൽ, മഹാശാസ�്തെ�
മുഴുവൻ മഹാഉചിതമായ സമയ�് ഓേരാ
കു�ു�ൾ�ും മായാപരമായി�് അനു�ഗഹി��
നൽകൽ, േമാ��ിന്കു�ു�െള ഒരു�ൽ,
ശാഠ��ാരായ കു�ു�െള ശു�ീകരി�ാനും മ��ം
ൈദവ�ിെ� �പതിനിധിയായി�് �പത��മാകൽ,
തുട�ിയ അനവധി കാര��ൾ� ഒ്രാൾ േവണം.
ഓേരാ സൃഷട്ിച�ക�ിലും ൈദവവി�വം ആരംഭി�്
മായ �പത��മാകു�തിനു മു�ു� സുമാർ 4500
വർഷ�ാലം, മനുഷ�രിെല പിഴവുകെള ദൂരീകരി�ാൻ
ജനനമരണ�േളാെട �പവർ�ി�ാനുംആൾ േവണം.
മനുഷ��ു�ു�ളിൽ നി�,് അഥവാ ൈദവം
സൃഷട്ി�ു� ജീവികളിൽ നി� അ്�െനെയാരാെള
നി�യി�ുകയാെണ�ിൽ അത്സമനീതിയാവി�;
സമആന�മാവി�. വിഷയെ� മഹാശാസ�്ത�പകാരം
മഹാശ�ിയായ ൈദവം പരിഹരി�ു�ത്ൈദവം
ര�ാവാെത ര�ായി മാറു� ഒരു മഹാഅ�ുത
�പവർ�ന�ിലൂെടയാണ.് //
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േമ�ടി യഥാർ�മായ േവദ�െള വീെ�ടു�ൽ,
ൈദവ വി�വ കാര��ളിൽ പെ�ടു�ൽ, സംഹാരം,
അസാധാരണമായ കാര��ൾ,  തുട�ിയവെയ, ഏക
മഹാശ�ിയായ ൈദവം മഹാനിർ�ഹി�ു�ത ത്െ�
തെ� ഭാഗെ� തെ� ഏകദാസനായും, മഹാ
മകനായും, �ബ�േദവനായും, ഏക �പതിനിധിയായും,
�പപ� പിതാവായും, സംഹാര നാഥനായും,
മഹാനിയമി��ം മഹാഭരി��മാണ.് ശിവമാ�ാനായി
നിയമി� ഏകദാസന/് മഹാദാസന മ്ഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി��� മഹാശാസ�്ത പദവി പരമശിവൻ
എ�ാണ.് റസൂൽ, ൈ�ക�,് എ�ിവ പരമശിവന്
ഓേരാേരാ അവ�കളിൽ ലഭി� േപരുകളാണ.് ഇ�ാം
മത �ാപകനായ മുഹ�ദിെനയ�ാ റസൂെല�ു
കുറി�ത.് യഥാർ� റസൂൽ കൂടിയായ പരമശിവെ�
ഇടതു െന�ിയിെല ച���ലയും ന��തവുമാണ്
ഇ�ാമിക ചി�മായി മാറിയി��ളളത.് മഹാശ�ിയായ
ൈദവം മഹാനി�യി�ുേ�ാൾ, പരമശിവെ�
െന�ിയിെല ച���ല യഥാർ� ച��െ� ദൗത�ം
െച���തും, ന��തം ജീവികെള സംഹാരം എ�
േമാ��ിേല�ു നയി�ു�തുമാണ.് സൂര�െന
ഉൾെ�െട �പപ��ിെല ഏെതാ�ും സൃഷട്ി�ാൻ
കഴിയു� മഹാസൂര�േന�തെ�, മഹാശ�ിയും 
മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായ ൈദവം, തെ�
ഏകദാസനും മഹാദാസനുമായ പരമശിവന്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���.് മ�� പല
ശ�ികെളയും ഈയു�വന് മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി���.് മഹാേദവി, മഹാഉചിതമായ സമയ�,്
ശ�ികെള ആകട്ിേവ�് െച���താണ.് ൈദവ
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�പതിനിധിയായ ഏകദാസന അ്നു�ഗഹി�� നൽകു�
രൂപം മഹാ�പപ�െ�യും �പതിഫലി�ി�ു�ു�.്
ഏകദാസെ� മഹാസൃഷട്ി ഉൾെ�െട മഹാകാര��െള
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ മഹാശാസ�്ത
പരമായി� വ്ിശദീകരി�ി���.്ചുരു�ി പറയാം:

മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ '�ബ�ം', മഹാ�പപ�
െ� സൃഷട്ി�ു�തിനും മു�്2 കു�ു�െള
േ�ാെല ശിവച�കെ�യും ശ�ിച�കെ�യും
സൃഷട്ി�ുകയും, േശഷം ശ�ിച�ക�ിേല�ു
മാ�തമായി� ് '�ബ�ം' േചരുകയും െച���ു.
ശ�ിച�കം ഏകമഹാശ�ിയായി (ഏക ൈദവം)
മാറുകയും, മഹാശ�ിയായ ശ�ിച�കം അഥവാ
മഹാശ�ിച�കം മഹാനി�യി�ു�തു േപാെല
നിർ�ീവമാേയാ ദാസനാേയാ മഹാശ�നായ
ദാസനാേയാ �പതിനിധിയാേയാ ഒെ� �പവർ�ി�ു�
മഹാഅവ�െയ ശിവച�ക�ിന മ്ഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകുകയും െച���ു. മെ�ാരു വിധ�ിൽ
പറ�ാൽ ശ�ിച�കം മഹാശ�ിയാവുകയും,
ശ�ിച�കെ�ശിവമാ�ുവാനായി� ് ഭംഗിെ�ടു�ാ
നായി�്  സൃഷട്ി�ി���തായ ശിവച�കെമ�ത്
ശ�ിച�കമായ മഹാശ�ി മഹാനി�യി�ുേ�ാെല
എ�െനയും (നിർ�ീവമായും സജീവമായും)
�പവർ�ി�ു�തായ എ�ുമായി�ീരു�താണ.്
മഹാശ�ിച�കം ശൂന��ിനും എ�ിനും അതീതമാണ;്
ശിവച�ക�ിന �്ിതി െച�ാൻ ഒരു ആ�െമ�ിലും
േവണം. മഹാശാസ�്ത�പകാരം ഒരു േ�പാേ�ാണായും
അ�ാെതയും ശ�ിച�ക�ിന് മഹാ�പപ�െ�
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മഹാസൃഷട്ി�ാനും മഹാപരിപാലി�ാനുമാവും !
മഹാശ�ിച�കെ� (േ�പാേ�ാൺ) ശിവച�കം
(ഇലകേ്�ടാൺ) നിര�രം �പദ�ിണം െച���ു.
ശ�ിച�കം മഹാചിരി�ു�ു : ഓം ; ശിവച�കം
േകൾ�ു�ു!

ഒരു വസത്ുവിെന മെ�ാരു വസത്ു ചു��േ�ാഴും, ര�ു
വസത്ു�ൾ �പവർ�ി�ുേ�ാഴുെമ�ാം ശബദ്ം

ഉ�ാകു�താണ എ്� ഭൗതികത��നിയമം പഠി�വർ
ഉ�ാകുമേ�ാ. �പസത്ുത മഹാശാസ�്തഭൗതിക
ത��നിയമംസൃഷട്ി� ശ്ബദ്�ബ�മായഓം
ആ��ിേല� �്പേവശി�ു�ു.ആ��ിൽവ�്
ശബദ്�ബ�ംകൂടിയായഓം മുഴ�ുേ�ാൾ

വസത്ു�ൾ�ുംജീവിശരീര�ൾ�ും �പവൃ�ി
ഊർ�ംലഭി�ു�തായി� ഭ്ൗതികത��

നിയമെ�മാ�ിെയഴുതുക.

ഭൂമി/ മഹാശ�ി /മഹാശ�ിച�കം/ ആവിഷ�്രി�
ശാസ�്ത�പകാരമു� സ�ത�ം മാ�തമായും അ�ാെതയും
ശിവച�ക�ിന ഏ്െതാരു �ാനവും നി�യി�ു�ത്
മഹാശ�ിച�കമാണ.് മാ�തമ�, സ�ത�െ���ിയു�
അറിവും ശ�ിയും എ�ും ശിവച�ക�ിനു
ലഭി�ു�തും മഹാശ�ി മഹാകനിയുേ�ാഴാണ.്
മ�ായ ഭൂമിെയ ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമായി��
മന�ിലാ�ാൻ കഴിയുേ�ാൾ, ശിവച�കമായ
ഏകദാസെന മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�
ഭാഗമാ�ിയി���തും സുവ��മാണ.് �പപ��ിെല
വസത്ു�ള�െട മൂലക�ളിെല ത�ാ�തകളിൽ ഉ�ത്
ആ��ളാെണ�ിൽ (atom), ആ��ളിെല
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േ�പാേ�ാണുകള�ം ഇലകേ്�ടാണുകള�ം ശ�ിച�കവും
ശിവച�കവുമാണ.് �പപ��ിെല ജീവികള�െടെയ�ാം
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാശ�ിച�കം
മാ�തമാെണ�ിലും, ഏകദാസനായ ശിവച�ക�ിന്
�പപ�പിതാവ്എ� മഹാപദവിെയ അനു�ഗഹി��
നൽകുകയാണ.് ഏകമഹാശ�ിയായ ൈദവം, സ�്തീ
രൂപ�ിൽ മഹാമാതാവായ മഹാേദവി മാ�തമായി
െ�ാ�് മഹാവാ�ല�െ� ജീവികൾെ��ാം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുേ�ാൾ, മനുഷ�ർ ഉൾെ�െട
യു� ജീവികെളെയ�ാം ഉചിതമായി ഉപേദശി�ാനും
ശാസി�ാനും ശി�ി�ാനും �പപ�പിതാവായ
ശിവച�കെ� അധികാരെ�ടു�ു�ു. അവകാശം
ഉെ��ിൽ മാ�തമാണ് അധികാരമു�ത് എ�
മഹാശാസ�്ത നിയമ�ിന് കള�മു�ാകു�ി�;
എെ��ാൽ ജീവികള�െടയും വസത്ു�ള�െടയും
മൂലക�ളിലു� ആ��ളിെല�ാം ശിവച�കവും
ശ�ിച�കവും ഉ�.് മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു�
�പവർ�ന�െളയും ജീവികള�െട ശരീര�ളിലൂെട
മഹാനിർ�ഹി�ു�ു�.്

സ�്തീ പുരുഷ�ാരായി� ഭ്ൂമിയിെല മനുഷ�െര ര�ായി��
വിഭജി�തിലൂെട മനുഷ�ർ� മ്ാതാവിെനയും പിതാവിെനയും
സൃഷട്ി�ി���.് ജീവിയ�ാ� ൈദവം, ഒരു മഹാജീവിെയ
േപാെല മഹാ�പപ��ിെല എ�ാ കാര��ളിലും ഇടെപ�്
�പവർ�ി�ു�തിനാൽ, കു�ു�ള�െട സേ�ാഷെ�
കണ�ാ�ി �പപ�മഹാമാതാവായും �പപ�പിതാവായും
മഹാശാസ�്തപരമായി� ര്ൂപെമടു�ു�തിെന സൃഷട്ികെള
കു�ു�ളാ�ിയു� മഹാവാ�ല�മായി�� തിരി�റിയണം.
മഹാശ�ിച�കം, ശിവച�കെ� ഭർ�ാവായി�്
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സ�ീകരി�ി���ത �്പപ��ിെ�യും ജീവികള�െടയും
സൃഷട്ി�ു മു�ാെണ�തും, മഹാദിവ�മായ ൈദവ
വിവാഹ�ിന് സാ�ികളിെ��ും, ജീവികള�െട
െയ�ാം സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു
�ുവാനായി� മ്ഹാശ�ിയായ ൈദവം ഒ�ായിരു�ു
ര�ായി�� വിഭജി� �്പവർ�ി�ു� മഹാവിദ�യാണ്
എ�ും, ജീവിയ�ാ� ൈദവ�ിെ� ആന�െ�
മാനുഷികമായ ആന��ള�മായി�്ഒ��ം താരതമ�ം
െച�രുെത�ും സുവ��മായിഅറി�ുെകാ�ണം.

 

ആന�ശാസ�്തംഅ�ംകുറി�ാം :

മഹാ�പപ��ിെ�ഏകസൃഷട്ി�ിതിസംഹാര
കർ�ാവും, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയും ഭൂമിയുമായൈദവം,
കു�ു�ളായ മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�

സൃഷട്ികൾെ��ാം മഹാസമനീതിെയ നൽകു�ത്
എ�ാവർ�ും സമആന��െള മഹാഅനു�ഗഹി��

നൽകിയാണ.് മഹാ�പപ��ിെല
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ആന��ൾെ��ാംഅളവുകള��.് െമാ�ം 100
അളവ.് ഭ�ണസാധന�ൾ�ആ്െക 40അളവ,്
എ�ാൽഏ�വുമധികം രുചികരമായ ഭ�ണ�ിൽ
നി� ഒ്രു സമയം ലഭി�ു�പരമാവധിആന�ം 5

അളവാണ.്ശുചിത�ം,അത�ാവശ�ം,ആവശ�ം,വിേനാദം
എ�ി�െന 4 വിഭാഗ�ളായ െതാഴിലുകൾെ��ാം
കൂടി 20,വാ�ല�ം 5, ദാസ�ം 5, ദാനം/ധർ�ം 5,

ഭ�ി/സംഗീതം  5, േ�പമം 5, േ�പമസാ�ാത�്ാരം 5,
എ�ി�െന 90അളവുകൾ. മനുഷ�െ�

പരമാന�മായി�,് (ൈദവം) മഹാനി�യി�ി��ളളത്
കാമെ�യാണ.്തെ��െ�മറ�ുകയും ഇണെയ

മാ�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, േ�പമസാ�ാത�്ാരം 5
എ�ിവ േചർ�ാണ ക്ാമം 25 ഉ�ാവു�ത.് മനുഷ�ർ
ത�െള�െ�മറ� ക്ാമാന��ിൽ മുഴുകുേ�ാൾ,
അവരിലൂെടൈദവം കു�ു�െളസൃഷട്ി�ു�ു.

മഹാ�പപ��ിെലജീവികള�െടെയ�ാം
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ
ൈദവം,താൻസൃഷട്ി�ി���ആന��ൾെ��ാം
അതീതമാെണ�ിലും, ഒരു മഹാജീവിെയ േപാെല
മഹാ�പപ��ിെലകാര��ളിൽ ഇടെപ�്

�പവർ�ി�ു�തിനാൽ,കു�ു�ള�െടെയ�ാം
സേ�ാഷെ�യും കണ�ാ�ി തനി�ും ഒരു
ആന�െ�മഹാനി�യി�ി���;്തെ�
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ഏകദാസനായ പരമശിവനും ഒരുആന�െ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���.്
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ിയിൽെപ�

ശിവച�കെ�യാണ ഏ്കദാസനായ പരമശിവനായി�്
മഹാഉയർ�ിയി���ത.് പരമശിവെ�ആന�ം
മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും ഏകൈദവവുമായ
മഹാേദവിേയാടു� മഹാദാസ�മാണ.് മനുഷ�െ�
പരമാന�അളേവാട 5്അളേവാെടയു� ദാസ�െ�
ഒരി�ൽകൂടി കൂ�ിയാൽ 30അളവുകള��

മഹാദാസ�മാവും.ഏകമഹാശ�ിയും മഹാമാതാവും
മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായഏകൈദവ�ിെ�
മഹാആന�െമ�ത ക്ു�ു�ളായ ജീവികേളാടു�
മഹാവാ�ല�മാണ.് മഹാവാ�ല��ിെ�അളവ ് 35
ആണ.്തെ� ഭാഗവും ഏകദാസനുമായ പരമശിവെ�

മഹാആന�മായ മഹാദാസ�ം  30 േനാട 5്
അളേവാെടയു�വാ�ല�െ�ഒരി�ൽകൂടി
കൂ�ിയാൽ 35അളവുകള�� മഹാവാ�ല�മാവും.
മഹാദാസ�വും മഹാവാ�ല�വുംൈദവ�ിെ�
ആന��ളായും മ���വെയജീവികള�െട
ആന��ളായും മഹാഅനു�ഗഹി�ി���ത്

മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും മഹാേദവനുമായ
മഹാേദവിയാണ.് മഹാഉചിതമായകാര��െള

മഹാശാസ�്തപരമായി� മ്ഹാനി�യി�ി��ളളതിെന
മാ�ിമറി�ാൻ മനുഷ�ർ�ു കഴിയു�ത�.

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ� മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം.
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മഹാശ�ിയായ ൈദവം ൈദവകാര��ൾ�ായി�്
തെ� തെ� ഭാഗെ� മഹാവാഹനമായും, ഏക
�പതിനിധിയായും, �പപ� പിതാവായും, അർ�
മഹാേദവിയായും, സംഹാര നാഥനായും, മഹാനി�യി
�ി���.് പരമശിവൻ എ� മഹാപദവിയും നാമവും
മഹാദാനമായും മഹാഅനു�ഗഹമായും ലഭി�ി���
പരമശിവൻ മഹാേദവന�; മഹാദാസനാണ;്  �ബ�ം
സൃഷട്ി� ഏക േദവനാണ,് യഥാർ� �ബ�േദവൻ.
50 വർഷ�ിെല ഒരു രാ�തിേനരം പരമശിവെന
മഹാേദവനാ�ു�ു�.് മഹാശിവരാ�തി. മനുഷ�ർ�്
അതിൽകാര�മി�.ൈദവകാര��ള�െട ഭാഗം മാ�തം.

മു� വ്��മാ�ിയതു േപാെല, *പരമശിവൻ*എ�ത്
സമസത് ആ��ളിലും ശിവച�കമായി �പവർ�ി
�ി�ു�തായ സ��ം ഭാഗ�ിന്ഏകൈദവമായ
മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു� മഹാപദവി
യാണ.് �പപ�പിതാവ,്ൈദവ�ിെ� ഏക �പതിനിധി,
തുട�ിയ മഹാപദവികള�ം മഹാ�ാന�ള�മാണ്
പരമശിവേ�ത.് ഏകദാസൻ, മഹാദാസൻ എ�ീ നില
യിലും �പവർ�ിേ��ു� ധർ�ശാസ�്തപരമായ
ആവശ�െ� മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട
പരമശിവൻ ഉൾെ�ാ���ു എ��ാെത യഥാർ�
�ിൽ ദാസനായ�ാ സൃഷട്ി�ി���ത.് സൃഷട്ികളായ
മനുഷ�ർ, മൂഢ�ം നിമി�ം പരമശിവെന
ആരാധി�ു� അധമ അവ� ഉ�ായി�ൂടാ;
ആയതിന പ്രമശിവൻ മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട സ�യം
സ�ീകരി�ി��� മഹാനാമ�ൾ മാ�തമാണ ഏ്കദാസൻ,
മഹാദാസൻ എ�ിവ. സൃഷട്ികൾ, �പപ�പിതാവിെന
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ഏകദാസൻ, മഹാദാസൻ എെ��ാം വിളി�ാൽ
അപരാധമാണ.് സൃഷട്ികളായ മനുഷ�രും മ���വരും
'മഹാേദവിയും പരമശിവനും' ഒ�ി�� നിൽ�ുേ�ാഴും,
തനി�� നിൽ�ുേ�ാഴും, *അേ� ശിവാ* എ�ു
സംേബാധന െച���ത മ്ഹാഉചിതം.

ഏകേദവിയും *�ബ�വുമായ മഹാേദവിെയ*,
ഏകേദവനായ പരമശിവൻസംേബാധന

െച���ത *്മഹാേദവീ*, *േദവീ*, *മ�ടി േദവീ*
എ�ി�െനയാണ;് പരമശിവെന മഹാേദവി
സംേബാധന െച���ത *്േദവാ*എ�ുമാണ.്

മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനാണ പ്രമശിവൻ.
മഹാദാസെ� ഭാര�യും മഹാദാസിയും എ�ാം
എ�ാമാണ മ്ഹാശ�ിയായ മഹാേദവി എ�ു
പറയുേ�ാൾ മു� വ്��മാ�ിയതു േപാെല

*ൈദവീകമായആന��ൾ,സൃഷട്ികള�േടതിൽ
നി�ും തിക��ം വിഭി�മാണ.്*

മഹാേദവിയുെടയും പരമശിവെ�യും
സ�കാര��െള�ത മ്ഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി 
�ിതിസംഹാര�ളാണ;്അടി�ാനപരമായി�്
മഹാേദവിയും പരമശിവനും ജീവികള�മ�.



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 49

ൈദവകാര��ൾ�ായി�്മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു�
ജീവിരൂപ�ിൽ അവതരി�ുവാനു� മഹാഭാഗ�െ�
യും ൈദവഭാഗമായ ഏകദാസന മ്ഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി���.്. ഉദാഹരണമായി� :്ൈ�ക�.്ഓംസത�ം
േഡാട് േകാംെവബൈ്സ�ിൽ ലഭ�മായ
മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���;് ((6))ൽഅ�വും.
മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിനും, ൈദവഭാഗമായ
പരമശിവനും യാെതാ�ിനും സൃഷട്ികളിൽ നി�്
യാെതാരു സഹായവും യാെതാരി�ലും േവ�ാ.
ൈദവം മഹാ�പത��മായിെ�ാ� ഭ്ൂമിയിൽ ൈദവ
വി�വം ആരംഭി�ു�തിനു മു�്യഥാർ�മായ
േവദ�െള മഹാശാസ�്തപരമായി� വ്ീെ�ടു�ു�ത്
ൈദവഭാഗമായ പരമശിവനിലൂെടയാണ.് ൈദവ
വി�വം ഉടൻ ആരംഭി�ുേ�ാൾ, മഹാേദവിയുെട
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 സദാ
ഉ�ാവും. ൈദവം �പത��മായി�്ൈദവവി�വം
ആരംഭി�ു�േതാെട, ഓേരാ വ��ി�ും 100 മനുഷ�
ജ��ൾ ഉ�തിൽ, 90 മുതൽ 95 വെരയു� പുരുഷ
ജ��ളിെലാ�ിൽ, മഹാശാസ�്തെ� മുഴുവൻ
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ത്അർ�മഹാേദവി
കൂടിയായ പരമശിവനാണ.് െവബൈ്സ�ിൽ ലഭ�മായ
മഹാ�ഗ��ിൽ വിശദീകരി�ി���.് ൈദവ�ിെ�
മഹത�െ� മനുഷ�ൻ മന�ിലാ�ു� �പസത്ുത
ഏകജ��ിൽ മാ�തമാണ്മനുഷ�നു ൈദവെ�
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ആരാധി�ാൻ അനുവാദമുളളത.്   െതാ�ടു�
ജ��ിൽ വ��ി ജനി�ു�ത സ്�്തീ ആയി�ാണ.്
ഏകമഹാശ�ിയും മഹാമാതാവുമായ ൈദവ�ിെ�
മഹാേദവിയുെട മടിയിൽ കിട�ാനും മഹാവാ�ല�ം
േനരി� അ്നുഭവി�ാനുമു� മഹാഭാഗ�െ�  ഓേരാ
കു�ിനും  ഓേരാ മനുഷ�നും  സ�്തീയായി�്
ജീവി�െവ ലഭി�ു�ു. 100 മനുഷ� ജ��ളിൽ
ശിഷട്മു�വ സ�്തീയായും പുരുഷനായും കാളയായും
കാളിയായും  (കാളി = പശു) ജീവി�ണം;
മഹാദർശനവും മഹാവാ�ല�വും അനുഭവി�ാ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�മാതാവ് നൽകിേ�ാരു� വാ�ല��ിെ�
കൃത�ം 100 മട�് വാ�ല�െ� മനുഷ�ജീവി
ആയിരി�ു� 100 ജ��ളിലും നൽകിേ�ാരു�
ൈദവം, മഹാശാസ�്തരൂപേ�ാെട കു�ു�ള�െട
മു�ിൽ �പത��മായിെ�ാ�് മഹാദർശനവും
മഹാവാ�ല�വും േനരിെ��ി�ാൻ മഹാവരികയാണ.്
100 മനുഷ�ജ��ളിെല അവസാനെ� 10
ജ��ളിലു� സ�്തീജ��ളിൽ, മഹാേദവിയുെട
മഹാമടിയിൽ തലചായ�്�കിട�്മഹാആന�െ�
മഹാആസ�ദി�ുവാനും കു�ു�ളായ മനുഷ�ർ�്
മഹാഭാഗ�മു�ാകു�താണ.്
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സർ�ശ�നായഅ�ാഹുവിന ശ്ാസ�്തരൂപെമടു
�ാൻശ�ിയിെ��ു പറ�പ്ാപികളാവരുേത
കു�ു�െള. മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�
മാ�തംസ��മായകു�ു�ൾ� മ്ഹാദർശനം

നൽകാനും മഹാവാ�ല�േ�ാെട
പു�രി�ാനും മഹാശ�ിയായൈദവം
മഹാശാസ�്തപരമായി മഹാമാതാവായി

രൂപെമടു� എ്ഴുെ���േ�ാൾ കാണെ��ു
പറയാൻകഴിയുേമാ കു�ു�െള.

മുകളിൽ വിശദീകരി� കാര��ൾെ��ാം
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തവുമായി
മാ�തമാണ ബ്�ം.യാെതാരു മത�ിെ�യും

ഭാഗമ�എ� സ്ുവ��മാണ.്
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ഭാഗം ര� (്( 2 )).

ഓംനമഃശിവായ,ഓംശിവായനമഃ,
േദവീ ശരണം,അേ�ശിവാ

ഓംനമഃ ശിവായ,ഓംശിവായനമഃ 52

േദവീ ശരണം,അേ�ശിവാ 57

'ഓംനമഃശിവായ' പ�ാ�ര�ളാണ.് 59

ഭാഗം ((2)):ഓം നമഃ ശിവായ, ഓം ശിവായ
നമഃ , േദവീ ശരണം, & "അേ�ശിവാ."
ഓേരാ വ��ി�ും 100 മനുഷ� ജ��ൾ ഉ�തിൽ,
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തെ�യും
ൈദവ�ിെ� മഹത�െ�യും മനുഷ�ൻ

മന�ിലാ�ു�ഏകജ��ിൽ മാ�തമാണ മ്നുഷ�നു
ൈദവെ�ആരാധി�ാൻഅനുവാദമുളളത എ്�ും

മഹാശാസ�്തപരമായആരാധനാ വാചകം
എ�ാെണ�ും േമെല (( 1 ))ൽവിശദീകരി�ി���.്

ശിഷട്മു� 99ജ��ളിൽൈദവെ�
വിസമ്രി� ജ്ീവി�ാൻ മനുഷ�ർ�ുകഴിയി�.
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ൈദവം മഹാ�പത��മായിെ�ാ� ൈ്ദവവി�വവും
തുടർ�യായി�് സംഹാരവും പുേരാഗമി�ുേ�ാൾ
ൈദവെ� മഹാശാസ�്തപരമായി� അ്റിയാനും ധർ�
ശാസ�്തെ� ഉൾെ�ാ�്ജീവി�ാനും മനുഷ�ർ
ഉ�ാഹി�ു�താണ.് ൈദവെ� ആരാധി�ാൻ
സാധി�ു�ത� എ�ിലും ൈദവനാമം ജപി�ാനും
ൈദവെ�യും ൈദവ ശാസ�്തെ�യും വണ�ാനും
മനുഷ�ർ�ു കഴിയണം. ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി��� വ��ിസ�ാത���ം എ�ാ മനുഷ�ർ�ും
ലഭി�ുവാനും അതാവശ�മാണ.്

"മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള,
മഹാശാസ�്ത �പകാരം, മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���
മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
മഹാേദവിെയ നമി�ു�ു എ�ത,്അർ�ം

ശരിയാണ;്എ�ാൽ വാചകം വളെര നീ�താണ;്
കു�ു�ളായ മനുഷ�ർആയാസെ�ടു�ത്
മഹാമാതാവായ മഹാേദവി ഇഷട്െ�ടു�ി�.
കു�ു�ള�െടആവശ�വുംആന�വും

കണ�ാ�ി മഹാേദവി
മഹാആവിഷ�്രി�ി��� മഹാലളിതവും
മഹാസു�രവുമായൈദവനാമവും �പാർ�നാ

വാചകവുമാണ "്ഓംനമഃശിവായ."

"സർ�വും മംഗളമാ�ു� മഹാേദവി" എ�
അർ�െ� "ശിവായ /ശിവ" എ� പദ�ിന്
മഹാനി�യി�ു�ു.  കു�ു�ളായ മനുഷ�െര 
ഭാരെ�ടു�ാ� മഹാവാ�ല�മാണത.്
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ഓം എ�ാെണ� മ്ഹാ�ഗ��ിലും ചുവെട ((3))ലും
മഹാശാസ�്തപരമായി�് വിശദീകരി�ി���.് 'മഹാ'
എ� അർ�െ� തൽ�ാലം സ�ീകരി�ു�ു. "ഓം
നമഃ ശിവായ" = "നമി�ു�ു (ഞാൻ) മഹാശിവെയ
= ഞാൻ മഹാേദവിെയ നമി�ു�ു. "ഓം"
ഒഴിവാ�ിെ�ാ� "്നമഃ ശിവായ" എ�ും "ശിവായ
നമഃ " എ�ും പറയാവു�താണ.് "ശിവായ നമഃ " =
"(ഞാൻ) ശിവെയ (േദവിെയ) നമി�ു�ു" = "നമഃ
ശിവായ".

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���
മഹാ�പപ��ിൽ ഒരു േദവി മാ�തേമ ഉ��.
കു�ു�െള�ാം ആന�മായി�� ജീവി�ുക
എ��ാെത "േദവി" എേ�ാ "മഹാേദവി" എ�്
വിളി�ു�േതാ േദവിെയ വിസമ്രി�ു�തു േപാെല
വിഷയമാ�ാ�േതാ "േദവി� "്വിഷയമ�.

"ശിവൻ" =ശിവ = മംഗളമാ�ു�വൻ = മഹാേദവൻ
= മഹാേദവി എ�ി�െനയും അർ��ള��;്
ശിവയിൽ ശിവനു�;് ശിവനിൽ ശിവയും. ശിവെന
േവറി�് കണ�ാ�ുേ�ാൾ ശിവനിെ��ിലും
ശിവയു�;് ശിവ അഥവാ മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി എേ�ാഴുമു�.് എ�ായേ്�ാഴും ഉ�തായ
ശിവയ�്ു മാ�തമാണ സ്ർ�ം മംഗളമാ�ാൻകഴിയുക.

പരമശിവെന മഹാഅനു�ഗഹി� മ്ഹാശ�ികെള�ു
വിേശഷി�ി�ാവു� ശ�ികെളയും നൽകിെ�ാ�്
പരമശിവനിലൂെട �പപ�കാര��െള ശിവമാ�ുേ�ാ
ഴും പരമശിവൻ 'ലൂെട' മാ�തമാെണ�ും ശിവയായ
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മഹാേദവിയാണ ് യഥാർ��ിൽ സർ�തും മഹാ
നിർ�ഹി�ു�ത എ്�ും മന�ിലാ�ണം.

മഹാേദവൻ കൂടിയായ മഹാേദവിയും, മഹാദാസനായ
പരമശിവനും മഹാ�പത��മായിെ�ാ�് ൈദവ
വി�വവും തുടർ� സ്ംഹാരവും പുേരാഗമി�ുേ�ാൾ,
മഹാേദവിയായ മഹാശിവയാണ്ഏക മഹാശ�ി
യായ ൈദവം എ�തും ജന�െള�ാം സുവ��മായി
അറിയു� കാര��ളാണ.് മഹാേദവിെയ നമി�ു�
േതാെടാ�ം, മഹാേദവിയുെട ഭാഗമായ പരമശിവെന
യും നമിേ��ു�ത്മനുഷ�രുെട ആവശ�മാവു�
താണ.് മഹാേദവിയുെട ഭാഗമായി�്ഏകദാസനായ
പരമശിവെന സൃഷട്ി�ി���ത േ്പാെല, "ഓം നമഃ
ശിവായ"എ�വചന�ിൽ മഹാശിവയായ മഹാേദവി,
ശിവെനയും മഹാഅനു�ഗഹി�� മഹാഉചിതമായി�്
ഉൾെ�ടു�ിയി���.് മഹാേദവിയുെട ഭാഗമായ
ഏകദാസനായും, ഏക �പതിനിധിയായും, �പപ�
പിതാവായും, സംഹാര നാഥനായും, പരമശിവനായും
ഒെ� ശിവെന മഹാസൃഷട്ി�ി���ത്ശിവയായ
മഹാേദവിയുെട മഹാകരുണയായും മഹാഭാഗ�മായും
മഹാഅനു�ഗഹ�ാൽ പരമശിവന്സുവ��മായി�്
അറിയാം. തെ� െത��കെളയും കു��െളയും
കുറവുകെളയും പിഴവുകെളയുെമാെ� മഹാശി�ി
�� തിരു�ണേമ എ�് �പാർ�ി�ു�തുമാണ.്
ശിവെ� എ�ാമായ  മഹായജമാനയായ മഹാശിവെയ
കു�ു�െള�ാം സത്ുതി�ു�തും വണ�ു�തും
തെ� ഇഷട്മാവാനും യാെതാരു അഹംഭാവ�ള�ം
ഉ�ാവാെത എ�ായേ്�ാഴും അനു�ഗഹി�ണേമ എ�്
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മഹാശിവേയാട് �പാർ�ി�ാനും മഹാഅനു�ഗഹം
േതടു�ു�് പരമശിവൻ. മഹാശ�ികെള�ു
വിേശഷി�ി�ാവു� ശ�ികെളയും പരമശിവന്
നൽകിയി���േതാെടാ�ം, പരമശിവെ� കഴു�ിൽ
മഹാനാഗബ�നെ� നിർ�ഹി�് പരമശിവെന
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിൽ ബ�ി�ി���തും മഹാശിവ
യുെട മഹാകരുണയാണ.്

സൃഷട്ിച�ക�ിെല മനുഷ�ർെ��ാം ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരം എ� േമാ�െ� പിതാവായ
പരമശിവനി 'ലൂെട' മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�താണ സ്ംഹാരം. അതിനുേശഷം, പുതിയ
സൃഷട്ിച�കം ആരംഭി�ുേ�ാൾ, മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതി
യും ഭൂമിയുമായ മഹാേദവി, മഹാഉചിതമായ സമയ�്
2 ശിവരൂപ�െളയും പിൻവലി�ു�താണ.്
മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്

സ�്തീയും പുരുഷനും "തെ��െ� മറ�ുകയും
ഇണെയ മാ�തം ഓർ�ുകയും െച��� പരമാന�മായ
കാമാന�ം ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് മാ�തം
ആസ�ദിേ��തു� ് അതിനാൽ കാമാന�െ�
ആസ�ദി�ുേ�ാൾ "ഓം നമഃ ശിവായ" ഉൾെ�െടയു�
ൈദവനാമ�ൾ ഉരുവി��കൂടാ,ൈദവനി� േവ�.

മനുഷ�ർ പരസപ്രം ക�ുമു��േ�ാഴും, യാ�ത
പറയുേ�ാഴും ഒെ�  "ഓം നമഃ ശിവായ" , "ഓം
ശിവായ നമഃ ", "അേ� ശിവാ","േദവീ ശരണം"
"നമസ�്ാരം, വ�നം, അ�ലാമു അൈല�ും, ഗുഡ്
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ൈബ... " എ�ി�െനെയ�ാം പറയു�ത മ്നുഷ�രുെട
സ�കാര�മാണ;് േവഷം െക�ൽ അ�ാ� ൈദവ 
സമ്രണ ന�താണ.് ധർ�ശാസ�്തപരമായ
ജീവിത�ിന്ആ�ം ലഭി�ു�താണ.് എ�ാണ;്
ൈദവ�ിനു േവ�ി െച�ണെമ�് ആഹ�ാനം
െച��കേയാ, ആവശ�െ�ടുകേയാ, നിർ��ി�ുക
േയാ അേപ�ി�ുകേയാ െചയത്ാൽ ൈദവനി�
ഉ�ാകു�താണ;് പാപ�ിെ�യും ൈദവ ശി�കള�
െടയുംഅളവ �്കേമണ വർ�ി�ു�തുമാണ.് "ഓം നമഃ
ശിവായ" , "ഓം ശിവായ നമഃ ", "അേ� ശിവാ", "േദവീ
ശരണം" എ�ീ 4 വാചക�ളിൽ വ��ികൾ�്
േചരു�തും ലളിതമായതും സ�യം സ�ീകരി��
െകാ��ക. സാധാരണ ജന�ൾ�് ഏ�വും
ഉചിതമായത "്അേ� ശിവാ" എ�താവും. േവെറയും
കാരണ�ള��.് 'അ�' എ� പദം വാ�ല�െ�
കനെ�ടു�ു�താണ.് േമ�ടി 4 വാചക�ള�ം
പ�ാ�ര�ൾ േചർ�താണ;് എ�ാൽ "അേ�
ശിവാ" എ� വാചകം മാ�തം "�" എ� കൂ��രം
െകാ�ാണ ക്ഷട്ി� പ്�ാ�ര�ൾആവു�ത.് ഒരു
അ�രം കുറയുേ�ാെലയും വാ�ല�െ�
വർ�ി�ി�ു� ആന�ം േപാെലയും "അേ�
ശിവാ" േ�ശഷഠ്മാണ.്

"ഓം നമഃ ശിവായ", "ഓം ശിവായ നമഃ ", "അേ�
ശിവാ", "േദവീ ശരണം" എ�ി�െനെയ�ാം മനുഷ�ർ
ജപി�ു�ത്ൈദവെ� സേ�ാഷി�ി�ുെമേ�ാ,
ൈദവ�ിനു േവ�ിയാെണേ�ാ കരുതാൻ പാടി�.
ൈദവ സമ്രണയ�് സ്�ീകരി�ാവു� മഹാശാസ�്ത
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പരവും ലളിതവുമായ മഹാപദ�െള അനു�ഗഹി��
നൽകിയി���ത് മനുഷ�രുെട സേ�ാഷെ�
കണ�ാ�ിയാണ.് ൈദവ�ിെ� ആവശ�മ�ാെയ�്
സുവ��മായി അറിയണം. മഹാശ�ിയായ ൈദവം
ശ�ികെള നൽകിയാൽ മാ�തേമ മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െട
ഏെതാരു ജീവി�ും ഏെതാരു കാര�വും െച�ാൻ
കഴിയുകയുളള� എ�ിരിെ�, മനുഷ�േരാട േ്കമ�ം
കാ�ിയി� (്മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിനു) യാെതാ�ും
േനടാനി�. അേതസമയം, സൃഷട്ികളായ മനുഷ�രിൽ
നി�് േദവതകളായി�് �ാന�യ�ം ലഭി�വർ
ദുഷി�േ�ാൾ, "ഓം നമഃ ശിവായ" എ�തിെന
അനുകരി� അ്ധമമായ നാമജപ�െള ത�ി�ൂ�ാനും
ജന�െളെ�ാ�് അവെര  ആരാധി�ി�ാനും
�പവർ�ി�ി���.് കടു� അപരാധമാണ്അവർ
െചയത്ത.് ൈദവ വി�വേ�ാെട ദുർേ�വതകൾ
ത�ി�ൂ�ിയഅധമആരാധനകള�ം ഇ�ാതാകും.

ചുവെട ((4))ൽ േവദ�ളിൽ നാലാമേ�തായ മ��
ശാസ�്തം വർ��മാണ എ്�ു വ��മാ�ിയി���.്
ഉ�മം, ഉൽ�ൃഷട്ം എ�ി�െനെയ�ാം അേനകർ
വിശ�സി�ുകയും ഉരുവിടുകയും െച��� 'ഗായ�തി
മ��ം' ഉൾെ�െട എ�ാ മത�ളിെലയും എ�ാ
മ���ള�ം പൂജകള�ം യ��ള�ം േഹാമ�ള�ം
വഴിപാടുകള�ം ആചാര�ള�ം അനുഷഠ്ാന�ള�ം
�ഗ��ള�ം പാരായണ�ള�ം അതുേപാെല ഉ�വയും
അധമ�ളാെണ�ും വർ��മായ മ��ശാസ�്ത
�ിെ� അംശ�ൾ മാ�തമാെണ�ും സുവ��മായി
അറി�ു െകാ�ണം.
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'ഓംനമഃ ശിവായ'പ�ാ�ര�ളാണ.്

ഓം അ�ര �ബ�മാണ;് അ�രമ�. ഓം എ�
ഭാഗം 3ൽ വിശദീകരി�ി���.് ഉ�രി�ുേ�ാൾ, "ഓം"
ശബദ്�ബ�വും,എഴുതുേ�ാൾഅ�ര�ബ�വുമാണ.്
അ�ര�ബ�ം, ശബദ്�ബ�ം എ�ി�െനയു�
പദസമു�യ�ളിൽ "മഹാശ�ിയായ ൈദവം" എ�
അർ�മു� "�ബ�ം"എ� പദ�ിനാണ �്പാധാന�ം.
'�ബ�ം' എെ�� ഭ്ാഗം ((1))ൽ വിശദീകരി�ി���.്
ശബദ്�ബ�മായ ' ഓം ' േചർ�ാലും, ഇെ��ിലും,
നമഃശിവായ 5അ�ര�ളാണ =്പ�ാ�ര�ൾ.

ൈദവവി�വം ആരംഭി�ു�േതാെട അധമകാര��ൾ
ഏെറയും അവസാനി�ു�താണ;് ലാഭി�ു� ധനവും
ഊർ�വും സമയവും മ��ം മ�ിൽ അ��ാനി�ാനും
ത�ള�െടയും മ���വരുെടയും ന�കൾ�ായി�്
ജന�ൾ സ�യം ഉപേയാഗി�ു�തുമാണ.്  'ഓംസത�ം
േഡാടേ്കാം' എ� െവബൈ്സ�ിൽ നി�് ലഭ�മായ
മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്

ഓംനമഃ ശിവായ
ഓംശിവായനമഃ

േദവീ ശരണം

അേ�ശിവ.
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ഭാഗം മൂ� (്( 3 )).

ഓം,ഓംകാരം,ഓംകാര നീതി ശാസ�്തം,
മഹാലിംഗം

ഓം :ശബദ്�ബ�ം,അ�ര�ബ�ം,
മഹാശാസ�്ത മൂലം,ആദിവചനം,സൃഷട്ി
മ��ം,സംഹാരകാഹളം, മഹാശബദ്ം,

ൈദവവി�വഗാനം, മഹാസംഗീതം, മഹാചിരി

േപജ്

60 
103

ഓം :ശബദ് �ബ�ം 62

ഓം :അ�ര �ബ�ം 91

ഓംഅ�ര �ബ�മാണ;്അ�രമ�.
'ഓംനമഃശിവായ'പ�ാ�ര�ളാണ.്

102

ഓംകാരം 104

ഓംകാര നീതി ശാസ�്തം (മഹാനീതിശാസ�്തം),
മഹാപുനർ��സി�ാ�ം,ൈദവശി�കൾ

126391
176242

പശു (കാളി),പശുപതി (കാള), േമാ�ം 243, 257

മഹാലിംഗം, �പാർ�ന, േദവാലയം, .. 311391
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ഭാഗം (( 3 )) : ഓം,ഓംകാരം,ഓംകാര
നീതിശാസ�്തം, മഹാലിംഗം
ഓം എ�ാെണ�ു വിശദീകരി�ുവാൻ േയാഗ�ത
അത�ാവശ�മാണ.്

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി
മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�
മഹാേദവി, മഹാദശമി രാ�തിയിൽ
ഈയു�വെ�നാവിൽ 'ഓം'െ�
മൂലവുംഅ�ര�ബ�വുമായ ' 3 ' 

കുറി�താെണ�്
മഹാഎളിമേയാെടയും

മഹാസേ�ാഷേ�ാെടയും
അറിയി�ു�ു.ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി
ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.

ഓം എ�ാെല�ാണ ് ?

"ശബദ്�ബ�ം"ആണ "്ഓം".

"അ�ര�ബ�ം"ആണ "്ഓം".

"മഹാശാസ�്ത മൂലം"ആണ "്ഓം".

"ആദിവചനം"ആണ "്ഓം".

"സൃഷട്ിമ��ം"ആണ "്ഓം".

"സംഹാര കാഹളം"ആണ "്ഓം".
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"ഏകമഹാശബദ്ം "ആണ "്ഓം".

"ൈദവവി�വ ഗാനം"ആണ "്ഓം".

"മഹാസംഗീതം"ആണ ് "ഓം".

"ൈദവ�ിെ� മഹാചിരി"ആണ "്ഓം".

മഹാശ�ിയായ ൈദവം, ഓം എ� ദിവ�മഹാശബദ്ം
ഹി�ുമത�ിലൂെട ഭാഗികമായി സംര�ി�ി���.് 
മഹാശാസ�്തപരം മാ�തമാണ ഓ്ം എ�,് ഓം എ�
അ�ര�ബ��ിെ� യഥാർ� ലിപി വ��മാ�ു
�ു�.് മതപരമ� ഓം എ�ും, മഹാശാസ�്തപരം
മാ�തമാണ ഓ്ം എ�ും, മഹാ�പപ�െ� മുഴുവൻ
ഉൾെ�ാ�ും അതീതമായും മഹാ�പപ��ിെല�ും
ഓം വ�ാപരി�ു�ുെവ�ും ചുവെട വിശദീകരി�ു�ു.

ഓം :ശബദ് �ബ�ം

    �ബ�ം എ�ാെലെ��ും, �ബ�ം ശ�ിെയയും
ശിവെനയും സൃഷട്ി��െകാ�് മഹാേദവിയായി
വർ�ി�ു�െത�െനെയ�ും വിശദീകരി�ു�
മുൻ അ��ായ�െള വ��മായി �ഗഹി�� െകാ� ഓ്ം
എ�ദിവ�മഹാശബദ്െ���ി പഠി�ു�തു ന�ത.് 

    മഹാ�പപ��ിെല മനുഷ�ജീവിതെ�യും,
മഹാശാസ�്തെ�യും, മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
യുെട മായാശ�ികെളയും ബ�ി�ി�ു� 3 �പേത�ക
കാര��ള�� :്
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    (1) ജീവികള�െട ശരീരമായിരി�ു� വസത്ു�ൾ
ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ��ിെല എ�ാ വസത്ു�
ള�െടയും ഭൗതികഘടന, ശാസ�്തനിയമ�േളാെട
ൈദവം സൃഷട്ി�ി���തു െകാ�ാണ ജ്ീവികൾ�്
ജീവി�ാൻ  കഴിയു�ത.് അ�െന അെ��ിൽ 
ജീവികൾ�്ജീവി�ാൻ കഴിയുമായിരുേ�ാ എ�്
അ�ം ചി�ി�ുക. ഭ�ണ�ിന് നിയമ�ൾ
ഇ�ാതിരി�ുക, ഭ�ണെ� സ�ീകരി�ു�
ശരീര�ിെ� �പവർ�ന�ൾ�് നിയമ�ൾ
ഇ�ാതിരി�ുക, േരാഗ�ൾ�ും മരു�ുകൾ�ും
നിയമ�ൾ ഇ�ാതിരി�ുക, എ�ി�െന  ചി�ി�ു
േ�ാൾ, ശാസ�്തനിയമ�ള ് �പപ��ിൽ ഇെ��ിൽ 
ഭ�ണേമാ ശരീര �പവർ�ന�േളാ മാ�തമ�
ജീവിത�ിെല എ�ാ േമഖലകള�ം സത്ംഭി�ു�തായി
കാണാം. 

    (2) ൈദവം എെ�ാരു വലിയ ശ�ി എെ��ാേമാ
രൂപ�ിൽ ജീവികെള സൃഷട്ി�ുകയും, ജീവികൾ�്
േതാ�ുേ�ാെല ജീവി�ാനു� മായ എ� േപരിലു�
ശ�ി വാരിേ�ാരി നൽകുകയും െചയത്ാൽ എ�ു
സംഭവി�ും എ�തിെന��ി ഇനി അ�ം ചി�ി�ുക.
ഒരാൾ  േപനെയ സൃഷട്ി�ുകയും, അയാള�െട ഭാര�
അതുക� േ്പനെയ സിംഹമാ�ുകയും, അവരുെട
കു�ി സിംഹം ഇരി�ു� �പേദശെ� ഒരു വലിയ
മലയാ�ുകയും അേതാെട എ�ാവരും മലയിലാവു
കയും, അയൽവാസിയായ ഒരാൾ മലെയ സമു�ദമാ
�ുകയും, അയാള�െട ഭാര� തെ� ഭർ�ാവിെന
എലിയാ�ുകയും, വീടിെന കാടാ�ുകയും, മ��ാ
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ആ�ുകയും അയൽവാസികൾ മാറിമാറി അടു�
മായാസൃഷട്ി നട�ുകയും തുട�ിയ രീതിയിൽ
ജീവികൾ� മ്ായാശ�ിയിലൂെട �പവർ�ി�ാെമ�ു
വരുേ�ാൾ, ഒരു നിമിഷം േപാലും �പപ�ജീവിതം
നിലനിർ�ാൻ �പയാസമാെണ�ും �പപ�ജീവിതം
അസാ��മാെണ�ും കാണാം.

    (3) മഹാശ�ിയായ ൈദവം, മായ എ� േപരിലു�
തെ� ശ�ികെള മഹാശാസ�്തമായി ചുരു�ുകയും,
മഹാശാസ�്ത�പകാരം �പപ�െ� സൃഷട്ി�ുകയും,
മഹാശാസ�്തനിയമ�െള മനുഷ�ർ�ു െവളിവാ�ി
െ�ാടു�ുകയും, ഇ� അ്നുഭവി�ുേ�ാെല മനുഷ�ർ
ശാസ�്ത നിയമ�ൾ �പകാരം മഹാ�പപ��ിെല
സുഖസൗകര��ൾ കെ��ിെ�ാ� ജ്ീവി�ുകയും
െച��� അവ�െയ��ി ചി�ി�ുക. എ�ത
സു�രമായിരി�ു�ു. മതവ�വ�ിതികള�ം, രാഷ�്ടീയ
വ�വ�ിതികള�ം ഒെ� ശാസ�്തപരമായി
ശു�ീകരി�െ�ടുക കൂടി െചയത്ാൽ ജീവിതം
പരമാന�കരം എ�്ഒരുവിധെ�� ജന�െള�ാം
സ�തി�ു�താണ.്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി, മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ൾ�ായി മഹാശാസ�്തം
ആവിഷ�്രി�തിെന��ി മഹാ�ഗ��ിൽ വിസത്രി
�ിരു�ു. മഹാേദവി മായ െകാ� ആ്വിഷ�്രി�ു�
മഹാശാസ�്ത�ിെ� ഭൗതികരൂപമാണ മ്ഹാ�പപ�ം
എ�ു വിവരി�ു� അ��ായം മഹാ�ഗ��ിലു�.്
മഹാശാസത്നിയമ�െള�ാം മഹാ�പപ�െ�
�പവർ�ി�ി�ാനു� ബഹുവിധ ശ�ികളാെണ�ും,
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അവെയ ഉപേയാഗെ�ടു�ിയാണ് മനുഷ�ൻ
ശാസ�്തവികസനവും അതിലൂെട സുഖസൗകര��ള�ം
വർ�ി�ി�ിരി�ു�െത�ും, അവെയ�ാം മഹാശ�ി
യായ മഹാേദവിയുെട ആവിഷ�്ാരം തെ�യാെണ
�ും വ��മാ�ുകയു�ായി. മനുഷ�ർ അറി�ും
അറിയാെതയുംഅനുഭവി�ു�കാര��ളാണവ.

    മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തെ� മഹാമായ
െകാ�് മഹാശാസ�്തവും മഹാ�പപ�വും
സൃഷട്ി�ുേ�ാൾ മഹാശാസ�്ത�ിനും മഹാ�പപ�
�ിനും അതീതമാണ്മായയും മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവിയും എ�ു സുവ��മാണ.് മഹാേദവി
മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
മഹാശാസ�്തം �പകാരം നിർ�ഹി�ുകയാണ്
എ�റിയുേ�ാൾ തെ� മായെയ മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തമായി പരിണമി�ി�ു�ു എ�ും
വ��മാവു�ു. മഹാശാസ�്ത�ിനും മഹാ�പപ�
�ിനും അതീതമായ മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട
മായെയ മഹാശാസ�്ത�ിലും മഹാ�പപ��ിലും
�പേവശി�ി�ാൽ മാ�തേമ മഹാ�പപ��ിന്
�പവർ�ി�ാന ് കഴിയൂ എ�ുകൂടി വ��മാണ.്
അ�െനയാകുേ�ാൾ, �സഷട്ാവും ര�കയുമായ 
മഹാശ�ിെയയും സൃഷട്ിയായ മഹാ�പപ�െ�യും
മഹാശാസ�്തെ�യും ത�ിൽ ബ�ി�ി�ു� ഒരു
മാധ�മം ഉ�ാേവ�തു�.് മെ�ാരു വിധ�ിൽ
പറ�ാൽ മഹാേദവിയുെട മഹാമായെയ അഥവാ
മഹാേദവിെയ മഹാ�പപ�വുമായി ഭൗതികശാസ�്ത
പരമായി�ൂടി ബ�ി�ി�ണം.
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മുകളിെല ഖ�ികയിെല ഉ�ട�െ� ബ�െ�ടു
�ിെ�ാ�,് മനുഷ�ർ  െചയത്ുേപാരു� ഒരു വലിയ
ൈദവനി�െയ��ി അ�ം സൂചി�ിേ��തു�.്
ഭൂമിയിെല അനവധി രാജ��ളിെല ശാസ�്ത��ാർ
�പപ��ിെ� ഉ��ിഅേന�ഷി�ു�തും അേനകർ
ആ��ിനക� േ്ടാപ ക്�ാർ�ുകെള േതടു�തുമായ
കാര��ൾ ഒരു നിരർ�ക വ�ായാമമാണ.്
എെ��ാൽ എ�െനേയാ സൃഷട്ി�െ��
മഹാ�പപ��ിെ� ആദിെയ അഥവാ ഉ�വെ�
ഭൗതികമായി േതടു�ു എ��ാെത, മഹാശ�ിയായ
ൈദവം മഹാസൃഷട്ി�ി��� മഹാ�പപ�ം എ�
നിലയിേലാ, �സഷട്ാവിെന ബഹുമാനി�ു�വരാേയാ
അ�അവരുെടഅേന�ഷണം. 

    മഹാ�പപ��ിെ� യാഥാർ��െ� അഥവാ
മഹാരഹസ�െ�, മഹാശാസ�്തപരമായി�െ�,
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തെ� മഹാദാസനും
ഏക�പതിനിധിയുമായ പരമശിവനിലൂെട ചുവെട
അറിയി�ുകയാണ.്അതീവ�ശ�േയാെട പഠി�ുവാൻ
മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�െ�.

    ൈദവം മഹാ�പപ��ിൽ �ാപി�ി���
മഹാശാസ�്തം �പകാരം, ര�ു വസത്ു�ൾ ത�ിൽ
കൂ�ിമു��േ�ാഴും, ഒരു വസത്ു വായുവിൽ ചു��േ�ാഴു
െമാെ� ശബദ്ം ഉ�ാകു�താണ.് മി��കളിൽ യ��ം
കറ�ുേ�ാഴും വാഹന�ൾ ഓടുേ�ാഴുെമാെ�
സംഭവി��െകാ�ിരി�ു� �പസത്ുത വസത്ുതെയ
അഥവാ ശബദ്െ� ബധിരർ ഒഴിെകയു�വർ
േകൾ�ുകയും അറിയുകയും അനുഭവി�ുകയും
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െച��� കാര��ളാണ.് മഹാ�പപ��ിെല
സർ�തും ആ��ള�െട അഥവാ അണു�ള�െട
കൂ�മാെണ�ും, ആ��ിനക�്േ�പാേ�ാണുകെള
സദാസമയവും ഇലകേ്�ടാണുകൾ ചു�ിെ�ാ�ിരി�ു
കയാെണ�ും ശാസ�്ത�ർ� പ്തി�ാ�ുകൾ�ു
മു�ു തെ� െവളിവായി���.് വസത്ു ചു��േ�ാഴും
േമാേ�ാർ ചു��േ�ാഴും ശബദ്ം ഉ�ാകുേ�ാെല തെ�
ആ��ിനു�ിെല ഇലകേ്�ടാണുകൾ ചു��േ�ാൾ
തീർ�യായും ശബദ്ം ഉ�ാകു�ു� എ്� മ്നുഷ�ർ�്
െവളിെ����ഴി�ശാസ�്തം �പകാരം സുവ��മാണ.്
അതിസൂ�മ്മായ പരമാണുവിനക�ു� ശബദ്ം
പുറെമ േകൾ�ണെമ�ിൽ അതിലും സൂ�മ്മായ
മെ�ാരു സംവിധാനം മനുഷ�ർ കെ�േ��തു�.്
�ൂലവും സൂ�മ്വുമായ യ���െളയും �പവൃ�ിക
െളയും അവേരാഹണ �കമ�ിൽ വിശകലനം
െച��േ�ാൾ, അവെയ�ാം ശബദ്മു�ാ�ു�തായി
അറി�ും അനുഭവി��ം കഴിയു�വരാണ മ്നുഷ�ർ.
അതിസൂ�മ്മായ ആ��ിനക�് അത�ധികം
സൂ�മ്�ളായ ഇലകേ്�ടാണുകൾ േ�പാേ�ാണുകെള
ചു��േ�ാൾ ശബദ്ം ഉ�ാകു�ത്സുവ��മാണ,്
ശാസ�്ത��ാർ�ും മ��ം അതറിയാം. സൂ�മ്മാ
യിരി�ു�തിെന അറിയാൻ അതിസൂ�മ്മായ
സംവിധാന�െള ഒരു�ാൻ സാധി�ുേമാ എ�ാണ്
പരി�ശമിേ��ത,് എ�ു പറയാൻ കഴിയുെമ�ിലും
ഒരു പരിധി കഴി�ാൽ അത്�പാവർ�ികമ�.
അേതസമയം, കാണാൻ കഴിയാ� അവസര�ിൽ
ൈദവമിെ��ും കാണാൻ കഴിയു� അവസര�ിൽ
മാ�തം ൈദവം ഉെ��ും, ഇ��ിയ�ള�െട ഭാഗിക
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ഉപേയാഗം െകാ�്നി�യി�ു�തുേപാെലയു�
അവ� ഉ�ാവരുത.് തൽ�ാലം േകൾ�ാൻ
കഴിയാ�തുെകാ�,് പരമാണുവിൽ ശബദ്ം ഉ�ാകു
�ി� എ�ു കരുതു�ത െ്ത�ാണ;് ശാസ�്തപരമ�,
ൈദവീകവുമ�.

ആ��ിനു�ിെല ഇലകേ്�ടാണുകൾ േ�പാേ�ാണുകെള
ചു��േ�ാൾ ശബദ്ം ഉ�ാകു�ത ഇ്ലകേ്�ടാണുകേളാ,
േ�പാേ�ാണുകേളാ ഇലകേ്�ടാണുകള�ം േ�പാേ�ാണുകള�ം
േചർേ�ാ, ഉ�ാ�ു�താവണം എ�ു മാ�തേമ
ഇ�െ� അപൂർ�മായ ഭൗതികശാസ�്തം �പകാരം
കരുതാനാവുകയു��. യ���ൾ ചു��േ�ാൾ ശബദ്ം
ഉ�ാകു�ത് അറിയുകയും അനുഭവി�ുകയും
െച��� മനുഷ�ർ, ശബദ്ം ഉ�ായി�ായിരുെ��ിൽ
അഥവാ േചർ�െ�ടു�ി�ാ എ�ിൽ  അതും
�പപ��ിെ� സ�ഭാവമായി കണ�ാ�ുമായിരു�ു.
യ��ം �പവർ�ി�ുേ�ാൾ ശബദ്ം ഉ�ാകു�തിെ�
ഉ�വം ആ��ിൽ നി�ാണ എ്�ു സുവ��മാണ.്
അതായത്ശബദ്ം അതിസൂ�മ്മായ ആ��ിൽ
ഉ�്അഥവാ ഇലകേ്�ടാണുകൾ േ�പാേ�ാണുകെള
ചു��േ�ാൾ ഉ�ാകു�ുഅഥവാ േചർ�െ�ടു�ു. 

മഹാ�പപ�ം മുഴുവൻ ആ��െളെ�ാ� സ്ൃഷട്ി�
െ��ിരി�യാലും, എ�ാ ആ��ളിലും ഇലകേ്�ടാണു
കൾ േ�പാേ�ാണുകെള ചു��� �പവർ�നം നട�ു�
തിനാലും, മഹാ�പപ��ിെല സർ� ആ��ളിലും
ഉ�േതാ ഉ�ാകു�േതാ ആയ ശബദ്ം ഒ�ാെണ�്
ശാസ�്തപരമായി വ��മാണ.് മു� വ്��മാ�ിയതു
േപാെലതൽ�ാലം േകൾ�ാൻകഴിയാ�തുെകാ�,്
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പരമാണുവിൽ ശബദ്ം ഉ�ാകു�ിെ��ു കരുതു�ത്
ശാസ�്തീയ രീതിയ�, ൈദവീകമ�. മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ� മഹാമായയുമായി ബ�െ�� ശബദ്ം
എ�ാെണ�ും എ�െനയാെണ�ും മഹാശ�ിയായ
ൈദവം െവളിെ�ടുേ��ത,് മഹാമായയുമായി
ബ�െ�� സംവിധാന�ിലൂെട േവണേമാ, അേതാ
�പപ�സൃഷട്ിയുെട കാരണെ���ി എേ�ാ ഏേതാ
േപാെലയും ബഹുമാനമി�ാെതയും അേന�ഷി�ു�
അപൂർ�മായ ഭൗതികശാസ�്ത സംവിധാന�ിലൂെട
േവണേമാ എ� ഏ്താനും നിമിഷ�ൾ ചി�ി�ുക.
മഹാശ�ിയായ ൈദവം തെ� മഹാമായ െകാ�്
മഹാ�പപ�െ� സൃഷട്ി�ി���തു െകാ� �്പപ�
�ിെ� മഹാരഹസ�ം േപാെലയു� മഹാകാര��െള
െവളിെ�ടുേ��ത്മഹാമായയുമായി ബ�െ��
മഹാസംവിധാനം �പകാരം തെ�യാവണെമ�്
മനുഷ�ർ തീർ�യായും പറയു�താണ,് തലതാഴ�്ി
സ�തി�ു�താണ.് �പപ�പിതാവും, മഹാദാസനും,
ഭാഗവും, �പതിനിധിയുമായി മഹാേദവി നി�യി�ി���
പരമശിവനിലൂെട മഹാേദവി ആ��ിനു�ിെല മൂല
ശബദ്ം എ�ുകൂടി വിേശഷി�ി�ാവു� �പസത്ുത

മഹാശബദ്ംഎ�ാെണ�അ്റിയി�ു�ു : ഓം .
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രേ�ാഅതിലധികേമാ വസത്ു�ൾ
�പതി�പവർ�ി�ുേ�ാൾശബദ്മു�ാകു�താണ്
എ� ഒരുശാസ�്തനിയമെ�സൃഷട്ി��െകാ�്

മഹാശ�ിയായൈദവം,ഓംഎ�
ഏകമഹാശബദ്മായി മാറിെ�ാ�്

ആ��ളിേല�ും മഹാ�പപ��ിേല�ും
�പേവശി�ു�മഹാ�ുതമാണ യ്ഥാർ��ിൽ

സംഭവി�ു�ത.്

    മഹാേദവിയായ �സഷട്ാവിെനയും, മഹാശാസ�്ത
�പകാരമു� മഹാ�പപ�െമ� സൃഷട്ിെയയും,
ബ�ി�ി�ുവാനായിഓംഎ�മഹാശബദ്മായി  മായ
ഓേരാ ആ��ിേല�ും �പേവശി�ിരി�ുകയാണ.്
ൈവകാെത, ശാസ�്തപരമായി ഓേരാരു�രുെടയും
ശരീരം ഉൾെ�െട മഹാ�പപ��ിെല സർ�
വസത്ു�ളിൽ നി�ും ഓം മുഴ�ുകയും ബധിരർ
ഉൾെ�െട എ�ാവരും ഓം എ� മഹാശബദ്ം
േകൾ�ുകയും െച���േതാെട വിഷയം അതീവ
ഗൗരവമാകു�താണ.് ഓേരാ ആ��ിേല�ും ഓം
ആയി� മ്ായ �പേവശി�ിരി�ു�ു എ�ു പറയുേ�ാൾ
�സഷട്ാവും ര�കയുമായ മഹാേദവി തെ�യാണ്
�പേവശി�ിരി�ു�ത എ്�ുംഅറിയണം.

    ഇലകേ്�ടാണുകൾ േ�പാേ�ാണുകെള ചു���ു എ�ുും
ഇലകേ്�ടാണുകൾ േ�പാേ�ാണുകെള ചു��േ�ാൾ
ശബദ്ം ഉ�ാകു�ുെവ�ും വിലയിരു�ിയത്
അപൂർ�മായ ഭൗതികശാസ�്ത �പകാരം മാ�തമാണ.്
ൈദവീകമായി,അഥവാ യഥാർ�മായ മഹാശാസ�്തം
�പകാരം മഹാ�പപ��ിെല സൃഷട്ികാര��ൾ
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എ�െനയാെണ� ഇ്നി വിവരി�ാം :

    // മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തെ� മായ െകാ�്
മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�െള
നിർ�ഹി�ുവാൻ ത�ാറാകു�തായി കണ�ാ�ുക.
സൃഷട്ി�ാൻ ഉേ�ശി�ു� ജീവിസംവിധാന�ിെല
സ�്തീയും പുരുഷനും എ� ഘടക�െള ഉൾെ�ാ�്
അവയുെടെയ�ാം മഹാമാതാവും പരമപിതാവുമായി
�പവർ�ിേ��ു�തി�ായി�് ശ�ിച�കെ�യും
ശിവച�കെ�യും സൃഷട്ി�ു�ു. േശഷം �ബ�മായ
മഹാേദവി, ശബദ്�ബ�മായ ഓം ആയിെ�ാ�്
ശ�ിച�ക�ിേല� �്പേവശി�ുകയും െച���ു.ഓം
എ�തിെന ശബദ്മായി�് മഹാആവിഷ�്രി�ിരി
�ുകയാൽശബദ്ം ഉ�ാകുേ�ാഴും, ഉ�ാ�ുേ�ാഴും,
ശബദ്ം ഉ�ാ�ാൻ ഒരാള��േ�ാൾ �പസത്ുത ശബദ്ം
േകൾ�ാനും ഒരാെള�ിലും ഉ�ാവണം. അെ��ാൽ
ശബദ്�ിന ശ്രിയായ �പസ�ിഇ�ാെതവരു�താണ.്
�ബ�മായ മഹാേദവി, ഓം ആയി� ശ്�ിച�ക�ി
േല�ു മാ�തം �പേവശി�ുേ�ാൾ മഹാേദവിയുെട
മഹാചിരി കൂടിയായ ശബദ്ം ഉ�ാകു�ു, ഓം എ�
മഹാശബദ്ം. ശിവച�കം ഓം എ� മഹാശബദ്െ�
േകൾ�ുകയും െച���ു. പരമാണുവിെല സൂ�മ്
ഘടക�ളായ േ�പാേ�ാണുകൾ�ും ഇലകേ്�ടാണുകൾ
�ും ശ�ിച�കം, ശിവച�കം എ�ി�െന
ശാസ�്തനാമ�ള��.് ജീവാ�ാവിനും ജീവാ�ാവിെന
നിയ��ി�ു� മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു�
ജ�ഗുണ�ൾ�ും, ന��നശ�ികൾ�ും പരമാണു
വിൽ  ഇടം നൽകാനായി ന��േ�ടാൺ, ക�ാർ�ുകൾ
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തുട�ിയവെയഓം സൃഷട്ി�ു�തായും; പരമാണു�
െളെ�ാ�് കണികകെളയും മൂലക�െളയും
സംയു��െളയും വസത്ു�െളയും ജീവികെളയും
എ�ി�െന മഹാ�പപ�െ� സൃഷട്ി�ു�തായും ; 
ന��തേകാടികെളയും പുതിയ ജീവികെളയും
സൃഷട്ി��െകാ�് മഹാ�പപ�െ� വർ�ി�ി��
െകാ�ിരി�ു�തായും മന�ിലാ�ാനാവും.
അണുവിെല (ആ��ിെല) ശ�ിച�കേ�ാട്
ശബദ്�ബ�മായ ഓം േചരു�േതാെട, മഹാശാസ�്ത
വും മഹാ�പപ�വും �ബ��ിെ� ആദിയും അ�വു
മി�ാ� മഹാശ�ിെളയും സ�ഭാവ�െളയും
�പകടി�ി�ു�താണ.് മഹാ�പപ��ിനു�ിൽ
ശബദ്�ബ�മായ ഓം ആയി വർ�ി��െകാ�ുതെ�
മഹാ�പപ��ിന് അതീതമായ അവ�
സൃഷട്ി�െ�ടു�ു.  അതായത ഒ്രു പരമാണുവിൽ
ശബദ്�ബ�മായ ഓം ആയി വർ�ി��െകാ�ുതെ�
മഹാ�പപ��ിെ� സ�ൂർ�മായ സൃഷട്ി �ിതി 
സംഹാര�െള നിർ�ഹി�ുവാനും, അതു കൂടാെത 
മഹാ�പപ��ിന് ഉ�ിേലാ അതീതമാേയാ മ��
മഹാശാസ�്ത�ള�ം മഹാ�പപ��ള�ം സൃഷട്ി�ുവാ
നും കഴിയു� മഹാമായാഅവ�സൃഷട്ി�െ�ടു�ു.
മഹാശാസ�്ത�ിനും മഹാ�പപ��ിനും പൂർ�മായ
അ�മി�ായമ് ഉ�ാവു�ു, പൂർ�മായആദിയി�ായമ്
േതാ�ി�ി�ുകയും െച���ു. (മഹാ�പപ��ിെല
സൃഷട്ി�ിതികൾ�ായി മഹാഒരു�ിയിരി�ു�
ഭൂമിയിലും ച��നിലും സൃഷട്ി�െ�ടു� തെ�
കു�ു�ളായ ജീവികള�െട സേ�ാഷെ�
മുഖ�മായും കണ�ാ�ിെ�ാ�്മഹാശ�ിയായ
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മഹാേദവി മ�്മഹാ�പപ��െള സൃഷട്ി�ു�ി�
എ�് മു� വ്ിശദീകരി�താണ.് ഭൂമിയിൽ  മാ�തം
മനുഷ�സൃഷട്ി നട�ാനു� കാരണം അറിയി�ു�ു
എ� മഹാ�ഗ��ിെല അ��ായ�ിൽ കൂടുതൽ
വിശദീകരി�ു�ു�)്.

മഹാശ�ിയും �ബ�വുമായ മഹാേദവി ശബദ്�ബ�
മായ ഓം ആയി� പ്രമാണുവിൽ  �പേവശി�ുേ�ാൾ,
മഹാ�പപ��ിെ� സ�ൂർ�മായ സൃഷട്ി �ിതി 
സംഹാര�െള നിർ�ഹി�ുവാനും, അതു കൂടാെത 
മഹാ�പപ��ിന് ഉ�ിേലാ അതീതമാേയാ മ��
മഹാശാസ�്ത�ള�ം മഹാ�പപ��ള�ം സൃഷട്ി�ു
വാനും ഓം എ� ശബദ്�ബ��ിനു കഴിയും
എ�തിനാൽ മഹാശാസ�്ത�ിെ� മൂലം കൂടിയായി
ഓം മഹാേശാഭി�ു�തായി കാണാം. ആദിയിൽ
അഥവാ ആദ�ം ഉ�ായ വചനം അഥവാ ശബദ്ം ഓം
ആകയാൽ ആദിവചനവുമാണ്ഓം.  മഹാ�പപ�
�ിെ� ഓേരാ അണുവിലും ശബദ്�ബ�മായ ഓം
വർ�ി�ു�തിനാൽ ഓേരാ അണുവിനും, മഹാശാ
സ�്ത�ിനും മഹാ�പപ��ിനും അ�മി�ായമ്
ഉ�ാവു�ു, ആദിയി�ായമ് േതാ�ി�ി�ുകയും
െച���ു. മഹാ�പപ��ിെ�യും മഹാശാസ�്ത�ി
െ�യും സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള മഹാമംഗള
െ�ടു�ുവാനായി� �്ബ�മായ മഹാേദവി മായയുെട
ഒരംശെ� ഓം എ�  ശബദ്�ബ�മായി രൂപെ�ടു
�ിയിരി�ുകയാണ് എ�തും ശരിതെ�യാണ.്
�ബ�മായ മഹാേദവിയ�്്തെ� മഹാമായെയ
സ�ൂർ�മായും ഓം എ�  ശബദ്�ബ��ിേലാ



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 74

എ�ിലുേമാ  �പേവശി�ി�ുവാനും കഴിയുെമ�
വസത്ുതയു�.് 

    ശബദ്�ബ�മായ ഓം ആേണാ മഹാ�പപ�ം
സൃഷട്ി�ത,് എ�് േചാദി�ാൽ  അ�ാെയ�ാണ്
സൂ�മ് ഉ�രം. മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയാണ്
മഹാ�പപ�ം സൃഷട്ി�ത,് മഹാ�പപ�ം
സൃഷട്ി�ുവാനായു� മഹാേദവിയുെട ഒരു മഹാ
ആവിഷ�്ാരം മാ�തമാണ ഓ്ം. ഒരു ലൂെട മാ�തമാണ്
ഓം.  സൃഷട്ിമ��മായും ആദിവചനമായും സംഹാര
കാഹളമായും ശബദ്�ബ�മായും അ�ര�ബ�മായും
മഹാശാസ�്തമൂലമായും ഓം െന �ബ�മായ
മഹാേദവി സൃഷട്ി�ുകയാണ.് ആദിയിൽ
വചനമു�ായി എ�ു പറയുേ�ാൾ, �ബ�വും
മഹാശ�ിയുമായ മഹാേദവി, ആദിവചനമായി� ഓ്ം
എ� മഹാശബദ്െ�സൃഷട്ി�ുകയാണ.് കുേറ�ൂടി
വിശദീകരി�ാം. മഹാ�പപ�വും �ബ�വും ഉൾെ�െട
സർ�വും ഓം ഉൾെ�ാ��േ�ാഴും, �ബ�െ�
ശബദ്�ബ�ം മാ�തമാേയാ ശബദ്�ബ��ിൽ 
ഒതു�ു�താേയാ കണ�ാ�ാനാവി�. �ബ�വും
മഹാശ�ിയും മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും
മഹാദാസിയും മഹാേദവനും മഹാേദവിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ൈദവം,   തെ�
മഹാമായാ�പഭാവ�ാൽ ഓം എ� ശബദ്�ബ�
മായിെ�ാ�ും, മഹാ�ാനെ� മഹാശാസ�്തമാ
�ിെ�ാ�ും മഹാ�പപ�ം സൃഷട്ി�ിരി�ുകയാണ,്
സംര�ി�ുകയാണ.് അതായത് �ബ�മായ
മഹാേദവി ശബദ്�ബ�മായി ഓം സൃഷട്ി�ുകയും,ഓം
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ൽ  �പേവശി�ുകയും, ഓം െന സൃഷട്ിമ��ം ആയി
ഉയർ�ുകയും, മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി� ഓ്ം
ഉപേയാഗി�ുകയും ഓംലൂെട മഹാ�പപ��ിൽ
മഹാശാസ�്തപരമായി മഹാേദവി �പേവശി�ിരി�ുക
കൂടിയുമാണ.് മഹത�ം മഹാേദവി�ു മാ�തം. ഓം
മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം. അതായത്
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി ഓംലൂെടയും
പരമശിവനിലൂെടയും മഹാകാര��െള െച��േ�ാൾ
ഓം ഉം പരമശിവനും, മഹാേദവിയുെട ഭാഗ�െള�്
വിേശഷി�ി�ാവു� മാധ�മ�ൾ അഥവാ ലൂെട
മാ�തമാണ.്കർ�ാവ മ്ഹാേദവി തെ�യാണ.്ഓം
എ� സൃഷട്ിമ���ിൽ മഹാേദവി �പേവശി�ി
�ി���തായ മഹാമായയുെട ഒരു െചറിയ
അംശ�ിലൂെട മഹാേദവി സർ�വും െച���ു.
പരമശിവനിലൂെട െച��� കാര��െള��ി
പറയുേ�ാൾ തനിെ�� വ��ിസ�ാത���ം നൽകരുേത
എ�് മഹാേദവിേയാട് പരമശിവൻ ഉ��രുകി
�പാർ�ി�ു�തുെകാ�ും മഹാേദവി �പാർ�നെയ
മഹാഅനുവദി�ു�തു െകാ�ുമാണ്പരമശിവനി
ലൂെട െച��� കാര��ൾ� മ്ഹാേദവി മഹാ
കാരണ�ാരിയാവു�ത.് �പപ�പിതാവായും കൂടി
മഹാനി�യി�ി��� പരമശിവെന മഹാസംശു�നാ
�ു�തിെ� ഭാഗമായി� പ്രമശിവെ� വ��ിസ�ാത
���െ� ൈദവീകമായി� മ്ഹാനിയ��ി�ുവാൻ
കൂടിയാണ്പരമശിവെ� കഴു�ിൽ ഓംകാര
നാഗബ�നം മഹാനിർ�ഹി�ി���ത.്
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�ബ��ിെ� േ�ശഷഠ്മായ ഭാവരൂപമായി� അ്ഥവാ
പര�ബ�മായി സൃഷട്ി�ി��� മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള മഹാസു�രമാ�ാനാണ്
ഓം െ� സൃഷട്ി എ� തിരി�റിേവാെട കാര��െള
സമീപി�ുേ�ാൾ, �ബ��ിെ� ആദിയും അ�വു
മി�ാ�സ�ഭാവവിേശഷ�െള��ി അേന�ഷി�ു�ത്
ആവശ�മി�ാ�തും പൂർ�ിയാ�ാൻ കഴിയാ�തു
മായ വ�ായാമം ആെണ�ും, ലഘുവായി �പപ�കാര�
�െള മന�ിലാ�ുകേയ േവ�ൂ എ�ും േബാ��മാ
കു�താണ.്

ശ�ിെയയും ശിവെനയും സൃഷട്ി�ു�തിെന��ി
മു� വ്��മാ�ിയിരു�ു. പരമാണുവിൽ ശ�ിച�ക
മായും ശിവച�കമായും സൃഷട്ി�െ�ടു�ത ശ്�ിയും
ശിവനും തെ�യാണ.് പരമാണുവിെ� ഉ�ിലിരു�ു
െകാ� ശ്ബദ്�ബ�മായ ഓം, പരമാണുവിെല ശ�ി
ച�ക�ള�െടയും ശിവച�ക�ള�െടയും എ�െ�
വർ�ി�ി�ുകയും തു��െ�ടു�ുകയും ധർ��െള
വ�ത�ാസെ�ടു�ുകയും െച���ു. തീർ�ി�,
ന��േ�ടാണുകെള�ും ക�ാർ�ുകെള�ും മ��ം മനുഷ�ർ 
േപരി�ി��� ഘടക�ള�െടയും എ�വും ഘടനയും
ധർ��ള�ം നി�യി�ുകയും, ജീവികളെടയും
വസത്ു�ള�െടയും ധർ�ശാസ�്തെ�യും
നീതിശാസ�്തെ�യും നി�യി�ുകയും നിയ��ി�ു
കയും െച���ു.

ശ�ിച�കം, ശിവച�കം എ�ീ പദ�െള അ�ം
വിശദീകരി�ാം. ഒേര ഘനമു�തും ഒേര
വ�ാസവുമു�തുമായ രേ�ാ അതിലധികേമാ
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ച�ക�െള അടു�ി െവ�ാൽ അവ ഒരു ച�കമായി
ഭവി�ു�താണ,് ഒരു വൃ��ിനു മുകളിൽ അേത
അളവിലു� വൃ��ൾ എ�ത വര�ാലും ഒരു
വൃ�േമ ലഭി�ൂ എ�തുേപാെല. അവേരാഹണ
�കമ�ിൽ പറയുേ�ാൾ, ഒേര വൃ��ിൽ നി�്
അേത അളവിലു� എ�ത വൃ�ം (ച�കം)
േവണെമ�ിലും ലഭി�ു�താണ.് വ�ാപത്ം
മാ�തമു�തും ഉ��ം �പതലവും ശൂന�വുമായ ഒരു
േഗാളെ� സ��ി�ാൽ, അേത വ�ാപത്മു�
അന��ളായ േഗാള�ൾ, ആദ� േഗാള�ിൽ നി�്
സൃഷട്ി�ാനും, അേതേപാെല ആദ� േഗാള�ിേല�്
ലയി�ി�ാനും (�പേവശി�ി�ാനും) കഴിയു�താണ.്
ശ�ിേഗാളം, ശിവേഗാളം എ�ീ പദ�ൾ ഒഴിവാ�ു
�ത വ്ിശദീകരണസൗകര�ം കണ�ിെലടു�ാണ.്

ഓം എ� ശബദ്�ബ�ം ശ�ിച�ക�ള�മായി (മാ�തം)
േചരുേ�ാൾ, ശ�ിച�ക�ിെ�യും ശിവച�ക�ി
െ�യും ഘടനയും ധർ��ള�ം വ�ത�ാസെ�ടു�ു.
മഹാ�പപ�െ� സു�രമാ�ാനായി ശ�ിച�ക�
ള�െടയും ശിവച�ക�ള�െടയും എ�െ� വ�ത�ാസ
െ�ടു�ിെ�ാ�ും, ജീവികള�െട ജ��ള�െട എ�ം,
സ�ഭാവരീതി, ജ�ഗുണ�ൾ എ�ിവെയ ആസപ്ദമാ
�ിെ�ാ� മ്�� ഘടക�ള�ം, പരമാണുവിൽ ഓം
േചർ� ശ�ിച�കം സൃഷട്ി�ുേ�ാൾ, വ�ത�സത്
മൂലക�ൾ സൃഷട്ി�െ�ടു�േതാെടാ�ം, ഓേരാ
പരമാണുവും ഒരുഅതിസൂ�മ് �പപ�മായി മാറു�ു.
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േ�പാേ�ാൺ, ഇലകേ്�ടാൺ  എ�ിവയിൽ ഏതാണ്
ശ�ിച�കെമ�ും ഏതാണ് ശിവച�കെമ�ും
സുവ��മായ െവളിപാട ല്ഭി�ി�ി�. ൈദവാനു�ഗഹ
�ാൽ ൈവകാെത ലഭി�ുെമ�്ഈയു�വൻ
കരുതു�ു. �ബ��ിൽ നി�്ശ�ിച�ക�ള�ം
ശിവച�ക�ള�ം അന�മായി സൃഷട്ി�െ�ടു�
തായും, ശ�ിച�ക�േളാട ഓ്ം എ� ശബദ്�ബ�ം
േചരു�തായും കണ�ാ�ുേ�ാൾ, പരമാണു�ളായ
അതിസൂ�മ് �പപ��െളയും, അതിസൂ�മ്മായ
�പപ��െള വലുതാ�ി വലുതാ�ി മഹാ�പപ�
െ�യും സൃഷട്ി�ിരി�ുകയാണ,് പുതിയ ജീവികെള
യും പുതിയ ന��ത�െളയും സൃഷട്ി��െകാ�്
മഹാ�പപ�െ� അന�മായി വലുതാ�ി
െ�ാ�ുമിരി�യാണ.് മഹാ�പപ�െ� സൃഷട്ി�ി��
�തും പരിപാലി�ു�തും ശബദ്�ബ�മായ ഓം
ആെണ�ു കൂടി േതാ�ിേ�ാകു�താണ.് ആദിയിൽ
വചനമു�ായി, വചനം ഓം ആയിരു�ു, എ�തു
േപാെല.

മനുഷ�ജീവി അടി�ാനപരമായി ശബദ്ം പുറെ�ടു
വി�ു�ത വ്ായിലൂെട ആവണെമ�ും, മുഖ�മായി�്
നാവിെന ഉപേയാഗി�ാവണെമ�ും മഹാേദവി
മഹാശാസ�്ത�ിലൂെട മഹാനി�യി�ിരി�ുകയാൽ,
മനുഷ�രൂപം സ�ീകരി�ി��� മഹാേദവി തെ�
വായിലൂെട പുറെ�ടുവി�ു� മഹാശബദ്മാണ ഓ്ം.
ശബദ്ം പുറെ�ടുവി�ു�ത ആ്ശയവിനിമയ�ിനും
മന�ിെല ഭാവം �പകടി�ി�ാനുമാണ.് മഹാേദവി ഓം
എ� മഹാശബദ്ം പുറെ�ടുവി�ു�ത ത്ീർ�യായും
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ഒരു മഹാഭാവേ�ാെട തെ�യാവും. മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി, ആദിയും അ�വുമി�ാ� തെ�
മഹാ�ാനെ�യും മഹാശ�ികെളയും, െകാ�്
കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ� മഹാശാസ�്തവും
മഹാ�പപ�വും സൃഷട്ി�് സംര�ി�ുേ�ാൾ,
മഹാേദവി�ു�ാകു� മഹാസംതൃപത്ി സർ�േരാടും
�പകടി�ി�ു� മഹാചിരിയാണ ഓ്ം. അഹംഭാവേമാ,
അഹ�ാരേമാ, കള�േമാ ഇ�ാ� മഹാമഹത�ം
�പകടമാ�ു� െചറുമഹാചിരിയാണ ഓ്ം.

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി നൽകിയാൽ മാ�തേമ
ഏതു ജീവി�ും എ�ിനും ശ�ിയു�� എ�ിരിെ�
മഹേദവി� ആ്േരാടും അഹംഭാവേമാ െപാ��േമാ
കാേ��തി�. തെ� കു�ു�ളായി താൻ ഭൂമിയിൽ
സൃഷട്ി�ു� ജീവികൾ�് മഹാശാസ�്ത�പകാരം
ശ�ികെള നൽകിെ�ാ�,് എ�ാ കു�ു�ള�ം
അന�മായആന��െള അനുഭവി�� ജീവി�ു�തു
കാണാനാണ മ്ഹാേദവി ആ�ഗഹി�ു�ത.്അതിനായി
മഹാേദവി 100 ജ��ളിലൂെട എ�ാ മനുഷ�ർ�ും
മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം ശ�ികെള  നൽകി
അനു�ഗഹി�ു�ു. മഹാേദവി നൽകു� വ��ിസ�ാത
���െ� ദുരുപേയാഗം െചയത്്അഹംഭാവ�ള�ം
െപാ���ള�ം ക��ള�ം കാപട��ള�ം അധർ�
�ള�ം അസൂയകള�ം അവിേവക�ള�ം െകാ�്
മഹാേദവിെയ േവദനി�ി�ു�ത് മനുഷ�രാണ.്
സാരമി�, ൈവകാെത മായ �പത��മാകു�േതാെട
മനുഷ�രുെട ദുർ�ട��കള�ം ദു�ീല�ള�െമ�ാം
കുറയു�തുംഅവസാനി�ു�തുമാണ.്
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മഹാേദവിയുെട െചറുമഹാചിരിയും ശബദ്�ബ�വു
മായ ഓം ഉ�രി�ു�ത,് തുറ�ിരി�ു� വായിലൂെട
യാണ.് വായ്തുറ� േശഷം, ഓ എ�്ശബദ്ം
ആരംഭി�ുേ�ാള,് ആദിയി�ാ� അവ�യും, ◌ം
എ�് അനുസ�ാര�ില ് അവസാനി�ുേ�ാൾ
വ�വ�ാപിതമായി ശബദ്ം പൂർ�ിയാവു�
അവ�യും, വായ അ്ട��െകാ�ുതെ� ◌ം എ�
അനുസ�ാരെ� അന�െമേ�ാണം തുടരാൻ
കഴിയു�തിനാൽ അ�മി�ായമ്യും ഓം എ�
മഹാശബദ്�ിനു�.്ഓം െല ◌ം എ�അനുസ�ാരം മ
എ� അ�രവുമായി ബ�െ��ിരി�ു�ു. അ�,
ഉ�, മദർ, മാം, എ�ി�െന മാതാവ എ്� വ്�ത�സത്
ഭാഷകൾ �പകാരം അർ�ം വരു� പദ�ള�മായും,
കര�ിലുമായും, മനുഷ�രുെട വളർ�ുമൃഗ�ളായ
ആട,് പശു,എരുമ, പൂ� എ�ിവയുെട ശബദ്വുമായും,
മ എ� അ�രം ബ�െ��ിരി�ു�ു. േലാകഭാഷ
യായി (ൈദവം) നി�യി�ി��� ഇം�ീഷ ഭ്ാഷയിെലഓ
എ�അ�രവുമായും, പൂജ�വുമായും േഗാളവുമായും
വൃ�വുമായും, ഓം െന ബ�ി�ി�ിരി�ുകയാണ.്
മഹാചിരിയുമായി ബ�െ�ടു�ി ഓ എ�
അ�രെ� ഹാ എ� മനുഷ�രിെല ചിരിയുമായി
ബ�െ�� ഉ�ാരണ�ി േല�ും, കര�ിലുമായി�ൂടി
ബ�മു� മ എ� അ�രെ� ഹാ േയാട്
കൂ�ിേ�ർ�ും, ചിരിയും കര�ിലും േചർ� മഹാ എ�
പദംസൃഷട്ി�ിരി�ു�ു.
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മഹാ എ�തിൽ മ എ� അ�രെ� ആദ�ം
േചർ�ാൻ കാരണമു�.് പുരുഷൻ ഇെ��ിലും സ�്തീ
ഉ�,് പുരുഷെന �പസവി�ു�തും സ�്തീയാണ,്
പുരുഷൻ ഇ�ാെതയും സൃഷട്ി/�പസവം നട�ാൻ
മഹാശാസ�്തം സ�്തീെയ േ�ാണി�ിലൂെടയും മ��ം
അനുവദി�ു�ു�,് തുട�ിയ കാര��െള
ഉ�തമായി�െ� ഉൾെ�ാ� ശ്രീരശ�ി അധികം
നൽകെ�� പുരുഷൻ സ�്തീയുെട ദാസനായി
�പവർ�ി�ണം എ�ു�.് അ�, ഉ�, മദർ മാം,
എ�ി�െന മാതാവ്എ�്വ�ത�സത് ഭാഷകൾ
�പകാരം അർ�ം വരു� പദ�ള�മായി മ യും
അ�യും ത�ിലു� ബ�വും, മനുഷ��ു�ു
�ള�െട ജനന�ിൽ  ആദ�ം കര�ിലിനു
നൽകിയിരി�ു� �ാനവും, വളർ�ുമൃഗ�ളിൽ മ
യ�്ു നൽകിയി��� പദവിയും െകാ�ാണ മ് എ�
അ�ര�ിന് ആദ��ാനം നൽകി മഹാ
രൂപെ�ടു�ിയിരി�ു�ത.് ഇ�ത മഹ�രമായി മ,ഹാ
എ�ീ അ�ര�ള�ം േശഷം മഹാ എ� പദവും
ത�ാറാ�ിയി���ത് ശ�ി എ� പദേ�ാടു
േചർ�് മഹാശ�ി എ� ൈദവനാമം
സൃഷട്ി�ുവാൻ കൂടിയാണ.് അതായത് �ബ�ം,
മഹാേദവി, മഹാേദവൻ,ൈദവം എ�ി�െന നിരവധി
നാമ�ൾ ശാസ�്തപരമായി േചരുെമ�ിലും, മഹാശാ
സ�്ത�പകാരവും മഹാ�പപ��ിെ� രൂപഭാവ�ൾ
�പകാരവും മഹാജീവിെയേ�ാെല ൈദവെ�
കരുതിേ�ാകുെമ�ിലും അടി�ാനപരമായി ൈദവം
മഹാശ�ിയാണ.് മഹാശ�ി : ൈദവ�ിെ� േപര്
ൈദവമാണ ന്ി�യി�ു�ത എ്� മഹാ�ഗ��ിെല
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അ��ായ�ിൽ വിശദമാ�ിയിരു�ു. സൃഷട്ിച�ക
�ിൽ  മായ/ ൈദവം �പത��മ�ാ� കാല�്
ൈദവെ���ി പറയുേ�ാള ്ഓം എ� മഹാശബദ്ം
ഉപേയാഗി�ാൻ ധർ�ശാസ�്തപരവും ആ�ീയശാ
സ�്തപരവുമായ പരിമിതികള��.് മായ �പത��മ�ാ
� കാല�്ഭാഗികമായി�്ഓം നു പകരമായി
�ൂടിയാണ്മഹാ എ� പദെ� ഉ�തെ�ടു�ി
യി���ത.് മഹാ എ�ാൽ ഏ�വും വലുത എ്�ും,
അതിേന�ാൾ വലുതായി ഒ�ുമി� എ�ുമർ�ം.
ശ�ി എ� പദ�ിെല തീ യ�് അ്ത���ത�ാനം
മഹാ�പപ��ിൽ ഉെ��ിലും ശ�ിയുെട
വിശദീകരണ�െള  മഹാേദവി, 2017 ജൂൈല 23 വെര
െവളിെ�ടു�ിയി�ി�. സമയമായി� ! ഒരു പേ�,
ശ�ിെയ  മഹാശ�ിെയ  അറിയു�തിലും മ��ം
ഈയു�വൻ ഇനിയും േയാഗ�ത േനടാനു� !് മ�ടി
ശരണം േദവീ ശരണം മ�ടി േദവീ മാ�തം ശരണം.

�സഷട്ാവും മഹാശ�ിയുമായ മഹാേദവിെയയും
(മഹാമായെയയും), സൃഷട്ിയായ മഹാ�പപ�െ�
യും ബ�ി�ി�ുവാൻ ഓം എ� മഹാശബദ്െ�
മഹാേദവി നി�യി�� എ�ു ക�ു. ശബദ്ം
എ�ുെകാ�ു തിരെ�ടു�ു, മെ�െ��ിലും
എ�ുെകാ�ു തിരെ�ടു�ി� എ�ീ
േചാദ��ള��.് ശബദ്�ിെ�ഔ�ത�െ���ി അ�ം
ചി�ി�� േനാ�ുക. മഹാ�പപ��ിൽ ശബദ്ം
എെ�ാ� ഇ്െ��ു വ�ാൽ മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
എ�ാ ജീവികള�െടയും ജീവിതം തീർ�ും
അേരാചകവും അർ�ശൂന�വും ആകു�താണ.്



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 83

ശബദ്െ� അ�ത മഹാപദവിയിലാണ്മഹാേദവി
ഉയർ�ിയി���ത.് ശബദ്�ിെ� മഹാഔ�ത�ം
തിരി�റിയുേ�ാൾ, ശബദ്മ�ാെത മെ�ാ�ും
േചരി� എ�ും, ശബദ്ം സ�ൂർ�മായും േചരും
എ�ുംസുവ��മാകു�താണ.്

മഹാേദവിയുെട മഹാചിരിയായ ഓം മനുഷ�ർ
േകൾ�ു�ി�, മഹാേദവി േകൾ�ി�ു�ി�. ഓേരാ
പരമാണുവിലും സദാ മുഴ�ിെ�ാ�ിരി�ു�തായ
മഹാേദവിയുെട മഹാചിരിയും ശബദ്�ബ�വുമായ ഓം
ഭൂമിയിെല�ും മനുഷ�ർ േകൾ�ുംവിധം മുഴ�ിെ�ാ
�ിരു�ാൽ മനുഷ�ജീവിതം സത്ംഭി�ു�താണ.്
മഹാേദവി മനുഷ�ർ�് അനു�ഗഹി�� നൽകിയ
വ��ിസ�ാത���ം മഹാേദവി തെ� കവർെ�ടു�ു
േ�ാെലയാകുമത.് അതായത് മഹാേദവിയുെട
മഹാമന�ിെ� മഹാസംതൃപത്ിെയ� മഹാഭാവെ�
�പകടി�ി�ാനായി� മ്ഹാചിരിെയ നി�യി�ിരി�ു�ു.

മഹാചിരിയായ ഓം എ� മഹാശബദ്െ� ആശയ
വിനിമയ�ിനും ഉപേയാഗി�ു�ു�.് അെത�െന
െയ�ാൽ, ഓേരാ സൃഷട്ിച�ക�ിലും ഭൂമിയിെല�ു
മു� മനുഷ�രും സകലജീവികള�ം േകൾ�ുംവിധം ഓം
തുടർ�യായി 3 വർഷ�ാലം (3 മുതൽ 33
വർഷ�ാലം മുഴ�ു�താണ;് ഒരു വ��ി
ചുരു�ിയത 3് വർഷ�ാലം േകൾ�ി�ു�താണ)്.
ജീവികള�െട ശരീരം ഉൾെ�െടയു� വസത്ു�ളിെല
പരമാണു�ള�െട സൃഷട്ി ഓംലൂെടയാെണ� മ്ു�്
വ��മാ�ിയിരു�ുവേ�ാ. സൃഷട്ിമ��ം കൂടിയായ
ഓം, എ�ാ ജീവികള�െടയും ശരീര�ിൽ നി�ും, എ�ാ
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വസത്ു�ളിൽ നി�ും മഹാേദവി നി�യി�ുേ�ാൾ
ഉ��ിൽ മുഴ�ു�താണ.് ഭൂമിയിൽ മനുഷ�രൂപ
�ിൽ മഹാഎഴുെ��ി�ഴി�ിരി�ു� മഹാേദവി
മഹാചിരിയ�്ും; മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്ം േപാെല
മഹാചിരിയും സൃഷട്ിമ��വും സംഹാരകാഹളവും
ശബദ്�ബ�വുമായ ഓം ഭൂമിയിെല�ും ഉ��ിൽ
മുഴ�ു�തുമാണ.് മഹാഇഷട്ം േപാെല മഹാചിരി
തുടരു�തും അവസാനി�ു�തുമാണ.് അതായത,്
മഹാേദവി ഭൂമിയിൽ മായ �പത��മാ�ു�ത ത്െ�
മഹാചിരി മനുഷ�െര േകൾ�ി��െകാ�ാണ.് മഹാേദവി
333 വർഷ�ാലം തുടർ�യായി മഹാചിരി��െകാ
�ിരി�ുേമാ, മഹാേദവിയുെട മനുഷ�ാവതാര�ിെല
ചിരി ഓം എ�ു മാ�തമാേണാ എ�ീ േചാദ��ള��.്
മഹാേദവി മഹാനി�യി�ു� സമയ�് മഹാ
ചിരി�ു�തും, മഹാസംഗീതം കൂടിയായ ഓം
മഹാേദവിയുെട മഹാനാവിലൂെട / മഹാവായിലൂെട
പുറേ�യ�്്ഒഴുകു�തും, അേതസമയം തെ�
മഹാ�പപ��ിെല�ും ഓം ധ�നി�ു�തുമാണ.്
മഹാേദവിയുെട മഹാരൂപം കൂടിയാണ മ്ഹാ�പപ�ം
എ�തുെകാ�,് മഹാരൂപ�ിെല ഓേരാ
പരമാണുവിൽ നി�ും മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്ം
അനുസരി� മ്ഹാചിരി തുടർ�യായി മുഴ�ു�താണ;്
എ�ാൽ മഹാരൂപമായ മഹാ�പപ��ിലൂെട
തുടർ�യായി ചിരി�ുേ�ാൾ മനുഷ�ാവതാര�ിലു�
മഹാേദവി മഹാചിരിേ��തി�. മനുഷ�ാവതാര
�ിൽ, മായ �പത��മാ�ു�തി�ായി ഓം എ�
മഹാചിരിയിലൂെട �പപ�െ� അനു�ഗഹി�ു�ു.
േശഷം മാനുഷിക രീതിയിലു�ചിരി മാ�തം !
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മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
നിർ�ഹി�ു�ത് ഓം എ� ശബദ്�ബ�ം
�പേവശി�ി��� ശ�ിച�കമായ മഹാശ�ിയാെണ
�ും ശിവച�കം �പവർ�ി�ു�ത മ്ഹാശ�ിയായ
ശ�ിച�ക�ിെ� (മഹാേദവിയുെട) മഹാഇഷട്�ൾ
�പകാരമാെണ�ും വ��മാവുേ�ാൾ, ഓം എ�
ശബദ്�ബ�ം ശ�ിച�കമായ മഹാശ�ിയുെട
സൃഷട്ിമ��മായും ഭവി�ു�ു.

സംഹാര�ിനു മുേ�ാടിയായി�ൂടി ഓം എ�
മഹാചിരി മുഴ�ു�തുെകാ�് സംഹാരകാഹളം
കൂടിയാകു�ു. ഭൂമിയിൽ ൈവകാെത/ഉടൻ ഓം
മുഴ�ു�താണ.് മഹാശാസ�്തപരമായി ഓം
മുഴ�ുേ�ാൾ, അഥവാ മഹാചിരി മുഴ�ുേ�ാൾ
മനുഷ�ർ ഭൂമിയിെല�ും വ�ാപരി�ി�ി��� എ�ാ
മത�ള�ം, എ�ാ രാഷ�്ടീയ�ള�ം, എ�ാ
അഹംഭാവ�ള�ം അവസാനി�ു�താണ.് ഭൂമിയിൽ
െമാ�ം 100 മനുഷ�െരസൃഷട്ി��െകാ� സ്ൃഷട്ിച�കം
ആരംഭി�ുേ�ാേഴാ, മനുഷ�ജീവികെള സൃഷട്ി�ും
മുെ�േയാസൃഷട്ിമ��ം എ� േപരിൽഓം മു�ിയാൽ
യാെതാരു �പസ�ിയുമി�. ഭൂമിയിെല�ും ജന�ൾ 
വളെരയധികം നിറ�,് ജീവിത�ിെ� എ�ാ
േമഖലകളിലും പൂരിതമായ അവ� ഉ�ാകുേ�ാൾ,
മായ �പത��െ�ടു�ു �തും, മായ
�പത��െ�ടു�ുവാൻഓം മുഴ�ു�തുമാണ ഏ്�വും
അനുേയാജ�ം. എ�ാ സൃഷട്ിച�ക�ളിലും അ�െന
സംഭവി�ു�തു െകാ�ാണ സ്ൃഷട്ിമ��മായി ഓം
അറിയെ�ടു�ത.് മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽ മഹാേദവി
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േനരി� മ്ഹാചിരി� മ്ഹാസംഗീതം കൂടിയായഓം എ�ാ
ജീവികെളയും േകൾ�ി�ു�ു.

മഹാേദവിയുെട മഹാചിരിയും ശബദ്�ബ�വുമായ
ഓം െന മനുഷ�രുെട ജീവിതകാര��ള�മായി
മഹാേദവി ബ�ി�ി�ി��േ�ാ, എ�െനെയ�ാം എ�്
ഇനി േനാ�ാം. മഹാേദവിയുെട മഹാചിരി േകൾ�ാൻ
െകാതി�ണം എ�ു പറയുേ�ാൾ മഹാേദവി മഹാ
ചിരി�ു�തായ മഹാശബദ്മാണ്ഓം എ�റി�്
മഹാേദവി മഹാചിരി�ു�ത ക്ാണാനും േകൾ�ാനും
െകാതി�ണം എ�ാണ് അർ�ം. മനുഷ�ന്
മഹാശാസ�്തം ലഭ�മാ�ു� വിശിഷട് ജ��ിലും,
മഹാവാ�ല�ം നുകരു� സ�്തീജ��ളിലും മ��ം
മാ�തേമ അതിനു േയാഗ�ത േനടു�ു��. മഹാേദവി,
പരമശിവനിലൂെട അർ�മഹാേദവീരൂപം /അർ�നാരീ
ശ�രരൂപം �പകടമാ�ി മഹാശാസ�്തം നൽകു�ത്
വ��ിയുെട കാതിൽ ശബദ്�ബ�വും മഹാചിരിയു
മായ ഓം േകൾ�ി�� െകാ�ും, വ��ിയുെട നാവിൽ
അ�ര�ബ�മായ ഓം കുറി��െകാ�ുമാണ.് മഹാ
ചിരി േകൾ�ാനു� മഹാഭാഗ�ം ഓേരാ വ��ി�ും
വീ�ും ലഭി�ു�ു� എ്� സ്ാരം.

കു�ു�ളായ മനുഷ�െര ആന�ി�ി�ാനായി�,്
മഹാേദവിയുെട മഹാചിരിയും ശബദ്�ബ�വും
അ�ര�ബ�വുമായഓം പരിധികേളാെട ഉപേയാഗി
�ാൻ മഹാേദവി മനുഷ�െര അനുവദി�ി���.്
മഹാശാസ�്തപാഠ�െള പഠി�ുകയും പഠി�ി�ുകയും
െച��േ�ാൾ ഒരു തവണ മാ�തം ഓം മഹാശ�ി എ�്
ഭ�ിേയാെടയും ബഹുമാനേ�ാെടയും െചാ�ി പാഠം
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ആരംഭി�ുക. യഥാർ� േവദഭാഷയായ മലയാളം
അറിയാ�വർ  ഓം എ�ു മാ�തം ഉ�രി�ാൽ
മതിയാകും. ഓം എ�ു ഉ�രി�ുേ�ാൾ  സർ�
ജീവികള�ം ന��തേകാടികള�ം ഉൾെ�െടയു�
മഹാ�പപ��ിെ� മുഴുവൻ സൃഷട്ി  �ിതി 
സംഹാര�െള നിർ�ഹി�ുകയും മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായി വ�ാപരി�ു� ഏകമഹാശ�ിയായ
ൈദവെ� ലളിതമായി സമ്രി�ുകയാണ,് സ��ി�ു
കയാണ.് മനുഷ�ർ�് ഉൾെ�ാ�ാനാവാ�
മഹാ�പപ�െ�യും �ബ�െ�യും ശബദ്�ബ�മായ
ഓം ലൂെട സമ്രി�ുവാൻ മഹാേദവി, മനുഷ�െര
അനു�ഗഹി�ുക കൂടിയാണ.് മഹാശാസ�്തപരമായി
�പവർ�ി�ു� െപാതുകാര��ളിൽ ൈദവെ�
സമ്രി�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�വർ� ഒ്രു തവണ മാ�തം
ഓം മഹാശ�ി എേ�ാ ഓം എേ�ാ ഭ�ിേയാെടയും
ബഹുമാനേ�ാെടയും െചാ�ിആരംഭി�ാവു�താണ.്

മഹാശ�ിയായ ൈദവം മനുഷ�സ�്തീയുെട രൂപെമടു
�ുേ�ാൾ, മഹാേദവി മനുഷ�ർ� ന്ി�യി�ി���
ചിരി തെ�യേ� സ�ീകരിേ��ത് എെ�ാരു
േചാദ�മു�.് മഹാേദവി മനുഷ�രൂപെമടു�ുേ�ാഴും,
മനുഷ�േനാ ജീവിേയാ അ�ാ എ�ത്
സുവ��മാ�ുവാനും, മഹാശാസ�്ത�ിനും
മഹാ�പപ��ിനും മഹാ�പഭാവം നൽകാനുമായി
സ�ീകരി�ി��� മഹാശബദ്വും മഹാചിരിയുമാണ ഓ്ം.
മാനുഷിക നിലയിൽ മഹാേദവി മാനുഷികമായി
ചിരി�ു�താണ;് ൈദവീക നിലയിൽ ഓം എ�്
മഹാചിരി�ു�തുമാണ.്
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മഹാേദവിയുെട മഹാചിരിെയ മനുഷ�ർ ദുരുപേയാഗം
െചയത്ാൽ അത്ൈദവനി�യാണ.് മഹാചിരിെയ
അനുകരി�് മനുഷ�ർ ചിരിേ��, ചിരി��കൂടാ.
�ബ�െ� ആരാധി��കൂടാ എ�്�ബ�ം എ�
അ��ായ�ിൽ  വിശദീകരി�ിരു�ു. മഹാേദവിയുെട
മഹാചിരി, ശബദ്�ബ�വും അ�ര�ബ�വും
കൂടിയാകയാൽ ഓം എ�ുമാ�തമായി മൂ�ിലധികം
തവണ ജപി��കൂടാ. ൈദവ�ിൽ നി�ും േനരി�്
േയാഗ�ത േനടിെ�ാ� ൈ്ദവാരാധന െച��� ഏക
മനുഷ�ജ��ിൽ ഓംഎ�ശബദ്�ബ�െ�േചർ�്
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം എ�
ആരാധനാവാക�ം നിര�രം െചാ���താണ.് അത്
�പസത്ുത ജ��ിെല മാ�തം കാര�മാണ.്
മഹാശ�ിയായ ൈദവം യഥാർ��ിൽ മഹാശ�ി
മാ�തമാെണ�ും, സ�്തീേയാ പുരുഷേനാ ജീവിേയാ
ശബദ്േമാ അ� എ� േബാധംകൂടി മനുഷ�രിൽ
ഉ�ാവണം. ആദ�മഹാകാല ച�ക�ിെല �പേത�ക
സൃഷട്ികളായ മാലാഖമാരുെട/ മല�ുകള�െട/
േദവതകള�െട അധമ�വും ദുർഭരണവും നിമി�ം
മുഖ�മായും ഹി�ുമത വിശ�ാസികെള�ു പറയു�വർ
വർ��ശാസ�്ത�ിെ� ഭാഗ�ൾ മാ�തമായ 4
ഹി�ുമത േവദ�െളയും മ�് മത�ഗ��െളയും
മുൻനിർ�ി വ�ാപകമായി ഓം െന ദുരുപേയാഗം
െചയത്ി��� ;് മായ �പത��മാകുംവെര അഥവാ
ൈവകാെത ഭൂമിയിെല�ും ഓം ധ�നി�ും വെര
ദുരുപേയാഗം തുടരുെമ�ാണ മ്ന�ിലാ�ു�ത.്
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//ശാേ�യ മതം,ൈശവ മതം,ബു� മതം,അൈദ�ത
മതം എ�ി�െന നിരവധി മത�ൾ േചർ�ു�ായ
ഹി�ുമത�ിലൂെട മഹാേദവിയുെട മഹാചിരിയും
ശബദ്�ബ�വുമായി ഓം ഭാഗികമായി സംര�ി�
െ���, ഓം എ� മഹാശബദ്ം സംര�ി�െ���
എെ��ാം പറയുേ�ാൾ, മഹാേദവി തെ�യാണ്
സംര�ി�ു�ത.് മതജാതിേദശ ജീവികളാണ്
സംര�ി�ു�ത എ്�ു േതാ�ു�ത മ്ൂഢ�മാണ.്
അ�വിശ�ാസ�ള�െടയും അനാചാര�ള�െടയും
കൂടാരമാണ ആ്ധുനിക കാലെ� ഹി�ുമതെമ�ിലും,
മഹാശാസ�്തേ�ാട്ഏ�വും അടു�ുനിൽ�ു�
മതം ഹി�ുമതം തെ�യാണ.് ഓം മഹാശ�ിയായ
മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി
മനുഷ�രൂപം സ�ീകരി� ഭ്ൂമിയില ്എ�ിയി���ത,് ഒരു
ഹി�ുമത കുടുംബ�ിലാെണ�ും അറിയുക.
ഭൂമിയിെല�ും ൈവകാെത ഓം മുഴ�ുേ�ാൾ
മഹാശാസ�്തെ� സ�ീകരി��െകാ�്മത�െള�ാം
മനുഷ�രുെട പഴയകാല േഭാഷ�ചരി�തമായി
അവസാനി�ുേ�ാൾ ആദ�ം അ�പത��മാകുവാൻ
ഭാഗ�മു�ാകു�തും ഹി�ുമത�ിനാണ.് //
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മുകളിെലഏതാനും ഖ�ികകളിലൂെട
മഹാ�പപ��ിെ� ഉ��ിസുവ��മാ�ിയതു
മാ�തമാണു ശരിെയ�ും,ക�ാർ�ുകള�െടയും
മ��ം ഉ��ിയുമായി മഹാ�പപ�െ�

ശാസ�്തസമൂഹംബ�ി�ി�േ�ാൾൈദവീകം
കുറ�തായും,അറി�ുംഅറിയാെതയും
വ�ത�സത്അളവുകളിൽഅേനകർൈദവനി�

െചയത്ുെവ�ും,ഏവർ�ും
േബാ��മായി���ാവും !
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ഓം :അ�ര �ബ�ം

ഓം എ� അ�ര�ബ�ം ഹി�ുമത�ിലു�,്
എ�ാൽ അ�ര�ബ��ിെല അ�ര�ിന പ്ിഴവു
സംഭവി��. ശബദ്�ബ��ിെല മഹാശബദ്െ�
മഹാേദവി സംര�ി��െവ�ിലും, അ�ര�ബ�െ�
സംര�ി�ുവാൻ ത�ാറായി�. അെത�ുെകാ�ാണ്
എ�തിന് ശരിയായ ഒരു ഉ�രമു�.്
ശബദ്�ബ�െ�അേപ�ി��േനാ�ുേ�ാൾഅഥവാ
താരതമ�ം െച��േ�ാൾ അ�ര�ബ��ിന്
മഹാ�പപ��ിൽ ൈദവീകമായ �പസ�ി
വളെരയുെ��ിലും, മാനുഷികമായ �പസ�ി വളെര
വളെര കുറവാണ.് മഹാശാസ�്ത പാഠ�ളിലും,
സാമൂഹ�കാര��െള വിവരി�ു� േരഖകളിലും
ൈദവീകത�ം േചർ�ുവാൻ മാ�തമാണ അ്�ര�ബ�
�ിെ� മാനുഷിക ഉപേയാഗം. യഥാർ��ിൽ
മത�ള�ം മത�പമാണ�ള�ം മതാചാര�ള�െമ�ാം
തീർ�ും ൈദവീകമ� അഥവാ ധർ�ശാസ�്തപരമ�
എ� മ്ു� വ്ിശദീകരി�തുമായി കൂ�ിവായി�ുേ�ാൾ
അ�ര�ബ�െ� മനുഷ�ർ ദുരുപേയാഗം െച�ാെത
മഹാേദവി സംര�ി�ുകയായിരു�ു ഇതുവെര
എ�ും സുവ��മാകു�ു. മഹാ�പപ��ിൽ
ഭൗതികമായി സൃഷട്ി�െ��ി��� ന��നശ�ികളി
ലൂെട മഹാശാസ�്തപരമായി �െ�യാണ മ്ഹാേദവി
അ�രം കാര��െള നിർ�ഹി�ു�െത�്
ന��നശ�ികെള��ി �പേത�കമായി വിവരി�ു�
മഹാ�ഗ� അ��ായ�ളിൽ വ��മാ�ിയി���.്
ൈദവീകമ�ാ� ഒരു ലിപിെയ അ�ര�ബ�ം എ�
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േപരിൽ ൈദവീകമ�ാ� കാര��ൾ�ായി മാ�തം
മതമനുഷ�ർ ചുമ�ുേപാ�ുഎ�ുംഅർ�ം.

ഓം അ�ര�ബ�ം കൂടിയാെണ�ും, ഓം എ�
അ�ര�ബ��ിന മ്ഹാ�പപ��ിൽ ൈദവീകമായ
�പസ�ിവളെരയുെ��ും ഇനി വിശദീകരി�ാം.

മഹാ�പപ��ിെല �പവർ�ന�ൾെ��ാം 3
എ�എ�വുമായി മഹാബ�മാണ മ്ഹാേദവി
മഹാശാസ�്ത�ിലൂെട നി�യി�ി���ത.്

�ബ�ം, മഹാശ�ി, മഹാേദവി  3

സത�ം, ധർ�ം, നീതി  3

ഭൗതികധർ�ആ�ീയശാസ�്ത�ൾ  3

സൃഷട്ി,�ിതി,സംഹാരം  3

ആകാശം,സൗരയൂഥം, ന��തേകാടികൾ  3

ഭൂമി,ച��ൻ,സൂര�ൻ  3

വാതകം, �ദാവകം,ഖരം  3

വായു, െവ�ം, മ�് 3

േ�പാേ�ാൺ,ഇലകേ്�ടാൺ, ന��േ�ടാൺ  3

മകൾ, ഭാര�,അ�  3

മകൻ, ഭർ�ാവ,്അ�ൻ  3

ജനനം,ജീവിതം, മരണം  3
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ജീവി,ജീവി പരിണാമം, േമാ�ം  3

�ബ�ാന�ം/േമാ�ം, ഭൂമി ജീവിതം, �ബ�ാന�ം  3

തുട�ിയ ബഹുവിധ കാര��ൾ െകാ�ാണ ് 3
�പധാനമാകു�ത.്

മഹാേദവി 3 എ� സംഖ�െയ മഹാരീതികളിൽ
ഉ�തെ�ടു�ിയിരി�ുകയാണ.് അ�പകാരമു� 3
എ� അ��ിെ� മ���ിലൂെട ജീവികള�െട
െയ�ാം ശബദ്ാവയവം ആയി സൃഷട്ി�ി��� നാവിെ�
(നാ�ിെ�) ആകൃതിയിൽ  ഒരു വള� വര,
മനുഷ�രുെട നാവു നീ��േ�ാൾ താേഴ�്എ�
കണ�ിനു വരയ�്ു�ു. ജീവികള�െട സൃഷട്ിയുമായി
ച��െന�ൂടി ബ�ി�ി�ി��� എ്�ു കാണി�ുവാനും,
ച��െന �പതിനിധീകരി�ാനുമായി ഒരു ച���ല
വരയ�്ു�ു. മനുഷ�െ� േമാ�വും �ബ�ാന�വും
ആയ േഗാളാകൃതിയിലു� ന��ത�ിന,് ഭൂമിയിൽ
സംഹാരം ആരംഭി�ുേ�ാൾ മ��ം, സസ�ം, പ�ി,
മൃഗം, മനുഷ�ന ് എ�ീ 5 തരം ജീവികെള
�പതിനിധീകരി� 5് േകാണുകൾ �പകടമാവും എ�തി
െനയും, സൂര�നും ഒരു ന��തമാണ എ്�തിെനയും
ഉൾെ�ാ� 5് േകാണുകള�� ഒരു ന��തെ��ൂടി
വരയ�്ു�ു. മഹാ�പപ�െ� അ�ര�ിലൂെട
അഥവാ ഒരു ലിപിയിലൂെട അവതരി�ി�ുകയാണ്
ഫല�ിൽ െചയത്ി���ത.്
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മഹാ�പപ�െ� �പതിനിധീകരി� അ�ര�ിൽ  3
എ� അ��ിന്ൈദവം നൽകു� രൂപവുമായി
ബ�െ��ാണ് �ബ�ം അ�ര�ിേല�ു
�പേവശി�ു�ത.് എെ��ിലും ഒരു രൂപേമാ,
ഏെത�ിലും ഭാഷയിൽ 3 എ� അ�െ�
�പതിനിധീകരി�ു� രൂപേമാ േചർ�ുകയ�
സംഭവി�ു�ത.്

മനുഷ�െന മഹാ�ുതെ�ടു�ു� മഹാവിദ� 3
എ� അ��ിലു�.് അെത�ാെണ�ും
എ�െനയാെണ�ും ഇനി വിവരി�ാം.

മഹാ�പപ��ിൽ ൈദവം സൃഷട്ി�ി��� വസത്ു�
ള�െടയും ജീവികള�െടയും രൂപ�ളിൽ ഒരു രൂപം മാ�തം
എ�ായേ്�ാഴും മഹാഅവ�യിൽ വർ�ി�ു�തു
കാണാം. ആദിയി�ാ� അഥവാ ശൂന�മായ
അവ�യിൽ നി�്ഒരു ബി�ു എ� േക��ം
രൂപെ�ടു�തും, �പസത്ുത േക��ം എ�ാ വശേ��ും
തു�� അളേവാെട വളരുകയും െച��േ�ാൾ,
േകാണുകളി�ാ�തും വ�ാസം വർ�ി�ു�തിെനാ�ം
അന�മായി വളരു�തും, ഏതു വശ�ു നി�ു
േനാ�ിയാലും വൃ�ാകൃതിയു�തുമായ േഗാളം
അഥവാ േഗാളാകൃതി സൃഷട്ി�െ�ടു�താണ.് മെ�ാരു
വിധ�ിൽ പറ�ാൽ, മഹാശ�ി എ�
മഹാസൂ�മ് േക��ം വലുതായി വലുതായി ശൂന�വും
മഹാശൂന�മായ ആകാശവും, േഗാളവും േഗാളമായ
ഭൂമിയുമായി വളർ�ു വലുതായി െ�ാ�ിരി�ു�ു.
ആദിയി�ാ� അവ�യിൽ നി�് േഗാളം
ഉ�ാകു�തു േപാെലയാണ േ്ഗാള�ിെ�സൃഷട്ി. ഒരു
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വൃ� േക��േമാ േഗാളേക��േമാ വലുതാകു� തായി
സ��ി�ുേ�ാൾ വലിയ വൃ�വും വലിയ േഗാളവും
ഉ�ാകു�തായി കാണാം. അവേരാഹണ �കമ�ിൽ
വൃ�േമാ േഗാളേമാ െചറുതാകുേ�ാൾ ഒരു
ബി�ുവാകു�തും, സൂ�മ് ബി�ുവാകു�തും,
അതിസൂ�മ് ബി�ുവാകു�തും, മനുഷ�േന�ത�ൾ
െകാ�്കാണാൻ പ�ാ� അവ�യിൽ  ശൂന�ം
േപാെലയു�ബി�ുവായി തുടരു�തുമാണ.്

ആദിയും അ�വുമി�ായമ്യും, േകാണുകളി�ായമ്യും,
േക���ിൽ നി�് അന�മായിരി�ു� എ�ാ
വശ�ളിേല�ും തു��നീളമു�തുമായ അഥവാ ഒേര
േറഡിയസ ഉ്�തുമായ േഗാളെ�യാണ �്ബ�ം സ�യം
മൂലരൂപമായി നി�യി�ി���ത.് ശ�ിെയയും
ശിവെനയും സൃഷട്ി�ാനായി�,് േഗാളെ� 2 അർ�
േഗാള�ളായി വിഭജി�ുകയും, ശബദ്�ബ�മായ ഓം
അഥവാ �ബ�ം ഒരു അർ�േഗാള�ിൽ മാ�തമായി
േചരുകയുംെച���ു. �ബ�ം േചരു�തായ
അർ�േഗാളം ഒരു കുടേപാെലയു� ആകാശമായി
പരിണമി�ി�ു�ു. ഭൂമിയിൽ എവിെട നി�ു
േനാ�ിയാലും മാ�തമ�, ച��നിൽ േപായി
േനാ�ിയാലും, ഒരു കുട േപാെലയു� ആകാശെ�
യാണ ക്ാണുക. മഹാ�പപ�െ� �ബ�ം േചർ�
തായ അർ�േഗാളെമ� ആകാശ�ിനക�ാണ്
സൃഷട്ി�ി���ത.് ആ�ീയ സാ�ാത�്ാരവുമായി
ബ�െ��് പുതിയ പുതിയ ന��ത�ൾ
ഉ�ാകുേ�ാൾ അർ�േഗാളമായ ആകാശെ�
വലുതാ�ു�തും, �പസത്ുത �പതിഭാസം
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അന�മായിരി�ു�തുമാണ.് �ബ�ം േചർ�
അർ�േഗാളം മഹാസൃഷട്ി നട�ു� മഹാശ�ി
ലിംഗമാകു�ു. �ബ�ം േചരാ� അർ�േഗാളം ശിവ
ലിംഗമാകു�ു. ഉൾഭാഗം ശൂന�മായിരി�ു�
അർ�േഗാളമായ മഹാശ�ി ലിംഗ�ിേല�്
ശിവലിംഗം �പേവശി�ി�ാൽ അഥവാ ആദ�
അർ�േഗാള�ിേല�് ര�ാമെ� അർ�േഗാള
െ� �പേവശി�ി�ാൽ ഒരു അർ�േഗാളം മാ�തമാണ്
ലഭി�ുക. പുരുഷലിംഗെ� ഉൾെ�ാ���തായ
സ�്തീലിംഗ�ിെ�ആകൃതി പുരുഷലിംഗ�ിേ�തായി
മാ�തമ�, മഹാഅതീതമായും മാറു�ു. ജീവികളിൽ
പുരുഷലിംഗ�ിെ� ആകൃതി ആയിരി�ുേ�ാഴും,
ലിംഗാകൃതിെയ പുരുഷലിംഗ�ിെ� ആകൃതിയായി
മാ�തം വിേശഷി�ി�ു�ത പ്ിഴവാെണ� അ്ർ�ം.
മഹാേദവനും മഹാേദവിയും ഒ�ുതെ�യാകയാൽ,
ഇവിെട മഹാേദവനും മഹാേദവിയ�്ും േവറി� ലിംഗം
ആവശ�മാകു�ി� എ�തും �പേത�കം �ശ�ി�ണം.
പുരുഷലിംഗെ� ഉൾെ�ാ���തും സൃഷട്ി
നട�ു�തും സ�്തീലിംഗ�ിലാകയാൽ സ�്തീലിംഗ
�ിനാണ് �പസ�ി എ�തുേപാെല, �ബ�ം
േചർ�തായ അർ�േഗാള�ിനു മാ�തമാണ മ്ഹത�ം.
ര�് അർ�േഗാള�ള�ം ഒ�ി�ി�് വീ�ും
േഗാളമു�ാ�ാനാവും എ�തുേപാെല തെ�
നിരയായി േചർ�ു വയ�്ാനുമാവും. ഇട�ു നി�്
വലേ�ാ� േ്ചർ�ുവയ�്ുേ�ാൾ  3 എ� സംഖ�ാ
രൂപം ലഭി�ു�താണ.് േഗാളമായിരി�ുേ�ാഴും
അർ�േഗാളമായിരി�ുേ�ാഴും ശ�ിെയയും
ശിവെനയും േവറി� മ്ന�ിലാ�ാനാവി�. എ�ാൽ 3
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എ� രൂപ�ിൽ േചർ�ുവയ�്ുേ�ാൾ, ര�്
അർ�േഗാള�െളയും േവറി� മ്ന�ിലാ�ാനാവു�ു.
കൂടാെത ഒരു േഗാള�ിെ� ഭാഗ�ൾ മാ�തമായ അവ
ത�ിൽ സേ്നഹേ�ാെട െതാടു�ുമു�.് 3 എ�
സംഖ�ാരൂപെ� വരയ�്ു�ത് മുകളിൽ നി�്
താേഴാ�ാെണ�ിലും, മുകളിെല അർ�േഗാളെ�
താ�ിനിർ�ു�ത്താഴെ� അർ� േഗാളമാണ.്
മഹാ�പപ�െ� മുഴുവൻ താ�ു� മഹാശ�ി
യായ �ബ�ം താഴെ� അർ�േഗാള�ിൽ മാ�ത
മാെണ�ിലും,ആദ�േഗാള�ിെ� സൃഷട്ിയാണ ശ്ിവൻ
എ�അർ�േഗാളം. മഹാശ�ിയും ശിവനും േചർ� 3
എ� സംഖ�ാരൂപം എ�ാവിധ�ിലും ഭാഷകൾ�ും
രൂപ�ൾ�ും അതീതമായി�ീരുകയും, �ബ�െ�
അ�ര�ിലൂെട ഉൾെ�ാ��കയും െച���ു എ�ു
കൂടി മഹാേദവിയായ �ബ�ം െവളിെ�ടു�ുകയാണ.്
�ബ�ബ�ം സൂചി�ി�ു�തിന 3്െല താെഴയു�
അർ�േഗാളെ�അ�ം വലുതാ�ു�ു.

3 എ� സംഖ�ാരൂപം അ�ര�ബ�ം ആെണ�ു
വ��മാകുേ�ാൾ, 3 െ� നടുവിലായി നാവിെന
സൂചി�ി�ു� വള� േരഖയും, െതാ�ടു�ായി
ച���ലയും, അ�ം മുകളിലായി ന��തവും
േചർ�ു�െത�ിന എ്� േചാദ�മു�.് അ�ര�ബ�
േ�ാെടാ�ം, ശബദ്ാവയവമായ നാവിെ� രൂപവും,
മഹാ�പപ��ിെ� മ�് അവിഭാജ�ഘടക�ളായി
മഹാേദവി സൃഷട്ി�ി��� ച���ലയും, ന��തവും
കൂടി േചർ�ുേ�ാൾ എ�ത സു�രമായിരി�ു�ു
എ�തിെന പരമേ�ശഷഠ്മായി കാേണ�തു�;്
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മഹാ�പപ�െ� സുവ��മായി �പതിഫലി�ി�ാൻ
േവ�ി മാ�തമാണ ന്ാവും ച���ലയും ന��തവും
േചർ�ി���ത് എ�ർ�ം. മഹാ�പപ�െ�
േചർ�ാെത, അ�ര�ബ�െ� 3 എ�
സംഖ�ാരൂപ�ിൽ മാ�തമായി അവതരി�ി�ുേ�ാൾ,
ശബദ്െ�േയാ, ഓം എ� മഹാശബദ്െ�േയാ,
മഹാ�പപ�െ�േയാ �പതിഫലി�ി�ാൻ കഴിയു�ി�
എ� കുറവ്മഹാേദവി പരിഹരി�ിരി�ുകയാണ.്
മാ�തമ�, മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട �പതിനിധി
കൂടിയായ പരമശിവെ� രൂപം മഹാ�പപ�െ�എ�ാ
അർ��ിലും �പതിനിധീകരി�ുവാൻ പരമശിവെ�
ശിര�ിൽ ച���ലയും ന��തവും കൂടി മഹാേദവി
േചർ�ു�ു�.് ഓം എ� അ�ര�ബ��ിെല 3
എ� സംഖ�ാരൂപമായ അടി�ാനഅ�ര�ബ�െ�
പരമശിവെ� നാവിൽ  മഹാേദവി, മഹാശൂലം െകാ�്
ചി�തണം െച���ു�.് കൂടാെതഅ�ര�ബ��ിെ�
ഭാഗെമ� േപാെല സൃഷട്ി�ി��� ച���ലെയയും
ന��തെ�യും പരമശിവെ� ഇടതുെന�ിയിൽ
ചി�തണം െച���ു�.് 1991െല വിജയദശമിെയ�
മഹാദശമി ദിവസം രാ�തിയിൽഈയു�വെ� നാവിൽ
മഹാേദവി 3 എ� അടി�ാന അ�ര�ബ�ം
മഹാശൂലംെകാ�്എഴുതുകയു�ായി. ഇടതുെന�ി
യിൽ ച���ലയും ന��തവും ഉ�,്അത മ്ഹാേദവി
എേ�ാൾ /എ�െന ചി�തണം െചയത്ുെവ� ഇ്േ�ാഴും
അറിയി�. മഹാശാസ�്തപരമായ പരിേശാധനയ�്്
ത�ാറായി��� �പസത്ാവനയും ലളിതമായ ഏതാനും
വ�വ�കള�ം മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്
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മഹാേദവി, ഓം എ� അ�ര�ബ�െ�
പരമശിവനിൽ �പേവശി�ി�ുേ�ാൾ, മഹാശാസ�്ത
െ�യും മഹാ�പപ�െ�യും കൂടി ഓം
ഉൾെ�ാ��കയാൽ, മഹാശാസ�്തെ�യും മഹാ�പപ
�െ�യും കൂടി �പതിനിധീകരി�ാൻ പരമശിവെന
മഹാഅനു�ഗഹി�ുകയാണ.് �ബ��ിെ� ഒരു
മഹാ�പകടനം മാ�തമാണ മ്ഹാേദവിയുെട മഹാചിരി
യും ശബദ്�ബ�വും അ�ര�ബ�വും ആയ ഓം
എ�ത് ഉൾെ�ാ��േ�ാൾ, മഹാേദവിയുെട
�പതിനിധിയായി മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�ി���
പരമശിവൻ, �ബ��ിെ� �പതിനിധിയ� എ�ും
ഏകമായ �ബ��ിന് �പതിനിധികളി� എ�ും
സുവ��മാണ.് �ബ�െ�ആരാധി�ാൻ പാടി�ാെയ
� �്ബ�ംകൂടിയായ മഹാേദവി വില�ിയത അ്തീവ
ഗൗരവമാെണ�്ആവർ�ി�ു�ു. �ബ��ിെ�
വിശദീകരണ�ളിൽ നി�് മഹാ�പപ��ിന്
അതീതവും കൂടിയാണ മ്ഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
എ�ും, മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര
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�ൾ നിർ�ഹി�ുവാൻ ഓം എ� ലളിത മാധ�മെ�
മഹാശാസ�്ത�പകാരം സൃഷട്ി��െവ�ിലും �ബ�മായ
മഹാേദവി� യ്ാെതാരു മാധ�മ�ള�െടയും ആവശ�മി
െ��ും എ�ാ മാധ�മ�ൾ�ും അതീതമാെണ�ും
സുവ��മായി ധരി��െകാ�ണം.

ഗണിതശാസ�്ത�ിെല പൂജ��ിനും േലാകഭാഷയായി
ൈദവം ഉയർ�ിയി��� ഇം�ീഷ ഭ്ാഷയിെല ഒ എ�
അ�ര�ിനും േഗാളവുമായി അഥവാ വൃ�വുമായി
ബ�മു�ത യ്ാദൃ�ികമ�. ഒ 'O' എ� അ�രെ�
ര�ായി വിഭജി�ാൽ എം 'm' എ� ഇം�ീഷ അ്�രം
ലഭി�ു�താണ.് ഒ 'O', എം 'm', എ�ീ ഇം�ീഷ്
അ�ര�ൾ േചരുേ�ാൾ ഓം Omഎ�ശബദ്�ബ�ം
ഇം�ീഷ ഭ്ാഷയിലും ഉ�ാകു�താണ.് മഹാേദവിയുെട
മഹായുധമായ മഹാശൂല�ിലും, മനുഷ�രിെല
അേനകം സു�പധാന അവയവ�ളിലും 3 എ�
ദിവ�രൂപെ�, അഥവാ അടി�ാനപരമായ
അ�ര�ബ�െ� മഹാേദവി ചി�തണം െചയത്ി���.്
ചു�ിലും മൂ�ിലും ക��കളിലുെമാെ�യു�.്
േവദഭാഷയായി നി�യി�ി��� മലയാള�ിെല അ,
ആ, ഇ, ഈ, ഊ, ഏ, ഒ, ഓ, ഔ, അം, തുട�ിയ
അേനക അ�ര�ളിൽ ഒേ�ാ അതിലധികം
തവണേയാ 3 േചർ�ി���.് സൃഷട്ിയുെട ഉേ�ശമായ
�ിതിയിൽ അഥവാ ജീവിത�ിൽ �പേത�കം
�പാധാന�മു� ധനം എ� പദ�ിെല ധയും നയും ◌ം
ഉം 3തെ�യാണ.്വിസത്രി�ു�ി�.
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ഓം ലൂെടസംഹാരം

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി, പരമശിവെ� 'നാവിൽ'
അ�ര�ബ�മായ '3', െനസംഹാരആവശ��െളയും
കണ�ാ�ി അകേ��്കുറി�ു�ു. ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ിൽ മനുഷ�രുെട ജീവാ�ാ�െള,
പരമശിവെ� ഹൃദയവുമായി േചർ� �്പവർ�ി�ു�
'മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ ഓംകാര'�ിേല�്
�പേവശി�ി�ു�ത്പരമശിവെ� വായിലൂെടയാണ;് 
(മഹാേദവി) അകേ�� ക്ുറി�ി��� 3 (ഓം)മായി
ബ�െ�ടു�ിയാണ.്മഹാേദവിയുെടമഹാഹൃദയമായ
ഓംകാര�ിെ� അക�ാണ്മഹാ�പപ�മു�ത;്
പരമശിവനും ! മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ
ഓംകാരം, ഓേരാ കു�ിെനയും / മനുഷ�െനയും
മഹാവാ�ല�േ�ാെട അനു�ഗഹി�്സമപദവിയും
സമരൂപവുമു� ന��തം എ� േമാ�ം / ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരം നൽകു�ു.

ൈദവവി�വേ�ാെട, ൈദവെ� ആരാധി�ാൻ
മനുഷ�െരെയ�ാം മഹാഅനു�ഗഹി� അ്നുവദി�ു�
പരമവിശിഷട്മായ ഏക ജ��ിൽ,  അ�ര�ബ�
മായ 3െന കുറി�ു�ത് മനുഷ�രുെടെയ�ാം
നാവിലാണ;്എ�ാൽ ദിശ പുറേ�യ�്ാണ.്

ൈദവീകമായ കാര��ൾ� അ്�ര�ബ�ം ഉപേയാഗി
�ാം; േജ�ാതിഷം, െപാരു�ം തുട�ിയ വർ��മായ
മ�� പൂജാ സി�ി ശാസ�്തവുമായി ബ�െ�� അധമ 
കാര��ൾ�്അ�ര�ബ�െ� ഉപേയാഗി�ാൽ
പാപവുംൈദവശി�കള�ം ലഭി�ു�താണ.്
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ഓം അ�ര �ബ�മാണ;് അ�രമ�.
ഓംനമഃ ശിവായ പ�ാ�ര�ളാണ.്
"ഓം, om, aum,  ओम,  ஓ�"   എ�ി�െന വ�ത�സത്
ഭാഷകളിെലഅ�ര�െള ഉപേയാഗി� ്എഴുതുകയും
വായി�ുകയും അ�ടി�ുകയും ചി�തമാ�ുകയും
ശി�മാ�ുകയും, ക����റിലും െടലിവിഷനിലും
െമാൈബൽ േഫാണിലുെമാെ� എഴുതുകയും മ��ം
െച��െമ��ാെത, ഏെത�ിലും �പേത�ക ഭാഷയിെല
അ�രമ�ാ "ഓം". (മാ�തമ�, ഉ�ാരണ�ിൽ 2
അ�ര�ൾ �പകടമായതിെന "ഒ� അ�ര��ിക" 
യിൽ െപടു�ാനാവി�.).

അതായത,് "ഓം"എ� ഉ്�രി�ുേ�ാൾ, "ഓം"
ശബദ്�ബ�വും,എഴുതുേ�ാൾ "ഓം"

അ�ര�ബ�വുമാണ.്

മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� 'മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായ മഹാഅവ�'യാണ �്ബ�ംഎ� ഭ്ാഗം
((1))ൽവിശദീകരി�ി���.്

"ഓം" അ�ര�ബ�ം ആണ;് അ�രമ�.
അ�ര�ബ�ം, ശബദ്�ബ�ം എ�ി�െനയു�
പദസമു�യ�ളിൽ "മഹാശ�ിയായ ൈദവം" എ�
അർ�മു� "�ബ�ം"എ�പദ�ിനാണ �്പാധാന�ം.

അ�ര�ബ�ം എെ��ാൽ, '�ബ�' െ� അ�രം
(ലിപി) െകാ�ും അവതരി�ി�ാൻ കഴിയുെമ�ും,
മഹാശാസ�്തപരമായി എഴുതു� അഥവാ
മഹാനി�യി�ി��ളള അ�ര�ിൽ �പേവശി�ാൻ
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'�ബ�'�ിനു കഴിയുെമ�ുമാണ.്അതായത ഓ്ം എ�
അ�ര�ബ��ിന്ഭാഷകൾെ��ാം അതീതവും,
ശാസ�്തപരവുമായ അ�രലിപിയു�.് മഹാലിപി
െയ�്വിേശഷി�ി�ാവു� അ�രം എഴുതു�ത്
എ�െനെയ�ും, �പസത്ുത അ�ര�ിൽ �ബ�ം
�പേവശി�ു�ത് എ�െനെയ�ും മുകളിൽ
വിശദീകരി�ി���.്

((മ��ം, സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ എ�ി�െന
ജീവികെള�ാം പരിണമി�ുകയും, മനുഷ�ാവ�യിൽ
എ�ിെ�ാ� മ്ഹാ�പപ��ിെല അന��ളായ
ആന��െള അനുഭവി�ുകയും െച���ു.
സമപദവിയായ ന��തം എ� ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ിൽ, ഭൂമിയിൽ വ� അ്റിയുകയും
അനുഭവി�ുകയും െചയത് ആന��െള
അന�മായി�്ആസ�ദി�ുവാൻ സാധി�ു�താണ.്
കു�ു�ൾെ��ാം അന�മായ ആന��െള
പരിചയെ�ടു�ാനു�  അറിയാനും
അനുഭവി�ാനുമു�  മഹാേവദിയാണ്ഭൂമിയും
ഭൂമിയിെല ജീവിതവും !  ))

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

മഹാേദവിയുെട മഹാചിരിയാണ ശ്ബദ്�ബ�വും
അ�ര�ബ�വുമായഓം എ�തുേപാെല

മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമാണ ഓ്ംകാരം.
മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽ മഹാേദവി മനുഷ�ാവതാരം
എടു�ുേ�ാൾ, �പപ�പിതാവും മഹാദാസനുമായ
പരമശിവനിലൂെട മാ�തമാണ ഓ്ംകാരം മഹാഹൃദയം
ആെണ�ുംഓം മഹാചിരിയാെണ�ുമു�

മഹാസത��െള മഹാേദവി െവളിെ�ടു�ു�ത.്

മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ �ബ�ം അനിർ�ചനീ
യമാെണ�ും, മനുഷ�ജീവികൾ ഉൾെ�െടയു� തെ�
കു�ു�ൾ�് ലളിതമായി മന�ിലാ�ാനായി
മഹാശ�ി എ�ും പരിശു�ാ�ാവ,് മഹായജമാനൻ,
ൈദവം, മഹാേദവൻ, മഹാേദവി തുട�ിയ േപരുകൾ
സ�ീകരി�ുകയാെണ�ും സുവ��മാ�ിയിരു�ു.
മഹാേദവി എ�ു പറയുേ�ാൾ ഒരു മഹാ
മനുഷ�ജീവിെയ� േപാെല മനുഷ�ർ�്ലളിതമായി
മന�ിലാ�ാനാവുെമ�ിലും, മഹാശ�ിയാെണ�ും
ജീവിയെ��ും ധരി�ണം. മഹാേദവി മഹാമനുഷ�
ജീവിെയേ�ാെല സ�യം ലഘുവും ലളിതവുമായി തെ�
സൃഷട്ികളായ കു�ു�ള�െമാ�ു കഴിയുേ�ാൾ,
മഹാേദവി തനി�് ഹൃദയവും ശിര��ം ഉടലും
ൈകകള�ം കാലുകള�ം ഒെ� സ�ീകരി�ുകയാണ.്
മഹാ�പപ��ിന്അതീതമായ (ഏക)മഹാശ�ി
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ആകയാൽ മഹാേദവിയുെട ഓേരാ അവയവെ�യും
ഓം േചർ� വ്ിേശഷി�ിേ��തു�.് എ�ാൽ ഓം
എ�ാെണ�്അറിയാ�വർ ഓം േചർ�ു�ത്
ശാസ�്തപരമ�. അേതേപാെല, സൃഷട്ിച�ക�ിെ�
മായ �പത��മ�ാ� ആദ�ഭാഗ�ിൽ ഓം
േചർ�ു�ത്ആ�ീയശാസ�്ത�ിെ� ബഹുമതി
കുറയ�്ു�താണ.് ആകയാൽ, ഓം ന്ഭാഗിക
പകരമായി മഹാേദവി നി�യി�ി��� മഹാ േചർ�്
മഹാഹൃദയം, മഹാൈകകൾഎ�ി�െനപറയു�ു.

മഹാ�പപ��ിെ� മഹാ�സഷട്ാവും ര�കയുമായ
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ
ഓംകാരം എ�ാണു െച���െത�ും,എ�െനയാണ,്
എ�ുെകാ�ാണ,് എേ�ാഴാണ്എ�ി�െനെയ�ാം
അറിയുവാൻ ആ�ഗഹി�ു�തിന േ്യാഗ�ത േനടണം;
ഏ�വും വിനയേ�ാെടയുമാവണം. ബു�ിശ�ി,
ഓർ�ശ�ി എ�ിവ ര�ും ജ�ഗുണ�ള�െട ഭാഗം
ആെണ�ിലും, വ��ിയുെട ധർ�ശാസ�്ത പരമായ
�പവൃ�ികള�മായി ബ�െ�� ത്ാൻ പാതി ൈദവം
പാതി എ� മഹാസമവാക�ം സദാ �പസ�മാകു�ത്
ഇവിെട വിഷയമാണ.് അതായത്വ��ിസ�ാത���ം
െകാ�ു� �പവൃ�ികൾ, �ിതിപരമായ വിധി
�പകാരം, ബു�ി�് ശ�ികെള (ശ�ിയായ
ഓകസ്ിജൻ എ� ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപം)
നൽകുേ�ാൾ, വ��ിയുെട ബു�ിശ�ി എ�
ജ�ഗുണം വികസി�ുേ�ാൾ, അഹംഭാവം നിമി�ം
ൈദവനി� െച�ാൻ ഇടയു�ാവരുത.് അതിനാൽ
ൈദവം മഹാവാ�ല�ംആെണ�ിലും ഭയം ന�താണ.്
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ഓംകാര�ിെ�ആകൃതിയും,
ഓംകാര�ിെല മഹാശ�ിയും

മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ ഓംകാര�ിെ�
ആകൃതി എ�ാണ് എെ�ാരു േചാദ�മു�.്
മഹാശ�ിയായ ൈദവം സ�യം സ�ീകരി�ി��� രൂപ
ഭാവ�ള�െട മാതൃകയാണ്മനുഷ�രുെട അേനക
കാര��ളിൽ എ� മ്ു�ു പഠി��കഴി� �ിതി�,്
മനുഷ�രുെട ഹൃദയ�ിെ� ആകൃതി തെ�യാവും
മഹാഹൃദയ�ിനു�ത്എ�ു കരുതാൻ േതാ�ും.
അ�െനയ�.

സൃഷട്ിയായ ജീവി� ശ്�ി ലഭി�ുകയാണ.് ൈദവം
അനുവദി�� നൽകു� ശ�ികെള എെ�
ശ�ിെയ� രീതിയിേലാ എനി�ു ൈദവം ത�ശ�ി
എ� രീതിയിേലാ ൈകമുഷട്ി കാ�ി �പകടി�ി�ാനും
ഓേരാരു�ർ�ും കഴിയുേ�ാൾ, മനുഷ�ഹൃദയ�ിന്
ൈകമുഷട്ിയുെട ആകൃതി നൽകിയിരി�ു�തും
മഹാസംവിധാന�ിെ� ഒരു െചറിയ ഭാഗമാണ.്ൈദവ
�ിെ� അഥവാ ൈദവം നൽകു� ശ�ിയാണ്
എെ� ശ�ി എെ� ശ�ിെയ� ഓ്േരാരു�രും
വിേശഷി�ി�ു� ശ�ി എ�ിലും, സൃഷട്ിപരമായ
വിധി, �ിതിപരമായ വിധി എ�ിവ �പകാരവും
മഹാവാ�ല�ം കണ�ാ�ിയും, ൈദവം നൽകു�
ശ�ികെള ൈദവം അനുവദി� ശ�ികളായി��്
എെ� എ� അവകാശം തുടരാവു�താണ.്
അഹംഭാവം അകലുകയും�ാനം അഥവാ ശാസ�്തം
ഹൃദയ�ിൽ �പേവശി�ുകയും െച���തനുസരി�്
ൈദവം ത� ശ�ിെയ ൈദവീകമായി ഉപേയാഗി�ു
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വാനായു� പരി�ശമ�ൾ മനുഷ�ർ ആരംഭി�ു�തും
ൈദവാനു�ഗഹേ�ാെട വർ�ി�ി�ു�തുമാണ.്
സൃഷട്ിയായ ജീവിയുെട ശരീര�ിൽ ര��ിലൂെട
വ�ാപരി�ുകയും െനറുകയിൽ വസി�ുകയും
െച��� ജീവാ�ാവിെ�യും, ജീവാ�ാവിെ� വ��ി
സ�ാത����ിൽ ഇടെപടാെത മ�� വിഷയ�ളിെല�ാം
ജീവാ�ാവിെന ഭരി�ു� ജീവെ�യും,
�പവർ�ന�ൾ�് ആവശ�മായ ഭൗതിക
സംവിധാനമാണ് മനുഷ�ഹൃദയ�ിൽ ൈദവം
ഒരു�ിയി���ത.്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി ജീവിയ� എ�തും,
മഹാജീവിെയേ�ാെല െപരുമാറുക മാ�തമാണ്
െച���ത്എ�തും, ആദിയും അ�വുമി�ാ�
മഹാശ�ിയാണ് മഹാേദവി എ�തും,
മഹാഹൃദയെമ�ത മ്ഹാശാസ�്തപരമായി മഹാേദവി
സ�ീകരി�ു� മനുഷ�രൂപെ� മഹാമംഗളമാ�ുവാ
നു� മഹാസംവിധാന�ിെ� ഭാഗം മാ�തമാെണ
�തും കൂ�ി വായി�ുേ�ാൾ, മഹാഹൃദയമായ
ഓംകാര�ിൽ മഹാവാ�ല�വും മഹാനീതിശാസ�്ത
വും മഹാശ�ിയും ആണു�ത എ്�ു സുവ��മാ
കു�ു. മഹാവാ�ല�െ�യും മഹാനീതിശാസ�്തെ�
യും മഹാശ�ിെയയും ഉൾെ�ാ��� പാ�ത�ിെ�
ആകൃതിയാണ് മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയ�ിന്
ഉ�ാേവ�ത.് മഹാവാ�ല��ിെ�യും മഹാനീതി
ശാസ�്ത�ിെ�യും മഹാശ�ിയുെടയും ആകൃതി
കൾ അറിയാെത പാ�ത�ിെ� ആകൃതി
നി�യി�ാനാവി�. ആദിയും അ�വുമി�ാ�
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മഹാശ�ിയുെട ആകൃതി എ�ാെണ�്ഓം എ�
അ��ായ�ിെല അ�ര�ബ��ിൽ വിശദീകരി�ി
���്എ�ു പറയുേ�ാൾ ആശ�ാസമു�ാകു�ു.
അടി�ാന അ�ര�ബ�മായ 3 സൃഷട്ി�െ�ടു�ത്
ശൂന��ിൽ നി�ും ആദിയും അ�വുമി�ാെത
വർ�ി�ു� േഗാളാകൃതിയിലൂെടയാെണ� വ്ിശദമാ
�ിയിരു�ു. ((േമ�ടി അ��ായ�ിൽ നി�്അ�ം
മാ�തം ഉ�രി�ു�ു : മഹാ�പപ��ിൽ ൈദവം
സൃഷട്ി�ി��� വസത്ു�ള�െടയും ജീവികള�െടയും
രൂപ�ളിൽ, ഒരു രൂപം മാ�തം എ�ായേ്�ാഴും മഹാ
അവ�യിൽ വർ�ി�ു�തു കാണാം. ആദിയി�ാ
�അഥവാ ശൂന�മായഅവ�യിൽ നി� ഒ്രു ബി�ു
എ� േക��ം രൂപെ�ടു�തും, �പസത്ുത േക��ം എ�ാ
വശേ��ും തു�� അളേവാെട വളരുകയും
െച��േ�ാൾ, േകാണുകളി�ാ�തും വ�ാസം വർ�ി
�ു�തനുസരി�്അന�മായി വളരു�തും, ഏതു
വശ�ു നി�ു േനാ�ിയാലും വൃ�ാകൃതി
ഉ�തുമായ േഗാളം അഥവാ േഗാളാകൃതി സൃഷട്ി�
െ�ടു�താണ.് ആദിയി�ാ� അവ�യിൽ നി�്
േഗാളമു�ാകു�തുേപാെലയാണ് േഗാള�ിെ�
സൃഷട്ി. മെ�ാരു വിധ�ിൽ  പറ�ാൽ, ഒരു വൃ�
േക��േമാ േഗാളേക��േമാ വലുതാകു�തായി
സ��ി�ുേ�ാൾ വലിയ വൃ�വും വലിയ േഗാളവും
ഉ�ാകു�തായി കാണാം. അവേരാഹണ �കമ�ിൽ
വൃ�േമാ േഗാളേമാ െചറുതാകുേ�ാൾ ഒരു
ബി�ുവാകു�തും, സൂ�മ് ബി�ുവാകു�തും,
അതിസൂ�മ് ബി�ുവാകു�തും, മനുഷ�േന�ത�ൾ
െകാ�്കാണാൻ പ�ാ� അവ�യിൽ  ശൂന�ം
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േപാെലയു�ബി�ുവായി തുടരു�തുമാണ.്

ആദിയും അ�വുമി�ായമ്യും, േകാണുകളി�ായമ്യും,
േക���ിൽ നി�് അന�മായിരി�ു� എ�ാ
വശ�ളിേല�ും തു��നീളമു�തുമായ അഥവാ ഒേര
േറഡിയസ ഉ്�തുമായ േഗാളെ�യാണ �്ബ�ം
സ�യം മൂലരൂപമായി നി�യി�ി���ത.് ))

മഹാേദവിയുെട മഹാശ�ിെയയും മഹാവാ�ല�
െ�യും മഹാനീതിശാസ�്തെ�യും �ബ�ാവ�െയ
യുെമ�ാം േഗാളം ഉൾെ�ാ���തായി മന�ിലാ
�ാനാവും. അടി�ാന അ�ര�ബ�മായ 3
സൃഷട്ിയ�്െ�ടു�ത് േഗാളെ� ര�ായി
വിഭജി�ാെണ�ും ആവക കാര��ളിെല
ശാസ�്തകാര��ള ് എെ��ാമാെണ�ും ഓം എ�
അ��ായ�ിെല അ�ര�ബ��ിൽ  വിശദീകരി
�ി���.് അടി�ാന അ�ര�ബ�മായ 3 െ�
വികസിത രൂപ�ിെല നാവ (്നാ�)് �ശ�ി�ാൽ അത്
േഗാള�ിെ� ബാഹ��പതല�ിൽ ലയി�ു�തായി
മന�ിലാ�ാം. േഗാള�ളായി��� ഭൂമിയും ച��നും
സൂര�നും ന��ത�ള�ം േഗാളമായിരി�ു�
മഹാശ�ിയിൽ ലയി�ുേ�ാൾ, അവയുെടെയ�ാം
�പേത�ക അസത്ിത�ം നഷട്െ�ടുകയും മഹാഹൃദയം
എ� േഗാളം മാ�തം ലഭി�ു�തുമാണ.് അതായത്
മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ിെ�ആകൃതി േഗാളമാണ.്
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മഹാ�പപ�െ� സൃഷട്ി�ു� മഹാശ�ി,
മഹാ�പപ��ിന്അതീതമായകയാൽ ഓംകാരം
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ മഹാമായ ആണ.്
യാെതാരു ഭൗതിക വസത്ു�െളയും ഓംകാരവുമായി
ബ�ി�ി�ാേനാ സാമ�െ�ടു�ാേനാ കഴിയു�ത�.
കടുകിേന�ാൾ െചറുതും േഗാളാകൃതിയിലൂ�തുമായ
ഒരു ശൂന�ം േപാെലയും, മഹാ�പപ�െ��ാൾ
വലുതായ മഹാേഗാളാകൃതിയിലു� ഒരു മഹാശൂന�ം
േപാെലയുംഓംകാരെ�കഷട്ി�� കണ�ാ�ാം.

േഗാളാകൃതിയും �ിരസംഖ�യായൈപയും

ഗണിതശാസ�്തം ഉൾെ�െട അേനകം ശാസ�്ത
ശാഖകളിൽ ൈപ (= 3.14...) എ� �ിര സംഖ� ഒരു
�പധാന ഘടകമാണ.് േഗാള�ിനും വൃ��ിനും
�ബ�വുമായും ശ�ിയുമായും ഓംകാരവുമായും ഉ�
മഹാബ��െള മന�ിലാ�ുേ�ാൾ  22/7 = 3.14.. =
ൈപ എ�ത ച്ു�ാത�; മഹാആവിഷ�്ാര�ിെ�
ഭാഗമാെണ� സ്ുവ��മാണ.്അനവധി ശാസ�്തശാഖ
കളിൽ ൈപ വിഷയമാകുേ�ാൾ, അഥവാ അനവധി
കാര��ളിൽ ൈപ �പതിഫലി�ുേ�ാൾ, ൈപയ�്്
അനവധി കാര��ളിൽ �ാനം ക�ി�ിരി�ു�ുെവ
�ും അഥവാ ൈപയുമായി ബ�െ��് ഭൗതിക
വസത്ു�ൾ �പവർ�ി�ു�ു എ�ാണ്അർ�ം.
മഹാ�പപ��ിെല ൈപശാചിക ന��നശ�ികൾ
വർ�ി�തിന്ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�ക
ഭരണാധികാരികൾ കാരണമായി��െ��ും, ആവക
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കാര��ളിൽ ൈപ ബ�െ��ിരി�ു�ുെവ�ും
അവ��മായ െവളിപാട് 2009 ജനുവരി 2ന്
ലഭി�ുകയു�ായി. ഇട�ാല� ക്ുേറ�ൂടി വ��ത
ഉ�ായി. െവളിപാട സ്ുവ��മായ േശഷം, മെ�ാരു
അവസര�ിൽ, മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്ം േപാെല
േചർ�ു�താണ.്

ഓംകാരവും മഹാശാസ�്തശാഖകള�ം

ഓംകാരനീതിശാസ�്ത�പകാരം ഓംകാര�ിൽ നി�്
ജീവികൾെ��ാം അന��ളായ ആന��െള
നൽകാനു� മഹാപ�തിയായ മഹാശാസ�്തവും,
മഹാശാസ�്ത�ിെ�യും ബഹുവിധ ശ�ികള�െടയും
ഭൗതികരൂപമായ മഹാ�പപ�വും ഉ�ാകു�ു അഥവാ
സൃഷട്ിയ�്െ�ടു�ു. ഓംകാരനീതിശാസ�്തം മഹാ�പ
പ�െ�യും മഹാശാസ�്തെ�യും ഉൾെ�ാ�്
മഹാഹൃദയമായ ഓംകാര�ി�ു�ിൽ  �പവർ�ി
�ു�ു. മഹാശാസ�്ത�ിെ� 4 ശാഖകളായ
ഭൗതികശാസ�്തം, ധർ�ശാസ�്തം,ആ�ീയശാസ�്തം,
വർ��മായ മ��ശാസ�്തം എ�ിവയും അവയുെട
ശാഖകള�ം ഉപശാഖകള�െമ�ാം മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ ഓംകാര�ിൽ നി�്
ഉ�വി�ുേ�ാൾ, മനുഷ�രുെട മു�ിലു� എ�ാ
ശാസ�്തശാഖകെളയും അവ �പകാരമു� ശാസ�്ത
സൗകര��െളയും മഹാകാര��ളായി അറിയാനും
പുതിയ വീ�ണേ�ാെട സമീപി�ാനും കഴിയണം;
ൈവകാെത മനുഷ�നു കഴിയു�താണ.്
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ഭൗതികശാസ�്തെ���ി പറയുേ�ാൾ, ഗണിത
ശാസ�്ത�ിെല 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 25, 50,
100 എ�ീ സംഖ�കൾ�ും അവയുെട വർ��ൾ�ും,
വർ�മൂല�ൾ�ും �പേത�ക സവിേശഷതകൾ
മഹാ�പപ��ിലു�ത പ്ുതിയ മാന�േളാെട ഓേരാ
ശാസ�്തശാഖകളിലും �പതിഫലി�ു�തായും, എ�ാ
ശാസ�്തശാഖകള�ം പരസപ്രം ബ�ി�ിരി�ു�ുെവ
�ും സുവ��മാകു�താണ.് �പകൃതി, �പകൃതി
നിയമ�ൾ, �പകൃതിയുെട സമതു�ിലിതാവ�
എ�ി�െനെയ�ാം മനുഷ�ർ ഓേരാേരാ േപരുകൾ
ഇ�ി���ത ഉ്ൾെ�െടയു� കാര��ൾ ഓംകാര�ി
െ�യും ഓംകാര നീതിശാസ�്ത�ിെ�യും ഭാഗ�ളാ
കു�താണ.്

ധർ�ശാസ�്തെ���ി പറയുേ�ാൾ, മനുഷ�ർ�്
സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���ം നൽകാനായി, മനുഷ�െര
ഭരണം ഏ�ി�ി���തായ സദാചാരശാസ�്തം,
കർ�ശാസ�്തം (െതാഴിൽ), സാ��ികശാസ�്തം,
ഭരണശാസ�്തം, ഭാഗികനീതിന�ായശാസ�്തം തുട�ിയ
വയുെട ഭാവവും രൂപവും മഹാ�ഗ��ിലു�.് എ�ാ
രാജ��ള�െടയും ഭരണഘടനയായി ധർ�ശാസ�്തം
�ാപി�െ�ടു�താണ.് മഹാശാസ�്ത�െ� എ�ാ
ശാഖകെളയും ഏേകാപി�ി�ു� ഭരണശാസ�്തം
മഹാശു�വും മഹാമംഗളകരവുമായ ഭരണം
സമൂഹ�ിൽ ഉറ�ി�ു�താണ.് ധർ�ശാസ�്ത
�പകാരം ഭരണം നട�ുേ�ാൾ മാ�തേമ,
ഭരണകൂട�ിന് രാജ��ിെ� എ� അവകാശം
പറയാനാവൂ. ഉദാഹരണമായി േകരള�ിെല
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ഭരണകൂടം, ഇ��യിെല ഭരണകൂടം, േകരള�ിെല
വലിയ േകാടതി എെ�ാെ�യു� അശാസ�്തീയമായ
പദ�െള മാ�തേമ നിലവിലു� അശാസ�്തീയമായ
ഭരണ സംവിധാന�ൾ� ഉ്പേയാഗി�ാൻ പാടു��;
ഇ��ാ ഗവെ�� ,് േകരള സർ�ാർ  തുട�ിയ
പദ�ൾ േപാലും ശാസ�്തീയമായി ഉപേയാഗി�ണം
എ�ാണഅ്ർ�ം.

ആ�ീയശാസ�്തെ���ി പറയുേ�ാൾ, ജനനം,
ജീവിതം, മരണം, ജീവാ�ാവ,് ജീവൻ, ജ�ഗുണ�ൾ,
ആ�ീയ സാ�ാത�്ാരം, മഹാനീതിശാസ�്തം എ�
ഓംകാര നീതിശാസ�്തം തുട�ിയവ മഹാ�ഗ��ി
ലൂെട വിശദമാ�െ�ടുകയാണ.്

വർ��മായ മ��ശാസ�്തെ���ിയും മഹാ�ഗ�
�ിൽ വിസത്രി�ി���.്

ഓംകാരസൃഷട്ിയുെട ഉേ�ശം

മഹാേദവിയുെട മഹാശ�ിെയയും മഹാവാ�ല�
െ�യും ഓംകാര നീതിശാസ�്തെ�യും �ബ�ാവ�
െയയും, േഗാളാകൃതിയിലു� മഹാഹൃദയമായ
ഓംകാരം ഉൾെ�ാ��ക എ�ു പറയുേ�ാൾ
മഹാേദവിെയ പൂർ�മായും ഉൾെ�ാ���ു എ�ു
േതാ�ു�താണ.് മനുഷ�ർ അറിയു� മഹാ�പപ�
വുമായി ബ�െ�ടു�ിെ�ാ�,് മഹാേദവീ രൂപം
സ�ീകരി�ിരി�ു� മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയെ�
വിശദീകരി�േ�ാഴാണ മ്ഹാഹൃദയമായ ഓംകാര�ിന്
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േഗാളാകൃതിയാണ് ഉ�െത�ും മഹാഹൃദയം
മഹാശ�ികെളയും മഹാവാ�ല�െ�യും മഹാനീതി
ശാസ�്തെ�യും �ബ�ാവ�െയയും ഉൾെ�ാ��
�തായി മന�ിലാ�ിയത.് ഓം എ� അ��ായം
പഠി�േ�ാഴും ഇതുേപാെലയു� അവ� ക�താണ.്
മഹാ�പപ��ിെല ഓേരാ പരമാണുവിലും
ശബദ്�ബ�മായിരി�ു� ഓം, മഹാ�പപ�െ�
സ�ൂർ�മായും ഉൾെ�ാ�് തെ� �പപ��ിന്
അതീതമായി വർ�ി�ുകയും �ബ�മായി�ൂടി
വർ�ി�ു�സ�ീർണമായ മഹാഅവ�. പി�ീേടാ,
മഹാേദവിയുെട മഹാചിരി മാ�തമായി ഓം എ�
ശബദ്�ബ��ിന്ബഹുവിധ പരിമിതികള�മു�ായി.
മായാമഹാശ�ി ആയ �ബ�ം മായയിലൂെട
�പകടി�ി�ു� മായാ അവ� കൂടിയാണത.്
മഹാഹൃദയമായ ഓംകാര�ിെ� കാര�ം പറയുേ�ാൾ,
മായാമഹാശ�ിയും �ബ�വും ആയിരി�ു�
മഹാേദവി, ഓംകാരം എ� മഹാഹൃദയം
സൃഷട്ി�ു�ത എ്�ിനുേവ�ി എ�ത �്പസ�മാണ.്

മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരെ�
മഹാേദവി തെ�െയ�ു വിേശഷി�ി�ാൻ കഴിയു�ത്
മായാബ�ം െകാ�ാെണ�ും, എ�ാൽ 
മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയം മാ�തമാണ്ഓംകാരം
എ�ും, ഓംകാരം സൃഷട്ി�ി���ത,് ഓംകാര�ിെന
അഥവാ മഹാഹൃദയെ� പരമശിവനിലൂെട
�പവർ�ി�ി�ാനാെണ�ും, �പവർ�നകാര��ളിൽ
പരമശിവന് വ��ിസ�ാത���ം നൽകു�ത്
ഓംകാരനീതിശാസ�്തം �പകാരം മാ�തമാെണ�ും
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െതളിയുേ�ാൾ, മഹാകാര��ൾ�്മഹാമാന�ൾ
ഉ�ാകു�ു.

മഹാേദവിയുെട മായാമഹാശ�ികെള ഒരു
മഹാസമു�ദമായി സ��ി�ാൽ, ഒരു തു�ി ജല�ിെ�
ശ�ിെകാ�ാണ് മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�െള മഹാേദവി നിർ�ഹി�ു�തായി
കണ�ാേ��തു� എ്� '്(മഹാ) ശ�ി, ശിവൻ'
എ� മഹാ�ഗ� അ��ായ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.്
മഹാ�പപ��ിെല ഭൂമിയുെട കാര��ൾ�ും
അപൂർ�മായി ച��നിെല കാര��ൾ�ും
അത�പൂർ�മായി ന��തേകാടികള�മായി ബ�െ��
കാര��ൾ�ും, പിെ� മാ�തം സൂര�നുമായു�
കാര��ൾ�ും ആവശ�മായ സംഹാരശ�ികാര�
�െള മാ�തമാണ്ശ�ികാര��ിൽ മഹാേദവി
പരമശിവന് മഹാനി�യി�ി���ത.് ആകയാൽ
മഹാഹൃദയമായ ഓംകാര�ിെല വളെരെ�റിയ ഒരു
ഭാഗ�ിൽ മാ�തം �പവർ�ി�ുവാനാണ മ്ഹാേദവി,
പരമശിവെന ഉചിതമായി മഹാഅനു�ഗഹി�ി���ത.്
മഹാഇഷട്ം േപാെല കൂടുതൽ അധികാര�െള
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുേ�ാഴും, യഥാർ��ിൽ
ഓംകാര�ിലൂെട �പവർ�ി�ു�ത് മഹാേദവി
തെ�യാണ /് മാ�തമാണ.്
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ഓംകാരംആദ�മഹാകാലച�ക�ിൽ
�പവർ�ി�തആ്രിലൂെടയാെണ�ും
എ�െനയാെണ�ുംവിവരി�ു�ു.

ആദ�മഹാകാലച�ക�ിൽ മഹാേദവി, തെ�
മഹാദാസനും �പതിനിധിയും �പപ�പിതാവുമായി
മഹാനി�യി�ി��� സ��ം ഭാഗമായ പരമശിവന്
ഓംകാരം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുകയും; േശഷം
പരമശിവനിലൂെട, ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല
ഭരണാധികാരികളായി നി�യി� ശിവൻ എ�
ഈശ�രനും, ശിവന്ധർ�ശാസ�്തപരമായി വീഴച്
ഉ�ായാൽ ഒരു ചരി�തകാരനും വ�വ�കേളാെട
ഓംകാരം ൈകമാറുകയാണ,് ൈകമാറി.
മഹാ�പപ��ിെല സർ�കാര��ള�െടയും ശ�ി
നിയ��ണ സ� എ� അറിവു മാ�തേമ
അവർെ��ാം ഓംകാരെ���ി അറിയൂ. അവർ
ഓംകാരെ� ഉപേയാഗ�തും ആവിധ�ിലാണ,്
അഥവാ അവരുെട വലിയ വലിയ ആവശ��െള
നിർ�ഹി��തരു� ഒരു ശ�ിസ�യായി�ാണ.്ആദ�
മഹാകാലച�ക�ിെല താൽ�ാലിക സംവിധാനം
മാ�തമായ െകാ��കു�ു�ളായ അവർ� ക്ൂടുതൽ
വ��ിസ�ാത���വും നൽകിയിരു�ു. ധർ�ശാസ�്ത
�െള ഈശ�രൻ െത�ി�േ�ാൾ, താൽ�ാലികമായി
ഓംകാരം ചരി�തകാരനിേല�്ൈകമാറി. അേ�ഹം
കടു� അപരാധ�ൾ െചയത്തും ഓംകാരെ�
ബഹുവിധ�ളിൽ ദുരുപേയാഗം െചയത്തും
ഭീകരവാദവും മത�ള�ം എ� അ��ായ�ിൽ
വിസത്രി�ി���.് (മഹാ�ഗ�െ� െമാൈബൽ
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േഫാണിൽ വായി�ുവാൻ സാധി�ു�താണ.്
www.omsathyam.com ഓംസത�ം േഡാട് േകാം
െവബൈ്സ�ിൽ നി�്സൗജന�മായി ഡൗൺേലാഡ്
െച�ാൻകഴിയു�താണ.്).

ഓംകാരം ര�ാമെ� മഹാകാലച�കം മുതൽ
�പവർ�ി�ു�തആ്രിലൂെടയാെണ�ും
എ�െനയാെണ�ുംവിവരി�ു�ു.

ര�ാം മഹാകാലച�ക�ിൽ ഏകമഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി, മഹാ�പപ��ിെ� മഹാനീതിപതിയും
മഹാഭരണാധികാരിയുമായി മഹാഭരണം ഏെ�ടു�ു�
തിെ� ഭാഗമായി പരമശിവനിലൂെട സ�ൂർ�
മഹാശാസ�്തം അവതരി�ി�ുേ�ാൾ മാ�തമാണ്
ഓംകാരം മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമാെണ�ുംഓം
എ� ശബദ്�ബ�ം മഹാേദവിയുെട മഹാചിരി
കൂടിയാെണ�ും അറിയി�ു�ത.് അ�ാര��െള,
മഹാേദവി മഹാ�പപ�ം സൃഷട്ി�േശഷം 1000 േകാടി
വർഷ�ൾ കഴി�ി��ം മഹാരഹസ��ളായി
നിലനിർ�ി എ�ു പറയുേ�ാൾ, ഓേരാേരാ
കാര��ൾ�ും മഹാഉചിതമായ സമയം കൂടി
മഹാേദവി മഹാനി�യി�ി���് എ�ുകൂടി
സുവ��മാവുകയാണ.്
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മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരെ�
സൃഷട്ി�ി���ത് ഇേ�ാഴെ� സൃഷട്ിച�കമായ
മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽ ഭൂമിയിൽ മഹാേദവി മായ
�പത��മാ�ു�തു മുതൽ സദാ പരമശിവനിലൂെട
(�ിരമായി) �പവർ�ി�ി�ു�തിനാണ.് മഹാേദവി
ഈയു�വെന പരമശിവനായി മഹാഅനു�ഗഹി�്
ഓംകാരംഈയു�വനിേല� �്പേവശി�ി��കഴി�ു,
മ�േനകം മായാശ�ികള�ം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി
�ഴി�ു. എ�ാൽ �പവർ�നാധികാരം
നൽകിയി�ി�, അഥവാ ആകട്ീവാ�ിയി�ി�.
മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായ പരമശിവനിലൂെട
മഹാഹൃദയമാണ് ഓംകാരം എ� തിരി�റിവ്
പരമശിവനും മനുഷ�ജീവികൾ�ും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിെ�ാ�് ഓംകാരം �പവർ�ി�ുേ�ാൾ,
പരമശിവെന അത���ത �ാന�ാണ മ്ഹാേദവി
മഹാ�പതിഷഠ്ി�ി���ത്എ�ു സുവ��മാ�ു�ു.
സ�ൂർ� ഭയഭ�ി ബഹുമാന�േളാെടയും,
മഹാേദവിെയ ആരാധി��െകാ�ും, മഹാശാസ�്ത
�പകാരം മാ�തം എ�ാ കാര��ളിലും �പവർ�ി��
െകാ�ും, മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായിരി�ു�
പരമശിവന മ്ഹാേദവി അനു�ഗഹി�� നൽകു� ദിവ�
ബഹുമതിയാണത.് മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ
ഓംകാരം പരമശിവനിലൂെട �പവർ�ി�ുേ�ാൾ,
മഹാഹൃദയം പരമശിവെ� ഹൃദയേ�ാട്േചർ�ു
�പവർ�ി�ുകയാണു െച��ക. പരമശിവൻ
�പവർ�ി�ുേ�ാെല േതാ�ും, എ�ാൽ ബ�െ��
സർ�തും �പവർ�ി�ു�തും �പവർ�ി�ി�ു�തും
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയാണ.് തനി�� െച���
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ഏതാനും ചില അവസര�ളിൽ / കാര��ളിൽ
പരമശിവന വ്��ിസ�ാത���ം നൽകു� വിഷയ�ൾ
ഉ�ാവു�താണ,് എ�ാൽ അേ�ാഴും എേ�ാഴും
മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്െ� മാ�തം നട�ണേമ/
നട�ാേ�ണേമ എ�ു �പാർ�ി�ു� പരമവിനീത
മഹാവിനീത മഹാഅവ�കളിേല�് ഉയരുവാൻ
മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹ�ാൽ പരമശിവനു
മാ�തം സദാ കഴിയു�താണ.് േമൽ വാക��ിൽ,
അഹംഭാവം കലർ�തായി േതാ�ുെമ�ിലും ശരിയ�.
മഹാേദവിയിൽ നി�ും നാളിതു വെര ലഭ�മായ
മഹാ�ാനം �പകാരം മഹാസംവിധാനെ�
അറിയി�ുക മാ�തമാണ െ്ചയത്ി���ത.്

മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയംആണഓ്ംകാരം
എ�ാവുേ�ാൾ മനുഷ�ർഅറിയു� മഹാ�പപ�ം
േപാെലയുംഅന�മായ മ��വിധ�ളിലുംഅന�മായ
മഹാ�പപ��െളസൃഷട്ി�ാനും പരിപാലി�ാനും

ഓംകാര�ിന അ്ഥവാഓംകാര�ിലൂെട
കഴിയു�താണ.്എ�ാൽഓംകാരെ�
സൃഷട്ി�ി���ത മ്ഹാ�പപ�കാര��െള

മഹാമംഗളമാ�ാനാണ,് മഹാസു�രമാ�ാനാണ.്
മഹാഹൃദയമായഓംകാരംംപരമശിവനിൽ

�പവർ�ി�ുേ�ാൾ, മഹാേദവി തെ� മഹാവാ�ല�ം
പരമശിവനിലൂെടയും ജീവികൾെ��ാം

മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�താണ.് മഹാേദവി തെ�
�പതിനിധിയും മഹാദാസനുമായ പരമശിവെ�
�പതിനിധികളായി� മ്ഹാനി�യി�തായ
ആദ�മഹാകാല ച�ക�ിെല േദവതകൾ�്
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/മാലാഖമാർ�/്മല�ുകൾ� ജ്ീവികേളാട വ്ാ�ല�ം
ഉ�ായിരു�ുഎ��ാെത മഹാവാ�ല�ം

ഉ�ാവാ�തഅ്വർകു�ു�ളായ ജീവികള�െട
യഥാർ�മാതാപിതാ�ൾഅ�ാ�തുെകാ�ാണ.്
മഹാശ�ിയും �സഷട്ാവും, ര�കനും,

മഹാപിതാവും, മഹാമാതാവുമായ മഹേദവി�ും
മഹാഭാഗമായപരമശിവനും മാ�തം നൽകാൻ

കഴിയു� മഹാവാ�ല�െ�മ��
യാെതാരാൾ�ും നൽകാൻകഴിയു�ത�.
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയിൽ നി�ും മാ�തം
മഹാവാ�ല�െ�നുകരാനാണ മ്ഹാ�ാനം
ലഭി�ുേ�ാൾഎ�ാ കു�ു�ള�ംആ�ഗഹി�ുക.
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�

ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.

ഓംകാരം = മഹാഹൃദയം ഒഴിെകയു�
അവയവ�ൾ

മഹാമനുഷ�ജീവിെയേ�ാെല മഹാേദവി തനി�്
ഹൃദയവും ശിര��ം ഉടലും ൈകകള�ം കാലുകള�ം
സ�ീകരി�ുകയാെണ�ും, മഹാഹൃദയം പരമശിവനി
ലൂെട �പവർ�ി�ി�ുകയാെണ�ും വിവരി�ുേ�ാൾ,
മ� മ്ഹാഅവയവ�െള��ി പരാമർശിേ��തു�.്

�ബ��ിൽ  നി�ും മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി
�ിതി�ായി ഒരു െചറിയ ഭാഗം ശ�ിെയ േവറി��
മാ���തായും, �പസത്ു െചറിയ ഭാഗം ശ�ി� 1്00
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എ� അളവ്കണ�ാ�ുേ�ാൾ, (മഹാ) ശ�ി
ഭാഗ�ിന 7്0ഉം, പരമശിവന 3്0ഉം ശ�ിഅളവാണ്
നി�യി�ി���െത� '്മഹാ (ശ�ി), ശിവൻ ' എ�
അ��ായ�ിൽ വിശദമാ�ിയിരു�ു. �ബ��ിൽ
നി�ും മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ായി േവറിടു�
മഹാേദവിയുെട മഹാശരീരരൂപ�ിെല ഓേരാ മഹാ
അവയവ�ിനും ശ�ിഅളവ് നി�യി�ി���.്
മഹാഹൃദയമായ ഓംകാര�ിന 2്0, മഹാേദവിയുെട
മഹാഇടതുകാലിന 1്0, മഹാവലതുകാലിന 5്, മഹാ
വലതുൈകയ�് 1്0, ..... (ബാ�ിയു�ത ക്ൃത�മായി
ഓർ�ു�ി�), എ�ി�െന െമാ�ം 70 ശ�ി
അളവാണ ഉ്�ത.് പരമശിവന ന്ൽകിയിരി�ു� 30
ൽ 10 ഇടതുകാലിന,് 5 വലതുകാലിന,് ബാ�ിയു�ത്
ഓർ�ു�ി�.

പരമശിവെന ബഹുവിധ കാര��ളിൽ എ�ാ
അർ��ിലും മഹാേദവിയുെട �പതിനിധി
ആ�ി�ീർ�ുക എ� മഹാപ�തി മഹാ
അവയവ�ള�െട �പവർ�ന കാര��ളിലു�.്
ഉദാഹരണ�ിന,് (1) സൃഷട്ിയിൽ സ�്തീയ�്ും
�ിതിയിൽ പുരുഷനും �പാമുഖ�ം എ�ും
വ�വ�െ�ടു�ിയി���ത് പരമശിവെന മു�ിൽ
നിർ�ി മഹാ�പപ��ിെ� �ിതികാര��െള
മഹാ നിവർ�ി�ാനാണ.്

മഹാേദവിയുെട ര�ു കാലുകളിലുമായി പരമശിവെ�
കാലുകെള താ�ിെ�ാ�,് മഹാ�പപ�കാര��ള�െട
നട�ി�ിൽ പരമശിവൻ ഇടറിവീഴാെത മഹാേദവി
മഹാ�ശ�ി�ു�ു/കരുതു�ു. കൂടാെത, മഹാശാസ�്തം
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അർ�മഹാേദവിയായ പരമശിവനിലൂെട മനുഷ�ർ�്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുേ�ാൾ, മഹാേദവിയുെട
മഹാപാദ�െള പരമശിവപാദ�ളിൽ ദർശി�്
സാഷട്ാംഗം നമസ�്രി�ാനും െതാ��വണ�ാനും
അനുവദി�ു�ു. മഹാേദവിയുെട മഹാകാലുകൾ
കൂടി �പവർ�ി�ു� പരമശിവെ� കാലുകൾ സദാ
'മഹാശ�ിശിവ' കാലുകൾ തെ�യാണ.് �പേത�ക
സ�ർഭ�ളിൽ മഹാഅനുവദി�ുകയാെണ�ിൽ
െതാഴുതും നമസക്രി��ം സായൂജ�ം/ആന�ം േനടാൻ
കഴിയു�താണ.് ഭ�ിേകാ�പായ�ൾ�്�ാനം
ഇെ��ും ൈദവശി�യാണ്ലഭി�ുക എ�തും
�ശേ�യമാവണം. മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
മഹാേദവി കു�ു�ൾ�്മഹാവാ�ല�േ�ാെട
മഹാദർശനം നൽകുേ�ാൾ, കു�ു�ൾ ഭ�ി�ഭാ�്
കാ���ത ഒ്��ം ൈദവീകമ�.

(2) മഹാേദവിയുെട വലതുൈക, പരമശിവെ� വലതു
ൈക�ിെന ഏെ�ടു�ിരി�ുകയാൽ ജീവികളായ
കു�ു�െള പരമശിവെ� വലതുൈക�ിലൂെട
അനു�ഗഹി�ു� മഹാപ�തിയു�.് പരമശിവെ�
വലതുൈക സ�യമറിയാെത �പവർ�ി�ു�താണ,്
അഥവാ മഹാേദവിയുെട വലതുൈക പരമശിവെ�
ൈക�ിെന ഏെ�ടു�ു�താണ.്അ�ം വിശദീകരണം:
മഹാേദവി പരമശിവനിലൂെട �പവർ�ി�ുേ�ാൾ
മഹാേദവിയുെട മഹാഇടതുകാലിെ� 10, മഹാ
വലതുകാലിെ� 5, മഹാ വലതുൈക��െട 10 എ�ീ
ശ�ി അളവുകൾ കൂടി പരമശിവനിേല�ു
പകർ�ാണ് പരമശിവെന �പവർ�ി�ി�ു�ത.്
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കു�ു�ള�െട ആവശ��െള മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി ക�ും േക��ം
പരിഹരി�ു�അനുഭവം ഉ�ാകു�താണ.്

മഹാേദവി, കാലാകാല�ളിൽ ആവശ�ാനുസരണം
േമ�ടി 70 ശ�ിഅളവുകെള മുഴുവൻ പരമശിവന്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു�.് �ബ��ിൽ നി�ും
മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ായി േവറി�തായ 100
എ� അളവ ന്ി�യി�തായ െചറിയ ഭാഗം ശ�ി
മുഴുവൻ പരമശിവന ന്ൽകുകയാണ സ്ംഭവി�ുക.

�ബ��ിൽ നി�ും മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി
�ിതികൾ�ായി േവറി�തായ 100 ശ�ിഅളവും
മഹാേദവി അപൂർ�മായി പരമശിവന്മഹാഅനു
�ഗഹി�� നൽകുേ�ാൾ മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�െള മുഴുവനും പരമശിവൻ തനി��
െച���തായി േതാ�ും, എ�ാൽ സത�മത�; ഒരു
മഹാകാഴച്�ാരിെയ േ�ാെലയു� മഹാ�ബ�മായി
വർ�ി�ു� മഹാേദവിതെ�യാണ സ്ദാ സർ�വും
െച���ത.് ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�
ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി എ� അ��ായ�ിൽ
വിശദീകരി�ി���.്

മഹാേദവിയുെടശരീര�ിെല
അവയവ�െള മഹാശാസ�്തവുമായും
മഹാ�പപ�വുമായുംബ�ി�ി�ു�

കൂടുതൽപാഠ�െള മഹാേദവി യഥാകാലം
െവളിെ�ടു�ു�താണ.്
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�ബ�ം കൂടിയായാൽ മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയും,
മഹാേദവിയുമായിബ�െ�� കാര��ള�ം

വിശദീകരണ�ൾ�അ്തീതമാണ.് ഉദാഹരണമായി�്
മഹാേദവിയുെട മഹാ�ാനമായ മഹാശാസ�്തവും,
മഹാേദവിയുെട മഹാശ�ികളായ മായയും

മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമാണ.്
മഹാശാസ�്തെ���ി പറയുേ�ാൾ

ഗണിതശാസ�്ത�ിെലഅധികഅന�തയിേല�ും
ന��നഅന�തയിേല�ും സംഖ�ാേ�ശണി

വളരു�തുേപാെലഎ�ാ ശാസ�്ത ശാഖകൾ�ും
�പസത്ുതഅന�തയു�.് മഹാേദവിയുെട
മഹാശ�ികളായ മായെയ��ി പറയുേ�ാൾ,
മഹാലിംഗ�ിലൂെട മഹാ�പപ�െ�

സൃഷട്ി�ണേമാ, മേ�െത�ിലൂംഅവയവ�ളിലൂെട
സൃഷട്ി�ണേമാ;തനി�ും,താൻ സൃഷട്ി�ു�
ജീവികൾ�ും എെ��ാംഅവയവ�െള
സൃഷട്ി�ണേമാ തുട�ിയകാര��ള�ം,

അവയവ�ള�െട ധർ��ള�ം രൂപഘടനകള�ം
�പവർ�ന�ള�ംഎെ��ാെമ�ുംഎ�െനെയ�ാം
എ�ും മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി മാ�തമാണ്
മഹാനി�യി�ു�ത.് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
മഹാനി�യി�ുേ�ാെല,ശാസ�്തനിയമ�ള�ം
അവെയ �പതിനിധീകരി�ു�വസത്ു�ള�ം

ഉ�ാകു�ു. (ഓേരാേരാ ശാസ�്തശാഖകളിെലയും
നിയമ�െള മ���ൾഎ�ും പറയും.) പുതിയ
പുതിയ ശാസ�്തനിയമ�ള�ം വസത്ു�ള�ം
സൃഷട്ി�ു�െത�െനെയ� മ്ു�ു
വിവരി�ുകയു�ായി.ആകയാൽ 
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മഹാ�പപ��ിെ�സ�ഭാവ�ള�ം �പവർ�ന�ള�ം
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി മഹാനി�യി�ു�
ശാസ�്ത�ൾ �പകാരമായിരി�ും. മാ�തമ�, മു�്
വിശദീകരി�തുേപാെല മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
യഥാർ��ിൽജീവിേയാ,സ�്തീേയാ,

പുരുഷേനാഅെ��ുംഅറി�ുെകാ�ണം.
മഹാശ�ിയായൈദവം,സ��ം

മഹാ�ാനമായശാസ�്ത�ൾ �പകാരവും
സ��ംശ�ികെള െകാ�ും മഹാേദവിയായി
രൂപംഎടു�ു�ുെവ�ിലും,യഥാർ��ിൽ
അനിർ�ചനീയമായ മഹാശ�ിയാണ.്

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

.

മൂ�ാമെ�േവദമായആ�ീയ
ശാസ�്തെ�യും, മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തെ�യും,ഓംകാര നീതി
ശാസ�്തംഎ�ു വിളി�ു�തും മഹാഉചിതമാണ.്

എ�ുെകാെ��ാൽ മഹാേദവിയുെട
മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ിെല
മഹാ�ാനെ�യും

മഹാവാ�ല�െ�യുംതെ�യാണ്
മഹാശാസ�്തം,ഓംകാര നീതി ശാസ�്തം

എെ��ാം േപരി�ിരി�ു�ത.്



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 126

മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ ഓംകാര�ിൽ
താൻ സൃഷട്ി��േപാരു�എ�ാ കു�ു�േളാടും ഉ�
മഹാവാ�ല�ം നിറ�ിരി�ു�ു. മഹാവാ�ല�െ�
മഹാസേ്നഹെമ�ും േപരിടാനാവും.

മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി ആരംഭി�ും മു�,്
സൃഷട്ി�ാൻ ഉേ�ശി�ു� എ�ാ കു�ു�ൾ�ും
അന��ളായ ആന��െള ലഭ�മാ�ുവാനു�
മഹാപ�തിയും, എ�ാ കു�ു�ൾ�ും തു��മായ
ആന�ം ലഭ�മാ�ുവാനായി മഹാനീതിശാസ�്തവും,
മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരം മഹാ
വാ�ല�േ�ാെട മഹാആവിഷ�്രി�ു�ു. സൃഷട്ി
�ിതി സംഹാര�െള യാെതാരി�ലും യാെതാരു
കു��ള�ം കുറവുകള�ം ഇ�ാ�തായി മഹാസംര�ി
�ാനാണത.് മഹാഹൃദയ�ിെ� മഹാനാമം ഓംകാരം
എ�ായതിനാൽ ഓംകാര നീതിശാസ�്തം എ�ാണ്
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെ� മഹാശാസ�്തനാമം.

ഓംകാരനീതിശാസ�്ത�പകാരം ഓംകാര�ിൽ  നി�്
ജീവികൾെ��ാം അന��ളായ ആന��െള
നൽകാനു� മഹാപ�തിയായ മഹാശാസ�്തവും,
മഹാശാസ�്ത�ിെ� ഭൗതികരൂപമായ മഹാ�പപ�
വും സൃഷട്ിയ�്െ�ടു�ു. മഹാ�ാന�ിെ� ഒരു
ഭാഗം മാ�തമാണ മ്ഹാശാസ�്തം എ�ുംസുവ��മാണ.്

ഓംകാര നീതിശാസ�്തം
(മഹാനീതിശാസ�്തം /മഹാപുനർ��സി�ാ�ം)
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ഓംകാരനീതിശാസ�്തം മഹാശാസ�്തെ�യും മഹാ
�പപ�െ�യും ഉൾെ�ാ���ുെവ�ും, മഹാ
ശാസ�്തവും മഹാ�പപ�വും ഓംകാര�ി�ു�ിൽ
മാ�തമാണ �്പവർ�ി�ു�ത എ്�ും െവളിവാകു�ു.
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ ഓംകാര�ിെ�
അക�് മഹാ�പപ�ം മഹാഭ�ദമായിരി�ു�ു.
മഹാജഗദംബയായ മഹാേദവി ഒരു െകാ�� കു�ായി
അവതരി�ുേ�ാഴും, സദാ മഹാ�പപ�ം മുഴുവൻ
കു�ായിരി�ു� മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ
ഓംകാര�ിനക� മ്ഹാമായെകാ� മ്ഹാഭ�ദമാണ.്

ഓം െ� വിശദീകരണ�ളിൽ മഹാ�പപ�െ�
മുഴുവൻ ശബദ്�ബ�ം കൂടിയായ ഓം ഉൾെ�ാ��
�ത എ്�െനെയ� വ്ിശദീകരി�ിരു�ു. ശബദ്�ബ�ം
കൂടിയായ ഓം െ� കാരം അഥവാ ശ�ി അഥവാ
ആകാരം അഥവാ രൂപം എ� അർ��ിലാണ്
മഹാഹൃദയ�ിന ഓ്ംകാരം എ�ു േപരുവ�ി���ത്
എ� ത്ൽ�ാലം അറിയുക. ഓം െ� ശ�ി എ�ു
പറയുേ�ാൾ, ഓം ന ശ്�ി ലഭി�ുകയാണ.് എെ�
ശ�ി, മെ�ാരാള�െട ശ�ി എെ��ാം മനുഷ�ർ
പറയുേ�ാൾ, യാെതാരാൾ�ും ശ�ി ഇ�ാെയ�ും,
മഹാശ�ിയായൈദവം ഓേരാരു�ർ�ും നൽകു�
ശ�ികെളയാണ എ്െ� ശ�ി, മെ�ാരാള�െട ശ�ി
എെ��ാം മനുഷ�ർ പറയു�െത�ും, അറിയണം.
എേ�ാഴും മഹാഹൃദയമായ ഓംകാര�ിൽ നി�ും
ഉ�വി��െകാ�,് മഹാേദവിയുെട മഹാവായിലൂെട
മഹാചിരിയായി മഹാ�പപ��ിേല�ു േചരുകയാൽ,
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ഓംെ� ശ�ിെയയും ഓംകാരം നൽകു�
ശ�ിെയയും േവറി�� കണ�ാ�ാൻ കഴിയാ�
മഹാഅവ�യുമു�.് ഓംകാര�ിൽ നി�ു
തെ�യാണ്ഓം ന്ശ�ി ലഭി�ു�ത്എ�ും,
മഹാേദവിയുെട മഹാചിരി കൂടിയായ ഓം ഉ�വി��
തുട�ു�ത മ്ഹാഹൃദയമായ ഓംകാര�ിലാെണ�ും
സുവ��മാകു�ു. മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ
ഓംകാര�ിൽ നി�ും ഉ�വി�ു� ഓം െന മഹാ
ഉപാധിയാ�ിയാണ �്പപ�െ� സൃഷട്ി�ുകയും
മഹാപരിപാലി�ുവാനും െച���ത.്

മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയ�ിെ� മഹാ�പവർ�ന
�ള�െട വളെരെ�റിയ പതി� അ്ഥവാ അനുകരണം
മാ�തമാണ്ജീവികള�െടെയ�ാം ഹൃദയ�പവർ�നം.
ജീവികൾ� ജ്ീവൻ നൽകു�തായ ഓകസ്ിജൻ എ�
ശ�ിെയ ഓം/ഓംകാരം സൃഷട്ി�ുകയും പരിപാലി
�ുകയും െച���ു. ജീവനും ജീവാ�ാവും ശരീരവും
ന��േറാണുകള�െമ�ാം ജീവിയിൽ എ�െനെയ�ാം
�പവർ�ി�ു�ുെവ�് 'മഹാ�പപ�ം സത�മാണ,്
മായ ആണ എ്�ാൽ  മിഥ�യ�; ശരീരമാണ �്പധാനം,
ആ�ാവ�' എ� അ��ായ�ിൽ വിസത്രി�ി���.്
മനുഷ�രുെട എ�ാ �പവർ�ന�ള�ം ഹൃദയ�ിലൂെട
യാണ്എ�തുേപാെല, മനുഷ�ർ ചിരി�ു�തും,
ചിരി�ാൻ കഴിയു�തും, ഹൃദയ�ിലൂെട ലഭ�മാകു�
ശ�ിെകാ�ു തെ�യാണ് എ�റിയുേ�ാൾ,
ശബദ്�ിെ� ഉ�വം െതാ�േയാനാേവാഅ�, മറി�്
ഹൃദയ�ിൽനി�ാെണ�ും െതളിയു�ു.
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ഓംകാര�ിെ�യും ഓംകാരനീതിശാസ�്ത�ിെ�യും
മഹാധർ�െ�യാണ മ്ുകളിൽ ഏ�വും �ഹസ�മായി
വിശദീകരി�ത.്ഓംകാര നീതിശാസ�്ത  വിശദീകരണം
ദീർഘേമറിയതാണ;് മഹാ�ഗ��ിെല അ��ായം 64
െല കുെറ ഭാഗം മാ�തം ചുവെട േചർ�ു�ു. കൂടുതൽ
അറിയുവാൻ ഓംസത�ം േഡാട േ്കാംെവബൈ്സ�ിൽ
സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ിയി��� മഹാ�ഗ�ം പഠി�ാം.

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
ഓംകാരനീതിശാസ�്ത �പകാരം

മഹാ�പപ��ിെലജീവികൾെ��ാം
സ�ൂർ�വ��ിസ�ാത���ംഅനുവദി��
െകാ�ുതെ�ജീവികൾകാ��ൂ���ഏത്
അ�കമ�െളയുംഅനീതികെളയും
കു��ള�ംകുറവുകള�മി�ാെത

പരിഹരി�ു�താണ ;്ഓംകാര�ിൽനി�ും
ഉ�വി�ു�തായ

ഓംകാരനീതിശാസ�്ത�ിെ�
മഹാസവിേശഷതയാണത.്
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Quote from the Supreme Book in www.omsathyam.com :

സമനീതി െകാ� യ്ഥാർ��ിൽ ഉേ�ശി�ു�ത്
എ�ാ കു�ു�ൾ�ും സമമായആന�ം
ലഭ�മാ�ുകയാണ.്കു�ു�െള�ാം

പരമാന�േ�ാെട ജീവി�ു�തിേല�ായിൈദവം
അന��േളാളമു�ആന��െള

മഹാഒരു�ിയിരി�ു�ു. �സഷട്ാവായൈദവം
കു�ു�െളഅടിമകളാ�ിയിരി�ു�ുഎ�ു
കു�ു�ൾ� യ്ാെതാരു പരാതിയും

ഉ�ാവാതിരി�ാനായി കു�ു�ൾ�സ്�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���ം നൽകിയിരി�ു�ു.

മഹാനീതിശാസ�്തം ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ികളായ
കു�ു�ൾെ��ാം ആന��െള സമമായി നൽകാ
നാെണ�ു ക�ു. കു�ു�ൾ വ��ിസ�ാത���ം
ദുരുപേയാഗം െചയത്ുെകാ�്ൈദവ�ിെ� മ��
കു�ു�ള�െട ആന��െള ത�ിെയടു�ുേ�ാഴും
ത�ിെ�റി�ി�ുേ�ാഴും അതിന് സ�ൂർ�മായ
പരിഹാരം ഉ�ാേ��തു�.് സമനീതി എ�ാ
കു�ു�ൾ�ും നൽേക�തു�.് അവിേവകം
കാ��� കു�ിെന തിരുേ��തു�,് കൂടാെത,
�പിയെ�� മ�� കു�ു�ൾ�ു ലഭി�ു� സമപദവി
തെ� ലഭ�മാേ��തുമു�,് ശു�ിെ�ടു�ാനായി
ശി� നൽേക�തുമു�.് എ�ാ കു�ു�ൾ�ും
ഭൂമിയിൽ സമകാല ജീവിതം ഉറ�ാേ��ത സ്മനീതി
യുെട ഭാഗമാകയാൽ കാലഘ�െ� / സമയെ�
ചി�െ�ടു�ിസമനീതിആവിഷ�്രിേ��തുമു�.്
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ഏതാനും ചില േമഖലകളിെല ഭരണം
മനുഷ�െര�െ�ഏ�ി�� െകാ�ാണ്

മഹാനീതിപതിയായൈദവം മഹാഭരി�ു�ത.്

ഏതാനും ചില േമഖലകളിെല ഭരണം മനുഷ�െര�െ�
ഏ�ി�ു�ത എ്�ുെകാ�ാെണ� േചാദ�മു�.് മു�ു
പറ�തുേപാെല മനുഷ�ർ�് സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���ം നൽകി ആന�ി�ി�ാനാണ,്
അടിമകള�ാെതയാ�ാനാണ.് ഏതാനും ചില േമഖല
കളിെല ഭരണം മാ�തം ഏ�ി�ാൽ വ��ിസ�ാത���ം
നൽകാനാകുേമാ എ� േചാദ�മു�.് ൈദവീകതല
�ിൽ ഭൂമിയിെല മനുഷ�െര അടിമകളാ�ിയി�ി�ാ
എ�തുെകാ�്എ�ാല�ും സ�ൂർ� വ��ി
സ�ാത���ം അനുഭവി�ു�വരായി മനുഷ�ർ
കരുതു�ത്�പത�� െതളിവാെണ�ും, ഏതാനും
േമഖലകളിലൂെട സർ� േമഖലകളിലും സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���ം അനുഭവി�ു� അവ� /�പതീതി
മനുഷ�ർ� ഉ്�ാകു�ുെ��ും,ആയത മ്ഹാശ�ി
യുെട ആവിഷ�്ാര മഹത�മാെണ�ും ആണ ഉ്�രം.
ഏതാനും േമഖലകളിെല ഭരണം മനുഷ�രാണ്
നട�ു�െത�ിലും, �പസത്ുത േമഖലകെള
മാ�ിനിർ�ിെ�ാ� മ്ഹാശ�ിയായ ൈദവം ഭരണം
നട�ുകയാൽ, ൈദവം മഹാഭരണാധികാരി
ആകു�ത എ്�െനെയ� േചാദ�മു�.് മനുഷ�രുെട
ഭരണ�ിനായി മാ�ിനിർ�ിയിരി�ു� ഏതാനും
േമഖലകളിലൂെട സർ� േമഖലകെളയും ഭരി�ു�
അവ� മനുഷ�ർ�്നൽകു�േതാെടാ�ം, ഏതു
േമഖലകളിലും മനുഷ�രുെട ഭരണം സൃഷട്ി�ു�
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ഗുണ�െളയും പിഴവുകെളയും ഉൾെ�ാ���
മഹാനീതിശാസ�്തം ൈദവം ആവിഷ�്രി�ി���്
എ�തും, അതു �പകാരം ൈദവം മഹാനീതിപതി
ആകു�ു� എ്�തും, ഭരണശാസ�്ത�ിനു മുകളിൽ
നീതിശാസ�്തെ� �പതിഷഠ്ി�ിരി�ുകയാൽ ൈദവം,
മഹാഭരണാധികാരി കൂടിയാവു�ു എ�തുമാണ്
കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�മഹാഉ�രം.

മഹാനീതിശാസ�്തം െകാ�ു മാ�തം �പപ��ിെല
എ�ാ ജീവിതേമഖലകളിെലയും കു��െളയും
കുറവുകെളയും മായ �പത��മ�ാ� കാല�ും
(നിലവിൽ) മഹാപരിഹരി�ു�ു� എ്�താണ സ്ത�ം.
മഹാ�പപ��ിെല ജീവികൾെ��ാം സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���ം അനുവദി��െകാ�ുതെ� ജീവിക
െള�ാം കാ��ൂ��� ഏത അ്�കമ�െളയും അനീതി
കെളയും കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാെത
ഓംകാരനീതിശാസ�്തം / മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം
ൈദവം പരിഹരി�ു�ു�.് എ�ാ സൃഷട്ിച�ക�ള�െട
യുംആദ� പകുതിയിൽ മായഅഥവാ ൈദവസാ�ി��ം
�പത��മ�ാ�തിനാൽ ജന�ൾ തിരി�റിയു�ി�ാ
എേ�യു��. എ�ാ സൃഷട്ിച�ക�ള�െടയും ര�ാം
പകുതിയിൽ മായ �പത��മാകു�തിെ� ഭാഗമായി
ഉടൻ ഭൂമിയിെല�ും മായ �പത��മാകു�േതാെട,
കാര��ൾ സുവ��മാകുകയും, മഹാസത��െള
തിരി�റി�് ധർ�ശാസ�്ത�പകാരം ജീവി�ാൻ
ത�ാെറടു�ു�തുമാണ.് ഭൂമിയിെല�ും സ�ർ�രാജ�ം
�ാപി�െ�ടാൻഅത ക്ാരണവുമാകും.
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ജീവിത�ിെ� എ�ാ േമഖലകെളയും ത�ൾ
ഭരി�ു�തായി അേനകം/ ഭൂരിപ�ം മാനുഷിക
ഭരണാധികാരികൾ  കരുതു�ു�.് രാഷ�്ടഭരണ
കാര��ളിൽ ഇടെപടു�തിൽ നി�് മത�െളയും
മതേനതൃത��െളയും തടയുവാനും ഒതു�ുവാനും
ഇ�െ� രാഷ�്ടീയ�ാർ� ഇ്�� ഉൾെ�െടയു�
അേനകം രാഷ�്ട�ളിൽകഴിയു�ുമു�.്

ഭരണാധികാരി എ�ു പറയുേ�ാൾ, ജന�ൾെ��ാം
സമനീതി ലഭ�മാ�ു�യാൾ  ആയിരി�ണം. രാഷ�്ട
ഭരണഘടന എ� േപരിലു� ഒ�ിെ� േപരിൽ
മ��ിമാരും മ��ം സത��പതി� െച���ത്
ജന�ൾെ��ാം സമനീതി ലഭ�മാ�ുെമ� വ്ാഗദ്ാനം
നൽകിയുമാണ.് യഥാർ��ിൽ രാഷ�്ട�ളിെല
ഭരണഘടനകൾ എ� േപരിലു�വഅസംബ�മാണ,്
അവ �പകാരം സത��പതി� െച���വർ സമനീതി
നൽകു�ുമി�, യാെതാരി�ലും അവർ�്
കഴിയു�തുമ�. എ�ുെകാെ��ാൽ ജ�ഗുണ�ൾ
എ� േപരിൽ വലിെയാരു വിഭാഗം കാര��െളഅഥവാ
ജീവിത�ിെല ഏ�വും മുഖ�മായ ഘടക�െള
മഹാനീതിപതിയായ ൈദവമാണ്മഹാഭരി�ു�ത.്
ൈദവം അന�ായം കാ��െ�േ�ാ, ജ�ഗുണ�െള�ു
പറയു�വെയ നിയ��ി�ാനു� / ഭരി�ാനു�
ശ�ികൂടി മനുഷ�ർ�ു നൽകണെമ�ആ്�ഗഹി�ാൽ,
ൈദവം ത�ാറായാൽ ജ�ഗുണ�ളിലൂെട മഹാനീതി
പതിയായ ൈദവം നട�ാ�ു� കാര��ള�െട മഹാ
ഭീമത�ം ക�് മനുഷ�ർ െഞ�ിെ�റി�ു�തും,
ജ�ഗുണ�ളിെല മഹാഭരണം ൈദവംതെ�
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നടേ�ണേമ എ� ഏ്�വും വിനീതമായി കര�്
അേപ�ി�ു�തുമാണ.്

ജ�ഗുണ�ൾ

സ�്തീപുരുഷ വ�ത�ാസം (ലിംഗം),ആയു�,്ആേരാഗ�ം,
സൗ�ര�ം, േദശം, ഭാഷ, െതാഴിൽ അഭിരുചി, വിേനാദ
അഭിരുചി, മാതാപിതാ�ള�െടയും മ� ഉ്�വരുെടയും
ജ� ഗുണ�ൾ (ആയു�,്ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ം, നിറം,
േദശം, ഭാഷ, െതാഴിൽ അഭിരുചി, വിേനാദ അഭിരുചി,
സാ��ിക ഭ�ദത, മനെ�ാരു�ം), തുട�ിയവയാണ്
ജ�ഗുണ�ൾ.

ഭൂമിയിൽ ഉടെന മായ �പത��മാകു�േതാെട, േമ�ടി
ഘടക�ൾ ജ�ഗുണ�ളാെണ�ും, അവ െവറുെത
രൂപെ�ടു�ത� എ�ും, അവയുെട സൃഷട്ിയുെടയും
ര�യുെടയും കാര�വും കാരണവുമായി ൈദവമു�്
എ�ും സുവ��മായി െതളിയു�താണ.് �സഷട്ാവായ
ൈദവം സൃഷട്ിപരമായ വിധിെയ മുൻനിർ�ി എ�ാ
കു�ു�ളിലും �ാപി�ി��� ജ�ഗുണ�െള
തമാശ േപാെല ക�്കൂടുതൽ വി�ികളാവരുത.്
ബു�ിജീവികെള�ു കരുതു�വരും നിരീശ�രവാദി
കള�ം മതപുേരാഹിത�ാരും ഉൾെ�െടയു�
കു�ു�ൾ വിവാദ�ൾ�ായി സമയം കള�ി�്
കാര�മി�., ജ�ഗുണ�െള ഓേരാ�ായി വിശകലനം
െചയത്ിരി�ു�ത ജ്ാ�ഗതേയാെട �ശ�ി�ുക :
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(1)സ�്തീപുരുഷ വ�ത�ാസം (ലിംഗം). മനുഷ�രിെലയും
മ��� ജീവികളിെലയും സ�്തീപുരുഷ വ�ത�ാസ�െള
�സഷട്ാവും ര�കയുമായ ൈദവം �കമെ�ടു�ിയിരി
�ുകയാണ.് �പസത്ുത ചുമതല മനുഷ�െര ഏ�ി�ാ
വു�താേണാ എ�ും, ഏ�ിേ��ത്വ��ികെള
യാേണാ ഭരണകൂടെ�യാേണാ, എ�െന േവണം
എെ�ാെ�യും, കാര��മമായി ലിംഗവ�ത�ാസ�െള
നിയ��ി�ാനും മനുഷ�ർ�ു കഴിയുേമാ എ�ും
ചി�ി�ുക. ഭൂമിയിെല ജീവിതം ആെക
തകരാറിലാകു�താണ്എ�ും, മനുഷ�കര�ൾ�്
ലിംഗവ�ത�ാസ�െള ഭരി�ാനാവി� എ�ും
െതളിയു�താണ.്

ശാസ�്ത വികസന�ിെനാ�് ഒരു/ചില മരു�ു
െകാ�് ലിംഗവ�ത�ാസ�െള �കമെ�ടു�ാൻ
കഴിയു�തിെന��ി ചി�ി�ാൽ, മ�ിെല മൂലക�
ളിൽ അഥവാ ഭൂമിയിൽ ൈദവം മഹാലയി�ി�ി���
ശാസ�്ത നിയമ�െള ദുരുപേയാഗം െച���ത്
ഭൂമിയിെല ജീവിതം ആെക തകരാറിലാ�ുെമ�ു
കാണാം.

(2) ആയു�.് ഒേര ആയു�് എ�ാവർ�ും
ലഭ�മാ�ുവാൻകഴിയുേമാഎ�തിെന��ി ചി�ി�ുക.
ര�ാം വയ�ിൽ േപാളിേയാ വ� ശ്രീരം ആെക
തളർ�ാലും മരി�ാതിരി�ുക, വ�ി ഇടിേ�ാ
അ�ാെതേയാ തലയ��േപായാലും മരി�ാതിരി�ുക,
ക�ാൻസർ, എയിഡസ് ത്ുട�ിയ മാരക േരാഗ�ൾ
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പിടിെപ�ാലും കിട�ു നരകി�ുകയ�ാെത മരി�ാതി
രി�ുക, പാ�ു കടി�ാലും പാറ�ൂ��ിൽ നി�ു
താെഴ വീണ് ശരീരം ഛ�ംപി�മായാലും
മരി�ാതിരി�ുക, ഒരാെള ആന െകാ�ിൽ േകാർ�്
താെഴ ഇ�് ചവി�ി ശരീരെ� ച��ിേപാെല
ചത�ാലും മരി�ാതിരി�ുക, ഒരാെള സിംഹം ഭ�ി��
കഴി�ാലും അയാൾ  മരി�ാതിരി�ുക, തുട�ിയ
ബഹുവിധ കാര��െള �കമെ�ടു�ിയാൽ മാ�തേമ
തു��മായ ആയു�് ലഭ�മാ�ാൻ സാധി�ൂ.
അ�െനയിരിെ�, േവദനെകാ� വ്ിഷമി�ു�വെര
യും മ��ം മരി�ാൻ അനുവദി�ാെത, ഒരു നി�ിത
ആയു�ിൽ മാ�തം എ�ാവരും മരി�ു�താണു
ന�െത� വ്��ികള�ം ഭരണകൂടവും സ�തി�ുേമാ ?
ഇേ�യി�.

ശാസ�്ത വികസന�ിെനാ�് ഒരു/ചില മരു�ു
െകാ� ആ്യു�ിെല വ�ത�ാസ�െള �കമെ�ടു�ാൻ
കഴിയു�തിെന��ി ചി�ി�ാൽ, അേ�ാഴും, ഭൂമിയിെല
ജീവിതംആെകതകരാറിലാകുെമ�ു കാണാം.

(3)ആേരാഗ�ം. ഭൂമിയിലു� എ�ാ മനുഷ�ർ�ും ഒേര
ആേരാഗ�ം ലഭ�മാ�ുവാൻ കഴിയുേമാ എ�തിെന��ി
ചി�ി�ുക. േരാഗ�ള�ം അപകട�ള�ം േവ�ാ
എേ�ാ ഇ�ാതാ�ുവാേനാ കഴിേയ�ിവരും.
േരാഗ�ള�െട കാര�ം മാ�ിവ�,്അപകട�ള�െട കാര�ം
എടു�ുക. അപകട�ിൽ ൈകേ�ാ കാേലാ
നഷട്െ��ാലും, ഒടിവു�ായാലും, അ�െനെയാ�ും
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സംഭവി�ാ�വരുെട ആേരാഗ�ം ഉ�ാകണെമ�ു
ആ�ഗഹി�ാേമാ ? ഭൗതികശാസ�്തം അനുസരി�്
അപകട�ിൽ പരി�ുകള�ം, അംഗഭംഗ�ള�ം,
മരണവുെമാെ� സംഭവി�ാെമ�ും, സംഭവി�ണ
െമ�ുമിരിെ�,അതു പാടി�ാെയ�ആ്�ഗഹി�ുേമാ ?
ഇേ�യി�.

ആേരാഗ�കാര��ള ് ൈവദ�ശാസ�്തം എ�
ശാസ�്ത�ിെ� ഭാഗമാകയാൽ മ�� ശാസ�്ത
ശാഖകളിെല വികസന�ിെനാ� ഒ്രു/ചില മരു�ു
െകാ�്ആേരാഗ�വ�ത�ാസ�െള �കമെ�ടു�ാൻ
കഴിയു�തിെന��ി ചി�ി�ു�ത േ്ഭാഷ�്ാണ.്

(4) സൗ�ര�ം. ഒരു അ��ായ�ിൽ സൗ�ര�െ���ി
�പേത�കം വിശദീകരി�ി���.് ഭൂമിയിലു� എ�ാ
മനുഷ�ർ�ും തു�� സൗ�ര�ം നൽകുക എ�ു
പറ�ാൽ, എ�ാവരുെടയും ശരീര അവയവ�ള�ം,
മുഖഛായയും, നിറവുെമ�ാം ഒരുേപാെല ആകണം
എ�ാണ അ്ർ�ം. ഭൂമിയിൽ  ഇ�ു� ഏെറ�ുെറ
750 േകാടി മനുഷ�ർ� ഒ്േര മുഖഛായ ആയാൽ
യാെതാരാൾ�ും യാെതാരാെളയും തിരി�റിയാൻ
കഴിയു�ത�. (ശരീര അവയവ�ൾ� സ്മസൗ�ര�ം
നൽകു�തായാൽ സ�്തീപുരുഷ വ�ത�ാസം േപാലും
സാധി�ു�ത� !). മനുഷ� ഭരണാധികാരി� എ്�ാ
മനുഷ�രുെടയും മുഖഛായ ഒ�ാ�ാനു� ദിവ�ത�ം
അഥവാ വിദ� നൽകിയാൽ, മനുഷ� ഭരണാധികാരി�്
അതു�പകാരം ഭരണം നട�ാനാവുേമാ ? മനുഷ�രിൽ
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ഒേര മുഖഛായയും ഒേര ശരീരഘടനയുമു� ഇര�
സേഹാദര�െള തിരി�റിയാൻ മാതാപിതാ�ൾ
േപാലും വിഷമി�ുേ�ാൾ, ഒേര മുഖഛായയും ശരീര
ഘടനയുമു� 750 േകാടി ജന�ൾ ഭൂമിയിൽ
ജീവി�ു�തിെന��ി ചി�ി�ുക. അേ�ാ ൈദവേമ,
കുഴയ�്േ�, അവിടു�് മുഖഛായയിലും
ശരീരഘടനയിലും വ�ത�ാസം നിലനിർേ�ണേമ എ�്
മനുഷ�ർ കര�അ്േപ�ി�ു�താണ.്

(5) േദശം. ഭൂമിയിെലാ�ാെക 200ലധികം
രാഷ�്ട�ള��.്അതിൽ പ�ിൽ താെഴ രാജ��ളിെല
ജന�െള സ��ുെകാ�ും സംസ�്ാരം െകാ�ും
സൗ�ര�ം െകാ�ും േ�ശഷഠ്രായി കണ�ാ�ുകയും,
ആ രാജ��ളിൽ മാ�തമു�വർ�്കു�ു�ൾ
ജനി�ാൽ മതിയാകുെമ�ും ആ�ഗഹി�ുേമാ ?
ഇേ�യി�. േ�ശഷഠ്െമ� ത്�ൾ കരുതു� ഇ��യിൽ
മാ�തം കു�ു�െള ജനി�ി�ു� വിദ� ഇ��യിെല
ഒരാൾേ�ാ, ഒരു കൂ�ം ജന�ൾേ�ാ,
�പധാനമ��ിേ�ാ ൈദവം നൽകിയാൽ, ഇ��യിൽ
മാ�തം കു�ു�ൾ ജനി�ാനും, മ�� രാജ��ളിൽ
കു�ു�ൾ ജനിേ�� എ�ും ആ�ഗഹി�ുേമാ ?
മ�� രാജ��ളിെല�ാം കൂടി ജനിേ��തായ
കു�ു�ൾ  ഇ��യിൽ  മാ�തം വ�ു ജനി�ാൽ
ഉ�ാകാവു� വർ�ി� ഭ�ണ വസ�്ത, പാർ�ിട
ആവശ��ള�ം, െതാഴിൽ �പശന്�ള�ം, �കമസമാധാന
�പശന്�ള�ം ഒെ� ഒെ� അ�േനരം ചി�ി�േശഷം
ഉ�രം നൽകിയാൽ മതിയാകും. ഇേ�യി� എ�ും
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േവേ� േവ�എ�ും ജന�ൾപറയു�താണ.്

ൈദവം സൃഷട്ി�തായ ഒേര ഭൂമിയിെല ഓേരാേരാ
ഭാഗ�ൾ മാ�തമാണ് ഓേരാ രാജ��െള�തും,
ഭൂമിയിലു� മനുഷ�െര�ാം ഒേര ൈദവ�ിെ� ഒേര
ഭൂമിയിെല സൃഷട്ികളാെണ�തും മറ�ും
അവഗണി��ം കഴിയു�തിെന��ി 'ഭീകരവാദവും
േദശവ�ത�ാസ�ള�ം' എ� അ��ായ�ിൽ
വിശദീകരി�ി���.്

ജനി�ാൻേപാകു� കു�ു�ള�െട ആ�ാ�ൾ�്
േദശം തിരെ�ടു�ാനു� സ�ാത���ം െകാടു�ാ
െമ�ുവ�ാൽ,അവയും �പേത�ക േദശ�ിൽ അഥവാ
േമ�ടി 10ൽ  താെഴ േദശ�ളിൽ മാ�തം
ജനി�ണെമ�്ആ�ഗഹി�ാൽ, അതനുവദി�ാൽ,
അേ�ാഴും ജീവിതം തകരാറിലാവു�താണ.്

ചുവെട 'മഹാലിംഗം' എ� പാഠ�ിൽ യാെതാരു
മനുഷ�രും യാെതാരു രാജ��ും ജനി�ു�ി� എ�്
മഹാശാസ�്തപരമായി െതളിയി�ി���ത അ്ത�ധികം
ഗൗരവമു�താണ.്

(6) ഭാഷ. ഭൂമിയിെലാെ�യും ഒരു ഭാഷ മാ�തമായാൽ
ജീവിതം എ�െനെയാെ�യാവും എ�ു ചി�ി�ുക.
ഏത ഭ്ാഷെയ മാ�തം നിലനിർ�ണെമ�തിെന��ി
ചി�ി�ുക.
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സൃഷട്ിയിൽൈവവിധ�മാണആ്ന�ം.
ഭൂമിയിൽ ഒരു പുഷപ്വും ഒരു മണവും മാ�തം
മതിയാകുംഎ�ു ചി�ി�ാൽജീവിതം ഒ��ം
ആന�കരമാവി�എ�ുകാണാം.എ�ാ
ഭ�ണസാധന�ൾ�ും ഒേര രുചിയും ഒേര
മണവുമായാേലാ ഒരു തരം ഭ�ണം
മാ�തമായാേലാജീവിതം ഒ��ം
ആന�കരമാവി�..കൂടുതൽ
വിശദീകരി�ു�ി�.

സൃഷട്ിയിൽ ൈവവിധ�മാണ്ആന�ം എ�ു
പറയുേ�ാൾ, കാമകാര��ള�മായി അതിെന
കൂ�ി�ുഴയേ്��. ശാസ�്തവികസന�ിന ക്ാമ
കാര��ളിെല സദാചാരം നിർ��മാകു�ത്
എ�െനെയ�ാെമ� ൈ്ദവ നി� : ആന� നി�
(സദാചാരശാസ�്തം : കാമാന�ം / െസകസ്)്എ�
അ��ായ�ിൽവിസത്രി�ി���.്

കാമപരമായ സൗ�ര��ഭാ�ർ�,് ശരീര ശു�ിേയാടും
ശാസ�്തപരമായ സുഗ�ൈതല�ൾ ഉപേയാഗി��ം
മ��ം ഇരു�ിൽ കാമലീലകളിൽ ഏർെ�ടുേ�ാൾ
സ�്തീയ�്ും പുരുഷനും മുഖസൗ�ര�േമാ ശരീര
സൗ�ര�േമാ വിഷയമാകി� എ�തും, പരമാന�ം
ആസ�ദി�ുവാൻ  കഴിയും എ�തും, ൈവവിധ�െ�
കാമകാര��ള�മായി ബ�െ�ടു�ു�തിൽ നി�്
അധമെരയും മൂഢെരയും ഉറ�ായും തടയു�താണ.്
ശരീര�ിെ� ആേരാഗ��ിന്/ ശ�ി�്നിറം,
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സൗ�ര�ം തുട�ിയ ഗുണ�േള�ാൾ അത�ധികം
ഉയർ� �ാനമു�.് നിത� ജീവിത�ിൽ
�പവൃ�ികൾ െച�ാനും ആന��ൾ േനടാനും
ശരീര�ിെ� ആേരാഗ�ം തെ�യാണ പ്രമ �പധാനം.
ചുവെട മഹാപുനർ�� സി�ാ�ം പഠി�ുേ�ാൾ
കാമ പരമായൈവവിധ�വും നിറേവ���ത ക്ാണാം.

(7) െതാഴിൽഅഭിരുചി. ഭൂമിയിെലാെ�യും ഇ�ു�
750 േകാടി ജന�ള�ം അേമരി�യിെല �പസിഡേ�ാ,
ഇ��യിെല �പധാനമ��ിേയാ മാ�തമാവാൻ ആ�ഗഹി
�ു�തിെന��ി അ�ം ചി�ി�ുക. സ�ൂർ�
സാ�രത (സാ�രത) ഉ�ായാൽ ജനാധിപത�
ഭരണസ��ദായം മംഗളമാകും എ�ു വാദി�ു�
രാഷ�്ടീയ�ാരും മ�� വിവരേദാഷികള�ം കൂടുതലായി
ചി�ി�ുക.

എ�ാവരും കൃഷി�ാരായാേലാ,എ�ാവരും
െനയ�്ുകാരായാേലാ,എ�ാവരും

ത�ൽ�ാരായാേലാ,എ�ാവരുംആശാരിമാരായാേലാ,
എ�ാവരുംസംഗീത��ാരായാേലാ,എ�ാവരും
ശാസ�്ത ഗേവഷക�ാരായാേലാ,എ�ാവരും വിമാന
ൈപല��ാരായാേലാഎ�ി�െനചി�ി�ുക.
എ�ാവരും െനയ�്ുകാരായാൽ ഭൂമിയിെല മ��

െതാഴിലുകെളടു�ാൻആളി�ാെതവരും. ഭ�ണവും
പാർ�ിടവും േവേ� ? െനയത്തുണി തയ�്ാൻ
ആള�േവേ� ?എ�ാവരും ത�ൽ�ാരായാൽ
ഭൂമിയിെല മ�� െതാഴിലുകെളടു�ാൻആളി�ാെത
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വരും.എ�ാവരും കൃഷി�ാരായാൽ ഭൂമിയിെല മ��
െതാഴിലുകെളടു�ാൻആളി�ാെതവരും....
എ�ിരിെ�യും,കൃഷിഎ�ഏക െതാഴിലിെന
തു���ളായ െതാഴിലുകളിൽ ഒ�ാമേ�തായി

ൈദവം സൃഷട്ി�ിരി�യാൽ മ���ജീവികെളേ�ാെല
തി�ും കുടി��ം ജീവി�ാൻജീവി�ാൻകൃഷി േവണം.

െതാഴിൽ അഭിരുചികൾ സൃഷട്ി�ു� വിദ�, ഭൂമിയിെല
ജന�ൾേ�ാ, ഭരണാധികാരികൾേ�ാ ൈദവം
നൽകാൻ ത�ാറായാൽ, ത�ള�െടേയാ മ���വരു
െടേയാ കു�ു�ളിേലാ കു�ികളിേലാ െതാഴിൽ
അഭിരുചിെയ യേഥാചിതം �ാപി�ുവാൻ
ജന�ൾ�ു കഴിയുേമാ എ�ു ചി�ി�ുക.
േകരളെ�േ�ാെലയു� ഒരു നാ�ിൽ എ�ാവരും
അഥവാ കൂടുതൽ േപരും ത�ള�െട കു�ികെള
േഡാകട്ർ ആ�ി�ളയും എ�ു വരുേ�ാൾ,
േകരള�ിെല 3 േകാടിയിലധികം ജന�ൾ മുഴുവൻ
േഡാകട്ർമാർ മാ�തമായി മാറു�താണ.് േഡാകട്ർമാർ
മെ��ാ െതാഴിലുകള�ം െച�ാൻ േപാേക�ി വരും !

മുതിർ�വർ�,് കു�ികള�െട േമൽ െതാഴിൽ അഭിരുചി
സൃഷട്ി�ാനു� വിദ� നൽകു�തിെന��ി മുകളിൽ
പറ�ു. അേതേപാെല, കു�ികൾ�,് ത�ള�െട
മാതാപിതാ�ള�െട െതാഴിൽ അഭിരുചി മാ�ാൻ
കഴിയുെമ�ു വ�ാേലാ ? തീർ�ി�, കു�ികള�ം
മുതിർ�വരും, െതാഴിൽ അഭിരുചികെള മാ�ി
മാ�ിെ�ാ�ിരു�ാേലാ ? അത�ാവശ� പണി�്
ആശാരിെയ വിളി�ാൻ േപായേ�ാൾ,ആശാരി ക��
േഡാകട്റായി മാറിയാലെ� അവ� േപാെല !
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കൂടുതൽവിസത്രി�ു�ി�.

െതാഴിൽഅഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി
എ�ി�െനഏതാനും ജ�ഗുണ�ൾ�്
ബു�ിശ�ി,ഓർ� ശ�ിഎ�ീ ര�ു ജ�
ഗുണ�ള�മായി ഗാഢമായബ�മു�.്

െതാഴിലുകെളയുംവിേനാദ�െളയുംവ��ി�്
ലഭ�മാവു�ബു�ിശ�ി,ഓർ� ശ�ിഎ�ീ
ര�ു ജ�ഗുണ�ള�ംസ�ാധീനി�ു�ു�;്
അേതസമയംബു�ിശ�ിയും,ഓർ�
ശ�ിയും�ിതി പരമായവിധി �പകാരം

കൂടുകയുംകുറയുകയും െച��േ�ാൾ, െതാഴിൽ
അഭിരുചി െയയും െതാഴിലിെനയും
ബാധി�ു�താണ.്കാരണം, മു�്

വ��മാ�ിയതു േപാെലബു�ിശ�ി,
ഓർ�ശ�ിഎ�ിവവ��ിയുെട ധർ�ശാസ�്ത
പരമായ �പവൃ�ികള�മായിബ�െ�� ത്ാൻ
പാതിൈദവം പാതി എ�മഹാസമവാക�െ�
സദാ �പസ�മാ�ു�ത ഇ്വിെട വിഷയമാണ.്
അതായത വ്��ിസ�ാത���ം െകാ�ു�
�പവൃ�ികൾ,�ിതിപരമായവിധി �പകാരം,
ബു�ി� ശ്�ികെള (ശ�ിയായഓകസ്ിജൻ
എ�ൈദവ�ിെ�വാതക രൂപം)നൽകു�തിന്
അനുസരി�,്വ��ിയുെടബു�ിശ�ിഎ�
ജ�ഗുണംവർ�ി�ു�തും കുറയു�തുമാണ.്
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(8) വിേനാദ അഭിരുചി. എ�ാവർ�ും സംഗീതം
മാ�തമാണ് വിേനാദെമ�ിൽ മ�� വിേനാദ�ൾ
ഇ�ാെയ�ും പാടി�ാെയ�ും വരും. ഭാഷയുെട കാര�ം
പറ�േ�ാൾ സൃഷട്ിയിൽ ൈവവിധ�മാണ ആ്ന�ം
എ�ു വിശദീകരി�ത ക്ൂ�ിവായി�ുക. മുകളിൽ (7)
െതാഴിൽ അഭിരുചി യിൽ വിശദീകരി�തു േപാെല,
െതാഴിൽ അഭിരുചി, വിേനാദ അഭിരുചി എ�ി�െന
ഏതാനും ജ�ഗുണ�ൾ�്ബു�ിശ�ി, ഓർ�
ശ�ി എ�ീ ര�ു ജ� ഗുണ�ള�മായി ഗാഢമായ
ബ�മു�.്

(9) മാതാപിതാ�ള�െടയും സേഹാദര�ള�െടയും
ഉ�വരുെടയും ജ� ഗുണ�ൾ (ആയു�,് ആേരാഗ�ം,
സൗ�ര�ം, േദശം, ഭാഷ, െതാഴിൽ അഭിരുചി, വിേനാദ
അഭിരുചി, സാ��ിക ഭ�ദത, മനെ�ാരു�ം)
തുട�ിയവ ഓേരാ കു�ിെയയും ബാധി�ു�
ഘടക�ളാണ.്

ത�ള�െട മാതാപിതാ�ള�െട ആയു�,് ആേരാഗ�ം,
സൗ�ര�ം, േദശം, ഭാഷ, െതാഴിൽ അഭിരുചി, വിേനാദ
അഭിരുചി, സാ��ിക ഭ�ദത, മനെ�ാരു�ം
തുട�ിയവെയ തിരെ�ടു�ാൻ കു�ികെള
അനുവദി�ു� വിദ�; ജനി�ും മു�്കു�ിയുെട
ആ�ാവിേനാ, സമൂഹ�ിെല ജന�ൾേ�ാ
ഭരണാധികാരികൾേ�ാ നൽകാൻ കഴിയുെമ�ു
വ�ാൽ ജീവിതകാര��ൾ ആെക തകരാറിലാകും.
ന� മാതാപിതാ�ളായി മന�ിലാ�ാവു�വരുെട
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മകേനാ മകേളാ ആയി ജനി�ാൻ േകാടി�ണ�ിനു
കു�ു�ൾ ത�ാറായാൽ, ഏ�വും േമാശെമ�ു
കരുതു�വരുെട കുടുംബ�ളിൽ കു�ു�ൾ
ജനി�ാൻ ത�ാറാകാെത വ�ാൽ, ഇ� ന്�വരായി
രി�ു�വർ നാെള േമാശമായാൽ, ഇ�ു േമാശമായി
രി�ു�വർ നാെള തിരു�ി ന�വരായാൽ,
എ�ി�െനെയ�ാംഅ�േനരം ചി�ി�ുക.

ഇ�െ� േലാക�ിെല കു�ു�ൾ സ��രായ
മാതാപിതാ�ള�െട കു�ായി മാ�തം ജനി�ാൻ
ഇഷട്െ�ടു�താണ എ്�അതിവിചി�ത സംഗതിയു�.്
ഇ��യിെല സ��രായ ഒരു ദ�തികള�െട
കു�ു�ളായി ജനി�ാൻ േകാടി�ണ�ിന്
കു�ു�ൾ ത�ാറാവു�തിെന��ി ചി�ി�ുക. ന�
ഗുണ�െളെ�ാ�് ൈദവ�ിനു വളെര
�പിയെ��വരായ ഒരു ദ�തികൾ, സാ��ിക ദാരി�ദ�
�ിലാെണ�തിെ� അടി�ാന�ിൽ അവരുെട
കു�ായി ജനി�ാൻ യാെതാരു കു�ു�ള�ം
ത�ാറാവാ�ിെന��ി ചി�ി�ുക.

മഹാനീതിപതിയായ ൈദവം, ജ�ഗുണ�ൾ
എ�റിയെ�ടു� േമ�ടി ഘടക�െളെയ�ാം ഓംകാര
നീതിശാസ�്ത�പകാരം കൂ�ിയിണ�ിയാണ ക്ു�ു�
ള�െട ജനനകാര��െള നി�യി�ു�ത എ്�തിെന
��ിയും, ജനനകാര��ൾ യാദൃ�ികമ� എ�തിെന
��ിയും അ�ം ചി�ി�ുക. സൃഷട്ിപരമായ വിധി,
�ിതിപരമായ വിധി എ�ിവെയ വിവരി�ു�
�പേത�ക അ��ായെ� മുൻനിർ�ിെ�ാ�,് മഹാ
�ഗ�ം പഠി�ുേ�ാൾ ഓംകാരനീതിശാസ�്തം എ�
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മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം, മഹാനീതിപതിയാം ൈദവം
താൻ സൃഷട്ി�ി��� തെ� എ�ാ കു�ു�െളയും
മഹാപരിപാലി�ു�ത േ്ബാ��മാകു�താണ.്

(10) ജീവിതപ�ാളിയുെടയും കു�ു�ള�െടയും
ജ�ഗുണ�ൾ (ആയു�,് ആേരാഗ�ം, സൗ�ര�ം,
േദശം, ഭാഷ, െതാഴിൽ അഭിരുചി, വിേനാദ അഭിരുചി,
സാ��ിക ഭ�ദത, മനെ�ാരു�ം) നി�യി�ുവാൻ
വ��ികൾ� ക്ഴിയുെമ�ു വ�ാൽ ജീവിതം എ�ത
അേരാചകമായിരി�ും എ�തിെന��ി ചി�ി�ുക.
ഭാര�െയ��ി ഭർ�ാവിനു�ാവു� ജ�ഗുണ
നിയ��ണം, ഭാര��ും ലഭ�മാവുേ�ാൾ മാ�തേമ
വ��ിസ�ാത���ം ഉ�ാകു�ു��. കു�ു�ള�െട
വ��ിസ�ാത���െ� മാതാപിതാ�േളാ, മാതാപിതാ
�ള�െട വ��ിസ�ാത���െ� കു�ു�േളാ
ത�ി�റി�ുകേയാ ത�ിെ�റി�ി�ുകേയാ െച���
അവ�ഏ�വും ഹീനമാണ.് മഹാ�പപ��ിൽതാൻ
സൃഷട്ി�ു� തെ� കു�ു�ളായ ജീവികൾ
െ��ാം സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���ം നൽകി
അനു�ഗഹി�ു� മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
ൈദവ�ിെ� മഹാരീതികള�മായി താരതമ�ം െച�ാൻ
�ശമി�ാൽ വിഷയ�െള�ാം സുവ��മാകു�താണ,്
മനുഷ�രിെല അധമ�ം െവളിവാകു�തും, സദച്ി�
ഉദി�ു�തുമാണ.്
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മഹാനീതിപതിയായൈദവം മഹാനീതി
മഹാനിർ�ഹി�ു�ത ശ്രീര�ിലൂെട.

മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവം തെ�
കു�ു�ൾ െ��ാം മഹാനീതി മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ത്ഓേരാേരാ കാല�ളിലും അവയ�്്
ലഭ�മാ�ു� ശരീര�ിലൂെടയാണ,് ശരീര�ിെ�
ഘടക�ളായി മഹാആവിഷ�്രി�ി��� മു�ു
വിവരി� ജ�ഗുണ�ളിലൂെടയാണ.് ജീവാ�ാവ്
അേ�ാഴും എേ�ാഴും ഏെറ�ുെറ അ�പധാനം
തെ�യാണ.് ശരീര�ിെ� അ�പധാന ഭാഗമായിരു�ു
െകാ� ജ്ീവാ�ാവ മ്ഹാ�പപ��ിെല അന�മായ
ആന��െള അനുഭവി�ുകയാണു െച���ത;്
മറി��; അഥവാ ജീവാ�ാവിെ� ഭാഗമായി� ശ്രീരം
മഹാ�പപ��ിെല അന�മായ ആന��െള
അനുഭവി�ുകയ� െച���ത.്

ജീവിെയ സൃഷട്ി�ു�തിന് അർ�മു�ാകണം,
സ�ൂർ �മായ / കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�
അർ��േളാെടയാണ ൈ്ദവം ജീവിെയ/ വ��ിെയ
സൃഷട്ി�ി���തും സൃഷട്ി�ു�തും. �പകടമായ
ശരീരേ�ാട,് �പകടമ�ാ� ആ�ാവിെന േചർ�്
ത�ിൽ പിരി�ാൻ സാധി�ാ�തു േപാെലയാണ്
ജീവികെള സൃഷട്ി�ി���ത.് ജീവിെയ സൃഷട്ി�ു�ത്
ജീവി�ി�ാനും ആന�ി�ി�ാനുമാണ.് ഓേരാേരാ
ജ��ളിലും ജീവി� അ്ഥവാ ജീവാ�ാവിന പ്ുതിയ
പുതിയ ശരീര�െള നൽകുേ�ാഴും ജീവാ�ാവിന്
അസത്ിത�ം ഉ�ാകു�തും ജീവി�ു�തും
ശരീര�ിലൂെടയാണ,് അേ�ാഴും എേ�ാഴും
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ശരീരം തെ�യാണ്�പധാനം എ�ു സാരം.
'മഹാ�പപ�ം സത�മാണ,് മായ ആണ്എ�ാൽ
മിഥ�യ�; ശരീരമാണ �്പധാനം, ആ�ാവ�' എ�
അ��ായ�ിൽ  വിശദമാ�ിയതു േപാെല വ��ി
ജീവാ�ാവിെന (കാണുകയും) അനുഭവി�ുകയും
അറിയുകയും ഒെ� െച���ത ശ്രീര�ിലൂെടയാണ.്
ൈദവെ� ഉൾ െ�െട ഏെതാരാെളയും വ��ികൾ
കാണുവാൻ ആ�ഗഹി�ുേ�ാഴും അത് ൈദവ
ശരീരെ�യാണ,് ശരീരരൂപെ�യാണ;് സ��
െമേ�ാണമു�ശരീര�ിെലക��കൾ െകാ�ാണ!്

�പത�� ൈദവമാണ്ശരീരം. ൈദവ വി�വ
വിശകലനം 7ൽ നി�ും ഏതാനും ഭാഗ�െള
മാ�തം ചുവെട േചർ�ിരി�ു�ത് വസത്ുത
കെള ലളിതമായും ന�ായും മന�ിലാ�ാൻ
ഉപകരി�ു�താണ.്

Quote: Quote: Quote:
*ഭൂമിയും ഭൂമിയുെട അംശമായ ശരീരവും, മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� സകല ജീവാ�ാ�െളയും സ�ൂർ�മായി
മഹാഭരി�ു�ത*് എ�െനെയ�്മഹാശാസ�്തപരമായി
വിശദീകരി�ു�ു. ....
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വിശദീകരണം :

.....

*1. ശരീരവും ജീവാ�ാവും* തീർ�ും
വിഭി��ളായ *�സഷട്ാവും സൃഷട്ി*യുമായി��
�പവർ�ി�ു�തിെന മഹാശാസ�്തപരമായി
വിശദീകരി�ു�ു.

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

*'ജീവാ�ാവ എ്� ജീവിയുെട സ�ത��ിെ�' സ��െമ�ു
െത�ി�രി�ി���   'ശരീരം' യഥാർ��ിൽ ജീവാ�ാവിെന
ഭരി�ു� 'മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� അംശമാണ.്'*
ചുവെടയു� (1) മുതൽ (3) വെരയു� ലളിതമായ
വിശദീകരണ�ിൽനി� േ്ബാ��മാകു�താണ.്
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*(1)*. മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െടെയ�ാം ഉ�വം,
ശരീര�ിെ� രൂപം, അവയവ ഘടന, അവയവ
�പവർ�ന�ൾ, േരാഗ�ൾ, േരാഗസൗഖ�ം തുട�ിയവെയ
വിശകലനം െചയത്ാൽ,ഏെറ�ുെറ മുഴുവൻ കാര��ളിലും
*ശരീര�ിെ� ഉടമെയ�ും മ��ം െത�ി�രി�ി���
'സ�ത�െമ� ജീവാ�ാവിന '്* ശരീര�ിേ�ൽ നാമമാ�തമായ
അവകാശ�ള�ം അധികാര�ള�ം മാ�തേമ ഉ�� എ�ും
സുവ��മാകു�താണ.്

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

*"ഭ�ണ സാധന�ൾ"* എ� പരിവർ�നെ�
അടി�ാനെ�ടു�ി *ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീരെ� 
ഘടനയിലും ഘടക�ളിലും രുചിയിലും നിറ�ിലും
രൂപ�ിലും കാഴച്യിലും �പവർ�ന�ളിലും
വ�ത�ാസെ�ടു�ിെ�ാ�് ഭ�ണ ആന��ിലും,
മരു�ുകൾ േപാഷക�ൾ എ�ി�െനയു� മ�്
ആവശ��ളിലും ൈദവ�ിെ� ശ�ി ഭാവമായ
അന�തെയ സുവ��മായി �പകടി�ി�ുവാനും 'ശരീരം'
�പത��മായി �ശ�ി�ു�ു�.്* മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�ള�മായി��
ബ�െ�� മഹാകാര��െള ശരീരം െച��േ�ാൾ,
ആവകാര��ളിെലാ�ും ജീവാ�ാവിന്പ�ിെ��താണ്
യാഥാർ��ം.

*(2)*. ജീവാ�ാവിന് ലഭി�ു� ശരീര�ിൽ
ജ�ഗുണ�ളായ 'ജീവിനിർ�യം, സ�്തീപുരുഷൻ, രൂപം,
അവയവ�ള�ം �പവർ�ന�ള�ം, ആയു�,് ആേരാഗ�ം,
സൗ�ര�ം, നിറം, ഉയരം, െതാഴിൽ അഭിരുചി, വിേനാദ
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അഭിരുചി, ജനന�ലം, ബു�ിശ�ി, ഓർ�ശ�ി,'
തുട�ിയവെയ *'ഭൂമിയിെല�ും' മഹാഉചിതമായി
വ�ത�ാസെ�ടു�ിെ�ാ� '്�പത��മായി' സ�ാനി�ു�ത്
(ഭൂമിയുെട അംശമായ) ശരീരം തെ�യാണ.്* �പത��മായ
�സഷട്ാവാണ്ശരീരെമ�ും, സൃഷട്ിയാണ്ജീവാ�ാവ്
എ�ും വ��മാണ.്

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

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

ശരീരം �പത��മായി�,് ജീവാ�ാവിന അ്നുവദി�ു�തായ
അവയവചലന�െളെ�ാ�് *ഏെതാരു �പവൃ�ിയും
െച�ാനും െച�ാതിരി�ുവാനും, ഏെതാരു വസത്ുവും
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ഉപേയാഗി�ാനും ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാനും ജീവാ�ാവിന്
സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���െ�യും ലഭി�ു�ു.*അതായത്
ലഭ�മാവു� അറിവിനും ശ�ി�ുെമാ�്
*'ഇഷട്ംേപാെലെയ�ാം സ�യം ചി�ി�ാനും
സംസാരി�ാനും �പവർ�ി�ാനുംആവശ�മായ വിധ�ിൽ',
ഏതാനും ശരീരഅവയവ�െള ചലി�ി�ുവാൻ
വ��ിയുെടസ�ത�മായ ജീവാ�ാവിന സ്ാധി�ു�താണ.്*

ജീവാ�ാവിന് ശരീര�ിനു േമൽ ഉ�തായ േമ�ടി
സ�ാത���ം അഥവാ 'അവകാശവും അധികാരവും'
യഥാർ��ിൽ *ശരീരം ജീവാ�ാവിന ന്ൽകു� ദാനം
മാ�തമാണ.്* ശരീര�ിെ� അന�മായ �പവർ�ന�െള
മന�ിലാ�ുേ�ാൾ, 'ജീവാ�ാവിനു നൽകു� 
സ�ാത����ൾ' നാമമാ�തമാെണ�ു മന�ിലാകും. എ�ാൽ
ഏവരുെടയും ജീവിത അനുഭവ�െള സാ��മാ�ുേ�ാൾ,
*ജീവാ�ാവിന് ശരീര�ിനു േമൽ ആവശ�മായ
സ�ാത���െ�യും അവകാശെ�യും തദ�ാരാ
അധികാരെ�യും ശരീരം നൽകിയി���*് എ�തും
�പസത്ുത അളവുെകാ� വ്��ിസ�ാത���േ�ാെട സ��ം
കാര��ളിലും സമൂഹ കാര��ളിലും �പവർ�ി�ുവാൻ
ജീവാ�ാവിനു കഴിയുെമ�തും സത�മാണ.്

*ജീവാ�ാവിന് വ��ിസ�ാത���െ� ശരീരം
അനുവദി�ിരി�ുകയാലും, ജീവാ�ാവിെനയും
ശരീരെ�യും മഹാലയി�ി�� �പവർ�ി�ി�ുകയാലും,
'മരണം വെര',അഥവാ 'ശരീര�ിൽ നി�ും ജീവാ�ാവിെന
പുറ�ാ�ും വെര', "എെ� ശരീരം" എ�്പറയാനും 
�പസത്ുത ശരീര�ിലൂെട ആന��െളയും േവദനകെളയും
അനുഭവി�ാനും ജീവാ�ാവിന് സാധി�ു�ു.
മഹാഅനുവാദമു� എ്�ും സാരം.*
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ഭ�ണം, മരു�ുകൾ, മദ�ം, മയ�ുമരു�ുകൾ തുട�ിയവ
ജീവാ�ാവി� ഇഷട്�പകാരേമാ അ�ാെതേയാ ബാഹ�
ശ�ികൾ കാരണമായിേ�ാ ശരീര�ിൽ �പേവശി�ാൽ
ശരീരം �പതി�പവർ�ി�ു�താണ.് ജീവാ�ാവിന ഉ്േ�ഷം
വർ�ി�ു�തും ബു�ി�ഭമം ഉ�ാകു�തും, ഭാഗികമാേയാ
പൂർ�മാേയാ േബാധം നഷട്െ�ടു�തും ഒെ�
ജീവാ�ാവിെ� നി�ാരതയും നി�ഹായതയും; ശരീര�ിൽ
നി�ു� ഭി�തയും സുവ��മാ�ു�ു�.്

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

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

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

മ�ായ ഭൂമിയിെല അനവധി മൂലക�ള�ം സംയു��ള�ം
െകാ�ാണ് എ�ാ ജീവികള�െടയും 'ശരീരെ�
സൃഷട്ി�ി���ത '് എ�ു വ��മാകുേ�ാൾ, ശരീരേ�ാടും
�പത��താ ഭൂമിേയാടും ഓേരാ ജീവാ�ാവിനും കട�ാട്
ഉ�ാകു�ു. *ശരീരമായിരി�ു� ൈദവാംശ�ൾ
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു� രൂപവും അറിവും
ശ�ികള�മാണ് ജീവികെള േപാലും അേന�ാന�ം
വ�ത�ാസെ�ടു�ു�തും സൃഷട്ി�ു�തും
പരിപാലി�ു�തും !* ശരീരമായി രൂപാ�രെ�ടു� മ�ിെല
വസത്ു�ള�െട സ�ഭാവ�ൾ�ും ഗുണേദാഷ�ൾ�ും
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ജീവാ�ാവിനു േമൽ സ�ാധീനം െചലു�ാൻ
കഴിയുെമ�തിന് വ�ത�സത് ഭ�ണ സാധന�ള�ം
മരു�ുകള�ം മ��ം സൃഷട്ി�ു� �പഭാവം സാ��വുമാണ.്
അതായത �്പത��മായി കർ�ാവായി�� �പവർ�ി�ത്
ൈദവമാണ;് ഭൂമിയാണ;് ശരീരമാണ.് അേതസമയം മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവം, ജീവാ�ാവിെന സൃഷട്ി�ി���ത്
ഭൂമിയുെട ഭാഗമായ�. *'ത��മസി' � യ്ഥാർ��ിൽ
ശരീരവുമായാണ്ബ�ം; ആ�ാവുമായ�;* എ�ാണ്
അതി�ർ�ം.ചുവെട 2ൽവിശദീകരണം തുടരു�ു�.്

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

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

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

*(2)*. 'മഹാശ�ിയും ഭൂമിയും മ��ം ശരീരവുമായ ൈദവം',
കു�ു�ളായ ജീവാ�ാ�ൾെ��ാം, മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം മഹാസമനീതിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു.

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

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

മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയുമായ ഏകൈദവം,
*സൃഷട്ികള�ം കു�ു�ള�മായ ജീവാ�ാ�ൾെ��ാം
മഹാസമനീതിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ത അ്വരുെട
ശരീര�ിൽ ഗുണ�െളയും ജ�ഗുണ�െളയും
സൃഷട്ി��െകാ�ാണ.്* മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ,
ശരീരം സൃഷട്ി�ു�തായി� �്പത��മായി മന�ിലാ�ാൻ
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കഴിയു� ഗുണ�ള�ം ജ�ഗുണ�ള�മാണ് അഥവാ
*ശരീരമാണ് ജീവാ�ാ�ൾെ��ാം മഹാസമനീതിെയ
മഹാഅനു�ഗഹി��* നൽകു�ത.് *ജീവിനിർ�യം, സ�്തീ
പുരുഷൻ, രൂപം,അവയവ�ള�ം �പവർ�ന�ള�ം,ആയു�,്
ആേരാഗ�ം, മുഖഛായ, സൗ�ര�ം, നിറം, ഉയരം, െതാഴിൽ
അഭിരുചി, വിേനാദ അഭിരുചി, ജനന�ലം, ബു�ിശ�ി,
ഓർ�ശ�ി,* തുട�ിയവയാണ *്ജ�ഗുണ�ൾ* എ�്
മു�് സൂചി�ി�ിരു�ു . ശരീരം മഹാനിർ�ഹി�ു�
മഹാനീതികാര��െള ജീവാ�ാവിനു െച�ാൻ
കഴിയു�ത�ാ എ�തിന *്ഒരു ഉദാഹരണം* കുറി�ാം :
ഇ�െ� ഭൂമിയിെല സുമാർ 700 േകാടി ജന�ൾ�്
'തുല�മായസൗ�ര�ം' നൽകിയാൽ മുഖഛായ,അവയവ രൂപം,
നിറം, സ�്തീപുരുഷൻ എ�ിവയിെല വ�ത�ാസ�ൾ
അവസാനി�ു�തും അേന�ാന�ം തിരി�റിയാൻ കഴിയാെത
ജന�െള�ാം കഷട്െ�ടു�തുമാണ.് *മുഖഛായ*
േപാെലയു� കാര��െള നിർ�ഹി�ാൻ ജന�െളേയാ
(ജന�ള�െട) ഭരണാധികാരികെളേയാ ചുമതലെ�ടു�ാൻ
ൈദവം ത�ാറായാൽ, േവേ� േവേ� എ�ുപറ�്
ഭരണാധികാരികൾ ഉൾെ�െട എ�ാ ജന�ള�ം
നിലവിളി�ു�താണ.് മ�� ജ�ഗുണ�ളായസ�്തീപുരുഷൻ,
ആയു�,് ആേരാഗ�ം, മുഖഛായ, നിറം, ഉയരം, െതാഴിൽ
അഭിരുചി, വിേനാദ അഭിരുചി, ജനന�ലം, ബു�ിശ�ി,
ഓർ�ശ�ി, തുട�ിയവയിെല വ�ത�സത്ത കൂടി
ജീവാ�ാ�െള ഏ�ി�ാനാവുേമാ എ�തും ചി�ി�ണം !
ജ�ഗുണ�ളിെല വ�ത�സത്ത; അതിസ�ീർ�വും
അതിവിപുലവുമായ മു�� പിൻജ��ൾ, കാലഘ�വും
ജനെ�രു�വും ശാസ�്തവികസനവും സമന�യി�്
ആവശ�മാ�ു� ബഹുവിധ കാര��ൾ, തുട�ിയവെയ�ാം
ജീവാ�ാവിനു െച�ാൻ കഴിയാ�തായ
മഹാനീതികാര��ളാണ.്
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കൂടാെത ഭൂക�ം, സുനാമി, അ�ിബാധ, അ�ി പർ�തം,
കാ��തീ, െകാടു�ാ�,് മ�,് മഴ, െവയിൽ, ചൂട,് കാലാവ�,
തുട�ിയവയും ഉൾെ�� സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം എേ�ാഴും മഹാഭരി�ു�ത്
ജീവാ�ാേവാ മ��� ജീവികേളാ അ�ാ എ�ത വ്ളെര
�പധാനമാണ.് ഓേരാ �പേദശ�ളിെലയും കാലാവ�
അ�െമാ�് വ�ത�ാസെ�ടുേ�ാൾ, ഉദാഹരണമായി�്
സൂര�െ� ചൂട്കൂടുകയും നദികള�ം േതാടുകള�െമ�ാം
വ�ിവരള�കയും ജല�ാമം രൂ�മാവുകയും െച���ത്
തുടർ�ാൽ ഭരണാധികാരികൾ ഉൾെ�െടയു�
ജന�ൾ�ും മ�� ജീവികൾ�ും നാടും കാടും
ഉേപ�ി�ുകേയാ ദാഹി�� മരി�ുകേയാ േവ�ിവേ��ും!

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

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

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

ജീവാ�ാവ് സുഖദുഃഖ�െള അനുഭവി�ുേ�ാൾ,
ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു� ജീവിശരീരവും, ശരീര�ിെ�
ഭ�ണ രൂപ�ിലു� 'പഴ�ൾ, പ��റി, മാംസം തുട�ിയ
ജീവിശരീര�ള�ം' �പധാനമാണ എ്��ാെത ജീവാ�ാവിെ�
രൂപമ�ാ വിഷയമാകു�ത.് കാരണം ആന��ളിലും
ആന��ള�െട അളവുകളിലുമാണ് മഹാസമനീതിെയ
മഹാഭ�ദമാ�ിയി���ത;് ശരീരെ� ഉപേയാഗെ�ടു�ി
ശരീരം തെ� െച��� കാര��ളാണ!്. മഹാനീതിശാസ�്ത
പാഠ�ൾ പഠി�ുേ�ാൾ, മുകളിൽ �ഹസ�മായി
വിശദീകരി�തുേപാെല, ജീവാ�ാവിന്ശരീര�ിലൂെട
സമആന��െളയും േവദനകെളയും '�പത��മായി'
സ�ാനി�ു�ത സ്��െമേ�ാണമു� ശരീരം സ�യം
തെ�യാെണ� േ്ബാ��മാകു�താണ.്
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*ശരീരമാണ �്പധാനം;ആ�ാവ�.*
വ��ിപരമായ അസത്ിത��െളയും അഥവാ ജനനെ�യും
ജീവിതെ�യും മരണെ�യും, ആന��െളയും
ആവിഷ�്രി�ി���ത്ശരീരെ� ആസപ്ദമാ�ിയാണ.്
അതായത മ്നുഷ�െര�ാം സ�യം അറിയു�തും അേന�ാന�ം
അറിയു�തും സേ്നഹി�ു�തും �പണയി�ു�തും
പരിചരി�ു�തും ശു�ശൂഷി�ു�തും സഹായി�ു�തും
ശി�ി�ു�തും ഭരി�ു�തും �പാർ�ി�ു�തും
വിേനാദി�ു�തും േവദനി�ു�തും ആന�ി�ു�തു
െമ�ാം ശരീരെ� ആധാരമാ�ിയാണ.് ചു��മു�വേരാടു
ന�തു െചയത് ആ്ന��െളയും പുണ�െ�യും േനടു�തും,
അധർ��െള െചയത്്അധാർ�ികമായ ആന��േളാ
െടാ�ം പാപവും മാനുഷികമായ ശി�കള�ം
ൈദവശി�കള�ം േനടു�തും, ശരീരെ�
ആധാരമാ�ിയാണ.് മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം ഓേരാ
ജീവാ�ാവിനും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� 100
മനുഷ� ജ��ളിലും ശരീരമാണ്�പധാനം; ആ�ാവ�;
ശരീര�ിെ� �പവർ�ന�െള ആധാരമാ�ിയാണ്
ആന��െളയും, മാനുഷികമായ ശി�കെളയും
ൈദവശി�കെളയും അനുഭവി�ു�ത.്

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

മനുഷ�ാവ�യിൽ എ�ു� ജീവാ�ാവ് 100
മനുഷ�ജ��ളിലൂെട (+ഒരു പശു/കാള ജ�ം) അന�മായ
ആന��െള അനുഭവി��ം ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി��ം
േമാ�െ� േനടു� വിധ�ിലാണ്ജീവിതകാര��െള
മഹാഒരു�ിയി���ത;് ൈദവം നൽകു� വിധ�ില�.
മഹാവാ�ല�മായ ൈദവം േമാ�െ� മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകുകയാണ്യഥാർ��ിൽ സംഭവി�ു�ത്എ�്
കാല�കേമണ മാ�തം ജീവാ�ാവ് തിരി�റിയു�
വിധ�ിലാണ മ്ഹാസംവിധാനം െചയത്ി���ത.്
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േമാ�ം േനടും വെരയും ജീവാ�ാവിനു ലഭ�മാവു� ശരീരം,
നി�ിതമെ��ു പറയുേ�ാൾ അ�പധാനമാണ ശ്രീരം എ�്
െത�ി�രി�രുത.് *പുനർ���ൾ ഉൾെ�െട ഓേരാേരാ
ജ��ിലും, മുകളിൽ വ��മാ�ിയതു േപാെല
ജീവാ�ാവിെ� അസത്ിത�വും ജീവിതവും അതാതു
ജ��ളിൽ ലഭ�മാവു�ശരീരെ�ആധാരമാ�ിയാണ.്*

ജീവാ�ാവിെ� ആന�ം എ�ത ശ്രീരെ�ആ�ശയി�ാണ്
എ�് പറയുേ�ാൾ, ശരീര�ിന് അംഗഭംഗേമാ
അംഗൈവകല�േമാ സംഭവി�ാൽ, ജീവാ�ാവിെനയും
ബാധി�ു�ു എ�താണ്വാസത്വം. ഒരാെള അ�ൻ,
േകാ��ൻ, െപാ�ൻ, ബധിരൻ, ഊമ, മുട�ൻ,
ഒ�ൈ��ൻ, ഒ��ാലൻ എ�ി�െനെയ�ാം
വിളി�ുേ�ാൾ ജീവാ�ാവ് എ� സ�ത�െ�യാണ്
യഥാർ��ിൽ വിളി�ു�ത.് *ജീവാ�ാവിന്
അംഗൈവകല�ം സംഭവി�ു�ു എ��ാ അതി�ർ�ം.*
ശരീര�ിെ� �പാധാന�മാണ െ്വളിവാ�ു�ത.്

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

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

*(4)*. ൈദവ�ിെ� �പത��മായ അംശമാണ്ശരീരം
എ�ും, 'ത��മസി'�് ശരീരവുമായി മാ�തമാണ്
ബ�െമ�ും, ജീവാ�ാവുമായി�് ബ�മിെ��ും
മഹാശാസ�്തപരമായി� മ്ുകളിൽ വിശദീകരി�� കഴി�ു.*
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*ഭാരത�ിെല മുഖ� ആ�ീയ ദർശനമായ ത��മസിയുെട
യഥാർ�മായ അർ�െ� പുനഃ�ാപി�� െകാ�്
ഭൂമിയിെല സമസത് മത�ള�െടയും സംഹാരം ഉടൻ
മഹാആരംഭി�ു� ൈദവവി�വേ�ാെട
പൂർ�ിയാകു�താണ.്*

...........

*പ�ഭൂത�ള�െട*യാഥാർ��െ�
മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ു�ു:

ൈദവം �പപ�െ�യും ജീവികെളയും സൃഷട്ി�ി���ത്
*ഭൂമി, ആകാശം, വായു, െവ�ം, അ�ി, എ�ീ
പ�ഭൂത�ൾ* െകാ�ാെണ� ഭാരത�ിെല ആ�ീയ
ദർശന�ിലും ചില കടു� പിഴവുകൾ സംഭവി�ി���.്* .....
(ഓംസത�ം േഡാട്േകാം എ� െവബൈ്സ�ിൽ നി�ും
സൗജന�മായി ഡൗൺേലാഡ് െച�ാൻ കഴിയു�
മഹാ�ഗ��ിെല *മ�ടി* എ� വിഭാഗ�ിൽ കൂടുതൽ
വിശദീകരണ�ൾ ലഭ�മാണ.് മ�ിൽ നി�ും അടി�താണ്
സർ�വും... വീ�ും മ�ിൽ അടിയു�തുമാണ്
എ�ി�െനെയ�ാം അർ��ള�� മ�ടി എെ�ാരു
�പേദശെ�േകരള�ിൽ മഹാഒരു�ിയി��മു�.്)

'മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവം'തെ�യാണ്
ആകാശം,വായു, െവ�ം,അ�ി,എ�ിവയും
മഹാസൃഷട്ി�ു�ത എ്�താണ യ്ാഥാർ��ം.

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

.......

ഭൂമിയുെട ആവരണമായി� വ്ായുവിെന സൃഷട്ി�ി���തും
സംര�ി�ു�തും ഭൂമി അഥവാ മ� ത്െ�യാണ.് ഭൂമി,
െചാ�, വ�ാഴം, ശനി, തുട�ിയ �ഗഹ�െള െവറും
പി��ളായും �പപ��ിൽ എ�െനെയാെ�േയാ
സംഭവി� സേ്ഫാടന�ള�െട ഭാഗമായി രൂപെ��വെയ�ും
മ��ം കണ�ാ�ാെത മ�ായ ൈദവ�ിെ� ഖരരൂപ
ഭാഗ�ളായും ഭൂമി/മ�് മഹാനി�യി�ുേ�ാൾ
അവിട�ളിെല വസത്ു�ളിൽ നി� െ്വ�വും വായുവും
അ�ിയും സൃഷട്ി�െ�ടുെമ�ും മന�ിലാവു� മുറയ�്്
ആധുനികശാസ�്തം കൂടുതൽ സത��െള
കെ��ു�താണ.്.....

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

ആകാശവും സൂര�നും ച��നും ന��ത�ള�െമ�ാം
മ��മായി�് അഥവാ ഭൂമിയിെല ജീവിജീവിതവുമായി�്
ബ�െ��ിരി�ുകയാണ.് അ�െനയെ��ു വാദി�ു�വർ
ഉ�ാവി�.

*ഭൂമിയിെല ജീവികൾ� അ്ഥവാ ജീവാ�ാ�ൾ�്
സൂര�നിൽ നി�ും �പകാശവും ചൂടുെമാെ�
ലഭി�ുകയാണ;് ജീവികൾ സൂര�നിൽ േപായി
െകാ�ുവരികയ�.* ശരീരവും മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവം, കു�ു�ളായ ജീവികൾ�്�പകാശവും
ചൂടുെമാെ� ലഭ�മാ�ു�തിനു േവ�ി സൂര�െനയും
ച��െനയും ഒെ� സൃഷട്ി�തായി മന�ിലാ�ാൻ
എ�ാണ �്പയാസം? *ഓേരാ ജീവിയുെടയും ജനനം
മുതൽ മരണം വെരയു� സർ� ആ�ഗഹ�െളയും
ആവശ��െളയും സാധി�� തരികയും, സാധി��
തരാൻ ശ�ിയു�തുമായ  ഭൂമിയായ ൈദവെ�
മന�ിലാ�ാനാൻ, ഭൂമിയുെട കു�ു�ൾ�്
കഴിയാ�ത ക്ഷട്�ിൽകഷട്മാണ.്*
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*ഭൂമിയായ ൈദവ�ിെ� അംശ�ളായ ഓകസ്ിജൻ, ജലം,
ശരീരം എ�ിവയുെട മഹാവാ�ല�െ�യും
മഹാനീതിെയയും അനുഭവി�,് ഭൂമിയിൽ ജീവി�� െകാ�,്
ആകാശ�ിെല ൈദവെ� അേന�ഷി�ു�വർ െചറുതും
വലുതുമായൈദവനി� തെ�യാണ െ്ച���ത.്*

ഭൂമിയിെല ജീവിതം താല�്ാലികമാെണ�ും
അ�പധാനമാെണ�ും, സ�ർ��ിെല സുഖ�ൾ
നിര�രമാെണ�ും, സ�ർ�െ� േനടണെമ�ിൽ വ�ത�സത്
മത�ളിൽ പറയു�തു േപാെല (വ�ത�സത്മായി !?)
ജീവി�ണെമ�ും ആവശ�െ�ടു�വർ വി��േപായ ഒരു
വലിയ സത�മു�.് *ഭൂമിയിെല ജീവിതെ�യും
ന�തി�കെളയും ആധാരമാ�ിയാണ*് സ�ർ�നരക�െള
നി�യി�ു�െത�ു പറയുേ�ാൾ *ഭൂമിയും ഭൂമിയിെല
ജീവിതവും ഇെ��ിൽ* സൃഷട്ികള�ം സ�ർ�നരക
�ള�ം അവിടുെ� പൂ�ാ�ിൈദവവും ഇെ��്
അവർ തെ� സുവ��മാ�ുകയാണ.് ല�ി�ാനും
പ�ാ�പി�ാനും, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
ഭൂമിെയയും ഭൂമിയുെട അംശമായ ശരീരെ�യും
ബഹുമാനി�ാനും, ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ാനും
മനുഷ�രുെടെയ�ാം സ�ത�മായ ജീവാ�ാ�ൾ�്
�ശ�ി�ാവു�താണ.് മടി�ു�വെരയും അഹംഭാവികെള
യും സ�യം തിരു�ി�ി�ാൻ േപാ� കു�മ� പ�തികൾ
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിലു�;് മുകളിൽ 1ലും 2ലും
വിശദീകരി�ി���.്
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മ�ായ ൈദവം, സൂര�ച���ാെരയും ന��ത�െളയും മ��ം
മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���ത് മഹാ�പപ�സൃഷട്ിയുെട
ഭാഗമായി�ാെണ�് മഹാ�ഗ��ിൽ വിശദീകരി�ി���.്
ഭൂമിയിൽ ഉടൻതെ� ൈദവവി�വവും തുടർ� സ്ംഹാരവും
ആരംഭി�ുേ�ാൾ, ഭൂമിയിെല ജീവികള�െട
പുനർ�നനെ� ച��നിലാണ് മഹാനിർ�ഹി�ുക.
ന��ത�ള�െട സൃഷട്ി�് ജീവികള�െട ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരവുമായാണ്ബ�മു�ത;് ചുവെട േവറി�്
വിശദീകരി�ു�ു�.്

UnQuote: UnQuote: UnQuote
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മഹാനീതിപതിയായൈദവം ജ�ഗുണ�െള
മഹാഭരി�ു�ത മ്നുഷ�രുെട ന�തിനാണ.്

യാെതാരു മനുഷ�ർ�ും ഭരി�ാനാവാ� വിധ�ിൽ
മഹാസ�ീർ��ളാണ ജ്�ഗുണ�െള� സ്ുവ��
മായിരി�ുമേ�ാ.അേ�ാൾ മഹാശ�ിയും മഹാനീതി
പതിയുമായ ൈദവം ജ�ഗുണ�െള മഹാ
ഭരി�ുേ�ാൾ, മനുഷ�ർ�്ആശ�സി�ാനാകു�ു,
മനുഷ�ർ അറിയാെതെയേ�ാണം �പത��
ൈദവമായ സ��െമേ�ാണമു� ശരീരം നിർ�ഹി
�ു� മഹാ�പതിഭാസമാകയാൽ അേനകർ�്
ആന�ി�ാനാവു�ി�എേ�യു��.

മു�് വ��മാ�ിയതുേപാെല, ജ�ഗുണ�ളിൽ 
വ�ത�ാസ�ളിരിെ�, മനുഷ�ർ�്അഥവാ മനുഷ�
ഭരണാധികാരികൾ�് യാെതാരി�ലും സമനീതി
നൽകുവാൻ സാധി�ു�ത� എ�ു കൂടി
െവളിെ�ടു�ു. സമനീതിനൽകുെമ�ു� സത�
�പതി�കെള മനുഷ� ഭരണാധികാരികൾ നട�ാതി
രി�ുകേയാ, രാഷ�്ടഭരണഘടനകൾ എ�
അശാസ�്തീയ/അധമ �പമാണ�െള  ചു��കരി�ുക
േയാ, (മഹാനീതിപതിയായ ൈദവം നിർ�ഹി�ു�)
ജ�ഗുണ�ൾ ഒഴിെകയു� കാര��ളിൽ സമനീതി
നൽകുെമ�് തിരു�ി പരിഷ�്രി�ുകേയാ
െചേ��തായി വരു�ു. മഹാനീതിപതിയായ
ൈദവെ� ഉചിതമായി പരാമർശി�ാെതയും
ബഹുമാനി�ാെതയും പദ�െള ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ
ൈദവനി� കട�ുകൂടു�ു.
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വാ�ുകെള  െകാ�ു� വ�ായാമെ� മാ�ിനിർ�ി,
(�പത�� ൈദവമായ) ശരീരം, കു�ു�ള�െട
മഹാസേ�ാഷ�ിനായും മഹാആന�കരമായ
ജീവിത�ിനായും ജ�ഗുണ�െള സ�യം
നിർ�ഹി�ു�ു എ�ു കരുതുേ�ാൾ സത�ം മാ�തമായ
ൈദവീക തല�ിേല�് മനുഷ�ർ ഉയരു�ു.
മഹാനീതിപതിയായ ൈദവം ഗൂഢെമ� േപാെല
ജ�ഗുണ�െള മഹാഭരി�ുേ�ാൾ, ജ�ഗുണ�െള
മറ�ും അവഗണി��ം, ത�ൾ�ും ത�ള�െട ചു�ിലു
മു� ഭൗതികാവ�കള�മായി െപാരു�െ�ടു�
ജീവിതരീതി മനുഷ�രിൽ ഉ�ാവു�ു. മു�ു
വിവരി�തായ ഓേരാ ജ�ഗുണേ�ാടും
അടി�ാനപരമായി താദാ��ം �പാപി�ു� ഒരവ�
ഓേരാ മനുഷ�രിലും ഉ�ാകു�ു. ഉദാഹരണം
പറ�ാൽ (1) സൗ�ര�ം കൂടിയതായാലും,
കുറ�തായാലും താൻ  െചറു�ം മുതൽ ക�ും
അറി�ും മന�ിലാ�ു� തെ� മുഖഛായെയ
സേ്നഹി�ുകയും ഇഷട്െ�ടുകയും െച���
രീതിയിേല� ഭ്ൂരിപ�ം ജന�ള�ം ഉയരു�ു. (2)
തെ� മാതാപിതാ�െള കൂടുതലായി  സേ്നഹി�ു�
രീതിയിേല� ഭ്ൂരിപ�ം കു�ികള�ം ഉയരു�ു. (3)താൻ 
സ�യെമേ�ാണം തിരെ�ടു�തും താൻ
െച���തുമായ േജാലിയിൽ ഭൂരിപ�ം ജന�ള�ം
സേ�ാഷി�ു�ു. എ�ുെകാ�് 'ഭൂരിപ�ം
ജന�ള�ം' എ� പദ�ൾ ഉപേയാഗി�� എ�തും,
എ�ുെകാ�് എ�ാ ജന�ൾ�ും സേ�ാഷി
�ാനാകു�ി� എ� േചാദ�വും �പസ�മാണ.്
ജ�ഗുണ�ളിലൂെട, മഹാനീതിപതിയായ ൈദവം,
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മഹാനീതിശാസ�്തവുമായി ബ�െ�� അേനകം
മഹാകാര��െള നിർ�ഹി�ു�ു�.് ചുവെട
വിവരി�ു�ു�.് ആവക മഹാകാര��െള
പഠി�ു�േതാെട മനുഷ�ന്ൈദവീക തല�ിൽ 
കൂടുതൽസേ�ാഷി�ാൻ കഴിയു�താണ.്

ജ�ഗുണ�ള�ം മഹാനീതിശാസ�്തവും

മഹാനീതിപതിയായ ൈദവം എ�ാ മനുഷ�ർ�ും
ജീവിതകാര��ളിൽ തു��ത ലഭ�മാ�ുവാൻ
ജ�ഗുണ�െള ഉപേയാഗെ�ടു�ു�ു�.് ലിംഗം,
ആയു�,്ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ം, േദശം, ഭാഷ, െതാഴിൽ
അഭിരുചി, വിേനാദ അഭിരുചി, മാതാപിതാ�ള�െടയും
മ�് ഉ�വരുെടയും ജ� ഗുണ�ൾ  (ആയു�,്
ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ം, േദശം, ഭാഷ, െതാഴിൽഅഭിരുചി,
വിേനാദഅഭിരുചി,സാ��ിക ഭ�ദത, മനെ�ാരു�ം),
തുട�ിയ ജ�ഗുണ�ളിൽ വ�ത�ാസ�ൾ
ഉ�ാേവ�ത് അത�ാവശ�മാെണ�ു മു�്
വ��മാ�ുകയു�ായി. ഉദാഹരണമായി�,്

(1) സ�്തീപുരുഷ സമത�ം. സ�്തീയ�്ും പുരുഷനും
എ�ാ അർ ��ിലും സമത�ം ഉ�ാവണെമ�ിൽ
സ�്തീയ�്്പുരുഷനായും, പുരുഷന്സ�്തീയായും
ജനി�ാനും ജീവി�ാനും സാധി�ണെമ��ാെത മ��
വഴികളി�. അ�െനയിരിെ� സ�്തീപുരുഷ
സമത��ിെ� േപരിൽ മനുഷ�ർ കാ�ി�ൂ���ത്
ശാസ�്തപര മ�ാ� േകാ�പായ�ൾ മാ�തമാണ.്
മഹാനീതി പതിയായ ൈദവം സ�്തീപുരുഷ സമത�ം
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നിർ�ഹി�ു�െത�െനെയ�് ൈദവ നി� :
വ��ിസ�ാത���വും സ�്തീപുരുഷ സമത�വും എ�
അ��ായ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.് ചുവെട
വിവരി�ു�ു�.്

(2)എ�ാ മനുഷ� ർ�ും തു��മായആയു�,്ആേരാഗ�ം,
സൗ�ര�ം തുട�ിയവ ലഭ�മാ�ാനു� മഹാപ�തി
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിലു�,് ജ�ഗുണ�ള�െട
മഹാഭരണ�ിലൂെടൈദവം നട�ാ�ു�ു�.്

(3) എ�ാ ജന�ൾ�ും എ�ാ െതാഴിലുകള�ം
ധർ�ശാസ�്തപരമായി െച�ാനും സമമായ ആന�ം
േനടാനുമു� മഹാപ�തി ജ�ഗുണ�ള�െട
മഹാഭരണ�ിലൂെടൈദവം നട�ാ�ു�ു�.്

ജ�ഗുണ�െളവ�ത�ാസെ�ടു�ിെ�ാ�്
മഹാശ�ിയായൈദവം, മഹാനീതി
നട�ു�ുെവ�ും,അ�െന
മഹാനീതിപതിയായൈദവംകൂടി

ആയി�ീരു�ുെവ�ുമാണ മ്ുകളിെല 3
ഖ�ികകള�െട ഉ�ട�ം.അെത�െനെയ�്
മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ുകയാണ്

അടു�ഘ�ം.
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((ജ�ഗുണ�ളായും അ�ാെതയും വർ �ി�ു�
ഘടക�ള��.് ഉദാ:വ��ികള�െട ജനനം,ൈശശവം,
ബാല�ം, കൗമാരം, യൗ�നം, വാർ �ക�ം, ശരീരവളർ�,
അംഗൈവകല�ം, മുഖ�ുരു, മീശ, കഷ�ി, നര,
ചുളിവ,് പാ�,് ദഹനം, വിസർ �നം, �പത���ാദനം,
ഉ�വരുെട വിേയാഗം/മരണം, സ��ം മരണം, ശ�സനം,
േരാഗ�ള�ം േരാഗ/അപകട മു�ികള�ം.
അവകെളയും െവയിൽ, മഴ, ഭൂക�ം, ഉരുൾ െപാ�ൽ,
അ�ിപർ�തം, െവ�െ�ാ�ം, കാ�,് െകാടു�ാ�,്
കാ��തീ, ഭൂഗുരുത�ാകർഷണം, േവലിേയ�ം,
േവലിയിറി�ം, തുട�ിയ �പധാന കാര��െളയും
എ�ായേ്�ാഴും മഹാഭരി�ു�ത മ്ഹാനീതിപതിയായ
ൈദവമാണ.്))
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മഹാപുനർ��സി�ാ�ം

െചറിയ ഒരു മുഖവുര െകാടു�ു�ു :

പുനർ��സി�ാ�െ���ി ഹി�ുമത�ിലും മ�്
അനവധി മത�ളിലും സൂചനകള��.് എേ�ാ
േപാെലാെ�േയാ വിശ�സി�ു�വരും ഏെറയു�.്
പുനർ ���ൾ ഉ�ാവു�ത് പാപ�ൾ
െകാ�ാെണ�ും പുനർ���ൾ ഉ�ാവാതിരി�ാ
നായി ആ�ീയ കാര��ളിലും ധർ�കാര��ളിലും
�ശ�പതി�ി�ണെമ�ും ഹി�ുമത പ�ിത�ാരായി
അറിയെ�ടു�വരും; സ�ാമി, സന�ാസി, ഗുരു,
പുേരാഹിതൻ തുട�ിയ വിേശഷണ�േളാെട
ജീവി�ു�വരും എേ�ാഴും �പഭാഷണ�ൾ
നട�ാറു�.് �പസത്ുത പ�ിത�ാർ , ത�ൾ 
ശരിെയ�ു കരുതു�തും വിശ�സി�ു�തുമായ
ആ�ീയ കാര��െളയും ധർ�കാര��െളയുമാണ്
�പചരി�ി�ു�ത.് അ�രം ആ�ീയ �പചരണ�ൾ
നട�ു�തും സ�യം ആ�ീയ കാര��ളിൽ െപ�്
അവർ ജീവി�ു�തും ഉ�തമായ ജീവിതാവ�
ആെണ�ും ത�ൾ ൈദവവുമായി വളെര അടു�ു
നിൽ �ു�വരാെണ�ും അവരിെല വലിെയാരു ഭാഗം
കരുതു�ു�.്

സ�ാമിമാരും സന�ാസിമാരും ഉൾെ�െട വ�ത�സത്
മത�ളിെല പുേരാഹിതരും പ�ിതരും േനതാ�ള�ം
എ�ത �ശമി�ി��ം ഭൂരിപ�ം ജന�ള�ം ഭൗതിക
കാര��ളിൽ ഇടെപ�� ജീവി�ു�തും, െചറിെയാരു
മതവിഷയം ഉ�ായാൽ  േപാലും മത�ഭാ�ു മൂർ�ി�,്
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സ�ാമിമാരും മ��ം ഓതി�� / ചൂട പ്ിടി�ി�ു�
ആ�ീയവചന�െള വിഷയമാ�ാെതയും തീർ�ും
അവഗണി��ം, മതജാതി യു��ൾ�്നിര�രം
ഇറ�ി��റെ�ടു�തു കാണാം. മാ�തമ�, മു�്
ശാ�ിെയ��ിയും അഹിംസെയ��ിയുെമാെ� ത�ി�/്
�പഭാഷണം നട�ിയ ചില സ�ാമിമാെര�ിലും മത�ഭാ�്
പിടിെപ�,് ത�ള�െട വചന�ൾ�് പുതിയ
വ�ാഖ�ാന�ൾ നൽ കിെ�ാ�,് മത�ഭാ� പ്ിടിെപ�
ജന�െള കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപകട�ളിേല�ു
നയി�ാനായി ഇറ�ി�ി രി�ു�തും കാണാം.

മുഖവുരയായി ചില അനുഭവ കാര��െള
കുറി�ത്ഇ�്മഹാപുനർ��സി�ാ�െ�
�പഭാഷണ�ളിലൂെടയും മ��ം അപഹസി�ാൻ
അേനകർ ത�ാറാവു�ു എ� വാസത്വെ�
അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ.് എ�ാൽ മതജാതി
േദശ സംഭാഷണ�ളിെല ബു�ി�സർ�ുകൾ 
അ� ജീവിതം / വസത്ുത. ൈദവ�ിെ�
�പിയെ�� കു�ു�േള, ഭൂമിയിെല എ�ാ
മനുഷ�രും (എ�ാ ജീവികള�ം), മഹാപുന ർ��
സി�ാ�ം �പകാരം മാ�തമാണ്ജീവി�ു�ത;്
മഹാനീതിയിെല മഹാഗൂഢത ഉൾെ�െടയു�
കാര��െള ചുവെട മഹാശാസ�്തപരമായി
വിശദീകരി�ു�ു�.് ഭൂമിയിലു� വളെരേ�ർ,
തൽ�ാലം സത�െ� വിശ�സി�ാ�തു
െകാ� സ്ത�ം സത�മ�ാതാകു�ി�.
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മഹാപുനർ��സി�ാ�െ�
അപഹസി�ു�വരായയാെതാരാെളയും,
മഹാപുനർ��സി�ാ�ം (ൈദവം)
അപഹസി�ുകയി�, മഹാപുനർ��
സി�ാ� �പകാരം, മഹാവാ�ല�േ�ാെട
തിരു�ുകയും,സേ�ാഷി�ി�ുകയും,
ഒെ� െച���തുമാണ.് മഹാേ�ശഷഠ്മാണ്
മഹാപുനർ ��സി�ാ�ംഎ�ു സാരം.
സൃഷട്ിയുെട ഉേ�ശം �ിതിയാണ.് ഏവരും
ജനി(�ി)�ു�ത്ജീവി�ാനാണ.് ജീവി�ുകയാണ്
എ�ാവരും െച���തും.

മരണെമ�ത,് ജനന�ിെ�േയാ ജീവിത�ിെ�േയാ
അവസാനമ�; മറി� മ്ഹാനീതിയുമായി ബ�െ�� ഒരു
താൽ �ാലിക �പതിഭാസം മാ�തമാണ.്
മഹാ�പപ��ിൽ മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
സൃഷട്ി�ു�െത�ും മഹാഅർ�പുഷട്മാണ.്
കു��ള�ം കുറവുകള�മി� തെ�. അ�െനയിരിെ�
മരണവും പുനർ ���ള�മു�ാവു�ത പ്ാപ�ൾ
െകാ�ാെണ�ും പുനർ���ൾ ഉ�ാവാതിരി�ാ
നായി സന�ാസിമാരും മ��ം ശരിെയ�ു കരുതു�തായ
ആ�ീയ കാര��ളിേല�ും (അ)ധർ�കാര��ളിേല
�ും �ശ�പതി�ി�ണെമ�ും ഏെറ സന�ാസിമാരും
മതപുേരാഹിത�ാരും മ��ം ജന�െള ഉപേദശി�ത്
അ�ാനം െകാ�ു� ൈദവനി�യാണ.് അവരുെട
മേനാേരാഗ�െളജന�ൾസ�ീകരി�താണ െ്ത�.്
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സ�്തീപുരുഷ വ�ത�ാസം (ലിംഗം), ആയു�,്
ആേരാഗ�ം, സൗ�ര�ം, നിറം, ഉയരം, േദശം,
ഭാഷ, െതാഴിൽഅഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി,
മാതാപിതാ�ള�െടയും മ�് ഉ�വരുെടയും
ജ� ഗുണ�ൾ  (ആയു�,് ആേരാഗ�ം,
സൗ�ര�ം, േദശം, ഭാഷ, െതാഴിൽ അഭിരുചി,
വിേനാദ അഭിരുചി, സാ��ിക ഭ�ദത,
മനെ�ാരു�ം), തുട�ിയ ജ�ഗുണ�ളിൽ
ശാസ�്തീയ വ�ത�ാസ�ൾ വരു�ിെ�ാ�്
മഹാ�പപ��ിലു� തെ� എ�ാ
കു�ു�ൾ�ും മഹാസമത�ം
നൽകാനു� മഹാനീതിപതിയായ
ഏകൈദവ�ിെ� മഹാപ�തിയാണ്
മഹാപുനർ��സി�ാ�ം.

എ�ാകു�ു�ൾ �ുംഎ�ാ
ആന��െളയും മഹാസമമായി

ആസ�ദി�ുവാൻഅവസരം നൽ കു�മഹാ
പ�തി കൂടിയാണ്

മഹാപുനർ��സി�ാ�ം.

എ�ാ മനുഷ�ർ�ും 100 മനുഷ�ജ��െള
ൈദവം നി�യി�ിരി�ു�ുഎ�തും ഒരു
സൃഷട്ിച�കമായ 10000വർഷ�ളിലായി� 1്00
ജ��െളപൂർ �ിയാ�ണെമ�തും
മഹാപുനർ��സി�ാ�ം �പകാരമു�
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മഹാപ�തിയാണ.്കൃഷി�ാരനായും,
െനയ�്ുകാരനായും,വിമാനൈപല�ായും,
ഭരണാധികാരിയായും ഒെ�എ�ാ
േജാലികളിലും �പവർ�ി�ാനുംഎ�ാ
േജാലികെളയുംആസ�ദി�ുവാനുംഎ�ാ
ജന�ൾ�ുംഅവസരം നല ്കു�മഹാ

പ�തി കൂടിയാണ്
മഹാപുനർ��സി�ാ�ം.

ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�വ�ത�സത്
രാജ��ളിൽജനി�ാനും,വ�ത�സത്
സൗ�ര��േളാെടയുംവ�ത�സത്
സംസ�്ാര�േളാെടയും,വ�ത�സത്
ഭാഷകേളാെടയും,വ�ത�സത്�ളായ
കാലാവ�കളിൽജീവി�ാനു�മഹാ

പ�തി കൂടിയാണ്
മഹാപുനർ��സി�ാ�ം.

50സ�്തീ ജ�ം, 50പുരുഷജ�ംഎ�ി�െന
ഓേരാ മനുഷ�നും 100ജ��ളിലൂെടസ�്തീ

പുരുഷസമത�വും േനടു�ുഎ�്
ശാസ�്തപരമായി െതളിയി�ുേ�ാൾ ,സ�്തീ
പുരുഷസമത��െള മംഗളെ�ടു�ു�

മഹാനീതിവ�വ�ിതിയാണ്
മഹാപുനർ��സി�ാ�ം.സമത��ള�െട

േപരിൽ മനുഷ�ർ നട�ു�
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േകാ�പായ�ൾ�അ്േതാെട
അവസാനമു�ാകു�തുമാണ.്

..തീർ�ി�, മനുഷ�രുെട ഭരണ�ിന്
അനുവദി�ി���തായ ഭൗതികശാസ�്തം,
ധർ�ശാസ�്തം,നീതിശാസ�്തംഎ�ിവയുെട
ഘടക�ളിൽ മനുഷ�ർ പിഴവുകെള

വരു�ുേ�ാൾ,അവെയപരിഹരി�ുവാനും,
മനുഷ�ർ� െ്ത��കെളതിരു�ുവാൻ
അവസര�ൾനൽകു�തിനും,സമനീതി
നട�ാ�ു�തിനുമു� മഹാപ�തിയാണ്

മഹാപുനർ��സി�ാ�ം.
ഉദാഹരണ�ിന ജ്ീവിത�ിെ�അവസാന
േവളകളിൽഅഥവാ മരണ�ിനു മു�്
ത�ൾെചയത്ുകൂ�ിയ െത��കെള
തിരി�റിയുകയും,അവയുെട േപരിൽ 
പ�ാ�പി�ുകയും െച���വർ �്
െത��കെള തിരു�ിെ�ാ� പ്ുതിയ
ജ��ിൽ പുതിയശരീരേ�ാെട

ജീവി�ുവാൻ അവസരം നൽകു�മഹാ
പ�തി കൂടിയാണ്

മഹാപുനര ്��സി�ാ�ം.
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മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരംസമസത്
ജീവികെളയുംശി�ി�ുവാനും

തിരു�ുവാനും,സമസത് ജീവികൾ�ും
സമആന��െളയുംഅന�മായ മഹാ
ആന��െളയും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകാനു�മഹാപ�തിയാണ്
മഹാപുനര ്��സി�ാ�ം.

100 ജ��ളിലൂെട ഓേരാ മനുഷ�നും കട�ു
േപാകുേ�ാൾ , ഭൂമിയിലു� അന��ളായ
ജീവിതാന��െള അറിയാനും അനുഭവി�ാനും
ആസ�ദി�ാനും മനുഷ�ന അ്വസരമു�ാകു�ു.
ആ�ീയ സാ�ാത�്ാരം / േമാ�ം എ�
അ��ായ�ിലും,ൈദവ വി�വ വിശകലനം 4ലും
വിസത്രി�തുേപാെല, 100 ജ��ൾ�ു േശഷം
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം േനടുേ�ാൾ, മനുഷ�ന്
താൻ  അനുഭവി� അന��ളായ സുഖ�െള
അഥവാ ആന��െള അന�മായി
അനുഭവി��െകാ�ിരി�ുവാൻ മഹാവാ�ല�ം
കൂടിയായ മഹാമാതാവായ മഹാേദവി എ�ാ
കു�ു�െളയും മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു.

മഹാ�ഗ��ിൽ ജീവെ�യും ജീവാ�ാവിെ�യും
വാതകസംബ�മായ ഭൗതിക അസത്ിത�ം
െവളിെ�ടു�ിയേതാെടാ�ം, അവയുെട �പവർ
�ന�െള ഗൂഢമാ�ിയിരി�ു�ത എ്�ുെകാ
�ാെണ� വ്ിശദീകരി�ിരു�ു. അേതേപാെല,
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മഹാപുനർ ��സി�ാ�ം �പകാരമു�
�പവർ �ന�െള മന�ിലാ�ുേ�ാൾ ,
മു�� കാര��െള െവളിെ�ടു�രുേത
എ�് ഏെറ ജന�ള�ം ൈദവേ�ാട്
േകഴു�താണ.് ഭൂമിയിെല എ�ാ മത�ളിെലയും
പുേരാഹിതസന�ാസി�ൂ��ൾ താണു വീണ്
െക�ു�താണ.്

ആവക കാര��െള��ി �ഹസ�മായി സൂചി�ി�േശഷം
മഹാപുനർ ��സി�ാ�െ���ി തുടരാം : (1)ഈ
ജ��ിൽ ഇ��യിൽ ജീവി�ു� മതതീ�വവാദി,
കഴി�ജ��ിൽ മെ�ാരു രാജ��ിെല മെ�ാരു
മതം�പകാരമു� തീ�വവാദി ആയിരു�ുെവ�ിൽ
... എ�തിെന��ി ചി�ി�ുക. ഹി�ുമത�ിൽ 
പുനർ �� സി�ാ�െ� വളെരയധികം
സ�ീകരി�ിരിെ�, അ�െനെയാരു സാ��തെയ
ത�ി�ളയുവാൻ ഹി�ുമത പ�ിതനു
കഴിയുേമാ ? �പസത്ുത പ�ിതെ� വ��ിഗത
കാര��ിൽ  അ�രം വിേശഷമു�തിെന
െതളിയി�ാൽ  ... ചി�ി�ുക. മാനുഷിക
നിഗമന�െള അനുസരി�� മഹാശ�ിയായ
ൈദവം പുനർ���െള നിർ �ഹി�ു�െത�ു
തിരി�റിയുേ�ാൾ, മതജാതിേദശവർ�ഭാഷാ..
തുട�ിയ ജ�ഗുണ വ�ത�ാസ�ള�െട േപരിൽ
കലഹി�ു�വരും തീ�വവാദ�ിൽ
ഏർ െ�ടു�വരും കാ�ി�ൂ��� േകാ�പായ�ള�ം



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 184

േഭാഷ�്ുകള�ം വളെരയധികം ഭീകരമാണ എ്�ും
ൈദവ ശി�കെള പിടി�� വാ�ു�വയും
മാ�തമാെണ�ു െതളിയു�താണ.് (2) ഈ
ജ��ിൽ ഇ��യിൽ ജീവി�ു� മതതീ�വവാദി,
അടു�ജ��ിൽ മെ�ാരു രാജ��ിെല മെ�ാരു
മതം�പകാരമു� തീ�വവാദി ആയാൽ ...
എ�തിെന��ി ചി�ി�ുക. (3) ഈ ജ��ിൽ 
പാലസത്ീനിൽ ജീവി�ു� മു�ീംതീ�വവാദി,
കഴി� ജ��ിൽ മെ�ാരു രാജ��ിെല
�കിസത്�ൻ തീ�വവാദി ആയിരു�ുെവ�ിൽ ...
എ�തിെന��ി ചി�ി�ുക. െതളിയി�ാൽ  ...
ചി�ി�ുക. (4) ഈ ജ��ിൽ പാലസത്ീനിൽ 
ജീവി�ു� മു�ീംതീ�വവാദി, അടു�
ജ��ിൽ മെ�ാരു രാജ��ിെല �കിസത്�ൻ
തീ�വവാദി ആയാൽ .... എ�തിെന��ി
ചി�ി�ുക. (5) ഇ�െ� മത തീ�വവാദി,
ഇ�െലകളിൽ ജീവി� മെ�ാരു മത�ിെല
തീ�വവാദിെയ ഭർ�ി�ുകയും അയാെള
േമാശമാ�ിയു� �പഭാഷണ�െള  നട�ുകയും
െച��േ�ാൾ , ഇ�െലയിെല തീ�വവാദിയുെട
പുനർ�നനമാണ ത്ാെന� െ്തളിയി�െ��ാൽ
 ..... ചി�ി�ുക. (6) ഇ�െലകളിെല
അേനകമേനകം പ�ിത�ാരും
േനതാ�ള�െമാെ� ഇ� മ്�� േദശ�ളിലും മ��
മത�ളിലും മ�� െതാഴിൽ േമഖലകളിലും, എതിർ 
ലിംഗ�ിലും െപ�� ജീവി�ു�തായി ........ .....
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ചി�ി�ുക. (7) മായ �പത��മാ�ിയ േശഷം,
ൈദവെ���ിയും മഹാ�പപ��ിെല സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�െളയും മഹാശാസ�്ത �പകാരം
സുവ��മാ�ിയ േശഷം മാ�തേമ സംഹാരം
അഥവാ ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം ആരംഭി�ൂ
എ�ിരിെ�, ഇ�െലകളിൽ ജീവി�� മരി�
�പഗ�ർ സ�ർ ��ിൽ േപാെയ�ും �ബ��ിൽ
ലയിെ��ുെമാെ� കഥകള��ാ�ിയി���ത്
കടു� അപരാധവും കടു� ൈദവനി�യും
ൈദവ ശി�കെള പിടി�� വാ�ു� കാര�വും
ആണ.് (8) ത�ള�െടേയാ എതിരാളിയായി
കരുതു�വരുെടേയാ മു�� �പതിമകൾ�്
മാലയി�� നട�ു� നികൃഷട് ജീവിതമാണ്
ഇ�െ� അേനകർ നയി�ു�ത എ്�തിെന
��ി ചി�ി�ുക. (9) ഇ�െലകളിൽ ഉ�ത
ജാതി�ാരനായി ജീവി�യാൾ, ദുർ�ലേരാട്
കാ�ിയ െത��കള�െട അടി�ാന�ിൽ  ഇ�്
ഹീനജാതിെയ� വ്ിേശഷി�ി�ു� ജാതികളിൽ 
പുനർ�നി�ു�തിെന��ി ചി�ി�ുക. 20
വയ��� ഇ�െ� താഴ�് ജാതി�ാരൻ 
നൂ�ാ�ുകളായി നാ�ിൽ താഴ�് ജാതി�ാർ
ബഹുവിധ കഷട്�ാടുകെളഅനുഭവി�ു�ു എ�്
അരിശേ�ാെടയും അമർശേ�ാെടയും
പറയുേ�ാൾ, േമ�ടി 20 വയ�ിനു മു� ഉ്�ത
ജാതി�ാരനായി ജീവി� അയാള�ം അേനകരും
താഴ�് ജാതി�ാെര േ�ദാഹി�ുകയായിരു�ു
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എ�തറിയു�ി�. ....... െതളിയി�ാൽ  ....
ചി�ി�ുക. (10) ഇ�െലകളിൽ  ഇ��യിലും
അേമരി�യിലും ജീവി� അേനകം ധനവാ�ാർ ,
ഇ� ക്ടു� ദാരി�ദ��ിൽ െപ�്ആ�ഫി�ൻ
രാജ��ളിൽ ജീവി�ു�തായി ചി�ി�ുക ....
െതളിയി�ാൽ .....ചി�ി�ുക.

(ൈദവ�ിെ� �പിയെ�� കു�ു�േള,
േമൽ െകാടു�വ എ�ായേ്�ാഴും ഭൂമിയിൽ
സംഭവി��േപാരു�സത��ൾമാ�തമാണ.്)

േമൽ വിവരി�തു കൂടാെതയു� മ�� ചില
ഉദാഹരണ�ൾ ഇനി പറയാം :

(11) ഒരു കുടുംബ�ിെല യുവതിയ�്,് തെ�
മു���ിെല സേ്നഹസ��യായ മാതാവ്
അടു� വീ�ിെല െചറു��ാരനായി ജ�ം
എടു�ിരി�ു�ത ത്ിരി�റിയാൻ കഴി�ാൽ  ....
ചി�ി�ുക. (12) ഏതാനും വർഷം മു�്
അപകട�ിൽ മരി� തെ� ന� ഭര ്�ാവ,് തെ�
ബ�ുവീ�ിേലാ, അടു� വീ�ിേലാ, അയൽ 
നാ�ിേലാ കു�ായി ജനി�ിരി�ു�ു എ�ു
തിരി�റിയാൻ കഴി�ാൽ ..... ചി�ി�ുക. (13)
തെ� മു���ിെല (ന�) ഭർ�ാവിെ�യും
(ഭാര�യുെടയും) ന� കു�ികള�െടയും ഓർ �കെള
ലഭി�ു� വ��ി, അവർ  ജീവി�ിരി�ു�ത /്
പുനർ �നി�ിരി�ു�ത്എവിെട എ�ും മ��ം
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ക�ുപിടി�ാനും അവേരാെടാ�ു ജീവി�ാനു
മായി ഇറ�ി��റെ�ടുകയും െചയത്ാൽ  ......
ചി�ി�ുക. (14) മു���ിെല ഭാര�െയ
അടു� സുഹൃ�ിെ�/ മെ�ാരാള�െട ഭാര�യായി
തിരി�റിയുകയും, സുഹൃ�ിനും /മെ�ാരാൾ�ും
ബ�ു�ൾ�ും മ��ം അ�ാര�െ���ിയു�
മു�� ഓർ�കെള ലഭി�ാതിരി�ുകേയാ
ലഭി�ുകേയാ െചയത്ാൽ ..... ചി�ി�ുക. (15)
തെ� മു���ിെല വലിയ സ��ിെ�
കാര��ൾ  ഓർ�വരുേ�ാൾ, �പസത്ുത വലിയ
സ�� ത്ിരി�� പിടി�ാനായി �ശമി�ാൽ  ....
ചി�ി�ുക. (16) തെ� ശ�തു�ളായിരു�വർ
ഉ�വരായും, മറി��ം പുനർ�നി�ിരി�ു�ത്
തിരി�റിയാൻ മു�� ഓർ�കെള മുഴുവൻ
ലഭി�ു�തിലൂെട ഭൂമിയിെല ഒരു ചിലർേ�ാ
എ�ാവർ �ുേമാ സാധി�ാൽ ........ ചി�ി�ുക.
(17) കുടുംബനാഥേനാ, നാഥേയാ, കു�ിേയാ,
മാതാേവാ, മു���ിൽ ക�േനാ, േവശ�േയാ,
െകാലപാതകിേയാ, ആഭാസേനാ ആയി ജീവി�
ചരി�ത�ള�െട ഓർ�കെള കുടുംബ�ിെല
ഒരംഗ�ിേനാഎ�ാഅംഗ�ൾ�ുേമാ ലഭി�ാൽ
.....ചി�ി�ുക.
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(18) എ�ാവരുെടയും മു���െള
എ�ാവെരയും അറിയി�ാൽ  ഭൂമിയിൽ
മനുഷ�ർ�് ജീവി�ാനാകുേമാ എ�ു
കുേറേനരം ചി�ി�ുക.... (19) തെ� അടു�
ജ��ിെ�യും ഇനിയു� ജ��ള�െടയും
സൃഷട്ിപരമായ വിധി �പകാരമു� കണ�ുകെള
മു��ഓർ �കളിലൂെട മന�ിലാ�ാൻ/ അനു
മാനി�ാൻ കഴിയുേ�ാൾ, ജീവിതം ആന�ി�്
ആസ�ദി�ുക എ�തിനു പകരം ജ��ള�െട
കണ�ുകള�മായി�് കാലം ത���വരായി
മനുഷ�ർ അധഃപതി�ു�താണ.് (20) ഇ� മ്ത
ൈദവേകമ��െള��ിയും മതാചാര�
െള��ിയും വാേതാരാെത സംസാരി�ു�വർ
മു���ിൽ അേത മതൈദവെ���ി
ദൂഷണേമാ, ദുഷക്ക്ർ��േളാ
മാ�തംെചയത്ു ജീവി�തിെ� ഓർ �കെള
സമൂഹ�ിെല എ�ാവർ �ും ലഭി�ാൽ  ....
ചി�ി�ുക.

മഹാപുനർ ��സി�ാ�െ�ശാസ�്തപരമായി

െതളിയി�ുകഎ�ു പറ�ാൽമു��

ഓർ�കെളഓേരാരു�ർ�ുംസുവ��മായി

നൽകുക,എ�ുംഅവെയജീവിതകാര��ള� മായി
ഒ�ുേനാ�ി േബാ��െ�ടുകഎ�ുമാണഅ്ർ �ം.
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േമൽ  വിവരി� അതിസ�ീർ�മായ ജീവിത
�പശന്�ൾ എ�ും നിലനില ്െ�, ഇനി പറയൂ ....
മു��ഓർ �കെള മനുഷ�ർ�ു നല ്േകണേമാ ?
വളെര െചറിയ നീതിേബാധെമ�ിലും ഉ�വർ േവേ�
േവ�ാ എ�ും, മു�� ഓർ�കെള നൽകേ� എ�ു
ൈദവേ�ാടു െക�ു�തുമാണ.് ഞ�ൾ
ഇതുെകാെ�ാ�ും വിശ�സി�� േപാവി�ാ എ�ു
വാദി�ു�വർ ഇനിയുമുെ��ിൽ , �പിയെ��
കു�ു�േള, േഖദം േവ�ാ, ൈവകാെത മായ
�പത��മാകുകയും, സ��െമ�ു കരുതു�
ശരീര�ിൽ നി�് ഉൾെ�െട നി�ള�െട
സ�തമി�ാെത ഓം എ� മഹാചിരി തുടർ �
യായി 3 മുതൽ 33 വരഷ്�ാലം മുഴ�ു�താണ,്
അേ�ാൾ എ�ാവരും വിശ�സി�ു�താണ.്
ദു�ാഠ��ാരായ ചില കു�ു�ൾ�ുേവ�ി
മു��ഓർ�കെള എ�ാവർ�ും നല ്കുവാനും,
കു�ു�ള�െട സേ�ാഷം ഇ�ാതാ�ാനും
മഹാമാതാവും മഹാവാ�ല�വുമായ മഹാേദവി
ഇഷട്െ�ടു�ി�. എ�ിരി�ിലും, ഭൂമിയിലു� ഒരു
ചിലർ�് ത�ൾ  കാ�ിയ െകാടുംകു��െള
ഏ��പറയാനായും പരസ�മായി ജന�േളാട്�മ
േചാദി�ാനായും, മു�� ഓർ�കെള നൽകു�ു�.്
�പസത്ുത ഏതാനും ചിലരിൽ  ഇ�ാം മത
�ാപകനായി അറിയെ�ടു� മുഹ�ദും (നബി ?!),
ഹി�ുമത�ിെല അൈദ�ത സി�ാ�െ� െത�ായി
വ�ാഖ�ാനി� ആദിശ�രനും ഏതാനും പഴയ കാല
േദവതകള�ം/ ദുർേ�വതകള�ം ഗുണേദാഷമി�ശിതരും
ഉൾെ�ടു�ു�.് അപൂർ�ം ചിലെര അവരുെട
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ഔ�ത��ിെ� േപരിൽ സേ�ാഷി�ു�തി�ായും
മു�� ഓർ�കെള നൽകു�താണ.്അവരിൽ, മദർ
െതേരസ, പേ�ൽ, ജവഹർ, ഇ�ിരാഗാ�ി, ഫിേറാസ,്
അേശാകൻ (ച�കവർ�ി), അബൂബ�ർ, ഉമർ
(ഖലീഫ), കാറൽ മാർകസ്,് എംഗൽസ,് ഗജപാതിമാർ
ഉൾെ�െടയു� ഏതാനും പഴയ കാല േദവതകൾ,
തുട�ിയവർ ഉ�.്.

ഓംകാരനീതിശാസ�്തം മഹാശ�ിയാണ,്
മഹാനീതിയാണ .്..

ഓംകാരനീതിശാസ�്തം ജ�ഗുണ�െള
ബ�െ�ടു�ിെ�ാ� മ്ഹാപുനർ ��

സി�ാ��ിലൂെടയാണ �്പവർ�ി�ു�െത�്
സുവ��മാ�ി�ഴി�ു. മഹാഹൃദയമായ

ഓംകാര�ിന ഒ്േരെയാരു നീതിശാസ�്തം മാ�തം,
മഹാശ�ിയായൈദവം ഒെ��േപാെല.
മഹാപുനർ ��സി�ാ��ിലൂെടഅഥവാ

ഓംകാരനീതിശാസ�്ത�ിലൂെട
മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാജീവികാര��െളയും

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
മഹാഭ�ദെ�ടു�ു�ു.

മഹാഹൃദയമായ ഓംകാര�ിൽ മനുഷ�െ�
ഭാവനകൾ �് അതീതമായ മഹാശ�ി
ഉ�തുെകാ�ാണ് മഹാകാര��ൾ  മഹാ
മംഗളകരമായി നിർ�ഹി�െ�ടു�െത�്
നി�ാരമായി മന�ിലാ�ാനാവു�ു.
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ഭൂമിയിെല�ുമു� മനുഷ�രുെട ചി�കള�ം
സംഭാഷണ�ള�ം �പവൃ�ികള�ം മാ�തമ�, മ��
ജീവികള�െട കാര��െളയും ഓംകാര നീതി
ശാസ�്തം മഹാഭ�ദെ�ടു�ു�ു�.് സംഹാരം
ആരംഭി�ുേ�ാൾ മ��� ജീവികളിൽ പശു, കാള
എ�ിവ ഒഴിെകയു�വയ�്് ച��വാസം
ഉ�ാകു�ു�.് അവയുെട കാര�വും ഓംകാര
നീതിശാസ�്തം തെ�യാണ �്കമെ�ടു�ു�ത.്
മഹാ�പപ�ം മുഴുവനും ഓംകാര�ിനക�ാണ്
എ�് ഓംകാരം എ� അ��ായ�ിൽ
വിശദീകരി�ിരു�ു.

*�പത��ൈദവമായ മ�ായശരീര�ിെല
നിയമ�ൾ �പകാരമു�ശരീര�ള�ം

(അവയവ�ള�ം)അവയവ �പവർ�ന�ള�ം
മാ�തമാണ മ്നുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു�എ�ാ
ജീവികൾ�ും ലഭി�ുക /സാ��മാവുക.*

മനുഷ�രുെട മതജാതിരാഷ�്ടീയേദശവിശ�ാസ
േകാ�പായ�ൾ �പകാരംഅവയവ�ൾകൂടു�ുമി�;
കുറയു�ുമി�;മാ��ൾഉ�ാകു�ുമി�.

പശു, കാള,എരുമ, േപാ�,്ആട,് പ�ി,ആന, കുര�,്
സിംഹം, പ�ികൾ, തുട�ിയ ജീവികെള അേപ�ി�്
വളെരയധികം ബു�ി ശ�ിയും ഓർ� ശ�ിയും
ലഭി�ി��� ജീവിയാണ '്സ�്തീയും പുരുഷനു'മായു�
മനുഷ�ൻ.
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എ�ാൽ ലഭ�മായ ബു�ിശ�ികെള മനുഷ�ർ
ദുരുപേയാഗം െചയത്് �കിസത്�ൻകേ�ാലി�ൻ,
യാേ�ാബായ, മു�ീംസു�ി, ഷിയാ, ജംഇ��ുൽ
ഇ�ാമി, ഹി�ുനായർ, ന�ൂതിരി, പറയൻ, പുലയൻ,
േകാൺ�ഗസ,് െഡേമാ�കാ�,് േസാഷ�ലി�,് മാർകസ്ി�,്
എ�ി�െന മതജാതിരാഷ�്ടീയേദശ ജീവികളായി
അധഃപതി�ുേ�ാൾ അെത�ാം െത�ാെണ�്
േബാധ�െ�ടാൻ ലളിതമായ വഴിയു�.് മനുഷ�ൻ എ�
ജീവി�്അടി�ാന പരമായി ലഭ�മായ അവയവ
ഘടനയ�്ും അവയവ�പവർ�ന�ൾ�ും
മാ�മു�ാകു�ി�. അതായത മ്നുഷ�ർ ത�ി�ൂ���
മതജാതിരാഷ�്ടീയേദശ ജീവികൾ�് അധമ
വിശ�ാസ�ൾെ�ാ�്അവയവ�ൾ കൂടു�ുമി�;
കുറയു�ുമി�; മാ��ൾ ഉ�ാകു�ി�. മതജാതി
രാഷ�്ടീയേദശ വിശ�ാസ�െള എ�തതവണ
മാ�ിയാലും അ�െന തെ�യാണ.് മ��ം ഭൂമിയും
ശരീരവുമായ ൈദവാംശം, മനുഷ�രുെട ശരീര�ിൽ
സൃഷട്ി�ു�അവയവ�ള�ം കറു� പാടുകള�ം മ��ം
അ�ാെത മതജാതിരാഷ�്ടീയേദശ ചി��ൾ
ശരീര�ിൽ സൃഷട്ി�െ�ടു�ുമി�. മ��ം ഭൂമിയും
ശരീരവുമായ ൈദവവും മ�ിെല (ൈദവ) നിയമ�ള�ം
ഒ��ം അംഗീകരി�ാ� / ത�ിയ വിശ�ാസ�െളയും
േകാ�പായ�െളയുമാണ്ബു�ി ശ�ിയും ഓർ�
ശ�ിയും വളെരയധികം ലഭി�ി��� ഏകജീവിയായ
(മേനാേരാഗികൾ മാ�തമായ)ചുമ�ു േപാരു�ത !്
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ഓംകാരനീതിശാസ�്തം മഹാനീതിയാണ;്
മഹാനീതിയിൽശി�കള�മു� !്

ൈദവ�ിെ� �പിയെ�� കു�ു�ളായ മനുഷ�ർ
ത�ൾ �ു ൈദവം നൽകിയ സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ� ദുരുപേയാഗം െചയത്ു െകാ�്
ൈദവ�ിെ� മ�� കു�ു�ള�െട ആന��െള
ത�ിെ�റി�ി�ുേ�ാഴും ത�ിെയടു�ുേ�ാഴും അതിന്
സ�ൂർ �മായ പരിഹാരം ഉ�ാേ��തു� എ്�ു
മു�ും സൂചി�ി�ിരു�ു. അവിേവകം കാ���
കു�ിെന തിരുേ��തു�,് കൂടാെത, �പിയെ��
മ�� കു�ു�ൾ �ു ലഭി�ു� സമപദവി തെ�
ലഭ�മാേ��തു�;് ശു�ിെ�ടു�ാൻ ഉചിതമായ
ശി� നൽേക�തുമു�.് ഓംകാരനീതിശാസ�്ത
�ിെ� ഭാഗമായ മഹാപുനർ��സി�ാ��ിലൂെട
മനുഷ�ർ� ബ്ഹുവിധ ശി�കള�ം നൽകു�ു�.് മു�്
(9), (10) എ�ീ ഉദാഹരണ�ളിൽ വിവരി� കാര��ൾ 
ആവർ�ി�ു�ു :

(9) ഇ�െലകളിൽ ഉ�ത ജാതി�ാരനായി
ജീവി�യാൾ, ദുർ�ലേരാട് കാ�ിയ െത��കള�െട
അടി�ാന�ിൽ  ഇ�് ഹീനജാതിെയ�്
വിേശഷി�ി�ു� ജാതികളിൽ  പുനർ�നി�ു
�തിെന��ി ചി�ി�ുക. 20 വയ��� ഇ�െ�
താഴ�് ജാതി�ാരൻ നൂ�ാ�ുകളായി നാ�ിൽ താഴ�്
ജാതി�ാർ ബഹുവിധ  കഷട്�ാടുകെള
അനുഭവി�ു�ു എ�് അരിശേ�ാെടയും
അമർശേ�ാെടയും പറയുേ�ാൾ, േമ�ടി 20
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വയ�ിനു മു�്ഉ�ത ജാതി�ാരനായി ജീവി�
അയാള�ം അേനകരും താഴ�് ജാതി�ാെര
േ�ദാഹി�ുകയായിരു�ു എ�തറിയു�ി�. .......
െതളിയി�ാൽ  .... ചി�ി�ുക. (10) ഇ�െലകളിൽ 
ഇ��യിലും അേമരി�യിലും ജീവി� അേനകം
ധനവാ�ാർ , ഇ�്കടു� ദാരി�ദ��ിൽ െപ�്
ആ�ഫി�ൻ രാജ��ളിൽ ജീവി�ു�തായി
ചി�ി�ുക .... െതളിയി�ാൽ .....ചി�ി�ുക.

ഓംകാരനീതിശാസ�്തം ൈദവ�ിെ� എ�ാ
കു�ു�െളയും  മനുഷ�െരയും  ശി�ി�ുക
കൂടി െച���ു എ��ാെത ശി�ി�ാനു�ത�;
എ�ു �പേത�കം മന�ിലാ�ണം. എ�ാ മനുഷ�ർ�ും
100 ജ��ൾ  ഉ�തിൽ  75ഉം സൗ�ര�ം
ഏെറയു�വയാണ.് 25 ജ��ളിൽ  സൗ�ര�ം
കുറയു�ു എ�ു പറയുേ�ാഴും 2 ജ��ളിൽ
മാ�തമാണ് വളെര ൈവരൂപ�ം ഉ�ാവുക.
അ�െനയിരിെ� ൈദവം നല ്കിയ / നല ്കു�
സൗ�ര��ിെ� േപരിൽ  അഹ�രി�ു �വർ�,്
�പേത�കി� മ്���വെരഅവ�േയാെട വീ�ി�ുക
കൂടി െച���ുെവ�ിൽ , അ�െനയു�വർ�്2
ലധികംൈവരൂപ� ജ��ൾ ഉ�ാവു�താണ.്

മനുഷ�ജ��ിൽ, എ�ാ ജീവികള�ം ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരം േനടു�ുെവ�ും, പശു, കാള എ�ീ
ജീവികെള മനുഷ�ാവ�യുെട ഭാഗമായി
േചർ�ിരി�ു�ുെവ�ും മഹാ�ഗ��ിെല 'ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരം,' 'ഓകസ്ിജന്ഓകസ്ും (കാളയും)
പശുവുമായി �പേത�ക ബ�മു�,്' എ�ീ ര�്
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അ��ായ�ളിലായി വിശദീകരി�ിരു�ു. മനുഷ�ർ 
െചയത്ു കൂ��� അധമ��ൾ �്
മഹാപുനർ�� സി�ാ��ിലൂെട ശി�ി�ു
േ�ാൾ ഏവരും അടി�ാനപരമായി/കൂടുതലും
മനുഷ�ജീവിയായി�� തെ�യാണ്ശി�കെള
ഏ��വാ�ുക. എ�ാൽ , അപൂർ�മായി മ�� ചില
ജീവിജ��ളിേല�ും ശി� നീള��താണ.് മനുഷ�ർ
െചയത്ുകൂ��� െത��കള�െടയും കു��ള�െടയും
വ�ാപത്ി അനുസരി�ാണ് അ�രം കാര��െള
നി�യി�ു�ത.് 2 ഉദാഹരണ�ൾ മാ�തം പറയാം :
(1) ൈദവം എ� പദെ� തിരി�ി� ശ്ു�െ�ടു�ിയ
പദമാണ ൈ്വദ�ം. ൈദവ�ിനു പകരെമേ�ാണം
ജന�ള�െട ആേരാഗ� ര� െചേ��യാളാണ്
ൈവദ�ൻ  / േഡാകട്ർ.  കടു� അധമ��ൾ
കാ�ിയാൽ ജ�ുജീവിത ശി�കൂടി േഡാകട്ർ�ു�.്
ഏതു ജ�ുവായി�ാണ എ്�ു�ത േ്ഡാകട്ർ എ�
പദ�ിെ� ഉ�ാരണ�ിൽ ഗൂഢമായി ഒളി�ി�ി���.്
ൈദവം എ� പദെ� തിരി�ി�്ശു�െ�ടു�ിയ
ഉ�തമായ പദമാണ ൈ്വദ�ം എ�തുേപാെല േഗാഡ്
എ� ഇം�ീഷ് പദെ� തിരി�ിടുേ�ാൾ
പിശാചുമായി�ൂടി ബ�മു� ജ�ുവിെ� േപര്
കി���ു. േഡാഗ.് േഡാകട്ർ എ� പദ�ിൽ േഡാഗ്
എ� പദെ� ഒളി�ി�ി���.് �പസത്ുത വസത്ുതെയ
ഉയർ�ി േഡാകട്െറ അവമതി�ാൻ 
�ശമി�ു�വർ �ും അേത ജ�ുശി� ൈദവം
നൽകിേയ�ും എ�തറി�് യാെതാരാള�ം
മെ�ാരാെളയും പരിഹസി�ാെത �ശ�ി�ണം.
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ൈപശാചിക ബ�ം കൂടിയു� ജ�ുവാണ്പ�ി.
വളർ�ു മൃഗം ആയിരി�ാൻ  േയാഗ�തയി�ാ�
ഒ�ിെന മനുഷ�ർ വളർ�ു�തിൽ ചില നീതിശാസ�്ത
കാര��ള�മു�.് പ�ിജ��ിലും, ൈദവീകമായ
പശു/കാളജ��ിലും ഇടയ�് മ്ു�� ഓർ�കെള
നൽകു� പ�തിയു�.് ശി�യുെട ഭാഗമായി പ�ി
ജ�ം സ�ീകരിേ��ി വരു�യാൾ തെ� ഉ�
മനുഷ�ബ�ുവിെ�േയാ ശ�തുവിെ�േയാ അടു�്
എ�ിെ�ടുേ�ാഴാണ പ്ലേ�ാഴും മു��ഓർ�കൾ 
നല ്കുക. പ�ിെയ അടി�ുേ�ാഴും, അത്
തിരി�ുകടി�ാെത വാലാ�ിെ�ാ�് സേ്നഹം
�പകടി�ി�ു�തു കാണുേ�ാൾ, നായ ന�ിയു�
മൃഗമാെണ� മ്നുഷ�ർഅഭി�പായംഅറിയി�ും. തെ�
മകേനാടും മകേളാടും െകാ��മകേനാടും വാ�ല�ം
കാ��കയാവും നായെയ� മ്നുഷ�ർ തിരി�റിയു�ി� !
നായേയാട് കൂടുതൽ വാ�ല�ം കാ���ത്
തട�ുെകാ� േ്പയ്വിഷ ബാധ എ� ൈപശാചിക
േരാഗെ� തെ� നായ യുമായി
ബ�ി�ി�ിരി�ുകയുമാണ.് ഇ�റ� തിെ�
അർ�ം നായെയ കൂടുതൽ  െവറു�ണ െമേ�ാ
കൂടുതൽ  സേ്നഹി�ണെമേ�ാ അ�. നായ
ഉൾെ�െടയു� ഏതു ജീവിേയാടും ധർ�ശാസ�്തപരം
മാ�തമായകരുണകാ��വാൻ മനുഷ�നു ബാ��തയു�.്

ൈദവ�ിെ� �പിയെ�� മനുഷ� കു�ു�േള
അറിയുക : വ��ി� ജ്�ുശി� നല ്കു�തും
വ��ിെയ/ എ�ാ കു�ു�െളയും �പേത�കം
സേ്നഹി�ു�തു െകാ�ാണ.് കടു� ശി�



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 197

നൽകിെ�ാ�,് വലിയ അപരാധിെയ െപെ��ു
തിരു�ുകയും, മഹാവാ�ല�ം നൽകി തേ�ാട്
േചർ�ുനിർ�ുകയും, സകലർ�ും സമനീതി
എ� അന�മായ ആന��ള�െട മഹാകലവറ
തുറ�ുെകാടു�ുകയുമാണ ൈ്ദവം.

(2) ഭരണാധികാരികൾ, ന�ായാധിപ�ാർ എ�ിവ
സമൂഹ�ിെല െമാ�ം കാര��െള ബാധി�ു� കീ
പദവികളാണ.് (താേ�ാലുകൾ ). അവർ �ു�
ജ�ുശി�യിൽ കീ 'key' എ� ഇം�ീഷ പ്ദം വരു�
മ�ിയും (mon'key') േഡാ�ിയും (don'key') ഉൾെ�ടു�ു.
സമൂഹ�ിൽആവശ�മി�ാെത ചാടി�ളി�വർ�്
തുടർ�ും ചാടി�ളി�ുവാൻ മ�ിയിലൂെടയും,
മ���വെര / ബു�ിശ�ികെള നിർ�യം
പരിഹസി�വർ �് േഡാ�ിയിലൂെടയും ശി�
നൽകു�ു. െചയത് പാപ�ിെ� േതാതനുസരി�്
മ� ജ്�ുജ��ള�ം ഉ�ാവാം !വിസത്രി�ു�ി�.

ൈദവ�ിെ� �പിയെ�� കു�ു�േള, ഓംസത�ം
േഡാ�് േകാം www.omsathyam.com എ�
െവബൈ്സ�ിൽ വ�ത�സത് െത��കൾ�ും
കു��ൾ�ുമു� ശി�കെള വിശദീകരി�ു� ഒരു
െവബ േ്പജു�.്അടി�ാനപരമായി ത�ാറാ�ിയത്
അനവധി വർഷ�ൾ�ു മു�ാണ.് ഇം�ീഷ്
ഭാഷയിലാണ.് ഭാഷേയാ ഉ�ട�േമാ പരിഷ�്രി
�ാേനാ, മലയാള�ിേല�്തർ �മെച�ാേനാ
ഇതുവെര ഈയു�വന്ഒ��ം സൗകര�മു�ായി�.
ൈദവാനു�ഗഹേ�ാെട, മെ�ാരി�ൽ  തർ �മ
െചയത്ും പരിഷ�്രി��ം മഹാ�ഗ�േ�ാടു
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േചർ�ു�താണ,് മഹാഇഷട്ം േപാെല (If GOD wills).
ഇ�ാം മത�ിെല ൈദവീകമായ ഏക മുഖ�വചനം
ഇൻഷാ അ�ാഹ =് ൈദവ�ിെ� / മഹാഇഷട്ം
േപാെല (If GOD wills) എ�താണ.് ഇ�ാം മത�ിെല
ബാ� വ്ിളിയിലും മ��മു� (1) 'അ�ാഹു അകബ്ർ' =
'ൈദവം ഏ�വും വലിയവൻ', (2) 'ലാഇലാഹ ഇ��ാഹു,
മുഹ�ദ റ്സൂലു�ാഹ '് = 'അ�ാഹു അ�ാെത മെ�ാരു
ൈദവമി�, മുഹ�ദ് അ�ാഹുവിെ�
�പവാചകൻ/�പതിപുരുഷൻ ആകു�ു' തുട�ിയ
വാചക�ളാണ്�പധാനം എ�്തർ�ി�ു�വർ
ഏെറയു�ാകും. ലഘുവും ലളിതവുമായ ഉ�ര�ൾ
കുറി�ാം.ഈവക കാര��ള�ം ഓംകാര നീതിശാസ�്ത
�പകാരമു� ശി�കള�െട ഭാഗം തെ�യാണ എ്�തു
െകാ� വ്ിഷയബ�മു�.്

(1) എ�ാ മത�ളിെലയും ഭൂരിപ�ം അനുയായികള�ം
അഹംഭാവ�ള�ം ആ�ീയ പാ�ര��ള�ം വർ�ി�്
ഓേരാരു�രുമാണ് വലുെത�ും, ൈദവെ�
വിഷയമാ�ാെത മതൈദവ�ൾ�്ജയ്കൂയ്
വിളി��ം, മതവിശ�ാസ�െളയും ആചാര�െളയും
അനുഷഠ്ാന�െളയും ചുമ�ു ജീവി�ു�വരാണ.്
മതപുേരാഹിത�ാെരയും മതപ�ിത�ാെരയും,
സ�യം ത�െളയും,ൈദവേ��ാൾവലിയവൻഎ�്
അറി�ും അറിയാെതയും ഉൾെ�ാ�ു
ജീവി�ു�വരാണ!് മുഹ�ദ ത്ിരി�� വ� പ്ുതിയ
െവളിപാടുകൾ �പകാരം മത�ഗ��ിൽ ചില
തിരു�ലുകൾ െച�ാൻ ഒരുെ��ാൽ,
അേ�ഹ�ിെ� കാര�ം േപാ�ാണ.് േജാൺ േപാൾ
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ര�ാമനായി അേ�ഹം വീ�ും വ�ിരു�ു; പഴയതു
േപാെല 'ൈദവനാമ�ിൽ' ൈ�കസത്വർ�്കുെറ
നിയമ�െള ത�ി�ൂ�ി ജീവി�െവയാണ്വീ�ും
മരണെ��ത.് വീ�ും പുനർ�നി�ി��മു�.് കൂടുതൽ
വിവര�ൾതൽ�ാലംഅറിയി�.

(2) ഏക ൈദവവും, �പതിനിധിയും : ഏക
മഹാശ�ിയായ ൈദവവും, ൈദവ ഭാഗം കൂടിയായ
�പതിനിധിയും മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി �ിതി
സംഹാര�െള മഹാശാസ�്ത �പകാരം നിർ�ഹി�ു
�ത എ്�െനെയ�ാണ യ്ഥാർ� �പതിനിധിയായ
ഈയു�വൻ ഏതാനും വർഷ�ളായി വിശദീകരി��
േപാരു�ത.് ൈദവഭാഗവും �പതിനിധിയുമായ
ഈയു�വെ� ശിര�ിെല ച���ലയും ന��തവും
ഇ�ാമിെ� ഭാഗമായത് എ�െനയാെണ�്
പുനർ�നി�ി��� പഴയപുതിയ മുഹ�ദിന,്ൈദവ
വി�വേ�ാെട, മു�� ഓർ�കെള ലഭി�ുേ�ാൾ,
ൈദവ ശി�കള�െട ഭാഗമായി അേ�ഹം തെ�
കു�സരി�ു�താണ !്

ഇ�ാം മത മേനാേരാഗികള�െട കാര�ം കുറി�േ�ാൾ മ�്
വിവിധ തരം മതമേനാേരാഗികള�െട മേനാഭാവം
എ�ായിരു�ു എ� സ്�യം പരിേശാധി�ണം. ഇനി
അറിയുക. ൈ�ക�ായും ബു�നായും (ൈദവം)
അയ�ത്പരമശിവെന ആയിരു�ു എ�്ൈദവ
വി�വം സാ��െ�ടു�ു�േതാെട, �പമുഖ
മത�ളായ �കിസത്ുമതവും ബു�മതവും ശൂ ശൂ ശൂ�്
ശൂന�മാകും. ഇ�ാം മതം ശൂ�ു ശൂന�മാകു�ത മ്ു�്
വിസത്രി��വേ�ാ.
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ഹി�ു മത�ിെല സമസത് േദവതകെളയും
പിൻവലി�� കഴി�ു; രാമനും കി�നും മ�്
അേനകരും ഇ�്ഈ ഭൂമിയിലും �പപ��ിലും
തെ�യി�. എവിെടേ�ായി എ� േചാദ�മു�.് 2006
2007 ൽ ദുർ� വീ�ും ന�കു�ിയാവുകയും, പഴയകാല
െത��കൾ�ും അഹംഭാവ�ൾ�ുമായി ശൂന�മാവാൻ
ആ�ഗഹി��.ഓം മഹാ ശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�
ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി മഹാകനി� പ്ുതിയ ഒരു
മ��മാ�ി മാ�ി. അേനകർ ൈദവ ശി�കള�െട
ഭാഗമായി ജ�ു ജ�ം സ�ീകരി��. രാമൻ പ�ു തെ�
മൂലനായ നാരായണനിേല�ു മട�ിെയ�ിൽ െകാടിയ
പിശാചായി പരിണമി� കി�ൻ 2017 ജൂൺ  ജൂൈല
മാസ�ളിലായാണ് അവരു�ാ�ിയ മട�
ചട�ുകെള പൂർണമാ�ിയത.് നാരായം െകാ�്
ചരി�തം എഴുതുവാൻ നിേയാഗി�െ�� നാരായണൻ
�പേത�ക അവസര�ിൽ ഓംകാരം ലഭി�േ�ാൾ
െചയത്ു േപായ െകാടിയ അപരാധ�ള�െട േപരിൽ,
ഇ�്പ�ാ�പി��ം മഹാേദവിേയാട്മാ�ിര�ും
ഇ��യിെല േകരള�ിൽ ഏെറ�ുെറ 60
വയ�ിെല�ിെ�ാ�് �കിസത്ുമത�ിൽ െപ�്
പുനർ�നി� മ്ഹാഅനുഭവ�േളാെട ജീവി�ു�ു�.്
ൈദവ വി�വ�ിെ� തുടർ�യായി ഇേ�ാഴെ�
മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിെ� സംഹാരം ആരംഭി�ുേ�ാൾ,
ആദ�ം േമാ�ം േനടി ന��തമാകുവാനു� മഹാഭാഗ�ം
അേ�ഹ�ിനാവും! രാമനും കി�നും മ��
പിശാചു�ള�ം ഇ�ാെത ജീവി�ാൻ വിഷമം ഉ� മത
മേനാേരാഗികൾ അവരുെട ചി�ത�ള�ം വി�ഗഹ�ള�ം
പാ��കള�ം മ��ം ഉ�ാ�ു�തിനു പകരം അവെര
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�െ� ഉ�ാ�ാൻ പരി�ശമി�ുക. ൈദവ
വി�വേ�ാെട എ�ാ മത�ളിലും െപ� എ�ാ
വിവരേദാഷികള�െടയും സൂേ�ട്എ�േ��ുമായി
അവസാനി�ു�താണ.്

േജ�ാതിഷ മേനാേരാഗികൾ� ഒ്രു ദുഃഖ വാർ�യു�.്
ൈദവ വി�വ�ിെ� തുടർ�യായി ഭൂമി, ച��ൻ,
സൂര�ൻ, ന��തേകാടികൾ എ�ിവ ഒഴിെകയു�
�ഗഹ�ള�ം ഉപ�ഗഹ�ള�ം മ��ം പിൻവലി�ു�താണ.്
സംഹാര േദവനായി മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�ി���
പരമശിവെ� വായിലൂെട അവെയ�ാം അകേ��്
�പേവശി�ുകയും, പരമശിവെ� ഹൃദയെ�യും
പരമശിവെനയും, �പപ�െ�യും ഉൾെ�ാ�ു
�പവർ�ി�ു� മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ
ഓംകാര�ിേല� �്പേവശി�� െകാ� അ്വെയ�ാം
അവസാനി�ു�താണ.് �പസത്ുത മഹാ�ുതകരമായ
കാര��െള ലഘുവായും ലളിതമായും െച���ത്
എ�െന എ�്കാ�ിരു�് കാണുക. ൈദവ
വി�വ�ിെ� മഹാആരംഭമായി ഓം എ� മഹാചിരി
േകൾ�ും വെര ഈയു�വെന മേനാേരാഗിയായി
കണ�ാ�ാൻകഴിയും;ആയിേ�ാെ�.

ഇം�ീഷ ഭ്ാഷയിലു� േമ�ടി െവബ േ്പജ്
അ�മാ�തം പരിഷ�്രി� ച്ുവെട േചർ�ു�ു :
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(Quote ..)

PUNISHMENTS from the SUPREME JUSTICE
( GOD ) :

GOD avails Creatureforms including that of Human
beings for the Creatures. Since people may not recognize
GOD and/or GOD's indivisible part ParamaSivan, upon
them, people shall apply the Science of Duties and Virtues
immersed in Body / Soil / Earth for Good and Bad seemed
to them. And when GOD and/or ParamaSivan disclose the
Godly identity, No Debate / Discussion, GOD run the
matter / game / MahaaVilayadal. Glory only to GOD
(MahaaDevi).

The Supreme Mother of the Universe 'Om MahaaShakthi
Mannadi ShreeMahaaBhadraKaali DivyaDivyaDivya
DivyaMahaaDevi has blessed me, as ParamaSivan in 1991
or 2006 and SamhaaraDevan in 2008; and
MAHAASHAKTHI, the Supreme Mother has been
initiating various Godly functions one by one, and blessed
me to involve in a few of them. For example, the Supreme
Heart named Omkaram has been placed aside my heart in
December 2007.

ParamaSivan is an indivisible part of GOD, and GOD
protects him from Bads and Wrongs. Human findings
against ParamaSivan are invalid as His Words and Deeds
are fully connected with the Mayadriven Omkara Science
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of Justice (Supreme Science of Justice). MahaaDevi sends
him into the midst of Various kinds of People, as in the
case of Crystal, Gandhi, etc in order to correct them, take
their pain, and even to bless them on behalf of GOD,
MahaaDevi. (Mind it : GOD = MAHAASHAKTHI = the
Single Supreme Power = MahaaDevi alone can bless
people & all creatures. Since MahaaDevi blesses own Part
'ParamaSivan' to act for GOD, he does bless knowingly or
unknowingly with MahaaDevi's Right Hand merged inË
his Right Hand by Maya.

The Dignity as well as the Limitations of Human
Judiciary are explained in Part 5 of the Web site. In order
to serve Equal Justice, GOD is obliged to take care that
No Human Laws/Activities bring Injustice into the
Creation & Preservation (Protection) of the Universe.
Hence the Supreme Science of Justice need to supersede
and/or contain /correct the errors and sins developed by
the Human Handling of Justice. It is important to know
why GOD, the Supreme Justice create Differences of / in
Birth Qualities such as Differences in Sex, Beauty, Age,
Health, Color, etc., The Fanatics in Religion / Caste /
Politics / Nationalism, etc. must learn it to reduce Sins.
From the Supreme Science of Justice in Part 4, we
understand how GOD serves Equal Justice to all Human
beings through Reincarnations.

Though Reincarnations are generally done as Re
births in Human form, there are cases where GOD
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disposes Reincarnation as Rebirths in Other Creatures in
association with Punishments, and the usage of
Magic/Maya Powers connected with the forbidden 4th
Vedam (4th Branch of Science). During Rebirths in Other
Creatures, GOD gives them remembrance of past human
births at many times. It will be painstaking to avail the
remembrance when they meet their human or other close
relatives as a kind of punishment.

The other Planets around the Sun also have roles in
regard to the execution of Punishments. It was explained
in Parts 4 & 5 that the Creation of the Planets and Stars
were due to the Mishandling of Super Powers by a certain
Special Personalities, especially one named Narayanan
(Vishaanu/Vishnu) and that all other planets and their sub
planets (moons) will be deleted soon after the Opening of
Maya which will occur soon.

It is not possible to mention here the Punishments for
each & every Sin because the Sins are infinite. A general
idea on the major sins are given so that people care more.
More items / details will be added later, if GOD wills.

There is a general misunderstanding in many/most
human beings that other creatures are very inferior to
human beings and are at the control of human beings.
From the above referenced topic, one can understand that
the other creatures are living for themselves, and enjoy
life. For example, the monkeys, donkeys, etc. are living
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happily. They enjoy life. They take part in games,
enjoying foodtastes, sexual pleasure, etc. Such
enjoyments are being underestimated by human beings
just because of his/her ignorance.

Further, it is proved that the Cows & Oxen are even
superior to Human beings.

MahaaShakthi & ParamaSivan were availing Births
as Creatures like Monkey, Elephant, CowOx, etc. (1) to
prove also that the lives of other creatures are also
splendid, (2) to soothe the people fearing rebirths as
monkeys, etc., (3) to avail punishments for Sins, if any,
and (4) to warn the people involve in Sins. It is proved in
Part 10 of the Web site how GOD scientifically controls
the Supreme Science of Justice. Though GOD does
(should) not let Human beings to avail the Supreme
Control over the Supreme Science of Justice, GOD is
obliged to inform the Human beings about the kind of
Punishments set for in order that people may (or may not)
care in their living styles. Since the Language of GOD is
always Love, the people doing sins need not worry. GOD
punishes with Love, more than the human parents. The
GodlyRebirth as Cow/Ox and the Evilly Rebirth as Dog
are explained below for better understanding. All Human
beings need to avail One /Two Births as Cow and Ox. The
Godly Justice will be found as Perfect on conscious
reading of the details of the subject.
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The Punishments for the people involved in
(committed) various sins are detailed in many parts of the
web site. They are either repeated herein below or given
reference to the particular part/chapter/page.

The people who do the most Evilly acts, i.e. who act /
live mostly in opposition to the Supreme Qualities of
GOD, namely Truth, Duties & Virtues, and Justice avail
the Evilly Rebirth (s) as Dog. The Supreme Science of
Justice punish a certain people by giving them Rebirths
as Dogs with human memories at times decided by the
Gaseous form of GOD, Oxygen. Depending upon the
magnitude of their previous sins, they will be brought into
the houses of their previous beloveds, etc. There they
repent for the torture they did to many people. They
express much love and gratefulness to their masters in the
house, who actually were his/her close relatives/ grand
children, etc. The masters beat the Dog with stick, etc.,
but the Dog (grandpa/grandma) will swing his tail with
love and man make the comment: "The Dog is a very
grateful animal". The Dog cares the Properties of his close
relatives/grand children etc. The man comments: "The
Dog is good Security Guard". At the same time, GOD
does not make Dog to have more pleasure. The human
beings will get the worst disease Rabies if he loves the
Evilly Dog more. Not only that; the Dog births usually
continue until the Dog is reborn in streets, beaten and
stoned to Death in one birth. It is usually an Evilly birth.
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The RabiesDog can be seen fearing Water, the Liquid
Form of GOD. Those who do many worst acts generally
avail the EvillyDog births.

Rebirths as Dogs may occur besides the other
punishments.

The people who decay the society and waste food in
disrespect will have to avail pigbirths. The pigs receive
their human memories at times and reminded to clear dirt
as much as possible to get release from pigbirths.

The thieves as well as those who steal food, etc. by
way of supplying reduced quantities, for e.g. the merchant
who purposefully saves 1/2 kg rice when 5 kg sale made;
will be allowed to continue stealing by way of availing
birth as Rats (Mice). The ricestolen mice will have to
continue births until cat or snake kills it. Though the rats
get their past human memories at times, they will not go
to cat / snake to get released.

There are other events when the (forbidden) 4th
branch of Science, the Science of Magics (Manthra
Shastram) acts upon Human beings and other Creatures
whereas People as well as Creatures will have to undergo
Births as other Creatures. Several such instances can be
found in most of the religions as stories, etc. The
seriousness of the subject will be understood only after the
Opening of Maya, which is expected soon (as detailed in
Part 10 of this Web site).
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All Punishments are subject to change in accordance
with the Protective Fate, explained in Part 2 of this Web
site, wherein GOD bathes all Human beings with LOVE.
GOD bless All People to overcome Punishments by doing
GOOD. However; the Judges, the Political Rulers, etc.
may find it difficult to overcome Sins because their Sins
usually make big loss/suffering to many People. For them,
doing GOOD to overcome Punishments may extend to
cure the difficulty made by their sinful activity which is
too tough. For e.g. the Writer had taken many steps to
prevent the Governments in India, and Kerala, as well as
the Highest Court in India erroneously named as the
Supreme Court of India, the High Court in Kerala, etc.
from doing/continuing some Sinful acts. More details will
be added later, if GOD wills.

5.1 To Easwar/Sivan (Representative of 'ParamaSivan'),
Durga, Vigneswar, Vishaanu/ Narayanan, etc,

As per the revelations, Special Appointments like
Easwar and/or Sivan, Naaraayanan, Durga, etc were made
in the 1st MahaaKaalaChakram as was detailed in Part 1
of the Web site. The Supreme Mother has not availed
human form before, except the 'frightening Samharaform
(SamhaaraDevi)'. MahaaShakthi has established the
Sivan to represent the Father of the Universe
'ParamaSivan'. The Supreme Mother has established
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ParamaSivan as an Indivisible Part of MahaaDevi as per
details in Part 1. The Special Personalities like Sivan,
Durga, Vigneswar, Narayanan, etc are fully deleted now
and it will be convinced to the people soon. As from the
Opening of Maya of the present Supreme Creation Cycle
which is the 1st Creation Cycle of the 2nd
MahaaKaalaChakram, the Supreme Mother is availing
complete charge of the Creation and Protection of the
Universe and the Supreme Mother has Blessed
ParamaSivan alone to join MahaaDevi in the Divine
Protection/Destruction matters. MahaaDevi had sent
ParamaSivan as Cryst in the beginning of this Creation
Cycle to begin the deletion process of the Special
Personalities like Narayanan, Durga, etc who developed
later into Evilly forms, as detailed in Parts 1 & 5. Since
those Special Personalities in the 1st
MahaaKaalaChakram have been deleted/withdrawn for
ever, Punishments do not matter with them any more. The
following regarding them is to be considered as part of
History, informing that those Special Personalities were
also under Divine Punishments for Sins, Errors, etc.
..............

5.2 To Judges, Political Rulers (Ministers, King),
Executives, etc. who avoid Truth, Duties & Virtues, and
Justice.

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. The following is
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NOT a general punishment, it should be understood as
limited to people who do Severe Sins and differing from
instance to instance. MAHAASHAKTHI who creates &
protects this Universe has established everything perfectly
including the Punishments. The Known Human History,
the Religious Books, the Social/Political Revolutions, etc.
etc. teach us that the KEYS of the Society / State /
Nation are always held by the GOVERNMENT and/or the
JUDICIARY. They are the 2 Keys. To People who do
Severe Sins during their Services in the 2 Keys, the
Government & the Judiciary, GOD has established 2
Creatures, arranged their Names also with Key. The KEY
in Monkey & Donkey. (Man thinks he alone names the
Creatures. In fact GOD penetrates the MayaPower in our
naming too, as detailed in Part 3 'OM'.). Human Judges
who disrespect Divine Laws will have to take Rebirths as
Monkeys. The Monkeys will do (try to do) the Actions of
Human beings. For example, Throw something on a
Monkey, it will throw something on you. Thus the
Monkeys (the reborn Judges) will start obeying with the
Monkeysmile. The People who mock at Judges doing or
not doing Sins may also avail Monkeybirths. Hence no
people should ever try to defame other people. It should
be understood that not only judiciary, all fields are
immersed in Sins today. The Judges, Political Rulers,
Religious Heads, etc. who do not make any scientific
verification of topics, but carry the old things, will be
given rebirths as Donkeys so that they continue carrying
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DIRTY clothes, Luggage, etc.

It is a severe sin to penetrate evilly laws in the
divinely given freedom to creatures. The Creator gives
freedom to Creatures in doing or not doing anything as
well as using or not using anything. The Human Judges or
Ministers, etc. have no Power at all to restrict the Godly
given freedom. Those Judges or Ministers etc. who
disregard the Godly given Freedom will have to undergo
Rebirths as Monkeys, and then caught by circusmen, etc.
to cages for gametricks / gimmicks.

Again I repeat : the same situation may happen to
people who mock at any Judges, etc. Hence Godly
Punishments should be understood /used as matters for
rectifying the wrong practices / styles.

Punishments may rise up or come down in
accordance with the magnitude of Sins. Those positions
are challenging. One can acquire the maximum Holiness
during his birth as King, Minister, etc. The Wrongs may
save him the maximum sins too. Persons with Divine
Blessings / Experiences should only act as Judges; and as
per the Supreme Science, the Rulers act as Judges and the
present form of Judiciary will be totally eliminated soon
from the Opening of Maya.
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5.3 To People who abuse /misuse the words "In the
name of GOD".

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. People without
adequate / right Divine Blessings / Experiences should not
use the words "In the name of GOD". Those who abuse /
misuse it may have to undergo Rebirths as the bigsnake
(python).

If the People using the words "In the name of GOD", are
found misusing/abusing it, the King/Judges should beat
them publicly, 101 times, that is 1 time more than the 100
births to be taken by human beings in order that GOD
punish them less; not in all their births for the so great sin
done by them. Human Governments/Judiciary may better
NOT pardon those people. Take care that Blood don't
come out during Beating; that is all Punishments are
meant to correct the Soul; be in mind that Body is part of
GOD / Soil / Earth. The very wrong people should always
be sent to Forests for limited period.

5.4 To Judges, Rulers, etc. who avoid the People who
use the words "In the name of GOD".

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. The Judges,
Political Rulers, etc. should stop all their activities and
listen to the words of People who use the words "In the
name of GOD". It is to be understood that the People who
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genuinely use the words "In the name of GOD" has (had)
had Blessings and advices/instructions/orders from GOD
intended to be carried out mainly by the Political Rulers,
Judges, etc. which are to be considered as if it is from
GOD for the benefit of the people involved/concerned. A
King who lives on Public Bread is obliged to respect a
Common Man as his Master and obey the Divine Request
and/or Order carried to him by his Master (public) from
the Supreme Master (GOD). Thus the King / Ministers /
Judges etc. who rule a society /nation are obliged to obey
the Genuine Requests and/or Orders from those People
using the words "In the name of GOD". Their disregard is
sure to bring big losses to the People in the Country.
Hence the Sin acquiring for disrespect of the Godly words
will be very big. The Punishments too. The People who
use the words "In the name of GOD" may/shall be asked
for Scientific Proofs and/or Divine (Mayarelated) Proofs
in accordance with their Demand/Request/Order. The
Judges, Political Rulers, etc. are obliged to act in
accordance with the subject brought about. The different
losses causing to the People in the country due to the
disregarding of a Godly Request/Order can be understood
from the following example :

The Write has passed a RequestcumOrder to the
Government in India as well as the Highest Court (s) in
India to stop further political elections; and directed them
to act according to the contents of the RequestcumOrder
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issued by Badsha, with the Powers conferred to him to act
as the Supreme Justice for MAHAASHAKTHI (GOD).
(The Order was sent to the President, PM, Deputy PM,
Highest Court in India, High Court in Kerala, several
Newspapers, TV, etc. by Email, Fax, Postal Mail, and
through this Web site on 06 September 2003. Reminders
were also sent. Latest Reminder was sent on 13 November
2003 by email to : presidentofindia@rb.nic.in ;
vajpayee@sansad.nic.in ; advanilk@sansad.nic.in;
bjpco@del3.vsnl.net.in; feedback@ndtv.com;
prinsecy2cm@kerala.gov.in ; highcourt@ker.nic.in, etc.
By Badsha/16 November 2003. Please Click Here to read
the GODLY Order. ). It is simple to understand from one
or a few parts of this web site that his writings are all
Divine. It is quite simple to verify his words scientifically.
He also requests (ed) for the same. Since his demand
is/was purely scientific, the Judges & Political rulers, etc.
only need (ed) to stop their activities related with
conducting elections and continue scientific verification of
the web site and other activities of the Writer.

Since his demand is/was purely scientific, he is not
required to produce any Divine (Mayarelated) proofs
before the Judges, etc. However, in his case, he has
offered the Scientific verification of the Divine Symbols
he is blessed with (by MAHAASHAKTHI) which are all
detailed in Part 4 (and in this Godly Revolution
Explanation No.3 regarding Om Nama Sivaya. If the
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people using the words "in the name of GOD" refer it to
miraculous matters, and produce no miraculous evidences,
the King, Judges, etc. may either believe the people in
accordance with their known Divinity/heredity/motive etc.
or approach GOD direct so that GOD may talk to their
hearts what to do.

The Judges, Rulers, etc. who do not listen to the
People who use the words "In the name of GOD", are
doing very great Sins, and sure to take one or many births
both as Monkeys and Donkeys with Tortures. The Judges
/ Kings / Ministers, etc. should always remember that a
very common man living in a villagecorner as a Butcher
or Barber may rank more than a King in line with his past
(many) births. Please remember : All People on Earth
receive Equal Justice from the Supreme Justice. Nobody is
bigger than a beggar and NOT smaller than a
King/Emperor.

I have/had sent a few orders to the Political Rulers &
Judges in India with national and international interests.
They are available in Part 9 of this Web site, as 'Godly
Actions'. Those Requests and/or Orders should not be
misunderstood in the light of the above statements
regarding punishments.
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5.5 To People who abuse / misuse the words
"According to DaivaShastram / Theology".

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. The people who
cannot clarify/explain topics scientifically should not use
the words "According to DaivaShastram/Theology".
Theology (Daiva Shastram = Divine Science) is the
MotherScience of all branches of Science. It is from
GOD. It is to be understood that the Representative of
GOD too receive the vast knowledge after many Divine
Oaths / Swearing, and Tests, etc. People should not abuse
/ misuse Daiva Shastram. It will be Sin. Those abuse the
Supreme Science will be given punishments in the re
births as Monkey and/or Donkey. Human
Governments/Judiciary may better pardon those people
and/or with light punishments.
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5.6 To Judges, Rulers, etc. who avoid the People who
use the words "According to DaivaShastram/Theology".

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. The Judges,
Political Rulers, etc. should listen with special attention to
the words of People who use the words "According to
DaivaShastram/Theology". They are obliged to verify it
according to Vedas / Science, and if found true, approve it
and obey them. That is, the Actions of the Judges, Rulers,
etc. towards the words of People who use the words
"According to Daiva Shastram (Theology)" are to be
almost the same as to those who use the words "In the
name of GOD". Since the King, Judges, etc. are (to be)
experts in the True Vedas, it is a fact that Exciting matters
do not occur normally. However, this situation does not
apply to the Political Rulers & Judges in the various
countries on Earth today because they are yet to know the
MahaaVedam /Real Vedas / Supreme Science.. May GOD
Bless them to act according to the MahaaVedam.

If the statements, etc. of the People who use the
words "According to DaivaShastram/Theology" are found
not according to Vedas / Science, it is recommended not
to punish the people. Let them be punished by GOD for
they referred GOD's Shastram (Science). However, if
those people made any Challenges to the
Kingdom/Judiciary with regard to their statements, they
may be punished after finding their statements wrong
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according to the True Vedas.

The Judges, Rulers, etc. who do not listen to the
People who use the words "According to
DaivaShastram/Theology", are doing great Sins, and sure
to take one or many births both as Monkeys and Donkeys.
Punishments may rise up or come down in accordance
with the magnitude of Sins.

5.7 To Murderers, Torturers

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. Rebirths as Ox,
Cow, Pig, Deer, etc which will be killed and/or tortured by
the Reborn Human beings and/or Dogs/Crow, etc.

5.8 To Assaulters to Women (Rapists, etc.)

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. Rebirths as
Cock, Hen, Goat, Hare (Rabbit), etc. and allowed to enjoy
sex, but they will be killed and eaten. Many births have to
be taken. In their last such rebirth, the Memories of
Previous Humanbirth (s) will be given.
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5.9 To People doing Corruption, Bribe, etc.

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. Rebirths as Ant,
Honeyfly, the shortliving fly which dies to the lamp, etc.
+ as Dog (depending upon the nature & size of sins).

5.10 To People who mock at Handicapped.

All People should recognize the Importance of the
different Organs & Senses in our Body. The Applications
of Science & Equipments, etc. can severe one or more
Organs in our body. Coordinating all those factors, the
Supreme Justice (GOD) has established that out of the 100
births, one shall be handicapped. GOD, the Supreme
Justice gives Punishments also as Handicapped for
severely torturing other People, parents, other creatures,
etc. which in turn make people feel that a person born
handicapped or developed as handicapped might be
suffering the same out of the one common handicapped
birth. However it is a fact that a Handicapped person will
be further tortured mentally (and/or physically) if he/she
be mocked. Hence all people should avoid it. Remember:
the Supreme Science / an accident can make any Healthy
Person handicapped even at the mocking time.

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. For severe
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mocking, Handicaps will develop during their life as
cow/ox or while punishments as rebirths in other
creatures.

5.11 To People who mock at People with Less Beauty,
etc.

It is simple to learn the Supreme Science of Justice,
where from one will understand the how's and why's
regarding the Differences if BirthQualities. Since it is
well understood that the Face Shape, Body Shape, Shape
of different Organs, Color, etc. etc. are decided and
supplied by GOD, People should only Praise/realize the
Glory of GOD and NOT conduct any Beauty Contests.

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. For severe
mocking, accidents, etc. which may nullify the Beauty
may happen even in the same birth. Be careful.

5.12 To People who mock at NonVegetarians

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. As from the
Opening of Maya in the present Supreme Creation Cycle,
the Creational FATE would implement Vegetarianism,
inducing All Creatures love each other. The
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Understanding of Vegetarianism will also be rightly
placed as Eatables & NonEatables.

As per the Creature System : Fish  Plant  Bird 
Animal  Human, FISH is before Plant and Eating FISH is
thus with Less Sin compared to Plant, hence
Vegetarianism (Eatables) would 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).

The events of the 1st MahaaKaalaChakram has
established a different style. The following are as per
Protective Fate and they will all be put into Smruthi /
History as from the Opening of May. [ If the vegetarians
use illwords / actions against nonvegetarians, they will
be punished. They may have to take rebirths as Cats. The
cats will (steal) fish from the kitchen and eat (the
uncooked) fish. Many Indian Brahmins become such cats.
That is why there is a belief that Cats are rebirths of
Brahmins.

In regard to Nonvegetarians they have/had a special
obligation : Since Man is supplied with extra wisdom
which is not supplied to other Creatures, he is obliged to
take protective measures also in the matter of other
Creatures. Hence the Nonvegetarians always need to look
after the animals more than the vegetarians. Those who do
not look after them, cease the right to kill and/or eat them.
The above situation does not make the nonvegetarians in
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any dilemma. Every family should keep Cows (& Oxen)
and care them well. In return they are allowed to use the
meat of goat/sheep and hen/cock. Man is part of the
Universe and is obliged to respect the FoodEnergy Law.
With the little knowledge, Man need not worry upon
killing and eating other animals, until and otherwise the
SCIENCE gives special directives. (For e.g. the Dignity of
Cows & Oxen is explained to Man and then asked to him
to decide whether to kill them or not. Please Click Here to
read the Dignity of Cows & Oxen ). He should use other
creatures only to his actual requirement. All creatures are
living in accordance with the FoodEnergy Law explained
separately.]

5.13 To People who avoid Family/Sexual Life

The people who avoid Family/Sexual Life must
remember that they are created/born on this earth as
products of family/sexual life. If all people tend to non
sexual life, the human beings will perish. GOD has hidden
the highest pleasure in the Sex to please all Creatures.
Creatures enjoy, and GOD does the Creation. Parents will
neither argue that they make the semen, egg, embryo, etc.
nor they decide the creation as well as differences in sex,
color, organs, etc. etc. The wise /blessed people should
realize the Glory of GOD in programming in the tiny seed
of a big tree with the Growth, Colour, Shape, Size, etc of
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the leaves, trunk/wood, fruits, tastes, etc etc. Then
continue realizing the similar situation in the infinite
number of all other creatures and try to contain/think then
of the whole Creation & Protection of the Supreme
Universe....

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. Since it is a big
sin, during Rebirths in human status, they may wish
sexual pleasure but miss at many times. Further they may
have to avail Rebirths as Earthworm, nutmeg tree (a
plant which can reproduce only when there are two plants
cultivated nearby, that too with male & female difference
!). Their sin will end only when they beg pardon to GOD
many times.

5.14 To People who abuse/beat Parents

Parents are established by GOD as the Tools for one's
Creation. Through Mother, Father and Guru (Teacher +
everything in the Universe) one knows about his/her Real
Creator (GOD). When he knows about his Real Creator
(GOD), he should obey GOD and/or the Supreme Science
from GOD (MahaaVedam). The Vedas (GOD) teach us
that a person should love more his Mother; and Obey
always his Father; unless the Real Creator (GOD)
intervenes and give him/her Directions.
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GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. His/her
respective Organ used to beat will be handicapped in the
same birth or in the Births to follow. GOD less care
whether the Parents prefer it or not. The Sinful children
have to repent continuously self, to parents and look after
or render services to old /sick, etc. to get pardon from
GOD.

5.15 To People who abuse / beat Guru /Teacher

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. (1) Those
people may suffer from Memory loss during requirement.
(2) The Wish/Curse of/from the Guru may be fulfilled by
GOD. Please be informed that the Writer is not referring
to the present kind of Guru; most of them are yet to learn
what is Guru. The whole educational systems in all
countries on earth will be modified according to Vedas as
from the Opening of Maya.

5.16 To People who abuse / beat GOD's Indirect
Avataars

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. The Supreme
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Mother of the Universe has taken complete charge of the
Creation & Protection of the Supreme Universe and the
old events related with Sivan, Durga, Vigneswar,
Narayanan, etc will be part of Smruthi /History as from
the Opening of Maya. (Smruthi /History : Avataars
usually pardon them. But GOD gave them rebirths mainly
as Horse, to carry men in the carts, and to participate & to
suffer in wars, etc.)

5.17 To Egoism

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. Rebirths as
Joker at different levels. Ego will considerably
reduced/vanished from the Opening of Maya. Since the
Supreme Mother of the Universe has taken complete
charge of the Creation & Protection of the Supreme
Universe as from the present Supreme Creation Cycle,
Ego will never develop worst in Future Creation Cycles
too,

5.18 To Laziness, Avoidance of Duties, etc.

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. Rebirths as
Donkeys.
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5.19 To People who purposefully go slow in Duties

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. Rebirths as
Tortoise with the Human Memories often.

5.20 To Vaidyans (Doctors) who do wrong.

The word Vaidyam and Vaidyan, doctor, etc. are too
great. The Doctors represent GOD in the matter of caring
the Body/Health of the People, and those who do Wrongs
may be Punished with Births as Dogs, and it is hidden
even in the pronunciation of their Designation title
"Doctor". Rebirths as Female donkeys too.All People are
requested NOT to misuse the above Sentences and
consider this as a Divine Order. All People know that
every field of life is immersed and /or ruled in/by Wrongs.
Hence very less people enjoy the Freedom to accuse
others and such very less people will always be blessed to
soothe the WrongPeople.

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2.
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5.21 To Gurus who do wrong

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. Rebirths as
Donkey and/or Monkey.

5.22 To Parents who do wrongs to their Children

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. Rebirths with
no children and/or children dying.

5.23 To Husbands who does wrongs to his Wife

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. Mostly suffer in
the same Birth or next births with sick, etc.

5.24 To Wife who does wrongs to her Husband

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. Mostly suffer in
the same Birth or next births with sick, etc.
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5.25 To People who pretend to good, but cheat.

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. Rebirths as Dog,
etc.

5.26 To People who lies, steals, cheats, etc.

People who practise lies for Wrongs / Sins, thief, etc.
are intended here. GOD blesses All People to overcome
Punishments by doing Good, vide Protective Fate / Part 2.
The Rebirths will be mostly as Rats / Mice. The thieves
as well as those who steal food, etc. by way of supplying
reduced quantities, for e.g. the merchant who purposefully
saves 1/2 kg rice when 5 kg sale made; will be allowed to
continue stealing by way of availing birth as Rats (Mice).
The ricestolen mice will have to continue births until cat
or snake kills it.

5.27 To People who torture others in connection with
Nationality, Job Status, Color, etc.

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. Rebirths in
more inferior position compared to the victims. For e.g. a
king/president etc. who tortured the people in another
country may have to reborn there in a very inferior
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position and suffer the products of his/her past sinful
actions, perhaps with top hatred towards the king who
made the situation so worse (not knowing it was him. His
past associates will also join him in rebirths.)

5.28 To People who hunts animals, etc. in forests

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2.Rebirths as
animals in forests & will be hunted by other animals

5.29 To People who torture other Creatures

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. Those who
torture severely & continuously will get handicapped
either in same birth or in rebirths.

5.30 To People who disrespect Ancestors

GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate / Part 2. Rebirths as
Crow. It will continue until born or led to the place of last
human birth and receive rice from children or grand
children, close friends/relatives. This situation developed
in the course of time as a wrong custom during the burial
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of dead bodies in Hinduism, etc. TRY not to talk ILL of
others. Hate the Sins, but try not to hate the People who
do sins; try to correct them. The People with Sins also
have good in them. When we account their past births too,
perhaps they have saved more good than who accuse them
today. Remember : All Creatures including the Human
Beings are Children of One & the same GOD.

5.31 To People who kill / torture Cows & Oxen

The Dignity of Cow (& Ox) are too high and detailed
in a separate page, and linked to all pages of the web site
due to the Importance of the subject. Please Click Here to
open it. GOD blesses All People to overcome
Punishments by doing Good, vide Protective Fate / Part 2.
Rebirths as Cows & Oxen : will be killed / tortured.
Remember : All Creatures including the Human Beings
are Children of One & the same GOD.

5.32 To People who abuse the Supreme Science, etc.

There are many people working and/or acting as
LittleGods, SuperGods, DivineServants,
Representatives of God, Representatives of Religious
Gods, Misleading Public by False/Artificial Miracles, etc.
The pretending of people as LittleGods & SuperGods
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was detailed in a separate page : It is easy to illustrate the
activities of the Evil or Wrong Persons. Everyone will
find them quoting only the Words from the different
Religious Books, and they actually deliver nothing new in
their Speeches. Thus they become a representative of one
or many religion (s). His/Her Diary Notes, if received
/opened after his/her death, one will find his / her
uncompleted Programs marked in the Diary (for the
Future) remain as proofs for his/her Imperfection / Fraud.
A good many of them are even declaring often that they
will reborn after death and come to save people. Their
such words make it very clear that they have less or no
information about the Opening of Maya as well as about
the Activities of GOD. The People acting as SuperGods,
Little Gods, etc. as well as the Political & Religious
People disturbing the common People are kindly
requested to start correcting their errors. The earlier the
better can be understood from Part 1 of this Web site. May
GOD Bless Them with Truth, Duties & Virtues, and
Justice.

It is detailed in the Very Important Web page
'Scientific Worship' linked to all pages of the Web site that
GOD bless People at the Right Time decided by GOD for
doing Worship, propagating the Supreme Science, etc and
that People DO NOT enjoy any authority to propagate
anything in the name of GOD. That is, some people
cannot authorize self or other people as Divine Servants,
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Representatives of GOD, etc. We know that a Boss
appoints a servant or employee, and the Boss gives
directives. With regard to the Supreme Science, GOD is
the Boss, and GOD should directly appoint / authorize a
person to work as GOD's servant or representative. One
may feel peace of mind during prayers, and 'such blessing
with peace of mind' should not be mistreated as Authority
for representing GOD or the Supreme Science. Today we
see many people mischievously act as representatives of
God and religiousGods. They hide the religioustail at
many occasions and act as representatives of God as well
as DivineServants instead of using the fit title as
'propagandists of religions'. The magnitude of the
Spreading Sin may accrue severe punishments as Dog, etc.
GOD blesses All People to overcome Punishments by
doing Good, vide Protective Fate.

5.33 To People who abuse BRAHMAM.

Very Severe Punishment. It is very difficult to get out
of the Punishment. Hence all people are strongly
requested/warned NOT to abuse BRAHMAM.
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6. PUNISHMENTS cannot / should not be attributed to
PAST BIRTHS / ACTIONS alone.

It is to be understood from the above that the Rebirths
of Human beings as Cows & Oxen alone are a general
affair. Because Human beings reached the stage after
passing the FishPlantBirdAnimal stages, as detailed in
the Supreme Science of Justice / Omkara Science of
Justice.. That is, if Human beings avail Rebirths as other
Creatures, generally it is part of the Punishments
developed by Protective Fate. (Protective Fate was
explained in Part 2, Supreme Creation Cycle). In other
words, the Punishing Rebirths as other Creatures develop
(ed) due to Sins committed by each Creature.

GOD establishes (d) the Creational Fate, detailed in
Part 2, for equalizing the Differences in Birth Qualities
such as Sex, Beauty, Color, Nationality, Job Taste, Hobby
Taste, Health, Age, etc. The Creational Fate is thus not
intended to punish anybody; but to beautify the Life and
the Universe.

As was detailed in Part 4 of the Web site, the
Supreme Qualities of GOD : the Truth, Duties & Virtues,
and Justice are a must for protecting life (& Universe);
and when Human beings act against those Supreme
Qualities; GOD, the Supreme Justice is obliged to protect
the Universe which necessitate Punishments to the
Wrongs as to serve Equal Justice to all Creatures. Hence
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GOD intervenes into human life with punishing rebirths
(at times) as other Creatures too. In short, GOD does it to
correct People in order that they all get the GODLY status
mentioned in Parts 1 & 3. That is, People should
understand GOD's Supreme Love towards us in affording
the Punishing Rebirths too.

Though Human beings are supplied with enough
Wisdom to recognize the Logics in the above mentioned
Punishing Laws carried out by GOD silently without
troubling the Freedom to all people to do or not to do
anything, to use or not to use anything, etc., he would
become serious on the subject only after the Opening of
Maya. People should understand that GOD punishes
silently...

The common people as well as intellectuals should
also have silent/less worries over punishments. The people
doing big sins only need to avail big punishments. The
human parents scold and/or beat children to correct them;
hence punishing is expressing love to make good. In Part
4 of the Web site it is proved scientifically that GOD is
Love.

I repeat : People need not worry over their present
troubles. They need not connect it to the imaginary sins in
the past births (perhaps true). Care only the present life.
Live happily as much as possible in line with Truth,
Duties & Virtues, and Justice. Enough. People may
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Believe that GOD give Equal Justice and Godly status.
Modifications, if any, in the Punishments, will be duly
incorporated, if GOD wills.

6.1 Punishments stated are as per Revelations with
Authority.

The Authority of the Writer is detailed in Part 1 & 4
of the Web site. I pray, O GOD, please pardon me for
anything wrong in this web page and other pages.
Modifications will be made later, if GOD wills.

6.2 Punishments should not affect the FOODENERGY
LAW.

Except the GodlyRebirth as Cow/Ox and the Evilly
Rebirth as Dog, all other creatures form also as part of
general evolutions. Thus GOD places human beings to
recognize Sheep, cat, rat, etc. as Creatures only, not as
Punished Rebirths. The Food Energy Law and the
Number of different Creatures, Delivery Time, Growth,
Age, etc will be reorganized as from the Opening of
Maya. The Eatables and NonEatables will be redefined
then. The intellectuals should take care NOT to
misinterpret the Punishments in the form of other
Creatures which would trouble the FoodEnergy Law as
well as create mental allergy to the common people as to
acquire Punishments. For example, (1) All Cocks, hen,
sheep etc. are not punishedrebirths of human beings. (2)
even if it is a punished rebirth, the Cock/Hen are intended
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to be killed/eaten which will only make them escape to
Rebirths back as human beings. The situation applies to
the relatives and/or friends of the socalled intellectuals as
well as to themselves ! It is advisable NOT to eat the
Evilly Dog and the Dirty Pig. However, like in the matter
of Cows & Oxen, people are at liberty to use or not to use,
to do or not to do, etc.

7. Worship MAHAASHAKTHI (GOD) scientifically

There are many kinds of Customs & Practices today
for the Human beings as per the Different Religions &
Castes. Worshipping GOD, Weddings, Burials of Dead
body, etc. are all different. Those who learn about the
Glory of MahaaShakthi (GOD) & the Universe will
understand that GOD does not require People to praise
GOD; but live according to the Supreme Qualities of
GOD : the Truth, Duties & Virtues, and Justice; the
definitions & explanations of which are all scientifically
explained in the Supreme Science of Justice.Those. People
who confuse / exploit people by doing and/or establishing
unscientific customs & regulations for worshipping GOD,
etc. will receive scientific punishments. People must
qualify to worship GOD. The details for Qualifications to
worship GOD, and other matters related to to are available
in a separate page linked to all pages of the Web site. It is
too serious.

( Unquote.... )
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ഓംകാരനീതിശാസ�്തം മഹാവാ�ല�മാണ.്

മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ിൽ
മഹാശ�ിയും മഹാനീതിയും കൂടാെത

മഹാവാ�ല�വുമാണ ഉ്�െത� ഓ്ംകാരംഎ�
അ��ായ�ിൽവിശദീകരി�ിരു�ു.

ൈദവ�ിെ�കു�ു�ളായ മനുഷ�ർെ��ാം
അന��ളായആന��ള�ം,സമമായ
ആന��ള�ം ഉറ�ാ�ുകയാണ്

ഓംകാരനീതിശാസ�്തംഅടി�ാനപരമായി
െച���െത�ു പറയുേ�ാൾ മഹാവാ�ല�മാണ്
െതളി�ു നിൽ�ു�ത.് മഹാനീതിയുെട
ഭാഗമായി� ക്ു�ു�െളശി�ി�ുേ�ാഴും
മഹാവാ�ല�ം �പകടമാണ.് മഹാശാസ�്ത�ിെ�

ശാഖകളായ ഭൗതികശാസ�്തെ�യും
ധർ�ശാസ�്തെ�യും

ആ�ീയശാസ�്തെ�യും ഒേരേപാെല
ബഹുമതി�ു� 2 ഉദാഹരണ�ൾപറയാം :

(1.1)ബസ,് കാർ,ൈബ�,് െ�ടയിൻ തുട�ിയ വാഹന
അപകട�ളിൽ െപ��ം മ��ം ൈക�,് കാല ത്ുട�ിയ
അവയവ�െള നഷട്െ�ടു�തിെന��ി അറിയാമേ�ാ.
അപകട�ിൽ െപ� ഒ്രാള�െട ഒരു ൈക� ന്ഷട്െ�ടു
േ�ാഴും ജനനേ�ാെട േപാളിേയാ ബാധിേ�ാ മേ�ാ
ഒരു ൈക�്തളരു�തായി കണ�ാ�ുേ�ാഴും,
ഭൗതികശാസ�്തപരമായിസംഭവി� ഒരവ�യാണ.്
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(1.2)സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കർ�ാവായ മഹാേദവി,
മനുഷ�ന 1്00 ജ��െള മഹാനി�യി�ി���തിൽ ഒരു
ജ��ിൽ ജനനേ�ാെടേയാ പി�ീേടാ വികലാംഗത�ം
ഉ�ാകു�താണ.് ൈദവം നൽകിയ ശരീര�ിെ�യും
ഓേരാ ശരീരഅവയവ�ള�െടയും ഔ�ത�ം മനുഷ�ർ
മന�ിലാ�ുവാനും, തെ�യും മ���വരുെടയും
ശരീരേ�ാട് അ�കമേമാ ബഹുമാനമി�ായമ്േയാ
കാ�ാതിരി�ാനും, ൈദവീക നീതിെയയും
മഹാവാ�ല�െ�യും മഹത�െ�യും
�ശ�ി�ാനുമു�വലിയ പ�തി കൂടിയാണത.്

(1.3) മു���ിൽ  േപാലീസായിരിെ� ഒരാള�െട
ൈക� ത്�ിെയാടി�തിന ആ്�ീയ ശാസ�്തപരമായി
അഥവാ നീതിശാസ�്തപരമായി ൈദവം െകാടു�
ശി�യായി കണ�ാ�ുേ�ാൾ, നീതിശാസ�്തപര
മായി സംഭവി� ഒരവ�യാണ.് ൈദവശി�യുെട
ഭാഗമായി�്ഒ�ിലധികം ജ��ളിൽ വികലാംഗത�ം
ഉ�ാകു�താണ,് ശി�യുെട അളവനുസരി�് 5
വെരയാകാം. കടു� കടു� പാപം െചയത്വർ�്
ജ�ുശി�കൂടി ഉൾെ�ടു�ു�താണ.് മനുഷ�ർ കാല്
ത�ിെയാടി� പ�ി മു���ിെല അതി�കൂരനായ
ഗു�േയാ േപാലീേസാആകാം !

ജനനേ�ാെടേയാ, അപകട�ിൽ െപേ�ാ
ഒരാള�െട ൈക� /് അവയവം നഷട്െ�ടുേ�ാൾ,
േമ�ടി (1.1) �പകാരം, ഭൗതികശാസ�്തപരമായ
ഒരവ�യാണ ;് (1.2) �പകാരം, 100 ജ��ളിൽ
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എ�ാവർ�ും ബാധകമായ വികലാംഗത� ജ�ം
ആവാം ; (1.3) �പകാരം, ൈദവീക മഹാനീതി
നട�ി�ിെ� ഭാഗമായു�ശി�യാവാം.

എ�ാൽ ൈദവശി�യുെട ഭാഗമാെണ�്ൈദവം
അറിയി�ാെതേയാ, മു��ഓർ�കെള നൽകാെത
േയാ, യാെതാരാള�ം അറിയു�ി� എ�തുെകാ�്
ശി�യുെട ഭാഗമായി അധികവികലാംഗ ജ��െള
അനുഭവി�ു�വർ സമൂഹ�ിൽ അപഹസി�െ�ടാ
െത ൈദവം സംര�ി�ു�ു. അപഹസി�െ�ടു�ി�
എ�തിെന മാ�ി നിർ�ിയാൽ  മഹാ�പപ�ം
സത�മാണ,് മായആണ എ്�ാൽ മിഥ�യ�; ശരീരമാണ്
�പധാനം, ആ�ാവ� എ� അ��ായ�ിൽ
വിശദമാ�ിയിരു�തുേപാെല, മഹാനീതിശാസ�്തം
�പകാരം ൈദവം നൽകു� ശി�യിലൂെട ലഭി�ു�
ശാരീരിക േവദനകള�ം മാനസിക േവദനകള�ം
ഏെതാരാള�ംസഹി�ുകതെ� േവണം.

ഓംകാരനീതിശാസ�്തം മഹാവാ�ല�ം കൂടിയാെണ�്
മുകളിൽ വ��മാ�ിയേ�ാ. സമൂഹ�ിൽ ബഹുവിധ
െത��കള�ം കു��ള�ം െച���വെര തിരു�ു�
തിെ� ഭാഗമായി ശി�ിേ�േ� ? സമൂഹ�ിെ�
ധർ�ശാസ�്തപരമായ െപാതുആവശ��െള മാ�തം
�ശ�ിേ��വരായ  ജന�ള�െട ദാസ�ാരായ 
ഭരണാധികാരികൾ  മദ� നിർ�ാണം, മദ� വ�ാപാരം
തുട�ിയ അധമകാര��െള നട�ു�തു നിമി�ം
അേനകം കുടുംബ�ളിെല ജീവിതം അലേ�ാലമായി
രി�ു�തിന ഭ്രണാധികാരികെളയും ജഡജ്ിമാെരയും
ഒെ� ശി�ിേ�േ� ? മദ�പാനിയായ മകെ�േയാ
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അ�െ�േയാ ഉപ�ദവ�ൾഅതികഠിന�ളാകുേ�ാൾ,
മ�� കുടുംബാംഗ�ൾ ഒ�യേ്�ാ കൂ��േചർേ�ാ
മദ�പാനിയും ഉപ�ദവകാരിയും ത�ള�െട �പിയെ��
വനായിരു� കുടുംബാംഗെ� നഷട്െ�ടാനും െകാല
െ�ടു�ാനും ത�ാറാകു� സംഭവ�ൾ വളെരയു�.്
ത�ള�െട �പിയെ��വനായിരു� കുടുംബാംഗെ�
കടു� മേനാവിഷമ�േളാെട വധി�ു�തിനു
കാരണ�ാരായ യഥാർ� �പതികൾ േപാലീസുകാരും
ഭരണാധികാരികള�ം ജഡജ്ിമാരും മദ�വ�ാപാരികള�ം,
മദ�നിർ�ാതാ�ള�ം ഒെ� ആെണ�ിരിെ�,
അവർെ��ാം കടു� ശി� െകാടുേ��തിനു
പകരം കടു� മേനാവിഷമ�െള അനുഭവി�ു�
കുടുംബാംഗ�െള വിചാരണെചയത്ും ജയിലിലട��ം
െകാടുംഭീകരത�ം കാ��� ഭരണാധികാരികെളയും
ജഡജ്ിമാെരയും ഒെ� കടു� രീതികളിൽ ൈദവം
ശി�ിേ�േ� ? ഓംകാരനീതിശാസ�്തം അതിനു
കൂടിയു�താണ.്കൂടുതലായി വിസത്രി�ു�ി�.

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി , മഹാശ�ി െകാ�ും
മഹാനീതി െകാ�ും മഹാവാ�ല�ം െകാ�ും
മഹാഭ�ദമാ�ിയി���താണ മ്ഹാഹൃദയമായ
ഓംകാര�ിൽനി�ും ഉ�വി�ി���

ഓംകാരനീതിശാസ�്തംഅഥവാ മഹാനീതിശാസ�്തം.

മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�ളിലും ജീവികള�െട
ശരീരേകാശ�ളിലും മഹാ�ാപി�ി���
മഹാനീതിശാസ�്തനിയമ�ൾ �പകാരം,
�പത��മ�ാെതഎേ�ാണവും

സ�ാഭാവികെമേ�ാണവും ജീവികൾ ശി�ി�െ�ടു�ു.
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ൈദവം മായ �പത��മാ�ുേ�ാൾ,ശ�ിശാസ�്തവും
ബാധകമാകു�താണ.് മായ �പത��മായിരി�ു�
കാല� മ്ഹാശ�ിയായ മഹാേദവി 70% മാ�തം
ശ�ികെളസ�യംസ�ീകരി��െകാ� ത്െ�

മഹാദാസനും �പപ�പിതാവുമായ പരമശിവന 3്0%
ശ�ികെള മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�

മഹാസംവിധാനമാണ ശ്�ിവിതരണശാസ�്തം
അഥവാ ശ�ിശാസ�്തം. മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട
മെ�ാരി�ൽവിസത്രി�ാം.കു�ു�െള
ശാസി�ുകയും ശി�ി�ുകയും െച��േ�ാൾ
മഹാമാതാവായ മഹാേദവി, പരമശിവെനെ�ാ�ു
മാ�തം ശി�ി�ുകയും,സ�യം മഹാവാ�ല�ം
മാ�തമായി മഹാവർ�ി�ു�തുമാണ.്

ഓംകാര നീതിശാസ�്ത�ിെ�മഹാഭീമത�ം
സാധാരണജന�െളസേ�ാഷി�ി�ുക
തെ�യാണ െ്ച��ക.എ�ാൽ

വ��ിസ�ാത���െ�ദുരുപേയാഗം
െച���വർ ,തീർ �യായുംകടു�
ശി�കെള ഏ��വാേ��തു�.്

കു�ു�ള�െടഅ�ാനം െകാ�ും ദുസ�ാർ�ം
െകാ�ുംആെണ�ിൽ േപാലും തെ� �പിയെ��
കു�ു�ൾതെ� ഭയ�ു�ത ക്ർ�ാവായ
ൈദവം ഒ��ം ഇഷട്െ�ടു�ി�. 1000 േകാടി

വർഷ�ളട�ിയആദ� മഹാകാലച�ക�ിൽ കു�ു
�ള�െടെയ�ാം മഹാദാസിയായി മഹാ�പപ��ിെ�
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ഭരണെ�മാലാഖമാെര�ും മല�ുകെള�ും
േദവതകെള�ുെമാെ�വ�ത�സത് മത�ൾ �പകാരം
അറിയെ�ടു�വെരഏ�ി��െകാടു�ത ത്െ�
കു�ു�െള മഹാശ�ി െകാ��ാെത
മഹാവാ�ല�ം െകാ�ു മാ�തം ജയി�ാനും

മഹാവാ�ല�മാണ ത്ാെന� എ്�ാഅർ��ിലും
േബാ��മാ�ാനാണ.് മഹാപിതാവും

മഹാനീതിപതിയുമായൈദവം,സ�്തീരൂപം സ�ീകരി�ു
�തും മഹാമാതാവായി മാ�തംഅവതരി�ു�തും
തെ�കു�ു�െള മഹാവാ�ല�േ�ാെട
ത�ിേല� േ്ചർ�ു നിർ�ാനാണ.്

ൈവകാെതൈദവം �പത��മാകു�േതാെട
സമൂഹ�ിെലഎ�ാ വിഭാഗം ജന�ൾ �ും
സേ�ാഷി�ാൻ ഉറ�ായും കഴിയു�താണ്

എ�ാവർ�ി�ു�ു.

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം.
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പശുവും പശുപതിയും (കാളിയും
കാളയും)പരമേ�ശഷഠ്ജീവി
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�രൂപംസ�ീകരി�ി�ി�; േഗാമാതാവിെ�
രൂപംസ�ീകരി�ി��മു�.്

ഏകൈദവദാസനായപരമശിവനും
ആദ�മഹാകാലച�ക�ിൽമനുഷ�രൂപം
സ�ീകരി�ി�ി�;പശുപതിയായകാളയുെട

രൂപംസ�ീകരി�ി��മു�.്

ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല ഭരണം മനുഷ�രിൽ
നി� ആ്�ീയസാ�ാത�്ാരം േനടിയ
ഉ�തർ�ു നൽകുകയും േദവതകൾ /

മല�ുകൾ /മാലാഖമാർഎ�ീ േപരുകേളാെട
അവർ ഭൂമിയിെല കാര��െള

ഭരി�ുകയുംെചയത്ു.അവെര�ാം കൂടി കാ�ിയ
െകാടുംനീച��െളയും േഭാഷ��െളയും
മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���;് �ഹസ�മായി

ചുവെട ഭാഗം 6ലും.
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പശു :സൃഷട്ി േ�ശഷഠ്ത

പശു, കാള എ�ിവയ�് മ്ഹാശാസ�്ത�ിൽ
�പേത�ക �ാനമു�.് മനുഷ�മാതാവ ഏ്താനും
മാസ�േളാ സാധാരണഗതിയിൽ 5ൽ താെഴ
വർഷ�േളാ മാ�തവും, മനുഷ��ു�ിനു
മാ�തവും പാൽ നൽകുേ�ാൾ, േഗാമാതാവ (്പശു)
തെ� കു�ു�െള�ൂടാെത, മനുഷ�രിെല
കു�ു�ൾ മുതൽ വൃ�ർ വെരയു�വർ�്
പാൽ നൽകു�ു. പാലും പാലിൽ നി�ു ലഭി�ു�
വിഭവ�ള�ം /ഉ���ള�ം കൂടാെതയു� ഒരു
ജീവിതെ���ി ചി�ി�ുേ�ാൾ പശുവിെ�
ഔ�ത�ം േബാ��മാകു�താണ.് ചാണകം എ�
ഏ�വും ന� വളം കൃഷി� ന്ൽകു�ു എ�ു
പറയുേ�ാൾ സസ�േലാകെ� പുലർ�ു�തിൽ
പശുവിനു� ഔ�ത�വും െവളിവാ�ു�ു�.്
പശുവിെ� പതിയായ കാള, കൃഷി�ാരെനയും
ക�വട�ാരെനയും ഒെ�സഹായി�ു�ു�.്

ആ�ീയ സാ�ാത�്ാര�ിനു മു� പ്ശു,
കാള എ�ി�െന ഒ� അ്ഥവാ ര�ു ജ��ൾ
കൂടി മനുഷ�ാവ�യിലു�.് മ��മായി ജീവിതം
ആരംഭി�്മനുഷ�ാവ�യിൽ എ�ു� ജീവി
(മനുഷ�ൻ) തനി�ിനിയു�ത് ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരം ആെണ�റിയുേ�ാൾ, താൻ
വ� വഴി മറ�ുെകാേ�ാ അ�ാെതേയാ മ���
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ജീവികെള നിർ�ാ�ിണ�ം വധി�ുവാനും
പീഢി�ി�ുവാനും ത�ാറായി�ൂടാ. മ���
ജീവികേളാട് മനുഷ�ർ കരുണ കാ��വാനും,
ത�ള�െട മാതാപിതാ�െള ശു�ശൂഷി�ണം
എ�തിെ� അത�ാവശ�കത തുട�ി ബഹുവിധ
കാര��ളിൽ മനുഷ�െര മിടു�രാ�ാനുമു�
ഒരു മഹാസംവിധാനമാണ പ്ശു,കാള ജ��ൾ.

ഉപേയാഗം കഴി�, അവശരായ, �പായമായ
എ�ി�െനയു� പശു�െളയും കാളകെളയും
വധി�ിെ��ിൽ മനുഷ�െര�ു െച��ം, അവെയ
െ�ാ�്ഭൂമി നിറയിേ� എ�ി�െനെയ�ാമു�
േചാദ��ള�മായി മാംസഭു�ുകള�ം മ�� ബു�ിശാലി
കള�ം മുേ�ാ�� വരുേ�ാൾ ലളിതമായ ഉ�രമു�.്
പശു�െള സൃഷട്ി�ി���ത ൈ്ദവമാണ എ്�ിരിെ�,
അവയ�് ജ്ീവി�ാനു� ഭ�ണകാര��ൾ ഭൂമിയിൽ
സൃഷട്ി�ി���തും ൈദവമാണ്എ�ിരിെ�, അവ
മനുഷ�െര (െപാതുെവ) ഉപ�ദവി�ു�ി� എ�ിരിെ�,
അവെയ വളർ�ാനും ചൂഷണം െച�ാനും അവയുെട
�സഷട്ാവും ഉടമയുമായൈദവ�ിൽ നി� അ്ധികാരം
ലഭി�ണം. പശു�ൾ ഉൾെ�െടയു� ജീവികെളയും,
ജീവികൾ ഉൾെ�� മഹാ�പപ�െ�യും
സൃഷട്ി�ി���ത് ൈദവമാണ് എ�ിരിെ�യും,
മനുഷ�ര� എ�ിരിെ�യും യാെതാ�ും സൃഷട്ി�ാൻ
മനുഷ�ർ� ക്ഴിവി� എ�ിരിെ�യും, പശു�െളയും
കാളകെളയും ഒെ� വളർ�ാൻ മനുഷ�ന്എ�്
അധികാരം തുട�ിയ േചാദ��ളിലൂെട ൈദവം
മനുഷ�െര ഒ��ം തെ� േവദനി�ി�ു�ി�ാ എ�തിെന
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ൈദവ�ിെ� മഹാസേ്നഹ�ിെ�യും
മഹാവാ�ല��ിെ�യും ഭാഗമായി കാണണം.
പുലി�ും സിംഹ�ിനുെമാെ�പാൽ ഉെ��ിരിെ�,
അവെയ വളർ�ാൻ ത�ാറാവാെത സാധുവായ
പശുവിെന വളർ�ുകയും ആവശ��െളെയ�ാം
േനടിയേശഷം അധമന�ായം പറയുകയും െച���ത്
ധർ�ശാസ�്തപരമ�. പശുവിെനയും കാളെയയും
ശാസ�്ത�ൾ �പകാരം സംര�ി��െകാ�്അവ
നൽകു� ഉ���െള ആസ�ദി�ുവാൻ മനുഷ�െര
ധർ�ശാസ�്തം/ ൈദവം അനുവദി�ു�ു�.്
സംര�ി�ുക എ�ത് അ�◌ം ഭ�ണം
െകാടു�ു�തിലും, എെ��ിലു◌ം ചില പാർ�ിടം
െകാടു�ു�തിലും ഒതു�രുത.് മനുഷ�ർ അവേയാട്
കടു� െത��കൾ ഇ�ു െച���ു�.്. പശുവിെന
കറ�് പാൽ എടു�ു�ത് പുരുഷനായി�ൂടാ.
സ�്തീകൾ തെ� െച�ണം. (തെ�അ�യും അ�നും
അ��ിയും െപ�ള�ം അ�ൂ�യും അ���നും താനും
ഒെ� മരി�് പശുവായും കാളയായും
പുനർ�നി��വരു� കാലമു� എ്�തും �പസത്ുത
ജ��ിൽ ഇടയ�്് മു�� ഓർ�കൾ
ലഭി�ുെമ�തും മനുഷ�ർ ഭാവന െച��േ�ാൾ
അനവധി കാര��െള പറയാെത സ�യം
േബാ��െ�ടു�താണ.്).

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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പശു :�ിതി േ�ശഷഠ്ത

മനുഷ�സ�്തീയുെട പാൽ കറെ�ടു�ുവാൻ യ��ം
ഉപേയാഗി�ു�ുെവ�ിൽ മാ�തം, അ�െന യ��ം
ഉപേയാഗി�ു� ദിവസ�ളിൽ, പശുവിെ� പാൽ
കറെ�ടു�ുവാനും യ��ം ഉപേയാഗി�ാം.
അതുേപാെല, ബു�ിശ�ിയും കർ�േശഷിയും
ഒെ� വർ�ി��� കു�ു�െള ലഭി�ുവാൻ
അന�പുരുഷ�ാരുെട ബീജം ഭാര�യിൽ നിേ�പി�്
കു�ിെന സൃഷട്ി�ാൻ ത�ാറാവു� പുരുഷനും,
അതുശരിെവയ�്ു� സ�്തീയും, ഒരു പടികൂടി കട�്
ൈലംഗികബ��ളിൽ ഏർെ�ടാതിരി�ുക കൂടി
െച���ുെവ�ിൽ, �പസത്ുത മനുഷ�ദ�തികൾ�ു
മാ�തം, പശുവും കാളയും ഇണേചരു� �പകൃതി (ൈദവ)
നിയമെ� ധി�രി�ുവാനും കാളയുെട ബീജം
കൃ�തിമമായി പശുവിൽ േചർ�ാനും അവകാശമു�.്

പശുവിെനയും കാളെയയും സംര�ി�ാ�വർ�്
അവയിൽ നി�ു� ഉ���െള ആസ�ദി�ുവാൻ
േയാഗ�തയി�; എ�ാ ജീവികള�െടയും യഥാർ�
ഉടമയുെട �പസത്ുത ക�നയും മ�ിലു�;് വിശകലനം
െചയത്ാൽ േബാ��െ�ടു�താണ.് പശുവിെനയും
കാളെയയും വിൽ�ാേനാ വാ�ാേനാ പാടി�,
ദാനമായി നൽകുകയും ദാനമായി സ�ീകരി�ുകയും
െച�ാം തുട�ിയകാര��ള�മു�.്

മുൻ സൃഷട്ിച�ക�ള�മായി ബ�മു� ശ�ി
ശിവപുരാണ�ളിൽ േഗാമാതാവ,് പശുപതി
എ�ി�െന േപരുകള��തും, ശിവഭൂതഗണ�ൾ�്
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തലയിൽ കാളെ�ാ� ഉ്�തും ശിവവാഹനമായി
കാളെയ പരാമർശി�ു�തും അതിഗൗരവമായതും
ആ�ീയ/നീതി ശാസ�്തപരവുമായകാരണ�ളാലാണ.്
പശുവിെന��ി (പശു = പശു + കാള), ഓംസത�ം
േഡാ�േ്കാം െവബൈ്സ�ിൽ �പേത�ക േപജായി
നൽകിയി��� ശാസ�്ത വിശദീകരണ�ൾ മനുഷ�െര
െഞ�ി�ു�താണ.് ആദ� മഹാകാലച�ക�ിൽ, 1000
േകാടി വർഷ�ാലം, േഗാമാതാവായി (പശുവായി)
മനുഷ�െര േസവി� േശഷമാണ്മഹാശ�ിയായ
ൈദവം/ മഹാേദവി, ര�ാമെ� മഹാകാലച�ക�ിൽ
മനുഷ�രൂപെ� മഹാസ�ീകരി�ിരി�ു�ത എ്�തും,
മഹാദാസനായ പരമശിവെന പശുപതി (പശുവിെ�
പതി = കാള) ആയി മനുഷ�െര േസവി�ുവാൻ
അനു�ഗഹി�േശഷമാണ മ്നുഷ�രൂപം നൽകിയി���ത്
എ�തും �ശേ�യമാണ.് പശുവിെനയും കാളെയയും
മനുഷ�േര�ാൾ ഉ�തമായ അവ�യായി�ാണ്
ൈദവം മഹാനി�ിയി�ി���ത് എ�റിയി�ു�ു.
പശുവിെ� ചാണക�ിൽ നി�ാണ ആ്�ിൾ എ�
പഴെ� ൈദവം സൃഷട്ി�ി���ത.് േഗാമൂ�ത�ിൽ
നി�്ഓറ�ും. ത�ൾ സ�ീകരിേ��തായു�
പശുജ�െ� മനുഷ�ർ ഇഷട്െ�ടു�തി�ായും,
ൈദവം സ�യം േഗാമാതാവായി�് മഹാേസവനം
െച���തിെന അറിയി�ാനായും, പശുവിെ�
ഔ�ത�ം മനുഷ�െര സുവ��മായി
േബാ��െ�ടു�ാനായും, മഹാശ�ിയായ ൈദവം,
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാമാതാവായി�്മനുഷ�രൂപം
സ�ീകരി�ുേ�ാൾ, തനി�് മഹാനി�യി�ി���
നാമ�ിൽ പശു എ� പദെ� േചർ�ി���.് കാളി
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എ� പദ�ിെ� �പഥമവും �പധാനവുമായ അർ�ം
പശു എ�ാണ.് സ�്തീ എ� അർ�ം ര�ാമേ�തു
മാ�തമാണ.് കാളി എ� പദ�ിൽ നി�ാണ ക്ാള എ�
പദം (പു�ിംഗം) രൂപെ�ടു�ത.് മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാമാതാവായ മഹാേദവി മഹാസ�ീകരി�ി��� േപര്
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി എ�ാണ;് മഹാ�ഗ��ിെല �പേത�കം
അ��ായ�ിലും ഭാഗം 1ലും വിശദീകരി�ി���തിെല
മുഖ�ഭാഗെമ�ു തെ� വിേശഷി�ി�ാവു� ഭ�ദകാളി 
യിലാണ പ്ശു എ� അർ�മു� മഹാശബദ്മായ
കാളി േചർ�ി���ത.് അതായത മ്ഹാ�പപ�െ�
അഥവാ സർ�െ�യും മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി�ു�
സ�്തീ (കാളി) എ� അർ�േ�ാെടാ�ം,
മഹാ�പപ�െ� മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയിരി�ു� മഹാ
േഗാമാതാവ അ്ഥവാ പശു എ� മഹാഅർ�വും,
മഹാേദവിയുെട മഹാനാമ�ിെല ഭ�ദകാളി എ�
മഹാശബദ്�ിനു�.് ഭ�ദകാളിയുെട പ�ൽ
മഹാ�പപ�ം എേ�ാഴും ഭ�ദമാണ;് മഹാ�പപ�െ�
എേ�ാഴും ഭ�ദമാ�ുവാൻ  കഴിവു�ത ഭ്�ദകാളി�ാണ.്
(മഹാ�ഗ��ിലും ൈദവവി�വ വിശകലനം 3ലും
വിശദീകരണമു�)്.

പശുപതിയായ പരമശിവെ� എ�ാെമ�ാം പശുവായ
മഹാശ�ിയാണ.് ഓകസ്ിെ� എ�ാം എ�ാം,
ഓകസ്ിെ�യും (ox) ജീവൻ/ ശ�ി എ�ി�െനയു�
മഹാവിേശഷണ�ൾ െകാ�ാണ് ൈദവ�ിെ�
വാതകരൂപ�ിന ഓ്കസ്ിജൻ എ� േപര ൈ്ദവമി�ത.്
മനുഷ�ർ ഏെതാ�ിനു േപരിടുേ�ാഴും ഓകസ്ിജൻ
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നിയ��ി�ു�ു�.് മഹാ�ഗ��ിെല 'േപരുകൾ
ഇടു�ത എ്�െന, ആര ?്' എ� അ��ായ�ിൽ
വിശദീകരണമു�.്

പശുവിെനയും കാളെയയും നിയ��ി�ുവാൻ,
�ബ�വൃ�െമ�ു വിേശഷണമു� െത�ിൽനി�ു�

ചകിരി പിരി���ാ�ിയകയർ മനുഷ�ർ
ഉപേയാഗി�ു�ു. പശുവിെ�യും കാളയുെടയും

സ�ാത����ിനു േമൽ മനുഷ�ൻ ചില
കടി�ാണുകൾ /കയർഇടു�ത അ്വെയ

സംര�ി�ാൻകൂടിയാണ.് ഉടമയുെട ഇഷട്�ൾ
െ�ാ�ും വളെര ചി�േയാെടയും കഴിയു�

പശുവിേനാ കാളയേ്�ാകയറിടു�ത ന്� ഉടമയ�്്
ഇഷട്മ�. ധർ�ശാസ�്തപരമായി മാ�തംഅഥവാ

ൈദവ�ിെ�ഇഷട്�ൾെ�ാ�ു മാ�തം ജീവി�ു�
മനുഷ�രുെട േമൽൈദവം നിയ��ണ�ൾ

ഏർെ�ടുേ��ആവശ�മി�,ഏർെ�ടു�ു�ി�.

പശുവിനും കാളയ�്ും നീ കയറിടു�തുേപാെല,
ആ�ീയ സാ�ാത�്ാര�ിനു മു�ായി�് നീ
പശു/കാളജ��ൾ എടു�ുേ�ാൾ, "മനുഷ�ാ നിെ�
കഴു�ിലും കയർ വീഴും" എ�ത് മനുഷ�െര
േബാ��െ�ടു�ാനു� മഹാശാസ�്തസംവിധാനമാണ്
'പൂണൂൽ' എ�റിയെ�ടു� ചൂ�ുപലക. ഇ��യിൽ
അർ�മറിയാെത 'വി�ിനൂലായി' ഇ�്അേനകർ
ഉപേയാഗി�ു�ുെവ�ിലും മനുഷ�െ� പശു/കാള
ജ��െള��ിയു� ഗൗരവമായ ചൂ�ുപലകയാണത.്
അേതാർ�ി�ി�ുവാൻ ൈദവാരാധന െച��േ�ാഴും
ആ�ീയശാസ�്ത വിഷയ�െള പഠി�ി�ുേ�ാഴും,



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 251

പഠി�ുേ�ാഴും, ൈദവആരാധനയ�് ൈ്ദവ�ിൽ
നി� േ്നരി� േ്യാഗ�ത േനടിയ േശഷവും 'പൂണൂൽ'  
ധരി�ു�തു ന�താണ.്

ൈദവം 'മായ' �പത��മാ�ിയ േശഷം, �പപ�
പിതാവ ക്ൂടിയായ പരമശിവനിലൂെട,ഓേരാ മനുഷ�നും
100 ജ��ളിെല 90 മുതലു� ഒരു പുരുഷജ��ിൽ,
50 വയേ�ാടടു�,് മഹാശാസ�്തം ലഭ�മാ�ിയ േശഷം
മാ�തേമ, ൈദവാരാധന െച�ാൻ മനുഷ�ർ േയാഗ�ത
േനടുകയു��. മാ�തമ�; 'പൂണൂൽ' �ിരമായി
ധരി�ാനും അവകാശവും അധികാരവും ലഭി�ു�ത്
അേ�ാഴാണ.് ആ ജ��ിെല ശിഷട്കാല�ും,
േശഷമു� ജ��ളിൽ ൈദവ ദർശനം ലഭി�ുേ�ാൾ
മുതലുമാണ്ൈദവം അനു�ഗഹി�െ� തുട�ിയ
ആശംസകൾ േനരാൻ അവകാശവും അധികാരവും
ഓേരാ മനുഷ�നും ലഭ�മാവു�ത.് ഭരണാധികാരികൾ
ഉൾെ�െട ഭൂമിയിെല�ുമു� യാെതാരാൾ�ും
നിലവിൽ 'ആശംസകെള േനരാൻ േയാഗ�തയി�'.
ആശംസകെള ലഭി�ു� വ��ി�് �പേയാജനം
ഉ�ായാൽ മാ�തേമ ആശംസയ�്്എെ��ിലും
അർ�മു��. അധമമായ രീതികെള പിൻപ�ി
ആശംസകൾ നട�ു�വർ അ�ാനം െകാ�ായാ
ലും, അഹംഭാവം, ദുർവ�യം എ�ിവ േചരുകയാൽ,
വ�ത�സത് അളവിൽ പാപം സ�ാദി�ു�ു�.്
ആ�ാർ�മായി ആശംസി�ു�വർ� ദ്ീർഘകാലം
െകാ�ും അേനകം ജ��ൾെകാ�ും േനടിയ
പുണ��ിൽ േശാഷണം ഉ�ാകു�താണ.് പുണ�ം
(ഉചിതമായത)് നൽകാൻ എ�ാവരുെടയും സൃഷട്ി
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�ിതി സംഹാര കർ�ാവും മഹാനീതിപതിയും
മഹാശ�ിയുമായ ൈദവം ഉ�.് അ��ാനി�� മാ�തം
േനടു� പുണ�െ�, അറി�ും അറിയാെതയും
അർഹി�ാ�വർ ഉൾെ�� ജന�ൾ�്ആശംസ
കളിലൂെട നഷട്െ�ടു�ു�വർ ആവശ�മി�ാ�
അബ�മാണ് െച���ത.് േവഷംെക�ലുകൾ
നാടക�ിൽ മതി, ജീവിത�ിൽ േവ�;
ശാസ�്ത�ിൽ േവ�;ൈദവേ�ാടു േവ�.

ആട,് േകാഴി തുട�ിയ ജീവികെള��ി പറയുേ�ാൾ,
വീടുകളിൽ വളർ�ു�വയ�് ത്�ള�െട കു�ികൾ�്
നൽകുേ�ാെല സേ്നഹപരിലാളന�ൾ നൽകണം,
സേ്നഹി�് ജീവികെള വളർ�ു�ത് െകാ�ാനും
തി�ാനുംആകാേമാ, പാടി�.കു�ുകളിലും മലകളിലും
കാടുകളിലും വളേര�വയ�് ആ്വിധ സൗകര��ൾ
നൽകാെത അവെയ വീടുകളിൽ മാ�തമായി
വളർ�ി�ൂടാ. അവയുെട ആദിസൃഷട്ി�്
ൈപശാചികന��നശ�ികള�െട �പവർ�നവുമായി
ബ�മു�.് ൈദവം 'മായ' �പത��മാ�ിയേശഷം
അേനകം ജീവികെള പിൻവലി�ു�താണ.് ജല�ിെല
ഓകസ്ിജൻ ആണ് മ��െ� ഭരി�ു�ത,്
ആകയാൽ മ��െ� കരയിേലയ�്് മനുഷ�ൻ
�പേവശി�ി�ുേ�ാൾ അവ േവദനയി�ാെത മരി�ു�
താണ.് മനുഷ�ൻ െകാ�തായി പറയാനാവി�. മ��
ഭ�ണം, സസ�ഭ�ണേ��ാൾ േ�ശഷഠ്മാണ.്.
ചാതുർവർ��ം എ�ജീർ��ിെ� മൂലരൂപം ഭാഗം 4
െല 'െതാഴിലുകൾ'എ�അ��ായ�ിൽഅറിയുക.
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പശു :സംഹാര േ�ശഷഠ്ത

ഓേരാ മനഷ�നും 100 ജ��െളയും, അവസാന
ജ��ിേലാ േശഷേമാ ഒരു പശു / കാള ജ�െ�യും
അനു�ഗഹി�� നൽകു�ത എ്�ാ കു�ു�ൾ�ും
സമആന��െളയും സമനീതിെയയും ലഭി�ു�ത്
ഉറ�ാ�ാനാണ.് അവസാന ജ��ിൽ ഉ�തരും
ഒരുപേ� ഉ�വരുമായിരു�വരുെട െതാഴു�ിൽ
പശുവാേയാ കാളയാേയാ എ�ിെ�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�കരമായ അനുഭവ�ളാണ്
ഉ�ാവുക. എ�ാൽ പശുകാള ജ��ൾ
തീർ�യാെണ�റിയുേ�ാൾ ജന�െള�ാം ഏതാനും
ജ��ളിൽ ഭയ�ു�താണ;് ശു�ീകരണ�ിന ഭ്യം
ന�താണ;് ഏതാനും ജ��ളിെല ശു�ീകരണം
െകാ� വ്ിഷയസംബ�മായ ഭയം ഓേരാരു�ർ�ും
ഇ�ാെതവരു�ു. അതായത വ്ിഷയ�ിെല ഭയവും,
ജ��ളിെല ശു�ീകരണം െകാ�് േനടു�
ഭയമി�ായമ്യും ജനസമൂഹെ�ശു�ിെച���താണ.്
(ഏെത�ിലും �പേദശെ� ജന�ൾ സംഘടി�്
കൂ�േ�ാെട േഗാവധം െചയത്് �ിതിപരമായ
വിധിെയ അ�ിമറി�ാൻ തുനി�ാൽ അവസാന
ജ��ിൽ എ�തിനും ജ��ള�െട എ��ിനും
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ജ�ഗുണമായ ജനന�ല�ിൽ വർ�ി� മാ��െള
വരു�ിയും മഹാസമതു�ിലാവ� �ാപി�ാൻ
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം ഏകമഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിനു സാധി�ു�താണ.്).

ൈദവം ഭൂമിയിൽ 'മായ' �പത��മാ�ു�േതാെട,
മഹാശാസ�്തകാര��ൾ സുവ��മായി സമൂഹ�ിൽ
�പചരി�ു�തും ജന�െള�ാം സ�യം േഗാവധ�ിൽ
നി� പ്ി�ാറു�തുമാണ.് േഗാസംര�കർആവാനു�
ത�ത�ാടാണ പ്ിെ��ാ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�ിനായി എെ��ിലും അ�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�െള
ചി�െ�ടു�ുകേയ േവ�ൂ. േഗാസംര�ണം ഉൾെ�െട
യാെതാരു വിഷയ�ളിലും, ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ി
മാ�തമായ യാെതാരാള�ം ൈദവ�ിനു േവ�ി
യാെതാ�ും യാെതാരി�ലും �പവർ�ിേ��തി�;
മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
തനി�� നിർ�ഹി�ു� മഹാശ�ിയായ ൈദവം
നൽകിയാൽ മാ�തേമ മനുഷ�ന അ്ന�ാൻ േപാലും
ശ�ി ലഭി�ൂ എ�ിരിെ� യാെതാരു മനുഷ�രുെടയും
സഹായ�ൾ ൈദവ�ിന ഒ്��ം ആവശ�മി� തെ�.
മനുഷ�ർ ത�ി�ൂ��� നിയമ�ൾ മഹാ�പപ��ിന്
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േചരു�തുമ�. മത�ളിെലയും രാഷ�്ടീയ�ളിെലയും
�പമാണിമാർ�,് ൈദവ�ിെ� മഹാദാസനും �പപ�
പിതാവും, ഏക�പതിനിധിയുമായ പരമശിവനിലൂെട,
ൈദവം നൽകു� താ�ീതായി േമൽവാക��െള
കണ�ാ�ുക. എ�ാം ൈദവം തനി�� െച���ു.
മഹാശാസ�്തകാര��ൾ അറിയി�ാനായും മനുഷ�െര
സഹായി�ാനുമായി ൈദവം മഹാദാസനായി തെ�
തെ� ഒരു ഭാഗെ�യാണ പ്രമശിവൻ എ� േപരിൽ
സൃഷട്ി�ി���ത,് അേ�ാഴും ഏകമഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിന മ്നുഷ�ർ ഉൾെ�െട യാെതാരാള�െടയും
സഹായ�ൾ യാെതാരു കാര��ിനും ആവശ�മി�
എ� സ്ുവ��മായിഅറി�ുെകാ��ക.

ഓേരാ സൃഷട്ിച�കവും സംഹരി�െ�ടു�േതാെട പശു
കാള ജ��ൾ അടു� സൃഷട്ിച�ക�ിൽ
ജീവി�ു�വെര ഓർ�െ�ടു�ാനായും കൂടി
ത�ാറാ�െ��താണ് േ��ത�ളിെലയും മ��ം
കാളെക�ിെ� മൂലരൂപം. അേറബ�യിൽ ഇ�ാം മതം
�ാപി�െ�ടു�തിനു മു�്കാള�ു��ാരുെടയും
മ��ം വി�ഗഹ�െള ജന�ൾ പരെ� പൂജി�ുകയും
ആരാധി�ുകയും െച��വാനു� ഒരു കാരണം
അതാണ.് ര�ാമേ�തും മുഖ�വുമായ കാരണം
മുഹ�ദിെ� മൂഢത�വും അമിതാേവശവുമാണ.്
കിഷാണു എ� െകാടിയ പിശാചിെ� ചതിയിൽ
മുഹ�ദ ക്ുടു�ി. ജീവികളിൽ വ� മ്നുഷ�െനയാണ്
ഏ�വും ഉ�മനായി സൃഷട്ി�ി���െത�ും,
മനുഷ�ർ�ുേവ�ിയാണ മ്��� ജീവികെള ൈദവം
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സൃഷട്ി�ി���െത�ും ഒെ� മുഹ�ദ്െത�ി�രി��.
ഇ�ാം മത�ിലൂെട ജ�ുബലി വർ�ി�േ�ാൾ,
െകാടിയ പിശാചായ കിഷാണുവിെ� മായാശ�ികൾ
വർ��ശാസ�്ത�പകാരം വളെരയധികം വർ�ി�ാൻ
കാരണമായി.ആവക കാര��െള തൽ�ാലം ഇവിെട
വിസത്രി�ു�ി�. ൈദവീകമായ ചില െവളിപാടുകൾ  
കി�ിയേ�ാൾ,അമിതാേവശ�ിൽ െപ� ൈ്ദവ�ിെ�
േപരിൽ തനി�ു ശരിെയ�ും ന�െത�ും േതാ�ിയ
കാര��െളെയ�ാം ൈദവം അറിയി�തായ ൈദവീക
നിയമ�ളാെണ�ു വരു�ി�ീർ�ുകയായിരു�ു
അേ�ഹം. കി�െ� ചതി�ുഴികളിൽ സത�സ�നായ
അേ�ഹം വീണുേപായി എ�തും ചില െവളിപാടുകൾ
ലഭി�� എ�തും ശരിയാണ.് വർഷ�ൾ�ു മു�്
പുനർ�നി�ുകയും േജാൺ േപാൾ ര�ാമൻ എ�
േപാ�ായി�്�പസി�നാവുകയും, േബാധരഹിതനായി
�െ� (വീ�ും) മരണമടയുകയും െചയത് കാല�ും
ൈദവ�ിെ� േപരിൽ നിയമ�െള ത�ി�ൂ��കയാ
യിരു�ു ഒരു മനുഷ�സേ്നഹി കൂടിയായ മുഹ�ദ.് ഉടൻ
മഹാആരംഭി�ു� ൈദവവി�വേ�ാെട ഭൂമിയിെല
എ�ാ മനുഷ�ർ�ും തീർ�യായും മതകാര��ൾ
ഉൾെ�െടയു� സത��െളെയ�ാം ഏ�വും ഭംഗിയായി
മന�ിലാ�ാൻകഴിയു�താണ.്

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തംമഹത�ം.
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േമാ�ം

മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം മഹാചിരി� ഭ്ൂമിയിെല
ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവിതെ� മഹാമംഗളമാ�ു�
ൈദവവി�വം ഉടനു�.് ഭൂമിയിെല ഏതു �പേദശ�ും
പരമാന�േ�ാെട ജീവി�ാനു� മഹാഭാഗ�െ�
ഭൂമിയിെല എ�ാ മനുഷ�ർ�ും ലഭി�ു�താണ.്
തുടർ� ഇ്േ�ാഴെ� സൃഷട്ിച�ക�ിെ� സംഹാരം
ആരംഭി�ുേ�ാൾ മനുഷ�െര�ാം �കമാനുഗതം
"ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം" എ� േമാ�ം
േനടു�താണ.് മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയും മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിൽ
നി�ും, മാനുഷികമായ ബ��ളിൽ നി�ും േമാ�ം
അഥവാ മു�ി േനടു�തിനു മു�;് ൈദവേ�ാടും,
ഉ�വേരാടും, ചു��മു�വേരാടും, മ��� ജീവികേളാടും
ഒെ� െചയത് പിഴവുകൾ�ും േ�ദാഹ�ൾ�ുമു�
പരിഹാരമു�ാ�ണം :  ൈദവശി�കളായി�്
അനുഭവി��ം, ന�കെള വർ�ി�ി��ം േവണം മു�ി
േനേട�ത.്

േമാ�ം/ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം :ൈദവ
വി�വവിശകലനം 4 െ�കുെറ ഭാഗം മാ�തം

ചുവെട േചർ�ു�ു :

(( 1 )) മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ;്
ഭൂമിയിെല എ�ാ ജീവികള�െടയും വസത്ു�ള�െടയും
സ��ുകള�െടയും േമൽ സ�ൂർ� അവകാശവും
അധികാരവുമു�ത.്
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(( 2 )) മ�ായ ൈദവം, കു�ു�ളായ മനുഷ�ർ�ും
മ��� ജീവികൾ�ും മ�ിലും സ��ിലും (മ�ിെ�
നിയമ�ൾ �പകാരമു�)അവകാശം നൽകു�ു� !്

(( 3 )) േമാ�ംഎ�െനെയ� മ്ഹാശാസ�്തപരമായി�്
വിശദീകരി�ു�ു.

ൈദവ�ിൽ നി�ും /ഭൂമിയിൽ നി�ും, മാനുഷികമായ
ബ��ളിൽ നി�ും ജീവാ�ാവിന േ്മാ�ം അഥവാ
മു�ി ലഭി�ാൻ, ൈദവീകമായ സാ��ിക
ൈകമാ� നിേരാധന നിയമവും, ൈദവീകമായ ഇഷട്
ദാന നിയ��ണ നിയമവും ഉൾെ�െടയു� മ�ിെ�
നിയമ�െളഓേരാ മനുഷ�നും പാലിേ��തു�.്

(( 4 ))ൈദവവി�വേ�ാെട, ഭൂമിയിെല�ും മ�ിെ�
നിയമ�ൾ നട�ാകു�താണ.് മ�ിെ� നിയമ�ൾ�്
ഭൗതിക അസത്ിത�മു�;് അവ �പകാരം ജീവി�ാൽ
ഗുണ�ൾ മാ�തം ലഭി�ു�ു. മാനുഷികമായ
നിയമ�ൾ� ഭ്ൗതികഅസത്ിത�ം ഇ�;അവ �പകാരം
ജീവി�ാൽ േദാഷ�ൾ മാ�തമാണ ല്ഭി�ുക. മ�ിെ�
നിയമ�ൾ മാ�തേമ മ�ിൽ ജീവി�ു�വർ�്
േചരുകയു��. മ�ിെ� നിയമ�െള അനുസരി�്
ജീവി�ാ�വെര മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം
അനുസരി�ി�ു�താണ;് േശഷം മാ�തേമ േമാ�ം
നല ്കൂ.



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 259

മ�ിെ�നിയമ�ള�െടഏതാനും ഗുണ�ൾ  :

... ധർ�ശാസ�്തപരമായസ�ാത���ം.

... ധനആർ�ിഅവസാനി�ു�ു.

...ഭൂമിയിെല�ും സാ��ികസമത�ം�ാപി�ു�ു.

...സേ്നഹവും വിശ�ാസവും സമാധാനവും കൂടു�ു.

... ഭൂമിയിെല�ും ശുചിത�ം വർ�ി�ു�ു.

... ഭൂമിയുെട അവയവ�ൾ മാ�തമായ രാജ��ള�െട
േപരിലു� കരാറുകള�ം, വാേ���ള�ം യു��ള�ം
ആയുധ നിർ�ാണ�ള�ംഅവസാനി�ു�ു.

...വാർ�ക��ിൽ ഉ�വരുെടസേ്നഹം ഉറ�ാ�ു�ു.

... മാനുഷികമായ നിയമ�െളഅവസാനി�ി�ു�ു. ...

ആമുഖം : .....

ൈദവവി�വേ�ാെട, ഭൗതിക അസത്ിത�മു�തായ
മ�ിെ� നിയമ�െള, ഭൂമിയിെല�ുമു� ജന�ൾ
സ�ീകരി�ു�തും അനുസരി�� ജീവി�ു�തുമാണ.്
_മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ�ള�ം രാഷ�്ട ഭരണഘടനകള�ം
ഉൾെ�െടയു� മാനുഷിക നിയമ�ൾ�്ഭൗതിക
അസത്ിത�ം ഇ�ാ�തുെകാ�് മ�ിൽ
ജീവി�ു�വർ�് േചരി�ാെയ�_ തിരി�റിവ്
ജന�ൾ� ഉ്�ാവു�തും ചുമ�ുനട�വർ തെ�
അവെയചുെ�രി�ു�തുമാണ.്
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എ�ാ രാജ��ളിെലയും എ�ാ അധർ��ള�ം
അനീതികള�ം അവസാനി�ു�താണ.് ൈദവീകമായ
സാ��ിക ശാസ�്തവും, ൈദവീകമായ ഭരണ
സംവിധാന�ള�ം നട�ാകു�താണ.് ഭൂമിയിെല എ�ാ
രാജ��ളിെലയും ജന�െള സംബ�ി�ു�
കാര��ളാണവ. �പേത�ക രാഷ�്ട�ള�മാേയാ
സം�ാന�ള�മാേയാ മാ�തം ബ�െ��ത�ാ എ�്
സുവ��മായിഅറി�ുെകാ�ണം.

www.omsathyam.com എ� െവബൈ്സ�ിൽ നി�്
സൗജന�മായി�്ഡൗൺേലാഡു െച�ാൻ കഴിയു�
മഹാ�ഗ��ിൽ, മഹാ�പപ��ിെല സർ�
കാര��െളയും ശാസ�്തപരമായി� വ്ിശദീകരി�ി���.്
മ�ിെ� നിയമ�െള പാലിേ��ത് േമാ�ം
ലഭി�ാൻ,ഓേരാ മനുഷ�നുംആവശ�മാകു�താണ.് ..

 (( 1 )) മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ;്
ഭൂമിയിെല എ�ാ ജീവികള�െടയും വസത്ു�ള�െടയും
സ��ുകള�െടയും േമൽ സ�ൂർ� അവകാശവും
അധികാരവുമു�ത.്

ൈദവം, ഭൂമിെയ തെ� മഹാരൂപമായി�്
മഹാആവിഷ�്രി�� െകാ�,് മനുഷ�െരയും മ���
ജീവികെളയും കു�ു�ളായി�് സൃഷട്ി�ുകയും
പരിപാലി�ുകയും െച���ു. ഭൂമി അഥവാ മ�,്
മ�ിെല മൂലക�െളയും സംയു��െളയും െകാ�്
സൃഷട്ി�ി���തായ ശരീരേ�ാെട മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� എ�ാ ജീവികള�ം മ�ിൽ
ജനി�ുകയും, മ�ിെല വസത്ു�െള ഉപേയാഗി�്
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വളരുകയും, മ�ിൽ ജീവി�ുകയും, മരണേ�ാെട
ശരീരെ� വീ�ും മ� ഏ്െ�ടു�ുകയും െച���ു.
മ�ിൽ നി�് അടി�താണ് സർ�തും;
വീ�ുമടിയു�തും മ�ിലാണ.്സർ�ം മ�ടി. മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� എ�ാ ജീവികള�െടയും
വസത്ു�ള�െടയും അവകാശിയും അധികാരിയും മ�്
അഥവാ ഭൂമി ആെണ� സ്ുവ��മാണ.്ബു�ിശ�ി,
ഓർ�ശ�ി തുട�ിയവ ഏെറ ലഭി�ി��� മനുഷ�ർ
മന�ിലാ�ു�ത് തലതിരി�ാണ;് മനുഷ�രാണ്
മ�ിെ�അവകാശിയുംഅധികാരിയും എ�ാണ.്

ജീവികള�െടെയ�ാം സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�െള
മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���ത് എ�െനെയ�ാെമ�്
വിശകലനം െചയത്ാൽ അവകാശ വിഷയ�ിെല
തർ�ം ഉ�ാകു�ത�.

സൃഷട്ിപരം

ജീവികള�െടെയ�ാം 4 ഘടക�ളായ ശരീരം, ജീവൻ,
പരമാ�ാവ,് ജീവാ�ാവ എ്�ിവെയ സൃഷട്ി�ി���ത്
എ�െനെയ� ല്ളിതമായി മന�ിലാ�ാനാവും.

ശരീരം :

ൈദവ�ിെ� ഖര രൂപവും മഹാരൂപവുമായ ഭൂമിയിെല
അഥവാ മ�ിെല മൂലക�ള�ം സംയു��ള�മായ
കാർബൺ, േസാഡിയം,സൾഫർ,ൈന�ടജൻ, േ�ാറിൻ,
ഇരു�,് കാ��ം, േഫാസഫ്റസ,് തുട�ിയവയാണ്
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു� എ�ാ ജീവികള�െടയും
ശരീരമായിരി�ു�ത.് മ�,് മ�ിെല വസത്ു�െള
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ഉപേയാഗി�് ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീരെ�
സൃഷട്ി�ിരി�ുകയാണ.്

ജീവൻ :

ൈദവ�ിെ� വാതകരൂപമായ ഓകസ്ിജൻ ആണ്
ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവൻ അഥവാ ശ�ി.
ഓകസ്ിജൻ എ�െനെയ�ാം �പവർ�ി�ണെമ�ു
മഹാനി�യി�ു�ത് ഓകസ്ിജൻ തെ�യാണ.്
ജീവിയുെട ആ�ഗഹ�െള ഭരി�ു�ത്ജീവിയുെട
സ�ത�ം എ� വ്ിേശഷി�ി�ാവു� ജീവാ�ാവാണ;്
എ�ാൽ ജീവിയുെട ശരീരെ� മഹാഭരി�ു�ത്
ജീവനായ ഓകസ്ിജനാണ.് അതായത്
ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീര�ിെല േകാശ�ള�െട
നിർ�ാണം, ശരീര വളർ�, േരാഗം, േരാഗമു�ി,
തുട�ിയവെയ മഹാഭരി�ു�ത് ജീവനായ
ഓകസ്ിജനാണ.്

പരമാ�ാവ :്

ൈദവ�ിെ� ര�ാം ഭാഗെ� കാലാകാല�ളിൽ
ശ�ിേയാെടയും നിർ�ീവമായും �പവർ�ി�ി�ു�
മഹാആവിഷ�്ാരമു�.് �പപ��ിെല സർ�തും
ആ��ളാെണ�ിൽ, ൈദവ�ിെ� 2 ഭാഗ�ളായ
ശ�ിച�കവും ശിവച�കവും എ�ാ ആ��ളിലും
േ�പാേ�ാൺ, ഇലകേ്�ടാൺ എ�ീ േപരുകളിൽ �പവർ
�ി�ു�ു�.് ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപമായ
ഓകസ്ിജൻ, ശ�ിച�ക�ിെ� പുതിയ/മൂലക
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രൂപവും, ൈഹ�ഡജൻ, ശിവച�ക�ിെ� പുതിയ/
മൂലക രൂപവുമാണ.് ൈദവ വി�വ വിശകലനം 7ൽ
കൂടുതൽവിശദീകരണം ലഭ�മാണ.്

ജീവാ�ാവ :്

മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� വാതകരൂപമായ
ഓകസ്ിജൻ, സൂര�നിൽ �പവർ�ി�ു� "ഭൂമിയുെട
ദാസനും പരമാ�ാവുമായ വാതകരൂപ�ിലു�
ൈഹ�ഡജനുമായി" േചര ്�് ധർ�ാവ�യിലു�
ജലെ� ഭൂമിയിൽ സൃഷട്ി�ു�ു. ൈദവ�ിെ� ഖര
രൂപമായ മ�ിെ� ഘടക�െള മഹാഉചിതമായി
സംേയാജി�ി��െകാ�,് ജല�ിെല ജീവനായ
ഓകസ്ിജൻ, ജല�ിൽ വ� ആ്ദ� ജീവിയായി� മ്��
ശരീരെ� സൃഷട്ി�ുകയും, പരമാ�ാവായ
ൈഹ�ഡജെന നിർ�ീവെമേ�ാണം പെ�ടു�ി��
െകാ�,് പരമാ�ാവിൽ നി� ് ജീവാ�ാവായി�്
പുതിെയാരു ൈഹ�ഡജെന മ�ിൽ െതാടീ�ാെത
സൃഷട്ി� മ്��ശരീര�ിൽ േചർ�ുകയും െച���ു
അേതാെട ജീവിയായി. ....

മ��ം, സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ എ�ി�െന
ജീവികെള�ാം �കേമണ പരിണമി�ുകയും,
മനുഷ�ാവ�യിൽ എ�ിെ�ാ�്ന��തമായി�്
അഥവാ സ�ത�� ൈഹ�ഡജനായി�് ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരം എ� േമാ�െ� േനടുകയും
െച��േ�ാൾ, ഭൂമിയിൽ വ� ജ്ീവിശരീര�ൾ െകാ�്
അറിയുകയും അനുഭവി�ുകയും െചയത്
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ആന��െള അന�മായി�് ആസ�ദി�ുവാൻ
സാധി�ു�താണ.് മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിൽ
നി� േ്വറി� ആകാശ�ിെല സൂര�നിൽ നി�ു വ�
പരമാ�ാവിൽ നി� സ്ൃഷട്ി�ി��� ജീവാ�ാവിന്
ഭൂമിയിേലാ, ഭൂമിയിെല വസത്ു�ളിേലാ അവകാശവും
അധികാരവും ഇ�; േമാ�ം ലഭി�ുേ�ാഴും അ�െന
തെ�. ...

ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീര�െളയും
ജീവാ�ാ�െളയും സൃഷട്ി�ി���ത ൈ്ദവമാെണ�ു

സുവ��ം. മഹാ�പപ��ിെല മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു�എ�ാ ജീവികള�െടയും,

വസത്ു�ള�െടയും സൃഷട്ിപരമായഅവകാശവും
അധികാരവുംൈദവ�ിനു മാ�തം!

  

�ിതിപരം

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ഭൂമി, സൃഷട്ികള�ം
കു�ു�ള�മായ മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
ജീവികൾെ��ാം, തെ� അംശമായ മ��െകാ�ു�
ശരീരെ� നൽകിയി���തു കൂടാെത, എ�ാ
മനുഷ�ർ�ും അന��ള◌ായ ആന��െള
ലഭ�മാ�ു�താണ അ്ടു�ഘ�ം.

കു�ു�ളായി�്ജീവികെളെയ�ാം ജനി�ി�ു�ത്
ജീവികെള�ാം ജീവി�ാനാണ,് ജീവികെള�ാം
ജീവി�ുകയാണ് െച���തും. ജീവി�ു�ത്
ആന�ി�ാനാണ.് ആന�െ� വർ�ി�ി�ാനാണ്
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ഓേരാ മനുഷ�നും �പവർ�ി��േപാരു�ത.്

ഭൂമി, ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീര�ളായിരി�ു�തു
കൂടാെത,   കു�ു�ൾ�ു േവ�ി, സ�യം
അന��ളായ ആന��ള�െട മഹാകലവറയായും
മഹാ�പവർ�ി�ു�ു�.് അതായത,് ഭൂമിയിെല
വസത്ു�ള�െട മൂലക�ളിൽ ആന��െളയും
ആന��െള വർ�ി�ി�ു�തായ ശ�ികെളയും,
ശാസ�്ത നിയമ�േളാെട മഹാലയി�ി�ി���.് മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� എ�ാ ജീവികൾ�ും അന��ളായ
ആന��െള അനുഭവി�ാൻ സാധി�ു�ത്
ഭൂമിയിെല ജീവികളിൽ നി�ും വസത്ു�ളിൽ
നി�ുമാണ.്

ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവിത�ിന ആ്വശ�മായ
ആന��െളയും ലഭ�മാ�ു�ത ഭ്ൂമിയായ

ൈദവമാെണ�ുസുവ��ം. മഹാ�പപ��ിെല
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�എ�ാ ജീവികള�െടയും,
വസത്ു�ള�െടയും�ിതിപരമായഅവകാശവും

അധികാരവുംൈദവ�ിനു മാ�തം!
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സംഹാരപരം

മു�്വ��മാ�ിയതുേപാെല, മനുഷ�ർ ഉൾെ�െട
യു� എ�ാ ജീവികള�ം മ�ിൽ  ജനി�ുകയും,
മ�ിെല വസത്ു�െള ഉപേയാഗി�് വളരുകയും,
മ�ിൽ ജീവി�ുകയും െച���ു. ജീവികള�െടെയ�ാം
ആയു�ിെന മഹാശാസ�്തപരമായി�്നി�യി�ു�
മ�ായ ൈദവം, ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീരെ�
വീ�ും മ�ിൽ മഹാലയി�ി�ുകയും െച���ു.
അന��ളായ ആന��െള കു�ു�ളായ
മനുഷ�ർ�ു ലഭ�മാ�ുകയും പരിചയി�ി�ുകയും
െചയത് േശഷം, സംഹാരമായി�് േമാ�ം എ�
ആ�ീയ സാ�ാത�്ാര� മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�തും ഭൂമിയാണ;് ഭൂമിയിൽ വ��മാണ.്

കു�ു�ളായ ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവിത�ിന്
ആവശ�മായ ശരീര�ളായും, ആന��ളായും,
ആന��െള േനടാനു� സ��ുകളായും, മഹാ
സമർ�ണം െച���തു കൂടാെത, മഹാസമനീതി
െയയും േമാ�െ�യും അനു�ഗഹി�� നൽകു�തും
ഭൂമിയായ ൈദവമാെണ�ു സുവ��ം. മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� എ�ാ ജീവികള�െടയും, വസത്ു�ള�
െടയും സംഹാരപരമായ അവകാശവും അധികാരവും
ൈദവ�ിനു മാ�തം!
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മഹാശാസ�്തപരമായ 'അവകാശം'
ഉെ��ിൽ മാ�തമാണഅ്ധികാരമു�ത.്

മഹാശ�ിയും ഭൂമിയുമായ ൈദവമാണ ജ്ീവികെള�ാം
ഉൾെ�� മഹാ�പപ��ിെ� എ�ാ സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െളയും മഹാനിർ�ഹി�ു�ത.് അതായത്
മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ള�ം ജീവികള�െമ�ാം
മ��ം ഭൂമിയുമായ  ൈദവ�ിേ�താണ;് ൈദവ�ിനു
മാ�തംഅവകാശെ��താണ.്

ജീവികൾ ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര കർ�ാവും ഭൂമിയുമായ ൈദവം,
സൃഷട്ികെള ദാസരായി�� കണ�ാ�ാെത തെ�
െപാേ�ാമനകു�ു�ളായി�്അനു�ഗഹി�ുകയും,
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായിെ�ാ� ക്ു�ു�
െളെയ�ാം എേ�ാഴും കരുതു�ത ജ്ീവികള�െടെയ�ാം
മഹാഭാഗ�മാണ.്

വസത്ുതകെളഅറിയാെതയുംഅറിയാൻ
�ശമി�ാെതയും, ദുസ�ാർ��െള േനടാനു�

സ��ായി� മ്ാ�തം ഭൂമിെയകണ�ാ�ി േപാരു�ത്
മനുഷ�സമൂഹ�ിെല ധാർ�ികഅധഃപതന�ൾ�്
കാരണമായി���.്ൈദവീകമായസാ��ിക
ശാസ�്തം ഉൾെ�� മഹാശാസ�്തം പഠി�ാനും
പാലി�ുവാനും ത�ാറാകുേ�ാൾ,വിഷയ

ശു�ീകരണം ഉ�ാകു�താണ.്
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(( 2 )) മ�ായ ൈദവം, കു�ു�ളായ മനുഷ�ർ�ും
മ��� ജീവികൾ�ും മ�ിലും സ��ിലും (മ�ിെ�
നിയമ�ൾ �പകാരമു�)അവകാശം നൽകു�ു� !്

മ�ായ ൈദവം, ജീവികൾെ��ാം (ൈദവമായ)
മ�ിലും സ��ിലും അവകാശം നൽകിയി���തു
െകാ�ാണ്മ�ിൽ ജീവി�ാൻ ജീവികൾെ��ാം
സാധി�ു�ത.്

മ�ിെ� നിയമ�െള അഥവാ മഹാശാസ�്തെ�
മനുഷ�ൻ എ� ജീവി�് മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി���തിൽ നി� മ്നുഷ�ർെ��ാം കൂടുതൽ
അവകാശവും അധികാരവും നൽകിയിരി�ു�ു എ�്
സുവ��മാണ.് മ��� ജീവികളിൽ നി�ും
വ�ത�സത്മായി�് മനുഷ�രുെട ആന��െള�ാം
കുടുംബവുമായും സമൂഹവുമായും ബ�െ��താക
യാൽ, കാലമാ��ിനും ശാസ�്ത സാേ�തിക
വികസന�ൾ�ും അനുസരി�് അ�ി
ഉപേയാഗി��� പാചകം, വീട,് കൃഷി, ക�വടം,
െനയ�്,് ത�ൽ, ആശാരി�ണി, േമശിരി�ണി,
ൈവദ�ം, ഗതാഗത സൗകര��ള ്, വാർ�ാ വിനിമയം,
േറഡിേയാ, െടലിേഫാൺ, െടലിവിഷൻ, ക����ർ,
തുട�ിയവയ�്് മനുഷ�രുെട ജീവിത�ിൽ
�ാന�ള��ാകു�ു. മഹാപിതാവും മഹാമാതാവു
മായ ഭൂമി, ഭൂമിയിെല വസത്ു�ള�െട മൂലക�ളിൽ
മഹാലയി�ി�ി��� ശാസ�്ത നിയമ�ൾ, ശ�ികൾ,
ആന��ൾ, എ�ിവെയ മനുഷ�രുെട അ��ാനവു
മായി� ബ്�ി�ി�ിരി�ുകയാണു െചയത്ി���ത.്
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(മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായൈദവം,
കു�ു�ളായ) മനുഷ�ർആന�കരമായി�്

ജീവിേ��ു�തിന സ്�ൂർ�വ��ിസ�ാത���വും,
സ��ിൽഅവകാശവുംനൽകു�ു�.്
�സഷട്ാവായൈദവം യജമാനൻആവാെതയും,
സൃഷട്ികളായ മനുഷ�െരആരുെടയും

അടിമകളാ�ാെതയുമു� മഹാസംവിധാന
�പകാരമാണ സ്��ിൽഅവകാശവുംഅധികാരവും
നൽകിയി���ത.്അെത�െനെയ� ച്ുവെട

�ഹസ�മായി വിശദീകരി�ു�ു:

ൈദവം, മനുഷ� ജീവികൾ�ു മാ�തം ശാസ�്ത
�ാനെ�നൽകിയിരി�ുകയാൽ,ശാസ�്ത
സാേ�തിക വികസന�ള�ംഅവ േനടി�രു�
ആന��ള�ം സാ��ിക േശഖരണവും

മനുഷ�ർെ��ാം വിഷയമാണ.്

ത�ള�െടആന�െ�വർ�ി�ി��െകാ�ു
ജീവി�ാനാണ ഓ്േരാ മനുഷ�നും

�പവർ�ി��േപാരു�ത.് ഭൂമിയിെല വസത്ു�ള�െട
മൂലക�ളിൽആന��െളവർ�ി�ി�ു�തായ
ശ�ികെള �സഷട്ാവായൈദവം മഹാലയി�ി�ി���.്

മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�ള�െട ശാസ�്തെമ�ത,്
വസത്ു�ളിൽൈദവം ഉളളട�ം െചയത്ിരി�ു�
ശ�ികെള �പവർ�ി�ി�ാനുളളതാണ.് മനുഷ�ന്

�കമാനുഗതമായി ശാസ�്തപാഠ�െള
െവളിെ�ടു�ിെ�ാ� അ്വ �പകാരം വസത്ു�ളിെല
ശ�ികെള �പവർ�ി�ി�ാനും,അവലഭ�മാ�ു�
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സുഖ�െളആസ�ദി�ുവാനും (ൈദവം)
അനുവദി�ിരി�ുകയാണ.്ശാസ�്തപാഠ�െള
െവളിെ���കി�ാൻ ഒരു കൂ�ം മനുഷ�ർ

ശാസ�്ത��ാർഎ� േപരിലും ഗേവഷകർഎ�
േപരിലും െതാഴിൽ െചേ��തു�.്ശാസ�്ത പാഠ�ൾ
�പകാരം ശാസ�്തസൗകര��െളകെ��ാനും
അവെയഏെതാരാൾ�ും െപാതുജന�ൾ�ും
ലഭ�മാ�ുവാനും വീ�ും കർ�ം െചേ��തു�.്
മനുഷ�െ�എ�ാ ജീവിത േമഖലകെളയുംഎ�ാ
ശാസ�്ത ശാഖകള�മായുംബ�ി�ി�ിരി�ുകയാൽ,
എ�ാ േമഖലകളിലും ശാസ�്തസാേ�തിക
വികസന�ള�ംഅവ �പകാരമു�

അന��െളേ�ാണമു�വ�വസായ�ള�ം,
അവയിെല�ാം േജാലിെച��� െതാഴിലാളികള�ം
ഉ�ാകു�ു.അതായത മ്ഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ� മഹാ�ാനമാകു�
മഹാശാസ�്തെ�യുംഅവ �പകാരമു�
ശ�ികെളയും കെ��ാനും സുഖ

സൗകര��െള ഒെ�ാ�ായി മന�ിലാ�ി
അനുഭവി�ാനും മനുഷ�െര �പാപത്രാ�ു�ത്
അവെരകർ�ം െച�ി�� െകാ�ാണ,്അഥവാ
അ��ാനി�ി��െകാ�ാണ.് ഒ�ു കൂടി

വിശദമാ�ിയാൽ,ശാസ�്ത പാഠ�ള�ം ശാസ�്ത
സൗകര��ള�ം കെ��ാനു�ശ�ി മനുഷ�ർ�ു
നൽകു�തും െവളിെ�ടു�ു�തും ൈദവം

തെ�യാെണ�ിലും, മനുഷ�െരസംബ�ി� അ്വർ
അ��ാനി�തായി വരു�ു.അവെര
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അ��ാനി�ി�താെണ�അ്വർഅറിയാെത േപാകു�ു.
ൈദവം മനുഷ�െരഅ��ാനി�ി�� എ�തുേപാെല,
മനുഷ�ർഅ��ാനി�� എ�തും സത�ം തെ�യാണ.്
മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാേദവനും മഹാേദവിയും
മഹാവാ�ല�വും ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�

മഹാആവിഷ�്ാരമാണത.് മനുഷ�ർ� ഭ്ൂമിയിെല
വസത്ു�ളിൽഅവകാശം ഉ�യി�ാനു�
അധികാരെ�ഭൂമിയുമായൈദവം തെ�

മനുഷ�ർ�ു നൽകുകയാണ.്എ�ിന ഈ് ചു�ി�ളി
എ�ു േചാദി�ാൽ,ൈദവ�ിെ�അടിമകളാവാെത

അ��ാനി�� ജീവി�ു�വരായും
വ��ിസ�ാത���െ�അനുഭവി�ു�വരായും

മനുഷ�െര രൂപെ�ടു�ാനു�
മഹാആവിഷ�്ാരമാണത.് മെ�ാരു വിധ�ിൽ
പറ�ാൽ,കു�ു�ളായ ജീവികേളാടു�
മഹാവാ�ല�ം കാരണം, മ�ായൈദവംഎ�ാ
ആന��െളയും തെ� മഹാരൂപമായ ഭൂമിയിൽ
സൃഷട്ി�ുകയും,കു�ു�ൾ�ു നൽകുകയും
െച���ു.കു�ു�ളായ മനുഷ�െര മടിയ�ാരും
അലസ�ാരുമാകാെത മഹാസംര�ി�ുവാനായി�്
മഹാസംവിധാന�െളയും മഹാഒരു�ിയിരി�ു�ു.

ഭൂമിയിൽ വ� ജ്ീവിശരീര�ൾ െകാ� അ്റിയുകയും
അനുഭവി�ുകയും െചയത് ആന��െള
അന�മായി�്ആസ�ദി�ു� മഹാഅവ�യാണ്
ആ�ീയ സാ�ാത�്ാരം എ�ും; ഭൂമിയിെല
ആന��െളെയ�ാം ഭൂമിയിെല വസത്ു�ളിലും
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ജീവികളിലുമായി�്മഹാലയി�ി�ിരി�ുകയാെണ�ും,
ആന��ള�ം ആന��െള േനടാനു�
ഉപാധികള�മാണ്സ�െ��ും തിരി�റിയുേ�ാൾ,
സ��ുകെള േനടാനായി� ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായി�്
�പയ�ിേ��തു�.് ആ�ീയ സാ�ാത�്ാര�
വിഷയമാ�ാെത ജീവി�ുേ�ാഴും, ത�ള�െട
ആന��ള�ം ആന��െള േനടാനു�
ഉപാധികള�മായ സ��ുകെള വർ�ി�ി�ാനാണ്
ഓേരാ മനുഷ�നും �പയ�ി�ു�ത.്

വളർ�ു മൃഗ�ൾ ഉൾെ�െടയു�ജീവികൾ,
മനുഷ�രുെട സ���. മ�ായൈദവം

മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയാൽ മാ�തേമ മ���
ജീവികെള ഉപേയാഗി�ാൻ മനുഷ�ർ� അ്വകാശവും

അധികാരവുമു��. മ���ജീവികൾ�ും
മഹാസമനീതിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുേ�ാൾ
മാ�തമാണ ൈ്ദവം മഹാനീതിപതിയാവുകയു��
എ�തും,അതിൻ�പകാരമു�നിയമ�െളയും
മ�ിൽ മഹാലയി�ി�ി���ാവും എ�ും

ചി�ി�ുവാൻ മനുഷ�ർ�ു കഴിയു�താണ;് ഉയർ�
ബു�ിശ�ികെള മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���ത്

ഉപേയാഗെ�ടണം.  മ�ിെ�നിയമ�െള
കെ��ാനും മന�ിലാ�ാനും ഉള ്െ�ാ�ു

�പവർ�ി�ാനും ത�ാറാകുേ�ാൾഅവകാശ�ള�ം
അധികാര�ള�ം െവളിവാകു�താണ.്
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(( 3 ))

േമാ�ംഎ�െനെയ� മ്ഹാശാസ�്തപരമായി�്
വിശദീകരി�ു�ു.

ൈദവ�ിൽ/ഭൂമിയിൽ നി�ും, മാനുഷികമായ
ബ��ളിൽ നി�ും ജീവാ�ാവിന േ്മാ�ം അഥവാ
മു�ി ലഭി�ാൻ, ൈദവീകമായ സാ��ിക
ൈകമാ� നിേരാധന നിയമവും, ൈദവീകമായ ഇഷട്
ദാന നിയ��ണ നിയമവും ഉൾെ�െടയു� മ�ിെ�
നിയമ�െളഓേരാ മനുഷ�നും പാലിേ��തു�.്

മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം 100 മനുഷ� ജ��െള
ഓേരാ മനുഷ�നും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���.്
ഭൂമിയിെല അന��ളായ ആന��െളെയ�ാം എ�ാ
മനുഷ�ർ�ും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകാനും,
ആന�കാര��ളിലും നീതിന�ായ കാര��ളിലും
മഹാസമത�െ� പാലി�ാനാണത.് മഹാശ�ിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും
ഭൂമിയുമായ ൈദവം, ഓേരാ മനുഷ�നും
സമആന�െമ� മഹാസമനീതിെയ അനു�ഗഹി��
നൽകു�ത്ജ�ഗുണ�െള സൃഷട്ി��െകാ�ാണ.്
സ�്തീപുരുഷൻ,ആയു�,്ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ം, നിറം,
ഉയരം, െതാഴിൽ അഭിരുചി, വിേനാദ അഭിരുചി,
ജനന�ലം, ബു�ിശ�ി, ഓർ�ശ�ി, തുട�ിയ
ജ�ഗുണ�െള സൃഷട്ി�ി���ത എ്�ാ മനുഷ�ർ�ും
100 മനുഷ� ജ��ളിലൂെട മഹാസമനീതിെയ
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തിനാണ.് േശഷം
സൃഷട്ിച�ക�ിെല മനുഷ�ർെ��ാം ആ�ീയ
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സാ�ാത�്ാരെ� �കമാനുഗതമായി നൽകു�ു.
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെല മഹാപുനർ��സി�ാ�ം
�പകാരം ൈദവീകമായ സാ��ിക ശാസ�്തെ�യും
മ��� ധർ� ശാസ�്ത ശാഖകെളയും പിൻപ���
എ�ാവർ�ും, എ�ാ ജ��ളിലും പരമാന�േ�ാെട
ജീവി�ാനു� മഹാഭാഗ�െ�ലഭി�ു�താണ.്

േമാ�ം =ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം =
ജീവാ�ാവിെ�മു�ി =ന��തം☆

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
മഹാഭ�ദമാ�ിയി��� ൈദവം,ഓേരാ

ജീവാ�ാവിെനയും മ��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം,
മനുഷ�ൻഎ�ി�െനയു�ജീവിച�ക�ിലൂെട
മഹാനയി�ുകയും പരിണമി�ി�ുകയും
അ�ാമെ�മനുഷ�ാവ�യിൽ

മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തെ�മുഴുവൻ
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുകയും; ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരമായ☆ ന��തമായി�,്

ആകാശ�ിേല� ഉ്യർ�ുകയും െച���ു.

േമാ�ം �പാപത്മാ�ു�േതാെട; മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിൽനി� സ്�ൂർ� മു�ിയും; ഭൂമിയിൽ
വ� ജ്ീവിശരീര�ൾ െകാ� അ്റിയുകയും
അനുഭവി�ുകയും െചയത്ആന��െള
അന�മായി� ആ്സ�ദി�ുവാനും,ഓേരാ

ജീവാ�ാവിനും സാധി�ു�താണ.് (സ�യം ര�ായി��
വിഭജി� ത്െ��െ�മറ�ുകയും ഇണെയ മാ�തം

ഓര ്�ുകയും െച���കാമാന�മായ
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പരമാന�െ�യുംസ��മായ ഇഷട്�പകാരം
അന�കാലംആസ�ദി�ുവാൻസാധി�ു�താണ)്.

മഹാ�പപ�വുമായിബ�മി�ാ�തായ
"ൈദവ�ിെ� �ബ�ംഎ�അവ�െയേ�ാെല"
നിർ��ണമായും േമാ��ിൽ  ന��തമായിരിെ� 
കഴിയാനാവും.സമസത്ആന��െളയുംഅനുഭവി�്
ന��ത�ൾ�ആ്കാശ�സ്�ത��രായി

അന�കാലം കഴിയാം.

ൈദവം,ജീവാ�ാവിെനആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരമായ ന��തമായി� ഉ്യർ�ുേ�ാൾ,
ജീവാ�ാവിെ� േമൽഅതുവെര മഹാനീതിശാസ�്ത

�പകാരം മഹാനിർ�ഹി��േപാ�
മഹാനിയ��ണ�ള�ം മഹാഭരണവുംഅവസാനി�ി�്
(മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിൽനി�)്സ�ൂർ�

മു�ിെയ മഹാഅനു�ഗഹി� ന്ൽകുകയാണ.് േമാ�ം.
േമാ�ം �പാപി�ു�േതാെടഎ�ാ ജീവികൾ�ും 

ജീവാ�ാ�ൾ�ും  ന��തം ☆എ�
സമ(ജീവി)രൂപെ�ലഭി�ു�തുമാണ.് മ��ം,സസ�ം,

പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻഎ�ി�െനയു�
ജീവിച�ക�ിലൂെടസ�രി� ജീവാ�ാവ,്
അ�ാമെ�മനുഷ�ാവ�യിൽ

മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തെ�യും ന��തം
എ� േമാ�െ�യും �പാപത്മാ�ു�തു െകാ�ാണ്
ന��ത�ിന 5് േകാണുകള��ത.്ൈദവവി�വം
ആരംഭി�ു�േതാെട ന��ത�ൾ� 5് േകാണുകൾ

ഉ�തായി� ക്ാണാനും കഴിയു�താണ.്
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മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം, ഓേരാ മനുഷ�നും
(ജീവാ�ാവിനും) േമാ�െ� മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�േതാെട; ജീവാ�ാവിന്സ�ൂർ� മു�ി
ഉ�ാവു�തും;ഓേരാ ജീവാ�ാവിനും ന��തം എ�
സത�വും നിത�വും, അ'നി�ിത' മഹാസമരൂപമായ
വാതകരൂപം ലഭി�ു�തും ഓേരാ ജീവാ�ാവും തെ�
ര�ാമെ� പകുതിേയാടു മാ�തം േചര ്�്ആന�
ജീവിതം നയി�ു�തുമാണ.് ((ഓേരാ മനുഷ�െനയും /
ജീവിെയയും സ�്തീ, പുരുഷൻ എ�ി�െന ര�ായി��
വിഭജി�ാണ സ്ൃഷട്ി ആരംഭി�ി���ത എ്�തിനാൽ
ആ�ീയ സാ�ാത�്ാരം േനടു� സമയ�,്
ര�ായി�� നിൽ�ു�വെര വീ�ും ഒ�ി�ി�ു�ു�.്
ഉൽ�ൃഷട്മായ �പസത്ുത വസത്ുത കാലാ�ര�ിൽ
ദുഷി�ുകയും ജീർ�ി�ുകയും െചയത്ാണ്
ഭർ�ാവിെ� ചിതയിൽ ജീവി�ിരി�ു� ഭാര�െയ
ത�ിയി��ം ചാടി�� െകാ��കയും ദഹി�ി�ുകയും
െച��� "സതി"എ�ദുരാചാരം ഉ�ായത.്)).

േമാ�ം �പാപി�ു� എ�ാ മനുഷ�ർ�ും
ന��ത☆മായിരി�ുേ�ാൾ, ഭൂമിയിെല ജീവികെളയും
ജീവിത�െളയും  ആകാശ� ന്ി� ക്ാണാനാവും
എ��ാെത ഇടെപടാനാവി�. ഓേസാൺ എ�
മഹാനീതിശാസ�്ത ബ�നം അഥവാ  ഓംകാര
ബ�നം വഴി പരസപ്രമു�ി
�ാപി�ിരി�ുകയാണ.് �ബ��ിെ� േ�ശഷഠ്മായ
അഥവാ പരമായ അവ�അഥവാ പര�ബ�ം എ�ത്
മഹാ�പപ�മാണ് അഥവാ ജഗ�ാണ് എ�്
േമാ��ിൽ  ന��തമായിരിെ�  തീർ�യായും
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േബാ��െ�ടു�താണ.് അേതാെട, മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ� സ�തിയായി� ഭ്ൂമിയിൽ ജീവി�ാൻ
കാല�കേമണ ആ�ഗഹി�ു�താണ.് മഹാശ�ിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും
മഹാവാ�ല�വും ഭൂമിയുമായ ൈദവം,
മഹാ�ാനമാകു� മഹാശാസ�്ത �പകാരം സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���
ജഗ�ാണ മ്ഹാേ�ശഷഠ്െമ� ന്��തമായിരി�ു�
ഓേരാ കു�ിനും േബാ��െ�ടു�താണ.് ഭൂമിയിെല
ജീവികള�െടെയ�ാം ഇടയിൽ വീ�ും മ��ം, സസ�ം,
പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ എ�ി�െനയു�
ജീവിച�ക�ിലൂെട സ�രി�ാൻ ന��ത�ൾ
ആ�ഗഹി�ു�താണ.് മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മഹാവാ�ല�വും
ഭൂമിയുമായ ൈദവം, കു�ു�ള�ം ന��ത�ള�മായ
ജീവാ�ാ�െള മഹാഅനു�ഗഹി�ുകയും മനുഷ�ാവ
�യിൽ വ� വ്ീ�ും േമാ�ം നൽകു�തുമാണ.്
കൂടാെത, ൈദവെ� മകനും മകള�മായി
ലഭി�ു�തും പരിചരി�ു�തും ഉൾെ�െടയു�
മഹാഭാഗ�െ�യും മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�താണ.്

േമാ�െ�അഥവാ മു�ിെയഓേരാ
മനുഷ�നും/ജീവാ�ാവിനും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�തിനു മു� ഭ്ൂമിയിെല�ുമു�ഓേരാ
മനുഷ�െനയും ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്

ശു�ിെച��വാൻൈദവ�ിനുബാ��തയു�.്
മാ�തമ�,
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ഭൂമിയിെല ബ�ു�ളിൽ നി�ും ബ��ളിൽ നി�ും
ആ�സംതൃപത്ിേയാെട വിരമി�ാനും മു�ി
േനടാനുമു� കു�മി�ാ� മഹാശാസ�്തപരമായ
സംവിധാന�െള മഹാഒരു�ാനും ൈദവ�ിനു
ബാ��തയു�.് സൃഷട്ിപരമായ വിധി, �ിതിപരമായ
വിധി എ�ിവ �പകാരം മനുഷ�ർെ��ാം ബ�ു�ള�ം
ബ��ള�ം ഉ�ായി���തിൽ മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിനു പ�ു�തുെകാ�ാണത.്

ൈദവ�ിൽനി�ുളള മു�ി

മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാ
നീതിപതിയുമായ ൈദവം, മ��ം ഭൂമിയുമായിെ�ാ�്
ജീവികള�െടെയ�ാം സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���തിൽ മഹാേ�ശഷഠ്മായ മഹാ
പ�തികള��.് "മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�"
അംശമായ മ��െകാ�ാണ് ജീവികള�െടെയ�ാം
ശരീരെ� മഹാസൃഷട്ി�ി���ത;് ശരീരെ�
ഉപാധിയാ�ിയാണ ജ്ീവികള�െടെയ�ാം ജനനജീവിത
മരണ�െളയും ആന��െളയും ഭ�ദമാ�ീ���ത.്
ൈദവം, ഓേരാ കു�ിനും മഹാവാ�ല�േ�ാെട
അന��െളേ�ാണമു� ആന��െള മ�ായ
ശരീര�ിലൂെട മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു�.്
ൈദവം, കു�ു�ള�െടെയ�ാം ശരീര�ളായും,
ആന��ളായും ആന��െള േനടാനു� ഉപാധി
കളായും മഹാവാ�ല�േ�ാെട �പവർ�ി�ു�ത്
സൃഷട്ികളായ കു�ു�ൾെ��ാം േവ�ിയാണ.്
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കു�ു�ൾെ��ാം അന��െളേ�ാണമു�
ആന��െള അറിയാനും അന�കാലം അവെയ
അനുഭവി�ാനും �പാപത്രാ�ുകയാണ.് മു�്
വ��മാ�ിയതുേപാെല, ഭൂമിയിൽ വ�് ജീവി
ശരീര�ൾ െകാ� അ്റിയുകയും അനുഭവി�ുകയും
െചയത്ആന��െളഅന�മായി� ആ്സ�ദി�ുവാൻ
േമാ��ിൽസാധി�ു�താണ.്

ജീവികള�െടെയ�ാം സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെന
സൃഷട്ി�ി���ത് "മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം
തെ�യാെണ�ിലും", "മ�് ഉപേയാഗി��ാ"
സൃഷട്ി�ി���ത.് മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം,
ആകാശ�ിെല സൂര�നിൽ നി� ഭ്ൂമിയിൽ എ�ു�
"ഭൂമിയുെട ദാസനും പരമാ�ാവുമായ ൈഹ�ഡജനിൽ
നി� ് ജീവാ�ാവായി�്പുതിെയാരു ൈഹ�ഡജെന
സൃഷട്ി�ുകയാണു െച���ത.് ജീവാ�ാവിെന
മ�ിൽ െതാടീ�ാെത സൃഷട്ി� ആ്ദ� ജീവിയായി�്
മഹാനി�യി�ി��ളളതും മ��െകാ� സ്ൃഷട്ി�ി���
തുമായ മ��ശരീര�ിൽ േചർ�ു�ു.

മ��ം, സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ
എ�ി�െനയു� അവ�കെള മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം ഓേരാ ജീവാ�ാവിനും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ു. ജീവാ�ാവിെന അഥവാ ജീവിെയ �കേമണ
പരിണമി�ി�ുകയും, മനുഷ�ാവ�യിൽ വ�്
ന��തമായി�്അഥവാ സ�ത�� ൈഹ�ഡജനായി�്
ആ�ീയ സാ�ാത�്ാരം എ� േമാ�െ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു. മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവം, ജീവാ�ാവിെന സൃഷട്ി�ുകയും, മ��ം,
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സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ എ�ി�െനയു�
ജീവിച�ക�ിലൂെട മഹാനീതി ശാസ�്ത �പകാരം
മഹാപരിപാലി�ുകയും മഹാപരിണമി�ി�ുകയും
െച��േ�ാൾ ജീവാ�ാവിെന യാെതാരി�ലും േനരി�്
മ�ിൽ െതാടീ�ു�ി�. അതായത മ്ഹാശ�ിയും
മ��ം ഭൂമിയുമായ  ൈദവ�ിെ� ഭാഗമ�ാ�
സൃഷട്ിയും കു�ും മാ�തമാണ ജ്ീവാ�ാവ അ്ഥവാ
ജീവി അഥവാ മനുഷ�ൻ. മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിൽ നി� േ്വറി� ആകാശ�ിൽ അഥവാ
സൂര�നിൽ നി�ു വ� പരമാ�ാവിൽ നി�്
സൃഷട്ി�ി��� ജീവാ�ാവിന ഭ്ൂമിയിേലാ, ഭൂമിയിെല
വസത്ു�ളിേലാ അവകാശവും അധികാരവും ഇ�.
ൈദവ�ിെ� കു�ായ ജീവാ�ാവിന േ്മാ�െ�
(ന��തം) മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി
ആകാശ�ിേല�് ഉയർ�ുേ�ാഴും ഭൂമിയിേലാ,
ഭൂമിയിെല വസത്ു�ളിേലാ അവകാശവും
അധികാരവും ഇ� തെ�. മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തെ�, ഭൂമിയിൽ വ�,് മനുഷ�ാവ�യിൽ
ജീവാ�ാവിന്ലഭ�മാവു�തിനാൽ; സ��മാെണ�ു
േതാ�ു�തായ ശരീരം േപാലും സ��മെ��ും, മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവം, (മ�ായ) ശരീരെ� മട�ി
വാ�ു�ുെവ�ും ന�ായി പഠി�ു�താണ.് ഉ�വരും
ചു��മു�വരും മ��ം മരി�� മ�ടിയു�തും യാെതാരു
സ��ുകെളയും കൂെടെ�ാ�ു േപാവാൻ
യാെതാരാൾ�ും കഴിെ��തും ക�ും േക��ം, സ�യം 
അനുഭവിെ��േപാെലഅറിയു�ു�.്
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േമാ�െ� അഥവാ മു�ിെയ ഓേരാ
ജീവാ�ാവിനും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തിനു
മു�് ഭൂമിയിെല�ുമു� ഓേരാ മനുഷ�നും /
ജീവാ�ാവിനും ഭൂമിയിെല ബ�ു�ളിൽ നി�ും
ബ��ളിൽ നി�ും ആ�സംതൃപത്ിേയാെട മു�ി
േനടാൻ കഴിയു�ത് എ�െനെയ�്
മഹാശാസ�്തപരമായി ഇനി വിശദീകരി�ാം :

ഓേരാ മനുഷ�നും അവരവർ�ു ലഭി�ു�
ശരീരവുമായി ബ�െ�� ജീവിതം നയി�ു�വരാണ.്
(ശരീരെ� �പധാനമാ�ു�) കു�ായി� ്
ഭൂമിയിേല�ു പിറ�ു വീഴുേ�ാൾ അ�യുമായു�
െപാ�ിൾെകാടി ബ�ം േപാലും നീ�ംെചയത്്
െവേ�െറയാണ്സൃഷട്ി�ി���ത്എ�തും, ശരീരം
െകാ� ് ആന��െളയും േവദനകെളയും അനുഭവി
�� ജീവി�ു�തും അവരവരുെട േലാക�ാെണ�
തും, മനുഷ�െ� ശരീരം മരി�ുേ�ാൾ ജീവാ�ാവിന്
മരണം സംഭവി�ു�ിെ��ിലും ജീവാ�ാവിെ� ഒരു
മനുഷ� ജ��ിന മ്രണം സംഭവി�ു�ു� എ്�തും,
ശരീര�ിെ� മരണെ� മാതാപിതാ�ള�െട
ഉൾെ�െട യാെതാരു ജീവികള�െടയും ശരീരവുമായി
ബ�ി�ി�ി�ി�ാ എ�തും ഓേരാ മനുഷ�നും തനിെ��
വ��ിയാെണ�്സുവ��മാ�ു�ു�.് എ�ാൽ
മനുഷ�ൻഎ�പദംബഹുവചനമാണ എ്�തും;സ�്തീ,
പുരുഷൻ എ�ി�െന 2 ഭാഗ�ളായി�ാണ മ്നുഷ�െന
സൃഷട്ി�ി���ത് എ�തും, ഓേരാ വ��ി�ും
അറിയു�േതാ അറിയാ�േതാ ആയ ഇണയുെ��്
സുവ��മാ�ു�ു�.്



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 282

വിശദീകരി�ാം :

മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയും ഭൂമിയുമായ ൈദവമാണ്ഓേരാ
മനുഷ�െ�യും ജനനം മുതൽ മരണം വെരയു�
കാലഘ��ിെല മുഴുവൻ കാര��െളയും
മഹാ�ുതകരെമേ�ാണം മഹാഭരി�ു�ത.് ഓേരാ
മനുഷ�െ�യും എ�തിൽ അ�, അ�ൂ�,
മുതുമു��ികൾ, അ�ൻ, അ���ൻ,
മുതുമു���ാർ, തുട�ിയ എ�ാ മുൻഗാമികള�ം,
മ�ള�ം െകാ�� മ�ള�ം െകാ��െകാ��
െകാ��മ�ള�മായ

വരുംതലമുറകള�ം കൂടി ഉൾെ�ടു�ു. ഓേരാ
മനുഷ�െ�യും ശരീര�ിെല അവയവ�െളയും
അവയുെട �പവർ�ന�െളയും; ജ�ഗുണ�ളായ
സ�്തീ, പുരുഷൻ, ആയു�,് ആേരാഗ�ം, മുഖഛായ,
സൗ�ര�ം, നിറം, ഉയരം, െതാഴിൽ അഭിരുചി, വിേനാദ
അഭിരുചി, ജനന�ലം, ബു�ിശ�ി, ഓർ�ശ�ി,
തുട�ിയവയിെല വ�ത�സത്തകെളയുെമ�ാം സദാ
മഹാഭരി�ു�തും മഹാസമനീതിെയ നൽകു�തും, 
ഭൂമിയിെല സർ� ജന�ള�െടയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും ഭൂമിയുമായ ൈദവമാണ.് ഓേരാ
മനുഷ�െ�യും ശരീരെ� മഹാഭരി�ു�ത്മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവമാെണ�ും മാതാപിതാ�ൾ
ഉൾെ�െടയു� ഉ�വർ�് മനുഷ�െ� ശരീര
കാര��ളിൽ പ�ി�ാെയ�ുമാണ സ്ുവ��മാ�ിയത.്
ജീവാ�ാവിെന സൃഷട്ി�ു�തും ൈദവം മാ�തമാണ.്
ഓേരാ മനുഷ�െ�യും ജനന�ിലും ൈശശവ�ിലും
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മ��ം അ�യുെടയും അ�െ�യും ഉ�വരുെടയും
�ാന�ൾ അടി�ാനപരമായി� ് 'ലൂെട' മാ�തമാണ.്
കുടുംബ ജീവിത�ിൽ വിഷയമാവു� അ�,അ�ൻ,
സേഹാദരി,സേഹാദരൻ,കമിതാ�ൾ, ഭാര�ഭർ�ാവ,്
മ�ൾ, െകാ��മ�ൾ, ഉ� ബ�ു�ൾ, ഉ�
സുഹൃ�ു�ൾ തുട�ിയ _ബ��െള�ാം
പുനർ���ളിൽ തെ� (�കേമണ)
വ�ത�ാസെ�ടുകയും,_ സ��മായ പകുതി (ഭാര�
ഭർ�ാവ)് ഒഴിെകയു�വ േമാ��ിൽ
സ�ൂർ�മായും അവസാനി�ു�തുമാണ.് ശരീര
നിർ�ിതിയിൽ പ�ിെ��ിലും,  _മാതാപിതാ�ള�ം
സേഹാദര�ള�ം മ�ള�ം ഉ�വരുെമ�ാം അേന�ാന�ം
സേ്നഹി�ാനും സേ�ാഷി�ാനും ഉ�വരുെട
സൗ�ര�ം, നിറം, ഉയരം, െതാഴിൽ അഭിരുചി, വിേനാദ
അഭിരുചി, േരാഗം, തുട�ിയ ജ�ഗുണ�ളിൽ
സാദൃശ��െള സൃഷട്ി�ുവാൻ മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവം മഹാകനിയു�ു�.് ജ�ഗുണ�ൾ
ഉൾെ�െടയു� ശരീര സാദൃശ��ളിൽ വ��ിേ�ാ
മാതാപിതാ�ൾേ�ാ യാെതാരു പ�ുമി�ാെയ�ും
മനുഷ��ു�ിനു പകരം ഓ�ിെനേയാ ആമെയേയാ
പാ�ിെനേയാ �പസവി�ുകേയാ മു� ഇടുകേയാ
െചയത്ാലും മാതാപിതാ�ൾ� ക്ാഴച്�ാെരേ�ാെല
�പവർ�ി�ാൻ മാ�തേമ കഴിയൂ.

ഓേരാ മനുഷ�െ�യും ഏ�വും വലിയ സ�� ്
മനുഷ�െ� ര�ാമെ� പകുതിയാണ;് സ�്തീ�്
പുരുഷനും പുരുഷന്സ�്തീയും. സ�്തീ, പുരുഷൻ
എ�ി�െന ര�ായി�� വിഭജി�ാണ് ഓേരാ



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 284

മനുഷ�െ�യും സൃഷട്ി ആരംഭി�ി���ത്എ�ും
ആ�ീയ സാ�ാത�്ാര�ിൽ ര�ു ഭാഗ�ള�ം
വീ�ും ഒ�ി�� േചരുെമ�ും മഹാനീതിശാസ�്ത�ിൽ
പഠി�ു�താണ.് (സൂര�നിലും ന��ത�ളിലും,
ൈഹ�ഡജനും ഹീലിയവും നിര�രം
�പതി�പവർ�ി�ു�തിന് ജീവാ�ാവിെ� സ�്തീ
പുരുഷ വിഭജനവുമായി ബ�മുെ��്
മഹാ�ഗ��ിൽ സൂചി�ി�ി���.് മഹാശ�ിയായ
ൈദവം, മഹാഉചിതമായ സമയ� സ്�ൂർ�മായും
െവളിെ�ടു�ു�താണ.്). ധ�ാന�ിൽ മുഴുകുേ�ാൾ
വ��ിയുെട ബ�ുജന�ള�ം ൈദവവും മന�ിൽ
നി�് പുറ�ാകു�തും, ശൂന�ത
അവേശഷി�ു�തുമാണ.് മഹാശാസ�്ത കാര��െള
കുറി�് കൂടുതൽ പഠി�ുേ�ാൾ, വ��ിയുെട
മന�ിലു� അവ��മായ ചി�കള�ം രൂപ�ള�ം
�കേമണ ഉ�ാകു� ശൂന�തയും വ��ിയുെട
ര�ാമെ�പകുതിയിൽ വിലയം �പാപി�ു�താണ.്

മനുഷ�ർ�്ബ�ു�ളിേ�, ബ�ു�ൾ േവേ�
എ�ി�െന േചാദി�ാൽ, ഉ�.് മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ ൈദവവും, �പപ�
പിതാവുകൂടിയായ ൈദവ�ിെ� ഏക ദാസനും
മാ�തമാണ ഓ്േരാ മനുഷ�െ�യും നിത�രായ യഥാർ�
ബ�ു�ൾ; യഥാർ�മായ അ�യും അ�നും.
മനുഷ�രുെട ശരീര�ള�െടയും ആ�ാ�ള�െടയും
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ളിൽ എ�ായേ്�ാഴും
അവകാശവും അധികാരവുമു�ത് അവർ�്
മാ�തമാണ.്എ�ാആന��െളയും മഹാഅനു�ഗഹി��
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നൽകു� 'മഹാമാതാവും, ഭാഗമായ �പപ� പിതാവും
േചർ� ൈദവം' എ�ാവരുെടയും ഏക ബ�ുവാണ;്
ര�ുബ�ു�ള�മാണ.്

മനുഷ�െര�ാം ത�ള�െട ജീവിത�ിെലഅ�,അ�ൻ,
സേഹാദര�ൾ, മ�ൾ, െകാ��മ�ൾ തുട�ിയവെര
അ�പധാനമായി കാണാന�; മറി�് കൂടുതൽ
ഉൽ�ൃഷട്മായി െപരുമാറാനാണ് ൈദവ
ബ�ു�ാനം വഴിെയാരു�ുക. അെത�െനെയ�്
വിശദീകരി�ാം :   (1)സൃഷട്ികള�ം കു�ു�ള�മായ
മനുഷ�െര അന��െളേ�ാണമു� ആന��െള
പരിചയി�ി�ുകയും മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം
ഉൾെ�െടയു� ബ��ളിൽ നി�ും േമാ�ം
നൽകാനുമാണ് ൈദവം മഹാ�പവർ�ി�ു�ത;്
ബ�ു�െളയും ബ��െളയും സൃഷട്ി�ാന�.
ആന��െള അറിയാനും അനുഭവി�ാനും
മാനുഷികമായ ബ��ള�ം കുടുംബ ജീവിതവും ലൂെട
യായി �പവർ�ി�ു�ത ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായി�ാണ.്

(2) മഹാശ�ിയായ ൈദവം, ഓേരാ മനുഷ�െനയും
കു�ായി�്സൃഷട്ി�ു�തും, ഓേരാ കു�ിനും
സമആന�െമ� മഹാസമനീതിെയ നൽകു�തും
മഹാപാഠമാണ.് അതായത് (ൈദവം) ഓേരാ
മനുഷ�െ�യും സ��ുകളായും ശ�ികളായും
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തമായും മഹാദാസി
യായും മഹാപിതാവായും മഹാമാതാവായും
മഹാനീതിപതിയായും മഹാഅവതരി�,് ഓേരാ
മനുഷ�െനയും മഹാകരുതു�തിെന മന�ിലാ�ാനും;
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം ജീവി�ാനും ഓേരാ
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മനുഷ�നും സ�യംബാ���മാകു�താണ.്

(3) ഏകമഹാശ�ിയായ ൈദവം, ര�ായി�� വിഭജി�്
മഹാശ�ിയായ മഹാശിവയായ മഹാമാതാവും,
ഏകദാസനായ പരമശിവനായ പിതാവുമായി�്
മഹാഅവതരി�ി���തിെന അനുകരി�;് സ�്തീ,
പുരുഷൻ എ�ി�െന ര�ായി�� വിഭജി�ാണ ഓ്േരാ
മനുഷ�െ�യും സൃഷട്ി ആരംഭി�ി���ത്എ�തും,
ഓേരാ മനുഷ�െ�യും ഏ�വും വലിയ സ��്
അവരവരുെട ര�ാമെ� പകുതിയാെണ�തും,
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിൽഓേരാ മനുഷ�െ�യും
ര�ു ഭാഗ�ള�ം വീ�ും ഒ�ി�� േചരുെമ�തും
മഹാവി�വമാണ.് ത�ള�െട അ�, അ�ൻ,
സേഹാദരി, സേഹാദരൻ, ഭാര�ഭർ�ാവ,് മ�ൾ,
െകാ��മ�ൾ, ഉ� ബ�ു�ൾ, ഉ� സുഹൃ�ു�ൾ,
ശ�തു�ൾ, തുട�ിയവരിൽ ഒരാൾ തെ� ര�ാമെ�
പകുതിയാവാനു� സാ��ത ഏെറയാെണ�ത്
മനുഷ�രിെല സേ്നഹവാ�ല� �െള
വർ�ി�ി�ു�താണ.് അതാതു ജ��ിെല
�ാന�െള ഉൾെ�ാ�,് അേന�ാന�ം ഉചിതമായി�്
സേ്നഹി�ുകയും പരിചരി�ുകയും സഹായി�ുക
യും ശു�ശൂഷി�ുകയും െചേ��ു�ത വ്��ിയുെട
ആവശ�മാ�ു� മഹാസംവിധാനം കൂടിയാണത.്
ഓേരാരു�രും ഇേ�ാഴെ� ത�ള�െട ഇണെയ
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്സദാ പരിചരി�ു�േതാെട
ഭൂമിയിെല എ�ാ മനുഷ�രുെടയും ജീവിതം
സംശു�മാവു�താണ;് പരമാന�കരവും. 
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(4) ആ�ീയ സാ�ാത�്ാര�ിനു മു�,് ഓേരാ
മനുഷ�നും പശു, കാള ജ��െള സ�ീകരിേ��തു�്
എ� മഹാപാഠം �പകാരം, മ��� ജീവികെളയും
സേ്നഹി�ുവാൻ കാരണമു�ാകു�ു. ത�ള�െട
ര�ാമെ� പകുതി പശു, കാള ജ��ിലാവാം എ�്
ചി�ി�ുേ�ാൾ വിഷയ�ിന ഗ്ൗരവം കൂടു�ു.

(5) മഹാനീതിപതിയായ ൈദവം, മനുഷ�ാവ�യിെല
പുനർ���ളിൽ പുണ�ം, പാപം തുട�ിയവയിെല
മഹാസമനീതിെയ മഹാനിർ�ഹി�ു�ു�.് എ�ാൽ,
കടു�അപരാധ�ൾ െച��� മനുഷ�ർ� പ്�ി, പൂ�,
എലി, കുര�,് കഴുത തുട�ിയ ജീവികളായി�്
അനവധി ജ��ളിൽ ൈദവ ശി� അനുഭവി�്
ധാർ�ിക ശു�ി േനടണെമ�്മഹാനീതിശാസ�്തം
വിധി�ു�ത് അതീവഗൗരവ�ളാണ;് എ�ാ
കു�ു�െളയും ശു�ിെചയത്്മഹാസമനീതിെയ
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ത് മഹാശ�ിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� മഹാവാ�ല�മാണ.്
മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്

േമൽ വിവരി� കാര��െള ചുരു�ി പറയുേ�ാൾ,
ശൂന�തയിൽ നിെ��േപാെല, തെ� ഭാഗവും
ഏകദാസനും �പപ� പിതാവുമായ പരമാ�ാവിൽ
നി�് ൈദവം  "ജീവാ�ാവിെന" സൃഷട്ി�ു�ു.
ൈദവ�ിെ� മ�ായ ശരീരവും ജീവനായ
ഓകസ്ിജനും "ജീവാ�ാവിന"് മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിെ�ാ�് കു�ായി�ാണ് ജീവിെയ
സൃഷട്ി�ു�ത.് ജീവി മനുഷ�ാവ�യിൽ
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എ�ുേ�ാൾ അന��ളായ ആന��െള
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു� മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവം; ഓേരാ ജീവാ�ാവിനും ന��തം ☆ എ�
േമാ�ം നൽകു�ു.  അതി�ായി�,് ൈദവം
സൃഷട്ി�ി���തായ ഭൂമിയിെല ബ�ു�ളിൽ നി�ും
ബ��ളിൽ നി�ും ഓേരാ ജീവാ�ാവിനും
ആ�സംതൃപത്ിേയാെട മു�ി േനടാനു�
മഹാസംവിധാന�െളയും  മഹാഒരു�ിയിരി�ു�ു.

േമാ�െ�അഥവാ മു�ിെയഓേരാ
മനുഷ�നും/ജീവാ�ാവിനും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�തിനു മു� മ്��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവേ�ാടും,ൈദവ�ിെ� മ��
കു�ു�േളാടുംകാ�ിയി���

െത��കു��ൾ�ും േ�ദാഹ�ൾ�ും
ഭൗതികമായി� പ്രിഹാരമു�ാ�ാൻ
ഭൂമിയിെല�ുമു�ഓേരാ മനുഷ�നും

ധർ�ശാസ�്തപരമായി� സ്�യംബാ��തയു�;്
കടമകെളയുംകട�ാടുകെളയും

നിറേവ�ാ�വെര ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
ശു�ിെച��വാൻൈദവ�ിനുംബാ��തയു�.്

വളെര വളെര വലിയ വിഷയമാണത.്  മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളായ മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� സൃഷട്ികെളെയ�ാം ത�ള�െട
ദുസ�ാർ��ള�ം ദുർനടപടികള�ം അധമ നിയമ�ള�ം
അധമ സംവിധാന�ള�ം െകാ�് അേനകം
നീചജ��ളിലായി�് അശു�െ�ടു�ിയവെര
അേനകം ജ��ളിൽ ശി�ി�ുകയും എ�ാൽ 3
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മുതൽ 33 വർഷം വെര നീള�� ൈദവ�ിെ�
മഹാചിരി �ാലം െകാ�് ഭൂമിയിെല�ുമു�
അധമ��െള അവസാനി�ി�ുകയും െച���
മഹാവിദ�യും മഹാവാ�ല�വുമാണത.്

മഹാശ�ിയായ ൈദവം; ആദിവചനവും 
സൃഷട്ിമ��വും, സംഹാര കാഹളവും, ശബദ്�ബ�വും,
അ�ര�ബ�വും,  മഹാശാസ�്ത മൂലവും, ഏക
മഹാശബദ്വും, മഹാസംഗീതവും, മഹാചിരിയുമായ
ഓം ഭൂമിയിെല�ും  മഹാ�പപ��ിെല�ും 
മുഴ�ിെ�ാ� ൈ്ദവവി�വം ആരംഭി�ു�േതാെട
വ�ത�സത് ശാസ�്ത ശാഖകളിൽ �പവർ�ി�ു�
ശാസ�്ത��ാരും ഭരണാധികാരികള�ം രാഷ�്ടീയ
�പ�ാന�ളിലും മതജാതി �പ�ാന�ളിലും ഒെ�
�പവർ�ി�ു�വരും െഞ�ിെ�റി�് ധാർ�ിക
ശു�ിയുെട അത�ാവശ�കത മന�ിലാ�ു�താണ;്
ശുചിത� േജാലികെള അതിശീ�ഘം ഏ�വുമധികം
ഭംഗിയായി െച���തുമാണ.്

മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� വാതകരൂപമായ
ഓകസ്ിജൻ ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീര�െളയും
ഭൂമിയിെല വസത്ു�െളയും മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം മഹാഭരി�ു�ത ധ്ർ� ശാസ�്ത പാലനെ�
ആധാരമാ�ിയാണ എ്�തു കൂടാെത, ധർ� ശാസ�്ത
നിയമ�ൾെ��ാം ഭൗതികമായ അസത്ിത�മു�.്
ഭൗതിക അസത്ിത�മു�തായ മ�ിെ� നിയമ�ൾ
�പകാരം ജീവി�ാൽ മാ�തേമ ഭൂമിയിെല മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� എ�ാ ജീവികള�െടയും ജീവിതം
ആന�കരമാവൂ.
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മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�ള�െടയും
ജീവികള�െടയുെമ�ാം േമലു�അവകാശവും
അധികാരവുംൈദവ�ിനു മാ�തമാെണ�ത്
ൈദവ�ിെ� മഹാ�ാനമാകു� മഹാശാസ�്ത
�പകാരം മു� വ്ിശദീകരി�ി���.്ൈദവ�ിെ�
മഹാശ�ികെളയും മഹാ�ാനമാകു�
മഹാശാസ�്തെ�യും മഹാലയി�ി�ാണ്

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���ത എ്�ും മു�്

വിശദമാ�ിയതാണ.് ഭൗതികഅസത്ിത�മു�തായ
നിയമ�ൾ മാ�തേമ മഹാ�പപ��ിന േ്ചരുകയു��.

കാറും ൈബ�ും വിമാനവും െടലിവിഷനും ക����റും
െമാൈബൽ േഫാണുെമാെ� ഭൗതിക ശാസ�്ത
നിയമ�ള�മായി�് മഹാലയി�ി�ി���തുേപാെല;
സദാചാര ശാസ�്തം, സാ��ിക ശാസ�്തം, െതാഴിൽ
ശാസ�്തം, ഭരണ ശാസ�്തം, നീതിന�ായ ശാസ�്തം,
യു�ി ശാസ�്തം തുട�ിയ ധർ� ശാസ�്ത
ശാഖകള�മായും മഹാലയി�ി�ി���.് യേഥാചിതം
വിശകലനം െചയത്ാൽ േബാ��െ�ടു�താണ.് ....
മനുഷ�രുെടയും മ��� ജീവികള�െടയും ജനനം മുതൽ
മരണം വെരയു� ജീവിതകാല�്ശരീര�ിൽ
അറി�ും അറിയാെതയും ഒ�ു െചാറിയു�തും,
നഖവും മുടിയും മ��ം വളരു�തും, ഉൾെ�െടയു�
ശരീര�ിെല എ�ാ �പവർ�ന�െളയും
മഹാഭരി�ു�ത മ്�ിൽ മഹാലയി�ി�ി��� ഭൗതിക
ശാസ�്തം, ധർ� ശാസ�്തം, ആ�ീയ ശാസ�്തം
എ�ി�െനയു� യഥാർ�മായ േവദ�ൾ
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�പകാരമാണ.് വസത്ുതകെള തിരി�റിയു�േതാെട
അഹംഭാവ�ള�ം അഹ�ാര�ള�ം െപാ���ള�ം
കാപട��ള�ം അസത��ള�ം അധർ��ള�ം
അനീതികള�ം അവിേവക�ള�ം േപാെലയു�
ദുർ��ണ�ൾ മനുഷ�രുെട ഇടയിൽ നി�്
അ�പത��മാവു�താണ.്

ജന�ള�െട ദാസ�ാർ മാ�തമായ ഭരണാധികാരികള�ം
മ��ം ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളായ ജന�ൾ�ു
േവ�ി ധർ� ശാസ�്ത നിയമ�െള ഉ�ാേ��തി�.
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാരകർ�ാവായ ൈദവ�ിെ�
കു�ു�ളായ ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു�
എ�ാ ജന�ൾ�ും മ��� ജീവികൾ�ും േവ�തായ
ധർ� ശാസ�്ത നിയമ�െള മ�ിൽ
മഹാലയി�ി�ി���.് ഭൗതിക അസത്ിത�മി�ാ�തായ
നിയമ�െള ത�ി�ൂ�ിയാൽ, ഭൂമിയിെല ജീവികൾ�ു
േചരു�ത�.കടു�ൈദവനി�യുംഅപരാധവുമാണ;്
ൈദവശി�കെള വാരി�ൂ���തുമാണ.് മാ�തമ�;
മനുഷ�ർ ത�ി�ൂ��� അധമ നിയമ�െള
പുറ��ാനായി�് ഭൂമിയിെല വസത്ു�ളിൽ
മഹാലയി�ി�ി��� ന��നശ�ികൾ മനുഷ�രിലൂെട
�പവർ�ി�ു�തും, സത�ാവ�യും ധാർ�ിക
ശു�ിയും പുനഃ�ാപി�ും വെര സമൂഹ�ില ്
തീ�വവാദം ഉൾെ�െടയു� അധർ��െള
ഉ�ാ�ു�തും വർ�ി�ി�ു�തും "ജ��ളിലൂെട
വർ�ി� /ബഹുവിധ ശി�കൾ� അ്ർഹരായവർ"
ശി�ി�െ�ടു�തുമാണ.് ....
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േമാ�ം േനടാൻ മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവേ�ാട,്
മനുഷ�െര�ാം അവശ�ം പുലർേ��തായ ഏതാനും
സാ��ിക മര�ാദകെള��ി മാ�തം ചുവെട �ഹസ�മായി
വിശദീകരി�ു�ു :

മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� സ��ുകളാണ്
ഭൂമിയിെല വസത്ു�ള�ം ജീവികള�െമ�ാം
എ�തുേപാെല, ൈദവം തെ�യാണ് 'മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െടെയ�ാം സ��മായ പകുതി
ഒഴിെകയു�' സ��ുകളായിരി�ു�ത്
എ�തിെനയും, അതീവ ഗൗരവേ�ാെട വിശകലനം
െച�ണം.

ഓേരാ മനുഷ�െ�യും ആന��ളായും ആന��െള
േനടാനു� ഉപാധികളായും �പവർ�ി�ു�
സ��ുകള�ം (ൈദവവുമായ) ഭൂമിയിെല
�പേദശ�െളയും ഭൂമിയിെല വസത്ു�െളയും മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� ജീവികെളയും േനടാനാണ മ്നുഷ�ർ
അ��ാനി�ു�ത.് ആന��െള യഥാർ��ിൽ
േനടു�തും േനടാനായി� �്പയ�ി�ു�തും സ��മായ
ആ�ഗഹ�ള�െട പൂർ�ീകരണ�ിനാണ.് ഇവിെട
ധർ�ശാസ�്തപരമായ �കമ�പശന്മു�.് മ�ള�െടയും
െകാ�� മ�ള�െടയും ഉ�വരുെടയും ആന��െളയും,
ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���
വ��ിസ�ാത���െ�യും അറി�ും അറിയാെതയും
ഭരി�ാനും നയി�ാനും നി�യി�ാനും ഒെ�വ��ി
ത�ാറാകു�ത് മ�ിെ� നിയമ�െള
ധി�രി�ാവരുത.് സ��ുകെള േനടാനായി�്
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് �പയ�ിേ��തു�്
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എ�തുേപാെല സ��ുകെള ധർ�ശാസ�്തപരമായി
ഉപേയാഗിേ��തുമു�.് േമാ��ിൽ /ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ിൽവിഷയമാണത.്

ഭൂമിയിൽ വ� ജ്ീവിശരീര�ൾ െകാ� അ്റിയുകയും
അനുഭവി�ുകയും െചയത് ആന��െള അന�
മായി� ആ്സ�ദി�ു� മഹാഅവ�യാണ ആ്�ീയ
സാ�ാത�്ാരം അഥവാ േമാ�ം എ�ും; ഭൂമിയിെല
ആന��െളെയ�ാം ഭൂമിയിെല വസത്ു�ളിലും
ജീവികളിലുമായി�്മഹാലയി�ി�ിരി�ുകയാെണ�ും,
ആന��ള�ം ആന��െള േനടാനു� ഉപാധികള�
മാണ സ്�െ��ും മു� വ്��മാ�ിയതാണ.്

ഭൂമിയിൽ വ�്ഓേരാ ജ��ിലും കു�ായി�്
ജനി�ുകയും, മ�ിെല വസത്ു�െള ഉപേയാഗി�്
വളരുകയും, മ�ിൽ ജീവി�ുകയും, മരണേ�ാെട
(മ�ായ) ശരീരെ� വീ�ും മ� ഏ്െ�ടു�ുകയും
െച���ു�.് ശരീരെ� േ�ാലും ഓേരാ ജ��ിലും
മ�ായ ൈദവം മട�ി വാ�ുേ�ാൾ യാെതാരു
ജന�ൾ�ും യാെതാരു സ��ുകളിലും അവകാശ
േമാ അധികാരേമാ ഇെ�� ത്ിരി�റി�ുെകാ�ണം.
േമാ�െ� േനടുേ�ാഴും മ�ായ ശരീരം
ഉൾെ�െടയു�സ��ുകെള ഉേപ�ിേ��തു�.്

മഹാശ�ിയും ഭൂമിയും മ��മായ ൈദവം, മ�ിെ�
നിയമ�ൾ �പകാരം മ�ിെല സ��ിെന
ഉപേയാഗി�ാനാണ് മ�ിെ� കു�ു�ളായ
മനുഷ�െര മഹാഅനു�ഗഹി�് അനുവദി�ി���ത.്
ത�ൾ�് ശരിെയ�ു  േതാ�ുേ�ാെലേയാ
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ഇഷട്ംേപാെലേയാ ജീവി�ാൻ മനുഷ�ർ ത�ാറാവരുത്
എ� താ�ീതും അതിലു�.് കു�ു�ൾെ��ാം
സമമായി� എ്�ാ ആന��െളയും ലഭ�മാേ��ത്
ൈദവ�ിന ക്ു�ു�േളാടു� മഹാവാ�ല�െ�
യാഥാർ��മാ�ാൻ ആവശ�മാണ;് ൈദവ�ിന്
കു�ു�േളാടു�ചുമതലയാണ.്

മഹാശ�ിയും ഭൂമിയുമായ ൈദവം തെ�യാണ്
ജീവികള�െടെയ�ാം സ��ുകളായിരി�ു�െത�്
മുകളിൽ വിശദീകരി�ി���.് ഭൂമിെയ സ��ായിേ�ാ,
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ
ൈദവമായിേ�ാ കണ�ാ�ുേ�ാൾ, ഭൂമിയുെട
(കു�ു�ളായ) ജീവികൾെ��ാം സമ അവകാശ
മാണ് ഉളളെത�ും; മനുഷ�രുെട അ��ാനെ�
ആധാരമാ�ിെ�ാ�് മനുഷ�ർ�് സ��ിൽ
അവകാശവും അധികാരവും നൽകിയിരി�ുകയാണ്
എ�ും സുവ��മാണ.് ൈദവ�ിെ� സ��ിൽ
അവകാശവും അധികാരവും േനടാൻ (ൈദവം) മഹാ
അനുവദി�ി���ത്മ�ിൽ അ��ാനി�ു�വർ�ു
മാ�തമാണ.്

സ��ുെകാ� എ്േ�ാഴും ആന�ി�� ജീവി�ുവാൻ
ജന�ൾ�്സ�ൂർ�മായ വ��ിസ�ാത���മു�;്
എ�ാൽ ധർ� ശാസ�്ത �പകാരം മാ�തം
ആന�ി�ുവാൻ ഓേരാ മനുഷ�നും സ�യം
ബാ��തയു�.് മ���വരുെട ധർ�ശാസ�്തപരമായ
വ��ിസ�ാത����ിേ�ൽ ൈകകട�ാൻ
യാെതാരാൾ�ും അവകാശമി�; യാെതാരാള�ം
ആന�ി�ു�ത മ്���വരുെട ധർ�ശാസ�്തപരമായ
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ആന��ിന ത്ട�മു�ാ�ിആവരുത.്

ഓേരാ മനുഷ�െ�യും (ജീവിയുെടയും) ശരീരെ�
മഹാഭരി�ു�ത ജ്ീവനും ശ�ിയും ൈദവ�ിെ�
വാതകരൂപവുമായ ഓകസ്ിജനാെണ�ും; എ�ാൽ
ആ�ഗഹ�െള ഭരി�ു�ത ജ്ീവാ�ാവാെണ�ും മു�്
വിശദമാ�ിയതാണ.്

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാവാ�ല�വും
മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവം, കു�ു�ൾെ��ാം
മഹാസമനീതിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തിന്
കു�ു�ളായ മ�� മനുഷ�ർ ത�ള�െട അധമമായ
ആ�ഗഹ�ൾെകാ� ത്ട�മു�ാ�രുത.്

ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളായ മനുഷ�െര�ാം ധർ�
ശാസ�്ത �പകാരം സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���െ�യും
അനുഭവി� ആ്ന�േ�ാെട  ജീവി�ുകേയ േവ�ൂ.
ആന�ി�ു�തിന,് ത�ൾ അ��ാനി�� േനടിയ
സ�ാദ��െളയും സൽേ�രിെനയും ഉപേയാഗി�്
മ�ൾ ഉൾെ�െടയു� ഉ�വെര വളർ�ി
വലുതാ�ാനും പഠന സൗകര��െള നൽകാനും
െതാഴിൽ േനടാനും ധർ�ശാസ�്തപരമായി�� മാ�തം 
�പവർ�ി�ാവു�താണ,് സഹായി�ാവു�താണ;്
മാതാപിതാ�െളയും സേഹാദര�െളയും ഉ�വെരയും
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് മാ�തം പരിചരി�ുകയും
ശു�ശൂഷി�ുകയും സഹായി�ുകയും െച�ാനാവും.
ജീവി�ിരി�ുേ�ാൾ അേന�ാന�ം ധർ�ശാസ�്ത
പരമായി�് സേ്നഹി��െകാ��ക എ��ാെത
ത�ള�െട മരണേശഷം മ�ള�ം െകാ�� മ�ള�ം



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 296

ഉ�വരുെമ�ാം ആന�ി�� ജീവി�ു�തി�ു േവ�ി
സ�ാദി�ാൻ യാെതാരാൾ�ും അവകാശമി�.
മാതാപിതാ�ള�ം സേഹാദര�ള�ം മ�ള�ം
ഉ�വരുെമ�ാം അേന�ാന�ം സേ്നഹി�ുകയും,
പരിചരി�ുകയും, യേഥാചിതം ശു�ശൂഷി�ുകയും,
സഹായി�ുകയും െചേ��ു�ത മ്�ായ ൈദവം
അഥവാ മ�ിെ� നിയമ�ൾ അത�ാവശ�മാ�ു�തു
മന�ിലാ�ാൻ_ ഉ�വരുെട മുഖഛായ,സൗ�ര�ം, നിറം,
ഉയരം, െതാഴിൽഅഭിരുചി, വിേനാദ അഭിരുചി, േരാഗം,
തുട�ിയ ജ�ഗുണ�ളിെല സാദൃശ��ൾ
�പേയാജനെ�ടണം.അേതസമയം ഉ�വരുെട ഉൾെ�െട
യാെതാരാള�െടയും ശാരീരിക സാദൃശ��ളിൽ മ���
വർ� പ്�ിെ��ും, മഹാവാ�ല�വും മഹാനീതിപതി
യുമായ ൈദവ�ിെ� മഹാനീതിശാസ�്തമനുസരി��
സംഭവി�ു�താെണ�ും സുവ��മായി അറിയണം.
മനുഷ��ു�ിനു പകരം ഓ�ിെനേയാ ആമെയേയാ
പാ�ിെനേയാ �പസവി�ുകേയാ മു� ഇടുകേയാ
െചയത്ാലും മാതാപിതാ�ൾ� ക്ാഴച്�ാെരേ�ാെല
�പവർ�ി�ാേനകഴിയൂ.

   ത�േളാ മ���വേരാ  അ��ാനി�� േനടിയ
സ�ാദ��െള സ��മായ പകുതി (ഭാര�ഭർ�ാവ)്
ഒഴിെകയു�വർ�്ൈകമാ�ം െച�ാൻ ത�ൾ�്
അവകാശേമാ അധികാരേമാ ഇെ�� സ്ുവ��മായി
അറി�ുെകാ�ണം. മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവ�ിെ� സ��ുകെള
ഓേരാ മനുഷ�നും  മ�ള�ം െകാ�� മ�ള�ം
ഉ�വരുെമ�ാം  ധർ�ശാസ�്തപരമായി� അ്��ാനി��
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േനേട�താണ.് മ��� ജീവികള�െട കു�ു�ൾ
വളരു�തും ജീവി�ു�തും പാഠമാ�ാവു�താണ.്
ഉ�വർ ത�ിലു� ശരീര സാദൃശ��ൾ� സ്ാ��ിക
ശാസ�്ത�ിൽ യാെതാരു �ാന�ള�ം ഇെ��ത്
സുവ��മാണ.്

ൈദവീകമായസാ��ികൈകമാ� നിേരാധന നിയമം
ഉറ�ാ�ു� ഏതാനും കാര��െള ചുവെട
അറിയി�ു�ു :

(1) ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് വ��ി അ��ാനി��
േനടു� സ�ൂർ� സ��ിെനയും സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���േ�ാെട എേ�ാഴും അനുഭവി�ാനും,
യാെതാരു നികുതികള�ം ഭരണകൂടം ഉൾെ�െടയു�
യാെതാരാൾ�ും നൽകാെത ജീവി�ാനും,
ഏെതാരാൾ�ും കഴിയു�താണ.് (ൈദവ
വി�വേ�ാെട ഭൂമിയിെല�ുമു�എ�ാ നികുതികള�ം
അവസാനി�ു�താണ.് ). സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ�യും ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
അനുവദി�ു� ൈദവീകമായ േസാഷ�ലിസമാണ്
സാ��ിക ൈകമാ� നിേരാധന നിയമം
ഉറ�ാ�ു�ത.്

(2) വ��ികള�െട സ�ാദ��ൾ വാർ�ക� കാല�്
പരിര� നൽകു�ു�.് സ��മായ സ�ാദ��െള
കൂടാെത, ജീവി�ിരി�ു� ആൺമ�ള�െടയും, മരി�
ആൺമ�ള�െടയും സ�ാദ��ളിൽ നി�്ധർ�
ശാസ�്ത �പകാരം വിഹിതം േനടാനാവും; കടു�
സാ��ിക ദാരി�ദ�ം ഇെ��ിൽ ഒഴിവാ�ു�താവും
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ഉചിതം.

(3) മാതാപിതാ�ള�െടയും  മ���വരുെടയും
സ�ാദ��െള ആൺമ�ള�ം ഉ�വരും ദുരുപേയാഗം
െചയത്് മടിയ�ാരും അലസ�ാരുമാകാെതയും
�കേമണ അവർ�ും കുടുംബ�ിനും ഉ�വർ�ും
സമൂഹ�ിനും േ�ദാഹം െച���വരായി�്
പരിണമി�ാെതയും �ശ�ി�ു�ു. സമൂഹ�ിെല
ശു�ികാര��ൾഎള��മാവു�താണ.്

സ��മായി അ��ാനി�� േനടിയ വാഹന�െളയും
െമാൈബൽ േഫാണുകെളയും മ��ം മാ�തേമ കു�ികള�ം
യുവാ�ള�ം പുരുഷ�ാരും ഉപേയാഗി�ാൻ പാടു��.
സ�്തീകള�െടയും െപൺകു�ികള�െടയും കാര��ളിൽ
പരെ� വ�ത�ാസമു�.് സ�്തീ ശ�ിയാണ;്
ശ�ിേയാെട പുലേര�ത ക്ുടുംബവും സമൂഹവും
ശ�മാവാൻ ആവശ�വുമാണ.് മാ�തമ�, പുരുഷെ�
േയാഗ�തകൾെ�ാ�ും മ�ിെ� നിയമ�ൾ
�പകാരവും സ�്തീ, ശ�ികെള പുരുഷന്
നൽകു�തുമാണ.്

ൈദവവി�വേ�ാെട സാ��ിക ശു�ീകരണം
ഉ�ാകു�താണ.് സ��മായി അ��ാനി�� േനടാ�
വാഹന�െളയും െമാൈബൽ േഫാണുകെളയും മ��
സ��ുകെളയും കു�ികളിൽ നി�ും മുതിർ�വരിൽ
നി�ും ക�ുെക���താണ.്

വില, ഗൗരവം എ�ിവ ഏെറയു� വസത്ു�ള�െട
കാര��ളിൽ കർശനമായ നയമാവണമത.് കു�ികള�ം
യുവജന�ള�ം സ�ാ�ശയ ശീല�േളാെട വളരെ�.
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കു�ികെള�ാം ഉപരിപഠന�ൾ നടേ��ത,്
സ��മായി അ��ാനി�� േവണം; െതാഴിൽ അഭിരുചി
തുട�ിയവ അനുസരി�്സ�യം ഉപരിപഠന�െള
നി�യി�ുകയും, അവ േനടാനായി�് ഉ�വർ
ഒഴിെകയു�വരുെട കൂെടേയാ / �ാപന�ളിേലാ
സാത�ികമായി� േ്ജാലി െചയത്ു െകാ� പ്ഠി�ണം.
ഗുരുകുല വിദ�ഭ�ാസ�ിെല അടി�ാനപരമായ
നടപടികൾ ഇ�െനയാണ.് അ��ാന മാഹാ��
െ�യും വിഷമ�െളയും അവയിലൂെടെയ�ാം
ലഭ�മാവു� അന��ളായ ആന��െളയും
അനുഭവി��ം ആസ�ദി��ംെകാ�് കു�ികൾ
സാത�ികമായി� വ്ളരാനു� വഴിയാണത.് കു�ികെള
ഇ�് വഴിെത�ി��േപാരു�ത് മുഖ�മായും
മാതാപിതാ�ള�ം ഭരണാധികാരികള�മാണ.്

ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് ബാലേവല ആവശ�മായ
സ�ർഭ�ളിൽ അതാവാം എ� അർ�ം
തീർ�യായും ഉ�;് ഭൂമിയിെല�ുമു� എ�ാ
രാജ��ളിെലയും ഭരണാധികാരികൾ അധമ�ളായ
ഭരണഘടനകെളയും അധമസംവിധാന�െളയും
പിൻപ���തു െകാ�ാണ് ദുർവ�ാഖ�ാന�ൾ
ഉ�ാവു�ത.് ൈദവവി�വേ�ാെട എ�ാ
രാജ��ളിെലയും എ�ാ ജീവികള�െടയും എ�ാ
വിഷയ�ൾ�ും ൈദവീകമായ പരിഹാര�ൾ
ഉ�ാകു�താണ.് ഉടെന എ�ാം ശരിയാകും; എ�ാം
ശിവമാകും (മംഗളമാകും).

�പായപൂർ�ി, �പായപൂർ�ിയാവാ�, തുട�ിയ
പദ�ൾ� മ്ഹാശാസ�്തപരമായ വിശദീകരണമു�.്
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ജീവികള�െട ജ�ഗുണ�ളായ സ�്തീ, പുരുഷൻ,
ആയു�,് ആേരാഗ�ം, ശരീര വളർ�, അവയവ
ൈവകല�ം, ഇ��ിയ ൈവകല�ം,സൗ�ര�ം, നിറം, ഉയരം,
െതാഴിൽ അഭിരുചി, വിേനാദ അഭിരുചി, ജനന�ലം,
ബു�ിശ�ി, ഓർ�ശ�ി, തുട�ിയവെയ�ാം
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മഹാഭരി�ു�ത സ്ൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര കർ�ാവായ ൈദവമാണ.്
മഹാനീതിശാസ�്തവുമായി ബ�െ��ിരി�ു�
ജ�ഗുണ�ൾ�് സൃഷട്ിപരമായ വിധി,
�ിതിപരമായ വിധി എ�ിവ �പകാരം ജീവികളിെല�ാം
ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഏ��ുറ�ിലുകെള
ഉ�ാ�ാനാവും എ��ാെത നി�ിതമായഅളവുകൾ
സാ��മ�. അ�ാരണ�ാൽ �പായ�ിന്
പൂർ�ിയി�. അതുെകാ�്ൈദവശാസ�്ത�ിലും
ൈദവ�ിനു മാ�തം അവകാശവും അധികാരവുമു�
കാര��ളിലും മനുഷ�ൻ അർ�മി�ാ� നിയമ�ൾ
ഉ�ാ�ു�ത് അവസാനി�ി�ണം. �പായ�ിന്
പൂർ�ി ഉെ��ും 35, 25, 21, 18, 16 തുട�ിയ  
വയ��കളിൽ �പായ പൂർ�ിയാവു�ു എ�ും
രാഷ�്ടീയ�ാർ�ും മ��ം േതാ�ുേ�ാെല െതാഴിൽ
�പായപരിധി നി�യി�ു�തും അവസാനി�ി�ണം.
ൈദവീകമ�ാ� നിയമ�ൾ ത�ി�ൂ���തിന്
തീർ�യായുംൈദവശി�യു�.് ...

പീഢനം, േമാഷണം, െകാലപാതകം തുട�ിയവയിൽ
�പായം കുറ�വർ �പതികളാവുേ�ാൾ, �പതികള�െട
ശാരീരിക മാനസിക വളർ�കെള വിലയിരു�ാൻ
ധർ�ശാസ�്തെ� അറിയാവു� സാധാരണ
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ജന�ൾ�ും, മന�ാസ�്ത�ർ�ും കഴിയു�താണ;്
അേതസമയം ഭരണാധികാരികള�ം മ��ം
മൂലകാരണ�ാർ ആെണ�ിൽ ഭരണാധികാരികള�ം
ശി�ി�െ�ടണം. മ��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം  പശു,
കാള, കുതിര, ആന, പൂ�, തുട�ിയ
ജീവികള�െടെയ�ാം �പായപൂർ�ിെയ മനുഷ�ർ
നി�യി�ു�ത്അവെയ�ാം �പത���ാദന�ിനു�
ശാരീരിക വളര ്� േനടു�തിെന ആസപ്ദമാ�ിയാണ്
എ�തിന് മനുഷ�രുെട കാര��ളിലും വലിയ
�പസ�ിയു�;് സ�ൂർ�മ� എേ�യു��. (ഓേരാ
രാജ��ിലും ഭരണകൂട�ിെ� ചുമതലയിൽ ശാസ�്ത
സാേ�തിക മികവു� ഒരു െടലിേഫാൺ �ാപനം
മാ�തമാകുേ�ാൾ, പരസ� ആഭാസ�ൾ
ഇ�ാതാവു�താണ;് ജന�ള�െട െചലവ വ്ളെര വളെര
കുറയു�താണ.് അ��ാന മാഹാ��െ���ി
അറിയാ�കു�ികൾ� '്സിം' െകാടു�ാൻ പാടി�).

ൈദവവി�വേ�ാെട, ൈദവീകമായ സാ��ിക
ൈകമാ� നിേരാധന നിയമവും, ൈദവീകമായ ഇഷട്
ദാന നിയ��ണ നിയമവും �പകാരം ജീവിേ��ു�ത്
ഓേരാ മനുഷ�െ�യും ആവശ�മാകു�താണ.്
ജന�ള�െട ദാസരായ ഭരണാധികാരികള�ം മ�ിെ�
നിയമ�െള അനുസരി� ജ്ീവിേ��ു�ത അ്വരുെട
ആവശ�മാകു�താണ എ്��ാെത ഒരാള�ം മെ�ാരാെള
നിർ��ിേ��ു�തിെ� ആവശ�ം ഉ�ാകു�ത�.
ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപമായ ഓകസ്ിജൻ, മനുഷ�ർ
െ��ാം ശ�േസാ��ാസം നിർ��മാ�ുേ�ാൾ
മനുഷ�രുെട ചി�കെളേ�ാലും മഹാശാസ�്തപരമായി�്
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അറിയു�ു�്എ�ിരിെ� ൈദവേ�ാടു ക�ം
കാ�ാനാവിെ�� സ്ുവ��മാണ.്

കുടുംബ ജീവിത�ിലും സമൂഹ ജീവിത�ിലും
പുലർ�ു� സാ��ിക അധമ��െള
അവസാനി�ി�ുവാനും; ൈദവീകമായ സാ��ിക
ൈകമാ� നിേരാധന നിയമവും, ൈദവീകമായ ഇഷട്
ദാന നിയ��ണ നിയമവും പാലി�ുവാനും  ഓേരാ
മനുഷ�നും സ�യം ബാ���മാകു�താണ.് ഉടെന
ൈദവവി�വം ആരംഭി�ുകയും, േശഷം
സൃഷട്ിച�ക�ിെല മനുഷ�ർെ��ാം സംഹാരം എ�
ആ�ീയ സാ�ാത�്ാരം എ� േമാ�െ�
മഹാശ�ിയായ ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകി�ുട�ു�േതാെട സംശയ�െള�ാം
അകലു�തും, ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് ജീവിേ�
മതിയാവൂ എ� അവ� ഓേരാ മനുഷ�നും
ഉ�ാകു�തുമാണ.്

ജീവി�ിരി�ുേ�ാൾ
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്

സേ്നഹി��െകാ��കഎ��ാെതഇഷട്
ദാനമായി� സ്�ാദ��െളൈകമാ�ം

െച�ാൻയാെതാരാൾ�ുംഅവകാശേമാ
അധികാരേമാ ഇെ�� സ്ാരം.
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കു�ികള�ം യുവജന�ള�ം സ�ാ�ശയ ശീല�േളാെട
വളരെ�.കു�ികെള�ാം ഉപരിപഠന�ൾനടേ��തും,
ആന� ഉപാധികെള േനടു�തും സ��മായി
അ��ാനി�� േനടിയ സ�ാദ��െള െചലവഴി�്
ആന�മായി�� േവണം. ധർ�ശാസ�്തപരമായി���
വ��ിസ�ാത���െ� സദാ അനുഭവി�ു�വരായി�്
ൈദവം ഓേരാ മനുഷ�െനയും അനു�ഗഹി�ി���തിെന
മാതാപിതാ�ള�െടയും ഉ�വരുെടയും മ��ം അധമ
വാ�ല�ം കള�െ�ടു�ു�താണ്സമൂഹ�ിെല
ധാർ�ികഅധഃപതന�ൾ� ഒ്രു മുഖ� കാരണം.

മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു� പുനർ���ൾ
സത�മാെണ�് േബാ��െ�ടു�േതാെട, മ�ായ
ൈദവ�ിെ� നിയമ�െള അനുസരി�ാെത
മ�ൾ�ും ഉ�വർ�ും സ��ിെന േശഖരി�ു�ത്
ത�ൾ�ുതെ� വിനയാകുെമ�ും, മരണാന�രം
കടു� ദാരി�ദ�ം ഉൾെ�െടയു� സാഹചര��ളിൽ
ത�ൾ പുനർ�നി� മ്ഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു�
വിഷമ�െള അനുഭവി�ാൻ ഇടവരുെമ�ും കൂടി
സുവ��മാകു�താണ.്

കട�ാടുകള�ം ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
സംശു�മാവു�താണ :്

ഓേരാ മനുഷ�നും അ�േയാടും അ�േനാടും
ഉ�വേരാടുമു� കടമകളിൽ വളർ�ി
വലുതാ�ിയതിെ� സാ��ിക കട�ാട്
േചർ�ു�ത�.അതിന മ്ുഖ�മായും 2കാരണ�ള��.്
(1) വളർ�ി വലുതാ�ിയതിെ� മുഖ� പ�്
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ൈദവ�ിന് അവകാശെ��താണ.് (2) ഓേരാ
മനുഷ�നും കു� ് അ� /അ�ൻ  മു��ി /
മു��ൻ എ�ി�െന തലമുറകള�െട ഭാഗമാകയാൽ
സാ��ിക കട�ാട ഇ്�. അേതസമയം ഒരു അ�,
വളർ�ി വലുതാ�ിയതിെല കട�ാടിെന
സ��ായി�് മട�ി ലഭി�ണെമ�് മകേനാട്
ശഠി�ാൽ, വളർ�ി വലുതാ�ിയതിെല കട�ാടിെന
അള�ാൻ �ശമി��കൂടാ എ�തുെകാ� ന്ാളതുവെര
മകൻ അ��ാനി�� േനടിയ സ�ാദ��െള മുഴുവൻ
അ�യ�്ു സമർ�ി�ാൻ ബാ���നാണ.് മകള�െട
കാര��ിൽ, അ�േയാടും യാെതാരാേളാടും
ബാ��തയി�; എ�െനെയ�ാൽ ത���ിൽ
തെ� അ�യാവാനും വളർ�ി വലുതാ�ിയതിെല
കട�ാടിന പ്കരം െച�ാനും കഴിയു�താണ.്

അേതസമയം ഒരു അ�ൻ, മകെന വളർ�ി
വലുതാ�ിയതിെല കട�ാടിെന സ��ായി� മ്ട�ി
ലഭി�ണെമ� മ്കേനാട ശ്ഠി�ാൽ, താൻഅ��ാനി��
േനടിയ സ�ാദ��ള�െട നാലിെലാ�് അ�നു
സമർ�ി�ാൻബാ���നാണ.്

(( സൃഷട്ി,�ിതി, സംഹാരം ഉൾെ�െട മഹാനീതി : 3
കാര��ള�ം സർ�തുമായി. സർ�െ�യും സദാ
മഹാഭ�ദമാ�ു�ത മ്ഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
ൈദവം ആകയാൽ, അതിെന അനുകരി�ാണ്
'നാളതുവെര മകൻഅ��ാനി�� േനടിയ സ�ാദ��െള
മുഴുവൻ അ�യ�്ു സമർ�ി�ാൻ ബാ���നാണ '്
എ�ു കുറി�ത.് �പപ�പിതാവായ പരമശിവന ന്ാലാം
�ാനമാണ;് അതിെന അനുകരി�ാണ ന്ാളതുവെര
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മകൻ അ��ാനി�� േനടിയ സ�ാദ��ള�െട
നാലിെലാ� അ്�നു സമർ�ി�ാൻ ബാ���നാണ്
എ�ു കുറി�ത.് അേതസമയം മനുഷ�രുെട ൈദവീക
�ാനം ൈക��ിയിെല ബലം കുറ�തും മ��
നാലു വിരലുകളിൽ നി� േ്വറി� ന്ിൽ�ു� അ�ാം
�ാന�ു� കു�ുവിരലാണ.് വിരലുകള�െട രൂപ
ഘടന �പവർ�നം, പ��കള�െട എ�ം രൂപ ഘടന
�പവർ�നം, എ�ി�െന ശരീര�ിെല എ�ാ
അവയവ�െളയും �പത��ൈദവമായ ശരീരം സ�യം
സൃഷട്ി�ു�തും മുഖ�പരിപാലനം െച���തും മഹാ
ആവിഷ�്ാര�ിെ� ഭാഗമാെണ�ും ചു�ാെത രൂപം
െകാ���തെ��ുംഅറിയുക. )).

കട�ാട ത്ുടരു�ു : ഒരി�ൽ കട�ാടിന സ്ാ��ിക
നിവൃ�ി വരു�ിയാൽ മാതാപിതാ�െള�
അവകാശവും അധികാരവും അവസാനി�ു�താണ.്
അ�യും (വളർ��യും) അ�നും (വളർ��നും)
ഒഴിെകയു�വർ�് വളർ�ി വലുതാ�ിയതിെല
കട�ാടിെന സ��ായി�്മട�ി ലഭി�ണെമ�്
ആവശ�െ�ടാൻഅവകാശമി�.

(സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കർ�ാവായ ൈദവം േനരി�്
ആവശ�െ�ടാെത, വ��ി െചയത് �പവൃ�ികൾ�ു�
പുണ��ിനും, "കട�ാടിനു കണ�ു പറ�
പാപ�ിനുെമ�ാം" മഹാനീതിപതിയായ ൈദവമാണ്
കണ�ു തീർേ��ത;് മഹാനീതിപതിയായ ൈദവം
തീർ�യായും െച���ുമു�.് )
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വ��ിെയ വളർ�ി വലുതാ�ിയ മാതാപിതാ�ൾ
ഉൾെ�െടയു� എ�ാ ഉ�വെരയും പരിചരി�ുകയും
ശു�ശൂഷി�ുകയും സഹായി�ുകയും െചേ��ു�ത്
വ��ിയുെട കടമയാണ.് കടമകെള സ�യം
ഉൾെ�ാ�ു െച��േ�ാഴാണ ഔ്�ത�ം. ജന�ള�െട
ദാസ�ാരായ ഭരണാധികാരികൾ ഉൾെ�െടയു�വർ
നിർ��ി�� െച�ി�ു� കാര�മായി�്കടമകെള
അധഃപതി�ി��കൂടാ. ഉടെന ൈദവവി�വേ�ാെട,
ൈദവീകമായ സാ��ിക ൈകമാ� നിേരാധന
നിയമവും, ൈദവീകമായ ഇഷട് ദാന നിയ��ണ
നിയമവും �പകാരം ജീവി�ുേ�ാൾ, എ�ാ
ജന�ൾ�ും വാർ�ക� കാല�് ഉ�വരുെട
സേ്നഹവും പരിചരണവും ഉറ�ാകു�താണ.് വൃ�
ഭവന�ള�െടയും അനാഥാലയ�ള�െടയും മ��ം
ആവശ�ം സമൂഹ�ിൽ ഉ�ാകു�ത�.

ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ� സ��ിെന വ��ികളിൽ
നി� ഉ്ചിതമായി ക�ുെകേ��ത േ്പാലീസ േ്സനെയ
ഉപേയാഗി�്�ഗാമപ�ായ�ുകളാവണം; േപാലീസ്
േസനയിെലയും പ�ായ�ിെലയും അംഗ�ൾ�്
ഒേരേപാെല ബാധകമാവു�തുമാണ.് ൈദവ
വി�വേ�ാെട സാ��ിക മു�ിയുെട  ഭാഗമായി
ഭൂമിയിെല�ും നട�ാകു�താണ.്

ഭാര�യും ഭർ�ാവും മരണെ��� കഴി�ാൽ,
ധർ�ശാസ�്തെ�രാജ��ിെല ഭരണഘടനയായി�്
സ�ീകരി�ി��� ദാസ�ാരായ ഭരണാധികാരികൾ
സ�� ്ഏെ�ടുേ��താണ.് മരി�വരുെട
ആൺമ�ൾ� പ്ഠി�ാനും െതാഴിൽ േനടാനും
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ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ആ്വശ�മായസ�� മ്ാ�തം
നൽകണം. െപൺമ�ള�െട വിവാഹ�ിന്

ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ആ്വശ�മായസ��ു
നൽകു�തു കൂടാെതസാധി�ുെമ�ിൽഅവരുെട
ഇഷട്�ിന സ്ാത�ികമായി� എ്�ും നൽകുക.
ആൺകു�ികേളാടും െപൺകു�ികേളാടുമു�
മേനാഭാവ�ളിലും െപരുമാ��ിലും  പരെ�
വ�ത�ാസമു�.്സ�്തീ ശ�ിയാണ;്ശ�ിേയാെട
പുലേര�ത ക്ുടുംബവും സമൂഹവും ശ�മാവാൻ

ആവശ�വുമാണ.് മാ�തമ�, പുരുഷെ�
േയാഗ�തകൾെ�ാ�ും മ�ിെ�നിയമ�ൾ
�പകാരവും സ�്തീ, ലഭ�മായ ശ�ികെള പുരുഷന്
നൽകു�തുമാണ.്കു�ികൾ� േ്വ�തായസ��്
ഉ�വരായബ�ുജന�െളഏ�ിേ��തും,ബാ�ി

വരു�സ��ിെന െപാതുഖജനാവിൽ
േചർേ��തുമാണ.് (മ�ൾ�ും ഉ�വർ�ും
അവയവൈവകല��ള�ം ഇ��ിയൈവകല��ള�ം
കടു� േരാഗ�ള�ം മ� അ്സാധാരണമായ
സാഹചര��ള�ം ഉ�േ�ാൾ, വിവിധ�ളായ

ആനുകൂല��ള�ം ലഭ�മാവണം.).

വീട,് പുരയിടം (പുര /വീട് �ിതിെച���തും
ഉൾെ��തുമായ ഇടം/�ലം)എ�ിവെയ ദാസ�ാരായ
ഭരണാധികാരികളിൽ നി�് പാ��ിന് അഥവാ
വാടകയ�്് വാ�ാനു� ആദ� അവകാശവും
ധർ�ശാസ�്തപരമായ സാവകാശവും തീർ�യായും
മ�ൾ�ും ഉ�വർ�ും ലഭി�ണം. മ�ായ ൈദവം
സൃഷട്ി�ി��� മനുഷ�ന,് മ�ിെന വിൽ�ാേനാ
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വാ�ാേനാ അവകാശേമാ അധികാരേമാ ഇെ��്
സുവ��മായി അറി�ുെകാ�ണം. ആദിയും
അ�വുമി�ാ� മ�ിെന അഥവാ മ�ായ
ൈദവെ� അള�ാനും മനുഷ�നു കഴിയു�ത�.
ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള മുഴുവൻ
നിർ�ഹി�ാനായി�്ചുമതലേയ�വരായ ജന�ള�െട
ദാസ�ാരായ ഭരണാധികാരികൾ മ�ിെന
സേ്നഹി�ു�വർ�ും യഥാർ �ആവശ��ാർ�ും,
ആവശ�മായ മ�ിെന അഥവാ �ലെ�,
ഉദാഹരണമായി�് 25 െസ�്�ലം, പാ��ിന്
നൽകു�ു; നാ�ിെല െ�ടയിൻ പാളം േപാെലയു�
അത�ാവശ��ൾ� പ്ാ��ിന ന്ൽകിയ �ല�െള
തിരിെക നല ്േക�തുമു�.് ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
മാ�തേമ ഭൂമിെയ ൈകവശം വയ�്ാൻ വ��ികെള
അനുവദി�ാവൂ. ഉദാഹരണമായി� ് 2 ഏ�ർ
ഭൂമിയിൽ സ�യം കൃഷി െച��� ആേരാഗ�വാെന 2 
ഏ�ർ ഭൂമി ഏ�ി�ാനാവും;ആേരാഗ�മി�ാ�വർ�്
അധിക ഭൂമിയുെടആവശ�മി�.

മാതാപിതാ�ൾ ഉൾെ�െടയു� ഉ�വെരയും മ��ം
അ��കാലം ഉൾെ�െടയു� ജീവിതകാല�്
സേ്നഹി�യും സഹായി�ുകയും ശു�ശൂഷി�ുകയും
പരിചരി�ുകയും െചയത് മ�ൾ ഉൾെ�െടയു�
ഏെതാരാൾ�ും േസവന�ിന് േവതനം എ�
നിലയ�്ും സേ്നഹവായ�്ിന് ഉൽ�ൃഷട്മായ
പാരിേതാഷികംഎ�നിലയ�്ും പുര, പുരയിടം,എ�ീ
സ��ുകള�െട ഒരു ഭാഗം ഇഷട് ദാനമായി
നൽകാവു�താണ;് എ�ാൽ മാതാപിതാ�ള�െട
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മരണാന�രം, ഉ�വരും ജന�ള�െട ദാസ�ാരായ
ഭരണാധികാരികള�ം ധർ� ശാസ�്ത �പകാരം
നിർ�ഹിേ��ു� കാര��ളാണവ. വലിയ െക�ിട
�െളയും ആർഭാട മ�ിര�െളയും െകാ�ാര�െളയും
ഒെ�പുരയായി കണ�ാ�ാൻപാടി�.

മാതാപിതാ�െളയും ഉ�വെരയും നഷട്െ�ടു�
കു�ികള�െട കാര��ിലും ധർ� ശാസ�്ത �പകാരം
�പവർ�ി�ുവാൻ ജന�ള�െട ദാസ�ാരായ
ഭരണാധികാരികൾ �ശ�ിേ��താണ.്

മ�െളയും നാ�ിെല കു�ികെളയും ജന�െളയും
ഉ�മരായി�് ഉയർ�ാനാവണം ജന�ള�െട
ദാസ�ാരായ രാജാവും മ��ിമാരും പരി�ശമിേ��ത.്

  സാ��ിക ൈകമാ� നിേരാധന നിയമം
സുവ��മായി മ�ിലു�.് മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം,
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു� യാെതാരു ജീവികൾ�ും
അവർ ജനി�ുകയും ജീവി�ുകയും െച��� മേ�ാ
�പേദശേമാ ജി�േയാ സം�ാനേമാ രാജ�േമാ പതി��
നല ്കിയി�ി�. (ൈദവവും) ൈദവ�ിനു മാ�തം
സ��മായ മേ�ാ �പേദശേമാ ജി�േയാ സം�ാനേമാ
രാജ�േമാ വിൽ�ാേനാ വാ�ാേനാ ൈകമാ�ം
െച�ാേനാ ത�ള�േടെത�് അവകാശെ�ടാേനാ
അധികാരം െചലു�ാേനാ മനുഷ�ർ ത�ാറായാൽ
േഭാഷ�മാണ;് അപരാധമാണ;് ൈദവനി�യുമാണ.്
ജീവികെള�ാം ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കർ�ാവായ ൈദവ�ിനു
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മാ�തം അവകാശവും അധികാരവുമു� ഭൂമിയിൽ
അ��ാനി� അ്വകാശം േനടാൻ ഓേരാ മനുഷ�െനയും
�പേത�കമായി അനുവദി�ി���ത ൈ്കമാ�ംെച�ാൻ
അവകാശമി�;അധികാരവുമി�.

മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയും മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിൽ
നി� സ്ൃഷട്ിയും കു�ുമായഓേരാ മനുഷ�നും /
ജീവാ�ാവിനും സ�ൂർ� മു�ി േനടു�ത്

എ�െനെയ�ാെമ�ാണ മ്ഹാശാസ�്തപരമായി�്
മുകളിൽ വിവരി�ത.്
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മഹാലിംഗം = മഹാശ�ിലിംഗം =
മഹാശിവലിംഗം =ശിവലിംഗം

*ശിവലിംഗം* മഹാശാസ�്തപരമാണ.്
ശിവലിംഗ�ിന മ്ത�ള�മായുംൈലംഗിക

കാര��ള�മായുംബ�മി�.
മഹാശ�ിയായൈദവം ജീവിയെ��്
�ഗഹി�ാൻകഴിയു�വർ�ും,

ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം ജീവി�ു�വർ�ും,
ൈദവ�ിെ�മഹാഅനു�ഗഹം
ലഭി�ു�വർ�ും ഒ�ുതെ�യായ

മഹാലിംഗം, മഹാശിവലിംഗം,ശിവ ലിംഗം,
ശ�ി ലിംഗം, മഹാശ�ി ലിംഗം,എ�ീ
പദ�െള മന�ിലാ�ാൻഎള��മാണ.്

*ആകാശംഎ�മഹാലിംഗം*

ഭൂമിയിൽനി�ും ച��നിൽനി�ും മ��ം
േനാ�ിയാൽഒരുവലിയകുടകണെ� അർ�

േഗാളാവ�യു�തും,സൂ�മ്
നിരീ�ണ�ിൽമഹാ�പപ�

സൃഷട്ിയുെട �പതീകെമ�ു വിേശഷി�ി�ാവു�
മഹാലിംഗരൂപമൂ�തും,ആദിയും

അ�വും ഇ�ാ�തുമായ മഹാശൂന�മാണ്
ആകാശം.
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ൈദവം മ�ായ ഭൂമിയായി� ് മഹാരൂപെമടു�ുകയും
ഭൂമിയിെല മൂലക�ൾ െകാ�്ജീവികൾെ��ാം
ശരീര�െളയും ശരീര�ളിലൂെട ആന��െളയും
നൽകു�ു. അതിെന തിരി�റിയുേ�ാൾ, ഭൂമിയിെല
ജീവികള�െട സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള മഹാഭ�ദ
െ�ടു�ു�തിനുേവ�ി ഭൂമി, മഹാസൃഷട്ി�ുകയാണ്
ആകാശെ� എ� ന്ി�ംശയം മന�ിലാ�ാനാവും.
ഭൂമിെയ ഉൾെ�ാ�ു �ിതി െച��� ആകാശെ�
ഭൂമിയാണ്സൃഷട്ി�ു�ത.് സർ� സൃഷട്ികെളയും
സൃഷട്ി�ുവാനു� ഭൂമിയുെട ആദിയും അ�വുമി�ാ
� മഹാലിംഗമായി� ആ്കാശെ� മന�ിലാ�ണെമ
�ിൽ ആദിയും അ�വുമി�ാ� മഹാശ�ിയാണ്
ൈദവെമ�്മന�ിലാവണം. ((1))ൽ വിവരി�തു
േപാെല ൈദവ�ിെ� ആദിയും അ�വുമി�ാ�
മഹാ�ാന�ിെ� വളെര  െചറിയെതേ�ാ നി�ാര
െമേ�ാ വിേശഷി�ി�ാവു� ഒരംശം മാ�തമാണ്
�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തം. ഇ�റിയു� ശാസ�്തം
േപാെല അന�വും സമാനവും വ�ത�സത്�ള�മായ
ശാസ�്ത�െളയും അവ �പകാരേമാ അ�ാെതേയാ
അന�വും സമാനവും വ�ത�സത്�ള�മായ  �പപ�
�െളയും സൃഷട്ി�ാൻ തെ� മഹാ�ാനം
െകാ�ും മഹാശ�ികെള െ�ാ�ും ൈദവ�ിനു
കഴിയുെമ�്മന�ിലാവണം. ലളിതമായി �െ�
മന�ിലാ�ാനാവും; അതിന്മനുഷ�െ� സ�ത�മായ
ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ 'സ��ം' എ� ്
െത�ി�രി�ി���േതാ െത�ി�ാരണ ഇ�ാ�േതാ
ആയ ശരീര�ിെ�  �പവർ�ന�െള കൃത�മായി
മന�ിലാ�ാൻകഴി�ാൽ മതിയാകും !
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ഭൂമിയും ച��നും സൂര�നും �ഗഹ�ള�ം ഉപ�ഗഹ�ള�ം
ന��തേകാടികള�ം ഉൾെ�� �പപ�െ� ആകാശം
എ� മഹാലിംഗം ഉൾെ�ാ���ത മ്ന�ിലാ�ാൻ
മനുഷ�ന സ്��ം *ക��കൾ െകാ� ക്ഴിയു�താണ.്*

എവിെട നി� ആ്കാശേ��ു േനാ�ിയാലും ഒരു
കുട േപാെല അർ�േഗാളാകൃതിയിലാണ്ആകാശ
െ� കാണുക. കുട േപാെലയു� അർ�േഗാള�ി
നക�ാണ്സൂര�നും ച��നും �ഗഹ�ള�ം ന��ത
സമൂഹ�ള�ം ഉൾെ�െടയു� �പപ�മു�ത.് കുട
േപാെലയു� അർ�േഗാള�ിന് യഥാർ��ിൽ
അ�മി�. മഹാ�പപ��ിൽ പുതുതായി ഉ�ായി
െ�ാ�ിരി�ു� ന��ത േകാടികൾ�ു �ിതി
െച�ാനും  (�പവർ�ി�ാനും) ഇടംെകാടു�ു�തും
മനുഷ� ബു�ിെകാ�് അള�ാൻ കഴിയാ�തും
അ�മി�ാ�തുമായ മഹാലിംഗ�ിെ� മുകൾ
ഭാഗേ�യ�്ാണ ്യഥാർ��ിൽ േനാ�ിയെത�ും
വിശകലന�ിൽസ�യം േബാ��മാവു�താണ.്

ഇനി, നാമറി� മഹാലിംഗ�ിെ� ചുവട ക്െ��ാ
നാവുേമാ എ�്ക��കൾ െകാ�ും, േനടാനായ
അറിവുെകാ�ും പരി�ശമി�ുക. ഭൂമി�ും താേഴ�്
ആദി കെ��ാൻ കഴിയാ� അവ�യിൽ
മഹാലിംഗെ� മന�ിലാ�ുേ�ാഴും, ഭൂമി ഉൾെ�െട
യു� മഹാ�പപ�ം മു�ുപറ�അർ�േഗാളാകൃതി
യിെലകുടയ�് ്അഥവാ മഹാലിംഗ�ിനു�ിലാണ.്*
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*യാെതാരു മനുഷ�നും യാെതാരു േദശ�ും
ജനി�ു�ി�. എ�ാ മനുഷ�രും ജനി�ു�ത്
മഹാശിവയും മഹാമാതാവുമായ ൈദവ�ിെ�
മഹാലിംഗ�ിന അ്ക�ാണ.്*

വിശദീകരണം: ഒരു കുട േപാെല വലുതായിെ�ാ�്
പുതിയതായി സൃഷട്ി�െ�ടു� ന��ത�െളെയ�ാം
ഉൾെ�ാ�്ആദിയും അ�വുമി�ാ� ആകാശം
എ� 'മഹാലിംഗം' വർ�ി�ു�ു. മഹാലിംഗ�ിന്
'മഹാശ�ി ലിംഗം, മഹാശിവ ലിംഗം, ശിവ ലിംഗം'
എ�ീ േപരുകള�മു�.് (മഹാ) ശിവ ലിംഗവും
ആകാശവും പുരുഷ ലിംഗെ�യ�ാ സൂചി�ി�ു�ത.്
പുരുഷനും സ�്തീയും ജീവിയും അ�ാ� മഹാേദവനും
മഹാേദവിയുമായ ൈദവ�ിെ� 'ശൂന�ം' േപാെലയു�
'മഹാ സ�്തീലിംഗെ�'യാണ.് അതു മന�ിലാ�ാൻ
'ശിവലിംഗ�ിന'്അഭിമുഖമായി� ന്ിൽ�ു�തായിേ�ാ
ഇരി�ു�തായിേ�ാ ഭാവന െച��ക. േദവാലയ�ിെല
'ശിവലിംഗ �പതിഷഠ്' സ�്തീ ലിംഗം ആെണ�ിൽ
മാ�തേമ കു�െന അഭിമുഖമാവുകയു��. (*ഓം
നമഃശിവായ*എ�ാൽശിവെയഅഥവാ മഹാേദവിെയ
നമി�ു�ുഎ�യഥാർ�അർ�ം േപാെലയാണത.്)

മഹാശിവലിംഗം എ�ത ആ്കാശം േപാെല ആദിയും
അ�വുമി�ാ� 'മഹാശൂന�ം' കൂടിയാണ.് ജീവികളിെല
സ�്തീകള�െട േയാനി എ� േപരു� ലിംഗവും
ശൂന�മാണ എ്�ു പറയുേ�ാൾ, *സ�്തീകളിൽ ഒരു
ശൂന�ഭാഗെ� സൃഷട്ി�ി��� എ്��ാെത അ�െന
ഒരു അവയവം അവർ�ി�.* മ�ായ ഭൂമി എ�
മഹാശരീരമായ മഹാശിവയുെട 'മഹാലിംഗ�ിെ�
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അതിസൂ�മ്മായ അംശ�ളാണ,്' ജീവികളിെല
സ�്തീകള�െട ശരീര�ിൽ ഉ�ത.് മഹാശിവയുെട
മഹാശരീരമായ ഭൂമിയിെല വളെര സൂ�മ്മായ
ഏതാനും അംശ�ൾ മാ�തമാണ്സ�്തീകള�െടയും
കു�ികള�െടയും മുതിർ�വരുെടയും ഉൾ�െട എ�ാ
ജീവികള�െടയും ശരീരം. *എ�ാ ജീവാ�ാ�ള�ം
ജനി�ു�ത് മഹാലിംഗ�ിന് അക�ാെണ�ു
ചുരു�ം. ഏവരും മാതാപിതാ�ള�ം
മുതുമു���ാരുെമ�ാം മഹാലിംഗ�ിനക�്
ജനി�വരാകുേ�ാൾ,യാെതാരാൾ�ും *എെ� രാജ�ം,
എെ� േദശം* എ�ി�െന പറയാൻ യാെതാരു
േയാഗ�തകള�ം ഇ� തെ�.

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

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

(മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു� ജീവികെള�ാം സ�യം മറ�്
ഇണെയ മാ�തം ഓർ�ു�തായ പരമാന�മായ
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കാമാന��ിൽ മുഴുകുേ�ാൾ, ശരീരമാകു�
ൈദവ�ിെ� അംശം അഥവാ ൈദവം സ�ാന
സൃഷട്ിെയ ആരംഭി�ു�ു. ബീജഅ�
നിർ�ാണ�െളയും, സ�്തീപുരുഷൻ, മുഖഛായ,
നിറം .... തുട�ിയ ജ�ഗുണ�െളയും
സ�ാനി�ു�ത് മ��ം ഭൂമിയും ശരീരവും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായഏകൈദവമാണ.്

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

*ശരീരെ� �പാേദശികമാ�ാേനാ മതപരമാ�ാേനാ
ജീവികൾ� ക്ഴിയു�ത�.*

ഏതു �പേദശ�ു ജനി�ാലും ജീവി�ാലും അതാതു
�പേദശെ� മ� സ്ൃഷട്ി�ു�തും നൽകു�തുമായ
ശരീര േകാശ�െളയാണ ജ്ീവാ�ാവ "്എെ� ശരീരം"
എ�ു പറയു�ത.് ശരീര�ിെല േകാശ�െള ശരീരം
സ�യം നവീകരി�� െകാ�ിരി�ു�തു െകാ�ാണ്
ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീര വളർ�, േരാഗ ആഗമനം,
േരാഗ �പതിേരാധം, ശു�ശൂഷ, മുറിവ്ഉണ�ൽ,
തുട�ിയവെയ�ാം നട�ു�ത.് ഭ�ണസാധന�ള�ം
മരു�ുകള�ം ഒെ� ശരീര�ിനു നൽകാൻ
ജീവാ�ാവിെനഅനുവദി�ു�ു എ��ാെതഅവെയ
സ�ീകരി�ു�തും േകാശ�െള പുതിയതായി
സൃഷട്ി�ു�തുെമ�ാം മ��ം ശരീരവുമായ
ൈദവാംശം മഹാനി�യി�ു� കാര��ളാണ.്
അ�ാരണ�ാൽ തിരുവന�പുര�്ജനി� ഒരു
മനുഷ�ൻ േകാ�യം, െകാ�ി, തമിഴന്ാട,് േബാംെബ,
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കാശമ്ീർ, പാകി�ാൻ, ൈചന, അേമരി�, റഷ�,
ഗൾഫ ന്ാടുകൾ തുട�ിയ �പേദശ�ളിെല ഒരു പഴം
കഴി�ുകേയാ, ജലം കുടി�ുകേയാ, മരു�ുകൾ
കഴി�ുകേയാ െചയത്ാൽ േപാലും, ശരീരം സദാ
പുതിയ േകാശ�െള സൃഷട്ി�ുകയാൽ മനുഷ�െ�
ശരീര�ിന ജ്ീവാ�ാവ അ്വകാശെ�ടു� �പാേദശിക
മൂഢത�ം നഷട്െ�ടു�താണ.് രാഷ�്ട�ളിെല
ഭരണാധികാരി കൾ�ും ൈസനികർ�ും സാധാരണ
ജന�ൾ�ും മ��� ജീവികൾ�ുെമ�ാം ബാധകമായ
കാര�മാണ .്....

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

ജീവികൾ മരി�ുകേയാ വധി�െ�ടുകേയാ
െച��േ�ാൾ, 'മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�
അംശമായ ശരീരം' മഹാശാസ�്ത �പകാരവും,
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരവും, സ�യം വഹി��
െകാ�ിരു� ജീവാ�ാവിെന ശരീര�ിൽ നി�ും
പുറ�ാ�ു കയാണു െച���െത�് മു�്
വ��മാ�ിയിരു�ു. മരി�ുേ�ാൾ, ൈദവ�ിെ�



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 318

വാതക രൂപവും ജീവനുമായ ഓകസ്ിജൻ, അദൃശ�
വാതക�ളായ ജീവാ�ാവിെനയും പുണ�പാപ�െള
യും മഹാനീതി ശാസ�്ത �പകാരം നയി�ു�താണ.്
മരി�ുേ�ാഴും വധി�െ�ടുേ�ാഴും, മ��� ജീവികള�
െട ഭ�ണമായി� പ്രിണമി�ാലും ഇെ��ിലും, ശരീരം
എവിെടയുമു� മ�ിലടിയു�താണ.് ശരീര�ിന്
ജനി� �പേദശെമേ�ാ ജീവി�ു� �പേദശ�െളേ�ാ
വ�ത�ാസമി�. മ��ം ഭൂമിയും ൈദവാംശവുമായ ശരീരം
വീ�ും മ�ിേല� മ്ട�ു�ു.സർ�ം മ�ടി.

ശരീരം �പത��മായി�,് ജീവാ�ാവിന അ്നുവദി�ു
�തായ അവയവചലന�െളെ�ാ�് *ഏെതാരു
�പവൃ�ിയും െച�ാനും െച�ാതിരി�ാനും, ഏെതാരു
വസത്ുവും ഉപേയാഗി�ാനും ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാ
നും ജീവാ�ാവിന് സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���
െ�യും ലഭി�ു�ു�.്*  �പസത്ുത സ�ാത���െ�
ദുരുപേയാഗി�് മ��ം �പേദശവും ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ� കാര��ളിൽ ഇടെപടാൻ സൃഷട്ികൾ
�ു കഴിയു�ത�. *�പാേദശികത�െ� നിർ�ചി
�ാേനാ �പാേദശികത�ം അവകാശെ�ടാേനാ
കഴിയു�വർ ഭൂമിയിൽ ഇ�.*  'മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ�അംശമായ �പേദശെ�' നിർ�ചി�ാൻ
ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ ക്ഴിയുക.ൈദവ�ിനു മാ�തം
മഹത�ം.

*മനുഷ�ർ�് 'ലഭ�മായ ബു�ിശ�ി െകാ�് '
ശരിയ�ാ� കാര��െള�് മന�ിലാ�ു�വെയ
ശരിെവ�� കൂടാ. ശരിയായ കാര��െള
ശരിെവ�ുകയും േവണം.*
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കുറ�� ചകിരി ൈക�ിെലടു� "്ഇതാണ െ്ത�"്, ഒരു
ച��ുരു ൈക�ിെലടു�് "ഇതാണ് �ാവ"്,
വാഴ�ഴ�ിെ� അ�ം െതാലി ൈക�ിെലടു�്
"ഇതാണ്�ാവ/്െത�"്, മുറിെ�ടു� അ�ം മുടി
ൈക�ിെലടു� "്ഇതാണ മ്നുഷ�െ� തല /മനുഷ�ൻ",
എ�ി�െനപറ�ാൽ മനുഷ�ൻഅംഗീകരി�ി�.

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

ഭൂമിയിലാണ് മനുഷ�രും മ��� ജീവികള�െമ�ാം
ജീവി�ു�െത�ും; ഭൂമിയുെട ഭാഗ�ൾ മാ�തമാണ്
ഇ��, പാകിസത്ാൻ, അഫഗ്ാനി�ാൻ, റഷ�, 
ബം�ാേദശ,് മ�ാൻമർ/ബർ�, ൈചന, �ശീല�/
സിേലാൺ, �ഫാൻസ,് ഇ�ലി, അേമരി�, ഇം��്
തുട�ിയ 200ൽ പരം രാജ��െള�ും ഒരുവിധെ��
ജന�ൾെ��ാം അറിയാം. കാലാകാല�ളിൽ
ഭൂമിയിൽ ജീവി��േപാരു� അേനകം ജീവികളിൽ ഒ�ു
മാ�തമായ *മനുഷ� ജീവികൾ ത�ൾ�്ൈദവം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� അധിക
ബു�ിശ�ികെള ദുരുപേയാഗം െചയത്,് ത�ള�െട
ഇഷട്ംേപാെല ഭൂ�പേദശ�ൾ�് അതിർ�ികെള
നി�യി�ുകയും, വിവിധ േപരുകൾ നൽകി വ�ത�സത്
രാജ��ളായി� �്പഖ�ാപി�തുെകാ�,്  ഭൂ�പേദശ�ൾ
വ�ത�സത് രാജ��ളായി� മ്ാറു�ത�.* 
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*ഭൂ�പേദശ�ള�െട ഉടമയും സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര
കർ�ാവും, ഭൂമി എ� മഹാരൂപെ� സ�ീകരി�ുക
യും െചയത്ി��� ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ്
ഭൂ�പേദശ�ള�െട കാര��െള മഹാനി�യി�ുവാൻ
അവകാശവും അധികാരവുമു�ത.്* ഉദാഹരണമായി�്
മനുഷ� ജീവികൾ�ു  േതാ�ുേ�ാെലെയ�ാം *(1)*
ബർ� / മ�ാൻമർ, സിേലാൺ / �ശീല�, മദിരാശി /
മ�ദാസ /് െചൈ�, േബാംെബ / മുംൈബ എ�ി�െന
േപരുകൾ ഇടു�തുെകാേ�ാ, േപരുകൾ മാ���തു
െകാേ�ാ;  *(2)* കന�ാകുമാരിെയ തമിഴന്ാടിെ� േയാ
േകരള�ിെ�േയാ ഭാഗമായി�് കണ�ാ�ു�തു
െകാേ�ാ; കാശമ്ീരിെന ഭാഗികമാേയാ പൂർ�മാേയാ
ഇ��യുെട ഭാഗമായി� ക്ണ�ാ�ു�തു െകാേ�ാ;
*(3)* ഇ��െയയും പാകിസത്ാെനയും ബം�ാേദശിെന
യും മൂ�ായിേ�ാ ഒ�ായിേ�ാ കണ�ാ�ു�തു
െകാേ�ാ; ഭൂ�പേദശ�ൾ�് മാ�മു�ാകു�ി�.
അേതസമയം ഭൂക�ം, സുനാമി, അ�ിബാധ, അ�ി
പർ�തം, കാ��തീ, െകാടു�ാ�,് മ�,് െവയിൽ, മഴ,
െവ�െ�ാ�ം, തുട�ിയവ െകാ� മ്ഹാശാസ�്തപര
മായി�� തെ� ഭൂമിയിെല �പേദശ�ള�െട
അതിർ�ികെള മാ�ിമറി�ാനും, പഴയ �പേദശ�െള
ഭാഗികമാേയാ പൂർ�മാേയാ സമു�ദ�െള
ഉപേയാഗി��ം മ��ം പിൻവലി�ാനും *പുതിയ
�പേദശ�െള സൃഷട്ി�ാനും ഭൂ�പേദശ�ള�െട
ഉടമയും സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കർ�ാവുമായ
ൈദവ�ിനു കഴിയു�താണ;് *ഭൂ�പേദശ�ള�െട
കാര��െള മഹാനി�യി�ുവാൻ ൈദവ�ിനു
മാ�തമാണ എ്�ായേ്�ാഴും അവകാശവും അധികാരവു
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മു�െത� സ്ുവ��മായി േബാ��മാവു�താണ.്*

മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയും ഭൂമിയുമായ ൈദവം, ൈവവിധ��ളായ
ഭൂ�പേദശ�െള സൃഷട്ി�ി���ത്സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� ജീവികൾെ��ാം േവ�ിയാണ.് തെ�
മഹാആന�മായി�്സൃഷട്ികേളാടു� മഹാവാ�ല�െ�
മഹാനി�യി�� െകാ�് സൃഷട്ികെളെയ�ാം തെ�
െപാേ�ാമനകു�ു�ളായി�് മഹാഅനു�ഗഹി�ുകയും,
കു�ു�ള�െടെയ�ാം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായി
െ�ാ� ക്ു�ു�െളെയ�ാം മഹാകരുതുകയും െച���ു.
മ��ം, സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ എ�ീ
ജീവിച�ക�ിലൂെട കു�ു�െളെയ�ാം മഹാനയി�ുക
യും പരിണമി�ി�ുകയും അ�ാമെ� മനുഷ�ാവ�യിൽ
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തെ�യും; മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിൽ നി�ും, മാനുഷികമായ
ബ��ളിൽ നി�ും *േമാ�െ�* മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകുകയും െച���ു. (ഭൂമിയിൽ വ�്അറിയുകയും
അനുഭവി�ുകയും െചയത് ആന��െള  *േമാ��ിൽ*
അന�മായി� ആ്സ�ദി�ുവാൻസാധി�ു�താണ.്)
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100 മനുഷ� ജ��ളിലൂെട ഭൂമിയിെല അന��ളായ
ആന��െളെയ�ാം, സമആന�െമ� മഹാസമനീതി
േയാെട ഓേരാ മനുഷ�നും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ത *്ജ�ഗുണ�െള* സൃഷട്ി��െകാ�ാണ.്
യാെതാരു വ��ികൾ�ും അവരുെട ഉ�വർ�ും /
മാതാപിതാ�ൾ�ും ജ�ഗുണ�ളിൽ പ�ി�.
*സ��മായ ഇഷട്�പകാരം സ�്തീപുരുഷൻ, ആയു�,്
ആേരാഗ�ം, സൗ�ര�ം, നിറം, ഉയരം*, െതാഴിൽ
അഭിരുചി, വിേനാദ അഭിരുചി, മാതാപിതാ�ൾ,
*സാ��ിക* ഭ�ദത, *ജനന�ലം* തുട�ിയവെയ
നി�യി�� െകാ�് ജനി�ാൻ യാെതാരു
മനുഷ�ർ�ും സാധി�ു�ത� എ�തിൽ നി�ും
അവെയ�ാം ജ�ഗുണ�ളാെണ�ുസുവ��മാണ.്

മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്തമനു
സരി� മ്ഹാനിർ�ഹി�ു� *ജനന�ലം* ഉൾെ�െട
യു� ജ�ഗുണ�ള�െട േപരിലും; *ൈദവ�ിനു
മാ�തം എ�ാലവും സ��മായ ഭൂ�പേദശ�ള�െട
േപരിലും*; േകമ�ം കാ���തും, കലഹി�ു�തും,
ഒളിേ�ാരു നട�ു�തും, യു�ം െച���തും എ�ത
വലിയ േഭാഷ�വും നീച�വുമാെണ�്സ�യം
വിശകലനം െചയത്ു േനാ�ുക. ൈദവം മഹാഅനു
�ഗഹി�� നൽകിയി��� അധിക ബു�ിശ�ികെള
ദുരുപേയാഗം െചയത്,് ഭൂ�പേദശ�െള ത�ൾ�്
േതാ�ുേ�ാെലെയ�ാം േവർതിരി� േശഷം രാജ�
സേ്നഹം, രാജ�േ�ദാഹം,എ�ി�െന പറ� വ്ാേ��
�ള�ം അടിപിടിയും യു��ള�ം ഉ�ാ�ു�ത്
ഒരുപേ�ഭൂമിയിെലഏ�വും വലിയ േഭാഷ�മാവാം.
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ജീവികള�െടെയ�ാം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവെ�, മനുഷ�രൂപിയായി
േ�ാ ഈ സേ�ശെ� വായി�ു� വ��ിയായിേ�ാ
മന�ിലാ�ാനും സ��ി�ാനും കഴിയു�വർ�,്
ൈദവ�ിെ� അഥവാ താ�ള�െട ശരീര�ിെല പാദം,
വിരല,് നഖം, േരാമം,തലമുടി,ക�,് മൂ�,് െചവി, നാവ,്
ക�,്ആമാശയം, പൃഷഠ്ം, ഹൃദയം, തുട�ിയ അേനക
ശതകം/ ല�ം/േകാടി  അവയവ�ളിൽ / േകാശ�
ളിൽ ചിലതായി� ര്ാജ��െളയും അവയിെല സം�ാ
ന�െളയും ജി�കെളയും പ�ായ�ുകെളയും
പ�ണ�െളയും കു�ുകെളയും മലകെളയും പർ�ത
�െളയും വന�െളയും സമു�ദ�െളയും നദികെള
യും േതാടുകെളയുെമാെ� മന�ിലാ�ാൻ കഴിയു�
താണ.്

ഒരു മനുഷ�െ� എ�ാ അവയവ�ൾ�ും ആേരാഗ�ം
ഉ�ായിരി�ുേ�ാഴും, ജീവാ�ാവിെ� ആ�ഗഹ�ൾ
സാധി�ുേ�ാഴും വ��ി ആന�ി�ു�ു. ആ�ഗഹ
�ൾ�് വിപരീത പരി�ിതി ഉ�ാകുേ�ാഴും;
*അവയവ�ൾ� ആ്േരാഗ�ം കുറയുകയും േയാജി��
�പവർ�ി�ാൻ കഴിയാെത വരുേ�ാഴും അവയവ
�ൾ�ും വ��ി�ും മഹാനീതി ശാസ�്തപരമായ
വിനാശം ഉ�ാകു�താണ.്* വ��ിയുെട ശരീര
ഭാഗ�ള�ം അവയവ�ള�മായ ക��കൾ, െചവികൾ,
മൂ�,് നാ�,് തലമുടി, കിഡന്ി, വിരലുകൾ,
ൈകകാലുകൾ, തുട�ിയവയ�്്മഹാശാസ�്തപര
മായി� ഒ്െ�ാരുമി�� �പവർ�ി�ു�തിന്തട�ം
ഉ�ാവുകേയാ, അവയവ�ൾ നഷട്െ�ടുകേയാ
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നഷട്െ�ടു�ുകേയാ െച��േ�ാൾ *വ��ിയുെട
ജീവിതേവദന* വർ�ി�ു�താണ;് ഒരു അവയവം
നഷട്െ�ടു�തും േവദനി�ു�തും മ���
അവയവ�െള ആന�ി�ി�ു�ത�; അവയവ�ൾ
അേന�ാന�ം ആ�കമി�ു�തുമ�; ജീവനും ൈദവ�ി
െ� വാതകരൂപവുമായ ഓകസ്ിജൻ മഹാഭരി�ു�തു
�പകാരം  വ��ിയാണു േവദനി�ു�ത.് *വ��ിയുെട
ശരീര�ിെല അവയവ�ളിെല�ാം നിറ�ു
നിൽ�ു�ത ഒ്േര ജീവാ�ാവാണ.്* അേതേപാെല,
ഭൂമിയുെട എ�ാ ഭൂ�പേദശ �ളിലും, രാജ��ളിലും,
സം�ാന�ളിലും, ജി�കളിലും, നഗര�ളിലും, �ഗാമ
�ളിലും, കു�ുകളിലും, മലകളിലും, പർ�ത�ളിലും,
വന�ളിലും,  സമു�ദ�ളിലും, നദികളിലും, േതാടുകളി
ലും ഒെ� മഹാലയി� മ്ഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�െള നിർ�ഹി�ു�ത മ്ഹാശ�ി
യും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും
മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും മഹാദാസിയും
മഹാേദവനും മഹാേദവിയും മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവമാണ.്

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

േനതാ��ാരും പ�ാള�ാരും മ��ം മരി�ുേ�ാൾ
*രാഷ�്ടം അവെര നമി�ു�തായി� മ്��ിമാരും മ��ം
�പസത്ാവി�ു�ത് കടു� ൈദവനി�യാണ.്*
ആെരയും ആദരി�ാനും ആദരി�ാതിരി�ാനും
വൃ�ികെള� നിലയ�്് ഭരണാധികാരികൾ�്
സ�ാത���മു�.് എ�ാൽ മ���വരുെട വ��ിസ�ാത
����ിേ�ൽ ൈകകട�ാൻ അവർ� അ്വകാശം
ഇ�, അധികാരവുമി�. *ഭൂമി അഥവാ ൈദവം
അനുവദി�ുകകൂടി െച��േ�ാഴാണ്ഏെതാരാള�ം
മരി�ു�െത�ു തിരി�റിയുേ�ാൾ, മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും കൂടിയായ ഭൂമി
കു�ു�െള നമി�ു�തായി� �്പസത്ാവി�ു�തി
െല മൗഢ�ത* െവളിവാകു�ു.

*ആയുധ�ൾ�ും മ��ം പാഴാ�ു� ധനവും ഊർ�
വും സമയ�ള�െമ�ാം ജന�ള�െട െപാതുവായ
ആവശ��ൾ� ഉ്പേയാഗെ�ടണം, ഉപകരി�ണം.*
ആയുധ�ൾ�ും ആയുധവാഹിനികൾ�ും കര
വായുനാവിക േസനകൾ�ും അവരുെടെയ�ാം
വാഹന�ൾ�ും ബ�െ�� കാര��ൾ�ുമായി�്
ഭൂമിയിെല രാജ��ളിെല�ാം പാഴാ�ു� ധനവും
ഊർ�വും സമയ�ള�ം മനുഷ� ജീവിത�ള�െമ�ാം
ലാഭി�ുേ�ാൾ തെ� ഭൂമിയിെല�ും സ�ർ�
സുഖ�െള ഒരു�ാൻ കഴിയു�താണ.് അധമ
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സംസക്ാരം െകാ� ര്ൂപെ��തായ *രാജ�ര� എ�
ക�േ�രിൽ അറിയെ�ടു� നികൃഷട് െതാഴിൽ
െച��� ൈസനികേര�ാൾ അധമരായി��ളളത,്
അ�ാരാഷ�്ടപരമായ തിരു�ൽ നടപടികൾ�്
പരി�ശമി�ാെത പ�ാള�ാെരെ�ാ� ന്ികൃഷട്േജാലി
കെള െച�ി�ു� ഭരണാധികാരികളാണ.്*

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

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

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

എ�ാ മനുഷ�െരയും മ��� ജീവികെളയും വസത്ു�
െളയും സ��ുകെളയും ആന��െളയും സൃഷട്ി
�ി���ത്മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം ആകയാൽ
സർ�തിെ�യും അവകാശവും അധികാരവും
എ�ാലവും ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ.് മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� സ��മായ ശരീരെ� മ�്
മട�ി വാ�ു�താണ;് മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
മഹാഉചിതമായ മെ�ാരു ഭൂ�പേദശ� ് ഒരു പെ�
ഇ� ശ്�തു രാജ�മായി�� കണ�ാ�ു� �പേദശ� ്
ഇ�െലകളിൽ േ�ദാഹി�� വധി� ്പുനർ�നി�ി���
ഒരു വ��ിയുെട മകേനാ മകേളാ ആയി ഇ�െ�
�പധാനമ��ിേയാ, �പസിഡേ�ാ, പ�ാള�ാരേനാ, ഒെ�
പുനർ�നിേ��ാം. ))
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മഹാലിംഗ�ിെ�ഉ�ിൽ,ജീവികെള
സൃഷട്ി�ാൻ േവെറയുംകാരണ�ള��.്

അ�ംകുറി�ാം:

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

കു�ു�െള, �പപ�പിതാവായ പരമശിവനു േപാലും
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം �പവർ�ി�ുക എ�ത്
കഠിനമാണ.് ഓം മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
മഹാശ�ികെള അനു�ഗഹി�� നൽകു�േതാെടാ�ം
പരമശിവെ� കഴു�ിൽ ഓംകാര നാഗബ�നെ�
മഹാനിർ�ഹി�ി���ത് െവറുെതയ�. സ��ം
കാര��ളിലും, കു�ു�ളായ ഭൂമിയിെല സമസത്
മനുഷ�രുെടയും മ��� ജീവികള�െടയും കാര��ളിലും,
പരമശിവന്പിഴവുകൾ ഉ�ാവാെത മഹാസംശു�
മാ�ാനാണത.് പരമശിവന '്�ി�പ േകാപെ�' മഹാ
അനു�ഗഹി�� നൽകിയി���തും മഹാനീതിശാസ�്ത
�ിന ക്ള�ം ഉ�ാവാെത മഹാസംര�ി�ാനാണ.്
ആവക കാര��െള ഓംസത�ം േഡാട് േകാം
െവബൈ്സ�ിെല മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്
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മഹാലിംഗം ബഹുവിധ�ിൽ മഹാ�പപ�െ�യും,
ആദിയും അ�വുമി�ാ� മഹാശ�ിയായ ൈദവ
െ�യും �പതിനിധാനം െച���ു�.് ആകയാൽ,
ൈദവവി�വം ആരംഭി�ുേ�ാൾ, ഭൂമിയിെല�ുമു�
േദവാലയ�െള (ആവശ�മു� ജന�ൾ), ശാസ�്ത
പരമായി� ശ്ു�ീകരിേ��തു� :്

മഹാലിംഗ �പതിഷഠ് മാ�തേമഏെതാരു
േദവാലയ�ിലുംപാടു��.

ഓം നമഃ ശിവായ, ഓം ശിവായ നമഃ,  േദവീ ശരണം,
അേ� ശിവാ, എ�ിവ മാ�തം ജപി�ാം. അവയിൽ
ഒ�്സൗകര�ം േപാെല ജപി�ുക എ��ാെത
അവയിേലെത� മ്� വ്�വ�െച���ി�.

�പാർ�നകൾ നിർ��മ�. �പാർ�ി�ാെത
മന��ഖം കി�ാ�വർ� �്പാർ�ി�ാം. വ��ിയുെട
സ�കാര�മാണത;് ൈദവ�ിെ� ആവശ�മ�ാെയ�്
സുവ��മായി അറി�ുെകാ�ണം. �പാർ�ി�ാൻ
�പതിഷഠ്യുെട ആവശ�മി�. എ�ാൽ �പതിഷഠ്യുെട
സാ�ി���ിൽ �പാർ�ി�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�
സ�ാരികൾ ഉൾെ�െട ഏെതാരാള�ം �പതിഷഠ് േതടി
നടേ��തി�. ൈദവീകമായ ഏക �പതിഷഠ്യായ
'മഹാലിംഗ �പതിഷഠ്' ലളിതമാണ;് കു�ു�ളായ
മനുഷ�ർ ഭാരെ�ടു�ത് മഹാമാതാവും
മഹാവാ�ല�വുമായ മഹാശിവയ�്് ഇഷട്മ�.
കു�ുകെളയും മലകെളയും പർ�ത�െളയും
വൃ��െളയുെമാെ� മഹാലിംഗമായി� സ്��ി�ാം.
േപാരാ�വർ�് ഒരു കേ�ാ, യാ�തയിൽ
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ഉപേയാഗി�ു� സ�ിേയാ ഭാ�െ�േ�ാ മു�ിൽ
വ� മ്ഹാലിംഗമായി� സ്��ി�ാം. ത�ള�െട ര�ു
ൈക��ികള�ം േചർ� ഒ്രു തവണ വാരിയടു�ു�
മ�ിെന കൂനയാ�ി മഹാലിംഗമായി� സ്��ി�ാം.
�പാർ�ി�ു�വരുെട �പാർ�നകൾ ധർ� ശാസ�്ത
�പകാരമാവണംഎ�തു മാ�തമാണ �്പധാനം.

പൂജാരികെളേയാ കുശുകുശു മ���െളേയാ ഒ��ം
തെ� അനുവദി�ു�ത�. ആചാര�ള�ം
അനുഷഠ്ാന�ള�ം വഴിപാടുകള�ം പാടി�. െവളി�െ�
സൃഷട്ി�ി��� ൈദവ�ിന വ്ിള� േ്വ�. ഇരു��്
െവളി�ം ആവശ�മാകു�ത് മനുഷ�ർ�ാണ;് 
ആവശ�മായ�ത വിള�ുകൾ മാ�തം ക�ി�ുക.
മഹാശാസ�്തപരമായി�്േദവാലയ�െള നിർ�ി�ു
�ത് എ�െനെയ�ാെമ�് മഹാ�ഗ��ിൽ
വിശദീകരി�ി���.്

പരമശിവൻ, മഹാേദവിയുെട ഏക ദാസനും
�പപ�പിതാവും �പതിനിധിയും ആെണ�തു േപാെല,
പരമശിവെ� രൂപ�ിന,് ജന�ൾ അറിയു�
രൂപ�ിൽ നി� ഏ്താനും മഹാവ�ത�ാസ�ള�മു�.്
((2))ലും, മഹാ�ഗ��ിലും വിശദീകരി�ി���.്
പരമശിവെ� തലമുടിെ��ിൽ നി� മ്ഹാമാതാവായ
മഹാേദവി പാൽ ഒഴു�ു�തും, കു�ു�ൾെ��ാം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തുമാണ.് പരമശിവെ�
മുടിെ��ിൽ ച���ല മാ�തമ�; ന��തം ഉ�.്
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി, സംഹാര േദവനായി�്
മഹാനി�യി�ി��ളള പരമശിവനിലൂെട, മനുഷ�രുെട
ആ�ീയ സാ�ാത�്ാരം /േമാ�ം എ�ാെണ�്
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സുവ��മാ�ു�ു. (േദവാലയ�ിെല മഹാലിംഗ
�ിെ� മുകളിൽ നി� ത്ാേഴ� പ്ാൽ ഒഴുകുകയും
ചുവ�ിെല ചാലിലൂെട വരുേ�ാൾ ഭ�രും മ��ം
കുടി�ു�തുമായ സ�ർഭ�ൾ ഉ�ാകു�താണ.്
പാൽ കൂടാെത ഫല�ള�ം, പലഹാര�ള�ം,
പരിഹാര�ള�ം മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�സ�ർഭ�ള�ം!!

മഹാലിംഗം ഒഴിെകയു� �പതിഷഠ്കൾ പാടി�.
�പതിഷഠ്യിൽ നി�് മനുഷ�ർ�ു �പസാദ�ൾ
ലഭി�ു�ുെവ�ിൽ, �പതിഷഠ്യ� നൽകു�ത,്
ൈദവമാണ്എ�റിയണം. �പതിഷഠ്യ�്്മഹത�ം
െകാടു�രുത.് (ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.).

മഹാശ�ിയായ ൈദവം, കു�ു�ൾെ��ാമായി�്
ൈദവം നൽകിയി��� വസത്ു�െള ൈദവ�ിെന�
േപരിൽ അശുഭെ�ടു�രുത.് അതായത പ്ാൽ, പഴം,
െന�,് ച�നം, പൂ�ൾ തുട�ിയവ വി�ഗഹ�ിൽ
ഒഴു�ു�തും കുശുകുശു മ���ൾ ജപി�ു�തു
െമ�ാം അവസാനി�ി�ണം. ബ�െ��വർ (കടു�)
പാപ�ള�ം ൈദവ ശി�കള�ം വാരി�ൂ���തിെ�
ആഴെ� ൈദവവി�വേ�ാെട തിരി�റിയു�താണ;്
അവസാനി�ു�താണ.്

ചുവെട ഓംസത�ം േഡാട േ്കാംെവബൈ്സ�ിൽ നി�്
സൗജന�മായി ലഭി�ു� മഹാ�ഗ��ിെല അ��ായം
72 േചർ�ു�ു :



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 333

Quote .. Quote ..
(അ��ായം 72)

ശാസ�്തീയമായആരാധന, േദവാലയം,
മഹാലിംഗം, മഹാദശമി,ശിവരാ�തി,

മഹാശിവരാ�തി

ൈദവെ� ആരാധി�ുക എ�ു പറയുേ�ാൾ ,
ൈദവം എ�ാെലെ��ും,ൈദവ�ിെ� സ�ഭാവ�ള ്
എെ��ാമാെണ�ും, ൈദവെ� ആരാധി�ു�തു
െകാ�് ൈദവ�ിന് എെ��ിലും സേ�ാഷം
ഉ�ാകു�ുേ�ാ എ�ും, ആരാധി�ു�ത്
ൈദവ�ിന ഇ്ഷട്മാേണാ എ�ും,ആരാധി�ു�തിന്
മനുഷ�ർ എെ��ിലും േയാഗ�ത േനേട�തുേ�ാ
എ�ും, ഉെ��ിൽ എെ��ാം േയാഗ�തകളാണ്
േനേട�െത�ും, േയാഗ�തകെള േനടു�ത്
എ�െനെയ�ും, ആരാധി�ു� മനുഷ�രുെട േന�ം
എ�ാെണ�ും,അ�രെമാരു േന�േമാആരാധനേയാ
ധർ�ശാസ�്ത�പകാരം അത�ാവശ�േമാ ആവശ�േമാ
ആേണാ എ�ും, ഒെ�യു� അനവധി കാര��ൾ
വിഷയ�ളാണ.് ...

ആരാധി�െ�ടുവാനു� േയാഗ�ത ഏകൈദവ�ിനു
മാ�തമാണു�െത�ും, മഹാേദവിയായി രൂപെമടു�
ഏകൈദവെ� മാ�തം ധർ�ശാസ�്തപരമായി
ആരാധി�ണെമ�ും െതളിയു�ു. മനുഷ�ന് 100
ജ��ള ് ഉ�തില ് 90 ജ��േളാട്
അടു�ുേ�ാേഴ�ും ഉ�തമായ മൂ���ള ്മനുഷ�നില ്
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വളെരയധികം വര ്�ി�ു�താണ.് പുണ�
വര ്�നവനുസരി� മ്ഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട
മഹാഭാവമായ സത�  ധര ്�  നീതികള ് മനുഷ�നിലും
വര ്�ി�ു�ു. എ�ാല ്ൈദവെ�ആരാധി�ാനു�
അവസരം ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�ത 1്00
ജ��ളിൽ ഒരു ജ��ിൽ മാ�തമാണ.്
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി, �പതിനിധിയായ
പരമശിവനിലൂെട മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തം
മുഴുവനും പുരുഷജ��ിലു� മനുഷ�ന മ്ഹാഅനു
�ഗഹി�� നല ്കു�ു. മനുഷ�െ� ശിര�ിലു� /
തലേ�ാറിെല ന��േറാണുകെള മുഴുവൻ ആകട്ീവാ�ു
േ�ാൾ ഭൗതികശാസ�്തപരമായി �ൂടിയാണ്
മഹാശാസ�്തെ�മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�ത.്

മ�ടി എ� �ല�ുനി�് 10 കിേലാമീ�ര ്
ദൂര�ിനു�ില ് ജനി�ുകേയാ താമസി�ുകേയാ
െച��� അവ� ൈദവെ� ആരാധി�ാനു�
അവസരം ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�തായ
ജ��ില ് മനുഷ�ര ്� ഉ്�ാകു�താണ.് ശിവരാ�തി
ദിവസമാണ് മഹാേദവി മഹാശാസ�്തെ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കുക. ശിവരാ�തി,
മഹാശിവരാ�തി എെ�ാെ� പറയുേ�ാള ്, ഇ��യില ്
രാ�തി ആയിരി�ുേ�ാള ്, അേനക രാജ��ളില ്
പകലായിരി�ുമേ�ാ എ�ു ചി�ിേ��. ഇ�രം
മഹാകാര��ളില ് �ബ�േക��മായ മ�ടിെയ
മാ�തമാണ ബ്�ി�ി�ുക.

മഹാശാസ�്തം മന�ിലാ�ുകയും മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവിയുെട മഹാവാ�ല�ം അറിയുകയും െചയത്്
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മനുഷ�ന ് വിതു�ി വിതു�ി�രയു�താണ.്
ഈയു�വന് അ�െന വിതു�ി�രയാനു�
മഹാഭാഗ�ം വളെരയധികം ഉ�ായി���.് മഹാേദവി,
മഹാശാസ�്തം മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കുേ�ാൾ
മനുഷ�ന സ്ുമാര ് 50 വയ���ാവും. ശിഷട്കാലം
മാ�തമാണ,് ൈദവാരാധനയിൽ  മുഴുകു�ത.്
മഹാശാസ�്തം ലഭി� അവർ  മഹാേദവിെയ മാ�തം
ആരാധി�ു�തായിരി�ും. ആരാധനാകാര��ളിൽ 
പരമശിവെ� നാമം അവർ േചർ�ു�ത�.എ�െന
�പാര ്�ി�ണെമ�് അവെര ആരും
പഠി�ിേ��തി�. എ�ിരിെ�യും മഹാ�ഗ�ം
വായി�ു�വരുെട അറിവി�ായി പറയാം : ഏക
മഹാശ�ിയും ഏകമഹാൈദവവുമായ, �ബ�മായ,
മഹായജമാനനായ, മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര കര ്�ാവും, മഹാനീതിപതിയുമായ,
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ, മഹാേദവനും,
മഹാേദവിയുമായ ഓംമഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി
ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവിെയ മാ�തമാണ അ്വർ
ആരാധി�ുക. ആരാധനയ�്് ഒേരെയാരു
ശാസ�്തവാചകം മാ�തേമയു�� :

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

ഇ�് േദവാലയ�ളിൽ മൂലമ���െള�ും മേ�
മ���െള�ും ഗായ�തി മ��ം എ�ും ഒെ�
അറിയെ�ടു�വ വര ്��ശാസ�്തമായ മ��ശാസ�്തം
�പകാരമു� ത�ി��വിദ�കള ് മാ�തമാെണ�്
വ��മായിരി�ുമേ�ാ. എ�ാ മത�ളിലുമു� എ�ാ
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മ���ള�ം വർ��മാണ.് നൂറായിരം മ���ള ് പട�്
ൈദവം എ�ു േനടാനാണ േ്ഹ എ�ു േചാദി�ാൻ
നിരീശ�രവാദികൾ  ഉൾെ�െടയു� ഏതാനും േപർ �ു
മാ�തേമ ഊ�മു��. ൈദവ�ിന്അഭിമാനി�ാന ്
അ�െനെയ�ിലും കുേറ കു�ു�ള��്എ�ത്
വളെരസേ�ാഷകരമാണ.്

മഹാശാസ�്തം ലഭി�ു�വർ ശിഷട്കാല� ്
അതിരാവിെല �ബ� മുഹൂര ്�മായ ൈപസമയ�്
(3 മണി കഴി�)് എണീൽ �ു�തും ശരീര ശുചിത�ം
നിർ�ഹി��െകാ� 4് മണി�ു മു� ൈ്ദവാരാധന
ആരംഭി�ു�തുമാണ.് സുമാർ 15 മിനു�്അഥവാ
െസ��് േനരം  മനതൃപത്ി േപാെല ഓം
മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം എ�ു ജപി��െകാ�ി
രി�ും. അതു തെ� ആരാധന. വിള�ു
ക�ി�ു�ത വ്��ി� െ്വളി�ം േവണെമ�ില ്
മതിയാകും. േദവാലയ�ളിലും അേത
കാര�മാണു�ത,് െവളി�െ� സൃഷട്ി�ു�
ൈദവ�ിന് െവളി�ം േവ�ാ. െവളി�വും
വിള�ും ആവശ�മാകു�ത്േദവാലയ�ിൽ
കഴിയു�വേരാ �പേവശി�ു�വേരാ ആയ
മനുഷ�ര ്�ാണ.്

വ��ിപരമ�ാ� കാര��ളില ്, െപാതുജന�ള ്�ു
േവ�ി, അഥവാ ധര ്�ശാസ�്തപരമായ
െപാതുകാര��ൾ�ുേവ�ി �പാര ്�ി�ുവാൻ
ഏെതാരാൾ�ും അവകാശമു�.് േവഷം
െക�ലി�ാെത െച��േ�ാൾ ന�യുെട ഒരു
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�പകടനമായിൈദവംഅതിെന കാണു�താണ.്ൈദവ
നി�യായി കണ�ാ�ു�ത�. േവെറയും
കാര��ള��:് ൈദവെ� ആരാധി�ുവാനു�
മഹാേയാഗ�തകെള  േനടിെ�ാ�് സമൂഹ�ില ്
സാധാരണ�ാരായി ജീവി�ു�വര ്�്
സമൂഹകാര��ളിലും ഭരണകൂട�ി ലുമു�
അധമകാര��െള തിരു�ു�തിേല�ായി
അവസര�െള സൃഷട്ി�െ�ടു�താണ.് മഹാ
വിളയാടലുകളിലൂെട സമൂഹെ� ഉ�രി�ുക,
അവയിലൂെട മു�റ� േയാഗ�െര സമൂഹ�ില ്
ഉയര ്�ി�ാ��ക, തുട�ിയവെയ മഹാരചനെയ�ും
വിേശഷി�ി�ാവു�താണ.് �ശ�ിേ��തായ ഒരു
കാര�ം, മഹാേദവിേയാട് േനരി�� �പാര ്�ി�ുക
എ��ാെത, പരമശിവെന ഉള ്െ�െട യാെതാരാെളയും
ഇടനില�ാരായി ഉപേയാഗി��കൂടാ.

പരമശിവെന ഉള ്െ�െടയു� ഇടനില�ാെര മനുഷ�ര ്
ഒഴിവാ�ണെമ�് ആവര ്�ി�ുേ�ാള ്, മഹാശാ
സ�്തെ� പരമശിവനിലൂെട മഹാഅനു�ഗഹി��
നല ്കു�തിന ്െറ �പസ�ി അറിയാന ്ആ�ഗഹി�ു�
വരു�ാകും.ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�
ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി എ� അ��ായ�ിലും മ��
ചില അ��ായ�ളിലും വിശദീകരി�തായ
വസത്ുതകെള �ഹസ�മായി ആവര ്�ി�ു�ു :
മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ിയും, �ിതിയും,
ജീവികള�െട സൃഷട്ിയുമായി ബ�െ�� കാര��ള�െട
സംഹാരം ഉള ്െ�െട എ�ാ �പപ�കാര��ളിെലയും
മഹാനീതിയും, മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
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തെ�യാണ്മഹാനിര ്�ഹി�ു�ത.് സൃഷട്ികളായ
മനുഷ�ര ് ത�ള�െട സൃഷട്ികര ്�ാവും
ര�കര ്�ാവും, മഹാനീതിപതിയും, മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ, മഹാേദവിേയാട് േനരി��
�പാര ്�ി�ുക മാ�തേമ പാടു��. വളെര വളെര വളെര
തു�െമ�ു വിേശഷി�ി�ാവു�തായ തന ്െറ തെ�
ഒരു ഭാഗെ� മഹാശാസ�്ത�പകാരമു� ഒരു
ഉപകരണെമ�േപാെല മഹാേദവി സൃഷട്ി�താണ്
പരമശിവൻ . (മഹാ)ശ�ി, ശിവൻ , തുട�ിയ
ഏതാനും അ��ായ�ളില ് വിശദീകരി�ി���.്
മഹാേദവിയുെട �പതിനിധിയായും മഹാ�പപ��ിെല
എ�ാ ജീവികള�െടയും പിതാവായും പരമശിവെന
ഉയര ്�ിയി���.് മഹാശാസ�്തെ� മഹാഅനു�ഗഹി
�� നല ്കുക, ആ�ീയ സാ�ാത�്ാരം നല ്കുക
തുട�ിയവ മനുഷ�രുെട പിതാവുകൂടിയായി
മഹാനി�യി�ി��� പരമശിവനിലൂെടയാണ്
മഹാേദവി മഹാനിര ്�ഹി�ു�ത.് പരമശിവെന
ഉയര ്�ി ബഹുമാനി�ു� ഒരു മഹാസംവിധാന
മാണത് എ��ാെത യഥാര ്��ില ് മഹാേദവി
തെ�യാണ് മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�ത,്
പരമശിവൻ ലൂെട മാ�തമാണ.് മഹാേദവിയുെട
�പതിനിധിയും മഹാദാസനുമായ പരമശിവൻ
മനുഷ�രുെട �പതിനിധിയ�. മനുഷ�രുെട
�പതിനിധിയായി� ൈ്ദവം നി�യി�ി�ി�ാ� ഒരാെള
ത�ള�െട �പതിനിധിയാ�ാൻ മനുഷ�രും �ശമി��കൂടാ.
മാ�തമ�, മഹാേദവി, മഹാ�പപ��ിെല
സംഹാരേദവനായി �ൂടി ഉയര ്�ിയി���
പരമശിവെന കു�ു�ളായ മനുഷ�െര
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ഉപേദശി�ാനും ശി�ി��തിരു�ാനുെമാെ�യു�
പിതാവായുംകൂടി മഹാനി�യി�ിരി�ുകയാണ.്
അടി�േ�, ശി�ി�േ�, െപാറു�േണ, മാ�ാ�േണ
തുട�ി യാെതാ�ും പരമശിവേനാടു �പാര ്�ി�ി�്
യാെതാരു കാര�വുമി�. ഇടിനില�ാരനായി
പരമശിവെന വിളി�ാല ് അതിനുകൂടി ശി�യു�.്
�പാര ്�നകള�ം ആരാധനകള�െമ�ാം േനരി�്
ത�ള�െട ഏകൈദവേ�ാടു െച�ണം.
മഹാമാതാവും മഹാപിതാവുമായ ൈദവം
മഹാമാതാവു മാ�തമായി െ�ാ� ര്ൂപെമടു�ുകയും
മഹാവാ�ല�ം മാ�തം നല ്കുകയും െച���ു.
മഹാവാ�ല�മായ ൈദവെ�, കു�ു�ളായ
മനുഷ�ര ് ഭയ�ാതിരി�ാനു� മഹാസംവിധാനം
കൂടിയാണത.്

മഹാേദവി മഹാശാസ�്തെ� മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�
ഏക ജ��ിൽ മാ�തമാണ ൈ്ദവാരാധന െച���െത�ും,
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം എ� ശാസ�്തവചനം
ഉരുവിടുക മാ�തമാണ് െച���െത�ും വിശദീകരി��.
ആരാധി�ാൻ േയാഗ�ത േനടിയ പുരുഷന ആ്രാധനാലയം
നിര ്��മ� എ�ിരിെ�യും, സാമൂഹ� ഉ�രവാദി�
�ിെ� ഭാഗമായി അേ�ഹം ആരാധനാലയ�ിൽ േപായും
മഹാേദവിെയആരാധി�ു�താണ :്

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

മലയാള ഭാഷയിെല േദവാലയംഎ� േപര ്കൂടുതൽ
ന�.് േദവനും േദവിയുമായൈദവ�ിന ്െറആലയം

അഥവാ വീട എ്�ു േപരിടു�ത,്
മനുഷ�ര ്�ുേവ�ി�െ�യാണ.് േദവാലയംഎ�
േപരിൽ ഒരുആലയംൈദവ�ിന ന്ല ്കി�ഴി�ാൽ
പിെ�യതൈ്ദവ�ിന ്േറതാണ;്അതിെന
പരിപാലിേ��ത ധ്ര ്�ശാസ�്ത �പകാരമാ

യിരി�ണം. (മഹാ�പപ�ം മുഴുവനും
ൈദവ�ിന ്െറസ��ാണ.്സാ��ികശാസ�്തം
എ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്).

േദവാലയ�ില ്എെ��ാം ഉ�ായിരി�ണംഎ�ു
േനാ�ാം.

ൈദവേ�ാട �്പാര ്�ി�ുകയുംൈദവെ�
ആരാധി�ുകയും െച���തിനുേവ�ി മനുഷ�ർ
നിർ�ി� േ്ദവാലയംഎ� േപരി�ിരി�ു�തായ
ൈദവ�ിന ്െറ വീ�ിേല� ഏ്െതാരു മനുഷ�ര ്�ും
ഏെതാരു സമയ�ും കയറിവരാനും �പാര ്�ി�ാനും
ആരാധി�ാനുമു�സൗകര�ം േദവാലയ�ിൽ
ഉ�ാവണം. േദവാലയ�ിേല� വ്രു�വെര
തട�െ�ടു�ു�വാതിലുകള�ം അട��കള�ം

(കതകുകള�ം) ഉ�ായിരി�ാൻ പാടി�.

ദൂെര �ല�ുനി�ും േദവാലയ�ിൽ വരു�വർ �്
ത�ള�െട ശരീരവും വസ�്തവും ശുചിയാ�ാനു�
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സംവിധാന�ളായ കിണർഅഥവാ കുളം,കുളി�ാനും
മലമൂ�ത വിസര ്�ന�ള ്�ുമായി ശൗചാലയം
എ�ിവ ഉ�ാവണം. ൈദവെ� ആരാധി�ാനും
ൈദവേ�ാട �്പാര ്�ി�ാനും വരു� പുരുഷ�ാർ
ശൗചാലയെ� ശു�മായി സംര�ി�ു�ുേവാ എ�്
അത�ാവശ�മായും അറിയുകയും, േതാ�ിയാൽ േനരി�്
പരിേശാധി�ുകയും /ആവശ�െമ�ിൽ സ�യം
ശുചിയാ�ുകയും േവണം.

സാ��ിക ശ�ി കുറവു� ഒരു ജനതയാണ്
നാ�ിലു�െത�ിൽ , മനുഷ�രുെട ശരീരശു�ി�്
ഉതകു�തായ ന� ശൗചാലയം ഉ�ാ�ുകയും
സംര�ി�ുകയും െച��ക. സമൂഹ�ിന്ഏ�വും
അത�ാവശ�മായ ശൗചാലയം തെ�യാണ്ആദ�
േദവാലയം. ശരീരെ� ശു�മാ�ുകയും, മല
വിസര ്�ന�െള നിര ്�ഹി�് ആശ�സി�ുകയും
െച��േ�ാൾ ഒരു നിമിഷം ൈദവെ�യും
ഓര ്�ുെകാ��ം. മഹാശ�ിയായ ൈദവെ� ഒരു
ജീവിെയ� േപാെല മഹാേദവിയായി
കണ�ാ�ുേ�ാൾ, ജീവിയായ മഹാേദവി�്
ജീവി�ാൻ ഏ�വും അത�ാവശ�മായ ശു�ിയു�
ശൗചാലയം നിര ്�ി�ു�തായി കണ�ാ�ിയാൽ
മതിയാകും. കുടുംബ�ിലെ◌ ഓേരാ അംഗ�ൾ�ും
�പേത�കം �പേത�കം ക�ൂസുകൾ േവ�ാ
എ�തുേപാെല മഹാമാതാവിനും മ�ളായ
മനുഷ�ര ്�ും �പേത�കം ക�ൂസുകൾ േവ�.
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സാ��ികശ�ി െമ�മായു�ഒരു
ജനതയാണ ന്ാ�ിലു�െത�ിൽ ,ചുവെട
ശാസ�്തപരമായി വിവരി�ും േപാെലയു�

താമസസൗകര�ം മഹാേദവി�്
ഉ�ാ�ിെ�ാടു�ുക.

മഴയും െവയിലും ഏല�്ാന ് കഴിയു�തും
സൂര��പകാശം ലഭി�ു�തുമായ പരമാവധി 100
ഏ�ര ് വെര �ലം േദവാലയ�ിനു നല ്കുക.
വൃ�ാകൃതിയില ്, ഒരു െചറിയ കു�ിന ്പുറം
േപാെല. േകരള�ിെല തൃ��രു� വട�ു�ാഥ
േ��ത�ിന ്െറയും സൗദി അേറബ�യിെല മ�ാ
പ�ിയുെടയും പരിഷ�്രി� ഒരു ശാസ�്ത
രൂപമാണ് ചുവെട വിവരി�ു�െത�ു
പറയുേ�ാള ്, നിര ്�ാണ കാര��ള ്� എ്ള��വും
സുവ��തയും ഉ�ാകു�താണ.്

�ല വിസത്ീര ്�ം 100 ഏ�റില ് കൂടരുത,് എ�ത
േവണെമ�ിലും കുറയാം. 10 ഏ�റാവാം. 1
ഏ�റാവാം. അതിലും കുറയാം. പുര അഥവാ വീട്
വയ�്ാനു�ഇടമാകയാല ്പുരയിടം എ�ു പറയു�ു.

100 ഏ�റു� �ലെ���ി പറയുേ�ാള ്,
വാഹന�ിന് ചു�ി�റ�ാവു� റിംഗ് േറാഡ്
ഉ�ാ�ുക. പുരയിട�ിന ്െറ േക���ില ്സുമാര ് 1
ഏ�ര ് വരു� �ലം നിര�ാ�ുക. 4 ദി�ുകളില ്
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കൂടിയും പുരയിട�ിന ്െറ േക���ിേല�,് പരമാവധി
10 േപര ്� ന്ിര� ന്ട�ു േപാകാവു� തര�ില ്
നട�ാത നിര ്�യി�ുക. അതായത 4് ദി�ുകളില ്
കൂടിയും മഹാേദവി�് നിര ്�ി�ു� വീ�ിേല�്
േപാകാന ് കഴിയണം. 4 നട�ാതകള ്. മ���ിലായി�്
വൃ�ാകൃതിയില ് 1 ഏ�ര ് �ലേമാ, 10 െസന ്റ്
�ലേമാ, മഹാേദവിയുെട മഹാപുരയ�്ായി
മാ�ിവയ�്ു�ു. മഹാപുര എ� ഇരി�ിടെ���ി
പി�ീട് വിസത്രി�ാം. 4 നട�ാതകള�ം െച�ു
േചരു�ത് േമല ്�ൂരയു�തും ക��പാകിയി���
തുമായ ഒരു നട��ലിന ഇ്ടയിലൂെട മഹാവി�ഗഹ
�പതിഷഠ്യുെട ചു��മു� മ��െകാ�ു� റിംഗ്
പാതയിേല�ാണ.് നട��ലിനു�ിലൂെട നട�ാത
േപാകുേ�ാഴും മൺപാത തെ� ആയിരി�ണം.
പ�ലിെന��ി പി�ീട വ്ിസത്രി�ാം.

പുരയിട�ിെ� എ�ാ വശ�ളിലും, അഥവാ
�ല�ിനു ചു��ം ഒരു േവലിെയ�േപാെല �ാവ,് മാവ,്
െത�,് തുട�ിയ ഫല വൃ��ള ് മാ�തം
ന��വളര ്�ുക. വൃ��ൾ വളരുേ�ാൾ
ഉ�ിേല�ു� നട�ാതെയ മറയ�്രുത്എ�തു
കരുതി മരം നടുക. മഹാേദവിയുെട മഹാ
പുരയിേല�ു� 4 നട�ാതകള�െടയും ഒരുവശ�്
സുഗ�പുഷപ്�െള നല ്കു� െചടികള�ം മറുവശ�്
ഇ�െ� ആയുര ്േ�ദവുമായി ബ�െ��
പ�മരു�ുെചടികള�ം, പിെ� െചെ��ും വാഴയും
നടുക. ജീവിയായിരി�ു� മഹാേദവി� ജ്ീവി�ാൻ 
അത�ാവശ�മായ ഫല�ള�ം, േരാഗം വ�ാൽ അവശ�ം
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ചികി�ി�ാൻ പ�മരു�ുകള�ം ഒരു�ുകയാണു
െച���ത.് കരി�ായി, വാഴ�ഴമായി. േപാരേ�ാ,
പാൽ േവേ� ?

അ� കു�ു�ള ്� ആ്ദ�ം നല ്കു�ത പ്ാലാണ.്
മനുഷ�രിെല കു�ു�ൾ  മുതൽ വൃ�ർ വെര
പശുവിെ� പാൽ  കുടി�ു�ു�.് അ�െനയിരിെ�
ജീവിയായ മഹാേദവി� ക്ുടി�ാൻ പാൽ േവണം. ഒരു
പശുവിെനയും പശുപതിെയയും (കാള) ദാനമായി
നല ്കാൻ െപാ��മി�ാ�വർ ത�ാറുെ��ിൽ 
സ�ീകരി�ുക. ദാനമായി നല ്കാൻ ആരും
ത�ാറെ��ില ്, ത�ാറായ േശഷമാണ മ്ഹാേദവി�്
മഹാപുര പണിയുക. എ�ാല ്അതിന ്െറ േപരില ്മ��
പണികള ്തല ്�ാലം മുട��.

4 നട�ാതകൾ േചര ്�് 4 ഭൂമിഭാഗ�െള
ഉ�ാ�ു�ു�.് അതിെലാ�ില ് പശുവിനും
പശുപതി�ും തി�ാനു� പു�് വളരാൻ 
അനുവദി�ുക. പു�ിന ്െറ കൂെട മനുഷ�നും പശുവിനും
ഭ�ി�ാവു�, ക� േപാെലയു� കൃഷികള�മാവാം.
പു� വ്ളരുംവെര, മഹാമാതാവിെന കാണാൻ വരു�
മ�ളായ മനുഷ�ർ പശുവിനും പശുപതി�ുമു� പു�്
െകാ�ുവരണം. പശുവിനും പശുപതി�ും മഴ
നനയാെതയും െവയിലുെകാ�ാ െതയും ഒരു ഓല��ര
(പശു��ര) കൂടി �പസത്ുത ഒ�ാം തു�ു ഭൂമിയില ്
നിര ്�ി�ണം. അത�ാവശ�മു�േ�ാള ് മാ�തം
പശുവിെനയും പശുപതിെയയും ബ�ി�ുക
എ�താവണം രീതി.
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ര�ാമെ� തു�ു ഭൂമിയുെട 1/3 ഭാഗ� സ്ുഗ�
പുഷപ് െചടികള ്ന��� പൂേ�ാ�ം ഉ�ാ�ുക.ബാ�ി
2/3 ഭാഗ�ും ക�, വാഴ, കാ�ില ്, േചന, േച�,് പയര ്
തുട�ിയവ കൃഷി െച��ക. പശുവിന ്െറയും
പശുപതിയുെടയും ചാണകവും, കുള�ില ് നി�ു�
െവ�വും ഫലവൃ��ള ്�് കൃഷിവിളകള ്�ും
നല ്േക�തു�.് പശുവിെന കറ�ു പാെലടു�ാനും,
അത് പാ�ത�ില ് എടു�് മഹാപുരയില ്
വയ�്ാനുമു�താണ.് ആവക കാര��ള ് പി�ീട്
വിസത്രി�ാം.

മഹാേദവിെയ കാണാൻവരു� മ�ളായ മനുഷ�ര ്�ും
മഹാമാതാവിന ്െറ ഭവനമായ േദവാലയ
പുരയിട�ിലു� ഫല�ള ് ഭ�ി�ാം. വിശ��ം
ദാഹവും ഉെ��ില ്, അഥവാ ആവശ�െമ�ില ്,
കരി�ി�� കുടി�ാം. െകാ�� കു�ു�ള ്�്
മഹാപുരയില ് കരുതിയി��� പാലും കുടി�ാം.
അത�ാവശ�െമ�ില ് മുതിര ്�വര ്�ും പാൽ 
കുടി�ാവു�താണ.് പാൽ  ചൂടാ�ാെത കുടി�ാം
കു�ു�െള, നി�െള�ാം അ�യുെട മുല�ാൽ 
കുടി�ത്േനരി�ാണ,് അടു�ിൽ വ�്ചൂടാ�ിയ
േശഷമ�.

മൂ�ാമെ�തു�ു ഭൂമിയില ്, കിണർ, കുളം, കുളിമുറി,
ക�ൂസ,് േ�ാർ, ക�ിസദ��ു� പാചക��ര,
അഴു�ുതുണികള�ം മ��ം ക�ി��കളയുവാനു�
സൗകര�ം, തുട�ിയവ ഒതു�മായി പുരയിട�ിന ്െറ
അതിര ്�ിേയാടടു�ായി വിഭാവന െച�ണം. െചറിയ
അഴു�ുെവ�െ� ഭൂമിയിേല�ും വൃ���വ�ിേല
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�ുെമാെ� കട�ിവിടാനു� കുഴികള�ം ചാലുകള�ം
ഉ�ാവണം. വീടുകളില ് ബാ�്അ�ാ�ഡ് െ്ബഡ്
റൂമുകെള ഉ�ാ�ു�വർ, േദവാലയ വള�ിനു�ില ്
കുളിമുറിയും ക�ൂസുെമാെ� പാടുേ�ാ എ�ു
േചാദി�രുത.് ജീവിയായി വ�ിരി�ു� േദവി� ജ്ീവി
പരമായ സൗകര��ള ് നിേഷധി��കൂടാ.
മഹാമാതാവായ േദവി�ുേവ�ി ഉ�ാ�ു�
ശൗചാലയ�ള ് ആവശ��ാരായ മ�ൾെ��ാം
ഉപേയാഗി�ാൻ കഴിയണം. സംഹാരം
പുേരാഗമി�ുേ�ാള ്, കുളിമുറിയും ക�ൂസുെമാെ�
ഇരി�ു� �പേദശം െചറിയ കാട അ്ഥവാ കാവായി
രൂപാ�രെ�ടു�താണ്എ�ു മാ�തം തല ്�ാലം
അറിയുക.കൂടുതൽ വിസത്രി�ു�ി�.

നാലാമെ�തു� ഭ്ൂമിയില ്സംഗീതസദ�,്
സ�്തീകള ്�ായു�ശാസ�്ത വിദ�ാഭ�ാസം,
ആേഘാഷകാര��ൾതുട�ിയവയാണ്

ഉേ�ശി�ു�ത.്

മഹാശ�ിയായ, മഹായജമാനയായ; മഹാേദവനും
മഹാേദവിയുമായ; മഹാപിതാവും, മഹാമാതാവുമായ;
മഹാനീതിപതിയായ ൈദവ�ിന ്െറ വീ�ിേല�്
വരു�വര ്�് അവരുെട �പശന്�െള
പരിഹരി�ാനു� കുേറ ശാസ�്ത സംവിധാന�ള��.്
കൂടാെത, ഒരു നാ�ിെല മനുഷ�ജീവിതം
സു�രമായിരി�ു�ുേവാ, അധഃപതി�ിരി�ു�ുേവാ,
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ഏത അ്വ�യിലാണ എ്�ിവ മന�ിലാ�ുവാനും,
പരിഹാരം കാണാനുെമ�ാം ൈദവ�ിനു
ത�ാറാ�ു� വീടും പരിസരവും ക�ാല ്
േബാ��മാകണം. അതിനു� കാര��െള��ി ഇനി
പറയാം :

ഒരു വലിയ വൃ�ാകൃതിയിലു� ഭൂമിെയ 4 ആയി
വിഭജി�ുകയും മ��ഭാഗം മഹാപുരയ�്ായി
മാ�ിവയ�്ുകയുമാണു ഇതുവെര െചയത്ത.് േമ�ടി 4
വിഭജന�ള ് ശുചിത�ം, അത�ാവശ�ം, ആവശ�ം,
വിേനാദം എ�ീ ശാസ�്തീയമായ െതാഴില ്
വിഭജന�െളയാണ്കുറി�ു�ത.് മഹാേദവിയുെട
മഹാപുരയിേല�ു� 4 നട�ാതകള�ം
ധര ്�ശാസ�്തപരമാണ.് (1) െപാതുപാതയില ് നി�്
േദവാലയ�ിേല�ു�ആദ�നട�ാതയിലൂെട ശുചിത�
വിഭാഗ�ിലു� െതാഴിലുകള ് െച��� മനുഷ�രാണ്
�പേവശിേ��ത.് സംഗീത��ാര ്,
ശാസ�്ത��ാര ്, അ��ാപകര ് തുട�ിയവര ്
�പേവശി�ു� �പസത്ുത പാതയ�്്ശുചിത�പാത
എ�ു േപരുവയ�്ു�ു. (2) ശുചിത�പാതയുെട
ഇടതുവശെ� പാതയിലൂെട അത�ാവശ�
വിഭാഗ�ിലു� െതാഴിലുകള ് െച��� മനുഷ�രാണ്
�പേവശിേ��ത.് കൃഷി�ാര ്, െനയ�്ുകാര ്,
ആശാരി, േമശിരി, കൂലി�ണി�ാര ്, തുട�ിയവര ്
�പേവശി�ു� �പസത്ുത പാതയ�് അ്ത�ാവശ�പാത
എ�ു േപരുവയ�്ു�ു. (3) അത�ാവശ�പാതയുെട
ഇടതുവശെ� പാതയിലൂെട ആവശ�
വിഭാഗ�ിലു� െതാഴിലുകള ് െച��� മനുഷ�രാണ്
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�പേവശിേ��ത.് രാജാവ,് മ��ിമാര ്, തുട�ിയവര ്
�പേവശി�ു� �പസത്ുത പാതയ�്്ആവശ�പാത
എ�ു േപരുവയ�്ു�ു. (4) ആവശ�പാതയുെട
ഇടതുവശെ�പാതയിലൂെട വിേനാദവിഭാഗ�ിലു�
െതാഴിലുകള ്െച��� മനുഷ�രാണ �്പേവശിേ��ത.്
ചി�തകാര�ാര ്, ശി�ികള ്, സാഹിത�കാര�ാര ്
തുട�ിയവര ് �പേവശി�ു� �പസത്ുത പാതയ�്്
വിേനാദപാത എ�ു േപരുവയ�്ു�ു. ശുചിത�ം,
അത�ാവശ�ം, ആവശ�ം, വിേനാദം എ�ീ
ശാസ�്തീയമായ െതാഴില ് വിഭജനെ� �പേത�കം
അ��ായ�ളില ് വിശദീകരി�ി���.് സംഗീതം
ഉള ്െ�െട ഓേരാ െതാഴിലും മ�� വിഭാഗ�ളില ്
�പവര ്�ി�ു�െത�െനെയ�ും വിവരി�ി���.്

ശുചിത�പാത, അത�ാവശ�പാത, ആവശ�പാത,
വിേനാദപാത എ�ീ 4 നട�ാതകളിലൂെടയും
എ�ു�വര ്േമല ്�ൂരയി�ാ�തായ മഹാേദവിയുെട
മഹാപുരയിലാണ എ്�ുക. ചുേ�ാടുചു��ം ഒരുേപാെല
എ�ാവെരയും ദര ്ശി��െകാ�ിരി�ു�
മഹാേദവിയുെട മഹാശാസ�്ത�പതിഷഠ് അവിെട
വളെര ലളിതമായി നിര ്�ി�ിരി�ു�ത്
എ�െനെയ�് വിശദീകരി�ുംമു�് േമ�ടി
പാതകള�മായും മ��ം ബ�െ�� ചില കാര��ള ്കൂടി
വിസത്രി�ാനു�.്

(1) േമ�ടി 4 പാതകള�ം മനുഷ�െരയും
മനുഷ�ജീവിതെ�യും േ�ശഷഠ്െ�ടു�ാന ്ഉ�താണ,്
േമാശെ�ടു�ാനു�ത�. മഹാപുരയിേല�്വ�ു
മട�ുേ�ാള ്, ത�ള ്�ിഷട്മു� പാതയിലൂെട
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മട�ാന ് വ��ിസ�ാത���മു�.് മഹാപുരയിേല�്
വരുേ�ാള ്, അവര ് ആരാെണ�ും അവരുെട
െതാഴിെല�ാെണ�ും അവേരാര ്�ണം. ആകയാല ്
പാതെത�ി �പേവശി�ു�ത്ൈദവീകമ�, അഥവാ
ധര ്�ശാസ�്തപരമ�. എ�ിരി�ിലും അധമമായ
വ��ിസ�ാത����ിലൂെട പാപം സ�ാദി�ാന ്
അവര ്�ു സാധി�ു�താണ.് (അ�െന പാപം
സ�ാദി�ു�തിേന�ാള ് ന�ത് േദവാലയ�ില ്
വരാ�താണ!്). ആവശ�പാതയിലൂെട വരു�വര ്,
ശുചിത�പാതയിലൂെട മട�ണം. ശുചിത�പാതയിലൂെട
വരു�വര ് ആവശ�പാതയിലൂെടയും. േമല ്�ടി നാലു
പാതകള�െടയും തുട��ിലും അവസാന�ിലും
പാതകള�െട േപരും ദിശാചി�വും (ചൂ�ുചി�വും)
വലി��ില ് �പദര ്ശി�ി�ണം. (ശുചിത�ം അത�ാവശ�ം
ആവശ�ം വിേനാദം എ�ി�െന Clockwise ആയി
പാതകെള രചി�ുകയാൽ പാതകള�െട േപരും
േബാർഡുകള�ംഅത�ാവശ�ംഅെ��ുംഅറിയുക).

ഭി�ാടനം െച���വര ്�ും, സാ��ിക
ആവശ��ള ് ഉ�വര ്�ും ആവശ�പാതയില ്, ഒരു
വരിയായി ആേരാഗ��ിെന ആസപ്ദമാ�ി
നില ്�ുകേയാ ഇരി�ുകേയാ കിട�ുകേയാ ഒെ�
െച�ാം. ഭരണകാര��ൾ െച���വരായ ആവശ�ം
വിഭാഗ�ിലു�വര ്ത�ള�െട ധര ്�ം കാര��മമായി
നിറേവ�ിയാല ്ആവശ�പാതയില ്ഭി��ാരു�ാവി�.
മായ �പത��മാ�ു�േതാെട, ഭി�ാടനം െച��വാന ്
സംഗീത��ാെര മാ�തേമ ൈദവം അനുവദി�ി����
എ�ു െതളിയു�താണ.് പിെ�യും, ഭി�െയടു�ു
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�വെരയും അതിനു കാരണ�ാരായ ഭരണാധികാരി
കെളയും അധമരായി കണ�ാ�ു�താണ,്
കണ�ാേ��താണ.് ആവശ�പാതയില ് നില ്�ു�
പാവ�േളാടും ഭി��ാേരാടും അവരുെട വിവര�ള ്
േചാദി�റിേയ�ത,് ആവശ�പാതയിലൂെട
േദവാലയ�ില ് �പേവശി�ു�വരുെട സ�യം
ബാ��തയാണ.് അവര ് അതു െച�ാതിരു�ാല ്
അവര ്�് പാപം ഉ�ാകു�താണ.് ആവശ�ം
വിഭാഗ�ില ് �പവര ്�ി�ു� ഭരണവര ്�ം
േചാദി�ാെത ത�ള�െട �പശന്�ള ് പറ�ുകൂടാ,
എ�ിരു�ാലും പറയാന ് പാവ�ൾ  ത�ാറാവു�ത്
പറയു�വരുെട വ��ിസ�ാത���വും, അതിെന
നിേഷധി�ു�ത് ഭരണവര ്��ിന ്െറ അധമമായ
വ��ിസ�ാത���വുമാണ.് ധര ്�ശാസ�്തപരമായ
തിരു� ഏ്െതാരാൾ ചൂ�ി�ാ�ിയാലും, ശാസ�്തം
ൈദവെ� �പതിനിധാനം െച���ു എ�തുെകാ�,്
ചൂ�ി�ാ�ി��യാള ്�ും അയാെള അയ�
ൈദവ�ിനും ന�ി പറ�ുെകാ� �്പവര ്�ി�ു
വാൻ ഭരണാധികാരികൾ ഉള ്െ�െടയു�വര ്�്
ബാധ�തയു�.്

ശുചിത�ം വിഭാഗ�ിലു� സംഗീത��ാര ്�്
േദവാലയ�ില ് വ�്സത്ുതി ഗീത�ൾ പാടാനും
ജന�െള ആന�ി�ി�ാനും കഴിയു�താണ.്
ആന�ി�ി�ു�തിന് �പതിഫലെമേ�ാണം
േദവാലയ�ിനു�ിൽ വ�് ഭി�െയടു�ാൻ
അവര ്� ൈ്ദവീകമായ അവകാശമു�.് ത�ള�െട
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അ��ു� ജീവിതാവശ��ള ്�ു� ധനെ�
മാ�ിവ�,് ബാ�ിയു�ത,് ആവശ�പാതയില ്
ഭി�ാടനം നട�ു� പാവ�ള ്�്തു��മാേയാ,
ത�ള�െട മന�ിൽ േതാ�ുേ�ാെലേയാ വീതി��
നൽകാം!

ശുചിത�പാതയില ്, ശാസ�്ത വിഷയ�ളില ് സംശയ
�ൾ ഉ�വര ്�ും, സമൂഹ�ിെല അധമകാര��
െള��ി പരാതികള ് ഉ�വര ്�ും ഒരുവരിയില ് ക��
ആയി� ന്ില ്�ുകേയാ ഇരി�ുകേയാ കിട�ുകേയാ
ഒെ� െച�ാവു�താണ.് േദവാലയ�ില ് വരു�
ശുചിത�വിഭാഗ�ാേരാട് സംശയം േചാദി�ാനും
പരിഹാരം േതടാനും �ശമി�ാവു�താണ.് ശുചിത�
വിഭാഗ�ാര ് സ�യം ബാ��തയായി അവരുെട
�പശന്�െള േചാദി�റിയാനും പരിഹാരം ഉ�ാ�ാനും
പരി�ശമിേ��താണ.് ആവശ�ം വിഭാഗ�ിെല
െതാഴിലുകള ് െച���വര ് മട�ു�ത് ശുചിത�
പാതയിലൂെടയാവണം, മാ�തമ�, ശുചിത�പാതയില ്
നില ്�ു�വരുെടആേ�പ�െളയും പരാതികെളയും
അഭി�പായ�െളയും േകള ്�ുകേയാ, അവെര
രാജമ�ിര�ിേല� ക്ൂ�ിെ�ാ�ു േപായി� ആ്ദരി�്
അവരുെട �പശന്�െള േചാദി�റിയുകയും
പരിഹാരമു�ാ�ുകയും േവണം.

അത�ാവശ�ം, വിേനാദം എ�ീ പാതകളില ് ഭി��ാര ്
ഉള ്െ�െട യാെതാരാള�ം പരാതികേളാ �പശന്�േളാ
ആയി നി�ുകൂടാ. �പഥമമായി, സ�്തീകള ്�ും
കു�ികള ്�ും സ��മായും ആന�േ�ാെടയും
േദവാലയ�ിൽ വ�ുേപാകുവാനു� വഴികളാണവ.
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കൂടാെത അത�ാവശ�ം വിഭാഗ�ിലും വിേനാദം
വിഭാഗ�ിലും �പവര ്�ി�ു� കൃഷി�ാർ�ും 
കലാകാര�ാര ്�ുെമാെ� ഒെ� സ��മായും
ആന�േ�ാെടയും േദവാലയ�ിൽ  വ�ുേപാകുവാ
നു� വഴികളാണവ. എ�ിരി�ിലും അവര ്�്
മട�ുേ�ാൾ , ത�ൾ�ിഷട്മു� പാത
തിരെ�ടു�ാം.

(2) മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി, മഹാനീതിപതി
കൂടിയാെണ�ിരിെ�, സമൂഹ�ിലു� ജന�ള ്�,്
ത�ള�െട നീതിപരമായ ആവശ��ള ്� പ്രിഹാരം
േതടാനു� മഹാസംവിധാനം മഹാേദവിയുെട
ഭവന�ിലു�ാവണം. ഒ��ം േയാഗ�തയി�ാ�വർ
മഹാനീതിപതിയുെട ഭവന�ിേല�് വ�ുകൂടാ,
അെ��ാൽ ശി� വാ�ാനും ത�ാറാവണം,
എ�ുകൂടിയു�സേ�ശംഅതിലു�.്

ഇ�െ� കാലഘ�െ� ഉദാഹരണമായി എടു�ാല ്
ആവശ�പാതയിൽ ഭി��ാരും പാവ�ള�െമാ�
ഏെറയു�ാവും. ശുചിത�പാതയില ് സമൂഹ�ിെല
ബഹുവിധ അധമകാര��െള��ി ആേ�പ�ള�ം
പരാതികള�ം അഭി�പായ�ള�ം ഉ�വരുെട വളെര
വലിയ കൂ�ം ഉ�ാകും. ൈദവ�ിന ്െറ വീടിന്
േപാലീസിന ്െറയും പ�ാള�ിന ്െറയുെമാെ� കാവൽ 
പാടി�ാ എ�ിരിെ� രാഷ�്ടരാഷ�്ടീയമത
വ�വ�ിതികളിൽ ഭരണാധികാരികൾ ആയവർ �്
േദവാലയ�ളിൽ �പേവശി�ാൻ കഴിയാെത
വേ��ാം.
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(3) മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി
മഹാവാ�ല�ം കൂടിയാെണ�റിയാമേ�ാ. മഹാനീതി
പതിയായ മഹാേദവിയുെട ഭവന�ിൽ േപാകാൻ
േയാഗ�തയി�ാ�വെര മഹാമാതാവായ മഹാേദവി
ആശ�സി�ി�ു�ു�.് കു�ു�േള, നി�ൾ സ��ം
ഭവന�ളിലിരു�് �പാര ്�ി��െകാളള�. മഹാേദവി
യുെട വാതകരൂപമായ ഓകസ്ിജൻ  എ�ാവരുെടയും
�പാര ്�നകെളയും ചി�കെളയും അറിയുകയും
േകള ്�ുകയും കാണുകയും െച���ു�.്

േയാഗ�തയി�ാ�വർ�്മഹാനീതിപതിയുെട ഭവന
�ിേല�്വരാൻ തട�മു�.് േയാഗ�തയി�ാ�
വർ� മ്ഹാമാതാവിന ്െറ ഭവന�ില ്ഒളി��വരാനു�
മാര ്�മാണ്േവഷ�പ��രായി വരിക എ�ു�ത.്
ഭരണാധികാരികൾ ഉൾെ�െടയു� ക��ാർ�,്
ക�േവഷ�ിൽ വ�ു േപാകാം. മഹാനീതിപതിയായ
മഹാേദവി, മഹാമാതാവുകൂടി ആകയാൽ 
ക�ടെ��ു വരും.

(4) മഹാേദവിയുെട ഭവന�ിേല�ു വരു�വർ ,
മഹാേദവി�്പണേമാ സ�ാന�േളാ നല ്കാൻ 
ആ�ഗഹി�ു�ുെവ�ിൽ, ത�ള ്�ാവുേ�ാെലയു�
ഉപഹാര�ള ് മാ�തം െകാ�ുവരികയും, ആവശ�
പാതയില ് ഒരു വരിയായി നില ്�ു� മഹാേദവിയുെട
കു�ു�ള ്� ത്�ള ്�ു േതാ�ുേ�ാെല വിതരണം
െച��കയും, േശഷം മാ�തം, മഹാേദവിയുെട
ഭവന�ിേല� വ്രികയും െച��ക. മഹാേദവിയുെട
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ഭവന�ിേല�്പൂ�ള ്, പൂമാല, വിള�,് പണം,
തുട�ി യാെതാ�ും െകാ�ുവ�ുകൂടാ.
മഹാേദവിയുെട പുരയിട�ില ്നി� പ്ൂപറി� ത്ലയില ്
ചൂടാെമ��ാെത വീ�ിെല മ�ാവശ��ള ്�ായി
െകാ�ുേപായി�ൂടാ. വിശ��ം ദാഹവും ഉ�വര ്�്
മഹാേദവിയുെട പുരയിട�ിെല ഫല�ള ്
പറി��തി�ാം, എ��ാെത വീ�ിലു�വര ്�ായി
െകാ�ുേപായി�ൂടാ. അ�രം ആവശ��ള ്�,്
ആവശ�പാതയില ്നി� ഭ്ി�െയടു�ുക.അതായത,്
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി െകാടു�ു�ു,എ��ാെത
യാെതാരാളില ്നി�ും യാെതാ�ും വാ�ു�ി�.

(5) മഹാമാതാവായ മഹാേദവിയുെട ഭവന�ില ്�ിര
േജാലി�ാേരാ പൂജാരികേളാ പുേരാഹിത�ാേരാ
ഉ�ായിരി�ു�ത�. ഏെതാരാള ്�ും മഹാമാതാവിനു
േവ�തായ േജാലികള ് െച�ാം. പുരയിട�ില ് കൃഷി
െച�ാന ് ത�ാറാകു�വര ്�് അവിെടയു�
ഭ�ണസാധന�െള ഭ�ി�ാ◌ം. മഹാമാതാവായ
മഹാേദവി�് ഇഷട്മി�ാ�വ െചയത്ാൽ 
മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി േകാപി�ു�താണ.്
ധർ�ശാസ�്തവിരു�മായവ െച�രുെത�്സാരം.
െവളി�െ� സൃഷട്ി�ു�/സൃഷട്ി� മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി� െ്വളി�ം േവ�. െവ�ം അഥവാ െവളി�ം
േവ�വര ് അവര ്�ുേവ�ി െകാ�ുവരികയും,
അവരുെട ആവശ�ം കഴി�് മട�ിെ�ാ�ു
േപാവുകയും െച��ക. മഹാനീതിപതിയുെട
ഭവന�ിലും പുരയിട�ിലും ധര ്�ശാസ�്തപര
മ�ാ�യാെതാരു വസത്ു�ള�ം സൂ�ി�ാൻപാടി�.
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(6) മഹാമാതാവായ മഹാേദവിയുെട ഭവന�ില ്
ക�ൻ കയറിയാല ്, മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതി
യുമായ മഹാേദവി മൗനം പാലിെ��ു വരും. ഒരുവെന
ക�നാ�ിയത്െപരു��നായ ഭരണാധികാരിയാ
െണ�ില ്, അവെരയാണേ�ാ ആദ�ം ശി�ിേ��ത.്
മഹാേദവിയുെട ഭവനവും പുരയിടവും
വലുതാെണ�ിലും, േമാഷണ�ിനു പ�ിയവ
കുറവായിരി�ും. പശുവിെനയും പശുപതിെയയും
ക�ൻ െകാ�ുേപായാേലാ ? മഹാമാതാവായ
മഹാേദവി� പ്ശുവിെനയും പശുപതിെയയും ദാനം
െച�ാനു� മഹാഭാഗ�ം മ�ാര ്െ��ിലും വീ�ും
ലഭി�ു�ു. ആകയാൽ ആവശ��ാർ പരസ�മായി
എ�ും ഏതും എടു�ുെകാ�ുേപായിെ�ാ��ക
എ��ാെത േമാഷട്ിേ��തി�.

പശുവിെനയും പശുപതിെയയും ദാനം െച�ാന ്
ആ�ഗഹി�ു�വര ്�ും ദാനം സ�ീകരി�ാൻ 
ആ�ഗഹി�ു�വര ്�ും സൗകര�മു�ാേ��ത്
ഭരണകൂടമാണ േ്ദവാലയ�ിന ്െറ ഭാഗമായ� അതു
െചേ��ത.് േദവാലയ�ില ് ഒരു പശു, പശുപതി,
അവയുെട കു�ികള ് എ�തിന��റം േവ�.
പശു�ുടുംബം വളരുേ�ാള ്, േദവാലയ�ില ് നി�ും
ദാനം നല ്കുകഎ��ാെത തിരി��േവ�.ആദ�ം ദാനം
നല ്േക�ത,് േദവാലയ�ിന്ആദ� പശുവിെനയും
പശുപതിെയയും ദാനം െചയത്വര ്േ�ാ
അവര ്�ുേവ�ി മെ�ാരാള ്േ�ാആവണം.
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(7) േമ�റ� കാര��െള ആെര�ാമാണ െ്ചേ��ത്
എ� േചാദ�മു�.് ലഘുവായ ഉ�രം പറയാം.
നാ�ിൽ ആർ െ��ാമാേണാ, േദവാലയം
അത�ാവശ�മായി�◌ു�ത് / േതാ�ിയത്
അവെര�ാമാണ്െചേ��ത.് സമൂഹ�ിെല
മുഴുവൻ ജന�ള ്�ും േദവാലയ�ിെ� ആവശ�കത
ഉെ��റി� ഭ്രണാധികാരികള�െട േമല ്േനാ��ി
ലാണ േ്ദവാലയം നിര ്�ിേ��െത� ധ്ര ്�ശാസ�്ത
പരമായി അറിയി�ു�ു. ഭരണാധികാരിയുെട
സൗജന�േമാ േകമ�േമാ അ�, മറി� ഭ്രണപരമായ
ഉ�രവാദി�ം മാ�തമാണത.്

േമല ്പറ�കാര��െള െച�ാന ്
ഒരു�മെ��ില ്,ശൗചാലയം എ�ആദ�
ഭാഗ�ിൽ േദവാലയെ�ഒതു�ുക.

അതിനും ത�ാറെ��ില ്േദവാലയം എ�പ�തി
ഉേപ�ിേ��ുക.
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ൈദവ�ിന വ്ീടു�ാ�ി�രണെമ�്
ൈദവംആേരാടുംആവശ�െ��ി�.

ൈദവ�ിന ത്ാമസി�ാൻഒരുവീടു
േവണെമ� മ്നുഷ�ർ ആ�ഗഹി�ു�ത്
ന�താെണ�ിൽ,ൈദവംഇഷട്െ�ടു�

രീതിയിൽ ,അഥവാ
മഹാശാസ�്തപരമായി മാ�തമു�വീട്

ഉ�ാ�ി നല ്കണം.
പകരം മനുഷ�ര ്ത�ള ്�ു േതാ�ുേ�ാെലയു�

ഒരു വീട ഉ്�ാ�ിയി�,്അവിെട വ�ു
താമസി�ാന ്മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിേയാട്
ക�ി�ു�േതാ,�ണി�ു�േതാ,അധമമാണ്
കു�ു�െള. മഹാ�പപ�െ�മുഴുവന ്

െചറിെയാരു പ�ു േപാെല തന ്െറ െചറുവിരലില ്
കറ�ുകയും, മഹാഹൃദയ�ിെലാതു�ുകയും
െച��� മഹാേദവി, ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�

ഭവന�ില ്താമസി�ണേമാ ?
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മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�
മഹാശാസ�്ത�പതിഷഠ്

ൈദവം എ�ാെല�ാെണ� ഭ്ാഗം 1ൽ ഹ�സ�മായി
വിശദീകരി�ി���.് (മഹാ�ഗ��ിന ്െറ 3◌ാം
ഭാഗ�ിന ്െറ തുട��ിലു� ഏതാനും
അ��ായ�ള ് പഠി�ാനു� ഭാഗ�മു�ാകു�വര ്�്
േബാ��മാകു�താണ.് വിേശഷമായ ജ��ളില ്
മാ�തമാണ്ൈദവം എ�ാെണ�്മന�ിലാ�ാൻ
കഴിയുക. ഏക മഹാ�പപ��ില ്, ഏക
ൈദവേമയു��. കുറ��കൂടി ലളിതമായി പറ�ാല ്
ഒരു ഭൂമി, ഒരു ച��ൻ, ഒരു സൂര�ൻ, ഒരുൈദവം.

മഹാലിംഗെ� വിശദീകരി�്തുട�ിയ ഏതാനും
വാചക�െളഅടിവരയി�� ചുവെട േചർ�ിരി�ു�ു.

*ശിവലിംഗം* മഹാശാസ�്തപരമാണ.്ശിവലിംഗ�ിന്
മത�ള�മായുംൈലംഗിക കാര��ള�മായുംബ�മി�.
മഹാശ�ിയായൈദവം ജീവിയെ�� �്ഗഹി�ാൻ
കഴിയു�വർ�ും, ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം

ജീവി�ു�വർ�ും,ൈദവ�ിെ� മഹാഅനു�ഗഹം
ലഭി�ു�വർ�ും ഒ�ുതെ�യായ മഹാലിംഗം,
മഹാശിവലിംഗം,ശിവ ലിംഗം,ശ�ി ലിംഗം,

മഹാശ�ി ലിംഗം,എ�ീ പദ�െള മന�ിലാ�ാൻ
എള��മാണ.്
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*ആകാശംഎ�മഹാലിംഗം*

ഭൂമിയിൽ നി�ും ച��നിൽ നി�ും മ��ം േനാ�ിയാൽ
ഒരു വലിയ കുടകണെ� അർ�

േഗാളാവ�യു�തും,സൂ�മ്നിരീ�ണ�ിൽ
മഹാ�പപ�സൃഷട്ിയുെട �പതീകെമ�ു

വിേശഷി�ി�ാവു� മഹാലിംഗരൂപമൂ�തും,
ആദിയുംഅ�വും ഇ�ാ�തുമായ മഹാശൂന�മാണ്

ആകാശം.

മഹാലിംഗമായആകാശെ�മനുഷ�
ശരീരവുമായിബ�ി�ി�� െകാ� വ്ി�ഗഹ
നിർ�ാണെ�വിശദീകരി�ുേ�ാൾ,
ഭാവനകളിലുംചി�കളിലുംവാ�ുകളിലും
ൈശലിയിലും ഭാവ�ിലുംഅധമ�ം ഒ��ം

ഉ�ാവാെത �ശ�ി�ണം.

മഹാശ�ി, �ബ�ം, പരിശു�ാ�ാവ,് �സഷട്ാവ,്
ര�ിതാവ,് മഹായജമാനന ്, മഹാേദവന ്, മഹാേദവി,
മഹാപിതാവ,് മഹാമാതാവ,് മഹാനീതിപതി,
എ�ി�െനയു� േപരുകേളാെടാ�ം ഓം മഹാശ�ി
മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി
എ� സുദീര ്ഘമായ േപരുകൂടി ഉെ��ും ക�താണ.്
സുദീര ്ഘമായ േപര് ൈദവെ� ആരാധി�ാന ്
േയാഗ�ത േനടു� ജ��ില ് മാ�തമു�
ഉപേയാഗ�ിനാെണ�ും ക�താണ.്
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ൈദവ�ിെ� ശാസ�്ത നാമം മഹാശ�ി എ�ു
മാ�തമാെണ� മ്ു� വ്ിശദീകരി�ിരു�ു. ഒരു മനുഷ�
സ�്തീയുെട രൂപ�ിലും, കടുകിലും, ക�ിലും,
ക��െകാേ�ാ എ�ുെകാേ�ാ ഉ� വി�ഗഹ�ിലും,
എ�ിലും എ�െനയുമിരു�ുെകാ�ും, മഹാ�പപ�ം
ഉള ്െ�െടയു� എ�ും ഏതും സൃഷട്ി�ാനും
ര�ി�ാനും കഴിവുെ��ിൽ  മാ�തേമ ൈദവെ�
മഹാശ�ി അഥവാ ആദിയും അ�വുമ�ാ� ശ�ി
എ�ു വിളി�ാൻ കഴിയൂ. മു�ും വിശദീകരി�ിരു�ു.
ൈദവം വി�ഗഹ�ിനു�ിൽ  വര ്�ി�ു�തും,
വി�ഗഹാരാധനയും ര�ാണ.്
മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിന മ്ഹാശാസ�്തപരമായ ഒരു
വി�ഗഹ�പതിഷഠ് അഥവാ മഹാ�പതിഷഠ് സ�ീകരി�ുവാന ്
കഴിയു�താണ.് എ�ിനുേവ�ിയാണിത എ്�ു േചാദി�ാല ്
ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളായ മനുഷ�രുെട
സേ�ാഷ�ിനുേവ�ിയാണ.് മഹാ�പതിഷഠ്െയ��ി
വിശദീകരി�� കഴിയുേ�ാള ് കു�ു�ള ്�്
സേ�ാഷമു�ാകു�താണ.് അതിനു മു� വ്ി�ഗഹാരാധന
ശരിയാേണാഎ� ശ്ാസ�്തപരമായി പരിേശാധി�ാം :

വി�ഗഹെ� ആരാധി�ു�തിെന വി�ഗഹാരാധന എ�ു
പറയു�ു. ൈദവെ�യാേണാ വി�ഗഹെ�യാേണാ
ആരാധിേ��ത ?് ൈദവെ�യാണ്ആരാധിേ��ത.്
അതായത ഏ്കമഹാശ�ിയായ മഹാേദവിെയ അ�ാെത
മെ�ാ�ിെനയും ആരാധി�ു�തിെന��ി ചി�ി�ുക
േപാലും അരുത.് വി�ഗഹെ� ആരാധി�ാന ്പാടി�ാെയ�്
സുവ��മായി. വി�ഗഹെ� ആരാധി�ാെത, പകരം
വി�ഗഹ�ിനു�ിലും എ�ിലും വര ്�ി��െകാ�്
മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ുകയും ര�ി�ുകയും െച���
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മഹാശ�ിയായൈദവെ�യാണ ആ്രാധി�ു�െത�ില ്
അത് വി�ഗഹാരാധനയ�. എ�ാല ് ൈദവെ�
ആരാധി�ു�ു എ� േപരിൽ ക�,് മരം, േലാഹം
തുട�ിയവെകാ�ു നിര ്�ി� വി�ഗഹെ� വിള�ുെകാ�്
ഉഴിയുകയും, വി�ഗഹ�ില ് പുഷപ്ാര ്�ന നട�ുകയും,
വി�ഗഹ�ില ് പാലും െന��െമാെ� ഒഴി��കളയുകയും,
അവെയ�ാം െച��േ�ാള ് ജപ�ള�ം മേ��ാ�രണ�ള ്
എ� േപരിലു� അധരവ�ായാമ�ള�ം നട�ുേ�ാള ്,
വി�ഗഹെ��ൂടി ആരാധി�ുകയാണ.് ൈദവെ�
സ��ി�ാണു െച���െത�ു പറയു�ത്
ധര ്�ശാസ�്തപരമ�. മനുഷ�ര ്�ു േതാ�ുേ�ാെല
െയാെ�സ��ി�� െച�ാനു�ത�ൈദവകാര��ൾ.
മനുഷ�ര ്�് വ��ിസ�ാത���ം നല ്കിയിരിെ�,
ൈദവ�ിന ്െറ കാര��ില ് ൈദവ�ിനും
മഹാശാസ�്തപരമായ സ�ാത���മു�.്ൈദവ�ിന ്െറ
സ�ാത����ിനു േമല ് ൈകെവയ�്ാന ് മനുഷ�ന്
എ�വകാശം ? മാ�തമ�, വി�ഗഹെ�ഉഴിയു� വിള�ിലും
പുേരാഹിതന ്െറൈക�ിലും തറയിലും ഒെ� മ��ം ഭൂമിയും
ശരീരവുമായ ൈദവ�ിെ� അംശമായ പരമാണു�ൾ 
തെ�യാണു�ത,് അഥവാ അവയിെല�ാം ൈദവ�ിന ്െറ
മഹാശ�ി തെ�യാണു�ത.് ൈദവം, ൈദവെ�
ഉഴിയുക എ�ു പറയു�തും െച���തും േ��വുമാണ.്
കുറ��കൂടി വിശദീകരി�ാം. മന�ിലാ�ുവാന ് മഹാേദവി
മഹാഅനു�ഗഹി�െ�.
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// വി�ഗഹ�ിൽ ൈദവം വര ്�ി�ു�തായി
സ��ി�ുേ�ാള ്, മനുഷ�ര ്�്അത്സ��മാെണ�ിലും,
യഥാര ്��ില ് അത സ്��മ�. ഓേരാ പരമാണുവിലും
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി ഭൗതികരൂപ�ില ് ഓം എ�
ശബദ്�ബ�മായും അ�ര�ബ�മായും വര ്�ി�ു�ു�.്
ഓം എ� അ��ായ�ില ് അത് വിശദീകരി�ി���.്
വി�ഗഹ�ിലും, വിള�ിലും, ഉഴിയു� ൈകകളിലും, അത്
കാണു� ഭ�രുെട ക��കള ് ഉള ്െ�െട എ�ാ ശരീര
അവയവ�ളിലും ൈദവം ഉ�.് ഭൂമിയിലു�,്
വായുവിലു�,് ആകാശ�ു�,് ശൂന��ിലുമു�.്
അ�െനയിരിെ� ശാസ�്തപരമായ വി�ഗഹ�പതിഷഠ്
നട�ാെമ��ാെത വി�ഗഹെ� ആരാധി�ാന ് പാടി�.
വി�ഗഹ�ിൽ നി�് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
െവളിയിലിറ�ി വരുേ�ാള ്, അഥവാ
�പത��െ�ടുേ�ാള ്, മഹാേദവിെയ ആണ്
ആരാധിേ��ത് ; ക��െകാേ�ാ മരംെകാേ�ാ
േലാഹംെകാേ�ാ ഒെ� നിര ്�ി� വി�ഗഹെ�യ�.
ഏകമഹാശ�ിയായ, മഹാേദവിയും മഹാേദവനുമായ,
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ, മഹായജമാനയും
മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവെ� മാ�തമാണ്
എ�ായേ്�ാഴും ആരാധിേ��ത.് മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി മഹാശാസ�്തെ� മഹാഅനു�ഗഹി��
നല ്കിയവര ്�ു മാ�തമാണ് ൈദവെ�
ആരാധി�ുവാൻ േയാഗ�ത ഉ�ത.് മായ
�പത��മായ േശഷം മാ�തേമ േയാഗ�ത
േനടി�ുട�ുകയുമു��. അതായത് വി�ഗഹ�െള
�പതിഷഠ്ി��ം �പതിഷഠ്ി�ാെതയും എ�ാ മത
േദവാലയ�ളിലും കാ�ി�ൂ���ത് ൈദവീകമ�ാ�
ആരാധനകളാണ.് അഥവാ ഇ�െ� ആരാധനകെള�ാം
തീര ്�ുംഅധമവും,ൈദവനി�യുമാണ.് //
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മഹാശാസ�്തപരവും ലളിതവുമായ വി�ഗഹ�പതിഷഠ്െയ��ി
ഇനി വിശദീകരി�ാം: മഹാശാസ�്തപരമായ �പതിഷഠ്െയ�ു
പറയുേ�ാള ്, മഹാശ�ിയുെട മഹാഭാവ�ളായ സത�
ധര ്� നീതികെളയും, മഹാ�ാനമായ മഹാശാസ�്ത
െ�യും, മഹാകര ്�മായ മഹാ�പപ��ിന ്െറ സൃഷട്ി 
�ിതി  സംഹാര�െളയും ശരിവെയ�ു� �പതിഷഠ്
എ�ാണ അ്ര ്�മാേ��ത.്

കഥ േപാെല പറയാം. െത� �്ബ�വൃ�മാണ.്എ�ുവ�ാല ്
�ബ��ിന ്െറ അേനകം ഗുണ�െള അഥവാ സ�ഭാവ�െള
�പകടി�ി�ു� വൃ�ം എ� ത്ല ്�ാലം മന�ിലാ�ുക.
കമുക്ൈപശാചിക വൃ�മാണ.് ആവക വിവര�ള ്
മെ�ാരി�ല ് വിസത്രി�ാം. ജ�ു�ളില ് നാഗ�ിനുമു�്
ഇേത േപാെല �ബ� ബ�ം. ൈദവീകമായ നാഗ
സംവിധാന�ള�ം ൈപശാചികമായവയും ഉ�.്
നാഗെ�േ�ാെല ൈകകാലുകളി�ാെത ൈദവ�ിന ്െറ
ഖരരൂപമായ മ��മായി ഇ�തമാ�തം ഗാഢബ�ം
പുലര ്�ു� ജീവി മെ�ാ�ി�. െത�ിന ്െറ കാര�ം തുടരാം.
െത�ിന ് ചുവ�ിലു� നൂറുകണ�ിനു� െചറുേവരുകള ്
മ�ിെന എ�തശ�മായി േചര ്�ുപിടി�ിരി�ു�ു ! േശഷം,
ആകാശേ�� അ്ന�മാെയേ�ാണം വളരു� ഒ��ടി
വൃ�മായ പടുകൂ�ന ്െത�ിെന മ� അ്ഥവാ ഭൂമി എ�െന
താ�ു�ു എ�ും അ�ം ചി�ി�ുക. അത�പൂര ്�മായി
രേ�ാ അതിലധികേമാ തലകള�ം തടിയുമായിരി�ു�
െത�ുകള��.് അ�െനയും സൃഷട്ി നട�ാന ് കഴിയും,
പേ� അ�െന ൈദവം െച���ി� എ�റിയി�ു�
സേ�ശമായി അതിെന കാണാനാവും. മുഖഛായ
ഉള ്െ�െടയു� ശരീരഅവയവ�ള ് ഒരുേപാെലയു�
ഇര��ു�ികെള സൃഷട്ി�ു�തിലൂെട മനുഷ�ര ്�ും
അ�രം പാഠ�ള ് ൈദവം നല ്കു�ു�.് ഭൂമിയിലു�
സകലെരയും ഒേര മുഖഛായേയാെട, അഥവാ
സിംഹ�ള ്�ും പുലികള ്�ും ഒെ�യു�തായ കടു�
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സാമ�േ�ാെട സൃഷട്ി�ാനും ൈദവ�ിനു കഴിയും,
എ�ാല ്ഒേര മുഖഛായയു� 600 േകാടിയിലധികം ജന�ള ്
ഭൂമിയിലു�ായാല ് മനുഷ�ജീവിതം തകരാറിലാവും
എ�തുെകാ� ൈ്ദവം അതു െച���ി�ാ എ� സേ�ശം
മഹാഗൗരവമു�താണ.് െത�ിന ്െറ കാര�ം തുടരാം.
െത�ിന ്െറ ഉപേയാഗ�ള ് അന�മാണ.് െത�ിന ് തടി
പുരയുെട ഉ�ര�ിന,് കഴുേ�ാലിന,് പ�ികയ�്.്..,
െതേ�ാലകള ് പുര േമയാന ്, െവളി�ം കാ�ാന ് ചൂ�ിന,്
അടു�ില ് തീയ�്,് മു�മടി�ാന ് ചൂലിന,് ചിര� തവിയ�്,്
തീക�ി�ാന ്, ഇസത്ിരിയിടാന ് കനലു�ാ�ാന ്, േത�ാ
എ�, േത�ാ, േത�ാെവ�ം, െതാ�,്കയര ്,ചവി��െമ�,
വിറക,് ..... എ�ി�െന അന�മായി�െ� പ�ിക
നീള��താണ.് ദാഹം ശമി�ി�ാനും
ലഘുഭ�ണമായിരി�ാനും, ശരീരസുഖ�ിനും, ബഹുവിധ
േരാഗ�ള ്�്�പതിവിധിയായും കരി�ിെനേ�ാെലെയാരു
ഫലെ� നല ്കു� വൃ�ം േവെറയി�. അമൃതായ
ദാഹശമനിെയ കരി�്എ� േപേരാെട മനുഷ�ര ്�ായി
മഹാസംര�ി�� വ�ിരി�ുകയാണ.്

സൂര��പകാശം ലഭി�ു�തിനു തട�മു�ായാല ്, ആേരാടും
പരിഭവമി�ാെത വള�ു വളരും എ��ാെത െപാതുെവ
െത�ു വളരു�ത േ്നെരയു� ഒ��ടിയായാണ.് ര�ു
ബി�ു�െള ത�ില ് ബ�ി�ി�ു� േനര ് േരഖ ഒേ�
ഉ�ാവുകയു�� എ�തുേപാെല സൃഷട്ിെയയും
�സഷട്ാവിെനയും ബ�ി�ി�ു� സത�മായ ശാസ�്തം ഒേ�
ഉ�ാവുകയു��, എ�തിെന െത�ിന ് തടി
ശരിെവയ�്ു�ു�.് െത�ിന ്െറ ചുവ�ിെനയും, മ�െയയും
ബ�ി�ി�ുേ�ാള ്വളെര നീളമു� ഒരു േനര ്േരഖ 1 എ�
അ�െ� സൂചി�ി�ു� സിലി�ര ് രൂപ�ില ് കി���ു.
സിലി�ര ് ആകൃതിയു� തടിെയ നിരവധി കഷണ�ള ്
ആ�ിയാല ് അനവധി സിലി�ര ്തടി�ഷണ�ള ്
ലഭി�ു�താണ.് ഓേരാ തടി�ഷണെ�യും
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കു�ിനിര ്�ിയാല ് വൃ�ാകൃതിയിലു� 2 അ��െള
േനര ്േരഖയില ്ബ�ി�ി�ു� 1 എ�ആകൃതിയിലു� ഒരു
സിലി�ര ്തടി�ഷണമാണ.് ചുേ�ാടു ചു��ം നട�ു
േനാ�ിയാലും, േഗാള�ില ് വൃ�ം കാണുേ�ാെല, 1
െതളി�ു നില ്�ും. ര��വും വൃ�ാകൃതിയിലു�
സിലി�ര ്തടി�ഷണ�െള േചര ്�ുവയ�്ുേ�ാള ്വളെര
വലിയ 1 കി��ം. ചുവ�ിെല തടി�ഷണ�ില ് േവരുകള�െട
കൂ�മാണു�െത�ില ്, മ�യിെല ഓലകള ്നീ�ം െചയത്ാല ്
ഒരുഅര ്�േഗാളവുമായി സാമ�മു� ഒരു ഭാഗം മുകളിലെ�
വൃ�ാകൃതിയില ് േചര ്�ുവ�േപാെല കാണാം. ഓലകള ്
നീ�ംെച�ാതിരു�ാേലാ, കുടേപാെലയു� ഒരു വലിയ
േഗാളെ�േയാ മു�ാല ്േഗാളെ�േയാ ഇലകള ്
ആകാശ�ില ് അഥവാ അ�രീ��ില ്
സൃഷട്ി�ു�തായി കാണാം. േഗാളാകൃതിയും �ബ�വും
ത�ിലു� ബ�െ� ഓം എ� അ��ായ�ില ്
വിശദീകരി�ിരു�ു. അര ്�േഗാളാകൃതിയില ് ഒരു
കുടേപാെലയു� ആകാശ�ിലാണ് ൈദവം
മഹാ�പപ�െ� സൃഷട്ി�ി���െത�ും, ൈദവം
കുടേപാെലയു� ആകാശ�ിന ്െറ വ�ാസം
വര ്�ി�ി��െകാ� ന്��തേകാടികെള എ�തേവണെമ�ിലും
മഹാ�പപ��ില ് കൂ�ിേ�ര ്�ു�താെണ�ും
വിസത്രി�ിരു�ു. െത�ിന ്െറ കാര��ില ്, പുതിയ പുതിയ
ഫല�ള�ം, ഇലകള�ം, ചൂ��ം, െകാതു�ുെമാെ�
നല ്കിെ�ാ�,് െത� അ്ന�െമേ�ാണം ഉയര�ളിേല�്
വളരുകയാണ.് െത�ിന ്െറ ആയു� മ്നുഷ�ന ്െറ ആയു��
േപാെലയുമാണ !്



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 366

ഉയരം കൂടിയ െത�ിെന മറ�ു െകാ�,് ഉയരം
കുറ� െത�ിേല� വ്രുേ�ാള ്, തടിയുെട ഉയരം
കുറയു�െതാഴി�ാല ് ചുവടിന ്െറയും തടിയുെടയും
മ�യുെടയും ആകൃതികള ്�് ഒരു മാ�വും
ഉ�ാകു�ി�.

െത�ിന ്െറഓലകള ്നീ�ംെചയത്ി� ക്ി���ആകൃതി,
മു�റ�തുേപാെല സിലി�ര ്ആകൃതിയിലു� ഒരു
തടി�ഷണ�ിന ്െറ ചുവ�ില ് നൂറുകണ�ിന്
െചറുേവരുകള�ം, മ�യില ് ഒരു അര ്�േഗാളം
കമഴ�്ിയതുേപാെലയുമാണ.് ജീവികളില ്,
�പേത�കി��ം മനുഷ�രിെല പുരുഷ�ാരുെട ലിംഗ�ിന്
േമ�ടി ആകൃതിയേ� ഉ�ത എ്�ു ചി�ി��േനാ�ുക.
അേ�, ലിംഗേമാ എെ�ാരു രീതി അേനകര ്�ു�.്
അതിനു� വിശദീകരണം ആന�ം, പരമാന�ം,
മഹാന�ം, ലിംഗം, മഹാലിംഗം എ�
അ��ായ�ിലു�.്

മഹാലിംഗെ���ി പഠി�ുേ�ാഴും, സൃഷട്ി
നട�ു�ത് ൈദവമാെണ�് സുവ��മാകു�ു.
മഹാശ�ി, �ബ�ം, പരിശു�ാ�ാവ,് �സഷട്ാവ,്
ര�ിതാവ,് മഹായജമാനൻ, മഹാേദവൻ, മഹാേദവി,
മഹാപിതാവ,് മഹാമാതാവ,് മഹാനീതിപതി,
എ�ി�െനയു� ൈദവെ� ഒരു മഹാജീവിെയ
േ�ാെലയും മനുഷ�രൂപ�ിലും കരുതുേ�ാള ്
മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമാണ ൈ്ദവം. (മഹാേദവൻ 
എ�ത് പരമശിവന� എ�് മു�്
സുവ��മാ�ിയിരു�ു.).
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മഹാേദവനായ മഹാപുരുഷനും
മഹാപിതാവുമാണ ൈ്ദവം. മഹാേദവിയായ
മഹാസ�്തീയും മഹാമാതാവുമാണ ൈ്ദവം.
മഹാേദവനും മഹാേദവിയും ഒ�ു

തെ�യാകയാലും മനുഷ�രൂപ�ിലാകയാലും
പുരുഷലിംഗവുംസ�്തീലിംഗവും േചർ �ു�
രൂപമാണ മ്ഹാലിംഗ�ിന ഉ്�ാവുക.
പുരുഷലിംഗവും സ�്തീലിംഗവും േചര ്�ു�

രൂപെമ�ാണ ?് പുരുഷലിംഗം സ�്തീലിംഗ�ിേല�ു
�പേവശി�ുേ�ാൾസ�്തീലിംഗ�ില ്

േചര ്�ിരി�ുേ�ാള ്,സ�്തീലിംഗ�ിന ്െറആകൃതി,
പുരുഷലിംഗ�ിന ്േറതു തെ�യാണ.്അതായത്
സൃഷട്ി നട�ു�ത ൈ്ദവ�ിന ്െറ മഹാലിംഗമാണ.്
ൈദവംഏകമാകയാലും, മഹാേദവിയും മഹാേദവനും,
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും, ഒ�ുതെ�യാകയാലും,
മഹാലിംഗം സ�്തീപുരുഷബ��ള ്�അ്തീതമാണ.്

സൃഷട്ി നട�ു�ത മ്ഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
ൈദവം അഥവാ മഹാേദവി തനി�ാണ.് പരമശിവനു
േപാലും യഥാർ��ിൽ പ�ി� എ�ും മഹാലിംഗം
സൃഷട്ിയുെട �പതീകമാെണ�ും വ��മായി.
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ൈദവം, മഹാ
മാതാവായ മഹാേദവി മാ�തമായി മനുഷ�സ�്തീ
രൂപ�ിൽവര ്�ി�ു�ത എ്�െനെയ�ു േനാ�ാം.

മനുഷ�രുെട ലിംഗവുമായിബ�ി�ി�� തെ�
വിഷയെ�വിശകലനംെച���ു. നൂറുകണ�ിനു
േവരുകള�� െത�ിൻചുവ�ിൽ നി� ഒ്രു സിലി�ർ

േപാെല േമേലാ� െ്ത�ിന ്െറ തടി വളര ്�ു



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 368

നില ്�ു�തുേപാെല, േരാമ�ൂ��ളായ േവരുകള�െട
ചുവ�ില ്നി� ഒ്രു സിലി�ർ േപാെല പുരുഷലിംഗം,
ഇലയി�ാ�െത�ിന ്മ�യുമായിസാദൃശ�മു�
മുകള ്ഭാഗേ�ാെട കാണാം. ഒരു വ�ത�ാസമു�ത,്
പുരുഷൻ നില ്�ുേ�ാഴും,ഇരി�ുേ�ാഴും, ഭൂമി�്
സമാ�രമായി��ാെത േമേലാ� അ്ഥവാ കു�െന
കാണി�.അതു േവണെമ�ില ്പുരുഷന ്മലര ്�ു
കിട�ുകയും കാമചി�കള ്ഉ�ാവുകയും േവണം.
കാമബ��ില ്, പുരുഷന ്കമഴ�്ാലാണ്
മംഗളമാകുക.അേ�ാഴും പുരുഷലിംഗം
േമേലാ�ാവു�ി�.ൈദവ�ിന ്െറ വീ�ില ്

മഹാവാ�ല�ം േതടിെയ�ുേ�ാള ്,കാമകാര��ള ്�്
�ാനമി�. പുരുഷലിംഗ�ിന ്െറആകൃതി
തെ�യാണ സ്�്തീയുെട ലിംഗ�ിനും എ�ു
വ��മാ�ിയിരിെ�,സ�്തീലിംഗ�ിന ്െറ ദിശ
േനാ�ാം.സ�്തീ നില ്�ുേ�ാഴും,ഇരി�ുേ�ാഴും,
ലിംഗം ഭൂമി� ക്ു�െനഅഥവാ ഭൂമിയില ്െത�്

നില ്�ുേ�ാെലആയിരി�ും.വീ�ും
ൈദവീകതല�ിേല� വ്രിക. മഹാമാതാവായ
മഹാേദവി, ഭൂമിയില ്നില ്�ുകേയാഇരി�ുകേയാ
െച��േ�ാള ്, മഹാേദവിയുെട മഹാലിംഗം ഭൂമി�്
കു�െനഅഥവാ ഭൂമിയില ്െത� ന്ില ്�ുേ�ാെല

ആയിരി�ും. േദവാലയ�ില ്മഹാലിംഗം
�പതിഷഠ്ി�ാല ്,ഇരി�ുകേയാനില ്�ുകേയാ
െചയത്ുെകാ�,് മഹാലിംഗം ഒഴിെകയു�
ശരീരഭാഗ�െളഅ�പത��മാ�ിയിരി�ു�
മഹാേദവിയുെട മഹാലിംഗമായി പരിണമി�ു�ു.

േദവാലയ�ില ്എ�ു�വര ്മഹാലിംഗ�ിനു മു�ില ്
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അഭിമുഖമായി നില ്�ുകേയാഇരി�ുകേയാ
െച��േ�ാള ്, മഹാേദവിയും നില ്�ുകേയാ
ഇരി�ുകേയാ െച���തായി കരുതാനാവു�ു.

ഇതുവെരയു�കാര��െള ചുരു�ി പറയുേ�ാള ്,
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി �ബ�വൃ�മായി
െത�ിെനസൃഷട്ി��.ഓലകള ്മാ�ിയ െത�ിന ്െറ
രൂപ�ില ്സ�്തീലിംഗവും പുരുഷലിംഗവുമു�ാ�ി.
ൈദവീകതല�ില ്പറയുേ�ാള ്, മഹാലിംഗം സൃഷട്ി��.
സൃഷട്ി��േവാ,എ�ു േചാദി�ാൽക��െകാേ�ാ,
േലാഹം െകാേ�ാ,എ�ുെകാ�ുേമാ,സിലി�ര ്
ആകൃതിയിലും, ഒര�െ�അര ്�േഗാളാകൃതിയിലും
ഒരു രൂപമു�ാ�ിഅതിെന ഭൂമി� ല്ംബമാ�ി
നിര ്�ിയാൽ മഹാലിംഗ�ിന ്െറ �പതീകമായി.ചു�ി
നട�ു േനാ�ുേ�ാഴും ഒേരആകൃതി മാ�തം. മനുഷ�ര ്
ത�ള�െട നാവ പ്ുറേ��ു നീ�ിയാൽ ലഭി�ു�
നാവിന ്െറആകൃതിയാണ മ്ഹാലിംഗെ�എ�െന

ചു�ിയാലും കാണുക.

സൃഷട്ിയുെട �പതീകമായി മഹാലിംഗെ�
സ�ീകരി�ുേ�ാള ്,സത�ം അഥവാ ഭൗതികരൂപം

മാ�തേമആയു��. ധര ്�കാര��ള�ം നീതികാര��ള�ം
ബാ�ിയു�.്അഥവാ�ിതി,സംഹാരം എ�ിവയ�്്
മഹാലിംഗവുമായു�ബ�െ�വിശദീകരി�ണം.
ഈഅ��ായ�ില ്േചര ്�ാല ്ഭംഗി കുറയും
എ�തുെകാ� �്പസത്ുത വിശദീകരണംആന�ം,
പരമാന�ം, മഹാന�ം, ലിംഗം, മഹാലിംഗം എ�
അ��ായ�ില ്സുവ��മായി വിശദീകരി�ി���.്
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�ിതിയിൽ,അഥവാ ജീവിത�ിൽ,അഥവാ
ജീവിത�ിന ്െറ ധര ്��ളില ്ലിംഗ�ിനു�

പദവിയും വിേശഷതകള�മാണ വ്ിവരി�ത.്അ�നും
അ�യ�്ും. മകനും മകള ്�ും ഒെ�

പരമാന�മായിരി�ു�കാമാന�െ�അവരവരുെട
ലിംഗ�ിലൂെട മഹാമാതാവായ മഹാേദവിയുെട
മഹാലിംഗം ലഭ�മാ�ിയിരി�ുകയാണ.്ആകയാല ്
�ിതിയുെടഅഥവാ ധര ്��ിന ്െറ �പതീകമായി
മഹാലിംഗെ�സ�ീകരിേ��തു�.്ഇനിയു�ത്
നീതികാര��ളാണ.്അതായത,്സംഹാരം എ�

ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിന മ്ഹാലിംഗവുമായു�
ബ�െ�വിശദീകരി�ണം :

സംഹാരെമ�തുെകാ� ജ്ീവികള�െടഅഥവാ
മനുഷ�ന ്െറആ�ീയസാ�ാത�്ാരെ�യാണ്
ഉേ�ശി�ു�ത.്സംഹാര�ിലും പരമാന�മായ
കാമാന�ം തെ�യാണ മ്ുഖ�ം എ�ത,്

സംഹാരെ�യും ലിംഗവുമായിബ�ി�ി�ു�ു.
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരമായ ന��ത�ിെല
ൈഹ�ഡജന ്ഹീലിയംബ�ം പരമാന�മായ

കാമാന�െ�കുറി�ു�ു.

മ���ജീവികെള��ി പറയുേ�ാള ്,ആദിസൃഷട്ിയായ
മ��ം മാ�തം േനരി��ം, പിെ�യു� മ���ള�ം
മ���ജീവികള�ം പരിണാമ�ിലൂെടയും

നട�െ�ടു�ു.കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�, മാ�തമ�
ബ�െ�� ശാസ�്തപാഠ�ള ്ഇനിയും പൂര ്�മായി

െവളിെ��ി�ി�.
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സംഹാരേദവനായി പരമശിവെന നിയമി�ി���േ�ാ
എ� ച്ി�ിേ��. പരമശിവനിലൂെടസംഹാരം
നിര ്�ഹി�ു�ുഎേ�യു��.ബ�െ��എ�ാ
ശ�ികള�ം മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട

മഹാലിംഗ�ില ്കുടിെകാ���ു. മനുഷ�രിൽ �പസവം
എ�സൃഷട്ി നട�ു�ത,് മഹാലിംഗ�ിൽനി�ും

ഉ�വി�ു �തായി കണ�ാ�ുേ�ാള ്,
ൈദവീകതലമാവു�ു. �പസവേ�ാെട മറുപി�എ�
േപരിലു� ഗര ്ഭആവരണം പുറ�ുേപാകുേ�ാള ്,
മഹാലിംഗ�ിലൂെട യു�സൃഷട്ി�പ�കിയ
പൂര ്�ിയാവുകകൂടിയാണ.് മു�യിലൂെട

കു�ു�െളസൃഷട്ി�ാന ്മഹാനി�യ◌ി�ി���
ജീവികളിൽഅത മ്ു�കള�െട േതാടാണ.്

മഹാേദവി,തന ്െറ �പതിനിധിയും മഹാദാസനുമായ
പരമശിവന മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�തായ

മഹാഹൃദയംഎ�ഓംകാരെ� �പവര ്�ി�ി�ു�ത്
മഹാശ�ി ലിംഗം എ�ുകൂടി വിേശഷി�ി�ാവു�
മഹാലിംഗമാണ,്എ�ും െതളിയുകയാണ.്
അ�െനയാകുേ�ാള ്, മഹാേദവിെയഅഥവാ
മഹാശ�ിയായൈദവെ�മഹാലിംഗ �പതിഷഠ്
െകാ� �്പതീകമാ�ു�ത മ്ഹാശാസ�്തപരമാെണ�്
െതളിയു�ു. �ബ�വുമായിബ�െ�ടു�ുകയാലാണ്

ഓം,ഓംകാരം, മഹാലിംഗം എ�ിവെയ
വിശദീകരി�ുേ�ാള ്,അവഓേരാ�ും
മഹാേദവിയാെണ� േ്താ�ിേ�ാകു�ത.്

�ബ��ിന ്െറ മായാ�പകടന�ില ്മനുഷ�ന ്െറ
ചി�കെളതാേലാലിേ��തി�. മഹാ�പപ��ിെ�
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സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�െള മുഴുവനും
മഹാശ�ിയും, മഹായജമാനനും, മഹാപിതാവും,
മഹാനീതിപതിയും, മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായ
മഹാജഗദംബ മാ�തമാണ ന്ിര ്�ഹി�ു�ത എ്�ു
മന�ിലാ�ിയാൽകാര��ൾ ലളിതമാകു�ു.

ലളിതമായ മഹാലിംഗെ�അഥവാ മഹാശ�ി
ലിംഗെ�മഹാശ�ിയായൈദവെ� �പതീക
മാ�ു�വി�ഗഹമായി �പതിഷഠ്ി�ാന ്കഴിയുെമ�്
മഹാശാസ�്തപരമായി െതളിയി��കഴി�ു.

// മഹാേദവിയുെട മഹാസാ�ി��ം, മഹാലിംഗ
നിര ്�ാണം, മഹാലിംഗേ�ാടു� മനുഷ�രുെട
െപരുമാ�ം, മഹാലിംഗെ�മുന ്നിര ്�ിയു�
�പാര ്�ന, മഹാലിംഗെ�മുന ്നിര ്�ിയു�
ആരാധന, മഹാലിംഗ�ില ്പരമശിവെന
�പത��മാ�ല ്, മഹാേദവി മഹാലിംഗ�ില ്
�പത��മാകു�ത ത്ുട�ിയകാര��െള ഇനി

വിശദീകരി�ാം // :
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മഹാേദവിയുെട മഹാസാ�ി��ം

മഹാ�പപ��ിെല ഓേരാ പരമാണുവിലും
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി ഉ�.് എ�ാല ്,
മഹാശാസ�്ത�പകാരമു� ഭവനം കു�ു�ള ്
മഹാേദവി� ന്ിര ്�ി�� നല ്കുേ�ാള ്, കു�ു�െള
സേ�ാഷി�ി�ു�തിനായി�് മഹാമാതാവായും,
മഹാശ�ിയായും, മഹാനീതിപതിയായും മഹാേദവി
മഹാഎഴുെ����താണ.് ധര ്�ശാസ�്തപരമായി�്
മഹാേദവിയുെട വീടിേനാടും മഹാേദവിേയാടും
െപരുമാറുേ�ാള ് മഹാേദവിയുെട �പേത�ക മഹാ
സാ�ി��ം ഉ�ായിരി�ു�താണ.് ധര ്�ശാസ�്തപര
മായി� െ്പരുമാറിയിെ��ിൽ മഹാേദവിയുെട �പേത�ക
മഹാസാ�ി��ം ഉ�ായിരി�ു�തുമ�.

മഹാലിംഗ �പതിഷഠ് നിർ�ാണം

മഹാലിംഗ�ിന ്െറആകൃതി േവണെമ��ാെത
ക��െകാേ�ാ, േലാഹം െകാേ�ാ, മനുഷ�രുെട
സൗകര�ം േപാെല നിര ്�ി�ുകേയ േവ�ൂ.
മഹാേദവിെയേയാ മഹാലിംഗെ�േയാഅ�,
െവറുെമാരു �പതീക�പതിഷഠ്യാണ ന്ിര ്�ി�ു
�െത�ും, മഹാശാസ�്ത�പകാരംഅറിയി�

സൗകര��െള െചയത്ുെകാ��ാെത മഹാേദവി
േയാട വ്�ു താമസി�ു�തിന അ്ഭ�ര ്�ി�ു
വാൻ മനുഷ�ന േ്യാഗ�തയിെ��ുംഅറിയണം ....
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1അടി മുതൽ േമേലാ� എ്�തഅടിവെര ഉയര�ിലും
മഹാലിംഗ�പതിഷഠ് നിര ്�ി�ാവു�താണ.്വലിയ
വീടാണ ന്ിര ്�ി�ു�െത�ില ്�പതിഷഠ്യ�് 5്അടി
ഉയരം ന�ത.്എ�ാൽ , ഉയരം കൂ�ിയാൽ,

മാനുഷികമായി കഴുകാൻസാധി�ു�ത�,ഏണി
േപാെലയു�വപാടി�ാ എ�റിയണം. െത�ിെ�
ചു�ളവ മ്ഹാലിംഗ�ിനു സ�ീകരി�ാവു�താണ്

എ��ാെതആവകകാര��ളില ്കണ�ുകള��ാ�ി
വിഷയ�ിെ�സ�െയ േമാശെ�ടു�രുത.്

മഹാലിംഗെ�മ� മ്ാ�ി �പതിഷഠ്ി�ുകഎ��ാെത
പീഠം േവ�തി�. മനുഷ�ര ്� െ്താടാൻസാധി�ാ�

ദൂര�ില ്േവലിേപാെല ഒരു തട�ം
സൃഷട്ിേ��തു�.് മനുഷ�ര ്�ഇ്ഷട്മു�സുഗ�

പുഷപ്െ�ടികെളെ�ാ� ഒ്രു റിംഗ്
േപാെലയു�ാ�ാവു�താണ.് 2അടിയിൽ കൂടുതൽ
ഉയരമി�ാ�കു�ിെ�ടികൾ മതിയാകും. മഹാലിംഗം

ശു�ിെ�ടു�ു�ജലം െകാ� അ്വ
നന�ുെകാ��ം, �പേത�കം നനയേ്��തി�.
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െചടി�ുെവളിയില ്ചുേ�ാടു ചു��ം
മ��െകാ�ുതെ�യു� റിംഗാകൃതിയിലു� നട�ാത.
നട�ാതയുെട വീതി എ�തേവണെമ�ിലുംആകാം.
എ�ിരി�ിലും 10അടിയിൽ കുറയരുത.്
നട�ാതയ�്ു െവളിയില ്വീ�ും റിംഗേ്പാെല
നട��ല ്. നട��ലിേലയ�്ാണ പ്ുരയിട�ിനു

െവളിയില ്നി�ുമു� 4 പാതകള�ം എ�ിേ�രു�ത.് 4
പാതകള�ം ഒഴിെകയു� ഭാഗ�ാണ പ്�ല ്അഥവാ
േമല ്�ൂര െകേ��ത.് നട��ലിന ്െറ വീതി 20

അടിയില ്കുറയരുത.് നട�ാത ഒഴിെകയു�തറയില ്
കരി���പാകിസു�രമാ�ാം. മഴയ�ും

െവയില�ും േദവാലയ�ില ്വരു�വര ്�ക്യറി
നില ്�ാനും,ഇരി�ാനും കിട�ാനും,
വി�ശമി�ാനുമായാണ പ്�ല ്െക���ത.്
െതേ�ാലെകാേ�ാ,അതാതു കാല�ളില ്
ലഭ�മാകു� െമ�മായ മ�� വസത്ു�ള ്െകാേ�ാ
േമല ്�ൂരയാകാം. പ�ലിനു മു�ിലു�

�പാര ്�നയ�്ു�നട�ാതയിലും, പ�ലിലും ഒെ�
െവ�ം െക�ിനില ്�ാെതപുറേ�യ�് ഒ്ഴുകി

വൃ��ള ്�ല്ഭി�ും വ�ം െവ��ാല ്ഉ�ാ�ണം.

മഴെവ�ം മ�ില ്ഒഴുകുകഎ��ാെതക��കള ്
തറയില ്പാകി മ�ിേനാട അ്നീതി കാ��.
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി മഹാശാസ�്തെ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കിയവര ്�ു മാ�തമാണ്

ൈദവെ�ആരാധി�ുവാന ്േയാഗ�ത ഉ�ത.് മായ
�പത��മായ േശഷം മാ�തേമ േയാഗ�ത

േനടി�ുട�ുകയുമു��.
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മഹാലിംഗ �പതിഷഠ്േയാടു� മനുഷ�രുെട
െപരുമാ�ം

മഹാലിംഗെ� �പതിഷഠ്ി��െകാ� ശ്ാസ�്തപരമായ
വി�ഗഹ�പതിഷഠ് നട�ാെമ��ാെത വി�ഗഹെ�
ആരാധി�ാൻ പാടി�ാെയ�ും; വി�ഗഹ�ിൽ നിേ�ാ
എ�ിലും നിേ�ാ മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
െവളിയിലിറ�ി വരുേ�ാൾ / �പത��െ�ടുേ�ാൾ,
മഹാേദവി അനുവദി�ു�ുെവ�ിൽ മഹാേദവിെയ
ആണ്ആരാധിേ��ത്എ�ും; ക��െകാേ�ാ
മരംെകാേ�ാ േലാഹംെകാേ�ാ ഒെ� നിര ്�ി�
വി�ഗഹെ� ആരാധി�ാന ് പാടി� എ�ും ഈ
അ��ായ�ിന ്െറ ആരംഭ�ില ് വിശദീകരി�ിരു�ു.
മഹാഗൗരവമായതു െകാ�ാണ് ആവര ്�ി�ത.്
വി�ഗഹം എ�ു വിേശഷി�ി�ു�ത മ്ഹാലിംഗെ�
യാണ എ്�റിയുക. മഹാശ�ിയും, മഹാേദവിയും,
മഹാേദവനും, മഹാപിതാവും, മഹാമാതാവും,
മഹായജമാനയും, മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവെ�
മാ�തമാണ എ്�ായേ്�ാഴുംആരാധിേ��ത.്

മഹാ�പപ�െ� �പസവി� മഹാലിംഗമായി
കരുതുേ�ാൾ, ൈദവീക തല�ിലാണ മ്നുഷ�ന ്െറ
ചി�കൾ  �പവര ്�ി�ുക. അേത സമയം, മനുഷ�
മഹാമാതാവായി എഴുെ���കയാൽ മാനുഷിക
തല�െളയും േചര ്േ��തു�.് അന�രുെട
ലിംഗ�ിൽ െതാടാനും, ത�ള�െട ലിംഗ�ിൽ
അന�െരെ�ാ�് െതാടീ�ാനും, ലിംഗ�ിൽ 
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പുഷപ്�ൾ  വിതറാനും മനുഷ�ർ ത�ാറായി�ൂടാ
എ�തുേപാെല, മഹാേദവിയുെട മഹാലിംഗെ�
മനുഷ�ർ  െതാടു�ത സ്ഭ�മ�*. പൂവി�്അഭിേഷകം
െച���തും അഥവാ പൂജി�ു�തും സഭ�മ�.
മാ�തേമാ, മഹാേദവി മഹാ�പപ��ിൽ
സൃഷട്ി�ി��� പൂ�േളാ വസത്ു�േളാ െകാ��ാെത
മനുഷ�ര ്�് പൂജി�ാൻ കഴിയിെ��ിരിെ�,
മഹാേദവി സൃഷട്ി�ു� പൂ�െളെ�ാ�്
മഹാേദവി�ുതെ� പൂജ െച���ത േ്ഭാഷ�്ാണ.്
തെ� കു�ു�ള�െട ആന�കരമായ ജീവിത�ിനു
േവ�ി ൈദവം നല ്കിയവെയ, ൈദവ�ിെന�
േപരിൽ തിരി�� നല ്കു�ത,് ൈദവെ�
നി�ി�ുകയാണ.് ൈദവം നല ്കിയ ഭൗതിക
വസത്ു�െള ൈദവ�ിനു തെ� തിരി��
നല ്കണെമ�് വ�ാ� േമാഹമാെണ�ിൽ,
ഓേരാരു�രും ത�ള�െട സർ�
സ��ുകെളയും, ഭ�ണം, ഉടു�ിരി�ു�
വസ�്തം ഉള ്െ�െട ഉ�വെയയും, േപാരാ
ശരീരെ�യും ആ�ാവിെനയും ൈദവ�ിനു തിരി��
നല ്േക�ിവരും. ൈദവെ� േനരിൽ കാണുവാൻ
ഭാഗ�മു�ാകുേ�ാള ്, അ�രം സമര ്�ണെ���ി
ചി�ി�ാന ് കഴിയു�ുെവ�ില ് അത്അേ�ാഴെ�
കാര�മാെണ��ാെത ക��െകാേ�ാ േലാഹം
െകാേ�ാ ഒെ�യു� ഒരു �പതിഷഠ്യ�്ു മു�ില�
അ�രംഅഭ�ാസ�ള ്നടേ��ത.്

മഴയും െവയിലും മനുഷ�ര ്�ുേവണം എ�തുേപാെല
മഹാേദവി�ും േവണം (ഭാവന!). മഹാലിംഗ�ിന്
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(�പതിഷഠ്യ�്)് േമല ്�ൂര പാടി�. ഭൂമിയിെലാെ�യു
മു� തന ്െറ അേനകം കു�ു�ള ് മഴയും
െവയിലുേമ�� കഴിയുേ�ാള ്, മഹാേദവിയും അവെയ
ഏല�്ണം. ഇനിെയാ� മ്ഴെയയും െവയിലിെനയും
ആന�മായി കാണണം എ�താണ.് മാ�തമ�,
േയാഗ�തയി�ാ�വർ മഹാലിംഗെ� ശു�ിെച��
�ത മ്ഹാേദവി� ഇ്ഷട്മ�. മഴയും െവയിലും കാ��ം
െകാ� ശ്ു�മാകുെ��ിൽ ശു�മായാൽ മതി. ഒരു
ചില സ�്തീകള ്�് സഹി�ാന ് വ�ാെത
മഹാലിംഗെ� െവ�െമാഴി�് ശു�ി െച�ാൻ 
േതാ�ിയാൽ, അവർ ആദ�ം മഹാേദവിയുെട
പശു��രയിൽ െച��കയും, അവിടം വൃ�ിയാ�ിയ
േശഷം മാ�തം, മഹാലിംഗെ� െവ�ം മാ�തെമാഴി�്
കഴുകുകയും െച��ക. മഹാേദവിെയ സമ്രി�ാം,
േദവീ ശരണം, ഓം ശിവായ നമഃ, ഓം നമഃ ശിവായ,
അേ� ശിവാ എ�◌ിവയിൽ ഒ� േ്വണെമ�ിൽ 
ഉ�രി�ാെമ��ാെത മ���ൾ എ� േപരിൽ 
േവഷംെക�ലുകൾ പാടി�. ഒരു ചില പുരുഷ�ാർ�്
മഹാലിംഗെ� ( �പതിഷഠ്െയ ) െവ�െമാഴി� ശ്ു�ി
െച�ാൻ േതാ�ിയാൽ അവർ ആദ�ം മഹാേദവിയുെട
വീ�ിെലയും സ��ം വീ�ിെലയും ക�ൂസ,് കുളിമുറി
എ�ിവ കാണണം, അവെയ വൃ�ിയാ�ിയേശഷം
മാ�തം, മഹാലിംഗെ� െവ�ം മാ�തെമാഴി�്
കഴുകുകയും െച��ക. മഹാേദവിെയ സമ്രി�ാം,
േദവീ ശരണം, ഓം ശിവായ നമഃ, ഓം നമഃ ശിവായ,
അേ� ശിവാ എ�ിവയിൽ ഒ�് ഉ�രി�ാം.
മ���ൾ എ� േപരിൽ  േവഷംെക�ലുകൾ 
പാടി�ാെയ�ആ്വർ �ി�ു�ു.
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മനുഷ�ർ  ത�ള�െട ലിംഗ�ിെ� അടു� വ്ിള�ു
െവയ�്ി� എ�തുേപാെല, മഹാലിംഗ�ിെ�
അടു� യ്ാെതാരു വിള�ുകള�ം പാടി�. രാ�തിയിൽ
മഹാലിംഗ�ിനു വളെര ദൂര�ായി�,് മനുഷ�രുെട
ആവശ��ിന വ്ിള�ു െവയ�്ാം. േദവാലയ�ിൽ 
വരു�വര െ്ചരു� േ്ദവാലയ��രയിട�ിനു െവളിയില ്
ഉേപ�ി�,് ന�പാദരായി നട�ാതയിലൂെട വരു�ത്
ന�ത്എ��ാെത െചരു� ഉ്പേയാഗി �ു�വെര
വില�ി�ൂടാ. വസ�്തധാരണ െ���ി പറയുേ�ാൾ,
ൈദവ നി� : ആന� നി� (സദാചാര
ശാസ�്തം:കാമാന�ം /െസകസ്)് എ�അ��ായ�ിൽ
വിശദീകരി�ി���.് ശരീര അവയവ�െള ധർ�ശാ
സ�്തപരമായി മറയ�്ുക എ��ാെത വസ�്തകാര�
�ളില ് മ� ന്ിബ�നകളി�. പുരുഷ�ാർ  െപാ�ിള�ം
കാൽ മു��ം മറ��� വസ�്തം ധരി�ണം. ഷർ �/്ഉടു�്
നിർ��മ�. ഷര ്�ി�ാെതയും �പേവശി�ാെമ�ും,
വ��ി�് അസൗകര�മിെ��ിൽ ഷർ� ് ഇടണം
എ�ുമാണ;് െപാ��ം കാ�ാൻ പാടി�എേ�യു��.

മഹാേദവി�ായി ഉ�ാ�ിയ വീ�ിൽ(േദവാലയ�ിൽ) 
മഹാലിംഗം �പതിഷഠ്ി�� കഴി�ാൽ  എ�ാമായി.
സൗദി അേറബ�യിലു� മ�യിെല പ�ിയിലു�
കഅബ്െയ ചു��േ�ാെല, ഒരു തവണ ചു�ിനട�്
കാണാം. മഹാലിംഗ�ിനു മു�ിൽ സാഷട്ാംഗം
നമസ�്രി�ാൻ  മഹാേദവി മഹാഅനുവദി�ി���ത്
ൈദവെ� ആരാധി�ാനു� �പേത�ക ജ��ിൽ,
േയാഗ�ത േനടിയ േശഷം മാ�തമാണ.്
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മഹാലിംഗം െകാ�ുമാ�തം മഹാേദവി� മ്ഹാപുര /
വീട ഉ്�ാ�ാൻ കഴിയുെമ�ിലും, മഹാേദവി അത്
അനുവദി�ു�ി�. മഹാശ�ിയായ ൈദവെ�,
മഹാേദവിെയ� രീതിയിൽ  കാണുേ�ാൾ , മാനുഷിക
രീതിയിലു� സൗകര��ൾ ഒരു�ണം. മഹാേദവിെയ
കാണാെന� േപാെല, മഹാലിംഗെ� ദർ ശി�ാനും
�പാർ �ി�ാനും എ�ു�വർ �് മനുഷ�രിലൂെട
തെ� പരിഹാരം ഉ�ാവണം. സമൂഹ�ിെല
പാവെ��വർ�്ആ�ശയമു�ാവണം. പാവെ��വര ്
േദവാലയ ഭൂമി ൈകേ�റിയാല ്,അവെര തട�ുകൂടാ.
േദവാലയെ� പരസ�മായി അവർ നശി�ി�ാലും
അവെര തട�ുകൂടാ. പാവെ��വരുെട �പശന്�െള
പരിഹരി�ാ� ഭരണാധികാരികള�ം ജന�ള�ം
വസി�ു�നാ�ിൽ മഹാേദവി� വ്സി�ാനാവി�.

സ�ാരികള ്�്യാ�തയ�്ിെട വി�ഗഹ �പതിഷഠ്
നട�ി�െ� �പാര ്�ി�ാന ്െകാതി േതാ�ിയാല ്, 2
ൈക�ു�ിളിലുമായി പ�മെ�ടു� 1്0 െസ�ന ്റില ്
താെഴ സമയംെകാ�് ൈകകള ്െകാ�ു തെ�
അമര ്�ി ഭൂമിയില ് വ�ാല ് അത മ്ഹാലിംഗമായി.
�പാര ്�ന കഴി�് മഹാലിംഗ�പതിഷഠ്െയ
ൈകകള ്െകാ�ു തെ� ഉട��കളയുക.

ഭൂമിയിെല�ും െത�ുകള�െടയും കു�ുകള�െടയും
മലകള�െടയും പര ്�ത�ള�െടയും രൂപ�ില ്
മഹാലിംഗം നിറ�ിരി�ുകയാണ.് തീര ്�ി�, മനുഷ�ര ്
നിര ്�ി�ു� മി�യ��ഭാഗ�ളിലും മഹാലിംഗമു�.്
കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.
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മഹാലിംഗ �പതിഷഠ്െയമുൻ നിർ�ിയു�
�പാർ�ന

�പാര ്�നകള�ംആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം
എ�അ��ായ�ില ്�പാര ്�നെയ��ി സുദീര ്ഘമായി
വിശദീകരി�ി���.് മഹാേദവിെയ �പത��മായി
കാണാന ്കഴിയു�ിെ��ില ്േപാലും മഹാലിംഗ
�പതിഷഠ്യുെട മു�ില ്വ� �്പാര ്�ി�ുേ�ാള ്

മനുഷ�ര ്� ഒ്രു �പേത�ക മന��ഖം ലഭി�ു�താണ.്

മഹാേദവിയുെട ഭവന�ിെല�ു� ഭരണാധികാരികൾ 
ഉൾെ�െടയു� ഭരണകാര�ാലയ�ിെല േജാലി�ാരിലൂെട
ജന�ള�െട ന�ായമായആവശ��ൾ � ഉ്ടെന ഭൗതിക
പരിഹാരം ഉ�ാ�ു�ു.ശുചിത�ം വിഭാഗ�ിൽ 
�പവർ �ി�ു�വെരസാമൂഹ� �പശന്�ളിൽ 
ജാഗരൂകരാ�ു�ു.കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.

മഹാലിംഗ �പതിഷഠ്െയമുൻ നിർ�ിയു�
ആരാധന

ൈദവെ�ആരാധി�ാന ്മനുഷ�ര ്േയാഗ�ത
േനേട�തു� എ്�അ��ായ�ില ്സുദീര ്ഘമായി
വിശദീകരി�ിരു�ു. മുകളിൽ പലയിട�ളിലും
പരാമർശി�ിരു�ു.ൈദവ�ിൽനി�ും േനരി�്
േയാഗ�ത േനടിെ�ാ�,്ആരാധനയ�്്

എ�ു�വര ്�,് മഹാേദവിെയ �പത��മായി
കാണാന ്കഴിയു�ിെ��ില ്േപാലും, മഹാലിംഗ
�പതിഷഠ്യുെട മു�ില ്വ�ആ്രാധി�ുവാനും
�പാര ്�ി�ുവാനും കഴിയുേ�ാള ്ഒരു �പേത�ക

മന��ഖം ലഭി�ു�താണ.് മഹാലിംഗ �പതിഷഠ്യുെട
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മു�ിൽ മ�ിൽ 10 നിമിഷ�െള�ിലും കിട� അ്വര ്
നിര ്��മായും സാഷട്ാംഗം നമസ�്രി�ണം,
എ�ാല ്മഹാശാസ�്തം േനടി�ഴി�അവെര
അ�രം കാര��ള ്ഉപേദശിേ��തി�.

അവര ്�റിയാം,എ�ു േവണം,എ�െന േവണെമ�.്
െപാതുജന�ള�െടഅറിവിേല�ായി പറയുേ�ാള ്
ശാസ�്തീയമായആരാധനാ വാചകം, 1തവണമുതല ്3
തവണവെര െചാ��കയാണ അ്വര ്െച���ത.്
േദവാലയ�ില ്തിര�ിെ��ില ്സാഷട്ാംഗം

കിട�ുെകാ� 3്തവണെചാ�ണം,തിര�ുെ��ില ്
ഒരു തവണയും.ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി
ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം
എ�ാണ െ്ചാ��ക. മഹാശാസ�്തം േനടി�ഴി�
അവര ്� മ്ഹാേദവിയുെട ഭവനം ശുചിയാ�ാനും
മഹാലിംഗെ�െവ�ംെകാ� ക്ഴുകുവാനും
അവകാശവുംഅധികാരവുമു�.്അവര ്സ�യം
െച���തുമാണ.് മാ�തമ�,ശുചിത� പാതയിലും,
ആവശ�പാതയിലും നില ്�ു�വെരകാണുകയും
േകള ്�ുകയും െചയത് പ്രിഹാരെമടു�ാന ്അവര ്
ഭരണാധികാരികേളാട മ്ഹാശാസ�്ത�പകാരം
ആ�ാപി�ുകേയാആവശ�െ�ടുകേയാ

െച���താണ.് േദവാലയ�ിൽ സ�യം പൂജാരികേളാ
പുേരാഹിതേരാആവാൻ �ശമി�ി�ാ എ�തുേപാെല,
പുേരാഹിതരീതികൾ ഉ�ാവാെതകാ�ാൻ അവർ
�ശ�ി�ു�തുമാണ.് ധർ �ശാസ�്തപരമായസ�യം
ബാ��തയാണത.്കൂടുതൽവിസത്രി�ു�ി�.
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മഹാേദവി, മഹാലിംഗ �പതിഷഠ്യിൽ
മഹാ�പത��മാകും !

മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്ം േപാെലെയ�ാം
മഹാലിംഗ�ിൽ �പത��മാകു�താണ.്
മഹാഇഷട്െമ�ത വ്��ികള�െട ധര ്�ശാസ�്ത

പാലനെ�ആ�ശയി�ിരി�ു�ു.

പരമശിവെന മഹാവാഹനമായ മഹാനരസിംഹമായി
മഹാഅനു�ഗഹി�ുകയും, മഹാനരസിംഹ�ിെ�
ചുമലിൽ മഹാേദവി മഹാ�പത��മാകു�തുമാണ.്
മഹാേദവി �പസത്ുത മഹാഭാഗ�ം എ�ായേ്�ാഴും
പരമശിവനു മാ�തം മഹാഅനു�ഗഹി��
നല ്കു�താണ.് ... ൈവകാെത �പസത്ുത മഹാഭാഗ�ം
ഈയു�വനു ലഭി�ുെമ�ും അറിയു�ു.
മഹാനരസിംഹെ���ി പറയുേ�ാള ്, ചി�ത�ളിലും
സിനിമയിലും ഒെ� ഈയു�വനും ക�ി���തായ
രൂപ�ിന് ഉപരിയായി��� മഹാരൂപമാെണ�ാണ്
അറി�ി���ത.് എ�ാൽ  മഹാേദവി പൂര ്�മായും
െവളിെ�ടു�ിയി�ി�. ആകയാൽ കൂടുതല ്
വിശദീകരണ�ൾ  നല ്കാൻ  തല ്�ാലം കഴിവി�.
ഈയു�വെന മഹാനരസിംഹമായ അവിടുെ�
വാഹനമാ�ുവാന ് എ�ായേ്�ാഴും കനിേയണേമ....
ഈയു�വന ്അറി�ും അറിയാെതയും കാ�ിയി���
പിഴവുകള ്�,് അ�േയാ മഹാേദവി, മനുഷ�െര�ാം
കാണ ്െക ഈയു�വന ്െറ െചവി�ു പിടി��ം
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ശരീര�ില ് ചവി�ി െമതി��ം മഹാശി�ി�്
ഈയു�വെന എ�ായേ്�ാഴും മഹാസംശു�നാ�ി
കരുതണേമ ... ൈദവ�ിെ� �പിയെ�� കു�ു�േള,
പരമശിവനും �പാര ്�ി�ു�ു�;് �പാർ�നകൾ
േവെറയുമു�;് �പാർ�ന അടി�ാന പരമായി
പരമശിവെ� സ�കാര�മാണ;് മഹാേദവിയുെട
മഹാഇഷട്�പകാരം പരിഷ�്രി�ു�തുമാണ.്
�പാർ�നകൾ കാല�ിനും ആവശ��ൾ�ും
അനുസരി�് മാറണെമ�ത് എ�ാ മനുഷ�ർ�ും
ബാധകമാണ.്

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

മഹാലിംഗ �പതിഷഠ്യിൽ,പരമശിവെന
�പത��മാ�ു�താണ !്

മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹ�ാൽ ,
മഹാേദവിയുെട �പതിനിധിയും മഹാദാസനും
�പപ�പിതാവുമായ പരമശിവെന,
മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട് �പകാരം,
മഹാലിംഗ�ിൽ �പത��മാ�െ�ടു�

സ�ർ ഭ�ള��ാകു�താണ.് മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി,തെ� ഭാഗവും മഹാദാസനുമായ

പരമശിവന ന്ല ്കു� മെ�ാരുബഹുമതിയാണത.്
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മഹാേദവനും മഹാേദവിയും മഹാശ�ിയായ
മഹാജഗദംബതെ�യാണ.്എ�ിരി�ിലും 50
വര ്ഷ�ിൽ ഒരി�ലു� മഹാശിവരാ�തിയിൽ,

മഹാേദവി, പരമശിവെന മഹാശിവനും, മഹാേദവനും
മഹാേദവിയുമാ�ു�ു�.് മഹാലിംഗ�ിൽ
മഹാശാസ�്തപരമായി �പത��മാ�ുവാനു�
േയാഗ�ത പരമശിവനു നല ്കു�തിന ്െറ ഭാഗം
കൂടിയാണത.് മഹാേദവിയുെട മഹാവാഹനമായ
മഹാനരസിംഹ�ിന ്െറ രൂപ�ിലൂം, മഹാേദവി

നി�യി�ു� മ�� രൂപ�ളിലും, മഹാ�പപ��ിെല
ആവശ��ള ്�ായി മഹാേദവി മഹാലിംഗ�ിൽ 
പരമശിവെന �പത��മാ�ു�താണ.്

പരമശിവന 4്◌ാമെ��ാനമാണ്
മഹാശ�ിച�ക�ിലു�ത.്ആദ� 3
�ാന�ളിലൂെട മഹാേദവി

മഹാ�പപ��ിന ്െറ �സഷട്ാവും, ര�കയും
മഹാനീതിപതിയുമായിരി�ു�ു. പരമശിവൻ
േചരുേ�ാൾസത�ം ശിവം സു�രംആകു�തിന്
വീട,് മുറി, ഭി�ി,എ�ി�െന �പപ�
കാര��ളിെല�ാം മഹാേദവി 4െന

ഉയർ�ിയി���;് മഹാനീതിയുെട വളെരെ�റിയ
ഒരു ഭാഗെ�യാണ പ്രമശിവനിലൂെട മഹാേദവി

െച���െത�ിലും.
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മനുഷ�രുെടആന�കരമായ ജീവിത�ിനു േവ�ി
മഹാേദവി മഹാരചനകെള നാടക�ൾ േപാെല
ആവിഷ�്രി�ു�തും, മഹാേദവിയുെട മഹാ
ഇഷട്�ൾ �പകാരം, പരമശിവൻ മഹാരചനകളിെല
ഏകനായകനായും, മഹാേദവി മഹാനായികയായും
അവതരി�ു�താണ.്കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.

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

േദവാലയ�ൾ എ�േപരിൽ ഭൂമിയിെല�ും
ഇ�ു�വ േദവാലയ�ള�.

മഹാശ�ിയായും �ബ�മായും മഹായജമാനയായും
മഹാഭരണാധികാരിയായും മഹാനീതിപതിയായും
മഹാമാതാവായും മഹാപിതാവായും മഹാേദവനായും
മഹാേദവിയായും സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര
കര ്�ാവായൈദവെ�കരുതാനാവുെമ�ും,

ശാസ�്തീയമായ �പാര ്�നകള�ം �പാര ്�നാ രീതികള�ം
ആരാധനാ കാര��ള�ംഎെ�ാെ�യാെണ�ും
എ�െനെയാെ�യാെണ�ുംഅടി�ാനപരമായി

വിശദീകരി�� കഴി�ു.

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി, ൈവകാെത ഭൂമിയില ്
മായ �പത��മാ�ുേ�ാൾ മഹാശാസ�്തപരമായ
േദവാലയ�ൾനിർ �ി�െ�ടു�താണ.്

ഭൂമിയിെല�ും ഇ�ു� യാെതാരു േദവാലയ�ള�ം
ധര ്�ശാസ�്തപരമായ� അഥവാ ൈദവീകമായ�
�പവര ്�ി�ു�െത�് സുവ��മാ�ി�ഴി�ു.
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ൈദവ�ിന ്െറ േപരിലും ൈദവ�ിെന� േപരിലും
വീട/്ആലയം ഉ�ാ�ുകയും, മതമനുഷ�രുെട
േതാ�ിയവാസ�ള ് കാ�ാനു� േക���ളാ�ി
മാ�ിയിരി�ുകയുമാണ.് കടു� കടു� കടു�
ൈദവനി�യാണ് നട�ുെകാ�ിരി�ു�ത.്
ൈപശാചികത�ം മൂ�,് ൈദവ�ിന ്െറ മ��
കു�ു�െള െകാ�ാനു� േബാംബുകള�ം മ�്
ആയുധ�ള�ം സൂ�ി�ാനും പരിശീലി�ി�ാനുമു�
േക���ളാ�ിഅേനകംആലയ�െള മാ�ിയി��മു�.്
ൈപശാചികആലയ�ളാകയാല ് അവയെ്��ാം
ജന�ള�െട ചിലവിൽ േപാലീസ സ്ംര�ണം എ�
സംര�ണമി�ാ� സംര�ണവും നട�ുകയാണ.്
േപാലീസിെന സംര�ി�ാൻ മെ�ാരുകൂ�ാം
േപാലീസിെനയും, അവെര സംര�ി�ാൻ  േവെറാരു
കൂ�ം േപാലീസിെനയും എ�ി�െന ആവശ�മാ�ു�
വ�വ�ിതികളാണ് ഇ�ു�ത.് ചുരു��ിൽ
ധര ്�ശാസ�്തപരമായി� ഒ്രു സ�ൂര ്� അഴി��പണി
ജീവിത�ിന ്െറ എ�ാ േമഖലകളിലും ആവശ�മു�.്
േദവാലയം എ� ക�േ�രിൽ  �പവർ �ി�ു�
ൈപശാചികാലയ�െള��ി തുടരുേ�ാൾ ,
േകരള�ിെല തൃ��രു� വട�ു�ാഥ േ��തം,സൗദി
അേറബ�യിെല മ�യിലു� പ�ി എ�ി�െന നാമ
മാ�തമായ േദവാലയ�െള മാ�തമാണ്
ധര ്�ശാസ�്തപരമായി� പ്രിഷ�്രി�ാൻ കഴിയുക.
അ�ാ�വെയ െപാളി��തെ� കളേയ�ി വരും,
എ�ാൽ െപാളി�� കളയു�തും ധര ്�ശാസ�്തപര
മായി�െ� േവണം. േകരള�ിെല മൂ�ാറില ് ന�
െക�ിട�െള പിശാചു�ളായവര ് െപാളി��
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കള�തുേപാെലയാവരുത.് േദവാലയ�ള ് എ�
ക�േ�രില ് �പവര ്�ി�ു� ൈപശാചികാലയ�െള
ഭരണകൂടം ഏെ�ടു�് സ�തം, ആഡിേ�ാറിയം,
ശൗചാലയം, എ�ി�െന ജന�ള�െട മ�� െപാതു
ആവശ��ള ്�ായി ഉപേയാഗി�ുകയാണു േവ�ത.്

ഇ��യിെല ൈഹ�വ/ഹി�ുമത േദവാലയ�െള��ി
പറയുേ�ാൾ, ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല ഭരണാധി
കാരികള�മായാണ്അവയ�് മ്ുഖ�ബ�ം. പുതിയ
മഹാകാലച�ക�ില ് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാഭരണം േനരി�്
ഏെ�ടു�ു�േതാെട, േ��ത�ളിെല േദവതകള�ം
ഉപേദവതകള�െമ�ാം പിൻവലി�െ��്ഏകമഹാശ
�ിയായ മഹാേദവിെയ മാ�തം യഥാകാലം
ആരാധി�ു�വരായും, മഹാേദവിേയാടു മാ�തം
�പാര ്�ി�ു�വരായും മാറു�താണ.്

ഭൂമിയിലു�വെര�ാം മതജാതികെള  ഉേപ�ി�്
മനുഷ�രാകു�താണ.് കുത���ളിലൂെടയും കടു�
നീചവൃ�ികളിലൂെടയും ൈദവമാകാന ് �ശമി�
ൈപശാചികരാജാവിെന നൂ�ാ�ുകളായി�്
അനു�കമമായി വര ്�ി� രീതിയില ് പൂജി��ം
ആരാധി��ം വരു� ഹി�ുമതേനതൃത��െള�ാം
ത�ള ് െചയത്ുേപാരു� കടു� കടു� കടു�
കടു� കടു� അധമ��ള�െട ആഴം
മന�ിലാ�ണം. മഹാേദവിേയാട,് പിശാചു�ള�െട
രാജാെവേ�ാണം അധഃപതി� നീചന ് െചയത്
�പവൃ�ികള ്�് എ�െന ശി�ി�ണം എ�ു
ചി�ി�ുേ�ാള ്, കു��ില ് മു� പ്റ�തുേപാെല,
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മഹാശാസ�്തം േനടി�രു� എ�ാ
സുഖസൗഭാഗ��ള�ം ആസ�ദി�� ജീവി��െകാ�,്
ൈദവകാര��ില ് ശാസ�്തപരമായ സമീപനം
പുലര ്�ാ�തിനും കടു� അധമ��ള ് ത�ള ്
കാ�ിയതിനും ത�െള എ�െന ശി�ി�ണം
എ�ുകൂടി ചി�ി�ണം.കു�ു�െള,വിഷമിേ��.
മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായ ഓംകാരം നിറെയ
മഹാവാ�ല�മാണ.് മഹാമാതാവ് വളെര
�മി�ു�തുമാണ.് സേ�ാഷമായിരി�ുവിൻ. േദവീ
ശരണം, മഹാേദവീ ശരണം, മ�ടി േദവി മാ�തം ശരണം
എ�ി�െന മ�ടിയിേല� ശ്രണമ���ള� മായി
േപാകാനും �പാര ്�ി�ാനും ആരാധി�ാനും എ�ാ
കു�ു�ൾ�ും യഥാകാലം കഴിയു�താണ.്

ഒരു നാ�ില ് ഒരു േദവാലയം മാ�തേമ േവ�ൂ. നാടിെ�
അതിരുകെള നി�യി�ു�ത്നാടും ഭൂമിയുമായ
ൈദവം തെ�യാണ.് ഒരു �പേത�ക നാ��കാർ എ�്
ജന�ൾ കരുതു�ത് അ�ാനം െകാ�ാണ.്
ഭൂമിയുെട അംശമായ നാടും ഭൂമി ഉൾെ�െടയു�
മഹാ�പപ�വും മുഴുവൻ ൈദവ�ിെ�നാടാണ.്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി, ൈവകാെത ഭൂമിയില ്
മായ �പത��മാ�ുേ�ാള ് നാ�ിെല ഏെത�ിലും
േദവാലയെ� ധര ്�ശാസ�്തപരമായി പരിഷ�്രി
�ാൻ  എള��മാണ,് ന�താണ എ്�ു േതാ�ിയാല ്
പരിഷ�്രി�ുക. മതപരമായ എ�ാ വസത്ു�െളയും
വസത്ുതകെളയും ത��ട�� കളയുക. േദവാലയ�ള ്
എ� ക�േ�രിലു� മ� ൈ്പശാചികാലയ�ളിെല
മതപരമായ വസത്ു�െളയും വസത്ുതകെളയും
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ത��ട�� കള�ുെകാ�,് െപാതു ആവശ��ളായ
ആഡിേ�ാറിയം, വീടി�ാ�വര ്�ു വീട്
തുട�ിയവയായി പരിണമി�ി�ുക. സമൂഹ�ില ്
ഇ�ു� ഭരണകാര�ാലയ�ളിെല പിശാചു�ള ്�ും,
മത�ിശാചു�ള ്�ും, രാഷ�്ടീയ �ിശാചു�ള ്�ും
ഒെ� ത�ളിെല പിശാചു�െള പുറ��ിെ�ാ�്
ധര ്�ശാസ�്തപരമായി സംശു�രാവാനു�
ആര ്�വമുെ��ില ് ന�താണ.് �പവൃ�ിയില ്
കാണി�ുക. മഹാമാതാവായ ൈദവ�ിന്തന ്െറ
കു�ു�െള��ിഅഭിമാനി�ാന ്കഴിയെ�.

നാ�ിലു� അേനകം ഭരണ കാര�ാലയ�ള ് തീര ്�ും
അശാസ�്തീയമാണ.് െതാഴിലുകെള��ിയു� 5
അ��ായ�ളിലും �ഗ��ിെല 4◌ാം ഭാഗ�ും
ആവക കാര��ള ് വ��മാ�ിയി���.് അവ
പിരി��വി��െകാ� സ്ാമൂഹ�മായ ആവശ��ൾ�ും,
വീടി�ാ�വര ്�ു വീട് തുട�ിയവയായും
പരിണമി�ി�ണം.കൂടുതല ്വിസത്രി�ു�ി�.

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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മഹാദശമി,ശിവരാ�തി, മഹാശിവരാ�തി
ആേഘാഷ�ൾധര ്�ശാസ�്തപരമായിരി�ണം,
അഥവാൈദവീകമായിരി�ണം. േപാരാ,
ൈദവ�ിന ്െറ േപരില ്ആേഘാഷ�ള ്

നട�ു�ുെവ�ില ്, നീതിശാസ�്തപരം കൂടിയാവണം,
അഥവാൈദവ�ിന ്െറ ഇഷട്ം�പകാരംകൂടിയാവണം.

ഭൂമിയിെലാെ�യുമു� മനുഷ�ര ്ഒേര
കാല�/്സമയ� ഒ്േരേപാെലയു�ചട�ുകള ്
നട�ിെ�ാ�ആ്ന�ി�ു�ുെവ�ില ്അത ഒ്രു
ആേഘാഷമാണ.്വിവാഹെ�ആേഘാഷമാ�ാം,
എ�ാല ്ഏതാനും വ��ികളില ്മാ�തം ഒതു�ു�

�പാേദശികേമാ,കുടുംബപരേമാആയ
ആേഘാഷമാണത.്ചട�ുകള ്:ജനനം, മരണം,
വിവാഹം എ�അ��ായം പഠി�ുേ�ാള ്, ഒരു
വിവാഹ�ില ്പെ�ടു�ു�വരുെടഎ��ിന്

ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരമു� പരമാവധി 100ആെണ�ു
കാണാം.

ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�ജന�ള ്� െ്പാതുവായ
ആന�െ�നല ്കു�ആേഘാഷെ�

മഹാആവിഷ�്രി�ണെമ�ില ്,അത ഭ്ൂമിയിെല�ും
(മഹാ�പപ��ിെല�ും,അതീതമായും)

മഹാവ�ാപരി�ു� മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിെയ
ഉള ്െ�ടു�ിെ�ാ�ു മാ�തേമ കഴിയൂ.

ആന��െളസൃഷട്ി�ി��� മഹാേദവി,
ആന��ള ്�അ്തീതമാണ.്എ�ാൽതാൻ
സൃഷട്ി�ി���തും സൃഷട്ി�ു�തുമായ
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ഭൂമിയിെല�ുമു�കു�ു�ള ്ധര ്�ശാസ�്ത
പരമായി� ആ്ന�ി�ുേ�ാള ്, മഹാേദവിയും

ആന�ി�ു�ു.

�ഗ��ിെല 2◌ാം ഭാഗ�ില ്കാലഗണനകെള
വിശദമാ�ിയി���.് 28 ദിവസം വ��� 13 മാസ�ള ്
േചര ്�തായ 1വര ്ഷ�ില ്, 28+1 =29 ദിവസ�ള��ഏക
മാസംആ�ാദ�ിനായുംആേഘാഷ�ിനായും

ഉപേയാഗി�ാനു�താണ.് മാനുഷികആേഘാഷ�െള
ധര ്�ശാസ�്തവുമായാണ ബ്�ി�ിേ��ത.്അതായത്
വസ�കാലം,വിളെവടു� ത്ുട�ിയവയുമായി.

ൈദവീകതല�ില ്,വര ്ഷ�ില ്1 ദിവസം മാ�തമാണ്
േദവാലയ�ില ്ആേഘാഷംഅനുവദി�ി���ത.്
േദവാലയ�ിനു െവളിയില ്ധര ്�ശാസ�്തപരമായി
വിേനാദി�ുകഎ�ാണ ഉ്േ�ശി�ി���ത.്ആയതിെന
േദവാലയവുമായിബ�ി�ി� േ്ദവാലയ�ിന ്െറ പവി�തത
കള�ുകൂടാ. േദവിയുെടആലയമായി നല ്കി�ഴി�ാല ്,
പി�ീട മ്നുഷ�രുെട േതാ�ിയവാസ�ള ്നട�ാനു�

േക��മാ�ി�ൂടാ.

28 ദിവസം വ���കണ�നുസരി� എ്�ാആഴച്ാ
ദിവസ�ള�ം �കമ�പകാരം നീ�ു�താണ.്
വര ്ഷ�ിെല 1അധിക ദിവസെ�യും, 4

വര ്ഷ�ിെലാരി�ലു� 2അധിക ദിവസ�െളയും
�പാര ്�നാ ദിവസ�ളായി നി�യി�ിരി�ുകയാണ.്
അേ�ാഴും എ�ാആഴച്ാ ദിവസ�ള�ം �കമ�പകാരം
നീ�ു�താണ.് 4വര ്ഷ��ില ്ഒരി�ലു�
ര�ാമെ�അധിക ദിവസമാണ ശ്ിവരാ�തി.

ശിവരാ�തി എ�ാൽശിവെ� രാ�തി എ�ും,ശിവന്
�പേത�ക ധർ ��െള െച�ാനു� രാ�തിെയ�ുമാണ്
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മന�ിലാേ��ത.് ഭൂമിയിലി� മനുഷ�ര ്െ��ാമു�
രാ�തിയ�എ�ുംസുവ��മാണ.് മനുഷ�ന 1്00
ജ��ള��തില ്90 മുതല ്95വെരയു� ഒരു

ജ��ിൽ മാ�തം മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തം
മുഴുവനും മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി, �പതിനിധിയും
മഹാദാസനും �പപ�പിതാവുമായ പരമശിവനിലൂെട
ഓേരാ മനുഷ�നും മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കു�ു�.്
ശിവരാ�തിയിലാണത.്ൈദവെ�ആരാധി�ാൻ 
മനുഷ�ർ േയാഗ�ത േനേട�തു� എ്� മ്ു� ്ഭാഗം 1
ലും മ��ം വിശദീകരി�താണ.്ശിവരാ�തിയില ്യാെതാരു
ആേഘാഷ�ള�ം പാടി�ാെയ�ും,ൈദവെ�

ആരാധി�ാൻ േയാഗ�ത േനടു�വരുമായിബ�െ��
ചട�ുകളാണു�െത�ും, മനുഷ�രിൽഅവർ�ു

മാ�തമാണ ക്ാര�െമ�ുംഅറിയുക.

മഹാശിവരാ�തി എ�ത മ്ഹാേദവിയും പരമശിവനും
ഒ�ായി�ീരു� മഹാദിവ�ബ�ംആണ.്
മഹാശിവരാ�തിയിൽയാെതാരു മനുഷ�ർ �ും

യാെതാരു കാര�വുമി�.യാെതാരുആേഘാഷ�ള�ം
മനുഷ�ർ നട�ി�ൂടാെയ�ുംഅർ�ം.

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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(അ��ായം 62)

പരമശിവന�്ി�പേകാപെ�
മഹാഅനു�ഗഹി� ന്ല ്കിയിരി�ു�ു.

ൈദവം മഹാആവിഷ�്രി�ി���
മഹാശാസ�്ത�പകാരംസ�്തീയ�്ും പുരുഷനും
വ�ത�സത്�ളായ ഉ�രവാദി��ൾ
കുടുംബ�ിലുംസമൂഹ�ിലും ഉ�.്

സ�്തീഅ�യാവുേ�ാൾകൂടുതൽ സേ്നഹവും
വാ�ല�വുംകു�ികൾ�ു നല ്കും.കു�ികൾ 

തിരി��ം.പുരുഷൻ അ�നാവുേ�ാൾ കു�ികള�െട
കു��ള�ം കുറവുകള�ം തിരു�ു�തും,
തിരു�ുവാൻ ശകാര�ള�ം ശി�കള�ം
സ�ീകരി�ു�തുമാണ.്അ�െയ കൂടുതൽ
സേ്നഹി�ുക,അ�െനകൂടുതൽ

അനുസരി�ുകഎ�ി�െനകൂടിയാണ്
ൈദവ�ിെ� മഹാആവിഷ�്ാരം.

കു�ികൾ മുതിരു�തനുസരി� അ്വരുെട
വാ�ുകളിലും �പവർ �ന�ളിലും െത��കള�ം
കു��ള�ം കുറേയ�തിനു പകരം വർ�ി�ാൽ
അവർ �ും കുടുംബ�ിനും സമുഹ�ിനും അതു
േശാഭയു�ാ�ി�, നാശംെച���തുമാണ.്

കു�ികേളാടു�സേ്നഹവും വാ�ല�വുംഅവരുെട
മാതാവിൽ കൂടുതലായി ലയി�ി�ുകയും പിതാവിൽ

നി�ും മി�േ�ാഴും മറയ�്ു�തുമായ
മഹാസംവിധാനം മഹാേദവി മഹാ�ാപി�ി���.്
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കു�ികെളശകാരി�ുകയും ശി�ി�ുകയും െച���
പിതാവ പ്ി�ീട ക്ു�ിെയശി�ി�തിൽ അ�ം

േവദനി�ുകയും,കു�ിയുെട ന�തിനാണേ�ാഎ�്
ആശ�സി�ുകയും,ശി�ി� കാര��െളതെ�

പി�ീട മ്റ�ുകയും കൂടി െച���
മഹാസംവിധാനമാണത.്

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 കണേമഎ�ു �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 മാതാവ്

അേ�ാൾസേ�ാഷി�ുെമ�തും മനുഷ�രുെട
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ഇടയിൽതെ�വ��മാണ.്അ�െനയിരിെ�
മനുഷ�മാതാവിേന�ാൾ കൃത�മായി 100 മട�്
സേ്നഹെ�മഹാവാ�ല�െമ� േപേരാെട
നല ്കു� �സഷട്ാവായ മഹാമാതാവ ത്െ�
കു�ു�െളയാെതാരുകാര��ിലും
ശി�ി�ാൻആ�ഗഹി�ു�ി�,

ശി�ി�ുകയി�.

കു�ു�ൾ െത��കൾ െചയത്ാൽ 
തിരു�ാെതപ�ി�.അേ�ാൾശി�യും

ആവശ�മായി വരു�താണ.് മഹാ�പപ��ിെല
വസത്ു�ളിലുംജീവികളിലുംഅവയുെടസൃഷട്ി 
�ിതി സംഹാര�െള നിർ�ഹി�ുകയും

നിയ��ി�ുകയും െച��� ഭൗതികശാസ�്തവും
ധർ�ശാസ�്തവും നീതിശാസ�്തവും
ഉൾ െ�ടു�ിെ�ാ�ും,അവെയഎ�ാം
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 123ലും
വിശദമാ�ിയിരു�ു. മഹാമാതാവ എ്�ജീവി
രൂപ�ിൽ തെ�കു�ു�െളതിരു�ുവാനും
ശി�ി�ുവാനുംൈദവംത�ാറാകു�ി�.
മഹാശാസ�്ത�ിലൂെട, മഹാ�പപ��ിെല
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വസത്ു�ളില ്ഉ�ട�ം െചയത്ി���
ന��നശ�ികളിലൂെട കു�ു�െള

തിരു�ുകയുംശി�ി�ുകയും െച���
മഹാസംവിധാനമാണു�ത.്

സൃഷട്ിച�ക�ിെ� ര�ാം പകുതിയിൽ ൈദവം
�പത��മായിരി�ുേ�ാൾ, മഹാ�പപ��ിെല
മുഴുവൻ ജീവികെളയുംഅവരുെട െത��കൾ�്

ധർ �ശാസ�്തപരമായും
മഹാനീതിശാസ�്തപരമായുംശകാരി�ാനും
ശാസി�ാ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�ിൽ

കു�ു�െളശകാരി�ാനുംശാസി�ാനും മ��
ശി�കെള നൽകാനും,അ�െനഅവെര
തിരു�ി േയാഗ�രാ�ാനും മുഖ�മായും
പിതാവിെനഅഥവാ പുരുഷെന

നി�യി�ി���ത.്

�പപ�പിതാവ ക്ൂടിയായ പരമശിവന,്
മഹാേദവിയിൽനി� മ്ഹാശാസ�്തെ�  േനരി�്
ലഭി�ുകയാണ,്ജീവികേളാെട�ാം മഹാ കാരുണ�ം
ഉ�ാകു�താണ.്അതായത എ്�ത കടു�െത��
െച���വേരാടും�മി�ാൻ േതാ�ു�താണ.്
അറിവി�ാെത െചയത്താണേ�ാഎ�ു�ചി�
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�പബലമാകു�താണ.്എ�ാൽ മഹാനീതി നട�ാവാനും
�പപ�ജീവിതം മംഗളമാവാനും ശി�ാരീതികൾ
ആവശ�വുമാണ.്കു�ു�േളാടു�വാ�ല�വും,
മഹാ�ാനവും നിമി�ം പരമശിവന ക്ു�ു�െള
ശി�ി�ാൻ കഴിയാ�അവ�ഉ�ാകു�ു.
പരമശിവെ� �പസത്ുത ദുർ�ലാവ�െയ
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി പരിഹരി�ു�ത്
പരമശിവന �്ി�പേകാപം എ� മഹാഅനു�ഗഹം
നൽകിയാണ.്ശാ�നായിരി�ു�പരമശിവൻ 
െപെ�� േ്കാപിഷഠ്നാകുകയും െത��കള ്െച���

കു�ു�െളശി�ി�ുകയും െച���
അവ�യാണത.് മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്�പകാരം
പരമശിവന െ്പെ��ു� േകാപം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�േതാെടാ�ം, െപെ��ുതെ�പരമശിവെ�
േകാപഭാവെ�മാ���തും�ി�പ�പസാദിയായി
ഉയർ�ു�ുമു�.് മഹാേദവി പരമശിവന്
മഹാശാസ�്തംഅഥവാ മഹാ�ാനം നല ്കി
അനു�ഗഹി�ിരിെ�എ�ുെകാ� പ്രമശിവൻ

ദുർ�ലനാകു�ു,എ�ുെകാ��്ി�പേകാപമി�ാെത
ശി�ി�ാൻ കഴിയാെതവരു�ുഎ�ീ േചാദ��ള��.്

കു�ു�േള, െത��കെള െച���തെ�
കു�ു�െളകടു�ശി�കളിലൂെടയ�ാെത
തിരു�ുവാൻ കു�ു�ൾ� മ്ഹാേദവി കൂടുതൽ
അവസരം നല ്കു�തുെകാ�ാണത;്കു�ു�െള
കൂടുതലായി സേ്നഹി�ു�തു െകാ�ാണത.്
മഹാേദവിേയാടു േചർ�ുവ�ിരി�ു�

മഹാവാ�ല��ിെ� ഒരുഓഹരി പരമശിവനിലും
�പവർ �ി�ു�തുെകാ�ാണ ക്ു�ു�െള
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ശി�ി�ു�കാര��ിൽ പരമശിവൻ
ദുർ�ലനാവു�ത.്കു�ു�െളശി�ി�ാെത
തിരു�ാൻ മഹാേദവി പരമശിവനിലൂെട

പരി�ശമി�ു�ു.ശി�ി�യ�ാെത മാർ �മിെ��ു
വരുേ�ാള ്, പരമശിവനിേല� �്പേവശി�ി�ി���തായ
മഹാവാ�ല��ിെ�ഓഹരി മഹാേദവിയിേല�ു
മട�ുകയും, പരമശിവനിൽ മഹാപുരുഷഭാവം
�പകടമാകുകയും െച���ു.�ി�പേകാപവും

ശി�യും നട�ു�ു.�ി�പേകാപ�ിെ�ശാസ�്തം
അതാണ.്തെ�കു�ു�െളഎ�തമാ�തം മഹാേദവി

കരുതു�ുഎ�താണ െ്തളിയു�ത.്

ഇനി,�ി�പേകാപ�ിെ� ഭൗതികശാസ�്തം
വിസത്രി�ാം : മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
തെ�ഏകദാസനായപരമശിവെ�

മഹാആന�മായി മഹാനി�യി�ി���ത 3്0
എ�അളേവാെടയു�മഹാദാസ�ംആെണ�്
ആന�ം, പരമാന�ം, മഹാആന�ം, ലിംഗം, മഹാലിംഗം
എ�അ��ായ�ിലും ഭാഗം 1ലും വിശദീകരി�ിരു�ു.
മഹാദാസ��ിൽ 5അളവിലു�വാ�ല�ം
ഉൾ െ��ി���.് മഹാ�പപ��ിെല

ജീവികെളെയ�ാം തെ�കു�ു�ളായി
കരുതുംവിധം പരമശിവനിൽ മഹാേദവി

�പവർ�ി�ി�ു�തായ �പസത്ുത 5അളവിലു�
വാ�ല�െ�യാണ പ്രമശിവെന

�ി�പേകാപിയാ�ു�തിനുേവ�ി മഹാേദവി
പിൻവലി�ു�ത.് 30എ�മഹാദാസ�അളവിൽ 
നി� 5്കുറയുേ�ാൾ 25എ�അളവ ഉ്�ാകു�ു.
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വാ�ല�ം ഇ�ാ�തായ 25എ�അളവ്
സൃഷട്ി�ു�ത പ്രമേകാപെ�യാണ.്

മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായിരു�ുെകാ�്
മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം മഹാപുരുഷ

ഭാവരൂപ�േളാെട പരമശിവൻ
പരമേകാപേ�ാെട ക�ിജ�ലി�ു�താണ.്
മാനുഷികതല�ിൽ 25എ�ആന�അളവ്
മനുഷ�ർ തെ��ാൻ മറ�ു�കാമാന�െ�
ഉ�ാ�ുേ�ാൾ ,ൈദവീകതല�ിൽ

അ�െനയ�ാഎ�ും വ��മായിരി�ുമേ�ാ.

മഹാ�പപ��ിെല ന��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�രം എ�അ്� േ്ബാ��െ��താണ.്

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ�
ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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ഭാഗം 4: മഹാശാസ�്തം േവദ�ൾ 3+1
േവദം 1 ഭൗതികശാസ�്തം േപജ്

424

േവദം 2 ധർ�ശാസ�്തം 429

4 െതാഴിൽവിഭാഗം:ശുചിത�ം,
അത�ാവശ�ംആവശ�ം വിേനാദം

436

സാ��ികശാസ�്തം,
ഭരണശാസ�്ത പിഴവുകൾ, etc

534

േവദം 3 ആ�ീയശാസ�്തം 1048

ൈദവവി�വവിശകലന�ൾ 686

ൈദവീക മ���ൾ 138496

IN ENGLISH GOD HAS ARRIVED, OM, OMKARA
SCIENCE OF JUSTICE, WOMAN, COW, ETC.

1087
1383

േവദം 4 മ�� ശാസ�്തം (വർജ�ം)+സമ്ൃതി 1397
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മഹാശാസ�്തം (മഹാേവദം)
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട
മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ിൽ 

മഹാ�പപ��ിെ� മഹാരചന മഹാഉദി�ു�ു.
സൃഷട്ി�ാൻ ഉേ�ശി�ു�മഹാ�പപ��ിെല

ജീവികെളകു�ു�ളായി�്
മഹാനി�യി�ു�ു.കു�ു�ൾെ��ാം
മഹാസമനീതി ലഭ�മാ�ുവാനായി

ഓംകാരനീതിശാസ�്തംഎ�മഹാനീതിശാസ�്തം
മഹാരചി�ു�ു.ഓംകാരനീതിശാസ�്ത�പകാരം
ഓംകാര�ിൽനി� ജ്ീവികൾെ��ാം

അന��ളായആന��െളനൽകാനു�
മഹാപ�തിയായ മഹാശാസ�്തവും,
മഹാശാസ�്ത�ിെ� ഭൗതികരൂപമായ
മഹാ�പപ�വും മഹാസൃഷട്ി�ു�ു.

മഹാ�പപ��ിെ�ആരംഭ�ിൽ

ഭൂമിയുംആകാശവുംസൂര�നും ച��നും
മാ�തം. മ��സസ�പ�ിമൃഗമനുഷ�ൻ

എ�ി�െന 5ജീവിപരിണാമ�ൾ�ു േശഷം
േമാ�ംആയി� ന്��ത�െളസൃഷട്ി��

തുട�ു�ു.....അതിനാൽആദ�െ� 5സൃഷട്ി
ച�ക�ളിൽന��ത�ൾഇ�.സമനീതിെയ
സമആന�വുമായിബ�ി�ി�ുകയാൽ

ഓംകാര നീതിശാസ�്ത�ിന ക്ള�മു�ാവി�.
മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.
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3 (യഥാർ�മായ) േവദ�ൾ.
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതികൾ�ായി�്
മാ�ിവയ�്ു� മഹാ�ാനെ�ൈദവംഎ�
പദ�ിെല ദ,വഎ�ീ 2അ�ര�ൾെകാ�്

ഉ�തെ�ടു�ുേ�ാൾ േവദംഎ�പദം ലഭി�ു�ു.
ൈദവ�ിനു മാ�തംഅവകാശെ�� മഹാഎ�പദം

േചരുേ�ാൾ മഹാേവദംആയി മാറു�ു.

മഹാേവദ�ിന 3് +1ശാഖകള��.് 3+1 േവദ�ൾ.
ഭൗതികശാസ�്തം, ധർ�ശാസ�്തം,ആ�ീയ
ശാസ�്തം,വർജ�മായ മ�� ശാസ�്തം.അവെയ�ാം
മ�ിൽഅഥവാ ഭൂമിയിൽഅഥവാ ഭൂമിയിെല
മൂലക�ളിൽ മഹാലയി�ി�ിരി�ുകയാണ.്

കാലമാ��ിെനാ�ും, ഭൂമിയിെല
ജനെ�രു��ിെനാ�ും,അേന�ഷകരുെട ധാർ�ിക
േയാഗ�തകൾെ�ാ�ും മ�ിെ�നിയമ�െള

അഥവാ േവദ�െള �കേമണഅേന�ഷകർ�അ്ഥവാ
ശാസ�്ത��ാർ� മ്�ായൈദവം െവളിെ�ടു�ി

െ�ാടു�ു�ു. ഓേരാസൃഷട്ിച�കവും
സംഹരി�െ�� പ്ുതിയസൃഷട്ിച�കം

ആരംഭി�ുേ�ാൾയഥാർ�മായ േവദ�ൾ
വിസമ്ൃതിയിലാവു�താണ.്
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3+1 േവദ�ൾ�ുംശാഖകള�ം ഉപശാഖകള�മു�.്

ഒ�ാമെ�േവദമായ ഭൗതികശാസ�്ത�ിന ഭ്ൗതിക
ത��ം, രസത��ം,സസ� ശാസ�്തം,ജ�ു ശാസ�്തം,
ൈവദ� ശാസ�്തം, ഗണിതശാസ�്തം, േജ�ാതി ശാസ�്തം,

യു�ിശാസ�്തം തുട�ിയശാഖകള�ം
ഉപശാഖകള�മു�.്

സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കർ�ാവായൈദവം,
ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീരെ�നിർ�ി�ു�തും
മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�ളിലു� മൂലക�ൾ

െകാ�ാണ.്

േവദ�ള�െട ഉ��ി ഉൾെ�െടയു�

ൈദവകാര��െള, േവദ�ളിൽ /
മഹാശാസ�്ത�ിൽ /ൈദവശാസ�്ത�ിൽ
േചർ�ാൽമാ�തമാണ വ്ിഷയ�ൾ�സ്�ൂർ�ത
ഉ�ാവുക.ആകയാൽ,ശാസ�്തനിയമ�േളാെടാ�ം
�സഷട്ാവായൈദവ�ിെ�യും,ൈദവഭാഗമായ
ഏകദാസെ�യുംകാര��ൾ േവദ�േളാട /്
മഹാശാസ�്തേ�ാട േ്ചർ�ു�താണ.്

സൃഷട്ികള�െട േപരുകേളാചരി�ത�േളാ
മഹാശാസ�്ത�ിൽആവശ�മി� / ഉ�ാവുകയുമി�.
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വസത്ു�ള�െട മൂലക�ളിൽ മഹാലയി�ി�ി���
ഭൗതികശാസ�്തനിയമ�ൾ �പകാരമാണ്
വസത്ു�ള�ം,ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീരവും
�പവർ�ി�ു�ത.് ഭൗതികശാസ�്തം.

മ�ിെലഅഥവാ ഭൂമിയിെല വസത്ു�ളിൽ
മഹാലയി�ി�ി��� ധർ� ശാസ�്ത നിയമ�ൾ

മാ�തേമ മഹാ�പപ��ിന അ്ഥവാ
ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവിത�ിന േ്ചരുകയു��.
ജീവികൾെ��ാം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���

വ��ിസ�ാത��� �പകാരം ത�ൾ�്
േതാ�ുേ�ാെലെയ�ാം ജീവി�ാൽഎ�ാ

കു�ു�ൾ�ും സമആന�െമ� മഹാസമനീതിെയ
ലഭി�ാെതവരു�താണ,്സമൂഹജീവിതം മുഴു
നരകമാവു�താണ.്ഏകപരിഹാരം : മ�ിെ�
നിയമ�െളകെ��ാനും മന�ിലാ�ാനും

ഉള ്െ�ാ�ു �പവർ�ി�ാനും ത�ാറാകു�താണ.്
ധർ�ശാസ�്തം.

ര�ാമെ� േവദമായധർ�ശാസ�്ത�ിന്
സദാചാര ശാസ�്തം,സാ��ികശാസ�്തം, െതാഴിൽ
ശാസ�്തം, ഭരണത��ം, നീതിന�ായ ശാസ�്തം,യു�ി
ശാസ�്തം തുട�ിയശാഖകള�ം ഉപശാഖകള�മു�.്

�ഗാഹ�വിശദീകരണസൗകര��ൾ
കണ�ിെലടു� ന്ാലാമെ� േവദെ�
പരാമർശി� േശഷം മൂ�ാമെ�േവദെ�

വിശദീകരി�ു�താണ.്
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നാലാമെ� േവദമായ മ��ശാസ�്തം
വർ��മാണ.് മ�� പൂജാസി�ി ശാസ�്തം,

ആയുർേവദം,യു�ിശാസ�്തം തുട�ിയശാഖകള�ം
ഉപശാഖകള�മു�.്എ�ാ മത�ളിലുമു� മ��വാദം,
മാനുഷികമ���ൾ, േജ�ാതിഷം, േഹാമം,യ�ം,
യാഗം, നിർ�� േയാഗയും ധ�ാനവും,തപ�,് പൂജ,
വഴിപാട,് �പസാദം,തുട�ിയവ മ��പൂജാസി�ി

ശാസ�്ത�ിെ� ഭാഗമാണ.്

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മായാശ�ികൾ
െകാ�ാണ �്പപ�െ�സൃഷട്ി�ത എ്�തിനാൽ
വർ��മായ േവദെ�നിലനിർ�ാൻൈദവം

ബാ���മാണ.്

മത�െള�ാം വർ��മായ േവദ�ിൽെപടു�ു.

ര�ാമെ�േവദമായ ധർ�ശാസ�്ത�ിെ�
ഉപശാഖയായസദാചാര ശാസ�്തെ�യും,

മൂ�ാമെ�േവദമായആ�ീയശാസ�്ത�ിെ�
ഉപശാഖയായ മരണെ�യും, നാലാമേ�തും

വർ��വുമായ മ�� ശാസ�്ത�ിെ� ഉപശാഖയായ
മ�� പൂജാസി�ി ശാസ�്തെ�യും വ�ത�സത്

അളവുകളിൽസംേയാജി�ി�ാണ വ്�ത�സത് മത�െള
ത�ി�ൂ�ിയി���െത� ച്ുരു�ി പറയാം.

ആ�ീയഅേന�ഷകരുെട ധാർ�ിക ഉയർ�
അനുസരി� ഉ്�തമായസദാചാര ശാസ�്ത കാര��ൾ
ചില മത�ളിൽ �പതിഫലി�ു�ു� എ്�തു

ശരിയാണ.്ഏതാനും ന� കാര��ള�� എ്�തു മാ�തം
പരിഗണി��േപാ�ത ഏ്�വും വലിയഅപകടവും
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ദുര�വുംൈപശാചികത�വുമായിരി�യാണ.്
എെ��ാൽ മത�ളിെല�ാം സുമാർ 90

ശതമാന�ിലുംഅധികമായുളളത അ്ബ��ള�ം
കടു�ൈദവനി�യും െകാടിയ തീ�വവാദ�ള�ം
െകാടുംെകാ�യുമാണ.് ഭൂമിയിെല രാജ��ളിെല�ാം

ഇ�െലകളിൽ ജീവി�വരും ഇ�ുകളിൽ
ജീവി�ു�വരും നൂ�ാ�ുകളായി� ക്�ും േക��ം
അനുഭവി��ം േപാരു�യാഥാർ���ളാണവ.ഇ�്
വളെരേയെറ വർ�ി�ി��മു� .്.... മതജാതിഉപജാതി
ജീവികള�ംഅവരുെട േനതാ�ള�ം, ദുർേ�വതകളായി
മാറിയഏതാനും േദവതകള�മാണ മ്ുഖ� കാരണ�ാർ.

1.സൃഷട്ികള�െട േപരുകേളാ ചരി�ത�േളാ
മഹാശാസ�്ത�ിൽആവശ�മി� /

ഉ�ാവുകയുമി�.

2. മഹാ�പപ��ിെലസർ�തിെ�യും
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര നിയമ�ൾ

മാ�തമാണ മ്ഹാശാസ�്ത�ിലു�ത;് മു�്
വ��മാ�ിയതു േപാെല േവദ�ള�െട ഉ��ി
ഉൾെ�െടയു�ൈദവകാര��െള, േവദ�ളിൽ

/ മഹാശാസ�്ത�ിൽ /ൈദവശാസ�്ത�ിൽ
േചർ�ാൽ മാ�തമാണ വ്ിഷയ�ൾ�സ്�ൂർ�ത

ഉ�ാവുകഎ�തിനാൽ മാ�തം,ശാസ�്ത
നിയമ�േളാെടാ�ം �സഷട്ാവായൈദവ�ിെ�യും,
ൈദവഭാഗമായഏകദാസെ�യുംകാര��ൾ

േവദ�േളാട േ്ചർ�ു�താണ.്
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മൂ�ാമെ�േവദമായആ�ീയശാസ�്ത�ിന്
ജനനം,ജീവിതം, മരണം,ഓംകാര നീതി ശാസ�്തം
എ�മഹാനീതി ശാസ�്തം,സംഹാരം എ�ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരം (േമാ�ം),യു�ിശാസ�്തം
തുട�ിയശാഖകള�ം ഉപശാഖകള�മു�.്

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മഹാഹൃദയമായ
ഓംകാര�ിൽനി�ാണ എ്�ാ േവദ�ള�ം /
ശാസ�്ത�ള�ംഅവയുെട ശാഖകള�ം

ഉപശാഖകള�ം ഉ�വി�ു�ത എ്�തിനാൽ
മൂ�ാമെ�േവദമായആ�ീയശാസ�്തെ�
മഹാശാസ�്തം,ഓംകാര നീതി ശാസ�്തം,
മഹാനീതി ശാസ�്തം,നീതി ശാസ�്തം,
ൈദവശാസ�്തംഎ�ി�െനെയ�ാം

വിേശഷി�ി�ാൻസാധി�ു�താണ.്പി�ീട്
വിശദീകരി�ു�ു�.്

സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�െള
മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി��� മഹാശ�ിയും

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായൈദവം മാ�തമാണ്
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാഅവകാശിയും
മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയും.

മഹാനീതിപതിയായൈദവം "ഓംകാര നീതി ശാസ�്തം"
എ�മഹാനാമമു� "മഹാനീതിശാസ�്ത" �പകാരം
കു�ു�ളായ മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
സൃഷട്ികെളെയ�ാം മഹാഅനു�ഗഹി�്

മഹാസമനീതിെയ� മഹാസമആന��െള
നൽകു�ു.
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േമൽ �പസത്ാവി� കാര��ൾലളിതമാെണ�്
േതാ�ുെമ�ിലും മഹാഭീമമാണ.്അ�ാരണ�ാൽ
െമാ�മായി മഹാശാസ�്തം എ�ും മഹാേവദംഎ�ും
േപരിടു�ു, േശഷംശാസ�്ത�ള�ം, ഉപശാഖകള�ം, ഉപ
ഉപശാഖകള�ം എ�ി�െനപിരി� വ്ിശദീകരി�ു�ു.

ഏ�വും �ഹസ�മായി ചുവെട േചർ�ു�ു.

ജീവികെള�ാം മ�ിൽഅഥവാ ഭൂമിയിൽജനി�ുകയും
ജീവി�ുകയും െച���ു.ജനി�ു�ത ജ്ീവി�ാനാണ,്
ജീവികെള�ാം ജീവി�ുകയാണ െ്ച���തും.

ജീവി�ു�തആ്ന�ി�ാനാണ.്
അ�മി�ാെതെയേ�ാണംആന��ള�െട

മഹാകലവറെയ ഭൂമിയിൽ മഹാഒരു�ിയിരി�ു�ു.
ഭൂമിയിെലവസത്ു�ളിെല മൂലക�ളിലും

സംയു��ളിലുമു�ശാസ�്തനിയമ�െളയുംഅവ
�പകാരമു�ശ�ികെളയുംകെ��ാനുംസുഖ
സൗകര��െള ഒെ�ാ�ായി മന�ിലാ�ി

അനുഭവി�ാനും മനുഷ�െര �പാപത്രാ�ു�ത്
അവെരകർ�ം െച�ി�� െകാ�ാണ,്അഥവാ

അ��ാനി�ി��െകാ�ാണ.്

മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയുമായൈദവം,
ധർ�ശാസ�്ത പരിമിതികേളാെട,
മനുഷ�ർെ��ാംസ�ൂർ�

വ��ിസ�ാത���െ�യുംനൽകു�ു�.്
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മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന യ്ാെതാരു
സൃഷട്ികള�െടയുംസഹായംയാെതാരു
കാര��ൾ�ുംആവശ�മി�.

ൈദവംശ�ികെള നല ്കിയാൽ മാ�തേമ
മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടഏെതാരു ജീവി�ും
ഏെതാരുകാര�വും െച�ാൻകഴിയുകയുളള�
എ�ിരിെ�,ജന�െള ൈദവശാസ�്തം

പഠി�ി�ാനും മ��മായി� �്പവാചക�ാരുെടയും
േയാഗികള�െടയും മ��ംആവശ�ംൈദവ�ിന്
ഉെ��ും,നിേയാഗി��െവ�ും മത�ളിലൂെടയും

മ��ം �പചരി�ി�� േപാരു�ത ക്ടു�
ൈദവനി�യാണ.്

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
കർ�ാവായൈദവം മഹാശാസ�്തെ�
മുഴുവൻൈദവ�ിെ�മഹാരൂപമായ

മ�ിൽഅഥവാ ഭൂമിയിൽ
മഹാലയി�ി�ി���.്

മഹാഉചിതമായസമയ�ൈ്ദവംതെ�
കു�ു�ൾെ��ാം േനരി� മ്ഹാശാസ�്തെ�
മുഴുവൻ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു�.്

ഏകൈദവ�ിെ� ര�ാം ഭാഗവും �പതിനിധിയും
�പപ�പിതാവുമായി� ഏ്കദാസനായ

പരമശിവെനസൃഷട്ി�ുകയും,പരമശിവനിലൂെട
ൈദവശാസ�്തകാര��െള,കു�ു�ളായ
ജീവികൾെ��ാം മഹാഉചിതമായസമയ�്

േനരി� മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുകയും െച���ു.
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ൈദവശാസ�്തംഎ�ക�േ�രിൽ
അറിയെ�ടു�നികൃഷട്�ളായ

മതവിഴു��കെളപഠി�ി�ുവാൻൈദവം
യാെതാരു മ����ാെരയും

ചുമതലെ�ടു�ിയി�ി�;ആവർ�ി�ു�ു :
ൈദവ�ിനു യാെതാരുസൃഷട്ികള�െടയും
സഹായംയാെതാരു കാര��ൾ�ും

ആവശ�മി�.യാെതാരുആരാധനകള�ം േക�്
സേ�ാഷി�ു�ഒരു േകാമാളിയ�ാ

ൈദവെമ�ും,ആരാധനകെളൈദവ�ിനു
േവെ��ും,ൈദവം േനരി� ഓ്േരാ
വ��ിെയയുംഅനുവദി�ാെത
ൈദവാരാധനഎ�ക�േ�രിൽ

േകാ�പായ�ൾനട�ു�വർെ��ാം
ൈദവശി�ഉെ��ും
അറി�ുെകാ�ണം.

ധർ�ശാസ�്തം �പകാരം
മനുഷ�െര�ാം ജീവി�ുകേയ േവ�ൂ.
സാത�ികമായി� ആ്ന��െള
ആസ�ദി��െകാ��ക, മ���വെര
സാത�ികമായി� സ്േ്നഹി�ുകയും
സഹായി�ുകയുംആവാം.
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കു�ു�െള�ാംആന�മായി��
ജീവി�ുകഎ��ാെതൈദവെ�
വിസമ്രി�ു�തും വിസമ്രി�ാ�തും,
മഹാശ�ിയുംആന��ൾഉൾെ�െട
സർ��ിനുംഅതീതവും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാവാ�ല�വുമായ

ൈദവ�ിന വ്ിഷയമ�.
സത�ം   ശിവം   സു�രം.
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ന��േറാണുകൾ

മനുഷ�ാവ�യിെല�ു�ജീവി� മ്ഹാശാസ�്തം
മുഴുവൻൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു�.്

മനുഷ�രുെട തലയിെല ന��േറാണുകളിൽ
മഹാശാസ�്തം മുഴുവൻ �ാപി�ി���.്

മെ�ാരു വിധ�ില ്പറ�ാൽഓേരാ മനുഷ�രുെടയും
തലയിെല ന��േറാണുകളിൽ മഹാ�പപ��ിെ�

മഹാശാസ�്തം മുഴുവനും ഉൾെ�ാ�ാനു�ഇടമു�.്
മനുഷ�െ� 100ജ��ളിൽ, ഒരു ജ��ിൽ മാ�തം
മഹാശാസ�്തം മുഴുവൻ മഹാഅനു�ഗഹി��

നൽകു�തും, �പസത്ുത ജ��ിൽ മാ�തം മനുഷ�ൻ
ൈദവെ�മഹാശാസ�്തപരമായിആരാധി�ു�തും,

ആ�ീയസാ�ാത�്ാരെ���ിയും
ൈദവെ���ിയും സുവ��മായിഅറിയു�തുമാണ.്

മ�� ജ��ളിെല ജീവിത�ിന മ്നുഷ�രുെട
ശിര�ിലു�ന��േറാണുകളിൽസുമാർൈപ (= 3.14..)*
അളവിലു�ന��േറാണുകൾ മാ�തേമ േവ�തു��,
ആകയാൽഅ�െന മാ�തേമ �പവർ�ി�ു�ു��,

ബാ�ിയ�തയും നിർ�ീവം േപാെലയു�
അവ�യിൽആെണ�തിെ�കാരണമാണ്

വിശദമാ�ിയത.് (*ൈപ = 3.14 :
ഗണിതശാസ�്ത�ിലും, േജ�ാതി�ാസ�്ത�ിലും മ�്
അനവധി ശാസ�്തശാഖകളിലുംഅ�ുതമായിരി�ു�
ൈപയുെടആവിഷ�്ാരെ���ി/സൃഷട്ിെയ��ി
മഹാ�പപ��ിെല ന��നശ�ിൾ എ�

അ��ായ�ിൽ ഭാഗികമായി വിശദീകരി�ി���.്).
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തലേ�ാറിെല ന��േറാണുകൾക����റിെല
വിവര�ൾസൂ�ി�ു�ഹാർഡ ഡ്ിസക്്

േപാെലയാണ.്ചുരു�ി പറയുേ�ാൾ, ഒരു ഭാഗ�്
നിർ�ീവഅവ�യിലു� മഹാശാസ�്തപാഠ�ൾ;
മെ�ാരു ഭാഗ� മ്നുഷ�ർ മു���ളിലൂെട േനടിയ
പുണ��ള�ം പാപ�ള�ം;ഇനിയുെമാരു ഭാഗ�്

ത���ിെല െചയത്ികള�ം,അവയുെട പുണ��ള�ം
പാപ�ള�ം.

തലയിെല ഒരു ഭാഗ� ന്��േറാണുകളിലായി
സൂ�ി�ി��� നിർ�ീവഅവ�യിലു�

മഹാശാസ�്തപാഠ�െള��ി പറയുേ�ാൾഅവെയ 90
ഭാഗ�ളായി വിഭജി�ി���.്ഓേരാേരാ ജ��ളിലും
ഓേരാ ഭാഗം മാ�തം �പവർ�ി�ു�ു. (90 ഭാഗ�ള�െട
കണ� മ്ഹാ�ഗ��ിെല മഹാനീതി ശാസ�്തം എ�

അ��ായ�ിൽനൽകിയി���)്. മനുഷ�ന്
നൽകിയി���വ��ിസ�ാത���െ�സദുപേയാഗം
െചയത്ാൽഓേരാ ഭാഗ�െളയും മംഗളമായി

പൂർ�ിയാ�ാന ്കഴിയു�താണ.് ലിംഗം,സൗ�ര�ം,
നിറം,ആയു�,്ആേരാഗ�ം, ഭാഷ, േദശം, െതാഴില ്
അഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി തുട�ിയവെയ
ജ�ഗുണ�ളായി നി�യി��െകാ�ു�

മഹാനീതിശാസ�്തം സൃഷട്ിപരമായ വിധിയിലൂെടയും
�ിതിപരമായ വിധിയിലൂെടയും മനുഷ�ജ��െള
നിയ��ി�ു�ു. മഹാശ�ിയായൈദവം

മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം 100ജ��ളിലൂെട ലിംഗം,
സൗ�ര�ം, നിറം,ആയു�,്ആേരാഗ�ം, ഭാഷ, േദശം,
െതാഴില ്,വിേനാദം,ആന�ം തുട�ിയവയിൽ
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എ�ാവർ�ും സമനീതി നൽകു�ു.എ�ാവർ�ും
എ�ാ െതാഴിലുകള�ം െച�ാനു�അവസരവും,
ഭൂമിയിെലആന��െളെയ�ാം മഹാസമമായി
ആസ�ദി�ാനു�അവസരവുംഅതിൽെപടു�ു.

ബു�ിശ�ി,ഓർ�ശ�ി

ബു�ിശ�ി,ഓർ�ശ�ിഎ�ിവ മു�റ� 90
ഭാഗ�ളിലും വ�ത�ാസെ��ിരി�ു�ു.

കൃഷി�ാരനുംചി�തകാരനുംത�ള�െട
െതാഴിൽ മംഗളമായി െച���തിന്
അണുശാസ�്ത�െ�േയാ
േജ�ാതി�ാസ�്ത�െ�േയാ

കണ��ി�യുെടേയാബു�ിശ�ികള ്
ആവശ�മി�.ആവശ�മിെ��ു മാ�തമ�,
അവരുെടആന�ംകുറയാനും

നഷട്െ�ടാനുംഅവർ�ാവശ�മി�ാ�
ബു�ിശ�ികൾകാരണമാകു�താണ.്
ഇ�രംഅടി�ാനകാര��െള മനുഷ�ർ വ��മായി
ഉൾെ�ാേ��തു�.്ബു�ിശ�ികളിലും

ഓർ�ശ�ികളിലുംഅഹ�രി��കൂടാ.ബു�ി,ഓർ�
എ�ിവേയാടുകൂടി ശ�ിഅഥവാഓകസ്ിജൻ
�പവർ�ി�ു�തിന അ്നുസരി��മാ�തേമ
ഏെതാരാള�ം മ�ബു�ിയും,ബു�ിശാലിയും,

ബു�ിജീവിയുെമാെ�യാകു��എ�പരമസത�ം
അറിയണം. െകാ��കു�ികൾ േപാലും മുതിർ�വരായ
ബു�ിശാലികെള പലേ�ാഴും ഉ�രം മു�ി�ുേ�ാഴും,
ത�ൾ�അ്റിയാവു�വസത്ുത കൃത�സമയ�്
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പറ�മ്െ�ാരാെള വാ�ുെകാ�്
പരാജയെ�ടു�ാൻകഴിയാ�തിലും, മെ�ാരാൾ
ജയി�ുേ�ാഴും, മന�ിലാേ��ത ശ്�ിയുെട
അഥവാഓകസ്ിജെ� മഹാനീതിശാസ�്തപരമായ

മഹാ�പവർ�നമാണ ക്ാര��െള
മഹാനി�യി�ു�ത എ്�ാണ.്

െതാഴിൽഅഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി എ�ി�െന
ഏതാനും ജ�ഗുണ�ൾ�ബ്ു�ിശ�ി,ഓർ�
ശ�ിഎ�ീ ര�ു ജ� ഗുണ�ള�മായി ഗാഢമായ
ബ�മുെ�� മ്ു� വ്��മാ�ിയത �്ഗാഹ�
സൗകര�ം കണ�ാ�ിആവർ�ി�ു�ു :
െതാഴിലുകെളയും വിേനാദ�െളയും വ��ി�്

ലഭ�മാവു�ബു�ിശ�ി,ഓർ� ശ�ിഎ�ീ ര�ു
ജ� ഗുണ�ള�ം സ�ാധീനി�ു�ു�;്അേതസമയം
ബു�ിശ�ിയും,ഓർ�ശ�ിയും�ിതി
പരമായവിധി �പകാരംകൂടുകയുംകുറയുകയും
െച��േ�ാൾ, െതാഴിൽഅഭിരുചി െയയും
െതാഴിലിെനയുംബാധി�ു�താണ.്കാരണം,
മു� വ്��മാ�ിയതു േപാെലബു�ിശ�ി,
ഓർ�ശ�ിഎ�ിവവ��ിയുെട ധർ�ശാസ�്ത
പരമായ �പവൃ�ികള�മായിബ�െ�� ത്ാൻ
പാതിൈദവം പാതി എ�മഹാസമവാക�െ�
സദാ �പസ�മാ�ു�ത ഇ്വിെട വിഷയമാണ.്
അതായത വ്��ിസ�ാത���ം െകാ�ു�
�പവൃ�ികൾ,�ിതിപരമായവിധി �പകാരം,
ബു�ി� ശ്�ികെള (ശ�ിയായഓകസ്ിജൻ
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എ�ൈദവ�ിെ�വാതക രൂപം)നൽകു�തിന്
അനുസരി�,്വ��ിയുെടബു�ിശ�ിഎ�
ജ�ഗുണംവർ�ി�ു�തും കുറയു�തുമാണ.്

സാധാരണ മനുഷ�ജീവിതം നയി�ു�വ��ിെയ
സാധാരണ�ാരായും ത�േള�ാൾതാണവരായും
രാജാവും പ�ിത�ാരും മ��ം കരുതി�ൂടാ.
ജ��ള�െടഎ�ംെകാ�ും പുണ��ൂടുതൽ
െകാ�ും, ധർ�ശാസ�്തപരമായ മ�� ഘടക�ൾ
െകാ�ും േയാഗ�ത കൂടുതൽ ഉ�വെര�ിൽ,

അവരിെല ന��േറാണുകെള മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം
ൈദവം ശ�ിെ�ടു�ുേ�ാൾ,അവർ

മഹാ�ാനികളായി മാറു�താണ.് മഹാശാസ�്തം
ലഭി�ാനും,ൈദവെ�ആരാധി�ാനും മനുഷ�ർ
േയാഗ�ത േനേട�തു� എ്�അ��ായം
പഠി�ുേ�ാൾആവകകാര��ൾ
സുവ��മാകു�താണ.്

യാെതാരു മ�ര�ള�ംൈദവീകമ� /
ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ എ�ുകൂടിയാണ്
വ��മാ�ിയത.്എ�ാവരുംൈദവ�ിെ�

കു�ു�ളാണ.് മ�രി�ു�വർജയി�ാലും
േതാ�ാലും േനടു�ത ന്ഷട്�ളാണ.്

എ�ാകു�ു�ള�ംസമആന�േ�ാെട
േമാ�ം േനടാനു�മഹാപ�തികളാണ്
എ�ാവരുെടയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായഏകൈദവം
മഹാഒരു�ിയി���ത.്
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യാെതാരാള�ം മ�ാെരയുംകാൾ േകമേരാ
േമാശ�ാേരാഅ�.യാെതാരാള�ം
ഭൂമിയിെലഏ�വും േകമനായ
രാജാവിേന�ാൾ െചറിയവരുമ�;
ഭി��ാേര�ാൾവലിയവരുമ�.
ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.

മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ 4ശാഖകളായ ഭൗതികശാസ�്തം,
ധര ്�ശാസ�്തം,ആ�ീയശാസ�്തം,വര ്��മായ
മ��ശാസ�്തം എ�ിവയുംഅവയുെട ശാഖകള�ം
ഉപശാഖകള�െമ�ാം മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട

മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ിൽനി�്
മഹാഉ�വി�ുേ�ാള ്, മനുഷ�രുെട മു�ിലു�എ�ാ
ശാസ�്തശാഖകെളയുംഅവ �പകാരമു�ശാസ�്ത

സൗകര��െളയും മഹാകാര��ളായി
മന�ിലാ�ാനും, പുതിയ വീ�ണേ�ാെട
സമീപി�ാനും ൈവകാെത മനുഷ�ര ്�ു
കഴിയു�താണ.് മ�ടി എ� മഹാശാസ�്ത
സം�ഗഹെ� 2015 ഒകേ്ടാബര ്മാസ�ിൽ
മഹാ�ഗ��ിെ� 10◌ാം ഭാഗേ�ാട്

കൂ�ിേ�ര ്�ി���ത മ്ഹാ�പധാനമാണ.്ഓേരാ
ജീവികള�െടയുംആദ�സൃഷട്ിയായ മ��െ�,ൈദവം
സൃഷട്ി എ�തിന ഉ്പരിയായി കു�ായി�ാണ്
കണ�ാ�ു�ത എ്�ു േബാ��മാകും.

മഹാശ�ിയുെട മഹാഭാവ�ളായസത�ധര ്�
നീതികെളയും, മഹാ�പപ��ിന ്െറസൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െളയും, മഹാനീതിശാസ�്തെ�യും
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അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ മ്ഹാശാസ�്തെ�
മു�റ� 4ശാഖകളായിഅഥവാ 4 േവദ�ളായി
മഹാവിഭജി�ി���ത.് മഹാനീതിയുമായി

ബ�െ��ിരി�ുകയാല ്മഹാ�പപ��ിന ്െറ
ആ�ീയ ഭാഗ�ിന ഗ്ൂഢതകൂടുതലു�.് മഹാേദവി

തന ്െറ തെ� ഭാഗമായ പരമശിവെന
കാലാകാല�ളില ്ഭൂമിയിലയ� ആ്�ീയശാസ�്ത
കാര��െളയും ധര ്�ശാസ�്തകാര��െളയും

�കമെ�ടു�ു�ു�.്

മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�ളില ്�ാപി�ി���
ധര ്�ശാസ�്ത നിയമ�ള�ംഅവ �പകാരമു�

വസത്ു�ള�െട �പവര ്�ന�ള�ം മന�ിലാ�ുേ�ാള ്,
മഹാ�പപ��ിന ്െറ ധര ്�ം െവളിെ�ടുകയാണ.്
മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭൗതികരൂപവുംൈദവ�ിന ്െറ
മഹാരൂപവുമാണ മ്ഹാ�പപ�ംഎ�അ��ായ�ില ്
വിശദീകരി�ി���.് ധര ്�ശാസ�്ത പാഠ�െള
കെ��ാനും ഉ�തമായ പാഠ�ള ്കെ��ി
ആന�ി�ാനും മനുഷ�ന അ്വസര�െളയും

വ��ിസ�ാത���െ�യുംൈദവം നല ്കിയിരി�യാണ.്
േഖദകരെമ�ു പറയെ� ശരിയായ ധര ്�ശാസ�്ത
പാഠ�െളകെ��ു�തിലും കെ��ു�വെയ
പരിപാലി�ു�തിലും മനുഷ�ന ക്ടു�വീഴച് പ�ി.
മഹാ�ഗ��ിെല ഒ�ാം ഭാഗം പഠി�ുേ�ാള ്അത്

േബാ��മാകു�താണ.്
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മനുഷ� ഭരണകൂടി�ിന ന്ീതിന�ായം
നട�ുവാൻനിയമസംഹിതആവശ�മു�തു
േപാെല, മാനുഷികകാര��ളില ്ഉള ്െ�െട

മഹാ�പപ��ിന ്െറസര ്�കാര��ളിെലയും
ധര ്�ശാസ�്ത�െള നി�യി�ു�ത്

ൈദവമാെണ�ില ്മാ�തേമൈദവ�ിന ന്ീതി
നട�ാനാവൂഎ�തഅ്�ം ചി�ി�ാല ്

വ��മാവു�കാര�മാണ.്

�ബ�മായിരി�ു�മഹാേദവി�്
ആദിയിെ��ിലും, മഹാേദവി

സൃഷട്ി�ു�തായ മഹാ�പപ��ിന്
ആദിയു�.്

എ�ാൽ അ�മി�ായമ്യും നി�ലത�വും ഉൾെ�െട
മഹാ�പപ��ിെ�ഗുണ�െള എ�ും മഹാേദവി

മാ�തമാണ എ്േ�ാഴും നി�യി�ു�ത.്.

�പകൃതിെയയും �പകൃതിയിെലആകര ്ഷണ�െളയും
മഹാസൃഷട്ി�ുകയും പരിപാലി�ുകയും െചയത്ു
േപാരു�ൈദവം ഓേരാേരാ വിഷയ�ളിലും
മഹാനി�യി�ി��� നീതിെയെ��അ്റിയാൻ
േപാലും �ശമി�ാെതൈദവെ��െ�മറ�

രീതിയിൽ �പമാണ�ള�ം �ഗ��ള�ം ചമയ�്ുവാൻ
മനുഷ�ർ ത�ാറായി.ൈദവീകനിയമ�ള ്
കെ��ുവാന ്ൈദവീകശു�ിേയാെട
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പരി�ശമിേ��തിനു പകരം ത�ള ്�ു
േതാ�ുേ�ാെലെയ�ാം നിയമ�ള��ാ�ാനും

പരിഷ�്ാര�ള ്നിര ്േ�ശി�ാനും മനുഷ�ര ്ത�ാറായി,
ഭൂമിയിെല�ുമു�ധാര ്�ികഅധഃപതന�ിന അ്ത്
മുഖ� കാരണവുമായി.... മത�ളിെല മനുഷ��ഥകൾ
ശാസ�്തനിയമ�ള�, മത�ളിൽശാസ�്തനിയമ�ൾ

കുറ��മാ�തമാണു�ത എ്�തിൽനി�്
അര ്�മാേ��തഅ്വയിൽബാ�ിയു�െതാ�ും

ശാസ�്ത�ള�എ�ുതെ�യാണ.്

ൈദവശാസ�്തം 'ശാസ�്തം' മാ�തമാണ.്
മഹാശാസ�്തംഅഥവാൈദവശാസ�്തം
അന�മാണ,് മഹാലളിതവുമാണ.്

(മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിന ്െറ മഹാഇഷട്ംേപാെല,
ഓംസത�ം േഡാ�േ്കാം www.omsathyam.com എ�
െവബൈ്സ�ിലൂെടയും, െമാൈബൽ േഫാണിലൂെടയും
ഒെ� വളെര നീ� ഒരു കാലഘ�ം മഹാ�ഗ�ം
മഹാ�പചരി�ു�താണ.് മഹാ�ഗ�െ� അ�ടി��
�പസി�ീകരി�ു�തിെന ��ി മു� സ്ൂചി�ി�ിരു�ു
എ�ിലും അ�ടിേ��തായആവശ�ം ഉെ�� ഇ്�ു
കരുതു�ി�.
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ൈദവ�ിെ� ആദിയും അ�വുമി�ാ�
മഹാ�ാനമാണ മ്ഹാശാസ�്തം എ�തിനാൽ ,
മഹാശാസ�്തെ� വിശദീകരി�ു� �ഗ��ൾ,
ഇബു�,് ഇത ക്ുറി�ു� െമാൈബൽ േഫാൺ
ആ�ിേ�ഷൻ, PDF ഫയൽ, െവബ്ൈസ�,്
തുട�ിയവയെ്��ാം അടി�ാനപരമായി�്
ൈദവ�ിെ� ആദിയും അ�വുമി�ായമ്
ഉെ��ും, േപ�റുകളിേലാ എഴുേ�ാലകളിേലാ
മഹാശാസ�്തെ� പരിമിതെ�ടു�ാൻ ഒ��ം
സാധി�ിെ��ും അറിയണം. ഭൂമിയിെല�ും ഉടൻ
മായ �പത��മാ�ി െ�ാ�് ൈദവവി�വം
ആരംഭി�ുേ�ാൾ ഭൗതിക ശാസ�്തം, ധർ�
ശാസ�്തം, ആ�ീയ ശാസ�്തം, മ�� ശാസ�്തം
എ�ി�െന 4 േവദ�ളായി� മ്ഹാേവദം എ�
േപരിൽ മഹാശാസ�്തെ� അവതരി�ിേ��ാം.
അേ�ാഴും (മഹാ�ഗ�െ�േ�ാെല), ലിഖിത
�പമാണ�ള�്് �പസ�ിയി�. മത�ള�ം
രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ള�ം വിസമ്ൃതിയിൽ
ആവു�േതാെട മതരാഷ�്ടീയ വിമര ്ശന�ള�ം
അവസാനി�ും. നീ� ഒരു കാലഘ��ിനു
േശഷം മഹാശാസ�്ത �ഗ��ള�ം �പാേയണ മഹാ
സംഹരി�െ�ടു�താണ.് മഹാേവദം എ�
മഹാശാസ�്തം എ�ായേ്�ാഴും മ�ിലടി�്
മഹാഭ�ദമാണ.്സർ�ം മ�ടി.
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2015അവസാനം മുതൽെമാൈബൽ
േഫാണിെലവാടസ്ആ്പ വ്ഴിയും മ��ം
�പസി�ീകരി�� വരു�ൈദവവി�വ
വിശകലന�ൾമഹാ�പധാന�ളാണ.്

2015അവസാനം മുതൽ �പസി�ീകരി�
ൈദവവി�വവിശകലന�െള
ഉൾെ�ടു�ിെ�ാ�ു�

തിരു�ലുകള�ംപരിഷ�്ാര�ള�ം,
കൂടാെതഅടു�ഏതാനും

നൂ�ാ�ുകൾെകാ� െ്വളിെ�ടു�
ശാസ�്തപാഠ�െളയും ഭാവിയിൽ
മഹാ�ഗ��ിൽ േചർേ��താണ.്

മഹാേദവിയുെട മഹാ�ാനമായ
മഹാശാസ�്തംആദിയുംഅ�വും
ഇ�ാെത മഹാശിവമാകു�താണ.്.

പരമശിവൻ.
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(അ��ായം 74)

മഹാശാസ�്തം :ആദ�ശാഖ /

ഒ�ാമെ�േവദം :
ഭൗതികശാസ�്തം

മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ 4ശാഖകളിൽആദ�ശാഖ
ഭൗതികശാസ�്തമാണ.് മഹാശ�ിയായൈദവം
(തെ�), മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാഭരണവും

മഹാനീതിയും മഹാനിര ്�ഹിേ�ണംഎ�തുെകാ�,്
മഹാ�പപ��ിെലസൂ�മ്മായആ��ളിൽ
അതിസൂ�മ്മായി�ാപി�ി��� ഭൗതിക
ഘടക�ള�െട മഹാനീതിപരമായ

�പവര ്�നകാര��ൾ ഒഴിെക, മഹാ�പപ��ിെല
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കാര��ൾസർ�തും

സുതാര�മാണ.് ....

യു�ിശാസ�്തം,ഊര ്�ത��ം, രസത��ം,
ജീവശാസ�്തം,ൈവദ�ശാസ�്തം,ഗണിതശാസ�്തം,
േജ�ാതിശാസ�്തംഎ�ി�െനയു�ശാഖകള�ം
അവയുെടെയ�ാം ഉപശാഖകള�ം േചര ്�
മഹാശാസ�്തശാഖയാണ ഭ്ൗതികശാസ�്തം.
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മഹാ�പപ��ിെല എ�ാ മൂലക�ള�െടയും, എ�ാ
വസത്ു�ള�െടയും ഘടനകള�ം �പവര ്�നകാര��ള�ം
ൈദവം മനുഷ�ര ്� യ്ഥാകാലം തുറ�ുെകാടു�ു�ു
�.് എ�ാ മൂലക�ള�െടയും / വസത്ു�ള�െടയും
ഘടനകള�ം �പവര ്�നകാര��ള�ം തെ�യാണ്
വ�ത�സത് ഭൗതിക ശാസ�്തശാഖകളം ഉപശാഖകള�
മായിഅറിയെ�ടു�ത.്

മഹാ�പപ��ിെലയാെതാരു
ശാസ�്തനിയമ�െളയും മനുഷ�ര ്

സൃഷട്ി�ു�ി�; മനുഷ�ര ്അവെയകെ��ുക
മാ�തമാണ,്അഥവാകാലാകാല�ളില ്ൈദവം
െവളിെ�ടു�ുകയാണ.്ഇ� മ്നുഷ�ർ
ഉപേയാഗി�ു�െടലിവിഷന ്െറയും

ക����റിന ്െറയുംഇ�ർെന�ിെ�യും ഒെ�
ശാസ�്തനിയമ�ൾഅവകെ��ു�തിന്

നൂ�ാ�ുകള ്�ും (അേനക
േകാടിവര ്ഷ�ള ്�ുമു�ും) �പപ��ിൽ
അ�ര ്ലീനമായിരു�ു.നാെള കെ��ു�
നിയമംഇ�ും �പപ��ിൽ അ�ര ്ലീനമാണ.്

നാെള െവളിെ�ടു�ാനായിൈദവം
മഹാനി�യി�ി���ശാസ�്തനിയമം
ശാസ�്ത�നഇ്�ു െവളിെ���കി�ി�
എ�ി�െനയു�മഹാനീതികാര��ൾ

മഹാ�പപ��ിെ� മഹാസൃഷട്ിശാസ�്തമായ
ഭൗതികശാസ�്തെ�ഭരി�ു�ു�.്



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 426

ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ� മഹാശ�ിയുെടയും
മഹാ�ാന�ിെ�യും ഒര�ം െകാ�്
സൃഷട്ി�ി���തായ ജഗ�അ്ഥവാ
മഹാ�പപ�ംസത�മാണ;് മിഥ�യ�;
മിഥ�കെളസൃഷട്ി�ു�ഒ��ൈദവം.
മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാകാര��ള�ം

"സത�ം" മാ�തമാണ.്

മഹാ�പപ��ിെലജീവികള�െടയും
വസത്ു�ള�െടയും കാര��ളിൽസംഭവി�വയും
(സത�ം),സംഭവി��െകാ�ിരി�ു�തും (ധർ�ം),
സംഭവി�ാനാരി�ു�തും (നീതി)എ�ാം "സത�ം"െ�

3അവ�കൾമാ�തമാണ.്

വാതകാവ�സത��ിെ� ഒ�ാമെ�
അവ�യായസത�െ�യും, �ദാവകാവ�
സത��ിെ� ര�ാമെ�അവ�യായ

ധർ�െ�യും,ഖരാവ� (മ�)്സത��ിെ�
മൂ�ാമെ�അവ�യായനീതിെയയും കുറി�ു�ു.
വാതകം, �ദാവകം,ഖരം എ�ീ 3 രൂപ�ളിലുമു�
വസത്ു�ള�ം ജീവികളിലു�.്ജീവികള�െടെയ�ാം
രൂപെ�യുംഅസത്ിത�െ�യും നിർ�യി�ു�ത്

േമ�ടി വസത്ു�െള ഉപേയാഗി�ാണ.്

ജീവാ�ാവ,്പരമാ�ാവ,്ശരീരം,ജീവൻഎ�ീ 4
ഘടക�ളാണ ജ്ീവിയിൽസമന�യി��

�പവർ�ി�ു�ത.്
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ജീവാ�ാവിന വ്ാതകാവ�യാണ ഉ്�ാവുകഎ�്
സുവ��മായി മന�ിലാ�ാനാവും.ആ��ിൽ
ന��േ�ടാൺഇ�ാ�ഏകമൂലകമായൈഹ�ഡജൻ

തെ�യാണ ജ്ീവാ�ാവ.്

പരമാ�ാവിെ�അംശമാണ ജ്ീവാ�ാവ.്
അതായത മ്ഹാ�പപ��ിെല�ും
മഹാവ�ാപി�ി���പരമാ�ാവായ

ൈഹ�ഡജെ� ഒരംശം മാ�തമാണ ഓ്േരാ
ജീവികള�െടയുംസ�ത�മായജീവാ�ാവ.്

ജീവനാണഅ്ഥവാശ�ിയാണ്
മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�ൾ�ും
ജീവികൾ�ുെമ�ാം �പവർ�ി�ാനു�
ശ�ികെള, (ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി��)
നൽകു�ത .്ൈദവ�ിെ�വാതകരൂപമായ

ഓകസ്ിജൻആണ "്ജീവൻ".

ജീവിയുെട ശരീര�ിെല ജീവെ� േക��ംഹൃദയം.
പരമാ�ാവിെ�യും ജീവാ�ാവിെ�യും േക��ം

െനറുക/ െ�ബയിെ� മുൻഭാഗം.

ജീവൻഅഥവാ ശ�ിഅഥവാഓകസ്ിജൻ
ശരീര�ിൽ �പവർ�ി�ു�ത ജ്ീവെ� മഹാ

ഇഷട്�പകാരമാണ;് മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമാണ.്
ജീവൻഅഥവാഓകസ്ിജൻ,ൈദവ�ിെ� �ദാവക
രൂപമായ ജലമട�ിയ ര��ിലൂെട ശരീര�ിെ�
�പവർ�ന�െള മഹാഭരി�ു�ു. പരമാ�ാവായ
ൈഹ�ഡജനും �പത��ൈദവമായശരീര�ിെ�
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അഥവാ ജീവനായഓകസ്ിജെ�ജീവൻ�പകാരം
പെ�ടു�ു�ു�.്ജീവൻതെ�യാണ ര്��ിലൂെട
ജീവാ�ാവായൈഹ�ഡജെനശരീര�ിെല�ും
വ�ാപരി�ി�ു�ത.്അതിലൂെട ജീവാ�ാവിന്

ആന��െളയും (േവദനകെളയും)അനുഭവി�ാൻ
സാധി�ു�ു.

ഭൗതികശാസ�്ത��ാര ്� െ്വളിെ�ടു�ാന ്
കഴി�ി�ി�ാ�തും,ൈദവം തന ്െറ

�പതിനിധിയിലൂെട മാ�തം െവളിെ�ടു�ാന ്
മഹാനി�യി�ി���തുമായഎ�ാ

ശാസ�്തശാഖകള�െടയുംഅടി�ാനഘടനയും
ഉ�വവും മഹാ�ഗ��ിെ�യും, മഹാ�ഗ��ിെ�
ഭാഗമായി കണ�ാേ��ു�ഈ PDFഫയലിലും
വിശദമാ�ിയി���.് �പകൃതി, �പകൃതി നിയമ�ള ്,

�പകൃതിയുെടസമതു�ിലിതാവ�
എ�ി�െനെയ�ാം മനുഷ�ര ്ഓേരാേരാ േപരുകൾ

ഇ�ി���ത ഉ്ള ്െ�െടയു�കാര��ൾ
ഓംകാര�ിെ�യുംഓംകാര നീതിശാസ�്ത�ിെ�യും
ഭാഗ�ളാെണ�ും െവളിെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

അന�മായ ഭൗതികശാസ�്തശാഖകള�െടഅ�ം
വിശദീകരണം മഹാ�ഗ��ിെല 1 മുതല ്3വെര

ഭാഗ�ളിലു�.്

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ�
ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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(അ��ായം 75)

മഹാശാസ�്തം : ര�ാമെ�ശാഖ /

ര�ാമെ�േവദം :
ധർ�ശാസ�്തം

മഹാശാസ�്ത�ിെ� ര�ാമെ� ശാഖ ധർ �
ശാസ�്തമാണ.് �പപ��ിെല എ�ാ ജീവികൾ�ും
വസത്ു�ൾ�ും സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര
കർ�ാവായ ൈദവം മഹാനി�യി�ി���
ധർ��െളയാണ ധ്ർ� ശാസ�്തം എ�ു പറയു�ത.്
ജീവികള�െട ജീവിതരീതികള�ം െപാതു സ�ഭാവ�ള�ം
ധർ� ശാസ�്ത�ിെ� ഭാഗമാണ.് ജീവികെളെയ�ാം
അേന�ാന�ം പരിചയെ�ടു�ു�തും ജീവികള�െട
ധര ്�ശാസ�്തമാണ.് മഹാ�പപ��ിെല എ�ാ
വസത്ു�ള�െടയും ഘടനകള�ം �പവര ്�നകാര��ള�ം
ൈദവം മനുഷ�ര ്� യ്ഥാകാലം െവളിെ�ടു�ുേ�ാൾ
ഭൗതികശാസ�്ത പാഠ�ൾ  മാ�തമ� െവളിെ�ടു�ത,്
അവയുെടെയ�ാം ധര ്��ൾ കൂടി െവളിെ�ടു�ു�.്
മഹാ�പപ��ില ് മനുഷ�ര ്െ��ാം ഒരുേപാെല
വ��ിസ�ാത���വും പരമാന�കരമായ ജീവിതവും
ആസ�ദി�ുവാന ് ഉതകു�തായ ധര ്�ശാസ�്ത�െള
മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ളില ് ലളിതമായും
�പത��മായും �പകടമായും മഹാശ�ിയായ ൈദവം
മഹാ�ാപി�ിരി�ുകയാണ.് മഹാ�പപ��ിെല
യാെതാരു ധര ്�ശാസ�്ത നിയമ�െളയും ൈദവം
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സൂ�മ്�ളാ�ിയി�ി�. മഹാ�പപ��ിെല �ിതി
കാര��െള അഥവാ ജീവിതധര ്�കാര��െള
സര ്�തും ൈദവം സുതാര�മാ�ിയിരി�ുകയാണ.്
മനുഷ�രുെട ആന��െള വര ്�ി�ി�ു�തിനു േവ�ി
അവരുെട മഹാമാതാവായ ൈദവം കാ�ിയി���
മഹാകരുണയായുംഅതിെനകണ�ാ�ണം.

യു�ിശാസ�്തം,സദാചാരശാസ�്തം,
കര ്�ശാസ�്തം (െതാഴില ്),സാ��ികശാസ�്തം,

ഭരണത��ം,നീതിന�ായശാസ�്തം,
എ�ി�െനയു�ശാഖകള�ംഅവയുെടെയ�ാം
ഉപശാഖകള�ം േചര ്�മഹാശാസ�്തശാഖയാണ്

ധര ്�ശാസ�്തം.

ധര ്�ശാസ�്ത�ിെ�വ�ത�സത്
ശാഖകളിെലെയ�ാം നിയമ�െളൈദവം
ലളിതമായും �പത��മായും �പകടമായും
മഹാ�ാപി�ിരി�ു�ു,സൂ�മ്�ളാ

�ിയി�ി�,സുതാര�മാ�ിയിരി�ു�ുഎ�തിന്
ഏതാനും ഉദാഹരണ�ള ്പറയാം :

(1)സത�ം പറയണം. ഭൂമിയില ്കാണു�തും
േകള ്�ു�തുംഅറിയു�തും

അനുഭവി�ു�തുമായകാര��െള മായം
േചര ്�ാെതപറയുകയും �പവര ്�ി�ുകയും
േവണം.പകരംഎ�ാവരുംക��ൾമാ�തം
പറയുകയാെണ�ില ്ജീവി�ാനാവി�.
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(2) �പകൃതിയിെല ജീവിവര ്��ള�െടെയ�ാം
െപാതുസ�ഭാവ�െളയുംഓേരാേരാ

ജീവികള�െടയുംതനിെ��സ�ഭാവ�െളയും
അവയുമായി ഇടപഴകുേ�ാള ്വളെരയധികം

മന�ിലാകു�താണ.്

(3)കാ�ടി�ുേ�ാൾവായുവിെ�സാ�ി��െ�
��ിയും, �പവർ �ന�െള��ിയുംവളെരയധികം

അറിവ ല്ഭി�ു�ു.

(4) �പകൃതിയിെല െവ�ം, മ� എ്�ിവയുെട
സ�ഭാവ�െള മന�ിലാ�ാനും
ഉപേയാഗെ�ടു�ാനുംകഴിയു�ു.

(5)സ�ര ്�ം,ഇരു�,്യുേറനിയംതുട�ിയ
മൂലക�ള�െടയും, ഉ�,് െപേ�ടാള ്, മദ�ം,
ആസിഡുകൾ,ആൽ �ലികൾ തുട�ിയ
സംയു��ളിെലയും, �പകാശം,ചൂട,്

ഇലക�്ടിസി�ി,തുട�ിയഊര ്��ള�െടയും
നിയമ�െള മന�ിലാ�ാൻകഴിയുേ�ാൾ ,
അവെയഎ�ിെന�ാം ഉപേയാഗി�ാെമ�ും,
എ�ിെന�ാം മാ�തം ഉപേയാഗി�ണെമ�ും,
എ�ിെന�ാം ഉപേയാഗി�� കൂെട�ും കൂടി

െവളിെ�ടു�ു�.്
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ധര ്�ശാസ�്ത�ിന ്െറ ശാഖകളായ
സദാചാരശാസ�്തം, െതാഴില ്(കര ്�ശാസ�്തം),
സാ��ികശാസ�്തം എ�ിവകളിെല നിയമ�ള�ം
ലളിതവും സുതാര�വുംആെണ�ിലും,അവെയ
യേഥാചിതം ഉള ്െ�ാ�ാന ്മനുഷ�ര ്�സ്ാധി�ി�.
മത�ള�ം, രാഷ�്ടീയ പാര ്�ികള�െമാെ�േ�ര ്�്
ധര ്�ശാസ�്ത കാര��െളഅവയുെടസ��ാ�ാന ്
�ശമി�താണ മ്ുഖ� കാരണം. മഹാഭാവെ�യും
�പപ�െ�യും ശാസ�്തെ�യും മനുഷ�ര ്

നി�ി�ു�ു.;ശരീര നി� (സദാചാരശാസ�്തം: മദ�ം,
മയ�ുമരു� .്..);ആന�നി� (സദാചാരശാസ�്തം :

കാമാന�ം/െസകസ് )്; മ�ര�ള ്പാടി�;
വ��ിസ�ാത���വും സ�്തീപുരുഷസമത�വും ;
കപടൈദവ�െളയും കു�ിൈദവ�െളയും
ആരാധി��കൂടാ തുട�ിയഅ��ായ�ളില ്
വിശദീകരണമു�.്ചുരു�ി�റയുേ�ാള ്,

ധര ്�ശാസ�്ത�െര�ും
സാമൂഹ��പവര ്�കെര�ും േപരിടാവു�
ൈ�ക�ിലൂെടയും ഗാ�ിയിലൂെടയും,ൈദവം
െവളിെ�ടു�ിയ ധര ്�ശാസ�്ത കാര��െളയും
നീതിശാസ�്ത കാര��െളയും,ശാസ�്തപരമായി
സംര�ി�ുവാന ്മനുഷ�ര ്�ുസാധി�ി�.ൈദവം,
ഭൗതികശാസ�്ത�രിലൂെട െവളിവാ�ിയ

ഭൗതികശാസ�്ത നിയമ�െള
ഉപേയാഗെ�ടു�ിെ�ാ� ശ്ാസ�്തസാേ�തിക
വികസനം നട�ുകയും (മതപരമായ�ാെത),
ജീവിതസുഖസൗകര��ള ്വര ്�ി�ി�ു�
ഭൗതികവസത്ു�ള ്സൃഷട്ി� മ്ാനവജാതി�ു
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മുഴുവനായി �പേയാജനെ�ടു�ു�തു േപാെല;ൈദവം
ൈ�ക�ിലൂെടയും ഗാ�ിയിലൂെടയും െവളിവാ�ിയ
സത��െളയും ധര ്��െളയും ശാസ�്തപരമായി
ഉയര ്�ാനും മാനവജാതി�ു മുഴുവനായി
�പേയാജനെ�ടു�ാനുമു� �ശമ�ളാണു

േവ�ിയിരു�ത.് പകരംൈ�ക�ിലൂെട െവളിെ��തായ
അത���ത�ളായ ധര ്�ശാസ�്തപാഠ�െള
മതപരമായി പരിമിതെ�ടു�ുവാന ്

മതപുേരാഹിത�ാരുെടഅധമ�പവര ്�ന�ള ്
കാരണമായി. ഗാ�ിയിലൂെട െവളിെ��വെയ
ഭരണാധികാരികള�ം, രാഷ�്ടീയപാര ്�ി േനതാ�ള�ം
േചര ്� ഗ്ാ�ിസംഎ� േപരിലു� ഒരു ഇസമാ�ി
പരിമിതെ�ടു�ി. രാഷ�്ട�ിെല ഭരണഘടനയുെട
ഭാഗമായി��േപാലും ൈദവവചന�ള ്�്
വികസി�ാന ്കഴിയാെതവ�ു.ൈദവം

ൈ�ക�ിലൂെടയും ഗാ�ിയിലൂെടയും െവളിെ�ടു�ിയ
ൈദവവചന�െള േദവാലയ�ളിലും വീടുകളിലും
വായി�ാനു�സൂ�ത�ളായി പരിണമി�ി��.

അതായത,് മതപുേരാഹിത�ാരുെട ദുര ്�ടപടികളാല ്
ൈ�ക�ിലൂെട െവളിവാ�െ�� ശാസ�്തസത��ള ്
ഭൂമിയിെലാെ�യുമു� മനുഷ�രിേല�്

ശാസ�്തപരമായി വ�ാപരി�ു�തിന ത്ട�മു�ായി,
ഇ�ുംഅവര ്ത�ള ്െചയത് േഘാരപാപം

തിരി�റിയു�ി�.ൈ�ക�ിലൂെടയും ഗാ�ിയിലൂെടയും
െവളിെ�ടു�ിയൈദവവചന�െള മായ

�പത��മാ�ുേ�ാള ്ൈദവംസംര�ി�ു�തായി�്
േബാ��മാവു�താണ.്സത�മായഏതാനും

ൈദവകാര��െള മാ�ിവ�ാല ്മത�ളിെലബാ�ി
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കാര��ള ്മുഴുവനും അസത��ള�ംഅധര ്��ള�ം
അനീതികള�ംആവുകയാല ്അവെയ�ാംഅഥവാ
മത�െളെയ�ാം,അവെയചുമ�ുനട�

മതപുേരാഹിത�ാരും മതവിശ�ാസികള�ം തെ�
നശി�ി�ു�താണ.്

ധര ്�ശാസ�്തെ���ി തുടര ്�ു പറയുേ�ാള ്,
മനുഷ�ര ്�സ്�ൂര ്�വ��ിസ�ാത���ം നല ്കാനായി,

മനുഷ�െര ഭരണംഏ�ി�ി���തായ
സദാചാരശാസ�്തം,കര ്�ശാസ�്തം (െതാഴില ്),
സാ��ികശാസ�്തം, ഭരണശാസ�്തം, ഭാഗിക
നീതിന�ായശാസ�്തം തുട�ിയവെയ �ഗ��ിന ്െറ

ഒ�ാം ഭാഗ�ില ്�പേത�കം �പേത�കം
അ��ായ�ളിലായും പരെ�യും വിശദീകരി�ി���.് ...
ഏതാനും അ��ായ�െള /ഭാഗ�െളചുവെട

േചർ�ു�ു�.്.എ�ിരി�ിലും,സാ��ികശാസ�്തം,
ധര ്�ശാസ�്ത�ിെലയും നീതിശാസ�്ത�ിെലയും
നിയമ നിര ്�ാണംഎ�ിവെയവിഷയഗൗരവം

കണ�ാ�ി �പേത�കംഅ��ായ�ളിലായി ചുവെട 4
◌ാം ഭാഗ�ിൽ തെ�വിവരി�ു�ു�.്
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മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിൈവകാെത
ഭൂമിയിെല�ും മായ �പത��മാ�ു�േതാെട
എ�ാ രാജ��ള�െടയും ഭരണഘടനയായി
ധര ്�ശാസ�്തം�ാപി�െ�ടു�താണ.്
മഹാശാസ�്ത�ന ്െറഎ�ാശാഖകെളയും
ഏേകാപി�ി��െകാ�ു�ഭരണശാസ�്തം
മഹാശു�വും മഹാമംഗളകരവുമായ ഭരണം

സമൂഹ�ില ്ഉറ�ി�ു�താണ.്
ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരം ഭരണം നട�ുേ�ാള ്മാ�തേമ,
ഭരണകൂട�ിെന രാജ��ിെ�എ�അവകാശം
പറയാനാവൂ. ഉദാഹരണമായി േകരള�ിെല

ഭരണകൂടം,ഇ��യിെല ഭരണകൂടം, േകരള�ിെല
വലിയ േകാടതി എെ�ാെ�യു�

ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�അഥവാൈദവീകമ�ാ�
പദ�ള ്മാ�തേമ നിലവിലു�

ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�ഭരണസംവിധാന�ള ്�്
ഉപേയാഗി�ാന ്പാടു��.ഇ��ാ ഗവെ�ന ്റ,് േകരള

സര ്�ാര ്തുട�ിയവ ധര ്�ശാസ�്തെ�
ഭരണഘടനയായിസ�ീകരി�ുകയും ധര ്�ശാസ�്തം
�പകാരം �പവര ്�ി�ുകയും െച��േ�ാള ്മാ�തം

ഉപേയാഗി�ാനു�താണ.്
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ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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(അ��ായം 34)

െതാഴിലുകൾ :
ൈദവീകമായ/ശാസ�്തപരമായവിഭജനം

മഹാശ�ിയുെട മഹാ�ാനമായ
മഹാശാസ�്ത�ിന 4്ശാഖകള ഉ്െ��ും,
യഥാര�്മായ 4 േവദ�ള അ്വയാെണ�ും
�ഗ��ിെ� 4◌ാം ഭാഗ�ില വ്ിവരി�ി���.്

ഭൗതികശാസ�്തം, ധര�്ശാസ�്തം,ആ�ീയശാസ�്തം,
വര�്�മായ മ��ശാസ�്തം എ�ീ 4 േവദ�ളിലൂെട
ൈദവെ���ിയും, മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി 
�ിതി സംഹാര�െള��ിയുമു�സ�ൂര�്

ശാസ�്തം െവളിവാകു�ു.അേതേപാെല, ര�ാമെ�
േവദമായ ധര�്ശാസ�്ത�ിെ� ഒരു ശാഖയായ
കര�്ശാസ�്തെ�അഥവാ െതാഴിലിെന 4
വിഭാഗ�ളായിൈദവം 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.്
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സമൂഹ�ിെല ഭരണകൂടം
�പവര�്ിേ��ു�ത െ്താഴിൽവിഭജന�െള
ആധാരമാ�ിയാെണ�ും,ധര�്ശാസ�്ത�െള
ആധാരമാ�ിയാെണ�ും വ�ാഖ�ാനി�ാൽ ര�ും

ശരിയാണ.് െതാഴിൽവിഭജന�ള�്്
ധര�്ശാസ�്ത�ള�മായി ലയബ�മാണു�ത.്

മനുഷ�ര അ്റിയു�തുംഅനുഭവി�ു�തും
േപാെലശാസ�്തസാേ�തിക രംഗ�ളിെല�ാം പുതിയ
പുതിയ െതാഴിൽ വിഭാഗ�ൾ രൂപംെകാ���ു�.്
ഉദാഹരണ�ിന വ്ിമാന�ിെ� �പവര�്നം

സംബ�ി�ശാസ�്തനിയമം െവളിെ�� വ്ിമാനം ഒരു
യാഥാര�്�മായേ�ാള വ്ിമാനവുമായിബ�െ��
നിരവധി െതാഴിലുകള�ം,ക����ര വ്ികസനേ�ാെട
ക����റുമായിബ�െ�� നിരവധി െതാഴിലുകള�ം
ഉ�ായി.എ�ാൽ,എ�തെയ�ാം പുതിയ
െതാഴിലുകള ഉ്�ായാലും ഭൂമിയിെലഎ�ാ

െതാഴിലുകള�ം ശുചിത�ം,അത�ാവശ�ം,ആവശ�ം,
വിേനാദംഎ�ി�െന 4ശാസ�്തവിഭാഗ�ളില്
െപടു�താണ.്വായന�ാര�് ഓ്േരാ
െതാഴിലുകെളയുംവിശകലനംെചയത്്
ശാസ�്തപരമായവിഭജനംസ�യം
േബാ��െ�ടാവു�താണ.്
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മുൻസൃഷട്ിച�ക�ില സ്ംഹാരം തുട�ുംമു�്
മഹാശാസ�്തംഅഥവാ യഥാര�്മായ േവദ�ള്
വീെ�ടു�േ�ാള ശ്ുചിത�ം,അത�ാവശ�ം,ആവശ�ം,
വിേനാദംഎ�ി�െന 4 െതാഴിൽ വിഭജന�ള�ം

�ാപി�െ�ടുകയു�ായി.ആയവകാലാ�ര�ില്
ജീര�്ി� േ്കാലംെക�താണ �്ബാ�ണൻ,��തിയൻ,
ൈവശ�ൻ,ശു�ദൻഎ�ി�െന ഭാരത�ിൽ /
ഹി�ുമത�ിൽഇ�ുമു�ചാതുർവര�്�ം.

ഹി�ുമത�ിെല ചാതുർവര�്�ംൈദവീകമ�അഥവാ
ധര�്ശാസ�്തപരമ�എ�ര�്ം.ൈദവീകമായ
അഥവാ ധര�്ശാസ�്തപരമായ 4 െതാഴില്
വിഭജന�ള�� എ്�തിെന��ിയു� ഒരു

േപേ�ാലെമ�ിലും ഹി�ുമത�ില ഉ്െ��ും, മ��
മത�ളിൽഅതുമി�എ�ു വ�ാഖ�ാനി�ുേ�ാഴും,
ശാസ�്തവുമായികൂടുതൽഅടു�മു� മതം

ഹി�ുമതമാെണ� െ്തളിയു�ു�.്

സ�്തീകള�െട െതാഴിലുകള ഇ്വിെട വിശകലനം
െച���ി�.എെ��ാല സ്�്തീകള�് ഉ്�ത
�ാനമാണ ൈ്ദവം ക�ി�ിരി�ു�െത�ും,
കുടുംബ�ിലും സമൂഹ�ിലും ധാര�്ികശു�ി
സൃഷട്ി�െ�ടു�തും പൂര�്ിയാവു�തും
സ�്തീകളിലൂെടയാെണ�ൈ്ദവ നി� :

വ��ിസ�ാത���വും സ�്തീപുരുഷസമത�വും എ�
അ��ായ�ില വ്ിസത്രി�ിരു�ു.
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സ�്തീകളിലൂെട നിര�്ഹി�െ�ടു� �പസവം,
കു�ു�ള�െടയുംകു�ികള�െടയും പരിചരണം,
തുട�ിയവയുെട മു�ിൽപുരുഷെ�എ�ാ
െതാഴിലുകള�ം നി�ാര�ൾമാ�തമാെണ�ും

വിസത്രി�ിരു�ു.

െതാഴിലുകെള��ി െപാതുെവയു�ഏതാനും
കാര��ള�ം ഭരണശാസ�്തംൈക�ാള��

ഭരണകൂട�ിെ�ഏതാനും പിഴവുകള�ം ഇനി പറയാം.

ൈദവം നലക്ിയ െതാഴിൽ
അഭിരുചികളെ്�ാ�ഇ്ഷട്മു�
െതാഴിലുകൾ െച�ാൻവ��ി�്

അവകാശമു�.്

സമൂഹ�ിെലവ��ികള�്ുേവ�ി
സൃഷട്ി�െ�ടു� ഭരണകൂട�ിെ�
�പഥമകര�്വ�ം വ��ികള�്്

അവരുെടയുംഎ�ാവരുെടയുംസൃഷട്ി
�ിതി സംഹാരകർ�ാവായൈദവം
നലക്ിയി���വ��ിസ�ാത���െ�

ഉറ�ാ�ുകഎ�താണ,്
നിയ��ി�ുകേയാ

കവരെ്�ടു�ുകേയാഅ�.
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കൃഷി െച�ാനും,വസ�്തം െന�ാനും,ചുമട്
എടു�ാനും,ൈവദ�ം പഠി�ാനും,

പഠി�ി�ാനുെമാെ�ഓേരാ വ��ി�ും
�സഷട്ാവ ന്ലക്ിയി���സ�ാത���ം ഇ�്

െതാഴിലാളി യൂണിയനുകള�ം
ഭരണാധികാരികള�ം

മതേനതൃത��ള�െമാെ�
കവരെ്�ടു�ിരി�ുകയാണ.്

ൈവദ�ൻഅഥവാ േഡാകട്ർആകാൻ
കു�ി�ും, ഒരു കു�ിെയൈവദ�ം പഠി�ി�ാൻ
ഒരു േഡാകട്ര�്ും വ��ിസ�ാത���ം ഉ�്
എ�ുവ��മാവുേ�ാള ഇ്�െ�
െമഡി�ല ഉ്ളെ്�െടയു�

വിദ�ാഭ�ാസേമഖലകളിെലഅധമത�ം
അവസാനി�ു�താണ.്

//ഇഷട്മു� െതാഴില െ്ച�ാന വ്��ി�്
സ�ാത���മു� എ്�ു പറയുേ�ാള,്

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

ലഭി�ു�താണ.് മഹാനീതിശാസ�്തം എ�അ��ായം
പഠി�ുേ�ാൾ വ��മാകു�താണ.്
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മെ�ാ�,്ജീവിത�ില െ്താഴിലി�ു� �പാധാന�വും
പദവിയും യഥാര�്�ില എ്�ത െചറുതാെണ�്
ൈവകാെതൈദവം മായ �പത��മാ�ു�േതാെട
ജന�ള,് �പേത�കി��ം ഭരണാധികാരികള്

തിരി�റിയു�താണ.്വ�ാഖ�ാനി�ുേ�ാള,്ജീവി�ാന്
പണം േവണംഎ��ാെതപണ�ിനു േവ�ിയ�
ജീവി�ു�ത ;്ജീവി�ാന െ്താഴില േ്വണം
എ��ാെത, െതാഴില െ്ച�ാന� ജീവി�ു�ത ;്
എ�ാൽജീവി�ു�ത എ്�ിനുേവ�ിയാണ്
എ�േചാദ��ിന അ്ന��ളായ

ആന��െളഅനുഭവി�ാനുംപരമാന�ം
നുകരാനുമാെണ� േ്ബാ��മാകു�താണ.്
മുകളിൽ േമാ�ംഎ�അ��ായ�ിൽ

വിശദീകരണമു�.്

മാ�തമ�, രാജാവിെ�പണിെയഒരു
െതാഴിലായി കണ�ാേ��. ഒരു ദാസ�
വൃ�ിയാണത.്അടി�ാനപരമായി�,്ജന�ള്
നിര�്�ി�ു�തുെകാ� മ്ാ�തം ഒരു വ��ി,തെ�
ജീവിതെ�ജന�ള�്ുേവ�ി സമര�്ി�ുകയാണ.്
(ഇ�െ�ജനാധിപത�ം എ�അധമസ��ദായ�ില്

ത�െളതിരെ�ടു�ണെമ� ജ്ന�െള
നിര�്�ി�ു�തും,ജന�ള�് ര്ാഷ�്ടീയ�ാര്

അണിനിര�ു�ആെരെയ�ിലും തിരെ�ടു�ാെത
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മ�� വഴികളി�ാ എ�തും ശാസ�്തപരമായ
ജനാധിപത��ില ഇ്� തെ�.ഏ�വുമധികം
പുണ�വും,അേതേപാെലപാപവും

സ�ാദി�ാന ഉ്പാധിയാകു�ഒ�ാണ്
ഭരണംഎ� മ്ു� വ്��മാ�ിയിരു�ു.
സമൂഹ�ിെലഏെത�ിലുംവ��ി (കള)്
ഗാ�ിെയേ�ാെലശുചിത�േജാലികള�്ായി
ജീവിതംസമര�്ി�ുേ�ാള,്അ�രം
വ��ിെയനിലവിെല ഭരണാധികാരികൾ
ഉളെ്�െടയു�ജന�ൾ,നിര�്�ി�്
ഭരണംഏ�ി�ുകയാണു െച���ത.്

മാ�തമ�, രാജമ�ിര�ിെല േസനകള�ം മ�്
ഉേദ�ാഗ�രും ഉളെ്�െട രാജ��ിെല
ജന�ൾഅനുസരിേ��ത,്

രാജാവിെനേയാ മ��ിമാെരേയാഅത;്
മഹാശാസ�്തെ�മാ�തമാണ.്
രാജാവ/്�പധാനമ��ി /മുഖ�മ��ി/മ��ി

പുറെ�ടുവി�ു�ധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ�
ആ�െയഅനുസരി�ാതിരി�ുകഎ�തും
ആവശ�െമ�ിൽ അവെര പുറ�ാേ��തും

േസനയുെടയും ഉേദ�ാഗ�രുെടയും
�പജകള�െടയുംകര�്വ�മാണ.് രാജാവിെ�
�പവൃ�ികെള ധര�്ശാസ�്തപരമായി
വിശകലനം െച�ാൻധര�്ശാസ�്തം

നി�യമു�രാജഗുരു ഉ�ായിരി�ു�താണ.് //
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സര�്െതാഴിലുകള�്ുംസമപദവിയും
സമേവതനവുമാണ ൈ്ദവംഅഥവാ
മഹാശാസ�്തം നി�യി�ി���ത ;്

തു���ളായ െതാഴിലുകളില ഒ്�ാമേ�തായി
കൃഷിെയയുംനി�യി�ി��� ;്ആകയാൽ
സമൂഹവും ഭരണകൂടവുംഅടി�ാനപരമായി
അത പ്ിനപ്�ണം. മ�ിൽ മഹാലയി�ി���
ശാസ�്ത നിയമ�െള പാലി�ാതിരി�ാനും
ദുരുപേയാഗം െച�ാനും പാടി�. മ�ിെല
ന��നശ�ികൾവ��ികെള തീർ�യായും

ശി�ി�� തിരു�ു�താണ.്

സ�ൂര�് വ��ിസ�ാത���െ� �സഷട്ാവായ
ൈദവംഎ�ാ വ��ികള�്ും

നലക്ിയി���തിെ�അടി�ാന�ിൽ
വ��ി� ത്െ� േവതനം നി�യി�ാന്
അവകാശം ഉ�ായിരി�ു�തുമാണ.് ലിംഗം,
സൗ�ര�ം, നിറം, െതാഴില അ്ഭിരുചി,വിേനാദ
അഭിരുചി,ആയു�,്തുട�ിയവകൂടാെത
ബു�ി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

േസവനംആവശ�മു�വർ വ��ി
ആവശ�െ�ടു� േവതനം നലക്ണം.
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സാധാരണയിൽ�വി�േവതനംആവശ�മു�
വ��ി തെ� േവതനം െതാഴിലദ്ായകെന
മുനക്ൂ�ി അറിയി�ുവാൻബാധ��നുമാണ.്

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� േമല മ്ഹാനീതിപതിയായൈദവം
നട�ാ�ു� മഹാനീതിആ�ീയശു�ീകരണവും
നട�ു�ു. കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�
ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തം

മഹാ�ഗ��ിെല 4◌ാം ഭാഗ�ിലും ഭാഗികമായി
മുകളിൽ 'േമാ�'�ിലും േചര�്ി���.്

രാജാവും മ��ിയുംപ�ാളവും
ആ�ീയാചാര�നുെമ�ാം ഭ�ണം മു�ിയാൽ
ൈദവെ�യുംത�ിമാ�ിെ�ാ�,്

കൃഷി�ാരെ�പി�ാെലഓടുംവിധമാണ,്
ഭ�ണവുമായിബ�െ��ിരി�ു�
കൃഷിെയ ഉയര�്ിെ�ാ�ൈ്ദവം
മഹാശാസ�്തവുംജീവിതവും
ആവിഷ�്രി�ി���ത.്
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ത�ൾ േകമരാെണ�ും ഉ�തരാെണ�ും
ധരി�ു�വരുെടഅഹ�ാര�ള�ംഅ�ാന�ള�ം
അകലുവാൻ ഭ�ണ�ിന മ്ു���ായാൽ മതിയാകും.
ൈദവീകമായ ഗുരുകുല വിദ�ാഭ�ാസസ��ദായ�ില്
കു�ികള ക്ൃഷി കാര��ള െ്ച���തും കൃഷിയുെട
ഔ�ത�ം മന�ിലാ�ു�തുമാണ.് ഭ�ണകാര��ില്
സ��മ�ാ�ഒരു നാട,് മെ��ു�ായാലും

സ��േമഅ�എ�താണു ശാസ�്തസത�ം; നാടിെന
അഥവാ ഭൂമിെയആവിധ�ില അ്ധഃപതി�ി�ി���
സമൂഹ�ിെലവ��ികള�ം ഭരണാധികാരികള�ം
അധമരാണ എ്�ും,ശാസ�്തീയമായ ഭരണമാ�ം
നിര�്�മാെണ�ും തിരി�റിയണം.ഏ�വും വലിയ
ഉദാഹരണമായി േകരളെ� ചൂ�ി�ാ�ാം.

വീടുകേളാടു േചര�്ു� പുരയിട�ളില ഭ്�ണ�ിന്
ഉപേയാഗി�ാവു�കൃഷികള മ്ാ�തേമ പാടു��

എ�തും, റ�ർ േപാെലയു�വ ഒ��ം പാടി�ാ എ�തും
(േപാലും)തിരി�റിയാന സ്ാധി�ാ�ജന�ള�ം
ഭരണാധികാരികള�ംൈപശാചിക തല�ളിലാണ്

ജീവി�ു�ത.്

�സഷട്ാവ ന്ലക്ു� െതാഴില്
അഭിരുചികളെ്�ാ� വ്ിദ�ാഭ�ാസം െച��വാന്
സമൂഹ�ിെ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
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വിധിെയഅശാസ�്തീയതയിലൂെട ഭരണകൂടം
ഉളെ്�െടയു�സമൂഹം മലിനെ�ടു�ുകയും
വ��ിസ�ാത���െ�ഹനി�ുകയുംെച���ത്
കടു�കു�വുംഅനീതിയുംആെണ�ിലും
അവയിലൂെട രൂപെ�ടു��ിതിഅഥവാ
�ിതിപരമായ വിധി സംശു�െ�ടു�ുവാന്
മഹാനീതിപതിയായൈദവ�ിെ�
മഹാനീതിശാസ�്ത�ില ക്ു��ള�ം

കുറവുകള�മി�ാ�പ�തിയു�.്ഈ�ഗ��ിെല 3
◌ാം ഭാഗ�ിലു� മഹാനീതിശാസ�്തപാഠ�ിലും,
ഓംസത�ംേഡാ� േ്കാം െവബൈ്സ�ിലും

വിശദീകരി�ി���,്

�ിരേജാലിഎെ�ാ�ി�.
വീടുപണി� വ്ിളി�ു�/വരു�ആശാരി�ും
േമശിരി�ും മ�� േജാലി�ാര�്ും�ിരേജാലി
നലക്ുവാൻവീ��കാര�് ക്ഴിയു�ത�,
ആവശ�ംകഴി�ശ്ാസ�്തശു�ിേയാെട

പിരിയു�ു,ജനനജീവിതമരണ�ളിെല�ാമു�
ലളിതമായഈശാസ�്തതത�െ�
വഴിപിഴ�ി�ുകയാണ ഇ്�െ�
െതാഴിലാളിയൂണിയനുകള�ം

ഭരണകൂടവുെമാെ� െചയത്ി���ത.്

സര�്ാർആഫീസുകളിെല െതാഴിൽ�ിരത
െതാഴിലാളികള�െടഅവകാശമായി�ൂടാ.
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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�ു�ുേവാ
അേത�പകാരം സമൂഹഭരണംൈക�ാള��

ജനസഭയ�് അ്ഥവാ െചറുരാജാവിന സ്മൂഹ�ിൽ
ആവശ�മി�ാ� (സര�്ാര)് െതാഴിലാളിെയ ഒരു
നിമിഷംെകാ� ത്ിരിെകഅയ�ുവാനും,വീ�ും
ആവശ�ംവ�ാല ഒ്രു നിമിഷംെകാ� പ്ുതിയേതാ
പഴയേതാആെയാരു െതാഴിലാളിെയ നി�യി�ാനും
കഴിയണം,കഴിയു�താണ.്സര�്ാർ േജാലി�ാര�്്
കാര��മതയി�എ�ു പറ�അ്വെരയും

െതാഴിലിെനയുംഅവമതി�ു�ഇ�െ�അധമ
ഭരണസംവിധാന�ള അ്േതാെട മാറു�തും

കാര��ൾ മംഗളമാകു�തുമാണ.്കൂടാെതസര�്ാർ
േജാലിെയ�ുംസ�കാര�േജാലിെയ�ുെമാെ�
േവരത്ിരി���ഇ�െ�അധമരീതികള�ം
അേതാെടഅവസാനി�ു�താണ.്

സാ��ിക�ീണ�ള��വര�്,്
സാ��ികസഹായംനലക്ുവാൻ

സാ��ികഭ�ദതയു� ഭരണകൂടം ത�ാറാവുക
എ�തിന��റം,ജന�പതിനിധികള�്ുംസര�്ാര്
ജീവന�ാര�്ും മ��ം െപനഷ്ൻഎ�േപരിൽ
ഇ�ാ�േസവന�ിന േ്വതനം നലക്ു�ത്

ൈ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
െതാഴിലാളികളാണ എ്�തിെ�അടി�ാന�ില,്
എ�ാ െതാഴിലാളികള�്ുംഅഥവാഎ�ാ �പജകള�്ും,
തു��മായ െപനഷ്ന െ്കാടു�ുവാനാണ,്സാ��ിക
ഭ�ദതയു� ഒരു ഭരണകൂടം ത�ാറാേവ�ത.്എ�ാല്

സാ��ിക ഭ�ദതയു� ഭരണകൂട�ിെ�
�പവര�്ന�ില അ്തു െപടു�ുഎ��ാെത,
െതാഴിലാളികള�െടസാ��ികഭ�ദതയ�്ായി
�പവര�്ിേ��ു�ത െ്താഴിലാളികൾ

തെ�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 നലക്ുവാന,്

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�ംഅധമവും
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അശാസ�്തീയവുംആെണ�ുകൂടി െതളിയു�ു.
സമൂഹ�ിെലഓേരാേരാ േമഖലകളിലും

അശാസ�്തീയതഅഥവാഅധമ�ംബാധി��ം
വ�ാപി��മാണ ഭ്ൂമിയിെല ജനസമൂഹ�ൾ

െമാ��ിൽധാര�്ികമായിഅധഃപതി�ി���ത.്

പ�ായ�ുകള അ്ഥവാ ജനസഭഓേരാ
�പേദശ�ും ഉ�ാവണം,ജനസഭയ�ാെതജന�െള
േനരി� സ്ംര�ി�ു�/ഭരി�ു�മെ�ാരു
സംര�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�ാ�ുവാന്
മായ �പത��മാകു�തിനു മു� സ്ാധി�ണെമ�ില്
ജന�ള�് ധ്ര�്ശാസ�്തപരമായആര�്വം

വര�്ിേ��തു�.്ജനസഭകെള
െതരെ�ടു�ു�വര ജ്നസഭകളിലന്ി� േ്വതനം
നലക്ി ജന�ള�െടസംര�ണ�ിനായിസം�ാന
േക��ഭരണകൂട�െള നി�യി�ു�താണ്

എ��ാെതഅ�രം ഭരണകൂട�ള�് ജ്ന�ള�െട



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 450

േമൽ നികുതികൾ ഉളെ്�െട യാെതാരു നിയമ�ള�ം
േനരി� െ്ചലു�ാനാവു�ത� ; ഭൂമിയിെലാെ�യും
സംഭവി�ു�കാര��ളാണവ;ൈദവീകമായ

അഥവാധര�്ശാസ�്തപരമായ
സാ��ികശാസ�്ത�ിൽനികുതികളി�
എ�ുംഅറിയുക.സാ��ികശാസ�്തം �പേത�ക
അ��ായ�ില വ്ിവരി�ു�ു�.്ജനസഭെയ�ത്
രാജാവും മ��ിമാരുമാണ.് ധര�്ശാസ�്ത�പകാരം
മാ�തംഅവര ജ്ന�ള�െട യഥാര�്മായ െപാതു
ആവശ��ള ന്ിര�്ഹി�ുകയാണു െച���ത.്
െചറു��ാർ ഉളെ്�െടയു�ജന�ള�്്

െതാഴിൽനലക്ു�ത ഭ്രണകൂട�ിെ�പണിയ�.
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നീതിന�ായം നട�ു�തും ജനസഭയാണ.്
േകാടതിയുംനിയമസഭയും

ധർ�ശാസ�്തപരമായആവശ�മി�.

ഭൂമിയിെല�ുമു� േകാടതികള,്
രാഷ�്ടീയപാര�്ികള,് രാഷ�്ടീയപാര�്ികള�െട
കാര�ാലയ�ള,് മതവ�വ�ിതികള,് മത
വ�വ�ിതികള�െട കാര�ാലയ�ള,്ഇല�ന്

ക�ീഷനുകള,് നികുതി കാര�ാലയ�ള,്ബാ�ുകള,്
ഇനഷ്�റനസ് �്ാപന�ള,് േലാ�റി,തുട�ിയ
അേനകം വ�വ�ിതികള�ം ഭരണസംവിധാന�ള�ം
സ�ൂര�്മായുംഅധമ�ളാണ അ്ഥവാ

ധര�്ശാസ�്തപരമ�എ�ും;വിദ�ാഭ�ാസം,ആേരാഗ�ം,
വിേനാദം, ഉളെ്�െടയു�അേനകംസംവിധാന�ളില്
ഭാഗികമായഅധമ��ള വ്ളെരയുെ��ും
�ഗ��ിലു�.് ധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ�വ
സമൂഹ�ില ര്ൂപെ��ത എ്�ുെകാ�,്എ�െന
എ�ീ േചാദ��ള�്ു� ഉ�രം മഹാ�പപ��ിെല

ന��നശ�ികള,് പിശാച ത്ുട�ിയവഎ�
അ��ായ�ില വ്ിശദമായു�.്വ��ികൾ

ധര�്ശാസ�്തെ�അവഗണി� ജ്ീവി�ുേ�ാള്
ധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ�െതാഴിലുകള�ം
വ�വ�ിതികള�ം ജീവിതകാര��ള�ം
സമൂഹ�ില ഉ്�ാകു�താണ.്
മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�ളില്

ഭൗതികമായി�െ�ൈദവംസൃഷട്ി�ി���
ന��നശ�ികള�െട �പവര�്നംവ��ികള�െട

�പവര�്ന�ള�മായി ഇടകലരു�ു.
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തിരു�ൽശ�ികളായി �പവര�്ി�ു�
ന��നശ�ികൾഇ�െ�ഭൂമിയിൽ
ൈപശാചികശ�ികളായിഅഥവാ

വിരു�ശ�ികളായി മാറിയി���.്അതിനു
കാരണം മനുഷ�രുെട ധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ�
ജീവിതവും,പിെ�ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല
�പേത�ക ഭരണാധികാരികള�െട പിഴവുകള�മാണ.്
ഭൂമിയിെലാെ�യുംഎ�ാ ജീവിതേമഖലകളിലുമു�
ധാര�്ികഅധഃപതന�ള�്ും ഭീകരവാദ�ള�്ും
അടി�ാനപരമായകാരണമതാണ.്അവ
പരിഹരി�ുവാന ധ്ര�്ശാസ�്തപരമായ
തിരു�ലുകള�് ത്�ാറാേക�തു�.്
ധര�്ശാസ�്തപരമായജീവിതം മാ�തേമ

മഹാ�പപ��ിെലജീവികള�് േ്ചരുകയു��.

കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാെത രാജഭരണം
ൈദവീകമായിസാധി�ു�താണ ;്അതിെന

ഉദാഹരി�ു� മാേവലി ച�കവര�്ിയുെട ചരി�തകഥ
േകരള�ില �്പസി�മാണ.് മാേവലി െക��കഥയ�,
മുന സ്ൃഷട്ിച�കവുമായിബ�െ��സത�മാണ.്
മാ�തമ�, മാേവലി േകരള�ിെല െകാ�ം ജി�യിെല
ഒരുൈഹ�വകുടുംബ�ിെല പ�ിതനായ ഒരു
െകാ��േനതാവായും ന� വ��ിയായും ഇ�ു

ജീവി�ു�ുമു�.്
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നാ��വാസി,കാ��വാസിഎ�ീ
വിഭജന�ളിലൂെടസധര�്�ള�ംഅധര�്�ള�ം
�പകാരമു�വ��ിസ�ാത���ം ൈദവം മനുഷ�ര�്്
അനുവദി�ു�തിെന��ി ഇനി വിസത്രി�ാം.

ധര�്ശാസ�്തം �പകാരമു� (മാനുഷിക) നിയമ�ള്
അനുസരി�,്ശാസ�്തസൗകര��ള ആ്സ�ദി� ന്ാ�ില്
സേ�ാഷമായി ജീവി�ു�വര,് ധര�്ശാസ�്തം
�പകാരംഅ�ാെത,കാ�ില ജ്�ു�െളേ�ാെല

(സേ�ാഷമായി)ജീവി�ു�വര എ്�ി�െന മനുഷ�ര്
വിഭജി�െ�ടു�താണ.്സദാചാരശാസ�്ത�പകാരം,
നാ��വാസ�ിന േ്ചരാ�മദ�ം േപാെലയു�വ
ഉപേയാഗി�ു�വെരയും, മ���ജീവികള�േടതു
േപാെലയു� െസകസ് ആ്�ഗഹി�ു�വെരയും,
നി�ിതകാല�ളിേലയ�് ക്ാ�ിേല�്

അയ�ു�താണ.്ക�ംപറ�ും,അധര�്ം
െചയത്ും, ധർ�ശാസ�്തെ�െത�ി�ു�വെരയും
കാ�ിലയെ��ുവരാം. െത�ി� ന്ാ�ിേല�ു വ�ാല്
അവെര പരസ�മായി (െക�ിയി�)്ജനമധ��ിൽ െവ�്
പൃഷട്�ിേലാ കാൽവ�യിേലാ ചൂരൽ �പേയാഗം
നട�ി,ആവശ�െമ�ിൽ വീ�ും നാടുകട�ാനും
ധർ�ശാസ�്തം വിധി�ു�ു. ധർ�ശാസ�്ത�പകാരം,

അത�ാവശ�െമ�ാല അ്ധര�്ികെള
ശാസ�്തസൗകര��ള ന്ിേഷധി�ു� ദ�ീപുകളിേല�്
താല�്ാലികമാേയാ�ിരമാേയാകട�ാനും

ധർ�ശാസ�്തം വിധി�ു�ു�.്
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ശി�െയ�തിന ഉ്പരിയായി,
ധര�്ശാസ�്തപരമായനിയ��ണ�ള്
ഇ�ാെതയു�വ��ിസ�ാത���േ�ാെട

ജീവി�ാനആ്�ഗഹി�ു�വര�്,്അതിനു�
സൗകര�ം തരെ�ടു�ിെ�ാടു�ുവാന്

ധര�്ശാസ�്തെ�പിനപ്���വര ൈ്ദവീകമായ
വിശാലമന��ംസേ്നഹവുംകാ���ു എ�ു
കണ�ാ�ണം.അതായത അ്വെര

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

അവെരഅയ�ു�ു. നാ�ില ന്ി�ും
യാ�തയാ�െ�ടു�വരുേടെത� ക്രുതെ�ടു�
സ��ു�ള ത്ാല�്ാലികമാേയാ�ിരമാേയാ

െപാതുഖജനാവില േ്ചര�്ാനും ശാസ�്തം വിധി�ു�ു ;
മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാസ��ുകള�ം

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിേ�താണ,് മനുഷ�ന്
അവയില ശ്ാസ�്തപരമായിഎ�തേ�ാളം

അവകാശംൈദവം നലക്ിയിരി�ു�ു തുട�ിയ
കാര��ള �്ഗ��ിെ� 4◌ാം ഭാഗ�ിെല
സാ��ികശാസ�്തംഎ�അ��ായ�ിൽ
വിശദമായും മുകളിൽ ഭാഗം 3ൽഭാഗികമായും

ലഭ�മാണ.്
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അധമകാര��െള നിയ��ി�ുവാനും തടയുവാനും
കൂടി ചുമതലയു� ഭരണാധികാരികൾ

മദ�നിര�്ാതാ�ളായും ക�വട�ാരായും െസകസ്്
ഉളെ്�ടു�ിയു�പരസ��ള െ്ച���വരായും മ��ം
ഇ� അ്ധഃപതി�ിരി�ുകയാണ.് ഭൂമിയില ൈ്വകാെത
മായ �പത��മാകു�േതാെടൈദവീകനിയമ�ൾ

�ാപി�െ�ടു�താണ.്

കാട ക്േ�റുവാേനാകാട 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� ;സസ��ള�ം
വൃ��ള�ം ചി�യി�ാെതഇടതൂര�്ു വളരു�ു,

കാടിെ�സൃഷട്ിഅ�െനയാണ ;്ജീവിതകാര��ളില്
ചി�കള അ്ഥവാ ശാസ�്തം ഇ�ാെതജീവി�ു�
ജ�ു�ളെ്�ാ�ം ജീവി�ുവാന ന്ാ�ിെല ചി�കള്

(ശാസ�്തം) െത�ി�� ജീവി�ു�വെര
കാ�ിലയ�ുകയാണ െ്ച���ത.്കാ��വാസികൾ
നാ��വാസികെള ഉപ�ദവി�ാല ക്ാ�ിേല� േ്സനെയ

അയ� ശ്ി�ി�ാവു�തുമാണ.്

ധര�്ശാസ�്ത�െള െത�ി��
ജീവി�ു�വര�് ഭ്ൗതികശാസ�്ത
സൗകര��ള യ്ാെതാ�ുംകാ�ില്

അനുവദി��ംകൂടാ. ഉടുവസ�്തേ�ാെട
മാ�തമാണ ക്ാ�ിേല� യ്ാ�തഅയേ��ത.്
അധമനായ രാജാവിേനാടുംഅ�െനതെ�.
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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��ള അ്റിയാെതഅ�ാനം നിമി�ം
സംഭവി� പിഴവുകളാകയാലും, ഭീകരവാദവും
മത�ള�ംഎ�അ��ായ�ില വ്ിവരി�തായ
നാരായണ�ിശാച,് ദുര�് തുട�ിയവരും
കാരണ�ാരാവുകയാലും, മായ
�പത��മാകു�േതാെട െപെ��്

മാനസികപരിവര�്നം ഉ�ാകുെമ�തിനാലും,
ഇ�െ�നാ��വാസികെളകാ�ിൽഅയേ��ിവരി�.
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(അ��ായം 35)

െതാഴിലുകൾ :ശുചിത�ം

മഹാ�പപ��ിെ�ധർ�ശാസ�്ത�പകാരം
മനുഷ�ര ജ്ീവി�ാല ഭ്ൂമിസ�ര�്മാകു�താണ.്
ഭൂമിയിെലആന�ജീവിതം ഉറ�ി�ാനായി�,്
സമൂഹ�ിെലഎ�ാ വ��ികെളയും
വസത്ു�െളയും വ�വ�ിതികെളയും
�പശന്�െളയും പ�തികെളയും

ധര�്ശാസ�്തപരമായി ശുചിയാേ��തു�.്
ധര�്ശാസ�്തപരമായിശുചിയാ�ു�

െതാഴിലുകെള�ാം ശുചിത� വിഭാഗ�ില െ്പടു�ു.
സംഗീതം,സാമൂഹ��പവര�്നം,ശാസ�്തവികസനം,
അ��ാപനം, േറാഡുകള�ം െതരുവുകള�െമ�ാം

ശുചിയാ�ല,്തുട�ിയവകളില �്പവര�്ി�ു�വര്
ശുചിത� വിഭാഗ�ിലാണ.്

ശുചിത� വിഭാഗ�ിലും മ��
വിഭാഗ�ളിലും മുഖ�ധാരയായി

�പവര�്ി�ുവാൻഎ�ാ ജന�ള�്ും
മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരംഅവസരം
കി���ു�.് ഒേരജ��ില ന്ാലു
വിഭാഗ�ളിലും �പവര�്ി�ാനും

കഴിയുെമ�തിന ഏ്�വുംവലിയ െതളിവായി
ഗാ�ിജിയുെട ജീവചരി�തം ലഭ�മാണ.്
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ഒരുവിഭാഗ�ിൽ �പവര�്ി�ു�വർ മ��
വിഭാഗ�ളിൽ �പവര�്ി�ു�വേര�ാൾ
അടി�ാനപരമായി േ�ശഷഠ്രാകു�ുമി�.

സംഗീതം ശുചിത��ിെലആദ�െ�
ഇനമാണ,്സംഗീതെ� (ൈദവ)സി�ിയാെണ�്
തിരി�റിയി�ു�താണഅ്തിനു മുഖ� കാരണം.

സംഗീതം ഉളെ്�െടഏെതാരു െതാഴിലുംശുചിത�ം,
അത�ാവശ�ം,ആവശ�ം,വിേനാദം,എ�ി�െന
നാലു വിഭാഗ�ളിലും �പവര�്ി�ു�താണ.്

ഓേരാവിഭാഗ�ിലുംസംഗീതംഎ�െ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����ിന്
നിയ��ണ�ള�� എ്�ുകൂടിയാണ.് മനുഷ�െര
ത�ില സ്േ്നഹം െകാ� ബ്�ി�ി�ുവാനും

ൈദവ�ിേല� സ്ര�്െരയും േചര�്ുനിര�്ുവാനും
സംഗീതം �പഥമമായി ഉപകരി�ണം.
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ആരാധനാപരമായിഅഥവാസത്ുതിപരമായി
സംഗീതംആലപി�ുേ�ാള,്ൈദവെ�മാ�തം
ആരാധി�ു�സംഗീതമാണ ഉ്യേര�ത.്
ഏകമഹാശ�ിയായൈദവെ�

അ�ാെതയു�വെരസത്ുതി�ു�ഗീത�ൾ
ൈദവീകമ�അഥവാ ശാസ�്തീയമ�. (ൈദവനി� :
കപടൈദവ�െളയും കു�ിൈദവ�െളയും
ആരാധി��കൂടാ എ�അ��ായ�ില ക്ൂടുതല്

വിശദീകരി�ി���.്)

സംഗീതംഅത�ാവശ��ിൽ :

ൈദവസി�ിയാെണ� ത്ിരി�റിയു�തായ
സംഗീതെ�ജീവിതെതാഴിലായിസ�ീകരി�ുേ�ാള,്
ൈദവസി�ിയാെണ�തിരി�റിവ പ്ുലരേ്��തു�.്
സംഗീതആലാപന�ിന പ്ണംസ�ീകരി�ാന പ്ാടി�.
സമൂഹ�ില ഭ്ി�യാചി�ുവാന ൈ്ദവംഅഥവാ

ശാസ�്തംഅവകാശം നലക്ി
ഉ�തെ�ടു�ിയിരി�ു�ത സ്ംഗീത�െര
മാ�തമാണ.്ഇ�ു നട���തുേപാെല

സംഗീത�ര�് മ്�രി�ാനും ധനം സ�ാനമാേയാ
േവതനമാേയാവാ�ാനും അവകാശമി�.

ആരാധനാലയ�ളില ൈ്ദവസത്ുതികള പ്ാടുകയും,
പാ�ത�ില ഭ്ി�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.്
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സംഗീതംആവശ��ിൽ :

ജനസഭകളിെലഅഥവാസമൂഹ�ിെല
സേ�ളന�ളിൽ മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള െച��� മഹാശ�ിയായൈദവെ�
നാലുവരി കവിതയിലൂെടഓര�്ി�ി��െകാ�ു�

ശു�സംഗീതംആലപി�ണം.

സംഗീതം വിേനാദ�ിൽ :

സംഗീതസി�ി ലഭി�ി���വര�് വ്ീടുകളിലും
സമൂഹ�ിലും സംഗീതംആലപി� വ്ിേനാദി�ാം.
മ���വര�് ശ്ബദ്ശ��മു�ാ�ുകയുംഅരുത.്

ചു��മു�വര�്ു േവ�ി ശബദ്ംെവ�്
പാടാവു�താണ.്അതുേപാെലആേഘാഷേവളകളിൽ
വിേനാദ�ിെ� ഭാഗമായിസംഗീതആലാപനം

നിര�്�മാവണം.സാ��ിക ഭ�ദതയി�ാ�വര�്ു
മാ�തംഅവര ആ്വശ�െ�ടു�സാ��ിക ഭി�
നലക്ുവാന ആ്േഘാഷനട�ി��കാര ത്�ാറാവണം.

സംഗീതം വിേനാദമാ�ുേ�ാള ക്ൂടുതല്
�ശ�ി�ണം. ധര�്ശാസ�്ത�പകാരം മാ�തം
വിേനാദി�ണം.ശാസ�്തപരമ�ാ�സംഗീതം

ൈപശാചിക േകാ�പായ�ള സ്ൃഷട്ി�ു�താണ,്ചില
പാ��കള േ്കള�്ുേ�ാള ന്ൃ�മറിയാ�വര ത്�ള്
വലിയ 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 െതാഴിലുകളില്
പരിചയമു�വരും 50വയ�ിനു മുകളില്

�പായമു�വരുംഅ��ാപനഅഭിരുചി ഉ�വരും
മാ�തമാണ അ്��ാപനം നട�ുവാൻ

േയാഗ�തയു�വർ.

ജീവിത�ിെ�അര�്മറിയാ�വെര
അ��ാപകരായി ഭരണകൂടം/സമൂഹം നിയമി��കൂടാ.

അ��ാപനംഎ�ത േ്വതനമി�ാ�െതാഴിലാണ.്
ജീവിതാന��െളഅനുഭവി�റി�േശഷം
ഭാവി തലമുറെയ േ�ശഷഠ്െ�ടു�ാനു�

കര�്ംെചയത് പ്ുണ�ം വര�്ി�ി�ുവാനു�ഒരു
മാര�്മാണഅ്��ാപനം.

കാ��വാസികളായു�വെരശു�ിെ�ടു�ാനക്ൂടി
ഉപകരി�ുംവിധം പാഠശാലകള ന്ദീതീര�ളിലും
വന�പാ��ളിലും�ാപി�ു�താണ ക്ൂടുതല്
ൈദവീകം.കു�ികെളസ�ാ�ശയശീലേ�ാെട
പഠി�ി�ു�ഗുരുകുലസ��ദായ�ള്
ഉരു�ിരിയു�താണ.് കു�ികള അ്ഥവാ

വിദ�ാര�്ികള ന്ിലവില സ്മര�്രായിരി�ു�
വിഷയ�െളസാ��െ�ടു�ുകഎ�തിന��റം
അവര�് മ്ാര�്ു നി�യി�ാേനാ വിജയ
പരാജയ�ള ക്ുറി�ാേനാ,ചില വിഷയ�ളില്
െകാ�ി�എ�ു നി�യി�ുവാേനാഅ��ാപകന്
അവകാശമി�.കാലംഅഥവാൈദവം നി�യി�ു�
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കാര��ളില അ്��ാ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�ിലന്ി�ും
ധനമു�ാ�ി ജീവി�ുകഎ�ശാസ�്തെ�
പിനപ്��വാനും പാലി�ാനും അ��ാപകര�്ും

ശിഷ��ാര�്ും കഴിയണം.കു�ികൾ
സ�ാ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�്ികമായിഅധഃപതി�ു�ത.്ആവക
വിവര�െളസാ��ികശാസ�്തം എ�
അ��ായ�ില വ്ിശദീകരി�ി���.്

കാമപര�ളായകാര��ള്
ധര�്ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ു�ഗുരുവായി
ഒരു പുരുഷന /് പിതാവിന െ്പരുമാറാന ക്ഴിയു�ത്
പുരുഷവിദ�ാര�്ികേളാട മ്ാ�തമാണ.്ആവക

കാര��ള പ്ുരുഷനായ ഗുരു,
സ�്തീകെള/െപണക്ു�ികെള പഠി�ി�ു�തും,
അതുേപാെല പുരുഷവിദ�ാര�്ികെള ഒരു സ�്തീ
അഥവാ മാതാവ ക്ാമകാര��ള പ്ഠി�ി�ു�തും

സദാചാര ശാസ�്ത�പകാരം സഭ�മ�.
െപണക്ു�ികള�്ായിസ�്തീകള ന്ട�ു�സ�്തീസഭ
എ�ലളിതമായ പാഠശാല േദവാലയേ�ാടു േചര�്്

ഉ�ാവു�താണ.്
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പാഠ�വിഷയ�െള��ി പറയുേ�ാള്
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തമാണ്

വിദ�ാര�്ികള�് പ്കരുക. 100 മനുഷ�ജ��ൾ
ഉ�തില പ്കുതിയിേലെറ പി�ി�വര�്ും പുണ�ം ഏെറ
സ�ാദി�ി���വര�്ും മാ�തേമസുഗമമായി
ശാസ�്തപാഠ�ള �്ഗഹി�ാനാവുകയു��എ�
മുഖവുരേയാെട തുടരെ�.കാലാനുസൃതം സംഹാരം
ആരംഭി�ു�േതാെട ശാസ�്തവിഷയ�ള�ം

ശാസ�്തവികസനവും േശാഷി�ു�താണ,്ആവക
വിവര�ൾസംഹാരം എ�അ��ായ�ിലു�.്

ഭൂമിയിെല�ും കു�ിൈദവ�ളായും
സൂ�രൈ്ദവ�ളായും �പവര�്ി�ു�വർശുചിത�
വിഭാഗ�ിലാെണ� ധ്രി��േപാവരുത.്അവർ
കാ�ി�ൂ���അധമകാര��െളൈദവ നി� :
കപടൈദവ�െളയും കു�ിൈദവ�െളയും
ആരാധി��കൂടാ എ�അ��ായ�ിൽ
വിസത്രി�ി���.്ആവശ�ംഎ�വിഭാഗം
ദുഷി���ായതാണ ക്ു�ിൈദവ�ൾ.

എ�ാ െതാഴിലുകെളയും വിസത്രി�ുക
എ�ു�ത �്ഗ��ിെല ഒരു ഭാഗമായസത�ം ശിവം

സു�രം ന വ്ിേധയമാണ.്
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(അ��ായം 36)

െതാഴിലുകൾ :അത�ാവശ�ം

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

വിഭാഗ�ില െ്പടു�ു.

ആധുനികജീവിത�ില അ്ത�ാവശ��ള�െട
അന�മായ നിരയു�,്എ�ാൽഅവെയ�ാം
കാലവ�ത�ാസമനുസരി��ം,ശാസ�്തപുേരാഗതി

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

കുറയു�തിെന��ിയും ജന�ള്
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം േനടു�തിെനാ�ി�്

സ�ാന�ള ജ്നി�ു�ത വ്ളെര
കുറയു�തിെന��ിയും സ�ാനസൗഭാഗ�ം

വ��ിപരമായും സാമൂഹ�പരമായും ഒരു �പധാന
�പശന്മായും രൂപെ�ടു�തിെന��ിയും,സമൂഹ�ിൽ

അഥവാ രാജ��ിൽഏതാനും വ��ികൾ
മാ�തമാകു�തിെന ��ിയും ചി�ി�ാനായാൽ

അത�ാവശ�മായ െതാഴിലുകെള��ി
േബാധ�മു�ാകു�താണ.്
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ഏതാനുംവ��ികൾമാ�തമു�
സമൂഹ�ിൽ ഭരണകൂടേമാ

പൂ�ാ�ിേ�ാടതികേളാആഫീസുകേളാ
വാര�്ാവിനിമയസൗകര��േളാ
വിഷയ�ള�.ഇ�അ്ത�ാവശ�

െതാഴിലുകളായിരി�ു�വതീര�്യായും
ഇ�ിെ�അത�ാവശ�മാണ,്ഇ�ിെ�മാ�തം.

സംഹാരം പുേരാഗമി�ുേ�ാൾ,
ഉരു�ിരിയു�അവ�കൾ�അ്നുസരി�,്

നാെളവിമാനസൗകര��ൾ
പിൻവലി�െ�ടുേ�ാൾവിമാനവുമായി
ബ�െ�� ഇ്�അ്ത�ാവശ�െമ�ു കരുതു�
െതാഴിലുകൾആവശ��ൾേപാലുമാവാെത,
വിമാനംകെ��ും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�ാരന പ്ണിമുട�ി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�മതജാതിേനതാവായി
അറിയെ��യാെള,അനുയായികെള� സ്�യം

അവകാശെ�ടു�വര ഇ്� �്പതിമകള വ്��ം ചി�ത�ള്
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വ��ം പൂജി��ം, മു�ദാവാക��ള മ്ുഴ�ി കീര�്ി��ം
കഴിയുേ�ാള,്അേ�ഹം പുനര�്നി� മ്െ�ാരു

രാജ��ിെല മെ�ാരു മത�ാരെ�
െവ�ാ�ിെയേ�ാണമു� ര�ാം ഭാര�യായി
കഴിയു�തിെന��ി ചി�ി�ുേ�ാള,് മനുഷ�ര്
കാ�ി�ൂ���കസര�്ുകള�െട കഥയി�ായമ്

വ��മാണ.്

എ�ാ െതാഴിലുകെളയും വിസത്രി�ുക
എ�ു�ത �്ഗ��ിെല ഒരു ഭാഗമായസത�ം ശിവം

സു�രം ന വ്ിേധയമാണ.്
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(അ��ായം 37)

െതാഴിലുകൾ :ആവശ�ം
കാലഘ��ിെനാ�ു�

ശാസ�്തസൗകര��േളാെട വ��ി�്
ജീവി�ുവാൻഅത�ാവശ�വുംആവശ�വുമായ
വസത്ു�െള�ാംആവശ�ംഎ�വിഭാഗ�ിൽ
െപടു�ു,അതുമായിബ�െ�� െതാഴിലുകള�ം

ആവശ�ംഎ�വിഭാഗ�ിലാണ.്

ഇ�െലയുെട വിേനാദം ഇ�െ�ആവശ�വും
നാളെ�അത�ാവശ�വും ....കുേറ�ഴി�,്

സംഹാരം പുേരാഗമി�ുേ�ാൾ, പിൻവാ�ിയുമു�
അവ�യാണ മ്ഹാ�പപ��ിലു�ത.്ഇ�്
െമാൈബല േ്ഫാണ അ്ത�ാവശ�മായിരി�ു�ു,

ഇ�െലആവശ�ം മാ�തമായിരു�ുഅത,് മിനി�ാ�്
വിേനാദവും.

ആവശ�ം,വിേനാദംഎ�ീ
വിഭാഗ�ളിലു�വരാണ ശ്ുചിത�കാര��െള
കൂടുതലായി മറ�ു�തുംഅവഗണി�ു�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�ിലആ്വശ�മായ
െതാഴിലുകളില മ്ി�തും ഇ� ധ്ാര�്ികമൂ��ം

നഷട്െ��� �പവര�്ി�ുകയാണ.്
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ഒരാൾ� െ്ച�ാനാവു� േജാലിഅഥവാ
ഒരാള�െട േജാലി,ആവശ�മി�ാ�േപ�ർ

വർ�ുകളിലുെടയുംഅധമനിയമ�ളിലൂെടയും
വലി��നീ�ി 25 േപെരെ�ാേ�ാഅതിലധികേമാ
േപെരെ�ാ� െ്ച�ി�ു�സംവിധാനം
ഭരണകാര�ാലയ�ളില വ്�ാപി�ിരി�ു�ു.
െതാഴിലിനു�ായധാര�്ിക�ഭംശം നിമി�ം,
െതാഴിൽ െച��േ�ാൾലഭി�ു�തായ
ധർ�ശാസ�്തപരമായആന�െ�

ഇ�ാതാ�ിയിരി�ു�ു. േസവന�ിന േ്വതനം
എ�തഅ്വഗണി�െ�ടാനും,

േസവനമിെ��ിലും േവതനം േവണംഎ�ി�െന
അധമരീതി വികസി�ാനും ഇടയായി���.്
െതാഴിൽലഭി�ാനും െതാഴിലിലു�ആന�ം
ലഭി�ാനും ഉേദ�ാഗാര�്ികൾആ�ഗഹി�ാ�

അവ�േപാലും ഉ�ായിരി�ു�ു.
െതാഴിലുകള�െട ല��ം േവതന�ള�ം േവതന
വര�്നവുകള�ം, േസവനം ഒഴിവാ�ിയു�

േവതനലഭ�തയുമായി
ചുരു�ിെ�ാ�ിരി�ു�ു. ൈക�ൂലി

തുട�ിയഅഴിമതികളെ്കാ� െ്താഴിലുകളിൽ
വിേനാദം കൂടി കൃ�തിമമായി ഉ�ാ�െ�ടു�ു

എ�തും വസത്ുതയാണ.്

ൈവകാെതൈദവം മായ �പത��മാ�ുേ�ാ,
ധര�്ശാസ�്ത�പകാരം ഇ�െ�െതാഴിൽ
സംവിധാന�െള പരിഷ�്രി�െ�ടു�താണ.്

ഏതാനും ഉദാഹരണ�ള പ്റയാം :
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ധർ�ശാസ�്ത�പകാരമ�ാ�ഇ�െ�
ഭരണകൂടെ�

ധർ�ശാസ�്തപരമാ�ുേ�ാഉളെ്�െടയു�െപെടയു
�അനവധി ഭരണകാര�ാലയ�ൾ

അധമസംവിധാന�ള�െട പ�ികയിൽ ഉളെ്�ടു�തും
വര�്ി�െ�ടു�തുമാണ.്ആവശ�മി�ാ�

റിേ�ാര�്�കള�ം സാ���ള�ം സാ�ികള�ം,കൂടാെത
ക� റിേ�ാര�്�കള�ം ക�സാ�ികള�ം, ഒെ�േ�ര�്്

ഇ�െ�േകാടതികൾ പേ�ാപതിനേ�ാ
വരഷ്െ�അധമവ�ായാമം നട�ു� േകസ,്
ധര�്ശാസ�്ത�െളഅറിയാവു� പ�ായ�്

ഭരണാധികാരി എ� െകാ��രാജാവും സഹകാരികള�ം
ഏതാനും മിനു��കളെ്കാ� ത്ീര�്ാ�ു�താണ.്

േപാലീസ േ്സന ഉളെ്�െടയു�വെയ
തിരെ�ടു�ു�തും നിയമി�ു�തും

പിരി��വിടു�തുെമാെ�പ�ായ�അ്ഥവാ
ജനസഭയ�്ു േവ�ി ജനസഭയുെട രാജാവും (5
മ��ിമാരും)തെ�ആയിരി�ും.എംേ�ായെ്മ�്
എകസ്േ്ച�,് പി.എസ.്സി.,ബാ�ുകൾ,ഓഹരി

വിപണികൾ,ഇല�ൻക�ീ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�തുക
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സൂ�ി�ാന ക്ഴിയാ�വരുെട നിേ�പ�ില ന്ി�ും
500, 1000,എ�ി�െനെയ�ാം പിഴകെള� േപരില്
അഥവാ നിേ�പകർകു�ംെചയെ്ത� േപരിൽ
നിേ�പകരുെടഅനുവാദം േപാലും
േചാദി�ാെതപണംത�ിെയടു�ു�ത,്

പിടി��പറി�ാെര�ാൾഅധമരീതിയാണ.്ബാ�്
ഭരണം നട�ു� ഉ�താധികാരികെള േമാഷട്ാ�ള�ം
മ�� ത�ി��കാരുംആ�കമി� പ്ണംത�ിെയടു�ി���
അനുഭവ�ൾ ഉ�ായി��െ��ിൽ, �പസത്ുതബാ�്

അധികാരിയുെട കു�ംെകാ�ാണ പ്ണം
ത�ിെയടു�ു�െത� പ്ിടി��പറി�ാർ

പറ�ി���ാവി�,കു�െ�ടു�ിയി��ം ഉ�ാവി�.
െകാടുംനീച�ൂ��ളായിരി�ു�ുബാ�ുകൾ.
അേതസമയം,അധമനിയമ�ളിലൂെടയു�ഇതിലും
വലിയ വനെ്കാ�കള സ്ം�ാന ഭരണകൂട�ള�ം
േക��ഭരണകൂടവും; രാഷ�്ടീയ പാര�്ികൾ, െതാഴിലാളി
യൂണിയനുകൾ, മതസംഘടനകൾഎ�ിവകള�ം

െച��േ�ാൾ,ബാ�ുകള�്ും മ��ം നാണംേവ�തി�.
സാ��ികശാസ�്തം എ�അ��ായ�ിൽ
ബാ�ുകള�െടസൃഷട്ിതെ�അശാസ�്തീയം
ആയിരി�ു�ത എ്�ുെകാ�ാെണ�ും,
ശാസ�്തീയമായി പൻവലി�െ�ടു�ത്

എ�ുെകാ�ാെണ�ുംഎ�െനയാെണ�ും
വിവരി�ു�ു�.്

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

േപാെലയു�വകടു�ൈദവനി�യാണു
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െച���െത� വ്ിവിധ മതേനതൃത��ള�്്
േബാ��മാകാ�തിെ� മൂലകാരണം മതൈദവ

വിശ�ാസികളായഅവര്
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�േതാെടഅവസാനി�ു�താണ.്

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

ഭരണാധികാരികെളയാണ ഉ്േ�ശി�ത.് മതരാഷ�്ടീയ
വര�് സംഘടനകളിെല ഭരണാധികാള�ം

േനതാ�ള�െമാെ�ആവശ�ം എ�വിഭാഗം ജീര�്ി�്
ഉ�ായവയാെണ�ും, ഭൗതികഅസത്ിത�ം ഇ�ാ�
അ�രംഅതിനീചസംഘടനകെളശൂന�തയിൽ മറവു

െചേ��കാലം എേ�കഴി�ുെവ�ും
ഭീകരവാദെ���ിയു�അ��ായ�ളിൽ

വിശദീകരി�ിരു�ു.

ധർ�ശാസ�്തപരമായ രാജഭരണസ��ദായം
ജനസഭകളിലൂെട ഉരു�ിരിയു�തും,ജന�ള�െട
ദാസരായി �പവര�്ി�ു� രാജാവും മ��ിമാരും

േസനയും ധർ�ശാസ�്തപരമായി
സൃഷട്ി�െ�ടു�തുമാണ.്ഓേരാ വ��ി�ും
ധർ�ശാസ�്തപരമായആധിപത�ം ഉറ�ാ�ു�
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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�ായസംവിധാന�ിെലഅധമകാര��െള��ി

അ�ം വിസത്രി�ാം :

1) സമൂഹ�ിെല ഭരണകൂട�ിന ത്�ള�െട
സാമൂഹ��ാനെമെ�േ�ാത�ള ആ്െരേ�ാ

അറിയി�.ൈദവീകമായഅഥവാ
ധർ�ശാസ�്തപരമായ െതാഴിൽ വിഭജന�ിൽ
ആവശ�ം എ� മൂ�ാം വിഭാഗ�ിലാണ ഭ്രണകൂടം
െ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�
െപാതുആവശ��ളില ഓ്േരാവ��ിെയയും
ധര�്ശാസ�്തപരമായിസഹായി�ാനു�
സംവിധാനമാണ;് ഉപ�ദവി�ാനു�ത�.
ഉദാഹരണ�ിന വ്��ികള�െട നീതിന�ായ

ആവശ��ളില,്വ��ികെളസഹായി�ുക മാ�തമാണ്
ഭരണകൂട�ിെ�കടമഅഥവാ
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ഉ�രവാദി�െമ�ത ഭ്രണകൂടം ഒ��ംതെ�
അറിയാെത േപായിരി�ുകയാണ.് മൂ�ാം ക�ിയായ

ഭരണകൂടം നി�യി�ു�നീതിന�ായ
സംവിധാന�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,ഏെതാരാേളാേടാഅ�കമം
കാ���വെര ധര�്ശാസ�്തപരമായി
ശി�ി�ുവാൻവ��ി� ക്ഴിയാെത
വരുേ�ാൾ മാ�തമാണ ഭ്രണകൂട�ിെ�

സഹായംആവശ�മു�ത.്

ക�െനക�ാലും പിടി�ാൻകഴി�ാലും
അതുെച�ാെതപകരം ക�ാൻ

അനുവദി�ണെമ�ും േപാലീസ േ്സനെയവിവരം
അറിയി�ാൽ മാ�തം മതിെയ�ും പറ�ാൽ

എ�െനയിരി�ും ?

ഭാര�േയാടും സേഹാദരിേയാടും മാതാവിേനാടും
കടു�അ�കമം കാ���വെരതടയാനു� �പാപത്ി
ഉെ��ിൽ േപാലും,അ�കമിെയതുര�ാേനാ

ശി�ി�ാേനാ �ശമി�ാെതപകരംഅ�കമം നട�ാൻ
അനുവദി��െകാ� േ്പാലീസ േ്സനെയ

േതടിേ�ാകണെമ�ു പറ�ാൽഎ�െനയിരി�ും ?
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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� േ്പാലീസിെന

വിളി�ണെമ�ു പറ�ാൽഎ�െനയിരി�ും ?

രേ�ാഅതിലധികേമാവ��ികൾ
എതിരാളികളായി േചരിതിരിയുേ�ാൾ,അധര�്ം
�പവര�്ി�വെര ധര�്ശാസ�്തപരമായി
ശി�ി�ുവാൻഅവര�്ു തെ�
സാധി�ു�ുെവ�ിൽഅവിെട

ഭരണാധികാരിയുെടആവശ�മി�എ�ാണര�്ം.

ഒരാള�െട ഭാര�െയേയാഏെത�ിലും
െപണക്ു�ിെയേയാകട�ുപിടി�ുകേയാ
ഉപ�ദവി�ുകേയാ െച���അ�കമിെയ
വധിേ��ു�സാഹചര�ം ഭാര�യേ്�ാ
ഭര�്ാവിേനാഏെത�ിലുെമാരു
വ��ിേ�ാ ഉ�ായാൽ,

അ�കമിെയവധി��െവ�ു വരും.

വധി�െ��യാെളശവമട�ുകഎ�േജാലി
മാ�തമാണ ഭ്രണകൂട�ിനു�ത.്പകരം
വധി�യാെള െകാലയാളിെയ�ു മു�ദകു�ാനും
വിചാരണെച�ാനും ജയിലിലടയ�്ാനും

ഭരണകൂട�ിന അ്വകാശേമാഅധികാരേമാ ഇ�.
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നീച കാര��ള�്ായിഊര�്വും സമയവും
െ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�ാ�വർസ�യം

പിരി�ുേപാവുകയും,അ�ാ�വെര
പിരി��വിടുകയും മാ�ി�ാപി�ുകയും ഒെ�യാണ്

െ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�്തവും
അറിയാവു�വരുംഅതനുസരി��

ജീവി�ു�വരുമായ ജന�ളാണ ന്ിയമവും നീതിയും
ൈക�ിെലടുേ��ത.് ഭീകരവാദവും
േദശവ�ത�ാസ�ള�ംഎ�അ��ായ�ില്
വിശദീകരി�ിരു�ു.ജന�ള ന്ിയമം

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

ആവശ�മു�കാര��ളില അ്തുെച�ാനും േപാലീസും
ജനസഭയിെലഅംഗ�ള�ംആവശ�മാണ.് െകാലയും
െകാ�കള�ം നട�ുേ�ാള,് പലേ�ാഴും �പതികളാെര�്
അറിയാ�സ�രഭ്�ളില േ്പാലീസ േ്സനെയ
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ആവശ�മു�.് മായ �പത��മായ േശഷം െകാലയും
െകാ�കള�ംഅത�പൂര�്മായിരി�ും എ�ുമറിയുക.
േപാലീസിെനെ�ാ�ആ്വശ�മായകാര��ള്
സമൂഹ�ിലു� എ്�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�മായുംനിരീ�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�ണം

എ�തഅ്�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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സൂ�ത�ിൽ നൂ�ാ�ുകളിലൂെട ജന�െള
ഭരണകാര��ളിൽ നി�ും നീതിന�ായ കാര�
�ളിലന്ി�ും ഭരണാധികാരികള�ം അവരുെട
ഭാഗമായ േപാലീസും േകാടതികള�ം അക��
കയു�ായി. ഇ�െ� ഭരണാധികാരികള�ം
പരിചയി�ി���ത് ശാസ�്തപരമ�ാ�
േപാലീസ് സംവിധാനെ�യും ഭരണകൂട
െ�യുമാണ.് േപാലീസ് േസനെയ
നവീകരി�ണെമ�ു പറയുേ�ാഴും, നിലവി
ലു� ച��ൂടുകള�്ക�ു നി�ു�
പരിഷ�്രണ�ള് മാ�തേമ അവരുെട
മന�ിൽ െതളിയുകയു��. അെത�ുെകാ
െ��ാൽ, നൂ�ാ�ുകളായി�് ഭരണകൂടം
ൈദവീകമ� അഥവാ ധര�്ശാസ�്തപരമ�.
ഭരണാധികാരികൾ െകാടുംപാപികളാെണ
�ും, അശാസ�്തീയമാെണ�ും ൈദവീകമ
െ��ും ഭീകരവാദെ� വിവരി�ു�
അ��ായ�ളിൽ വ��മായി വിസത്രി�ി
���.് �പശന്�െള അറിയുകയും അനുഭവി
�ുകയും െച��� ജന�ള�, മറി�്
ജന�ള�്ുേവ�ി എ�േപരില,് ജന�ള�െട
സ��ുെകാ�് ജീവി�ു�വരായ
ഭരണാധികാരികൾഎെ�ാരു വര�്ം, വീ�ും
ജന�ള�െട സ��ുെകാ� ത്ീ�ിേ�ാ���
േപാലീസ് േസനെയെ�ാ�് നീതി
നട�ണെമ� രീതി ൈദവീകമ�. ജന�
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ള�െട ഒരു ഭാഗം മാ�തമായ േപാലീസ,് ഇ�്
ജന�ള�െട ഭാഗമ�ാെതെയേ�ാണം
�പവര�്ി�ുകയും, ജന�ൾ തീ�ിേ�ാ���
േപാലീസുകാർ മഹാധർ�ശാസ�്തെ�
അനുസരിേ��ു�തിനു പകരം ഭരണാധി
കാരികെള അനുസരി�ു�വർ ആയിരി�ു
കയുമാണ.്

ജന�ള�െടസ��ുെകാ�്
ജീവി�ു�വരായ ഭരണാധികാരികൾ
ആവശ�െ��ാൽ,ജന�ള�െട

സ��ുെകാ� ത്ീ�ിേ�ാ��� േപാലീസ്
േസന,ജന�െളത��കയും

െവടിെവയ�്ുകയും െകാ��കയും
െച��െമ�ായിരി�ു�ു.ജന�ള�ം

േപാലീസും ത�ിൽശ�തു�െളേ�ാെലയു�
രീതികൾ ഉ�ായിരി�ു�ു.

ധര�്ശാസ�്തവുംനീതിശാസ�്തവും
അറിയുകയുംപുലർ�ുകയും െച���

ജന�െളനിയമവുംനീതിയും
ൈക�ിെലടു�ു�തിൽനി� ത്ടയുകയും,
അവഅറിയുകേയാസ�യം പുലര�്ുകേയാ
െച�ാ�വെര േപാലീസ േ്സനയിൽ

ഉളെ്�ടു�ുകയും െചയത്ിരി�ുകയാണ.്
അറി�ുംഅറിയാെതയും ഭരണകൂടം
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പുലര�്ിേ�ാ�നീച നിയമ�െള
െപാളിെ�ഴുതിയൈദവീകമായഗാ�ിയൻ
രീതിെയ ഭരണകൂട�ൾഉേപ�ി�ുകയും
നീച നിയമ�െളഅധമഭരണഘടനയിലൂെട

ഭാരതഭൂേലാക
പുനഃ�പതിഷഠ്ി�ിരി�ുകയുമാണ.് **

മഹാനീതിശാസ�്തം പഠി�ുേ�ാള,്
മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാകാര��ള�െടയും

ഒ�ാം ക�ി മഹാനീതിപതിയായ
ൈദവമാെണ�ുകാണാം.സമൂഹ�ിെല
ഏെത�ാം വ��ികള ത്�ില േ്പാരി�ാലും,
വാദിയും �പതിയും ഉളെ്�െടയു�വെര�ാം
ര�ാം ക�ികള മ്ാ�തമാണ.് �സഷട്ാവായ
ൈദവം ഒ�ാം ക�ിയാണ.് മഹാനീതി
വിധി�ു�മഹാനീതിപതിയുമാണ.് ഒരാള്
േവദനി�െ��തിന മ്നുഷ�ര അ്റിയാ�
കാരണ�ള��ാകും.തെ�േയാ
കുടുംബെ�േയാ ഭൗതികമാേയാ
അ�ാെതേയാആ�കമി�വേരാട �്മ
കാ��വാന അ്ഥവാ മാ�� െകാടു�ുവാന്
വ��ി നി�യി�ുേ�ാഴും ഭരണകൂടം
അ�പസ�മാണ.് മൂ�ാം ക�ി മാ�തമായ
ഭരണകൂടംആവശ�മി�ാ�കാര��ള ഇ്�ു
െച���ുഎ�ാണ വ്��മാ�ിയത.്
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ജയിൽശി�ാസംവിധാനംശാസ�്തീയമ�.
സമൂഹ�ിൽധര�്ശാസ�്തപരമായി
ജീവി�ുവാൻത�ാറാകാ�വർ�്
ശാസ�്തപരമായസൗകര��െള

നിേഷധി��െകാ� ക്ാ�ിൽജീവി�ുവാനും
ദ�ീപിൽജീവി�ുവാനും

ശി�ി�ു�തിെന��ി മു�്
വിസത്രി�ിരു�ു.

േമ�പ്റ� കാര��െള�ാം, ഇനി
ഭൂമിയില സ്ാ��മാകണെമ�ില,്ൈദവം മായ
�പത��മാ�ു�തിലൂെട മാ�തേമ കഴിയൂ.
മത�ള�ം, രാഷ�്ടീയ പാര�്ികള�ം, മതജാതി
സംഘടനകള�ം, വര�് സംഘടനകള�െമ�ാം
ഏ�വും അധമമായി മാറിയിരിെ�ൈദവീക
നടപടികളിലൂെട മാ�തേമ കഴിയുകയു��.
ഭീകരവാദെ���ിയു� അ��ായ�ളിൽ
കൂടുതൽവിശദീകരണമു�.്

എ�ാ െതാഴിലുകെളയും വിസത്രി�ുക
എ�ു�ത �്ഗ��ിെല ഒരു ഭാഗമായ സത�ം
ശിവം സു�രം ന വ്ിേധയമാണ.്
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** മഹാനീതിശാസ�്തം പഠി�ുേ�ാള,് രാജാേവാ
മ��ിേയാൈപലേ�ാആകു�തിെലാ�ും
അടി�ാനപരമായി യാെതാരുകാര�വുമി�

എ�ു േബാ��മാകു�താണ.്
മഹാ�പപ��ിെലഅന�മായ ഭൗതിക
ആന��െളയും സുഖ�െളയുംഅറിയാനും
അനുഭവി�ാനുമു�താണ ജ്ീവിതം.എ�ാ
കു�ു�ള�്ുംഅവെയ ഉറ��വരു�ുവാന്
ധര�്ശാസ�്തപരമായ നിബ�ന േവ�ിവരു�ു.
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില,്അറി�തും
അനുഭവി�തുമായആന��െളഅന�മായി
അനുഭവി�ുവാന മ്ഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും

മഹാമാതാവും കൂടിയായൈദവം
മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു.അ�െനയിരിെ�
പദവികള�െടയും കീര�്ികള�െടയും സമ്ാരക
നിർ�ാണ�ള�െടയും പിറേക പായു�ത്
അവിേവകമാണ,്അഹംഭാവമാണ,്

അ�ാനമാണ.്

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ�
ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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(അ��ായം 38)

െതാഴിലുകൾ :വിേനാദം

ജീവി�ു�വരാണ ജ്ീവികൾ;ജീവികെള�ാം
ജീവി�ുകയാണു െച���ത;്ജനി�ു�ത്
ജീവി�ാനാണ;്ജീവി�ു�ത ആ്ന�ി�ാവണം.

െതാഴിൽഅഭിരുചിയും വിേനാദഅഭിരുചിയും
മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം മനുഷ�ന ല്ഭി�ു�
ജ�ഗുണ�ളാണ.് െതാഴിൽഅഭിരുചി എ�തിെല
അഭിരുചിയിൽ വിേനാദം ഉളെ്��ി���.്അതായത്
െതാഴിലെ്ച��േ�ാള വ്ിേനാദി�ുകകൂടി െച���ു�;്

െച�ണം. െതാഴിലുകളിൽ ധാര�്ികച��തി
ഉ�ാവുേ�ാൾ വിേനാദം നഷട്മാകു�തിെന��ി
മുകളില ആ്വശ�ം എ� െതാഴിൽ വിഭാഗ�ിൽ

സൂചി�ി�ിരു�ു.

ജീവി�ുവാൻവിേനാദവും േവണം,
എ��ാെതവിേനാദ�ിനായി ജീവി�രുത.്

വിേനാദംഅഥവാവിേനാദകാര��ള്
െതാഴിലായിസ�ീകരി�ു�വര ഏ്�വുമധികം
�ശ�ിേ��തു�.് ധാര�്ികഅധഃപതനം
സമൂഹ�ിലു�ാവുേ�ാള,്വിേനാദകലകളിലും

സാഹിത�കാര��ളിലും മ��ം
�പവര�്ി�ു�വര�് വ്ിേനാദകാര��െള
മാ�ിവയ�്ുവാേനാഅവെയസാമൂഹ�
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ഉയര�്െയ മു�ിര�്ിശുചിത� വിഭാഗമായി
�പവര�്ി�ി�ുവാേനാബാധ�തയു�.്സ�യം
ബാധ�തെയ� േപരിലു�ൈദവീകമായഅഥവാ
ധര�്ശാസ�്തപരമായ ഉ�രവാദിത�മാണത.്
ഇ�േ�തുേപാെലയു�കാലഘ��ില എ്�ാ
രാഷ�്ട�ളിെലയുംസാഹിത�കാര�ാര�്ും
കലാകാര�ാര�്ും വിേനാദകാര��െളശുചിത�
വിഭാഗ�ളിേല� ന്യി�ുവാൻബാധ�തയു�.്

വിേനാദ�ൾഎ�ാവിധ�ിലും
ധാര�്ികമാവണം. ഒരുവീ�ിെല ഒരു മുറിയിൽ
അ�േയാഅ�േനാ േരാഗാവ�യിൽ
േവദനെകാ� ക്രയുകയും പരസഹായം
േതടുകയുംെച��േ�ാൾഅതു �ശ�ി�ാെത
അടു�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 മരണംനട�്
ശവസംസ�്ാരം നട�ിെ�ാ�ിരിെ�തെ�
വീ�ിെ� മു��ൈ്കെകാ�ി�ളി നട�ു�ത്
ശരിയ�എ�തുംഅതുേപാെലയു�

കാര��ള�ം ഉളെ്�ാ�ാൻമനുഷ�നു കഴിയണം.
പേലട�ളിലുംഇ� മ്റി���അവ�

ഉ�ായിരി�ു�ു !
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ശുചിത�കാര��ള�ംഅത�ാവശ�കാര��ള�ം
തകരാറിലായിരി�ു� ഒരു സമൂഹ�ില്
വിേനാദ�െള� േപരില അ്ധമകാര��ള്

നട�ു�തും ഭരണാധികാരികള ക്ൂ��നില�്ു�തും
അതിന െ്പാതുഖജനാവ ദ്ുരുപേയാഗെ�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�ാന്

ധാര�്ികമായി േയാഗ�തയി�ാ�വര ഇ്�്
ജി�ാതല�ിലും സം�ാനതല�ിലും

േദശീയതല�ിലുംഅ�രേ്�ശീയതല�ിലും മ��ം
കായികകലാേമളകള�ം മ��ം നട�ു�ത ക്ടു�
ൈപശാചികത�മാണ.് ഉദാഹരണം പറയുേ�ാള്

ആ�ഫി�യിലും ഏഷ�യിലും ലാ�ിന അ്േമരി�യിലും
മ��മായി ഭൂമിയിെല 50ലധികം രാജ��ള്

ഭ�ണദാരി�ദ��ില ക്ഴിയുേ�ാള,്അതില ത്െ� 30
ലധികം രാജ��ളില ക്ടു� ദാരി�ദ�ം

ബാധി�ിരി�ുേ�ാള,് ഒളി�ികസ് േ്പാെലയു�
അ�ാരാഷ�്ട വിേനാദ�ള ന്ട�ു�ത ക്ടു�

ൈപശാചികത�മാണ.്

ഭരണാധികാരികള�ംബഹുവിധേനതാ��ാരും
ഉളെ്�െടബു�ിശ�ികെളഅധികമായി
ലഭി�ി���വർത�െളഈ �പപ��ിെ�
മാതാവായി ഒ�ു ഭാവന െച��ക :
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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�ൾ
സ�ാര�്സുഖ�ള�്ും

അധമവിേനാദ�ള�്ുമായി പായു�തു ശരിയ�
എ�തിരി�റിവ ഉ്�ാകു�താണ.്

ധാര�്ികമായി ജീവി��െകാ� ൈ്ദവം നലക്ിയ
ശ�ിെ�ാ�അ്ന�രായി കഴിയു�

സേഹാദര�ള�്ുേവ�ി �പവര�്ി�ുകയാണ്
അത�ാവശ�ം.തനി�ും കുടുംബ�ിെല
അംഗ�ള�്ുംേവ�ി �പവര�്ി��െകാ�,്

സമൂഹകാര��ളിേല� ക്ട�ുകയാണ അ്ത�ാവശ�ം.
സമൂഹ�ിെല പാപികെളകു�ം 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�്
ഏതാനും വ��ികൾസമൂഹ�ിൽഅധാര�്ിക
വിേനാദ�ള�മായി മുേ�ാ�� േപാകുേ�ാള,്
അധമരായഅവെര പി�ുണയ�്ു�വരായി
ഭരണാധികാരികള�ം മ��ം അധഃപതി�രുത.്
െത��കള�് ത്ീര�്യായും പാപവും ശി�യും
മഹാഭരണാധികാരിയായൈദവ�ിലന്ി�്

ലഭി�ുെമ�റിയണം.



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 487

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

െകാടു�ു�തുംഅവയെ്��ാം െപാതുഖജനാവിൽ
നി� െ്ചലവു െച���തും ൈപശാചികം മാ�തമാണ.്
നാ�ില വ്ൻ �പശന്�ള��േ�ാൾ െമഡലുകൾഎ�
അധമസൂ�ത�ള�െടഎ�ംകൂ�ാൻആ�ഗഹി�ു�
ഭരണാധികാരികൾ ഉളെ്�െടയു�വർ പാപം
സ�ാദി�ുകയാണ.്കു�ു�േള,ഇ�ത

അധമരാകുവാൻ നി�ള�് എ്�െനകഴിയു�ു ?

ധര�്ശാസ�്തപരമായി,
�പാേദശികതല�ിന��റമായി വിേനാദ�ള�്,്

യാെതാരു വികസന�ള�ംഅത�ാവശ�േമാആവശ�േമാ
അ�.ഓേരാേരാ �പേദശ�ളിെലയും ജന�ൾകുേറ
വിേനാദി�ുകഎ�തിന��റം വിേനാദ�ിനുേവ�ി
ജീവി�ു�അധമാവ�ഉ�ാവാൻ പാടി�. മനുഷ�ൻ
എ�വ��ിയാണ ജ്ീവി�ു�ത.്സമൂഹ�ിെ�
െമാ��ിലൂ�ധാര�്ിക നിലവാരെമ�ത്
വ��ിയ�.വ��ിഎ�ു േനടു�ു,

മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം മാ�തം വിേനാദി�ു�ുേവാ
എ�താണ �്പധാനം.
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വിേനാദെ�െതാഴിലായിസ�ീകരി�ു�
വ��ിെയസേ�ാഷി�ി�ുവാൻ
സമൂഹഭരണകൂടം ത�ാറാവു�തിന്
ധർ�ശാസ�്തനിബ�നകള��.്

വിേനാദെ�െതാഴിലാ�ു�വ��ി�്
സമൂഹ�ിെലഓേരാേരാ വ��ിെയയും
സേ�ാഷി�ി�ുവാൻ /വിേനാദി�ി�ുവാൻ
കഴിയുേ�ാൾ മാ�തേമ െപാതുഖജനാവ വ്ിേനാദ
ആവശ��ള�്ു ചിലവിടുവാൻ ഭരണകൂട�ിന്
അവകാശമു��.അതായത 1്20 േകാടി ജന�ൾ
ഉെ��ിൽ,അവെര മുഴുവൻവിേനാദി�ി�ു�
കാര��ള�്ു മാ�തേമ െപാതുഖജനാവ്

ഉപേയാഗി�ാൻ പാടു��. േരാഗികള�്ും,ഓ�േറഷൻ
തിേയ�റിലു� േരാഗികള�്ും േഡാകട്ര�്ും മ��ം
മ��ം വിേനാദം നലക്ാൻസാ��മെ��ിരിെ�
സേ്പാരട്സ്ുകള�്ും കലകള�്ും മ��ം

െപാതുഖജനാവിലന്ി� ധ്നവും സ�ാന�ള�ം
നലക്ു�ഇ�െ�രീതിഅധമമാണ.്

വ��ികള�െടഅഥവാ പൗര�ാരുെടസേ്പാരട്സ്്
മികവുകള�ം കലാമികവുകള�െമാെ�

രാജാവിെനേയാ മ��ിെയേയാപൗര�ാെരേയാ
ഒെ�സേ�ാഷി�ി�ു�ുെവ�ിൽ,ത�ള�െട

സേ�ാഷം �പകടി�ി�ുവാൻസ��ം
സ�ാദ��ളിലന്ി� ധ്നവുംസ�ാന�ള�ം
നലക്ാൻഅവര�് വ്��ിസ�ാത���മു�്
എ��ാെത െപാതുഖജനാവിലന്ി� അ്�രം

സ�ാന�ൾപാടി�.
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(ൈദവനി� : മ�ര�ൾപാടി�എ�അ��ായം
കാര��െളകുേറ�ൂടി വിശദീകരി�ു�ു�.് പഠി�ുക.)

പൗര�ാർഅഥവാവ��ികൾനട�ു�
ജയ�െളയും പരാജയ�െളയും മ��ം

അടി�ാനെ�ടു�ിനാടിെനഅഥവാ രാജ�െ�
അവമതി�ു�ഇ�െ�രീതി ഉടൻ

അവസാനി�ിേ��തു�.്ഇ��ജയി��,ഇ��
േതാ��, േകരളം േതാ��എ�ി�െനയു�

ഭാഷാ�പേയാഗ�ൾകടു�ൈദവനി�യാണ.്

മ�അ്ഥവാ നാട മ്ഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ�നീതിരൂപമാണ.്ൈദവം ഒരി�ലും
എവിെടയും േതാല�്ു�ി�.യഥാർ��ിൽ
ഭൂമിയിെലസമസത്ജീവികള�ം മഹാലിംഗ�ിെ�
അക�ാണ ജ്നി�ി���ത എ്�തറിയാെത,
ഇ��യിൽഅഥവാ �പേത�ക േദശ�ിൽ

ജനി�ുകയും/ജീവി�ുകയും െച���വരായി
കണ�ാ�ുകയും,ചിലവ��ികൾ

കലാകായികസാഹിത�മ�ര�ൾഎ�
അധമപരിപാടികളിൽ േതാ��,ജയി��എ�ിവെയ
ഇ�� / േദശം േതാ�താേയാജയി�താേയാ
�പസത്ാവി�ു�രീതികൾപാേട

അവസാനി�ണം.

അതുേപാെല മരി�/വധി�െ�� /ജീവി�ിരി�ു�
ൈസനികെനആദരി�ു�തിെ� ഭാഗമായി
രാജാവിനും മ��ിമാര�്ുെമാെ�ൈസനികെ�
മൃതശരീരെ�േയാബ�ുജന�െളേയാ ഒെ�
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ആദരി�ുകേയാഅനാദരി�ുകേയാ
െച�ാനു�വ��ിസ�ാത���ം ഉ�,്അതിെന
രാഷ�്ടംൈസനികെനനമി�ു�ുഎ�ി�െന
�പസത്ാവനകെള നട�ിൈദവെ�
അവമതി�രുത.് രാഷ�്ടെ�മനുഷ�ർ
നമി�ുകഎ�താവണം രീതി.ൈദവെ�
ബഹുമാനി�ാൻൈദവംആവശ�െ�ടു�ി�.
അപമാനി�ാതിരു�ു കൂേട ? മഹാമാതാവായ
ഭൂമിെയ നി�ി�ു�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� ഇനമായസംഗീതം
തെ�യാണ വ്ിേനാദവിഭാഗ�ിെലയുംആദ� ഇനം.

സംഗീതെ���ി ശുചിത� വിഭാഗ�ില്
വിസത്രി��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�രം
ൈദവീകമ�.അഹംഭാവവുംഅഹ�ാരവും

അധര�്�ള�ം വളരാൻ മ�രം
കാരണമാകു�താണ.്
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മ�രംന�െത�ു േതാ�ു�ത്
മഹാ�പപ��ിെലന��നശ�ികൾ,പിശാച്

തുട�ിയവഎ�അ��ായ�ിൽ
വിശദീകരി�തായന��നവസത്ു�ള�െടഅഥവാ
ന��നശ�ികള�െട ദുരുപേയാഗംെകാ�ാണ.്ഈ
അ��ായ�ിനു േശഷം �പസത്ുതഅ��ായം

േചർ�ു�ു�.്

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� ഒ്രാള ഇ്�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�ാള പ്ുതിയ പുതിയ െറേ�ാരഡ്ുകൾ

അവതരി�ു�താണ.്ഇ�രം ന��നേന��ളെ്കാ�്
വ��ിേ�ാസമൂഹ�ിേനാ േദാഷമ�ാെതയാെതാരു
ഗുണ�ള�ം യഥാര�്�ിൽ ഉ�ാകു�ി�.

െചറു��ില ഓ്ടിെയ�ിയ െറേ�ാരഡ്ിെ� ഒരംശം
വാര�്ക�കാലേ�ാ േരാഗാവ�യിേലാ
അപകടാവ�യിേലാ സാധി�ു�ത�എ�

തിരി�റിവുംഅധമവിേനാദ�െള
വിേവചി�ു�തിന ഉ്പേയാഗി�ാവു�താണ.്
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ൈദവീകമ�ാ�ഓ�മ�ര�ിൽ
പെ�ടു�ു�വർൈദവ�ിെ�അടു�ലന്ി�ു
കൂടിയാണ ഓ്ടിഅകലു�ത;്ഫിനിഷിംഗ്
േപായി��ൽഅവർപിശാചിെ�
അടു�േല�ാണഓ്ടിെയ�ു�ത.്

�കി�� ക്ളി�ുകേയാക�ുെകാ�ിരി�ുകേയാ
െച��� െചറു��ാരേനാട,്ഓടിവാ നിെ�അ�
കിണ�ില വ്ീണുഎ�ു പറ�ാല,് (കളിയിെല) 2

ഓവരക്ൂടികഴി�ുവരാംഎ�ു� മറുപടി കി��ം. 2
ഓവര ക്ഴിയുേ�ാേഴ�ുംഅയാള�െടഅ�

ഓവറായി���ാവും (മരി�ി���ാവും). മാ�തമ�, 1
ഓവറിലത്െ�അയാള ത്െ�അ�കിണ�ില്
വീണതറി�വിവരം മറ�ുകയും െച��ം.

ഇ�െല ഉ�തസേ്കാറുകള േ്നടിയ ഒരാെള ഇ�െല
വാേനാളം പുകഴ�്ിയഅധമസമൂഹം,സേ്കാറുകെള

േനടാൻഅയാള�് ഇ്�ു കഴി�ിെ��ിൽ
കൂവു�താണ.് ന��നശ�ിഅഥവാ പിശാചിെ�
�പവര�്നം ബാധി�ു�വിേനാദംഎ� േപരിലു�
അധമേകാ�പായ�ളെ്��ാം കൂടിയും കുറ�ും

�പസത്ുതഅവ�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
കാണാനുംഅേത��ി സംസാരി�ാനും ജന�ൾ
പാഴാ�ു�ഊര�്വുംസ��ുംസമയവും
കണ�ാ�ാൻ �ശമി�ാെതഅതിലൂം

േവാ��ബാ� ല്��ം െവ� �്പവര�്ി�ുകയും
െപാതുഖജനാവിൽനി� അ്ധമവിേനാദ�ൾ�്
സ�ാന�െള നലക്ുകയും െച���അധമ
ഭരണകൂട�ള�ം മ�� �പ�ാന�ള�മാണ എ്�ാ
രാജ��ളിലുംവര�്ി��െകാ�ിരി�ു�ത.്

സേഹാദരെനേ�ാസുഹൃെ�േ�ാചി�ി�ാെത
കളിയുെട ലഹരിയിലു�ൈവരാഗ��ിൽ
ക�ികയ�ി െകാ���കളിയാണ ശ്ീ��കളി,
െകാലയേ്�ാഅടിപിടിയേ്�ാ േശഷമാണ്
കാ�ിയേതാര�് വ്��ി കുണഠ്ിതെ�ടുക.

മിമി�കി പേരഡുകള ഉ്ളെ്�െടയു� മാധ�മ�ള വ്ഴി
വ��ികെള േതേജാവധം െച���തുംഅ�ീല
ആഭാസ�ള ന്ട�ു�തും ശാസ�്തപരമ�.

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

ആസ�ദി�ി�ു�തും ഉടന ത്ിരുേ��തു�.്

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

വിവരി�ി���.്
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ജനസഭയുെട ജനസംര�ണേസന
കാര��മമാ�ുവാൻ ഗുസത്ി,അടിതട,ഓ�ം,ചാ�ം,

തുട�ിയവ പരിശീലി�ി�ു�ത ജ്നകീയ
ആവശ�മാണ.് േസനാംഗ�െളവിേനാദപരമായി�ൂടി
മിടു�രാ�ുകഎ��ാെതഅവവിേനാദമ�,

മ�രവും പാടി�.

ഒരു ഭരണകൂട�ിന സ്ാ��ികേശഖരണം
ആവശ�മു�േ�ാള വ്ിേനാദവിഭാഗ�ളില ന്ികുതി
ഏരെ്�ടു�ാേനാ വര�്ി�ി�ാേനാ,ശാസ�്തം
അനുവദി�ു�ു,എ�ാൽ,ൈദവീകമായ
സാ��ികശാസ�്തം ഉ�മമായി

പരിപാലി�ാൽ ഭരണകൂട�ിന സ്ാ��ിക
ആവശ��ൾഉ�ാകു�ത�.ആവശ�ം എ�
വിഭാഗ�ിൽ ഭരണകൂടം െച��� േസവന�ിന്
ന�ായമായ േവതനം വാ�ണം, ഉദാഹരണം :

ഇലക�്ടിസി�ി, �ടാനസ്േ്പാര�്,് െപേ�ടാള േ്പാെലയു�
ഇ�നവിതരണം. േസവന�ിന േ്വതനം വാ�ുക
എ�തിന 2്0 രൂപയ�് വ്ാ�ു� െപേ�ടാള 5്0
രൂപയ�്ു വി� ജ്ന�െള െകാ�യടി�ുക
എ�ര�്മി�.അത�ാവശ�ം എ�വിഭാഗ�ില്

ഭരണകൂടം െച��� േസവനം സൗജന�േമാ,കുറ�
േവതനം വാ�ിേയാ െച�ണം, ഉദാഹരണം :
െപാതുജന�ള�് ന്ലക്ു� െവ��ിന പ്ണം
വാ�ി�ൂടാ,ൈവദ�കാര��ള�് ജ്ന�ള�െട
സാ��ികശ�ികണ�ാ�ി സൗജന�മായും
അ�ാെതയുംആനുപാതികമായി െച�ണം.
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ശുചിത�ം എ�വിഭാഗ�ില ഭ്രണകൂടം
ജന�െളെ�ാ�ു തെ�ശുചിത�കാര��ള്
െച�ി�ുകയാണ.്ആേരാഗ�ം,ജീവിതസാഹചര�ം
തുട�ിയവ നിമി�ം ചിലർ� സ്ാധി�ാെത
വരുേ�ാൾതീർ�യായും േസവനംആവശ�മു�.്
ജന�ളില ച്ിലര െ്ച���അധിക േസവന�ിന്
അധികമായ േവതനം നലക്ുകയും േവണം.
ഉദാഹരണം : െപാതുനിര�ുകള ശ്ുചിയായി

സൂ�ി�ൽ.വൃ�ിേകടാ�ു�വ��ിെയെ�ാ�്
പരസ�മായി വൃ�ിയാ�ി�ുക,അധിക

േവതന�ിൽഅന�െരെ�ാ� ശ്ുചിയാ�ുക,
ആേരാഗ�ഹീനേരാട ദ്യവുകാ��ക,
തുട�ിയവ,ശാസ�്തപരമായും

ൈദവീകസേ്നഹേ�ാെടയും െച�ിേ��ത്
രാജാവിെ�ചുമതലയാണ.്

എ�ാ െതാഴിലുകെളയും വിസത്രി�ുക
എ�ു�ത �്ഗ��ിെല ഒരു ഭാഗമായ സത�ം ശിവം

സു�രം ന വ്ിേധയമാണ.്
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(അ��ായം 21)

മഹാ�പപ��ിെലന��നശ�ികൾ,
പിശാച ത്ുട�ിയവ

ൈദവംസ�യംസ�ീകരി�ി��� മഹാഭാവെ�
അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ മ്ഹാശാസ�്തം
ആവിഷ�്രി�ി���ത.് മഹാശാസ�്ത�ിലും

മഹാ�പപ��ിലുംൈദവ�ിെ� ഭാവമായസത�
ധര�്നീതികൾ, മഹാശാസ�്തം �പകാരം തെ�

എേ�ാഴും എവിെടയും എ�ിലും �പകടമാേവ�തു�.്

വ��ിസ�ാത���ം : മ�ിെ�ശാസ�്ത�െള
പാലി��െകാ� ൈ്ദവം നലക്ു�ശ�ിെ�ാ�്
�പവര�്ി�ുകയാണ മ്നുഷ�െ�ധര�്ം എ�ും
�പതിഫലെമേ�ാണംഅഥവാ നീതിയായി�്
ആന��ള�െടഅന�മായകലവറൈദവം
മനുഷ�ര�്ു സ�ാനി�ു�ുഎ�ും മുൻ

അ��ായ�ില �്പസത്ാവി�ുേ�ാള,് മനുഷ�ന്
വ��ിസ�ാത���ം നിേഷധി�ു�അടിമ�രീതിയും

അതിലു�.്

നീതി �പശന്ം :ആന�ംഎ�നീതി,
ജീവിത�ില വ്ിഷയമാകുവാനും എ�ാ
വസത്ു�ള�്ും ഗുണ�ള�ം േദാഷ�ള�ം
സൃഷട്ി�െ�േട�തു�.്കൃഷിെച��േ�ാഴും,
വസ�്തം െന��േ�ാഴും, മീൻ പിടി�ുേ�ാഴും,
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കു�ികെള പഠി�ി�ുേ�ാഴും, പഠി�ുേ�ാഴും, രതിലീല
ഉളെ്�െടയു�ആന�കാര��ളിൽഏരെ്�ടുേ�ാഴും,
കു�ു�െള പു�രി�ുേ�ാഴുെമാെ��ീണം
എ�ഒരവ�കൂടി സൃഷട്ി�െ�ടു�ി�ാെയ�ിൽ,

ആരംഭി�ു� �പവൃ�ി നിര�്ി�ാെത
തുടുരെ്��ിരി�ും.

ധാര�്ിക �പശന്ം : ഒരു �പവൃ�ി ശരിേയാ
െതേ�ാ എ�ു നി�യി�ുവാൻ, ഒരു വസത്ു
ഭ�ണേയാഗ�േമാഅ�േയാഎ�ു

നി�യി�ുവാൻ,വസ�്തം ഉടു�ണേമാ
ഉടു��േയാഎ�ു നി�യി�ുവാൻ,ചു��മു�
മനുഷ�േരാടും മ���ജീവികേളാടും എ�െന
െപരുമാറണംഎ�ു നി�യി�ുവാൻ,
എ�ി�െനഅന�മായകാര��ളിൽ
തീരുമാനെമടു�ാൻ മനുഷ�െര
�പാപത്മാ�ണെമ�ിൽ,അഥവാ
വ��ിസ�ാത���ം നലക്ണെമ�ിൽ,
മഹാസത�മായ മഹാ�പപ��ിൽ

ന��നശ�ികെള�ൂടി സൃഷട്ി�േ◌�തു�.്

അതായത മ്ഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ
വസത്ു�ള�്ും,വസത്ു�ളിലൂെട
ജീവികള�െടശരീര�ിനും,ഗുണവും

േദാഷ�ള�ംസൃഷട്ി�െ�െ��ിൽ മാ�തേമ,
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ന�തും ന�ത�ാ�തും
സൃഷട്ി�െ�െ��ിൽ മാ�തേമ,

വ��ിസ�ാത���ം വിഷയമാകുകയു��.

ധര�്ം,അധര�്ംഎ�ിവ
േവരത്ിരി�െ�ടാനും ;വ��ിയുെട
ജീവിത�ിൽവ��ിസ�ാത���ം

ഉളെ്�െടയു�വ �പവര�്ി�ുവാനും
മാധ�മംസൃഷട്ി�െ�ടണം ;ഇെ��ില്
ജീവിതംഅര�്ശൂന�മാകും. മാ�തമ�,

മധുരംസൃഷട്ി�ാനുംസുഖംസൃഷട്ി�ാനും
മാ�തംഅറിയാവു�ൈദവംഎ�ും,

ൈകയ�്�ം ദുഃഖവുംസൃഷട്ി�ാനറിയാ�
ൈദവെമ�ും,നി�ിതഅളേവാെട മാ�തം
സൃഷട്ി�ാന ക്ഴിവു�ൈദവെമ�ും
ഒെ�യു�വിേശഷണ�ള�്്

അതീതമായി േശാഭി�ാല മ്ാ�തേമൈദവം
മഹാശ�ിയാകു��.

മനുഷ�ന സ്�ൂര�് വ��ിസ�ാത���ം
നലക്ു�തി�ായും, മനുഷ�ർ ഉളെ്�െടയു�
എ�ാജീവികള�്ുംആന�കരമായി
ജീവി�ു�തിനുേവ�ിയും,

ൈവവിധ��ളായആന��െള (നീതിെയ)
അനുഭവി�ാനായും,ആന��ള�്്
അളവുകെളനി�യി�ാനായും,
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മഹാസത�മായ മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി
�ിതി സംഹാരകാര��ളിെല�ാം

ന��നശ�ികെളഅഥവാ
വിരു�ശ�ികെള�ൂടിൈദവം

സൃഷട്ി�ി���.് മഹാശാസ�്ത�ിെ�
ഭൗതികരൂപമാണ മ്ഹാ�പപ�ം
എ�തുെകാ�,് മഹാശാസ�്ത�ില്

ന��നശ�ികെള ഉളെ്�ാ���ശാസ�്തം
ഉളെ്��ിരി�ു�ുഎ�ുകൂടിയാണഅ്ര�്ം.
ജീവികള�െടശരീരം ഉളെ്�െടയു� ഭൗതിക
വസത്ു�ളിെല�ാം ഭൗതികശാസ�്ത�പകാരം
ൈകയപ്്മധുരം, ദുഃഖംസുഖം,കര�ില്ചിരി,

തുട�ിയഅധികാവ�യും
ന��നാവ�യുംൈദവംസൃഷട്ി�ി���.്

ന��നാവ�െയസത�മാ�ു�
യു�ിശാസ�്തവും ഗണിതശാസ�്തവും

ഫിസികസ്ും രസത��വും
ൈവദ�ശാസ�്തവുെമാെ�ൈദവം

മഹാആവിഷ�്രി�ി��� ;്കൂടാെത �പസത്ുത
ശാസ�്ത�ള �്പകാരമു� ഭൗതികവസത്ു�ള്
സൃഷട്ി�െ��ി��മു�.് ഭൗതിക�പപ��ിെല
എ�ാകാര��ള�ം ഭൗതികശാസ�്തപരമായാണ്
ൈദവം മഹാനിര�്ഹി�ു�ത.് 100ല 5്0ന��നം

എ�ത ഗ്ണിതശാസ�്തപരമായി
ശരിയാെണ�ിലും മഹാകാരുണ�മൂര�്ിയായ
ൈദവം 14.29% മുതല 1്7.43% / 19.44%*വെര
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മാ�തം ന��നവസത്ു�ള സ്ൃഷട്ി��െകാ�്
ജീവികെളസേ്നഹി�ുകയും,അര�്ന��നഭാവം
�പപ��ിെ�ഗണിതശാസ�്ത�ില മ്ാ�തമായി
പരിമിതെ�ടു�ുകയും െചയത്ിരി�യാണ.്
14.29% മുതല 1്7.43% / 19.44%* വെരയു�

ന��നവസത്ു�ളിെല വ�ത�ാസമായ 3.14% / 5.19%
വ��ിസ�ാത��� ഉപേയാഗ�ള�െട േതാത്
നി�യി�ു�ു. മഹാ�പപ�സൃഷട്ിയ�് 1്00
എ�മഹാഅളവ ന്ലക്ുകയും, 7എ�ആഴച്
�ാലെ� 100മായികൂ�ിയിണ�ിെ�ാ� 1്00

െന 7െകാ� ഭ്ാഗി�ാണ 1്4.29
മഹാനി�യി�ി���ത.് 14.29%േ�ാട ൈ്പ
യുെട മൂ��മായ 3.14 േചര�്ുേ�ാഴാണ 1്7.43
കി���ത.് (ശതമാന�ണ�ുകളിെല െവളിപാട്

ഇനിയും പൂര�്മായി�ി�എ�ുകൂടി
അറിയി�ു�ു,എ�ാല വ്സത്ു�ള�െടയും

വസത്ുതകള�െടയും �പവര�്നം
േബാ��മാകു�തിന ന്��നശ�ികെള
സംബ�ി� െവളിെ�ടു�ലുകള്

ഉപേയാഗെ�ടു�ു എ�തും,കൃത�മായ
ശതമാന�ണ�ുകള ത്ല�്ാലംഅത�ാവശ�മ�
എ�തുംഅറിയണം. *ന��നവസത്ു�ള�െട വര�്ി�
അളവിെന 17.43% / 19.44%എ�ു കാണി�ുവാന്
കാരണം ഒ�ാം മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�ക
ഭരണാധികാരികള�െട ദുര�്ടപടികളാണ.്

ന��നശ�ികള�െട തുടര�് എ� േപരില �്ഗ��ിെ�
3◌ാം ഭാഗ�ില ആ്വകകാര��ള�െട വിശദീകരണം

േചര�്ി���.്).
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ന��നാവ�യ�്ു േശഷം മാ�തമാണ്
അധികാവ�യ�്�്ാനമു�ത.്ആയത്
ലളിതമായി മന�ിലാ�ുവാൻ അന�ത, .., 
100, 99, .., 10, 9, .., 1, 0, +1, ..+, +9, +10, ..+, +99,

+100, ..+, +അന�തഎ�ി�െനയു�
ഗണിതശാസ�്ത പാഠം �ശ�ി�ാൽ മതിയാകും.

മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�ളിലു�
ന��നാവ�അത�ാന�കരമാെണ�ും ജീവിത�ില്
അത�ാന�ം സൃഷട്ി�ു�ുെവ�ും,വസത്ുവിെ�
ഗുണേദാഷ�ൾധര�്ശാസ�്തം കൂടിയാെണ�ും
േബാ��മാ�ു� 10 ഉദാഹണ�ള ച്ുവെട കാണുക :

(1)കു�ു�ള�െടസൃഷട്ിയുമായി
ബ�െ�ടു�ിയു�സ�്തീയുെട �പസവം :
സ�്തീയ�് യ്ാെതാരു േവദനകള�ം ഇ�ാെതയും,
അടിവയർ വീര�്ു�തുേപാലു� �പേത�കതകൾ
ഇ�ാെതയും കു�വ്ളരുകയും, ഒരു നിമിഷംെകാ�്
േവദനകളി�ാെത െച�ാവു� ഒരു കര�്മായി
�പസവെ�ആവിഷ�്രി�ിരു�ുെവ�ിൽ

െപണക്ു�ികള�ംആണക്ു�ികള�ം കാമകാര��ളിൽ
വഴിപിഴയ�്ു�ത സ്ര�്സാധാരണമാകുമായിരു�ു.
യൗ�ന�ിലു�സ�്തീകള�ം പുരുഷ�ാരും മാ�തമ�,
മുതിര�്വരും ഇ�ാര��ിെ�വിവിധ തല�െള

അ�േനരം ചി�ി�ണം.
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േവദനകൾഉ�ായി��ം വ�ത�സത്അളവുകളിൽ
ഭൂമിയിെല�ും െസകസ് ഏ്�വുമധികം
വഴിപിഴ�ി���തിെനവിശകലനം െച�ണം.

കു�ികൾ മുതിര�്വരാകുേ�ാൾ േപാലുംഅവരുെട
അ�യ�് ക്ു�ികള�െട േമൽ പുലര�്ാനാകു�
�പേത�കഅധികാരം കു�ികെള ഉദര�ിൽവഹി�തും

�പസവേവദന ഉളെ്�െടയു� േവദനകെള
അനുഭവി�തും പാലൂ�ിയും തൂറിവാരിയും
വളര�്ിയതുെമാെ� മുൻനിർ�ിയാണ്

എ�ിരിെ� �പസത്ുതഅധികാരവുംഅവകാശവും
ഇ�ാെതവരാൻ േവദനയി�ാ� �പസവം

വഴിെവയ�്ു�താണ.്കൂടുതൽവിസത്രി�ു�ി�.

(2) മലം : മാ�ഴ�ിെ�േയാ മ� ഇ്ഷട്
േഭാജ��ള�െടേയാ മണവും രുചിയുമാണ്
ത�ള�െടേയാ മ���ജീവികള�െടേയാ
മല�ിനു�െത�ിൽ മനുഷ�ർ മലം

ഭ�ി�ുമായിരു�ു.ച�നൈ�ല�ിെ�സുഗ�ം
ഉ�ായിരു�ുെവ�ില ശ്രീര�ിലും വസ�്ത�ിലും

മലം പുര�ി നട�ുമായിരു�ു.എ�ാ
വസത്ു�ള�െടയും മണം, രുചി, നിറം,തുട�ിയ

ഗുണ�െള ഭൗതികമായി
വ�ത�ാസെ�ടു�ിയിരി�ു�ത അ്ഥവാ

ന��നശ�ികെള�ാപി�ി���ത ജ്ീവികള�െട
ആന��ിനു േവ�ി�െ�യാണ.്തർ�ം ഉ�വർ
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സ�യംഅ�ം വിശകലനം െചയത്ാൽ മതിയാകും.

(മനുഷ�രുെട മല�ില ന്ി�ാണ ൈ്ദവം
ച�നവൃ�െ�സൃഷട്ി�ു�ത ;് മനുഷ�മൂ�ത�ില്
നി� ദ്ാഹശമനിയായി ഉപേയാഗി�ു�നാര�,
പശുവിെ� (പശു+കാള=പശു) മൂ�ത�ില ന്ി�്
ഓറ�,്ചാണക�ിൽനി� ആ്�ിൾ

എ�ി�െനെയ�ാം സൃഷട്ി നട�ു�ു�.്ആയത്
െപാേ�ാമനകു�ു�ളായ ഭൂമിയിെലഎ�ാ
മനുഷ�െരയും ചി�ി�ി�ാനും മിടു�ാരാ�ാനും

കൂടിയാണ.്)

റംസാൻ േനാ�ു േപാെലഎ�ാ മത�ളിെലയും
ഭ�ണനിയ��ണഅനുഷഠ്ാന�ൾ

ൈദവീകമാേണാഅഥവാ ശാസ�്തപരമാേണാ
അ�േയാഎ� ത്ിരി�റിയുവാനും ന��നശ�ികള�െട
�പവര�്നം വിലയിരു�ിയാൽ മതിയാകും. േനാ�ു
പിടി�ു�വ��ിയില ന്ി� പ്ുറെ�ടു�കടു�
വായന്ാ�ം േനായ� ൈ്ദവീകമ�എ�ു

വിളി�റിയി�ുകയാണ.്ച�നൈ�ല�ിെ�
േപാെലയു� മണം നലക്ി േ�പാ�ാഹി�ി�ുവാൻ

ൈദവം ത�ാറാവാ�തഅ്വ
വിശു�മ�ാ�തുെകാ�ാണ,്അഥവാ

ൈപശാചികമായതുെകാ�ാണ.് ഭ�ണംകഴി�്
ആന�ി�ുവാന വ്ിശ� ഉ്ളെ്�െടയു�

ശാസ�്തചി�കെള നലക്ി ൈദവംഅനു�ഗഹി�േ�ാള,്
ഭ�ണംകഴി�ു�തിന മ്നുഷ��ി�കള ഉ്�ാ�ി
ൈദവനി� െച���വയാണ എ്�ാ മത�ളിലുമു�
ഭ�ണ�വത�ൾ. േയാഗാഭ�ാസ�ൾ േപാെല



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 504

ൈദവീകമ�ാ�മെ�ാരു മുറയാണത.് മുഹ�ദ്
ഉളെ്�െടയു�വ�ത�സത് മതാചാര��ാര�്്
വ��ിജീവിത�ിൽധാര�്ികച��തികൾ

ഉ�ായേ�ാൾ മഹാ�ഗ��ിെല ഭീകരവാദവും
മത�ള�ംഎ�അ��ായ�ിലും, 7◌ാം ഭാഗ�ിലും
വിശദീകരി�ി���ൈപശാചികശ�ികള�്്
അവരുെട േമൽ േനടാനായ വിജയ�ള�ം

ഭ�ണ�വത�ള േ്പാെലയു�അശാസ�്തീയമായ
കാര��െള മത�ളിൽകൂ�ിേ�ര�്െ�ടാൻ

കാരണമായി���.്

(3)ശുചിത�ം, മാലിന��ള,്ജീര�്ാവ�,
തുട�ിയവ :ശരീര�ിെല മുറിവ ഉ്ണ�ു�തു
കൂടാെത, ദുര�്�ം വമി��െകാ� പ്ഴു�ുക
തുട�ിയവകൂടി ഉെ��ില മ്ാ�തേമ നീതി
നിര�്ഹണംസാ��മാകുകയു��. മാലിന��ള്
ഇെ��ാല മ്ടിയ�ാരാകും.കൂടുതൽ

വിസത്രി�ു�ി�.

ജീര�്ാവ� : ദുര�്�ം വമി�ു�
ജീര�്ാവ�ഇെ��ാൽശവശരീരം

മറവുെച���തില �്ശ�യി�ാെതവരും. .....
ശവശരീര�െള മറവുെചയത്ിെ��ിൽഅവെയ

ഭ�ി�ുവാൻവലുതും െചറുതും
സൂ�മ്വുെമാെ�യായഅനവധി ജീവികെളൈദവം
സൃഷട്ി�ി���തും,ൈദവ�ിെ�വാതക രൂപമായ
ഓകസ്ിജൻ േനരി� വ്ായുവിലൂെട �പവര�്ി�ു�തും,



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 505

ശരീര�ിെല ഭൗതികവസത്ു�ൾവിഘടി� പ്ുതിയ
അവ�കെള �പാപി�ു�തുമായ നീതിശാസ�്ത
നിയമ�ള�ംൈദവം�ാപി�ിരി�ു�ുഎ�ത്
ഉളെ്�ാ�ാനായാൽ മഹാശാസ�്തെ�യും
ൈദവെ�യും പ�ി ചി�ി� മ്ഹാആന�ം

അനുഭവി�ുവാൻ മനുഷ�ര�് ക്ഴിയു�താണ.്

ഭ�ണം, മരു�ുകള ത്ുട�ി എ�ാ
വസത്ു�ള�്ും കാലവുമായിബ�െ��്
ജീര�്ാവ�അഥവാസംഹാരനിയമ�ളെ◌

(നീതിശാസ�്തം /ആ�ീയശാസ�്തം)കൂടി ൈദവം
സൃഷട്ി�ി���.്ജീര�്ാവ�ഇെ��ാൽജീവി
ജീവിതം എ�െനയിരി�ും എ� ച്ി�ി�ാനു�
ബു�ിശ�ികള�ംൈദവം മനുഷ�ന ന്ലക്ിയി���.്

വിസത്രി�ു�ി�.

(4) രാ�തി എ�അവ�യ�് ക്ാരണമാകു�
ഇരു� അ്ഥവാ �പകാശമി�ായമ് ഭൂമിയിെല

ജീവിത�ില ഇ്െ��ില ജ്ീവിതം സു�രമാവി�.
ഇരു�ിെന െമാ��ില ന്ിയ��ി�ു�ച��ബിംബം

കൂടി സൃഷട്ി��െകാ� ര്ാ�തിെയൈദവം
അതിസു�രവുംഅത�ാന�കരവും കൂടിയാ�ിയി���.്

രാ�തിയും,ച��നിലൂെട രാ�തിെവളി��ിന്
സൃഷട്ി�ി��� മാന�ള�ം ഒെ�ഇ�ാ�

ജീവിതെ���ിഅ�ം ചി�ി�ാല ര്ാ�തിയും പകലും
തീര�്യായും േവണംഎ�അ്�രുംബു�ിമാ��രിെല
ചിലരും ഒഴിെകയു�എ�ാവരും പറയു�താണ.്
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(സംഹാരവുമായിബ�െ�� ഉ്�തമായ
കാര��ള�്ായാണ ച്��െനസൃഷട്ി�ി���ത എ്�്
മു� സ്ൂചി�ി�ിരു�ു, 3◌ാം ഭാഗ�ിൽകൂടുതല്

വിസത്രി�ു�ു�.്)

രാ�തി എ�അവ�കൂടുതല ന്ീള�കയാെണ�ില,്
ഉദാഹരണ�ിന പ്കലും രാ�തിയും ഏെറ�ുെറ തു��
ൈദരഘ്��ില അ്നുഭവി��േപാരു�വര�്്

�ിരമായി 16 മണി�ൂര േ്നരം രാ�തിയും 8 മണി�ൂര്
േനരം പകലുമായാല ജ്ീവിതആന�ം കുറയു�താണ.്
രാ�തി കുറ�ാലും ജീവിതആന�ം കുറയു�താണ.്
രാ�തി കുറയുകഎ�ാല പ്കല ക്ൂടുകഎ�ാണ.്
അേ�ാള ര്ാ�തി മാ�തമ�, പകല ക്ൂടിയാലും, പകല്

കുറ�ാലുംആന�ം കുറയു�താണ.്

(5) ഉ�,് മധുരം,ൈക�,്എരിവ,്പുളി
തുട�ിയവ, ഭ�ണസാധന�ള�് ക്ൂടുകയും
കുറയുകയും െചയത്ാല ആ്ന�േ�ാെട ഭ�ണം

കഴി�ാനാവി�.

(6) ദുര�്�ംഏെറയു�ിട� ക്ൂടുതല സ്മയം
ചിലവഴി�ാന �്പയാസമാണ.് മണംഅഥവാ ന�
ഗ�ംഅധികമായാലുംഅ�െനതെ�.
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(7)ൈവവിധ�ം : ഭ�ണം, െതാഴില,്വിേനാദം
തുട�ിയവകളിെല ഇന�ളിൽഇഷട്�ൾ
കൂടുതലു�വരും കുറവു�വരും ഉ�.്

ഭ�ണകാര�െ�ഉദാഹരണമാെയടു�ാൽ,
കൂടുതൽആള�കൾ� മ്ാ�ഴം ഇഷട്മാെണ�ിൽ,
മാ�ഴം ഇഷട്മ�ാ�വരുമു�,് മാ�ഴ�ില ത്െ�
ചില ഇന�േളാട ഇ്ഷട്ം കുടുതലു�വരും,ചില
ഇന�ൾ മാ�തം കഴി�ു�വരും,അ�െനജീവിത
കാര��ളിെല�ാം ൈവവിധ��ള�െടഅന�

നിരയാണു�ത.്

(8)�ീണവുംവിശ��ംആ�ഗഹ�ള�ം മ��ം
ഉ�ായിെ��ിൽ, േജാലിയിൽ മുഴുകിയിരി�ു�

വ��ി, (കൃഷി�ാരനായാലും,ശാസ�്ത�നായാലും),
ഇടയ�് ഭ്�ണംകഴി�ാൻ േപാലും ത�ാറാെയ�ു

വരി�.

(9) �പത��ൈദവം കൂടിയായശരീര�ിൽ
�പവര�്ി�ു�ശ�ികൾ േ�പരി�ി�ിെ��ിൽ

മലമൂ�ത വിസര�്ന�െളനട�ു�തിലും മനുഷ�ൻ
ഉളെ്�െടയു�ജീവികൾ മടികാണി�ു�താണ.് മല
മൂ�ത വിസര�്ന�ൾഅതീവ ഗൗരവതര�ളായ
കാര��ളാണ.് മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ

വസത്ുതകെളയും മഹാശാസ�്ത�ിലൂെടൈദവം
ഏേകാപി�ി�ു�ു�.് മനുഷ�ർ ഉേപ�ി�ു�
പഴെ�ാലികള�ം പഴകിയ ഭ�ണസാധന�ള�ം
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ഉ�ിഷട്�ള�ം ഭ�ി�ാൻയഥാ�കമം പശു�ള�ം,
കാ�കള�ം പ�ികള�ം ഒെ�യു�.് മനുഷ�െ� മലം

സ�ാദിഷട്മായി ഭ�ി�ു�പ�ികള�മു�.്

വസത്ു�ള�െട േദാഷമായി വിലയിരു�െ�ടു�
ഗുണ�ൾഅഥവാ ന��നശ�ികൾജീവി

ജീവിത�ിന ഗ്ുണംഅഥവാആന�ം നലക്ു�ുെവ�്
േബാ��മായിരി�ുമേ�ാ.

(10)അമിത മധുരം,അമിത ഉ�,്അമിത
സേ�ാഷം,അമിത വാ�ല�ം തുട�ിയവ :

സേ�ാഷംഅഥവാആന�ം നലക്ു�കാര��ള�ം
അധികമായാൽആന�ം നലക്ാെതയും പകരം േദാഷം
െചയത്ുമു�അവ�ൈദവംസൃഷട്ി�ി���.്നീതി
നി�ിതമായിരി�ണം,ധര�്ശാസ�്ത
�പകാരവുമായിരി�ണം.നീതി� ന്ി�ിത
അളവിെ��ു വ�ാല ധ്ര�്വും,അതിലൂെട

�ിതിയും,സൃഷട്ിയും,സത�വും
പിഴയ�്ു�താണ;്അ�െനസംഭവി��കൂടേ�ാ.
ഉദാഹരണമായി �ഗ��ിെല 4◌ാം ഭാഗ�ില്
സാ��ികശാസ�്തം പഠി�ുേ�ാള,്സ��്

കു�ികള�് ൈ്കമാറുവാന ൈ്ദവംഅനുവദി�ു�ി�
എ�ു കാണാം. മാതാപിതാ�ള�ം കു�ികള�ംഅവരുെട
കു�ികള�ം എ�ാം ൈദവ�ിേ�താണ,്ൈദവ�ിെ�

കു�ു�ളാണ.്
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മാതാപിതാ�ള�െടഅമിതവാ�ല�ം കു�ികെള
ധര�്ശാസ�്തം െത�ിയു�ജീവിത�ിന്
വഴിെയാരു�ിയാൽ,കു�ികൾപാപം
െച���തിന മ്ാതാപിതാ�ള�ം

കാരണ�ാരാവുകയാണ.്കു�ികള�ംഅവെര
വഴിെത�ി�ുവാൻ േ�പരകമായതിന്

മാതാപിതാ�ള�ം (ബ�ുജന�ള�െമാെ�)
പാപ�ള�്ു�ശി�ഏെ�ടുേ��തായി

വരും.

കു�ികള�െട ന�ത ക്രുതുവാൻ,
എ�ാവെരയുംകരുതു� മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ �സഷട്ാവു�.്
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ന��നശ�ികള�ം
ധര�്ശാസ�്തബ�നവും

മുകളില െ്കാടു�ി��� ഉദാഹരണ�െളഗൗരവമായി
വിശകലനം െച��േ�ാൾ, ന��നശ�ികള�െട
സൃഷട്ിയും ധര�്വും എ�ത മഹ�രമാെണ�ും
ത�ൾ� ഇ്ഷട്െ��വെയന�െത�ും

ഇഷട്െ�ടാ�തിെന ചീ�െയ�ും േപരിടാൻ
മനുഷ�ന അ്വകാശമി�എ�ുംസുവ��മാകു�ു.

മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാകാര��ള�ം
ഓേരാേരാവിധ�ളില ന്�താണ.്ന�ത�ാ�ത്
യാെതാ�ുംൈദവംസൃഷട്ി�ി�ി�എ�ര�്ം.

ഓേരാേരാ ജീവിഇന�ള�്ും ഓേരാേരാ ജീവിതരീതി
ൈദവം സൃഷട്ി�ി���.് ഭ�ണം, ഭ�ണസ�ാദനം,
കാഴച്, രാ�തി�ാഴച്, പാര�്ിടരീതി,ഇണേചരല,്
ഇണെയആകരഷ്ി�ു� രീതി, ഭയ�ാടുകളിെല
�പേത�കത,ആ�കമണരീതികളിെല �പേത�കത,
െപരുമാ�ം, തുട�ിയഅേനകംകാര��ള്

േചര�്താണ ഓ്േരാ ജീവികള�െടയും ജീവിതരീതി.
മനുഷ�രുേടതും അ�െനതെ�.

മ���ജീവികെള ത�ള�െട ജീവിതാവശ��ള�്്
ഏെറ �പേയാജനെ�ടു�ുകയും ഏ�വുമധികം
ഉപ�ദവി�ു�തും മനുഷ�ന ത്െ�യാണ.് മ���
ജീവികള മ്നുഷ�െരഏ�വും കുറ��മാ�തമാണ്
ഉപ�ദവി�ു�ത എ്�തും വസത്ുതയാണ.്

ന�തു മാ�തേമൈദവം സൃഷട്ി�ി����എ�ിൽ,
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ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�കലാപ�ള�ം പീഢന�ള�ം
അഴിമതികള�ം ഭീകരവാദ�ള�ം ന�താേണാ,അവെയ
സൃഷട്ി�ത മ്ഹാ�പപ��ിെ� �സഷട്ാവായൈദവം
തെ�യേ�എ�ി�െനയു� േചാദ��ൾ െപെ��്

അേനകരിൽ ഉ�ാകു�താണ.്

ചുവെട ന��നശ�ികള�െട വിശദീകരണ�ിേല�ു
കട�ുേ�ാള ജ്ീവികള�്,് �പേത�കി�� മനുഷ�ന്

വ��ിസ�ാത���ം നലക്ാനായി ഒരു നി�ിതശതമാനം
ശ�ികെള മാ�ിവ�ി��� എ്�ു കാണാം.

വ��ിസ�ാത���ം നലക്ിയിെ��ില മ്നുഷ�െര
ൈദവംഅടിമകളാ�ു�തായി വരും.വ��ികൾ

സ�യംന�തും െക�തും തിരി�റി�ു
ജീവി�ുവാനു�സംവിധാനം

ഒരു�ിയിരി�ുകയാണ.് മനുഷ�രും, ഭാഗം 6ൽ
സൂചി�ി�തായ ഒ�ാം മഹാകാലച�ക�ിെല

ഭരണ�ിനായിസൃഷട്ി�തായ
മാലാഖമാരും/മല�ുകള�ം/േദവതകള�ം ത�ള�്ു

ലഭി� വ��ിസ�ാത���ം ദുരുപേയാഗം
െചയത്തുെകാ�ും,അതിലൂെട ന��നശ�ികൾ
സൃഷട്ി�െ��തുെകാ�ുമാണ ഭ്ൂമിയിലാെക
കലാപ�ള�ം പീഢന�ള�ംഅഴിമതികള�ം
ഭീകരവാദ�ള�ം ഒെ� ഉ�ായിരി�ു�ത.്
ൈവകാെത മായ �പത��മാകു�േതാെട,

മഹാശ�ിയായ മഹാജഗദംബ മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാഭരണംസ�ൂര�്മായിഏെ�ടു�ു�േതാെട,
മനുഷ�രുെട ജീവിതകാര��ൾ ഉളെ്�െടഎ�ാ
കാര��ള�ം മഹാമംഗളമാകു�താണ.്
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ന��നശ�ികെള��ി തുടരാം :

സദാചാരംഎ�െനശാസ�്തമാകും, ഭൗതിക
ശാസ�്ത നിയമ�ള�മായിഎ�െന

െപാരു�െ�ടും,ന�തും ന�ത�ാ�തും
േവരത്ിരി�ു�തിെ�അളവുേകാെല�,്ൈദവം
ന�ത മ്ാ�തം സൃഷട്ി�ാെതന�ത�ാ�ും
സൃഷട്ി�െത�ിന,്ന�ത�ാ�തസ്ൃഷട്ി�ു�

ൈദവ�ിെ� ഭാവംസത� ധര�് 
നീതികളാെണ�എ്�െനപറയാനാവും,

തുട�ിയ േചാദ��െള�ാം നിഷ�്പഭമാകു�തും
നിരര�്കമാകു�തുംഎ�െനെയ�ും
കൂടിയാണ ന്��നശ�ികള�െടസൃഷട്ിയും
�ിതിയുംസംബ�ി�കാര��ൾ

ശാസ�്തപരമായി വിശദമാ�ു�ത.്ജീവികള�െട
ആന�ം �സഷട്ാവിന പ്രമ�പധാനമാണ.്
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാമാതാവും

മഹാപിതാവുംകൂടിയായൈദവ�ിന ത്െ�
കു�ു�േളാടു� മഹാഇഷട്മാണത.്
അ�െനആയത ജ്ീവികള�െട മഹാഭാഗ�ം ;
അ�ായിരുെ��ിേലാ....എ�ു ചി�ി�ാല,്തെ�
മഹാശ�ികെള െകാ� സ്ൃഷട്ി�ു�ജീവികള�്്
നരകയാതനകെള നലക്ികഷട്െ�ടു�ുകയും
അവയുെട കഷട്തകെളക� വ്ിേനാദി�ുകയും
െച��� �സഷട്ാവായിരുെ��ിേലാഎ�ു

ചി�ി�ാൽ, മനുഷ�രുെടഎ�തേയാ േചാദ��ള�ം
സംശയ�ള�ം വിേവകശൂന��ളാെണ�്

േബാ��മാകും.
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കാർബൺ (കരി) ഉളെ്�െടയു�ഏതാനും
മൂലക�ള�മായും കറു��നിറം,ഇരു�,് രാ�തി

തുട�ിയവയുമായുംബ�െ��ാണ ന്��നശ�ികള്
�പവര�്ി�ു�ത.്കരി��യും,
കറു�മഷിയുെമാെ�എഴുതാനും

അ�ടികാര��ള�്ും �പേയാജനെ�ടു�തും,
ജീവികളിെലഊര�്കാര��ളില ഉ്ളെ്�െട
അന��േളാളം മഹാ�പപ�കാര��ളിൽ

കാർബൺഉ�ത�ാനം വഹി�ു�തും ൈദവം
കാരബ്െണ ഉ�തെ�ടു�ിയി���തു

െകാ�ുതെ�യാണ.് െവളിപാട പ്ൂര�്മായി�ി�
എ�ിലും, �ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ിെലഓംഎ�
അ��ായ�ിൽകൂടുതല വ്ിസത്രി�ു�ു�.്

ഭൂമിയിെലഎ�ാവസത്ു�ളിലുംൈദവം
�ാപി�ി���ശാസ�്തനിയമ�ൾ �പകാരമാണ്
എ�ാവസത്ു�ള�ം �പവര�്ി�ു�ത.്
വസത്ു�ള�ം ജീവികള�ം ഉളെ്�െട

മഹാ�പപ��ിെലഏെതാ�ിെ� േമലും
മനുഷ�ര�് �്പവര�്ി�ാനാകു�ത േ്മ�ടി
ശാസ�്ത നിയമ�ൾ �പകാരം മാ�തമാണ.്

// മഹാ�പപ��ിലു�ന��നവസത്ു�ള 1്4.29%
മുതല 1്9.44%വെര മാ�തമാെണ�ും,കാലാനുസൃതം
ശാസ�്തവികസന�ിനും ജനെ�രു��ിനും ഒ�ം

14.29% മാ�തം ന��നവസത്ു�ള �്ിരമായി
ഉളെ്�ടുേ�ാള മ്ാ�തേമ ജീവിതം സ�ൂര�്മായും

ആന�കരമാവുകയു��എ�ും
വിശദീകരി�ുകയു�ായി. ന��നവസത്ു�ള�െട



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 514

ഏ�വും കുറ�അളവ ധ്ര�്ശാസ�്ത�പകാരം
ആെണ�ുംഅത മ്ഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�
ഇഷട്�പകാരമു�ജീവിത�കമമാെണ�ും കൂടിയാണ്
അര�്ം.ൈദവ�ിെ�ഇഷട്�പകാരമു�

ന��നവസത്ു�ള�െടഅളവ ധ്ര�്ശാസ�്ത�പകാരം
വ��ിയുെടസ�ാത���െ�ബ�ി�ു�ു� ;് അേത
സമയം �പസത്ുത മഹാ ധര�്ശാസ�്തബ�നം സര�്
ജീവികള�െടയും മംഗള�ിനായു� മഹാ പ�തിയാണ.്

മഹാധര�്ശാസ�്തബ�നെ� /
ന��നവസത്ു�ള�െടഏ�വും കുറ�അളവിെന

/ൈദവ�ിെ�ഇഷട്�പകാരമു�ന��നവസത്ു�ള�െട
അളവിെനഅവഗണി�� െകാ� വ്��ി(കള)്
ജീവി�ുേ�ാള,് ന��നവസത്ു�ള�െടഅളവ്
വര�്ി�ു�ു. പുതിയ വസത്ു�ള്

ഉ�ാ�ാനാവു�തും ഒരു എനരജ്ിെയ മെ�ാരു
എനരജ്ിയായി മാ�ാെമ�ുമു�വസത്ു�ളില്
ഉ�ട�ം െചയത്ി���ശാസ�്തനിയമ�ള്

�പകാരമാണ ഇ്ത സ്ംഭവി�ു�ത.്ൈദവ�ിെ�
ഇഷട്�പകാരംഅ�ാ�സ�ാത���ം വ��ി

ഉപേയാഗി�ു�തു െകാ� സ്ംഭവി�ു�താണത.്
�പസത്ുതഅവ�ൈദവംഅനുവദി�ിെ��ില്
ൈദവം സൃഷട്ികെളഅടിമയാ�ു�ുഎ�
വസത്ുതയുംആേരാപണവും ഉ�ാകു�താണ.്
മഹാ�പപ��ില 1്4.29% മുതല 1്7.43% /19.44%
വെരഅളവിെല വ�ത�ാസമായ 3.14% / 5.15% അളവ്
മാ�തം ന��നവസത്ു�െളെ�ാ� ,്വ��ി�്

സ�ൂര�് വ��ിസ�ാത���ം അനുഭവി�ു�അവ�
ഉ�ാവു�താണ.്വ��ി� സ്�ൂര�്
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വ��ിസ�ാത���ം അനുവദി�ു� മഹാമനസ�്ത
ൈദവം കാണി�ുേ�ാഴും, മഹാനീതിപതി കൂടിയാണ്
ൈദവെമ�ും ;വ��ിയുെടആേരാഗ�ം,ആയു�്

തുട�ിയഘടക�ള ൈ്ദവ�ിെ�
നിയ��ണ�ിലാെണ�ും വ��ിഓരേ്��തും,
ൈദവംഅനുവദി�ി���വ��ിസ�ാത���ം

ദുര�്ിനിേയാഗം െച�ാെത,എ�ാ ജീവികള�െടയും
ആന�ജീവിത�ിനായിൈദവ�ിെ�ഇഷട്�പകാരം

അഥവാ ധര�്ശാസ�്ത�പകാരം ജീവി�ാൻ
പരി�ശമിേ��തുമാണ.്

മഹാ�പപ��ിെല ന��തേകാടികള�ം സൂര�നും
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരവുമായി

ബ�െ��ിരി�യാല ന്��ന വസത്ു�ൾഅവെയ
ബാധി�ു�ി�.സൗരയൂഥ�ിെല മ�� �ഗഹ�ള�ം

അവയുെട ച���ാരും താല�്ാലിക
സൃഷട്ിയാെണ�ുംൈവകാെത

പിൻവലി�െ�ടുെമ�ും മു� വ്ിസത്രി�ിരു�ു.
അേ�ാള പ്ിെ� ഭൂമിെയയും ച��െനയും മാ�തമാണ്

ന��നവസത്ു�ൾബാധി�ുക. //

ന��നവസത്ു�ള�െടസാ�ി��െ���ിയും
അളവിെന��ിയും േമല വ്ിവരി�ത ഉ്ളെ്�ാ��വാൻ
ൈദവം �പേത�കം കനിേയ�തു�.് ഉ�തമായ
�പപ�രഹസ��ള�െടഅടി�ാനഘടനയിെല ഒരു
മുഖ� ഭാഗമാണ മ്ുകളില വ്ിവരി�ത.്ഈഭാഗം
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ക����റില ൈ്ട�� െച�ാന ആ്രംഭി�േതാെട,
ഏേഴാളം ദിവസ�ളില മ്ഹാദാസനും പരമശിവനും
ആയിഅനു�ഗഹം േനടാന മ്ഹാഭാഗ�മു�ായി���
ഈയു�വന ക്ടു��ീണം, െചറിയ തലചു�ൽ
എ�ിവ ഉ�ാവുകയും, െവളിപാടുകള�് ത്ുടര�്
നഷട്െ�ടുകയും െവളിപാടുകൾതാല�്ാലികമായി
സത്ംഭി�ുകയും െചയത്ു. മഹാകാരുണ�മയിയായ
ൈദവ�ിൽനി�ും െവളിപാട ല്ഭി�ു�
ഈയു�വനും വിഷയ�ിെ�ഗൗരവം
ഉളെ്�ാ��വാനായിൈദവം

മഹാആവിഷ�്രി�ി��� ന��നശ�ി
സംവിധാനമാണത.് 2008 നവംബര 4്◌ാം തീയതി
അതിരാവിെല 2 മണിേയാെട മാ�തമാണ്

െവളിപാടുകൾ പുനരാരംഭി�തും,ശരീരസുഖം കുെറ
ലഭി�തും. ലളിതവും കടു�തുമായ വളെരയധികം
ധര�്ശാസ�്ത പരീ�ണ�ൾമു� ഈ്യു�വെ�
േമല ന്ട�െ��ി���.്കുേറെയാെ�പരീ�ണ�ൾ
ഇേ�ാഴുമു�.് ന��നശ�ികള�െട �പവര�്നം

ഗൗരവമാെണ� ച്ുരു�ം.

ൈദവ�ിെ�ഇഷട്�പകാരം മാ�തം ജീവി�ുവാന്
ആ�ഗഹി�ുകയും,അതി�ായി �പാര�്ി�ുകയും
െച��േ�ാള,്സുഖദുഃഖ�െളസമനിലയിൽ
ആസ�ദി��െകാ� ജ്ീവി�ുവാൻവ��ി�്

സാധി�ു�താണ.്വ��ിയുെട ജീവിത�കമ�െള
ആവിഷ�്രി�ു�ത ൈ്ദവ�ിെ�ഇഷട്ം േപാെല,
അഥവാ ധര�്ശാസ�്ത�പകാരമമായി മാറു�ു.
ധര�്ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ുക മാ�തേമ വ��ി
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െചേ��തു��.വ��ി� സ്�ൂര�്
വ��ിസ�ാത���ം താൻഅനുഭവി�ു�തായി
േബാ��െ�ടു�തും സ�ൂര�് മന��ഖം
ലഭി�ു�തുമാണ.്ജീവിതകാര��െള�ാം

അനായാസമായും ഒഴുേ�ാെടയും നട�ു�താണ.്
ഞാെന� ഭാവം തീ�ാെതവ��ി�ആ്ന�േ�ാെട
ജീവി�ാൻകഴിയു�തുമാണ.്എ�ാൽവ��ിയുെട
ഇഷട്�ൾഅഥവാസ�ാത����ൾ �പകാരം

ജീവി�ുവാൻആ�ഗഹി�ുേ�ാൾ,ജീവിത�കമം കൂടി
വ��ിആവിഷ�്രി�ുകയാണ.് ധര�്ശാസ�്ത
�പകാരമ�ാ�ജീവിതമാണത.് ഉദാഹരണമായി,
കു�ികള�്ുേവ�ി വ��ി കരുതു�തും

അവര�്ുേവ�ി െക�ിടം െവയ�്ു�തുെമാെ�
ൈദവെ�യുംൈദവീകമായ
സാ��ികശാസ�്തെ�യും

അവഗണി��െകാ�ു� �പവൃ�ികളാണ.്

സ�ൂര�്മായുംൈദവ�ിെ�ഇഷട്�പകാരം
മാ�തം ജീവി�ുേ�ാള,്കു�ികള�ം മുതിര�്വരുെമ�ാം

അതാതു �പായ�ിലുംഅവ�കളിലും
ഉ�ാേവ�തായ ധര�്�െളകൃത�മായി

പുലര�്ു�വരായി മാറു�താണ.് �പസത്ുതഅവ�
ക��ള�ം ചതിയും െകാ�യും മ�ര�ള�ം
േപാെലയു�കാര��ൾസമൂഹ�ിൽഇ�ാെത
വരികയും, ഒരു ശാസന േപാലും യാെതാരാള�്ും
ആവശ�മി�ാ�അവ�ഉ�ാവുകയും

െച���താണ.്കുേറ�ാലംഈനില തുടര�്ാൽ
െചറിയ വിരസതസമൂഹകാര��ളിൽ
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ഉ�ാവു�താണ.്വിരസതഅക�ാനും സമൂഹം
ഊര�്സ�ലമാകാനും ൈപശാചിക

ന��നശ�ികള�െട െചറിയസാ�ി��ം ന�െത�ു
േതാ�ു�താണ.് മെ�ാരു വിധ�ിൽ പറ�ാൽ
ഒര�ം വ��ിസ�ാത���ം ന�തായിരി�ു�

അവ�യാണത.് ഒര�ം ന�െത�ു േതാ�ു�ത്
�പാേയണവളര�് മ്ദ�വും മദിരാ�ിയും

ഭീകരവാദവുെമാെ�ആയാൽവളെര�ാലമായി
ഭൂമിയിെലാെ�യും സംഭവി�ി���തുേപാെല
കാര��ൾപിടിവി�� േപാകു�താണ.് �പസത്ുത

അവ�യ�് പ്രിഹാരമായിൈദവം ഒരുവൃ�
പരിധിസംര�ണം�ാപി�ി���.് മനുഷ�ന്
ലഭ�മാകു�ശാസ�്ത�ാന�ിനും

സ��ിനും മ�� ശ�ികള�്ുംഅനുസരി�്
അവെ� �പവര�്നേമഖല ഒരുവൃ�ംേപാെല
െചറുതും വലുതുെമാെ�യായി മാറുേ�ാള,്
വൃ��ിനു�ിെലഏ�വുംവലിയ േരഖയായ
വ�ാസവുംവൃ�പരിധിയുംത�ില ഒ്രു
നി�ിതബ�ംഉ�ാ�ിയിരി�ു�ു.
വൃ�പരിധി =വ�ാസം : 3.14... (ൈപ).

ഒരു േക���ില ന്ി�ും ശ�ിയും,ശിവനും
േചര�്തായ ഒരു കാലിന അ്ഥവാആര�ിന്

(േറഡിയസ)്സ�രി�ാവു� പരമാവധി അളവ്
വൃ�വും േഗാളവുംആണ.്വ��ികൾ

ഉപേയാഗെ�ടു�ു�വ��ിസ�ാത���ം ൈപഎ�
നി�ിതസംഖ�യുെടഅളവായ 3.14.. %ൽ
താെഴയായിരു�ാല,്വ��ികള�് അ്ഥവാ
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സമൂഹ�ിെല ഭരണകൂട�ിന �്പശന് പരിഹാരം
സാ��മാകു�താണ.് 0% മുതല പ്രമാവധി ൈപ%
വെരയു�വ��ിസ�ാത���ം അപകടകാരിയ�
എ�ര�്ം. മദിര (മദ�ം), മദിരാ�ി (ദുഷ�്ാമം)
എ�ിവയിേല� സ്മൂഹ�ിെല ഭരണകൂടം

�പേവശി�ാൽൈപ%നു മുകളില വ്��ിസ�ാത���ം
�പേവശി�ിരി�ു�ുഎ�ു കണ�ാ�ണം.
ൈദവ�ിെ� �പേത�കമായ ഇടെപടലെ്കാ�ു
മാ�തേമൈപ%നു മുകളിലു� �പശന്�െള
പരിഹരി�ാൻകഴിയുകയു��. ഭൂമിയിെല�ും
ഇ�ു�സ�ീര�് �പശന്�െള പരിഹരി�ാൻ
ൈദവം �പേത�കമായി ഇടെപേട�തുെ��ും
അര�്മു�ാകു�ു.എ�ാല,് മുഖ�മായും
ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�ക

ഭരണാധികാരികള�െട വീഴച് നിമി�മാണ ൈ്പ%നു
മുകളില വ്��ിസ�ാത���ം വര�്ി�ാനും

സമൂഹജീവിതം െകാടിയ ദുര��ളില െ്പടാനും
കാരണമായത.്അേതസമയം, മഹാനീതിശാസ�്തം
എ�അ��ായം പഠി�ുേ�ാള,്എ�ാവിധ
�പശന്�ള�ം ഇേ�ാഴും എേ�ാഴും കു��ള�ം

കുറവുകള�മി�ാെത പരിഹരി�െ�ടു�ുെ��ും,
എ�ാവര�്ും സമനീതി ലഭി�ു�ുെ��ും
േബാ��മാകു�താണ.്ൈവകാെത മായ

�പത��മാകു�േതാെട, ഒരു ചിലർ കാ�ി�ൂ�ിയ
അധമ��ള�ം ദുഷ�്ീര�്ികള�ം നി�ാരമായി
പരിഹരി�ു�തുമാണ.് ന��നശ�ികള.്...തുടര�്
എ�അ��ായ�ിൽകൂടുതൽവിശദീകരണമു�.്
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മനുഷ�ർ ഒഴിെകയു�ജീവികളിൽ
വ��ിസ�ാത���ം 1%ൽതാെഴ മാ�തമാണ്
�പവര�്ി�ു�ത എ്�ുംഅറിയുക.

22/7 =ൈപഎ�ദൃഢസംഖ� ഭൗതികശാസ�്ത�ിെ�
അനവധി ശാഖകളില വ്ിവിധസംവിധാന�ള�െട
ഭാഗമായി ഉളെ്�ടു�താണ.് ന��നശ�ികള്
മഹാ�പപ��ിെ� ഭൗതികസൃഷട്ിയുമായി
ബ�െ��ിരി�ു�തു െകാ�ാണത.്

22എ�സംഖ�െയ 7 െകാ�ു ഹരി�ുേ�ാഴാണ ൈ്പ
= 3.1428.....എ�ു ലഭി�ു�ത.് മഹാ�പപ�െ� 100
എ�ു കണ�ാ�ുേ�ാള,് 100െന 6ഘ��ളായി
സൃഷട്ി�ി���തും,ജീവിധര�്െ� 6മായി

ബ�ി�ി�ു�തും, 6െനകാലവുമായിബ�ി�ി� 6്
ദിവസമാ�ു�തും,എേ�ാഴുമു�ആന�ം കൂടാെത
അധികആന�ം ജീവികള�് ന്ലക്ാനായും

വ��ിസ�ാത���ം ഉറ�ി�ാനായും 1 ദിവസം 6േനാട്
േചര�് 7് ദിവസെമ�ആഴച്സൃഷട്ി�ു�തും,

ഒെ�ന��നശ�ികള�െട ഭൗതിക
സൃഷട്ിയുമായി�ൂടി ൈദവംബ�ി�ി�ിരി�ുകയാണ.്
ശ�ിയും ശിവനും എ� 2കാലുകളില ന്ി�ുെകാ�്

മഹാ�പപ�െ� 20ൈകകളെ്കാ�ു
�പവര�്ി�ി�ു� മഹാദിവ�രൂപം മഹാശ�ി
സ�ീകരി�ുേ�ാള 2്2അംശ�ള േ്ചര�്

മഹാദിവ�ച�കം ഉ�ാകു�ു�.് മഹാദിവ�ച�കവുമായി
ബ�െ����കാര��ളിെല െവളിപാട്

പൂര�്മായി�ി�.ൈദവാനു�ഗഹ�ാല ൈ്വകാെത
പൂര�്മാകു�താണ എ്�റിക.
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ൈദവ�ിെ� മഹാഭാവ�ളായസത�ധര�്
നീതികെള ചി�യിലും വാ�ിലും �പവൃ�ിയിലും
പുലര�്ുവാന �്ശ�ി�ുേ�ാൾ മാ�തേമ,

ൈദവ�ിെ�ഇഷട്�പകാരം മാ�തം ജീവി�ുവാൻ
ആ�ഗഹി�ു�അവ�യിേല� വ്��ി
ഉയരുകയു��എ�ും ന��നശ�ികള�െട
സൃഷട്ിയിലൂെടയുംഅവയ�് ക്�ി�ിരി�ു�

ഔ�ത��ിലൂെടയുമാണ ജ്ീവിതം
ആന�കരമാ�ിയി���ത എ്�ും
സുവ��മായിരി�ുമേ�ാ.

ന��നശ�ികൾതിരു�ൽശ�ികളായി
�പവര�്ി�ു�ു.

ഭീകരവാദവും, രാഷ�്ടീയ/മതഅസംതൃപത്ിയും,
ന��നശ�ികള�ം എ�അ��ായ�ില ന്��നശ�ികള്
തിരു�ല ശ്�ികളായി �പവര�്ി�ു�തിെന��ി
വിസത്രി�ിരു�ു.ൈദവ�ിെ� ഭാവമായസത�
ധര�്നീതികെളഅഥവാ മഹാശാസ�്തെ�
പിനപ്�ാെതസമൂഹജീവിതം മുേ�ാ��േപായാൽ
അവെയതിരു�ാനായി തിരു�ൽശ�ികളായും,
പി�ീട വ്ിരു�ശ�ികളായും േമ�ടി ന��നശ�ികൾ

രൂപം �പാപി�ു�താണ.്

ന��നശ�ികൾനി�ിതമായ െചറിയഅളവിൽ
വര�്ി�ുേ�ാൾസമൂഹജീവിതം

മഹാആന�കരമാണ.്എ�ാൽവ��ികൾ



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 522

ധര�്ശാസ�്തപരമായ�ാെതജീവി�ുേ�ാൾ,അഥവാ
വ��ിസ�ാത���െ�ദുര�്ിനിേയാഗി�ുേ�ാൾ,
ന��നശ�ികള�െടഅളവ വ്ര�്ി�ു�തും,
അ�ാരണ�ാൽ ഭീകര �പവര�്ന�ൾ

ഉ�ാകു�തും വര�്ി�ു�തുമാണ.്അതായത്
ധര�്ശാസ�്തപരമായ�ാെതവ��ികൾ
ജീവി�ുേ�ാൾ,തിരു�ൽശ�ികളായും
വിരു�ശ�ികളായും ന��നശ�ികൾ രൂപം
�പാപി�ു�താണ.് ഭീകരവാദ�ള�ം
ഭീകര�പവര�്ന�ള�ം സമൂഹ�ിൽ

വ�ാപി�ുേ�ാൾ,തിരു�ൽശ�ികൾഎ�തിെ�
പരിധിവി� വ്ിരു�ശ�ികളായി ന��നശ�ികൾ രൂപം

�പാപി�ിരി�ു�ുഎ�ാണര�്ം.
ആന�കരമായവെയ �പശന്കാരികളാ�ു�ത്

മനുഷ�രാെണ�ുംഅര�്ം.

ഇ�െ�ഭീകരവാദ�െള മാനുഷികമായി മാ�തം
കാേണ�തി�.അവയ�് മ്ു�റ�തുേപാെല

ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�ക
ഭരണാധികാരികള�െട വീഴച് കാരണമായി���.്
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ന��നശ�ികള�ം ൈപശാചികശ�ികള�ം

ൈദവം, മനുഷ�ന സ്�ൂര�്മായ
വ��ിസ�ാത���ം നലക്ു�ു�;്എ�ാവരുെടയും
സമആന�െമ� മഹാസമനീതിെയകണ�ാ�ി
വ��ിസ�ാത���െ�ധര�്ശാസ�്ത�പകാരം മാ�തം
ഉപേയാഗി�ണംഎ� മ്നുഷ�ർ മ�ിെല നിയമ�െള
വിശകലനം െചയത് മ്ന�ിലാ�ി ജീവി�ണം.

ധര�്ശാസ�്ത�പകാരംഅ�ാെതയു�
വ��ിസ�ാത����െളസമൂഹംഅഥവാ
സമൂഹ�ിെലവ��ികൾപുലര�്ുേ�ാൾ,
മഹാ�പപ��ിലു�ന��നവസത്ു�ള�െട

അളവ/്�പവര�്നം 14.29% ല ന്ി� �്കമാനുഗതം
ഉയരുകയും ധാര�്ികഅധഃപതനം ഉ�ാവുകയും

െച���ു. മനുഷ�ര ക്ാ���ൈദവനി�,
ശാസ�്തപരമായ െതാഴില വ്ിഭജനം,

മഹാനീതിശാസ�്തം തുട�ിയഅ��ായ�ളിലന്ി�്
ആവകകാര��ള മ്ന�ിലാ�ാനാവും. ധര�്ശാസ�്ത
�പകാരംഅ�ാെതയു�വ��ിസ�ാത����ൾ

അഹിംസയുേടത�.അവഹിംസ ഉളെ്�െടയു�അധമ
കാര��െളസൃഷട്ി�ു�താണ.് മാംസ േഭാജികളായ
അേനകം ജീവികെളൈദവം സൃഷട്ി�ുവാന ക്ാരണം

മനുഷ�രാെണ�ത ഭ്�ണശാസ�്തം എ�
അ��ായ�ിൽവിവരി�ു�ു�.്
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ഭൂമിയിെല ഭൂരിപ�ംജന�ള�ം
വ��ിസ�ാത���െ�പരെ� /കുെറ ദുരുപേയാഗം

െച��േ�ാഴും; ന��നപ�◌ം ജന�ൾ
വ��ിസ�ാത���െ�വളെരയധികം ദുരുപേയാഗം
െച��േ�ാഴും; ന��നവസത്ു�ൾ 14.29% ല ന്ി�്
�കമാനുഗതം ഉയരുകയും ഭൂമിയിെലാെ�യും
അധര�്�ൾ െപരുകുകയും െച���ു.എ�ാൽ
17.43%എ�അളവില മ്ാ�തം വര�്ി�ുേ�ാള്

ഇ�ു�തുേപാെലൈപശാചികത�ം
ഉ�ാകുമായിരു�ി�.ൈപ%ൽനി�്
വ��ിസ�ാത���ം ദുരുപേയാഗെ�ടുവാൻ

മു�റ�തുേപാെലആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല
�പേത�ക ഭരണാധികാരികള�െട വീഴച്

കാരണമായി���.് ന��നശ�ികൾ....തുടര�് എ�
അ��ായ�ിൽവിശദീകരി�ി���.്ഇ�ു�
ന��നവസത്ു�ള�െട വര�്ി�അളവ മ്ായ

�പത��മാ�ിെ�ാ�,് മഹാശ�ിയായൈദവം
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാഭരണംഏെ�ടു�ു�േതാെട
അവസാനി�ു�തും മഹാസു�രമായ ജീവിതം

ഉ�ാകു�തുമാണ.്

നിലവിലു�വര�്ിതമായ 19.44%േനാട്
അടു�ുേ�ാള ഇ്� ക്ാണുകയും േകള�്ുകയും
അനുഭവി�ുകയും െച���അധര�്�ൾ

ഭൂമിയിെലാെ�യും പര�ു�ു. ന��നവസത്ു�ളിലൂെട
അഥവാ ന��ന ശ�ികളിലൂെടസമൂഹെ�അഥവാ

സമൂഹ�ിെലവ��ികെള
ധര�്ശാസ�്ത�പകാരമ�ാെത
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േവദനി�ി�ു�/പീഢി�ി�ു�ൈപശാചിക
ശ�ികൾ രൂപം െകാ���ു. േമ�ടി ന��നവസത്ു�ൾ
അഥവാ വിരു�ശ�ികൾഅഥവാ പിശാച മ്ദ�ം,
മയ�ുമരു�,്വ�ഭിചാരം,അധികസേ്നഹം,അധിക

വാ�ല�ം, പണ�ഭാ�,്കീര�്ി�ഭാ�,്
അധാര�്ികമായകളികൾ (സേ്പാരട്സ്)്,
അധാര�്ികമായ മതരാഷ�്ടീയസാ��ിക
വ�വ�ിതികൾതുട�ിയവയിലൂെട

സേ�ളി�ുേ�ാൾസമൂഹ�ിന അ്ധാര�്ിക ഭാവ
രൂപ�ൾ ഉ�ാകു�താണ.്അേതസമയം

ന��നവസത്ു�ളിെല 14.29%
ജീവിതാവശ�മാെണ�തും, 3.14% മാ�തമാണ്
�പശന്കാരിയാവു�െത�ും, 5.19% മാ�തമാണ്

ഇ�ു�തുേപാെലകടു�
�പശന്കാരിയാവു�െത�ും മന�ിലാ�ണം.

മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു� മഹാനീതി
നിര�്ഹണ�ിെ� ഒരു ഭാഗമായി�്

െകാടുംപാപികളിലൂെട പാപികെള തിരു�ു�
പ�തികൂടി ഉെ�� ഭ്ീകരവാദെ�വിസത്രി�ു�
അ��ായ�ില വ്��മാ�ിയിരു�ു.ആ�ാവിെന
ബ�െ�ടു�ിയു� ഒരു നീതിവശം കൂടി ഉ�.്

മനുഷ�െ�ശരാശരിആയു�ായി നി�യി�ി���തിൽ
ഒരു വരഷ്ം ശരീരം വി���ആ�ാവിെ�
�പവര�്നെ�സംബ�ി���താണ.്താൻ
ഉ�വരായി കരുതിയിരു�വെര �ശ�ി�ാനും
ജീവിതകാര��െളകുേറ�ൂടി മന�ിലാ�ാനും,
ചിലെരസഹായി�ാനും, മ�� ചിലെര ഉപ�ദവി�ാനും
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ഭൗതികശരീരമി�ാ�ജീവാ�ാവിന പ്രിധികേളാെട
�പവര�്ി�ാൻസൗകര�െമാരു�ു� ഒരു

പ�തിയാണത.്വാതക രൂപേ�ാെട ജീവാ�ാവ്
�പവര�്ി�ു�കാലഘ�െ��ിതിപരമായ വിധി

�പകാരം ഒരു വരഷ്�ിൽകുറയ�്ാനും
കൂടുതലാ�ാനും പ�തികള��.് ന�ആ�ാ�ൾ,

പിശാചു�ൾഎ�ി�െന േവരത്ിരിവും
ഉ�ാകു�ു�.് െകാടുംപാപികളായി ജീവി�വര�്്
പാപം കുറയ�്ാനായി� ഒ്രു സ�രഭ്ം ഒരു�ു�ു�.്
ഭീകരവാദം േപാെലയു�വ െച��� ഒരു ചില
മനുഷ�രിേല� ത്ിരു�ല ശ്�ികളായി
�പേവശി�ുവാനും,അവരുെട ശരീര�ിെ�
ഭാഗമായിരു�ുെകാ�,് പീഢനശി�കെള

അനുഭവി�ുവാനും,ആവിധ�ിൽ മു� സ്�ാദി�
ശി�കള�െടഅളവു കുറയാനും സൗകര�ം
ഒരു�ു�ു�.്സ��മായി ശരീരമി�ാെതയും,
വാതകരൂപേ�ാെടയുമു�ജീവാ�ാവിെന,
വാതകമായി മാ�തം ധരി� ഭ്ൗതികശാസ�്ത
പരീ�ണ�ള�് ശ്ാസ�്ത��ാർ

വിേധയമാ�ുേ�ാഴും,ശി�കെള േനടാനും പാപം
കുറയാനുമു�സ�രഭ്ം ജീവാ�ാവിന ല്ഭി�ു�ു�.്

െവളിപാട പ്ൂര�്മായി�ി�...
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ന��നശ�ികള�് ൈ്പശാചികശ�ികളായി
രൂപാ�രമു�ാകു�തിന മ്ാനുഷിക

കാര��ളക്ൂടാെത ഭീകരവാദവും മത�ള�ംഎ�
അ��ായ�ിൽവിശദീകരി�തായഏതാനും
ദുർേ�വതകള�ം കാരണ�ളായി���.്ആദ�
മഹാകാലച�ക�ിൽ മഹാ�പപ��ിെ�

ഭരണകാര��ള ൈ്കകാര�ം െചയത് മാലാഖമാര/്
മല�ുകള /്േദവതമാര,്വര�്�മായ
മ��ശാസ�്തെ�ന��നശ�ികള�െട

�പവര�്ന�ിൽഇടെപടു�ുകയു�ായി.
വര�്�മായ മ��ശാസ�്ത�പകാരം യ�ി, ഗ�ര�്ൻ,
ഭൂതം, മാടൻ, മറുത,കു�ി�ാ�ൻ,ജി�,്തുട�ിയ

ബഹുവിധ േപരുകളില മ്രണേശഷമു�
ജീവാ�ാ�ള�് മ്ുകളിെല ഖ�ികയിൽ

വ��മാ�ിയതുേപാെലതാല�്ാലിക പരിണാമം
ഉ�ായി. 14.29%ല ക്ൂടുതലായു�

ന��നവസത്ു�ള�െടഅധികാരികളായി രൂപംെകാ�
േമ�ടി പിശാചു�ളിൽ ഭൂരിപ�വും പിൻവലി�െ���
കഴി�ു എ�ിലും ന��നശ�ികൾ/ന��ന വസത്ു�ൾ

നിലനില�്ുകയാണ.് ....
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ൈവകാെത, ഭൂമിയില മ്ായ �പത��മാകു�േതാെട,
മത�രും ജാതി�രും രാഷ�്ടീയ ഇസ�ാരുമായവർ,

മനുഷ�രായി പരിണമി�ു�േതാെടയും,
ധര�്ശാസ�്തപരമായ ജീവിതം

ആരംഭി�ു�േതാെടയും,വ��ിസ�ാത���െ�
ദുരുപേയാഗം െചയത്തു നിമി�ം ഭൗതികമായി
സൃഷട്ി�െ�� േമ�ടി ൈപശാചികന��നശ�ികൾ
ഒരുഅത���ഗ വിഷമായികടലിൽ രൂപെ�ടു�തും,
സംഹാരംഅ��േ�ാടടു�,് പുതിയസൃഷട്ിച�കം
ആരംഭി�ു�തിനു മു�ായി, �പസത്ുതഅത���ഗ
വിഷെ� പാനം െച��വാനുംവിഷം,കണഠ്�ിൽ
ഉറയ�്ുവാനും പരമശിവെന മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവിഅനു�ഗഹി�ു�തും,വിഷപാനം െച���
പരമശിവൻനീലകണഠ്നായി മാറു�തുമാണ.്

14.29%വെരയു�ന��നശ�ികെള ഉ�ത
ൈദവീകശ�ികളായും,അതിനു മുകളിൽൈപ%

കൂ�ി ലഭി�ു�തായ 17.43%വെരയു�
ന��നശ�ികെളതിരു�ല ശ്�ികളായും,അഥവാ

17.43%നു മുകളില 1്9.44%വെരയു�
ന��നശ�ികെള മനുഷ�രുെടയും
ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�ക

ഭരണാധികാരികള�െടയും കടു�അശാസ�്തീയ
ജീവിതംഅഥവാ ധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ�കടു�
ദുസ�ാത����ള സ്ൃഷട്ി�ൈപശാചികശ�ികള്
അഥവാ പിശാച എ്�ും വിളിേ��തു�.്
ൈപശാചികശ�ികള�െടഅധികാരികളായ

അേനകെരയുംൈപശാചികശ�ികളായി പരിണമി�
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അേനകെരയുംൈദവ�ളായി കണ�ാ�ി പൂജകള�ം
ആരാധനകള�ം നട�ു�അവ�മത�ളിൽ

നിലനില�്ു�ു�.് .....

സമൂഹ�ിൽപിശാചു�ൾഅഥവാൈപശാചിക
ശ�ികൾആെരെയ�ാമാണ മ്ുഖ�മായും
പിടികൂടിയി���െത�ും പിടികൂടു�െത�ും
കുറ��കൂടി വിസത്രി�ാം. ഭീകരവാദെ�

വിവരി�ു�അ��ായ�ളിൽ മതപുേരാഹിതരും,
മതേനതൃത��ള�ം, രാഷ�്ട ഭരണാധികാരികള�ം
ജഡജ്ിമാരുെമാെ�യാണ സ്മൂഹ�ിെല െകാടും
ഭീകരർഎ�ുംഅെത�ുെകാ�ാെണ�ും

വിശദീകരി�ിരു�ു.

ൈദവം നലക്ിയി���വ��ിസ�ാത���െ�
ദുരുപേയാഗം െച���വരിലാണ ൈ്പശാചിക
ശ�ികൾകൂടുതലായും �പവര�്ി�ു�ത്

എ�ര�്ം.അതിൽ ഒ�ാമത മ്തേനതൃത��ള�ം മത
ജാതി േനതൃത��ള�ം രാഷ�്ടീയേനതൃത��ള�ം
തെ�യാണ.്ൈദവെ���ിഅേന�ഷി�വർ
ത�ള�െടഅേന�ഷണ�ള�്ും,ത�ൾ

കെ��ിയശരിയും െത��ം കലര�്ഏതാനും
കാര��ള�് ൈ്ദവ�ിെ�ശാസ�്തംഅഥവാ

ൈദവശാസ�്തംഎ�ുംസ�ൂര�്
ൈദവശാസ�്തംഎ�ും ക�േ�രി��.ൈദവം

സൃഷട്ി� മനുഷ�െര മത�രും
ജാതി�രുമാ�ി, ഭൂമിയിൽ മനുഷ�രി�ാതാ�ി.
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ൈദവം,എ�ാ മനുഷ�രും ഉളെ്��എ�ാ ജീവികെളയും
ൈദവ�ിെ�യും �പതിനിധിയായ പരമശിവെ�യും
യജമാനരായി ഉയര�്ിയിരി�ുകയാണ.്ൈദവം
കു�ു�െളസൃഷട്ി�ു�തും പരിപാലി�ു�തും

യജമാനരാ�ാനാണ,് ദാസരാ�ാന�.**
ൈദവ�ിെ� േപരിലായാലും എ�ിെ�

േപരിലായാലുംത�ള�് േ്താ�ുേ�ാെലയു�
ആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം നിയമ�ള�ം
ഉ�ാ�ു�ത പ്ിശാചു�ള�െട പണിയാണ.്
മതേനതൃത��ള�ം രാഷ�്ടീയേനതൃത��ള�ം
ഭരണാധികാരികള�ം ജഡജ്ിമാരും ഒെ�
െചയത്ുേപാരു�ത പ്ിശാചു�ള�െട

പണിതെ�യാണ.്ചുവെട മനുഷ�ര ന്ട�ിേ�ാരു�
ൈദവനി�െയ��ിയു�അ��ായ�ളില �്പസത്ുത
പിശാചു�ള�െട �പവര�്നം വിശദീകരി�ി���.്

മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം ചില കാല�ളില ച്ില
�പേദശ�ളില വ്ളെരയധികം പാപ�െള െചയത്വെര
മാ�തമായി പുനര�്നി�ി�ു�തുംഅവര�്ായി
ശി�ാപ�തികെള ഒരു�ുകയും െച���ു�.് പുണ�ം
കൂടുതല െ്ചയത്വര�്ായു� േമഖല,അഹംഭാവം
കൂടുതലു�വര�്ായു� േമഖലഎ�ി�െനയു�
തിരിവുകള ച്ില �പേദശ�ളില �്ിരമായും

ചിേലട�ളിൽതാല�്ാലികമായും മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം ഒരു�ു�ു�.്
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മനുഷ�െരഅേന�ാന�ം കൂടുതൽ
സേ്നഹി�ുകയുംബഹുമാനി�ുകയും

െച���വര�്ായി നി�യി�ി��� േമഖലയാണ്
തമിഴന്ാട.്തമിഴന്ാ�ിലു�വെര�ാം ഏ�വും

േയാഗ�െരേ�ാന�വെരേ�ാഅ�അതി�ര�്ം.
ജ��ള�െടഎ�വും പുണ�വും �പകാരംൈദവം
ഏ�വുംകൂടുതല സ്േ്നഹി�ു�വരുെടയും,
ഏ�വുംകൂടുതൽഅഹംഭാവം ഉ�വരുെടയും

േമഖലയാണ േ്കരളം. ....

ൈപശാചിക ന��ന വസത്ു�ള ഏ്െതാെ�െയ�ു
തിരി�റി�റിയാനാവുേമാഎ�ും തിരി�റി�്

നശി�ി�ാൽസമൂഹം ശു�മാവുേമാഎ�ും േനാ�ാം.
ജീവാ�ാവിെ� �പവര�്നവുമായിഅഥവാ
ന�തി�കള�മായിഅഥവാ വ��ിസ�ാത���

ദുരുപേയാഗവുമായിബ�െ��്
സൃഷട്ി�െ�ടു�വയാണ ൈ്പശാചിക ന��ന
വസത്ു�ള എ്�തുെകാ� ജ്ീവാ�ാവിനുേമൽ
നട�ാേ��തായ മഹാനീതിശാസ�്തവുമായി�ൂടി
ബ�െ��ിരി�ു�ു. മഹാനീതി ശാസ�്തം

നട�ാേ��തും നട�ാ�ു�തും മഹാനീതിപതിയായ
ൈദവമാകയാല,് മാനുഷിക നിയ��ണപരിധിയിൽ
വരു�ി�.ചുവെടഓകസ്ിജെന��ി പറയുേ�ാൾ,
നിഗൂഢമ�ാ�ഓകസ്ിജെ� �പവര�്ന�െള
നിയ��ി�ുവാൻ മനുഷ�ന ക്ഴിയി�എ�്
സുവ��മാ�ു�ു�.്അതുേപാെലയാണ്

ൈപശാചിക ന��ന വസത്ു�െളയും സൃഷട്ിപരമായ
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വിധിെയയും ജ�ഗുണ�െളയും ജീവാ�ാവിെനയും
ബ�െ�ടു�ിെ�ാ�ു� മഹാനീതിശാസ�്ത
�പവര�്ന�ൾനട�ു�ത.്കാരബ്ണുമായും,
അ�രീ��ിെലഅപൂര�് വാതക�ള�മായും
ഒെ�അതിനു ബ�മു�.്ൈപശാചികമായ
ന��നവസത്ു�െള പിൻവലി�ു�തിെന��ി
�ഗ��ിെല മഹാകാര��ൾവിവരി�ാനായി
മാ�തമു� 3◌ാം ഭാഗ�ിെല ന��നശ�ികൾ....
തുടര�് എ�അ��ായ�ിൽവിശദീകരി�ി���.്




** �ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ിെല മഹാകാര��ള്
പഠി�ുേ�ാള,്ൈദവംഎ�ാകു�ു�െളയും

മിടു�രുംയജമാനരുമാ�ാനാണ്
�പവര�്ി�ു�െത�ും േബാ��മാകു�താണ.്
താൻനലക്ിയാൽ മാ�തം എ�ിനുംഏതിനും
ശ�ി ലഭി�ു�തെ�കു�ു�േളാട്

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ശ്�ി�പകടനം
കാേ��കാര�മി�.ൈദവം പരമശിവന്

മഹാശാസ�്തവും മഹാശ�ികള�ംഅനു�ഗഹി��
നലക്ുേ�ാൾ, മഹാ�പപ�കാര��െള

േബാ��മാകു�ൈദവ�ിെ� �പതിനിധിയായ
പരമശിവന,്അേ�ഹ�ിെ�കൂടി

കു�ു�ളായജീവികേളാട ശ്�ി�പകടനം
കാേ��കാര�മി�.



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 533

ഉദാഹരണ�ിന,്ഗാ�ിയുെടൈക�ില്
ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�അണുേബാംബുകള�ം
മാരകായുധ�ള�ം ലഭി�ാൽയാെതാരാള�്ും
യാെതാരുഅപകടവും ഉ�ാ�ാെത

അണുേബാംബുകെളയും മാരകായുധ�െളയും
എ�െനനിര�്ീര�മാ�ാംഎ�ായിരി�ും
ചി�ി�ുക.ൈദവ�ിെ�കു�ു�ളായ
ജീവികൾ മായാശ�ികെള ദുരുപേയാഗം

െച�ാതിരി�ാൻകൂടിയാണ മ്ായാശ�ികെള
മഹാശാസ�്തനിയമ�ളാ�ുകയുംഅവയുെട

ഭൗതികരൂപമായി മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ി���തും.
.... രാജാേവാ മ��ിേയാൈപലേ�ാ

ആകു�തിെലാ�ുംഅടി�ാനപരമായി യാെതാരു
കാര�വുമി�. മഹാ�പപ��ിെലഅന�മായ ഭൗതിക
ആന��െളയും സുഖ�െളയുംഅറിയാനും
അനുഭവി�ാനുമു�താണ ജ്ീവിതം.എ�ാ
കു�ു�ള�്ുംഅവെയ ഉറ�� വരു�ുവാൻ
ധര�്ശാസ�്തപരമായ നിബ�ന േവ�ിവരു�ു.
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിൽ,അറി�തും
അനുഭവി�തുമായആന��െളഅന�മായി
അനുഭവി�ുവാൻ മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും കൂടിയായൈദവംഅനു�ഗഹി�ു�ു.

അ�െനയിരിെ�പദവികള�െടയും
കീര�്ികള�െടയും പിറേക പായു�ത്

അവിേവകമാണ,്അഹംഭാവമാണ,്അ�ാനമാണ.്

ഓം മഹാശ�ി 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�ം.

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 534

സാ��ികശാസ�്തം

എ�ാ ജീവികള ്�ുംഅവയുെടആന��ിനു
കാരണമാകു�വെയ�ാംഅവെയസംബ�ി�്

സ��ുകളാണ.് .....

ഒരാള ്�ഏ്�വും വലിയആന�ം നല ്കു�ത്
എ�ാേണാ,അതാണഅ്യാള�െടഏ�വും വലിയ
സ��.്അതായത സ്��ആ്ന�വുമായി

ബ�െ��ിരി�ുകയാണ.്

മനുഷ�ര ്�ക്ാമാന�െ�യാണ പ്രമാന�മായി
വ�വ�െചയത്ി���ത.് മനുഷ�െ�ആദ�ഭാഗമായ
സ�്തീയും, ര�ാം ഭാഗമായ പുരുഷനും ത�െള

�െ�മറ� പ്രമാന��ില ്മുഴുകുേ�ാള ്, പുരുഷന്
സ�്തീയും,സ�്തീയ�് പ്ുരുഷനുമാണ ഏ്�വും വലിയ

സ�െ��ു െതളിയു�ു.

�പപ�പിതാവായ പരമശിവന മ്ഹാേദവിേയാടു�
മഹാദാസ�മാണ പ്രമാന�വും മഹാആന�വുമായി
വ�വ�െചയത്ി���ത.്അതായത മ്ഹാേദവി
തെ�യാണ പ്രമശിവന ്െറ മഹാസ��.്

മഹാമാതാവായ മഹാേദവി� മ്ഹാ�പപ��ിലു�
എ�ാ ജീവികേളാടുമു� മഹാവാ�ല�മാണ്
മഹാആന�മായി മഹാേദവി (സ�യം)

മഹാനി�യി�ി���ത.്അതായത എ്�ാ ജീവികള�ം
ഉള ്െ�െടയു� മഹാ�പപ�മാണ മ്ഹാേദവിയുെട

മഹാസ��.്
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മഹാ�ഗ��ിൽഏതാനും അ��ായ�ളിലായി
ൈദവീകമായഅഥവാ ധർ�ശാസ�്തപരമായഅഥവാ
കു��ള�ം കുറവുകള�ം ഇ�ാ�തായസാ��ിക
ശാസ�്തെ�വിശദീകരി�ി���.് മുകളിെല ഭാഗം 3ൽ
േമാ�ംഎ�അ��ായ�ിൽ മഹാ�ഗ��ിെല 79
◌ാം അ��ായ�ിെ� മുഖ�മായ ചില കാര��െള

േചർ�ി���.്ബാ�ിയു�വഏെറ�ുെറ മുഴുവനും
ചുവെട േചർ�ു�ു.

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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(അ��ായം 79)

സാ��ികശാസ�്തം : ഭൂമിയിെല
ജീവിത�ിൽ

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,ൈവകാെത മായ
�പത��മാ�ു�േതാെട, ഭൂമിയിെല�ുംൈദവീകമായ
സാ��ികശാസ�്തം�ാപി�െ�ടു�താണ എ്�

മുഖവുരേയാെട തുട�െ�.

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,ആന��ള�െട
അന�മായകലവറ,തെ�കു�ു�ളായ

ജീവികള�്ു േവ�ി മഹാഒരു�ിയി���.്കാമാന�ം
പരമാന�മാെണ�ിലും മ� ആ്ന��ള�മു�.്
ഓേരാേരാആന��െളയും നലക്ു�വയായ

വസത്ു�ള�ം വസത്ുതകള�ം സ��ുകളാണ.്ചില
സ��ുകള െ്പെ��ു നശി�ു�വയും,ചിലവ
ദീരഘ്നാള ന്ിലനില�്ു�വയുമാണ.്വ�ത�സത്
കാലാവധികേളാെട നിലനില�്ു�സ��ുകെള
മനുഷ�ര ക്രുതിവയ�്ുകയും സൂ�ി��വയ�്ുകയും
െച���ു�.് ഉദാഹരണമായി,ത�ള ഉ്പേയാഗി�
വീടും പുരയിടവും വാഹന�ള�ം ത�ള�െട (?)

കു�ികള�്ും മ��ം ൈകമാറുേ�ാള,്ആന��ള�െട
ൈകമാ�ം കൂടിയാണ മ്നുഷ�ര െ്ച���ത.് മനുഷ�ര്
േനടു�തായസ��ുകള�ം,ൈകമാ�ം െച���
സ��ുകള�ം, ധര�്ശാസ�്തപരമായി�� മാ�തം

നിര�്ഹി�െ�േട�തു�.്അ�െന െചയത്ിെ��ില്
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സമൂഹ�ില സ്ാ��ികഅസമത�ം ഉ�ാകുകയും
വര�്ി�ുകയും െച��ം. മഹാനീതി ശാസ�്ത�ിലൂെട,
മഹാനീതിപതിയായൈദവം മനുഷ�ര ക്ാ���

േപാരായമ്കെളതിരു�ുേ�ാള,്ൈദവീകതല�ില്
സംശു�ി ഉ�ാവു�ു.എ�ാല മ്ാനുഷിക തല�ില്
ഭൂമിയിെല ജീവിത കാര��ളിൽഅസമത��ൾ
നടമാടു�തായി േതാ�ും. മഹാനീതിശാസ�്തം
അറിയാ�തുെകാ�ാണ അ്�െന േതാ�ു�ത.്
അേതസമയം, മനുഷ�ര�് ധ്ര�്ശാസ�്തപരമായി
സാ��ികകാര��െള �കമീകരി�ാന ക്ഴി�ാല,്
ഭൂമിയില �്പകടമായി േതാ�ു�സാ��ിക
അസമത�ം ഇ�ാതാ�ാന ക്ഴിയും.ൈദവീകമായ
സാ��ികശാസ�്തംഅതിനു�താണ.് മനുഷ�ര്
അവെയപിനപ്��േ�ാള ഭ്ൂമിയിെല ജീവിതം സ�ര�്
സു�രമായി േതാ�ു�താണ.് പിനപ്�ിയിെ��ിലും

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിലൂെട മഹാനീതി

ലഭ�മാ�ു�താണ എ്�ുംഎ�ാ�ാല�ളിലും
എ�ായേ്�ാഴും മഹാനീതി ലഭ�മാ�ി

െ�ാേ�യിരി�ു�ുഎ�ുംസുവ��മായി
അറി�ുെകാ��ക.
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മഹാശാസ�്ത�ിെ� ര�ാമെ�ശാഖയായ
ധര�്ശാസ�്ത�ിെ� ഒരുസു�പധാന ശാഖയാണ്
സാ��ികശാസ�്തം.അതിെ� മൂലരൂപം
മഹാേദവി തെ� �പതിനിധിയും മഹാദാസനുമായ
പരമശിവെനൈ�ക�ായി� അ്യ�േ�ാള,്
അറിയി�താണ.് �പസത്ുത മൂലരൂപെ�
മഹാരൂപമായി വികസി�ി�ുവാന്

�ശ�യു�ായി�, �ശ�ി�ി�.ഈയു�വനിലൂെട
തെ�പൂര�്ിയാ�ു�താണ മ്ഹാേയാഗ�െമ�്
മഹാേദവി മഹാനി�യി�ത യ്ു�ിശാസ�്തം,
സദാചാരശാസ�്തം,കര�്ശാസ�്തം (െതാഴില)്,
ഭരണശാസ�്തം, നീതിന�ായ ശാസ�്തം,തുട�ിയ
ധര�്ശാസ�്തശാഖകളില മ്നുഷ�ര വ്രു�ിയ

പിഴവു െകാ�ുതെ�യാണ.്

സാ��ികശാസ�്തം യഥാര�്�ില്
ലളിതമാണ.് മനുഷ�രുെട ദുസ�ാര�്ംഅതിെന

സ�ീര�്മാ�ിയിരി�ുകയാണ.്
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,ൈവകാെത മായ

�പത��മാ�ു�േതാെട,എ�ാ
ശാസ�്തശാഖകള�ം ചി�െ�ടുേ�ാള,്

സാ��ികശാസ�്തവും ചി�െ�ടുകയാണ്
സംഭവി�ുക.
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ഈഅ��ായെ� 20 മുഖ� കാര��ളായും
ഏതാനും ഉപകാര��ളായും വിഭജി�്

ലളിതമാ�ാം :

(1)ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപവുമായി
ബ�െ����സ��ുകള,് (2)സ��ിെന
ഭൂമിയിെല�ും കൂെട െകാ�ുേപാകാന്

കഴിയണം, (3)ൈദവം മനുഷ�ര�്ായി� �്പേത�ക
സ��സ്ൃഷട്ി�ിരി�ു�ു, (4) േപ�ര ക്റനസ്ി
ധര�്ശാസ�്തപരമ� (ൈദവീകമ�), (5)

സ��ും മൂ��വും, (6)സ�ര�്ം, െവ�ി, െച�,്
ര��ള (്7) ധര�്ശാസ�്തപരമായി സ��്
വര�്ി�ി�ാനു�വ��ിസ�ാത���ം, (8)
സ��ച്ിലവു െച�ാന വ്��ി�്

ധര�്ശാസ�്തപരമായ നിയ��ണ�ള��,് (9)
മരി�ുേ�ാള,്സാധി�ുെമ�ില സ്��ക്ൂെട
െകാ�ുേപാകാനും; മരി�ാതിരി�ാന്
�ശമി�ാനുമു�വ��ിസ�ാത���ം (10)
സ��ുെകാ� ക്ു�ികള ഉ്ളെ്�െടയു�
അന�െര േ�ദാഹി�ാതിരി�ാനു�
വ��ിസ�ാത���ം, (11) മ���ജീവികള്

സ��ില �്ശ�ി�ു�ി�, (12) മ���ജീവികള്
അവയുെട കു�ികള മ്ുതരുേ�ാള അ്വയ�്്
ഉപേയാഗി�ാനായി സ�� േ്ചര�്ു�ി�, (13)
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ഭൂമിയും മഹാ�പപ�വും മനുഷ�രും മ���
ജീവികള�ംൈദവ�ിെ�സ��,് (14)
സാ��ികശാസ�്തം :ൈദവം തെ�

സ��ിെല പകുതിയുെട േമല അ്വകാശം
ഉ�യി�ാന മ്നുഷ�െനഅനുവദി�ു�ു. (14.1)

ൈദവം തെ�സ��ിെല ഒേരാഹരി
കു�ികള�്ുേവ�ി നിേ�പി�ു�ു, (14.2)
ദ�തികള�ം സ��ും, (14.3) മഹാപുനര�്ډ

സി�ാ�വുംസ��ും, (14.4)
മാതാപിതാ�ള�െട സ��ില ക്ു�ികള�് ക്ു�ി

ഓഹരി മാ�തം, (14.5)വി�പ്�ത�ള്
അസാധുവാ�െ�ടു�ു, (14.6) രാഷ�്ട�ള്

ത�ിലു�കരാര,് (14.7)വ��ികള�െട സ��ും
ഭരണകൂടവും, (14.8) ഭരണകൂടവും

െപാതുഖജനാവും, (14.9)സ�ാ�,് (15)
ബാ�ിംഗ,് േലാ�റി (16)ഇനഷ്�റനസ്,് (17)
ഓഹരികള,് (18)സംഹാരവുംസ��ും, (19)
സാ��ികശാസ�്തവും ന��നശ�ികള�ം, (20)

സാ��ികശാസ�്തംഅടു�
സൃഷട്ിച�ക�ിൽ.

േമലെ്കാടു�തു േപാെലയു�വിഭജന�ള്
ഇനിയുമാകാം. പുതിയ വിഭജന�െള

വ�ാഖ�ാനി�ുവാന,് മ���വിഭജന�ളിെല
വിശദീകരണ�ള െ്കാ�ു സാധി�ു�താണ.്
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(1) ൈദവ�ിെ�മഹാരൂപവുമായി
ബ�െ����സ��ുകൾ

വായു, െവ�ം, മ� (്ഭൂമി)എ�ിവയഥാ�കമം,
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�വാതകരൂപം,
�ദാവകരൂപം,ഖരരൂപം എ�ി�െനയാെണ�്

സത�രൂപം =വാതകരൂപം, ധര�്രൂപം = �ദാവകരൂപം,
നീതിരൂപം =ഖരരൂപം എ�അ��ായ�ില്

വിശദീകരി�ിരു�ു.വായു, െവ�ം, മ� എ്�ിവ
മനുഷ�െ�ആ�ാവും ശ�ിയും,ശരീരവുമായി�ൂടി
�പവര�്ി�ു�ു�.്അവെയ ഭൂമിയിെല�ും പരെ�

ലഭ�മാ�ിയിരി�ുകയാണ.്

വായു, െവ�ം, മ� എ്�ിവ മനുഷ�ന്
ജീവി�ാനാവശ�മായഅടി�ാനഘടക�ളാണ.്
അവെയൈദവം തെ�യാണ മ്ഹാഭരി�ു�ത.് (1)
ഭൂമിയില ജ്ീവി�ുേ�ാള വ്ായുകരുേത�തി�.
അ�െനയ�ായിരു�ുെവ�ില,്അയൽവാസിയുെട
വീ�ില േ്പാകുേ�ാള,്ശ�സി�ുവാനു�വായുവിെന

കൂെട കരുേത�ി വരുമായിരു�ു !
ജീവി�ാനായ�ാെതതീര�്യാ�തകള�്ും,

ഗേവഷണ�ള�്ും മ��മായി പര�്തം കയറുേ�ാഴും,
ശൂന�ാകാശ�ില േ്പാകുേ�ാഴും,

സമു�ദജല�ിനു�ില േ്പാകുേ�ാഴും വായു
കരുേത�ി വരു�ത,്ആവകകാര��ള�്്
ഇറ�ി�ിരി�ു�വരുെട മാ�തംആവശ�മാണ.്
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(2) ഭൂമിയില ജ്ീവി�ുേ�ാള,് െവ�ം
കരുേത�തി�.യാ�തയില െ്വ�ംകരുതു�ത,്
യാ�ത�ാരുെടആവശ�മാണ.്കു�ിയില െ്വ�ം

െകാ�ുേപാവാനും േതാടുെവ�ാനും സാധി�ുെമ�ിലും
വലിയ നദിയുെട േമേലാ,സമു�ദ�ിെ� േമേലാ
അധികാരം െചലു�ാന മ്നുഷ�ര�്ു

കഴിയു�ത�.

(3) നീതി നി�ിതമാെണ�തുേപാെല നീതിയുെട
�പതീകവും ഖരരൂപവുമായ മ�ില അ്ഥവാ ഭൂമിയിൽ

താമസി�ാനും, ഭൂമിയിെല വസത്ു�ള്
ഉപേയാഗി�ാനും കഴിയുെമ��ാെത ഭൂമിെയഅഥവാ
ഒരു �പേദശെ�മെ�ാരു �പേദശ�ിേല� െ്കാ�ു
േപാകാന ക്ഴിയു�ത�. േകരളെ�ചുമ�ും മ��ം

ആ�ഫി�യിേലാഅേമരി�യിേലാ
എ�ി�ാനാവി�; മെ�ാരു േദശെ�ചുമ�്
േകരള�ിേലാ��ം എ�ി�ാനാവി�.

മഹാശ�ിയുെട മഹാരൂപ�ിെ� 3 ഭാഗ�ളായ
വായു, െവ�ം, മ� എ്�ിവെയബഹുമതി�്
ഉപേയാഗി�ുകഎ��ാെതഅവെയ

യാെതാരാള�െടയും സ��ുകളായി കരുതാന പ്ാടി�.
നദിയിെല െവ��ിെ� േപരില ക്ലഹി�ു�വര�്്
ൈദവം മഴയും ഭൂഗരഭ്ജലവും നലക്ിയിെ��ില,് ....
എ�രീതിയില ച്ി�ി�ാനു�ബു�ിശ�ികള്
നലക്ിയി��ം മനുഷ�ര ക്ലഹി�ു�ത മ്നുഷ�രിെല
ൈപശാചികതവര�്ി�ിരി�ു�തു െകാ�ാണ.്
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ൈദവ�ിെ�ഖരരൂപമായ ഭൂമിെയ
താമസി�ാന ഉ്പേയാഗി�ുക, പാ��ിന്
ലഭ�മാ�ുക,താല�്ാലികമായ

ൈകവശാവകാശം നലക്ുകഎ��ാെത
യാെതാരാള�്ും�ിരമായി
ഉപേയാഗി�ാനാവി�.

ഭൂമി ൈകവശം വ�ിരി�ു� ഒരാള�്,്
ത�ള�്ു േതാ�ിയതുേപാെല ഭൂമി ൈകമാറാന്
അവകാശമി�, ധര�്ശാസ�്തപരമായി മാ�തം
െചേ��കാര�മാണത.് ഭരണകൂടം
അറി�ുെച�ണംഎ�ു പറയുേ�ാള,്

ഭരണകൂട�ിന ന്ികുതി ഏരെ്�ടു�ിെ�ാ�്
വ��ികെള െകാ�യടി�ാനു�സൗകര�ം
ഉ�ാ�ുകഎ��അര�്മാേ��ത.്
വസത്ുനികുതി, െക�ിട നികുതി,തുട�ി

യാെതാരു നികുതികള�ം ശാസ�്തപരമ�എ�ും
ഭരണകൂട�ിെ� �പവര�്ന�ള�്്
ആവശ�മായ ധനം ധര�്ശാസ�്തപരമായി

ൈദവം നലക്ു�ുെ��ും/
വകയിരു�ു�ുെ��ുംഈഅ��ായ�ിൽ

തെ�വിവരി�ു�ു�.്
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ഭൂമിയിൽ മ���ജീവികള�്ും
അവകാശമു�.്

ൈദവം ഭൂമി സൃഷട്ി�ി���ത എ്�ാ ജീവികള�്ും
േവ�ിആയതുെകാ�ാണ എ്�ാ ജീവികള�ം ഭൂമിയില്
ജീവി�ു�ത.് മ���ള�ം,സസ��ള�ം, പ�ികള�ം,
മൃഗ�ള�ംഈ ഭൂമിയില ഇ്�ായിരുെ��ില മ്നുഷ�െ�
അവ�വളെര േശാച�മാകുമായിരു�ു.വായു,
െവ�ം, മ� ഇ്വകഴി�ാല ഭ്�ണകാര�മാണ്
മനുഷ�ന ഏ്�വും �പധാനം എ�തുെകാ�ു മാ�തമ�,
മ���ള�ം,സസ��ള�ം, പ�ികള�ം, മൃഗ�ള�ംഈ

ഭൂമിയില ഇ്�ായിരുെ��ില ഭ്ൂമി
അസു�രമാകുമായിരു�ു.

മനുഷ�രിെലയും മ���ജീവികളിെലയും
കാമകാര��ളിെല വ�ത�ാസ�ള എ്�

അ��ായ�ിെലഏതാനും വാക��ൾ ഉ�രി�ു�ു. :

// മനുഷ�ൻഎ�ഒേര ഒരു ജീവി�ുമാ�തം ൈദവം
ശാസ�്ത�ാനം നലക്ുകയും

ശാസ�്ത�ാന�ിലൂെട �പപ��ിെ�
ഭരണകാര��ള വ്ളെരയധികംഏ�ി�ുകയും
െചയത്േ�ാള,് ഉ�രവാദി�േ�ാെട

െപരുമാേറ�ത മ്നുഷ�രുെടബാ��തയാണ.് മ���
ജീവികെളെ�ാ� �്പപ�െ�

മഹാസു�രമാ�ിയതു കൂടാെതഅവെയ
വളെരയധികം ഭരി�ുവാനും മനുഷ�െന

ശാസ�്ത�ാന�ിലൂെടഅനുവദി�ി���ത അ്വെയ
പീഢി�ി�ുവാന�, മറി� അ്വേയാെട�ാെമാ�്
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വളെരയധികംആന�ി�� ജീവി�ുവാനാണ്
എ�റിയണം.സ�ാര�്സുഖ�ിനായ�ാെത മ���
ജീവികെളകരുതുവാൻ മനുഷ�ര�്ു കഴിയു�ുേ�ാ

എ�ു ചി�ി�ണം.

മ���ജീവികൾ െപാതുെവ മനുഷ�െന
ഉപ�ദവി�ു�ി�എ�താണ വ്ാസത്വം.

ശാസ�്ത�ാനവുംഅധികാരവും കൂടുതല ല്ഭി�
മനുഷ�ർ മ���ജീവികെള പീഢി�ി�ു�ു�.് മ���
ജീവികെള പീഢി�ി�ു�വർതീര�്യായുംഅവ

ത�െളപീഢി�ി�ിരു�ുെവ�ില എ്�ത ച്ി�ി�ണം.
മനുഷ�ന പ്ശുജ�ം നലക്ു�തിെ� ഒരു കാരണവും
ജീവിപീഢന�ിലന്ി� മ്നുഷ�ൻ പി�ിരിയാനാണ.്

ഭൂമിെയഅഥവാ മ�ിെനസ��മാ�ാൻ
മനുഷ�ന സ്ാധി�ുേമാ,അവകാശമുേ�ാ
എെ��ാം ചി�ി�ണം. മ� അ്ഥവാ�ലം
സ��മാ�ാനായി മനുഷ�ൻത�തെ�ടുേ�ാള,്
മ���ജീവികെള കരുതുവാൻകഴിയു�ുേ�ാ
എ�ു ചി�ി�ണം. ഭൂമിയില അ്ഥവാ മ�ില്
ജീവി�ാനും മ���ജീവികെള ഭാഗീകമായി
ഭരി�� ജീവി�ാനും,അവസരംകി�ിയവർ,
ഭൂമിയിൽ ജീവി�ാൻഅവസരംകി�ിയി���
മ���ജീവികെള കരുതുവാൻബാ���രാണ.്

അവേയാട എ്�െന െപരുമാറണം
എ�തിെന��ി ധര�്ശാസ�്തപരമായി
ചി�ി�ാനുംബാ���രാണ.്
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മനുഷ�രുെട വീ�ിലുംപുരയിട�ിലുംഒെ�
ജീവി�ു�എറു�ുകള�ംചില�ികള�ം
പൂ�കള�ംപാ�ുകള�ംപ�ികള�െമാെ�

മനുഷ�രു�ാ�ിയി��� ഭൂമി
ആധാര�െളയും െക�ിടഉടമ�തകെളയും
വിലയി�ാ�വെയ� െ്തളിയി�ു�ു�.്

മനുഷ�ന ബ്ു�ിശ�ികള ക്ൂടുതല ല്ഭി�ിരിെ�,
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്ത�ാനം
ലഭി�ു�തനുസരി� അ്വെയ ഉളെ്�ാ�്

ജീവിേ��തു�.്

ഭൂമിയുംഅതിെലവസത്ു�ള�ം മ���
ജീവികള�ംസൃഷട്ി�ി���ത മ്നുഷ�ര�,
മ���ജീവികെളേ�ാെല മനുഷ�രും
ഭൂമിയിൽജനി�ു�ു,ജീവി�ു�ു,
മരി�ു�ുഎ��ാെതഞാൻഞാൻ
എ�വകാശെ�ടു�ശരീരെ�േ�ാലും
മരണ�ിൽഉേപ�ിേ��വരാണ എ്�
േബാധം ഉളെ്�ാേ��തു�.് ഭൂമിയും
ഭൂമിയിെല വസത്ു�ള�ം മ���ജീവികള�ം
ഏതാനും മനുഷ�രുെടേയാ മുഴുവന്

മനുഷ�രുെടേയാ മാ�തം ഉപേയാഗ�ിനു�ത�
എ�റിയാെമ�ിലും,അതു മറ�ുെകാ�ു

തെ�യാണ െ്പാതുെവ മനുഷ�ർ ജീവി�ു�ത.്
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മഹാ�പപ��ിെ�മഹാശാസ�്തം
മനുഷ�നു മാ�തംൈദവം െവളിവാ�ു�തും
മനുഷ�ന ക്ൂടുതൽആന�ംനലക്ു�തും
വ��മായ ഉേ�ശേ�ാെടയാണ.്
ആന��ിെ�കലവറകെള മനുഷ�ന്
മന�ിലാ�ിെ�ാടു�ുവാനുംആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ില എ്�ാആന��ള�ം
അന��ളായിഅനുഭവി�ാനു�
സാഹചര�ം ഒരു�ാനുമാണത.്

മഹാ�പപ��ിെ�ശാസ�്തകാര��െള
ഉളെ്�ാ�ാനാവു�ബു�ിശ�ികള�ം

ഓര�്ശ�ികള�ം മനുഷ�ൻഎ�ഒരു ജീവി�ു
നലക്ിയതും, മ���ജീവികള�് അ്ത ന്ലക്ാെത
മനുഷ�നു മാ�തമായി പരിമിതെ�ടു�ിയതും
മനുഷ�ൻഎ�ജീവിയ�, �സഷട്ാവായ

ൈദവമാെണ�തും മ���ജീവികളെ്��ാം
�പസത്ുത ശാസ�്തബു�ികൾ
ലഭി�ിരു�ുെവ�ിൽ �പപ�ഗതി

മാ�െ�ടുമായിരു�േ�ാഎ�തുംകൂടി ഏതാനും
നിമിഷം ചി�ി�േശഷം തുടരുക.
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... മഹാശാസ�്തകാര��ള മ്നുഷ�െന
അറിയി�ണെമ�ില,് മനുഷ�െന മ���
ജീവികള�െട ജീവിതരീതിയിലന്ി�ുംഅക�ി
പുതിെയാരു ജീവിതരീതിയിേല�്

െകാ�ുവേര�തു�.്വ��ികള�െട കൂ�മായ
ജനസമൂഹവും രാഷ�്ടവും

�ാപി�െ���െകാ� ഭ്ൂമിയിെലാെ�യുമു�
മനുഷ�െര ശാസ�്തപരമായിബ�ി�ി�ു�
ജീവിതപ�തിയാണത.് മഹാ�പപ��ില്
ലഭ�മാ�ിയി���അന��ള�ം

വ�ത�സത്�ള�മായആന�കാര��ള,്ആന�
കാര��െളബ�ി�ി�ുകയും

വര�്ി�ി�ുകയും െച���ശാസ�്തവികസനം,
മനുഷ�രും മ���ജീവികളിലുംത�ിലു� മുഖ�
വ�ത�ാസ�ൾ,സൃഷട്ിയിൽസ�്തീയ�്ു
മാ�തമു�അധികാരം,ൈദവം മനുഷ�നു
നലക്ു�പരമപദംഅഥവാആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരംതുട�ിയവെയ

ബ�ി�ി��െകാ�ു�ശാസ�്തപരമായ
ജീവിതപ�തിയാണത.്

മഹാശാസ�്ത�ിെ�അന�മായശാഖകളിൽ
വികസനംനട�ണെമ�ില അ്ഥവാ മനുഷ�രുെട

അേന�ഷണവും ഗേവഷണവും
സാ��മാകണെമ�ില ആ്ദ�ം

�ാപിതമാേവ�ത മ്���ജീവികളിലന്ി�ും
വ�ത�സത്മായസദാചാരശാസ�്തമാണ.് //
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കര�്ാവായൈദവം കൂടുതല ബ്ു�ിശ�ികള്
മനുഷ�ര�്ു നലക്ിയിരിെ�, ഭൂമിയില എ്െ��ാം
അവകാശ�ള�ംഅധികാര�ള�ം മനുഷ�ര�്്
കൂടുതലായുെ��ും,അവയുെട ഉേ�ശെമെ��ും
അഥവാ മനുഷ�െ�ധര�്�െളെ��ാം എ�ും
ശാസ�്ത�പകാരം വിശകലനം െച��വാൻ മനുഷ�ന്
ബാ��തയു�.്ജീവിസൃഷട്ിയിെലഅ�ാമേ�തും

അവസാനേ�തുമായഅവ�യാണ്
മനുഷ�ാവ�െയ�ും, മനുഷ�ാവ�യിൽ

മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തം ലഭ�മാവുകയും
മഹാശ�ിയായൈദവെ�അറിയുകയും

മഹാ�പപ��ിലു�അന�മായആന��െള
അറിയുകയുംഅനുഭവി�ുകയും െച���ുെവ�ും
വ��മാ�ി;കൂടാെത, മഹാശാസ�്തം ലഭ�മാകുവാൻ
ധര�്ശാസ�്ത�പകാരമു�കുടുംബജീവിതം
ആവശ�മാകു�ുെവ�ും സമൂഹ�ിെല
വ��ികെള�ാം കുടുംബജീവിതെ�
േ�ശഷഠ്െ�ടു�ണെമ�ും വ��മാ�ി.

കുടുംബജീവിതം നയി�ണെമ�ിൽ
വ��ികള�് ത്�ള�െട സ�കാര�

ഉടമ�തയിെല� േപാെലേയാ െപാതു
ഉടമ�തയിെല�േപാെലേയാ�ലവും വീടും
െക�ിട�ള�ം വാഹന�ള�ം ഒെ�ആവശ�മു�.്
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ൈദവം മനുഷ�ര�് ശ്ാസ�്ത�ാനം നലക്ു�ു,
മനുഷ�രിലൂെട ശാസ�്തവികസനം നട�ു�ു
എ�തിെന മനുഷ�ന ൈ്ദവം ഉേ�ശി�ി���

ധര�്�ള�മായികൂ�ിവായി�ുേ�ാള �്ലവും
വീടും െക�ിട�ള�ം വാഹന�ള�ം ഒെ�ൈദവം
അനുവദി�ു�ു,അനു�ഗഹി�ിരി�ു�ു
എ�ാണര�്ം.അേതസമയംശാസ�്ത

വികസന�ിലൂെട മഹാ�പപ��ിെലഅന�മായ
ആന��െളഅറിയുവാനും അനുഭവി�ുവാനും
ഭാഗ�ം ലഭി�ു� മനുഷ�ർ, മ���ജീവികെള
പീഢി�ി�ാതിരി�ുവാനും പകരംഅവെയ

കരുതുവാനുംഅഥവാഅവയുെടസേ�ാഷെ�
കരുതുവാനുംകൂടി �ശ�ി�ണെമ�്
ധര�്ശാസ�്തം സുവ��മാ�ു�ു.

ഭൂമിയിെലകര�പേദശ�െള നാടുംകാടുമായി
ര�ായിതിരി�ാൽ മുഖ�മായും നാട്

മനുഷ�ര�്ായും,കാട മ്���ജീവികള�്ായും
കണ�ാ�ണം.കാടുകളായിരു�
കു�ുകെളയും മലകെളയും മനുഷ�ർ

െവ�ിെ�ളി� ക്ൃഷി െച��േ�ാഴും,അവയുെട
�പകൃതി തെ�അവകാടുകൾ

ആയിരിേ��വയാെണ� വ്��മാ�ു�ു.
അതുേപാെലഓേരാ �പേദശ�ളിലുമു�

ക�ുകാലികള�്ു േമ�ുനട�ുവാന പ്����്
സമൃ�മായതാഴ ്വരകള�ം കു�ുകേളാടു േചര�്ു�.്
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ത�ള�െടആന�ജീവിത�ിനായി കൃഷി�ല�ള�ം
െക�ിട�ള�ം മനുഷ�ർ ഒരു�ുേ�ാൾ, പുരയിട�ള�െട
ഇടയിൽകാവുകൾഎ� േപരിൽ െചറിയ കാടുകൾ
ഉ�ാവു�തിെന മനുഷ�ർ തടയരുത.് മ���ജീവികെള

കരുതു�തി�ു ത�ള�്ു ലഭി�അധിക
ബു�ിശ�ികെള �പേയാജനെ�ടു�ിെയ�്
അഭിമാനി�ാന മ്നുഷ�നു കഴിയണം.

കാട മ്���ജീവികള�്ു മാ�തമു�ത�.കര
�പേദശ�െളകു�ുകള�ം മലകള�ം പര�്ത�ള�ം
േതാടുകള�ം നദികള�ം കായലുകള�ം കടലും െകാ�്
ൈദവം േവരത്ിരി�ി���തും,കടലില െ്ചറുതും

വലുതുമായ ദ�ീപുകെളസൃഷട്ി�ി���തും വ��മായ
ഉേ�ശേ�ാെടയാണ,്അഥവാ

ധര�്ശാസ�്ത�പകാരമാെണ� ത്ിരി�റിയണം.
ധര�്ശാസ�്ത�പകാരം ജീവി�ാ�വര�്്
നാ�ില ജ്ീവി�ാന അ്വകാശമി�, മ���

ജീവികേളാെടാ� ശ്ാസ�്തസൗകര��ളി�ാെത
അവർകാ�ിലാണ ജ്ീവിേ��ത.്കൂടുതൽ
ശ���ാരായാൽഅവെര നാടുംകാടും

കട�ാനായി�ാണ വ്നക്രകേളാട അ്ടു�ായും
അകെലയായും ദ�ീപുകെളസൃഷട്ി�ി���ത്

എെ��ാം വസത്ു�ള�െടയും �പേദശ�ിെ�യും
ധര�്�െള വിശകലനം െച��േ�ാൾ

വ��മാവു�താണ.്കൂടുതല വ്ിസത്രി�ു�ി�.
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ജീവികള�് ജ്ീവി�ണെമ�ിൽ
ശു�മായവായുവും, െവ�വും, മ��ം /
ഭ�ണവുംലഭി�ണം. മ���ജീവികള�്ും
മനുഷ�ര�്ും േവ�ിന�ത മ്ാ�തേമൈദവം

സൃഷട്ി�ി����.

മ���ജീവികള�് മ്നുഷ�ൻ ഭ�ണംകരുത�.
എ�ാൽൈദവംഅവയ�് ക്രുതിയി���
വായുവും, െവ�വും, മ��ം / ഭ�ണവും

നിേഷധി�രുത.്

ശാസ�്ത�ാനം ലഭി� മനുഷ�രുെടഅ�ശ�മൂലം
അഥവാ വ��ിസ�ാത����ിെ� ദുരുപേയാഗം മൂലം

വായുവും ജലവും മ��ംഅശു�മായി
െ�ാ�ിരി�ു�ു.ഫല�ില,് മ���ജീവികള�െട
ഓഹരിയിൽ മനുഷ�ർഅധര�്വുംഅനീതിയും
കാ���ു. മഹാശാസ�്ത �പകാരം മഴയിലൂെടയും
തീയിലൂെടയും ഒെ�ൈദവം �പകൃതിെയ

ശു�ിെ�ടു�ുേ�ാഴും മനുഷ�ര സ്ൃഷട്ി�ു�
ൈപശാചിക ന��നശ�ികള ന്ിമി�ം �പകൃതി

വളെരയധികംഅശു�മാകു�ു�.്

ൈദവ�ിെ�ധര�്രൂപവും �ദാവകരൂപവുമായ
ജലേ�ാട മ്ാലിന��െള േചര�്ുവാൻ പാടി�.

േതാടുകളിലും നദികളിലും മ� ജ്ലാശയ�ളിലുമ�ാെത
കുളി�ു�ജലം അഥവാ കുളിമുറികളില ശ്രീരം
ശുചിെച���ജലം േപാലുംഅധികമായുെ��ില്
ഭൂമി കുഴി�്മ�ിേല� �്പേവശി�ി�ുകഎ��ാെത
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ഓടകളിേല�ും േതാടുകളിേല�ും നദികളിേല�ും
കായലുകളിേല�ും കടലിേല�ും ത�ാന പ്ാടി�.
മനുഷ�ർ ഒഴിെകയു�ജീവികെള �ശ�ി�ാൽ,
അവെയാ�ും െച�ാ�പാതകമാണ മ്നുഷ�ർ
െച���െത� മ്ന�ിലാ�ാം. മ�� മനുഷ�ര�്ും,
അന�ജീവികള�്ും കുടിെവ�മായി ഉപകരി�ു�
ജലെ�മലിനെ�ടു�ാൻപാടി�. �പകൃതി�്
േദാഷമു�ാ�ാ�ചില മാലിന��െള

ക�ി��കളയാവു�താണ.്

മാലിന��ള�െട േമലും നീതി നിര�്ഹിേ��ത്
ൈദവ�ിെ�നീതിരൂപവും ഖരരൂപവുമായ
മ�ിലൂെടയാവണം.ശവശരീര�െള മ�ില്
കുഴി�ിടുേ�ാെല മാലിന��െളയും മ�ില്

കുഴി��മൂടുക. മനുഷ�െ� ഭ�ണഅവശിഷട്ം കാ�,
പ�ി തുട�ിയ ജീവികള�് ഭ്�ണമാകുേ�ാള,്
മനുഷ�ര�് മ്ാലിന�മായി േതാ�ിയതുെകാ�്

യാെതാ�ും മാലിന�ം ആകു�ി�എ�ര�്മാകു�ു.
മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാ വസത്ു�ള�െടയും
ധര�്�െള േകാര�്ിണ�ു�ധര�്ശാസ�്തവും
നീതിശാസ�്തവും ഉ�.്ശാസ�്ത�ാനം വളെര

നലക്ിയി��ം, ധര�്ശാസ�്തപരമായി �പവര�്ി�ാെത,
പകരം ത�ള�െടയും ചു��മു�വരുെടയും ശുചിത�
ജീവിത�ിന വ്ിനയാകും വ�ം മാലിന��െള മനുഷ�ര്
േതാടുകളിലും നദികളിലും കായലുകളിലും കടലിലും

ത�രുത എ്�ാണ വ്��മാ�ിയത.്
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(2)സ��ിെന ഭൂമിയിെല�ുംകൂെട
െകാ�ുേപാകാന ക്ഴിയണം.

ഏെതാരാള�്ും തെ�സ�� ഭ്ൂമിയിെല�ും കൂെട
െകാ�ു േപാകാന ക്ഴിയണം. പുരുഷന സ്�്തീയും,
സ�്തീയ�് പ്ുരുഷനുമാണ ഏ്�വും വലിയ

സ�െ��ു വിശദീകരി�േ�ാള ഏ്�വും വലിയ
സ��ിെനകൂെട െകാ�ുേപാകാന സ്�്തീയ�്ും
പുരുഷനും കഴിയു�ു,അഥവാൈദവംഅതിെന
ഏ�വും എള��മാ�ിയിരി�ു�ുഎ�ു വ��മാണ.്
അ�െനയിരിെ� െചറിയവ മാ�തമായ മ��
സ��ുകെള ഭൂമിയിെല�ും കൂെട െകാ�ു
േപാകാനും കഴിയണം. ധര�്ശാസ�്തപരമായ ഒരു
വലിയസേ�ശെ�ൈദവംഅ�ൂെട നലക്ു�ുമു�.്
അസാധാരണസാഹചര��ളില മ്ാ�തേമ ത�ള�െട
ഏ�വും വലിയസ��ിെന പുരുഷനും സ�്തീയും
ചുമേ��തായി വരു�ു��. ഭാര�ള വ്ഹി�ാെത
നട�ും,വാഹന�െള ഉപേയാഗി��ം പുരുഷനും
സ�്തീയ�്ും സ�രി�ാൻകഴിയു�ു.എ�ാൽ മ��
സ��ുകെളെയ�ാംഅവ െചറിയവആെണ�ില്
േപാലും, മനുഷ�ന ച്ുമ�ു െകാ�ുേപാേവ�തു�;്
�പേത�കം കരുേത�തുമു�.്സ��ുകെള�ാം
ആന��ള�െട ഭാഗമാെണ�റിയുേ�ാള,്
സ��ുകെളകരുതു�തും,കൂെടെകാ�ു
േപാകു�തുംആവശ��ളായി കണ�ാ�ണം.
അവെയയും മിഥ�കളായി വിേശഷി�ി�ു�

ആ�ീയകാര��ള എ്�ക�േ�രില അ്റിയെ�ടു�
മതചി�കെളയും മതവ�ാഖ�ാന�െളയും
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അനാവശ��ളായുംഅസത��ളായും
അധര�്�ളായും തിരി�റിയണം. മത

വ�വ�ിതിയുെട ഭാഗ�ളായിസംര�ി�െ�ടു�
േദവാലയ�ള എ്�റിയെ�ടു�ൈപശാചിക
ആലയ�ള�്ും മ� മ്ത�ാപന�ള�്ും

സ��ിെനകരുതാം !സാധാരണജന�ള അ്ഥവാ
വ��ികൾസ��ിെനകരുതി�ൂടാ !ക��ാരുെട
സൂ�ത�ിൽവീണ ൈ്ദവം നിലക്ിയആന��െള

വ��ികൾനഷട്െ�ടു�രുത.്

വളര�്ു മൃഗ�ൾ,വീട,്ഫരണ്ി�ർ,തുട�ിയവ
ത�ള�െടസ��ുകളാെണ�ിലും,അേതവളര�്ു
മൃഗ�ൾ ഒഴിെകയു�വെയ മറുനാ�ില ന്ിര�്ി�ാനും
വാ�ാനും കഴിയുെമ�ിരിെ�യാ�തയ�്ിടയില,്

കൂെട െകാ�ുേപാേക�തി�.വളര�്ുമൃഗ�െള ന�
കര�ളില ഏ്�ി�ാെമ�ിരിെ�,അവെയയും കൂെട
െകാ�ു േപാകു�ത അ്ത�ാവശ�മ�. (പശു,കാള
എ�ീ മൃഗ�െളയും മനുഷ�െരയും സ��ുെകാ�്
വില നി�യി��കൂടാ.വില�്ാനും െകാടു�ാനും
പാടി�. ദാനമായി നലക്ാം. പശു,കാളഎ�ിവ

മനുഷ�ാവ�യുെട ഭാഗമായതുെകാ�ാണ അ്വെയ
വില�്ാനും വാ�ാനും പാടി�ാ�ത.്എ�ാ മനുഷ�രും
അടി�ാനപരമായി 1അഥവാ 2ജ��ൾപശു,കാള
എ�ി�െനഎടുേ��തു�.് 100ജ�ം പശുവായും
കാളയായും ജനി�ു� �പേത�കഅവ�യുമു�,്
ൈദവാനു�ഗഹേ�ാെട മെ�ാരി�ല വ്ിശദീകരി�ാം.).
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സാ��ികശാസ�്തം തുടരാം :

അേ�ാൾ പണ�ാരനും പാവെ��വനും,
ഉളെ്�െടയു�ജന�ൾത�ള�െടസ��ിെന
എ�െനയാണ െ്കാ�ുേപാേക�ത ?്

(3)ൈദവം മനുഷ�ര�്ായി� �്പേത�ക
സ��സ്ൃഷട്ി�ിരി�ു�ു.

മനുഷ�ര�് അ്നായാേസനത�ള�െടസ��ിെന
ഭൂമിയിെല�ും കൂെട െകാ�ുേപാകാനു� മാര�്ം
ൈദവം സൃഷട്ി�ി���.്അേനകം വലിയ �ഗ��െള
ഒരു ക����ര സ്ിഡിയിേലാ െപന്ൈ�ഡവിേലാ
ചുരു�ി സൂ�ി�ു�തുമായി കഷട്ി�്

സാമ�െ�ടു�ാം.സ�ര�്ം, െവ�ി, െച� ത്ുട�ിയ
േലാഹ�െളഈഅ��ായ�ില �്പേത�കം

വിവരി�ി���ത പ്ഠി�ുേ�ാള വ്��മാകു�താണ.്
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(4) േപ�ർകറൻസി ധര�്ശാസ�്തപരമ�
(ൈദവീകമ�).

സാ��ിക �കയവി�കയ ഉപാധിയായി
നി�യി�ു� ഒരു വസത്ുവിന ധ്ര�്ശാസ�്തപരമായ

േയാഗ�തകൾ ഉ�ാവണം.

തീക�ു�വയും, െവ��ിൽവീണാൽകുതിർ�ു
നശി�ു�വയും,ചിതലു തി�ു�വയും,

�ദവി�ു�വയും,അഴു�ുപിടി�ു�വയും, പുരള��
അഴു�ുകെള നി�ാരമായി കഴുകി വൃ�ിയാ�ാൻ
കഴിയാ�വയും, നിരവധി േരാഗാണു�െള നിര�രം
ൈകമാ�ംെചയത് െ്ചറുതും വലുതുമായ േരാഗ�െള
ജന�ൾെ��ാം നൽകു�വയും,തുടർ�യായി�്
ഉപേയാഗി�ാൽ െപെ�� ന്ശി�ു�വയും,

നിർ�ാണ�ിന ആ്വശ�മാകു�അ��ാനെ�യും
യ��സാമ�ഗികെളയും പാഴാ�ുകയും, മ��ം െച���
കടലാസ ക്റൻസി യഥാര�്�ിൽക�േനാ�ാണ;്
ൈപശാചികമാണ.്ക�േനാ�ിെന പണംഎ�
ക�േ�രിൽ നിർ�ി�ു� ഭരണാധികാരികള�ം
ഏെതാരാള�ം ക��ാരാണ.് 'ഭരണാധികാരികളായ
വലിയ ക��ാരുെട െകടുകാര��ത െകാ�ാണ'്
െചറിയ ക��ാർ ക�േനാ��കെള നിർ�ി�ു�ത്
എ�തു സത�മാെണ�ിലും ര�ു കൂ�രും െച���ത്

അധർ��ളാണ.്വലിയ ക��ാരുെട
അധമ��ൾെകാ�ുകൂടിയാണ െ്ചറിയ ക��ാർ
രൂപെ��ത എ്�തിനാൽൈദവശി�കളിൽ
വലുെത�ാം വലിയ ക��ാർ�ാണ ല്ഭി�ുക.
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ജന�ള�െടസ��ിെനത�ിെയടു�ാനു�
ക��ാരുെട ഉപാധി കൂടിയാണ ക്ടലാസ ക്റൻസി.
ഭരണാധികാരികൾനി�യി�ു�ഏെതാരു
സമയ�ുംകടലാസ ക്റൻസി പണമ�ാതായി
മാറു�ത ക്ടലാസിെ�തകരാറ�;പണമായി�്
ഉപേയാഗി�ാനു� േയാഗ�തകൾ,കടലാസിന്

ഇ�ാ�തുെകാ�ാണ.്

അേനകം നൂ�ാ�ുകളിെലഅപചയ�ള�െട
തുടർ�യായകാര��ൾ� ഇ്�െലേയാഇേ�ാ

ഭരണാധികാരികളായവെര (മാ�തം)കു�െ�ടു�ു�ത്
ശരിയ�.ഈയു�വനിലൂെടയ�ാെതയാെതാരു
മനുഷ�ർ�ുംഅറിയാ�തും ൈദവവി�വേ�ാെട
േബാ��െ�ടു�തുമായ േവെറയും വസത്ുതകള��.്
ഇേ�ാഴേ�ത ര്�ാമെ�മഹാകാലച�ക�ിെല
ആദ�െ�സൃഷട്ിച�കമാണ.് മഹാസൃഷട്ി ച�കം.

അേനകംഅേനകംസൃഷട്ിച�ക�ളിലായി� ഏ്താനും
േദവതകൾവരു�ി െവ�അധമനീച

�പവർ�ന�ൾമനുഷ�ർ കാ�ിയ നീച��േള�ാൾ
അതിേഘാര�ളാണ.് േദവതകള�െട നീച��ൾ�്
താരതേമ�ന കുറ�അളവുകളിൽ ധർ�ശാസ�്ത
വിരു� �പവർ�ന�ൾനട�ിയ മനുഷ�െര
ഭൂമിയിെല�ും ഉപകരണമാ�ിയി��മു�;്
കഥയറിയാെതയുംഅറിയാൻ �ശമി�ാെതയും
നീചേദവതകെളൈദവ�ളായി� ആ്രാധി��

േപാരു�ത അ്വസാനി�ു�തും
മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽ ഉടൻ മഹാആരംഭി�ു�
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ൈദവവി�വേ�ാെടയാണ.്ആവകകാര��െള
www.omsathyam.comഎ�െവബൈ്സ�ിൽ നി�്
സൗജന�മായി� ഡ്ൗൺേലാഡു െച�ാൻകഴിയു�
മഹാ�ഗ��ിൽ മഹാശാസ�്തപരമായി�്

വിശദീകരി�ി���;്ചുവെട ഭാഗം 6ൽ �ഹസ�മായ
വിശദീകരണം ലഭ�മാണ.്അേതസമയം,
ഭരണാധികാരികള�െടയും മ��ം

അധമ��ൾെ��ാം കാരണംഅധമനീചരായി
മാറിയ േദവതകളാെണ�ു ധരി�� േപാവരുത.്

ധര�്ശാസ�്തപരമായ േയാഗ�തകേളാ മൂ���േളാ
ഇ�ാ�തായ േപ�ര ക്റനസ്ി നഷട്െ��ാല പ്കരം

േപ�ര ക്റനസ്ി നലക്ാന േ്പാലും
ത�ാറാകാ�വരാണ ഇ്�െ�ഭരണാധികാരികള്
എ�ു പറയുേ�ാള സ്മൂഹ�ില അ്ഴിമതിയും
അ�കമവും വളെരയധികം വര�്ി�ിരി�ു�ു
എ�ുകൂടിയാണ വ്��മാകു�ത.്

ഭൗതികശാസത് വികസന�ിലൂെട, ഭരണകൂടം
അ�ടി�ിറ�ു�കറനസ്ിയുെടഓഫെ്സ� �്പി��കള�ം,
ക����ര്�പി��കള�ം യാെതാരു വ�ത�ാസവുമി�ാെത
അ�ടി�ിറ�ാന വ്��ികള�് ക്ഴിയുെമ� ക്ാലം
അഥവാൈദവം െതളിയി��െകാേ�യിരി�ുകയാണ.്

ന��നശ�ികള�െട �പവര�്ന�ിലൂെട േപ�ര്
കറനസ്ി ധര�്ശാസ�്തപരമ�എ�ൈ്ദവം
െവളിവാ�ി�രുേ�ാള,്ക�േനാ��കള്

അ�ടി�ു�വെര മാ�തം കു�വാളികളായി കാണു�
ഇ�െ�നിലപാടാണ ക്ു�കരം എ�ും,
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ഭരണാധികാരികെളയുംഅവര�്ു
കൂ��നില�്ു�ജഡജ്ിമാെരയുെമാെ�

ശി�ിേ��തുെ��ും െവളിവാകുകയാണ.്
ധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ�അഥവാ

ൈദവീകമ�ാ�,അഥവാക��ര�ിലു�
സാ��ിക �കയവി�കയ ഉപാധിെയഅഥവാ

ക�േനാ�ിെനആദ�ംസൃഷട്ി�ത്
ത�ളാെണ�ത ത്ിരി�റി�ു തിരു�ാനും
േപ�ർകറനസ്ിയുെട നഷട്�ിലൂെട ത�ള�െട
സ��ുനഷട്െ��വരുെട നഷട്ം നിക�ാനും

മാ�� പറയാനും ഭരണാധികാരികൾ
ത�ാറാവണം.!

ജീവികൾെ��ാം ജീവി�ു�തിന ആ്വശ�മായ
സർ�തും സൃഷട്ി�ി���ൈദവം, മനുഷ�രുെട
സാ��ിക �കയവി�കയ മാധ�മമായ

"പണമായി�"് മഹാഉചിതമായ വസത്ു�െളയും
സൃഷട്ി�ി���ാവുംഎ�ു തിരി�റി�അ്വെയ

ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾക�േനാ�്
അവസാനി�ു�താണ.്
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(5)സ��ും മൂ��വും

വ��ിയുെടസ��ിന ഭ്ൂമിയിെലവിെടയും
ഒേര മൂ��ം ലഭി�ണം. മു�റ�തുേപാെല
വ��ികള�് അ്നായാേസനത�ള�െട
സ��ിെന ഭൂമിയിെല�ുംകൂെട
െകാ�ുേപാകാനുംകഴിയണം.

തെ�കു�ു�ളായ ജീവികള�്ുേവ�ിൈദവം
ഭൂമിയില എ്�ാം ഒരു�ിയി���.് േപ�ര ക്റനസ്ിയില്
എ� േപാെല മനുഷ�െ�ക��കെളഅഥവാ
കാഴച്ശ�ിെയആണൈ്ദവംഅതി�ായി
സൂചകമാ�ിയി���ത.് നശി�ി�ുവാനും

നശി�ി�െ�ടുവാനും എള��മാെണ�തു കൂടാെത,
േപ�ര ക്റനസ്ി മുഷിയുേ�ാള,്കാഴച്യ�്്
അേരാചകവുംൈക�ിെലടു�ാന്

മടിയുമു�ാകു�താണ.്എ�ാല ൈ്ദവം സാ��ിക
�കയവി�കയ�ിനായി ഒരു�ിയി��� ഉപാധികള്
ധര�്ശാസ�്തപരമായി യാെതാരു കു��ള�ം
കുറവുകള�ം ഇ�ാ�വയാണ.് േപ�ര ക്റനസ്ി
ധര�്ശാസ�്ത വിരു�മായതിനാൽ, ധര�്രൂപമായ
ജലം െകാ� ശ്ു�ി െച�ാൻകഴിയു�ത�,എ�ാൽ
ധര�്ശാസ�്തപരമായിൈദവം ഒരു�ിയി���വജലം

െകാ� ശ്ു�ിെച�ാനും കഴിയു�താണ.്
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സ�ര�്ം, െവ�ി, െച� എ്�ീ മൂ�ു േലാഹ�െളയും
അമൂ���െള�ു വിേശഷി�ി�ാവു�

ര��െളയുമാണ സ്��ായി� ൈ്ദവം മഹാ
ഒരു�ിയി���ത.് േപ�ര ക്റനസ്ി േപാെലയ�
അവയുെട നിര�്ാണം.സ�ര�്ം, െവ�ി, െച�,്
എ�ിവ ലഭി�ാനു�അ��ാനമൂ��െ�ൈദവം,
അവയിലൂെട വാ�ാനാവു�വസത്ു�ള�െട

മൂ��വുമായി തു��െ�ടു�ിയിരി�ുകയാണ.്എ�ാം
മഹാശാസ�്തപരമാണ ക്ു�ു�െള. െച�ിനു �ാവ്
െകാടു�ിരി�ു�ത മ്�ി�ാൻതെ�യാണ.് മൂ��ം
കുറ�നാണയംഅധികം െഞളിയ�.അേത
സമയം െച�ിെനത�േ�ാടും സ�ര�്േ�ാടും
േചര�് ല്യി�ി� ന്ാണയ�ിനും പകി�ിനുമു�
ബഹുമതി നലക്ുകയും െചയത്ിരി�ു�ു.വളെര
െചറിയ �കയവി�കയ�ള�് മ്ൂ��ം താരതേമ�ന
കുറ�െച�ു നാണയവും,കൂേറ�ൂടി മൂ��ം
കൂടിയവയ�് െ്വ�ി നാണയവും,വളെരയധികം

മൂ��ം ഉ�വയ�് സ്�ര�് നാണയവും
നി�യി�ിരി�ു�ു. ര��ൾ

അപൂര�്മാെണ�തുേപാെലതെ�അപൂര�്മായ
ഉപേയാഗ�ിനു�താണ.് ര��െള

ഉപേയാഗിേ��ത ര്��ള�െട മൂ���ൾ
അറിയു�വരുംആവശ��ാരുെടആവണം.
സാധാരണജന�ൾ�ആ്വശ�മാകു�ി�.
ഭരണകൂട�ിനും ബ�െ���ാപന�ൾ�ും
മാ�തമാണ ക്ൂടുതൽആവശ�ം ഉ�ാവുക.

രാഷ�്ട�ളിെല ഭരണകൂട�ള ത്�ിലു� �കയവി�കയ
കാര��ള�്ാണ ര്��െള ഉപേയാഗി�ു�ത.്
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രാഷ�്ട ഭരണകൂട�ള�് െ്മ�മായ ഭൗതികശാസ�്ത
സംവിധാന�ളക്ൂടി ഉ�ാകുെമ�തിനാല്
ര��ള�െട ശു�ി മന�ിലാ�ുവാനും

കഴിയു�താണ.്

അ��ാന മൂല�മു�തും കാലാതീതവുംസ�യം
സ��ുമായസ�ർ�ം, െവ�ി, െച�്
നാണയ�െള പണമായി� ഉ്പേയാഗി�ാം;
ഉചിതമായശ�ികൾഉ�ഏെതാരാൾ�ും
നിർ�ി�ുകയും െച�ാം;ക��രമായി
നിർ�ി�ു�തുെകാ� യ്ാെതാരാൾ�ും
സാ��ിക േന��െള ലഭി�ു�ത�.

എ�ാൽ ഭരണാധികാരികൾസ�ർ�ം, െവ�ി, െച�്
നാണയ�െളനിർ�ി�ു�ത ഉ്ൾെ�െടയു�
ഏെതാരു കാര�വും െച���ത യ്ജമാന�ാരായ

ജന�ള�െടസ�തേ�ാെടയും േബാ��െ�ടു�ിയും
ആവണം.

ൈദവവി�വം ഉടൻആരംഭി�ു�േതാെട,
ഭൂമിയിെല�ുമു�ജന�ൾസ�യവും,ജന�ള�െട
ദാസ�ാരായ ഭരണാധികാരികെളയഥാര�്മായ
ദാസരാ�ിയും, "സ�ർ�ം, െവ�ി, െച�്
നാണയ�െള "പണമായി�"് നിർ�ി�ു�തും

ഉപേയാഗി�ു�തും"സ�യേമാ െപാതുഖജനാവിേലാ
സൂ�ി�ു�തുമാണ.്ജന�ള�െട െപാതുവായ
ആവശ�മാണ സ്ാ��ിക �കയവി�കയ മാധ�മമായ
'പണം'എ�ിരിെ�എേ�ാഴും ജന�ള�െട ദാസ�ാർ
മാ�തമായ ഭരണാധികാരികൾ പണ�ിെ� േപരിൽ
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ആേവശെ�ടു�തും ജന�െള പീഢി�ി�ു�തും
കടു�അപരാധമാണ.് ധർ�ശാസ�്ത വിരു�മായി�്
ഒരു വ��ിയുെടസ��ിെനേ�ാലും അ�േനരം
േപാലുംതടയാൻ ഭരണാധികാരികൾ�്

അധികാരമിെ��ിരിെ�ഇ��െയേപാെലയു�
രാജ��ളിൽ 100 േകാടിയിേലെറ ജന�െള
കഷട്െ�ടു�ു�തിന അ്േനകം ജ��ളിൽ
ഭരണാധികാരികെളയും ഭരണസംവിധാന�ളിൽ
െപ�വെരയും മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം

ബഹുവിധ�ളിലായി� മ്ഹാശി�ി�ു�താണ.്
അേതസമയം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായൈദവംഏെതാരു
കു�ിെനയും മഹാശി�ി�ു�ത്

ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ശ്ു�ിെച�ാനാെണ�ും
എ�ാ കു�ു�ൾ�ും സമആന�െമ�
മഹാസമനീതിെയയും േമാ�െ�യും

മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകാനാണ എ്�ുംഅറിയണം.

വ��ികള�െടആന��ള ര്��ളിേല� വ്ളരരുത.്
മെ�ാരുവിധ�ിൽ പറ�ാൽ,സ��ിേനാട്

ആര�്ിഅഥവാഅമിത�ഭമം ഉ�വരായി വ��ികൾ
മാറി�ൂടാ.അേതസമയം ര��െള,

രാജസ�തേ�ാെട,സ�ാദി�ുവാൻവ��ി�ും
സ�ാത���മു�.്എ�ാല ച്ുവെട

വിശദീകരി�ി���തുേപാെല ര��െളത�ള�െട
ഉ�വര�് ൈ്കമാറുവാന ക്ഴിയു�ത�.വ��ി
ജീവി�ിരിെ� ര�െ�രാജസ�തേ�ാെട,
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വില�്ുവാന വ്��ി� അ്വകാശവും
അധികാരവുമു�.്വ��ിയുെടയും

ജീവിതപ�ാളിയുെടയും മരണേ�ാെട,വ��ി
സ�ാദി� ര�െ�ൈദവ�ിെ�സ��ായി

ക�ുെക�ിെ�ാ�,്സമൂഹ�ിെ�
ഭരണാധികാരിയായ രാജാവിെ�സൂ�ി�ിലു�
ജന�ള�െട െപാതുഖജനാവിൽ േചര�്ു�താണ,്

േചരേ്��താണ.്

(6) സ�ര�്ം, െവ�ി, െച�,് ര��ൾ

സ�ര�്െ� �പേത�കമായി വിവരി�ു�ത്
�കയവി�കയ ഉപാധി മാ�തമായി��സ�ര�്െ�
സൃഷട്ി�ി���െത�ും, ധര�്ശാസ�്ത നിയമ�ള്

രൂപെ�ടു�ു�ത എ്�െനെയ�്
സുവ��മാ�ാനും കൂടിയാണ.്

സ�ര�്ംആഭരണം :സ�ര�്�ിെ�സൗ�ര�വും
(െപാലിമയും),ആഭരണമാ�ുേ�ാള മ്നുഷ�ര�്്
ലഭ�മാവു�വര�്ി�സൗ�ര�വും,ആഭരണമാ�ി
മാ�ാന ക്ഴിയു� �പേത�കമായ ഭൗതികഘടനയും
അഥവാസ�ര�്�ിെ� ഭൗതികശാസ�്തവും,
സാ��ിക �കയവി�കയ�ള�്ു� ഒരു

ഉപാധിയാ�ാന ക്ഴിയു�അവ�യും, ഒെ�
സ�ര�്െ�ഒരുഅസുലഭ വസത്ുവാ�ു�താണു
ന�െത� േ്ബാധി�ി�ു�ു. ധാരാളമായും എവിെടയും
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ലഭി�ു� ഒരു വസത്ുവാ�ിയാല സ്�ര�്�ിെ�
ഉപേയാഗ�ിന അ്ഥവാ ധര�്�ിന മ്ാ��
കുറയു�താണ.് മനുഷ�ര അ്റിയു�

ഗുണ�േളാെടയു�സ�ര�്െ���ിയു� ഒരു
വിലയിരു�ലാണ ക്�ത.്അ�രം ഗുണ�ള��
അഥവാ ധര�്�ള�� ഒരു േലാഹെ�ൈദവം
സൃഷട്ി�� എ� മ്ന�ിലാ�ുേ�ാഴാണ മ്നുഷ�െ�

ചി�ൈദവീകമാകു�ത അ്ഥവാ
ധര�്ശാസ�്തപരമാകു�ത.്

ൈദവ�ിെ�കു�ു�ളായ മ���ജീവികള�്്
സ�ര�്�ിെ� ഉപേയാഗം ഇ�എ�ുതെ�പറയാം.

അേ�ാൾ മനുഷ��ു�ു�ള�െട മാ�തം
ഉപേയാഗ�ിനു�താണ ഭ്ൂമിയിെല പല

�പേദശ�ളിലായി നിേ�പി�െ��ി���സ�ര�്ം.
ഒേര ഭൂമിയില ഒ്േര വായു ശ�സി�� ജീവി�ു�വരായ
ൈദവ�ിെ�കു�ു�ള അ്േന�ാന�ം സഹകരി��ം
സേ�ാഷി��ം ജീവി�ുവാനു� ഒരു പ�തിയായി
�ൂടി അതിെന മന�ിലാ�ാനു�ബു�ിശ�ികെള

ൈദവം മനുഷ�ര�്ു നലക്ിയി���.്

സ�്തീെയ ഉ�തെ�ടു�ാനും സേ�ാഷി�ി�ാനും
�ശമിേ��വരാണ പ്ുരുഷ�ാർ. സ�ര�്ാഭരണം
ക�ുംഅണി�ും സ�്തീആന�ി�ണം,

സ�ര�്ാഭരണംഅണി�്
സേ�ാഷവതിയായിരി�ു�സ�്തീെയ��്
പുരുഷ�ാർആന�ി�ണം. പുരുഷൻസ�ര�്ം
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ഉപേയാഗി�ാൽഅത പ്ല േജാലികള�െടയും മാ�്
കുറയ�്ു�താണ.് പുരുഷ�ാരിെലസമത�വും
സ�ര�്�ിെ�സാ��ിക �കയവി�കയ

ഉപാധിയായു� ഉപേയാഗവും തട�െ���കൂടാ.
അതായത പ്ുരുഷ�ാർസ�ര�്ം ഉപേയാഗി�ു�തു
െത�ാെണ� സ്�ര�്�ിെ�യും പുരുഷെ�യും
ധര�്�ള ത്െ�അറിയി�ു�ു ,അഥവാ
സ�ര�്�ിലും ജീവിയിലും�ാപി�ി���

ധര�്ശാസ�്ത�ളിലൂെടൈദവംഅറിയി�ു�ു.

സൗ�ര�വര�്നയ�്ായിസ�്തീയ�് സ്�ര�്ം
ഉപേയാഗി�ാെമ�ും, ഉപേയാഗി�ണെമ�ും

ധര�്ശാസ�്തംആവശ�െ�ടുേ�ാള,്ശരീരം മുഴുവന്
സ�ര�്ംെകാ�ു െപാതിയുകയ� േവ�ത.് 2

കാതുകള�്ുമായി 2ക�ല,് 1 മാല, 1ൈക�ില 2്വള
അഥവാ 2ൈകകളിലും ഓേരാ വള,എ�തിന��റം
സ�്തീകൾസ�ര�്ാഭരണം ഉപേയാഗി�ാൽ

സ�്തീകള�് േ്ജാലികാര��ള ത്ട�െ�ടു�താണ.്
പുറേമ കാണി�ാന ക്ഴിയാ�തആ്ഭരണമ�
എ�തിനാല അ്ര�ാണവും, പാദ�ളില്
ഉപേയാഗി�ു�ത സ്�ര�്േ�ാടു�

അനാദരവാകയാല പ്ാദസരവും (കാല�്ള)
സ�ര�്ംെകാ�ു പാടി�,സ�ര�്െ�യും,സ�ര�്ം

സൃഷട്ി�ൈദവെ�യും നി�ി��കൂടാ.
അര�ാണവും, പാദസരവും െവ�ി െകാ�ാകാം,
അ�െന െവ�ിെയയുംആദരി� ഉ്പേയാഗി�ുക.

സ�ര�് േമാതിര�ൾഅനാവശ�മാണ,്
ധര�്�ഭംശമാണ.്
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പരമാവധി എ�ത തൂ�ംസ�ര�്ം ഒരു സ�്തീയ�്്
ഉപേയാഗി�ാം എ� േചാദ��ിന,് 50 മുതല 1്00വെര

എ�ാണു�രം. 100എ�സംഖ�യ�്്
മഹാശാസ�്ത�ിലും മഹാ�പപ��ിലും �പേത�ക
�പാധാന�ം ക�ി�� നലക്ിയിരി�ുകയാണ.് 50സ�്തീ
ജ�ം, 50 പുരുഷ ജ�ം, െമാ�ം 100, പുരുഷന്
സ�ര�്ം ഉപേയാഗി�ാ�തുെകാ� പ്ുരുഷെ�
ഭാഗം കൂടി േചര�് സ്�്തീയ�് പ്രമാവധി 100തൂ�ം
സ�ര�്ം സൂ�ി�ുകേയാ േദഹ�ണിയുകേയാ

െച�ാം. െവ�ിയുംഅ�തതെ�
ഉപേയാഗി�ാവു�താണ.്

(100തൂ�ംഎ�തിെലതൂ��ിെ�
അളവിെന��ി ഇനി പറയാം. �പായപൂര�്ിയായ ഒരു

സ�്തീയുെടയും പുരുഷെ�യും വായില്
സാധാരണനിലയില െ്കാ���ജല�ിെ�അഥവാ 2
കവിള ന്ിറെയജല�ിെ� ഭാര�ിലു�സ�ര�്മാണ്
100തൂ�ം.തല�്ാലം 100 �ഗാം എ�ു വയ�്ുക.
ധര�്െ� �പതിനിധീകരി�ു�ത ജ്ലംആകയാലാണ്
ജലെ�ആധാരമാ�ു�ത.് ഭ�ണവുമായി

ബ�ി�ി�ാണ ക്വിള ന്ിറെയഎ�ു നി�യി�ത.്).

േമല വ്ിസത്രി�തിലധികംസ�ര�്ം
ഉപേയാഗി�ു�വരും,സൂ�ി�ു�വരും
സ�ര�്വിഷയ�ില പ്ാപികളാണ.്കൂടുതല്
ഉപേയാഗി�ു�വര മ്� സ്�്തീകള�െടഅവസരം
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ത�ിെ�റി�ി�ു�ു. ധര�്ശാസ�്ത�െള
നി�ി�ു�വെര ധര�്ശാസ�്ത�പകാരം തെ�ൈദവം
ശി�ി�,്തിരു�ി,സേ്നഹി�ു�താണ.് മരണം,
പുനര�്നനം തുട�ിയവ മഹാനി�യി�ു�
ൈദവം മഹാനീതി നട�ു�ത എ്�െനെയ�്
മഹാനീതിശാസ�്ത പാഠ�ളില വ്ിശദമാ�ിയി���.്

സ�ര�്െ�ഉപേയാഗി���ൈദവനി� :

മനുഷ�രുെട ഉപേയാഗ�ിനായിൈദവം നലക്ിയ
വസത്ു�െള മതൈദവ�ള�െട േപരിലു�

�പാര�്നാ േക���ളിലുംആരാധനാലയ�ളിലും
ഉപേയാഗി�ു�ത ൈ്ദവീകമ�,ൈദവനി�യാണ.്

സ�ര�്�ുരിശും,സ�ര�്വി�ഗഹ�ള�ം,
സ�ര�്െ�ാടിമര�ള�െമാെ�നിര�്ി�്
ആരാധനാലയ�െളധനാലയ�ളായും

ക�വടേക���ളായും പരിണമി�ി�ു�ത ക്ടു�
ൈദവനി�യാണ.്ആയവെച���വര�്ും

കൂ��നില�്ു�വര�്ുമു�ൈദവീകശി�കെള��ി
�ഗ��ിെല 3◌ാം ഭാഗ�ിെല

മഹാനീതിശാസ�്തപാഠ�ളില വ്ിശദീകരി�ി���.്

സ�ര�്�ിെ�കാര��ിെല�േപാെലഎ�ാ
വസത്ു�ള�െടയും ധര�്ശാസ�്തം ലളിതമായും
വ��മായുംഅവയില�്െ� ഉ�.്കൂടുതൽ

വിസത്രി�ു�ി�.
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�കയവി�കയ ഉപാധി :സ�ര�്ം, െവ�ി, െച�്
എ�ിവെയസാ��ിക �കയവി�കയ

ഉപാധികളായി�ൂടി ൈദവം മഹാനി�യി�ി���.്
േപ�ര ക്റനസ്ി നി�ാരമായി നിര�്ി�ാവു�
അവ�വര�്ി�ു�േതാെടഅധാര�്ികമായ
േപ�ര ക്റനസ്ി പിൻവലി�െ�ടു�താണ.്

സ�ര�്ം, െവ�ി, െച� എ്�ിവയുെട യഥാര�്
മൂ���ില സ്ത�സ�രായവ��ികള�്ു തെ�
നാണയ�ള ത്�ാർ െച�ാവു�താണ.് േപ�ർ
കറനസ്ി അ�ടി�ാനും സൂ�ി�ാനും ഭരണകൂടം
െചലു�ു�സാഹസ�ണികൾസാ��ിക
�കയവി�കയ�ിന െ്ചേ��തി�എ� ന്ാണയ

നിര�്ാണം െതളിയി�ു�ു�.്

ഭരണാധികാരികൾത�ാറാ�ു�നാണയ�ളിൽ
ശാസ�്തീയ മു�ദയും നാടും േരഖെ�ടു�ാവു�താണ,്
എ�ാൽ രാജാവ ഉ്ളെ്�െടയു�വ��ികള�െട
ചി�ത�ൾപാടി�.വീണയും െനല�്തിരുമാണ്
ൈദവീക മു�ദ.അേതാെടാ�േമാ തനിേ�ാ ന��തം
മാ�തം നാണയ�ില മ്ു�ദണം െച�ാവു�താണ,്
എ�ാൽന��തെ�മു�ദണം െച���വര്

നാണയ�ിെ�അളവിേലാ പരിശു�ിയിേലാ കൃ�തിമം
കാ�ിയാല ക്ടു�പാപം ഉ�ാകു�താണ.്
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(7)ധര�്ശാസ�്തപരമായിസ��്
വര�്ി�ി�ാനു�വ��ിസ�ാത���ം

ഏെതാരു വ��ി�ും ധര�്ശാസ�്തപരമായിസ��്
വര�്ി�ി�ുവാനു�വ��ിസ�ാത���െ�ൈദവം
നലക്ിയി���.് �പേത�കംഅറിേയ�ത,് ഭരണകൂടം
എെ�ാരു സംവിധാന�ിന വ്��ിയുെട േമല്
യാെതാരു വിധമായ നികുതികള�ം ചുമ�ാന്
അവകാശേമാഅധികാരേമാ ഇ�. െക�ിടനികുതി,
വസത്ു നികുതി, േസവന നികുതി,വ�ാപാര നികുതി,
ആദായ നികുതി,തുട�ി യാെതാരു നികുതികള�ം
ചുമ�ാന ഭ്രണകൂട�ിന അ്ധികാരമി�.
ഭരണകൂട�ിെ�ചിലവുകള�്ു� മാര�്വും
സാ��ികശാസ�്ത�ില ഉ്� എ്�റിയുക.

വ��ിഏത െ്താഴിൽ െചയത്ാലും,
�ാപന�ിെ�ഉടമയായിരു�ാലുംകൂടി,
അയാള െ്ച���ത േ്സവനമാണ.്
കൃഷി�ാരൻവിളവ വ്ില�്ുേ�ാഴും,
വ�വസായ ഉടമ ഉ���ിന വ്ില

നി�യി�ുേ�ാഴും,ക�വട�ാരൻതാൻ
വില�്ു�വസത്ുവിേ�ൽ

ലാഭെമടു�ുേ�ാഴും, െതാഴിലാളി താൻ
െച��� െതാഴിലിന ക്ൂലി വാ�ുേ�ാഴും,
അവെയഎ�ാം േസവന�ിനു�
േവതനമായികണ�ാ�ാൻകഴിയും.
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(േമാഷണം, പിടി��പറി, െകാ�,സ�്തീ പീഢനം,
തുട�ിയധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ� �പവൃ�ികൾ
െതാഴിൽഅ�; െച�ാൻവ��ിസ�ാത���വുമി�.)

ധര�്ശാസ�്തെ�െത�ി��ം വ��ിസ�ാത����ിെ�
ദുരുപേയാഗ�ിലൂെടയും തെ� േസവന�ിന്
േവതനം നി�യി�ു�കാര��ില വ്��ി�്

സ�ൂര�്സ�ാത���ം ഉ�.്അെത�ുെകാെ��ാല,്
ധര�്ശാസ�്തെ�ഉളെ്�ാ� ത്െ� േവതനം
നി�യിേ��ത വ്��ിയുെടസ�യം
ബാ��തയാണ.് േവതനം നി�യി�ു�

കാര��ിൽൈദവംഅഥവാ ധര�്ശാസ�്തം
ഇടെപ�ാൽവ��ി�സ്�ാത���െ�നലക്ാെത

അടിമയാ�ു�ുഎ�ാണര�്ം.

ധര�്�ളിൽ ചിലേതാ, മുഴുവനുേമാ െത�ി� അ്ധിക
േവതനം േനടു� വ�വസായികള�ം,ക�വട�ാരും,

വ�വസ�ായ�ാപന�ളിെലയും
ക�വട�ാപന�ളിെലയും ഭരണ

കാര�ാലയ�ളിെലയും െതാഴിലാളികള േ്മ�ടി
വ��ിസ�ാത���െ�ഉപേയാഗെ�ടു�ു�ു�.്
ലിംഗം,സൗ�ര�ം, നിറം, െതാഴില അ്ഭിരുചി,വിേനാദ
അഭിരുചി,ആയു�,്തുട�ിയവകൂടാെത

ബു�ിശ�ി,ഓര�്ശ�ി,കായശ�ി (ആേരാഗ�ം)
തുട�ിയവജ�ഗുണ�ളായിൈദവം
നലക്ു�വയാെണ�ത മ്റ�ുെകാ�ും

അവഗണി��െകാ�ും ,വ��ിഅധികേവതനം
ആവശ�െ�ടു�സ�രഭ്�ളില വ്��ിയുെട േസവനം
ആവശ�മു�വര വ്��ിആവശ�െ�ടു� േവതനം
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നലക്ണം.സാധാരണയില�്വി�േവതനം
ആവശ�മു�വ��ി തെ� േവതനം
െതാഴിലദ്ായകെന/സമൂഹെ�മുനക്ൂര്

അറിയി�ുവാന ബ്ാധ��നുമാണ.്ൈദവ�ിന്
കൃഷി�ാരുെട കാര��ില �്പേത�ക വാ�ല�വും
കരുതലും ഉ�തുെകാ�,് ധര�്ശാസ�്തപരമായ
കൃഷികള െ്ച���വര�് സ്ാധാരണഗതിയില്

ന�ായമായ േവതനം മാ�തമാണ ല്ഭി�ുക. ഭരണകൂടം
തുട�ിയവരുെടഅധാര�്ിക ഇടെപടീലെ്കാ�്
കൃഷി�ാര ക്ഷട്െ�ടു�ത മ്െ�ാരു വിഷയമാണ.്
ഭ�ണം,വസ�്തം, പാര�്ിടം എ�ീഅടി�ാന

ആവശ��ള�്ു�കൃഷിെയആണ്
ധര�്ശാസ�്തപരമായകൃഷിഎ�ു പറയു�ത.് റ�ര്
വ�വസായകൃഷിആകയാല,് ധര�്ശാസ�്തപരമ�.
മ��ം വളര�്ല,് മാംസ��വട�ിനായി മൃഗ�െള

വളര�്ല ത്ുട�ിയവകൃഷിേയഅ�.

വ��ിയുെട മരണേ�ാെട പിനഗ്ാമികള�് ധ്നം
ൈകമാറെ�ടു�ഇ�െ�രീതിെയൈദവീകമായ
സാ��ികശാസ�്തം മാ�ിമറി�ു�ുെവ�ത വ്��ി
ദുരുപേയാഗംെചയത് ധര�്ശാസ�്തവിരു�മായ
അഥവാഅധാര�്ികവുമായസ�ാത����െള
പിഴുെതറിയു�േതാെട ഭൗതികശു�ീകരണവും,
ആ�ാവിെ� േമല മ്ഹാനീതിപതിയായൈദവം
നട�ാ�ു� മഹാനീതിആ�ീയശു�ീകരണവും
നട�ു�ു.ആവകകാര��ള ച്ുവെടയു�

ഭാഗ�ളില വ്ിശദീകരി�ു�ു�.്



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 574

(8)സ��ച്ിലവു െച�ാൻവ��ി�്
ധര�്ശാസ�്തപരമായനിയ��ണ�ള��.്

വ��ി� ത്ാന െ്ച��� േസവന�ള�് അ്ധിക
േവതനം വാ�ിെ�ാ� അ്ധികസ��്

ഉ�ാ�ാനാവുെമ�ിലും,സ��ച്ിലവു െച���
കാര��ിൽവ��ി� ധ്ര�്ശാസ�്തപരമായ

നിയ��ണ�ള��.്വ��ി�്
ധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ� േവതന�ിലൂെടഅധിക

സ��ുകള ഉ്�ാ�ാെമ��ാെത,
േതാ�ിയതുേപാെല ചിലവുകൾ െച�ാനാവി�

എ�ര�്ം.

സ��ം കുടുംബാംഗ�ള�െട ഭ�ണ
ആവശ��ള�്ും,തെ�യും തേ�ാെടാ�്

താമസി�ു�വരുെടയും വസ�്തആവശ��ള�്ും,
ത�ള�് ത്ാമസി�ു�ഏകഭവനം നിര�്ി�ു�
കാര��ിലും, േരാഗ�ിന ച്ികി�ി�ു�തിലും,
വ��ി� സ്�ൂര�് വ��ിസ�ാത���മാണു�ത.്

വ��ി� ത്െ�യും ഭാര�യുെടയും
മാതാപിതാ�ള�െടയും ജീവിതാവശ��ള�് ക്ാർ
മാ�തമ�,വിമാനവും വാ�ാൻസ�ാത���മു�.്
വിമാനം വാ�ുേ�ാഴും ഭരണകൂടം എെ�ാരു
സംവിധാന�ിന വ്��ിയുെട േമല യ്ാെതാരു
വിധമായ നികുതികള�ം ചുമ�ാൻഅവകാശേമാ
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അധികാരേമാ ഇ�ാെയ�തആ്വര�്ി�ു�ു.
വിമാനം വാ�ു�തിനും മ��ം സ��ു�ാ�ിയത്

എ�െനെയ� ഭ്രണകൂടെ�
േബാധി�ിേ��തായകാര�വുമി�;

വ��ികള�് ധ്ര�്ശാസ�്തപര മായ�ാെത
േവതനംവാ�ുവാൻവ��ിസ�ാത���ം
ഉെ��ിലുംധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ�

�പവൃ�ികൾെച�ാൻവ��ിസ�ാത���മി�
എ�ിരിെ�,ധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ�
�പവൃ�ികൾവ��ി െചയത്ാൽഅതു
തടേയ�ത ഭ്രണകൂട�ിെ�
ഉ�രവാദി�മാണ;്തടയാൻ
കഴിയാ�തിെ� േപരില വ്��ി
അധികസ��ഉ്�ാ�ിെയ�ിൽ,

ഭരണാധികാരികൾവരു�ിയവീഴച്യ�്്
അവെരആദ�ം ശി�ി�േശഷം,

ധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ� �പവൃ�ികൾ
െചയത്തിന ധ്ര�്ശാസ�്തപരമായി മാ�തം

ശി�ി�ണം.

വ��ി� ത്െ�യും ഭാര�യുെടയും
മാതാപിതാ�ള�െടയും ജീവിതാവശ��ള�് ക്ാർ
വാ�ാൻസ�ാത���ം ഉ� എ്�തിൽകു�ികെള
േചര�്ാ�ത മ്നഃ��ര�്മാണ.്വ��ി�്
കു�ികെളയും സേഹാദര�െളയും

ബ�ുജന�െളയും സുഹൃ�ു�െളയും
നാ��കാെരയും,താൻ�ണി�ുേ�ാള വ്രാൻ

ത�ാറാകു� മ���വെരയും കാറില ക്യ�ാം;എ�ാല്
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അവരെ്��ാം കാറുകള�ം വാഹന�ള�ം െമാൈബൽ
േഫാണുകള�ം േപാെലയു�വവാ�ിെ�ാടു�ാൻ
വ��ിസ�ാത���മി�.കു�ികെള ധര�്കാര��ള്
പഠി�ി�ാനും മിടു�രാ�ാനും മാതാപിതാ�ള�്്
വ��ിസ�ാത���മു�.്കു�ികൾ മുതിരുേ�ാൾ,
അവര�് അ്��ാനി� സ്��ു�ാ�ുവാനും
മാതാപിതാ�ള�ം മ��ം െച���തുേപാെല

ധര�്ശാസ�്തപരമായി ത�ള�െടആവശ��ള�്്
പണംചിലവാ�ാനും കാർ വാ�ാനുെമാെ�

സ�ാത���മു�.്

കു�ികള�െട ലിംഗം,സൗ�ര�ം, നിറം, െതാഴില്
അഭിരുചി,വിേനാദഅഭിരുചി,ആയു�,്ബു�ിശ�ി,
ഓര�്ശ�ി,കായശ�ി (ആേരാഗ�ം)തുട�ിയവ
ജ�ഗുണ�േളാെട കു�ികെളസൃഷട്ി�ി���ത്
ൈദവമാെണ�ും, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയുമായൈദവ�ിന്
തെ�കു�ികള�െട േമല മ്ഹാപ�തികള�െ��ും,
അവമന�ിലാ�ാെതയും,കു�ികള�് ൈ്ദവം

നലക്ിയിരി�ു�വ��ിസ�ാത����െള നിേഷധി��ം,
കു�ികള�െട കാര��ില ൈ്ദവ�ിനു�പ�തികള�്്
വിഘന്മു�ാ�ു� രീതിയിൽ �പവര�്ി�ുവാൻ
മനുഷ�മാതാപിതാ�ള�് അ്വകാശേമാ

അധികാരേമാ ഇ�ാെയ�ര�്ം.കു�ികള�് ഭ്�ണം,
വസ�്തം, ധര�്ശാസ�്തപരമായ വിദ�ാഭ�ാസം

തുട�ിയവയ�് സ്ൗകര�ം
െചയത്ുെകാടു�ുെകാ�ും, േരാഗ�ിന്
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ചികി�ി�ു�തില സ്ഹായി��െമാെ�
മാതാപിതാ�ള�െട വാ�ല�െ�

പരിമിതെ�ടുേ��ിവരും ! ഉദാഹരണ�ിന്
കു�ികള�് വ്ാഹനം വാ�ിെ�ാടു�ുേ�ാള,്

അവര�് ന്ട�ു േപാകാനും നട�യുെടസുഖ�െള
ആസ�ദി�ുവാനും, �പകൃതി ഭംഗിആസ�ദി�ാനും,
�പകൃതിയുമായി െപാരു�െ�ടാനുമു�

അവകാശെ�മാതാപിതാ�ള ന്ിേഷധി�ു�ു.
തീര�്ി�, മാതാപിതാ�ള�െട ദുര�്ടപടി അവെര
മടിയ�ാരുംഅലസ�ാരുംആ�ിേയ�ാം,സ�ഭാവ
ദൂഷ��ള��ാ�ിേയ�ാം.തീര�്ി�,സമൂഹ�ിൽ
ഒരു കാര�വുമി�ാെതവാഹനവര�്നവും,അധിക
ഇ�ന�ിലവും,അധികവാഹനഅപകട�ള�ം

ഉ�ാകു�ു. േറാഡുകളിൽഅധികതിര�ു�ാകു�ു.
ആവശ�മി�ാ�പാതകള�ം വാഹന�ള�ം ഭൂമിെയയും
വസത്ു�െളയുംഊർ�െ�യും മ��ം ദുരുപേയാഗം

െച�ലാണ.് ഭൂമിയിെല�ുംഈ ദുരവ�
വര�്ി�ിരി�ുകയാണ.്

കു�ികള�് അ്ഭിരുചിെ�ാ�സ്�യം െതാഴിൽ
കെ��ാനും സ�യംസ�ാദി�ാനുമു�

മാര�്�െളതട�െ�ടു�ു�ത മ്ാതാപിതാ�ള�െട
അധമ വാ�ല�ം കൂടിയാണ.്കു�ികള�് പ്ണം
െകാടു�അ്വെര മദ�പി�ി�ു�തും
മാതാപിതാ�ളാണ.്... െകാടും ഭീകരരായ
ഭരണാധികാരികള�മാണ.്കു�ികൾത�ിലു�
അസമത�വും കു�ികള�െടയും കു�ികെള
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ഉപേയാഗെ�ടു�ിെ�ാ� മ്ുതിര�്വരുെടയും
മ�രചി�കള�ം സാമൂഹ�ജീവിതെ�ഏ�വും
അധമമാ�ിയിരി�ു�ു. ഭൂമിയിെല�ും േമ�ടി
ദുരവ�കള�് വ്ി�ു പാകുകയും വളര�്ുകയും
െച��� മാതാപിതാ�െളയും ര�കര�്ാ�െള�ു

കരുതു�വെരയും,അവെയ�ാം ക�്
േകാമാളികെളേ�ാെല വര�്ി�ു�
ഭരണാധികാരികെളയും ശി�ിേ�േ� ?

മ�ള�് ഫ്ാകട്റി ഉ�ാ�ിെ�ാടു�ാനും,
ക�വട�ാപനം ഉ�ാ�ി നലക്ാനും,അവര�്ു
താമസി�ാന �്പേത�കം വീടു�ാ�ി നലക്ാനും
മാതാപിതാ�ള�്ും ര�കര�്ാ�ള�്ും
അവകാശേമാഅധികാരേമാ ഇ�ാെയ�ാണ്

വ��മാ�ിയത.്അധിക ധനെ�മാതാപിതാ�ൾ
എ�ു െച�ണം ?
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(9) മരി�ുേ�ാൾസാധി�ുെമ�ിൽ
സ��ക്ൂെട െകാ�ുേപാകാനും ;
മരി�ാതിരി�ാൻ �ശമി�ാനുമു�

വ��ിസ�ാത���ം

ഏെതാരു വ��ി�ും,അവര മ്രി�ുേ�ാള,്
സാധി�ുെമ�ില സ്��ക്ൂെട െകാ�ുേപാകാനു�
വ��ിസ�ാത���ം ൈദവം നലക്ിയി���.്കു�ികള�്ും
ബ�ു�ള�്ും താൻആ�ഗഹി�ുംേപാെലസ��്
നലക്ണെമ�ആ്�ഗഹി�ു�വര�് ഒ്േര വഴി
മരി�ാതിരി�ുകഎ�താണ.് മരി�ാതിരി�ാൻ
�ശമി�ാനു�വ��ിസ�ാത���വുംഅവര�്ു� !്

മരി�ാതിരി�ാൻസാധി�ി�എ�ു
പറയുേ�ാൾ,ത�ളാരും േകമര�ാഎ�ും,
മഹാശ�ിയായൈദവം നലക്ിയാൽ മാ�തേമ
ഏെതാരാള�്ുംഎ�ിനുംഏതിനുംശ�ി
ഉ�ാവു�ു��എ�സത�ംഅംഗീകരി�ാനും
ത�ാറാവണം;ൈദവ�ിെ�പ�തികെള
അറിയാനുംഅതനുസരി� ജ്ീവി�ാനും

ത�ാറാവുകയും േവണം.

ഞാൻഞാൻഎ�ത്െ�ശരീരെ�യും
േചര�് പ്റ�ുെകാ�ിരി�ു�വ��ി�്
മരണ�ില ശ്രീരം േപാലും ഉേപ�ി�ാെത
തരമി�. മരണേ�ാെട കൂെട െകാ�ുേപാകാൻ
കഴിയാ�വയുെട േപരില അ്വകാശ�ൾ
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ഉ�യി�ാൻവ��ി�അ്വകാശമി�.എ�ാൽ
ഏെതാരാള�െടയും മരണേശഷംഅയാള�െട
സ��ിെല െചറിെയാരു ഭാഗ�ിന്

പിനഗ്ാമികള�് ൈ്ദവം /ശാസ�്തംഅവകാശം
നലക്ു�ു�.്അതപ്ി�ീട വ്ിസത്രി�ു�ു�.്

മെ�ാരാള�േടത എ്�ു നി�ൾകരുതു� ഭൂമി,
അയാള�േടത�എ�അ്യാൾ

മരി�ു�േതാെടയ�ിലും നി�ള�്ു
മന�ിലാകു�ു.നി�ള�േടെത� ന്ി�ൾ
പറ�ുെകാ�ിരി�ു� െക�ിടവും

സ��ുകള�െമാെ�
നി�ള�േടതായിരു�ിെ�� ന്ി�ള�െട

മരണേ�ാെട മ���വര�്ു മന�ിലാകു�ു.

ഞാൻഞാൻഎ�ു പറ�ുെകാ�ിരി�ു�
ശരീരം േപാലുംസ��മെ�� മ്രണേ�ാെട
വ��മാകു�ു.അ�െനയിരിെ�,
എ�ാവരുെടയുംസുഖ�ിനായും

സേ�ാഷ�ിനായുംൈദവംസൃഷട്ി�ി���തായ
ധനെ�ദുർവിനിേയാഗം െച��കേയാ,ചൂഷണം
െച��കേയാ,പൂഴ�്ി വയ�്ുകേയാ െചയത്ാൽ

െകാടും ദാരി�ദ�വും േരാഗ�ള�മു�
മറുജ��െളൈദവംശി�യായി നലക്ിയാേലാ ?
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ധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ�വാ�ല�ം കു�ികള�്ു
നലക്ിയതിെ� േപരിലും മ��ം നി�ൾ
ശി�ി�െ�ടുേ�ാള,്കു�ികൾ ഉളെ്�െട
യാെതാരാള�്ും നി�െള ര�ി�ാന്
കഴിയു�ത�. മഹാനീതി ശാസ�്തംഎ�
അ��ായ�ിൽവിശദീകരണമു�.്

(10) സ��ുെകാ� ക്ു�ികൾ
ഉള ്െ�െടയു�അന�െര

േ�ദാഹി�ാതിരി�ാനു�വ��ിസ�ാത���ം

ജീവിതെമ�ത ഒ്രു ച�കം കൂടിയാണ.്ജനി�ും,
ജീവി�ും, മരി�ും, പുനര ്�നി�ും, ....എ�ി�െന
ഓേരാ ജീവാ�ാവും 100തവണപുതിയ പുതിയ
ജ��െളഎടു�ുെകാ� വ്�ത�സത്�ള�ം
ൈവവിധ��ള�മായആന��െളഅറിയുകയും
അനുഭവി�ുകയും േവണം.അടി�ാനപരമായി
യാെതാരു ജീവാ�ാവിനും അഥവാ യാെതാരു
മനുഷ�നും ത�ള�െട മാതാപിതാ�ള�മാേയാ

സേഹാദര�ള�മാേയാകു�ികള�മാേയാബ��ളി�.
ജീവിത ച�ക�ിൽ, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും

മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാേദവിയുെട
മഹാനീതിശാസ�്തമനുസരി� ജ്നന�ള�ം
പുനര ്�നന�ള�ം നട�ു�ു.ത�ള�െട

കു�ായി� ൈ്ദവം സൃഷട്ി�ി��� ജീവാ�ാവിന്
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ആന�ം നല ്കാനു� �ശ�യ�്ിടയിൽ ,ത�ള�െട
മാതാപിതാ�ള�ം,ത�ള�ം ത�ള�െട കു�ും,
ത�ള�െട കു�വ്ളര ്� യ്ൗ�ന�ിൽ 
എ�ുേ�ാൾ വിവാഹം കഴി�ുകയും

കു�ു�ാവുകയും െചയത്ാൽ ത�ള�െട
കു�ിന ്െറ കു�ുെമ�ാം യഥാര ്��ിൽ 
മഹാമാതാവായ മഹാേദവിയുെട മാ�തം

കു�ു�ളാെണ�മൂലസത�ം തിരി�റിയണം.
കു�ിെന മഹാേദവി മരി�ി�ുേ�ാൾ , മഹാനീതി
നിര ്�ഹണ�ിെ� ഭാഗമായി പുതിെയാരു ശരീരം
നല ്കാനു�പുറ�ാടാണ അ്ഥവാ പ�തിയാെണ�്

തിരി�റിയണം.

ഈയു�വന ്െറഅ�ന,്തന ്െറ മ�ളില ്
ഈയു�വേനാട �്പേത�കസേ്നഹവും വാ�ല�വും
ഉ�ായിരു�ു.അ�െനപാടുേ�ാഎ�ു േചാദി�ാല ്,
മഹാനീതിപതിയായൈദവംഅ�രംഅടു�ം
മാതാപിതാ�ളിലും കു�ികളിലും മഹാനീതി
നട�ി�ിന ്െറ ഭാഗമായി ജനി�ി�ു�ു�.്

ചിേലട�ളില ്മൂ�കു�ികള ്�ക്ൂടുതല ്കുടുംബ
ഉ�രവാദി��ള ്ഏെ�ടുേ��ി വരു�ത്
�പസത്ുത മഹാനീതി നട�ി�ിന ്െറ ഭാഗമാണ.്

മഹാസമത�ംആന�കാര��ില ്എ�ാ മനുഷ�ര ്�ും
100ജ��ളിലൂെട ലഭ�മാവുകഎ�തിലാണ്
കാര�മു�ത.്ഇ�െ�ജ��ിെല മൂ�കു�ി,
അടു�ജ��ില ്മെ�ാരു കുടുംബ�ിെല മ��
കു�ിേയാഇളയകു�ിേയാആെയ�ു വരും.
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മു�ീം മത�ിൽ െപ� ജ്ീവി�അ�ൻ, മരി�� കഴി�്
പുനര ്�നി�ത അ്ടു�ു� ഒരു ഹി�ുനായർ
കുടുംബ�ിലാണ,് 2009ജനുവരിയില ്സുമാര ്25
വയ��� െചറു��ാരനായിരി�ു�ു.

ഓംകാരനീതിശാസ�്ത കാര��ള ്ഈയു�വെന
പഠി�ി�ു�തിന ്െറ ഭാഗമായും,എ�ിലൂെട

മ���വെര പഠി�ി�ു�തിന ്െറ ഭാഗമായും ഏതാനും
േപരുെട മു���െള മഹാേദവിഅറിയി�തില ്

ഒ�ാണത.്എേ�ാട �്പേത�കസേ്നഹ
ബഹുമാന�ള��ായിരു�എന ്െറസുഹൃ�ിന ്െറ
പിതാവ മ്രി�,് പുനര ്�നി�ത സ്ുഹൃ�ിന ്െറ തെ�

മകളായാണ.്ജവഹര ്ലാലിെന (െന�ഹു) ഒരു
അറബിയായിഅബുദാബിയില ്വ�� ക�ു.

ഈഴവരുെട േനതാവായി� ഈ്ഴവരും മ���വരും
അധഃപതി�ി� നാരായണഗുരു േകരള�ില ്തെ�
മു�ീം െചറു��ാരനായി ജീവി�ു�ു.ഹി�ുനായർ
േനതാവായ മ�ം, ലിബിയഎ�ആ�ഫി�ന ്രാജ��്
ഒരു മു�ീമിന ്െറ െവ�ാ�ി േപാെല ജീവി�ു�ു
(അടു�കാല� മ്രി��; പുതിയഅവ�
തൽ�ാലംഅറിയി�.ഇഎംഎസ,്കാറൽ

മാർകസ്ിെ� പുനര ്�നനമായിരു�ു. മാർകസ്ിെ�
സഹകാരിയായഏംഗല ്സ,്ഇതാ േകരള�ില ്

ബഹുഭാര�ത�െ�യും, ദയാവധെ�യും,ൈ�കസത്വ
സഭകള�െടസ��ിെനയുെമാെ�നിയമ�ിലൂെട

നിയ��ി�ാനാവുെമ�ു കരുതിെ�ാ�്
വയ��കാല�ും തനി�ാവുേ�ാെലെയ�ാംഊ�ം
കാ�ിയിരി�ു�ു.എ�ുെകാ� ദ്യാവധം
അനുവദി�ാം എ�തിെനശാസ�്തീയമായി
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വിശദീകരി�ാന ്അേ�ഹ�ിനും അേ�ഹ�ിനു ജയ്
വിളി�ു�വര ്�ും കഴി�ി�ി�.

(വി.ആർ.കൃഷണ്�രായ പുനർ�നി�എംഗൽസ്
അടു�കാല� മ്രി��.). ദയാവധെ�ൈദവം

അനുവദി�ു�ു� എ്�തിെന
ധര ്�ശാസ�്ത�ിെലയും നീതിശാസ�്ത�ിെലയും
നിയമ നിര ്�ാണംഎ�അ��ായ�ില ്ഈയു�വൻ 
ശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���.് ദയാവധെ���ി
പതിവുേപാെല �കിസത്ുമതവും ഇ�ാം മതവും മ��ം
എതിര ്�ു�താണ.് ദയാവധം,സ�യം േഭാഗം

േപാേലയു�കാര��ളില ്മത�ള�ം മതേനതാ�ള�ം
അ�െനപറയു�േ�ാ ഇ�െനപറയു�േ�ാഎ�്
�ഗ�ം വായി�ു�വര ്േചാദി�രുത.്അവമത�ൾ 

മാ�തമാണ,്ശാസ�്തമ�. മത�ളിെല
േഭാഷ�്ുകള�മായിശാസ�്തെ�താരതമ�ം
െച�രുത.് മതേനതാ�ൾസ�യം േഭാഗം
െച���ിെ��ിൽ അതിെ�അര ്�ം
സദാചാരശാസ�്തം െത�ി� അ്വരിെല ഒരു

വലിയകൂ�ർസ�്തീകള�മായിബ�െ�ടു�ുെവ�ാണ.്
പിതാവായൈ�ക�ിെ� മണവാ�ികളാകാൻ
നട�ു�പാവ�െളശരിെവയ�്ു�വരാണ്
പുേരാഹിതർ.അ�രം കാര��ള ്മാ�ിവ�്
പറ�ുവ�തു തുടരാം. മുന ്സൃഷട്ിച�ക�ളില ്
വിഘേ്നശ�രപദവി വഹി�ഏതാനും േപര ്സമാന
ശരീരികളായബു�ിജീവികള�ം ഇടതുപ�
േനതാ�ള�ം സമുദായ േനതാവുെമാെ�യായി

േകരള�ില ്തെ�യു�.്തല ്�ാലംഅവരുെട േപര്
െവളിെ�ടു�ു�ി�. മു���െളസംബ�ി�
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വലിയ െവളിെ�ടു�ലുകള ്�ഗ��ില ്േവെറയുമു�.്
പുനര ്�നി�� ജീവി�ു�വരായ വ�ഭായ്
പേ�ലിെനയും,ആദിശ�രെനയും, പലേ�ാഴും
കാണു�ുെവ�ില ്ബു�ന ്െറ ശിഷ�നായ
ആന�െനയും, െലനിെനയുംഈയു�വന ്

മി�േ�ാഴും കാണു�ു. പുനര ്��കാര��െള
ശാസ�്തീയമായി െതളിയി�ാന ്,ഈ�ഗ��ിെല
ശാസ�്തീയത�ം മാ�തം മന�ിലാ�ിയാല ്മതിയാകും.

മഹാനീതിശാസ�്തം എ�അ��ായ�ിൽ
മഹാപുനര ്��സി�ാ�െ�വിശദീകരി�ി��മു�.്
ൈവകാെത മായ �പത��മാകുംഎ�ിരിെ�,
നാ�ി�ടി� യ്ാെതാരാള�ം െവറുെത പാപം

വര ്�ി�ിേ��.

ഒരു നീ� മുഖവുര െകാടു�ത മ്ാനുഷിക
ബ��െളശരിയായി മന�ിലാ�ാൻ മുതിർ�വർ 
�ശമിേ��ു�തി�ാണ.്ആന�ം, പരമാന�ം,
മഹാന�ം, ലിംഗം, മഹാലിംഗം എ�അ��ായം
പഠി�ുേ�ാള ്,കു�ികള�െടസൃഷട്ിയില ്
മാതാപിതാ�ള ്�യ്ാെതാരു പ�ുമിെ��്
സുവ��മാകു�താണ.്ൈദവ�ിന ്െറ

കു�ു�ളായവെര പരിചരി�ാൻൈദവ�ിന ്െറ
തെ�കു�ു�ളായവര ്�അ്വസരം കി��േ�ാള ്,
പരിചരിേ��ത ധ്ര ്�ശാസ�്തപരമായി�ാവണം.
ത�ള ്�ു േതാ�ിയതുേപാെല പരിചരി�ാൽ ,അത്
കു�ു�ള�െട മഹാ�സഷട്ാവും മഹാര�കയും
മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായൈദവേ�ാടു
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കാ���അ�കമംആയി ഭവി�ു�താണ.്അേനകർ
അ�രംഅ�കമം കാ���ു; പാപ�ള�ംൈദവ
ശി�കള�ം പിടി�� വാ�ുനന്ു�.്അതിന്

മാ�മു�ാവണം.

വിദ� തെ� മഹാധനം എ�ും,വിദ� െകാടു�ുേ�ാറും
ഏറിടു�താണ എ്�ും പറയുേ�ാൾ,

മാതാപിതാ�ള�ംഅ��ാപകരുംസമൂഹവും ഇ�ു
െകാടു�ു� (അ)വിദ�കെള�ാം േചര ്�്

ഭീകരവാദ�െളവര ്�ി�ി�� െകാ�ിരി�ുകയാണ !്
മഹാ�പപ��ിന ്െറസൃഷട്ി�ായും

മനുഷ�രുെട ജീവിതാന��ിനായുംൈദവം
ആവിഷ�്രി�തായ മഹാശാസ�്തം മാ�തമാണ്

വിദ�,അതു മാ�തമാണ മ്ഹാധനം.
വസത്ു�ളിെലശ�ികള�െട �പവര ്�നെ�
നി�യി�ു�ശാസ�്തപാഠ�െളയാണ വ്ിദ�
െകാ�അ്ര ്�മാ�ു�ത.്ശാസ�്ത പാഠ�ള ്
പഠി�ുേ�ാള ്,ത�ള�െട ജീവിത�ിന്

ആവശ�മായധനവുംആന��ള�ംഅ��ാനി��
േനടുവാന ്കു�ികള ്�ുകഴിയു�ു.വിദ� കൂടുതൽ 

ലഭി�ുേ�ാറും, െകാടു�ുേ�ാറും
ശാസ�്തസൗകര��ള�ംആന�കാര��ള�ം
സമാധാനവും ജീവിത�ിൽ ഏറു�താണ.്
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കു�ികള ്�ും മ���വര ്�ും വിദ� െകാടു�്
സഹായി�ുകഎ�തിന��റം ധനം െകാടു�ു

സഹായി�ുകഎ�ത മ്ാതാപിതാ�ള ്ഉള ്െ�െടയു�
വ��ിയുെട ഉ�രവാദി�മ�.

കു�ികെളസ�യംഅ��ാനി� ധ്നം േനടിെ�ാ�,്
ആ�സംതൃപത്ിേയാെടയും

ഊര ്�സ�ലതേയാെടയും ജീവി�ാൻ അനുവദി�ുക.
അവെര േ�ദാഹി�ാതിരി�ുക.ൈദവംഅവര ്�ായി

ഒരു�ിയിരി�ു�പ�തികള ്�ത്ട�ം
ഉ�ാ�ാതിരി�ുക. മാതാപിതാ�ാള�ം മ��ം

തട�മു�ാ�ുേ�ാള ്ഓംകാരനീതിശാസ�്ത �പകാരം
മറുജ��ളില ്അവര ്�വ്ിപരീത പരിത�ിതികെള 
ൈദവം നല ്കുേ�ാള ്,അവെര േ�ദാഹി�ു�ത്

മാതാപിതാ�ളാണ,്അ�ശ�യും
അമിതവാ�ല�വുമാണ.്വ��ിയുെടസ�ഭാവ�ള�ം

ജീവിത �പവര ്�ന�ള�ം േമാശമാവാൻ
മാതാപിതാ�ള�െടയുംബ�ുജന�ള�െടയും മ��ം
നടപടികൾ കാരണമായാൽ ,കാരണ�ാരായ

മാതാപിതാ�െളൈദവം ശി�ി�ു�താണ.്ഞ�ൾ
അതു െചയത്ു,ഇതു െചയത്ു,എ�ി��ം കു�ികൾ 
ഉ�രവാദി�ംഇ�ാ�വരായിഎ�ു പറ�്
കു�ികെളശാസി�ുകയും,കു�ികൾ കു�ം

െചയത്തായി മാതാപിതാ�ൾ കണ�ാ�ുകയും
െച��േ�ാൾ,യഥാര ്��ില ്അതു െചയത്ും ഇതു

െചയത്ും കു�ികെള േമാശെ�ടു�ിയതും
േമാശെ�ടു�ു�തും മാതാപിതാ�ള�ം
ബ�ുജന�ള�ം സമൂഹവുമാണ.്
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ഭി��ാർനാ�ിലു�ാവു�ത ന്ാ��കാര ്�്
അപമാനമാണ എ്�തുേപാെല, ഭി��ാർ 

വീ�ിലു�ാവു�ത വ്ീ��കാര ്�ുംഅപമാനമാണ.്
ഇ�െ�മാതാപിതാ�ളില ്ഏെറയുംഅമിത
വാ�ല��ിലൂെട,കു�ികെള ത�ള�േടെത�്

െത�ി�രി�ുകയും,കു�ികെള
ഭി��ാരാ�ുകയുമാണു െച���ത.്

തനി� ൈ്ദവം നല ്കിയബഹുൈവവിധ�
കാര��ള�െട ഇടയിലും കു�ികേളാട െ്പരുമാേറ�ത്
എ�െനെയ� േ്ബാ��െ�ടു�ിയ ഒരു ഭൂമ�ൻ ,
ഭൂമിയിൽ ജീവി�ിരു�ത അ്ടു�കാല�ാണ.്
എം.െക.ഗാ�ി.അേ�ഹം തന ്െറ കു�ികെള

�പധാനമ��ിയാ�ാനും �പസിഡന ്റാ�ാനും നട�ി�.
ദ�ിണാ�ഫി�യിൽവ� ക്ു�ികെള

ധര ്�ശാസ�്തപരമായി വിദ�ാഭ�ാസം െച�ി�ാൻ ആ
പിതാവ പ്ാടുെപ�ത ച്ി�റയ�. മാതാവായ

കസത്ൂര ്ബയുംഅേതേപാെലേയാഅതിേലെറേയാ
െചയത്ു. ഗാ�ിയുെട മ�ളായിഅറിയെ��വർ 

ഭരണകൂട�ിന ്െറസാരഥികളായി
മാറിയിരു�ുെവ�ിൽ , ഗാ�ിയുെട േപരിന േ്ദാഷം
കൂടി ഭവി�ുമായിരു�ു;അേതസമയംതനി�്

േപരുേദാഷം ഉ�ാവാതിരി�ാൻ അേ�ഹം മന��ര ്�ം
�പവര ്�ി�തുമ�.അേ�ഹെ� �പേത�ക
ചുമതലകേളാെട ഭൂമിയിേല�യ�ൈദവം,

അേ�ഹവും യാെതാരാള�മറിയാെതഅേ�ഹെ�
നിയ��ി�� േപാ�ു,ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.
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ൈദവ�ിന ്െറ മഹത�ം തിരി�റിയുവാനും
ൈദവീകമായി ജീവി�ുവാനും അേ�ഹ�ിനു

കഴി�ു. ഗാ�ിെയേ�ാെലയും
കസത്ൂര ്ബെയേ�ാെലയും മാതൃകകളായി
ജീവി�ുവാന ്സമൂഹ�ിെലഓേരാ

മാതാപിതാ�ള ്�ും കഴിയണം.കസത്ൂര ്ബെയയും,
ഗാ�ിെയയും ഉദാഹരണ�ിലൂെട ചൂ�ി�ാ��വാൻ

ഈയു�വന ക്ഴി�തഅ്വർ അ�്
ഉ�തമൂല��േളാെട ജീവി�തുെകാ�ാണ,്
വ��ിസ�ാത���െ�യും,സൃഷട്ിപരമായ
വിധിെയയും�ിതിപരമായ വിധിെയയും
അടി�ാനമാ�ിൈദവംഅ�െന

ജീവി�ി�തുെകാ�ാണ.്ൈദവ�ിന ്െറ മഹാ
ആവിഷ�്ാരമാണെത�ഈ്യു�വന ്

ഇെതഴുതുേ�ാള ്മാ�തം ഓര ്�ു�ു,അറിയു�ു.

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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ത�ള�െടകു�ികളായിൈദവം ജനി�ി�വെര
ഏ�വും ഉ�മരായി വളര ്�ു�ഒരു

കാര��ിൽ മാതാപിതാ�ള ്�ദ്ിവസവും
ത�േളാടു തെ�മ�രി�ാം.അടു�
വീ��കാെരതാരതമ�ം െചയത് മ്�രി�രുത.്

മാതാവിന ്െറയുംപിതാവിന ്െറയും
ഉ�രവാദി��ള ്എെ��ാമാെണ�്
�ഗ��ില ്വിശദീകരി�ി���.്കു�ികള ്
ഉ�മരാവുേ�ാള ്,ത�ള ്�ും

സമൂഹ�ിനുംഅവെര�ാം �പിയെ��വരായി
മാറു�ു.അതാണൈ്ദവം ഇഷട്െ�ടു�ത.്

കു�ികളിൽ സ�ാ�ശയശീലംവളര ്�ു�തിനു
പകരം പണം െകാടു�ുംസുഖവസത്ു�െള 
െകാടു�ുംഅവെര േമാശെ�ടു�ുേ�ാൾ ,
സമൂഹ�ിൽ വൃ�ഭവന�ൾ ആവശ�മായി
വരു�ു.കൂടുതൽ കൂടുതൽവൃ�ഭവന�ൾ 
ആവശ�മായി വരു�ു.അടി�ാനപരമായി,

െത�� െചയത്ത ക്ു�ികള�മ� .!
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കു�ികളിൽ മത ചി�കള�ം രാഷ�്ടീയ
ചി�കള�െമാെ� െചലു�ി പാപം വര ്�ി�ി�തിൽ

മാതാപിതാ�േള�ാള ്പാപം െചയത്ത്
മതേനതൃത��ള�ം രാഷ�്ടീയ േനതൃത��ള�മാണ.്
ഭീകരവാദെ���ിയു�അ��ായ�ളിൽ

വിസത്രി�ിരു�ു.ൈവകാെത മായ �പത��മാകും
എ�ിരിെ�അ�രം കാര��ളില ്പുതിയ

കുണഠ്ിത�ള ്േവ�തി�.

ധര ്�ശാസ�്തവിരു�മായി കു�ികെള മാതാപിതാ�ള ്
വളര ്�ു�തിെനതടയാന ്കൂടിയു�താണ്

ൈദവീകമായ ഗുരുകുലസ��ദായം.ആൺ കു�ികെള
ഗുരുകുല�ില ്അയ� അ്വിെട കൃഷിെചയത്ും

െതാഴിലുകള ്െചയത്ും പരിശീലി�ുകയും കൂ��ിൽ 
ശാസ�്തപാഠ�ൾ പഠി�ുകയും െച���

രീതിയാണത.്ബാല േവലയ�അത.്ബാല�ാെര
േവലകൾ/െതാഴിൽപഠി�ി� ഏ്�വും

േയാഗ�രാ�ു�മഹാേവലയാണ.്സ��ുെകാ�്
കു�ികൾ ഉള ്െ�െടയു�അന�െര

േ�ദാഹി�ാതിരി�ാനു�വ��ിസ�ാത���െ�,
ൈദവം, മാതാപിതാ�ള ്ഉള ്െ�െടയു�എ�ാവര ്�ും
നല ്കിയി���.് മാതാപിതാ�ള ്ഉള ്െ�െടഏെതാരാള�ം

ധര ്�ശാസ�്തപരമായി മാ�തം സ��്
ഉപേയാഗിേ��തു�,്എെ��ാൽ 
നി�ള�േടെത� ധ്രി� ന്ി�ള�െട പ�ല ്

സൂ�ി�ി���സ��ിന ്െറ യഥാര ്�അവകാശി
ൈദവമാണ.്ഈഅ��ായ�ിെല (8)◌ാം വിഭാഗ�ില ്
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വിസത്രി�ി���.്ൈദവ�ിന ്െറസ��,്
യാെതാരാള ്�ും ത�ള ്�ു േതാ�ിയതുേപാെല

ചിലവഴി�ാനു�ത�, ധര ്�ശാസ�്തപരമായി�� മാ�തം
ചിലവഴി�ാനു�താണ.്

ധര ്�ശാസ�്ത വിരു�മായിൈദവ�ിന ്െറ
കു�ു�െളവളര ്�ു�വെരൈദവം
ശി�ി�ു�താണ.് മു� വ്��ികള�െട

പുനര ്���െള��ി വിസത്രി�ുകയു�ായി.
കു�ികെള വളര ്�ു�മാതാപിതാ�ള ്�്
മരി�ാതിരി�ാനു�വഴികള ്അറിയി�ാ
എ�ിരിെ�യും, (ശരീരം) മരി�ുെമ�ത്
മനുഷ�ശരീരം സ�ീകരി�ു�പരമശിവനും,
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി�ും കൂടി
ബാധകമാെണ�ിരിെ�, മാതാപിതാ�ൾ
ജാഗരൂകരാവണം. േമാ�ംഎ�അ��ായം
ഒരാവര ്�ികൂടി വായി�ു�തു ന�താണ.്
ധര ്�ശാസ�്ത വിരു�മായി ജീവി�ു�
മാതാപിതാ�െളയുംഏെതാരാെളയും

മഹാനീതിപതിയായൈദവം െവറുെതവിടി�. മഹാ
പുനര ്��സി�ാ�ം �പകാരം ലഘുേവാ മധ�മേമാ
കടു�േതാആയവിപരീത പരി�ിതികളിൽ 
പുനര ്�നിേ��ി വരു�താണ.് നമു�ു നാേമ
പണിവതു നാകം, നരകവുംഅതുേപാെലഎ�

വരികൾസത�മാകു�താണ.്
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ആവര ്�ി�ു�ു....എ�തകടു�പാപിയും
ൈദവ�ിനു തന ്െറ കു�ാണ.്

മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി, പരമശിവനിലൂെട
ശി�കൾ നല ്കിയും പാപികെള തിരു�ു�താണ.്
മഹാവാ�ല�വും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി
കു�ു�െളവാരി��ണരു�തുമാണ.്

മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി,ശി�ി�തിനു
േശഷവും, പാപം െചയത് വ��ികൾശി�കെള
അനുഭവി� േ്യാഗ�രായ േശഷവും മാ�തമാണ്

മഹാമാതാവായ മഹാേദവി മഹാവാ�ല�ം നല ്കു�ത്
എ�തറിയണം.

ൈദവ�ിെ�കു�ു�ളായകു�ികൾ 
ഈയു�വേനാട പ്ിണ�ിേയാ ?

ഞാൻ പാവമാണ.്ശാസ�്തംൈദവ�ിേ�താണ.്

അതു േക� ൈ്ദവ�ിേനാട പ്ിണ�രുത,്
അ�െനെചയത്ാൽ,നി�േളാടുഞാൻ
പിണ�ും.നി�ള�െട ന�തിനു േവ�ി
മാ�തമാണ ൈ്ദവംസാ��ികശാസ�്തം
ഉൾെ�� ധർ�ശാസ�്തെ�യും

മഹാനീതിശാസ�്തെ�യും ഒരു�ിയി���ത.്
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ഇ�െ�േലാക�ിൽ ദരി�ദ ഭവന�ളിൽ ജനി�
കു�ു�ളിൽ വളെരേ�ർ ,ത�ൾ സ��രായ

മാതാപിതാ�ള�െട കു�ു�ളായി
ജനി�ിരുെ��ിൽ എ�ു ചി�ി�അവസര�ൾ 
ഉ�ായിരി�ും.ഇ��യിെലസ��രായ ഒരു
ദ�തികള�െട കു�ു�ളായി ജനി�ാൻ 
േകാടി�ണ�ിന ക്ു�ു�ൾ
ത�ാറാവു�തിെന��ി ചി�ി�ുക.

ന� ഗുണ�െളെ�ാ� ൈ്ദവ�ിനു വളെര
�പിയെ��വരായ ഒരു ദ�തികൾ,സാ��ിക 
ദാരി�ദ��ിലാെണ�തിെ�അടി�ാന�ിൽ
അവരുെട കു�ായി� ജ്നി�ാൻ യാെതാരു

കു�ു�ള�ം ത�ാറാവാ�ിെന��ി ചി�ി�ുക...

കടു�ദാരി�ദ��ിൽജനി�വരുംവിപരീത
പരി�ിതികളിൽജീവി�വരുമായഅേനകർ
കഠിനമായഅ��ാനം െകാ�ാണ സ്��രായത്
എ�വസത്ുതെയഗൗരവമായികാണണം.

വലിയസ��രുെട കു�ികളായി ജനി�വര ്�്
ദരി�ദരായ മാതാപിതാ�ള�െട കു�ികളായി

ജനി�വരില ്നി�ും ശാരീരികമായിഅവയവ�ൾ
കൂടുതേലാ കുറേവാ ഇ�. ലിംഗം,സൗ�ര�ം, നിറം,

ബു�ിശ�ി,തുട�ിയ ജ�ഗുണ�ളില ്സ��രുെട
കു�ികള�ം ദരി�ദരുെട കു�ികള�ം ത�ില ്

അടി�ാനപരമായി വ�ത�ാസമി�.സ��രുെട
കു�ികേളാട അ്സൂയെ�ടു�വര ്വളെരയു�.്
യഥാര ്��ില ്ആകു�ികേളാട സ്ഹതാപവും
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കരുണയുമാണ േ്വ�ത.്അവരുെട മാതാപിതാ�ള�ം
സമൂഹഭരണകൂടവുംഅവേരാട ക്ടു�അനീതി
കാ�ിയിരി�ുകയാണ.്സ�ാ�ശയശീല�ിലൂെട
സ��മായിഅ��ാനി� ധ്നം സ�ാദി�ു�വരുെട
േയാഗ�ത േമ�ടി കു�ികള ്�ി�.അവരുംഅവരുെട
മാതാപിതാ�ള�ം ഓംകാരനീതിശാസ�്ത�പകാരം

ശി�ി�െ�ടുേ�ാൾ ,അവർ േനടിയി��� പുണ�െ�
മാ�ിനിര ്�ിയാൽ, മ���വരുെടഅസൂയയും
ശാപവചന�ള�ം മാ�തമാണ അ്�വര ്�ക്ടു�
ശി�കളിൽഇളവു നല ്കു�ത.്സഹതാപവും
കരുണയും ധര ്�ശാസ�്ത ഉപേദശ�ള�ം നല ്കി

തിരു�ാൻ �പവര ്�ി�ാൻ കഴിയുമായിരു� പലരും
അതു െച�ാെത,സ�കാര�മാേയാ പരസ�മാേയാ

അസൂയകള�ം ശാപവചന�ള�ം പുലര ്�ി, ഒരു ചിലർ 
സൂ�ത�ിൽധനം ത�ിെയടു�ാനും.അവരറിയാെത
അവർ െപാതുസമൂഹ�ില ്നി�ും ഒ�െ���.സ��ർ 

എെ�ാരു വര ്�മായി മാറു�ു.സ��രായ
മാതാപിതാ�ള�െടഅ�ശ�മായ െപരുമാ�ം െകാ�്
അവരുെട കു�ികൾ േ�ശ�ളിൽ െപടു�ു. ഒരു ദിവസ

സമയെമ�ത സ്��ര ്�ും പാവെ��വര ്�ും
ഒരുേപാെലയാണ.്സ��രുെട ഒരു ദിവസം 30
മണി�ൂറും, പാവെ��വരുേടത 2്0 മണി�ൂറും
ആകു�ി�. ഭ�ണംകഴി�ാനും,ശരീരശു�ി

വരു�ാനും (കുളി�ാനും ക�ൂസില ്േപാകാനും...)
ഉറ�ാനും എ�ാവര ്�ുംഏെറ�ുെറ ഒേരസമയം
േവ�തുമു�.്സ��ർ ആയതുെകാേ�ാ,
�പധാനമ��ിആയതുെകാേ�ാ,ക�ൂസിൽ
േപാകാതിരി�ാനാവി�. ഒ��മി�സ��രും
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തിരേ�ാടു തിര�ിലാണ.് ഒരു ന� �ഗ�ം
വായി�ാേനാ, ന�വേരാെടാ��്ിരമായി കുേറ
സമയം ചിലവഴി�ാേനാഅവര ്�ു കഴിയു�ി�.
അവെരസമീപി�ു� രാഷ�്ടീയ�ാര ്�ും

മത�ിശാചു�ള ്�ുെമാെ�എ�െനകുേറ പണം
ത�ിെയടു�ാെനാ�ും എ�താണ മ്ുഖ� ചി�.
�പത��പകാര�ള ്വാഗദ്ാനം െചയത് അ്വെര

സദാചാര ശാസ�്ത�ിൽ നി�ും കര ്�ശാസ�്ത�ിൽ
നി�ും കൂടുതല ്കൂടുതല ്അക��ം.ൈവവിധ�മാര ്�
�പേലാഭന�ൾ .അവസാനം മൂരാ�ികെള�ും
സമൂഹേ�ദാഹികെള�ും വര ്�ശ�തു�െള�ും

ഒെ�യു�ചില േലബലുകള ്. പാവെ��വര ്�ഈ്
പാെടാ�ുമി�.ചില മറുവശ�ൾതീര ്�യായും ഉ�.്

കൂടുതൽ വിസത്രി�ു�ി�.

ഇ�െ�കു�ികള ്, നാളെ�മുതിര ്�വരാണ.്
ജീവി�ാന ്പണം േവണംഎ��ാെതജീവി�ു�ത്
പണ�ിനു േവ�ിയ�. മറി� ആ്ന��ിനു
േവ�ിയാണ,്ആന�ി�ാനാണ.് മഹാപാഠ�ൾ
കു�ികെള�ാം സ�ശ�ം പഠിേ��വയാണ,്
അ��ാപകർ പഠി�ിേ��വയാണ.്

സ��െരയും സ��രുെട കു�ികെളയും
അസൂയേയാെടയും മ��ം േനാ�ു�കു�ികള ്,

ത�േള�ാള ്ദരി�ദരായ കു�ികേളാട എ്�െനയാണ്
ത�ള ്െപരുമാറിെ�ാ�ിരി�ു�ത എ്�തിെന��ി
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അ�ം ചി�ി�ുക.അവെരയുംഅവരുെട
കുടുംബാംഗ�െളയും ത�ള ്�ു തു��രായി
കണ�ാ�ു�ുേ�ാ ?ഇനി,ത�െള മു�റ�
സ��രുെട മ�ളായി ഒ�ുസ��ി��േനാ�ുക.
ത�ള ്വൻസ��കുടുംബ�ളില ്ജനി��

വളര ്�ിരു�ുെവ�ില ്സാമൂഹ�മായസാ��ിക
മാ��ള ്�ു േവ�ി �പവര ്�ി�ുമായിരുേ�ാഎ�ു
ചി�ി�ുക.തീര ്�ി�,ഇ� സ്��ു േനടണെമ�്
വ��ഗതയു�വര ്,സമൂഹ�ിൽ സാ��ികസമത�ം
േവണെമ�ു കരുതു�ുെ��ില ്അതിനു േവ�ി
എ�ാണു െച��ക,എ�ു ത�ാഗമാണു െച��ക....

ചി�ി�ുക.

എ�ാ ജീവികള ്�ുമായിൈദവം സൃഷട്ി�ി���
സ��ിെനഅധികചൂഷണംെച���ധനവാൻ 
സാധാരണജന�ള�െട ധനം െകാ�യടി�ുക

കൂടിയാണ.്

േഹയ പ്ണ�ാരാ, നിന ്െറസ�ര ്��പേവശെമ�ത്
ഒ�ക�ിന െ്ചറിയസൂചി�ുഴയിലൂെട �പേവശി�ാന ്

സാധി�ു�തിലും വിഷമേമറിയതാണ !്

ൈ�ക�ിലൂെടഅവതരി�ൈദവവചനമാണത.്
മനുഷ�സമൂഹ�ിന മ്ുഴുവന ്�പേയാജനം

െചേ��തായൈദവവചനെ�ഒരു മത�ിന ്െറ
ഭാഗമായി പരിമിതെ�ടു�ുവാൻതാല ്�ാലികമായി
ൈ�കസത്വര ്എ�റിയെ�ടു� മതമനുഷ�ര ്�ു

സാധി��.ശരി,ൈ�കസത്വമത�ിന ്െറ ഭാഗമാ�ിയ
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ൈദവവചനെ�ൈ�കസത്വര ്എ�റിയെ�ടു�വര ്
പരിപാലി�ു�ുേ�ാ,അവെരെ�ാ�്

പരിപാലി�ി�ാൻ മതേനതൃത��ള ്�ു കഴിേ�ാ ?
കു�ു�േള, നി�െളെ��ാമാണ ൈ്ദവ�ിന ്െറ
േപരില ്കാ�ി�ൂ���ത ?്ഇ�ത കടു�ൈദവനി�
െച�ാന ്നി�ള ്െ��െനകഴിയു�ു ? മുഖ�മായും
മതേനതാ�െള ഉ�ംെവ���താെണ�ിലും,
േചാദി�ു�ി�.അവരുെട ഉ�രംഈയു�വനു

േവ�.തന ്െറഎ�ാ മ�ള�ം സുഖമായി ജീവി�ു�തു
കാണാനാണ ഒ്രു മാതാവ ആ്�ഗഹി�ുക

എ�തുേപാെലതന ്െറ മ�ളായ ഭൂമിയിെലഎ�ാ
മനുഷ�രും സേ�ാഷി�� ജീവി�ു�തു കാണാനാണ്

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായൈദവം
ആ�ഗഹി�ു�ത.്

വിദ�ാഭ�ാസെ���ിയു�ധാരണകള�ം മാറണം.
ധര ്�ശാസ�്തപരമായി ശു�ിയാകാൻ

സാധി�ിെ��ില ്, മെ�െ��ാംഅറിവുകേളാ െതാഴില ്
പരിചയ�േളാ ഉ�ായി� യ്ാെതാരു കാര�വുമി�.

ഇ�െ�വിദ�ാഭ�ാസ േക���െള�ാം
അടി�ാനപരമായിഅധമാവ�യിലാണ.്അവര ്
െച���െതെ��അ്വര ്അറിയു�ി�.

വിസത്രി�ു�ി�.
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അ��ാപകേരാടും വിദ�ാര ്�ികേളാടുംഈയു�വന ്
ഒരു േചാദ�വുംഅതിെനആ�ശയി��� മ��ചില
േചാദ��ള�ം േചാദി�െ�. ഭൂമിയിെലഏ�വും വലിയ
വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�തഎ�ാണ,്അഥവാഏ�വും

വലിയബിരുദംഅഥവാഏ�വും വലിയബിരുദാന�ര
ബിരുദംഎ�ാണ ?്ഏത യ്ൂണിേവഴസ്ി�ിയില ്നി�ു
കി��ം എ� ര്�ാമെതാരു േചാദ�ം േചാദി�ു�തിനു
മു� ര്ാഷ�്ടീയ�ാരും മതേനതാ��ാരും

ബു�ിജീവികള�െമാെ�സാമൂഹ�ജീവിതെ�യും
ധര ്�കാര��െളയുംബ�െ�ടു�ിെ�ാ�്
ജന�െള മയ�ിമാ��� ഉ�ര�ള ്നല ്കി
വിഷയെ�അ�പസ�മാ�ു�താണ.്

ഒരു ചിലര ്േചാേദ�ാ�ര�ള ്അറിയാവു�വരാേയാ,
അറിവു�വേരാട േ്ചാദി� ഉ്�ര�ള ്

േനടിയവരാേയാ മുേ�ാ�� വരുേ�ാള ്,ബ�െ��
ഏതാനും േചാദ��ള ്കൂടിയു�ാവു�ു.അേത

ബിരുദ�ിന ഭ്ൂമിയിലു�വ�ത�സത്
സര ്�കാലാശാലകളിലും വ�ത�സത് വിദ�ാഭ�ാസ
േക���ളിലും, ഒേര മാനമാേണാ ഉ�ത.്..

അ�ാെയ�ു വരുേ�ാള ്,ബിരുദ�ിന ്െറ മൂല�ം
വ�ത�ാസമാകു�താണ.് ഒേര േയാഗ�തയു�വരാേണാ
പഠി�ി�ു�ത,് ഒേരഅ��ാപകന ്ഭൂമിയിലു�എ�ാ
കു�ികള ്�ും മാര ്�ുകളിലൂെട കു�ികള�െട വിദ�ാഭ�ാസ
നിലവാരെ�നി�യി�ാന ്ത�ാറാവു�തായി
സ��ി�ാല ്േപാലും �പസത്ുതഅ��ാപകന ഒ്േര
മാനസികഅവ�പുലര ്�ാന ്കഴിയുേമാ,
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കഴിയി�ാെയ�ു വരുേ�ാള ്,ബിരുദ�ിന ്െറ മൂല�ം
വ�ത�ാസമാകു�താണ .്..ആവശ�മു�തു
പഠി�ുകയും,ആവശ�മി�ാ�തു

പഠി�ാതിരി�ുകയും െച�ണെമ�ത ക്ൂടി
വിദ�ാഭ�ാസ�ിന ്െറ ഭാഗമാണ.്ചി�തകലയില ്
അഭിരുചി ഏെറയു�യാള ്അതുമായിബ�െ��

കാര��ള ്പഠിേ��തിനു പകരം ഇ�െ�പൂ�ാ�ി
രാഷ�്ടീയപാര ്�ികള�െട േകാ�പായ�ള ്പഠി�ാനും,
അവെയ��ിഅഭി�പായം പറയാനും നട�ാല ്,അയാള ്
േനടിയ വിദ�ാഭ�ാസ�ില ്അപാകത ഉ�ായി

എ�ാണര ്�ം.

�പീഡി�ഗി വെരഈയു�വന ്േകാേളജില ്പഠി�ി���.്
അതാേണാഏ�വും വലിയ വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത,
തീര ്�യായുംഅ�. 1991ല ്ഈയു�വന ്െറ നാവില ്
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി മഹാശൂലം െകാ�്
ശബദ്�ബ�മായഓം െ�അടി�ാന
അ�ര�ബ�മായ 3ചി�തണംെചയത്ു.

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി��
നല ്കു�ഓംആണ മ്ഹാ�പപ��ിെലഏ�വും
വലിയബിരുദംഅഥവാ മഹാബിരുദം.എ�ാ

മനുഷ�ര ്�ും മഹാഅനു�ഗഹി� അ്നുവദി�ി��� 100
ജ��ളിെല 90നടു�ഒരു ജ��ില ്,അടി�ാന
അ�ര�ബ�മായഓം െനൈദവം തന ്െറ

മഹാദാസനും �പതിനിധിയുമായ പരമശിവനിലൂെട,
മഹാശൂലം ഉപേയാഗി� ക്ു�ു�ള�െട നാവില ്

കുറി�ു�താണ.് മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തം
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മുഴുവന ്കു�ു�െള�ാവരും േനടു�തുമാണ.്
ൈദവം മഹാസമനീതി എ�ാകു�ു�ള ്�ും
നല ്കു�ു�.്കുെ��ു വിളി�ു�തിൽ
േരാഷേമാഅ�പീതിേയാ ഉളളവരുേ�ാ....
മുതിര ്�മനുഷ�രും മഹാമാതാവായ

മഹാേദവിയുെട കു�ാണ.്ൈദവേ�ാട്
അടു�ുേ�ാള ്,കു�എ്�ു തെ�

വിളി�ണേമഎ�ു മനുഷ�ർ േകഴു�തുമാണ.്

മഹാശ�ിയായൈദവം (തന ്െറ മഹാദാസനും
�പതിനിധിയുമായ പരമശിവനിലൂെട) മഹാശാസ�്തം
അനു�ഗഹി�� നല ്കുേ�ാള ്, മനുഷ�ന ഒ്രു മഹാ
ഊ�മു�ാകും. മഹാശാസ�്ത�പകാരം മാ�തേമ താൻ

�പവര ്�ി�ുകയു��എ�താണത.്
മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ മഹാഔ�ത�ം അ�ത
വലുതാണ.് മാതാപിതാഗുരുൈദവംഎ�

വചന�ിന ്െറ യഥാര ്�അര ്�ം മാതാവിലൂെടയും
പിതാവിലൂെടയും ഗുരുവിലൂെടയും മനുഷ�ന ്
ൈദവെ�യുംൈദവശാസ�്തെ�യും

മന�ിലാ�ണെമ�ും, മന�ിലാ�ി�ഴി�ാല ്,
ൈദവശാസ�്തം എ� മഹാശാസ�്തെ�ഉള ്െ�ാ�്
ജീവി�ണംഎ�ുമാണ.് ഗുരു എ�ു പറയുേ�ാള ്
മഹാഗുരു മഹാശ�ിയായൈദവം മാ�തമാെണ�്
അറിയണം. മനുഷ�ഗുരു��ാരുെട െത�ായ

വചന�െളചുമ�ു�വരാകരുത.്എറു�ും പൂ�യും
പ�ിയും കാ�യുെമാെ�ഓേരാേരാ കാര��ളില ്

ഗുരു��ാരാണ.് മഹാ�പപ��ിെല
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ശാസ�്തസത��ള ്�പകാരംഏെതാരു
ഗുരു��ാരുെടയുംവചന�െളവ�ാഖ�ാനി�്
െത��കെളയുംശരികെളയും മന�ിലാേ��ത്
സ�യംബാ��തയാണ,്ബു�ിശ�ികെള

മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കിയൈദവേ�ാടുമു�
ബാ��തയാണ.് ഭൂമിയിലു�എ�ാവരും

മഹാശാസ�്തം �പകാരം ജീവി�ുേ�ാള ്ഭൂമിയിെല
എ�ാകാര��ള ്�ുംഏകമഹാഭാവം
ൈകവരു�താണ,്ജീവിതം മഹാ

സു�രമാകു�താണ,് ഭൂമിയിൽ സ�ര ്�ം
സൃഷട്ി�െ�ടു�താണ.്

മഹാശാസ�്തം ലഭി�ുേ�ാള ്വ��ി� മ്ഹാ
ഊ�മു�ാകുെമ�ു പറ�േ�ാള ്,

ധര ്�ശാസ�്തപരമായി �പവര ്�ി�ുവാനു�
ഊ�െ�യാണ ഉ്േ�ശി�ത.്അത�ത നി�ാരമ�.
എെ�സത�ാേന�ഷണപരീ�ണ�ൾഎ�
േപരിലാെണ�ു േതാ�ു�ു, ഗാ�ിയുെട
ജീവചരി�ത�ില ്സ�ീകരി�ുേ�ാെലയു�
നടപടികള ്�വ്��ികള ്ത�ാറാേവ�തു�.് 3
ഉദാഹരണ�ള ്പറയാം : (1) 2007ല ്േകരള�ിെല

പ�ായ�ുകള ്െക�ിട നികുതി
പരിഷ�്രി�ു�തുമായിബ�െ��,്ഈയു�വൻ 
വസി�ു�അടൂരിനടു�ു�ഏഴംകുളം പ�ായ�്
അധികാരികള ്, നികുതി വര ്�നവിെനസംബ�ി�്
എെ��ിലുംആേ�പം ഉ�വര ്, 30 ദിവസ�ിനകം
പ�ായ�ആ്ഫീസില ്േരഖാമൂലംആേ�പം
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സമര ്�ി�ണെമ� െ്സ�ക�റിയുെട േപരിൽ,കരട്
വി�ാപന�ിന ്െറ ഭാഗമായി� ആ്വശ�െ���.

യാദൃ�ികമായി േനാ�ീസ ല്ഭി�േ�ാള ്,ശ�ിെ�ാ�്
�പതികരി�ുവാൻ ഈയു�വൻബാ���നാണ.്
മാസികയിലൂെടയും പുസത്ക�ിലൂെടയും
ഈയു�വൻ �പതികരി� വിഷയമാണ,്

െവബൈ്സ�ില ്േചര ്�ി���തുമാണ.് 2006ല ്
മഹാേദവി, പരമശിവനായി �പഖ�ാപി�ിരിെ�,

അതിെന�ൂടി ബ�െ�ടു�ി �പതികരിേ��തായ
ബാ��ത വ�ു. മൂേ�ാനാേലാ േപജുകള��ക�ും,
ചിലഅനുബ� േരഖകള�ം ഉടെന പ�ായ�ില ്
സമര ്�ി��. െക�ിട നികുതി,വസത്ുനികുതി
തുട�ിയവശാസ�്തീയമ�എ�ും,

പി�ിരിയണെമ�ും, നിലവില ്പ�ായ�്
അധികാരികള�െട പരിധികളില ്ഒതു�ാ�

വിഷയമാകയാല ്ഈയു�വന ്െറ ക�സ്ം�ാന
ഭരണകൂട�ിനയ��െകാടു�ണെമ�ും
ആവശ�െ�ടുകയു�ായി.ക�ിന ്െറ

ആധികാരികത�ം ഉറ�ി�ാനായി�,്ഈയു�വെന
പരമശിവനായി�� പരിചയെ�ടുേ��തും
ഈയു�വന ്െറബാ��തയാണ.്ക�ിെല

ഉ�ട��ിന ്െറധര ്�ശാസ�്തഔ�ത�െ�
വിഷയമാ�ാെത, പകരം പരമശിവൻ എ�

പരിചയെ�ടു�ൽക�വ്ായി�വെരഏെത�ാം
രീതികളിൽ രസി�ി�ിരി�ുെമ� മ്ഹാേദവി�ും
അവര ്�ുേമഅറിയൂ.എ�ാൽ ആവക
�പതികരണ�െള മന�ിലാ�ാൻ 

ൈദവാനു�ഗഹ�ാല ്മുന ്കൂ�ി കഴിയുെമ�ിൽ േപാലും,
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ക�അ്ഥവാആേ�പംഅറിയി�ുവാൻ 
ഈയു�വന അ്േ�ാഴെ�ശ�ി�നുസരി� ഒ്രു

ബാ��ത ഉ�ായിരു�ു. പ�ായ�്
അധികാരികള�െട �പതികരണേമാ,വിഷയ�ിന ്െറ

ഉ�ട�ം ഇ��യിെല ഉള ്െ�െടഎ�ാ
രാഷ�്ട�ളിലുമു�അധമ ഭരണഘടനകെള
ചവി�ിെമതി�ും എ�തിന ്െറ േപരില ്വിഷയം
വളര ്�ാല ്ജയില ്വാസമു�ാകുെമ�ത,്
ഈയു�വൻ വിഷയമാ�ി�ൂടാ.

ധര ്�ശാസ�്തപരമായസ�യംബാ��തയാണത.്
പരമശിവൻ എ�പരിചയെ�ടു�ലിന ്െറ േപരില ്
മത�ാര ്�പശന്മു�ാ�ിേയ�ാെമ�േതാ,
�ഭാ�നായി മു�ദകു�െ�ടു�േതാഈയു�വൻ 
വിഷയമാ�ി�ൂടാ എ�ത ധ്ര ്�ശാസ�്തപരമായ
മെ�ാരു സ�യംബാ��തയാണ.് പ�ായ�ിന ്െറ
�പതികരണംഅറിയാൻആ�ഗഹി�ു�വര ്�ായി
എഴുതാം. ഒരു ക�ിലൂെട ഒരു തീയതിയും സമയവും
തരികയും,അേ�ദിവസംഓഫീസില ്ഹാജരാകുവാന ്

അറിയി��െകാ�ുമു�അ�ടി� െപാതു
മറുപടി��,്കൂടി�ാഴച്യ�്ു നി�യി�

ദിവസ�ിനു േശഷംഅനവധി ദിവസ�ൾകഴി�്
തപാലിലൂെട ലഭി��.വീ�ും �പതികരി�ാൻ സമയേമാ

സാഹചര�േമാ ശ�ിേയാ ഉ�ായി�.
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(2)ഗാ�ിതെ� െത��കെളയും കു��െളയും
മന�ിലാ�ി പ�ാ�പി�� തിരു�ു�ത േ്മ�ടി
�ഗ��ില ്വായി�ിരി�ും. ഗാ�ിയുെടഅഥവാ

ഗാ�ിയിലൂെട െവളിെ�� പുസത്കം
വായി�ുംമു�ുതെ�അ�രം തിരു�ലുകള ്
നട�ാന ്ൈദവാനു�ഗഹ�ാല ്ഈയു�വനു

കഴി�ിരു�ു.അതിനു� ഉദാഹരണം പറയാം. 12 
നും 17 നും ഇടയില ്�പായമു�േ�ാഴെ�കാര�മാണ,്
കൃത�മായിഓര ്�ു�ി�. െചറു��ില ്വീ�ിെല
കടു� ദാരി�ദ�ം െകാ�,്വിശ��െകാ�,് േറഷൻ
കടയിൽ സാധന�ള ്വാ�ാൻ േപായേ�ാള ്മൂേ�ാ

നാേലാ തവണസുമാര ്10രൂപയ�്ും 20
രൂപയ�്ുമിടയിൽ വാ�ിയസാധന�ള ്�്

കാശുെകാടു�ാെതസൂ�ത�ിൽ പ�ി�ി���.് ഒരു
തവണപിടി�േ�ാൾ,ബു�ി�സര ്�ുകാ�ി

ര�െപടുകയും െചയത്ു. 2005േലാ, 2006േലാ സുമാർ
70വയ�ിനടു� �്പായമു�പഴയ േറഷൻ കട

മുതലാളിെയ േ��ത�ിൽ വ�� ക�േ�ാൾ ,അ�്
50വയ�ിനടു� �്പായമു�ഈയു�വൻ ,

അേ�ഹേ�ാട പ്ഴയഅപരാധംഅറിയി�ുകയും,
സാ��ികമായി തിരി�ടയ�്ണേമാഎ�ു
േചാദി�ുകയും െചയത്ു. േവ�ാഎ�അ്േ�ഹം
അറിയി��. 500ഓ 1000േമാ 5000േമാ മേ�ാ രൂപ
െകാടു�ാനാണ അ്�ാ�ഗഹി�ത.്എ�ാൽ അത്
പറയു�ത െ്ത�ാെണ�ു േതാ�ി. മാ�തമ�,

ൈദവാനു�ഗഹ�ാൽ സൗദിഅേറബ�യിൽ വ��ം
അ�ാ�േ�ാഴുംഅേനകര ്�ധ്നസഹായം

െച��വാൻകഴി�ി���തിനാൽ െചറു��ിെല
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ദാരി�ദ�ംകൂടി സൃഷട്ി�തായ �പസത്ുത �പശന്�ിൽ
വലിയ കു�േബാധം ഉ�ായി�.എ�ിരിെ�യും
മഹാേദവിയുെട മു�ിൽ അ�രംഅപരാധ�ള ്�്
മാ��േചാദി�ുകയു�ായി. െവളിപാട ല്ഭി�ത്
വിചി�തമായിരു�ു.അ�രംഅനുഭവ�ള�ം
അപരാധ�ള�ംഈജ��◌ ഉ്�ായതിൽ 
മഹാേദവി� പ്�ു�ായിരു�ു, നിെ�

മിടു�നാ�ാനാണ.്ശരിയാണ,് ദാരി�ദ�ം െകാ�്
അ�ം േമാഷട്ി�ു�വന ്െറ മാനസികഅവ�കള�ം
�പശന്�ള�ം മന�ിലാ�ി �പതികരി�ുവാനും
�പവര ്�ി�ുവാനും അ�രംഅനുഭവ�ൾ 

ആവശ�മാണ.് 2009ജനുവരിയില ്ഒരു സുഹൃ�ിേനാട്
സ�ര ്ഭവശാൽ അവ��മായിഅ�ഥ

അറിയി�ുകയു�ായി.എ�ാല ്അറിയി� േശഷം,
അേതദിവസം േമ�ടി േറഷൻകട�ാരെ� മകൻ 
ൈബ�അ്പകട�ില ്മരി�േ�ാള ്, പഴയകഥ
അടു�സുഹൃ�ിേനാട അ്ടു� ദിവസം
സുവ��മായി പറയുകയു�ായി,അതും

യാദൃ�ികമായി�ായിരു�ു.ഇതാ മഹാശാസ�്ത
�ഗ��ില ്, പരമശിവൻ എ�

�പപ�പിതാവായിെ�ാ� ക്ു�ു�െളെയ�ാം
അറിയി�ിരി�ു�ു. െചറുതും അ�ത

വലുത�ാ�തുമായഅപരാധ�ൾ ഏെറ
െചയത്ി���.് ന�ുെടസ�ഭാവെ�
സംശു�ീകരി�ുവാൻ അപരാധ�െള

ഉപേയാഗെ�ടു�ണം. ഭാവിയിൽ , പരമശിവനിലൂെട
ശി�കെള നട�ാ�ു�സ�ര ്ഭ�ളിൽ െത��കള�ം
കു��ള�ം െചയത്വെരകടു�രീതിയിൽ
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ശി�ി�ു�തില ്നി� പ്രമശിവെനതടയാനും,
െത��കള�െടയും കു��ള�െടയും

മാനസികാവ�കെളതിരി�റിയാനും പരമശിവെന
മാനുഷികതല�ില ്ധര ്�ശാസ�്തപരമായി�െ�
േയാഗ�നാ�ാനു� മഹാശ�ിയും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാേദവിയുെട മഹാ
ആവിഷ�്ാരമായിരു�ുഅവെയ� മ്ഹാേദവി
അറിയി�ുേ�ാള ്,ഈയു�വന ത്ല ഉയര ്�ാനും,
മഹാേദവിയുെട മഹാപാദ�ളിൽ സ�യം

അര ്�ി�ുവാനും വിതു�ി�രയാനും കഴിയു�ു.

(3) മു� 4് �ഗ��ള ്�പസി�ീകരി�ിരു�ു.അവയിെല
ഉ�ട�ം മത�െളചവി�ിയി����ത മെ�ാരു
�ഗ�വും െചയത്ി���ാവി�.സത�ം ശിവം സു�രം
എ� േപരില ്മിനി മാസിക 6 ല��േളാ മേ�ാ

(സൗജന�മായി) �പസി�ീകരി��.സത�ം �ഗാഫികസ്്
എ� േപരില ്ഡി.ടി.പി.െസന ്റര ്നട�െവ,
െടലിേഫാണ ്ഡയറകട്റികള ്അ�ടി�്

�പസി�ീകരി�േ�ാള ്അവയിലും ൈദവശാസ�്തം
േചര ്�ു. 2001മുതലാെണ�ു േതാ�ു�ു,ക����ര ്

വിദ�ാഭ�ാസം െചയത്ി�ി�ാ�ഞാന ്,
ൈദവാനു�ഗഹേ�ാെടഅത�ാവശ� െവബ്
ഡിൈസനിംഗ സ്�യം പഠി�,് െവബൈ്സ�ിലൂെട
ൈദവശാസ�്തം �പചരി�ി�ു�ു. പ�ി�ാര ്�ും
പ��ാര ്�ുെമാെ�കുെറെയ�ിലുംഅറിയാം.
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1991ൽ പരസ�മായി മതം ഉേപ�ി��െകാ�്
പരസ�മായി നട�ു� �പവര ്�ന�ളാണ.്
മതഭീകരര ്ത���േതാ െകാ���േതാ
വിഷയമാ�ാെത,വധി�െ�ടാൻ
ത�ാറായിെ�ാ�ാണ �്പവര ്�ി�ത,്

�പവര ്�ി��േപാരു�ത.്

... മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹം
െകാ�ുമാ�തമാണ ഇ്തുേപാെലെയാരു ഇ�ഗ�ം,
യാെതാരു മായാശ�ികള�ം ഇ�ാ�ഒരു മനുഷ�ന്
ത�ാറാ�ാൻകഴിയു�ത എ്�ു ചി�ി�ുേ�ാഴും,

അ�രെമാരു മനുഷ�ൻ മത�െളയും
രാഷ�്ടീയ�െളയും മ� അ്ധമ��െളയും

പി�ി�ീ�ുവാൻത�ാറാകു�ത മ്ഹാഊ�മാണ.്
തനിേ�ാ കുടുംബാംഗ�ള ്േ�ാഏ�വും �കൂരമായ
വധം ഉള ്െ�െടഎ�ുതെ�സംഭവി�ാലും

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട കാര��ള ്�ായി
�പവര ്�ി�ുെമ�ത മ്ഹാഊ�മാണ.്വ�ാെണ�ു
വിേശഷി�ി�ാൻ എള��മു�,്എ�ാല ്മായ

�പത��മാകു�േതാെട,ആേ�പി�ു�വർ വ�ാെത
തലതാഴേ്��തായിവരും.
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കു�ികേള, ഗാ�ിയ�്ു�നിേയാഗം മെ�ാ�ായിരു�ു,
�പസത്ുത നിേയാഗ�ിനു േചര ്�തായ മാനസിക
ഊ�ം ഗാ�ിയും �പകടി�ി�ിരു�ു. നി�ള�ംഏവരും
അ�െനയാവണം.ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ൾ
സത�സ�ര ്മാ�തമാവണം.താല ്�ാലിക

േന��ള ്�ായി ക�വും കപടവും കാ���വരാവരുത.്

ഭൂമിയിെല�ുംഅ�കമവുംഅനീതിയും െകാടികു�ി
വാഴു�ു. മത�ഭാ�,് രാഷ�്ടീയ �ഭാ�,് േദശ �ഭാ�,് മ�്
അധമ��ള ്എ�ിവ നിമി�ം ദിവസവും
ആയിര�ിേലെറ ജന�ള ്ഈഭൂമിയില ്

െകാലെച�െ�ടു�ു. െകാ�െ�ടു�തായഅവര ്�ു
േവദനയിേ� ? നാെള, നി�ള�ംഏെതാരാള�ം

വധി�െ�േ��ാം.വധി�െ��ിെ��ിലും,അപകട
മരണംസംഭവി�ു�ിെ��ിലും,സ�ാഭാവികമായ

മരണ�ിന ക്ീഴെ്�േട�വരാണ.് മരണം മനുഷ�ന ്െറ
ശ�ികൂടിയാണ.്ഈയു�വെനഏെതാരാള ്�ും
േവദനി�ി�ാന ്കഴിയു�ത,്ൈദവംഅനുവദി�ാല ്
മാ�തവും,ഈയു�വന ്െറ മരണം വെര മാ�തവുമാണ.്
അ�െനയിരിെ�ൈദവം തരു�ശ�ിെ�ാ�്
അധമ��ള ്െ�തിെര േപാരാേട�ത ഏ്െതാരു

മനുഷ�ന ്െറയും സ�യംബാ��തയാണ,്
ൈദവേ�ാടു�ബാ��തയാണ.് പടുവൃ�നായി��ം

ഗാ�ിഅതു െചയത്ു.ഈയു�വനും
മഹാഅനു�ഗഹം േതടിെ�ാ�ും,ഏ�വും
�കൂരമായി�െ�വധി�െ�ടാന ്

ത�ാറായിെ�ാ�ും �പവര ്�ി�ു�ു.
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ഈയു�വന ആ്�ഗഹ�ളിേ�എ�ു
േചാദി�ു�വരു�ാകാം.ഓം മഹാശ�ിയായ മ�ടി
മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവിയുെട മഹാ

ഇഷട്�ളനുസരി�� മാ�തം ജീവി�ു�വനാ�ി
എ�ായേ്�ാഴുംഈയു�വെന

മഹാഅനു�ഗഹി�ണേമഎ�ു �പാര ്�ി�ു�ു�.്
അടു�കാല�ായി ഒരാ�ഗഹം കൂടി�ൂടി വരു�ു� :്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട
മഹാവാഹനമായിെ�ാ�,് മഹാേദവിഅറിയി�തായ
മഹാനരസിംഹമായിെ�ാ�,് മഹാേദവിെയ
ചുമ�ുെകാ� ന്ട�ാനു� മഹാഭാഗ�ം

എ�ായേ്�ാഴുംഈയു�വനു (മാ�തം) നല ്കണേമ
എ�ാണത.് മാ�തം എ�ു േചര ്�തില ്

യാെതാരാള ്�ും പരിഭവം േവ�ാ. (മഹാ)ശ�ി,
ശിവന ്എ�അ��ായം പഠി�ുേ�ാള ്,ശിവെന

സൃഷട്ി�ി���ത മ്ഹാേദവിയുെട
മഹാശാസ�്തപരമായആവശ��ള ്�ാെണ�ും.
മഹാേദവിയുെട ഭാഗം മാ�തമാണ പ്രമശിവന ്എ�ും
കാണാം.ഈയു�വന ്െറ ചില കഥകള ്വിസത്രി�ത്
കു�ു�െള മിടു�രും േയാഗ�രുമാ�ാനാണ.്
ഗാ�ിയുെടേയാൈ�ക�ിന ്െറേയാചരി�തം വായി�്
രസി�ുകേയാ, പാതിരിമാര ്െച���േപാെല

ൈദവശാസ�്തെമ�ക�േ�േരാൈട മതകാര��െള
വി� പ്ണവും പദവിയും മ� ദ്ുസ�ാര ്�സുഖ�ള�ം
േനടു� രീതികേളാഅ�ാ േവ�ത.് ഗാ�ിെയയും

ൈ�ക�ിെനയും േപാെലസത�സ�രായിരു�ു െകാ�,്
സമൂഹ�ിെലഅധര ്��െളശ�ിെ�ാ�്

എതിര ്�ുകയാണു േവ�ത.്
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കു�ികേള, നി�ൾ മ�രി�രുത.് മ�ര�ൾ
ൈദവീകമ�.അ�െനയിരിെ�ൈദവീകമ�ാ�
മ�ര�ളില ്പെ�ടു�ുെകാ� ന്ി�ള ്േനടു�
സ�ാന�ളില ്സേ�ാഷി�ുേ�ാള ്, നി�ള ്
അധമരാവുകയാണ.്എ�ാ മ�ര�ള�ം

മ�രസ�ാന�ള�ംഅധമ�ളാെണ�ിരിെ�
അവെയകുടുംബാംഗ�ള ്�ും,അന�വ��ികള ്�ും,
താന ്താമസി�ു�സം�ാന�ിനും, േദശ�ിനും
ഒെ�സമര ്�ി�ു�തായി നി�ള ്�പഖ�ാപി�ുകേയാ
കരുതുകേയാ െച��േ�ാള ്നി�ള ്പാപമാണു
െച���ത.്എെ��ാല ്,കുടുംബാംഗ�ള ്

ഉള ്െ�െടയു�വര ്�ന്ി�ള�െടഅധമസ�ാനം
നല ്കാന ്നി�ള ്�ു കഴിെ��ു വരും,അവര ്
സ�ീകരിെ��ു വരും.സം�ാന�ിനും േദശ�ിനും
നി�ള ്എ�െനയാണ ന്ല ്കു�ത ?് േവഷംെക�ലുകള ്
ൈദവേ�ാടു േവ�ാ. ഭൂമിഅഥവാ മ� മ്ുഴുവന ്
ൈദവ�ിന ്െറ ഖരരൂപമാണ,്ജലം �ദാവകരൂപമാണ,്
വായുവാതക രൂപമാണ.് ഭൂമിയ�് /്ൈദവ�ിന്
യാെതാരാള�െടയും യാെതാ�ും േവ�ാ. ഭൂമി,
അഥവാൈദവംകു�ു�ള ്�െ്കാടു�ുക

മാ�തമാണു െച���ത,്വാ�ി�.
മഹാശ�ിയായൈദവം നല ്കിയാൽ മാ�തം
എ�ിനുംഏതിനുംശ�ിയു�മനുഷ�ർ 

ൈദവ�ിന എ്�ു െകാടു�ാനാണ ?് േദശ�ിന്
െകാടു�ു�ു,സമര ്�ി�ു�ു തുട�ിയ

വചന�ളിലൂെടൈദവെ�നി�ി�ു�വര ്�്
ൈദവം െകാടു�ു�ത ശ്ി�യാണ.്

�ശ�ി�ണം.
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േദശ�ിന ്െറ േപരു പറ�ൈ്ദവ�ിന ്െറ
അന�നാ�ിലു�കു�ു�െള െകാ�ാന ്നട�ു�

പ�ാള�ാര ്�പേത�കം �ശ�ി�ണം.
ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�ത ൈ്ദവ�ിന ്െറ

കു�ു�ളാണ.്അതു മന�ിലാ�ാന ്േപാലും
കഴിവി�ാ�വരായ രാഷ�്ട ഭരണാധികാരികള�ം മത
േനതൃത��ള�ം,സ�യം േപായി യു�ം െച�െ�,
എ��ാെത െകാടും ഭീകരരായഅവര ്�ുേവ�ി
യു�ംെചയത് ന്ി�ള�െട ജീവിത�ല ്പാപം

സ�ാദി�രുത.് നി�െള ഭൂമിയിേല�യ�ത േ്മ�ടി
ഭരണാധികാരികള�. മട�ു�തും േമ�ടി

ഭരണാധികാരികള�െടഅടുേ�യ�്�.യാെതാരു
ഭരണാധികാരി�ും യാെതാരു വ��ിെയയും
ര�ി�ാനാവി�. ര�യും ശി�യും പി�ീടു�
ര�യും മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി

മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം മഹാനിര ്�ഹി�ു�താണ.്
ഭീകരവാദവും േദശവ�ത�ാസ�ള�ംഎ�

അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.് മഹാശാസ�്തെ�
അനുസരി�ുവാനും മഹാശാസ�്തെ�മാ�തം സല����

െച��വാനും േപാലീസും പ�ാള�ാരും
പഠിേ��ിയിരി�ു�ു, േപാരാ എ�ാ

ഭരണാധികാരികള�ം പഠിേ��ിയിരി�ു�ു, േപാരാ
േപാലീസും പ�ാളവും ഭരണാധികാരികള�ം
ഉള ്െ�െടയു� ഭൂമിയിെലസമസത് ജന�ള�ം
പഠിേ��ിയിരി�ു�ു, െചേ��ിയുമിരി�ു�ു.
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കു�ികേള,ൈവകാെതൈദവം മായ
�പത��മാ�ു�േതാെട, നി�െളെയ��,

എ�ാവെരയുഅല���തായ �പശന്�ള ്�പ്രിഹാരം
ഉ�ാകു�താണ.്സിനിമ,സേ്പാര ്ടസ്,്തുട�ിയ

വിേനാദ േമഖലകളിലും, ഭരണകാര�ാലയ�ള ്, േകാടതി,
ബാ�ിംഗ,്ഇന ്ഷ�റന ്സ,് മതകാര�ാലയ�ള ്തുട�ിയ
ആവശ�േമഖലകളിലും, �പവര ്�ി�ു�വര ്

െനേ�ാ�േമാടു�ത ക്ാണാനാവും. മഹാനീതിപതിയായ
മഹാേദവി, പരമശിവനിലൂെട ശി�കള ്നല ്കി
പാപികെള തിരു�ു�താണ.് മഹാവാ�ല�വും
മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി കു�ു�െള
വാരി��ണരു�തുമാണ.് മഹാനീതിപതിയായ

മഹാേദവി,ശി�ി�തിനു േശഷവും, പാപം െചയത്
വ��ികള ്ശി�അനുഭവി� േ്യാഗ�രായ േശഷവും
മാ�തമാണ മ്ഹാമാതാവായ മഹാേദവി മഹാവാ�ല�ം

നല ്കു�ത എ്�തറിയണം.കു�ികള ്�്
മഹാനീതിശാസ�്തം പഠി�ുവാന ്കഴിയുമാറാകെ�

എ�ഈ്യു�വന ്ആ�ഗഹി�ുേ�ാള ്,
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മാ�തം മഹാനീതിപതിയായ
മഹാേദവിയാണ,്സഫലമാ�ി തേര�ത.്സാ��ിക

സമത�ം ജീവിതകാര��ളില ്
പുലര ്േ��ു�തിന ്െറയും,സമൂഹ�ില ്

�ാപി�െ�േട�തിന ്െറയുംആവശ�കതഅേ�ാള ്
സ�യം േബാ��മാകു�താണ.്
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(11) മ���ജീവികൾ സ��ിൽ �ശ�ി�ു�ി�,

(12) മ���ജീവികൾ അവയുെടകു�ികൾ 
മുതരുേ�ാള ്അവയ�് ഉ്പേയാഗി�ാനായി

സ�� േ്ചര ്�ു�ി�,

ഭൂമിയില ്മനുഷ�ര ്കൂടാെത േവെറയും ജീവികള��.്
മനുഷ�ര ്വളര ്�ു�ജീവികള ്�്

ശാസ�്തവികസന�ിലൂെട മനുഷ�ന ല്ഭ�മാവു�
സുഖ�ള�െടയും ദുഃഖ�ള�െടയും ഒരു പ�്

ലഭി�ു�ുെ��ിലും മ� ഭ്ൂരിപ�ംജീവികള ്�ും
അത ല്ഭി�ു�ി�. മനുഷ�ര ്വളര ്�ു�വയ�്്
മനുഷ�രില ്നി�ും കി��� പീഢന�െള��ി

ചി�ി�ുേ�ാള ്, മ���ജീവികൾ ഭാഗ�വാ�ാർ എ�്
സുവ��മാണ.്അപൂര ്�ം ചിലവ ഭാഗ���ികയിലു�്

എ�തു വിസമ്രി�ു�ി�.

ൈദവം, മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം എ�ാ
ജീവികള ്�ും സമനീതി നല ്കു�ു�.്

ൈദവനി�െയ��ിയും െതാഴിലുകെള��ിയും,ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരെ���ിയും വിവരി�ു�

അ��ായ�ളില ്മ���ജീവികെള��ിയും,അവയ�്്
ൈദവം, മഹാസമനീതി നല ്കു�ത്

എ�െനയാെണ�ും വിശദീകരി�ിരു�ു.
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ഇനി വിഷയ�ിേല�ു കട�ാം.

മനുഷ�ർ ഒഴിെകയു�യാെതാരു ജീവിയും ഭൂമി,
െക�ിടം,സ�ര ്�ം,ഫര ്ണി�ര ്,വാഹന�ള ്,
തുട�ിയ മാനുഷികസ��ുകെള

േശഖരി�ു�ി�.ജനി�ു�ു,ജീവി�ു�ു
എ��ാെതസ��അ്വയുെടവിഷയമ�.
അവയിെല മാതാപിതാ�ള ്�ുംവിഷയമ�,
അവയുെട കു�ികള ്�വ്ിഷയമ�,
മാതാപിതാ�ള ്കു�ികള ്�ുേവ�ി
സ��ുകെള േശഖരി�ു�ുമി�,

െകാടു�ു�ുമി�.

തീർ�യായും മ���ജീവികള�ം ഭ�ണം,
പാർ�ിടം,ഇണ,കാമാന�ം,കു�ികൾ,വാ�ല�ം,

പരിമിതമ� ആ്ന��ൾതുട�ിയ
സ��ുകളിൽ �ശ�ി�ു�ു�.്ശാസ�്ത

കാര��ള�മായിബ�െ��സ��ുകള�അവ.
മനുഷ�ർഏർെ�ടു�ു�െകാ�കള�ം ഇ�.

കൂടുതൽവിസത്രി�ു�ി�.
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(13) ഭൂമിയും മഹാ�പപ�വും മനുഷ�രും
മ���ജീവികള�ംൈദവ�ിെ�

സ��ാണ.്

ൈദവംസൃഷട്ി�ി���വയാണ മ്നുഷ�രും മ���
ജീവികള�ം ഭൂമിയും ഉള ്െ�െടയു� മഹാ�പപ�ം
എ�തുെകാ�,്സര ്�വുംൈദവ�ിന ്െറ

സ��ാകു�ു.

ൈദവ�ിന ്െറ ഇഷട്മനുസരി�� മാ�തേമ
ഏെതാരാള ്�ുംൈദവ�ിന ്െറസ��്
ഉപേയാഗി�ുവാന ്അവകാശമു��.ൈദവം

�പത��മെ�� േപരില ്ൈദവ�ിന ്െറസ��ിെന
ദുരുപേയാഗം െച�ാന ്യാെതാരാള ്�ുംഅവകാശേമാ
അധികാരേമാ ഇ�.ൈദവ�ിന ്െറ ഇഷട്െ�
ധര ്�ശാസ�്തം എ� േപരില ്മഹാ�പപ��ിെല
എ�ാ ജീവികളിലും വസത്ു�ളിലും �പത��മായും
�പകടമായും മഹാലളിതമായും മഹാശ�ിയായ
ൈദവം മഹാ�ാപി�ി���.്അതായത്

ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരംൈദവ�ിന ്െറസ��ിെന
ഉപേയാഗി�ുവാന ്എ�ാ കു�ു�െളയും
മഹാമാതാവായൈദവം മഹാഅനുവദി�ി���,്
ഏെതാരാള ്�ും ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരം

ൈദവ�ിന ്െറസ��ിെന ഉപേയാഗി�ാനു�
അവകാശവുംഅധികാരവും മഹാവാ�ല�മായ

മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കിയിരി�ുകയാണ.്
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(14) സാ��ികശാസ�്തം :

ഈഅ��ായ�ിെല മഹാഗൗരവമായ
ഭാഗ�ിേല� ക്ട�ുകയാണ.്

(14)സാ��ികശാസ�്തം :ൈദവം തന ്െറ
സ��ിെല പകുതിയുെട േമല ്അവകാശം
ഉ�യി�ാന ്മനുഷ�െനഅനുവദി�ു�ു. (14.1)
ൈദവം തന ്െറസ��ിെല ഒേരാഹരി
കു�ികള ്�ുേവ�ി നിേ�പി�ു�ു, (14.2)

ദ�തികള�ം സ��ും, (14.3) മഹാപുനര ്��
സി�ാ�വും സ��ും, (14.4) മാതാപിതാ�ള�െട
സ��ില ്കു�ികള ്�ക്ു�ിഓഹരി മാ�തം, (14.5)
വില ്��ത�ള ്അസാധുവാ�െ�ടു�ു, (14.6)
വ��ികള�െടസ��ും ഭരണകൂടവും, (14.7)
ഭരണകൂടവും െപാതുഖജനാവും, (14.8)സ�ാ�,്

(14.9) രാഷ�്ട�ള ്ത�ിലു�കരാര ്,എ�ി�െന (14)
മുതല ്(14.9)വെരയു� ഭാഗ�െള ഒ�ി�ാണ്

വിശദീകരി�ു�ത.്

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിന ്െറ മഹാകരുണ,
ൈദവ�ിന ്െറസ��ില ്മനുഷ�ന അ്വകാശം

നല ്കി മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു�.്അെത�െനെയ�ു
വിശദീകരി�ാം.
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മ���ജീവികള�ം ജീവി�ു�ു,എ�ാൽ 
മഹാശ�ിയായൈദവം, മനുഷ�നുമാ�തം
മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തം നല ്കി
മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു. മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ
ഭൗതികരൂപമായാണ മ്ഹാ�പപ�െ�
സൃഷട്ി�ി���െത� മ്ഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ

ഭൗതികരൂപവുംൈദവ�ിന ്െറ മഹാരൂപവുമാണ്
മഹാ�പപ�ംഎ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്

മഹാ�പപ��ിെലവസത്ു�ള�െട ശാസ�്തെമ�ത,്
വസത്ു�ളില ്ൈദവം ഉ�ട�ംെചയത്ിരി�ു�
ശ�ികെള �പവര ്�ി�ി�ാനുളളതാണ.് മനുഷ�ന്

ൈദവം ശാസ�്തപാഠ�ള ്�കമാനുഗതം
െവളിെ�ടു�ിെ�ാ� അ്വ �പകാരം വസത്ു�ളിെല
ശ�ികെള �പവര ്�ി�ി�ാനും,അവലഭ�മാ�ു�

സുഖസൗകര��ള ്ആസ�ദി�ുവാനും
അനുവദി�ിരി�ുകയാണ.്ശാസ�്തപാഠ�ള ്
െവളിെ��� കി�ാന ്ഒരുകൂ�ം മനുഷ�ര ്

ശാസ�്ത��ാെര� േപരിലും ഗേവഷകര ്എ�
േപരിലും കര ്�ംഅഥവാ െതാഴില ്െചേ��തു�.്
ശാസ�്തപാഠ�ള ്�പകാരം ശാസ�്തസൗകര��ള ്
കെ��ാനും അവെയഏെതാരാള ്�ും

െപാതുജന�ള ്�ും ലഭ�മാ�ു�തിനും വീ�ും
കര ്�ം െചേ��തു�.് മനുഷ�ന ്െറഎ�ാ

ജീവിതേമഖലകെളയുംഎ�ാ ശാസ�്ത ശാഖകള�മായി
ബ�ി�ി�ിരി�ുകയാല ്,എ�ാ േമഖലകളിലും
ശാസ�്തസാേ�തിക വികസന�ള�ംഅവ
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�പകാരമു�അന��േളാളമു�വ�വസായ�ള�ം,
അവയിെല�ാം േജാലിെച��� െതാഴിലാളികള�ം
ഉ�ാകു�ു.അതായത മ്ഹാശ�ിയായൈദവം
സൃഷട്ി�ി���തായ മഹാശാസ�്തെ�യുംഅവ
�പകാരമു�ശ�ികെളയും കെ��ാനും
സുഖസൗകര��ള ്ഒെ�ാ�ായി മന�ിലാ�ി
അനുഭവി�ാനും മനുഷ�െര �പാപത്രാ�ു�ത്
അവെരകര ്�ം െച�ി��െകാ�ാണ,്അഥവാ

അ��ാനി�ി��െകാ�ാണ.് ഒ�ുകൂടി വിശദമാ�ിയാല ്,
ശാസ�്തപാഠ�ള�ം ശാസ�്തസൗകര��ള�ം

കെ��ാനു�ശ�ി മനുഷ�ര ്�ു നല ്കു�തും
െവളിെ�ടു�ു�തും ൈദവം തെ�യാെണ�ിലും,
മനുഷ�െരസംബ�ി� അ്വര ്അ��ാനി�തായി
വരു�ു.അവെരഅ��ാനി�ി�താെണ�അ്വര ്

അറിയാെത േപാകു�ു.ൈദവംഅ��ാനി�ി�� എ�ത്
സത�മാെണ�തുേപാെല, മനുഷ�ര ്അ��ാനി��
എ�തും സത�ം തെ�യാണ.് മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവിയുെട മഹാആവിഷ�്ാരമാണത.്

മനുഷ�ര ്� ഭ്ൂമിയിെല വസത്ു�ളില ്അവകാശം
ഉ�യി�ാനു�അധികാരംൈദവം തെ�

മനുഷ�ര ്�ന്ല ്കുകയാണ.്എ�ിന ഈ് ചു�ി�ളി
എ�ു േചാദി�ാല ്,ൈദവ�ിന ്െറഅടിമകളാവാെത
അ��ാനി� ജ്ീവി�ു�വരായും വ��ിസ�ാത���ം

അനുഭവി�ു�വരായും മനുഷ�െര
രൂപെ�ടു�ാനു� മഹാആവിഷ�്ാരമാണത.്
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ഇനിയു�ത,്ൈദവം തന ്െറസ��ില ്എ�തമാ�തം
അവകാശമാണ മ്നുഷ�ര ്�ു നല ്കു�ത എ്�താണ.്

മഹാശ�ിയായ, മഹാമാതാവായ,
മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി ഭൂമിയിെലഎ�ാ
കു�ു�ള ്�ുമായി നല ്കിയസ��സ്മമായി

വീതി� ആ്ന�ി�ുവാന ്കു�ു�ള ്
�ശ�ി�ാ�തിന ്െറ േപരിലാണ,്കു�ു�േളാടു�
മഹാവാ�ല�ം കാരണവും, മഹാനീതി കാരണവും
മഹാേദവി കണ�ുകള ്നല ്കു�ത.്കു�ു�ള ്
േയാഗ�രാെണ�ില ്ചുവെടയു�കണ�ുകള ്
ആവശ�മാകുമായിരു�ി�എ�മുഖവുരേയാെട

കണ�ുകള ്ആരംഭി�ു�ു :

മഹാശാസ�്തെ�സൃഷട്ി�ി���ത ൈ്ദവം.
മഹാശാസ�്ത�പകാരം മഹാ�പപ�െ�
സൃഷട്ി�ി���ത ൈ്ദവം.അതായത്
മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭൗതികരൂപമായി
മഹാ�പപ�െ�സൃഷട്ി�ി���ത ൈ്ദവം.

മഹാശാസ�്ത �പകാരം, മഹാ�പപ�വസത്ു�ളില ്
ഉ�ട�ം െചയത്ി���ശ�ികെള
�പവര ്�ി�ി�ാനു� മഹാപ�തി

ത�ാറാ�ിയി���ത ൈ്ദവം. മനുഷ�ര ്�എ്�ും
ഏതും െച�ാനു�ശ�ി നല ്കു�ത ൈ്ദവം.

മഹാശാസ�്ത നിയമ�െള മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
കാലാകാല�ളില ്മനുഷ�ര ്�ു തുറ�ു

െകാടു�ുവാന ്മഹാപ�തി മഹാരചി�ി���ത്
ൈദവം, മഹാശാസ�്ത നിയമ�െള മഹാനീതിശാസ�്ത
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�പകാരം കാലാകാല�ളില ്മനുഷ�ര ്�ു തുറ�ു
െകാടു�ു�ത അ്ഥവാ െവളിെ�ടു�ു�ത ൈ്ദവം,
മഹാശാസ�്തപാഠ�െളയും വസത്ു�ളിെല
ശ�ികെളയുംൈദവ�ിന ്െറ വാതകരൂപമായ
ഓകസ്ിജെന െകാ� മ്ഹാനിയ��ി�ു�ത ൈ്ദവം,

മനുഷ�രുെട �പവര ്�ന�ളില ്വലിയ
അപകട�ള��ാകാെത പരിര�ി�ു�ത ൈ്ദവം,
മഹാശാസ�്തം �പകാരം എെ��ാം സുഖസൗകര��ള ്
സാ��മാകുെമ� യ്ു�ിശാസ�്ത�ിലൂെട മനുഷ�െര
ചി�ി�ി�ു�ത ൈ്ദവം, മഹാശാസ�്തം �പകാരം
സുഖസൗകര��ള ്സൃഷട്ി�ുവാന ്മനുഷ�െര
സഹായി�ു�ത ൈ്ദവം, മനുഷ�ന ്െറഎ�ാ

അ��ാന�ള�െടയും േമല ്േനാ�ംഅഥവാ മഹാഭരണം
നട�ു�ത ൈ്ദവം, െവളിവായി�ി���

സുഖസൗകര��െള ഭൂമിയിലു�ൈദവ�ിന ്െറഎ�ാ
മ�ള ്�ും സമമായി വീതി�ു�തില ്

മനുഷ�ഭരണകൂട�ള ്�ു കഴിവി�ാ�തുെകാ�്
ഓംകാരനീതിശാസ�്ത�ിന ്െറ മുഖ�ഘടകമായ മഹാ

പുനര ്��സി�ാ��ിലൂെട മഹാനീതി
നിര ്�ഹി�ു�ത ൈ്ദവം.
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.......... മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായൈദവംഅഥവാ മഹാേദവി

മഹാനിര ്�ഹി�ു� േമ�ടി മഹാകാര��െള��ി എ�ത
മനുഷ�ര ്�ച്ി�ി�ാന ്കഴി�ി��� എ്�ും
എ�തേ�ാളം ചി�ി�ി��െ��ുംസത�സ�മായി
അ�േനരം വിലയിരു�ുക. മഹാമാതാവായ മഹാേദവി
േമല ്െകാടു�മഹാകാര��െള�ാം െചയത്ി�്

അതിന ്െറ ഉ���ളായസുഖസൗകര��െള മുഴുവന ്
മനുഷ�ര ്�ു െകാടു�ു�ു. മഹാേദവി� യ്ാെതാ�ും

േവ�.

േമ�ടി ഉ���ള�െടസൃഷട്ിയില ്മനുഷ�രുെട
പെ��ാണ.്ൈദവം മനുഷ�ര ്�ു നല ്കിയ
ശ�ികള�ംബു�ിയും ഉപേയാഗി��.അഥവാ

അ��ാനി��.അ�തമാ�തം.

എ�ാ ഫല�ള�ം മനുഷ�നു മാ�തം.ഇതു നീതിയാേണാ ?
മാനുഷികകാഴച്�ാടില ്അേ�യ�.എ�ാല ്ൈദവം

സര ്�വും സൃഷട്ി�ി���ത്
കു�ു�ള ്�ുേവ�ിയാണ എ്�ിരിെ�പിെ��ു

പറയാൻ ?അ�ാ, പറയാനു�.്എ�ാ
കു�ു�ള ്�ുമായിസൃഷട്ി�ത എ്�ാ

കു�ു�ള ്�ും കി�േ� ?
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അതായത മ്ഹാനീതി വിഷയമാകു�ു. ഭൂമിയിലു�
എ�ാ മനുഷ�രും മഹാമാതാവായ മഹാേദവിയുെട
കു�ു�ളാണ.് ഒരു മനുഷ�മാതാവിന ത്ന ്െറഎ�ാ
കു�ു�ള�ം സുഖമായിരി�ു�താണ സ്േ�ാഷം,

10കു�ികള�� മാതാവിന ്െറ 23കു�ികള ്
സുഖസമൃ�ിയില ്കഴിയുകയും,ബാ�ിയു�കു�ികള ്
െകാടുംദാരി�ദ��ിേലാ ദാരി�ദ��ിേലാ കഴിയുകയും
വിഷമ�ള ്അനുഭവി�ുകയും,സുഖസമൃ�ിയിൽ
കഴിയു�വര ്ദാരി�ദ��ിലും വിഷമ�ളിലും കഴിയു�
സേഹാദര�െള �ശ�ി�ാതിരി�ുകയും െചയത്ാല ്
മനുഷ�മാതാവിന ഒ്��ം സേ�ാഷി�ാനാവി�.
വളെരയധികം ദുഃഖി�ുകയും െച���താണ.്

മനുഷ�മാതാവ ന്ി�ഹായആയിരി�ാം,
മഹാശ�ിയായ മഹാമാതാവ അ്�െനയ�.എ�ാ
കു�ു�ള ്�ും സമമായിസുഖസൗകര��ള ്
ലഭ�മാ�ാന ്മാനുഷിക ഭരണകൂട�ള ്�ു
കഴി�ിെ��ില ്, മഹാനീതിശാസ�്ത�ിലൂെട
മഹാനീതിപതികൂടിയായ മഹാമാതാവിനു

കഴിയു�താണ.് മഹാനീതിശാസ�്തം മായയുമായി
ബ�െ��താണ,് ഗൂഢമാേവ�തു�.് മാനുഷിക
ഭരണകൂട�ള ്�ു കഴി�ിെ��ില ്,എ�ു

പറയുേ�ാള ്,എ�െനയാണ െ്ചേ��െത�അ്ഥവാ
എ�െന െചയത്ാലാണ എ്�ാ കു�ു�ള ്�ും

സമനീതി ലഭ�മാ�ാന ്കഴിയുകെയ� മ്ഹാമാതാവായ
ൈദവം മനുഷ�ര ്�ു വിശദീകരിേ��തു�.്

ൈദവീകമായഅഥവാ കു��ള�ം
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കുറവുകള�മി�ാ�തായസാ��ികശാസ�്തം
മഹാേദവിഅവതരി�ിേ��തു�്

എ�ാണതി�ര ്�ം.ൈദവംൈ�ക�ിലൂെട മൂലതത�ം
നല ്കിയത ധ്ര ്�ശാസ�്തപരമായി വികസി�ി�ുവാന ്
�ശ�ി�ാ�ത മ്നുഷ�രാവുേ�ാള ്,അപരാധം
െചയത്ത ൈ്ദവമ�, മനുഷ�ര ്തെ�യാണ.്

ൈദവംസ��ംസ��ിെ�പകുതിയിൽഅവകാശം
ഉ�യി�ാൻ മനുഷ�െന മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു.

മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി,തന ്െറഅ��ാന�ിന്
�പതിഫലം നി�യി�ു�ു.ഏെതാരു

ഉ���ിന ്െറയും സൃഷട്ിയില ്ൈദവ�ിന ്െറ
അ��ാനം എ�ാെണ�ും, മനുഷ�രുെടഅ��ാനം
എ�തമാ�തമാെണ�ും മുകളില ്വിശദീകരി��വേ�ാ.
ഉ���ള�െടഅളവിെന 100എ�ു നി�യി�ുേ�ാള ്,

മഹാഅ��ാനം െചയത്ൈദവ�ിന 9്9ഉം
അവകാശെ�ടാെമ�ിലുംഅതു െച�ാെത,

ൈദവ�ിന 5്0 ഭാഗെമ�ും, മനുഷ�ന 5്0 ഭാഗെമ�ും
മഹാനി�യി�ു�ു.അതായത 1്00 രൂപയുെട
വരുമാനം മനുഷ�ന ഉ്െ��ില ്50 രൂപ

ൈദവ�ിനു�താെണ�ു കൂടിയാണ അ്ര ്�ം.
പതിനായിരം േകാടി രൂപയുെടസ�� േ്നടു�യാള ്,
അ�ായിരം േകാടി രൂപൈദവ�ിന ന്ല ്കണെമ�ും !
പുരുഷൻ മാ�തമാണ അ്��ാനി� സ്�ാദി�ുക.സ�്തീ
മുഖ�മായും കുടുംബകാര��ളാവും െച��ക.ൈദവ
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നി� :വ��ിസ�ാത���വും സ�്തീപുരുഷസമത�വും
എ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.് പുരുഷന്
ലഭ�മാവു�വരുമാന�ിന ്െറഅഥവാ ഉ���ിന ്െറ

േനര ്പകുതിഅവകാശി സ�്തീയ�്ായി
നി�യി�ിരി�ു�ു.സ�്തീയുെടഓഹരി ഉടൻ
െകാടു�ണെമ� അ്ര ്�മി�.സ�്തീെയ

െമാ�മു� 50ഉം ഏ�ി�ാം എ�അര ്�വുമു�.്

ഇനി ൈദവ�ിന ്െറ 50െന��ി പറയാം.ൈദവം
തന ്െറഓഹരിയായ 50ല ്10,കുടുംബ�ിെല 10
വയ�ിനു താെഴയു�കു�ികള�െട ചിലവുകള ്�ായി
നിേ�പി�ു�ു.അതായത ക്ുടുംബ�ിെല 10
വയ��വെരയു�കു�ു�ള�െട ചിലവ്

മഹാമാതാവായൈദവംഏല ്�ു�ു.കു�ു�ള�െട
ലിംഗം, നിറം,സൗ�ര�ം,ശരീരഅവയവ�ള ്,
ആേരാഗ�ം,ബു�ിശ�ി,തുട�ിയഎ�ാ
കാര��െളയും മഹാനി�യി�ുകയും
മഹാസൃഷട്ി�ുകയും െചയത് മഹാമാതാവ്

കു�ു�ള�െട ചിലവ വ്ഹി�ാൻ ത�ാറാവുേ�ാള ്,
മനുഷ�മാതാപിതാ�ള ്� മ്റു�ു പറയാൻ 

അവകാശമി�.ചു��മു� മനുഷ�െരസഹായി�ാനും,
സമൂഹ�ിന ്െറ െപാതുആവശ��ള ്നിറേവ�ാനും

ഉപേയാഗി�ണംഎ�വ�വ�േയാെട,
ൈദവ�ിന ്െറബാ�ി 40ഭാഗെ�യും
പുരുഷെന�െ�ഏ�ി�ു�ു.
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ഇനി, പുരുഷനും സ�്തീയ�്ും കൂടി അവകാശെ�� 50
െന��ി പറയാം. 10വയ��വെരയു�കു�ു�ള�െട
ചിലവുകള ്ൈദവം േനാ�ു�തായിഅറിയി��വേ�ാ.

10വയ�ിനു മുകളിലു�ആണ ്കു�ികെള
ഗുരുകുല�ിലയ�ണം.സ�ാ�ശയശീലേ�ാെട കൃഷി
തുട�ിയവ െചയത്ും ശാസ�്ത പാഠ�ള ്പഠി��ം
അവര ്ജീവിത കാര��ള ്േനടണം.അേ�ാള ്
ആണ ്കു�ികള ്� മ്ാതാപിതാ�ള ്യാെതാരു

സാ��ിക�ിലവുകള�ം െചേ��തി�എ�ു വരു�ു.
10വയ�ിനു മുകളില ്െപണ ്കു�ികെള ഗാര ്ഹിക

കാര��ളില ്പരിശീലി�ി�ണം. ധര ്�ശാസ�്ത�ിെല
പാഠ�ള ്മാതാവു നല ്കു�തുകൂടാെത,
േദവാലയ�ില ്െപണ ്കു�ികള�െട

വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി ഒരു�ിയി��� േക���ില ്,
�പായവും പക�തയുമു�സ�്തീകള ്െപണ ്കു�ികെള
ശരീര ശാസ�്തം ഉള ്െ�െടയു�കാര��ള ്
പഠി�ി�ണം. െപണ ്കു�ികള ്കുടുംബ�ില ്
അധികമായി െച��� േജാലികള ്�ും,അവള ്
മാതാവിനും പിതാവിനും നല ്കു�വാ�ല��ിനും
പകരമായിഅവള�െട വിവാഹ േവളയില ്മാതാവിന ്െറ

ഓഹരിയില ്പകുതിഅവള ്�ു നല ്കണം.
െപൺകു�ികൾ ഒ�ിലധികമു�േ�ാൾ വീതി��

നല ്കണം. ദാരി�ദ�അവ�യുെ��ില ്ഉ�/വാ�ല�
ചുംബനം മാ�തം നല ്കണം.ഈഖ�ികയിെല
കണ�ില ്െത��േ�ാഎ�ു പരിേശാധി�ുക.
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കുടുംബ�ിലവുകള�െട കണ�ുകള ്സൂ�ിേ��ത്
ഭാര�യും ഭര ്�ാവും േചര ്�ാവണം. പുരുഷന ത്ന ്െറ
സ�കാര�ആന��ള ്േവണെമ� േ്താ�ിയാല ്,
ഉദാഹരണ�ിന ക്ാർ വാ�ുക,തീര ്�യാ�ത

തുട�ിയവയ�് ധ്നം കെ�േ��ത മ്ു�റ� 50
ല ്വീ��ചിലവുകള ്� ഉ്പേയാഗി�തിന ്െറബാ�ി

െകാ�ാവണം.

ൈദവ�ിന ്െറഓഹരിയായ 50ല ്കു�ികള ്�ു� 10
കഴി��� 40 പുരുഷനും സ�്തീയും ത�ള ്�ു
േതാ�ിയതുേപാെല ചിലവു െചയത്ാല ്

ഓംകാരനീതിശാസ�്ത�പകാരമു�ശി�കള ്
ത���ിേലാ, മഹാപുനര ്��സി�ാ� �പകാരം
വരും ജ��ളിേലാ മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി

നല ്കു�താണ.്സമൂഹ�ിെല െപാതു
ആവശ��ള ്�ായി� ഭ്രണകൂടെ�ൈദവ�ിന ്െറ
ഓഹരിയായ 40ല ്പകുതി ഏ�ി�ാവു�താണ.്

ഗുരുകുല�ില ്വിദ�ാഭ�ാസ�ിനു േപായകു�ി 15
വയ��വെര മാ�തമാണ അ്വിെട പഠി�ുക.അതിന ്െറ

അര ്�ം 10വയ�ിനു മു�ു� �പായ�ില ്,
കുടുംബ�ിലു� മാതാവും മു��നും മു��ിയും
മ�� ബ�ുജന�ള�ം കു�ികെളകഥകളിലൂെടയും മ��ം
ധര ്�ശാസ�്ത പാഠ�ള ്പഠി�ി�ണെമ�ാണ.്
ഗുരുകുല�ില ്,ശരിയായഅ��ാപകര ്കു�ികള�െട
െതാഴിൽ അഭിരുചി മന�ിലാ�ിെ�ാ� ക്ു�ികള ്�്
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െതാഴിൽ പരീശീലനം നല ്കു�ു. 15വയ�ിനു േശഷം 3
മാസ�ാലം ഗുരുവിനും, 3വര ്ഷ�ാലം

മാതാപിതാ�ള ്�ും േവ�ിആൺകു�ി േസവനം
െച�ണം.അതായത െ്താഴില ്െചയത്ു കി���
േവതനംഅവര ്�ു നല ്കണം. ഗുരു െചയത്
േസവന�ിന ഗ്ുരുവിന 3് മാസെ�േവതനം,
മാതാപിതാ�ള ്നല ്കിയ പരിചരണ�ിന 3്
വര ്ഷ�ാലെ�േവതനം. (ഈഖ�ികയിലും,

ചുവെടയു�ഏതാനും ഖ�ികകളിലുമു� 3 മാസം,
3വര ്ഷം, 15വയ�,്തുട�ിയ

കാലഘ��െള��ിയു� െവളിപാട പ്ൂര ്�മായി�ി�.
�പസത്ാവി�ി���കണ�ുകള ്ഏകേദശ ധാരണയ�്്

മാ�തം �പേയാജനെ�ടു�ുക.).

15വയ�ിനു മുകളില ്പഠി�േ�എെ�ാരു
േചാദ�മു�.്ആവശ�മു�െത�ാം,ആവശ�മു�തായി
േതാ�ു�െത�ാം ജീവിതാവസാനം വെര പഠി�ാനും,
താൻ െച��� േജാലിെയ പുഷട്ിെ�ടു�ുവാൻ 

കൂടുതല ്കൂടുതല ്പഠി�ുവാനുമു�
വ��ിസ�ാത���ം എ�ാ കു�ികള ്�ുമു�.് െതാഴിലില ്
ഏര ്െ���െകാ�ു െച�ാവു�കാര�മാണത.്
ൈദവീകമായ വിദ�ാഭ�ാസ�ില ്എന ്�ടന ്സ്
പരീ�കള�ം മ�രപരീ�കള�ം ഇ�ാെയ�ത്
കു�ികള�െടഊര ്�വുംസമയവും പാഴാ�ാെത

സംര�ി�ു�ു.കൂടാെതകു�ികെള
ഊര ്�സ�ലരാ�ു�ു.അതായത ആ്വശ�മായ
പാഠ�ള ്മാ�തം പഠി�ുകയും, പഠി�ു�വ 100
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ശതമാനവും മന�ിലാ�ി മുേ�ാ�� േപാവുകയുമാണു
െച��ക. 40 മാര ്�ുെകാേ�ാ 90 മാര ്�ുെകാേ�ാ
ജയി�ു�ി�. ഒരു മാര ്�ുമി�ാെത 100ശതമാനവും
ഉള ്െ�ാ� ഓ്േരാ പാഠെ�യും ജയി�ുകയാണ.്
ആയിരം വാ�ുകള�െടസെ്പ�ിംഗ ഉ്�രി��
പഠി�ാനായി 10 ദിവസം ചിലവിടുകയും

പരീ�യി�േ�ാള ്1000ല ്10വാ�ുകള ്മാ�തം
ശരിയായിഎ� രീതിെയതീര ്�ും മാ�ിെ�ാ�,് 10
വാ�ുകള ്മാ�തം ഒരു ദിവസം പഠി�ുകയും, പഠി�ു�

10വാ�ുകള�െടയുംഅര ്�വും സെ്പ�ിംഗും
ഉള ്െ�ാ�ു മുേ�ാ�� േപാകു�തുമായ രീതിയാണത.്
എ�ാല ്കു�ികള�ം മുതിര ്�വരും വി��േപാകാൻ 
പാടി�ാ�ഒരു വസത്ുതയു�.്ജീവി�ു�തിന ്െറ
ഭാഗമാണ പ്ഠനം.അഥവാ ജീവി�ുവാൻ പഠി�ം
േവണെമ��ാെതപഠി�ാനായി ജീവി�രുത.്

ജീവി�ു�ത പ്ഠി�ാന�.ആന�ി�ാനാണ.്ആന�ം,
പരമാന�ം, മഹാന�ം, ലിംഗം, മഹാലിംഗം എ�

അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്

18വയ�ിനു േശഷം,യുവാവായആണ ്കു�ി�്
ലഭി�ു� േവതനംഅയാള�േടതാണ.്അയാള ്�്
വധുവിെനകെ��ാം. മാതാപിതാ�ള�െടയും മ��ം

സഹായം തീര ്�യായും ഉ�ാവും.
ധര ്�ശാസ�്തപരമായി വിവാഹം െച���ു.ചട�ുകള ്

:ജനനം, മരണം,വിവാഹം എ�അ��ായ�ില ്
വിശദീകരണമു�.്വിവാഹ�ില ്അവര ്�ു കു�ികള ്
ഉ�ാവുേ�ാള ്, മഹാനീതിപതിയായൈദവം പഴയകടം
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പിരി�ാെന�ു�ു. നവദ�തികള ്അവരുെട
െചറു��ില ്കു�ു�ള�ം കു�ികള�മായിരിെ�
ൈദവംഅവര ്�ുേവ�ി ചിലവുെചയത് 10 ഭാഗം

മട�ി നല ്കണം. നവദ�തികള�െട
കു�ു�ള ്�ുേവ�ി ചിലവഴി�ാൽ മതിയാകും.
എ�ാ�ാല�ുംഎ�ാ കു�ു�ള�െടയും
ചിലവുകെളഅടി�ാനപരമായിഏല ്�ു�ത്
മഹാമാതാവായ മഹാേദവിയാെണ� സ്ാരം.

പുരുഷന ്െറ മരണംആദ�ം സംഭവി�ു�ുെവ�ില ്
സ��ു മുഴുവന ്സ�്തീയ�്ും,സ�്തീയാണ ആ്ദ�ം
മരി�ു�െത�ില ്സ��ു മുഴുവന ്പുരുഷനും
ഉപേയാഗി�ു�ു. ര�ു േപരുെടയും മരണേശഷം,
അവരുെടൈകവശമു�ായിരു�തില ്ൈദവ�ിന ്െറ
സ��ാവും കൂടുതല ്എ�ിരിെ�,ൈദവ�ിന ്െറ
സ��ത്ിരിെ�ടു� െ്പാതു ഖജനാവിേല�്
േചര ്േ��തു�.് മാതാപിതാ�ള�െട

ര�ുേപരുെടയും മരണേശഷം മാ�തമാണ സ്��്
വിഭജിേ��ത.് (മാതാപിതാ�െളശു�ശൂഷി�ുവാന ്
കു�ികള ്ധന�ിന ്െറ േപരില ്ത�ാറാവരുത !്). മരണം

നട� 3് മാസ�ള ്�ു േശഷവും, ഒരു
വര ്ഷ�ിനകവും സ��വ്ിഭജി�ണം.കു�ികള ്
ആ�ഗഹി�ു�ുെവ�ില ്3 മാസ�ിനു മു�ുംആകാം.

ഏ�വുമടു�ബ�ു�ള�ം �പാേദശിക
ഭരണാധികാരിയും രാജഗുരുവായഅ��ാപകനും
േചര ്�ാവണംസ��വ്ിഭജിേ��ത.്സ��്
മുഴുവൻ അടി�ാനപരമായിൈദവ�ിനു�താണ.്



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 631

ൈദവ�ിന ്െറസ�� െ്പാതുകാര��ള ്�ച്ിലവു
െച�ാനു�താണ.്എ�ാല ്,ആസമയ�്

മഹാമാതാവായ മഹാേദവി, മ�ള�െടആവശ��െള
മുന ്നിര ്�ിചില നീ�ുേപാ�ുകള ്�ത്�ാറാവു�ു.
മാതാപിതാ�ള�െടആണ ്മ�ള ്സ�ാദി�സ��്
അതിലു�ാവും,അതഅ്വര ്�ു നല ്കു�ു.അവരും

മാതാപിതാ�ള�ം താമസി��വ� ഭവനവും
പുരയിടവും വിലയ�്ു വാ�ാന ്അവര ്�്

അവകാശമു�.്താമസി��വ� ഭവനവും പുരയിടവും
മ�ള ്വിലയ�്ു വാ�ുേ�ാള ്ധര ്�ശാസ�്തപരമായ

ഇളവുകള ്മ�ള ്�ു നല ്കണം.വിലയ�്ു
വാ�ാനു�പണംതികയാെതവരു�ുെവ�ില ്,

അഥവാആണ ്മ�ള ്സ�ാദി� ധനം
ഇ�ാെയ�ുെ��ില ്,ആണ ്മ�ള ്�സ്ാ��ിക
സഹായംആവശ�മുെ�� ഭ്രണാധികാരികള ്�്

ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരം േബാ��െ�ടു�പ�ം,കട�ള ്
അനുവദി�ാനും,അതുേപാെല ഭവനവും പുരയിടവും
വി��കി���തിെലഓഹരിആണ ്മ�ള�െടഅത�ാവശ�
ചിലവുകള ്�ായി�,്ആണ ്കു�ികള ്�ക്ടമായി
നല ്കുകയും േവണം. െപണ ്കു�ികെള വിവാഹം
കഴി�ു�പുരുഷ�ാര ്�ുംഅവ�യെ്�ാ�

ഇളവുകള ്നല ്കാം. ഉദാഹരണ�ിന,്
െപാതുഖജനാവിേല� െ്ചലുേ��തായ

മാതാപിതാ�ള�െട ധനം വളെരകുറ�� മാ�തമാണ്
ഉ�െത�ില ്, ഉദാഹരണ�ിന,്വീടും 10 െസന ്റ്
പുരയിടവുമാണ േ്ശഷി�ു�െത�ില ്,അതു
വാ�ാനു�ധനം മ�ള�െട പ�ല ്തികയാെത
വ�ാേലാ,ഇെ��ിേലാ,വീടിനും പുരയിട�ിനും വില
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നി�യി� അ്വിെട വാടകയ�് ത്ാമസി�ാൻ
ആണ ്കു�ികെള /മ�െളഅനുവദി�ാം.
ആണ ്കു�ികള ്�ുംഅവരുെട ഭാര�മാര ്�ും
കു�ികള ്�ും, െപണ ്കു�ികള ്�ുംഅവരുെട

ഭര ്�ാ��ാര ്�ും കു�ികള ്�ും ഒെ�ഒ�ി��ം
താമസി�ാം.അണുകുടുംബമായ�ാെത

ഒെ�ാരുമി�� ജീവി�ാന ്കഴിയു�ത ക്ൂടുതല ്
േ�ശഷഠ്ം. *

വിഷയെ�മെ�ാരു വിധ�ില ്പറയുേ�ാള ്, ഒരു
മകന ്െറ പ�ലു�ായിരു�തായ മാതാപിതാ�ള�െട
ധനം പിടിെ�ടു�േ�ാള ്, മകന ്സാ��ികമായി

തകരുെമ�ില ്, ഭരണകൂടം �പജെയ
സംര�ി�ുവാനു�ധര ്�ശാസ�്തപരമായ

നടപടികള ്എടു�ുകതെ� േവണം.അത ജ്ീവിത
�പശന്മാണ.്അേതസമയംകടമായി�ാണ ന്ല ്േക�ത.്
അയാള ്ഉള ്െ�െടയു�എ�ാവരുെടയും ന�തിനു

േവ�ി �പവര ്�ി�ുകയാണ ഭ്രണകൂടം െച���തും,
െചേ��തും.

ഇനി െപണ ്മ�ള ്�ു നല ്േക�ു�ധനെ���ി
പറയാം:ത�ള ്ജീവി�ിരിെ�ഓേരാ

െപണ ്മ�ള ്�ും പരമാവധി 100 �ഗാം സ�ര ്�ം മാ�തം
നല ്കാനാണ മ്ാതാപിതാ�െള ധര ്�ശാസ�്തം
അനുവദി�ു�ത.് മാതാപിതാ�ള ്മരി�ുേ�ാള ്,
അവരുെടയും സമൂഹ�ിെല മരണെ�ടു�

മ���വരുെടയും ധനെ�െപാതുഖജനാവിേല�്
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േചര ്�ു�തായ ഭരണാധികാരികള ്,
മരണെ�ടു�വരുെടഓേരാ െപണ ്മ�ള ്�ും 100 �ഗാം

സ�ര ്�ംനല ്േക�ു�ത ഭ്രണകൂട�ിന ്െറ
ചുമതലയാവണം.സ�്തീധനം എ� േപരില ്ഇ��യിലും

അതുേപാെലയു� രാജ��ളിലും ഇ�ു�
നീചസ��ദായ�െളഅവസാനി�ി��െകാ� എ്�ാ
െപണ ്കു�ികള ്�ും ലഭ�മാവു�സാ��ിക
സഹായെ�തു��െ�ടു�ുകകൂടിയാണ്

സംഭവി�ു�ത.്വിവാഹേ�ാെടാ�േമാ േശഷേമാ
േമ�ടി 100 �ഗം സ�ര ്�ംകൂടാെത;വാഹനം,ഫര ്ണി�ര ്,
വസ�്തം,തുട�ിയയാെതാ�ും െപണ ്കു�ിേ�ാ,
വരേനാ,വരന ്െറ കുടുംബ�ിേനാ നല ്കി�ൂടാ.
(െവളിപാട പ്ൂര ്�മായി�ി�എ�ുംഅറിയുക.).

ഭരണാധികാരികള ്, രാഷ�്ടീയപാര ്�ി േനതാ�ള ്,
മതപുേരാഹിത�ാര ്തുട�ിയവര ്െകാടുംഭീകരരായി

അധഃപതി�ിരി�ു�ഇ�െ�േലാക�്
സാ��ികശാസ�്ത നടപടികള ്�ാപി�ാന ്
കഴിയു�ത ൈ്വകാെതൈദവം മായ
�പത��മാ�ു�േതാെട മാ�തമാണ.്

വ��ികള ്ജീവി�ിരി�ുേ�ാഴും സ��്
ൈകമാ��ിന മ്ുകളില ്െകാടു�ി���

ധര ്�ശാസ�്തപരമായ /സാ��ികശാസ�്തപരേമായ
കണ�ുകള ്�പകാരമു�നിബ�നകള ്

ഉ�ാവു�താണ.് (ഈയു�വന ്െറ വ��ിപരമായ
വിഷയ�ിൽസാ��ികവിൽ��തം 2017ൽ
ത�ാറാ�ുകയുംൈദവവി�വ വിശകലനം 12െ�
ഭാഗമായി �പസി�ീകരി�ുകയും െചയത്ി���.്).
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* ഭൂമിയില ്സംഹാരം പുേരാഗമി�ുേ�ാള ്,ജന�ള�െട
എ�ംകുറയു�തുംഅേനകം ദ�തിമാര ്�ക്ു�ികള ്
ഉ�ാവാെതവരു�തും സാ��ികശാസ�്ത�ില ്

വിഷയമാകു�ു�.്ആവകകാര��െള
ൈദവാനു�ഗഹേ�ാെട മെ�ാരി�ല ്വിശദീകരി�ാം.

//കണ�ുകളിെല പിഴവുകെള��ി പറയാം.
കു�ികള�െട വിവാഹം വെരയുംഅവര ്�്

വസ�്ത�ള�ം സ�ാന�ള�െമാെ�നല ്കുകയും
അവെരസേ�ാഷി�ി�ുകയുെമാെ� െച���
മാതാപിതാ�ള�െട വ��ിപരമായഎ�ാ
കാര��ള�െടയും സാ��ികകണ�ുകള ്

അറിയാേനാ സൂ�ി�ുവാേനാ ഉള ്െ�� വ��ികള ്�ു
തെ� �പയാസമാണ.്അ�െനയിരിെ�സമൂഹ
ഭരണാധികാരികള ്കണെ�ടു��മായി നട�രുത.്
അതി�ായി� ധ്ര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�പുതിയ
െതാഴിലുകെളസൃഷട്ി�ുകയുംഅരുത.്വ��ികള ്
ധാര ്�ികശു�ിേയാെടസമൂഹ�ില ്ജീവി�ുേ�ാള ്,
ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തവും ഏ�വും

ഭംഗിയായി പുലരു�താണ.്

മഹാനീതിപതിയായൈദവം ഒഴിെക
യാെതാരാള ്�ുംസാ��ികം ഉള ്െ�െടയു�
ജീവിതകാര��ളില ്നീതി നട�ാനാവു�ത�.
തനിെ�� വിഷയ�ളില ്നീതി നല ്കുക, െമാ��ില ്

എ�ാവര ്�ും സമനീതി നല ്കുകഎ�ിവ
ൈദവ�ിന ്െറ മാ�തം ചുമതലയില ്െപ�തും
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ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹാനിര ്�ഹി�ുവാന ്
കഴിയു�തുമായകാര��ളാണ.്ആകയാൽ
മനുഷ�ർ കണ�ുകെളക�മാനം
താേലാലിേ��.കണ�ുകള�െട

കൃത�തെയ��ി സംവാദവുംവിവാദവും നട�ു�
അവ�യിേല� ക്ൂ��കു�രുത.്

മഹാേദവിയുേടതായി കണ�ുകള ്നിര�ിയത്
മനുഷ�ര ്നിര ്��ി�തുെകാ�ു മാ�തമാണ,്എ�ാൽ
അവപൂര ്�മാകണെമ�ില ്ഈ�ഗ��ിെലസത�ം
ശിവം സു�രം േചര ്േ��തു�.്സത�ം ശിവം സു�രം
എ� ഭാഗ� മ്ു�ു നല ്കിയ വ�ാഖ�ാന�െള

നിഷ�്പഭമാ�ു�തായ മഹാേദവിയുെട മഹാ�പഭാവം
കാണാനാവും.

കണ�ുകള�മായി വഴ�ടി�ുേ�ാള ്,
കണ�ുകളില ്സത�ം ശിവംസു�രം േചര ്�ണം.
കു��േളാടും കറവുകേളാടുമു�ഏെതാരു
കണ�ുകെളയും �പശന്�െളയും സത�ം ശിവം
സു�രം മഹാസംശു�െ�ടു�ുകയും
മഹാസു�രമാ�ുകയും െച���താണ.് //

വ��ികാര��ള�മായിബ�െ�� കരാറുകള ്�്
മരണാന�ര �പാബല�ം ഉ�ാവു�ത� ;
ധര ്�ശാസ�്തപരമായഅഥവാ

സാ��ികശാസ�്തപരേമായ വില ്പ�ത�ള ്മാ�തേമ
അനുവദി�ുകയു��.അ�രം കരാറുകളില ്

ഏര ്െ�ടു�വര ്�ക്രാറിേലര ്െ�ടു�വരില ്ഒരാള�െട
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മരണംെകാ� ഉ്�ാകു�നഷട്െ�സാ��ിക
ശാസ�്തപരമായി വിലയിരുേ��തും

ആവശ�െമ�ാല ്മ�ംഗ�ള�െട നഷട്ം മുഴുവനുേമാ
ഭാഗികേമാ നികേ��ത ഭ്രണകൂട�ിന ്െറ

ചുമതലയാണ.്

രാഷ�്ട�ള�െട േപരില ്ഒരു ഭരണാധികാരി കരാറില ്
ഏര ്െ�ടുകയാെണ�ില ്,കരാര ്

ധര ്�ശാസ�്തപരമായിരി�ണംഅഥവാ
ൈദവീകമായിരി�ണംഎ� ന്ിര ്��മു�,്
എെ��ാല ്രാഷ�്ടം അഥവാ േദശംഅഥവാ മ�്
ൈദവ�ിന ്െറ ഖര രൂപമാണ,് മ�ിന ്െറ നിയമ�ള ്
നി�യി�ു�ത മ്�ാണ/്ഭൂമിയാണ ;് ഭൂചലന�ള ്
െകാ� മ്നുഷ�െന വിറ�ി�ുവാനും വിര��വാനും
നിയ��ി�ുവാനും സംഹരി�ുവാനും ഇ�ുംഎ�ും

ഭൂമി� ഭ്ൗതികശാസ�്തപരമായി�െ�
കഴിയുെമ�ത െ്ചറിെയാരു ഉദാഹരണം മാ�തം.
തു�മായ മനുഷ�ായു��മായി ജീവി�ു�
ഭരണാധികാരികള ്സം�ാന�ിന ്െറയും

രാഷ�്ട�ിന ്െറയും േപരില ്100വര ്ഷെ�യും 1000
വര ്ഷെ�യുെമാെ�കരാറില ്ഏര ്െ�ടു�ത ക്ടു�
ൈദവനി�യാണ.്കരാറില ്ഏര ്െ�ടു� ഭരണാധികാരി,
ഭരണ�ില ്തുടരു�കാലം വെരേ�ാലും യാെതാരു

കരാറുകള ്�ും �പാബല�ം ഉ�ാകു�ത�.
ധര ്�ശാസ�്തപരമായകരാറിെനസംര�ിേ��ത്
തുടര ്�ുവരു� ഭരണാധികാരിയുെട കര ്�വ��ില ്
െപടു�ു.അതുേപാെല ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�

കരാറിെന ധര ്�ശാസ�്തപരമായി
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പരിഷ�്രി�ാനാകുേമാഎ�ു പരിേശാധിേ��തും,
സാ��മെ��ില ്ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�കരാറിെന
ഏകപ�ീയമായി�െ�ക�ി�� കളേയ�തും,
പുതിയ ഭരണാധികാരിയുെട ഉ�രവാദി�മാണ.്
തീര ്�ി�,കരാറില ്ഏര ്െ�ടു� ഭരണാധികാരി
ഭരണ�ില ്തുടരുേ�ാള ്തെ�,അേ�ഹ�ിന ്െറ
െചയത്ികള ്ധര ്�ശാസ�്തപരമെ��ില ്അേ�ഹെ�
അനുസരി�ാതിരി�ാനും,ആവശ�െമ�ില ്
പുറ��ാനുമു� ഉ�രവാദി�ം ജന�ള�െട
ചിലവില ്ജീവി�ു� മ��ിമാര ്�ും മ�്

ഉേദ�ാഗ�ര ്�ുമു�.് മു� വ്ിശദീകരി�തുേപാെല,
വ��ികെളയ�അനുസരിേ��ത;്
ധര ്�ശാസ�്തെ�മാ�തം

അനുസരി�ു�വരാകണം.ധര ്�ശാസ�്തെ�
മാ�തംഅനുസരി�ുേ�ാള ്അവര ്ൈദവെ�
മാ�തംഅനുസരി�ു�വരായി മാറു�ു.
ൈദവ�ിന ്െറ ഇഷട്�പകാരം
ജീവി�ു�വരാകു�ു. മാ�തമ�,

ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരം �പവര ്�ി�ു�
ഏെതാരുവ��ികെളയുംകൂടി
അനുസരി�ു�വരായി മാറു�ു.

വ��ികള ്ധര ്�ംെത�ാെതജീവി�ു�തിന്
ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തം
�പേയാജനെ�ടു�താണ.്സാ��ിക

ശാസ�്ത�ിന ്െറഏകേദശ ധാരണകി�ിയിരി�ുമേ�ാ.
മഹാനീതിപതിയായൈദവംഅ��ാന�ിന ്െറ പ�്
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യഥാര ്��ില ്വാ�ു�ുേ�ാ ?ഇേ�യി�.
മഹാമാതാവായ മഹാേദവിെയ,

മഹാനീതിപതിയായിെ�ാ� ക്ണ�ുകള ്നല ്കുവാന ്
മനുഷ��ു�ു�ള ്നിര ്��ി�ുകയാണ.്എ�ാ
കു�ു�ള�െടയും ന�തിനു േവ�ി സാ��ിക
ശാസ�്തെ�മഹാരചി�ുക മാ�തമാണു െച���ത.്

വ��ികള�െടസ��ും ഭരണകൂടവും, ഭരണകൂടവും
െപാതുഖജനാവും എ�ിവെയ��ി ഇനി

വിശദീകരി�ാം :ജന�ള ്െപാതുഖജനാവിന്
നല ്േക�തായൈദവ�ിന ്െറഓഹരി

പിടി��വാ�ുവാന ്ഭരണാധികാരി� അ്വകാശമി�.
ൈദവ�ിനു�ഓഹരിയാണത.്തന ്െറ

കു�ു�െളെയ�ാം സേ്നഹി� അ്വര ്െ��ാം
സമനീതി നല ്കു�ൈദവ�ിന ്െറ മഹാപ�തികെള

ഉള ്െ�ാ�,് ധര ്�ശാസ�്ത�പകാരം മാ�തം
�പവര ്�ി�ു� ഭരണാധികാരി സ��്

പിടി��വാ�ു�ത അ്വെരസേ്നഹി�ാനാവണം.
ധര ്�ശാസ�്ത�ിെലയും നീതിശാസ�്ത�ിെലയും
നിയമ നിര ്�ാണംഎ�അ��ായ�ിലും

ഭീകരവാദവും ഭരണകൂട�ള�ംഎ�അ��ായ�ിലും
വളെരയധികം വിശദീകരി�ി���.്
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ഭരണാധികാരികള ്,ജന�ള�െട േമൽ യാെതാരു
നികുതികള�ം ചുമ�ാൻ പാടി�.ജന�ള�െട
സ��ധ്ൂര ്�ടി�ാന ്പാടി�. െപാതു
ജന�ള�െട ന�തി�ായി�െ�

ഉപേയാഗി�ണം.ധര ്�ശാസ�്തപരമായ�ാെത
ജന�ള�െടസ��ച്ിലവു െചയത്ു കൂടാ.
ഉദാഹരണ�ിന ഒ്രു കു�ി� ന്ില ്�ാനും നട�ാനും
ഓടാനും ഒെ�കഴിയണെമ�ില ്ൈദവം ശ�ി
നല ്കാെതപ�ി�.ഓടു�തും കൂടുതല ്േവഗ�ില ്

ഓടു�തും േകമ�രമായി ഒരു കു�ി
കണ�ാ�ുേ�ാള ്കു�ി ൈദവ�ില ്നി�ുംഅഥവാ
ധര ്�ശാസ�്ത�ില ്നി�ും കൂടുതല ്കൂടതല ്
അകല�ളിേലയ�്ാണ ഓ്ടു�ത.് മ�രം

ൈദവീകമ�ാ�തിനാല ്,ഫിനിഷിംഗ േ്പായിന ്റില ്
നില ്�ു�ത പ്ിശാചാണ.്കു�ി ഓടിയടു�ു�ത്

പിശാചിന ്െറഅടുേ�യ�്ാണ.്

കൂടുതൽ ഓടുകേയാ, കൂടുതൽ േവഗ�ിൽ 
ഓടുകേയാ െചയത്കു�ിയുെട
അറിവി�ായമ്െയയും

അഹംഭാവെ�യുെമാെ� േകമ�മായി
കാണു�വർ ഭരണാധികാരിയായിരി�ാന ്ഒ��ം

േയാഗ�തയി�ാ�വരാണ.്

അ�െനയിരിെ�തനി� ൈ്ദവം നല ്കിയ
വ��ിസ�ാത���െ�കൂടുതൽ വഷളാ�ിെ�ാ�്
െപാതുഖജനാവിൽ നി� ക്ു�ി� സ്�ാന�ള ്

നല ്കുേ�ാൾ ഭരണാധികാരി െകാടും ഭീകരവാദിയായി
മാറു�ു.അ�ാനിേയാഅഹംഭാവിേയാ ഒെ�ആയ
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കു�ിെയതിരു�ാനും അയാള ്�ായി�എ�തു
കൂടാെത,സമൂഹ�ിെല ജന�ള ്�്

ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�അഥവാൈദവീകമ�ാ�
ഒരുസേ�ശമാണ ഭ്രണാധികാരിയായഅയാള ്
നല ്കു�ത.് ഭരണാധികാരി ഉള ്െ�െടഏെതാരു
�പജയ�്ും ത�െളആന�ി�ി�ു�വര ്�്
സ�ാന�ള ്നൽ കാൻവ��ിസ�ാത���മു�,്
എ�ാല ്അത ത്�ള�െടസ�കാര� സ��ില ്

നി�ാകണം.

െപാതുഖജനാവിൽ നി� വ്ിേനാദ
കാര��ൾ�ധ്നംചിലവു െച�ാൻപാടി�.

വ��ിയാണആ്ന�ി�ു�ത.്സമൂഹമ�.
സമൂഹ�ില ്100 േകാടി േപരുെ��ില ്ഒരാള ്േപാലും
കുറയാെത 100 േകാടി േപരുംആന�ി�ുേ�ാള ്

മാ�തേമസമൂഹേമാ, രാഷ�്ടേമാആന�ി�ു�താേയാ
േവദനി�ു�താേയാഅവകാശെ�ടാന ്പാടു��.
അേനകര ്േരാഗ�ള�മായി മ�ിടുേ�ാഴും,

അപകട�ളില ്െപ��ം അ�ാെതയും ഓേരാ നിമിഷവും
സമൂഹ�ില ്േവദനി��കഴിയു�ു� എ്�ിരിെ� 100
േകാടി േപര ്�ും ഒരുേപാെലആന�ി�ാനാവി�.
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വിേനാദആന�ംവ��ിയുെടസ�കാര�മാണ.്
അതിെനസമൂഹഭരണവുമായിബ�ി�ി�രുത.്

ശുചിത�ം,അത�ാവശ�ം,ആവശ�ം
എ�ി�െനയു�ജന�ള�െട

െപാതുആവശ��ള ്�ു മാ�തേമ െപാതുഖജനാവ്
ഉപേയാഗി�ാൻ പാടു��;വിേനാദ�ിന പ്ാടി�.

ഭരണകൂടെ�സൃഷട്ി�ു�ത്
ജന�ള�െട െപാതുവായആവശ��െള
പരിഹരി�ാനാണ;്കുെറേ�രുെടേയാ
മുഴുവൻആള�കള�െടേയാ വിേനാദ�െള

പരിഹരി�ാന�.

വിേനാദ�ളിൽഏർെ�ടു�വർ
സംഘടി�ു�തും വിേനാദി�ു�തും
അവരുെടസ�കാര�മാണ.്വ��ി

സ�ാത���െ�ധർ�ശാസ�്തപരമായി
അവർ ഉപേയാഗി�ു�ുേവാഎ�അ്വരുെട
ചിലവിൽനിരീ�ി�ാനും െത�ി�ാൽനടപടി
സ�ീകരി�ാനും മാ�തമാണ ഭ്രണകൂടം

�ശ�ിേ��ത.്
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അധമമായ നികുതിെയയുംഅധമമായ പിഴെയയും
വിവരി�ു� ഒരു ഉദാഹരണംഇനി പറയാം : (1)
വാഹന�ള�െട പുക നിയ��ിേ��ത െ്പാതു
ആവശ�മാണ.് പുക നിയ��ണെ�വാഹന

നിര ്�ാണ�ില ്കര ്�ശമാ�ണം.എ�ാല ്വാഹനം
ഉപേയാഗി�ു�വ��ിയ� വാഹനം ഉ�ാ�ിയത്
എ�ിരിെ�വാഹന�ിന പ്ുകഅധികമായാല ്,
വാഹനനിര ്�ാതാവും ഭരണകൂടവും,വാഹന
വര ്�േ്ഷാ��കള�ം ഭരണകൂടവും,ത�ിലു�

�പശന്�ളാണ.്വ��ികള�െടആേരാഗ�െ�കരുതി
�പവര ്�ി�ാ�തിന ഭ്രണാധികാരി സമൂഹ�ിെല

�പജകേളാട മ്ാ�ിര�ണം. പകരം വ��ി
ഉപേയാഗി�ു�വാഹന�ിന ്െറ പുകകാര��ള ്
വ��ിതെ�പരിേശാധി�ി�ണെമ�ും,അതി�ായി

വ��ി ധനവുംഊര ്�വുംസമയവും
പാഴാ�ണെമ�ും ഭരണാധികാരി

ആവശ�െ�ടുേ�ാള ്, ഭരണാധികാരിഅധമനായ
ഭീകരവാദിയായി മാറു�ു. മനഃ��ര ്�േമാ
അ�ാെതേയാവാഹന��കസര ്�ിഫി��്
സൂ�ി�ാ�തിന ്െറ േപരില ്വ��ി� പ്ിഴ
വിധി�ാന ്ഭരണാധികാരി ത�ാറാവുേ�ാള ്,
ഭരണാധികാരിയുംഅയാള�െട കൂ�ാളികളായ
ന�ായാധിപ�ാര ്എ�അതീനീചവര ്�വും മ�്

ഭരണതലഉേദ�ാഗ�രും
െകാടുംഭീകരവാദികളായി�ഴി�ു

എ�ാണര ്�ം. ഭരി�ാനറിയാ�വര ്േവെറ
പണി േനാെ�േടാ,ഞ�െള ഒ�ു ഭരി�്

ര�ി�േണഎ�ു ജന�ള ്ആവശ�െ��ി�േ�ാ.
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നീചജനാധിപത��ിലൂെടഅഥവാ
അധാര ്�ികമായി ഭരണ�ിേലറിയവന്
ത�ള ്�ു േതാ�ിയതുേപാെല ജന�െള

ഭരി�ാൻഅവകാശമുെ��ു കരുതിേ�ാകരുത.്
അവെ�നീചനിയമ�െള

അനുസരി�ാതിരി�ാനും ധര ്�ശാസ�്തെ�
തിരി�റിയാനും പരി�ശമിേ��വരായ,

ജന�ള�െട ചിലവിൽജീവി�ു� ഉേദ�ാഗ�ർ 
ജന�െള പീഢി�ി�ാനും പിഴകെള ചുമ�ാനും

ഇറ�ുേ�ാൾഅവരും ഭീകരേരാ
െകാടുംഭീകരേരാആയി മാറു�ു.

ത�ള�െട െപാതുആവശ��ള ്�ായി� ഒ്രു
ഭരണകൂടെ�േവണേമാഎ�ഓ്േരാ
�പേദശ�ളിെലയും ജന�ളാണ്
നി�യിേ��ത.് ഭരണകൂടെ�
നി�യി�ു�തും നിലനിര ്�ു�തും
പിരി��വിടു�തും ജന�ളാണ.്

�പാേദശികമായി ജന�ള ്നി�യി�ു� �പാേദശിക
േനതാവിന ്െറഅഥവാ കു�ിരാജാവിന ്െറ ധര ്�ം
ജന�ള ്�ു ദാസ�േസവനം െച��കഎ�താണ.്
പകരം ജന�െളത�ള ്�ു േതാ�ിയതുേപാെല

ഭരി�ാന ്അേ�ഹ�ിന്
അവകാശമു�ായിരി�ു�ത�.ജന�ള�ം രാജാവും
മ��ിമാരും ഉേദ�ാഗ�രുംഅനുസരി�ു�തും സല���്
െച���തും മഹാശാസ�്തെ�മാ�തമായിരി�ും.
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രാജാവു പറയു�കാര��ൾ
ധര ്�ശാസ�്തപരമ�എ�ില ്മ��ിമാേരാ
ഉേദ�ാഗ�േരാ രാജാവിെനഅനുസരി�രുത്
എ�ര ്�ം.ൈ�ക�ിലൂെടയും ഗാ�ിയിലൂെടയും

ൈദവംഅത െ്വളിെ�ടു�ിയതാണ.്
ശാസ�്തവും േലാകരാജ�കൂ��െക��ം

ഇ�േ�തുേപാെലവികസി�ി�ി�ാ�ഒരു
കാലഘ��ിൽ ,അഹിംസയിലൂെടതെ�

നി�ഹകരി�ാൻ കഴിയു�ത്
എ�െനെയ� ഗ്ാ�ിയിലൂെടയും

അനുയായികളിലൂെടയും �പാേയാഗികമായി
െതളിയി�താണ.്

സമൂഹ�ിെല ധര ്�ശാസ�്തബ�ത
പരിേശാധിേ��തഅ്��ാപകരാണ,് ഭരണകൂടെ�
ഉപേദശിേ��തഅ്വരുെട കര ്�വ�മാണ.്
െതാഴിലുകള ്:ശുചിത�ം എ�അ��ായ�ില ്

വിശദമാ�ിയതുേപാെലഓേരാേരാ െതാഴിലുകളിലും
�പാവീണ�മു�വരും 50വയ�ിനു മുകളില ്

�പായമു�വരും പുണ�സ�ാദന�ിന ്െറ ഭാഗമായി
കു�ികള ്�ഗ്ുരുകുല വിദ�ാഭ�ാസ�ിലൂെട�ാനം
പകരുകയാണ െ്ച���ത.്സ�യംബാ��തയുെട
ഭാഗമായിഅവര ്െച���കര ്��ിന അ്വര ്
േവതനം വാ�ു�ി�. പുണ�ംഅഥവാആന��ള ്
ത���ിലും വരും ജ��ളിലും ൈദവം നല ്കു�ു.
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സാ��ികശാസ�്തെ�
പരിശു�മാ�ു�തി�ായും മഹാ�പപ��ില ്
ൈദവം�ാപി�ി��� ന��നശ�ികള ്

�പവര ്�ി�ു�ു�.് ഭരണാധികാരികളായവര ്�്
കടു�വിഷമം േവ�ാ. മഹാധര ്�ശാസ�്ത�പകാരം

സ�യം തിരു�ിെ�ാ��ക.ഇ�െ�
ഭരണാധികാരികളില ്വലിെയാരൂ കൂ�ര ്ജ��ള�െട

എ�ം െകാ� ബ്ാല�ാവ�യിലാണ.്

പ�ാള�ാര ്:ഏ��മു�ലിേലാഅ�ാെതേയാ
മരി�ു�/വധി�െ�ടു� പ�ാള�ാരുെട

കുടുംബാംഗ�ള ്�ും െപാതുഖജനാവില ്നി� ധ്നം
നല ്കി�ൂടാ. ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�വര ്
ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�ളാെണ�രിെ�,

ൈദവ�ിന ്െറ കു�ു�െള െകാടുംഭീകരരായ
ഭരണാധികാരികള ്�ുേവ�ി െകാ�ാൻ നട�
പ�ാള�ാരുെട കുടുംബ�െളസാ��ികമായും
അ�ാെതയുംസഹായിേ��ത െ്കാടും
ഭീകരരായ ഭരണാധികാരികള�െടയും
മതേനതൃത��ള�െടയുംസ�കാര�

ഉ�രവാദി�മാണ.്

േബാംെബഎ�മുംൈബയില ്2008ല ്നട�
ഭീകരാ�കമണെ�വിശകലനം െച�ാന ്
ആ�ഗഹി�ു�വരു�ാകും. മതതീ�വവാദം
വിഷയമാകയാല ്,ഇ��യിലു�

മത�ിശാചു�ള�ം (എ�ാ മത�ളിെലയും),



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 646

അവെരസംര�ി� രാഷ�്ടീയ പാര ്�ികള�ം,
ഭരണാധികാരികള�ം ത�ള�െടസ�കാര�
സ��ു�ളില ്നി� പ്�ാള�ാരുെട

കുടുംബാംഗ�െളസഹായി�ുക.അ�തമാ�തം.
ഭീകരവാദെ���ിയു�അ��ായ�ള ്സ�ശ�ം
പഠി�ുേ�ാള ്,സുവ��മാകു�താണ.്

ഭൂമിയിെലാെ�യുമു� െകാടും ഭീകരവാദികളായ
ഭരണാധികാരികെളയും മതേനതാ��ാെരയും കൂടി
മഹാമാതാവായൈദവം സേ്നഹി�ു�ു�്

എ�ുമറിയുക.

പ�ാള�ാരും േപാലീസും േഖദിേ��. നി�ള�ം
ൈദവ�ിനു �പിയെ��വര ്തെ�. മഹാേദവി
ൈവകാെത മായ �പത��മാ�ു�േതാെട,
ഭൂമിയിെല�ുമു� പ�ാള�ാര ്പണി
ഉേപ�ി�ു�താണ.് ഭരണാധികാരികൾ 

പദവിയിലിരു� ധ്ര ്�ശാസ�്തപരമായി ഭരി��തെ�
പാപം തീര ്േ��തുമു�.്
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(14.9) സ�ാ�്

എന ്െറ േമാൻ അഥവാ േമാൾ േഡാകട്േറാ
എ�ിനീയേറാആയി�ീരണെമ�ു പറയു�
മാതാപിതാ�െളയുംഎനി� േ്ഡാകട്ര ്....

എ�ി�െനെയ�ാംആയി�ീരാനാണു േമാഹം എ�ു
പറയു�കു�ികെളയും ക�ി���വരു�ാകും.
സ�യവുംഅ�െനെയാെ�യാണ.്എ�ാൽ, 

ത�ള�െട കു�ു�ൾ െത�ികളാകു�താണ്
ഇഷട്െമ�ു പറയു�എ�ത മാതാപിതാ�ൾ 
ഭൂമിയിലു�ാവുെമ�ും, െത�ികള�ാ�വരുെട

എ�തകു�ികൾത�ള ്�ു
െത�ികളാകു�താണ ഇ്ഷട്െമ�ു
പറയുെമ�ും ......അ�ംചി�ി�ുക.

ഒരുഅതിന��നപ�ം േപർ അവരുെടഅ�ാനം
െകാ�ുംഅവർ എ�ിെ��ിരി�ു�

ജീവിതസാഹചര��ൾ െകാ�ും പറെ��ിരി�ും.
ബഹുഭൂരിപ�വും െത�ികളാവാൻ 

ആ�ഗഹി�ി�.

ത�ള�െട കു�ു�ൾ െത�ികളാവാൻ
മനുഷ�മാതാവു േപാലുംആ�ഗഹി�ി�ാ എ�ിരിെ�

സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര കർ�ാവും
മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി� മ്�ൾ

െത�ു�ത ഒ്രി�ലുംഇഷട്മാകി�. മാ�തമ�ാ,
മഹാമാതാവിന ക്ടു�േവദന ഉ�ാകു�താണ.്
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ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തം
കു�ു�ള ്െ��ാംസാ��ികമായി സമനീതി

നല ്കു�ു, നല ്കാനു�താണ.്അതു
മന�ിലാ�ി �പവര ്�ിേ��ത്

ഭരണാധികാരികള�െട ഉ�രവാദി�മാണ.്
ഭരണകൂടം ശരിയ�ാ�തു െകാ�ുകൂടിയാണ്
ജന�ള ്െത�ികളാവു�ത എ്�ു സാരം.

െത�ാൻ ,അഥവാ ഭി�യാചി�ുവാൻ, ൈദവം
േയാഗ�ത നല ്കിയി���ത പ്ാ��കാർ�ു മാ�തമാണ.്
സംഗീതം (ൈദവ)സി�ിയാെണ�ുസുവ��മാണ.്
ഗായകർ ത�ള ്�സ്ാ��ിക�ീണം ഉ�േ�ാഴും,
പാവ�െളസഹായി�ാനായും േദവാലയ�ളിൽ
ഗാനാമൃതം പകര ്�,്അതിനു �പതിഫലെമേ�ാണം
ൈകനീ�ണംഅഥവാ പാ�തം നീ�ണം. ലഭി�ു�

ഭി�യില ്അ�േ�യ�് ത്ന ്െറയും
കുടുംബ�ിന ്െറയും ചിലവിനു േവ�തായ

ഓഹരിെയടു�ുകയും,ബാ�ി േദവാലയ�ിന ്െറ 4
പാതകളില ്ഒ�ായആവശ�പാതയില ്�ാനം

ഉറ�ി�ു� ദരി�ദര ്�ന്ല ്കുകയും േവണം. ഭാഗം 3
െലശാസ�്തീയമായആരാധനഎ�അ��ായ�ിൽ 

വിസത്രി�ി���.്
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മനുഷ�ന ്െറഅ�േ�ാഴു�ധർ �ശാസ�്തപരമായ
സാ��ികആവശ��െള പരിഹരി�ുവാന ്

ഭരണകൂട�ിന ക്ഴിയണം,അതിന ന്ി�ിത ദിവസം
െത�ാന ്അനുവദി�ുകഎ�ത്

െകാടും�കൂരതയാണ.് ധനവാ�ാരുെടഅധികസ��്
പാവ�ള�േടതാണ.്അവര ്െത�ിനട�ു
േചാദി�ുേ�ാഴ�അവരുെടസ��്

തിരി��െകാടുേ��ത.് പാവ�ള�െടഅടുേ�യ�്്
ധനവാ�ാര ്സ�യം േപാവുകയും

െകാ�ുെ�ാടു�ുകയും േവണം.ത�ൾ 
സമൂഹ�ിെല ജന�േളാട െ്പാതുവായി െചയത്
അപരാധം െകാ�ുകൂടിയാണ പ്ാവ�ള ്�്
വിഷമ�ള ്ഉ�ായെത� ഏ്��പറയാന ്
ധനവാ�ാര ്�ക്ൂ�ലു�ാവും.കൂ�ൽ 

പരിഹരി�ു�തിന സ്ാ��ികശാസ�്തം �പകാരം,
ൈദവ�ിന അ്ര ്ഹതെ��സ�� ഭ്രണകൂടെ�
ഏ�ി�ാവു�താണ.്എ�ാൽ ഭരണാധികാരികൾ,
പാവെ��വര ്�ു നല ്കിേയാഎ� േ്നരി�്
അേന�ഷി�ുകയും േബാ��െ�ടുകയും
െച���േതാെട മാ�തേമസ��ന ്െറ പാപം

േമാചി�െ�ടു��.അെ��ാൽ േനരി� വ്ിതരണം
െചയത് മ്ാ�� പറയണം.ഇ�ാം മത
പുേരാഹിതര ്�ും സ�ാ�ിന ്െറ േപരിൽ
കാ�ി�ൂ��� േകാ�പായ വാദ�ള�െട േപരിൽ 
ൈദവേ�ാടും സമൂഹ�ിെല പാവെ��വേരാടും
മാ��പറ�സ്ാ��ികകാര��ിലു�പാപ�ിൽ

നി� േ്മാചനം േനടാവു�താണ.്
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(15)ബാ�ിംഗ,് േലാ�റി

നാണയ�ള�ംഅ��ാന മൂ���ള�ം
ധര ്�ശാസ�്തപരമായിബ�െ��ിരി�ു�ുഎ�തും,
സ�ര ്��ിന ്െറ മികവുംഈഅ��ായ�ില ്
വിശദീകരി�ി���ത ഒ്രാവര ്�ികൂടി വായി�ി��
തുടരു�ത അ്േനകരുെട കാര��ില ്ന�താണ.്

െപാതുജന�െളവളെരയധികം േസവി�ു� ഒരു
േമഖല േപാെലബാ�ിംഗ വ്ളര ്�ി���.്ബാ�ുകൾ
ഇ�ാെതഇ�െ�േലാക� ജ്ീവി�ാനാവി�എ�ും

േതാ�ിേ�ാകു�താണ.്യഥാര ്��ിൽ 
അ�െനയ�.

സ�കാര� ബാ�ുകൾ െപാ��േ�ാഴും, ഉടമകൾ 
ജന�ള�െട പണവും ത�ിെയടു� മ്ു�ുേ�ാഴും
എ�ാണ യ്ഥാര ്��ിൽസംഭവി�ത ?്
സംഭവി�ു�ത ?് െപാതുജന�ള�െട
െപാതുആവശ��ള ്നിറേവേ��ത്
ഭരണകൂട�ിന ്െറസംവിധാന�ിലൂെട

തെ�യാവണംഎ�ത ത്ിരി�റി�സ്�കാര�
ബാ�ുകള ്ഉ�ാവാെത േനാ�ുവാന ്ഭരണകൂട�ിന്
കഴി�ി�. ഭരണകൂട�ിന വ്ീഴച് പ�ി.വ��ികൾ 
അ��ാനി���ാ�ു�പണെ�എ�െന
സംര�ി�ണെമ� വ്ിദ�ാലയ�ളിേലാ
പ�ായ�ുകളിേലാ പഠി�ി�ു�ി�.

മത�ിശാചു�ൾ , പണെമ�ാം മത�ിശാചു�ള ്�ു
െകാടുേ��ാൻ പറെ��ിരി�ും, മാ�തമ� പ�്
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ഒരു േപാ�� െചയത്തുേപാെലസ�ര ്��ിേല�്
ഒരു ടി�� െ്കാടുെ��ുമിരി�ും.

േകരളം േപാെലയു� �പേദശ�ളിെല വലിെയാരു കൂ�ം
ജന�ള ്�അ്��ാന�ിന ്െറ മൂ��െ���ി
യാെതാ�ുംഅറിയി�. പാട�ില ്െന� ക്ൃഷി
െച��േ�ാള ്, െവ�വും െചളിയും ഒരു�ു�തും,

ഞാറു നടു�തും,കള പറി�ു�തും,ബഹുവിധ�ളില ്
ശു�ശൂഷി�ു�തും, െകാ���തും,ചുമ�ു�തു,
സംഭരി�ു�തും,ക� ചവി�ി െമതി�ു�തും, െന�്
പുഴു�ു�തും, ഉണ�ു�തും,കു�ു�തും,
പാ���തും,അരിയും തവിടും ഉമിയും

േവര ്തിരി�ു�തും,അരി പായ�് െ്ച���തും,
അറിയാവു�കു�ികള ്അപൂര ്�മാണ.്അരിഅഥവാ
െന�രി എ�ു പറയു�ത ക്ടയില ്േപായി കിേലായ�്്

സുമാര ്20 രൂപാ െകാടു�ു വാ�ു� ഒരു
സാധനമാണ.് രൂപഅഥവാ പണംഎ� ഉപാധി,
അരിെയസൃഷട്ി�ു�ുഎ�തുേപാെലയു�

സമീപനവുംഅറിവുമാണ ഓ്േരാേരാ വസത്ു�ള�െട
കാര��ിലും ഉ�ായിെ�ാ�ിരി�ു�ത.്

പണെമ�ത ര്ൂപ േപാെലയു� േപ�ര ്കറന ്സികൾ 
ആകുേ�ാള ്മൂ��മി�. പണെമ�ത ധ്നം എ�
സ�ര ്�ം,കൃഷി വിഭവ�ള ്,ഫര ്ണി�ര ്തുട�ിയവ

ആകുേ�ാള ്മൂ��മു�.്
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മ�ില ്അ��ാനി�ാെതയു�,ബാ�ിംഗ േ്പാെലയു�
േജാലികള ്� േ്പ�ർ കറന ്സിെയേ�ാെലയു�
അപാകതകള��.് മൂ��മി�.ജന�ള�െട

പണെ�െ�ാ� ഒ്രുതരം വ�ാപാരം െച��കയാണ്
ബാ�ുകാര ്. ഉയര ്�േവതന�ള�ം, ഉയര ്�ആഫീസ്
സൗകര��ള�ം ഉ�ാ�ിയ േശഷവും ബാ�ുകള ്�്
അേനക േകാടികള ്ലാഭം ഉ�ാവുേ�ാള ്, ഒരുപാട്
മനുഷ�ര ്�ന്ഷട്മു�ാവു�ു� എ്�ാണ്

മന�ിലാേ��ത.്ഇ��യില ്അവിെടയും ഇവിെടയും
ബാ� േ്ലാെണടു�അേനകംകര ്ഷകര ്ആ�ഹത�
െച���ത ബ്ാ�ുകാര ്െകാടുംഭീകരവാദികളായി
പരിണമി�തുെകാ�ാണ.്കേസര�ണി മാ�തം
െച��േ�ാള ്മൂ���ള ്അറിയാെത േപാകു�ു.

ഭൂമിയില ്അ��ാനി�,് ഭൂമിയിെല വസത്ു�ളില ്നി�്
ധനം ഉ�ാദി�ി�ു� േജാലികളിലാണ മ്നുഷ�ര ്

ഏര ്െ�േട�ത.് മധ��െരവ��� �പവര ്�ന�ള ്
കൂടുേ�ാറും ധര ്�ശാസ�്തംഅഥവാൈദവം
അകലു�താണ.് �സഷട്ാവായൈദവ�ിനും,
സൃഷട്ിയായ മനുഷ�നും ഇടയില ്അഥവാ

മഹാമാതാവായ മഹാേദവി�ും,കു�ായ മനുഷ�നും
ഇടയില ്ഒരു പുേരാഹിതന ്േവ�ാഎ�തുേപാെല
മനുഷ�ന ത്ന ്െറസാ��ികാവശ��ള ്നിറേവ�ാന ്
ഒരുബാ� േ്വ�.ചില െപാതുആവശ��ള ്
തീര ്�യായും ഉ�,്അത ന്ിവര ്�ിേ��ത്

ഭരണകൂടം േനരി�ാവണം.
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മധ��െരവ��� �പവര ്�ന�ൾ
കൂടുേ�ാറും ധര ്�ശാസ�്തംഅഥവാൈദവം

അകലു�താണ എ്�തിെനഅ�ം
വിശദീകരി�ാം :

ൈദവ�ിന ്റ ഖരരൂപമാകയാല ്മ�ിന അ്ഥവാ
ഭൂമിയ�് അ്ന�മായശ�ികളാണു�ത.് മ�ിൽ
അ��ാനി�ുേ�ാള ്,അഥവാ മ��മായിബ�െ��

(ധര ്�ശാസ�്തപരമായ)വ�വസായ�ള ്നട�ുേ�ാള ്,
ഉ�തമായ ഉ���ള ്അന�മായി ലഭി�ു�ു,
ധര ്�ശാസ�്തപരമായി� ല്ഭി�ു�ു. ഭരണകൂടം
േപാെലയു�വവ�വസായികെള ഉപ�ദവി�ു�ു
എ�താണ യ്ാഥാര ്��ം.അതു മാ�ിവ� വ്ിഷയം
തുടരുേ�ാള ്,ബാ�ിംഗ േ്പാെലയു� ഒരു

മ��വര ്�ിയുെട വികസനെമ�ത ഓ്േരാേരാ
കാര��ള ്�ായിഅവെരസമീപി�ു�വെര
ചൂഷണം െചയത്ാല ്മാ�തേമസാധി�ു��.
ബാ�ിന ക്ൂടുതല ്വികസി�ണെമ�ില ്കൂടുതല ്
ഇരകെള ചൂഷണം െച��കേയാ, ഉ�ഇരകെള
അധികചൂഷണം െച��കേയാ േവണം.ബാ�ുകൾ
ബഹുശതം േകാടിരൂപആദായമു�ാ�ിെയ�ു
പറയുേ�ാൾഇരകെള െകാ�ാെത െകാ��ംവ�ം
ചൂഷണം െച���ുെവ�ാണ അ്ർ�ം.

മതപുേരാഹിത�ാരുെടയും മ� അ്േനകരുെടയും
മധ��തയുംചൂഷണംതെ�യാെണ�്

തിരി�റി�അ്വെരെയ�ാം ഒഴിവാ�ു�വർ
ഭാഗ�വാ�ാർ!
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മുകളിൽ െകാടു�കാര��െള ധര ്�ശാസത്പരമായ
പദ�െള ഉപേയാഗി� ഇ്നി പറയാം: ഭ�ണം,വസ�്തം,
പാര ്�ിടം എ�ീഅത�ാവശ� ജീവിതഘടക�ള�മായി
ബ�െ�ടാ�തായ ഭരണകൂടം ഉള ്െ�െടയു�എ�ാ
േസവന േമഖലകള�ം, െതാഴില ്വിഭജന�ിെല

സമൂഹ�ിെലആവശ�ം വിഭാഗ�ില ്െപടു�തിനാൽ ,
�പസത്ുത വിഭാഗ�ളിൽ �പവര ്�ി�ു�വരുെട
സാ��ിക ഉയര ്�അത�ാവശ�ം എ�വിഭാഗ�ിൽ
�പവര ്�ി�ു�വരായകൃഷി�ാർ, ഭ�ണ

സാമ�ഗികള�െട വ�വസായ�ള�മായിബ�െ��വർ,
വസ�്തസാമ�ഗികള�െട വ�വസായ�ള�മായി
ബ�െ��വർ , പാര ്�ിട സാമ�ഗികള�െട

വ�വസായ�ള�മായിബ�െ��വർ,എ�ിവരുെട
സാ��ിക ഉയര ്�യുമായിബ�െ��ിരി�ു�ു.

അത�ാവശ�വിഭാഗ�െള
അടി�ാനെ�ടു�ിയ�ാെതസമൂഹ�ിന്
വികസി�ാനാവി�.അത�ാവശ� േമഖലകൾ 

ഉയരുേ�ാൾ,അ�ൂെട മാ�തേമ
ധര ്�ശാസ�്തപരമായിഅവര ്�ഉ്യരാൻ
കഴിയൂ.അത�ാെതആവശ�ം വിഭാഗ�ിലു�
േസവന േമഖലകൾ വികസി�ു�ുെവ�ില ്
അതി�ര ്�ംഅവർഅത�ാവശ�ം
വിഭാഗ�ിലു�വെര ചൂഷണം

െച���ുെവ�ാണ.്അതായത ഭ്രണകൂടം,
ബാ�ിംഗ,് െടലേഫാണ ്, േപാലീസ ത്ുട�ിയഎ�ാ
േസവന േമഖലകള�ംഅത�ാവശ� വിഭാഗ�െള
ആ�ശയി�ാണ ത്�ൾ നിലെകാ���ത എ്�തു
മറ�ുംഅവഗണി��ം തനതായ മാര ്��ളിലൂെട
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അവരവരുെട േമഖലകളിെല ഉയര ്�യ�്ായി
�പവര ്�ി�ാൽ ,അത�ാവശ� േമഖലയ�്്

�ീണമു�ാകു�താണ,് �പാേയണതകരു�താണ.്
അത�ാവശ� േമഖലതകര ്�ാല ്, ഭ�ി�ാന ്
ഭ�ണം േവേ�... ഉടു�ാന ്വസ�്തം േവേ� .....
താമസി�ാന ്വീടു േവേ� ....അവയെ്��ാം
വില ഉയരും.അവയുമായിബ�െ��വയെ്��ാം
വില ഉയരും.പാറ, മണല ്,ഇഷട്ിക,സിമന ്റ,്ക�ി,
ഇലക�്ടി�ല ്സാധന�ള ്,�ംബിംഗ സ്ാധന�ള ്
െതാഴിലാളികള�െട േവതനം,തുട�ിയവ

വീടുമായിബ�െ��അടി�ാനവ�വസായ�ള ്
ആെണ�തുേപാെല,വസ�്തം, ഭ�ണം
എ�ിവയുമായിബ�െ�� ഒ്രു വലിയനിര
വ�വസായ�ള��.്അവയില ്പലതിലും
പിശാചിന ്െറസ�തികളായഅധമ

പരസ�സ��ദായ�ള ്കയറി��ിയി��� എ്�ത്
മെ�ാരു കാര�മാണ.്അടി�ാനആവശ��ളില ്തെ�
ഭ�ണംകഴി�ു മാ�തേമ മെ��ിനും�ാനമു��.
ഭ�ണ�ിന ദ്ൗര ്ലഭ�ം ഉ�ാകുേ�ാള ്,വില
ഉയരുെമ�തു മാ�തമ� ദൗര ്ലഭ�ം വര ്�ി�ാൽ 
ഭ�ണമി�ാെത മരിേ��ി വരും.സാധാരണ
ജന�ള ്മാ�തമ�,ക����റിന ്െറ മു�ിലിരു�്

ചാ��യാൻ ഗേവഷണംനട�ു�ശാസ�്ത�നും,
അേമരി�ന ്�പസിഡന ്റും,ഇ��ന ്

�പധാനമ��ിയുെമാെ� ഭ�ണമി�ാെത
മരിേ��ിവരും ....സമൂഹ�ിെലഎ�ാ

േമഖലകളിലും വര ്�ി�ു� േകമ�ാെര ചുമ�ു�ത്
കൃഷി�ാരാണ ക്ു�ു�േള. മ��ി കളി��ം േനതാവു
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കളി��ംആഫീസർകളി��ം േകമ�ചര ്�കള�മായി
നി�ള ്നട�ു�ത ക്ൃഷി�ാരന ്െറഅ��ാന�ിന ്െറ
മൂ��ം െകാ�ാണ.് േകരളം േപാെലയു�വയില ്,
അന�നാ�ിെല കൃഷി�ാരുെടഅ��ാന മൂ��ം

െകാ�ും !

2008ല ്അന�സം�ാന�ളില ്നി� േ്കരള�ിേല�്
അരി വരാതായേ�ാള ്േകരള�ിെല

ജന�ള ്�ു�ായവിഷമ�െള മാ�തം ചി�ി�ാല ്
വിഷയം മന�ിലാകു�താണ.് ഒരു സം�ാന�ിന്
ഒരു ഭരണകൂടപദവി ഉ�ാവണെമ�ില ്�പസത്ുത
സം�ാന�ിെല ജന�ള ്�ു േവ�തായഎ�ാ
ഭ�ണസാധന�ള�ം സം�ാന� ഉ്�പ്ാദി�ി�ാൻ
കഴിയണം, േപാരാ െതാ�ടു�ു�ഏ�വും വലുേതാ
െചറുേതാആയസം�ാന�ിെല പകുതി

ജനസംഖ�െയ േപാ�ാനു� ഭ�ണംകൂടി അധികം
ഉ�പ്ാദി�ി�ണം.�ാമം വരുേ�ാള ്പരസപ്രം
സഹായി�ാനാണത.് മ�� സം�ാന�ളിൽ

ഭ�ണസാധന�ൾഅധികം
ഉ�ാദി�ി�ു�തുെകാ�ു മാ�തമാണ അ്വര ്�്
േകരളം േപാെലയു�വയ�്ുംഏെതാരാള ്�ും
വില ്�ാന ്കഴിയു�തും േകരള�ിെല ജന�ൾ �്
വാ�ാൻ കഴിയു�തും.അവരുെട പ�ൽ 

ഭ�ണസാധന�ൾ അധികമായി ഇെ��ിൽ, ....
ഇ��യിെല മ�� സം�ാന�ളിലും ഇെ��ിേലാ ....
അയലെ�രാജ��ളിേലാ മ�� രാജ��ളിേലാ
ഇ�ാതിരി�ുകേയാനല ്കാതിരി�ുകേയാ
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െചയത്ാൽ.!എ�ാ�ാല�ും ഭ�ണ�ാമം
വരു�ിയിരി�ു� േകരളം േപാെലയു�വയ�്്
സം�ാന പദവി പാടി�, േയാഗ�തയി�.

ഭ�ണകാര��ില ്േയാഗ�തയു� മേ�െത�ിലും
സം�ാന�ിെല ജന�ൾ കരുണകാ�ി േകരള

രാജ�െ�യും േകരള�ിെല ജന�െളയുംഅവേരാടു
േചര ്�ിെ��ില ്, നാടന ്ഭാഷയില ്പറ�ാല ്,
േകരള�ിെല ജന�ള�ടെ◌ കാര�ം േപാ�ാണ,്

മനുഷ�ർഅേന�ാന�ം ഭ�ി�ു�തു കാേണ�ി വരും!
ൈവകാെത മായ �പത��മാകുേ�ാള ്,

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി മഹാകരുണകാ�ിെ�ാ�,്
വിഷയ�ില ്ഇടെപടു�തും, േകരളെ�

ൈദവീകമായി� ത്മിഴന്ാടിേനാടു േചര ്�ു�തുമാണ.്
ആവിധ വിവര�ളെ◌ �ഗ��ിെല 2◌ാം ഭാഗ�ില ്,
മഹാശാസ�്ത�പകാരം േകരള�ിനു� �പേത�കത :
ൈദവ�ിന ്െറസ��ം നാട എ്�അ��ായ�ിലും,
മഹാശാസ�്ത�പകാരം തമിഴന്ാടിനു� �പേത�കതഎ�
അ��ായ�ിലും വിവരി�ി���,്ചുവെട ഭാഗം 5ൽ
േചർ�ു�ുമു�.്വയനാ�ിലും,ആ��യിലും മ��ം
കൃഷി�ാെര െകാ���ബാ�ുകാർ ,അവര ്
െച���െത�ാെണ�അ്റിയു�ി�.അന�രുെട
അ��ാനം െകാ� ച്ൂതുകളി�ു�ത അ്��ാനമ�

കു�ു�േള.
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ചില െപാതുജനസാ��ികആവശ��െള
നിവര ്�ി�ുവാൻ ഒരു ഇടനില�ാരന ്െറആവശ�ം
ഇ�െ�വ��ികള ്�ത്ീര ്�യായും ഉ�.്എ�ാല ്
അത ന്ിവര ്�ിേ��ത ഭ്രണകൂടമാണ,്ബാ�ുകൾ
എ� േപരിലു�ത�ി��സംഘ�ള�. ദൗര ്ഭാഗ�െമ�ു

പറയെ�,ബാ�ുകാെര�ാള ്ഭീകരർ ആണ്
ഭരണാധികാരികൾ. െകാടും ഭീകരരായ

ഭരണാധികാരികെളആ�ശയി�ാനാവി� !അേ�ാള ്
പിെ�,ൈദവെ�മാ�തേമആ�ശയി�ാനാവൂ.

അ�െന െച��ക.ൈവകാെത മായ
�പത��മാകു�താണ.് മായ �പത��മാകുേ�ാള ്
ബാ�ുകള ്�ു�ാകു�പരിണാമെ���ി പറയാം.

(1)വ��ികള ്ത�ള�െടസ��ിെന,സ�ര ്�
നാണയ�ളായും െവ�ി നാണയ�ളായും െച�ു
നാണയ�ളായും ഭവന�ളില ്സൂ�ി�ു�ു.
വ��ികള ്ത�ിലു�അടു�ം വര ്�ി�ു�താണ.്
(ഇ�െ�ബാ�ുകൾനിമി�ംവ��ികള ്�്
പരസപ്രമു�വിശ�ാസ�ിന ക്ടു� േചാര ്�
ഉ�ായിരി�ുകയാണ,്വ��ികള ്അേന�ാന�ം
സഹായി��ം സഹകരി��ം ജീവി�ു�അവ�

മാറിയിരി�ു�ു, ദുസ�ാര ്�ംനിമി�ംസ��ം കാര�ം
സി�ാബാദ എ്�ായിരി�ു�ു.കൂടാെത

െപാ���ാരും കാപട��ാരുമായിരി�ു�ു.
കൂടുതൽ വിസത്രി�ു�ി�.).അവനവന ്െറ പണം
അവനവനാണ സ്ൂ�ിേ��ത.് മ���ന�.

ഇടയ�് ത്�ൾഅ��ാനി���ാ�ിയ പണംക�്
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ഒ�ുസേ�ാഷി�ുക.കൂടുതൽ െമ�െ��
കാര��ൾ� /് ധർ�ശാസ�്ത പരമായി�്
വിനിേയാഗി�ാൻകഴിെ��ു വരും.

(2)വ��ികള ്�ക്ൂ��സംരംഭ�െള നട�ാൻ
എള��മാകു�ു.ൈദവീകത�ം ഉ�വര ്അധിക�ണം
െകാ� ഒ്�യേ്�ാകൂ�ാേയാസംരംഭ�ള ്തുട�ും.
അവര ്�ും പുതിയ തലമുറയ�്ുംഅത ഗ്ുണവും
െച��ം.ക��ാെര ഭയ�ു�ി�.അവര ്�പ്ലിശയും

േവ�.

(3)അധിക�ണംസൂ�ി�ു�വര ്� ഉ്റ�ം
കുറയു�ു.ക��ാെര ഭയ�ു�ു.അ�െന േവണം.
അേ�ാള ്കൂ��കുടുംബ�ിന ്െറആവശ�കതയും

ശ�ിെ�ടു�താണ.്ൈദവീകമായ
സാ��ികശാസ�്തെ���ി ചി�ി�ാനും
തിരു�ാനും ന��നശ�ികെളൈദവം

സൃഷട്ി�ിരി�ുകയാണ,് മനുഷ�രുെട ന�തിനു
േവ�ി�ൂടിയാണത.്

(4)അധിക�ണംസൂ�ി�ുവാൻ ഭരണാധികാരിെയ
സമീപി�ാനാവു�ു.ജന�ള�െടഅധിക�ണം
സൂ�ി�ു� ഭരണാധികാരി അതിെല ഒേരാഹരി
െകാ� ഉ്�ത�ളായ െപാതുജനേസവന�െള 
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ജന�ള ്� െ്ച���ു, േസവന�ിന ന്�ായമായ
േവതനം മാ�തം വാ�ിെ�ാ�.് ഉദാ: െറയില ്െവ.
േകരളം േപാെലയു�സം�ാന�ളിെല

ഭരണാധികാരികൾ േക��ം എെ�ാരു കൂട�ിനു
മു�ിൽ െത�ികളായി നട�ു�അവ�
ല�ാകരമാണ.്അവനവന ്െറ വീ�ില ്ടിവി
വാ�ു�തും ക�ില ്വാ�ു�തും സ�കാര�
ആവശ��ളാെണ�തുേപാെല, േകരള�ില ്
െറയില ്െവഅധികമായിആവശ�മുെ��ില ്

അതിനു�വിഭവം സ�യം കെ��ണം.എംഎൽഎ
മാെര�ുംഎംപിമാെര�ും സം�ാനമ��ിമാെര�ും
ഒെ� േപരു� ഭരണാധികാരികൾ േക��ഭരണകൂടം
എെ�ാരു കൂട�ിനു മു�ിൽ െത�ികളായി

നട�രുത.്

(5)വ��ികള�െട മരണേ�ാെട,വ��ികള�െട
പ�ലു�ൈദവ�ിന ്െറസ��ത്ിരി�� നല ്കു�
കാര��ില ്, ധര ്�ശാസ�്തപരമായ ഭരണകൂടെ�
അധിക�ണംഏ�പ്ി�ു�സ��ദായം,വ��ി�ും

ഭരണകൂട�ിനും െപാതുസമൂഹ�ിനും
ധര ്�ശാസ�്തപരമായി� വ്ളെരയധികം

ഗുണംെച���താണ.്



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 661

.... (6)ബാ�ുകെള പിരി��വിടുകയും,
താല ്�ാലികമായി മാ�തമു�ഏതാനും ബാ�ിംഗ്
ആവശ��െള ഭരണകൂടം നിവര ്�ി�ു�തുമാണ.്

കുടൂതല ്വിസത്രി�ു�ി�.

േലാ�റിെയ��ി പറയുേ�ാൾ ,ഏ�വും
അധമമാണ.് ഭരണകൂട�ൾവെര േലാ�റി 
നട�ി��കാരായിരി�ു�ു !അ��ാന�ിന ്െറ
മൂ��െ���ിഅറിയാ�വിവരേദാഷികൾ 
ഭരണാധികാരികളായാൽ േലാ�റിയും,
മദ�വ�ാപാരവും ഒെ�യു�ാവും.

(16)ഇൻഷ�റന ്സ്
ൈദവെ�വിശ�സി�ു�വൻ ഇന ്ഷ�റന ്സ്
പ�തിയില ്േചരി�. �സഷട്ാവിന ഓ്േരാ

സൃഷട്ിെയ��ിയും പ�തികള��.്അ�െനയിരിെ�
ഇന ്ഷ�റന ്സ പ്�തികൾ കടു�ൈദവനി�യാണ.്
അതഅ്നുവദി�ിരി�ു� ഭരണാധികാരികൾ െകാടും

ഭീകരരുമാണ.് ഒരാവശ�വുമ�ാ� േപ�ർ 
വര ്�ുകളിലൂെട ജന�ള�െട പണംത�ിെയടു�്

വലിെയാരു സംഘംഅഭ�സത്വിദ�രായ
വിവരേദാഷികൾ ജീവി�ു�ു. ... മ�ില ്അ��ാനി��

പഠി�ുവിൻ.
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നാ�ില ്അപകട�ള ്ഉ�ാകുേ�ാള ്,അപകട�ില ്
െപടു�വര ്�ുംആ�ശിതര ്�ും ധനസഹായവും
ൈവദ�സഹായവും എ�ി�ുകഎ�ത്

സമൂഹ�ിന ്െറ െപാതുആവശ�മാണ.്അ�രം
െപാതുആവശ��ള ്നിറേവ�ാനു�താണ ഭ്രണകൂടം.
അതായത അ്പകട�ിലും മ��ം െപ� ശ്ാരീരിക
അവശതകള�ം മരണവും ഒെ�സംഭവി�ുേ�ാള ്
�പാേദശിക ഭരണകൂടം ഇടെപടുകയുംഅപകട�ില ്
െപ�വെരയുംആ�ശിതെരയും ധര ്�ശാസ�്തപരമായി
സഹായി�ുകയും േവണം.അതിന ്െറ േപരില ്
അധമ�ാപന�ള ്രൂപംെകാ�േ�ാള ്,അവെയ
തടയാന ്കഴിയാ�തും,അധമ��െള

മന�ിലാ�ാെത ഭരണകൂടം �പവര ്�ി�ു�തും
ഭരണകൂടം െകാടുംഭീകരവാദികളായതുെകാ�ാണ.്

െപാതുകാര��ള ്െച�ാന ്വ�ാ�വരും
കഴിവി�ാ�വരും ഭരണാധികാരികളായി തുടരരുത.്
ധര ്�ശാസ�്തം �പകാരമു� േയാഗ�തകള ്ഇ�ാ�വര ്

ഭൂമിയിെല�ും ഭരണാധികാരികള ്
ആയിരി�ുകയാണ .്!വിസത്രി�ു�ി�.
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(17)ഓഹരികൾ
ഏെതാരു �പ�ാനവും ധര ്�ശാസ�്തപരമാവണം.
ൈദവ�ിന ്െറ ഖരരൂപവും നീതിരൂപവുമായ മ�ില ്
നി�ും ധനം ഉ�ാദി�ി�ാൻ ഉേ�ശി���താവണം.
കൃഷി, െനയ�്,്കൂടാെതയ���െള�ാം മ�ിന ്െറ
ഭാഗമായി വരു�താണ എ്�റിയുക.ബാ�ുകളിലും

മ��മു� േപ�ര ്വര ്�ുകള ്അധമം
ആെണ�റിയി��വേ�ാ.

ഒരു �പ�ാന�ിെല പ�ാളികള ്പരസപ്രം
അറിയണം. ഒരു �പ�ാന�ില ്

പ�ാളികളാകു�വര ്�ശ്ാസ�്തീയമായ പരിധി ഉ�.്
ൈദവംഅനുവദി�ി���ത ഒ്രുൈക�ിെല
വിരലുകള�െടഎ�മായ 5ആണ.്വളെര വലിയ

�പ�ാന�ള ്� 1്00വെരയാകാം.
മഹാ�പപ��ിെലഅനവധി കാര��ള ്�ും
സ�ീകരി�ി��� പരമാവധിയായ 100 േപരിൽ
കവിയരുത.്അതിലും അധികംആകുേ�ാൾ 

ധർ�ശാസ�്തംഅകലുകയാണ.്ഓഹരി ഉടമകൾ 
�പ�ാന�ിന ്െറ യഥാര ്��പവര ്�കൾ
തെ�യാവണം,അഥവാ �പ�ാനെ�
നയി�ു�വർ തെ�യാകണം.

അ�െനയ�ാെതയു�ഇ�െ�രീതികള ്
അധമമാണ.്ചൂതുകളി� സ്മാനവുമാണ.്
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അേനകായിരം ഓഹരികള��ഇ��യിെല ഒരു
�ാപനെ��െ�ഉദാഹരണമായിഎടു�ാല ്,
ഓഹരി ഉടമകള�െട ഉ�ം ലാഭം മാ�തമാണ.്
ധര ്�ശാസ�്തം വിഷയമ�ാെതവരു�ു.

ഇനി നൂറിലധികം െതാഴിലാളികള�� ഒരു വ�വസായ
�ാപന�ിന ്െറേയാവാണിജ��ാപന�ിന ്െറേയാ
കാര�െമടു�ാല ്,അതിന ്െറ മുതലാളി� ത്ന ്െറ
�ാപന�ിെല പല െതാഴിലാളികെളയും
അറിയുകേപാലുമി�.അേനകശതം

െതാഴിലാളികള��വലിെയാരു�ാപന�ിന ്െറ
കാര�െ�കുറി�ുേ�ാള ്, മുതലാളി� ത്ന ്െറ
�ാപന�ിെല െതാഴിലാളികളിെലഏതാനും
മാേനജര ്മാെര മാ�തേമഅറിയൂ എ�തുേപാെല
അേനകം െതാഴിലാളികള ്�ത്�ള�െട മുതലാളിെയ
അറിയാമായിരി�ി�;ക�ി��േപാലുമു�ാവി�.

ഇ�രംഅധമഅവ�കള ്�ു കാരണമായി���ത്
ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തം

പുലരാ�തുെകാ�ാണ.് െപാതുജന�ള�െട
െപാതുആവശ��ള ്നിറേവേ��ത്
ഭരണകൂട�ിന ്െറസംവിധാന�ിലൂെട
തെ�യാവണം.വിസത്രി�ു�ി�.
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(18)സംഹാരവുംസ��ും

ഭൂമിയിൽ സംഹാരം പുേരാഗമി�ുേ�ാള ്,ജന�ള�െട
എ�ംകുറയു�തും സ�ര ്�ം, െവ�ി, െച�്
തുട�ിയ ജീര ്�ി�ാ�തായസ��ുകൾ 
കുമി�ുകൂടു�തുമാണ.്അ��ാന മൂ���ിനു
പകരം നില�്ാൻ അവപ�ാെതവരും.അേ�ാൾ
ചരി�ത�ില ്കാണുേ�ാെല,ജന�ള ്വസത്ു�ള�ം

സാമാന�ള�ം െവ��മാറു�തായ രീതി
പുനഃ�ാപി�െ�ടു�തുമാണ.്കൂടുതൽ

വിസത്രി�ു�ി�.ചുവെട ഭാഗം 6െലസംഹാരം
പഠി�ുക.
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(19)സാ��ികശാസ�്തവും,
ന��നശ�ികള�ം

ന��നശ�ികെള വ�ത�സത് തല�ളില ്വിവരി�ു�
അ��ായ�ള ്�ഗ��ിലു�ത ഒ്രാവര ്�ികൂടി
വായി�ുകേയാസമ്രി�ുകേയാ െചയത്ാല ്

ചുവെടയു� ഭാഗം എള��മായി.

മനുഷ�ന സ്�ൂര ്�വ��ിസ�ാത���ം
നല ്കു�തി�ായും, മനുഷ�ര ്ഉള ്െ�െടയു�
എ�ാജീവികള ്�ുംആന�കരമായി

ജീവി�ു�തിനുേവ�ിയും,ൈവവിധ��ളായ
ആന��െള (നീതിെയ)അനുഭവി�ാനായും
ആന��ള ്�അ്ളവുകള ്നി�യി�ാനായും
മഹാസത�മായ മഹാ�പപ��ിന ്െറസൃഷട്ി 

�ിതി സംഹാരകാര��ളിെല�ാം
ന��നശ�ികെളഅഥവാ

വിരു�ശ�ികെള�ൂടിൈദവംസൃഷട്ി�ി���.്
മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ഭൗതികരൂപമാണ്
മഹാ�പപ�ംഎ�തുെകാ�,്

മഹാശാസ�്ത�ില ്ന��നശ�ികെള
ഉള ്െ�ാ���ശാസ�്തം ഉള ്െ��ിരി�ു�ു.
ജീവികള�െട ശരീരം ഉള ്െ�െടയു� ഭൗതിക
വസത്ു�ളിെല�ാം ഭൗതികശാസ�്ത�പകാരം
ൈകയപ്്മധുരം, ദുഃഖംസുഖം,കര�ില ്ചിരി,
തുട�ിയഅധികാവ�യുംന��നാവ�യും

ൈദവംസൃഷട്ി�ി���.്
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ക�നും െകാ��ാരനും

സമൂഹ�ിൽ (ൈദവീകമായ)
സാ��ികശാസ�്തം നട�ാവുേ�ാള ്,
ക�വുമി� ചതിയുമി�,എേ�ാളമി�

െപാളിവചനംഎ�അവ�ഉ�ാകു�താണ.്
ജനജീവിതം വളെരസ�ുഷട്മായിരി�ും.എ�ാല ്
സാ��ികശാസ�്തെ�അവമതി�ുകയും
ജന�ളില ്സാ��ികഅസമത�ം ഉ�ാവുകയും
െച��േ�ാള ്, �കമാനുഗതമായി മഹാ�പപ��ിെല
വസത്ു�ളിൽ ഉ�ട�ം െചയത്ിരി�ു�

ന��നശ�ികൾ �പവര ്�ി�ു�താണ.്അതിന ്െറ
ഫലമായി ക�നും ക�ിയും, െകാ��ാരനും
െകാ��ാരിയും ഉ�ാകു�താണ.്ക�നും

ക�ിയും ത�ള ്�ുേവ�ി മാ�തം
േമാഷട്ി�ു�വരാണ.്അവര ്അതു െച���ത്
ഒളി��ം പതു�ിയുമാണ.് െകാ��ാര ്ത�ള ്
ഉള ്െ�െടയു�പാവ�ള ്�ുേവ�ിേയാ,ത�ള ്�്

ശരിെയ�ു േതാ�ു�തായ
സ�ാര ്��ള ്�ുേവ�ിേയാ പരസ�മായിസ��്
പിടിെ�ടു�ു�വരാണ.്സ�െ��ു പറയുേ�ാള ്
അതആ്ന��െളനല ്കു�ഏതുതര�ിലു�
സ��ുമാവാം. പരസ�മായി െച��കയാല ്

െകാ��ാര ്ആയുധ�ള�ം ഉപേയാഗി�ു�താണ.്
എതിര ്�ാന ്വരു�വെരഅമര ്� െച�ാന ്അവര ്�്
അതാവശ�മാണ.്എതിരാളികെളഅവര ്വധിെ��ും
വരും.എതിരാളികെള �കൂരമായി െകാ���തില ്
ആന�ംഅനുഭവി�ു�അതിനീചരായ
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െകാ��ാരുമു�.് പാവെ��വരായഅേനകര ്�്
ചില െകാ��ാര ്ൈദവെ�േ�ാെലസഹായികളായി
മാറു�ു. നാ�ിെല രാജാവ െ്ചേ��ിയിരു�തായ
സഹായ�െള രാജാവ െ്ച�ാതിരി�ുകയും,
ആവശ�െ�ടാെതതെ� െകാ��ാർ 

െച��കയുമാവുേ�ാള ്അവെരസംബ�ി� ര്ാജാവ്
അധമനാണ,്സത�മായ വസത്ുതയാണ.്

വിഷയ�ിന ്െറ �പേത�കഅംശ�ില ്അത ശ്രിയാണ.്
അതുേപാെലഅേനകംഅംശ�ളില ്രാജാവ്
പിഴയ�്ുകയും, െകാ��ാർ േയാഗ�രാവുകയും
െച��േ�ാൾ , ഭരണാധികാരിയായ െകാടും
ഭീകരവാദിെയ മാ�ിെ�ാ� ഭ്ീകരവാദിയായ

െകാ��ാരുെട േനതാവിെന
ഭരണാധികാരിയാ�ു�തു തെ�യാണ ത്�ില ്െമ�ം.

വസത്ു�ളിെല ന��നശ�ികൾ സൃഷട്ി�ു�തായ
തിരു�ൽശ�ികളാണ െ്കാ��ാർ.ആകയാൽ 
സമൂഹ�ില ്ക�നും െകാ��ാരും ഉ�ായാൽ ,

അതിന ്െറയര ്�ം ഭരണകൂടം പിഴ��
തുട�ിയിരി�ു�ുഎ�ാണ.്

ന��നശ�ികൾ സൃഷട്ി�ു� മെ�ാരു കൂ�ം
ജനവിഭാഗ�ള��.്കാവല ്�ാർ ഉള ്െ�െടയു�
വീ��േവല�ാർ !അേനകര ്�അ്വരി�ാെത
പ�ിെ��ായി���.് േവല�ാർഎ� േപരിൽ 

സമൂഹ�ിെല ഒരു കൂ�െര തരം താഴ�്ു�അവ�
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അത�ാവശ�മായി���ത ക്ൂ��കുടുംബ�ള�െട മഹാ
േ�ശഷഠ്തെയ ഒഴിവാ�ിെ�ാ�്
അണുകുടുംബ�ിന ്െറ േ�ശഷഠ്തെയ

സ�ീകരി�ു�തുെകാ�ാണ.്വിസത്രി�ു�ി�.
മനുഷ�ർഅേന�ാന�ം സഹായി�ുകഎ�തിന��റം
ഒരാൾ മെ�ാരാള�െട ദാസ�രാവു�ത ൈ്ദവീകമ�.
അേതസമയം, ഭരണകാര�ാലയ�ളിൽ 
�പവര ്�ി�ു�വരായ രാജാവ്

ഉള ്െ�െടയു�വർ ജന�ള�െട ദാസരാണ.്
െപാതുജന�ൾപരാതിയുമായി

സഭയിെല�ിയാൽ , രാജാവിന ്െറ യജമാന�ാർ 
കൂടിയായ െപാതുജന�െളആദ�ംഎഴുേ��്
ബഹുമാനി�ുവാനും മു�ിയഇരി�ിടം നല ്കാനും
രാജാവും മ��ിമാരും ഉള ്െ�െടയു�വർ

ബാ���രാണ.്അതുേപാെല രാജമ�ിര�ിൽ
നീതിന�ായവിചാരണനട�ുേ�ാള ്, രാജാവും
മ��ിമാരുംസേ്നഹമു�യജമാനരും

ദാസരുമാവണം.

ന��നശ�ികെളസൃഷട്ി��െകാ�,്
ധര ്�ശാസ�്തെ�സംര�ി�ു�തായ

മഹാശ�ിയുെട മഹാസംവിധാന�ില ്കു��ള ്
കെ��ാന ്കഴിയു�വരുെ��ില ്,ഈ�ഗ�ം
സ�ശ�ം പഠി�ാ�തിന ്െറ തകരാറാണ ;്
അെ��ാല ്നി�ള ്ഒ��ം േയാഗ�ര�ാ എ�്

ന��നശ�ികളിലൂെടൈദവം നി�െളഅറിയി�ു�ു
എ�ാണര ്�ം.
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(20)സാ��ികശാസ�്തംഅടു�
സൃഷട്ിച�ക�ിൽ

പുതിയസൃഷട്ിച�കംആരംഭി�ുേ�ാള ്മായഅഥവാ
ൈദവസാ�ി��ം വീ�ുംഅ�പത��മാകു�താണ.്
പുതിയ കു�ു�ള ്വീ�ും മഹാ�പപ��ിന ്െറ
ഭൗതികശാസ�്തെ�യും,ൈദവെ�യും

അേന�ഷി�ും.സാ��ികശാസ�്തവും ജീവികള�െട
ൈകമാ��ില ്നി� ക്ുേറെ�യായി

വികസി��വരു�താണ.്എ�ാല ്യാെതാരു
ന��നശ�ികള�ംൈപ (3.14..)എ�മഹാശാസ�്ത
പരിധി േമലിൽ കട�ു�ത�.എ�ുെകാെ��ാൽ
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി, മഹാ�പപ��ിന ്െറ
മഹാഭരണ�ിൽനി� േ്ദവതകെള ഒഴിവാ�ി
െ�ാ�,്സ�ൂർ�മായും സ�യംഏെ�ടു�ു

കഴി�ു .....

ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്ത�ിന ്െറ
വിശ�രൂപം മന�ിലാ�ാനായാല ്ഇ�െ�

സാ��ികശാസ�്തജഞര ്മഹത�ം ൈദവ�ിനു
മാ�തം എ� ഉ്��ിൽആരാധി�ാൻ ഒരുെ�െ��ു
വരും;അറിയുക: േയാഗ�ത േനടാെതആരാധി�ാൻ
അവകാശമി�, മറി� െ്ചയത്ാൽ അതിനു ശി�യു�.്

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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(അ��ായം 80)

സാ��ികശാസ�്തം :ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ിൽ

ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്, നീതിയുെട രൂപമായ
മ�ി�. നീതികാര��ള ്കഴി� േ്യാഗ�ത

േനടി�ഴി�വരാണ.്ൈദവീകമായി പറയുേ�ാള ്,
ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി� വ്�ത�സത്മായ

ആന��െളഅന�മായിആസ�ദി�� ജീവി�ാനു�
മഹാഭാഗ�ം ലഭി�� ജീവി�ു�വരാണ.്

മ�ിൽ വ� അ്ഥവാ ഭൂമിയില ്വ� മ്�ിെന
ശരീരമാ�ിെ�ാ� ജ്ീവി�ുവാനും അന��ളായ
സുഖ�െള മന�ിലാ�ാനും �ബ�ാന�ംഎ�
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം േനടിയ മനുഷ�ര ്�ു
കഴി�ി���.് മ���ജീവികളായിരിെ�; ഭ�ണം
സ�ാദി�ുക, ഭ�ി�ുക,വിസര ്�ി�ുക, ഉറ�ുക,
കളി�ുക, രതി�കീഢ നട�ുക,തുട�ിയഏതാനും

കാര��ളില ്മാ�തം ഒതു�ു�ജീവിതവും
ആന��ള�മാണ ഒ്രുആ�ാവിന അ്ഥവാ വ��ി�്
അനുഭവി�ാന ്കഴിയുക. മനുഷ�ാവ�യിലാണ്
അന��ളായസുഖ�െളഅറിയു�തും
ആസ�ദി�ു�തും.അന��ളായസുഖ�െള
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്തുടര ്�്

ആസ�ദി�ുവാന ്അവര ്�ശ്രീരം േവ�ാെയ�ത്
ൈദവീകമായഅവ�യാണ.് �ബ�ാവ�യാണ.്
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ആ�ഗഹി�ു�സുഖ�െളഅനുഭവി�ു�അവ�.
സത�ാവ�യുെട രൂപം വാതകമാണ.്സത�രൂപം =
വാതകരൂപം, ധര ്�രൂപം = �ദാവകരൂപം, നീതിരൂപം =
ഖരരൂപം എ�അ��ായ�ില ്വിസത്രി�ി���.്
ആ�ഗഹി�ു�ആന��െളസൃഷട്ി�ാനും
അനുഭവി�ാനും കഴിയുേ�ാള ്, മഹാആന�
അവ�യാണ.് ഭൂമിയിെലസാ��ികശാസ�്തം

സത�ാവ�യിൽ ആവശ�മാകു�ി�.

ഒരാള ്�ഏ്�വും വലിയആന�ം നല ്കു�ത്
എ�ാേണാ,അതാണഅ്യാള�െടഏ�വും വലിയ
സ��എ്�തും, പുരുഷന സ്�്തീയും,സ�്തീയ�്്
പുരുഷനുമാണ ഏ്�വും വലിയസ�െ��തും
�ബ�ാന�ംഎ�ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിൽ 
പുതിയ മാനേ�ാെടയാണ വ്ര ്�ി�ു�ത.്ഏക
ജീവിെയ ഭൂമിയില ്വ� സ്�്തീയും പുരുഷനുമായി
വിഭജി��െവ�ില ്,ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്
അവെരവീ�ും ഒ�ി�ി�ു�ു.സ�്തീയും

പുരുഷനുമായിസ�യം ര�ായി വിഭജി��െകാ�്
പരമാന�മായകാമാന�െ�ത�െള�െ�മറ�്
ആസ�ദി�ുവാനുംആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിൽ 
കഴിയു�ു�.് ന��ത�ിെലൈഹ�ഡജൻ ഹീലിയം
ബ�െ�മു� ഹ്�സ�മായി വിശദീകരി�ിരു�ു.

ജീവി�ാൻ പണം േവണം,എ�ാൽ പണ�ിനു
േവ�ി ജീവി�രുത എ്�ു പറയുേ�ാള ്പണം
അനവധി സുഖ�െള േനടി�രു� മാധ�മം
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ആകയാൽ , ഭൂമിയിെല ജീവിത�ില ്പണ�ിന്
അഥവാസ��ിന ത്ീര ്�യായും വലിയ

�പാധാന�മു�.്എ�ാൽ ,

ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിൽ,
സാ��ികശാസ�്തം ഉള ്െ�െടയു�എ�ാ
ശാസ�്ത�ള�ംഅ�പത��മാകുകയാണ.്

അവിെട ഒരുശാസ�്തേമയു��

ആന�ശാസ�്തം.

ആന��ിന ്െറ ഭാഗമായി� മ്ഹാേദവീ ദര ്ശനംഅവര ്
ആ�ഗഹി�ാല ്, നീതി വിഷയമാകു�താണ.്അേ�ാള ്
അവര ്നീതിരൂപമായ,ഖരരൂപമായ, മ�ിേല�്

അഥവാ ഭൂമിയിേല� വ്േര�തു�.് മ�ില ്, മ�ിന ്െറ
മഹാശാസ�്തംഅനുസരി�� മാ�തമാണ ന്ീതിയും
മഹാനീതിയും ലഭി�ുക.അവരുെടയും ഏവരുെടയും
�സഷട്ാവും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
മഹാേദവിെയ ദര ്ശി�ുവാനും മഹാവാ�ല�ം
നുകരാനും, മഹാേദവി നി�യി�ു�തായ

മനുഷ�ജ��ള ്എടുേ��തായി വരും, പശുകാള
ജ��ള�ം. മാ�തമ�,ഏകജീവിയായവര ്വീ�ും
സ�്തീയും പുരുഷനുമായി വിഘടി�െ�ടു�തുമാണ.്
സ�്തീഭാഗെ�പവി�തയായിഅേ�ാഴും മഹാേദവി

സംര�ി�ു�തുമാണ.്ജീവിസൃഷട്ിയും
ധര ്�ശു�ിയുംആ�ീയസാ�ാത�്ാരവും എ�

അ��ായ�ില ്വിശദീകരണമു�.്
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മഹാേദവിെയകു�ായി� ല്ഭി�ാൻ 
ആ�ഗഹി�ു�വര ്� മ്��ം മുതല ്വീ�ും ജീവി
ജീവിതംആരംഭിേ��തു�.് മഹാ�പപ��ിെല
ജീവിതെ�മഹ�രമായി മന�ിലാ�ിയഅവര ്�്
അത വ്ിഷയമാകു�ി�.എ�ാല ്പരമാന��െള
മാ�ിവ� മ്ഹാേദവിെയകു�ായി ലഭി�ുവാൻ 
ആ�ഗഹി�ു�ത മ്ഹാവിശിഷഠ്ത തെ�യാണ.്
അ�െനയു�വെര മഹാേദവി നിരാശെ�ടു�ി�.
എ�ാൽ അത േ്�പാ�ാഹി�ി�ി�. ഭ�ി�ഭാ�്
അനാവശ�മാണ.് മഹാേദവി� മ്ാ�തം മഹത�ം എ�്
മനുഷ�ര ്ആരാധി�തുെകാ�ആ്ന�ി�ു� ഒ��
മഹാേദവി.അടി�ാനപരമായി� മ്ഹാേദവി ജീവിയ�,
അന�മഹാശാസ�്തവുംഅന�മഹാശ�ികള�ം
േചര ്�തായ,വിശദീകരണ�ള ്�അ്തീതമായ

മഹാശ�ി മാ�തമാണ.്

ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ില ്നി�ും മട�ി
വീ�ും ഭൂമിയിെലകാര��ളിേല�ു വരാം :

സാ��ികശാസ�്തവും സാ��ികകാര��ള�ം
പരമ �പധാനമാണ.് മനുഷ�ന ്െറ ജീവിതആന��െള

ൈദവം മഹാരീതികളിലാണ സ്��ുമായി
കൂ�ിയിണ�ിയി���ത.്
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മനുഷ�ര ്� ഭ്ൂമിയിെല വസത്ു�ളില ്അവകാശം
ഉ�യി�ാനു�അധികാരംൈദവം തെ�
മനുഷ�ര ്�ന്ല ്കു�ത എ്�െനെയ�ും

വിസത്രി��വേ�ാ.ൈദവംആവിഷ�്രി�ി���
സാ��ികശാസ�്ത പാഠ�െളഅനുസരി��
ജീവി�ാെതയാെതാരാള ്�ും മുേ�ാ�� േപാകാന ്

കഴിയി�.ൈദവം നല ്കു�സ�ൂര ്�
വ��ിസ�ാത���െ�, 100ജ��ളിലായി�,്

�ിതിപരമായ വിധിെയയും േചര ്�ച്ി�െ�ടു�ു�
ജ�ഗുണ�ളിലൂെടൈദവം നിയ��ി�ു�ു� എ്�ു
മന�ിലാ�ുേ�ാള ്,തന ്െറഎ�ാ കു�ു�ള ്�ും
ഭൂമിയില ്എ�ാആന��ള�ം ലഭ�മാ�ു�േതാെടാ�ം,
ഭൂമിയില ്വ��ം സമനീതി നല ്കു�ു� എ്�ുകൂടി

െതളിയു�ു.

ൈദവം തന ്െറ ഭാഗവും ഏകദാസനുമായ പരമശിവെന
സാ��ിക പരാധീനതകളില ്െപടു�ിയിരി�ു�ു ..

ൈദവ�ിന ്െറസ��ാണ ഭ്ൂമിെയ�ും, പരമമായി
ൈദവ�ിന ്െറസ��ായി�െ�തുടരുെമ�ും,
ജനി��ം ജീവി��ം മരി��ം പുനര ്�നി��ം
പുനര ്�ീവി��ം �ബ�ാന��ിേല�ു
�പേവശി�ു�േതാെട മനുഷ�ന സ്�േ�ാ,
സാ��ികശാസ�്തേമാ ഒ��ം വിഷയമ�ാെത
വരുെമ�ും െതളി�ുകഴി�ു.അേനകര ്
സാ��ിക ദാരി�ദ��ില ്െപ�� ജീവി�ു�തിന്
ഭരണാധികാരികള�ം മതപുേരാഹിത�ാരും
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ഉള ്െ�െടയു�വരുെടഅറി�ുംഅറിയാെതയുമു�
െകാടുംഭീകര�പവര ്�ന�ള ്കാരണമാകു�ുെവ�ും

ക�ു.

ശ�ിസംഖ�ാശാസ�്ത �പകാരംൈദവ�ിന ്െറ
സ��ായ ഭൂമിയുെട 30% പരമശിവന്
അവകാശെ��താണ;്ൈദവ�ിന ്െറ

�പതിനിധിയായിരി�ുേ�ാള ്, മുഴുവന ്ഭൂമിയിലും
പരമശിവന അ്വകാശവുംഅധികാരവുമു�.്ൈദവം
പരമശിവനായി� ന്ിേയാഗി�ി��� �ഗ�കാരന ്,
മാനുഷികഅവ�യിലു�കട�ള ്വീ�ാനും,
കടമകള ്പൂര ്�ിയാ�ാനും,ൈദവശാസ�്ത

�പവര ്�ന�െള മുേ�ാ�� നയി�ാനും പണമി�ാെത
അനവധി വര ്ഷ�ളായി� വ്ിഷമി��േപാരു�ു.

ൈദവ�ിന ്െറഏകദാസനായ
പരമശിവനു�ായി���ഈഅവ�യ�്ആ്രാണ്
കാരണ�ാര ്? ധര ്�ശാസ�്തെ�െത�ി��
ജീവി�ു�വെര�ാം കാരണ�ാരാണ എ്�ത്

െപാതുവായു�ശരിയാെണ�ില ്, പരമശിവന ്ഉള ്െ���
ജീവി�ു�ഇ��യിെലയും �പേത�കി�്

േകരള�ിെലയും ഭരണകൂട�ള ്�ക്ൂടുതല ്
ഉ�രവാദി��ള��.്

നാ�ിെല വിവര�ള ്അറിയാനും അേന�ഷി�ാനും
പ�ായ� മ്ുതല ്േമേലാ���എ�ാ

ഭരണാധികാരികള ്�ുംബാ��തയു�.്എ�ിരി�ിലും,
അതു വിഷയമാ�ാെതപ�ായ� ഉ്ള ്െ�െട
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േമേലാ���അധികാരികെളെയ�ാംഈയു�വന ്
നട�ിേ�ാരു� മഹാശാസ�്ത �പവര ്�ന�ള ്
കാലാകാല�ളില ്അറിയി��േപാ�ി���.് 1990ല ്
ആദ� �ഗ�ം �പസി�ീകരി�തു മുതല ്�ഗ��ള�െട
േകാ�ികള�ം, േലഖന�ള�െട േകാ�ികള�െമാെ�
രാഷ�്ടപതി, േക���ിെലയും സം�ാന�ിെലയും

ഏതാനും മ��ിമാര ്, േകരള�ിെല
ൈഹേ�ാടതിയിെലഏതാനും ജഡജ്ിമാര ്, മുഖ�
രാഷ�്ടീയ പാര ്�ികളിെല ചില �പമുഖര ്,ഏതാനും
നിരീശ�രവാദികള ്, പ�ത�ള ്, െടലിവിഷന ്,ഏതാനും
േദവാലയ�ള ്,സമൂഹ�ിെലഅേനകം �പമുഖര ്,

േകരള�ിെലയും ഡല ്ഹിയിെലയും
കല ്��യിെലയുെമാെ� മുഖ�ൈല�ബറികള ്,
േകരള�ിെലസര ്�കലാശാലകള ്എ�ി�െന

അേനകര ്� േ്പാ�ല ്െമയിലായി
അയ��െകാടു�ി���.്ഈയു�വന ്
അയ��െകാടു�വകി�ിെയ� ഇ്��യിെല

ഭരണകൂട�ിന ്െറ നായകനായ രാഷ�്ടപതിയുെട
ആഫീസില ്നി� ഒ്രി�ല ്ഒരു ക� ല്ഭി��;
അതിലറിയി�ത,്ഇ��യിെല �പധാനമ��ിയുെട

ആഫീസിെല െസ�ക�റിയ�് അ്വ
അയ��െകാടു�ുെവ�ാണ.് രാഷ�്ടപതിയുെട

ആഫീസില ്നി�ു ലഭി� ക�ഓ്ംസത�ം േഡാ�േ്കാം
എ� െവബൈ്സ�ില ്േചര ്�ി���.്സു�പീം േകാടതി
എ� െത�ായ േപരു സ�ീകരി�ിരി�ു�ഡല ്ഹിയിെല
േകാടതിയില ്നി�ും ഒരി�ല ്ഒരു ക� ല്ഭി��;

അയ��െകാടു�വകി�ിെയ�ുംഅ�രം കാര��ള ്
അവര ്പരിഗണി�ിെ�േ�ാ മേ�ാകൂടി
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അറിയി�ുകയു�ായി. മൂ�ാമെ� �ഗ�ം വായി�ി�്
രാധാമാധവ�ിെല രാധ (മാധവി�ു�ി)

േഫാണ ്വിളി�ുകയും �ഗ�കാരൻ �പവാചകനാേണാ
എ� സ്ംശയി�തായും,അവര ്ബഹുവിധ

അ�ുത�ളില ്െപ�ിരി�ു�തായുംഅറിയി��.
സേ്നഹമു�പാവം കു�ി. േകാഴിേ�ാ��� ഒരു
മു�ീംമാസികയുെട പ�താധിപര ്� ഉ്ടന ്മതം
ഉേപ�ി�ണെമ�ും �ഗ�ം വിഭാവന െച���

സത�മനുഷ� �പ�ാന�ില ്േചരണെമ�ുംഅറിയി��
(1991/1992).സത�മനുഷ� �പ�ാനം �പവര ്�ി��
തുട�ിയി�ിെ��ുംഅതിനു സമയമായിെ��ും മ��ം

മറുപടി നല ്കി.

2001 മുതല ്ചിലവുകുറ�ഇെമയിലിെനയാണ്
കൂടുതല ്ആ�ശയി�ി���ത.്

േക��ഭരണകൂട�ിെലയും േകരള�ിെല
ഭരണകൂട�ിെലയും തമിഴന്ാട ഭ്രണകൂട�ിെലയും
ഏതാനും മ��ിമാര ്, ഭരണകൂട�ിെല െസ�ക�റിമാര ്,
കളകട്ര ്മാര ്, േപാലീസ േ്സനയിെല ഉ�താധികാരികള ്,
തുട�ിഅേനകര ്�അ്നവധി ഇെമയിലുകള ്
അയ�ുകയു�ായി. 2009 ല ്അവര ്�ും

മ�േനകര ്�ും െമാൈബല ്േഫാണിലൂെട sms ഉം
അയ�ുകയു�ായി.ഇേ�ാഴും,ൈദവ�ിന ്െറ
ഇഷട്ംേപാെല,വ�േ�ാഴുെമാെ� െച���ുമു�.്
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ഭരണകൂട�ിനും �പജകള ്�ുംആവശ�മായതും,
അവരുെടെയ�ാം ജീവിത�െളകൂടുതല ്

ആന��ളിേല� ന്യി�ു�തുമായകാര��ളാണ്
ശാസ�്ത��ാരിലൂെടൈദവം െവളിെ�ടു�ു�ത്

എ�തുെകാ� ശ്ാസ�്ത�ന ്െറ
�പവര ്�ന�ള ്�ും ജീവിതാവശ��ള ്�ും

ആവശ�മായസ��ന്ല ്കുവാന ്ഭരണകൂട�ിന്
ബാ��തയു�.്ശാസ�്ത�ന ്എ��ാനേ�ാെട
സമൂഹ�ിന ആ്വശ�മായശാസ�്തപാഠ�െള
കെ��ുവാന ്ഗേവഷണംെച���വെര
സാ��ികമായിസഹായി�ുകഎ�തും
ഭരണകൂട�ിന ്െറ ഉ�രവാദി�മാണ.്
ഈയു�വൻ ഗേവഷണം മാ�തമ� െചയത്ത.്
മഹാ�പപ��ിന ്െറഅത���ത�ള�ം
അതിഗൂഢ�ള�മായഅനവധി

മഹാശാസ�്തപാഠ�െളൈദവംഈയു�വനിലൂെട
െവളിെ�ടു�ി.കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�
സാ��ികശാസ�്തംഅതിെലാ�ു മാ�തമാണ.്

ശാസ�്ത�നായപരമശിവന സ്ാ��ികസഹായം
െച��വാന ്ഭരണകൂട�ിന ബ്ാ��തയുെ��ര ്�ം.
മുന ്�ഗ��ളിലൂെടയും ഓംസത�ം േഡാ�േ്കാംഎ�

െവബൈ്സ�ിലൂെടയും �പസത്ുത വിവരം
ഭരണകൂടെ�യും േകാടതികെളയുെമാെ�

അറിയി�താണ.് 1990 മുതൽഅഭ�ര ്�ി�ി��ം,ഈ
വരികള ്എഴുതു� 2009ജൂണ ്21വെര ഒരുൈപസ
േപാലും യാെതാരാള�ം ശാസ�്ത�നായ
ഈയു�വന ന്ല ്കുകയു�ായി�;ഇനി

േവ�തി�ാെയ�ിലും ചില കാര��ൾഅറിയി�ു�ു:
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�ഗ�കാരന ്ഉള ്െ�െടഏെതാരു ശാസ�്ത�ന ്െറയും
മാനുഷികഅവ�യിെല ധര ്�ശാസ�്തപരമായ
ആവശ��െള നിറേവ��വാനും കട�ള ്വീ�ാനും,
കുടുംബപരമായകടമകെളയും ചുമതലകെളയും
പൂര ്�ിയാ�ാനും, ധന�ിന ്െറആവശ�ം ഉ�.്
കട�ള�ം കടമകള�ം പൂര ്�ിയാ�ാന ്ഈയു�വന്
ജീവിതകാല�സ്�ാദി�ാനായ 25 െസന ്റ �്ലവും
െക�ിടവും മതിയാകുെമ� ഇ്�ു േതാ�ു�ു 
ൈദവ�ിന ്െറ ഇഷട്ംേപാെല നട�െ�.
�ഗ�കാരന ്െറ കാര��ില ്, മഹാശാസ�്ത

�പവര ്�ന�െള മുേ�ാ�� നയി�ാനും ഗേവഷണം
തുടരാനും ധനആവശ�ം ഉേ�ാെയ�ും,എ�െന
േവണെമ�ും നി�യി�ു�ത സ്�ൂര ്�മായും
ൈദവം തെ�യാണ,്ഈയു�വൻ ലൂെട

മാ�തമാെണ� മ്ു�ും വ��മാ�ിയിരു�താണ.്
സാ��ികശാസ�്തംഅനുസരി� ക്ടലാസ ക്റന ്സി
അധമമാണ,് മൂ��മൂ�സ�ര ്�മായി� �്ഗ�കാരെന

സഹായിേ��ിയിരു�ു.ൈദവം മായ
�പത��മാ�ുേ�ാേഴഅ�രം പാഠ�െള
ഉള ്െ�ാ� സ്മൂഹവും ഭരണകൂടവും
�പവര ്�ി�ുകയു��എ�തുെകാ�്
�പസ�ിയിെ��ിലും, �ഗ�കാരന ഇ്നി
ആവശ�മിെ��ിലും ഭരണകൂട�ൾ 

െചേ��ിയിരു�തായസാ��ികചുമതലെയ��ി
തുടര ്�ു വിശദീകരി�ാം.അടൂര ്
പ�ായ�/്മുനിസി�ാലി�ിയിെല

ഭരണകൂടംഈയു�വന ൈ്പകിേലാ�ഗം സ�ര ്�േമാ
ത�ുല�മായസ�േ�ാനല ്കണമായിരു�ു; ( 22 / 7
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=ൈപ = 3.14..); േകരള�ിെല ഭരണകൂടമാെണ�ില ്
പ�ായ� ന്ല ്േക�തിന ്െറ 100ഇര�ിയും,
ഇ��യിെല ഭരണകൂടമാണ ന്ല ്കു�െത�ില ്
േകരള�ിെല ഭരണകൂടം നല ്േക�തിന ്െറ 100
ഇര�ിയും നല ്േക�ിയിരു�ു.തല ്�ാലം കൂടുതല ്
വിസത്രി�ു�ി� ! മഹാ�പപ��ിെല
ന��നശ�ികള�ംൈപയുമായു�ബ�ം,

േകരള�ിനു� �പേത�കത,സൃഷട്ിപരമായ വിധി
�പകാരമു�ജനസംഖ� തുട�ിയശാസ�്ത
വ�വ�കള ്�പകാരമു�സ��ാണത്
(�ിതിപരമായ വിധി �പകാരം കാര��ള ്

വ�ത�ാസെ�ടു�തിെന��ി �ഗ��ിലു�)്.ഓേരാ
വ��ികള ്�ുംഈയു�വന ്െറ ഇതുവെരയു�
മഹാശാസ�്ത �പവര ്�ന�ള ്�ു� �പതിഫലമായി�്
സഹായി�ുവാൻ മു� �്ശമി�ാമായിരു�ു.അടൂരിെല
േ�� ബ്ാ� ഓ്ഫ �്ടാവന ്കൂറിെലബാദഷ്എ�
േപരിലു�ഈയു�വന ്െറ േസവിങസ് ബ്ാ�്
അ�ൗ�ിേല� (് 57067741519) ഭൂമിയിെലവിെട

നി�ും േനരി� പ്ണമയയ�്ാൻ
സൗകര�മു�ാ�ിയിരു�ു;എ�ാല ്ഇനി േവ�തി�ാ.
വിഷയസംബ�മായു�ധര ്�ശാസ�്ത വിശകലനം
നട�ിയിരി�ു�ുഎ��ാെത,യാെതാരാള�ം
ഈയു�വന പ്ണംഅയ��കൂടാ.ഈയു�വന ്െറ
എ�ാ കാര��ള�ംൈദവ�ിന ്െറ ഇഷട്ംേപാെല
നട�ണേമഎ�ി�െനയാണ �്പാര ്�ന.
ഭരണകൂടവും വ��ികള�ംഈയു�വെന
സാ��ികമായിസഹായി�ാന ്

ത�ാറാേവ�ിയിരു�തും മ�� ശാസ�്ത�െര
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സഹായി�ുവാന ്േമലില ്ത�ാറാേവ�തും
ശാസ�്തപാഠ�െളസ�ാനി�

ശാസ�്ത�െനയാവണം.ശാസ�്തെ�
ആയുധമാ�ി �പവര ്�ി�ു�ശാസ�്തായുധനായ
പരമശിവൻ ഭരണകൂട�ിന ്െറയും ജന�ള�െടയും
ചുമതലകെള ധര ്�ശാസ�്തപരമായിഅറിയി�ുക
മാ�തമാണു െചയത്ത.്ൈദവാനു�ഗഹ�ാല ്,
ൈദവദാസനായ പരമശിവന സ്��്

ആവശ�മിെ��ു വ��മായേ�ാ.ൈദവെ�േയാ
ൈദവദാസെനേയാസഹായി�ു�ുഎ�
ചി�ാഗതിേയാെട മു� ആ്െര�ിലും പണം

നല ്കിയിരു�ുെവ�ില ്, പുണ�ം ലഭി�ു�തിനു പകരം
പാപം ലഭി�ുമായിരു�ു,ൈദവാനു�ഗഹ�ാൽ

അെതാഴിവാകുകയും െചയത്ു.

ഭരണാധികാരികൾ ഉള ്െ�െടയു�വർ അവരുെട
ചുമതലകെള നിറേവ���തും നിറേവ�ാ�തും പുണ�ം
േനടു�തും പാപം േനടു�തും ധര ്�ശാസ�്തപരമായി

പറയുേ�ാള ്അവരുെട കാര�മാണ.്
വ��ിസ�ാത���െ�സദുപേയാഗവും

ദുരുപേയാഗവും െച�ാനു�സ�ാത���െ�ൈദവം
എ�ാവര ്�ും മഹാഅനു�ഗഹി�� നല ്കിയി���.്
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പരമശിവനിലൂെടയു� മഹാശാസ�്ത
�പവര ്�ന�െളഇതുവെര മുേ�ാ�� നയി�ത്
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തെ�യാണ.്
മഹാേദവിയുെട മഹാഇഷട്�ളനുസരി���
�പവര ്�ന�െള മനുഷ�ര ്�ു നല ്കിയി���

വ��ിസ�ാത����ിന ്െറ ദുര ്�ിനിേയാഗ�ിലൂെട
അഥവാഅ�െന ഉരുവാകു��ിതിപരമായ
വിധിയിലൂെട കുെറഅസു�രമാ�ുവാന ്
അേനകര ്�ു കഴി�ാല ്േപാലും, പരമമായി

സൃഷട്ിപരമായ വിധി �പകാരവും
മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരവും, മഹാശാസ�്ത
�പവര ്�ന�ള ്മഹാമംഗളമാകു�താണ.്
ശാസ�്ത�ന�വലുത,്ശാസ�്തമാണ വ്ലുത.്
ശാസ�്ത��ാര ്ജനി�ുകയും ജീവി�ുകയും
മരി�ുകയും െച���താണ,്ശാസ�്തേമാഎ�ും
നിലനില ്�ു�ു. മനുഷ�ന ക്ാേലാചിതമായി മാ�തം

െവളിെ���െകാ� ശ്ാസ�്തം എ�ും
മഹാ�പപ��ില ്അ�ര ്ലീനമായിരി�ു�ു.

(മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ�ള�െമാെ�
ധര ്�ശാസ�്തപരമ�ാ�തിനാല ്അവയും

നശി�ു�താണ)്.ൈദവെ� �പതിനിധീകരി�ു�
ശാസ�്തെ�സംര�ി�ുവാന ്ൈദവ�ിന്

മഹാപ�തിയു�.്ശാസ�്ത�നായപരമശിവന ്,
ൈദവ�ിന ്െറ �പതിനിധി കൂടിയാകയാല ്,
പരമശിവെനസംര�ി�ുവാനും ൈദവം

�ശ�ി�ു�താണ.് മു� സ്ുവ��മാ�ിയതുേപാെല
മത�ള ്�ും രാഷ�്ടീയ�ള ്�ും മ��ം
മാ�ിമറി�ാനാവു� ഒ�� മഹാശാസ�്തം.



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 684

മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ില ്നി�്
മഹാശാസ�്തവും മഹാ�പപ�വും ഉ�വി�ു�ത്
എ�െനെയ�ു വിവരി�ു�ഏതാനും വാചക�ൾ 

ആവര ്�ി�ു�ു :

// മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായഓംകാര�ില ്
താന ്സൃഷട്ി��േപാരു�തന ്െറഎ�ാ
കു�ു�േളാടുമു� മഹാവാ�ല�ം

നിറ�ിരി�ു�ു. ... മഹാ�പപ��ിന ്െറസൃഷട്ി
ആരംഭി�ും മു�,്സൃഷട്ി�ാന ്ഉേ�ശി�ു�തന ്െറ
എ�ാ കു�ു�ള ്�ുംഅന��ളായആന��ള ്
ലഭ�മാ�ുവാനു�പ�തിയും,അേതാെടാ�ം,എ�ാ

കു�ു�ള ്�ും തു��മായആന�ം
ലഭ�മാ�ുവാനായി മഹാനീതിശാസ�്തവും
മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയമായഓംകാരം
ആവിഷ�്രി�ു�ു. ... മഹാഹൃദയമായ

ഓംകാര�ില ്നി� ജ്ീവികള ്െ��ാംഅന��ളായ
ആന��ള ്നല ്കാനു� മഹാപ�തിയായ
മഹാശാസ�്തവും, മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ
ഭൗതികരൂപമായ മഹാ�പപ�വും

സൃഷട്ിയ�്െ�ടു�ു.ഓംകാരനീതിശാസ�്തം
മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാശാസ�്തെ�യും
മഹാ�പപ�െ�യും ഉള ്െ�ാ���ുെവ�ും,
മഹാശാസ�്തവും മഹാ�പപ�വും മഹാഹൃദയമായ
ഓംകാര�ി�ു�ിൽ മാ�തമാണ �്പവര ്�ി�ു�ത്

എ�ുംസുവ��മാകു�ു. ... //



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 685

സാ��ികശാസ�്തെ���ി തുടരാം.
ഭൂമിയിെല�ുമു� രാജ��ളില ്കടു�സാ��ിക
ദാരി�ദ��ില ്െപ�ിരി�ു�വെരൈദവീകമായ
സാ��ികശാസ�്തം �പകാരം ഉ�രിേ��ത്
�പത��മായി ഭരണകൂട�ിന ്െറ ചുമതലയാണ.്

പേരാ�മായിഓംകാരനീതി ശാസ�്ത�ിലൂെടൈദവം
എ�ാവര ്�ും മഹാനീതി നല ്കു�ു�.്ൈദവം മായ
�പത��മാ�ു�േതാെട ജന�ള ്�അ്ത്

േബാ��മാകു�തുമാണ.്വ��ികള�ം ഭരണകൂടവും
സ�യംബാ��തേയാെടൈദവീകമായ

സാ��ികശാസ�്തം �പകാരംൈവകാെത
�പവര ്�ി��തുട�ു�േതാെട,സമൂഹ�ിെലഎ�ാ
ജന�ള ്�ുംഅടി�ാനപരമായസാ��ിക
സമത�ം ഉ�ാകു�താണ.്ൈദവ�ിന ്െറ
മഹാചിരിയും മഹാസംഗീതവും കൂടിയായഓം 3

വർഷ�ാലംൈവകാെത ഭൂമിയിെല�ും തുടര ്�യായി
മുഴ�ിെ�ാ� ൈ്ദവം മായ �പത��മാ�ുേ�ാള ്,
സാ��ികഅസമത��ള ്ഉള ്െ�െടയു�എ�ാ
ഭീകരവാദ�ള�ംഅവസാനി�ുവാന ്ഓം

കാരണമാകു�തും, മഹാചിരിെകാ�ുമാ�തം ഭൂമിയില ്
സ�ര ്�രാജ�ം രൂപെ�ടാന ്വഴിതുറ�ി�ു�തുമാണ.്
ൈവകാെതഎ�തിന ഇ്നി അധികനാള�കളി�. ...

ഭൂമിയിെല വ�ത�സത് േമഖലകളിെല വ�ത�സത്
വിഷയ�െള ചൂ�ി�ാ��കയുംൈദവീകമായ
പരിഹാര�ൾനിർേദശി�ുകയും െച���ൈദവ
വി�വവിശകലനം ന�ർ 12, www.omsathyam.com
െവബൈ്സ�ിൽലഭ�മാണ.്ചുവെട േചർ�ു�ു :
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മന� ഉ്�വർെ��ാം മേനാേരാഗ�ള�ം ഉ�;്
ശരീരം ഉ�വർെ��ാംശരീര‐േരാഗ�ള�ം ഉ�.്

*ൈദവ‐വി�വം ഉടൻ*

*മഹാവി�വകാരി,*എ�ാല�ും,ഏകൈദവവും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മ��ം
ഭൂമിയും മഹാേദവനുമായ *മഹാേദവി മാ�തമാണ.്*

മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനും �പപ�പിതാവുമായപരമശിവനി *ലൂെട*
കാലഘ��ളിെലആവശ��െള മഹാഭ�ദമാ�ു� .ുഇേ�ാഴെ�

മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽ *ബു�ൻ,*കാളിദാസൻ, േഷകസ്പ്ിയർ, *ൈ�ക�,്
എം.െക.ഗാ�ി,*തുട�ിയ മനുഷ�രായി� *്മഹാേദവി*അയ�തസ്��ം
ഭാഗമായപരമശിവെനയാെണ�ു �പസത്ാവി�ാൽ മേനാേരാഗമാേണാ ?!

ൈദവ‐വി�വവിശകലനം ‐12 : *മന� ഉ്�വർെ��ാം
മേനാേരാഗ�ള�ം ഉ�.്* +അതീവ �ഹസ�മായജീവചരി�തം +
സാ��ികവിൽ��തം +ശാസ�്തീയമായി ശവമട�ു�ത്

എ�െന :വിവരി�ു�ു.

(PDF‐ഫയലുകള�ം മുൻവിശകലന�ള�ം www.omsathyam.comഎ�
െവബൈ്സ�ിൽഇേ�ാൾലഭ�മാണ.്)
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ആമുഖം.

ജീവാ�ാവിന് ആന��െള നൽകു�തും ശി�ി�ു�തും,
'ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ ശരീരം' തെ�യാണ.് 'മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശമായ ശരീരം' ജീവാ�ാവിന്
ചലി�ി�ാൻ അനുവാദം ഉ�തായ ശരീര‐ അവയ�െള ഉൾെ�െട
ശരീരെ� മുഴുവൻ സ�യം മഹാഭരി�ു�ു�.് 'ശരീരം' ജീവിയുെട
�പത�� �സഷട്ാവായി �പവർ�ി�ു�തും, ജീവാ�ാവിന്
ആന��െള നൽകു�തും, ജ�ഗുണ�െള മഹാനി�യി
�ു�തും, മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം ശരീര�ിൽ േരാഗ�െള
�പേവശി�ി��ം സുഖെ�ടു�ിയും ജീവാ�ാവിെന മഹാഭരി�ു
�തും എ�െനെയ�ാെമ�്ൈദവ‐വി�വ വിശകലനം 7‐ൽ
വിശദമാ�ിയിരു�ു. www.omsathyam.com എ� െവബൈ്സ�ിൽ
ലഭ�മാണ.്

മ�ിലും ശരീര�ിലും മഹാലയി�ി��� ന��നശ�ികൾ,
ശരീര�ിനു മാ�തമ�; *ജീവാ�ാവ എ്�ും ജീവാ�ാവിെ�
�ാനേബാധം* എ�ും വിേശഷി�ി�ു� *മന�ിനും*
േരാഗ�െളനൽകുകയും സുഖെ�ടു�ുകയും െച���ു�.്

വിശദീകരണം :‐

*(1).* ശരീര േരാഗ�ള�െടയും മേനാേരാഗ�ള�െടയും
െപാതു സ�ഭാവവും, െപാതു കാരണ�ള�ം.

ഇ�െ� ഭൂമിയിൽ 750 േകാടി ജന�ളാണ്ഉ�െത�ിൽ,
അവെര�ാം *ശരീര�ിലും മന�ിലും*, െചറുതും വലുതും
വ�ത�സത്�ള�മായ േരാഗ�ൾഉ�വരാണ.്

പനി, ജലേദാഷം, ചുമ, തലേവദന, പ��േവദന, വയ��േവദന,
വയറിള�ം, ഉള��,് െചാറി�ിൽ, ൈവകല��ൾ, തുട�ിയ
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സാധാരണ *ശരീര‐േരാഗ�െളഅനുഭവി�ു�ഏെതാരു േരാഗിയും
അവ സ�യം അറിയു�ു� ്.* േമ�ടി ശരീര‐േരാഗ�െള ��ി േരാഗി
അറിയി�ിെ��ിലും,ചു��മു�വരുെട �ശ�യിൽ െപടു�താണ.്

മനുഷ�െ�സ�്തീപുരുഷവ�ത�ാസം,സൗ�ര�ം,നിറം, ഉയരം,ആയു�,്
ആേരാഗ�ം, േദശം, െതാഴിൽഅഭിരുചി, ബു�ി ശ�ി, തുട�ിയ
ജ�ഗുണ�െളയും ജീവിതെ�യും 'മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ�അംശമായസ��ം ശരീരം' മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
മഹാഭരി�ുേ�ാൾ രൂപം െകാ��� അനു�ഗഹ�ളായും,
ശി�കളായും, 'അനു�ഗഹ�ള�െടയും ശി�കള�െടയും
മി�ശിതമായും,' വ��ികള�െട മേനാഭാവം േപാെല ശരീര േരാഗ�െള
കണ�ാ�ാം. യഥാർ��ിൽ അനു�ഗഹ�ൾ മാ�തമാണു
സർ�തും എ�്പില�്ാല�്മഹാ�ാനം ലഭി�ുേ�ാൾ
േബാ��െ�ടു�താണ.് (അേതസമയം ൈദവവും ൈദവ ഭാഗമായ പരമശിവനും
'മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു� ജീവികളായി' മഹാഅവതരി�ുേ�ാൾ, 'ജീവികെള�ാം
സൃഷട്ികള�ം കു�ു�ള�ം ആകയാൽ,' മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം കു�ു�ള�െട
േവദനകെളയും കഷട്�ാടുകെളയും ഏെ�ടു�ു െകാ� ക്ു�ു�ൾ�്ആശ�ാസം
നൽകു�താണ.്).

*മേനാേരാഗ�ിെ�* മുഖ�മായ െപാതു സ�ഭാവെമ�ത മ്ി�േ�ാഴും
*േരാഗി സ�യം അറിയി�; മേനാേരാഗ�ൾ മൂർ�ി�ുേ�ാൾ മാ�തം
ചു��മു�വരുെട �ശ�യിൽ െപടു�താണ.്*

'ജീവാ�ാവിെന/മന�ിെന വഹി�ു�ത്ശരീരം' ആകയാൽ,
മന�ിന േ്രാഗ�െള ഉ�ാ�ു�തിലും ശരീര�ിനു പ�ു�.്

*മുഖ�മായും ര�ുവിധ�ിലു�മേനാേരാഗ�ള��.്*

മനുഷ�െ� ര�ു മുഖ�ഘടക�ളായ ശരീരവും ജീവാ�ാവും
ഒ�ുേചർ�്�പവർ�ി�ു�തിനാൽ ചില ശരീര േരാഗ�ള�ം

മേനാേരാഗ�െള ഉ�ാ�ു�താണ.് തിരി��ം. *ഭൂമിയിെല
വസത്ു�ള�െട ഗുണ�ള�ം േദാഷ�ള�ം മന�ിലാ�ാൻ
എള��മാണ്എ�ിരിെ� അവെയ ദുരുപേയാഗി�ു�ത്
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ശരീര േരാഗ�േളാെടാ�ം മേനാേരാഗ�െളയും ഉ�ാ�ു�താണ.്
ഉദാഹരണ�ിന,് മദ�ം, മയ�ുമരു�ുകൾ, പാൻ‐പരാഗുകൾ,
പുകയില, വിഷം തുട�ിയവയുെട ദുരുപേയാഗം െകാ�്
ശരീര�ിൽ മഹാമംഗളമായി �കമെ�ടു�ിയിരി�ു� നാഡീ
വ�വ�യും പല അവയവ�ള�െട �പവർ�ന�ള�ം താളം
െത���തുംഅപകടെ�ടു�തുമാണ.്

യഥാർ��ിൽ 'ൈദവ�ിെ� അംശമായ ശരീരം'
ഇഷട്െ�ടാ�തും ശരീര�ിെ� �പവർ�ന�ൾ�ു
വിരു�വുമായ മദ�ം, മയ�ുമരു�ുകൾ പാൻ‐പരാഗുകൾ,
പുകയില, വിഷം തുട�ിയ ഭൗതിക വസത്ു�െള ശരീര�ിേല�്
അറി�ും അറിയാെതയും വ��ി/ ജീവാ�ാവ/് മ���വർ
�പേവശി�ി�ാൽ;ശരീര േരാഗ�െളയും മേനാേരാഗ�െളയുംശരീരം
ഉ�ാ�ു�താണ.് ആന, കാള തുട�ിയ മൃഗ�െള മദ�ം കുടി�ി�്
മേനാനില െത�ി�ു�തും ഉദാഹരണ�ളാണ.് �പത��
ൈദവമായ ശരീരം, ജീവാ�ാവിെന തിരു�ാനും മംഗളെ�ടു
�ാനുമായി ശരീര�ിനും മന�ിനും േരാഗ�െള ഉ�ാ�ു
കയാണു െച���ത.്

*ര�ാമേ�ത,് മ�ിെ� നിയമ�െള സംബ�ി�ാണ.്* 'മ�ിെ�
അംശമായ ശരീരേ�ാെട' മ�ിൽ ജീവി�ു�വർ�്മ�ിെ�
നിയമ�ൾ മാ�തേമ േചരുകയു��. അ�െനയിരിെ�, ജന�െള
ഭരി�ു�വർ, മ��മായി ബ�മി�ാ� കാര��െള 'വ��ികൾ
പാലിേ��തായ നിയമ�ള�ം നിയ��ണ�ള�ം' ആ�ിയാൽ
*മ�� െകാ� സ്ൃഷട്ി�ി���തായ ശരീര�ിൽ* മഹാലയി�ി���
ന��നശ�ികൾ തിരു�ൽ ശ�ിയായി �പവർ�ി�ു�താണ.്
'മ�ായ ശരീരം' വഹി�ു�തായ ജീവാ�ാവിെന 'മ�ായ ശരീരം'
�പേകാപി�ി�ു�താണ.് മേനാേരാഗ�െള ഉ�ാ�ു�താണ.്



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 690

മ�ിെ� അഥവാ മ�ിെല മൂലക�ളിൽ മഹാലയി�ി���
നിയമ�ൾ�്ഭൗതികമായ അസത്ിത�ം ഉ�.് *ചുവെട
�ബാ��ിൽ േവറി� േ്ചർ�ു�ു�.് �ഗഹി�ാൻ വിഷമി�ു�രും
ആ�ഗഹി�ു�വരും ൈദവാനു�ഗഹം േതടു�ത് ന�താണ.്
�ബാ��ിെല വാചക�െളഎ�ാവരുംവായിേ��തി�.

(( * വാതകം, �ദാവകം, ഖരം, �ാസമ് എ�ി�െനയു� �ദവ��െള�ാം
ശ�ികള�െടയും നിയമ�ള�െടയും ഭൗതികമായ ഒ�ി�ലാണ.്
വാതകം, �ദാവകം, ഖരം, �ാസമ് എ�ി�െനയു� അവ�കളിൽ
�ദവ�ം വ�ത�സത്�ളായ മൂലക�ളാവു�തും അവയുെടെയ�ാം
ആ��ളിൽ 'ശബദ്�ബ�ം' ആയിെ�ാ� ൈ്ദവം മഹാ�പപ�െ�
മഹാഭ�ദമാ�ു�തുംസത�മായവസത്ുതയാണ.്

ഉടെന ൈദവ വി�വേ�ാെട ശബദ്�ബ�മായ ഓം ഉ��ിൽ
മഹാചിരി� മ്ഹാസംഗീതമായി മുഴ�ു�േതാെട സംശയ�ൾ
അവസാനി�ു�താണ.് 'ശബദ്�ബ�ം' ആയ ൈദവം
മഹാആവിഷ�്രി�ി���തും ആ��ളിെല ഇലകേ്�ടാൺ,
േ�പാേ�ാൺ, ന��േ�ടാൺ, ക�ാർ�ുകൾ തുട�ിയ ഘടക�ള�െട
സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര നിയമ�ള�മാണ ഭ്ൗതിക ശാസ�്തം, ധർ�
ശാസ�്തം, ആ�ീയ ശാസ�്തം എ�ി�െനയു� േവദ�ള�െട
മൂലാധാരം.

ൈദവ�ിെ� മഹാഖരരൂപമായ ഭൂമി എ� മ�ിെ� അംശ�ള�ം
മൂലക�ള�മായ േസാഡിയം, െപാ�ാസ�ം, കാൽസ�ം, മ�ീഷ�ം,
േഫാസഫ്റസ,് അേയൺ, കാർബൺ തുട�ിയവെയ
പരിവർ�നെ�ടു�ി ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ
ശരീരമാ�ു�തിന ൈ്ദവ�ിെ� വാതക രൂപമായ ഓകസ്ിജനും
�ദാവകരൂപമായ ജലവും മഹാ�പവർ�ി�ു�ു�.് മ��ം, സസ�ം,
പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ എ�ി�െന എ�ാ ജീവികള�െടയും
ശരീര�െള സൃഷട്ി�ി���ത് ൈദവാംശ�ളായ മ�ിെല
മൂലക�ള�ം ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപമായ ഓകസ്ിജനും
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ൈദവ�ിെ� �ദാവകരൂപമായ ജലവുമാണ് എ�തിനാൽ
ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീരം സ�ൂർ�മായും ൈദവാംശ�ളാണ.്
ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ ശരീരം ജീവാ�ാവിെന
മഹാഭരി�ു� �പത��ൈദവം കൂടിയാണ എ്�ാണ അ്തി�ർ�ം.
ശരീര�ിെല ഏതാനും അവയവ�െള ചലി�ി�ാൻ അനുവാദം
നൽകിെ�ാ�്സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���െ� ജീവാ�ാവിന്
അനുവദി�ാനും, അന�മായ ആന��െള നൽകാനും
�പത��ൈദവമായശരീരം �ശ�ി�ു�ുമു�.്

ജീവാ�ാവിന് ജീവി എ� ഭൗതികമായ അസത്ിത�ം
ഉ�ാവണെമ�ിൽ ൈദവ�ിെ� നീതി‐ഖര രൂപമായ മ�ിെ�
രൂപാ�രമായ ശരീരെ� ലഭിേ��തു�.് ശരീരവും ജീവാ�ാവും
ഒ�ുേചർ� '്ജീവി' രൂപംെകാ��െമ�ിലും, ജീവി� ജ്ീവൻ/ശ�ി
ഉ�ാവണെമ�ിൽ, ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ി‐വാതക രൂപമായ
ഓകസ്ിജൻ/ജീവൻ /ശ�ി എ�ായേ്�ാഴും ജീവിയുെട
സ��െമേ�ാണമു� ഖരരൂപമായ ശരീര�ിൽ �പവർ�ി��
െകാ�ിരി�ണം. മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െടെയ�ാം
സ��െമ�് െത�ി�രി�ി��� ൈദവാംശമായ ശരീര�ിൽ,
'ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവനും ൈദവ�ിെ� വാതക
രൂപവുമായ ഓകസ്ിജൻ' �പവർ�ി�ു�ത് ഓകസ്ിജെ�

ഇഷട്�പകാരമാണ എ്�തും, 'ശ�ാേസാ��ാസം എ� �പവൃ�ിെയ
െച��� ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപമായ ഓകസ്ിജൻ' മനുഷ�െ�
ചി�കെളേ�ാലും ഭൗതികമായി അറിയു�ു എ�തും

മന�ിലാ�ാൻ കഴിയു�ത ഭ്ാഗ�മാണ.് 'ൈദവ�ിെ� �ിതി‐
�ദാവക രൂപമായ ജലമാണ്' ശരീരെ�യും ജീവെനയും
ബ�ി�ി�ു�ത.് പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ എ�ീ അവ�കളിൽ
ജലം �പവർ�ി�ു�ത ര്��ിലൂെട യാണ.്

ജീവിതെ� കുറി�ു� 'ൈദവ�ിെ� �ിതി‐�ദാവക രൂപമായ
ജലെ�' ��ി കൂടുതൽ പറേയ�ത് അത�ാവശ�മാണ.്
'ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ി‐വാതക രൂപവും ജീവികള�െട ജീവനുമായ
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ഓകസ്ിജൻ' സ�യം മഹാനി�യി�ു� അളവ,് താപം, മർ�ം
എ�ി�െനയു� ഊർ�/ശ�ി മാന�േളാെട, പരമാ�ാവായ
ൈഹ�ഡജനുമായി ഒ�ുേചർ�ാണ് ൈദവ�ിെ� �ിതി‐
�ദാവകരൂപമായ ജലം ഉ�ാകു�ത.് ജല�ിെ� ഭൗതിക ശാസ�്തം
ആണത.് ജലം ഉ�ാകുേ�ാൾ തെ� ജല�ിെ� അന�മായ
ഗുണ�െളയും ഉപേയാഗ�െളയും മഹാനി�യി�ു�തായ ധർ�
ശാസ�്ത നിയമ�ള�ം, മ��� വസത്ു�െളയും ജീവികെളയും
മഹാഭരി�ു�തായ ആ�ീയ/നീതി ശാസ�്ത നിയമ�ള�ം
ജല�ിൽ സ�യം മഹാലയി�ു�ു�.് ജീവികൾെ��ാം
ജീവി�ണെമ�ിൽ ൈദവ�ിെ� �ിതി‐ �ദാവകരൂപമായ ജലം
കൂടിേയ കഴിയൂ. ഖര രൂപവും മ��മായ ഭൂമി� ജ്ീവികള�െട െയ�ാം
ശരീരമായും ജീവികൾെ��ാം ആവശ�മായ മ�� വസത്ു�ളായും
�പവർ�ി�ു�തിന �്ദാവകരൂപമായ ജലെ�യും വാതക രൂപമായ
ഓകസ്ിജെനയും മഹാഉപേയാഗി�ു�ു. ഖര രൂപവും മ��മായ ഭൂമി
ജീവിസൃഷട്ി നട�ുേ�ാൾ, ഓകൈ്സഡ,് സൾേഫ�്
തുട�ിയവയിൽ നി�ും േവർെപ� '്വാതക രൂപമായഓകസ്ിജനായി'
ഭൂമിയിൽ പരെ� സൃഷട്ി�ു� അ�രീ� വായുവിൽ സ�യം
നിലെകാ���ു. അേ�ാൾ ജീവികൾെ��ാം അത�ാവശ�മാകു�ത്
ജലം മാ�തമാണ.്ആകയാൽ ജന�ൾ�ും വളർ�ു മൃഗ�ൾ�ും
വളർ�ു‐സസ��ൾ�ും(കൃഷി�ും) ആവശ�മായ ജലെ�
സൗജന�മായി ലഭ�മാ�ുകഎ�ചുമതല ഭരണാധികാരികൾ� ഉ്�.്
)).

മ�ിെല ഓേരാ വസത്ുവും അതിെ� ഭൗതിക‐ധർ�‐ആ�ീയ/നീതി
ശാസ�്ത നിയമ�ള�ം അർ�പുഷട്ിേയാെട ഉ�ായി���തും
(സൃഷട്ി�െ��തും) പരസപ്ര പൂരക�ള�മാണ.് അേതേപാെല
(ഭൂമിയിെല) എ�ാ വസത്ു�ള�ം അവയുെട ഭൗതിക‐ധർ�‐
ആ�ീയ/നീതി ശാസ�്ത നിയമ�ള�ം സമാനമായി േയാജി��ം
ബ�ി��മാണ �്പവർ�ി�ു�ത.് ഭൗതിക അസത്ിത�ം ഇ�ാ�
നിയമ�ൾ അവയിേലാ അവയ�്ിടയിേലാ ഇ�. യാെതാരു
കു��ള�ം കുറവുകള�ം ഇ�ാ�തും, മഹാസ�ൂർ�വുമായ
'വസത്ു�ള�െട ധർ�ശാസ�്തനിയമ�െള'ധാർ�ികശു�ിേയാെട
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ജീവി�ു�വർ�് �കമാനുഗതമായി (ൈദവം)
മഹാെവളിെ�ടു�ു�താണ.് പിഴവ വ്ർ�ി�ാൽ ൈദവ‐ഭാഗമായ
പരമശിവെന മനുഷ�നായി അയ�് മ�ിെ� നിയമ�െള
മാനുഷികമായി കെ��ു� അവ�യും (മഹാനീതിപതിയായ
ൈദവം) ഉ�ാ�ു�താണ.്

*(2).* ഭൂമിയിെല എ�ാ ജന�ൾ�ും മേനാേരാഗ�ൾ
ഉെ�� ല്ളിതമായി െതളിയി�ാൻകഴിയു�താണ.്*

മ��� ജീവികളിൽ നി�ും മനുഷ�െ� സ�ഭാവം വ�ത�ാസെ�ടു�ി
യിരി�ു�തിെനആദ�ംഅറിയണം.

സിംഹം, പുലി,ആന, ഒ�കം, മാൻ, പശു, പ�ി, പൂ�,എലി,കീരി, പാ�,്
േകാഴി, കാ�, ത�, �പാവ,് കഴുകൻ, െത�,് വാഴ, ക�, െന�,്
മ�ി, അയല, േഡാൾഫിൻ, തിമിംഗലം, തുട�ിയ ഏതാനും
ജീവികള�െട സ�ഭാവ വിേശഷ�ൾ, ഭ�ണ രീതികൾ, എ�ിവ
വിശകലനം െചയത്ാൽ വ�ത�സത്�ളായ െപാതു സ�ഭാവ�േളാെട
ഓേരാ ജീവിെയയും സൃഷട്ി�ിരി�ുകയാണ എ്� സ്ുവ��മാണ.്
അവയുെട ഗുണേദാഷ�ൾ�ൈ്ദവവും കാരണമാകു�ു എ�ാണ്
അതി�ർ�ം.

എ�ാൽ *മനുഷ�െ� കാര��ിൽ മ��� ജീവികളിൽ നി�ും
വ�ത�സത്മായി, സ�ഭാവ�െള മനുഷ�നിെല ജീവാ�ാവ്
സ�യം നി�യി�ുകയും സ�ീകരി�ുകയും െച���
ഉ�തമായ അവ�യു�.്* വ�ത�സത് െതാഴിലുകൾ
െച��� മനുഷ�ർ�് വ�ത�സത്�ളായ െതാഴിൽ‐
അഭിരുചികള�ം ബു�ിശ�ികള�ം ഉ�ാവുെമ�ിലും,
സ�ഭാവ�െള അവർ സ�യം നി�യി�ുകയും
സ�ീകരി�ുകയും തെ�യാണ.്
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*മനുഷ�ൻ എ� ജീവി�ു മാ�തം ലഭ�മാ�ിയ  വർ�ി�
ബു�ിശ�ികെളയും ശാസ�്ത�ാനെ�യും,അന�മായ
ആന��െളയും, സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���െ�യും,
േമാ�െ�യും, മഹാസംേയാജി�ി�ുകയാണ് േവറി�
സ�ഭാവ�ിെ� ഉേ�ശം.* മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാവാ�ല�വുമായ ൈദവ�ിെ�
മഹാആവിഷ�്ാരമാണത.്

സ�ഭാവ�െള സ�യം നി�യി�ുവാനും സ�ീകരി�ുവാനും
മനുഷ�െന മാ�തം മഹാഅനു�ഗഹി�ിരി�ു�ു എ�ാവുേ�ാൾ,
*ന�തും ചീ�യുമായ സ�ഭാവ�ള�ം, �പവൃ�ികള�ം, ഫല�ള�ം,
അഥവാ പുണ��ള�ം പാപ�ള�ം *ജീവാ�ാവിനും കാരണ�ാരായ
മ���വർ�ുംഅവകാശെ��താണ.്* മനുഷ�രുെട വർ�ി� േകാപം,
െപരുമാ� ദൂഷ��ൾ,അ�കമം, തീെവ�,് െകാ�, ബ�,് ഹർ�ാൽ,
തീ�വവാദ �പവർ�ന�ൾ, ദുഷ�്ാമം, മ�� ദു�ീല�ൾ,
അ�വിശ�ാസ�ൾ, അധമ വിേനാദ�ൾ, എ�ിവയ�്്
*മനുഷ�െ� സ�ത�മായ ജീവാ�ാവും  സ�ാധീനം െചലു�ിയ
മ���വരുംസ�ൂർ�ഉ�രവാദികളാണ എ്�ർ�ം.*

*ശരിയ�ാ�തിെന ശരിെയ�ു കരുതി സ�ീകരി�ു�ത*്
മനുഷ�െ� സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെന അഥവാ *മന�ിെന*
േരാഗ�ളിൽ െപടു�ു�ു എ�് സുവ��മാകു�ു.
ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ ശരീര�ിന�ാ; മറി�്
*ജീവാ�ാവിെ� സ�ത� േബാധമായ മന�ിനാണ േ്രാഗം*
എ�തിനാൽ *മേനാേരാഗം* ആണ.് *ശരിയ�ാ�തിെന
ശരിെയ�ു കരുതി സ�ീകരി�ു�തും ജീവി�ു�തും മനുഷ�ൻ
മാ�തമാകയാൽ മ��� ജീവികൾ�് മേനാേരാഗ�ൾ ഇ�
/കുറവാണ.്* സമൂഹ�ിെല അഥവാ *ഭൂമിയിെല എ�ാ മനുഷ�രും
അറി�ും അറിയാെതയും, വ�ത�സത്മായ അനുപാത�ിൽ
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ശരിയ�ാ�തിെന ശരിെയ�ു കരുതി സ�ീകരി�ു�വരും അതിൻ
�പകാരം ജീവി�ു�വരും ആകയാൽ എ�ാ മനുഷ�രും െചറുതും
വലുതും വ�ത�സത്�ള�മായ മേനാേരാഗികൾആണ.്*

ബു�ിശ�ികെളയും ശാസ�്ത �ാനെ�യും, അന�മായ
ആന��െളയും, സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���െ�യും മനുഷ�ൻ
എ� ജീവി�ു മാ�തം നൽകിയേ�ാൾ, അവെയാ�ും ലഭി�ാ�
മ��� ജീവികൾ�ാണ ക്ൂടുതൽ േ�ശഷഠ്ത എ� സ്ുവ��മായി
േബാ��െ�ടു�ും വിധം മനുഷ�ർ അധഃപതി��! കടമകെള മറ�ും
അവഗണി��ം �പവർ�ി�ു�ത മ്േനാേരാഗം കൂടിയാണ .്.. എ�ാ
മനുഷ�ർ�ും ‐ മന�് ഉ�വർെ��ാം െചറുതും വലുതും
വ�ത�സത്�ള�മായ മേനാേരാഗം ഉെ��സ്ാരം.

*(3.1)*. മേനാേരാഗ ചികി�യുെട ഒ�ാം ഭാഗം :
െപാതു വി�ാനം.

വ��ിയുെട ശരീരം ഇഷട്െ�ടാ�തും ശരീര�ിെ�
�പവർ�ന�ൾ�ു വിരു�വുമായ മദ�ം, മയ�ുമരു�ുകൾ
തുട�ിയവയുെട ദുരുപേയാഗം െകാ�് ഉ�ാ(�ി)യ
മേനാേരാഗ�െള ചികി�ി�ാൻ മ�ിെല മ�� വസത്ു�ൾ െകാ�്
ത�ാറാ�ിയ മരു�ുകള�ം, ഒ�ം ധർ�ശാസ�്ത പരമായ
ഉപേദശ�ള�ം േവണം. (വർ��മായ മ��ശാസ�്തവുമായി
ബ�െ�� താരതേമ�ന നി�ാരമായ മ�� ചില മേനാേരാഗ�ൾ
ഉ� .്.. ൈവകാെത സ�ൂർ�മായും പിൻവലി�െ�ടു� അവെയ
ഇവിെട പരാമർശിേ��തി�. ). ശരീര�ിന അ്നുേയാജ�മായതും
അനുേയാജ�ം അ�ാ�തുമായ ഭ�ണ�ള�ം പാനീയ�ള�ം
മരു�ുകള�ം മ��ം കഴി�ുേ�ാൾ *�പവൃ�ികൾ െച�ാനും,
േരാഗ�ൾ�ും േരാഗ �പതിേരാധ�ൾ�ും, ശരീര വളർ�യ�്ും
മ��ം ആവശ�മായ ശ�ികെള* 'ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ
ശരീര�ിനും,ജീവാ�ാവിനും'ലഭി�ു�താണ.്
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�ാനവുമായി ബ�െ�� െപരുമാ� ദൂഷ��ൾ, അ�കമം,
ഹർ�ാൽ, തീ�വവാദ �പവർ�ന�ൾ, ദു�ീല�ൾ,
അ�വിശ�ാസ�ൾ, തുട�ിയ സ�ഭാവ വ�ത�ാസ�ള�െടയും,
ധാർ�ിക അധഃപതന�ള�െടയും മേനാേരാഗ�ള�െടയും മ��ം
കാരണം ശരീരമാേണാ എ�ു (സ�യം) പരിേശാധി�ാൻ കഴിയും.
എ�ുവ�ാൽ, 'മ�ിെല മൂലക�ളായ ൈദവാംശ�ൾ'
ജീവാ�ാവിനു േവ�ി നിർ�ി�ു� 'ൈദവാംശമായ ശരീര�ിെല'
േകാശ�ള�െടയും അവയവ�ള�െടയും നിർ�ാണവും വളർ�കള�ം
�പവർ�ന�ള�മാേണാ എ�്മ�ിെല ശാസ�്ത നിയമ�ൾ
�പകാരം സ�യം വിശകലനം െചയത്്മന�ിലാ�ാൻ കഴിയും.
അെ�� ല്ളിതമായി സ�യം േബാ��െ�ടു�താണ.് എെ��ാൽ,
*�ാനവുമായി ബ�െ�� േരാഗ�ൾ ബാധി�ു�ത്
ജീവാ�ാവിെനയാണ;്അഥവാ ജീവാ�ാവിെ��ാനേബാധമായ
മന�ിെന യാണ.്* മനുഷ�െ� അഥവാ മനുഷ�ൻ എ� ജീവിയുെട
സ�ത�ം, സ�ത� േബാധം, �ാന േബാധം, *മന�*് എെ��ാം
വിേശഷി�ി�ു�ത യ്ഥാർ��ിൽജീവാ�ാവിെന തെ�യാണ.്

'മ�ിെല മൂലക�ൾ െകാ� ന്ിർ�ി�ി���തായ ശരീര�ിൽ'
മഹാലയി�ി��� ഭൗതിക അസത്ിത�മു�തായ ധർ� ശാസ�്ത
നിയമ�െള പിൻപ�ിയാൽ മാ�തേമ മേനാേരാഗ�െള
അവസാനി�ി�ുവാൻ കഴിയൂ. മേനാേരാഗ�െള അവസാനി�ി
�ുവാൻ ധർ� ശാസ�്തനിയമ�െളഅറിയണംഅഥവാ ശരിയായ
�ാനം മാ�തം മതിയാകും എ�ു കുറി�ുേ�ാൾ,
*മേനാേരാഗ�ൾ�*് മുഖ�മായും ജീവിയുെട ജീവാ�ാവുമായി�ാണ്
ബ�ം. ആകയാൽ മേനാേരാഗ�ിന്*മന�ിലാ�ുക* എ�
പദവുമായി വലിയ ബ�മാണു�ത.് *മന�ിൽ ആ�ുക =
മന�ിലാ�ുക* എ�ുവ�ാൽ 'ജീവാ�ാവിെ� സ�ത� േബാധമായ
മന� '് അറിവ േ്നടുക/േനടു�ു എ�ാണ.് അതായത,് ബ�െ��
വിഷയ�ിൽ *ജീവാ�ാവ ശ്രിയായ അറിവ േ്നടുക/േനടു�ു*
എ�ാണഅ്ർ�ം.

*മ�ായ ഭൂമിയിൽ ജീവി�ു�വർ� ് മ�ിൽ മഹാലയി(�ി)�ി
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���തും ഭൗതിക അസത്ിത�ം ഉ�തുമായ നിയമ�ൾ മാ�തേമ
േചരുകയു�� എ�്ആദ�ം മന�ിലാ�ണം.* (ബു�ിശ�ി
കുറ�) മ��� ജീവികൾ അറി�ും അറിയാെതയും
അ�പകാരമാണ ജ്ീവി�ു�ത.്

ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള കാലാനുസൃതമായി
മഹാനി�യി�ു�തും പരിഹരി�ു�തുെമ�ാം മ�ിെ�/മ�ിെല
നിയമ�ളാണ.് മ�ിെല നിയമ�ൾ �പകാരം, ന�ായാന�ായ�ൾ
ഉൾെ�െടയു� ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള
നിവർ�ി�ുക മാ�തമാണ ജ്ന�ൾ ഊ���വരും ജന�ള�െട
േസവകരുമായ ഭരണാധികാരികള�െട ധർ�ം. ജന�ള�െട ധർ�
ശാസ�്തപരമായ വ��ിസ�ാത����െള ഭരി�� പീഢി�ി�ുേ�ാൾ,
മേനാേരാഗികളായ ഭരണാധികാരികൾ ജന�ൾെ��ാം
മേനാേരാഗ�െള പകർ�ു നൽകു� െകാടിയ നീചരായി
മാറു�താണ.്ഇ� ഭ്ൂമിയിെല�ുംഅതു�.്

നിയമസഭകള�ം േകാടതികള�ം അനാവശ�മാെണ� മ്ന�ിലാ�ാനും
തിരു�ാനും കഴിയു�തുവെര മേനാേരാഗ�ൾ തുടരുകയും
വർ�ി�ുകയും െച���താണ.് ആ�ീയ ശാസ�്ത�ിൽ
ഗേവഷണ�ൾ മുരടി�,് സ�ൂർ��െള�്അവകാശെ�ടു�
വ�ത�സത്�ളായ അേനകം മത�ൾ ഉ�ായേതാെട ആ�ീയ
കാര��ളിലും ജന�ള�െട ഇടയിൽ മേനാേരാഗ�ൾ വ�ാപകമായി.
മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ�ള�ം തീ�വതെ�ടുേ�ാൾ ഇ� ക്ാണുകയും
േകൾ�ുകയും അനുസരി�ുകയും െച���തു േപാെല തീ�വവാദ
�പവർ�ന�ളായി പരിണമി�ു�താണ.്

വ��ിയുെട ചു��മു� മാതാപിതാ�ള�ം ഉ�വരും ഗുരു��ാരും
മ���വരും േചർ�ാണ് വ��ിെയ/ വ��ികെള ധാർ�ിക
അധഃപതന�ളിേല� ന്യി�െത�ിൽ അവെര�ാം വ�ത�സത്മായ
അനുപാത�ിൽ ഉ�രവാദികളാണ.്

�ാനവുമായി ബ�െ�� മേനാേരാഗ�ൾ ഉ�ാകു�ത്
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എ�െനെയ�് (1)‐ൽ നൽകിയ വിശദീകരണം ചികി�െയ
അറിയി�ു�ു�.് മ�ിെല ധർ� ശാസ�്ത നിയമ�െള പാലി�്
ജീവി�ണം. അ�തതെ�. മറി�,് *ശരിയ�ാ� അറിവുകെള
ശരിെയ�ു കരുതി സ�ീകരി�ുകയും അവ �പകാരം ജീവി�ുകയും
െച��േ�ാൾ, *അവെയ തിരു�ാനായി�*് മ�ിലും തദ�ാരാ
ശരീര�ിലും മഹാലയി�ി��� ന��നശ�ികൾ �പവർ�ി�ു
�താണ;് മേനാേരാഗ�ൾഉ�ാകു�തുമാണ.്

*മനുഷ�ന് ലഭ�മാ�ിയ ബു�ിശ�ികെളയും , മ�ിൽ
മഹാലയി(�ി)�ി��� മഹാശാസ�്ത നിയമ�െളയും, ഭൗതിക
ശാസ�്ത ‐ സാേ�തിക വികസന�ളിലൂെട ലഭ�മാവു�
അന�മായ ആന��െളയും, സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���
െ�യും, ഉൾെ�ാ�ു ജീവി�ാനു� ധർ�ശാസ�്ത
പരമായ അവകാശവും അധികാരവും ഉെ��തു േപാെല
കടമയും മനുഷ�ർ�് ഉ�.് മനുഷ�ർ കടമകെള
െത�ി�ുേ�ാൾ തിരു�ൽ ശ�ിയായി �പവർ�ി�ുക
യാണ് യഥാർ��ിൽ ന��നശ�ികൾ െച���ത.്*
വ��ികെളയും കുടുംബ�െളയും സമൂഹെ�യും ഒ�ട�ം
േദാഷകരമായി ബാധി�ു� സ�ഭാവ�ൾ അഥവാ
മേനാേരാഗ�ൾ രൂപെ�ടുേ�ാൾ കാരണ�ൾ
കെ��ാനു� വഴികള�ം, പരിഹാര�ള�ം, മ�ിൽ
മഹാലയി(�ി)�ി���.്

ന��നശ�ികള�െട ബഹുവിധ �പവർ�ന�െള
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ നി� സ്ൗജന�മായി
ഡൗൺേലാഡ്െച�ാൻ കഴിയു� മഹാ�ഗ��ിെല 4
അ��ായ�ളിൽവിവരി�ി���.്
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*(3.2)*. മേനാേരാഗ ചികി�യുെട ര�ാം ഭാഗം :
വ��ിെയ ആണ്ചികി�ിേ��ത;് മിഥ�യായ
�പ�ാനെ�യ�.

ഓേരാ വ��ി�ും ബാധി�ി��� മേനാേരാഗ�ൾ� അ്നുസരി�്
ഓേരാ വ��ിെയയും �പേത�കം �പേത�കമാണു ചികി�ിേ��ത.്
അതിനാൽ സമൂഹെ� അഥവാ ഭൂമിയിെല എ�ാ മനുഷ�േരയും
ബാധി�ി��� ബഹുവിധ മേനാേരാഗ�ൾ�ു ചികി�ിേ��ത്
ഒ�യ�് ഒ്�യ�്ാണ.് എ�ിരു�ാലും മഹാൈവദ�നായ ൈദവം
മേനാേരാഗ�ള�െട ചികി� മഹാഎള��മാ�ിയി���.്
*ശരിയ�ാ�തിെന ശരിെയ�ു കരുതി സ�ീകരി�ു�തും
ജീവി�ു�തും* ശരിയാ�ാൻ ശരിയായ �ാനം അഥവാ
ശാസ�്തം മാ�തം മതിയാകും. മാ�തമ�; �ാനെ� െവളിയിൽ
അേന�ഷി�് നടേ��തി�, സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെന
വഹി�ു�തായ 'സ��ം' ശരീര�ിൽ മഹാലയി(�ി)�ി���ത്
*മന�ിലാ�ിയാൽ മതിയാകും.* ശരിയ�ാ�തും അധമ�ള�മായ
വിശ�ാസ�ൾ� ഭ്ൗതികമായ അസത്ിത�ം ഇ�ാ�തിനാൽ അവ
യഥാർ�മായും ഇ�ാ�വ തെ�യാണ അ്ഥവാ മിഥ� മാ�തമാണ്
എ�തിനാൽഅടി�ാനപരമായി ചികി�എള��മാണ.്

ഭൂമിയിെല ജീവിത കാര��െള േതാ�ിയതു േപാെല വിശ�സി��ം,
േതാ�ിയതു േപാെല നിയമ�െള ഉ�ാ�ിയും, *േതാ�ിയതു
േപാെല ജീവി�ാൻ മനുഷ�ർ� അ്വകാശമി�; അധികാരവും ഇ�;
സ�യം ജനി�ുേ�ാഴും സ��മായി എെ��ിലും സൃഷട്ി�ുേ�ാഴും
മാ�തമാണ് അതിെന�ാമു� അവകാശവും അധികാരവും
ഉ�ാവുക.* ലളിതമായ �പസത്ുത പാഠ�െള പഠി�ാെതയും
അവഗണി��ം മനുഷ�ർ �പവർ�ി�ു�ത് മേനാേരാഗമാണ.്
മത�ളിെലയും രാഷ�്ടീയ പാർ�ികളിെലയും നിയമ�െള�ാം
ഒ�ാവാ�തിനും വ�ത�ാസെ�ടു�തിനും കാരണം (1)‐ൽ വ��മാ�ി
യതുേപാെല അവയെ്�ാ�ും ഭൗതികമായ അസത്ിത�ം
ഇ�ാ�തുെകാ�ാണ.് മേനാേരാഗ�ൾതെ�യാണ ക്ാരണം!
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ഭാര�യും ഭർ�ാവും ഉൾെ�െട, സമൂഹ ജീവികളായി കഴിയു�
ജന�െള�ാം അേന�ാന�ം െപാരു�െ�ടാൻ അവരുെട ഇടയിെല
വിശ�ാസ�ള�ം  �പവർ�ന�ള�ം സമാനമാവണം എ�തിന്
ഉപരിയായി  വിശ�ാസ�െള�ാം *ശരി അഥവാ സത�ം
ആയിരി�ണം.* ശരി അഥവാ *സത�ം മ�ിലാണ;് മ�ായ
ഭൂമിയിലാണ;് മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിലാണ;് മ�ിെ�
അംശ�െള െകാ� ന്ിർ�ി�ി���തായ ശരീര�ിലാണ.് ഓേരാ
ജീവാ�ാവിെനയും വഹി�ു�തായ *ശരീരം എ� ൈദവ�ിെ�
അംശം, ജീവാ�ാവിന് (ശരീര�ിനു േമൽ) അനുവദി�ി���
സ�ാത����െളയും അവകാശ�െളയും അധികാര�െളയും
ധർ�ശാസ�്ത പരമായി മാ�തം ആസ�ദിേ��തു�.് മ���വരും
ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളാണ എ്� തിരി�റിേവാെട മ���വരുെട
അവകാശ�െളയും അധികാര�െളയും അംഗീകരി�� ജീവി�ു
േ�ാഴാണ്ഭാര�യും ഭർ�ാവും ഉൾെ�െട, ജന�ൾെ��ാം
ആന�േ�ാെട ജീവി�ാൻ കഴിയുക.* ധർ�ശാസ�്ത പരമായ
െപരുമാ� മര�ാദകൾ പൂർണമായി പാലി�� ജീവി�ണം.
*അ�െനയ�ാെത �പവർ�ി�ു� മനുഷ�ർ സാധാരണ�ാരൻ
ആയാലും, മതാചാര�ൻ ആയാലും, ഭരണാധികാരി ആയാലും,
ആരായാലും മേനാേരാഗികൾ ആണ.്* ധർ� ശാസ�്ത�ിന്
വിരു�മായവെയ അവർ സ�ീകരി�ുേ�ാൾ അവരുെട
ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ 'മ�ായ ശരീര�ിെല
ന��നശ�ികൾ' *നീതി നിർ�ഹണ�ിെ� ഭാഗമായി* അവരുെട
ജീവാ�ാവിെന �പേകാപി�ി�ു�തും 'ധന�ഭാ�,് കീർ�ി �ഭാ�,്
വിേനാദ �ഭാ�,് �പതികാര �ഭാ�,് തീ�വവാദ �ഭാ�,് വിനാശ �ഭാ�്
തുട�ിയ ബഹുവിധ മേനാേരാഗ�െള ഉ�ാ�ു�തും
വ�ാപി�ി�ു�തും തിരി�റിയാെത ജീവി�ു� കടു�
മേനാേരാഗികൾഅവരാണ.്

ആവർ�ി�ു�ു :‐ ഓേരാ വ��ി�ും ബാധി�ി���
മേനാേരാഗ�ൾ�്അനുസരി�്ഓേരാ വ��ിെയയും
�പേത�കം �പേത�കമാണു ചികി�ിേ��ത.്
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�പ�ാന�ളിെല അനുയായി/ േനതാവ് മാ�തമാണ,്
�പ�ാന�ള�െട െത��കൾ� ത്�ൾ ഉ�രവാദിയ�എ�ി�െന
ചി�ി�ു� മേനാേരാഗികൾ ഉ�.്അറിയുക: വ��ിയാണ വ്ലുത,്
�പ�ാനമ�. (ൈദവ‐വി�വം ആരംഭി�ു�േതാെട എ�ാ
രാജ��ളിലുമു� എ�ാ മത‐ജാതി‐ഉപജാതി ‐രാഷ�്ടീയ
�പ�ാന�ള�ംസ�യെമേ�ാണംഇ�ാതാവു�താണ.് )

ഓേരാ വ��ിെയയും �പേത�കം �പേത�കമായിസൃഷട്ി�ുകയും
ര�ി�ുകയുമാണ്ൈദവം െച���െത�ും, *ൈദവം
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മഹാസമനീതിെയ മഹാനിർ�ഹി
�ു�ത്ഓേരാേരാ വ��ിേയാടുമാെണ�ും, ൈദവീക
ശി�കെളവാരി�ൂ���തും വ��ികളാെണ�ും അറിയുക.
ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ിയിൽെപ� ഒരു ജീവിയ�ാ '�പ�ാനം' എ�ും,
'�പ�ാനം' എ� ഒരു ജീവിെയേയാ, ഒരു എറു�ിെനേ�ാലുേമാ
സൃഷട്ി�ാേനാ ര�ി�ാേനാ ഇ�െ� �പ�ാന�ളിെല മുഴുവൻ
ആൾ�ാർ ഒ�ി�� �ശമി�ാലും നട�ു�ത�ാ എ�ും;
'�പ�ാനമ�ാ വ��ിയാണ വ്ലുെത�ും', യഥാർ��ിൽ ഭൗതിക
അസത്ിത�മി�ാ�തായ �പ�ാന�ളിലാണ �്ഭമി��േപാ�െത�ും
ൈവകിയാെണ�ിലും തിരി�റിയു�താണ.് �പ�ാനെ� ��ി
ചുവെട (3.3)‐ൽകൂടുതൽവിശദീകരി�ു�ു�.്
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*(3.3)*. മേനാേരാഗ ചികി�യുെട മൂ�ാം ഭാഗം :‐
*സമൂഹ�ിെല ഭരണ സംവിധാന�ൾ െചറുതും
വലുതും ബഹുവിധ�ള�മായ മേനാേരാഗ�െള
ഉ�ാ�ു�ു�.്*

സമൂഹ�ിൽ സമനീതി ഉ�ാവണം എ� ഭരണകൂട�ള�െട
ല��ം ശരിയാണ;്എ�ാൽ മാർ�ം മ�ിൽ മഹാലയി�ി���
ധർ�ശാസ�്തനിയമ�െളപിൻപ��ക മാ�തമാണ.് ഭൂമിയിെല
മൂലക�ളിൽ മഹാലയി(�ി)�ി��� ഭൗതിക ശാസ�്ത
നിയമ�െള സാേ�തിക വികസന�ളിലൂെട അന�മായ
ആന��ളായി പരിവർ�നം െച�ാൻ കഴി�തിെന
മനുഷ�ർ സദാ മാതൃകയാ�ണമായിരു�ു. ഭൂമിയിെല
മൂലക�ളിലു� ഭൗതിക ശാസ�്ത നിയമ�െള
ശാസ�്ത��ാർ സൃഷട്ി�ത�ാ എ�ും, കാലഘ��ിെ�
ആവശ��ിന് അനുസരി�,് (ൈദവം)
മഹാെവളിെ�ടു�ുകയാെണ�ും ഉൾെ�ാ�ു
ജീവി�ണമായിരു�ു. അേതേപാെല മ�ിൽ
മഹാലയി�ി��� ധർ�ശാസ�്ത നിയമ�െളയും
കെ��ാൻ പരി�ശമി�ണമായിരു�ു. പകരം ത�ൾ�്
േതാ�ുേ�ാെല സാമൂഹിക നിയമ�െള ത�ി�ൂ�ാൻ
മതാചാര��ാരും രാഷ�്ടീയ�ാരും ത�ാറായത വ്ിനയായി.

ഭരണ ശാസ�്തവും അതിൻ �പകാരമു� സംവിധാന�ള�ം
എെ��ാമാവണെമ� മ്�ിൽ മഹാലയി�ി��� ധർ� ശാസ�്ത
നിയമ�െള വിശകലനം െച��േ�ാൾ ലഭി�ു�താണ.് പകരം
മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവവുമായി യാെതാരു ബ�വുമി�ാ�
കാര��ളാണ്അവെയ� മൂഢ വിശ�ാസ�ിൽ, ഭൗതികമായ
അസത്ിത�ം ഇ�ാ�തും േതാ�ുേ�ാെലയുമു� നിയമ�െള



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 703

ത�ി�ൂ�ിെ�ാ�് രാഷ�്ടീയ േനതൃത��ൾ ജന�െള
ഭരി��േപാരു�ത വ്��ികെളയും കുടുംബ�െളയും സമൂഹെ�യും
ധാർ�ികമായി അധഃപതി�ി��. കടു� മേനാേരാഗികൾ,
ജന�ൾെ��ാം മേനാേരാഗം പകർ�ു നൽകി. *ഇ� ന്ിയമ�െള
ത�ി�ൂ���വർ�ും പാലി�ു�വർ�ും ശരിയും െത��ം
തിരി�റിയാൻ കഴിയു�ത�.* എെ��ാൽ അവയ�് ഭ്ൗതികമായ
അസത്ിത�ം ഇ�; അഥവാ മ��മായി ബ�മി�. നികുതികെള
േവണെമ�് നി�യി�ുേ�ാഴും, നികുതി നിര�ുകൾ
നി�യി�ുേ�ാഴും,അവെയ നാൾവഴി കൂ��കയും കുറയ�്ുകയും
െച��േ�ാഴും,അ�െനതെ�യാണ;് ഭൗതികമായഅസത്ിത�ം ഇ�;
മ��മായി ബ�മി�; േതാ�ുംേപാെല േതാ�ിയവാസം െച���ു!
ശരിയും െത��ം വ��ിേയാ സമൂഹേമാ തിരി�റി�ാൽ േപാലും
ഭരണകൂട�െളയും സംവിധാന�െളയും ഒ�യ�് �്ാനം നൽകി
തിരു�ാൻസാധി�ാെതയുംവ�ു.

ജന�ള�െട ധനം െകാ� ജ്ീവി�ു�വരും ജന�ള�െട െപാതു
ആവശ��െള നിറേവ�ാൻബാ���രുമായ ജന�ള�െട ദാസ�ാർ,
ത�െള ജന�ള�െട ഭരണാധികാരികളായി െത�ി�രി�,് മ��മായി
ബ�മി�ാ� കാര��െള 'വ��ികൾ പാലിേ��തായ
നിയമ�ള�ം നിയ��ണ�ള�ം' ആ�ിയാൽ *മ�ിെല മൂലക�ൾ
െകാ�് സൃഷട്ി�ി��� ശരീര�ിൽ മഹാലയി�ി���
ന��നശ�ികൾതിരു�ൽശ�ിയായി മാറു�താണ.്

*ഏതാനും ഉദാഹരണ�ൾകുറി�ാം.
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(1) :യാെതാരു നികുതികള�ം മ�ിെ�നിയമ�ളിൽഇ�.*

അധർ�ികള�ം അവിേവകികള�മായ ഭരണാധികാരികൾ
ഏർെ�ടു�ു� െക�ിട നികുതി ഉൾെ�െടയു� യാെതാരു
നികുതികള�ം ധർ�ശാസ�്തപരമ� എ�ും പാടി� എ�ും
മ�ിെല നിയമ�െള വിശകലനം െചയത്ാൽ സ�യം
േബാ��മാകു�താണ :് സമൂഹ�ിെല ഭരണാധികാരികൾ
സ��മായും (വ��ിപരമായും) ധർ� ശാസ�്തപരമായും
അ��ാനി�� േനടിയ സ��ുകെള ഉപേയാഗി�്
വ��ികൾ�് വീട/്െക�ിടം ഉ�ാ�ി നൽകുകയാണ്
എ�ിൽ അ�രം ഔദാര� വീടുകെള സ�ീകരി�വർ (മാ�തം)
വാടക,നികുതി എ�ീ േപരുകളിൽപണംതിരിെകനൽകണം.
ഭൗതിക അസത്ിത�മു�തായ മ�ിെല നിയമം ആണത.്
അേതസമയം *വ��ി സ��മായി അ��ാനി�� േനടിയ
സ��ുകെള ഉപേയാഗി�് ജീവി�ാൻ അടി�ാന
ആവശ�മായ വീട/്െക�ിടം എ�ിവെയ വ��ി
ഉ�ാ�ുേ�ാൾ വാടക, െക�ിട നികുതി എ�ി�െനയു�
േപരിൽ പിടി��പറി�ാർ�ും ഗു�കൾ�ും
െകാ��ാർ�ും എ�തുേപാെല ഭരണാധികാരികൾ�്
പണം നൽകണം എ�ു വ�ാൽ, ജന�ൾ� എ്തിർ��ം
െവറു��ം ഉ�ാകു�താണ.് �പത�� �സഷട്ാവും
അവകാശിയുമായ സ��ം ശരീരം, ജീവാ�ാവിെന
�പേകാപി�ി�ു�താണ /് മേനാേരാഗികളാ�ി മാ���താണ.്
ജീവി�ാൻ അത�ാവശ�മായ ഭ�ണം, വസ�്തം, പാർ�ിടം
എ�ീ മൂ�് അടി�ാന ആവശ��ളിൽ കൂടുതൽ
തീ�വമായിരി�ും. ഭ�ണം, പാർ�ിടം എ�ിവയുെട
കാര��ിൽ മ��� ജീവികള�ം അ�െന തെ�യാണ.്
(വസ�്തവും വസ�്തമുറയും മനുഷ�ർ�ു മാ�തം മ���
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ജീവികളിൽ നി�ും അധികം ആവു�ത് കുടുംബം,
ശാസ�്ത�നം, അന�മായ ആന��ൾ, േമാ�ം
എ�ിവയുമായി സംബ�െ��ാെണ� മ്ു� ൈ്ദവ വി�വ
വിശകലനം‐11ലും മ��ം വിശദീകരി�ി���.്).

*െപാതു ആവശ��ള�ാ� കാര��െള നിർ�ഹി�ുക,
ധർ�ശാസ�്തപരമായ െപാതു ആവശ��െള അവഗണി�ു
കേയാ ഉചിതമായി �ശ�ി�ാതിരി�ുകേയാ െച��ക,
ഭരണകാര��ൾ�് നികുതികെള ഏർെ�ടു�ുക,*
തുട�ിയ സ�ർഭ�ളിലാണ *്ഭരണാധികാരികൾ മുേഖന,
ജന�ൾെ��ാം മേനാേരാഗ�ൾ ഉ�ാകു�ത*് എ�ു
പറയാം. ഉദാഹരണ�ിന *്നികുതി കാര��െള അ�ംകൂടി
വിശദമായി വിശകലനം െചയത്ാൽ മതിയാകും :*

െതാഴിലുകെള�ാം ഭൂമിയുമായി� /് മ��മായി� /് മ��
െകാ� ഉ്�ാ�ിയ ശരീരം എ� �പത�� ൈദവവുമായി�്
േനരി��ം അർ�പുഷട്മായും ബ�െ��ിരി�ു�ു.
മ��മായി� േ്നരി��ം അർ�പുഷട്മായും ബ�മി�ാ�

�പവൃ�ികൾ "െതാഴിലുകൾ" എ� േപരിൽ സമൂഹ�ിൽ
േവരുറ�ി�ി��െ��ിൽ അവെയ�ാം "അധമ െചയത്ികൾ"
മാ�തമാണ;് "െതാഴിലുകൾഅ�".

ക��ാരുെട െതാഴിലാണ് േമാഷണം, ഗു�കള�െട
െതാഴിലാണ് *അടിപിടി‐െകാലപാതകം*, എ�ി�െന
വിശ�സി�ു�വരു�;്എ�ാൽഅതു ശരിയ�. *േമാഷണം,
െകാലപാതകം, െകാ�, സ�്തീപീഢനം, മദ�പാനം, പുകവലി,
തുട�ിയവ അധമ �പവൃ�ികൾ/ െചയത്ികൾ ആണ;്
െതാഴിൽഅ�.*
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മ�ിൽ േജാലി െചയത്ും അ�ാെതയും *ജന�ൾ േനടു�
സ��ിെന നികുതി / നികുതികൾ എ�ി�െനയു�
േപരുകളി�് െകാ�യടി�ു�ത് േമാഷണേ��ാൾ
േമാശമായ പിടി��പറിയാണ.് അധമ �പവൃ�ിയാണത;്
െതാഴിൽ അ�. യാെതാരു നികുതികള�ം ധർ�ശാസ�്തപരമ�
അഥവാൈദവീകമ�ാ*എ�ു ചുരു�ം.

*ജനാധിപത� ഭരണം,* േസാഷ�ലി� ഭ്രണം, ക���ണി�്
ഭരണം, മുതലാളി� ഭരണം, മതഭരണം, ജാതി ഭരണം, വർ�
ഭരണം, തുട�ിയ *ക�േ�രുകേളാെട* ജന�െള പ�ി�്
*ഭരണകൂട�െള� "െകാ�സംഘ�െള"�ാപി�ിരി�ുക
യാണ ഭ്ൂമിയിെല�ും! *അഭ�സത്വിദ�െര� വിചാരേ�ാെട
ജീവി�ു� വിവരേദാഷികൾ നികുതി കാര�ാലയ�ളിെല
ഉേദ�ാഗ�ർ എ� ക�േ�േരാെട ജന�െള െകാ�യടി�്

"െകാ�സംഘ�ൾ�ു" നൽകു�ു. െകാ�യടി�
സ��ിൽ നി�്"െകാ�സംഘ�ൾ" നൽകു�
ഉയർ� േവതന�െളയും ജീവിത സൗകര��െളയും
ന�ാ�ി�കെളയും ൈക��ിെ�ാ�് അവരും
കുടുംബ�ള�ം ജീവി�ു�ു.* മ�ിെ� നിയമ�െള

അവഗണി�� െകാ�ു� ൈദവീകമ�ാ� ജീവിതം!
മ�ിെ� നിയമ�ള�മായി ബ�മി�ാ� കാര��ളാകയാൽ
നികുതികെള 1%, 10%, 100%, 1000%, .....% എ�ി�െന
എ�തെയ�ത കൂ�ിയും കുറ��ം നി�യി�ാൻ
വിവരേദാഷികള�ം െകാടും െകാ��ാരുമായ
ഭരണാധികാരികൾ�ു കഴിയു�താണ.് *അതിനതിന്
നികുതികെള െ�ാ�ും നികുതി �ണ�ുകെള
സൂ�ി�ുക എ� അധമ �പവൃ�ികൾ െകാ�ും,
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ഉേദ�ാഗ�ർ എ�്െത�ി�രി�� ജീവി�ു� നികുതി
കാര�ാലയ�ളിെല അധമെരെ�ാ�ും െപാറുതിമു���
ജന�െള�ാം മേനാേരാഗ�ൾ െകാ�്
അരിശ�ിലാവു�ത് സ�ാഭാവികം മാ�തം.* ജന�െള
*ഭി�ി�ി�� ഭരി�ുക (Divide and Rule)* എ� കുടില
ത���ിനു സമാനമായി ജന�ള�െട െപാതു
ആവശ��ളായ വസത്ു�െളയും േസവന�െളയും ഭി�ി�്
ഭി��ളായ നികുതികെള ഏർെ�ടു�ുകയും അവെയ
�െ� വീ�ും ഭി�ി�ുകയും *'�ിരതയി�ാെത'*
നികുതികെള തുടെര�ുടെര വർ�ി�ി�ുകയുമാണ്

*െകാടിയ െകാ��ാരും മേനാേരാഗികള�മായ
ഭരണാധികാരികൾ* െചയത്ു േപാരു�ത.്

*സമൂഹ�ിെ� െപാതുവായ ആവശ��െള മാ�തം
�ശ�ി�ുവാൻ ബാ���രായ ഭരണിധികാരികള�െട
സാ��ിക ആവശ��െള മ�ിൽ മഹാലയി�ി���
സാ��ിക ശാസ�്ത �പകാരം മഹാമംഗളമായി
പരിഹരി�ാൻ കഴിയു�താണ;്* മ�ിെ� സാ��ിക
ശാസ�്തം വിശദമായിഓംസത�ം േഡാട േ്കാം‐െവബൈ്സ�ിൽ
ലഭ�മാണ.് *മ�ിെല നിയമ�െള അറിയാനും പാലി�ാനും
�ശ�ി�ാെത, ജന�ൾ ഊ���വരും ജന�ള�െട
ദാസരുമായ ഭരണാധികാരികൾ സ��ം �ാനം േപാലും
മന�ിലാ�ാെത ത�ൾ�ു േതാ�ുേ�ാെല �പവർ�ി��.
മ�ിെല നിയമ�ളിൽ നി�്അക�േ�ാൾ അവർ�ും
മേനാേരാഗ�ൾപിടിെപ��.*
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ഇ��െയ േപാലു� രാജ��ളിൽ, നികുതികൾ
ചുമ�ാതിരു�ാൽ സർ� സാധന�ള�ം േസവന�ള�ം
വളെര െചറിയ െചലവിൽ *എ�ാ ജന�ൾ�ും*
ലഭി�ു�താണ.് ഓയിൽ ക�നികള�െട അധമ ഭരണവും,
നികുതികള�ം ഒഴിവാ�ിയാൽ ഒരു ലി�ർ െപേ�ടാളിന 2്0
രൂപയിൽ താെഴയായി കുറയും; ബ��കള�െടയും മ��
വാഹന�ള�െടയും യാ�താ നിര�ുകൾ കു�െന
കുറയു�താണ;് ഉദാഹരണ�ിന ഒ്രു രൂപയ�് െ്ചറിയ

ദൂരം യാ�ത െചയത് മ്ട�ാനാവും. ജന�ള�െട പണം
െകാ� ജ്ീവി�ു� േസവകരായ ഭരണാധികാരികൾ
യജമാന�ാരായ ജന�ൾ� സ്ബസ്ിഡി എ� ഭി�
നൽകു�തായി ഭാവി�ു�തിെല േഭാഷ�ം
കേഠാരമാണ.് പാചകവാതക സിലി�റുകള�െട വില

ഏകേദശം 200 രൂപ മാ�തമു�േ�ാൾ യജമാനരായ
ജന�ള�െട പണെ� ദുരുപേയാഗി�് േസവകൻ
ക�വട�ാരൻ ആവു�തും 400 രൂപ നികുതി എ�
െകാ�ലാഭം േചർ� 6്00 രൂപയായി വില നി�യി�ു�തും,
േശഷം 250 രൂപ സബസ്ിഡി നൽകു�തും ജന�ള�െട
ആവശ�മാെണ�ു കരുതു�ത് ഗു�കള�ം
െകാ��ാരുമായ ഭരണാധികാരികള�െട കടു�
മേനാേരാഗെ� െവളിെ�ടു�ു�ു�.് ജന�ള�െട പണം
െകാ� ജ്ീവി�ു� േവാ��െത�ികൾ നൽകു�സബസ്ിഡി
വാ�ാനായി ആധാർ, പാൻ കാർഡ,് KYC തുട�ിയ
േകാനാംപീ�കള�മായി ഗ�ാസ േ്ക��ം,അ�യേക��ം,ബാ�,്
തുട�ിയവ കയറിയിറ�ി ഊർ� നഷട്ം, ധന നഷട്ം,
മാന നഷട്ം, ആേരാഗ� നഷട്ം, സമയ നഷട്ം, വിഷയ
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നഷട്ം, ആന� നഷട്ം, തുട�ിയവെയ അംഗീകരി��ം

സ�ീകരി��ം േപാരു�ത്ജന�ള�െട മേനാേരാഗെ�യും
െവളിവാ�ു�ു;വർ�ി�ി�ു�ു.

മദ�വും മയ�ുമരു�ും മ��ം ഉപേയാഗി�ു�വർ�ും ധർ�
ശാസ�്ത വിരു�മായി ജീവി�ു�വർ�ും യാെതാരു
നികുതികെളയും നൽകാെത ഉടുതുണിേയാട നി�ിത
കാലേ��്നാടു വി�� കാ�ിൽ വസി�ാനും, മദ�ം
മയ�ുമരു�ുകൾ തുട�ിയവെയ ഉ�ാ�ുവാനും
ഉപേയാഗി�ുവാനും, വസ�്തം ഇ�ാെത മൃഗസമാനമായ
ജീവിതം നയി�ുവാനും, നാ�ിേല�്മട�ു�ുെവ�ിൽ
ശു�രായ േശഷം മാ�തം മട�ിവരാനും സാധി�ു�താണ.്
"ശുചിത�ം, അത�ാവശ�ം, ആവശ�ം, വിേനാദം" എ� ധർ�
ശാസ�്തപരമായ ജീവിത �കമ�ിൽ, "ശുചിത�ം"
പാലി�ുവാൻ ത�ാറാകാ�വെരയാണ് കാ�ിേല�്
അയ�ു�ത.് കാ�ിെല ജീവികൾ വിേനാദ�ിനായി മ���
ജീവികെള ഉപ�ദവി�ുകേയാ െകാ��കേയാ െച���ി�
എ�തിെന പാലി�്കാ�ിെല ജീവിത�ിന്അത�ാവശ�ം
അെ��ിൽ മര�െളയും െവ�ാെത (െകാ�ാെത) ജീവി�ാൽ
ന�ത.് കാട െ്വള��ി�ു�വെര തിരിെക നാ�ിേല� വ്രാൻ
അനുവദി�ു�ത�ാ എ�ും അറിയണം. (( പശു, കാള,
എരുമ, േപാ�ത്ുട�ിയവെയവളർ�ാൻ (മ�ായൈദവം)
അനുവദി�ി��� എ്�്അവയുെട സ�ഭാവം, ഗുണ�ൾ,
ഉപേയാഗ�ൾഎ�ിവ �പകാരം മന�ിലാ�ു� മനുഷ�ർ�്
അവെയ മഹാഉചിതമായി സംര�ി�ാൻ കൂടി
ചുമതലയു�.് �പസത്ുത കടമെയ മറ�ും അവഗണി��ം,
വയ�ാകു� നാലക്ാലികെള സംര�ി�ു�ത്
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�പയാസമാണ് എ�തിെ� േപരിൽ അവെയ
െകാ�ണെമ�ി�. നദി� അ്�െരയു� വന�ിൽ
കയറുകള�ം വളയ�ള�ം ഉൾെ�െട യാെതാ�ും
ഇ�ാെതസ�ത��മായി വിടാവു�താണ.്അവിെടഅവ
ജീവി�ു�തും മരി�ു�തും �കൂരമൃഗ�ള�െട
ഇരയാവു�തും, അവയുെട ആേരാഗ� കാലെ�
ചൂഷണം െചയത് െകാടും �കൂരരായ മനുഷ�രുെട
വിഷയം ആേവ�തി�. അവെയ സൃഷട്ി� ൈദവം
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മഹാഉചിതമായി പരിപാലി��
െകാ��ം. പശു, കാള, എരുമ, േപാ�,് ആട എ്�ിവെയ
െകാ�ാനും തി�ാനും മനുഷ�ർെ��ാം മഹാഅനുവദി�ി���
വ��ിസ�ാത���െ� തടയാൻ മ���വർ� അ്വകാശവും
അധികാരവും ഇ�. േമാ�ം േനടു�തിനു മു�്എ�ാ
മനുഷ�ർ�ും പശു, കാള ജ�ം സ�ീകരിേ��തു�;്
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു� ശി�കെള ൈദവം തെ�
നൽകു�ു�് എ�ിരിെ� േഗാവധം നിേരാധി�ുക
തുട�ിയ മേനാേരാഗ�ള�മായി മനുഷ�ർ ആയാസെ�േട
�തി�. വളർ�ുമൃഗ�െള വിൽ�ാനും വാ�ാനും പാടി�;
ദാനമായി നൽകുകയും ദാനമായി വാ�ുകയും ആവാം;
മ�ിൽഈനിയമവുംസൂ�മ്മായിഅ�ർലീനമാണ.് )).

മ��� ജീവികൾ�ും കൂടി അവകാശെ��താണ ഭ്ൂമി എ�തിനാൽ,
മ�ിെ� നിയമ�ൾ �പകാരം നാ�ിെല ഭരണാധികാരികൾ� ക്ാ�ിൽ
അധികാരം െചലു�ാൻ അവകാശം ഉ�ായിരി�ു�ത�.
വളെരയധികം ജന�ൾ മാ�തമ�; ധർ� ശാസ�്ത വിരു�മായി
മദ�നിർ�ാണവും വി�നയും നട�ിെ�ാ� മ്ദ�ം കുടി�ു�ത്
ആേരാഗ��ിന് ഹാനികരം എ�് �പചരി�ി�ു�
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ഭരണാധികാരികള�ം ന�ായാധിപ�ാരും ഉേദ�ാഗ�രുെമ�ാം
കാ�ിൽ ജീവി�ാൻ േയാഗ�ത േനടിയവരാണ.്ൈദവ വി�വം
ആരംഭി�ു�േതാെടഅവെര�ാംസ�യംതിരു�ു�താണ.്

ഏ�വും േമാശമായ ഇ�െ� ധാർ�ിക അധഃപതന�െളെയ�ാം
വളെരയധികം കുറയ�്ാൻ നികുതികെള ഒഴിവാ�ിയാൽ മാ�തം
മതിയാകും. െക�ിട നികുതി ഉൾെ�െട എ�ാ നികുതികള�ം, അവ
�പകാരമു� അൈസ�രതകള�ം അവസാനി�ാൽ ജന�െള�ാം
സ�ാഗതം െച��ം; നികുതി വാ�ു�വരും സൗജന��െള
അനുഭവി�ു�വരും ബു�ിമാ��ം സംഭവി�വരും േയാജി�ിെ��ു
വരാം.

നികുതികള�ം നികുതി മാ��ള�ം നികുതി വകു��
േജാലികള�ം മ�ിെ� നിയമ�ള�െട ഭാഗമ�.അതു െകാ�്
തെ�അവെയ െപാതുജന�ൾ� ഇ്ഷട്മ�. *നികുതികൾ
പാടി� എ� ജന�ള�െട െപാതുവായ ഇഷട്ം �പത��
�സഷട്ാവായ ശരീര�ിൽ നി�ും മന�ിേല�്
പകർ�താണ.് ഇഷട്�ിനു വിരു�മായത മ്േനാേരാഗെ�
ഉ�ാ�ു�താണ.്*

ൈദവ�ിെ� �പിയെ�� കു�ു�െള, ൈദവ‐വി�വം ഉടൻ
ആരംഭി�ു�േതാെട, എ�ാ രാജ��ളിെലയും എ�ാ നികുതികള�ം,
നികുതി പിരിവ ക്ാര�ാലയ�ള�ംഅവസാനി�ു�താണ.്

"െകാ�സംഘ�ളായ" ഭരണാധികാരികെള സംര�ി�ു�തിനു
േവ�ി േപാലീസ േ്സന ജീവൻ കള�ുംഊ��� ജന�ള�മായി
അടിപിടിയും െവടിെവ��െമ�ാം നട�ു�ു�.് ജന�ള�െട
സഹായികള�ം ജന�ള�െട ഭാഗവുമായി� �്പവർ�ി�ാൻ
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ബ്ാ���രും ജന�ൾ ഊ���വരുമായ
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േപാലീസ േ്സനയും ഉ�തെര�ു വിചാരി�ു� േപാലീസ്
അധികാരികള�ം, യജമാന�ാരായ ജന�െള മറ�ുെകാ�്
പിഴ�വരായ ഭരണാധികാരികെള അനുസരി�ു� മെ�ാരു
അധമ‐നീച സേ�തമായിരി�ു�ു. കടു� ൈദവനി�യും
അപരാധവുമാണ;്ൈദവശി�കെളവാരി�ൂ���തുമാണ.്

ൈദവശി�കളിൽ നി�്േപാലീസ േ്സനയ�്ും മ��ം

ഇളവുകേളാ േമാചനേമാ, പകരം പുണ�േമാ ലഭി�ു�തിന്
ലളിതമായ മാർ�ം എേ�ാഴുമു� :് ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി��� ധർ�ശാസ�്ത പരമായ വ��ിസ�ാത���
�പകാരം കടമകെളയും കട�ാടുകെളയും നിറേവ�ണം.
ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ� നിയമ�െളയും മ��ം ത�ി�ൂ���

അധമരായ മ��ിമാരും ന�ായാധിപ�ാരും സർ�ാർ‐ജീവന�ാരും
മ��ം ഉൾെ�� മനുഷ� ‐ ഭരണാധികാരികെള ധി�രി�ാനും,
അത�ാവശ�െമ�ിൽ നീചെര പരസ�മായി െക�ിയിടാനും,
േവ�ിവ�ാൽ പരസ�മായി ത�ാനും, ജന�ള�െട ദാസ�ാരും
സംര�കരുംജന�ൾഊ���വരുമായ േപാലീസ േ്സനയ�്്
ധർ�ശാസ�്ത പരമായ ചുമതലയു�ത് നിറേവ�ണം.
അേ�ാഴാണ േ്പാലീസ േ്സന, ജന�ള�െട ഭാഗമാവു�തും,
സഹായികളാവു�തും.ധർ� ശാസ�്ത �പകാരം, േപാലീസ േ്സന
�ഗാമപ�ായ�ുകള�െട ഭാഗമായാണ് �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�ാൻേപാലീസ േ്സനയ�് ബ്ാ��തയി�. .......
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*ഉദാഹരണം (2) : *െഹൽെമ�,് ആധാർ തുട�ിയവ
നിർ��മാ�ാൻ ഭരണാധികാരികൾ�്അവകാശവും
അധികാരവും ഇ�.*

*മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െട എ�ാ ജീവികള�െടയും ജീവിത�ിന്
നിർ��മായി���െത�ാം ശരീര�ിെല അവയവ�ളായി�്
ൈദവംസൃഷട്ി�ി���.് െഹൽെമ�,്ആധാർ,കുട,വടി,ഷൂസ,്
േതാ�,് തുട�ിയവ അവയവ�ൾ അ�ാ; (മനുഷ�നു)
ജീവി�ാൻനിർ��വുമ�ാ*.

സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര കർ�ാവായ *ൈദവം, മനുഷ�ർെ��ാം
ധർ�ശാസ�്തപരമായ വ��ിസ�ാത���െ�* മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി���.് *ആ�ഗഹ�െളയും ജീവിതകാര��െളയും
ഭരി�ു�ത ഓ്േരാ വ��ിയുമാണ.്* ഉൾെ�� സമൂഹ�ിെല
അംഗ�ള�െട *ധർ�ശാസ�്തപരമായ* ജീവിത�ിന്
തട�മു�ാ�ാെത, *ഇഷട്മു� കാര��െള െച�ാനും,
ഇഷട്മു�െത�ാം ഉപേയാഗി�ാനും, ഇഷട്മി�ാ�
കാര��െള ഒഴിവാ�ാനുമു� വ��ിസ�ാത���െ�*
(ൈദവം) ഓേരാ മനുഷ�നും നൽകിയി���.്*ജന�ള�െട
െപാതുവായ ഏതാനും ആവശ��െള മാ�തേമ
ഭരണാധികാരികൾ െചേ��ൂ.*ആവശ��െള നി�യി�ു�ത്
ജന�ളാണ;് ആവണം. ഒരു എറു�ിെനേ�ാലും സൃഷട്ി�ാേനാ
ര�ി�ാേനാ കഴിവി�ാ�വരായ മനുഷ�‐ഭരണാധികാരികൾ,
ത�ള�െട ധർ�ം മറ�ും െത�ി��ം, ത�െള ഊ���വരും
ൈദവ‐സൃഷട്ികള�മായ ജന�ള�െട *ധർ�ശാസ�്തപരമായ
സ�ാത����െളയും സാത�ികമായ ഇഷട്�െളയും
തടയാേനാ, തടയാൻ �ശമി�ാേനാ പാടി�.* ൈദവം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� *വ��ിസ�ാത���െ�
നിേഷധി�ു� കു��ിന് ഒ�െ�� കു��േള�ാൾ
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അേനകംഅേനകം മട� പ്ാപവും ൈദവശി�കള�ം ഉ�.്*
എ�െനെയ�ാൽ, േമാഷണം, പീഢനം തുട�ിയ കു��ൾ�്
കടു� ശി�യുെ��ിലും വാദികള�ം �പതികള�ം ഏതാനും േപർ
മാ�തമാവും. അേതസമയം, *ൈദവം*, എ�ാ മനുഷ�ർ�ും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� *ധർ�ശാസ�്തപരമായ
വ��ിസ�ാത���െ� തടയു�തായ 'െഹൽെമ�,് ആധാർ,
തുട�ിയവ നിർ��മാ�ു� നിയമ�െള'* നട�ാ�ു�
രാജ��ളിെല േപാലീസ േ്സന ഉൾെ�െടയു� ഭരണാധികാരികൾ�്
വളെര വളെര വലിയശി�കളാണു�ത.്

െഹൽെമ�ിെ� *ആവശ�ം ജന�ൾ�ാെണ�ിൽഅത ഓ്േരാ
വ��ിയുെടയും സ�കാര� വിഷയമാണ.്* ആവശ��ാരായ

വ��ികൾ� െ്ഹൽെമ� ഉ്പേയാഗി�ാം. *എ�ും ധർ�ശാസ�്ത
പരമായി� ഉ്പേയാഗി�ാനും ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാനുമു�
വ��ിസ�ാത���െ�യാണ്ൈദവം ഓേരാ മനുഷ�നും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���ത.്* തലയിെല താടിഭാഗം

മറയ�്ു�േതാെട *മുഖംമൂടിയായി�*് െഹൽെമ�ിന പ്രിവർ�നം
ഉ�ാവു�തിനാൽ ധർ� ശാസ�്തെ� െത�ി�് മുഖംമൂടി
ധരി�ു�വർ�ുംകാരണമായവർ�ും *ശി�കൾ* േവെറയുമു�.്
വാഹന��ക പരിേശാധനയും പരിഹാര�ള�ം ആവശ�മാകു�ത്
അധികമായി പുക ത��� വാഹന�ൾ�ു മാ�തമാണ.് േവഗത
കൂ�ി യാ�ത െചേ��ു� ആവശ�ം സാധാരണ ജന�ൾ�ും

ഉ�ാവു�താണ.് പിഴ�� ജീവി�ു�വർ� മ്ാ�തേമ, ഊ���
ജന�ൾ�പ്ിഴകെളചുമ�ാനാവൂ.

മഹാനീതിപതിയായ ൈദവം, *െഹൽെമ�*് തുട�ിയ വിഷയ�ളിൽ
വാദിയുെട �ാന� എ്�ുകയാൽ, മഹാനീതിശാസ�്തമനുസരി�്
*ൈദവം പ�ം േചർ� ഭാഗം മാ�തമാണ്മഹാശരി*.
മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു
�ിയി��� ൈദവം, സൃഷട്ികൾെ��ാം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി��� *വ��ിസ�ാത���െ� നിേഷധി� ‐ ഇളവി�ാ� ‐
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കടു� കു��ിന് �പതികെള�ാം കടു� ൈദവശി�കെള
അനുഭവിേ��തു�*്. മ��ിമാരും ഉേദ�ാഗ�രുെമ�ാം �പതികളാ

വുെമ�ിലും, *േനരി� ജ്ന�െള േവദനി�ി�ാനും പിഴകെള
ഈടാ�ാനും മ��ം �പവർ�ി�ു� േപാലീസ്
േസനാംഗ�ള�ം, ഗതാഗത വകു� ഉ്േദ�ാഗ�രും മ��മാണ്
മുഖ��പതികൾ.* ജന�െള ഭയെ�ടു�ിയതിനും ശാരീരികമായും
മാനസികമായും േവദനി�ി�തിനും, ധന നഷട്ം മാനനഷട്ം ഊര�്
നഷട്ം സമയനഷട്ം തുട�ിയ നഷട്�ള�ം കഷട്�ാടുകള�ം
ഉ�ാ�ിയതിനും ശി�കള��.് ഭൗതിക അസത്ിത�മു�തായ
മ�ിെ� നിയമ�െള മാ�തം എ�ായേ്�ാഴും അനുസരി�്
*ജന�െളെയ�ാം സഹായി�ുകയും സംര�ി�ുകയും
െച���താണ േ്പാലീസിെ�യുംപ�ാള�ാരു െടയും മ��ം െതാഴിൽ.*
... േപാലീസ േ്സനയ�്ും മ��ം പാപ�ിൽ നി� മ്ു�ിയും, പുണ�ം
വർ�ി�ി�ാനു� മാർ�വും ഉ�;് മുകളിൽ നികുതികെള
വിശകലനം െചയത്തിെ�അവസാന�ിൽ േചർ�ിരു�ു........

മ��ിമാർ, േകാടതികൾ, ഉേദ�ാഗ�ർ, േപാലീസ േ്സന, തുട�ിയ
ഭരണാധികാരികൾ�് െഹൽമ�് േപാെലയു� വിഷയ�ളിൽ
കടു� മേനാേരാഗ�ൾ ബാധി�തുെകാ�് എ�തെയ�ത
െചറു��ാെര േപാലീസുകാർ െകാ�ു, െപാതു ജന�ൾ�്
എ�ുമാ�തം കഷട്�ാടുകള�ം ഭീതിയും ഉ�ാ�ി? ജന�ള�െട
െപാതുവായ ആവശ��െള മാ�തം നിർ�ഹി�ാൻ ചുമതലെ��വർ
കടു�മേനാേരാഗികളായി മാറിയി���.്

െഹൽമ� പ്രിേശാധന േപാെലയു� പൂ�ാ�ി�ാര��ള�െട
പി�ാെല േപാകാെതയും 'െഹൽമ�്േവ�യിൽ ഉൾെ��
മഹാഗൗരവമായ വ��ിസ�ാത���െ� അവമതി�ാെതയും,
ഭരണാധികാരികള�ം ബ�െ��വരും �ശ�ിേ��ത ഗ്ൗരവമു�
യഥാർ�മായ സമൂഹ കാര��ളിലാണ.് ഉദാഹരണ�ിന,് മ�ിൽ
മഹാലയി�ി��� ധർ�ശാസ�്തെ� വിശകലനം െച��േ�ാൾ,
ൈദവീകമായ *സാ��ിക ശാസ�്തെ� ലഭി�ു�താണ.്*
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തൽഫലമായി, *സമൂഹ�ിെല എ�ാ ജന�ൾ�ും ധാർ�ികശു�ി
േയാെടയു�സു�ര ജീവിതംസാ��മാവു�സ��സ്�രൂപി�ാൻ,
യാെതാരു നികുതികെളയും ചുമ�ാെത സാധി�ു�താണ.്*
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽവിശദീകരി�ി���.് ....

*ഉദാഹരണം (3) :പണം /കനകം*

സ��ിെനേയാ, സ��ിെന �പതിനിധീകരി�ു� പണെ�േയാ
ആേ�പി�ാൻ പാടി�. എ�ാൽ ഇ��യിേലത് ഉൾെ�െട
ഭൂമിയിെല�ുമു� ഭരണകൂട�ൾഅത പ്തിവാ�ിയിരി�ുകയാണ.്

തീക�ു�വയും, െവ��ിൽ വീണാൽ കുതിർ�ു
നശി�ു�വയും, ചിതലു തി�ു�വയും, �ദവി�ു�വയും,
അഴു�ുപിടി�ു�വയും, പുരള��അഴു�ുകെള നി�ാരമായി
കഴുകി വൃ�ിയാ�ാൻ കഴിയാ�വയും, നിരവധി
േരാഗാണു�െള നിര�രം ൈകമാ�ംെചയത്്െചറുതും
വലുതുമായ േരാഗ�െള ജന�ൾെ��ാം നൽകു�വയും,
തുടർ�യായി� ഉ്പേയാഗി�ാൽ െപെ�� ന്ശി�ു�വയും,
നിർ�ാണ�ിന ആ്വശ�മാകു� അ��ാനെ�യും യ��
സാമ�ഗികെളയും പാഴാ�ുകയും, മ��ം െച��� കടലാസ്
കറൻസി യഥാർ��ിൽ ക�േനാ�ാണ;് ൈപശാചികമാണ.്
ക�േനാ�ിെന പണം എ� ക�േ�രിൽ നിർ�ി�ു�

ഭരണാധികാരികള�ം ഏെതാരാള�ം ക��ാരാണ.്
'ഭരണാധികാരികളായ വലിയ ക��ാരുെട െകടുകാര��ത
െകാ�ാണ'് െചറിയ ക��ാർ ക�േനാ��കെള
നിർ�ി�ു�ത എ്�തു സത�മാെണ�ിലും ര�ു കൂ�രും
െച���ത് അധർ��ളാണ.് വലിയ ക��ാരുെട
അധമ��ൾ െകാ�ുകൂടിയാണ് െചറിയ ക��ാർ
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രൂപെ��ത എ്�തിനാൽ ൈദവശി�കളിൽ വലുെത�ാം
വലിയ ക��ാർ�ാണ ല്ഭി�ുക.ജന�ള�െട സ��ിെന
ത�ിെയടു�ാനു� ക��ാരുെട ഉപാധി കൂടിയാണ്കടലാസ്
കറൻസി. ഭരണാധികാരികൾ നി�യി�ു� ഏെതാരു സമയ�ും
കടലാസ്കറൻസി പണമ�ാതായി മാറു�ത്കടലാസിെ�
തകരാറ�; പണമായി� ഉ്പേയാഗി�ാനു� േയാഗ�തകൾ,
കടലാസിന് ഇ�ാ�തുെകാ�ാണ.്ജീവികൾെ��ാം
ജീവി�ു�തിന് ആവശ�മായ സർ�തും സൃഷട്ി�ി���
ൈദവം, മനുഷ�രുെട സാ��ിക �കയവി�കയ മാധ�മമായ
"പണമായി�"് മഹാഉചിതമായ വസത്ു�െളയും
സൃഷട്ി�ി���ാവും എ�ു തിരി�റി�് അവെയ
ഉപേയാഗി�ു േ�ാൾക�േനാ� അ്വസാനി�ു�താണ.്

അ��ാന മൂല�മു�തും കാലാതീതവും സ�യം സ��ുമായ
സ�ർ�ം, െവ�ി, െച� ന്ാണയ�െള പണമായി� ഉ്പേയാഗി�ാം;
ഉചിതമായ ശ�ികൾ ഉ� ഏെതാരാൾ�ും നിർ�ി�ുകയും
െച�ാം; ക��രമായി നിർ�ി�ു�തുെകാ�്
യാെതാരാൾ�ും സാ��ിക േന��െള ലഭി�ു�ത�.
എ�ാൽ ഭരണാധികാരികൾ സ�ർ�ം, െവ�ി, െച�്
നാണയ�െള നിർ�ി�ു�ത ഉ്ൾെ�െടയു� ഏെതാരു

കാര�വും െച���ത് യജമാന�ാരായ ജന�ള�െട
സ�തേ�ാെടയും േബാ��െ�ടു�ിയും
ആവണം.ൈദവ‐വി�വം ഉടൻ ആരംഭി�ു�േതാെട,
ഭൂമിയിെല�ുമു� ജന�ൾ സ�യവും, ജന�ള�െട
ദാസ�ാരായ ഭരണാധികാരികെള യഥാർ�മായ
ദാസരാ�ിയും, "സ�ർ�ം, െവ�ി, െച� ന്ാണയ�െള
"പണമായി�് " (സ�യം) നിർ�ി�ു�തും ഉപേയാഗി
�ു�തും" സ�യേമാ െപാതുഖജനാവിേലാ സൂ�ി�ു�തു
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മാണ.് ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ�മാണ സ്ാ��ിക
�കയവി�കയ മാധ�മമായ 'പണം' എ�ിരിെ� എേ�ാഴും
ജന�ള�െട ദാസ�ാർ മാ�തമായ ഭരണാധികാരികൾ
പണ�ിെ� േപരിൽ ആേവശെ�ടു�തും ജന�െള
പീഢി�ി�ു�തും കടു� അപരാധമാണ.് ധർ�ശാസ�്ത
വിരു�മായി�്ഒരു വ��ിയുെട സ��ിെനേ�ാലും ‐
അ�േനരം േപാലും‐ തടയാൻ ഭരണാധികാരികൾ�്
അധികാരമിെ��ിരിെ� ഇ��െയേപാെല യു�
രാജ��ളിൽ 120 േകാടിയിേലെറ ജന�െള കഷട്െ�ടു
�ു�തിന അ്േനകം ജ��ളിൽ ഭരണാധികാരി കെളയും
ഭരണ സംവിധാന�ളിൽ െപ�വെരയും മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം ബഹുവിധ�ളിലായി�് മഹാശി�ി�ു�താണ.്
അേതസമയം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതി
യുമായ ൈദവം ഏെതാരു കു�ിെനയും
മഹാശി�ി�ു�ത ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായി� ശ്ു�ിെച�ാ
നാെണ�ും എ�ാ കു�ു�ൾ�ും സമആന�െമ�
മഹാസമനീതിെയയും േമാ�െ�യും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകാനാണ എ്�ും അറിയണം.
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*ഉദാഹരണം (4) : *ൈദവീകമായ സാ��ിക
ശാസ�്ത�ിെല ഉ�തമായചിലകാര��ൾ :‐*

മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� സ��ുകളാണ്ഭൂമിയിെല
വസത്ു�ള�ം ജീവികള�െമ�ാം എ�തുേപാെല, *ൈദവം
തെ�യാണ*് 'മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െടെയ�ാം
സ��ുകളാ യിരി�ു�ത് 'എ�തിെനയും, അതീവ
ഗൗരവേ�ാെട വിശകലനം െച�ണം :‐

ഓേരാ മനുഷ�െ�യും *ആന��ളായും ആന��െള േനടാനു�
ഉപാധികളായും* �പവർ�ി�ു� *സ��ുകള�ം (ൈദവവുമായ)
ഭൂമിയിെല �പേദശ�െളയും ഭൂമിയിെല വസത്ു�െളയും മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു� ജീവികെളയും* േനടാനാണ് മനുഷ�െര�ാം
അ��ാനി�ു�ത.്ആന��െളെയ�ാം യഥാർ��ിൽ േനടു�തും
േനടാനായി�് �പയ�ി�ു�തും സ��മായ ആ�ഗഹ�ള�െട

പൂർ�ീകരണ�ിനാണ.് ഇവിെട *ധർ�ശാസ�്തപരമായ
�കമ�പശന്മു�.്* മ�ള�െടയും െകാ�� മ�ള�െടയും ഉ�വരുെടയും
ആന��െളയും, ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���
വ��ിസ�ാത���െ�യും *അറി�ും അറിയാെതയും ഭരി�ാനും
നയി�ാനും നി�യി�ാനും ഒെ� വ��ി ത�ാറാകു�ത മ്�ിെ�
നിയമ�െള ധി�രി�ാവരുത.്* സ��ുകെള േനടാനായി�്
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് �പയ�ിേ��തു�് എ�തുേപാെല
*സ��ുകെള ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ഉ്പേയാഗിേ��തുമു�.്*

ഭൂമിയിൽ വ�്ഓേരാ ജ��ിലും കു�ായി�്ജനി�ുകയും,
മ�ിെല വസത്ു�െള ഉപേയാഗി�് വളരുകയും, മ�ിൽ
ജീവി�ുകയും, മരണേ�ാെട (മ�ായ) ശരീരെ� വീ�ും മ�്
ഏെ�ടു�ുകയും െച���ു�.് ശരീരെ�േ�ാലും ഓേരാ
ജ��ിലും മ�ായ ൈദവം മട�ി വാ�ുേ�ാൾ യാെതാരു
ജന�ൾ�ും യാെതാരു സ��ുകളിലും അവകാശേമാ
അധികാരേമാ ഇെ��് തിരി�റി�ുെകാ�ണം. ആ�ീയ
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സാ�ാത�്ാര�ിേല�ു ഉയർ�െ�ടുേ�ാഴും മ�ായ ശരീരം
ഉൾെ�െടയു�സ��ുകെള ഉേപ�ിേ��തു�.്

മ�ിെ� നിയമ�ൾ �പകാരം മ�ിെല സ��ിെന
ഉപേയാഗി�ാനാണ് മ�ിെ� കു�ു�ളായ മനുഷ�െര
മഹാഅനു�ഗഹി�്അനുവദി�ി���ത.് ത�ൾ�്ശരിെയ�ു
േതാ�ുേ�ാെലേയാ ഇഷട്ംേപാെലേയാ ജീവി�ാൻ മനുഷ�ർ
ത�ാറാവരുത എ്� താ�ീതും അതിലു�.് കു�ു�ൾെ��ാം
സമമായി� എ്�ാ ആന��െളയും ലഭ�മാേ��ത ൈ്ദവ�ിന്
കു�ു�േളാടു� മഹാവാ�ല�െ� യാഥാർ��മാ�ാൻ
ആവശ�മാണ;്കു�ു�േളാടു�ചുമതലയാണ.്

ഭൂമിെയ സ��ായിേ�ാ, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവമായിേ�ാ കണ�ാ�ുേ�ാൾ,
ഭൂമിയുെട (കു�ു�ളായ) ജീവികൾെ��ാം സമ അവകാശമാണ്
ഉളളെത�ും; മനുഷ�രുെട അ��ാനെ� ആധാരമാ�ിെ�ാ�്
മനുഷ�ർ�് സ��ിൽ അവകാശവും അധികാരവും
നൽകിയിരി�ുകയാെണ�ും സുവ��മാണ.് ൈദവ�ിെ�
സ��ിൽ അവകാശവും അധികാരവും േനടാൻ (ൈദവം) മഹാ
അനുവദി�ി���ത മ്�ിൽഅ��ാനി�ു�വർ�ു മാ�തമാണ.്

മ�ായൈദവം,കു�ു�ളായ മനുഷ�ർ�ും മ��� ജീവികൾ�ും
മ�ിലും സ��ിലും (മ�ിെ� നിയമ�ൾ �പകാരമു�)
അവകാശം നൽകു�ു� !് മ�ായ ൈദവം, ജീവികൾെ��ാം
(ൈദവമായ) മ�ിലും സ��ിലും അവകാശം നൽകിയി���തു
െകാ�ാണ മ്�ിൽ ജീവി�ാൻ ജീവികൾെ��ാം സാധി�ു�ത.്
മ�ിെ� നിയമ�െള അഥവാ മഹാശാസ�്തെ� മനുഷ�ൻ എ�
ജീവി�് മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���തിൽ നി�്
മനുഷ�ർെ��ാം കൂടുതൽ അവകാശവും അധികാരവും
നൽകിയിരി�ു�ു എ� സ്ുവ��മാണ.് മ��� ജീവികളിൽ നി�ും
വ�ത�സത്മായി� മ്നുഷ�രുെട ആന��െള�ാം കുടുംബവുമായും
സമൂഹവുമായും ബ�െ��താകയാൽ, കാലമാ��ിനും ശാസ�്ത
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സാേ�തിക വികസന�ൾ�ും അനുസരി� അ്�ി ഉപേയാഗി���
പാചകം, വീട,് കൃഷി, ക�വടം, െനയ�്,് ത�ൽ, ആശാരി�ണി,
േമശിരി�ണി,ൈവദ�ം, ഗതാഗത സൗകര��ൾ, വാർ�ാ വിനിമയം,
േറഡിേയാ, െടലിേഫാൺ, െടലിവിഷൻ, ക����ർ, തുട�ിയവയ�്്
മനുഷ�രുെട ജീവിത�ിൽ �ാന�ള��ാകു�ു. മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ ഭൂമി, ഭൂമിയിെല വസത്ു�ള�െട മൂലക�ളിൽ
മഹാലയി�ി�ി��� ശാസ�്ത നിയമ�ൾ, ശ�ികൾ, ആന��ൾ,
എ�ിവെയ മനുഷ�രുെട അ��ാനവുമായി�് ബ�ി�ി�ിരി�ു
കയാണു െചയത്ി���ത.്

(മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ൈദവം, കു�ു�ളായ)
*മനുഷ�ർ ആന�കരമായി�് ജീവിേ��ു�തിന് സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���വും, സ��ിൽ അവകാശവും നൽകു�ു�.്
�സഷട്ാവായ ൈദവം യജമാനൻ ആവാെതയും, സൃഷട്ികളായ
മനുഷ�െര ആരുെടയും അടിമകളാ�ാെതയുമു� മഹാസംവിധാന
�പകാരമാണ് സ��ിൽ അവകാശവും അധികാരവും
നൽകിയി���ത.്* അെത�െനെയ�് ചുവെട �ഹസ�മായി
വിശദീകരി�ു�ു :‐

ൈദവം, മനുഷ� ജീവികൾ�ു മാ�തം ശാസ�്ത �ാനെ�
നൽകിയിരി�ുകയാൽ, ശാസ�്ത സാേ�തിക വികസന�ള�ം അവ
േനടി�രു� ആന��ള�ം സാ��ിക േശഖരണവും
മനുഷ�ർെ��ാം വിഷയമാണ.് ത�ള�െട ആന�െ�
വർ�ി�ി��െകാ�ു ജീവി�ാനാണ് ഓേരാ മനുഷ�നും
�പവർ�ി��േപാരു�ത.് ഭൂമിയിെല വസത്ു�ള�െട മൂലക�ളിൽ
ആന��െള വർ�ി�ി�ു�തായ ശ�ികെള �സഷട്ാവായൈദവം
മഹാലയി�ി�ി���.്

മഹാ�പപ��ിെല വസത്ു�ള�െട ശാസ�്തെമ�ത,്
വസത്ു�ളിൽ ൈദവം ഉളളട�ം െചയത്ിരി�ു�
ശ�ികെള �പവർ�ി�ി�ാനുളളതാണ.് മനുഷ�ന്

�കമാനുഗതമായി ശാസ�്തപാഠ�െള െവളിെ�ടു�ിെ�ാ� അ്വ
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�പകാരം വസത്ു�ളിെല ശ�ികെള �പവർ�ി�ി�ാനും, അവ
ലഭ�മാ�ു� സുഖ�െള ആസ�ദി�ുവാനും (ൈദവം)
അനുവദി�ിരി�ുകയാണ.് ശാസ�്തപാഠ�െള െവളിെ���കി�ാൻ
ഒരു കൂ�ം മനുഷ�ർ ശാസ�്ത��ാർ എ� േപരിലും ഗേവഷകർ
എ� േപരിലും െതാഴിൽ െചേ��തു�.് ശാസ�്ത പാഠ�ൾ
�പകാരം ശാസ�്ത സൗകര��െള കെ��ാനും അവെയ
ഏെതാരാൾ�ും െപാതുജന�ൾ�ും ലഭ�മാ�ുവാനും വീ�ും
കർ�ം െചേ��തു�.് മനുഷ�െ� എ�ാ ജീവിത േമഖലകെളയും
എ�ാ ശാസ�്ത ശാഖകള�മായും ബ�ി�ി�ിരി�ുകയാൽ, എ�ാ
േമഖലകളിലും ശാസ�്ത സാേ�തിക വികസന�ള�ം അവ
�പകാരമു� അന��ളായ വ�വസായ�ള�ം,അവയിെല�ാം
േജാലിെച��� െതാഴിലാളികള�ം ഉ�ാകു�ു. അതായത്
മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� മഹാ�ാനമാകു�
മഹാശാസ�്തെ�യും അവ �പകാരമു� ശ�ികെളയും
കെ��ാനും സുഖ സൗകര��െള ഒെ�ാ�ായി മന�ിലാ�ി
അനുഭവി�ാനും മനുഷ�െര �പാപത്രാ�ു�ത അ്വെര കർ�ം

െച�ി�� െകാ�ാണ,് അഥവാ അ��ാനി�ി��െകാ�ാണ.് ഒ�ു
കൂടി വിശദമാ�ിയാൽ, ശാസ�്ത പാഠ�ള�ം ശാസ�്ത
സൗകര��ള�ം കെ��ാനു� ശ�ി മനുഷ�ർ�ു
നൽകു�തും െവളിെ�ടു�ു�തും ൈദവം തെ�യാെണ
�ിലും, മനുഷ�െര സംബ�ി�്അവർ അ��ാനി�തായി
വരു�ു.അവെരഅ��ാനി�ി�താെണ�അ്വർഅറിയാെത
േപാകു�ു. *ൈദവം മനുഷ�െര അ��ാനി�ി��
എ�തുേപാെല, മനുഷ�ർ അ��ാനി�� എ�തും സത�ം
തെ�യാണ.്* മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാേദവനും മഹാേദവിയും
മഹാവാ�ല�വും ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�
*മഹാആവിഷ�്ാരമാണത.്* മനുഷ�ർ�് ഭൂമിയിെല
വസത്ു�ളിൽ അവകാശം ഉ�യി�ാനു� അധികാരെ�
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ഭൂമിയുമായ ൈദവം തെ� മനുഷ�ർ�ു നൽകുകയാണ.്
എ�ിന ഈ് ചു�ി�ളി എ�ു േചാദി�ാൽ, ൈദവ�ിെ�
അടിമകളാവാെത അ��ാനി�� ജീവി�ു�വരായും
വ��ിസ�ാത���െ� അനുഭവി�ു�വരായും മനുഷ�െര
രൂപെ�ടു�ാനു� മഹാആവിഷ�്ാരമാണത.് മെ�ാരു
വിധ�ിൽ പറ�ാൽ, കു�ു�ളായ ജീവികേളാടു�
മഹാവാ�ല�ം കാരണം, മ�ായ ൈദവം എ�ാ
ആന��െളയും തെ� മഹാരൂപമായ ഭൂമിയിൽ
സൃഷട്ി�ുകയും, കു�ു�ൾ�ു നൽകുകയും െച���ു.
കു�ു�ളായ മനുഷ�െര മടിയ�ാരും അലസ�ാരുമാകാെത
മഹാസംര�ി�ുവാനായി�് മഹാസംവിധാന�െളയും
മഹാഒരു�ിയിരി�ു�ു.

ഭൂമിയിൽ വ�്ജീവി‐ശരീര�ൾ െകാ�്അറിയുകയും
അനുഭവി�ുകയും െചയത് ആന��െള അന�മായി�്
ആസ�ദി�ു� മഹാഅവ�യാണ ആ്�ീയ സാ�ാത�്ാരം
(േമാ�ം) എ�ും; ഭൂമിയിെല ആന��െളെയ�ാം ഭൂമിയിെല
വസത്ു�ളിലും ജീവികളിലുമായി� മ്ഹാലയി�ി�ിരി�ുകയാെണ�ും,
ആന��ള�ം ആന��െള േനടാനു� ഉപാധികള�മാണ്
സ�െ��ും തിരി�റിയുേ�ാൾ, സ��ുകെള േനടാനായി�്
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് �പയ�ിേ��തു�.് േമാ�െ�
വിഷയമാ�ാെത ജീവി�ുേ�ാഴും, ത�ള�െട ആന��ള�ം
ആന��െള േനടാനു� ഉപാധികള�മായ സ��ുകെള
വർ�ി�ി�ാനാണ ഓ്േരാമനുഷ�നും �പയ�ി�ു�ത.്
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വളർ�ു മൃഗ�ൾ ഉൾെ�െടയു� ജീവികൾ, മനുഷ�രുെട സ���.
മ�ായ ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയാൽ മാ�തേമ മ���
ജീവികെള ഉപേയാഗി�ാൻ മനുഷ�ർ�് അവകാശവും
അധികാരവുമു��. മ��� ജീവികൾ�ും മഹാസമനീതിെയ
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുേ�ാൾ മാ�തമാണ് ൈദവം
മഹാനീതിപതിയാവുകയു�� എ�തും, അതിൻ�പകാരമു�
നിയമ�െളയും മ�ിൽ മഹാലയി�ി�ി���ാവും എ�ും
ചി�ി�ുവാൻ മനുഷ�ർ�ു കഴിയു�താണ;് ഉയർ�
ബു�ിശ�ികെള മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���ത്
ഉപേയാഗെ�ടണം. മ�ിെ� നിയമ�െള കെ��ാനും
മന�ിലാ�ാനും ഉൾെ�ാ�ു �പവർ�ി�ാനും ത�ാറാകുേ�ാൾ
അവകാശ�ള�ംഅധികാര�ള�ം െവളിവാകു�താണ.്

സ��ുെകാ�്ആന�ി�� ജീവി�ുവാൻ ജന�ൾെ��ാം
സ�ൂർ�മായ വ��ിസ�ാത���മു�;് എ�ാൽ *ധർ� ശാസ�്ത
�പകാരം മാ�തം ആന�ി�ുവാൻ ഓേരാ മനുഷ�നും സ�യം
ബാ��തയു�.്* മ���വരുെട ധർ�ശാസ�്തപരമായ
വ��ിസ�ാത����ിേ�ൽ ൈകകട�ാൻ യാെതാരാൾ�ും
അവകാശമി�; *യാെതാരാള�ം ആന�ി�ു�ത് മ���വരുെട
ധർ�ശാസ�്തപരമായആന��ിന ത്ട�മു�ാ�ിആവരുത.്*

ഓേരാ മനുഷ�െ�യും (ജീവിയുെടയും) ജീവാ�ാവിെന
മഹാഭരി�ു�ത �്പത��ൈദവം കൂടിയായ സ��െമേ�ാണമു�
ശരീരം തെ�യാണ എ്�ും, ജീവനും ൈദവ�ിെ� വാതകരൂപ
വുമായ ഓകസ്ിജനാണ് ശരീര�ിെ� �പവർ�ന�ളിൽ
പ�ുേചരു�െത�ും, *ഓേരാ മനുഷ�െ�യും ആ�ഗഹ�െള
ഭരി�ു�ത ജ്ീവാ�ാവാെണ�ും* ൈദവ വി�വ വിശകലനം 7‐ൽ
വിശദമാ�ിയതാണ.് (മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാവാ�ല�വും
മഹാനീതിപതിയുമായ) ൈദവം, കു�ു�ൾെ��ാം മഹാസമനീതിെയ

മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തിന അ്ധമമായആ�ഗഹ�ൾ െകാ�്
തട�മു�ാ�ാെത �ശ�ി�ണം. ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളായ
മനുഷ�െര�ാം ധർ� ശാസ�്ത �പകാരം സ�ൂർ�
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വ��ിസ�ാത���െ�യും അനുഭവി�് ആന�േ�ാെട
ജീവി�ുകേയ േവ�ൂ. ആന�ി�ു�തിന,് ത�ൾ അ��ാനി��
േനടിയ സ�ാദ��െളയും സൽേ�രിെനയും ഉപേയാഗി� മ്�ൾ
ഉൾെ�െടയു� ഉ�വെര വളർ�ി വലുതാ�ാനും പഠന
സൗകര��െള നൽകാനും െതാഴിൽ േനടാനും
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�� മാ�തം �പവർ�ി�ാവു�താണ,്
സഹായി�ാവു�താണ;് മാതാപിതാ�െളയും സേഹാദര�െളയും
ഉ�വെരയും ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് പരിചരി�ുകയും
ശു�ശൂഷി�ുകയും സഹായി�ുകയും െച�ാവു�താണ.്
ജീവി�ിരി�ുേ�ാൾ അേന�ാന�ം ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
സേ്നഹി��െകാ��ക എ��ാെത ത�ള�െട മരണേശഷം
മ�ള�ം െകാ�� മ�ള�ം ഉ�വരുെമ�ാം ആന�ി��
ജീവി�ു�തി�ു േവ�ി സ�ാദി�ാൻ യാെതാരാൾ�ും
അവകാശമി�.

*ആൺകു�ികൾ സ�ാ�ശയ ശീലം വളർ�ണം.* ആൺകു�ികൾ
സ��മായി അ��ാനി� ൈ്ബ�,് കാർ, ബസ,് െഹലിേകാപ�്ർ,
ഭവനം എ�ിവ േനടണെമ� ധ്ർ� ശാസ�്ത�ിെ� ശാഖയായ
സാ��ിക ശാസ�്തം വിധി�ു�ു�.് പകരം മാതാപിതാ�ള�െട
സ��ുെകാ� ജ്ീവി�ു� അതിനീചവും അതില�ാകരവുമായ
അവ�യിേല�് കൂ��കു�ാനും ധർ��ഭംശം ഉ�ാവാനും
േ�പാ�ാഹി�ി�രുത;്തടയണം. ...

ജന�ള�െട െപാതുവായ ഖജനാവിൽ നി� സ്ാ��ിക
സഹായ�ൾ നൽേക�ത്ധർ� ശാസ�്ത പരമായി
േയാഗ�തകൾ ഉ�വർ�്മാ�തേമ പാടു��. ഇ�െ�

െപൻഷൻ സ��ദായ�െളയും വിേനാദ‐ സ�ാനകാര��െളയും
മ��ം ധർ�ശാസ�്തപരമായി പരിഷ�്രിേ��ത എ്�െനെയ�ും
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽവിശദീകരി�ി���.്
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ധർ� ശാസ�്തപരമായ കാര��ളിൽ വ��ികള�െട �ശ�
വർ�ി�ി�ാനാണ ഉ്�മരും ജന�ള�െട േസവകരുമായ
ഭരണാധികാരികൾ �ശ�ിേ��ത.് ഭരണാധികാരികള�െട
മേനാേരാഗ�ൾ കുറയാനും ഇ�ാതാവാനുമു� മാർ�ം
കൂടിയാണത.് പകരം പൂ�ാ�ി‐�ാര��ള�െടയും േകാ�പായ�ള�െടയും
പിറെക േപായി അവരുെടയും ജന�ള�െടയും മേനാേരാഗ�ൾ
വർ�ി�ി�രുത.് ...

*മ�ിൽ മഹാലയി�ി��� ധർ�ശാസ�്തെ� ഭൂമിയിെല
എ�ാ രാജ��ളിെലയും മഹാഭരണഘടനയായി�്
മഹാ�പതിഷഠ്ി�ുകയും അതിൻ �പകാരം ജന�െള
േസവി�ാൻ ജന�ള�െട ദാസ�ാരായ ഭരണാധികാരികൾ
ത�ാറാവുകയും െച��േ�ാൾ മാ�തേമ ജനാധിപത�ം
ആവുകയു��.* മ�ിെ� നിയമ�െള പാലി�ുേ�ാൾ,
ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള *മാ�തം*
നിർ�ഹി�ാൻ ജന�േളാ, ധർ�ശാസ�്ത പരമായി
ജീവി�ു� ഒരു വ��ിേയാ, ചുമതല െ�ടു�ിയി���വരും
(ജന�ള�െട സ��ുെകാ� ജ്ീവി�ു�വരും ജന�ള�െട
ദാസ�ാരുമായ) *'മ��ിമാെരയും മുഖ�മ��ി മാെരയും
�പധാനമ��ിമാെരയും �പസിഡ�മ്ാെരയും /രാജാ��ാെരയും'
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് തിരു�ാനും, ധർ�ശാസ�്ത
വിരു�മായി�് �പവർ�ി�ു�വെര ആവശ�െമ�ിൽ
ശി�ി�ാനും പുറ�ാ�ാനും ധർ�ശാസ�്ത പരമായി
ജീവി�ു� ഏെതാരു വ��ി�ും തനി�� കഴിയു�താണ.്*
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ ലഭ�മായ 'ൈദവ‐വി�വ
വിശകലനം 2, 3എ�ിവയിലും മഹാ�ഗ��ിലും'വിശദീകരി�ി���.്
ൈദവീകമായ ഭരണകൂട െതരെ�ടു�്സ��ദായെ���ിയും
വിശദീകരി�ി���.്ആവർ�ി�ു�ി�. ...
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*മ�രം ൈദവീകമ�. ഇ�െ� േവാ�ിംഗ സ്��ദായ�ള�ം
െത�ാണ.് ഭൂമിയിെല ഇേ�ാഴെ� മത‐ജാതി‐ രാഷ�്ടീയ
�പ�ാന�െള�ാം കാലാവധി�ീയതി കഴി�വയാണ.്*

ജന�ള�െട െപാതുവായആവശ��െള നിർ�ഹി�ാനായി�്
ന�വരായ വ��ികേളാട അ്േപ�ിേ��ത ജ്ന�ളാണ.് പകരം;
കുെറ വ��ികള�ം അനുചര�ാരും ജന�േളാട്േവാ�്
യാചി�ുേ�ാൾ, ആവശ�ം അവർ�ാെണ�ും ല��ം
അധികാര�ള�ം അവരുെടെയ�ാം സ�ാർ��ള�മാെണ�ും
സുവ��മാകു�ു. അതായത ഇ്��െയേപാെലയു� രാജ��ളിൽ
ജന�ള�െട നികുതി�ണവും ഊർ�വും സ��തയും
സമാധാനവും (ജീവിതവും ആയു��ം !) സമയ�ള�െമ�ാം
നഷട്െ�ടു�ിെ�ാ�് െപാതുെതര�ടു��കൾ നട�ു�ത്
യഥാർ��ിൽ ജന�ൾ�ു േവ�ിയ�. അധമ സംവിധാന�ൾ
മാ�തമായ രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ളിലും മത‐ജാതി �പ�ാന�ളിലും
ഒെ� �പവർ�ി�ു�വർ�് മ��ിമാരാവാനും അവരുെട
ഇഷട്�ിന അ്ധമ നിയമ�െള ത�ി�ൂ�ാനും ജന�െള ഭരി��‐
െകാ�യടി�ാനും പീഢി�ി�ാനും മ��മാണ.് സ�തി, ദാനം,
അവകാശം, എ�ീ വാ�ുകെള സ�തി ദാനം, സ�തി ദാന
അവകാശം എ�ി�െന േചർ�തു േപാലും െത�ാണ.്
അധമമായ ത�ി�ൂ�ലാണത !് ദാനമായി െകാടു�ു� ഒ��
സ�തി.അ�ാനം കാരണമാണ ജ്ന�ൾ സ�തിെയ ദാനമായി

െകാടു�ു�ത് എ�തിനാൽ ജന�ൾ�് നി�ാരമായ
പാപമു�ാകു�താണ.് വ�നയും ദുസ�ാർ��ള�ം അധികാര
േമാഹ�ള�ം േവാ�� വാ�ു�വരുെട മുഖമു�ദ ആെണ�തും, േവാ�്
െത�െല�ത അ്ധികാര�െള ൈക�ലാ�ാനു� േവഷംെക�ലു
കൾ ആെണ�തും േവാ�് വാ�ു�വർ� മ്ഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം സാരമായ പാപം ലഭി�ു�താണ;് അേതസമയം
അധികാര�െള േനടിയ േശഷം, സാത�ികമായി��� െപാതുജന
േസവനെ� ല��മാ�ുകയും, അതി�ായി�്ശ�ിെ�ാ�്
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�പവർ�ി�ുകയും െച��േ�ാൾ, പാപം കുറയാനും പുണ�ം
വർ�ി�ാനും ഇടവരു�ു. (േവാ�് െചയത്ുേപാരു� എ�ാ
രാജ��ളിലുമു� എ�ാ ജന�ള�ം പാപം വാ�ു�ത്
ഭരണാധികാരികെള��ിയു�അവരുെട പരാതികളിൽ �പകടമാണ.്).

*�പ�ാന�ൾ�ും കാലാവധി�ീയതി
ബാധകമാണ.്*

വ��ിേയാ, ഏതാനും വ��ികേളാ ത�ി�ൂ��� �പ�ാന�ൾ�്
മ�ിെ� നിയമ�ൾ �പകാരമു� കാലാവധി തീയതി ബാധകമാ
െണ�ത് േനതാ�ള�ം ഭരണാധികാരികള�ം ഉൾെ�െടയു�
ജന�േളെറയും അറിയാെത ജീവി��േപാരു�താണ ഭ്ൂമിയിെല�ു
മു�ഏ�വുംവലിയ ഒരു ദുര�ം.

വിശദീകരി�ാം :‐ ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള
നിറേവ�ാനായി� ജ്ന�ൾ നിയമി�ുകയും ഊ��കയും െച���
ജന�ള�െട ദാസ�ാരായ മ��ിമാരും സർ�ാർ‐ജീവന�ാരും
േപാലീസുകാരും ഉൾെ�െടയു� *ഭരണാധികാരികൾ ധർ�ശാസ�്ത
പരമായി�് �പവർ�ി�ുേ�ാൾ, സമൂഹ�ിൽ യാെതാരു
�പ�ാന�ള�െടയുംആവശ�ം ഉ�ാവു�ത�.*

ഇ�െ� േ�ാെല ഭൂമിയിെല�ും ധാർ�ികമായ അധഃപതന�ൾ
ഭരണകൂടം ഉൾെ�െടയു� ജീവിത േമഖലകെളെയ�ാം ബാധി�ു
േ�ാൾ, *ഭരണാധികാരികേള�ാൾ ധാർ�ിക േയാഗ�തകൾ
കൂടുതലു� വ��ികൾ� �്പ�ാന�െള ത�ാഗ�ൾ സഹി�്
നിർ�ി�ാനും വളർ�ാനും, കുറ�വർ�്ക��ര�ൾ
െകാ� ത്�ി�ൂ�ാനും കഴിയു�ു. *ഉ�മരായവർ ജന�ൾ�ു
േവ�ി െച��േ�ാഴും, അവർ� ആ്ന�െ� നൽകു� �പവൃ�ി
ആയതുെകാ�്സ�യം സ�ീകരി�ുകയായിരു�ു എ�റിയണം.
സാത�ികമായി��� േസവന�ൾ� പ്ുണ�െ� വാരി�ൂ�ാനുമാവും.*
തീ�വവാദ�ള�ം യു��ള�ം മ��ം ഉ�ാവാൻ മൂലകാരണ�ളായ
*മത‐ജാതി ‐രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�െള ത�ി�ൂ���വർ�്
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അടി�ാനപരമായി�് പാപ�െളയാണ് വാരി�ൂ�ാനാവുക.
(�ിതിപരമായ വിധി െകാ� ഏ്താനും േപർ� പ്ുണ�െ� േനടാൻ
കഴിയു�താണ.്). വ��ികൾ� മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���
വ��ിസ�ാത���െ� ഉപേയാഗി�് ത�ൾ�് ശരിെയ�ു
േതാ�ുേ�ാെലേയാ ഇഷട്ംേപാെലേയാ, വ��ിേയാ ഏതാനും
വ��ികേളാ ത�ി�ൂ��� �പ�ാന�ൾ� ക്ാലാവധി തീയതി
ബാധകമാെണ�ത സ്ുവ��മായി അറി�ുെകാ�ണം. �ാപക
േനതാേവാ, �ാപക േനതാ�േളാ മരി�ുേ�ാൾ,
സാധി�ുെമ�ിൽ �പ�ാനെ� കൂെടെ�ാ�ു േപാകുക
എ��ാെത �പ�ാനെ�തുടർ�യായി� ന്ട�ിെ�ാ� േ്പാവാൻ
അനുചര�ാർ�ും മ��ം അവകാശേമാ അധികാരേമാ ഇ�.
*ഭൂമിയിെല വസത്ു�ള�ം ജീവികള�െമ�ാം �സഷട്ാവായ
ൈദവ�ിേ�താണ;് അവയുെട േമൽ ഭാഗികമായ അധികാരെ�
കു�ു�ളായ ഓേരാേരാ മനുഷ�നും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി���ത ൈ്കമാ�ംെച�ാൻ അവകാശവും അധികാരവും
ഇ�.* �പ�ാന�ള�െട �ാപക േനതാ�ൾ മരി�ുേ�ാഴും
ജീവി�ിരി�ുേ�ാഴും ഒെ� അവരവർ� ശ്രിെയ�ു േതാ�ിയ
ആശയ�െള ചുമ�ുനട�ാനു� വ��ിസ�ാത���ം അനുചര
�ാർ� ത്ീർ�യായും ഉ�.് എ�ാൽ േനതാ�ൾ ത�ി�ൂ���
�പ�ാന�ളിെല �ാപന�ൾ ഉൾെ�െടയു� സ��ിെന
ൈകവശം വയ�്ാൻ അവകാശേമാ അധികാരേമാ ഇ�.
ൈദവീകമായ സാ��ിക ശാസ�്തം, കുടുംബ�ളിേല�ും,
ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു� എ�ാ ജന�ള�െടയും

ജീവിതകാര��ളിേല�ും നീള��േതാെട ഇ�െ� േസാഷ�ലിസം

മഹാശു�ീകരണ�ിന്വഴിെ�ടു�തു കാണാം. ൈദവ‐
വി�വേ�ാെട, ൈദവീകമായ സാ��ിക ശാസ�്തം,
മഹാവി�വെ� ഉ�ാ�ു�താണ.് ൈദവീക തല�ിൽ,
മു�ദ��ത�ൾ�ും മ��ംയാെതാരുവിലയുമി�.
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ഓേരാ വ��ിെയയും �പേത�കം �പേത�കമായി
സൃഷട്ി�ുകയും ര�ി�ുകയുമാണ് ൈദവം
െച���െത�ും, *ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
മഹാസമനീതിെയ മഹാനിർ�ഹി�ു�ത്ഓേരാേരാ
വ��ിേയാടുമാെണ�ും, ൈദവീക ശി�കെള
വാരി�ൂ���തും വ��ികളാെണ�ും അറിയുക.*
ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ിയിൽെപ� ഒരു ജീവിയ�ാ '�പ�ാനം'
എ�ും, '�പ�ാനം' എ� ഒരു ജീവിെയേയാ, ഒരു
എറു�ിെനേ�ാലുേമാ സൃഷട്ി�ാേനാ ര�ി�ാേനാ
ഇ�െ� �പ�ാന�ളിെല മുഴുവൻ ആൾ�ാർ ഒ�ി��
�ശമി�ാലും നട�ു�ത�ാ എ�ും; '�പ�ാനമ�ാ
വ��ിയാണ് വലുെത�ും', യഥാർ��ിൽ ഭൗതിക
അസത്ിത�മി�ാ�തായ �പ�ാന�ളിലാണ �്ഭമി��േപാ�
െത�ും ൈവകിയാെണ�ിലും തിരി�റിയു�താണ.് .....

ഭൂമിയിെല�ും മനുഷ�ർ ത�ി�ൂ��� �പ�ാന�ള�െട
�ാപക േനതാ�ൾ മരി�ുേ�ാൾ, �പ�ാനെ�
ജന�ള�െട െപാതുവായആവശ��െള നിർ�ഹി�ാനായി�്
ചുമതലെ�ടു�ിയി��� ജന�ള�െട ദാസ�ാരായ
ഭരണകൂടം ഏൽ�ുകയും, ധർ� ശാസ�്ത �പകാരം
നട�ിെ�ാ�് േപാവുകേയാ അവസാനി�ി�ുകേയാ
േവണം. ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു� രാഷ�്ടീയ മത‐
ജാതി �പ�ാന�ൾ ഉൾെ�െടയു� എ�ാ
�പ�ാന�ള�െടയും കാലാവധി തീയതി കഴി�ി���
കാലേമെറയായി. അവയുെട ശവ�ൾ ജീർ�ി�്
ദുർ��െ� ചു��ം (ഭൂമിയിെല�ും) പര�ിയി��ം,
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പകർ�വ�ാധികൾ ഉ�ായി��ം, െപാ�ിെയാലി�ു�
ശവ�െള (മ�ിൽ) മറവു െച�ാെത ചുമ�ുനട�ുകയാണ്
ബു�ി കൂടുതലുെ��അ്വകാശെ�ടു� മനുഷ�ർ!

വ��ിയാണ വ്ലുത,് �പ�ാനമ�ാ എ� െ്തളിയി�ു�
ഉദാഹരണ�ൾ ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു�.്
ഉദാഹരണ�ിന് ഇ��യിെല �ബി�ീഷ് ഭരണെ�
അവസാനി�ി�ുവാനും ഇ��യിെല ജന�ള�െട
സ�ാത����െള വർ�ി�ി�ുവാനും, ഇ��യിെല വലിെയാരു
വിഭാഗം ജന�ൾ ഉപകരണമാ�ിയ �പ�ാനേ�ാട്
ജന�ൾെ��ാം ഉ�ായിരു�തായ സേ്നഹെമ�ത്
യഥാർ��ിൽ ഏതാനും േനതാ�േളാടു�
സേ്നഹമായിരു�ു; �പേത�കി��ം ധാർ�ികമായി�്
അത���തനാവാനു� മഹാഭാഗ�െ� ലഭി� "ഗാ�ിജി "
േയാടു� സേ്നഹാദര�ളായിരു�ു. ഗാ�ിജി അധികാര
�ാന�െള േമാഹി�ി�; ഭരണാധികാരി ആയിരു�ി�;
�സഷട്ാവായ ൈദവം, സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ� ന്ൽകു�
അവകാശ�ൾ�ുേവ�ി ജീവിതകാല�് മുഴുവൻ
�പവർ�ി�ുകയാണ്അേ�ഹം െചയത്ത.് അ�ാല�്
ഉ�ായിരു�തായ �പ�ാനെ� ധാർ�ികമായി�്
ഉപേയാഗി�� എ��ാെത അേ�ഹം �പ�ാന�ിെ�
ഭാഗമായിരു�ി�. ... ഭൂമിയിെല ഏ�വും
എളിയവനായിെ�ാ�ും സാധാരണ മനുഷ�നായിെ�ാ�ും,
ഏ�വുമധികം കഠിനവും പരമേ�ശഷഠ്വുമായ കർ��െള
െച��വാൻ ഗാ�ിജി�് മാ�തേമ കഴിയൂ എ�തിന്
ഇേ�ാളമു� മാനവചരി�തം സാ��മാണ.് സൃഷട്ിപരമായ
വിധിയുെടയും �ിതിപരമായ വിധിയുെടയും മഹാലയനം
ഗാ�ിജിയുെട കാര��ിലു�.് രാഷ�്ടപതി, രാഷ�്ട പിതാവ്
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എ�ി�െനയു� �ാനേ�രുകൾ ൈദവീകമ�; എ�ാൽ
ഗാ�ിജിയുെട കാര��ിൽ രാഷ�്ട പിതാവ എ്� പദവി�ും
േമെലയാണ് അേ�ഹം; മാ�തമ� ഗാ�ിജിെയ
മഹാഉയർ�ിയി���ത മ്ഹാശ�ിയായൈദവം േനരി�ാണ;്
മാനുഷികമ�. മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്

ഗാ�ിജിെയയും �ബി�ീഷുകാരുെട ഭരണെ�യും
പരാമർശിേ��ത ൈ്ദവീകമായ ആവശ�മാണ.് ഇ��യിെല
ജന�ള�െട െപാതുവായആവശ��െള നിർ�ഹി�ാനായി�്
ഇ��യിെല ജന�ള�െട ദാസരായി� �്ബി�ീഷുകാർ േസവനം
െച��കയായിരു�ി�. �ബി�ീഷ് ഭരണാധികാരികൾ
ഇ��യിെല സ��ുകെള െകാ�യടി�ുക എ�ത്
ല��മാ�ുകയും ധർ�ശാസ�്തെ� െത�ി�� ജന�െള
ഭരി�ുകയും െചയത്ു.

�ബി�ീഷ ഭ്രണാധികാരികൾ ജന�ള�െട ദാസരായിെ�ാ�,്
ഇ��യിെല ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ന്ിർ�ഹി�ിരു�ുെവ�ിൽ, ഗാ�ിജി
ഉൾെ�െടയു�വർ �ബി�ീഷ് ഭരണാധികാരികെള
എതിർ�ുമായിരു�ി�. അതായത്ആരാണ ഭ്രി�ു�ത്
എ�ത് വിഷയേമ അ�; എ�െന ഭരി�ണം :
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ഭ്രി�ണംഎ�താണആ്വശ�ം.

ഉദാഹരണ�ിന് ഉ�ിന് നികുതി ചുമ�ിയ �ബി�ീഷ്
ഭരണാധികാരികള�െട നടപടിെയ അധാർ�ികെമ�്
�പഖ�ാപി� ഗ്ാ�ിജിയും കൂ�രും ദീർഘ ദൂരം നട� ദ്�ി
കടൽതീര�ു െച�് കടൽെവ�ം കുറു�ി
ഉ���ാ�ുകയും ഉ�്നികുതിെയ അവഗണി�ുകയും
െചയത്ു. ഗാ�ിജിെയയും ഉ�� സത�ാ�ഗഹെ�യും



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 733

പുകഴ�്ി സംസാരി�ു� ഇ�െ� രാഷ�്ടീയ
േനതാ��ാരും ഇ���ാരായ ഭരണാധികാരികള�ം ഉ�ിനും
ഏെറ�ുെറ സകലമാന വസത്ു�ൾ�ും, ഗാ�ിജിയുെട
ചി�ത�ിെ� ചുവ�ിലിരു�,് നികുതി ചുമ�ിയി���ത എ്�ത
കടു� ൈദവനി�യാെണ� പ്ാപികളായ ഭരണാധികാരികൾ
അറിയു�ി�! സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു
�ിയി��� ൈദവം, മനുഷ�ർെ��ാം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി��� വ��ിസ�ാത���െ� ഭൂമിയിെല�ുമു�
ഭരണാധികാരികൾ അ�ിമറി�ിരി�ുകയാണ.് ജന�ള�െട
വ��ിപരവും െപാതുവുമായ ആവശ��െള ജന�ള�െട
ഇഷട്ംേപാെലയും ധർ� ശാസ�്ത �പകാരവും നി�യി�ാൻ
ജന�െള അനുവദി�ാെത, പകരം ജന�ൾ ഊ���വരും
ജന�ള�െട ദാസ�ാരുമായ മ��ിമാരും സർ�ാർ‐
ജീവന�ാരും േപാലീസുകാരും ഉൾെ�െടയു�
ഭരണാധികാരികൾ നി�യി�ു�തുമായ അതിനീചമായ
നടപടികെള ഗാ�ിജി എതിർ�ുമായിരു�ു എ�്
നി�ാരമായി�് മന�ിലാ�ാനാവും. തീ�വവാദ�െളയും
തീ�വവാദികെളയും അധമെരയും സൃഷട്ി�ു�
െകാടുംതീ�വവാദികളായി�് ഭരണാധികാരികൾ രൂപാ�ര
െ�ടു�ത എ്�െനെയ�ാെമ� ച്ുവെടവിശദീകരി�ി���.്

ഉ�് സത�ാ�ഗഹെ���ി ഇ�െ� ജന�െള
ഓർ�ി�ി�ു� ഇ�െ� രാഷ�്ടീയ േനതാ��ാർ�ും
മ��ം, ഗാ�ിജിെയയും കൂ�െരയും പ�ാള�ാരും കുതിരകള�ം
അടി�ുകയും ചവി�ിെമതി�ുകയും െചയത്തിെ�
തീഷണ്ത അറിയി�; അനുഭവി�്അറിേയ�ു�താണത.്
തീഷണ്ത അനുഭവി�് അറി�വർ പുനർ�നി�്
ഇ�െ� ഭൂമിയിെല വ�ത�സത് രാജ��ളിലു�;്ഏെറേ�രും
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ഇ��യിൽ തെ�! (ഈയു�വനും അവരിൽ ഒരാളാവാനു�
മഹാഭാഗ�െ� മഹാനീതിപതിയും ഭൂമിയുമായ ൈദവം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയിരു�ു.). ൈദവ‐വി�വം
ആരംഭി�ു�േതാെട, അേനകം ഉ�തർ� മ്ു��കാര�
�െളയും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�താണ.് മരി��
മ�ടി� ഉ�തരുെട ശവകുടീര�ളിൽ േവഷംെക�ലു
കേളാെടയും ദുസ�ാർ��േളാെടയും പൂമാലകളിടാനും
�പാർ�നകൾ നട�ാനും െപാതുജന�ള�െട ധനവും
ഊർ�വും സ��തയും സമയ�ള�െമ�ാം പാഴാ�ു�
േകമ�ാർ, മഹാ�പപ��ിെ� മഹാനീതിശാസ�്തെ�
അ�ം പഠി�ാൽ ന�ത;് ജീവി�ിരി�ു� ത�ള�െട
ഉ�വെരയും ചു��മു�വെരയും ഭൂമിയിെല എ�ാ
രാജ��ളിലുമു� എ�ാ ജന�െളയും േവഷംെക�ലു
കളി�ാെത ആദരി�ാനും ൈദവ�ിെ� മ�ളായി�്
മന�ിലാ�ാനും സേ്നഹി�ാനും സഹായി�ാനും
�ശ�ി�ുവാനുമു� മര�ാദ കാ���ുെവ�ിൽ (നി�ൾ�)്
ഏ�വും ന�ത;്പാപവുംൈദവശി�കള�ംകുറയു�താണ.്

�ബി�ീഷ്ഭരണാധികാരികൾ ഉൾെ�െട യാെതാരു
രാജ��ളിലുമു� യാെതാരാെളയും ശ�തുവായി
കാണരുെത� ഗ്ാ�ിജി പറ�ത ൈ്ദവ വചനമാണ.്
എ�ാവരുംൈദവ�ിെ�കു�ു�ളാണ.്
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"ആര ഭ്രി�ണം എ�ത�,എ�െന ഭരി�ണം :
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ഭ്രി�ണം എ�താണ്
ജന�ള�െട യഥാർ�മായആവശ�ം."

ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് ജന�ള�െട െപാതുവായ
ആവശ��െള നിറേവ�ാൻ ജന�ള�െട ദാസ�ാരായ
മ��ിമാരും സർ�ാർ‐ജീവന�ാരും േപാലീസുകാരും
ഉൾെ�െടയു� ഭരണാധികാരികൾ ത�ാറാകുേ�ാൾ,
ജന�ള�െടെയ�ാം സേ്നഹവും ആദരവും ഭരണാധികാരി
കൾ�ു ലഭി�ു�താണ.് �പ�ാന�ള�െട േപരിലു�
�പകടന പ�തിക, നയേരഖ, �പവർ�ന പ�തി തുട�ിയ
പൂ�ാ�ി�ാര��െളയും രാഷ�്ട�ള�െട േപരിൽ
അ�ാനികള�ം അവിേവകികള�മായ മനുഷ�ർ
ത�ി�ൂ�ിയി��� ഭരണഘടനകെളയും ത�ി�ള�ുെകാ�,്
മ�ിെ� നിയമ�െള സ�ീകരി�ാനും അവ �പകാരം മാ�തം
ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള നിറേവ�ാൻ
�ശ�ി�ണം. വലിയ അഴി��പണിയും ആവശ�മാവും.
ൈദവീകമായ സാ��ിക ശാസ�്തം, സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ�യും, യഥാർ�മായ േസാഷ�ലിസെ�യും
ഒ�ി�� സാ��മാ�ു�ത് മഹാവി�വമാണ;് ധാർ�ിക
ശു�ിയും ആ�ാർ�തയും ഏെറയു�വർ�ു മാ�തേമ
നട�ാ�ാൻ കഴിയൂ. മ�ിെ� നിയമ�െള അറിയുകയും
അനുസരി�ുകയും െച��േ�ാൾ, മ�ിെ� അഥവാ
ൈദവ�ിെ� മഹാഅനു�ഗഹം ഉ�ാകു�താണ.്
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ മഹാശാസ�്തപര
മായി വിശദീകരി�ി���തിെന ഉൾെ�ാ�;് ൈദവ‐വി�വം
ആരംഭി�ു�ത ക്ാ�ിരി�ാെത എ�ാ �പ�ാന�ളിലു
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മു� േനതാ��ാർ�ും അനുചര�ാർ�ും (ൈദവ�ിെ�
കു�ു�ൾെ��ാം) �പവർ�ി�ാവു�താണ;് ആർ�വവും
ധർ�ശാസ�്തപരമായ േയാഗ�തകള�ം ഉ�വർ ഉ�ായാൽ
എ�ാം ശരിയാകും. ഇെ��ിലും വിഷമം േവ�; ൈദവ‐
വി�വേ�ാെട ൈദവം എ�ാം ശരിയാ�ും. "എ�ാം
ശരിയാകും" എ� ൈദവീക‐വചനം ലഭി� ഭാഗ�ശാലികൾ
�ുംഅ�െമ�ിലും ശരിയാ�ാനാവുേമാഎ�ും േനാ�ാം.

േകാ�പായ�ൾ കാ���േതാ, അവ ക�ും േക��ം
പാവ�േളാ വി�ികേളാആയ ജന�ൾൈക�ടി�ു�േതാ
അ� സമൂഹ ഭരണം. െപാതുെവ വൃ�ർ�ു മന�ിലാകു
െമ�ിലും, വൃ�രായ ഭരണാധികാരികൾ�ു മന�ിലാകണ
െമ�ിൽ ൈദവീകം വർ�ി�ണം; അഹംഭാവം െവടി�്
സാത�ികമായി� ജ്ീവി�ുേ�ാൾ, ധർ� ശാസ�്ത �പഭാവം
വ��ിയുെട ശരീര�ിലും മന�ിലും വർ�ി�ു�താണ.് ....
ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു� എ�ാ ജന�െളയും
ആദരി�ാനും ൈദവ�ിെ� മ�ളായി� മ്ന�ിലാ�ാനും
സേ്നഹി�ാനും സഹായി�ാനും �ശ�ി�ുവാനുമു�
താ�ര��ൾ വർ�ി�ു�േതാെടയും ശ�ിെ�ാ�്
�പവർ�ി�ു�േതാെടയുംൈദവീക �പഭാവം ഉയരു�ു.

ൈദവ‐വി�വേ�ാെട ജന�ള�െട അ�ാനവും അവിേവകവും
അകലു�തും, വ��ിയാണ വ്ലുെത�ും, അസത്ിത�മി�ാ�തായ
�പ�ാന�ള�െട േപരിലാണ് (അേന�ാന�ം സേ്നഹി�ുകയും
പരിചരി�ുകയും ശു�ശൂഷി �ുകയും െചേ��ു�തിനു പകരം)
വഴ�ും ബഹളവുമായി� ൈ്ദവ�ിെ� കു�ു�ളായ ജന�െള�ാം
കഴി�ുേപാ�െത�ും മന�ിലാ�ു�താണ.് തീർ�യായും എ�ാം
ശരിയാകും.
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മാ�െ� സൂചി�ി�ു�തിന മ്നുഷ�രുെട അത�ാവശ�മായ
ഭ�ണകാര�െ�ഉദാഹരണമാ�ാം :‐ ആധുനിക കാല�്
എ�ാ ജന�ൾ�ും ആ�ശയിേ��ി വരു� ഒരു
�ാപനമാണ് േഹാ�ൽ. ഭ�ണ�ിന്അമിത വില
െകാടുേ��ി വരു�ത് മി�േ�ാഴും േഹാ�ലുകെള
നട�ു�വരുെട കുഴ�ം െകാ��. േവാ�� െത�ികൾ
അവെരയും മാന�മായി െതാഴിൽ െച�ാൻ സ�തി�ി�.
മാ�തമ�; ഒടു�െ� നികുതികള�മായി അവെരയും
ഭ�ണം കഴി�ാൻ േപാകു� ജന�െളയും െകാ�ാെ�ാല
െച��ം. െപാതു �ല�ളിൽ മൂ�തം ഒഴി�രുത്എ�ു
പറ�ു െകാ� അ്തിനും ആെള വ� പ്ണം പിടു�ു�
േവാ�� െത�ികൾ അറിയുക: ഭൂമിയിൽ ഉടൻ ൈദവവി�വം
മഹാആരംഭി�ുേ�ാൾ സൗജന� സ�ത�ള�ം ശൗചാലയ
�ള�ം പരെ� ഉ�ാകു�താണ.് യാ�ത�ാർ ഉൾെ�െട
യു� നാ�ിെല സാധാരണ ജന�ൾ�്ശുചിത�കാര�
�ൾ�ും (വിസർ�നആവശ��ൾ�ും), ഒര�ം വി�ശമി�ാനും,
ഒ� ഉ്റ�ാനും, ഭ�ണേ�ാെട ഒരു രാ�തി സൗജന�മായി�്
താമസി�ാനുെമാെ�യു� െപാതുസേ�ത�ൾ ഓേരാ
നാ�ിലും ഉ�ാേക�ത െ്പാതു ആവശ�മാണ.് സ�തം എ�
േപരിൽ രാജഭരണകാല� �്പസത്ുതസൗകര�ം ഉ�ായിരു�ു.
വഴിേയാര�ളിൽ സമൃ�മായി ഫലവൃ��ള�ം. ഇ�െ�
മ��ിമാർ�ും ശി�ിടികൾ�ും,കുടുംബാംഗ�ൾ�ുെമ�ാം,
ജന�ള�െട ചിലവിൽ േകാടികൾ മുട�ി സ�േദശ�ും
വിേദശ�ുമു� വി�ശമസേ�ത�ളിൽ ദിവസ�േളാ
ആഴച്കേളാ ഒെ� വി�ശമ�ള�ം കൂ�ാ��ള�ം
ആകാെമ�ിൽ അവെരെയ�ാം തീ�ിേ�ാ��� സാധാരണ
ജന�ൾ�് അത�ാവശ��ിന് ഒരു രാ�തിേനരം
സൗജന�മായി�്ഭ�ി�ാനും ത�ാനും വി�ശമി�ാനും,
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സ�ത�ൾ ഉൾെ�� െപാതുസേ�ത�ൾ േവേ� ? കടു�
മേനാേരാഗികളായ േവാ�� െത�ികൾ�് ജന�ള�െട
െപാതുവായആവശ��ൾഎെ�ാെ�എ�അ്റിയി�!

മെ�ാരു ഉദാഹരണം കൂടി കുറി�ാം. േകരള�ിലും,
ഭൂമിയിെല അേനകം �പേദശ�ളിലുമു�, നാ��കാരുെട
�പാേദശികവും വിഷയ ബഹുലവുമായ ഒരു അത�ാവശ�മാണ്

െ�ടയിൻ. ഉദാഹരണ�ിന്അടൂർ, മ�ടി, നൂറനാട,്
കായംകുളം, പ�ളം, േകാഴേ�രി, പ�നംതി�, റാ�ി, പ�,
കാ�ിര��ി, േത�ടി, േകാ�ി, പ�നാപുരം, പുനലൂർ,
െകാ�ാര�ര, തിരുവന�പുരം, തുട�ിയ �പേദശ�െള
ബ�ി�ി�ു� െ�ടയിനുകൾ�ു േവ�ി പതി�ാ�ുകളായി
നാ��കാർ സം�ാന�ളിെല േവാ�� െത�ികേളാടു
െക�ു�ു. അവർ േക���ിെല േവാ�� െത�ികേളാട്
െക�ു�ു.അ�െനഅ�െന.. േക�� ഭരണകൂടവും മ��ം
ഗൗനി�ാ�ത് യഥാർ��ിൽ അവരുെട കു�മ�.
വ��ിയും (സമൂഹവും/നാ��കാരും) അവരവരുെട
േരാഗ�ൾ�ും ആവശ��ൾ�ും സ�യം വഴി
കെ��ു�തിെന െ�ടയിൻ ഉൾെ�െട എ�ാ വിഷയ�ിലും
സ�ീകരി�ണെമ�ത ല്ളിതമായ ധർ� ശാസ�്ത പാഠമാണ.്
പകരം േവാ�� െത�ികെള അനുകരി� അ്വേരാടും
മ���വേരാടും െത�ു�ത് മേനാേരാഗമാണ.്
�പേദശ�െളയും, �പേദശ�ളിെല ജന�െളയും,
ജന�ള�െട അത�ാവശ��െളയും ആവശ��െളയും
അറിയാ�വരും ധർ� ശാസ�്ത �പകാരം അറിേയ�തായ
ആവശ�മി�ാ�വരുമായ േക��ഗവൺെമ� മ്��ിമാെരയും
മ��ം �പേദശവാസികള�െട ആവശ��െളയും അത�ാവശ��
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െളയും അറിയി�ാനും, വിഷയ ബ�മി�ാ�
േമ�ടിയാ�ാരുെട സ�ത�ിനായി െത�ി നട�ു�തും, ....
ല�ം േപരുെട ഒ��േശഖരണം നട�ു�തും, ധർ�യും മ��
സമരമുറകള�ം പയ���തും ആവശ��ാരായ നാ��കാർ�ും,
നാലാമൻ മാ�തമായ മധ��നും (േക�� ഭരണാധികാരി
കൾ�ും) കടു� മേനാേരാഗം ബാധി�തുെകാ�ാണ.്
കടു� മേനാേരാഗികൾ മാ�തമായ േവാ�� െത�ികൾ�്
യാെതാരു �ാനവും െകാടു�ാെത �ഗാമ��ായ�ിലൂെട
െ�ടയിൻ ഗതാഗത ആവശ�െ� പരിഹരി�ാൻ
കഴിയു�താണ;് കഴിയണം. ആവശ�മി�ാ� മധ��െന
ജന�ൾ ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ ജന�ള�െട മേനാേരാഗം
വർ�ി�ു�താണ.് വ��ിയുെട ഇഷട്�ൾെ�ാ� വ്ീടും
വാഹനവും േഫാണും മ��ം നിർ�ി�ാനും വാ�ാനും
വ��ിസ�ാത���ം ഉ�തു േപാെല, �ഗാമ പ�ായ�ിെല
ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��ൾ പരിഹരി�ാൻ
ധർ� ശാസ�്ത �പകാരം ധനം കെ��ണം; സ�യം
പരിഹരി�ണം.ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്ത �പകാരം
സ�യം സ�ാദി��ാെത അധിക സ��ിെന ലഭി�
പുരുഷ�ാരുെടയും / സൂ�ി�ു�വരുെടയും അധിക
സ��ിെന പിടിെ�ടു�ുകയും, െപാതുവായ ആവശ��ൾ
പരിഹരി�ാൻ 'ശുചിത�ം, അത�ാവശ�ം, ആവശ�ം, വിേനാദം'
എ� �കമ�ിൽ �പവർ�ിേ��തും �ഗാമ��ായ�്
ആണ.് (ൈദവീകമായ സാ��ിക ശാസ�്ത �പകാരം,
ജീവി�ിരി�ുേ�ാൾ അേന�ാന�ം ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
സേ്നഹി��െകാ��ക എ��ാെത ത�ള�െട മരണേശഷം
മ�ള�ം െകാ�� മ�ള�ം ഉ�വരുെമ�ാം ആന�ി��
ജീവി�ു�തി�ു േവ�ി സ�ാദി�ാൻ യാെതാരാൾ�ും
അവകാശമി�. വ��ി മരി�ുേ�ാൾ സാധി�ുെമ�ിൽ
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സ��ിെന കൂെട െകാ�ു േപാകാം! ഭൂമിയും ഭൂമിയിെല
സ��ുകള�ം ൈദവ�ിേ�താണ.് േതാ�ും േപാെല
ഉപേയാഗി�ാൻ ശൂന�െ�േയാ ശൂന�തയിൽ നി�ും
എെ��ിലുേമാ സൃഷട്ി�ാൻ കഴിവി�ാ� മനുഷ�ന്
അവകാശവുംഅധികാരവും ഇ�.).

മഹാനീതിപതിയും മഹാവാ�ല�വുമായ ൈദവം, ഗാ�ിജി
യിലൂെട തുട�മി� യഥാർ�മായ �ഗാമ പ�ായ�ുകൾ
�പവർ�ി�ു�ത എ്�െന എ�ു കൂടിയാണ സ്ുവ��
മാ�ിയത.് േപാലീസ്േസന ഉൾെ�െട എ�ാ െപാതു
�ാപന�ള�ം �ഗാമ പ�ായ�ിെ� ഭാഗമായി �പവർ�ി
�ു�താണ;് േസവന�ിന്േവതനവും നൽകു�താണ.്
യാെതാരു നികുതികള�ം ചുമ�ാെത െപാതു ആവശ��െള
പരിഹരി�ാനു� ധനം ൈദവീകമായ സാ��ിക ശാസ�്ത
�പകാരം ലഭി�ു�താണ.് േമൽ സൂചി�ി� പാഠെ�
ലളിതമായി സ�യം വിശകലനം െചയത്ാൽ മതിയാകും.
േപാെര�ിൽ, www.omsathyam.com ‐ൽ ലഭ�മായ മഹാ�ഗ�ം
പഠി�ുക. ൈദവ വി�വ വിശകലനം 2‐ലും 3‐ലും
ഭരണകാര��ൾ വിശദീകരി�ി���.് േവാ�� െത�ികൾ
എ�തിേനാട ക്ാശ‐്െത�ികൾ എ�ു കൂടി േചർ�ണം
എ� ആ്വശ��ടു�വർ �മി�ുക. പിടി�� പറി�ാനു�
തുകനി�യി�,് രശീത അ്�ടി�� െകാ� സ്ംഘമായി വരു�
മതജാതി‐രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ളിെലയും മ��ം അംഗ�െള
െത�ികൾ എ�് എ�െന വിളി�ാൻ കഴിയും?
ഗു�കൾ�ും േമെല !
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*കാവലാൾ /സംര�കൻ*

കർ�ാവായ ൈദവം എ�തിെ� പൂർ� രൂപം "സൃഷട്ി‐
�ിതി‐സംഹാര�ള�െട കർ�ാവായ ൈദവം" എ�ാണ.്
മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയും മഹാശ�ിയായ
ൈദവം മാ�തമാണ.്

നാട അ്ഥവാ ഭൂമി അഥവാൈദവം, ജീവികള�െടെയ�ാം
കാവലാൾ കൂടിയാണ.് "�ിതി കർ�ാവായൈദവം "
എ�തിെ� പര�ായ പദ�ൾ മാ�തമാണ "്കാവലാൾ,
സംര�കൻ" തുട�ിയവ. കാവലാൾ, സംര�കൻ
എ�ി�െനയു� പദ�െള സ�യം വിശകലനം െചയത്ാൽ,
ജീവികെള�ാം ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി‐
�ിതി‐സംഹാര�െള 1000 േകാടിയിേലെറ വർഷ�ളായി�്
ഒരു െസ��് സമയെ� േപാലും ഒഴിവാ�ാെത
മഹാശ�ിയായ ൈദവം മഹാനിർ�ഹി�ു� മഹാ�ുത
മഹാധർ�മാണ എ്�ു േബാ��മാകു�താണ.്ൈദവ�ിനു
മാ�തം േചരു� അ�രം പദ�െള അഹംഭാവികള�ം
വിവരേദാഷികള�ം ദുരുപേയാഗം െച���ത ഭ്ൂമിയിെല�ും
സാധാരണമായി���.് ബു�ിശ�ി, ഓർ�ശ�ി
തുട�ിയവ അധികം ലഭി� മനുഷ�ർ�് കൂടുതൽ
�ശ�ി�ുവാൻ സ�യം ബാ��തയു�.് �ശ�ി�ണം; സേ്നഹ
വാ�ല��േളാെട ഉപേദശി�ു�ു.
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*കുര�,് സിംഹം എ�ീ ജീവികൾ�ും ഉ�തമായ
ബു�ിശ�ികെളലഭി�ു�ു.*

മഹാ�ഗ��ിെല മഹാനീതിശാസ�്തെ� പഠി�ുേ�ാൾ,
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാഭരണാധികാരിയും
മഹാനീതിപതിയും ഭൂമിയുമായ ൈദവം, മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
സൃഷട്ികൾെ��ാം എ�ായേ്�ാഴും മഹാസമനീതിെയ
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു� എ്� മ്ഹാശാസ�്തപരമായി�്
േബാ��െ�ടു�താണ.് മ��ം, സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ
എ�ി�െനയു� 5 വിഭാഗ�ിെല ജീവികള�ം �കേമണ
പരിണമി�ാണ് മനുഷ�ാവ�യിൽ എ�ിെ�ാ�് ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരെ� േനടു�ത.് മനുഷ�ാവ�യിൽ 100 ജ��െള
ഓേരാ ജീവാ�ാവും സ�ീകരിേ��തു�.് മനുഷ�ാവ�യിൽ
കടു�അപരാധ�െള െചയത്ാൽജ�ു ശി�കള��.്

ൈദവം എ� പദ�ിൽ നി�്ൈവദ�ം എ� പദെ�
നിർ�ി�ു�തും, ജീവര�യുമായി ബ�െ�� ഉ�തമായ
ൈവദ�െ� െതാഴിലായി�് സ�ീകരി�ു�വർ കടു�
അപരാധ�െള െചയത്ാലു� ജ�ു ശി�െയ "േഡാകട്ർ"
എ�ഇം�ീഷ പ്ദ�ിൽഒളി�ി�ി���.്

കൂടാെത, ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള
നിർ�ഹി�ാനായി�് ജന�ൾ നി�യി�ുകയും
നിയമി�ുകയും ഊ��കയും െച��� ജന�ള�െട
ദാസ�ാരായ മ��ിമാരുെട അഥവാ രാജാവിെ� അഥവാ
ന�ായാധിപ�ാരുെട െതാഴിൽ, സമൂഹ�ിെല *"key" role*
(താേ�ാൽ േപാെല �പധാനമാണ)് എ�ും കടു�
അപരാധ�െള െചയത്ാൽ key എ� പദം േചരു� കുര�്
*mon'key',* കഴുത *don'key'* എ�ീ ജ�ു�ളായി�്
പുനർ�നി�ി�ാനും, ഇടയ�്ിെട മനുഷ�ാവ�യിെല
മു���െള ഓർ�ി�് ശി�കെള വർ�ി�ി�ാനും
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മഹാനീതിപതിയായ ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
വ�വ�െ�ടു�ിയി���.്

ൈദവ‐വി�വേ�ാെട, മഹാനീതിപതിയായ ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം മഹാനി�യി�ി�ു� "കുറ�� കാലം" കുര�,് സിംഹം
എ�ീ ജീവികൾ�ും മനുഷ�ർ�ു നൽകിേ�ാ�
ബു�ിശ�ികെളയും ഓർ�ശ�ികെളയും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�തും സിേലാൺ എ� ദ�ീപിെല ഉ�ത ജീവികളായി� അ്വർ
ജീവി�ു�തും, മനുഷ�രുെട അഹംഭാവ�ള�ം േഭാഷ��ള�ം
കുറയ�്ാനു�ൈദവീകമായനടപടിയായി പരിണമി�ു�തുമാണ.്

ജന�ള�െട *െപാതുവായ ആവശ��െള നിറേവ�ാൻ*, ജന�ൾ
ചുമതലെ�ടു�ു� ദാസ�ാരുെട േസവനം അഥവാ ഭരണം
ആവശ�മാണ;് *ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്ഭരി�ണം എ��ാെത
ദാസ�ാരായ ഭരണാധികാരികൾ സ�േദശികളാേണാ
വിേദശികളാേണാ, "കുര� ഉ്ൾെ�െടയു� മേ�െത�ിലും
ജീവികളാേണാ" എ�തും വിഷയമ�ാെയ�ു മന�ിലാ�ണം.
ഒേര ഭൂമിയുെട അഥവാ ഒേര ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളാെണ�
ഉൾ�ാഴച്േയാെട, പരസപ്രം സാത�ികമായി� സ്േ്നഹി�ുകയും
പരിചരി�ുകയും സഹായി�ുകയും ശു�ശൂഷി�ുകയും െചയത്്
ആന��െള ആസ�ദി�� ജീവി�ു�തിൽ ജന�ള�െട �ശ�
വർ�ി�ണം.
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*(3.4)*. മേനാേരാഗ ചികി�യുെട നാലാം ഭാഗം :‐ *മത‐
ജാതി‐ജീവികൾ കടു� മേനാേരാഗികളാണ;്
മ���വർ� മ്േനാേരാഗ�െള ഉ�ാ�ു�ുമു�.്*

*ബു�ിശ�ികൂടുതൽലഭി� മനുഷ�ൻഎ�
ജീവിയിെല െചറു��ാർ�,്വിശാലമായും
സ�ത��മായും മനുഷ�രിൽനി�ും ഇണെയ

കെ��ാനും േമാഹി�ാനും വിവാഹം കഴി�ാനും
തട�മു�ാ�ുകയും;വളർ�ിവലുതാ�ിയ
മാതാപിതാ�െളയും ഉ�വെരയും മറികട�്
അധികാരം െചലു�ുകയും, മധ��ത
നിർ��മാ�ുകയും,സാ��ികമായി
െകാ�യടി�ുകയും, മതജാതി‐നിയമ�െള
അടിേ�ൽ�ി�ുകയും, മ�ിൽജീവി�� െകാ�്
മ�ിെ�നിയമ�െളഅവഗണി�ുകയും െച���,
െകാടിയ നീചരായ മതജാതി പുേരാഹിത�ാെരയും
കി�ര�ാെരയും മ��ം എ�ാണ വ്ിളിേ��ത ?്*

എ�െനയാണ �്പതികരിേ��ത?്

*വളർ�ി വലുതാ�ിയ ത�ള�െട െപാേ�ാമന മ�ള�െട
ഇഷട്�ൾെ�ാ�്ഇണകെള കെ��ാൻ, മ��
മാതാപിതാ�ള�മായി വിശാലമായും സ�ത��മായും
മനുഷ�രായി ആേലാചി��‐ നീ�ു�തിനു തട�മു�ാ�ു
കയും, മധ��ത നിർ��മാ�ുകയും, സാ��ികമായി
െകാ�യടി�ുകയും, യജമാന�ാെരേ�ാല ഭരി�ുകയും,
മതജാതി‐നിയമ�െള അടിേ�ൽ�ി�ുകയും െച���,
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െകാടിയ നീചരായ മതജാതി‐പുേരാഹിത�ാെരയും
കി�ര�ാെരയും മ��ം എ�ാണ് വിളിേ��ത് ?*
എ�െനയാണ �്പതികരിേ��ത?്

*ൈദവം സൃഷട്ി�ി��� പശുവിന പ്ശു�ു�ി, പ�ി� പ്�ി�ു�ി, ....
ബു�ിശ�ി കൂടുതൽ ലഭി� മനുഷ�ർ� മ്ാ�തം മത‐ജാതി�ു�ി.*
െഛ, കഷട്ം. ൈദവം 750 േകാടി മനുഷ�െര സൃഷട്ിെ��ിലും
ഭൂമിയിൽ മനുഷ�രി�; പരിണമി�് മത‐ജാതി‐രാഷ�്ടീയ‐
നിരീശ�ര ജീവികളായിരി�ു�ു!

*മ�ായ ഭൂമിയിൽ ജീവി�ു� മനുഷ�ർ 'മ�ിൽ' മഹാലയി�ി���
*ധർ� ശാസ�്ത �പകാരം ജീവി�ു�തിൽ മാ�തേമ �ശ�ി�ാൻ
പാടു��.* െപരുമാ��ള�ം �പതികരണ�ള�ം �പതിേഷധ�ള�ം ...
സർ�തും ധർ�ശാസ�്തപരമായിരി�ണം.

*മനുഷ�ന മ്രണാന�ര ജീവിതെ�യും േമാ�െ�യും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ത ൈ്ദവമാണ;് ൈദവ�ിെ�
വിഷയമാണത;് മനുഷ�രുെട വിഷയമ�.* വിഷയമാ�ണെമ�്
മ�ിൽ മഹാലയി(�ി)�ി��� നിയമ�ൾ അഥവാ ൈദവശാസ�്തം
അഥവാ ൈദവംആവശ�െ�ടു�ുമി�.ബു�ിശ�ി കുറ� മ���
ജീവികൾ�ാണ േ്�ശഷഠ്ത എ� സ്ുവ��മായി േബാ��െ�ടു�ും

വിധം, *ൈദവ�ിെ� കാര�മായ വിഷയ�െള
അലേ�ാലെ�ടു�ാൻ മനുഷ�േ�ാല�ിൽ ജീവി�ു�
മതജാതി ജീവികൾ* �പവർ�ി��. മതാചാര��ാരും
മതപ�ിത�ാരും മതപുേരാഹിതരും മത‐അനുയായികള�ം
മത�ഭാ�രും ഉ�ാ�ിയതും �പചരി�ി�ു�തുമായ *അബ�
ഭ�ാര�ളായ മത�ളിലൂെട മരണാന�ര ജീവിതെ�യും
േമാ�െ�യും മനുഷ�രുെട വിഷയമാ�ിയതാണ െ്കാടിയ
വിപ�ായത.്*
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മത‐ജാതി‐ജീവികെള *കടു� മേനാേരാഗികെള�ും
തീ�വവാദ‐മേനാേരാഗികെള�ും* മാ�തം വിളി�ാൽ

മതിേയാ?

*പിടി�� പറി�ാർ�ും െകാ��ാർ�ും 'ജനാധിപത�
ഭരണാധികാരികൾ' എ�ും മ��ം േപരി�തു െകാ� മ്നുഷ�രുെട

�പത��ൈദവമായസ��െമേ�ാണമു�ശരീരംഅട�ു�ത�.*

മനുഷ�ചരി�തം പഠി�ാൽ, മതജാതി�രിശകൾ
നൂ�ാ�ുകളായും സഹ�സാബദ്�ളായും ഉ�ാ�ി േ�ാരു�
മതജാതി യു��ള�െട െകാടും നീച ചരി�തം മാ�തേമ ഉ��

എ� േ്താ�ിേ�ാകും!

മ�ിെല നിയമ�ള�മായി�് അഥവാ ൈദവശാസ�്തവുമായി�്
*'ഭരണശാസ�്ത�ിന '്* യാെതാരു ബ�വുമി� എ�ു സ�യം
കരുതുകയും മൂഢരായ രാഷ�്ടീയ േനതാ�ള�െട അ�രം
വാദ�െള ശരിെവ�� െകാ�് *ഭരണാധികാരികെളയും
ജന�െളയും വഴിപിഴ�ി�ുകയും െച��� െകാടിയ നീചരും
വ�കരുമായ മതജാതി ജീവികള�ം അവരുെട േനതാ�ള�ം
അറി�ും അറിയാെതയും ന�പി�കളായി സമൂഹ�ിൽ
ജീവി�ുകയാണ.് അവർ� ക്ൂടുതൽ ഉചിതമായ േപര േ്വേ�?
*ധൂർ�ൻ, വ�കൻ, നാേടാടി, െത�ി,* എ�ിവയാണ്
*'എേ�ാ�ി'* എ� പദ�ിെ� അർ�ം. എേ�ാ�ികൾ എ�ു
വിളി�ുേ�ാൾശബദ്�ിന സ്ൗ�ര�ംവർ�ി�ു� �പതീതി ഉ�.്

*പിശാചിെ� �പവൃ�ി െച��� വഴിെത�ിയ കു�ാടുകള�ം
ൈദവ�ിന സ്��ം കു�ു�ളാണ .്...ആകയാൽൈദവവും,
ഈയു�വനും കു�ു�െള േവദനി�ി�ു� േപരുകൾ െകാ�്
അവെര വിളി�ി�. ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ അേന�ാന�വും

അ�െന വിളി��കൂടാ ... അേ�ാൾ പിെ� ... അവർ സ�യം
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േപരുകൾ മാ�ി വിളി�� ല�ി�െ�, തിരു�െ�! അവെര
വളർ�ുകയും അനുസരി�ുകയും െച���

മേനാേരാഗികളായ ഭരണാധികാരികള�ം, ഭരണാധികാരികെള
ഊ��� (മേനാേരാഗികളായ) ജന�ള�ം സ�യം ല�ി�െ�,
തിരു�െ�! മനുഷ�ൻ എ� ജീവിയാെണ� തിരി�റിവ്
േപാലും ഇ�ാെത മത‐ജാതി‐മേനാേരാഗികൾ�ു ജയ വ്ിളി��
‐ ജീവി�� െകാ� മ്ത‐ജാതിയിെല ഇണെയ േതടു�ആണും
െപ��ം െക� *യുവാ�ൾ*സ�യം ല�ി�െ�, തിരു�െ�!
ഭൂമിയിെല�ും വ�ാപകമായ മത‐ജാതി‐മേനാേരാഗ�ൾ
അവസാനി� സ്ർ�രും ൈദവം സൃഷട്ി�ി��� മനുഷ�രായി
മാറെ�!*

(*യുവാ�ൾ*�ു പകരം *യുവജന�ൾ*എ�േ� േവ�ത എ്�ു
കരുതു�വർ അറിയുക : സാമൂഹ� കാര��ൾ '�ിതി' പരമാണ;്
പുരുഷെ� മാ�തം ചുമതലയാണ.്സൃഷട്ിയിൽ സ�്തീയ�് �്പാമുഖ�ം,
�ിതിയിൽ പുരുഷന �്പാമുഖ�ം സംഹാര�ിൽ സമ �പാമുഖ�ം
എ�ത മ്�ിെല നിയമം ആണ;് പുരുഷ ജ��ിെല 'കുറവും
കൂടുതലും' പരിഹരി�ാൻ സ�്തീജ�വും സ�്തീജ��ിെല 'കുറവും
കൂടുതലും' പരിഹരി�ാൻ പുരുഷ ജ�വും ലഭി�ു�താണ.്
അ�െനയ�ാെത സ�്തീ‐പുരുഷ സമത�ം സാ��മാെണ�ു
വാദി�ു�വർ ആദ�ം 'ഗർഭം, �പസവം, മുലയൂ�ൽ' എ�ിവ
വ��മാറിയ േശഷംവാദം തുടരണം.).

*മതാചാര��ാർ, മതപ�ിത�ാർ, മതപുേരാഹിത�ാർ, മത‐
അനുയായികൾ, മത�ഭാ�ർഎ�ി�െന നൂ�ാ�ുകളായി മേനാ
േരാഗ�െള തലമുറകളിലൂെട ൈകമാറി ൈകമാറി ഭൂമിയിൽ
മനുഷ�ൻ എ� ജീവി ഇ�ാെത വ�ു.* മത‐ജാതി‐രാഷ�്ടീയ‐
വർ�‐േദശ ജീവികളായ മേനാേരാഗികെള�ാം കൂടി
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അടിപിടിയും കടിപിടിയും അറുംെകാലകള�മാണ.് �പമുഖ
മതജാതി‐മേനാേരാഗികള�െട 2017‐െല ജനസംഖ�ാ
െസൻസസ ച്ുവെട േചർ�ു�ു : *ഭൂമിയിെല െമാ�ം
ജനസംഖ� 2017‐ൽഏെറ�ുെറ 750 േകാടിആണ.്*

230 േകാടി ആള�കൾ �കിസത്�ാനികളാണ.് *�കിസത്�ാനികൾ
അ�ാ�വർ 520 േകാടി!*

മു�ീ�ൾ 180 േകാടി. *മു�ീ�ൾഅ�ാ�വർ 570 േകാടി!*

ഹി�ു�ൾ 110 േകാടി. *ഹി�ു�ൾഅ�ാ�വർ 640 േകാടി!*

*ജനി�േ�ാൾ മാതാപിതാ�ൾ വഴി ലഭി� മത‐േലബൽ
വിശ�ാസികെള* മതവിശ�ാസികളായി കണ�ാ�ു�ത െ്ത�ാണ്
എ� യാഥാർ��ം �പകാരം മതവിശ�ാസികള�െട എ�ം എ�തേയാ
താെഴയാണ.് �പസത്ുത മാനദ�ം അനുസരി�,് െമാ�ം
ജനസംഖ�യായ 750േകാടിയിൽ *230 േകാടി മത‐േലബൽ
�കിസത്�ാനികളിൽ*, �കിസത്ുമത വിശ�ാസികൾ *10 േകാടിയിൽ
താെഴ* മാ�തമാണ ഉ്�ാവുക എ� *്ദുഷി�� വികൃതമായ പാ�ാത�
സംസക്ാരം* വ��മാ�ു�ു. *180 േകാടി മത‐േലബൽ
മു�ീ�ളിൽ*, ഇ�ാംമത വിശ�ാസികൾ *10 േകാടിയിൽ താെഴ*
മാ�തമാണ ഉ്�ാവുക എ� 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‐േലബൽ
ഹി�ു�ളിൽ, ഹി�ുമത വിശ�ാസികൾ *10 േകാടിയിൽ താെഴ*
മാ�തമാണ് ഉ�ാവുക എ�് പറയുേ�ാൾ, താരതമ��ിൽ
മുേ��മു�;്അേനകം മത�ള�െട സംഗമമായ 'ഹി�ു മത�ളിൽ'
ശാേ�യ മതം, ൈശവമതം, അൈദ�ത മതം, ബു�മതം' എ�ിവ
സൃഷട്ി� ഉ�തമായ �പഭാവവും,ഇ��എ�ഭൂ�പേദശ�ിന (്ൈദവം)
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� ൈവശിഷട്�വുമാണ്അതിനു
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കാരണം. *കുറ�� കൂടി ആഴ�ിൽ വിശകലനം െചയത്ാൽ േമ�ടി 3
മത�ളിെലയും 10 × 3 = 30 േകാടി എ�ത െ്വറും 30 ആേയാ
ശൂന�മാേയാ ചുരു�ു�താണ.് എ�ാ വിധ�ിലും ശൂന�മായാൽ
മതമേനാേരാഗികൾ�് മനുഷ�രായി പരിണാമം ഉ�ാെയ�ും
മത�ള�ം മതമേനാേരാഗ�ള�ംഅവസാനി�തായി കണ�ാ�ാം.*

......ബു�മതം,ൈജനമതം, യഹൂദ മതം, തുട�ിയ 100‐ൽഅധികം
മത�ളിലും നിരീശ�രവാദ�ളിലും െപടു�വരുെട കണ� ഇ്വിെട
ആവശ�മി�.

*മതപരമായ മേനാേരാഗം കൂടുതൽ ഉ�വർ േമ�റ�മതപരമായ
ജനസംഖ�യും, ചുവെട വിശദീകരി�ു� സത��െളയും കൂടി
ചുമ�ാൽതല�നംകുറ�ുകി��ം!*

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

*ൈദവ‐വിശ�ാസി*: ഓം എ� മഹാസത�െ�

മഹാസ�ീകരി�ി���തു േപാെല, എ�ാ മത�ള�ം ഉൾെ�െട
*ഏതിലുമു� സത��െള മാ�തം ഉൾെ�ാ�,് 'മത�ൾെ��ാം
അതീതവും ശാസ�്തപരവുമായ ൈദവ�ിൽ വിശ�സി�ു�ു'*.
േമ�ടി വസത്ുത �പകാരം, *ഭൂമിയിെല�ും മതവിശ�ാസികളാണ്
അഥവാ മതമേനാേരാഗികൾ ആണു�ത;് ൈദവ‐വിശ�ാസികൾ
ഇ�.* മതപരമായ വിശ�ാസ�െളയും മത�െളയും
*സ�ൂർ�മായി* ഉേപ�ി�ാെത, യാെതാരാൾ�ും ൈദവ‐
വിശ�ാസിയാവാൻ കഴിയു�ത�; ൈദവ കാര��ളിൽ അഭി�പായം
പറയാൻ േപാലും േയാഗ�തയി�; നീ�ുേപാ�ുകൾ സാ��മ�.
ലളിതവും സത�വുമായ വ�ാഖ�ാനമാണ.് *ഏെതാരാൾ�ും സ�യം
വിശകലനം െചയത് ത്�ൾ മതവിശ�ാസി /മതമേനാേരാഗി ആേണാ
ൈദവ‐ വിശ�ാസി ആേണാ എ� ക്െ��ാം.* വിശകലന�ിന്
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ചുവെടയു�ഖ�ിക ഉപേയാഗെ�ടു�ാം.

((*മ�� മത‐ജാതി �പ�ാന�ള�െട അഥവാ ത�ൾ�്
ഏ�വുമധികം അനിഷട്മായ മത‐ജാതി /രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ള�െട

ഭാഗമായ കുടുംബ�ിൽ ജനി�ുകയും വളരുകയും
െചയത്ിരു�ുെവ�ിൽ*എ�പകാരമു� മത‐ജാതി /രാഷ�്ടീയ
വിശ�ാസ�െളയും ആചാര�െളയും അനുഷഠ്ാന�െളയും
മ��ം പുലർ�ുമായിരു�ു, ശരിവയ�്ുമായിരു�ു എ�ി�െന
ചി�ി�ുവാൻ േപാലും ഭൂരിപ�ം വരു� മത‐ജാതി‐ ഉപജാതി‐
രാഷ�്ടീയ‐വർ� ജീവികൾ ത�ാറ�; ത�രര�.* ൈദവം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു� ബു�ിശ�ികെള ന�ായി
ഉപേയാഗി�ാൻ ധാർ�ിക ശു�ിയും പരി�ശമവും േവണം;
അധമ‐നീച േകാ�പായ�െള വിശകലനം െച�ാനും തിരു�ാനും
നട�ാൽ ജീവി�ാൻ സമയം കി�ി� തുട�ിയ വസത്ുതകള�മു�.്
അേതസമയം, *1)* ഒരു മതം 100% ശരിയായാൽ മ�� യാെതാരു
മത�ള�ം 100% ശരിയ� എ�ാണർ�ം; *2)* മത�ളിെല
ആചാര�ള�ം അനുഷഠ്ാന�ള�ം വഴിപാടുകള�ം ബലികള�ം �പസാദ‐
വിതരണ�ള�ം പൂ�ാ�ി നിയമ�ള�ം 50% േപാലും അേന�ാന�ം
േയാജി�ു�ി�, പലേ�ാഴും പരസപ്ര വിരു��ള�മാണ;് *3)* ര�ു
ബി�ു�െള ത�ിൽ ബ�ി�ി�ു� േനർേരഖ ഒെര�േമ
ഉ�ാവുകയു��, വള� േരഖകൾ എ�ത േവണെമ�ിലും
വരയ�്ാം; എ�തുേപാെല സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര കർ�ാവായ
ൈദവെ�യും, സൃഷട്ികളായ ജീവികെളയും ത�ിൽ
ബ�ി�ി�ു� േനർേരഖ അഥവാ സത�മായ ൈദവശാസ�്തം
ഒെര�േമ ഉ�ാവുകയു��. ൈദവെ�യും ജീവികെളയും
ബ�ി�ി�ാൻ �ശമി� വള� േരഖകൾ മാ�തമാണ മ്ത�ൾ.
വള� േരഖകൾ എ�ത േവണെമ�ിലും വരയ�്ാം എ�തുേപാെല
മത�ൾ എ�ത േവണെമ�ിലും ത�ി�ൂ�ാനാവും; നൂ�ാ�ുകളായി�്
െചയത്ു േപാരു�ുമു�.് *4)* മഹാശാസ�്ത�ിൽ അഥവാ
*ൈദവശാസ�്ത�ിൽ മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി‐�ിതി‐
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സംഹാര�െള മഹാഭ�ദമാ�ിയി��� നിയമ�െളയും
ൈദവെ�യും മാ�തേമ വിവരി�ുകയു��; ശാസ�്ത നിയമ�ൾ
മാ�തം. ൈദവശാസ�്ത�ിൽ �പപ� നിയമ�ൾ മാ�തമാണ്
ഉ�െത�ും മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െട വ��ിഗത
ജീവിതകാര��ള�ം ചരി�ത�ള�ം ശാസ�്ത നിയമ�ള�െട
ഭാഗമെ��ും മന�ിലാ�ണം.* ഏകമഹാഗുരു കൂടിയായ ൈദവം,
*മഹാ ഉചിതമായ സമയ� ഓ്േരാ മനുഷ�നും മഹാദർശനവും
മഹാശാസ�്തവും േനരി� മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�താണ.്*

ആേവശെ���ം െത�ി�രി�െ���ം, മതജാതിജീവികള�ം
മ��ം ത�ി�ൂ�ിയ അബ�ഭ�ാര�ളായ �ഗ��െളയും,
മനുഷ�ഗുരുവിെനയും പിൻപ���വർ�,് അ�ാനെ�യും

സ�ീകരിേ��തായി വരും.അ�ാനെ� പകരു� പഴയ
ഗുരു��ാരും, .... ഭാവിയിെല ഗുരു��ാരും ൈദവ
ശി�കെള പിടി�� വാ�ു�വരാണ.് എെ��ാൽ ൈദവം
േനരി�് ചുമതലെ�ടു�ാെത ഗൗരവമായ ൈദവ
കാര��ളിൽ ഇടെപടു�തും ജന�െള വഴിെത�ി�ു�തും
കടു� ൈദവനി�യാണ;് ൈദവശി�കള�മു�.് ഏകമായ
ൈദവശാസ�്ത�ിെ� േപരിൽ നൂറിലധികം മത�ൾ
ഉ�ായതിെ�യും, മത�ള�െട േപരിൽ മതജാതി‐മേനാേരാഗ
‐ജീവികളായി പരിണമി� മനുഷ�ർ ത�ിലടി�ുകയും
െകാ��കയും ഒെ�െച���തിെ� െപാരുൾ മന�ിലായാൽ
ന�.് *ഒേര ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളാണ *്ഭൂമിയിെല
സമസത് ജന�ള�ം* എ�ു തിരി�റി� ജ്ന�െള�ാം
*മനുഷ�രായി�് ജീവി�ു� കാലം* ഉടെന ൈദവ‐
വി�വേ�ാെടആരംഭി�ു�താണ.്)).

ജനി�ു�ത് ജീവി�ാനാണ;് ജീവികെള�ാം ജീവി�ുകയാണ്
െച���ത;് ജീവി�ു�ത് ആന�ി�ാനാണ;് ആന��െള
വർ�ി�ി�ാനാണ്ഓേരാരു�രും പരി�ശമി�ു�ത.് 'മ�ിൽ'
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മഹാലയി�ി��� ഭൗതിക ശാസ�്തം �പകാരമു� സാേ�തിക
വികസന�ളിലൂെട ലഭ�മാ�ിയി��� അന�മായ ആന��െള
േമ�ടി മത�ഭാ�െര�ാം ഉൾെ�െടയു� എ�ാ ജന�ള�ം ആസ�ദി��
ജീവി�ു�തഅ്തുെകാ�ു തെ�യാണ.്

സ�ഭാവ�െള സ�യം നി�യി�ുവാനും സ�ീകരി�ുവാനും
മനുഷ�െന മാ�തം മഹാഅനു�ഗഹി�ിരി�ു�ു എ�ാവുേ�ാൾ,
*ന�തും ചീ�യുമായ സ�ഭാവ�ള�ം, �പവൃ�ികള�ം, ഫല�ള�ം,
അഥവാ പുണ��ള�ം പാപ�ള�ം *ജീവാ�ാവിനും കാരണ�ാരായ
മ���വർ�ും അവകാശെ��താണ.്* മനുഷ�രുെട വർ�ി�
േകാപം, െപരുമാ� ദൂഷ��ൾ, അ�കമം, തീെവ�,് െകാ�,
ബ�,് ഹർ�ാൽ, തീ�വവാദ �പവർ�ന�ൾ, ദുഷ�്ാമം,
മ�� ദു�ീല�ൾ,അ�വിശ�ാസ�ൾ,അധമ വിേനാദ�ൾ,
എ�ിവയ�്്*മനുഷ�െ� സ�ത�മായ ജീവാ�ാവും  സ�ാധീനം
െചലു�ിയ മ���വരുംകൂടി ഉ�രവാദികളാണ എ്�ർ�ം.*

*ശരിയ�ാ�തിെന ശരിെയ�ു കരുതി സ�ീകരി�ു�ത*്
മനുഷ�െ� സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെന അഥവാ *മന�ിെന*
േരാഗ�ളിൽ െപടു�ു�ു എ�് സുവ��മാകു�ു.
ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ ശരീര�ിന�ാ; മറി�്
*ജീവാ�ാവിെ� സ�ത� േബാധമായ മന�ിനാണ േ്രാഗം*
എ�തിനാൽ *മേനാേരാഗം* ആണ.് ബു�ിശ�ികെളയും
ശാസ�്ത �ാനെ�യും, അന�മായ ആന��െളയും,
സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���െ�യും മനുഷ�ൻ എ� ജീവി�ു

മാ�തം നൽകിയേ�ാൾ, അവെയാ�ും ലഭി�ാ� മ���

ജീവികൾ�ാണ ക്ൂടുതൽ േ�ശഷഠ്ത എ�്സുവ��മായി

േബാ��െ�ടു�ും വിധം മനുഷ�ർ അധഃപതി��! കടമകെള മറ�ും
അവഗണി��ം �പവർ�ി�ു�ത മ്േനാേരാഗം കൂടിയാണ .്..
എ�ാ മനുഷ�ർ�ും ‐ മന� ഉ്�വർെ��ാം െചറുതും
വലുതും വ�ത�സത്�ള�മായ മേനാേരാഗം ഉെ��സ്ാരം.
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ആവർ�ി�ു�ു :‐*മരണാന�ര ജീവിതെ�യും േമാ�െ�യും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ത് ൈദവമാണ;് ൈദവ�ിെ�
വിഷയമാണത;് മനുഷ�രുെട വിഷയമ�. മ�ായ ഭൂമിയിൽ
ജീവി�ു� മനുഷ�ർ 'മ�ിൽ' മഹാലയി�ി��� *ധർ� ശാസ�്ത
�പകാരംജീവി�ു�തിൽ മാ�തേമ �ശ�ി�ാൻപാടു��.*

ഓേരാ മനുഷ�െനയും സൃഷട്ി�ുകയും പരിപാലി�ുകയും െച���
(ൈദവം), മഹാഉചിതമായ സമയ�്മനുഷ�രുെട മരണാന�ര
ജീവിതെ�യും േമാ�െ�യും ഉൾെ�െടയു� മഹാകാര��െള

ഓേരാ മനുഷ�െനയും േനരി�് അറിയി�ു�താണ് /
േബാ��െ�ടു�ു�താണ.് സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര *കർ�ാവായ
ൈദവ�ിനും*, സൃഷട്ിയായ *മനുഷ�ർ�ും ഇടയിൽ മ���െ�
ആവശ�ം ൈദവ�ിന ഇ്�.* എ�ാ സൃഷട്ി ച�ക�ളിലും *'മായ
/ൈദവം' �പത��മായിെ�ാ� ൈ്ദവ‐വി�വം*ആരംഭി�ു�തിനു
മു� *്ൈദവ�ിെ� ഭാഗവും �പതിനിധിയുമായ ഏകദാസനിലൂെട
'ഭൗതിക ശാസ�്തം, ധർ� ശാസ�്തം, ആ�ീയ ശാസ�്തം, മ��
ശാസ�്തം' എ�ീ യഥാർ�മായ 4 േവദ�െളയും 'മ�ിൽ നി�ും'
വീെ�ടു�ു�താണ.്* ഏതാനും വർഷ�ളായി ഈയു�വനിലൂെട
മഹാ നിർ�ഹി�ു�ത് യഥാർ�മായ 4 േവദ�ള�െടയും
വീെ�ടു�ൽ തെ�യാണ.് സൃഷട്ി മ��ം, മഹാശാസ�്തമൂലം,
സംഹാര കാഹളം, ശബദ് �ബ�ം, അ�ര �ബ�ം, മഹാ സംഗീതം,
ൈദവ�ിെ� മഹാചിരി എ�ി�െനെയ�ാം മഹാ വിേശഷണ�ൾ

ഉ�ഓം എ� മഹാശബദ്ം മഹാശാസ�്തപരമായി� ഭ്ൂമിയിെല�ും
മൂ�ു മുതൽ 33 വർഷ�ാലം തുടർ�യായി� ഉ്ടൻ മുഴ�ുകയും
ൈദവവി�വം മഹാആരംഭി�ുകയും െച���േതാെട
ഈയു�വനിലൂെട മഹാ വീെ�ടു�ി��� യഥാർ�മായ 4
േവദ�െള ഭൂമിയിെല�ും േബാ��െ�ടു�താണ.് േശഷം മഹാ
ഉചിതമായ സമയ�് മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയും മഹാവാ�ല�വുമായ ൈദവം േനരി� �്പേത�കം
�പേത�കം സൃഷട്ി�ി��� കു�ു�ൾെ��ാം, അവരുെട ധർ�
ശാസ�്തപരമായ േയാഗ�തകൾ�്അനുസരി�്മഹാദർശനവും
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�പേത�കം �പേത�കമായി മഹാ�ാനം കൂടിയായ മഹാശാസ�്ത
െ�യും േമാ�െ�യും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�താണ.്
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽവിശദാംശ�ൾലഭ�മാണ.്

*മ�ിലും തദ�ാരാ ശരീര�ിലും അട�ിയി��� ന��നശ�ികൾ
തിരു�ൽ ശ�ിയായി �പവർ�ി�ു�തും മേനാേരാഗ�െള
ഉ�ാ�ു�തും അവസാനി�ി�ുവാൻ മ�ിെ� നിയമ�െള
സ�ീകരി�ുകയ�ാെത മ�� മാർ��ൾഇ�.*

മതാചാര��ാരും മതപ�ിത�ാരും മതപുേരാഹിതരും മത‐
അനുയായികള�ം മത�ഭാ�രും ഉ�ാ�ിയത െ്കാടിയ വിപ�ാണ.്
അവരുേടത് മേനാേരാഗം ആെണ�ത്തിരി�റിയാൻ

�ശമി�ുക േപാലും െച�ാെത ജീവി�ു� ആധുനിക
കാലെ� മേനാേരാഗികെള ചികി�ി�ാനും ൈദവ വി�വം
മാ�തമാണആ്�ശയം.
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പഴയകാല�ിെലയുംആധുനികകാലെ�യും
ഏതാനും മേനാേരാഗ�െളചൂ�ി�ാ���ു :

1)ഓേരാ മത�ള�െടയും ഉ�വ കാല� േ്ദശ�ളിൽ ഉ�ായി���
യു��ള�ം ജന�ള�െട അറുംെകാലകള�ം മ� പ്ീഢന�ള�ം; 2)
�കിസത്ു മത�ിെ�യും ഇ�ാം മത�ിെ�യും േപരിൽ
നൂ�ാ�ുകളായി നട� കുരിശുയു��ള�ം ദശല��ണ�ിന്
ജന�ള�െട അറുംെകാലകള�ം മ� പ്ീഢന�ള�ം വിനാശ�ള�ം; 3)
ഏതാനും നൂ�ാ�ുകൾ മു� ഇ്��യിൽ ശൂലേമ�ിയ ശിവ ഭ�രും,
കു�ം ഏ�ിയ നാരായണ ഭ�രും ത�ിൽ നട� േപാരുകള�ം
അറുംെകാലകള�ം മ� പ്ീഢന�ള�ം; 4) എ�ാല�ും ഭൂമിയുെട
അംശ�ൾ മാ�തമായ �പേദശ�െള ഇറാൻ, പാ�ി�ാൻ
എ�ി�െനെയ�ാം മത‐േദശ�ളായി� ക്ണ�ാ�ുകയും േശഷം
സു�ി, ഷിയാ, തുട�ിയ ജാതികള�െട േപരിൽ ഇ�ും
നട�ുേപാരു� അറുംെകാലകള�ം, മ�് പീഢന�ള�ം
വിനാശ�ള�ം .... 5) ഇ�ാം മത�ിെ�യും ഹി�ു മത�ിെ�യും
േപരിൽ 1947‐ൽനട�ഇ��ാ പാക വ്ിഭജനവും ദശല��ണ�ിന്
ജന�ള�െട അറുംെകാലകള�ം, മ� പ്ീഢന�ള�ം വിനാശ�ള�ം; 6)
വ��ിസ�ാത���ം, േദശീയ സ�ാത���ം, രാഷ�്ടീയം, മതം
എ�ിവയുെട ൈദവീകമായ / ധർ� ശാസ�്തപരമായ അർ�ം
േപാലും അറിയാെത അയർല�,് േസാവിയ� യ്ൂണിയൻ, റഷ�,
ൈചന, കാശമ്ീർ, തുർ�ി, സൗദി അേറബ�, െയമൻ, െകാറിയ,
അേമരി�, പാ�ി�ാൻ, ഇ��, തുട�ിയ ഭൂമിയിെല നിരവധി
�പേദശ�ളിൽ ഇ�ും നട�ുേപാരു� അറുംെകാലകള�ം, മ�്
പീഢന�ള�ം വിനാശ�ള�ം ....; 7) ഭൂമിയിെല�ുമു�
ഭരണാധികാരികെളയും കട�ി െവ��� തര�ിലാണ *്�കിസത്�ൻ‐
മു�ീം‐ഹി�ു ..പുേരാഹിതരും ശിഷ��ാരും അനുയായികള�ം*
സ�്തീപീഢനം െചയത്ു േപാരു�ത;് െകാ�� െപൺകു�ികെളയും
ആൺകു�ികെളയും പീഢി�ി�ു� വി��ാെര സംര�ി�ാൻ
പര�ംപായു� മത‐രാഷ�്ടീയ‐പണ �പമാണികൾ ...
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1) മുതൽ 7) വെരയു� കാര��െള *വിശകലനം െചയത്ാൽ മത‐
ജാതി‐രാഷ�്ടീയ േനതാ�ൾ�ും �പമാണിമാർ�ും മ��ം
സംഭവി��േപാരു� മേനാേരാഗ�ളാണ്മൂല കാരണം എ�്
േബാ��മാകു�താണ.്* ൈദവീക കാര��െള, മത‐
മേനാേരാഗ�ളായി പരിണമി�ി��. ................. മതപ�ിത�ാർ,
പുേരാഹിത�ാർ തുട�ിയ മേനാേരാഗികെള ചികി�ി�ാൻ
മേനാേരാഗികെള മാ�തേമ ലഭി�ുകയു�� എ�താണ ഭ്ൂമിയിെല
അവ�.

നിന� ന്ീ തെ� ദീപമായിരി�ുക, അഹിംസ, േമാഹ�ള�െട
നിയ��ണം, തുട�ിയ ഉ�ത കാര��െള പഠി�ി� ബു�െനയും
ൈദവമാ�ി!പഴയ രീതിയിൽബു�ൻമട�ി വ�ാൽ !

സദാചാര ശാസ�്തം, െതാഴിൽ ശാസ�്തം, സാ��ിക ശാസ�്തം,
നീതിന�ായ ശാസ�്തം, തുട�ിയ ധർ�ശാസ�്ത�ിെ� ശാഖകെള
കാലഘ��ിെ� ആവശ�മനുസരി�് വ�ാഖ�ാനി�� നൽകിയ
ൈ�ക�ിെനൈദവം ഭൂമിയിേല�അ്യ�ത മ്ുഖ�മായും ഒരു െകാടിയ
പിശാചിെന തളയ�്ാനും നിയ��ി�ാനുംആയിരു�ു.സത�ം മാ�തം
പറയു� ൈ�ക�ിെനയും, അേ�ഹം പഠി�ി� ധർ� ശാസ�്ത
കാര��െളയും ശാസ�്തീയമായി വിശ�സി�ുകയും
അനുകരി�ുകയും െചേ��തതിനു പകരം അേ�ഹ�ിെ�
േപരിൽ മതം ഉ�ാ�ി.ൈദവ�ിെ�യും മനുഷ�രുെടയും ഇടയിൽ
മധ���ാർ ഇ�/ പാടി� എ� ൈ്�ക� സ്ുവ��മാ�ിയതാണ.്
അേ�ഹെ� െകാ�ാെ�ാല െചയത്ു; േശഷം ൈദവമാ�ി!
എ�ിേ�ാ, േപാ� മ്ുതൽ െകാ��നും കപ�ാരും വെര മധ���ാരുെട
വളെര വലിയ നിര! കടു� മതമേനാേരാഗികൾ പാവെ��
ജന�െളയും മതമേനാേരാഗികളാ�ു�ു ... േശഷം െതാ�തിനും
പിടി�തിനുംഅവെരസാ��ികമായി ചൂഷണം െച���ു.

ജന�ൾ മരി�ാലും, മതമേനാേരാഗികളായ ക�വട�ാർ െവറുെത
വിടി�. ശവശരീരെ� കുഴി�ിടു�തിെ� േപരിലും പണം ത�ാൻ
മിടു�രാണ ഓ്േരാേരാമത�ള�െടയുംക�വട�ാർ.
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ആധുനികകാലെ�ആണും െപ��ം െക� മത‐ജാതി‐
രാഷ�്ടീയ മേനാേരാഗികളായയുവാ�ള�െടയും
മുതിർ�വരുെടയുംഏതാനും മേനാേരാഗ�െള
ചൂ�ി�ാ���തഅ്വേരാടു�ൈദവീകമായ
സേ്നഹവാ�ല��ൾെകാ� മ്ാ�തമാണ.്

വ�ത�സത്�ളായ  ഏതാനും മേനാേരാഗ�െള ഒെ�ാ�ായി
വിശകലനം െച�ാം :‐

1.ഈസേ�ശെ�അയ�ാൻ ഉപേയാഗി� ആധുനിക കാലെ�
സമ്ാർ� െ്മാൈബൽ േഫാണുകളിെല വാടസ്ആ്പ സ്േ�ശ�ളിൽ
തെ� ആരംഭി�ു�താണ മ്ഹാഉചിതം. ഒരു കൂ�ം ആള�കൾ
അതിരാവിെല മുതൽ ഇഷട് േദവതകള�െട ചി�ത�ള�ം
വീഡിേയാകള�ം, മ�ര ബു�ിേയാെട മ���വർ�ും �ഗൂ��കളിലും
അയ�� െകാടു�ു�ത് പതിവാ�ിയി���.് �പമുഖരുെടയും
�ഗ��ളിെലയും മതപരമ�ാ� ധർ� കാര��െളയും

സേ�ശ�െളയും സ �ൂത�ിൽ മതജാതിപരമാ�ുകയും
മത�ിലൂെട �പചരി�ി� മ്ത�െള ശരിെവ�ു� കുത��ം
എ�ാ മത�ള�ം (�പമുഖ പുേരാഹിതരും പ�ിതരും
ഉൾെ�െടയു�വർ)പയ���ു�.്

മത�ള�െടയുംഅവയിെല േദവതകള�െടയും
യാഥാർ���െള േനരി� അ്റിയാെതയും,

അേന�ഷി�ാെതയും,ത�ള�െടബ�ു�ള�ാ�
േദവതകള�െടയും മ��ം ചി�ത�ൾ �പചരി�ി�ാനും
പൂജി�ാനുംആരാധി�ാനും ഇറ�ി പുറെ��ിരി�ു�
ആധുനികകാലെ�വിവരേദാഷികെളഎ�െന

ശി�ി�ണെമ�സ്�യം വിശകലനം െചയത്ു പറയെ�;
മഹാനീതിപതിയായൈദവം േകൾ�െ� ....!
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മത േദവതകൾ പലരും െകാടിയ ദുർേ�വതകളാണ,് അവരുെട
പലതര�ിലു� േഫാേ�ാകൾ വാടസ്ആ്പ �്ഗൂ��കളിലും, തനി��ം
മ��ം �പസി�െ�ടു�ു�വർ എ� ഉ്േ�ശേ�ാെടയാണ അ്�െന

െച���െത�്വ��മാ�ണം. ൈദവമായും േദവതയായും
അേനകർ െത�ി�രി�ിരി�ു�ത ദ്ുർേ�വതകെളയാെണ�്
ദുഷ�്പചരണം നട�ിയി� ഈ്യു�വന യ്ാെതാ�ും േനടാനുമി�;
േനടുകയുമി� എ�ത ക്ൂ�ിവായി�ണം. മഹാശ�ിയായ ൈദവം,
സൃഷട്ികളായ മനുഷ�രുെട പരസ��ള�ം േകാ�പായ�ള�ം
ക�ും േക��ം സേ�ാഷി�ു� േകാമാളിയ�.

*േപാലീസ േ്�ഷനുകളിലും ജയിലുകളിലും ചില െപാതു േനാ�ീസ്
േബാർഡുകളിലും ഒെ� വലിയ/�ിരം ക��ാരുെട േഫാേ�ാ
പതി�ാറു�.്* അപകടകാരിയാണ;് സൂ�ി�ണം; *സ�്തീകൾ
�പേത�കം സൂ�ി�ണം, െപ��പിടിയൻ നാ�ിൽ ഇറ�ിയി���*്;
.....എ�ി�െനേയാ, *കാ�ാനി�, ക�ുകി���വർഅറിയി�ണം;
അ�രി��* എ�ി�െനേയാ അറിയി�ാനാണ് േഫാേ�ാ
�പസി�ീകരി�ു�െത�ിൽ,... ഉേ�ശം െവളിെ�ടു�ണം.

അശള്ീല�ള�ം ആഭാസ�ള�മായ ചി�ത�ള�ം വി�ഗഹ�ള�ം
പാ��കള�ം ഒെ� ഏതു തര�ിലു� ആന�വും സേ�ശവുമാണു

നൽകു�െത�ും അറിയി�ണം. സ�യം വിശകലനം െചയത്ു
പറയുക; മഹാനീതിപതിയായൈദവം േകൾ�െ�!

മെ�ാരു കൂ�ർ �പാേദശികമായും േദശീയമായും അ�ർേ�ശീയ
മായുമു� കളി�ാര��ളാവും വാടസ്ആ്പ് വഴിയും മ��ം
ൈകമാറുക.ഏകമഹാശരി എെ�� അ്റിയാൻ �ശമി�ുക േപാലും
െച�ാെത സ��ം ഇഷട്�പകാരം, ശരിെയ�ു േതാ�ു�തും
സേ�ാഷംലഭി�ു�തുമായകാര��ൾഇതുേപാെല െച���ു ....

കു�ികെള ... കുറ�� കൂടി ഗൗരവമു�തും, നി�ൾ�ും
ചു��മു�വർ�ും �പേയാജനകരവുമായ കാര��ളിൽ ഏർെ��ാൽ

.... *ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���ആേരാഗ�ം, ധനം,
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�ാനം, അവസരം, സമയം തുട�ിയവെയ
മഹാഉചിതമായി ഉപേയാഗി�ാൽ തീർ�യായും പുണ�ം
ലഭി�ു�താണ.്അവസര�െള നഷട്െ�ടു�ു�ത ഭ്ാഗികമായി
ശി�കള�െട േശഖരണവുമാണ.്

ഏ�വും കുറ�ത്ചു��മു�വെര ഉപ�ദവി�ാെത ...
അവരുെട ഊർ�വും സമയവും മ��ം പാഴാ�ാൻ
േ�പരി�ി�ാെത കഴിയാൻ �ശ�ി�ണം. *അധിക സമയം
ഉ�വർ, മാതാപിതാ�േളാടും ഇണേയാടും കു�ികേളാടും മ�്
ഉ�വേരാടുമു� കടമകെള പൂർ�ിയാ�ു�തിൽ
പിഴവുകൾ സംഭവി�ി��േ�ാ എ� സ്�യം പരിേശാധി�ണം;
വീഴച്കെളയും േപാരായമ്കെളയും ശ�ിെ�ാ�്
പരിഹരി�ണം. വൃ�രായ മാതാപിതാ�െളയും  മ�്
ഉ�വെരയും ശു�ശൂഷി�ാനും പരിചരി�ാനും, അ�യ�്ും
അ�നും പതിവായി ഒരു ഉ�െയ�ിലും ആ�ാർ�മായി
െകാടു�ാനും, �ശ�ി�ുക. ഉ�വർ ജീവി�ിരി�ുേ�ാൾ
സേ്നഹി�ുകയും ബഹുമാനി�ുകയും പരിചരി�ുകയും
(സഹായി�ുകയും) െച��ക ... തുട�ിയ കാര��ളിൽ
�ശ�ി�ു�വരായി എ�ാവരും ഉയരെ�.* ക�മത�ൾ
�പകാരം മരി��കഴി�് െകേ�മമായി അടിയ�ിര
കർ��ൾ നട�ി കൂടുതൽ പാപ�െള േനടാെത ....
*ജീവി�ിരി�ു�വെരധർ�ശാസ�്തപരമായിസേ്നഹി�ുക.*

കു�ു മുതൽ കു�ി‐യുവജന�ൾ‐വൃ�ർ വെരയു�
വരുെട ഇടയിൽ 'മ�ള�ം മാതാപിതാ�ള�ം'എ� മാനുഷിക
ബ�ം ഉെ��ിലും അവെര�ാം തെ� മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളാണ് ‐
മഹാസത��ിെല ഒരു �പധാന ഘടകമാണത.് അേതസമയം
പലേ�ാഴും മാതാപിതാ�ള�െടയും ഉ�വരുെടയും മുഖഛായ, നിറം,
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ഉയരം, ചില സ�ഭാവ�ൾ തുട�ിയവ മ�ൾ� മ്ഹാഅനു�ഗഹി��

നൽകി െ�ാ�് മാതാപിതാ�െളയും മ�െളയും
ഉ�വെരയും ൈദവം കൂടുതൽ ആന�ി�ി�ാറു�.്
അപൂർ�മായി േവദനി�ി�ാറുമു�.് ജീവാ�ാവ്േനടിയി���
പുണ��ിെ� അളവ,് സമാനത, മഹാനീതിശാസ�്തപരമായ
ആവശ�ം എ�ിവയാണ സ്�ഭാവം പകരു�തായി േതാ�ു�തിെ�
രഹസ�ം. െചറു��ിൽ മ�െള കൂടുതൽ കൂടുതൽ സേ്നഹി�ാൻ
മാതാപിതാ�െള േ�പരി�ി�ു� ഒരു ഘടകം തെ�യാണത.്
മാതാപിതാ�ൾ� വ്യ�ാകുേ�ാൾ, അവെര സേ്നഹി�ാനും
പരിചരി�ാനും ശു�ശൂഷി�ാനും മ�ൾ�് ഉേ�ജക
മരു�ുേപാെല �പേയാജനെ�ടണം; ഉ�വർ�്ചൂ�ി�ാ�ാനും;
പുതിയതലമുറകൾ� പ്ാഠമാവാനും.

ശുചിത�ം, അത�ാവശ�ം, ആവശ�ം, വിേനാദം എ�താവണം
ജീവിത �കമം. മാതാപിതാ�ൾ ഉൾെ�െടയു� ഉ�വേരാട്
െചേ��തായ കടമകെളയും കട�ാടുകെളയും മറ�ും
അവഗണി��ം െകാ�് വാടസ്ആ്പ,് െഫയസ്ബ്ു�,്
തുട�ിയവയിൽ േദവതകള�െടയും ദുർേ�വതകള�െടയും
കളി�ാരുെടയും േഫാേ�ാകള�ം സേ�ശ�ള�ം �പസി�ീകരി

�ാൻ നട�ാൽ, ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളായ
മുതിർ�വർ�ും െചറു��ാർ�ും പാപം
വർ�ി�ുെമ�് സ�യം വിശകലനം െചയത്്
മന�ിലാ�ാം. *അത�ാവശ�േമാ ആവശ�േമാ അ�ാ�
കാര��ളിൽ ഇടെപടു�തും അവയ�്് മുൻഗണന
നൽകു�തും പലേ�ാഴും പാപം പിടി�� വാ�ാൻ ഇടയാ�ും
എ�റി�ാൽന�.്*

ൈദവീക കാര��െള സുവ��മായി അറിയാെത

*അവിെടയും ഇവിെടയും കാണു�തും േകൾ�ു�തും
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ശരിെയ�ു കരുതി �പചരി�ി�രുത.്* മുൻകാല പാപികൾ
അ�െന െചയത്തു െകാ�ുകൂടിയാണ് പാവം
ൈദവ�ിെ�േപരിൽ *അേനകശതം മത�ള��ായത.്*

ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല േദവതകള�െടആവശ�ം,സൃഷട്ി,
�ാനം, �പവർ�നം, തുട�ിയ കാര��െള ൈദവ‐വി�വ
വിശകലനം 8‐ൽ വിശദീകരി�ി���.് ( *www.omsathyam.com* എ�
െവബൈ്സ�ിലും *omsathyam*എ�േ�ാഗിലും ലഭ�മാണ.്).

2. അതിരാവിെല മുതൽ േദവാലയം എ�റിയെ�ടു�
േ��ത�ളിലും പ�ികളിലും, മ��ം, ൈമ�ുകളിലൂെട
ആരംഭി�ുകയും രാ�തി വെര തുടരുകയും െച��� സത്ുതി
ഗീത�ൾ, ബാ� വ്ിളി, മത‐ജാതി‐രാഷ�്ടീയ �പഭാഷണം,
തുട�ിയ മത �പവർ�ന�െള/ േകാ�പായ�െള സ�യം
വിശകലനം െച��ക. മെ�ാരു മത�ിെല ഗാന�െളയും
�പഭാഷണ�െളയും മ��ം യഥാർ�മായും വ��ി
ഇഷട്െ�ടു�ുേ�ാ ? ഒരു േബാംബ ല്ഭി�ുകയും ആരും
അറിയിെ��്ഉറ�ാവുകയും െചയത്ാൽ ഇഷട്മി�ാ�
േദവാലയ�ിനു േനെര വലിെ�റിയു�വരാവും കൂടുതൽ.
ധർ� ശാസ�്തെ�പഠി�ുകയും പാലി�ുകയും െച�ാെത
ജീവി�ു�വരായ മേനാേരാഗികൾ ശ�ി േനടും വെരയും
ഒതു�ി ജീവി�ുകയും സഹി�ുകയും െച���ു

എേ�യു��. ചിലർ എേ�ാഴും ശ�ികൾെ�ാ�്
ഇഷട്മി�ാ�വെയ േതാ�ിയേപാെല എതിർ�ു
െകാ�ിരി�ും. മി� രാജ��ളിെലയും തീ�വവാദ
�പവർ�ന�ള�െടപി�ിെലപരസ�മായ രഹസ�ംഅതാണ.്
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ശബദ്ശ��ം ഉ�ാ�ു� മത‐രാഷ�്ടീയ‐മേനാേരാഗി
കെള ഉപേദശി�ാൻ �ശമി�ാേലാ :‐ "മ�ായ ഭൂമിയിൽ
സമസത് ജന�ൾ�ും മ��� ജീവികൾ�ും
അവകാശ�െളയും അധികാര�െളയും നൽകിയി��
�ത് ഭൂമി (ൈദവം) തെ�യാണ.് *ഭൂമിയിെല
വസത്ു�െള േതാ�ുേ�ാെല ഉപേയാഗി�ാൻ
ജന�ൾ�ും മ��� ജീവികൾ�ും അവകാശ�ള�ം
അധികാര�ള�ം ഇ�. പ�ികൾ�ും മൃഗ�ൾ�ും

മനുഷ�ർ�ും *വായിലൂെടയും മൂ�ിലൂെടയും,*
ൈകകാലുകൾ കൂ�ിയടി��ം മ��ം ശബദ്ം ഉ�ാ�ുവാനു�
ശ�ി ലഭി�ി���.് ആനയ�്ും സിംഹ�ിനും മ��ം വലിയ
ഉ��ിൽ ശബദ്ം െവയ�്ുവാനു� ശ�ി ലഭി�ി���;്
എലി�ും പൂ�യ�്ും  േപാ�ിനും നീർ�ുതിര�ും മ��ം
താരതേമ�ന കുറവാണ.് ആവശ��ിനു മാ�തം ശബദ്ം
െവയ�്ാനും, അനാവശ�മായി ഉ��ിൽ ശബദ്ം
െവയ�്ാതിരി�ാനും മ��� ജീവികൾ �ശ�ി�ു�ു�.്
േഹാറൺ, ൈമ�,് സപ്ീ�ർ തുട�ിയ *മാധ�മ�െള
അഥവാ വസത്ു�െള ഉപേയാഗി�്വലിയ ഉ��ിൽ
ശബദ്ം െവയ�്ു�ത മ്നുഷ�ർ മാ�തമാണ.്* മ�ിൽ
മഹാലയി�ി��� നിയമ�െള മനുഷ�ർ�ു െവളിെ�ടു�ു

േ�ാൾ, ശാസ�്ത സാേ�തിക വികസന�ളിലൂെട

ലഭ�മാ�ിയി��� വസത്ു�ൾ, ഭ�ണം, വസ�്തം,
വാഹന�ൾ, െമാൈബൽ േഫാൺ തുട�ിയ അന�മായ

ആന��െള ഉപേയാഗി�ുേ�ാൾ, ധർ�
ശാസ�്തപരമായ നിബ�നകള�ം മ� ന്ൽകു�ു�.്
അതായത മ്�ിെല വസത്ു�െള എ�െനെയ�ാം
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ഉപേയാഗി�ണം,എ�െനെയ�ാം ഉപേയാഗി�� കൂടാ
എ�ി�െനയു� നിയമ�ള�ം മ�ിലു�;് മ�ിെല
വസത്ു�െള ഉപേയാഗി�ു�വർ�് മ�ിെ�
നിയമ�െളപാലി�ുവാനു�ബാ��തകള�മു�.്"

"ഭൂമിയിെല ജീവിത കാര��െള േതാ�ിയതു േപാെല
വിശ�സി��ം, േതാ�ിയതു േപാെല നിയമ�െള ഉ�ാ�ിയും,
*േതാ�ിയതു േപാെല ജീവി�ാൻ മനുഷ�ർ� അ്വകാശവും
അധികാരവും ഇ�. സ�യം ജനി�ുേ�ാഴും സ��മായി
എെ��ിലും സൃഷട്ി�ുേ�ാഴും മാ�തമാണ അ്തിെന�ാമു�

അവകാശവുംഅധികാരവും ഉ�ാവുക."*

*മനുഷ�നും ൈദവ�ിനും* ഇടയിൽ മധ��െര െവയ�്ാൻ
പാടി�; കു�ു�േളാട ഇ്ടെപടാൻ ൈദവ�ിന മ്ധ��െര
േവ�; മാതാപിതാ�േള�ാൾ 100 മട� സ്േ്നഹ വാ�ല��ൾ

നൽകു� മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ൈദവേ�ാട്
ഇടെപടാൻ കു�ു�ൾ� (്മനുഷ�ർ�)് മധ��െര േവണെമ�്
പറയു�ത ല്�ാകരമാണ;് മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
ൈദവെ� അപമാനി�ലാണ.് *'ൈദവകാര��െള� േപരിൽ

േദവാലയ�ളിൽ ഉപേയാഗി�ു�ൈമ� മ്ാധ�മം /മധ��ൻ
ആണ;് ധർ�ശാസ�്തംഅനുവദി�ു�ി�. പുേരാഹിതൻ, വഴിപാട,്
�പസാദം,ആചാര�ള�ംഅനുഷഠ്ാന�ള�ം,യ�ം, മത�ഗ�
പാരായണം, മത�പഭാഷണം, വാടസ്ആ്പ വ്ഴിയും മ��മു�
മതമേനാേരാഗ‐�പചരണം, തുട�ിയവയും മാധ�മം /മധ��ൻ
ആെണ� ത്ിരി�റിയണം.'* േദവാലയം എ� േപരിൽ മനുഷ�ർ

നിർ�ി�ു� മ�ിര�ള�ം ഭാഗികമായി മാധ�മം/മധ��ൻആണ.്
മാ�തമ�; മനുഷ�രുെട ൈദവീകമായ ആവശ��ൾ�ു േവ�ി
ൈദവ�ിെ� വീട എ്� അർ��ിലു� േദവാലയെ�,
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ൈദവ�ിെ� ഇഷട്മായ *'മ�ിൽ മഹാലയി�ി��� ധർ�
ശാസ�്ത �പകാരം നിർ�ിേ��തു�.് ധർ� ശാസ�്ത
�പകാരം നിർ�ി�ി��� ഒരു േദവാലയം േപാലും ഭൂമിയിൽ
ഇ�.'* www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിെല ൈദവ വി�വ
വിശകലനം‐8ലും മഹാ�ഗ��ിലും വിശദീകരി�ി���.്

3. േദവാലയ�ളിൽ, മനുഷ�ർ� മ്ാ�തമ�;
ൈദവ�ിനും �പേവശനം നിേഷധി�ു�മതജാതി‐

രാഷ�്ടീയ‐േദശ‐മേനാേരാഗികൾ ഉ�.്

അേനകം േദവാലയ�ളിലും �പേദശ�ളിലും അന�മത�ർ�ു

�പേവശനം ഇെ�� മ്തമേനാേരാഗികൾ ൈപശാചിക നിയമ�െള

ഉ�ാ�ിയി���തിെന മ�ിെ� നിയമ�ൾ 'അഥവാ മ�ായ
ൈദവം' പു�ി�ു�ത മ്ത‐ജാതി‐രാഷ�്ടീയ മേനാേരാഗികൾ
മന�ിലാ�ു�ത ന്�താണ.് ൈദവ�ിെ� അംശം കൂടിയായ
ശരീരെ� ധർ� ശാസ�്ത വിരു�മായി മതമേനാേരാഗികൾ
തടയുേ�ാൾ, ൈദവ�ിന �്പേവശനം നിേഷധി�ു� ഏ�വും

െകാടിയ കു��ളിൽ ഒ�ാണ്നീചർ െച���ത്... അവർ
െച���ത എ്െ�� അ്വർഅറിയു�ി�. ലളിതമായ ഉദാഹരണം :‐
മനുഷ�ൻ, പശു, പ�ി, പ�ി തുട�ി ഏെതാരു ജീവിയുെടയും
ശവശരീരെ� വ�ത�സത് മതജാതി‐േദവാലയ�ള�െട
ഉ�ിേലാ പുറേ�ാ കുഴി�ി�ാലും; ൈദവ�ിെ� അംശം
കൂടിയായ ശരീരെമ� മ�,് മേ�ാടു േചരു�താണ.്
അേതസമയം ൈദവാംശ�െളയും തദ�ാരാ ൈദവെ�യും
നി�ി�ു� അ�രം ൈപശാചിക �ാന�ളിൽ
ൈപശാചികത ഏെറയു�വർ മാ�തേമാ കൂടുതലാേയാ
വിരാജി�ു� വിധം മഹാവിളയാടൽ മഹാഒരു�ിയി���.്
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മഹാനീതിശാസ�്തവുമായി ബ�െ�� മഹാകാര��െളയും
മത‐ജാതി‐രാഷ�്ടീയ മേനാേരാഗികൾ അറിയു�ി�.
ൈപശാചിക�ാന�ളിൽ നിര�രം നട�ു� അപകട�ള�ം
കലഹ�ള�ം അരുംെകാലകള�ം സാ��െ�ടു�ു� സത�മാണത.്
ഫല�ിൽ, മേനാേരാഗികൾ�് മഹാഅനുവദി�ി���
ശി�ാലയ�ളാണ �്പശസത് േദവാലയ�ൾ !

4. *ജനനമരണ�െള ചട�ുകളാ�ാൻ ഉൾെ�� വ��ി�ു
കഴിയു�ത� എ�തു േപാലും തിരി�റിയാെത മത‐ജാതി‐
രാഷ�്ടീയ‐വർ�‐േദശ മേനാേരാഗികൾജീവി�ു�ു.*

ഏ�വും ഹ�സ�മായി കുറി�ാം :‐ ജനനം, മരണം എ�ിവ വ��ി
െച��� കാര��ള�. വ��ിയുെട ജീവിത�ിെല അതി�പധാന
�ളായ ര�് സംഭവ�ളാണവ. ഏെതാരു വ��ിയുെടയും
ജീവിത�ിെല ധർ�ശാസ�്തപരമായ ഏക ചട� *്വിവാഹമാണ.്*
(െപൺകു�ിയുെട മുഖ� ര�കർ�ാവ വ്രെ� ൈകകളിേല�്
വധുവിെ�ൈകകെള േചർ�◌ുവയ�്ു�ലളിതമായചട�ാണത)്.

*ജനനമരണ�െള ചട�ുകളാ�ാൻ ഉൾെ�� വ��ി�ു
കഴിയു�ത� എ�തിൽ നി�ും അവെയ ചട�ുകളാ�ി�ൂടാ
എ� മ�ിെ� നിയമവും വ��മാണ.്* മാ�തമ�, *മരണാന�ര
കാര��െള പറ�ുെകാ� വ്��ികെള ഭയെ�ടു�ി ജീവി�ു�
മത‐ജാതി പുേരാഹിത�ാർ�ു� താ�ീതും അതിലു�.്*
ജനി�ി��ളളത് ജീവി�ാൻ ആെണ�ും, ജീവി�ുകയാണ്
െച���െത�ും, സാത�ികമായി� ജ്ീവി�ുകേയ േവ�ൂ എ�ും
*മരി�ു�തും ശവമട�ലും വ��ിയുെട വിഷയമ�ാെയ�ുമു�
പാഠം മ� ത്രു�ു�.്* മതപുേരാഹിതേ�ത ഉ്ൾെ�െടയു� (ശവ)
ശരീര�െള മ�ിന് മട�ി നൽകുകേയ േവ�ൂ.
*ശവശരീരെ� വ�ത�സത് മത�ളിെല ആചാര�ള�ം
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അനുഷഠ്ാന�ള�ം �പകാരം അ�ാനമാടു�ത അ്ധമമായ
കളിയാണ.്* ശവശരീരെ� ഉപേയാഗി��ം ജന�െള

കളി�ി�ുകയാണ;് കബളി�ി�ുകയാണ;് വിശ�ാസ വ�നയിലൂെട
സാ��ിക ചൂഷണെ� എള��മാ�ുകയാണ.് *മഹാ�പപ�
�ിെ� സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���
മഹാശാസ�്ത നിയമ�ള�ം സംവിധാന�ള�ം �പകാരം ആന��െള
വർ�ി�ി�� ജീവി��െകാ�,്* അധമ�ള�ം അസംബ��ള�മായ
മതവിചാര�െള വസത്ുതകളാെണ�ും അത�ാവശ��ളാെണ�ും
െത�ി�രി��ം �പചരി�ി��ം മത�ള�െടയും മതൈദവ�ള�െടയും

നാമ�ിൽ, *മത�ൾെ��ാം അതീതവും സത�വും
മഹാശാസ�്തപരവുമായൈദവെ�നി�ി�ുകയാണ*്.

ശവശരീരം ഏെത�ിലും മത�ളിെല ഏ�വുമധികം ഉയർ�
ആചാര�േ�താേണാ, മതപുേരാഹിതേ�താേണാ, �പധാനമ��ിയു
േടതാേണാ, മത‐ജാതി �പ�ാന�ൾ�് വഴിെ�ടാ�വരുേട
താേണാ, നിരീശ�രവാദിയുേടതാേണാ, െത�ാടിയുേടതാേണാ, മ���
ജീവികള�േടതാേണാ എ�ത്വിഷയമാ�ാെത *മ�,് മ�ിെ�
നിയമ�ൾ �പകാരം മ��െകാ� സ്ൃഷട്ി�ുകയും, ജീവിതകാല�്
മ�ിെ� നിയമ�ൾ �പകാരം മഹാഭരി�ുകയും, മ�ിെ�
നിയമ�ൾ �പകാരം മരി�ി�ുകയും െചയത് ശരീരെ� മ�ിൽ
ലയി�ി�ു�ു. ശവശരീരെ� മ�ിന മ്ട�ി നൽകിയിെ��ിൽ,
മ�ിെ� (മൂലക�ളിലു�) നിയമ�ൾ �പകാരം ശവശരീരം ചീ�ു
നാറു�താണ,് മ�ിെ� നിയമ�െള തടയാൻ
മതപുേരാഹിത�ാരുെട കുശുകുശു മ���ൾ�ു കഴിയു�ത�.*
മ��വും ഭ�ണവും മ��ം േകടാവാെതയും ചീ�ു നാറാെതയും
ഐസെ്പ�ിയിൽ അഥവാ ശീതീകരി�് സൂ�ി�ുേ�ാെല
ശവശരീരെ� സൂ�ി�ാനാവുെമ�ു പറയുേ�ാൾ, മ�ിെ�
നിയമ�ൾതെ�യാണ �്പവർ�ി�ു�ത.്

ഏെതാരു ജീവിയുെടയും �പത�� ൈദവമായ
സ��െമേ�ാണമു� ശരീരം, സ�യം ശരീരെ�
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സൃഷട്ി�ി���ത മ്�ിെല മൂലക�ൾ െകാ�ാണ.് മ�്
മേ�ാടു േചരു�ു. മ� അ്ഥവാ മ�ായ ശരീരം, മ�ിെല
വസത്ു�െള ഉപേയാഗി� സ്�യം ശരീരെ� സൃഷട്ി�ു�ു.
പാലും പഴ�ള�ം ധാന��ള�ം പ��റികള�ം ഇല�റികള�ം
മ��മാംസാദികള�ം മു�യും ഉൾെ�െട എ�ാ ഭ�ണ
സാധന�ള�ം എ�ാ ജീവികള�ം ഭ�ി�ുേ�ാഴും ശരീരെമ�
മ�് ശരീരെമ� മേ�ാടു േചരുക തെ�യാണു
സംഭവി�ു�ത.് മ��ം ഭൂമിയും ശരീരവുമായ ൈദവ�ിെ�
അംശ�ളാണ എ്�ാ ശരീര�ള�ം. അതുെകാ� ഭ്ൂമിയിൽ
എവിെടയും (എ�ാ മ�ിലും) ശരീരവും ശവശരീരവും ലയി��
േചരു�താണ.്

ജീവി�ിരി�ു�വർ മ��മാംസാദികൾ ഭ�ി�ു�തു
േപാെലയും മു� വ്��മാ�ിയതു േപാെലയും; മനുഷ�ൻ,
പശു, പ�ി, പ�ി തുട�ി ഏെതാരു ജീവിയുെടയും
ശവശരീരെ� മ��� ജീവികൾ ഭ�ി�ാലും ഇെ��ിലും;
ഭൂമിയിൽ എവിെട കുഴി�ി�ാലും; ക�ി�ാലും; തുറ�ായ
�ല�ളിൽ നിേ�പി�ാലും; വ�ത�സത് മതജാതി‐
ജീവികള�െട ഭവന�ളിേലാ േദവാലയ�ളിേലാ ‐ഉ�ിേലാ
പുറേ�ാ ‐കുഴി�ി�ാലും; ൈദവ�ിെ� അംശം കൂടിയായ
ശരീരെമ�മ� (്ശരീരെമ�) മേ�ാടു േചരു�താണ.്

ലളിതമായ േമ�ടി പാഠ�െള അവഗണി�� ജീവി�ു� മത‐
ജാതി‐രാഷ�്ടീയ ജീവികൾ�് മേനാേരാഗമേ� ...
തീർ�യായുംആണ.്
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5. *ഭ�ണ േനായ�ുകൾ അധമമാണ,്*
മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ു�ു. ( Extracted from
ൈദവ‐വി�വ വിശകലനം ‐2, available @
*www.omsathyam.com* )

*േനായ� എ്� േപരിലും മ��ം ഭ�ണം കഴി�ു�തിെന
നിയ��ി�ു� നിയമ�ൾ ഇ�െ�മത�ളിെല�ാം ഉ�.്*
അവെയാ�ും യഥാർ��ിൽൈദവീകമ�.

വിശദീകരി�ാം :‐ മഹാശ�ിയായൈദവം, കു�ു�ളായ
ജീവികെള ഭാരെ�ടു�ാെതയും സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത
���െ� ലഭ�മാ�ിയും, ആന�ി�� ജീവി�ുവാൻ
മഹാഅനു�ഗഹി�ി���.് ഭ�ണ ആന�െമ�ത �്പഥമവും
ആന��ളിൽ സർ� �പധാനവുമാണ.് ജനനം മുതൽ മരണം
വെരയു� മുഴുവൻ കാലഘ��ിലും എ�ാ ജീവികൾ�ും
അ�െന തെ�യാണ.് ഭ�ണസാധന�െള പാകംെചയത്്
ഭ�ണ ആന�െ� വർ�ി�ി�ാൻ മനുഷ�െര
മഹാഅനു�ഗഹി�ി���.്

ബഹുവിധ ഭ�ണ�െള രുചി�് ആസ�ദി�ുകയും
ആന�ി�ുകയും െച���ത് മനുഷ�രാെണ�ിലും,
ഭ�ണവുമായി ബ�െ�� അതി�പധാന�ളായ ശാരീരിക
�പവർ�ന�ൾ െച���ത് ൈദവമാണ.് ഭ�ണ
സാധന�െളയും മരു�ുകെളയും മ��ം ദഹി�ി�ുകയും,
മനുഷ�ന് ആവശ�മായ ശ�ികെള നൽകുകയും
ശരീര�ിെല േകാശ�െളയും അ�ികെളയും മ��ം
നിർ�ി�ുകയും െച���ത ൈ്ദവമാണ;് േരാഗമു�ിയും
�പതിേരാധ�ള�െമ�ാംൈദവ�ിെ� �പവർ�നം െകാ�ാണ.്



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 769

വിസർ�നവുമായി ബ�െ�� �പവർ�ന�െളയും
ൈദവം തെ�യാണ െ്ച���ത.് മനുഷ�െ� ജനനം മുതൽ
മരണം വെരയു� ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ‐സദാസമയവും ‐
ശ�സനെ�യും ഹൃദയ �പവർ�ന�െളയും കൂ�ിയിണ�ി

െ�ാ�് ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
മഹാനിർ�ഹി�ുകയാണ.് തെ� കു�ു�ളായ ജീവികെള
ഭാരെ�ടു�ാെതയു� മഹാവാ�ല� മാണത.് �പസത്ുത
മഹാവാ�ല��ിെ� അളവ് അ�ം േബാ��മാവാൻ,
ശരീര�ിെല ര� ഓ�വും, ദഹന �പ�കിയകള�ം, ദഹന
രസ�ള�െടയും നാഢീഞര�ുകള�െടയും േകാശ�ള�െടയും
അ�ികള�െടയും നിർ�ാണവും �പവർ�നവുെമ�ാം
സ�ത�േബാധ േ�ാെട മനുഷ�ൻ െച��� കാര��ളായി�്
സ��ി�ാൽ മതിയാകും; അ�െനയായാൽ, ജീവികള�െട
െയ�ാം ജീവിതം മുഴ ‐ുനരകമാവു�താണ.്

മഹാശ�ിയായ ൈദവം, മനുഷ�െ� ശരീര�ിെല എ�ാ
�പവർ�ന�െളയും എ�ായേ്�ാഴും മഹാനിർ�ഹി�ു
േ�ാഴും, അന��ളായ ഭ�ണ രുചികളിലൂെടയും ദഹന
സംതൃപത്ികളിലൂെടയും മനുഷ�ർെ��ാം ആന��െള
േലാഭമി�ാെത നൽകു�ു�.് വിശ���ാ�ുക,
ദാഹി�ി�ുക, ഛർ�ി�ാനും തു�ാനും ചുമയ�്ാനും
മൂ�തവിസർ�നം െച�ാനും മലവിസർ�നം െച�ാനും
േതാ�ി�ി�ുക, വിസർ�നെ� നിർ�ഹി�ു�േതാെട
േരാഗമു�ി െപെ�� ല്ഭി�ു�തുേപാെലയു� ആശ�ാസം
െകാടു�ുക,തുട�ിയകാര��െള മഹാശ�ിയായൈദവം
െച���ത മ്നുഷ�ർ�ു േവ�ിയാണ;് മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം, മനുഷ� ശരീര�ിെ� �പവർ�ന�െള സദാ
നിർ�ഹി�ുകയും നിയ��ി�ുകയും െച���തിെ�
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ഭാഗമാണ.് ൈദവ വി�വ വിശകലനം 7‐ൽ ജീവാ�ാവിെന
വഹി�ു�തായ ശരീരം �പത��‐ൈദവമായി
�പവർ�ി�ു�തും ജീവാ�ാവിെന മഹാഭരി�ു�തും
ഉൾെ�െടയു�ബഹുവിധകാര��െളവിശദീകരി�ി���.്

മഹാശ�ിയായ ൈദവം, മഹാവാ�ല�േ�ാെടയും
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരവും, 'മനുഷ�ർ�ു േവ�ി', മനുഷ�
ശരീര�ിന് ആവശ�മായ �പവർ�ന�െള സദാ
നിർ�ഹി�ുകയും നിയ��ി�ുകയും െച���തിൽ
സേ�ാഷം �പകടി�ി�ിെ��ിലും, ഭാരെ�ടു�ിെയ� ശ്ാസ�്ത
പരമായി വാദി�ുവാൻയാെതാരാൾ�ും കഴിയു�ത�.

മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും
മഹാവാ�ല�വുമായ ൈദവ�ിന മ്നുഷ�രുെട ന�ി �പകടന�െള

ആവശ�മി�. എ�ാൽ *ൈദവ�ിെ� �പവർ�ന�ൾ�്
തട�മു�ാ�ാെത �ശ�ി�ുവാനു� മര�ാദ മനുഷ�ർ
കാേ��തു�.്* അന�മായ ഭ�ണ രുചി /ആന�െ�
നൽകു�തിനാൽ, ൈദവം മനുഷ�െര ഭാരെ�ടു�ാെത,
മഹാവാ�ല�േ�ാെട മഹാ‐കരുതുകയാണ.്ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു� ശ�ികെള സാത�ികമായി� ഉ്പേയാഗി� ഭ്�ണെ�
േനടുകയും ഭ�ി�ുകയും േവണം; ഭ�ണ ആന�െ�
�ശ�ി�ാെത ഭ�ി�ു�വർ�ും ഭ�ണ ആന�െ�
നൽകുവാൻ മഹാവാ�ല�വുമായ ൈദവം മഹാ�ശ�ി�ു�ു�.്
ശരീര�ിെല ര� ഓ�വും, ദഹന �പ�കിയകള�ം, ശരീര വളർ�യും
ഒെ� തനിെയ �പവർ�ി�ുെമ� വ്ാദി�ുവാൻ നിരീശ�രവാദി�ും,
മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ാൻ മതവിഴു��കെള െകാ�്
ജീവി�ു�ത�ി��കാർ�ും (മത പുേരാഹിത�ാർ�ും)കഴിയു�ത�.
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((ൈദവം വിശ���ാ�ുേ�ാൾ, മനുഷ�ന്വിശ�ു�ു,
വിശ�ുേ�ാൾ തി�ണം. വിശ� ഉ്�ാ�ു�ത ൈ്ദവംആകയാൽ,
ഒരാൾ വിശ�ി� ഭ്�ണ�ിനു േവ�ി മ���വേരാട യ്ാചി�ാൽ,
ൈദവവും കാരണ�ാരനും കാരണ�ാരിയും ആവു�താണ.്
അ�ദാനം മഹാദാനം ആവു�ത അ്�െനയാണ.് ഭ�ണ�ിനു
േവ�ി യാചി�ു� മുതിർ�വർ� പ്ാകം െചയത് ഭ�ണെ�
ഭി�യായി�� നൽകുേ�ാൾ, സാധി�ുെമ�ിൽ ധർ� ശാസ�്ത
വിശകലനം െച�ണം; നിർ��മ�. ഭി� െകാടു�ു�യാൾ�്
പാപം ഉ�ാകു�ി�; എ�ാൽ ഭി� യാചി�ു�യാൾ� പ്ാപം
ഉ�ാവാതിരി�ാേനാ, പാപം കുറയാേനാ �പവർ�ി�ുേ�ാൾ ഭി�
െകാടു�ു�യാൾ� പ്ുണ�ം വർ�ി�ു�താണ.് ഉദാഹരണ�ിന,്
ആേരാഗ�വും, ഭ�ണം പാകംെച�ാനു� സൗകര��ള�ം ഉ�വർ
ഭി�യാചി�ാൽഅരി െകാടു�ുക, േചാറ െ്കാടു�രുത;് വിശ�ിനു
ഭ�ണം യാചി�ുേ�ാൾ "പാകംെചയത് ഭ�ണം" െകാടു�ുക.
ഭി� െകാടു�ു�തും െകാടു�ാെത യിരി�ു�തും
ഏെതാരാള�െടയും വ��ിസ�ാത���െ� സംബ�ി�ു�
വിഷയമാണ;് ഭരണകൂടം വ��ിെയ ഭാരെ�ടു�രുത.് യാചകെര
മടിയ�ാരും അലസ�ാരുമാകാെത മഹാസംര�ി�ുവാനായി���

ൈദവ�ിെ� മഹാവാ�ല�െ�, സാത�ികമായി� െ്ചേ��തു�;്
�കൂരമായ വചന�െളെ�ാ� യ്ാചകെര േവദനി�ി�ാൽ പാപം
കി���ത് യാചകാവ� ഉ�ാവാൻ ഒരു കാരണ�ാരായ
(ജന�ള�െട ദാസരായ) ഭരണാധികാരികൾ�ാണ.് വിശ�ിന�ാെത
യാചി�ു�വെര, അസാധാരണമായ സാഹചര��ൾ ഇെ��ിൽ,
ജന�െള�ാം അവഗണി�ുകേയാ, ഓടി�ുകേയാ േവണം;
അ�രം യാചകെര പരിഗണിേ��ു�ത (്ജന�ള�െട ദാസരായ)
ഭരണാധികാരികളാണ.് എ�ാൽ ധർ�ശാസ�്തപരമായ

ഭരണസ��ദായ�ൾ സമൂഹ�ിൽ  ഇ�ാ� �ിതി�,് ൈദവ‐
വി�വം വെര കാ�ിരി�ുകേയ നിർ�ാഹമു��; അെ��ാൽ
മാനുഷികമായ ഊ�െ� ധർ�ശാസ�്തപരമായി� �്പകടി�ി�ാൻ
ജന�ൾ�ക്ഴിയണം.))
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മനുഷ�ർ�ു േവ�ി, മനുഷ� ശരീര�ിന്ആവശ�മായ
�പവർ�ന�െള സദാ നിർ�ഹി�ുകയും നിയ��ി�ുകയും
െച��� ൈദവ�ിെ� േജാലികൾ� ത്ട�മു�ാ�ാെത
�ശ�ി�ുവാനു� മര�ാദ മനുഷ�ർ കാേ��തു�്എ�
വിശദീകരണം തുടരു�ു. (ൈദവം) വിശ��ം ദാഹവും
ഉ�ാ�ുേ�ാൾ, മനുഷ�ർ വ��ിസ�ാത���േ�ാെട ഭ�ണ
പാനീയ�െള രുചി� ആ്സ�ദി��െകാ� വ്ിശ�ിനും ദാഹ�ിനും
ആന�കരമായ പരിഹാരമു�ാ�ാൻ,ശാസ�്തനിയമ�ൾ �പകാരം
ൈദവം ആവശ�െ�ടുകയാണ.് ജീവി�ു�ത്ആന�ി�ാനാണ;്
ത�ള�െട ആന��ി�ായി�്മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു� എ�ാ
ജീവികള�ം അവർെ��ാം േവ�ി ഭ�ണ പാനീയ�െള
കഴി�ുകയും െച���ു. മനുഷ�ർ�ു േവ�ി, മനുഷ� ശരീര�ിന്
ആവശ�മായ �പവർ�ന�െള സദാ നിർ�ഹി�ുകയും
നിയ��ി�ുകയും െച��� ൈദവ�ിെ� േജാലികൾ�്
തട�വുമി�; തട�മു�ാ�ിയാൽ ൈദവനി�യാണ.് െപാതുവായ
വസത്ുതയാണ;് എ�ാ മനുഷ�രും ജനനം മുതൽ മരണം വെര
നിര�രംപാലിേ��തുമു�.്

സർജറി, േരാഗം, ചികി� തുട�ിയ അവസര�ളിൽ വായിലൂെട
ഭ�ണം കഴി�ു�തിന സ്ാധി�ാെത വരുേ�ാൾ, മൂ�ിലൂെടയും
മ��ം കുഴലി� ഭ്�ണെ� �ദാവക രൂപ�ിൽ െകാടു�ു�ത്
എ�ാവരുെടയും ആവശ�മ�; അഥവാ െപാതുവായ വസത്ുതയ�.
ഒരു ചിലർ� മ്ാ�തം ഭൗതിക ശാസ�്ത പരമായി ആവശ�മാ�ു�
സ�കാര�മാണത.്

ഭൗതിക ശാസ�്ത /ൈവദ� ശാസ�്തപരമായ കാരണ�ളാൽ
'സ�കാര�മായ ഭ�ണ നിയ��ണം' െച��േ�ാൾ ൈദവനി�യി�;
എെ��ാൽ ഭൗതിക ശാസ�്തെമ�ത,് "ൈദവ�ിെ� മഹാ�ാന
മാകു� മഹാശാസ�്തിെ� അംശവും, മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി
ശാസ�്തവും, ഒ�ാമെ�േവദവുമാണ.്"
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ശരീര�ിന് ആവശ�മായ �പവർ�ന�െള സദാ
നിർ�ഹി�ുകയും നിയ��ി�ുകയും െച���തിന്
ജീവികെള�ാം ഭ�ണം കഴി�ണം എ�ിരിെ�,
ബു�ിശ�ി, ഓർ�ശ�ി, തുട�ിയവ അധികമായി ലഭി�
മനുഷ� ജീവി മാ�തം ഒരു ചിലരുെട അധമമായ മത‐ആ�ീയ
ചി�ാഗതികെള ശരിെയ�ു െത�ി�രി�്ൈദവ�ിെ�
േപരിൽ ഭ�ണ നിയ��ണം െച���ത് കടു�
ൈദവനി�യാണ.്

മത�ഭാ�ുകെളയും മ��ം വിഷയമാ�ാെത, ൈദവം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� വ��ിസ�ാത��� �പകാരം
ത�ൾ� േ്താ�ുേ�ാെലെയ�ാം 'സ��മായ (സ�കാര�മായ)'
ഭ�ണ നിയ��ണം െച��േ�ാഴും ൈദവനി�യു�,് കടു�ത്
അെ�േ�യു��. എ�ാൽ, സ�കാര�മായതിെന ന�െത�ു
വിേശഷി�ി�ുകേയാ, മ���വരും െച�ണെമ� ആ്ഹ�ാനം
െച��കേയാ, ആവശ�െ�ടുകേയാ, നിർ��ി�ുകേയാ
ഒെ� െചയത്ാൽ ൈദവനി�യുെടയും പാപ�ിെ�യും
ൈദവ ശി�കള�െടയും അളവ �്കേമണ വർ�ി�ു�താണ.്
മത പുേരാഹിത�ാരും മ��ം പാപ�ള�ം ൈദവ ശി�കള�ം
വാരി�ൂ���ു�.്

അ�ാനവും അവിേവകവും ദുസ�ാർ��ള�ം മ��ം നിമി�മാണ്

വളെര േപർ പടുകുഴിയിൽ െപ�ിരി�ു�ത.് "അ�ാനം
കാരണമായൈദവ ശി�കള�െട" കാര��ിൽ, ഭൂമിയിെല�ും മായ
�പത��മാവുകയും ൈദവ‐വി�വം ആരംഭി�ുകയും െച���തു
വെര മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും
മഹാവാ�ല�വുമായ ൈദവം "മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു�
�പേത�കമായഇളവുകെള"അനുവദി�ു�താണ.്
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പകൽ സമയ�്ഭ�ണ പാനീയ�െള കഴി�ാെത
േനായ�്എ� േപരിലും മ��മു� അനുഷഠ്ാന�െള
പിൻപ��കയും,അതൈ്ദവീകമാെണ�ു െത�ി�രി�ുകയും
െച��� മൂഢെര തിരു�ാനായി� *്കടു� വായന്ാ�െ�*
നൽകി ൈദവം ശി�ി�ു�ു�.് *വായന്ാ��ിനു പകരം
േറാസാ��വ,് മു���വ് എ�ിവകള�െട സുഗ�െ�
നൽകിയിരു�ു െവ�ിൽ,* േനായ� ൈ്ദവീകമാെണ�ു
�പചരി�ി�ാൻ മൂഢ�ാർ കൂടുതൽ
ആേവശെ�ടുമായിരു�ു !

മ�ിെല വസത്ു�ളിൽ മഹാലയി�ി�ി��� ന��നശ�ി
കളിലൂെട മഹാശ�ിയായ ൈദവം മഹാനിർ�ഹി�ു�
മഹാശു�ീകരണ െ���ി �ഗാഹ�ം ഉ�ാകു�േതാെട
അേനകം മൂഢവിശ�ാസ�ൾ മ�ടിയു�താണ.്
ഉദാഹരണ�ിന;് മലം, മൂ�തം, തുട�ിയ മനുഷ�
വിസർ���ൾ�്ബിരിയാണിയുെട മണവും രുചിയും
(ൈദവം) നൽകിയാൽ, മനുഷ�ർ ക�ൂസുകെള
ഉ�ാ�ു�ത�; ത�ള�െടയും മ���വരുെടയും മലെ�
ഭ�ി�ു�താണ!് വളർ�ു മൃഗ�ൾ ഉൾെ�െടയു�അന�
ജീവികള�െട വിസർ���ൾ� ബ്ിരിയാണിയുെടയും മ��ം
മണവും രുചിയും (ൈദവം) നൽകിയാൽ, അവയുെട
വിസർ���ൾ� േ്വ�ിഅവെയ മനുഷ�ർ വധി�ുകയും,
േനടാനായി� മ്നുഷ�ർ മ�രി�ുകേയാ ത�ിലടി�ുകേയാ
െച��ം!
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ഭ�ണ നിയ��ണെ���ി േഭാഷ��േളാെട
വാചാലരാകു�വർ, *ശരീര�ിെല �പവർ�ന�െള
മഹാഭരി�ു� ൈദവം, വിശ��ം ദാഹവും മാ�തമ�;*
*ഛർ�ി�ാനും തു�ാനും ചുമയ�്ാനും
മൂ�തവിസർ�നം െച�ാനും മലവിസർ�നം
െച�ാനും (ൈദവം) േതാ�ി�ി�ു�ുെ��തും*
വിസർ�നെ� നിർ�ഹി�ു�േതാെട േരാഗമു�ി
െപെ�� ല്ഭി�ു�തു േപാെലയു� ആശ�ാസെ�
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�എ�ാ ജീവികൾ�ും (ൈദവം)
െകാടു�ു�തും സ�യം വിചാരണ െച�ണം.*
ഭ�ണെ� നിയ��ി�ാൻ ത�ാറാകു�തുേപാെല
വിസർ�ന�െള നിയ��ി�ു�തിലും േകമ�ം
കാ�ണം. ലളിതമായി പറ�ാൽ, *(ൈദവം) പകൽ
സമയ�് വിശ�് ഉ�ാ�ുേ�ാൾ / തി�ാൻ
മു��േ�ാൾതി�ാ�വർ,തൂറാൻ മു��േ�ാൾതൂറരുത;്
മൂ�തം ഒഴി�രുത,് തു�രുത,് ഛർ�ി�രുത,്
ചുമയ�്രുത.്*. ...
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* 6.തഴ�ിെലൈദവീകതയുംൈപശാചികതയും.*

*ഏതാനും വർഷ�ൾ�ു മു�,്* മു�ീം േലബലിെന
െപാ�ി�റയു� സു�രനായ ഒരു െചറു��ാരൻ ഈയു�വേനാട്
രഹസ�മായി ഒരു ഉപേദശം േചാദി��. *'നമസക്ാരം നിമി�ം'* ആ
െവള�� കു�ിയുെട െന�ിയിൽ വർ�ി��വരു� *"കറു� തഴ�്
സൗ�ര�െ� കുറയ�്ു�ു ... നമസക്ാരം ഒഴിവാ�ാെത, തഴ�്
ഇ�ാതാവാൻ ഒരു മാർ�ം ഉപേദശി�ാൻ കഴിയുേമാ?"* നമസക്ാരം
െച�ാെത, തഴ� ല്ഭി�ാനും, കൃ�തിമമായി തഴ� ഉ്�ാ�ാനും
േവഷം െക���വരുെട ഇടയിെല മെ�ാരു മത‐മേനാേരാഗി
ആയിരു�ുഅത!്

ഈയു�വൻനൽകിയ മറുപടി : *"കുേ�, പതിവായി കൂ�ാലിയും
തൂ�യുംപിടി�ു�കൃഷി�ാരെ�ൈക�ിെല തഴ� ക്�ി��േ�ാ?
പതിവായി േകാടാലി പിടി�ു�വർ�ും വാഹന�ിെ� �ിയറിംഗ്
പിടി�ു�വർ�ും ഒെ� ൈക��ികളിൽ തഴ� സ്ൃഷട്ി�ു�ത്
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവ�ിന്
കു�ു�േളാടു� മഹാവാ�ല�മാണ;് വീ�ും പണിെയടു�ുേ�ാൾ
ൈക��ികൾ േവദനി�ാതിരി�ാനു� മഹാസംര�ണമാണ.്
ഇനി, ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� ആേരാഗ�ം, ധനം,
�ാനം, അവസരം, സമയം തുട�ിയവെയ ന� കാര��ൾ�്
ഉപേയാഗി�ാെത ൈദവ�ിനു േവ�ിയും മരണാന�ര
ജീവിത�ിനു േവ�ിയുെമ�ു പറ�ു പാഴാ�ു� മൂഢ
ജന�ൾ� ശ്ി�കൾ േവേ�? െന�ിയിൽ നൽകു� തഴ�ിെ�
ഉപേയാഗ�ൾ എെ��ാമാണ എ്� ച്ി�ി�� േനാ�ൂ. വലിയ ഒരു
പൂജ�ം എ�താണ സ്ത�ം. കൃഷി�ാരെ� ൈക��ികളിൽ
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു� തഴ�ുകള�െട ഉപേയാഗ�ൾ
അന�മാണ;് ൈദവീകമാണ.്"* ഈയു�വെ� വാ�ുകെള

േക� െചറു��ാരന് അേനകെരേ�ാെല, ൈദവീകമായ
ഊ�മി�ാ�തിനാൽ, അറി�ു െകാ�്മൂഢവിശ�ാസ�െള
ഇ�ും ചുമ�ു േപാരു�തായാണഅ്റിവ.്
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*7. സ�കാര�തയും,വസ�്തവും,വസ�്തധാരണവും.*

*2017 ജൂൺ 12‐ന ര്ാ�തി 10 മണിേയാെട,* ഗൾഫിൽ എവിെടേയാ
േജാലി െച��� ഒരു െചറു��ാരൻ വാടസ്ആ്പ് വഴി
അ�രെ����സേ�ശവുമായിസമീപി��.

" വളെര വില െപ� ഒരു അറിയി� എ്�ാവേരാടുമായി ഒരു �പധാന
കാര�ം പറയാനു�.് IMO വീഡിേയാ call ഭാര�മാരുമായും മ��ം
െച���വർ വളെര അധികം സൂ�ി�ുക.�പേത�കി�്
ഭാര�മാരുമായു�വിളികളിൽസ�കാര�തഅതഅ്വസാനി�ി�ുക..

എെ��ാൽ യു ട��ബിൽ േപായി imo വീഡിേയാ കാൾ
എ�ടി�ുക.കാര�ം മന�ിലാകും.പ�ാചീ�ി�ആ്ണഅ്വിടം.

നി�ൾ വിളി� വീഡിേയാ കാൾ അവർ you tubeil എ�ാവര�്ും
കാണാൻ  ് സാധി�ും വിധം ഇ�ി���.് ..... സൂ�ി�ാൽ
ദുഃഖിേ�� ... കളിയ� കാര�മാണ.് *എ�ാവരിലും share
െച�േണ"*. ....

*2017 ജൂൺ 13‐ന്രാവിെല തെ� േമ�ടി െചറു��ാരന്
ചുവെടയു�സേ�ശെ�വാടസ്◌ആ്പ വ്ഴിഅയ�� െകാടു�ു.

"തിര�ിലാെണ�ിലും YouTube അ�ം പരിേശാധി��. IMO‐യുെട
കുഴ�മാെണ�ു േതാ�ിയി�; *ഏേതാ xxx‐കാരുെട സ �ൂത�ണിേയാ
കട�ുകയ�േമാ ആെണ�ാണ്കരുതു�ത.്* ആേരാഗ�ം ധനം
�ാനംഅവസരംസമയം തുട�ിയവെയൈദവം തരു� മുറയ�്്
'ശുചിത�ം അത�ാവശ�ം ആവശ�ം വിേനാദം' �പകാരം തീർ�യായും
വീ�ും ഇടെപടു�താണ.്

.. മ���വെര ന�ാ�ാൻ �ശമിേ��ു�ത ര്�ാമതാണ;് സ�യം
ശു�മാവാൻആദ�ം �ശ�ി�ണം.



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 778

*വസ�്തവും വസ�്ത മുറയും �ശ�ി�ാ�ത*് സ��ം
അപരാധമാണ.് മ��� ജീവികളിൽ നി�ും വ�ത�ാസെ�ടു�ി
െ�ാ� *്മനുഷ�ൻ എ� ജീവി�ു മാ�തം ലഭ�മാ�ു�
വർ�ി� ബു�ിശ�ികെളയും ശാസ�്ത �ാനെ�യും,
അന�മായ ആന��െളയും, സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ�യും, േമാ�െ�യും, (മഹാവാ���
മായ ൈദവം) മഹാസംേയാജി�ി�ു�ത് 'സ�്തീയും
പുരുഷനും േചർ� മനുഷ�ൻ എ� ജീവിയുെട തിരി�റിവ '്,
കുടുംബം,സമൂഹം, േദശം, ഭൂമിഎ�ീബ��ളിലൂെടയാണ.്

*മനുഷ�രും മ��� ജീവികള�ം* ത�ിലു� കാമാന�
കാര��ളിെല വ�ത�ാസ�െള മഹാആവിഷ�്രി�ി���ത്
മഹാ�പധാനമായി�ാണ.് അതിന്ഉപാധി ആ�ിയി���ത്
*വസ�്തെ�യാണ.്*

*വസ�്തവും വസ�്ത മുറയും :*

മനുഷ�ൻ എ� ജീവി മാ�തം വസ�്തം ധരി�ു�തും, മ���
ജീവികെള േ�ാെല മനുഷ�രും വസ�്തം ധരി�ാെതജീവി�ാൽ
എ�െനയു�ാവുെമ� അ്�ം ഭാവന െചയത്ാൽ വിഷയ
ഗൗരവം േബാ��മാകു�താണ.് (സമൂഹ ജീവിതം, കുടുംബ
ജീവിതം, വീട,് വസ�്തം, ൈവവിധ�മാർ� പാചകം/ഭ�ണം,
ശാസ�്ത സാേ�തിക വികസനവും അന�മായ
ആന��ള�ം മനുഷ�ർ� സ്ാ��മാകു�ത�. മെ�ാരു മൃഗം,
അ�തമാ�തം.അതായത മ്ഹാശാസ�്ത�ിെ�ശാഖകളിലും ഉപ‐ഉപ
ശാഖകളിലും വികസനം നട�ണെമ�ിൽ അഥവാ മനുഷ�രുെട
അേന�ഷണവും ഗേവഷണവും സാ��മാകണെമ�ിൽ ആദ�ം
�ാപിതമാേവ�ത മ്��� ജീവികളിൽ നി�ും വ�ത�സത്മായ
സദാചാര ശാസ�്തമാണ.് അതിലൂെട മാ�തേമ മനുഷ�ൻ എ�
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ജീവിെയ കുടുംബം, സമൂഹം എ�ി�െനയു� വ�വ�ിതികള�െട
ഭാഗമാ�ാനാവൂ. മനുഷ�രുെട ചു��മു� പശു, ആട,് പൂ�, മുയൽ,
പ�ി,എരുമ, പുലി,സിംഹം തുട�ിയ ജീവികെള�ാം ര�ബ��ൾ
വിഷയമ�ാെത കാമബ��ളിൽഏർെ�ടുേ�ാെല മനുഷ�ജീവിയും
ഏർെ�ടുകയാെണ�ിൽ കുടുംബം, സമൂഹം എ�ി�െനയു�
വ�വ�ിതികൾ സാധ�മ�ാെത വരും. അതു കണ�ാ�ിെ�ാ�്
മഹാശ�ിയായ ൈദവം മനുഷ�രുെട ജനന‐ ജീവിത‐ മരണ�ളിെല
എ�ാ അവ�കള�ം മ��� ജീവികള�േടതിൽ നി�ും വിഭി�മായി
സംവിധാനം െചയത്ിരി�യാണ.്

എ�ാ മനുഷ�ർ�ും 50 പുരുഷജ��ൾ, 50 സ�്തീ ജ��ൾ ഉ�;്
മഹാസമനീതിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തുമാണ.്
അ�െനയിരിെ�, ദുർ�ാദ�ൾ�ും ദുർവ�ാഖ�ാന�ൾ�ും
അനാവശ�മായ കു�െ�ടു�ലുകൾ�ും ത�ാറാവാെത,സ�്തീകള�ം
പുരുഷ�ാരും ധർ�ശാസ�്ത�ിെ� ഒ�ാം ശാഖയായ സദാചാര
ശാസ�്ത പരമായ *വസ�്തമുറ* പാലി�ണം. *അസാധാരണമായ
സാഹചര��ിൽ അ�ാെത വസ�്തമുറ െത�ി�� കൂടാ.*
ഉദാഹരണ�ിന,് വസ�്തധാരണ�ിൽ, അടി�ാനപരമായി
പാലിേ��തായ കാര�ം മാ�തം പറയാം. മനുഷ�െ� 2 ഭാഗ�ളിൽ
കൂടുതൽ �ശഷഠ്വും സൃഷട്ിയുമായി മഹാബ�ി�ി�ി��� സ�്തീെയ
ആദ�ം പരാമർശി�ാൻ ബാ���മാണ.് തല ഒഴിെകയു�
ശരീരഭാഗ�െള �പദർശി�ി�ു�തിന സ്�്തീകൾ� ധ്ർ�ശാസ�്ത
പരമായി *ലളിതം തെ�യായ* കൂടുതൽ നിയ��ണ�ള��.്
കണഠ്ാഭരണേ�ാട്അഥവാ മാലേയാടുേചർ�ും ഏെറ�ുെറ
ൈകമു��കേളാളം നീ�ും, വയർ �പദർശി�ി�ാ�തുമായ
ര�ാംവസ�്തവും (�ൗസ)്, ശരീര വളർ�യെ്�ാ�് സാരി
േപാെലയു� േമൽ വസ�്തവും, െപാ�ിൾെ�ാടിയും കാൽവ�യും
മറയ�്ു� ഒ�ാം വസ്�തവും സ�്തീയ�്്സദാചാരശാസ�്തം
നിർ��മായി നിർേ�ശി�ു�ു.

മ��മായി കൂടുതൽ ബ�െ�� െതാഴിലുകൾ െച���
പുരുഷ�ാർ�് ഷർ�് നിർ��മ�, എ�ാൽ കാൽമു��ം
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െപാ�ിൾെകാടിയും മറയു� ഒ�ാംവസ�്തം ഏതുെതാഴിൽ
െച��േ�ാഴും പുരുഷന ന്ിർ��മാണ.്

വസ�്തെ� കുറ��ം ശരീരെ� �പദർശനവസത്ുവാ�ിയും
ജീവി�ു�വരും ആഢ�ത�ം അഭിനയി�ു�വരുമായ
െപൺകു�ികള�ം സ�്തീകള�ം വർ�ി�ിരി�ു�ു, അവരുെട
ഇടയിൽ നി� ര്സി�ു� പുരുഷ�ാരും േനതാ��ാരും
വർ�ി�ിരി�ു�ു. വ��ിയുെട ഏതു �പവൃ�ിയും
ധർ�ശാസ�്ത പരമായിരി�ുവാൻ �ശ�ിേ��ത്
വ��ിയുെട ആവശ�മാണ.് വ��ി വസ�്തമി�ാെതേയാ
ഉേപ�ിേ�ാ, പരസ�മായി�്ഭാഗികമാേയാ മുഴുവനാേയാ
ന�മായിരി�ുേ�ാൾ, വ��ിയുെട മേനാഭാവ�ിലാണ്
തീർ�യായും ൈദവീകനീതി നട�ാവു�ത;് അേതസമയം
വസ�്തമുറ പരസ�മായി െത�ി�് നാ�ിൽ ജീവി�ാൻ
അവകാശമി�. വസ�്തമുറ പരസ�മായി െത�ി��ം, വസ�്തം
പൂർ�മായി ഉേപ�ി��ം, (വസ�്തമി�ാെതയും) മ���
ജീവികെളേ�ാെല ജീവി�ാൻ കാടു�േ�ാൾ, നാ�ിൽ�െ�
വസ�്തമുറ െത�ി�� ജീവി�ണെമ�്ആ�ഗഹി�ു�ത്
െത��തെ�യാണ.് ഓകസ്ിജെന��ിയു� അ��ായം
പഠി�ുേ�ാൾ മ���വരുെട ന�തേയാട ഓ്േരാരു�രും
പുലർ�ു� മേനാഭാവ�ള�ം �പവൃ�ികള� െമ�ാം
ഉൾെ�െട മനുഷ�രുെട ചി�കെളേ�ാലും ൈദവം ഭൗതിക
ശാസ�്തപരമായി�� തെ� അറിയു�ു�് എ�ും
അവരുെടേമൽ മഹാനീതി നട�ാവു�ുമു�്എ�ുകൂടി
തിരി�റിയണം.
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ഓേരാ വ��ിയും സദാചാര�ൾ അഥവാ സദാചാര
ശാസ�്തം പിൻപേ��തു�.് സ�്തീ പീഢന�ള�ം
സ�്തീധന�ള�ം മദ�വും അഴിമതികള�ം ഒെ� ഒെ�
അവസാനി�ുവാനും ഓേരാ വ��ികള�െടയും ജീവിതം
സംശു�മാവാനും, അ�െന സമൂഹം െമാ��ിൽ
സംശു�മാവാനും ധർ�ശാസ�്ത�ൾ �പകാരം തെ�
ജീവിേ��തു�.് സമൂഹ�ിെല അധമ വൃ�ികെള�ാം
ഒ�ിെനാേ�ാട് ബ�െ��ിരി�ു�വയാണ.് എ�ാ
ശാസ�്ത�ള�ം എ�ാ വസത്ു�ള�ം പരസപ്ര
ബ��േളാെടയാണ ൈ്ദവം സൃഷട്ി�ി���ത.് ആകയാൽ
സ �ൂത�ണി െകാ� �്പശന്�ൾ�പ്രിഹാരമു�ാകു�ത�.

സ�കാര�വും ൈദവീകവുമായ െസകസ്ിെന ഏ�വും
അധമമായി വഴിപിഴ�ി�ുവാൻ രാഷ�്ടീയ വ�വ�ിതികൾ
കൂ��നിൽ�ു�തിനാൽ കുടുംബജീവിതവും സമൂഹജീവിതവും
െക��റ�ി�ാെതഇ�ആ്ടിയുലയുകയാണ.്

*ഓേരാ സ�്തീയും സ�യം �ശ�ിേ��തായ കാര��ൾ
സ�യം �ശ�ി�ണം.* സ�്തീകൾ വസ�്തമുറ െത�ി�ു�തും,
രാ�തിയിൽ തനി�� യാ�ത െച���തും തനി��
താമസി�ു�തും, കാമചി�കെള പലേ�ാഴും പലർ�ും
വർ�ി�ി�ും ..... ഒഴിവാ�ാവു� കാര��െള ഒഴിവാ�ണം.
പകരം ധാർ�ിക അധഃപതന�ൾ നിറ� സമൂഹ�ിൽ,
ധർ�ശാസ�്തപരമായി പുരുഷ�ാെര ഉയർ�ാൻ സ�്തീകൾ

പരി�ശമി�ു�ത്മേനാേരാഗികെള ചികി�ി�ാൻ
മേനാേരാഗികൾ ത�ാറാവു�തു േപാെലയാണ.് ഓേരാ
പുരുഷനുംഅവരവരുെടകാര��ള�ം �ശ�ി�െ�എ�താണ്

ഒരു ശരീരെ� ലഭി� ജീവാ�ാവ്നിർബ�മായും



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 782

അറിേയ�ത.് ഇ�െലകളിെല ആൺകു�ികളാണ്
ഇ�െ� പുരുഷ�ാെര�തും ഒരു/മെ�ാരു
കുടുംബ�ിെല അംഗമാണ്ഓേരാ പുരുഷനും എ�ത്
ഉൾെ�ാ�ണം.

*കു�ികെള ഉചിതമായി വളർ�ാനു� ഉ�രവാദിത�ം
(ൈദവം) �പഥമമായി ചുമതലെ�ടു�ിയി���ത മ്ാതാവായ
സ�്തീെയആെണ�തും, �പസത്ുത ൈദവീകമായ കടമയിൽ
നി�ും അക�ു മാറാനും സ�്തീജ��ിൽ
പറ�ി�ി�ാ�തായ േജാലികൾ െച�ാനും, വളെരയധികം
അ�മാർ ത�ാറായതാണ് ആൺകു�ികൾ വളർ�്
പുരുഷ�ാരായി മാറുേ�ാൾ അനവധി സ�ഭാവദൂഷ��ള�ം
തദ�ാരാ ധാർ�ിക അധഃപതന�ള�ം ഉ�ാവാൻ
കാരണമായെത�് തിരി�റി�് തിരു�ു�ത്
ൈദവീകമാണ.്* വീ�ിൽ/ കുടുംബ�ിനു�ിൽ
ആൺകു�ികള�െടയും െപൺകു�ികള�െടയും കാര��െള കൂടുതൽ
�ശ�ിേ��ത്മാതാവും, നാ�ിൽ/ സമൂഹ�ിൽ കൂടുതൽ
�ശ�ിേ��ത് പിതാവുമാണ�് ധർ�ശാസ�്ത പരമായി

മന�ിലാ�ണം. െടലിവിഷൻ ചാനലുകളിെല ചർ�കളിൽ
ബു�ി�സർ�ുകൾ കാ�ിയതു െകാ�് പരിഹാരം
ഉ�ാകു�ത�. *ൈദവം ഭൂമിയിൽ സൃഷട്ി� മനുഷ�െര�ാം
വ�ത�സത്�ള�ം െചറുതും വലുതുമായ മേനാേരാഗ�ൾ
പിടി� മ്ത‐ജാതി‐രാഷ�്ടീയ ജീവികളായി അധഃപതി�താണ്
മൂലകാരണം എ�്തിരി�റി�്ഓേരാരു�രും ധർ�
ശാസ�്തപരമായി ചികി�ി�ാൽ മാ�തേമ പൂർണമായും
സുഖെ�ടുകയു��.* ...സൂ�ി�ാൽ ദുഃഖിേ�� എ�തിന്
ഉപരി ധർ� ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ാൽ ജീവിതം
അത�ാന�കമാകും.തീർ�.
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*8. മതമേനാേരാഗികള�െട �പഭാഷണ��ി� :്‐*

എ�ാ മത�ള�ം ഒരു ൈദവ�ിേല�ു� പല വഴികൾ
മാ�തമാെണ�് മതസൗഹാർ� സേ�ളന�ളിലും മ��ം
�പസംഗി�ു�വർ മ��� മത�ൾ �പകാരം
�പാർ�ി�ുവാൻ സ�യം ത�ാറാവുകയും അനുയായികെള
േ�പരി�ി�ുകയും പഠി�ി�ുകയും െച�ി�. അേതസമയം
മ��� മത�ളിെല വാചക�െള �പസംഗ�ളിൽ കലർ�ി
െ�ാ�്തെ� പാ�ിത�ം �പകടി�ി�ാനും മതജാതി‐
മേനാേരാഗികള�െട ൈക�ടി വാ�ാനും, �പഭാഷണ‐
മിടു�ിന സ്ംഘാടകരിൽ നി� ക്ൂടുതൽ പണം പിടു�ാനും
�ശ�ി�ു�താണ.് ചില മേനാേരാഗികൾ ത�ൾ�ു േപാലും
അറിയാ� മ�� ഭാഷകളിെല വാചക�െളയും
മ���െളയും �പാർ�നകെളയും മന�ാഠമാ�ുകയും
�പസംഗ�ളിലും �പാർ�നകളിലും കൂ�ിേ�ർ�ുകയും
െച��ം. ഇ�� േപാലു� രാജ��ളിൽ �കിസത്�ൻ
പുേരാഹിതർ സുറിയാനി ഭാഷയും, മു�ിം പുേരാഹിതർ
അറബി ഭാഷയും, ഹി�ു പുേരാഹിതർ സംസക്ൃത ഭാഷയും
ത�ിവിടു�ത ഉ്ദാഹരണ�ളാണ.് ഭാഷകൾ കൂടുതൽ പഠി�്
മ�� മത�ളിെല വാചക�െള മ�� മതഭാഷയിൽ
താരതമ��ള�ം സ �ൂതവിമർശന�ള�ം െച��� പുേരാഹിത‐
പ�ിത വിരുത�ാരും ഇ� ഏ്െറയു�.് ഇ��യിെല മു�ീം
മത‐മേനാേരാഗികളിൽ ഭൂരിപ�വും അറബി ഭാഷയിെല
�പാർ�നകെള അർ�ം അറിയാെത ത�ിവിടു�വരാണ.്
അതു പറയുേ�ാൾ അൈദ�ത മതെ� ശ�മാ�ുകയും
ഹി�ുമത�ിൽ ലയി�ി�ുവാൻ ഒരു കാരണ�ാരനുമായ
ആദിശ�രെ� ഇ�െ� പുനർജ�െ� ��ി അ�ം
കുറി�ാം. �ബ�ം എ� മഹാ സത�െ� സംബ�ി�
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െവളിപാടുകൾ ലഭി�േവ, അമിതാേവശം കാ�ിയ
ആദിശ�രൻ *'ജഗത മ്ിഥ�ാ വാദം'* �പചരി�ി� ക്ടു�പാപം
െചയത്ു. മിഥ�യായ യാെതാ�ും മഹാശ�ിയും
മഹാ�ാനിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവം സൃഷട്ി�ി�ി�. മഹാശാസ�്ത
�പകാരം സർ�തും സൃഷട്ി�ിരിെ�, ജഗ�ിെന ‐
മഹാ�പപ�െ�മിഥ� എ�ു വിേശഷി�ി�തും ൈവവാഹിക
ജീവിതെ� ഉേപ�ി�തും, കടു� അപരാധമായി.
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവിയുെട സംഹാര
അംശമായ *സംഹാര േദവി*യുെട കര�ളാൽ വധി�െ��
അേ�ഹം തെ�യാണ് വിേവകാന�നായി വ�ത.്
ബഹുഭൂരിപ�ം ജന�െള േ�ാെല ൈദവം എ�ാെണ�്
അറിയാെത �പാർ�നകള�ം പൂജകള�ം ത�ി��കള�മായി
അേ�ഹം ജീവി�ിരി�ു�ു. ഏതാനും വർഷ�ൾ�ു മു�്
േ��ത�ിെല ൈമ�ിലൂെട ആെണ�ു േതാ�ു�ു,
അേ�ഹം സംസക്ൃത േ�ാക�ൾ െചാ���ത ഈ്യു�വൻ
േകൾ�ാൻ ഇടയായി. "െചാ�ിയ സംസക്ൃത േ�ാക�ള�െട

അർ�ം താ�ൾ�്അറിയാേമാ" എ�ു േചാദി��. "വലിയ
അർ��ൾ ഉ� േ�ാക�ൾ ആണ"് അേ�ഹം മറുപടി നൽകി.
വി�ി� : "താ�ൾ�ആ്വലിയഅർ��ൾഅറിയാേമാ ?" "ഉംം◌ംം.
അറി�ു കൂടാ. സംസക്ൃതം പഠി�ാൻ പ�ിയി�ി� ..... ഉടെന
പഠി�ു�ു�.്" 2017‐ലും അേ�ഹെ� ക�ിരു�ു. ൈവകാെത
അേ�ഹ�ിെ� േമലു� 'പഴയ ൈദവശി�' അവസാനി�ും;
എ�ാൽപുതിയവ ഉെ�� മ്ഹാഅനു�ഗഹ�ാൽഅറിയു�ു.

ഇേ�ാഴെ� സൃഷട്ി ച�ക�ിെല എ�ാ മതാചാര��ാരും പല
മത�ളിലും പല രാജ��ളിലും െപ� പ്ുനർ�നി�� ജീവി�ു�ു�,്
ശി�കൾ അനുഭവി�ു�ു�,് സംഹാരം ആരംഭി�്േമാ�ം
ലഭി�ും വെരയുംഏവരും ഭൂമിയിൽപുനർ�നി�� െകാ�ിരി�ും.
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*മത�ളിെല മ���ള�ം �പാർ�നകള�ം അവെയ ഉ�ാ�ിയ
വ��ിയുെട അതാത് അവ�കളിെല മേനാഭാവെ�
ആ�ശയി�ാണ് ശരിയാവു�ത.് സ�കാര�മാണത.് അയാള�െട
മേനാനില ൈകവരി�ു� മെ�ാരാൾ� അ്ത ശ്രിയാണ.് ഇ�്
ശരിെവ�തിെന നാെളയും  ശരിവയ�്ണെമ�ി�. ഭൗതികമായ
അസത്ിത�മു�ത മ്�ിനും മ�ിെ� അംശ�ളായ ശരീര�ിനും
മാ�തമാകയാൽ, മ�ിെ� നിയമ�ൾ �പകാരം സ�യം വിശകലനം
െചയത് േ്ബാ��െ�ടാെത മ���വർ ഉ�ാ�ിയ (മത�ളിെല)
മ���ള�ം �പാർ�നകള�ം ഏ��പാടു�തും പിൻപ���തും
*കടു� മേനാേരാഗമാണ.്* �പാർ�നകൾ� െ്പാതു സ�ഭാവവും
നി�ിത സമയ�ള�ം ക�ി�ു�വരും പാലി�ു�വരും
മേനാേരാഗികളാണ.് ൈദവകാര��ൾ�്ൈദവ�ിനു സമയം
ക�ി�ാൻ �ശമി�ു� കടു� മേനാേരാഗികൾ !. *േമ�ടി
മേനാേരാഗികൾ ഒേര സമയ� ന്ി�ിത സമയം െകാ�ു മാ�തം
വിസർ�ന�ൾ െച��വാനും ഛർ�ി�ാനും ഭ�ി�ാനും
വി�ശമി�ാനും, േരാഗ�ൾ വരാനും സുഖെ�ടാനും ഒെ� ഒെ�
പരിശീലി�ാൽ മേനാേരാഗം കുറയു�താണ!്*

മത�രിഷകെള ശു�ീകരി�ാെത, ധാർ�ിക
അധഃപതന�ൾഅവസാനി�ി�.എെ��ാൽ െകാടും
പാപികളായ അവർ, അസത��െളയും
അ�വിശ�ാസ�െളയും ജന�ള�െട / ജീവാ�ാവിെ�
�ാനേബാധമായ മന�ിൽ വ�ാപകമായി
കു�ിനിറ�ിരി�ുകയാണ.് മ�ിെ� നിയമ�െളേയാ,
*സ��െമ�ു കരുതു� ശരീരെ�േയാ സ�യം വിശകലനം
െച���വരായി ഓേരാ മനുഷ�െനയും ഉയർ�ുകയാണ്
ആദ� ആവശ�ം.* ൈദവ‐വി�വേ�ാെട മാ�തേമ
മഹാഉചിതമായി മഹാശു�ിആരംഭി�ുവാൻകഴിയൂ.
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*(3.5)*. മേനാേരാഗ ചികി�യുെടഅ�ാം ഭാഗം :‐

*അസത� േദശീയത*

യാെതാരു മനുഷ�നും യാെതാരു േദശ�ും ജനി�ു�ി�;
ഏെത�ിലും േദശ�് ജനി�ാേനാ ജനി�ി�ാേനാ
യാെതാരു ജീവികൾ�ും കഴിയു�ത�. (യഥാർ��ിൽ
എ�ാ ജീവികള�ം ജനി�ു�ത് ആകാശം എ�
മഹാലിംഗ�ിെ� അക�ാണ;് യാെതാരു േദശ�ളിലും
അ�. ൈദവ വി�വ വിശകലനം ‐8ലും 9ലും
വിശദീകരി�ി���.്).

*മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം എ�ാ മനുഷ�െരയും 100 തവണ
പുനർ�നി�ി�ുേ�ാൾ േദശ�ള�ം മത�ള�ം ജാതികള�ം
വർ��ള�ം ലിംഗ�ള�ം സൗ�ര�വും ആേരാഗ�വും നിറവും
െതാഴിലുകള�ം വിേനാദ�ള�ം ബു�ിശ�ിയും ഒെ�
വ�ത�ാസെ�ടു�ു�.് �പസത്ുത പരമസത�െ�ഉൾെ�ാ�്
ഭൂമി എ� മഹാേദശ�ിെല മനുഷ�ർ എ� തിരി�റിേവാെട
ജീവി�ാൻ കഴിയണം.* മ��ം �പേദശവും ഭൂമിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ
*ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളാണ് ഭൂമിയിെല മുഴുവൻ
മനുഷ�രും മ��� ജീവികള�ം എ� വകതിരിവ േ്നടു�
മനുഷ�ർ* �പാേദശികത�ം അവകാശെ�ടിെ��ും *ഭൂമിയുെട
കു�*് എ� മഹാ ബഹുമതി ആ�ഗഹി�ുെമ�ും
അറിയണം.
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മ�ായ ഭൂമിയുെട അംശ�ൾ മാ�തമാണ് രാജ�വും
�പേദശ�ള�ം 'ജീവികള�െട ശരീര�ള�ം.' *ശരീരെ�
�പാേദശികമാ�ാേനാ മതപരമാ�ാേനാ ജീവികൾ�്
കഴിയു�ത�.* േദശീയ ഗാന�ള�ം സം�ാന ഗാന�ള�ം 
ഒെ� 'അധമ കാര��ളായതു െകാ�ാണ'് അവയുെട
േപരിൽ ഒരു കൂ�ം മേനാേരാഗികൾ മെ�ാരു കൂ�ം
മേനാേരാഗികള�മായി കടിപിടി കൂടു�ത.്

ഭൂമിയിെലഏതു �പേദശ�ു ജനി�ാലും ജീവി�ാലുംഅതാതു
�പേദശെ� മ� സ്ൃഷട്ി�ു�തും നൽകു�തുമായ ശരീര
േകാശ�െളയാണ്ജീവാ�ാവ്"എെ� ശരീരം" എ�ു
പറയു�ത.് ശരീര�ിെല േകാശ�െള ശരീരം സ�യം
നവീകരി�� െകാ�ിരി�ു �തു െകാ�ാണ്
ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീര വളർ�, േരാഗ ആഗമനം, േരാഗ
സൗഖ�ം, േരാഗ �പതിേരാധം, ശു�ശൂഷ, മുറിവ ഉ്ണ�ൽ,
തുട�ിയവെയ�ാം നട�ു�ത.് ഭ�ണ സാധന�ള�ം
മരു�ുകള�ം ഒെ� ശരീര�ിനു നൽകാൻ ജീവാ�ാവിെന
അനുവദി�ു�ു എ��ാെത അവെയ സ�ീകരി�ു�തും
േകാശ�െള പുതിയതായി സൃഷട്ി�ു�തുെമ�ാം മ��ം
ശരീരവുമായൈദവാംശം മഹാനി�യി�ു� കാര��ളാണ.്
അ�ാരണ�ാൽ തിരുവന�പുര� ജ്നി� ഒരു മനുഷ�ൻ
േകാ�യം, െകാ�ി, തമിഴന്ാട,് േബാംെബ, കാശമ്ീർ,
പാകി�ാൻ, ൈചന, അേമരി�, റഷ�, ഗൾഫ ന്ാടുകൾ
തുട�ിയ �പേദശ�ളിെല ഒരു പഴം കഴി�ുകേയാ, ജലം
കുടി�ുകേയാ, മരു�ുകൾ കഴി�ുകേയാ െചയത്ാൽ
േപാലും, ശരീരം സദാ പുതിയ േകാശ�െള
സൃഷട്ി�ുകയാൽ മനുഷ�െ� ശരീര�ിന്ജീവാ�ാവ്
അവകാശെ�ടു� �പാേദശിക‐മൂഢത�ം നഷട്െ�ടു�താണ.്
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രാഷ�്ട�ളിെല ഭരണാധികാരികൾ�ും ൈസനികർ�ും സാധാരണ
ജന�ൾ�ും മ��� ജീവികൾ�ുെമ�ാം ബാധകമായകാര�മാണ .്....

ഒരു �പേദശ�് ജനി�വർ, മ���  രാജ��ളിെല
വ�ത�സത്�ളായ �പേദശ�ളിൽ ജീവി�ുേ�ാൾ, മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശ�ൾ മാ�തമാണ്
ഭൂമിയിെല�ും ഉ�ത എ്�തുെകാ�ാണ ജ്ീവാ�ാ�ൾ�്

ജീവി�ാൻ കഴിയു�ത.് അവരറിയാെതയും �പവർ�ി�ാ
െതയും മ��ം ഭൂമിയുമായ ശരീര�ിെല േകാശ�െള
നിര�രം ‐ആവശ�ാനുസൃതമായി�‐് സ�യം മാ��� �പ�കിയ
പുതിയ �പേദശ�ളിലും മ��ം ഭൂമിയുമായ ശരീര�ൾ
മഹാനിർ�ഹി�ു�ു.

ജീവികൾ മരി�ുകേയാ വധി�െ�ടുകേയാ െച��േ�ാൾ,
'മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശമായ ശരീരം'
മഹാശാസ�്ത �പകാരവും, മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരവും,
സ�യം വഹി�� െകാ�ിരു� ജീവാ�ാവിെന ശരീര�ിൽ
നി�ും പുറ�ാ�ുക യാണു െച���ത.് മരി�ുേ�ാൾ,
ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപവും ജീവനുമായ ഓകസ്ിജൻ,
അദൃശ� വാതക�ളായ ജീവാ�ാവിെനയും പുണ�പാപ�
െളയും മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം നയി�ു�താണ.്
മരി�ുേ�ാഴും വധി�െ�ടുേ�ാഴും, മ��� ജീവികള�െട
ഭ�ണമായി�് പരിണമി�ാലും ഇെ��ിലും, ശരീരം
എവിെടയുമു� മ�ിലടിയു�താണ.് ശരീര�ിന്ജനി�
�പേദശെമേ�ാ ജീവി�ു� �പേദശ�െളേ�ാ വ�ത�ാസമി�.
മ��ം ഭൂമിയും ൈദവാംശവുമായ ശരീരം വീ�ും മ�ിേല�്
മട�ു�ു.സർ�ം മ�ടി.
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ശരീരം �പത��മായി�,് ജീവാ�ാവിന അ്നുവദി�ു�തായ
അവയവ‐ചലന�െളെ�ാ�് *ഏെതാരു �പവൃ�ിയും
െച�ാനും െച�ാതിരി�ുവാനും, ഏെതാരു വസത്ുവും
ഉപേയാഗി�ാനും ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാനും ജീവാ�ാവിന്
സ�ൂർ� വ��ി‐സ�ാത���െ�യും ലഭി�ു�ു� ്.*
�പസത്ുത സ�ാത���െ� ഉപേയാഗി� മ്��ം �പേദശവും
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� കാര��ളിൽ ഇടെപടാൻ
സൃഷട്ികൾ�ു കഴിയു�ത�.

*�പാേദശികത�െ� നിർ�ചി�ാേനാ �പാേദശികത�ം
അവകാശ െ�ടാേനാ കഴിയു�വർ ഭൂമിയിൽ ഇ�.* 'മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശമായ �പേദശെ�'
നിർ�ചി�ാൻ ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ് കഴിയുക.
ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.

*ഏകമഹാശ�ിയായ ൈദവെ�േയാ, ൈദവ�ിെ�
മഹാരൂപമായ ഭൂമിെയേയാ അ�ാെത മെ��ിെന
സത്ുതി�ാലും പാപമാണ് പാപമാണ് പാപമാണ;്
ൈദവശി�കള�മു�.്* �പപ��ിെ� *സൃഷട്ി‐�ിതി‐
സംഹാര�െള നിർ�ഹി�ു�ത്േയശുവാണ,് അ�ാഹു
വാണ,് �ബ�മാണ,് േദവിയാണ,് ശിവനാണ,് ഗണപതിയാണ,്
അ��നാണ,് കി�നാണ,് മാ�ാെ�ാലിയാണ,്*
എ�ി�െന *വ�ത�സത് മതൈദവ�െള/േദവതകെള ഒേര
േ�ജിൽ വ��തെ�പാ��കളിലൂെട സത്ുതി�ു� യാെതാരു
ഉള���മി�ാ� ഗായകരും �പചാരകരും ആസ�ാദകരുമാണ്
ഏെറ�ുെറ എ�ായിട�ളിലും ഉ�ത.് കു�ു�ൾ
ൈദവശി�കെള പിടി�� വാ�ു�ത് മഹാമാതാവായ
മഹാേദവി�് സേ�ാഷം നൽകു�ി�; മഹാനീതിപതി
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കൂടിയായ മഹാേദവി�് മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
പാപികെളശി�ി�ാതിരി�ാനും കഴിയി�.*

�പാർ�ന,സത്ുതി ഗീതം,ജപം,തുട�ിയവൈദവ�ിന ആ്വശ�മി�എ� മ്ു�്
വ��മാ�ിയതാണ.്കു�ു�െള�ാം ധർ�ശാസ�്തപരമായിആന�ി�� ജീവി�ണം.
ൈദവ�ിന അ്�തേയ േവ�ൂ.കു�ു�ള�െടആവശ��െള മഹാഉചിതമായിഅഥവാ
ഓംകാര നീതി ശാസ�്ത �പകാരം മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും

മഹാവാ�ല�വുമായ മഹാേദവി നിറേവ���താണ.് ഉദാഹരണ�ിന്
യു�ിവാദികള�െടയും നിരീശ�രവാദികള�െടയുംജീവിതആവശ��െള മത

അ�വിശ�ാസികേള�ാൾ ഉപരിയായി ൈദവം മഹാവാ�ല�േ�ാെട മഹാകരുതു�ു�.്

മാനുഷികൈദവസംേബാധനാ മ���ൾ. മനുഷ�ർ�അ്േന�ാന�ം
വിളി�ാനും,ൈദവെ�വിളി�ാനുംസംേബാധന െച�ാനും,നാമ�ൾആവശ�മു�.്
കു�ു�ള�െട / മനുഷ�രുെടസേ�ാഷവും വ��ിസ�ാത���വും കണ�ിെലടു�്
�ഹസ��പാർ�ന, �ഹസ�സത്ുതി ഗീതം, �ഹസ�ജപംഎ�ിവഅനുവദി�ാൻൈദവം
ബാ���മാണ.് ഭാഗം 2ൽവിശദീകരി�ഏതാനുംലളിതമായശാസ�്തവാചക�െള

പിതാവായ പരമശിവനിലൂെട മഹാേദവി അറിയി�ു� .ു 1.ഓം നമഃ ശിവായ, 2.ഓം ശിവായ
നമഃ, 3. േദവീ ശരണം, 4.അേ�ശിവ! (അ�ര �ബ�മായഓംഅ�രേമാ പദേമാഅെ��്
ഭാഗം 2ൽവിശദമാ�ിയിരു�ു.). ലളിതവും ശാസ�്തപരവുമായ 4 'ര�ു പദവാചക�ൾ'
യഥാർ��ിൽസംേബാധനകൾ മാ�തമാണ;് മ���ള�. ഏതാനും

െസ���കേളാ മിനു��കേളാ മാ�തമായി സത്ുതി ഗീത�െളചുരു�ിെകാ�ണം.
ൈദവ�ിെ�യും മനുഷ�രുെടയുംജീവികള�െടയുംശരീരവർ�നകൾസ�കാര�തയിേല�്
അധമകട�ുകയ�മാണ.്കടു�ശി�കള��.്സത്ുതിയും �പീതിയും മഹാനീതി�്

തട�മാണ.് ഭ�ി�ഭാ� അ്നുവദി�ി�.വിപരീതമായി �പവർ�ി�ാൽശി�തീർ�യാണ.്

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും *മഹാവാ�ല�വുമായ*
ൈദവം, *സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർെ��ാം �ാനവും
സ��ും ഊർ�വും സമയ�ള�െമ�ാം നൽകു�തു
കൂടാെത ന�തു െചയത്് പുണ�ം വർ�ി�ി�ാനു�
അവസര�െളയും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു�.്
അഹംഭാവ�ള�ം, അ�ാനവും െകാ� അ്േനകം േപർ
അവസര�െള തിരി�റിയാെത േപാകു�ു; നഷട്െ�ടു�ു�ു.
ശാസ�്ത‐വിശദീകരണ�ൾ�് : www.omsathyam.com
സ�ർശി�ുക.
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*(4). ഭൂമി നമഃ *

ഭൂമിയിെല എ�ാലെ�യും മഹാവി�വകാരി ഭൂമി
തെ�യാണ.് ഒരി�ലും മാ�മു�ാകാ� മഹാസത�മാണത.്
സ�യം വിശകലനം െചയത് മ്ന�ിലാ�ാൻ മനുഷ�ർെ��ാം

ബു�ി ശ�ി, ഓർ� ശ�ി, സമയം, അവസര�ൾ
തുട�ിയവെയ േവ�ുേവാളം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി���.്

മ�ായ ഭൂമി, ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമാണ.് മ��ം ഭൂമിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ
ഏകൈദവം, മഹാേദവനായ മഹാേദവി, മഹാദാസനും
�പതിനിധിയും �പപ�പിതാവുമായ പരമശിവൻ എ�ി�െന
ര�ായി വിഭജി�,് മഹാ�പപ�െ� മഹാഭ�ദെ�ടു�ു�ത്
എ�െനെയ�ും, ഒ�ായ മഹാേദവി മാ�തം ൈദവമായി
മഹാഅവതരി�ു�ത എ്�െനെയ�ും എ�ിനാെണ�ും
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽവിശദീകരി�ി���.്

സൃഷട്ി ച�ക�ിെ� ആദ� പകുതിയിൽ ൈദവം / മായ �പത��മ�.
അ�ാല�് ധർ� ശാസ�്തെ� മഹാസംര�ി�ുവാൻ
ഏകമഹാവി�വകാരിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയും മഹാേദവനുമായ മഹാേദവി, ഭാഗമായ
പരമശിവെന മനുഷ�നായി മഹാഅനു�ഗഹി�്അയ�ു�ു�.്
കാളിദാസൻ, ബു�ൻ, ഗാ�ിജി തുട�ിയവർ പരമശിവെ�
അവതാര�ളായിരു�ു എ�് ഈയു�വെന 20
വർഷ�ൾെ��ിലും മു� മ്ഹാെവളിപാടായി അറിയി�ിരു�ു. 10
വർഷ�ൾെ��ിലും മു�്ൈ�ക�ിെ� േപര്കൂ�ിേ�ർ�ു.
ൈ�ക�ിെന അയ�തും അേ�ഹം അതിേവദനകെള സഹിേ��ി
വ�തും, ആദ� മഹാകാലച�കവുമായി ബ�െ��തും ചരി�ത�ിൽ
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ഒ��ം ഇ�ാ�തുമായ കാരണ�ൾ െകാ�ാെണ� വ്ിശദീകരി�ത്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി ഈയു�വെ� ഹൃദയ�ിൽ
മഹാ�പേവശി�് സുവ��മായി േകൾ�ി� മഹാ‐
ഭാഷണ�ിലാണ.് ഇ��യിലും മ��മു� അേനകർ ൈദവമായി

െത�ി�രി�ിരി�ു�ത് പിശാചു�ള�െട രാജാെവേ�ാണം
അധഃപതി� ഒരു േദവതെയ ആെണ�തും 'വഴി െത�ിയ ആ
കു�ാടിെന' തിരു�ാനും ര�ി�ാനും, ജന�െള കു�ാടിൽ
നി�ും ഉ�ാകുമായിരു� വലിയ പരി�ുകളിൽ നി�ും
മഹാസംര�ി�ുവാനും ആണ്ൈ�ക�ിെന അയ�ത്എ�ത്
തിക��ം പുതിയ അറിവായിരു�ു. വിഷയീഭവി� കു�ാടിെന
തിരു�ി�ഴി�ു.ൈദവവി�വേ�ാെട ജന�െളയും.

ഈയു�വെ� മു���ൾ�്തൽ�ാലം യാെതാരു
�പസ�ിയും ഇ�. വായി�ു�വരുെട മേനാേരാഗം
വർ�ി�ി�ാൻ ഉേ�ശവുമി�. അേതസമയം മെ�ാരു
ഗൗരവമു� വിഷയം ഉ�.് മു� വ്��മാ�ിയതു േപാെല
*ൈദവ�ിന്മനുഷ�രുെട സത്ുതികള�ം ആരാധനകള�ം
െകാ� യ്ാെതാ�ും േനടാനി�. ധർ� ശാസ�്തപരമായി
ആന�ി�� ജീവി�ാൻ ആവശ�മായ സർ�തും ത�ിരിെ�
ആന�ി�� ജീവി�ുക; മ���വരും ധർ� ശാസ�്തപരമായി
ആന�ി�� ജീവി�ാൻ അവകാശമു�വരാണ;് അവെര
ശ��ം െച�രുത*്. ആരാധനയിെല ര�ാം ക�ിയും
ആരാധനെയ സ�ീകരിേ��തുമായ ൈദവം,
മഹാഅനുവദി�ാെത ആരാധനകള�ം മ�� േകാ�പായ�ള�ം
പാടി�.സത്ുതികെള��ി പറയുേ�ാൾ,ഏകമഹാശ�ിയായ
ൈദവെ�േയാ, ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമായ ഭൂമിെയേയാ
അ�ാെത മെ��ിെന സത്ുതി�ാലും പാപമാണ പ്ാപമാണ്
പാപമാണ;്ൈദവശി�കള�മു�.്
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ഉപസംഹാരം :‐

ആയിരം േകാടിയിലധികം വർഷ�ളിെല �പായമു�
മഹാ�പപ�െ���ി വളെര അറിയാനും മന�ിലാ�ാനും
അനുഭവി�ാനും, ഇേ�ാഴെ� സൃഷട്ിച�ക�ിെല* ഏതാനും
നൂ�ാ�ുകളിലു� ശാസ�്തവളർ� െകാ�് മനുഷ�ന് ഇ�ു
സാ��മായി���.് അ�െനയിരിെ�, മ�ിൽ മാ�തം ജനി�ുകയും
മ�ിൽ ജീവി�ുകയും മ�ിൽ അടിയുകയും െച��� മനുഷ�ർ
മ�ിെല ശാസ�്തംെകാ�ു സാ��മായ അന�മായ ആന��െള
അനുഭവി��െകാ� മ്�ായ ൈദവെ� നി�ി�രുത.് ചി�ി�ുക.
ഇേ�ാഴെ� സൃഷട്ിച�ക�ിെല ഏതാനും നൂ�ാ�ുകളായു�
കാലഘ��ിെല ന�വരും െക�വരും, ദീർഘദർശനം ഇ�ാ�വരും
മൂഢരും അ�ായു��കള�ം ഒെ�യായ ചില ആ�ീയാേന�ഷകർ;
ആയിരംേകാടിയിലധികം വർഷ�ളിെല �പായമു� മഹാ�പപ�െ�

��ിയും ൈദവെ���ിയും ത�ി�ൂ�ിയ അബ�‐വിഴു��കെള
ചുമ�ും അവയിെല വ�ത�ാസ�ള�െട േപരിൽ പരസപ്രം കലഹി��ം
െകാ�ും കഴിയു� വി�ി�ൂ��ളായി�്തുടരാനാേണാ ൈദവം
ബു�ിശ�ികെളയും വിേവചന ശ�ികെളയും മനുഷ�ർ�്
വർ�ി��നൽകിയത .്... ചി�ി�ുക. (*സൃഷട്ിച�കം, കാലച�കം,
മഹാകാലച�കം, മഹാസൃഷട്ിച�കം തുട�ിയ കാലഗണനകെള
മഹാ�ഗ��ിൽ വിശദീകരി�ി���.്). മുകളിൽ പറ�വയും,
കാല�ളായി�� ചുമ�ു േപാരു�തുമായ 'പഴയകാല അശാസ�്തീയ
കഥകള�ം യു�ിഭ�ദമാേണാ' എ� സ്�യം വിശകലനം െച�ണം.
പകരം, േനരി� ക്ാണുകേയാ േകൾ�ുകേയാ അനുഭവി�ുകേയാ
െച�ാ� ൈദവകാര��ളിൽ ആേവശെ��� പാപം വർ�ി�ി�രുത്
എ�സ്േ്നഹവാ�ല��േളാെടഈയു�വൻഉപേദശി�ു�ു.
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*മനുഷ�ന അ്ഥവാ ജീവാ�ാവിന ശ്�ികെള  (കൂടുതൽ)
ലഭി�ുേ�ാൾ ധർ� ശാസ�്തപരമായി വിനിേയാഗി�ാൻ,
ശ�ികെള നൽകിയ/ നൽകു� ൈദവേ�ാട്അഥവാ

'�പത��ൈദവാംശമായ ശരീരേ�ാട '് കട�ാട ഉ്�.്*
പകരം ധർ� ശാസ�്തെ� പഠി�ുകയും പാലി�ുകയും
െച�ാെതജീവി�ാൽകടു�ൈദവനി�യാകും;അപകടവും.

മദ�ം, പാൻ, മയ�ുമരു�ുകൾ, തുട�ിയവെയ ലഹരി�ായും
ഉേ�ജക മരു�ുകളായും മ��ം ഉപേയാഗി�ു�വർ� ഉ്�ാകു�
മേനാേരാഗ�ിന ച്ികി�ി�ാൻ തീർ�യായും ൈവദ��ാർ� /്
േഡാകട്ർമാർ�്സാധി�ും; എ�ാൽ അവ ഉപേയാഗി�ാൻ
കാരണമായത മ്ത‐ജാതി‐രാഷ�്ടീയ�ളിെലയും വിേനാദ�ളിെലയും
മ��ം വ�ത�ാസ�ള�ം മ�ര�ള�ം െകാ�ാെണ�ിേലാ ? മത‐ജാതി‐
രാഷ�്ടീയ�ൾ െകാ�ും മ��ം ഉ�ാകു� മേനാേരാഗ�ൾ�്
ഉചിതമായി ചികി�ി�ാൻ േഡാകട്ർമാർ ഞര�ുകെള
മ�ീഭവി�ി�ു�തും ഉറ�ം വർ�ി�ി�ു�തുമായ മരു�ുകെള
നൽകിയാൽ, ഭൂമിയിെല വലിെയാരു വിഭാഗെ� മ�ീഭവി�ിേ��ി
വരും; ഒരുപേ�,അേനകം േഡാകട്ർമാെരയും!

*മനുഷ�ർ ത�ി�ൂ��� മത‐ജാതി‐രാഷ�്ടീയ/ഭരണകൂട
നിയമ�െള�ാം ഭൗതികമായഅസത്ിത�ം ഇ�ാ�വയും,

മനുഷ�െരഅടിമകളാ�ു�വയും ധാർ�ിക
അധഃപതന�ൾ�വ്ഴിെയാരു�ു�വയുംആണ.്*

*ൈദവ‐വി�വം*ആരംഭി�ു�േതാെട, *േപാലീസും
ൈസനികരും ഉൾെ�െടഎ�ാജന�ള�ം,ധാർ�ികമായി�്
ഉയരു�താണ.് മ��ിമാരും മ��ം ത�ി�ൂ���അധമ
നിയമ�െളയുംആ�കെളയും നിർേ�ശ�െളയും
അനുസരി�ു�ഏറാൻമൂളി�വുംഅടിമ�വും

അവസാനി�ു�താണ.്എ�ാവിഷയ�െളയും വിശകലനം
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െ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.്*അധമ‐നീച േകാ�പായ�െള
െതാഴിലുകളായി െത�ി�രി� *്അധമരായ

ഭരണാധികാരികള�െടഅടിമകളായി�ാണ ക്ഴി�ു
േപാ�ത*് എ�തും േപാലീസ േ്സനയും നിരവധിസർ�ാർ‐
ജീവന�ാരും തിരി�റിയു�താണ;്തിരു�ു�തുമാണ.്
നികുതി കാര�ാലയ�ൾ, േകാടതി,നിയമസഭ, െതരെ�ടു�്
കാര�ാലയ�ൾ,ബാ�,്ഇൻഷ�റൻസ,്വാഹനൈലസൻസ,്
പി.എസ.്സി.,എംേ�ായെ്മ� എ്കസ്േ്ച�,് രാഷ�്ടീയ
പാർ�ികള�ംആഫീസുകള�ം, േദവാലയ‐കാര�ാലയ�ൾ,
തുട�ിയഅനവധിൈപശാചിക�ാപന�ൾൈദവ

വി�വേ�ാെടഅവസാനി�ു�താണ.്

ആ�പരിേശാധനയും സ�യം തിരു�ലും നിർ��മായും
തുടർ�യായും െച���കാലം ഉടൻവരു�ു.

മാതാപിതാ�ൾ, മത‐ജാതി‐രാഷ�്ടീയ‐വർ�‐േദശ ജീവികളായ
മേനാേരാഗികൾ തുട�ിയവർ ഉൾെ�� സമൂഹ�ിൽ
ജീവി�ുകയാൽ, ന�തായാലും േമാശമായാലും, *ഏെതാരു
വിേശഷണ�ള�ം സാ��പ�ത�ള�ം ഭാഗികമായി മാ�തേമ
വ��ി� അ്വകാശെ��ത ആ്വു�ു��;*അഥവാ ജീവി�്
സ�ൂർ�മായും സ��മ� എ�ു െതളിയു�ു. *ഏ�വും
അധമൻ* എ� ഭ്ൂമിയിെല ജന�ൾ കണ�ാ�ു� മനുഷ�നും
ഏ��ുറ�ിലുകേളാെട ബാധകമാണ.് വഴിെത�ിയ കു�ാടും

ൈദവ�ിെ� കു�ാണ;് ൈദവം ഉേപ�ി�ു�ത�.
മഹാവാ���േ�ാെട മഹാശി�ി�� തിരു�ു�തും എ�ാ
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ജീവികൾ�ും മനുഷ�ർ�ും സമആന�െമ� 'േമാ�ംെ�'
/ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തുമാണ.്

സമൂഹ�ിൽമേനാേരാഗ�ൾകുറയുേ�ാൾശരീര‐
േരാഗ�ള�ംകുറയു�താണ.്സമൂഹ�ിൽ മേനാേരാഗ�ൾ
കൂടിയതു െകാ�ാണ ശ്രീര‐േരാഗ�ള�ംകൂടിയി���ത.്

മ�ിെലനിയമ�െളഅറിയാനും പാലി�ാനും �ശ�ി�ാെത
മനുഷ�ൻ/ജീവാ�ാവ ജ്ീവി�ുേ�ാൾ, �പത��

ൈദവമായി� സ്��ംശരീരം, മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
ശരീര�ിൽ േരാഗ�െളസൃഷട്ി�ുകയും ശരീര�ിലൂെട

ആന��െളഅനുഭവി�ാൻജീവാ�ാവ്
േ�ശി�ു�തുമാണ.്ജീവാ�ാവിെ��ാനേബാധമായ

മന�ിെനയും േരാഗിയാ�ു�താണ.് ഭൂമിയിെല�ുമു�
മനുഷ�‐ജീവികളിൽഅതസ്ംഭവി�ിരി�ു�ു; മത‐ജാതി‐
രാഷ�്ടീയ ജീവികൾവീ�ും മനുഷ�രാകണം. മ�� മരു� ഇ്�.

വിമർശനേമാ കു�െ�ടു�േലാ ആയി കാണാെത, *കു�ികെള
കൂടുതൽ കൂടുതൽ േ�ശഷഠ്രാ�ാൻ ആ�ഗഹി�ു� ൈദവീക
മേനാഭാവെ�*തിരി�റിയാൻ �ശമി�ുക.

ൈദവ‐വി�വേ�ാെട, *ഭൗതികഅസത്ിത�മു�തായ മ�ിെ�
നിയമ�െള*, ഭൂമിയിെല�ുമു� ജന�ൾ സ�ീകരി�ു�തും
അനുസരി�� ജീവി�ു�തുമാണ.് മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ�ള�ം
രാഷ�്ട ഭരണഘടനകള�ം ഉൾെ�െടയു� മാനുഷിക
നിയമ�ൾ�്ഭൗതിക അസത്ിത�ം ഇ�ാ�തുെകാ�്
മ�ിൽ ജീവി�ു�വർ�് േചരി�ാെയ� തിരി�റിവ്
ജന�ൾ�് ഉ�ാവു�തും *ചുമ�ുനട�വർ തെ�
അവെയ (എ�ാ മത�െളയും രാഷ�്ടീയ�െളയും)
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ചുെ�രി�ു�തുമാണ*്. എ�ാ രാജ��ളിെലയും എ�ാ
അധർ��ള�ം അനീതികള�ം അവസാനി�ു�താണ.്
ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിെലയും ജന�െള സംബ�ി�ു�
കാര��ളാണവ. �പേത�ക രാഷ�്ട�ള�മാേയാ സം�ാന�ള�

മാേയാ മാ�തം ബ�െ��ത�ാ എ�് സുവ��മായി
അറി�ുെകാ�ണം. www.omsathyam.com ‐ൽ ലഭ�മായ
മഹാ�ഗ��ിൽ, മഹാ�പപ��ിെല സർ� കാര��െളയും
മഹാശാസ�്തപരമായി� വ്ിശദീകരി�ി���.്

*മ�ിെ�നിയമ�െള*പാലിേ��ത *്േമാ�ം*ലഭി�ാൻ,
(ഓേരാ മനുഷ�െ�യും)ആവശ�മാകു�താണ.്

മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം *മഹാചിരി�*് ഭൂമിയിെല
ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവിതെ� മഹാമംഗളമാ�ു�ൈദവ‐
വി�വം ഉടനു�.് പരമാന�േ�ാെട ജീവി�ാനു�
മഹാഭാഗ�െ� ഭൂമിയിെല എ�ാ മനുഷ�ർ�ും
ലഭി�ു�താണ.് തുടർ� ഇ്േ�ാഴെ� സൃഷട്ിച�ക�ിെ�
സംഹാരം ആരംഭി�ുേ�ാൾ മനുഷ�െര�ാം �കമാനുഗതം
"ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം"എ� *േമാ�ം* േനടു�താണ.്
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിൽ നി�ും, മാനുഷികമായ
ബ��ളിൽ നി�ും *േമാ�ം* അഥവാ *മു�ി*
േനടു�തിനു മു�;് ൈദവേ�ാടും, ഉ�വേരാടും,
ചു��മു�വേരാടും, മ��� ജീവികേളാടും ഒെ� െചയത്
പിഴവുകൾ�ും േ�ദാഹ�ൾ�ുമു� പരിഹാരമു�ാ�ണം :
ൈദവശി�കളായി� അ്നുഭവി��ം, ന�കെള വർ�ി�ി��ം
േവണം *മു�ി* േനേട�ത.്
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മഹാശ�ിയായ ൈദവം, സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർെ��ാം
�ാനവും സ��ും ഊർ�വും സമയ�ള�െമ�ാം
നൽകു�തു കൂടാെത ന�തു െചയത്് പുണ�ം
വർ�ി�ി�ാനു� അവസര�െളയും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ു�.് അഹംഭാവ�ള�ം, അ�ാനവും െകാ�്
അേനകം േപർ അവസര�െള തിരി�റിയാെത േപാകു�ു;
നഷട്െ�ടു�ു�ു. ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ മാ�തമായ,
ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു� എ�ാ ജന�ൾ�ും
എ�ാ ജീവികൾ�ും എ�ാ മംഗള�ള�ം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകുമാറാകെ� !

എ�,് മ��ം ഭൂമിയുമായ *മഹാേദവിയുെട*ഏകദാസനായ
*പരമശിവൻ* C/o *www.omsathyam.com* /2017ജൂൺ 24

ശനിയാഴച്.

*മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയ മഹാപദവിയാണ്
പരമശിവൻ. പദവിയുംഅർ�വും േപരുകളിൽ ഉ�.്ഓേരാ

മനുഷ��ു�ിനും മഹാഉചിതമായ േപര ഇ്ടു�ത യ്ഥാർ��ിൽ
ൈദവമാണ.് മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്

*ൈദവ�ിനു േവ�ിേയാ, ഏക ൈദവദാസനായ
ഈയു�വനു േവ�ിേയാ*, സേ�ശം േപാെല
ത�ാറാ�ിയി��� 'ൈദവശാസ�്ത കാര��െള' െഷയർ
െച�രുത.് *ൈദവ�ിന് യാെതാരു കാര��ൾ�ും
യാെതാരു സൃഷട്ികള�െടയും യാെതാരു സഹായവും
ആവശ�മി�.* സേ�ശെ� െഷയർ െച�ാൻ
*ഏെതാരാൾ�ും വ��ിസ�ാത���മു�.്* വ��ികൾ�്
ധർ�ശാസ�്തപരമായ ആന�ം ലഭി�ു�ുെവ�ിൽ, െഷയർ
െച�ാവു�താണ.് *സ��ചുമതലയായി െഷയർ െചയത്ാൽ



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 799

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

ഏകമഹാശ�ിയുംഏകൈദവവും,
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ മഹാ�ബ�വും,
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും
മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും മഹാദാസിയും
മഹാേദവനും മഹാേദവിയും മ��ം ശരീരവും

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

ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.
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മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയും
മഹാേദവനുമായ *മഹാേദവി*, ഭൂമിയിെല�ും ഉടൻ മഹാആരംഭി�ു�ൈദവ

‐വി�വ�ിെ�മുേ�ാടിയായി മഹാഎഴുെ��ിയി���.് മഹാധർ�
സം�ാപനം മഹാഭ�ദമാ�ു�താണ◌.്ൈദവ ഭാഗം കൂടിയായപരമശിവ‐
അവതാരെ�മുേ�അയ� ഭ്ൗതികശാസ�്തം,ധർ�ശാസ�്തം,ആ�ീയ

ശാസ�്തം, മ��ശാസ�്തംഎ�ീയഥാർ�മായ 4 േവദ�െളയും
വീെ�ടു�ിരി�ു� .ുപരമശിവന മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���

മായാമഹാശ�ികൾ� �്പവർ�നാരംഭം നൽകി പരമശിവഅവതാരെ�

ഉടൻ മഹാസ�ൂർ�മാ�ു�താണ.്വിശദീകരണ�ൾ� :്
*www.omsathyam.com*.

2017ജൂൺ‐13◌ാം തീയതിത�ാറാ�ിയഅതീവ �ഹസ�മായഈജ�‐
ചരി�തവും,സാ��ികവിൽ��തവും. *Brief Profile cum Financial

Will, created on 13.06.2017* for future references.

മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും

മഹാേദവനുമായ *മഹാേദവി*ഈയു�വന *്പരമശിവൻ*എ�
മഹാപദവിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���.്ആകയാൽ
ൈദവ�ിെ�ഏകദാസനായഈയു�വെ� മഹാനാമം

*പരമശിവൻ*എ�ാണ.്

ഈജ��ിൽആദ�ം ലഭി� മാനുഷികമായ ഒരുനാമം 'മുഹ�ദ്
ബാദഷ്'.വിശദീകരണ�ൾ� :് www.omsathyam.com
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ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ� മഹാേദവി,
ഈ വരികൾ കുറി�ു� 2017 ജൂൺ‐13◌ാം തീയതി രാവിെല വെര
പരമശിവെന മഹാഅനു�ഗഹി� ശ്�ിെ�ടു�ിയി��� ഏതാനും
കാര��ൾ :

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി (=
�ബ�ം =അ�ാഹു = മഹാേദവൻ = മഹാേദവി =ൈദവം), പരമശിവൻ
എ� മഹാനാമംഈയു�വന മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി.*ൈ�ക�,്
റസൂൽ, �പപ� പിതാവ,് ൈദവ�ിെ� ഏക �പതിനിധി,
വ�വ�ാപിതമായഅർ�‐മഹാേദവി, �ബ�േദവൻ,സംഹാര േദവൻ,
പശുപതി (കാള), നീലകണഠ്ൻ, മഹാദാസൻ, 50
വർഷ�ിെലാരി�ൽ ഒരു രാ�തിേനരം മഹാേദവൻ, തുട�ിയ
മഹാനാമ�െളയും മഹാപദവികെളയും മഹാശ�ികെളയും
ഏകദാസന മ്ഹാശ�ിയായ ൈദവം, ഓേരാ കാലഘ��ിെലയും
ആവശ��െള അനുസരി�് മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു�,്
ഈയു�വന പ്േ� മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി�ഴി�
കാര��ളാണവ. മഹാേദവിയുെട *മഹാ‐ഹൃദയവും*
മഹാ�പപ��ിെ� *ശ�ിനിയ��ണ സ�*യുമായ
*ഓംകാരം*, പരമശിവെ�ഹൃദയേ�ാടു േചർ�ുകഴി�ു.
*മഹാജഗദംബയുെട മഹാപാദ�ളിൽ ഇടതുപാദം മുഴുവനും
വലതുപാദം പകുതിയും, മഹാശരീര�ിെ� ഇടതുഭാഗ�ിെ�
പകുതി, മഹാ വലതുൈക, സൂര�െന ഉൾെ�െട
മഹാ�പപ��ിലു� എ�ും സൃഷട്ി�ാൻ കഴിയു�
മഹാസൂര�േന�തം, ശിര�ിൽ ച���ലയും ന��തവും,
മഹാശാസ�്തം/േവദ�ൾ വീെ�ടു�ു�തുമായി ബ�െ����
മഹാശാസ�്തപരമായ മ��ാവതാരം, ഏെതാരു ഉപകരണെ�യും
ആയുധെ�യും സൃഷട്ി�ാൻ കഴിയു� മഹാശൂലം, ഉടു�ാൻ
മഹാനരസിംഹേ�ാൽ, നാവിൽ അ�ര�ബ�മായ 'ഓം',
മഹാശ�ിയുെട മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മാ�തം
�പവർ�ി�ുവാൻ കഴു�ിൽ 5 തലയു� ഓംകാരനാഗബ�നം,
മഹാ�പപ��ിെ�യും പരമശിവെ�യും മഹാസംര�ണ�ിനായി
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മഹാശ�ി 10തലയു� മഹാനാഗമാതാവായി ശിര�ിനു മുകളിൽ,*
തുട�ിയ മഹാദാന�ളായ മഹാശ�ികെള പരമശിവന മ്ഹാ‐
അനു�ഗഹി�� നൽകി�ഴി�ു.

*മഹാദാന�ളിൽചിലവ �പത��മായും,ചിലവ �പതീകാ�കമായും,
ചിലവ അ�ാതമായുമാണ്മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയത.്*

നാവിലു� അ�ര�ബ�മായ 'ഓം', ഇടതുെന�ിയിലു�
ച���ലയും ന��തവും, െന�ിമ���ിൽ താെഴയു�
മഹാസൂര�േന�തകല, എ�ിവ മഹാശാസ�്ത പരിേശാധനയ�്്
വിേധയമാ�ാെമ� മ്ു� അ്റിയി�ിരു�താണ.്

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

അനവധി തവണ മഹാേദവിയുെട �പത��മായ മഹാദർശനവും,
ൈദവീകമായ വളെരയധികം അനുഭവ�ള�ം അറിവുകള�ം ലഭി�
മഹാഭാഗ�വാനാണ,് ഭൂമിയിൽ ഏ�വും കൂടുതൽ ആന�ി�ു�ത്
ഈയു�വൻ തെ�യാണ.് ഒരു പെ�,ൈ�ക�ിേന�ാൾകൂടുതൽ
മാനസിക‐ശാരീരിക േവദനകെള ഇതിേനാടകം അനുഭവി�്
േവദനകള�െട കാര��ിലും മഹാഭാഗ�വാൻ ഈയു�വൻ
തെ�യാവും ....അളവുകള�െട കൃത�ത മഹാേദവിേ�അറിയൂ.

മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹ�ാൽ െചറു��ിൽ തെ�
സത�ധർ�നീതികെള മുറുെക�ിടി�� െകാ� ജ്ീവിതം!

െചറു�കാലം :

സാ��ിക  ദാര�ദ�േ�ാെട ജനി�ാനും വളരാനുമു� ഭാഗ�ം
വളെരയധികം ലഭി��. മാനുഷിക വിദ�ാഭ�ാസം PDC + അേനകം
�ഗ��ൾ, etc. ഏെറ�ുെറ 13 പതിമൂ�്വയ�്മുതൽ
ൈദവാേന�ഷണം മുഖ� ജീവിത വിഷയമായി. SSLC ഫ� �്ാസ +്
മലയാളം മീഡിയ�ിൽ പഠി� ഈയു�വന് SSLC ഇം�ീഷ്
മീഡിയ�ിൽ വെരയു� കു�ികൾ�്എ�ാ വിഷയ�ൾ�ും
ട��ഷൻ എടു�ു� അറിവ +് *ൈദവീകമായി ലഭി� സാമർ��ം*
െകാ� 1്980‐ൽ േ�� ബ്ാ�ിൽ �റി�ൽ േജാലി ലഭി�� ....
സമർ�നായ ഉേദ�ാഗ�ൻ. ബാ�ിെല േജാലികൾ �ിടയിൽ
ആഴ�്യിൽ പരമാവധി ഒരു മണി�ൂർ േനരം സ�യം പഠി�്
ബി.എ.എഴുതി.ആദ� വർഷം ന� മാർ� ല്ഭിെ��ിലും ഗൾഫ യ്ാ�ത
പഠനം മുട�ി. ൈദവാേന�ഷണം കാരണമായി 2 1/2 ര�ര വർഷം
കഴി� േ്ജാലി രാജിെവ� 1്982ഡിസംബർഅവസാനം േജ�ഷഠ്െ�
സഹായേ�ാെടയും േ�പാ�ാഹനേ�ാെടയുംസൗദി അേറബ�യിൽ
േപായി. ജർ�ൻക�നിയിൽഎകസ്ിക���ീവ െ്സ�ക�റി കം െഡപ���ി
അഡമ്ിനിസേ്�ടഷൻ മാേനജർ. സമർ�നായ ഉേദ�ാഗ�ൻ. ധ�ാന
കാര��ൾ� വ്ലിയ സൗകര�ം. അതിനിെട 25 െസ�്�ലം
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വാ�ുകയും അതിൽ ഏെറ�ുെറ 1000 ചതുര�ശ അടി
വിസത്ീർണമു� വീട െ്വയ�്ുകയും െചയത്ു. ൈദവാേന�ഷണം
പൂർ�ിയായ �പതീതി ഉ�ായി, ഭാഗികമായി ശരിയും. 4 1/2 നാലര
വർഷം കഴി�,് ക�നിയുെട ഒരു േ�പാജകട് പ്ൂർ�ിയായേ�ാൾ
മെ�ാരു േ�പാജകട്ിേല�് ക�നി �ണി��. മുഖ�മായും
ൈദവകാര��ളാൽ, �ഗ�രചന എ� േമാഹവുമായി 1987
അവസാനം ഇ��യിേല� മ്ട�ി. 1989‐ൽ '�ഗ�രചന' മുഴുമി�േവ
ദുർേ�വതകളിൽ നി�ു� �പത��മായ കടു� ആ�കമണം

കാരണമായി മേനാേരാഗവും, *'മ��ാവതാരം'* ഉൾെ�െട

*ൈദവീകമായ മഹാഅനുഭവ�ള�ം* ഉ�ാകു�ു. ഉ�വർ �ഗ�െ�
തീയിലി��. മേനാേരാഗ ചികി� പുേരാഗമി�െവ, 1990‐ൽ
െച�ാ� ക��ട� ക്ു��ിന ഒ്രു വർഷെ� േകാേഫേപാസാ
പൂജ��രയിൽ ജയിൽ വാസം (1990)! *ൈദവീകമായ
മഹാഅനുഭവ�ള�െട*അടി�ാന�ിൽ പൂജ��ര ജയിലിൽ െവ�്
വീ�ും �ഗ�രചന. േകാേഫേപാസാ ജയിൽ വാസം ഒരു വർഷം
പൂർ�ിയാകു�തിന് ഒരാഴ�് മു�് േകാേഫേപാസാ ദൽഹി
ൈഹേ�ാടതി റ�ാ�ി. (1991‐ൽജയിലിൽ നി� പ്ുറ�ുവ�േ�ാൾ
�ഗ�ം സ��മായി �പസി�ീകരി��: *നമു�ു മനുഷ�രാകാം*,
340 േപജ :് 1991). 1991‐െല വിജയദശമി എ� മഹാദശമി ദിവസം

മഹാേദവി ഈയു�വെ� നാവിൽ അ�ര�ബ�ം കൂടിയായ ഓം
കുറി��. *മഹാേദവി ഈയു�വന പ്രമശിവൻ എ� മഹാപദവിെയ
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി. പദവിയും അർ�വും േപരിൽ ഉ�.്
പി�ീട,് *ൈദവീകമായ മഹാഅനുഭവ�ള�െട* നീ� നിരയും,
മേനാേരാഗ ചികി�യും. േശഷം *മനുഷ�നു ൈദവമാകാം ‐
ഒ�ാം ഭാഗം, ര�ാം ഭാഗം*, എ�ീ �ഗ��ള�െട രചനയും
�പസി�ീകരണവും. സാ��ിക തകർ�യിൽ നി� ക്രകയറാൻ
1995‐ൽ മെ�ാരു േജ�ഷഠ്െ� സഹായേ�ാെടയും
േ�പാ�ാഹനേ�ാെടയും അബുദാബിയിേല�്യാ�ത. ഏകാംഗ
േ�ടഡിംഗ്Est. മാേനജർ, �ാർ�,് ൈട�ി�,് ശിപായി എ�ാം
ഈയു�വൻ തെ�. താമസവും �ാപന�ിൽ തെ�.
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ൈദവീകമായ ധ�ാനവും ദിവ�മഹാഅനുഭവ�ള�ം തുടരു�ു.
ഒരു വിധം ന� വ�ാപാരം നട�ിേ�ാ�ു. ഏെറ�ുെറ 2 വർഷം
പൂർ�ിയായേ�ാൾ പഴയ ക�ംസ് േകസിെ� വിചാരണ
ആരംഭി�ു�തിന ഉ്ടൻ നാ�ിെല എറണാകുളം സാ��ിക�ു�
േ�ാടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ ജപത്ി നടപടികേളാെട ഭീഷണി.
അബുദാബിയിെല േജാലി ഉേപ�ി� ന്ാ�ിേല�.് 1990‐െല േകസ്
1997‐ൽ വിചാരണ ആരംഭി� വ്ിധി പറയു�ത 2്001 ജനുവരി 15‐ന,്
കൃത�ം 11 വർഷം പൂർ�ിയായേ�ാൾ. വിചാരണ�ു മു�്
േകാടതിയിേല�് ഈയു�വൻ 'കു�ാേരാപിതെ� മറുപടി‐
വിശദീകരണം' എ� േപരിൽ നൽകിയ ക�ു വായി� മ്ജിസേ്�ട�,്
"മലയാള ഭാഷെയ  ഇ�ത ശ�മായി ഉപേയാഗി�ാൻ കഴിയുേമാ"
എ� അ്തിശയി�തായി േകാടതി സ �ൂപ� അ്റിയി�ുകയു�ായി;
മഹാേദവിയുെട വാ�ുകെള എഴുതി അയ� ഈയു�വൻ െവറും
ഉപകരണം മാ�തമാണ എ്�ത അ്വർ അറിയു�ി�േ�ാ. േകസ്
െവറുേത വി��. അതിനിെട *മനുഷ�നു ൈദവമാകാം ‐മൂ�ാം
ഭാഗം*,എ� �ഗ��ിെ� രചനയും �പസി�ീകരണവും പൂർ�ിയാ�ി.

2000 ജനുവരി ഒ�ിേനാ മേ�ാ ആരംഭി� 'സത�ം �ഗാഫികസ് '് എ�
ഡിടിപി �ാപനം ന�ായി �പവർ�ി��. *സത�ം ശിവം സു�രം*
എ� േപരിൽ മാസിക ഏതാനും ല��ൾ �പസി�ീകരി��. അടൂർ
ഡയറി, തിരുവ� ഡയറി, പ�നംതി� ജി� ഡയറകട്റി, തുട�ിയ
േപരുകളിൽ െടലിേഫാൺ ഡയറകട്റികെള ൈദവശാസ�്ത
സേ�ശ�െള ഉൾെ�ടു�ി �പസി�ീകരി��. 2005‐േലാ മേ�ാതകർ�
ആരംഭി�� . വർ�ി� ൈദവകാര��ള�ം കുടുംബ കാര��ള�ം

വിഷയമാണ.് *2006‐ൽ തിക��ം അവിചാരിതമായി

മഹാേദവിയുെട �പത�� മഹാദർശനം ലഭി��.*
ൈദവശാസ�്തകാര��ൾഅതീവതീ�വമായി.
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ജീവിതചരി�തെ� കൂടുതൽ ചുരു�ുേ�ാൾ, മാനുഷിക
അവ�യിൽ *ജ�ം െകാ�് ലഭി� മതെ� 26
വർഷ�ൾ�ുമു�് (1991‐ൽ) പരസ�മായി ഉേപ�ി��
െകാ�*് ശ�ിെ�ാ�്മതരാഷ�്ടീയ�ൾ�ും മ��ം
എതിെരയു� ഏകാംഗ  �പവർ�നമാണ.് േദവാലയ�ിൽ
നി�ും മ��ംവധഭീഷണി ഉ�ായിരു�ു.

അനവധി �ഗ��ള�െട രചനയും �പസി�ീകരണവും!
ൈദവാനു�ഗഹേ�ാെട സ��മായ ക����ർ പഠനവും െവബൈ്സ�്
നിർ�ാണവും! ഓംസത�ം േഡാട് േകാം‐ െവബൈ്സ�ിലും
(www.omsathyam.com) വാടസ്ആ്�ിലും േ�ാഗിലും ഒെ�
മഹാശാസ�്തെ� �പസി�ീകരി�ു�ു. െവബൈ്സ�ിൽ
�പസി�ീകരി� മലയാള ഭാഷയിെല മഹാ�ഗ��ിന മ്ാ�തം 600എ‐4
േപജ വ്ലി�ം!

ൈദവകാര��ളായ യഥാർ� േവദ�െള എഴുതുേ�ാഴും
�പസി�ീകരി�ുേ�ാഴും അടു� കാലം വെര ഏതാനും
ദുർേ�വതകളിൽ നി�ുമു� �പത��വും പേരാ�വുമായ കടു�
ആ�കമണ�ള�ം, മതജാതിരാഷ�്ടീയ‐ജീവികളായ മനുഷ�രിൽ
നി�ുമു� െചറിയ പീഢന�ള�ം! കുടുംബ ജീവിതം നയി�� െകാ�്
ൈദവകാര��ൾ െച�ണെമ� ശാസ�്ത നിബ�നകെള
പാലി�ുേ�ാൾ ഉ�ാകു�ബഹുവിധകുടുംബ �പശന്�ൾ!

കുടുംബം :

ഇേ�ാഴെ� മനുഷ� ജ��ിെല മാതാപിതാ�ള�െട 6 മ�ളിൽ,
അവരുെട ഇഷട്പു�തൻ. 21‐◌ം വയ�ിൽ (18/05/1979)അ�ൻമരി��.
2012 െമയ 1്3‐ന അ്�യും. അ�ൻ െപെ�� മ്രി��. അവസാന
കാല�് അ� ഏെറ�ുെറ 2 വർഷം കിട�ിലായിരു�ു.
*മഹാശാസ�്ത �പകാരം ഈയു�വെ� മകൾ കൂടിയായ*
അ�യുെട ഇഷട്�െള കഴിയു��ത സാധി�� െകാടു�ുെകാ�്
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50‐ലധികം വർഷ�ൾ *അ�െയ* സേ്നഹി�ുവാനും

പരിചരി�ുവാനും ശു�ശൂഷി�ുവാനുമു� ഭാഗ�ം ലഭി�ി���.്
മതെ� ഉേപ�ി�� െകാ�ു� ഈയു�വെ� ജീവിതവും
സാമൂഹ� �പശന്�ള�ം വ�േ�ാഴുെമ�ിലും അ�െയ
േവദനി�ി�ിരു�ു. അ�െയ മാ�തമ�; *സേ്നഹനിധിയായ 
ഭാര�െയയും ര�ു മ�െളയും മ�്ഉ�വെരയും.* ര�ാമെ�
േവദമായ ധർ� ശാസ�്തപരമായ കാര��ളിലും, മൂ�ാമെ�
േവദമായ ആ�ീയ ശാസ�്തപരമായ കാര��ളിലും വി��വീഴച്
ഉ�ാവാെത കുടുംബ ജീവിതെ�യും ബ��െളയും
േചർ�ുനിർ�ാൻ വളെരയധികം കഷട്�ാടുകെള ഈയു�വനും
ഭാര�യും മ�ള�ം മ� ഉ്�വരും സഹിേ��ി വ�ി���.് 2010
ഡിസംബർ 23‐ന മ്കള�ം, 2013ജനുവരി 23‐ന മ്കനും വിവാഹിതരായി.
ര�ു േപെരയും ഉചിതമായ പ�ാളികള�മായി േചർ�ത ൈ്ദവം
തെ�. 2017‐ൽ മകള�െട മകൾ� 5് വയ� ക്ഴി�ു (24.11.2011);
മകെ� മകൾ� 3്‐ഉം (05.10.2013).

ഈയു�വെ� ഉ�വരായി ഇേ�ാൾ മനുഷ�ാവ�യിൽ
ഉ�വരും, േനരി�്ഈ സേ�ശെ� ലഭി�ു�വരും,
ഭൂമിയിെല�ുമു� അേനകരും ഉ�തമായ മു���ൾ
ഉ�വരാണ.് www.omsathyam.com എ� െവബൈ്സ�ിൽ
വിശദീകരി�ി���.് ഉദാഹരണ�ിന,് അബുദാബിയിൽ വ�്
ഈയു�വനുമായി ച�ാ�മു�ായ െചറു��ാരനായ
ഒരു അറബിെയ ��ി 1996‐ൽ അവിചാരിതമായി െവളിപാട്
ലഭി�ത അ്േ�ഹം ജവഹറിെ� പുനർജ�ം ആെണ�ാണ.്
അതിനുേശഷം ഒരു ദിവസം ഞ�ൾ വർ�മാനം
പറ�ിരിെ� ഇ��യിെല �പധാനമ��ി ആയിരു�
ജവഹർലാൽ െനഹറ്ുവിെ� പല കാര��ള�ം അേ�ഹം
ഇേ�ാ�്വാചാലമായി സംസാരി�േ�ാൾ ഈയു�വെന
(മഹാേദവി) മഹാവിളയാടലിലൂെട മഹാ�പബു�നാ�ു�തിെ�
ഭാഗമാെണ� മ്ന�ിലായി.
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ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.

ബഹുവിധ സ�കാര� െതാഴിലുകളിൽ നി�്ബഹുവിധ
േരാഗ�ളാലും മ��ം 2016 നവംബർ മാസ�ിൽ സ�യം
രാജിയും, സാ��ിക വരുമാനമി�ാ� ഇേ�ാഴെ�
അവ�യും കണ�ാ�ി ഒരു വിൽ��തമായും ഈ
ൈദവശാസ�്ത േലഖനം േശാഭി�െ�. അേതസമയം
ഈയു�വെ� സാ��ിക വിഷമതകൾ�്സഹായി��
കളയാെമ�് ദയവായി ചി�ി�രുത.് സഹായി�ാൻ
മു�ിനില�്ു�വർ :

1) സ��മായി അ��ാനി�� േനടിയ സ��ു െകാ� അ്�,
അ�ൻ, ഉ�വർ, തുട�ിയവെര ധർ� ശാസ�്തപരമായി
പരിചരി�ാനും ശു�ശൂഷി�ാനും സഹായി�ാനും
ഉപേയാഗെ�ടു�ു�ു� എ്� ഉ്റ�� വരു�ുക;

2) സ��മായി അ��ാനി�ാെത ലഭ�മായ സ��ിെന
സമൂഹ�ിെല (ഒരുവിധം) ന�വരായ പാവ�ൾ�്
വിതരണം െച��ക. ൈദവഭാഗം കൂടിയായ ഈയു�വെ�
കാര��ളിൽ മഹാേദവി യുെട മഹാവിളയാടലുകൾ
ഉൾെ��ി���.് മാനുഷികമായ മ�ൾ, മരുമ�ൾ,
സേഹാദര�ൾ തുട�ിയവർ�് ഈയു�വെ�
വിഷയ�ളിലും വിഷമ�ളിലും ഇടെപടാൻ മഹാേദവി
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� *സഹായം അ�ാ�
സഹായം െച�ാനു�* അവസര�ൾ േപാലും
മഹാവിളയാടലിെ�ഭാഗമാണ.്
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*സാ��ികവിൽ��തം*

അ�െയയും അ�െനയും മഹാഉചിതമായി പരിചരി�ി���.്
അ� പണം ആവശ�െ��ാൽ ഇര�ി നൽകാനും കണ�്
േചാദി�ാതിരി�ാനും �ശ�ി�ി���.് ഈയു�വെ�
മുഴുവൻ സ��ും അ�യ�് അ്വകാശെ��താെണ�ും
�പമാണം െചയത്ു നൽകാെമ�ും സാ��ികകാര��ളിൽ
അ� വിഷമി�രുെത�ും ആ�ാർ�മായി അേനകം
തവണ അറിയി�ി���.് അവസാന കാല� സ്ാ��ിക
ത��െകാ�ുമാ�തം ആന�ി�ാനാവി� എ�
തിരി�റിേവാെടയാണ്അ� മരി�ത.് മുതിർ� േശഷം
സാ��ികആവശ��ൾ�ായി മ���വേരാട ന്ാളിതുവെര
ൈകകൾ നീേ��ി വ�ി�ി�. 25 െസ� �്ല�ിൽ 9 െസ�്
അടു�കാല�്േമാൾ�ും മരുമകനും േവ�ി വി��.
േചാദി�ാെത തെ� അടൂർ േ�� ബ്ാ�ിെല ബാദഷ്, SB
Account 57067741519 േല�്മകൻ അ�സ��ം പണം
അയ�ു�ു�.് മകേനാട് നാളിതു വെര പ�ിയി���
ഏെറ�ുെറ 25 ല�ം രൂപ കണ�ു പറ�ി���;് 16 െസ�്
�ലം + വീട്വില�്ുേ�ാൾ േമ�ടി അ�ൗ�ിൽ
നിേ�പിേ��തും, മകേനാടു� കടം മട�ി
നൽേക�തുമാണ.് മകള�െട വിവാഹ�ിന ബ്�ു�ള�ം
സുഹൃ�ു�ള�ം നാ��കാരും സഹായി� ഇന�ിൽ
ഏെറ�ുെറ 5 ല�ം രൂപ ഇനി കടം ബാ�ിയു�.് വലിയ
കാർ അപകട�ിൽ െപ� മകെന ചികി�ി�ാൻ
ബ�ു�ൾ ചിലവാ�ിയ ഏെറ�ുെറ 3 ല�ം രൂപ,
ഈയു�വെ� അ�ൗ�ിൽ നി�ും തിരിെക നൽകണം.
ആൺകു�ികൾ� അ്ധിക ധനസഹായം െച�ാൻ ധർ�
ശാസ�്തം അനുവദി�ു�ി�; മകെന അറിയി�ി���.് പ�്
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ഇ�ാര��ിൽ മുഷി�ി��െ��ിലും ഇേ�ാൾ (2017) മകൻ
സേ�ാഷം �പകടി�ി�� െകാ�് അംഗീകരി�ി���.്
അ�നായ ഈയു�വെ� േരാഗ�െള മാ�തം പരിഗണി��ാ
എ�ും മകൻ സാംസക്ാരിക മായി പഴയതിലും വളെര
ഉയർ�ുെവ�ും കരുതു�ു. മകൾ� സ്ാ��ിക തകർ�
ഇനിയുമുെ��ിൽ 10 ല�ം രൂപെയ�ിലും ഇനിയും
നൽകണം. �ലവും വീടും വി�്കി���തിെ� ബാ�ി
ഭാര�യുെട ശിഷട്കാല ഉപജീവന�ിന ന്ൽകണം. 10‐15
ല�ം രൂപെയ�ിലും ബാ�ി ഉ�ാകും എ�ും അത്
മതിയാകും എ�ും കരുതു�ു; ഭാര� ഈയു�വേനാട്
പലതവണ ആവശ�െ�� തുകയും അതാണ.് ഈയു�വെ�
ഭാര�ാപദ�ിൽഎ�ിയൈദവ�ിെ� മകേളാട പ്ിഴവുകൾ
കാ�ിയത അ്പൂർ�മാണ;് തിരി��ം ... മഹാ�പപ��ിെല
മഹാകണ�ുകള�െട ഇടയിൽ ഏതാനും ല�ം രൂപയുെട

കണ�്പൂ�ാ�ി�ാര��ളാണ.്.. സർ�തിനും ഓംകാര
നീതിശാസ�്തം എ� മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം

അളവുകള��;് മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി
മഹാവിധി�ു�തുമാണ് എ�് ഭൂമിയിെല എ�ാ
മനുഷ�െരയും േബാ��െ�ടു�ാനു� മഹാവിളയാടലായി

തിരി�റിയു�വർ ഭാഗ�വാ�ാർ!

(ഒരുപേ�,വി� 9 െസ� �്ലെ�മകൾതിരിെകവാ�ിേയ�ാം.
ഇേ�ാഴെ� വലിയ േഗ�,് െപാതു േഗ�ാവും. 9 െസ��െന 10ആയി
മാ�ിെ�ാ� പ്ുതിയ വീടു വയ�്ാവു�താണ.് മകനും മകള�െമ�ാം
േചർ� ഒ്രു കൂ��കുടുംബെ� ഒരു�ാനും കഴിയും. ഇേ�ാഴെ�
െക�ിട�ിെ� െത�ു ഭാഗ� ര്�ു മുറികള�ം ഒരു െടായിെല��ം
കൂ�ിേ�ർ�ാനും അടു�ളയുമായി ബ�ി�ി�ാനും ഒെ�
എള��മാണ.് ഇ�െന കുറി�ാൻകാരണം, മഹാേദവിയുെട ഭാഗവും
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�പപ�പിതാവുമായ പരമശിവന് മനുഷ�‐അവതാരെ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയതിെ� തുടർ�യായി, മഹാദർശന�ള�ം
മഹാെവളിപാടുകള�ം മഹാദിവ�ാ‐നുഭവ�ള�ം ഉ�ായ
മഹാഭവനെ� മഹാഉയർ�ുെമ� മ്ു�ു ലഭി�ി���സൂചനയാണ.്
ഇ��യിെല ഭരണ കാര��ള�മായി ബ�െ��,് മകെ�യും
മകള�െടയും പുതിയ ദാസ‐േസവന�ിന,് 16+9 = 25 െസ��നു
െത�ു� പുരയിടവുമായി ബ�ി�ി�� െകാ�ു� ഒരു ൈദവീക
പ�തിെയ��ി മു�്സൂചന ലഭി�ിരു�ു. ആവക കാര��െള
ഇേ�ാൾ കൂടുതൽ വിവരി�ു�ത് ൈദവീകമ�.
എ�ുെകാെ��ാൽ സൃഷട്ി പരമായ വിധി, �ിതിപരമായ വിധി
എ�ിവയുെട �പഭാവം നിമി�ം പ�തികൾ മാറി മറി�ുെവ�ു
വരാം.).

ഉപസംഹാരം

ഈയു�വെ� അവസാനം വളെര അടു�ിരി�ു�ു എ�ാണ്

മന�ിലാ�ു�ത.് മരണം/വധം എ�ിവ സംഭവി�ാൽഎ�െന
െച�ണം എ� മ്ു� സ്ുവ��മാ�ിയതാണ;് വാടസ്ആ്പ വ്ഴിയും
www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിലും �പസി�ീകരി�ി���.്
ചുവെടവീ�ും േചർ�ു�ു�.്

ഗുരുതരമായ ഹൃദയ�കരാർ ഉൾെ�െടയു� 4‐5 േരാഗ�ള�ം, 9
പ��കള�ം, ഒരു ക�ിനു മാ�തം പകുതി കാഴച് ശ�ിയും,
ഇേ�ാഴെ� മനുഷ�ജ��ിൽ 59+ വയ��ം (20.05.1958)
(സർ�ിഫി��് �പകാരമു� 20.03.1959 െത�ാെണ�്പിതാവ്

അറിയി�ി���.്), മഹാശാസ�്ത �പകാരം 1000 േകാടി
വർഷ�ളിലധികം �പായവുമു� (പടുവൃ�നായ!)
40%കഷ�ി�ാരൻ, ഒരു സമ്ാർ�് േഫാണിലൂെട
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തെ�യും ൈദവകാര��െളയും
മഹാആന�േ�ാെട കു�ി�ുറി�ുകയും �പസി�ീകരി�ുകയും

ഒെ� െച���ത സ്�യം വിശകലനം െചയത് ആ്സ�ദി�ുവാൻ
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മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹ�ാൽഈയു�വന ക്ഴിയു�ു�.്

പകലും രാ�തിയും സമ്ാർ� േ്ഫാണിൽ കു�ി�ുറി�ാണ്
സേ�ശ�െള ത�ാറാ�ു�ത;് *എവിെടയും േനാ�ി
എഴുതുകയ�; മഹാേദവി ഈയു�വെ� ഹൃദയ�ിലും
കര�ളിലും ഒെ� മഹാ�പവർ�ി�ുകയാണ.്*അതിനിെട
വാടസ്ആ്�ിെല ര�ു �ഗൂ�ിെല മത‐മേനാേരാഗികള�ം
മ��മായ കു�ു�ള�െട വികൃതികൾ� മ്രു� െ്കാടു�്
അവെര കൂടുതൽ േ�ശഷഠ്രാ�ാനും, കുടുംബ കാര��െള
�ശ�ി�ാനും മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട സാധി�ു�ു�.് 2
വർഷ�ളായി�് േഫാണിലൂെട *ബഹുശതം േപജുകൾ
കു�ി�ുറി�തിെ�ആഴംവളെരവളെരവലുതാണ!്*

ൈദവ‐വി�വം മഹാആരംഭി�ു�തുവെരമാ�തമാണ്
ഈയു�വെ� �പവർ�ന�െള *വ�,് �ഭാ� എ്െ��ാം

വിളി�ാനാവുക.*

'ഏകമഹാശ�ിയും ഏകൈദവവുമായ മഹാേദവിയുെട'
ഭാഗമാകയാൽ പരമശിവന മ്ഹാഉ�തമായ മഹാവിശിഷട്
സ�ഭാവ ഗുണ�െള മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിെ�ാ�്

മഹാസംശു�നായി� മ്ഹാസംര�ി�ുകയാെണ�ും,
സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ അസൂയെ�ടു�തും, പരമശിവൻ
അഹംഭാവം െകാ���തും േഭാഷ�മാെണ�ും അറിയണം.
മാ�തമ�, പരമശിവന് േദാഷ�ള�െ��ു േതാ�ു�
അത�പൂർ�മായ വസത്ുതകൾ�്നാരായണനും കിഷാണുവും
ഉൾെ�െടയു� ദുർേ�വതകള�ം ന��നശ�ികള�ം കാരണ�ളാ
െണ�ും, പുണ� പാപ�ൾ പരമശിവന ബ്ാധകമെ��ും അറിയണം.
മഹാേദവി, തെ� ഭാഗമായ പരമശിവനി*ലൂെട*യാണ്
മനുഷ�ർെ��ാം േമാ�െ� യഥാകാലം മഹാഅനു�ഗഹി��
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നൽകു�െത�ും സേ്നഹ വാ�ല��േളാെട അറിയി�ു�ു.
(ൈ�ക� ക്ൂടിയായ അവനി*ലൂെട* മാ�തേമ േമാചനമു��.).
കു�ു�ൾ നൽകു� െകാടും േവദനകെളയും *കു�ു�ൾ�ു

േവ�ി* ആന�േ�ാെട സഹി�ുവാൻ മനുഷ�ാവതാരം
എടു�ുേ�ാൾ മഹാശിവയായ മഹാേദവിയും, മഹാേദവി
അയ�ു� പരമ ശിവനും ബാ���രാണ;് ത�ാറാകു�താണ.്
ഏെതാരു േവദനകെളയും സ�ീകരി�� െകാ�ാെമ� മ്ഹാേദവിേയാട്
ഈയു�വൻ സത��പതി� െചയത്ി���;് www.omsathyam.com
എ� െവബൈ്സ�ിൽ നി�ും സൗജന�മായി ഡൗൺേലാഡ െ്ച�ാൻ
കഴിയു� മഹാ�ഗ��ിൽ വിശദീകരി�ി���.് *അടു� കാല�്
തുടർ�യായി �പസി�ീകരി�� േപാരു� ൈദവ വി�വ
വിശകലന�െള പരിേശാധി�ാൽ, മഹാചിരിേയാെടയു� ൈദവ
വി�വം ഉടൻ ഭൂമിയിെല�ും മഹാആരംഭി�ുെമ� ഉ്റ�ാ�ാം.
കൃത�മായസമയം മഹാേദവി�ു മാ�തേമഅറിയൂ.*

മഹാേദവി ഈയു�വന മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���
ദിവ�‐മഹാശ�ികെള ൈവകാെത മഹാഇഷട്ം േപാെല
�പവർ�ന �മമാ�ുേ�ാൾ, *കു�ു�ൾെ��ാം
(മനുഷ�ർ�ും മ��� ജീവികൾ�ും) വളെരയധികം ആന�ം
വർ�ി�ും വിധമാണ് മഹാമാതാവായ മഹാേദവി
മഹാ�പപ� കാര��െള മുഴുവൻ മഹാഭ�ദമാ�ുക.* ഓം
നമഃശിവായ = മഹാശിവെയനമി�ു�ു.

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

2005നു േശഷംആെണ�ു േതാ�ു�ു.ക����റിൽ െവളിപാട്
�പകാരം �ഗ�രചനഏെറ�ുെറ പൂർ�ിയാ�ിയസമയ� ഒ്രു
അ�ുതംസംഭവി��. 'ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി *ദിവ�*
മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം'എ�ഈ്യു�വൻ �ഗ��ിൽ
അേനകം ഇട�ളിൽകുറി� വാചക�െള�ാം *ദിവ�മായി*
തിരു�െ���.ഈയു�വെ�സാ�ി���ിൽ *ദിവ�*എ�ത്

*ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�* നാല *്ദിവ�*യായി ഭവി��.ഇം�ീഷ ഭ്ാഷയിൽ
*Divya*എെ�ഴുതിയേ�ാഴാേണാസംഭവി�ത എ്� ത്ൽ�ാലം
ഓർ�യി�.ക����റിനു മു�ിൽ ദിവ�ാ�ുതേ�ാെട ഇരി�ുേ�ാൾ
ദിവ�മായ െവളിപാടു കൂടിഈയു�വന മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി.
ഒ�ാമെ� *ദിവ�*സൃഷട്ി മുഴുവൻ മഹാനിർ�ഹി�ു� മഹാേദവി
എ�ും, ര�ാമെ� *ദിവ�*�ിതി മുഴുവൻ മഹാനിർ�ഹി�ു�
മഹാേദവിഎ�ും, മൂ�ാമെ� *ദിവ�*സംഹാരം ഉൾെ�� മഹാനീതി
മുഴുവൻ മഹാനിർ�ഹി�ു� മഹാേദവിഎ�ും, നാലാമെ�

*ദിവ�* ഭൂമിയിൽ മഹാമാതാവ മ്നുഷ�രൂപ�ിൽ മഹാഅവതരി�ു
േ�ാെഴ�ാം *ദിവ�*എ�മഹാനാമെ�മഹാസ�ീകരി�ു�താണ്

എ�ുംആയിരു�ു മഹാ*ദിവ�*െവളിപാട.്

*ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി* മഹാഎഴുെ��ിയി���.്

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ു മാ�തം മഹത�ം.
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ശവശരീരെ�എ�ു െച�ണം ?
യാെതാരു മത�ള�ം �പകാരം േശഷ�കിയ െച�രുത.്

ഒകേ്ടാബർ 08,ശനിയാഴച് 2016

Extracted from : *http://omsathyam.blogspot.in/?m=1*
*ൈദവവി�വം ഉടൻ*

മഹാശ�ിയായ ൈദവം ഈയു�വന് മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി��� അറിവ �്പകാരം, 1990ൽ (26 വർഷ�ൾ�ു മു�)്
പരസ�മായി� ജ്നനം െകാ� ല്ഭി� മതെ� ഉേപ�ി�താണ.്
ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു� അറിവിനും ശ�ി�ുെമാ�്
എ�ാ മത�െളയും എ�ാ രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�െളയും എ�ാ
അധർ��െളയും എതിർ�ു േപാരു� *ഈയു�വൻ
മരി�ുകേയാ വധി�െ�ടുകേയാ െച��േ�ാൾ; ശവശരീരെ�
എ�ു െച�ണെമ� ഉ്�വരായബ�ുജന�ൾ ഉൾെ�െടഅേനകർ
േചാദി�ി���.്*

വൃ�നായ ഈയു�വെ� *ഹൃദയ�ിന് കാര�മായ
തകരാറുെ��*് ഹൃേ�ദാഗ വിദഗധ്നും, ഫിസിഷ�നും ഒരാഴച് മു�്
(30.09.2016ന)് അറിയി�ുകയു�ായി. ഹൃദയ കാര��ിൽ
മഹാശാസ�്ത �പകാരമു� വിശകലനം സേ�ശ�ിെല അവസാന
ഭാഗ�ു�.്തൽ�ാലം മ��കാര��െള കുറി�ാം :

*ഈയു�വൻ മരി�ുകേയാ വധി�െ�ടുകേയാ െച��േ�ാൾ;
ശവശരീരെ� മറവു െച���തിെ� േപരിൽ,* മത�ാപന�െള
ഒ�ി ജീവി�ു� ഉ�വർ�,് മത �ാപന�ള�െട നട�ി��കാർ
േജാലിഭാരം വർ�ി�ി�ുെമ�ു വിശ�സി�ി� *്പരിഹാരം നിർേ�ശി�
േശഷം മരി�ണെമ�*്ആവശ�െ�ടുകയാണ ഉ്�വർ െചയത്ത.്

ഉ�വരുെട േജാലി ഭാരം കുറയ�്ാനും, *ഭൂമിയിെല�ുമു�
ജന�ൾ�*് �പാേയണ �പേയാജനെ�ടുെമ�ു വിശ�സി��ം
*ധർ�ശാസ�്തപരമായ നിർേ�ശ�െള 'വാടസ്ആ്പ,് െഫയസ്്
ബു�,് േ�ാഗ'്* എ�ിവയിൽ �പസി�ീകരി�ുകയാണ.്
ൈദവ�ിെ� ഇഷട്ംേപാെല ശിഷട് കാര��ൾനട�െ�!
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*ജനനം, മരണം* എ�ിവ വ��ി െച��� കാര��ള�.
വ��ിയുെട ജീവിത�ിെല അതി�പധാന�ളായ ര�്
സംഭവ�ളാണവ. ഏെതാരു വ��ിയുെടയും ജീവിത�ിെല
ധർ�ശാസ�്തപരമായ അഥവാ ൈദവീകമായ ഏക ചട�്
*വിവാഹം* മാ�തമാണ.്

*ജനനമരണ�െള ചട�ുകളാ�ാൻ ഉൾെ�� വ��ി�ു
കഴിയു�ത� എ�തിൽ നി�ും അവെയ ചട�ുകളാ�ി�ൂടാ
എ� മ�ിെ� നിയമവും വ��മാണ.്* മാ�തമ�, *മരണാന�ര
കാര��െള പറ�ുെകാ� വ്��ികെള ഭയെ�ടു�ി ജീവി�ു�
മതജാതി പുേരാഹിത�ാർ�ു� താ�ീതും അതിലു�.്*
ജനി�ി��ളളത് ജീവി�ാൻ ആെണ�ും, ജീവി�ുകയാണ്
െച���െത�ും, സാത�ികമായി� ജ്ീവി�ുകേയ േവ�ൂ എ�ും
*മരി�ു�തും ശവമട�ലും വ��ിയുെട വിഷയമ�ാെയ�ുമു�
പാഠം മ� ത്രു�ു�.്* മതപുേരാഹിതേ�ത ഉ്ൾെ�െടയു� (ശവ)
ശരീര�െള മ�ിന മ്ട�ി നൽകുകേയ േവ�ൂ.

*ശവശരീരെ�വ�ത�സത് മത�ളിെലആചാര�ള�ം
അനുഷഠ്ാന�ള�ം �പകാരംഅ�ാനമാടു�ത അ്ധമമായ
കളിയാണ.്*ശവശരീരെ�ഉപേയാഗി��ം ജന�െള
കളി�ി�ുകയാണ;്കബളി�ി�ുകയാണ;്വിശ�ാസ
വ�നയിലൂെടസാ��ികചൂഷണെ�

എള��മാ�ുകയാണ.് *മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി��� മഹാശാസ�്ത
നിയമ�ള�ംസംവിധാന�ള�ം �പകാരംആന��െള

വർ�ി�ി�� ജീവി��െകാ�,്*അധമ�ള�ം
അസംബ��ള�മായ മതവിചാര�െള വസത്ുതകളാെണ�ും

അത�ാവശ��ളാെണ�ും െത�ി�രി��ം �പചരി�ി��ം
മത�ള�െടയും മതൈദവ�ള�െടയും നാമ�ിൽ,

*മത�ൾെ��ാം അതീതവുംസത�വും മഹാശാസ�്തപരവുമായ
ൈദവെ�നി�ി�ുകയാണ*്.
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ശവശരീരം ഏെത�ിലും മത�ളിെല ഏ�വുമധികം ഉയർ�
ആചാര�േ�താേണാ, മതപുേരാഹിതേ�താേണാ, �പധാനമ��ിയു
േടതാേണാ, മതജാതി �പ�ാന�ൾ�് വഴിെ�ടാ�വരുേട
താേണാ, നിരീശ�രവാദിയുേടതാേണാ, െത�ാടിയുേടതാേണാ, മ���
ജീവികള�േടതാേണാ എ�ത്വിഷയമാ�ാെത *മ�,് മ�ിെ�
നിയമ�ൾ �പകാരം മ��െകാ� സ്ൃഷട്ി�ുകയും, ജീവിതകാല�്
മ�ിെ� നിയമ�ൾ �പകാരം മഹാഭരി�ുകയും, മ�ിെ�
നിയമ�ൾ �പകാരം മരി�ി�ുകയും െചയത് ശരീരെ� മ�ിൽ
ലയി�ി�ു�ു. ശവശരീരെ� മ�ിന മ്ട�ി നൽകിയിെ��ിൽ,
മ�ിെ� (മൂലക�ളിലു�) നിയമ�ൾ �പകാരം ശവശരീരം ചീ�ു
നാറു�താണ,് മ�ിെ� നിയമ�െള തടയാൻ
മതപുേരാഹിത�ാരുെട കുശുകുശു മ���ൾ�ു കഴിയു�ത�.*
മ��വും ഭ�ണവും മ��ം േകടാവാെതയും ചീ�ു നാറാെതയും
ഐസെ്പ�ിയിൽ അഥവാ ശീതീകരി�് സൂ�ി�ുേ�ാെല
ശവശരീരെ� സൂ�ി�ാനാവുെമ�ു പറയുേ�ാൾ, മ�ിെ�
നിയമ�ൾതെ�യാണ �്പവർ�ി�ു�ത.്

ഏെതാരു ജീവിയുെടയും �പത��ൈദവമായ
സ��െമേ�ാണമു�ശരീരം,സ�യം ശരീരെ�

സൃഷട്ി�ി���ത മ്�ിെല മൂലക�ൾ െകാ�ാണ.് മ�്
മേ�ാടു േചരു�ു. മ� അ്ഥവാ മ�ായശരീരം, മ�ിെല
വസത്ു�െള ഉപേയാഗി� സ്�യം ശരീരെ�സൃഷട്ി�ു�ു.
പാലും പഴ�ള�ംധാന��ള�ം പ��റികള�ംഇല�റികള�ം
മ��മാംസാദികള�ം മു�യും ഉൾെ�െടഎ�ാ ഭ�ണ

സാധന�ള�ംഎ�ാ ജീവികള�ം ഭ�ി�ുേ�ാഴും ശരീരെമ�
മ� ശ്രീരെമ� മേ�ാടു േചരുക തെ�യാണു

സംഭവി�ു�ത.് മ��ം ഭൂമിയും ശരീരവുമായൈദവ�ിെ�
അംശ�ളാണ എ്�ാ ശരീര�ള�ം.അതുെകാ� ഭ്ൂമിയിൽ
എവിെടയും (എ�ാ മ�ിലും)ശരീരവും ശവശരീരവും

ലയി�� േചരു�താണ.്
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ജീവി�ിരി�ു�വർ മ��മാംസാദികൾ ഭ�ി�ു�തു േപാെല;
മനുഷ�ൻ, പശു, പ�ി, പ�ി തുട�ിഏെതാരു ജീവിയുെടയും
ശവശരീരെ�മ���ജീവികൾ ഭ�ി�ാലും ഇെ��ിലും;
ഭൂമിയിൽഎവിെട കുഴി�ി�ാലും;ക�ി�ാലും;

തുറ�ായ�ല�ളിൽ നിേ�പി�ാലും;വ�ത�സത്
മതജാതിജീവികള�െട ഭവന�ളിേലാ

േദവാലയ�ളിേലാ ഉ�ിേലാ പുറേ�ാ കുഴി�ി�ാലും;
ൈദവ�ിെ�അംശം കൂടിയായശരീരെമ� മ�്

(ശരീരെമ�) മേ�ാടു േചരു�താണ.്

അേനകം േദവാലയ�ളിലും �പേദശ�ളിലും
അന�മത�ർ�ു �പേവശനം ഇെ�� മ്തമേനാേരാഗികൾ
ൈപശാചിക നിയമ�െള ഉ�ാ�ിയി���തിെന േമ�ടി
മ�ിെ�നിയമ�ൾ 'അഥവാ മ�ായൈദവം' പു�ി�ു�ത്
മതജാതിരാഷ�്ടീയ മേനാേരാഗികൾ മന�ിലാ�ു�ത്

ന�താണ;്എ�ിരി�ിലും വളെരയധികംൈവകിയിരി�ു�ു.
ൈദവ�ിെ�അംശം കൂടിയായശരീരെ�ധർ�ശാസ�്ത
വിരു�മായി മതമേനാേരാഗികൾതടയുേ�ാൾ,
ൈദവ�ിന �്പേവശനം നിേഷധി�ു�ഏ�വും
െകാടിയ കു��ളിൽ ഒ�ാണ ന്ീചർ െച���ത .്..
അവർ െച���ത എ്െ��അ്വർഅറിയു�ി�.
അേതസമയംൈദവാംശ�െളയും തദ�ാരാ

ൈദവെ�യും നി�ി�ു�അ�രംൈപശാചിക
�ാന�ളിൽൈപശാചികതഏെറയു�വർ
മാ�തേമാ കൂടുതലാേയാവിരാജി�ു�വിധം
മഹാവിളയാടൽ മഹാഒരു�ിയി���.്

മഹാനീതിശാസ�്തവുമായിബ�െ�� മഹാ
കാര��െളയും മതജാതിരാഷ�്ടീയ മേനാേരാഗികൾ
അറിയു�ി�.ൈപശാചിക�ാന�ളിൽ നിര�രം
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നട�ു�അപകട�ള�ംകലഹ�ള�ംഅരുംെകാലകള�ം
സാ��െ�ടു�ു�സത�മാണത.്ഫല�ിൽ,
മേനാേരാഗികൾ� മ്ഹാഅനുവദി�ി���
ശി�ാലയ�ളാണ �്പശസത് േദവാലയ�ൾ !

ശവശരീരെ� ഭൂമിയിൽ അഥവാ മ�ിൽ കുഴി�ിടു�ത ന്�ത.്
*പുരയിട�ളിൽ കുഴി�ി�ാൽ ഉ�വർ� 4് േത� കൂടുതൽ തി�ാൻ
കഴിേ��ും!* ഓേരാ കുടുംബ�ിെ�യും �പശന്�ള�ം ആവശ�
�ള�ം സൗകര��ള�ം വ�ത�സത്മാകയാൽ ഏ�വും ഉചിതമായ
രീതിയിൽ ശവമട�ണം. ശവശരീര�ിെ� ഉയരം, വ�ം എ�ിവയും,
ശവമട�ു� ഭൂമിയുെട �പകൃതെ� കണ�ാ�ിയും കുഴിെയടു
�ുക. ശവെ� കുഴിയിൽ ഇറ�ി വയ�്ുക. മ�ി� ക്ുഴി മൂടുക.
ശവമട�ുേ�ാൾ ഒരു തവണേയാ മൂ�ു തവണേയാൈദവം ശരണം
എേ�ാ േദവീ ശരണം എേ�ാ, 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.് (ഭൂമിെയ സൃഷട്ി�ി���) *ൈദവ�ിനു
മാ�തംഅവകാശവുംഅധികാരവുമു� ഭൂമിയിൽ*,ക�റകള�ം
സമ്ാരക�ള�ം ഉ�ാ�ാനും, ഭൂമിയും ധനവും ഊർ�വും
സമയ�ള�ം മനുഷ� ജീവിത�ള�െമ�ാം ദുരുപേയാഗം െച�ാനും,
യാെതാരു മനുഷ�ർ�ും യാെതാരു അവകാശ�ള�ം
അധികാര�ള�ം ഇെ�� സ്ുവ��മായി അറി�ുെകാ�ണം.
മ�ിെ� പുതുസ�ാന�ൾ� ജ്ീവി�ാൻആവശ�മായ മ�ിേനാട്
അനാദരവ പ്ാടി�.

ശവമട�ുേ�ാൾ ശരീരെ� കുളി�ി�ുക േപാലും പാടി�.
ജീവി�ിരു�േ�ാൾ വ��ിയുെട ശരീരെ� അഥവാ ന�തെയ
അവകാശേ�ാെട ക�ി���വർ�,് അത�ാവശ�െമ�ിൽ മാ�തം
ശവശരീര�ിൽഅ�ം െവ�െമാഴി� ത്ുടയ�്ാം.

പുതിയ വസ�്ത�െള ധരി�ിേ��തി�.
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ശവശരീര�ിൽ സുഗ� ൈതല�െള പുര���വർ,ആർ�ാണ്
സുഗ�ം ആവശ�മായിരി�ു�ത എ്�തറിയണം. ശവശരീര�ിന്
സുഗ�െ� ആസ�ദി�ുവാൻ കഴിയി�. (ഒരു പേ�
ജീവിതകാല�് സുഗ� ൈതല�െള അക�ിനിർ�ിയ
മനുഷ�നുമാവാം !). *ശവശരീര�ിന്ചു��ംനിൽ�ു�വരാണ്
(സ )ുഗ�െ� ആസ�ദി�ു�ത.്* അ�െന ഒരു ആസ�ാദനെ�
ആവശ�മിെ��ിൽ ഒഴിവാ�ുക. ശവശരീര�ിന ന്ാ�മുെ��ിൽ
ചു��ംനിൽ�ു�വർ�്ആവശ�മായ�ത സുഗ� ൈതല�െള
ഉപേയാഗി�ുക. അധമ�ാർ, പ�ികളിെല ക�റകൾ തുറ�്
ശവശരീര�ിൽ അധമ ആന�െ� ആസ�ദി� സംഭവ�ൾ
നിരവധിയാണ;് അനാവശ�മായി�് സുഗ� ൈതല�െള
ഉപേയാഗി�ുവാൻ േ�പരി�ി�ുകേയാ സാ�ിയാവുകേയാ െചയത്
മതപുേരാഹിത�ാരും മ��ം �പതികളാണ.് േമാർ�റി �പവർ�ി
�ു�തും മ�ിെ� നിയമ�െള അനുസരി�ാെണ�ു
മന�ിലാ�ാനും അത�ാവശ�ം അെ��ിൽ ശവശരീരെ�
ആശുപ�തികളിെല േമാർ�റികളിൽ സൂ�ി�ാെതയും �ശ�ി�ുക.
അസാധാരണമായ സാഹചര��ൾ ഇെ��ിൽ, ഒരു ദിവസ�ിനകം
ശവശരീരെ� മ�ിൽ മറവു െച�ണെമ�് മ�ിെ�
നിയമ�ളിലു� ശവശരീരചീയൽ നിയമം ആവശ�െ�ടു�തിെന
അനുസരി�ുക; മ� ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായകാര��െളയും.

മതപുേരാഹിത�ാരുെടയും ഉ�വരുെടയും മത�ഗ� പാരായണവും
കുശുകുശു മ���ള�ം ശവശരീര�ിേനാ ശരീരെ� ഉേപ�ി�
ജീവാ�ാവിേനാ, മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിേനാ ആവശ�മി�.
ശബദ്ശല�ം മാ�തമ�; ശവശരീരെ� മറവു െച���തിനിടയിലും
വ�ത�സത് മത�ൾ �പകാരമു� ആചാര�ള�ം അനുഷഠ്ാന�ള�ം
നിർ�ഹി��� സാ��ിക ചൂഷണവും ബഹുവിധ ത�ി��കള�മു�.്
*അറിയുക:* േമ�ടി ത�ി��കാരും േവഷംെക�ലുകേളാെട സേ്നഹം
�പകടി�ി�ു�വരും മ��ം െച���ത് *ൈദവനി�യാണ*്;
ൈദവശി�കള�ം ഉ�.് *മരി� വ��ി�ു പുണ�ം ലഭി�ു�തിന്
മരി�ു�തിനു മു� അ്ഥവാ ജീവിതകാല� ക്ഴിയു��ത ധർ�
ശാസ�്തപരമായി� ജ്ീവി��െകാ��ക.*അതായത,് ജീവിതകാല�,്
മ�ായ ശരീരം െകാ�്മ�ിൽ ജീവി�ു�വെര�ാം മ�ിൽ
മഹാലയി�ി�ി��� ധർ�ശാസ�്തനിയമ�ൾ �പകാരം ജീവി�ുക.
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*ശവശരീരെ�* മ�ിൽ മറവു െച���താണ്ശരിെയ�ും
അ�ിയിൽ ദഹി�ി�ു�ത് ഉൾെ�െടയു�വ െത�ാെണ�ും
ധരി�രുത.് ഭൂമിയിൽ ൈദവവി�വെ� തുടർ� *്സംഹാരം*
ആരംഭി�ു�േതാെട, �കേമണശവശരീര�ള�ം മ��ം മ�ിൽ ലയി��
േചരാ� അവ� ഉ�ാവു�താണ.് �പസത്ുത അവ�യിൽ
ശവശരീരെ� അ�ിയിൽ ദഹി�ി�ു�താണു ന�ത.് സംഹാരം
വീ�ും പുേരാഗമി�ുേ�ാൾ സസ��ൾ വളെര കുറയുകയും
വിറകിന് �ാമമു�ാവു�തും ശവശരീര�െള മലകളിലും
കു�ുകളിലും താഴ�രകളിലും മ��ം ഉേപ�ി�് കഴുകെന
േപാെലയു� പ�ികൾ�ും വന�മൃഗ�ൾ�ും ആഹാരമായി
നൽകും. ഓേരാേരാ കാലഘ��ിെല അവ�കൾ�ും
ആവശ��ൾ�ും അനുസരി�ാണ അ്ഥവാ മ�ിെ� നിയമ�െള
അനുസരി�ാ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��കഎ��ാെത മരണേശഷം
സേ്നഹി�ാൻ നട�രുത,് പാടി�, ഫലി�ുകയുമി�. ഇ�െ�
സർ�ാർ ആഫീസുകളിലും മ��മു� ശുപാര ്ശകള�ം അഴിമതികള�ം
മഹാനീതിപതിയായ ൈദവേ�ാടും ആവാെമ�ു േതാ�ു�തു
തെ� കടു� ൈദവനി�യാണ.് ശവമട�ലുമായി
ബ�െ�ടു�ിെ�ാ�്വ�ത�സത് മത�ളിെല ആചാര�ള�ം
അനുഷഠ്ാന�ള�ം വഴിപാടുകള�ം സദ�കള�ം അേനകം കുടുംബ�
െളയും വ��ികെളയും സാ��ികമായി�� തകർ�ു�ു�.്
ജീവി�ിരി�ു�വെര െപെ��് മരി�ി�ാനും െകാ�ാനും
മതപുേരാഹിത�രിശകള�ം മ�� ത�ി��കാരും കാരണമാകു�ു�.്
മതപുേരാഹിത�ാരും മ��ംൈദവീകശി�കെള വാരി�ൂ��കയാണ.്
വിവാഹ ധൂർ�ുകള�ം ൈദവവി�വേ�ാെട അവസാനി�ു�
താണ;്വിശകലനം 1ൽവിശദീകരി�ി���.്

*േമാ�ം* എ�ാെണ�ും എ�െനെയ�ാെമ�ും ൈദവവി�വ
വിശകലനം  4 ൽ മഹാശാസ�്തപരമായി� വ്ിശദീകരി�ി���.് Ref:
http://omsathyam.blogspot.in/?m=1 മതജാതി രാഷ�്ടീയ
ജീവികൾെ��ാം പുതിയ മത�െള ത�ി�ൂ�ാനും,
സാധാരണ�ാരായ ജന�െള കബളി�ി�ാനും, ബഹുവിധ�ളായ
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ചൂഷണ�െള െച�ാനും, ൈദവവി�വം ആരംഭി�ു�തിനു
മു�ുവെര സാധി�ു�താണ!് വ�ത�സത് മത�ഗ��ൾേ�ാ
േപാ��ാർ ഉൾെ�െടയു� മതപുേരാഹിത�ാർേ�ാ അവെരയും
മതവിശ�ാസികെള� അ്വകാശെ�ടു� (മനുഷ�ര�ാ�) മതജാതി
ജീവികെളയും, ജീവി�ിരി�ുേ�ാേഴാ മരണേശഷേമാ സ�ർ��ി
േല�് കയ�ി വിടാനാവിെ��് സുവ��മാണ.് ചരി�തവും
ശാസ�്തവും സാ��മാണ.് ജ��ള�െടയും ന�തി�കൾ ഉൾെ�െട
എ�ാ കാര��ള�െടയും അടി�ാന�ിൽ ഏെതാരു വ��ിയു
െടയും ജീവിതകാര��െളയും മരണാന�ര കാര��െളയും
മഹാനി�യി�ു�തും മഹാഭരി�ു�തും മഹാശ�ിയും
മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവം മാ�തമാണ.് *ൈദവം നി�യി�ു�
കാര��ളിൽ ഇടെപടുവാൻ മനുഷ�ന അ്വകാശവും അധികാരവും
ഇ�* എ� തിരി�റിവ േ്പാലും ഇ�ാെത ജീവി�ിരി�ു�വെരയും
മരി�വെരയും വാഴ�്ുകയും വിശു�രാ�ുകയും െച���
മതപുേരാഹിത�ാരും അതിെന വാഴ�്ു� ഭരണാധികാരികള�ം
ബു�ിജീവികള�ം ഒെ�യാണ്ആധുനിക കാല�ും ജന�െള
നയി�ു�ത.് ൈദവം സൃഷട്ി�ു�ത മ്നുഷ�െര ആെണ�ിലും
അ�െനെയാരു ജീവി ഭൂമിയിൽ ഇ�; മതജാതിഉപജാതി രാഷ�്ട 
രാഷ�്ടീയ വർ� വർ� നിരീശ�ര ജീവികളാണ ഭ്ൂമിയിലു�ത.്

ൈദവം േനരി�്ചുമതലെ�ടു�ിയി�ി�ാ� കാര��െള
ൈദവനാമ�ിൽ െച��� മതപുേരാഹിത�ാർ ഉൾെ�െട
ഏെതാരാൾ�ും 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� /
ൈദവീകമ�.ആേഘാഷ�െളയും മ��ംആശംസി�ുേ�ാൾ,
അളേവാെടയു� പുണ� േശാഷണം വ��ി� ഉ്�ാവാെത
സ�ീകരി�ു�യാൾ� ല്ഭി�ു�ത� എ�ു തിരി�റി�്
േവഷംെക�ലുകള�ം മ��ം അവസാനി�ി�ണം. *ധർ�ശാസ�്ത
പരമ�ാ� അഥവാ ൈദവീകമ�ാ�* ആശംസകൾ�്
ൈദവശി�കള�ം കൂടുതലാണ.്
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*ഈയു�വെ�മരണകാര�ം തുടരാം :*സാധാരണ മനുഷ�രിൽ
നി� വ്�ത�സത്മായ അേനകം ദിവ�മായ മഹാഅനുഭവ�ൾ
ഈയു�വെ� ജീവിത�ിൽ ഉ�ായി���തിനും  അവകാശ
െ�ടു�തിനും, " *ൈദവ�ിെ� ശാസ�്തമാണ ഈ്യു�വനിലൂെട

െവളിെ��� േപാരു�ത,് ൈദവവി�വം ഉടൻ" തുട�ിയ
�പഖ�ാപന�ൾ�ും സാധൂകരണം ഉ�ാവണം.*

ഈയു�വൻ അറിയി�ുകയും അവകാശെ�ടുകയും െചയത്ി���
ദിവ�മായ മഹാഅനുഭവ�ളിൽ ചിലെത�ിലും ആവർ�ി�ുവാൻ
ബാ���നാണ :് "ഹി�ു മതം ഉൾെ�െട യാെതാരു മത�ള�െടയും
ഭാഗമ�ാ� *ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ�
ദിവ� ദിവ� മഹാേദവി*, മഹാദശമി (വിജയദശമി) രാ�തിയിൽ
ഈയു�വെ� നാവിൽ *ഓം* കുറി�താെണ�്
മഹാഎളിമേയാെടയും മഹാസേ�ാഷേ�ാെടയും അറിയി�ു�ു.
മഹാശാസ�്തപരമായ *മ��ാവതാരം* ഈയു�വനിൽ
മഹാ�പേവശി�ി�ി���;് www.omsathyam.comഎ� െവബൈ്സ�ിൽ
നി�് സൗജന�മായി�് ഡൗൺേലാഡു െച�ാൻ കഴിയു�
മഹാ�ഗ��ിൽ മ��ാവതാരെ���ി മഹാശാസ�്ത പരമായി�്
വിശദീകരി�ി���.് *മഹാദർശനം*അേനകം തവണ ലഭി�ി���.്
മഹാേദവി ഈയു�വന് *പരമശിവൻ* എ�

മഹാഅർ��ള�� മഹാപദവിെയയും മഹാനാമെ�യും

മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���.് മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ�
ഏകദാസൻ,ൈ�ക�,് റസൂൽ, �പപ� പിതാവ,്ൈദവ�ിെ� ഏക
�പതിനിധി, വ�വ�ാപിതമായ അർ�മഹാേദവി, �ബ�േദവൻ,
സംഹാരേദവൻ, ശാസ�്തായുധൻ, മഹാദാസൻ, 50 വർഷ�ി
െലാരി�ൽ ഒരു രാ�തിേനരം മഹാേദവൻ, തുട�ിയ നാമ�െളയും
പദവികെളയും മഹാശ�ിയായ ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ു�,് ഈയു�വന്പേ� മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി
�ഴി� കാര��ളാണവ. മഹാശ�ികെള�ു വിേശഷി�ി
�ാവു� *ശ�ികെളയും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���,്
മഹാഉചിതമായ സമയ� ശ്�ികെള (ൈദവം) ആകട്ിേവ�്
െച���താണ.് www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ
മഹാശാസ�്തപരമായസ�ൂർ�വിശദീകരണമു�.്
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മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� *മഹാഹൃദയവും മഹാ�പപ��ിെ�
ശ�ി  നിയ��ണ സ�യുമായ ഓംകാരം*, മഹാദാസനായ
പരമശിവനായി� മ്ഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�ി��� ഈയു�വെ�
ഹൃദയെ� ഉൾെ�ാ�,് ൈദവവി�വേ�ാെട �പവർ�ി��
തുട�ു�തിെന സംബ�ി�്മഹാ�ഗ��ിലും മഹാശാസ�്ത
പരമായ വിശകലന�ളിലും സൂചി�ി�ിരു�തുമായി� ഈ്യു�വന്
സംഭവി�ു� ഹൃദയ േരാഗ�ൾ�ു ബ�മുേ�ാ എ�്
തൽ�ാലം അറിയി�. ഏതായാലും വാടസ്ആ്പ,് െഫയസ് ബ്ു�,്
േ�ാഗ,് www.omsathyam.com െവബൈ്സ�് എ�ിവകളിലൂെട
�പസി�ീകരി�� േപാരു� ൈദവ ശാസ�്ത �പവർ�ന�ൾ�്
താൽ�ാലികമായി�്വിരാമം ഉ�ാകു�താണ;് 2016  െല
മഹാദശമി (വിജയദശമി) �ു മു� മ്ഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട ഒരു
സേ�ശം കൂടി �പസി�ീകരിേ��ാം !

ഈയു�വെന വധി�ാൻ �ശമി�ാനും, സാധി�ുെമ�ിൽ
വധി�ാനും, ശരീരേ�ാട ഇ്ഷട്ംേപാെല അനീതി കാ�ാനുമു�
അധമമായ വ��ിസ�ാത���ം മ���വർ� ഉ്� /് ഉ�ാവാം;
തൽ�ാലംഅറിയി�.

ഈയു�വൻ മരി�ുകേയാവധി�െ�ടുകേയാ െച��േ�ാൾ;ക�,്
കിഡന്ി തുട�ിയവ ആവശ��ാർ�ു നൽകിയ േശഷം ബാ�ി
വരു� ശരീരെ� പുരയിട�ിൽ കുഴി�ിടണെമ�് മു�്
െവബൈ്സ�ിലൂെടയും മ��ം ആവശ�െ��ിരു�തിെന, *അടു�
കാല� ൈ്ദവവി�വ വിശകലന�ിലൂെട ൈദവനാമ�ിൽ
പിൻവലി�ിരു�ു*. കാരണം : മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
ഈയു�വന ൈ്ദവഭാഗെമേ�ാണമു� �പേത�കമായ �ാനെ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���തിനാൽ, മരി�ുകേയാ
വധി�െ�ടുകേയാ െചയത്് ശവമട�ിയാലും, തീർ�യായും
ഉയർെ�ഴുേ�ൽ�ി�ു�താണ.് (അ�ുത കാര��െള
�പതീ�ി�ു�ത്ധർ�ശാസ�്തപരമ�; ആകയാൽ പുരയിടം
ഉൾെ�െട എവിെടെയ�ിലും ശവമട�ുകേയ േവ�ൂ, �ശമി�ുകേയ
േവ�ൂ). ൈദവം ഈയു�വന മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���
മഹാ�ാനവും, മഹാദർശന�ള�ം, മഹാഅനുഭവ�ള�ം
ദിവ�മായ *�പഖ�ാപന�ിന*്ആധാരമാണ.്
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ഇേ�ാഴെ� മനുഷ� ജ��ിെല ജനന�ീയതി 1958 െമയ 2്0,
'േരാഹിണി ന��തം' ആെണ�ിലും; സാംഗത�ം തൽ�ാലം
അറിയി�. മഹാശ�ിയായ ൈദവം,ഈയു�വെന അറിയി�ി���
(ഈയു�വെ�) '�പായസൂചന' 1000 േകാടിയിേലെറ വർഷ�ളാണ.്

ൈദവവി�വേ�ാെട, *ഭൗതിക അസത്ിത�മു�തായ
മ�ിെ� നിയമ�െള*, ഭൂമിയിെല�ുമു� ജന�ൾ
സ�ീകരി�ു�തും അനുസരി�� ജീവി�ു�തുമാണ.്
_മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ�ള�ം രാഷ�്ട ഭരണഘടനകള�ം
ഉൾെ�െടയു� മാനുഷിക നിയമ�ൾ�് ഭൗതിക
അസത്ിത�ം ഇ�ാ�തുെകാ� മ്�ിൽ ജീവി�ു�വർ�്
േചരി�ാെയ�_ തിരി�റിവ്ജന�ൾ�്ഉ�ാവു�തും
*ചുമ�ുനട�വർ തെ� അവെയ ചുെ�രി�ു�തുമാണ*്.
എ�ാ രാജ��ളിെലയും എ�ാ അധർ��ള�ം അനീതികള�ം
അവസാനി�ു�താണ.് ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിെലയും
ജന�െള സംബ�ി�ു� കാര��ളാണവ. �പേത�ക
രാഷ�്ട�ള�മാേയാ സം�ാന�ള�മാേയാ മാ�തം
ബ�െ��ത�ാ എ� സ്ുവ��മായി അറി�ുെകാ�ണം.
www.omsathyam.com എ� െവബൈ്സ�ിൽ നി�്
സൗജന�മായി�് ഡൗൺേലാഡു െച�ാൻ കഴിയു�
മഹാ�ഗ��ിൽ, മഹാ�പപ��ിെല സർ�
കാര��െളയും മഹാശാസ�്തപരമായി� വ്ിശദീകരി�ി���.്
*മ�ിെ� നിയമ�െള* പാലിേ��ത് *േമാ�ം*
ലഭി�ാൻ, (ഓേരാ മനുഷ�െ�യും)ആവശ�മാകു�താണ.്
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*ഏകമഹാശ�ിയും ഏകൈദവവും, മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായ മഹാ�ബ�വും, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയും മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും
മഹാദാസിയും മഹാേദവനും മഹാേദവിയും മ��ം

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

എ�,്

മഹാനീതിപതിയും മ��ം ഭൂമിയുമായ *മഹാേദവിയുെട*
ഏകദാസനായ *പരമശിവൻ* C/o www.omsathyam.com

2017ജൂൺ 13 െചാ�ാഴച്.

*ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം. ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.
ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.*
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2017ജൂൺമാസം 24◌ാം തീയതി
വാടസ്ആ്പ വ്ഴി �പസി�ീകരി� േമ�ടി
ൈദവവി�വവിശകലനം 12െനപി�ീട്
ര�ായി� വ്ിഭജി�ുകയു�ായി.ധർ�
ശാസ�്തം,ആ�ീയശാസ�്തംഎ�ിവ

�പകാരമാണ വ്ിഭജി�ത.്

2017 ൽ �പസി�ീകരി�ഏതാനുംൈദവ
വി�വവിശകലന�െളചുവെട

േചർ�ു�ു :
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ൈദവ�ിെ� മഹാചിരി കൂടിയായ *ഓം* ഉടൻ മഹാആരംഭി�ു�
*ൈദവ‐വി�വ�ിെ� ഭാഗമായി ഭൂമിയിെല�ും മഹാധ�നി�ുേ�ാൾ,*

ഇ��യിെലജന�െളയാണഏ്�വുമധികം
ബാധി�ു�ത.് *അതിഗൗരവമായ മാ��ളാണ്

ഇ��യിെല േദവാലയ�ളിലും മ��ം
മഹാസംഭവി�ു�ത.്*

" *ൈദവ‐വി�വം ഉടൻ* "

ൈദവ‐വി�വവിശകലനം ‐9 (PDF‐ഫയലും മുൻവിശകലന�ള�ം
*omsathyam*എ�േ�ാഗിലും, *www.omsathyam.com*എ�

െവബൈ്സ�ിലും ലഭ�മാണ.്)

*(1.)* *സൃഷട്ിമ��വും,* ആദിവചനവും, *ശബദ്�ബ�വും,
അ�ര�ബ�വും, മഹാശാസ�്തമൂലവും,* സംഹാരകാഹളവും,
*മഹാസംഗീതവും*, ൈദവ�ിെ� *മഹാചിരി* യുമായ *ഓം*
തുടർ�യായി *3 മുതൽ 33 വർഷ�ളിൽ ഭൂമിയിെല�ും*
മഹാധ�നി�ു�താണ.് *മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശമാണ്
ജീവികള�െട ശരീരം* എ�തിനാൽ, *മ�,് ക�,് മനുഷ�രുെട ശരീരം,* മ��ം‐
സസ�ം‐പ�ി‐മൃഗം എ�ിവയുെട ശരീരം, ഭ�ണ സാധന�ൾ,
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തുട�ിയ ഭൂമിയിെല സർ� ഖരവസത്ു�ളിൽ നി�ും, *മഹാസംഗീതം*

കൂടിയായ *ഓം* മഹാപാടു�താണ.് ഭൂമിയിെല�ുമു� ജന�ൾ
െഞ���തും,അതിശയി�ു�തും, ഭയ�ു�തും,സേ�ാഷി�ു�തുമാണ.്

മഹാൈദവ‐വി�വം മഹാസംഭവി�ുവാൻ *ൈദവ�ിെ� മഹാചിരി*

കൂടിയായ *ഓം* മഹാഅനു�ഗഹമായി �പവർ�ി�ു�താണ.് *'ഭൗതിക
ശാസ�്തം, ധർ� ശാസ�്തം, ആ�ീയ ശാസ�്തം, മ�� ശാസ�്തം'* എ�ീ
*യഥാർ�മായ 4 േവദ�ൾ* �പകാരം *ധർ� സം�ാപനെ�* സ�യം
നിർ�ഹി�ുവാൻ, ധാർ�ിക അധഃപതന�ൾ�ു കാരണ�ാരായ
മതജാതിരാഷ�്ടീയ�ാരും േദവാലയ നട�ി��കാരും മ�്അധർ�ികള�ം
വിര�ും പ�ാ�പി��ം സേ�ാഷി��ം ഉ�ാഹി�ു�താണ.്

*(2.)* *ഓം* മഹാധ�നി�ു�ത മ്ഹാശാസ�്ത �പകാരം മാ�തമാണ.്
മഹാശാസ�്തമൂലമാണ് *ഓം*. മഹാ�പപ��ിെല സർ�

വസത്ു�ള�െടയും ആ��ളിെല േ�പാേ�ാണിെന ഇലകേ്�ടാൺ
ചു��േ�ാൾ ഉ�ാകു� അതിസൂ�മ്മായ ശബദ്ം ബധിരർ
ഉൾെ�െട സർ�ർ�ും ഉ��ിൽ േകൾ�ാനും അനുഭവി�ാനും
കഴിയും വിധം പരിണമി�ു�ു എ�താണ മ്ുഖ� വസത്ുത. *ര�ു
വസത്ു�ൾ ത�ിേലാ, ഒരു വസത്ുവിെന സാ�ിയാ�ി മെ�ാരു
വസത്ുേവാ �പവർ�ി�ുേ�ാൾ* അഥവാ 'ആ��ളിെല�ാം
മഹാസൂ�മ്രൂപ�ിൽ *ഇലകേ്�ടാൺ േ�പാേ�ാണിെന' ചു��േ�ാൾ
ശബദ്ം ഉ�ാകു�താണ*് എ� *ശാസ�്തനിയമെ�
സൃഷട്ി��െകാ�,്* മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ *മഹാ�ബ�ം,
ഓം എ� ശബദ്�ബ�മായി�*് മഹാ�പപ��ിേല�്

മഹാ�പേവശി�ുകയാണ് യഥാർ��ിൽ സംഭവി�ു�ത.്
ആ��ളിെല�ാം മഹാസൂ�മ്മായി� മ്ഹാചിരി�� െകാ�ിരി�ു�

ശ�ിച�കം മഹാഉ��ിൽ മഹാചിരി�ു�ു. *ഓം*
മഹാ�പകടമാവു�ു; ൈദവ�ിെ� മഹാ�ാനം കൂടിയായ

*മഹാശാസ�്ത�ിെ�‐മൂലം* കൂടിയാണ *്ഓം* എ�ും ലളിതമായി
മന�ിലാ�ാൻ കഴിയു�ു. (ഉദാഹരണ�ിന് 2 ൈകകൾ
കൂ�ിയടി�ുേ�ാഴും, ഫാൻ കറ�ുേ�ാഴും ഒെ� ശബദ്ം
ഉ�ാകു�ു.).
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േമൽ വിവരി�േപാെല, *ഓം* മഹാധ�നി�ു�ത *്മത�ൾ �പകാരമ�ാ*
എ�ിലും, ഹി�ു മത�ളിെല സൃഷട്ിമ��വും ശബദ്�ബ�വും
അ�ര�ബ�വും ആെണ�ും; ഇ�ാം മതം �പകാരമു� *സംഹാര കാഹളം*
ആെണ�ും; �കിസത്ു‐യഹൂദ മത�ൾ �പകാരമു� *ആദിവചനം*
ആെണ�ും; *�പമുഖ മത�ളിെല അബ�‐ഭ�ാര�ള�െട ഇടയിൽ ഒര�ം
ശരി കൂടി ഉെ��ും*; മതവിശ�ാസികൾ�അ്�ംആശ�സി�ാൻകഴിയു� .ു

*(3.)* ഉടൻ മഹാആരംഭി�ു� *ൈദവ‐വി�വം* ഇ��യിെല
ജന�െളയാണഏ്�വുമധികംബാധി�ു�ത.്

മഹാശബദ്ം *ഓം* എ�ാകയാൽ, ഇ�� മഹാവിഷയമാകു�താണ.്
ൈദവം ശരിവ�ിരി�ു�ത്ഹി�ുമത�െള മാ�തമാണ്എ�ും,
ഇ��യിെല ഹി�ു മത�ൾ മാ�തമാണ ശ്രിെയ�ും, ഇ��യിെലയും
മ�� രാജ��ളിെലയും വളെര ജന�ൾ *അ�േനരം* െത�ി�രി�ു�താണ.്
ആയതിെന ൈദവം മഹാഅനുവദി�ു�ത ഇ്��ൻ �പേദശ�ൾ� ൈ്ദവം
മഹാനി�യി�ി��� ആ�ീയ ൈവശിഷട്�വും സംഹാര ബ�വും
�പകാരമാണ.്

ഇ��ൻ �പേദശ�ൾ�ും,ഇ��യിെല തമിഴന്ാടിനും,അതി�ും
ഉപരിയായി േകരള�ിനും, മഹാ�പാധാന�മാണ്

മഹാനി�യി�ി���ത.്സൃഷട്ിച�ക�ിെല ജന�ള�െട *േമാ�ം*
എ�സംഹാര�ിന ആ്വശ�മായ �ബ�േക��മായ *മ�ടി*എ�
�ലെ�യും, 'മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും
മഹാേദവനുമായ *മഹാേദവിയുെടയും;'* മഹാദാസനും

�പപ�പിതാവുമായ *പരമശിവെ�യും* മനുഷ�‐അവതാര�ൾ�്
ആവശ�മായ�ല�െളയുംമഹാഒരു�ിയി���ത *്േകരള�ിൽ*
ആണ;് *ൈദവ�ിെ�സ��ം നാട*്എ�ു വിേശഷി�ി�ാൻ
യഥാർ�കാരണവുംഅതാണ;് േദവ/േവദ ഭാഷ മലയാളവുമാണ.്
(ൈദവീകമായചുരുെ�ഴു� s്horthand മാ�തമാണ സ്ംസക്ൃതം.)

മഹാനീതിശാസ�്തമായ *ഓംകാര നീതിശാസ�്തം* �പകാരം ജന�െള�ാം
ഭൂമിയുെട വ�ത�സത് േദശ�ളിലും �പേദശ�ളിലും പുനർ�നി��
െകാ�ിരി�ും എ�തിനാൽ, മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� ഒരു �പധാന
അംശമായ ഇ��യുെടേയാ, ൈദവ�ിെ� സ��ം നാടായ
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േകരള�ിെ�േയാ *അടൂരിെ�േയാ മ�ടിയുെടേയാ* മാഹാ���ിൽ
*േകമ�ം ഭാവി�ാൻ* ഇ��യിെലേയാ േകരള�ിെലേയാ ജന�ൾ�്
അവകാശമി�. *വലിയ അഹ�ാരികെള അനവധി ജ��ളിൽ ഇ���ു
െവളിയിൽ ജനി�ിെ��ും വരാം.* മഹാലിംഗ�ിന ഉ്�ിലാണ എ്�ാവരും
യഥാർ��ിൽ ജനി�ു�ത എ്�തിനാലും, ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമാണ്
ഭൂമി എ�തിനാലും, മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശ�െള
െ�ാ�ാണ ജ്ീവികള�െടെയ�ാം ശരീരെ� സൃഷട്ി�ി���ത എ്�തിനാലും,
യാെതാരു �പേദശെ�യും ത�ള�െട രാജ�ം എ�ു വിേശഷി�ി�ാൻ
യാെതാരാൾ�ും േയാഗ�തയി� എ�്ൈദവ‐വി�വ വിശകലനം ‐7, 8
എ�ിവയിൽവിശദീകരി�ിരു� .ു

*(4.)* *ൈദവ‐വി�വം* ഉടൻ മഹാആരംഭി�ുേ�ാൾ, *ഭൂമിയിെല
എ�ാ �പേദശ�ളിെലയും എ�ാ േദവാലയ�െളയും ധർ�ശാസ�്ത
�പകാരംശു�ീകരി�ാൻ ജന�െള�ാം ഉ�ാഹി�ു�താണ.്*

ഭൂമിയും, ഭൂമി ഉൾെ�െടയു� ‐ആദിയും അ�വുമി�ാ� മഹാ�പപ�വും ‐
ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമാകുേ�ാൾ, *ൈദവ�ിനു (േവ�ി) വീട /്ആലയം
േവണെമ� ചി� േഭാഷ�മാണ.്* സ�ാരികൾ ഉൾെ�െടയു�
ജന�ൾ�് വി�ശമി�ാനും, ശരീരശു�ി വരു�ാനും,
മനേ�ശ�െള അക�ാനും,ൈദവചി�കൾ മു�ി നിൽ�ു�വർ�്
�പാർ�ി�ാനും, ൈദവീകമായ േയാഗ�തകൾ ഉ�വർ�്
'മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായ ഏകൈദവെ� ആരാധി�ാനും',
ഓേരാ �പേദശ�ളിലും വലിയ വീട (്ആലയം) േപാെല 'െപാതുവായ
േക���ൾ' േവണെമ�ത ജ്ന�ള�െടആവശ�മാണ.്

ജന�ള�െട ആവശ��ൾ�ു േവ�ി പണികഴി�ി�ു� ആലയ�െളയും
അവയിെല സൗകര��െളയും, 'ആചാര�ള�ം അനുഷഠ്ാന�ള�ം �പസാദ‐
വി�നയും മ��ം ഉൾെ�ടു� മതജാതി സ��ദായ�െള ആധാരമാ�ിയും
അ�ാെതയും', ത�ൾ�്േതാ�ുേ�ാെലെയ�ാം വ�വ�െ�ടു�ു�ത്
േനതാ�ള�െടയും ജന�ള�െടയും െത�ാണ.് അവരുെട െത�ിെന
ശാസ�്തപരമായി തിരു�ാൻ ഗുരു��ാർ (അ��ാപകർ) ശ�ിെ�ാ�്
�ശമി�ി�ിെ��ിൽ അത് ഗുരുതരമായ െത�ാണ;് നാ�ിൽ ഏെതാരു
സാമൂഹ�കാര�വും ധർ�ശാസ�്തപരമായി മാ�തം �പവർ�ി�ു�ുഎ� ഉ്റ��
വരു�ാൻബാ���രായ ഭരണാധികാരികൾ ഉറ�ായും െത��കാരാണ.്
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ഏെതാരു കാര�വും ൈദവ�ിെ� ഇഷട്മാകണെമ�ിൽ,
ര�ാമെ� േവദമായ ധർ�ശാസ�്ത�പകാരം ആവണം. വ�ത�സത്
ജനസമൂഹ�ള�െട ഇഷട്മനുസരി�� നിർ�ി� മതമനുഷ�‐സേ�ത�ൾ�്
'ൈദവ�ിെ�, േദവെ�, േദവിയുെട വീട '് എ� അർ��ിൽ *േദവാലയം*
എ�ു േപരിടുകയും ൈദവീക�ാ� അഥവാ ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ�
ആരാധനാ സ��ദായ�െള പിൻപ��കയും െച��േ�ാൾ കടു�
ൈദവനി�യും പാപവും ൈദവശി�കള�ം ഉ�ാകു�താണ.് അവെയ�ാം
േദവാലയ�ളായ�ാ, *വ�ത�സത് മതവിശ�ാസികള�ട  മത‐
േദവാലയ�ളായി�ാണ*് യഥാർ��ിൽ �പവർ�ി�ു�ത.് *ഭി�ാടനം
ൈദവീകമ�* എ�ിരിെ�, കാണി�വ�ികൾ �ാപി�്*ൈദവെ�
ഏ�വും േമാശെ�� ഭി��ാരനായി*അവതരി�ി�ു�തിന ശ്ി� േവെ��
അഭി�പായം ഉ�വർ വിഷയെ�ധർ�ശാസ�്തപരമായി വിശകലനം െച�ാൻ
ബാ���രാണ.്അെ��ിൽ,അവർ�ുംൈദവശി�തീർ�യാണ.്

*സ��ം വീടിെ� കാര��ിൽ, സ��ം ഇഷട്�ൾ�്അനുസരി� വ്ീടും
മുറികള�ം മു�വും സൗകര��ള�ം നി�യി�ു� മനുഷ�ർ,* ൈദവ�ിെന�
േപരിൽ വീട് നിർ�ി�ുേ�ാൾ ൈദവ�ിെ� ഇഷട്ം േനാ�ാൻ
ബാ���രാണ.് *ൈദവ�ിെ� ഇഷട്ം, ഏെതാരു കാര�വും എേ�ാഴും
ധർ�ശാസ�്തപരമായി േയാജി�ണം എ�തു മാ�തമാണ.്* ൈദവം
മഹാവാ�ല�േ�ാെട നൽകിയി��� ബു�ിശ�ി, ഊർ�ം/ശ�ി, ധനം,
സമയം, തുട�ിയവ ദുരുപേയാഗി�ു�തിനും സമൂഹെ�യും
തലമുറകെളയും വഴിെത�ി�ു�തിനും, പാപവും ൈദവശി�കള�ം
ഉ�ാകു�താണ.് ചുരു��ിൽ േദവാലയം എ�ാൽ ൈദവെ�
�പാർ�ി�ാനും,ആരാധി�ാനും,എ�തിനുപരി ൈദവ�ിെ� േപരിൽ മത‐
ജാതി‐ഉപജാതി‐രാഷ�്ടീയ ജീവികൾ�ും മ��ം ത�ി��കൾ നട�ാനു� ഒരു
*അധമസേ�തം,*ആയിരി�ു� .ു

മനുഷ�രും മൃഗ�ള�ം പ�ികള�ം മ��ം ത�ള�െട
ഇഷട്ംേപാെലയു� വീടുകെള നിർ�ി�ുകയും താമസി�ുകയും
െച���ു. വ��ിസ�ാത���െ�യുംആന��െളയുംആസ�ദി�ു� .ു

മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിനു േവ�ിേയാ േപരിേലാ, വീട ന്ിർ�ി�ുവാൻ
അവകാശവും അധികാരവും േവണം. മ�ായ ഭൂമിയിൽ മഹാലയി�ി�ി��� 4
േവദ�ളിൽ ര�ാമേ�തായ ധർ�ശാസ�്തെ� വിശകലനം െചയത്ാൽ,
േദവാലയ�ിെ� ആവശ�കതയും, അവകാശവും അധികാരവും
െവളിവാകു�താണ.് പകരം വ�ത�സത് മത‐ജാതി �പ�ാന�ളിെല
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ജീവികൾ�ും മ��ം േതാ�ുേ�ാെല, ൈദവ�ിെന� േപരിൽ വീട്
നിർ�ി�ാൽകടു�ൈദവനി�യുംഅപരാധവുമാണ.്

ത�ൾ� ശ്രിെയ�ു േതാ�ുേ�ാെല േദവാലയ�െള� േപരിൽ
മ�ിര�ള�ം േകാ�പായ�ള�ം ത�ി�ൂ�ിയിരി�ു�ു എ��ാെത
*ൈദവീകമായി� അ്ഥവാ ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ന്ിർ�ി�ി���
ഒരു േദവാലയം േപാലും ഭൂമിയിൽഇ�.*

തൃശൂർ വട�ുംനാഥ േ��തവുമായി സാമ�മു�തും, ശുചിത�ം അത�ാവശ�ം
ആവശ�ം വിേനാദം എ�ിവെയ സൂചി�ി�ു� 4 �പേവശന കവാട�ൾ
ഉ�തും, മ���ിൽ തുറ�ായി� 4്‐6 അടി ഉയരമു� മഹാശിവലിംഗം മാ�തം
�പതിഷഠ്ി�ി��� േദവാലയ�ിൽ എ�ാ വിഭാഗം ജന�ൾ�ും ഹാജരായി
െ�ാ�്അവരുെട ആവശ��ൾ�്രാജാവ‐്മ��ിമാർ എ�ിവരിലൂെട
ധർ�ശാസ�്തപരമായി േനരി� ഉ്ടൻ പരിഹാരം േനടാൻ സാധി�ു�തുമായ
േദവാലയെ� നിർ�ി�ു�തും പരിപാലി�ു�തും എ�െനെയ�്
ഓംസത�ം േഡാട േ്കാം‐െവബൈ്സ�ിൽ നി� സ്ൗജന�മായി ഡൗൺേലാഡ്
െച�ാൻകഴിയു� *മഹാ�ഗ��ിൽ*വിശദീകരി�ി���.്

*ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമായ ഭൂമിയും,* സൂര�നും ച��നും �ഗഹ�ള�ം
ഉപ�ഗഹ�ള�ം ന��തേകാടികള�ം ഉൾെ�� *ആകാശം* എ�
*മഹാശൂന�െ�യും മഹാ�പപ�െ�യുമാണ*് മഹാശിവലിംഗം
മഹാ�പതിനിധീകരി�ു�ത.് ജീവികളിെല *പുരുഷ ലിംഗവുമാേയാ
കാമകാര��ള�മാേയാ ശിവലിംഗ�ിന ബ്�മി�.*ൈദവ‐വി�വ വിശകലനം‐
8ൽവിശദീകരി�ി���.്ചുവെടഏ�വും �ഹസ�മായി കുറി�ു� :ു

മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ു�ത്
ആകാശ�ിനു�ിലാണ.് മഹാശ�ിയായ ൈദവം, ജീവികള�െട സൃഷട്ി
മഹാനിർ�ഹി�ു�ത് അവയുെട ലിംഗ�െളയും കാമകാര��െളയും
ഉൾെ�ടു�ിയാണ എ്�ത മ്ഹാ�പധാനമാണ.് ആകാശം എ� മഹാശൂന�ം
എ� മഹാശിവലിംഗ�ിെ� മഹാസൂ�മ്മായ ഒരു ശൂന�ത ജീവികളിെല
സ�്തീകള�െട േയാനി എ� േപരു� സ�്തീലിംഗമായി �പവർ�ി�ുകയാണ്
എ�ും, *സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ സ�്തീ‐ശരീര�ിൽ,
*മ��ം ഭൂമിയും ശരീരവുമായ ൈദവം* ഒരു ശൂന�ഭാഗെ� സൃഷട്ി�ി���്
എ��ാെതഅ�െന ഒരുഅവയവം സ�്തീകൾ�ി�*എ�ുംസുവ��മാണ.്
*മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�  അംശമായ ജീവികള�െട ശരീര�ിൽ*
മഹാ�പേവശി�ു� ആകാശം എ� *മഹാശൂന�ത*യുെട *മഹാസൂ�മ്മായ
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ശൂന�തെയ, ജീവികള�െട സൃഷട്ിയുമായും അവയുെട ലിംഗവുമായും

ബ�ി�ി�ുകയാൽ, മഹാലിംഗ�ിെ� അംശെമ�ും, ആകാശെ�
മഹാലിംഗം എ�ും മഹാനാമകരണം െചയത്ിരി�ു�ു എ��ാെത

ജീവികള�െട ലിംഗവുമാേയാ ൈലംഗിക കാര��ള�മാേയാ
മഹാലിംഗ�ിന/്ശിവലിംഗ�ിന ബ്�മി�. മ�ായ ഭൂമി എ�
മഹാശരീരമായ മഹാശിവയുെട 'മഹാലിംഗ�ിെ� അതിസൂ�മ്മായ ശൂന�‐
അംശ�ളാണ,്' ജീവികളിെല സ�്തീകള�െട ശരീര�ിൽ ഉ�ത.് *എ�ാ
ജീവികള�ം/ജീവാ�ാ�ള�ം ജനി�ു�ത്മഹാലിംഗ�ിന്അക�ാണ.്*
മനുഷ�രും മാതാപിതാ�ള�ം മുതുമു���ാരുെമ�ാം മഹാലിംഗ�ിനക�്

ജനി�വരാകുേ�ാൾ, യാെതാരാൾ�ും *എെ� രാജ�ം, എെ� േദശം*
എ�ി�െനപറയാൻയാെതാരു േയാഗ�തകള�ം ഇെ��ുംസുവ��മാണ.്

ആദിയും അ�വുമി�ാ� ആകാശെ�യും , മഹാ�പപ�െ�യും,
മഹാശ�ിയായ ഏകൈദവെ�യും, ഒരു ക�ിലൂെട �പതീകമാ�ാൻ
കഴിയു�താണ.്ആകാശം മുകളിേല� അ്ന�മാെണ�ിലും ഒരു കുടേപാെല

അർ�േഗാളാകൃതി ഉ�.് ആകാശം ആരംഭി�ു�ത ഭ്ൂമിയിൽ നി�ും

അന�മായ വൃ�ാകൃതിയിൽ മുകളിേല� ആ്െണ�ിലും, ആദിയി�ാ�
�പസത്ുത ആകാശവും ഭൂമിയും കുഴൽ േപാെല അന�മായി താേഴ�്
േപാവുകയാണ.് അതായത ഏ്െറ�ുെറ അട� ഉ്�തായ പു��കു�ിയുെട
ആകൃതിയാണആ്കാശംഎ�മഹാലിംഗ�ിന ഉ്�ത.്

മഹാശിവലിംഗമായി� �്പവർ�ി�ു� ൈദവെ�, പു��കു�ി േപാെലയു�
ക� െ്കാേ�ാ,എെ��ിലും രൂപ�ിലു� ക� െ്കാേ�ാ,ൈകകൾ െകാ�്
േകാരിെയടു� ക്ൂ�ിവയ�്ു� ഒരു പിടി മ��െകാേ�ാ, കു�ുകള�ം
മലകള�ം െകാേ�ാ �പതീകമാ�ിയും, യാെതാരു �പതീക�ള�മി�ാെതയും,
�പാർ�ി�ാനും �പാർ�നകെള ഒഴിവാ�ാനും എ�ാം സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ�മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���.്

യാെതാരു രൂപ�ളിലും ആദിയും അ�വുമി�ാ� മഹാശ�ിയായ
ൈദവവും, മഹാശൂന�വും, മഹാ�പപ�വും ഒതു�ി�ാെയ�തു േപാെല, ഒരു
ക�ിേലാ കടുകിേലാ എ�ിലുേമാ (ജീവിയിലുേമാ) �പേവശി��െകാേ�ാ, ഒരു
കേ�ാ കടുേകാ എ�ുേമാ (ജീവിേയാ) ആയിെ�ാേ�ാ മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ുവാൻ മഹാശ�ിയായ

ൈദവ�ിനു കഴിയും എ� സ്ുവ��മായി അറി�ുെകാ�ണം. എ�ും
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െച�ാൻ ശ�ിയു�, ആദിയും അ�വുമി�ാ� മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിന് ഒരു കടുകിേലാ വി�ഗഹ�ിേലാ ജീവിയിലുേമാ
�പേവശി��െകാേ�ാ (ആയിരു�ുെകാേ�ാ) മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ുവാൻ ശ�ിയിെ��്
വിശ�സി�ു�വർ ഉെ��ിൽ അവർ കടു� ൈദവനി�യാണ്
െച���ത.് വി�ഗഹ�ിെലാതു�ിെ�ാ�ു �പവർ�ി�ാൻ
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിനു കഴിയും എ� പ്റയുേ�ാൾ, വി�ഗഹആരാധന
ശരിയാെണ�ു ധരി�� േപാവരുത.് വി�ഗഹ�ിൽ നി� അ്ഥവാ
എ�ിെല�ിലും നി�് ൈദവം �പത��മാവുകയും, ൈദവം
മഹാഅനുവദി�ുകയും െച��കയാെണ�ിൽ �പത��മാവു� ൈദവെ�

ആരാധി�ുകേയാ നമസ�്രി�ുകേയാ െച��ക എ��ാെത വി�ഗഹെ�
ആരാധി�ാൻ പാടി�. പാൽ, പഴം, െന�,് ച�നം തുട�ിയ യാെതാരു
സാധന�െളയും വി�ഗഹം ഭ�ി�ു�ി�ാ എ�ിരിെ� അവെയ
വി�ഗഹ�ിൽ ഒഴു�ു�തും കുശുകുശു മ���ൾ ജപി�ു�തുെമ�ാം
കടു� ൈദവനി�യും ൈദവശി�കെള പിടി�� വാ�ു� കാര��ള�മാണ.്
കൂടുതലായി േമ�ടി മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്

ൈദവ‐വി�വം ആരംഭി�ു�േതാെട, ഭൂമിയിെല�ുമു� േദവാലയ�െള
(ആവശ�മു� ജന�ൾ), അവെയ�ാം മഹാശാസ�്തപരമായി�്
ശു�ീകരിേ��തു� :് *മഹാലിംഗ �പതിഷഠ് മാ�തേമ ഏെതാരു
േദവാലയ�ിലും പാടു��.*

'മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം' മഹാഭ�ദമാ�ിയി��� അഥവാ 'സൃഷട്ി �ിതി
സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ു� നിയമ�െളയും ശ�ികെളയും'
വിശദമാ�ു� മഹാശാസ�്ത�ിൽ (േവദ�ളിൽ), മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായ *'മഹാ�ബ�വും ഏകൈദവവുമായ മഹാേദവി'*യും,
*'ഏകദാസനായ പരമശിവനും'* പരാമർശി�െ�ടണം എ�ത്
മഹാശാസ�്തപരമായ ആവശ�മാണ.് മഹാ�പപ��ിെല എ�ാ

മൂലക�ള�െടയും എ�ാആ��ളിലും ഇലകേ്�ടാൺ, േ�പാേ�ാൺ എ�ി�െന
ഭൗതികമായ അസത്ിത�േ�ാെട മഹാശിവയും ശിവനുമു�.്ആ��ിെല മ��
കണ�ൾ 'മ��ം ശരീരവും ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�' അന�മായ
ഗുണ�െളയും ശ�ികെളയും മഹാനീതിശാസ�്തപരമായ
�പവർ�ന�െളയും ജ�ഗുണ�െളയും സംബ�ി���വെയ� ത്ല�്ാലം
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കരുതുക; മഹാഉചിതമായി ൈവകാെത െവളിെ�ടു�ു�താണ.്
പരിശു�ാ�ാവ,്യേഹാവഎ�തുംഅ�ാഹു, റസൂൽഎ�തും *ഭാഗികമായ*
ശരികളാണ;് പരിശു�ാ�ാവ,് സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര‐ *കർ�ാവ*്,
അ�ാഹു എ�ീ പദ�ൾ *ഏകൈദവവും മഹാേദവനുമായ
മഹാേദവിെയ* കുറി�ുേ�ാൾ; യേഹാവ, ൈ�ക�,് ഈസാ, റസൂൽ
എ�ിവ ഏക‐ൈദവ‐ദാസനായ *പരമശിവെന* കുറി�ു�ു; റസൂൽ
എ�ത ഇ്�ാം മത�ിെല മുഹ�ദ ന്ബിഅെ��ുംഅറിയണം.

ഏകമഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും
മഹാേദവനുമായ മഹാേദവി മഹാവാ�ല�േ�ാെട മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി��� അറിവിനും ശ�ി�ും അനുസരി� ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായി
ജീവി�ണം എ�തിെന അവഗണി�� െകാ�്ജീവി�ു�ത്കടു�
ൈദവനി�യും അപരാധവുമാണ;് ൈദവശി�കെള പിടി�� വാ�ു�
കാര��ള�മാണ.്

*(5).* ശി�യുെട ഭാഗമായി ദ�ീപുകളിേല� *്ഉടുവസ�്തേ�ാെട*
നാടുകട�െ�ടു� ജന�ൾ�്സ�ൂർ� വ��ി സ�ാത���ം
അനുഭവി�ാനും, (ശാസ�്ത സൗകര��ൾ ഇ�ാെത) ഇഷട്ംേപാെല
ജീവി�ാനും; വർജ�മായ മ��ശാസ�്തെ� ദുരുപേയാഗി� ദ്ുർേ�വതകെള

സൃഷട്ി�ാനും സ��ി�ാനും പൂജി�ാനും, സ�യം ദുർേ�വതയായി മാറാനും,
"�പസത്ുത ദ�ിപിൽ മാ�തം ഒതു�ി �പവർ�ി�ു�താണ*് എ�
മഹാനിബ�നേയാെട സാധി�ു�താണ.് *മഹാ�പപ��ിന്
മഹാആധാരമായി���ത മ്ഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� 'മായാ‐
മഹാശ�ി' ആകയാലാണ വ്ർജ�മാെണ�ിലും മ��ശാസ�്തെ�
മഹാനിലനിർ�ിയി���ത.്*
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*(6.)* *ഇ��യിെല ജന�ളിലും േദവാലയ�ളിലും ൈദവ‐വി�വം
സൃഷട്ി�ു� ഏതാനും അതിഗൗരവമായ മാ��ള�ം കാരണ�ള�ം
അറിയി�ു�ു.*

*(6.1)* ഭൂമിയിെല�ുമു� േദവാലയ�െള മഹാശാസ�്തപരമായി�്
ശു�ീകരി�ു�തിെ� ഭാഗമായി�് *മഹാലിംഗെ� മാ�തം എ�ാ
േദവാലയ�ളിലും മഹാ�പതിഷഠ്ി�ുേ�ാൾ* ഏ�വുമധികം ബാധി�ു�ത്
*ഇ��യിെല ജന�െളയും,* ഇ��യിെല േദവാലയ�ളിലും ഭവന�ളിലും
മ��മു� (ദുർേ�വതകള�െട) *അനവധി ല�ം വി�ഗഹ‐�പതിഷഠ്കെളയും
ചി�ത�െളയും,ൈദവീകെമ�ും ൈദവശാസ�്തെമ�ും െത�ി�രി�ി���
�ഗ��െളയും കാവുകെളയും കുര�ാലയ�െളയുംആചാര�െളയും
അനുഷഠ്ാന�െളയും വിശ�ാസ�െളയും മത‐ജാതി‐ �പ�ാന�െളയും

മ��മാണ.്

ഇ��യിെല ഏെറ�ുെറ എ�ാ േ��ത�ളിലും, അേനകം ഭവന�ളിലും,
പൂേ�ാ��ളിലും,ആഡിേ�ാറിയ�ളിലും, െപാതുനിര�ുകളിലും,ബ�‐്കാർ‐
െറയിൽെവ േ�ഷനുകളിലും, സിനിമകളിലും, പ�ത‐െടലിവിഷൻ
മാധ�മ�ളിലും, വ�വസായ‐വാണിജ�‐ഭരണകൂട പരസ��ളിലും മ��ം
സർ�സാധാരണമായി �പതിഷഠ്ി�ുകയും �പദർശി�ി�ുകയും
�പസി�ീകരി�ുകയും, സംേ�പഷി�ുകയും ഒെ� െച��� ൈലംഗിക‐
അശള്ീല‐ആഭാസ ചി�ത�െളയും വി�ഗഹ�െളയും മ��ം ൈപശാചികെമ�ു
േപാലും തിരി�റിയാൻ കഴിയാ� ജന�ള�ം, പൂജാരികള�ം, േദവാലയ‐
നട�ി��കാരും, പുേരാഹിതരും, പ�ിതരും, ഗുരു��ാരും,
രാഷ�്ടീയ�ാരും, ഭരണാധികാരികള�ം, ഉേദ�ാഗ�രും,അവെര�ാം കു�ിടു�
ൈപശാചിക േദവതകള�ം, മ��മാണ് ഇ��യിെല ഉ�തമായ

സംസക്ാര�ിനു കാരണ�ാർ എ�്നൂ�ാ�ുകളായി െത�ി�രി�ത്

എ�തവലിയ വ��മായിരു�ു .....! സ�യം വിശകലനം െചയത്്
ഓേരാരു�രും ത�ള�െട പ�ിൽ പ�ാ�പി�ാനും �പായ�ി�ം
െച��വാനും ത�ാറാേയ പ��. *മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
മഹാകരുതിയതുെകാ� ജ്ന�ൾ പൂജി��ം ആരാധി�� െകാ�ുമിരി�ു�

കിഷാണുവിെനേ�ാെലയു� ദുർേ�വതകൾ� ഇ്��യിെല ജന�െള
സ�ൂർ�ൈലംഗികആഭാസരാ�ാൻകഴി�ി�എ�താണ സ്ത�ം.*
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�പണയ‐കാമകാര��ൾ,അവകാശവും അധികാരവും ഉ� സ�്തീയുെടയും

പുരുഷെ�യും  സ�കാര�മാണ.് ശരീരവും അ�െന തെ�. ന�ത
�പദർശി�ി�ു� സ�്തീ‐പുരുഷ ചി�ത�ള�ം വീഡിേയാകള�ം വി�ഗഹ�ള�ം
നിർ�ി�ു�വർ�ും �പദർശി�ി�ു�വർ�ും �പചരി�ി�ു�വർ�ും
ആസ�ദി�ു�വർ�ും ൈദവശി�കള��.് ന�ചി�ത�ള�ം
ന�വി�ഗഹ�ള�ം ൈലംഗിക‐അരാജകത� ചി�ത�ള�ം വി�ഗഹ�ള�ം
ഒെ� ഉദാ�മായ കലയാെണ�ും മ��ം വാദി�ു� അവയുെട
നിർ�ാതാ�ള�ം �പചാരകരും ആസ�ാദകരും ഒെ� ത�ള�െടയും,
ഇണയുെടയും, മ�ള�െടയും, സേഹാദരീ‐സേഹാദര�ാരുെടയും,
മാതാപിതാ�ള�െടയും തനി��ം ഒ�ി��മു� ന�ചി�ത�ള�ം
ന�വി�ഗഹ�ള�ം നിർ�ി�ാനും പരസ�മായി �പചരി�ി�ാനും
ത�ാറാവണം.അ�െന ത�ാറാവു�വർ ഉെ��ിൽ, ഉടുവസ�്തേ�ാെട
നി�ിത കാലേ��,് ഉദാഹരണ�ിന 1് മുതൽ 10 വർഷേ�� ക്ാ�ിേലാ

ദ�ീപിേലാ സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���േ�ാെടയും, ശാസ�്തസൗകര��ൾ
ഇ�ാെതയും ജീവി�ാനു� േയാഗ�തയാണ്അവർ�്ഉ�ത;്
ശാസ�്ത സൗകര��െള ആസ�ദി��െകാ�്നാ�ിൽ ജീവി�ാൻ
അവർ� േ്യാഗ�തയി�.

*(6.2)* ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല ആവശ��ൾ�ായി
സൃഷട്ി�െ��തും, മനുഷ�രിൽ നി�ും േദവതകളായി
നിയമി�െ��വരുമായ *ദുർ�* േപാെലയു� സദ േ്ദവതകെളയും;
ഗജപാതി (ഗണപതി), നാരായണൻ, കൃഷണ്ൻ, േപാെലയു�
ദുഷ�്പവൃ�ികൾ െകാ� ദ്ുർേ�വതകളായി പരിണമി�വെരയും
അവസാനി�ി�� െകാ�ാണ ൈ്ദവ‐വി�വം മഹാആരംഭി�ു�ത്
എ�തിനാൽ, േമ�ടി േദവതകെള പൂജി�ാനും ആരാധി�ാനും
യാെതാരാൾ�ും കഴിയു�ത�. നാരായം െകാ�് ചരി�തം
എഴുതുവാൻ നിേയാഗി�െ�� നാരായണൻ എ� േദവത,
വിഷാണുവായ ദുർേ�വതയായി�്പരിണമിെ��ിലും, മഹാേദവി
യുെട മഹാകൃപയും മഹാവാ�ല�വും െകാ�്വളെരയധികം
ശു�ീകരി�െ���, വർഷ�ളായി�്അേ�ഹം പ�ാ�പി��ം
�പായ�ി�ം െചയത്ും ജീവി�ുകയാണ;് മാനസികമായി
ആന��ിലുമാണ.്
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2017 ഏ�പിൽ 30‐ന മ്ഹിശ�ിയായ മഹാേദവി ഈയു�വെന
മഹാഅനു�ഗഹി�� െവളിെ�ടു�ിയ ഒരു കാര�ം, വിഷാണുവായ
നാരായണെ� പതനം സ�ൂർ�മായതിനു പുറെമ, മായാകൃഷണ്ൻ
പരാജയെ��� എ�താണ.്

((ആദിയും അ�വുമി�ാ� മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി യുെട
മഹാശ�ികെള  ഒരു േകാടി അളവുകൾ മാ�തമായി�് സ��ി�ാൽ,
അതിൽനി� 1് (ഒരുഅളവ)്എടു�ാൽ, മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി‐�ിതി‐
സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ു�തിന്1 (ഒരു അളവ)് അധികമാണ.്
അ�െനയിരിെ� *'മ��ം ഭൂമിയുമായ മഹാരൂപെ�
മഹാസ�ീകരി�ി���തായ ൈദവ�ിെ� '* എതിരാളികേളാ
മ�രാർ�ികേളാ ആവാനു� േയാഗ�ത 'സൃഷട്ികൾ മാ�തമായ
വിഷാണുവും കിഷാണുവും ഉൾെ�െട യാെതാരാൾ�ും ഇ�; *മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവം ശ�ികെള  നൽകിയാൽ മാ�തേമ ഏെതാ�ും
െച�ാൻസൃഷട്ികൾ�ുകഴിയൂ.*))

'മഹാശ�ിയായ മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം' മഹാശാസ�്ത �പകാരം
മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര�െള
മഹാനിർ�ഹി�ു�തിൽ നി�് 'വാ�ുകള�ം കരാറുകള�ം
പാലി�ുെമ� വിശ�ാസം െകാ�ാണ'് മനുഷ�രിൽ നി�ും
േദവതകളായി നിയമി�െ�� വിഷാണുവും അയാള�െട കിഷാണ
അവതാരവും, *ൈദവമാകാനായി* പര�ശമി�തും, െകാടിയ െകാടിയ
പ�തിയിൽ വിജയി�ുെമ�്ഉറ�ി�തും. 'മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവെ�'അടിമയാ�ി െ�ാ� സ്�യം ൈദവമാകാെമ� അ്വർ
വ�ാേമാഹി��! വ��ിസ�ാത���ം നിേഷധി�� െകാ�് എ�ാ
മനുഷ�െരയും അവർ അടിമകളാ�ുമായിരു�ു!എ�ാ മനുഷ�ർ�ും
50 സ�്തീ ജ��ൾ, 50 പുരുഷ ജ��ൾ എ�ി�െന െമാ�ം 100
ജ��ൾ ഉ�തിൽ ഒരു സ�്തീ ജ�ം അതിസു�രിയാണ;് �പസത്ുത
'സു�രീ‐ജ��െള' മുഴുവൻ 'െപ��പിടിയ�ാരായ അവർ'
കാമപരമായി കീഴെ്�ടു�ുമായിരു�ു ! അവർ�്േതാ�ും
േപാെലെയ�ാം ഏെതാരു സ�്തീെയയും കാമപരമായി
പീഡി�ി�ുകയും കഷട്െ�ടു�ുകയും െച��മായിരു�ു !ആവശ�ം
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കഴി�ാൽ വലിെ�റി�ു രസി�ുമായിരു�ു! ഭാര�യും മകള�ം
അ�യും സേഹാദരിയും മ��ം അപഹരി�െ�ടു�തും പീഢനം
അനുഭവി�ു�തും ക�ും േക��ം അനുഭവി��ം നിലവിളി�ു�
നി�ഹായരായ പുരുഷ�ടെയ ക�്െകാടിയ പിശാചു�ൾ,
�പേത�കി��ം ര�ാമൻ ആർ�ുചിരി�ുമായിരു�ു !
േലാകെ�വിെടയുമു� ജന�ൾ, െകാടിയ പിശാചിെ�  ഇഷട്ം
േപാെല അവെന മാ�തം ആരാധി�ുകയും കു�ിടുകയും അവെന
ഭയ�ു‐ജീവി�ുകയും െച��മായിരു�ു ! അവന് /അവർ�്
േതാ�ും േപാെലെയ�ാം മനുഷ�െരയും മ��� ജീവികെളയും
ശി�ി�ുമായിരു�ു ! ജീവികൾ� പ്ിെ� േമാ�ം/മു�ി ഇ�.
അവരുെട കാലടിയിെല ചവി��ം തൂ��ം തു��ം മാ�തം ശരണം! ......
യാഥാർ���ൾ അറിയാെതയും അേന�ഷി�ുകയും െച�ാെത,
ത�ള�െട ബ�ു�ള�ാ� കിഷാണുവിെ�യും മ��ം �പണയ‐കാമ
ചി�ത�െളയും മ��ം �പചരി�ി�ാനും പൂജി�ാനും ആരാധി�ാനും
ഇറ�ി പുറെ��ിരി�ു� ആധുനിക കാലെ� വിവരേദാഷികെള
എ�െന ശി�ി�ണെമ� സ്�യം വിശകലനം െചയത്ു പറയെ�;
മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി േകൾ�െ� ....! )))))).

കൃഷണ്ൻ, മ�� േദവതകൾ, മനുഷ�ർ തുട�ിയവരുെട
ചി�ത�െളയും വി�ഗഹ�െളയും സമ്ാരക�െളയും ചുമ�ു
നട�വർ വിശകലനം െചേ��ിയിരു�തും �ശ�ിേ��തുമായ
ചിലകൃഷണ്‐കാര��ൾമാ�തംകുറി�ാം :‐

*കൃഷണ്ൻ, വാസുേദവൻ* എ�ി�െന അനവധി േപരുകള��
െകാടിയ ദുർേ�വതയുെട പലതര�ിലു� േഫാേ�ാകൾ വാടസ്ആ്പ്
�ഗൂ��കളിലും, തനി��ം �പസി�െ�ടു�ു�വർ എ�്
ഉേ�ശേ�ാെടയാണ്അ�െന െച���െത�്വ��മാ�ണം.
(ൈദവമായും േദവതയായും അേനകർ െത�ി�രി�ിരി�ു�ു എ�്
ദുഷ�്പചരണം നട�ിയി� ഈ്യു�വന യ്ാെതാ�ും േനടാനുമി�;
േനടുകയുമി�എ�ത ക്ൂ�ിവായി�ണം.).
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മഹാശ�ിയായ ൈദവം, സൃഷട്ികളായ മനുഷ�രുെട പരസ��ള�ം
േകാ�പായ�ള�ം ക�ും േക��ം സേ�ാഷി�ു� േകാമാളിയ�.
കു�ു�െള കൂടുതൽ കൂടുതൽ സേ�ാഷി�ി�ാനാണ്
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മഹാേദവനുമായ
മഹാേദവി മഹാ�പവർ�ി�ു�ത.്

*മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�സൃഷട്ി മാ�തമായ*കിഷാണു എ�
കൃഷണ്ൻ സേ�ാഷി�ിരു�ത്മനുഷ�ർ നൽകു� ഭ�ണം,
വസ�്തം, പാർ�ിടം, കീർ�ി, തുട�ിയവയിൽആെണ�തു െകാ�്
അവെയനൽകുകയാേണാ?കഷട്ംതെ�.

*േപാലീസ േ്�ഷനുകളിലും ജയിലുകളിലും ചില െപാതു േനാ�ീസ്
േബാർഡുകളിലും ഒെ� വലിയ/�ിരം ക��ാരുെട േഫാേ�ാ
പതി�ാറു�.്* അപകടകാരിയാണ;് ആെള സൂ�ി�ണം;
*സ�്തീകൾ �പേത�കം സൂ�ി�ണം, െപ��പിടിയൻ നാ�ിൽ
ഇറ�ിയി���*്; ..... എ�ി�െനേയാ, *കാ�ാനി�,*
ക�ുകി���വർ അറിയി�ണം; *അ�രി��* ..... എ�ി�െനേയാ
അറിയി�ാനാണ് േഫാേ�ാ �പസി�ീകരി�ു�െത�ിൽ,...
എ�ാെണ�ിലും ഉേ�ശം െവളിെ�ടു�ണം.

കാമപര�ള�ം അശള്ീല�ള�ം ആഭാസ�ള�മായ ചി�ത�ള�ം
വി�ഗഹ�ള�െമാെ� ഏതു തര�ിലു� ആന�വും
സേ�ശവുമാണു നൽകു�െത�ും അറിയി�ണം. മു�്
സൂചി�ി�തുേപാെല സ�യം വിശകലനം െചയത്ു പറയുക;
മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി േകൾ�െ�!

*(6.3)* ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല േദവതകള�െടആവശ�ം,സൃഷട്ി,
�ാനം, �പവർ�നം, തുട�ിയ കാര��െള ൈദവ‐വി�വ
വിശകലനം 8‐ൽവിശദീകരി�ി���.് (*omsathyam*എ�േ�ാഗിലും,
*www.omsathyam.com* എ� െവബൈ്സ�ിലും ലഭ�മാണ.്). ൈദവ‐
വി�വ വിശകലനം 9‐െ� PDF ഫയലിൽ ആവർ�ി�ു�ു�;്
വാടസ്ആ്പ്സേ�ശ�ിൽ വിശദീകരണം ഒഴിവാ�ു�ുമു�.്
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കൂടുതൽ വിസത്രി�ു�ി�. സ�യം വിശകലനം െച�ാനു�
ബു�ിശ�ിയും ഓർ�ശ�ിയും മഹാമാതാവായ മഹാേദവി
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���.്

പിശാചിെന സത്ുതി�ു�വർ�് പിശാചിെ� ഗുണ�ൾ
കി��െമ�തുേപാെല, അേനകരിൽ അഹംഭാവവും അഹ�ാരവും ക��ള�ം
കാപട��ള�ം വർ�ി�ാൻ ദുർേ�വതാ‐പൂജകാരണമായി���.്

*(7)*. ഭൂമിയിൽ ഉടൻ ൈദവവി�വം മഹാആരംഭി�ുേ�ാൾ ഇ�െ�
അേനകം േദവാലയ�ൾ� സ്ൗജന� സ�ത�ള�ം, േവദികള�ം,
ശൗചാലയ�ള�മായി� പ്രിവർ�നമു�ാകു�താണ.്

യാ�ത�ാർ ഉൾെ�െടയു� നാ�ിെല സാധാരണ ജന�ൾ�്
ശുചിത�കാര��ൾ�ും (വിസർ�ന ആവശ��ൾ�ും), ഒര�ം
വി�ശമി�ാനും, ഒ�്ഉറ�ാനും, ഭ�ണേ�ാെട ഒരു രാ�തി
സൗജന�മായി� ത്ാമസി�ാനുെമാെ�യു� െപാതുസേ�ത�ൾ
ഓേരാ നാ�ിലും ഉ�ാേക�ത െ്പാതു ആവശ�മാണ.് സ�തം എ�
േപരിൽ രാജഭരണകാല�് �പസത്ുത സൗകര�മു�ായിരു�ു.
ഇ�െ� മ��ിമാർ�ും ശി�ിടികൾ�ും, കുടുംബാംഗ�ൾ�ും
മ��ം, ജന�ള�െട ചിലവിൽ േകാടികൾ മുട�ി സ�േദശ�ും
വിേദശ�ുമു� വി�ശമസേ�ത�ളിൽ ദിവസ�േളാ ആഴച്കേളാ
ഒെ� വി�ശമ�ള�ം കൂ�ാ��ള�ം ആകാെമ�ിൽ അവെരെയ�ാം
തീ�ിേ�ാ��� സാധാരണ ജന�ൾ�്അത�ാവശ��ിന്ഒരു
രാ�തിേനരം സൗജന�മായി� ഭ്�ി�ാനും ത�ാനും വി�ശമി�ാനും,
സ�ത�ള�ൾെ�� െപാതുസേ�ത�ൾേവേ� ?

ഇ�െ� ഭൂമിയിൽ ഏെറ�ുെറ 750 േകാടി മനുഷ�െര ൈദവം
സൃഷട്ി�ി��െ��ിലും അവെര�ാം മത‐ജാതി‐രാഷ�്ടീയ‐ഇസ
ജീവികളായി�ാണ ജ്ീവി�ു�ത,് മനുഷ�രായി��. ഭൂമിയിൽ ഉടൻ
*മായ/ൈദവം* �പത��മാവുകയും െച��േ�ാൾ, മത‐ജാതി ‐
രാഷ�്ടീയ‐ഇസ ജീവികളായി��ം ഒെ� കഴിയു�വർ വീ�ും
മനുഷ�രായി മാറു�താണ.്
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ൈദവ‐വി�വ�ിൽൈദവം �പത��മായി� 3്‐33വർഷ�ാലം മഹാ‐
ചിരി��െകാ�ിരി�ും, �പത���ിൽ അ�തമാ�തേമ െച���ു��.
മഹാശാസ�്തെ� ഉൾെ�ാ� ഭ്ൂമിയിെല�ുമു�വർ തിരു�ലുകൾ
നട�ു�താണ.് ധർ�ശാസ�്തെ� പിൻപ���വർ�് മഹാചിരി,
മഹാസംഗീതമാണ.് ധർ�ശാസ�്തെ� പിൻപ�ാ�വർ�ും മഹാചിരി,
മഹാസംഗീതം തെ�യാെണ�ിലും, ത�ള�െട ശരീര�ിെല
പരമാണു�ളിൽ നി�ുേപാലും ഉയരു�തായ മഹാചിരി േക�്
വിരള��തും, അതിേവഗ‐ തിരു�ലുകൾ� ത്�ാറാകു�തുമാണ.്
ഭൂമിയിെല�ുമു� എ�ാ �പാർ�നാ സ��ദായ�ള�ം ആരാധനാ
സ��ദായ�ള�ം ബ�െ�� സ��ദായ�ള�ം എ�ാം എ�ാം
ൈദവീകമായിരു�ി�ാഎ� െ്തളിയു�തും ഇ�െ�വ�ത�സത് മത
‐പുേരാഹിതവർ��ള�ം വ�ത�സത് േദവാലയ നട�ി��കാരും
കൂ�ാളികള�െമ�ാം മത�െളയും ഇസ�െളയും േദവാലയ�െളയും
ഉേപ�ി� പ്�ാ�പി�� കഴിയു�ശുഭാവ�ഉ�ാകു�തുമാണ.്

ശബദ് മലിനീകരണ�ിലൂെടയും അ�വിശ�ാസ�ളിലൂെടയും മ��ം
ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളായ മനുഷ�െരയും ഇതരജീവികെളയും
ശ��െ�ടു�ിയിരു�വർ പ�ാ�പി�ു�തിെ� വ�ാപത്ിഅധികം
ൈവകാെത േനരി�് അനുഭവി�് അറിയാൻ കഴിയു�താണ.്
േദവാലയം, പ�ി, മസജ്ിദ,് േ��തം തുട�ിയ േപരുകളിൽ
ഭൂമിയിെലാെ�യും ഇ�ു� �ാപന�ൾ കൂടുതലും
അനാഥമാകു�താണ.് �പസത്ുത �ാപന�െള നാ�ിെല
ജന�ള�െട ആവശ��െള മുൻനിർ�ിെ�ാ�് സ�ത�ള�ം
ശൗചാലയ�ള�മായി� പ്രിവർ�നെ�ടുേ��ു�തിന േ്നതൃത�ം
െകാടു�ുക എ� ചുമതല ഏെ�ടു�ു�ത സ്ാധാരണ ജന�േളാ
ഭരണകൂടേമാ ആയിരി�ി�. െചയത്ുേപാ� െത��കൾ�ും
കു��ൾ�ുമു� െചറിെയാരു �പായ�ി�മായി� വ്�ത�സത് മത‐
പുേരാഹിതവർ��ള�ം വ�ത�സത് േദവാലയ നട�ി��കാരും
കൂ�ാളികള�െമ�ാം പുതിയ േജാലി മംഗളമാ�ു�താണ.്

മഹാശാസ�്തപരമായ േദവാലയ‐നിർ�ാണെ���ി ഓംസത�ം
േഡാട േ്കാം‐ െവബൈ്സ�ിെല മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്
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വ�ത�സത് മത‐പുേരാഹിതവർ��ൾ�ും വ�ത�സത് േദവാലയ
നട�ി��കാർ�ും കൂ�ാളികൾ�ുെമ�ാം ൈദവശി�
കുറയു�തിനും പുണ�ം വർ�ി�ി�ുവാനുമു� ഒരു മാർ�ം കൂടി,
ൈദവ�ിെ� ഏക�പതിനിധിയായി�് ൈദവം
മഹാഅധികാരെ�ടു�ിയി��� ഈയു�വൻ സേ്നഹ
വാ�ല��േളാെട അറിയി�ു�ു :‐ ഉടൻ ൈദവ‐വി�വം
മഹാആരംഭി�ുെമ�് അറിയി�ിരിെ�, അത് ക�ി��മാ�തം
പരിവർ�ന�ിന ത്�ാറാവെത, സത�െ� ഉൾെ�ാ��വാനു�
ഊ�ം / ആർ�വം കാണി�ുക. ഭൂമിയിൽ ജീവി��േപാരു�
ഏവരുെടയും ജീവിതെ� എ�ാ കാല�ളിലും ഭരി��േപാരു�ത്
ഭൂമിയിെല വസത്ു�ളിലും ജീവികളിലുമായി� മ്ഹാശ�ിയും മ��ം
ഭൂമിയുമായ മഹാേദവി ഉ�ട�ം െചയത്ി��� മഹാശാസ�്തം
�പകാരണമാെണ�ു മന�ിലാ�ുകയും നാളിതുവെര ചുമ�ുേപാ�
മത�െളയും �ഗ��െളയും ഉേപ�ി��െകാ�ും സംഹരി��
െകാ�ും, േദവാലയ�ൾ ഉൾെ�െടയു� സമസത് ജീവിത
കാര��െളയുംധർ�ശാസ�്തപരമായി പരിവർ�നെ�ടു�ുക.

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

*ഏകമഹാശ�ിയായ ൈദവെ�േയാ, ൈദവ�ിെ�
മഹാരൂപമായ ഭൂമിെയേയാ അ�ാെത മെ��ിെന സത്ുതി�ാലും
പാപമാണ് പാപമാണ് പാപമാണ;് ൈദവശി�കള�മു�.്*
�പപ��ിെ� *സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര�െള നിർ�ഹി�ു�ത്
േയശുവാണ,് അ�ാഹുവാണ,് �ബ�മാണ,് േദവിയാണ,് ശിവനാണ,്
ഗണപതിയാണ,് അ��നാണ,് കി�നാണ,് മാ�ാെ�ാലിയാണ,്*
എ�ി�െന *വ�ത�സത് മതൈദവ�െള/േദവതകെള ഒേര േ�ജിൽ
വ��തെ� പാ��കളിലൂെട സത്ുതി�ു� യാെതാരു ഉള���മി�ാ�
ഗായകരും �പചാരകരും ആസ�ാദകരുമാണ് ഏെറ�ുെറ
എ�ായിട�ളിലും ഉ�ത.് കു�ു�ൾ ൈദവശി�കെള പിടി��
വാ�ു�ത മ്ഹാമാതാവായ മഹാേദവി� സ്േ�ാഷം നൽകു�ി�;
മഹാനീതിപതി കൂടിയായ മഹാേദവി� മ്ഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
പാപികെളശി�ി�ാതിരി�ാനും കഴിയി�.*

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും *മഹാവാ�ല�വുമായ* ൈദവം,
*സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർെ��ാം�ാനവുംസ��ുംഊർ�വും
സമയ�ള�െമ�ാം നൽകു�തു കൂടാെത ന�തു െചയത് പ്ുണ�ം
വർ�ി�ി�ാനു� അവസര�െളയും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ു�.് അഹംഭാവ�ള�ം, അ�ാനവും െകാ� അ്േനകം
േപർ അവസര�െള തിരി�റിയാെത േപാകു�ു;
നഷട്െ�ടു�ു�ു.* കൂടുതൽ ശാസ�്ത‐വിശദീകരണ�ൾ�്
*www.omsathyam.com* െവബൈ്സ� അ്ഥവാ *omsathyam* േ�ാഗ്
സ�ർശി�ുക.

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

*മഹാഉചിതമായ സമയ�,്ഈസേ�ശെ� �പചരി�ി�ുവാനു�
ഭാഗ�ംഓേരാമനുഷ�നും ലഭി�ു�താണ.്*
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മ�ായ ശരീരേ�ാെട ജനി�ുകയും, ജീവികള�െടെയ�ാം മ�ായ
ശരീര�ിൽ നി�ും ഭ�ണം ഉൾെ�െടയു� സർ�
ആന��െളയും �പത��മായി സ�ീകരി�� െകാ�് മ�ായ
ശരീരേ�ാെട (മ�ിൽ) ജീവി�ുകയും, മ�ായ ശരീരം
നി�യി�ു�തു േപാെല മരണേ�ാെട മ�ായ ശരീര�ിൽ
നി�ും സ�ത��മാ�െ�ടുകയും െച��� ജീവാ�ാവിന്
മഹാനീതിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തും മ��ം ശരീരവും
ഭൂമിയുമായ മഹാേദവി തെ�യാണ.് *മ��ം ശരീരവും ഭൂമിയുമായ
മഹാേദവി�ു മാ�തേമ ജീവികൾെ��ാം മഹാനീതി നൽകാനു�
അവകാശവും അധികാരവും ഉ�ത.്* മ�ിൽനി�ു തെ�
ജീവികൾ�് മഹാനീതി ലഭി�ാൽ മാ�തേമ ജീവി‐സൃഷട്ി
മഹാഭംഗിയാവുകയു�� എ�ും, മഹാനീതി ലഭി�ു�ത മ്�ിൽ
നി�ുതെ�യാെണ�ും ഓേരാ ജീവിയുെടയും/ജീവാ�ാവിെ�യും
സൃഷട്ി പാഠ�ിൽ നി�ും സുവ��മാണ.് ആദിസൃഷട്ി മ��ം
മാ�തമാെണ�ും മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു� ജീവികെള�ാം
പുനർ�നന�ൾ മാ�തമാെണ�ും, എ�ാ ജീവികൾ�ും സമനീതി
നൽകുേ�ാൾ മാ�തമാണ ജ്ീവികള�െടെയ�ാം സൃഷട്ികർ�ാവായ
ൈദവം മഹാനീതിപതിയാവുക എ�ും ലളിതമായി
മന�ിലാ�ാനാവും. ഉടെന ൈദവ�ിെ� മഹാചിരി ഭൂമിയിെല�ും
മഹാധ�നി�ു�േതാെട ൈദവ�ിെ� ഏകദാസനായ
�പതിനിധിയിലൂെട (ൈദവം) വീെ�ടു�ി��� മ�ിെ�
നിയമ�ളായ യഥാർ�മായ േവദ�െള ഭൂമിയിെല�ുമു�
ജന�ള�െട ഭരണഘടനയായി� വ്ീ�ും സ�ീകരി�െ�ടു�തുമാണ.്
(എ�ാ സൃഷട്ിച�ക�ളിലും ഏ��ുറ�ിലുകേളാെട/ സമാനമായി
സംഭവി�ു�ു�.്). മഹാചിരിേയാെട ൈദവവി�വം
മഹാആരംഭി�ു� തീയതിെയ��ി ഈയു�വന് വ��മായി
അറിയി�; മഹാഉചിതമായ സമയ�്മഹാെവളിെ�ടു�ുെമ�ു
മാ�തംഅറിയാം.
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ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ� മഹാേദവി,
ഈ വരികൾ കുറി�ു� 2017 െമയ് 04‐◌ാം തീയതിവെര
പരമശിവെന മഹാഅനു�ഗഹി� ശ്�ിെ�ടു�ിയി��� ഏതാനും
കാര��ൾ :

*ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി (= �ബ�ം = അ�ാഹു =
മഹാേദവൻ = മഹാേദവി = ൈദവം) പരമശിവൻ എ� മഹാനാമം
ഈയു�വന മ്ഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി.*ൈ�ക�,് റസൂൽ, �പപ�
പിതാവ,്ൈദവ�ിെ� ഏക �പതിനിധി, വ�വ�ാപിതമായ അർ�‐
മഹാേദവി, �ബ�േദവൻ, സംഹാര േദവൻ, പശുപതി (കാള),
നീലകണഠ്ൻ, മഹാദാസൻ, 50വർഷ�ിെലാരി�ൽഒരു രാ�തിേനരം
മഹാേദവൻ, തുട�ിയ മഹാനാമ�െളയും മഹാപദവികെളയും
മഹാശ�ികെളയും ഏകദാസന മ്ഹാശ�ിയായ ൈദവം, ഓേരാ
കാലഘ��ിെലയും ആവശ��െള അനുസരി� മ്ഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ു�,് ഈയു�വന് പേ� മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകി�ഴി� കാര��ളാണവ. മഹാേദവിയുെട *മഹാ‐
ഹൃദയവും* മഹാ�പപ��ിെ� *ശ�ിനിയ��ണ സ�*യുമായ
*ഓംകാരം*, പരമശിവെ� ഹൃദയേ�ാടു േചർ�ുകഴി�ു.
*മഹാജഗദംബയുെട മഹാപാദ�ളിൽ ഇടതുപാദം മുഴുവനും
വലതുപാദം പകുതിയും, മഹാശരീര�ിെ� ഇടതുഭാഗ�ിെ�
പകുതി, മഹാ വലതുൈക, സൂര�െന ഉൾെ�െട
മഹാ�പപ��ിലു� എ�ും സൃഷട്ി�ാൻ കഴിയു�
മഹാസൂര�േന�തം, ശിര�ിൽ ച���ലയും ന��തവും,
മഹാശാസ�്തം അഥവാ േവദ�ൾ വീെ�ടു�ു�തുമായി
ബ�െ���� മഹാശാസ�്തപരമായ മ��ാവതാരം, ഏെതാരു
ഉപകരണെ�യും ആയുധെ�യും സൃഷട്ി�ാൻ കഴിയു�
മഹാശൂലം, ഉടു�ാൻ മഹാനരസിംഹേ�ാൽ, നാവിൽ
അ�ര�ബ�മായ 'ഓം', മഹാശ�ിയുെട മഹാനീതിശാസ�്തമായ
ഓംകാര നീതിശാസ�്ത �പകാരംമാ�തം �പവർ�ി�ുവാൻ കഴു�ിൽ
5 തലയു� ഓംകാരനാഗബ�നം, മഹാ�പപ��ിെ�യും
പരമശിവെ�യും മഹാസംര�ണ�ിനായി മഹാശ�ി 10
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തലയു� മഹാനാഗമാതാവായി ശിര�ിനു മുകളിൽ,* തുട�ിയ
മഹാദാന�ളായ മഹാശ�ികെള പരമശിവന മ്ഹാ‐അനു�ഗഹി��
നൽകി�ഴി�ു. *മഹാദാന�ളിൽ ചിലവ �പത��മായും, ചിലവ
�പതീകാ�കമായും, ചിലവ അ�ാതമായുമാണ മ്ഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയത.്* നാവിലു� അ�ര�ബ�മായ 'ഓം', ഇടതു
െന�ിയിലു� ച���ലയും ന��തവും, െന�ിമ���ിൽ താെഴയു�
മഹാസൂര�േന�തകല, എ�ിവ മഹാശാസ�്ത പരിേശാധനയ�്്
വിേധയമാ�ാെമ� മ്ു� അ്റിയി�ിരു�താണ.്

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

മ�ിെ� നിയമ�ൾ ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു�
ഭരണഘടനകളായി മാറു�തും, അേതാെട നിയമസഭകൾ
അവസാനി�ു�തുമാണ.് മ�ിെ� നിയമ�ൾ �പകാരമു�
അഥവാ മഹാശാസ�്തപരമായ രാജഭരണ സംവിധാന�ൾ
ഉ�ാവു�തും ജന�ൾ�് സാമൂഹിക നീതി ഉറ�ായും
ലഭി�ു�തുമാണ.് രാജാവും മ��ിമാരും *നീതിന�ായ�െള
െച���േതാെട* ഇ�െ� പൂ�ാ�ിേ�ാടതികൾ
ഇ�ാതാവു�തുമാണ.്
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ൈദവ�ിന യ്ാെതാരു കാര��ൾ�ും യാെതാരു മനുഷ�രുെടയും
യാെതാരുസഹായ�ള�ം യാെതാരി�ലുംആവശ�മി�ാഎ�റിയുക.
മഹാശ�ിയായ ൈദവം, സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർെ��ാം
�ാനവും സ��ും ഊർ�വും സമയ�ള�െമ�ാം നൽകു�തു
കൂടാെത ന�തു െചയത്് പുണ�ം വർ�ി�ി�ാനു�
അവസര�െളയും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു�.്
അഹംഭാവ�ള�ം, അ�ാനവും െകാ�് അേനകം േപർ
അവസര�െള തിരി�റിയാെത േപാകു�ു; നഷട്െ�ടു�ു�ു.
ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ മാ�തമായ, ഭൂമിയിെല എ�ാ
രാജ��ളിലുമു� എ�ാ ജന�ൾ�ും എ�ാ ജീവികൾ�ും എ�ാ
മംഗള�ള�ം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുമാറാകെ� !

എ�,് മഹാനീതിപതിയും മ��ം ഭൂമിയുമായ *മഹാേദവിയുെട*ഏകദാസനായ
*പരമശിവൻ* C/o *www.omsathyam.com* /2017 െമയ 0്5 െവ�ിയാഴച്.

*ൈദവ�ിനു േവ�ിേയാ, ഏക ൈദവദാസനായ ഈയു�വനു
േവ�ിേയാ*, സേ�ശം േപാെല ത�ാറാ�ിയി��� 'ൈദവശാസ�്ത
കാര��െള' െഷയർ െച�രുത.് *ൈദവ�ിന് യാെതാരു
കാര��ൾ�ും യാെതാരു സൃഷട്ികള�െടയും യാെതാരു സഹായവും
ആവശ�മി�.* സേ�ശെ� െഷയർ െച�ാൻ *ഏെതാരാൾ�ും
വ��ിസ�ാത���മു�.്* വ��ികൾ�് ധർ�ശാസ�്തപരമായ
ആന�ം ലഭി�ു�ുെവ�ിൽ, െഷയർ െച�ാവു�താണ.് *സ��
ചുമതലയായി െഷയർ െചയത്ാൽ പുണ�ം ലഭി�ു�താണ.്*
പുണ�െ�ആ�ഗഹി�� െഷയർ െചയത്ാൽ,പുണ�ംലഭി�ു�തുമ�.

ഏകമഹാശ�ിയും ഏക ൈദവവും, മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായ മഹാ�ബ�വും, മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയും മഹായജമാനനും മഹായജമാനയും
മഹാദാസിയും മഹാേദവനും മഹാേദവിയും മ��ം ശരീരവും
ഭൂമിയുമായ *ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ� മഹാേദവി�ു മാ�തംമഹത�ം* =ൈദവ�ിനു മാ�തംമഹത�ം.
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*(2)*. യഥാർ�മായ േവദ�ള�െട അനുബ��ളായ
*സമ്ൃതിയും* പുരാണവും; *ഗജപാതി/വിഘേ്നശ�രൻ, ദുർ�,
രാമൻ*തുട�ിയ േദവതകള�ം.

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

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

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

*ജീവി�ാൻ ആവശ�മി�ാ� കാര��ള�െട േപരിൽ,* ജീവികള�െടെയ�ാം
ജീവിത�ിൽ അസേ�ാഷവും, അസമാധാനവും, ധാർ�ിക
അധഃപതന�ള�ം സൃഷട്ി�ു�ത മ്ഹാമാതാവായ മഹാേദവി� അ്ഥവാ
ൈദവ�ിന്അസേ�ാഷെ� നൽകു�ു�;് ൈദവേ�ാടും ഒരു തരം
ശ��മാണ മ്നുഷ�ർ െച���ത ് എ�ു സാരം. *ത�ൾ�ു േവ�െത�ാം
നൽകു� മ�ിെനയും, മ�ിെ� നിയമ�െളയും അവഗണി�� െകാ�്
ൈദവ�െള�ു േപരി� േ്ദവതകെളയും പിശാചു�െളയും മത�ഭാ��ാെരയും
മ��വാദികെളയും േജ�ാതിഷികെളയും േതടിേ�ാകു�ത് മനുഷ�രാണ.്*
ചുരു��ിൽ *മ��ം ഭൂമിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാേദവി ആവശ�െ���* മനുഷ�ർ േകാ�പായ�ൾ
കാ���ത.് ((മഹാസമനീതിെയ കള�െ�ടു�ു�താണ മ്ത�ളിെലെയ�ാം
�പവാചക /ഗുരു സ���െള�് നി�ാരമായി�് മന�ിലാ�ാനാവും.
*ൈദവെമെ��് അറിയാ�വർ കാ�ി�ൂ���തും, 'ൈദവം
ഓേരാരു�ർ�ും േനരി�് മഹാഅനു�ഗഹി�് നൽകിയി�ി�ാ�തുമായ'
സത്ുതികള�ം മത�ഗ�‐പാരായണ�ള�ം ആരാധനകള�ം മ�� േഭാഷ��ള�ം
ക�ും േക��ം സേ�ാഷി�ു� ഒരു േകാമാളി ആയി� മ്ഹാശ�ിയായ
ൈദവെ� കണ�ാ�ു� മതപര�ളായ േതാ��ാസ�െള മഹാ*ൈദവ‐
വി�വം* മഹാആരംഭി�ു�േതാെടസർ�രും ഉേപ�ി�ു�താണ.്*)) ...
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'മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം' മഹാഭ�ദമാ�ിയി��� അഥവാ 'സൃഷട്ി �ിതി
സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ു� നിയമ�െളയും ശ�ികെളയും'
വിശദമാ�ു� മഹാശാസ�്ത�ിൽ (േവദ�ളിൽ), മഹാ �പപ��ിന്
അതീതമായ *'മഹാ�ബ�വും ഏകൈദവവുമായ മഹാേദവി'*യും,
*'ഏകദാസനായ പരമശിവനും'* പരാമർശി�െ�ടണം എ�ത്
മഹാശാസ�്തപരമായ ആവശ�മാണ.് മഹാ�പപ��ിെല എ�ാ
മൂലക�ള�െടയും എ�ാആ��ളിലും ഇലകേ്�ടാൺ, േ�പാേ�ാൺ എ�ി�െന
ഭൗതികമായ അസത്ിത�േ�ാെട മഹാശിവയും ശിവനുമു�.്ആ��ിെല മ��
കണ�ൾ 'മ��ം ശരീരവും ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�' അന�മായ
ഗുണ�െളയും ശ�ികെളയും മഹാനീതിശാസ�്തപരമായ
�പവർ�ന�െളയും ജ�ഗുണ�െളയും സംബ�ി���വെയ� ത്ല�്ാലം
കരുതുക; മഹാഉചിതമായി ൈവകാെത െവളിെ�ടു�ു�താണ.്
പരിശു�ാ�ാവ,്യേഹാവഎ�തുംഅ�ാഹു, റസൂൽഎ�തും *ഭാഗികമായ*
ശരികളാണ;് പരിശു�ാ�ാവ,് അ�ാഹു എ�ീ പദ�ൾ *ഏകൈദവമായ
മഹാേദവിെയ* കുറി�ുേ�ാൾ; യേഹാവ, ൈ�ക�,് ഈസാ, റസൂൽ എ�ിവ
ഏക‐ൈദവ‐ദാസനായ *പരമശിവെന* കുറി�ു� ;ു റസൂൽ എ�ത ഇ്�ാം
മത�ിെല മുഹ�ദ ന്ബിഅെ��ുംഅറിയണം.

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

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

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

*േദവതകളിൽ �പഥമ പൂജനീയൻ* എ�് െത�ി�രി�ി���
*'ഗണപതി, വിഘേ്നശ�രൻ'* തുട�ിയ േപരുകള�� '*ഗജപാതി*'യുെട
യാഥാർ��െ�ഹ�സ�മായിഅറിയി�ു� .ു

അ�ം മുഖവുരആവശ�മാണ :്‐

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

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

സൃഷട്ികേളാടു� മഹാവാ�ല�മാണ.് മഹാഭരണാധികാരിയും

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

മഹാ�പപ��ിെ� 'ശ�ി‐നിയ��ണ സ� മാ�തമാണ ഓ്ംകാരം' എ�്
'1000 േകാടി വർഷ�ള�� ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല' മനുഷ�രും
േദവതകള�ം വിശ�സി�ിരു� .ു ഇേ�ാഴേ�ത് ര�ാമെ�
മഹാകാലച�ക�ിെല ആദ�െ� സൃഷട്ിച�കമാണ.് മഹാമാതാവും

മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായ ൈദവ�ിെ� മഹാഹൃദയം കൂടിയാണ്
ഓംകാരം* എ� ത്െ� ഏകദാസനിലൂെട മഹാേദവി െവളിെ�ടു�ു�തും,
*മഹാേദവി മനുഷ�രൂപ�ിൽ മഹാഅവതരി�ു�തും ഇേ�ാഴെ�
സൃഷട്ിച�കം മുതലാണ*്; അ�ാരണ�ാൽ ഇേ�ാഴേ�ത്

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

*മഹാ�പപ�െ�യും, കു�ു�ളായി�് ജീവികെളയും,* സൃഷട്ി�തു
കൂടാെത കു�ു�ള�െട സേ�ാഷെ� കണ�ാ�ി *മഹാവാ�ല�െ�*
തെ� മഹാആന�മായി� *്മഹാമാതാവായ മഹാേദവി* മഹാനി�യി�ി���.്
എ�ാൽ *മഹാനീതിപതി* കൂടിയായ മഹാേദവി *മഹാസമനീതിെയ*
ജീവികൾെ��ാം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തു െകാ�്
*മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മാ�തേമ* �പവർ�ി�ുകയു��.
*മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെ� വിശദാംശ�െള അറിയുേ�ാൾ ജന�ൾ

ൈദവെ� ഭയ�ു�താണ.്* *െപാേ�ാമന കു�ു�ൾ മഹാമാതാവായ
മഹാേദവിെയ ഭയ�ു�ത മ്ഹാേദവി യാെതാരി�ലും ഇഷട്െ�ടു�ി�.*
തെ� കു�ു�ള�െട ഭയം മാ�ാനും, *ൈദവം മഹാവാ�ല�മാെണ�*്
കു�ു�െള സ�ൂർ�മായും േബാ��െ�ടു�ാനുമായി�,് 1000 േകാടി
വർഷ�ള�� ആദ� മഹാകാലച�കം മുഴുവൻ, ൈദവം (മഹാേദവി)
മഹാദാസനും മഹാദാസിയുമായി� �്പവർ�ി�ിരു� .ു* മഹാ�പപ��ിെ�
ഭരണകാര��െള, *മനുഷ�രിൽ നി�്ആ�ീയ സാ�ാത�്ാരം േനടിയ
ഏതാനും വിശിഷട് വ��ികെള ഏൽ�ി�ുകയും െചയത്ു*; േദവതകൾ എ�
േപേരാെട. മഹാദാസനും �പപ�പിതാവുമായ പരമശിവനിലൂെടയാണ്
േദവതകെള നിയമി�തും ആവശ�മായ മായാശ�ികെള നൽകിയതും.
െമാ�ഭരണ ഏേകാപനം, സൂര�ൻ, ച��ൻ, വായു, അ�ി, നദികൾ, സമു�ദം,
കു�ുകള�ം മലകള�ം,വലിയപർ�ത�ൾ,വനം,വിദ�,സേ്നഹം,കാമം, മരണം,
സംഹാരം എ� േമാ�ം, ചരി�തെമഴു� (്ചരി�ത നിർ�ാണം), എ�ി�െന
ഏതാനും കാര��ള�െട ഭരണമാണ േ്ദവതകെള ഏ�ി�ത.്ൈദവ�ിെ�യും,
ൈദവഭാഗമായ ഏകദാസെ�യും �പതിനിധികളായി �പവർ�ി�വരിൽ
ഒരാൾ�്മഹാ�പപ��ിെ� *ശ�ി‐ നിയ��ണ സ�* കൂടിയായ
*ഓംകാരെ�* നൽകുകയും, *�പവർ�ന�ളിൽ വീഴച് വരു�ിയാൽ*
ര�ാമെതാരു േദവതെയഏ�ി�ുെമ�ുംവ�വ�െചയത് .ു

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

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

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

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

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

മ��ം,സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ എ�ീ ജീവിച�ക�ിൽ മൃഗാവ�യിൽ
പകുതി ജ��ൾ  പി�ി� േ�ശഷഠ്നായ ഒരു ആനെയ മനുഷ�രൂപവുമായി
ബ�ി�ി�ു� ,ു മനുഷ�രുെട ഗുരുവാ�ു� .ു മനുഷ�ഗുരു��ാരുെട
അധിപനാ�ു� .ു (മഹാഗുരു എേ�ാഴും മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
തെ�യാണ.്). *ആന�ലയും മനുഷ� ഉടലും േചർ� വിചി�ത
രൂപേ�ാെടയു� ഗുരുവിെന* മനുഷ�ർ *ആസ�ദി�ു� ,ു അംഗീകരി�ു� ,ു
അനുസരി�ു� ,ു േലശം ഭയ�ുകയും െച��� .ു* മനുഷ�ഗുരു��ാരുെട
സംശയനിവൃ�ിയും ഗജപാതി െച��� .ു സൃഷട്ിച�ക�ിെല മനുഷ�രുെട
സംഹാരം എ� േമാ�ം പുേരാഗമിെ�, ഗജപാതി� പ്ൂർ�മനുഷ�നായി
ശാസ�്ത�പകാരം പരിണാമം ഉ�ാകു�താണ.് നാരദൻഎ� മനുഷ�ഗുരുവായി
ഗജപാതി ആദ�ം പരിണമി�ു�തും പി�ീട് മ�� മനുഷ�ജ��ൾ
എടു�ു�തുമാണ.് ഗജപാതിെയ നാരദനായി ഉയർ�ുേ�ാൾ, *പുതിെയാരു
ഗജപാതിെയ*സൃഷട്ി�ു�ുമു�.്
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*വിഘേ്നശ�രൻ* എെ�ാരു നിേയാഗം കൂടി ഗജപാതി�ു�.്
*വിഘന്ം അഥവാ തട�ം ഉ�ാ�ു� ഈശ�രൻ അഥവാ ദാസൻ*
എ�ാണ വ്ിഘേ്നശ�രൻ എ�തിെ�  അർ�ം. *ൈദവീകമ�ാ�
അഥവാ ശാസ�്തപരമ�ാ� �പാർ�നകള�ം ആരാധനാസ��ദായ�ള�ം

പാടി�. അതിനാൽ ധര�്ശാസ�്തപരമ�ാ� പൂജകെളയും
�പാർ�നകെളയും ആരാധനകെളയും തട�െ�ടു�ുക എ�
നിേയാഗം ഗജപാതി�*് ശിവ‐�പതിനിധിയിലൂെട നലക്ി.
അ�െനയാണ ഗ്ജപാതി *വിഘേ്നശ�രനായത.്*

*ഭൂമിയിെല�ുമു� മനുഷ�രുെട കാര��െളയാണ്മഹാശാസ�്തപരമായി
വിശദീകരി�ു�ത.്* *മഹാേദവിേയാ*, മഹാേദവി സൃഷട്ി�ി���തായ
േദവതകേളാ മനുഷ�േരാ മ���ജീവികേളാ,യാെതാരു മത�ള�െടയും ഭാഗമ�.
(ഇ��യിലും േകരള�ിലും തമിഴന്ാ�ിലും മ��ം ൈശവം, ശാേ�യം,
അൈദ�തം തുട�ിയ ഹി�ുമത�ളിലൂെട ശാസ�്ത സത��െള
ഭാഗികമാെയ�ിലും മഹാസംര�ി�� േപാരു�ത മ്ഹാേദവി തെ�യാണ.്
ജനന�ലം, ജ�േദശം തുട�ിയ ജ�ഗുണ�െള ദുരുപേയാഗി� ശ്ാസ�്ത
സത��െള വികലമാ�ു�തിലാണ്ഇ��യിൽ ഉൾെ�െട ഭൂമിയിെല�ും
ഓേരാേരാകാല�ളിലും ജീവി�വർ ഭൂരിപ�വും വിജയി�� േപാരു�ത.്)

വ�ത�സത് മത�െള ബ�െ�ടു�ി െചയത്ു േപാരു� 'മത�ഗ�‐പുരാണ‐
പാരായണ�ള�ം' േഹാമ�ള�ം യ��ള�ം പൂജകള�ം വഴിപാടുകള�ം
േനായ�ുകള�ം ഉൾെ�െടയു� എ�ാ ആരാധനാ സ��ദായ�ള�ം
അനുഷഠ്ാന�ള�ം അശാസ�്തീയമാെണ�്സ�യം വിശകലനം െചയത്്
ഏെതാരാൾ�ും േബാ��െ�ടാവു�താണ.് ഉദാഹരണ�ിന '്മ��ം ഭൂമിയും
ൈദവവുമായ മഹാേദവിയും', 'ൈദവഭാഗവുംൈദവദാസനുമായപരമശിവനും',
ജീവികള�െട ആന��ൾെ��ാം അതീതമാണ.് സർ�വും
സൃഷട്ി�ു�ത ്മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവമാെണ�ും, ജീവികള�െട
ആന��ിനാണ് പാലും പഴവും ശർ�രയും െന��ം േതനും
േത�യും ച�നവും (പ��)വസ�്ത�ള�ം സ�ർ�വും െവ�ിയുംആഭരണ�ള�ം
പൂ�ള�െമ�ാം സൃഷട്ി�ി���ത എ്�തിെന മറ�ും മറ��ം അറിയാെതയും
അവഗണി��ം ൈദവ�ിനു െകാടു�ു�ു എ� േപരിൽ വി�ഗഹ�ളിൽ
ഒഴി�ു�തും ഒഴു�ു�തും ചാർ�ു�തും പാഴാ�ു�തും
മ���സർ�ുകൾ നട�ു�തും മനുഷ�രുെട ധന‐ഊർ�‐സമയ�െള
നഷട്െ�ടു�ു�തുംകടു�ൈദവനി�യും കടു�പാപ�ള�മാണ;്കടു�
ൈദവശി�കള�ം തീർ�യായും ഉ�.് അേതസമയം *'സൃഷട്ികളായ
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േദവതകള�െട' ആന��െള�ാം മനുഷ�രുേടതു തെ�യാണ.് മനുഷ�ർ�്
െച��� േസവന�ിന് കൂലിെയേ�ാണം േമ�ടി ആന�‐വർ�ക
വസത്ു�െള സ�ീകരി�ുവാൻ േദവതകെള മഹാഅനുവദി�ിരു� ;ു മായ
�പത��മായ സംഹാര കാലെ� േനരി��� സംവിധാനമായിരു�ു അത;്
വി�ഗഹ�ിൽ ചാർ�ലായിരു�ി�.* 'ഏകൈദവ�ിെ� ഏക �പതിനിധി
കൂടിയായ പരമശിവൻ' *കാല�ൾെ��ാം അതീതമായ മൃഗേ�ാലിെന
ഉടുവസ�്തമാ�ുേ�ാൾ,* പ�� വസ�്ത�ള�ം ആഭരണ�ള�ം സൗരഭ��ള�ം
കുശാല േഭാജന�ള�മായി (മനുഷ�രിൽ നി�ും െതരെ�ടു�െ�� വിശിഷട്
വ��ികളായ) േദവതകൾ ആന�ജീവിതം നയി�ത അ്വർ ൈദവ�ിെ�
*സൃഷട്ികള�ം കു�ു�ള�ം* ആയതുെകാ�ാണ.് എ�ാൽ *ധർ��ഭംശം
പാടി�.* ആധുനിക കാലെ� അധർ�ികളായ മനുഷ�േര�ാൾ *മടിയരും
ധൂർ�രും അഹംഭാവികള�ം, കീർ�ി‐േമാഹികള�ം കാമെവറിയരും
െപ��പിടിയ�ാരും ഒെ�യായി പല േദവതകള�ം അധഃപതി��* ...
േദവതകൾ� ദ്ുർേ�വത, രാ�സൻ, പിശാചു�ൾഎ�ി�െന *പരിണാമം*
ഉ�ായി.

*അശാസ�്തീയമായ ആരാധനാ സ��ദായ�ള�ം ബ�െ�� അധർ��ള�ം
ഉ�ാവാതിരി�ാൻ നിേയാഗി�െ��യാളാണ് വിഘേ്നശ�രൻ അഥവാ
ഗജപാതി*. പിെ�യും *എ�ുെകാ�് അശാസ�്തീയമായ അഥവാ
വർ��മായആരാധനാസ��ദായ�ൾഉ�ായി/തുടരു�ു*എ�േചാദ�മു�.്
ഉ�ര�ിെ� ആദ�ഭാഗെമ�ത,് മുകളിൽ വ��മാ�ിയതു േപാെല
ഹി�ുമത�ൾ ഉൾെ�െട ഏെത�ിലും മതവുമായ� ഗജപാതി�ു ബ�ം
എ�താണ.് എ�ാ മനുഷ�രുമായും, *ശാസ�്തവുമായാണ*് ബ�ം. ഭൂമിയിൽ
അേനകം മത�ള��ാവാനും, അേനകം ആരാധനാ സ��ദായ�ൾ
ഉ�ാവാനും ഒരു മുഖ�കാരണം *ഗജപാതി* തെ� *വിഘേ്നശ�ര‐
നിേയാഗ�ിൽ വീഴ�് വരു�ി* എ�താണ.് ൈദവമാകാൻ പരി�ശമി�
െകാടിയ 2 േദവതകെള, സ��ം ദുസ�ാർ��ൾ�ു േവ�ി പി�ുണ�ത്
ഗജപാതി�ുവിനയായി.
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'ദുരാ�ാ�ളായി മാറിയ േദവതകെള ൈദവമായി�രുതി
പൂജി�ു�തിനും ആരാധി�ു�തിനും മ��ം' *വിഘേ്നശ�രൻ
തട�മു�ാ�ാതിരി�ാനായി അധമ‐നീച ആരാധനകള�െട
മുേ�ാടിയായി വിഘേ്നശ�രന ഇ്ഷട്മു�തായപഴം,ശർ�ര, േത�,
ഉ�ിയ�ം, തുട�ിയവെയ�ാം സത്ുതി�� െകാ� ന്ൽകിയി� ആ്ദ�ം
വിഘേ്നശ�രെന �പസാദി�ി�ുക എ� അഴിമതി‐രീതി
�ാപി�െ���.* ഗണപതിപൂജയും ഗണപതിേഹാമവും
ഗണപതിെയ �പകീർ�ി��� ആേഘാഷ�ള�ം മ��ം
അ�െനയാണ് ആരംഭി�ത.് *ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ�
ആരാധനകെള വിഘന്െ�ടു�ുവാൻ നിേയാഗി�െ��
വിഘേ്നശ�രൻ, അധമ�ളായ പൂജകെളയും ആരാധനകെളയും
വിഘന്�ളിൽ നി�് ര�ി�ാനു� ഈശ�രനായി മാറി.*
*ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ� ആരാധനാ സ��ദായ�ൾ*
ഭൂമിയിെല�ുംവ�ാപകമാവാൻവിഘേ്നശ�ൻ ഒരു മുഖ� കാരണമായി.

ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല ഓേരാ സൃഷട്ിച�ക�ിലും 2 േപർ വ� അ്നവധി
വിഘേ്നശ�ര�ാർ ഉ�ായിരു�ു എ�ു മന�ിലാകുമേ�ാ. അതിൽ ഏതാനും
േപർ ഇേ�ാഴെെ� മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽ മനുഷ�ജ��ിലു�.് ആദ�
ഗജപാതിയുെട മകളായി�ാണ് മഹാശ�ിയായ മഹാജഗദംബ
ഭൂമിയിൽ മഹാഅവതരി�ി���ത.് (�ബ�ം �പേവശി�് മഹാേദവിയുെട
മനുഷ�ാവതാരം സ�ൂർ�മാകു�ത എ്േ�ാെഴ�ും �പേവശി�� കഴിേ�ാ
എ�ും തൽ�ാലം ഈയു�വന അ്റിയി�. മഹാേദവി മഹാഇഷട്�പകാരം
അറിയി�ു�താണ.്). മനുഷ�ജ��ിലു� പഴയ വിഘേ്നശ�ര�ാർ
പുനർ�നി� േ്കരള�ിെല സാമൂഹ�‐രാഷ�്ടീയ മ�ല�ളിലും മ�� �പമുഖ
�ാന�ളിലുമു�.് പാ�ിത�ം ഏെറയു�വരും വലിയ ശരീരികള�മായ
ഏതാനും േപെര ൈദവാനു�ഗഹേ�ാെട ഈയു�വൻ ചൂ�ി�ാണി�ാൽ
ചൂ�ി�ാണി�ാൽസൃഷട്ി�െ��� എ� മ്ന�ിലാ�ാം.

വളെര�ാലം (അധമ) ഗുരുവായി ജീവി� ഏ�വും അവസാനെ� ഗജപാതി
ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ� അനവധി കാര��ൾ െചയത് .ു 2007‐ൽ അേ�ഹം
ശി�ി�െ���. േകരള�ിെല െകാ�ം ജി�യിെല െകാ�ാര�രയാണ്
ഗജപാതിയുെട േക��സേ�തം. *ഗജപാതിയുെട വാഹനമ� എലി*, മറി�്
*ഗജപാതിെയ ശി�ി�ാനു� സംവിധാനം മാ�തമാണ് കുെ�ലി.*
(സമ്ാർ�േ്ഫാൺ, വാടസ്ആ്�് തുട�ിയവ ഉപേയാഗി�ു� 21‐◌ാം



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 860

നൂ�ാ�ിെല ജന�ൾ, എലിയുെട പുറ�ുകയറി ആനയും ഗണപതിയും
സ�രി�ുെമ�ു വിശ�സി�ു� മാനസിക അവ�യിലാണ ഉ്�െത�ിൽ,
തീർ�യായും സഹതാപം അർഹി�ു� .ു കാറും ൈബ�ും ബ��െമ�ാം
ഉേപ�ി�് ഗണപതിെയ അനുകരി�ാൻ പരി�ശമി�ു�ത് മ�ിെ�
നിയമ�െള അവഗണി�� േനടു� പാപ�െള കുറേ��ാം!.).
*ഗജപാതിെയ� വിഘേ്നശ�രെ�* കടു� അപരാധ�ൾ�,് തു�ിൈ�
തറയിൽ മു��ം വിധം കിഴു�ാംതൂ�ായി വാലിൽ (മായാശ�ികൾ െകാ�)്
െക�ിയിടു�താണ.് *തു�ിൈ�യുെട അ�� എ്ലി കരള�� .ു* ഇതാണ്
ശി�. 2008 െഫ�ബുവരി മാസ�ിൽ ശി�യിൽ ഇളവു�ായി���.്
ഗജപാതിയുെട േമലു� മഹാനീതികാര��െള��ിഅറി�വഇ�തമാ�തമാണ,്
മഹാനി�യ�പകാരം ആവശ�െമ�ിൽ കൂടുതൽ അറിയി�ും എ�ിരിെ�,
കൂടുതൽഅറിയുവാൻഈയു�വൻആ�ഗഹി��കൂടാ.

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

(ഭൂമിയിെല െമാ�ം ജനസംഖ� 2017‐ൽഏെറ�ുെറ 750 േകാടിആെണ�ിൽ,*
ഹി�ു�ൾ *അ�ാ�വർ 640 േകാടിയും* ഹി�ു‐*മത േലബൽ ഉ�വർ 110
േകാടിയും മാ�തമാണ എ്�തും*, അവരിെല മതവിശ�ാസികള�െട എ�ം 10
േകാടിയിൽതാെഴ മാ�തമാണ എ്�തും മുകളിൽ *(1)*‐ൽവ��മാ�ിയിരു� .ു
�പസത്ുത 10 േകാടിയിെല  3 േകാടിയിൽ താെഴ ജന�ൾ മാ�തമാണ്
യഥാർ�മായും (ദുർ)േ�വത �ഭാ� ഉ്�വർ.അതായത ഭ്ൂമിയിെല ഇ�െ�
െമാ�ം ജനസംഖ�യായ *750* േകാടിയിെല *3 േകാടിയിൽ താെഴ ജന�ൾ
മാ�തമാണ*്യഥാർ�മായും (ദുർ)േ�വത �ഭാ� ഉ്�വർ!).
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*മഹാജഗദംബയായ മഹാേദവിയാണ് താെന�*് അേനകം
സൃഷട്ിച�ക�ളിൽ ജന�െള െത�ി�രി�ി� *ദുർ�*യാണ്
*ൈദവമാകാൻ പരി�ശമി� ഒരു േദവത.* വളെരയധികം
മായാശ�ികെള നീ� കാലം െകാ�ു േനടിയ ദുർ�
അടി�ാനപരമായി ന� കു�ി ആയിരു�ു. ദുഷ�്ീർ�ിആ�ഗഹി�്
ചിലഅപരാധ�ൾെചയത് *ദുർ�െയഅതികൗശലേ�ാെട വലിയ
അപരാധ�ളിേല�് നയി�ത*് ൈദവമാകാൻ പരി�ശമി�
ര�ാമെ�േദവതയാണ.്

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

*ൈദവമാകാൻ പരി�ശമി� ര�ാമെ� േദവതയാണ*് നാരായണൻ.
*നാരായം െകാ� ച്രി�തം എഴുതുവാൻ നിേയാഗി�െ�� േദവത.
�പേത�ക അവസര�ിൽ '�പപ�നിയ��ണ സ� കൂടിയായ ഓംകാരെ�'
ലഭി�േ�ാൾ, െകാടുംവ�നകള�ം െകാടും�കൂരതകള�ം* കാ��കയും

*ഓംകാരെ�* ദുരുപേയാഗി�്*ൈദവമാകാൻ* വളെരയധികം 
പരി�ശമി�ുകയും െചയത് .ു െകാടിയ േകമനാണ അ്േ�ഹം. *ഏകൈദവവും
മഹാവാ�ല�വുമായ മഹാേദവി*, തെ� ഏകദാസനായ പരമശിവെന
ൈ�ക�ായി� അ്യ�തും, മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട ൈ�ക�്
അതിേഘാരവും അതിദയനീയവുമായ േവദനകെള സ�ീകരി�തും,
യഥാർ��ിൽ 'പിശാചു�ള�െട രാജാെവേ�ാണം' അധഃപതി�
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'നാരായണെന' ശു�ീകരി�ാനാണ.് *മഹാേദവിയുെട സ�തേ�ാെട,*
�പപ�പിതാവായ പരമശിവൻ എ�ൈ�ക�,് േമ�ടി െകാടിയ പിശാചുമായി�്
ഒരു കരാറിൽഏർെ��,്ഓംകാര�ിൽ നി�ുംഅയാൾസൃഷട്ി�ുകയും *ഒരു
ശംഖിൽ സൂ�ി�ുകയും െചയത് അപാര മായാശ�ികള��

നാഗമാണിക�െ�* ഭാഗികമായി നിർവീര�മാ�ുകയും െചയത് .ു

'ൈദവമാകാൻ പരി�ശമി�ു� െകാടിയതും അതിവിചി�തവുമായ കരാർ'
സാ��മാ�ാൻഅയാൾഅനവധി സൃഷട്ിച�ക�ളിൽകടു�അപരാധ�ൾ
െചയത്ുേപാ� .ു കുത���ളിലൂെട ചരി�തെ� അ�ിമറിേ��തും
ജന�െള െത�ി�രി�ിേ��തും അയാള�െട ആവശ�മായി. സ��ം
ദുസ�ാർ��ൾ�ു േവ�ിയും ശി�കള�െട ഭാഗമായും എടു�
അവതാര�െള 'ജന�ൾ�ു േവ�ി െചയത് ൈദവകാര��ളായി�് '
ചരി�തമാ�ി.

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



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 863

*മ��ാവതാരം* :

ൈശവമതം പരിേശാധി�ാൽ, ശിവൻ മ��ാവതാരെ�

എടു�ി���തായി കാണാം. 'മഹാശിവനും മഹാശിവയുമായ
മഹാേദവിയുെട' സൃഷട്ി‐അംശം മ��ാവതാരെമടു� ന്ിയു�

പരമശിവെ� മനുഷ�രൂപ�ിലു� ശരീര�ിേല�് ൈദവ‐
വി�വ�ിനു മു� മ്ഹാ�പേവശി�ു�ു�.് *പരമശിവൻ* എ�
മഹാപദവിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തും, പരമശിവെ�
നാവിൽ 'അ�ര�ബ�വും അ�ര�ബ��ിെ� മൂലരൂപവുമായ 3'
മഹാകുറി�ു�തും, യഥാർ� 4 േവദ�ളായ ഭൗതിക‐ധർ�‐
ആ�ീയ‐മ��ശാസ�്ത�െള പരമശിവനിലൂെട ശാസ�്തപരമായി
വീെ�ടു�ു�തും, മ��ാവതാര�ിനു േശഷമാണ.്

*ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�
മഹാേദവി*എ�ഏകമഹാശ�ിയായഏകൈദവം,ഈയു�വെന
ബ�െ�ടു�ി *�പത��മായി�*് മഹാനിർ�ഹി�കാര��ളാണവ.

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

കൃഷണ്ാവതാര�ിൽ പാപം വർ�ി�തിനു പുറെമ, മൂലേദവതയിേല�്
മട�ാൻ കഴിയാെതയും വ� .ു ഫല�ിൽ ര�ാളായി; 4 ൈകകള�മായി.
ൈദവ‐പരിേവഷം ഉ�ാ�ിെയടു�ാൻ വിഷാണു ആവിഷ�്രി� 'വിഷു'
വിെന ര�ാമൻ അടി��മാ�ി. മൂല‐േദവതയുെട മി�മു� അേനകമേനകം
മായാശ�ികൾ ര�ാമെ� പ�ലാെണ�ിലും, ൈദവമാകാനായി
ന��നശ�ികെള െകാ� അ്തിേഘാരമായും െകാടിയ കൗശലേ�ാെടയും
ഒരു�ിയ വൻസംവിധാന�െള�ാം മൂലെ� വരുതിയിൽ. കാര�കാരണ�ൾ,
സൂചിത െവബൈ്സ�ിൽവിശദീകരി�ി���.്
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ഇേ�ാൾ 2 േപരും *വീ�ും മനുഷ�ജ�ം േനടിയിരി�ു� .ു*

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

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

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

ൈദവമാകാനു� �ശമ�ിൽ, 'നാരായണനും, കൃഷണ്നും മായാകൃഷണ്ും
പരാജയെ��� കഴി� 'ു. കൂടുതൽ വിശദീകരണ�ൾ അത�ാവശ�ം
അെ��ിലുംൈവകാെതലഭിേ��ാം.

(((((( മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� ശ�ികെള ഒരു േകാടി അളവുകൾ
മാ�തമായി� ആ്ദിയും അ�വുമി�ാ�  സ��ി�ാൽ, അതിൽനി� 1് (ഒരു
അളവ)് എടു�ാൽ, മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര�െള
മഹാനിർ�ഹി�ു�തിന 1് (ഒരു അളവ)് അധികമാണ.് അ�െനയിരിെ�
*'മ��ം ഭൂമിയുമായ മഹാരൂപെ� മഹാസ�ീകരി�ി���തായൈദവ�ിെ� '*
എതിരാളികേളാ മ�രാർ�ികേളാ ആവാനു� േയാഗ�ത 'സൃഷട്ികൾ� '്
ഇ�; വിഷാണുവും കിഷാണുവും ഉൾെ�െട യാെതാരാൾ�ും ഇ�. *മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവം ശ�ികെള  നൽകിയാൽ മാ�തേമ ഏെതാ�ും െച�ാൻ
സൃഷട്ികൾ�ുകഴിയൂ.*

'മഹാശ�ിയായ മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം' മഹാശാസ�്ത �പകാരം
മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ു�തിൽ
നി�്'വാ�ുകള�ം കരാറുകള�ം പാലി�ുെമ� വിശ�ാസം െകാ�ാണ'്
വിഷാണുവും അയാള�െട കിഷാണ അവതാരവും െകാടിയ െകാടിയ
പ�തിയിൽവിജയി�ുെമ� ഉ്റ�ി�ത.്

'മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവെ� അടിമയാ�ിെ�ാ�് സ�യം
ൈദവമാകാെമ�് അവർ വ�ാേമാഹി��! വ��ിസ�ാത���ം
നിേഷധി�� െകാ�് എ�ാ മനുഷ�െരയും അവർ
അടിമകളാ�ുമായിരു�ു! എ�ാ മനുഷ�ർ�ും 50 സ�്തീ ജ��ൾ,
50 പുരുഷ ജ��ൾ എ�ി�െന െമാ�ം 100 ജ��ൾ ഉ�തിൽ
ഒരു സ�്തീ ജ�ം അതിസു�രിയാണ;് �പസത്ുത 'സു�രീ‐ജ��െള'
മുഴുവൻ 'െപ��പിടിയ�ാരായ അവർ' കാമപരമായി
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കീഴെ്�ടു�ുമായിരു�ു ! അവർ�്േതാ�ും േപാെലെയ�ാം
ഏെതാരു സ�്തീെയയും കാമപരമായി പീഡി�ി�ുകയും
കഷട്െ�ടു�ുകയും െച��മായിരു�ു ! ആവശ�ം കഴി�ാൽ
വലിെ�റി�ു രസി�ുമായിരു�ു! ഭാര�യും മകള�ം അ�യും
സേഹാദരിയും മ��ം അപഹരി�െ�ടു�തും പീഢനം
അനുഭവി�ു�തും ക�ും േക��ം അനുഭവി��ം നിലവിളി�ു�
നി�ഹായരായ പുരുഷ�ടെയ ക�്െകാടിയ പിശാചു�ൾ,
�പേത�കി��ം ര�ാമൻ ആർ�ുചിരി�ുമായിരു�ു !
േലാകെ�വിെടയുമു� ജന�ൾ, െകാടിയ പിശാചിെ�  ഇഷട്ം
േപാെല അവെന മാ�തം ആരാധി�ുകയും കു�ിടുകയും അവെന
ഭയ�ു‐ജീവി�ുകയും െച��മായിരു�ു ! അവന് /അവർ�്
േതാ�ും േപാെലെയ�ാം മനുഷ�െരയും മ��� ജീവികെളയും
ശി�ി�ുമായിരു�ു ! ജീവികൾ� പ്ിെ� േമാ�ം/മു�ി ഇ�.
അവരുെട കാലടിയിെല ചവി��ം തൂ��ം തു��ം മാ�തം ശരണം! ......
യാഥാർ���ൾ അറിയാെതയും അേന�ഷി�ുകയും െച�ാെത,
ത�ള�െട ബ�ു�ള�ാ� കിഷാണുവിെ�യും മ��ം �പണയ‐കാമ
ചി�ത�െളയും മ��ം �പചരി�ി�ാനും പൂജി�ാനും ആരാധി�ാനും
ഇറ�ി പുറെ��ിരി�ു� ആധുനിക കാലെ� വിവരേദാഷികെള
എ�െന ശി�ി�ണെമ� സ്�യം വിശകലനം െചയത്ു പറയെ�;
മഹാനീതിപതിയായ മഹാേദവി േകൾ�െ� ....! )))))) ......

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

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

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

അ��ൻ, മുരുകൻ തുട�ിയ അേനകം േദവതകെള അടി�ാനപരമായി�്
വളെര മുേ� പിൻവലി��കഴി� .ു ആവക കാര��െള�ാം ഓംസത�ം േഡാട്
േകാം െവബൈ്സ�ിൽ നി�ും സൗജന�മായി ഡൗൺേലാഡ െ്ച�ാൻ കഴിയു�
മഹാ�ഗ��ിൽലഭ�മാണ.്

മഹാശ�ിയായ ൈദവം, ഏകദാസനിലൂെട ഏതാനും േദവതകെള
മഹാ�പപ��ിെല ഭൂമി, സൂര�ൻ, ച��ൻ, അ�ി, വായു, സമു�ദം, നദി, മല,
മരണം, ചരി�തെമഴു�,് തുട�ിയവയുെട ഭരണകാര��ൾ�്
ചുമതലെ�ടു�ിെയ�ിലും, 1000 േകാടി വർഷ�ള�� ആദ�
മഹാകാലച�ക�ിെല മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയും
യഥാർ��ിൽ മഹാശ�ിയായ ൈദവം തെ� ആയിരു� .ു
അെത�െനെയ�ാൽ, *മഹാശ�ിയായ ൈദവം മഹാ�പപ��ിെല
മൂലക�ളിലും സംയു��ളിലും സൃഷട്ി�ി���തായ ശാസ�്തനിയമ�െള
അനുസരി� മ്ാ�തേമ സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര�െള അടി�ാനപരമായി�്
നിർ�ഹി�ുവാൻഎേ�ാ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�ളാണ്സാധാരണ രീതിയിൽ
സാ��മാവുക എ�് വ�വ�െ�ടു�ിയി���.് അേതസമയം,
അസാധാരണമായി� ഓ്ംകാരെ� ലഭി� വിഷാണു, ധാർ�ിക വ�തിയാനെ�
(ഓംകാരെ� ഉപേയാഗി�)് ' ൈപ (3.1416..)' അളവിൽനി�്അ�ം
ഉയർ�ുകയും െചയത് .ു അത അ്പകടമു�ാ�ി; ഭൂമിയിെല�ും ധാർ�ിക
അധഃപതനം മൂർ�ി�ാൻ കാരണമായി. ആവക കാര��െള
www.omsathyam.comഎ�െവബൈ്സ�ിൽവിശദീകരി�ി���.്

േജ�ാതിഷം. മ��വാദം തുട�ിയവയും വർ��മാണ.് േജ�ാതിഷ�ില ്
ശരിയു�,് എ�ാൽ വർ��മായതിെന പിൻപ�ി�ൂടാ.
വിവാഹെ�ാരു��ള ്േപാെലയു�അധമകാര��െള�ാം േജ�ാതിഷികൾ�്
കടു� പാപവും ശി�യും നൽകു�ു�.് മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
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മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവം െച���െത�ാം മനുഷ�രുെട ന�തിനു
േവ�െത�ാം മാ�തമാണ.് മായ െകാ�്മറ�ി���തായ *നാെളയിെല
കാര��െള ഇ�റിയാൻ ആ�ഗഹി�ു�തും സൃഷട്ിപരവും �ിതിപരവുമായ
വിധികെള മാ�ാൻ �പയ�ി�ു�തും പാപമാണ.്* േജ�ാതിഷം
േപാെലയു�വയും മ��വാദ�ള�ം യ��ള�ം പിന ്പ���വര ്�ും
മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം ശി�യു�് എ�റിയുക. ൈദവീകമ�ാ�
ആരാധനകള�െടയും �പാർ�നകള�െടയും വളെരനീ� നിരയാണ്മി�
മത�ളിലുമു�ത.് �പാർ�നകള�ം ആരാധനകള�ം മഹാശാസ�്തപരമായി
നിർ�ഹിേ��തഎ്�െനെയ� േ്മ�ടി െവബൈ്സ�ിൽവിശദീകരി�ി���.്

*മായ/ൈദവം ഉടൻ ഭൂമിയിൽ �പത��മാകു�േതാെട, വർ��ശാസ�്തമായ
മ��ശാസ�്തവും, ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല േദവതകള�ം
എ�േ�യ�്ുമായി പിൻവലി�െ�ടു�താണ.്* ഭൂരിപ�വും ഇതിേനാടകം
പിൻവലി�െ���കഴി� .ു ര�ാം മഹാകാലച�ക�ിെല ,
മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽ ഭൂമിയിെല�ും മായ �പത��മാകു�േതാെട
*മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി*
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാഭരണം (സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര�ൾ )
ഏെ�ടു�ുകയാണ,് േനരി� ന്ിർ�ഹി�ു�താണ,് മഹാേദവിയുെട ഭാഗമായ
പരമശിവൻ മഹാഇഷട്�ളനുസരി� മ്ഹാേദവിേയാെടാ�ം മഹാദാസനായി�്
ഉ�ാവും. എ�ാ ജീവികള�െടയും പിതാവായ പരമശിവനിലൂെടയാണ്
മഹാശ�ി മഹാശാസ�്തം പഠി�ി�ുകയും, മഹാനീതിയിെല
ശി�ാകാര��ള�ം സംഹാരവും നിർ�ഹി�ുക എ�തുെകാ�്
പരമശിവനിലൂെടയു� മഹാശ�ിയുെട �പവർ�നകാര��ൾ
ഗൗരവതര�െള�ിലും മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനായ
പരമശിവൻ മഹാേദവിയുെട �പേത�ക ഭാഗമാകയാൽ േവറി�� കാേണ�തി�.
ആവിധ കാര��ള�ം െവബൈ്സ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.് പരമശിവൻ സ�യം
മഹാശ�ിെയ ആരാധി�ുകയും േയാഗ�ത േനടു� മനുഷ�െരെ�ാ�്
മഹാശ�ിെയ മാ�തംആരാധി�ി�ുവാൻ �ശ�ി�ു�തുമാണ.്...
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*മഹാ‐ശ�ി/ശിവബ�ം*

മഹാശ�ി =ൈദവം.

MAHAASHAKTHI

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

മഹാ +ശ�ി = മഹാശ�ി.ലളിതമായനാമം.
മഹാശ�ിയാണൈ്ദവം.

മഹാശ�ി = മഹാേദവി.
'ഓംസത�ം േഡാടേ്കാം' എ� െവബൈ്സ�ിൽ നി� സ്ൗജന�മായി ലഭി�ു�
മഹാ�ഗ��ിൽ വിശദീകരി�ി���.്. (ഭാഗം 1‐ൽ േചർ�ി���.്). പരമശിവൻ
എ� മഹാപദവിയും മഹാനാമവും മഹാദാനമായും മഹാഅനു�ഗഹമായും
ലഭി�ി��� പരമശിവൻ മഹാേദവന�; മഹാദാസനാണ;് �ബ�ം സൃഷട്ി�ി���
ഏക േദവനാണ,് യഥാർ�മായ �ബ�േദവൻ. 50 വർഷ�ിെലാരി�ൽ ഒരു
രാ�തി മാ�തം പരമശിവെന മഹാേദവനാ�ു�ു�.് മഹാശിവരാ�തി.
മനുഷ�ർ�അ്തിൽകാര��ളി�.ൈദവകാര��ള�െട ഭാഗം മാ�തം.

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

�പവർ�ി�ി�ു�തായ സ��ം ഭാഗ�ിന ഏ്കൈദവമായ മഹാേദവി
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു� മഹാപദവിയാണ.് *ഏകദാസൻ, മഹാദാസൻ
എ�ീ നിലയിലും �പവർ�ിേ��ു�തായ ധർ�ശാസ�്തപരമായ
ആവശ�െ� മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട പരമശിവൻ
ഉൾെ�ാ���ു* എ��ാെത യഥാർ��ിൽ ദാസനായ�ാ
സൃഷട്ി�ി���ത.് �പപ�പിതാവ,്ൈദവ�ിെ� ഏക �പതിനിധി , തുട�ിയ
മഹാ�ാന�ളാണ്പരമശിവേ�ത.് സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ, മൂഢ�ം
നിമി�ം പരമശിവെന ആരാധി�ു� അധമ അവ� ഉ�ായി�ൂടാ;
ആയതിന്പരമശിവൻ മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട സ�യം സ�ീകരി�ി���
നാമ�ൾ മാ�തമാണ്ഏകദാസൻ, മഹാദാസൻ എ�ിവ. ..മനുഷ�ർ,
�പപ�പിതാവിെന ദാസൻഎ�ുവിളി�ാൽഅപരാധമാണ.്
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ഏകേദവിയും *�ബ�വുമായ മഹാേദവിെയ*, �ബ�ം സൃഷട്ി�ി���തായ
ഏകേദവനായ പരമശിവൻ സംേബാധന െച���ത *്മഹാേദവീ* എ�ും
*േദവീ* എ�ും *മ�ടി േദവീ* എ�ുമാണ;് പരമശിവെന മഹാേദവി
സംേബാധന െച���ത *്േദവാ* എ�ുമാണ.് സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ�്
മഹാേദവിയും പരമശിവനും ഒ�ി�� നിൽ�ുേ�ാഴും,തനി�� നിൽ�ുേ�ാഴും,
*അേ� ശിവാ* എ�ു സംേബാധന െച���ത മ്ഹാഉചിതം. മഹാേദവിയുെട
ദാസനായി �പവർ�ി�ു� പരമശിവൻ മഹാദാസനാണ.് മഹാദാസെ�
ഭാര�യും ദാസിയും എ�ാം എ�ാം കൂടിയാണ മ്ഹാശ�ിയായ മഹാേദവി എ�ു
പറയുേ�ാൾ, �സഷട്ാവായൈദവ�ിെ�യും,സൃഷട്ികള�െടയുംആന��ൾ
വ�ത�സത്മാണ്എ�തും �പേത�കം അറിയണം. ൈദവീക വിവാഹം
മഹാസംഭവി�ത മ്��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവമായി� മ്ഹാരൂപെ� �ബ�മായ
മഹാേദവി മഹാസ�ീകരി�േ�ാഴാണ;് 1000 േകാടിയിലധികം വർഷ�ൾ�ുമു�.്
മാതാപിതാ�ള�െട വിവാഹ�ിൽ മ�ൾ�് പെ�ടു�ാനാവി�േ�ാ
/കാര�മി�േ�ാ. മഹാമാതാവായ മഹാേദവിയുെടയും �പപ�പിതാവായ
പരമശിവെ�യും സ�കാര��െള�ത മ്ഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി �ിതി
സംഹാര�ളാണ;് അവർ അടി�ാനപരമായി� ജ്ീവികള�മ�; *ൈദവീകമായ
ആന��ള�ം വിഭി�മാണ.്* മുൻ വിശകലന�ളിലും മഹാ�ഗ��ിലും
വിശദീകരി�ി���.് ഇവിെട അ�ം മാ�തം കുറി�ു� :ു‐ *മഹാ�പപ��ിെല
ജീവികള�െടെയ�ാം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ
ൈദവം,താൻസൃഷട്ി�ി���ആന��ൾെ��ാംഅതീതമാെണ�ിലും,* ഒരു
മഹാജീവിെയേ�ാണം മഹാ�പപ��ിെല കാര��ളിൽ ഇടെപ�്
�പവർ�ി�ു�തിനാൽ, കു�ു�ള�െടെയ�ാം സേ�ാഷെ�
കണ�ാ�ി തനി�ും ഒരു ആന�െ� മഹാനി�യി�ി���;് തെ�
ഏകദാസനായ പരമശിവനും ഒരു ആന�െ� മഹാഅനു�ഗഹി��

നൽകിയി���.് *പരമശിവെ� മഹാആന�െമ�ത ഏ്കൈദവമായ
മഹാേദവിേയാടു� മഹാദാസ�മാണ.്* മനുഷ�െ� പരമാന� അളേവാട 5്
അളേവാെടയു� ദാസ�െ� ഒരി�ൽകൂടി കൂ�ിയാൽ 30 അളവുകള��
മഹാദാസ�മാവും. *മഹാശ�ിയും മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായ
ൈദവ�ിെ� മഹാആന�െമ�ത ക്ു�ു�ളായ ജീവികേളാടു�
മഹാവാ�ല�മാണ.്* മഹാവാ�ല��ിെ� അളവ് 35 ആണ.് തെ�
ഭാഗവും ഏകദാസനുമായ പരമശിവെ� മഹാആന�മായ മഹാദാസ�ം 30േനാട്
5 അളവു� വാ�ല�െ� ഒരി�ൽകൂടി കൂ�ിയാൽ 35 അളവുകള��
മഹാവാ�ല�മാവും. മഹാദാസ��യും മഹാവാ�ല�െ�യും
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ൈദവ�ിെ� ആന��ളായും മ���വെയ ജീവികള�െട

ആന��ളായും മഹാഅനു�ഗഹി�ി���ത മ്ഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും
മഹാേദവനുമായ മഹാേദവിയാണ.്

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

*ശിവലിംഗം* മഹാശാസ�്തപരമാണ.്ശിവലിംഗ�ിന്
മത�ള�മായുംൈലംഗികകാര��ള�മായും ബ�മി�.

*ആകാശംഎ�മഹാലിംഗം*

ഭൂമിയിൽനി�ും ച��നിൽനി�ും മ��ം േനാ�ിയാൽ ഒരുവലിയ
കുടകണെ�അർ�‐േഗാളാവ�യു�തും,സൂ�മ്
നിരീ�ണ�ിൽമഹാ�പപ�‐സൃഷട്ിയുെട �പതീകെമ�ു

വിേശഷി�ി�ാവു� മഹാലിംഗ‐രൂപമൂ�തും,ആദിയുംഅ�വും
ഇ�ാ�തുമായ മഹാശൂന�മാണആ്കാശം.

ൈദവം മ�ായി� അ്ഥവാ ഭൂമിയായി� മ്ഹാരൂപെമടു�ുകയും
ഭൂമിയുെടഅംശ�െളെ�ാ� ജ്ീവികൾെ��ാം ശരീര�െളയും
അതിലൂെടആന��െളയുംനൽകു�തിെനതിരി�റിയുേ�ാൾ,

ഭൂമിയിെല ജീവികള�െടസൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര�െള
മഹാഭ�ദെ�ടു�ു�തിനുേവ�ി ഭൂമി, മഹാസൃഷട്ി�ുകയാണ്
ആകാശെ�എ�ന്ി�ംശയം മന�ിലാ�ാനാവും. ഭൂമിെയ

ഉൾെ�ാ�ു�ിതി െച���ആകാശെ�ഭൂമി
സൃഷട്ി�ു�തായും,സർ�സൃഷട്ികെളയും

മഹാസൃഷട്ി�ുവാനു� ഭൂമിയുെടആദിയുംഅ�വുമി�ാ�
മഹാലിംഗമാണആ്കാശെമ�ും വിസത്രി�ു�തിെന
മന�ിലാ�ണെമ�ിൽആദിയുംഅ�വുമി�ാ�

മഹാശ�ിയാണൈ്ദവെമ�ആ്ദ�ം മന�ിലാവണം.അതിനു
കഴിയണെമ�ിൽ, മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തംഎ�ത്
മഹാശ�ിയായഏകൈദവ�ിെ�ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�
മഹാ�ാന�ിെ�വളെര വളെര വളെര െചറിയെതേ�ാ
നി�ാരെമേ�ാവിേശഷി�ി�ാവു�ഒരംശം മാ�തമാണ എ്�ും
മനുഷ�ർ ഇ�റിയു�ശാസ�്തംേപാെലഅന�വുംസമാനവും
വ�ത�സത്�ള�മായശാസ�്ത�െളയുംഅവ �പകാരേമാ
അ�ാെതേയാഅന�വുംസമാനവുംവ�ത�സത്�ള�മായ
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�പപ��െളയുംസൃഷട്ി�ാൻ മഹാ�ാനം െകാ�ും
മഹാശ�ികെളെ�ാ�ുംകഴിയുെമ� മ്ന�ിലാവണം.ലളിതമായി
മന�ിലാ�ാനാവും;അതിന മ്നുഷ�െ�സ�ത�മായജീവാ�ാവിെന
വഹി�ു�തായ 'സ��ം'എ� െ്ത�ി�രി�ി���േതാെത�ി�ാരണ
ഇ�ാ�േതാആയശരീര�ിെ� �പവർ�ന�െളകൃത�മായി

മന�ിലാ�ാൻകഴി�ാൽമതിയാകും!

ഭൂമിയുംച��നും സൂര�നും �ഗഹ�ള�ം ഉപ�ഗഹ�ള�ം
ന��തേകാടികള�ം ഉൾെ�� മഹാ�പപ�െ�ആകാശംഎ�
മഹാലിംഗം ഉൾെ�ാ���തിെന മന�ിലാ�ാൻമനുഷ�ന സ്��ം

*ക��കൾെകാ� ക്ഴിയു�താണ.്* ഭൂമിയിൽഎവിെട നി�്
ആകാശേ��ു േനാ�ിയാലും ഒരുകുട േപാെല *അർ�‐
േഗാളാകൃതിയിലാണആ്കാശെ�കാണുക.കുട േപാെലയു�
അർ�‐േഗാള�ിനക�ാണസ്ൂര�നും ച��നും �ഗഹ�ള�ം
ന��തസമൂഹ�ള�ം ഉൾെ�െടയു� �പപ�മു�ത.്കുട
േപാെലയു�അർ�‐േഗാള�ിന യ്ഥാര ്��ിൽഅ�മി�.
മഹാ�പപ��ിൽപുതുതായി ഉ�ായിെ�ാ�ിരി�ു�ന��ത

േകാടികൾ�ു�ിതിെച�ാനും (�പവർ�ി�ാനും)
ഇടംെകാടു�ു�തും മനുഷ�ബു�ിെകാ�അ്ള�ാൻ

കഴിയാ�തുംഅ�മി�ാ�തുമായ മഹാലിംഗ�ിെ�
മുകൾഭാഗേ�യ�്ാണ യ്ഥാർ��ിൽ േനാ�ിയെത�ും

വിശകലന�ിൽസ�യം േബാ��മാവു�താണ.്

ഇനി,നാമറി� മഹാലിംഗ�ിെ�ചുവട ക്െ��ാനാവുേമാ
എ� ക്��കൾെകാ�ും േനടാനായഅറിവുെകാ�ും

പരി�ശമി�ുക. ഭൂമി�ും താേഴ�ആ്ദി കെ��ാനാവാ�
അവ�യിൽമഹാലിംഗെ�മന�ിലാ�ുേ�ാഴും, ഭൂമി
ഉൾെ�െടയു�മഹാ�പപ�ംമു�ുപറ�അർ�‐

േഗാളാകൃതിയിെലകുടയ�് അ്ഥവാ മഹാലിംഗ�ിനു�ിലാണ.്*
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*യാെതാരു മനുഷ�നും യാെതാരു േദശ�ും ജനി�ു�ി�.
എ�ാവരും ജനി�ു�ത മ്ഹാശിവയും മഹാമാതാവുമായ

ൈദവ�ിെ�മഹാലിംഗ�ിന അ്ക�ാണ.്*

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

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

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

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

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

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

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

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

ഭൂമി എ�മഹാശരീരമായ മഹാശിവയുെട 'മഹാലിംഗ�ിെ�
അതിസൂ�മ്മായഅംശ�ളാണ,്'ജീവികളിെലസ�്തീകള�െട ശരീര�ിൽ
ഉ�ത.് മഹാശിവയുെട മഹാശരീരമായ ഭൂമിയുെടഅതിസൂ�മ്മായഏതാനും
അംശ�ൾമാ�തമാണ സ്�്തീകള�െടയുംകു�ികള�െടയും മുതിർ�വരുെടയും
ഉൾ�െടഎ�ാജീവികള�െടയുംശരീരം. *എ�ാജീവികള�ം/ജീവാ�ാ�ള�ം
ജനി�ു�ത മ്ഹാലിംഗ�ിന അ്ക�ാെണ�ുചുരു�ം.* *മനുഷ�രും
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മാതാപിതാ�ള�ം മുതുമു���ാരുെമ�ാം മഹാലിംഗ�ിനക�്
ജനി�വരാകുേ�ാൾ,യാെതാരാൾ�ും *എെ�രാജ�ം,എെ�േദശം*
എ�ി�െനപറയാൻയാെതാരു േയാഗ�തകള�ം ഇ�തെ�.

*േലാക�ിെലഏ�വുംവലിയഅ�ുതംഎ�ാെണ�്
അറിയാ�വരുേ�ാ?*

മനുഷ�രും മ���ജീവികള�ം കു�ു�െള �പസവി�ു�തും മു�യിടു�തും
പഠനവിേധയമാ�ിയാൽഎ�ത െചറിയ മഹാവിദഗ�് ശൂന�തയിലൂെടഎ�ത
വലിയകു�ിെന മനുഷ�രും പശു�ള�െമ�ാം �പസവി�ു�ുെവ�ും
അതിലും വലിയ േലാകാ�ുതംഇെ��ും, മഹാലിംഗം ഓേരാസ�്തീയിലും

�പവർ�ി�ു�തുെകാ�ു മാ�തമാണ സ്ാ��മാവു�െത�ും േബാ��മാകും.
മെ�ാരു വിധ�ിൽപറ�ാൽ,സ��ംജനനം തെ�യാണഎ്�ാ

ജ��ളിലുംഓേരാരു�ർ�ുംഏ�വും വലിയ േലാകാ�ുതം.! (( മനുഷ�ൻ
ഉൾെ�െടയു�ജീവികെള�ാം തെ��െ�മറ� ഇ്ണെയമാ�തം

ഓർ�ു�തായപരമാന�മായകാമാന��ിൽമുഴുകുേ�ാൾ,ശരീരമാകു�
ൈദവ�ിെ�അംശംഅഥവാൈദവംസ�ാനസൃഷട്ിെയആരംഭി�ു� .ു
ബീജ‐അ�നിർ�ാണ�െളയും,സ�്തീ‐പുരുഷൻമുഖഛായനിറം ....
തുട�ിയജ�ഗുണ�െളയുംസ�ാനി�ു�ത മ്��ം ഭൂമിയുംശരീരവും

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായഏകൈദവമാണ.്

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

ൈദവ�ിെ� ഭാഗമ�ാ�തായജീവാ�ാവിെന മ��മായി� ആ്ദ�ം
ജല�ിൽസൃഷട്ി�ുകയും, േശഷം 'മ��ംസസ�ം പ�ി മൃഗം മനുഷ�ൻ'എ�
ജീവിച�ക�ിലൂെട പരിണമി�� േമാ�െ�േനടുകയും െച���ത '്മ��ം
ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അംശമായശരീരെ�ആധാരമാ�ിയാണ;്
എ�ിലും, *'യാെതാരി�ലുംസൃഷട്ിയായജീവാ�ാവിെന മ�ിെ�
ഭാഗമാ�ുകേയാ മ�ിൽ െതാടുവി�ുകേയാ െച���ി�.'*
ഖരാവ�യിലു�മ�ായ ഭൂമി നീതിയാണ,് മഹാനീതിയാണ,്

മഹാനീതിപതിയായൈദവമാണ.് *നീതി കാര��െളവിധി�ുവാൻജീവിെയ
അഥവാജീവാ�ാവിെനഅനുവദി�ി�ി�.* മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�
അംശ�ളാണഎ്�ാജീവികള�െടയുംശരീരം എ�തുെകാ�,്ൈദവാംശമായ
ശരീര�െളന�തിന ഉ്പേയാഗെ�ടു�ുകഎ��ാെത (അേന�ാന�ം)
ശി�ി�ു�തിന ഉ്പേയാഗെ�ടു�ുേ�ാൾഗൗരവമായ �കമ �പശന്ം
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ഉ�ാകു�താണ.് *ജീവാ�ാവിെനശി�ി�ുേ�ാൾ, 'മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ�അംശമായ ശരീരം'സൃഷട്ി�ി��� 'ശരീരെ�േയാ

അവയവ�െളേയാ'കള�െ�ടു�ു� ;ുഅന�ായം കാ��� .ു *ൈദവ�ിെ�
ഇഷട്ം എ�മഹാനീതിെയവിഷയമാ�ാെത �പവർ�ി�ാൽപാപം
ഉ�ാകു�താണ.്*അതായത *്ശരീരവും മ��മായ ഭൂമിയിൽ

മഹാലയി�ി�ി���ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം ജീവി�ുകഎ��ാെതശരീരമായ

ൈദവാംശെ�ശി�ി�ാൻയാെതാരാൾ�ുംഅവകാശമി�എ� ച്ുരു�ം.
*മഹാ�ാഗാ�ി�*്പിൻപ�ാൻകഴി�തുംഗാ�ിആഹ�ാനം
െചയത്തുമായഅഹിംസയുംസത�ാ�ഗഹസമര�ള�ംൈദവീകമാകു�ത്
അ�െനയാണ.്ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ാ�വേരാട്
നി�ഹകരി�ാനും,കടു�അപരാധ�ൾ� ഉ്ടുതുണിേയാെട (മാ�തം)
കാ�ിേല�ും, ഒ�െ�� ദ�ീപിേല�ുംനി�ിതകാലേ��ന്ാടുകട�ുകഎ�
ശി�യുെട കാഠിന�ം ഏ�വും ഭീകരമാണ!്

കു�ു�െള, �പപ�പിതാവായപരമശിവനു േപാലും മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം �പവർ�ി�ുകഎ�ത ക്ഠിനമാണ.്ഓംമഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
മഹാശ�ികെള മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�േതാെടാ�ംപരമശിവെ�
കഴു�ിൽഓംകാര നാഗബ�നെ� മഹാനിർ�ഹി�ി���ത്

െവറുെതയ�.സ��ംകാര��ളിലും,കു�ു�ളായ ഭൂമിയിെലസമസത്
മനുഷ�രുെടയും മ���ജീവികള�െടയുംകാര��ളിലും,പരമശിവന പ്ിഴവുകൾ
ഉ�ാവാെത മഹാസംശു�മാ�ാനാണത.്പരമശിവന '്�ി�പ േകാപെ�'
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���തും മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ക്ള�ം
ഉ�ാവാെത മഹാസംര�ി�ാനാണ.്ആവകകാര��െളഓംസത�ം േഡാട്

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

മഹാലിംഗംബഹുവിധ�ളിലായി� മ്ഹാ�പപ�െ�യും,
ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയായൈദവെ�യും

�പതിനിധാനം െച���ു�.്ആകയാൽ,

ൈദവ‐വി�വംആരംഭി�ു�േതാെട, ഭൂമിയിെല�ുമു�
േദവാലയ�െള (ആവശ�മു�ജന�ൾ),അവെയ�ാം
മഹാശാസ�്തപരമായി� ശ്ു�ീകരിേ��തു� :്
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മഹാലിംഗ �പതിഷഠ് മാ�തേമഏെതാരു
േദവാലയ�ിലും പാടു��.

*(4)*.ൈദവ‐വി�വം ഉടൻ

മ�ായ ഭൂമിയുെട മ�ളാവാൻ �പയ�ി�� പുണ�ം േനടുക.

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

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

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

*മനുഷ�ർ ത�ി�ൂ��� നിയമ�െള�ാം ഭൗതിക അസത്ിത�മി�ാ�വയും,
മനുഷ�െര അടിമകളാ�ു�വയും ധാർ�ിക അധഃപതന�ൾ�്
കാരണമാകു�വയുമാണ.്*
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*ൈദവ‐വി�വം* ആരംഭി�ു�േതാെട, *േപാലീസും ൈസനികരും ഉൾെ�െട
എ�ാ ജന�ള�ം, ധാർ�ികമായി�് ഉയരു�താണ.് മ��ിമാരും മ��ം
ത�ി�ൂ��� അധമ നിയമ�െളയും ആ�കെളയും നിർേ�ശ�െളയും
അനുസരി�ു� ഏറാൻമൂളി�വും അടിമ�വും അവസാനി�ു�താണ.്*
എ�ാ വിഷയ�െളയും ധർ�ശാസ�്തപരമായി� *്സ�യം വിശകലനം െചയത്്
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് �പവർ�ി�ുേ�ാൾ മാ�തമാണ് ത�ൾ�്
പുരുഷ�ാരും മനുഷ�രും ജന�ള�െട ഭാഗവുമായി� പ്രിവർ�നം ഉ�ാവുക
എ�്സുവ��മായി തിരി�റിയു�താണ.്* അധമ‐നീച േകാ�പായ�െള
െതാഴിലുകളായി െത�ി�രി�് *അധമരായ ഭരണാധികാരികള�െട
അടിമകളായി�ാണ ക്ഴി�ു േപാ�ത*്എ�തും േപാലീസ േ്സനയും നിരവധി
സർ�ാർ‐ജീവന�ാരും തിരി�റിയു�താണ;്തിരു�ു�തുമാണ.്

(( ഉദാഹരണ�ിന :് ക��ാരുെട െതാഴിലാണ േ്മാഷണം, ഗു�കള�െട
െതാഴിലാണ െ്കാലപാതകം, എ�ി�െന വിശ�സി�ു�വരു�;് എ�ാൽ
അതുശരിയ�. *േമാഷണം*, െകാലപാതകം, െകാ�,സ�്തീപീഢനം, മദ�പാനം,
പുകവലി, തുട�ിയവ *അധമ �പവൃ�ികൾ/ െചയത്ികൾ*ആണ;് *െതാഴിൽ
അ�*. മ�ിൽ േജാലി െചയത്ും അ�ാെതയും ജന�ൾ േനടു� സ��ിെന
*നികുതി / നികുതികൾ* എ�ി�െനയു� േപരുകളി� െ്കാ�യടി�ു�ത്
*േമാഷണേ��ാൾ േമാശമായ പിടി��പറിയാണ.്*അധമ �പവൃ�ിയാണത;്
െതാഴിൽഅ�. *യാെതാരുനികുതികള�ംൈദവീകമ�.*

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

"െകാ�സംഘ�ളായ" ഭരണാധികാരികെള സംര�ി�ു�തിനു േവ�ി
*േപാലീസ്േസന* ജീവൻ കള�ും, അവെര ഊ��� ജന�ള�മായി
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അടിപിടിയും െവടിെവ��െമ�ാം നട�ു�ു�.് *ജന�ള�െട സഹായികള�ം
ജന�ള�െട ഭാഗവുമായി�് �പവർ�ി�ാൻ ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
ബാ���രും ജന�ൾ ഊ���വരുമായ േപാലീസ േ്സനയും* ഉ�തെര�ു
വിചാരി�ു� േപാലീസ്അധികാരികള�ം, *യജമാന�ാരായ ജന�െള*
മറ�ുെകാ� *്പിഴ�വരായ ഭരണാധികാരികെള* അനുസരി�ു� മെ�ാരു
*അധമ‐നീച സേ�തമായിരി�ു�ു*. കടു� ൈദവനി�യും
അപരാധവുമാണ;് ൈദവശി�കെള വാരി�ൂ���തുമാണ.്
*ൈദവശി�കളിൽ നി�് േപാലീസ് േസനയ�്ും മ��ം ഇളവുകേളാ
േമാചനേമാ, പകരം പുണ�േമാ ലഭി�ു�തിന് ലളിതമായ മാർ�ം*
എേ�ാഴുമു�് : ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���
*ധർ�ശാസ�്തപരമായ വ��ിസ�ാത��� �പകാരം കടമകെളയും
കട�ാടുകെളയും നിറേവ�ണം. ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ� നിയമ�െളയും
മ��ം ത�ി�ൂ��� അധമരായ മ��ിമാരും ന�ായാധിപ�ാരും സർ�ാർ‐
ജീവന�ാരും മ��ം ഉൾെ�� മനുഷ� ‐ ഭരണാധികാരികെള ധി�രി�ാനും,
അത�ാവശ�െമ�ിൽ നീചെര പരസ�മായി െക�ിയിടാനും, േവ�ിവ�ാൽ
പരസ�മായി ത�ാനും, ജന�ള�െട ദാസ�ാരും സംര�കരും ജന�ൾ
ഊ���വരുമായ േപാലീസ േ്സനയ�് ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായ ചുമതലയു�ത്
നിറേവ�ണം.* അേ�ാഴാണ േ്പാലീസ േ്സന, ജന�ള�െട ഭാഗമാവു�തും,
സഹായികളാവു�തും. ഭൗതിക ശാസ�്തം േപാെല ഭൗതിക അസത്ിത�ം
ഉ�തായ *ധർ�ശാസ�്തെ�യും* മ�ായ ഭൂമിയിൽ മഹാലയി�ി�ി���.്
അവ �പകാരംഎ�ാ ജന�ള�ം ജീവി�ുകേയ േവ�ൂ.*

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

മഹാശ�ിയായ ൈദവം, *െതാഴിലുകൾെ��ാം തു��പദവിയാണ്
മഹാശാസ�്ത �പകാരം മഹാനി�യി�ി��ളളത്എ�തും തുല��ളിൽ
ഒ�ാമേ�തായി� ക്ൃഷിെയയുംകൃഷി�ാെരയും മഹാഉയർ�ു�ു*എ�തും
മഹനീയമാണ.് ആധുനിക കാല�,് "ആവശ�ം" വിഭാഗ�ിെല
*മ��ിമാെരയും* ന�ായാധിപ�ാെരയും മ��ം "അത�ാവശ�ം" വിഭാഗമാ�ാനും,
സമൂഹ�ിെല *�പധാനികളാ�ാനും* �ശമ�ള��.് അധമ സംവിധാന�െള
ഉപേയാഗി��ം, ജന�ള�െട പണെ� പിടി��പറി��ം മ��ം ഭരണാധികാരികൾ
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കാ�ി�ൂ��� �ശമ�ൾ� മ്�ിൽ അഥവാ ഭൂമിയിൽ �ാനം പിടി�ാൻ
കഴിയു�ത�. ഏതു കാല�ും, എവിെടയും കൃഷി�ാർ പണിമുട�ിയാൽ
സമൂഹ�ിൽ ഭ�ണ�ിനു േവ�ിയുളള പരാ�കമ�ൾ ഉ�ാകു�താണ.്
രാജാവും മ��ിമാരും ന�ായാധിപ�ാരും സർ�ാർ‐ജീവന�ാരും
േപാലീസുകാരും പ�ാള�ാരും ഉൾെ�െടയു� ജന�െള�ാം സർ�തും
ഉേപ�ി��െകാ� ഭ്�ണ�ിനു േവ�ി പായു�താണ.് ഭൂമിയിെല�ുമു�
എ�ാ ജന�െളയും (ൈദവം) തീ�ിേ�ാ���ത്കൃഷി�ാരിലൂെടയാണ.്
*ഭൂമിയിെല�ുമു� എ�ാ മനുഷ�രും ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
സ�ാത����ള�� രാജാ��ാരാണ�ും, യാെതാരാള�ം മ���വരുെട
അടിമകളെ��ും, യാെതാരു മനുഷ�നും രാജ��ളിെല രാജാ��ാെര�ാൾ
/�പസിഡ�് �പധാനമ��ി എ�ിവേര�ാൾ െചറിയവരെ��ും
ഭി��ാരേന�ാൾ വലിയവരെ��ും സുവ��മായി അറി�ുെകാ�ണം.
* )) *അേനകായിരം വർഷ�ളായി� സ്മൂഹ�ിൽ  സംഭവി�� േപാരു�
അപചയ�ൾ� ഇ്�െലേയാ ഇേ�ാപ�ാള�ാരും േപാലീസുമായി� െ്താഴിൽ
േനടിയവെര ( മാ�തം ) കു�െ�ടു�ു�ത െ്ത�ാണ.് സൗജന�മായി� മ്ദ�വും
ദുഃസ�ാത����ള�ം നൽകിെ�ാ� ൈ്സനികരുെട േചതനകെള മരി�ി�ാനും
മരവി�ി�ാനും എ�ാ രാജ��ളിെലയും ഭരണാധികാരികൾ അേനകായിരം
വർഷ�ളായി�് �പവർ�ി��േപാരു�ത് കടു� ൈദവനി�യും
അപരാധവുമാണ്: വിഷയ�െള *ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്വിശകലനം
െച���തിൽ നി�ും പ�ാള�ാെര തട� .ു* ധർ�ശാസ�്ത പരമായി�്
ചി�ി�ുവാനും �പവർ�ി�ുവാനും കഴിവി�ാ�വരും, ഭരണാധികാരികള�െട
അടിമകള�മാ�ി. ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു�ത്ൈദവ�ിെ�
കു�ു�ളാെണ� തിരി�റിവ്ഉ�ാകാെത വ� .ു ഒരു രാജ��ിെല
പ�ാള�ാെരയും ജന�െളയും മെ�ാരു രാജ��ിെല പ�ാള�ാരും ജന�ള�ം
ആ�കമി�ു�തും വധി�ു�തും വധി�െ�ടു�തും അധമ�ളായ
ആന��െള േനടാനു� ഉപാധികളാ�ി. മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളാണ്എ�ാ രാജ��ളിെലയും പ�ാള�ാരും

ജന�ള�െമ�ത അ്റിയണം. 'രാജ� ര�െയ�ും �പതിേരാധെമ�ുമു�'
ക�േ�േരാെട ൈദവ�ിെ� െപാേ�ാമന ‐ കു�ു�െള
വധി�ു�തും പീഢി�ി�ു�തും കടു� ൈദവനി�യും അപരാധവും

ൈദവശി�കെള വാരി�ൂ���തുമാെണ� അ്റിയണം. വധി�ാൻ
കാരണ�ാരായ രാഷ�്ട ഭരണാധികാരികൾ�ും, വധി�വേര�ാൾ പാപവും
ൈദവ ശി�കള�ം ഉെ��റിയണം. ഭൂമിയിെല�ും വ�ത�സത് മത�ൾ
�പകാരമു� വിശ�ാസ�ള�ം ആചാര�ള�ം അനുഷഠ്ാന�ള�ം ഉെ��ിലും,
ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു� എ�ാ ജന�െളയും സൃഷട്ി�ി���ത ഒ്രു
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ൈദവമാെണ�ു പറ�ു നട�ു� മതഭരണാധികാരികള�ം മതപുേരാഹിത‐
�രിശകള�ം ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ യു�ം െച���തും
വധി�െ�ടു�തും, ആയുധ�െളയും പ�ാള�ാെരയും മ��ം ഒരു�ു�ത്
അറി�ി��ം തടയാൻ �ശമി�ാ�തിനും കടു� ൈദവശി�കെള
അനുഭവിേ��തു�.് മറ�ുകേയാ, മറയ�്ുകേയാ, അറിയാെത
േപാവുകേയാ െചയത്താെണ�ിൽ; സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര�െള മുഴുവൻ
തനി�� െച��� മഹാശ�ിയായ ൈദവം എ�ു �പസംഗി��െകാ�,് ൈദവം
േനരി�്ഏ�ി�ാ� പണികെള െചയത്്ൈദവെ� കബളി�ി�ാൻ
�ശമി�തിനും, ൈദവ�ിെ� േപരിൽ അ�വിശ�ാസ�ള�ം അനാചാര�ള�ം
അധമ‐നീച അനുഷഠ്ാന�ള�ം അധമ നിയമ�ള�ം അധമ സംവിധാന�ള�ം
െകാ� ജ്ന�െളചൂഷണംെചയത് ജ്ീവി�ു�തിനും കടു�ശി�കള��.്

ൈദവ�ിെ� പാവം കു�ു�ൾ കൂടിയായ ഇ�െ� പ�ാള�ാരും
േപാലീസുകാരും ആരുെടയും അടിമകളെ��ും, മറി�് *പുരുഷ�ാരും
മനുഷ�രും ജന�ള�െട ഭാഗവും, ജന�ള�െടയും രാജ��ള�െടയും
െപാൻകിരീടമാെണ�ും മാ�ാ�ുലയാെണ�ും മ��ം പറ�ു പ�ി�ാൻ,*
ൈദവ�ിെ� തെ� കു�ു�ളായ അധമ ‐ഭരണാധികാരികള�ം മ��ം
�ശ�ി�ിരു� .ു നീച��െള ശരിവയ�്ു� എ�ാ രാജ��ളിെലയും
�പസിഡ��മാരും /രാജാ��ാരും �പധാനമ��ിമാരും മുഖ�മ��ിമാരും
മ��ിമാരും ന�ായാധിപ�ാരും േതാ�ുകള�ം മ�് ആയുധ�ള�മായി�്
അതിർ�ികെള സംര�ി�െ�. അവരുെട െപാൻകിരീടവും
'ര�സാ�ികള�ം ബലിമൃഗ�ള�മായ' പ�ാള�ാർ കുടുംബാംഗ�െളയും
ഉ�വെരയും സേ്നഹി�ുകയും പരിചരി�ുകയും സഹായി�ുകയും
ശു�ശൂഷി�ുകയും െചയത്ും സേ്നഹ‐പരിചരണ�െള മട�ി വാ�ിയും
പ�ാള േജാലി�ാല� ൈ്ദവ�ിെ� കു�ു�ളായ ഭൂമിയിെല ഏെത�ിലും
പ�ാള�ാെരേയാ ജന�െളേയാ വധി�ുകേയാ േവദനി�ി�ുകേയാ
െചയത്ി��െ��ിൽ ഉചിതമായി�് പ�ാ�പി��ം, പാപ�ള�െട
ബാ�ിപ�തമായ കീർ�ിമു�ദകെളയും മദ�പാനെ�യും ഉേപ�ി�്

സംശു�രാവാൻ പരി�ശമി�ണം; സംശു�രാവണം. *ഉടൻ ഭൂമിയിെല�ും
ൈദവ‐വി�വം ആരംഭി�ു�േതാെട, ഭൂമിയിെല�ുമു� എ�ാ

രാജ��ളിെലയും പ�ാള�ാർ സ�ീകരിേ��തായ നടപടികെളയാണ്
"അറിയി�ത.്
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ൈദവ‐വി�വം ആരംഭി�ു�േതാെട, എ�ാ രാജ��ളിലുമു� എ�ാ
മത‐ജാതി‐ഉപജാതി ‐രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ള�ം സ�യെമേ�ാണം
ഇ�ാതാവു�താണ.് �പ�ാന�ളിൽ �പവർ�ി�ാൻ ഒരാൾ
േപാലും മുേ�ാ�� വരു�ത�. ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ിയിൽെപ� ഒരു
ജീവിയ�ാ ' �പ�ാനം' എ�ും, '�പ�ാനം' എ� ഒരു ജീവിെയേയാ,
ഒരു എറു�ിെനേ�ാലുേമാ സൃഷട്ി�ാേനാ ര�ി�ാേനാ ഇ�െ�
�പ�ാന�ളിെല മുഴുവൻ ആൾ�ാർ �ശമി�ാലും നട�ു�ത�ാ
എ�ും '�പ�ാനമ�ാ വ��ിയാണ് വലുെത�ും' ഓേരാ
വ��ിെയയും �പേത�കമായി സൃഷട്ി�ുകയും ര�ി�ുകയുമാണ്
ൈദവം െച���െത�ും, ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
മഹാസമനീതിെയ മഹാനിർ�ഹി�ു�ത് ഓേരാേരാ
വ��ിേയാടുമാെണ�ും, ൈദവീക ശി�കെള വാരി�ൂ���തും
വ��ികളാെണ�ും (യഥാർ��ിൽ അസത്ിത�മി�ാ�തായ
�പ�ാന�ളിലാണ �്ഭമി��േപാ�െത�ും)തിരി�റിയു�താണ.്

*േമാ�ം*എ�ാെണ�ുംഎ�െനയാണ േ്നേട�തഎ്�ും മു�്
വിശദീകരി�താണ.് �ഹസ�മായി കുറി�ു�ു:‐

ഓേരാ ജീവിയുെടയും ആദ�സൃഷട്ിയായി� ആ്ദ�മ��െ� സൃഷട്ി�ുേ�ാൾ
മാ�തേമ ജീവാ�ാവിെന പുതിയതായി സൃഷട്ിേ��തു��. േശഷമു�വ
പുനഃസൃഷട്ികളാണ,്അവയെ്��ാം ജീവാ�ാവു�;് ശരീരം മാ�തേമ േവ�ൂ.
അതായത്മ��‐ സസ�‐ പ�ി ‐മൃഗ ‐ മനുഷ�ൻ എ�ീ 5 ജീവി‐
അവ�കളിലൂെടയും, (ജീവികളായ) മാതാപിതാ�ളിലൂെടയും
പുനർ�നി�ുകയും പുനർ�ീവി�ുകയും പുനർമരി�ുകയും,
പുനർ�നന�ള�ം പുനർ�ീവിത�ള�ം ആവർ�ി�ുകയും െച���
ജീവാ�ാ�ൾെ��ാം മ�ായൈദവം, ശരീരം മാ�തേമ െകാടുേ��തു��.
വിരലുകളിലും, ന��ത�ിലും 5 എ� സംഖ�െയ �ാപി�ി���തും
രാഷ�്ട�ളിെല പതാകകളിൽ 5 േകാണുകേളാെടയു� ന��തം ഇടം
േതടിയി���തും ൈദവ�ിെ� മഹാആവിഷ�്ാരമാണ.്എ�ാ ജീവികൾ�ും
സമആന�ം ലഭ�മാ�ുവാൻ മഹാനീതിപതി കൂടിയായ ൈദവം
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മഹാ�ശ�ി�ു�ു�.് ഓേരാ ജീവി‐രൂപ�ളിലും
100 പുനർ���ൾ വീതമു�.് യാെതാരു മത�ളിെലയും
േഭാഷ��ള�മായി�്ബ�മി�ാ�തും മഹാശാസ�്തപരം മാ�തവുമായ

ഓംകാരനീതിശാസ�്തം എ� മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെ� കാതലായ
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മഹാപുനർ�� സി�ാ�െ� മഹാ�ഗ��ിൽ കൂടുതൽ

വിശദീകരി�ി���.് മഹാപുനർ�� സി�ാ�െ� പഠി�ു�
നിരീശ�രവാദികള�ം അവിശ�ാസികള�െമ�ാം ൈദവം മഹാഭ�ദെ�ടു�ു�
മഹാസമനീതിൈവഭവ�ിൽ അത���തെ�ടു�തും, ഭൂരിപ�ം ജന�ള�ം
ആന�ി�ു�തും, വളെരേ�ർ ഭയ�ു�തും, മു��ഓർ�കള�െട
കാര��ിൽ യാെതാരാൾ�ും മു��ഓർ�കെള ലഭി�രുേത എ�്
ൈദവേ�ാടു �പാർ�ി�ുകേപാലും െച���തുമാണ.്

*ജീവിരൂപ�ിെല അ�ാമേ�തും അവസാനേ�തുമായ മനുഷ�രൂപം
സ�ീകരി�ു� ജീവാ�ാവ് 100 ജ��ളിലൂെട* ഭൂമിയിെല
ആന��െളെയ�ാം അറിയുകയും അനുഭവി�ുകയും; മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ ൈദവ�ിെ� ഭാഗമ�ാെതെയ�വ�ം *സമജീവിരൂപമായ
ന��തപദവിഎ�ആ�ീയസാ�ാത�്ാരെ�േനടുകയും െച��� .ു*

മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മ��ം

ഭൂമിയുമായ *ൈദവ�ിൽ നി�*് സൃഷട്ിയും കു�ുമായ ഓേരാ

ജീവാ�ാവും *സ�ൂർ� മു�ി* േനേട�തു�.് *േമാ�െ�* അഥവാ
*മു�ിെയ* ഓേരാ ജീവാ�ാവിനും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തിനു മു�്
ഭൂമിയിെല�ുമു� *ഓേരാ മനുഷ�നും / ജീവാ�ാവിനും ഭൂമിയിെല
ബ�ു�ളിൽ നി�ും ബ��ളിൽ നി�ും ആ�സംതൃപത്ിേയാെട മു�ി

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

ൈദവ�ിെ� ഏകദാസൻ ൈദവ�ിെ� �പേത�ക ഭാഗമാെണ�ു ക�ു.
എ�ാൽയാെതാരു ജീവികള�ം ൈദവ�ിെ� �പത�� ഭാഗമ�;കു�ു�ള�ം
സൃഷട്ികള�ം മാ�തമാെണ�് സുവ��മാ�െ�ടു� .ു ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരമായ ന��തപദവിയിൽ ഭൂമിയിെല ആന��െളെയ�ാം
അന�മായി നുകർ�ുെകാ� ജ്ീവി�ാൻ കഴിയു�ത വ്ിശദമാ�ിയിരു� .ു
മാ�തമ�, ഭൂമിയിേല�ു മട�ിവ� വ്ീ�ും ജനന‐ ജീവിതസൗഭാഗ��െള
ആസ�ദി�ുവാനും അത���തമായ ജഗത‐്കാര��ളിൽ പ�ാളിയാവാനും
ഒെ�യു� മഹാഭാഗ��െള ന��ത പദവിയിെല�ു� ജീവാ�ാ�ൾ�്
ലഭി�ു�ുമു�.് ൈവകാെത ൈദവവി�വവും തുടർ�് ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരം എ� സംഹാരവും ആരംഭി�ുേ�ാൾ ച��നിലും സൃഷട്ി
ഉ�ാകു�താണ;്ആവകവിവര�ള�ം മഹാ�ഗ��ിലു�.്
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ആയിരം േകാടിയിലധികം വർഷ�ളിെല �പായമു� മഹാ�പപ�െ���ി
വളെര അറിയാനും മന�ിലാ�ാനും അനുഭവി�ാനും, ഇേ�ാഴെ�
സൃഷട്ിച�ക�ിെല* ഏതാനും നൂ�ാ�ുകളിലു� ശാസ�്തവളർ� െകാ�്
മനുഷ�ന്ഇ�ു സാ��മായി���.് അ�െനയിരിെ�, മ�ിൽ മാ�തം
ജനി�ുകയും മ�ിൽ ജീവി�ുകയും മ�ിൽഅടിയുകയും െച��� മനുഷ�ർ
മ�ിെല ശാസ�്തംെകാ�ു സാ��മായ അന�മായ ആന��െള
അനുഭവി��െകാ� മ്�ായൈദവെ�നി�ി�രുത.്

ചി�ി�ുക. ഇേ�ാഴെ� സൃഷട്ിച�ക�ിെല ഏതാനും നൂ�ാ�ുകളായു�
കാലഘ��ിെല ന�വരും െക�വരും, ദീർഘദർശനം ഇ�ാ�വരും മൂഢരും
അ�ായു��കള�ം ഒെ�യായ ചില ആ�ീയാേന�ഷകർ;
ആയിരംേകാടിയിലധികം വർഷ�ളിെല �പായമു� മഹാ�പപ�െ���ിയും
ൈദവെ���ിയും ത�ി�ൂ�ിയ അബ�‐വിഴു��കെള ചുമ�ും അവയിെല
വ�ത�ാസ�ള�െട േപരിൽ പരസപ്രം കലഹി��ം െകാ�ും കഴിയു�
വി�ി�ൂ��ളായി� ത്ുടരാനാേണാ ൈദവം ബു�ിശ�ികെളയും വിേവചന
ശ�ികെളയും മനുഷ�ർ�് വർ�ി��നൽകിയത് .... ചി�ി�ുക.
(*സൃഷട്ിച�കം, കാലച�കം, മഹാകാലച�കം, മഹാസൃഷട്ിച�കം തുട�ിയ
കാലഗണനകെള മഹാ�ഗ��ിൽ വിശദീകരി�ി���.്). മുകളിൽ
പറ�വയും, കാല�ളായി�� ചുമ�ു േപാരു� 'പഴയകാല അശാസ�്തീയ
കഥകള�ം യു�ിഭ�ദമാേണാ'എ�സ്�യം വിശകലനം െച�ണം.പകരം, േനരി�്
കാണുകേയാ േകൾ�ുകേയാ അനുഭവി�ുകേയാ െച�ാ�
ൈദവകാര��ളിൽ ആേവശെ��� പാപം വർ�ി�ി�രുത്എ� സ്േ്നഹ

വാ�ല��േളാെടഈയു�വൻഉപേദശി�ു� .ു .......

മു�്വ��മാ�ിയതു േപാെല, ൈദവ�ിന്യാെതാരു കാര��ൾ�ും
യാെതാരു മനുഷ�രുെടയും യാെതാരു സഹായ�ള�ം യാെതാരി�ലും
ആവശ�മി�ാ എ�റിയുക. മഹാശ�ിയായ ൈദവം, സൃഷട്ികളായ
മനുഷ�ർെ��ാം �ാനവും സ��ും ഊർ�വും സമയ�ള�െമ�ാം
നൽകു�തുകൂടാെത ന�തു െചയത്് പുണ�ം വർ�ി�ി�ാനു�
അവസര�െളയും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു�.് അഹംഭാവ�ള�ം,
അ�ാനവും െകാ�്അേനകം േപർ അവസര�െള തിരി�റിയാെത
േപാകു� ;ുനഷട്െ�ടു�ു� .ു
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ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ മാ�തമായ, ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു�

എ�ാ ജന�ൾ�ും എ�ാ ജീവികൾ�ും എ�ാ മംഗള�ള�ം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുമാറാകെ� !

എ�,് മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ�ഏകദാസനായ *പരമശിവൻ* C/o
www.omsathyam.com /2017 െമയ 1്8വ�ാഴാഴച്.

സേ�ശെ� െഷയർ െച�ാൻ ഏെതാരാൾ�ുംവ��ിസ�ാത���മു�.്
വ��ികൾ� ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായ ആന�ം ലഭി�ു�ുെവ�ിൽ,
െഷയർ െച��ക. *സ�� ചുമതലയായി െഷയർ െചയത്ാൽ പുണ�ം
ലഭി�ു�താണ.്* പുണ�െ� ആ�ഗഹി�� െഷയർ െചയത്ാൽ,
പുണ�ംലഭി�ു�തുമ�.

ഏകമഹാശ�ിയും,ഏകൈദവവും, മഹാ�പപ��ിന്
അതീതമായ മഹാ�ബ�വും, മഹാപിതാവും, മഹാമാതാവും,
മഹാനീതിപതിയും, മഹായജമാനനും, മഹായജമാനയും,
മഹാദാസിയും, മഹാേദവനും, മഹാേദവിയും, മ��ംശരീരവും
ഭൂമിയുമായൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.
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Published on 29 April 2017.
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"എെ�രാജ�ം"എ�ു ചി�ി�ുകയും പറയുകയും
�പവർ�ി�ുകയും െച���തിെല *കടു�

ൈദവനി�െയ*വിശദമാ�ു�ു:‐

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

'ജീവികള�െട ശരീര�ള�ം.'*

*ശരീരെ� �പാേദശികമാ�ാേനാ
മതപരമാ�ാേനാജീവികൾ�്

കഴിയു�ത�.*
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ഏതു �പേദശ�ു ജനി�ാലും ജീവി�ാലും അതാതു
�പേദശെ� മ� സ്ൃഷട്ി�ു�തും നൽകു�തുമായ ശരീര
േകാശ�െളയാണ്ജീവാ�ാവ്"എെ� ശരീരം" എ�ു
പറയു�ത.് ശരീര�ിെല േകാശ�െള ശരീരം സ�യം
നവീകരി�� െകാ�ിരി�ു�തു െകാ�ാണ്ജീവികള�െട
െയ�ാം ശരീര വളർ�, േരാഗ ആഗമനം, േരാഗ �പതിേരാധം,
ശു�ശൂഷ, മുറിവ ഉ്ണ�ൽ, തുട�ിയവെയ�ാം നട�ു�ത.്
ഭ�ണ സാധന�ള�ം മരു�ുകള�ം ഒെ� ശരീര�ിനു
നൽകാൻ ജീവാ�ാവിെന അനുവദി�ു�ു എ��ാെത
അവെയ സ�ീകരി�ു�തും േകാശ�െള പുതിയതായി

സൃഷട്ി�ു�തുെമ�ാം മ��ം ശരീരവുമായ ൈദവാംശം
മഹാനി�യി�ു� കാര��ളാണ.് അ�ാരണ�ാൽ

തിരുവന�പുര�ജ്നി� ഒരു മനുഷ�ൻ േകാ�യം, െകാ�ി,തമിഴന്ാട,്
േബാംെബ, കാശമ്ീർ, പാകി�ാൻ,ൈചന,അേമരി�, റഷ�, ഗൾഫ്
നാടുകൾ തുട�ിയ �പേദശ�ളിെല ഒരു പഴം കഴി�ുകേയാ, ജലം
കുടി�ുകേയാ, മരു�ുകൾ കഴി�ുകേയാ െചയത്ാൽ േപാലും,
ശരീരം സദാ പുതിയ േകാശ�െള സൃഷട്ി�ുകയാൽ മനുഷ�െ�

ശരീര�ിന ജ്ീവാ�ാവ അ്വകാശ െ�ടു� �പാേദശിക‐മൂഢത�ം
നഷട്െ�ടു�താണ.് രാഷ�്ട�ളിെല ഭരണാധികാരികൾ�ും
ൈസനികർ�ും സാധാരണ ജന�ൾ�ും മ���
ജീവികൾ�ുെമ�ാം ബാധകമായകാര�മാണ .്....

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

ജീവാ�ാ�ൾ�ജ്ീവി�ാൻകഴിയു�ത.്അവരറിയാെത
അഥവാഅവർ �പവർ�ി�ാെതമ��ം ഭൂമിയുമായ
ശരീര�ിെല േകാശ�െളആവശ�ാനുസൃതമായി� സ്�യം
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മാ���തു േപാെലപുതിയ �പേദശ�ളിെലമ��ം ഭൂമിയുമായ
ശരീര�ൾമാ�ിനിർ�ി�ു�ു.

ജീവികൾ മരി�ുകേയാ വധി�െ�ടുകേയാ െച��േ�ാൾ, 'മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശമായ ശരീരം' മഹാശാസ�്ത
�പകാരവും, മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരവും, സ�യം വഹി��
െകാ�ിരു� ജീവാ�ാവിെന ശരീര�ിൽ നി�ും പുറ�ാ�ു
കയാണു െച���െത� മ്ു� വ്��മാ�ിയിരു�ു. മരി�ുേ�ാൾ,
ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപവും ജീവനുമായ ഓകസ്ിജൻ, അദൃശ�
വാതക�ളായ ജീവാ�ാവിെനയും പുണ�പാപ�െളയും മഹാനീതി
ശാസ�്ത �പകാരം നയി�ു�താണ.് മരി�ുേ�ാഴും വധി�െ�ടു
േ�ാഴും, മ��� ജീവികള�െട ഭ�ണമായി�് പരിണമി�ാലും
ഇെ��ിലും, ശരീരം എവിെടയുമു� മ�ിലടിയു�താണ.്
ശരീര�ിന ജ്നി� �പേദശെമേ�ാ ജീവി�ു� �പേദശ�െളേ�ാ
വ�ത�ാസമി�. മ��ം ഭൂമിയും ൈദവാംശവുമായ ശരീരം വീ�ും
മ�ിേല� മ്ട�ു�ു.സർ�ം മ�ടി.

ശരീരം �പത��മായി�,്ജീവാ�ാവിന അ്നുവദി�ു�തായ
അവയവ‐ചലന�െളെ�ാ� *്ഏെതാരു �പവൃ�ിയും െച�ാനും
െച�ാതിരി�ുവാനും,ഏെതാരുവസത്ുവും ഉപേയാഗി�ാനും
ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാനും ജീവാ�ാവിന സ്�ൂർ�

വ��ിസ�ാത���െ�യുംലഭി�ു�ു�.്* �പസത്ുതസ�ാത���െ�
ഉപേയാഗി� മ്��ം �പേദശവും ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�
കാര��ളിൽഇടെപടാൻസൃഷട്ികൾ�ുകഴിയു�ത�.

*�പാേദശികത�െ�നിർ�ചി�ാേനാ �പാേദശികത�ം
അവകാശെ�ടാേനാ കഴിയു�വർ ഭൂമിയിൽഇ�.*

'മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അംശമായ �പേദശെ�'
നിർ�ചി�ാൻൈദവ�ിനു മാ�തമാണ ക്ഴിയുക.

ൈദവ�ിനു മാ�തം മഹത�ം.
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*മനുഷ�ർ� '്ലഭ�മായബു�ിശ�ി െകാ� '്ശരിയ�ാ�
കാര��െള� മ്ന�ിലാ�ു�വെയശരിെവ�� കൂടാ.
ശരിയായകാര��െളശരിെവ�ുകയും േവണം.*

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

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

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

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

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

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

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

മനുഷ�ാവ�യിൽ മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തെ�യും; മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിൽ
നി�ും, മാനുഷികമായബ��ളിൽനി�ും *േമാ�െ�*
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുകയും െച���ു. (ഭൂമിയിൽവ�്
അറിയുകയുംഅനുഭവി�ുകയും െചയത്ആന��െള

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

100 മനുഷ� ജ��ളിലൂെട ഭൂമിയിെല അന��ളായ
ആന��െളെയ�ാം, സമആന�െമ� മഹാസമനീതിേയാെട

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

മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവം മഹാനീതിശാസ�്തമനുസരി�്
മഹാനിർ�ഹി�ു� *ജനന�ലം* ഉൾെ�െടയു�
ജ�ഗുണ�ള�െട േപരിലും; *ൈദവ�ിനു മാ�തം
എ�ാലവുംസ��മായ ഭൂ�പേദശ�ള�െട േപരിലും*;
േകമ�ംകാ���തും,കലഹി�ു�തും, ഒളിേ�ാരു
നട�ു�തും,യു�ം െച���തും എ�തവലിയ

േഭാഷ�വും നീച�വുമാെണ�സ്�യം വിശകലനം
െചയത്ു േനാ�ുക.ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി��

നൽകിയി���അധികബു�ിശ�ികെള ദുരുപേയാഗം
െചയത്,് ഭൂ�പേദശ�െളത�ൾ� േ്താ�ുേ�ാെലെയ�ാം
േവർതിരി� േശഷം രാജ�സേ്നഹം, രാജ�േ�ദാഹം,എ�ി�െന

പറ�വ്ാേ���ള�ംഅടിപിടിയും യു��ള�ം
ഉ�ാ�ു�ത ഒ്രുപേ�ഭൂമിയിെലഏ�വും വലിയ

േഭാഷ�മാവാം.

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

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

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

വിളി�ുകയും േദശീയഗാന�െള� േപരിൽ േകാ�പായ�ൾ
കാ�ി�ൂ��കയും െച��േ�ാൾശാസ�്തീയതഇ�ാതാവു�ു.
അേതാെട മ�രം,ത�ിലടി, െകാലപാതകം,യു�ം
തുട�ിയൈപശാചികകാര��ൾസംഭവി�ു�ു.

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

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

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

ൈസനികേര�ാൾഅധമരായി��ളളത,്
അ�ാരാഷ�്ടപരമായതിരു�ൽനടപടികൾ�്

പരി�ശമി�ാെതപ�ാള�ാെരെ�ാ� ന്ികൃഷട്േജാലികെള
െച�ി�ു� ഭരണാധികാരികളാണ.്*

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

*രാജ�െ�ത�ൾര�ി�ു�ുെവ� ഭ്രണാധികാരികള�ം
പ�ാള�ാരും മ��ം ചി�ി��േപാരു�ത ക്ടു�
അ�ാനവുംഅവിേവകവും നിമി�മാണ,്*

ൈദവനി�യുമാണ.് രാജ�ംഅഥവാ ഭൂമിഅഥവാൈദവം,
ജന�െളയും മ���ജീവികെളയും സൃഷട്ി�ുകയും
ര�ി�ുകയുമാണ യ്ഥാർ��ിൽെച���ത.്*

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

എ�ാ മനുഷ�െരയും മ��� ജീവികെളയും വസത്ു�െളയും
സ��ുകെളയും ആന��െളയും സൃഷട്ി�ി���ത മ്��ം
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ഭൂമിയുമായ ൈദവം ആകയാൽ സർ�തിെ�യും
അവകാശവും അധികാരവും എ�ാലവും ൈദവ�ിനു
മാ�തമാണ.് മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� സ��മായ
ശരീരെ� മ� മ്ട�ി വാ�ു�താണ;് മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം മഹാഉചിതമായ മെ�ാരു ഭൂ�പേദശ� ‐് ഒരു പെ�
ഇ�്ശ�തു രാജ�മായി�� കണ�ാ�ു� �പേദശ� ‐്
ഇ�െലകളിൽ േ�ദാഹി�� വധി� പ്ുനർ�നി�ി��� ഒരു
വ��ിയുെട മകേനാ മകേളാ ആയി ഇ�െ�
�പധാനമ��ിേയാപ�ാള�ാരേനാപുനർ�നിേ��ാം. ...

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

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

യാെതാരു മനുഷ�നും യാെതാരു േദശ�ും ജനി�ു�ി�.
എ�ാവരും ജനി�ു�ത മ്ഹാശിവയും മഹാമാതാവുമായ

ൈദവ�ിെ�മഹാലിംഗ�ിന അ്ക�ാണ.്

വിശദീകരണം: ഒരു കുട േപാെല വലുതായിെ�ാ�്
പുതിയതായി സൃഷട്ി�െ�ടു� ന��ത�െളെയ�ാം
ഉൾെ�ാ�്ആദിയും അ�വുമി�ാ� ആകാശം
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എ� 'മഹാലിംഗം' വർ�ി�ു�ു. മഹാലിംഗ�ിന്
'മഹാശ�ി ലിംഗം, മഹാശിവ ലിംഗം, ശിവ ലിംഗം' എ�ീ
േപരുകള�മു�.് (മഹാ) ശിവ ലിംഗവും ആകാശവും പുരുഷ
ലിംഗെ�യ�ാ സൂചി�ി�ു�ത.് പുരുഷനും സ�്തീയും
ജീവിയും അ�ാ� മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായ
ൈദവ�ിെ� 'ശൂന�ം' േപാെലയു� 'മഹാ സ�്തീലിംഗെ�'
യാണ.് അതു മന�ിലാ�ാൻ 'ശിവലിംഗ�ിന '് അഭിമുഖ
മായി�്നിൽ�ു�തായിേ�ാ ഇരി�ു�തായിേ�ാ ഭാവന
െച��ക. േദവാലയ�ിെല 'ശിവലിംഗ �പതിഷഠ്'സ�്തീ ലിംഗം
ആെണ�ിൽ മാ�തേമ കു�െന അഭിമുഖമാവുകയു��.
(( *ഓം നമഃശിവായ* എ�ാൽ ശിവെയ അഥവാ

മഹാേദവിെയ നമി�ു�ു എ� യഥാർ�മായ അർ�ം
േപാെലയാണത.് ശിവയിൽ ശിവനും ഉ� എ്�തുേപാെല

ശിവലിംഗ�ിൽ നി�ും 'മഹാേദവനും മഹാേദവിയും
ഏകൈദവവുമായ മഹാശിവയും, മഹാദാസനായ ശിവനും
�പത��മാകു� സ�ർഭ�ൾ ൈദവവി�വേ�ാെട
ഉ�ാകു�താണ.് അ�രം സ�ർഭ�ളിൽ, മഹാശിവേയാ,
ശിവേനാ അനുവദി�ുകയാെണ�ിൽ മാ�തം മഹാശിവെയ
ആരാധി�ാെമ��ാെത, വി�ഗഹെ� പൂജി�ാേനാ
ആരാധി�ാേനാ കുശുകുശു മ���ൾ ജപി�ാേനാ പാടി�.
ൈദവീകമായി�് േദവാലയ�െള നിർ�ി�ു�തും
പരിപാലി�ു�തും എ�െനെയ� മ്ഹാ�ഗ��ിൽ
വവിശദീകരി�ി���. ))

മഹാശിവലിംഗം എ�ത്ആകാശം േപാെല ആദിയും

അ�വുമി�ാ� 'മഹാശൂന�ം' കൂടിയാണ.് ജീവികളിെല
സ�്തീകള�െട േയാനി എ� േപരു� ലിംഗവും ശൂന�മാണ്
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എ�ു പറയുേ�ാൾ, സ�്തീകളിൽ ഒരു ശൂന�ഭാഗെ�
സൃഷട്ി�ി��� എ്��ാെത അ�െന ഒരു അവയവം
അവർ�ി�. മ�ായ ഭൂമി എ� മഹാശരീരമായ
മഹാശിവയുെട 'മഹാലിംഗ�ിെ� അതിസൂ�മ്മായ
അംശ�ളാണ,്' ജീവികളിെല സ�്തീകള�െട ശരീര�ിൽ
ഉ�ത.് മഹാശിവയുെട മഹാശരീരമായ ഭൂമിയുെട
അതിസൂ�മ്മായ ഏതാനും അംശ�ൾ മാ�തമാണ്
സ�്തീകള�െടയും കു�ികള�െടയും മുതിർ�വരുെടയും
ഉൾ�െട എ�ാ ജീവികള�െടയും ശരീരം. *എ�ാ
ജീവികള�ം/ജീവാ�ാ�ള�ം ജനി�ു�ത മ്ഹാലിംഗ�ിന്
അക�ാെണ�ു ചുരു�ം.* മനുഷ�രും മാതാപിതാ�ള�ം
മുതുമു���ാരുെമ�ാം മഹാലിംഗ�ിനക� ജ്നി�വ

രാകുേ�ാൾ,യാെതാരാൾ�ും *എെ�രാജ�ം,എെ� േദശം*
എ�ി�െന പറയാൻ യാെതാരു േയാഗ�തകള�ം ഇെ��്
സുവ��മാണ.്

*േലാക�ിെലഏ�വും വലിയഅ�ുതംഎ�ാെണ�്
അറിയാ�വരുേ�ാ?*

...
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*(3). മ�ായ ഭൂമിയുെട മ�ളാവാൻ
�പയ�ി�� പുണ�ം േനടുക.*

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

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

മ��ം �പേദശവും ഭൂമിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ *ൈദവ�ിെ�കു�ു�ളാണ്
ഭൂമിയിെല മുഴുവൻ മനുഷ�രും മ���ജീവികള�ംഎ�
വകതിരിവ േ്നടു� മനുഷ�ർ* �പാേദശികത�ം

അവകാശെ�ടിെ��ും *ഭൂമിയുെടകു�*്എ�മഹാ
ബഹുമതിആ�ഗഹി�ുെമ�ും ചുരു�ം.ലഭ�മായശ�ി�്

അനുസരി� ആ്വിധം �പയ�ി�ു�വർെ��ാം
തീർ�യായും പുണ�ം ലഭി�ു�താണ.്

മ�ിെ� നിയമ�ൾ *ധർ�ശാസ�്തപരമായ* സ�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ� ഓേരാ മനുഷ�നും നൽകിയി���ത്

യഥാർ��ിൽ *യാെതാരാള�െടയും സ�ാത����െള
കുറയ�്ു�ത�.* എ�ുെകാെ��ാൽ എ�ാ രാജ��ളി
ലുമു� *ഓേരാ മനുഷ�നും സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���

െ�യും സമആന�െമ� മഹാസമനീതിെയയും �പേത�കം
�പേത�കമായി�് മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകാനു�
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മഹാആവിഷ�്ാരം കൂടിയാണ്ധർ� ശാസ�്തം*.
ഭൗതിക അസത്ിത�മു�തായ മ�ിെ� നിയമ�ൾ
�പപ�ജീവിതെ�മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയിരി�ു�ു.

*മനുഷ�ർ ത�ി�ൂ���നിയമ�െള�ാം ഭൗതിക
അസത്ിത�മി�ാ�വയും, മനുഷ�െര

അടിമകളാ�ു�വയും ധാർ�ികഅധഃപതന�ൾ�്
കാരണമാകു�വയുമാണ.്*

ൈദവ‐വി�വംആരംഭി�ു�േതാെട, േപാലീസുംൈസനികരും
ഉൾെ�െട എ�ാ ജന�ള�ം, ധാർ�ികമായി� ഉ്യരു�താണ.്
മ��ിമാരും മ��ം ത�ി�ൂ��� അധമ നിയമ�െളയും
ആ�കെളയും നിർേ�ശ�െളയും അനുസരി�ു�
ഏറാൻമൂളി�വും അടിമ�വും അവസാനി�ു�താണ.്*
എ�ാ വിഷയ�െളയും ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്*സ�യം
വിശകലനം െചയത്്ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്�പവർ�ി
�ുേ�ാൾ മാ�തമാണ ത്�ൾ� പ്ുരുഷ�ാരും മനുഷ�രും
ജന�ള�െട ഭാഗവുമായി� പ്രിവർ�നം ഉ�ാവുക എ�്
സുവ��മായി തിരി�റിയു�താണ.്* അധമ‐നീച േകാ�പായ
�െള െതാഴിലുകളായി െത�ി�രി� *്അധമരായ ഭരണാധി
കാരികള�െട അടിമകളായി�ാണ് കഴി�ു േപാ�ത*്
എ�തും േപാലീസ്േസനയും നിരവധി സർ�ാർ‐
ജീവന�ാരും തിരി�റിയു�താണ;് തിരു�ു�തുമാണ.്
*അേനകായിരം വർഷ�ളായി� സ്മൂഹ�ിൽ  സംഭവി��
േപാരു� അപചയ�ൾ�് ഇ�െലേയാ ഇേ�ാ
പ�ാള�ാരും േപാലീസുമായി� െ്താഴിൽ േനടിയവെര ( മാ�തം )
കു�െ�ടു�ു�ത് െത�ാണ.് സൗജന�മായി�് മദ�വും
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ദുഃസ�ാത����ള�ം നകിെ�ാ� ൈ്സനികരുെട േചതനകെള
മരി�ി�ാനും മരവി�ി�ാനും എ�ാ രാജ��ളിെലയും
ഭരണാധികാരികൾ അേനകായിരം വർഷ�ളായി�്
�പവർ�ി��േപാരു�ത് കടു� ൈദവനി�യും
അപരാധവുമാണ :് വിഷയ�െള *ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
വിശകലനം െച���തിൽ നി�ും പ�ാള�ാെര തട�ു.*
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� ച്ി�ി�ുവാനും �പവർ�ി�ുവാനും
കഴിവി�ാ�വരും, ഭരണാധികാരികള�െട അടിമകള�മാ�ി.
ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു�ത് ൈദവ�ിെ�
കു�ു�ളാെണ� തിരി�റിവ ഉ്�ാകാെത വ�ു. ഒരു
രാജ��ിെല പ�ാള�ാെരയും ജന�െളയും മെ�ാരു
രാജ��ിെല പ�ാള�ാരും ജന�ള�ം ആ�കമി�ു�തും
വധി�ു�തും വധി�െ�ടു�തും അധമ�ളായ
ആന��െള േനടാനു� ഉപാധികളാ�ി. മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായൈദവ�ിെ�കു�ു�ളാണ എ്�ാ

രാജ��ളിെലയും പ�ാള�ാരും ജന�ള�െമ�ത അ്റിയണം.
'രാജ� ര�െയ�ും �പതിേരാധെമ�ുമു�' ക�േ�േരാെട
ൈദവ�ിെ� െപാേ�ാമന ‐ കു�ു�െള വധി�ു�തും
പീഢി�ി�ു�തും കടു� ൈദവനി�യും അപരാധവും
ൈദവ ശി�കെള വാരി�ൂ���തുമാെണ�്അറിയണം.
വധി�ാൻ കാരണ�ാരായ രാഷ�്ട ഭരണാധികാരികൾ�ും,
വധി�വേര�ാൾ പാപവും ൈദവ ശി�കള�ം
ഉെ��റിയണം. ഭൂമിയിെല�ും വ�ത�സത് മത�ൾ
�പകാരമു� വിശ�ാസ�ള�ം ആചാര�ള�ം അനുഷഠ്ാ
ന�ള�ം ഉെ��ിലും, ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലു
മു� എ�ാ ജന�െളയും സൃഷട്ി�ി���ത്ഒരു
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ൈ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‐
�ിതി‐സംഹാര�െള മുഴുവൻ തനി�� െച���
മഹാശ�ിയായ ൈദവം എ�ു �പസംഗി��െകാ�,്ൈദവം
േനരി� ഏ്�ി�ാ� പണികെള െചയത് ൈ്ദവെ�
കബളി�ി�ാൻ �ശമി�തിനും, ൈദവ�ിെ� േപരിൽ
അ�വിശ�ാസ�ള�ം അനാചാര�ള�ം അധമ‐നീച
അനുഷഠ്ാന�ള�ം അധമ നിയമ�ള�ം അധമ
സംവിധാന�ള�ം െകാ� ജ്ന�െള ചൂഷണംെചയത്്
ജീവി�ു�തിനും കടു�ശി�കള��.്

ൈദവ�ിെ� പാവം കു�ു�ൾ കൂടിയായ ഇ�െ�
പ�ാള�ാരും േപാലീസുകാരുംആരുെടയും അടിമകളെ��ും,
മറി� *്പുരുഷ�ാരും മനുഷ�രും ജന�ള�െട ഭാഗവും,
ജന�ള�െടയും രാജ��ള�െടയും െപാൻകിരീടമാെണ�ും
മാ�ാ�ുലയാെണ�ും മ��ം പറ�ു പ�ി�ാൻ,*
ൈദവ�ിെ� തെ� കു�ു�ളായ അധമ ‐
ഭരണാധികാരികള�ം മ��ം �ശ�ി�ിരു�ു. നീച��െള
ശരിവയ�്ു� എ�ാ രാജ��ളിെലയും �പസിഡ��മാരും
/രാജാ��ാരും �പധാനമ��ിമാരും മുഖ�മ��ിമാരും
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മ��ിമാരും ന�ായാധിപ�ാരും േതാ�ുകള�ം മ�്
ആയുധ�ള�മായി� അ്തിർ�ികെള സംര�ി�െ�.
രാജാ��ാർ േനരി�് യു��െള െചയത്തും
നയി�തുമായ ചരി�തം ഏെറ�ുെറഎ�ാ രാജ��ളിലും
ഉ�.് അവരുെട െപാൻകിരീടവും 'ര�സാ�ികള�ം
ബലിമൃഗ�ള�മായ' പ�ാള�ാർ കുടുംബാംഗ�െളയും
ഉ�വെരയും സേ്നഹി�ുകയും പരിചരി�ുകയും
സഹായി�ുകയും ശു�ശൂഷി�ുകയും െചയത്ും സേ്നഹ‐
പരിചരണ�െള മട�ി വാ�ിയും പ�ാള േജാലി�ാല�്
ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളായ ഭൂമിയിെല ഏെത�ിലും
പ�ാള�ാെരേയാ ജന�െളേയാ വധി�ുകേയാ േവദനി�ി
�ുകേയാ െചയത്ി��െ��ിൽ ഉചിതമായി� പ്�ാ�പി��ം,
പാപ�ള�െട ബാ�ിപ�തമായ കീർ�ിമു�ദകെളയും മദ�പാന

െ�യും ഉേപ�ി� സ്ംശു�രാവാൻ പരി�ശമി�ണം;
സംശു�രാവണം. *ഉടൻ ഭൂമിയിെല�ും ൈദവ‐വി�വം
ആരംഭി�ു�േതാെട, ഭൂമിയിെല�ുമു� എ�ാ രാജ��ളി
െലയും പ�ാള�ാർ സ�ീകരിേ��തായ നടപടികെളയാണ "്
അറിയി�ത.് *ഭൂമിയിെല�ുമു� എ�ാ മനുഷ�രും
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� സ്�ാത����ള�� രാജാ��ാരാ

െണ�ും, യാെതാരാള�ം മ���വരുെടഅടിമകളെ��ും,
യാെതാരു മനുഷ�നും രാജ��ളിെല രാജാ��ാെര�ാൾ
െചറിയവരെ��ും ഭി��ാരേന�ാൾ വലിയവരെ��ും
സുവ��മായിഅറി�ുെകാ�ണം.*
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ൈദവ‐വി�വം ആരംഭി�ു�േതാെട, എ�ാ രാജ��ളിലു
മു� എ�ാ മത‐ജാതി‐ഉപജാതി ‐രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ള�ം
സ�യെമേ�ാണം ഇ�ാതാവു�താണ.് �പ�ാന�ളിൽ
�പവർ�ി�ാൻ ഒരാൾ േപാലും മുേ�ാ�� വരു�ത�.
ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ിയിൽെപ� ഒരു ജീവിയ�ാ ' �പ�ാനം'
എ�ും, '�പ�ാനം'എ� ഒരു ജീവിെയേയാ, ഒരു എറു�ിെന
േ�ാലുേമാ സൃഷട്ി�ാേനാ ര�ി�ാേനാ ഇ�െ�
�പ�ാന�ളിെല മുഴുവൻ ആൾ�ാർ �ശമി�ാലും
നട�ു�ത�ാ എ�ും '�പ�ാനമ�ാ വ��ിയാണ്
വലുെത�ും' ഓേരാ വ��ിെയയും �പേത�കമായി
സൃഷട്ി�ുകയും ര�ി�ുകയുമാണ് ൈദവം
െച���െത�ും, ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
മഹാസമനീതിെയ മഹാനിർ�ഹി�ു�ത്ഓേരാേരാ

വ��ിേയാടുമാെണ�ും, ൈദവീക ശി�കെള
വാരി�ൂ���തും വ��ികളാെണ�ും (യഥാർ�
�ിൽ അസത്ിത�മി�ാ�തായ മത‐ജാതി‐രാഷ�്ടീയ
�പ�ാന�ളിലാണ �്ഭമി��േപാ�െത�ും) തിരി�റി
യു�താണ.് മ�ിെ� നിയമ�ൾ ഭൂമിയിെല എ�ാ
രാജ��ളിെലയും ഭരണഘടനയായി മാറു�തും,അേതാെട
നിയമസഭകൾ അവസാനി�ു�തുമാണ.് മ�ിെ�
നിയമ�ൾ �പകാരമു� അഥവാ മഹാശാസ�്തപരമായ

രാജഭരണ സംവിധാന�ൾ ഉ�ാവു�തും ജന�ൾ�്
സാമൂഹിക നീതി ഉറ�ായും ലഭി�ു�തുമാണ.് രാജാവും
മ��ിമാരും *നീതിന�ായ�െള െച���േതാെട*
ഇ�െ�പൂ�ാ�ിേ�ാടതികൾഇ�ാതാവു�തുമാണ.്



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 906

ൈദവ�ിന യ്ാെതാരുകാര��ൾ�ും യാെതാരു
മനുഷ�രുെടയും യാെതാരുസഹായ�ള�ംയാെതാരി�ലും
ആവശ�മി�ാഎ�റിയുക. മഹാശ�ിയായൈദവം,
സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർെ��ാം�ാനവുംസ��ും

ഊർ�വുംസമയ�ള�െമ�ാം നൽകു�തു കൂടാെതന�തു
െചയത് പ്ുണ�ം വർ�ി�ി�ാനു�അവസര�െളയും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു�.്അഹംഭാവ�ള�ം,
അ�ാനവും െകാ�അ്േനകം േപർഅവസര�െള
തിരി�റിയാെത േപാകു�ു;നഷട്െ�ടു�ു�ു.

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

എ�,്

മഹാനീതിപതിയും മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�
മഹാദാസനായപരമശിവൻ www.omsathyam.com / 2017

ഏ�പിൽ 20വ�ാഴാഴച്.

ൈദവ�ിനു േവ�ിേയാ,ഏകൈദവദാസനായ
ഈയു�വനു േവ�ിേയാ, 'ൈദവശാസ�്തകാര��െള'
െഷയർ െച�രുത.്ൈദവ�ിന യ്ാെതാരുകാര��ൾ�ും
യാെതാരുസൃഷട്ികള�െടയും യാെതാരുസഹായവും

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

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

െചയത്ാൽ,പുണ�ം ലഭി�ു�തുമ�.

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

മാ�തം മഹത�ം.ൈദവ�ിനുമാ�തം മഹത�ം.
ൈദവ�ിനുമാ�തം മഹത�ം.*
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Published on 18 May 2017.
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*മാതാ പിതാ ഗുരുൈദവം* മഹ�ായവചനമാണ.്
അർ�ംഅറിയാെമ� ക്രുതു�വർ� ത്�ള�െട
*ധാരണതിരു�ാനും,ൈദവീകമായി ഉയരാനും,
ചുവെടയു�വിശദീകരണെ�*സ�യംവിശകലനം

െചയത്ാൽ മതിയാകും.

" *ൈദവ‐വി�വം ഉടൻ* "

ൈദവ‐വി�വവിശകലനം ‐10 (PDF‐ഫയലും മുൻവിശകലന�ള�ം
*www.omsathyam.com*എ�െവബൈ്സ�ിൽലഭ�മാണ.്)

*�ാനം,ഇഷട്ം,അഭി�പായം,തീരുമാനം,അനുസരണം,*
തുട�ിയവപാലിേ��ത *്മാതാവ,്പിതാവ,്ഗുരു,
(ൈദവം)*എ�ീ �കമ�ിലാവണംഎ� *െത�ായ
അർ�മാണ*്ഏെറ�ുെറഎ�ാവരും പഠി�ി���ത.്
െത�ായതുെകാ�ുകൂടിയാണഅ്േനകർആ�ഗഹി�ാൽ
േപാലും പാലി�ുവാൻസാധി�ാ�ത.് *പാലി�ുവാൻ
സാധി�ാൽ,കടു�പാപെ�ലഭി�ാനു�സാ��ത

വളെരകൂടുതലാണ !്*
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േമ�ടി െത�ായ അർ��ിൽ ൈദവെ� ക�ി േചർ�ു�ത്
ഉചിതമ�; തൽ�ാലേ�� ഒ്ഴിവാ�ാം. *മാതാ പിതാ ഗുരു
(ൈദവം)* എ�തിെന ശരിെവ�ു� െചറു��ാരും, 'അവരുെട
മാതാപിതാ�ള�ം, മു��ിമാരും മു���ാരും' മ���വരും
*മാതാവ,് പിതാവ,് ഗുര ,ു*എ�ിവരുെട വാ�ുകെള സ�ൂർ�മായും
അനുസരി� ജ്ീവി�ു�വരാേണാ ത�െള� സ്�യം വിശകലനം
െച�ണം. സ�ഭാവ ദൂഷ��ൾ ഉ�വരും അ�ാനികള�ം
അപൂർ�രും െപരുമാ�മര�ാദകെള െത�ി�� ജീവി�ു�വരുമായ
മാതാപിതാ�ള�െടയും ഗുരു��ാരുെടയും അ�ാനവും
അബ��ള�ം ഓേരാരു�രും അനുസരി�ണം എ�ുവ�ാൽ
വ��ികെളയുംസമൂഹെ�യുംഅതഅ്പകടെ�ടു�ു�താണ.്

ജീവിതം നയി�ു� മനുഷ�രുെട െപാതുവായ ആവശ��ള�ം
പരിഹാര�ള�ം ഒ�ുതെ� ആവണം. േമൽ െകാടു� വ�ത�സത്
അഭി�പായ�െളയും തീരുമാന�െളയും മാ�ിവ�;് മഹാശ�ിയും
മഹാനീതിപതിയും മഹാഗുരുവുമായ ൈദവം മഹാനി�യി�ി���
*ഏക മഹാശരി /സത�ം*എ�ാെണ�ു മന�ിലാ�ാനും സ�ീകരി��
നട�ാ�ാനും ത�ാറാവണം. അതായത *്മാതാവ,് പിതാവ,് ഗുര ,ു*
എ�ിവരിലൂെട ൈദവെ�യും  ൈദവ�ിെ� ഇഷട്മായ
നിയമ�െളയും കെ��ുകയും മന�ിലാ�ുകയും യേഥാചിതം
അനുസരി�ുകയും േവണം. *മാതാ പിതാ ഗുരുൈദവം*എ�തിെ�
ചുരു�മാണിത;് *സുവ��മായി മന�ിലാ�ുവാൻ ചുവെടയു�
വിശദീകരണംനിർ��മായുംവിശകലനം* െച�ണം.

*മാതാ പിതാ ഗുരുൈദവം ‐വിശദീകരണം :*

*മാതാ പിതാ ഗുരു ൈദവം* എ�തിെ� ശരിയായ അർ�ം
പുനഃ�ാപി�ുക മാ�തമാണ്ഭൂമിയിെല�ുമു� ധാർ�ിക
അധഃപതന�െള അവസാനി�ി�ുവാനു� ഏക മാർ�ം.
*യഥാർ�മായ േവദ�െള വീെ�ടു�ുക എ�ാണ്
അതി�ർ�ം.* വിശദീകരി�ാം:‐ സൃഷട്ി, �ിതി, സംഹാരം



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 910

എ�താണ്�കമം എ�ിലും വിഷയം ധർ� ശാസ�്തവുമായി

ബ�െ��താകയാലും, �ഗാഹ�ലാളിത�ം കണ�ാ�ിയും ആദ�ം
�ിതിപരമായിവിശദീകരി�ു�ു.

*(1).�ിതിപരം.*

'മാതാവ,് പിതാവ,് ഗുരു, ൈദവം' എ�ിവെര *ര�ായി�� തരം
തിരി�ാൻ പറ�ാൽ* എ�െന െച��െമ�ും, ശാസ�്തപരമായ
ആധാരം എ�ാെണ�ും ചി�ി�ാൽ : *'മാതാവ,് പിതാവ,് ഗുരു,'*
എ�ീ 3 േപരുംസൃഷട്ിയായ ജീവികള�ം; *'ൈദവം'* �സഷട്ാവുമാണ,്
അഥവാജീവിയ�ാ�മഹാശ�ിയുമാണ.്

പഠി�ു�ത്ഗുരുവിൽ നി�ാണ്എ�ു പറയുേ�ാൾ,
സ�ൂർ�മായും ശരിയായ �ാനം നൽകുവാൻ
*മഹാഗുരു* കൂടിയായ *(മ��ം ഭൂമിയുമായ) ൈദവ�ിനു
മാ�തേമകഴിയൂ.*

ഗുരു എ� േപര ഉ്പേയാഗി��ം ഉപേയാഗി�ാെതയും മ���വെര
പഠി�ി�ു� *(മനുഷ�)ഗുര ,ുസ�ൂർ��ാനിയ�ാ *എ�തും,
*കു�ു�ളായി�� ജനി�ുേ�ാൾ മുതൽ മരണം വെരയു�
കാലഘ��ിൽ,* സുേബാധമു�േ�ാെഴ�ാം പുതിയ പുതിയ അറിവ്
േനടു�വരാണ് എ�ാ മനുഷ�രും എ�തും വാസത്വമാണ.്
*ഭൂമിയിെല സമസത് ജീവികള�ം വസത്ു�ള�ം ഓേരാരു�ർ�ും
ഗുരു��ാരാണ.് കു�ായിരി�ുേ�ാൾ മാതാവും, പിതാവും,
ഉ�വരായ ബ�ു�ള�ം, അയൽവാസികള�ം മ��ം സ�യം
അറിയാെതയും അറി�ും 'ഗുര 'ു ‐വായി�്�പവർ�ി�ു�ു.*
കു�്വളരു�തിെനാ�ം ഗുരു��ാരും വർ�ി�ു�ു.
*'മാതാവും പിതാവും, ഉ�വരും ബ�ു�ള�ം സുഹൃ�ു�ള�ം,
കൂടാെത ക�നും ക��കുടിയനും േപാലീസും മ��ിയും രാജാവും
ഉൾെ�െടയു� നാ��കാരും, കു�ികള�ം, എറു�ുകള�ം േതനീ�കള�ം
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പശുവും കാളയും പ�ിയും പൂ�യും േകാഴിയും െത�ും വാഴയും
ക�യും മീനും, ഭ�ണ സാധന�ള�ം, പുസത്ക�ള�ം പ�ത�ള�ം
സിനിമയും െടലിവിഷനും സമ്ാർ�േ്ഫാണും, ൈസ�ിള�ം ൈബ�ും
കാറും ബ��ം, ക��ം, മ��ം, ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ

ശരീരവും, മഹാ�പപ��ിെല സർ�വും' വ�ത�സത്�ളായ
അളവുകളിൽ *ഗുരു��ാരായി* �പവർ�ി�ു�ു.
(പാഠശാലകളിെലഅ��ാപകർ�ും ബാധകമാണവ.).

മഹാശാസ�്തം മഹാഭീമമാണ.് മായാപരമായ മഹാഅനു�ഗഹം
െകാ��ാെത ഒരു ജ�ം െകാ� പ്ഠി�ാനാവി�. ജീവി�ു�ത്
പഠി�ാന�;ആന�ി�ാനാണ;്ആന�ി�ു�തിന അ്�സ��ം പഠി�്
േവണം / ന�താണ എ്േ�യു��. മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
ലഭി�ു� ബു�ിശ�ി, ഓർ�ശ�ി എ�ീ ജ�ഗുണ�ളിെല
വ�ത�ാസ�ളനുസരി�് *'എ�ാവർ�ും എ�ാം പഠി�ാൻ
കഴിയു�ത�ാ, ആവശ�വുമ�ാ'. എ�ാവരും ഒേര േപാെല
പഠി�ാൽ 'െതാഴിലും മനുഷ�ജീവിതവും തകരാറിലാകും.'

*ഏെറ�ുെറഎ�ാ ജന�ൾ�ുംആവശ�മായതും,*പഠിേ��തും,
ഉൾെ�ാ�ു ജീവിേ��തുമായ *ലളിതമായ െപാതുനിയമ�െള,*
ഭൗതികമായ അസത്ിത�േ�ാെടയും മഹാവാ�ല�േ�ാെടയും

ൈദവം മഹാആവിഷ�്രി�ി���.് �പസത്ുത പാഠ�ളാണ *്ധർ�
ശാസ�്തം*. 'സത�ം മാ�തം പറയണം, ക�ം പറയരുത,് പരസപ്രം
ബഹുമാനി��ം വിനയേ�ാെടയും െപരുമാറണം, 'മദ�ം, മയ�ു
മരു�ുകൾ,വിഷംഎ�ിവ ഉപേയാഗി�ാൻപാടി�'തുട�ിയവ.

*ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം ജീവി�ുേ�ാൾ വ��ികൾ�ും
കുടുംബ�ൾ�ും സമൂഹ�ിനും �ിരമായ ആന�ം
ലഭി�ു�താണ.്* യഥാർ�മായ േവദ�ളിൽ ര�ാമേ�താണ്
ധർ� ശാസ�്തം. *ജനി�ു�ത ജ്ീവി�ാനാണ;് ജീവി�ുകയാണ്
എ�ാ ജീവികള�ം െച���ത*് എ�ു പറയുേ�ാൾ *എ�െന
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ജീവി�ണംഎ�തിന ധ്ർ�ശാസ�്ത �പകാരംഎ�ാണ ഉ്�രം.
ൈദവ�ിെ� ഇഷട്ം കൂടിയാണത.്* മനുഷ�രായി സൃഷട്ി�െ��
കു�ു�ൾ *ൈദവെ� അനുസരി�ുക എ�ുവ�ാൽ

ൈദവ�ിെ� ഇഷട്മായ (മ�ിൽ മഹാലയി�ി�ി���)
ധർ�ശാസ�്തെ�അനുസരി�ുക*എ�ാണഅ്ർ�ം.

മാതാവ,് പിതാവ,് ഉ�വർ, ബ�ു�ൾ, അ��ാപകർ, പശു, എറു�്
തുട�ിയ എ�ിയാൽ തീരാ� ഗുരു��ാരിലൂെട അ�സ��മായി

ൈദവെ� അറിയുകയും, *ൈദവ�ിെ� ഇഷട്മായ ധർ�

ശാസ�്തെ� അനുസരി�ുകയും െച��ക* എ�ു പറയുേ�ാൾ
*ൈദവെ�അനുസരി�ുക*എ�ുതെ�യാണ അ്ർ�ം.

ഇനി ഭൗതിക ത��ം, രസത��ം, ജ�ു ശാസ�്തം, സസ�ശാസ�്തം,
ഗണിത ശാസ�്തം,ൈവദ� ശാസ�്തം, തുട�ിയ അനവധി ശാഖകള�ം
ഉപശാഖകള�ം ഉപഉപശാഖകള�ം ഉ�തായ *ഭൗതികശാസ�്തം*
എ�മഹാഭീമമായ ഒ�ാം േവദെ���ി കുറി�ാം:‐

മ�ിൽ മഹാലയി�ി�ി��� അന�മായ ഭൗതിക ശാസ�്ത
നിയമ�െള െവളിെ��� കി��േ�ാൾ, ൈദവ�ിെ� *ആദിയും
അ�വുമി�ായമ്* വസത്ു�ളിലും അവയുെട ഗുണ�ളിലും
േദാഷ�ളിലും* മഹാ�പകടമാകു�താണ.് വസത്ു�ളിൽ
ന��നശ�ികെളയും അധിക ശ�ികെളയും മഹാലയി�ി�ാണ്
*ഗുണ�െള*സൃഷട്ി�ു�ത.് മധുരം സൃഷട്ി�ുവാൻആദ�ം കയപ്്
സൃഷട്ിേ��തു�.് മാ�തമ�, ഏെതാ�ും ഗുണമാവു�തും

േദാഷമാവു�തും ധർ�െ�ആധാരമാ�ിയാണ.് ഉദാഹരണ�ിന്
കടു� േവദനകെള കുറയ�്ാനും അവയവ�െള ഭാഗികമാേയാ
പൂർണമാേയാ മരവി�ി�ാനും ദയാവധം അനുവദി�ാനും ഒെ�
മദ�ം മയ�ുമരു�ുകൾ വിഷം തുട�ിയവ ആവശ�മാണ;്അേ�ാൾ
അവ ഗുണ�ളാണ,് േദാഷ�ള�. അേതസമയം, മദ�വും
മയ�ുമരു�ും മ��ം ജന�ള�െട *സാധാരണ ആവശ�മ�.*
'ൈദവ�ിെ� അംശമായ ജീവികള�െട ശരീരം' മഹാഉചിതമായി
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�പവർ�ി�ി�ു� നാഢീവ�വ�െയയും മ��ം മ��ം മ��ം താളം

െത�ി�ു�വയാണവ. *ജീവിത കാര��ളിൽ അധർ�ം
ഉ�ാ�ു�വെയ സാധാരണമായി ഉപേയാഗി�ാൻ പാടി�;
ഒഴിവാ�ണം* എ�ത്ഭൗതികമായ അസത്ിത�േ�ാെടയു�

ധർ�ശാസ�്തനിയമ�ളാണ.്

യഥാർ��ിൽ, ഭൗതികശാസ�്ത നിയമ�ള�െടയും അവ
�പകാരമു� ശ�ികള�െടയും അടി�ാന�ിൽ ഭൗതികമായ
അസത്ിത�മു� വസത്ു�ൾ, മ�ിെ� അംശം തെ�യായ
ജീവികള�െട ശരീര�ിൽ മഹാ�പവർ�ി�ുകയാണു െച���ത.്
അവെയ എ�െനയും ഉപേയാഗി�ാനും �പവർ�ി�ി�ുവാനും
ഉ� സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���ം ഒ�ാമെ� േവദമായ ഭൗതിക
ശാസ�്തം നൽകു�ു�.് ഭൂമിയിെല സമസത് ജീവികള�െടയും
ആന��െള െമാ��ിൽ മഹാപരിപാലി�ു�താണ്
മഹാനീതിശാസ�്തം എ�തിെന ഉൾെ�ാ�ും, ലഭ�മായ വിേവചന
ശ�ികെള ഉപേയാഗി��ം ഓേരാരു�രും അവരവർ�ും,
ചു��മു�വർ�ും, ന�തു മാ�തം െച�ണം. ൈദവ�ിെ�
ഇഷട്മായധർ�ശാസ�്തെ�അ�െനയുംചുരു�ി പറയാം.

ഭൗതികശാസ�്ത ‐സാേ�തിക വികസന�ളിലൂെട *ജീവിത
സൗകര��െളയും തദ�ാരാ ആന��െളയും വർ�ി�ി�ാൻ*
സാധി�ു�താണ.് *രുചികരമായബഹുവിധ ഭ�ണം, ന� വസ�്തം,
അത�ാധുനിക പാർ�ിട�ൾ, ൈബ� ക്ാർ ബസ ക്�ൽ വിമാനം
തുട�ിയ വാഹന�ൾ, ആധുനിക ആശുപ�തികൾ, െടലിവിഷൻ‐
ക����ർ‐സമ്ാർ�േ്ഫാൺ,വാടസ്ആ്� ത്ുട�ിയവ* ഉദാഹരണ�ളാണ.്
ആവശ��ിൽ അധികം ആവു�ത പ്ലേ�ാഴും ധർ� ശാസ�്ത
വിരു�മാണ.് േതാ�,് ആ�ം േബാംബ് തുട�ിയ അധമ
ആയുധ�െള നിർ�ി�ു�തും ധർ�ശാസ�്തവിരു�മാണ.്
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ധർ� ശാസ�്തം, ഭൗതിക ശാസ�്തം, എ�ിവ മാ�തേമ

ആന�േ�ാെട ജീവി�ാനും ആന��െള വർ�ി�ി�ാനും

അത�ാശ�മാകു�ു��. എ�ാൽ *മഹാ�പപ�െ�യും,
ആധാരമായ ൈദവെ�യും, മനുഷ�െ� സ�ത�മായ
ജീവാ�ാവിെനയും, മഹാനീതി‐കാര��െളയും, മരണെ�യും,
മരണാന�ര ജീവിതെ�യും, േമാ�െ�യും പ�ി അറി�ാൽ

മാ�തേമ, ആന��െളെയ�ാം അനുഭവി�ു� ജീവാ�ാവിന്
സ�ൂർ� സംതൃപത്ി ലഭി�ുകയു��.* ആവക കാര��െള

വിവരി�ു�ത മ്ൂ�ാമെ� േവദമായ *ആ�ീയ ശാസ�്തം*
അഥവാ *നീതിശാസ�്തം*ആണ.്

നാലാമെ� േവദം വർ��മായ *മ��ശാസ�്തം*ആണ.് േജ�ാതിഷം,
മ��വാദം, �വതം/േനായ�,് യ�ം, യാഗം, തപ�,് ആയുർേ�ദം
തുട�ിയവ വർ��മായ മ��ശാസ�്ത�ിൽ െപടു�ു.
മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�് ആധാരമായി���ത്
മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� ആദിയും അ�വുമി�ാ�
മായാശ�ികൾ ആകയാൽ മ��ശാസ�്തെ� നിലനിർ�ാൻ
ബാ���മാണ.് എ�ാൽ ഭൗതിക ശാസ�്ത‐ സാേ�തിക
വികസന�ൾെ�ാ� മ്��ശാസ�്തെ� ഏെറ�ുെറ ശൂന�മാ�ും
വിധമാണ മ്ഹാആവിഷ�്രി�ി���ത.്

*ഓേരാ മനുഷ�നും ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ിയും കു�ുമാണ.്
മഹാസമനീതിയാണ്ഓേരാ കു�ിേനാടും മഹാനീതിപതിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ൈദവം കാ��ക.* �പേത�കം
�പേത�കം സൃഷട്ി�ി���തായ ഓേരാ കു�ിനും/ മനുഷ�നും
*മഹാഉചിതമായ സമയ�*് ൈദവം �പേത�കം �പേത�കമായും
േനരി��ം *'ഭൗതിക ശാസ�്തം, ധർ� ശാസ�്തം, ആ�ീയ ശാസ�്തം,
മ�� ശാസ�്തം' എ�ീ 3 +1=4 യഥാർ�മായ  േവദ�െള* അഥവാ
*മഹാശാസ�്തെ�* മുഴുവൻ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�താണ.്
മഹാനീതിശാസ�്തമായ *ഓംകാര നീതിശാസ�്തം* �പകാരം ഭൂമിയുെട
വ�ത�സത് േദശ�ളിലും �പേദശ�ളിലും 100 തവണ പുനർ�നി��
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േപാരു� മനുഷ�ർ, 90 മുതൽ 95 വെരയു� ജ��ളിെലാ�ിൽ
(മഹാൈദവ‐വി�വം ഉടൻ മഹാആരംഭി�തിനു േശഷം), മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� സ �ുപധാന അംശമായ േകരള�ിെല
*മ�ടി* എ� �പേദശ�് ഏെറ�ുെറ 10 കിേലാമീ�ർ
േറഡിയ�ിനു�ിൽ പുനർ�നി�ു� േവളയിലാണ േ്വദ�െള
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ത.്

ൈദവം മഹാവാ�ല�േ�ാെട 'ൈദവ�ിെ� മഹാ�ാനവും
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തവുമായ മഹാേവദ�െള'
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുേ�ാൾ മാ�തമാണ ൈ്ദവ�ിെ� മഹത�ം
മനുഷ�ന മ്ന�ിലാ�ാൻ സാധി�ു�ത.് മു�� ഓർ�കെളയും
ലഭി�ു�താണ.് *അന�മായആന��ള�ം മഹാകരുതലും*എ�
*മഹാവാ�ല�െ� എ�ാ ജ��ളിലും അനുഭവി�� േപാരു�*
മനുഷ�ൻ വിതു�ി കരയു�താണ.് ൈദവം എ�ാണ എ്�്
സുവ��മായി മന�ിലാ�ു� �പസത്ുത ഏക ജ��ിൽ
മാ�തമാണ ൈ്ദവെ�ആരാധി�ാൻ (മനുഷ�ന)് അനുവാദം
ലഭി�ു�ത.് മഹാേവദ�െള ൈദവീകമായി ലഭി�ു� ഏക

ജ��ിൽ *മാതാ പിതാ ഗുരു ൈദവം* എ� മഹ�ായ

വചന�ിെ� അർ�ം മനുഷ�രുെട (സ��ം) ഹൃദയ�ളിൽ നി�്
മഹാെവളിപാടായി� ല്ഭി�ു�താണ.്

ഒ�ായൈദവം ര�ായി വിഭജി�ുേ�ാഴും, ഒ�ായി�െ�സൃഷട്ി‐
�ിതി‐സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ു�തും; *ആന��ൾെ��ാം
അതീതമായ* ൈദവം, *സൃഷട്ികളായ ജീവികെള കു�ു�ളായും
അവേരാടു� മഹാവാ�ല�െ� സ��ം മഹാആന�മായി�്
മഹാകരുതു�തും,* ഓേരാ ജീവാ�ാവിെനയും സ�്തീ, പുരുഷൻ
എ�ി�െന ര�ായി സൃഷട്ി��ം വിഭജി��ം *ഭൂമിയിെലഅന�മായ
ആന��െളെയ�ാം അനുഭവി�ാൻ മഹാഅനുവദി�ി���തും
ൈദവകാര�െമ�ിൽ ....* ആന��െളെയ�ാം അനുഭവി�ു�തു
മാ�തമാണ്ജീവി‐കാര�ം. സ�്തീയും പുരുഷനും േചർ�ു�
മനുഷ�ൻ എ� ജീവി� യ്ഥാർ��ിൽ മ�� ബ�ു�ൾ
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ഇെ��ും, എ�ാ കട�ാടും ൈദവേ�ാടു മാ�തമാണ എ്�ും
തിരി�റിയു�ു. *മാതാവ,് പിതാവ,് ഗുരു എ�ിവയിലൂെട
ൈദവെ� അറിയുകയാണ*് ഫല�ിൽ സംഭവി�ു�ത.്
*ൈദവെ� അറിയുേ�ാൾ, ൈദവെ� മാ�തമാണ്
അനുസരിേ��തഎ്�സ്�യം േബാ��മാകു�താണ.്*

�പത��മ�ാ� ൈദവെ� അനുസരി�ുക എ�ത്

സാ��മെ��ിലും *ൈദവ�ിെ� ഇഷട്മായ ധർ�
ശാസ�്തെ�അനുസരി�ുവാൻ സാധി�ു�താണ.്*
മു� വ്��മാ�ിയതു േപാെല *ൈദവ�ിെ� ഇഷട്മായ
ധർ�ശാസ�്തെ�* അനുസരി�ുേ�ാൾ *ൈദവെ�
അനുസരി�ു�ു*എ�ുതെ�യാണഅ്ർ�ം.

കു�ികള�ം മാതാവും പിതാവും ഗുരുവും ശിഷ�നും പ�ിതനും
േപാലീസും മ��ിയും രാജാവും ഉൾെ�െട *ഭൂമിയിെല എ�ാ
ജന�ള�ം, എേ�ാഴും, എ�ാ കാര��ളിലും, ധർ�
ശാസ�്തെ� മാ�തം അനുസരി�� ജീവി�ണം. ഭൂമിയിെല
സമസത് രാജ��ളിെലയും മഹാഭരണഘടനയായി� ധ്ർ�
ശാസ�്തം മഹാേശാഭി�ണം.* ഉടൻ ൈദവവി�വം
മഹാആരംഭി�ുേ�ാൾ സത�മായി ഭവി�ു�താണ.്
രാഷ�്ട�ളിെല േക��‐സം�ാന‐നിയമസഭകള�ം അതുേപാെല
യു� മാനുഷിക സംവിധാന�ള�ം ൈപശാചികമാെണ�ു
െതളിയു�ു.

ഭൂമിയിെല മുഴുവൻ ജന�ള�ം മ�ിൽ മഹാലയി�ി�ി���തും
ൈദവ�ിെ� ഇഷട്വുമായ ധർ� ശാസ�്തെ�
അനുസരി�ുേ�ാൾ, ഓേരാേരാ മനുഷ�െ�യും �പേത�കം
�പേത�കമായ ഇഷട്�ള�ം താ�ര��ള�ം ആവശ��ള�ം
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അവസാനി�ു�താണ.് സർ�ം മംഗളം. മാ�തമ�, ഓേരാ
മനുഷ�നും ഭൂമിയിെല അന�മായ ആന��െളെയ�ാം
ശാ�ിേയാെടയും സമാധാനേ�ാെടയും സേ�ാഷേ�ാെടയും
സംതൃപത്ിേയാെടയുംഅനുഭവി�ാൻസാധി�ു�താണ.്

*(2).സൃഷട്ി പരം.*

'മാതാ പിതാ ഗുരു ൈദവം' എ� മഹാ വചന�ിെ� മൂല അർ�ം
*ൈദവം*എ�ാണ.്അതായത എ്�ാ ജീവികള�ടയും *യഥാർ�മായ
മാതാവും പിതാവും ഗുരുവുംൈദവംതെ�യാണ.്*

*മഹാശൂന�തയായ ആകാശം* എ� *മഹാലിംഗം*
മഹാശാസ�്തപരം മാ�തമാെണ�ും, മഹാലിംഗ�ിന മ്ത�ള�മായും
ൈലംഗിക കാര��ള�മായും ബ�മിെ��ും  ൈദവ‐വി�വ
വിശകലനം‐9ൽവിശദീകരി�ിരു�ു.

മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ� 'മഹാലിംഗ'മായആകാശം
എ�മഹാശൂന�തയുെട 'അതിസൂ�മ്മായഅംശ�ളാണ,്'
ജീവികളിെലസ�്തീകള�െടശരീര�ിൽ ഉ�െത�ും,
ലിംഗെ�കുറി�ു�അവയവംയഥാർ��ിൽ
അവർ�ിെ��ും, *എ�ാജീവികള�ം/ജീവാ�ാ�ള�ം

ജനി�ു�ത മ്ഹാലിംഗ�ിന അ്ക�ാെണ�ും മനുഷ�രും
മാതാപിതാ�ള�ംമുതുമു���ാരുെമ�ാം
മഹാലിംഗ�ിനക�ജ്നി�വരാകുേ�ാൾ,

യാെതാരാൾ�ും *എെ�രാജ�ം,എെ�േദശം*എ�ി�െന
പറയാൻയാെതാരു േയാഗ�തകള�ംഇെ��ും

വിശദീകരി�ിരു�ു.
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സ�്തീയുെടയും പുരുഷെ�യുംഅ�ബീജ�െള
സൃഷട്ി�ു�തിൽഇരുവരുെടയും സ�ത�മായജീവാ�ാവിന്

യാെതാരു പ�ുമി�എ�തും, മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ�അംശമായശരീരമാണഅ്വെയ
സൃഷട്ി�ു�തും മഹാഭരി�ു�തും എ�തും

വസത്ുതയാണ.് ((ജീവാ�ാവിന ല്ഭി�ു�ശരീര�ിൽ
ജ�ഗുണ�ളായ 'ജീവിനിർ�യം,സ�്തീ‐പുരുഷൻ, രൂപം,
അവയവ�ള�ം �പവർ�ന�ള�ം,ആയു�,്ആേരാഗ�ം,
സൗ�ര�ം,നിറം, ഉയരം, െതാഴിൽഅഭിരുചി,വിേനാദ
അഭിരുചി,ജനന�ലം,ബു�ിശ�ി,ഓർ�ശ�ി,'
തുട�ിയവെയ* 'ഭൂമിയിെല�ും' മഹാഉചിതമായി

വ�ത�ാസെ�ടു�ിെ�ാ� '്�പത��മായി'സ�ാനി�ു�ത്
(ഭൂമിയുെടഅംശമായ)ശരീരം തെ�യാണ.്* �പത��മായ
�സഷട്ാവാണ ശ്രീരെമ�ും,സൃഷട്ിയാണ ജ്ീവാ�ാവ്

എ�ും വ��മാണ.്)).

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ൈദവം, മനുഷ�‐
മാതാപിതാ�ളിലൂെട ജനി�ി�ു� കു�ു�ള�െട *ആദ�
കാലെ� ഭ�ണമായ പാലിെ� �സഷട്ാവും അവകാശിയും
മഹാമാതാവായ ൈദവം മാ�തമാണ.്* അതായത്*'പാൽ'
മഹാമാതാവായൈദവ�ിേ�താണ;് മാതാവായ സ�്തീയുേടത�.*
വിശദീകരി�ാം:‐ൈദവവും മ��മായ ഭൂമിയുെടഅംശമാണ ശ്രീരം.
ജീവാ�ാവിന ആ്ന��െള�ാം ലഭി�ു�ത ശ്രീര�ിലൂെടയാണ.്
ജീവാ�ാവിനു േവ�ി, ശരീരം മഹാനിർ�ഹി�ു� ശരീര‐
�പവർ�ന�ളിൽ ജീവാ�ാവിെ� പ�് വളെര തു�മാണ.്

ഉദാഹരണ�ിന ശ്�ാേസാ��ാസം, ദഹനം, പാൽ‐ഉ�ാദനം,
വിസർ�നം, ശരീര�ിെല അവയവ�ള�െട സൃഷട്ിയും
�പവർ�ന�ള�ം, ശരീര‐ അവയവ വളർ�, േരാഗ�ൾ,
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േരാഗസൗഖ�ം, ഉറ�ം, േബാധ�യം, ജനനം, മരണം,
തുട�ിയ കാര��െള മഹാഭരി�ു�ത് (ൈദവ�ിെ�
അംശമായ) ശരീരമാണ.് (www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ

ലഭ�മായ ൈദവ‐വി�വ വിശകലനം‐7ൽ വിശദീകരി�ി���.്). *പാൽ
കുടി�ു� കു�ു�െള* സംബ�ി� അ്� ഉൾെ�െടയു�

ഏെതാരു സ�്തീയുെടയും മുലകൾ എ�ത *്വിശ�*് മാ�ാനു�
*ഭ�ണ‐ഖജനാവ മ്ാ�തമാണ.്* ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ
ശരീര�ിെല *അവയവ�ള�െട സൃഷട്ി, �പവർ�നം,*ആേരാഗ�ം,
സൗ�ര�ം തുട�ിയ കാര��ളിൽ, യാെതാരു ജീവി�ും അഥവാ
ജീവാ�ാവിനും അടി�ാനപരമായി യാെതാരു �ാനവും
മഹാനീതിശാസ�്തം നൽകു�ി�. ജീവികള�െട കാമാന�‐ഭാഗമായി
മുലകെള കാണു� മുതിർ�വരും, കു�ു�ളായി ജനി�വരാണ;്
*അ�യുെടയും മ��ം പാൽ‐ഖജനാവിൽ നി�ു� പാലിനുേവ�ി

കര�ി���വരാണ.്* മഹാപിതാവും *മഹാമാതാവുമായ ൈദവം
തെ� െകാ��‐കു�ു�ള�െട ശരീരവളർ�യും േരാഗ�പതിേരാധവും

എ�ാം എ�ാം കണ�ാ�ി 'പാൽ‐ഖജനാവും, മഹാസ�ുഷട്മായ
പാലും' സ�്തീകളിൽ/ 'മാതാ�ളിൽ' മഹാസൃഷട്ി�ിരി�ുകയാണ,്
മഹാപരിപാലി�ുകയാണ.്* മനുഷ�ൻ, പശു, ആട,് എരുമ, ആന,
കുതിര, കഴുത, സിംഹം, പുലി, ഒ�കം, പൂ�, പ�ി തുട�ിയ *ഓേരാ
ജീവിയുെടയും പാലും‐േപാഷക�ള�ം വ�ത�ാസെ��ിരി�ു�തും
അതാതിെ� കു�ു�ള�െട വളർ�യ�്ും ആേരാഗ��ിനും
സൗ�ര��ിനും എ�ാം എ�ാം മഹാഅനുേയാജ�മായിരി�ു�തും;
ആവിധ കാര��ളിെലാ�ും യാെതാരു ജീവി‐മാതാ�ൾ�ും
യാെതാരു പ�ുമി� എ�തും മഹാആവിഷ�്ാരമാണ.്*
മഹാമാതാവായ ൈദവ�ിെ� *പുതിയ കു�ു�ൾ�,്*
'ൈദവ�ിെ� തെ� കു�ു�ളായ മാതാ�ളിലൂെട'
*മഹാമാതാവായ ൈദവം പാലൂ��കയാണ!്* മഹാമാതാവായ
ൈദവംസർ�വും മഹാനി�യി� മ്ഹാഭ�ദമാ�ു�ു;അ�തമാ�തം.
കു�ു�ൾ� പ്ാൽ ഊ��� മനുഷ�‐മാതാവും, മ��� ജീവികള�ം
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ത�ള�െട ശരീര�ിെ�ഈവിധ �പവൃ�ികളിലും മഹാമാതാവിെ�

മഹാസാ�ി��ം തിരി�റിയാ�ത അ്വരുെടയും ഏവരുെടയും
മഹാമാതാവായ ൈദവം, മനുഷ�‐മാതാവിെ� ആന�െ� കരുതി

( മഹാവാ�ല�ം നിമി�ം) *മായ* െകാ� മ്റയ�്ു�തിനാലാണ.്
((പശു, എരുമ, ആട ത്ുട�ിയ മൃഗ�െള യേഥാചിതം വളർ�ാൻ
ൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�ി��െ�� മ്�ിലും, മ�ിെെ� അംശമായ
ജീവികള�െട ശരീര�ിലും മഹാലയി�ി�ി��� മഹാശാസ�്ത
നിയമ�ൾ സുവ��മാ�ു�ു�.് അവയിലൂെട ലഭ�മാ�ു�
*ൈദവ�ിെ� പാലിൽ* െവ�ം േചർ� ക്�വും വ�നയും

കാ�ാൻ ധർ� ശാസ�്തം അനുവദി�ു�ുമി�. ആകയാൽ പാലിൽ
െവ�ം േചർ� ക്�വും വ�നയും കാ���വർെ��ാം കടു�
ൈദവശി�കള��.് ൈദവ‐വിശ�ാസികളായി േവഷം െക���വർ
പാപം െച��േ�ാൾ,ശി�കൾവർ�ി�ു�തുമാണ.്)).

പ�ികൾ, പാ�ുകൾ,ആമ, പ�ി, തുട�ിയ മു�യിടു� ജീവികള�െട
കാര�െമടു�ാൽ, *മു�യിൽ* അതാതിെ� കു�ു�ള�െട

വളർ�യ�്ും ആേരാഗ��ിനും സൗ�ര��ിനും എ�ാം എ�ാം
മഹാഅനുേയാജ�മായി� ക്ു�ു�ൾ വിരി� െ്വളിയിൽ വരും
വെരയു� ഭ�ണെ� മഹാകരുതിയിരി�ു�തും മഹാമാതാവായ
ൈദവമാണ.്അേതേപാെല െന�,് േഗാത�,് െന�ി�, മാ�(യ�ി)
തുട�ിയവയിലും ൈത� ക്ിളിർ�ാനു� മഹാഅനുേയാജ�മായ

ഭ�ണം മഹാകരുതിയി���.്ക�യുെടക� മ്ുറി�� നടുേ�ാൾ,
ക�ിൽ നി�ും േവര ക്ിളിർ�ാനു� ഭ�ണം ക�ിൽ
മഹാകരുതിയി���.്അ�െനഓേരാ�ും. കൂടാെത, മനുഷ�ർ

ഉൾെ�െടയു� ജീവികൾ� ൈ്വവിധ�മാർ� ഭ�ണം
നൽകാനു� മഹാസംവിധാനെ� ധാന��ളിലും കിഴ�ുകളിലും

പഴ�ളിലും മു�കളിലുെമ�ാം മഹാഒരു�ിയി��മു�.്
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ൈദവ�ിെ� മഹാവാ�ല�െ� തിരി�റി�ാൽ മനുഷ�ർ

വിതു�ി കരയു�താണ.് അതു തടയാൻ *മായ* െകാ�്

മറ�ിരി�ു�ു. (കു�ു�ളായ മനുഷ�ർ ധർ�ശാസ�്തപരമായി

ആന�ി�� ജീവിേ��തിനു പകരം,ൈദവ മഹത�െ� ��ി
ചി�ി�് കരയു�തും, ധനം‐ഊർ�ം‐സമയം‐ആന�ം
എ�ിവ നഷട്െ�ടു�ു�തുംൈദവ�ിന ഇ്ഷട്മെ�� ധ്ർ�
ശാസ�്തം സുവ��മാ�ു�ു�.് ഫല�ിൽ, അറി�ും

അറിയാെതയുംൈദവനി� ഉ�ാകു�ു. ഉപേദശിമാരും, വ�ത�സത്
മതപ�ിത�ാരും ശിഷ��ാരും പുേരാഹിതരും അനുയായികള�ം
അ�െനയുംൈദവശി�കെളവാരി�ൂ���ു�.്)

*മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ൈദവം തെ�യാണ്
ജീവികള�െടെയ�ാം യഥാർ�മായ മാതാവും പിതാവും*
എ�ാണ *്മുകളിൽ*വിശദീകരി�ത.്

*(മഹാ)ഗുരുവായി�*് മ��ം ഭൂമിയും ശരീരവുമായ ൈദവം
*�പത��മായി* മഹാ�പവർ�ി�ു�ു�.് അതു മന�ിലാ�ാൻ
മാർ�മു�.് ജീവാ�ാവിന്ചലി�ി�ുവാൻ കഴിയു� (സ��ം)
ശരീര�ിെല അവയവ�െളയും മ��� ജീവികെളയും അ�ം
�ശ�ി�ുക:‐അവയവ�ള�ം,അവയവ�ള�െട ചലനസ�ാത���വും,
ചലനസ�ാത���‐പരിധികള�ം, ചലന�ള�ം ഓേരാ ജീവി�ും/
ജീവാ�ാവിനും അന�മായ മഹാപാഠ�െളയാണ ജ്നനം മുതൽ
മരണം വെരയു� കാലഘ��ിൽ നൽകു�ത.് �പസവി�
അ�യിലൂെടയും മ��ം  നൽകു� *ൈദവ�ിെ� പാൽ*
കു�ു�ൾ ച�ി�ുടി�ു�ത അ്�/ പശു/ പിടിയാന/
എരുമ/ െപൺപൂ� പഠി�ി�ി��. *കു�*് ൈകകാലുകൾ
ചലി�ി�ു�തും, കമഴ�്ു വീഴു�തും, നീ�ു�തും,
മു��കാലിൽ നട�ു�തും, ഇരി�ു�തും, എണീ��
നിൽ�ു�തും, നട�ു�തും, ഭ�ണം ൈക�ിെലടു�്
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വായിൽ വ�്ഭ�ി�ു�തും, ആവശ��െള സാധി��
കി�ാൻ നിർ�ാെത കരയു�തും, കൂ��കാരുമായി
കളി�ു�തും, വളർ�യ�്ിെട എതിർലിംഗേ�ാടും മ��ം
ഇഷട്ം േതാ�ു�തും, ഇണെയ േമാഹി�ു�തും, ഉ�വരുെട
േവർപാടിൽ േവദനി�ു�തും,ആപ�ിൽഏർെ�ടു�വെര

സഹായി�ു�തും മ��ം ആരും പഠി�ി�ി��;
പഠി�ിേ��തി�. മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�
അംശമായ ശരീരം, കു�ിെ�സ�ത�മായ ജീവാ�ാവിെന

ഒെ�ാ�ായി പഠി�ി�� െകാടു�ു�താണ.്

*ൈദവ�ിെ�അംശമായ 'ശരീരം എ�ഗുരു' �പത��മായി
�െ� നൽകു� േമൽ െകാടു� മഹാപാഠ�െള*
ബു�ിശ�ിയും ഓർ�ശ�ിയും കൂടുതലായി ലഭി�ി���
ജീവിയായ മനുഷ�ൻ എ� ജീവാ�ാവ്അറിയാെതയും
അവഗണി��ം ജീവി�ുകയാണ !്

പശു�ിടാവും പൂ��ു�ിയും സിംഹ�ു�ിയും കിളി�ു�ും
എ�ി�െന എ�ാ ജീവികള�െടയും കു�ു�ൾ�ും
മുതിർ�വർ�ും *ജീവി�ാൻ അത�ാവശ�മായ പാഠ�െള
മഹാഗുരുവായൈദവം പേരാ�മായും പഠി�ി�ു�ു�.്* ഭൂമിയിെല
*സമസത് ജീവികെളയും വസത്ു�െളയും അേന�ാന�ം
ഗുരു��ാരായി മഹാ�പവർ�ി�ി�ു�തിെന മു�്
വ��മാ�ിയതാണ.്*

*മനുഷ�‐ഗുരു��ാർ* േവേ� എ� േചാദ�മു�.് േവണം. മനുഷ�ന്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി��� വിേശഷ ബു�ിശ�ികെളയും,
ശാസ�്ത സാേ�തിക വികസന�ളിലൂെട ലഭ�മാവു�
അന��ളായ ആന��െളയും, ജീവികൾെ��ാം
മനുഷ�ാവ�യിൽ ലഭ�മാ�ു� 'േമാ�െ�യും' വിശകലനം
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െച��േ�ാൾ, മനുഷ�രുെട കാര��ിൽ വിദ�ാഭ�ാസ പ�തികള�ം
�ാപന�ള�ം തീർ�യായും ആവശ�മാണ.് എ�ാൽ അത്

ധർ�ശാസ�്ത �പകാരമാവണം. *േസവന�ിന േ്വതനം എ�
വ�വ� �പകാരമു� െതാഴില�ാ അ��ാപനം എ�തു േപാലും
അറിയാ� ഗുരു��ാരും, ഭരണാധികാരികള�ം,* ജന�ള�മാണ്
ഭൂമിയിെല�ും ഇ�്ഏെറയു�ത.് *കു�ികൾ അ��ാനി�്
പഠി�ു�തും,അ��ാപന�ിന ഭ്രണകൂടം േവതനം നൽകാ�തും,
ദിവ�മായ െവളിപാടുകള�ം അനുഭൂതികള�ം ഗുരുവിന്
ലഭി�ു�തുമായ ശുചിത�‐ആന�പ�തിയാണ വ്ിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ൾഅഥവാ ഗുരുകുലം.* ഉദാഹരണ�ിന,് ഗുരുകുല
സ��ദായ�ിൽ ഉ�മനായ ഒരു േഡാകട്ർ ഏെറ�ുെറ 50
വയ�ിനു മുകളിൽ, ൈദവീകമായ വ��ിസ�ാത��� �പകാരം
ഗുരുവാകാൻ തീരുമാനി�ുേ�ാൾ, ധർ�നിഷഠ്കള�ം സാമർ��വും
ഉ� കു�ികെള െതരെ�ടു�ുവാനും പഠി�ി�ുവാനും കൂടി
അേ�ഹ�ിന അ്വകാശവുംഅധികാരവും ഉ�ായിരി�ു�താണ.്

*ജന�ള�െട െപാതുവായ ആവശ��െള മാ�തം* പരിഹരി�ാൻ
ചുമതലയു�വരും ജന�ള�െട ദാസരും മാ�തമായ സമൂഹ�ിെല
ഭരണാധികാരികൾ, ഗുരുവായ േഡാകട്റുെടയും വിദ�ാർ�ികള�െടയും
ഏെതാരാളിെ�യും *(ൈദവീകമായ) വ��ിസ�ാത����ിൽ
ഇടെപ�� കൂടാ.* എ�ാ വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ള�ം പ�തികള�ം

ലളിതമായി മാറു�ു. ഓേരാരു�രുെടയും ധർ�ശാസ�്തപരമായ
ആവശ��ൾ�ും ആന��ൾ�ും േയാജി� പഠന�ള�ം
പ�തികള�ം ഗേവഷണ�ള�ം പരീ�ണ�ള�ം മാ�തം. സമസത്
വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലകളിലും മനുഷ�ഗുരുവിന്തു�മായ �പാധാന�ം
മാ�തമാണ ഉ്�െത�ും, സമസത് ശാസ�്ത�ള�െടയും �സഷട്ാവായ
ൈദവം മാ�തമാണ മ്ഹാഗുരു എ� തിരി�റിേവാെട, അഹംഭാവം,
അ�ാനം, ദു�ീലം, ദുഷെ്�യത്ി, ദുസ�ാർ�ം തുട�ിയവെയ
പരാജയെ�ടു�ുവാനും ഉൽ�ൃഷട്മായ ജനസമൂഹെ�
സൃഷട്ി�ാനും നിലനിർ�ാനും പരി�ശമി�ു� ഗുരു��ാരാണ്
ഉ�ാവുക.
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ഇ�െ� *മനുഷ�‐ഗുരു��ാർ* കു�ികൾ�ും മുതിർ�വർ�ും
*�ാനം നൽകു�ിേ�എ� േചാദ�മു�.്തീർ�യായും ഉ�;്അ�ം
�ാനവും *അതിേലെറഅ�ാനവും*നൽകു�ു�.്അതായത്
അതിഗൗരവമായ പിഴവ സ്ംഭവി�� േപാരു�ു.അ�ം കുറി�ാം:
‐

ഒ�ാമെ� േവദമായ ഭൗതിക ശാസ�്തെ� ‐ ഏെറ�ുെറ‐
ൈദവവുമായി ബ�മിെ��തു േപാെലയും തിക��ം
മാനുഷികമായത എ്� േപാെലയാണ അ്ഭ�സി�ി�� േപാരു�ത.്
മഹാമാതാവായ ൈദവ�ിെ� 'കു�ു�ളായ' മനുഷ�‐
മാതാപിതാ�ളിലൂെട ജനി�ി�ുകയും ദിവ�ഭ�ണമായ
ൈദവ�ിെ�‐ പാൽ െകാടു�ുകയും െച���ൈദവ�ിെ�
'മനുഷ�‐�ു�ു�െള' അറി�ും അറിയാെതയും മത‐ജാതി‐
രാഷ�്ടീയ‐േദശ‐തീ�വവാദികളായി�ാണ വ്ളർ�ു�ത.് അത്
കടു�അപരാധമാണ;്ൈദവനി�യാണ;്ൈദവശി�കള�മു�.്

ര�ാമെ� േവദമായ ധർ� ശാസ�്ത�ിെ� ശാഖകളായ

സദാചാര ശാസ�്തം, െതാഴിൽ,സാ��ിക ശാസ�്തം, ഭരണ
ശാസ�്തം, നീതിന�ായശാസ�്തം തുട�ിയവ അടി�ാനപരമായി

വളെര ലളിതമാെണ�ിലും,അവെയൈദവീകമായി പഠി�ി���വരും,
കു�ികെള പഠി�ി�ാൻ േയാഗ�തയു�വരുമായഅ��ാപകർ
ഇ�െ� ഭൂമിയിൽ ഇ�. ൈദവം സൃഷട്ി� മനുഷ�രായി
ജീവിേ��തിനു പകരം മത‐ജാതി‐വർ�‐രാഷ�്ടീയ‐േദശ‐
ജീവികളായും മ��ം ജീവി�ു�വർ� ധ്ർ� ശാസ�്തെ�
പ�ിസംസാരി�ാനും പഠി�ി�ാനുമു� േയാഗ�തയി�.
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*ൈദവ�ിെ� ഇഷട്മാണ്ധർ� ശാസ�്തെമ�*് മു�്
വ��മാ�ിയതു �പകാരം *ൈദവ�ിെ� ഇഷട്മായ
ധർ�ശാസ�്തെ�* ��ി സംസാരി�ാനും പഠി�ി�ാനുമു�
േയാഗ�തയി�ാ�വർ� *്ൈദവെ���ി സംസാരി�ാനും
യാെതാ�ും പഠി�ി�ാനുമു� േയാഗ�തയി�ാ എ�ും
സുവ��മാണ.് ആകയാൽ മൂ�ാമെ� േവദമായ ആ�ീയ

ശാസ�്തെ� മന�ിലാ�ാൻ കഴിയാെത *സ�ൂർ�
ൈദവശാസ�്തം* എ� ക�േ�േരാെട സമൂഹെ� ദുഷി�ി��
െകാ�ിരി�ു� മത�െളയും മതപ�ിത�ാരും പുേരാഹിതരും

എ� മത�ിശാചു�െളയും അനുബ�മായ രാഷ�്ടീയ�െളയും
പ�ി വിശദീകരണംആവശ�മാകു�ി�. േമ�ടി മത�ിശാചു�ൾ�്
ൈപശാചിക കാര��ൾ െച�ാൻ േയാഗ�തകള��,് അവർ
െച���ുമു�.് നാലാമെ� േവദമായ മ�� ശാസ�്തം, വർജ�മാണ.്
വർജ�മായതിെനയും ൈകകാര�ം െച�ാൻ േമ�ടി പിശാചു�ൾ�്
േയാഗ�തയു� എ്�ധാരണയിൽഅ�ൂ�ർഅതും െച���ു� !് ..

മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര കർ�ാവും, മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ ഭ്ൂമിയുെടയും ഭൂമിയിെല
ജീവികള�െടയും വസത്ു�ള�െടയും േമൽ അവകാശവും
അധികാരവുമു�ത .്.. യഥാർ�മായ മാതാവും പിതാവും
ഗുരുവും ൈദവം തെ�യാണ് എ�ു സുവ��മായി
മന�ിലാ�ുവാൻ േമൽ വിവരി� കാര��ൾ ധാരാളമാണ;്
മന�ിലാ�ാൻ *ധർ�ശാസ�്തപരമായ ജീവിതം െകാ�്
'ൈദവീകമായ േയാഗ�തകൾ/പുണ�ം'സ�ാദി�ി���ാവണം*
എ�ു മാ�തം. സർ�രും ൈദവെ� / ധർ�ശാസ�്തെ�
അനുസരി� ജ്ീവി�ുേ�ാൾ, ഓേരാ മനുഷ�നും ഭൂമിയിെല
അന�മായ ആന��െളെയ�ാം സമാധാനേ�ാെടയും

സംതൃപത്ിേയാെടയുംഅനുഭവി�ാൻസാധി�ു�താണ.്
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*(3).സംഹാര പരം.*

�ിതിയുെട അവസാന അവ�െയ�്സംഹാരെ�
വിേശഷി�ി�ാം. പശു അഥവാ കാള ഉൾെ�െടയു� 100
മനുഷ�ജ��ൾ പൂർ�ിയാ�ു� ജീവാ�ാവ േ്മാ�ംഅഥവാ
മു�ി േനടു�ു. ഭൂമിയിൽ വ� അ്നുഭവി�റി�അന�മായ
ആന��െളെയ�ാം സ��ം ഇഷട്�പകാരം സ�ത��മായും

പരിധികളി�ാെതയും അന�കാലം ആസ�ദി�ാൻ
'േമാ��ിൽ' സാധി�ു�താണ.് *'മാതാവ്പിതാവ്
ഗുരു ൈദവം' തുട�ിയ എ�ാ ബ��ളിൽ നി�ും
ബ�ന�ളിൽ നി�ുമു� േമാചനം കൂടിയാണ േ്മാ�ം.*
(ഓംസത�ം േഡാട േ്കാം‐െവബൈ്സ�ിൽ ലഭ�മായ 'ൈദവ‐വി�വ
വിശകലനം‐4'ൽ 'േമാ�ം' മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���.്).
(( മ�ായ ശരീരേ�ാെട ജനി�ുകയും, ജീവികള�െടെയ�ാം
മ�ായ ശരീര�ിൽ നി�ും ഭ�ണം ഉൾെ�െടയു� സർ�

ആന��െളയും �പത��മായി സ�ീകരി�� െകാ�്മ�ായ
ശരീരേ�ാെട (മ�ിൽ) ജീവി�ുകയും, മ�ായ ശരീരം
നി�യി�ു�തു േപാെല മരണേ�ാെട മ�ായ ശരീര�ിൽ
നി�ും സ�ത��മാ�െ�ടുകയും െച��� ജീവാ�ാവിന്
മഹാനീതിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�തും മ��ം ശരീരവും
ഭൂമിയുമായ ൈദവം തെ�യാണ.് *മ��ം ശരീരവും ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ ജ്ീവികൾെ��ാം മഹാനീതി നൽകാനു�

അവകാശവും അധികാരവും ഉ�ത.്* മ�ിൽനി�ു തെ�
ജീവികൾ�്മഹാനീതി ലഭി�ാൽ മാ�തേമ ജീവി‐സൃഷട്ി
മഹാഭംഗിയാവുകയു��എ�ും, മഹാനീതി ലഭി�ു�ത മ്�ിൽ
നി�ുതെ�യാെണ�ും ഓേരാ ജീവിയുെടയും/ജീവാ�ാവിെ�യും
സൃഷട്ി പാഠ�ിൽ നി�ും സുവ��മാണ.് ആദിസൃഷട്ി മ��ം
മാ�തമാെണ�ും മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു� ജീവികെള�ാം
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പുനർ�നന�ൾ മാ�തമാെണ�ും, എ�ാ ജീവികൾ�ും സമനീതി
നൽകുേ�ാൾ മാ�തമാണ ജ്ീവികള�െടെയ�ാം സൃഷട്ികർ�ാവായ

ൈദവം മഹാനീതിപതിയാവുക എ�ും ലളിതമായി
മന�ിലാ�ാനാവും. ഉടെന മഹാ�പപ��ിെല�ും സൃഷട്ിമ��വും
ആദിവചനവും മഹാശാസ�്തമൂലവും ശബദ്�ബ�വും അ�ര�ബ�വും

സംഹാരകാഹളവുമായ ൈദവ�ിെ� മഹാചിരി തുടർ�യായി 3
മുതൽ 33 വർഷം മുഴ�ു�േതാെട ൈദവ�ിെ�
ഏകദാസനായ �പതിനിധിയിലൂെട (ൈദവം) വീെ�ടു�ി���
മ�ിെ� നിയമ�ളായ യഥാർ�മായ േവദ�െള
ഭൂമിയിെല�ുമു� ജന�ള�െട ഭരണഘടനയായി� വ്ീ�ും
സ�ീകരി�ു�താണ.് (എ�ാ സൃഷട്ിച�ക�ളിലും സമാനമായി
സംഭവി�ു�ു�.്). മഹാചിരിേയാെട ൈദവവി�വം

മഹാആരംഭി�ു� തീയതിെയ��ി ഈയു�വന് വ��മായി
അറിയി�; മഹാഉചിതമായസമയ�മ്ഹാെവളിെ�ടു�ു�താണ.്))

*മ�ിെ�നിയമ�െള*പാലിേ��ത *്േമാ�ം*ലഭി�ാൻ,
(ഓേരാ മനുഷ�െ�യും) ആവശ�മാകു�താണ.് മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിൽ നി�ും, മാനുഷികമായ
ബ��ളിൽ നി�ും *േമാ�ം* അഥവാ *മു�ി*
േനടു�തിനു മു�;് ൈദവേ�ാടും, ഉ�വേരാടും,
ചു��മു�വേരാടും, മ��� ജീവികേളാടും ഒെ� െചയത്
പിഴവുകൾ�ും േ�ദാഹ�ൾ�ും പരിഹാരമു�ാ�ണം :
ൈദവശി�കളായി� അ്നുഭവി��ം, ന�കെള വർ�ി�ി��ം
േവണം *മു�ി* േനേട�ത.്
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മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും *മഹാവാ�ല�വുമായ*ൈദവം,
*സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർെ��ാം �ാനവും സ��ും ഊർ�വും

സമയ�ള�ം നൽകു�തു കൂടാെത ന�തു െചയത് പ്ുണ�ം
വർ�ി�ി�ാനു� അവസര�െളയും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ു�.് അഹംഭാവ�ള�ം,അ�ാനവും െകാ� അ്േനകർ

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

ചുവെടയു� കാര��െള സ�യം വിശകലനം െച���ത്
ആ�ശു�ീകരണ�ിന ന്�താണ.്

1.

േഫാേ�ാ, �പതിമ/വി�ഗഹം, സമ്ാരകം തുട�ിയവ

�പചരി�ി�ു�തിലൂെട മരണം വെര (ദുഷ)്�ീർ�ി േനടാൻ
കഴിയുെമ�ിലും, അവ പാടി�. എ�ാ ബ��ളിൽ നി�ും

ബ�ന�ളിൽ നി�ുമു� േമാചനം കൂടിയാണ േ്മാ�ം എ�ു
പറയുേ�ാൾ, മ�ായ ഭൂമിയിൽ യാെതാരു ബ��ള�ം
സമ്ാരക�ള�ംഅവേശഷി�ി�ാൻപാടി�എ�ത ന്ിർബ�മാണ.്

'മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം' മഹാഭ�ദമാ�ിയി��� അഥവാ 'സൃഷട്ി
�ിതി സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ു� നിയമ�െളയും
ശ�ികെളയും' വിശദമാ�ു� മഹാശാസ�്ത�ിൽ (േവദ�ളിൽ),
മഹാ �പപ��ിന്അതീതമായ *ഏകൈദവെ�യും ൈദവ‐
ഭാഗവും �പതിനിധിയുമായ ഏകദാസെനയും പരാമർശി�ണം*
എ�ത മ്ഹാശാസ�്തപരമായ ആവശ�മാണ.് മഹാ�പപ��ിെല
മൂലക�ള�െടെയ�ാം ആ��ളിൽ 'ഇലകേ്�ടാൺ, േ�പാേ�ാൺ'
എ�ി�െന ഭൗതികമായ അസത്ിത�േ�ാെട 'ഒ�ായ
ൈദവ�ിെ� ര�ു ഭാഗ�ള�ം ഉെ��ിലും, ൈദവ�ിെ�യും
ഏകദാസെ�യും ചി�ത�േളാ വി�ഗഹ�േളാ �പചരി�ി�ാനും

�പതിഷഠ്ി�ാനും മ��ം മഹാഅനുവദി�ു�ത�. ഭൂമിയിെല�ും
ൈദവവി�വം മഹാആരംഭി�ുേ�ാൾ,എ�ാ േദവാലയ�ളിലും



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 929

മഹാലിംഗ �പതിഷഠ് മാ�തമാണ മ്ഹാഅനുവദി�ുക.

മഹാമാതാവും മഹാപിതാവും മഹാഗുരുവുമായ ൈദവെ�
അനുസരി�ുക = *ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ുക
മാ�തമാണ ഏ്ക േമാ�‐മാർ�ം.* ഭ�ി െകാ� ൈ്ദവെ�
�പീണി�ി�ാൻ കഴിയുെമ� വ്ളെരയധികം ജന�ൾ
െത�ി�രി�ി���.് ഏതാനും ദുർേ�വതകള�ം മത�ള�ം മ��ം
കാരണവുമായി���.് 'ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ� ഭ�ി'
ൈദവശി�കെള വാരി�ൂ���താണ;് അതിനാൽ
*ഓേരാ മനുഷ�നും അവനവെ� കാര�ം േനാ�ി ജീവി�ുക
എ�ശ�മായതാ�ീതാണൈ്ദവം നൽകു�ത.്*

ഏെറ�ുെറ 27 വർഷ�ളായി� �്ഗ��ൾ, മാസികകൾ, തുട�ിയ
അ�ടി മാധ�മ�ൾ വഴിയും, 16 വർഷ�ളായി� െ്വബൈ്സ�,്
ഇെമയിൽ എ�ിവയിലൂെടയും, 2 വർഷ�ളായി� സ്മ്ാർ�േ്ഫാണുകൾ
വഴിയും, 'മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� മഹാ�ാനം കൂടിയായ
മഹാശാസ�്തെ� അഥവാ യഥാർ�മായ  േവദ�െള
വീെ�ടു� �്പസി�ീകരി�ുകയും �പചരി�ി�ുകയും െച���'
ഈയു�വെ� ഒരു േഫാേ�ാ േപാലും �പസി�ീകരണ�ളിൽ
േചർ�ി�ി�. ആയതിെന പാഠമാ�ിയാൽ ന�ത.്
കു�ിൈദവ�ളായും സൂ�ർ ൈദവ�ളായും സമൂഹ�ിൽ
േവഷം െക���വരും മതപ�ിത�ാരും രാഷ�്ടീയ
േനതാ�ള�ം ഒെ� എ�തയും െപെ��്സത�െ�
ഉൾെ�ാ� ജ്ീവി�ു�ുേവാഅ�തയുംഅവർ�ു ന�ത.്
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2.

ൈദവശാസ�്തം, ആ��ാ�ിക ശാസ�്തം, എെ��ാം പഴമ�ാർ
െത�ി�രി�ത മ്ൂ�ാമെ� േവദമായആ�ീയ ശാസ�്തെ�യാണ.്
ആ�ീയ അേന�ഷകർ കെ��ിയ ശരികള�ം അതിേലെറ
െത��കള�ം, ര�ാമെ� േവദമായ ധർ�ശാസ�്ത�ിൽ
കൂ�ി�ലർ�ിയാണ് അടി�ാനപരമായി മത�െള
ത�ി�ൂ�ിയത.് ആ�ീയ ശാസ�്ത ഗേവഷണ പാഠ�ൾ മാ�തമായ

ഓേരാ മതെ�യും സ�ൂർ�ൈദവശാസ�്തംഎ� ക�േ�രിൽ
സമൂഹ�ിൽ നിലയുറ�ി�ണെമ�ിൽ മത�ള��ായ
കാല�ളിൽ �പപ��ിെ� സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര�െള
��ി പുലർ�ിയ (മൂഢ)വിശ�ാസ�െളയും ശരിവയ�്ണമായിരു�ു.
മഹാഅനു�ഗഹം മഹാഉചിതമായി ലഭി�ാൻ േയാഗ�ത

േനടാ�വർ�്ഒ�ാമെ� മഹാേവദമായ ഭൗതിക
ശാസ�്ത�ിെ� മഹാ�പാധാന�െ� മന�ിലാ�ാൻ

കഴി�ി�;ശാസ�്തസാേ�തിക വികസന�ളിലൂെട ലഭ�മായ
അന��ളായആന��െളെയ�ാം അനുഭവി�ു�വർ�്
ഒ�ാമെ� മഹാേവദമാണ ഭ്ൗതിക ശാസ�്തം എ�റിയി�;
കൂ�ിേ�ർ�ാനും കഴിയി�. പിെ� സാധി�ു�ത്മത�ളിെല
േഭാഷ��ൾ�് ദുർവ�ാഖ�ാനം െകാടു�ു െകാ�്

ദുസ�ാർ��േളാെടയും െകാടിയ കൗശലേ�ാെടയുംആധുനിക

കാല� െ്വളിെ�ടു� ഭൗതിക ശാസ�്ത പാഠ�െള,
വിശദീകരണം, അടി�ുറി�് തുട�ിയ േപരുകേളാെട
മത�ളിൽ തു�ിേ�ർ�ലാണ.് എ�ാ മത�ളിെലയും എ�ാ
മതപ�ിത�ാരും �പസത്ുതഹീനവൃ�ി െച���ുമു�.്
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ദുരാ�ാ�ള�ം ദുർേ�വതകള�ം കൂ��േചർ�്ത�ി�ൂ�ിയ
അബ�ഭ�ാര�ളായ മത�ൾ ഇ�ാതിരുെ��ിൽ, മ�ായ
ഭൂമിയിൽ മഹാലയി�ി�ി��� ശാസ�്ത നിയമ�ളയും
ശാസ�്തസാേ�തിക വികസന�െളയും അവയെ്��ാം

മൂലാധാരമായ ൈദവെ�യും ശരിയാംവ�ം മന�ിലാ�ാൻ
ജന�ൾ� സ്ാധി�ുമായിരു�ു. *രുചികരമായ ഭ�ണം, ന�
വസ�്തം, അത�ാധുനിക പാർ�ിട�ള�ം വാഹന�ള�ം
സമ്ാർ�േ്ഫാൺ വാടസ്ആ്�് തുട�ിയ അന�മായ
ശാസ�്തസാേ�തിക വികസന�െളയും ഉപേയാഗി��െകാ�,്
മ��ര�ള�െട ഭ�ാരമായ മത�െളയും രാഷ�്ടീയ�െളയും
ചുമ� ശ്ാസ�്തസാേ�തിക വികസന�െളഅവമതി�ു� കടു�
ൈദവനി�യാണ ഭ്ൂമിയിെല�ുംവ�ാപകമായിരി�ു�ത.്

*വർജ�മായ തപ�,് യാഗം,* തുട�ിയവ െകാ� ദ്ീർഘകാലം

(ജീവി�ാൻ ആവശ�മി�ാ�) അറിവുകെള േതടിേ�ായ
പുരാണ�ളിെല ഋഷിമാരുെട പടയും സ�ൂർ�രായിരു�ി�ാ
എ�തിന അ്വർ ത�ി�ൂ�ിയതും, മനുഷ�െര �ഭാ�രാ�ാൻ
ഉപകരി�ു�തുമായ *ഉപനിഷ�ുകൾ* ഉദാഹരണമാണ.്

മഹാശാസ�്തം മഹാഭീമം മാ�തമ�; മഹാലളിതവുമാണ.്
അത മ്ന�ിലാ�ാൻ സാധി�ാ� ഗേവഷകർ, മത�ളിലൂെടയും
മ��ംവികലവുംവികൃതവുമാ�ാൻപരി�ശമി��െവ�ും പറയാനാവും.
'സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര കർ�ാവും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ

*ൈദവ�ിെ�യും', 'സൃഷട്ികളായ മനുഷ�രുെടയും',
ഇടയിൽ സൃഷട്ികളായ മധ��രുെട ആവശ�ം
ൈദവ�ിനി�; ൈദവം മധ��െര നിയമി�ി��മി�.*
മഹാഗുരു കൂടിയായ ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ മ്ഹാശാസ�്തെ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുവാൻ അഥവാ പഠി�ി�ുവാൻ കഴിയുക
എ�തും സുവ��മാണ.് മത�ളിെലയും, രാഷ�്ടീയ�ളിെലയും,
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നിയമസഭകളിെലയും മ��ം ഭൗതിക‐അസത്ിത�മി�ാ�തായ
ൈപശാചിക നിയമ�െളയും, കു�ിൈദവ�ളായും സൂ�ർ
ൈദവ�ളായും സമൂഹ�ിൽ േവഷം െക��� നീചരുെട
േഭാഷ��െളയും,അ�മായി ചുമ�ുേപാരു�പാപരീതി പാടി�.

*ത�ൾ�ു േവ�െത�ാം നൽകു�മ�ിെനയും, മ�ിെ�
നിയമ�െളയുംഅവഗണി�� െകാ� മ്ഹാസമനീതിെയ
കള�െ�ടു�ു�താണ മ്ത�ളിെലെയ�ാം �പവാചക /ഗുരു
സ���െള� ന്ി�ാരമായി� മ്ന�ിലാ�ാനാവും.

*ൈദവെമെ��അ്റിയാ�വർകാ�ി�ൂ���തും, 'ൈദവം
ഓേരാരു�ർ�ും േനരി� മ്ഹാഅനു�ഗഹി�്

നൽകിയി�ി�ാ�തുമായ'സത്ുതികള�ം മത�ഗ�‐
പാരായണ�ള�ംആരാധനകള�ം മ�� േഭാഷ��ള�ംക�ും

േക��ം സേ�ാഷി�ു�ഒരു േകാമാളിആയി�്
മഹാശ�ിയായൈദവെ�കണ�ാ�ു�മതപര�ളായ

േതാ��ാസ�െളമഹാ*ൈദവ‐വി�വം*
മഹാആരംഭി�ു�േതാെടസർ�രും ഉേപ�ി�ു�താണ.്*

3.

ഭൂമിയിെല ജന�െള മുഴുവൻ വ�ത�സത്മായ ജ�ഗുണ�േളാെട
�പേത�കം �പേത�കം സൃഷട്ി�ി���താണ,് അവരുെട *വ��ിഗത*
ഇഷട്�ൾ അഥവാ ആവശ��ൾ �പേത�കം �പേത�കം
ആയിരി�ുകയും െച��ം. എ�ാൽ സമൂഹ ജീവികളായ അവരുെട
െപാതുവായആവശ��െള�ാംസമാനമാണ അ്ഥവാഒ�ാണ.്

ഭ�ണം,വസ�്തം,പാർ�ിടം,വിദ�ാഭ�ാസം, െതാഴിൽ,ൈവദ�ം,
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ഗതാഗതം, വിേനാദം, േദവാലയം, �പാർ�ന, വിവാഹം,
ശവസംസക്ാരം തുട�ിയവ  വ��ിഗതം മാ�തമ�,
െപാതുവായആവശ��ൾകൂടിയാണ.്അവയിൽ *േദവാലയം,
�പാർ�ന, വിവാഹം, ശവസംസക്ാരം* എ�ിവെയ ആണ്
മനുഷ�ർ, ൈദവവുമായി കൂടുതൽ ബ�െ�ടു�ു�ത.് ഒരു
ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ മാ�തമായ മനുഷ�രുെടൈദവീകമായ
�പസത്ുതആവശ��ൾെ��ാം ഭൂമിയിെലാ�ാെക ധർ�ശാസ�്ത
പരമായ ഓേരാ പ�തി മാ�തമാണ ഉ്�ാവുക എ� ല്ളിതമായി
മന�ിലാ�ാനാവും.

സൃഷട്ിച�ക�ിെ� ആദ� പകുതിയിൽ ൈദവെ� കാണാനും
േകൾ�ാനും സാധാരണ ഗതിയിൽ ജന�ൾ� സ്ാ��മ�,
എ�തിനാൽ ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ മാ�തമായ മനുഷ�ർ�,്
വസത്ുതകൾ മന�ിലാ�ാനും *ശരിയായഅർ�ം* പഠി�ുവാനുമു�
ബു�ിശ�ിയും ഓർ�ശ�ിയും മ�� സൗഭാഗ��െളയും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു�.് അവസര�െളയും ൈദവീകമായി
മഹാഒരു�ിയി���.് ലഭ�മാവു� പാഠ�െള സ�യം വിശകലനം

െചയത്് സ�ീകരി�ു� സ�ഭാവം ശീലി�ണം. പകരം
അ�വിശ�ാസികള�ം അലസരും മടിയരുമാവാൻ അേന�ാന�ം

മ�രി�ു� നീചഅവ� ഉ�ായത മ്നുഷ�രുെട അപരാധമാണ.്
പിതാവും ഉ�വരും ബ�ു�ള�ം സുഹൃ�ു�ള�ം അ��ാപകരും
വിദ�ാർ�ികള�ം എറു�ുകള�ം േതനീ�കള�ം പശുവും കാളയും
േകാഴിയും പ�ിയും പൂ�യും െത�ും വാഴയും ..... എ�ി�െനയു�
ഗുരു��ാരിലൂെട നൽകു� അറിവുകെളയും, ജ��ളിലൂെട
േനടു� പുണ�െ�യും േകാർ�ിണ�ി െകാ�്ശാസ�്ത�പകാരം

ൈദവെ� അ�സ��മായി അറിയുവാൻ എ�ാവെരയും
മഹാഅനു�ഗഹി�ു�ു�.്അ�തയും മതി. കൂടുതൽ അറി�ും

ചി�ി��ം ഭ��രിശകളായി െ�ാ� ഭ്�ി�ഭാ�ുകെള കാ��.
പകരംധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ുക.
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ബു�ിശ�ിയും  ഓർ�ശ�ിയും മ�� ശ�ികള�ം
മനുഷ�േര�ാൾ കുറവായി ലഭി� മൃഗ�ള�ം പ�ികള�ം
സസ��ള�ം മ���ള�ം അവനവെ� കാര�ം േനാ�ി
ജീവി�ുേ�ാൾ, കൂടുതൽ ലഭി�ി��� മനുഷ�ൻ മാ�തമാണ്
ൈദവം േനരി� ഏ്�ി�ി�ി�ാ� ൈദവകാര��ള�െട േപരിൽ
അേന�ാന�ം കടിപിടി കൂടു�ത.് *ൈദവംകാ�ിയഅപരാധമ�*
അെത�്സുവ��മാണ.് *ജീവി�ാൻ ആവശ�മി�ാ�
കാര��ള�െട േപരിൽ,* മതജാതിരാഷ�്ടീയ‐ജീവികള�ം മ��ം,
ഭൂമിയിെല ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവിത�ിൽ അസേ�ാഷവും,
അസമാധാനവും, ധാർ�ികഅധഃപതന�ള�ംസൃഷട്ി�ു�ത്
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ ൈദവ�ിന അ്സേ�ാഷെ�
നൽകു�ു�.് എ�തയും െപെ�� െ്ത��കെള തിരു�ിയും,
സത�െ�ഉൾെ�ാ�ും ജീവി�ു�ുേവാഅ�തയും ന�ത.്

4.

കു�ികെളയും മുതിർ�വെരയും ഉൾെ�െട മ���വെര
�പത��മായി പഠി�ി�ു�തും,ഇഷട്ം �പകടി�ി�ു�തും,
അനുസരി�ുവാൻ േ�പരി�ി�ു�തും �പധാനമായി

*മാതാവും പിതാവും ഗുരുവും ഉ�വരും* മാ�തമാണ.്അവർ
ത�ള�െടഅറിവുംആവശ��ള�ംആ�ഗഹ�ള�ം �പകാരം
വ�ത�സത്മായ ഉപേദശ�െളനൽകു�തിെനപാലി�ുവാൻ
സാധി�ു�ത�.അ�ൂെടവ�ത�സത്മായ മത�ള�ം
രാഷ�്ടീയ�ള�ംമ�� വിശ�ാസ�ള�ം �പകാരം,

വ�ത�സത്�ളായ ഉപേദശ�ൾേവ�ിവരു�തും,
കൂ�ി�ലർ�ു�തും സ�ാഭാവികമാണ.് മി�തും അേന�ാന�ം
േചരി�.സ�യംഅറിയാെതഎ�ാം കൂടിഅവഗണി�്
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ത�ൾ�ു േതാ�ുേ�ാെലജീവി�ു�വരാണ ഏ്െറയും.
�പസത്ുത ദുരവ�യ�് മ്ഹാപരിഹാരം ഉ�ാകു�ത എ്�ാ

ജന�ള�ംധർ�ശാസ�്തെ�യുംഅതിലൂെട
ൈദവെ�യുംഅനുസരി� ജ്ീവി�ുേ�ാഴാണ.്

മഹാശ�ിയായൈദവം, ഉടൻ മഹാആരംഭി�ു� *ൈദവ‐
വി�വ�ിലൂെട* ഭൂമിയിെല�ും *മഹാധർ�സം�ാപനം*
ഉ�ാകു�താണ.്അതിനു മുേ�ാടിയായി തെ�ഭാഗമായ
ഏകദാസനിലൂെട, *'ഭൗതികശാസ�്തം,ധർ�ശാസ�്തം,
ആ�ീയശാസ�്തം, മ��ശാസ�്തം'*എ�ീ യഥാർ�മായ 4
േവദ�െളയും വീെ�ടു�ക്ു�ു�ള�െട *ൈദവീക
ആവശ�െ�* മഹാഭ�ദമാ�ു�ു.ഈയു�വനിലൂെട

മഹാെവളിെ�ടു�ു�സേ�ശ�ള�ം
*www.omsathyam.com*എ�െവബൈ്സ��ം,
*omsathyam*എ�േ�ാഗും, മഹാേവദ�ള�െട
ഭാഗ�ള�ംഅനുബ��ള�ം മാ�തമാണ.്

മു� വ്��മാ�ിയതു േപാെല,ൈദവ�ിന യ്ാെതാരു
കാര��ൾ�ും യാെതാരു മനുഷ�രുെടയും യാെതാരു

സഹായ�ള�ംയാെതാരി�ലുംആവശ�മി�ാഎ�റിയുക.
മഹാശ�ിയായൈദവം,സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർെ��ാം
�ാനവുംസ��ുംഊർ�വുംസമയ�ള�െമ�ാം
നൽകു�തുകൂടാെതന�തു െചയത് പ്ുണ�ം

വർ�ി�ി�ാനു�അവസര�െളയും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ു�.്അഹംഭാവ�ള�ം,അ�ാനവും െകാ�്
അേനകം േപർഅവസര�െളതിരി�റിയാെത േപാകു�ു;

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

എ�,്

മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�
ഏകദാസനായ *പരമശിവൻ* C/o www.omsathyam.com

2017 െമയ 1്8വ�ാഴാഴച്.

സേ�ശെ�െഷയർ െച�ാൻഏെതാരാൾ�ുംവ��ിസ�ാത���മു�.്
വ��ികൾ� ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായആന�ം ലഭി�ു�ുെവ�ിൽ, െഷയർ
െച��ക. *സ��ചുമതലയായി െഷയർ െചയത്ാൽപുണ�ം ലഭി�ു�താണ.്*
പുണ�െ�ആ�ഗഹി�� െഷയർ െചയത്ാൽ,പുണ�ം ലഭി�ു�തുമ�.

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

ഭൂമിയുമായൈദവ�ിനു മാ�തംമഹത�ം.
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Published on 26 May 2017.
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ഭാര�ാ‐ഭർ�ൃബ�ം = മാതാ‐പിതാബ�ം
ഒ�ാമത എ്�ു�ു.

ബ��ള�ം െപരുമാ� മര�ാദകള�ം.

" *ൈദവ-വി�വം ഉടൻ* "

ൈദവ-വി�വവിശകലനം -11 (PDF‐ഫയലും മുൻവിശകലന�ള�ം
www.omsathyam.comഎ�െവബൈ്സ�ിൽലഭ�മാണ.്)

വ��ി,കുടുംബം,സമൂഹം, മ���ജീവികൾഎ�ിവരുെട
ബ��െളയും െപരുമാ� മര�ാദകെളയും വിശകലനം

െച���ു.

*(1).*അ�യുംമ�ള�ം

*(2).* ഭാര�ാ‐ഭർ�ാവ =് മാതാ‐പിതാവ്

*(3).*ജീവികള�ം,സൃഷട്ി പരമായവിധിയും,�ിതിപരമായവിധിയും

*(4).*ആന��ള�ംഅളവുകള�ം
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*(5)* മഹാ�ഗ��ിെല 4കുടുംബ‐അ��ായ�െള ഉ�രി�ു� .ു

*(5.1).* മനുഷ�രിെലകാമവ�ത�ാസ�ൾ� േ്മാ�വുമായി തീ�വബ�മു�.്

*(5.2).*ആന�നി� (സദാചാരം:കാമാന�ം)

*(5.3).*ൈദവനി�: മ�ര�ൾപാടി�.

*(5.4).*സ�്തീ‐പുരുഷസമത�ം

*(6).* (മഹാ) മാതാവും (മഹാ) പിതാവും (മഹാ) ഗുരുവും *ൈദവം
തെ�യാണ.്*

*(7).* ഉപസംഹാരം

അതിഗൗരവ�ളായഏതാനും മാനുഷികബ��െള��ി ചുവെട
ലഘുവായുംലളിതമായുംആഴമായുംവിശകലനം െച��കയാണ.്

*(1).* മനുഷ�രിെല അ�യും മ�ള�ം ത�ിലു�
ബ��ിെ�ആഴംഏ�വും �ഹസ�മായി വിശദീകരി�ു�ു.

*�പത��ം 1* :

മാതാപിതാ�ള�െട �പത��മായ *ഭാഗവും ഭാഗ�വുെമേ�ാണം
കു� ജ്നി�ു�ു.* �ഭൂണമായി� ഗ്ർഭാശയ�ിൽ രൂപം െകാ�്
�കേമണ വളരു� കു�ിെന ചുമ�ു േപാരു�തിെ�
കഷട്�ാടുകള�ം ആന�വും മാതാവ്സ�യം അനുഭവി�ണം;
മ���വരുമായി പ�ുെവ�ാൻകഴിയു�ത�. �പസവി�ു�തു വെര
കു�ിെ� �പത��മായ അവകാശി(കൾ ) മാതാവും (പിതാവും)
മാ�തമാണ.്

�പസവി�� കഴി�ും വർഷ�േളാളം കു�ു�ൾ�്
മാതാവിെ�/പിതാവിെ�/ര�കർ�ാ�ള�െട ശു�ശൂഷകള�ം
പരിചരണവും ആവശ�മാണ.് 'ഏെറ�ുെറ 5 വയ��വെരയു�
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*സ��ം* ൈശശവ കാലെ�', ഇ�െ� മാതാവ്ഉൾെ�െട
യാെതാരാൾ�ും ഒ��ം ഓർ�യു�ാവി�; എ�ാൽ മ�ള�െടയും
െകാ��മ�ള�െടയും ൈശശവ കാലെ� മാതാപിതാ�ൾ�ും
മു��ർ�ും മ�്ഉ�വർ�ും ഓർ�ി�ാനും, ഒരു പെ�
അഭിമാനി�ാനും കഴിയു�താണ.് (അ�യുെട ൈശശവ കാലെ�
അ�യ�് ഓ്ർ�യി�; എ�ാൽ അ�ൂ�യ�് ഓ്ർ�യുെ��ത്
അ�ൂ�യുെടഅധികഔ�ത�െ�യുംഅറിയി�ു�ു�.്)

മാതാവ ക്ു�ു�െള പരിചരി�ു�തിെന 'പറ�ും എഴുതിയും'
സ�ൂർ�മായി വിവരി�ാൻ സാ��മ�; ആവശ�വുമ�. എ�ാൽ
ക�ും േക��ം അനുഭവി��ം മന�ിലാ�ാൻ എള��മാണ.്
*േലാക�ിെല ഏ�വും കഠിനമായ േജാലി, കു�ു�െള
വളർ�ു�താണ.്*അതിെ� േപരിൽ അഭിമാനി�ാനും, ഭാവിയിൽ
അയവിറ�ി ആന�ി�ാനും കഴിയു�ത ക്ു�ു�െള സ�യം
വളർ�ു�വർ�ു മാ�തമാണ.് *അത�ത�ാവശ�മ�ാ�*
കാര��ൾ�ുേവ�ി, അത�ാവശ�മായും മാതാവ് സ�യം
െചേ��തായ കു�ികേളാടു� കടമകെള ഒഴിവാ�ിയാൽ മാതാവും
പിതാവും (ഗുരുവും) ഒെ� ഭാവിയിൽ പരിതപിേ��ി വരും.
*ഏ�വും കഠിനമായ േജാലി െച���വർ�ാണ്ഏ�വുമധികം
ആന�വും ലഭി�ുക.* കു�ു�ള�മായും കു�ികള�മായും സമയം
കഴി�ു�വർ�അ്നുഭവം െകാ�അ്തുംഅറിയാം.

*കു�ു�െളയും കു�ികെളയും വളർ�ു�തിലൂെട, അ�യ�്ും
മ�ൾ�ും അ�നും മു��നും മു��ി�ും മ� ഉ്�വർ�ും
ജീവിത കാലം മുഴുവൻ ആന�ി�ാനു� അവസര�ള��
മഹാപ�തിെയ (ൈദവം) മഹാആവിഷ�്രി�ിരി�ുകയാണ.്*
(അതു തിരി�റിയാൻ കഴിയു�ത്ൈദവീകമാണ.്). അതായത്
ഏെതാരു മനുഷ�െ�യും ജീവിത കാലം മുഴുവൻ
മാതാപിതാ�ള�മായും, ബ�ു�ള�ം സുഹൃ�ു�ള�ം ഉൾെ��
ഉ�വരുമായും, അധ�ാപകരുമായും ഒെ�യു� വ��ിബ��ൾ
ഉൽ�ൃഷട്മായി തുടരും വിധമാണ് മഹാആവിഷ�്ാരം.
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിൽ നി� ്മഹാ�ാനം േനരി� ല്ഭി�ു�
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*മഹാജ��ിൽ േപാലും,* മാതാപിതാ�ളിലൂെട തെ�യാണ്
ജീവാ�ാവിെന മനുഷ�നാ�ു�ത!് കുടുംബ ജീവിതെ�
*മാ�തമാണ*്ൈദവം എേ�ാഴും മഹാഉയർ�ു�ത.്

കു�ു�ൾ�ും കു�ികൾ�ും ആപ�്ഉ�ായാൽ സ��ം
മ�െളേ�ാ െകാ��മ�െളേ�ാ കണ�ാ�ാെത ഏെതാരു
കു�ിെയയും ര�ി�ാൻ ഉ�മരായ മാതാപിതാ�ള�ം ഏെതാരാള�ം
ത�ാറാകു�താണ.് ബ�െ�� ഒരു �കമ�പശന്ം ഈയവസര�ിൽ
കുറി�ാം. ആ�ിെല െവ��ിൽ ഒരു കു�ി െപടു�ു. കൂടാെത
കു�ിയുെട അ�, അ�ൻ, അ�ൂ�, അ���ൻ, എ�ീ 4 േപരിൽ 3
േപരും െപടു�ു. അവേശഷി�ു� ഒരാള�ം െപ��േപായ
മുതിർ�വരും സ��ം ര� വിഷയമാ�ാെത ആദ�ം ര�ി�ാൻ
�ശമി�ു�ത്കു�ിെയ ആയിരി�ും. ധാർ�ിക ഉയർ�യു�
എവിെടയും കു�ു�ൾ�ും *വാ�ല��ിനും* എേ�ാഴും
മുൻതൂ�ം ഉ�ാകു�താണ.്

വളരുേ�ാൾ, *കു�ികള�െട മന�ിൽ പതിയു� മാതാപിതാ�ള�െടയും

മ� ഉ്�വരുെടയുംചി�ത�ള�ം െചയത്ികള�ം �പധാനമാണ.്*ചു��മു�
ഇഷട്ജന�െളയും മ��ം പ�ി കു�ികളിൽ രൂപം െകാ���
മേനാഭാവം ന�തും േമാശവും ആവാം. കു�ികൾ� പ്രിചരണവും
�ശ�യും വാ���വും യേഥാചിതം നൽകാൻ,അ�യ�്ും അ�നും
മ��ം കഴി�ിെ��ിൽ, അവേരാടു� കു�ികള�െട മേനാഭാവം
ന�താവി�. അ�യുെട ചി�തം പതിേയ� �ാന�്
േവല�ാരിയുെടേയാ മ���വരുെടേയാ ചി�ത�ൾ പതി�ാൽ,
സാധാരണ ഗതിയിൽ കു�ികള�െട (മാ�തം) െത��. മഹാമാതാവായ
ൈദവം മഹാകനി�ു നൽകു� അവസര�െള മുതിർ�വർ
മംഗളമായി �പേയാജനെ�ടു�ണം. കു�ികള�െട മന�ിൽ പതിയു�
മാതാപിതാ�ള�െട യും ഉ�വരുെടയും ഗുരു��ാരുെടയും ചി�ത�ൾ
ആരും നിർ��ി�� പതി�ി�ു�ത�; സ�യം പതിയു�താണ.്
(ൈദവ�ിെ� ചി�ത�ൾ പതി�ി�ുവാൻ ൈദവം �പത��മായും
പേരാ�മായും �ശമി�ു�ി�; �പചരി�ി�ു�വെര
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരംശി�ി�ു�ുമു�.്).
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ഗർഭകാല�ും എ�ാല�ും ശ�ികൾെ�ാ� ക്ു�ിെനയും
മാതാവിെനയും ധർ�ശാസ�്തപരമായി സംര�ി�ു�
പുരുഷനും/സ�്തീ�ും/ഉ�വർ�ും/ഏെതാരാൾ�ും, ഇരുവരുെടയും
*ര�കർ�ാവ*് എ� �ാനമു�.് കു�ിെ� പിതാവ്
തെ�യാണ് ര�കർ�ാെവ�ിൽ കു�ി�ും മാതാവിനും
പിതാവിനും കൂടുതൽ സേ�ാഷി�ാൻ കഴിയു�താണ.് മൂല��െള
അള�ാൻൈദവ�ിനു മാ�തേമകഴിയൂ.

*�പത��ം 2* : (മഹാ) മാതാവും (മഹാ) പിതാവും (മഹാ) ഗുരുവും
*ൈദവം തെ�യാണ*്എ�ത മ്ഹായാഥാർ��മാണ;് ചുവെട (6)‐ൽ
വിശദീകരി�ു�താണ.്

*(2). ഭാര�ാ‐ഭർ�ൃ ബ�ം = മാതാ‐പിതാ ബ�ം
ഒ�ാമത എ്�ു�ു.*

കു�ികൾ വളർ�്യൗ�നം, വാർ�ക�ം എ�ീ ഘ��ളിൽ
ജീവി�ുേ�ാഴും അവരുെട ജീവിത�ിൽ മാതാപിതാ�ൾ�ും
മു��ർ�ും മ� ഉ്�വർ�ും ഉ�തമായ �ാനമു�.് െപാതുെവ
വയ�ർ മരി�ു�ു; അതിേലെറ കു�ു�ൾ ജനി�ുകയും
െച���ു. ഒരു ച�കം േപാെല ബ��ള�ം തലമുറകള�ം ഉരു�ു
െകാ�ിരി�ു�ു.

കു�,് കു�ി, യുവതി/യുവാവ;് ഭാര�/ഭർ�ാവ,് അ�/അ�ൻ,
അ�ൂ�/അ���ൻ തുട�ിയ ഓേരാ ഘ��ിലും ൈവവിധ�മാർ�
ആന��െള ഓേരാരു�രും അനുഭവി�ു�ു�.് എ�ാൽ
കൗമാരം, യൗ�നം എ�ീ ഘ��ളിൽ മനുഷ� മന�ിൽ �ാനം
കൂടുതൽ േനടു�ത *്ഇണ*ആണ.് ഏെറ�ുെറ *എ�ാ സ�്തീകള�ം
പുരുഷ�ാരുംഅനുഭവി� അ്റി�ി���വസത്ുതയാണ.്*എ�ാൽ
േപാലും 'ഭാര�'യായ െപൺകു�ി, അ�യും അ�ായി‐അ�യും
ആയി�് പരിവർ�നെ�ടുേ�ാൾ "അ�"യാണ് 'മുകളിൽ
/ഒ�ാമത'്എ�വാദം സാധാരണമാണ.് ഇ��േപാലു� രാജ��ളിൽ
മ�ൾ, �പേത�കി��ം ആൺകു�ികൾ, വിവാഹിതരാകുേ�ാൾ,
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ഇ�െലകളിൽ മകൾ, െപൺകു�ി, യുവതി, മരുമകൾ എ�ീ
�ാന�ൾ കട�ാണ ഇ്� അ്�ായിയ� ആയി���ത എ്�ത്
മറ�ും അവഗണി��ം മരുമകേളാടും ബ�ു�േളാടും മകേനാടും,
കൂടിയും കുറ�ും ഈർ� പുലർ�ു� സ�്തീകള��.് *'ഭാര�യും
ഭർ�ാവും'* തെ�യാണ് *'മാതാവും പിതാവുമായി�'്*
പരിണമി�ു�ത് എ�ത് അറിയാെമ�ിലും ഉൾെ�ാ�ു

ജീവി�ാനു� വിഷമ�ിന്മുഖ� കാരണം *സമൂഹ�ിെല
ധാർ�ിക അധഃപതന�ളാണ.്* വാർ�ക��ിെല സുര�ാ

ജീവിതം ഉറ�ാ�ാൻ, കു�ികള�െട േമൽ ത�ള�െട താ�ര��ള�ം
ആവശ��ള�ംഅടിേ�ൽ�ി�ാൻമാതാവ (്അപൂർ�മായി പിതാവും)
�ശമി�ു�താണ മ്ി�േ�ാഴും അശാ�ി ഉ�ാ�ു�ത.് പരസപ്ര
സേ്നഹവും വിശ�ാസവും നഷട്െ�ടുകയും കുടുംബ�ിൽഅശാ�ി
വളരുകയും െച���ു. സമൂഹ�ിെ� അഥവാ േദശ�ിെ�
ഭരണഘടനയായി� മ്�ിൽ മഹാലയി�ി�ി��� ധർ� ശാസ�്തെ�
സ�ീകരി�ുേ�ാൾ പരിഹരി�െ�ടു� കാര��ൾ മാ�തമാണ്
ഏെറയും.

*"അ�യാണ ഒ്�ാമത "്*എ�വാദംശരിയാേണാഎ�്
ലളിതമായും ശാസ�്തപരമായും പരിേശാധി�ാൻ കഴിയും.

*സൃഷട്ിയാണ സ്ർ� �പധാനം.* ൈദവമാണ ക്ു�ു�െള
സൃഷട്ി�ു�ത.് സ�്തീയി*ലൂെട* കു�ു�െള *�പസവി�ി�*്
സ�്തീെയ അ�യാ�ി മാ���ു എ��ാെത സ�്തീ� (്അ�യ�്)്
യാെതാ�ും സൃഷട്ി�ാനു�കഴിവി�.

അ�യാണ് കു�ു�െള �പസവി�ു�ത് എ�തിനാൽ
അ�യ�് ക്ു�ികള�െട അനവധി ജീവിത കാര��ളിൽ മുൻഗണന
ലഭി�ുേ�ാൾ, അ�നും ഒരു �ാനം ഉെ��തും, അ�യിലൂെട
*മാ�തമ�ാ* കു�ു�െള (ൈദവം) സൃഷട്ി�ു�ത്എ�തും
�പധാനമാണ.് അ�ബീജ�െള സൃഷട്ി�ു�തിൽ യാെതാരു
�ാനവും ഇ�ാ�വരായ ജീവികള�െട ശരീര ബ��ിൽ,
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സ�്തീയിെല അ�വുമായി പുരുഷനിെല ബീജെ� േചർ�ാണ്
(ൈദവം)കു�ിെ� �ഭൂണെ�സൃഷട്ി�ു�ത.്

അ�യും അ�നും േചർ�ു� കുടുംബ ബ�മാണ്
ജീവികെള നിലനിർ�ു�തും ജീവിതച�കെ� മുേ�ാ�്
നയി�ു�തും എ�തിൽ നി� *്സ�്തീേയാ പുരുഷേനാ
തനി� പ്ൂർ�ര�ാ*എ�ും *തനി�� ജീവി�ാൽകു�ു�ൾ
ഉ�ാവാെത ജീവികെള�ാം ഉടൻ അവസാനി�ുെമ�ും
ഉറ�ാണ.്* ഇനി, (ൈദവ�ിെ�) സൃഷട്ിയിെല മ�� ചില
സത��ൾ അറിയണം. വ�ത�സത്�ളായ
ജീവിതധർ��ള�ം ഉ�രവാദി��ള�ം ഉ� *സ�്തീയും
പുരുഷനും എ� ര�ു വ��ികൾ േചരു�താണ മ്നുഷ�ൻ*
എ� ജീവി. ര�ു വ��ികളാകയാൽ *മനുഷ�ൻ*എ� പദം
*ബഹുവചനവുമാണ*്. ആൺെപൺ‐കു�ു�െള
ര�ിെനയും �പസവി�ു�ത് സ�്തീ ആകയാൽ
*'സൃഷട്ിയിൽ സ�്തീ�ാണ് �പാധാന�ം.'* സ�്തീകള�ം
കു�ികള�ം ഉൾെ�െട കുടുംബെ�യും സമൂഹെ�യും
സംര�ി�ു�ത്പുരുഷൻ ആകയാൽ *'�ിതിയിൽ
പുരുഷനാണ �്പാധാന�ം.'* മനുഷ�ൻ എ� ജീവിയുെട ഓേരാ
*പകുതി* മാ�തമാണ്ത�െള�്സ�്തീയും പുരുഷനും
മന�ിലാ�ുകയും, സേ്നഹം, സഹകരണം, പരസപ്ര
വിശ�ാസം, ധർ�ം, എ�ിവെയ അടി�ാനമാ�ി
ഒെ�ാരുമി�� ജീവി�ുകയും േവണം.

(മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം, സ�്തീ പുരുഷൻ എ�ി�െന മനുഷ�ൻ
എ� ജീവിെയ ര�ായി�� വിഭജി�ി���ത് യഥാർ�മാണ;്
ജീവാ�ാവിെനയും ര�ായി�� വിഭജി�ാണ് ജീവി‐സൃഷട്ി
ആരംഭി�ി���ത.് ഏകമഹാശ�ിയായ ൈദവം, ജീവിസൃഷട്ിെയ
സു�രമാ�ാൻ, സ�യം ര�ു ഭാഗ�ളായി �പവർ�ി�ു�ത്
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ഏകേദശ മാതൃകയാണ.് www.omsathyam.com ൽ ലഭ�മാ�ിയി���
1, 4, 5എ�ീൈദവ‐വി�വവിശകലന�ളിൽവിശദീകരി�ി���)്.

മകെന / മകെള / മ�െള �പസവി�തും വളർ�ിയതും
ഞ�ളാെണ� �്പസത്ാവി�ു� അ�യുെടയും അ�െ�യും
ഒെ� അവകാശവും അധികാരവും അഭിമാനവും സത�മാണ;്
എ�ാൽ *ൈദവം �പസവി�ി�ുകയും വളർ�ി�ി�ുകയും
െചയത്ു* എ� മഹാ സത�മു�.് മാ�തമ�, *മകെ� അഥവാ
മകള�െട പകുതിഭാഗെ� മാ�തേമ (അവർ) �പസവി�ുകയും
വളർ�ുകയും െചയത്ി���� എ� േവറി� സത�വുമു�.്*
മകെ� / മകള�െട *ര�ാമെ� പകുതിയായ മരുമകെള /
മരുമകെന മേ�േതാ മാതാപിതാ�ൾ �പസവി�ുകയും
വളർ�ുകയും െചയത്ി���;് �പസത്ുത പകുതിഭാഗെ�
മകേനാട /് മകേളാട േ്ചർ�ുേ�ാൾ മാ�തേമ ത�ൾ �പസവി�തും
വളർ�ിയതുമായ മകൻ / മകൾ പൂർ�ജീവിയായ മനുഷ�ൻ
ആവുകയു��.* തീർ�ി�; മനുഷ� ജീവിത�ിെല ഏക ചട�ായ
വിവാഹ�ിൽ സ�്തീയും പുരുഷനും 'ഭാര�ാഭർ�ാ��ാർ' എ�
പവി�തമായകൂ��കൂടലിലൂെട ഒ�ി�ുേ�ാൾ മുതലാണ മ്കെ� /
മകള�െട ര�ാമെ� പകുതിയായ മരുമകെള / മരുമകെന
മാതാപിതാ�ൾ�ു ലഭി�ു�ത.് മകെന / മകെള
'പൂർ�ജീവിയായ മനുഷ�ൻ'ആ�ു� മരുമകേളാട /് മരുമകേനാട്
ന�ി �പകാശനം േവ�തി�; വിവാഹേ�ാെട മകെ�/മകള�െട
ര�ാമെ� പകുതി� സ്േ്നഹ വാ�ല��െള പകർ�ു നൽകാൻ
സാധി��തുട�ിയതിെന സു�രമാ�ിയാൽ മതിയാകും. മകെ� /
മകള�െട ര�ാമെ� പകുതി ആകയാൽ, മകെള�്
മരുമകെളയും മകെന�്മരുമകെനയും വിളി�ു�തും,
െപരുമാറു�തുമാണ്ഏ�വും ഉചിതം; മൂ�ാമേനാട്
പരാമർശി�ുേ�ാൾ 'മരു' േചർ�ാം (Reported Speech).
മരുമകൾ� അ്ഥവാ സ�്തീ� ത്െ� ര�ാമെ� പകുതിയായ
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ഭർ�ാവിെന ലഭി�ുേ�ാൾ, ഭർ�ാവിെ� മാതാപിതാ�ൾ
തെ�യും മാതാപിതാ�ളായി മാറു�ു. മകൾ�്ലഭി�ു�
ഭർ�ാവിെ� കാര��ിലും സമാന അവ�യാണ.് മനുഷ�ൻ എ�
ജീവി സ�്തീയും പുരുഷനും േചർ� ബഹുവചനം ആവുേ�ാൾ,
*ഓേരാ സ�്തീ�ും ഓേരാ പുരുഷനുംഈര� മ്ാതാപിതാ�ൾ

ഉെ��പരമ‐യാഥാർ��ംകൂടിയാണ െ്വളിവാകു�ത.്*

വിവാഹ ബ��ിലൂെട ത�ള�െട ര�ാമെ� മാതാപിതാ�െള
കെ��ു� ദ�തികൾ, മു�്െകാടു�ാൻ സാധി�ാ�
സേ്നഹ വാ�ല��െള പുതിയ മാതാപിതാ�ൾ�ു നൽകാൻ
ഉ�ാഹംകാണി�ണം. മാതാപിതാ�ൾതിരി��ം �ശ�ി�ണം.

(മര )ു മകൾ ഒരുകു�ിെന �പസവി�ു�േതാെട 'അ�'ആയും .....
കാല�കേമണ 'അ�ായിയ�' ആയും മു��ി ആയും മാറുേ�ാൾ
േമൽവിവരി�കാര��ൾആന��െളവർ�ി�ി�ു�താണ.്

കു�ിെന �പസവി�േ�ാൾ, മാതാപിതാ�ൾ�ും ഉ�വർ�ും ലഭി�
ഭാഗ�ം, കു� വ്ളർ� വ്ിവാഹം കഴി�ുേ�ാൾ, ഇര� ഭാഗ�മായി
മാറുവാൻ മാതാപിതാ�ൾ�ും കു�ികൾ�ും ഉ�വർ�ും
പരമഭാഗ�ം ഉ�ാവെ�!

*ഭാര�ാ‐ഭർ�ൃ ബ��ിെല മ�� ചില �പധാന കാര��ൾ
ഇനികുറി�ാം :‐*

സ�്തീെയ പുരുഷെ� യജമാനയായി�ാണ് ൈദവം
മഹാഉയർ�ിയി���ത,് സമമായിേ�ാ താെഴയായിേ�ാ അ�.
ഭൂമിയിെല�ും ഉടൻ മഹാആരംഭി�ു� ൈദവ‐വി�വേ�ാെട
*സ�്തീയുെട ദാസനായി പുരുഷൻ മാറു� മഹാഅവ�*
ഉ�ാകു�താണ.് അ�െനയിരിെ� സ�്തീ‐പുരുഷ സമത�
വാദ�ൾ ശാസ�്ത�ളറിയാെത പുല�ു� വാഗേ്ധാരണികള�ം
േഭാഷ��ള�ം മാ�തമാണ.് മനുഷ�ർ� ന്ട�ാ�ാനാകു� നീതി�്
പരിധികള�ം പരിമിതികള�ം ഏെറയുെ��ും ലിംഗ വ�ത�ാസം,
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ആയു�,് ആേരാഗ�ം, സൗ�ര�ം, നിറം, േദശം, െതാഴിൽ അഭിരുചി,
വിേനാദ അഭിരുചി തുട�ിയ മാനുഷിക‐ജ�ഗുണ�ളിൽ
ആദ�േ�താണ സ്�്തീ‐പുരുഷ വ�ത�ാസെമ�ും, അവയിൽ നീതി
നട�ാ�ാൻ മാനുഷിക ഭരണ സ��ദായ�ൾ� ക്ഴിയി�/കഴിവി�
എ�ുമറിയണം. ആവക കാര��ൾ വ��ികെള
േബാധ�െ�ടു�ുവാൻ �പാപത്മായ മതവ�വ�ിതികേളാ രാഷ�്ടീയ
വ�വ�ിതികേളാ വിദ�ാഭ�ാസ സ��ദായ�േളാ സമൂഹ�ിലി�;
യാെതാരു രാഷ�്ട�ളിലും ഇ�. ഭൗതിക ശാസ�്ത വികസനം

ൈദവീകമായ രീതിയിൽ ഉ�ായി�, അഥവാ ൈദവ�ിന �്ാനം
െകാടു�ുെകാ� ഉ്�ായി�. (മനുഷ�രുെട സ�യം ബാ��തെയ
അവർ മറ�ു എ�ു മാ�തമാണ്സൂചി�ി�ത;് ൈദവ�ിന്
�ാനമാന�ൾ നൽകാൻ യാെതാരു മനുഷ�ർ�ും കഴിയു�ത�,
ൈദവ�ിന അ്തിെ�ആവശ�വുമി�).

മനുഷ�രുെട കാര��ിൽ, *സ�്തീയ�് സ്ൃഷട്ിയിൽ ൈദവം ചില
�പേത�ക അവകാശ�ൾ  നൽകിയിരി�ു�തിെന* ��ി ഇനി
കുറി�ാം. മഹാശ�ിയായ ൈദവം *സ�്തീെയ സൃഷട്ിയുെട
സ�ൂർ� അധികാരിയാ�ിരി�ുകയാണ.് സ�്തീയ�്് 100%.
പുരുഷന 0് %.* പുരുഷന ക്ാമം ഉ�ാവാെത എ�ി�ാ� ലിംഗം
നിവരി� എ�ത ക്ു�ിെന സൃഷട്ി�ാനായി� ത്ാൻ �പവർ�ി��
എ� േനരിയ അവകാശവാദം േപാലും പുരുഷന ന്ിേഷധി�ു�ു.
ശാസ�്ത വികസനേ�ാെട, പുരുഷബീജമി�ാെതയും
േ�ാണി�ിലൂെടയും മ��ം �ഭൂണം സൃഷട്ി�െ�ടുെമ�്
വ��മാകുേ�ാഴും, ഗർഭവും �പസവവും സ�്തീയുെട സ��മാണ.്
തെ� ശരീരം സ�ീകരി�ു� ഭ�ണ�ിെ� ഓഹരി സ�്തീയുെട
ശരീരാവയവ�ളിലൂെട കു�ിന ന്ൽകെ�ടുകയാണ.് പുരുഷന്
അേ�ാഴും �ാനമി�. �പസവി�� കഴിയുേ�ാൾ മുലയൂ���തും
സ�്തീയാണ.് പുരുഷന് അേ�ാഴും �ാനമി�. കു�ിെന
പരിചരി�ു�തിലും മുഖ�പ�്സ�്തീയ�്ാണ.് പുരുഷന്ഒരു
കു�ിയുെട േമൽ അവകാശമു�ാകു�ത പ്ുരുഷൻ സ�്തീേയാടും
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കു�ിേയാടും ധർ�ശാസ�്ത പരമായി�്�പവർ�ി�ുേ�ാഴാണ,്
അവെര യേഥാചിതം പരിചരി�ുേ�ാൾ മാ�തമാണ.് ഭാവി
തലമുറെയ�ൂടി സംര�ി�ു� സ�്തീയുെട ദാസനായി� പ്ുരുഷൻ
വർ�ിേ��തു�.് ഏ�വും ന�ായി സ�്തീെയ പരിചരി�ു�
പുരുഷന ക്ു�ിയുെട േമൽ 30% മാ�തമാണ ശ്�ിശാസ�്തമനുസരി�്
അവകാശമു�ാവുക. �പസത്ുത കണ�ിെ� ശാസ�്ത
വിശദീകരണം മഹാ�ഗ��ിെ� 3‐◌ാം ഭാഗ�ിെല '(മഹാ) ശ�ി,
ശിവൻ' എ�അ��ായ�ിലു�.്അതായത മ്ാതാവിെന മാ�തേമാ,
പിതാവിേന�ാൾ കൂടുതലാേയാ, മാതാവിെന മ�ൾസേ്നഹി�ു�
അവ� എേ�ാഴും ഉ�ായിരി�ു�താണ.് *പുരുഷ�ാർ�്
യാെതാരു അവകാശ�ള�ം സൃഷട്ികാര��ിൽ ൈദവം
നൽകു�ി�ാെയ�ത്ഉേ�ശേ�ാെടയാണ.് തെ� ശു�വൃ�ി
െകാ�് പുരുഷൻ കു�ികള�െട േമൽ അവകാശം
സ�ാദി�ണെമ�ാണ ധ്ർ�ശാസ�്തം.* (മര�ാദാ പുരുേഷാ�മൻ
എ� *കപടേവഷമാടിയ* രാമന് പു�ത�ാെര �പാപത്മായത്
*ധർ�ശാസ�്ത വിരു�മായി�്ഉേപ�ി� ഭാര�യുെട അധിക‐
കാരുണ�ം െകാ�ാണ*്എ�റിയണം.)

*(3).* ജീവികള�െട വ�ത�സത് സ�ഭാവ സവിേശഷതകൾ�്
ജീവികൾ മാ�തമ�ാ കാരണെമ� ഏ്�വും �ഹസ�മായി

വിശദീകരി�ു�ു.

സ�ഭാവം, െപരുമാ�ം, ശീല�ൾ, ബു�ി (ശ�ി), ഓർ�
(ശ�ി), കുടുംബം, മാതാപിതാ�ൾ, േജാലി, സൗ�ര�ം,
ആേരാഗ�ം, എ�ിവെയ അടി�ാനമാ�ി വ��ികെള
വിേശഷി�ി�ു�തും, അവ �പകാരമു� ഇഷട്�െളയും
അനിഷട്�െളയും �പകടി�ി�ു�ത് സമൂഹ�ിൽ
സാധാരണമാണ.്

ന�തായാലും േമാശമായാലും, ഏെതാരു വിേശഷണ�ള�ം
സാ��പ�ത�ള�ം ഭാഗികമായി മാ�തേമ വ��ി�്
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അവകാശെ��താവു�ു��; അഥവാ വ��ി� സ്�ൂർ�മായും
സ��മ�. െപെ��്മന�ിലാ�ാൻ വ�ത�സത് െതാഴിലുകൾ
െച��� ഏതാനും മനുഷ�രുെടയും; സിംഹം, പുലി, ആന, ഒ�കം,
മാൻ, പശു, പ�ി, പൂ�, എലി, എറു�,് േകാഴി, കാ�, ത�, �പാവ,്
പരു�,് കഴുകൻ, െത�,് വാഴ, ക�, െന�,് മ�ി, അയല,
േഡാൾഫിൻ,തിമിംഗലം,തുട�ിയഏതാനും ജീവികള�െടയുംസ�ഭാവ
വിേശഷ�ൾ, ഭ�ണ രീതികൾ, എ�ിവ വിശകലനം െചയത്ാൽ
മതിയാകും.

1. *സൃഷട്ിപരമായവിധി*

വ�ത�സത് െതാഴിലുകൾ െച��� ഓേരാ മനുഷ�െ�യും, വ�ത�സത്
ജീവികള�െടയും ജീവാ�ാവിന് ലഭി�ു� ശരീര�ിൽ
ജ�ഗുണ�ളായ 'ജീവിനിർ�യം, സ�്തീ‐പുരുഷൻ, രൂപം,
അവയവ�ള�ം �പവർ�ന�ള�ം, ആയു�,് ആേരാഗ�ം, സൗ�ര�ം,
നിറം, ഉയരം, െതാഴിൽ അഭിരുചി, വിേനാദ അഭിരുചി, ബു�ിശ�ി,
ഓർ�ശ�ി, ജനന�ലം, ഭ�ണ ലഭ�ത' തുട�ിയവെയ
*'ഭൂമിയിെല�ും' മഹാഉചിതമായി വ�ത�ാസെ�ടു�ി െ�ാ�്
'�പത��മായി' സ�ാനി�ു�ത �്പത�� �സഷട്ാവും, ഭൂമിയുെട
അംശവുമായ ശരീരമാണ.്* 'ശരീരം മഹാഅനുവദി�� നൽകു�'
ജീവിരൂപവും മ�� ജ�ഗുണ�ള�ം നിർ��മായും
സ�ീകരിേ��ു� ജീവാ�ാവിന അ്േനകം ജീവിത കാര��ളിൽ
സ�ൂർ� വ��ിസ�ാത���ം ഉെ��ിലും, അടി�ാനപരമായി
*സൃഷട്ിയും കർ�വും* മാ�തമാണ.്സിംഹം,ആന, മാൻ, പശു, പ�ി,
േകാഴി,കാ�,കഴുകൻ, െത�,്വാഴ, മ�ി, േഡാൾഫിൻ,തിമിംഗലം,
തുട�ിയ *ഓേരാ ജീവിരൂപ�ൾ�ും ബാധകമായ െപാതു
സ�ഭാവ�െള നിർ��മായും സ�ീകരി�ാൻ ജീവാ�ാവ്
ബാ���മാണ.് മനുഷ�ാവ�യിൽ േപാലും ജീവാ�ാവിെ�
അസത്ിത�െ� ശരീര�ിൽ നി�ും അഥവാ വ��ിയിൽ നി�ും
േവറി� ക്ാണാൻ ആവി� എ�തിനാൽ ജീവാ�ാവിനു േമലു�
ബ�നം അറിയു�ി�ാ എേ�യു��. *'സൃഷട്ിപരമായ വിധി'*
വിഷയമാണ.്
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ഒരു സൃഷട്ിച�ക�ിൽ പതിനായിരം വരഷ്�ൾ, മനുഷ�നു 100
ജ��ൾ: 50 പുരുഷ ജ��ള�ം 50 സ�്തീജ��ള�ം, 100
ജ��ളിലൂെട തു�� സൗ�ര�ം ഏവർ�ും ലഭ�മാകു�ു, എ�ാ
െതാഴിലുകള�ം െച�ാൻ എ�ാവർ�ും അവസരം, തു�� ആന�ം,
എ�ി�െനെയ�ാം സൃഷട്ിച�കെ� നി�ിതെ�ടു�ിയി���.്
ലിംഗം, സൗ�ര�ം, നിറം, ആയു�,് ആേരാഗ�ം, െതാഴിൽ അഭിരുചി,
തുട�ിയ ജ�ഗുണ�െള ഒ�ി�� മഹാനി�യി�ിരി�ുകയാണ,്
എ�ാ വ��ികൾ�ും (എ�ാ കു�ു�ൾ�ും സമനീതി
നൽകാനു� മഹാമാതാവും മഹാപിതാവും �സഷട്ാവുമായ
ൈദവ�ിെ� മഹാസംവിധാനമാണത.് വ��ിെയ ജനി�ി�ുേ�ാൾ
വ��ിയുെട ആയു�് ഉൾെ�െടയു� കാര��െള േമ�ടി
ഘടക�ള�മായി കൂ�ിയിണ�ിയും, വ��ിസ�ാത���െ�
അനുവദി��ം െകാ�ു� ഏകേദശമായ ഒരു മഹാപ�തി ഓേരാ
സൃഷട്ി�ും / ജീവി�ും ഒരു�ു�ു. ജ�ഗുണ�െളയും
മഹാനീതിശാസ�്തെ�യും േകാർ�ിണ�ു� �പസത്ുത
മഹാപ�തിയിെലകാര��ളാണ *്സൃഷട്ിപരമായവിധി.*
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2. *'�ിതിപരമായവിധി'*

�ിതിപരമായ വിധി, ജീവികള�െട ജീവിതെ� കുറി�ു�ു.
ജനി�ു�ത് ജീവി�ാനാണ.് ധർ�ശാസ�്തപരമായി കർ�ം
െചയത്ുംആന�ി��ം ജീവി�ുക.

ഏെതാരു ജീവിയുെടയും �പവൃ�ികെളയും, �പവൃ�ികള�െട
പരിണാമെ�യും ൈദവം മുൻകൂ�ി നി�യി�ിരി�ു�ു
എ� െത�ായ അർ�മാണ ന്ിലവിൽ വിധി�ു�ത.് എ�ും
ഏതും മുൻകൂ�ി നി�യി�� �പവർ�ി�ാനു� ശ�ികൾ
മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിനുെ��ിലും തെ� �പിയെ��
കു�ു�ൾ�് സ�ൂർ�മായ വ��ിസ�ാത���ം നലക്ി
മഹാഅനു�ഗഹി�ി���തിെനൈദവംസ�ൂർ�മായുംപാലി�ു�ു�.്

ജീവിത�ിെലഎ�ാ കാര��ള�ം വിധിയനുസരി�ാണ എ്�ു വ�ാൽ

മനുഷ�ർ കാ��� െത��കള�െടയും പീഢന�ള�െടയും

ഭീകരവാദ�ള�െടയും മ�� പാപ�ള�െടയും കാരണം
ൈദവമാെണ�ും ൈദവം െച�ി�ു�താെണ�ും
അർ�മാകു�താണ.് ൈദവ�ിെ� ഭാവ�ൾ സത�‐ധർ�‐
നീതികൾ മാ�തമാണ എ്�തിെന േപാലും കള�െ�ടു�ു� മൂഢ
വിശ�ാസമാണത.് ചുവെട വിശദീകരി�ു�വ അതീവ �ശ�േയാെട
മന�ിലാ�ാൻൈദവം മഹാഅനു�ഗഹി�െ�.

മനുഷ�രും മ��� ജീവികള�ം ശ�ാേസാ��ാസം െച���തിലൂെട,
അവരുെട ചി�കെളയും �പവർ�ന�െളയുെമ�ാം ൈദവ�ിെ�
വാതകരൂപമായ ഓകസ്ിജൻ അ�േ�ാൾ അറിയു�ുെ��ിലും,
വ��ിയുെട �പവൃ�ികളിൽ ഇടെപടു�ി�; വ��ിയുെട
സ�ാത���െ�യും ആ�ഗഹ�െളയും �പവൃ�ികെളയും,
മഹാശാസ�്ത �പകാരമു� സൃഷട്ിപരമായ വിധിെയയും
േകാർ�ിണ�ി മാ�തമാണ് ഓകസ്ിജൻ �പവർ�ി�ുക.
അതായത വ്��ിയുെട ഏെതാരു �പവൃ�ിയുെടയും, ഗുണമായാലും
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േദാഷമായാലും, ഗുണവും േദാഷവും േചർ�തായാലും, സ�ൂർ�
ഉ�രവാദി�വും, പുണ�പാപ�ള�ം വ��ി�് മാ�തം
അവകാശെ��താ�ു�ു. *സ�ാത���വും ന�തി�കള�ം
ആന��ള�െമ�ാം ആസ�ദി�ു�ത്വ��ിയാണ,് ൈദവമ�.*
(തെ� കു�ു�ളായ ജീവികൾ ധർ�ശാസ�്തപരമായി ആന�ി��
ജീവി�ുേ�ാൾ ൈദവം ആന�ി�ു�ു എ�ത മ്ഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ിയുമായിബ�െ��കാര�മാണ.്).

ധർ�ശാസ�്ത�െള വളെരയധികം ഉൾെ�ാ�ു ജീവി�ാനും
പുണ�ം വർ�ി�ി�ാനും വ��ി� അ്വസരമു�.് വ��ിയുെട
�പവൃ�ികൾെ�ാ� ജ്ീവിത�ിൽആന��ള�ം പുണ��ള�ം
പാപ�ള�ം രൂപം െകാ���ു. സൃഷട്ിപരമായ വിധിെയ
വ�ത�ാസെ�ടു�ിേയാ അ�ാെതേയാ ജീവിത�ിൽ രൂപം
െകാ��� വിധിയാണ �്ിതിപരമായ വിധി. ഉദാഹരണ�ിന്
തല െവ�ിയാൽ മരി�ണം എ� ഭൗതികശാസ�്ത നിയമെ�
ആദരി�ുേ�ാൾ സൃഷട്ിപരമായ വിധി �പകാരം ആയു�്
ഏെറയു� വ��ി� ആ്യുെ��ും മുേ� മരണം സംഭവി�ാം;
അേതസമയം ഭൗതിക ശാസ�്തെ� ഉപേയാഗെ�ടു�ിെ�ാ�ു
തെ� തല െവ�ാൻ ഒരു�ു�വരുെട ൈക�ിൽ നി�്വാൾ
വഴുതിേ�ാകാനും, അയാൾ�്ഹൃദയസത്ംഭനം ഉൾെ�െടയു�
കാര��ളിലൂെട മാ��ള��ാ�ാനും, ഭൂമി കുലു�മു�ാ�ാനും,
പാ�് േപാെലയു� ജീവികെളെ�ാ�് സഭെയ വിര�ാനും,
ര�ി�ാൻ ഒരുസംഘെ��െ� െകാ�ുവരാനും, ഒെ� ഒെ�
ഓകസ്ിജന് അഥവാ ൈദവ�ിെ� വാതകരൂപ�ിന്
കഴിയു�താണ.് മഹാ�പപ��ിെല ഏെതാരു കാര�വും
ഭൗതികശാസ�്ത പരമായി�െ� പരിഹരി�ാൻ ൈദവ�ിനു
നി�ാരമായി കഴിയു�താണ എ്�ർ�ം. ആധുനിക േലാക�ിൽ
വാഹന അപകട�ള�ം, കലഹ�ള�ം, െകാലകള�ം, പീഢന�ള�ം,
യു��ള�ം മ��ം എ�തേയാ അധികമായി ഉ�ാേവ�ത്
ൈദവ�ിെ� കൃപെകാ�ു മാ�തമാണ് കുറയു�െത�ും
അറിയണം.
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മഹാ �പപ��ിെല സർ� കാര��െളയും മഹാഭ�ദമാ�ി െ�ാ�്
സർ� ജീവികൾ�ും 'സമ ആന�ം' എ� 'മഹാസമനീതിെയ'
നൽകു� മഹാനീതിശാസ�്ത പാഠ�െള അ�െമ�ിലും പഠി�ാൻ
കഴിയു�ജ��ളിൽസംശയ�ൾതീർ�യായുംഅകലു�താണ.്

*(4).* ആന��ള�ം അളവുകള�ം. ആന�ി�ാനാണ്
ജീവി�ു�ത;് എ�ാ ബ��ളിലും ആന��ൾ
ഉൾെ�ടു�ു�.്

മ�ായ ഭൂമിയുെട അംശമായ ശരീര�ിൽ മഹാലയി�ി�ി���
ശാസ�്ത നിയമ�ൾ �പകാരം മനുഷ�രിെല അ�യും അ�നും
മ�ള�ം മരുമ�ള�ം ത�ിലു� സേ്നഹബ�െ� (2)‐ൽ
പരാമർശി�ത ക്ുടുംബ ജീവിതെ� ഭ�ദമാ�ാനാണ;് കൂടുതൽ
ആന�കരമാ�ാനാണ.്

ഭൂമിയുെട അംശമായ ശരീരേ�ാടു കൂടി ഒേര ഭൂമിയിൽ,
ജീവി�ു�വർ� സ്മമായ ആന��െള ലഭി�ണം എ�തിെന

ഓേരാേരാ ജീവിത കാര��ളിലും വിഷയമാ�ുേ�ാൾ, മനുഷ�രും
മ��� ജീവികള�ം അേന�ാന�ം പുലർേ��തായ െപരുമാ�
മര�ാദകെള മ�ിൽ നി�ും (സ��ം ശരീര�ിൽ നി�ും)
ലഭി�ു�താണ.് മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം, എ�ാ ശ�ികെളയും
ശാസ�്ത�െളയും മ�ിെല മൂലക�ളിലും അവ െകാ�്
നിർ�ി�തായ ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീര�ളിലും മഹാലയി�ി�ി���.്
(www.omsathyam.com െവബൈ്സ�ിൽ നി�് സൗജന�മായി
ഡൗൺേലാഡ െ്ച�ാൻ കഴിയു� ൈദവ‐വി�വ വിശകലനം‐7ൽ
വിശദീകരി�ി���)്.

എ�ാ ബ��ള�ം ആന��െള അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ്
നിലെകാ���ത.് ഭാര�ാ‐ഭർ�ൃ ബ�ം എ� മാതാ‐പിതാബ�വും
അ�െന തെ�യാണ.് ജനി�ു�ത് ജീവി�ാനാണ;്
ജീവി�ുകയാണ്െച���ത;് ജീവി�ു�ത്ആന�ി�ാനാണ;്
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ആന��െള വർ�ി�ി�ാനാണ് മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു�
ജീവികെള�ാം പരി�ശമി�ു�ത്എ�ത്മ�ിെ� നിയമമാണ.്
മ�ിൽ മഹാലയി�ി�ി��� നിയമ�ൾ �പകാരം മാ�തേമ മ�ിൽ
ജീവി�ാൻകഴിയൂ.

((മഹാ�പപ��ിെലആന��ൾെ��ാംഅളവുകള��.് െമാ�ം
100 അളവ.് ഭ�ണ സാധന�ൾ� ആ്െക 40 അളവ,് എ�ാൽ
ഏ�വുമധികം രുചികരമായ ഭ�ണ�ിൽ നി�്ഒരു സമയം
ലഭി�ു� പരമാവധി ആന�ം 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, േ�പമ സാ�ാത�്ാരം 5, എ�ി�െന
90 അളവുകൾ. മനുഷ�െ� പരമാന�മായി�,് (ൈദവം)
മഹാനി�യി�ി��ളളത ക്ാമെ�യാണ.് തെ��െ� മറ�ുകയും
ഇണെയ മാ�തം ഓർ�ുകയും െചയത് ക്ാമലീല പൂർ�ിയാ�ു�
വ��ി� മ്നുഷ�രുെട പരമാന�മായി� ൈ്ദവം മഹാനി�യി�ി��ളള
25 അളവ്കാമാന�ം ലഭി�ു�ു. വാ�ല�ം 5, ദാസ�ം 5,
ഭ�ി/സംഗീതം 5, േ�പമം 5, േ�പമ സാ�ാത�്ാരം 5 എ�ിവ
േചർ�ാണ ക്ാമം 25 ഉ�ാവു�ത.് മനുഷ�ർ ത�െള�െ� മറ�്
കാമാന��ിൽ മുഴുകുേ�ാൾ,അവരിലൂെട ൈദവം കു�ു�െള

സൃഷട്ി�ു�ു. മഹാഉചിതമായ ആന� കാര��െള
മഹാശാസ�്തപരമായി�് മഹാനി�യി�ി��ളള തിെന
മാ�ിമറി�ാൻ മനുഷ�ർ�ു കഴിയു�ത�.

*മഹാ�പപ��ിെല ജീവികള�െടെയ�ാം മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവം, താൻ സൃഷട്ി�ി���
ആന��ൾെ��ാം അതീതമാെണ�ിലും,* ഒരു
മഹാജീവിെയേ�ാണം മഹാ�പപ��ിെല കാര��ളിൽ ഇടെപ�്
�പവർ�ി�ു�തിനാൽ, കു�ു�ള�െടെയ�ാം സേ�ാഷെ�
കണ�ാ�ിതനി�ും ഒരുആന�െ�മഹാനി�യി�ി���;്തെ�
ഏകദാസനും ഒരു ആന�െ� മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���.്



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 954

*ഏകദാസെ� ആന�െമ�ത ൈ്ദവേ�ാടു� മഹാദാസ�മാണ.്*
മനുഷ�െ� പരമാന� അളേവാട 5് അളേവാെടയു� ദാസ�െ�
ഒരി�ൽകൂടി കൂ�ിയാൽ 30അളവുകള��മഹാദാസ�മാവും.

മഹാശ�ിയും മഹാേദവനും മഹാേദവിയുമായ ൈദവ�ിെ�
മഹാആന�െമ�ത് കു�ു�ളായ ജീവികേളാടു�
മഹാവാ�ല�മാണ.് മഹാവാ�ല��ിെ� അളവ 3്5ആണ.് തെ�
ഭാഗമായ ഏകദാസെ� മഹാആന�മായ മഹാദാസ�ം 30 േനാട 5്
അളേവാെടയു� വാ�ല�െ� ഒരി�ൽകൂടി കൂ�ിയാൽ 35
അളവുകള�� മഹാവാ�ല�മാവും. മഹാദാസ��യും
മഹാവാ�ല�െ�യും ൈദവ�ിെ� ആന��ളായും
മ���വെയ ജീവികള�െട ആന��ളായും
മഹാഅനു�ഗഹി�ി���ത മ്ഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും
മഹാേദവനുമായ മഹാേദവിയാണ.് *ൈദവ�ിെ�ആന��ൾ,
ജീവികള�േടതിൽനി�ും വിഭി�മാെണ�ും ചുരു�ം. ))

മഹാ�പപ��ിെല ആന��ള�െട െമാ�ം അളവ് 100
ആെണ�ിലും, മനുഷ�ാവ�യിൽ ലഭി�ു�ത്െമാ�ം 90
അളവുകളാെണ� മ്ുകളിൽ വ��മാണ.് മൃഗം, പ�ി, സസ�ം,
മ��ം എ�ി�െന സ�ാത���ം �കേമണ കുറ�ു�
അവ�കളിൽ ജീവാ�ാവിന ല്ഭി�ു�ആന��ള�െട അളവിലും
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു� കുറവുകള�െ�� സ്ുവ��മാണ.്
മൃഗാവ�യിൽ െതാഴിലുകള�മായി ബ�െ�� 20 അളവ ക്ുറ�്
െമാ�ം 70 അളവുകളാവും എ� അ്നുമാനി�ാം. എ�ിരു�ാലും
ആവക കാര��ള�െട �ിപത്മായ കണ�ുകൾ തൽ�ാലം
അറിയി�. മഹാ ഉചിതമായ സമയ�് (ൈദവം)
മഹാെവളിെ�ടു�ു�താണ.്
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*(5)*. മഹാ�ഗ��ിെല 4 �പധാനഅ��ായ�ൾ
ഉ�രി�ു�ു.

*www.omsathyam.com* െവബൈ്സ�ിൽ നി�ും സൗജന�മായി
ഡൗൺേലാഡ െ്ച�ാൻ കഴിയു� *മഹാ�ഗ��ിെല* 4
അ��ായ�െള മാ�തം ചുവെട േചർ�ിരി�ു�ു.

െവളിപാടുകെള ലഭി�ു� മുറയ�് മ്ഹാ�ഗ��ിൽ
മഹാഉചിതമായ പരിഷ�്ാര�ള�ം തിരു�ലുകള�ം
െചയത്ു െകാ�ിരി�ുെമ�ും അടു� ഏതാനും
ദശാബദ്�ളിൽ / നൂ�ാ�ുകളിൽ െവളിെ�ടു�വയും
കാലാനുസൃതമായി കൂ�ിേ�ർേ��താണ്എ�ും
മു�്വ��മാ�ിയതാണ.് അതായത്അടി�ാന
പരമായി 3 +1 = 4 േവദ�െളയും വീെ�ടു�ിരി�ു�ു
എ�ിലും മഹാേദവിയുെട മഹാ�ാനം കൂടിയായ
മഹാശാസ�്തം / േവദ�ൾ ആദിയും അ�വും
ഇ�ാെത മഹാശിവമാകു�താണ.്

*(5.1).* മനുഷ�രും മ��� ജീവികള�ം ത�ിൽ
കാമകാര��ളിലു� വ�ത�ാസ�ൾ�് ശാസ�്ത
വികസനവുമായും േമാ�വുമായും തീ�വബ�മു�.്

(അ��ായം 4 ‐ഭാഗികമായി ഉ�രി�ിരി�ു�ു.)

*മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തം മനുഷ�നു മാ�തം ൈദവം
െവളിവാ�ു�തും മനുഷ�ന ക്ൂടുതൽആന�ം നലക്ു�തും
വ��മായ ഉേ�ശേ�ാെടയാണ.്ആന��ിെ� കലവറകൾ
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മനുഷ�ന് മന�ിലാ�ിെ�ാടു�ുവാനും ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ിൽ എ�ാ ആന��ള�ം അന��ളായി
അനുഭവി�ാനു�സാഹചര�ം ഒരു�ാനുമാണത.്*

മഹാ�പപ��ിെ� ശാസ�്തകാര��െള ഉൾെ�ാ�ാനാവു�
ബു�ിശ�ികള�ം ഓർ�ശ�ികള�ം മനുഷ�ൻ എ� ഒരു ജീവി�ു
നൽകിയതും, മ��� ജീവികൾ�്അത ന്ൽകാെത മനുഷ�നു
മാ�തമായി പരിമിതെ�ടു�ിയതും മനുഷ�ൻ എ� ജീവിയ�,
�സഷട്ാവായ ൈദവമാെണ�തും മ��� ജീവികൾെ��ാം
�പസത്ുത ശാസ�്തബു�ികെള ലഭി�ിരു�ുെവ�ിൽ �പപ�ഗതി
മാ�െ�ടുമായിരു�േ�ാ എ�തുംകൂടി ഏതാനും നിമിഷം
ചി�ി�േശഷംതുടരുക.

// മഹാശാസ�്തകാര��െള മനുഷ�െന അറിയി�ണെമ�ിൽ,
മനുഷ�െന മ��� ജീവികള�െട ജീവിതരീതിയിൽ നി�ും
അക�ി പുതിെയാരു ജീവിതരീതിയിേല� െ്കാ�ുവേര�തു�.്
വ��ികള�െട കൂ�മായ ജനസമൂഹവും രാഷ�്ടവും
�ാപി�െ���െകാ� ഭ്ൂമിയിെലാെ�യുമു� മനുഷ�െര
ശാസ�്തപരമായി ബ�ി�ി�ു� ജീവിതപ�തിയാണത.്
മഹാ�പപ��ിൽ ലഭ�മാ�ിയി��� അന��ള�ം
വ�ത�സത്�ള�മായ ആന�കാര��ള�ം,ആന� കാര��െള
ബ�ി�ി�ുകയും വർ�ി�ി�ുകയും െച���
ശാസ�്തവികസനവും, മനുഷ�രും മ��� ജീവികളിലും
ത�ിലു� മുഖ�വ�ത�ാസ�ള�ം, സൃഷട്ിയിൽ സ�്തീയ�്ു
മാ�തമു� അധികാരവും, ൈദവം മനുഷ�നു നലക്ു�
േമാ�വും ബ�ി�ി��െകാ�ു� ശാസ�്തപരമായ
ജീവിതപ�തിയാണത.് //



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 957

മഹാശാസ�്ത�ിെ� അന�മായ ശാഖകളിൽ വികസനം
നട�ണെമ�ിൽ അഥവാ മനുഷ�രുെട അേന�ഷണവും

ഗേവഷണവും സാ��മാകണെമ�ിൽ ആദ�ം �ാപിതമാേവ�ത്

മ��� ജീവികളിൽ നി�ും വ�ത�സത്മായ സദാചാര
ശാസ�്തമാണ.് മ��� ജീവികള�േടതിൽ നി�ും വ�ത�സത്മായ

സദാചാര ശാസ�്ത�ിലൂെട മാ�തേമ മനുഷ�ൻ എ� ജീവിെയ
കുടുംബം, സമൂഹം എ�ി�െനയു� വ�വ�ിതികള�െട
ഭാഗമാ�ാനാവൂ. മനുഷ�രുെട ചു��മു� പശു, ആട,് പൂ�, മുയൽ,
പ�ി,എരുമ, പുലി,സിംഹം തുട�ിയ ജീവികെള�ാം ര�ബ��ൾ
വിഷയമ�ാെത കാമബ��ളിൽ ഏർെ�ടുേ�ാെല മനുഷ�ജീവിയും
ഏർെ�ടുകയാെണ�ിൽ കുടുംബം, സമൂഹം എ�ി�െനയു�
വ�വ�ിതികൾ സാധ�മ�ാെത വരും. അതു കണ�ാ�ിെ�ാ�്
മഹാശ�ിയായ ൈദവം മനുഷ�രുെട ജനന‐ ജീവിത‐ മരണ�ളിെല
എ�ാ അവ�കള�ം മ��� ജീവികള�േടതിൽ നി�ും വിഭി�മായി
സംവിധാനം െചയത്ിരി�യാണ.് ര� ഉ്ദാഹരണ�ൾ പറയാം. 1)
ഒരു ആട 2്‐3 കു�ികെള �പസവി�ുേ�ാൾ ഏതാനും മിനു��കൾ
െകാ�ുതെ� ആ�ിൻകു�ികൾ എണീ�്ചാടുകയും ഓടുകയും
െച���ു, ആടിെ� പാൽ ഉൾെ�െടയു� പരിചരണം
ആ�ിൻകു�ികൾ�് കുറ� നാള�കളിേല�് മതിയാകു�ു,
ഏതാനും ആഴച്കൾെകാ� ആ്�ിൻകു�ികൾ �പായപൂർ�ിയാകു�ു.
അതിെ� ഇണകളായി സേഹാദര�ള�ം മാതാവും പിതാവുെമാെ�
പരിണമി�ു�ു�,് എ�ാൽ മനുഷ�രുേടതു േപാെലയു�
ര�ബ� രതിനിയ��ണേബാധം മ��� ജീവികൾ� േ്വണെമ�്
മതേനതൃത��ൾ ഉൾെ�െടയു� മനുഷ�ർ പറയി�, മനുഷ�ർ�്
നിയ��ി�ാനാവു� കാര��ള�മ� അവ. 2) മനുഷ��ു�ിെന
�പസവി�ുേ�ാൾ കു�ിന് ചരി�ുകിട�ുവാൻ േപാലും
പരസഹായം ആവശ�മാ�ിെ�ാ� അ്േന�ാന�സഹകരണം എ�
അടി�ാനഘടകം സൃഷട്ി�െ��ിരി�ു�ു, കു� ക്ു�ിയാവാനും
കു�ി കുമാരേനാ കുമാരിേയാ ആവാനും യുവാേവാ യുവതിേയാ
ആവാനും വൃ�േനാ വൃ�േയാആവാനും .... നീ� വർഷ�ൾതെ�
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ആവശ�മാ�ിയിരി�ു�ു, *�പാേയണ ശാസ�്ത�ാനം
ഉ�ാകുംവിധം ശാരീരിക വളർ� ഉൾെ�െടയു� കാര��ൾ
ചി�െ�ടു�ിയിരി�ു�ു; അ�െനയ�ാെത മനുഷ��ു�ു�ൾ

ഒരുവർഷ�ാലം െകാ� യ്ുവാേവാ യുവതിേയാ ഒെ�യായി
വളർ�ിരുെ��ിൽ മനുഷ�രുെട ജീവിതം മ���
ജീവികള�േടതുേപാെല തെ� ആകുമായിരു�ു എ� അ്�ം
ചി�ി�ാൽ മന�ിലാകു�താണ.്

മ��� ജീവികളിെല കാമബ��െള��ി അേനകർ മു�്
ചി�ി�ി���ാവി�. ൈദവം അരുതാ�ത എ്േ�ാ െച���ുെവ�
േതാ�ൽ ഉ�ാകു�ുെവ�ിൽ അത് സൃഷട്ിെയ��ിയു�
അ�ാനം െകാ�ാണ.് സൃഷട്ിേഹതുവായ ഇ�ത അ�ം താൻ
സൃഷട്ി��െവ�്സ�്തീയേ്�ാ, ഇ�ത ബീജ�ൾ സൃഷട്ി�െവ�്
പുരുഷേനാ അവകാശെ�ടാനാവി� എ�തുേപാെല,
ഏതുവിധ�ിൽ ജീവിെയ അഥവാ കു�ിെന സൃഷട്ി�ു�ുെവ�
കാര�വും കാമബ��ിൽ ഏർെ�ടു�വർ�്അ�ാതമാണ.്
എ�ാ ജീവികൾ�ും കു�ു�െള ജനി�ി�ു�ത ൈ്ദവ�ിെ�
സൃഷട്ി സംവിധാനമാണ.് ജീവികൾ കാമാന��ിൽ ഏർെ�ടു�ു;
ൈദവം സൃഷട്ി നട�ു�ു. �ഭൂണ�ിന േ്ഹതുവാകു� യാെതാരു
കാര��ള�ം ത�ളിെല 'ഞാൻ േബാധം' അഥവാ ജീവാ�ാവ്
സൃഷട്ി��െവ� സ്�്തീയ�്ും പുരുഷനും അവകാശെ�ടാനാവി�.
�ഭൂണ�ിെ� അവയവ�ൾ സൃഷട്ി�െ�ടു�തും വളരു�തും
ഉൾെ�െടയു� കാര��ൾ നി�യി�ു�തും മാതാപിതാ�ള�;
മനുഷ�സ�്തീ ഓ�ിെന �പസവി�ാലും മുയലിെനേയാ മാ�െയേയാ
�പസവി�ാലും വായപ്ിളർ�് േനാ�ിനിൽ�ാൻ മാ�തേമ
മനുഷ�ർ�ു കഴിയൂ. കു�ു�ള�െട ശരീരകാര��ിൽ മാ�തമ�,
കു�ു�ളിെല സ�ത�േബാധമായും കൂടി കണ�ാ�െ�ടു�
കു�ു�ള�െട ആ�ാവിെന ശരീര�ിൽ �പേവശി�ി�ി���തും
മനുഷ�‐മാതാപിതാ�ള�െട അറിവുകൾ�ും നിയ��ണ�ൾ�ും
അതീതമായാണ.് മാതാപിതാ�ള� സൃഷട്ി നട�ു�ത,്
ൈദവമാെണ�ു ചുരു�ം.
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േമൽ ഖ�ികയിെല വിശദീകരണ�ളിൽ നി�്കു�ു�ള�ം
മാതാപിതാ�ള�ം, മു���ാരും മു��ിമാരും,അ�െന സമസത്
ജീവികള�ം യഥാർ��ിൽ ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളാെണ�ും
വ��മാകു�ു�.് ഒരു ജീവിയും മ�� ജീവികള�െട ആരുമ�,
എ�ാവരുംൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ മാ�തംഎ� മഹാസത�മാണ്
െവളിെ�ടു�ത.് മാ�തമ�, ൈദവവും ൈദവ�ിെ� മഹാദാസനായ
പരമശിവനും മനുഷ��ു��ളായി ജനി� മ്നുഷ�ാവതാരം
എടു�ുേ�ാൾ അവരുെട മാതാപിതാ�ളായി േതാ�ു�

മനുഷ�ർ യഥാർ��ിൽ ൈദവ�ിെ�േയാ
പരമശിവെ�േയാ മാതാപിതാ�ൾ ആകു�ിെ��ും, മനുഷ�‐
ദ�തികള�െട കു�ായിൈദവംഅവതരി�ുേ�ാൾ, കു�ിന്
മാതാപിതാ�ള�െട മാതാവും പിതാവും �സഷട്ാവും
ആകാനാവുെമ�ും െതളിയി�െ�ടു�ു�.്

മനുഷ�െര കാമാന��ിൽ നി�ും അക��കയ�; മറി�്
ശാസ�്തീയമായി ഉയർ�ുകയാണ യ്ഥാർ��ിൽ െച���ത;്
സംഭവി�ു�ത.് അ�ം വിശദീകരി�ാം: മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
എ�ാ ജീവികള�െടയും ജീവിതെ� തലമുറകളിലൂെട മുേ�ാ��

നയി�ു� പരമാന�മായി ൈദവം മഹാനി�യി�ി���ത്
കാമാന�െ�യാണ.് �പായം, ആേരാഗ�ം, െതാഴിൽ ,
തുട�ിയവയിെല വ�ത�ാസ�ൾെ�ാ�് മനുഷ�രുെട
ആന�കാര��ൾ വ�ത�സത്മായിരി�ുേ�ാഴും, ഊർ�സ�ലമായ
യൗ�നകാല�ിൽ േ�പമവും കാമവും തെ�യാണ പ്രമാന�ം. ഒരു
�പേത�ക മാനം കൂടി മനുഷ�രുെട കാര��ിൽ സൃഷട്ി�െ��ി��� :്
മ��� ജീവികളിൽ നി�ും വളെര വ�ത�സത്മായി, നഖവും
തലമുടിയും ഉൾെ�െടയു� ബാഹ� ശരീരഭാഗ�ളിെല�ാം

കാമാന�ം ഉ�ാകും വിധം ശരീരവും മന��ം �കമീകരി�
െ��ിരി�ുകയാണ.് ആകയാൽ മനുഷ�ജീവികൾ�ു മാ�തം
സ��മായിരി�ു� ശാസ�്ത വികസന�ിലൂെട മനുഷ�രുെട
ആന�കാര��ൾ വർ�ി�ുേ�ാഴും കാമാന�ം പി�ിലാവു�ി�.
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മാ�തമ� കാമാന�ം വർ�ിതമായി ലഭി�ാനു� ശാസ�്ത
സൗകര��ള�ം ലഭ�മാകു�ു. അതുേപാെല,
ശാസ�്തവികസന�ിലൂെട ആന�കാര��ൾ വർ�ി�ുേ�ാഴും
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു� ജീവി‐വർ��ിെ� അടി�ാന ആന�ം
ജീവികൾ ത�ിലു� വാ�ല�ം, സേ്നഹം, േ�പമം, കാമം,
തുട�ിയവയിലാണ.് കാരണം ജീവികള�െട 'നിർ�ാണം അഥവാ
ഘടന' വാ�ല�ം, സേ്നഹം, േ�പമം, കാമം, തുട�ിയവെയ
അടി�ാനെ�ടു�ിയാണ.് ഓേരാ ജീവിവർ�െ�യും സ�്തീയും
പുരുഷനും എ� ര�ുജാതികളാ�ുകയും ശാസ�്തപരമായി
കൂ�ിയിണ�ുകയും െചയത്ിരി�ുകയാണ.്

ജീവികള�െട ആന�മാണ �്പധാനെമ�ും എ�ാ ജീവികള�െടയും

യഥാർ� മാതാവും‐പിതാവും ൈദവമാെണ�ും,
ജീവിബ��ൾ�് കാമകാര��ളിൽ �ാനമിെ��ും
വ��മാ�െ�ടു�ു െവ�ിലും, മ��� ജീവികളിെല കാമാവ�
മനുഷ�രുെടകാര��ിൽ �സഷട്ാവ വ്�ത�ാസെ�ടു�ിയി���.്

മനുഷ�േരാടു� �പേത�ക സേ്നഹവാ�ല��െളയും ശാസ�്ത
വികസനെ�യും േമാ�െ�യും മുൻനിർ�ി *മനുഷ�ർ�ായി

പുതിെയാരു കാമവ�വ� ൈദവം മഹാആവിഷ�്രി
�ിരി�ുകയാണ.്* മനുഷ�ജീവിതെ� *കുടുംബം, സമൂഹം,
നാട,് രാജ�ം എ�ി�െന �കമീകരി�ാൽ മാ�തേമ
മഹാ�പപ��ിെ� ശാസ�്ത�െള മനുഷ�ന വ്ിശദമാ�ാനാവൂ*
എ� മ്ഹാശാസ�്ത�പകാരം തെ� മഹാനി�യി�ിരി�ുകയാണ.്
മാ�തമ�, �ഭൂണെ� േപാഷണം നലക്ി കു�ാ�ുവാനും,
മഹാശാസ�്ത �പകാരമു� അവയവ വളർ� പൂർ�ിയാ�ി
െ�ാ� ക്ു�ാകുംവെര തെ� ശരീര�ിൽ വഹി�ുവാനും
�പസവി�ുവാനും, പാലൂ�ാനും, കരുതി വളർ�ാനുെമാെ�
ചുമതലെ�ടു�ിയി��� അ�െയ /സ�്തീെയ ൈദവം �പേത�ക
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അധികാരം നൽകി ഉയർ�ു�ുമു�.് സ�്തീയുെട ദാസനായി
പുരുഷെന ശാസ�്തപരമായി പരിമിതിെ�ടു�ു� കാര��ൾ

അറിയുേ�ാൾ പുരുഷെ� എ�ാ അഹംഭാവ�ള�ം അഹ�ാര�ള�ം
അനീതികള�ം അസത്മി�ു�താണ,് കുടുംബം ആന�കരമാവു
�താണ.് (ഓംസത�ം േഡാട േ്കാം‐െവബൈ്സ�ിൽ നി�ും

സൗജന�മായി ഡൗൺേലാഡ െ്ച�ാൻ കഴിയു� മഹാ�ഗ��ിൽ
വിശദീകരി�ി���)്.

മനുഷ�ർ�ായി ൈദവം മഹാആവിഷ�്രി�ി��� �പേത�കമായ
കാമവ�വ� : മുഖ�മായും 4കാര��ളിൽഅധിഷഠ്ിതമാണ :്

1)ഏ�വും �പധാനവുംആദ�േ�തും കാമലീലകൾ സ�കാര�മാവണം,
പരസ�മാവരുത എ്�താണ.് കാമലീലകളിൽ സ�്തീയും പുരുഷനും
ഏർെ�ടു�ത് മ���വെര കാണി�ാവരുത്എ�് ശാസ�്തം
വിധി�ു�ു. സ�കാര�ത പാടിെ��ു കരുതു�വർ ത�ള�െട
കു�ികള�ം സേഹാദര�ള�ം മാതാപിതാ�ള�ം അയൽവാസികള�ം
സമൂഹ�ിെല ഏെതാരാള�ം കാൺെക എവിെടവ��ം ത�ൾ�ും
അവർ�ും കാമകാര��ൾ ആവാം എ� സ്�തിേ��ി വരും.
മാ�തമ�, സ�്തീപുരുഷ�ാർ�് യാെതാരു ബ��ള�ം
വിഷയമ�ാെത എവിെട വ��ം പരസ�മായും കൂ�മായും കാമലീലകൾ
ആവാെമ�ത് സമൂഹ�ിൽ വസ�്ത�ിെ� ആവശ�ം
ഇ�ാതാ�ു�താണ;് അേനകം ഇണകെള ആ�ഗഹി�ു�
കാമൈവവിധ�ം സാർ��തികമാകു�തും സമൂഹം െമാ��ിൽ
കലഹ�ളിലും നാശ�ിലും പതി�ു�തുമാണ.്

ദ�തികള�െട സ�കാര�മായിരിേ��തായ കാമകാര��െള
പരസ�മാ�ു� വിഷെ�ടികൾ ഭൂമിയിെല�ും
വളർ�ുെകാ�ിരി�ു�ു�.് ��ഫിലിമുകൾ, െസകസ്്
ഡാൻസുകൾ, അവിശു� ചുംബന�ൾ, മ�്െസകസ്്
േകാ�പായ�ൾ , വസ�്തമുറയി�ായമ്, തുട�ിയവ
ഉദാഹരണ�ളാണ.് സിനിമ, െടലിവിഷൻ, ഇ�ർെന�,് െമാൈബൽ
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േഫാൺ തുട�ിയവെയ വഴിപിഴ�ി�്കാ�ി�ൂ��� പരസ�മായ
കാമലീലകളിലൂെടയും േമ�ടി വിഷെ�ടികളാണ് വളർ�ു

െകാ�ിരി�ു�ത.് സ�കാര�മായിരിേ��തിെന പരസ�മാ�ു�
തിലൂെട സമൂഹ�ിെ� ധാർ�ിക അധഃപതനവും നാശവും
വർ�ി�ിരി�ുകയാണ.്

2) സ�കാര�തെയ േ�ശഷഠ്െ�ടു�ിെ�ാ� ഒ്രു ഇണെയ മാ�തം
കാമപരമായി സമീപി�ുവാനും *മ���വെര കാമവിഷയ�ിൽ
അന�രുെട മാ�തം സ��ായി മന�ിലാ�ാൻ ഉതകു� ഏക പ�ി
അഥവാ ഏക ഭർ�ൃബ�ം എ�ത മ്നുഷ�നു നിർ��മാണ;്*
അസാധാരണസാഹചര��ളില�ാെത ഒ�ിലധികംബ�ം പാടി�.

3) മാനുഷിക ബ��െള േ�ശഷഠ്െ�ടു�ിെ�ാ�്
മാതാപിതാ�ൾ, മാതാപിതാ�ള�െട �ാന�ു�വർ,
സേഹാദര�ൾ, സേഹാദര�ള�െട �ാന�ു�വർ, മ�ൾ,
മ�ള�െട �ാന�ു�വർ എ�ിവരുമായി കാമബ��ള�ം
വിവാഹബ��ള�ം പാടി�ാെയ� ശ്ാസ�്തം വിധി�ുേ�ാൾ
കുടുംബ�ൾ ത�ിൽ വിവാഹബ��ളിലൂെട സഹകരി��ം
സേ�ാഷി��ം ജീവി�ാനു� പ�തി�്സമൂഹ�ിൽ
അടി�റയു�ാകു�ു.

4) സ�്തീ, പുരുഷൻ എ�ി�െന ര�ു ജാതികളിലായി ജീവികെള
സൃഷട്ി�ി���ത് ൈദവ�ിെ� മഹാആവിഷ�്ാരമാെണ�ും,
മനുഷ�ാവ�യിൽ പരമാന�ം നലക്ി മഹാഅനു�ഗഹി�ിരി�ുക
യാെണ�ും, ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിലും കാമാന�ം
തെ�യാണ പ്രമാന�െമ�ും, ആന��ള�ം ശാസ�്ത�ള�ം
അറിയാനും അനുഭവി�ാനുമു� മഹാപ�തിയാണ്
മനുഷ�ർ�ായു� �പേത�ക കാമവ�വ�െയ�ും, സ�്തീയും
പുരുഷനുെമ�ത മ്നുഷ�ൻ എ� ഒേര ജീവിയുെട ര� ഭ്ാഗ�ൾ
മാ�തമാെണ� ത്ിരി�റിയണെമ�ും, മഹാശ�ിയായ ൈദവെ���ി
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ശാസ�്തപരമായി അറിയാനും മഹാവാ�ല��െള നുകരാനും

മനുഷ�ർ�ായു� �പേത�ക‐കാമവ�വ� പാലിേ��തുെ��ും

സുവ��മാവു�ു. സ�്തീയും പുരുഷനുമായി ര�ായി� ക്ഴിയു�
ഒേര ജീവി ആ�ീയ സാ�ാത�്ാര�ിൽ വീ�ും

ഒ�ി�ു�തിെന��ി മഹാ�ഗ��ിൽ വിശദീകരി�ി���ത അ്തീവ
തീ�വമാെണ�ും കാണാം.

മ�ിെല ശാസ�്ത�ളിലും പ�തികളിലും കു��ള�ം കുറവുകള�ം
ഉ�ാവി� എ� േ്ബാ��െ�ടു�ിെ�ാ� വ്ിഷയം തുടേര�തു�.്
അതിനായി മനുഷ�രുെട ഓേരാേരാ ശരീര അവയവ�ള�െടയും
�പവർ�നം അ�െമാ�ു വിലയിരു�ിയാൽ മതിയാകും. ക��ം
കാതും മൂ�ും വായും പ��ം െന�ിയും തലമുടിയും ഒെ� എ�െന
നിർ�ി�ിരി�ു�ു എ�തും, ശിര�ിൽ ഭംഗിയായും
ശാസ�്ത�പകാരവുംഅവെയ�ാം �കമീകരി�െ��ിരി�ു�ു എ�തും
�പവർ�ി�ു�ു എ�തും അ�െമാ�ു ചി�ി�ുക. ശരീര
അവയവ�ള�െട നിർ�ിതിയിലും �പവർ�ന�ിലും
�കമസംവിധാന�ിലും യാെതാരു താ�ര��ള�ം അധികാര�ള�ം
െചലു�ാൻ കഴിവി�ാ� ജീവാ�ാ�ളാണ ഓ്േരാ വ��ിയും
എ�േതാർ�ുെകാ�്ത�ള�േടെത�്കരുതു� ക��കള�ം
കാതുകള�ം െന�ിേലാ വയ�ിേലാ കാലിേലാ പാദ�ിേലാ ആണ്
മുള�ിരു�െത�ിലു� മനുഷ�രുെട അവ� ചി�ി�ുക.
ൈകകളിെല സ�ികള�ം വിരലുകള�ം എ�തെയ�ാം ത�യത�മായി
�പവർ�ി�ു�ു എ�തും, �ഭൂണാവ� മുതലു�
അവയുെടെയ�ാം വളർ�ാ‐ഘ��ളിെല മഹിമയും അ�െമാ�ു
ചി�ി�ുക. വിരലുകൾ മട�ാൻ കഴിയുമായിരു�ിെ��ിൽ.....
എ�ി�െനെയ�ാം ചി�ി�ുക. കടുകിേന�ാൾ വലി�ം കുറ�
�ഭൂണമാണ്മനുഷ�സ�്തീയിലും േകാഴിമു�യിലും താറാമു�യിലും
ആ�ിലി�ുരുവിലും ഒെ� ഉ�െത�ും, നി�ിത അളവിലു�
ചൂട് സ�ീകരി�് നി�ിത സമയംെകാ�് മനുഷ��ഭൂണം
മനുഷ��ു�ായും േകാഴിമു� േകാഴി�ു�ായും താറാവുമു�
താറാവു കു�ായും വിരിയുേ�ാൾ, അവയുെട ഓേരാേരാ ശരീര
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അവയവ�ള�ം അവയുെട വളർ�ാ ഘ��ള�ം നിറവും
ജീവിത�കമവും ലിംഗവ�ത�ാസ�ള�ം �പജനന�കമവുെമ�ാം
മു�റ� കടുകിേന�ാൾ െചറുതായ �ഭൂണ�ിൽ
േ�പാ�ഗാംെചയത്ുവ� മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മഹാ�ാനം
കൂടിയായ മഹാശാസ�്ത�ിൽ പിഴവു�ാകിെ�� മ്ന�ിലാ�ണം.
ഇ� ന്ാം കാണു�ആ�ിലി�ുരുവിൽ നാളെ� മഹാവൃ�മായ
ആ�ിലിമരവും േവര,് തടി, ഇലകൾ, ശാഖകൾ,അവയുെടെയ�ാം
കാലാകാല�ളിലു� നിറ�ള�ം ഘടനകള�ം വളർ��കള�ം
വംശവർ�നവും തുട�ി മ��� ജീവികൾ� ആ്�ിലിവൃ�ം
എ�െനെയ�ാം ഉപകാരെ�ടു�ു തുട�ി ഓേരാേരാ
ജീവികള�െടയും ജീവിത�കമ�ൾ േ�പാ�ഗാം െചയത്ിരി�ു�
മഹാശ�ിയായൈദവെ���ി മനുഷ�ര�് വ്ളെര�ുറ�� മാ�തേമ
അറിയുകയു��. അപൂർ�വും അബ��ൾ ഏെറയു�തുമായ
ഇ�െ� (മനുഷ�ർ അറിയു�) ശാസ�്തം ആദ� ജനു�ിെന
േതടുേ�ാൾ ആ�ിലി�ുരുവും േകാഴിമു�യും ഉൾെ�െട
സർ�ജീവികള�െടയും വസത്ു�ള�െടയും േ�പാ�ഗാമും
േ�പാ�ഗാമറുമായ മഹാശ�ിയായ ൈദവം അവയുെടെയ�ാം ഓേരാ
ആ��ിലും ഭൗതികരൂപേ�ാെടയും, മഹാചിരിയായും
മഹാശാസ�്തമായും ശാസ�്ത�ിനതീതമായ മഹാശ�ിയായും

കുടിെകാ���ു�;് ആയവ ഓം എ� അ��ായ�ിൽ

മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ി���.്

ഇനി മ��� ജീവികള�മായി മനുഷ�ശരീരെ� അ�ം താരതമ�ം

െച�ണം. മനുഷ�ജീവി�്മാ�തമായി ൈദവം നൽകു�
മഹാശാസ�്ത�ാനം ഒഴിെകയു� കാര��ളിലും
മനുഷ�ശരീര�ിെ� �പവർ�ന�ൾ മ��� ജീവികള�േടതിൽ
നി� അ്ത��ുതകരമായി വ�ത�ാസെ�ടു�ിയിരി�ു�ു െവ�ും

മനുഷ�െന മാ�തം �പേത�കമായി സൃഷട്ി ‐ �ിതി ‐ സംഹാര
കർ�ാവായ ൈദവം ഉയർ�ിയിരി�ു�ുെവ�ും കാണാം.
വിസത്രി�ുവാൻ േപായാൽ അതിനു മാ�തം �ഗ��ൾ േവ�ി
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വേ��ും.ൈകവിരലുകള�െട �പവർ�നെ� മാ�തം അ�െമാ�ു
വിലയിരു�ിയാൽ അത് േബാ��മാകു�താണ.് മനുഷ�ൻ
അനായാസമായി ൈകവിരലുകൾ െകാ� ഭ്�ണെ�വായിേല�്
�പേവശി�ി�ു�തിെനയും, ൈക�ു�ിളിലും പാ�ത�ിലുെമാെ�
പകർ�് െവ�ം കുടി�ു�തും മാ�തം മ��� ഏതാനും
ജീവികള�മായി താരതമ�ംെച��േ�ാൾ മനുഷ�േരാടു�
ൈദവ�ിെ� �പേത�ക സേ്നഹം മന�ിലാകു�താണ.് മ���
ജീവികളിൽ നി�ും വ�ത�സത്മായി മനുഷ�െന സൃഷട്ി�ി���തിെ�

ഉേ�ശം അറിയുവാനും അതനുസരി� �്പവർ�ി�ുവാനും
മനുഷ�ന,്അഥവാവ��ി�ബ്ാ��തയു�.്

സമൂഹം എ�ത വ്��ികള�െട കൂ�മാണ.് മ��� ജീവികെളയും
മനുഷ�െരയും വ�ത�ാസെ�ടു�ു� കാമപരമായ സദാചാര
ശാസ�്ത�ിൽ നി�ും വ�തിചലി�്മ��� ജീവികള�െട
കാമരീതി മനുഷ�ർ പിൻപ��കയാെണ�ിൽ വ��ികൾ�്
കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ�്ടം എ�ി�െന ഒ�ി�ാനും
ശാസ�്തഗേവഷണവും വികസനവും നട�ാനും കഴിയാെത വരും.
സമൂഹ�ിെല ഓേരാ വ��ിയും ധർ� ശാസ�്തപരമായി
ജീവിേ��തു�.് മ��� ജീവികള�െട കാമരീതിആ�ഗഹി�ു�
മനുഷ�ർ ൈദവീക സംവിധാനെ� പാലി�ാ�വരാണ,്
ശാസ�്തവികസനം േനടി�രു� സുഖ�െള അനുഭവി��െകാ�്

ജീവി�ുവാൻ അവർ� േ്യാഗ�തയി�; പ�ാ�പി� ത്ിരു�ും
വെരയും നാ�ിെല രാജാവ്അഥവാ ഭരണകൂടം ധർ�ശാസ�്ത

�പകാരം തിരു�ലുകെള അംഗീകരി�ും വെരയും യാെതാരു
ശാസ�്തവികസന‐സുഖ�ള�ം ഇ�ാെത അവർ കാ�ിൽ
ജീവിേ��തു�.് ഒരു തീെ��ിേപാലുേമാ, ഉടു�ിരി�ു�ത�ാെത
ര�ാമെതാരു വസ�്തംേപാലുേമാ ഇ�ാെത കാ�ിൽ ജീവി�ുക
െയ�ത ക്ടു� ശി�തെ�യാണ.് മ��� ജീവികള�േടതിൽ

നി�ും വ�ത�സത്മായ സദാചാര ശാസ�്ത�ിലൂെട *മനുഷ�െന
കുടുംബം, സമൂഹം എ�ി�െനയു� വ�വ�ിതികള�െട
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ഭാഗമാ�ുകയും, അതിലൂെട മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തം
മനുഷ�നു മാ�തം ൈദവം െവളിവാ�ിെ�ാടു�ുകയും, അതിലൂെട
ആന��ിെ�അന�മായ കലവറകൾ മനുഷ�ന ന്ലക്ുകയും, 100
ജ��ളിലൂെട ആന��െള�ാം അനുഭവി�ി�ുകയും, ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാര�ിൽ എ�ാ ആന��ള�ം അന�മായി
അനുഭവി�ാൻ മഹാഅനു�ഗഹി�ുകയുമാണ് െച���ത.്*
മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിന ത്െ� കു�ു�ളായ എ�ാ
ജീവികേളാടു� മഹാവാ�ല�മാണ ഫ്ല�ിൽ െവളിെ�ടു�ത.്

*(5.2).* ആന�നി� (സദാചാരശാസ�്തം:കാമാന�ം/
െസകസ് )്. (അ��ായം 30 ഭാഗികമായി ഉ�രി�ിരി�ു� .ു)

ജീവികള�േടതിൽ നി�ും വിഭി�വും അത��ം
േ�ശഷഠ്വുമായാണ്മനുഷ�െ� കാമകാര��െള ൈദവം
ആവിഷ�്രി�ി���ത.് മനുഷ�ജീവി കുടുംബം, ബ�ം,
സമൂഹജീവിതം, ശാസ�്തവികസനം, ശാസ�്തസൗകര�
ആസ�ാദനം എ�ി�െന നാ��വാസി മാ�തമാകു�ത്
കാമസദാചാരം നിർ��മാവുേ�ാൾ മാ�തമാണ.് മ���
ജീവികളിൽ നി� വ്�ത�സത്മായി സ�്തീയും പുരുഷനും കുടുംബ
ബ��ിനു�ിൽ ലഭ�മായ ശാസ�്തസൗകര��േളാെട
സ�കാര�മായി�് ആസ�ദിേ��തായ അത���തമായ
ആന�മായാണ് െസകസ്ിെന ധർ�ശാസ�്തം അഥവാ
ൈദവംവിധി�ി���ത.്

ധർ�ശാസ�്ത വിധി പഠി�ാേനാ ഉൾെ�ാ�ാേനാ �ശമി�ാെത
സിനിമ, െടലിവിഷൻ, േമാഡലിംഗ,് േറഡിേയാ, പ�ത�രസ�ം,
േപാ�ർപരസ�ം, ഉ��പരസ�ം, വാർ�, ക����ർ, ഇ�ർെന�,്
പുസത്കം, ചി�തകല, ശി�കല, മദ�ം, മയ�ുമരു�്
തുട�ിയവയിലൂെടയും ധർ�ശാസ�്ത �പകാരമ�ാ� മ�്
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വ�വ�ിതികളിലൂെടയും ൈദവീകമായ െസകസ്ിെന വ��ികൾ

ഇ� വ്ഴിപിഴ�ി�ിരി�ുകയാണ.്സ�കാര�മായതിെന പരസ�മാ�ി
െ�ാ�്ജ�ുജീവിതെ��ാൾ അധമമാ�ിയിരി�ു�ു.
വ��ികെള ഭരി�ു� േകാടതി ഉൾെ�െടയു� ഭരണകൂടവും
രാഷ�്ടീയപാർ�ികള�ം മതവ�വ�ിതികള�ം അതുതെ�െച���ു.
ത�ള�െട അ�യുെടയും ഭാര�യുെടയും സേഹാദരിയുെടയും
മകള�െടയും ന�ത കു�ികൾ ഉൾെ�െടയു� സമൂഹം േമ�റ�

മാധ�മ�ളിലൂെട ആസ�ദി�ു�തിെന അംഗീകരി�ാ�
പുരുഷ�ാർ പരസ�്തീകള�െട ന�ത കാണാൻ ആ�ഗഹി��േപാലും
കൂടാ.സ�്തീകൾതിരി��ം.

ഇ�െ� സമൂഹെ� െഞ�ി�ു�തു േപാെലയു� ഒരു

ഉദാഹരണം കുറി�ാം : നൃ�ംഅഥവാ ഡാൻസിെ� അധിപനായി
ൈദവം മഹാനി�യി�ിരി�ു�ത ന്ടരാജെനയാണ,്ശിവെനയാണ,്
ശിവപ�ിെയയ�; നൃ�ശാലകളിലും മ��ം നടരാജവി�ഗഹം
ക�ിരി�ുമേ�ാ; സ�്തീ തെ� ഭർ�ാവിെ� മു�ിലും
ഭർ�ാവിേനാെടാ�ും മാ�തം സ�കാര�മായി നൃ�ംെച��ക,
ആന�ി�ുക എ�തിനുപരി കു�ികൾ ഉൾെ�െടയു� സമൂഹെ�
കാമപരമായി ദുഷി�ി�ു� ഇ�െ� നൃ�സ��ദായ�ൾ
ധർ�ശാസ�്തം അഥവാ ൈദവം അനുവദി�ു�ി�. ഇ�്
സമൂഹ�ിൽ വ�ാപകമായിരി�ു�സംഗീത ‐ നൃ� ‐ആഭാസ�ൾ
�പദർശനമായി�ായാലും മ�രമായി�ായാലും ധർ�ശാസ�്തപരമ�.
ധർ�ശാസ�്തപരമ�എ�തിന ൈ്ദവീകമ�ാഎ�ാണർ�ം.
വ��ി അഥവാ ഏതാനും വ��ികൾ ചിലവ േനടുേ�ാൾ
സമൂഹെ� അഥവാ സമൂഹജീവിതെ� ധർ�ശാസ�്തപരമായി

വളെരയധികം ദുഷി�ി�ു�ു�.് വ��ിയുെട �പവർ�ന�ൾ
സമൂഹ�ിന ന്� സേ�ശ�െള നൽകു�വഅെ��ിൽ,അ�രം
�പവർ�ന�െള സമൂഹ�ിൽ അഥവാ െപാതുസഭകളിൽ
അവതരി�ി��കൂടാ. വ��ിയുെട സ�കാര� ആന��ളായി
പരിണമിേ��വപരസ�മാ�ി�ൂടാ.
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നൃ�ം കാണു� കു�ികൾ /കുമാര�ാർ ഉൾെ�െടയു�
പുരുഷ�ാരുെട/സ�്തീകള�െട ക��കൾ നർ�കിയുെട/
നർ�കെ� ശരീരഭാഗ�ൾ ഉഴിയുേ�ാൾ മി�േ�ാഴും ക��കൾ
െകാ�ു� ബലാ�ംഗം ആയി അത പ്രിണമി�ു�ു�.്
ബഹുഭൂരിപ�ം സിനിമാനടികെളയും, അറിയു�തും

ക�ി���തുമായ അേനകം സ�്തീകെളയും െപൺകു�ികെളയും

മ��ം സ��ി� ര്തി�കീഡ നട�ാ� കുമാര�ാരും യുവാ�ള�ം
വിവാഹിതരായ മുതിർ�വരും സമൂഹ�ിൽ വളെര
കുറവായിരി�ും. മത�ള�െടയും രാഷ�്ടീയ‐ഇസ�ള�െടയും
ഭാഗമായിെ�ാ� ജ്ീവി�ു�വരിൽ ഭൂരിപ�വും അ�രം
കാമകാര��ൾ െച��േ�ാൾ, മതവിശ�ാസികളായും
രാഷ�്ടീയ�ാരായും ജീവി�ു�ത എ്�ത നീചമായിരി�ു�ു !
േമ�ടി ശരീരസ���ളിലൂെട കാമനിവൃ�ി േനടു� പുരുഷ�ാെര
ഏകപ�ീയമായി കു�െ�ടു�ാനാവി�. ശരീരഭാഗ�െള
വളെരയധികം പരിധിവി�് �പദർശി�ി��െകാ�ും സ�കാര�മായ
െസകസ്ിെന പരസ�മാ�ി െ�ാ�ുമു� കടു� അധാർ�ിക
�പവൃ�ികള�ം �പവർ�ന�ള�മാണ് നട�ുെകാ�ിരി�ു�ത.്
െസകസ്ിെന പവി�തമായി സംര�ി�ാ� നടികള�ം മ��മായ
യുവതികള�ം സ�്തീകള�ം അവരുെട ബ�ുജന�ള�ം ഫിലിം
വ�വസായികള�ം പരസ��ാരും ഭരണാധികാരികള�ം ജഡജ്ിമാരും
ഒെ� േമ�ടി അധമ അവ�യ�്് കാരണ�ാരാണ.്
ഭരണാധികാരികള�ം ജഡജ്ിമാരും വെര സ�കാര�മാേയാ
രഹസ�മാേയാ സാത�ികമ�ാ� കാമജ�ര�ിൽ െപ�ിരി�ു�വരാണ.്
ത�ള�െട ഭാര�/ഭർ�ാവ,് സേഹാദരൻ/സേഹാദരി, അ�/അ�ൻ
തുട�ിയവർ മ���വരുെട കാമസ���ളായി പരിണമി�ു�ത്
ത�ൾ ഇഷട്െ�ടു�ിെ��ിൽ അന�െര കാമസ���ളിൽ
െപടു�ാൻ ത�ൾ�്യു�ിപരമായിേ�ാലും അവകാശമി�
എ�ത വ്��ികൾമറ�ിരി�ു�ു!
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മു� വ്��മാ�ിയതുേപാെല, സമൂഹ�ിെ� െമാ��ിലു�
ആന�കരമായ ജീവിത�ിന് വിരു�മായതിെന നാ�ിൽ
അനുവദി��കൂടാ എ�ാണ സ്ദാചാരശാസ�്തംഅനുശാസി�ു�ത.്
*സദാചാരശാസ�്ത �പകാരം ജീവി�ു�വർ�ു മാ�തേമ നാ�ിൽ
താമസി�ുവാനും ശാസ�്തവികസനം േനടി�രു�
സുഖസൗകര��െള ആസ�ദി�ുവാനും അവകാശമു��.*
ജ�ു�ൾ�് മഹാഅനുവദി�ിരി�ു� വ��ിസ�ാത���ം
ആ�ഗഹി�ു�വർ�് കാ�ിൽ ജീവി�ാനാണ് ശാസ�്തവിധി.
*ഇ�െ� ഭൂമിയിെല വലിെയാരു വിഭാഗം ജന�െള ഉടുതുണി
മാ�തം നലക്ി കാ�ിലയേ��തായ അവ�യാണു�ത.്*
കാമകാര��ളിെല സദാചാരം അധഃപതി�ുവാൻ ദുർേ�വതകളായി
പരിണമി� േദവതകള�ം ഒരു മുഖ�കാരണമാണ.് ൈദവ�ിെ�
�പിയെ��കു�ു�േള, ഉടൻതിരു�ുവിൻ.

െസകസ്‐്പരമായ കാര��െള കൂടുതലായി വിശകലനം
െച��േ�ാൾ, സ�്തീയുെടേയാ പുരുഷെ�േയാ ര�ുേപരുെടയുേമാ
ന�ത �പദർശി�ി�ാ� പരസ��ൾ ഇ�് വളെര
കുറവായിരി�ു�ു. ചിലർ കു�ികെളയും പരസ��ിൽ
െപടു�ു�ു�.് ഇ�െ� ഡാൻസുകള�ം േമാഡലി�ുകള�ം

പരസ��ള�ം അധമ�ളാണ.്അതുേപാെല �പശസത്രായ നട�ാരും
നടികള�െമാെ� ഉ���ള�െട പരസ��ള�മായി നട�ുേ�ാൾ
അവരും ഉ�� വ�വസായികള�ം ക�വട�ാരും ഭരണാധികാരികള�ം
ഒെ� പാപം സ�ാദി�ു�ു�.് വ��ി െതാഴിൽ ധർ��െളയും
(ശാസ�്തെ�യും) പിൻപേ��തു�.് പരസ��ൾ�്
ശാസ�്തപരമായ േശാഭ നൽകുേ�ാൾ, ഇ�െ� ഉ��
പരസ��ളിൽ ഏെറ�ുെറ 100 ശതമാനവും അധമ�ള�ം
ആവശ�മി�ാ�വയുമാണ.് ആവക വിവര�ൾ ഇവിെട

വിസത്രി�ു�ി�. ജീവി�ുവാൻ ധനവും േവണം എ��ാെത
ധന�ിനുേവ�ിജീവി�ു�അവ�ഉ�ായി�ൂടാ.
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ഉ�തമായ െസകസ്ിെന ഏ�വും േമാശമായി അധഃപതി�ി��
െകാ�ിരി�ു�തിെ� സാമൂഹിക ഉ�രവാദി�ം മുഖ�മായും
ഭരണാധികാരികൾ�ും മത‐ജാതി‐രാഷ�്ടീയ‐േനതൃത��ൾ�ും
േകാടിതികൾ�ുമാണ.് െസകസ് വ്ിഷയ�െള ശു�ിെ�ടു�ുവാൻ
അവർ ഒ�ും െചയത്ി�, കൂടുതൽ വഷളാ�ുവാൻ വളെരയധികം
െചയത്ു, െച���ുമു�.് െമാൈബൽ േഫാണുകളിലൂെടയും

ഇ�ർെന�ിലൂെടയും മ��ം സ�കാര�മായ െസകസ്ിെന
പരസ�മാ�ു�തും, േമാർഫി�ിലൂെടയും അധമ രീതികളിലൂെടയും
വ��ികെള അപമാനി�ു�തും വ�ി�ു�തും സാ��ിക
ചൂഷണ�ൾ െച���തും സാർ��തികമായിരി�ുേ�ാൾ, അവെയ
നിയ��ി�ാൻ ഭരണകൂട�ിന് കഴിയു�ിെ��ു മാ�തമ�,
െപാതുജന�െള വിവരസാേ�തികവിദ�യിൽ സംഭവി�
*അപചയ�െള* അറിയി�ു�തിലും േബാ��െ�ടു�ു�തിലും
േപാലും �ശ�യി�ാ�വർ ആയിരി�ുകയാണ.് ശാസ�്തപരമായി
ഭരി�ാൻകഴിവി�ാ�വർ േവെറ പണി േനാെ�േടാ,ഞ�െള ഒ�ു
ഭരി�� ര�ി�േണ എ�ു ജന�ൾ ആവശ�െ��ി�േ�ാ .....
എെ��ാം പറയാൻ ജന�ൾ ആ�ഗഹി�ാലും, കു��ള�ം
കുറവുകള�മി�ാ� ഭരണംആ�ഗഹി�ാലും തൽ�ാലം സാധി�ി�.
ബഹുവിധ രാഷ�്ടീയ�ാർ�ികള�െടയും മത‐ജാതികള�െടയും മ��ം
നീരാളി�ിടു��ളിൽ െപ�� കിട�ു� മനുഷ�ര�ാ� മത‐
രാഷ�്ടീയഇസജീവികള�െട നി�ഹായഅവ�അ�െനെയ�ാമാണ.്

വഷളായിെ�ാ�ിരി�ു� െസകസ്് വിഷയ�െള
സംര�ി�ുവാനു� ഒരു �ശമം ഭൂമിയിെലാെ�യും
വ�ാപി��െകാ�ിരി�ു� ചില ഇ�ാമിക തീ�വവാദ സംഘടനകളിൽ
ഉെ��ു ദുർവാദി�ുേ�ാൾ, തീ�വവാദം രൂപെ�ടാൻ അതും ഒരു
കാരണമായി എ�ർ�മു�;് ഇ�ാം ശാസ�്തീയമ�, െസകസ്്
വിഷയ�ളിലു� ഇ�ാം മത�ാരുെടേയാ തീ�വവാദികള�െടേയാ
കാഴച്�ാടുകൾ ധർ�ശാസ�്തപരവുമ�, അവർ നട�ു�
ഭീകര�പവർ�ന�ള�ം ധർ�ശാസ�്തപരമ�, അഥവാ ൈദവീകമ�
എ�ിരി�ിലും; അവരിൽ െപ�വരും കാമെവറികള�െട
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ഭാഗമാകു�ുെ��ിലും,അശാസ�്തീയമായ ഒരുതരം (വളെരെ�റിയ)
സംര�ണംഅവർല��മിടു�ു�.്

മു�്സൂചി�ി�തുേപാെല 90 %‐ലധികം ജന�ള�ം മത‐ജാതി‐
രാഷ�്ടീയ വ�വ�ിതികള�െട ഭാഗമായിരിെ�, െത��കൾ െച���ത്
അവരിൽ െപ�വരാണ,്അവരാണ.് ശാസ�്തംഅറിയാ�വരുെടയും
പഠി�ാ�വരുെടയും ധർ�ശാസ�്തപരമായി ഭരി�ാൻ
ത�ാറാകാ� വരുെടയും േലാകം ഉരു�ിരി�ിരി�ുകയാണ.്
സത�ം പറയാേനാ, ധര�്ം �പവര�്ി�ാേനാ നീതി നട�ാ�ാേനാ
ഉ�ത�, മറി� അ്വെയ�ാം േവഷംെക�ലുകളായി പുലർ�ിയാൽ
മതിയാകും എ�ായിരി�ു�ു. കാമകാര��ൾ ഉൾെ�െട യാെതാരു
കാര��ളിലും േവഷംെക�ലുകൾ ൈദവേ�ാടു േവ�. മനുഷ�ൻ
ചി�ി�ു�തുേപാലും ൈദവ�ിെ� വാതക രൂപമായ ഓകസ്ിജൻ
അറിയു�ു�.് അേതസമയം െത��കള�െടയും കു��ള�െടയും
കാര��ിൽ വിഷമി�� െകാ�ിരിേ��തി�. പ�ാ�പി��
െകാ�ും ൈദവേ�ാടു മാ�ിര�ുെകാ�ും തിരു�ലുകൾ
നട�ുക. വ��ികള�െട അധഃപതനം സമൂഹെ�
വഴിെത�ി�ു�തു മന�ിലാ�ി സാത�ികമായ തിരു�ലുകൾ�്
ത�ാറാവുക. െപൺകു�ികൾ ശരീര വളർ�െയ മാനദ�മാ�ി
സുമാർ 10 വയ��വെര മാ�തേമ പരസ�മായി നൃ�ംെച�ാൻ പാടു��.
വസ�്തധാരണ�ിൽ,അടി�ാനപരമായി പാലിേ��തായ കാര�ം
മാ�തം പറയാം. തല ഒഴിെകയു� ശരീരഭാഗ�െള
�പദർശി�ി�ു�തിന സ്�്തീകൾ� ധ്ര�്ശാസ�്തപരമായി കൂടുതൽ
നിയ��ണ�ള��.് കണഠ്ാഭരണേ�ാട് അഥവാ
മാലേയാടുേചർ�ും ഏെറ�ുെറ ൈകമു��കേളാളം നീ�ും, വയർ
�പദർശി�ി�ാ�തുമായ ര�ാംവസ�്തവും (�ൗസ)്, ശരീര
വളർ�യെ്�ാ�് സാരി േപാെലയു� േമൽ വസ�്തവും,
െപാ�ിൾെ�ാടിയും കാൽവ�യും മറയ�്ു� ഒ�ാം വസ്�തവും
സ�്തീയ�് സ്ദാചാരശാസ�്തംനിര�്�മായി നിർേ�ശി�ു�ു.

മ��മായി കൂടുതൽ ബ�െ�� െതാഴിലുകൾ െച���
പുരുഷ�ാർ�് ഷർ�് നിർ��മ�, എ�ാൽ കാൽമു��ം
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െപാ�ിൾെകാടിയും മറയു� ഒ�ാംവസ�്തം ഏതുെതാഴിൽ
െച��േ�ാഴും പുരുഷന ന്ിർ��മാണ.്

വസ�്തെ� കുറ��ം ശരീരെ� �പദർശനവസത്ുവാ�ിയും
ജീവി�ു�വരും ആഢ�ത�ം അഭിനയി�ു�വരുമായ
െപൺകു�ികള�ം സ�്തീകള�ം വർ�ി�ിരി�ു�ു, അവരുെട ഇടയിൽ
നി� ര്സി�ു� പുരുഷ�ാരും േനതാ��ാരും വർ�ി�ിരി�ു�ു.
വ��ിയുെട ഏതു �പവൃ�ിയും ധർ�ശാസ�്ത പരമായിരി�ുവാൻ
�ശ�ിേ��ത് വ��ിയുെട ആവശ�മാണ.് വ��ി
വസ�്തമി�ാെതേയാ ഉേപ�ിേ�ാ, പരസ�മായി�്ഭാഗികമാേയാ
മുഴുവനാേയാ ന�മായിരി�ുേ�ാൾ, വ��ിയുെട
മേനാഭാവ�ിലാണ്ൈദവീകനീതി നട�ാവു�ത;് അേതസമയം
വസ�്തമുറ പരസ�മായി െത�ി� ന്ാ�ിൽ ജീവി�ാൻ അവകാശമി�.
വസ�്തമുറ പരസ�മായി െത�ി��ം, വസ�്തംപൂർ�മായി ഉേപ�ി��ം,
(വസ�്തമി�ാെതയും) മ��� ജീവികെളേ�ാെല ജീവി�ാൻ
കാടു�േ�ാൾ, നാ�ിൽ�െ� വസ�്തമുറ െത�ി�� ജീവി�ണെമ�്
ആ�ഗഹി�ു�ത് െത��തെ�യാണ.് ഓകസ്ിജെന��ിയു�
അ��ായം പഠി�ുേ�ാൾ മ���വരുെട ന�തേയാട ഓ്േരാരു�രും
പുലർ�ു� മേനാഭാവ�ള�ം �പവൃ�ികള�െമ�ാം ഉൾെ�െട
മനുഷ�രുെട ചി�കെളേ�ാലും ൈദവം ഭൗതിക ശാസ�്തപരമായി��
തെ� അറിയു�ു�് എ�ും അവരുെടേമൽ മഹാനീതി
നട�ാവു�ുമു� എ്�ുകൂടി തിരി�റിയണം.

ഓേരാ വ��ിയും സദാചാര�ൾ അഥവാ സദാചാരശാസ�്തം
പിൻപേ��തു�.് സ�്തീ പീഢന�ള�ം സ�്തീധന�ള�ം മദ�വും
അഴിമതികള�ം ഒെ� ഒെ� അവസാനി�ുവാനും ഓേരാ
വ��ികള�െടയും ജീവിതം സംശു�മാവാനും, അ�െന സമൂഹം
െമാ��ിൽ സംശു�മാവാനും ധർ�ശാസ�്ത�ൾ �പകാരം
തെ� ജീവിേ��തു�.് സമൂഹ�ിെല അധമ വൃ�ികെള�ാം
ഒ�ിെനാേ�ാട ബ്�െ��ിരി�ു�വയാണ.് എ�ാ ശാസ�്ത�ള�ം
എ�ാ വസത്ു�ള�ം പരസപ്ര ബ��േളാെടയാണ്ൈദവം
സൃഷട്ി�ി���ത.് ആകയാൽ സ �ൂത�ണി െകാ� �്പശന്�ൾ�്
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പരിഹാരമു�ാകു�ത�.

സ�കാര�വും ൈദവീകവുമായ െസകസ്ിെന ഏ�വും അധമമായി
വഴിപിഴ�ി�ുവാൻ രാഷ�്ടീയ വ�വ�ിതികൾ കൂ��നിൽ�ു�
തിനാൽ കുടുംബജീവിതവും സമൂഹജീവിതവും െക��റ�ി�ാെത ഇ�്
ആടിയുലയുകയാണ.്

മഹാ�ാനം കൂടിയായ മഹാശാസ�്ത �പകാരം മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി ‐ �ിതി ‐ സംഹാര�െള മഹാനിർ�ഹി�ു�
ൈദവെ�യും ധർ�ശാസ�്ത�െളയും മറ�ും അവഗണി��ം
സുഖേലാലുപതയുെട അധമ മാന�ളിേല� ക്ുതി�ു� ഒ�ായി
ടൂറിസെ� കയറൂരി വി�ിരി�ുകയാണ് ഏെറ�ുെറ എ�ാ
രാജ��ളിലും. വായി�� മറി�ു� വാചക�ൾ�ുപരിയായി തെ�
അ�യ�്ും ഭാര��ും സേഹാദരി�ും മകൾ�ുെമാെ�
ൈലംഗികെതാഴിലും ചൂഷണവും അപമാനവും ഉ�ാകുവാനും
ജീവിതം താറുമാറാകാനും, പുരുഷ�ാരും ഇ�െ�വ�വ�ിതികള�ം
കാരണമാകു�ത ഭ്ാവന െച�ാെന�ിലും വ��ികൾ�ുകഴിയണം.

കാമകാര��ളിൽ മനുഷ�ർ ദിവസം േതാറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ
അധഃപതി�� െകാ�ിരി�ുകയാണ.്അെ��ു പറയുവാൻ രാഷ�്ടീയ
ഭരണാധികാരികൾേ�ാ, മതഭരണാധികൾേ�ാ, മ��
േനതാ��ാർേ�ാ, ബു�ിജീവികൾേ�ാ, സാധാരണ
ജന�ൾേ�ാ സാധാരണ ഗതിയിൽ കഴിയു�ത�. കാമപരമായ
അധമ��െള സ�� കാര��ിൽ ആസ�ദി�ുവാനും, മ���വർ
കാ���ത സ്മൂഹജീവിത�ിന േ്ദാഷം െച��െമ�ും പറയു�വരും
കരുതു�വരുമായ ഒരു വലിയ ജനത തെ� ഉ�ായിരി�ുകയാണ.്
നൂ�ാ�ുകളായി മത�ള�ം രാഷ�്ടീയ‐ഇസ�ള�െമാെ�
�പവർ�ി��കൂ�ിയ പ�തികള�െട വലിയ േന�െമ�ത,് അനുദിനം
വർ�ി�ു�തും, അവെരെ�ാ�്നിയ��ി�ാൻ കഴിയാെത
സമൂഹ�ിൽ വർ�ി�� െകാ�ിരി�ു�തുമായ കാമെവറികളാണ.്
േരാഗ കാരണം മന�ിലാ�ി ചികി�ി�ുവാൻ േയാഗ�നായ
േഡാകട്ർേ� കഴിയൂ. േരാഗല�ണ�ൾ�ു ചികി�ി�ു�
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മുറിൈവദ��ാർ മാ�തമാണ മ്ത�ളിലും രാഷ�്ടീയ�ളിലുെമാെ�
ഉ�ത.് േരാഗം അതീവ അപകടാവ�യിേല�ു നീ�ുകയാണ.്
ഓേരാ േരാഗിയും ജീവി�ിരി�ുേ�ാഴും മരി�ുേ�ാഴും അേനകർ�്
േരാഗം പകർ�ു നൽകയാൽ േരാഗികള�െട എ�ം മാനുഷിക
നിയ��ണ�െള എേ� കട�ിരി�ു�ു. വാഹന അപകട�ൾ
കൂടിയിരി�ു�ു എ�്മനുഷ�ർ വിലയിരു�ുേ�ാൾ, മനുഷ�‐
ൈ�ഡവറ�ാെര സഹായി�ാൻ ൈദവം കൂടി വാഹനം
ഓടി�ു�തുെകാ�ാണ എ്�തേയാ മട�ായി വർ�ി�ുമായിരു�
വാഹന അപകട�ൾ കുറ�ിരി�ു�ത എ്�താണ വ്സത്ുത.
അതുേപാെല, കാമെവറികൾ കൂടിയിരി�ു�ു എ�്മനുഷ�ർ
വിലയിരു�ുേ�ാൾ, ൈദവം വളെര വളെര വളെര വളെര വളെര
ഇടെപടു�തു െകാ�ുമാ�തമാണ് എ�തേയാ മട�ായി
വര�്ി�ുമായിരു� കാമെവറികൾ കുറ�ി���െത�്
ബു�ിജീവികളായി ത�െള കണ�ാ�ു�വർ േപാലും
മന�ിലാ�ു�ി�. ൈദവീകത�ം കുറ�ിരി�ു�തു െകാ�ാണ്
സത��ൾ മന�ിലാ�ാൻ കഴിയാ�ത.് ധർ�ശാസ�്ത�ിെ�
ഉപശാഖയായ സദാചാര ശാസ�്ത �പകാരം കാമകാര��ളിൽ
നിയ��ണ�ൾ പാലി�ിെ��ിൽ, ൈദവം ഇടെപ�ിെ��ിൽ,
ഭൂമിയിെല മനുഷ�ജീവിതം കുടുതൽ അധഃപതി�് എ�െന
ആയി�ീരുെമ�് ബു�ിശ�ികെള അധികമായി ലഭി�വർ
ചി�ി�ണം. ൈദവീകമായി ചി�ി�ണം. അേ�ാൾ മനുഷ�ർ
നട�ിേ�ാരു� ആന�നി�യും ൈദവനി�യും
അവസാനി�ി�ാനായി ധർ�ശാസ�്ത കാര��െള സ�ൂർ�മായി
അംഗീകരി�ാൻകഴിയു�താണ.് മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 975

*(5.3).*ൈദവനി�: മ�ര�ൾപാടി�. (അ��ായം 31)

മഹാനീതിശാസ�്ത പാഠ�ള�ം, ശാസ�്തീയമായ െതാഴിൽ
വിഭജന�ള�ം വിവരി�ു� അ��ായ�ള�ം പഠി�ുേ�ാൾ,
സൗ�ര�ം, നിറം, ആേരാഗ�ം, ബു�ിശ�ി, ഓർ�ശ�ി, െതാഴിൽ
അഭിരുചി, േദശീയത, തുട�ിയവെയ�ാം ജ�ഗുണ�ളാെണ�്
സുവ��മാകു�ു�.് അ�െനയിരിെ� പാഠ�വിഷയ�ളിൽ
ഉൾെ�െട യാെതാരു ജീവിത കാര��ളിലും മനുഷ�രുെട ഇടയിൽ
മ�രം പാടി�. ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ ത�ിൽ
മ�രി�ു�തും ഒരാൾ മെ�ാരാേള�ാൾ േകമരാവാൻ
�ശമി�ു�തും േവദനാജനകമാണ.് യാെതാരാള�ം േകമര�, ൈദവം
നൽകു�വഅറിവുകെളയും ശ�ികെളയും െകാ� േ്കമ��ൾ

കാ���ത്െത�ാണ;് ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്കർ��ൾ 
െചയത്ുംആന�ി��ം ജീവി�ുകയാണ ഓ്േരാരു�രും െചേ��ത.്
ആന��ള�െട അന�മായ കലവറ ആസ�ദി�� ജീവി�ാൻ
അേതാെട എ�ാ മനുഷ�ർ�ും കഴിയു�താണ.് പകരം
ചു��മു�വെര േവദനി�ി�ു�കാര��ൾ െചയത്ാൽ പാപം
ഉ�ാകു�താണ.്

ഇ�െ�േലാക�വ്��ികൾമ�രരംഗ�ാണ.്
ൈദവെ�അടി�ാനപരമായി മറ�തുെകാ�ും,
ൈദവ�ിെ�േപരിൽകപടേവഷമാടു�വ�ത�സത്

മതേനതൃത��ൾ�ൈ്ദവെമെ��ും ശാസ�്തംഎെ��ും
ഒെ�അറിയാെത േപായതുെകാ�ുസംഭവി� ഒരു

പിഴവാണത.്

കു�ികള�െട വിദ�ാഭ�ാസ കാര��ളിൽ മ�രം നട�ു�
മാതാപിതാ�ള�ം, വിദ�ാലയ�ള�ം, ഭരണകൂടവും
�ശ�ിേ��തായ ചില കാര��ൾ പറയാം :‐ സമൂഹ�ിെല
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ചിലെരേയാ അേനകെരേയാ ഭാഗ�ം കുറ�വരായും

ത�േള�ാൾ ബു�ി കുറ�വരായും ഒരു ചിലെര
മ�ബു�ികളായും മന�ിലാ�ുേ�ാൾ, അ�രം

വിേവചന�െള മ�ര�ിനും പരിഹാസ�ിനും
അവ�യ�്ും ഉപേയാഗെ�ടു�ി�ൂടാ.

ഉദാഹരണമായി�,് ശാസ�്ത വിഷയ�ളിൽ ഗേവഷണം
നട�ുവാനു� ബു�ിശ�ികെള ഒരു കു�ി�ും, ആശാരി
�ണിയിലു� വാസന മെ�ാരു കു�ി�ും, കൃഷിവാസന
മൂ�ാമെതാരു കു�ി�ും, എ�ി�െന നൽകുേ�ാൾ, അവരിൽ
േകമനായി� ശ്ാസ�്ത�െന കരുതു� ഇ�െ� രീതികൾ

തീർ�ും െത�ാണ.് എ�ാ െതാഴിലുകള�ം െച�ാൻ സമൂഹ�ിൽ
ആള��ാവണം. അെ��ിൽ ജന�െള�ാം വളെരയധികം
വിഷമി�ു�താണ;് സമൂഹ ജീവിതം സത്ംഭി�ു�താണ;്
സാ��മ�ാെത വരു�താണ.് സമൂഹ ജീവിതെ�
സു�രമാ�ാനായി� മ്ഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം െതാഴിൽ അഭിരുചി

ഉൾെ�െടയു� ജ�ഗുണ�െള മഹാഭരി�ുേ�ാൾ, അത്
തിരി�റിയാൻ കഴിയാ�ത ൈ്ദവീകത കുറയു�തു െകാ�ാണ.്
അഹംഭാവ�ള�ം പാപ�ള�ം കുറയ�്ാൻ പരി�ശമി�ുക. ആവക
കാര��ൾ മഹാ�ഗ��ിെല െതാഴിലുകെള��ിയു�

അ��ായ�ളിൽ വിശദീകരി�ി���.് ഇ�െ� ശാസ�്ത�ൻ
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരംഅടു� ജ��ിൽ മ�ബു�ിയായി
ജനിേ��ാം ! മറി��ം ! ബു�ിശ�ി‐വ�ത�ാസ�ൾ
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെ� ഭാഗം മാ�തമാണ.് �സഷട്ാവും
ര�ിതാവുമായ ൈദവം മഹാനീതി നട�ാ�ുവാനായി
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെല മഹാപുനർ��സി�ാ�ം
�പകാരം മഹാനി�യി�ു�തും മഹാനിർ�ഹി�ു�തുമായ
ഗുണ�ളാണവ. സൃഷട്ിപരമായ വിധി,�ിതിപരമായ വിധി
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എ�ിവയുമായും അവ ബ�െ��ിരി�ു�ു. മ�ബു�ിെയ�്
ഒരാെള പരിഹാസേ�ാെടേയാ അവ�േയാെടേയാ വിളി�ാൽ
മ�ബു�ിയായി സൃഷട്ി�ൈദവെ�യാണ പ്രിഹസി�ു�ത.്
വാ�ുകൾഉപേയാഗി�ു�തും ജാ�ഗതേയാെട േവണം.

*വിദ�ാർ�ികൾ� മ്ാർ�ിടു�തും േ�ഗഡ്
നി�യി�ു�തുെമ�ാം െത�ാണ.്*സൃഷട്ിപരമായവിധി

�പകാരംൈദവംകു�ികളിൽ�ാപി�ു�
ജ�ഗുണ�െളയുംൈദവ�ിെ� �പവർ�നെ�യും
അവഗണി���രീതികെളമാതാപിതാ�ള�ംഅ��ാപകരും

ഭരണകൂടവും പുലർ�ി�ൂടാ.പുലർ�ിയാലും,
മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം മാ�തേമകാര��ൾ
ഉരു�ിരിയുകയു��. *ഉദാഹരണ�ിന വ്�ീൽ‐
വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽലഭി� മാർ�ുമായി ഗാ�ിയുെട
ജീവിത�ിന വ്ലിയബ�മി�.ഈയു�വന �്പീഡി�ഗി
വിദ�ാഭ�ാസ�ിലൂെട ലഭി�അറിവ ത്ു�മാണ.്
മഹാ�ഗ��ിെ�മൂ�ാം ഭാഗ�ിൽ

വിവരി�ി���തുേപാെല, മഹാേദവിഈയു�വനിേല�്
മ��ാവതാരെ��പേവശി�ി�തും,ഈയു�വെ�നാവിൽ
അ�ര�ബ�ംകൂടിയായ *ഓം* മഹാ‐കുറി�തും,ഓംകാരം

മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയതും േപാെലയു�
മഹാകാര��ൾ�അ്��ാപകരുെടേയാ

ഭരണാധികാരികള�െടേയാ മാർ�ുകള�മാേയാ
േ�ഗഡുകള�മാേയാബ�മി�.യാെതാരു െത��കള�മി�ാെത
േ�ഗഡുകൾനി�യി�ാനും മാർ�ിടാനും മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിനു മാ�തേമകഴിയൂഎ�ും �സഷട്ാവ എ്�

നിലയ�്ും ര�കൻഎ�നിലയ�്ും മഹാ‐അവകാശവും
മഹാ‐അധികാരവുംൈദവ�ിനു മാ�തേമ ഉ��എ�ും
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അറിയണം.*വിദ�ാഭ�ാസെ�ബ�െ�ടു�ിെ�ാ�്
ഭൂമിയിെല�ുമു�വിജയം‐േതാൽവിസ��ദായ�ള�ം,
ബിരുദ�ള�ം, െതാഴിൽ മികവിെ� േപരിൽവ��ികെള

ആദരി�ു�തിന�്ാപന�ള�ം ഭരണകൂട�ള�ംനൽകു�
ബിരുദ�ള�ംഒെ�അധമമാണ എ്�ർ�ം.

ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�ബിരുദ�ൾേ�ാ,ബിരുദം േനടു�
വിദ�ാർ�ികൾേ�ാ,ബിരുദം നൽകു�വ��ികൾേ�ാ,
യാെതാരി�ലും തു��ത ഉ�ാവിെ�� മ്ഹാ�ഗ��ിെല

സത�ം ശിവംസു�രംഎ�ഭാഗം പഠി�ുേ�ാൾ
മന�ിലാകു�താണ.്ബി.എ.,ബി.എസ.്സി.,ഡിേ�ാമ,

എം.എ.,എം.േകാം.,ബി.എഡ.്,എം.ബി.എ.,ബി.െടക.്,സി.എ.,
പി.എ�.്ഡി.,എം.ബി.ബി.എസ.്,എം.ഡി.,തുട�ിയ
ബിരുദ�ള�ംബിരുദാന�രബിരുദ�ള�ം, േഡാകട്േറ�,്
പ��ശീ,പ�ഭൂഷൺ,പ�വിഭൂഷൺ, ഭാരതര�ം,
�ാനപീഠം,ഓസ�്ാർ,തുട�ിയവയുംൈദവീകമ�
എ�ാണഅ്റിയി�ത.് പ��ശീ,പ�ഭൂഷൺ,

പ�വിഭൂഷൺ,എ�ി�െനതാമര��വുമായിബ�െ��
നീച‐ബഹുമതികള�െടകാര��ിൽകുത���ളിലൂെട
ൈദവമാകാൻ �ശമി� ‐പിശാചു�ള�െട രാജാെവേ�ാണം
അധഃപതി�‐നാരായണെ� �പവർ�ന�ൾഉെ��തും
വസത്ുതയാണ.് ഭരണാധികാരികള�ം മ��ം നൽകു�

ബഹുമതികെളസ�ീകരി� േ്കമരായി കഴിയു�വേര�ാൾ
വളെരയധികം േ�ശഷഠ്രായഅേനകർസാധാരണ�ാരായി�്

സമൂഹ�ിൽജീവി�ു�തിെന��ി
മഹാനീതിശാസ�്ത�ിലൂെട പഠി�ുേ�ാൾ മാനുഷിക‐
ബഹുമതികള�െടതു�ത�ം േബാ��മാകു�താണ.്

മഹാ�പപ��ിൽമൂ��മു� ഒരുബിരുദം മാ�തേമ ഉ��.
ഓം.ൈദവംതെ�ഏകദാസനും,ജീവികള�െടെയ�ാം
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പിതാവുമായപരമശിവനിലൂെട, മനുഷ�െ� 90 മുതൽ 95
വെരയു�ജ��ളിെലാ�ിൽഓേരാരു�രുെടയും നാവിൽ
*ഓം*കുറി�ുേ�ാൾ, മഹാ�പപ��ിെ�മഹാശാസ�്തം
മുഴുവൻ മനുഷ�ൻ �ഗഹി�ു�ു.ഏവർ�ും തു���ാനം

പകർ�ുനൽകു�ഏകമഹാബിരുദമാണത.്

വിജയം‐േതാൽവി സ��ദായ�ള�ം,ബിരുദ‐സ��ദായ�ള�ം,
മനുഷ�രിൽ ഉ�നീച��െള സൃഷട്ി�ു�താണ,് ഇ�്
അതു സംഭവി�ിരി�ുകയാണ.് ഉയർ� വിദ�ാഭ�ാസം
േനടാ� എ�തേയാ േപർ രാഷ�്ട�ളിെല
മുഖ�ഭരണാധികാരികള�ം, ശാസ�്ത��ാരും ഒെ�
ആയിരി�ു�ു എ�തിൽ നി�ുതെ� ഇ�െ�
ഭൂമിയിെല�ുമു� വിദ�ാഭ�ാസ സ��ദായ�െളയും,
െതാഴിലുകെളയും, െതാഴിൽ നിയമന രീതികെളയും
സ�ൂർ�മായും അഴി�� പണിേയ�തു�് എ�ു
സുവ��മാകു�ു�.് സൃഷട്ിപരവും �ിതിപരവുമായ
വിധികൾ �പകാരം കു�ികളിൽ വികസി�ു�
സാമർ���െള തിരി�റിയാൻ കഴിയു� അ��ാപകരും
മാതാപിതാ�ള�ം ഉ�ാകണം. കു�ികള�െട പഠന
കാര��െളയും െതാഴിൽ കാര��െളയും ശാസ�്തീയമായി
നയി�ുക മാ�തേമ േവ�ൂ. െതാഴിലുകൾ: ശുചിത�ം എ�
അ��ായ�ിൽകൂടുതൽവിശദീകരണമു�.്

െതാഴിലുകെള��ിയു� അ��ായം പഠി�ുേ�ാൾ,
*െതാഴിൽ പരമായു� മ�ര�ള�ം ധർ�ശാസ�്തപരമ�*
എ�ു െവളിവാകു�താണ.് ഉദാഹരണം:‐ *നാ�ിെലസർ�ാർ
ആഫീസിൽ ഉൾെ�െട ഏെതാരു കാര�ാലയ�ിലും ഒരു
ഗുമസത് േജാലിേ�ാ, െടകന്ി�ൽ േജാലിേ�ാ,
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അ�ർേ�ശീയ കാര��െള മുഴുവൻ േചാദ�ാവലിയാ�ു�
പരീ�ാ മ�ര�െള നട�ു� ഇ�െ� രീതികൾ
അതിനീചമാണ.് അ�ം വിദ�ാഭ�ാസമു� ഒരാൾ� ഏ്താനും
ദിവസ�ൾ െകാ�് നെ�ാരു ഗുമസത്നാവാൻ
കഴിയുെമ�താണ് വാസത്വം.* ശാസ�്തപരമ�ാ�
േവതന�ള�ം ആനുകൂല��ള�ം നലക്ിേ�ാരു�തു
െകാ�ാണ്സർ�ാർ േജാലി�ായി�്ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ
ഉ�ാഹി�ു�െത�ും, അ�രം േജാലികൾ െച�ാനും
ഭരണകൂടെ� െമ�െ�ടു�ുവാനുമു� ഉ�ാഹമ�
അെത�ും വ��മാണ.് *ശാസ�്തപരമ�ാ�െതാഴിലുകള�ം,
ശാസ�്തപരമ�ാ� േവതന�ള�ം അവസാനി�ി�ുേ�ാൾ
ശാസ�്തപരമ�ാ� ഇ�െ� െതാഴിൽ പരീ�കള�ം
അവസാനി�ു�താണ.് ൈദവ‐വി�വേ�ാെട
സാ��മാകു�താണ.്* ഒരു മണി�ൂേറാ ഒരു ദിവസേമാ ഒരു
ഉേദ�ാഗാർ�ിെയ െ�ാ� ഒ്രു െതാഴിൽ െച�ി�ുേ�ാൾ,
അയാെള പണി�ു പ��േമാ എ�റിയാം. ന�ായി� വ്ാഹനം
ഓടി�ു�യാെള ൈ�ഡവറായി നിയമി�ുക എ�തിനു
പകരം അ�ർേ�ശീയ േചാദ�ാവലിേയാെട മ�രപരീ�
നട�ു�വരും, അതിെന അനുകൂലി�ു�
ഭരണാധികാരികള�ം േകാടതികള�ം ഉൾെ�� സംവിധാനമാണ്
ബു�ിപരമായി മ�ാവ�യിലു�ത.്

വിേനാദ�ളിലും മ�രം പാടി� തെ�. െതാഴിലുകൾ :
വിേനാദം എ� മഹാ�ഗ��ിെല അ��ായ�ിൽ
ധർ�ശാസ�്തപരമായി� *്'ന�തും േമാശവും'* എ�ി�െന
വിേനാദ�െള തരംതിരി�ു�ു�.് സ�കാര�മായ
വിേനാദ�െള പരസ�മാ�ുേ�ാൾ ധർ�ശാസ�്ത�ിന്
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കള�മു�ാകു�താണ.് സിനിമകളിെലയും മ��ം നൃ�ം,
റിയാലി�ി േഷാകൾ എ�ിവ ഉദാഹരണം. *മ�ര�ളിൽ
വിജയി�ാ�വർ�ും സഹായികൾ�ും േവദനയും
അസൂയയും പകയും മ��ം ഉ�ാകുവാൻ മ�രം
ഇടയാ�ു�ുെവ�ിൽ, അതിനു കാരണമായ ഒ�ിെന
വിേനാദം എ�ു വിളി�ു�ത് ൈദവീകമ�.*
മഹാ�പപ�െ� ഒരു വീടായും, ൈദവെ�
മാതാപിതാ�ളായും കണ�ാ�ിയാൽ, വീ�ിലു�
കു�ു�ളിൽ ചിലർ ജയി�� സേ�ാഷി�ുകയും, മ��
ചിലർ േതാ�� വിഷമി�ുകയും െചയത്ാൽ,
മാതാപിതാ�ൾ� ആ്ന�ി�ാനാകുേമാ എ� രീതിയിൽ
കാര��െളഉൾെ�ാ�ണം.

ഇ�ു നട�ിേ�ാരു� മ�ര�ളിൽ ഏ�വും അധമം
ഏെത�ുകൂടി േനാ�ാം. സ�്തീകൾ വസ�്തം ഏെറ�ുെറ
മുഴുവനായും ഉേപ�ി��െകാ�ു നട�ു� *സൗ�ര�
മ�ര�ളാണ*് ഏ�വും അധമമായ മ�രം. ൈദവമാണ്
ഏെതാരാൾ�ും അടി�ാനപരമായ സൗ�ര�ം നൽകു�ത്
എ�തു മന�ിലാ�ാൻ �പേത�കപാഠ�െളാ�ും േവ�തി�.
അ�ത ലളിതമായി മന�ിലാ�ാവു� പാഠമാണത.്
അ�െനയിരിെ� പരസ�മായി�് വസ�്തേ�ാെടേയാ,
വസ�്തമി�ാെതേയാ, വസ�്തമുടു�തായി േതാ�ി�ിേ�ാ
നട�ു�ഏെതാരു സൗ�ര�മ�രവും ഏ�വും അധമമാണ.്
ത�ള�െട െപൺമ�ൾ തുണിയുടു�ാെത ശരീര�പദർശനം
നട�ു�തും മ�രി�്സ�ാന�ള�ം എേ�ാ ചില
(ദുഷ)്�ീർ�ികള�ം േനടു�തും അഭിമാനകരമായി�,്
മാതാപിതാ�ള�ം, ഇ�� ഉൾെ�െടയു� അേനകം
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രാജ��ളിെല വലിെയാരു വിഭാഗം ജന�ള�ം കൂടി
കണ�ാ�ുേ�ാൾ,ൈപശാചിക ശ�ികൾഏ�വുംഅധമ
‐പരിധികേളാെട വലുതായിരി�ു�ു എ�ുകൂടിയാണ്
അർ�ം. സാമൂഹ� അധഃപതനം മൂർ�ി�ുേ�ാൾ, ധർ�
സം�ാപന�ിനായി� ൈ്ദവീക നടപടികൾ ഉടനു�ാകും
എെ�ാരു സൂചനയും അതു നൽകു�ു�.് ഇ��യുെട
േ�ശഷഠ്തെയ എടു�ു പറയുവാനു� കാരണം
മഹാ�ഗ��ിെല ര�ാം ഭാഗ�ിലു�.് അ�ാനികളായ
സ�്തീകെള അധമ കാര��ളിേല�് നയി�വരായ
ഭരണാധികാരികള�ം കുടുംബാംഗ�ള�ം ഉൾെ�െടയു�വർ
തീർ�യായും മ�രി� സ�്തീകേള�ാൾ കൂടുതൽ പാപം
േനടിെയ�ുവരാം. െസകസ്ിെല സ�കാര�തയും, ശാസ�്ത
വികസന�ിന് മനുഷ�രിെല �പേത�കമായ
കാമവ�വ�ിതിയുെട നിർ��വും, മുൻ അ��ായ�ിലും
മനുഷ�രിെലയും മ��� ജീവികളിെലയും കാമകാര��ളിെല
വ�ത�ാസ�ൾ  എ� അ��ായ�ിലും വിശദീകരി�ിരു�ു.
സൗ�ര�ം കുറ��മാ�തവും ശരാശരി ബു�ിശ�ികള�മു�
സ�്തീകൾ േമ�ടി കാര��േളാട െ്പെ��ു േയാജി�ു�താണ.്
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം എ�ാ മനുഷ�ർ�ും 50
പുരുഷജ��ൾ, 50 സ�്തീ ജ��ൾ എ�ിവയുെ��ും,
സ�്തീജ��ളിൽ സൗ�ര�മി�ാ� ജ�വും എ�ാവർ�ും
ഉെ��തും, ജീവിത�ിെ� അർ��ള�ം,
മന�ിലാ�ിയാൽ മ�ര�െള ഒഴിവാ�ണെമ�ു

വാദി�ു�താണ.്
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സുഖ‐ഉപകരണം േനടു�ലാഘവേ�ാെട *സ�്തീെയ
മ�ര‐സ�ാനമായി രാമായണ�ിലും

മഹാഭാരത�ിലും,വിഷാണു*എ�നാരാണൻ
*അവതരി�ി�ി���തിെനശരിെയ�്

കരുതിേ�ാകരുത.്*ൈദവീകമ�ാ�നടപടിആണത.്
പിശാചു�ള�െട രാജാെവേ�ാണം നാരായണൻഎ�

േദവതഅധഃപതി�തു െകാ�ാണ *്സീതെയയും
�ദൗപദിെയയും ഒെ�മ�രസ�ാനമായും േമാഹ‐
വസത്ു�ളായുംഅവതരി�ി��െകാ�ു�ഏ�വും
അധമമായ മ�ര�ൾഉ�ായെത�*് ഭീകരവാദവും
മത�ള�ംഎ�മഹാ�ഗ��ിെലഅ��ായ�ിൽ
വ��മാ�ിയിരു�ു. (രാമാവതാര�ിൽപാപം

വർ�ി�ുകയാണ യ്ഥാർ��ിൽസംഭവി�ത.് രാമേന�ാൾ
േ�ശഷഠ്നായഹനുമാെന ദാസനാ�ിയതും, ഒളിയ�ിലൂെടബാലിെയ
വധി�തും,ബഹുേ�ശഷഠ്യായസീതേയാട െ്കാടിയഅപരാധ�ൾ
െചയത്തും, മനുഷ�സമൂഹ�ിനും മ�ിെ�നിയമ�ൾ�ും േവ�ി
നിലെകാ���തിനു പകരം രാജവംശ�ിെ�പഴയകാലഅധമ
ആചാര�ൾ�ുംഅധമ‐പാര�ര�സ��ദായ�ൾ�ും േവ�ി
നിലെകാ�തും,സ��ംഅധമആവശ��െള നിറേവ�ാൻ
ല�മ്ണെനനിർ��ി�തും,വനവാസ�ാല�ര്ാമെ�
െമതിയടികെള രാജസിംഹാസന�ിൽ �പതിഷഠ്ി�ാനും

പൂജി�ാനും ഭരതെനഅനുവദി�തും, മരി��േപായപിതൃ�ൾ�ു
േവ�ിബലി കർ��ൾഅനുഷഠ്ി�തും വി�ഗഹ‐*പൂജ*
നട�ിയതുെമാെ� െകാടിയ പാപ�ളാണ.്പാപജ�മായി

പരിണമി� രാമാവതാരം മരണേ�ാെട മൂലേദവതയിേല�ു മട�ി.
പിെ� രാമനി�. രാമേ��ത�ള�െടയുംരാമപൂജകള�െടയും േപരിൽ
മുഖ�മായശി�കെളഏ��വാ�ിയത '്രാമെന�ും വിളി�ാവു�

രാമെ� മൂലേദവതതെ�യാണ.്'
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*(5.4).* വ��ിസ�ാത���വും നീതിശാസ�്തവും :
സ�്തീ‐പുരുഷസമത�ം. (അ��ായം 32 ഭാഗികം മാ�തം).

സ�്തീയ�് സ്മസ�ാത���ം എ�ു വാദി�ു�വർ,ൈദവെ�
മറ�ിരി�ു�ു, ൈദവീകനീതി എെ��് അറിയാൻ
ആ�ഗഹി�ാ�വേരാഅേന�ഷി�ാ�വേരാആയിരി�ു�ു.

സ�്തീെയ പുരുഷെ� യജമാനയായി�ാണ്ൈദവം
മഹാഉയർ�ിയി���ത,്സമമായിേ�ാ താെഴയായിേ�ാ അ�.ൈദവ‐
വി�വേ�ാെട ഉടൻ ഭൂമിയിെല�ും *ജീവിത�ിൽ സ�്തീയുെട
ദാസനായി പുരുഷൻ മാറു� മഹാഅവ�* ഉ�ാകു�തുമാണ.്
അ�നയിരിെ� സ�്തീ‐പുരുഷ സമത� വാദ�ൾ,
ശാസ�്ത�ളറിയാെത പുല�ു� വാഗേ്ധാരണികള�ം
േഭാഷ��ള�ം മാ�തമാണ.് *(2)*‐ൽ വിശദമാ�ിയിരു�ു.
അ�ം ആവർ�ി�ു�ു. മാനുഷിക‐ജ�ഗുണ�ളിൽ
ആദ�േ�താണ സ്�്തീ‐പുരുഷ വ�ത�ാസെമ�ും, അവയിൽ നീതി
നട�ാ�ാൻ മാനുഷിക ഭരണസ��ദായ�ൾ� ക്ഴിയി�/കഴിവി�
എ�ുമറിയണം. മനുഷ�രുെട കാര��ിൽ, *സ�്തീയ�് സ്ൃഷട്ിയിൽ
ൈദവം ചില �പേത�കഅവകാശ�ൾ നൽകിയിരി�ു�തിെന* ��ി
ഇനി കുറി�ാം. മഹാശ�ിയായ ൈദവം *സ�്തീെയ
സൃഷട്ിയുെട സ�ൂർ� അധികാരിയാ�ിരി�ുകയാണ.്
സ�്തീയ�്് 100%. പുരുഷന് 0 %.* ... ശാസ�്ത

വികസനേ�ാെട, പുരുഷബീജമി�ാെതയും �ഭൂണം
സൃഷട്ി�െ�ടുെമ�് വ��മാകുേ�ാഴും, ഗർഭവും
�പസവവും സ�്തീയുെട സ��മാണ.് തെ� ശരീരം സ�ീകരി�ു�
ഭ�ണ�ിെ� ഓഹരി സ�്തീയുെട ശരീരാവയവ�ളിലൂെട
കു�ിന ന്ൽകെ�ടുകയാണ.് പുരുഷന അ്േ�ാഴും �ാനമി�.
�പസവി�� കഴിയുേ�ാൾ മുലയൂ���തും സ�്തീയാണ.് പുരുഷന്
അേ�ാഴും�ാനമി�. കു�ിെന പരിചരി�ു�തിലും മുഖ�പ�്
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സ�്തീയ�്ാണ.് പുരുഷന് ഒരു കു�ിയുെട േമൽ
അവകാശമു�ാകു�ത പ്ുരുഷൻ സ�്തീേയാടും കു�ിേയാടും
ധർ�ശാസ�്ത പരമായി� �്പവർ�ി�ുേ�ാഴാണ,് അവെര
യേഥാചിതം പരിചരി�ുേ�ാൾ മാ�തമാണ.് ഭാവി

തലമുറെയ�ൂടി സംര�ി�ു� സ�്തീയുെട ദാസനായി� പ്ുരുഷൻ
വർ�ിേ��തു�.് ഏ�വും ന�ായി സ�്തീെയ പരിചരി�ു�
പുരുഷന ക്ു�ിയുെട േമല 3്0% മാ�തമാണ ശ്�ിശാസ�്തമനുസരി�്
അവകാശമു�ാവുക. ..പുരുഷ�ാർ� യ്ാെതാരു അവകാശ�ള�ം
സൃഷട്ികാര��ിൽ ൈദവം നൽകു�ി�ാെയ�ത് വ��മായ
ഉേ�ശേ�ാെടയാണ.് തെ� ശു�വൃ�ി െകാ�് പുരുഷൻ
കു�ികള�െട േമൽ അവകാശം സ�ാദി�ണെമ�ാണ്
ധർ�ശാസ�്തം.

ഭാര�യിൽ മാ�തം കാമാന�ം ആ�ഗഹി�ു� അവ�യിേല�്
പുരുഷെന നയി�ുക കൂടിയാണത.് സമൂഹ�ിെല വ��ികള�െട
ജീവിതം മംഗളമാകുവാൻഅതാവശ�മാണ.് പകരം പരസ�്തീകെളയും
പരപുരുഷ�ാെരയും ആ�ഗഹി�ുകയും �പാപി�ുകയുെമാെ�
െച��� അവ� വ��ികൾ�് ഉ�ായാൽ മ���
ജീവികള�േടതിൽ നി�ും വ�ത�സത്മായ സദാചാര ശാസ�്തെ�
ൈദവം മഹാആവിഷ�്രി�തിെ�യും മനുഷ�െ� സൃഷട്ി
വ�ത�ാസെ�ടു�ിയതിെ�യും ഉേ�ശം പാളിേ�ാകു�താണ.്
(ഇ�െ�സമൂഹ�ിൽവളെരയധികം പാളി�സംഭവി��കഴി�ു.).

സ�്തീയുെട സ�തമി�ാെത പുരുഷൻ സ�്തീെയ �പാപി�ാലും സ�്തീ
ഗർഭവതിയാെയ�ു വരും; ൈലംഗികബ�മി�ാെത
പുരുഷബീജ�െള �പേവശി�ി��ം, കൂടാെത േ�ാണി�ിലൂെടയും
മ��ം സ�്തീയ�് ഗ്ർഭവതിയാവാനും �പസവി�ാനും കഴിെ��ു
വരും; എ�െത�ാം �സഷട്ാവ്ൈദവമാെണ�്സ�്തീെയയും
സമൂഹെ�യും ഓർ�ി�ി�ു�ു�.് മുൻ അ��ായ�ിൽ
വ��മാ�ിയതുേപാെല �ഭൂണ�ിന ക്ാരണമാകു� അ�െ�
സ�്തീയിൽ സൃഷട്ി�ു�ത്സ�്തീയ� എ�തും, സ�്തീയുെട
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ശരീര�ിൽ �ഭൂണം സൃഷട്ി�െ�ടുേ�ാഴും വളരുേ�ാഴുമു�
�പവർ�ന�ള�ം സ�്തീയുെട നിയ��ണ�ില�എ�തും �സഷട്ാവ്

ൈദവമാെണ�്വ��മാ�ു�ു�.് എ�ാൽ കു�ിെന
�പസവി�ു�ത് അഥവാ സൃഷട്ി നട�ു�ത്
സ�്തീയിലൂെട ആകയാൽ ൈദവം സ�്തീെയ
ആ�ശയി�ു�തു േപാെലയു� ഒരവ�
ഉ�ാ�െ�ടു�ു� ;് *സ�്തീെയ ഉയർ�ുവാൻ ൈദവം
തെ� മഹാആവിഷ�്രി�ി��� മഹാപ�തിയാണത,്*
മഹാശാസ�്തെ� ആവിധ�ിൽ മഹാആവിഷ�്രി�ി���ത്
ൈദവം തെ�യാണ.് ൈദവ�ിന് ആ�ശയം േവ�തെ�.
സൃഷട്ിയുെട മഹാഅധികാരി ൈദവമാെണ�ിലും സ�്തീേയാട്
�പേത�ക വാ�ല�ം കാ�ിെ�ാ�് സ�്തീെയ
അധികാരിയാ�ിയിരി�ുകയാണ.് സൃഷട്ിയുമായി ബ�െ��
േമ�ടി അധികാരം സ�്തീയ�് ൈ്ദവം നൽകിയിെ��ിൽ സ�്തീയുെട
�ാനവുംപുരുഷെനേ�ാെല മെ�ാരുപൂജ�മാകു�താണ.്

സ�്തീെയയും കു�ിെനയും പുരുഷൻ പരിചരി�ിെ��ിൽ ഗർഭം
ഉേപ�ി�ുവാനും,അേതേപാെല കഷട്�ള�ം നഷട്�ള�ം സഹി�്
തെ� ഗർഭം നിലനിർ�ുവാനും ൈദവം സ�്തീയ�് സ്�ൂർ�
അധികാരം നൽകിയി���.് പുരുഷേനാ സമൂഹ ഭരണകൂട�ിേനാ
അ�രം വ��ിസ�ാത���‐ കാര��ളിൽ ൈകകട�ാൻ
അവകാശമി�.നിരാലംബയായസ�്തീയ�് ഏ്തു മാർ��ിലൂെടയും
ഗർഭം നിലനിർ�ുവാനും കു�ിെന വളർ�ുവാനും
അധികാരമുെ��ു പറയുേ�ാൾ കാമാന�ം ആ�ഗഹി�ു�
പുരുഷ�ാേരാട മ്ുൻകൂ�ി േവതനം അറിയി��ം വാ�ിെ�ാ�ും
െച��� കാമേസവനം എ� േവശ�ാവൃ�ിയും ഉൾെ�ടു�താണ.്
സ�്തീയ�്് തെ� ശരീരഭാഗ�െള കാമപരമായി
�പദർശി�ി�ാെതയും, പരസ�മായ�ാെതയും, കാമേസവനം
സ�കാര�തേയാെട നട�ുവാനും കാ�ിൽ േപാകാെത നാ�ിൽതെ�
ജീവി�ുവാനും ധർ�ശാസ�്തം അനുവദി�ു�ു എ�ാണർ�ം.
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നിരാലംബയായ സ�്തീെയ സംര�ി�ു�തിൽ സമൂഹവും
ഭരണകൂടവും പരാജയെ�ടുേ�ാൾ മാ�തമാണ് േമ�റ�
കാമേസവന‐വൃ�ി സ�്തീ െചേ��ി വരു�ത് എ�ത്
സമൂഹ�ിെല വ��ികെളയും ഭരണകൂടെ�യുമാണ്
ല�ി�ി�ു�ത.് *നിരാലംബരായ സ�്തീകൾ കാമേസവന�ിന്
ത�ാറാവു� നാ�ിൽ ഭരണാധികാരികൾ /ന�ായാധിപ�ാർ  ഉെ��ു
പറയു�തൈ്ദവീകമ�.*അവെര ഭരണാധികാരിഎ�ു വിളി��കൂടാ.
*ഭരണാധികാരികള�െട ഭരണപരമായ വീഴച്െകാ� സ്�്തീയ�്്
നീചമാർ�ം സ�ീകരിേ��ി വ�തിനാൽ ഭരണാധികാരിെയ
കൂ�ിെ�ാടു��കാരൻ എ�ുതെ�യാണ് വിളിേ��ത.്
ഭൂമിയിൽ ഇ�ു� ജഡജ്ിമാർ ഉൾെ�െടയു�
ഭരണാധികാരികെള�ാം �പസത്ുത അപരനാമ�ിന്
അർഹരാണ.്* നിരാലംബരായ സ�്തീകൾ മ���വർ� വ്ലിയ

ശ��മു�ാ�ാെത കാമകാര��ളിെല സ�കാര�ത സൂ�ി�്
കാമേസവനം നട�ി ജീവി�ുേ�ാൾ, അവെരയും
ഇടപാടുകാെരയും പീഢി�ി�ുവാൻ ഇ�െ� ഭരണകൂട�ൾ
ത�ാറാവു�ത ധ്ർ�ശാസ�്തപരമ� എ�ുമർ�ം. സിനിമകള�ം
െടലിവിഷനും ഇ�ർെന��ം മ�് മാധ�മ�ള�െമാെ� യാണ്
യഥാർ��ിൽ കടു�‐അധമ�ളായിരി�ു�ത.് അവയിെല
�പവർ�കരും അവെയ അനുവദി�ിരി�ു� ഭരണകൂടവുമാണ്
ഏ�വും വലിയ കാമപരമായ‐അധമർ. ധർ�ശാസ�്ത പരമായി�്
മുഖ�മായി ഭരിേ��തും തിരുേ��തും ഭരണകൂട�ിൽ
�പവർ�ി�ു�വർ ഉൾെ�െടയു� േമ�ടി അധമെരയാണ.് സ�്തീ
കാമാന��ിനായി കാമേസവന�ിന ത്�ാറാവുേ�ാൾ അതിെ�
ഭാഷ�ം മാറു�താണ,് അ�െന വരുേ�ാൾ , െത�� തിരു�ുവാൻ
സ�്തീ സ�േമധയാ ത�ാറാവുകേയാ, അ�ാ�പ�ം, കാ�ിേല�ു
േപാവുകേയാ േവണം. *ജ�ു‐കാമവ�വ�ിതി കാ�ിലാകാം, നാ�ിൽ
പാടി�.* അേതസമയം, സ�്തീ സ�േമധയാ കാ�ിൽ േപാകാൻ
ത�ാറായിെ��ിൽ മഹാഉചിതമായി മഹാഭരണാധികാരിയായ ൈദവം

ഇടെപടു�താണ എ്��ാെത *നാ�ിെല മനുഷ�‐ഭരണകൂടേമാ,
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നാ��കാേരാത�ൾ�ു േതാ�ുേ�ാെല നീതി നട�ാൻപാടി�.*

പരസ�്തീ‐പുരുഷ ഗമന�ൾ അസാ��മാകു�േതാെടയും,
വ��ികൾ സ�യം ദുരാചാര�െള െവറു�ു�േതാെടയും, െസകസ്‐്
േകാ�പായ�ള�ംഅസത്മി�ു�താണ.്

ൈദവദ�മായ സൗ�ര��ിൽ സ�്തീകൾ മ�രി�ു�ത്
ഉൾെ�െടയു� മ�രേകാ�പായ�ള�ം അശാസ�്തീയമായ
സൗ�ര�വർ�ന സ��ദായ�ള�ം അവസാനി�ു�താണ.്
ഭർ�ാവ ഒ്ഴിെകയു�വർ� ത്�ൾ അ�െയേ�ാെലയാവണം
എ� രീതിയിൽ വസ�്തധാരണം ഉൾെ�െടയു� കാര��ളിൽ
�ശ�ി�ുവാനും ശരീരെ� �പദർശന വസത്ുവാ�ാെത
സൂ�ി�ുവാനും സ�്തീയ�്് ഉ�രവാദി�മു�.് എ�ാൽ
ശരീര�ിെ� സ�കാര�ത കാ�ാെത ധർ�ശാസ�്തം െത�ി��
ജീവി�ു� സ�്തീകെള ശി�ി�ുവാൻ ഭർ�ാവ്ഉൾെ�െട
യാെതാരു വ��ികെളയും സമൂഹെ�യും/ഭരണകൂടെ�യും
ധർ�ശാസ�്തം അനുവദി�ു�ി�. യഥാർ�മായും
െത��െചയത്വർ�്കന� ശി� മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം

ൈദവം േനരി�� നലക്ു�താണ.് പുരുഷ�ാർ കെ�റിയാൻ
നടേ�െ��ും സാരം. ഇ�െ� പുരുഷൻ നാളെ�/അടു�
ജ��ിെല സ�്തീയാവാം എ�തും ഓർ�ാവു�താണ.് ദാ�ത�
ജീവിത�ിൽ  ധർ�ശാസ�്തം െത�ി�� ജീവി�ു� പുരുഷേനാട്

എ�െന െപരുമാറണെമ�തും സ�്തീ നി�യി�ുക, സ�്തീയും
കു�ികള�ം കൂടി നി�യി�ുക, സ�്തീയ�് ഉ്പേദശേമാ സഹായേമാ
ആവശ�മുെ��ിൽ ഭരണകൂടം സഹായി�ുക എ�ി�െനയാണ്
ധർ�ശാസ�്തം.

സ�്തീെയ ൈലംഗികമായി പീഢി�ി�ു� പുരുഷെ�/
പുരുഷ�ാരുെട േമൽ നീതി ന�ായം വിധി�ുവാൻ േകാടിതികൾ�ും
ഭരണകൂട�ിനുമ� അവകാശവും അധികാരവും, മറി� (്എേ�ാഴും)
പീഢി�ി�െ�� സ�്തീയ�്ു തെ�യാണ് ; പീഢി�ി�



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 989

പുരുഷെന/പുരുഷ�ാെര വധി�ുവാൻ േപാലുമു�
തീരുമാനം പീഢി�ി�െ�� സ�്തീ തനിേ�ാ ബ�ുജന�ള�െട
ഉപേദശ�േളാെടേയാ സ�ീകരി�ു�താണ.് സ�്തീയ�്്
ശാസ�്തീയമായ ഉപേദശം ആവശ�മുെ��ിൽ നൽകുക,
കു�വാളിെയ പിടി��െക�ി സ�്തീയുെട മു�ിൽ ഹാജരാ�ുക, ശി�
വിധി�ാനും നട�ാ�ാനും സ�്തീെയ ധർ�ശാസ�്തപരമായി
സഹായി�ുക, സ�്തീയ�്് മാനസികമാേയാ ശാരീരികമാേയാ
ആേരാഗ�മിെ��ിൽ ധർ�ശാസ�്ത�ൾ അറിയാവു�വരും
ൈദവാനുഭവ�ൾ ഉ�വരുമായ വ��ികെളെ�ാ� ന്�ായവിധി
നട�ി�ുക, പീഢി�ി�െ�� സ�്തീ വധി�െ�ടുകയാെണ�ിൽ
കു�വാളിെയ ഒ�െ�� ദ�ീപിേല�്10‐15 വർഷം എ�ി�െന
നി�ിതമായ കാലേ�� ന്ാടുകട�ുക തുട�ിയവ മാ�തമാണ്
ഭരണകൂട�ിെ�കടമ.

ആധുനിക കാല�് െമാൈബൽ േഫാണുകളിലൂെടയും,
ഇ�ർെന�ിലൂെടയും, െടലിവിഷൻ പ�തം മാഗസിനുകൾ തുട�ിയ
മാധ�മ�ളിലൂെടയും, സ�്തീയുെട സ�കാര� ശരീരെ�, (സ�്തീയുെട
സ�തമി�ാെതയും സ�തേ�ാെടയും) അ�ീലപരമായി
�പദർശി�ി�ു�തും �പസി�ീകരി�ു�തും സ�്തീ‐പീഢന�ിൽ
െപടു�ു. ആവിധ�ിൽ പീഢി�ി�ു�വെരയും സ�്തീയുെട
ഇ�േപാെല ശി�ി�ുവാൻ േമ�റ�തുേപാെല ഭരണകൂടം
ഇടെപേട�തു�.് സ�്തീ സ�തി�ാൽ േപാലും സ�്തീ ശരീരെ�
അ�ീലപരമായി െപാതുസമൂഹ�ിൽ �പദർശി�ി�ുവാനും,
ചി�ത�ള�ം ശി��ള�ം വരയ�്ുവാനും/നിർ�ി�ുവാനും
�പസി�ീകരി�ുവാനും/�പദർശി�ി�ുവാനും �പചരി�ി�ുവാനും
യാെതാരാൾ�ും അവകാശമി�.അധമമായ വ��ിസ�ാത����ൾ
അഥവാ ധർ�ശാസ�്തപരമ�ാ� ആന��ൾ പുലർ�ുവാൻ
വ��ികൾ� ന്ാട ഉ്േപ�ി� ക്ാ�ിെല ജീവിതംസ�ീകരി�ുവാനു�
സ�ാത���മു�.് ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല കാമപരം
ഉൾെ�െടയു� പിഴവുകൾ� വ്ിഷാണു എ� നാരായണെ�യും മ�്
അനവധി േദവതകള�െടയുംഅധമ�ംകൂടി കാരണമായി���.്
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മഹാശാസ�്തം അഥവാ ൈദവം, കു�ു�ള�െട സൃഷട്ിയിലൂെട
സ�്തീെയ സൃഷട്ിയുെട അധികാരിയാ�ുേ�ാഴും, സ�്തീയ�്്
�പേത�ക സേ്നഹവാ�ല��ള�ം അധികാര�ള�ം നൽകുേ�ാഴും,
സ�്തീയ�് ക്ു�ു�ള�െട കാര��ിൽ വർ�ി� ഉ�രവാദി��ൾ
ഉ�.് സമൂഹ�ിൽ ധാർ�ികശു�ി പൂർ�ിയാവു�ത സ്�്തീകൾ
കുടുംബകാര��ളിൽ േ�ശഷഠ്മാവുേ�ാഴാണ;് ഗൃഹേജാലികൾ
ഉൾെ�� കുടുംബഭരണം സ�്തീെയ ഏ�ി��െകാ� ക്ുടുംബ�ിെ�
യജമാനയായി ൈദവം സ�്തീെയ മഹാഉയർ�ിയിരി�യാണ.് ഭാവി
തലമുറയുെട സൃഷട്ിയും ധാർ�ിക ശു�ിേയാെടയു� വളർ�യും
�ശ�ിേ��തും സ�്തീ തെ�. (നൂ�ാ�ുകളായി ഇ�ാര��ിൽ
സംഭവി� പിഴവുകൾ സമൂഹ�ിൽ ഇ�ു� ധാർ�ിക
അധഃപതന�ിന് ഒരു മുഖ� കാരണമാണ.്). കൂടാെത
സ�്തീകൾ�ായു� ൈവദ�ം, അ��ാപനം, വസ�്തം തു�ൽ
തുട�ിയ ഏതാനും െതാഴിലുകള�ം സ�്തീകൾ�ായു�.് പശു�െള
വളർ�ുക എ�ു�തും സ�്തീയുെട മുഖ�മായ ഗൃഹേജാലികളിൽ
െപടു�ു�.് സ�്തീെയ പശുപാലന�ിൽ പുരുഷൻ
സഹായിേ��തു�.് (സ�്തീയുെട ഔ�ത�െ���ി ദീർഘമായി
വിവരി�ു� �പേത�ക േപജ് ഓംസത�ം േഡാ�േ്കാം
െവബൈ്സ�ിലു�.്).

ശ�ി‐ശാസ�്ത�പകാരം സ�്തീയ�് ക്ുടുംബ�ിൽ 70 ശതമാനം
അധികാരവും പുരുഷന 3്0 ശതമാനം മാ�തം അധികാരവുമാണ്
ൈദവം വിധി�ി���ത.് സ�്തീയുെടയും കുടുംബ�ിെ�യും
ആന��ിനു േവ�ി പുരുഷെന കുടുംബ�ിെ�
നായകനാേ��തും നായക�ാനം പിൻവലി�ണേമാ എ�ു
നി�യിേ��തും സ�്തീയാണ.് ആന�കരമായ �പസത്ുത
അധികാര�ൾ മായ �പത��മാകു�േതാെട സ�്തീയ�്്
സ�ൂർ�മായും ലഭി�ു�തുമാണ.് സ�്തീയുെട ദാസനായി
പുരുഷൻ മാറു�താണ;് അത�ാന�കരമായ ദാസത�മാണ്
ഉരു�ിരിയു�ത,് അഹംപരമ�. സദാചാരശാസ�്ത�ിെ� മികവ്
വിശകലനം െച��േ�ാൾആയത ഏ്വർ�ും േബാധ�മാകു�താണ.്
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ഗൃഹെ�യും കുടുംബെ�യും ഭാവിതലമുറെയയും മംഗളമായി
സംര�ി�ുവാനു� ഉ�ത കടമകെള നിവർ�ിേ�� സ�്തീ
ആഫീസുകളിലും വയൽപാട�ളിലും മ��മ� േജാലിെചേ��ത.്

// അ�ന �്പാധാന�ം  െകാടു�ു� സാമൂഹ�രീതി െത�ാെണ�ും
മുകളിെല വിശദീകരണ�ളിൽ നി�ും സുവ��മാണ.് മാ�തമ�,
*അ�യ�്് ഏെതാരു കു�ിെയയും  കാമേസവനം
െചയത്ുേപാലും വളർ�ാൻ ധർ�ശാസ�്തംഅഥവാൈദവം
മഹാഅനുവദി�ിരി�ുകയാണ.് വളർ�ുവരുേ�ാഴും

വളർ�േശഷവും അ�മാരുെട സ�ഭാവശു�ിെയ േചാദ�ംെച���
ചിലകു�ികള�െട രീതി െത�ാണ.്ത��ിളി ചു�ിൽ ഭ�ണവുമായി
വരു�ത പ്ലേ�ാഴും അനവധി �പയാസ�ൾ തരണംെചയത്ാണ,്
എ�ാൽ വായ് പിളർ�് ഭ�ണ�ിനായി ആർ�ിേയാെട
കാ�ിരി�ു� കു�ുകിളികൾ, ത��ിളി െകാ�ുവരു�
ഭ�ണം െവ�ിവിഴു�ു�ത�ാെത അെത�െന കി�ി, ത��ിളി
ഭ�ിേ�ാ എ�െതാ�ും വിഷയമാ�ു�ി�. േഹയ്
മനുഷ��ു�ു�െള, കു�ായിരിെ� ഭ�ണ�ിന ആ്ർ�ി
കാണി�ത�ാെതഅ�െയ�െന ഭ�ണം നൽകിെയ�േതാ,അ�
ഭ�ിേ�ാ എ�തും നി�ൾ�ും വിഷയമ�ായിരു�ു. നി�ള�െട
അ� /വളർ�� വഴിവി� സ്�രി��െവ�ിൽ അതിനു കാരണം
അ�യ�, സമൂഹ‐ഭരണകൂടമാണ.്അവർ ല�ി�െ�. കു�ിെന
വളർ�ുവാൻ ത�ാഗ�ൾ സഹി� അ�യുെട /വളർ��യുെട
േപരിൽ അഭിമാനി�ു�വരായി മാ�തം തല ഉയർ�ുവിൻ.
കാമേസവന വൃ�ി െചയത് മ്�െള പരിപാലി�ു� ഒര�യുെട
േ�ശഷഠ്ത, ഇ�െ� ഭരണ കാര�ാലയ�ളിൽ �പവർ�ി�ു�
സ�്തീകൾ�ി� എ�ു തെ�യാണ് വ��മാ�ിയത.്
ജീവിതകാര��ളിൽ �പയാസമു�ാകുേ�ാൾ കാമേസവന‐
വൃ�ിെയ കുറു�ുവഴിയായി�� സ�ീകരി�ു� സ�്തീയ�്്
തീർ�യായും ശി�യു� എ്�തും അറി�ു െകാ�ണം.
അ�െയ കൂടുതൽ സേ്നഹി�ണം എ�ു പറയുേ�ാൾ,
ധർ�ശാസ�്ത പരമായി� ത്�ള�െട ധർ��ൾ നിവർ�ി�ു�
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അ�െനയുംസേ്നഹി�ുകതെ� േവണം. //

മനുഷ�ന 5്0 സ�്തീജ��ൾ, 50 പുരുഷജ��ൾ, എ�ിവ േചർ�
100 ജ��ൾ ഉ�ത്ശാസ�്തപരമായി േബാധ�െ�ടു�േതാെട
സ�്തീപുരുഷ സമത�ം എ� അധമ‐വാദം അസത്മി�ു�താണ.്
സൃഷട്ിയിൽ സ�്തീയ�് �്പാമുഖ�ം,�ിതിയിൽ പുരുഷന �്പാമുഖ�ം,
സംഹാര�ിൽ ഇരുവരും തുല�ർ എ�ി�െന സ�്തീയ�്ും
പുരുഷനും സമത�ം നലക്ു� ൈദവ�ിെ� മഹാനീതി,
മഹാ�ഗ��ിെല 3‐◌ാം ഭാഗ�ിലു� മഹാകാര��െള പഠി�ാൻ
ഭാഗ�മു�ാകു�വർ� െ്പെ��ു മന�ിലാകു�താണ.് 90 മുതലു�
ജ��ളിെലാ�ിൽ പുരുഷന് അർ�നാരീശ�രനും
അർ�നാരീശ�രിയുമായ അഥവാ അർ�മഹാേദവിയായ
പരമശിവനിലൂെട ൈദവം മഹാശാസ�്തെ� മഹാഅനു�ഗഹി��
നലക്ുകയും ൈദവാരാധനയ�് േ്യാഗ�നാ�ുകയും െച��േ�ാൾ 
തെ� ഭാര�യായി വർ�ി�ു� സ�്തീ, തെ��ാൾ
േ�ശഷഠ്യാെണ�ും, കൂടാെത തെ� ഭാര�യുെട ഒരു ഭാഗമാണ്
താെന�ുകൂടി തിരി�റിയു�താണ.് *ഒരു സ�്തീയ�് പ്ുരുഷനായി
ജനി�ാനും ജീവി�ാനും കഴിയുകയും, പുരുഷന്സ�്തീയായി
ജനി�ാനും ജീവി�ാനും കഴിയുേ�ാൾ മാ�തേമ ഭൗതികശരീരരൂപം
െകാ�ു േപാലും സമത�ം സാ��മാകൂ എ�ിരിെ�, �സഷട്ാവ്
മഹാനി�യി�ുകയും മഹാനിർ�ഹി�ുകയും െച��� സമത�ം
എെ�� ധ്ർ�ശാസ�്തപരമായി അേന�ഷി�ാൻ പരി�ശമി�ാെത

സമത��ിെ� േപരിൽ േകാ�പായ�ൾ കാ���ത്
ധർ�ശാസ�്തപരമ�,അഥവാ ൈദവീകമ�.*അ�ാനം െകാ�ും
അവിേവകം െകാ�ുമു�ൈദവനി�യാണ.്

പുരുഷജ��ിൽൈദവ�ിെ� �പതിനിധിയും �പപ�പിതാവുമായ
പരമശിവനിലൂെട മഹാശാസ�്തം ലഭി�ാനും, ൈദവെ�
ആരാധി�ാനുമു� േയാഗ�ത േനടിെ�ാ�്ആരാധി�ുകയും
െച���ു. എ�ാൽ തെ� സ�്തീജ��ിലാണ് വ��ി�്
ൈദവെ� മഹാജഗദംബയായി ദർശി�ാൻ  കഴിയു�തും,
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മഹാേദവിയുെട മടിയിൽ തലെവ��കിട� സ്േ്നഹവാ�ല��ൾ
നുകരാൻ കഴിയു�തും. സ�്തീജ��ിൽ അതു�ാവുേ�ാൾ

കാമകാര��ളിെല മഹാ‐ഔ�ത�ം പാലി�െ�ടുക കൂടിയാണ.്
കാമപരമായ പവി�തത സംര�ി�െ�ടണെമ� മ്നുഷ�െരെയ�ാം
ഉദേ്ബാധി�ി�ു� ചൂ�ുപലകയാണത.് ൈദവം േപാലും

സ�്തീരൂപെമടു�ുേ�ാൾ, വാ�ല� �പകടന�ിന് താൻ
മനുഷ�ർ�ായി മഹാനി�യി�ി��� സദാചാരശാസ�്ത കാര��െള
ഉ�തെ�ടു�ു�തായും, മനുഷ�രും അത് പിൻപ�ണെമ�ും
മന�ിലാ�ണം. മഹാമാതാവ് േനരി�് കു�ു�െള
�പസവി�ു�ി�ാ എ�തും മനുഷ�മാതാവിെന അ�ാര��ിൽ
ഉയർ�ിയിരി�ുകയാണ എ്�തും മനുഷ�മാതാവിന ൈ്ദവം മഹാ
അനു�ഗഹി�� നൽകു� �പേത�ക ബഹുമതിയാണ.് മനുഷ�മാതാവ്
ഉൾെ�െടയു� എ�ാ ജീവികള�െടയും ഓേരാ അവയവ�െളയും
അവയുെട �പവർ�ന�െളയും സൃഷട്ി�ു�തും ര�ി�ു�തും
മഹാമാതാവായൈദവമാെണ�തുംകൂടി തിരി�റിേയ�തു�.്

മനുഷ�ൻ, വ��ി എ�ീ സമീപനെ� മാ�ിനിർ�ിെ�ാ�,്
സ�്തീെയ സംബ�ി� മ്ാ�തം പറയുേ�ാൾ, മഹാേദവിയുെട മടിയിൽ
കിട�ാൻകഴിയു�തും മഹാവാ�ല��െള നുകരാൻകഴിയു�തും
സ�്തീയ�്ു ലഭി�ു� അഥവാ സ�്തീജ��ിൽ മാ�തം ഓേരാ
വ��ി�ും ലഭി�ു� മഹാ‐ബഹുമതിയാണ,് മഹാഭാഗ�മാണ,്
മഹാആന�മാണ.് പുരുഷന ല്ഭി�ാ� മഹാ ബഹുമതിയാണത്
എ� വ�ാഖ�ാന�ിൽ സ�്തീ‐പുരുഷ സമത�മി� എ�ു വാദി�ു�ത്
എ�ത മൗഢ�മാെണ� പ്ുരുഷന മ്ഹാശാസ�്തം ലഭി�ുേ�ാഴും,
*സ�്തീജ�െമടു�ുേ�ാഴും* െതളിയു�ു.ൈദവം മഹാ‐സമത�െ�
മഹാനിർ�ഹി�ു�ു ! മഹാനീതിപതിയാണ്ൈദവം. മഹത�ം
ൈദവ�ിനു മാ�തം...

((ആ�ീയശാസ�്ത�ിെ�ഭാഗമായി� ഇ്ം�ീഷ ഭ്ാഷയിൽ
വിശദീകരി�ി���സ�്തീ,പശുതുട�ിയഏതാനും
വിഷയ�െള ഇ‐മഹാ�ഗ��ിൽ േചർ�ി���.് ))
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" *ൈദവ-വി�വം ഉടൻ* " Published on 12 April 2017.

*ഭൂമിയും, ഭൂമിയുെടഅംശമായശരീരവും,
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�സകല
ജീവാ�ാ�െളയും സ�ൂർ�മായി
മഹാഭരി�ു�ത*്എ�െനെയ�്

മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ു�ു.

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

വിശദീകരണം :

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

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

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

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

വിശദീകരി�ു�ു.

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

*'ജീവാ�ാവ്എ� ജീവിയുെട സ�ത��ിെ�' സ��െമ�ു
െത�ി�രി�ി���  'ശരീരം' യഥാർ��ിൽ ജീവാ�ാവിെന
ഭരി�ു� 'മഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� അംശമാണ.്'*
ചുവെടയു� (1) മുതൽ (3) വെരയു� ലളിതമായ
വിശദീകരണ�ിൽനി� േ്ബാ��മാകു�താണ.്
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*(1)*. മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െടെയ�ാം
ഉ�വം, ശരീര�ിെ� രൂപം, അവയവ ഘടന, അവയവ
�പവർ�ന�ൾ, േരാഗ�ൾ, േരാഗസൗഖ�ം
തുട�ിയവെയ വിശകലനം െചയത്ാൽ, ഏെറ�ുെറ
മുഴുവൻ കാര��ളിലും *ശരീര�ിെ� ഉടമെയ�ും മ��ം
െത�ി�രി�ി��� 'സ�ത�െമ� ജീവാ�ാവിന് '*
ശരീര�ിേ�ൽ നാമമാ�തമായ അവകാശ�ള�ം
അധികാര�ള�ം മാ�തേമ ഉ�� എ�ും
സുവ��മാകു�താണ.്

*'ശരീരെ�' സംബ�ി�,് മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
'ശരീരവും ജീവി-രൂപവും ഗുണ�ള�ം ജ�ഗുണ�ള�ം'
നൽകി േവണം ജീവാ�ാവിെന ജീവിയാേ��ത.്*
ജീവാ�ാവിന് ആന��െള ശരീര�ിലൂെട
നൽകു�േതാെടാ�ം മ��� ജീവികെളയും 'ശരീരം'
മഹാകരുതു�ു എ�തും �ശേ�യമാണ.്
ജീവികള�െടെയ�ാം 'മുഖ� ആവശ�മായ ഭ�ണെ�'
സംവിധാനം െചയത്ി���ത് 'ശരീരെ� പരസപ്രം
ഭ�ണമാ�ിയാണ.് (( ജീവികൾ മരി�ുേ�ാഴും
വധി�െ�ടുേ�ാഴും, 'ശരീരം' ജീവാ�ാവിെ�
ഭാഗമ�ാതായി മാറു�ു. പി�ീട് ഭ�ണ സാധനം
േപാെലയു� *'ഒരുതരം വസത്ുവാണ ശ്രീരം'* എ�ും
പറയാം. മ��ം, സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, എ�ി�െന
ച�േതാ െകാ�േതാ ആയ എ�ാ ജീവികള�െടയും
*ശരീരെ�* "മാംസം, പഴ�ൾ, കായക്ൾ, കിഴ�ുകൾ,
ഇല�റികൾ, പ��റി," എ�ി�െനെയ�ാം േപരുകളി�്
മനുഷ�ർ ഭ�ി�ു�ു.* മ��� ജീവികള�െട ശരീരം
ഭ�ണ വസത്ു�ളാെണ�ത് 'മനുഷ�െ�
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(ശവ)ശരീര�ിനും' ബാധകമാണ;് ഉദാഹരണ�ിന്
എറു�ുകള�ം എലികള�ം പ�ികള�ം കടുവകള�ം
പുലികള�െമാെ� മനുഷ�-ശരീരെ� ഭ�ി�ു�ു�.്
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു� ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീരെ�
മ��� ജീവികൾ ഭ�ി�ാലും ഇെ��ിലും ശരീര�ിെ�
അടു�ഘ�ം മ�ിലടിയുകഅഥവാ മ�ിേല� '്മട�ുക'
എ�താണ.് ശരീരം ഭ�ി�െ��് വിസർ��മായി
മാറുേ�ാഴും, ജീവേനാെടേയാ ശവമാേയാ തീയിൽ
എരി�െ��ാലും, െത�ാടി�ുഴിെയേ�ാ സ�ർ��ുഴി
െയേ�ാ ഒെ�യു� േപരിൽ കുഷഠ്േരാഗികേളാ
രാഷ�്ട�ളിെല �പധാന മ��ിമാേരാ മത�ളിെല ഏ�വും
വലിയ ത�ുരാ��ാർ തെ�േയാ 'കുശുകുശു മ���ൾ
െചാ�ിേയാ' േമാശമായ വാ�ുകൾ പറേ�ാ േനരി��
കുഴി�ി�ാലും, ശരീരം മ�ിേല� മ്ട�ു�ു ... അതാണ്
സംഭവി�ു�ത.് ജീവാ�ാ�ള�േടെത�ും ജീവികള�േട
െത�ും െത�ി�രി�ുകയും, *യഥാർ��ിൽ മ��ം
ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�അംശ�ളായിരു� ശരീര�ൾ
വീ�ും മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശ�ളായി
പരിണമി�ു�ു*എ�താണ വ്ാസത്വം.

*"ഭ�ണ സാധന�ൾ"* എ� പരിവർ�നെ�
അടി�ാനെ�ടു�ി *ജീവികള�െടെയ�ാം ശരീരെ� 
ഘടനയിലും ഘടക�ളിലും രുചിയിലും നിറ�ിലും
രൂപ�ിലും കാഴച്യിലും �പവർ�ന�ളിലും
വ�ത�ാസെ�ടു�ിെ�ാ�് ഭ�ണ ആന��ിലും,
മരു�ുകൾ േപാഷക�ൾ എ�ി�െനയു� മ�്
ആവശ��ളിലും ൈദവ�ിെ� ശ�ി ഭാവമായ
അന�തെയ സുവ��മായി �പകടി�ി�ുവാനും 'ശരീരം'
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�പത��മായി �ശ�ി�ു�ു�.്* മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�ള�മായി��
ബ�െ�� മഹാകാര��െള ശരീരം െച��േ�ാൾ,
ആവകാര��ളിെലാ�ും ജീവാ�ാവിന പ്�ിെ��താണ്
യാഥാർ��ം.

*(2)*. ജീവാ�ാവിന് ലഭി�ു� ശരീര�ിൽ
ജ�ഗുണ�ളായ 'ജീവിനിർ�യം, സ�്തീ-പുരുഷൻ, രൂപം,
അവയവ�ള�ം �പവർ�ന�ള�ം, ആയു�,് ആേരാഗ�ം,
സൗ�ര�ം, നിറം, ഉയരം, െതാഴിൽ അഭിരുചി, വിേനാദ
അഭിരുചി, ജനന�ലം, ബു�ിശ�ി, ഓർ�ശ�ി,'
തുട�ിയവെയ *'ഭൂമിയിെല�ും' മഹാഉചിതമായി
വ�ത�ാസെ�ടു�ിെ�ാ�്'�പത��മായി' സ�ാനി�ു
�ത് (ഭൂമിയുെട അംശമായ) ശരീരം തെ�യാണ.്*
�പത��മായ �സഷട്ാവാണ ശ്രീരെമ�ും , സൃഷട്ിയാണ്
ജീവാ�ാവ എ്�ും വ��മാണ.്

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

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

ശരീരം �പത��മായി�,് ജീവാ�ാവിന്
അനുവദി�ു�തായഅവയവ-ചലന�െളെ�ാ�്

*ഏെതാരു �പവൃ�ിയും െച�ാനും െച�ാതിരി�ുവാനും,
ഏെതാരു വസത്ുവും ഉപേയാഗി�ാനും

ഉപേയാഗി�ാതിരി�ാനും ജീവാ�ാവിന സ്�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ�യും ലഭി�ു�ു.*അതായത്
ലഭ�മാവു�അറിവിനും ശ�ി�ുെമാ�്

*'ഇഷട്ംേപാെലെയ�ാം സ�യം ചി�ി�ാനും
സംസാരി�ാനും �പവർ�ി�ാനുംആവശ�മായ
വിധ�ിൽ',ഏതാനും ശരീര-അവയവ�െള

ചലി�ി�ുവാൻവ��ിയുെടസ�ത�മായ ജീവാ�ാവിന്
സാധി�ു�താണ.്*

ജീവാ�ാവിന്ശരീര�ിനു േമൽ ഉ�തായ േമ�ടി
സ�ാത���ം അഥവാ 'അവകാശവും അധികാരവും'
യഥാർ��ിൽ *ശരീരം ജീവാ�ാവിന ന്ൽകു� ദാനം
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മാ�തമാണ.്* ശരീര�ിെ� അന�മായ �പവർ�ന�െള
മന�ിലാ�ുേ�ാൾ, 'ജീവാ�ാവിനു നൽകു� 
സ�ാത����ൾ' നാമമാ�തമാെണ�ു മന�ിലാകും.
എ�ാൽ ഏവരുെടയും ജീവിത അനുഭവ�െള
സാ��മാ�ുേ�ാൾ, *ജീവാ�ാവിന ശ്രീര�ിനു േമൽ
ആവശ�മായ സ�ാത���െ�യും അവകാശെ�യും
തദ�ാരാ അധികാരെ�യും ശരീരം നൽകിയി���*്
എ�തും �പസത്ുത അളവുെകാ�്വ��ിസ�ാത���
േ�ാെട സ��ം കാര��ളിലും സമൂഹ കാര��ളിലും
�പവർ�ി�ുവാൻ ജീവാ�ാവിനു കഴിയുെമ�തും
സത�മാണ.്

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

ഭ�ണം, മരു�ുകൾ, മദ�ം, മയ�ുമരു�ുകൾതുട�ിയവ
ജീവാ�ാവി� ഇഷട്�പകാരേമാ അ�ാെതേയാബാഹ� ശ�ികൾ

കാരണമായിേ�ാ ശരീര�ിൽ �പേവശി�ാൽശരീരം
�പതി�പവർ�ി�ു�താണ.്ജീവാ�ാവിന ഉ്േ�ഷം

വർ�ി�ു�തുംബു�ി�ഭമം ഉ�ാകു�തും, ഭാഗികമാേയാ
പൂർ�മാേയാ േബാധം നഷട്െ�ടു�തും ഒെ�ജീവാ�ാവിെ�
നി�ാരതയുംനി�ഹായതയും;ശരീര�ിൽനി�ു� ഭി�തയും

സുവ��മാ�ു�ു�.്
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*പനി, ചുമ, ഉള��,്ശരീര തളർ�, പ�ാഘാതം,
ഹൃേ�ദാഗം,*എ�ി�െന െചറുതും വലുതുമായ
േരാഗ�ളിലൂെടയും മരു�ുകളിലൂെടയും മ��ം
ജീവാ�ാവിനു നൽകിേ�ാരു�സ�ാത����െള
ഭാഗികമാേയാ പൂർ�മാേയാതാൽ�ാലികമാേയാ
�ിരമാേയാതിരിെ�ടു�ാൻശരീര�ിനു

കഴിയു�താണ.്* മാ�തമ�,ശരീര�ിേല� ക്ടു�
വിഷെ�കു�ിവയ�്ുകേയാ,കുടി�ുകേയാ
െചയത്ാൽ ജീവാ�ാവിെനശരീര�ിൽ നി�ും

പുറ�ാ�ിെ�ാ� ജ്ീവി�ു മരണെ�നൽകുവാനും
ശരീരം ത�ാറാെയ�ു വരാം.

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

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

മ�ായ ഭൂമിയിെലഅനവധി മൂലക�ള�ംസംയു��ള�ം
െകാ�ാണ എ്�ാ ജീവികള�െടയും 'ശരീരെ� സൃഷട്ി�ി
���ത് ' എ�ു വ��മാകുേ�ാൾ, ശരീരേ�ാടും
�പത��താ ഭൂമിേയാടും ഓേരാ ജീവാ�ാവിനും കട�ാട്
ഉ�ാകു�ു. *ശരീരമായിരി�ു� ൈദവാംശ�ൾ
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു� രൂപവും അറിവും
ശ�ികള�മാണ് ജീവികെള േപാലും അേന�ാന�ം
വ�ത�ാസെ�ടു�ു�തും സൃഷട്ി�ു�തും പരിപാലി�ു
�തും !* ശരീരമായി രൂപാ�രെ�ടു� മ�ിെല
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വസത്ു�ള�െട സ�ഭാവ�ൾ�ും ഗുണേദാഷ�ൾ�ും
ജീവാ�ാവിനു േമൽ സ�ാധീനം െചലു�ാൻ
കഴിയുെമ�തിന് വ�ത�സത് ഭ�ണ സാധന�ള�ം
മരു�ുകള�ം മ��ം സൃഷട്ി�ു� �പഭാവം സാ��വുമാണ.്
അതായത �്പത��മായി കർ�ാവായി�� �പവർ�ി�ത്
ൈദവമാണ;് ഭൂമിയാണ;് ശരീരമാണ.് അേതസമയം മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവം, ജീവാ�ാവിെന സൃഷട്ി�ി���ത്
ഭൂമിയുെട ഭാഗമായ�. *'ത��മസി' � യ്ഥാർ��ിൽ
ശരീരവുമായാണ്ബ�ം; ആ�ാവുമായ�;* എ�ാണ്
അതി�ർ�ം.ചുവെട 2-ൽവിശദീകരണം തുടരു�ു�.്

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

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

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

മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു.

ജീവാ�ാവിന്മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം, ഭ�ണം,
െതാഴിൽ, സംഗീതം, ഭ�ി, കലകൾ, സാഹിത�ം, ദാനം,
സേ്നഹം, േ�പമം, കാമം, ദാസ�ം, വാ�ല�ം
തുട�ിയവയിലൂെട അന��ളായ ആന��െളയും
േവദനകെളയും നൽകു�ത് ശരീരെ�
ഉപാധിയാ�ിയാണ.് മ��ിമാർ ഉൾെ�െട എ�ാ
ജന�ള�െടയും മ��� ജീവികള�െടയും അഥവാ
*ജീവാ�ാ�ള�െട*യും,ശരീര�ിലു�ാവു� െചാറി�ിൽ,
മുഖ�ുരു, പാ�,് മുഴ, പനി, ജലേദാഷം, ചുമ, പ��േവദന,
വയ��േവദന, െഹർണിയ, കിഡന്ി ക�് േവദന,
െവരിേ�ാസ് െവയൻ്, ശ�ാസംമു�ൽ, �യം,
മ��ി�ം, വസൂരി, മല�നി, കാൻസർ, എയഡ്സ്,്
ഹൃേ�ദാഗം, തുട�ിയ േരാഗ�െളയും;
അപകട�ളിലൂെടയും മ��ം ശരീര�ിന്സംഭവി�ു�
മുറിവുകെളയും �ത�െളയും അംഗൈവകല��െളയും;
മരു�ുകെളയും, ജനനം മുതൽ മരണം വെരയു�
ശരീര�ിെ� �കേമണയു� വളർ�കെളയും; �പസവ
േവദന ഉൾെ�െടയു� അന��ളായ
ജീവിതകാര��ളിൽ ഓേരാ മനുഷ�നും ലഭി�ു�
ൈവവിധ��ള�ം വ�ത�സത്�ള�മായ ആന��െളയും;
മരണെ�യും മഹാഭരി�ു�ത്ശരീരം തെ�യാണ.്
ജീവാ�ാവിന്ഇടെപടാൻ കഴിയു�ത്നാമമാ�തേമാ
ശൂന�േമാആണ.്
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േമ�റ� വസത്ുതകെള വിശകലനം െച��േ�ാൾ,
*ജന�ള�െട ജീവിത കാര��ളിൽ സമനീതി
നിർ�ഹി�ാൻ 'മ��ിമാരും ന�ായാധിപ�ാരും സർ�ാർ-
ജീവന�ാരും േപാലീസും മ��ം ഉൾെ�� മനുഷ�-
ഭരണാധികാരികൾേ�ാ, സമൂഹ�ിെല ഏെത�ിലും
മനുഷ�ർേ�ാ' കഴിയു�ത�ാ എ�് സുവ��മാകു�
താണ.്*

മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവം,
*സൃഷട്ികള�ം കു�ു�ള�മായ ജീവാ�ാ�ൾെ��ാം
മഹാസമനീതിെയ മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ത്
അവരുെട ശരീര�ിൽ ഗുണ�െളയും ജ�ഗുണ�
െളയും സൃഷട്ി��െകാ�ാണ.്* മെ�ാരു വിധ�ിൽ
പറ�ാൽ, ശരീരം സൃഷട്ി�ു�തായി� �്പത��മായി
മന�ിലാ�ാൻ കഴിയു� ഗുണ�ള�ം ജ�ഗുണ�ള�
മാണ് അഥവാ *ശരീരമാണ് ജീവാ�ാ�ൾെ��ാം
മഹാസമനീതിെയ മഹാഅനു�ഗഹി��* നൽകു�ത.്
*ജീവിനിർ�യം, സ�്തീ-പുരുഷൻ, രൂപം, അവയവ�ള�ം
�പവർ�ന�ള�ം, ആയു�,് ആേരാഗ�ം, മുഖഛായ,
സൗ�ര�ം, നിറം, ഉയരം, െതാഴിൽ അഭിരുചി, വിേനാദ
അഭിരുചി, ജനന�ലം, ബു�ിശ�ി, ഓർ�ശ�ി,*
തുട�ിയവയാണ് *ജ�ഗുണ�ൾ* എ�് മു�്
സൂചി�ി�ിരു�ു . ശരീരം മഹാനിർ�ഹി�ു�
മഹാനീതികാര��െള ജീവാ�ാവിനു െച�ാൻ
കഴിയു�ത�ാ എ�തിന *്ഒരു ഉദാഹരണം* കുറി�ാം :
ഇ�െ� ഭൂമിയിെല സുമാർ 750 േകാടി ജന�ൾ�്
'തുല�മായ സൗ�ര�ം' നൽകിയാൽ മുഖഛായ, അവയവ
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രൂപം, നിറം, സ�്തീ-പുരുഷൻ എ�ിവയിെല വ�ത�ാസ�ൾ
അവസാനി�ു�തും അേന�ാന�ം തിരി�റിയാൻ
കഴിയാെത ജന�െള�ാം കഷട്െ�ടു�തുമാണ.്
*മുഖഛായ* േപാെലയു� കാര��െള നിർ�ഹി�ാൻ
ജന�െളേയാ (ജന�ള�െട) ഭരണാധികാരികെളേയാ
ചുമതലെ�ടു�ാൻ ൈദവം ത�ാറായാൽ, േവേ�
േവേ�എ�ുപറ� ഭ്രണാധികാരികൾ ഉൾെ�െട എ�ാ
ജന�ള�ം നിലവിളി�ു�താണ.് മ�� ജ�ഗുണ�ളായ
സ�്തീ-പുരുഷൻ, ആയു�,് ആേരാഗ�ം, മുഖഛായ, നിറം,
ഉയരം, െതാഴിൽ അഭിരുചി, വിേനാദ അഭിരുചി,
ജനന�ലം, ബു�ിശ�ി, ഓർ�ശ�ി,
തുട�ിയവയിെല വ�ത�സത്ത കൂടി ജീവാ�ാ�െള
ഏ�ി�ാനാവുേമാ എ�തും ചി�ി�ണം !
ജ�ഗുണ�ളിെല വ�ത�സത്ത; അതിസ�ീർ�വും
അതിവിപുലവുമായ മു��- പിൻജ��ൾ, കാലഘ�വും
ജനെ�രു�വും ശാസ�്തവികസനവും സമന�യി�്
ആവശ�മാ�ു� ബഹുവിധ കാര��ൾ, തുട�ിയവ
െയ�ാം ജീവാ�ാവിനു െച�ാൻ കഴിയാ�തായ
മഹാനീതികാര��ളാണ.്

കൂടാെത ഭൂക�ം, സുനാമി, അ�ിബാധ, അ�ി പർ�തം,
കാ��തീ, െകാടു�ാ�,് മ�,് മഴ, െവയിൽ, ചൂട,്
കാലാവ�, തുട�ിയവയും ഉൾെ�� സൃഷട്ി-�ിതി-
സംഹാര�െള മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം എേ�ാഴും
മഹാഭരി�ു�ത ജ്ീവാ�ാേവാ മ��� ജീവികേളാ അ�ാ
എ�ത വ്ളെര �പധാനമാണ.് ഓേരാ �പേദശ�ളിെലയും
കാലാവ� അ�െമാ�് വ�ത�ാസെ�ടുേ�ാൾ,
ഉദാഹരണമായി�്സൂര�െ� ചൂട്കൂടുകയും നദികള�ം



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1008

േതാടുകള�െമ�ാം വ�ിവരള�കയും ജല�ാമം രൂ�മാവു
കയും െച���ത് തുടർ�ാൽ ഭരണാധികാരികൾ
ഉൾെ�െടയു� ജന�ൾ�ും മ�� ജീവികൾ�ും നാടും
കാടും ഉേപ�ി�ുകേയാ ദാഹി�� മരി�ുകേയാ
േവ�ിവേ��ും!

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

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

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

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

വ��ിപരമായഅസത്ിത��െളയുംഅഥവാ
ജനനെ�യും ജീവിതെ�യും മരണെ�യും,
ആന��െളയും മഹാആവിഷ�്രി�ി���ത്
ശരീരെ�ആസപ്ദമാ�ിയാണ.്അതായത്
മനുഷ�െര�ാം സ�യംഅറിയു�തുംഅേന�ാന�ം
അറിയു�തും സേ്നഹി�ു�തും �പണയി�ു�തും

പരിചരി�ു�തും ശു�ശൂഷി�ു�തും
സഹായി�ു�തും ശി�ി�ു�തും ഭരി�ു�തും

�പാർ�ി�ു�തും വിേനാദി�ു�തും
േവദനി�ു�തും ആന�ി�ു�തുെമ�ാം ശരീരെ�
ആധാരമാ�ിയാണ.് ചു��മു�വേരാടു ന�തു െചയത്്
ആന��െളയും പുണ�െ�യും േനടു�തും,
അധർ��െള െചയത് അ്ധാർ�ികമായ
ആന��േളാെടാ�ം പാപവും മാനുഷികമായ

ശി�കള�ംൈദവശി�കള�ം േനടു�തും,ശരീരെ�
ആധാരമാ�ിയാണ.് മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
ഓേരാ ജീവാ�ാവിനും മഹാഅനു�ഗഹി��

നൽകിയി��� 100 മനുഷ� ജ��ളിലും ശരീരമാണ്
�പധാനം;ആ�ാവ�;ശരീര�ിെ� �പവർ�ന�െള
ആധാരമാ�ിയാണ ആ്ന��െളയും, മാനുഷികമായ

ശി�കെളയുംൈദവശി�കെളയും
അനുഭവി�ു�ത.്



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1011

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

മനുഷ�ാവ�യിൽഎ�ു�ജീവാ�ാവ 1്00
മനുഷ�ജ��ളിലൂെട (+ഒരു പശു/കാള ജ�ം)
അന�മായആന��െളഅനുഭവി��ം
ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി��ം േമാ�െ�
േനടു�വിധ�ിലാണ ജ്ീവിതകാര��െള
മഹാഒരു�ിയി���ത;്ൈദവം നൽകു�
വിധ�ില�. മഹാവാ�ല�മായൈദവം

േമാ�െ�മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുകയാണ്
യഥാർ��ിൽസംഭവി�ു�ത എ്�്

കാല�കേമണ മാ�തം ജീവാ�ാവ ത്ിരി�റിയു�
വിധ�ിലാണ മ്ഹാസംവിധാനം െചയത്ി���ത.്
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േമാ�ം േനടും വെരയും ജീവാ�ാവിനു ലഭ�മാവു�
ശരീരം, നി�ിതമെ��ു പറയുേ�ാൾ
അ�പധാനമാണ്ശരീരം എ�്െത�ി�രി�രുത.്
*പുനർ���ൾഉൾെ�െടഓേരാേരാ ജ��ിലും,
മുകളിൽ വ��മാ�ിയതു േപാെല ജീവാ�ാവിെ�
അസത്ിത�വും ജീവിതവും അതാതു ജ��ളിൽ
ലഭ�മാവു�ശരീരെ�ആധാരമാ�ിയാണ.്*

ജീവാ�ാവിെ� ആന�ം എ�ത് ശരീരെ�
ആ�ശയി�ാണ്എ�്പറയുേ�ാൾ, ശരീര�ിന്
അംഗഭംഗേമാ അംഗൈവകല�േമാ സംഭവി�ാൽ,
ജീവാ�ാവിെനയും ബാധി�ു�ു എ�താണ്
വാസത്വം. ഒരാെള അ�ൻ, േകാ��ൻ, െപാ�ൻ,
ബധിരൻ, ഊമ, മുട�ൻ, ഒ�ൈ��ൻ, ഒ��ാലൻ
എ�ി�െനെയ�ാം വിളി�ുേ�ാൾ ജീവാ�ാവ്
എ� സ�ത�െ�യാണ് യഥാർ��ിൽ
വിളി�ു�ത.് *ജീവാ�ാവിന് അംഗൈവകല�ം
സംഭവി�ു�ു എ��ാ അതി�ർ�ം.*
ശരീര�ിെ� �പാധാന�മാണ െ്വളിവാ�ു�ത.്

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

മ��ം, സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ൻ എ�ി�െന
േമാ��ിന മ്ു�ു� ജീവിരൂപ�െള�ാം, മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� കു�ു�ള�ം
സൃഷട്ികള�മായ ജീവാ�ാ�ൾ�്േമാ�െ�
േനടാനു� ഉപാധികളാെണ�തും ജഗ�ിെ� മഹാ
ഔ�ത�െ� േബാ��ം വരു�വർ�്
ജീവിേലാകേ��ു മട�ാൻ മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം അവസരമു�്എ�തും വിശിഷട്മാണ.്
ജീവാ�ാവിനു ലഭ�മാവു� നി�ിത
സമരൂപെ���ിയും ഭൗതികമായ അസത്ിത�െ�
സംബ�ി��ം േമാ�െ���ിയും ചുവെട 3.(5)-ൽ
വിശദമാ�ു�ു�.്
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*(4)*. ൈദവ�ിെ� �പത��മായ അംശമാണ്
ശരീരം എ�ും, 'ത��മസി'�് ശരീരവുമായി
മാ�തമാണ് ബ�െമ�ും, ജീവാ�ാവുമായി�്
ബ�മിെ��ും മഹാശാസ�്തപരമായി�്മുകളിൽ
വിശദീകരി�� കഴി�ു.*

*ഭാരത�ിെല മുഖ� ആ�ീയ ദർശനമായ
ത��മസിയുെട യഥാർ�മായ അർ�െ�
പുനഃ�ാപി�� െകാ� ഭ്ൂമിയിെല സമസത്
മത�ള�െടയും സംഹാരം ഉടൻ മഹാആരംഭി�ു�
ൈദവവി�വേ�ാെട പൂർ�ിയാകു�താണ.്*

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

ആദിയുംഅ�വുമി�ാ� *ഏകമഹാശ�ിയായ
ൈദവം,തെ�ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�
മഹാ�ാനെ�യും മഹാശ�ികെളയും
മഹാലയി�ി��ം മഹാപരിമിതെ�ടു�ിയും,
മഹാ�പപ�െ�യും മനുഷ�ൻ ഉൾെ�െടയു�
ജീവികെളയും സൃഷട്ി�ി���ത എ്�െനെയ�ും

മഹാപരിപാലനം നിർ�ഹി�ു�ത്
എ�െനെയ�ും* മഹാ�ഗ��ിൽ

വിശദീകരി�ി���.്
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*ഏകൈദവം സ�യം ര�ായി വിഭജി� ഒ്�ായി
വർ�ി�ു�ു.*

*സ�്തീ, പുരുഷൻഎ�ി�െന 2 ഭാഗ�െള
ജീവികൾെ��ാം മഹാഅനു�ഗഹി��

നൽകിെ�ാ� ജ്ീവികള�െടആന��െളയും
മഹാനീതിെയയും മഹാമംഗളമാ�ുേ�ാൾ*,

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ
ൈദവം, 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�്

വർ�ി�ു�ു.* ര�ായി വിഭജി�ുേ�ാഴുംൈദവം
ഒേ�യു��എ� സ്ുവ��മാ�ു�അ�ുത
�പതിഭാസെ�മുൻവിശകലന�ളിലും
മഹാ�ഗ��ിലും വിശദീകരി�ി���.്

*ശരീരവും ശവശരീരവും മ��ം ക��ം
ഉൾെ�െടയു� �പപ��ിെലസർ�വും
സൂ�മ്രൂപ�ിൽഅണുസ�യ�ളാണ;്
അവയുെടെയ�ാം ഓേരാആ��ിേലയും
േ�പാേ�ാണുകെള ഇലകേ്�ടാണുകൾസദാ
ചു�ിെ�ാ�ിരി�ുകയാണ.്അതായത്
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�പപ��ിെലസർ�വും ജീവനു�വയാണ,്
അഥവാ �പവർ�ി�ു�വയാണ.്*അംശ�െള
ഭൂഗുരുത�ാകർഷണ�ിലൂെട ഭൂമിേയാടു സദാ
േചർ�ുനിർ�ുവാൻ ഭൂമി �ശ�ി�ു�ുമു�.്

ൈ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�െ�� ഭൗതികഅസത്ിത�വും
�പവർ�നവും ഉ�ാവും. �പധാനമായും

ഓകസ്ിജനുമായുംൈഹ�ഡജനുമായും മെ��ാ
വാതക�ൾ�ുമു� രാസബ��െളപുതിയ
കാഴ�്�ാടിൽ പഠി�ണം.ആവകശാസ�്ത
വസത്ുതകെള (ൈദവം) െവളിെ�ടു�ുവാൻ
അധികംൈവകി�. മാ�തമ�, ഭൗതിക ത��ം,
രസത��ം തുട�ിയശാസ�്ത ശാഖകളിൽ

�പവർ�ി�ു�വർ വഴി െവളിെ�ടു�ു�താണ്
ഒരു പെ�കൂടുതൽ ഭംഗിയാവുക !
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*ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപവും മ��മായ ഭൂമി�്
സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര�ള�മായി ബ�െ�� 3്
ഘടക�ളാണ് ഉ�ത.്* ൈദവ�ിെ�
വാതകരൂപമായ ഓകസ്ിജനും, �ദാവകരൂപമായ
ജലവും, ഖരരൂപമായ മ��ം. *മ�ായ ഭൂമിയാണ്
ജീവികെള�ാം ഉൾെ�� മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി
�ിതി സംഹാര�െള െച���ത് എ�്
പറയുേ�ാൾ, ഓകസ്ിജനും ജലവും മ��ം ഒ�ു
േചർ� ഭൂമി (മ�)് െച���ുഎ�ാണ.്*

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

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

*പരമാ�ാവിെനയും, �പപ��ിെ� സൃഷട്ി
കാര��െളയും അ�ംകൂടി വിശദീകരി�ാം :*

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

ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമായ ഭൂമിയിൽ
'ജീവികളായും ശരീരമി�ാെത നിർ�ീവമായും

പരിമിതമായസ�ാത���േ�ാെടയുെമ�ാം കഴിയു�
സമസത് ജീവാ�ാ�െളയും',
ജീവാ�ാ�ള�െടെയ�ാംഅന�

ഗുണ�േളാെടയും വ�ത�ാസ�േളാെടയും ഉ�
'മ��-സസ�-പ�-മൃഗ-മനുഷ�ാവ�കളിെല
ശരീര�െളയും,' മഹാ�പപ��ിെലസമസത്
മൂലക�െളയും സംയു��െളയുെമ�ാം

ഭൗതികമായഅസത്ിത�േ�ാെട മഹാഭരി�ു�തും,
ൈദവ�ിെ�വാതകരൂപവും, ജീവികൾെ��ാം
ശ�ി നൽകു�തും ഓകസ്ിജൻഅഥവാ �പാണൻ
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അഥവാ ജീവൻആണ.് മ�� െകാ� ഉ്�ാ�ിയ
ശരീര�ിെല നാസികയിലൂെടൈദവം തെ�
ശ�ാസെ�ഊതിയാണ മ്നുഷ�ന ജ്ീവൻ
നൽകിയെത�വചനം സത�മാകു�ത്

അ�െനയാണ.്

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

ര�ാമെ�പകുതിയിലും, ഭൂമിയിെല ജീവികള�െട
ആന��െളയും മഹാനീതിെയയും

മഹാമംഗളമാ�ാനായി�്

പരമാ�ാവായ ര�ാം ഭാഗെ�
ശ�ിെ�ടു�ാനും നിർ�ീവമാ�ാനും

ജീവിയാ�ാനും മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരമു�
മഹാപ�തികെള മ��ം ഭൂമിയുമായഏകൈദവം
മഹാആവിഷ�്രി�ി��മു�.്ൈദവം �പത��മായ
സൃഷട്ിച�ക�ിെ� ര�ാമെ�പകുതിയിൽ,

ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവിതെ�
മഹാമംഗളമാ�ുകയും, 'സത�ം ശിവം സു�രം'എ�
മഹാപ�തിയിലൂെട മനുഷ�ർെ��ാം േമാ�െ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുകയും െച��േ�ാൾ,
പരമാ�ാവായ ര�ാം ഭാഗെ� �പപ�പിതാവ,്
ഏകദാസൻ, മഹാദാസൻ,ശാസ�്തായുധൻ, �ബ�ം
സൃഷട്ി�ി���ഏക േദവൻ (�ബ�േദവൻ),
ൈദവ�ിെ�ഏക�പതിനിധി,സംഹാര നാഥൻ,

നീലകണഠ്ൻ,ൈദവ�ിെ� മഹാവാഹനം, പശുപതി
(മഹാകാള), ഭർ�ാവ,്എ�ീ നിലകളിൽ

'മഹാശ�ികള�ം *പരമശിവൻ*എ�മഹാപദവിയും
മഹാനാമവും' മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകി
�പവർ�ി�ി�ു�ു�.് ഉടൻൈദവ-വി�വം
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മഹാആരംഭി�ു�തിെ� മുേ�ാടിയായിആവക
കാര��ൾപൂർ�ിയായി വരു�ു; മുൻ
വിശകലന�ളിലും മഹാ�ഗ��ിലും

വിശദമാ�ിയിരു�ു.

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

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

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

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

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

*(3)*.ജീവിയുെട *സ�ത�മായ ജീവാ�ാവ.്*

േമാ�േ�ാെട സർ� ജീവാ�ാ�ൾ�ും നി�ിത
രൂപം ലഭി�ും വെര, മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ�അംശമായ ശരീരം മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം നൽകു� ജീവിരൂപമാണ്ആ�ാവിന്
േചരുക.
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ജീവിയുെട മരണ�ിൽ,ശരീരം സ�ത��മാ�ു�
ജീവാ�ാവ ദ്ൃശ�മാെണ�ു വ�ാൽ മനുഷ�ർ
ഉൾെ�െടയു�ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവിതം
അവതാള�ിലാകു�താണ.്ജീവാ�ാവ്

അദൃശ�മാേവ�ത അ്ത�ാവശ�മാെണ� ല്ഭ�മായ
ബു�ിശ�ി െകാ� അ്�ം വിശകലനം െചയത്ാൽ

േബാ��മാകും. *അദൃശ�മാെണ�ിലും
സത�മാവുേ�ാൾ ജീവാ�ാവിന ഭ്ൗതികമായ
അസത്ിത�ം ഉ� എ്�ാണർ�ം.*അദൃശ�മായ
വാതകമായി�ാണ ജ്ീവാ�ാവിെന മഹാഭരി�ു�ത്
എ� ല്ളിതമായി മന�ിലാ�ാനാവും.അതായത്

ജനനേ�ാെട ശരീര�ിേല�്
�പേവശി�ി�െ�ടുകയും, മരണേ�ാെട
ശരീര�ിൽ നി�ും പുറ�ാ�െ�ടുകയും

െച���അദൃശ�മായ ജീവാ�ാവ വ്ാതകമാെണ�്
സുവ��മാകു�ു�.്

*ജീവാ�ാവായ വാതകം, ജീവികള�െട ശരീര�ിൽ
ൈഹഡ െ്ചയത്ു �പവർ�ി�ു�തായ

ൈഹ�ഡജൻ*ആെണ�റിയുേ�ാൾ, ജീവിയായി�്
ശരീര�ിൽ/ ഉ�ിൽ �പവർ�ി�ുേ�ാഴും,
ജീവിയുെട ഭാഗമ�ാെത, ഭൂമിയിെല
വസത്ു�ള�മായി േചർ� ശ്രീര�ിന്
െവളിയിലായിരി�ുേ�ാഴും, ജീവാ�ാവായ
ൈഹ�ഡജെന മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
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ഭരി�ുവാനും കരുതുവാനും എേ�ാഴുംൈദവവും
ഭൂമിയും മ��മായശരീരമു� അ്ഥവാ *ശരീരവും
മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവമു�*്എ�ുംഅറിയണം.

*ആ��ിൽന��േ�ടാൺഇ�ാ�ഏകമൂലകവും
അദൃശ� വാതകവുമായൈഹ�ഡജൻഎ�
പരമാ�ാവിെ�അംശമായി� ജ്ീവാ�ാവിെന
സൃഷട്ി�ു�ുഎ�ാണറിവ.് െവളിപാട്
പൂർ�മായി�ി�. പരമാ�ാവിെനയും

ജീവാ�ാവിെനയും ഉൾെ�െട മഹാ�പപ��ിെല
സർ�െ�യും മഹാഭരി�ു�ത മ്��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ�വാതകരൂപമായഓകസ്ിജനാണ.്*

*ജീവാ�ാവിെ�ആ�ഗഹ�െള ഭരി�ു�ത സ്�യം
ജീവാ�ാവു തെ�യാണ.്എ�ാൽ, ജീവാ�ാവിെന

വഹി�ു�ശരീരെ�മഹാഭരി�ു�ത്
ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവനും, മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ�വാതക രൂപവുമായഓകസ്ിജനാണ.്*

ഭൂമിയുെടയും ഭൂമിയുെടഅംശമായ
ശരീര�ിെ�യും, 'ഭാഗമായും ശ�ിയായും
ജീവികള�െടെയ�ാം ജീവനായും'സ��ം

ഇഷട്�പകാരം �പവർ�ി�ു�ഓകസ്ിജെ�
�പവർ�ന�െളപരിമിതമായ�ാെത

നിയ��ി�ുവാൻ ജീവാ�ാവിന ക്ഴിയു�ത�;
ഓകസ്ിജൻഅനുവദി�ി�. ഒരു മിനു�ിൽ 18തവണ

മനഷ�ർ ശ�ാേസാ��ാസം െച���ുഎ�്
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പറയുേ�ാൾ, *മനുഷ�െ�ചി�കെളേ�ാലും
ൈദവ�ിെ�വാതകരൂപവും ഭൗതികമായ
ശ�ിയുമായഓകസ്ിജൻഅറി�ു
െകാ�ിരി�ു�ുഎ� ല്ളിതമായി

മന�ിലാ�ാനാവും.*കടലിെ�അഗാധതയിേലാ
ച��നിേലാ േപായാൽഓകസ്ിജെന

കൂെടെ�ാ�ുേപാണം,ശ�ാേസാ��ാസം െച�ാെത
ജീവി�ാനാവി�,എ�ത ഭ്ൗതിക �പപ�െ�
ഭൗതികമായ മ�ിെ�നിയമ�െള െകാ�്
മഹാഭരി�ു�തിെനസുവ��മാ�ു�ു�.്

പരമാ�ാവും ജീവാ�ാവുംൈഹ�ഡജൻ
ആവുേ�ാൾ, പരമാ�ാവും ജീവാ�ാവും
ഒ�ാേണാഎ�ു േചാദി�ാൽ; ഒരി�ലുംഅ�;

*പരമാ�ാവിെ�അന�േകാടി അംശ�ളിൽ ഒരു
അംശം മാ�തമാണ ജ്ീവാ�ാവ.്*കുറ�� കൂടി
വ��മായി പറ�ാൽ മഹാ�പപ��ിെല ഒരു
ൈഹ�ഡജൻ-ആ�ം മാ�തമാണ ജ്ീവാ�ാവ.്

െവളിപാട പ്ൂർ�മായി�ി�.

*(4).ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായശരീരം.*

ജീവാ�ാവിെ�ആ�ഗഹ�ൾെ�ാ�ശ്രീരെ�
ഒരു�ു�തിനും,ആവശ�െമ�ിൽആ�ഗഹ�െള
നിരാകരി�ു�തിനും, മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
ജീവാ�ാവിെ�കാര��ളിൽ ഇടെപടു�തിനും,
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ഭൗതികമായ മഹാസംവിധാനെ�യാണ്
മഹാഒരു�ിയി���ത.്

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

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

വാതക രൂപ�ിലു� ജീവാ�ാവിന ആ്ന��െള
ലഭി�ണെമ�ിൽ ശരീര�ിൽ മുഴുവൻ
എ�ിേ�രാൻ സാധി�ണം. ശരീര�ിെല മുഴുവൻ
അവയവ�ളിലും (േകാശ�ളിലും) ശ�ി
ലഭി�ണെമ�ിൽ ൈദവ�ിെ� വാതകരൂപമായ
ഓകസ്ിജനും ശരീര�ിൽ മുഴുവൻ എ�ിേ�രാൻ
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സാധി�ണം. സ�ത�� സൃഷട്ി ശ�ിയായി
ശ�ാേസാ��ാസം വഴി ശരീര�ിൽ �പേവശി�ു�
ഓകസ്ിജെനയും, ജീവാ�ാവിെനയും ശരീര�ിൽ
മുഴുവൻ എ�ി�ു�ത്'ൈദവ�ിെ� വാതക
രൂപമായ ഓകസ്ിജനും, പരമാ�ാവായ
ൈഹ�ഡജനും ഒ�ായിേ�ർ� ധർ�-
�ദാവകരൂപമായ ജലമാണ് '. ആന�ഘടക�ൾ
ജലേ�ാടു േചരുേ�ാൾ, ജല�ിന് ര�ം
േപാെലയു� പരിണാമം ഉ�ാകു�ു. ജീവികളിെല
ര�വും, ര�ം േപാെലയു� മാ��മ�ള�ം
ജലെ�യും ആന�-നീതി-ഘടക�െളയും
വഹി�ു�ു. ശരീര�ിെല ഏെത�ിലും
അവയവ�ിെ� േകാശ�ളിൽ ര� ഓ�ം
തട�െ��ാൽ �പസത്ുത അവയവ�ിെ�
�പവർ�നവും തട�െ�ടു�ത് ലളിതമായ
മഹാസംവിധാനമാണ!് സത�ശ�ി കൂടിയായ
ഓകസ്ിജെ� �പവർ�ന�ിൽ അ�ിശ�ി ഒരു
ഘടകവുംആവശ�വുമാണ.് ജീവാ�ാവ എ്�സ�ത�ം
അറിയുകേയാ അനുഭവി�ുകേയാ െച�ാെത,
ജീവാ�ാവിെന വഹി�ു�തായ ശരീര�ിൽ,
ജീവനും സത�ശ�ിയുമായ ഓകസ്ിജെ� പേ�ാെട
അ�ിശ�ി ഉ�ാകു�ു�,് �പവർ�ി�ു�ു�.്
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ജീവെ� േക��മായ ഹൃദയ�ിലും, ജീവൻ
മഹാനി�യി�ു� (ശരീര�ിെല) ഏെതാരു
�ാന�ും അ�ിശ�ി ഉ�ാകു�താണ.്
അ�ിശ�ി� �്ബ�വുമായാണ ബ്�ം എ�ാണ്
മന�ിലാ�ു�ത.് മഹാഉചിതമായ സമയ�്
(ൈദവം) െവളിെ�ടു�ു�താണ.്

*പ�ഭൂത�ള�െട*യാഥാർ��െ�
മഹാശാസ�്തപരമായി വിശദീകരി�ു�ു:-

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

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

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

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

ഭൂമിയും ച��നും സൂര�നും �ഗഹ�ള�ം ഉപ�ഗഹ�ള�ം ന��തേകാടികള�ം
ഉൾെ�� മഹാ�പപ�െ� ആകാശം എ� മഹാലിംഗം
ഉൾെ�ാ���തിെന മന�ിലാ�ാൻ മനുഷ�ന സ്��ം *ക��കൾ െകാ�്
കഴിയു�താണ.്* ഭൂമിയിൽ എവിെട നി� ആ്കാശേ��ു േനാ�ിയാലും
ഒരു കുട േപാെല *അർ�-േഗാളാകൃതിയിലാണ ആ്കാശെ� കാണുക.
കുട േപാെലയു� അർ�-േഗാള�ിനക�ാണ്സൂര�നും ച��നും
�ഗഹ�ള�ം ന��തസമൂഹ�ള�ം ഉൾെ�െടയു� �പപ�മു�ത.് കുട
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േപാെലയു� അർ�-േഗാള�ിന് യഥാര ് ��ിൽ അ�മി�.
മഹാ�പപ��ിൽ പുതുതായി ഉ�ായിെ�ാ�ിരി�ു� ന��ത
േകാടികൾ�ു�ിതിെച�ാനും (�പവർ�ി�ാനും) ഇടംെകാടു�ു�തും
മനുഷ� ബു�ിെകാ� അ്ള�ാൻ കഴിയാ�തും അ�മി�ാ�തുമായ
മഹാലിംഗ�ിെ� മുകൾഭാഗേ�യ�്ാണ് യഥാര ് ��ിൽ
േനാ�ിയെത�ും വിശകലന�ിൽ സ�യം േബാ��മാവു�താണ.് ഇനി,
നാമറി� മഹാലിംഗ�ിെ� ചുവട ക്െ��ാനാവുേമാ എ� ക്��കൾ
െകാ�ും േനടാനായ അറിവുെകാ�ും പരി�ശമി�ുക. ഭൂമി�ും താേഴ�്
ആദി കെ��ാനാവാ� അവ�യിൽ മഹാലിംഗെ�
മന�ിലാ�ുേ�ാഴും, ഭൂമി ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ�ം മു�റ�
അർ�-േഗാളാകൃതിയിെല കുടയ�് അ്ഥവാ മഹാലിംഗ�ിനു�ിലാണ.്*

മഹാലിംഗം ബഹുവിധ�ളിലായി�് മഹാ�പപ�െ�യും, ആദിയും
അ�വുമി�ാ� മഹാശ�ിയായ ൈദവെ�യും �പതിനിധാനം
െച���ു�.് ആകയാൽ, ൈദവ-വി�വം ആരംഭി�ു�േതാെട,
ഭൂമിയിെല�ുമു� േദവാലയ�െള (ആവശ�മു� ജന�ൾ), അവെയ�ാം
മഹാശാസ�്തപരമായി�് ശു�ീകരിേ��തു�.് മഹാലിംഗ �പതിഷഠ്
മാ�തേമ പാടു��.

*വായ ,ു ജലം,അ�ി :*

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

ഓകൈ്സഡുകൾ, സൾേഫ��കൾ, ൈനേ�ട��കൾ, േ�ാേറ��കൾ,
എ�ി�െന മ�ിെല മൂലക�ളിലും സംയു��ളിലുമായി� അ്�രീ�
വായുവിെല ഓകസ്ിജൻ, ൈന�ടജൻ, കാർബൺ ൈഡഓകൈ്സഡ്
തുട�ിയ എ�ാ വാതക�ള�ം മഹാഭ�ദമാ�െ��ിരി�ു�ുെവ�ും
മഹാഉചിതമായ സമയ�ളിൽ മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം,
അ�രീ�വായു എ�റിയെ�ടു� ൈദവ�ിെ� വാതകരൂപെ�യും
ജലെ�യും അ�ിെയയും ഒെ� സൃഷട്ി�ു�ുെവ�ും അറിയണം.
മഹാേഗാള രൂപ�ിൽ 'ശബദ്�ബ�ം' ഭൂമിയായി മാറു�തും, ഭൂമി എ�
മഹാരൂപെ� ൈദവം സ�ീകരി�ുേ�ാൾ 'സത� അ�ിശ�ി കൂടിയായ
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ശബദ്�ബ�ം' ഭൂമിയുെട ഓേരാ ആ��ിേല�ും �പേവശി�ു�തുെമ�ാം
ആദ�േമെത�്പരിമിതമായ �പപ�ശാസ�്ത �പകാരമു� വാ�ുകൾ
െകാ�് വിശദീകരി�ാൻ കഴിയാ� വിധം ഒേരസമയം
മഹാസംഭവി�ി��� മഹാൈദവകാര��ളാണ.് ഓേരാ മനുഷ�നും 100
മനുഷ�ജ��ൾ ഉ�തിെല 90 മുതൽ 95 വെരയു� ജ��ളിെലാ�ിൽ,
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയുമായ ൈദവം
മഹാശാസ�്തെ� മുഴുവൻ അർ�മഹാേദവീ രൂപ�ിലു�
�പപ�പിതാവിലൂെട േനരി�് മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�താണ.്
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തം ഉൾെ�െടയു� എ�ാ
ൈദവകാര��ള�ം ഓേരാ മനുഷ�നും �പേത�കം �പേത�കം ലഭി�ുകയും
ൈദവമഹത�െ� മന�ിലാ�ി വിതു�ുകയും െച���താണ.് (ഓേരാ
മനുഷ�നും ലഭി�ു� �പസത്ുത ഏക ജ��ിൽ മാ�തമാണ ൈ്ദവെ�
ആരാധി�ാൻ മനുഷ�െര അനുവദി�ി���ത.് ൈദവം
�പത��മായിെ�ാ�് ൈദവ-വി�വം ഉടൻ മഹാആരംഭി�ുേ�ാൾ
സംശയ�െള�ാം സ�ൂർ�മായുംഅവസാനി�ു�താണ.്)

ഭൂമിയുെട ആവരണമായി�് വായുവിെന സൃഷട്ി�ി���തും
സംര�ി�ു�തും ഭൂമി അഥവാ മ� ത്െ�യാണ.് ഭൂമി, െചാ�, വ�ാഴം,
ശനി, തുട�ിയ �ഗഹ�െള െവറും പി��ളായും �പപ��ിൽ
എ�െനെയാെ�േയാ സംഭവി� സേ്ഫാടന�ള�െട ഭാഗമായി
രൂപെ��വെയ�ും മ��ം കണ�ാ�ാെത മ�ായ ൈദവ�ിെ� ഖരരൂപ-
ഭാഗ�ളായും ഭൂമി/മ�് മഹാനി�യി�ുേ�ാൾ അവിട�ളിെല
വസത്ു�ളിൽ നി� െ്വ�വും വായുവുംഅ�ിയുംസൃഷട്ി�െ�ടുെമ�ും
മന�ിലാവു� മുറയ�്്ആധുനികശാസ�്തം കൂടുതൽ സത��െള
കെ��ു�താണ.് (ൈവകാെത ഭൂമിയിൽ ൈദവ-വി�വം
ആരംഭി�ുേ�ാൾ ഭൂമി ഒഴിെകയു� �ഗഹ�െളയും അവയുെട
ഉപ�ഗഹ�െളയും മ�നവധി ഖരസൃഷട്ികെളയും മ�ായ ൈദവം
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മഹാസംഹരി�ു�താണ.് കാരണ�ള�ം
വിശദീകരണ�ള�ം മഹാ�ഗ��ിലു�)്.

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

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

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

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

മ�ായ ൈദവം, സൂര�ച���ാെരയും ന��ത�െളയും മ��ം
മഹാഭ�ദെ�ടു�ിയി���ത മ്ഹാ�പപ�സൃഷട്ിയുെട ഭാഗമായി�ാെണ�്
മഹാ�ഗ��ിൽ വിശദീകരി�ി���.് ഭൂമിയിൽ ഉടൻതെ�
ൈദവവി�വവും തുടർ�്സംഹാരവും ആരംഭി�ുേ�ാൾ, ഭൂമിയിെല
ജീവികള�െട പുനർ�നനെ� ച��നിലാണ് മഹാനിർ�ഹി�ുക.
ന��ത�ള�െട സൃഷട്ി�് ജീവികള�െട ആ�ീയ
സാ�ാത�്ാരവുമായാണ് ബ�മു�ത;് ചുവെട േവറി�്
വിശദീകരി�ു�ു�.്

*(5)*. *'ജീവാ�ാവായ ൈഹ�ഡജൻ എ� വാതകം' േമാ�ം
േനടുേ�ാൾ നി�ിതമായസമരൂപം ലഭി�ു�താണ.്

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

മ�ായ ശരീര�ിൽ ജനി�ുകയും, ജീവികള�െടെയ�ാം മ�ായ
ശരീര�ിൽ നി�ും ഭ�ണം ഉൾെ�െടയു� സർ� ആന��െളയും
�പത��മായി സ�ീകരി�� െകാ�്മ�ായ ശരീരേ�ാെട (മ�ിൽ)
ജീവി�ുകയും, മ�ായ ശരീരം നി�യി�ു� േപാെല മരണേ�ാെട
മ�ായ ശരീര�ിൽ നി�ും സ�ത��മാ�െ�ടുകയും െച���
ജീവാ�ാവിന മ്ഹാനീതി ലഭിേ��ത മ്�ിൽ നി�ു തെ� േവേ�?
*മ�ിന�ാെത മ�ാർ�ാണ ജ്ീവികൾ� മ്ഹാനീതി നൽകാനു�
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അവകാശവും അധികാരവും ഉ�ത്?* മ�ിൽനി�ു തെ�

ജീവികൾ�് മഹാനീതി ലഭി�ാൽ മാ�തേമ ജീവി-സൃഷട്ി
മഹാഭംഗിയാവുകയു�� എ�ും, മഹാനീതി ലഭി�ു�ത് മ�ിൽ
നി�ുതെ�യാെണ�ും ഓേരാ ജീവിയുെടയും/ജീവാ�ാവിെ�യും സൃഷട്ി
പാഠ�ിൽ നി�ുംസുവ��മാണ.്

ആദിസൃഷട്ി മ��ം മാ�തമാെണ�ും മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
ജീവികെള�ാം പുനർ�നന�ൾ മാ�തമാെണ�ും, എ�ാ ജീവികൾ�ും
സമനീതി നൽകുേ�ാൾ മാ�തമാണ് ജീവികള�െടെയ�ാം
സൃഷട്ികർ�ാവായ ൈദവം മഹാനീതിപതിയാവുക എ�ും ലളിതമായി
മന�ിലാ�ാനാവും.ൈവകാെത മഹാ�പപ��ിെല�ും സൃഷട്ിമ��വും
ആദിവചനവും മഹാശാസ�്തമൂലവും ശബദ്�ബ�വും അ�ര�ബ�വും
സംഹാരകാഹളവുമായൈദവ�ിെ� മഹാചിരി തുടർ�യായി 3 മുതൽ 33
വർഷം മുഴ�ു�േതാെട ൈദവ�ിെ� ഏകദാസനായ �പതിനിധിയിലൂെട
(ൈദവം) വീെ�ടു�ി��� മ�ിെ� നിയമ�ളായ യഥാർ�മായ
േവദ�െള ഭൂമിയിെല�ുമു� ജന�ള�െട ഭരണഘടനയായി� വ്ീ�ും
സ�ീകരി�െ�ടു�തുമാണ.് (എ�ാ സൃഷട്ിച�ക�ളിലും
ഏ��ുറ�ിലുകേളാെട/സമാനമായി സംഭവി�ു�ു�.്).

ഓേരാ ജീവിയുെടയും ആദ�സൃഷട്ിയായി�് ആദ�മ��െ�
സൃഷട്ി�ുേ�ാൾ മാ�തേമ ജീവാ�ാവിെന പുതിയതായി
സൃഷട്ിേ��തു��. േശഷമു�വ പുനഃസൃഷട്ികളാണ,് അവയെ്��ാം
ജീവാ�ാവു�;് ശരീരം മാ�തേമ േവ�ൂ. അതായത മ്��- സസ�- പ�ി -
മൃഗ - മനുഷ�ൻ എ�ീ 5 ജീവി-അവ�കളിലൂെടയും, (ജീവികളായ)
മാതാപിതാ�ളിലൂെടയും പുനർ�നി�ുകയും പുനർ�ീവി�ുകയും
പുനർമരി�ുകയും, പുനർ�നന�ള�ം പുനർ�ീവിത�ള�ം
ആവർ�ി�ുകയും െച��� ജീവാ�ാ�ൾെ��ാം മ�ായ ൈദവം,
ശരീരം മാ�തേമ െകാടുേ��തു��. വിരലുകളിലും, ന��ത�ിലും 5
എ� സംഖ�െയ �ാപി�ി���തും രാഷ�്ട�ളിെല പതാകകളിൽ 5
േകാണുകേളാെടയു� ന��തം ഇടം േതടിയി���തും ൈദവ�ിെ�
മഹാആവിഷ�്ാരമാണ.്എ�ാ ജീവികൾ�ും സമആന�ം ലഭ�മാ�ുവാൻ
മഹാനീതിപതി കൂടിയായ ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
മഹാ�ശ�ി�ു�ു�.് ഓേരാ ജീവി-രൂപ�ളിലും 100 പുനർ���ൾ
വീതമു�.് യാെതാരു മത�ളിെലയും േഭാഷ��ള�മായി�്
ബ�മി�ാ�തും മഹാശാസ�്തപരം മാ�തവുമായ ഓംകാരനീതിശാസ�്തം
എ� മഹാനീതിശാസ�്ത�ിെ� കാതലായ മഹാപുനർ��
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സി�ാ�െ� മഹാ�ഗ��ിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരി�ി���.്
മഹാപുനർ�� സി�ാ�െ� പഠി�ു� നിരീശ�രവാദികള�ം
അവിശ�ാസികള�െമ�ാം ൈദവം മഹാഭ�ദെ�ടു�ു� മഹാസമനീതി
ൈവഭവ�ിൽ അത���തെ�ടു�തും, വളെരേ�ർ ഭയ�ു�തും,
മു��ഓർ�കള�െട കാര��ിൽ യാെതാരാൾ�ും മു��ഓർ�കെള
ലഭി�രുേത എ� ൈ്ദവേ�ാടു �പാർ�ി�ുകേപാലും െച���തുമാണ.്
*ജീവിരൂപ�ിെല അ�ാമേ�തും അവസാനേ�തുമായ മനുഷ�രൂപം
സ�ീകരി�ു� ജീവാ�ാവ് 100 ജ��ളിലൂെട* ഭൂമിയിെല
ആന��െളെയ�ാം അറിയുകയും അനുഭവി�ുകയും; മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ ൈദവ�ിെ� ഭാഗമ�ാെതെയ�വ�ം
*സമജീവിരൂപമായ ന��തപദവി എ� ആ�ീയ സാ�ാത�്ാരെ�
േനടുകയും െച��� .ു*

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

ആയിരം േകാടിയിലധികം വർഷ�ളിെല �പായമു� മഹാ�പപ�െ���ി
വളെര അറിയാനും മന�ിലാ�ാനും അനുഭവി�ാനും, ഇേ�ാഴെ�
സൃഷട്ിച�ക�ിെല* ഏതാനും നൂ�ാ�ുകളിലു� ശാസ�്തവളർ� െകാ�്
മനുഷ�ന്ഇ�ു സാ��മായി���.് അ�െനയിരിെ�, മ�ിൽ മാ�തം
ജനി�ുകയും മ�ിൽ ജീവി�ുകയും മ�ിൽ അടിയുകയും െച���
മനുഷ�ർ മ�ിെല ശാസ�്തംെകാ�ു സാ��മായഅന�മായആന��െള
അനുഭവി��െകാ�്മ�ായ ൈദവെ� നി�ി�രുത.് ചി�ി�ുക.
ഇേ�ാഴെ� സൃഷട്ിച�ക�ിെല ഏതാനും നൂ�ാ�ുകളായു�
കാലഘ��ിെല ന�വരും െക�വരും, ദീർഘദർശനം ഇ�ാ�വരും മൂഢരും
അ�ായു��കള�ം ഒെ�യായ ചില ആ�ീയാേന�ഷകർ;
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ആയിരംേകാടിയിലധികം വർഷ�ളിെല �പായമു� മഹാ�പപ�െ�
��ിയും ൈദവെ���ിയും ത�ി�ൂ�ിയ അബ�-വിഴു��കെള ചുമ�ും
അവയിെല വ�ത�ാസ�ള�െട േപരിൽ പരസപ്രം കലഹി��ം െകാ�ും
കഴിയു� വി�ി�ൂ��ളായി�് തുടരാനാേണാ ൈദവം
ബു�ിശ�ികെളയും വിേവചന ശ�ികെളയും മനുഷ�ർ�്
വർ�ി��നൽകിയത് .... ചി�ി�ുക. (*സൃഷട്ിച�കം, കാലച�കം,
മഹാകാലച�കം, മഹാസൃഷട്ിച�കം തുട�ിയ കാലഗണനകെള
മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്).

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

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

സൃഷട്ി, �ിതി, മഹാനീതി എ�ിവെയ മഹാനിർ�ഹി�ു�ത്
ഏകമഹാശ�ിയായ മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം തെ�യാണ.് സൃഷട്ി,
�ിതി എ�ിവയിൽ �പപ�പിതാവായി��� പരമാ�ാവിെന
ഉൾെ�ടു�ിയി��� ;് എ�ാൽ നിർ�ീവമായി�ാണ.് മഹാനീതിയുെട
വളെര െചറിയ ഒരു ഭാഗം മാ�തമായ സംഹാരെ� െച���ത്
ഏകമഹാശ�ിയായ മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവം തെ�യാെണ�ിലും,
�പപ�പിതാവായി�് മഹാഉയർ�ിയി��� പരമശിവനിലൂെടയാണ.്
പരമശിവെന തെ�യാണ ൈ്�ക�ായി� അ്യ�ത.് അവനിലൂെട മാ�തേമ
േമാചനമു�� അഥവാ േമാ�ം ലഭി�ൂ എ�്ൈ�ക�ിെന കുറി�്
പറയുേ�ാൾ ൈ�ക� *്ലൂെട* അഥവാ മാധ�മം മാ�തമാണ;് േമാ�െ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ത മ്��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവമാണ.് മഹത�ം
മ��ം ഭൂമിയുമായഏകൈദവ�ിനു മാ�തം. ..
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(( ഏതാനും വിഷയ�െളമു� േ്ചർ�ി���.്
എ�ിരു�ാലുംആവർ�ി�ു�ത �്പസത്ുത ഭാഗ�െള
ഓടി� പ്ുതിയ പാഠ�ളിേല� ക്ട�ുേ�ാൾ,സ�െയ
പൂർ�മായി മന�ിലാ�ാൻഎള��മാകാനാണ.്)).

മഹാലിംഗ�ിന അ്ക�,്ജീവികെളസൃഷട്ി�ാൻ േവെറയുംകാരണ�ള��.്
അ�ംകുറി�ാം:‐

ൈദവ�ിെ� ഭാഗമ�ാ�തായ ജീവാ�ാവിെന മ��മായി�് ആദ�ം
ജല�ിൽസൃഷട്ി�ുകയും, േശഷം 'മ��ംസസ�ം പ�ി മൃഗം മനുഷ�ൻ'എ�
ജീവിച�ക�ിലൂെട പരിണമി�� േമാ�െ� േനടുകയും െച���ത '്മ��ം
ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ� അംശമായ ശരീരെ� ആധാരമാ�ിയാണ;്
എ�ിലും, *'യാെതാരി�ലും സൃഷട്ിയായ ജീവാ�ാവിെന മ�ിെ�
ഭാഗമാ�ുകേയാ മ�ിൽ െതാടുവി�ുകേയാ െച���ി�.'*
ഖരാവ�യിലു� മ�ായ ഭൂമി നീതിയാണ,് മഹാനീതിയാണ,്
മഹാനീതിപതിയായ ൈദവമാണ.് *നീതി കാര��െള വിധി�ുവാൻ ജീവിെയ
അഥവാ ജീവാ�ാവിെന അനുവദി�ി�ി�.* മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�
അംശ�ളാണ എ്�ാ ജീവികള�െടയും ശരീരം എ�തുെകാ�,്ൈദവാംശമായ
ശരീര�െള ന�തിന് ഉപേയാഗെ�ടു�ുക എ��ാെത (അേന�ാന�ം)
ശി�ി�ു�തിന് ഉപേയാഗെ�ടു�ുേ�ാൾ ഗൗരവമായ �കമ �പശന്ം
ഉ�ാകു�താണ.് *ജീവാ�ാവിെന ശി�ി�ുേ�ാൾ, 'മ��ം ഭൂമിയുമായ
ൈദവ�ിെ� അംശമായ  ശരീരം' സൃഷട്ി�ി��� 'ശരീരെ�േയാ
അവയവ�െളേയാ' കള�െ�ടു�ു� ;ു അന�ായം കാ��� .ു *ൈദവ�ിെ�
ഇഷട്ം എ� മഹാ നീതിെയ വിഷയമാ�ാെത �പവർ�ി�ാൽ പാപം
ഉ�ാകു�താണ.്* അതായത് *ശരീരവും മ��മായ ഭൂമിയിൽ
മഹാലയി�ി�ി��� ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ുക എ��ാെത ശരീരമായ
ൈദവാംശെ�ശി�ി�ാൻയാെതാരാൾ�ുംഅവകാശമി�എ� ച്ുരു�ം.
മഹാ�ാഗാ�ി� പ്ിൻപ�ാൻ കഴി�തും ഗാ�ിആഹ�ാനം െചയത്തുമായ
അഹിംസയും സത�ാ�ഗഹ സമര�ള�ം ൈദവീകമാകു�ത അ്�െനയാണ.്
ധർ�ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ാ�വേരാട്നി�ഹകരി�ാനും, കടു�
അപരാധ�ൾ� ഉ്ടുതുണിേയാെട (മാ�തം)കാ�ിേല�ും, ഒ�െ�� ദ�ീപിേല�ും
നി�ിത കാലേ�� ന്ാടുകട�ുക എ� ശി�യുെട കാഠിന�ം ഏ�വും
ഭീകരമാണ!്
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കു�ു�െള, �പപ�പിതാവായ പരമശിവനു േപാലും മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം �പവർ�ി�ുകഎ�ത ക്ഠിനമാണ.്ഓം മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
മഹാശ�ികെള മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�േതാെടാ�ം പരമശിവെ�
കഴു�ിൽ ഓംകാര നാഗബ�നെ� മഹാനിർ�ഹി�ി���ത െ്വറുെതയ�.
സ��ം കാര��ളിലും, കു�ു�ളായ ഭൂമിയിെല സമസത് മനുഷ�രുെടയും
മ��� ജീവികള�െടയും കാര��ളിലും, പരമശിവന പ്ിഴവുകൾ ഉ�ാവാെത
മഹാസംശു�മാ�ാനാണത.് പരമശിവന് '�ി�പ േകാപെ�' മഹാ
അനു�ഗഹി�� നൽകിയി���തും മഹാനീതിശാസ�്ത�ിന ക്ള�ം ഉ�ാവാെത
മഹാസംര�ി�ാനാണ.് ആവക കാര��െള സൂചിത െവബൈ്സ�ിെല
മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്

*(3). മ�ായ ഭൂമിയുെട മ�ളാവാൻ �പയ�ി�� പുണ�ം േനടുക.*

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

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

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

*ൈദവ‐വി�വം* ആരംഭി�ു�േതാെട, *േപാലീസും ൈസനികരും ഉൾെ�െട
എ�ാ ജന�ള�ം, ധാർ�ികമായി�് ഉയരു�താണ.് മ��ിമാരും മ��ം
ത�ി�ൂ��� അധമ നിയമ�െളയും ആ�കെളയും നിർേ�ശ�െളയും
അനുസരി�ു� ഏറാൻമൂളി�വും അടിമ�വും അവസാനി�ു�താണ.്*
എ�ാ വിഷയ�െളയും ധർ�ശാസ�്തപരമായി� *്സ�യം വിശകലനം െചയത്്
ധർ�ശാസ�്തപരമായി�് �പവർ�ി�ുേ�ാൾ മാ�തമാണ് ത�ൾ�്
പുരുഷ�ാരും മനുഷ�രും ജന�ള�െട ഭാഗവുമായി� പ്രിവർ�നം ഉ�ാവുക
എ�്സുവ��മായി തിരി�റിയു�താണ.്* അധമ‐നീച േകാ�പായ�െള
െതാഴിലുകളായി െത�ി�രി�് *അധമരായ ഭരണാധികാരികള�െട
അടിമകളായി�ാണ ക്ഴി�ു േപാ�ത*്എ�തും േപാലീസ േ്സനയും നിരവധി
സർ�ാർ‐ജീവന�ാരും തിരി�റിയു�താണ;് തിരു�ു�തുമാണ.്
*അേനകായിരം വർഷ�ളായി�് സമൂഹ�ിൽ  സംഭവി�� േപാരു�
അപചയ�ൾ� ഇ്�െലേയാ ഇേ�ാപ�ാള�ാരും േപാലീസുമായി� െ്താഴിൽ
േനടിയവെര ( മാ�തം ) കു�െ�ടു�ു�ത െ്ത�ാണ.് സൗജന�മായി� മ്ദ�വും
ദുഃസ�ാത����ള�ം നകിെ�ാ� ൈ്സനികരുെട േചതനകെള മരി�ി�ാനും
മരവി�ി�ാനും എ�ാ രാജ��ളിെലയും ഭരണാധികാരികൾ അേനകായിരം
വർഷ�ളായി�് �പവർ�ി��േപാരു�ത് കടു� ൈദവനി�യും
അപരാധവുമാണ്: വിഷയ�െള *ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്വിശകലനം
െച���തിൽ നി�ും പ�ാള�ാെര തട� .ു* ധർ�ശാസ�്തപരമായി�്
ചി�ി�ുവാനും �പവർ�ി�ുവാനും കഴിവി�ാ�വരും, ഭരണാധികാരികള�െട
അടിമകള�മാ�ി. ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു�ത്ൈദവ�ിെ�
കു�ു�ളാെണ� തിരി�റിവ്ഉ�ാകാെത വ� .ു ഒരു രാജ��ിെല
പ�ാള�ാെരയും ജന�െളയും മെ�ാരു രാജ��ിെല പ�ാള�ാരും ജന�ള�ം
ആ�കമി�ു�തും വധി�ു�തും വധി�െ�ടു�തും അധമ�ളായ
ആന��െള േനടാനു� ഉപാധികളാ�ി. മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളാണ്എ�ാ രാജ��ളിെലയും പ�ാള�ാരും
ജന�ള�െമ�ത്അറിയണം. 'രാജ� ര�െയ�ും �പതിേരാധെമ�ുമു�'
ക�േ�േരാെട ൈദവ�ിെ� െപാേ�ാമന ‐ കു�ു�െള വധി�ു�തും
പീഢി�ി�ു�തും കടു� ൈദവനി�യും അപരാധവും ൈദവ ശി�കെള
വാരി�ൂ���തുമാെണ� അ്റിയണം. വധി�ാൻ കാരണ�ാരായ രാഷ�്ട
ഭരണാധികാരികൾ�ും, വധി�വേര�ാൾ പാപവും ൈദവ ശി�കള�ം
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ഉെ��റിയണം. ഭൂമിയിെല�ും വ�ത�സത് മത�ൾ �പകാരമു�
വിശ�ാസ�ള�ം ആചാര�ള�ം അനുഷഠ്ാന�ള�ം ഉെ��ിലും, ഭൂമിയിെല
എ�ാ രാജ��ളിലുമു� എ�ാ ജന�െളയും സൃഷട്ി�ി���ത് ഒരു
ൈദവമാെണ�ു പറ�ു നട�ു� മതഭരണാധികാരികള�ം മതപുേരാഹിത‐
�രിശകള�ം ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ യു�ം െച���തും
വധി�െ�ടു�തും, ആയുധ�െളയും പ�ാള�ാെരയും മ��ം ഒരു�ു�ത്
അറി�ി��ം തടയാൻ �ശമി�ാ�തിനും കടു� ൈദവശി�കെള
അനുഭവിേ��തു�.് മറ�ുകേയാ, മറയ�്ുകേയാ, അറിയാെത
േപാവുകേയാ െചയത്താെണ�ിൽ; സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര�െള മുഴുവൻ
തനി�� െച��� മഹാശ�ിയായ ൈദവം എ�ു �പസംഗി��െകാ�,് ൈദവം
േനരി�്ഏ�ി�ാ� പണികെള െചയത്്ൈദവെ� കബളി�ി�ാൻ
�ശമി�തിനും, ൈദവ�ിെ� േപരിൽ അ�വിശ�ാസ�ള�ം അനാചാര�ള�ം
അധമ‐നീച അനുഷഠ്ാന�ള�ം അധമ നിയമ�ള�ം അധമ സംവിധാന�ള�ം
െകാ� ജ്ന�െളചൂഷണംെചയത് ജ്ീവി�ു�തിനും കടു�ശി�കള��.്

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

ൈദവ‐വി�വംആരംഭി�ു�േതാെട,എ�ാ രാജ��ളിലുമു�എ�ാ മത‐ജാതി
‐ഉപജാതി ‐രാഷ�്ടീയ �പ�ാന�ള�ം സ�യെമേ�ാണം ഇ�ാതാവു�താണ.്
�പ�ാന�ളിൽ �പവർ�ി�ാൻ ഒരാൾ േപാലും മുേ�ാ�� വരു�ത�.
ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ിയിൽെപ� ഒരു ജീവിയ�ാ ' �പ�ാനം' എ�ും,
'�പ�ാനം'എ�ഒരു ജീവിെയേയാ, ഒരുഎറു�ിെനേ�ാലുേമാസൃഷട്ി�ാേനാ
ര�ി�ാേനാ ഇ�െ� �പ�ാന�ളിെല മുഴുവൻ ആൾ�ാർ �ശമി�ാലും
നട�ു�ത�ാ എ�ും '�പ�ാനമ�ാ വ��ിയാണ്വലുെത�ും' ഓേരാ
വ��ിെയയും �പേത�കമായി സൃഷട്ി�ുകയും ര�ി�ുകയുമാണ ൈ്ദവം
െച���െത�ും, ൈദവം മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മഹാസമനീതിെയ
മഹാനിർ�ഹി�ു�ത് ഓേരാേരാ വ��ിേയാടുമാെണ�ും, ൈദവീക
ശി�കെള വാരി�ൂ���തും വ��ികളാെണ�ും (യഥാർ��ിൽ
അസത്ിത�മി�ാ�തായ �പ�ാന�ളിലാണ് �ഭമി��േപാ�െത�ും)
തിരി�റിയു�താണ.്

ഉടെന തെ� ഭൂമിയിെല�ും ൈദവ�ിെ� *മഹാചിരിയും, സൃഷട്ിമ��ം,
സംഹാര കാഹളം, ൈദവ‐വി�വ ഗാനം, ശബദ്�ബ�ം, അ�ര�ബ�ം,
മഹാശാസ�്ത മൂലം, മഹാശബദ്ം, മഹാസംഗീതം, മുഴ�ു�താണ;് ൈദവ‐
വി�വം മഹാആരംഭി�ു�താണ.്* എ�ാൽ തീയതിെയ��ി ഈയു�വന്
വ��മായി അറിയി�; മഹാഉചിതമായ സമയ� മ്ഹാെവളിെ�ടു�ുെമ�ു
മാ�തം അറിയാം. ...

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

മ�ിെ� നിയമ�ൾ ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു� ഭരണഘടനകളായി
മാറു�തും, അേതാെട നിയമസഭകൾ അവസാനി�ു�തുമാണ.് മ�ിെ�
നിയമ�ൾ �പകാരമു� അഥവാ മഹാശാസ�്തപരമായ രാജഭരണ
സംവിധാന�ൾ ഉ�ാവു�തും ജന�ൾ� സ്ാമൂഹിക നീതി ഉറ�ായും
ലഭി�ു�തുമാണ.് രാജാവും മ��ിമാരും *നീതിന�ായ�െള െച���േതാെട*
ഇ�െ�പൂ�ാ�ിേ�ാടതികൾഇ�ാതാവു�തുമാണ.്
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ൈദവ�ിന യ്ാെതാരു കാര��ൾ�ും യാെതാരു മനുഷ�രുെടയും യാെതാരു
സഹായ�ള�ം യാെതാരി�ലും ആവശ�മി�ാ എ�റിയുക. മഹാശ�ിയായ
ൈദവം, സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർെ��ാം �ാനവും സ��ും ഊർ�വും
സമയ�ള�െമ�ാം നൽകു�തു കൂടാെത ന�തു െചയത്് പുണ�ം
വർ�ി�ി�ാനു� അവസര�െളയും മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു�.്
അഹംഭാവ�ള�ം, അ�ാനവും െകാ� അ്േനകം േപർ അവസര�െള
തിരി�റിയാെത േപാകു� ;ു നഷട്െ�ടു�ു� .ു ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ
മാ�തമായ, ഭൂമിയിെല എ�ാ രാജ��ളിലുമു� എ�ാ ജന�ൾ�ും എ�ാ
ജീവികൾ�ുംഎ�ാ മംഗള�ള�ം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുമാറാകെ� !

എ�,് മഹാമാതാവും മഹാനീതിപതിയും മ��ം ഭൂമിയുമായ ൈദവ�ിെ�
ഏകദാസനായപരമശിവൻ C/o www.omsathyam.com 2017ഏ�പിൽ 12ബുധനാഴച്. ...

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

മൂ�ാമെ�േവദം :
ആ�ീയശാസ�്തം

(ആ��ാ�ികശാസ�്തം)

{ഓം,ഓംകാരം,ഓംകാര നീതി ശാസ�്തംഎ�
മഹാനീതിശാസ�്തം, മഹാലിംഗം,സ��,്സ�്തീ,പശു,
�പാർ�ന,ആരാധന, േലാകപ�ാംഗം,ഇ��‐
തമിഴന്ാട‐്േകരളംഎ�ീ �പേദശ�ള�െട

�പേത�കതകൾ,തുട�ിയഏതാനും മഹാകാര��ള�െട
ഭാഗികമായഇം�ീഷ പ്രിഭാഷയും േചർ�ി���.്

GOD HAS ARRIVED, OM, OMKARAM, OMKARA
SCIENCE OF JUSTICE, REINCARNATION THEORY,
MAHAALINGHAM, ECONOMY, WOMAN, COW,

OXYGEN, PRAYER, WORSHIP, WORLD
CALENDAR, SPECIALITIES OF INDIA‐TAMIL
NADU‐KERALA, AND LIKE SUPREME/SUPER

TOPICS IN ENGLISH LANGUAGE, HAVE BEEN PARTLY

INCORPORATED IN THIS PORTION, PAGE NUMBERS 1087‐1383.
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(അ��ായം 76)

മഹാശാസ�്തം : മൂ�ാമെ�ശാഖ /
മൂ�ാമെ�േവദം :
ആ�ീയശാസ�്തം

മഹാശാസ�്ത�ിെ� മൂ�ാമെ�ശാഖ
ആ�ീയശാസ�്തമാണ.്ആ�ീയശാസ�്ത�ിന്
മുഖ�മായും 2 ഭാഗ�ള��.് മഹാശ�ിയായൈദവം

(തെ�), മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാഭരണവും
മഹാനീതിയും മഹാനിര ്�ഹിേ�ണംഎ�തുെകാ�,്
മഹാ�പപ��ിെലഅതിസൂ�മ്മായിആ��ളിൽ 

�ാപി�ി��� ഭൗതികഘടക�ള�െട
മഹാനീതിപരമായ �പവര ്�നകാര��ളാണ്
ആ�ീയശാസ�്ത�ിെ�ആദ� ഭാഗം.

യു�ിശാസ�്തം,ആ�ാവ,് പരമാ�ാവ,്ജീവൻ ,
ശരീരം,ജനനം,ജീവിതം, മരണം, പുനഃസൃഷട്ി,
പുനഃ�ിതി, പുനഃമരണം, െവളിപാട,് നീതി,
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം,തുട�ിയ

അതിഗൗരവ�ളായകാര��ള�െട മഹാശാസ�്ത
വിശദീകരണമാണആ്ദ�ഭാഗ�ിലു�ത.്
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ൈദവം,ൈദവകാര��ൾ,ൈദവ�ിെ�
മഹാനീതിശാസ�്തമായഓംകാരനീതിശാസ�്തം,എ�ീ

മഹാഗൗരവ�ളായകാര��ളാണ്
ആ�ീയശാസ�്ത�ിന ്െറ ര�ാം ഭാഗം.

ഭൗതികശാസ�്തം, ധർ�ശാസ�്തം,
എ�ിവയിെല പാഠ�െള േപാെല,ൈദവം

കാലാനുസൃതം തെ�യാണ്
ആ�ീയശാസ�്ത പാഠ�െളയും മനുഷ�ര�്്
െവളിെ�ടു�ു�ത.് ഭാഗം മൂ�ിൽ ആ�ീയ

ശാസ�്ത�ിെല ര�ാം ഭാഗെമ�ു
വിേശഷി�ി�ി���തായ മഹാഗൗരവ�ളായ
ൈദവകാര��െള െവളിെ�ടു�ിയി���.്
അതുേപാെലആ�ീയശാസ�്ത�ിെല
ഒ�ാം ഭാഗെമ�ു വിേശഷി�ി�ി���തായ
ആ�ാവ,് പരമാ�ാവ,്ജീവൻ,ശരീരം,
ജനനം,ജീവിതം, മരണം, പുനഃസൃഷട്ി,
പുനഃ�ിതി, പുനഃമരണം, െവളിപാട,് നീതി,
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം,തുട�ിയ
അതിഗൗരവ�ളായകാര��െള

�ഗ��ിലുടനീളമായി വിശദീകരി�ി���.്
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ഭൗതികശാസ�്തവികസനംഏെറ�ുെറ
പരമാവധിയിെല�ു�അവസര�ിൽ ,
മഹാ�പപ��ിെ�ഔ�ത�ംസപ്ഷട്മായി

വിശദീകരി��െകാ�ും,
ൈദവശാസ�്ത�ിൽ ഭൗതികധർ�
ആ�ീയശാസ�്ത�െളയഥാവിധി

ചി�െ�ടു�ിെ�ാ�ും,കാലഘ��ിെ�
ആവശ��ിെനാ�ുമാ�തേമസ�ൂർ�
ൈദവശാസ�്തംഅഥവാ മഹാശാസ�്തം
അവതരി�ുകയു��..പരമശിവൻ.

ആ�ീയശാസ�്ത കാര��െളഅറിയു�തിേല�്
മനുഷ�ര ്സ�ീകരി� മാര ്��ള ്പിഴയ�്ുകയു�ായി.
മഹാ�പപ�ംസത�മാണ,് മായആണഎ്�ാൽ 

മിഥ�യ�;ശരീരമാണ �്പധാനം,ആ�ാവ�തുട�ിയ
അേനകം ഗൗരവമായകാര��െള വിപരീതമായി
വ�ാഖ�ാനി�� െകാ� വ്�ത�സത് മത�ളിലൂെട
ആ�ീയശാസ�്തം വളർ� മുരടി��ം ജീർ�ി��ം
കടു�ൈപശാചിക രൂപം �പാപി�ിരി�യാണ.്

ആവകകാര��െളെയ�ാം �ഗ��ിെല ഒ�ും മൂ�ും
ഭാഗ�െള പഠി�ുവാന ്കഴിയു�വര ്�്

/മഹാഭാഗ�മു�ാകു�വര ്� മ്ന�ിലാകു�താണ.്
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മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി ൈവകാെത
ഭൂമിയിെല�ും മായ �പത��മാ�ു�േതാെട,
മഹാശു�ികര ്��ിന ്െറ ഭാഗമായി മത�െളയും
രാഷ�്ടീയ പാർ�ികെളയുെമ�ാം മതജാതിരാഷ�്ടീയ
ജീവികളായി ജീവി�ു� മനുഷ�ർ തെ�സ�യം
ഉേപ�ി�ു�തും കു�േബാധേ�ാെടയും
പ�ാ�പി��ം സാമൂഹികശു�ീകരണെ�

സു�രമാ�ു�താണ.്

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ�
ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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മനുഷ�ർ�ആ്വശ�മായൈദവീക മ���ൾ

�പാർ�ന,സത്ുതി ഗീതം,ജപം,തുട�ിയവൈദവ�ിന്
ആവശ�മി�എ� മ്ു� വ്��മാ�ിയതാണ.്

കു�ു�െള�ാം ധർ�ശാസ�്തപരമായിആന�ി��
ജീവി�ണം.ൈദവ�ിന അ്�തേയ േവ�ൂ.

കു�ു�ള�െടആവശ��െള മഹാഉചിതമായിഅഥവാ
ഓംകാര 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�ു�.്

കു�ു�ള�െട / മനുഷ�രുെടസേ�ാഷംകണ�ിെലടു�്
�പാർ�ന,സത്ുതി ഗീതം, �ഹസ�ജപംഎ�ിവ

അനുവദി�ാൻൈദവംബാ���മാണ.് ഭാഗം 2ൽ
വിശദീകരി�ഏതാനും ലളിതമായശാസ�്തവാചക�െള
പിതാവായ പരമശിവനിലൂെട മഹാേദവിഅറിയി�ു�ു :

1.ഓം നമഃ ശിവായ, 2.ഓം ശിവായ നമഃ, 3. േദവീ ശരണം,
4.അേ�ശിവ!എ�ീ 4 ലളിതമായ ര�ു പദവാചക�ൾ�്
ൈദവീക മ���ൾഎ� േ്പരിടുേ�ാൾഅവ മാ�തമാണ്

മനുഷ�ർ�ആ്വശ�മായൈദവീക മ���ൾ.

(അ�ര �ബ�മായഓംഅ�രേമാ പദേമാഅെ��്
ഭാഗം 2ൽവിശദമാ�ിയിരു�ു.).
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ൈദവെ�ആരാധി�ാൻൈദവംഅനുവദി�ു�ത്
100സ�്തീപുരുഷ മനുഷ�ജ��ളിെല 90 മുതൽ 95
വെരയു�ജ��ളിൽ ഒേരെയാരു പുരുഷ ജ��ിൽ
ൈദവം േനരി� മ്ഹാശാസ�്തെ�മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയ േശഷം മാ�തമാെണ� വ്��മാ�ിയിരു�ു.
ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ�
ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ംഎ�
മഹാവിശിഷട്മായആരാധനാ മ��െ�െചാ�ാൻ
ൈദവംഅവകാശവുംഅധികാരവും നൽകണം.
വിപരീതമായി �പവർ�ി�ാൽശി�തീർ�യാണ.്ആകയാൽ
േമ�ടികഠിനവാചകെ�ൈദവീക മ��മായികൂേ��.

2010 ന അ്ടു�ി� ഓ്ംസത�ം േഡാട േ്കാം
(www.omsathyam.com)എ�

െവബൈ്സ�ിൽ �പസി�ീകരി�
മഹാ�ഗ��ിെലആദ� േപജുകളിെല
�പസത്ാവന,ആമുഖം, ഉ�ട�വിവരം
എ�ിവ മാ�തം ചുവെട േചർ�ു�ു.
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MAHAASHAKTHI
GOD
ൈദവം
മഹാശ�ി
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ശബദ്�ബ�മാണഓ്ം.അ�ര�ബ�മാണഓ്ം .
സൃഷട്ിമ��മാണഓ്ം.ആദിവചനമാണഓ്ം.

മഹാശാസ�്തമൂലമാണഓ്ം.സംഹാരകാഹളമാണഓ്ം.

മഹാ�പപ��ിനഅ്തീതമായ �ബ�വും,
മഹാ�പപ��ിന ്െറസൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാരകർ�ാവും,
മഹായജമാനനായഅ�ാഹുവും,പരിശു�ാ�ാവും,
ഏകമഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും, മഹാപിതാവും

മഹാമാതാവും മഹാേദവനും
മഹാേദവിയുമായൈദവ�ിെ� മഹാചിരിയാണഓ്ം .

ഭൂമിയിെല�ും ഉടെന ഓംമുഴ�ു�താണ.്

മഹാശ�ിയായൈദവം
ഭൂമിയിൽ, മനുഷ�രൂപ�ിൽ,

മഹാജഗദംബയായമഹാേദവിയായി
മഹാഎഴു��ി�ഴി�ു.

മഹാേദവിയുെട മഹാചിരിയും
ശബദ്�ബ�വും,അ�ര�ബ�വും,ആദിവചനവും,

സൃഷട്ിമ��വും, മഹാശാസ�്ത‐മൂലവും,
സംഹാരകാഹളവുമായ

ഓംഉടെന ഭൂമിയിെല�ുംമുഴ�ു�താണ.്



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1055

മഹാ�പപ��ിെ�ഉ��ിഎ�െനെയ�്
ശാസ�്തപരമായിഅറിയി�ു�ു.

അസത��ള�ംഅധര ്��ള�ംഅനീതികള�ം ഉടന ്
അവസാനി�ു�താണ.് ഭൂമിയിെല�ുമു�ഭീകരവാദ�ള�ം

ഭീകര�പവർ�ന�ള�ം ഉള ്െ�െട
മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാസ�ീര ്��പശന്�ള�ംൈദവീകമായും
(ശാസ�്തീയമായും)ലളിതമായും ഉടെനപരിഹരി�െ�ടു�താണ.്

ൈദവ‐വി�വം ഉള ്െ�െടയു�മഹാശാസ�്തകാര��െള
മഹാശ�ിയുെടഏകദാസനുംമഹാദാസനും,ൈദവ�പതിനിധിയും,
�പപ�പിതാവും,ജീവികള�െടെയ�ാം പിതാവും ദാസനും,
സംഹാരനാഥനുമായപരമശിവൻ വിശദീകരി�ു�ു.

ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയാണൈ്ദവെമ�ും,
മഹാ�പപ��ിന ്െറസൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര�ള ്നിർ�ഹി�ുവാൻ 
മഹാശ�ിആവിഷ�്രി�ിരി�ു�മഹാശാസ�്തെ�േയാ
മഹാ�പപ�െ�േയാഅ�ിമറി�ാേനാതകരാറിലാ�ാേനാ

മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാജീവികള�ം ഒ�ി�� �ശമി�ാലുംകഴിയി�
എ�ും, �ശമി�ാനു�ശ�ിജീവികള ്�ുലഭി�ുവാനും
മഹാശ�ിയായൈദവം മഹാകനിേയ�തു�എ്�ും

സുവ��മാ�ു�ു.

പരമശിവൻ
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രാഷ�്ടഭരണാധികാരികേളാ
മതേനതാ�േളാ രാഷ�്ടീയേനതാ�േളാ

നിരീശ�രവാദികേളാ ഭീകര�പവര ്�കേരാ ഒെ�
വിചാരി�ാൽതകരാറിലാ�ാനാവു�േതാഅ�ിമറി�ാൻ 

കഴിയു�േതാആയഒ�ാവും മഹാശ�ിയുെട
മഹാശാസ�്തെമ�ും മഹാ�പപ�സംവിധാനെമ�ും

കരുതു�തും, മഹാശാസ�്തെ�യും മഹാ�പപ�െ�യും
സംര�ി�ുവാൻ സൃഷട്ികള�െടസഹായം മഹാശ�ിയായ

ൈദവ�ിനു േവണെമ�ു കരുതു�തും,
ൈദവമഹത�മറിയാെതകാ�ി�ൂ���ൈദവനി�യാണ.്

ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയാണൈ്ദവെമ�ും,
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര�ൾനിർ�ഹി�ുവാൻ
മഹാശ�ിമഹാആവിഷ�്രി�ിരി�ു�മഹാശാസ�്തെ�േയാ
മഹാ�പപ�െ�േയാഅ�ിമറി�ാേനാതകരാറിലാ�ാേനാ

മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാജീവികള�ം ഒ�ി�� �ശമി�ാലുംകഴിയി�
എ�ും, �ശമി�ാനു�ശ�ിജീവികള ്�ുലഭി�ുവാനും
മഹാശ�ിയായൈദവം മഹാകനിേയ�തു�എ്�ും

സുവ��മാ�ു�ു.

ത�ള�െടസൃഷട്ിെയ��ിയും ഭൂമിയിെലജീവിതെ���ിയും
മരണാന�ര‐ജീവിതെ���ിയും മഹാ�പപ�െ���ിയും

മഹാശ�ിയായൈദവെ���ിയുംൈദവീക മഹാനീതിെയ��ിയും
ശാസ�്തപരമായുംസുവ��മായുംഅറിയുകയുംമന�ിലാ�ുകയും
മ�ിന ്െറനിയമ�െളഅഥവാൈദവശാസ�്തെ�അനുസരി��
ജീവി�ുകയുംെച��േ�ാള ്മാ�തേമ ഭീകരവാദ�ള�ം ഭീകര�പവര ്
�ന�ള�ംഅവസാനി�ുകയു��.അറിയി�ുകഎ�ധര ്��ിന ്
െറ ഒരു ഭാഗമാണഈ്മഹാ�ഗ��ിലൂെടനിര ്�ഹി�ു�ത.്
അംഗീകരി�ുകഎ�തിെനതിരു�ിഅംഗീകരി�ി�ുകകൂടി

െച���മഹാ�പതിഭാസംൈവകാെതമഹാ�പപ��ിെല�ുംമായ
�പത��മാകു�േതാെടസംഭവി�ു�താണ.് ഭീകരവാദികള�ം
മതേനതൃത��ള�ം രാഷ�്ടീയേനതൃത��ള�ം ഉള ്െ�െടയു�വര ്

െഞ�ിെ�റി� ത്ിരു�ലുകള ്�ത്�ാറാകു�മഹാസംഭവ�ള ്ഉടൻ
ഉ�ാകു�താണ.്
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മഹാശ�ിയായൈദവം
ഭൂമിയിൽ, മനുഷ�രൂപ�ിൽ ,

മഹാജഗദംബയായമഹാേദവിയായി
മഹാഎഴു��ി�ഴി�ു.

ൈദവെ���ിഅറിയു�തുംചി�ി�ു�തും,
വ��ിജനി� വ്ളെര�ഴി�,്വളര ്�യ�്ിടയിൽമാ�തമാണ.്
ആന�വുംസ�ാത���വുംവ��ിയ�് �്പധാനമായിരി�ു�ത്
ൈദവ�ിെ�മഹാആവിഷ�്ാരംഅ�െനയായതുെകാ�ാണ.്

വ��ിസ�ാത���ംഎ�വിപുലമായ ഭാഗ�ിനു
േശഷം മാ�തംൈദവം മഹാഎഴു��ിയിരി�ു�
വിവര�ൾ മഹാ�ഗ��ിൽ േചർ �ിരി�ു�ു.
ൈദവംസ�ീകരി�ി���മനുഷ�രൂപ�ിൽ,

ൈദവ�ിെ� �ബ�ശ�ി �പേവശി��കഴി�ുേവാ
എ�ൈ്ദവ�ിെ�ഏകദാസനുംമഹാദാസനുമായ �ഗ�കാരന്
ഒ��ംഅറിയി�. മഹായജമാനനുംമഹായജമാനയുമായൈദവം
അറിയി�ുേ�ാൾമാ�തേമൈദവ�ിെ�മഹാദാസനാവാൻ

മഹാഭാഗ�ം ലഭി�ി���പരമശിവൻ അറിയു�ു��.
2008 മുതൽ �ബ�മായ‐മഹാേദവി, മഹാഇഷട്ം
�പകാരം മഹാദാസനായപരമശിവെന
മഹാഅന �ുഗഹി� മ്ഹാദർ ശനം

നൽകിേ�ാരു�ു�.്..
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മഹാശ�ിയാണൈ്ദവം.
ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മായാമഹാശ�ിയാണ,്
വിശദീകരണ�ൾ�അ്തീതമായമഹാ�ബ�മാണ,്
പരിശു�ാ�ാവാണ,്അ�ാഹുഎ�മഹായജമാനനും
മഹാപുരുഷനുമാണ,് മഹാേദവനാണ,് മ�ാണ,് ഭൂമിയാണ,്
�സഷട്ാവാണ,്പരിപാലകനാണ,് മഹാനീതിപതിയാണ,്

മഹാപിതാവാണ,് മഹാമാതാവായമഹാേദവിയാണ.്ഓേരാ�ും
മഹാശാസ�്തപരമാകു�െത�െനെയ� �്ഗ��ിൽ 

വിവരി�ു�ു�.് മഹാ�പപ�െ�ഇടതുൈക�ിെലെചറുവിരലിൽ
ഒരു െചറിയപ�ുേപാെലതാ�ിനിർ �ുകയുംചു�ി�റ�ുകയും
െച���മഹാജഗദംബയായി� ൈ്ദവം രൂപെമടു�ുേ�ാൾ ആയത്

മഹാശാസ�്തപരമായാണ,് മതപരമായ�.

മഹാസത��ൾ മഹാശാസ�്തപരംആകു�െത�െനെയ�ും,
മത�ള�മായിബ�മി�ാ�െത�െനെയ�ും, മത�ളിെല
സത��ൾമാ�തം മഹാശാസ�്ത�ിെ� /മഹാേവദ ‐ഭാഗ�ൾ
ആകു�െത�െനെയ�ുംമഹാ�ഗ��ിൽ വിശദമാ�ിയി���.്
മഹാശ�ിയായൈദവം മഹാദാസനായും,വീ�ുംഅയ�ൈ�ക� *്
ആയും,യഥാർ �മുഹ�ദആ്യും, �പതീ�ി�െ��വനായും,
പരമശിവൻ ആയും,സംഹാരേദവൻആയും, മഹാ�പപ��ിെ�
പിതാവായും,ശാസ�്തായുധനായും, മഹാ�ബ�ംസൃഷട്ി�ി���
ഏകേദവനായും** മഹാഅന �ുഗഹി�ി���,ൈദവ�ിെ�മഹാ‐
ഏക�പതിനിധിയാണൈ്ദവാന �ുഗഹേ�ാെട മഹാ�ഗ�ം

അവതരി�ി�ു�ത.് മഹാ�പപ��ിൽ ഏകൈദവ�ിെ�ഒരു
�പേത�ക ഭാഗമായി� പ്രമശിവെനസൃഷട്ി�ിരി�ു�ത്

എ�െനെയ�ും,എ�ിെന�ും,ൈദവ�ിെ�മഹാ�ാനമാകു�
മഹാശാസ�്ത�ിൽ ൈദവ�ിെ�േപരിേനാെടാ�ം

ൈദവ�പതിനിധിയും മഹാദാസനുംഏകദാസനുമായപരമശിവെ�േപര്
േചർ�െ�ടു�തഎ്�െനയാെണ�ുംഎ�ുെകാ�ാെണ�ും
മഹാനാമമായപരമശിവൻമഹാശാസ�്തപരം മാ�തമാകു�ത്
എ�െനെയ�ും, മഹാ�ഗ��ിൽവിശദീകരി�ി���.്

മഹാശാസ�്ത�ിൽനിയമ�ൾമാ�തമാണു�ത;്അതി�ാലാണ്
മഹാശാസ�്ത�ിെ�ഭാഗമ�ാെതസമ്ൃതിയും,പുരാണ�ള�ം
േവറി��നില ്�ു�െത�ും,അവഎ�ാെണ�ും,ചിലപുരാതന
മനുഷ�രുെടചരി�ത�ൾ പുരാണ�ളാകു�തഎ്�െനെയ�ും

മഹാ�ഗ��ിലു�.്
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*ൈ�ക�വ്ീ�ും വരുെമ� പ്റയു�വര ്,ൈ�ക�വ്ീ�ും വ�തറി�ി�,അറിയി�ി��ംഉള ്
െ�ാ�ി�,വീ�ും വ�ൈ�ക� മ്രണെ��തുംഅഥവാവീ�ും വധി�െ��തുംഅറി�ി�,

വീ�ും ഉയര ്െ�ഴുേ��തുംഅറി�ി�,പരമശിവനായി മാറിയതും
അറി�ി�.ആവകവിവര�ള ്മഹാ�ഗ��ിെല ഭീകരവാദവും മത�ള�ം

എ�അ��ായ�ില ്േചര ്�ി���.്
** �ബ�ംസൃഷട്ി�ി���ത മ്ഹാശ�ിെയയും പരമശിവെനയും മാ�തമാണ.്
�ബ�ം മഹാ�പപ��ിന ്െറ പിതാവായി പരമശിവെനസൃഷട്ി�ു�ു

‐എ�അ��ായ�ില ്വിശദീകരി�ി���.്
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മഹാശ�ിയായമഹാേദവി,
ഭൂമിയിൽ ഉടൻ മായ �പത��മാ�ു�തിെ�ഭാഗമായി�,്

മഹാഅന �ുഗഹി� പ്രമശിവനായി മഹാനിയമി�ി���ത �്ഗ�കാരെനയാണ.്
2015 ഒകേ്ടാബര ്13‐◌ാം തീയതിവെരപരമശിവെന മഹാ‐അന �ുഗഹി�്
ശ�ിെ�ടു�ിയി���ഏതാനുംകാര��ൾ ചുവെടപറയു�വയാണ :്

മഹാശ�ിയായമഹാജഗദംബയുെടമഹാ‐ഹൃദയമായഓംകാരം,
പരമശിവെ�ഹൃദയേ�ാടു േചർ�ുകഴി� .ു മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി‐
�ിതി‐സംഹാരനിയ��ണസ�കൂടിയാണ മ്ഹാഹൃദയമായഓംകാരം.
ഓംകാരം �പവർ �ി�ു�െത�െനെയ� �്പേത�കംഅ��ായ�ിൽ 

വിശദീകരി�ി���.് മഹാജഗദംബയുെടമഹാപാദ�ളിൽഇടതുപാദം മുഴുവനും
വലതുപാദംപകുതിയും, മഹാശരീര�ിെ�പകുതിഭാഗം, മഹാവലതുൈക,
സൂര�െന ഉൾെ�െടമഹാ�പപ��ിലു�എ�ുംസൃഷട്ി�ാൻകഴിയു�

മൂ�ാം േന�തം,ശിര�ിൽച���ലയുംന��തവും,
മഹാശാസ�്തംഅഥവാ മഹാേവദംവീെ�ടു�ു�തുമായിബ�െ����

മഹാശാസ�്തപരമായമ��ാവതാരം, മഹാശൂലം, ഉടു�ാൻ 
മഹാനരസിംഹേ�ാൽ,നാവിൽഅ�ര�ബ�മായഓം, മഹാശ�ിയുെട
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം മാ�തം �പവര ്�ി�ുവാൻ കഴു�ിൽ 5തലയു�

ഓംകാരനാഗബ�നം, മഹാ�പപ��ിെ�യുംപരമശിവെ�യും
സംര�ണ�ിനായി

മഹാശ�ി 10തലയു�മഹാനാഗമാതാവായി ശിര�ിനുമുകളിൽ ,
തുട�ിയമഹാദാന�ളായമഹാശ�ികെളമഹാ‐അന �ുഗഹി�� നല ്കി�ഴി� .ു
മഹാദാന�ളിൽചിലവ �പത��മായുംചിലവ �പതീകാ�കമായുംചിലവ

അ�ാതമായുമാണ മ്ഹാഅന �ുഗഹി�� നൽകിയത.്
മഹാേദവി മഹാഅന �ുഗഹി�� നൽ കിയ
മഹാദാന�ൾകൂടിയായമഹാശ�ികൾ

മഹാശ�ിയുെടമഹാദാസനായപരമശിവനിൽ
പൂര ്�മായി �പവർ�ി��തുട�ിയി�ി�; മഹാ�ാനഭാഗം

മാ�തമാണ ന്ിലവിൽ �പവർ�ി��െകാ�ിരി�ു�ത !് മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവിയുെടമഹാഇഷട്�ൾ�അ്നുസരി��മാ�തം മഹാശ�ിഭാഗ�ൾ

�പവർ�ി�ു�താണ ;്അേതാെടപരമശിവെ�മാനുഷികാവ�യ�് ക്ാതലായ
മാ��ൾഉ�ാവു�താണ !് മഹാ�ഗ��ിെ� 1‐ഉം 3‐ഉം ഭാഗ�ളിൽ
വിശദീകരണമു�;് മഹാശാസ�്തപരമായി പരിേശാധി�ാവു�താണ !്

�പസത്ാവന ‐ 4 ..പരമശിവൻ
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മനുഷ�െ�ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം
എ�ാെണ�മ്ഹാ�ഗ��ില ്വിശദീകരി�ു�ു�.്
ഏകമഹാശ�ിയായൈദവം, മഹാ�പപ�െ�
മഹാഭ�ദെ�ടു�ാനായി� മ്ഹാആവിഷ�്രി�തായ

മഹാശാസ�്ത�പകാരം രെ��േപാെലവിഘടി� *്ഏകമഹാശ�ിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായമഹാേദവിയും, മഹാേദവിയുെട

ഏകദാസനുംമഹാദാസനുമായപരമശിവനുംഎ�മഹാദിവ�രൂപ�െള
സൃഷട്ി�ി��െ��ിലുംമഹാ�പപ��ിെ�

സൃഷട്ി‐�ിതികെളയുംസംഹാരം ഉൾെ�� മഹാനീതിെയയും
മഹാശാസ�്ത�പകാരം മഹാനിർ�ഹി�ു�തഏ്കൈദവമാണ,്
ഏകമഹാശ�ിയുംമഹാേദവനുംകൂടിയായമഹാേദവിയാണ.്
മഹാദാസനായപരമശിവെന, 50വര ്ഷ�ിെലാരി�ൽവ�്
ഒരു രാ�തിേനരം മഹാേദവനാ�ു�ു�;് മഹാശിവരാ�തി.

�പപ�പിതാവ എ്�മഹാദിവ��ാനെ��ൂടിഏകദാസനായ
പരമശിവന മ്ഹാഅന �ുഗഹി� ന്ൽകിയിരി�യാൽ , മഹാനീതിയുെട

ഭാഗമായസംഹാരംഎ�ആ�ീയസാ�ാത�്ാരെ�
മഹാശ�ിയുംമഹാനീതിപതിയുമായമഹാേദവി

മഹാനിർ�ഹി�ുേ�ാള ്പരമശിവന ‐്ലൂെടഎ�മഹാ�ാനം/
മഹാബഹുമതിെയമഹാഅന �ുഗഹി��നൽകു�ു.ഏകമഹാശ�ിയും
മഹാേദവനുംകൂടിയായമഹാേദവി തെ�യാണസ്ംഹാരെ�യും
മഹാനിർ�ഹി�ു�െത�ിലും, േനരി��,പരമശിവനിലൂെടയാണ.്
അവനിലൂെടേയ േമാചനമു��‐ൈദവീകസത�മാണ.്

േമാ�ംഎ�ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിൽ
ആന�കാര��ിൽമനുഷ�നുൈദവമാകാൻ കഴിയു�ു ;

അഥവാൈദവ�ിന ല്ഭ�മാകു�എ�ാഅന��ളായആന��ള�ം
ൈദവം മനുഷ�ന മ്ഹാഅന �ുഗഹി��നല ്കിയിരി�ു�ു.

�പസത്ാവന ‐ 5 ..പരമശിവൻ

* മഹാശ�ിയായൈദവംസ�യംര�ായി
വിഘടി�ുേ�ാഴുംഏകമഹാശ�ിയായി
വർ�ി�ു�െത�െനെയ� �്ബ�ംഎ�
അ��ായ�ിൽവിശദീകരി�ി���.്
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ആമുഖം

മഹാശ�ിയായൈദവം ഭൂമിയിൽ മനുഷ�രൂപ�ിൽ 
മഹാേദവിയായി മഹാഎഴു��ി�ഴി�ു.

�ബ�ം അഥവാ �ബ�ശ�ി മനുഷ�രൂപ�ിൽ
�പേവശി�� കഴി�ുേവാ എ�്�ഗ�കാരന്ഈ
വരികൾ കുറി�ു� 2017 ആഗ�  ് 15 വെരയും
അറിയി�. മഹാഉചിതമായ സമയ�് ൈദവം
അറിയി�ുേ�ാൾ അറിയുക എ��ാെത അറിയാൻ
ആ�ഗഹി��കൂടാ; �ശമി��കൂടാ.

മഹാ�പപ��ിെലഎ�ാജീവികള�ംൈദവ�ിെ�
കു�ു�ളാണ;്ആദിസൃഷട്ിപാഠംസുവ��മാ�ു�
കാര�മാണത.്ൈദവെ���ിഅറിയി�ി�ു�തും

ചി�ി�ി�ു�തും,ൈദവംവ��ിെയ മാതാപിതാ�ളിലൂെട
ജനി�ി� വ്ളർ�യ�്ിടയിൽ മാ�തമാണ.്ആന�വും
സ�ാത���വും വ��ി� �്പധാനമായിരി�ു�ത്

ൈദവ�ിെ� മഹാആവിഷ�്ാരംഅ�െനയായതു
െകാ�ാണ.്ആകയാൽവ��ിസ�ാത���െ���ി

വിശദീകരി�േശഷം മാ�തംൈദവം മഹാഎഴു��ിയിരി�ു�
വിവര�െള മഹാ�ഗ��ില ്േചർ�ിരി�ു�ു.

�ാനംസ�ീകരി�ാൻമന�ിെന ഒരു�ൽ :
ൈദവം മഹാശാസ�്തെ�മഹാആവിഷ�്രി��െകാ�ാണ്
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി ‐�ിതി ‐സംഹാര�െള
മഹാനിര ്�ഹി�ു�െത�വ്ിശ�സി�ു�ുേ�ാ ?അേത
എ�ില ്, രാഷ�്ടഭരണാധികാരികേളാ മതേനതാ�േളാ
രാഷ�്ടീയേനതാ�േളാ നിരീശ�രവാദികേളാ

ഭീകര�പവർ�കേരാ ഒെ�വിചാരി�ാൽ തകരാറിലാ�ാൻ 
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കഴിയു�േതാഅ�ിമറി�ാൻ കഴിയു�േതാആയഒ�ാവും
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ� മഹാശാസ�്തെമ�ും
മഹാ�പപ�സംവിധാനെമ�ും കരുതു�തും,
മഹാശാസ�്തെ�യും മഹാ�പപ�െ�യും

സംര�ി�ുവാൻ സൃഷട്ികള�െടസഹായം മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിനു േവണെമ�ു കരുതു�തും,

ൈദവമഹത�മറിയാെതകാ�ി�ൂ���ൈദവനി�യാണ.്

ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�മഹാശ�ിയാണൈ്ദവെമ�ും,
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാര�ൾ 
നിർ�ഹി�ുവാൻമഹാശ�ിആവിഷ�്രി�ിരി�ു�
മഹാശാസ�്തെ�േയാ മഹാ�പപ�െ�േയാ

അ�ിമറി�ാേനാ തകരാറിലാ�ാേനാ മഹാ�പപ��ിെല
എ�ാജീവികള�ം ഒ�ി�� �ശമി�ാലുംകഴിയി�എ�ും,
�ശമി�ാനു�ശ�ിജീവികൾ�ു ലഭി�ുവാനും
മഹാശ�ിയായൈദവം മഹാകനിേയ�തു�്

എ�ുമറിയു�താണൈ്ദവീകം.

മഹാശാസ�്തംആവിഷ�്രി�ി���തൈ്ദവംഅ�എ�ാണ്
മതേനതാ�ള�ം ഭീകരവാദികള�ം രാഷ�്ടീയേനതാ�ള�ം
നിരീശ�രവാദികള�ം ഒെ�വിശ�സി�ു�െത�ിൽ ,ഈ
മഹാ�ഗ��ിെല മഹാശാസ�്തകാര��െള പഠി�ാൻ 
കഴിയു�വര ്�മ്റി��വിശ�സി�ുവാൻ കഴിയു�താണ.്
ൈദവനി� െച�ാെതൈദവശാസ�്തം പഠി�ുക.

മഹാ�പപ��ിെ�മഹാസത��െള അറിയുേ�ാൾ
അ�ാനികൾെഞ�ിെ�റി� പ്�ാ�പി�ു�തും
ഉൾെ�ാ�ുജീവി�ു�തുമാണ.്ൈദവ�ിെ� �പിയെ��

കു�ു�േള, ഉടെനൈദവം ഭൂമിയിൽമായ
�പത��മാ�ുെമ�ും,ൈദവരാജ�ം�ാപി�ുെമ�ും
അറിയുക. ഭീകര�പവര ്�ന�ൾ ഉൾെ�െടസമസത്
ജീവിതേമഖലകളിലുമു�എ�ാൈവകല��ള�ം

തിരു�െ�ടു�ത മ്ഹാ�പപ��ിന ്െറസൃഷട്ി‐�ിതി‐
സംഹാര�െള മഹാനിര ്�ഹി�ുവാനായി� ൈ്ദവം
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മഹാആവിഷ�്രി� മഹാശാസ�്ത�പകാരമാണ.്ആകയാൽ
മഹാശാസ�്തം/മഹാ�ാനംസ�ീകരി�ാനായി മന�ിെന

ഒരുേ��തു�.്

// ഒരു മനുഷ�ായു�ിൽ മഹാ�പപ�കാര��െള��ി
ചി�ി�ാൻ കഴിയു�തബ്ു�ിജീവികൾ �ുേപാലും
ഏതാനും മാസ�േളാവര ്ഷ�േളാമാ�തമായിരി�ും.
ഏതാനും നൂ�ാ�ുകളിെലചരി�തെ�യുംത�ള�െട

ചി�കെളയുംഇടകലർ�ി,ത�ൾ
�പവർ�ി�ി�ി�ാ�പഴയകാല �പ�ാന�െളയും
വ�വ�ിതികെളയുംപ�ിആധികാരികതേയാെട
സംസാരി�ാനുംഅവയിെലന�യുെട മാ�തം പ�്
പ�ാനും ഇ�െ�ജനതയ�്അ്വകാശമി�.

ഏതാനും നൂ�ാ�ുകളിെലമാ�തംഅപൂർ �ചരി�തം
അറിയു�വരാണ ത്�െള�തും,ഏതാനും

നൂ�ാ�ുകള�െട/ദശാബദ്�ള�െടആയു��മാ�തമാണ്
മത�ൾ�ും രാഷ�്ടീയഇസ�ൾ�ും ഉ�െത�ും,
എ�ാൽ മഹാ�പപ��ിനും മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്ത�ിനും 1000 േകാടിയിേലെറവർഷം
പഴ�മുെ��തും,ത�ൾ�റിയാ�അനവധി

അനവധികാര��ൾഈഭൂമിയിലും
മഹാ�പപ��ിലും ഉെ��തും ഉൾ െ�ാ�്

മനുഷ�ർജീവിേ��തു�.് //
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മഹാശ�ിയായൈദവംഎ�തിെനൈദവംഎ�ും,
സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാരകര ്�ാവായൈദവം
എ�തിെനകര ്�ാവായൈദവംഎ�ും,
മഹാശ�ിയായമഹാേദവിഅഥവാൈദവം
എ�തിെനമഹാേദവിഎ�ും, മഹാ�ഗ��ിൽ
ചുരു�ിഎഴുതു�താണ.്അടി�ാനപരമായു�
യഥാര ്�േവദ�ഗ�ംആകയാല ്മഹാ�ഗ�ംഎ�ും

പരാമര ്ശി�ു�ു.

ത�ള�േടതു കൂടതല ്ശരിെയ�ും
ത�ള�േടതുമാ�തമാണ ശ്രിെയ�ുംവാദി�ു�

ബഹുവിധ മത‐ജാതി‐വ�വ�ിതികള�െടയും രാഷ�്ടീയ‐
വ�വ�ിതികള�െടയുംവര ്�‐വ�വ�ിതികള�െടയും
രാഷ�്ടഭരണഘടനാ‐വ�വ�ിതികള�െടയും �പാേദശിക‐
വ�വ�ിതികള�െടയും ഒെ�ഇടയിലാണ ഇ്�െ�

മനുഷ�ർ വളരു�തും ജീവി�ു�തും.
മഹാ�പപ��ിന ്െറശാസ�്ത�െള

അടി�ാനെ�ടു�ി രൂപംെകാ�വയ�േമ�ടി
വ�വ�ിതികൾ .കാലാകാല�ളിൽ രൂപെ��

�പസത്ുതവ�വ�ിതികള ്�േ്നതൃത�ം െകാടു�ു�
ജനവിഭാഗ�ൾ  തെ�പിൽ�ാല�ളിൽ 

ഉ�ാവുകയുംഅവര ്വ�വ�ിതികെളത�ള�െട
സ�ാർ ��ള ്േനടാനു�ഉപകരണമാ�ുകയും
െചയത്ു.അേതാെടവ�വ�ിതി നിലനിര ്�ാനും
ശ�മാ�ാനുമായി� വ്��ികെളവ�വ�ിതികളില ്
കൂടുതല ്കൂടുതല ്തളയേ്��ത േ്നതാ��ാരുെട

ആവശ�മായി�ീരുകയുംവ�വ�ിതികള ്
മഹാ�പപ��ിന ്െറശാസ�്ത�ളില ്നി�ുംകൂടുതല ്
കൂടുതല ്അകലുകയും െചയത്ു, െചയത്ുേപാരു�ു.
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ഭൂരിപ�മായസാധാരണജന�ൾ വ�വ�ിതികള�െട
സ�യിൽ വിശ�ാസമി�ാ�വരുംസംശയമു�വരും
ഒെ�യാെണ�ിലും വ�വ�ിതികള�െട ഭാഗമാവാെത
സമൂഹ�ിൽഅവർ�ജ്ീവി�ാൻകഴിയാെത
വ�ിരി�ു�ു.വ�ത�സത്�ളായഅനവധി

വ�വ�ിതികള�െട ഭാഗമായിരി�ാൻ ഒേരസമയം
വിധി�െ��േതാെടയും, ഒേരകാര��ിൽ വ�ത�സത്
വ�വ�ിതികൾവ�ത�സത്�ളായനിയമ�ള�ം
ചി�കള�ംവിധി�ുകയുംഅവെയ�ാം പാലി�ുവാൻ
വ��ികൾ ബാ���രാവുകയും െചയത്േതാെട
വ��ികൾ�സ്ത�‐ധര ്�‐നീതികെള പുലർ�ാൻ
സാധി�ാ�അവ�യും ഉ�ായിരി�ു�ു.

വ�വ�ിതികളിൽ അധമത�ം വര ്�ി�േ�ാൾ
ഭീകരവാദ�ൾഉടെലടു�ു, �പാേയണ

ഭീകരവാദ�ള�ംഭീകര�പവർ �ന�ള�ംസമസത്
േമഖലകളിലും വർ�ി��.അവവർ�ി�ി�ാന�ാെത,
കുറയ�്ുവാേനാഇ�ാതാ�ുവാേനാ ഭരണ
വ�വ�ിതികൾ�ും രാഷ�്ടീയ�ാർ �ികൾ�ും
മതേനതൃത��ൾ�ുംകഴിയു�ി�,കഴിയി�. മു�്

വ��മാ�ിയതു േപാെലത�ള�െട
സൃഷട്ിെയ��ിയും ഭൂമിയിെലജീവിതെ���ിയും

മരണാന�ര‐ജീവിതെ���ിയും
മഹാ�പപ�െ���ിയും മഹാശ�ിയായ

ൈദവെ���ിയുംൈദവീക മഹാനീതിെയ��ിയും
ശാസ�്തപരമായുംസുവ��മായുംഅറിയുകയും
മന�ിലാ�ുകയും മ�ിെ�നിയമ�െളഅഥവാ
ൈദവശാസ�്തെ�അനുസരി�� ജീവി�ുകയും
െച��േ�ാൾ മാ�തേമഭീകരവാദ�ള�ം

ഭീകര�പവർ�ന�ള�ംഅവസാനി�ുകയു��.
മഹാ�പപ��ിെല�ും ഉടെനമായ
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�പത��മാകു�േതാെടതിരു�ലുകൾ �്
ത�ാറാകു�മഹാസംഭവ�ൾ ഉ�ാകു�താണ.്
മായ �പത��മായ േശഷം�ാനം േപാേരഎ�ു
േചാദി�ു�വരുംആ�ഗഹി�ു�വരും ഉ�ാകും.

മഹാശാസ�്തം (യഥാർ�േവദ�ൾ )
വീെ�ടു�ുെകാ��ാെതമായ �പത��മായാൽ 

ഭൂമിയിൽഅധമഭ�ിഉൾെ�െടയു�
അധമകാര��ൾഉ�ാകു�താണ.്ൈദവെ�
മതപരമാ�ാൻ �ശമി�ാനും ത�ള�െട മതം
ശരിയാെണ�വ്ാദി�ുവാനുമു�പരി�ശമ�ൾ

നട�ാൻഎ�ാ മതേനതൃത��ള�ം
ത�ാറാെയ�ുവരും. മത�ഭാ�ുകള�ംമ��ം

ആവർ�ി�ാനും വര ്�ി�ാനും ഇടയാകാെത
അവെയ�ാംഅവസാനി�ിേ��തു�.്

ൈദവംശാസ�്തപരമാണ,് മതപരമ�. മത�ളിൽ
ശാസ�്തമുേ�ാഎ�തുംഎ�തമാ�തം ഉെ��തും

മഹാ�ഗ��ിൽവ��മാ�ു�ു�.്
മഹാശ�ിയായൈദവം,തെ� ഭാഗമായ
ഏകദാസനിലൂെട ഭൗതികശാസ�്തപരമായി�,്
ൈദവകാര��െളയും മഹാശാസ�്തെ�യും

ഭൂമിയിെലാ�ാെകസുവ��മായി െവളിെ�ടു�ിയ
േശഷമാണ മ്ായ �പത��മാകു�ത,്അേതാെട
െവളിെ��വവിശ�സി�ുവാനും മഹാശാസ�്ത�ൾ

�പകാരം ജീവി�ാനും മനുഷ�ർ 
ബാ���രാകു�താണ.്



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1067

ഭൗതികശാസ�്തവികസനംഏെറ�ുെറ
പരമാവധിയിെല�ിയഅവസര�ിൽ ,
മഹാ�പപ��ിെ�ഔ�ത�ംസപ്ഷട്മായി
വിശദീകരി��െകാ�ും,ൈദവശാസ�്തം
എ�റിയെ�ടു�മഹാശാസ�്ത�ിൽ

ഭൗതികശാസ�്തം,ധർ �ശാസ�്തം,ആ�ീയശാസ�്തം
എ�ീ 3ശാസ�്ത�െളയും,വര ്��മായ

മ��ശാസ�്തെ�യുംയഥാവിധി ചി�െ�ടു�ി
െ�ാ�ും,കാലഘ��ിെ�ആവശ��ിെനാ�ും,

മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�
മഹാസംവിധാന�ൾ�അ്നുസരി��ം,യഥാർ �വും
സ�ൂർ�വുമായമഹാശാസ�്തം മ��ാവതാരംഎ�
ശാസ�്തപ�തി �പകാരംഅവതരി�ുകയാെണ�ും,
മഹാശ�ിയായൈദവംതെ�ഭാഗംകൂടിയായ
ഏകദാസനിലൂെടയഥാർ �മായേവദ�െള

വീെ�ടു�ുകയാെണ�ുംഅറിയി��െകാ���ു.

മ��ാവതാരംഎ�ശാസ�്തപ�തിെയ��ി
മഹാ�ഗ��ിെല 3‐◌ാം ഭാഗ�ിൽവിശദീകരി�ി���.്
എ�ാജീവിതേമഖലകളിലുമു�എ�ാൈവകല��ള�ം
തിരു�െ�ടു�ത മ്ഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി ‐
�ിതി ‐സംഹാര�െളമഹാനിർ�ഹി�ുവാനായി

ൈദവം മഹാആവിഷ�്രി�
മഹാശാസ�്ത�പകാരമാണ.്ൈദവംസൃഷട്ി�ി���
മഹാ�പപ��ിനൈ്ദവം മഹാആവിഷ�്രി�ി���

മഹാശാസ�്തം മാ�തേമ േചരുകയൂ��.
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ഓംസത�ം േഡാ� േ്കാംwww.omsathyam.comഎ�
െവബൈ്സ�ിലൂെട 2001 മുതേലാ മേ�ാ

മഹാശാസ�്തകാര��ള�െട �പസി�ീകരണംആരംഭി��.
2009 മുതൽ മഹാ�ഗ�െ�മലയാള ഭാഷയിൽ 
ഭൂമിയിെല�ും �പസി�ീകരി��േപാരു�ു;

സൗജന�മായിഡൗണ ്േലാഡ െ്ച�ാവു�താണ;്
ഫീസി�.

മഹാ�പപ��ിെലസമസത്വിഷയ�െളയും
മഹാശാസ�്തപരമായിവിശദീകരി�ു�മഹാ�ഗ�ം
അടി�ാനപരമായി� പ്ൂര ്�മാണ.്എ�ാൽ ,ഈ
വരികൾകുറി�ു�തായ 2015 ഒകേ്ടാബര ്16‐ലും
െവളിപാടുകൾ തുടരുകയാലും,ചിലവസത്ുതകൾ
ഇനിയും െവളിെ�ടാനു�എ്�തിനാലും, മഹാ�ഗ�ം

സ�ൂർ�മായി�ി�. ദിവ�ാ�ുത�െള�ും
അതിഭീകര�െള�ുെമ�ാം വിേശഷി�ി���
കാര��ൾ �ഗ�കാരെ�ജീവിത�ിൽ 1989 മുതൽ 
സംഭവി��േപാരു�ു. 2006 മുതൽവർ�ി��. ഉടെനമായ
�പത��മാകുെമ�ു�ൈദവീക െവളിപാടിെനയും
ൈദവീകശ�ികെളയുംഎതിർ�ാനാവാം 2015‐ൽ
ൈപശാചികശ�ികള�ംന��നശ�ികള�മായി
ബ�െ��അേനകംവിഷയ�ൾ തുടര ്�ായി
ഉ�ാവു�ു.ആവകകാര��ൾ �മ്ായാപരമായ
ബ��ിന ഉ്പരിയായി� ശ്ാസ�്തബ�മുെ��്
േബാ��മാവാൻ െമാൈബൽ േഫാണിെലവാടസ് ആ്പ്
ഉപേയാഗി� 2്015 െമയ മ്ാസേ�ാെടേയാമേ�ാ
ആരംഭി�തായൈദവശാസ�്ത �പവര ്�ന�െള

വിശകലനം െചയത്ാല ്മതിയാകും.
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ഓംസത�ം േഡാ� േ്കാംwww.omsathyam.comഎ�
െവബൈ്സ�ിലു�ഇം�ീഷ ഭ്ാഷയിെലതര ്�മ
പൂർ�മാ�ാേനാഅനവധി െവളിപാടുകെള

േചർ�ാേനാകഴി�ി�ി�. �ഗ�കാരനു നിലവിലു�
സമയ�ുറവ,്ശ�ി�ുറവ ത്ുട�ിയസാേ�തിക
�പശന്�ൾ വലിയവിഷയ�േളഅ�.അ�ംഇം�ീഷ്
ഭാഷയുംധാർ�ികശു�ിയുമു�വർ�ത്ർ �മ

െച�ാവു�േതയു��.

മഹാ�ഗ��ിെ�കൂടുതൽേകാ�ികൾ അ�ടി��
വിതരണംെച�ാനും മ�� ഭാഷകളിേല�്

പരിഭാഷെ�ടു�ാനും,അതുേപാെലെവബൈ്സ�ിെ�
ഉ�ട�ം �ഗ�മായി �പസി�ീകരി�ാനും

(പരിഭാഷെ�ടു�ാനും) ഒെ�ഏെതാരാൾ�ും
സ�ാത���ം ഉ�;് മഹാ�ഗ��ിെ�ഉ�ട�േ�ാട്
അഥവാൈദവേ�ാട സ്ത�ധര ്�നീതികെള

പുലർ�ുകഎ��ാെത,ആവകആവശ��ൾ�ായി
�പേത�കഅനുവാദ�ൾ േചാദിേ��തി�.
സദുേ�ശേ�ാെട െച���വർ �പ്ുണ�ം

ലഭി�ു�താണ;്എ�ാല ്വ��ിതനി�ുേവ�ി
മാ�തമാണ െ്ചേ��ത,്അന�ർ�ായിപാടി�.

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി ‐�ിതി ‐സംഹാര�െള
തനി�� െച���മഹാശ�ിയായൈദവം
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽ കിയാൽ മാ�തേമഎ�ാ
സൃഷട്ികള ്�ുംഏെതാ�ിനും ശ�ിയു�ാവൂ
എ�ിരിെ�,ൈദവ�ിന,്യാെതാരാള�െടയും

സഹായ�ൾയാെതാരുകാര��ിനുംആവശ�മി�ാ
എ�ുമറിയണം.
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മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�മഹാഇഷട്ംേപാെല,
ഓംസത�ം േഡാ�േ്കാംwww.omsathyam.com
െവബൈ്സ�ിലൂെടയും, െമാൈബൽ
േഫാണിലൂെടയുെമാെ�മഹാ�ഗ�ം

മഹാ�പചരി�ുെമ�ിലും, മഹാ�ഗ�െ�അ�ടി�്
�പസി�ീകരി�ുെമ� �്ഗ�കാരൻ കരുതു�ി�.

ൈദവ�ിെ�ആദിയുംഅ�വുമി�ാ�
മഹാ�ാനമാണ മ്ഹാശാസ�്തെമ�തിനാൽ ,

മഹാശാസ�്തെ�വിശദീകരി�ു�
മഹാ�ഗ��ിനുംഅടി�ാനപരമായി�്

ൈദവ�ിെ�ആദിയുംഅ�വുമി�ായമ് ഉെ��ും,
േപ�റുകളിേലാഎഴുേ�ാലകളിേലാ മഹാ�ഗ�െ�
പരിമിതെ�ടു�ാൻ സാധി�ിെ��ുംഅറിയണം.

ഭൂമിയിെല�ും ഉടെനമായ �പത��മാ�ിെ�ാ�്
ൈദവവി�വംആരംഭി�ുേ�ാൾ, ഭൗതികശാസ�്തം,
ധർ�ശാസ�്തം,ആ�ീയശാസ�്തം, മ��ശാസ�്തം
എ�ി�െന 3 +1=4 േവദ�ളായി� മ്ഹാേവദംഎ�
േപരിൽ മഹാശാസ�്തെ�അവതരി�ി�ു�താണ.്
മഹാ�ഗ�െ�േ�ാെല,അേ�ാഴും ലിഖിത
�പമാണ�ൾ ��്പസ�ിയു�ാവു�ത�.

മ�ടിഎ�മഹാശാസ�്തസം�ഗഹെ� 2015
ഒകേ്ടാബര ്മാസ�ിലാണ മ്ഹാ�ഗ��ിെ� 10‐◌ാം
ഭാഗേ�ാട ക്ൂ�ിേ�ര ്�ു�ത.് മഹാ�ഗ��ിെ�
നിരവധിഅ��ായ�ളില ്മ�ടിഎ�മഹാശാസ�്ത
സം�ഗഹെ�ഭാഗികമായി ഉൾെ�ടു�ിെ�ാ�ു�
തിരു�ലുകള�ംപരിഷ�്ാര�ള�ംഭാവിയിൽ
െച���താണ.്...പരമശിവൻ / 2015 ഒകേ്ടാബര ്17).



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1071

മഹാ�ഗ��ിെ�ഒ�ാം ഭാഗ�ിൽ ൈദവം
മനുഷ�ർ�ന്ൽകിയി���വ��ിസ�ാത���െ�
വിപുലമായിവിശദീകരി�ിരി�ു�ു. മനുഷ�ർ 
അത�ാന�കരമായി� ജ്ീവി�ുവാനായി�്

നൽകെ��ി���വ��ിസ�ാത����െള ഇ�്
മനുഷ�ർ� ല്ഭി�ു�ി�.കാര�കാരണ�െള
വിശദീകരി�ുകയും,വ��ി�സ്�ാത���ം ഉടെന 
തിരിെകലഭി�ുെമ� ശ്ാസ�്തപരമായി
അറിയി�ുകയും െചയത്ിരി�ു�ു.
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി ‐�ിതി ‐
സംഹാര�ൾ�ായിൈദവം

മഹാആവിഷ�്രി�ി���മഹാശാസ�്ത�ിെ� 3 +1 =4
ശാഖകളിൽ യഥാ�കമം 2‐ഉം 3‐ഉംശാഖകളായ

ധർ�ശാസ�്ത�ിെലയും
ആ�ീയശാസ�്ത�ിെലയുംഏതാനും പാഠ�െള 
ഒ�ാം ഭാഗ�ിൽേചർ�ി���.് മ� ഭ്ാഗ�ളിലും

ൈദവം മനുഷ�ർ�ന്ൽ കിയി���
വ��ിസ�ാത���െ�പരാമർശി�ു�ു�.്

മനുഷ�ന ൈ്ദവം നി�യി�ിരി�ു� 100ജ��ളിൽ 
ഒേരെയാരു ജ��ിൽമാ�തേമൈദവെ�
ആരാധി�ുവാൻ ൈദവം മനുഷ�െര

അനുവദി�ു�ു��എ�തവ്ിവരി�ു�അ��ായം
സു�പധാനമാണ.്

മനുഷ�െ�പരമാവ�യായേമാ�ംഅഥവാ
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎെ��ും പരമാന�ം,
മഹാആന�ംഎ�ിവഎെ��ുംസുവ��മായി

അറിയി�ു�ു�.്
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മഹാശ�ിയായൈദവംഎ�െനയാണ മ്ഹാ�പപ�ം
സൃഷട്ി�ി���െത� ഒ്�ാം ഭാഗ�ിൽ 

വിശദീകരി�ുേ�ാൾ ,അതിെലഒരു ഭാഗവും,
എ�ിനാണസ്ൃഷട്ി നട�ിയി���തഎ്�തിെ�
ഉ�രവും മ�� ചിലഅത���തപാഠ�ള�ം

�ഗ��ിെ�മൂ�ാം ഭാഗ�ിൽ േചർ �ുെകാ�്
േയാഗ�ത േനടും മു� മ്ഹാപാഠ�െള പഠി��കൂടാഎ�്
ഉപേദശി�ി���.്ൈദവം ഒേ�യു��,ൈദവെ�
മാ�തംആരാധി�ുക,ൈദവംഓേരാേരാ

ചുമതലകൾ�ായിനിേയാഗി�വെരആദരി�ുക
മാ�തേമപാടു��എ�വ്��മാ�ു�ു.

�പമുഖ മത�ളായ �കിസത്ുമതം,ഇ�ാം മതം,
ഹി�ുമതം,ബു�മതംതുട�ിയവൈദവീകമാകു�ത്
എ�തേ�ാളം മാ�തമാെണ�വ്ിശദീകരി�ിരി�ു�ു.
മഹാ�പപ��ിൽ ൈദവംസൃഷട്ി�ി���തായ
ന��നശ�ികള ്സുഖവും ദുഃഖവും,ൈകയപ്ും
മധുരവും ഒെ�സൃഷട്ി�ു�തും, മനുഷ�ർ 

പിഴവുകെള കാ��േ�ാൾ തിരു�ൽശ�ികളായും
വിരു�ശ�ികളായും �പവർ�ി�ു�തും,

ശാസ�്തേലാക�ിനും മ��ംപുതിയഅറിവുകളാണ.്
മ�ിെ�നിയമ�െളഅഥവാൈദവശാസ�്തെ�
സ�ീകരി�ാൽമാ�തേമ, മത�ഭാ�രും/പുേരാഹിതരും
രാഷ�്ടീയ�ാരും മ��ംസൃഷട്ി�ു�തുംഎ�ാ
ജീവിതേമഖലകളിലും രൂപെ�ടു�തുമായ

ഭീകരവാദ�ള ്�ും ഭീകര�പവര ്�ന�ള ്�ും
പരിഹാരമു�ാവുകയു��.ന��ൂനശ�ികള�െട

�പവർ�ന�െളശാസ�്തപരമായിവിശദീകരി�ി���.്
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മനുഷ�ർ െചയത്ുേപാരു�അനവധി
ൈദവനി�കെള��ി മഹാ�ഗ��ിൽ

വിശദീകരി�ി���.്

ഭൂമിയിലു�എ�ാ െതാഴിലുകെളയുംശുചിത�ം,
അത�ാവശ�ം,ആവശ�ം,വിേനാദംഎ�ി�െന

യഥാർ�വുംശാസ�്തപരവുമായ 4
വിഭാഗ�ളാ�ു�തും, െതാഴിൽധർ ��െള
വിശദീകരി�ു�തുംസു�പധാന�ളാണ.്

ര�ാം ഭാഗ�ിൽ ദിവസം,ആഴച്, മാസം,വർ ഷം,
സൃഷട്ിച�കം,കാലച�കം,പരമകാലച�കം,
മഹാകാലച�കംഎ�ി�െനശാസ�്തപരമായ
കാലഗണനയുംഇ��, േകരളം,തമിഴന്ാട്
തുട�ിയവയുെട �പേത�കതകള�ം

വിസത്രി�ിരി�ു�ു. മഹാശ�ിയായൈദവം
മഹാജഗദംബയായിഎഴു�ളള�കയാൽഇേ�ാഴേ�ത്

മഹാസൃഷട്ിച�കംആകു�ു.

മൂ�ാം ഭാഗ�ിൽ ഓംഎ�ാെലെ��്
മഹാശാസ�്തപരമായിവിശദീകരി�ിരി�ു�ു.ഓം
മഹാശാസ�്തപരം മാ�തമാണ,് മതപരമ�.

മഹാേദവിയുെട മഹാചിരിയാണഓ്ം.ശബദ്�ബ�മാണ്
ഓം.അ�ര�ബ�മാണഓ്ം.സൃഷട്ിമ��മാണഓ്ം.
ആദിവചനമാണഓ്ം. മഹാശാസ�്തമൂലമാണഓ്ം.



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1074

സംഹാരകാഹളംകൂടിയായഓംൈവകാെത
ഭൂമിയിെലാെ�യും ദീര ്ഘകാലം മുഴ�ിെ�ാ�,്
മഹാേദവി മായെയ �പത��മാ�ു�താണ.്
മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി നട�ുവാനു�
മൂലകാരണം ഉള ്െ�െടയു�മഹാശാസ�്ത�ിെല

അതിമഹ�ായപാഠ�െളയും, മഹാേദവിയുെട മഹാ‐
ഹൃദയമായഓംകാരെ�യും,ഓംകാരനീതിശാസ�്തം
എ�മഹാനീതിശാസ�്തെ�യും, മഹാലിംഗെ�യും

സംഹാരകാര��െളയും
മഹാശാസ�്തപരമായിവിശദീകരി�ി���.് മായ

�പത��മ�ാ�േ�ാഴും മായ �പത��മായിെ�ാ�്
ൈദവവി�വംആരംഭി�ുേ�ാഴുംൈദവം

മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരംഎ�ാ മനുഷ�ർ�ും,എ�ാ
ജീവികൾ�ും മഹാസമനീതിെയ

മഹാലഭ�മാ�ു�ുെ��സ്ുവ��മാ�ു�ു;ൈദവ
വി�വേ�ാെടജന�ൾ� �്പകടമായും

േബാ��െ�ടു�താണ.്

മഹാശ�ിയായൈദവം ഭൂമിയിൽ മനുഷ�രൂപ�ിൽ
മഹാേദവിയായി മഹാഎഴു��ി�ഴി�ിരി�ു�ു

എ�തുംഅറിയി�ി���.്

മഹാ�പപ��ിെ�പിതാവായി പരമശിവെന
മഹാശാസ�്ത�പകാരം രൂപെ�ടു�ു�തഎ്�െനെയ�്
വിശദീകരി�ു�ു. �പാർ�ന,ൈദവാരാധനതുട�ിയ
നിരവധി കാര��ള�ംഈഅ��ായ�ിൽശാസ�്തപരമായി
വിശദീകരി�ി���.് �ബ�ം, മഹാേദവി,പരിശു�ാ�ാവ,്
അ�ാഹ ,ുൈ�ക�,് യഥാർ�മുഹ�ദ,്പരമശിവൻ എ�ീ
പദ�ൾ ശാസ�്തപരമാകു�തഎ്�െനെയ�ും

വിവരി�ു�ു.
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നാലാം ഭാഗ�ിൽ മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി‐
�ിതി‐സംഹാര�ൾ �ായി� മ്ഹാശ�ിയായ

ൈദവം മഹാആവിഷ�്രി�ി���മഹാശാസ�്തെ�
അഥവായഥാർ�മായ േവദ�െളവിശദീകരി�ു�ു.
ഭൗതികശാസ�്തം,ധര ്�ശാസ�്തം,ആ�ീയശാസ�്തം,

മ��ശാസ�്തംഎ�ീ 3 + 1 = 4 േവദ�ളിലും
നിയമ�ളാണു�ത,്യാെതാരു മനുഷ�നാമ�ള�ംഇ�

തെ�.ൈദവ�ിെ� �പേത�ക ഭാഗവും
ഏകദാസനുമായപരമശിവെ�നാമം

മഹാശാസ�്തഭാഗമാകു�തഎ്�െനെയ�്
മഹാശാസ�്തപരമായിവിശദമാ�ു�ു.ൈദവീകമായ
സാ��ികശാസ�്തംവിശദമാ�ു�ു.ധർ�ശാസ�്തം
നീതിശാസ�്തം,എ�ിവയിെലനിയമനിർ�ാണം
എ�െനെയ�ും, ദയാവധംശാസ�്തപരമാകു�ത്
എ�െനെയ�ും ഒെ�വിശദീകരി�ിരി�ു�ു.

ൈദവ�ിെ�മഹാ�ാനംതെ�യാണ്
മഹാശാസ�്തം, മഹാേവദം,ൈദവശാസ�്തം,എ�ീ
േപരുകളിലു�ത.് മ�ായൈദവ�ിെ�നിയമ�െള
മ�ിൽ തെ�മഹാലയി�ി�ിരി�ു�ുഎ�ും മ�ായ
ൈദവ�ിെ�മഹാ�ാനം,ൈദവംതെ�യായ

മ�ിൽ വർ �ി�ു�ുഎ�ും പറയാം.

അ�ാം ഭാഗ�ിൽ മഹാശ�ിയായമഹാേദവിഓം
എ� മ്ഹാചിരി�ുേ�ാൾ, ൈവകാെതഭൂമിയിെല�ും

മഹാസംഗീതമായി� ൈ്ദവവി�വം
മഹാആരംഭി�ു�താണ.്ൈദവം മഹാചിരിെകാ�ു

മാ�തം ഭൂമിയിെലഎ�ാ �പശന്�ള ്�ും
പരിഹാരമു�ാ�ു�ു !
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ആറാം ഭാഗ�ിൽ സംഹാരംഎ�മഹാ�പ�കിയ
നട�ു�െത�െനെയ�ു മാ�തംഅറിയി�ു�ു. മായ
�പത��മാകു�േതാെട ഭൂമിയിൽ  500വർഷ�ാലം
ൈദവരാജ�ംഅഥവാധർ�രാജ�ം നിലനില ്�ു�തും
േശഷംസൃഷട്ിച�കംസംഹരി�െ�ടു�തുമാണ.്

ഏഴാം ഭാഗംസമ്ൃതിയാണ.്ഓർ�ു�വ,
ഓർ�ി�ി�ു�വ. ര�ാം മഹാകാലച�കം മുതൽ 

മഹാ�പപ��ിെ�മഹാഭരണം
ഏെ�ടു�ു�തിനുമു� മ്ഹാശ�ിയായൈദവം
മഹാസേ്നഹമാെണ�സ്ാ��െ�ടു�ാനായി� ആ്ദ�
മഹാകാലച�ക�ിൽ, േമാ�െ�േനടിയഏതാനും
മനുഷ�െരനിയമി�തിെനയുംഇേ�ാൾപിൻവലി��

െകാ�ിരി�ു�തിെനയും മ��ംവിശദീകരി�ിരി�ു�ു.

എ�ാം ഭാഗമായപുരാണംപഴയകാല
മനുഷ�ചരി�തെ�കുറി�ു�ു.

ഒ�താം ഭാഗംസത�ംശിവംസു�രംആണ.് മനുഷ�ർ�്
ധർ �ശാസ�്തകാര��ള�ംനീതിശാസ�്തകാര��ള�ം

വിശദീകരി�ു�തിന പ്രിധികള�െ��്
അറിയി�ു�ു. �ഭൂണഹത�,ബഹുഭാര�ത�ം എ�ിവെയ

സുവ��മായിവിശദീകരി�ിരി�ു�ു.

പ�ാം ഭാഗ�ില ്ഓംസത�ം േഡാ� േ്കാംഎ�
െവബൈ്സ�ിെനസൂചി�ി�ിരി�ു�ു.

മ�ടിഎ�മഹാശാസ�്തമഹാസം�ഗഹെ� 2015
അവസാനം മഹാ�ഗ��ിെലപ�ാം ഭാഗ�ിെ�
അനുബ�െമേ�ാണംആരംഭിെ��ിലും
തുടരണെമ�ത്ൽ�ാലംഅഭി�പായമി�.
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മഹാ�ഗ�ംഅ�ടി�ാനും �പസി�ീകരി�ാനും
അനുവാദമു�,് േറായൽ�ിഫീ ഇ�. മഹാ�ഗ�‐വില

100 രൂപയായിനി�യി�ു�ത ന്�ായിരി�ും.
ഓംസത�ം േഡാ�േ്കാം (www.omsathyam.com)

െവബൈ്സ�ിൽമഹാ�ഗ�െ��പേവശി�ി�ി���.്
സൗജന�മായിഡൗണ ്േലാഡ െ്ച�ാനാവും : mdbook
എ� rar (zip)ഫയലിെല Book MD4എ�നാമ�ിലു�
അേഡാബ േ്പജേ്മ�ർഫയലാണ മ്ഹാ�ഗ�ം. Revati
േരവതി േഫാ�.് �ഗ��ിൽ െചറിയഅ�ര‐
െ���കള��ാവും; ദയവായിതിരു�ുക. മ��
ഭാഷകളിേലയ�് വ്ിവര ്�നംെചയത്ു

�പസി�ീകരി�ാന ്കഴിയു�വർ,അതും െച��ക.
അേതസമയംൈദവ�ിെ�ആദിയും
അ�വുമി�ാ�മഹാ�ാനമാണ്

മഹാശാസ�്തെമ�തിനാൽ , മഹാശാസ�്തെ�
വിശദീകരി�ു�മഹാ�ഗ��ിനും

അടി�ാനപരമായി� ൈ്ദവ�ിെ�ആദിയും
അ�വുമി�ായമ് ഉെ��ും, േപ�റുകളിേലാ
എഴുേ�ാലകളിേലാ മഹാ�ഗ�െ�

പരിമിതെ�ടു�ാൻ സാധി�ിെ��ും മു�്
വ��മാ�ിയിരു�ു. മഹാ�ഗ��ിെ� 10‐◌ാം
ഭാഗ�ിൽ വിഷയവിശദീകരണമു�.്പഴയകാല
മത�ള�ംമത�ഗ��ള�ംസ�ൂർ��െള�്

അവകാശെ�ടു�തിെല േഭാഷ�ംഈയവസര�ിൽ
സ�യംവിശകലനം െച�ാവു�താണ.്
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പുതിയകുെറപാഠ�േളാടുകൂടി, 2015അവസാനം
ആരംഭി� 2്017 മ���ിൽഅവസാനി�ി�ൈദവ
വി�വവിശകലന�ളിൽചിലതും, മഹാ�ഗ��ിെല
ഏതാനുംഅ��ായ�ള�ം, ഭാഗികമായഇം�ീഷ്
പരിഭാഷയും,കൂ�ിേ�ർ�ുത�ാറാ�ിയഈ 'ഇ‐
മഹാ�ഗ�ം'സൗജന�മായിവിതരണം െച��കയാണ.്
െമാൈബൽേഫാണിെലവാടസ്ആ്പ,്ഇേമാ,ഇെമയിൽ
തുട�ിയവഉപേയാഗി� �്പചരി�ി�ാനും പഠി�ാനും
ഉൾെ�ാ�ുജീവി� പ്ുണ�ം േനടാനുമു�വഴി
മഹാേദവി മഹാലളിതമാ�ിയി���.്താൻപാതി,

ൈദവംപാതിഎ�മഹാപ�തി �പകാരം പുണ�ം േനടാം.
മഹാഇഷട്ം േപാെലനട�െ�.

ഓംമഹാശ�ിമ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി മഹാ�പപ��ിലു�എ�ാവർ�ും
മഹാേദവിയുെട മഹാഭാവ�ളായസത�‐ധർ�‐

നീതികെളയും മഹാആന��െളയും
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകെ�എ�ാ�ഗഹി��െകാ�ും,
മഹാശ�ി�മ്ഹാആന�ംനൽകു� �പവൃ�ികൾ 

മാ�തം െച��വാൻഎ�ായേ്�ാഴും
ഈയു�വെനമഹാഅനു�ഗഹി�ണേമഎ�ു
�പാർ�ി��െകാ�ും,ഓംമഹാശ�ിമ�ടി

മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം
മഹത�ം എ�ശ്ാസ�്തീയമായിൈദവെ�

ആരാധി��െകാ�ും,
ൈദവീകമായസേ്നഹവാ�ല��േളാെട,

മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനും �പപ�പിതാവുമായപരമശിവൻ.
ഓംമഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�
ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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മഹാനീതിശാസ�്തം, മഹാപുനർ��സി�ാ�ം
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ഭാഗികമായഇം�ീഷ പ്രിഭാഷചുവെട േചർ�ു�ു.

GOD HAS ARRIVED, OM, OMKARAM, OMKARA
SCIENCE OF JUSTICE, REINCARNATION THEORY,
MAHAALINGHAM, ECONOMY, WOMAN, COW,

OXYGEN, PRAYER, WORSHIP, WORLD
CALENDAR, SPECIALITIES OF INDIA‐TAMIL
NADU‐KERALA, AND LIKE SUPREME/SUPER

TOPICS IN ENGLISH LANGUAGE, HAVE BEEN PARTLY

INCORPORATED IN THIS PORTION.
MAHAADEVI blesses to distribute this E‐book also at Free of Cost. Glory only to God = Glory only to MAHAADEVI.
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.

GOD = SUPREME MOTHER OF THE UNIVERSE HAS ARRIVED.
The Blessed Writer has laid upon the Floor and Worshipped the Supreme Mother of the Universe :

This Part of the Web site is divided into 18 Main Chapters and some SubChapters as follows:

NO. C h a p t e r s

1 GOD has arrived.

2 GOD has 3 Scientific Configurations: Allah, Brahmam, and MahaaDevi

2.1 Allah

2.2 BRAHMAM

2.2.1 Why did GOD Create the Universe ? Divine/Scientific Answer given.

2.3 MahaaDevi = OmMahaaShakthi Mannadi MahaaBhadraKaali Divya‐Divya‐Divya‐DivyaMahaaDevi

2.4 MahaaDevan = MahaaDevi = .MAHAASHAKTHI = GOD = BRAHMAM
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2.5 GOD is Neither Man, Nor Woman; a figure ArdhaNareeswari = ArdhaNareeswara(n}proves it.

3 A Mother‐GOD loves the Creatures (Children) with Care & Affection more than a Father‐GOD

4 MAHAASHAKTHI is the Scientific Name of GOD

5 Scientific Explanation for the Resurrection of Vedas even after GOD's arrival

6 It is too simple to prove the Existence of GOD scientifically.

7 GOD does not become Daughter of any Human‐Parents : Scientific Explanations; and
Details of the Operation of the Supreme Heart (Omkaram) in the ParamaSivan.

8 The ESTABLISHMENT OF SUPREME SCIENCE / MAHAAVEDAM

8.1 MAYA : the Name of / for GOD's Powers

9 The Supreme Generosity of GOD

9.1 GOD splits self into 2 to Create & Protect the Universe

9.2 GOD's split 2nd Part acts as the Super‐most Obedient Servant proving there is only One GOD.

9.3 GOD's split 1st Part act as the Supreme Mother of the Universe & the 2nd Part as Father

9.4 GOD = Brahmam is beyond All Pleasures; GOD is not a Creature.

9.5 Worship Scientifically : Divine Calendar, MAHAADEVI Day, Shiva‐Raathri, Rites/Ceremonies

10 GOD becomes the Supreme Mother of all Creatures thru Love, NOT thru Power;
and establishes 1000 Crores of Years to Bless the Process.

11 MahaaShakthi Blesses Creatures in All Creation Cycles with Super Bliss

12 Divine Style of Authority for Ruling People is to be followed by Human Kings/Ministers

13 Some Scientific Matters /Laws / Operations related with Samharam /Destruction

14 CRYST = CHRIST was / is True. GOD has sent Cryst then, and Now again.

15 SMRUTHI : The Divine /Special Personalities in the 1st MahaaKaalaChakram

16 Budha‐Christ‐Valluvar‐Chanakyan‐KaaliDaasan‐Shakespere‐Edison‐Gandhi

16.1 The Supreme Mother has Blessed the Father ParamaSivan with a Super‐Figure

16.2 The Supreme Mother has Blessed the ParamaSivan with Instant‐Anger.

17 OM is Sound‐Brahmam & Alphabetical‐Brahmam.

18 Divine/Scientific Revolution

18.1 The Supreme Mother of the Universe has Arrived on Earth.
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T O P I C S

The Name of Chapters are given in English & Malayalam Languages.

1. GOD=SUPREME MOTHER OF THE UNIVERSE
HAS ARRIVED !

GOD = MAHAASHAKTHI has arrived !
MAHAASHAKTHI has availed Human Form as the Supreme Mother
of the Universe; and completed 18 years age in a Hindu family in India,
on 17th December 2007. The Supreme Mother has blessed the Writer,

with the above Supreme Revelation only on 17 Dec 2007.
He was blessed to see the Supreme Mother of the Universe on the same
day. In fact, the Supreme Mother has been blessing me since my birth.
The Supreme matters related with the Supreme Mother of the Universe

are available in the following Chapters.

2 The Science established by GOD for the Creation &
Protection of the Universe demand GOD to have
3 Forms, out of which 2 are Formless Forms.

My Ground‐fallen Salutes to MahaaShakthi, GOD.
GOD has 1 Scientific Form.

GOD has 3 Scientific Configurations of which 1 alone is WITH FORM
and the other 2 are WITHOUT FORMS. Those 3 Scientific Configurations are presently available in the Major Religions

which should be considered in such a way that GOD protected them...

2.1 Allah ; 2.2 BRAHMAM ;
2.3 Om MahaaShakthi Mannadi MahaaBhadraKaali DivyaDivyaDivyaDivyaMahaaDevi
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2.1 ALLAH / Supreme Boss

This is the Configuration of GOD 'without a Form' as per Dualism. (Dualism = Dvaitham).
According to Dualism, the Creator (GOD) is totally separate from the Creatures. Though it is simple to understand and

experience, this situation changes when we learn the True Advaitham briefed in next Chapter.
In regard to the Form of GOD,

since GOD is above all limitations such as size, color, sex, physical structure, etc.,
GOD cannot or should not appear in any form  as per the derivations of Dualism.

Why does GOD need a Form  is another reason for NOFORM. If GOD takes a form
(for e.g. a human form), GOD becomes limited, and scientific explanations for the gender, color, height,

weight, etc. would become necessary for which Dualism cannot answer scientifically. In Dualism, limiting GOD in
any

form is senseless and wrong. This interpretation went in the wrong explanations resulting in the total negation of
worshipping GOD in human form. The negation of idolworship is also connected with the customs in Arabia in
Mohammedan days. The Highness of Cows & Oxen scientifically explained in this Web site would prove how the

idolworship develop (ed) in Arabia in the Past (All) Creation Cycle (s).

In Advaitham, the
limitation of GOD in a human form or as an idol

or as a very small stone or sand, will give a vertically opposite meaning that of Dualism / Dvaitham.
In Advaitham, it is also the Power of GOD to stay within a mustard (or small stone or idol) and

do the Creation and Preservation/Protection of the Universe.
The people arguing for Dualism will also have to agree that GOD is Omnipotent, powerful to do anything, i.e.

powerful to stay within a mustard or small idol and create & protect the Universe. Will Muslims say that Allah is Not
Powerful to stay

within a mustard or small idol & Not Powerful to Create & Protect the Universe when stay within a mustard or idol ?
If Allah is Not Powerful to stay within a mustard or small idol, Allah cannot be Omnipotent. It is defying GOD.

In fact Islam failed to understand Power and Physical Figure as separate. And it is a fact that those who
talk against idolworshipping is doing the same at the socalled Holy Shrines too.

2.2 BRAHMAM

It must be emphasized in the beginning itself, that only distinguished men should read this portion. The word
distinguished is used in the sense that people who respect Science & consider and do Cleanliness next to Godliness.

Brahmam is a State of Knowledge, Power, etc. beyond the Universe, Science, and Definitions;
Brahmam can be said as the ultimate position of Knowledge and/or Power,
about which Man cannot think, cannot speak and cannot understand...

How do we learn about GOD or anything ?
We know or learn of MahaaShakthi, in line with our findings of the Universe (including ourselves),

with the senses awarded by MahaaShakthi. When there is NO we, NO senses, NO universe still there is the
Existence, which is the Existence of the Supreme Power whereas the word (name) Existence also becomes incorrect as
it is connected with the senses/ world and knowledge. We cannot even think of such an Existence when there is NO
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Universe (=Jagath).
But it is a quite rational fact that an Existence or Supreme Power creates the Universe

by establishing a so vast Science. Hence that Existence or Supreme Power is beyond the Science & Universe.

In evaluating the Qualities of the Universe experienced by us, it is evident that such Supreme Power is able to
establish different types of Sciences and create different types of Universes which are all beyond our Thinking Power
/Senses. We cannot even name that Existence because activities like the naming, sound, etc. also are connected to this

Universe known & experienced by us. Still we need to name it. How will we name such an Existence?
That name should be beyond the Science in this Universe. Since the name for GOD, MAHAASHAKTHI (= Supreme
Power) is also attached to this Universe/Jagath, the name MAHAASATHYAM (= Supreme Truth) fits more than
MAHAASHAKTHI, but MAHAASATHYAM is also connected to the Universe. Hence to represent or name the

EXISTENCE, which exists even when NO Universe (s) exist (s), a right name is required.
That name would become perfect only if it is established by MAHAASHAKTHI.

BRAHMAM
Brahmam is the name established by MahaaShakthi for the above detailed Supreme Existence /Power

which is beyond Science and the Universe.

In Hinduism, the words Brahmam & ParaBrahmam are also misplaced. ParaBrahmam means a glorified portion of /
from Brahmam. And when the Notunderstandable Brahmam creates & protects the so vast ParaBrahmam or Jagath

(Universe) , we must recognize that Brahmam can create & protect any number of such so vast ParaBrahmams
/Universes. GLORY OF BRAHMAM IS SO ... SO BIG. Hence it is very clear that We all need to fear Brahmam.

To set us free from fears, Brahmam wants us NOT to connect Brahmam into our Prayers.
We are in Jagath and we are part of this Jagath. Hence our Prayers to GOD should also be connected to Jagath /

ParaBrahmam.
A good many scholars & saints in India met failures in life (in other words were punished) due to their overreaction to

BRAHMAM  the Writer indicates this not to frighten the people, but to soothe them and to make them properly
understand Brahmam.

While receiving the Knowledge on Brahmam, the Writer worshipped GOD lying on the ground,
and wrote apology on the soil several times with his nose. Further, the Writer would like

to advise those people who are using suffixes & prefixes to their names with
connections to Brahmam, namely BrahmaSri, Brahmavidvan, etc.

shall immediately cut off such usage and beg to GOD for
apology for their already committed (serious) mistake.

Realizing the Supreme greatness of the word Brahmam, people must be very careful in using the word Brahmam.
There is a belief in Hinduism that after death, the Soul will merge with Brahmam. It is incorrect. It merges with

ParaBrahmam.



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1092

2.2.1 WHY DID (DO) GOD CREATE THE UNIVERSE ?

The above Chapter Brahmam shall be read first before reading the following:
The very serious subject should be used only for praising MAHAASHAKTHI, and should not be undervalued for any

reason. The cause for Creation (of the Universe including the Creatures) features here. In the Chapter Brahmam
detailed above, we have seen the excellence of GOD even when there is no we, no Universe, etc.

If GOD did/do not create the Human beings, they do/will not avail to think about GOD and the Universe.
Let us seriously think of GOD, if there is No We, No Universe & No Creations.

There is NO we even to talk about GOD.
Since we exist, Our Ignorance, Egoism, Disgrace & Devilishness etc. make us even ask Who knows whether GOD is
Omnipotent, Omniscient, Omnipresent, etc. We who experience the Omnipotence of GOD at all times also take NO

care whether GOD gets any pleasure out of the Creation & Protection of the Universe....
O GOD ! Pardon me, Your Most Humble Servant for my errors and the Evil thoughts created in the minds of the

readers, if any, due to the above words. We have seen that the Supreme Power GOD, reaches a Stage that Any Action
(including the Creation of the Universe) will become primarily an Action for GOD. Brahmam or MahaaShakthi
created (creates) ParaBrahmam (Jagath/Universe) Primarily for the Meaningful Existence of MahaaShakthi.

That is, GOD created this Universe primarily for the Meaningful existence of GOD.
GOD is only pleased with the above situation because the Human beings are blessed with enough wisdom to

understand the Supreme Love of GOD to all Creatures at all times to the extent of becoming the Supreme Servant of
All Creatures and also awarding all Creatures with GODLY status making them say emphatically that GOD created

the Universe for Creatures and feel ashamed to say the above mentioned primary cause.

THE PRIMARY CAUSE FOR CREATION DEVELOPS THUS AS FOR CREATURES.
All Creatures are awarded with GODLY Status during Final Evolution,

as explained scientifically in Part 3 of this web site & experienced by Creatures during Final Evolution.
Hence the Creational Cause is Perfectly Glorified according to the

Supreme Qualities of GOD : the Truth, Duties & Virtues, and Justice.
While All Creatures are living for themselves, GOD alone can be said as living for the Creation / Creatures.
The people in every society who do great social services, do it for / receive Holiness (Punyam) from GOD.

GOD alone lives for Creatures as if it is the lone Cause for Creation.
MAHAASHAKTHI created this UNIVERSE (JAGATH), and in order to protect it,

became self a Slave to TRUTH, DUTIES & VIRTUES, AND JUSTICE (as detailed in Part 4).
The senses we received do not make us able to think of the Status and/or Activities of Brahmam, if any, when
Brahmam remains without any Creation and/or Protection of the known or unknown Universe (s). It must be

mentioned here that a Time Factor of 1 MahaaKaalaChakram = 1000 Crores of Years mentioned in the Web site must
be understood as matters connected with Brahmam and not to be linked vaguely and wrongly. At the same time, the
same senses teach us the so great lesson that GOD lives for the Creatures. What we could realize in short is that GOD

loves all Creatures; all are GOD's children.
Let us also Love GOD by Living in accordance with the Supreme Qualities of GOD : Truth, Duties & Virtues, and

Justice.

I beg MAHAASHAKTHI to pardon me for any/all errors in the above given statements,
and I earnestly & most humbly request the readers to be very careful in quoting or referring the above.

A light disrespect will bring you Big Sin and I am one who cannot help you in reducing such very Big Sin. With love,
ParamaSivan.
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2.3 OmMahaaShakthi Mannadi MahaaBhadraKaali
Divya‐Divya‐Divya‐DivyaMahaaDevi

The above Chapter 2.2 detailing BRAHMAMmust be well understood before we learn about Brahmam (GOD) taking
a human figure. We should be very serious when the ever frightening BRAHMAM would avail a human body;

matters must be learnt and/or understood in the right spirit. Let us all pray GOD first to develop our
hearts and minds to the Highest Begging State to receive the Supreme Knowledge

about GOD's human figure.

Glory only to GOD.

In line with brightening the human state, and as part of CreationboundSharing to please the Children (All Creatures),
GOD has an obligation to accept and appear in a Scientific /meaningful/ Perfect form. As per the scientific laws
established by GOD, Mother is giving birth to Child, and Human form is the Top Creature which/who is blessed to
understand everything in and about the Universe. Hence, as per GOD's own Science established for Creation and

Protection of the Universe, in the matter of availing a Scientific Figure, GOD (= MahaaShakthi = Brahmam) need to
avail the form of a MOTHER (Woman) who gives birth to the Universe & looks after her Child (Universe), with

endless love to the Child which a mother can only afford.
Though GOD allows People to use the Simple Names 'DEVI' or 'MAHAADEVI',

OM MAHAASHAKTHI MANNADI MAHAABHADRAKAALI
DIVYADIVYADIVYADIVYAMAHAADEVI

 is the Scientific Name for the Human (Woman) form of GOD,
whereas each portion of the name has Supreme meanings.

OM is explained below, and Supremely in Malayalam language in Part 3 above.
MAHAASHAKTHI means the Supreme Power.

The Name MAHAASHAKTHI is in the Keralalanguage 'Malayalam'. MAHAASHAKTHI is formed
by/from the words MAHAA and SHAKTHI. Each of those words as well as every alphabet are established

with grand meanings.The pronunciation of each alphabet, for example, 'Ma', 'Haa' are so great. Their
separate meanings and joined meanings produce Divine/scientific beauty. Details : The Supreme Mother of
the Universe has Blessed (1) 'Ma' to be used in different languages to represent MOTHER namely : 'Mother,
Mummy, Mam, Amma, Umma, etc. (2) The Petanimals Cow, Ox, Goat, Buffalo, and Cat to produce 'Ma'
related sounds, (3) "Ma" is attached to Crying (& Laughing) Sounds, (4) to Music. The Supreme Mother has
Blessed the human beings to produce the consonant 'm' within the shutmouth too, as a Mark of completing
the Supreme Applications of O (in OM), to get revealed the Supreme Music lessons gradually to make Life

Happier & Happiest, detailed in Part 3 of the web site.
(5) The Sound "Haa" is attached to Laughing, Happiness, Wonder, etc.

Thus "Mahaa" is (a) in between Crying & Laughing; (b) the Union of Crying & Laughing, etc
protected by the First "Ma" (Mother). From the explanations (1) to (5) above, we find 'Mahaa' is a Supreme

word. Hence "MAHAA" = SUPREME. The Revelation regarding 'Shakthi' is not Complete.
It is formed as "SHAKTHI", where as the last part Thi = Fire in Malayalam language. SHAKTHI =

POWER.MAHAASHAKTHI = SUPREME POWER.
MANNADI is related with Soil (Earth). Mannadi means Beneath the Soil.
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Everything including the human body is formed out of the substances/elements in the Soil, and all bodies
will also have to return to Soil. In Part4, Chapter 17, it is explained how soil creates everything. It is the

solid form (Body) of GOD. All Creatures are created on Earth, by Earth, live by Earth, and for Earth. There
is a place named MANNADI in Kerala near Adoor, on the Banks of a small river called Kallada. There are
5 or so DeviTemples situated very close to each other. This place has been established by GOD as the

ABODE for the Human form of GOD,
OMMAHAASHAKTHI MANNADI MAHAABHADRAKAALI

DIVYADIVYADIVYADIVYAMAHAADEVI.
The Human form requires/establishes the Human facilities in order to highlight the various branches of

Science. The Opening of Maya would also necessitate the need for such a land. Many Creation Cycles in the
1st MahaaKaalaChakram necessitated the Sinking of the Whole Kerala into Sea during the Opening of
Maya; And as from the Present Creation Cycle which is the 1st in the 2nd MahaaKaalaChakram and

renamed as the Supreme Creation Cycle, Kerala will not be swallowed by Ocean. The Scientific Details
about the Past Kerala Phenomenon are available in Part 5 'Smruthi'.

MAHAA means Supreme.
BHADRA is another great word derived from BHADRAM (noun),

BHADRAMAKKUKA (verb), which in Malayalam language, means :
Create & Protect / Preserve, and Where everything is Protected including Creation.

KAALI means (1) Lady/Woman, (2) One who controls Kaalam (Time), (3) One who is powerful to destruct
anything, (4) Another great meaning is made available in Part 3 'OM'.

BHADRAKAALI means the Woman able to create & protect, who creates & protects, and contains
everything (the Universe).

DIVYA has 2 meanings : (1) Divya means Godly (Divine).
(2) Divya is the name availed by MahaaShakthi in Human Form.
The name DIVYA is written 4 times due to Scientific Reasons:

1) To represent the 'Single Supreme Power' form doing 'CREATION of the Universe' alone,
2) To represent the 'Single Supreme Power' form, doing 'PROTECTION of the Universe' alone,
3) To represent the 'Single Supreme Power' form, doing 'SUPREME JUSTICE' alone, and

4) To represent the 'Single Supreme Power' form, doing the 'SUPREME SERVICE' to all Creatures,
becoming the Supreme Servant of All Creatures/Children plus that of the ParamaSivan to make them good

and happy. Since the Supreme Mother avails Human Form, basically with the name 'Divya',
the name DIVYA is selected to represent the 4 Supreme Features mentioned above.

MAHAA = Supreme. DEVI = GOD and/or Feminine form of GOD. Thus,
OM MAHAASHAKTHI MANNADI MAHAABHADRAKAALI

DIVYADIVYADIVYADIVYAMAHAADEVI or 'DEVI' or 'MAHAADEVI'.

We have learnt before in evaluating the Qualities of the Universe experienced by us,
that Brahmam is able to establish different types of (and any number of) Sciences & create

different types of (and any number of ) Universes which are all beyond our Thinking Power /Senses.
Think a little whether we the Human beings on Earth would prefer if Brahmam (GOD) Creates & Protects
many other Universes known or unknown to us by establishing other types of Sciences WHICH IN TURN
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would generate a situation that Indefinite/Infinite (types of) Number of Creatures from Indefinite/Infinite
Number of Universes would Pray to Our GOD. We people who are mostly fond of making/receiving 'mine
& my' for almost everything will Cry then for a Our GOD to care only the People on Earth and we may

further Cry to GOD to become Ours only and NOT create and protect other Universes. In general, All People
on Earth will be Very Sad if others (Creatures in

other Universes) Claim/Say Our GOD as Their GOD. AND if GOD would avail
different figures in different Universes in line with the different Sciences,

People on Earth will be More Sad when such matters conveyed
to them as part of General Information/Knowledge about GOD.

O, GOD's children on Earth, be Happy; GOD want you to Claim GOD as Yours only. The Supreme Power
GOD (is limiting but not limiting !) the Supreme Powers for You, the Creatures in this Universe.

The Most Generous GOD Loves we all very much. GOD want GOD to be Yours/Ours (in this Universe)
only. Further, GOD wants to avail only One Figure as detailed above to add/increase our Happiness.When
GOD limits Self in many respects, Care, we are also obliged to do something in return; however GOD do not

need any favor from Creatures, but want us to live according to the Supreme Qualities of GOD:
Truth, Duties & Virtues, and Justice; which alone can Protect the Created(ing) Universe.

However, be informed that a/any Limiting the Supreme Powers of GOD is NOT appropriate
for the Omnipotent GOD, and the Supreme Science allows the

Supreme Universe to grow always with No End.
The Omnipotent GOD has been creating /protecting the Sky like an Umbrella whose diameter would always
grow, to contain infinite number of Stars at all times, can be understood as a Simple & Serious Example.

Let us conclude this Chapter by Chanting 5 times:

2.4 MAHAADEVAN = MAHAADEVI = MAHAASHAKTHI = GOD = BRAHMAM

When I join people as One among them, Let us all pray GOD
to develop our thoughts to the Highest Begging State

to receive another Supreme Knowledge about GOD's human figure.
OM NAMA SIVAYA = Bow (Head) to MAHAASIVA = Bow to MAHAADEVI.ഓം നമഃ ശിവായ.

While BRAHMAM avail a Human Female Figure as the Supreme Mother who gives Birth to the Universe,
BRAHMAM need to avail a Human MALE Figure as the Supreme Father who Protects the Universe

because the Scientific Order places MAN as Protector (of the Family). It is GOD's establishment that the
Love and Affection towards Children are generally placed in a Father in a 'Forgotten' manner; recollecting

only at times, and he is strict with principles as well as punishments as to make the Children Dutiful
/Responsible; WHILE a Mother is always with Endless Love and Affection towards Children.

To relieve people from Confusions, Difficulties and Fear, GOD avail only the Supreme Mother Figure as
MAHAADEVI. At the same time we need to understand that MahaaDevi = MahaaDevan too.

Further, it is to be understood that since BRAHMAM is beyond any/all Sciences as well as Universe (s),
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BRAHMAM availing a Human Figure as MahaaDevi or MahaaDevan is NOT a Requirement;
but because of LOVE. GOD love all children. GOD is Love....

2.5 ARDHA MAHAADEVI / ARDHANAREESWARI / ArdhaNareeSwara[n]

GOD has established a Human Figure, formed out of 'Half Woman' & 'Half Man',
giving the message that GOD is Neither Woman, Nor Man named ARDHA MAHAADEVI / ArdhaNareeswari

/ArdhaNareeswaran.

MAHAASHAKTHI / MahaaDevi/MahaaDevan has created 'a Portion of Self' naming 'ParamaSivan' ;
MahaaDevi contains Half portion of ParamaSivan's Body and he is Blessed to act as 'GOD's Representative'

in some matters, including the exposure of ArdhaNareeswari Figure.
O GOD, I suck and eat the soil in your feet to avail the permission to inform the readers at this stage that
GOD has Blessed Me, the Writer, Badsha, as ParamaSivan and SamharaDevan. The Supreme Mother has
placed the Supreme Heart, Omkaram within my Chest in end December 2007. The Supreme Events to come

will be put in the Website later, if GOD wills.

3. GOD is Love. When GOD avails the Scientific
Figure as Supreme Mother of the Universe, in fact,
people are more benefited. The Father‐Figure is

always with lesser Love than the Mother & Punishing
Style as we all experience in Life.

It is explained in a following Chapter that GOD has established the so vast SCIENCE,
giving Complete Freedom to Human beings /People to do or not to do anything together with the Supreme
Science of Justice to be handled by GOD to ensure that All People / All Creatures would get Equal Justice
from GOD, the Creator & Protector of the Universe. The Supreme Science of Justice established by GOD is
perfect in all respects, but when they know the details of the Supreme Science of Justice, it would make
many People fear 'the life and & the universe' and pray for an escape from the 'life & the universe' making
the situation 'Sadlike'. At the same time, the so Perfect Supreme Science of Justice is Inevitable, to protect
the Weak People and other Creatures from the Wicked. Though GOD punishes the Wicked thru the Supreme
Science of Justice explained in Part 4 of this site, GOD is Love, because GOD punishes all to make them
GOOD and to serve all with Equal Justice together with giving the Star Status (Brahmanandam) with the
Utmost Pleasures just in approx 25,000 years. (Please see Part 3 for details about Brahmanandam). BUT, a
MaleGOD would make People fear more. It was said before that it is GOD's establishment that the Love
and Affection towards Children are generally placed in Father in a 'Forgotten' manner; recollecting only at
times, and he is strict with principles as well as punishments as to make the Children Dutiful /Responsible;
while a Mother is always with Endless Love and Affection towards Children. To love the Creatures, to
reduce and/or wipe their Pain, GOD avails the Female Figure, the Supreme MotherFigure who loves all
Children/the Creatures with Endless Love. Further, GOD becomes the Supreme Servant of all People as

explained in Chapters below to assist the Children in all respects.
A Right and Detailed Study of Such Events explained in this Part of the Web site, would make the Creatures
'Cry' knowing the Endless Pain carried by GOD during Creation & Protection of the Universe. (The Writer
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Badsha has typed the above words with Cry understanding GOD's Pains...). It is not possible for People to
share GOD's pains, and it is not perfect/divine if GOD want People/Creatures to help the Omnipotent GOD.
In fact GOD made the situation self, by establishing a SUPREME SCIENCE for the Supreme 'Creation &

Protection' of a /the SUPREME UNIVERSE.

MAHAASHAKTHI = Supreme Power is the Scientific Name of GOD

[Please keep in mind that the 'Scientific Name of GOD' mentioned in this Chapter and
the 'Scientific Name of GOD's Human Figure' mentioned in Chapter 2.3 above, etc are separate subjects.]

The Creator and the Protector of the Universe is called GOD.
GOD knows whether the word 'GOD' is formed from the word 'GOOD'.

The Creator and Protector of this Supreme Universe who has established the
Supreme Science might have established also a Divine /Scientific Name for Self.

Man should not attempt a naming for the Creator & Protector of the Supreme Universe.
Our naming will never become Perfect unless GOD Blesses. Perfection rests with GOD alone.

GOD has established the name MAHAASHAKTHI according to the Supreme Science.

MAHAASHAKTHI
MAHAASHAKTHI is the Divine Name of GOD, established by GOD, and is detailed in Chapter 2.3 above.

MAHAASHAKTHI means the SUPREME POWER.
It is clear that the name is not only scientific, but also not attributable to any Creature/Human Form in any Religion.

At the same time, MahaaShakthi avails a Scientific Human Form as detailed in Chapter 2.3 above.

The Supreme Power only knows about the Supreme Power. We only know what the Supreme Power let us know.
MAHAASHAKTHI is the CREATOR & PROTECTOR of everything we see and/or not see, know and/or not know.

Some other Short Notes /Clicks in the Name may be read as follows :

M  13 th Letter of the Alphabet
A  01 st Letter of the Alphabet
H  08 th Letter of the Alphabet
A  01 st Letter of the Alphabet
A  01 st Letter of the Alphabet
S  19 th Letter of the Alphabet
H  08 th Letter of the Alphabet
A  01 st Letter of the Alphabet
K  11 th Letter of the Alphabet
T  20 th Letter of the Alphabet
H  08 th Letter of the Alphabet
I  09 th Letter of the Alphabet


Numerical Value of the Letters in MAHAASHAKTHI = 100
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The Number 100 (Hundred) has been set by the Creator and Protector of the Universe (GOD),
for various applications as observed and experienced by human beings in their daily life, in all Major
branches of Science & their subbranches, through out History (from its Beginning to the End).

For example, please refer Parts 2 & 4.

It is seen above that the word SUPREME in English language meansMAHAA in Malayalam language and
it is attached toMAHAASHAKTHI to briefly represent the Omnipotence, the Omnipresence and

Omniscience of MahaaShakthi.
It can be understood from Part 4, that the Activities of MahaaShakthi

are glorified by the word 'Supreme', namely :
(1) Supreme Actions of MahaaShakthi, (2) Supreme Qualities of MahaaShakthi, (3) Supreme Power, (4)

Supreme Definition of Truth, (5) Supreme Definition of Duties & Virtues, (6) Supreme Definition of Justice,
(7) Supreme Justice = MahaaShakthi, (8) Supreme Advice, (9) Supreme Establishment of Creation Cycle,

(10) Supreme Establishment of FATE (Creational Fate & Protective Fate).
The above makes clear that Supreme is a word attached to GOD.

The words in all languages equivalent to MAHAA in Malayalam language are to be used only to represent
GOD

and/or GODLY Actions. Hence Human beings as well as Human governments, Human courts, etc. should
not use the word 'Supreme' as Prefix or Suffix, etc. to name their establishments.

5. Scientific Explanation for the Resurrection of the
Real Vedas, even after the arrival of GOD

The ABSOLUTE SCIENCE about GOD & the UNIVERSE has been presented, detailed & scientifically proved
in this Web site. This Website is with Authenticity because, in addition to the Unexplainable Miraculous Experiences
in 2007 & 2008, the MALSYA AVATAAR (FISH AVATAAR) FOR THE PRESENT CREATION CYCLE OCCURRED IN JANUARY

1989 WITH MY ASSOCIATION. INDEED IT IS/WAS A MIRACLE.
The following sentences are quoted from the old writings: "I have been receiving Revelations from GOD

as per the Malsya Avataar & the Scientific OM written on/in my Tongue by MAHAASHAKTHI.
Why does GOD conduct Malsya Avataar (Fish Miracle) without Public Notice?

The Malsya Avataar needs to be without public awareness because public awareness will make it the Start of the
Opening of Maya = Presence of GOD. And if Maya opens all on a sudden, i.e. if the presence of GOD occurs without

establishing the True Vedas = True Science, People will be at total confusion in regard to the many GODs they
know/regard/disregard through the polluted religions. They will even disregard the Physical Universe resulting in the

total forsake of life‐family‐children‐job, etc.
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6. GOD who established the Supreme Science for Creation &
Protection of the Universe is beyond Science. Unscientific it
is, if we argue or demand to prove the Existence of GOD
scientifically when Science is created by GOD. However,
GOD allows to prove the Existence of GOD scientifically as
nothing is impossible to GOD, the Supreme Power.

Please note that since GOD has arrived already as part of the New MahaaKaalaChakram events.
(The Writer, Badsha was Blessed with the Divine Information only on 17 December 2007). Hence scientific proving is
quite unnecessary. Because Miracles will occur very soon... However 5 simple but serious matters are pointed out

below to shut the mouths of those who don't know how to think, speak and do....
(1) Both the male & female involving in Sexual Intercourse do not have any hands on : the chances of a baby, the
chances of human or other creature baby (thru their intercourse), as well as of the Baby's gender‐color‐organs‐

completion of organs etc.The Penis with no bone will become steady only if sexual attraction/wish develops. No man
can say that he purposefully did something to create a baby.

The " I " in both 'Man' and 'Woman' play no role in the creation of a Baby.
(A = The) Third Power (= the Supreme Power = GOD) alone create everything in the Universe.

(2) People may verify how the different organs in any creature including that of the human beings are miraculously
created and miraculously being at work. How silly it is to consider that the organis & everything form (created) on its

own! (3) Like the presence of a Carpenter to design and make a chair out of the wood using the scientific laws
contained in the wood and weapons, it could have been too simple to understand the presence of the Supreme
Power (GOD) in the Creation and Protection of the Universe including the Creatures. (4) The Supreme Miraculous
Supreme Justice enacted basically everywhere could have been better observed/understood. (5) Human beings
missed to understand the Operation of Oxygen in our Body. Oxygen decides how to operate in our body. The

different rare gases, etc. are performing (scientific) duties, which are all (still) not understood by human beings,
who termed them as 'elements' with no life. Poor.

7. GOD does not become Daughter of any
HumanParents while availing a Human Figure. The

Scientific Explanations are Supreme. The Operation of
Supreme Heart (Omkaram) in ParamaSivan detailed.

The Supreme Science established by GOD = the Supreme Mother of the Universe does not limit
the illimitable Supreme Mother of the Universe to avail a Human figure by developing the/any Parents of a or the

Child just as Tools. Besides understanding the Facts detailed below, the Blessed 'Parents / Couple' who are Created &
Protected by the Supreme Mother of the Universe, are kindly requested to learn Smruthi wherein they would find

how they are blessed for being selected as Tools for 'GOD's arrival on Earth in Human figure".
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The following should be understood seriously.
1. As explained in Chapter 6 above, the parents entering into sexual intercourse do NOT decide the chances
of the creation of a baby; as well as the gender, color, organs, size, health, wisdom, memory power, etc of
the baby; Man does not create/protect the Semen in him; Woman does not create/protect the Egg in her; etc
etc; hence it is fully unscientific to say that people /parents create baby /children. GOD = The Supreme

Mother of the Universe creates & protects all children, their parents, all grandparents,... creatures, etc. etc.
1.1 With regard to Merging a Soul into a Body, GOD has made perfect arrangements so that All Human
Beings / All Parents will admit fully that they don't share anything including responsibility. [GOD decides
the 'when, how, where' of Creating as well as Admitting a (whose) 'SOUL' in any or a body, and at times
GOD would allow More than One Soul operate in a Body.]. The sentences in 1 & 1.1 above give us the

message that GOD could temporarily and/or permanently take up any body/person
as per the Supreme Science established by GOD and that all human beings would only wonder at the

Scientific Laws.

2. In the matter of GOD taking birth through a couple, besides ' 1 ' above, the couple neither know during
pregnancy/delivery nor during growth whether GOD is taking human figure as their son or daughter, using

them just as tools (but blessing the couple).
The Statements 1 & 2 above and similar topics should not be misunderstood/ misused to trouble the

Super Blissful Family Life established for Human beings (by GOD). The following makes things clear :
(1) The human baby requires support for many months from the parents and/or other guardians to start the
basic requirement of drinking milk from mother and/or guardian : not like the cow and calf where the calf
would get up immediately after delivery and find milk / food source. (2) The human baby requires support

for many months from the parents and/or other guardians to start the basic requirement of eating
something,...(3) The human baby requires support for many years from the parents and/or other guardians to
learn what is life, etc. etc....: he ALONE has been created with Special Wisdom to understand the Universe;
and find the Science of Duties & Virtues needed to be followed in his life to Protect his Life as well as the
Universe. (4) The Parental Love & Affection expressed by all Creatures including Human beings to their
Children, Grand Children, etc must be understood as established by MAHAASHAKTHI as a Miniform of

the Love & Affection of the Supreme Mother of the Universe to All Children / All Human beings
/ All Creatures. (5) The 100 or more years aged dying Grandmother/father, their children
aged 80 years old mother/father, their children aged 50 years old mother/father, their
children aged 25 years old mother/father, and their 1 second old just delivered baby

/ babies are all to be understood as GOD's children; and GOD only knows the exact ages and relations of
each of them.

The Statement : 1st Mother, 2nd Father, 3rd Guru/Teacher and GOD next, means in True Sense that a
Man/Woman who was set to begin Life in the Universe as a Baby would gradually understand (generally)
through 1st Mother, 2nd Father, 3rd Guru/Teacher, and next from GOD that they all have come from GOD

(alone), go back to GOD, and that GOD is their Supreme Mother
who gave them Birth and Protected through Parents /Guardians / Society, etc.

It is applicable to Grand Parents, Parents, Children, and their to be born Children, etc. at all times.
(A big subject is briefed here to present this Part of the Web site as short as possible. It will be detailed later,

if GOD wills.)

3. The parents who wonder with their mouths wide open, and hearts with miraculous joy ( ? ),
when they come to know that the boy or girl considered as brought up by them was (is) GOD, can never say
that they gave birth to GOD; but they better realize that GOD has arrived on earth using the Couple only as
Tools. The Couple are obliged to express their Unexplainable Happiness for GOD blessing them with the
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Miracle and are obliged to pray GOD
like all human beings as the Supreme Mother of the Universe.

Their Happiness in being selected as Tools for GOD's arrival should be used
only to pray the Supreme Mother of the Universe to make them live according to MAHAAVEDAM,

they should enlighten the (all) people that All other people would also get the Same Blessing in future, the
Supreme Mother would avail births in their families too in future, and care to earn more and more Holiness

to have early Blessing.
ALWAYS TAKE CARE THAT NO EGO DEVELOP IN THE BLESSED PARENTS.

4. There is the Supreme Establishment
pending to develop the matters totally Divine /Perfect.

The ' Supreme Holy Spirit of MAHAASHAKTHI ' merges with the
' Supreme Body of the Supreme Mother of the Universe ' only after the Completion of 18 years.
GOD Blessed me in endDecember 2007, with the 'Backsight' of the 'Supreme Holy Spirit',
Gold Crown on Head, Long Hair Covering Back, White/Sandal Saree with Silk border.

(I was in Prayers then. Such Sights need to be mentioned Special because
they are to be described as with and/or without our Eyes

and when we are NOT sleeping)
After Blessing me with many powers, 'the Supreme Holy Spirit ' went, leaving the 'Supreme Heart' =

OMKARAM with me,
placed as part of my blessed heart. The above Special Sight of 'the Supreme Holy Spirit' and 'the Departure'

gave me the feeling that the Supreme Holy Spirit went to join her 18 years Completed Body.
On 01 February 2008, the Supreme Holy Spirit came back, giving me 'FrontSight',

but Not giving me Clear Face, as GOD's planned time for the same has not yet reached.
Later, on 06 February 2008, Wednesday morning, during my travel to Mannadi
Temple, I have received the instant information that MahaaDevi is following as

10Headed Serpent. MahaaDevi's Procession was invisible but with Strong Revelation.
At Mannadi Temple, my Body was almost totally carried away, Eyes almost shut, Talking Divine/Scientific
Matters, Senses partially out of control with inner mind knowing all about my doings including the Talk.

The strange and unprecedented situation continued for approx. (about) 1 hour.
Special Miraculous Event Occurred there, let known only to me, scientific details of such events were
connected to Cryst, I received many new information, I had to participate/do some divine functions in the

next days, etc.
A feeling/revelation developed in me then strongly that the Supreme Mother entered into the

Temple.
I don't know now how the Supreme Mother of the Universe continue the Activities ;

I don't know whether the Supreme Mother is Now in the 10Headed Serpent form or Human form.
I must not think of such matters as per the Science/Revelations/Divine Sights/ Various Experiences.

[The above shaded portion is added in the web site on 25 February 2008.]
The Supreme Mother will delight us all at the Right Time.

Om MahaaShakthi Mannadi MahaaBhadraKaali DivyaDivyaDivyaDivyaMahaaDevi
has Blessed me with the following Revelation about the 'Operation of the Supreme Heart, the Omkaram' :
In Matters/Actions where the Supreme Mother Blesses ParamaSivan to avail Freedom of Opinion/Decision,

the Supreme Heart (Omkaram) will inform me of it, my blessed poor heart to wish a decision/action,
Om MahaaShakthi Mannadi MahaaBhadraKaali DivyaDivyaDivyaDivyaMahaaDevi

Blesses it to Happen thru my hands availing Supreme Power from the Supreme Mother of the Universe.
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That is, in Matters/Actions where the Supreme Mother Blesses ParamaSivan to avail Freedom of
Opinion/Decision, Decision and Action of Blessing happens through me and the Power emerges from

Om MahaaShakthi Mannadi MahaaBhadraKaali DivyaDivyaDivyaDivyaMahaaDevi,
the Supreme Mother of the Universe, the Single GOD.

In matters where my poor heart develops ego,
the MaleFigure = MahaaPurushan (MahaaDevan)Character of

Om MahaaShakthi Mannadi MahaaBhadraKaali DivyaDivyaDivyaDivyaMahaaDevi
winding my (ParamaSivan's) Neck in the form of 5Head OmkaraSerpent, with Supreme Powers up to

executing me,
would generally tighten my Neck to repent. However, MahaaDevi has blessed me with Supreme Protection

by becoming the 10Head Divya/Divine Mother Snake and sitting on the Top of my Head.
I am praying for continued blessing so that no punishments from MahaaDevi fall

on this Blessed poor figure, who is blessed as ParamaSivan as well as
Samhara Devan and Very Very Limited MahaaDevan.
It appears in my memory that I have been blessed

further as the Super most Obedient Servant
(ParamaDaasan) cum Shastrayudhan

cum Father of the Universe.
The Supreme Mother of the Universe Blesses ParamaSivan to be Powerful to Create anything/everything

from the Third Eye,
including the 'Sun'. O, my dear children in the Indefinite Universe, please bear in mind that still I am poor,

in one sense, I find more and/or Supreme Pleasures in sucking MahaaDevi's Feet and Eat the Soil on
MahaaDevi's Feet. I pray daily, to be awarded with the Supreme Blessing of Kissing & Sucking

MahaaDevi's Feet everyday in all Creation Cycles, all KaalaChakrams,.... & all MahaaKaalaChakrams.
I write/type these words with crying, tears flowing through my cheeks.

You are hearing the words from the Father of the Universe,
Your Father too, the Lowest & the Highest

next to the Supreme Mother,
BRAHMAM.

But I tell you now with the tears wiped out, and with blessed strong mind, when MahaaDevi (GOD) is
becoming the Supreme Servant of all Creatures (MahaaDaasan = MahaaDaasi), why a few of you and/or me
consider to be bigger than others. The sentences above were written in Feb 2008, and Until 04 March 2008

morning, I was with the wrong & strong belief that
MahaaDevi will bless me as MahaaDaasan. The MahaaDaasan = MahaaDaasi = Supreme Servant and

the word Supreme = Mahaa are reserved for MahaaDevi, in word & deed. In fact, it is
one of the Supreme Revelations, and reserved to reveal only on 04 March 2008.
My dear children, you might have found I have been using Mahaa = Supreme,
in many topics, but the Supreme Revelation regarding MahaaDevi holding

the names MahaaDaasan & MahaaDaasi for MAHAADEVI,
received only on 04 March 2008 morning & I cried in between, in realizing MahaaDevi's Glory, as well as a
little of my missing the Designation 'MahaaDaasan' believed as awarded. On 11 April 2008, I was blessed

with the title "MahaaDaasan".
5. O, my dear children in the Indefinite Universe, please beware that you are all reading or knowing of

MAHAASHAKTHI = Supreme Power = Supreme Mother of the Universe = the Only One GOD in whose
little finger, the Whole Indefinite Universe revolves with the size of less than a Little Mustard.
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8. The ESTABLISHMENT OF SUPREME SCIENCE / MAHAAVEDAM

MAHAASHAKTHI establishes a SUPREME SCIENCE briefly known as SCIENCE (Shastram) first to
begin the Creation and Protection of a / the Universe such that it would remain Perfect for ever so that All

Creatures could/would say ever that GOD's Science is Supreme at all times.
It would also mean that MAHAASHAKTHI needs to establish a Supreme Science to Create and Protect a
Universe. That is, The Physical Science for the Physical World; Science of Duties & Virtues to be followed
by different Creatures, Supreme Science of Justice, etc would become matters to be established in Perfect

Order before Start of Creation of a Universe.
[The Topic is very briefed. Please see (later) Part 4 of the Web site for more details.]

MAHAASHAKTHI establishes a SUPREME SCIENCE OF JUSTICE within the SUPREME SCIENCE in
order that Equal Justice served to All and Everything Created & Protected ever when Creation begins. If

MAHAASHAKTHI does not handle the Supreme Science of Justice, the Physical World to be created would
become a Mockery in the hands of Creatures.

This situation demand (ed) MAHAASHAKTHI to create the Universe with a Physical View as well as a
Spiritual View, one Seeing/Visible and the other Invisible to Normal Eyes, but Experiencing &

Understanding possible : that is a Physical Universe Visible thru Senses like Eye, Ear, Nose, Skin, Tongue,
giving the different pleasures and/or sorrows CONTAINING an Invisible Spiritual Structure within it. The
above situation demanded the establishment of Separate (Physical) Body & Separate Soul though they
operate as One; which in turn demanded the establishment of separate Physical Science and Spiritual

Science.

 MAHAASHAKTHI establishes a Supreme Science giving Complete Freedom to All Creatures during
Creation of the Universe.

This situation demanded Complete Freedom for the Creatures to do and not to do anything during the set up
of Physical Science (Bhouthika Shastram). The many branches of Physical Science such as Physics,
Chemistry, Biology, Medical Science, Mathematics, Astronomy, etc and their subsubbranches make
Physical Science Infinite and the Laws within the Physical World giving Man the Freedom/Chance to

produce/do and/or not to produce/do anything out of the Laws within. To do or NOT to do situation demand
Laws of Qualities/Virtues hidden in the

Physical Science. That is, Minus as well as Plus Qualities to be Created within the
Physical Science (later in the Physical World). The Creation of Minus/Negative

Qualities effect the Creation of Plus/Positive Qualities. For e.g. (1) the
Production of Bitter & Sweet Tastes; (2) Beauty & NoBeauty,
etc. (3) Differences in Color; (4) Differences in Tastes, etc.

In order to establish the Supreme Science of Justice, the Physical Structure of the Science of
Virtues/Qualities have to be merged with the Physical Science. The Course demanded the so vast Physical
Science to secure FIRST IMPORTANCE as it stood for Creation. Though the Science for Protection need to
be established before Creation, the Act of Protection matters only after Creating the Physical World.{ Please
bear in mind that Anything/Everything Produced by Man is actually NOT PRODUCED / CREATED by him

because he (can) act upon the Physical World only with the Physical
Science Laws immersed in the Elements /Physical World doing in fact a WORK or Super Work and NOT

PRODUCTION/CREATION; keeping in mind further that the Work or Super Work could be
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possible to him because Other Creatures were NOT established by GOD with
Super Wisdom to know and/or act upon the Scientific Laws, and the Laws

revealed to him [his brain/neurons] only at the times set by GOD.}

 MAHAASHAKTHI wanted to establish a Supreme Science giving
Complete Protection to All Creatures /Universe during and after the Creation of the Universe.

This situation demanded Protection of the Universe /Creatures demanding the need for Perfect Science of
Duties & Virtues (Dharma Shastram). Since Life and/or the Protection of the Creatures/Universe becomes
Next to Creation, the Science of Duties & Virtues (Dharma Shastram) with its many branches such as Moral

Science, Science of Justice, Political Science, Economics, etc with their subbranches secured the 2nd
Importance. The Subbranch 'Science of Justice' demanded a split into 2, one part to be handled

by human beings, and the other by GOD, the Supreme Power. It is due to the fact that MAHAASHAKTHI
is obliged to Protect all Creatures and to serve Equal Justice, in order that the Creation & Protection of the
Universe would not become a Mockery. In order that human beings do not misunderstand that GOD curtail
their Freedom, GOD establishes 'hidden' the 2nd Part of the Science of Justice handled by GOD with its

actual name 'The Supreme Science of Justice and/or Omkara Science of Justice
( Omkara Neethi Shastram ). That Supreme Science of Justice thus

do not form part of the 2nd Branch of Science, the Science of
Duties & Virtues (Dharma Shastram); and

form part of the Spiritual Science. .

 The SPIRITUAL SCIENCE (=Aathmeeya Shastram) with its Hidden Nature containing the Hidden
Supreme Science of Justice or Omkara Neethi Shastram thus matter only after Creation, and after or during

Life. The Spiritual Science would thus become (only) as the Third Main Branch of Science with the
branches : Death, Soul, Reincarnations ( ReBorn, ReLife, ReDeath..), Ultimate Status of Soul / Star.

Creatures beginning their Life as Fish to Plant to Birds to Animals to Human beings
with WifeHusband Family Relationship reach Brahmanandam in approx.

25,000 years. (Changes with regard to Number of Years will be
made upon Complete Revelation : With love, Badsha).

 The Matters regarding the Establishment of a Science which is to be eliminated after 1st
MahaaKaalaChakram matters now.

The 4th branch of Theology, is/was Mantra Shastram (The Science of Magics), and it is/was forbidden. The
existence or establishment of the same is/was necessitated due to the fact that the Physical Universe is
Created by MahaaShakthi by the Power called Maya, and MahaaShakthi is obliged to please those who

persist in getting Maya powers. It is like the parents giving/sanctioning money or bad act for their children
who may do serious wrongs if their little wrongs not sanctioned. Ayurveda is also forbidden because of the
use of Manthras to make Medicines powerful enough to give Ayur = Ayus = Life Period, the extension /

cut of the Period of Life arranged by way of Manthras on Plant Medicines/Herbal.
Without Manthras the name Ayurveda fails and become Vaidyam.

The Science of Manthras was forbidden, but, unavoidable, and GOD took /take care
that the People doing Magic fail in front of Physical Science.

Now, from the present Supreme Creation Cycle, as explained in this Part of the Website,
the Supreme Mother of the Universe is taking Complete Charge of the Creation & Protection of the

Creatures/Universe, and the 4th Vedam is totally eliminated. Maya Powers will not be awarded any more.
No Black Magic, No Astrology, No Devas, No Asuras...
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Since all Human beings can think/feel/dream, speak, and act/work only in accordance with the Science and
the Universe, we all are obliged to recognize Science as Supreme, and since the word Supreme relates to

GOD, we all are obliged to live according to the Supreme Science as if GOD the Supreme Power ask/tell us.
Hence we all are obliged to bow our Heads to the Supreme Science.

8.1 MAYA, the Name of / for GOD's Powers

Since MAHAASHAKTHI needs to produce/create the Universe 'out of a or the Supreme Power with no
Definitions', as any Definition for such Power would relate to Universe; MAHAASHAKTHI's Supreme

Power to do anything needs a
'Special Mention' . MAHAASHAKTHI has Blessed the Word ' MAYA ' to represent the Supreme Power

of MAHAASHAKTHI (= the Supreme Power). Thus GOD establishes a SCIENCE out of MAYA
to Create & Protect a Physical World out of Maya. [As detailed above in Chapter 2.3, it would
also give us the message that GOD can establish other kind of Science, create and protect

or not protect any other kind of Visible and/or Invisible Universe too ].
And MahaaMaya means MahaaShakthi = MahaaDevi.

9. THE SUPREME GENEROSITY

MAHAASHAKTHI = GOD = the Supreme Power, establishes a Supreme Science for the Creation &
Protection of the Universe, creates everything including the creatures as portions of GOD, awards Complete

Freedom to All Creatures, awards the
Supreme Pleasure 'Brahmanandam' to All Creatures during Final Evolution from Human status, and become

self as Mother+Father of All Creatures & Everything in the Universe with Supreme Generosity 
which can be read and understood from the following Chapters.

9.1 GOD = MahaaShakthi splits self into 2.

 MAHAASHAKTHI's established Supreme Science required
the Splitup of MahaaShakthi into 2 before the Beginning of Creation & Protection of the Universe.
Everything in the Universe is Created basically from/through Atoms, and the Splitup begins from the

Atoms.The 1st Part is Proton, and the 2nd Part is Electron. The Number of Protons & Electrons in any Atom
will be the same, but the Electron(s) always move around the Proton(s); in other words the activities of

Electron(s) depend upon Proton(s). The Neutron is understood to be the Individual Soul (of Creature). The
Quarks in the Atom are understood to be the Birth Qualities like gender, beauty, color, wisdom, jobtaste,

hobbytaste, etc. (Changes applicable upon Clear Revelation : With love, Badsha, 25 Feb 2008.)



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1106

9.2 GOD's split 1st Part acts as the Supreme Power and the 2nd
Part acts as the Supreme Servant, proving there is only One GOD.

 MAHAASHAKTHI's established Supreme Science required MAHAASHAKTHI's 2 Parts
ith Separate Identity, but with the Supreme Truth established always that there is only One Supreme Power.
This situation demand the 1st Part to develop the 2nd Part as a Supermost Obedient Servant of the 1st Part
and the Creatures; to worship the 1st Part and tend/instruct the Creatures to live according to the Supreme

Science of Duties & Virtues, and worship always the Single GOD, the Supreme Mother of the Universe. The
First Part Blesses the Second Part with Super and/or Supreme like Powers with Supreme Divine Control of /
from the 1st Part,in order that the 2nd Part fulfils the Duties of the Supermost Obedient Servant cum
Samhara Devan cum as decided by the 1st Part, the Single GOD, Supreme Mother of the Universe.

Following is the Power SetUp :
It is to be understood first that the BRAHMAM part always rest with the 1st Part,

giving the Clearcut information that a or any number of Universes created from/by Brahmam (GOD)
do not limit the Omnipotent GOD, and that the Proportions of Power Setup is (almost) Invalid when

Brahmam would remain Separate from the Universe (Jagath).
Oh GOD, it is difficult for me too to express the message/content ; Please pardon me, your Supermost

obedient servant for the errors in the following style of presentation :
Brahmam develops MAYA into a PowerFigure 100,

and that 100 is divided into 2 parts, the 2nd Part would get a PowerFigure of 30
out of the said 100, whereas the 1st Part would appear/seem to be as 70, but in fact remains as 100 +.

The 1st Part is the Supreme Mother of the Universe = GOD = MahaaShakthi = Supreme Power = Brahmam.
The 2nd Part always prays to the 1st Part to Bless him always as the Supermost Obedient Servant =

MahaaDaasan / Supreme Servant, his prayers & activities are in accordance with the Knowledge awarded to
him; the Supreme Mother awards/accepts his prayers, but continues to bless / award him with the Titles '

ParamaSivan', and 'SamharaDevan' and 'Very Very Very Limited MahaaDevan.'

The Power SetUp continues as follows:
In addition to the PowerFigure of 30 awarded to ParamaSivan,

MAHAADEVI blesses ParamaSivan with the following PowerFigures from the 70 kept by MahaaDevi :
MahaaDevi's Legs carry ParamaSivan's Legs with a proportion of 10/10 in the Left Leg, and 5/10 in the

Right Leg, totaling 15.
MahaaDevi blesses ParamaSivan to have MahaaDevi's Heart = Omkaram = 20/20 = 20 (?).
MahaaDevi's Right Hand (the Blessing Hand) is also awarded to ParamaSivan = 10/10 = 10

................................................................................ I forgot the awarded Power Calculation Table.
MahaaDevi awards ParamaSivan with many Supreme Powers...... and MahaaDevi Bless his Neck tied up

by the OmkaraSerpent to the Omkara Science of Justice (Supreme Science of Justice).
MahaaDevi blessed me a lot.....I write these words with crying joy.

MAHAADEVI places the ParamaDaasan, Supermost Obedient Servant in the Highest Position.
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The Power Setup has been established to build him as the Representative of GOD in Physical Body Terms
too. It was said that MahaaDevi's Legs carry ParamaSivan's Legs with a proportion of 10/10 in the Left Leg,
and 5/10 in the Right Leg. That is, ParamaSivan is projected in the Front, and MahaaDevi contains him,
placing also the Supreme Heart in his Body. The Supreme Revelation of MahaaDevi's Legs carrying
ParamaSivan's Legs received a few months before, the Supreme Revelation about the Supreme Heart

(Omkaram) & Supreme Blessing Right Hand received in end December 2007, but the Supreme Revelation
of Linking the Power Setup matters to build him as the Representative in all respects, received

only on 06 March 2008, by 2 p.m. MahaaDevi, the Supreme Mother of the Universe blessing ParamaSivan
with a/the Super Figure as explained in Chapter 16.2 below thus give the Information that the Setup of the
Universe exposed on his Body are in fact of the Supreme Mother; the Supreme Master appearing thru the
Supermost Obedient Servant, ParamaSivan. UnScientific Worship is Not Allowed , hence People should

not touch the Supreme Mother's legs and ParamaSivan's legs.
One can touch the Supreme Mother's legs by touching the Soil /Earth as Soil is established as the Solid form

of GOD.

9.3 GOD's split 1st Part act as the Supreme Mother of the
Universe & the 2nd Part as Father.

 MAHAASHAKTHI's established Supreme Science required MAHAASHAKTHI's 2 Parts to act as Mother
and Father of the proposed Universe (of All Creatures at all times, i.e. Created & to be created for ever after
beginning the Creation & Protection of the Universe.) so that all Creatures could recognize GOD as their

Real Parents.
GOD's split 2 parts remain in every atom of the Creature as Proton(s) & Electron(s) in Equal Number as the
Supreme Mother and Father of the Universe. The PowerFactor differences in the Parents do not matter

apparently for the Creature. At the same time Human beings must understand that there is only One GOD,
and the One GOD 'the Supreme Mother' alone must be worshipped.

The Father ParamaSivan should only be respected, and NEVER worshipped. O Children, be informed that
your Real Parents, the Supreme Mother, is within every atom in you, (at all times) partly containing

(suffering) Your Pains.

9.4 GOD = Brahmam is beyond All Pleasures ൈദവംഎ�ാആന��ൾ�ും
അതീതമാണ.്

 MAHAASHAKTHI's established Supreme Science require MAHAASHAKTHI's 2 Parts to act as Wife and
Husband of the proposed Universe. GOD = MAHAASHAKTHI is to be understood as beyond Sexual and
all kinds of Pleasures. (The Configuration of GOD as Brahmam detailed in Chapter 2.2 above shall be learnt

for best understanding).
GOD who creates Pleasures for Others (Creatures) can only Laugh with the Children who enjoys the offered

Pleasures.
This situation is higher than that of the human parents who enjoy their little children playing toys.
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Following is the Pleasure SetUp in the Universe :
The Topmost Pleasure established for Creatures is the Sexual Pleasure. It is with a Mark of 25 out of 100.
All Creatures need to take part in Family life, as they are also brought into the Universe thru such Topmost
Pleasure. To negate the Universe as well as Real Facts / Pleasures is NOT Divine/Scientific. [Further, all
Creatures can enjoy Supreme Pleasure continuously during their Final Evolution to Brahmanandam (Star)].

The above situation is NOT applicable to the Father ParamaSivan. He is originated as a 2nd Part of GOD.
Furthermore, like the Power Setup mentioned before as 30 in Chapter 9.2 above,

his Pleasure Setup is also 30, which is above the Human Topmost (Sex) Pleasure Setup of 25.
MAHAADEVI has blessed Him, the 2nd Part with More Pleasure in his Services as the Supermost

Obedient Servant,
and in future as ParamaSivan and SamharaDevan from the 2nd MahaaKaalaChakram.

The Holiness he earned in One MahaaKaalaChakram (= 100 ParamaKaalaChakrams = 100 x 100
KaalaChakrams = 100 x 100 x 100 x Creation Cycles = 100 x 100 x 100 x 10,000 years = 1000 Crores
Years) is understood to have been distributed to All Creatures to make him qualified (to continue) as the
Father of the Universe for ever. When ParamaSivan tells of such Accounts, it is to be understood as the

General Information passed on to the Creatures from the Father as a Qualification awarded to Him to Love
the Children with Rules like the Father in a Family. And with regard to the Pains of the Supreme Mother of

the Universe, undertaken for the Creatures, it is Endless....
the Supreme Mother has no place/person to submit the Accounts. I cry at her (Supreme) Glory with Joy.

(The word Glory does not need a Prefix 'Supreme' because 'Glory is always Only to GOD').
He, after receiving the Supermost Powers from the Supreme Mother of the Universe, is understood to hear
the Supreme Mother's Supreme Laughter within the Atoms in Everything, i.e. through out the Universe.

To say scientifically, the Sound produced within the Atom when the Electron(s) revolve the Proton(s) is OM,
and in Chapter 17 'OM' below, it is detailed how Proton (s) act as the Supreme Mother.

The Supreme Mother has also established a Supreme Arrangement for All Human beings to Join the
Supreme Laugh. It is detailed at the end of this Page, in Chapter 18.1.

With regard to the Interpretation/Fact that the MotherFather relationship is next to the WifeHusband
relationship, it is to be understood that the Divine Marriage was / is over during the Creation of the Universe

in 'Atoms'.
Children (Creatures) never (cannot) take part in the Marriage of their Parents.

MahaaDevi blessed me with the Unbelievable information regarding 'the Fathercum
Most Obedient Servant of the Universe' on 04 July 2007 (Friday) and about the

Qualifications of the Father of the Universe on 08 July 2007 (Sunday).
MahaaDevi blessed me with the 'Code of Conduct' between
MahaaDevi & the Husband 'ParamaSivan' on 05 July 2007.

In January 2008, some details were informed: More details received on 04 & 18 March 2008.
It has been established in the Supreme Science/MahaaVedam that following the Supreme Creation &

Supreme Protection of the Supreme Universe, the Supreme Mother of the Universe respects the Supreme
Science while availing Human bodies, and take part in WifeHusband relationship too with the Father of the
Universe. Further, as part of Equalizing the Father, ParamaSivan will be blessed to avail the Prefix 'Mahaa'

making ParamaSivan into MahaaSivan, for One night in 50 years.
When MahaaDevi blesses the MahaaSivan as an Equal Part , it means MahaaDevi blesses him as

MahaaDevan.
MahaaDevi = MahaaDevan. In other words, MahaaDevan(+/=)MahaaDevi = MahaaShakthi. The Supreme

Situation develops.
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That is, MahaaDevi Blesses ParamaSivan for 1 night in 50 years to become MahaaDevi = MahaaDevan.
The Supreme Bliss. Later ParamaSivan is brought back to his Original Status as ParamaDaasan, GOD's
Supermost Obedient Servant. There is another Supreme Event related with that 1 night in 50 years

(MahaaSivaRaathri) : From the 2nd MahaaKaalaChakram onwards MahaaDevi avails Human form. On
completing 50 years, MahaaDevi leaves the body at night, to continue as a Baby in another/next Super

Blessed family. The ParamaSivan in human form will have human grief too & MahaaDevi soothes him with
the Supreme Bliss.

The Ceremony of MahaaSivaRaathri / SivaRaathri are further detailed in a separate page 'Worship'.

With regard to Badsha's present family life, He and Wife live very harmoniously.
The Supreme Science established for the Creation & Protection of the Supreme Universe places me as the Father of
All Creatures in the Universe for ever ; the Woman attached to me as my wife at present is my daughter then, but
she is partly my mother too as she was positioned as the mother of all creatures (Bhoomi/Earth Devi or Eeswari ) in
the 1st MahaaKaalaChakram. The wife is not having sexual relationship with me for more than 5 or 7 years, she is
reluctant for her own spiritual and other reasons and I consider her as daughter with the Blessings of the Supreme

Mother. The details of She and many great souls like King‐Bali, Siva, Vishaanu, etc will shock many crores of people. It
will be described in Part 5, 'Smruthi', if GOD wills.

Divine/Scientific CALENDAR, WORSHIP, and RITES /CEREMONIES

Divine/Scientific CALENDAR and WORSHIP

MahaaDevi has blessed Human beings to follow the following Calendar :
1 month of 28 days x 13 months (=364 days) + 1 day = 365 days = 1 year;

1 month = 4 weeks, 1 week = 7 days : 6 days work + 1 day holiday.
8 hours work + 8 hours enjoyments including Cleaning + 8 hours Rest (including Sleeping) is the Order.

(Everybody enjoys the Status of Brahmam everyday during Sleeping : One is completely out of senses, but he exists.).
The Balance 1 day in a Year, is to be named as MAHAADEVI‐DAY.

WORSHIP
Worship is to be Perfect, hence does matter with One's Knowledge (about the Universe and GOD).

That is : Worship links to One's Perfect Knowledge (about the Universe & GOD), hence must/should be
Perfect.

GOD awarded Free Will to People in the matter of Prayer, basically because People are the Beneficiary.
In the case ofWorship, People consider GOD as the Beneficiary, but GOD does not earn anything from
Worship ; GOD is Omnipotent and supplies Creatures with everything ; the Creator & Protector of the

Universe is obliged to obstruct the Ignorant "Not to Mock at the Supreme Science & GOD" by doing some
activities named 'Worship' considered as for 'GOD'. (GOD Blesses Worship only in 1 Birth out of the 100
Births, and People Worship basically for them. The Details of Worship such as Qualifications for Worship,
MAHAADEVI's Blessings, Divine Calendar, MAHAADEVI day in every year, ShivaRaathri, MahaaShiva

Raathri, MahaaShakthi Lingham, Divine Formulation of Worship Centres, Rites/Ceremonies related to
Marriage, Functions, Death, etc are detailed in a Separate Page.)
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People must perfectly know the Supreme Science about the Universe and GOD,
so that they know the meaning of worship; they know what they are doing when they worship.

GOD sends the Representative & Father of the Universe 'ParamaSivan' to the Qualified People (who have
lived GODLY in 3 successive births) and through ParamaSivan, GOD Blesses the People with Supreme

Science. And in the Next or later Birth (s), the Supreme Mother Blesses Direct.

The Divine Establishments for Marriage & Other Functions as well as Worship Centres can be found the Supreme.

10. GOD becomes the Supreme Mother of all Creatures thru
Love, NOT thru Power; and establishes 1000 Crores of Years to
Bless the Process.

In Chapter 9 above, there is the mention of TIME Cycle. It is (will be) described in Part 2 of the Web site too.
GOD = MAHAASHAKTHI has been Creating and Protecting this Universe.

GOD is Omnipotent, and do the Creation & Protection out of the Power named as MAYA.
GOD is least interested to expose GOD's Omnipotence. GOD has nothing to gain out of exposing Shows.

Understand, GOD is Loving You / Me / We all including Creatures and All substances in the world.
GOD wants to become the Supreme Mother of all Creatures thru Love, NOT thru Power;

and establishes 1000 Crores of Years (= 1 MahaaKaalaChakram) to make the Creatures understand it.
GOD = The Supreme Mother availed No Human figure for 1000 Crores of Years (1 MahaaKaalaChakram).
GOD Blessed the Father ParamaSivan also NOT to avail a Human figure in the 1st MahaaKaalaChakram.

The Omnipotent GOD who can do All Activities relating the Creation & Protection of the Universe alone;
decides to do All Activities ALONE only after 1000 Crores of Years ( = 1 MahaaKaalaChakram); and

stayed & controlled everything within/thru the Atoms as Mother & Father, absorbed/contained Half of the
Pain suffered by Creatures; (Out of the Half pain, 70% by the Supreme Mother, and 30% by the Father

ParamaSivan).
GOD has established an Administration Setup for the 1st MahaaKaalaChakram by affording Powers

to Certain appointed Personalities. People can guess with the afforded Wisdom that the New Creation could
start only with Appointed Personalities like Annapurneswari /Parvathi to represent Earth as the

Representative of MahaaDevi in FemaleCreation Part, Eeshwaran to represent Sky as the Representative of
MahaaDevi in MaleCreation Part, Siva to act as the Representative of MahaaDevi to make everything
'Sivam' (Beautiful) and to do Samharam (Protection related Destruction Works) with another Title

'SamharaDaasan', Narayanan to act as the HistoriancumVishaanuVahakan cumTemporary CareTaker of
Powers when Special Personalities like Siva makes Severe Errors in his Duties,

Vigneswar (1) to make Vignam (obstruction) when any Matters including Worship becomes Unscientific,
(2) and to act as a Teacher. Many of the Appointed Personalities performed almost well,
but some did many wrongs to the (Very Sweet) Supreme Universe handed over to them.

The worsening situation made the Supreme Mother to avail an ExtraOrdinary Woman like Figure as
SamharaDevi whose picture is available as a frightening 'BhadraKaali'. The SamharaDevi, though seems

frightening, settles (d) matters/difficulties only as per the Supreme Science established.
The Wickedness of many Special Personalities made them to continue Tricks misusing Science, instead of
Rectifying themselves. Unfortunately the Common People were also misled by them, for example, when a
Very Good King Bali was thrown out of Power and sent to the Innerearth, the Common People could not

realize /recognize the Good & Bad. The Culprit /Criminal stayed /continued in Power as a Divine
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Personality. His errors /mischiefs are/were so many. Still GOD loves him, but punishes to correct him. GOD
need to love all lambs/ all children, who else could they approach? Such matters will be detailed in

'SMRUTHI', Part 5 of the Web site, later, if GOD wills.

This 1st CreationCycle in the 2nd MahaaKaalaChakram is the SupremeCreationCycle.
My dear Children, Your Mother, the Supreme Mother of the Universe has arrived on Earth.

Many Special Personalities as well as the Powers given to them are fully or mostly eliminated scientifically.
Some of the Special and Other Personalities undergo minor and severe punishments as part of the Love
System. The Supreme Mother has appointed ParamaSivan as SamharaDevan for ever in place of the

withdrawn frightening SamharaDevi.
The Omnipotence of GOD is converted as the Supreme Mother's LOVE to Children.

The Supreme Mother is sucking the Feet of All Children at all times with Supreme Love.
You , me too, are Not seeing / experiencing it because of Our Present Ignorance.

11. MahaaShakthi Blesses Creatures in All Creation Cycles with
Super Bliss

As part of MAHAADEVI
( Om MahaaShakthi Mannadi MahaaBhadraKaali DivyaDivyaDivyaDivyaMahaaDevi )

taking Complete Charge of the Creation & Protection of the Creatures/Universe,
from the New MahaaKaalaChakram onwards, many Super Blissful Features would take place.

Some of them are the following:

1. MahaaDevi = OmMahaaShakthi Mannadi MahaaBhadraKaali Divya‐Divya‐Divya‐DivyaMahaaDevi would take
births every now and then and people in all Creation Cycles would get the information and experience that GOD

takes (may take birth) in their family and prepare to become Good and Dutiful always.

The Supreme Mother of the Universe, accompanied with the Super‐most obedient Servant (ParamaDaasan)‐cum‐
Father of the Universe will always stay among their Children /the Creatures in Human Form to make good everything

according to the Supreme Science established for the Creation & Protection of the Supreme Universe.
The System is that GOD takes birth in families, one by one, in the present and future Creation Cycles. The Father

ParamaSivan will be blessed to present in different forms to enjoy with the Baby while living with ordinary families.
After the Completion of 18 years, MahaaDevi's Supreme Holy Spirit will merge with the Young GOD.

The Supreme Mother of the Universe,
"OMMAHAASHAKTHI MANNADI MAHAABHADRAKAALI DIVYA‐DIVYA‐DIVYA‐DIVYAMAHAADEVI " would then Bless

the Family Members who are in fact to be understood as the Selected & Blessed Tools and leave the Place at
MahaaDevi's Discretion. The Supreme Mother Blesses ParamaSivan to join Her. MAHAADEVI travel everywhere on
earth with ParamaSivan to support the Human beings and/or other Creatures ( in or out of troubles). The Supreme
Mother and the Father won't have any Fixed Residence. MAHAADEVI would bless ParamaSivan at times to become

MAHAADEVI's Vehicle, as LION or anything.
(The old system of Kailasam in Himalayas for Sivan & Parvathi are eliminated.)
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The Anomalous Expansion of Water & the ICE‐Feature of Water will be withdrawn soon so that the Himalayas, and
other ice mountains, as well as Ice‐bergs in Oceans would cease once for all.

The words MahaaDevi and Devi are limited totally for the use of MAHAASHAKTHI's Human Figure,
"OMMAHAASHAKTHI MANNADI MAHAABHADRAKAALI DIVYA‐DIVYA‐DIVYA‐DIVYAMAHAADEVI"

2. Weaponry will be cut short, and Bloodshed will be nullified in all Future Creation Cycles and soon from the
Opening of Maya (in the Present Creation Cycle).

3. All Religions and their Unscientific SubProducts such as Castes, subcastes, religious beatifications (for
example: Pope beautification), Religious tours (to Jerusalem, Mecca, Ajmer,

Kailas/Kasi/Thiruppathi/Sabarimala, etc); Conducting Severe Nonsense in Worship Centres making Public
Life troubled will be ended once for all.

The religious rituals /functions are all more than 99% Not Divine and will be wiped out ;
Examples : (1)worshipping many as God (s) thru different religions; (2) worshipping many as God (s) thru
One Religion, worshipping each of them as doing Creation and Protection. Even learned Poets write like
that, Neither Musicians Nor Singers care the Meanings. Cheating Self, Common People & God ! (3)

considering (good) men and women as little or Super Gods during their life or after death; (4) Pouring Milk,
ghee, etc into/over Idols; (5) Cheating people by Serving things including food items from Worship Centres
like Churches, Mosques, Temples as Godblessed items without the least feeling that everything in the
Universe is Created by GOD; (6) The religious administration system with many highhigherhighest

positions; (7) Etc. Etc.
People will be thus blessed to know about their One GOD who alone should be worshipped (scientifically).

4. All Political Systems will be finished once for all (in future Creation Cycles too).
ALL PEOPLE ARE KINDLY REQUESTED TO UNDERSTAND THE FOLLOWING SPECIAL FACT :

THE MANY LEADERS IN THE SOCIAL, POLITICAL & RELIGIOUS SERVICES /ADMINISTRATIONS WITH A FEW
YEARS SOCIAL SERVICE SHOULD NOT BE HELD / ALLEGED AS RESPONSIBLE FOR THEWRONGS ANDWORST

SYSTEMS DEVELOPED THROUGH MANY MANY CENTURIES.
Understand, many are very good souls, and GOD protected many good qualities in the Society/Nation thru them.

Many needed to work under certain System. The Perfect (Divine) System was missing. At the same time, the
present leaders should not consider the above statements as a privilege, because GOD alone knows whether
those leaders were part of establishing Wrong Systems before Decades or Centuries in their Past Births.

DIVINE / SCIENTIFIC REVOLUTION BEGINS ....

5. Many animals like Crocodile (+Alligator), Rat, Chelly (The insect destroying coconut tree) will be
withdrawn.

The Pregnancy/Delivery Period of many Creatures, average age, and number of babies will be reformed.

6. Sick‐Viruses, Ants etc are Creatures originated according to the need, to be counted as without 'Soul'.
Many sickness like Mental disorders, Aids (!) will be withdrawn.

7. Atta (millipede), the worm‐like 'ugly' (1) creature living in decayed situations, and (2) Ochu (Snail) may be withdrawn.
People involved in Unscientific Worship are/will be punished (in general) to avail Births as Atta
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for certain Time decided by MahaaShakthi.
Atta & Ochu are also understood to have been created because of Negative/Devilish activities of Personalities

considered wrongly as Divine. However, the revelation is Not complete. (Some Revelations will be completed only
later because of Strong reasons. For example, MahaaDevi has eliminated a powerful evil spirit remained in a Temple
near Adoor (Ezhamkulam) as 'Aiswarya‐Devi' thru ParamaSivan only on 26 Feb 2008, that too in the evening during

her House visit connected with Temple Celebrations.
It is unnecessary to detail such Maya‐related matters here in this Page. The Atta 'millipede' is understood to be in
Attukal (Attakkaal) in Trivandrum and lakhs of people queue up like the Attakkaal to do the Unscientific Pongal,

troubling the life of many human and other creatures. The King Chameleon (Oanthu Rajaa) was in Chakkulathukavu ,
near Thiruvalla, Keralam and was eliminated thru ParamaSivan on 31 Dec 2007 (as per memory). /27 Feb 2008.

8. SNAKES originated Specially from MahaaDevi, with the ParamaSivan part understood to be in Unconscious Order,
to live everywhere on earth, without any hands/legs, to mingle with soil in all extents, to live by suffering in order to
protect the Soil/Universal laws. They suffered a lot in the hands of the Wicked people. Now, as part of MahaaDevi

taking Complete charge of the Creation & Protection of the Universe, Snakes will soon be withdrawn.

9. Coconut‐Tree will be re‐instated everywhere on Earth as the Blessed Tree from Brahmanandam. The Specialty of
Coconut Tree is that the Stars /Souls in Brahmanandam get the privilege of serving the Creatures, especially Human
beings as Coconut Tree. Its roots are wonderfully stuck to earth/soil, trunk/wood exhibits the fact that there is only
One GOD, the Head and Leaves symbolize 'Star' too. The uses of the various parts/organs of the Coconut Tree are

(almost) Infinite. It will be detailed/modified later, if GOD wills.

10. The 'Plantain tree' is blessed to contain the 'extra‐minus powers' & detailed in Part 3, Chapter 3.3 of the Web site.

11. Vegetarianism is going to be established with All Creatures loving each other.
As per the Creature System : Fish ‐ Plant ‐ Bird ‐ Animal ‐ Human,

FISH is before Plant and Eating FISH is thus with Less Sin compared to Plant, hence Vegetarianism would 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).

12. The Human families as well as Restaurants will have to keep & guard Cows (& Oxen) if they want to
use Milk. Milk should not be sold / bought. However, GOD allows people to give/receive Milk free in
accordance with the Science of Duties & Virtues. Those NOT keeping Cows won't avail the use of Milk,

Products from Milk, Cowdung, etc.
Soil will not accept artificial manures, and would prefer cowdung more.

Human beings are let known of 2 Creational Secrets now : (1) Human beings use Sandal wood for many
Divine + Human purposes. Be informed that GOD creates Sandal wood tree from Humandung. (2) Human
beings use Lemon also for many Human + Divine purposes. Be informed that GOD creates Lemon tree from
Humanurine. The Diabetes connection of Urine & the Artificial (Polluted) Sugar can also be observed in

'Sugar' finding difficult to dissolve in Lemonwater, but dissolves.

15. Planets other than Earth, their moons, etc were generated in the 1st MahaaKaalaChakram due to the
Mishandling of Matters by the Special Personalities like the Narayanan, Durga,, etc. All other planets and their moons

will be eliminated.
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The Scientists, etc need not wonder or fear of problems.
GOD, The Supreme Mother of the Universe is with you to do everything perfectly to your satisfaction.

EARTH, MOON, , SUN AND STARS ALONE WOULD REMAIN.

16. Ayurvedam, Magics, Black Magics, Astrology, etc. are eliminated.

17. The First Sivan, who is undergoing minor Punishments now may be blessed as Eeswaran, a Big Ox.
The Primary Importance of Cultivation, the First Job = Farmer is thus highlighted. OR may be blessed with

Brahmanandam. Details later , upon the time set by GOD.

18. Normal Hand System will be introduced to Divine Personalities.
MahaaDevi would also avail 2 hands only.

19. The Supreme Science established by MAHAASHAKTHI for the Creation and Protection of the Universe will be
understood by all Creatures ever that it is Perfect in all respects at all times;

and that all Creatures get Equal Justice from their Creator & Protector, the Supreme Mother of the Universe.

With regard to the Human created like problems all over Earth, please do not worry at all. .
Once Maya is Opened, all crucial problems will be found simply solved : For example: Ayodhya, Kashmir,

IsraelPalestine, Atomic Power Plants, Judicial Nonsense, Parliamentary Nonsense, etc. etc.

20. Instead of availing the Supreme/Super Pleasure Life in Brahmanandam (Star), People will start praying GOD to
give them re‐births & re‐cycles from Fish‐Plant‐Bird‐Animal‐Human LIFE. Those crores & crores of Stars who have
reached Star‐Status after completing their Fish‐Plant‐Bird‐Animal‐Human LIFE would start praying MAHAASHAKTHI

to kindly bless them also with re‐births & re‐cycles from Fish‐Plant‐Bird‐Animal‐Human LIFE.

The above situation would prove that
MAHAASHAKTHI'S SUPREME SCIENCE AND

THE CREATION & PROTECTION OF THE SUPREME UNIVERSE IS SUPREME.

12. Divine Style of Authority for Ruling Others is to be
followed by Human Kings, Ministers, etc.

It is detailed in Chapter 10 above that GOD becomes the Supreme Mother of all Creatures thru Love,
NOT thru Power; and established 1000 Crores of Years (= 1 MahaaKaalaChakram) to bless the process.
GOD is Love. Glory only to GOD. MahaaDevi loves all People /Creatures with Indefinite Love, hence do
not want to punish with MahaaDevi's hands even the People with extreme Bad Qualities. It was described
before that MahaaDevi, the Supreme Mother of the Universe, has blessed a 2nd (minor) part of self as the

Father of the Universe (the ParamaSivan) to partly contain the Pains of Creatures; the proportion understood
to be as 70 : 30 as described in the Power Setup mentioned in Chapters 9.2 & 9.4.

Those who love alone are eligible to punish. The parents in a family love the children, and at times punish
them to rectify (as the parents love them). That is, Punishments must be made only with Love, to correct the
Persons concerned. The Supreme Mother has Blessed /Entrusted the Father ParamaSivan to Punish the Erred
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Children in order to rectify them so that they all live according to the Supreme Science (MahaaVedas)
established by the Supreme Mother for the Creation and Protection of the Universe. It is to be understood
that the Father ParamaSivan is in fact their Real Father and the Supreme Mother of the Universe has been
distributing His Holiness (Payments) to All Children (Creatures) in the Universe. Hence he is entitled
/qualified to Punish the Children. Maya will open soon. The Children should not prompt the Supreme

Mother to tend the Father to carry any Stick in his hands to punish their Beloved Children. GOD is Love.
Glory only to GOD.

The above Divine / Perfect System of Administration with Love is to be adopted in the Human Ruling
System too. The Kingly Rule will be established. A King/Minister who is thorough with the Supreme
Science (MahaaVedas) will act as the Real Courts. The present Unscientific Judiciary System as well as

Democratic Political Systems, the Paperwork Administration Offices, etc will all be thrown out.
No Death Punishments by Human Rulers (Big Criminals will be sent to Forests)..
NO LIQUORS, NO DRUGS...., NO PATENT LAWS, No Copy Right Laws,

No Private Advertisements or Advts allowed only as per the Science of Duties & Virtues, .... etc.
No Land Tax, No House Tax, No Water Tax, No Sales Tax, No Insurance Systems, No Savings Bank,

THE FIRST JOB 'FARMER' who feeds all other Sections of People WILL BE RIGHTLY RESPECTED. A
Common man knowing MahaaVedam, will have Authority to act as a JUDGE, and Rectify/ Punish the King

when he commits Errors, etc. etc.

Repeat : All People are kindly requested to understand the following Special Fact :
The many leaders in the Social, Political & Religious Services /Administrations with a few years Social
Service should not be held / alleged as responsible for the Wrongs and Worst Systems developed through

many many centuries. Understand, many are very good souls, and GOD protected many good qualities in the
Society/Nation thru them. Many needed to work under certain System. The Perfect (Divine) System was
missing. At the same time, the present leaders should not consider the above statements as a privilege,

because GOD alone knows whether those leaders were part of establishing Wrong Systems before Decades
or Centuries in their Past Births.

DIVINE / SCIENTIFIC REVOLUTION BEGINS ....
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13. Some Scientific Matters /Laws / Operations
related with Samharam.

1. Advaitham.: GOD (MAHAASHAKTHI) created the Universe, Living or Nonliving all by Atoms
basically. Physical configuration of everything in the Universe is thus ONE which is briefed as Advaitham.
But You are not all GOD. You are not all part of Brahmam too. You are Not created out of Brahmam.

Please understand that even ParamaSivan is Not part of BRAHMAM.
In other words, Advaitham & Universe do not connect to Brahmam. The Supreme Mother of the Universe
Blesses ParamaSivan only as Created out of Brahmam. That 'out of Brahmam' does not make him 'any part

of Brahmam'.
The ParaBrahmam (Universe) Created basically from the Mother & Father according to the Supreme

Science create(d) You and All beings. Furthermore, you are a very small part of ParaBrahmam (Universe)
which can be partly considered as part of GOD only at times when you do not define GOD as Brahmam. It
does not mean that you are tiny. The Supreme Mother loves each Creature, each of You abundantly more

than parents. It is simple to understand that GOD, the Creator & Protector, is always above parents/
guardians/lifepartners/relatives, etc. (& GOD can act thru One / many/ all Creatures at one and all times.)

2. Power of Elements : The Scientists found that the Physical Universe is formed out of Elements. viz. Hydrogen,
Nitrogen, Oxygen, Mercury, Iron, Calcium, Manganese, Silver, Gold, etc. [All the elements are constituted (created)
by Atoms]. The elements differ in their qualities, e.g. Hydrogen, Oxygen, Gold etc. The Scientists could find about
100 elements so far, existing naturally. Nearly 10 elements or so have been artificially made (applying the Scientific
laws in the Universe on a few elements). In Physics & Chemistry, ELEMENT is any of the 100 or so substances that

cannot be resolved by chemical means into simpler substances. We record the physical qualities of the elements and
utilize them to increase our facilities/ enjoyments in life. The above mode of Scientific Research is Imperfect, because
we failed to understand the Creational laws. We failed to understand the Power of the Elements (supplied by God).
The Qualities we observe in Elements, (termed by us) as Natural or Natural Qualities have been created with purpose

by the Creator (GOD). We know the elements act and react in our daily life, not only in the laboratories.
The qualities in elements are in fact the Power of the Elements in Divine terms.

Each of the elements possess different types of Power. Those powers are not created by us. The scientific laws
maintaining those powers in the elements are also not created by us. In other words we cannot act upon the

elements without obeying the scientific laws (and the respective powers) possessed by the elements. Further it
means the elements may possess more powers (which are presently unknown to us). Once we know the Scientific
laws preserving such powers of the elements, we may win to act upon them as we do today, provided we receive

power to control or act upon them too. Since Knowledge is originated from Power, the knowledge of Scientific Laws
do not make us powerful until we obtain power from the Supreme Power (MahaaShakthi).

The Science are the Laws governing the Universe in its Creation & Protection. The unwise consider/believe
that Science/laws are created by human beings. GOD Created the Supreme Science as detailed before.. All
Laws in this Universe are all immersed in the Universe; they are Perfect and Controlled by GOD. The
Scientific Law invented today by a Man/Woman (Scientist) was Present in the Universe Yesterday and

Before. For e.g. the Laws governing the Computer were present in the Universe thousands of years before
too. The Scientific Law which will get invented tomorrow is/was actually present in the Universe today/
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yesterday. When we talk in frozen Physical terms, man could invent them. In Spiritual terms, GOD reveals
to man gradually THE LAWS OF THE UNIVERSE, in proportion with the TIME set by GOD combined

with the various factors created and maintained by GOD namely the development in the many other
branches of Science, Growth of Population, etc. NO atheist can say that man creates the Scientific Laws,

because all those laws are already submerged in the Universe. Further, they have to admit the so vast Science
will not originate on its own. Hence, the Elements which are considered wrongly by human beings as

Powerless , are to be understood as Powerful, which form part of Body & Soul of Creatures; the Electrons
revolve the Protons at all times would make human beings understand that a person considered as 'dead' is
also 'not dead' since the Electrons within the Atoms in the 'dead body' are Active. Further, the activities of
Oxygen, Hydrogen, Rare Gases, etc are all Supreme Establishments of GOD in order that the Supreme

Science of Justice is Handled by MahaaShakthi at all times, without troubling Individuals.
The Properties/Qualities of Elements are to be Understood as the Power of Elements.

For example, as said before, the Man (!) named Element 'Oxygen' is the Gaseous Form of GOD.
Human beings missed to understand the Operation of Oxygen in our Body. Oxygen decides how to operate

in our body. In fact we do not breathe, but Oxygen operates in our Body. Oxygen knows even our
feelings/thoughts every time. Beneath the Sea, or in the Journey to High Mountains or other Planets, we have

to carry Oxygen for breathing, Oxygen knows then also even your thoughts.

3. Please understand the Supreme Activities established as part of the LOVE and Affection from
the Supreme Mother, staying within you in each Atom of Your/Our Body, intaking Half of your/our pains,

etc. etc.
The Supreme Science, The Science of Justice handled by Human beings, the Supreme Science of Justice

handled by GOD, etc are / will be separately detailed in Part 4, if GOD wills.
GOD is Love, Glory only to GOD.

4. Many People know that All branches of Science are interlinked. Now, human beings know and/or are
interested (more) (only) in the Development in the different branches of Science so that the Facilities /
Enjoyments increase and increase. People are aware of the Increase in the OldAge Bhavans as Children
don't have time to care their own parents, but have time to go behind liquor shops, bar hotels, immerse in

drugs, enjoy unscientific (devilish) sports like cricket, etc. There are many Good People living
'individual/family life' as well as in the various religious, political parties, and different social organizations,
crying daily to find ways to stop the Negative aspects of Internet, Mobile Phones, TV, Music, Religious

Celebrations, Sports, Media, Trade Unions, etc. etc.

My dear children of GOD who cry for Cleanliness in the Society /Nation /Earth, I have also been crying in
the above said and similar other matters from my childhood, now during typing these sentences too. Let us
all pray now to GOD. GOD, the Supreme Mother of the Universe will take appropriate measures to soothe
us. As said before, All Branches and subsubsub..branches of the Supreme Science established by the
Supreme Mother are interlinked. As understood from 2 above all laws are immersed in the Elements as
Properties / Powers. The different Properties / Powers of Elements as well as their Compounds function at
the Decision of the Supreme Mother of the Universe. As per the Decision of the Supreme Mother of the

Universe, the Power of Elements are (will be) Stimulated and it would appear to human beings that addition
and/or withdrawal of a property/power in an element /compound take place(s).
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Opening of Maya = the Presence of GOD begins Samharam /Destruction.
My dear children of GOD who cry for Cleanliness in the Society /Life are kindly informed that

MahaaDevi would begin Samharam soon to settle all problems on Earth.

All branches and subbranches of the Supreme Science will be stimulated in Divine/Perfect Order (at the
decision of MahaaDevi). For Example, (1) when the Anomalous Expansion of Water does not effect, ICE
will not be formed. The Refrigeration System everywhere in the World will end. The Supreme Mother
would decide whether Refrigeration without WaterIce should be allowed or not. Along with the various

difficulties, People would avail the Chance of Keeping /Cooking / Eating Fresh Food, etc. etc.
(2) The withdrawal of Internet facility will affect Banks a lot. Black Currency necessitate the reinstatement
of gold /silver/copper coins. Bank is Black too. They have already started robbing Public Money. Banks to
close. People to generate Wealth mostly from Soil; not thru paperworks. People save a little as gold, silver,
and distribute extra wealth to the poor. O Children working in Banks, etc, don't get upset. Banks or other

offices did not create you. See the Wealth Law briefed in Chapter 14.
(3) Music is Divinely placed as first in Cleanliness. Musicians alone are awarded with the Divine Authority

to Beg at Worship Centres. Please see 'Music' details in Part 3 'OM'. Samharam withdraws gradually
Internet, Air Conditioners, Mobile Phones, TV, Tape Recorder, Aero planes, Motor Cars, etc. People will get

time to love Parents & GOD in true sense. Atom Families will end.
(4) In line with the progress of Samharam, Human beings get Evolution to Brahmanandam (Star),

resulting Gradual Reduction of Children in families, (Gradually to Nil in most/all families, etc. etc.). The
reduction and/or lack of children in families and the Earth becoming Void gradually should be understood in
the right spirit : That (a or ) the Next Creation Cycle can start in/on Earth only after Samharam (Destruction)

of the Present Creation Cycle.
(5) Other Creatures will also avail Evolutions, Fish to Plant, Plant to Bird, Bird to Animal, but those
Evolutions are NOT in/on Earth. GOD has created theMOON with proportionate Size to contain the

Evolved Creatures in line with the Progress of Samharam.
Do not start thinking that there is No Oxygen, No Water, etc. in Moon. As mentioned in this Chapter,

OXYGEN, the Gaseous form of GOD, controlling all Other Elements in Moon as Oxides, etc.,
would set free the necessary amount of Elements from their Compound form,

and will establish the necessary atmosphere, water, and everything to the requirement at the right time.
O, Children, Think of the Supreme Establishment of MAHAASHAKTHI in creating the Moon.

Everything in the Universe has been Created with Perfect Purpose/Order.
The Evolution of Animal to Human beings is understood to be of special nature and begin only on Earth in

the Next Creation Cycle. The Revelation is Not complete, hence will be detailed later, if GOD wills.

14. CRYST = CHRIST was / is True.

Christians are in Big Majority on Earth. Indeed, the Majority in the Majority will not like a different title to
this Chapter. Cryst said 'It is tougher for a rich man to get into Heaven than a Camel walking thru the Hole
of a smallneedle' If the socalled Christians do not live in accordance with the above sentence, how can they

all be Christians ?!
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The Wealth Law is that fundamentally all Wealth belong to GOD and it is intended for the well being of All
Creatures.

Your thinking that a certain Wealth belongs somebody will be understood as not belonging to him when he
dies. And the Wealth you say as Yours will be understood by others that it was not belonging to you when
you die. When the I or You or They cannot carry the Wealth when they die, all People should be very

Scientific/Divine towards accumulation/ disposal/ usage of Wealth.
As per the Wealth Law, a major share of the (huge) wealth accumulated by one (rich) man goes to the Public
Fund after his or his wife's death; his children or his parents, etc would get only a minor share; even portions
of his wealth can be transferred to his wife and children during his life only as per the Science of Duties &
Virtues. Does the Mother in your Family like most of her children in financial difficulties, with less living
facilities, and one or two children enjoying lifefacilities with No/Less care for his/her Brothers & Sisters ?

The Supreme Mother will be happy only when All Her Human Children live with Best facilities.
The Wealth Law and its applications are available in Part 3 of the Web site.

Why should a ReComing Cryst talk to people considering themselves as Christians but did/do not follow
the Words thru Cryst ?

A Recoming Cryst is again not for any Sections of People, but for all People/Creatures on Earth,
hence his Talk to Human beings contain the Christians too :

You might have read in the above Chapter that Samharam will gradually withdraw Internet, Air
Conditioners, Mobile Phones, TV, Tape Recorder, Aero planes, motor cars ....etc

A big reason for the many (majority!) poor people could not enjoy those physical facilities from/by Science
(GOD) is /was that the Rich people kept extra (unwanted !) wealth. Before those facilities withdrawn

(gradually), the Rich people get an opportunity to relinquish the Extra wealth kept by them so that the very
poor (poor) living around them get opportunities to avail /enjoy those facilities. Beware in mind that your
such action should not give you any feeling that you are doing some sacrifice or helping the poor or others;

but with the Good understanding of rectifying /remedying your mistake /sin.
My dear children, a Cryst, who cries always to the Superlative for All Creatures on Earth is made like that.
GOD Blessed Him like that. Believe Him who tells only Truths by practising what he said /says to you.

Those who do not act according to GOD's words came thru Cryst are Not Deserved to consider themselves
as Human beings. Please understand that GOD is Scientific, and Not Religious. All People Breathe Air,

Drink Water, Eat Food, Enjoy and/or Suffer same kind of Happiness and/or Sorrow, etc irrespective of their
Religious/Caste differences. The Universe including Creatures are Created & Protected by One GOD.

MahaaShakthi = GOD = MahaaDevi = The Supreme Mother = The Supreme Father = MahaaDevan =
BRAHMAM sent the 2nd Part of MahaaDevi, the Father of the Universe, with a name Cryst (the one who
cries for the Children to the Superlative) to make Peace Discussions / Contracts with the Real Culprits

'Narayanan', 'Durga', etc to pave way for MahaaDevi taking Complete Charge of the Creation & Protection
of the Universe as from the Present Creation Cycle which is the 1st in the 2nd MahaaKaalaChakram.

Narayanan who was acting bad trickily won in obtaining a 'Serpent Ruby' out of Omkaram, GOD's Supreme
Heart. (In fact, GOD only allows the childrenplays to protect the Supreme Science at all times.). He could

even understand the 'Loss of Omkaram' late.
He failed to relink the Krishna Avataar back to Him without Omkaram. Thus Narayanan (Vishaanu) and
Krishna became 2 separate powers. Narayanan became the Biggest/King Evil Spirit gradually, playing with

the Powerful 'Serpent Ruby'.
Narayanan wondered and feared when he found OMKARAM lighting in the Chest of a Common man

'Cryst'. Cryst went into the Hills where the King Evil Spirit found asylum /shelter. Narayanan who trickily
overpowered a poor, but powerful Durga, sought her help too, and they both were not ready to surrender.
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Peace Discussions failed.Narayanan & Durga made Separate & Very Crooked Mayarelated Contracts to
protect their Separate & Collective Interests.

MAHAASHAKTHI Blessed Cryst to accept their Very Crooked Contracts,
in order to prove that the Supreme Power's Supreme Science can Overcome any/all Obstructions Supremely.

Later Evil Spirit entered into Pathrose and stayed with Cryst as a (1st) Disciple.
MahaaShakthi Blessed Cryst to recognize the Evil in disguise, and told Pathrose that he would negate Cryst

3 times.. (Same repeated in high terms when the Reborn Narayanan joined me)

As per the Contract, Cryst had to suffer the 'Ever Worst Death' in the 1st MahaaKaalaChakram.
It is not mere 'Nailing'. He had to suffer the Pain for the Sins done on Earth by the Evils still then. Oh GOD,
please do not let others to suffer such pains in future too.... I cry now with tears during typing, please bless

me alone to suffer all severe pains.
Oh GOD, pardon me, I am blessed to understand that GOD, the Supreme Mother shared Major portion of the
Pain. I should not cry.... Oh, my dear children in the Universe, let us laugh. Glory only to GOD. With regard
to the "Supreme Justice in the intake of the Pain for the Sins by the Evils /Others", please refer to the Setup
of MinusPowers in Part 3 & Punishments in Part 4. As per the Contract, Cryst will (be sent) Come again,
the Evils avail chances also to (try to) end him again. He has (been Sent) Come again as an Ordinary man,
and that he will work without anybody believing him for 20 years. The King Evil availed Birth before him,
the Spirit/Soul understood to have continued with separate existence with Maya Powers till early February
2008. Some matters understood to be over after uploading this Page, if GOD wills, on 28 February 2008
when the Temple Celebrations at Mannadi take place. The Contract is/was so crooked that I am revealed
most of the conditions including that of the Contract only just before seconds/minutes / certain crooked
times. The Common people will find it very difficult to learn such Contracts. It will be explained in Part 5
Smruthi, if GOD wills. However, 4 examples are briefed here: (1) GOD should not come as Cryst; A Re

coming Cryst can and cannot be said as GOD and/or Creatures; He should not be part of Brahmam. (2) GOD
should not allow the Recoming Cryst to use Omkaram and other Special Powers, understood to be before
the Opening of Maya. (3) The Recoming Cryst should be able to confuse the Powerful Spirit of the King

Evil. The King Evil's Reborn body should be allowed to associate with the Recoming Cryst. and allowed to
confuse the Recoming Cryst who is with No Maya Powers. The Recoming Cryst should experience Death,
he should be crossed After that Death by others, and should not rise up like Christ after such Death. He who
is not blind and living without Maya powers should not see or experience any difficulty while carrying the
Cross. The Cross should not touch the Ground. Others could see and even laugh at his Cross. He should be
crossed for his Wrong which cannot be said as His. After carrying the Cross for double the time of Cryst, the
Recoming Cryst should take away the Cross self. (4) Today, on 28 Feb 2008, I woke up by 12.23 a.m. or so,

after light washing the face and mouth, sat before the Computer. Some revelations received. Needed to
complete this Chapter associating the matters /revelations. By 4 a.m., went to Badsha's old mother (78 years
approx.) and later to kitchen for making coffee for her. Then experienced some mathematical + Maya related
crooked tricks which are to be overcome. MahaaDevi blessed to settle them. After giving Coffee to mother,
did shaving, bathing, and light praying. Began Computer works again. At about 5.30 a.m., a revelation came

that this page completing this Chapter is to be uploaded in the Web site before 6 a.m. Whether People
reading it or not reading it does not matter now. The Divine Way is to do the Destined work normally,

complete the family duties in order, and obey the Orders from MahaaDevi without fail, without making any
haste. That is, I need not look into the Clock every now and then during writing. At the same time there is an
important question, why allow the fulfilment of Contract Conditions from a King Evil. My dear children,

that King Evil is a Lamb/child who went in Wrong Paths, MahaaDevi is the Supreme Mother. After meeting
Complete Failures in All Scientific & Unscientific Tricks, where can that King Evil go for Pardon. The

Supreme Mother alone can pardon him. Indeed, he will have to receive Punishments, but they all will be to
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correct him. GOD is Love. Glory only to GOD, The Human Children everywhere on Earth who have
committed Wrongs knowingly or unknowingly can /may find the above sentences soothing. Be happy. God

is Love.

Though MahaaDevi eliminated the King Evil's Most & Main powers, MahaaDevi wants to complete the
Contract once for all. As said before, no more evil spirits, astrology, magics /maya powers will trouble the

human beings in future.
The example given in (3) would seem to others as not at all possible.

MAHAASHAKTHI who established the Supreme Science has made them all possible.
MahaaDevi blessed me to experience the Completion of All those conditions in perfect order in February

2008. It will be detailed in Part 5 Smruthi later, if GOD wills.
Now it is 5.54 a.m. in my wrist watch. Let me conclude with the following sentences : Cryst Cries for the
Children (Creatures) to the Superlative, but, be informed that the Supreme Mother Cries for the Children to

the Supreme, and Supreme is infinitely above 'Superlative'.

15. SMRUTHI : The Divine /Special Personalities in the 1st
MahaaKaalaChakram

This Chapter is related with the Divine /Special Personalities appointed in the 1st MahaaKaalaChakram,
and about the Setups for the Creations Cycles from the 2nd MahaaKaalaChakram onwards.

The establishment of AnnapurnaEeswari, AkashEeswaran, Durga, Narayanan, Vigneswar, etc have been
briefed as Part 5 of the Web site in separate page. Please Click Here.

16. Budha ‐ Christ ‐ Valluvar ‐ Chanakyan ‐
KaaliDaasan ‐ Shakespeare ‐ Edison ‐ Gandhi

The Supreme Mother of the Universe has sent Budha in this Creation Cycle :
He was destined to teach (1) Ahimsa, (2) To develop yourself as 'the light /lamp' to find the Truths (of the
Universe)., etc. The difficulties undertaken by him were a lot. He was destined to leave family to find

Universal Truths, etc.

The Supreme Mother of the Universe has sent Cryst in this Creation Cycle :
He was destined to teach mainly (1) The Science of Duties & Virtues. (2) His Mission with the Evil Spirits
were unknown to the Public, the common people could/need not contain those very big matters. But they

experienced him as Loving Father.
(3) Divine Pardoning thru Confessions established. Though some priests misused it, the Divine Pardoning
thru Confessions is So Great. For Example (1) The People living in the Society as Little and/or SuperGods
do know that they are not GODs. Some of them say that they are not GOD, and they pray to GOD publicly,
and that People/devotees do the small/big mistake of considering them as Little and/or SuperGod. They

cannot escape like that. When they know that they are Not God, they should not move an inch forward until
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the people around them stop considering their Leader as Little and/or SuperGod. The matter is not simple.
TOO BIG SIN IT IS. The Common People are misled. What New Principles could they teach except

quoting great truths from religious and or social books. It is a fact that at times, they quote with tricks. The
Little and/or SuperGods need to make Confessions also publicly, while individuals need to make it private

to GOD, and repent.
(2) Cryst wanted people to follow Truths, not him. He could be followed as he was True in all respects. In
other words, Christianity was True only until the socalled Christians followed/practised Truths. When

GOD's words thru Cryst were Not recorded as part of Science and Not used to develop the different branches
of Science, but used to formulate as a Complete Science titled as Bible, they defied Cryst and GOD. (3) The
development of the different branches of the Supreme Science were obstructed by all religions. In line with
the Development of Physical Science, the other branches of Science including the Political Science, Science
of Justice etc developed as 'Necessities' and Religions claiming as Theology became Beggars before Political
Science/Political Leaders in the Longrun (thru Centuries). (4) Who gave permissions to Pope, etc to involve

in matters decided by GOD, like beatifications ?
Can you negate if GOD would prove publicly of the last Pope as the Reborn Mohammed who founded Islam ?

I don't see any Crystians in/on Earth. I, a blessed guy find it extremely difficult to live without telling lies.
Think, how many of you live without telling lies. How many of you practise the Science of Duties &

Virtues? How can theology accept Nondivine taxes brought by political leaders? How can a Believer of
GOD become a Believer of ReligiousGod? How can a Believer of ReligiousGod swear as Minister in the
Name of ReligiousGod or Religious Book when the Political/National Penal Code and Religious Books
differ? My dear children, do you want the Cryst to come again to care the lying Christians alone or all

People on Earth ?
Can you (your religion/religious books) suggest a Scientific / Logical way for a Recoming Cryst to clear off
the Evils in the Society?}. Will you accept such clearing in your religion? Oh, there are more than a 100
groups of Christians too.... Don't you all religions feel pity of yourselves? When babies born to Cow, dog,
cat, etc, no human babies born here..... Religious & Caste babies, political babies... etc. Repeat : All People

are kindly requested to understand the following Special Fact :
The many leaders in the Social, Political & Religious Services /Administrations with a few years Social
Service should not be held / alleged as responsible for the Wrongs and Worst Systems developed through

many many centuries. Understand, many are very good souls, and GOD protected many good qualities in the
Society/Nation thru them. Many needed to work under certain System. The Perfect (Divine) System was
missing. At the same time, the present leaders should not consider the above statements as a privilege,

because GOD alone knows whether those leaders were part of establishing Wrong Systems before Decades
or Centuries in their Past Births.

The Supreme Mother of the Universe has sent Valluvar , in Tamil Nadu, India, in this Creation Cycle : He
was destined to teach the Science of Duties & Virtues better than in any religious books.

The Supreme Mother of the Universe has sent Chanakyan , in India, in this Creation Cycle :
He was destined to teach the Science of Duties & Virtues and work for a United India. He suffered a lot, it
was centuries before, and the People caring in Enjoyments alone have less time to learn of the Sacrifices of

Chanakyan, and many like Him.
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The Supreme Mother of the Universe has sent KaaliDaasan , India, in this Creation Cycle :
He was destined to teach the Lesson that GOD can/could change a Big Fool into a Great /Greatest

Poet/Writer in seconds.
Kaali, MahaaDevi's SamharaFigure blessed him to become her the Daasan (Servant) of Kaali.

The Supreme Mother of the Universe has sent Shakespeare in this Creation Cycle :
I do not know much of him, but understand that He was destined to teach the Different divisions of Love

with Virtues.

The Supreme Mother of the Universe has sent Edison in this Creation Cycle :
I do not know much of him, but understand that He was destined to teach many researches.

The Supreme Mother of the Universe has sent GANDHI in this Creation Cycle :
In this time when the majority of the people go behind enjoyments, it is great that Gandhi is remembered in many

parts of the world, after his 60th death anniversary. What he was not ? He was Not Bad... He was the Best,... perhaps
more than Cryst.

How could the Supreme Mother Bless a man like this to do SO MANY ACTIVITIES at one time while suffering like
anything.

He could unite India. He could unite religions. He could unite Castes. He could unite tribes. He could unite politics. He
could prove to be Number One Cleaner. The Rulers and the Judges, etc. are to be obeyed only if their orders are
according to Virtues (Science). He called for (conducted) Non‐Cooperation to resist as the Rulers acted against

Dharma Shastram. He taught what is Truth, what is Non‐violence, etc. etc. etc. etc.

Though the Revelations are Not complete, there is strong feeling that all the above personalities were
Basically One. No scientific proofs available. It will be detailed / corrected later, if GOD wills.

16.1 The Supreme Mother has Blessed the Father ParamaSivan
with Supreme Figure as to represent the Supreme Mother &
whole Universe.

The Supreme Mother of the Universe has Blessed me as ParamaSivan and SamharaDevan as detailed above.
The Supreme Mother of the Universe has blesses ParamaSivan to live basically as a Very Simple /ordinary
man. At the same time, the Supreme Mother has Blessed him with a SuperFigure to expose at times to meet
the Requirements in accordance with the Establishment of the Supreme Science. The Father ParamaSivan is
to be understood also as the Father of the Siva in the 1st MahaaKaalaChakram. The Final Evolution Symbol

of Star also would appear in his Left Forehead, above the MoonSymbol. The Omkara Serpent
(MahaaPurush/MahaaDevan) binding his Neck will be with 5 Heads,

and more friendly, always teaching him.
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The Supreme Mother of the Universe would become a 10Headed Serpent and sit on the Top of His Head,
pouring Milk downwards. More details will be given later, if GOD wills. O, MahaaDevi, the Supreme
Mother of the Universe, please pardon me for any / all errors in the above revelations. The Supreme

Revelation that the Supreme Mother Blesses ParamaSivan as the Representative of GOD in all respects
linking the Universal/Super Figure receivedon 06 March 2008. (Details available in Chapter 9.2 above.).

Care, the Supreme Mother = the Supreme Father.

Some of the Miracles and Revelations are detailed here for better understanding :
The Divine Works started seriously with writing a book. A few pages written in 198587, and later started
serious writing in 1987 1989 January. (1) Malsya Avataar (Fish Incarnation), a very tiny Fish originated in
the Glass of Water in front of the Writer during Prayer and it was taken in through the right nostril together
with water in January 1989. (2) The Scientific Symbol for the Creational Manthram 'OM' was written on/in
his tongue by MahaaShakthi on the VijayaDhashami day of 1992. (3) The Symbols of Moon & Star are
available in my left forehead. (4) Symbolic representation of the OmkaraSnake was effected after OM
writing. (5) MahaaDevi's blessings made a few rays from the Sun enter into the Centre (down) of my
forehead 'with my notice', creating a scientific symbol for the 3rd eye of Siva. (6) In 2006, MahaaDevi
blessed me as ParamaSivan. My tongue went out of my control and Strong words of Authority came out

from the Mouth, telling "Om MahaaShakthiyaya Mannadi MahaaBhadraKaaliyaya Njan ninne
Paramasivanayi ithaa Niyamikkunnu". [GOD appoint(ed) me as Paramasivan. It was in June/July 2006 : I do

not remember.]. (7) Symbolic Awarding of Thrissool was done in 2007. (8) Omkara Manthra was
pronounced in 1992, but was forgotten. (8) MahaaDevi informed me on 29 June 2007 (Friday) that the

Omkaram, the Controlling Power of All Sciences & Substances placed into the Heart thru my mouth. [Finger
Mudras develop in such occasions, the meanings of such Mudras are known only to MahaaDevi and to those
decided by MahaaDevi]. (9) MahaaDevi blessed me with the Unbelievable information regarding 'the Father
cum SuperMost Obedient Servant of the Universe' on 04 July 2007 (Friday). (10) MahaaDevi blessed me
with the 'Code of Conduct' between MahaaDevi & the Husband 'ParamaSivan' on 05 July 2007. In January
2008, the details were informed: For One night in 50 years, MahaaDevi Blesses ParamaSivan with the
'Prefix' MAHAA to become MahaaSivan. Mahaa qualifies MahaaSivan to the Position of MahaaDevan.

MahaaDevi = MahaaDevan. In other words, MahaaDevan(+/=)MahaaDevi = MahaaShakthi. The
Supreme Situation develops. The Supreme Bliss. Later MahaaDevi Blesses MahaaSivan to his Original
Status ParamaSivan /ParamaDaasan, GOD's Supermost Obedient Servant. (11) MahaaDevi blessed me

with the Information / Qualifications of the FathercumSuper most Obedient Servant
of the Universe on 08 July 2007 (Sunday). With love, ParamaSivan.

So many Divine Functions/ Miracles, Swearingins, Divine Experiences have been following from 1989.
It must be mentioned that I am the first person who receives(d) shocks out of the

miraculous experiences never heard or read by me; Glory only to GOD.

Now, I feel it necessary to write about the 'how' of revelation.
(1) Strong feelings of unknown matters develop in us with or without Finger Mudras and/or light body

movements. (2) Very strong feelings develop. (3) Feelings develop as if a Power/somebody tells us. (4) Feel
the Presence of MahaaDevi before us. (5) External Power, say MahaaDevi control the movements of my
hands, legs, tongue, and body fully or partly and strong wordings come out of my mouth which were not at
all thought by me before. (6) Once in 1994 or 1995, I was shocked to hear very clear voice from MahaaDevi,
saying "Ente Kunjhe, Ninakku Nallathu Varatte" (My baby, Good will come to you). On hearing it, I danced
for some time (I don't know dancing. (7) I use to wonder when I find the revelations coordinate the different

branches of Science.
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It must be pointed out that some people (will/may) observe (d) me as mentally out of order at times.
The events prefixed to Malsya Avataar took me to the near temple telling that I am Siva. Approx 2 months
hospitalization was availed by me. The Malsya Avataar was working within me for the next several years.
MahaaDevi lets me know/realize gradually the sovast Sciencelessons which were never read or heard by
me before. And I have been putting in them scientifically in the form of Books & website. Different types of
swearingins take place. After the OMwriting phenomenon on the VijayaDhashami day of 1992, immense
knowledge entered into me, and I felt the need for going to hospital. I told the family, and was hospitalized
for 7 or 10 days. Though the doctors prescribe continuation of Medicines life long (many years), I use to stop
medicines within a few weeks/days upon the Divine revelation that the Need for Medicament is over. I was

made aware of the Science in such affairs.
At the same time People cannot be put wrong as they do not know of the so vast Science.

The Supreme Mother of the Universe has Blessed me with the Revelation about my Mental difficulties on 28
Feb 2008 evening as the activities of the King like Evil Spirit of Narayanan. At the time of Revelation, I

could remember again of an Ugly Laughter Sound came thru my mouth in the 1989 event.

The Supreme Mother has established the tissues in our Brain (the Neurons in our Nervous System)
to absorb the Complete Supreme Science.

Generally, only a very minor portion of the Neurons are activated in our life. It is enough for normal/general
life. But when people are blessed as intellectuals, etc in certain births, more Neurons are activated. This
happens to all people, and are regulated birthwise as per the Supreme Science of Justice which is better

termed as the 'Omkara Science of Justice". In line with the
different revelations as well as new events /miracles /mayaconnected matters / scientific setups,

MahaaDevi wants me to use the medicament which is also scientific (any by MahaaDevi). It may take more
than a 100 pages to write down my Divine experiences in detail. Hence I need to conclude.

16.2 The Supreme Mother has Blessed the ParamaSivan
with Instant‐Anger.

One knowing Sciences and with abundant of Love cannot punish others (in general).
In order that ParamaSivan should do the Punishment Activities to make good the Children /Creatures in the

Universe, the Supreme Mother has Blessed him with a Super Quality : Instant Anger.

From the beginning of February 2008, this Instant Anger is rising in me. MahaaDevi Blessed me with the
information that it is difficult to live in the Society with Instant Anger and without Maya Powers, etc Hence
I am in troubles too. The family members are shocked to see my instant anger. The Instant Anger ends soon.
MahaaDevi has blessed me so far with the Scientific reasons for punishing the People (with Angry Words).

It is linked with the Supreme Science of Justice and the Science of Duties & Virtues.
The people in and around me would find it difficult to tolerate. A person saying as Father of the Universe

with abundant Love to all Creatures become Angry all on a sudden !
I cannot explain them of the Supreme Heart (Omkaram) operating in me, carrying me, etc.

I don't know How & When MahaaDevi would solve such difficulties. But I am to bow my head to the
Supreme/Perfect Decisions, the details only known to the Supreme Mother alone.... But I am happy very

much for One Important Fact. The Supreme Mother Blessed the said Operations to effect thru me. Hence No
Sins from me. It is a Supreme Fact.

O, MahaaDevi, please bless me with NO wishes to learn of the Supreme Events to Come.
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O, Supreme Mother of the Universe, please Bless me at all times to act (only) according to Your Wishes.

17. OM is Sound‐Brahmam & Alphabetical‐Brahmam

OM is detailed in Part 3 of this Web site and a portion is quoted below to beautify this
Supreme Part of the Web site 'GOD has Arrived' :

SHABDHA BRAHMAM (SoundBrahmam)

The Universe created & protected by MAHAASHAKTHI, the Supreme Power has 2 special features.
(1) The Supreme Power names Power with a different Name 'Maya', and it is explained in Chapters 8 & 9 of
Part 1 that the Supreme Science and the Supreme Universe have been created & protected out of Maya.

(2) The Maya acts upon the Science and the Universe through a Supreme Sound 'OM'.

To create and protect the Universe, the Supreme Power called Maya needed to be contracted in the form of
Science.

The Supreme Mother of the Universe Bless the Human Children with Supreme Love, allowing them to enjoy
Complete Freedom to do or not to do anything, to use or not to use anything in the Universe. The Free Will
needs Power and he/she is Blessed with the Power in the form of Science by which he can act upon anything

in the Universe; create, maintain, and destroy anything.
Think of the World if NO Science established !

Think what will happen if Maya is freely awarded to Human Beings (to fulfil their Free Will).
E.g. Man may make his wife into Lion, she may make him a femaledog, your neighbor may make your
house into a Matchbox, you will make his house into a lake, another make a road into river, river into

mountains, one may wish rain, another may wish no rains, one may turn day into night, another night into
day. And if the 600 + crores of People on Earth play with Maya,

Life on Earth will not be possible even for 1 Second.
Human Beings will then start begging & begging to GOD to award Science & Not to award Maya Powers.

Something within the Universe can only be explained by the Science.
Since Maya and/or the Supreme Power is beyond Science, a Medium to connect Maya & Science is necessary.
Since Maya = Power = Supreme Power = Brahmam, the required medium is also to be

established/created by Brahmam.
A Medium connecting Maya & Science will have the Properties/Powers of both Maya & Science.

Properties/Powers of Maya = Properties/Powers of Power/Supreme Power = Properties of Brahmam.
The Science is to begin from the Minute Particles of the Universe. All the Elements or the Physical Universe

are in the form of Atoms. The Atom contains basically Proton, Electron, Neutron and Quarks; and the
different configurations constitute different elements. Hence Science is the Laws/Properties/Powers of the
said 'content' within the Atoms. And that content within the Atom (s) is connected to a Medium between

Science & Maya (Brahmam). That is, the said Medium should be available in every atom.
The Supreme Medium within every Atom should exhibit the properties of both Science & Maya (Brahmam).
Brahmam has Blessed the Scientific Part of the Supreme Medium as a Power created by the Proton (s) when

Electron (s) revolve the Proton (s) with a name Shabdham (Sound).
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That is. MAHAASHAKTHI Blessed /established the Link between Maya & Science by SOUND.
MahaaShakthi (BRAHMAM) has Blessed the MayaPart of the Supreme Medium by awarding a Supreme

Sound, (as) the Supreme Mother's Laughing Sound, by a Single & Simple Sound OM.
OM, the Supreme Mother's Laugh thus links the Supreme Science & Maya (=Brahmam).

The above situation establishes the Supreme Fact that within the Atom (s) of everything in the Universe,
OM acts as the Supreme Medium connecting the Supreme Science to Brahmam (GOD). Thus OM becomes
the Supreme part of the Universe, and the Science is only secondary. The Supreme Fact broadens then as the
sound (energy) OM merged within the Atoms in Scientific Form deciding the Configuration of the 'content'
of Atoms, Elements, and Everything in the Universe. Brahmam thus reveals us the fact that Brahmam can
remain within an Atom as a Supreme Sound (or anything decided by Brahmam) and contain the entire

Universe. Brahmam thus protects /operates the Universe with (or without) a Supreme Laugh. Brahmam, the
Supreme Operator enjoys the authority/power to Pause/ stop it (the Universe) for any amount of time,

including Deletion, with or without a Supreme Laugh. Brahmam reveals that the Supreme Universe can be
considered as created by a Supreme Laugh, that is the Universe is by OM, and OM contains the entire

Universe.
And Beyond the Universe too, OM can be the Supreme Laugh. The 'Supreme' makes the Laugh to decide
whether any more (indefinite) Universes or different Sciences to contain or not. This situation is same as

Brahmam, detailed in Chapter 2.
Hence OM is Shabdha Brahmam (SoundBrahmam).

Brahmam can remain within or outside the Universe and protect the Universe by/as a Supreme (Laugh)
Sound and/or anything decided by Brahmam. Brahmam has created this Ever growing Supreme Universe,

not part of it, is always beyond it, does not require any Medium to operate it, etc are
always very difficult to understand. Here, Brahmam Blesses us to consider

Brahmam simply as MahaaBhadraKaali, the Supreme Mother.
The meaning of 'Mahaa' was explained in Chapter 2.3 of Part 1 'GOD has Arrived'.

BHADRAKAALI means the Woman who is able to create & protect everything; the Woman who has been
creating & protecting everything including the Universe and Time. Everything is Bhadram (Protected) with
and by the Supreme Mother. The Supreme Mother had availed the form of a Supreme Cow nourishing all
Human beings with Milk in the 1st MahaaKaalaChakram; & blessed ParamaSivan to assist the Farmers in

Fields as their Ox (PashuPathi = Pashu's Pathi = Cow's Husband).
As was explained in Chapters 8 & 9 of Part 1, the Supreme Mother & the blessed ParamaSivan are basically

Not Creatures, hence above all pleasures. The Supreme establishment of the Supreme Cow & Ox,
and the One Evolution of Human beings into Cow/Ox are linked with the Banning of Cow
Slaughter, Making Idols of Cow & Ox in Religious Celebrations in India, Arabia, etc.

GOD awards Free Will; hence no ban allowed, but people are selfobliged
to live according to the Supreme Science as they need to avail

one Cow/Ox birth ! Further, the Scientific Worship do not allow worshipping Cow, Ox, etc.
(Kaali means Woman, Operator of Time, Destructor, and Cow). Brahmam further Blesses the Human beings
to consider Brahmam as the Supreme Mother of the Universe, and avails the Human Figure from the present

Supreme Creation Cycle onwards.
The Explanations of OM are to be continued now more softly :

The Supreme Mother of the Universe, reveals thru ParamaSivan, (thru Chapters 8 & 9 of Part 1) that the
establishment of the Supreme Science generates a ParamaSivan and he is Limited to the Universe. One who
is limited to Universe is to be understood as Not part of OM, the Shabdha /Akshara Brahmam. At the same

time, he is the only One directly created from/by Brahmam
as part of the Supreme Universe. Since the Supreme Mother established a Supreme Science and has been
Creating & Protecting (an Evergrowing) Supreme Universe without any need for a 2nd or more Universe
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(s), the Supreme Mother Blesses the Human beings with the Supreme Science adopted for the
Creation of a ParamaSivan as a 2nd and Minor Part of the Supreme Mother.

The ParamaSivan should neither be overvalued nor undervalued.
MahaaShakthi has Blessed him a lot, he is placed as the Father of the Universe too.

And it should be understood that the Supreme Mother = the Supreme Father.

Now think of the Importance of Sound in Our Life.
We will tremble with fear and wonder, if there is NO sound in the Universe.

It is clear now how the Prayers act upon Science, Sound links Science, Universe & Power (GOD).
It does not mean that people need to make loudprayers. One can pray within his Heart. The noise made by
one person should not trouble the Free Will of others to have Silence. For Example, the Sound produced in a
prayer hall or worship centre should not cross the Physical Boundaries of the Prayer Hall or Worship Centre.

GOD does it, GOD does not trouble the Free Will of Creatures to have silence. GOD laughs within the
Atom, Nobody hears the Sound 'OM' unless GOD allows. (Worshipping GOD & Praying for your Need are

different matters and are briefed in Chapter 9.5 of Part 1 and in Part 4.)

Human beings may want to hear the Supreme Laugh 'OM'. The Ignorance may develop as a Thirst, Test, etc.
What will happen if the Supreme Laugh OM is 'Heard' all over the Universe continuously like a Music or
Thunder ? Can Human beings participate in his Duties then? Can the Blessed people remain at peace if the
ignorant, or the wicked people mock at the Supreme Laugh. Should people (not) be qualified to hear the

Supreme Laugh? It was explained in Chapter 9.5 of Part 1 that GOD cares
less upon your worshipping GOD, but want the Creatures to live very happily in accordance with the

Science of Duties & Virtues. Hence people should not start living 'chanting' OM. As was explained, OM is
the Supreme Laugh, not your laugh. Human beings laugh according to the sound awarded to them.

Don't try the Supreme Laugh. The Supreme Laugh (OM) decides One's Birth, Life, and
Evolutions ! OM will decide when People should hear the Supreme Laugh, if to be heard.

GOD should not be worshipped with the Supreme Laugh.
However, the Supreme Mother of the Universe, Blesses the Human Beings and ParamaSivan

to prefix /pronounce 'OM' only in their Scientific Worship 'Glory only to GOD'.

The Supreme Mother Blesses All people thru Reincarnations to worship in Vedic language too, with
chances to born in India. Hence not to be haste, care to live happily in accordance with the Science of Duties

& Virtues.
The Mantras used with and without Om, in worship centres as well as by magicians are to be understood as

Not Divine.

AKSHARA BRAHMAM (Alphabetical Brahmam)

The Script of OM is to represent the SoundBrahmam of OM.
The Divine / Scientific formation of the OM Symbol is as follows:
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3 Note : Each of the (Exampled) Columns below has 3 Stages.

3 CREATION, PRESERVATION, DESTRUCTION

3 SOLID, LIQUID, GAS

3 SOIL, WATER, AIR

3 NEETHI, DHARMAM, SATHYAM (JUSTICE, DUTIES & VIRTUES, SATHYAM)

3 BIRTH, LIFE, DEATH

3 MOTHER, WIFE, DAUGHTER

3 FATHER, HUSBAND, SON

3 PHYSICAL SCIENCE, SCIENCE OF DUTIES & VIRTUES, SPIRITUAL SCIENCE.
(Bhouthika Shastram, Dharma Shastram and Aathmeeya Shastram.)

3 BRAHMAM, MAHAADEVI, ALLAH (Boss)
(The 3 Configurations of MAHAASHAKTHI are detailed above, in Chapter 2.

3 The Supreme Mother of the Universe has glorified the Number 3.

We have observed the Importance of Sound in Our Life.
Everything in the Universe produces Sound. Not only the Creatures, the Non
Creatures, for example stone striking with another material or creature produces

sound. The Fish & Plants are the 1st & 2nd Creatures respectively, to be
understood as Creatures living without Talking, exposing the Supreme Perfection

of MahaaShakthi's Creation.
(Think of our life situation if we hear plants and fishes talking /making sound.).
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And we find that GOD has established TONGUE, in Mouth to play the role of Sound.
The Tongue is represented by a Picture of Tongue or Curved Line from the Midst of the above Number 3,

like the Tongue coming out from the Mouth. The Shape of Our Upper & Lower Lips can be found
containing the Number 3. The soundreceiving ears also form 3. The 3 is present in many parts of our

face/body. (The Supreme Mother has created the Head / Face with Supreme Finishing. Think of the situation
if eyes, nose were fit on your belly or leg ! The many hundreds of

crores of Shapes developed on Earth in a small Face area is not a joke). The revelation regarding
drawing a picture of Humantongue in the midst of 3 was received on 22 March 2008.

Now think of the Universe according to Human Eye & Human Life.
The life is mainly connected to Earth, Moon, and Sun only.

The Symbolizing of Earth will be stated later. With regard to Moon, though it is global, the Full Moon is
available once in a month (13 months/year : Please refer Part 1). A picture of the Reducing/Growing Moon
is beautiful and placed above the 'Number 3 fitted with a picture of Tongue'. The revelation of placing the

Picture of Moon was received on 07 March 2008.
A Dot, Circle (Globe) or Star can represent both the Sun and/or Star, As from the Opening of Maya in the

present Supreme Creation Cycle, a Star with 5 Corners to be used instead of Dot/Circle.
(This Supreme Revelation is operating in me while typing, time is nearing 4 p.m., 06 March 2008, Friday.).
The 5 Corners of the Star represent the 5 CreatureCycle : Fish>Plant>Bird>Animal>Human beings. The
Final Evolution to Star (Brahmanandam) does not effect a Change in Knowledge to the Human status.
During StarStatus, the Acquisition / Enjoyment of Pleasures only matter with. The Soul receives

Knowledge about the Universe like a Human and the Star or GlobalLightForm is not a New Creature. The
Star appearing in Politics, Religions, etc are to be understood as part of the Divine Operations executed by

the Supreme Mother which could be termed as a small Drop of Love showered on the Organization.

Hence the Number 3 with the Picture of Tongue from the Middle,
a Moon little up, and a Star little more up towards Right represents the Whole Universe.

om

The Script/Alphabet of OM is to represent the SoundBrahmam of OM, hence not to limit to the Universe.
That is the Shabdha Brahmam should be represented by an Akshara Brahmam.

A situation (almost) equivalent to the Supreme Laugh is hidden in the above Symbol.
It was detailed that the number 3 represents everything. How is the Figure of 3 originated ? It is not part of
any language. Figures in different languages representing 3 do not matter here. The Number 3 must have a
Supreme Divinity like the Supreme Laugh. Brahmam has Blessed the Origination of Number 3 as follows.
The 'O' in Om is the GLOBE /Circle Blessed as the Universal Super Figures of Sun, Earth, Moon, Star, Dot,
etc. It is available as Oxygen (O) in Chemistry, and '0' in Mathematics, Dot in sentences, etc. The Earth is

not fully global, it is 'a little flat' in the middle. The 'O' in Om, appears like a '0' is split into 2 parts,
like the split up of the Single GOD into 2 parts, detailed in Chapter 1.1 above. The two semispheres when

placed one after another, 'horizontal look' will give a figure like 'm' in English language, and 'vertical look' a
figure like '3'. The 2nd letter of Om = m is thus derived from the first letter O. The 3 & M are understood
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basically as Same. Thus Brahmam has Blessed the Number '3' and the Pronunciation of 'Om' Supremely.
The Earth as well as the Universe are symbolized by '3' and the 'Brahmam' can be said entering & not

entering into it like the Supreme Laugh. (The Divinity of 'M' in 'Mahaa' was detailed in Chapter 1.1 above &
in 2.3 of Part 1. Further, the 'wo' is the reversecummirror form of 'om' and the 'man' is originated from/thru

'wo'man. The 'M' would also represent 'Man' and its upside down status 'W' for Wife.
The role of GOD in the naming of words, persons, places, etc is detailed in Chapter 3.5 below.

With regard to the Role of the 'OMscript' in the Vedic language Malayalam, it is also superb.
It was described before that English was/is established as the Universal language, and Malayalam the Vedic

language. (The Spelling of 'Malayalam' from Left to Right, and Right to Left are also the same). The
Malayalam alphabet for O is originated from a small 'o', a 'tonguelike curve' and the '3', whereas the small
'o' in Malayalam language gives 'the pronunciation of m' in 'Om'. Thus the MalayalamScript form 'Om' =

can be found containing the 'o' in the Malayalam alphabet 'o' to be considered as the Globe/Circle
containing the entire Universe and the Alphabet 'o' in English language, the 'tonguelike curve' and the '3',

plus the Moon & Circle (in place of star). The first 'o' in Malayalam is not an extra, but is to be considered as
a link to the English language, where Om to pronounce long as OoM which is detailed in Part 10, Opening

of Maya where OM plays a Supreme role.

The Divine /Scientific formation of the OM Symbol is detailed above. It partially approves the important
Religions. Pieces of Science /Truth were preserved in different religions in different forms. The Divine

/Scientific approach of Budha, Cryst, Mohammed, Chanakyan, Gandhi, etc are seen highlighted. The 'Star'
in Christianity and 'Moon+Star' in Islam are Not Scientifically

detailed in those religions. Here /Hear the Answer : It is part of the Divine/Scientific 'OM'.
MahaaShakthi has created the MahaaShoolam (ThriShoolam) & Cross also from the OmScript.

The Supreme Mother of the Universe has already Blessed my Tongue with the Number 3 which is the
Brahmam part of the AksharaBrahmam, and the Symbolic figures of the Moon and Star in the Left

Forehead. Please refer to Chapter 16.1 of Part 1. The Supreme Mother had Blessed me with the Hint of the
Divine /Scientific OM Script/Symbol, many years before,but the Supreme Topic was/is set to be revealed in

Perfection only now. With love, Badsha /09 March 2008.

The establishment of the 'Divine Script' of 'OM' is also intended for Human beings to convey /pass any
message or order in the name of GOD, for example King to Common man (citizen) and vice versa; provided
the Message or Order is in accordance with the Science of Duties & Virtues. (The Brahmampart of the
Divine Script OM, the Number '3' effects during greeting or saluting others with our palms put together,

hence no greetings by words required additionally.)

The Union of SHABDHA BRAHMAM & AKSHARA BRAHMAM

BRAHMAM = The Supreme Mother of the Universe, has established OM in
such a way as to feel that OM is containing the entire so vast Universe including Brahmam.

The OM described further as the Supreme Laugh of the Supreme Mother of the Universe, awards us the
Supreme Information that OM is Supremely established by Sound and Script.

The Supreme Laugh is to be understood in Supreme Sense which is
difficult to explain as it is part of Brahmam.

The Supreme Laugh is out of the Supreme Perfection of a Supreme Universe thru a Supreme Science.
The Pronunciation of OM begins from 'O', continuing the same Pronunciation 'O' for some time,

a Serious Smile with Open Mouth, and later Shutting the Mouth with the Supreme Sound
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'M' for Mother. The continuation of the pronunciation is marked with an additional
'o' in between OM, that is OoM. OM is also for Opening of Maya (OoM),

and detailed in Part 10 of the Web site.
The Supreme Greatness of the Global 'O' joining and/or developing as 3, to form O3 (=Ozone =Oxygen3 ) is
described in Chapter 17 of Part 4, detailing the Supreme Science of Justice (Omkara Science of Justice).

It is to be described further that the Omnipotent GOD has been creating /protecting the Sky like an
Umbrella whose diameter would always grow, a portion of the Umbrella to contain the Supreme Universe
where the Number of Stars will indefinitely grow at all times; highlighting the fact that the Umbrella/Sky is

SemiSpherical/Global consuming only half of 3 (or half of 'O'), and the remaining Unseen half of 3
representing Brahmam which is infinite in all respects.

The Supreme Mother of the Universe has Blessed me with the Information that
OM will Sound on Earth soon to Mark the Opening of Maya, the beginning of the 2nd Part of the Creation

Cycle.
Please be informed that I have not been revealed of any date & I don't wish it to be revealed.

18. Divine / Scientific Revolution

MahaaDevi's following sentences thru me, are quoted from old (1990) writings :
A casual study of the world events would tell us that every country on earth is full of controversies/ disputes/

fights/terrorism, etc. based on Religions/ Nationalism/ Tribal /Color/ Language, Misuse of Scientific
achievements, Sexual Immorality, Economic Failures /Exploitations, Political Failures/Nonsense, Judicial
Ignorance etc. It is now proved upon experiences that the Political Science developed up to Democracy

/Parliamentary Democracy and the Judiciary so evolved are unable to settle the problems of today (on Earth).
No human hands can solve the above mentioned social disorders prevailing all over the world, without the
Presence of GOD (Opening of Maya). Many people are wondering and/or worrying for GOD not taking
visible/ noticeable measures against the Evils in their country or in all countries on Earth. The blessed

believers know that GOD who created (creates) this vast Universe do control everything in the right order.
And NOW it is time for the Opening of Maya = the Appearance of GOD & for the Divine Revolution.
GOD takes the Right Steps to set right the Social Disorders, in acc. with the Supreme Science of Justice,
detailed in Part 4. The wise man should realize that all Branches of Science are nearly saturated. This

saturation can be seen in every field of life, namely the different jobs, literacy, education, entertainments,
arts, sports, games, literary matters, news media, the computer, radio, television, telephone, machineries,
flights, ships, Economic Systems, Political Systems, etc. The Population on Earth (as decided by GOD) has
become so large that the Earth is almost filled up. The life enjoyments possible in one life span have nearly
completed. GOD opens MAYA in this situation. To begin it, GOD carries out the Divine Establishment for

the Resurrection of the MahaaVedam.
GOD has sent the Representative & begins the Divine Revolution thru Him. The Divine Rule as per the True

Vedas will begin soon. The Supreme Mother of the Universe also has Arrived !
There is a Separate Page detailing the Divine /Scientific Revolution.
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18.1 The Supreme Mother of the Universe has Arrived on Earth.

In Chapter 7 of Part 1, 'GOD has Arrived', it was detailed that the
Supreme Mother of the Universe has entered into the Mannadi Temple on 06 February 2008.

I don't know whether the Supreme Mother is Now in the10Headed Serpent (Cobra) form or Human form.
I must not think of such matters as per the Supreme Science/Revelations/Various Experiences.

The Supreme Mother will delight us all at the Right Time.
The Supreme Mother enters into your Palms

when palms joined during worship/prayer (as seen in Hinduism) ;
Blesses your 10fingers with the10Heads; and when you rub your 10fingers on your face

(as seen in Islamic Prayers), the Supreme Mother kisses the Baby / Your Face with the 10Heads.
Haven't you experienced a certain pleasure/peace at such times ?

Not Other Creatures, the Shape of "Human Palm + Fingers" alone looks exactly like a "Cobra's Head".
The Human Hand with Palm & Fingers in a Blessing posture alone exactly looks and moves like a Cobra.
The Supreme Mother has also established a Supreme Arrangement for All Human beings to Join in the
Supreme Laugh. It is through our/your Feet. Have you ever thought Why GOD established a Laughing
System under your Feet during Itching ? When All Human beings care on Cleanliness in the Right

Proportions, No Chappals/Shoes needed. His/Her Naked Feet to touch the Soil (=Mannadi = Earth = the
solid form of GOD) and GOD/soil suck your Feet with Joy.

The Supreme Mother with the 10Heads sucks your 10toes. Your Supreme Mother wants this Pleasure from
All Children of the Universe; the Human beings Caring in Cleanliness alone can afford her with such Joy.
Be reminded : Unqualified human beings Walking with BareFeet (as part of Show) will only Save Sin

instead of Holiness. With regard to the Supreme Mother's Human Lady form, mentioned in the beginning, I
am yet to receive the Revelation about the Supreme Activations from Mannadi upon Her. More details

available in the Malayalam Book; and it is being described that I am obliged to keep certain reservations in
order that Families / People not troubled a by my disclosure. The Wise should understand that the Supreme
matters would start functioning soon, at the Right Time known only to the Supreme Father cum Mother,

MAHAADEVI. People must be Patient till then as to avoid Godly Punishments.

Any human, Publications, Governments, Courts, etc may publicize the Contents of the Web site partly or
fully, in Newspapers, TV, Booklet, etc in Public Interest. May GOD Bless All Creatures in the Universe with

Truth, Duties & Virtues, and Justice.

MEDIA /MEDIA MEN SHALL TAKE CARE THAT PARAMASIVAN
BADSHA's PHOTOGRAPHS NOT PUBLISHED.

Answers to General Questions/Problems are mostly available in the website. If not found, please write to
omsathyam@gmail.com. Replying : If GOD wills.

Glory only to MAHAADEVI.ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം .
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OM
OM is fully Scientific; OM is NOT religious; it can be well understood from the above given Scientific Symbol.

BRAHMAM can be briefed as the Supreme Truth form of GOD which exists even when there is no Universe, and human beings cannot even
imagine the style of such existence. BRAHMAM does not directly create the Universe in order to safeguard the (Infinite) Supreme Power & the

(Infinite) Supreme Knowledge. GOD's Creation & Protection of the Universe has been briefed at the end of this Column
*. All details about GOD & the Universe are available in English & Malayalam languages in the site pages & in an attached Free Book in the website.

BRAHMAM styles/establishes the (Infinite) Supreme Knowledge as OM which is beyond everything.
That is, when the Supreme Knowledge of GOD 'OM' is used as the Root of the Supreme Science for the Creation and

Protection of the Universe, OM would again remain as (Infinite) Supreme and beyond the Supreme Science of the Universe.
Thus the expansion of OM styles as the (Infinite) Supreme Knowledge of GOD cum the Supreme Science of everything within and

beyond the Universe. The scientific details of BRAHMAM, OM, Omkaaram, etc are available in the web site pages.

GOD has established Sound as the Topmost Factor of the Universe such that the Universe can be understood
as almost Dead without Sound. BRAHMAM (GOD) enters into every atom of everything in the Universe as OM = Sound Brahmam. GOD does
the Creation and Protection of the Universe by OM which is the Root of the Supreme Science as well as GOD's Supreme Knowledge. It is simple
logic as per Physics that a Sound will definitely be produced when Electrons round Protons in every atom of everything in the Universe. In fact

people would start realizing upon blessing that GOD created a law (in Physics) that Sound will
be produced when one or more items act upon other item(s) or in between. The Sounds of Motors, wheels, fans, handclap etc

are examples. It is another scientific law that the actions/reactions in between different things/elements make different sounds as we experience in
life. However, in the case of the Minute Sound within the Atom, the reacting items are always the same; each

Electron rounds specific Proton, resulting that the RootSound in all atoms of everything in the Universe will be one and
the same, though Tone variations may apply to the Root Sound in accordance with the variations in the Styles of the
Revolving of Electrons. The Sound within the Atom is not proved as OM until it is loudly heard. As briefed above,

the Sound within the Atom is OM ... it will be heard soon .... perhaps GOD may bless the writer to reveal
more ... GOD knows. Since BRAHMAM is dissolved in OM, OM is Supreme, and GOD can scientifically
do the entire Creation & Protection of the Universe by staying as OM in any/every atom of the Universe.

It has been scientifically proved in the site pages how the Sound 'OM' as well as the Symbol of OM contain Brahmam. Further it has been
explained how GOD creates and protects the Universe including the whole contents of the Universe with OM, the Sound Brahmam. In line with
the soon Opening of Maaya and the beginning of the Divine Revolution, the present Imperfect Science about the Universe as well as the present

understanding of scientists & other people like religious scholars, politicians, atheists, rationalists, etc will totally be replaced.
Sound evolved First (Christianity). What was the Sound? No mention in Christianity ! It was/is OM.

An Angel produces a Sound from a Horn to inform the Destruction of Creation Cycle (Islam).
What was the Sound? No mention in Islam ! It will be/ is OM.

OM = the Creational Sound (Hinduism). How did the Creatures know of a Sound before/during Creation?
It is true that OM was/is the Creational Sound too. But the explanations of OM in Hinduism are fully wrong.

It is another Divine establishment that the Symbols of the 3 major religions; the Christianity, the Islam, and the Hinduism emerged only as parts
from the Real Symbol of OM, proving again that like GOD, OM is fully Scientific and not religious. The Divine/Scientific Symbol of OM

nullifies the Symbols in Hinduism and other religions.
It proves further that the people considered and/or pretending as Scholars, Priests, Spiritual Gurus, etc

are in fact Evilly. Details are available in the site pages in the Chapter OM.

The details of Creation Cycles and TIME are available in the web site pages.
Every Creation Cycle has 2 parts, the first part with 4500 years is without the presence of GOD.

The Second Part with 5500 years is with the Presence of GOD; 500 years Heavenly Life on Earth + 5000 years long Samhaaram (Elevating the
human beings to their next Divine Status and Destructing the Creation Cycle. 'Presence of GOD' means that All People

are fully aware of the Presence of GOD in everything, and in everywhere of the Universe (in every time). The human beings are awarded with
enough wisdom to state from their part that GOD should appear to people only in accordance with the Supreme Science of Justice.

Thus the Presence of GOD is to be termed also as Opening of Maaya. To establish the Presence of GOD / Open Maaya,
the Supreme Mother of the Universe laughs for 3 continuous years. GOD's Supreme Laugh sounds OM.

The wise, the ignorant, etc who believe that even GOD cannot solve the problems created and worsened by
the people on Earth will wonder when GOD, the Supreme Power, solve all problems by a Supreme Laugh.
On hearing the Supremely Melodious OM, the Good people, particularly the farmers will be very happy.
OM will be Supremely Melodious to the Wrong people too, namely the religionists, the political leaders,

the rich and other wicked; but they all will frighten and immediately repent for their errors, and
correct themselves as per the Science of Duties & Virtues (Dharma Shaasthram). Finally, all
people on Earth will gradually be happy when all themselves succeed in changing Earth
into Heaven, by adhering to the Science of Duties & Virtues (Dharma Shaasthram).
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The Sounding of OM also marks the DIVINE REVOLUTION :
When we consider the general problems on earth, we find : (1) The people who pray lifelong don't get (mostly) a chance

to see their Creator. What kind of God it is! Can't the Omnipotent GOD avail Scientific figure ? Believe in God... Believe in God... ! Is it enough?
It is meaningless or most grieving if the Creature cannot see the Creator ever. (The Scientific Configuration of GOD is explained in the Website).

(2) The status of Virtues are very poor in all countries on earth. Severe Violation of Moralities with regard to Sex, Liquors, Patent Laws /
Authorities, Nationalism, etc are endangering the Science of Duties & Virtues bringing out TERRORISM in all fields of Life. What are the

solutions ? (3) The Religions are getting strong and beliefs in GOD are falling down resulting TERRORISM in all countries. Religious fights &
caste fights are also increasing. What are the solutions ? (4) Man /Woman is becoming more & more selfish. He/She cares mostly his/her own
happiness. Relations between man & man, man & woman, as well as woman & woman, parents & children, etc are worsening. What are the
solutions ? (5) In every country, the common people are losing their freedom by the bundles of laws newly created / brought in by the political
rulers. People cared less to find the Perfect Science of Duties & Virtues established by GOD for all people in the Universe : the religionists

avoided GOD and went behind religiousgods and religious rites mostly for easy food & fame; instead of finding & establishing the Science of
Duties & Virtues as the Constitution for all Countries, the political men made Different Constitutions for each country which differ one from

another. (6) The Divine Economic System is detailed in a Book attached to this Web site wherein the Perfect Divine Economic System applies No
Taxes to People; but the Human Economic Systems followed by Political Parties/Leaders impose Taxes and Taxes for Taxes, etc at their will and
wish; and the people live like prisoners ! Their Freedom (awarded from/by GOD) or BirthRights are disregarded by the Political & Religious

Leaderships .................... that too trigger TERRORISM !
The questions & problems mentioned above and the like will only be solved by the Divine Revolution. Don’t think that GOD would

(go and) settle all those problems. All the matters worsened by man have to be settled or corrected by man. Once Maaya is opened, on learning the
Supreme Science of Justice handled by GOD selfobligation for corrections will be created in every man/woman. No doubts.

The wise man should realize the fact that all the branches of Science are nearly saturated. This saturation can be seen in every field of life, namely
the different jobs, literacy, education, entertainments, arts, sports, games, literary matters, news media, the computer, radio, television, telephone,
machineries, flights, ships, Economic Systems, Political Systems, etc. etc. The Population on Earth (as decided by GOD) has become so large that

the Earth is almost filled up. The life enjoyments possible in one life span have nearly completed.
The Divine Revolution starts in the above situation, Not at the beginning of the Creation with One Man & One Woman!

OM should sound in the above situation, Not at the beginning of the Creation with One Man & One Woman! Be informed that all men originated
in this Creation Cycle are presently living with new bodies. The next Evolution or Aathmeeya Sakshathkaram would start only after the Opening
of Maya. GOD let all people know of their Evolutions fully clear. No doubts remain in the Supreme Science with regard to Birth, Life, Death,

Final Evolution, etc. Details about the next Evolution are given in this page later.

The Samharam (Destruction) Events are too Serious; but No need to worry.
GOD is present to soothe, help, punish, love & settle everything of every individual (child).

During Samharam, the Scientific Achievements reaching their Saturation soon, will start functioning in the Reverse Order to complete the
2nd Part of the Creation Cycle in another 5000 years. The Course of such Physical Events in Samharam are briefed in the Web site.

GOD Laughs as OM. That is, GOD's Supreme Laugh sounds 'OM'.

The wise, the ignorant, etc who believe that even GOD cannot solve the problems created and worsened by
the people on Earth will wonder when GOD, the Supreme Power, solve all problems by a Supreme Laugh.
On hearing the Supremely Melodious OM, the Good people, particularly the farmers will be very happy.
OM will be Supremely Melodious to the Wrong people too, namely the religionists, the political leaders,

the rich and other wicked; but they all will frighten and immediately repent for their errors, and
correct themselves as per the Science of Duties & Virtues (Dharma Shaasthram). Finally, all
people on Earth will gradually be happy when all themselves succeed in changing Earth
into Heaven, by adhering to the Science of Duties & Virtues (Dharma Shaasthram).

The Supreme Science (MahaaVedam) is divided into 4.

The Blessed People would understand that GOD utilizes only a minute portion of GOD's (Infinite) Supreme Knowledge & (Infinite) Supreme
Power in order to create and protect the Universe whereas GOD/BRAHMAM would remain still Infinite/ Supreme

even after Creating and Protecting an Infinite Universe. The minute portion of GOD's Supreme Knowledge
utilized for Creating & Protecting the Universe is termed as the Supreme Science of the Universe.

The Supreme Science consists of 4 Branches and are called Vedas. The Real 4 Vedas are the Physical Science (Bhouthika Shaasthram), the
Science of Duties & Virtues (Dharma Shaasthram), the Spiritual Science (Aathmeeya Shaasthram), and Magical Science (Manthra Shaasthram),

and GOD has dissolved them all in the Elements and Creatures of the Universe.
GOD does the (Perfect) Supreme Justice in all extremely difficult matters : for example (1) Beauty, Color, Health, Age, Height,

Weight, Nationality, etc, of Human beings wherein Human Rule cannot bring Equality; (2) where Human Rule fails
by way of Imperfection in the Systems, bribes, illaffection, etc. So far as Social Systems like Communism,
Capitalism, Religions etc can never bring Equality among people with respect to Beauty, Color, Health,

Age, etc, such Systems are Imperfect as is experienced everywhere on Earth. (3) Etc. Etc. Etc.
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As mentioned above, the Complete, Perfect, and Scientific Systems are available in the Elements of the Universe.
It is the Divine establishment as per the Supreme Science of the Universe that Man should live according to the Science of Duties & Virtues
(Dharma Shaasthram) in order that all people (all children of GOD) get Equal Justice / Equal Pleasures. From the website pages detailing the

Supreme Science of Justice known as the Omkaara Science of Justice, it can be understood that GOD = the Supreme Father cum Supreme Mother
of the Universe = the Supreme Justice serves Equal Justice / Equal Pleasures to all Creatures in the Universe.

GOD has createdMinus Powers also in the Elements of the Universe to beautify, control and maintain all matters of the Universe scientifically.
For example, (1) if the humandung smells like sandalwood oil, people may rub it on their forehead;

(2) if the humandung smells & tastes like Biriyani meals, people would start eating it; (3) the difference
in the sizes and life styles of Elephant, Lion, Cow, Crow, Ant, Bee, etc teach each creature
how they should mingle with others, (4) if there is no pain in delivery, womanhood and

life would become unpleasant and evilly. Besides beautifying the Universe, those
Minus Powers in the Elements of the Universe would Create, spread and or increase TERRORISM thru Untrue People in proportion with man’s
distance from adhering to Truth (Science). It has been detailed in the site pages how the different religious priests, religious scholars, political

leaders, etc constitute more than 90% of the Untrue People. That is, Unscientific human acts being carried out in many countries,
especially the Religions and the Politics as well as the people representing them, are the Root Causes for Terrorism and other Evils.

Man can act upon the Universe only as per the Scientific Laws established in the Elements of the Universe.
For example, (1) the scientific laws within gold gives it with the Color, (2) the scientific laws within gold allows

people to make ornaments, etc out of gold, (3) the scientific laws within water provides man with vapour,
ice, and other infinite uses. GOD has dissolved the 2nd Veda, the Science of Duties & Virtues
consisting its subbranches Moral Science, Economic System, Political Science, Science of

Justice also in the Elements of the Universe. It can be well understood
from the Qualities of Oxygen, Hydrogen, Water, Gold, etc.

Since all Religions, Prophets, Political leadership, Present Structure of Science, etc are partially done researches, their
Untrue Claims initiate(d) the Minus Powers in the Elements of the Universe to bring out TERRORISM as has been experienced in
all countries on earth. GOD has dissolved the Supreme Science of the Universe in the Elements and Creatures of the Universe. GOD

reveals all lessons of the Supreme Science in accordance with Time. Since all people are Children of GOD, they all receive Equal Justice from
GOD, the Supreme Justice of the Universe. Like the lessons/laws in Physical Science (Physics, Chemistry, Astronomy, Mathematics, Medical
Science, .... etc), GOD reveals the lessons in the 2nd Vedam, the Science of Duties & Virtues (Dharma Shaasthram) and the 3rd Vedam, the

Spiritual Science (Aathmeeya Shaasthram) also gradually and in accordance with Time and the Qualifications of the Person / Scientist. GOD, the
Supreme Justice always does Justice by not appointing any Prophets, Gurus, etc. All people enjoy all rights to approach GOD direct. They don't

need middle men /priests to contact GOD who is their Supreme Father cum Supreme Mother.
Those who approach people who act as Gurus, Priests, Right Leaders, etc would have to carry the ignorance of those gurus, etc
as is experienced everywhere on earth. Special mention has to be made about the people who act as little & super gods etc
as they are heaping up sins by both hands by misleading the common people / ignorant, etc (even in the 21st century !).
GOD doest not earn anything from Peoples' worship, hence GOD does not want Worship. Should people worship?
GOD blesses each child (creature) directly with the Supreme Science of the Universe at the Right Time; it would

soon start, just after the Opening of Maaya, and it is done in a day called SivaRathri as per Hinduism and
Lailathul Kadhiri as per Islam; hence People need not run behind those people acting as Gurus, little &
super human gods, etc. GOD blesses each man to receive the Complete & Perfect Supreme Science
of the Universe scientifically, by way of activating the Neurons in his Brain by 100% which are

presently operative only by less than 5%. GOD blesses each man to worship GOD only
on that particular birth when he receives the Supreme Science directly from GOD

and weep at knowing the Supremacy & Parental Love of GOD, who is his
Supreme Father cum Supreme Mother and the Creator cum Protector.
That is, GOD allows people to worship in one out of their 100 births,
for their own satisfaction to express gratitude & happiness, when

they learn from GOD what is GOD. Glory only to GOD.

Details about the Scientific Worship & Prayers are available in site pages.
With regard to Divine/Scientific Prayers, people shall recognize that every creature has been created

individually and not as a group with differences in Beauty, Color, Health, Age, Height, Weight, Nationality,
Job taste, Hobby taste, Wisdom, etc, leading to quite different problems, feelings, and requirements. The Prayers

of each individual thus becomes different from that of one another. GOD blesses each individual to have the Complete
Freedom to pray for their individual requirements as per their thoughts at their time; or pray not. Many religions and people

who act as religious scholars cut off the Freedom given to Creatures by their Creator & bind them in contractual & group prayers
with stipulated timings. Those priests & scholars curtailing the GOD given freedom to creatures are defying GOD and earning sins. The people
involved in spiritual matters were / are obliged to continue research in theology instead of carrying and spreading religious wastes. Since One
Straight Line only can be drawn to join 2 points, they were supposed to understand that the True Science joining the Creatures and their Creator
will also be ONE and that the many religions on earth are like the Curved lines joining 2 points which can be drawn in infinite number. It is

simple logic that if one religion is 100% perfect, all other religions cannot be 100% perfect. All Religions on earth are like Curved Lines with the
pity that they could not even join the 2 points, the Creatures & the Creator. They failed to realize that GOD do not conceal the Supreme Science of
the Universe; instead reveals every law in the Universe at the Right Time set by GOD. Further, GOD blesses each individual with the Supreme
Science as explained in the above paragraph. The differences in religions with regard to prayers, worship, rites, customs, etc, should have been
matters of research since they all pertain to One GOD. The priests, scholars, etc were/ are busy in finding and promoting new rites, customs,

prayers, etc in order that they find new pleasures at the expenses of the common people.
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Those acting as scholars etc shall think a while that when children born to them; the human babies were knowing almost nothing, the grown up
people fed and cared the babies; the grown up did it as part of their responsibility based on love and was not doing against any prayers from those
ignorant babies. The grown up shall further recollect that GOD do not answer / reply to their prayers instead just listen (?) all prayers and award
anything and/or everything to all people notwithstanding whether they pray or not and whether they belong to any religion, atheism, etc; but in
accordance with their Thoughts, Speeches, and Actions. That is, GOD applies the Supreme Science of Justice @ the Omkaara Science of Justice
in accordance with the Individual Actions and the follow up of the Science of Duties & Virtues. That is, people may or may not do Prayers;

Prayers are mostly irrelevant but Individuals could clean their Thoughts, Speeches & Actions.
It is the Power of the Infinite GOD (Brahmam) to enter into a Single Atom or Creature or Idol and do the Creation & Protection of the Universe.
If any religiousGOD is incapable to enter into an Atom or Idol and do the Creation & Protection of the Universe, it is time that those who believe
in such religion recognize their hero / god as poor/powerless, and leave the religion. It is scientifically proved in the web site that MahaaLingham
can be used as a Divine Symbol for 'Prayers' in Worship Centres; at the same time, People should not make Idols to represent GOD, as well as as
not to worship Idols; the Single GOD alone should be worshipped if GOD comes out of the Idol and allows people to worship (GOD allows each
person only in one out of the 100 births, after blessing with the Supreme Science). It is foolish & evilly to consider / treat a Symbol / Idol for
Prayers as GOD. All symbols are with definite purposes and they should be treated only with their limits. That is, People should not waste

flowers, milk, energy, time, etc by pouring them on idols. Pour flowers, etc if GOD comes out of the idol, etc and allows. Be informed that GOD
created flowers, milk, gold, etc for the use and happiness of GOD's children in the Universe. It is big sin to waste them in the name of GOD or
anything ! Don't waste candles, oil and other lamps etc also in the name of GOD. GOD is the Creator & Protector of the Universe, people in dark

need light; not GOD. Beware that those who do bribes to GOD
by way of offerings in the worship centres will receive punishments sooner or later. All Rites and Customs practised presently as part of all
religions in & outside of all worship centres are Wrong. Indeed GOD pardons many of GOD's ignorant children until Opening of Maaya.

Atheists & Rationalists : Atheists need not worry for others because neither the Definitions of Good and Bad, nor the Existence of
any Society, earth, etc matter them. Why and/or how should an atheist set up ideology ? He/She need to care only his/her pleasure in whatever
ways possible. For example, (1) one may even kill others including those beloved (parents, brothers, sisters, wife/ husband, children, friends,
neighbors, etc.), and/or seize or rob their wealth, etc. (2) with regard to sexual pleasures, he/she may subdue even his mother / father, sister /

brother, friend, neighbor or any female/male by muscle power and/or tricks because nothing is bad / good for an atheist. Justifications for actions
are not possible as per Atheism and are unnecessary. It is true that several atheists did many good things for the society, but they have no idealistic

justification. They did what pleased them. When they differentiate actions as Good, Bad, etc, unknowingly Atheists are developing into
Rationalists. Rationalism is Divine. Atheists believe or don't believe in GOD don't matter; they

are all GOD's children. Since GOD is not religious but Scientific, their understanding of GOD in and thru religions brought them failure.
Remember, the scientific law invented yesterday, today, and (tomorrow) were/ are dissolved in the Elements of the Universe millions of years

before too; and in fact GOD reveals them in accordance with the Need and Time (set by GOD). GOD knows even the Thoughts
of all Creatures in Scientific means. Details of everything briefed above & Scientific/Divine Solutions to all Problems in the Universe plus their

Scientific/ GODLY Implementation are also available in the web pages & in the Malayalam Book downloadable at FREE of cost.

GOD = Brahmam =Supreme Power = Allah (Supreme Boss) = Supreme Justice = Supreme Father cum Supreme Mother of the Universe
= MahaaDevan = MahaaDevi opens Maaya soon with the Supreme Laugh for 3 years, and the DIVINE REVOLUTION begins then.

It would end Terrorism, all Religions, all Political Parties, all Evils and all Wrongs. It would also eliminate the Evilly professions like different
Religious Priests and other people who act as middle men between Creatures and GOD.

It is a big sin that the Priests also ignored the Divine words thru Cryst that there should not be any middle
men / women in between Creatures and GOD who is their Supreme Father cum Supreme Mother.
Don't those priests find it silly and evilly to place middle men between Parents & Children ?

All People do live as per the Science of Duties & Virtues, and enjoy life.
Heaven will be created on Earth soon.

BRAHMAM
BRAHMAM is a State of Knowledge, Power, etc. beyond the Universe, Science, and Definitions; BRAHMAM

can be said as the ultimate position of Knowledge and/or Power, about which Man cannot think, cannot speak and cannot understand... Since
distinguished men alone should learn more about BRAHMAM, it is not detailed here; it is available in a zip file

'omsathyam.zip'; the word distinguished is used in the sense that people who respect the Supreme Science & consider and do
Cleanliness next to Godliness. While receiving the Knowledge on BRAHMAM, the Writer worshipped GOD, lying on the
ground, and wrote apology on the soil several times with his nose. Further, the Writer would like to advise those people
who are using suffixes & prefixes to their names with connections to BRAHMAM, namely BrahmaSri, Brahmavidvan,

BrahmaGuru, BrahmaKumari, etc shall immediately cut off such usage and beg to GOD for apology for their
already committed (serious) mistake. Realizing the Supreme greatness of the word BRAHMAM, people
must be very careful in using the word Brahmam. There is a wrong belief in Hinduism that after death,

the Soul will merge with BRAHMAM. It is incorrect. It merges with ParaBrahmam/Universe.

As said above, BRAHMAM can be briefed as the Supreme Truth form of GOD which exists even when there is no Universe,
and human beings cannot even imagine the style of such existence. BRAHMAM does not directly create the Universe in order to

safeguard the (Infinite) Supreme Power and the (Infinite) Supreme Knowledge proving that GOD @ BRAHMAM exists even if there is
no Universe. BRAHMAM creates 2 parts, supply them with Supreme Powers, and they do the Creation and Protection of the Universe.
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BRAHMAM considers those 2 parts only as BRAHMAM's babies. BRAHMAM blesses one baby as Boss and the other as Servant, whereas
BRAHMAM later dissolves totally in the First Part (Baby), developing the First Part as the Single GOD, and the other as GOD's Single Servant.
The Single GOD (First Part) creates and protects the Universe including Creatures, associating the Second Part as GOD's Single Servant, Supreme
Servant, GOD's Single Representative, FamilyPartner, Vehicle, etc in accordance with the requirements of the Universe. As from the Creation
and Protection of the Universe, those 2 parts avail different creature bodies as well as Human Bodies as decided by the First Part. Details are
available in the Zip files downloadable from this site at Free of cost. Though BRAHMAM directly do not do the Creation and Protection of the

Universe, BRAHMAM is the Supreme Power cum Supreme Knowledge behind the Universe.
Why did BRAHMAM create 2 parts ? Before the Creation of the Universe, BRAHMAM created 2 parts as a Divine pattern for the envisaged

Creatures & Universe. BRAHMAM created 2 parts, but enter only in One Part because there is only One GOD
and the Truth alone should be established at all times. There are also other GODLY requirements : BRAHMAM created
the 2nd Part as an Extraordinary portion of GOD in order that the Supreme Power GOD should not have to depend
upon the Creatures for Resurrection of the True Vedas, Representative, Vehicle, etc. It will be unscientific and

jeopardy if GOD depend upon Creatures who can do everything only with the Power awarded by GOD.
BRAHMAM and/or the First Part of GOD blesses GOD's own 2nd Part with the Super/Supreme

Knowledge & Powers to associate in the Creation & Protection of the Universe including
Creatures as per the Supreme Science established for the Universe. Glory only to GOD.

The above '2 parts pattern' has been established in every atom of everything
in the Universe in the form of Electrons & Protons. Glory only to GOD.

Fish  Plant  Bird  Animal  Human is the 5figured Creature Cycle and it is well explained in the site pages.
Born is to live, and Life is to enjoy the infinite number of Pleasures available in the Universe. All Creatures live to enjoy the Pleasures. Their

Supreme Father cum Creator, GOD, has created them to enjoy the Pleasures. GOD has blessed each Creature with a Superb Body
to enjoy the Pleasures. GOD applies the Omkaara Science of Justice @ the Supreme Science of Justice providing rebirths
to Creatures to ensure that all Children of GOD (Creatures) receive Equal Pleasures. GOD does the Supreme Justice

in all extremely difficult matters namely Beauty, Color, Health, Age, Height, Weight, Nationality, etc,
by rebirths as proved scientifically in the web pages. It is to be understood that GOD serves
Equal Pleasures thru Rebirths and the Creatures experience/enjoy Pleasures with Body.

That is, every time, the Body is important, and not the Soul within the Body.
GOD blesses Justice to the Souls of all Creatures thru their Bodies.

The religious teachings 'Soul is important' is totally Wrong & those people
acting as scholars, etc are saving Sins for defying the Reincarnation
Theory which is a vital part of the Omkaara Science of Justice.
The Promoters of most Religions save sins because they all
projected the so vast Universe with the Supreme Science
as Unreal. GOD has created everything in the Universe
as Real & Truths. The different Pleasures enjoyed by
everybody on yesterday and today are Truths. Birth,
Life, Death, Cremation, etc are all Truths. Nothing
is Unreal. Those religious fools claimed as scholars,

knowingly and/or unknowingly tried to conceal Truths and
argued to convert False into Truths. GOD has hidden/merged the Soul into the Body

because basically it is unimportant to human beings; they only need to live by the Science of Duties & Virtues.
GOD has been creating and protecting the Body and the Universe with the splendid Supreme Science; and GOD
the Supreme Father cum Supreme Mother of the Universe cum Supreme Justice (GOD) apply the Supreme Justice

on Creatures with LOVE through the BODY. It should not have been misinterpreted. Those religious fools who considered
Body & the Universe as Unreal and stood for Souls should have talked and spread their nonsense after leaving the Body (if possible) !
They should have used the photos of Souls in their Passports, Identity Cards, Licence etc instead of using the Photos of Face/Body.
Many past religious founders and gurus are being punished in many births already for such serious errors/sins. All such past gurus (!)

live on earth today, and many later gurus (!) project the nonsense of the past gurus (!). The details of a few past gurus (!) are
available in the site pages. Those imperfect gurus mocked at the Supremely Created & Protected Body and the Universe.

GOD has created human beings on earth; and the religiouscracks developed them as religious creatures.
Now there are No human beings on Earth ! Not only that, people who consider themselves as believers in GOD

do not know that they are in fact not. That is, there are No 'GODBelievers' on earth, there are only
people who believe in 'religiousgods'. GOD's established 'Minus Powers in the Elements of the
Universe' act against all Nonsense, and TERRORISM break out in all fields of life. TERRORISM
will continue until the religious creatures, political creatures, etc will be converted into human

beings, and they all live by the Science of Duties & Virtues (DharmaShaasthram).
The religious creatures, political creatures, scientists, scholars, etc failed
even to diagnose the Terrorism. How will they end Terrorism then ?

GOD, the Supreme Power, will solve all problems on earth by the Supreme Laugh OM.

GOD has established the Pleasures in the Elements of the Universe with a value of 100. The Total Pleasure from all Foods on Earth is with a value
of 40, while the most delicious meal will serve a maximum of 5 value only at a time. GOD has divided all Jobs on Earth into 4 :
Cleanliness, Necessity, Requirement, and Hobby, whereas each are supplied with Pleasure Values of 5 in order that People get
Pleasures when they do Jobs. Details of various Pleasures in the Universe with their Values are available in the web pages.

GOD has established the topmost pleasure in the Creatures as Sexual Pleasure with a value of 25,
wherein all the Creatures forget everything during the Intercourse including Self, GOD, children, parents, etc except their Partner.

GOD blesses each Child (Creature) to Divinity when it completes experiencing the infinite number of pleasures available in the Universe
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thru the Fish  Plant  Bird  Animal  Human is the 5figured Creature Cycle. It is to be noted that the Creature attains Divinity by
enjoying all Pleasures in the Universe with their Body, and that the Body is important, and not the Soul within the Body.
Divinity is the status of Star wherein all Creatures receive their Final Body with Equal status and Complete Freedom,
and there they live by enjoying the infinite number of pleasures experienced / enjoyed on earth, that is, they are all

like GOD with Complete Freedom & Power in the matter of choosing & enjoying pleasures. For e.g., they
can experience the Pleasure of various mango juices, orange, sexual intercourse etc one after the other,

for time set by them, namely for many days, weeks, months, years, etc. Creature becomes Star,
hence STAR received positions in human life as religious/political /national symbols, etc.

It is a fact that though the infinite number of stars are like Sun they appear to be of
no use to Creatures; Why do GOD show Stars to Creatures ? GOD's Actions
are always Perfect: it is to inform people of their Next (Divine) Star Status.

GOD also enjoys Pleasure in the Creation & Protection of the Universe. Details are available in the web pages.
In the case of GOD, the Creator cum Protector of the Universe, wherein GOD is Single, but is split extraordinarily into 2 as detailed scientifically

in the web pages, GOD has set the Topmost pleasure of GOD as Parental Love to all Creatures,
with a value of 35. GOD has also set the topmost pleasure of GOD's Second Part (ParamaSivan) as doing all

kinds of Servantjobs to the First Part (Single GOD) with a value of 30, establishing the fact that
Pleasures of GOD & GOD's Single Servant are totally different to that of Creatures.

However, the familypartner relationship establish those 2 parts of GOD
as the Divine Mother & Divine Father of all Creatures including the Human beings

so that All Creatures are also styled to live in a Family pattern with Children born to them.
Repeat : since there is only One GOD, the First part alone is GOD = MahaaDevan cum MahaaDevi

= the Supreme Father cum Supreme Mother of the Universe; and the Second part is GOD's Single cum Supreme Servant.

The First Part @ the Single GOD can also be called as BRAHMAM. GOD has established 'MahaaShakthi' =Supreme Power
as the Scientific Name for GOD. GOD is the Supreme Soul @ Allah (Boss) @ Supreme Justice @ BhadraKaali @ MahaaDevan @

MahaaDevi @ the Supreme Father cum Supreme Mother of the Universe, etc. Though the First Part @ GOD is neither Man nor Woman, when
GOD avails a human figure, in line with GOD's own Supreme Science for the Universe, GOD is obliged to appear as a Woman who gave birth to

the Entire Universe. Thus GOD becomes MahaaDevi, not MahaaDevan; and it is
a fact that GOD can avail any form as per the Supreme Science of the Universe as BRAHMAM is beyond the Universe. In fact,
GOD chooses the Supreme form as 'MahaaDevi', as the Supreme Mother of all Creatures in the Universe in order to love her
Children and that all Children /People in the Universe will approach her as their Supreme Mother without fears. GOD being
the Supreme Justice too, if avails a Male/Man figure, people will definitely fear of GOD, and GOD do not like / allow it,

hence appear only as their Supreme Mother, then love and suck her children. GOD, the Supreme Mother never do
direct punishments; and if matters necessitate, she does it thru her Supreme Servant ParamaSivan which resembles
the Human father in a family everywhere on earth, punishing their children while mother mostly not. The Hinduism

spreads a wrong belief by considering the Second part ParamaSivan as MahaaDevan. There is only One GOD,
hence MahaaDevi owns the name MahaaDevan. At the same time, MahaaDevi blesses the Supreme Servant
(MahaaDaasan @ ParamaSivan) to become MahaaDevan for a Night in every 50 years which is called
MahaaSivaRaathri whereas MahaaDevi becomes MahaaDaasi (Supreme Servant) of ParamaSivan;
and after the Night, ParamaSivan begs & BRAHMAM blesses him to become MahaaDaasan.

GOD has styled the words Devi and Devan to use for those 2 parts of GOD, the Creator.
However, many people including the Angels in past Creation Cycles misused the Divine
names. GOD withdraws all Angels as from the present Supreme Creation Cycle. The
scientific details of the Creation and Protection of Angels are available in the site.
The web pages explain how GOD can scientifically born to human parents &
BRAHMAM enter into such baby/lady at the Right Time decided by GOD.

BhadraKaali is the Supreme name of GOD as per the Supreme Science of the Universe.
'Bhadra' means 'that which is able to do anything and creates & protects' everything including the Universe.

'Kaali' is the feminine gender of 'Kaala' which means 'Bull', thus Kaali means Cow. 'Kaali' also means 'Woman'.
'BhadraKaali' thus means 'the Divine Cow' as well as the 'Divine Woman' who creates and protects everything in the Universe.

GOD has established COW as a peculiar creature/mother which gives milk to all human beings from babies to the aged,
when humanmothers give (and can give) milk only to their babies for a very little time, say 1, 2 or 3 years.

COW's innocent living & the infinite usages of CowMilk, Dung etc add the Divinity of Cow.
A goddess in Hinduism with many hands carrying weapons and cut head is considered
wrongly as BhadraKaali; it is Samhaara Devi formed from MahaaDevi to eliminate

an Angel named Durga who pretended as Devi and tried to become God
in many Creation Cycles; Durga was eliminated a few years before,

and the scientific details are available in the web pages.

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.

Hence Cow & Ox are Super stages of Human beings. Details are available in a separate page 'Cow' in the Zip file.
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 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 in Part 2 of the web site. 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
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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 the 100 Human Births settles the issue. 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. 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! This message is conveyed by the use of the Divine Thread. The people living as High
Castes, wearing different threads, shall throw away their present foolishthreads as they don't know what thread stand for.

Man will/should refrain from Cow / Ox Slaughter on his own. No Ban. No Law allowed as per MahaaVedam. The
Government must not overact in the matter. All People should enjoy Freedom to look after and/or to kill Cows
& Oxen. Let all people in the Universe refrain from killing cows & instead look after on their own. 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 One Birth in

handicapped status in order that people recognize the importance of the Supremely created body organs awarded to them instead of treating them
vague. 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. There is Beauty in every Handicap too.

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 Cycle, 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 Mohammed preached the 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 Maaya, in every Creation Cycle, the Arabians also start making idols to remind people about the

Cow/Ox birth. Another Mohammed may demolish them 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.

GOD blesses the Second Part @ GOD's Single Servant with the Divine/Scientific name ParamaSivan; and with other
names such as the Supreme Servant (MahaaDaasan), Cryst, Real Mohammed, Isa, Shaasthraayudhan, MahaaNaraSimham, etc.
GOD has entrusted him with many Super Powers too, though they will all be activated only at the Right Time decided by GOD.
Since GOD has blessed him as the Representative of GOD, his figure would represent the Complete Universe as well as the
different/infinite characteristics of GOD. For example, GOD blesses him to carry the short forms of Moon & Star lighting
on his left forehead and/or on top of the left portion of hair, and with a 3rd eye in the middle of his forehead between the
2 eyes. GOD blesses the Symbol of Moon to serve as the Real Moon; the Star is to inform that it is the Next & Final
Stage of Creatures and GOD blesses the Star position to Creatures only through ParamaSivan; and the 3rd eye to
create everything in the Universe including the Sun. The Sivan in Hinduism doest not have the Star on his head,
he is only a representative of ParamaSivan in the 1st MahaaKaalaChakram which ended 4500 years before.
MahaaDevi blesses ParamaSivan with Super Powers and binds his Neck as per the Omkaara Science of
of Justice with a Serpent able to end him if he acts against the will and wish of GOD, the Supreme Power.
Milk flows from the tophairs of ParamaSivan, the water/river was with Sivan. MahaaDevi blesses him
to appear with half portion of MahaaDevi proving that GOD is neither man nor woman. Etc. Etc. Etc.

GOD's Blessing allows the Writer to introduce self as the Supreme Servant ParamaSivan.

GOD has blessed ParamaSivan to live on Earth in the present Creation Cycle with many human forms. GOD sent him as Cryst to eliminate
an Angel who developed like the King of Evils in the past MahaaKaala Chakram (1000 Crores of years). That Evilly Angel made the biggest

mistake/sin to try to become God, and he is ignorantly considered in Hinduism as a GOD called Naaraayanan (Vishnu).
GOD has blessed the evilly Naarayanan and his evilly Avataar 'Krishnan' to reborn presently on earth, the Naarayanan lives by
begging GOD to pardon (and punish) his various sins. His sins are too big and the details are available in the web site pages.

GOD has sent again the Cryst @ Isa @ the Real Mohammed @ MahaaDaasan @ SamhaaraDevan @ ParamaSivan.
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BRAHMAM has established the following the Power SetUp for the 2 Parts :
It is to be understood first that the BRAHMAM part always rest with the 1st Part,

giving the Clearcut information that 'a' or any number of Universes created from/by BRAHMAM (GOD)
do not limit the Omnipotent GOD, and that the Proportions of Power Setup is (almost) Invalid when BRAHMAM

would remain Separate from the Universe (Jagath). Oh GOD, it is difficult for me too to express the message/content, please pardon me, your
most obedient / Supreme servant for the errors in the following style of presentation : BRAHMAM develops MAAYA into a PowerFigure 100,
and that 100 is divided into 2 parts, the 2nd Part receives a PowerFigure of 30 out of the said 100, whereas the 1st Part would appear/seem to be
as 70, but in fact remains as 100 +. Since BRAHMAM enters in the 1st Part, the First Part becomes the Supreme Mother of the Universe = GOD

= MahaaShakthi = Supreme Power. The 2nd Part always prays to the 1st Part to Bless him always as the Supermost Obedient Servant =
MahaaDaasan; his prayers & activities are in accordance with the Knowledge awarded to him; the BRAHMAM awards/accepts his prayers, but

continues to bless / award him with the Titles ' ParamaSivan', and 'SamharaDevan'. In addition to the PowerFigure of 30 awarded to ParamaSivan,
BRAHMAM blesses ParamaSivan with the following PowerFigures from the 70 kept by the First Part :MahaaDevi's Legs carry ParamaSivan's
Legs with a proportion of 10/10 in the Left Leg, and 5/10 in the Right Leg, totaling 15. MahaaDevi blesses ParamaSivan to have MahaaDevi's

Heart = Omkaram = 20/20 = 20 (?). MahaaDevi's Right Hand (the Blessing Hand) is also awarded to ParamaSivan = 10/10 = 10 .
.................................................

I forgot the awarded Power Calculation Table. MahaaDevi awards ParamaSivan with many Supreme Powers ............... and
MahaaDevi Bless his Neck tied up by the OmkaraSerpent to the Omkara/Supreme Science of Justice. MahaaDevi has
blessed me a lot.....I write these words with crying joy. MAHAADEVI places MahaaDaasan, the Supreme Servant

in the Highest Position. The Power Setup has been established to build him as the Representative of GOD
in Physical Body Terms too. It was said that MahaaDevi's Legs carry ParamaSivan's Legs with a
proportion of 10/10 in the Left Leg, and 5/10 in the Right Leg. That is, ParamaSivan is projected

in the Front, and MahaaDevi contains him, placing also the Supreme Heart in his Body.
MahaaDevi, the Supreme Mother of the Universe blessing ParamaSivan with a/the
Super Figure thus give the Information that the Setup of the Universe exposed

on his Body are in fact of the Supreme Mother; appearing thru her
Supreme Servant (MahaaDaasan), ParamaSivan.

Details of everything mentioned above and all about GOD and the Universe are available in English & Malayalam
languages in the site pages (www.omsathyam.com) and in an attached Book downloadable at Free of Cost.

MAHAADEVI blesses to distribute this Ebook also at Free of Cost.

Glory only to God = Glory only to MAHAADEVI.
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SCIENCE OF JUSTICE
I laid on the floor and worshipped GOD just before continuing this page.

All People claim for Justice. It is inevitable for Happy Life.
The Human Judges who are considered as serving Justice also claim Justice
from the Government, etc. if they are deprived of wages, etc. as per Justice.
The Human beings consider JUSTICE as attached to the Duties & Virtues.

The concept is that the society should live in accordance with the Laws needed for Happy Social
Life. This will make the society life to run happily. And if they involve in killings, riots, lootings,
forcible sexual intercourses, etc., the society cannot live in peace and/or will immediately perish.
Thus there is the need for the Science of Duties &Virtues to be laid down & followed by, so that

the Education, Research on Science, and Development in all fields of life would take place.

As per the above, the various societies /nations in the world developed
Science of Duties & Virtues as well as Science of Justice;

including and/or excluding the religious laws.

A big missing occurred. Though many people say or believe that Justice does not end with human
governments / courts, in practical terms they mostly ignored it.

And act as if they (human beings) finalize Justice

Born is to Live : Creation is for Preservation / Protection.

Creation is for Preservation, not for Destruction. If Creation is for Destruction, there is no need
for Creation. e.g. (1) We make/cook food to eat, (2) make clothes to wear, (3) build house to live

in, (4) make pen to write, (5) love others to receive love from others, etc. etc.
With the given Wisdom, we are obliged to or we can understand that everybody is born to live,

and those who were born, are/were in fact living.

For preserving everything, we need to stick to certain laws. e.g. (1) not making/cultivating food
will result in starvation, (2) quarrelling /looting /killing others will bring total destruction of the
society. Likewise everything will perish if not preserved in the right order or as per Definite &

Perfect Laws, i.e. the Laws or Science of Duties and Virtues.
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WHO SHOULD MAKE LAWS, THE SCIENCE OF JUSTICE, ETC. ?

From where do man get wisdom? Are we not obliged to think with (wisdom) that GOD who created this
vast Universe decide how people should live?

If we believe that GOD did not make Dharma Shastram (the Science of Duties & Virtues  to be followed
by man individually and collectively), it would mean that GOD do not attend / care the lives and lifestyles

of human & other beings and allowed all beings to live somehow or at their choices.

It is quite rational to think that if GOD do not establish Dharma Shastram, GOD cannot / should not
effect judgements on the deeds of the Creatures.

Should the wise 'man' not follow the laws of the Creator?
It is simple to understand that the Creatures should follow the rules/ laws laid down by the Creator.

If the people believe that GOD gives fruits (of happiness & sorrow) in accordance with their Good & Bad
doings in life, they must also believe that God establish Dharma Shastram & God do Justice.

LAWS OF THE LAND = VEDAS
The Judiciary in every country is only a portion of the people.

The Human Courts are basically depending upon certain laws which are erroneously called as
the Law of the Land.

LAW of / for the LAND can be only Created by the Creator of the Land.
And the Creator who is also the SUPREME JUSTICE, reveals the Laws /Science of Justice to the
people who do Research on that subject. The matters regarding the Perfection in the Revelation

of the Laws depend upon the Qualities of the Researcher / Scientist, Time factor, etc.

In a Chapter/ Part below, it is very well explained with many crucial problems on earth verified
scientifically and given divine/scientific solutions. The methods to find divine/scientific solutions

to any/all problems according to VEDAS will help human beings for ever.

Is it possible by people to obey the Divine Laws, and the Social/ Political Laws established by the
Rulers at the same time if they contradict each other in several aspects? Not at all. Unrighteous
adjustments will be required to follow both the Divine laws & the Human laws at a time, and in
turn it would bring the society life into darkness. The intellectuals should understand that the
Divine laws function in such a way that injustices committed by everybody are fully registered,

and punished. Thus God disposes Justice.
It is a fact that all good men & the Judiciary can remain at peace

only if GOD disposes the Supreme Justice.
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In every Creation Cycle, the VEDAS are resurrected before the Opening of Maya through a
Divine/Scientific phenomenon called Malsya Avataar. The VEDAS will be reinstated as the Constitution in

all the countries on Earth soon after the Opening of Maya.

The Two Types of Justice

The Supreme Justice (GOD) divides Justice into 2 :
One Part is handled by Human Beings, and the other Part is by GOD.

Why did GOD entrust Human beings to handle certain social factors ?

Why did GOD entrust SELECTIVE factors ? What are they ?

GOD is obliged to entrust the handling of a few selective social factors
to Human Beings, in order to make him fully free in all his life matters. Hence,

GOD has entrusted selective factors to Human Beings as to make him fully free in his life and not
feel as a Slave.

They are as follows: The General Social/Political Administration Matters, Agriculture, Industry,
Commerce, Education, Technology, Research, Transport, Job/Profession, Hobbies, Worship,
Pilgrimage, etc. Those selective matters entrusted to him are actually simple when compared to

the factors handled by GOD.
Handling a factor ends up in the Justice served.

Thus the Science of Justice and the Judiciary and/or the Lawmaking Body
(Parliament/Legislative Assembly, etc.) are placed as the Top Body in the Society. Though
Human Beings are given complete freedom to make Laws on those selective factors, they are

supplied with enough Wisdom to learn and/or act in accordance with the Plus & Minus Qualities
of Everything. He has been supplied with enough Wisdom to understand the Supreme Qualities
of GOD; the Truth, Duties & Virtues, and Justice; required to protect this Universe (the Life),

making it easy to derive the Divine Laws for the factors entrusted to him.
(Many Examples are given in Part 9 of this Web site.).

The Creator has established everything as simple as possible to help the Creatures. But it is a fact
that human beings fail to carry out those little & simple portions too.

Why?
Because, the Human Courts also began to lose the Virtues in Duties.

NOT TO PERFORM DUTY WITHOUT ESTABLISHING THE VIRTUES
is the Divine Principle to be followed by all.
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A small case which can be settled by a Judge within 1 hour by
making an onthespotvisit/check

gets elongated by the Courts/Judiciary (and the Governments)
today for many years thru many small courts and big courts with

many representations & certifications from Real & Unreal
witnesses, doctors, police verification reports, hearingins, etc.

etc.
resulting in Loss of Money, Loss of Manpower, Loss of

Materials, Loss of Time,... ending in Loss of the Topic itself.

Human beings without Divine Experiences should never
consider themselves as Judges.

Please do not use the above sentences to defame any Judges whether they do sin or not. Similar
Sins as seen in the Judiciary exist in all Fields of Life today. The Human Beings working as Part
of a System always do have limitations. They may gradually realize their errors and begin to
rectify the System. Bold & Right Steps can be taken only by those believe 100% in GOD.

However, since the Opening of Maya will occur soon, the Judicial System will soon be purified.

It is not morale & rationalistic to the people who are claiming to be believers in Religion (s) and in GOD
(when they say every time that GOD stand for Truth, Duties &Virtues, and Justice; to ignore Divine Laws.
And it is unfair for the people who claim to be True Believers in GOD, to work and mingle in the dirty‐

politics of today.
A few religious priests including the Popes

are busy with glorifying a certain people, by placing ladders to Heaven, etc.
They ignore the basic lesson : NOT to intervene into matters decided by GOD.
The earlier he & his followers repent, the better. I love him, hence I warn him.

Human Courts should not be named Supreme Court (s).
The Supreme Court is run by the Supreme Justice, GOD.

One who can serve Supreme Justice = Perfect Justice, is Supreme Justice.
It is the Obligation of the Creator to serve Equal Justice to all Creatures.

Hence the Creator needs to involve into the Matters of Justice.
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Since Justice does not end with Human Courts,
NO Human Court should be named as Supreme Court,

and the Judges are divinely obliged to rename the Courts.

PLEASE UNDERSTAND THAT THE SUPREME COURT IS

RUN BY THE SUPREME JUSTICE, GOD

The Science of Justice cannot be Perfect in Human Hands.
It is a fact experienced by all People (including the Human Judges)

in the different countries on Earth. GOD, being the Creator is obliged to take care that No Human
Laws/Activities bring Injustice into the Creation & Preservation (Protection) of the Universe.

The Human Failure in Serving Justice in those factors Handled by him
are also to be rectified by GOD.

It is thus established again that GOD alone is the Supreme Justice.

Man should not have wrong words in regard to the factors handled by GOD.
When Human Beings learn the so vast factors to be cared into for Serving Equal Justice to all
Creatures, he will surrender to GOD, begging NOT to entrust Human Beings ever with those

Factors presently handled by GOD.

Brief the factors handled by GOD, the Supreme Justice :
In regard to serving Equal Justice to all Human Beings, To make the Creation beautiful and

meaningful the Creator has to establish the Birth Qualities, namely Sex difference, Color, Beauty,
Body Structure, Health, Life Period (Age), etc. which cannot be and should not be done by the

parents or the society. (If Birth Qualities do not differ, we cannot live, the Creatures will
immediately perish. E.g. (1) If all people are to be equally beautiful, the face shapes/color/height/
weight etc. of all people should be the same  which would mean that all people on earth would
look like the same, nobody can be distinguished separate. (2) If the Job tastes of all people are the

same, and if all do only one job, life won't run).
Further, the Creator is obliged to serve Equal Justice to all Creatures by which only the Creator

becomes the SUPREME

It is scientifically proved in the Web site in Parts 6, 7 & 9 that Judiciary is Superior to the Ruling
System / the King /the Ministers, etc. From the explanations above, it is also clear that the above

statement is not about the kind of decayed system erroneously called today as Judiciary.
(I repeat : Please do not use the above sentences to defame any Judges whether they do sin or not.

Similar Sins as seen in the Judiciary exist in all Fields of Life today.)

A thorough study of the Scientific explanations of Reincarnation Theory
in Part 6, the Supreme Science of Justice will make Human Beings particularly the so called

intellectuals to open their mouths with Wonder / Astonishment that
MAHAASHAKTHI (GOD) settles so simply all Human Failures in Serving Justice.
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STATUS OF JUDICIARY AFTER THE OPENING OFMAYA

The Right Judicial System is explained in the Books mentioned in Part 11 of this Web site.
Remains of the Right System practised during the Previous Creation Cycle are available in the
Indian History as Puranas. The Judges in the various Courts in the different countries on Earth
shall check OMKARA Science of Justice detailed in English below & in Malayalam language in
Part 3 above. People with Divine Blessings & Experiences alone should handle the Science of

Justice.

The Structure of the Right Judicial System is briefed as follows:

It acts as Part of the Government.
In regard to Central Government matters, the Ministers conduct Immediate Enquiry & Decisions.
According to the need, the Emperor = the Prime Minister conducts the same. In regard to State
matters, the Ministers conduct Immediate Enquiry & Decisions. According to the need, the King

= the Chief Minister conducts the same. .............................
In regard to Panchayath matters, the Members conduct Immediate Enquiry & Decisions.

According to the need, the Panchayath President conducts the same.
NO ELECTIONS ... The Kingly Rule in accordance with THE SCIENCE.....with the Advices of

the RaajaGuru.

EVERY WHERE ON EARTH, THE PRESENT JUDICIAL SYSTEMS WILL
(HAVE TO) BE TOTALLY DISSOLVED LIKE THE POLITICAL SYSTEMS,

RELIGIONS, ETC.

IF THE PRESENT GOVERNMENTS & JUDICIARIES
IN THE DIFFERENT COUNTRIES ARE NOT RECOGNIZING THEIR GIGANTIC ERRORS,
NO MATTER. THE OPENING OF MAYAWHICH WILL OCCUR SOON WILL

SETTLE EVERYTHING.
PUNISHMENTS FROM THE SUPREME JUSTICE (MAHAASHAKTHI)

ARE ALWAYS WITH LOVE.

More details will be added later, if GOD wills
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OMKARA SCIENCE OF JUSTICE

MAHAASHAKTHI ONLY BE WORSHIPPED... GLORY ONLY TO MAHAASHAKTHI.
MAHAASHAKTHI does the Supreme Creation, the Supreme Protection, and the Supreme

Destruction.
MAHAASHAKTHI is Truth, Duties & Virtues, and Justice. MAHAASHAKTHI is LOVE.

MAHAASHAKTHI's Supreme Heart is the Form of OM, hence named OMKARAM.
OMKARAM implements the Supreme Science of Justice with LOVE, Hence Punishments from

GOD also are with Love.
OMKARA SCIENCE OF JUSTICE = SUPREME SCIENCE OF JUSTICE.

Since this part of the Web site in English is under Construction (?!), please see the
details in Malayalam language in Part 3. With love, ParamaSivan / 25 April 2008

I laid upon Soil / Earth & worshipped MAHAASHAKTHI before beginning this topic.

SUPREME ACTIONS OF MAHAASHAKTHI (GOD)

MAHAASHAKTHI's 3 Supreme Actions are Creation, Protection (Preservation), and
Destruction.

Creation is for Preservation. If it is for Destruction, there was No need for Creation. Details are
available in Part 1 & 4.

SUPREME QUALITIES OF MAHAASHAKTHI (GOD)

MAHAASHAKTHI's 3 Supreme Qualities are Truth, Duties & Virtues, and Justice.

Why so? What are the Scientific Proofs?
Those 3 Supreme Qualities are necessary for the Creation and Preservation of the Universe. The

Human Beings are supplied with enough Wisdom that if those Supreme Qualities are not
maintained also by the Creatures, Life on Earth will become Impossible.
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The Present Human Life in different countries on Earth prove How the Lessening of those
Supreme Qualities develop Anarchy, Devilish Laws, Wars, Terrorism, Fear of End of Life, etc.
Thus proved simply thru Logical Science which is the Common Branch or the Link Science

connecting all the 3+1= 4 Major Branches of The SUPREME SCIENCE.

Demanding Scientific Proofs is always good & necessary. But those demanding should know
what is Science. The Known Science is imperfect and it is proved in Part 1 and Chapter 17 of
Part 4 of this Web site. The Known Science is only one of the Major Branch of the SUPREME

SCIENCE (MAHAAVEDAM) of this SUPREME UNIVERSE.
The Characteristics of OXYGEN detailed in Part 4 proves that the Known Science is Imperfect in

many respects.

SUPREME SCIENCE <> SUPREME UNIVERSE

The Supreme Science Briefed in Part 1 is further briefed below :
MAHAASHAKTHI establishes a SUPREME SCIENCE briefly known as SCIENCE (Shastram)
first to begin the Creation and Protection of a / the Universe such that it would remain Perfect for
ever so that All Creatures could/would say ever that GOD's Science is Supreme at all times.

It would also mean that MAHAASHAKTHI needs to establish a Supreme Science to Create and
Protect a Universe. That is, The Physical Science for the Physical World; Science of Duties &
Virtues to be followed by different Creatures, Supreme Science of Justice to serve Equal Justice
to All Creatures, etc become matters to be established in Perfect Order before Start of Creation of

a Universe.

MAHAASHAKTHI establishes a SUPREME SCIENCE OF JUSTICE within the SUPREME
SCIENCE in order that Equal Justice served to All and Everything Created & Protected ever
when Creation begins. If MAHAASHAKTHI does not handle the Supreme Science of Justice,

the Physical World to be created would become a Mockery in the hands of Creatures.
This situation demand (ed) MAHAASHAKTHI to create the Universe with a Physical View as

well as a Spiritual View, one Seeing/Visible and the other Invisible to Normal Eyes, but
Experiencing & Understanding possible : that is a Physical Universe Visible thru Senses like Eye,

Ear, Nose, Skin, Tongue, giving the different pleasures and/or sorrows CONTAINING an
Invisible Spiritual Structure within it. The above situation demanded the establishment of

Separate (Physical) Body & Separate Soul though they operate as One; which in turn demanded
the establishment of separate Physical Science and Spiritual Science.
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 MAHAASHAKTHI establishes a Supreme Science giving Complete Freedom to All Creatures
during Creation of the Universe.

This situation demanded Complete Freedom for the Creatures to do and not to do anything during the set
up of Physical Science (Bhouthika Shastram). The many branches of Physical Science such as Physics,
Chemistry, Biology, Medical Science, Mathematics, Astronomy, etc and their subsubbranches make
Physical Science Infinite and the Laws within the Physical World giving Man the Freedom/Chance to
produce/do and/or not to produce/do anything out of the Laws within. To do or NOT to do situation

demand Laws of Qualities/Virtues hidden in the Physical Science. That is, Minus as well as Plus Qualities
to be Created within the Physical Science (later in the Physical World). The Creation of Minus/Negative

Qualities effect the Creation of Plus/Positive Qualities. For e.g. (1) the
Production of Bitter & Sweet Tastes; (2) Beauty & NoBeauty,
etc. (3) Differences in Color; (4) Differences in Tastes, etc.

In order to establish the Supreme Science of Justice, the Physical Structure of the Science of
Virtues/Qualities have to be merged with the Physical Science. The Course demanded the so vast
Physical Science to secure FIRST IMPORTANCE as it stood for Creation. Though the Science
for Protection need to be established before Creation, the Act of Protection matters only after

Creating the Physical World.{ Please bear in mind that Anything/Everything Produced by Man is
actually NOT PRODUCED / CREATED by him because he (can) act upon the Physical World
only with the Physical Science Laws immersed in the Elements /Physical World doing in fact a
WORK or Super Work and NOT PRODUCTION/CREATION; keeping in mind further that the
Work or Super Work could be possible to him because Other Creatures were NOT established by

GOD with Super Wisdom to know and/or act upon the Scientific Laws, and the Laws
revealed to him [his brain/neurons] only at the times set by GOD.}

 MAHAASHAKTHI wanted to establish a Supreme Science giving
Complete Protection to All Creatures /Universe during and after the Creation of the Universe.
This situation demanded Protection of the Universe /Creatures demanding the need for Perfect

Science of Duties & Virtues (Dharma Shastram). Since Life and/or the Protection of the
Creatures/Universe becomes Next to Creation, the Science of Duties & Virtues (Dharma

Shastram) with its many branches such as Moral Science, Science of Justice, Political Science,
Economics, etc with their subbranches secured the 2nd Importance. The Subbranch 'Science of
Justice' demanded a split into 2, one part to be handled by human beings, and the other by GOD,

the Supreme Power. It is due to the fact that MAHAASHAKTHI is obliged to Protect all
Creatures and to serve Equal Justice, in order that the Creation & Protection of the Universe

would not become a Mockery. In order that human beings do not misunderstand that GOD curtail
their Freedom, GOD establishes 'hidden' the 2nd Part of the Science of Justice handled by GOD

with its actual name 'The Supreme Science of Justice and/or Omkara Science of Justice
( Omkara Neethi Shastram ). That Supreme Science of Justice thus

do not form part of the 2nd Branch of Science, the Science of
Duties & Virtues (Dharma Shastram); and

form part of the Spiritual Science. .

 The SPIRITUAL SCIENCE (=Aathmeeya Shastram) with its Hidden Nature containing the
Hidden Supreme Science of Justice or Omkara Neethi Shastram thus matter only after Creation,
and after or during Life. The Spiritual Science would thus become (only) as the Third Main
Branch of Science with the branches : Death, Soul, Reincarnations ( ReBorn, ReLife, Re

Death..), the Ultimate Status of Soul ( Brahmanandam / Star ).
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Creatures beginning their Life as Fish to Plant to Birds to Animals to Human beings
with WifeHusband Family Relationship reach Brahmanandam in approx.

25,000 years. (Changes with regard to Number of Years will be
made upon Complete Revelation : With love, Badsha).

 The Matters regarding the Establishment of a Science which is to be eliminated after 1st
MahaaKaalaChakram matters now.

The 4th branch of Theology, is/was Mantra Shastram (The Science of Magics), and it is/was
forbidden. The existence or establishment of the same is/was necessitated due to the fact that the
Physical Universe is Created by MahaaShakthi by the Power called Maya, and MahaaShakthi is

obliged to please those who persist in getting Maya powers. It is like the parents
giving/sanctioning money or bad act for their children who may do serious wrongs

if their little wrongs not sanctioned. Ayurveda is also forbidden because of the use of Manthras
to make Medicines powerful enough to give Ayur = Ayus = Life Period, the extension /
cut of the Period of Life arranged by way of Manthras on Plant Medicines/Herbal.

Without Manthras the name Ayurveda fails and become Vaidyam.
The Science of Manthras was forbidden, but, unavoidable, and GOD took /take care

that the People doing Magic fail in front of Physical Science.
Now, from the present Supreme Creation Cycle, as explained in this Part of the Website,

the Supreme Mother of the Universe is taking Complete Charge of the Creation & Protection of
the Creatures/Universe, and the 4th Vedam is totally eliminated. Maya Powers will not be

awarded any more.
No Black Magic, No Astrology, No Devas, No Asuras...

Since all Human beings can think/feel/dream, speak, and act/work only in accordance with the
Science and the Universe, we all are obliged to recognize Science as Supreme, and since the

word Supreme relates to GOD, we all are obliged to live according to the Supreme Science as if
GOD the Supreme Power ask/tell us.

Hence we all are obliged to bow our Heads to the Supreme Science.
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SUPREME POWER versus SUPREME QUALITIES

The Supreme Name for GOD = MAHAASHAKTHI becomes Meaningful only when The
Supreme Power or Omnipotence is established /proved in the Creation. (Scientific explanations

of the name MAHAASHAKTHI is given in Part 1.)

Omnipotence or Supreme Power can be said of a Creation only if the Beginning and End
becomes Indefinite /Infinite.

Now, verify the portion of the vast Universe known and experienced by us.
Everything in the Universe exhibits the Infinity. All the Branches of Science exhibits the Infinity.

For e.g. Zero stands between the Plus Infinity & the Minus Infinity,
i.e. ...., 10000,...1, 0, +1, ...., +10000, ... +.....

Matter becomes different only when the Qualities differ.
For e.g. Gold & Iron, termed as Elements exhibits different qualities.

Each of the 100 or so elements found by human beings in the Universe exhibit such differences in
qualities.

As detailed in Part 3 and Chapter 17 of Part 4 of this Web site, the Known Science classified the
substances in the Universe as Elements based upon the differences in their Qualities. THE
SCIENCE is that the Power of the Participants of this Universe have been misunderstood by

Human Beings. Beware that Different Powers are supplied to All Constituents in the Universe by
GOD (the Supreme Power) with Purpose.

The Universe exhibits the Power of the Participants. The Life on Earth is managed by those
Powers of the Participants as experienced by us, but not understood /recognized by us. Human
Beings can enjoy Life only if those Powers /Qualities differ in Each and Everything in the

Universe. Man should have the Freedom to select the Powers/Qualities.
If GOD establishes Fixed Qualities /Fixed Powers, Man has no choice to Select anything. That is,
he avails No Freedom. He becomes a Slave. GOD created MAN not as a Slave, but as a Master
who should learn SCIENCE and pray to become a Slave of his/her Supreme Master who already
lives as Slave binding self to the Supreme Qualities needed for Protection of the Universe, the

TRUTH, DUTIES & VIRTUES, and JUSTICE.

The SUPREME UNIVERSE created by MAHAASHAKTHI is PERFECT. Because it exhibits
the Omnipotence, Omniscience, and Omnipresence as well as the Supreme Qualities : The Truth,

Duties & Virtues, and Justice.
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SUPREME DEFINITIONS OF TRUTH, DUTIES & VIRTUES, AND JUSTICE

What is meant by Definition?
The Definitions of Truth, Duties & Virtues, and Justice are explained here as part of the Supreme

Science of Justice.
A close examination of the following will give us a new light.

Definition is the scientific introduction of anything by words, briefing its
(1) Physical Existence or Creation or Truth; = Physical Science (Bhouthika Shastram)

(2) Purpose of Creation or Preservation or Duties & Virtues = Science of Duties & Virtues
(Dharma Shastram); and

(3) Evolution or Justice = Science of Justice = Spiritual Science (Aathmeeya Shastram).
Our Present way of Defining Everything is based mostly on one of the above 3, that too avoiding

the Creator.
A Definition will become Perfect only when those 3 aspects, namely :

(1) Physical Existence or Creation or Truth,... (2) Purpose of Creation or Preservation or Duties
& Virtues, ... and (3) Evolution or Justice ....; established by the Creator are Protected.
Further, in order to protect the definition, it is our present practice to make Definitions of

anything in one Sentence. At times, the Protective Requirement produces long complex sentences
making the definition very difficult to understand even for wise men.

To make Definition beautiful, it should be separately done as 3 sentences, making a prefix or
suffix as

"According to the Physical Science", "According to the Science of Duties & Virtues," and
"According to the Science of Justice".

It is clear from the above that Definitions should make Thoughts, Words & Substances (matter)
Most Beautiful.
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SUPREME DEFINITION OF TRUTH (SATHYAM).

Definition of SATHYAM = Truth, according to Physical Science
According to the Physical Science, SATHYAM = TRUTH, is defined as

(the Existence of ) the SUPREME POWER (MAHAASHAKTHI) & SUPREME UNIVERSE.
MAHAASHAKTHI created the Physical Universe with the OMNIPOTENCE. The Omnipotence
of MahaaShakthi contains the Omniscience. The Supreme Science of this Physical Universe is a

portion of MAHAASHAKTHI's OMNISCIENCE.
MahaaShakthi gave/give us enough Wisdom to understand about the Creator from the Structure
and Activities of Each and Everything in this Universe. For e.g. Think of The Structure and

Activities of the Human Body. To make it more easy, the fittings of Mouth, Nose, Ear, Eye, Chin,
Cheek, Moustache, Beard, Eyebrows, Forehead and Hair in the Front Portion of the Head called
Face, shall be thought of with their respective activities whereas no parents will say that they

arranged it.
GOD's Invisibility & Activities give us some very important information related with Our Life in

the Supreme Universe.
(1) All Creatures, including the Human Beings are Created as Part of the Physical Universe. (2)
Our Birth, Life, and Dearth are all made part of the Physical Universe. (3) Our Thoughts, Words,
and Deeds are all limited to the vast Science established by GOD for Creation and Preservation
of this Universe. (4) Man is created in this Physical Universe, with a visible Body & an invisible
Soul ; which means People are with Physical Matter and able to imagine anything only according

to the Supreme Science of the Universe.
(5) Since the Presence of GOD will make People to aspire to be with GOD always ; to safeguard
the Purpose of Creation, GOD should not appear before People as per the present situations. (6)
GOD will have Perfect Plans to fulfill the ambitions of Creatures to see GOD, at the right time
decided by the Supreme Justice (GOD). From the above, it is clear that Religions / Religionists
overacted. Instead of doing Research in SCIENCE, they spread stories ignoring the Physical
Universe when they themselves are only part of it. They continued to fight with the Known

Science misunderstanding it as the Science and not knowing the Creator.
GODLY actions are always perfect. GOD created this Supreme Universe establishing the Ever

perfect Supreme Science.
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Definition of SATHYAM = Truth acc. to the Science of Duties & Virtues
According to the Science of Duties & Virtues (Dharma Shastram), SATHYAM = TRUTH, is
defined as the Practice of Thoughts, Words, and Activities in accordance with the Existence of
the Physical Universe and the Physical Science, keeping in mind that the Creator binds &

respects Self to the same.
The above Definition is more or less known to the People on Earth. Think according to

SCIENCE. Talk Truth.
DHARMAM = DUTIES & VIRTUES.

Duty & Virtues are interconnected. Duty is the activity.
Virtues decide its requirement and qualities correlated with the Supreme Qualities of GOD.
When Virtues are attached to the Definition of Truth according to the Science of Duties &

Virtues, Work according to Science also effect, which in turn prove that SATHYAM contains
Dharmam = Duties & Virtues.It means the Content of the Physical Universe is Established to suit

the Activities of the Supreme Power and the Creatures.
The various branches of Physical Science and the Science of Duties & Virtues interact here.

Definition of SATHYAM =Truth according to the Spiritual Science
According to the Spiritual Science or Science of Justice, SATHYAM = TRUTH, is defined as the
Merging of the Soul into our Body in Gaseous Form (Hydrogen), like GOD into the Universe

/Earth /Soil in Gaseous Form (Oxygen). We know that None of the Organs in the Body represent
the I in each person. The I who is blessed to drive Body is the Soul. The Soul is in Gaseous Form.

The realization of Soul helps to realize MahaaShakthi as the Supreme Truth.
It means the Content of the Physical Universe is designed to serve Supreme Justice to the

Creatures.

SUPREME DEFINITION OF DUTIES & VIRTUES (DHARMAM)
Definition of DHARMAM =Duties & Virtues according to Physical Science

According to the Physical Science, DHARMAM = DUTIES & VIRTUES, is defined as
the Activities of the SUPREME POWER (MAHAASHAKTHI) in the Supreme Universe.
The Existence of the Creation /Universe is a Truth. The Existence = The Truth = Duty.

Duty is split into 2, the 1st part carried out directly by GOD; and the 2nd part carried out by
Individual in line with the health/power supplied to him and the usage of Free Will (by him).

GOD Blesses Creatures with Freedom.
Virtues are not visible, hence look as if it does not matter; but they are merged as

Properties/Powers of Elements. It is highly serious and hinted in Parts 1 & 3. The Known Science
became Imperfect because of Not Knowing the Physical Status/Presence of Virtues.
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Definition of DHARMAM =Duties & Virtues according to the Science of Duties & Virtues.
According to the Science of Duties & Virtues, DHARMAM = DUTIES & VIRTUES, is defined

as
the Activities of the Individual Soul in the Supreme Universe.

Virtues matter here. The Styles and Systems to be practised to make the Life of the Human
Beings most meaningful & beautiful matter here.
DUTY becomes IMPERFECT without VIRTUES.

NO DUTY TO BE PERFORMED WITHOUT VIRTUES
VIRTUES MUST BE UNDERSTOOD BEFORE DUTY. NO DUTY SHOULD BE DONE

WITHOUT VIRTUES. ANY DUTY OR WORK WILL FAIL INSTANTLY OR IN THE LONG
RUN IF IT IS WITHOUT VIRTUES.

Here is the failure of many political and/or economic isms.
PATH should be RIGHT. Don't try to win (AIM). Let AIM be awarded with/by GOD.
Believe in GOD. Believe that GOD, the Supreme Justice services Supreme Justice to all

Creatures.
There is the Victory of M.K.Gandhi who cared more for Virtues with the Blessings

of GOD. GOD blessed him.

It is repeated in many portions of this Web site that Born is to Live. Creation is for Preservation.
OUR GOOD LIFE IS IMPORTANT. GOD WANT IT  NOT THE CONTINUOUS PRAYERS.

Perform Duties with Virtues. Enjoy Life. Do Meaningful Prayers and Thank GOD for all.
Avoid Meaningless Prayers. You are not born to do prayers through out life.

It is Sin to do Prayers all the Time. You could not move your body a little bit when you were
born. You needed help for eating, drinking, excreting, etc. The Young man also require such help
if he is severely bedridden. There should be People to do all Jobs. Understand that all Jobs are

Equal, and GOD placed only one job above all other Jobs which is Farmer.
People speaking Imperfect and/or False Spiritual Science with Less or No knowledge of the

SPIRITUAL SCIENCE should avoid disturbing People from doing Work = Duties.
Understand that Spiritual Science is Great; but the Science of Duties & Virtues, the Greater; and

the Physical Science, the Greatest. And that all those Sciences & The Universe are for the
Meaningful & Beautiful Life.

SATHYAM SHIVAM SUNDARAM
Don't waste Life.

Forget dreaming Future /Heaven/Hell, etc. Believe GOD will serve Justice.
Definition of DHARMAM =Duties & Virtues acc. to Spiritual Science

It is the Performing of Duties with realization of the Body, Universe, Soul & GOD.
This is a Super State for Avataars.
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SUPREME DEFINITION OF JUSTICE (NEETHI)
Definition of NEETHI = JUSTICE acc. to Physical Science
It is the Supplying of Body to the Soul with / by Soil /Earth.

The Body of Creatures is made up of the some of the substances in the Earth, such as Carbon,
Iron, Manganese, Magnesium, Calcium, Phosphorus, etc.

"GOD made him out of Soil, and blew GOD's Soul (Jeevan) through the Nose".
The Soul blown was Oxygen which gives Life to Everything.

 Thus those Words become True.
This Topic has been extensively done.

Definition of NEETHI = JUSTICE acc. to Science of Duties & Virtues
It is Living and Allowing others to Live in this Universe without Troubling each other.

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 in Chapter 11

below will lose its Glory and
Man will be compelled to become a Slave. It is not Divine.

Like GOD, man should prefer to become
a Slave of Truth, Duties & Virtues, and Justice.

The Creator is obliged to arrange fundamental facilities for all Creatures & serve Equal Justice to
all Creatures. All Human Beings are individually and collectively obliged to share the facilities

on Earth. Exploitation will make future very dull as can be observed in Chapter 6 below.
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.

Definition of NEETHI = JUSTICE acc. to Spiritual Science
Neethi or Justice is defined according to Spiritual Science,

as the Final Evolution of the Soul into GOD, after Completing Purpose of its Creation through
the 5 Stages of Life in the Planets

as FishPlantBirdAnimalHuman Being.
Before leaving the Earth, the FinalEvolving Soul learns & experiences the
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Glory of the Universe (Jagath) as well as the Supreme Glory of MAHAASHAKTHI. Then find
its place in the Infinite Sky as another GOD within the One GOD
with all Supreme Powers limited only to the 3 Supreme Qualities:

Truth, Duties & Virtues, and Justice which are also practised by MAHAASHAKTHI.

SUPREME JUSTICE = GOD = MAHAASHAKTHI
One who can serve Supreme Justice = Perfect Justice, is Supreme Justice.
It is the Obligation of the Creator to serve Equal Justice to all Creatures.

Hence the Creator needs to involve into the Matters of Justice.
At the same time, GOD is also obliged to entrust a certain factors to Human Beings.

GOD has entrusted selective factors to Human Beings as to make him fully free in his life and not
feel as a Slave. Those selective matters entrusted to him are actually simple when compared to

the factors handled by GOD.
It should not be misunderstood that Human Beings are free to make Laws on those selective

factors. Be serious. Human Beings are supplied with enough Wisdom to learn the Plus & Minus
Qualities of Everything. In line with those Qualities, it is easy to derive the Divine Laws for the
factors entrusted to him. (Many Examples are given in Part 9 of this Web site.) The Creator has
established everything as simple as possible to help the Creatures. But it is a fact that he fails to

carry out those little & simple portions too.
Why?

Because, the Human Courts also began to lose the Virtues in Duties.
NOT TO PERFORM DUTY WITHOUT ESTABLISHING THE VIRTUES

is the Divine Principle to be followed by all.
A small case which can be settled by a Judge within 1 hour by

making an onthespotvisit/check
gets elongated by the Courts/Judiciary (and the Governments)

today for many years thru many small courts and big courts with
many representations & certifications from Real & Unreal

witnesses, doctors, police verification reports, hearingins, etc.
etc.

resulting in Loss of Money, Loss of Manpower, Loss of
Materials, Loss of Time,... ending in Loss of the Topic itself.
Human beings without Divine Experiences should never

consider themselves as Judges.
Please do not use the above sentences to defame any Judges whether they do sin or not. Similar
Sins as seen in the Judiciary exist in all Fields of Life today. The Human Beings working as Part
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of a System always do have limitations. They may gradually realize their errors and begin to
rectify the System. Bold & Right Steps can be taken only by those believe 100% in GOD.

However, since the Opening of Maya will occur soon, the Judicial System will soon be purified.
The Judiciary in every country is only a portion of the people.

The Human Courts are basically depending upon certain laws which are erroneously called as
the Law of the Land.

LAW of / for the LAND can be only Created by the Creator of the Land.
And the Creator who is also the SUPREME JUSTICE, reveals the Laws /Science of Justice to the
people who do Research on that subject. The matters regarding the Perfection in the Revelation
of the Laws depend upon the Qualities of the Researcher / Scientist, Time factor, etc., which are
detailed in the Book, MANUSHYANU DAIVAMAKAM  Part I (Man can become GOD),

mentioned in Part 11 of this Website.
Since Justice does not end with Human Courts,

NO Human Court should be named as Supreme Court,
and the Judges are divinely obliged to rename the Courts.

PLEASE UNDERSTAND THAT THE SUPREME COURT IS
RUN BY THE SUPREME JUSTICE, GOD

The Science of Justice cannot be Perfect in Human Hands.
GOD, being the Creator is obliged to take care that No Human Laws/Activities
bring Injustice into the Creation & Preservation (Protection) of the Universe.

The Human Failure in Serving Justice in those factors Handled by him
are also to be rectified by GOD.

It is thus established again that GOD alone is the Supreme Justice.
In the first half of the Creation Cycle, Births & Rebirths are executed,

and MAHAASHAKTHI handles the Supreme Justice.
In the second half of the Creation Cycle, Rebirths & Evolution to GOD

(Samharam) are executed, and
MAHAASHAKTHI empowers SIVA to handle the Supreme Justice,

with the essence of the Controlling Science called OMKARAM which is
detailed in Part 10 of this Web site.

Siva fulfils the task with the blessings of MahaaShakthi.
Before the Opening of Maya, the Scientific Representative of GOD = the
SIVADesignate make some Orders and/or Requests to the Governments
as well as to the Judiciary. Those who accept them before the Opening of

Maya become really great because they accept Truth = Science,
which also means/represents GOD.
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Man should not have wrong words in regard to the factors handled by GOD.
When Human Beings learn the so vast factors to be cared into for Serving Equal Justice to all
Creatures, he will surrender to GOD, begging NOT to entrust Human Beings ever with those

Factors presently handled by GOD.

Please Study & Verify the following with deep attention:
If the Politicians and the Judiciary set apart the Divine laws

and act as if the Human Laws founded by them bring Equal Justice to the society, they are
bound to equally distribute the birth qualities too (again avoiding the Divine laws/ laws of the
nature). The Differences in Sex (male/ female), Color, Beauty, Body structure, Wisdom, Job
taste, Hobby taste, etc. are the birth qualities created by God to facilitate & beautify a Happy
Social Life. (Those birth qualities are also accompanied by a different type of external birth
qualities viz. the financial standards of the family and the country ( where one is born), the

educational/ cultural standards of the parent + relatives+ friends + etc., the life periods of parents,
landscape, resources at reach, etc.)

Neither the Political Administration nor the Human Judiciary are capable to change those
physically existing birth qualities. So far as one man is very beautiful (handsome) and another

man NOT beautiful or medium, what can the human rule/ Justice apply to equalize their beauty to
provide/ serve/ maintain equal justice .

Is it right on the part of wise men to escape from problems like the above merely commenting
they are natural matters when these wise men who believe in God also do believe that Nature is

part of the Universe (Created by God).
Now consider : Why God, who is also the Supreme Justice,

made those differences in birth qualities?
Let us check first whether those Differences in BirthQualities beautify the purpose of creation,

i.e. life. It is simple.
The following example would prove that even if the political system (+ judiciary) or man obtain
the capability to equalize the birth qualities, it is of no use to him, and it will endanger his living

and he would start crying to GOD to take back such power, and wish to acquire the birth
qualities from God (Nature).

For e.g. Let us try to equalize the Beauty in Human beings.
(1) If equal beauty to be provided to all people, all people should be created similar, face shape,
height, weight, body shape, color, sound, health, occupation, language, hobby, lifespan, etc.

should then be the same!
(2) Think, if we arbitrate for the same & equal body growth for all people matching with time!
(3) Think, if we stand for no diseases, and if at all diseases come, to come at definite time & at

definite age!
(4) Think, If people want their bodies fully resemble notwithstanding the all or some people eat
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or not eat; drink or not.
(5) Think, If the hobbies of all people become the same!

(6) Think, If the job interest of all people become the same & do only one job!
(7) Think, if all people die at same age! That is, one should not die before that definite age, even

if hanged, poisoned, or even when torn into pieces by vehicle accident!
(8) Think, if we arbitrate that all people should die only in the same style, with same experiences!

Only a few examples are given above.
Consider the present population on earth

approx.. 700 crores of people with same face shape!
And if all people should be equal in all respects, there should not be manwoman gender

difference,
all people should be either men or women!

If we further try to equalize all the creatures other than human beings, the purpose of Creation
will fall into humiliation.

Though it was found necessary to have differences in BirthQualities, the Divine Justice Served
to equalize those differences are not mentioned yet.

SUPREME justice to differences in birthqualities
MahaaShakthi (God) has established a unique & indefinitely broad Science of Justice to protect

and serve equal Justice to all Creations, including man.

SUPREME REINCARNATION THEORY
Re incarnation is presently available in some religions, and it is more strong in Hinduism. Re

incarnations are according to THE SCIENCE. However the Present Beliefs are not as per Science,
and there are plenty of errors making it NOT the Reincarnation theory. One Major incorrect
concept is that the Creatures avail rebirths, and man would reborn into animals etc., in

accordance with the deeds in life and man should stick to prayers and live good to escape from re
births to receive the Heaven, absorption into God, etc. The religious priests persuade and even

frighten the people reminding they get rebirths as dogs, monkeys, rats, etc. etc.
Since such concepts or speeches of those religious priests are without any scientific basis, people

generally disregard both the religious priests and the Reincarnation Theory.
The Reincarnation Theory is unfortunately misunderstood.

Its applications are so vast and intended for Preservation matters.
The following would prove its glory:
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All people should get equal chances to enjoy life.
If the birthqualities are one, and all people have same jobtastes, wisdom etc., all people will be
able to do only one work, and the social structure of the society would become meaningless,

impracticable, and unpleasant.
If all people get jobtastes, wisdom, etc. in all works at a time;

then also the freewill, thirst for enjoyment, etc. etc. would bring the same situation of
meaningless, impracticable and unpleasant life.

The different forms of enjoyments obtainable by the development in the various branches of
Science, and the different types of life at different lands (Countries) etc, are another type of

requirement /enjoyment. That is, all people should get chances to become king, judge, scientist,
pilot, merchant, laborer, fisherman, mechanic, officer, doctor, peon, farmer etc. The religious
priests who threaten/ frighten the people to give up physical life and enter the spiritual life

defined by them, did/do misunderstand the Glorious Re incarnation Laws, (and the priests can
eat, clothe and live in houses only if there are farmers, weavers, carpenters, masons, etc.. etc.).
The reincarnation theory settles all the above issues perfectly and all men get or avail equal

chances for enjoying or experiencing life.
During rebirths the differences in BirthQualities like Beauty, Color, JobTaste, etc. will be

transformed, and Divine Justice served.
All people should also get equal chances to live

both as Man and Woman.

Every human takes 50 manbirths and 50 womanbirths
and this brings equality in man & woman.

So far as man won’t deliver children (as per the physical Science),
woman claming equal rights in the different fields of society life, are worthless. Fundamentally,

the Claims for Equal Rights are due to ignorance/ negligence of divine laws.
The social duties of man & woman are different, and are explained in the above mentioned Books
of True Theology. Unfortunately the religions failed to explain/ prove how women get equal

rights. The position of woman is factually higher than man.
The number of births are also definite.

There are 100 Births/ReBirths.
Everything in this Universe is in perfect order.

It is established by the Supreme Justice that this Number 100 gets Specific Importance in all
Fields of Life, i.e. in all branches of Science.

[The religious leaders teach (due to ignorance) that re births would stand at infinitive if man do
not embrace the kind of spiritualism taught by them. Those leaders forgot or missed to

understand that they cannot eat, clothe, travel by car, etc. etc. if all people leave their occupations
and embrace the kind of spiritualism as the leaders do].
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And regarding punishments
for disregarding the Supreme Qualities of God,

THE TRUTH, THE DUTIES & VIRTUES, AND THE JUSTICE
which are inevitable for preservation (of the Society life),

the rebirths would facilitate punishments too.

Details are extensively available in Part 3 above in Malayalam language.
In regard to Justice served to the Creatures other than Human beings,

there are specific laws governing them too.
The Creature originates as Fish, and the evolution to Man, etc. are detailed in Part 3 above.

SUPREME JUSTICE IN NOT GIVING REMEMBRANCE OF PRE
BIRTHS?

It is forbidden. Because God loves all Creatures and it is inevitable for Preservation of Life. If
one man or all people get the memories of their past lives, it will bring darkness in Social life.
EXPLANATIONS FOLLOW :
(1) People may try to secure their prebirth properties from the present occupant/ proprietor,
paving way for disputes and murders.
(2) The above property issue may induce a poor man to steal or try to get his old wealth, as the
details are known to him.
(3) People would start searching or advertising to find their past colleagues and partners.
(4) People knowing many of their past births would advertise to find their pastwives/husbands,
mother (s), father (s), children, etc. etc. bringing the whole life into a total collapse and confusion.
(5) The woman/man remembering her/his pastbirth as 'Man/ Woman', and another pastbirth as
'wife/husband' of the 93years old neighbor or 2 years old child of the neighbor /present enemy
would endanger the family life and the society life in various aspects, and viceversa.
(6) The Ego would increase.
(7) The (late) beloved King /Minister reborn with past memories may claim for the Crown; the
common people may like it; another round of disputes on the subject may arise; finally the
Serving Equal Justice  Equal opportunities to all Men/Women thru Reincarnations would find
difficult.
(8) People may spend time in trying to find the rebirth of the (Late) worst King /minister
/officer /religionist to finish him/her before growing up.
(9) The Divine Justice in Punishments vide Reincarnations would lose its Glory.
(10) People will aspire for Maya Powers and avoid the Great Physical Science.
(11) People would spend more and more time for prayers, etc. which will endanger the Purpose
of Creation, BORN IS TO LIVE, AND LIVE HAPPILY WITH GOOD THOUGHTS/ TALKS
/DEEDS. etc... etc...
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(12) People would start counting the number of births passed by them and think unnecessarily
about spiritual matters, and avoid enjoying lif

SUPREME ADVICE TO the fanatics in Religions, POLITICS
& Nationalism

The fanatics in Religions, Politics & Nationalism should read the
following with seriousness :

The Re incarnations are part of the True Theology, and it applies to all people irrespective of
their present religious beliefs. The senseless affections /hatred kept in between religions / nations
/ relatives /friends, etc. would turn out to be the Best Lesson for the Wicked (when they learn &
understand Reincarnation Theory). The harsh language shall please be considered as a knock

from Theology, and not from the Writer.
THE AGGRESSIVE/ SADISTIC BELIEVERS = THE FANATICS IN RELIGION, POLITICS,

NATIONALISM, ETC. SHOULD :
(1) THINK: if today’s religious leaders/activist who provokes his followers to fight against other
religions/ men, re born tomorrow in another religion? Perhaps, in the religion he hates today?
The believers of Reincarnation theory must also believe that Reincarnation occur in all
men/women notwithstanding their religious/ national/ tribal/ ... status, as all people are created
by the one and same God. (All men Breathe the same air, drink the same water, consume the
same food/ medicines................... irrespective of religious, caste, color, national etc.,. differences!)
(2) THINK: if today's religious activist was preaching another religion in his past birth?! Perhaps,
the religion he hated today?
(3) THINK: if yesterday's many scholars today reborn & living in other religion, other countries,
other sex, etc.?! Perhaps, today's activist often uses/quotes those men.
(4) THINK: how irresponsible & sinful those men are when they list yesterday's scholars went
into immorality?!
It is not only a fatal mistake but also a big sin to believe or recognize incorrectly (by the ignorant
men of today) that the great men of yesterday reached immortality while they are in fact reborn
and live among us with their new bodies. God only decide and give immorality in accordance
with the ultimate Science of Justice established by God.
Be informed that the Evolution of the People born in a Creation Cycle would start only after the
Opening of Maya.
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(5) THINK: if today's aggressive nationalist reborn tomorrow in another country! Perhaps in the
country against which he provokes his followers to fight today.
(6) THINK: if today's upper caste activist reborn tomorrow in a lower caste?! Perhaps, in the
caste against which he provokes his followers to fight today.
(7) THINK: if today's RICH man reborn tomorrow in a very POOR family?! Perhaps, in the
midst of a POVERTY GROUP either harassed or could have been comforted/ assisted by him
today.
(8) It is advised by the Writer, in the name of GOD, that the violent religious people should read
the explanations of ReIncarnation Theory, from the Book Manushyanu Daivamakam  Part 3.

Supreme ESTABLISHMENT of CREATION CYCLE

Creation Cycle is part of the Spiritual Science.

Creation Cycle is defined according to the Physical Science as a Period of 10,000 years. The Science

of Duties & Virtues don't have a Definition for Creation Cycle.

Creation Cycle is defined according to the Science of Justice as the Period decided by the Supreme

Justice for the Human Beings to complete the Total Number of (100) Births/ReBirths availing

Equal Justice at the Final Evolution. It is a period of 10,000 years and the calculations detailed in the

4th Book, mentioned in Part 11 of this Web site, is briefed as follows:

Average Conscious Age (in years) 33 years
Average Unconscious Age
(Sleeping, etc.)

11

Average Childhood 5
Average Soul life without Body 1

Total 50 years
The above 50 years x 100 Births = 5000 years constitute Half Creation Cycle.

There is the involvement of other Planets in the Creation Cycle.

A Creation Cycle has 2 Parts,

the First Part operates WITHOUT the Visible Presence of GOD,

and the Second Part WITH the Presence of GOD.

A Creation Cycle is a Period of 10,000 Earthyears.

By the end of the 1st Half of the Creation Cycle, i.e. 500 years, before 5000 years after the Start of Creation,

every branch of Science reaches a Saturation Level. The problems prevailing in all Countries on Earth certifies
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that the OPENING OF MAYA, or THE PRESENCE OF GOD

is a must for continuing Life. Out of the Five kinds of Creatures, namely FISH, PLANT, BIRD, ANIMAL, AND

HUMAN BEINGS, only one THE FISH is the First Creation, and all others are only Evolutions. The Malsya

Avataar (Fish Avataar) stops the First Creation. Only Evolutions of FISH and the other 4 types of Creatures

continue. The Human Beings created & continuing their rebirths in the First Half of the Creation Cycle gets

their Evolutions and Final Evolution, during the Second Half of the Creation Cycle in the Presence of GOD.

The Remains of (History of ) the Past Creation Cycle tell us about Christ, Siva, etc. Those are all Scientific

matters only. The Operations of the Other Planets also matter with SAMHARAM. The Divine Revelations

regarding the Creation Cycle is yet to be completed. Perhaps GOD intend the Scientists in Astronomy do

Research in line with the New Spiritual Approach.

The above mention that Other Planets act on Earth /Creatures should not be used to underscore Astrology as

Divine. Indeed Astrology do contain the Remains of the Science of Astronomy. That is, Astrology contains

Truths too. But it is part of the 4th Major Branch of Science which is forbidden.

A TRUE BELIEVER SHOULD NOT PRACTISE AND/OR WISH FORETELLING.

I had strong Revelation that Planet Mercury is the Heaven described in the various Religions. I advise Scientific

Research with the New Spiritual Approach. The Life in Heaven is a temporary arrangement in the 2nd Part of the

Creation Cycle.

Supreme ESTABLISHMENT of FATE :

(1) Creational Fate & (2) Protective Fate

FATE has no definition in Physical Science.
The Differences in the Birth Qualities as well as the Delight &
Enjoyment Facilities received by different People find no reason.

There are 2 types of Fate.
The (1) Creational Fate, and the.(2) Protective Fate.

The Creational Fate should not become a Factor of Importance
to the Human Beings. Because GOD take care of it mainly in

line with BirthQualities.
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CREATIONAL FATE
The Creational FATE rest with Spiritual Science (Supreme Science of Justice)

FATE is defined according to the Spiritual Science as the Project of Activities set by the Creator
during the First Creation with a fixed life span for all Creatures so as to continue the Evolutions,
all Creatures reaching the Final Evolution with Equal Justice. The Creational Fate is a general
requirement for Beautifying Life on Earth. For e.g. the 600 crores of People with same Beauty

require same Face shape and it will endanger Life. Equal Beauty is served through the many (100)
Births, no difficulties. In short the Creational Fate is mainly connected with the Birth Qualities.
The Creational Fate given above is difficult to understand for the common people. All people

avail GODLY births as per fate and get enlightened to understand it.

PROTECTIVE FATE
Protective FATE is defined according to the Science of Duties & Virtues, as the Application &
Removal of the Powers of Elements on the Creature by GOD, depending upon the Duties &

Virtues of the Creature as well as by the Duties & Virtues of other Creatures acting upon the first
Creature.

In accordance with the Qualities/Powers observed by the Soul & the Qualities /Powers exerted
by others on the Soul, the Life Enjoyments turn up.

This Fate as per the Science of Duties & Virtues is called Protective Fate.
The most important factor is the Give & Take Policy as well as the enjoyment of Complete

Freedom. The Creature receives fruits of happiness /unhappiness in accordance with the Virtues
of the Duties performed (by the Creature).

Though GOD can control or know the activities, GOD allows complete Freedom to the Creature
to decide upon anything /action.

Thus man takes decision. He acts. And he receives the deserving fruits.
To enlighten him the right course of action, there is the Science of the Universe before him, the

Vedas, which shows him the Supreme Glory of GOD
where GOD, the SUPREME JUSTICE becomes a SLAVE

to Truth, Duties & Virtues, and Justice
in order to protect the Universe.

Indeed, we are obliged to live by Truth, Duties & Virtues, and Justice
which are the Supreme Qualities of GOD needed for the existence of the Universe.

When the Creator as well as the Supreme Justice (GOD) give complete freedom to the Creatures
based on the Supreme Qualities, there is a great pity with several human courts and governments
that they make Devilish laws disturbing the Creatures in enjoying the Divine Freedom sanctioned
(supplied) to them by their Creator. Those Judges and Rulers will receive severe punishments for

such very great sin.
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No arguments allowed in the disturbances against Divine Freedom.
The earlier they (the Sins / Devils) repent, the better.

From the above, it is very clear that for the Creature, the Protective Fate is more important than
the Creational Fate.

In regard to the Changes in Creational Fate, MAHAASHAKTHI allow Light Variations to
respect the Protective Fate produced by the Science of Duties & Virtues, as well as the 4th

branch of Science.
As per the Spiritual Science, Creational Fate ranks more;

and as per the Science of Duties & Virtues, the Protective Fate ranks more.
Man need to care the Protective Fate.

The Fruits of Protective Fate (Good and/or Bad) will also be carried to his following (future) one
or many births.

Glory of MAHAASHAKTHI, in the Creation & Protection of the
Universe inclusive of all Creatures

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 in Part 2 of the

Web site 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.

‘
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WOMAN

It is scientifically explained in Part 1of this Web site that GOD avails a human
figures scientifically, and it is Woman, Not Man.

The words 'Woman' & 'Man' are NOT singular.
The Creatures are generally created as TwoinOne. Male + Female = 1 Creature.
The Wisdom, Thoughts, Words, and Deeds make it fully clear that the Male &
Female have no / less differences, the Body structure make them interdependent
that they cannot live, as well as form part of a future generation without joining.
Man becomes perfect only when Woman joins him; and the vice versa. The

creatures with no partner should be understood as a lesson for human beings that
GOD can make creations as such too. Please try to compare it with our own life as

follows: (1) if no partner created, (2) if the 1 creature lives alone, (3) if the 1
creature produces a baby alone, (4) if the 1 creature looks after the baby alone, (5)
if the 1 creature runs a family alone.... That is no father, no mother, no son, no

daughter. One creature produces some babies and those babies grow and produces
more babies and the life prolongs like that. How many people could imagine such a
life.... We know that the Creatures always have to obey whatever Science or Order
established by the Creator. Now think of the Glory of GOD in establishing the

Creatures as Male & Female.

Woman is Greater in Creation as per Vedas (GOD).
GOD established the Supreme Science placing Woman as First/Top, she gives birth
to Man. He begins his life calling the Woman given him Birth as Mother (Mummy,
Mam, Umma, Amma, etc.), receiving Milk /Food and Protection mainly from her.
That is his first approach to Woman is as Mother. Man is obliged to respect all
Women except his Wife as Mother. Man is obliged to believe Woman. To whom
his Mother points out as Father, he is obliged to believe & respect it. When he
grows up he should keep up believing woman. And a woman would lose the

confidence kept on her by man if she lies. She should not lie at any cost. Since a
female baby is another Mother tomorrow, she is not obliged to respect other women

as Mother except her mother.
The Supreme Mother has placed Woman with the Super Task of Caring the Family

and the Future Generations.
She is supposed to do only housewife jobs, teaching children especially below 10
years, training girls, etc : the Society / Nation failed /fails in many social matters
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due to women went for unscientific jobs resulting in inadequate care to children.
The Next...next generations thru Children developed increase of wrongs. At house,

woman is the Chief Protector,
if she fails to protect the family, he cannot fulfil his part of protecting the family,
his job, society, nation, etc. The Children (who later become Men & Women)
brought up by Women & Men who did not know and/or practise the Duties of

Women & Men are the basic failures in the societies (in all countries on earth). The
Course of Decaying developed through many centuries, hence women /men today

cannot be held fully responsible for the same.

Man is Greater in Protection as per Vedas.
Man is obliged to find Food and all matters/materials required for a family thru

Right Jobs.
All Duties Not undertaken by Woman are to be Attended/Done by Man.

Woman & Man are equal in Samharam (Destruction).
All people  Men & Women  should get equal chances to enjoy life. The Supreme
Science of Justice thru reincarnations settles all issues and/or differences perfectly
and all men & women get or avail equal chances for enjoying or experiencing life.

All people get equal chances to live both as Man and Woman :
Every human takes 50 manbirths and 50 womanbirths and this brings equality in

man & woman.
So far as man won’t deliver children (as per the physical Science), woman claming
equal rights in the different fields of society life, are worthless. Fundamentally, the
Claims for Equal Rights are due to ignorance/ negligence of divine laws. The social
duties of man & woman are different. Unfortunately the religions also failed to
explain/ prove how women get equal rights. The Political Parties of today, the

Religions, the Cultural Centres, etc. as well as the WomanForums claiming Equal
Rights as that of Man, can only blink at the above facts with their mouths wide
open ! The position of woman is factually higher than man as explained before.

The number of births are also definite. There are 100 Births/ReBirths.
Everything in this Universe is in perfect order. It is established by the Supreme
Justice that this Number 100 gets Supreme Importance in all Fields of Life, i.e. in
all branches of Science. It is evident then that Women need not worry over the

atrocities in onebirth. So far as the Women Organizations, etc. cannot afford Equal
Beauty, Equal Wisdom, Equal Job Taste, Equal Hobby Taste, Equal Living
Conditions, Equal Health, Equal Age, Equally Qualified Husbands, Equally

Qualified Children, etc. etc., they better stop their activities and learn VEDAS,
dissolve the Womenforums, go home, care their parentschildrenhusband, care
food/kitchen, do gardening, look after cow & ox, surrender to GOD, and pray for
the well being of all creatures in the world as Woman is placed by GOD as the
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Mother. Don't you believe in GOD ?
[Some religious leaders teach that rebirths would stand at infinitive if man do not
embrace the kind of spiritualism taught by them. Those leaders forgot or missed to
understand that they cannot eat, clothe, travel by car, etc. etc. if all people leave

their occupations and embrace the kind of spiritualism as the leaders do].

The Supreme Mother acts through Members of the Family in the following Order,
placing Woman on the Top :

Mother1, Wife2, Daughter3, Father 4, Husband5, Son6.
The Supreme Mother does the Creation, Preservation, and Destruction (for

Protection), and the ranks 1, 2, and 3 are reserved for the Supreme Mother, and it is
partially distributed to Woman in a family. A woman ranks 1 when she performs
the duties of a mother, the same woman ranks 2 when she performs the duties of a

wife, and ranks 3 when she performs the duties of a daughter.
(Briefing to save space, energy/power, time, etc., With love/ParamaSivan /26

March 2008 ).

Beauty Contests :
Since it is well understandable that Beauty is a Birth Quality supplied by

MAHAASHAKTHI detailed in the Supreme Science of Justice, people should not
conduct Beauty Contests. It is totally Nonsense.

Differences between Human beings & other Creatures with regard to Sex ::
The Supreme Meaningfulness of the Creation of the Universe will be realized by

Human Beings only when he understands the Science hidden in each and
everything of the Universe. It would become possible only if the Human beings
lead a systematic life. He would need ethics, moral science, virtues ... to form a
systematic life. The systematic life gets better named as family life. A man should
limit his sexual needs with one lady, his wife. And a woman should limit her sexual
needs with one man, her husband. Death, Divorce, Re‐marriage, etc. are to be
considered as extra‐ordinary cases. Now look at other Creatures which are also

created & protected by GOD. No father‐mother‐brother‐sister‐son‐daughter ..etc.
relations exist in the matter of sex. Mostly it is a free sex system. Not only that.
We will see that sexual assault / rapes also take place in other creatures. It

appears : No police. No courts. No jail. No punishments. A close study will confirm
that GOD allow such free sex system in other Creatures..

Then a question would arises why GOD keep dual systems, why not man be
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allowed free sex system. The answer was given in the above paragraph. The
special wisdom to use the scientific laws within the Universe and to enjoy life with
the so vast number of entertainments are allowed to Human Beings. To enjoy the
scientific facilities and to protect the Universe, the free sex system should be

strictly banned. Will man prefer to become animals to enjoy free sex ? Sex is Not
the Ultimatum. What will you say when you are weak & old ? How many of the
readers would prefer to become goat, cow, ox, cat, dog, lioness, lion, tiger, pig,

elephant, etc. in order to enjoy free sex system ? It was explained in Part 1 of the
Web site about the Pet Animals/Birds which sound MA and HAA have special

relations with Human beings. Beware also that the Hen, Cock, Duck, Goat (Sheep)
and Buffalo are the re‐births of people who committed sexual assaults / sins. In
their re‐births they are allowed to enjoy free sex, but tortured by human beings,
etc. They may have to take many such births. They are generally not awarded past

‐memories, but awarded rarely as part of blessing and/or punishing. Further
human beings need to kill them because they may be your close relatives who can
reborn in human bodies only if killed and eaten. Revelations on the above are yet

to complete. More details will be added later, if GOD wills
In Chapter 8 of Part 3, Brahmanandam, it is explained that all human beings avail
the Status of Enjoying all Pleasures including Sex continuously. Hence people shall

wait to reach the Supreme Status of Pleasures.
During their Life on Earth, People should respect one another in sexual matters.

Basically Male and Female should first respect their Sexual Organs and the
Supreme Creation‐matters established by GOD through those involve in Sex,

Human beings enjoy top pleasure and GOD does Creation. People should realize
the Excellence of Family life.

They are obliged to respect the Sex with Wife/Husband Only System and confine
to One Wife /One Husband System.
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SEXUAL RESPECT

Man and Woman begin their life naming (calling) the Woman who gave them Birth
as MOTHER. That is his/her first approach to Woman is as Mother. Man is thus
obliged to respect all Women except his Wife as Mother. Since a female baby is

another Mother tomorrow, she is not obliged to respect other women as Mother.
People should respect one another in sexual matters.

Sexual Assault

MAHAASHAKTHI (GOD) has established the Supreme Science with the 2nd
Vedam, the Science of Duties & Virtues

before the Creation of the Universe, to Supremely Protect the
Creation/Creatures/Universe.

The Science of Duties & Virtues explain the Primary Duties of a Man and a
Woman,

Code of Conduct between members of a family, society/nation,
the Perfect Political Science, Economic System,

Science of Justice, etc.

Most /all of the Sexual Assaults are due to the Lifestyles neglecting and/or not
knowing Duties & Virtues.

In Part 8 of the Web site, many topics are detailed with examples, which will
enable a scholar or judge to understand a problem in accordance with Duties &

Virtues, and find divine/scientific solutions. All problems fundamentally involve 3
facts : (1) the direct participants, (2) the society, (3) GOD or VEDAS. Hence the

Punishments for sexual assaults are also to be of 3 types.
There are many types of sexual assaults / crime. Very brief /basic facts are only

mentioned herein.

Type A : Related with Education
(1) Sexual Relation between a male & a female who do not know what they are

doing due to lack of sexual education is a crime; and the parents and the
government who do not take initiative in the right sexual education are the culprits.

(Other Creatures who are exempted as they are not supplied with scientific
wisdom).

(2) Sexual Relation between a male & a female when one of them do not have
sexual education and the partner exploits it. The partner as well as the parents of the

ignorant participant + the government are the culprits. (3) etc.
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Type B : Related with Requirement;
Type C : Related with Circumstances; Type D : Related with Revenge; Type E :

Related with Sins, etc.
The Writer avoids explanations. It is explained in Part 8 of this Web site how to

verify and/or to find divine/scientific solution to any problem. The seriousness of
the subject will be understood after the Opening of Maya.

Sexual Assault ‐ Punishment from the Assaulted

It is the Creational Excellence of GOD that Every Creature is basically living for
itself. Hence Man/Woman have the right to do anything for his/her pleasure

provided he/she accepts that others also should have such rights. Such situations
necessitate a Code of Conduct which will lead all to Learning Vedas.

Assaulting / Raping is an action WITHOUT the permission of the
Person/Participant.

Generally Man rapes Woman. It is not like stealing a property/wealth. It is
assaulting the body of another Creature.

That Action may even give birth to a Baby. Hence it is too serious. The Society /
The Government / The Court should first seek the Punishment wished by the

Assaulted. Further, they are obliged to accept the Verdict of the Assaulted except in
extraordinary cases.

If the Assaulted is weak physically, mentally, educationally, etc. her/his parents,
close relatives, teachers, etc. may assist her /him or act as representative. Their

involvement should not make the substance lose.
The Assaulted shall prefer (1) Beating the Assaulter who is tied (by the

government) to coconut tree, etc. in a public place during day time, in the
presence of the parents, close relatives, general public, panchayat members/king,

etc.; and/or
(2) Financial compensation up to Half of his properties; and/or
(3) Marriage with the assaulter + Half of his properties; and/or

(3) Any other punishment which would give her/him satisfaction as to become or
try to become normal as before.
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But if she prefers the assaulter be killed, the government should strictly arrange
counseling through a psychologist/psychiatrist to soothe her. And if she persists

still, the assaulter should be publicly tied up, and she or her representative only be
allowed to kill him. The government should not do it. Because Man is not allowed
to kill another Man without sufficient reasons. So far as the Woman is not killed by
the assaulter, he should not be killed by the government. If kills, the sin will fall

upon the king/the approving official.
(The above shall be noted for the punishments against drugs/narcotics. They

should not be sentenced to death. The government officials should exhibit their
duty bound excellence in stopping the production of drugs. When a drug is

produced and reaches the public road, the government officials as well as the king
deserve punishment. They should become capable enough to stop the production

of drugs/narcotics before the completion of production).
When the Assaulted is killed, the society/king should better prefer Capital

punishment to the Assaulter (s). Further if the Assault is made to a Man by a lady,
she should not be punished (because the penis will not stand aright as well as the

semen will not go out without he become sexually interested/liking).
Homogeneous sexual assaults shall be punished with the advices of psychologist
and/or psychiatrist in line with the explanations in Part 3 OMKARA Science of

Justice. More details will be added later, if GOD wills.

Sexual Assault ‐ Punishment from Government

A Government should normally approve the Judgement by the Assaulted and/or
her/his Parents, etc. and note to verify the style of living of the assaulted if she/he

is understood to be leading a life not respecting the glory in sex matters.
However, a government should not be haste in capital punishment.

Sexual Relations /Assault in other Creatures

There are people who do sexual harassing to Creatures. Other Creatures do
Assaults in between. Their life is like that. If human beings also assault them
sexually, it is bad. So far as the society / king does not know the desire of the
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other creature in regard to the punishment/blessing, let the matter to be disposed
by GOD, the Supreme Justice. But people do not enjoy the right to expose private

affairs into public affairs. Details will be added later, if GOD wills.

Sexual Assault – Abortions

In regard to Abortions: GOD gives the complete freedom/authority to the
Girl/Woman to decide whether to abort or deliver. Many religions err the topic.

The Government/Society should learn the values of Sex, impart the right
education in sexual matters through the Divine/Scientific Educational System

detailed in Part 4. We are living in a society where most or many of the
Governments, Religious Heads, Officers of High Ranks, Known Wise Men &

Women, etc are trying to protect the Ministers, Priests, Rich, etc who do assaults !
In regard to the death of the embryo during abortion, leave it to Medical Science
/GOD. The Embryo will be considered as a Baby only if delivered in usual course.
The mental agony will/may pull the girl /woman any how through out her life. The
details of Protective Fate & Creational Fate given in Part 2 of the Web site may be
read for understanding the whys. The Lack of Right Education makes Nonsense

often. More details will be added later, if GOD wills.

Sexual Assault ‐ Punishment from GOD

The Moral Science is established by GOD such that it is as simple even for little
children to be aware of and GOD give memory power mostly at all times. People

and the Government should beware that Justice do not end with Human
Governments and Human Courts. The Supreme Court is run by the Supreme Justice,
GOD. And GOD take care that the Right Punishment is given. The human beings
punish an assaulter or not, he/she will get the (balance of the) punishment/reward

from GOD.
Please see in Chapter 1 above how the assaulters become goat, hen, cock, etc. and
continue assault, punished and killed and eaten. Depending upon the nature and

number of assaults, the Supreme Justice awards Severe Punishments. The
difficulties to contain the Divine Punishments are shortliving due to the Opening
of Maya. The Details of Divine Punishments for various Sins are available in a

separate page linked to Part 4 of the web site.
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Prostitution

A wife and her husband alone enjoy the authority to involve in sexual intercourse.
It is evilly to sell or enjoy sexual intercourse with people other than wife/husband.

Sexual Immorality is Not fit For Family Life.
The Set up of Family, Society, State, Country depend basically upon the Sexual

Morality in Human beings.
The difference in Sexual Morality between Human beings and other Creatures,
make man fit to run family life, and conduct scientific researches, and find the

abundant enjoyments
and happy facilities supplied by scientific research.

The people preferring Free Sex, like other Creatures, are Not Fit to live in the
Society because

their presence would collapse the Family Life, and Society Life. Such Sexually
Immoral People shall live in

Forests without any facilities offered by Scientific Development.
They should not be allowed even to carry a match box.

After the Opening of Maya, all Sexual Abuses including Prostitution will end once
for all.

The following details are related with matters only up to Opening of Maya. They
can be ignored.

Perhaps, modifications required too. The latest revelations in the subject are under
preparation in Malayalam language. They may be incorporated later, if GOD wills.

With love, Badsha, 11.11.2008.

The governments, judiciary, police, etc. in all countries on earth disturb many
people in the society who involve in sexual enjoyments; they defame them publicly,
but hide or try to hide the names of ministers, superior officers (also of the police
department), vips, etc. GOD has Blessed Woman with the Supermost Beauty and

Man/Woman finds the Supermost pleasure in his sexual relationship with
Woman/Man. If Free Sex is allowed like in animals, Family Life will collapse, and
the Fall of Virtues will gradually endanger the Life on Earth. The increase of Free

Sex is happening now, and the reason is Fall /Failure of Keeping Virtues.
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Who is a Prostitute ?
Those who sell Sexual Pleasures are named Prostitutes today, it is incorrect; all
people involving in Immoral Sexual Relations are Prostitutes (women as well as
men). How many people are Morally Right ? Each person including the writer

should introspect self how far he/she is right /clean by thoughts, words and deeds ?
Perhaps all people on earth might be Prostitutes. (When I repented for my many

bad thoughts and some minor (sexual) bad deeds, the Supreme Mother soothed me
and revealed to me that they were due to the Wrong Activities of the Special

Personality 'Vishaanu' detailed in Parts 1 & 5). Are a few or many ladies selling
Sexual Pleasures responsible for the Sexual Immoralities in the Society /Nation ?

Why not a few or many ladies selling Sexual Pleasures be considered as
suppressing the increase of sexual assaults ? Such questions direct us to

scientifically verify/scrutinize the topic.

Who are the Sexual Culprits in the Society today ?
Sexual enjoyments are Private Matters between a Male & a Female and each

couple should enjoy it privately only.
The people who are allowing as well as showing/exposing private (sexual) affairs
into public affairs are the Real Sexual Culprits; and a long listing of personalities
like King, Ministers, Judges, Public Servants etc who allow the Various Artists like
Cine Actors, Dancers, ..... Producers, Directors, .......Advertisers, Industrialists,
Commercial people, People associating in the manufacture and sale of Liquors &

Drugs, People working/associating in News papers, Magazines, Booklets,
Television, Video, Computer, Internet, Pictures, Idols /Statues, etc etc. are the
Worst Culprits. Because of their bringing private affairs into public affairs, the
general public including little children are misguided, losing moralities. Hence all

those people doing and allowing private affairs into public affairs are to be
immediately restricted, and their fields of operations cleaned according to the

Science of Duties & Virtues.

Because of those people in the long list (including most/many Kings, Ministers,
Judges, Priests, the Rich, etc.), Sexual Vulgarities have penetrated into every field
of life today, and different kinds of Sexual Assaults and Ragging increase in the

society /state /nation day by day. Those allowing and/or exposing private
life/affairs into public affairs enjoy the evilly happiness and later express sorrows

when same evils trouble them or their dears.

Nearly 90% people living on earth are considered to be believing in Religions,
Religious Priests/Leaders and ReligiousGods !

When the Divine Sex is abused by the majority everywhere, it means those 90% of
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religious believers including their priests abuse sex mostly ! They do not recognize
themselves as the Worst Sexual Culprits, but consider a few people selling &

buying Sexual Pleasures under Privacy as Culprits. The worst religious leaders and
their followers are hasting to punish those few prostitutes who perhaps/partly saves
the present society by suppressing the increase of sexual assaults created by those
religious cracks. A person believing in religion swears to the religion and/or to the

religiousgod that he will live only as per the religious commands. The
constitutions in all countries differ in between and differ from the religions too. It
necessitates people to live by different constitutions at one time which is not at all

possible without cheating self, religions, religious gods, and the various
constitutions. That is, a public servant including the Minister or King as well as all
the people cannot be considered as religious or believing in some god when they

accept the constitution of a / any country. The religious priests and leaders
including the Popes do not feel ashamed for carrying the religious, political, social
and sexual wastes; but they are all very strict to go behind the political cracks who

find a few people as prostitutes..... The many religious evils /priests who do
themselves and allow their followers to swear in the name of religious Gods to take

charge of public offices like Minister, and government servants, to act as per
certain Constitutions in the country do cheat Self, Society /nation, and GOD. They
are more interested in cheating GOD, defying/curtailing Divine Freedom given to
the Creatures by their Creator, and placing ladders to heaven by beatifications

whereas they accrue severe sin/punishment for interfering into matters decided by
GOD. O GOD, please enlighten those Real Culprits who mislead the society /

nation.

Why the religious leaders, priests, political rulers, etc are severely
criticized/scolded in the above paragraph ?

Because (1) SEX is Divine, and it is the Topmost pleasure established for
Creatures, and GOD does Creation when Creatures enjoy the Topmost pleasure

without knowing the Creational Aspect during the Moments of Sexual Pleasure; (2)
the Divine Sexual System should not be let abused by people knowingly and

unknowingly ; (3) the ignorant may sell or buy sexual pleasures ; but it is the duty
of every individual in the society to keep Sex Clean in all respects to respect the
Supreme Science as detailed in Chapter 1 above by way of living according to the
Science of Duties & Virtues and imparting Right Knowledge to the Ignorant and
providing them with good/better/best life facilities available in the society instead
of seeking ways to punish the poor who buy or sell sexual pleasures. As was

detailed above, the Real Sexual Culprits should first restrict themselves from the
various sexual vulgarities they expose publicly....... Mind, the Differences between
Human beings & other Creatures with regard to Sex were established for the human
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beings to realize the Supreme Meaningfulness of the Creation of the Universe; and
to provide them with the Supreme Pleasures later.

The Supreme Mother will not take it easy if the Divine Sex is abused.
Mind, that even me, the appointed ParamaSivan trembles with fear before the
Supreme Mother = MahaaDevi = MahaaDevan = the Supreme Father = the

Supreme Boss = Brahmam = MAHAASHAKTHI.

The responsibilities for Cleaning the Universe are more for those awarded with
extra wisdom and extra facilities.

O, my dear children awarded with extra wisdom, and extra facilities, please rise up,
be Supermost Vigilant in Keeping Sex matters Clean everywhere..

Mind, the Vishaanu (Narayanan) and many other Special Personalities are
undergoing punishments now;

and all people will experience the Opening of Maya soon.... The Supreme Science
of Justice providing all people with

50 MaleBirths, and 50 FemaleBirths are to be rightly understood. The Supreme
Mother has established Dignity of Woman superior to Man and has awarded
Woman with more Beauty, the PleasureTreasure, and as the Mother of Man.

The severe punishment style in religions are nonsense, unscientific, and against the
Divine Free Will awarded to Creatures by their Creator. And it is a fact that the

religious punishments could do almost nothing, and the religious leaders live in the
Dirt and/or enjoy the Dirt. The Supreme Mother wants her children awarded with

Extra Wisdom and Extra Facilities to express/provide Fraternal Love to the
Children with Less Wisdom and Less Facilities by way of distributing the Extra

Wisdom and Extra Facilities /Wealth.
As from the Opening of Maya of the Present Supreme Creation Cycle, the Supreme

Mother = the Supreme Father =
the Supreme Boss will punish all those Real Sexual Culprits, and punish even those

use vulgar words too, direct thru ParamaSivan,
the Supermost Obedient Servant cum Samhara Devan.

From Parts 1 & 3, one can understand that GOD has established the Supreme
Science and the Supreme Universe by a Supreme Laugh and that Supreme Laugh is

continuing through and within the Atoms (in the Supreme Universe).
The Supreme Laugh does not need even a moment to award terrible sickness,
poverty, etc to the complete or part of a state/ country / world. But settles

everything with Supreme Science thru Supreme Love.
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Does a Government have any Divine/Scientific Right to punish prostitute (s) ?
A Government is obliged to punish the Real Culprits. As such, from the content of
the paragraph briefed above, the government is obliged to punish so many people
including themselves. All countries on earth are ruled evilly, hence they are all to
be punished. A government is further obliged to verify the Moralities in Religions.
The Stories of Devathaas like Vishaanu (Naaraayanan) and his Avatar Krishnan,
Muslim Marriages, Christian /Western Free Sex, and the like have been spreading
Sexual Vulgarities too, and the governments were supposed to examine, discuss,
and eliminate the Evils from the society disguised as Good. The Vishaanu and

Krishnan are Special Personalities who later developed as Evils wishing to do Sex
with all People on Earth when they avail Beautiful WomenBirths.

None of the present Governments on Earth enjoy the Authority to punish People
misusing Sex. Hence let us examine whether assuming morally good Governments
enjoy the Right to punish the Prostitutes. Instead of Protecting Sexual Privacy
among the Public, the Governments are unfortunately behind a few who enjoy

and/or sell & buy sexual pleasures, but caring Sexual Privacy.
A Government enjoys the right to punish people including the so called prostitutes
only if they trouble other people as per the Science of Duties & Virtues. In the
matter of Prostitution, so far as the Participants are pleased with sexual relations,
and they do not make public sexual shows, a government has only less to act

against them. A manprostitute who goes to a womanprostitute should be punished
by the government only if his dears want it. However, a government enjoys the
right to seize half the portion of GOD's wealth kept by him in advance without

waiting his death as a punishment provided the governmental officials are morally
right and implement divine rule in the country. AND the Government should not
allow the Citizens to cheat others with falsepersonalities. Hence the Record of
Male & Female Prostitutes should be displayed in Public Places like Panchayath,

Inn, etc until they repent and return to Moral Life.

The prostitution matters can be further explained as follows : All problems
fundamentally involve 3 facts :

(1) the direct participants/individuals, (2) the society (govt./king), (3) GOD or
MahaaVedam (Supreme Science).

With regard to (1), the direct participants have (generally) no complaints. The
government who receive their tax money (at present) also are obliged to protect

them in general life; and should not overact in the private affairs of the people. At
the same time, it is the obligation of the government to protect the morality and do

justice to suffering people. The above paragraph settles it.
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With regard to (2), the Governmental part to involve in Punishing Prostitution
matters generally, for keeping up the Morality of the Society; this Divine / Ethical

work can be undertaken only if the Government is Morally Good.
That is, we need to check first whether the government is morally good. Checking a

Government is to be done in 2 ways :
(a) Checking the Code of Conduct = the Laws in the Country and the execution of

the same.
(b) Checking the Morality of the Rulers whether they follow the above Code of

Conduct = the Laws in the Country.

In regard to (a) Checking the Code of Conduct, = the Laws in the Country and the
execution of the same, the details in Part 8 of this Web site alone will prove that
most of the systems/governments on Earth are below average and crossed the Date
of Expiry many years / decades / centuries before. For e.g. 1) A government / ruler

which should protect the morality of the society should not allow the public
production, distribution, and consumption of alcohol. But most of the state

governments in India collect high revenue & allow the public spreading of the evil,
which demoralize the public tending them to do sins.

2) The government is unable to execute the laws enacted by them. The abolition of
Dowry was made as Law in India, 2 or more times and the Ministries and the

Courts become the prostitutes of their laws.
3) The UNO fails to enact Moral matters at many times due to the muscle power of

1 or a few countries.
The UNO is to be restructured as TPO, True Peoples Organization.

4) The UNO is unable to stop a member country when it declares/does War with
other countries. Etc. Etc.

Since the /many governmental failures are not a sudden development and the
present system of sins (might have been) evolved through many centuries, the

present rulers with a few years of service cannot/should not be held responsible for
the whole errors. At the same time, History = His Story = the Story of Most of the
Present People who have been living in all these centuries with different bodies (as

per Reincarnations), hence partially responsible for the present mostly/fully
decayed system. And the present governmental people totally responsible for the

matters or systems born recently.

The Checking and/or Research of the Code of Conduct will reach to the 'Laws of
the Land' created by the Creator of the Land, demanding the Elimination of all

human (imperfect) constitutions and establishing the Single Divine Constitution for
all countries on earth.
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In regard to (b), Checking the Morality of the Rulers whether they follow the above
Code of Conduct, = the Laws in the Country, the common people read in the

dailies that most of them are competing in Sins. Perhaps the Girls / Women/Men
participating in Prostitution rank in moralities much more than the Rulers in the
Countries.Many girls/women entered into Prostitution due to Poverty, Cheats,
Traps, etc. by People with Religious / Political Ties had/have been news in the

Media several times.
Though the officials in most of the Government departments participate in Sins,
they all trap the Policemen more as the responsible. The Ministers even escape by

suspending some policemen. Thus the King/ Ministers, etc. made/make the
respectful police / security men lose respect in the society. Indeed there are Sins in
Police Department too like in every department, perhaps a little more due to their
daily mingling with Evilly Rulers and Evilly people. The Code of Conduct is

applicable to all Governmental Offices/Officers.

Assuming the Government is morally Good in regard to the Code of Conduct
(which can be possible only by reinstating the Supreme Science /MahaaVedam as
the Constitution of all Countries) and its execution as well as the Rulers pure, let us

evaluate the Crime of the Participants in Prostitution.

Ladies first :
The reasons for prostitution should be evaluated first.

(1) If the girls/women participated in the affair chose the path due to the
governmental failures in protecting them, for e.g. poverty, the governmental

officers and ministers including the judges are to be punished severely. Such guys
are unfit for their posts.

(2) If the girls/women participated in the affair chose the path or forced to do it due
to cheats / force by any person (s), the cheats should be immediately found out, and

severely punished. Their properties confiscated and punishments given in
accordance with the desire of the girls as was explained before.

(3) If the girls/women participated in the affair chose the path due to sexual over
thirst, greed of money, etc., it should be considered as her selection of a style of
living. Since it is affecting the morality of the Society, she should be publicly

named as a Prostitute. Such ladies should register their identity as Prostitutes and
compulsorily given counseling as well as Medical treatments at their / public costs.
She should keep the record of Persons visiting her, and such record should be
produced to the government if asked for (which will have to be returned to her).
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She should not be troubled by unnecessarily calling such records. She should not be
allowed to keep male staff even for security. Her one more relatives who do

prostitution and female associates/servants who also do prostitution alone should be
allowed to stay with her. She should not be allowed to run business in prostitution,

hence women other than prostitutes and (her & other) children should not be
allowed to stay with her. She should not allow her male/female relatives to visit her

except for prostitution. Prostitutes should not be allowed to make any kind of
advertising. They should not be allowed to stand in the public streets and expose
body as they do in the red streets, etc. At the same time, no attempts should be

made to defame them. In regard to the anxieties of Family Women, it is baseless to
worry if they are living good and please all the members of the family with love.
Please learn the Supreme Science of Justice explained in Part 4 of the Web site,
learn the Creational & Protective Fate. Further understand that a prostitute may be

superior to family ladies in many respects (not in all respects).

With regard to Male persons, if they approach Prostitutes by paying money, they
should not be punished. He should register his name and address, Time of arrival,
and Time of Departure as he does in a Tourist Home with signature in the Book
maintained by the Prostitute. No payment matters should be mentioned in such

book. He should not be allowed to travel with a Prostitute outside her house unless
he publicly marries her.

If a Male cheats a Female for sexual exploitation or take part in such traps
knowingly, it is a crime. A man can easily understand whether the woman he

approaches join him willingly or not. He is obliged to help her escape if she is in a
trap.

The MAHAAVEDAM (Supreme Science) do not allow Kings & Ministers as well
as Public Servants to go to Prostitutes. They may quit their Public Designations
publicly before going to Prostitutes. If any person including the King wishes to

marry more, they shall immediately quit the Position of Public Servants and marry
then provided the woman he married before and to be married are satisfied with the

same, and his personal details not concealed to them.

With regard to (3), MAHAAVEDAM (Supreme Science), the explanations of (1)
& (2) given above are according to MahaaVedam. 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;
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AWARDED TO THE CREATURE BY THE CREATOR NEVER
DISTURBED. If the freedom is disturbed, the Protective Fate described in
Part 2 of the Web site will lose its Glory and Man will be compelled to

become a Slave. It is not Divine. Like GOD, man should prefer to become a
Slave of Truth, Duties & Virtues, and Justice.

MahaaShakthi needed to establish Virtues before Duty (Creation). Because if
Virtues are not established, the Creation will neither become meaningful nor
protective. The Universe created must exist at all times to make the Creation

meaningful. To protect the Creation, Virtues are to be established first. As detailed
in Parts 1, 3 & 4, MAHAASHAKTHI became a Slave to Truth, Duties & Virtues,
and Justice to create and protect the Universe. Hence, we human beings, should
understand the Glory as well as Sacrifice undertaken by MahaaShakthi in the

matter of creating & protecting the Universe.
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BEAUTY

It is detailed in Chapter 3.2 & 3.3 of Part 3 about Quality.

Beauty is created by GOD's Quality + Power of /in the Elements.
The Supreme Universe has been Created & Protected Beautifully.
Sathyam Shivam Sundaram : Sathyam (GOD) creates/has created

Shivam (Jagath/Universe) with Sundaram (Beauty).
The Beauty is spread in everything and everywhere of the Universe in

the form of Qualities & Properties of the Elements /Creatures.
It is a so vast topic. Herein below, Beauty in /of Physical Body of
Human Beings and/or Used Facilities is only discussed with.

OM : The Science of Supreme Justice serves Equal Beauty to all
Human Beings.

GOD is the Supreme Justice, and people are awarded with differences in Beauty. It
should be discussed first.

Beauty is a BirthQuality. Beauty, Colour, Health, Height, Weight, Age, Jobtaste,
Hobbytaste, Wisdom, etc are the Birth Qualities.

GOD becomes the Supreme Justice only when GOD serves Equal Justice to All
Creatures including Human beings. GOD has established a unique & indefinitely

broad 'Supreme Science of Justice' to protect and serve equal Justice to all
Creatures. This Science is also in physical terms, and the Scientific proofs & details
are available in Part 4. All people should get equal chances to enjoy life. If the birth
qualities are one, and all people have same Jobtaste, Wisdom, all people will be
able to do only one work, and the social structure of the society would become

meaningless, impracticable, and unpleasant. If all people get jobtastes, wisdom, etc.
in all works at a time; then also the freewill, thirst for enjoyment, etc. etc. would
bring the same situation of meaningless, impracticable and unpleasant life. The
different forms of enjoyments obtainable by the development in the various
branches of Physical Science, and the different types of life at different lands
(Countries) etc, are another type of requirement /enjoyment. That is, all people
should get chances to become king, judge, scientist, pilot, merchant, laborer,

fisherman, mechanic, officer, doctor, peon, farmer etc.

Now consider : Why GOD, the Supreme Justice made those differences in birth
qualities ?
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The following example would prove that even if the political system (+ judiciary)
or man obtain the capability to equalize the birth qualities, it is of no use to him,
and it will endanger his living and he would start crying to GOD to take back such

power, and wish to acquire the birth qualities from GOD (Nature).
For e.g. Let us try to equalize the Beauty in Human beings.

(1) If equal beauty to be provided to all people, all people should be created similar,
face shape, height, weight, body shape, color, sound, health, occupation, language,
hobby, lifespan, etc. should then be the same! (2) Think, if we arbitrate for the
same & equal body growth for all people matching with time! (3) Think, if we
stand for no diseases, and if at all diseases come, to come at definite time & at

definite age! (4) Think, If people want their bodies fully resemble notwithstanding
the all or some people eat or not eat; drink or not. (5) Think, If the hobbies of all
people become the same! (6) Think, If the job interest of all people become the
same & do only one job! (7) Think, if all people die at same age! That is, one

should not die before that definite age, even if hanged, poisoned, or even when torn
into pieces by vehicle accident! (8) Think, if we arbitrate that all people should die

only in the same style, with same experiences!

Only a few examples are given above. Consider the present population on earth
approx..650 crores of people with same face shape!

And if all people should be equal in all respects, there should not be manwoman
gender difference,

all people should be either men or women! If we further try to equalize all the
creatures other than human beings, the purpose of Creation will fall into

humiliation.

Though it was found necessary to have differences in BirthQualities, the Divine
Justice Served to equalize those differences are not mentioned yet. GOD Blesses

All Creatures including all Human Beings with (Equal !) Beauty through 99+1=100
Births.

It is detailed in the Supreme Science of Justice, in Part 4 of this Web site. To save
space, ...etc., repetition is avoided.
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OM : Wealth Law places Conditions in the Use of Beautifying
Materials

The Wealth Law is that fundamentally all Wealth belong to GOD and it is intended
for the well being of All Creatures.

The Wealth Law Highly Serious & is available in a separate page, referred here
due to the relation with the Beautifying Materials.

The Supreme Mother will be happy only when All Her Human Children live with
Best facilities.

GOD allows the application of Scientific laws to produce /use Beatifying Materials
such as Very Expensive Clothes, Ornaments, Perfumery, BeautyMedicines,
Artistic Furniture, Super Paints, etc as per the Science of Duties & Virtues.

The Science of Duties & Virtues direct to the 4 Divine Divisions of Job/Matters
explained in Part 7 of the Web site,

in order to evaluate the Public /General Standards of Living Facilities. GOD, the
Supreme Mother wants all Children to have same kind of living facilities. [GOD

take care of other Creatures as can be understood in the Supreme Science of Justice
(Omkara Science of Justice)]. The Rulers in the State /Country must ensure that all
Human Children avail same kind of basic livingfacilities. The Basic Facilities

would mean the Necessities and Requirements; not the facilities under Hobby. For
example, a telephone and a mobile phone can be considered as Necessity &
Requirement for a 5 or 10member family of today living in a town, hence the

government should ensure such a facility to that family; a government should not
go for supplying mobile phones to each member as it would make them all lazy.

The people earned money in accordance with the Science of Duties & Virtues alone
enjoy the right to have Super Mobile Phones.

Does the Mother in your Family like most of her children in financial difficulties,
with less living facilities,

and one or two children enjoying lifefacilities with No/Less care for his/her
Brothers & Sisters ?

How can GOD, the Supreme Mother be happy when most of Her Human Children
live with less facilities ?

The Supreme Mother is the Supreme Father too, and the Grieving Supreme Mother
may become disappointed/angry with those Children with less care to Suffering

Brothers & Sisters.
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Although the Supreme Mother settles the Inequalities in Living Facilities thru the
Omkara Science of Justice,

the Supreme Mother prefers the Rulers (King/Ministers) to represent GOD in the
form of Supreme Science (MahaaVedam) and carry out Divine Rule so that we

see/experience All People living Happily in the Universe.
A rich man/woman should consider self for some time as his/her (handicapped)

houseservant earning (very less) salary,
finding it (very) difficult to meet the fundamental requirements of the family

namely Food, Clothes, and House (Shelter) ;
how will you (the houseservant) consider your Employer (Master) spending large

amounts of money for Beautifying materials like Very Expensive Clothes,
Ornaments, Perfumery, BeautyMedicines, Artistic Furniture, Super Paints, etc .?

Beautifying and/or Useless Materials, etc

It was detailed in 4.1 above that Beauty is a BirthQuality and GOD Blesses All
Human beings with Equal Beauty thru 100 births.

The following questions matter now : (1) Should people go behind Artificial
Beautifying ? Is it not Unfair ?

(2) Does the Creator of the Supreme Science (GOD) allow Beautifying Materials as
part of utilizing Scientific laws ?

Answer for (1) & (2) : GOD allows the application of Scientific laws to produce
/use Beatifying Materials such as Very Expensive Clothes, Ornaments, Perfumery,
Artistic Furniture, Super Paints, etc as per the Science of Duties & Virtues, that is,

when all people enjoy the basic facilities. That is, the Beautifying materials
may/can be used by those interested in such things as part of (4) Hobby, provided

they fulfil their duties related with (1) Cleanliness ; (2) Necessity ; and (3)
Requirement.

Question & Answer are part of the 'Science of Justice', a branch of the 3rd Vedam,
the Spiritual Science (Aathmeeya Shastram). The Answer given above for the

Questions (1) & (2) is not enough. The people, especially the Rulers need to verify
the Materials brought into the Public by Merchants / Industries, etc. to ensure the
Good & Bad Qualities as part of Protecting People/Society. That is, the Duties of a

Ruler/Government require him to verify the Materials as per 1st Vedam, the
Physical Science.
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There is No need for any Consumer Courts, and people (health/energy/money/time
etc) should not be troubled.

An industrialist /merchant should convince the Government /People about the
Quality of materials.

No material is useless, but a material advertised as best for something but not best
for that something is termed here as 'Useless'.

For example : Many Hair Oils, Perfumery, Medicines for Bald Head, Memory
Medicines, Various Tooth Pastes /Soaps, etc etc.

Beautifying and/or Useless Materials mock at the Science of
Duties & Virtues (GOD)

From Parts 1, 3, 4, etc People understand how Supremely GOD has established the
Supreme Science for the Creation & Protection of the Universe. The Supreme
Science represents GOD and deserve Worship, but GOD the Creator of the

Supreme Science develop our worship also to be fully scientific and worship only
GOD. But, the human beings must respect the Supreme Science.

Instead of respecting , how will it be if people mock at the Supreme Science
(MahaaVedam).

The advertisements of different materials manufactured in various parts of the
state/country/earth mock at the Supreme Science.

The Common people generally do not know the rights & wrongs. The wise &
popular become part of those sins. The rulers : mum.

For example : (1) Most of the Tooth Pastes say 'human beings can laugh well only
by using such tooth pastes'. They declare that human beings cannot live without

using tooth pastes, or particular brand of tooth pastes.... Doctors too certify them !
Those human beings should have cleaned the teeth of their pets (Dogs, Cats, Cow,

Ox,...) too with those ToothPastes !
O Naughty, what about all other Creatures ? The Majority or Most people Use

Tooth Pastes today.
Are human beings completely saved from dental problems ? Like all other

Creatures, please be informed that Human Beings need no tooth pastes. At the same
time, Brushing without Tooth paste is scientific. When man would become

Vegetarian as from the Opening of Maya, as detailed in Part 1, Brushing would
even become unnecessary. Wash your face & mouth with Water. Enough. Further,

there are simple scientific methods to meet the differential requirements.
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(2) Most /many of the Materials make Unscientific /Evilly advertisements like the
above.

All industrialists / merchants /rulers are advised to check according to
MahaaVedam, their advertisements as well as products.

The earlier, the better as you don't know whether you are alive in the next moment
/ day.

Rulers (King/Minister/ Religious Leaders, etc.) mock at the
Science of Duties & Virtues

How can a Ruler /Government keep Mum when the Supreme Supreme Science is
being mocked instead of respecting.

In addition to the content of Chapter 4.4 above,. the rulers are mocking to the
extreme !

For example : (1) Liquor. If Liquor Consumption is not Good, should the
Government or Justice allow Liquor Consumption ?

(2) Insurance. Can people believing in GOD, and Justice allow/do Insurance ? The
Evilly religionists too keep mum !?

(3) Swearing in the Name of GOD. Those who state that they belong to certain
religion cannot swear in according to other laws like the Constitutions in countries.
By doing so, they and their religious leaders, etc. are cheating GOD, People, and
themselves. The Religious Priests/Leaders preach that People should become only
Slaves of GOD and follow the Laws of GOD thru Religious Books, but they who
positioned themselves or thru the ignorant Public can be found in all countries on
Earth, working for their Political and other Masters, etc. avoiding their Real Master

(GOD). Their Political Slavery are compensated by Political /Ministerial
sanctioning of religious /private requirements and/or Governmental approval of

Human Supergods and Littlegods, etc.
A few religious priests are busy with glorifying/beatifying a certain human beings,
by placing ladders to Heaven, etc. They ignore the basic lesson : NOT to intervene

into matters decided by GOD.
(4) Misuse of Sex : Explained above. (5). Sexy Advertisements How could the
Religionists, Women Forums, wise men..., & Rulers join /allow / fail to ban even
the worst Sexy Advertisements spread everywhere on earth. The responsible avail

Severe Punishments.
(6). Age, Health, Professions, Teacher /Guru : The Rulers / Governments in the

different countries on Earth are doing a very big sin by Fixing Age for Retirement
from Jobs, nullifying the Free Will awarded to the Creatures by the Creator. The

Rulers/Ministers enjoy job /services after 80 or 90 years while civil servants, judges,
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etc become unhealthy at 55, 58 , 60 etc. Shame not upon the Judges, etc. because
they are not Judges. A blessed Ruler who lives by the Science of Duties & Virtues
is to run Judiciary. The people known as learned don't have any authority to talk
about GOD or People like M.K.Gandhi blessed by GOD, as they keep mum when
Govt imposes SaltTax, House Tax, Service Tax, etc. It is explained in Chapter

3.18 of Part 3 that a person be placed as a Teacher / Guru only after his 50 years. In
India, etc Teacher retires at 55 or 58 !

Sex..Liquor..Drugs.. in : Celebrations /Public Streets /Worship
Centres/ TV /Internet /Newspapers/Magazines /Posters

How could the Religionists, Political Organizations & Rulers join /allow / fail to
ban the Sale of Sex..., Liquor...., Drugs... spread everywhere on earth through :
Celebrations /Public Streets /WorshipCentres/ TV /Internet
/Newspapers/Magazines /Posters.
(Briefing to save space, energy, time, etc ....., For details, please see Parts 1, 7 & 9
of the Web site. With love/Badsha )

This part of the Web site is still under Construction. With love, ParamaSivan / 03
May 2008.

(E.g. Girls/Ladies/Women are exposing their Body more and more day by day.
Very bad situation. Topics like Proper Clothing will be added later.)
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WEALTH

The Supreme Mother of the Universe has been creating and protecting
the Supreme Universe : Active Sentence

The Supreme Universe has been Created and protected by the Supreme
Mother (of the Universe) : Passive Sentence

The Supreme Universe is protected by the Supreme Mother because
the Supreme Universe is created by the Supreme Mother.

The Supreme Universe is protected by the Supreme Mother because
the Supreme Universe is the Wealth of the Supreme Mother.

Wealth by Creation

What are the Contents of the Supreme Universe ?
The Earth with its contents, Moon, Sun, Stars, and the Sky. (The other Planets &

their Moons are mentioned in Part 1 & 5).
The Physical Part of the Earth with its Contents including You alone are within

your reach.
The LAND, Sea, rivers, hills, mountains, ..., the various Elements, Compounds, and

Mixtures in the Soil (including Iron, Gold, etc.),
and the Creatures (Human beings, animals, birds, plants, fish), plus the ' Inner‐

Earth Not within our reach' are the Contents of Earth.

The Contents of Earth are Created by the Supreme Mother; hence belong to the
Supreme Mother.
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Wealth by Protection : Properties of Elements (Gold, Silver,
Copper) / Ruby, Diamond, etc.

The Contents of Earth are Protected through the Supreme Science (by the Supreme
Mother).

The Human beings alone are awarded with the rights/powers to act upon the
Properties/Powers of Elements. He is awarded with the PhysicalScientific Laws of
the Elements termed by him as inventions of laws & corresponding technological

applications ; resulting in the production of new facilities in food, clothes, buildings,
transport, communication, hobbies, etc. New jobs have been formed as well. The

Human claim/share for Advanced Life facilities make him responsible for the Good
& Bad effects of the facilities. Creation is for Preservation/Protection. Born is to
Live, and the Born are Living. Live Happily. Enjoy Life. The Supreme Mother
(GOD) has taken care that the Universe has everything to live happily. Man to

work/research, find the scientific laws within the Elements, work out the
applications, bring out new facilities, and enjoy life more and more. Same is

happening.

Man can be said as living for Happiness. One's Love & Affection to : Parents,
Brothers & Sisters, LifePartner, Children, GrandChildren, GrandParents,

Relatives, Friends, GOD, LifeFacilities, etc are factors of Happiness. Happiness
can be said as Wealth too. The Happiness is Varying from Man to Man. (Woman
too). Many find more happiness in Food (tastes); Many in Clothes; Many in Land,
Many in Buildings; Many in various LifeFacilities like Vehicles, Furniture, TV,
Ornaments, Computer, etc ; Many in Arts, Many in Sports; Many in Liquors....;
Many in Gold/Money; Many in Tours; Many in Sex; Many in Beauty and/or
Beautifying Materials; Many in Fame; Many in Jobs; Many in Research; etc.

Although Happiness vary, the fundamental requirements remain always the same :
Food, Clothes & House (Shelter)..

Hence one has to acquire the fundamental requirements by way of work. He is
awarded with Job and Hobby tastes too.

Keeping up Virtues in Duties/Work is up to his awarded Free Will. To acquire the
fundamental requirements is one's obligation as it is the base for his aim [particular
factor (s) of his happiness]. One's base or fundamental requirements 'food, clothes
& house' rest with Earth. The Earth (the solid form of GOD) supplies everything. In
other words, people have no rights for wishing (More) Happiness without fulfilling
/acquiring the fundamental requirements. One can do every duty with Happiness,
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which may even change his aim / particular happiness to another, care not to be
lazy, and be with Virtues always.

The above paragraph details One's Obligation to work for Achieving the Factors (s)
of Happiness (Wealth),

primarily fulfilling the Fundamental Requirements. It was stated in Chapter 1.1
above that the Contents of Earth are Created by the Supreme Mother; hence belong
to the Supreme Mother. Since Man contributes Work, he deserves claim/share for
Wealth and/or Advanced Life facilities. Since he worked with the Health/Power
supplied by GOD upon the contents of earth (which was created by GOD), by
knowingly or unknowingly with the Scientific laws immersed in the materials

/elements; GOD also deserves Share of his earnings /wealth. It means the Wealth
acquired by One is to be divided into 2, one share for him and the other for GOD.
GOD is very generous, allows man to avail 50%; and deposits 80% of GOD's share

= 40% of the total income, with Man;
and wants the balance 20% of GOD's share to be spent for Children below 11 (up
to 10 years). [The 10Headed GOD has 20 Hands, and the 20% is to ensure that the

children up to 10 years be fully in GOD's claim/share].
Man has to meet the family expenses, and the factors of his aim/happiness out of

his share 50% of the total wealth,
keeping in mind that his partner enjoys always a claim of 50% of his share, but it is
not to be accounted as he & she spends jointly for the family; except a 50% of the

income he keeps apart for the other/special factors of his happiness.

The Properties of Elements (Gold, Silver, Copper) / Ruby, Diamond, etc will be
rightly understood and they will be maintained as the Medium of Wealth, next to
Land. The Supreme Mother allowed Human beings to involve in the separation of
those Elements /Compounds, enabling them deserve a Share of those Medium of
Wealth too. The paper currency easily eaten by white ants, and printed by Black
methods will be ended.. The Supreme Mother established Grass everywhere as the

Food for Cattle, hence they will have to be protected /looked after as per the
Science of Justice established for them; the 'Medium of Wealth' terms don't bind

them.

[ This portion in brackets may be skipped. Man's first perfect work is Cultivation as
can be found in history, and the main work in modern age is also Cultivation. The
Farmer is feeding all the people in the country with the 3rd fundamental necessity
of man, the FOOD. (1 Air, 2 Water, 3 Food/Soil). The King, the Minister, the
Priests, the Industrialists, the Police, the Engineers, the Doctors ..... everybody run
behind the farmer for food. They all rank below the farmer. If the farmers, weavers,
masons, carpenters etc go behind religious cracks who call other people to forget
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physical matters and join in spiritual matters alone, there will be no food, etc., and
human life will be endangered. The religious cracks are kindly advised to learn

Parts 4 of this Web site wherein it is mentioned how Birth Qualities are maintained
by GOD, and Equal Justice served to all People in regard to Birth Qualities. They
may wonder to know how all people including themselves (and other creatures too)
get equal chances to enjoy life, doing different jobs  farmers, carpenters, clerks,

policemen, minister, king, judge, pilot, preacher, sweeper, etc.  through
Reincarnations.

The VIRTUES in Duties/Job would decide the Need for any Job in anywhere in the
society /earth as well as the Status of a Job in the 4 Divine/Scientific Divisions of

Job. A job/duty related directly or indirectly with Earth alone are placed as
Necessity.

For example :Farmer, Labourer, Carpenter, Mason, Engineer, Doctor, Mechanic,
Pilot, etc. A job/duty developed as a requirement but lessrelated with Earth are
placed as Requirement. For example : Ruler/Administration/Judiciary, etc

Hobby is not a job, it is very lessrelated with Earth, but it can be considered as a
Job when Hobby is made to provide pleasures to other people provided the Virtues

are maintained. ]

The Supreme Mother allows the Contents of Earth to be partly‐developed by
human beings, enabling them deserve a Share of / from GOD's Wealth, to make
their life meaningful and joyous with Free Will.

Wealth by Destruction

The Soul avails the Body of a Baby during Birth, Lives with the Body, and Leaves
the Body too during Death ; confirming that the Supreme Universe including Your
Body & Everybody's Body are the Wealth of the Supreme Mother. The Supreme
Mother supplies the Soul with another Body ; he/she avails the Birth Qualities as
per the Holiness earned in past births and in accordance with the Supreme Science
of Justice detailed in Part 4 of the web site.

Your thinking that a certain Wealth belongs somebody will be understood as not
belonging to him when he dies. And the Wealth you say as Yours will be

understood by others that it was not belonging to you when you die. When the I or
You or They cannot carry even their body during/after Death, all People should be

very Scientific/Divine towards accumulation/ disposal/ usage of Wealth.
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The Supreme Mother revealed thru Cryst that 'It is tougher for a rich man to get
into Heaven than a Camel walking thru the Hole of a smallneedle'.

People should verify the following stages in their Life. The Supreme Mother
awards Body to the Soul as the First Wealth. The Supreme Mother spends 20% of
the Supreme Mother's Share, upon the Children up to 10 years. The Children

consider their Parents, Guardians, Coborn, Relatives, Cattle, etc as their Wealth
and express their Love & Affection to those Wealth. The Children up to 10 years
shall learn the basic lessons of Virtues from Mother, Father, Coborn, Relatives,
Neighbours, primary/local teachers, etc. A primary/local teacher shall conduct

classes for a maximum of 3 to 5 hours a day, at his house or any house.

After 10 years the Boy shall be sent to Gurukulam at a distant land near river or in
forests to continue Learning with the support of Wealth accrued by him at

Gurukulam / Educational Centre. He earns Wealth by participating with other
students in Cultivation, Cooking, Cleaning, etc. After 10 years the Girl shall

continue Learning at her House, with the support of Wealth accrued by her. She
earns Wealth by Helping her Mother in Cooking, Cleaning, Gardening, Looking

after Old & Cattle, etc. The Children learn more about the Universe. They learn the
Meaning /Purpose of Life : 'Born is to Live. Live Happily and Righteously.' The
Learning is to complete by 15 years. They learn that All Wealth belong to GOD,
and that they should earn Wealth to fulfil their Part in the Universe. He should
work for his teacher (s) for a total of 3 months after completion of learning. The

teacher shall better receive such payments. The Children reaching Home shall work
for the Parents 3 years minimum. The Children reaches approximately or more than
18 years then. The Youth Status. The Lesson regarding the Final Evolution from
Human beings to Brahmanandam is too simple. The Boys to begin/continue

earning Wealth with the knowledge obtained from Gurukulam, supported by the
Supreme Mother's Blessing. A partner may/to join at or after 18 years. The Partners
to share their RomanceWealth by 100% in between; and not to dream others in the

matter of Romance/Sex. The Selection/Marriage should not be like 'Buying
Husband' with Money/Dowry in India, etc and 'Buying Wife' with Money in Gulf

Countries, etc. The Marriage Ceremonial matters are available above.
The Supreme Mother had spent 20% of the Supreme Mother's Share in the New
Couple during their Childhood, and the Supreme Mother wants it back, to be spent

for the babies/children born to the New Couple. A baby is normally with no
memory of life until 5 years and the child has very less memories of the life until
10 years due to the Divine Connection that the Reincarnations should be perfect in
all respects. Although parents are awarded with an Authority upon Children, no
parents should claim that they spent wealth for the (their) children. The love and
affection they received from their parents may or may not be transferred to their
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children is another divine establishment. Even if the New couple leave their
Children, beware Supreme Mother take care of ! At the same time, the couple

/parents /guardians not expressing love and affection to the (their) children attract
Divine punishments when the Parents reborn availing less /no love from parents,
etc. The human mothers also can be seen telling calculations/rights 'she carried the

baby 10 months with difficulties', 'brought the children up', etc.
Do you know that 'You love Others for You' ? Everybody gets Love, Affection and

Pleasure in return for the Love, Affection and Pleasure they gave to others.
If you love others not to get return from them, and as part of your understanding of
obligation, duty, etc you aim at Holiness from GOD direct or indirect. The One
who does Social Services may tell that he/she does not expect Holiness too,

but it is a fact that he/she avails certain pleasure from doing such social services,
and that GOD had already Blessed his/her Mind to find pleasure in social services;

and GOD pays for the earned Holiness in the present/future births.
The Supreme Mother's establishment of the Calculations for Love & Affection in
Human beings should not be misunderstood. The Calculations are part of the
Supreme Love. You and Your Children are EQUALLY the Supreme Mother's
Children. The Supreme Mother has to protect the Supreme Universe with the

Supreme Science of Justice, and it would need the Deletion of Existence of One's
Present Body at the time set by the Supreme Mother. One would usually wish his
close relative including the partner to be awarded with death when the relative is
terribly ill and unable to go to toilet for weeks/months/years. At the same time, a
relative's sudden death would make one feel/tell that GOD did some injustice. The
Supreme Mother pardons the ignorant / ignorance, but has to act according to the

Supreme Science of Justice.

You are basically a Soul, a Baby of the Supreme Mother, and awarded with body at
the decision of the Supreme Mother. You pass through the different stages &

reach Brahmanandam, which is the Supreme Wealth where you find the Supreme
Pleasures. All other Wealth including Your Body, Your Partner, Parents, Children,

Land, Gold, etc are Temporary, and NOT your Wealth ;
At the same time, beware, you obtain the Supreme Wealth, only if /after you love
and enjoy the various Wealth including Your Body, Partner, Parents, Children,
Society, Cattle, Life facilities etc awarded before, as per the Supreme Science of

Duties & Virtues.

All People are awarded with various Temporary Wealth and finally the Everlasting
Supreme Wealth (Brahmanandam).
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WEALTH LAW
The Wealth Law is that fundamentally all Wealth belong to GOD and it is intended

for the well being of All Creatures.

The Wealth Law is to be applied in all matters mentioned in Chapters 1.1 & 1.2,
'Wealth by Creation' & 'Wealth by Protection'.

As per the Wealth Law, a major share of the (huge) wealth accumulated by one
(rich) man goes to the Public Fund after his or his wife's death; his children or his
parents, etc would get only a minor share; even portions of his wealth can be
transferred to his wife and children during his life only as per the Science of

Duties & Virtues. Land property should not be transferred to Women. The Son (s)
do have more right on the properties if they also contributed wealth as per the

Science of Duties & Virtues. But the son (s) not earned wealth should be awarded
Wealth from his Father's Wealth or from Public Fund, sufficient to meet his

Necessity & Requirement only. A man enjoys rights to distribute his Wealth to his
relatives and to the Public to meet their Necessities & Requirements; Not to

Hobbies. Daughters be awarded with Necessary Ornaments and other gifts, not
land. His wife enjoys Equal rights of his Wealth until her/his Death.

Does the Mother in your Family like most of her children in financial difficulties
with less living facilities, and one or two children enjoying life‐facilities with

No/Less care for his/her Brothers & Sisters ? The Supreme Mother will be happy
only when All Her Human Children live very happily with best facilities.

The scientific figures in Chapter 1.2 state that the Major portion of Man's Wealth
belong to GOD.

Those earn more as per the Science of Duties & Justice, using GOD's deposit of
80% share, deserve the Use of more facilities in their life. All people should return
GOD's deposit by way of doing good to the public and to the poor. Indeed they
earn more Holiness from GOD, for the best /better / good use of his received
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(awarded) birth qualities from GOD. The son of a rich man is to continue the best
use of his received birth qualities, keeping in mind that he should return GOD's
deposit. GOD's share (deposit) should be seized fully or partly by the provincial
king / the Panchayath upon requirement. One who misuses his income are
misusing GOD's deposit too. It applies to all including the Rulers, officers,

labourers, etc etc and they acquire sin / divine punishments as per the Supreme
Science of Justice. GOD's share (deposit) should be seized fully or partly by the
provincial king / the Panchayath upon requirement. The Wealth Law teaches
people of the Virtues, and they limit the Growth of Capitalism / Monopoly

themselves; and a Society of Equals (in the matter of Wealth) develop by and by.
Local Industries/Manufacture would increase to meet the requirements of the
people locally (including food resources like paddy). The Cooperation between
people will increase and Unscientific Offices will be shut down. The selfishness

decreases by and by. The Love & Affection between/to Parents / Partner/ Children
/ Relatives / Neighbors / General Public / Other Creatures increase gradually,
effecting a Happy Social Life. The Value of Wealth will be rightly understood.

The Wealth Law is not a Tax; but a Divine Seizure of GOD's Wealth temporarily
under the custody of Citizen.

The Wealth Law would develop the Rich into Spiritually Rich and lose Physical
Wealth, the dissolution of large industries necessitate local production of

materials, etc. ; deletion of the different brands, and
the Deletion of Taxes & Cut in Advertisements would reduce the Price of Materials

to Less than 1 / 10th, that is a 1 kg Soap Powder sold for 20 Rupees will be
available for less than 2 Rupees. PRICE VARIATIONS WON'T DEVELOP SO OFTEN.

The huge Public Fund should not be misused by the King/Government. It is to be
used for the Public Benefit /Services.

The present TAXES are to be fully withdrawn :
No Land Tax / No House Tax / No Sales Tax / No Service Tax / No Tax for Tax, No

Customs Duty. TAXING IS NOT DIVINE. Do not trouble the Public with Unnecessary
Accounting and Do not Create Paper‐work jobs. The Wealth Law would settle all

Public Requirements. No Pension for Public Servants, No Patent Laws, No
Restrictions for Copying (No Copy Rights), etc. etc.
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GOD has revealed the Wealth‐Law described above thru the young Cryst many
many centuries before.

My dear children, a Cryst, who cries always to the Superlative for All Creatures on
Earth is made like that. Believe Him who tells only Truths by practising what he
said /says to you. Those who did /do not act according to GOD's words revealed
thru Cryst are Not Deserved to consider themselves as Human beings. Please

understand that GOD is Scientific, and Not Religious. Details of Cryst are available
in Parts 1, 3 & 4 in Malayalam. All People Breathe Air, Drink Water, Eat Food,
Enjoy and/or Suffer same kind of Happiness and/or Sorrow, etc irrespective of

their Religious/Caste differences. The Universe including Creatures are Created &
Protected by One GOD. Let People save much not, save a little as gold, silver, etc
and distribute extra wealth to the poor. The earlier, the better as you don't know

whether you are alive in the next moment / day.

Wealth Law Applications : Creation

The LAND, Sea, rivers, hills, mountains, forests, ..., the various Elements,
Compounds, and Mixtures in the Soil (including Iron, Gold, etc.), and the Creatures
(Human beings, animals, birds, plants, fish), plus the ' InnerEarth Not within our

reach' are the Contents of Earth in Plain /Natural form. Since human beings
generally do not apply the Scientific laws within the Properties of Elements upon
those Contents of Earth, they can be treated as fully belonging to GOD. That is,

they cannot be treated as the property of Individuals.

All Creatures do have their share, and they enjoy such share. A certain land
occupied by a person should not be treated as owned by him. Say, it is made into
his custody. It is a fact that many creatures including thousands of ants live in 1
acre of land, and the Gaseous form of GOD, the Oxygen is freely entering into all

lands at own discretion and a person cannot enter into the land without the
permission of Oxygen, that is without using/breathing Oxygen.

GOD allows people including a King/Ruler to become the Custodians of land as per
the terms & conditions in Chapter 2 above.

At the same time, the Rivers, Sea, Mountains, Forests, etc should not be made
into the Custody of People / Ruler.
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The extra land / wealth kept by individuals and the rulers are to be set free
immediately to settle many crucial problems/differences in between individuals
and/or nations. The Ruler should seize the extra land kept by a person 3 years
after his or his wife's death whichever is later. The children shall be distributed

with a certain land as per the Science of Duties & Virtues.

Wealth Law Applications : Protection

GOD allows the Contents of Earth to be partly‐developed by human beings making
use of the Scientific Laws/Properties of Elements, enabling them deserve a Share
of / from GOD's Wealth, to make their life meaningful and joyous with Free Will,
as detailed in Chapter 1.2 above. Generally, all other Creatures do not share the

facilities made by human beings.

The Free Will awarded to Human beings, if used as per the Science of Duties &
Virtues, would bring utmost Pleasures on Earth.

The Evil/ Minus Qualities detailed in Chapter 3.3 of Part 3 of the Web site would
act with One's Free Will. The Evil/Minus Qualities range from 14.29% to 19.44%
only, difference 5.15%. At the lowest 14.29% the Life is Most Beautiful. At the
highest 19.44%, the life is still (Most) Beautiful to many, but crucial problems

trouble the society in general (as seen on earth today).

The 4 Divine Divisions of Job detailed in Part 4, namely (1) Cleanliness ; (2)
Necessity ; (3) Requirement ; (4) Hobby apply to Everybody's Style of Living. The
Rulers and/or People Blessed with Spiritual Wisdom were supposed to conduct
Research in Spiritual Science and the Science of Duties & Virtues to get revealed
the Wealth Law and to implement it. The Supreme Mother taught thru Cryst 'the
Wealth Law' but the People including the Religious Leaders/Priests etc cared not
or could not. The Communists who claim not believing in GOD also went for
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spending large amounts of money, energy, time etc for making memorials
/statues, garlanding, etc. etc. which are to be termed as a new (unscientific) type

of worship punishable by GOD.
The Opening of Maya (The Sounding of the Supreme Laugh 'OM' ) would shake All

People on Earth, Self‐Obligation to follow the Science of Duties & Virtues will
develop in everybody on earth, and the Supreme Wealth Law will get

implemented.

A general perspective of matters as per the Science of Duties & Virtues are as
follows :

The wages of all labourers in a country including the Public Servants should be
same. Facilities like Transport and Housing are different matters and to be done as
per the Science of Duties & Virtues. The Educational Systems should be totally
changed : Boys to stay in the Gurukulam (Schools/Colleges), work/earn for

educational expenses by cultivation, etc. Girls to stay at home and learn from
Mother and Women. No Entrance Examinations ! Medical Hospitals should not be
branded as Medical Colleges to build up Doctors. A doctor or anybody enjoys the
divine freedom to teach youngsters or those interested, with the lessons known to
him to build up Doctors, etc from the Public for the Public. Doctors to do extra
duties to earn holiness from GOD and not to collect extra amounts from patients
and those not prepared to render such services Not to be qualified as Doctors and
Not allowed to do the services of a Doctor. No Courts, No Political Parties, No
Parliament, No Employment Exchanges, No PSC offices, No Banks, No Insurance
Offices, No Lotteries, Etc Etc. People are to generate Wealth mostly from Soil; not
thru paper‐works. O Children working in those offices, please don't get upset.

Those offices did not create you, and you are tried by GOD during & after death !
The above are not jokes ‐ they will all be implemented soon after the Opening of

Maya.
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In the above paragraph, the formation and existence of many jobs and related
offices are found NOT according to the Science of Duties & Virtues. It means that

Human beings misused the 'Wealth by Protection'.
As was explained in Chapter 1.2 above, GOD owns the Major Share of one's

'Wealth by Protection' as he worked with the Health/Power supplied by GOD upon
the contents of earth (which was created by GOD), by knowingly or unknowingly

with the Scientific laws merged in the materials/elements.

GOD allows people including a King/Ruler to use GOD's Share of Wealth in the
'Wealth by Protection' only as per the terms & conditions in Chapter 2 above. The

misuse of GOD's 'Wealth by Protection' should be immediately stopped, and
GOD's wealth to be added in the Public Fund, and spent /distributed for all people
in the society / state / country / countries. The Ruler should seize the extra wealth

kept by a person 3 years after his or his wife's death whichever is later. The
children shall be distributed with a certain wealth as per the Science of Duties &

Virtues, described in Chapter 2 above.

The Divine Socialism detailed above was partly revealed to M.K. Gandhi, and it is
part of the Real Panchayat Raj.
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Wealth Law Applications : Destruction

Samharam or Protective Destruction explained in Parts 1 & 3, will gradually
withdraw the Physical Facilities made with the

WorkParticipation of Human beings, namely Internet, A/C, Mobile Phones, TV,
Tape Recorder, Aero planes, motor cars ....etc.

A big reason for the many (majority!) poor people could not enjoy those physical
facilities from/by Science (GOD)

is /was that the Rich people kept extra (unwanted !) wealth. Before those facilities
withdrawn (gradually), the Rich people get an opportunity to relinquish the Extra

wealth kept by them so that the very poor (poor) living around them get
opportunities to avail /enjoy those facilities. Beware in mind that your such action
should not give you any feeling that you are doing some sacrifice or helping the
poor or others; but with the Good understanding of rectifying /remedying your

mistake /sin.
The Supreme Mother will be happy only when All Her (Human) Children live very

happily with Best life facilities.
A seizure of GOD's Wealth from the family of a deceased should not be vaguely

discussed with the will of the deceased,
as people are generally ignorant in such matters, and the King is to act according
to the Science of Duties & Virtues which will develop/ induce people to do good

when they are all alive.

The Supreme Science of Justice handled by GOD protects Justice if / when human
beings fail to protect the Divine Wealth law.
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WEALTH & BEAUTY

The Supreme Universe has been Created & Protected Beautifully.
The Beauty is spread in everything and everywhere of the Supreme Universe in
the form of Qualities & Properties of the Elements /Creatures. Wealth & Beauty
are well connected. It was detailed in Part 4 that the Physical Beauty is a Birth‐
Quality and GOD Blesses All Human beings with Equal Beauty thru 100 births.

While the 'Wealth by Creation' awards Natural Beauty, the 'Wealth by Protection'
awards and/or adds Artificial Beauty. It is a vast topic, hence done in a separate
page titled 'Woman is Superior to Man'. Please Click Here to open the page.
When all people enjoy same kind of basic facilities, the Beautifying materials

may/can be used by those interested in such things as part of (4) Hobby, provided
they fulfil their duties related with (1) Cleanliness ; (2) Necessity ; and (3)

Requirement.

WEALTH & HEALTH

"How are you" related with Health is generally the first cordial remark on meeting
a (friendly) person.

Health is Wealth.
One who is considered as the richest on earth in terms of money, by many, may be

the poorest if he is in bed for several years.
Health is Power supplied by the Supreme Power. All people can enjoy Life only if

they are supplied with the Power to enjoy.
One who becomes the Poorest in Bad Qualities is the Richest in Good Qualities.

That is, Spiritual Health supersedes Physical Health.
May GOD Bless All People on Earth with Truth, Duties & Virtues, and Justice to

become Equally Richest.

The Rulers / Governments in the different countries on Earth are doing a very big
sin by Fixing Age for Retirement from Jobs, nullifying the Free Will awarded to the
Creatures by the Creator. The Rulers/Ministers enjoy job /services after 80 or 90
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years while civil servants, judges, etc become unhealthy at 55, 58 , 60 etc. Shame
not upon the Judges, etc. because they are not Judges. A blessed Ruler who lives
by the Science of Duties & Virtues is to run Judiciary. The people known as learned
don't have any authority to talk about GOD or People like M.K.Gandhi blessed by
GOD when they keep mum when Govt imposes Salt‐Tax, House Tax, Service Tax,
etc. It is explained in Chapter 3.18 of Part 3 that a person be placed as a Teacher /

Guru only after his 50 years.
In India, etc Teacher retires at 55 or 58 !

The Contents of Earth are Created by the Supreme Mother; hence belong to the
Supreme Mother. The Supreme Mother allows the Contents of Earth to be partly‐
developed by human beings thru the application of Scientific laws merged in the
materials/elements, enabling them deserve a Share of / from GOD's Wealth, to

make their life meaningful and joyous with Free Will.
The Supreme Mother will be happy only when All Her Human Children live very

happily with Best life facilities.
The Supreme Science of Justice handled by GOD protects Justice if / when human

beings fail to protect the Divine Wealth law.
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F A R M E R : First Job at all times

The content of this page was done many years before. Perhaps, modifications
needed in line with the Supreme / Super Revelations in the recent time. It looks to
me that the necessary modifications can be easily done by others. Oh GOD, please
pardon me for the errors in the above statement. GOD knows/decides whether
modifications needed and who should do such modifications. If GOD wills me to

make modifications, if any, I will do it later at the Right time decided by GOD. With
love, Badsha / 05 March 2008.

GOD has placed Farmer the First among Equal Jobs.
It should be well understood all jobs have Equal importance in the Creation and

Preservation of Life.
However, GOD has established one Profession, the Profession fully attaching Man

to the Soil (Land) where he stands, sits and lays down, SUPERIOR TO ALL
PROFESSIONS, AND IT IS FARMER.

(Man is made up of Soil  all the chemical components present in Soil are present in
the Human body too.)

The Farmer is feeding all the people in the country with the 3rd fundamental
requirement of man, the FOOD. (1 Air, 2 Water, 3 Food/Soil). The King, the
Minister, the Priests, the Industrialists, the Police, the Engineers, the Doctors .....
everybody run behind the farmer for food. They all rank below the farmer. It is

wrong if the preachers of religions, known religious scholars, theologists, etc. who
incorrectly talk about their supremacy over all other factions of people, calling
other peoples to forget physical matters and join in spiritual matters alone. Those
spokesmen/Preachers of Religions mostly consider themselves as Superior to

all/many other factions of people .. further they consider farmers, weavers, masons,
carpenters, etc. as unwise people living like animals, not understanding the

meaning of life as understood by them. (Animals like Cow/Bull are many times
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greater than Man, in general, are not known to those preachers). They say "Think of
God, donate to the preachers of God and to the poor, do prayers (alone)." Such
religious cracks should understand that Wisdom and attachment to GOD, etc. are
BirthQualities, and are detailed in Part 4 of Web site. If the farmers, weavers, etc.
go behind religious cracks, there will be no food, etc., and human life will be

endangered.
Perhaps the religious cracks may be the No.1's who give up and abuse Religion
and/or GOD and rush for food even by brutally killing innocent creatures.

The religious cracks are kindly advised to learn the Supreme Science of Justice
(Omkara Science of Justice) detailed in Part 4, and linked in most pages of this

Web site wherein it is mentioned how Birth Qualities are maintained by GOD, and
Equal Justice served to all People in regard to Birth Qualities. They may wonder to
know how all people including themselves (and other creatures too) get equal

chances to enjoy life, doing different jobs  farmers, carpenters, clerks, policemen,
minister, king, judge, pilot, preacher, sweeper, etc.  through Reincarnations. The

RaajaGuru attains the high rank of FARMER thru preservation of Cows.

The VIRTUES in Duties/Job would decide the Need for any Job in anywhere in the
society /earth as well as the Status of a Job in the 4 Divine/Scientific Divisions of

Job.

The 4 Divine Divisions of Job can be contracted & briefed in another form related
with Earth : A job/duty related directly or indirectly with Earth alone are placed as
Necessity. For example : Farmer, Labourer, Carpenter, Mason, Engineer, Doctor,

Mechanic, Pilot, etc.

A job/duty developed as a requirement but less‐related with Earth are placed as
Requirement.

For example : Ruler/Administration/Judiciary, etc
Hobby is not a job, it is very less‐related with Earth, but it can be considered as a
Job when Hobby is made to provide pleasures to other people provided the

Virtues are maintained.



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1210

Man can be said as living for Happiness. The Happiness is Varying from Man to
Man. (Woman too). Many find more happiness in Food (tastes), Many in Clothes,
Many in Buildings, Many in Arts, Many in Sports, Many in Liquors...., Many in
Gold/Money, Many in Tours, Many in Sex, Many in Fame, Many in GOD, etc.

Although Happiness vary, the fundamental requirements remain always the same :
Food, Clothes & House (Shelter).

Hence one has to acquire the fundamental requirements by way of work. He is
awarded with Job and Hobby tastes too.

Keeping up Virtues in Duties/Work is up to his using the awarded Free Will. He
needs to work to acquire the fundamental requirements is his obligation as it is

the base for his aim, that is the particular factor (s) of his happiness.
The base is earth. Work on Earth. The Earth (the solid form of GOD) supplies

everything. In other words, people have no rights for wishing (More) Happiness
without fulfilling /acquiring the fundamental requirements. And One can do every

duty with Happiness;
it may even change his aim / particular happiness to another aim, care not to be

lazy, and be with Virtues always.

The Supreme Mother of the Universe has Blessed FARMER with Complete
Happiness & Complete Freedom
The Farmer can enjoy with all Creatures in /on the Soil. He avails Complete
Freedom. He does not need permission from any masters except GOD to avail
leave, etc. etc. More details will be added later, if GOD wills.

The Government must always take care that Farmers are respected First.
The inauguration of social affairs are to be done by Farmer, not by Ministers.
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Dignity of COW & OX
COW SLAUGHTER : To Ban Or Not ?

I laid on the floor and worshipped GOD just before continuing
this partly modified page.

It is natural to think why this topic given more importance in
this Web site. It is with reasons. It is a very serious topic. Hence

it is separated from Parts 3 & 4 of the Web site for better
presentation.

In the matter of serious divine topics, people should avoid vague
talks.

Many people who talk for Banning Cow Slaughter may open
their mouth (with wonder) knowing the scientific reasons related

to Cow Slaughter.

Be informed that in Every Creation Cycle, Cow Slaughter will
end without any pressure immediately upon the Opening of

Maya.

The known history describes cow & ox were kept as pet animals
and further worshipped with idols of cows and oxen in all parts
of the world. Even in Arabia, people were worshipping the idols
of cow, oxen, etc. until Mohammed brought Islam. The Hindus
in India were strong in cow worship, and were basically against
cow slaughter. Now many Hindus also taste the meat of Cow &

Ox.



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1212

From whom did Human Beings get Permission to keep Cow, Ox,
Goat, Buffalo, etc.

Those who talk and/or worry about the so high reproduction of
Cow/Oxen if not killed and eaten should understand that they
were not asked to keep them. Such People may better send the

Cattle to Forests, before they grow up.
Human beings need not worry over the Creation and Protection

of other Creatures. The Creator will care.

From whom did Human beings obtain permission to keep Cow,
Ox, goat, etc.?

The Permission is to be obtained from their Creator (GOD).
And the way to the same is Learning Vedas (MahaaVedam).

MAHAAVEDAM MEANS THE SUPREME SCIENCE ABOUT GOD &
THE UNIVERSE.

Vedas allow keeping cattle. Keeping does not mean Killing after
use. Such Killing after use /exploitation resulted today in the

form of Old Parents sent to Old Homes away from (avoided by)
their Children. We see many Old people waiting GOD to kill

them (praying for Death). It is also a fact that many children are
torturing their parents mentally & physically, and many do not

mind even to kill.
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Brief the Human Beings >< Cow/Ox Support

This Chapter is sub‐divided into 5 as follows:
3.1 Why do Man (Human Beings) keep Cows, Oxen? For Him or

for them?
3.2 Can/Do man protect Cows & Oxen ?

3.3 Briefing Food‐Energy Law & Comparison of Dependence in
between Creatures

3.4 Benefits from Cows & Oxen
3.5 Evilly Acts by Human Beings

3.6 Man cannot live without Cows & Oxen. But they can live
without Human Beings.

3.1 Why do Man (Human Beings) keep Cows & Oxen? For Him
or for them?

It is too simple to understand that Human beings do any/all acts
for His Pleasure. Cows and Oxen don't go to human beings and

ask / seek Food, Clothes, Shelter, etc.

Man who gradually avoids even his beloveds including parents
keep Cows, Oxen, etc. for him, to meet his requirements. The

following portions prove it.
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3.2 Can/Do man protect Cows & Oxen ?

Generally Human beings consider that they support & care the
cattle as if they are the Masters (Owners) of Cattle.

This understanding needs to be scientifically verified to realize
certain truths.

Why do man not keep Lion, Leopard, Tiger, etc. like Cows &
Oxen?

It is not possible. They will eat up the man‐masters.
Further what use can man have by keeping lion, etc. in his

house.
He will have only losses and he may not be in a position to

imagine such a life.
That is, Man can keep only a certain animals together with him.

In regard to Protection to Life, it is also decided by GOD in line
with the Supreme Science of Justice.

The Cow, Ox, etc. are only a very small part of the Creatures,
and the Creator (GOD) take care of their protection.

Man who cannot protect himself cannot claim that he
protects the Cow, etc.
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3.3 Briefing Food‐Energy Law & Comparison of
Dependence in between Creatures.

The 4 Scientific Divisions of Jobs All Jobs on Earth, namely (1)
Cleanliness, (2) Necessity, (3) Requirement, and (4) Hobbies
are applicable in other Creatures also in various proportions.

The infinite number of Creatures ....their illimitable styles of
living, ..etc. are all established by the Creator, to make the

Universe meaningful & beautiful. The Food Energy Law that All
Creatures depend on one another, is also established &
controlled by GOD. Human beings cannot change it.

The Food Energy Law established by GOD makes a separation
in the Creatures. Each creature or creaturegroup lives by eating

another or many creaturegroup (s).

The Elephant is /should be Vegetarian. The Lion is /should be
NonVegetarian. There should be crows to eat the foodwastes,
etc. There should be earthworms to make good the soil, etc. etc.

If those systems change, the Life on Earth will collapse.

Further, when we compare Cat & Rat or Lion & Deer, we realize
a big difference.

The Food Energy Law makes it difficult to say that Rat depend
upon Cat and Deer depend upon Lion for their living.

Not only that : the Cat depend upon Rat, etc. and Lion depend
upon Deer, etc become more meaningful.

That is, a Comparison of Dependence in between 2 Creatures to
be counted mainly upon the Food Energy Law.
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We need to compare whether Human beings support Cattle more
or

the Cattle (Cow, Ox, Goat, Buffalo, etc.) support Human beings
more?

3.4 BENEFITS FROM COWS & OXEN

Now let us look in how many ways the Cow, Ox, etc. are useful
to Man.

MILK & MILK PRODUCTS
When human mother gives milk to a baby for a few months
alone, the COW (mother) gives MILK to all Human beings

irrespective of their age, to baby, to child, to youths, to old.
Think of the life‐situation of Human beings if there is No
possibility of milk from Creatures. Can Human beings live
without Milk, Butter‐Milk, Butter, Ghee, and other milk‐

products? Man should understand that the Creator established
extra Milk in Cows, etc. for Human Beings, etc. And he should
only collect the extra‐milk. For cow, there are 4 pap (nipples in

breast); two are meant for its calf (calves) and two are for
Human Beings. That is 50% only allowed in normal cases.

Indeed, those who care them extra‐ordinarily enjoy the right to
avail more milk.

The Super‐Qualities of Milk & Milk Products, etc. are avoided in
this Chapter.
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MANURE
The Cow‐dung is the natural fertilizer.

The Chemical fertilizers produced in recent decades are only
temporary.

The Super‐Qualities of Cow‐Dung & Products from it such as
Medicines, firewood, etc. are avoided in this Chapter.

COW‐URINE & COW‐DUNG ACT AS MEDICINES
Details are available in Ayurvedic Medical Science.

LABOUR
In many countries the Oxen & Cows are employed with no pay
and less food. It would take many pages to write about ...

Since it is unnecessary, details are avoided in this Chapter.

COW PARENTS‐CUM‐TEACHER
So far as a Human Being/baby/male or female drinks /sucks
only the Milk of his/her mother and do not drink the Milk of
another Woman, the position of the Cow‐mother becomes

Superior to that of Human Mother. That is, the Cow & Ox attain
the status of Parents of all Human Beings when Human beings

drink the Milk of the Cows.
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Further, those who care the Cow & Ox can learn many things
from their life.

COW LOVE
Many Super lessons of Love can be understood when you keep

/live with them.
Details are avoided in this Chapter.

3.5 EVILLY ACTS BY HUMAN BEINGS

Now let us look in how many ways the Cow, Ox, etc. are harmed
by Man.

FOOD
It is the animal which lives mainly on grass, not (needed to be)

cultivated by man.
But today, Man tries to decide what it should eat. He

makes experiments in Cow‐food, not to make cow more
happy, but to get more milk, meat, etc.

Many animals kept by human beings starve with less food.
Details are avoided in this Chapter.
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2. SEXUAL PLEASURE
The Human Beings are accruing much Sin by blocking Sexual

Pleasure to Cows & Oxen.
The role of the Creator is avoided by the Devilish Application of

Science.
It is a very great Sin.

Why don't Human Beings also avoid Sexual Relations
/Intercourse /Pleasure and do reproduction only through test

tubes?

3. SHELTER
Those who keep Cows, Oxen, Goat, Yak, Buffalo, Camel,

Elephant, etc. are obliged to provide them Shelters /Houses
with very good facilities, equal to that of Human Beings. The
Dog is attached to Evil, and many people are interested

to offer equal facilities to the Evil Dog when the Divine Cows
& Oxen suffer at dirty shelters. Details are avoided in this

Chapter.

4. HEALTH
GOD take care that animals are less troubled by Sick / Injuries,
etc. The Human beings who exploit the Cows, Oxen, etc. are
more interested to sell / kill the Cows and Oxen when they are

sick than to care them.
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5. LABOUR
In many countries the Oxen, Cows, Buffalo, Camel, Elephants,
etc. are employed for Field works in paddy fields, etc. for
Cultivation purposes, as passenger cart, goods cart, wood

works, etc. etc.

The animals used as Employees‐cum‐Slaves are with NO PAY
and very less facilities: less food, less medical attendance,

less or no sexual pleasure, etc.

Where are the Trade Unions in Human Societies who have
long tongues for Facilities to Employees.

Don't they have eyes to see the sufferings of those Animal
Slaves? Shame!

For Human Labour : No or very less Duties; More Pay
/Facilities. For poor animals : DUTIES at the will of Human

Beings; but No /Less facilities.
Details are avoided in this Chapter.
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MEAT
When Cows & Oxen become old or unhealthy, they are usually

killed and eaten.

Will man / woman agree he / she be killed and eaten up when
he / she becomes old & unhealthy ?

Care that his / her permission is almost not necessary because
of ill‐health in old age, accidents, etc.

The animals who were used to supply different facilities to the
human beings get killed when they become old & unhealthy.
Even when they are not old & unhealthy, man is obliged to
distinguish whether the Creator (GOD) allows Man to kill and

eat Cow and Ox.

GOD allows to kill and eat GOAT (Sheep) if they are offered life
facilities enough food, sexual pleasure, shelter, etc. etc.
(Revelation not yet received regarding Buffalo, Camel, etc.

Notwithstanding they (are allowed to) be killed and eaten, they
should be given facilities as mentioned for Goat).

Details are avoided in this Chapter.
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FREEDOM
Out of the millions of Creatures, man is keeping only a few
creatures with him: the Cow, Oxen, Goat, Buffalo, Pig, Yak,
Camel, etc. AND Cow, Oxen, Buffalo, and Goat are the most
common. People use to make Ties around their Neck with a

long rope to control them properly. Thus people develop them
as Tied up Slaves. It is thru experience that they cannot be kept
with human beings without making those ties. Hence it is clear
that if keeping them is Divine, tying them up to some extent

only is also Divine.
But when people tie them up through nostrils, and when make

burnings on their back, etc. for affixing labels,
people miss to understand that it is not divine.

Further, it is mentioned in the Chapters 8 & 9 below how GOD
serves Justice in ' Tying Cows and Oxen with Rope '.

Each portion mentioned above may or may not need explanation.
It will be added later, if GOD wills.
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3.6 Man cannot live without Cows & Oxen.

But Cows & Oxen can live without Human Beings.

From the above explanations /experiences, it is clear that Man
cannot live without Cows and Oxen; but they can live without
Human beings. The ignorant thinks that the Cow, Ox, goat, etc.

cannot live without the support of human beings.
Human beings are NOT only wiser, but also the Biggest Fools ‐

cum‐ Selfish on earth.

Do VEDAS allow keeping Cows, Oxen, etc. ?

All Creatures are GOD's Children.
All the Creatures and everything in the Universe

are interconnected by the Creator and each needs to depend
upon others.

GOD allows by MahaaVedam (Supreme Science) Man to keep
Cow, Ox, etc.

The Cow, Ox, Goat, Buffalo and Cat which produce "Ma"‐
related sounds can/should only be kept in or near his house.

(The Glory established in 'Ma' sound, which is the First letter of
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the name of GOD, 'MahaaShakthi' as well as of other letters are
explained in Part 3 of the Web site. Not only the sounds of
those animals, the words in different divine connected

languages used
to represent 'Mother, Mummy, Mam, Amma, Umma, etc. are

also connected with 'Ma' sound.

MAHAAVEDAM ( the Supreme Science) not only allow keeping
Cows & Oxen, but also describe how divinely / scientifically they

should be looked after.

The big errors /wrongs committed by human beings to Cow, Ox
and

other Animals are explained above. The Status awarded by the
Creator (GOD) to Cow and Ox in the Universe is

well explained below ; enabling people to
understand how Cow & Ox should

be looked after in return.

Why did GOD create Human Beings & Other Creatures like Fish,
Plants, Birds, Animals, etc.

This Topic is briefed in Parts 1, 3 & 4 of the Web site.. It is
scientifically proved how FISH becomes the First Creature,
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receives other‐Creature Evolutions>Plant>Bird>Animal>Human,
and Finally Blessed with the Supreme‐Pleasure Status of

Brahmanandam, explained in Part 3.

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 Re

incarnation Theory.
It is proved according to Logical Science which is the Link

Science 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.
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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 humanbirths.

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 in Parts 3 & 4 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.
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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 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).
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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 witnesscum

victim 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.
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As was explained about Brahmam in Part 1 & 4, 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 pastmemories 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, Krishna, Gandhiji etc.
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 illhealth (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.
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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 Cycle, 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.
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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!

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.
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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.
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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.
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.
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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.

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.
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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.
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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).

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.
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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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PART  17
PHYSICAL (GASEOUS) EXISTENCE OF
GOD  OXYGEN, SOUL  HYDROGEN,

AND RARE GASES ARE NOT SIMPLY GASES  THEY CONTROL THE ACTIVITIES OF
CREATURES.

My Pranamams to MAHAASHAKTHI,
the Omnipotent, the Omniscient & the Omnipresent.

The Supreme Kindness & Love of the most Benevolent God, informed
me & allowed to reveal the Truths of Oxygen & Hydrogen, etc.

These revelations will revive the present styles & methods in Scientific
Research.

The Scientific Truths about Oxygen, Hydrogen, Rare Gases, etc. and
solid elements will develop as very serious subjects and the Scientific
Research Centres all over Earth will (have to) conduct the necessary
Research in those matters. The appropriate time decided by GOD

according to Creational Fate.
The most sensitive Creational Secrets are not subjects to rest with this
Web site. I have been asking the Governments and Judiciaries in India,
and News Media in different Countries to look into the Serious Topics,
initiated through the Books published very before. They were/are obliged
to follow up Serious Research upon the Scientific Truths about Oxygen,

Hydrogen, etc.
They missed their Duties & Obligations, according to Protective Fate.

(Creational Fate & Protective Fate are detailed in Part 6 of this Web site).

This Part is divided into 5 Chapters:
1. The Science of Creation 2.The Physical World 3.Oxygen 4.
Hydrogen 5. The activities of Rare Gases  Divine Justice is

Untouchable by Man
Chapter 3 OXYGEN is further divided into 15.
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The 5 Main Chapters as well as the 15 SubChapters of Chapter 3
are suitably tabled hereunder to facilitate easy reading & understanding.

NO. T O P I C S

1 THE SCIENCE OF CREATION
2 THE PHYSICAL WORLD

3 OXYGEN
3.1 Oxygen is the Jeevan (Shakthi) or Power

3.2 Oxygen can create other elements
3.3 Every Body is alive! No Body is Dead ! Dead Body is also Alive !

3.4 Oxygen executes De‐composition of Dead Bodies
3.5 Oxygen in other Planets!

3.6 Oxygen + Hydrogen = WATER is the Liquid form of GOD
3.7 WATER, the Liquid form of GOD creates the First Creature FISH

3.8 SOIL or EARTH is the Solid form of GOD
3.9 Oxygen knows the fall of a Leaf (from Tree)

3.10 Oxygen or GOD knows & controls or can control the Thoughts,
Words & Deeds of All..

3.11 Oxygen Protects & Controls our Physical Body
3.12 Oxygen Protects & Controls All Souls

3.13 Oxygen Protects and Controls the Sun & all the Universe;
Evolution of Human Beings
3.14 Oxygen = Sound

3.15 Oxygen = Love (GOD is LOVE)
4 HYDROGEN

5 RARE GASES ‐ THEIR ACTIVITIES AS PER DIVINE JUSTICE.

EXISTING TOPICS WILL BE MODIFIED & NEW TOPICS ADDED IN ACCORDANCE WITH THE FACILITIES AVAILABLE,
IF GOD WILLS.
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1. THE SCIENCE OF CREATION

This Portion is detailed in Parts 1, 5, 6 and 11.
A short description is given here to facilitate easy reading &

understanding.

There is only One Science for the Universe.
In accordance with the Creation and Preservation (Protection) of
the Universe, the Science can be (is to be) divided into 3 +1= 4.

The Imperfect Physical Science, wrongly termed as the Science
of the Universe is to be primarily understood as a Major Portion
of the Science of the Universe. Though the Gaps and Missing of
Portions in the Known Science constitute Major Errors, those

gaps and missing are easy to overcome.
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TABLE OF COMPARISON
BETWEEN

THE SCIENCE & The Known Science

SCIENCE The Known Science REMARKS

The Perfection
of everything is
attached to
GOD alone.

The Known Physical Science became
Imperfect for lack of adequate Divinity

in Research matters.
The Scientists, and Rulers, etc. were
supposed to conduct Research with the
simple understanding vision that Nothing

can be Created (formed) without a
Creator.

The formation of the Embryo, the growth
/development of the Organs before & after
Delivery, the various functions of the

different organs, .... the situation if there is
no difference in the face shape of all men on
Earth.... etc. etc. were more than enough to

prove the existence of GOD.

It is easy to
understand that
the Creator of

the Vast
Universe would

always do
everything with

Purpose.

Missed it.

The Purpose of Creation is very
important. When Everything in the

Universe is Created with Scientific Laws,
then it is very clear that there will be
very important purpose also behind it.

In order to give
Complete

Freedom to the
Creatures,
Invisibility &
Secrecy is
Necessary.

Missed it.

Their inability to understand the Divine
Controlling 'the Supreme Science of
Justice' set them with the Wrong
Conclusion that the activities of the

Creatures are not controlled. Foolishness.

Visibility of Souls leaving and entering
Bodies, the Knowledge of the

Controlling Scientific Laws on Creatures
applied by the Supreme Justice GOD
will disturb the Purpose of Creation.

Creation is for Preservation.
The religionists could have intervened
to help the Research. Instead, they

acted as the Devils fearing the Known
Science as GOD.
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Everything in
the Physical
Universe is
Created with

Physical
Existence.

‐ do ‐

It is proved herein below that GOD,
Soul do have Physical Existence.
Invisibility of soul should not be

prejudiced to place it with no body
(physical form) or denial of existence.

The SOUND
possess Physical

Existence.
‐ do ‐

It is proved in Chapter 3 of
Part 11 of this Web site, the VEDAS & in

3.14 below.

The Qualities
also have
Physical
Existence.

‐ do ‐

‐ do ‐
GOD is LOVE.

LOVE is proved to have Physical
Existence.

CLONING, etc.
only prove the
Omnipotence of

GOD.

‐ do ‐

It is proved that there are Scientific
Laws for executing anything with other
or unlimited ways. This is in parallel to

the forbidden Manthra Science.

THE PURPOSE
OF CREATION
FOR STARS

PROVED ACC.
TO LOGICAL
SCIENCE.

‐ do ‐
It is proved in Chapter 3 Oxygen below
why Stars are Created and How Oxygen

acts in other Planets, etc.

THE SUPREME
SCIENCE OF
JUSTICE IS
PROVED.

‐ do ‐

It is proved now mainly but clearly thru
Logical Science. It will be done acc. to

Physical Science also soon.
How Equal Justice served to All

Creatures by the Creator is of Most
Importance.
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THE ABOVE TABLE WILL BE ADDED WITH MORE ITEMS
LATER, THOUGH NOT NECESSARY.

The Activities of Oxygen described in Chapter 3 below proves
Scientifically of the Table of Comparison.

From the details in the above Table, it is clear that the Existence,
Activities, and Evolution of Soul, and related matters which are termed at
present as Spiritual Science (Aathmeeya Shastram) are actually a Portion
of Physical Science, as they are all with Physical Existence and operate

according to Scientific Laws.

The invisibility of soul is a must for preserving the Universe perfectly.
Think of our life problems if we see souls in and around us, soul leaving
a person upon death, etc. At the right time God discloses every law in
Science, thru human beings, and we call those blessed men Scientists.

The Scientists could not discover the soul so far, does not mean that they
never discover it.

Since those very important activities are performed Invisibly and/or
confidentially to emphasize the distribution of Equal Justice to all
Creatures by the SUPREME JUSTICE (MAHAASHAKTHI),

that portion of Science is better named & kept separate as another Major
Branch of Science as Aathmeeya Shastram (Spiritual Science).

The Science of Soul ( Atman), Life After death, the Divine Justice, the
Omnipotence of God, etc. are subjects dealt by Spiritual Science.

In the Order of Importance, established by GOD and (to be) experienced
by Human Beings, the Aathmeeya Shastram becomes the 3rd Major

Branch of Science. The Known Science to be corrected and then placed
as the Physical Science becomes the 1st Major Branch of Science.

Creation is for Preservation (Protection). Born is to Live... and We are
all Living. We make Food to Eat. Build Houses to Live in. Make Pen to

Write.
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The Science of Duties & Virtues required for our Living
is more important than the Aathmeeya Shastram (Spiritual Science).

Justice is the Topic in Aathmeeya Shastram, and
Justice is to be talked or discussed or executed only during & after
Living, and Living is based upon the Science of Duties & Virtues.
Hence the Science of Duties & Virtues is the 2nd Major Branch of

Science. It is detailed in Part 11 of this Web site.
The 4th & Forbidden Major Branch of Science is the Manthra Science

(The Science of Magics) with its subbranches the Science of Magics and
Ayurveda. This is a forbidden branch of Science, but not to be avoided as

the Creation of this Universe is created out of MAYA
(the Power Beyond Physical Science).

Since this Part of the Web site is to be limited for the Scientific Proofs
and/or Explanations of OXYGEN, etc., details of the Major Branches of

Science and their SubBranches are not given here.

In every Creation Cycle, the Resurrection of the true Vedas will be executed by
GOD thru Siva, vide a Divine/Scientific Phenomenon called the Malsya Avataar

(Fish Avataar) & Writing the Scientific Symbol OM on/in his Tongue by
MAHAASHAKTHI.

The basics on the Gaseous, Liquid, & Solid FORMS of GOD in
accordance with the 2 Configurations of GOD explained in Part 1 of the
Supreme EBOOK and 18 of this Web site, the Physical Structure of the

Soul, etc. are revealed to him by the Grace of GOD.
The above would/should bring total revolution in the Physical Science of today.

To give due praise and importance to Physics, Chemistry, etc.
the Writer believes that GOD should allow revealing the Details of the

above Basic Truths of Soul, Jeevan, etc. thru the Scientists
in Physics, Chemistry, etc. However, if the Writer is blessed with more
revelations on the subject, it will be conveyed. Please refer the Godly
Revolution Explanation No.7 published in 2017 in Malayalam.
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2. THE PHYSICAL WORLD

The Physical world or the Universe is considered to be the Union of ten thousand crores of star
unions (Galaxies). A starunion comprising ten thousand crores of stars, each star with planets &

their sub planets (moons).

The scientists discovered that New Stars are originating. They are still in search of the
Creational Cause for the new stars & every thing.

[The religions speak of the Creatures on Earth, and the Scientists smell life on other planets
(around the sun) as well. The Purpose in the Creation of the crores and crores of Stars is very

important and it is Scientifically explained in the True Daiva Shastram].

The Scientists found that the Physical Universe is formed out of Elements. viz. Hydrogen,
Nitrogen, Oxygen, Mercury, Iron, Calcium, Manganese, Silver, Gold, etc. [All the elements are
constituted (created) by Atoms]. The elements differ in their qualities, e.g. Hydrogen, Oxygen,
Gold etc. The Scientists could find about 100 elements so far, existing naturally. Nearly 10

elements or so have been artificially made (applying the Scientific laws in the Universe on a few
elements). In Physics & Chemistry, ELEMENT is any of the 100 or so substances that cannot be
resolved by chemical means into simpler substances. We record the physical qualities of the

elements and utilize them to increase our facilities/ enjoyments in life.

The above mode of Scientific Research is Imperfect,
because we failed to understand the Creational laws.

We failed to understand the Power of the Elements (supplied by God). The Qualities we observe
in Elements, (termed by us) as Natural or Natural Qualities have been created with purpose by the
Creator (GOD). We know the elements act and react in our daily life, not only in the laboratories.

The qualities in elements are in fact The Power of the Elements
in Divine terms.

Each of the elements possess different types of Power. Those powers are not created by us. The
scientific laws maintaining those powers in the elements are also not created by us.

In other words we cannot act upon the elements without obeying the scientific laws (and the
respective powers) possessed by the elements. Further it means the elements may possess more
powers (which are presently unknown to us). Once we know the Scientific laws preserving such
powers of the elements, we may win to act upon them as we do today, provided we receive power

to control or act upon them too.

Since Knowledge is originated from Power, the knowledge of Scientific Laws do not make us
powerful until we obtain power from the Supreme Power (MahaaShakthi).
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Our Body as well as "We" are controlled by the Scientific laws & the respective
Powers possessed by the Elements. The soul or the 'I' in every man do not control
our body, but the powers of the elements do it. The I understand the qualities of
food, medicines etc., and bring it into the body. The I or We link the elements

inside & outside the body.
Hence I is the decisionmaker, and I is obliged to do it . Because the elements in
the body of I necessitate I to act. (The elements create Hunger, Thirst, etc. and I
need food, water, etc.). In short, the powers possessed by the Element act within
our body and outside the body. Further it can be understood that powers possessed
by the elements can control the I or We. For e.g. Some elements (medicines) can
bring I to sleep, some can bring unconsciousness, some can bring death. This
would mean that I or we are at the control of Element (s) at different levels.

A question arises whether the demoralization of Soul
is due to activities of the other elements.

If the answer is Yes, it is a very serious question. Because it questions the Supreme
Qualities of God, established for preservation of the Creation, i.e. the Truth, the

Duties & Virtues, and the Justice. The Scientific Laws and Powers attached to each
Element in line with their Duties & Virtues, and the control of Oxygen over their

activities as detailed in Chapter 3 below, answers to the above question.
More explanations are given in Part 6.

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.

The above freedom does not mean that GOD approves all actions of the Creatures. NOT AT ALL.
In order to protect the Universe, the Creatures as well as the Creator have to stick by self on the

Supreme Qualities of GOD, the TRUTH, DUTIES & VIRTUES, and JUSTICE.
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The Omnipotence of God will be established only if the Creation
is made with both plus & minus qualities (powers). The element for soul

should stand at ZERO, in between the plus & minus qualities. The
qualities or the powers in elements are not limited to senses alone.

The Activities of Oxygen, The Rare Gases,
The Supreme Qualities of GOD, namely TRUTH, DUTIES & VIRTUES,
and JUSTICE which should be practised by the people too in order to
preserve the Creation (Universe), the Activities of other Planets, etc.
are to be set under The Supreme Science of Justice to know how the

Physical World operates.It will be detailed more at another occasion, if
necessary, if GOD wills. The above facts necessitate to adopt a different
approach, the Perfect Divine approach in Scientific Research. Such a

Research will bring out the unrevealed Truths

Air, Water, and Soil (land) or Food are our Fundamental
Necessities.

The nonavailability of those fundamentals would bring death.
There are many gases in the Air, and during breathing our lungs

absorb Oxygen and exhale the other gases.
The nonavailability of Oxygen would bring us immediate death.

Oxygen brings Life into a body.

Like other elements in the Universe,

Man missed to understand Oxygen too.
The Powers possessed by Oxygen is Indefinite.

OXYGEN CONTROLS EVERY CREATURE &

EVERYTHING IN THE UNIVERSE.
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OXYGEN works on its own.
We breathe, but we do not do it purposely.

OXYGEN enters into our Body through the Nostrils
at OXYGEN's discretion  without our consent or permission.

If we resist the activities of OXYGEN, our body would loose its life. The
Qualities of Oxygen should be understood as the Powers of OXYGEN.
Our body structure including the lungs, mouth, etc. are built up (by the
Creator) in such a way that the activities of OXYGEN in our body run

smooth.
(No man would say that he/his parents planted Lungs, etc.

to admit Oxygen at their will)
.

Please go through the Statements below with scientific arbitration.

3.1 Oxygen is the Jeevan (Shakthi) or Power

The Physical form or Structure of Jeevan is OXYGEN.
It brings Jeevan or Life or Power to our body.

It works in our Body  Creates energy, makes the cells grow, takes out the
diseased cells, brings disease ... at its own discretion.

That is, OXYGEN decides how to work in our body, where to work, what
to work, when to work.

OXYGEN is the Gaseous form of God.
OXYGEN decides whether a body is to be considered as alive or dead.

It is the JEEVAN described in the present HinduVedas.

OXYGEN supplies Power to everything.
For e.g. the firewood will give fire only if OXYGEN supplies the Power.

The above facts are part of the Creational Secrets. The Divine / Physical Existence of the Divine
Power is thus Revealed. The medical men who win to preserve the life of the justdead man for sometime
by oxidization may have adverse arguments. The answer is simple. The medical men conduct Oxidization.
Again Oxygen decides whether to give temporary life or not, and the Powers of Oxygen remain as the
Powers of Oxygen only  the medical men did not supply any powers to Oxygen. In other words the

Scientific Laws and Powers Created by and Possessed by Oxygen decides everything.
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3.2 Oxygen can create other elements, substance, etc.

All elements burn in Oxygen, as per Chemistry and other branches of
Science. The Spiritual Science is that Oxygen controls them all. The
Scientists in Physics, Chemistry, shall start with the New Approach of

Research.

This Portion shall be understood in the light of Oxygen = Sound
explained below.

3.3 Every Body is alive! No Body is Dead ! Dead body is Alive !

The atheists say there is no soul in the body (of man or any creature).
To them, when the Body is unable to breathe Oxygen, the body turns

dead, and there is no soul. Their argument is based on Motion.
The Spiritual Science (the 3rd Major Branch of the True Theology) say
that when Oxygen stops its main activities such as breathing, the body

becomes dead, as decided by Oxygen.

Based on the Laws of Motion, etc.,
it is incorrect to say that a Creature is Dead.

It is because the body of all creatures and everything in the
Universe is created basically out of Atoms and within the

Atom, the Electrons are always in Motion.
That is, the atoms are still at work even after we bury the
"dead body". Once it is realized that the AtomicElectrons
set in motion at all times is established by GOD, with
perfect purpose (for Preservation of the Creation), the
atheistic arguments will be placed in the endcorner of

Rational Science (Yukthi Shastram) which coordinates all
the branches of Science/Theology.
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3.4 Oxygen executes De‐composition of Dead Bodies

The Oxygen decides whether to keep a creature live, conscious,
or unconscious, or die. When you smell chloroform, you become

unconscious. Who is this 'You'? It is the soul. The atoms in the body are
at motion even when you are unconscious (or dead). The Oxygen

performs its activities during the unconscious state too. From this it is
clear that the 'soul' can be controlled, without giving any pain. The

Anesthesia before Surgery is a good example. This allows the soul of the
dead man remain in the body without any pain. In other words, the

temporary life given to justdead by giving Oxygen is better understood.

The Soul is also under the control of Oxygen. Once the soul is taken
away by Oxygen, it applies the power of decaying on the dead body
(which are all regulated with Scientific laws). The cells on substances in
every dead body join with the Land (Soil) and the Oxygen. Those
decaying powers are also NOT supplied by the human beings!

3.5 Oxygen in other Planets!

It should be understood that all Planets are created with perfect purposes.
The True Daiva Shastram = VEDAS defines what is a planet. The
standards of naming will also have to be changed then, because we
named planets, stars, moons etc. based on our yesterday's ignorance.

They are NOT lifeless material (globes). In physical terms, we
understand that they are all made up of atoms, and the electrons are
always in motion, hence they are working. Though we do not know
about the formation of first energy, we understand that the energy

produced will not cease, but only convert into some other energy (i.e.
mechanical energy to electrical energy, heat energy to light energy, etc.)
The energy produced in the atoms by the motion of electrons, should be
studied (put into research), to understand in how many ways that energy
converted into. Please understand that those atoms are doing activities.
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They are not lifelessour standards of understanding of everything in
the Universe need changes! In the True Daiva Shastram, rationalistic &

scientific explanations are given divinely.

The planets where we found NO Oxygen today, should be
understood & studied in the right perspective. Man should not over act

with the known scientific laws & the powers possessed by him.
(REMIND always that, in fact scientific laws are revealed to him,

and the power supplied to him).

Our understanding about the formation of Planets & about the
possibilities of Life with reference to the presence of Water & Oxygen,

are fully wrong.
The planet decides its matters. We have understood that other planets are
formed (more or less) with the elements present in our planet the Earth.
No oxygen! No water! We know that the elements are not situating

independently on earth, or other planets.
They are in compound forms or in mixtures. They are all linked with

oxygen in one form or another, viz. Oxides, Sulphates (SO4), Phosphates
(PO4), Nitrates (NO3).

In acc. with the Supreme Controlled Science established by
MAHAASHAKTHI to control all the crores & crores of stars & planets,

sub planets & the Creatures therein,
the Planets would activate (at the right time) & start Creation of

Creatures.
The Oxygen from the above said compounds will rise up according to

the need and form the necessary Atmosphere. Oxygen would regulate the
other gases to start the Creation of Creatures. (They are not mere gases).

Oxygen would join with the respective Sun of the Planet;
THE JOINING OF SHAKTHI WITH SIVA effects
and Water formed as the LIQUID FORM OF GOD.
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The above activities of the Planets & the Oxygen bring revolution in our
present mode of Scientific Research. The Text Books as well as the

whole Education System need to be Reestablished according to the True
Vedas. The new approach of Scientific Research to get revealed the Top
Creational Secrets, shall be started and continued requesting Divine

Blessings from our Creator (God).

3.6 Oxygen + Hydrogen = WATER is the Liquid form of GOD

OXYGEN is the Gaseous form of GOD.
Gaseous Form is the CreationPart, and the Truth.

The Oxygen, the Gaseous Form of God (on Earth) joins
with the Hydrogen, the Gaseous form of the Soul (from
the Sun) and the Liquid Form, i.e. PreservationPart is

created.
WATER is the Liquid Form of GOD.

Herein, Water is only another Truth. i.e. Duties & Virtues
have not begun. In simple terms, for the meaningful

existence, Shakthi joins with Siva (created by Shakthi),
wherein the terms Shakthi and Siva should be understood
as Scientific, which are detailed in the above mentioned

Books.

3.7 WATER, the Liquid form of GOD creates the First Creature FISH

We have seen in 3.6 above that the Oxygen, the Gaseous Form of God
(on Earth) joins with the Hydrogen, the Gaseous form of the Soul (from
the Sun) and the Liquid Form, i.e. PreservationPart is created. Herein,
Water is only another Truth. i.e. Duties & Virtues have not begun.
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The Duties & Virtues apply to the Preservation‐Part.
If the joining of Shakthi & Siva remains as Water, it is not

meaningful.
That is, the Preservation stage of water or the Joining of Oxygen
& Hydrogen becomes complete and meaningful only when a

Creature is produced out of their Union.

FISH.
The First Creature had/has/will thus come out of the Union of

Shakthi & Siva.

3.8 SOIL or EARTH is the Solid Form of GOD

Please refer to 3.7 & 3.8 and then begin this Portion.

When the Creature is born, it should enjoy life freely.
It should have Duties. Duties must be based upon Virtues.

(Explanations of Duties & Virtues are given in Part 6 & 11 of this Web
site.)

The Duties and Virtues necessitate the Need for Justice  in order to keep
Preservation Meaningful.

The Solid form of GOD, the Soil, settles it. Soil / Earth is the Solid form
of God.

That is how the words in the Bible "Man is made of Soil. GOD blow his
Jeevan through the Nostrils of Man made of Soil and thus Man received

Life" become True.
The Soil / Earth is the Union of all the elements and the Known Science
today confirm that all the Elements in our Body are the same as those in
Soil / Earth. Thus the Body of Man is Soil, a portion of the Solid Body

of GOD.
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3.9 Oxygen knows the fall of a Leaf (from Tree)

The oxygen is present in the socalled atmosphere. Hence Oxygen knows
& controls each & everything in the Universe.

3.1
0

Oxygen or GOD knows & controls or can control the Thoughts,
Words & Deeds of All Human Beings & other Creatures.

All men breathe, approx.16 times in a minute & approx.72
pulses in a minute.

Where Oxygen is not available, man carries it.
(e.g. investigations & researches conducted in sea, moon, etc.).

Every time when we breathe, our thoughts are also absorbed by Oxygen.
Hence Oxygen knows even our thoughts.

When we understand that OXYGEN is the Gaseous form
of GOD we would find HOW GOD knows our Thoughts,
Words and Deeds scientifically. The above applies to all
Creatures and everything in the Universe. Not only knows,
Oxygen can control each and everything. Oxygen can stop

our Heart, is a simple example.

Oxygen is the Parishudhatma or the Divine Soul described
in Bible. [As per the explanations of Parishudhatma in

Bible, it acquires 2 meanings.
(1) is Oxygen, (2) the 3rd Configuration of GOD

explained in Part 1 of the Supreme EBOOK and Part 18
of the Website. Those 2 meanings for Parishudhatma

actually contradicts, but it is to be considered as part of the
decaying of Religion].
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3.1
1

Oxygen Protects & Controls our Physical Body

It is scientifically proved and explained in the Godly Revolution
Explanation No.7 in Malayalam language that BODY @ Soil @ Earth is
the Solid Cum Justiceform of GOD, and rules every Soul. Body, Water,
and Oxygen being the Solid, Liquid, and Gaseous forms of GOD, jointly
rule the Organs of the Body which functions as the Medium to award
Pleasures and Sorrows to Soul / Individual. The Topic is Supremely

Serious and Sensitive; shall be studied by the Wise, Scientists, Rulers, etc
extensively. The human / Creatures' body is constructed in the form of
cells. All the cells in our body are created and replaced every now &
then in a Systematic Order. This is part of body growth, Sicks, Sick

Relief, etc and as said, Elements in the Body & Intake, Water in Blood,
control the cells. The Medical Science clearly explains the need of

Oxygen for healing even a minor wound (in our body). The medications
we use are only secondary. Oxygen decides to heal or not, when, how,

where, etc.
When the cells are replaced by Oxygen, it would mean that the Diseases
and the Cure are also under the control of Oxygen. Hence our prayers to

God during diseases are attended! The Medical Science of today
approves that prayers do bring good results in cure. (They conducted

researches on this score!). The above activities of Oxygen, Water & Body
apply to all Creatures.

3.1
2

Oxygen Protects & Controls All Souls

The Oxygen can control the Soul in our body. It controls our memory
power, which in turn constitute our wisdom. (What is Wisdom is a

separate topic and will be explained later). Oxygen can allow the soul to
leave the body or stand at still. It can occupy our body as if the owner
changed. etc. etc. All those activities are done in acc. with physical

laws  but they are " Divine activities".
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3.1
3

Oxygen Protects and Controls the Sun & all the Universe

The Oxygen is in 3 forms O, O2, & O3.
O  is for Creation (to begin in Water as Fish) / TRUTH
O2  is for Preservation / DUTIES & VIRTUES
O3  is for the Supreme Justice.

EVOLUTION OF HUMAN BEINGS
The Origination of Stars are explained in Parts 3 and 4 above.

The Evolution of Man is Siva /star.
Though Siva is created by Shakthi (GOD), the status given to Siva is
equal to GOD, i.e. how Man becomes GOD. Shakthi avails the form of

Planets/Soil and Siva the form of Stars /Suns.
The Millions and Billions of Stars /Planets would Operate as ONE when
the Supreme Qualities of all of those Millions and Billions of Stars,

become ONE.
MAHAASHAKTHI (GOD) binds up all those Millions and Billions of
Stars including the Sun by the Supreme Qualities of MAHAASHAKTHI

(GOD) , i.e. SATHYAM, DHARMAM, AND NEETHI (TRUTH,
DUTIES & VIRTUES, AND JUSTICE)

It is done by O3.
In divine terms, it is called the

BINDING AS PER THE OMKARA SCIENCE OF JUSTICE.
In other words, the Planet/ Earth or Shakthi protects the Star/ Sun or Siva
to maintain the Supreme Qualities of God, the Truth, the Duties and

Virtues, and the Justice. The explanations of Shakthi & Siva are available
in Parts 1 & 3 of the Supreme EBOOK and Part 6 & 11 of the Site.

The scientists call O3 as 'Ozone'.
They may continue their Research with the New approach.
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3.1
4

Oxygen = Sound

Deep Concentration is necessary to understand the following.
It is preferable to carefully read it. However,

People blessed with less wisdom in their Present Birth shall skip to the
Next Chapter. Because some DifficulttoUnderstand Topics follow.

MAHAASHAKTHI (GOD)
has used 2 special features to Create & Protect the Universe.

They are the OMNIPOTENCE & the OMNISCIENCE.
Omnipotence means Infinite Power to do (create) or not to do
anything within and beyond our imaginations. Omniscience

means the Infinite Science which can be defined and explained
only by the Omnipotent GOD who establishes it.

Being Creatures on Earth ( which is part of this Physical
Universe), we need to express the above briefly as :
(1) The SUPREME POWER named as MAYA,
required to create and protect the Universe.

(2) The SCIENCE required in each & everything of / in the
Universe.

To create and protect the Universe, the Supreme Power called
Maya needed to be contracted in the form of Science.

This is to fulfil the Life Requirements envisaged for Human
beings by GOD, as to provide all Human Beings Free Will &

Power to act upon anything in the Universe.
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The Science established by GOD within each Element exhibits the
Power of the Element. (The Human beings/ the Known Science termed
the Power of the Element as Qualities. They missed to understand the

Power established by the Creator thru Science).
The Actions/Activities of the Elements are to be understood as the

Powers supplied to them (by GOD / MAYA) with Purpose, in the form of
Science.

This enables the Human beings to gradually understand the Science
within the Elements and to make their applications. All the scientific

achievements namely motor vehicles, ships, flights, television,
computers, etc. etc. resulted. Thus the human life run in accordance with
the Science. He is awarded with the Wisdom to understand the Science
(gradually). Hence he enjoys Free Will. It is the Parental Love of GOD
that Human beings should enjoy Complete Freedom to do or not to do

anything, to use or not to use anything.
So with & within the Science, he enjoys the Freedom to create, maintain,

and destroy anything in the Universe.

Think of the World if NO Science established !
In order to give Free Will to Human Beings, Think what will happen if

Maya is freely awarded to Human Beings.
E.g. Man may make his wife into Lion, she may make him a femaledog,
your neighbor may make your house into a Matchbox, you will make his
house into a lake, another make a road into river, river into mountains,
one may wish rain, another may wish no rains, one may turn day into

night, another night into day.
And if the 600 crores of People on Earth play with Maya,
Life on Earth will not be possible even for 1 Second.
Human Beings will start begging & begging to GOD
to award Science & Not to award Maya Powers.

Something within the Universe can only be explained by the Science.
Since Maya or the Supreme Power is above Science, in other words, the

Creator of the Science,
the Need for a Medium to connect Maya & Science is necessary.
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MAHAASHAKTHI established the Link between Power & Science by
SOUND.

Sound acts upon Power & Science.
Sound can produce Power. It can produce substances.

It can create. It can protect.
Here we see Sound exhibits the Power of GOD.

And another very important factor is to be considered now.
Since Sound is established for this Physical Universe,

Sound also must have a Physical Existence.

What should be the other Characteristics of such a Physical Existence (for Sound) ?

Sound should be invisible. Otherwise People will misuse it. Sound should
be understandable. Otherwise Nobody will have any use of it.

Sound should have infinite divisions to be used for the Creation &
Protection of Each and Everything including the Creatures.

Sound should link all Creatures in the Universe.
Sound should link all Substances in the Universe.

Since SOUND is established to link everything in the Universe,
it is produced when 2 or more elements / substances and/or Creatures
make links in the form of Physical Touch and/or Action of any kind.

The above contains all Activities in the Universe.
E.g. (1) Expressions of Love, viz. Breeding Milk, Touch, Kiss,

Intercourse, Beating, Killing, etc.
(2) Touch and/or Action between Elements, Substances, etc.

That is, Sound (should) link each and everything in the Universe.
Here we need to recognize that Sound needs to become a Supreme
Quality of GOD, to be contained in the Gaseous Form of GOD.
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OXYGEN = SOUND

Prayers thus act upon Science to produce Power, decided by Oxygen,
the Gaseous form of GOD as explained in Part 17.

The Mantras (Magics) etc. are using Sound to enable Maya Powers
which are explained before as existing, but Devilish and to be forbidden.

SOUND WITHIN ATOM
We have learnt before that Touch and/or Action between Elements,

Substances, etc. produce Sound.
The Electrons in the Atom are rounding the Protons. In other words, the

Shakthi is rounding the Siva.
Everything in the Universe is by Atoms; and within Atoms, Actions are

taking place which will also certainly produce SOUND.
(1) Since the Atomic Structure of each element are different, i.e. the

number of electrons, protons, neutrons, etc. of each element differs from
one another, will the sounds of the Atoms in separate elements differ ?
(2) Since all are Atoms, and since Electrons (Shakthi) are rounding the
Protons (Siva) everywhere, will the Sounds of all atoms irrespective of

the differences in Elements be the same ?
(3) Is 'OM' the Sound produced in all Atoms ?
(4) Is 'OM' the Sound produced in Oxygen ?
(5) Is 'OM' the Sound produced in Hydrogen ?

The Writer request the related (new) Scientific Research Centres on Earth
to proceed their Research in line with the above, if not started already.

Perhaps the Research may have links with the Opening of Maya
phenomenon, the Sound of OM.

Why do the Electrons round the Protons? MAHAASHAKTHI establishes
everything with perfect purpose. Research.

(The Writer may be blessed with more Revelations soon, and it will be
added then, if GOD wills. Badsha/11 October 2003)
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This Shaded Portion may be skipped.
Oxygen & Ox have great connections. The Revelations are not
complete. It is briefed in Part 6 of this Web site. After learning it,
People should decide whether Ox/Cow to be slaughtered or not.
No Ban is allowed by GOD. Those who talk and/or worry about
the so high reproduction of Cow/Oxen if not killed and eaten
should understand that they were not asked to keep them. Such
People may better send the Cattle to Forests, before they grow

up. Human beings need not worry over the Creation and
Protection of other Creatures. The Creator will care. From whom

did Human beings obtain permission to keep them? The
Permission is to be obtained from the Creator (GOD). And the

way to the same is Learning Vedas.
Vedas allow keeping cattle. Keeping does not mean Killing after

use.
Such Killing resulted today in the form of Old Parents left to Old
Homes away from (avoided by) their Children, many waiting

GOD to kill them (i.e. praying for Death).
In extraordinary circumstances, Killing can be termed as

Keeping.

What are the Characteristics of SoundCreating Organ ( TONGUE ) in
Creatures ?

GOD gives Power to Everything is an established Truth,
at the same time there are a certain items where the Power of GOD is to

be attached every time to make good the Understanding.
For e.g. We should add "Power" to Wisdom (Brain), Memory, Hearing,
etc. (BudhiShakthi, OrmaShakthi, KaezhviShakthi, etc. in Malayalam

language)
Hence GOD gives Power to Tongue is to be specially mentioned herein.
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The Tongue exhibits the Qualities of Love.
It begins with Sucking the Milk from Mother. Thus Receives the
Shakthi = Power = Energy First from the Mother or a 2nd Person.

Watch the Cow sucking its Calf (with Tongue).

The Sucking later develops as Kiss. The Duties & Virtues apply
to Kiss mainly during Youth Period. In old age, the Sucking

develop as Children kissing Parent's feet.

It was explained in Part 6 that along with Positive Qualities, there
exist the Negative Qualities too. The same sucking can thus be

used in Devilish Activities which should be forbidden.

The Tongue exhibits the Qualities of Enjoying Tastes. Easy Intaking of
Food is also done. Details will be added later on, if GOD wills.

Tongue only knows how it produces Sound.
On thorough study we will realize that though we make use of
Tongue to Talk (to produce Sound) in how many ways Tongue
act in our mouth to produce the infinite kinds of Sound are in fact

controlled by GOD.

Since a sound goes out of Mouth reaches another's ear, the
Science of Justice applies to Production and Volume of Sound.

What is told by the Tongue represents Him.
Hence One Tongue. Man should practise so that the One Tongue
always tell the Truth, which is always One, like the One GOD.
If it is necessary, such and other details will be added later, if

GOD wills.
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What are the Characteristics of SoundHearing Organ ( EAR ) in
Creatures ?

Since the Creator (GOD) needs to hear all Creatures, the Ear should be
Open to all. Since a person should hear the Positive & Negative, there

should be 2 ears.
A King when acts as Judge should hear both the Plaintiff and the

Defendant.

Give Ear to GOD. Keep it Open.
Shut the Ear towards Devil which is opposite to GOD.

The Two Ears can also be understood as facing in Opposite Directions.

Not only that with the 2 ears, he hears (can hear) infinite number of
opinions, etc. even about one subject. He & GOD only know what many

things he heard.
He has the Free Will to believe or disbelieve anything.

Applying Duties & Virtues, he should decide what to hear, what are all
things not to be heard, etc.

If it is necessary, such and other details will be added later, if GOD wills.

3.15 Oxygen = Love = GOD.

This Portion is as simple as Sound.
Why GOD made this Universe with so vast Science.
Why does OXYGEN do all the different activities

mentioned in 3. 1 to 3.14 above?
Because GOD loves us all.
GOD loves all Creatures.

When Oxygen is the Gaseous Form of GOD,
Oxygen undertakes all the Duties & Responsibilities to love all Creatures.

That is, Love is a Quality of Oxygen. Hence GOD is LOVE.
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Love is to be defined as (1) OXYGEN as per Physical Science;
(2) the Fundamental Quality of the Creator, as well as the Fundamental
Quality placed in all Creatures by the Creator to link the Creator as well
as the Creatures individually and collectively at all times, as per the

Science of Duties & Justice; and (3) the SUPREME JUSTICE, disbursing
Equal Justice to all Creatures, protecting the Supreme Qualities of GOD,
namely TRUTH, DUTIES & VIRTUES, AND JUSTICE. The Universe
can be Protected / Preserved only if the Supreme Qualities of TRUTH,

DUTIES & VIRTUES, AND JUSTICE
are maintained by the Creatures, especially the Human Beings.

GOD is LOVE. GOD LOVE YOU.
The language of GOD to all PEOPLE/ CREATURES is LOVE
and the Writer prays to GOD to make his language also LOVE.

We know how all the Creatures including Human beings love and care
their Kids. When the Love of the Parents towards their Children are so
much, it is more or less easy to understand the Love of GOD, who is not
only our Creator but also our Genuine Parent (s). We can understand
from Part 6 of the Web site that all Human beings get intellectual births
wherein we realize the Supreme Status offered to all of us. Those learn it
will dance with extreme pleasure as they don't know how to praise GOD

with words!
GOD is LOVE.

When we further learn about LOVE, we will understand that the vast
Science as the content of Love showered (by GOD) on the Creatures. All
the various branches of Science are thus for the Meaningful Creation and

Preservation of this Universe, based on LOVE.
Not only the common man and the different Religions/ religious leaders,
but also many/most of the Scientists misspell Science, thereby Love.

GOD is LOVE.
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In short, the SCIENCE established by GOD for the Creation and
Preservation of this Universe will soon be accepted by all People on

Earth. Thus LOVE will start prevailing everywhere.
GOD is LOVE.

Still there is a question to the People considering themselves as Religious
/Political Scholars, Good, Divine, etc?

Are you not obliged to GOD or to your ReligiousGods to work for
Uniting all the People on Earth with LOVE (which can only be possible

if you become Human Beings abandoning your religious
tails/attachments and learn What is Love)?

GOD is LOVE.

GOD creates Human Beings. Man changes it into Religious + Caste
Beings.

Namukku Manushyarakam = Let us become Human Beings. Let us
love each other. Let us work for an absolute Happy & Divine Life on

Earth. We are all obliged to work for it.
GOD is LOVE.

The Name Ox y gen too has divine meanings, connected with the
evolution of Siva into Ox, which reasons
the abandoning of CowOxSlaughter.

Siva enjoys the name Pashupathi, means Pashu's Pathi,
means Cow's Husband = Ox.

That is why CowOx Worship with Idols spread in all countries,
especially in the Indian Temples /Celebrations. Details are given in the
Books mentioned in Part 11 of the Web site. Revelations are also not

complete.

With Love,
The Expected = Badsha = Christ = Isa = SIVADesignate =

ParamaSivan = Father of the Universe = The Scientific Representative of
GOD
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4. HYDROGEN

This Portion is described in Part 3 & 4 above, and 6 & 11 of the site.
Hydrogen is the Soul in our Body. It is an element only if we define the
element as per Daiva Shastram. It is Jeevathama in Daiva Shastram.

The initial disagreements, wonders, etc. would set out upon serious study.
It is the Single element out of the 100 or so elements with one Proton and
one Electron in its atom, with NO Neutron. Within the Atom also, there
exists the Union of Shakthi & Siva. The Electron is the Shakthipart.
Proton is the Sivapart. The Scientists could understand (revealed) that
the Sun is basically Hydrogen. Hydrogen is converted into Helium, and
vice versa. It is seen in (Division 5) of Oxygen that understandings of

everything in the Universe need changes ! The Star or the Sun or the Siva
is the Evolution of Man/Jeevathma, i.e. Hydrogen.

The Light & Heat energies from the Sun, the different Qualities such as Heat, Cold,
Gravitation, etc., and the Words, Senses like Hearing, Sight, Taste, Smell, etc. are to be

understood in divine standards. Top serious Creational Secrets are preserved with them. If GOD
wills, the Writer may be able to tell more about them later.

Like Shakthi takes the Gaseous form as Oxygen, Siva takes the
Gaseous Form as Hydrogen. Within the Body, the Soul is in the

Preservation stage, and it situates in the Liquid Form, i.e. in Blood (in
animals) so that it is present everywhere the Body. It reaches every part
of our body through blood and experiences both happiness & sorrow
brought to the body. This applies to all creatures. As part of applying

Justice, Oxygen works with the Soul and make a Body for the Soul. We
know how the medicines, etc. work through the Blood for maintaining
our Body/ curing diseases, etc. The Body will be subject to Growth and
Death, etc. at the discretion of Shakthi (Oxygen). When Shakthi decides
the Soul to quit a body (i.e. the body to die), or form a cancer at any part
of the Body, the blood will lose gradually its flowing power. It means the
presence or activities of the Soul on the Body gets limited. If the Soul is

taken out of the Body, the Body is dead.
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The top relation between Oxygen & Hydrogen can be understood
from the Powers of Water which are considered by Man as Qualities of
Water. The number of atoms for a soul, the figure or shape of soul, the
transformations of soul, etc. are matters which have connections with the
number of lives /rebirths the soul passed in human form, the evolutions
from Fish to Man, etc. The explanations for the Chemical Actions and
Reactions of Elements and Compounds and the involvement of Oxygen
and Hydrogen in those Chemical Reactions are matters yet to be revealed,
however light hints have been received. Some hints have been received
about Carbon and Chlorine. If GOD wills, the Writer or some other

blessed Scientist would complete the same. The time for revelation of
such top Creational Secrets are set by God. However the basics spelt
above are enough to conduct the Scientific Researches with a divine

approach. The writer believes that he would be blessed (by God) to reveal
some more Creational Secrets. From the explanations above, the

following can be understood.

It can be understood from Part 18 of this Web site that
the UNIVERSE (Jagath) is made equally for SIVA.

Hence in everything in the Universe, SIVA is equally present.

In all Atoms, Electrons form the SHAKTHI,
and Protons form the SIVA.

More details will be added later, if GOD wills.

5. RARE GASES

Activities of the RARE GASES The Serving of Divine
Justice is Untouchable by Man.
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The Creator of the Universe, the God, Preserves the Universe,
Scientifically, on Physical terms. Since man should not be able to

intervene or control, GOD do it vide the minute particles. Whereas man
smells it but not able to penetrate into. This conveys the message that
everything in this Physical Universe is controlled (by God) physically.

The presence of the minute Leptons, Quarks, Protons, Neutrons,
Electrons etc. in atom and the creation of various elements in Universe

are with purpose.

RARE GASES ARE NOT SIMPLY GASES.
Many applications of many Scientific laws on elements and materials are
known to man today. The wise man should start thinking the purposes of
(creation of) every element in acc. with the known qualities of it, (and
with the Rational Science/ Yukthi Shastram), comparing it with the

Supreme Qualities of God, i.e. the Truth, the Duties & Virtues, and the
Justice. The Scientists are advised to find (or try to find) the Divine

activities of the Gases, like Argon, Neon etc. Try to connect the Powers
within the elements with the Senses viz. Sight, Hearing, Taste, Smelling,
etc. Please take into account that everything is created with purpose and
they all will be revealed only in acc. with the Time set by God. But they
will be revealed soon as part of the Divine Revolution, explained before

The Divine Control of each & everything in the Universe is explained
now in fundamental terms. The Divine Soul Oxygen establishes the

Divine Justice. Those who doubt the above statement shall kindly think
of the following: The Sperm in man embraces the egg in woman and
embryo created. The embryo grows in the Womb of the Woman. The

Woman & Man do not decide the structure or growth of the embryo. The
embryo receives a body structure decided by the external power. Think of
the structure of every organ of the delivered baby. Then start thinking of
the Lungs alone. It is constructed for what ? It is a place where Oxygen

settles many activities. The nose, nostrils, and the canal to allow
breathing via the mouth, are constructed in our body for Oxygen. Who
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created them? The parents have no hands in their creation. The one who
builds new cells for body growth and replacements of cells created the

lungs, etc....i.e. Oxygen created them for performing the Diving Justice. It
is needless to say now that the Cloning laws, and similar scientific laws
which are unnecessarily disputed by Religious leaders, etc. are part of the
same Divine Science and it is the duty of Man to conduct experiments to

get revealed the scientific laws more and more, taking care that the
Supreme Qualities of MahaaShakthi, i.e. the Truth, Duties & Virtues, and

Justice are maintained.

Those who go seriously through the topics mentioned above may
agree that it is sinful if an intellectual insists for scientifically proving the
existence of GOD, who created Science as well as the Universe, and
whose OMNIPOTENCE is such that Sciences and Universes of other
types which cannot be imagined by us can also be created by the

OMNIPOTENT GOD. However, the existence of GOD is scientifically
proved in the Books 1 & 2 mentioned above. The Unbelievers need only
to evaluate his own body a little to believe the hands of a Creator in the
making up of the body he carries: How the Joints in his/her Hands,
Fingers, ...the Body Structure, the creation of Eyes, Ears, Nostrils,

Mouth, etc, on/in the Head and their activities suit his living, the Beauty
of the different Organs, the Face shape, etc. may also be counted

together.

N.B. Since the Fundamentals regarding SCIENCE are well established in
the Web Site, the Writer hopes that this Part as well as the different Parts
of this Web site can be modified in future by some people more or less

easily, if GOD wills. However, in accordance with the facilities available,
the Writer may continue to modify the contents, if GOD wills.

With love, The Expected = Badsha = Christ = Isa = SIVADesignate =
ParamaSivan = Father of the Universe = The Scientific Representative of

GOD / 28.09.2003.
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PRAYERS & WORSHIP

GOD decides GOD's Name : MAHAASHAKTHI

Man should not attempt a naming for the Creator & Protector of the Supreme
Universe. Our naming will never become Perfect unless GOD Blesses. Perfection
rests with GOD alone. GOD has established the name MAHAASHAKTHI according

to the Supreme Science, ref: Part 1.

What is the Fundamental Difference between Prayer & Worship ?

Prayer need not be Perfect, hence does not matter with One's Knowledge (about the
Universe and GOD).

That is : Prayer links to One's (Imperfect) Knowledge (about the Universe &
GOD), hence cannot be Perfect.

The known history tells that for thousands of years People are praying to GOD. In
modern times, people can be seen praying to people in different fields of life,
namely to Judges, Ministers, Officers, etc. That is, an Olden Prayer is mainly
begging to GOD, to get their wishes awarded, to escape from fears, etc.; and a
Modern Prayer is a kind of request or begging before anybody, for life facilities
including security, in the belief that the one /many attending the prayer is able to

fulfill /sanction the request.

Worship is to be Perfect, hence does matter with One's
Knowledge (about the Universe and GOD).

That is : Worship links to One's Perfect Knowledge (about the
Universe & GOD), hence must/should be Perfect.
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GOD does not allow all children to worship GOD,

People must perfectly know what they are doing ;
People need to Qualify to worship GOD by living in accordance with the

Science of Duties & Virtues in 3 successive births;
further only 1 Birth out of the 100 Births is Blessed to worship GOD as
detailed in Parts 1 & 3 above. The human gurus and/or religionists do
not know that GOD supplies with the Supreme Science only in 1 Birth

out of the 100 births, and GOD, the Creator supplies it direct thru GOD's
own indivisible like part ParamaSivan. In other words, it's evident that
GOD's Supreme Science of Justice & the Powers systematically decided
that Man need the Complete Knowledge about GOD and the Universe,
only in One Birth out of the 100 Births. It is applicable to all Human

Gurus, thus establishing that following them would lead to
Imperfections, corresponding Wrong Teaching and Sins.

Worship means Praising the Glory. Since GOD supplies everything to
Creatures, GOD alone deserves Glory, hence GOD alone be worshipped.

People / Man must understand that GOD does not gain anything out of
People's Worship ; least interested in People's Worship; but allow them

all individually in one of the Blessed births, for their pleasure as to
express to GOD, some kind of gratitude for the so vast pleasures and
fully free services they receive from GOD in their long span of Life from

Fish to Human beings.

Today's Ignorant and/or Evilly people including media, worship
Religionists, the Wrongs pretending as Superior and Small Gods,

Politicians, Ministers, Artists, Cricketers, Rich, Dead, etc.
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PRAYER : Fundamentals

The Divine/ Scientific Prayer is that GOD allows People to request or beg anything
from GOD. GOD awards Free Will to All People so that they may or may not pray

to GOD, and that they can/may pray to GOD at any time at anywhere.

Many people think of GOD for a few moments or more during wake up, during
duties, during traveling, when go to bed, when others or other creatures attack,

during sickness, when lightning & thunder come, etc and those are all termed as 'a
kind of Prayer'. GOD being the Supreme Mother + Supreme Father, awards Free
Will in the matter of Prayers so that all children including those involved in

Wrongs avail the opportunity to request/beg for anything at any time, to correct
and/or continue their activities, etc. The Creatures pray/request to the Creator for
supply of anything available and/or not available in / from shops and society. For
example : for Peace or Cure related with mental agony or severe sickness, people
pray to GOD. To them, GOD is a Savior, and they are less or least interested in the
spiritual matters. GOD has awarded them the Free Will to establish/select one or
many methods for doing prayers as well as to pray or not to pray. Praying does not
become part of the People living GODLY, hence it is to be understood as Not

required by GOD. The Supreme Justice (GOD) loves and serves Equal Justice to all
Children based upon their (GODLY) Style of Living, irrespective of their beliefs
based on knowledge and circumstances. The Personal Praying developed in them
thru life experiences move with them at all times, they call GOD during Calamities,
Wonders, Panics, etc and in fact the Personal Praying give them the Real / More

Satisfaction. The Religious Prayers/Methods are impositions.

The Religions have been trying to place ReligiousGod (s) & Spiritual
Methods/Styles of Prayers in the Hearts of Human beings for many hundreds of
years. Perhaps more than 90% people on Earth are considered believing in
ReligiousGods, and doing religious prayers & worship along with Personal

Prayers ; AND it is a fact that less people know about the ReligiousGod and the
meanings of what they and the ReligiousGod (s) are doing. After working for so

many hundreds of years, the religions and/or religious prayers which were
curtailing the Free Will of the People awarded by their Creator, succeeded

only/mainly in establishing/spreading the Usage of Drugs & Liquors everywhere
on Earth as well as creating/increasing Terrorism, Riots, Bribe, Dowry, Bloodshed,

Violence,... Sex Abuse & Sexual Assaults.
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As said above, the human gurus and/or religionists do not know that GOD supplies
with the Supreme Science only in 1 Birth out of the 100 births, and GOD, the

Creator supplies it direct thru GODLY ways. The Human Guru/Teacher who don't
have Right Spiritual Knowledge carry the Imperfect and/or Evilly Religions for
themselves and teach the same. The public learn and spread those Wrongs

misunderstanding as Knowledge. That's the general public carry and spread the
Wrongs believed/understood by the Guru /Religionists/Religions. If one religion is
100% true and perfect, it means that all other religions are NOT 100% true. It is a

pity that all religions claim to be 100% true, that too in the name of GOD !
Drawing up a Straight Line would prove that there can/ will be Only ONE True &
Perfect Science. We can draw only ONE STRAIGHT LINE to join two points.

Likewise, the true Science joining Man/ Creature/ Universe and his Creator (GOD)
remains always ONE. Curved lines can be drawn in infinite numbers like the many

religions !

Why does GOD want People to pray (only) to GOD ? How does Prayers operate ?

The Supreme Science demands Cooperation. One cannot live without the support of others (and
GOD). One is created through the joining of 2, and protected by many. And the word Man or

Human is not Singular, it is Plural. The Male & Female portions of the same creature need to be
available to represent the Creature 'Man'. From the 'Baby' state, Man receives support from others.

Details available in Parts 1, 3, 4, etc. Briefing to save space, energy, time, etc..... With love,
ParamaSivan / 12 April 2008.

With regard to support, GOD alone supplies/can supply with anything, direct or thru others.
Hence Prayers should be only to GOD. Oxygen is the Gaseous form of GOD, explained in Part 3
of the web site. Human beings breathe approximately 18 times in a minute, and Oxygen moves
through out your body. Oxygen knows your thoughts, words, and deeds. Even when you go to
Space, Moon, beneath the sea water, mountains, you have to carry/breathe Oxygen; and again

Oxygen knows your thoughts, words, and deeds.
O

Om OoM
Oxygen : O, O2, O3

Oxygen brings Life into a body.
Human missed to understand Oxygen.

Human named matters as elements without Life.
The Properties of Elements are Powers, and award Powers

to All Creatures. And the Powers possessed by Oxygen are Infinite.
OXYGEN CONTROLS Every Creature & Everything in the UNIVERSE.

OXYGEN works on its own.
We breathe, but we do not do it purposely.

OXYGEN enters into our Body through the Nostrils
at OXYGEN's discretion  without our consent or permission.

We cannot think, speak or do anything  without the support of Oxygen.
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We cannot resist, if we resist the activities of OXYGEN, our body would loose its life.
Qualities of Oxygen should be understood as the Powers of OXYGEN. Our body structure
including the lungs, mouth, etc are created (by GOD) in such a way that the activities of

OXYGEN in our body run smooth. Human beings will not say that they/their parents planted
Lungs, etc to admit Oxygen at their will. GOD alone works without support.

If Oxygen works on its own, OXYGEN should be understood as GOD, the Gaseous form of the
Supreme Mother of the Universe.

The human body is constructed in the form of cells. All the cells in our body are created and
replaced every now & then in a Systematic Order. This is part of our body growth. Oxygen

controls the cells.
The Medical Science clearly explains the need of Oxygen for healing even a
minor wound (in our body). The medications we use are only secondary.
Oxygen decides to heal or not, when, how, where, etc. When the cells are

replaced by Oxygen, it would mean that the Diseases and the Cure
are also under the control of Oxygen. Hence our prayers to GOD

during diseases are attended ! The above activities of
Oxygen apply to all Creatures.

The subsequent lessons proving Body of all Creatures as made out of the Elements
in the Soil/Earth teach that Soil @ Earth is the Solid form of GOD; and it controls

the Soul, as detailed in the Godly Explanation No.7 about the Body.

GOD executes all matters of the Supreme Universe
in line with the Supreme Science of Justice known as Omkara Science of Justice,
which serves Equal Justice to All Creatures. The Human beings awarded with
Special Wisdom are obliged to live GODLY in order to protect the Supreme
Universe. The Supreme Mother of the Universe is with Supreme Love to All

Children / Creatures ; pleases our requirements and pardons errors to the maximum,
if we live GODLY ; and punishes the Wicked to Make them Good.

With regard to praying for Bad, it is detailed in Part 3, Chapter 3.3 that GOD has
created also Minus Powers, to make the Universe Perfect, that is without Minus
there cannot be a Plus, without Sorrow there cannot be Happiness. GOD attends
the Bad Prayers, the Minus‐Qualities/Powers may support the wicked temporarily,
but it is not GODLY. The today's wicked will develop tomorrow (or in next birth);
all are GOD's children. Mostly Mothers are good enough to like more the Children
living with Virtues ; but do not cut off those living without Virtues, try to correct

them gradually, and make them good.
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How do the Prayers to different GODs reach the same GOD ?

To most people, GOD is a Savior, and they are less or least interested in the
spiritual matters.

GOD has awarded them the Free Will and the Personal Prayers developed in them
thru life experiences are valued more than the Religious Prayers/Methods.

GOD created them, not the religions. Following or Not following any / many
religious methods of prayers do not matter with. At present, until Opening of Maya,

there exists different ReligiousGods & different kinds of Prayers.

Although people call /make different names and styles for GOD, all the Prayers are
intended to reach GOD. There is only one GOD. Hence all prayers reach the same

GOD. GOD is obliged to attend all Prayers to GOD notwithstanding the
Knowledge of Creatures whether they pray to GOD scientifically or not.

In line with Awarding /allowing People with Free Will in all matters enjoying Life,
and Serving Supreme Justice to All People (and other Creatures), the Supreme
Science of Justice necessitate GOD to award People with the Supreme Science

(MahaaVedam) only in 1 out of the 100 Births. This situation may appear to certain
people that GOD is responsible for the Evilly Customs & Unscientific Prayers. It is
not; Man is obliged to make use of the awarded Wisdom, Scientific knowledge

available in the Society, etc. He should not have involved a Mediator
(Religionist/Religion) in between Him and GOD, the Supreme Father cum Mother
of the Universe, at least in the matter of Godly matters. However, as from the
Opening of Maya of the present Supreme Creation Cycle, the situations will

become Supremely Joyous as detailed in Part 1 of the Web site.

What should People offer to GOD ? People should not mock at the
Supreme Science & GOD.

Born is to Live and all are Living. The Human beings awarded with Special
Wisdom are obliged to live GODLY.

GOD being the Creator & Protector of the Supreme Universe, supplies us with
everything we need to live happily. GOD only wants us to live GODLY. Instead,
human beings considering self as Wise, return to GOD the properties of GOD,

namely Eatables like Milk, Ghee, Fruits, other food items ; Statues / Idols, Lamps,
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Candles, Perfumes, Gold, Silver, Money, etc ; knowingly and/or unknowingly
mocking at the Supreme Science & GOD.

How will those Offerings serve GOD ? Can GOD become the Supreme Justice if
accept offerings (Bribe) from Human beings ?

GOD did /do not ask People to use /do those /any offerings.

People do everything basically for them; they wrongly say later that they do for
GOD; customs develop like that. For example, it is often in modern times too that
lakhs of lamps and/or candles lighted with the usage of heavy manpower and oil,
candles, etc at worship/prayer centres like church, mosque, temple, etc. In olden
times when there was no electricity, many lamps were needed to be lighted during
Celebrations (only) around and/or inside the worship centre. In modern times, GOD
supplies Super Lights thru the Electricity, but people continue old style of lamping

around the worship centre in most days as a Divine Requirement / Custom,
neglecting the factor of Celebration too.

Our Offering must be Our GODLY Living. To do it, we must
purify our Hearts : Thoughts, Words and Deeds. The continuing of

purification will lead to GODLY living. The Personal Prayers generally
do not matter with those live GODLY. In short our GODLY living
frame us with very limited / brief prayers, and use the extra time for

public service which is part of GODLY living.

Though the customs and practices differ a lot, at times very evilly, the
many prayers in religions aim also in some Good.

Those People who confuse / exploit people by establishing unscientific
customs & regulations for Praying to GOD will receive scientific

punishments. But there is No need to clean their prayers and customs,
because all religions have crossed the Date of Expiry very before, the
decaying dead bodies of the religions developed as the worst cancers,
polluting the society to the extreme that living people cannot live

good/happily because of them, necessitating the immediate burial of all
religions, political parties, etc., which will be carried out during the

Opening of Maya.
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Qualifications for Prayer

The Supreme Science of Justice details how GOD has established Truth, Duties &
Virtues, and Justice as the 3 Supreme Qualities of GOD for the Supreme Creation
& Supreme Protection of the Supreme Universe including all Creatures and has
become self 'the Supreme Slave to those 3 Supreme Qualities'. Although GOD

allow All Children to do prayers, GOD will be happy only if people stick to those 3
Supreme Qualities.

People should recognize the need for sticking to the Supreme Qualities of GOD,
and it is the Base or Fundamental Qualification for Prayers. The Awarded Free Will
gives them also the Necessary Health and other Powers, so that they could feel that
they also work self while praying GOD to support them in correcting their thoughts,

words and deeds.

How can People having bad thoughts, telling lies, and doing
without Virtues be Qualified to approach /pray GOD ?

Although GOD does not place any Qualification for Praying to
GOD, people have been awarded with enough wisdom to realize

that following the Supreme Qualities of GOD and living
GODLY are the Qualification for Praying to GOD.

Those living Not GODLY are obliged to change attitudes and
start living GODLY.

The Ignorant may mistake the Establishment of the Minus Powers. As detailed in
Part 3, it is for the Supreme Perfection of the Universe and the Minus Powers are
only with a comparatively low range from 14.28% to 19.44%. The awarding and/or
using of Free Will also become True & Effective if only Minus Powers exist. The
Creation of Evil and/or MinusQuality is/was necessitated for the Creation of Good
Qualities. It is to distinguish Good & Bad; it is to beautify Life & the Universe; it
is to make life happier, and happiest. Hence the Qualities or Good Qualities are
GOD, and the MinusQualities are created for Creatures/Universe; they are Not

GOD/Divine.
The following examples/features will explain the matters well :

(1) Let us start from birth/delivery. What will happen if a baby develops in a female
without difficulties/pain/extra size etc. If it is a very sweet affair without any pains,
the Sex will be misused. Think of the situation if girls have no pain, and delivers
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baby at home or anywhere with the pleasure of taking icecream, the family life
will collapse everywhere. The ladies/women are blessed now with the High Status
of stating that they give birth to 'Man' too, and they carry more pain than 'Man'

making him No.2.
(Briefing to save space, energy, time, etc ....., With Godly love, ParamaSivan ).

(2) Let us look at the growth of a humanbaby : What will happen if a human baby
gets up self like a 'Calf to the Cow'? That is, the humanbaby finding the breast and
drinking milk without much help of the mother, like the Calf ; the humanbaby

walking and running around within minutes after delivery, like the Calf ; the human
baby eating and drinking within minutes/hours after delivery, like the Calf ; the
humanbaby growing and becoming youth within months and involving in sexual
intercourses, like the Calf growing to Cow/Ox. The human life will totally develop

like that of animals. No more family life. No more developments in Science.
Human beings will lose their present identity and 'Other Animals' added with a
'New Animal'. The elongated very slow growth in Human babies into different
stages thus beautify the human life. The Mother, Father, Relatives, Society, etc.
gain/regain their status only then. (Briefing to save space, energy, time, etc .....,

With Godly love, ParamaSivan ).

(3) Let us look at the death of a Human being (baby/child/youth/old or any) : Think
of the situation if we know of our or others' death time in advance. How will a 30
year old woman contain the information that her 33 year old loving husband or 5
year old loving daughter would die at... hours, on .....day/date. The human life will

lose its beauty /happiness. But a death /accident happening without prior
notice/information merges with life. (Briefing to save space, energy, time, etc .....,

With Godly love, ParamaSivan ).

(4) Think of the situation if the human beings are not awarded with Loss of
Memory. (Briefing to save ....., With Godly love/ParamaSivan ).

(5) Think of the situation if the humandung is smelling like Jasmine flower and
giving the taste of icecream. People will start applying it on their clothes and body,
not only that, they will start eating their dung. (Briefing to save ....., With Godly

love / ParamaSivan ).
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From the above features, we find the BadQualities / Minus Powers, are Super and
Not Bad.

The Qualifications will continue in the Chapter below relating Worship.

Prayer ( Model / Sample )

The Perfect Simple Prayer : "O GOD, please Bless me always to live as GOD
wishes." (whereas you care to keep/wish the Supreme Qualities of GOD; the Truth,

Duties & Virtues, and Justice.).
It is preferable to pray for the above; not for other personal gains.

At the same time, People may pray for anything they like. Don't expect GOD to fulfil your prayer.
GOD may or may not fulfil it.

GOD only care Truth, Duties & Virtues, and Justice followed by Creatures ; because the Serving
of Justice (Pleasures, Sorrow, etc.) are all tied with the Supreme Science of Justice in accordance
with those 3 Supreme Qualities of GOD. People should understand that the Serving of Justice

should not be in accordance with Prayers, Confessions, etc. Prayers should be
basically for thanking GOD and for requesting GOD to bless us to live as GOD wish. GOD care

our activities
following confessions. Usually, those who confess will be awarded with events in the present

birth or
in the future births to rectify/ compensate the errors/sins. Doing Wrongs/Sins should be rectified

by Doing Good. The Operation of Prayers is explained in Chapter 2.1 above & in Part 2.
The Free Will awarded by GOD demand the Prayers (Praying Persons) to introspect

their errors, repent and correct errors one by one. It is not simple. One may
take many days or months or years to find his/her committed wrongs.
Don't go behind finding faults of others, submit self before GOD

for purifying self. In matters where you need to care
others, GOD will point out their errors to you

at the right time, and you may even
try to correct them in a Godly

Style without defaming
them. GOD is

Love.
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A model Prayer is given below, quoting a major portion of the Prayer of the Writer.

Model Prayer :

O GOD, please Bless me to live as you wish at all times.
O GOD, please Bless me to have no ego at all times.

O GOD, please Bless me to have no evilsex.
O GOD, please Bless me to fear only you at all times.

O GOD, please Bless me with the power to suffer any pain at all times.
O GOD, please punish, pardon, and correct all my errors and mistakes until now.

O GOD, please Bless me with No errors and mistakes in future.
O GOD, please Bless me to have Thoughts, Words and Deeds according to your

wish at all times.
O GOD, please bless me with Power, Prosperity and Knowledge according to your

wish at all times.
O GOD, please Bless all Human beings and All Creatures on Earth at all times.
O GOD, please Bind me at all times with the Supreme Qualities of GOD; the

Truth, Duties & Virtues, and Justice.

Prayer Pauses.
(In accordance with Time, Mood, etc. one may utter each sentence 1 to 3 times.
The important factor is that uttering by chewing the meanings of the sentences in
heart is relevant; uttering many times is less/not relevant if not chewed in heart.).
The usage of 'O GOD' may be replaced by Om MahaaShakthi.' or 'Om Nama
Sivaya. The Supreme Words "Om MahaaShakthi Mannadi MahaaBhadraKaali
DivyaDivyaDivyaDivyaMahaaDevi", to be used only after receiving the

Supreme Science direct from GOD. That's Such usage is applicable only to those
understands and accepts it. Never go behind matters which you don't understand.
Be simple and practical to contain the inner sense, to be sensible and not to be

sensitive.

Prayer Continues :
I salute to Om MahaaShakthi, who is the Supreme Power, who is Brahmam, who
does the Creation, Protection and Destruction of/in the Universe, who is the One
Supreme GOD, who is the Only One God, who is the Maya Power, who is the

Supreme Maya, who is the Supreme Master, who is the ParaBrahmam, who is the
Supreme Truth, who is the Supreme Duties & Virtues, who is the Supreme Justice,
who is the Supreme Power, who is the Supreme Prosperity, who is the Supreme

Knowledge, who is the Supreme Mother of the Universe.
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Prayer to GOD ends.

Individuals shall develop Prayers according to their Will & Wish. Pray always in
the Mother Tongue. Prayer can be done within Mind, without Voice / Noise, AND
a Prayer within Mind, expresses Factuality. It doesn't disturb others by Sound, and
Superior in many occasions; not all occasions. (At times, Prayer from the Inner
Mind trigger purifying not only the Individual but also those hear it. However, a

medium like Mike should not be used for Prayers. Because the Media, for example,
Mike deserve most of the Holiness; and in the matter of Sin, the Soul who decide
using Mike will carry the whole Sin). On the other hand, a Noisy Prayer may

disturb others; and may lose the connection between Mind (Soul) and
Tongue/Body on the go.

Brief : Doing Duties with Truth, Duties & Virtues, and Justice is the Super Prayer.

Prayer Features (Number of Times, Timing, Place, Style,
Customs, etc.)

The People can pray at any time at anywhere; they can pray even when they are in
the midst of physical or mental dirt; even whilst constipation; however, creatures
should not pray during Sexual Intercourse; because it's the establishment of GOD
that man would forget all including Self except the Partner during Sexual Pleasure.

One can pray long according to his/his satisfaction, but care that GOD wants you
to live GODLY which brings you Perfect Happiness. Hence your Prayers are to be

basically aimed for GOD to Bless You to live GODLY,
which means to Bless You to live as GOD wishes.

FREE WILL : Number of Times & Timing linked to Prayer
How can be GOD Supreme if GOD curtails the Free Will of People in matters

needed other than Protecting the Universe ?
Not at all. GOD cares the 3 Supreme Qualities for Protecting the Universe. GOD is

at present mocked by the Religions,
as if GOD cannot Protect the Universe without their (Unscientific) Prayers.

GOD Blesses /Awards Each Person to Do or Not to do anything ; and to Use or Not
to Use anything at their Will, provided their Free Will do not trouble the Free Will
of Other People (and/or Other Creatures) ; which means the 3 Supreme Qualities
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for Protecting the Universe to be preserved by Each Persons individually &
collectively.

The Religions become the Number 1 Evil by restricting the Godly awarded Free
Will. As said above, after operating for so many hundreds of years on earth, they
succeeded only /mainly in establishing /spreading the Usage of Drugs & Liquors
everywhere on Earth as well as creating / increasing Terrorism, Riots, Bribe,

Dowry, Bloodshed, Violence, ....Sex Abuse & Sexual Assaults.

The Religions, governments, educational systems, etc can claim only Very Less in
the Good Conducts in the People /Society / Nation ; because GOD has merged in
the Human Heart /Blood with the Fundamental Virtues like Truth (Sathyam),

Moralities, Justice (Neethi), etc. No tuitions necessary in such matters. It is like the
general knowledge of matters merged in other creatures. For example, a cow, cat or
any bird can be seen expressing the features of breeding and sucking their children,
involving in sex, making/finding hut / cage etc without any education. In human

beings, the parents can impart the necessary /basic education needed for children. A
child /person should not be troubled to learn

unnecessary matters wished by parents/society /religions.

People may pray in the Morning & Evening for approximately 1 to 5 minutes,
preferably during sunset. Go to bed earlier. Praying is not compulsory. Do prayers

at your time. Even if you find no time or mood, don't worry.

As said before, Doing a / the job with Truth, Duties & Virtues, and Justice
is the Super Prayer.

GOD is least interested in your Prayers. GOD is interested in the Quality
of your Living. That is, GOD care how far you stick to the Supreme

Qualities of GOD. GOD do not support people sitting at house, avoiding
work and praying & praying. It is not divine. Further it is Evilly as it
associates with the forbidden 4th branch of Science called Manthra
Science. Manthras & Long Poojas, etc. are part of the forbidden 4th

Veda, the Manthra Science. People using Manthra Science conduct long
poojas, thapas (spending many hours, days etc. by uttering hymns /

manthras, etc.) for acquiring maya powers. People may or may not go to
Worship Centres. As from the Opening of Maya in the Present Supreme
Creation Cycle, all religions will be deleted ; magic (manthras), thapas,

astrology, etc will not be allowed any more, as detailed in Part 1.
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FREE WILL : Place linked to Prayer
GOD decides the Birth & Death of the Creature ; not the society/religion.

A prayer shall be between the Creature & the Creator without Shows. He/she can
pray within the Heart of Personal Matters, and/or within a Room without troubling
others. Cleanliness is Next to Godliness ; hence one praying within the heart should
try to clear bad thoughts ; one praying within a room should clear the dirt in the

room, minimum the standing/sitting space.
A family may or may not pray collectively at home, if any member insist others for

prayers, sin will fall upon him/her.

A Public Prayer should be for a Public Request to GOD, for example :
praying during natural calamities like heavy rain, hot, etc.

It means Several or most or all the Prayers in Churches, Mosques are Evilly, and
people who monitor and trigger the Ignorant share the Majority of the Large Sin
acquired. In short, people should not do Common/Collective Prayers without

Scientific reasons at Worship Centres. PRAYERS ARE BASICALLY PRIVATE /
PERSONAL between Him /Her and GOD, the Supreme Father cum Supreme
Mother of Each People and the Universe; Prayer differs from Person to Person.

People may salute GOD if GOD appears at a Worship Centre. Blessed People
worship GOD at a Worship Centre, as per details in Chapter 3 below.

FREE WILL : Styles linked to Prayer
A (personal) prayer is Private, between Creature & Creator ; and the Creature is at
Free to Pray by Stand, Sit, Lay or do as part of some exercise ; taking care of the
physical health, and avoiding Shows, chewing the meanings of the prayer as well.

A Public Prayer should not be an exercise, it should be briefed within 1 or 3
minutes, and People collectively do what they can do to meet a Public Requirement,

in line with the Science of Duties & Virtues. That is for a matter which can be
solved or tried, people should work for it collectively, and not limit by prayers to

GOD, people's participation by health & wealth is also part of prayer.

FREE WILL : Customs, etc.
No Manthras / Customs in Prayers at Home & Worship Centres.

Manthras form part of the forbidden 4th Veda. The Using of a lamp / light depends
upon the Requirement of Light in the Worship Centre or Home. A lamp with 1
corner or 5 corners to represent the 5 kinds of Creations can be used in Worship
Centres if there is not sufficient light. Not to use lamp if there is enough sunlight.
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The Number of Lamps should depend upon the Requirement of Light. Not many
lamps. Don't waste oil, etc. When there isn't enough sunlight, electric lamps are
enough in a Worship Centre in modern times, however 1 or 2 lamps / candle may
be lighted to meet the failure of electricity. Such lighting should be understood in
the Right Perspective. When Samharam progresses thru centuries, the electric
lamps will be withdrawn, then Oillamps may have to be lighted more to get
enough light. GOD created Flowers for People. Not to worship with flowers.

Bathing the idol with Sandal, Ghee, Oil, etc. are Evilly. Bathe the Idol daily with
the Liquid form of GOD, Water. Don't make decorations on Idols with Gold,

Clothes, etc.

Many Worship Centres are running VIPSections, Divine Bakeries /Sweet Centres,
etc. etc. The King and Ministers are people who should visit worship centres
publicly only in very rare cases so that they don't disturb the common people in
worshipping GOD. At the same time, the king and his ministers may visit the
worship centres in disguise (concealing their identity).Many worship centres

supply sweets, etc. through counters /bakeries within the worship centres as if it is
supplied from GOD; they are Evilly. In matters like the above, several priests and
political rulers, etc act (ed) as if such exploitations /cheatings are allowed by GOD.
The present people who are obliged to correct the Sins are either not interested or
not powerful to correct /change the systems. The many customs & regulations in
the different matters can be divinely verified and settled like the above few

examples.

Prayer Pleasure :
All People as well as ParamaSivan are obliged to pray to MAHAASHAKTHI, if

they require it.
It is a pleasure to pray. Those who pray to GOD receive pleasure. Though GOD do
not demand Prayers, GOD allow Scientific Prayers. GOD gets pleased with the
Gratefulness expressed by the Creatures when GOD made everything for the
enjoyment of Creatures and became self a Slave to Truth, Duties & Virtues, and
Justice in order to protect the Creatures. The Gaseous form of GOD, Oxygen as

detailed scientifically in Part 3 of the Web site will receive the Prayer, and act upon
it.

Quote : In Chapter 7 of Part 1, 'GOD has Arrived', it was detailed that the
Supreme Mother of the Universe has entered into the Mannadi Temple on 06
February 2008 in the10Headed Serpent (Cobra) form. Later it's changed into

Human form.
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The Supreme Mother will delight us all at the Right Time.
The Supreme Mother enters into your Palms

when palms joined during worship/prayer (as seen in Hinduism) ;
Blesses your 10fingers with the10Heads; and when you rub your 10fingers on
your face (as seen in Islamic Prayers), the Supreme Mother kisses the Baby / Your

Face with the 10Heads.
Haven't you experienced a certain pleasure/peace at such times ?

Not Other Creatures, the Shape of "Human Palm + Fingers" alone looks exactly
like a "Cobra's Head".

The Human Hand with Palm & Fingers in a Blessing posture alone exactly looks
and moves like a Cobra.

The Supreme Mother has also established a Supreme Arrangement for All Human
beings to Join in the Supreme Laugh.

It is through our/your Feet. Have you ever thought Why GOD established a
Laughing System under your Feet during Itching ?

When All Human beings care on Cleanliness in the Right Proportions, No
Chappals/Shoes needed.

His/Her Naked Feet to touch the Soil (=Mannadi = Earth = the solid form of GOD)
and GOD/soil suck your Feet with Joy.

The Supreme Mother with the 10Heads sucks your 10toes. Your Supreme Mother
wants this Pleasure from All Children of the Universe; the Human beings Caring in

Cleanliness alone can afford her with such Joy.
Be reminded : Unqualified human beings Walking with BareFeet (as part of Show)

will only Save Sin instead of Holiness.
Unquote :

Punishments from the Supreme Justice, MAHAASHAKTHI (GOD).
It is a severe sin to create/establish customs and regulations for worshipping GOD.
All People are seriously requested NOT to interfere into matters decided by GOD.
Those who act against Divinity is in fact act for Evils. For Evilly activities, GOD
establish a Evilly rebirth. Punishments for the different Sins are detailed in Part 3
above in English. Start repenting and pray to MAHAASHAKTHI for pardon.

MAHAASHAKTHI is an INFINITE OCEAN OF LOVE.
The Wrongs / Wrong People may be pardoned.
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WORSHIP
Worship is to be Perfect, hence does matter with One's

Knowledge (about the Universe and GOD).
That is : Worship links to One's Perfect Knowledge (about the

Universe & GOD), hence must be Perfect.

GOD awarded Free Will to People in the matter of Prayer,
basically because People are the Beneficiary.

IN THE CASE OFWORSHIP, PEOPLE CONSIDER GOD AS THE
BENEFICIARY, BUT GOD DOES NOT EARN ANYTHING FROM
WORSHIP ; GOD IS OMNIPOTENT AND SUPPLIES CREATURES
WITH EVERYTHING ; THE CREATOR & PROTECTOR OF THE

UNIVERSE IS OBLIGED TO OBSTRUCT
THE IGNORANT "NOT TOMOCK AT THE SUPREME SCIENCE &

GOD" BY DOING SOME ACTIVITIES NAMED 'WORSHIP'
CONSIDERED AS FOR 'GOD'.

PEOPLE MUST PERFECTLY KNOW THE SUPREME SCIENCE
ABOUT THE UNIVERSE AND GOD, SO THAT THEY KNOW
THE MEANING OF WORSHIP; THEY KNOW WHAT THEY ARE

DOING WHEN THEY WORSHIP.

GOD SENDS THE REPRESENTATIVE & FATHER OF THE UNIVERSE
'PARAMASIVAN' TO THE QUALIFIED PEOPLE (WHO HAVE LIVED

GODLY IN 3 SUCCESSIVE BIRTHS) AND THROUGH
PARAMASIVAN, GOD BLESSES THE PEOPLE INDIVIDUALLY WITH

SUPREME SCIENCE BY WRITING OM ON/IN HIS TONGUE.
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GOD Blesses / allows Worship only in 1 Birth out of the 100
Births, in one of the 9095 Births, and People Worship basically
for them, the Qualifications for Worship are detailed below:

The Qualified People will be in Maleform. MahaaDevi will
Bless them in 'AradhaMahaaDevi (Nareeswari)' form,

MahaaDevi containing half of ParamaSivan's body convincing
that GOD is neither Woman nor Man; and that Human beings
including the Blessed People pass through Male and Female

bodies. ' AradhaMahaaDevi ' form develops into 'ParamaSivan'
form, MahaaDevi's hand operating thru ParamaSivan's Right
Hand will wash the Feet of the Qualified People, ParamaSivan

will kiss and/or suck their feet / toes, Write OM on/in his Tongue,
and later place the Right Hand on the Top Head/Hair of the

Qualified People, MahaaDevi Blesses the Neurons in their Head
activated to contain the Supreme Science. At this stage, People
recognize ParamaSivan as their Father, and carried by the
Supreme Mother of the Universe, projected him as the
Representative in front. [ In the 'AradhaMahaaDevi /

ArdhaNareeswari / ArdhaNareeswaran form, MahaaDevi
Blesses the ParamaSivan Part in the Right Portion of the Body

except the Right Hand; and Left Portion of the body by
MahaaDevi, the left forehead containing Fish, Moon and Star as
well as the Left Leg carried by MahaaDevi's Full Leg Power,
and Right Leg carried by MahaaDevi's HalfLeg Power along

with ParamaSivan's Leg as per the Power Setup.]
People shall lay down on the floor, and touch by hands & kiss

then both Legs : MahaaDevi's+ParamaSivan's Legs.

MahaaDevi has Blessed a Day in 4 years 'ShivaRaathri' for
Blessing Selected People Individually thru ParamaSivan.
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The Blessed Man / People will be nearly 50 years of age. They
will have to wear the 'White Cow Thread' detailed in Part 3 and
begin Worshipping GOD with Perfect Understanding /Meaning,

in Vedic language Malayalam after being Blessed.

The Cow Thread is to cover his neck and right hand, his right
hand shall be used for 'Greeting and/or Blessing Others in the
name of MahaaDevi, the Supreme Mother of the Universe'. At
times, he may also receive Special Powers in that Blessed Birth.
Such Blessed People should work as the Chief of Educational
Centres, attending Worship Centres, and giving advices cum
instructions to Rulers with the status of RaajaGuru. Be informed
that 'People other than parents/guardian' are qualified to greet
others with "May GOD Bless You" and similar Greetings only
during the Blessed Birth after being Blessed. Another Significant
feature is that the Blessed Male recognizes that his Wife has
already crossed the Blessed Worshipping (Male) Birth in her
previous or before birth. The Supreme Mother of the Universe
might have blessed his wife the day before 'he blessed' or she
would see the Supreme Mother soon. The Blessed He will avail
Female Birth in his next birth and the Supreme Mother will
appear before the young girl / lady and allow her to lay on the

thighs of the Supreme Mother. The Supreme Mother will rub her
head, hair, and face / shoulders and kiss her face and forehead...
The Supreme Mother may continue to appear before her depending upon

the GODLY living. She may again receive innocent ignorant
Male/Femalebirths as well as Kingly / Queenly birth later ; the Supreme
Mother may appear before them and/or send ParamaSivan ; make them
happy & bless again direct or thru ParamaSivan. People can know from
the Qualities of a King whether he has passed the Blessed Super Births.
The Supreme Mother will appear before the King ( or send ParamaSivan

to the King) who has passed the Blessed Super Births.
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The above events will begin only after the Opening of Maya in
the present Supreme Creation Cycle.

It is simple to understand now that those 'Mock at the Supreme
Science & GOD' by way of Unscientific Worship will be punished.
People won't be able to pretend as 'Blessed' to worship GOD,

the wicked can be easily sorted if they don't know
MahaaVedam.

Does GOD want People to worship GOD ? Why should People worship ?

If GOD earns something from our Worship, it can be said that GOD wants us to
worship GOD.

GOD is Omnipotent & supply Creatures with everything. Hence the Purpose of
Creation is to be referenced to find whether GOD earns something from our
Worship. As part of Brahmam, it is detailed in Parts 1 & 3 that GOD wants

Creatures to live happily which means GOD will be happy if human beings & other
creatures live happily. Taking apart other Creatures, all human beings can live

happily only if they all live GODLY ( = in accordance with the Science of Duties
& Virtues). It means that the Omnipotent GOD earns Happiness if / when People
live GODLY. Happiness to GOD rests with the GODLY Living of all People. The
ordinary meaning of Worship 'praising the glory' will thus become meaningful only
if People live GODLY. The Creational Fate establishes GODLY Living as from
one's 91st Birth (out of the 100 births), but the Protective Fate depending upon

People's Usage of the Awarded Free Will may rarely make it a little earlier or later.
Hence one may avail the Blessed Birth on his 91st or 94th Birth. The Creation and
Protection are a Continuing System, People pass through various life experiences,
score Holiness step by step, the Quantity of Holiness usually decides the beginning
of GODLY living. People need to Qualify to worship GOD by living GODLY in 3

successive births.

GOD is Not interested in worship as described above, but interested in the GODLY
Living of People.

On understanding the Glory of GOD, the Human beings become self obliged to
worship GOD.
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The Supreme Science of Justice details how GOD has established Truth, Duties &
Virtues, and Justice as the 3 Supreme Qualities of GOD for the Supreme Creation
& Supreme Protection of the Supreme Universe including All Creatures and has
become self 'the Supreme Slave to those 3 Supreme Qualities'. Further we find the
Glory of GOD by awarding all Creatures with the GODLY Pleasure Status of

Brahmanandam, the Star Status. What can the Human beings return to GOD except
Worshipping ?! Since GOD alone creates & supplies everything to Creatures, GOD

alone deserves Glory, hence GOD alone should be worshipped.
[ In the StarStatus, the Soul enjoys all kinds of Pleasures available in the Supreme
Universe (ParaBrahmam). It is a SenseKnowledge Establishment and the SOUL
enjoys the Pleasure without any Partner (s), for example, (1) the Soul (Star) can

enjoy the Pleasure /Sweetness of Eating Mango continuously without eating Mango;
( 2) the Soul (Star) can enjoy the Topmost Pleasure of Sex continuously without
any partner. One can Enjoy or Not Enjoy Pleasures (Anandam) like Brahmam,

hence the Final Evolution Status of Star is named 'Brahmanandam'. ].

The Quality of Gratefulness merged in Human Hearts place them in a situation that
they cannot get peace without worshipping GOD. In order that People feel

themselves Grateful to the Super / Supreme Pleasures offered to them, the Supreme
Mother's Supreme Love award them with 1 Birth out of the 100 births to worship

after people live GODLY in 3 successive births.
Hence people worship for them, to satisfy their inner minds, and GOD

allows only 1 Birth to worship.

People depending upon Human Guru/Teacher for Knowledge will have to carry the
Wrongs believed/understood by the Guru.

Hence the different features develop in prayers and all matters through the different
religions and the known science are imperfect. For example : for Peace or Cure
related with mental agony or severe sickness, people pray to ReligiousGod (s).

Perhaps more than 90% people on Earth believe in ReligiousGods, and do prayers ;
AND it is a fact that less people know about the ReligiousGod and the meanings
of what they are doing. The human gurus and/or religionists do not know that GOD
supplies with the Supreme Science only in 1 Birth out of the 100 births, and GOD,

the Creator supplies it direct thru their Father (of the Universe) cum the
Representative of GOD = Cryst = Real Mohammed = ParamaSivan.
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Qualifications for Worship : How do we live GODLY ?

The Qualifications for Prayer are briefed above, they become 'Must' for
'WORSHIP'.

GOD blesses all People individually in One Manbirth in one of their 90 to 95
births out of the 100 human births, directly with the Complete Science of the

Universe thru ParamaSivan in the Godly form of 'HalfMahaaDevi', writing OM
in/on his Tongue, in a Sivarathri day, when the man is approx 50 years of age, and
after attaining necessary Holiness. By the time Man completes 3 successive Godly
Life too. People need to live GODLY (= in accordance with the Science of Duties
& Virtues) for 3 successive births to Qualify to Worship. The importance of the
Number 3 is established in its presence in the Omscript. After People live

GODLY in 3 successive births, they will be awarded with the Blessed Birth to
Worship the Supreme Mother. The Awarded Free Will is contracted to following
the 3 Supreme Qualities of GOD. The activities of Minus Powers bringing Poverty,
etc do not trouble them, people live GODLY and thirst for seeing the Supreme Feet

as part of expressing their Gratefulness / Gratitude and Joy.

GOD punishes the Unqualified Worship

It is detailed that People avail Only One Blessed Birth to Worship, in 1 out of the
100 Births, and it begins only from

the Opening of Maya. It means that if the Human Population on Earth is 1000
Crores (including Cows & Oxen which are part of Human births; and Human
Punishedintoanimal births like goat, cat, dog, monkey, donkey, etc) during the

Opening of Maya, only 10 Crores of People get qualified to worship GOD, that too
after learning the Supreme Science direct from the ArdhaNareeswari form of the
Supreme Mother projected through ParamaSivan. (It has been described in the

Supreme Science of Justice attached to Part 4 of the Web site that rarely
Punishments are applied through AnimalBirths too.).

Perhaps more than 90% people on Earth are considered believing in Religious
Gods, and doing religious prayers and worship along with Personal Prayers. The
religionists are least interested in the Quality of different ways of worship/prayers
done to GOD. They do not recognize / realize that they 'Mock at the Supreme

Science & GOD'. The figures in the above paragraph as well as the Qualifications
for Worship shall be rightly understood to rectify the religious nonsense. The
Religionists would agree that like their ancestors, they do or conduct something
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named as prayers and worship, neither their ancestors nor they have Supreme
Divine Experiences and knowledge of Supreme Science. A certain beliefs pull them

along, and after working for so many hundreds of years, the religions and/or
religious prayers which were curtailing the Free Will of the People awarded by
their Creator, succeeded only /mainly in establishing / spreading the Usage of
Drugs & Liquors everywhere on Earth as well as creating/ increasing Terrorism,
Riots, Bribe, Dowry, Bloodshed, Violence,... Sex Abuse & Sexual Assaults. Don't
they feel ashamed to claim that they worship GOD when they are immersed in
Terrorism, Sex Abuse, etc. One who worships GOD won't kill a person unless he
can give life to the dead or receive direct orders from GOD. The religious fanatics
as well as the priests do not know what is GOD. Most or many of the Worship

Centres developed today as Tourist Centres, Business Centres, and similar Hobby
cumExploitation Centres.

As from the present Supreme Creation Cycle, which is the 1st Creation Cycle of the
2nd MahaaKaalaChakram, the Supreme Mother of the Universe has been availing
the Complete Charge of the Universe, as detailed in Part 1, proving that GOD is
Love. All / Most of the Special Personalities have been either eliminated or

withdrawn and religions will end once for all soon from the Opening of Maya. The
Supreme Mother has appointed ParamaSivan, a minor part of the Supreme Mother

as SamharaDevan and thru him punish those live Not GODLY.

Punishments from GOD are always with Love. The following examples will prove
it : (1) All People are Blessed to undergo One Handicapped Birth (out of the 100
births) as a General Requirement in order that People realize the Importance of
BodyOrgans. A few people may receive Handicap Punishments for 1 or more
births for their Severe Sins. The two situations are applicable to everyone in the

society, and people do not recognize the reason/feature for the handicapped person
in front of them whether it is part of the general handicap or punishment. If other
people recognize you or anyone as handicapped as part of divine punishment, they
may prefer mocking, and it will be very painful to the handicapped. GOD does not
allow it ! GOD loves you. (2) Your rich parents who did not care Wealth Law

might have reborn in the midst of Poverties in your locality or in another country.
Neither You nor they have been given Past Memories. It is because GOD loves

them, you and all.
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ParamaSivan alone worships MahaaDevi at all times.

Although I have not received Blessing to this effect, the Revelations detailed in Part
1 gives me the Most Happy Situation that the Supreme Mother might Bless me to
worship the Supreme Mother of the Universe at all times as from this Supreme

Creation Cycle.

Since MahaaDevi has Blessed ParamaSivan as a Minor cum Special Part of the
Supreme Mother and the Supreme Universe, it appears to me that the Supreme

Justice regarding such Blessing to ParamaSivan is Supremely Perfect.
O MahaaDevi, please Bless me to worship MahaaDevi at all times.

Unscientific : Worship, Prayers, Customs, Idols, Gifts, Candles, Lamps,
Gold, Sweets, etc.

The Worship as well as Prayer are carried out in different ways with regard to
religions, castes, tribes, localities, etc.

If some VIPs or Priests say or do a New mode of prayer or worship, it is adopted as
a System. Science is Ignored. People offering more wealth to Worship Centres

believe they get (more) Holiness !

With regard to Customs, not only human beings, but Special Personalities
described in Part 6 Smruthi in Malayalam, also did many wrongs. ....

The people awarded with Special Wisdom are Not Verifying the Theft & Sexy Acts
of those Special Personalities developed as Evilly, do not recognize the

Evilly Acts, but do worship /praising as if WORSHIP is so open, and can be done
by any /all wicked with consuming Liquor and abusing sex. The Priests etc attract
Punishments more and many others are now undergoing (severe) Punishments.

It is explained in Parts 4 & 6 that Cryst was sent for settling
Super matters, and not to work for some localities.

The Mohammed, Adhi Shankaran, etc are
presently living on earth with their

new bodies.

The different Religious Celebrations now seem to compete
in Wickedness, mocking at the Supreme Science (MahaaVedam) and GOD.
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With regard to Idols, a worship centre should not have Idols.
The events of the 1st MahaaKaalaChakram are reasons for the various Idols in

Worship Centres, particularly in Hinduism.
The MAHAASHAKTHI LINGHAM is Not an Idol and to be adopted for the

Scientific Worship detailed below in Part 3 above in Malayalam.

GOD, the Supreme Mother of the Universe alone will be worshipped. The
MahaaShakthi Lingham should not be kept at House for Worshipping GOD,

because the Supreme Matters & Meanings should not be matters for/of Mocking by
the Ignorant.

A man Blessed to Worship does not need an Idol for his worship. He will
recognize the presence of GOD in each and everything around and within him.

Prayer Centres may keep the Pictures or Idols of MahaaDevi and ParamaSivan, but
pray only to MahaaDevi. Respect ParamaSivan, but not worship. If worships, you

are saving sin, and ParamaSivan will punish you.

With regard to Offering, it is detailed above.
GOD being the Creator & Protector of the Supreme Universe, supplies all people
with everything needed to live happily. GOD only wants us to live GODLY.

Instead, human beings considering self as Wise, return to GOD the properties of
GOD, namely Eatables like Milk, Ghee, Fruits, other food items ; Statues / Idols,

Lamps, Candles, Perfumes, Gold, Silver, Money, etc ;
knowingly and/or unknowingly mocking at the Supreme Science & GOD.

Scientific Worship, Scientific Idolatry

Preferably everyday, do the scientific worship within Your Heart and/or Words
'Glory only to GOD' , say, 1 to 5 times in the morning preferably after bath during
Sunrise and 1 to 5 times in the evening preferably after bath during Sunset. ( 1

denotes the Single GOD as well as the Human birth. The 5 denotes the 5 Creatures
Fish, Plant, Bird, Animal, and Human) . In fact, There are no specific prescriptions
for the number of times. Further, each person after receiving the Supreme Science
will have Godly Revelations with regard to his Life, Lifestyle, Duties, Performance,

etc.
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A man will be Blessed to worship near the age of 50, and will / should / must be a
Model to others thru his Talks & Deeds.

He does not need an Idol or Picture of GOD to worship. One Blessed to worship
GOD would receive revelations at every now and then according to the need. Only
in the Blessed Birth, he shall fall / lay upon the earth/soil/floor upon inspiration

and consider that his body including hands are on the Supreme Feet.
He alone shall lay upon (Sashtangham) the floor of a Worship Centre to worship /

chant only once (without troubling others).
He does (shall do) it without ego recognizing that there may be people around

him who have passed the Blessed Birth,
and nearing Final Evolution. An Idol of Cow and/or Ox may be placed in front of
the MahaaShakthi Lingham in a Worship Centre ; it should be understood as the
Symbol of Human in his/her Final Birth, serving all human (baby to old) with milk,
manure, super services, etc. Care : Cow and/or Ox should not be worshipped /

prayed.
(Details about Cow & Ox are given above. Briefing to save space, energy, time, etc

....., With Godly love, ParamaSivan ).

In Part 1, the 3 Configurations of GOD have been detailed as (1) The Supreme Boss
(Allah), (2) Brahmam, & (3) MahaaDevi, wherein (1) the Supreme Boss without
Figure is merging in (3) with a Scientific Human Figure; and (2) should not be

approached due to Non‐attachment with the Supreme Universe and of fright. As
per the Configuration of (1), The Supreme Boss, GOD can be said as He = The

Supreme Father = MahaaDevan, wherein the ParamaSivan is assigned as the Super
‐most Obedient Servant (ParamaDaasan) cum Representative of the Supreme Boss.

As per the Configuration of (2), Brahmam = the Supreme Mother, and the
existence of ParamaSivan as well as the Universe do not matter. As per the

Configuration of (3), GOD = the Supreme Mother of the Universe and does the
Creation, Protection and Protective‐Destruction of the Universe; and ParamaSivan
is Blessed as a very minor part of the Supreme Mother; Blessed further with Super
Powers, and appointed as SamharaDevan ‐cum‐ Representative of GOD ‐cum‐

Super‐most Obedient Servant.
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Idolatry of MAHAASHAKTHI LINGHAM (= MahaaLingham = Siva Lingham)
is Perfect, but optional. Idolatry is more pleasing. Those practise it experience

special pleasure. Repeat : it is optional. The scientific arguments opposing idolatry
and in favour of idolatry may be verified as follows: (Quote from Part 1).

Idolatry is based upon a / the Form of GOD, and is detailed in Part 1.

Briefing : In regard to the Form of GOD, since GOD is above all limitations such
as size, color, sex, physical structure, etc., GOD cannot or should not appear in
any form  as per the derivations of Dualism. Why does GOD need a Form  is
another reason for NOFORM. If GOD takes a form (for e.g. a human form),
GOD becomes limited, and scientific explanations for the gender, color, height,

weight, etc. would become necessary for which Dualism cannot answer
scientifically. In Dualism, limiting GOD in any

form is senseless and wrong. This interpretation went in the wrong explanations
resulting in the total negation of worshipping GOD in human form. The negation of
idolworship is also connected with the customs in Arabia in Mohammedan days.
The Highness of Cows & Oxen scientifically explained in this Web site would

prove how the idolworship develop (ed) in Arabia in the Past (All) Creation Cycle
(s).

In Real Advaitham, the limitation of GOD in a human form or as an idol or as a
very small stone or sand, will give a vertically opposite meaning that of Dualism /
Dvaitham. In Advaitham, it is also the Power of GOD to stay within a mustard (or
small stone or idol) and do the Creation and Preservation/Protection of the Universe.
The people arguing for Dualism will also have to agree that GOD is Omnipotent,
powerful to do anything, i.e. powerful to stay within a mustard or small idol and
create & protect the Universe. Will Muslims say that Allah is Not Powerful to stay
within a mustard or small idol & Not Powerful to Create & Protect the Universe
when stay within a mustard or idol ? If GOD is Not Powerful to stay within a

mustard or small idol, GOD cannot be Omnipotent. It is defying GOD.

Whereas Dvaitham is True but NOT perfect,
WHEREAS ADVAITHAM IS TRUE AND PERFECT,

Worshipping GOD according to the True Advaitham in the Supreme Science
(MahaaVedam) is Perfect.

Since a Worship Centre must be in accordance with the Supreme Science.
the Idol to be placed in a Worship Centre is to be fully Divine / Scientific, Simple,

and Uniform.
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MAHAASHAKTHI LINGHAM = MAHAALINGHAM

Worship and Prayer are different matters,
and with regard to Prayers, GOD always give complete freedom to pray with or
without idols. An Idol is basically intended to pinpoint our concentration. At the
same time the common people as well as intellectuals may experience GOD bless
through Idols. Intellectuals who are supposed to admire idolatry should not overact

with ego as to acquire sin. At the same time, GOD has established a Perfect /
Scientific Symbolization. The remains of the Past Creation Cycle in regard to

Symbolization of GOD is available as ShivaLingham, which is in fact
MahaaShakthi Lingham.

Shakthi = Power cannot be seen (e.g. electricity).
Shakthi Lingham also is placed as unseen projecting it as ShivaLingham.

It can be understood from the following : If it is ShivaLingham, when we sit or
stand to pray to GOD, SHIVA also should sit or stand; and SHIVALingham can
be placed in the ground only in parallel position. Only ShakthiLingham will

remain perpendicular to the ground during sitting and standing. AND the Supreme
Fact is that the Supreme Mother does not require a support (of a ParamaSivan) and
does the Creation and Protection alone. The Supreme Mother = the Supreme Father

= MahaaDevan.
Hence MahaaShakthi Lingham represents MahaaDevan = MahaaDevi ; and

ParamaSivan is Not MahaaDevan.
The Scientific Worship Must be Always Only to MAHAASHAKTHI =

MAHAADEVI. When Earth is understood as the Super Body of GOD, Sky will be
recognized as MahaaLingham. It is detailed in Parts 1 to 4 in Malayalam language.

LINGHAM represents the CREATION.
Creation is the Primary Truth, hence LINGHAM represents the Universe as well as

MAHAASHAKTHI.
When MahaaShakthi does Creation thru Creatures, for example in human beings ;

Both the Egg in Female & Sperm in Male are created by MahaaDevi, and
MahaaDevi alone decides which sperm from the many lakhs of sperms to be joined

to the egg ;
and the human parents involving in intercourse do not do anything in the activities

of Creation and Growth of Embryo.
MahaaDevi will reveal the details of Egg & Sperm soon, either thru Biologists or ...

perhaps thru me ;
O GOD, pardon me, your supermost obedient servant ParamaSivan for any/all
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errors in the above statement.

Even if one names MahaaShakthi Lingham as Shiva Lingham, it relates to
MahaaDevan = MahaaDevi.

O Children, MahaaShakthi Lingham is formed from 'Half' of "O" (Globe) in Om. It
is the Supreme Vessel of the Supreme Mother : Your Creation..., Protection...., and
Final Evolution rest in MahaaShakthi Lingham. The Supreme Vessel of Your
Supreme Mother where through all of you have come from should not (be let)

develop as matters of Joking and/or Mocking.

MAHAASHAKTHI LINGHAM = MAHAALINGHAM = SKY.

It is well explained in Part 3 above & in Godly Explanation No.8
available in the website thatMAHAASHAKTHI LINGHAM =

MAHAALINGHAM = SKY, in Malayalam language.

All Creatures except Fish are born in MahaaLingham@ Sky. The Vagina in Woman
is Not a Physical Organ in her Body; it's in fact the so minute piece of Sky @
Voidness entering into Woman's Womb for the Embryo or Egg to grow up.

Earth @ Soil @ Body is the Solid form Of GOD @MahaaSiva @MahaaDevi. The
Sky is the MahaaLingham of Siva (MahaaDevi) @ Earth. When MahaaSiva @

MahaaDevi blesses Sivan @ ParamaSivan to represent GOD @ the Universe, his
forehead would represent Sky. It means all Souls in the Universe find place in his

forehead, that too within the 3rd Eye in his forehead. In fact, MahaaSiva's
forehead and 3rd Eye are being awarded to ParamaSivan.

SIVA & SIVAN act as One & in many ways and ranks, they are made and/or
developed as Indivisible to act fully as ONE, whereas GOD is projected as ONE
GOD at all times, Supremely established as MahaaDevi @ MahaaSiva @ Siva ,

containing Sivan @ ParamaSivan.

OM NamaShivaya = Praises (Glory) only to MahaaDevi.

OM NamaShivaya = Praises (Glory) only to MahaaDevi @ Siva containing Sivan.
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How to make a MAHAALINGHAM within One Minute ?
Pick up a Stone with approximate size of Fist. (Fist = Tightly closed hand). Size
below or above Fist does not matter. Shape of the Stone is also no matter. Place it
in front of your sitting or standing place where you want to worship. That stone is
an Idol for worship. Where there are no stones available, join the 2 hands and take a
hand full of soil or sand which ever is available and heap it roughly which all can
be finished within 30 seconds. From the above, people should understand that GOD

care our thoughts, words & deeds.

In Worship Centres, it is recommended to place Shaped stones as we see in many
temples.

Divine Calendar

MahaaDevi has blessed Human beings to follow the following Calendar :
1 month of 28 days x 13 months (=364 days) + 1 day = 365 days = 1 year;

1 month = 4 weeks, 1 week = 7 days : 6 days work + 1 day holiday.
8 hours work + 8 hours enjoyments including Cleaning + 8 hours Rest (including

Sleeping) is the Order.
(Everybody enjoys the Status of Brahmam everyday during Sleeping : One is

completely out of senses, but exists.).
The Divine Names for the 13 Months and the 7 Days of the Week Not yet revealed.
The Revelation about changing the 24 hours a Day System blurred. They will be

detailed later, if GOD wills.
The Astrology & the related Stars will be totally deleted.

People count history now with B.C., A.D. etc.
The 1st Half of the Present Creation Cycle will soon complete 5000 / 4500 years;
and the 2nd Half with the Presence of GOD begins then. That is, the New Calendar

Year with 01.01.5001 will begin with the 01st day as the Opening of Maya,
OM sounding everywhere on Earth continuously until..... MahaaDevi knows.
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MAHAADEVI DAY, Shiva Raathri (Shiva Night) & MahaaShiva Raathri

1 month of 28 days x 13 months (=364 days) + 1 day = 365 days = 1 year;
The Balance 1 day in a Year, is to be named asMAHAADEVI DAY,

and must be used for Worshipping GOD, by those Blessed for Worship. Others,
the Majority shall celebrate the Day humanly. Worship only during day time, a

total of 12 hours including refreshment. No Fasting. No Rites / Customs.
The Scientific Worship is to be done (only by those Blessed to Worship). Just

worship "Glory only to GOD" in the Vedic language.

Other People; that is people whose 'Blessed Birth to Worship' is already over or not
known can pray anything according to their will & knowledge on MahaaDevi day.

As said before, the GODLY Living is important.
The OMsounding Opening of Maya day will be the 1st MAHAADEVI DAY.

The Extra One day in 4 years, is another Blissful MahaaDevi's day Blessed by
MahaaDevi to worship MahaaDevi,

and the Night of that Extraday is to be named as ShivaRaathri (ShivaNight) to
remember the Shiva's Blissful Night in 50 years.

The ShivaRaathri Day will be in the 2nd month, that is the 29th day.

MahaaShivaRaathri
MahaaDevi blesses ParamaSivan with One Night in 50 years to become

MahaaSivan = MahaaDevan = MahaaDevi.
MAHAADEVI blesses the Blissful Night of the 50th MAHAADEVI‐day's Night to be

named as MahaaShivaRaathri.
MAHAADEVI blesses human beings NOT to conduct any Unscientific worship on

MahaaShivaRaathri.

MAHAADEVI thus Blesses ParamaSivan with 2 nights in 100 years time to become
MahaaDevan =MahaaDevi,

2 nights time is equivalent to 1 day, and MAHAADEVI has blessed the Supreme
Bliss not to be misused by human beings. The Supreme Bliss has nothing to do
with human beings, and they should not conduct/do any unscientific worship.

MahaaDevi may Bless People to forget MahaaShivaRaathri seldom to highlight the
Supreme Science. Worship always the Single GOD, 'the SUPREME MOTHER'.
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OM NamaShivaya = Praises (Glory) only to MahaaDevi.
OM NamaShivaya = Praises (Glory) only to MahaaDevi @ Siva

containing Sivan / ParamaSivan, whereas SIVA & SIVAN becomes ONE
and the Same, when SIVA contain SIVAN.

And it is simply & Supremely established by SIVA
(MahaaDevi) that People will themselves understand

their Calling SIVA, denote both SIVA & SIVAN.

'Om NamaShivaya' is revealed in 2015 / 2016 as a glorious Award to all people to
praise MahaaDevi notwithstanding the Individual has been Blessed or Not. It is

well explained in Malayalam language in Part 2.
ParamaSivan should not be praised, not to be called for Help, etc.

Pray only to MahaaDevi at all times ; MahaaDevi
may send ParamaSivan to help you. Repeat : Pray only to
MahaaDevi, the Supreme Mother of the Universe, the Single GOD.
ParamaSivan is a Very Minor Part of GOD, established as the Father of the
Universe‐cum‐MahaaDaasan‐cum‐ GOD's Single Representative ‐cum‐

SamharaDevan, etc. And at times, MahaaDevi blesses Him to the
Top, and those are all Godly matters, people / human beings
have nothing to do with it. People care to live according to the

Science of Duties and Virtues.
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MahaaDevi Blesses Males with Supreme Science thru ParamaSivan on
Shiva‐Raathri Day.

The Extra One day in 4 years, is ShivaRaathri (ShivaNight) day and it is the 29th
day of the 2nd or 7th Month. (Revelation Not Complete.). No restrictions for Sleep.

No fasting.

The Supreme Mother of the Universe sends ParamaSivan to the Qualified People to
be Blessed to Worship, on ShivaRaathri. MahaaDevi selects People in accordance
with the Qualifications mentioned above. People just care in GODLY living, and
not wish for miracles. The Qualified People will receive revelation in advance....
MahaaDevi decides. The Blessed Male recognizes that his Wife has already

crossed the Blessed Worshipping (Male) Birth in her previous or before birth ; and
he may get revelation of several other People around him who have passed Blessed

Births in order that Ego does not develop in him.

People should not do any unscientific worship on ShivaRaathri (Sivanight) day,
but the Blessed people alone worship MAHAADEVI. They may or may not

worship the one day more in 4 years. The Scientific Worship as well as Prayers
should be done as explained before. That is, the Scientific Worship is to be done
(only by those Blessed to Worship). Just worship "Glory only to GOD" in the

Vedic language.

Other People; that is people whose 'Blessed Birth to Worship' is already over or not
known can pray anything according to their will & knowledge on ShivaRaathriday.

No restrictions for Sleep. No fasting.

Quote from Chapter 3 above : "The Blessed People will have to wear the Cow
Thread which is to cover his neck and right hand, his right hand shall be used for
'Greeting and/or Blessing Others in the name of MahaaDevi, the Supreme Mother
of the Universe'. As explained before in Chapter 3 , at times, he may also receive
Special Powers in that Blessed Birth. Such Blessed People should work as the Chief

of Educational Centres, attending Worship Centres, and giving advices ‐cum‐
instructions to Rulers with the status of RaajaGuru. Be informed that 'People other
than parents/guardian' are qualified to greet others with "May GOD Bless You"
and similar Greetings only during the Blessed Birth after being Blessed. UnQuote.
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MahaaDevi Blesses the Females (direct) who have completed
the Blessed Male Birth.

GOD avails the Female Human Figure as the Supreme Mother of the
Universe.

GOD does the Creation, through the Female, she delivers both Males and
Females.

It is the Divine establishment that Female is First, and Male is only
Second. At the same time, the Human is the Union of a Female & Male ;
and as detailed in Part 3.9 'Woman is Superior to Man', Every Human

Soul avails 50 Births as Woman and 50 Births as Man, bringing Equality
to Man & Woman. As said before, in line with the Holiness saved thru
GODLY Living, the Supreme Mother Blesses Human beings to avail the
Blessed Birth to worship GOD on 91 or 92 or 93 or 94th Birth of the

total 100 Births. The Super Qualified avails in 91 & the Supermost may
avail even in the 90th Birth. The Super Qualities develop them without
ego or very less ego and they treat wives as great. Such SuperSouls

Blessed to worship, will avail womenbirth next, and MahaaDevi Blesses
them direct, appears in front of them, and allow them/her to lay on the
thighs of the Supreme Mother. The Supreme Mother will rub her head,
hair, and face / shoulders and kiss her face and forehead... The Supreme
Mother may continue to appear before her depending upon the GODLY
living. They will be placed as wives of the Next Batch of Qualified
People. When MahaaDevi Blesses those people, they understand that
their wives more qualified, passed the Blessed Birth to worship. The
above situation makes it clear that the Births after the Blessed Birth are
mostly Superior unless a rare fall occur due to misuse of Free Will. The
situation progresses that people may thirst for both Cow & Ox births to

be awarded as their 99th & 100th births respectively.
The Free Will as per Protective Fate tends a few people very rarely to

avail a 101st birth as part of punishment.
The details of Protective Fate are available above.
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The Woman and Man should learn from the above paragraph how the
Supreme Mother is strict in Keeping Dignity of Sex matters : The

Supreme Mother allows Souls availing Women birth only to lay on the
Thighs of the Supreme Mother. Animal is converted into Human. The
Animal Life is converted into Human Life. The Human Life based on
Clean Family Life alone can protect the 3 Supreme Qualities of GOD :
Truth, Duties & Virtues, and Justice ; and involve in the Development of
Science and Technology, Increase Life Facilities, and Enjoy Happy Life
spread everywhere on Earth. The Men & Women abusing Sex should

immediately change their life styles as part of self obligation.
The Self Obligation is same as Divine Obligation when you live

GODLY.
GOD is Love. The Misbehaviors are spread in every field of society /
country. Don't worry for the past. Divine Punishments are always with

Love as briefed at the end of Chapter 3.3 above.

It is also to be noted that One considered as beginning GODLY Living
from 91st birth for 3 successive births,

will avail the so‐called Blessed Birth only in his 94th Birth, and it may
extend 1 more due to misuse of Free Will. In such situation one can

avail only less number of Super / Superior Births. The Supreme Mother
of the Universe decides according to the Supreme Science of Justice
(Omkara Science of Justice) One be Blessed more with the direct

appearance of the Supreme Mother. The Justice in the Present Cows &
Oxen are related with the events in the 1st MahaaKaalaChakram and

the Moon‐related Samharam;
it will be detailed later, if GOD wills.
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Worship / Prayer Centres

A Worship Centre should have a MahaaShakthi Lingham in Stone or
Metal other than Gold.

There should not be any roof for the Hall or Room where the MahaaShakthi
Lingham is placed, so that Enough Sunlight enters into the Hall / Room, avoiding
the Need for Any Lamps; and allowing Rain Water to wash the MahaaShakthi

Lingham.

The Priest System in Worship Centres are Not Divine, hence not allowed from the
Opening of Maya in the present

Supreme Creation Cycle. People Blessed to Worship shall daily wash the
MahaaShakthiLingham with Water (the Liquidform of GOD) in the morning, and

if not inconvenient in the evening too. If Blessed People are Not available,
any people shall do it. Even if you don't wash, no problem, the Rains will take care

of.

Stop immediately All Customs in all Religious Worship Centres. All are Evilly.
No Sound Pollution allowed. No Money/Treasure Collection Boxes.

Offerings to and fro are Not Divine.
Offering to GOD shall be Individual GODLY Living which

includes the Follow up of Wealth Law.

A Worship Centre should not be shut. It should be open through out. A person shall
enjoy the Freedom to visit a Worship Centre at any time and even sleep in the front
hall and/or front yard, without troubling others. People shall enjoy the Free Will to
do very short & silent prayers at a Worship Centre, but a Worship Centre should
not be developed as a PrayerCentre. Worshipping GOD & Praying for your Need
are different matters. People can pray at any time at anywhere ; even when they are
in the midst of physical or mental dirt. Hence Long Prayers should not be done at

Worship Centres.
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(Necessary corrections shall be done in the English Text here and in the
Website, in line with the Godly Explanations done recently in

Malayalam language, available in the Website.).

If the Worship Centres or Public can afford, Boil Rice with water; add Salt, and
then serve it to Poor or General Public

in the morning and afternoon; Coconut Chutney or any peas curry may be added if
possible. Do not develop such matters as Necessary Customs, and do not take such

Rice or eatables before the Idol. Indeed GOD may participate, but
it will be as a poor or a visitor among the public who come to eat. Never attempt

Shows before GOD.

The Gurukulams (Educational Centres) in the villages/towns/cities shall contain
Worship Centres, where people should not be allowed to conduct unscientific

worship. No Poojarees (Priests), No offerings to GOD. No Prasadhams (remnants
of the offerings to GOD given to devotees). Many of the Present Worship Centres
should be converted into Educational Centres, Auditoriums, Comfort Stations, etc
according to the Public requirement. It shall be done in accordance with Public

Opinion; and the Public Opinion or Governmental Approach shall be GODLY ( =
in accordance with the Science of Duties & Virtues). Musicians are to be allowed

to sing Divine Songs as offerings to GOD in the morning & evening, and
authorized to beg Wealth for him/her and/or to distribute to others.

The Worship Centres should not develop as Treasure Centres, giving certain
people a job to keep gold, ornaments, money, etc in lockers, etc. The Treasures in

all Worship Centres on Earth should be immediately distributed to the poor
people in the locality / State, direct or through the Divinely established

Panchayaths/Govt. Animals like cow, ox, elephant, etc kept by a certain worship
centres should be distributed to poor people who are interested and capable to

look after them.

With regard to the future of many Unscientific Statues, Idols, etc they are
reserved for Deletion.
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Prayer Rooms at House, etc.

With regard to establishing Pooja /Divine Room at Home, it is like wishing to
imprison GOD in a certain room. MahaaShakthi, the Supreme Power GOD is Not
a Creature and the Creator who created all Pleasures is above all Pleasures. But
when the Children of GOD (people) prefer to consider GOD as a Creature, as
Man/Woman, don't make restrictions to GOD to visit only the Pooj Room.

GOD wants to enter into or live in every part of your house, hence all rooms /places
in a house are to be kept clean at all times.

No Special rooms. People living in the house as well as Visitors / Guests could
pray GOD at any room.

Everybody including the King should be Good Cleaners. There should
not be a Job in the society as Cleaner.

If a healthy person sees a Dirt within the Boundaries of his activities,
he/she should consider it as an Opportunity awarded (by GOD) to clean
it (generally) by own hands in the case of a male, and with broomstick
in the case of a female. Don't go in search of a Cleaner, do it yourself.
MahaaShakthi has established the Cleaning as SoEasyJobs such that

No Special Training needed.
MahaaDevi may send ParamaSivancumMahaaDaasan to do it for you

if you are reluctant.
Om MahaaShakthi Mannadi MahaaBhadraKaali DivyaDivyaDivya

Divya MahaaDevi has recently Blessed me
in March 2008 as MahaaDaasan. It appears to me that the name

MahaaDaasi is held by MahaaDevi.

(Briefing to save web space, energy, time, ....etc. With Godly love,
ParamaSivan / 19 April 2008 ).
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Rites and Ceremonies : For Marriage, Death, etc.

With regard to Marriage :
No Special Rites : Do everything in the name of GOD,

by chanting 5 or 3 times or 1 time : " DEVI SHARANAM ", means 'Submit to
GOD (for Protection/Shelter)'.

5 times relate to the 5 forms of Creatures availed by a Creature before Final
Evolution ; 1 time relates to his/her human status. 3 is the Godly number attached
to OM. The Rites as well as the number of times are Not Godly requirements.
Care : The GODLY Living is important; Ceremonies & Rites are only mere

functions.

A Ceremony should end soon, within 5 or 1 minute. Moral Marriage Education,
practised by churches, mosques etc today are to be done as part of education at

Gurukulam, not during marriage ceremony.

The Guardian of the Bride shall publicly place Bride's one or both hands to or
within the hands of the groom,

all chanting "Devi Sharanam" 1 or 5 times according to convenience. The exchange
of Chains (Gold, Flower, etc), rings, including Binding the Bride's neck with
thread/chain/thaali etc are all evilly. Always understand that the Divine Rite is
explained for the people, and people are at free to conduct in Divine or present

Evilly ways.

People may agree that an Evilly /
Unscientific function should not receive Scientific blessing from

MahaaDevi, and save sin /punishment.

A Marriage function should be with a maximum of 99 attendants, giving
chances to the Supreme Mother of the Universe

to send your Father ParamaSivan to make the number of attendants to
the scientific maximum of 100.

As was detailed before,
the Supreme Feet of Supreme Mother carries ParamaSivan, and the

Supreme Mother is thus present thru ParamaSivan.
Further, the Supreme Mother may also attend the Function, but No
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Numbering/Mathematics/Science applicable, as the Supreme Mother is
Brahmam. The Supreme Mother who protects the Universe/Creatures in

the form of MahaaDaasi (the Supreme Servant) too, followed by
MahaaDaasan may be attending the marriage in the form of Servants in
order that the function not troubled by the Supreme presence. GOD

knows/decides !

The conducting & participating people may restrict the number of
participants to 99 during invitation if they are interested in the Divine

Participation ; and they should not count the
Number of Participants before the Wedding Ceremony ; any/all kind of

counting should be done only after serving food.
Please do not mark the 99 as a requirement, making the number to 10 is

better; the more pleased GOD may attend as the 11 then.
Further, when the couple alone do it in peculiar circumstances, don't

worry, GOD attends it (mostly invisible !)

At present there are many unscientific / evilly functions related with
Marriage Ceremony, connecting exchange of wealth in different forms
namely money, gold, vehicles, land, furniture, sweets, etc. These are all

very evilly, spoiling LOVE in between people,
and diverting Love to Wealth. The Religions, Political Parties, Judiciary,

Governments, etc. could not recognize / learn
Love so far ; learn : GOD is Love. Learn also Wealth Law where GOD

wants all People to be Happy.

With regard to Inaugural Functions, etc :
Those who misuse Public Fund and GOD's Properties by way of making
Inaugural Functions, Memorials, Statues, etc and Unscientific LampRun
as seen in Sports activities today guarded by hundreds or thousands of
police / military, are saving sins. The Public Fund should be used in the
Divine/Scientific Order " Cleanliness first, Necessity 2nd, Requirement
3rd and Hobbies 4th". When the Society is Unclean, Suffer lack of

Necessities & Requirements, a government / administrators have no right
to spend Public Funds for Hobbies. However, Punishments from GOD

are always with Love. The administrators, players, etc are
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(mostly) part of Certain Decaying Systems (politically, economically,
religiously, etc.) and many systems started decaying

centuries ago, hence punishments for them may not be severe, GOD
knows... But many New Systems begun in recent

times, like the many sports including the evilly cricket, evilly
advertisements, etc attract severe punishments to the

concerned people. People awarded with More Wisdom and Facilities are
obliged to rectify the Pollutions,

and care always not to misuse Public Fund and/or GOD's Properties. A
person misusing Free Will &

GOD's Property kept by him avails Individual Sin, but person (s)
involving in misusing Public Fund

and/or GOD's Properties attract Collective Sin, the King /Ruler /
administrators may agree

that they need to pay more then for polluting the system /society / nation.
For example,

A King should be simple, not to spend Public Fund to make his Palace
luxurious,

his Palace and life should be simple, but spend for luxurious Public
Gardens,

Traveler's Bungalow (Inn) etc so that all common people enjoy all
luxurious

facilities lavishly. A King's Meals and Living facilities should be Equal
to

that of a common man. A foreigner or guest should understand public
/average situation truly by visiting the Palace. GOD dislikes Shows.



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1312

With regard to Death :
A Death can be attended by those who knows and loves the Dead during
Life, and dead body cremated in soil like what you do for other Creatures;

without any extra fittings.
No human beings possess any right to misuse the lands by making
memorials. (All lands /properties including you, belong to GOD !)

Don't waste time and land for unscientific functions. How dare people
consider GOD belong to Human alone ? Don't you recognize that other
creatures also enjoy feelings, pleasures, sorrows, etc which means they
do have soul and GOD need to serve Equal Justice to All Children

including Other Creatures. It is a pity that Human beings who live with
worst terrorism, riots, robbery, abuse of sex etc consider self as superior

to animals. Mind, many of you live below their grades !

Indeed, there were some connections between some rites, for example
boiled rice offered to Black Crows in Hinduism.

People who care not relatives, were punished as Black Crows, and
punishment ends when they receive rice from their own relatives. But
such systems have been withdrawn. As said before, the EvilSpirits,
Black Magic, etc are withdrawn and will be effective as from the

Opening of Maya.

How dare you consider that chanting some religious nonsense
can make ladders to heaven !

The Cremation / Burial matters are well explained scientifically as part
of the Godly Revolution Explanation No.12 in Malayalam language,

attached as part of Vedam 2, Dharma Shaasthram, the Science of Duties
and Virtues.

How dare the Religionists with the support of Political Rulers including
the Foolish Judiciary cheat self & unwise public by showing different

heavens & hells religionwise, castewise, nationalwise, etc.
when all people breathe air, drink water, eat foot, experience pleasures
and sorrow; and live on earth with the support of sun & moon (all by

GOD).
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The Communists are also found practising the nonsense of garlanding
deceased leaders / people /statues, etc ; and keeping silent for certain
time. How does it relate to Communists who do not believe in GOD at

all. One believing not in GOD and Soul need not care for Ethics,
Moralities, Development, etc. What for ? They need to care only in
individual enjoyments, like stealing and robbing others properties, the

sex life of animals where relations do not matter with; etc etc
Consider the above to rectify errors at the earliest, and live GODLY to
avail the Blessed Birth to Worship GOD, and to avail the Super Blessed
Birth to see your Supreme Mother. They will all run to learn and
practise the True Vedas = this Ebook once Maya is Open

With regard to Fasting :
GOD has established a Perfect Food Energy Law and All Creatures live
by it knowingly & unknowingly. The Energy (Power / Shakthi) factor

(may) even tends all Creatures including Human beings to assault others.
GOD has established/arranged enough Food on Earth and Perfect /Super
Digesting System for all creatures, and all creatures enjoy it except the
extra wisdom awarded human beings who chose to humiliate the Divine
Food Energy Law. All or most of the religions mock GOD and the

Supreme Science by establishing Customs and Regulations against the
Divine Food Energy Law by way of various kinds of Fasting in various
names; as for GOD. What does GOD gain by all or most or many people
eating no food ? The religious leaders should have been put to Life

Fasting till Death for mocking at GOD and the Supreme Science, that too
in the name of GOD. While most/many of the human beings are not wise

enough to realize the fatal sin of following the religions; the other
creatures are superior to man in realizing and/or following the Divine

Food Energy Law. It is very simple to prove that Fasting is Evilly : "Just
bring your nose near the mouth of one who does not eat from morning to
noon. The worst smell emitting from his mouth proves that Fasting is

Evilly. If Fasting was Divine /scientific, very pleasant smell would have
been emitted." (People shall understand that M.K.Gandhi practised
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Fasting not against the Divine Food Energy Law, but as a Single Man's
LoveWeapon to create Compassion first and then make up the minds of
his dears, nears, followers as well as opponents in order that his Actual
Weapon cum Aim in Life 'the Establishing of Truth, Duties & Virtues,
and Justice everywhere on Earth' progress through NonViolence. He did
Fasting as Single Man's (Individual) Weapon, not Collective Weapon.
Still people or children can use it as 'Individual Weapon', that is for
Individual /PrivateWin. As for Collective/Social Requirement Gandhi
led Several Sathyamgrahams including the 'Salt Sathyamgraham'. The
many modern leaders mostly do not know the difference between

Individual/Private and Public; perhaps that is why they keep public funds
in their (private) name/use as well as allow private (sexual) affairs to

develop as public affairs endangering the Morality Standards !
Think how the Modern Governments led by People born in India not
ashamed to collect Taxes for Salt too from the Indians, and say Old

Foreigners' Evilly Salt Tax was fought by Gandhi !

All kinds of Fasting are Evilly and this topic is well explained in
Malayalam language in the Godly Revolution Explanations.

With regard to Divine Pilgrimage :
It is part of the Blessed Birth to Worship GOD. After one person is

blessed to worship GOD, that is following GOD blessing him direct thru
ParamaSivan, also with the Supreme Science (MahaaVedam), he travels
to Mannadi, a place near Adoor in Keralam which has been established
as the Centre of the Supreme Universe, chanting "Devi Sharanam", and
other words which will rise up in him during the walk. He will travel

then by Walk and Bare‐Feet. This Supreme Event has been copied and
misused in all or most of the religions today. Those who have

wasted/misused Wealth, Energy, Time, etc for Pilgrimages as per
religions can be found suffering in different ways like or more than the

people who do/did/could not do (many) pilgrimages.
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Celebrations versus Worship and/or Prayers

Out of the 13 months in a year, 1 month is to conduct Celebrations
connecting Cultivation.

GOD Blesses this 1 month to be split into 2, so that People can have 2
Celebrations in an year with 2 weeks duration. Both Celebrations or

Festivals are connected with Cultivation as well as the MahaaDevi Day
& ShivaRaathri Day. Both Festivals join with the Global Right / Best
Time so that all people on earth enjoy at the same time. The link to

Divine Days should be rightly used, to check one's Wealth and Help the
deserving Poor.

The Public shall check how the Cows and Oxen are cared in the country.
Enough Feeding Facilities for Cows and Oxen are to be arranged in

Valleys/Mountains. It is explained that cow/bull is specially selected as
an animal stage within the human stage before the Final Evolution to
Brahmanandam ; hence the idol of Cow and/or Ox can be erected in a
Worship Centre to enlighten the Public ; But the Cow/Ox should not be

worshipped / prayed.

Care : No priests can establish ladder to Moksham /Brahmanandam.
Moksham is detailed in Godly Revolution Explanation No.4 in
Malayalam language available in the www.omsathyam.com.
GOD does not act according to recommendations (poojas, rites, etc.).

GOD care only the Supreme Science.

Except the above Celebrations, there should not be any other Global /
National Holidays. The present style of making holidays for sitting,
standing, sleeping etc of leaders and special personalities as well as

Memorials (days) should not be allowed.

May GOD Bless All Creatures in the Universe with Truth, Duties &
Virtues, and Justice. With Godly love, ParamaSivan.

Glory only to MAHAADEVI.ഓംമഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ�
ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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DEVELOPMENT OF A NATION
The content of this page was done many years before. Modifications
needed in line with the Supreme Revelations in the recent time.

The development of a country depends on many factors, viz. the
Creature force, land resources, the forests, the rivers, the oceans, the

climate etc. combined with the application of the invented scientific laws.
All people in the nation together make the development (basically), and
everybody contributes his/her share. For the natural or external forces
obstructing the development of a particular section of the people or all

the people, we cannot hold anybody responsible for it except the political
administration (king) to certain extent.

E.g. (1) The heavy rain or summer or storm destroys the cultivation.
The production of foodgrains, and other crops meet shortfall. It would
endanger the life of all the people in that country if there is no stock of
foodgrains or no external help feasible (importing of foodgrains from
other countries). Speaking only on physical terms, it would appear that
God (Nature) alone can be held responsible for the poverty, etc. It is not

true. (The possible cause of punishments to farmers as per Re
incarnation is also set apart!).

A good ruler keeps very good relations with the rulers of other countries,
which would solve the deficits. Then we may also feel that those

international friendships are necessary to allow all people to enter into
other countries, work, enjoy, or experience.

(The intellectuals would thank God for natural calamities!) Everything in
this Universe is established (by God) properly to preserve Creation in the

right order.

(2) An external force, in other words, a Ruler (King) in another
country with a bigger military force may win the rule (political

administration or king) of a country. Although all the people may suffer
at the hands of the new ruler (depending upon his motives), on physical
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terms we cannot hold the common people & God responsible for the
change. The differences in BirthQualities as detailed before make the
common people completely NOT responsible. The physical absence or
the Nonappearance of God, create the feeling that God is not in the
picture. That means the political administration alone can be held
responsible if the common people are put to (additional) sufferings.

If the new ruler does not make changes in the social setup, the change in
the political leadership doesn't matter with the common people.

If the new ruler brings to the common people better standards of living
they would start making Zindabads to the new ruler, on their own.

A foreign ruler enters to conquer another country for many reasons.

Meaningless Slogans of Nationality
only/generally produce some loss of

money/material/energy/manpower/time, etc.
and fulfil the ill motives of many wicked guys.
For e.g. INDIA or any country is always Free.
The People in India were ruled by British until
1947 Aug 15  British rule was opposed mainly

because of their exploitation.
Who loved (s) Indians more, the British or the

Present Rulers?

It is not wrong and even it is right on the part of a good ruler (with good
people) to defeat the wicked & Evilly ruler (s) in another country when

the people in that country suffer to the extreme levels.
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To run a Nation in Order, ONE POLITICAL
SYSTEM is enough.

It is same as the one GOD rules the Universe.
The rulers will have to be masters in the various
branches of Daiva Shastram (the True Theology),
and able to find solutions to the problems and

requirements of the people, by receiving the right
and satisfactory clues, laws and illustrations (from
Daiva Shastram). Thus they become legislators too.
They execute most of the laws direct, avoiding paper
works and saving extra manpower, public fund, time,
etc. The confusions arisen during lawmaking will
have to be settled with the advice of the RaajaGuru
(the Judiciary). The RaajaGuru checks the activities
of the King on his own, to ensure that people get

Justice from the King.

From the above very brief explanations, it is found that the development
of a nation is basically depending upon each and every people of the

nation.

It is common nowadays that the politicians claim the credit in full for the
development of the nation.

The political science contributes its share, that is all. In fact, the
development of the nation do not meet the required proportional

standards due to the political shortfalls.
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The Political Science coordinates the many subbranches of the 2nd
MahaaVedam, the Supreme Science of Duties & Virtues. The Political
Science rests in the hands of the King, Ministers, RaajaGuru, and Gurus

(Teachers), Scientists, and Blessed Persons.

What are the main features of Political Science ?

(1) It is the special feature for Political Science that though it is only
one of the many subbranches of the 2nd Main Branch of Theology, i.e.
Dharma Shastram, it coordinates all the 4 Major branches and their Sub

branches of the SUPREME SCIENCE.
The above statement would find its practical application when the

political ruler, coordinates or rules all the people in the country, except
the RaajaGuru (Judiciary). It supports Research & Development in all

branches of SCIENCE.
(2) It is to assure the people "Protection" for their Life & Wealth as
much as possible from the Sindominated people, animals, natural

calamities, enemies, etc.
(3) It should bring complete freedom to each and every individual in
the Society, based upon the Supreme Qualities (of God) needed for
Preservation, the Truth, the Duties & Virtues, and the Justice.

(4) It is to solve the general problems and requirements of the people.
(5) It is to bring the Society in an order.

DIVINE / SCIENTIFIC SOLUTIONS /
FUNDAMENTALS IN LAW MAKING / PREPARATION
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(6) It is to unite all the People in the World. Lands on this Earth are
geographically divided (by God) by means of oceans, mountains, hills,
rivers, and forests to allow the formation of separate nations to promote
the living standards of people, harmonizing Unity in Diversity and to
facilitate the Divine Justice. All People in the different nations are
basically People on the one earth (created by the one God) and are

obliged to love each other.
(7) It should give the Right Education to People about MahaaVedas
and make people fear only GOD. People should not be put to fear the
King. The King and the like are only Servants of People, and it should

also be taught.

The Authority of the King does not include Ruling the Forests.
Countrymen also should not penetrate into Forests unless for living there
with the resources available in the forests. The Authority of the King on

Rivers & Seas are also limited as to protect his countrymen.
The features regarding Forests, Rivers, Seas, and Mountains

will be detailed later, if GOD wills.

In line with the above Features, the Political Administration in a Country
is to be established. On scrutiny, we will find that there were such Rule
in India before many hundreds of years. They were mainly the Kingdoms

in the Past Creation Cycle.

To know whether the above said main features of Political Science are
met in a Nation, we only need to compare the Divine Laws & the Human
Laws on each and every subject. We should confirm first that The Divine

Laws and the Human Laws are to be
one and the same. GOD need to establish the Science of Duties &

Virtues (Dharma Shastram) for the People to follow with.
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If we believe that GOD did not make Dharma Shastram (the Science of
Duties & Virtues  to be followed by man individually and collectively),
it would mean that GOD do not attend / care the lives and lifestyles of
human & other beings and allowed all beings to live somehow or at their
choices. Hence it is quite simple to understand that GOD establish (ed)
Dharma Shastram to effect judgements on the deeds of the Creatures.

Man can follow the " Divine Laws and the Human Laws" at a time, only
if they are One and the Same.

Since all people including the Human Judges, and the Rulers are created
by God, everybody should obey the Divine Laws. Those who violate it
will have to receive due punishment from the Supreme Justice (GOD).

The Divine Political System is ever correct because it would stand ever
perfect and unique notwithstanding the various factors dealt with the
society such as variation in population, development in the various

branches of Science, the employment (job), the hobbies, the duties and
responsibilities, the change of time, etc. etc.

In other words the Divine Political System is basically suitable for
the smallest society comprising One man & One woman to the biggest
society where in the population comprise all the people on Earth, or

infinite.



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1322

PREPARATION

The Science of Duties & Virtues (Dharma Shastram) are for beautifying
& maintaining the Universe (inclusive of Creatures). The King or the

Minister should derive or filter the laws in Dharma Shastram to meet the
problems and requirements of the people, such that it matches with the
Physical Science and the Spiritual Science to effect Preservation/

Protection.

Deep concentration & Divine blessings should be solicited by the
Minister/ King/ RaajaGuru to obtain the right derivations and

explanations of the basic laws available in Daiva Shastram. For instance
when we make a Law to control (the usage of) a thing, the Physical
qualities of the thing should be understood. Then we should find the
intention of the Creator in Creating that particular thing with those

qualities i.e. in how many ways that thing would help the people acquire
happiness. A skeleton of a Law to be placed in Dharma Shastram is

getting ready now without Blood. It should be verified then whether our
proposed law would match with the various branches of Dharma

Shastram, viz. Qualities of Virtue, Economics, Rationalism, etc. That is
we need to link the Physical Science with the Science of Duties and

Virtues. The Dharma Shastram (the Science of Duties & Virtues) supply
Blood to the above Law. In other words we verify whether the

‘Dharmam’ (Duty) of that thing (established by the Creator) is preserved
by us too! As was said before, the Omnipotence of God make everything
to have positive & negative qualities. The laws of Preservation make us
to apply Virtues & Justice on the thing/ anything which in turn makes

man to have FREE WILL.
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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;
IN ACCORDANCE WITH THE SUPREME QUALITIES OF
GOD, THE TRUTH, DUTIES & VIRTUES, AND JUSTICE;

GIVEN TO THE CREATURE BY THE CREATOR
NEVER DISTURBED..

THE DIVINE LAWMAKING OR THE INVENTION OF LAWS ON
DHARMA SHASTRAM IS TO BE CONDUCTED JUST LIKE THE
RESEARCH IN PHYSICAL SCIENCE. THE TRUE THEOLOGIST
WOULD SUCCEED IN GETTING REVEALED THE PERFECT

DIVINE LAW.
The Laws of Samharam (Destruction) remind us that God did create

Laws to contain or to absorb each and every law on all subjects, matters
and creatures. The Divine Justice matters here.

The Human judgements possible with false witnesses find no places in
the Divine Justice.
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MAHAASHAKTHI (GOD) has taken care that the Universe has
everything to live happily. To Enjoy Life. When we sort out the

important factor making the people happy, we find, "it is Lekshmi"
(Wealth). This makes Political Science, execute the best/ perfect

Economic System to satisfy the interests of the people. GOD has already
Blessed M.K.Gandhi with the fundamentals of the Godly Economic
System. Hence my works can be termed as a Continuation and/or

Modification of his Works as well as of Cryst.

VEDAS Replace the Present Constitutions in all
Countries in the World.

This Portion of the Web site is divided into 11 as follows:

NO. T O P I C S

01 Preface.
02 History
03 How does VEDAS delete Parliament & Similar bodies ?
04 How does VEDAS delete Judiciary ?
05 What is the Ruling System as per Vedas ?
06 What are the duties of a Raaja (King) & his Ministers ?
07 What are the Qualifications of a King & his Ministers ?
08 What are the duties of a BigRaja & his Ministers ?
09 What is the Procedure for Appointing BigRaja, Raja & Ministers ?
10 Authority of the Writer = Representative of GOD
11 EvolutioncumDestruction Events after Opening of Maya

Separate Letters, Fax, Missions, etc. are/will be sent to the Heads of the Different
Governments & the Judiciaries in various Countries, if necessary, if GOD wills.
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1 Preface

The Writer is blessed to announce that:
(1) OM will sound on Earth soon to mark the Opening of Maya.

(2) 2nd Part of the Creation Cycle with the Presence of GOD will begin
soon.

The Meaning & Details of Creation Cycle is given at the end of Part 6 of
this Web site.

Those Miracles are Part of GOD's Establishment in the Creation &
Preservation of the Universe. They happen as per the Science of the

Universe (established by God); Not as Per Religions.

What are the Vedas intended to be reinstated
as the Constitution in all Countries on Earth ?

They are the 3 True Vedas :

(1) Physical Science (Bhouthika Shaasthram),

(2) Science of Duties and Virtues (Dharma Shaasthram),

(3) Science of Justice (Aathmeeya Shaasthram).

The Divine Rule follows the Opening of Maya.
It will remain for 5000 years. Most of the time, all

countries on Earth will remain as United. This happens
in every creation cycle.

This feature is possible only by VEDAS.
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Divine Rule will never be established as per Religions.
The ignorant Religious Leaders may point the ignorant Religious Believers
to Hell or Heaven which are not known to the Leader as well his follower.
Let us look at the Major Religions. All the Major Religions are old by many
centuries. The known Christianity approximately by 2000 years, Islam by
1500 years, Hinduism which is a mixture and/or compound of many

religions by 5000 years or so. Neither Christianity nor Islam could establish
a single rule all over earth so far. But they could fight many centuries
killing many crores of people (children of GOD). The History of Cross
Wars are continuing in fact in the period called 21st century. Those

religions are still interested in religious as well as in internal fights between
castes. But they are confident in one thing that they could never establish

one religion on earth.
Christianity says, "Your route to Heaven can be only possible thru

Christianity/Christ".
Islam says, "Only Allah". Hinduism will not/cannot make such claims,
because it will create a heavy bloodshed in between the many sections of

Hindupeople believing in many GODs & many beliefs.

In line with the Opening of Maya, all the Countries on Earth will be United
for quite a long time. An International Organization called True Peoples
Organization (TPO) which is formed in all Creation Cycles as part of

Opening of Maya, will be reinstated.
(Brief Account of TPO are available in Part 14 of this Web site.)

TPO WILL REPLACE THE UNTRUE / WRONG UNO OF TODAY.
ALL COUNTRIES WILL HAVE SAME CONSTITUTION, THE VEDAS.
ALL PEOPLE WILL BE RULED ACCORDING TO VEDAS. THUS THE
HUMAN LAWS & THE DIVINE LAWS BECOME ONE & THE SAME.
TPO IS BASICALLY CONSTITUTED BY PEOPLE WHO ATTAINED
SATHYAM SIVAM SUNDARAM, I.E. HAVING RECEIVED THE

SUPREME SCIENCE FROM GOD, THRU ARDHAMAHAADEVI FORM OF
PARAMASIVAN.
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THEWASTAGE OFMONEY, MATERIALS, TIME, AND ENERGY FOR
DEFENCE, ETC. GET ALMOST 95% WAIVED OFF, RESULTING PEACE
& HAPPINESS IN ALL COUNTRIES ON EARTH. PEOPLE WILL ENJOY

AND START LIVE ACCORDING TO VEDAS.

Each Country will have a TPO to act as the Government & the Judiciary.
TPO will have 4 Main Offices to coordinate all Countries on Earth. They
will be in India, Soviet Union, Egypt, and USA with its Head Office in

India.
The Main Offices help the TPOs in each nation (1) in deriving the

Required /Right Law from VEDAS (2) to transport food & materials from
the rich countries to the poor countries to develop all countries as One

Country. This Beautiful Dream will emerge as a Beautiful Event after the
Opening of Maya. (Man would then realize that they could have done this
before too, instead of troubling the People in the different countries in the

name of religions, politics, color, etc.)

The 4 Main Offices are meant to coordinate the Lives of All People on
Earth, and not the Countries on Earth. It should not be misunderstood that

the People living in those countries are better staged by GOD.
To make matters more clear, while most of the common people in USA,
Israel, Palestine, India, Pakistan, etc., reborn in better situations; the

Fanatics in Religions & Nationalities, Color, etc.will reborn in the countries
whose people were tortured & wealth robbed. The reborn fanatics suffer
there accusing those made up the worse situation (i.e. themselves).
The Science in such matters are briefed in Part 6 of this Web site.

The Protective Fate applies here. Such Fate can be changed by correcting
errors and doing more good, and begging pardon from the Lord

(MahaaShakthi).

Attention: Fanatics. Don't be angry on the Writer. Please learn the Supreme
Science of Justice briefed in Part 3, repent, and start correcting your errors.

GOD does not love the Sins, but love you; and the Writer too.
Please understand that once Maya is opened, the difficulties
to understand and adjust with TRUTH will soon be settled.
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The Destruction of a Creation Cycle finishes only in another 5000
years. By the time, the contents of VEDAS will get reduced a lot as
can be understood from the History available with us. The Next
Creation Cycle will begin with Kingly Rule. The Changes of the
Political System depend upon the Development in the different

branches of Science, including the Spiritual Science.

Now, the People in the different countries on Earth are at the
wedge of the Opening of Maya Phenomenon.... they are going to

have the Godly Rule soon.

Remember : A Government can be said
of the Country only if the People in that Country are ruled as per

VEDAS.
Otherwise they should use the Preposition in.

E.g. 'Government in India' can be said as 'Government of India',
only if the Constitution is VEDAS, and met in all respects.

From the above it is understandable that:
It is a Sin if a Government of a Country attacks the Government of
another Country. And it is NOT a Sin if a Government of a Country

attacks the Government in another Country to establish Rule
according to VEDAS.

In line with the Spiritual Importance placed on India (by GOD),
Indian People should have a Government of India at all times.
Unfortunately NO Countries on Earth are Eligible to have such

Title (with of).
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2 History

The History of Mankind tells us that the various countries on Earth were
having relationships with India before many many centuries, in the fields
of business, culture, astronomy, ayurvedic medical science, etc. Many
people were navigating to find India. The Portuguese, the French, the

British were all conducting navigations to find India. The reasons are very
clear. MAHAASHAKTHI has selected INDIA with HIMALAYAS

as the DOME of the HOME.
This specific selection is actually a Perfect Arrangement established for All
People. This reference of the same also becomes possible only because of

such Selective Perfect Arrangement.
More details will be added here later on, if GOD wills.

When the following about Kerala is properly understood,
those struggling in IsraelPalestine, Kashmir, etc.

will start repenting for the heavy sins they were/are continuing.

The importance of Kerala is spelt herein below.
Those who search India first lands on Kerala land. Kerala is known as

GOD's own land.
Why it is so? People know less about the reasons and facts.

The name of GOD =MAHAASHAKTHI is in MALAYALAM
language. The name MALAYALAM spells the same from left to right, and

from right to left.
The 4 languages ENGLISH, ARABIC, SANSKRIT, and MALAYALAM

attain special ranks in Theology. (1) English as international (link)
language. (2) Arabic as to project the Dual concept (Dvaitham)

in Theology. Since Dvaitham is in opposite to the real/perfect Advaitham,
this language is also written in the opposite, i.e. from right to left. (3)

Sanskrit as the Shorthand language. And
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(4) MALAYALAM as the VEDIC LANGUAGE.

The above specialty is because of the general requirement and it should not
be misinterpreted to consider those languages as more divine or liked by

GOD. If GOD gives partiality /specialty to any land, person, language, etc.,
GOD can no more be considered as SUPREME JUSTICE.

This can be scientifically understood from the significances given to Kerala.
Please read it carefully... and where you feel difficult to agree with the

Supreme Justice, please look through the Spiritual Mirror combining the Re
incarnation Establishment, scientifically proved in Part 6 of this Web site.

Firstly, Keralam should be understood to begin from Kanyakumary to
Gokarnam, the Sahya Mountains in the East, and the Portion of the Indian
Ocean called Arabian Sea in the West. The boundaries laid by the human
governments become totally void during Divine Actions. Divine Action =
Scientific Action. At least some people remember that newspapers reported

a few scientists' finding some years before that Kerala will be sunk in
Ocean within 25 years in connection with geographical conditions or so.

Generally people ignore such findings. Ignored.
There is a general talk or belief that Kerala is the OWN LAND OF GOD.
Many people are fond of telling this every time. They make it in Media
Features, Processions, TVadvertisements, etc. as Slogans. Do they know

the real reasons for the why & how of the slogan?

That talk /belief is actually connected to the events in the Past Creation
Cycle. In line with Divine=Scientific Requirements, Kerala needed to be
Built and later swallowed by Ocean in all Creation Cycles. To uphold the
importance of Science, the Swallowup Action will be done as per the
findings of the Scientists. In regard to the time, it is not too far. Since
Samharam (Completion/Finishing of Creation Cycle) happens with the

presence of GOD/Maya, Kerala will be rebuilt by Maya Powers. There is
Big Change in the Kerala Phenomenon as from the present Supreme

Creation Cycle. It is learnt that there won't be any swallowing of Kerala
anymore. Further, the Himalayas/ Kailasam won't be the Abode (Place of

Living) of Siva & Sivan anymore.
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The Divine Justice in the Kerala Phenomenon are as follows:
(1)When GOD opens Maya, the Advaitha Establishment (NonDualism) of

the Universe relating Earth is to be changed into Dvaitha (Dualism).
Dualism calls for Dual (Two) Human Bodies for GOD as in Creatures, and
requires Human Births on Earth. As explained in Part 18 of this Web site,
MAHAASHAKTHI, being the Creator and the Only One GOD avails the
Scientific Female Figure, the Supreme Mother of the Universe; the Male
Figure, the Father of All Creatures on Earth is also created thru Scientific
arrangements. The one who 'Cries' (for him! and) for the people to the
superlative (degree of comparison), the 'Cryst' = Christ comes in all

Creation Cycles before the Opening of Maya, tells & teaches the Truth and
the Need and Value of LOVE.

He = Christ = Isa = SIVADesignate = Scientific Representative of GOD
who is placed as the biggest Revolutionist in a Creation Cycle, also has to

work as a common man but with the blessings of MahaaShakthi.
In order to uphold the Importance of this Physical World and the Physical

Science,
a Physical Land is necessary. The breakup of Advaitha to begin Dvaitha
after many thousands of years, that too when the Earth is full of Sins is
Serious. Keralam is the Land intended for this Purpose. Kera = Coconut,
the single wood tree, every part of which is wonderfully useful to people,
giving natural health drink, its nut with 3 eyes representing the 3 eyes of
Siva are all established not only for calling the land as Keralam, but to

beautify the Divine Land in all respects. The name Siva (Sivan) is scientific
and means one who beautifies everything.

As explained in Part 18 of this Web site, Mannadi is the Place (near to
Adoor) where MAHAASHAKTHI, the Supreme Mother of the Universe

will dwell for some time after the Opening of Maya.
Christ = Isa = SIVADesignate = Scientific Representative of GOD leaves

Kerala first, to the Himalayas. The repenting people in Kerala will be
soothed by the Supreme Mother during her stay at Mannadi. In order that
people care their life and not become mad of devotions, etc., and in line
with the Science of Duties & Virtues, she also has to move to Himalayas.
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(2) Though the land of Kerala is selected for the above phenomena, and the
language MALAYALAM as the Vedic Language for the Resurrection of
the True Vedas thru Malsya Avataar, it must be clear that no land or

language is having extra significance.
Opening of Maya = Presence of GOD is for all the People on Earth.

As explained scientifically in Part 10 of this Web site, OM will sound all
over Earth to mark the Opening of Maya.

People in other countries will start moving to Kerala... to see .. to
experience ... and if possible to settle in Kerala. It is not a small issue. Since
all people cannot be given equal Wisdom and High Thoughts in one birth, it

is not possible to suppress the Will of the Mass.
Hence GOD need to vanish Kerala. It will be swallowed by Ocean.

The vanishing of Kerala nullifies unjust human tastes and highlight the
Supreme Justice.

Thus MAHAASHAKTHI take care that the Land of Kerala chosen for
Opening of Maya also not develop as a Land of Dispute based on Non

sense like Ayodhya, Jerusalem, etc.
We know how the ignorant, misled, and/or unduly selfish people create mass killings,
riots and lootings in the name of Sree Rama, telling that Rama was born there. It is

good for them that Rama is not alive, otherwise he might have whipped like anything
those misusing his name & virtues.

Those Born will Die. The Avataar taken for a Purpose ends up after fulfilling the
Purpose. Date of Expiry is applicable to everything created by GOD. Products made
by man out of the materials available on earth also have Date of Expiry. No Avataar
tells the People to pray to him during or after his death. Not only that, they work

against such, as it is NOT Divine. People might have seen the Pictures of Siva also
doing Meditation/Prayers. It means GOD to be prayed is somebody else = some other

Power. The Creation and Preservation of everything runs as Cycles.

Once Kerala is swallowed by the Sea, there will be NO Kerala for many hundreds of
years. Before the end of Samharam (Ending up of the Creation Cycle) which is

detailed in the Book Manushyanu Daivamakam  Part 2, Kerala will be again created.
This happens in every Creation Cycle. That is how Kerala known to be created by

Parasurama, the Avataar of a HinduGod named Vishnu which relates to the event in
the past Creation Cycle. That Phenomenon is still known to the people (mostly as a

Rumor or Nonsense).
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The Israelis too have similar beliefs. Such People do not approach Theology
= Science of the Universe with the required seriousness.

During Samharam, the Scientific facilities also will vanish one by one as
detailed in the above mentioned Book. Then the memories of India will

remain in the other countries, and they start finding India by Ships /Boats as
can be seen in the History of the present Creation Cycle.

(3) People in Kerala during the Time of Opening of Maya are indeed more
lucky. It is to be understood that the Opening of Maya sounds everywhere

on Earth.

(4) People in Kerala with Financial Calculations should /need not feel hut
by the sinking of their Land by Ocean. Usually the rich who built luxurious

buildings, etc. will have financial ill feelings. The people involved in
Political Parties, Religious Forums and the many small kings in

Government Offices wrongly known as Public Servants, and the People
acting as SuperGods and LittleGods will be in great dilemma. They need
not worry. God is Love. Even if they torture Christ = SIVADesignate, his
language is/will be Love. Actually their difficulties are all temporary.

Samharam finishes in another 5000 years.
The difficulties in this birth for a few months or years play little role in

Samharam.
The people who are blessed with enough wisdom to understand the Equal &

Supreme Justice served to all Creatures, explained scientifically in the
Supreme Science of Justice, will understand that no injustice done to them.
Furthermore, when it is realized that GOD selects/ gives rebirth to many
scholars as well as egoincreased people (acc to their previous births). A

death, sudden or otherwise, is not an end to life. birthsly that, those who are
given long life will survive.

(5)Whereas Many People with the Quality ExtraEgo developed thru many
births are born in Kerala, GOD take care that People with LessEgo and

filled with more Love are born in the Adjacent State of Kerala, Tamil Nadu
to shower Love and provide Shelter when Kerala gets sunk by Sea.
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There are more matters to add. It will be done at the appropriate time
decided by GOD.

In regard to the usage of the word " GOD ", it originates (d) from the word
"GOOD". The Universe is Good. Everything is for Good. Live Good.

Follow the Good Qualities,
the Qualities of GOD :  the Truth, the Duties & Virtues, and the Justice.

If the word GOD is written in the opposite, it would spell Dog, the Devil.
Man won't be allowed to love Dog beyond a certain limit. If he crosses the
line drawn by GOD, man falls at the hands of the Devil, the Dog bites him

and he gets the Worst Disease, the Rabies.

3 How does VEDAS delete Parliament & Similar bodies ?

It is advised to study the Supreme Science of Justice & TPO.

Vedas avoid the need for Wrestling Centres like the Indian Parliament
House & State Legislatures. The right derivation of law according to the
need of the hour solves any/all requirements. More explanations will be
given in the site later. However, they are available in the a.m. Book

Manushyanu Daivamakam Part 2, mentioned in Part 11 of this Web site.
Hence everything can be seen as Scientific.

4 How does VEDAS delete Judiciary ?

As per the Perfect Ruling System, established by GOD, All the Divine
Rules are available in the VEDAS, and it is the duty of the King and his
Ministers to do Justice. The King & His Ministers should act immediately
to do Justice. Justice should not be delayed at any case, and those who delay
it should be thrown out of Power. Unnecessary Elongation of Matters will
only Delete the Virtues, and they are all well explained in Part 9 of this

Web site.
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The King and His Ministers may watch the situation in disguise uniform
when they doubt the Sins in the Society increase. Sins increase when
Enjoyments increase, and when people become unjustly selfish.

A small case which can be settled by a Judge
/Minister / Public Servant within 1 hour by

making an onthespotvisit/check gets elongated
by the Courts/Judiciary (and the Governments)
today for many years thru many small courts and

big courts with many representations &
certifications from Real & Unreal witnesses,

doctors, police verification reports, hearingins,
etc. resulting in Loss of Money, Loss of

Manpower, Loss of Materials, Loss of Time,...
ending in Loss of the Topic itself.

Human beings without Divine Experiences should
never consider themselves as Judges.

Hence no further body like the Courts in India and other Countries
are required, and or fed with Public Funds.

At the same time, there is RaajaGuru who can be considered as a
Court who usually is a Retired King, lives mainly in Forests or in
rural villages, feeding Cow & Ox. He advises the King when he
commits continuous mistakes. A Raaja Guru may have Divine
Powers even to control a Raaja (King) of big troops. Raaja Guru

gives services to the King at Free.

Those matters are detailed in the Books mentioned in part 16. Part
9 of this Web site contains Derivations of Laws, etc. as per the
Science of Duties and Virtues. Part 9 will be modified later, if

GOD wills. Hence,
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THE PRESENT JUDICIAL SYSTEMWILL HAVE TO BE
TOTALLY DISSOLVED LIKE THE POLITICAL

SYSTEMS, ETC.

IF THE PRESENT GOVERNMENTS & JUDICIARIES
IN THE DIFFERENT COUNTRIES ARE NOT

RECOGNIZING THEIR GIGANTIC ERRORS, NO
MATTER.

THE OPENING OF MAYAWHICH WILL OCCUR
SOON WILL SETTLE EVERYTHING.

PUNISHMENTS FROM THE SUPREME JUSTICE
ARE ALWAYS WITH LOVE.

The Writer requests the People to be Scientific
and Keep away from making bad comments on Divine matters.

Happy Time are fast approaching.... Try to accept the Truth right now,
The Earlier, The Better.

5 What is the Ruling System as per Vedas?

Like one GOD rules the Universe, One King rules the People in a country,
assisted by People selected by Him as called Ministers. A King enjoys the
full Power to select, appoint, send off and dismiss a Minister. That is in

accordance with the need of the time, he appoints Ministers & other staff to
run his Kingdom effectively to meet all the requirements of People in the

right perspective, and cuts off their services when it is unwanted.

It should be understood that the Kingly Rule is always indirectly controlled
by

RaajaGuru as well as by the SUPREME JUSTICE (GOD).
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6 What are the Duties of a King & his Ministers ?

The King & His Ministers act acc to the Science of Duties & Virtues
(Dharma Shastram) , in theoretical & practical terms. Every field of life is

thus contained in their activities.

The King is the Head, and the Ministers are as Powerful as the King in their
respective portfolio. A King has the power to dismiss a Minister. A Minister
is a King's Minister so far as the King sticks totally to Vedas who changes

his style of activities that of GOD.

A Minister must quit a King and work against him as soon as the King acts
against Vedas.

7 What are the Qualifications of a King & his Ministers ?

It is a birth to acquire maximum Punyam (Holiness) whereas the
Carelessness will bring them maximum punishments too.

They are people who should consider their families only at the last and care
for the People in the Country always first. They protect the life & wealth of

the people to their maximum possibilities.
Please verify Part 9 of this Web site wherein many difficult/serious issues
of the modern world are subjected to VEDAS and Perfect Solutions brought

out.

The King & the Ministers must have wide knowledge in all branches of
Science. A King normally will have the Singing Power too.

Music is an established Gift from GOD, and when a King exhibits Singing
Power, it underlines his Divinity. He is one to promote Arts too to make

people more happy.
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8 What are the duties of a BigRaja & his Ministers ?

He is mainly a Coordinator to represent many Fully Powerful State
Governments to represent them as one Union/Group. The subject will be

explained later, if GOD wills. (Badsha/27.09.2003)

9 What is the Procedure for Appointing BigRaja, Raja & Ministers ?

It is too simple. No Elections needed. The First Appointment will be done
by the Representative of GOD or by TPO, after the Opening of Maya. GOD
take care that Rebirths of Right Men are born in the family of Raaja or
BigRaja as to take over the Crown. Since there is the Presence of GOD

through out the 2nd Part of the Creation Cycle, People have no problem in
understanding its Glory.

But during the 1st Part of the Creation Cycle, where the Absence of GOD is
necessary for the Research & Development of the various branches of

Science, the Divine Justice becomes unknown to people and they argue for
democratic equality, etc.

The subject will be explained later, if GOD wills. (Badsha/27.09.2003)

10 Authority of the Writer = Representative of GOD (has come again)

The Writer's Authority to speak about Miracles on Earth is
associated with the Miracles happened in his life, (1) the Fish
Miracle (Malsya Avataar from MahaaShakthi/GOD) happened in

Jan.1989,
(2) the Scientific Symbol of OM written on/in his tongue by

MahaaShakthi/GOD on Vijayadhashami day in 1991, and many
other Incidents / Miracles /Divine Revelations, etc.
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A scientific method to prove the same is detailed in the Web site.
The Miracles experienced by the Writer were/are NOT according
to any religion and they are only as per THE SCIENTIFIC LAWS
or SCIENCE established by GOD for the Creation & Preservation

of the Universe.

In every Creation Cycle, Before the Opening of Maya,
GOD sends the Scientific Representative. This is required to avoid

all confusions and disputes over SCIENCE.

The errors & sins in the Known Science, the different Political
Systems, the different Religions, etc. get cleared. All Sins on Earth

get carried by Him.
THE TRUE & PERFECT SYSTEM GETS LAUNCHED

THROUGH HIM.
In other words, MAHAASHAKTHI cleans the Earth out of Sins
thru Him. It does not mean that the individual sins are taken away

by him. The Bible and/or the Derivations erred there.

The Sounding of OM establishes the OPENING OF MAYA,
the Presence of GOD, & the Arrival & Activities of PARAMASIVAN.

THE EXPECTED = The Scientific Representative of GOD =
Christ = Isa = SIVADESIGNATE completes his activities and
vanishes. SIVA = PARAMASIVAN is the Scientific Name of the
Most Powerful Representative of MAHAASHAKTHI, and is

believed to be born from the Graveyard. The Writer may be blessed
to tell the exact events later, if GOD wills. However, People are

going to witness/experience it.
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11 EvolutioncumDestruction Events after Opening of Maya

SAMHARAM

Be informed that all men originated in this Creation Cycle are presently
living with new bodies & new names  i.e. Reincarnations take place.

The next Evolution or Aathmeeya Sakshathkaram would start only after the
Opening of Maya plus 500 years of Heavenly Life on Earth. All people
would see their Creator before their Final Departure from Earth, and God
do not hide such matters. Why should the Creator confuse the Creatures?

NOT AT ALL.

THE DESTRUCTION EVENTS IN THE CREATION CYCLE
ARE TOO SERIOUS, BUT NO NEED TO WORRY.
The Presence of GOD is there to soothe & settle

everything.

The Scientific Achievements reaching their Saturation soon, will start
functioning in the Reverse Order to complete the 2nd Part of the Creation

Cycle in another 5000 years.
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4 DIVINE DIVISIONS OF ALL JOBS ON EARTH

I laid on the floor and worshipped GOD just before continuing this partly modified page.

This Part of the Web site is divided into 9 Chapters and some SubChapters as follows:

1 Preface / Purpose

2 History

3 Fundamentals of Life

4 Divine /Scientific Division of Jobs

4.1 Job Division 1  CLEANLINESS

4.2 Job Division 2  NECESSITY

4.3 Job Division 3  REQUIREMENT

4.4 Job Division 4  HOBBIES

5 First Job  FARMER

6 Dignity of Cows & Oxen

7 No Trade Unions after the Opening of Maya

8 No Political Parties after the Opening of Maya

9 Jobs & Disputes

1 Preface / Purpose

Everything in the Supreme Universe exhibits the Omnipotence of GOD, the Nature/Number of Jobs too are
hence Infinite. Generally modern people are not bothered about the new jobs arising out of the Research and
Development in Science ; For e.g. the invention of Flights necessitate Pilots, Air hostess, catering services,

porter, traveling agents, mechanics, etc. etc. Any work can be split into many and people appointed
accordingly. However the different works multiple, all works /jobs /professions can be classified into 4 as

per the Supreme Science. It is not a Joke ; but the Glory of the Creator, GOD. Further, it should be
understood that when GOD does it, there will be specific / Perfect Purpose for the same. The Supreme

Mother of the Universe has established everything in the Universe as Supreme, and the Supremacy in Jobs
result in the 4 Divine Classification of the Infinite Number of Jobs as to execute Divine Justice in everything
and/or to All Individuals in the matter of Jobs too. They are all scientifically explained in Chapters 3 & 4.
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2 History

In every Creation Cycle, the True VEDAS are resurrected thru
Malsya Avataar and the OMwriting Phenomenon which are

explained in Part 4 of this Web site. // Whereas the
Development Of Physical Science Nearly Reaches Its

Completion, Whereas The Greatness Of The Universe Is Rightly
Explained, Whereas the 3 +1=4 Major Branches Of Theology
(Science), namely (1) Physical Science (Bhouthika Shastram 
which is commonly known as Science), (2) Science Of Duties &
Virtues (Dharma Shastram), (3) Spiritual Science (Aathmeeya
Shastram), and (4) Manthra Science (Science Of Magic /Maya
& Ayurvedic Medical Science) are positioned in Theology in the
Right Order, Whereas the Population nearly Saturates on Earth,
Whereas the Time set By GOD coordinates with all the above,
the True and Perfect Theology will be Revealed. // [In the

present Supreme Creation Cycle, MAHAASHAKTHI has sent
the ParamaSivan, and through him resurrects the

MAHAAVEDAM (the Supreme Science), incorporating the
Malsya Avataar, Omwriting, Placing the Supreme Heart

'Omkaram' in ParamaSivan, etc.] The 4 Scientific Divisions of All
Jobs on Earth also get established during the Resurrection of the True

Vedas. When Samharam (Destruction of the Creation Cycle)
progresses, the 4 Scientific Divisions lose its essence by and by. The 4
Scientific Divisions will again be established during the next Creation
Cycle. The Remains of the 4 Scientific Divisions of all Jobs are still
available in Hinduism as a much/worstdecayed dead body; polluting

the society for many centuries.
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3 Fundamentals of Life

Differences in Jobs do not change the Fundamental Requirements of
People / Individuals :Whatsoever be the Jobs, all people (say Scientist,

Judge, King /Ruler, Businessman, Fisherman, Carpenter, Typist,
Religious Priest, Peon, Farmer.....) are basically enjoying or

experiencing the following in common : (1) All men ( women)
Breathe Air, Drink Water, Eat Food, Excrete/ discharge waste matters
from the body, Diseases come, Consume Medicines, Do works, Take
part in Hobbies, Involve in sexual happiness, Deliver & Bring up

children, Enjoy with children, Live in houses, Wear clothes, Sleep, ....
Enjoy Cry Grieve Laugh .........Birth  Life  Death. (2) For all

Men/Women, one day is 24 hours, and everybody has to spend more or
less equal time out of those 24 hours for their fundamental /unavoidable
requirements, namely: eating, drinking, bathing, sleeping, doing works,
etc. (3) The Age or Lifeperiods of all People are Indefinite  that is the

change in jobs do not extend age. It is thus reminded that the
Fundamental Necessities, Requirements & Hobbies of all People are

ONE & the SAME.

Born is to Live. Born is not to work. Born is not to earn money.
To meet our requirement to Live, we work. It is not in the reverse. To
meet our requirement to Live, we need money. And we should not live
for money. In comparing the (1) Social (Political) Rank, (2) Profession,
(3) Wisdom and/or Literacy, (4) Financial High Position, etc. many or
most of the People consider that they are superior or inferior to others.
All those Positions cease in such Birth, and it is a great missing if they

do best not. Such people as well as the Fanatics in Religions,
Nationalities, Color, etc. will repent if they rightly learn the Omkara

Science of Justice.
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4 Divine / Scientific Division of Jobs

The number of Jobs are infinite and infinity is a characteristic of
Science. As explained in Part 4, Vedas contract this infinity and enable
All Works on Earth scientifically classified into 4. This Classification is
according to the 3rd Branch of Vedas, the Spiritual Science. It meets 3
requirements : (1) Supreme Creation: To walk with all branches of
SCIENCE. That is, All New jobs will form part of one of the 4

divisions. (2) Supreme Preservation / Protection: To link all Jobs on
Earth. That is, all Jobs are interdependent and thus not possible to

differentiate a job as superior or inferior to another because the absence
of the supporting job will make a job considered as major fail in

completion. (3) Supreme Justice (= Destruction = Samharam) : To serve
Equal Justice to all People in availing Jobs. That is, in accordance with

the Supreme Science of Justice, linked in Part 4 of this Web site,
Equality in Jobs are also perfectly achieved. It is the Glory of the
Creator that all People get Equal Justice in the matter of Jobs too.

All Jobs on Earth can be scientifically classified into 4 :

1 CLEANLINESS or SHUCHITHVAM

2 NECESSITY or ATHYAVASHYAM

3 REQUIREMENT or AAVASHYAM

4 HOBBIES (AMUSEMENT) or VINODHAM

Those 4 divisions are matching with the life requirements of the whole
Mankind and they have nothing to do with the social/religious

ranks/divisions of today.
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Everybody will find that all jobs on Earth can be classified
scientifically under one of the above 4 Divisions, meeting the Creation
aspect described in (1) above ; Everybody will find that a job classified
in one of those 4 divisions do link with the other divisions, meeting the
Preservation aspect described in (2) above ; Everybody will find that
jobs when interchanged during rebirths as detailed in the Supreme
Science of Justice (Omkara Science of Justice) linked to Part 4 of the
Web site, do bring Equal Justice to all People, meeting the Destruction

aspect described in (3) above.

The above 4 Divisions also apply in Deciding the Service Charges for
Governmental Services. Govts should allow Public Fund to suffer
against Services in Necessity; and adjust the loss from Services in

Hobby.

4.1 Job Division 1  CLEANLINESS (SHUCHITHVAM)

All Human Jobs required to keep the Supreme Universe operate in
accordance with the Supreme Science of Duties & Virtues giving

Complete Satisfaction to all Creatures especially to Human beings and
serving Equal Justice to all Human Beings are classified as

'CLEANLINESS'.

Thus Cleanliness contain the Duties / Jobs connected with highlighting
VIRTUES. The People involve in this Category will always place

Virtues First, hence the Duties performed by them become Perfect and
Divine. They will even clean the dirty canals in their village or town

with own hands. They will have a Humble Divine Face and an
inclination towards Singing and/or Hearing Divine Music.Music is the
First in Cleanliness which is easily understandable as a Gift from GOD.
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All People are not blessed with the capability to sing. The Effect of
Sound is explained in Part 1 & 3 of this Web site. A sudden Music will
stop Disputes between People. It can produce rain. A Divine Music in
any language can hold all People together. MahaaShakthi has set such
great excellence in Music. He/She sings in the morning and evening at

Worship Centres and make People & GOD happy. He receives
Donations from People. The Blessed People need to be more humble at

all times. Since Music is understandable as a Gift from GOD, no
competition is allowed. He falls in the Single Blessed Category with the

Authority to Beg.

Social Duties to uplift the living standards of the People,
that is to Protect the Society is the Second in Cleanliness.

Doing Good to those People who need it. This is also made possible
without language problem. GOD had/has established the Language of
Symbols, i.e. expressions through moving our organs : hand, fingers,

head, eyes, lips, body, leg, etc.
To Protect the Society, the Duties should be with Virtues. The Social
Workers, and those participating in social duties together with their

other professions list in this group. Those activities are necessitated due
to the fall of Political workers. Hence the Social Workers are in fact

making good of the Political Sins.

This shaded portion regarding Atheism may be skipped. The Atheists
enjoy the Free Will to consider as avoiding GOD, but doing good to

people in eradicating nonsense and unscientific customs are
Divine/Scientific and part of Cleanliness. Their Cleaning the Society
will also be possible by adopting the Supreme Qualities : the Truth,
Duties & Virtues, and Justice. However, the Atheists fail at one point.
They fail to present a solid reason or purpose for Cleaning the Society.
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Why should they clean the society/nation with communism or any
other isms? To achieve what? To achieve for whom? Those who do not
believe in GOD and Soul need not worry for them or children, etc. They
need not look after their children too. So far as they believe not in GOD
and Soul, etc., their reasoning should end in enjoying life; exploiting,
killing, etc. of own relatives and children, etc. should not matter to

them. And the Atheists should not use the word Rationalist. It is not fit
for them. Rationalism is Divine. Atheism attaches to the Known

Science and RATIONALISM attaches to the SUPREME SCIENCE
(MAHAAVEDAM).

Teaching & Research in the VEDAS is the Third in Cleanliness.
The Qualifications of a Teacher /Researcher is Primary; and it is

briefed in Chapter 3.18 of Part 3 'OM'. He should be a living Model in
the Science of Duties & Virtues. Others should not be titled as Teachers
/ Scientists /Gurus. Those who teach and/or learn Spiritual Science

should wear a White Thread to symbolize the Rope we attach to Cows
& Oxen. If Teachers knowingly or unknowingly avoid 'GOD' in their
Research of Science Subjects, they become the 5th in Cleanliness,

instead 3rd. Because 3rd & 4th approve that everything is by GOD. To
worship MAHAASHAKTHI is the 4th in Cleanliness.

The Scientific Worship is detailed in a separate page linked to all pages
of the web site.

Literature, Arts, Dailies, TV, and Different Hobbies form the 5th in
Cleanliness.

Those become Hobbies when the Social SetUp runs smooth. At such
time, they should amuse all people, the society. But when the Society is
endangered, political rule fails or does wrongs, the Duties of the People
involved in Literature, Arts, etc. should change, and they should work
for correcting the errors in the society, especially political errors.
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Before Opening of Maya, they are/were obliged to fight against
Religions, Terrorism, Wars, etc.

To keep our body as well as House, Road, Offices, etc. etc. fully clean
in physical terms is the 6th in Cleanliness.

The present lifestyles are to be changed/modified. All People should do
Cleaning by own hands. They should clean the roads, public offices etc.
By such activities, (1) the dignity of jobs will be established, (2) people
take care to keep public properties clean, (3) public fund saved, etc. If

GOD wills, more details will be added later.

Never think that the Jobs mentioned in Job Division1 ‐ Cleanliness are
Superior to other Jobs. Further, it can be seen that the1st & 5th items
in Job Division 1 move to Job Division 4 and vice versa. All People get
births in each Division to accomplish Equal Justice. (Refer Omkara

Science of Justice).

4.2 Job Division 2  NECESSITY

The Jobs required as Necessary to maintain the Society Life.
The Jobs related to Food, Clothes and Shelter (House) form the
fundamental necessities in the respective order. Thus the Farmers,

Weavers, Tailors, Carpenters, Masons, etc. become so necessary in the
Society.

The Jobs mentioned in the next Divisions 3 & 4 attain the Status of
Necessity in accordance with Change of Time, but it is temporary. For
e.g. the usage of Telephones began as a Luxury item (Job Division 4 
Amusement) decades before, later it became a Requirement (Job

Division 3), and today it is a necessity (Job Division 2).
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Such changes are temporary, and when Samharam progresses, it will
again run in the reverse order, and finally there will not be any

telephones.

In accordance with the status of a Job, the Government should have to
fix Service Charges. For example, when Telephone becomes a

Necessity, the Government should provide the Services even by bearing
losses to Public Fund. Not only that the Service Charges, etc. should
vary to those People who do Job Division 1 & 2. In other words, the
present classification with regard to rural / urban areas, religious /caste

differences, etc. are to be washed away.

All Jobs have equal status & All People get births in each Division
availing Equal Justice. (Refer Omkara Science of Justice). However Job 2
‐ Necessity are a little bit Superior to other Divisions of Jobs, as can be
understood from the top rank given to Farmers, mentioned in Chapter

5 below.

4.3 Job Division 3  REQUIREMENT

The Jobs fall under Requirement to maintain the Society Life; but are
NOT necessary.

A peculiar feature of "Job Division 3  Requirement ' is that during the
Course of Time, this Job Division avails more Freedom and expands

more. The Jobs in the 'Requirement Status' may/will be apparently lifted
to 'Necessity' , the Next Division 'Hobbies' will attain 'Requirement
Status', etc. The Losing of Virtues effect in 'Job Division 3' and make
the Duties worsen and the Society or People (start) suffer at the hands

of Job Division 3.
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During the Course of Time, the Job Division 3 (Requirement) does not
recognize themselves as a Requirement, and consider themselves as the
Top Necessity in the Society (Nation). Perhaps, they are the biggest
fools. The Political and other Administration Setups in a Country

including the Judiciary, the Police (+ Military), etc are the Job Division
3 Requirement.

A Peculiar Feature of this Job Division 3 is that MahaaShakthi has
placed this Division as a Challenging Chance to accumulate /acquire the
Maximum Holiness (Punyam) in such Births. However, Most or Many
of the Ministers, Judges, etc are presently accumulating Maximum
/More Sins instead of Holiness. They should understand that GOD

placed self (GOD) before the Creatures as a Requirement, Job Division
3; not as a Necessity.

It is simple to understand that for a family or society sticking to Truth,
Duties & Virtues, and Justice, that their general requirements for a

political rule or a judiciary are not NECESSITIES. GOD has revealed
this Truth to many like M.K. Gandhi, Karl Marx, etc.

Chapter 3 detailed the Fundamentals of Life. The role of the political
leadership in those Fundamental matters of Man are basically very little.
Realizing the differences in the birthqualities of a man, the political

administration should assist a man, if it is required by him. The jobs and
job tastes of the people are incorrectly estimated today and they are

exploited by the rulers by winding them unnecessarily with unscientific
and evilly rules & regulations.

People are divided into different political groups! religious groups!
Caste groups! Tribal Groups! Industrial Groups! Business Groups!
Labour Groups! SubGroups of all the above Groups etc. etc. The
formation of such groups should function only for the overall

development of the nation.



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1351

If they work for individual progress alone, the nation will gradually
collapse....

just like an organ in our body, say one leg grows and the other parts of
our body NOT grown in proportion.

The modern Politicians, particularly those claiming to be Democrats,
are doing a very big sin in regard to their negligence and/or ignorance
of BirthQualities. It was explained how GOD, the Supreme Justice
create / protect ( implement/serve) Equal Justice / Happiness to all

People on Earth by establishing differences in Birth Qualities such as
Beauty, Color, Jobtaste, Hobbytaste, etc as per the Supreme

/OMKARA Science of Justice, explained above.

People, particularly the Politicians shall better learn how
their own Body act as GOD and control them/Soul. It is
scientifically proved in the Godly Revolution Explanation
No.7 in Malayalam language, in Part 3 above and under

Veda 2 Dharma Shaasthram.
To run a Happy Life, there should be People to do all Kinds of Jobs.
It means there should be Farmers, Soldiers, Businessmen, Drivers,
Doctors, Engineers, Typists, Clerks, Pilots, King (Ruler), etc. In line

with the Developments in Science & Technology, new jobs are created,
and new type of workers required. For e.g. (1) when flights are

invented, pilots, engineers, airhostess, etc. were/are wanted. (2) when
new software are found for Computers, new workers are required to
teach the software, to work with that software, etc. In every type of

work, the workers need expertise and facilities related to his particular
work only. So far as he concentrates more on his work, the best results
are also obtained. He does not need to know all the different kinds of

jobs. It is not possible.
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The establishment by GOD is such that people do a certain jobs, and
not all jobs in one birth. For e.g. it is ridiculous if a doctor goes out
every now and then for doing the job of taxidriver for he knows

driving. An Engineer need not learn Medicines, Politics, etc. In line
with the Development in Science and Technology, a rural man may tell
or suggest about the names of some allopathic medicines & ayurvedic
medicines on seeing one person suffering from fever, headache, etc.

Such prescription does not make the rural man a doctor. In line with the
Change of Time and Progress in Science and Technology, everyone
may be able to tell or comment about other jobs. In regard to modern
Politics, the above factor is too much. There is nothing much to learn in
Politics, like the hardships in Cultivation, Medical/ Engineering Course,
etc. Hence the common people are in a more better position to comment
on Politics. The socalled Democrats and other Politicians are misusing
the above, telling that the Common People need to be imparted with
more political knowledge /awareness. Fools they are ! A country with

Politicians alone, with nobody to cultivate food,
to weave clothes, to build houses, etc! Modern Politics & Political

Science are different.

Political Science is to build up Strong Men with the Best
Qualities who never care his life as well as that of his parents,
wife, children, etc. He finds pleasure (Satchidanandam) in doing
always good to the countrymen. He fears only GOD and he does
not need soldiers to care his life. He believes in GOD and GOD

protects him. Modern Politicians can learn many practical
lessons from the life of the Great Khalifa Umer (the reborn is
also living in Kerala in Kollam District, knowing nothing about

his past as well as of the Real Vedas).
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The Lotteries, the Insurance, the Banks, etc are 'Bad Products' of the
'Job Division 3  Requirement'. For example : when an accident occurs,

the government is obliged to give financial help to the affected or
relatives, if they are in need of. The Panchayat can very well estimate
the situation and can take/implement decision within hours /days. For
such matters, the present systema have established many insurance
organizations for 'Life, Properties, Vehicles, etc' creating 'paperwork
jobs' which are all very evilly. Banks, Insurance, Lottery, etc are

explained in Malayalam language under Dharma Shaasthram above.

After the Opening of Maya, the Divine Kingly Rule will be established as
explained in Part 4, the MAHAAVEDAM.

4.4 Job Division 4  HOBBIES

Enjoy Life according to SATHYAM, DHARMAM, AND NEETHI
(Truth, Duties & Virtues, and Justice)

GOD wants People to enjoy Life. The limitation according to Truth,
Duties & Virtues, and Justice is required for Protecting Life. Otherwise

Life as well as the Creation will perish soon. The Music, Arts &
Literature, Games, and Sports are the Hobbies and they were interacting
with people direct before the Development of Science & Technology.
During the Course of Development in Science & Technology, the

Hobbies spread direct & indirect globally thru Paper, Radio, Telephone,
Television, Computer, etc.

The Music in Job Division 1 becomes the First in Job Division 4
'Hobbies' too.

All 4 Divisions of Jobs when done with responsibility, create pleasure /
hobby.
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The Hobbies described above will become the 5th item in Job Division
1, Cleanliness in accordance with the social situations. In a politically
disturbed society, or in the event of foreign attack, etc., the duties and
responsibilities of Hobbies would change to that of Cleanliness, Job
Division 1. The above derivation of Divine Law deletes unnecessary
discussions in Literature about the Duties or Primary Duties of Literary

Men, etc. That is, in a troubled society, the Primary Objective of
Literature should be for Social Revolution. And in a Good and Peaceful

Society, Literature must be for amusing the People.

The Hobbies are also to be classified as Divine & Evilly.
For example, A Good /Divine Music will awaken /enlighten us
spiritually and the feeling of being or merging with GOD will be
created. At the same time, an Evilly Song/Music will make the
common people jump up and dance without any steps and

move his hands, fingers, head, etc. like an Evil.

For Happy Life, there should be Hobby / Amusement. But Life
should not be for Hobbies / Amusements.

Never allow Hobbies to rule you. If Hobbies rule you, they are
not Hobbies, they are Evils instead.

For example: (1) Playing cards : The devilishness developing
during the game will make one forget that he is playing with his
brother and/or friend, but the arguments or disputes may tend

one even to kill his brother/friend and later repent.
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(2) Cricket : Perhaps your mother fell into well, and somebody
informs you to save her while you are watching Cricket direct or
on TV. You will reply to the messenger, "I will come soon. Let 2
more Over finish." Time pass by. The Evil in Cricket will make
you either forget the danger happened to your mother or you will
continue to postpone over by over until the game is over. And
when you start thinking of your mother when the game is over,
your mother will also be "Over". Still the Evils in the Society
will characterize that very sad event as the Specialty of Cricket.
Those People are at the control of Evil, unable to recognize
Good and Bad. Don't live for Sports & Games. Let them avail
only a limited portion in your life. Think, how many crores of
people watching and discussing cricket matters in various
countries. How much money, materials, energy and time get

wasted when the different countries suffer upon many basic & so
urgent problems.

The main thing is that the Purpose of Life are getting ignored by
many. Severe Loss !

Cricket is an evilly game. The Evil acts upon many. And the
Many lose the Meaning of Life.

Where more Evils rule the Governments, there increase Evilly
Sports & Games also more. Boxing, Wrestling and similar Evilly

items should also be abolished in the society. Still people
interested in such evils should be given the Divine Freedom to
do or not to do, by sending those people to forests to perform

their evils away from the society. The Cinema, TV Programmes,
etc. are to be redesigned to make amusements in Divine Style

and Order.
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It is too serious that during and after the Opening of Maya, People will
tremble with fear and those who participate in /make Hobbies will be
in big confusions and worries. Don't worry. Born is to Live. Live Happily.
Enjoy Life, but Limit only to Truth, Duties & Virtues, and Justice. The

Presence of GOD will soothe the situation. More details are available in
the description Malayalam language above.

5 First Job  FARMER

All Jobs are Equal, however GOD has placed Farmer the First among
Equal Jobs.

It is detailed in a separate page, but briefly quoted below to highlight
the Importance.

Quote :
GOD has placed Farmer the First among Equal Jobs.

It should be well understood all jobs have Equal importance in the
Creation and Preservation of Life.

However, GOD has established one Profession, the Profession fully
attaching Man to the Soil (Land) where he stands, sits and lays down,

SUPERIOR TO ALL PROFESSIONS, AND IT IS FARMER.
(Man is made up of Soil  all the chemical components present in Soil

are present in the Human body too.)

The Farmer is feeding all the people in the country with the 3rd
fundamental requirement of man, the FOOD. (1 Air, 2 Water, 3

Food/Soil). The King, the Minister, the Priests, the Industrialists, the
Police, the Engineers, the Doctors ..... everybody run behind the farmer
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for food. They all rank below the farmer. It is wrong if the preachers of
religions, known religious scholars, theologists, etc. who incorrectly
talk about their supremacy over all other factions of people, calling
other peoples to forget physical matters and join in spiritual matters
alone. Those spokesmen/Preachers of Religions mostly consider

themselves as Superior to all/many other factions of people .. further
they consider farmers, weavers, masons, carpenters, etc. as unwise
people living like animals, not understanding the meaning of life as
understood by them. (Animals like Cow/Bull are many times greater
than Man, in general, are not known to those preachers). They say
"Think of God, donate to the preachers of God and to the poor, do

prayers (alone)." Such religious cracks should understand that Wisdom
and attachment to GOD, etc. are BirthQualities, as detailed above. If
the farmers, weavers, etc. go behind religious cracks, there will be no
food, etc., and human life will be endangered. Perhaps the religious

cracks may be the No.1's who give up and abuse Religion and/or GOD
and rush for food even by brutally killing innocent creatures.
Religionists shall understand that their activities @

performance are NOT a Job as per the Supreme Science
and the 4 Job Divisions; it's worse than Thievery &

Robbery, acquiring Sacks of Sins & corresponding Godly
Punishments for misguiding People in Godly as well as
Personal matters whereas GOD don't/didn't entrust them

direct; steal people's Wealth and spread Violence,
Mischief, Terrorism, Fear, War, etc etc.
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The religious cracks are kindly advised to learn the Supreme Science of
Justice detailed before wherein it is mentioned how Birth Qualities are
maintained by GOD, and Equal Justice served to all People in regard to
Birth Qualities. They may wonder to know how all people including
themselves (and other creatures too) get equal chances to enjoy life,
doing different jobs  farmers, carpenters, clerks, policemen, minister,
king, judge, pilot, preacher, sweeper, etc.  through Reincarnations.

The RaajaGuru attains the high rank of FARMER thru preservation of
Cows.

The VIRTUES in Duties/Job would decide the Need for any Job in
anywhere in the society /earth as well as the Status of a Job in the 4
Divine/Scientific Divisions of Job. The 4 Divine Divisions of Job can be
contracted & briefed in another form related with Earth : A job/duty
related directly or indirectly with Earth alone are placed as Necessity.
For example : Farmer, Labourer, Carpenter, Mason, Engineer, Doctor,

Mechanic, Pilot, etc
A job/duty developed as a requirement but less‐related with Earth are

placed as Requirement.
For example : Ruler/Administration/Judiciary, etc

Hobby is not a job, it is very less‐related with Earth, but it can be
considered as a Job when Hobby is made to provide pleasures to other

people provided the Virtues are maintained.
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Man can be said as living for Happiness. The Happiness is Varying from
Man to Man. (Woman too). Many find more happiness in Food

(tastes), Many in Clothes, Many in Buildings, Many in Arts, Many in
Sports, Many in Liquors...., Many in Gold/Money, Many in Tours, Many
in Sex, Many in Fame, Many in GOD, etc. Although Happiness vary, the
fundamental requirements remain always the same : Food, Clothes &

House (Shelter). Hence one has to acquire the fundamental
requirements by way of work. He is awarded with Job and Hobby
tastes too. Keeping up Virtues in Duties/Work is up to his using the
awarded Free Will. He needs to work to acquire the fundamental
requirements is his obligation as it is the base for his aim, that is the

particular factor (s) of his happiness.
The base is earth. Work on Earth. The Earth (the solid form of GOD)
supplies everything. In other words, people have no rights for wishing

(More) Happiness without fulfilling /acquiring the fundamental
requirements. And One can do every duty with Happiness; it may even
change his aim / particular happiness to another aim, care not to be

lazy, and be with Virtues always.

The Supreme Mother of the Universe has Blessed FARMER with
Complete Happiness & Complete Freedom. The Farmer can enjoy with
all Creatures in /on the Soil. He avails Complete Freedom. He does not
need permission from any masters except GOD to avail leave, etc.

Details available in Malayalam language.

The Government must always take care that Farmers are respected
First. The inauguration of social affairs are to be done by Farmer, not

by Ministers.

6 DIGNITY of COWS & OXEN : Extensively explained above.
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7 No Trade Unions after the Opening of Maya

Though the Trade Unions, Political Parties as well as Religious Rule
were Not at all Godly / Scientific, they were/are doing some good to
labourers and/or to people at a/some time. But it should not be counted
to justify their existence today. In all countries they have crossed the

Date of Expiry.

In Countries like India, the Common People are fed up with the
Harthals, Bandhs, etc. etc. At many places, a common man is not in a
position to do/select work. The Permission from Trade Unions trouble
them. People are forced NOT to go to work, NOT to open their Shops,
etc. etc. So far as the Creator of this Universe = the Creator of the

People are NOT the Trade Unions, or Political Parties, how dare those
Sins interrupt the Freedom given to People by their Creator. The Human
Governments and Human Courts who became Robbers of another kind
can often be seen blinking at the dirty affairs created by the Trade
Unions and begging for their mercy! They are Not able to Protect

People the Right Free Will of People but are able to rob People through
evilly taxes, etc. Pity: In many countries the leaders act as if they are

above GOD.

Indeed, the Writer is aware of the Good Part of the Trade Unions.
There are a few good leaders still in those Trade Unions. But to speak
in general, those words in the above paragraph are unavoidable. The
leaders are also losing the caravan and they also started telling the

members "Duties not to be forgotten when claim for Rights".
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The Trade Union Leaders shall read Chapter 4.3 where it is explained
how GOD placed Political Rulers only as a Requirement (not a

necessity), and at the same time, giving them the Top Chance to save /
acquire the Maximum Holiness (Punyam) in One birth. The Political
Leaders should rise up to understand it in the right spirit and start

correcting their errors. The sooner the better, let your Sins lessen, as
you too don't know how many of you will live up to the Opening of
Maya with your present body. (Death may swallow the next moment
too !). The difficulties to contain the Truth are temporary. Because
Maya will open soon and the series of events connected to it will

change the whole wrong systems in very short time.

8 No Political Parties after the Opening of Maya

The following is quoted from the Special Page regarding 'Dignity of
Woman' linked to all pages of the Web site ; Quote :

How can a Ruler /Government keep Mum when the Supreme Supreme
Science is being mocked instead of respecting. For example : (1) Liquor.
If Liquor Consumption is not Good, should the Government or Justice

allow Liquor Consumption ?
(2) Insurance. Can people believing in GOD, and Justice allow/do

Insurance ? The Evilly religionists too keep mum !?
(3) Swearing in the Name of GOD. Those who state that they belong to

certain religion cannot swear in according to other laws like the
Constitutions in countries. By doing so, they and their religious leaders,

etc. are cheating GOD, People, and themselves.
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The Religious Priests/Leaders preach that People should become only
Slaves of GOD and follow the Laws of GOD thru Religious Books, but
they who positioned themselves or thru the ignorant Public can be
found in all countries on Earth, working for their Political and other
Masters, etc. avoiding their Real Master (GOD). Their Political Slavery
are compensated by Political /Ministerial sanctioning of religious

/private requirements and/or Governmental approval of Human Super
‐gods and Little‐gods, etc. A few religious priests are busy with

glorifying/beatifying a certain human beings, by placing ladders to
Heaven, etc. They ignore the basic lesson : NOT to intervene into

matters decided by GOD. (4) Misuse of Sex (5). Sexy Advertisements
How could the Religionists, Women Forums, wise men..., & Rulers join

/allow / fail to ban even the worst Sexy Advertisements spread
everywhere on earth. The responsible avail Severe Punishments.

(6). Age, Health, Professions, Teacher /Guru : The Rulers /
Governments in the different countries on Earth are doing a very big
sin by Fixing Age for Retirement from Jobs, nullifying the Free Will

awarded to the Creatures by the Creator. The Rulers/Ministers enjoy
job /services after 80 or 90 years while civil servants, judges, etc

become unhealthy at 55, 58 , 60 etc. Shame not upon the Judges, etc.
because they are not Judges. A blessed Ruler who lives by the Science
of Duties & Virtues is to run Judiciary. The people known as learned if
keep mum when Govt imposes Salt‐Tax, House Tax, Service Tax, etc

don't have any authority to talk about GOD and/or People like
M.K.Gandhi (blessed by GOD). A person be placed as a Teacher / Guru

only after his 50 years !
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9 Jobs & Disputes

The King and Ministers who are experts in Dharma Shastram will act as
Judges too. They will take immediate decisions in Disputes. The

present Judiciary of Black Coats will be totally deleted immediately
after the Opening of Maya. The Judiciary is Superior to the King, but
those words are not about the present type of sinful Judiciary created

by some human constitutions. Where the Law of the Land is
recognized as the Law of the Creator of the Land, the Judiciary turns
Right. During and After the Opening of Maya, all People realize at all

times that Justice does not end with Human Courts, Kings, etc.
All People recognize the Presence of GOD, the Supreme Justice.

May GOD bless to learn the SUPREME SCIENCE OF JUSTICE in
English & Malayalam languages.
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RESPECT THE COMMONMAN / WOMAN

The content of this page was done many years before. Perhaps, light
modifications needed in line with the Supreme Revelations in the

recent time. With love, ParamaSivan / 05 March 2008.

Nowadays, it is seen that people occupying certain jobs are considered by
themselves and the public as something super, and they use to disrespect the
common and the poor. At times they disrespect all people. That is, Devilish

Status Issue based upon Differences in Jobs, Finance, Education, etc. has begun
spreading their Sins more and more in the Society.

From the 4 True Divisions of Professions, it is evident that all jobs are equal and
only Farmer receives a little respect more as he is the one who feeds all the
people: the King, the Minister, the soldier, the clerk, the businessman, the

carpenter, the peon, the beggar, the thieves and robbers including priests, etc. If
the farmers stop working, all the other people including the thieving terrorists
like priests may run for food, telling GOD and Heaven GO to Hell, 'Food First'.

On studying the Divine Justice served through Reincarnations (explained in
before), everyone could understand that Wisdom and the like are Birth

Qualities, and that everybody get opportunities to enjoy the different jobs in the
society. Hence it is rather foolish and punishable if people make/continue

standards for Respect & Disrespect.

A mention on the Police is necessary here:
The Policemen in the Asian Countries are more troubled by the Political

Misrule. They are forced to give wrong respect to the political rulers, the leaders
of the different political parties, the rich, the religious men, etc. due to the poor
social/political structure in those countries. Of course, there are a few wrong
men in Police Department too, but it is there in every Department/ Section.
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Common people get less respect generally in all governmental offices.
The people working in those public offices including the Ministers & Judges
forget that they and their family eat the Public Fund collected from those

common people too. Public Servants should learn to respect their Masters, the
common people.

The disrespect is evident even in calling people. For example, Mother, Father,
the Supreme Father cum Mother of the Universe MAHAADEVI, the Super

Father of the Universe ParamaSivan, and those people attached to children from
their babyhood / childhood, alone have the Right to call elders as Baby. But in

Asian countries, many politicians / religious leaders / rich men / human
supergods and littlegods, etc. are used to call common man/woman as 'baby'
even when he/she is youth, married, old people ! A baby should be called

'Baby', not a 20 years youth or a 50 years man. The supergods and littlegods
often use this style of calling old men as 'baby.' Those supergods, etc. should
understand that they and their parents too were born as 'Babies'. Why don't they

call people with respect, with Shri, Smt, Mr., Mrs., etc.

A few days before, a Chief Minister was found shouting the Media people, who
are also his masters as per Dharma Shaasthram, accruing Godly Punishments to

the extreme.

The above statements are NOT intended for accusing anybody,
but to correct the ignorant according to the True Vedas.

The VEDAS state that the Cause for Every Problem in the Society including
Disrespect between Persons, is the Absence of Love, the Absence of Love in the

Required Quantity.
GOD unite (d) everything in the Universe with Love.

It is to be noted that the Writer says with Authenticity, the words on LOVE are
not casual talk, one will astonish when he gets the wisdom to understand that
even words and thoughts also do have physical existence. The word LOVE in
Dharma Shaasthram is same as the Essence of the Supreme Qualities of GOD,

and it is briefed in Part17 of this Website how Oxygen is LOVE.
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[If GOD wills, the Writer would write about this and similar subjects in detail,
separately, later]. The Right Values of LOVE are to be learned, spread, and put
in practice by everyone in the society. And the Ruler, the Raajaguru, the Gurus

(Teachers), etc. should be more keen on the subject.

Where Ignorance, Ego and Selfishness unite together; the Sacred Values of
LOVE cannot easily get into. The failure of Moral Values, the failure of

Marriages, the Distortion of Music, etc. occur more in
American/European/Arabian countries due to this.

It is a fact that men/women without proper education in Dharma Shastram
would become devils and they create evils in the Society.

The Joboriented education systems based on acquiring more and more
enjoyments pay little consideration to Dharma Shastram. In every field of life,
this avoidance of Dharma Shaasthram contributed a considerable share in the
overall failure of human values  bribes / corruptions / killings / lootings, etc.

EVEN LEARNED MEN (SCHOLARS) OFTEN SAY THAT CHILDREN
SHOULD FIRST OBEY THEIR PARENTS, THEN THE GURU (TEACHER)

AND GOD AT LAST!
Most of Today's People don't know the Real Meaning of those Words. It is

extensively explained in Godly Revolution Explanation No. 10 in Malayalam
language, attached to Dharma Shaasthram, the Science of Duties and Virtues,

attached in Part 4.
Children are more attached to their parents by birth.

The Mother is an Ocean of Love.
The Father brings in the materials for the growth of Children.

The children receive/learn Most of the Laws and Regulations in Dharma
Shastram which are primarily required for their futurelife from their Parents,
Familymembers, Neighbors, Relatives, etc. as well as from the teachers,

animals, birds, plants, fish, mountains, forests, rivers, etc. Even the Ants and
Honeybees teach them very important lessons regarding Unity, Social life,
Hardworking, etc. For those children who miss or do not have the chances to
learn at least the basic lessons of Dharma Shaasthram, there should be proper

arrangements by the Ruler /society.
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At present, the Teachers in Schools /Colleges, etc. have very less role in
educating Dharma Shaasthram. They are teaching/conducting subjects/courses
other than Dharma Shaasthram. Rarely  accidentally a teacher may talk a little
on Dharma Shaasthram. Parents also care more on their children securing high
salaried professions and the like, the crooked ways adopted by their children do
not matter to them and they may even suggest/tell crooked or devilish methods.
The teachers buying job by paying money, etc. cannot be expected as having

learnt Dharma Shaasthram and able to teach it.
THEY DON'T KNOW EVEN THE MEANING OF THOSE GREAT WORDS:
CHILDREN SHOULD FIRST OBEY THEIR PARENTS, THEN THE GURU

(TEACHER) AND GOD AT LAST!

Children should learn through their Parents and Familymembers, Neighbours,
Relatives, the teachers: school teachers, animals, birds, plants, fish, mountains,

forests, rivers, etc 
CHILDREN LEARN AND UNDERSTAND GOD

AND THEN LIVE ACCORDING TO GOD, I.E. ACCORDING TO THE
VEDAS FROM GOD. IN OTHER WORDS ALL PEOPLE SHOULD REACH

THE STATUS OF OBEYING ONLY GOD, OR THE VEDAS.

The Scholars/Teachers who ask the children/students to obey their elders 
parents first, teacher then, and GOD at last,

most probably they would understand on selfintrospection that they themselves
are not obeying their parents, teachers, etc. in their own present day / past life.

IF ALL PEOPLE OBEY THEIR PARENTS, ETC. ALL PEOPLE MAY
HAVE VERY DIFFERENT PERSPECTIVE ON SOCIAL MATTERS TOO,

WHICH WILL INVITE WORSE SITUATIONS.

ALL PEOPLE SHALL OBEY THE TRUE VEDAS,
FOLLOW THE PRIMARY LAWS OF DHARMA SHAASTHRAMWHICH

ARE COMMON TO ALL PEOPLE,
THUS BECOME THE BELOVED SON/DAUGHTER OF GOD, thus become

the Son/Daughter who Obeys His/Her Human MOTHER & FATHER
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OPENING of MAYA
I laid on the floor and worshipped GOD just before continuing

this partly modified page.

1 OM = OoM = OPENING of MAYA (Presence of
GOD in the 2nd part of the Creation Cycle)

The 2nd Part of All Creation Cycles is with the
Presence of GOD. The Presence of GOD means that
All Human beings are fully aware of the Presence of

GOD in everything, and in everywhere of the
Universe (in every time). The human beings are

awarded with enough wisdom to state from their part
that GOD should appear to people only in

accordance with the Supreme Science of Justice.
Thus the Presence of GOD is to be termed also as

Opening of Maya. To establish the Presence of GOD
or Opening of Maya, the Supreme Mother of the

Universe laughs for some time. As explained in Part
1 of the Web site, the Supreme Mother's Laughing

Sound is OM ( oOM ... OoM ...OM ).
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The Supreme Laugh is more than enough to establish the
Presence of GOD. The Supreme Mother of the Universe has
Blessed me with the Information that om will Sound on Earth
soon to Mark the Opening of Maya, the beginning of the 2nd

Part of the Creation Cycle. The Sound OM will be understood as
the Supreme melodious.

The Deaf will also hear and experience OM.

Everything in the Universe, including your/our body is formed
out of Atoms, and the OM sounding in the Atoms come out
means, OM will come out from every part of our body too.
OM will continue to sound for some time. The exact period,
whether it will continue for a few days/weeks/months/years...
GOD knows. OM is melodious, but people will start scaring

when OM continues to sound for some...time.

The sounding of OM occurs in all Creation Cycles.
The Details of Creation Cycle are explained in Part 2 of this Web

site and in the Chapter GOD has Arrived.
It is believed in Hinduism that OM sounded in the Beginning of
Creation. Will it be Meaningful if OM sound at the Beginning of
Creation, i.e. when one man and a woman or a few people are
created? Not at all. In every Creation Cycle OM sounds, but it is

when the Creation is Complete and the Aathmeeya
Sakshathkaram (Evolution of Man to Brahmanandam /

Moksham / STAR ) begins.
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The Sounding of OM also marks the DIVINE REVOLUTION :

When we consider the general problems on earth, we find :
1. The people who pray lifelong don't get mostly a chance to

see their Creator.
What kind of God it is! Can't the Omnipotent GOD avail
Scientific figure ? Believe in God... Believe in God... ! Is it
enough? It is meaningless or most grieving if the Creature
cannot see the Creator ever. (The Scientific Configuration of
MAHAASHAKTHI is explained in Part1 and in the Chapter

GOD has Arrived).

2. In many countries, the status of Virtues are worse than that
of India. The power struggle between countries as well as within
the country (ies) are increasing. Border disputes are increasing!
Patent Laws/ Authorities are unjustly penetrating into Creation

Matters!

What is the solution?

3. The Religions are getting strong and beliefs in GOD are
falling down, almost in every country.

Religious fights & caste fights are increasing.

What is the solution?

4. Man/Woman is becoming more & more selfish. He/She
cares mostly his/her own happiness.

Relations between man & man, man & woman, as well as
woman & woman..... are worsening.

What is the solution?
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5. IN EVERY COUNTRY, THE COMMON PEOPLE ARE
LOSING THEIR FREEDOM BY THE BUNDLES OF LAWS

NEWLY CREATED/BROUGHT IN
BY THE POLITICAL RULERS.

TAXES ARE DECIDED AT THE WILL AND
WISH OF THE RULERS AND THE PEOPLE
LIVE LIKE PRISONERS ! THEIR FREEDOM
(AWARDED FROM/BY GOD) OR BIRTH
RIGHTS ARE DISREGARDED BY THE

POLITICAL & RELIGIOUS LEADERSHIPS!
The questions & problems mentioned above and

the like will only be solved by the Divine Revolution.
Please don’t think that GOD would (go and) settle all
those problems. All the matters worsened by man

have to be settled or corrected by man.

Once Maya is opened & people realize the presence
of GOD, selfobligation will be created in every

man/woman.
THE LIFE ON EARTH WILL BECOME VERY

SWEET THEN.
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The Reincarnations explained in Parts 3 in Malayalam &
Part 4 in English language,would frighten those people
who know what wrong they did. And they would
start repenting and correcting their mistakes/ errors.
They cannot escape by suicide! The souls are always
under the control of GOD, as proved in Part4 of this
Website, and those/if suicide will have to undergo

additional punishments for suicides in their rebirths.

The wise man should realize the fact that all the
branches of Science are nearly saturated. This

saturation can be seen in every field of life, namely
the different jobs, literacy, education, entertainments,
arts, sports, games, literary matters, news media, the
computer, radio, television, telephone, machineries,
flights, ships, Economic Systems, Political Systems,
etc. etc. The Population on Earth (as decided by

GOD) has become so large that the Earth is almost
filled up. The life enjoyments possible in one life
span have nearly completed. (Equal Sharing of

Enjoyments can be settled only by Reincarnations).
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The Divine/Godly Revolution starts in the above
situation, Not at the beginning of the Creation with
One Man & One Woman! OM should sound in the
above situation, Not at the beginning of the Creation

with One Man & One Woman!

Be informed that all men originated in this Creation Cycle are
presently living with new bodies & new names, that is, Re
incarnations take place. The next Evolution or Aathmeeya
Sakshathkaram would start only after the Opening of Maya.

The details regarding the next Evolution is available in Chapter 8
below.

The Samharam (Destruction) Events are
too Serious; but No need to worry.
GOD is Present to soothe & settle

everything.

During Samharam, the Scientific Achievements
reaching their Saturation soon, will start functioning
in the Reverse Order to complete the 2nd Part of the
Creation Cycle in another 5000 years. The Course of

such Physical Events / Activities during the
Destruction are briefed above. More details, not
necessary, will be added later, if GOD wills.
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2 OM = Shabdha Brahmam /Sound Brahmam &
Akshara Brahmam/Alphabetical Brahmam

The Supreme Chapter 'OM' has been briefed in
above, and extensively made available in Part 3,

Malayalam language.

BRAHMAM = The Supreme Mother of the Universe,
has established OM in such a way as to feel that OM

is containing the so vast Universe including
Brahmam. The OM described further as the

Supreme Laugh of the Supreme Mother of the
Universe, awards us the Supreme Information that
OM is Supremely established by Sound and Script.
The Supreme Sound OM is to be understood in

Supreme Sense. The Supreme Laugh OM is out of
the Supreme Perfection of a Supreme Universe thru

a Supreme Science.
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3 The Supreme Mother of the Universe has Arrived
on Earth.

By the Blessings of MahaaShakthi MAHAADEVI, I
could say that MAHAADEVI, the Supreme Mother
will delight us all at the Right Time... soon. At the
same time, I must not think of such matters as per

the Supreme Science/Revelations/Various
Experiences.

The Supreme Mother may enter into your Palms
when palms joined during worship/prayer (as seen
in Hinduism) ; Blesses your 10‐fingers with the 10‐
Heads; and when you rub your 10‐fingers on your
face (as seen in Islamic Prayers), the Supreme
Mother kisses the Baby / Your Face with the 10‐

Heads. Haven't you experienced a certain
pleasure/peace at such times ?
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Not Other Creatures, the Shape of "Human Palm +
Fingers" alone looks exactly like a "Cobra's Head".
The Human Hand with Palm & Fingers in a Blessing
posture alone exactly looks and moves like a Cobra.

The Supreme Mother has also established a
Supreme Arrangement for All Human beings to Join
in the Supreme Laugh. It is through our/your Feet.
Have you ever thought Why GOD established a

Laughing System under your Feet during Itching ?
When All Human beings care on Cleanliness in the
Right Proportions, No Chappals/Shoes needed.

His/Her Naked Feet to touch the Soil (=Mannadi =
Earth = the solid form of GOD) and GOD/soil suck
your Feet with Joy. The Supreme Mother with the
10‐Heads sucks your 10‐toes. Your Supreme Mother

wants this Pleasure from All Children of the
Universe; the Human beings Caring in Cleanliness

alone can afford her with such Joy.
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Be reminded : Unqualified human beings Walking
with Bare‐Feet (as part of Show) will only Save Sin

instead of Holiness.

The above narrations are made to Mind that GOD is
not a Creature. But avails Supreme Human MOTHER

Figure to please all her Children, all Creatures
including Human beings.

Portions from Page Numbers 1 & 2 are copied and
explained in the Next Pages :
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GOD HAS ARRIVED,
OM, OMKARAM,
Omkara Science of

Justice, Godly
Economy, Woman,
Cow, Calendar,

Body, Soul, Prayer,
Worship, and many

topics are
explained as per
the Resurrected
Supreme Science
@ the True Vedas,
in English in Part 4,
Page Nr 1087‐1383 &
Godly Punishments
in Part 3, Page 202‐242.
TRUE VEDAS : 1. Physical
Science, 2. Science of
Duties & Virtues, 3.

SUPREME SCIENCE OF JUSTICE,
4. Forbidden Magical Science.
ൈദവ�ിെ�
മഹാ�ാനമാണ്

മഹാശാസ�്തം/ േവദ�ൾ;
യാെതാരു പിഴവു കള�മി�ാെത മ�ിലു�.്
ഏകദാസന ംു ലൂെടയ മുായ പരമശിവനിലൂെട
�ഗ�മായി �പസി�ീകരി�ുേ�ാൾ,അടി�ാന

പരമായിസ�ൂർ�മായ േവദ�ളിെല
നാമമാ�തമായ പിഴവുകൾ േപാലും
ൈദവ�ിേ�ത�;കാലാനുസൃതമായി
പരമശിവനിലൂെടേയാ,ശാസ�്തസമൂഹ�ിന്
അവസര�െള നൽകിേയാ, മഹാശ�ിയ ംു

മഹാ�ാനിയ ംു മഹാനീതിപതിയ ംു മഹാപിതാവംു
മഹാമാതാവംു മഹാവാ�ല�വുമായ

മഹാേദവി മഹാശു�ി
െച���താണ.്. പരമശിവൻ.

OPENING OF MAYA : PAGES 1368‐1383
ൈദവമ���ൾ 1384‐1396.

2017 AUGUST 27, SUNDAY.

OM will soon Sound everywhere
on/in Earth. The Ministries in States
& Countries at that Time should

continue, retrench the MLAs, MPs, etc and start
correct everything as per the True Vedas detailed in this

Supreme E‐book... Obey this Godly Order.

ഭൂമിയിൽ ഉടെനഓം മുഴ�ു�താണ.്
സം�ാന�ളിലും രാജ��ളിലും
ത�മയമു�മ��ിസഭകൾ
തുടേര�തും നിയമസഭാഅംഗ�െള

പിരി��വിേട�തുമാണ.്..ൈദവാ� പാലി�ുക.

No more Elections. True Vedic Kingly Rule begins.
ഇല�ൻ േമലിൽഇ�.ധർ�ശാസ�്ത രാജഭരണം മാ�തം.

ൈദവം
ൈദവരൂപം

ഓം നമഃ ശിവായ

ഓം ഓംകാരം
ഓംകാരനീതിശാസ�്തം

മഹാലിംഗം
WHEN THE SUPREME MOTHER BEGINS THE CONTINUOUS SUPREME LAUGH FOR 3‐33 YEARS,

MESMERISM WOULD DEVELOP IN ALL PEOPLE ON EARTH, INCLUDING THE RULERS, JUDGES, POLICE,
MILITARY, WORKERS, COMMON PEOPLE, ETC. IT WOULD ENDANGER THE FAMILY AND SOCIAL LIFE
IN ALL COUNTRIES. THIS SUPREME E‐BOOK IS TO CONTROL ALL PEOPLE ON EARTH IN ORDER THAT
THE PANIC REDUCED, AND THEY CARE TO LIVE ACCORDING TO THE SCIENCE OF DUTIES & VIRTUES.

*മഹാലിംഗം*
മഹാശാസ�്തപരമാണ.്
മഹാലിംഗം=ശിവലിംഗം.
ശിവലിംഗ�ിന്
മത�ള�മായും
ൈലംഗിക

കാര��ള�മായും
ബ�മി�.

മഹാലിംഗം
=ആകാശം
യാെതാരു മനുഷ�നും
യാെതാരു േദശ�ും
ജനി�ു�ി�.എ�ാവരും
ജനി�ു�ത മ്ഹാശിവയും
മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ
ൈദവ�ിെ�
മഹാലിംഗമായ

ആകാശ�ിനക�ാണ.്
ഭാഗം 3‐ൽ

വിശദീകരി�ി���.്

മലയാളം >MalayalaM<
=യഥാർ� േവദ�െള
എ�ാ സൃഷട്ിച�ക�ളിലും
അവതരി�ി�ു�

േവദഭാഷ=ൈദവ ഭാഷ.
മലയാളഭാഷ=ൈദവഭാഷ.
മലയാളനാട =്ൈദവ
നാട =് (സമസത്) ഭൂമി.
മലയാളവംു മലയാളനാട ംുസൃഷട്ി�ത്
മലയാളികള�.ശബദ് �ബ�ംആയഓം
ആണ ഭ്ൂമിയിെല എ�ാ ഭാഷകള�ം
സൃഷട്ി�ത.്അതി�ർ�ംഭൂമിയിെല
എ�ാ ഭാഷകള�ംഎ�ാവരുേടത ംുആണ;്
എ�ാനാടുകള�ംഎ�ാവരുേടയ ംുആണ;്
അത െുകാ�ുതെ�യാണ ഒ്രു നാ�ിൽ
ജനി�ുകയ ംു ജീവി�ുകയ ംു െച���
മനുഷ�ന ംു മ���ജീവികൾ� ംു
മെ�ാരു നാ�ിൽ േപായിജീവി�ാൻ
സാധി�ു�ത;് ഭ�ണം ജലം വായു
ജീവികൾത ടു�ിയവഇണ�ു�ത.്

�ബ�േക��മായ മ�ടി,
േകരള�ിലാകയാൽ, േകരളം

ൈദവ�ിെ�സ��ം നാടാണ;്കടൽ
വിഴു�ിയാല ംു േകരള�ിെന വീ� ംു
സൃഷട്ി�ു�താണ;്അവ ജന�ള�െട
വിഷയ�ള�മ�. േവദ�ള�െട
മു ഖ�ഭാഗ�െള അ�ർേദശീയ

ഭാഷയായഇം�ീഷിൽ
തർ�മ െചയത്ി���;്ഈഇ
മഹാ �ഗ��ിൽ േചർ�ി��മു �.്
ഭൂമിയിെല എ�ാ ജന�ൾ�ംു

േവ�ി ഭൂമിയിൽ മു ഴുവൻഓം
മുഴ�ി ൈദവവി�വം
മഹാആരംഭി�ുേ�ാൾ,
ഭൂമിയിെലഎ�ാ നാടുകളിലും

ഇമഹാ�ഗ�ം മതിയാക ംു .
OPENING OF MAYA : PAGES 1368‐1383

ൈദവമ���ൾ 1384‐1396.

യഥാർ�മായ േവദ�ൾ
This Supreme E‐book awards 1% Holiness if shared to 100 wrong men beforeOPENING OF MAYA.
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OM will soon Sound everywhere on/in Earth, 3‐33 years.

The Ministries in States & Countries at that
Time should continue, retrench the MLAs, MPs, etc and
start correct everything as per the True Vedas detailed in this

Supreme E‐book... Obey this Godly Order.

THE ABOVE ORDER IS AS PER GODLY REVELATIONS. THOSE
PEOPLE WHO GO THROUGH THE CONTENTS OF THIS SUPREME

E‐BOOK WOULD AGREE WITH THE NECESSITY OF SUCH A

GODLY ORDER.

WHEN THE SUPREME MOTHER BEGINS THE CONTINUOUS SUPREME LAUGH
FOR 3‐33 YEARS, MESMERISM WOULD DEVELOP IN ALL PEOPLE ON EARTH,
INCLUDING THE RULERS, JUDGES, POLICE, MILITARY, WORKERS, COMMON

PEOPLE, ETC. IT WOULD ENDANGER THE FAMILY AND SOCIAL LIFE IN ALL

COUNTRIES.

THIS SUPREME E‐BOOK IS TO CONTROL ALL PEOPLE ON

EARTH IN ORDER THAT THE PANIC REDUCED, AND THEY CARE

TO LIVE ACCORDING TO THE SUPREME SCIENCE OF DUTIES

AND VIRTUES.
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OM will soon Sound everywhere on/in Earth, 3‐33 years :
Every individual / Soul will have the opportunity to hear
the Supreme Laugh @ Supreme Song, for a minimum of 3
years. It's understood that OM will sound for 33 years...
Babies, and the dying Old may start hearing OM after
certain years, or when reborn, etc as to have Equal

opportunity as well as Pleasure/Justice. Either people
won't hear for more than 3 years, or the Wicked may be
frightened more. Unnecessary discussion in the matter is

Not fair. All People will soon come to know AND
experience the Godly matters ... The Godly Proclamation
should not be misinterpreted like Cheap Predictions.

The Supreme Explanations about the Duration, How's, etc
will follow in due time. Godly Revelations and/or Godly

Notices may follow through Me or anybody as decided by
the Supreme Mother, or through Scientists incorporating

Scientific laws to the Supreme OM ‐sounding
Phenomenon, as per the Godly Direction of the Supreme

Mother. Rest assured that the Supreme Mother will
undoubtedly perform the Opening of Maya (OoM) by OM

(OoM) Supremely. Please wait and experience !!!
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It was asked to continue the Ministries in States and Countries
(at the time of Hearing OM). They are urged to act everything in
accordance with the Supreme Science of Duties and Virtues @
Dharma Shaasthram. It is detailed in this Supreme E‐BOOK how
the different governmental offices and their activities to be set
in order. The Judiciary is to be handled by the King and his

Ministers as per the True VEDAS Replacing the Constitutions in
all Countries.

No tax ... No Licences ... Etc.

Godly Wealth Law applies...

Police become portion of Common People, attached to Grama
Panchayat. Police and Soldiers care People who Protect them

for all. They verify all Orders of the King and his Ministers in line
with the VEDAS, and salute VEDAS, not Ministers, King, etc. If

they can't live without salutations, do salute all common people
who give bread to him and his family.

Gradually, the Number of Ministers should be reduced to 5. The
Cleanliness, Necessity, Requirement, and Hobbies will be the 4
portfolios handled by 4 Ministers, and 1 extra Minister (Prime
Minister / Chief Minister is intended to manage the absence of
other 4 and to advise & scrutinize the activities of the King.

More details available within this Supreme E‐BOOK..
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This Supreme E‐book awards 1% Holiness if shared to 100
wrong men before OPENING OF MAYA.

MAHAADEVI has blessed ParamaSivan to award this Offer.
It's not a Joke. Each individual / Soul has to avail 100
Births (including 1 or 2 Cow/Ox Birth) and there is a
General Average Quantity of Holiness for 1 Birth.

Even if One shares the Supreme E‐BOOK with more than
100 people, the 1% Holiness will be Constant. The 1% is
accrued out of hard work & self purification, But it would
award One Lifetime Happiness extra, and may support

during Cow/Ox birth (s).

Sharing to 100 Wrong people is not an Easy task. Those
share to anybody shall have to learn first, the Science of

Duties and Virtues. And to see whether he/she is
qualified to find others' Wrongs, he/she has to self

introspect to judge own status. If he/she falls into the
category of the Wrongs, he need to share it to 100 ‐ 1 =
99. But, without correcting self, he /she is not qualified to
share the Supreme E‐BOOK to others. Still GOD knows the

thoughts while sharing, and may award certain Holiness.

Different people sharing to same person don't matter.
But you will have to convince Self 5 of his/her 5 Big

Wrongs (The Recipient may or may not be informed of his
Wrongs, but should be with Love). No more conditions.

May GOD bless you all.
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Furthermore, the obtention of 1% Holiness can
be neglected, and

ALL PEOPLE ENJOY THE GODLY FREEDOM TO
SHARE THE SUPREME E‐BOOK WITH ANYBODY
OR MANY PEOPLE. GOD SEE / KNOW YOUR

THOUGHTS WHILE SHARING, AND MAY AWARD
CERTAIN HOLINESS.

With Godly love, ParamaSivan.

NO SIN / PUNISHMENT IN THE CASE OF WRONG MOTIVE
SHARING TOO :

THE (THIEVING /ROBBING/ TERRORISTIC) RELIGIONISTS ETC
IN ALL RELIGIONS, ATHEISTS, POLITICAL NAUGHTIES, AS
WELL AS ANY PERSON CAN SHARE / SEND THE SUPREME
E‐BOOK TO OTHERS, PLAN AND EVEN TRY TO EXECUTE
THE PARAMASIVAN ! ..... BETTER TRY BLESSED UPON
LEARNING AND LIVING AS PER DHARMA SHAASTHRAM,

AVAILABLE IN THE SUPREME E‐BOOK.

WITH GODLY LOVE, PARAMASIVAN.
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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��ം ഗൂഢമാവണം;ഗൂഢമാണ.്

ൈദവമായ മഹാേദവിൈദവ ഭാഗമായപരമശിവന്
ഓംകാരം മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുേ�ാൾ മലയാള ഭാഷയിലു�
ലളിതമായഓംകാര മ��ം െചാ�ി െകാടു�ു�ു�;് �പണവ മ��ംഎെ�ാരു

േപര ഉ്േ�ാഎ�ുനി�യമി�.ഏതാനും വർഷ�ൾ�ു മു�്
നൽകിയിരു� .ു ഒരു വാ� േ്പാലും ഓർ�യി�. മഹാേദവിയുെട സ�കാര�മായ

ഓംകാര മ��ം മഹാേദവി� ആ്വശ�മു�േ�ാൾഓർ�ി�ി�ും!

ഈഇമഹാ�ഗ��ിെ�എ�ാ േപജുകള�െടയും ചുവ�ിൽ
ഓംസത�ംഓംധർ�ംഓംനീതി സംഹാരംഎ�
ലളിതമായ വാചകം കാണാം. മഹാേദവി പരമശിവന്
മഹാഅനു�ഗി�� നൽകിയി���സംഹാര മ��മാണത.്
മനുഷ�ർ� അ്തിൽകാര�മി�എ�ിലും പരസ�െ�ടു�ിയത്
മനുഷ�രുെടസംഹാരംഎ� േമാ�െ� മഹാേദവി
പരമശിവനിലൂെടനിർ�ഹി�ു�ത സ്ത�ധർ�നീതികെള
ആധാരമാ�ിയാണ എ്�റിയി�ാനാണ.് മഹാേദവിേയാ
പരമശിവേനാ മാനുഷികഅവതാരംഎടു�ുേ�ാൾ വ��ി

ബ��ളിൽ ഉ�ായി��� ന��നതകൾ േമാ�െ�വിപരീതമായി
ബാധി�ി�എ�അ്റിയി�ാൻകൂടിയാണ.്

ഓംനമഃശിവായ = മഹാശിവെയനമി�ു�ു.
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ൈദവ സംേബാധനകൾ
പരമശിവൻ എ�ത സ്മസത് ആ��ളിലും ശിവച�കമായി
�പവർ�ി�ി�ു�തായ സ��ം ഭാഗ�ിന ഏ്കൈദവമായ
മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു� മഹാപദവിയാണ.്
�പപ�പിതാവ,് ൈദവ�ിെ� ഏക �പതിനിധി, തുട�ിയ
മഹാപദവികള�ം മഹാ�ാന�ള�മാണ പ്രമശിവേ�ത.്
ഏകദാസൻ, മഹാദാസൻ, മഹാേദവിയുെട മഹാവാഹനമായ മഹാനരസിംഹംഎ�ീ

നിലകളിലും �പവർ�ിേ��ു�ധർ�ശാസ�്തപരമായആവശ�െ�
മഹാആന�േ�ാെട മഹാേദവിയുെട മഹാഅന �ുഗഹേ�ാെട പരമശിവൻ
ഉൾെ�ാ���ുഎ��ാെതയഥാർ��ിൽ ദാസനായ�ാ സൃഷട്ി�ി���ത.്

ഏകമഹാശ�ിയായ മഹാേദവിഅനുവദി�ാെത മഹാേദവിെയ
േപാലുംആരാധി�ാൻപാടി�എ�ിരിെ�,സൃഷട്ികളായ മനുഷ�ർ,
മൂഢ�ംനിമി�ംപരമശിവെനആരാധി�ു�അധമഅവ�
ഉ�ായി�ൂടാ;ആയതിന പ്രമശിവൻ മഹാഅന �ുഗഹേ�ാെടസ�യം
സ�ീകരി�ി��� മഹാനാമ�ൾകൂടിയാണ ഏ്കദാസൻ, മഹാദാസൻ
എ�ിവ.സൃഷട്ികൾ, �പപ�പിതാവിെനഏകദാസൻ, മഹാദാസൻ
എെ��ാം വിളി�ാൽഅപരാധമാണ.് 'മഹാേദവിയും പരമശിവനും '
ഒ�ി��നിൽ�ുേ�ാഴും,തനി�� നിൽ�ുേ�ാഴും,സൃഷട്ികളായ
മനുഷ�രും മ���വരുംഅേ�ശിവാഎ�ുസംേബാധന െച���ത്

മഹാഉചിതം.

ഏകേദവിയും *�ബ�വുമായ മഹാേദവിെയ*,
ഏകേദവനായപരമശിവൻസംേബാധന െച���ത്

*മഹാേദവീ*, *േദവീ*, *മ�ടി േദവീ*
എ�ി�െനയാണ;്പരമശിവെന മഹാേദവി
സംേബാധന െച���ത *്േദവാ*എ�ുമാണ.്

മഹാേദവിയുെട മഹാദാസനാണ പ്രമശിവൻ. മഹാദാസെ�
ഭാര�യും മഹാദാസിയുംഎ�ാം എ�ാമാണ മ്ഹാേദവി.ൈദവീകമായ
ആന��ൾ,സൃഷട്ികള�േടതിൽ നി�ും തിക��ം വിഭി�മാണ.്
പരമശിവെ� മഹാആന�ം മഹാേദവിേയാടു� മഹാദാസ�വും,
മഹാേദവിയുെട മഹാആന�ം മനുഷ�രും ജീവികള�ം ഉൾെ��

കു�ു�േളാടു� മഹാവാ�ല�വുമാണ.്
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ആ�ീയശാസ�്ത  മ���ൾ

�പാർ�ന,സത്ുതി ഗീതം,ജപം,തുട�ിയവൈദവ�ിന്
ആവശ�മി�എ� മ്ു� വ്��മാ�ിയതാണ.്

കു�ു�െള�ാം ധർ�ശാസ�്തപരമായിആന�ി��
ജീവി�ണം.ൈദവ�ിന അ്�തേയ േവ�ൂ.കു�ു�ള�െട
ആവശ��െ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� അ്േന�ാ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�ജപംഎ�ിവ

അനുവദി�ാൻൈദവംബാ���മാണ.് ഭാഗം 2ൽവിശദീകരി�
ഏതാനും ലളിതമായശാസ�്തവാചക�െള പിതാവായ

പരമശിവനിലൂെട മഹാേദവിഅറിയി�ു�ു. 1.ഓം നമഃ ശിവായ, 2.
ഓംശിവായ നമഃ, 3. േദവീ ശരണം, 4.അേ�ശിവ! (അ�ര

�ബ�മായഓംഅ�രേമാപദേമാഅെ�� ഭ്ാഗം 2ൽവിശദമാ�ിയിരു� .ു).
ലളിതവും ശാസ�്തപരവുമായ 4 'ര�ു പദവാചക�ൾ'യഥാർ��ിൽ
സംേബാധനകൾ മാ�തമാണ;് മ���ള�.ഏതാനും
െസ���കേളാ മിനു��കേളാ മാ�തമായി സത്ുതി ഗീത�െളചുരു�ിെകാ�ണം.

ൈദവ�ിെ�യും മനുഷ�രുെടയുംജീവികള�െടയുംശരീരവർ�നകൾസ�കാര�തയിേല�്
അധമകട�ുകയ�മാണ.്കടു�ശി�കള��.്സത്ുതിയും �പീതിയും മഹാനീതി�്

തട�മാണ.് ഭ�ി�ഭാ� അ്നുവദി�ി�.വിപരീതമായി �പവർ�ി�ാൽശി�തീർ�യാണ.്
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ൈദവെ�ആരാധി�ാൻൈദവംഅനുവദി�ു�ത്
100സ�്തീപുരുഷ മനുഷ�ജ��ളിെല 90 മുതൽ 95
വെരയു�ജ��ളിൽ ഒേരെയാരു പുരുഷജ��ിൽ,
ൈദവം േനരി� മ്ഹാശാസ�്തെ�മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയ േശഷം മാ�തമാെണ� വ്��മാ�ിയിരു�ു.

ഓംമഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�
ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം
എ�മഹാവിശിഷട്മായആരാധനാ മ��െ�
െചാ�ാൻൈദവംഅവകാശവുംഅധികാരവും

നൽകണം.വിപരീതമായി �പവർ�ി�ാൽശി�
തീർ�യാണ.്ആകയാൽ േമ�ടി കഠിന വാചകെ�

ൈദവീക മ��മായികൂേ��.

ൈദവ�ിനും മനുഷ�ർ�ും ഇടയിൽ
മ���ള�െടആവശ�മി�.

ൈദവ�ിനും മനുഷ�നും ത�ിൽ േനരി� ക്ൂ��െക�ി�;
ൈദവ�ിെ�മഹാഖരരൂപമായ ഭൂമിയുമായാണ മ്നുഷ�െ�

കൂ��െക� വ്�വ�െചയത്ി���ത.്

മ�ിൽ മഹാലയി�ി�ി��� മഹാശാസ�്തനിയമ�ൾ

�പകാരംഅന�മായആന��െളലഭി�ു�തഅ്റി�ും

അനുഭവി��ം ജീവി�ു�മനുഷ�ർ� മ്�ിെ�നിയമ�ൾ

മാ�തമാവണം ജീവിത മ���ൾഎ� മ്ഹാനീതിപതിയായ

മഹാേദവി മഹാനി�യി�ി���.് ഭ�ി�ഭാ�അ്നുവദി�ി�.
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മഹാ �പപ� സൃഷട്ി മ��ം

ഓം എ�ാെണ�്
ഇമഹാ�ഗ��ിെ� 1, 2, 3എ�ീ 3 ഭാഗ�ളിലും
വിശദമാ�ിയതാണ.് ഭാഗം 4ൽഇം�ീഷ ഭ്ാഷയിലും

വിശദമാ�ിയിരു�ു.വീ�ും വീ�ും ?!

ൈദവമ���െള��ി �പതിപാദി�ുേ�ാൾഓം
ആവർ�ി�ുകതെ� േവണം. മാ�തമ�;
ആ�ീയശാസ�്തവുമായിബ�െ�� പ്ുതിയ
ഒരു പാഠം/വ�ാഖ�ാനം േചർ�ു�ുമു�.്

മനുഷ�ജീവിതെ�യും, മഹാശാസ�്തെ�യും,
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട മായാശ�ികെളയും

ബ�ി�ി�ു� 3 �പേത�ക കാര��ള�� :്

(1) ജീവികള�െട ശരീരമായിരി�ു� വസത്ു�ൾ
ഉൾെ�െടയു� മഹാ�പപ��ിെല സർ�തിെ�യും
ഭൗതികഘടന, മഹാശാസ�്തനിയമ�േളാെട ൈദവം
സൃഷട്ി�ി���തു െകാ�ാണ ജ്ീവികൾ� ജ്ീവി�ാൻ 
കഴിയു�ത.് അ�െന അെ��ിൽ ജീവികൾ�്
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ജീവി�ാൻ കഴിയുമായിരുേ�ാ എ�് അ�ം
ചി�ി�ുക. ഭ�ണ പാനീയ�ൾ�്നിയമ�ൾ
ഇ�ാതിരി�ുക, ഭ�ണ പാനീയ�െള സ�ീകരി�ു�
ശരീര�ിെ� �പവർ�ന�ൾ�് നിയമ�ൾ
ഇ�ാതിരി�ുക, േരാഗ�ൾ�ും മരു�ുകൾ�ും
ൈവദ��തി�ും േലാഹ�ൾ�ും ഊർ�ം
�പവർ�ന�ൾ�ും യ���ൾ�ും... നിയമ�ൾ
ഇ�ാതിരി�ുക, എ�ി�െന ചി�ി�ുേ�ാൾ,
ശാസ�്തനിയമ�ൾ   മഹാ�പപ��ിൽ അഥവാ
വസത്ു�ളിലും ജീവികളിലും ഇെ��ിൽ   ഭ�ണേമാ
ശരീര �പവർ�ന�േളാ മാ�തമ�; ജീവിത�ിെല
എ�ാ േമഖലകള�ം സത്ംഭി�ു�തായി കാണാം.

(2) ൈദവം എെ�ാരു വലിയ ശ�ി എെ��ാേമാ
രൂപ�ിൽ ജീവികെള സൃഷട്ി�ുകയും, ജീവികൾ�്
േതാ�ുേ�ാെല ജീവി�ാനു� മായ എ� േപരിലു�
ശ�ി വാരിേ�ാരി നൽകുകയും െചയത്ാൽ എ�ു
സംഭവി�ും എ�തിെന��ി ഇനി അ�ം ചി�ി�ുക.
ഒരാൾ   േപനെയ സൃഷട്ി�ുകയും, അയാള�െട ഭാര�
അതുക� േ്പനെയ സിംഹമാ�ുകയും, അവരുെട
കു�ി, സിംഹം ഇരി�ു� �പേദശെ� ഒരു വലിയ
മലയാ�ുകയും അേതാെട എ�ാവരും മലയിലാവു
കയും, അയൽവാസിയായ ഒരാൾ മലെയ സമു�ദമാ
�ുകയും, അയാള�െട ഭാര� തെ� ഭർ�ാവിെന
എലിയാ�ുകയും, വീടിെന കാടാ�ുകയും, മ��ാ
ആ�ുകയും അയൽവാസികൾ മാറിമാറി അടു�
മായാസൃഷട്ി നട�ുകയും തുട�ിയ രീതിയിൽ
ജീവികൾ� മ്ായാശ�ിയിലൂെട �പവർ�ി�ാെമ�ു
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വരുേ�ാൾ, ഒരു നിമിഷം േപാലും �പപ�ജീവിതം
നിലനിർ�ാൻ �പയാസമാെണ�ും �പപ�ജീവിതം
അസാ��മാെണ�ും കാണാം.

(3) മഹാശ�ിയായ ൈദവം, മായ എ� േപരിലു�
തെ� ശ�ികെള മഹാശാസ�്തമായി ചുരു�ുകയും,
മഹാശാസ�്ത�പകാരം �പപ�െ� സൃഷട്ി�ുകയും,
മഹാശാസ�്തനിയമ�െള മനുഷ�ർ�ു െവളിവാ�ി
െ�ാടു�ുകയും, ഇ� അ്നുഭവി�ുേ�ാെല മനുഷ�ർ
ശാസ�്ത നിയമ�ൾ �പകാരം മഹാ�പപ��ിെല
സുഖസൗകര��ൾ കെ��ിെ�ാ� ജ്ീവി�ുകയും
െച��� അവ�െയ��ി ചി�ി�ുക. എ�ത
സു�രമായിരി�ു�ു. മതവ�വ�ിതികള�ം, രാഷ�്ടീയ
വ�വ�ിതികള�ം ഒെ� ശാസ�്തപരമായി
ശു�ീകരി�െ�ടുക കൂടി െചയത്ാൽ ജീവിതം
പരമാന�കരം എ�്ഒരുവിധെ�� ജന�െള�ാം
സ�തി�ു�താണ.്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി, മഹാ�പപ��ിെ�
സൃഷട്ി�ിതിസംഹാര�ൾ�ായി മഹാശാസ�്തം
ആവിഷ�്രി�തിെന��ി മഹാ�ഗ��ിൽ വിസത്രി
�ിരു�ു. മഹാേദവി മായ െകാ� ആ്വിഷ�്രി�ു�
മഹാശാസ�്ത�ിെ� ഭൗതികരൂപമാണ മ്ഹാ�പപ�ം.
മഹാശാസ�്ത നിയമ�െള�ാം മഹാ�പപ�െ�
�പവർ�ി�ി�ാനു� ബഹുവിധ ശ�ികളാെണ�ും,
അവെയ ഉപേയാഗെ�ടു�ിയാണ് മനുഷ�ൻ
ശാസ�്തവികസനവും അതിലൂെട സുഖസൗകര��ള�ം
വർ�ി�ി�ിരി�ു�െത�ും, അവെയ�ാം മഹാശ�ി
യായ മഹാേദവിയുെട മഹാആവിഷ�്ാരം തെ�യാ



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1391

െണ�ും വ��മാ�ിയതാണ.് മനുഷ�ർ അറി�ും
അറിയാെതയും അനുഭവി��ം കഴിയു� കാര��ള�ം
ആണവ.

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തെ� മഹാമായാ
ശ�ികെള െകാ� മ്ഹാശാസ�്തവും മഹാ�പപ�വും
സൃഷട്ി�ുേ�ാൾ മഹാശാസ�്ത�ിനും മഹാ�പപ�
�ിനും അതീതമാണ മ്ായയും മഹാശ�ിയായ

മഹാേദവിയും എ�ുസുവ��മാണ.്

മഹാേദവി മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതി
സംഹാര�െള ഓംകാര നീതിശാസ�്തം �പകാരം
മഹാനിർ�ഹി�ുകയാണ്എ�റിയുേ�ാൾ തെ�
മായാശ�ികെള ഭാഗികമായി മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തമായി/ േവദ�ളായി പരിണമി�ി�ു�ു
എ�ും വളെര വ��മാവു�ു. മഹാശാസ�്ത�ിനും
�പപ��ിനും അതീതമായ മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവിയുെട മായെയ മഹാശാസ�്ത�ിലും
�പപ��ിലും �പേവശി�ി�ാൽ മാ�തേമ
മഹാ�പപ��ിന �്പവർ�ി�ാൻ കഴിയൂ എ�ുകൂടി
വ��മാണ.് അ�െനയാകുേ�ാൾ, �സഷട്ാവും
മഹാര�കയുമായ മഹാശ�ിെയയും സൃഷട്ിയായ
മഹാ�പപ�െ�യും ശാസ�്തെ�യും ത�ിൽ
ബ�ി�ി�ു� ഒരു മാധ�മം ഉ�ാേവ�തു�.് മെ�ാരു
വിധ�ിൽ പറ�ാൽ മഹാേദവിയുെട മഹാമായെയ
അഥവാ മഹാേദവിെയ �പപ�വുമായി
ഭൗതികശാസ�്ത പരമായി�ൂടി ബ�ി�ി�ണം.ശബദ്
�ബ�വും അ�ര�ബ�വും ആദിവചനവും സംഹാര

കാഹളവും മഹാശാസ�്തമൂലവും ഒെ�യായ ഓം
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സൃഷട്ി�െ�ടു�ത അ്�െന കൂടിയാെണ� ഭ്ാഗം
മൂ�ിൽ വിശദീകരി�ി���.്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി മഹാനി�യി�ുേ�ാെല,
ശാസ�്തനിയമ�ള�ംഅവെയ �പതിനിധീകരി�ു�

വസത്ു�ള�ം ഉ�ാകു�ു.അതായത ശ്ാസ�്ത
നിയമ�ള�ം വസത്ു�ളിെല നിയമ�ള�ം ഒ�ു
തെ�യാണ.് മായാശ�ി ഉപേയാഗി�്
നിയമ�െളവസത്ു�ളായി പരിവർ�നം
െച�ാൻകഴിയുംഎ�ാണഅ്തിെ�അർ�ം.
നിയമ�ള�െട മെ�ാരു േപരാണ മ്���ൾ.

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട മാ�തം സ��മായ
മായാശ�ികെള ഉപേയാഗി� ൈ്ദവ�ിെ�

മഹാ�ാനമായനിയമ�െളവസത്ു�ളായിൈദവം
പരിവർ�നം െചയത്ു കഴി�ു. മഹാ�പപ�വും
ജീവികള�െമ�ാംഅ�െനഉ�ായതാണ.് മാ�തമ�;

വസത്ു�ളിൽഅവയുെട നിയമ�െള
മഹാലയി�ി�ി��മു�.്

വസത്ു�െളയുംഅവയുെട �പവർ�ന
നിയമ�െളയും ലഭി� /ലഭി�ു�മനുഷ�ർ�,്
നിയമ�െള ഉപേയാഗി� വ്സത്ു�ളിൽനി�ും
പുതിയവസത്ു�െളനിർ�ി�ാൻകഴിയും.
എെ��ാൽമായാശ�ികെളവസത്ു�ളിൽ
�പേവശി�ി�� കഴി�തു െകാ�ാണ വ്സത്ു�ൾ



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1393

ഉ�ായി���ത.്ശാസ�്തസാേ�തികവികസന�ിന്
�സഷട്ാവ അ്നുവദി�ു�തു െകാ�ാണ്

വസത്ു�ളിൽ മഹാലയി�ി�ി���നിയമ�െള
ൈദവം െവളിെ�ടു�ു�ത.്

മനുഷ�ർ� മ്ായാശ�ികള�െടആവശ�ം ഇ�ാെത,
അന�മായആന��െളവസത്ു�ളിൽനി�ും
ലഭി�ു�സു�രമായഅവ�യാണിത.്

ൈവവിധ�മാർ� ഭ�ണപാനീയ�ള�ം വസ�്ത�ള�ം
െക�ിട�ള�ം വാഹന�ള�ം ... െടലിവിഷനും സമ്ാർ�്
േഫാണുകള�ം, ഉദാഹരണ�ൾആെണ�ിൽ,ഇനിയും
െവളിെ�ടാനു�മ� അ്തിേകമആന��ള��!്
യാെതാരാള�ം മായാശ�ികെള ദുരുപേയാഗം

െച���ുമി� !

സൃഷട്ി‐�ിതി‐സംഹാരകർ�ാവായൈദവ�ിെ�
സാ�ിധ�ം േബാ��മാവുേ�ാൾ,വസത്ു�ള�െട
സൃഷട്ി നിർ�ഹി�ു�ത '്മായാശ�ികള�ം
മ���ള�ം' െകാ�ാണഎ്�ും,ൈദവം
വിഷയമ�ാ�േ�ാൾഎ�െനേയാ ഉ�ായ
�പപ��ിെലവസത്ു�െളയുംഅവയിൽ
എ�െനേയാ ഉ�ായനിയമ�െളയും മനുഷ�ർ

ക�ുപിടി�,്നിയമ�െള ഉപേയാഗെ�ടു�ിപുതിയ
പുതിയവസത്ു�െള ഉ�ാ�ിഎെ�ാെ�പറയും.
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മനുഷ�ർ� സ്��ി�ാൻ േപാലും സാധി�ാ�
ഭൂമിെയയും ‐വസത്ു�െളയും,ജീവികെളയും,ശാസ�്ത

നിയമ�െളയും,ൈവദ��തി‐എ�തുട�ിയ
ഊർ��െളയും,അന�മായ

ആന���െളയുെമ�ാം മ��ം (ൈദവ�ിെ�ഖര
മഹാരൂപവുമായ) ഭൂമിയിൽനി� സ്ൗജന�മായി
ലഭി�ുകയാണ.്വസത്ു�ളിൽ മായാശ�ികെള
(ൈദവം) േചർ�ുകഴി�ിരി�ുകയാൽപുതിയ
പുതിയവസത്ു�െള ഉ�ാ�ുവാനും മനുഷ�ർ�്
കഴിയു�താണ.്അേ�ാൾപിെ�മായാശ�ികെള
േവറി� ല്ഭിേ��ു�ആവശ�ം ഉ�ാകു�ി�.

മായാശ�ികെള േതാ�ും േപാെല ഉപേയാഗി�ാൻ
മനുഷ�ർ� സ്ാധി�ാൽ �പപ�ജീവിതം ഒ��ം
സാ��മാവി�എ� മ്ുകളിെല (2)‐ൽ

വിശദീകരി�താണ.്

മഹാ�പപ��ിെല ഭൗതക‐ധർ�‐ആ�ീയ
ശാസ�്ത�െള മുഴുവൻനിയമ�ൾഎേ�ാമ���ൾ
എേ�ാ േപരിടു�തിന അ്നർഹമായ �പസ�ി

െകാടു�ുകൂടാ.
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മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട
മഹാ�ാന�ിെ�അംശമായി

മഹാ�പപ��ിെ� മഹാശാസ�്തെ�യും,
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�ജീവികെള
കു�ു�ളായി കണ�ാ�ി െ�ാ�്

കു�ു�ള�െടആന��െള മഹാകരുതു�
മഹാേദവിയുെട മഹാവാ�ല�െ�യും മനുഷ�ർ

മന�ിലാ�ു�ുെവ�ിൽ /
തിരി�റിയു�ുെവ�ിൽഅതാണ ത്ിരി�റിവ.്

 മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി മഹാനി�യി�ു�
ശാസ�്ത�ൾ �പകാരമായിരി�ും മഹാ�പപ��ിെ�
സ�ഭാവ�ള�ം �പവർ�ന�ള�ംഎ� വ്��മാണ.്

ൈദവെ�വിഷയമാ�ാെതഎ�െനേയാ ഉ�ായ
�പപ��ിെലവസത്ു�െളയുംഅവയിൽ
എ�െനേയാ ഉ�ായനിയമ�െളയും മനുഷ�ർ

ക�ുപിടി�,്നിയമ�െള ഉപേയാഗെ�ടു�ിപുതിയ
പുതിയവസത്ു�െള ഉ�ാ�ിഎെ�ാെ�
പറയുേ�ാൾ മഹാശ�ിയായൈദവം

കു�ു�ള�െടഅ�ാനെ�യും ചിലരുെട
അഹ�ാരെ�യും മഹാവാ�ല�േ�ാെട
�മി�ുകയുംആ��ള�െട ഉ�ിൽഓംഎ�്
മഹാചിരി� അ്ടു�നിയമ�െള െവളിവാ�ു�ു!
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മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി മ��മായും
മഹാശാസ�്ത മൂലമായുംസർ�ആ��ളിലും
ഓംസദാ മുഴ�ു�ശ�ിയിൽനി�ാണ്

�പപ��ിെലസർ�തിനും �പവർ�നശ�ി
ലഭി�ു�െത� മ്ഹാശാസ�്ത പരമായി

അനുമാനി�ാൻകഴിയും.

കു�ു�ള�െട / മനുഷ�രുെടആന�ജീവിതം
കൂടുതൽശിവസു�രംആ�ു�തിനായി
മഹാ�പപ��ിെലസർ�തിലുംസത�ം
ആയിരി�ു�ഓംഎ�മഹാമ��ം മാ�തം
മഹാഗൂഢമായിരി�ു�ു. സംഹാരകാഹളം
അറിയി�ാൻ മാ�തമാണ പ്തിനായിരം

വർഷ�ൾഎ�റിയു� ഒരുസൃഷട്ി ച�ക�ിെല
ഏതാനും വർഷ�ളിൽ മാ�തമായി

മഹാേദവിയുെട മഹാസംഗീതംകൂടിയായ
മഹാചിരി ഗൂഢതകള� ക്ു�ു�െള
ആന�ി�ി� മ്ഹാഅനു�ഗഹി�ു�ത !്

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ�
ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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(അ��ായം 77)

മഹാശാസ�്തം :നാലാമെ�ശാഖ/
നാലാമെ�േവദം : മ��ശാസ�്തം

മനുഷ�രും മ��� ജീവികള�ം ഉൾെ�െടയു�
മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി �ിതി സംഹാര
കാര��െള മഹാസു�രമായി നിർ�ഹി�ുവാൻ  
മു� വ്ിശദീകരി�� കഴി� ഭൗതികശാസ�്തം,
ധർ�ശാസ�്തം, ആ�ീയശാസ�്തം എ�ീ 3
േവദ�ൾ   മതിയാകും. ഭൂമിയിൽ വ��ം, േമാ�ം
േനടുേ�ാഴും, മനുഷ�ർ�ു മഹാആന�കരമായി  
ജീവി�ുവാൻ ആവശ�മായ മഹാപ�തികെള
േമ�ടി മൂ�് (3) േവദ�ളിലൂെടയും ൈദവം
ആവിഷ�്രി�ി���.് സ�യം വിശകലനം െചയത്്
േബാ��െ�ടാനു� ബു�ിശ�ികെള, ൈദവം
ഭൂരിപ�ം ജന�ൾ�ും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിയി���.്

അേ�ാൾ പിെ� നാലാമെ� േവദം എ�ാണ ?്
എ�ിനാണ ?് ആവശ�മി�ാ�തും, അനാവശ�ം
മാ�തവുമായ േവദമാണ് മഹാശാസ�്ത�ിെ�
നാലാമെ� ശാഖയായ മ��ശാസ�്തം എ�തു
െകാ�ു തെ�യാണ്അത്വർ��മാെണ�്
�പസത്ാവി�ു�ത.്
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ൈദവ�ിെ� അഥവാ ൈദവ�ിെ� മഹാരൂപമായ
മഹാ�പപ��ിെ� സൃഷട്ി�ിതി സംഹാര�ൾ�്
ആവശ�മി�ാ�തും അനാവശ�ം മാ�തവുമായ
മ��ശാസ�്തെ� ൈദവം എ�ിന സ്ൃഷട്ി�� എ�്
വിശദമാവണം.

ൈദവംസൃഷട്ി�ത�.അർ�പുഷട്മായസൃഷട്ി
മാ�തമാണ ൈ്ദവം െച��ക.

അേ�ാൾ പിെ� നാലാമെ� േവദെ� ആര്/
എ�െന /എ�ിന സ്ൃഷട്ി�� ?

ൈദവ�ിെ� മഹാഇഷട് �പകാരംഅഥവാ
ഓംകാര നീതി ശാസ�്ത �പകാരംൈദവം േനരി�്
നട�ു�സൃഷട്ിൈദവ�ിേ�താണ.്

ധർ�ശാസ�്ത �പകാരം മാ�തം ഉപേയാഗി�ണം
എ� വ്�വ� െചയത്ുെകാ� ൈ്ദവം ഏ�ി�
ശ�ികെള, സത��പതി� െചയത്ു സ�ീകരി�ി�്
ധർ�ശാസ�്ത �പകാരമ�ാ� വസത്ു�െളയും
ജീവിരൂപ�െളയും ര�ാം ക�ി സൃഷട്ി�ാൽ,
അധമമായ പുതിയ സൃഷട്ികള�െട �സഷട്ാവ്
ര�ാം ക�ിയാണ;് ഒ�ാം ക�ി അ�;
ശ�ി�ആ്ധാരം ഒ�ാം ക�ിയുമാണ.്
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ഓംകാരം മഹാ�പപ��ിെ� ശ�ിനിയ��ണ
സ�യാണ.് എ�ുവ�ാൽ മഹാ�പപ��ിെ�
അക� പ്ുതിയ വസത്ു�െളയും ജീവികെളയും
സൃഷട്ി�ാൻ ഓംകാരം ഉപേയാഗി� ക്ഴിയും !
ഒരായിരം ടൺ സ�ർണം, സ�ർ�ം െകാെ�ാരു
െകാ�ാരം,ആയിരം മട� വ്ലി�ം ഉ� മനുഷ�ൻ/
ആന /എലി തുട�ിയവ സാധാരണ മനുഷ�രുെട
ഭാവനയിൽ വരു�താണ.് മഹാ�പപ��ിെ�
അക�,്ആദിയുംഅ�വും ഇ�ാ�ആകാശം
എ� മഹാലിംഗ�ിെ� അക�,് ഭൂമിേയ�ാൾ
വലുതും െചറുതുമായ നിരവധി �ദവ���കെള 
�ഗഹ�െളയും ഉപ�ഗഹ�െളയും സൃഷട്ി�ാേലാ?
അരുതാ�തസ്ംഭവി��.

{ആദിയുംഅ�വുംഇ�ാ�മഹാശ�ിയായ
ൈദവ�ിെ� (മഹാഹൃദയമായ)ഓംകാരം
െകാ� മ്ഹാ�പപ��ിെ�അക�മ്ാ�തേമ
സൃഷട്ി നട�ാൻസാധി�ുകയുേ�ാഎ�
േചാദ�മു�.് മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
ജീവികൾെ��ാം േവ�ിൈദവംസ�യം
പരിമിതെ�ടു�ിയതാണ.് മനുഷ�ർ
അറിയു�േതാഅറിയാ�േതാആയ
അന�മായ ഭൂമികെളയും ജീവികെളയും

സൃഷട്ി� പ്രിപാലി�ു�ൈദവെ�മനുഷ�ർ
കൂടുതൽ ഭയ�ു�തുംഅസുര�ിത േബാധം
മനുഷ�ർ� ഉ്�ാകു�തുമാണ.് ഭൂമിയിെല
മനുഷ�രുെടയും ജീവികള�െടയും മാ�തംൈദവം
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ആകുേ�ാൾ മനുഷ�രുെടആശ�കൾമാറി
സേ�ാഷി�ു�താണ.് മാ�തമ�, ഭൂമിയും ഭൂമി

ഉൾെ�� മഹാ�പപ�വും �കേമണ
കാലാനുസൃതമായി വളരുേ�ാൾ,ൈദവ�ിെ�
ആദിയുംഅ�വുംഇ�ാ�മഹാഅവ�
�പകടമാ�ാൻകഴിയു�തുമാണ.്}.

ഓംകാരെ�പശുപതിയായപരമശിവനിലൂെട
േദവതകെളഏ�ി�േ�ാൾ,കുര�ിെ�

ൈക�ിൽപൂമാലകി�ിയാലു�തിന സ്മാനമായ
ദുരവ�ഉ�ായി.

ഇ�െന ര�ാം ക�ി െച��െമ� മ്ഹാശ�ിയായ
ഒ�ാം ക�ി� മ്ുൻകൂ�ി അറിയാൻ കഴിയിേ� ?
കഴിയും;എ�ാൽ കഴിയി� !സൃഷട്ിയായ ര�ാമെ�
ക�ിയുെട ചി�കെള േപാലും ഒ�ാം ക�ി�്
അറിയാെമ�ിലും, ര�ാമെ� ക�ി� സ്�ൂർ�
വ��ിസ�ാത���െ� മഹാഅനുവദി�ിരി�ുകയാൽ,
ര�ാം ക�ിയുെട �പവർ�ന�െള മുൻകൂ�ി
നി�യി�ുവാേനാ നിയ��ി�ുവാേനാ ഒ�ാം ക�ി
ത�ാറായി�ൂടാ എ�തും ര�ാം ക�ിെയ സൃഷട്ി�
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും ഒ�ാംക�ിആകയാൽ
മഹാവാ�ല�ം െകാ� ര്�ാം ക�ിെയ തിരു�ുക
എ�താണ ഒ്�ാമെ�ക�ിയുെട നയം /മഹാഇഷട്ം
എ�തും കാരണ�ളാണ.്

ഒ�ാമെ� ക�ി : മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവും മഹാേദവനുമായ മഹാേദവി +
മഹാേദവിയുെട ഭാഗവും മഹാദാസനുമായപരമശിവൻ.

ര�ാമെ� ക�ി : സൃഷട്ിയും കു�ു�ള�മായ
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േദവതകൾ.

ഒ�ാമെ� ക�ിയുെട ആദ� ഭാഗമായ
മഹാശ�ിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാേദവനുമായ മഹാേദവി, ര�ാം ഭാഗമായ
പരമശിവനിലൂെട മാ�തേമ കു�ു�ള�െട
കാര��ളിൽ ഇടെപടുകയു��. മഹാേദവിയുെട
ഏകഭർ�ാവ,് �പപ�പിതാവ,്ഏക�പതിനിധി,
മഹാവാഹനം, മഹാദാസൻ, ഏകദാസൻ
തുട�ിയ അവകാശ�ള�ം അധികാര�ള�ം
പരമശിവന മ്ഹാഅനു�ഗി�� നൽകാനാണത.്

പശുപതിയായ പരമശിവനിലൂെട നിയമി�െ��
ശിവന സ്ംഭവി� പിഴവുകെള മ��� േദവതകൾ
ദുസ�ാർ��ൾ�ും മ��ം ഉപേയാഗി�േ�ാൾ
മ��ശാസ�്തം ഉ�ായി.

സമ്ൃതി, പുരാണം എ�ിവ 'മ�� ശാസ�്ത'വുമായി
കൂടി�ലർ� ഇ്തിഹാസ�ളായി മാറിയ േമ�ടി
േദവതകള�െടയും, ദുർേ�വതകള�െടയും, ഉൾെ��
മനുഷ�രുെടയും പഴയ കാല ദീർഘ ചരി�തമാണ.്
മ�� ശാസ�്തെ� കുേറ�ൂടി വിശദീകരി�
േശഷംസമ്ൃതി,പുരാണ�ളിേല�ുകട�ാം.

ആ�ീയശാസ�്തവിശദീകരണ�ളിെല 1384 മുതൽ
1396വെരയു� േപജുകളിൽ 'ൈദവീക മ���െള'
വിശദീകരി�ി���.്അതിെല 3ഖ�ികകൾചുവെട



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1402

െകാടു�ു�ു.

[ (2)ൈദവംഎെ�ാരുവലിയശ�ി
എെ��ാേമാ രൂപ�ിൽജീവികെള

സൃഷട്ി�ുകയും,ജീവികൾ� േ്താ�ുേ�ാെല
ജീവി�ാനു�മായഎ�േപരിലു�ശ�ി
വാരിേ�ാരി നൽകുകയും െചയത്ാൽഎ�ു
സംഭവി�ുംഎ�തിെന��ി ഇനിഅ�ം

ചി�ി�ുക. ഒരാൾ േപനെയസൃഷട്ി�ുകയും,
അയാള�െട ഭാര�അതുക� േ്പനെയ

സിംഹമാ�ുകയും,അവരുെട കു�ി,സിംഹം
ഇരി�ു� �പേദശെ�ഒരുവലിയ
മലയാ�ുകയുംഅേതാെടഎ�ാവരും

മലയിലാവു കയും,അയൽവാസിയായ ഒരാൾ
മലെയസമു�ദമാ�ുകയും,അയാള�െട ഭാര�
തെ� ഭർ�ാവിെനഎലിയാ�ുകയും,വീടിെന
കാടാ�ുകയും, മ��ാആ�ുകയും
അയൽവാസികൾമാറിമാറിഅടു�

മായാസൃഷട്ി നട�ുകയുംതുട�ിയ രീതിയിൽ
ജീവികൾ� മ്ായാശ�ിയിലൂെട

�പവർ�ി�ാെമ�ു വരുേ�ാൾ, ഒരു നിമിഷം
േപാലും �പപ�ജീവിതം നിലനിർ�ാൻ
�പയാസമാെണ�ും �പപ�ജീവിതം
അസാ��മാെണ�ും കാണാം.

മായാശ�ികെള േതാ�ും േപാെല ഉപേയാഗി�ാൻ
മനുഷ�ർ� സ്ാധി�ാൽ �പപ�ജീവിതം ഒ��ം
സാ��മാവി�എ� മ്ുകളിെല (2)‐ൽ
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വിശദീകരി�താണ.്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയുെട
മഹാ�ാന�ിെ�അംശമായി മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തെ�യും, മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�
ജീവികെളകു�ു�ളായികണ�ാ�ി െ�ാ�്
കു�ു�ള�െടആന��െളമഹാകരുതു�
മഹാേദവിയുെട മഹാവാ�ല�െ�യും മനുഷ�ർ
മന�ിലാ�ു�ുെവ�ിൽ /തിരി�റിയു�ുെവ�ിൽ

അതാണ ത്ിരി�റിവ.് ]

മ�� ചില കാര��െളകുറി�ാം.

മഹാ�പപ��ിെ�സൃഷട്ി നട�ിയി���ത്
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�മായഎ�റിയെ�ടു�
മഹാശ�ികൾ െകാ�ാണ എ്�ത വ്സത്ുതയാണ.്
�പസത്ുത വസത്ുതെയ മുന ്നിര ്�ിെ�ാ�,് േമ�ടി 3

േവദ�ൾ �പകാരം മാ�തം ജീവിതകാര��ള ്
നടേ��ു�തിനു പകരംൈദവ�ിെ�മായാശ�ികെള
ലഭി�ുവാനായിഅേനകർ പരി�ശമി�ുകയു�ായി,
അ�െനയു�വർ ഇ�ുംഏെറയു�.്

മഹാശ�ിയായൈദവം ഭൂമിയിൽ മനുഷ�രൂപ�ിൽ
അവതരി�ു�തിനു മു�ു�കാലഘ��ിലും
എേ�ാഴും മഹാഭരണവും മഹാനീതിയും

നിർ�ഹി�ു�ത ൈ്ദവം മ�ിൽ മഹാലയി�ി�ി���
ശാസ�്ത�ൾ �പകാരം തെ�യാണ എ്�ിലും മായ
�പത��മായിരി�ു�സൃഷട്ി ച�ക�ിെല
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ര�ാമെ�പകുതിയിൽൈദവീകസാ�ിധ�ം
നിർ�ഹി�ത േ്നരി�ായിരു�ി�. േദവതകളിലൂെട
ആയിരു�ുെവ� �്പസത്ാവി��വേ�ാ.

ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല 'േദവതകൾ'എ�്
േപരുെവ� �പേത�ക ഭരണാധികാരികള�െട
ദുർ�ടപടികൾ നിമി�േമാഅ�ാെതേയാ,

മായാശ�ികെളസ��മാ�ാനായി �പവര ്�ി�വരും
�പവർ�ി�ു�വരുമായഏെതാരാള�െടയും
ആവശ��െള ഭാഗികമാെയ�ിലും
തൃപത്ിെ�ടു�ുവാൻൈദവ�ിന്

ത�ാറാേക�ിവ�ു.കരയു�കു�ിന്
പാലുെകാടുേ��ി വരു�തുേപാെല മഹാമാതാവായ
സൃഷട്ികര ്�ാവിന െ്ചേ��ിവരു�തായ ഒരു
ബാ��തയാണത.് മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�
മായാശ�ികൾെകാ�ാണ �്പപ�െ�സൃഷട്ി�ത്
എ�തുംൈദവെ�ഭാഗികമായിബാ���മാ�ു�ു.

വർ��മായ മ��ശാസ�്ത ‐ഉ��ിയുെട മ�� ര�ു
കാരണ�ളാണ മ്ുകളിൽ െകാടു�ത.്

നാലാമെ� േവദമായ മ��ശാസ�്തം വർ��മാണ.്
മ�� പൂജാസി�ി ശാസ�്തം,ആയുർേ�ദം,യു�ി
ശാസ�്തം തുട�ിയശാഖകള�ം ഉപശാഖകള�മു�.്
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എ�ാ മത�ളിലുമു� മ��വാദം, മാനുഷിക‐
മ���ൾ, േജ�ാതിഷം, േഹാമം,യ�ം,യാഗം,

നിർ��േയാഗയും ധ�ാനവും,തപ�,്പൂജ,വഴിപാട,്
�പസാദം,തുട�ിയവ മ��പൂജാസി�ി

ശാസ�്ത�ിെ� ഭാഗമാണ.്

മത�െള�ാം വർ�� േവദമായ
മ��ശാസ�്ത�ിൽെപടു�ു.

ര�ാമെ�േവദമായധർ�ശാസ�്ത�ിെ�
ഉപശാഖയായസദാചാരശാസ�്തെ�യും,

മൂ�ാമെ�േവദമായആ�ീയശാസ�്ത�ിെ�
ഉപശാഖയായ മരണെ�യും,നാലാമേ�തും

വർ��വുമായ മ��ശാസ�്ത�ിെ�ഉപശാഖയായ
മ��പൂജാസി�ി ശാസ�്തെ�യും +

ആയുർേ�ദെ�യും വ�ത�സത്അളവുകളിൽ
സംേയാജി�ി�ാണ വ്�ത�സത് മത�െള
ത�ി�ൂ�ിയി���െത� ച്ുരു�ി പറയാം.

ആ�ീയഅേന�ഷകരുെട ധാർ�ിക ഉയർ�
അനുസരി� ഉ്�തമായസദാചാരശാസ�്തകാര��ൾ
ചില മത�ളിൽ �പതിഫലി�ു�ു� എ്�തു

ശരിയാണ.്ഏതാനും ന�കാര��ള�� എ്�തു മാ�തം
പരിഗണി��േപാ�ത ഏ്�വും വലിയഅപകടവും
ദുര�വുംൈപശാചികത�വുമായിരി�യാണ.്
എെ��ാൽമത�ളിെല�ാംഅധികമായുളളത്
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(ഏെറ�ുെറ മുഴുവേനാളം)അബ��ള�ം കടു�
ൈദവനി�യും െകാടിയതീ�വവാദ�ള�ം

െകാടുംെകാ�യുമാണ.്

ഭൂമിയിെല രാജ��ളിെല�ാം ഇ�െലകളിൽ
ജീവി�വരും ഇ�ുകളിൽജീവി�ു�വരും
നൂ�ാ�ുകളായി� ക്�ും േക��ം അനുഭവി��ം

േപാരു�യാഥാർ���ളാണവ.ഇ� വ്ളെരേയെറ
വർ�ി�ി��മു� .്.... മത‐ജാതി‐ഉപജാതി ജീവികള�ം
അവരുെട േനതാ�ള�ം, ദുർേ�വതകളായി മാറിയ
ഏതാനും േദവതകള�മാണ മ്ുഖ� കാരണ�ാർ.

ഒരു ഉദാഹരണംപറയാം :‐

മു� സ്ൂചി�ി�തുേപാെലസൃഷട്ി ച�ക�ിെലആദ�
പകുതിയിൽൈദവം �പത��മ�ാ�േ�ാഴുംൈദവം
വിഷയമ�ാ�േ�ാഴും,എ�െനേയാ ഉ�ായ
�പപ��ിെലവസത്ു�െളയുംഅവയിൽ
എ�െനേയാ ഉ�ായനിയമ�െളയും മനുഷ�ർ

(ശാസ�്ത��ാർ)ക�ുപിടി�,് �പസത്ുത
നിയമ�െള ഉപേയാഗെ�ടു�ിപുതിയപുതിയ
വസത്ു�െള ഉ�ാ�ിഎെ�ാെ�പറയും.
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അ�രംവി�ി�ംഅവർപറയുേ�ാൾ,ൈദവം
േനരി� ന്ിയമി�ാെതൈദവ�ിെ�

മധ���ാരായി േവഷം െക�ി ജീവി�ു�ക�‐
െ�ാ� ‐തീ�വവാദ‐�ൂ��ള�െട മേനാഭാവവും

�പവർ�നവുംഎ�ാണ ?്

ഭൂമിയിെലവസത്ു�ളിൽ മഹാലയി�ി���തും /
മഹാലയി�ി�ി���തുമായ മഹാശാസ�്ത

നിയമ�െളപാവംൈദവം

െവളിെ�ടു�ു�താവുംഎ�ച്ി�ി�ു�വർ

മതജാതി‐െകാ�സംഘ�ളിലുംകുറവാണ !്
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ൈദവ�ിെ�മഹാ�ാനമാണ മ്ഹാശാസ�്തം

എ�തു േപാലും മന�ിലാ�ാൻകഴിയാെത,
ശാസ�്തെ�യുംശാസ�്ത�ാെരയും

യു�ിവാദികെളയും കു�െ�ടു�ിയും,ശാസ�്ത
സൗകര��െള�ാംഅന�രുെട പണം െകാ�്

സ��മാ�ിഅനുഭവി��ം, മത�ഗ��ള�െടയും
മതവ�ാഖ�ാന �ഗ��ള�െടയും ചുവ�ിൽ

അടി�ുറി��കളായിശാസ�്ത നിയമ�െള

കൂ�ി�ിടി�ി� ച്��ചവറുകെളവിശു�മാ�ാനും

ജന�െള െകാ�യടി�ാൻപുതിയതലമുറയിെല

പുതിയതരം തീ�വവാദ�െള ഒരു�ൂ�ാനുമു�

പണികളിലാണവർ.ക��ാരുെടഎ�ംഎ�ാ
മത�ളിലും ധാരാളമു� എ്�തിനാൽ േജാലി ഭാരവും

തിര�ും ഇ�ാെതസുഖി��ം പ�ി��ം കഴിയാം;
തിര�ുകൾ ഉെ��അ്ഭിനയി�ാൽ മതി !
ൈദവ�ിനും ന� േനരു�വിരുത�ാർ

ക��ൂ��ിൽഏെറയു�.്ക��ാരുെട
െകണിയിൽവീണുേപായവി�ികളായകുെറ

ബു�ിജീവികള�ം തീർ�യായും ഉ� !്
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ആയുർേ�ദം

വർജ�േവദമായ മ��ശാസ�്ത�ിെ� ഭാഗം
ആകു�െത�െനഎ�അ്റിയി�ു�ു.
ഹി�ുമത�ിെലനാലാമെ�േവദമായഅഥർ�ം

വർജ�മാെണ�ും,അതിെ�ഭാഗമാണആ്യുർേ�ദം എ�ും
േക�വരും പഠി�വരും ഉ�ാകും;കാരണംഅറിയാവു�വർ

ഉ�ാവാൻഇടയി�.

ആയുർേ�ദം എ�ാൽആയു�ിെനനിയ��ി�ാൻ
�പാപത്ിയു� േവദംഎ�ാണ യ്ഥാർ�അർ�ം

എ�തിൽആയുർേ�ദം വർജ�മാവാനു�കാരണമു�.്

സ�്തീ പുരുഷനിർ�യം,ആയു�,്ആേരാഗ�ം,സൗ�ര�ം,
നിറം, ഉയരം,ജനന മരണ �പേദശ�ൾ,തുട�ിയവസൃഷട്ി

പരമായവിധി �പകാരമു�ജ�ഗുണ�ളാണ.്
മഹാനീതിശാസ�്തമായഓംകാര നീതി ശാസ�്ത �പകാരം
മഹാഭരണാധികാരിയും മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാേദവി,
സൃഷട്ി പരമായവിധിെയമാ��വാൻ�ിതി പരമായ
വിധിെയഅനുവദി�ി���ത �്പേത�കസാഹചര��ിൽ
മാ�തമാണ.്എ�ാൽസസ��ളിലും മ��ം മ��സി�ി
ഉപേയാഗി� ആ്യു�ിെനനിയ��ി�ാൻമനുഷ�ർ
�പയ�ി�ുകയും (താൽ�ാലിക)ഫല�പാപത്ി

(വരസി�ിയിലൂെട) േനടുകയും െചയത്ു.അധമകാര�മാണ.്
ദീർഘകാലസംവിധാന�ിൽഫലം നൽകാ�തും

താൽ�ാലികഫല�പാപത്ി മാ�തം നൽകു�തും അഹംഭാവം
ഉൾെ�െടനിരവധി െത��കൾ�ും കു��ൾ�ും

കാരണമായആയുർേ�ദം വർജ�മാകു�തഅ്�െനയാണ.്
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ഭൂമിയിെലസമസത് െതാഴിലുകള�ംശുചിത�ം,അത�ാവശ�ം,
ആവശ�ം,വിേനാദം എ�ീ യഥാർ�മായ െതാഴിൽവിഭജനം

�പകാരം 4വിഭാഗ�ളാണഎ്�ത സ്ൃഷട്ി ച�കം
മാറിയേ�ാൾ �കേമണദുഷി�ാണ ഇ്��യിൽഅർ�

േശാഷണംസംഭവി� ചാതുർവർണ�ംഎ�ജീർ�ം

നിലനിൽ�ു�ത.്നൂറിലധികം മത�ൾഉ�തിൽ
ശാസ�്തവുമായിഏ�വും കൂടുതൽഅടു�ുനിൽ�ു�ത്

ഹി�ു മതംആയതിനാൽ,ൈദവവി�വം
മഹാആരംഭി�ുേ�ാൾആദ�ം മഹാശാസ�്ത�ിൽലയി�്

ഇ�ാതാവാനു� ഭാഗ�ംഹി�ുമത�ിനാണ;് മെ�ാരു
വിധ�ിൽപറ�ാൽമതം കള�ൈ്ദവേ�ാട ഏ്�വും

കൂടുതൽഅടു�ാനു�മഹാഭാഗ�ംഹി�ു�ൾ�ാണ.്

േജ�ാതിഷം, െപാരു�ംതുട�ിയ
വർ��മായ മ��പൂജാസി�ി
ശാസ�്തവുമായിബ�െ��അധമ
കാര��ൾ�ശ്ബദ് �ബ�വും
അ�ര�ബ�വുംകൂടിയായഓം
ഉപേയാഗി�ാൽപാപവുംകടു�
ൈദവശി�കള�ംലഭി�ു�താണ.്

ജാ�ഗത.
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ൈദവെ�അപസ�മാ�ിെ�ാ�്
�പവർ�ി�ുവാൻ ൈദവംതെ�

അനുവദി�ി���തായ ഭൗതികശാസ�്ത
ശാഖകളിെലവികസന�ിന േ്മ�ടി

അവ�ഉ�ാകു�ി�.
കാലഘ��ിെനാ� ഭ്ൗതികശാസ�്ത

വികസനം മുേ�റുേ�ാൾ
മായാശ�ികെളയുംഅവെയ
ചി�െ�ടു�ുവാൻ ഉപേയാഗി�ു�
മ��ശാസ�്തെ�യുംൈദവം

അനു�കമമായിഅ�പധാനമാ�ു�താണ.്
ഭൗതികശാസ�്തപരമായ െവ��വിളികെള
മ��വാദികൾ �േ്നരിടാനാവാ�ത്

അതുെകാ�ാണ.്
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ആ�ീയശാസ�്തവിശദീകരണ�ളിെല
1384 മുതൽ 1396വെരയു� േപജുകളിൽ
'ൈദവമ���െള'വിശദീകരി�ി���ത്
വിഷയഗൗരവേ�ാെട പഠി�ുേ�ാൾ,

ഇ� േ്ദവാലയ�ളിൽ
മൂലമ���െള�ും മേ� മ���െള�ും

ഗായ�തി മ��ംഎ�ും ഒെ�
�പചരി�ി�ു�വയഥാർ��ിൽ

വർ��മായ മ��ശാസ�്തം �പകാരമു�
ത�ി��ം േഭാഷ��ള�ം മാ�തമാെണ�്

വ��മാകു�താണ.്

എ�ാ മത�ളിലുമു�എ�ാ മ���ള�ം
വർ��മാണ.് മ���െളപട� ൈ്ദവം

എ�ു േനടാനാണ േ്ഹഎ�ു
േചാദി�ാൻനിരീശ�രവാദികൾ

ഉൾെ�െടഏതാനും േപർ�ു മാ�തേമ
ഊ�മു��.ൈദവ�ിന അ്ഭിമാനി�ാൻ

അ�െനെയ�ിലും കുേറ
കു�ു�ള�� ഭ്ൂമിയിൽഎ�ത്
വളെരസേ�ാഷകരമാണ.്
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ഭാഗം (( 6 ))എ�തലെ�േ�ാെട ഇ
മഹാ�ഗ��ിൽ േചർ�ാൻ

ഉേ�ശി�

സമ്ൃതി,പുരാണം
എ�ിവെയവർജ�മായ
മ��ശാസ�്ത�ിൽ
�പേവശി�ി�ുകയാണ.്

ഉേ�ശം :സമ്ൃതി,പുരാണം,
മ��ശാസ�്തംഎ�ിവ മൂ�ും
അവസാനി�ി�ുകയാണ.്
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സമ്ൃതി,പുരാണംഎ�ിവയുമായിബ�െ��
അ�ംപഴയകാലചരി�തം കുറി�ാം :

സൃഷട്ി ച�ക�ിെല ര�ാമെ�പകുതിയിൽ മായ
�പത��മാവണം. മഹാേദവിയുെട മഹാആവിഷ�്ാരം!

ഓംകാര നീതിശാസ�്തം എ� മഹാനീതിശാസ�്തം
മഹാസമനീതിെയ ഉറ�ാ�ുെമ�് പഠി�ു�
കു�ു�ൾെ��ാം േബാ��ം വരുെമ�ിലും
ൈദവെ� ഭയെ�ടു� അവ� തീർ�യാണ.്
മഹാനീതിപതിയും മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും

കൂടിയായ മഹാേദവി മഹാവാ�ല�മാണ്
എ� സ്ൃഷട്ികള�ം കു�ു�ള�മായ മനുഷ�െര
േബാ��െ�ടു�ാൻ േവ�ി 1000 േകാടി വർഷം
േചർ� ആദ� മഹാകാലച�ക�ിൽ മനുഷ�രൂപം
സ�ീകരി�ാെത േഗാമാതാവ,് പശുപതി, എ�ീ
ജീവികളായി മഹാദാസ� േസവനംഅനുഷഠ്ി��.

ആദ� മഹാകാലച�ക�ിൽ ഏകമഹാശ�ിയായ

ൈദവവും (മഹാേദവിയും), ഏക�പതിനിധിയായ
പരമശിവനും മനുഷ�രൂപ�ിൽ അവതരി�ി�ി�.
പശുപതിയായ പരമശിവനിലൂെട മനുഷ�രിൽ നി�ും
േമാ��ിന്അർഹരായ ഏതാനും കു�ു�െള
ശിവൻ, പാർ�തി (അ�പൂർേ�ശ�രി), നാരായണൻ,
ല�മ്ി, ഈശ�രൻ, ദുർ�, ഗജപാതി (വിഘേ്നശ�രൻ,
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മുരുകൻ (സു�ബ�ണ�ൻ), അ��ൻ, തുട�ിയ
േപരുകേളാെട െതരെ�ടു� ന്ിയമി��. േദവതകൾ
എ�െപാതു നാമവും നൽകി.

േദവതകളിൽ ഏെറയും കാല�കേമണ അഹംഭാവം,
ദുഷ�്ാമം, ദു�ീല�ൾ, ദുഷ�്ീർ�ി, തുട�ിയ
ദുസ�ാർ��ൾ�അ്ടിമെ�� ദ്ുർേ�വതകളായി മാറി.
ദുർ�യും, നാരായം െകാ�് ചരി�തം എഴുതാൻ
നിേയാഗി�െ�� നാരായണനും ൈദവം ആകാൻ
ആ�ഗഹി�ുകയും െകാടിയ പാതക�ൾ െചയത്ു.
ദുർേ�വതകളിലൂെട �ാനം േനടിയ ഇ���ാർ,
അ�ിേദവൻ,സൂര�േദവൻ, വായുേദവൻ, തുട�ിയവർ
ധർ�ശാസ�്ത �പകാരമ�ാ� േപരുകൾ സ�ീകരി�്
ചുമതലകൾ സ�ീകരി�വരും, അവരുെട ശി�കെള
സ�ീകരി� യ്�ി, ഗ�ർ�ൻ, മാടൻ, മറുത തുട�ിയ
ൈപശാചിക ശ�ികളായി പരിണമി�വരും ഉ�ായി.
ര�ാമെ� ക�ിയുെട ൈപശാചിക പടയും
�പവർ�ന�ള�ം �പത��മായും ഗൂഢമായും അതി
നിഗൂഢമായും വലുതായിെ�ാ�ിരു�ു.

ര�ാമെ� മഹാകാല ച�ക�ിെല ആദ� സൃഷട്ി
ച�കമാണ്ഇേ�ാഴേ�ത.് ൈദവം �പത��മ�ാ�
ആദ� പകുതിയിൽ ൈ�ക�ായി� പ്രമശിവെന അയ�്
പിശാചു�ള�െട രാജാെവ�േപാെല അധഃപതി�
നാരായണനുമായി അതിവിചി�തമായ കരാർ ഉ�ാ�ി.
കരാർ ജയി�്ൈദവമാകാെമ� ന്ാരായണന 1്00%
വിശ�ാസം ഉ�ായിരു�ു. ൈദവ�ിെ� �ബ�ം എ�
മഹാഅവ�യുെട മഹാസ� അറിയാ� അയാൾ
ഭയ�ത �്ബ�െ� മാ�തമാണ.്ൈദവ വി�വേ�ാെട
ഭൂമിയിൽ മായ �പത��മാകുേ�ാൾ ൈദവമാകാൻ
നാരായണൻ ആദ�ം മനുഷ�രൂപ�ിൽ എ�ി.
അയാെള തുണയ�്ാനും പഴയകാല ഓർ�കെളയും
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ശ�ികെളയും ഒെ�ാ�ായും കൂ�മായും നൽകുെമ�
കരാറുമായി പരമശിവെനയും മഹാേദവി മ�ടി എ�
�പേദശ�ിെ� അടു� '്ആടു� ഊരായ' ആടൂരിൽ
(അടൂർ)എ�ി��.

മഹാേദവിയുെട മഹാഅനു�ഗഹേ�ാെട �പവർ�ി�
ഈയു�വെ� �പവർ�ന�െള തട�െ�ടു�ാനും
അനവധി അനവധി �പത��വും പേരാ�വുമായ
ആ�കമണ�ൾ ഉ�ായി. ആവക കാര��െള ൈദവ
വി�വ വിശകലനം 12ൽ േചർ�ി���.് ഭാഗം 4െല
ധർ�ശാസ�്ത വിശദീകരണ�ിെ� തുടർ�യായി
ലഭ�മാണ.്

നാരായണൻ ഉ�ാ�ിയ അതിേഘാരമായ കരാറിൽ
നാരായണനും ചു��മു� ൈപശാചിക പടയും
പരാജയെ���.കപട നാടകസൂ�തശാലി, െകാടുംഅധമ
പിശാച,് എ�ി�െനയു� വിേശഷണം അർഹി�ു�
കിഷാണു (ക��ൃഷണ്ൻ) എ� വിഷാണുവിെ�
അവതാരവുംഅടു�ിെട പരാജയംഏ��വാ�ി.

മഹാേദവിയുെട മഹാഹൃദയംകൂടിയാണ ഓ്ംകാരം
എ�തിെനആദ� മഹാകാലച�ക�ിൽ

െവളിെ�ടു�ാ�ത,് മഹാഹൃദയേ�ാട അ്റിേ�ാ
അറിയാെതേയാഅനാദരവ ക്ാണി� ക്ു�ു�ൾ�്

പ�ാ�ാപം ഉ�ാവാൻഇടയാവാെത
മഹാകരുതിയാെണ� മ്ു� സ്ുവ��മാ�ിയതാണ.്
മഹാ�പപ�നിയ��ണസ�എ�വീ�ണേ�ാെട
ഓംകാരെ�ആദ�ശിവനുംഏതാനും ശിവ�ാരും
പിെ�അതിസൂ�തശാലിയായനാരായണനും
ദുർ�ിനിേയാഗി�ത ഭ്ാഗം 3, 4,ൈദവവി�വ
വിശകലനം 8, 9എ�ിവയിൽവിശദീകരി�ി���.്
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മഹാഭ�ദമാ�ിയി���, മഹാഭ�ദകാളി
എ�മഹാനാമെ� വികലമാ�ുവാൻ

ഏതാനും േദവതകൾപരി�ശമി�തു േപാെലപരമശിവ
കാര��െളയും വികലെ�ടു�ാൻവ�ാപകമായൂം
അതിഗൂഢമായും,അതിഭീകരമായും �ശമ�ൾ

ഏെറയു�ായി. ഉദാഹരണ�ിനഅ്േ�ശിവ!
എ�മഹാസംേബാധനെയഅ�ിമറി�ാൻ
പിശാചു�ള�െട രാജാെവേ�ാണംഅധഃപതി�
നാരായണൻവളെരയധികം പരി�ശമി�ിരു�ു.

ഗജപാതി (വിഘേ്നശ�രൻ),വിഷാണുവായി മാറിയ
നാരായണൻ,കിഷാണു,തുട�ിയ ദുർേ�വതകളായി
അധഃപതി�വരുെട വിവര�ൾഏതാനുംൈദവവി�വ
വിശകലന�ളിൽ ഉൾെ�ടു�ിയിരു�ു;ഈ
ഇമഹാ�ഗ��ിൽ േചർ�ി���;് ഭാഗം 4ൽ
ധർ�ശാസ�്തവിശദീകരണ�ിെ�തുടർ�യായി
'മഹാലിംഗം', 'ൈദവവി�വേ�ാെടഇ��യിൽ
ഉ�ാകു�വലിയ മാ��ൾ'എ�ിവയിൽകാണാം.
നാരായണൻഇേ�ാൾന�കു�ിയാണ;്കൂടുതൽ

േ�ശഷഠ്നാവാൻപരി�ശമി�ു�ു�.് മംഗളം ഭവി�െ�!
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ദുർ�ൈദവമാകാൻ �ശമി�ുകയും മഹാേദവിയാണ്
താൻഎ�ക്ു�പചരണം നട�ുകയും
െചയത്ുെവ�ിലും മഹാേദവി� �്പിയെ��
െപാ�ുേമാളായിരു�ു. 2006േലാ മേ�ാആണ,്
മഹാേദവിയുെടയുംഈയു�വെ�യും,
കൂടാെത ദുർ�യുെട പരാ�കമ�ാൽ മൂകാംബിക
ആയി മാറിയ െകാ��ർ േ�പമാംബിക, േപരു േപാലും
മറ�ും ഭൂമിയുമായു�ബ�വും നഷട്െ��്

മഹാപുരുഷ ഭാവേ�ാെടആകാശ�ു �പവർ�ി��
െകാ�അ്�ാഹുആയി മാറിയ പാല�ാട അ്ടു�ു�
ധർ�ാംബിക, െകാടു���ർ ച�കാംബിക,പ�ാഴി
പ�ി�ു�ിഎ�ിവരുെടസാ�ിധ��ിൽ

മഹാേദവി,ഈയു�വനിലൂെട വി�ാനം
െകാ� ദ്ുർ�െയപരാജയെ�ടു�ി.പി�ീട,്
ദുർ�യുെടആ�ഗഹ �പകാരം മഹാേദവി ദുർ�െയ

പിൻവലി��.

ദുർ�യുെടയും നാരായണെ�യും �കൂരതകള�െട
ഏതാനും ചരി�തഏടുകൾമഹാ�ഗ��ിലു�.്

അവെയ�ാംൈദവവി�വേ�ാെട
മഹാപിൻവലി�ുകയാണ.്ജന�ള�െടആന�െ�
കുറയ�്ു�ചരി�ത�ൾസമൂഹ�ിൽ േവ�ാെയ�്
മഹാേദവി മഹാനി�യി�ിരി�ു�ു. മഹാേദവി�്
ദുർേ�വതകളായി മാറിയകു�ു�ൾഉ�ാ�ിയ
േവദനകെളവിസത്രി�ു�ി�.അേതസമയം

ഓംകാര നീതി ശാസ�്ത �പകാരം,ശി�കെള
അളവുകേളാെടകു�ു�ൾ
അനുഭവി�ുകതെ�േവണം.
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പരമശിവൻ,ശിവൻഎ�ീ േപരുകളിെല
ആശയ�ുഴ�ം തീർ�ാം.

മഹാ�പപ��ിെലസർ�തിെ�യുംസർ�
ആ��ളിെലയും ശ�ിച�കമായി വർ�ി�ുേ�ാഴും
മഹാേദവി� ഓ്കസ്ിജൻഎ�േവറി� വാതകരൂപം

ഉ�തു േപാെല,

മഹാ�പപ��ിെലസർ�തിെ�യുംസർ�
ആ��ളിെലയും ശിവച�കമായി വർ�ി�ുേ�ാഴും
പരമശിവന മ്ഹാേദവിൈഹ�ഡജൻഎ�േവറി�
വാതകരൂപെ�മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയി���.്

(െവളിപാട പ്ൂർ�മായി�ി�എ�ുംഅറിയുക.)

ശിവച�ക�ിന മ്ഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു� /നൽകിയ മഹാപദവിയാണ പ്രമശിവൻ.

ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെലസൃഷട്ി ച�ക�ള�െട
ര�ാമെ�പകുതിയിൽ മഹാേദവിയും പരമശിവനും
യഥാ�കമം േഗാമാതാവ (്പശു=കാളി),പശുപതി (കാള)

എ�ീജീവികളായിഅവതരി�ിരു�ു.

ആദ� മഹാകാലച�ക�ിെലസൃഷട്ി ച�ക�ള�െട
ര�ാമെ�പകുതിയിൽപശുപതിയായപരമശിവൻ,
പരമശിവെന �പതിനിധീകരി�ു�മനുഷ�േദവതയ�്്

ശിവൻഎ�േപര ച്ാർ�ി െ�ാടു�തും
ഓംകാരെ�നൽകിയതും സദുേ�ശേ�ാെടയും

സത��പതി�െച�ി��മാണ.്
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(ഏെറ�ുെറ 1000 േകാടി വർഷ�ളിൽ
മഹാഭ�ദകാളി, മഹാശിവ,പരമശിവൻ,അേ�
ശിവ,ശിവൻതുട�ിയനാമ�ൾഉറയ�്ാനും

ര�ാമെ�മഹാകാലച�കം മുതൽ
മഹാേദവിയും പരമശിവനും ഉ�ാകുംഎ�്
അറിയി�ാനുമാണ.് �പതിഫലം നൽകിയാണ്
നിയമന�ൾനട�ിയത.്എ�ിലുംകു�ികൾ
സത��പതി�ലംഘി��;അപരാധം െചയത്ു.)

പരമശിവന മ്ഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�്
മഹാനി�യി�ി��� രൂപ�ിൽനി�ും
ഭാഗികമായി വ�ത�ാസേ�ാെടയാണ ശ്ിവന്

രൂപം നൽകിയി���ത.്

ഉദാഹരണ�ിന,് (1)പരമശിവെ�
മുടിെ��ിൽനി� ക്ു�ു�ളായ
ജീവികൾെ��ാംകുടി�ാനായി�്

മഹാേദവി ചുര�ി ഒഴു�ു�ത പ്ാലാണ.്
(ശിവകാര��ളായി �പചരി�ി��� െവ�േമാ,

ഗംഗാനദിേയാഅ�.) .

(2)പരമശിവെ�ശിര�ിൽച��ൻ മാ�തമ�;
മനുഷ�രുെടആ�ീയസാ�ാതക്ാരം

അറിയി�ു�ന��തവും മഹാതിള�ി
ഉ�ാവും.
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...

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ മഹാേദവി,
പരമാ�ാവുംശിവച�കവുമായൈഹ�ഡജെ�

അംശ�ളായി� ജ്ീവാ�ാ�െള
സൃഷട്ി�ുേ�ാൾ,ഓേരാജീവാ�ാവുംഓേരാ
ൈഹ�ഡജൻആ�മാണ.് ഭൗതികവാതക

അസത്ിത�ം ഉ�തായഗുണ�ൾ, േദാഷ�ൾ,
പുണ��ൾ,പാപ�ൾഎ�ിവജീവാ�ാവിെ�

ഭൗതികഘടനെയവലുതാ�ു�ു.
ശിവച�ക�ിെ�കൂടിഅംശവുംകു�ുമായ
ജീവാ�ാവ മ്��ംസസ�ം പ�ി മൃഗംഎ�ീ
അവ�കൾകട� മ്നുഷ�നായി മാറു�ു.

100 മനുഷ�ജ��െള പൂർ�ിയാ�ി െ�ാ�്
ആ�ീയസാ�ാതക്ാരംഅഥവാ േമാ�ം
േനടുേ�ാൾശിവാംശ�ിന ശ്ിവ പദവിയാണ്

ലഭി�ു�ത.്ന��തം.

ഭൂമിയിൽവ�അ്റി�ുംഅനുഭവി�തുമായ
ആന��െളഅന�മായിആസ�ദി��
ജീവി�ാനു�അന�കാലഅവസരമാണ്

ഓേരാജീവാ�ാവിനും ലഭി�ു�ത.്ശിവൻഎ�
നാമം േചരു�തുമാണ.്

...
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ൈദവെ�ആരാധി�ു�ു /പൂജി�ു�ുഎ�
േപരിൽക�,് മരം, േലാഹംതുട�ിയവെകാ�ു
നിർ�ി�വി�ഗഹെ�വിള�ുെകാ�്
ഉഴിയുകയും,വി�ഗഹ�ിൽപുഷപ്ാർ�ന
നട�ുകയും,വി�ഗഹ�ിൽപാലും

െന��െമാെ�ഒഴി��കളയുകയും,അവെയ�ാം
െച��േ�ാൾ ജപ�ള�ം മേ��ാ�രണ�ൾഎ�
േപരിലു�അധരവ�ായാമ�ള�ം നട�ുേ�ാൾ,
വി�ഗഹെ��ൂടിആരാധി�ുകയാണ.്
ൈദവെ�സ��ി�ാണു െച���െത�ു
പറയു�ത ധ്ർ�ശാസ�്തപരമ�.ൈദവം
സൃഷട്ി�കു�ു�ള�െടആന�ം

വർ�ി�ി�ാൻൈദവംസൃഷട്ി� വസത്ു�െള
ൈദവ�ിെന� േപരിൽപാഴാ�ു�ത ക്ടു�

ൈദവനി�യാണ;്ൈദവശി�കള�ം
തീർ�യാണ.്

മതമനുഷ�ർ�ു േതാ�ുേ�ാെലെയാെ�
സ��ി�� െച�ാനു�ത�ൈദവകാര��ൾ.
മനുഷ�ർ� വ്��ിസ�ാത���ം നൽകിയിരിെ�,
ൈദവ�ിെ�കാര��ിൽ ൈദവ�ിനും
മഹാശാസ�്തപരമായസ�ാത���മു�.്
ൈദവ�ിെ�സ�ാത����ിനു േമൽ
ൈകെവയ�്ാൻ മനുഷ�ന എ്�വകാശം ?
മാ�തമ�,വി�ഗഹെ�ഉഴിയു�വിള�ിലും
പുേരാഹിതെ�ൈക�ിലുംതറയിലും ഒെ�
മ��ം ഭൂമിയുംശരീരവുമായൈദവ�ിെ�
അംശമായപരമാണു�ൾ തെ�യാണു�ത,്
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അഥവാഅവയിെല�ാംൈദവ�ിെ�
മഹാശ�ിതെ�യാണു�ത.്ൈദവം,
ൈദവെ�ഉഴിയുകഎ�ു പറയു�തും

െച���തും േ��മാണ.്

കുറ��കൂടി വിശദീകരി�ാം. മന�ിലാ�ുവാൻ 
മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�െ�.

//വി�ഗഹ�ിൽൈദവം വർ�ി�ു�തായി
സ��ി�ുേ�ാൾ, മനുഷ�ർ� അ്ത്

സ��മാെണ�ിലും,യഥാര ്��ില ്അതസ്��മ�.
ഓേരാ പരമാണുവിലും മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
ഭൗതികരൂപ�ിൽശ�ിച�കമായിരി�ു�തു
കൂടാെത ഓംഎ�ശബദ്�ബ�മായും

അ�ര�ബ�മായും വർ�ി�ു�ു�.്ഓംഎ�
അ��ായ�ില ്അത വ്ിശദീകരി�ി���.്

വി�ഗഹ�ിലും,വിള�ിലും, ഉഴിയു�ൈകകളിലും,
അത ക്ാണു� ഭ�രുെട ക��കള ്ഉള ്െ�െടഎ�ാ
ശരീരഅവയവ�ളിലും ൈദവം ഉ�.് ഭൂമിയിലു�,്
വായുവിലു�,്ആകാശ�ു�,്ശൂന��ിലുമു�.്
അ�െനയിരിെ�ശാസ�്തപരമായ വി�ഗഹ�പതിഷഠ്
നട�ാെമ��ാെതവി�ഗഹെ�ആരാധി�ാൻ

പാടി�.വി�ഗഹ�ില ്നി� മ്ഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
െവളിയിലിറ�ി വരുേ�ാള ്,അഥവാ

�പത��െ�ടുേ�ാള ്, മഹാേദവിെയആണ്
ആരാധിേ��ത ;്ക��െകാേ�ാ മരംെകാേ�ാ

േലാഹംെകാേ�ാ ഒെ�നിർ�ി�
വി�ഗഹരൂപ�ിലു�ൈദവെ�യ�.
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ഏകമഹാശ�ിയായ, മഹാേദവിയും
മഹാേദവനുമായ, മഹാപിതാവും
മഹാമാതാവുമായ, മഹായജമാനയും

മഹാനീതിപതിയുമായൈദവെ�മാ�തമാണ്
എ�ായേ്�ാഴുംആരാധിേ��ത.്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി മഹാശാസ�്തെ�
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകിയവർ�ു മാ�തമാണ്
ൈദവെ�ആരാധി�ുവാൻ േയാഗ�ത ഉ�ത.്
മായ �പത��മായ േശഷം മാ�തേമ േയാഗ�ത
േനടി�ുട�ുകയുമു��.അതായത്

വി�ഗഹ�െള �പതിഷഠ്ി��ം �പതിഷഠ്ി�ാെതയും
എ�ാ മതേദവാലയ�ളിലുംകാ�ി�ൂ���ത്
ൈദവീകമ�ാ�ആരാധനകളാണ.്അഥവാ
ഇ�െ�ആരാധനകെള�ാം തീർ�ും
അധമവും,ൈദവനി�യുമാണ.് //

ഇ��യിെല ഹി�ു മത�െള ഈ ഘ��ിൽ
കൂടുതൽ വിമർശി�ിരി�ു�ു എ� ആ്േ�പം
ഉ�വർ അറിയുക. മു�് വ��മാ�ിയതു
േപാെല നൂറിലധികം മത�ൾ ഉ�തിൽ
ശാസ�്തവുമായി ഏ�വും കൂടുതൽ അടു�ു
നിൽ�ു�ത ഹ്ി�ു‐ മത�ൾ ആയതിനാൽ, കുെറ
വിമർശി�ാനും എള��ം തിരു�ാനും
മഹാശാസ�്ത�ിേല�്ലയി�ി�ാനും അ�മു�ത്
ഹി�ു‐മത�ളിൽ മാ�തമാണ.് ബാ�ിെയ�ാം ച��ം
ചവറുകള�മാണ.്
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മതം കള�മ്നുഷ�രായിൈദവേ�ാട ഏ്�വും
കൂടുതൽ േവഗ�ിൽഅടു�ാനു�മഹാഭാഗ�ം
ഹി�ു�ൾ�ാണഎ്� പ്റയുേ�ാൾഇനിയും
അനവധി ജ��ൾഓേരാരു�ർ�ും

ബാ�ിയുെ��ുംഅനവധി േദശ�ളിൽഅനവധി
അവ�കളിൽജനി�ുകയും ജീവി�ുകയും

െചേ��തുെ��ുംഅറിയണം.ജ�ഗുണ�ളായി
ലഭി� േദശ�ിെ� േപരിലും ജ�േദാഷ�ളായി
ലഭി�ു�മത�ള�െട േപരിലുംഊ�ം െകാ�്
പാപ�ള�ംൈദവശി�കള�ം വർ�ി�ി�ാെത

കു�ികൾ �ശ�ി�ു�ത ന്�.്

*മത�ളിെല മ���ള�ം �പാർ�നകള�ം അവെയ ഉ�ാ�ിയ
വ��ിയുെട അതാത് അവ�കളിെല മേനാഭാവെ�
ആ�ശയി�ാണ് ശരിയാവു�ത.് സ�കാര�മാണത.് അയാള�െട
മേനാനില ൈകവരി�ു� മെ�ാരാൾ� അ്ത ശ്രിയാണ.് ഇ�്
ശരിെവ�തിെന നാെളയും  ശരിവയ�്ണെമ�ി�. ഭൗതികമായ
അസത്ിത�മു�ത മ്�ിനും മ�ിെ� അംശ�ളായ ശരീര�ിനും
മാ�തമാകയാൽ, മ�ിെ� നിയമ�ൾ �പകാരം സ�യം വിശകലനം
െചയത് േ്ബാ��െ�ടാെത മ���വർ ഉ�ാ�ിയ (മത�ളിെല)
മ���ള�ം �പാർ�നകള�ം ഏ��പാടു�തും പിൻപ���തും
*കടു� മേനാേരാഗമാണ.്* �പാർ�നകൾ� െ്പാതു സ�ഭാവവും
നി�ിത സമയ�ള�ം ക�ി�ു�വരും പാലി�ു�വരും
മേനാേരാഗികളാണ.് ൈദവകാര��ൾ�്ൈദവ�ിനു സമയം
ക�ി�ാൻ �ശമി�ു� കടു� മേനാേരാഗികൾ !. *േമ�ടി
മേനാേരാഗികൾ ഒേര സമയ� ന്ി�ിത സമയം െകാ�ു മാ�തം
വിസർ�ന�ൾ െച��വാനും ഛർ�ി�ാനും ഭ�ി�ാനും
വി�ശമി�ാനും, േരാഗ�ൾ വരാനും സുഖെ�ടാനും ഒെ� ഒെ�
പരിശീലി�ാൽ മേനാേരാഗം കുറയു�താണ!്*
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മത�രിഷകെളശു�ീകരി�ാെത,ധാർ�ിക
അധഃപതന�ൾഅവസാനി�ി�.എെ��ാൽെകാടും

പാപികളായഅവർ,അസത��െളയും
അ�വിശ�ാസ�െളയും ജന�ള�െട /ജീവാ�ാവിെ�

�ാനേബാധമായ മന�ിൽവ�ാപകമായി
കു�ിനിറ�ിരി�ുകയാണ.് മ�ിെ�നിയമ�െളേയാ,
*സ��െമ�ു കരുതു�ശരീരെ�േയാസ�യംവിശകലനം
െച���വരായിഓേരാ മനുഷ�െനയും ഉയർ�ുകയാണ്
ആദ�ആവശ�ം.*ൈദവ‐വി�വേ�ാെട മാ�തേമ

മഹാഉചിതമായി മഹാശു�ിആരംഭി�ുവാൻകഴിയൂ.

ശി�യുെട ഭാഗമായി ദ�ീപുകളിേല�് *ഉടുവസ�്തേ�ാെട*
നാടുകട�െ�ടു� ജന�ൾ�്സ�ൂർ� വ��ി സ�ാത���ം
അനുഭവി�ാനും, (ശാസ�്ത സൗകര��ൾ ഇ�ാെത) ഇഷട്ംേപാെല
ജീവി�ാനും; വർജ�മായ മ��ശാസ�്തെ� ദുരുപേയാഗി� ദ്ുർേ�വതകെള

സൃഷട്ി�ാനും സ��ി�ാനും പൂജി�ാനും, സ�യം ദുർേ�വതയായി മാറാനും,
"�പസത്ുത ദ�ിപിൽ മാ�തം ഒതു�ി �പവർ�ി�ു�താണ*് എ�
മഹാനിബ�നേയാെട സാധി�ു�താണ.് *മഹാ�പപ��ിന്
മഹാആധാരമായി���ത മ്ഹാശ�ിയായ ൈദവ�ിെ� 'മായാ‐
മഹാശ�ി' ആകയാലാണ വ്ർജ�മാെണ�ിലും മ��ശാസ�്തെ�
മഹാനിലനിർ�ിയി���ത.്*

ശിവനാമ�ൾഅ�ാെതയു�മ���ൾഇ� വ്�ാപകമാണ.്
മഹാശിവയുെട നാമ�ൾ യഥാർ��ിൽ മ���ള�ാ,
ൈദവീക സംേബാധനകൾ മാ�തമാെണ� മ്ു�്

വ��മാ�ിയതാണ.് ശിവ നാമ�ൾ അ�ാെതയു�

മ���െള�ാം വർജ�മാണ.് ശിവ നാമ�ൾ എ�ുെകാ�്
േ�ശഷഠ്മാെണ� ഭ്ാഗം 2‐ൽ വിശദമാ�ിയിരു�ു. അ�ം
ആവർ�ി�ാം.
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1.സൃഷട്ികള�െട േപരുകേളാചരി�ത�േളാ
മഹാശാസ�്ത�ിൽആവശ�മി� / ഉ�ാവുകയുമി�.

2. മഹാ�പപ��ിെല സർ�തിെ�യും സൃഷട്ി‐�ിതി‐
സംഹാര നിയമ�ൾ മാ�തമാണ മ്ഹാശാസ�്ത�ിലു�ത;്
മു�്വ��മാ�ിയതു േപാെല േവദ�ള�െട ഉ��ി
ഉൾെ�െടയു� ൈദവകാര��െള, േവദ�ളിൽ /
മഹാശാസ�്ത�ിൽ / ൈദവ ശാസ�്ത�ിൽ േചർ�ാൽ
മാ�തമാണ് വിഷയ�ൾ�് സ�ൂർ�ത ഉ�ാവുക
എ�തിനാൽ മാ�തം, ശാസ�്ത നിയമ�േളാെടാ�ം
�സഷട്ാവായ ൈദവ�ിെ�യും, ൈദവഭാഗമായ
ഏകദാസെ�യും കാര��ൾ േവദ�േളാട േ്ചർ�ു�താണ.്

മഹാജഗദംബയായ മഹാേദവി,
ര�ാമെ�മഹാകാലച�ക�ില ്
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാഭരണം
ഏെ�ടു�ുകയാെണ� മ്ു�്

വിശദീകരി�ിരു�ു.അതിെ� ഭാഗമായി�,്
എ�ാൈപശാചിക േദവതകെളയും
സംഹരി�� കഴിെ��ു പറയാം.
ര�ാമെ�മഹാകാലച�ക�ിെല
ആദ�സൃഷട്ിച�കമാണ ഇ്േ�ാഴേ�ത.്

മഹാശ�ിയായൈദവം
മനുഷ�രൂപ�ിൽ അവതരി�ുകയാൽ 
മഹാസൃഷട്ിച�കംകൂടിയാകു�ു.
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ൈദവം ഉടെന മായ �പത��മാ�ു�താണ,്
അേതാെട േജ�ാ��ം, മ��വാദം,യ�ം,
േഹാമം,ആയുർേ�ദ�ിെല മ��ഭാഗമായ
ആയുർഭാഗം,തുട�ിയവെയ�ാം
ശാഖകളായി��� മ��ശാസ�്തം,

എ�േ��ുമായി പിൻവലി�ു�താണ.്
തു�മായചിലവ ഒഴിെകഏെറ�ുെറ

മുഴുവൻ മ��കാര��ള�ം
പിൻവലി��കഴി�ു.കൂടാെത

സൗരയൂഥ�ിെല ഭൂമിയുംച��നുംസൂര�നും
ഒഴിെകയു� �ഗഹ�െളയുംഅവയുെട
ഉപ�ഗഹ�െളയും മഹാേദവി,പരമശിവനി

ലൂെടസംഹരി�ു�താണ.്

അ�പധാനമായിരി�യാലും,ഈ
�ഗ��ിൽആവശ�മി�ാ�തിനാലും
മ��ശാസ�്തകാര��െള ഒഴിവാ�ു�ു.
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�പാർ�ന,സത്ുതി,തുട�ിയകാര��ൾ
കുറയ�്ുകേയാ ഒഴിവാ�ുകേയാ േവണം.
കു�ു�ൾ�ആ്വശ�മി�ാ�
യാെതാ�ും �പത��മായിൈദവം
നൽകു�ി�എ�തിെന ഉൾെ�ാ�ു

ജീവി�ണം.

വഴിപാടുകള�ംപൂജകള�ംആചാര�ള�ം
അനുഷഠ്ാന�ള�ംപാടി�.

ജീവിതസമയ�െളയുംപാഴാ�ാൻപാടി�.
െത��കള�ംകു��ള�ംകുറ� പ്ുണ�ം കൂ�ണം.

മഹാേദവിഓംഎ� മ്ഹാചിരി�്
ഉടെനതെ�മായ �പത��മാ�ു�താണ.്

ധർ�ശാസ�്ത പരമായി െതാഴിൽ െചയത്്
ആന�േ�ാെടജീവി�ു�തിനു പകരം
ഭ�ിേകാ�പായ�െളനട�ു�വെരയും,
ദിവ�മായസംഗീതെ�അപമാനി�ു�
കീട�െളയും,കു�ിൈദവ�ളായുംസൂ�ർ

ൈദവ�ളായും േവഷം
െക���വെരയുമാണആ്ദ�ം ശി�ി�ുക ! 

ഒരു പേ�, �പത��മായി !
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േദവീ ശരണം, മഹാേദവീ ശരണം, മ�ടി
േദവി മാ�തം ശരണംഎ�ി�െന
മ�ടിയിേല� ശ്രണമ���ള�മായി

േപാകാനും �പാർ�ി�ാനുംആരാധി�ാനും
എ�ാകു�ു�ൾ�ുംയഥാകാലം 
മഹാശാസ�്തെ�മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�ഏകജ��ിൽകഴിയു�താണ.്

മു� വ്ിശദീകരി�തുേപാെല മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി യഥാർ��ിൽജീവിേയാ,
സ�്തീേയാ,പുരുഷേനാഅെ��ും

അറി�ുെകാ�ണം. മഹാശ�ിയായ
ൈദവം,സ��ം മഹാ�ാനമായ

ശാസ�്ത�ൾ �പകാരവുംസ��ംശ�ികെള
െകാ�ും മഹാേദവിയായി രൂപം

എടു�ു�ുെവ�ിലും,യഥാർ��ിൽ
അനിർ�ചനീയമായ

മഹാശ�ിയാണ.്
ഓം മഹാശ�ി 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�ം.

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1431

ഭാഗം 5
മഹാസൃഷട്ിച�കം

(അ��ായം 39)

മഹാശ�ിയായൈദവം മനുഷ�രൂപ�ിൽ
മഹാഎഴുെ����ു (മഹാഎഴുെ��ി

�ഴി�ു)എ�താണ മ്ഹാസൃഷട്ിച�ക�ിെ�
മഹാവിേശഷത.സൃഷട്ിച�കംഎ�ാെണ�്

അടു�അ��ായ�ളിൽവിശദീകരി�ു�ു�.്

ഏെറ�ുെറ 4500വരഷ്�ാലമായി ജനി��ം
പുനര�്നി��ം േപാരു�ജന�ൾമഹാഭാഗ�ം

േനടിയവരാണ.്എെ��ാൽ
മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിലാണഅ്വർജീവി�ു�ത.് .

മഹാ�പപ��ിെലജീവികള�െടസൃഷട്ി,�ിതി,
സംഹാരംതുട�ിയവയുെട ശാസ�്ത

വിശദീകരണം �ഗ��ിെ� 3◌ാം ഭാഗ�ിൽ
ലഭ�മാണ.്.

ഭൂമിയിെല�ുംൈവകാെതഓം മുഴ�ുേ�ാൾ,
അ�ു മുതൽപുതിയകാലഗണന/കല�ർ

ആരംഭി�ു�താണ.്



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1432

(അ��ായം 40)

കാലം :ജീവിച�കം,സൃഷട്ിച�കം,കാലച�കം,
പരമകാലച�കം, മഹാകാലച�കം

ആന��ള�ൈടഅന�മായകലവറയാണ്
മഹാ�പപ��ിൽൈദവംസൃഷട്ി�ി���ത.്
ആന��െള�ാംഅനുഭവി�ണെമ�ില ക്ാലം

സൃഷട്ിേ��തു�.്ജീവികളിെല
ഊര�്നിയമ�െളയുംവി�ശമ�െളയും

ബ�െ�ടു�ിെ�ാ�,്കാലം
സൃഷട്ി�ുേ�ാൾ,ആന��െള ഒെ�ാ�ായും
ചിലവ ഒരുമി��ംഅനുഭവി�ാന ക്ഴിയു�ു.
കാലഗണനകള�ംഊര�്നിയമ�ളിെല
�ീണവുംവി�ശമവുംഇെ��ുവ�ാല ഒ്േര
ആന��ില മ്ാ�തം മുഴുകു�താണ.് ഒരു
കര�്േമാ,വിേനാദേമാ,വിേനാദം കൂടുതലു�
കര�്േമാ െചയത്ുെകാ�ിരിെ�ശരീര�ീണം

േതാ�ുകയും,അ�ംവി�ശമി�ുകയും
െച��േ�ാൾ, മെ�ാരുകര�്േമാ, മെ�ാരു
വിേനാദേമാആരംഭി�ാനു�സാവകാശവും

സൗകര�വും ഒരു�ു�ു.

മഹാ�പപ��ിെലജീവികെള 5
വിഭാഗ�ിൽെപടു�ിയിരി�ുകയാെണ�്

ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ�
അ��ായ�ിൽവിശദീകരി�ിരു�ു.
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ജീവിച�കം

മ��ം, സസ�ം, പ�ി, മൃഗം, മനുഷ�ന എ്�ീ 5
വിഭാഗ�ളിെല ജീവിതം ഓേരാ ജീവിയും
പൂര�്ീകരിേ��തു�.് കൂടി�ുഴ�� അത.്
പരിണാമം ആയി�ാണ.് മ��മായിആരംഭി�ു� ജീവി
ജീവിതം 100 മ�� ജ��ള�്ുേശഷം, സസ�മായി
ഉയര�്െ�ടു�ു. 100 സസ� ജ��ള�്ുേശഷം,
പ�ിയായി ഉയര�്െ�ടു�ു. 100 പ�ി
ജ��ള�്ുേശഷം, മൃഗമായി ഉയര�്െ�ടു�ു. 100
മൃഗ ജ��ള�്ുേശഷം, അവസാനമായി മനുഷ�ൻ
ആയി ഉയര�്െ�ടു�ു.

മഹാ�പപ��ിെ� ശാസ�്തവും അന�മായ
ആന��ള�ം 50 സ�്തീജ�വും 50 പുരുഷജ�വും
ഉളെ്�ടു� 100 മനുഷ�ജ��ളിലൂെട േമാ�ം
േനടുേ�ാൾ, ജീവിയ�്്5 അവ�കളാണു�ത.്
മഹാശാസ�്തെ� മനുഷ�ാവ�യിൽ േനടു�േതാെട
പുതിയ ഒരു ജീവിഅവ� ഇ� എ�ത്
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം അഥവാ �ബ�ാന�ം എ�
ന��തപദവിയ� 5് എ� സംഖ�നലക്ി ജീവിച�കം
പൂര�്മാ�ു�ു. അതായത് 5 തര�ിലു�
ജീവിച�ക�ൾ ഓേരാ ജീവിയും പൂര�്ിയാ�ു�ു�.്
ന��ത�ിെ� 5 േകാണുകള�െട അടി�ാനം
അതാണ.് അതിെന ശരിെവ� ൈ്ദവം ഭൂമിയിൽ മായ
�പത��മാ�ുേ�ാൾ, ന��ത�െളെയ�ാം 5
േകാണുകേളാെട ദൃശ�മാ�ു�താണ.്
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ഓേരാ ജീവിയായിരി�ുേ�ാഴും നി�ിത തവണ
പുനര�്നി�ണം. മ��മായിരി�ുേ�ാൾ,

മ���ിെല വിവിധ ഇന�ളായി പുനര�്നി�ണം
എ�ു പറയുേ�ാള,് മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം
ൈദവം പുനര�്നി�ി�ുകയാണ എ്�താണ്
വസത്ുത. മെ�ാ�,് ഭൂമിയിെലസംഹാരം
പുേരാഗമി�ുേ�ാള,് മ���ജീവികള�്്

ച��വാസമു�ാകു�ു�.്ച��നിെല വ�ത�സത്
മൂലക�േളാടുേചര�് ഓ്കൈ്സഡുകള�ം

മ��മായിരി�ു�വസത്ു�ളിലന്ി� ഓ്കസ്ിജൻ
മഹാശാസ�്ത�പകാരം സ�ത��മാവുകയും
അ�രീ�വായുവും ജലവുെമ�ാം ച��നിൽ
സൃഷട്ി�ുകയും െച���താണ.് ഭൂമിയിെല ജീവി
ജീവിതെ�ബ�െ�ടു�ിയാണ ച്��െ�വലു�ം
ഉളെ്�െടയു�കാര��ള ൈ്ദവം സൃഷട്ി�ി���ത.്
ഭൂമിയുെട രാ�തിയിെല വിള�ു മാ�തമ� ച��െന�്
അേതാെട െതളിയു�താണ.്ഓകസ്ിജെന��ി
�പേത�കംഅ��ായ�ിൽ മു� വ്ിവരി�ി���.്

5 തരം ജീവികളിലും ജ��ള�െട എ�ം 100എ�ു
�പസത്ാവിെ��ിലും, മനുഷ�ൻ ഒഴിെകയു�
ജീവികളിെല ജ��ള�െട എ��ിനും ആയു�ിനും
സൃഷട്ിച�കവുമായി ബ�െ�� കണ�ുകൾ
സുവ��മായി െവളിെ��ി�ി�. എേ�ാൾ മാ�തം,
സുവ��മാ�ണെമ� മ്ഹാശ�ിയായ ൈദവമാണ്
നി�യി�ു�ത.് ൈവകാെത എ�ാ കണ�ുകള�ം
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ലഭി�ു�താണ.് കാലഗണെനെയ��ി ഏകേദശ
ധാരണ നലക്ുവാൻ ഈ �ഗ��ിെല കണ�ുകള്
ഉപകരി�ു�ു�.് മാ�തമ�, കൃത�മായ കണ�ുകള്
ലഭി�ി� മ്നുഷ�ര�് വ്ലിയ കാര��െളാ�ും തെ�
(തൽ�ാലം) േനടാനുമി�. കൃത�മായ കണ�ുകെള
അവതരി�ി�ുവാൻ തല�്ാലം കഴിയു�ി�
എ�തിൽ ഈയു�വന്സ�ടമു�്എ�ും ഇ�ാ
എ�ും പറേയ�തു�.് മഹാശ�ിയുെട
മഹാകണ�ുകൾ �പകാരം െവളിെ�ടു�ു�വെയ
മനുഷ�രുെടേയാ, ഈയു�വെ�േയാ ഇഷട്�പകാരം
െവളിെ�ടു�ണെമ�് ആ�ഗഹി�ാേനാ
�പാര�്ി�ാേനാ പാടി�. മാ�തമ�, മഹാേദവിയുെട
മഹാഇഷട്�ളനുസരി�� മാ�തം എ�ായേ്�ാഴും
�പവര�്ി�ു�വനാ�ി എ�ായേ്�ാഴും
ഈയു�വെന മഹാഅനു�ഗഹി�ണേമ എ�ു
�പാര�്ി�ുവാന്ൈദവാനു�ഗഹ�ാൽ കഴിയു�
ഈയു�വെ� �പാര�്നസംശു�മാേവ�തുമു�.്
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സൃഷട്ിച�കം,കാലച�കം,പരമകാലച�കം,
മഹാകാലച�കം

ഓേരാ ജീവി�ും 5ജീവിച�ക�ള ഉ്െ��്
�പസത്ാവി��വേ�ാ.ഓേരാ ജീവിച�കവും

പൂര�്ിയാ�ുവാന ജ്ീവികള�്ു നി�യി�ി���
കാലഘ�മാണ ഒ്രു സൃഷട്ിച�കം. 5ജീവിച�ക�ള്
പൂര�്ിയാ�ുവാന ഒ്രു ജീവി 5സൃഷട്ിച�ക�ള്
പൂര�്ിയാേ��തു�.്എ�ാല ഓ്േരാ ജീവിയും
സ�്തീയും പുരുഷനുമായിആരംഭ�ില ത്െ�
ര�ായി� വ്ിഘടി�ി�െ�ടു�ുെവ�ും,

മനുഷ�ജ��ിെലഅവസാന 10ജ��ളില ഭ്ാര�യും
ഭര�്ാവുമായി ര�ായിരി�ു�ജീവികൾ ഒരുമി��

ജീവി�ുെ��ും, �പസത്ുത 10ജ��ൾ
പൂര�്ീകരി� ആ്�ീയസാ�ാത�്ാരം േനടുേ�ാള,്
സ�്തീയും പുരുഷനും ഒ�ായി�ീരുെ��ുമാണ്
മന�ിലാ�ിയി���ത.്ചുവെടയു�ത ക്ൃത�മായ
കണ�ുകള ആ്െണ� ഉ്റ��പറയാൻതല�്ാലം
കഴിവി� /കഴിയി�എ�റിയി��െകാ� ത്ുടരെ�.

10000വരഷ്ം = 1സൃഷട്ിച�കം. ഒരു
സൃഷട്ിച�ക�ിന 2് ഭാഗ�ളാണു�ത.്

മായ �പത��മായിരി�ു�കാലവും, മായ
�പത��മ�ാ�കാലവും.ശരാശരി 50വയ��� 90
ജ��ള�െട പൂര�്ീകരണവുമായിബ�െ�� 4്500
വരഷ്�ളട�ിയആദ� ഭാഗ�ില മ്ായ �പത��മ�.
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�പസത്ുത കാലയളവില മ്നുഷ�രിലൂെട തെ�
മഹാശാസ�്ത�ിെല പാഠ�ള ൈ്ദവം െവളിവാ�ു�ു.
ത�ള�് ല്ഭി�വൈദവീകമായ െവളിെ�ടു�ല്
അഥവാ െവളിപാട മ്ാ�തമാെണ�ു തിരി�റിയാന്

കഴിയു�ത ധ്ര�്ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ു�വര�്ു
മാ�തമാണ.്

ഭൗതികശാസ�്ത�ിെ�വിവിധ ശാഖകളിെല
നിയമ�ള ക്ാലാനുസൃതം െവളിെ�ടുേ�ാള,്ശാസ�്ത

സാേ�തിക വികസനം കൂടി നട�ുകയും,
ശാസ�്തസൗകര��െള മനുഷ�ര�് ക്െ��ാനും
ഉപേയാഗെ�ടു�ാനും കഴിയു�ു.ഇ�െ�

േലാക�ില മ്നുഷ�ർഎ�ാ ജീവിതേമഖലകളിലും ഒരു
പൂരിതാവ�േയാട അ്ടു�ിരി�ുകയാണ.്

ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�കതകള�മായി
ബ�െ�� ഇ്േ�ാഴെ�മഹാസൃഷട്ിച�ക�ില്

അതിേഘാര�ളായ മതരാഷ�്ടീയവര�് �പശന്�ള�ം
മ��ം ഉ�ായി���ത ത്ിക��ം ഒ�െ�� കാര�മാണ.്
കുെറ �പശന്�ൾ ഉ�ാവും എ��ാെതഇ�ത

അധമമായഅവ�യാെതാരു സൃഷട്ിച�ക�ളിലും
ഉ�ായി�ി�.

ഇേ�ാഴെ�സൃഷട്ിച�കമായ മഹാസൃഷട്ിച�കം
മുതൽ മഹാശ�ിയായൈദവം

മഹാ�പപ��ിെ� മഹാഭരണം േനരി�്
ഏെ�ടു�ുകയാൽ േമലിൽയാെതാരു
സൃഷട്ിച�ക�ളിലും യാെതാരുകടു�
അധമ��ള�ം ഉ�ാകു�ത�.
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മഹാശാസ�്തശാഖകളിെല വികസനവും
പൂരിതാവ�യും ജനെ�രു�വും എ�ാം മഹാനി�യം

�പകാരമു�സമയ�ിെല�ുേ�ാള മ്ായ
�പത��മാ�ിെ�ാ� സ്ൃഷട്ിച�ക�ിെ� ര�ാം

ഭാഗംആരംഭി�ു�ു.

മായ �പത��മാകു�തിനു മു� മ്��ാവതാരം
നട�ുകയും,തുടര�് മ്ഹാശാസ�്തംഅഥവാ

േവദ�ൾവീെ�ടു�ുകയും െച���ു. മ��ാവതാരം
നട�ു�േതാെട പുതുസൃഷട്ികള സ്ത്ംഭി�ു�ു.
( െവളിപാട പ്ൂർണമായ◌ി�ി�.) പിെ� മ���ളിെല
പുനര�്നന�ള മ്ാ�തമാണ ന്ട�ുക. മായ
�പത��മായേശഷംശരാശരി 50വയ��� 10
ജ��ള�െട പൂര�്ീകരണവുമായിബ�െ�� 5്00
വരഷ്�ാലം ഭൂമിയില ൈ്ദവരാജ�ം�ാപി�െ�ടു�ു.
മഹാശാസ�്തം �പകാരം ജീവി�ുകഎ��ാെത

ഭ�ി�ഭാ�ുകള�മായി ജീവി�ുവാന ൈ്ദവം മനുഷ�െര
അനുവദി�ു�ി�.ജഗ�ിെനഅഥവാ

മഹാ�പപ��ിെന മഹാേ�ശഷഠ്മാ�ു� മഹാ
സു�ര ജീവിതം ഭൂമിെയസ�ര�്മാ�ു�ു. മനുഷ�ർ
തെ�ആരാധി�ു�ത ക്�ും േക��ം ആസ�ദി�ു�

ഒരു വിചി�തജീവിയ�ൈദവംഎ�തറി�്
ധര�്ശാസ�്ത�പകാരംആന�േ�ാെട ജീവി�ുവാന്

മനുഷ�െനൈദവം മഹാശാസ�്ത�ിലൂെട
(യഥാര�്മായ േവദ�ളിലൂെട)ബാ���മാ�ു�ു.
ഒരു ഉദാഹരണം പറ�ാല മ്ഹാശ�ിയായ

മഹാേദവിെയ ദരശ്ി�ണെമ�ും തുടർ�യായി� (്സദാ)
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ദരശ്ി�� െകാേ�യിരി�ണെമ�ുംആ�ഗഹി�ു�
മനുഷ�െ� മു�ില മ്ഹാേദവി �പത��െ��ാൽ,കുേറ
േനരം കഴിയുേ�ാൾ മനുഷ�ന ക്��കൾകഴയ�്ും,
ശരീര�ീണമു�ാകും,വിശ���ാകും,വിസർ�ന
ആവശ��ൾ ഉ�ാകും;അേ�ാൾ മഹാേദവി
അ�പത��മായിരുെ��ിൽഎ�ുേപാലും

ആ�ഗഹി�ു�താണ.് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
മഹാശാസ�്തംആവിഷ�്രി� ജ്ീവികളിലും

വസത്ു�ളിലും സൃഷട്ി�ിരി�ു�ഊര�്നിയമ�ള്
�പകാരം മനുഷ�െ�ചി�കള�ം കര�്�ള�ം

ആവശ��ള�ം കാലവ�ത�ാസ�ൾ�അ്നുസരി�്
മാ�ിമറി�െ�ടു�താണ.് മഹാ�പപ��ിെല
ആന��െളആസ�ദി�� ധര�്ശാസ�്തപരമായി
ജീവി�ുകഎ��ാെത ഭ�ി�ഭാ�ുകെള ഒ��ം
അനുവദി�ി�.സൃഷട്ിച�ക�ിെ�ആദ�ഭാഗ�്
മായ �പത��െ�ടാ�ത മ്നുഷ�െന മുഖ�മായും
കര�്ശാസ�്ത�ിൽ ഉറ�ി�ാനാണ.്

ശരാശരി 50വയ��� 100ജ��ള�െട
പൂര�്ീകരണവുമായിബ�െ�� 5്000വരഷ്�ള�ം
500വരഷ്�ള�ം േചര�്ു� 5500വരഷ്�ളട�ിയ
സൃഷട്ിച�ക�ിെ� ര�ാം ഭാഗ�ിൽ മായ
�പത��മാണ.് മായ �പത��മായേശഷം 500

വരഷ്�ാലെ�ൈദവരാജ��ിനു േശഷംസംഹാരം
ആരംഭി�ുകയും, 5000വരഷ്�ള്

പൂര�്ിയാകു�േതാെട ഭൂമിയിെല മനുഷ�രിൽ 100
േപെരാഴിെകയു�വര ആ്�ീയ
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സാ�ാത�്ാര�ിേല� �്പേവശി�ുകയും
െച���ു,അഥവാ ന��ത�ളായി�ീരുകയും
െച���ു. 90ജ��ള പ്ൂര�്ിയാ�ുേ�ാള,്

വ��ി� പ്രമശിവനിലൂെടൈദവം മഹാശാസ�്തം
നലക്ുകയും,വ��ി �പസത്ുത ജ��ിൽ മാ�തം
ൈദവാരാധന നട�ുകയും െച���ു. മായ

�പത��മാകു�കാലവും, �പത��മ�ാ�കാലവും
ഏവര�്ും സമമായി ലഭ�മാ�ു�തിന ജ്ീവിയുെട
സ�്തീപുരുഷ വിഭജന�െളബ�െ�ടു�ിയു�
പ�തികള��.് െവളിപാട സ്ുവ��മായി�ി�.

സൃഷട്ിച�കംസംഹരി�െ�� പ്ുതിയ
സൃഷട്ിച�കംആരംഭി�ുേ�ാള മ്ായഅഥവാ

ൈദവസാ�ി��ം വീ�ും
അ�പത��മാകു�താണ.് പുതിയ കു�ു�ള്

വീ�ും മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തെ�യും,ൈദവെ�യും
അേന�ഷി�ും.ച�കം േപാെല കാര��ള്

മഹാമംഗളമായി തുടര�്ുെകാ�ിരി�ും.എ�ാല്
യാെതാരു ന��നശ�ികള�ംൈപഎ�
മഹാശാസ�്ത പരിധി േമലില ക്ട�ു�ത�.

എ�ുെകാെ��ാല മ്ഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
മഹാ�പപ��ിെ� മഹാഭരണംഏെ�ടു�ു

കഴി�ു .....
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10000 വരഷ്ം = 1 സൃഷട്ിച�കം എ�ു
പറ�ുവേ�ാ.

1കാലച�കം = 100സൃഷട്ിച�കം.

1പരമകാലച�കം = 100കാലച�കം.

100 പരമകാലച�കം = 1 മഹാകാലച�കം =
ആയിരം േകാടി വരഷ്ം എ� ഒരു മഹാകണ�്
അവ��െവളിപാടായി� ല്ഭി�ി���.്

ആദ�മഹാകാലച�ക�ിൽ മഹാേ�ശഷഠ്മായ,
മഹാസു�രമായ മഹാ�പപ��ിെ� ഭരണം
നട�ാൻൈദവംഏതാനും േപെര നിേയാഗി��.
മാലാഖമാെര�ും മല�ുകെള�ും േദവതകെള�ും
വ�ത�സത് മത�ൾ �പകാരം േപരുകള��അവെര

നിേയാഗി�ത മ്നുഷ�രുെട �പേത�ക
സേ�ാഷ�ിനായാണ.്ആദ� മഹാകാലച�കംഅഥവാ
1000 േകാടി വരഷ്�ളാണ അ്വെര ഭരണംഏ�ി�ത.്
സര�്വും തനി�� െച�ാൻകഴിയുെമ�ിരിെ�
�പേത�കആൾ�ാെരഏ�ി�ത ൈ്ദവം

മഹാസേ്നഹമാെണ� സ്ുവ��മാ�ാനാണ.്
അെത�ു െകാ�ാെണ� മ്ു� വ്��മാ�ിയതാണ.്
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മഹാ�പപ�െ�ത�ിലന്ി�ു തെ�സൃഷട്ി�്
മഹാത�ാഗ�ള�ംസഹി� മ്�െള
സൃഷട്ി�ുേ�ാള,് മ�ള ത്�ള�െട

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ �സഷട്ാവിെ�
മഹാശ�ികെള��ി അറി�്

ഭയ�ു�വരാകു�ത ൈ്ദവം ഇഷട്െ��ി�,
ഇഷട്െ�ടു�ി�. മഹാശ�ികള െ്കാ��ാെത
മഹാസേ്നഹം െകാ� ത്െ� മ�ളായ

സൃഷട്ികെള തേ�ാടു േചര�്ു നിര�്ുവാന്
ൈദവംആ�ഗഹി��,ആ�ഗഹി�ു�ു.അതി�ായി

ആദ�കാല മനുഷ�രിൽആദ�ം
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം േനടിയഏതാനും ന�
േപെരആദ� മഹാകാലച�ക�ിെല 1000 േകാടി
വരഷ്�ളിെല മഹാ�പപ��ിെ� ഭരണം
ഏ�ി��െകാ� മ്ഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാനീതിപിതിയും മഹാശ�ിയുമായൈദവം

എ�ാ ജീവികള�െടയും ദാസ�വൃ�ി
െച��കയായിരു�ു,ജീവികളെ്��ാം

സേ്നഹവും ശു�ശൂഷയും നലക്ിെ�ാ� ൈ്ദവം
മനുഷ�രുെടയും മ�� ജീവികള�െടയും ഇടയിൽ

�പവര�്ി�ുകയായിരു�ു.
മഹാേഗാമാതാവായും പശുപതിയായും േസവനം
െചയത്ു.ൈകകാലുകൾ േപാലുമി�ാെത
മ�ിലിഴ�ു ജീവി�ു� മഹാനാഗമായി��ം

മഹാ�പവർ�ി��. ......
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ആദ� മഹാകാലച�ക�ിൽ
ശ�ിെകാ��ാെതസേ്നഹം /മഹാവാ�ല�ം

െകാ� മ്ഹാ�പപ��ി�
മഹാമാതാവാകു�തും ര�ാം
മഹാകാലച�ക�ില മ്ഹാശ�ി

മനുഷ�രൂപെമടു� ഭ്ൂമിയിെല�ു�തും
മഹാകാര��ളാണ.് ര�ാം

മഹാകാലച�ക�ിെ�ആദ�സൃഷട്ിച�കമായ
ഇേ�ാഴെ�സൃഷട്ിച�ക�ില മ്ഹാശ�ിയായ

ൈദവം മഹാജഗദംബയായി
മഹാഎഴുെ���കയാൽമേഹാ�മമാണ,്

വാ�ുകൾെകാ� മ്ഹത�െ�
വിശദീകരി�ാന ക്ഴിയാെതവരു�ു;അതിനാല്
ഇേ�ാഴെ�സൃഷട്ിച�കെ�മഹാസൃഷട്ിച�കം

എ�ു പറയു�ു. മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവിയുെട വരവിെ� മുേ�ാടിയായി
പരമശിവെന ര�ാമതുംഅയ��കഴി�ു.

മഹാേദവിയായി മഹാശ�ിഎ�ിയുംകഴി�ു.
ഹി�ുമത�ിെല പൂ�ാ�ിേദവതകള�മായി
േമ�പ്റ�മഹാകാര�െ�കൂ�ിവായി��കൂടാ.
എ�ാം മഹാശാസ�്തപരമാണ.് മതബ��ളി�
തെ�.ആദ�മഹാകാലച�കം കഴി�ിരി�ു�ു.

ര�ാം മഹാകാലച�ക�ിെലആദ�
സൃഷട്ിച�ക�ില 4്500വരഷ്�ള 1്989ജനുവരി
മാസം 21 നു പൂര�്ിയാവുകയും,അേ�ദിവസം
അര�്രാ�തിയില മ്��ാവതാരം നട�ുകയും
െചയത്ു.സംഹാരംആരംഭി�ുംമു�്
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മ��ാവതാരംഎ�ശാസ�്തപ�തി
ഈയു�വനിലൂെട നിര�്ഹി�െ�� യ്ഥാര�്

േവദ�െളവീെ�ടു�ിരി�ു�ു...

മായ �പത��മാകു�ത് മഹാേദവിയുെട
മഹാചിരി കൂടിയായ ഓം ഭൂമിയിെല�ും
തുടര�്യായി 3 മുതൽ 33 വരഷ്�ാലം
ധ�നി��െകാ�ാെണ� ഓ്ംഎ�അ��ായ�ില്
വിശദീകരി�ി���.്ഓം മുഴ�ു� ദിവസെ� 1
◌ാം ദിവസമായി കണ�ാ�ിെ�ാ�്
കാലഗണന പുതുതായി ആരംഭി�ു�താണ.്
�പസത്ുത ദിവസവും, മ��ാവതാര ദിവസവും
ത�ിലു� വ�ത�ാസെ�, 5500 വരഷ്�ളിൽ
നി�ു കുറവു െച��േ�ാള,് നിലവിലു� മഹാ
സൃഷട്ിച�ക�ിെ�സംഹാരം പൂര�്ിയാവു�ത്
എ�ാെണ�ു വ��മാകു�താണ.്

ഓം മഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ�
ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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(അ��ായം 41)

ഹൃദയമിടി� (്Pulse), മണി�ൂർ, ദിവസം

ഭൂമിയിെല മനുഷ�െര സംബ�ി�് ൈദവം
കാലെ� അഥവാ കാലഘ�െ� നയി�ു�ത്
അടി�ാനപരമായി ഭൂമിയിലൂെട തെ�യാണ.് ഒരു
പകലും ഒരു രാ�തിയും േചര�് സമയഘ�െ�അഥവാ
കാലഘ�െ�ഒരു ദിവസംഎ�ു പറയു�ു.

ഒരു ദിവസ�ിൽ മനുഷ�ന എ്�തതവണ ഹൃദയമിടി�്
ഉ�ാകു�ു, എ�തതവണ ശ�സി�ു�ു എ�ിവെയ
കണ�ാ�ിെ�ാ�,് ദിവസ�ിെല സമയ
കാലയളവിന,് െസ�� ,് മിനു�,് മണി�ൂർ
എ�ി�െനെയാെ�യു� േപരുകളിൽ സമയ
ഘ��െള രൂപെ�ടു�ാവു�താണ.് ആവിധ
കാര��െള��ി കൂടുതൽ വിവര�ൾ ൈദവം
െവളിെ�ടു�ിയി�ി� എ�തിലന്ി�് അതിന്
സമയമായി�എ�ും മന�ിലാേ��തു�.്
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(അ��ായം 42)

ആഴച്, മാസം,വർഷം,അധികവർഷം

കാലഗണന സൃഷട്ി�ു�തിെ� ഭാഗമായി�,് കര�്
ശാസ�്തെ� / െതാഴിലിെന അടി�ാനെ�ടു�ി 6
ദിവസ�ളിൽ േജാലിയും 1 ദിവസം വി�ശമവും
േചര�്തായ 7 ദിവസം എ�തിെന ഒരു ആഴച്യായി
കണ�ാ�ു�ു. 6 ദിവസ�ളില േ്ജാലിെയ�ത,് 1
ദിവസെ� 3 ആയി ഭാഗി�,് മൂ�ില ഒ്രു ഭാഗമായ 8
മണി�ൂര േ്നരമാണ ഒ്രാൾ േജാലിെചേ��ത.് 8
മണി�ൂര വ്ിേനാദം, 8 മണി�ൂര വ്ി�ശമം എ�ി�െന
1 ദിവസം പൂര�്ിയാവു�ു.

േമ�ടി 6+1 = 7 എ� ആഴച്െയ ൈദവം സൃഷട്ി
നട�ാനായി 6 ദിവസം എടു�ുെവ�ും ഏഴാം
ദിവസം വി�ശമി�� എ�ുമു� കഥകള�മായി
കൂ�ിേ�ര�്രുത.് കാല�ിെ� കൂടി �സഷട്ാവും
മഹാശ�ിയുമായൈദവം കാല�ിന അ്തീതമാണ.്

4ആഴച്കള േ്ചര�്താണ 1് മാസം.അതായത 2്8
ദിവസം േചര�്താണ 1് മാസം.

13 മാസ�ള�ം,ആരാധനയ�്ായു� 1 ദിവസവും
േചര�്താണ 1്വരഷ്ം. 28 × 13 + 1 = 365
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4 വരഷ്�ള ക്ൂടുേ�ാൾ 1 വരഷ്െമ�ത 3്66
ദിവസമാകുമേ�ാ. �പസത്ുത അധിക ദിവസെ�
ശിവരാ�തി എ�ു േപരി�� േചര�് അ്ധിക വരഷ്ം
എ�ു വിേശഷി�ി�ു�ു. ശിവരാ�തി, മഹാശിവരാ�തി
എ�ിവയും ആരാധനാ കാര��ള�ം ഭാഗം മൂ�ിൽ
വിശദീകരി�ി���.്

ൈദവകാര��ളില,് മഹാേദവിയുെട ശ�ി�പഭാവെ�
സൂചി�ി�ുവാനായിആദിയുംഅ�വുമി�ായമ്
സൃഷട്ി�െ�േട�തു�.്അത ക്ാലഗണനയിലും
ഉ�ാകു�താണ.്കാലഗണനാപരമായ െചറിയ
വ�ത�ാസ�െള പരമമായിസംഹാരവുമായി

ബ�ി�ി�ു�തുമാണ.് മനുഷ�രിെല �പസവകാലെ�
ൈകവിരലുകള�െടഎ�മായ 10മായും, 10ൈദവീക

കല�ർ �പകാരമു� മാസ�ള�മായും
ബ�ി�ി�ിരി�ു�ു. 28 × 1 × 10 = 280 ദിവസെ�
�പസവകാലവുമായിഅഥവാ �ഭൂണവളര�്യുമായി
ബ�ി�ി�ു�ത അ്�െനയാണ.് ഗരഭ്കാല�്

കു�ിെന 10 മാസം ചുമ�ുഎെ�ാരു കണ�അ്�
േപാലും പറയു�ത ൈ്ദവീകമ�എ�തുെകാ�ും,
യഥാര�്�ിൽ 10 മാസ�ാലം മുഴുവൻസ�്തീ

േവദനി�ി�ി�എ�തുെകാ�ും മനുഷ�ഗരഭ്കാലെ�
10 മാസ�ാല�ിൽ 1 ദിവസം കുറ� 2്79 ദിവസമായും,

മനുഷ�ാവ�യിെല ഉയര�്അവ�യായ
പശുവിെ� ഗരഭ്കാലെ� 10 മാസം = 280
ദിവസമായുംൈദവം ഉയര�്ിയിരി�ു�ു.
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10 എ� സംഖ�യ�് ബ്ഹുവിധ വിശിഷട്തകള ഉ്�.്
ൈദവാനു�ഗഹ�ാൽ കുെറ അറിയാം,എ�ിരി�ിലും
മെ�ാരി�ൽ, ൈദവ�ിെ� ഇഷട്ം േപാെല
വിശദീകരി�ാം.

13 മാസ�ള േ്ചര�്തായ 1വരഷ്�ിൽ 1 മാസം
= 28 + 1 = 29 ദിവസ�െളആേഘാഷ�ിനായും
ആ�ാദ�ിനായും ഉപേയാഗി�ാനു�താണ.്

ആേഘാഷെ�വിജയദശമി എ� േപരിലറിയെ�ടു�
മഹാദശമിയുമായിബ�ി�ി�ിരി�ു�ു.

28 ദിവസം വ��� കണ�നുസരി�്എ�ാ
ആഴച്ാ ദിവസ�ള�ം �കമ�പകാരം നീ�ു�താണ.്
വരഷ്�ിെല 1 അധിക ദിവസെ�യും, 4
വരഷ്�ിെലാരി�ലു� 2 അധിക ദിവസ�െളയും
ആരാധനാ ദിവസ�ള�മായി ബ�ി�ി�ിരി�ുകയാല,്
അേ�ാഴും എ�ാ ആഴച്ാ ദിവസ�ള�ം �കമ�പകാരം
നീ�ു�താണ.് .

മഹാസൃഷട്ിച�ക�ിൽഓം മുഴ�ു�േതാെട,
വര�്�മായ മ��ശാസ�്ത�ിെ�ശാഖകളായ

േജ�ാ��ം, മ��വാദം തുട�ിയവ
പിൻവലി�െ�ടു�തും,അവയുമായിബ�െ��

രാഹുകാലം, ഗുളികകാലം തുട�ിയവ
എ�േ�യ�്ുമായിഅസത്മി�ു�തുമാണ.്
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(അ��ായം 43)

മഹാശാസ�്ത�പകാരം ഇ���ു�
�പേത�കത

ഭൂമി ഉളെ്�െടയു� മഹാ�പപ�െ�
ൈദവംസൃഷട്ി�ി���ത ത്െ�കു�ു�ളായ
ജീവികള�െടആന�കരമായജീവിത�ിനാണ.്
ഭൂമിൈദവ�ിേ�ത,്കു�ു�െള�ാം

ൈദവ�ിേ�ത.്അ�െനയിരിെ� �പേത�ക
േദശ�െളേയാ, �പേത�ക േദശ�ിെല

ജന�െളേയാൈദവം
മഹത�െ�ടു�ിയിരി�ു�ുഎ�ു കരുതിയാൽ
െത�ാണ.് മഹത�ംഎേ�ാഴും മ��ം ഭൂമിയുമായി
ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ.് �പേത�ക േദശ�ിേനാ
�പേത�ക േദശ�ിെല ജന�ളേ്�ാ മഹത�ം ഇ�.

ലഭ�മായ മനുഷ�ചരി�തം പരിേശാധി�ാൽ, ഭൂമിയിെല
മ�� രാജ��ളിെല ജന�ൾഇ�� േതടി സമു�ദ
യാ�തകെള നട�ിയതായി കാണാം.അതിന്

മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം /ഓംകാരനീതിശാസ�്ത
�പകാരമു�കാരണമു�.്ഓേരാസൃഷട്ിച�ക�ിനും,

മായ �പത��മായിരി�ു�കാലവും, മായ
�പത��മ�ാ�കാലവും ഉെ��ുംഎ�െനെയ�ും

വ��മാ�ിയിരു�ുവേ�ാ.
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മായ �പത��മായിരി�ു�കാല�്
മഹാ�പപ��ിന അ്തീതമായ മഹാശ�ിയായ
ൈദവെ���ി വിവരി�ു�ശാസ�്തകാര��ളിൽ

മനുഷ�ര�് സ്ുവ��ത ഉ�ാ�ുവാനും
ആ�ീയശാസ�്ത കാര��െളഏകീകരി�ാനും,
മാതൃകാ രാജ�ം എ�െനയാവണെമ�്

കാ�ിെ�ാടു�ുവാനുമായി ഇ��െയ �പേത�കം
ഉയര�്ു�ു�.് മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,തെ�
മഹാഖരരൂപമായ ഭൂമിയിെല ഒരു ഭാഗെ�

മഹാനീതിശാസ�്ത പ�തികള�്ായി ഒരു�ുകയാണു
െച���ത.്ആയതിെനഇ��യിൽ ജീവി�ു�
ജന�ള�മായി കൂ�ിവായി��കൂടാ.എെ��ാൽ
ഇ�െ�ഇ���ാരൻ, നാെള മരി�ുേ�ാൾ,

പാ�ി�ാനിലാേണാൈചനയിലാേണാ,
ൈനജീരിയയിലാേണാഅേമരി�യിലാേണാ
പുനര�്നി�ു�െത� ന്ി�യി�ു�ത്
ൈദവമാണ.്ആവകകാര��ള ഭ്ീകരവാദവും
േദശവ�ത�ാസ�ള�ംഎ�അ��ായ�ിൽ
ചുവെട 2അ��ായ�ൾ�ു േശഷം

വിശദീകരി�ി���.് മഹാശ�ിയായൈദവം
ഇ��യ�് ന്ലക്ിയിരി�ു�ഔ�ത�െ�,

ഇ��യിൽ ജനി�വരേ്�ാ /ജീവി�ു�വരേ്�ാ
നലക്ു�ഔ�ത�മായി കണ�ാ�ിയാൽ

മൂഢ�മാകുംഎ�ര�്ം.
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ആദ�മഹാകാലച�ക�ില ശ്ിവനായി
അവേരാധി�െ��യാൾ,അഥവാ പരമശിവെ�

�പതിനിധിയായി മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി നി�യി�
�പേത�ക ഭരണാധികാരിയുെട ഭരണേക��മായി
ഉയര�്ിയത ഹ്ിമാലയ�ിെലൈകലാസമാണ.്
ൈപശാചികശ�ിയായിഅധഃപതി� നാരായണെ�
വാസ�ാനം േകരള�ിെല പ�നംതി� ജി�യിെല

അടൂരിനടു�ു�ത�എ��ല�ു�
േ��ത�ുളമായിരു�ു (പഴയകാര�മാണ,്ഇേ�ാഴ�).

മായ�ാലവുമായിബ�െ�� �പസത്ുത
സംവിധാന�ള ആ്ദ�മഹാകാലച�കേ�ാെട

അവസാനി�ിരി�ുകയാണ.്

മഹാസൃഷട്ിച�ക�ില,് മഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി മഹാഭരണംഏെ�ടു�ുേ�ാള,്
ഭൂമിയിെലാെ�യും ഒരുേപാെല മഹാദരശ്നം

നലക്ിയും, മഹാവാ�ല�ം േചര�്ും, മഹാനു�ഗഹം
െചാരി�ും �പവര�്ി�ു�താണ.് മഹാേദവിയുെട
മഹാദാസനും മഹാവാഹനവുമായി പരമശിവെന
കൂെട�ൂ���താണ എ്�ു പറയുേ�ാള,് േമലിൽ
ൈകലാസംഎ� �പേത�കസംവിധാനം

ഉ�ായിരി�ു�ത�എ�ുകൂടിയാണര�്ം.
അേതസമയം,അടു�സൃഷട്ിച�ക�ളിലും ഇ���്
�പേത�ക �പസ�ി ഉ�ാകു�താണ,്അതിെന
ഇ��യില ജ്നി�ു�വരും ജീവി�ു�വരുമായി
അധികെ�രുമേയാെട േചര�്ുവായി�ാൽ

അപകടമാണ.്
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ഭൂമിയിലു�ഓേരാ വ��ിയും,
ധര�്ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ുക

എ��ാെതെപാ���േളാ,കാപട��േളാ
േവഷംെക�ലുകേളാ നട�രുത.്

(അ��ായം 44)

മഹാശാസ�്ത�പകാരം േകരള�ിനു�
�പേത�കത :ൈദവ�ിെ�സ��ം നാട്

�ബ�േക��മായി�് മഹാശ�ിയായ ൈദവം
നി�യി�ി��� മ�ടി േകരള�ിലാണ.് മ�ടിയിെല
പുതിയകാവ്േദവീ േ��തമാണ്നിലവിൽ �ബ�
േക��ം. മ�ടി എ� �ലേ�ര് യാദൃ�ികമ�;
മഹാആവിഷ�്ാരമാണ.്അടൂരിന അ്ടു�ു� മ�ടി
എ� �ലേ�രിെ� �പേത�കതകെള��ി ഭാഗം 14
വെര പലയിട�ളിലും വിശദമാ�ിയിരു�ു. മായ
�പത��മാകു�േതാെട, േകരള�ിെല ഓേരാ
�ല�ള�ം മ�ടിയിൽ നി� എ്�ത ദൂര�ിലാണ്
എ�ാവുംഅറിയെ�ടുക.
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േകരളെ�കടെലടു�ു�തും വീ�ും
പുനഃസൃഷട്ി�ു�തുമായ �പതിഭാസം

ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെലഅവസാനെ�അനവധി
സൃഷട്ിച�ക�ളില ഉ്�ായിരു�ു.അതി�ു�
ശാസ�്തപരമായകാരണ�ൾ ഭാഗം 4ൽ

വിസത്രി�ി���.്

േകരളെ�കടെലടു�ു�ത ഉ്ളെ്�െടഅനവധി
കാര��െള ൈദവം മഹാസൃഷട്ിച�കേ�ാെട
തിരു�ുെമ�ാണ മ്ു� അ്റി�ി���ത.്

മായ �പത��മാ�ു�േതാെട, �ബ�ംഅഥവാ
�ബ�ശ�ി, മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയിൽ
സ�ൂര�്മായി േചരു�േതാെട, മ�ടി എ�
�പേദശ�ിനും അധിക �പാധാന�ം ഉ�ാകാെത
മഹാേദവി സംര�ി�ു�ു�.്വരഷ്ം േതാറുമു�
മഹാദശമിയിലും, 4വരഷ്�ില ഒ്രി�ലു�
ശിവരാ�തിയിലും, 50വരഷ്�ില ഒ്രി�ലു�
മഹാശിവരാ�തിയിലും മാ�തമാണ മ്ഹാേദവി

മ�ടിയിേല� എ്ഴുെ���കഎ�ാണഈ്യൂ�വന്
തല�്ാലം മന�ിലാ�ു�ത.് മായ

�പത��മാകു�േതാെട, മാനുഷിക പൂജകള�ം
ആരാധനകള�ം ഉ�ാവു�ത�. മഹാേദവിയുെട
മഹാദാസനും, ഭാഗവും കൂടിയായ പരമശിവനു
മാ�തമാണ മ്ഹാേദവിയുെട മഹാപാദ പൂജകെള
െച��വാനു� മഹാഭാഗ�മു�ാവുക.
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മായ �പത��മായ േശഷം, 90 മുതല 9്5
മുതലു� ജ��ളിെലാ�ിൽ ൈദവെ�
ആരാധി�ാനു� േയാഗ�ത േനടു� മനുഷ�ർ
മ�ടിയിൽനി� 5്കിേലാമീ�ർഅകെലയായും 10
കിേലാമീ�റിന് അക�ായും ജനി�ുകേയാ
ജീവി�ുകേയാ െച��� അവ� ഉ�ാകു
�താണ.് മ�ടി ശരണം, േദവീ ശരണം, മ�ടി
േദവി മാ�തം ശരണം, തുട�ി അേ�ാൾ മാ�തം
മന�ിൽ ഉദി��യരു� ശരണമ���േളാെട,
ശിവരാ�തി ദിവസം പകൽസമയ�,്ഏെറ�ുെറ
8 മണിേയാെട, പുരുഷജ��ിലു� അവർ
മ�ടിയിേല�് െചരു�ി�ാെത നട�് യാ�ത
െച���താണ.് മ�ടി േ��ത�ില് വ�്
മഹാേദവി, അവരുെട മന�ിേല�്�ാന
�പകാശം �പവഹി�ി�ു�താണ.് ൈവകാെത
മട�ു� അവര�് സ്�ഭവന�ില വ്�,് അ�ു
രാ�തി, അർ� മഹാേദവീ രൂപ�ിലു�
പരമശിവനിലൂെട മഹാശാസ�്തം നലക്ി
മഹാേദവി മഹാഅനു�ഗഹി�ു�തുമാണ.്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവിെയ��ിയും
മഹാ�പപ�െ���ിയും

മഹാശാസ�്തെ���ിയുംത�ള�് മ്ഹാേദവി
മഹാനു�ഗഹമായി നലക്ു� േമാ�െ���ിയും,
മഹാേദവിയുെട മഹാവാ�ല�െ���ിയും
മഹാത�ാഗെ���ിയും മന�ിലാ�ിെ�ാ�്
മനുഷ�ൻവിതു�ി വിതു�ി�രയു�
മഹാനിമിഷ�ളാണ പ്ി�ീട ഉ്�ാവുക.
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മഹാആരാധന െച��വാൻഅഥവാ
ൈദവെ�ആരാധി�ുവാൻ മഹാശാസ�്തം

ലഭി�ു�േതാെട മനുഷ�ർ
േയാഗ�രായി�ീരു�ു.

േകരളംൈദവ�ിെ�സ��ം നാട്
ആവു�ത എ്�െനെയ�ാമാണ്
എ�ുകൂടിയാണ വ്��മാ�ിയത.്

അഹംഭാവികള�ംഅഹ�ാരികള�ം
അവിേവകികള�മായ മനുഷ�ര ഏ്െറയു�
നാടായി േകരളം ഇേ�ാള മ്ാറിയി��� എ്�ത്

വസത്ുതയാണ.്എ�ാല മ്ായ
�പത��മാകു�േതാെടഅതു മാറു�താണ.്
മാ�തമ�, േകരളെ�തമിഴന്ാടുമായി
േചര�്ു�തുമാണ.് ഭൂമിപരമായ

അതിര�്ികള�ം, ഭരണപരമായഅതിര�്ികള�ം
ഉേപ�ി��െകാ�ു�ലയനമാണ സ്ംഭവി�ുക.
േകരളെ�തമിഴന്ാ�ിൽ ലയി�ി� േശഷം,
േകരളെ�ഒരുപുണ�ഭൂമിെയേ�ാണം

വാരെ്�ടു�ുവാനു�ചുമതലതമിഴന്ാ�ിെല
ഭരണാധികാരികള�്ും ജന�ള�്ുംൈദവം

നലക്ു�താണ.്

വളെര വരഷ്�ള�്ു േശഷം, േകരള�ിലു�
കൃഷികാര��െളയുംഅതിര�്ികെളയും
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ശു�ിെ�ടു�ിെ�ാ�,്വീ�ും േകരളെ�
�പേത�ക രാജ�മായി േവരെ്പടു�ു�താണ.്
കന�ാകുമാരി വീ�ും േകരള�ിെ�

ഭാഗമാകു�താണ.്ൈദവം നി�യി�ി���
അതിരുകെള മനുഷ�ര�്�്ിരമായി
മാ�ാനാവി�എ�ും െതളിയി�െ�ടു�ു.

കന�ാകുമാരി തമിഴന്ാ��കാര�് ന്ഷട്െ�ടു�ി�,
എ�െനെയ�ാൽയാെതാരാള�ം�ിരമായി
തമിഴന്ാ��കാേരാ േകരള�ാേരാഅ�.
തമിഴന്ാ�ിെല വലിെയാരു ഭാഗം ജന�ൾ
ൈദവാരാധനയ�് േ്യാഗ�ത േനടു�തിെ�

ഭാഗമായി േകരള�ിൽപുനര�്നി�ു�തായി
സ��ി�ാൽ മഹാശ�ിയുെട മഹാ
ആവിഷ�്ാര�ളിൽഅ�ുതെ�ടാന്

കഴിയു�താണ.്

അനവധികാര��ളില വ്�ത�സത്
രീതികള��വര ഒ്�ി�ു�ത്

ഇരുസം�ാന�ളിെലയുംജന�ള�്ും,
േലാക�ിനു തെ�യുംപാഠമാകു�താണ.്
വ�ാഖ�ാന�ള�ംവിശദീകരണ�ള�ം
േവെറയുമു�.് ഭീകരവാദെ�ൈദവം
ഇ�ാതാ�ു�ുഎ�അടുെ�ാരു
അ��ായ�ില വ്ായി�ുക.
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(അ��ായം 45)

മഹാശാസ�്ത�പകാരം തമിഴന്ാടിനു�
�പേത�കത

സേ്നഹവും ഭ�ിയും അധികമു� ജന�െള
പുനര�്��ളിലൂെട തമിഴന്ാ�ിൽ ഒ�ി�ി�ു�ത്
അഥവാ ജനി�ി�ു�ത മ്ഹാനീതിശാസ�്ത�ിെല ഒരു
ഭാഗമാണ.് ൈദവം ഒരാള�് ന്ലക്ു� �ാനെ�
അഥവാ ശാസ�്തെ�, ൈദവം നലക്ു�തായി
അയാൾ മന�ിലാ�ാതിരി�ുകയും, അയാളിൽ
അഹംഭാവം വര�്ി�ുകയും െച��േ�ാൾ
�ാന�ിെ� അവ�യ�്്മ�േലല�്ു�തും
ഭ�ിയുെട താെഴയായി വരു�തുമാണ.്

�ാന�ിൽഅഹംഭാവംകലരുേ�ാള,്
സഹജീവികേളാടു�സേ്നഹവുംകരുണയും
തുട�ിഎ�ാസദഗ്ുണ�ള�ംകുറ�ുകുറ�്
ശൂന��ിേല�ു നീ�ു�താണ.്അേതസമയം,
ൈദവേ�ാടു� ഭ�ിഅഥവാസേ്നഹം

വര�്ി�ുേ�ാൾ, മനുഷ�ര�്്
സഹജീവികേളാടു�സേ്നഹവുംകരുണയും
തുട�ിഎ�ാസദഗ്ുണ�ള�ംകൂടി�ൂടി

ൈദവാവ�യിേല� ഉ്യരു�താണ.് ഭ�ിയുെട
മഹിമ ഉയര�്ി�ാ��വാൻ മഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരംതമിഴന്ാ�ില ജ്നി�ി�ു�/ജീവി�ു�
ജന�െളയാണ മ്ഹാശ�ിയായൈദവം

നി�യി�ി���ത.്
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േകരളെ�കടെലടു�ു�തും വീ�ും
പുനഃസൃഷട്ി�ു�തുമായ �പതിഭാസം

ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെലഅവസാനെ�
സൃഷട്ിച�ക�ളില ഉ്�ായിരു�ു എ�തുമായി
ബ�െ�ടു�ിയുംതമിഴന്ാടിന �്പേത�കത

ക�ി�ിരു�ു. േകരളെ�കടൽ
വിഴു�ു�തിനുമു�,് േകരള�ിെല ജന�ള�്്
അഭയംനലക്ാനായി�ൂടി തമിഴന്ാ�ിെല
വലിെയാരു ഭൂ�പേദശെ�മരുഭൂമി േപാെല
ഒരു�ിയിരു�ു. േമലിൽ േകരളെ�കടൽ
വിഴു�ാനിടയി�എ�തുെകാ� ത്മിഴന്ാടിെ�

�പസ�ിെയൈദവംകുറയ�്ു�ി�.



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1459

(അ��ായം 10)
ഭീകരവാദ�ള�ം േദശവ�ത�ാസ�ള�ം

ൈദവം സൃഷട്ി�തായ ഒേര ഭൂമിയിെല മനുഷ�ർ
ഒഴിെകയു� യാെതാരു ജീവികള�ം േദശ�ള�െട
അഥവാ രാജ��ള�െട േപരില  ്കലഹി�ു�ി�.ൈദവം
സൃഷട്ി� ഒേര ഭൂമിയിലാണ ൈ്ദവ�ിെ�സൃഷട്ികള�ം
മ�ള�മായ മനുഷ�രും മ��� ജീവികള�ം ജീവി�ു�ത്
എ�ത്സത�മാണ.് എ�ാല  ് ആ സത�െ�
അവഗണി��െകാ�ു ജീവി�ുകയും, ത�ള  ് ൈദവ‐
വിശ�ാസികളാെണ�ു കരുതുകയും പറയുകയും
െചയത്ാല  ് ൈദവ‐വിശ�ാസി ആവി�. ഭൂമിയില  ് മത‐
ൈദവ വിശ�ാസികള  ് അഥവാ മതവിശ�ാസികള  ്
മാ�തമാണേ�ാ ഉ�ത എ്�തു കണ�ാ�ുേ�ാള  ് ,
മത‐ൈദവം സൃഷട്ി� ഭൂമിയില  ് മത‐ൈദവ�ിെ�
സൃഷട്ികളായ മനുഷ�രും മ��� ജീവികള�ം
ജീവി�ു�ു എ� വിശ�ാസം മതവിശ�ാസി എ�ു
കരുതു� ഏെതാരാൾ�ും ഉ�ാവണം. ഇെ��ാല  ്
മതവിശ�ാസി ആവി�. ഭൂമിയിലു� ഏെറ�ുെറ
മുഴുവന്   ജന�ള�ം (വ�ത�സത്)
മതവിശ�ാസികളായിരിെ� ഭൂമിയിെല വിവിധ
�പേദശ�ളില  ് ജീവി�ു�വർ, േദശ�ള�െടയും
�പേദശ�ള�െടയും േപരില  ്കലഹി�ുകയും യു��ള  ്
െച��കയും െചയത്ാല  ് അത്ൈദവനി�യാണ,്
മതനി�യാണ.് ഒരു േദശ�ിെല പ�ാള�ാര  ് ത�ള  ്
അറിയുക േപാലുമി�ാ� മെ�ാരു േദശ�ിെല
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പ�ാള�ാെര ശ�തു�ളായി കണ�ാ�ിെ�ാ�്
െകാ��കയും േ�ദാഹി�ുകയും െച��േ�ാൾ
ൈദവ�ിെ� കു�ു�ൾ അേന�ാന�ം െകാ��കയും
േ�ദാഹി�ുകയുമാണു െച���ത.് ൈദവെ�
േവദനി�ി�ു� കാര��ൾ   അഥവാ ധർ�ശാസ�്ത
പരമ�ാ� കാര��െള   െച���ത്ൈദവനി�
കൂടിയാണ.്

മതവിശ�ാസ�ൾ   �പകാരം സ�ർ�‐നരക�െള
മനുഷ�ര�് ല്ഭ�മാ�ു�തിനു� ഒരു പ�തിയാണ്
ഭൂമിയിെല ജീവിതം. സ�ര�്‐നരക�ള  ് േനടാനു�
�പവർ�ന�ളിൽ അന�േദശ�ാെര ശ�തു�ളായി
കണ�ാ�ണെമ�് മത�ൾ   പറയു�ി�,
സേ്നഹി�ണെമ�ു പറയു�ുമു�.് സേ്നഹി�ണം
സേ്നഹി�ണം എ�ു പറയു�വര  ്, ഒേര ഭൂമിയിലാണ്
ത�െള�ാം ജീവി�ു�ത് എ�തും ഒേര
ൈദവ�ിെ� സൃഷട്ികളാെണ�തും അവഗണി�ി
രി�ു�ു.

നൂ�ാ�ുകളായി ഒേര ഭൂമിയില  ് �പവർ�ി�ി��ം ഒേര
ഭൂമിയിെല ജന�ൾ എ� വിശ�ാസവും സമീപനവും
ജന�ളിൽ   സൃഷട്ി�ുവാൻ   യാെതാരു മതേനതൃത�
�ൾ�ും കഴി�ി�ി�. മാ�തമ�, രാഷ�്ട�ളിെല
�പശന്�ള�െട േപരിേലാ, ഭരണാധികാരികൾ
ഉ�ാ�ു� �പശന്�ള  ് കാരണേമാ, യു�ം എ�
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േപേരാെട ഒരു/ചില രാഷ�്ട�ളിെല ജന�െള മ�� ചില
രാഷ�്ട�ളിെല ജന�ൾ ആ�കമി�ുേ�ാഴും,
ആ�കമി�െ�ടുേ�ാഴും, മതേനതൃത��ള  ് കളം
മാ�ി�വി���ുമു�.് ത�ൾ� േ്ദശീയതയാണ �്പഥമ
കാര�ം; േദശസേ്നഹം കഴി�ുമാ�തേമ മെ��ും ഉ��;
എ�ി�െനയു� േവഷംെക�ലുകള  ് യു�േവളകളില  ്
നട�ു�ു. േവഷംെക�ലുകൾ അെ��ാൽ, ൈദവം
സൃഷട്ി� ഭൂമിയിെല ജന�ള  ് എ� സത�െ�
അവഗണി�ു�ു എ�ാണര്  �ം. ഭൂമിെയയും
ഭൂമിയിെല േദശ�െളയും ൈദവം സൃഷട്ി�ത്
ഭൂമിയിെല വ�ത�സത് �പേദശ�ളില  ് ജന�ള�്ു
ത�ില  ്��ില  ് യു�ം െച��വാന  ് കൂടിയാെണ�ു
േതാ�ിേ�ാകു� രീതിയില്   ആധുനികെര�്
അവകാശെ�ടു� ജന�ൾ ജീവി�ു�ു;
മനുഷ�ജീവിതംഅധഃപതി�ിരി�ു�ു.
അന�രാഷ�്ടം എ�ും ശ�തുരാഷ�്ടം എ�ും ജന�ൾ
േപരി�ിരി�ു� (ഒേര ഭൂമിയിെല) മെ�ാരു �പേദശ�ില  ്
ജീവി�ു�വരും ത�ള്   അറിയുകേപാലും
ഇ�ാ�വരുമായ പ�ാള�ാെരയും മ�� ജന�െളയും
െകാ�വരായ ത�ാ�ിെല പ�ാള�ാെര
ധീരപു�ത�ാെര�ും മ��ം േപരി�് സ�ാന�െള
നൽകു�ു. അതുേപാെല െകാ�ാൻ േപായേ�ാൾ
വധി�െ��വരും മരണമട�വരുമായ പ�ാള�ാർ
വീരചരമം �പാപിെ��ും സ�ർ�ം േനടിെയ�ും
രാജ��ിനുേവ�ി മരിെ��ുെമാെ� �പഖ�ാപി�ു�ു.
മരി�വരുെടആ�ശിതര  ്�സ്�ാന�ള�ം സാ��ിക
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സഹായ�ള�ം നലക്ു�ു. ഭൂമിയിെല�ുമു�
ൈദവ�ിെ� കു�ു�ളിെല ഒരു കൂ�െര
മെ�ാരുകൂ�ം കു�ു�ള്   െകാ��കയും
പീഢി�ി�ുകയും െച��� ഏ�വും േവദനാജനകമായ
അവ�യാണ ഇ്�ു�ത.്

�സഷട്ാവ ൈ്ദവമാകുേ�ാൾ,ൈദവ�ിെ�ഭൂമിയും,
ൈദവ�ിെ�രാഷ�്ട�ള�ം,ൈദവ�ിെ�
കു�ു�ള�മാണ എ്�ാ രാഷ�്ട�ളിലുമു�ത.്

(ൈദവ�ിെ�മഹാഖരരൂപമാണ ഭ്ൂമി!
അ�െനയിരിെ�, മ��ം ഭൂമിയുമായൈദവ�ിെ�
അേനകംകു�ു�െളയു��ള�െട േപരിൽ
െകാ��കയും പീഢി�ി�ുകയും െചയത്ഏെതാരു
രാഷ�്ട�ിെലയും പ�ാള�ാെരയും,അവെര
നിേയാഗി� രാഷ�്ട�ിെല ഭരണാധികാരികള ്
ഉൾെ�െടയു� േമലധികാരികെളയും

മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരംൈദവം ശി�ി�ാന ്
ത�ാറാകുേ�ാള ്, രാജ��ിെല ഭരണാധികാരികള�ം
ജന�ളിെല ഒരു വിഭാഗവും േമ�ടി പ�ാള�ാര�്്

സ�ാന�ള ്നലക്ാനും ധീരപു�തരായി
വിേശഷി�ി�ാനും യു�വിജയ�ൾ
ആേഘാഷി�ാനും ത�ാറാകു�തിെല

ൈവരു��െ���ിഅ�ം ചി�ി��േനാ�ുക.

േദശാഭിമാനെ���ി േകമ�ം പറയു�വരും മ��
രാഷ�്ട�െളയും അവിട�ളിെല ജന�െളയും
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പു�ി�ുകേയാ തരംതാണവരാേയാ േകമരാേയാ
കണ�ാ�ു�വരും നി�യമായും
ജാ�ഗതെ�േട�തായ ഒരു കാര�ം പറയാം : യാെതാരു
മനുഷ�രും സ�� ഇഷട്�പകാരം ഏെത�ിലും േദശ�്
ജനി�വര�. മു���ള  ് ഏതു നാ�ിലായിരു�ു
എ�ും,അത ഒ്രു പേ� ത�ള  ് െവറു�ു� നാ�ില  ്,
െവറു�ു� േനതാവായി�� തെ�യായിരുേ�ാ എ�ും,
അടു� ജ�ം ഏതു നാ�ിലായിരി�ുെമ�ും ൈദവം
ത�െളഅറിയി�ാല  ്, േബാ��െ�ടു�ിയാല  ്, ഇേ�ാള  ്
ത�ള�െട വീര��ള്   േക�ിരി�ു�
ചു��മു�വെരയും േബാ��െ�ടു�ിയാല  ്, പ�ാള�ാര  ്
ഉൾെ�െടയു�വരുെട അവ� സ�യം
ചി�ി��േനാ�ുക.

പ�ാള�ാെര �പേത�കം പരാമർശി�ു�ത്
കാരണമു�ായി�ാണ.് േദശര�,ജനര�
എ�ിവയ�ുേവ�ിെയ�ുകരുതെ�ടു�

െതാഴിലുകളില ്ഏര ്െ�ടു�വരായപ�ാള�ാര ്ത�ള ്
�ഏ്�വുമധികം ഉ�രവാദി�മു�ത ഏ്തു
േമലധികാരിേയാട അ്ഥവാ ഭരണാധികാരിേയാട്
ആെണ�ുവ��മായിഅറി�ിരി�ണം.

രാജ��ിെല ഭരണാധികാരി�ു വളെരവളെര മുകളില ്
മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാഭരണാധികാരിയും
മഹാനീതിപതിയുമായ മഹാശ�ിഎ�ു േപരു�
ൈദവംഎ�ാ മനുഷ�രുെടയും ചി�കെളേ�ാലും,
ൈദവ�ിെ�വാതകരൂപമായഓകസ്ിജനിലൂെട
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അ�േ�ാള ്ഭൗതികശാസ�്തപരമായി�െ�
അറി�ുെകാ�ിരി�ു�ുഎ�റിയണം.

ഏെതാരാെളയും ഭൂമിയിേല� (്തനി�)്അയ�തും
മഹാഭരണാധികാരിയായൈദവമാണ.് മരണേ�ാെട

(തനി�)് മട�ു�തും മഹാഭരണാധികാരിയും
മഹാനീതിപതിയുമായൈദവ�ിെ�
അടു�േലയ�്ാണ.്അ�െനയിരിെ�

ധർ�ശാസ�്തപരമായി മാ�തം െതാഴിൽ െച�ാൻ 
�ശ�ിേ��തു�.്ഏെതാരു നാ�ിലും ജന�െള
ആരു ഭരി�ു�ുഎ�ത �്പധാനമ�,എ�െന
ഭരി�ു�ു,ധര ്�ശാസ�്തപരമായി� അ്ഥവാ

ൈദവീകമായി�ാേണാ ഭരി�ു�ത എ്�തു മാ�തമാണ്
�പധാനം.ഏതു നാ�ിെലവ��ി ഭരി�ാലും,
മഹാഭരണാധികാരിയായിൈദവമു� എ്�ത്

ഉളെ്�ാ�ണം; മാ�തമ�,ന�വ��ി�ു മാ�തേമന�
ഭരണംനല ്കാനാവൂ.

ൈദവം ഭൂമി സൃഷട്ി�ി���ത എ്�ാ ജീവികള ്�ും
േവ�ിആയതുെകാ�ാണഎ്�ാ ജീവികള�ം ഭൂമിയില ്
ജീവി�ു�ത.് ഒേര ഭൂമിയില ്വ�ത�സത്�ളായ
കാലാവ�കള�ം ഭൂ�പകൃതിയും ഒേരസമയ�്
സൃഷട്ി�െ��ിരി�ു�ത ഭ്ൂമിെയഎ�ത
സു�രമാ�ിയിരി�ു�ുഎ�ത മ്നുഷ�ന ്

ചി�ി�ണം.കു�ുകള�ം മലകള�ം വന�ള�ം കടലും
നദികള�ം ദ�ീപുകള�ം ഇ�ാെതസമനിര�ിലു�
�പേദശ�ളാണ ഭ്ൂമിയില ്ഉ�െത�ില ്ഭൂമി എ�ത
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അസു�രമാകുമായിരു�ുഎ�ും ജീവിതംഎ�ത
വിഷമകരമാകുമായിരു�ുഎ�ും

അസാ��മാകുമായിരു�ുഎ�ും ചി�ി�ണം.
അന�മായ മഹാശ�ികള�െട ഉടമയാണൈ്ദവം

എ�തിെന മനുഷ�ന ്അറിയുവാനും
അനുഭവി�ുവാനും കഴിയു�തുേപാലും ഭൂമിയുെട
ൈവവിധ�മായഘടനെകാ�ു കൂടിയാണ.് മ���
ജീവികള ്ഈഭൂമിയില ്ഇ�ായിരുെ��ില ്മനുഷ�ന ്െറ
അവ�വളെര േശാച�മാകുമായിരു�ു. മ���ള�ം,
സസ��ള�ം,പ�ികള�ം, മൃഗ�ള�ംഈഭൂമിയില ്
ഇ�ായിരുെ��ില ്ഭൂമിയും ഭൂമിയിെലജീവിതവും
വളെരയധികംഅസു�രമാകുമായിരു�ു,

േ�ശകരമാകുമായിരു�ു.വായു, െവ�ം, മ� ഇ്വ
കഴി�ാല ്ഭ�ണകാര�മാണ മ്നുഷ�ന ഏ്�വും

�പധാനംഎ�തുെകാ�ു മാ�തമ�അത.്കൂടുതലായി
ഭാഗം 4‐ൽവിശദീകരി�ി���.്

മനുഷ�ര ്�ൈ്ദവം ശാസ�്ത�ാനം കൂടുതൽ
നലക്ിയേ�ാള ്, ഭൂമിയിെലവിവിധ �പേദശ�ളിെല
വ�ത�ാസ�െളശാസ�്തപരമായിതെ�വിശകലനം
െച��വാന ്മനുഷ�ര ്ബാ���രാണ.്ജനന�ലം ഉള ്
െ�െടയു�ജനനകാര��ള ്ൈദവീക‐മഹാനീതിയുെട

ഭാഗമായജ�ഗുണ�ളില ്െപ�ിരിെ�
േദശവ�ത�ാസ�ള�െട േപരില ്ശാസ�്ത�ാനം

കൂടുതല ്ലഭി� മനുഷ�ര ്ഊ�ം െകാ���തും,അഹ�
പുലര ്�ു�തും,അവ�കാ���തും,പരസപ്രം
കലഹി�ു�തും,യു��ള ്െച���തും,
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യു�കാര��ള ്�ായിവസത്ു�ള�ംഊര ്�വും
സമയവും ജീവനും സദാന��ള�ംസമാധാനവും

നഷട്െ�ടു�ു�തും പാഴാ�ു�തും,
സ�ാരസ�ാത���ം ഉള ്െ�െടയു�കാര��ളില ്
വില�ുകള ്ഏര ്െ�ടു�ു�തും, ഉചിതമായി
സഹായി�ാ�തും സഹകരി�ാ�തും, ഒെ�

ഏ�വുംഅധമമാണ.്

ഭൂമിെയയും ഭൂമിയിെലജീവികെളയും ഭൂമിയുെട
ശാസ�്തെ�യുംഅതിലൂെട ഭൂമിെയയും
ശാസ�്തെ�യുംസൃഷട്ി�ൈദവെ�യും
സേ്നഹി�ു�വരാണ ര്ാജ�സേ്നഹികള ്.

യഥാര�്മായ രാജ�സേ്നഹികള ്മഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തെ�മാ�തമാണഅ്നുസരി�ുക,
അ�ാനികളായ ഭരണാധികാരികള ്

മുേ�ാ��വയ�്ു�അശാസ�്തീയമായയു��െള
അവര ്പി�ുണ�ി�. �ഗ��ിെല 4‐◌ാം ഭാഗ�ില ്
പ�ാള�ാരും േപാലീസും ഉള ്െ�െടയു� േസനകെള��ി

കൂടുതല ്വിസത്രി�ി���.്
രാജ��െള�തൈ്ദവംസൃഷട്ി� ഭൂമിയുെടഓേരാേരാ
ഭാഗ�ള ്മാ�തമാണ.്തെ�നാട,്തെ�ജി�,തെ�
സം�ാനം,തെ�രാജ�ം എ�ി�െനമനുഷ�ര ്
പുലര�്ു�കാഴച്�ാട ത്െ� ഭൂമി /ഭൂേലാകം
എ�തിേല� വ്ളരണം.ഇ�െലകളില ്

നാ��രാജ��ളായിരു� െചറിയ െചറിയ �പേദശ�ള ്
ഇ� ര്ാജ��ള�െടേയാ രാജ��ളിെല



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1467

സം�ാന�ള�െടേയാ ഭാഗംആയിരി�ു�തുേപാെല,
ഓേരാ രാജ�വും ഭൂമിയുെടഅഥവാ ഭൂേലാക�ിെ�
ഭാഗംആവണം.തെ�ഭൂമി /ഭൂേലാകംഎ�ഉള ്�ാഴച്
ഉ�ാവുേ�ാള ്ഒേര ഭൂമിയിെലജന�ള ്/പ�ാള�ാര ്
രാജ��ള�െട േപരില ്പരസപ്രം െകാ���ത്
രാജ�െ�േയാ ഭൂമിെയേയാൈദവെ�േയാ
സേ്നഹി�ല�എ�ശാസ�്തസത�ം

േബാ��മാകു�താണ.് ഒരു ഭൂമിയില ്ജീവി�ു�ഒേര
ൈദവ�ിെ�മ�ളായ മനുഷ�കുടുംബ�ിെല
അംഗ�ള ്ആണഓ്േരാ രാജ��ിെലയും ജന�ള ്
എ�തിരി�റിവ മ്നുഷ�മന��കളില ്ഉ�ാവണം,

ഉറയ�്ണം.
�ഗ��ിെല 3‐◌ാം ഭാഗ�ിെല മഹാനീതിശാസ�്ത
പാഠ�ള ്പഠി�ുേ�ാള ്, ഭൂമിയിലു�എ�ാ
രാജ��ളിലും മനുഷ�െര�ാം മാറി മാറി പുനര ്
�നി�ു�ു� എ്�ു വ��മാകു�ു�.്

ഭൂമിയിലു�വ�ത�സത്�ളായആന��ള ്ഏവര ്�ും
ലഭ�മാ�ാനു�മഹാപ�തിയാണത.്

പാപികളായി���വെരശി�ി�ാനുംഅത്
വഴിെയാരു�ു�ു�.് മു� വ്��മാ�ിയതുേപാെല
യാെതാരു മനുഷ�രുംസ��ഇഷട്�പകാരംഏെത�ിലും
േദശ�ജ്നി�വര�എ�തിെനശരി�ും ഉള ്െ�ാ�്
ജീവി�ണം. �പേദശ�ിന ്െറ േപരില ്എ�തിനു പകരം
ഭൂമിയുെട േപരില ്ഊ�ം െകാ��ക,ൈദവമഹത�ം
മന�ിലാ�ിആന�ി�ുക, ഭൂമിയിെലആന��ള ്
ധര ്�ശാസ�്തപരമായിഅനുഭവി�ുകഎ��ാെത
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േദശ�ള�െടഅഥവാ രാജ��ള�െട േപരില ്േകമ�ം
കാ�ിയി� യ്ാെതാരു കാര�വുമി�എ�അ്റിയുക. ഭൂമി
ൈദവ�ിെ�ഖര‐രൂപമാെണ� വ്ിവരി�ു�
അ��ായം �ഗ��ിലു�.്അതി�ർ�ംഎ�ാ
രാജ��ള�ം േചര ്�തായ ഭൂമിെയൈദവ�ിെ�ഖര‐

രൂപമാെണ�ു മന�ിലാ�ി മനുഷ�ര ്
ജീവി�ണെമ�ാണ.് ഭൂമിെയ�ൈദവെ�ഒരു
മനുഷ�രൂപമായി കണ�ാ�ിയാല ്,ഓേരാേരാ
രാജ��ള�ംൈദവ‐രൂപ�ിെ�ഓേരാേരാ

അവയവ�ളാണ.്എ�ാഅവയവ�ള�ം േചര ്�തായ
ഭൂമിെയവാഴ�്ുകഎ��ാെതഓേരാേരാ

രാജ��െളയും വാഴ�്ു�തും, ഒരു രാജ�െ�മെ�ാരു
രാജ�ം ശ�തുവായികാണു�തുംൈദവനി�യാണ.്
ത�ള�െടശരീര�ിെലഅവയവ�ള ്�്

ഭംഗമു�ാകു�തു േപാെലയാണ ഭ്ൂമിയിെലഏെതാരു
രാജ��ിലും േബാംബുകള�ംആയുധ�ള�ം വര ്
ഷി�ുേ�ാള ്ൈദവ�ിനു സംഭവി�ു�ത.്

പ�ാള�ാരും ഭരണാധികാരികള�ം േബാംബിടു�ത്
ൈദവ�ിെ�യുംൈദവ�ിെ�കു�ു�ള�െട
േമലുമാണ.്ഏെത�ിലും ഒരു രാജ��ിനു ജയ്
വിളി�ുേ�ാള ്മനുഷ�രിെലസ�ുചിതത�വും,
ൈപശാചികത�വും വര ്�ി�ു�ുെവ�ും
വര�്ി�ി�ു�ുെവ�ുംഅറിയണം.

പ�ാള�ാെര��ി തുടരാം : ‐ െമ�മായ േവതനവും
സൗകര��ള�ം ലഭി�ു�െതാഴില ്എ�നിലയ�്്

പ�ാള‐േജാലി� ഉ്േദ�ാഗാര ്�ികള ്ഇ�്
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ഉ�ാഹി�ു�ുഎ��ാെതരാജ�സേ്നഹം തുടി�ി��.
രാജ�സേ്നഹംഎ�ാെല�ാണഎ്�ു േപാലും

പ�ാള�ാര ്ഉള ്െ�െടയു� ഭൂരിപ�ംജന�ള ്�ും
അറിയി�എ�താണ വ്ാസത്വം. െപാതുസ��ില ്

നി�ാണ പ്�ാള�ാര ്�േ്വതനവും
സുഖസൗകര��ള�ം ലഭ�മാ�ു�െത�ിലും,അവര ്
അനുസരി�ു�ത ഭ്രണാധികാരിെളയാണ,്

�പവര�്ി�ു�ത ഭ്രണാധികാരികള ്�ു േവ�ിയാണ.്
ജന�െളേയാ മഹാ�പപ��ിെ�ശാസ�്തെ�േയാ
അവര ്അനുസരി�ു�ി�. മഹാ�പപ��ിെ�
ശാസ�്തെ�അവര ്അറിയു�ുേപാലുമി�. ഒരു

�പേദശ�ിെലജന�ള ്െ�തിെര
െവടിെവയ�്ുവാേനാ, �പാേദശിക ഭരണകൂടെ�
അ�ിമറിയ�്ുവാേനാ ഭരണാധികാരികള ്

ആവശ�െ��ാല ്പ�ാള�ാരും േപാലീസുെമാെ�
ത�ള ്�േ്വതനം നല ്കു�ജന�െളയും
െവടിെവയ�്ു�വരാണ.്എ�ാ രാജ��ളിലും
നിര�രംസംഭവി��െകാ�ിരി�ു�

യാഥാര�്�മാണത.് െകാ�ാനും ചാകാനുമായി
പ�ാള�ാെര� േപരില ്യു�െ�ാഴിലാളികെള

സൃഷട്ി�ുകയും ഉയര ്�േവതനവും െപന ്ഷനുകള�ം
മ��ം ജന�ള�െട ചിലവില ്നല ്കുകയും െച���ു. മദ�ം
നല ്കിഅവരുെട �പ�െയനശി�ി�ു�ു.ത�ള ്
എ�ാണ �്പവര ്�ി�ു�െത� ച്ി�ി�ാെത �പവര ്
�ി�ു�വരാ�ു�ു.വ��ിസ�ാത���ം നഷട്െ��

അടിമകെളസൃഷട്ി�ുകയുംഅവെര
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േദശര�കെര�ു േപരിടുകയും െകാ�ാനും ചാകാനും
നിേയാഗി�ുകയും െച���ു.

യു�െ�ാഴിലാളികളായഅന�നാ�ിെലപ�ാള�ാെര
വധി�ുേ�ാള ്, �പസത്ുതപ�ാള�ാരുെടയും

കുടുംബാംഗ�ള�െടയും േവദനയില ്പ�ുേചരുവാന ്
കഴിയാ�വര ്മനുഷ�രും ഭരണാധികാരികള�ം
ആകു�െത�െന ?ഇ�ാ�ിെലപ�ാള�ാര ്

വധി�െ�ടുേ�ാള ്,അവരുെടകുടുംബാംഗ�ള�െട
േവദനയില ്മാ�തം പ�ുേചരുവാേനാ പ�ു
േചരു�തായി േവഷംെക��വാേനാആണ്
ഭരണാധികാരികള ്�ും,പ�ാള�ാരുെട
കുടുംബാംഗ�ള ്�ും, മ�� പ�ാള�ാര ്�ും

െപാതുജന�ള ്�ും കഴിയു�െത�ില ്,അവെര�ാം
മനുഷ�ത�മി�ാ�വരായിഅധഃപതി�ിരി�ു�ു

എ�ാണര ്�ം.

അന�നാ�ിെലപ�ാള�ാെരയും ജന�െളയും
െകാ��വാനും പീഢി�ി�ുവാനും ത�ാറാകു�വര ്
വധി�െ�ടുവാനും പീഢി�ി�െ�ടാനും

ത�ാറാകണെമ�ത ജ്�ു‐നീതിയാണ.്**ജ�ു‐
നീതിെയഅംഗീകരി�ിരിെ�,പ�ാള�ാര ്
വധി�െ�ടുേ�ാള ്കുടുംബാംഗ�േളാ മ��
പ�ാള�ാേരാ ഭരണാധികാരികേളാ ഒെ�

വിഷമി�ുകേയാസേ�ാഷി�ുകേയാ െചയത്ി��
കാര�മി�. �സഷട്ാവായൈദവ�ിെ�ഒരു നാ�ിലു�
മ�െള െകാ�ാനും പീഢി�ി�ാനും �സഷട്ാവായ
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ൈദവ�ിെ�മെ�ാരു നാ�ിലു� മ�െള
േ�പാ�ാഹി�ി�വരാണ പ്�ാള�ാരുെട

മാതാപിതാ�ള�ം മ�� കുടുംബാംഗ�ള�മ�ില ്,ൈദവം
മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരംഅവെര

ശി�ി�ുകയാണു െച��കഎ�റിയണം.ൈദവം
ശി�ി�വെരയും ശി�ി�ു�വെരയും,

ഭരണാധികാരികള�െടേയാ മ���വരുെടേയാആശ�ാസ
വചന�േളാസാ��ികസഹായ�േളാ െകാ�ു
ര�ി�ാെമ� വ്�ാേമാഹിേ��തി�, �ഗ��ിെല 3
‐◌ാം ഭാഗ�ിലു�മഹാനീതിശാസ�്ത പാഠ�ള ്അതു

വ��മാ�ു�താണ.്

പ�ാള�ാരുെടകാര��ില ്ഉള ്െ�െടഏെതാരു
കാര��ിനും െപാതുജന�ള�െടസ��ദ്ുര ്വ�യം
െച���തിന ഭ്രണാധികാരികള ്�മ്ഹാനീതിശാസ�്ത
�പകാരം ശി�യുെ��ുംഅറിയണം.വധി�െ��
പ�ാള�ാരുെട േപരില ്രാജ�ം വിതു�ു�ു,

രാഷ�്ട�ിെലജന�ള ്മുഴുവന ്കരയു�ു തുട�ിയ
വചന�ള ്ഭരണാധികാരികേളാ മാധ�മ�േളാ
പറയു�തും എഴുതു�തും േക� ക്ുടുംബാംഗ�ള ്
സേ�ാഷി�ുകേയാവിഷമി�ുകേയാ െചയത്ി��
കാര�മി�.ത�ള ്�പ്റയാേനാ െച�ാേനാ

അവകാശേമാഅധികാരേമാഇ�ാ�കാര��ള ്
മനുഷ�‐ഭരണാധികാരികള�ം മാധ�മ�ള�ം മ��ം
പറയു�തും െച���തുംഅവസാനി�ി�ണം.
രാജ��ിനു േവ�ി മരി��േവാഎ�ത ര്ാജ�ം
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പറേയ�താണ,് രാജ��ിന ്െറഅഥവാ
മഹാ�പപ��ിന ്െറശാസ�്തം പറേയ�താണ.്
രാജ�ംൈദവ�ിന ്െറഖര‐രൂപമായ ഭൂമിയുെട

ഭാഗമായിരിെ�,പ�ാള�ാര ്ഉള ്െ�െടഏെതാരാള�ം
രാജ��ിനു േവ�ി മരിെ��ു പറയു�ത്
ശാസ�്ത�ാനം ഇ�ാ�തുെകാ�ാണ.്

ൈദവ�ിെ�അഥവാ രാജ��ിന ്െറശാസ�്തം
പഠി�ാന ്ത�ാറാവാെത �പവര ്�ി�ു�വരായ
അധമരായ ഭരണാധികൾ�ു േവ�ി മരി��എ�ു
പറ�ാല ്കുെറശരിയു�.്പ�ാള�ാർ വധി�െ��
വിവരം വലിെയാരു വിഭാഗം ജന�ൾഅറിയു�തു
േപാലുമി�എ�താണു വാസത്വം.ത�ള�െട ഉ�വർ 
മരി�ുേ�ാള ്േപാലുമു� േവദനെയഅവരുെടകൂടി
പിതാവും മാതാവും കാലവുമായിരി�ു�ൈദവം
മറ�ി��ംഓര ്�ി�ി��ംസേ്നഹി�ു�തും

ശി�ി�ു�തുമാണ.്

ധർ �ശാസ�്ത�പകാരമു� ഭരണാധികാരികള ്
ഭൂമിയിൽഇ�എ�ിരിെ�,അവര ്�ും മരി�വരുെട
ഉ�വര�ാ�വര ്�ും പ�ാള�ാര ്വധി�െ�ടുേ�ാൾ 
വലിയ േവദനയഥാര ്��ില ്ഉ�ാവു�ി�
എ�താണ വ്ാസത്വം.അ�െനയിരിെ�
വധ�ള�െടയും മരണ�ള�െടയും േപരില ്
ഭരണാധികാരികള�ം മാധ�മ�ള�ം മ��ം
േവഷംെക�ലുകള ്നട�ു�തൈ്ദവീകമ�
എ�റിയണം.ൈദവ�ിെ�കു�ു�ള ്
ശാസ�്തെ�യുംഅതിലൂെടൈദവെ�യും
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നി�ി��െകാ� വ്ധി�െ�ടുകയും വധി�ുകയും
െച��േ�ാള ്,യഥാര ്��ിൽ േവദനി�ു�ത്

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും കൂടിയായൈദവമാണ.്
അതുേപാെല, മഹാനീതിപതി കൂടിയായൈദവം ത�ള ്
�ന്ല ്കിയശി�കൂടിയാെണ� ക്ാര��െള
തിരി�റിയു�തിനു പകരം,വധി�െ�ടു�വരുെട

ഉ�വരായിഅറിയെ�ടു�വര ്
ഭരണാധികാരികള�െടയും രാഷ�്ടീയ

േനതാ��ാരുെടയും ഒെ�സാ�ി��വും
സര�്ിഫി���കള�ംആ�ഗഹി�ു�
അവ�യിേല�ുകൂടി ഇ� ക്ാര��ൾ

തരംതാണി���.്ൈദവ�ിെ�വാതകരൂപമായ
ഓകസ്ിജൻ മനുഷ�ന ്െറചി�കള ്േപാലും

ശാസ�്തപരമായിഅറി�ുെകാ�ിരി�ു�തിെന��ി
മെ�ാരുഅ��ായ�ില ്വിസത്രി�ി���ത്

പഠി�ുേ�ാള ്,ബഹുവിധ േവഷംെക�ലുകള ്നട�ു�
ഏവര ്�ും മഹാനീതിശാസ�്ത �പകാരം െചറുതും
വലുതുമായശി�കള�� എ്�റിയണം.

മരി� പ�ാള�ാര ്സ�ര ്��ില ്േപായിഎ�്
ഭരണാധികാരികളായ മ��ിമാരും മാധ�മ�ള�ം മ��ം
�പസത്ാവനഇറ�ിയാല ്പ�ാള�ാര ്സ�ര ്��ില ്
േപാവുകയി� ;സ�ര ്�ംഎ�ാെല�ാെണ�ു േപാലും
അറിയാ�വര ്കാ�ി�ൂ��� േകാ�പായ�ള ്മാ�തം.
യു��ളിലുംഅ�ാെതയും മരി�ു�വര ്സ�ര ്�ം
േനടുേ�ാനരക�ില ്േപാകുേ�ാതുട�ിയവ മനുഷ�
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‐ഭരണാധികാരികള�ം മതേനതൃത��ള�ം
െപാതുജന�ള�മ�നി�യി�ു�ത;്

ൈദവമാണ.്

ൈദവം നി�യി�ു�കാര��ളില ്മനുഷ�ര ്�്
ഇടെപടാന ്കഴിയുെമ�രീതിയില ്േവഷംെക���തിന്
ശി�യു�.്സ��ംശരീരകാര��ള ്�ുേപാലും
ൈദവെ�ആ�ശയി�ു� �കിസത്ുമത േപാ��ാര ്,
മനുഷ�െരവാഴ�്ു�അഭ�ാസ�ള ്നട�ിശി�

ഇര�ു വാ�ുേ�ാെലയാണത.്
രാജ��ള�െട േപരില ്ശ�തു�ളായിരി�ു�വര ്,
ഭരണാധികാരികള�െട മനംമാ��ൾെ�ാ�്
മി�ത�ളാകു�തും, മി�ത�ളായിരിെ�വീ�ും

എെ��ിലുെമാെ�കാരണ�ാൽ
ശ�തു�ളാകു�തും,വീ�ും മി�ത�ളാകു�തും,
വീ�ും ശ�തു�ളാകു�തും ഒെ�ഭൂമിയിെല�ും
നൂ�ാ�ുകളായി നട�ുേപാരു�യാഥാര ്���ളാണ.്
അ�െനയിരിെ�അയല ്രാജ��ളിെലേയാ
അന�രാജ��ളിെലേയാജന�ള ്ത�ിലാേണാ
ഭരണാധികാരികള ്ത�ിലാേണാശ�തുതഎ�ത്

ശാസ�്തപരമായി തിരി�റിയണം.

ഭരണാധികാരികള ്ത�ിലു�
വ��ിപരമായശ�തുതയ�്്

ഭരണാധികാരികളായവ��ികള ്(മാ�തം)
ത�ിൽയു�ംെച��കയാണു േവ�ത.്
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െപാതുജന�ള�െടസ��ഉ്പേയാഗി�്
ആയുധ�ള ്ഉ�ാ�ുകയുംപ�ാള�ാെര�
േപരില ്യു�െ�ാഴിലാളികെളസൃഷട്ി�ുകയും,
രാജ��ിനക�ുംപുറ�ുംഓേരാേരാ
കാരണ�ള�െട േപരില ്ജന�െളയും
പ�ാള�ാെരയുംത�ിലടി�ി�ുകയും

െകാ�ി�ുകയും െച���തൈ്ദവീകമാെണ�ു
കരുതു�ുെവ�ില ്,കു�ു�െളനി�ള ്�ു

െത�ിയിരി�ു�ു.

ൈദവം മനുഷ�ര ്�ശ്ാസ�്ത�ാനം
കൂടുതലായിനല ്കിയത ഇ്�െനെയാെ�
ജീവി�ാന�.വിഷയ�െളശാസ�്തപരമായി
വിശകലനം െച��വാന ്മനുഷ�ന ത്ീര ്�യായും

ബാ��തയു� :്‐

രാജ�ഭരണം, ഭൂേലാകഭരണ�ിേല�്
വഴിമാറുേ�ാള ്ഭൂമിയില ്ആന�ംവര ്
�ി�ു�താണ.്യു��ള�ം ഭീകര�പവര ്

�ന�ള�മി�ാ�സു�ര േലാകമായി ഭൂേലാകം
മാറു�താണ.് േപ�ന ്റ ന്ിയമ�ള�ം

അതുേപാലു�വയുംൈപശാചികപ�ികയില ്
െപടു�താണ.് ഭൂമിയിെലജന�ള ്എ�ാംത�ള ്
ഒരുൈദവ�ിന ്െറകു�ു�ളാെണ�
തിരി�റിേവാെടസേ�ാഷി��ംസഹകരി��ം

സഹായി��ം ജീവി�ു�താണ.്
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യഥാര ്�മായഅഥവാൈദവീകമായഅഥവാ
ശാസ�്തീയമായ ഭരണസ��ദായ�ില ്�ഗാമ
പ�ായ�ിനഅ്ഥവാ �പാേദശിക
ഭരണകൂട�ിനൈ്ദവീകമായ

സാ��ികശാസ�്ത�പകാരംജന�ള ്
സാ��ികശ�ിനല ്കു�ുഎ��ാെത

സം�ാനഭരണകൂട�ിേനാ
േക��ഭരണകൂട�ിേനാനാെളയാഥാര ്
��മാകു�ഭൂേലാകഭരണകൂട�ിേനാ

യാെതാരുനികുതികള�ം നല ്കു�ത�,അവയ�്്
അ�രംനികുതികള ്ആവശ�മി�. മാ�തമ�,
�പാേദശിക ഭരണകൂടംസമൂഹ�ിന ്െറസ�ൂര ്
�ആവശ��ള�ംനിറേവ���അവ�യിേല�്
ഉയരു�താണ.് ഭരണാധികാരിയുെട േമെലയാണ്
ഓേരാവ��ിയുെടയും�ാനംഎ�ത്
�ാപി�െ�ടു�തുമാണ.് ഭരണാധികാരി
അഥവാ രാജാവ,്വ��ിെയഅഥവാ �പജെയ
ധർ�ശാസ�്തപരമായിസഹായി�ുകയും
വ��ിയുെട ദാസനായി �പവര ്�ി�ുകയും,
�പസത്ുതഅവസരംലഭി�ത ഏ്�വുമധികം
പുണ�ം േനടാനു�അവസരമായി
കണ�ാ�ുകയും െച���ു.
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വ��ികള�ംഭരണാധികാരിയും
ധർ�ശാസ�്തപരമായിആന�ി� ജ്ീവി�ുക

എ��ാെതവ��ികള ്�അ്ഥവാ
െപാതുജന�ള ്�ന്ാ�ിെലഭരണാധികാരി

ആെര�ത വ്ിഷയമാകു�ത�.

ന�ഭരണം നട�ു�യാള ്ന�
ഭരണാധികാരി,ന�ഭരണാധികാരി

ആേവ�ത �്പഥമമായി ഭരണാധികാരിയുെട
ആവശ�മാണ.് ഒരു ജ��ില ്ഏ�വുമധികം

പുണ�വുംഅതുേപാെലപാപവും
സ�ാദി�ാന ്ഇടയാ�ു�മനുഷ�ജ�മാണ്
ഭരണാധികാരിയുേടത.്ജന�േള�ാള ്
വളെര�ൂടുതല ്കരുതി ജീവിേ��ത്
എേ�ാഴും ഭരണാധികാരിയാണ.്അയാള ്�ു
േവ�ി�െ�യാണക്രുേത�ത,്തന ്െറ
വിേശഷെ�� രാജ‐ജ��ിെല �പവൃ�ികള ്
െകാ� പ്ുണ�ം േനടാനായിെ��ിലും
പാപമു�ാകാെതഎ�ിലുംേനാ�ണം.
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ഭരണാധികാരിെയ��ിഅഥവാ
ഭരണകൂടെ���ിഅഥവാ രാജാവും മ��ിമാരും
ഉള ്െ�� ഭരണകാര�ാലയ�െള��ി പറയുകയാല ്,
അവർ ഭരി�ു�ജന�ൾ വസി�ു�
നാടിെന��ിഅഥവാ േദശെ���ി

�ഹസ�മാെയ�ിലുംവിസത്രിേ��തു�.് മു�്
സൂചി�ി�തുേപാെലകു�ുകള�ം മലകള�ം പര ്
�ത�ള�ംവന�ള�ം േതാടുകള�ം നദികള�ം
കായലുകള�ംകടലുകള�ം ദ�ീപുകള�ം െകാ�്
�പേദശ�െളൈദവംവ�ത�ാസെ�ടു�ിയി���.്
കാലാവ�ാവ�ത�ാസ�ള ്െകാ�ുംഅ�ിപര ്
�ത�ള ്െകാ�ുംമ�ുമലകള ്െകാ�ും
മഹാനീതിശാസ�്തകാര��ള ്കൂടുതല ്
ഹൃദ�മാ�ിയി���.്ൈദവം ഭൂമിയില ്
സൃഷട്ി�ു�എ�ാജീവികള�െടയും

ആന�കരമായജീവിതെ�കണ�ാ�ിയു�
സൃഷട്ി ‐സംവിധാനമാണത.്സൃഷട്ിപരമായവിധി,
�ിതിപരമായവിധിഎ�ിവെയവിവരി�ു�

�പേത�കഅ��ായം �ഗ��ിലു�.്

വന�ള�ംസമു�ദവും മുഖ�മായും മ���
ജീവികള�്ായിൈദവംസൃഷട്ി�താെണ�്
അവയുെട �പകൃതിയില ്നി� മ്നുഷ�ന്

മന�ിലാ�ാന ്കഴിയു�ു.
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ധര ്�ശാസ�്തപരമായജീവിത�ിന്
ത�ാറാകാ�മനുഷ�െര, മനുഷ�ഭരണകൂട�ള ്

�ശ്ി�ി�ുവാനു�ൈദവീക‐
ജയിലുകളായി�ൂടി വന�െളയും ദ�ീപുകെളയും

ൈദവം ഒരു�ിയിരി�ുകയാണ.്

�പേദശ�ള ്�അ്ഥവാ േദശ�ള ്�സ്ൃഷട്ിപരമായ
വിധി�പകാരംഅതിരുകള��.് ഉദാഹരണമായി

േകരള�ിന ്െറഅതിരുകള ്കന�ാകുമാരി, േഗാകര ്�ം,
സഹ�പര ്�തം,സമു�ദംഎ�ിവയാണ.്�ിതിപരമായ
വിധി�ും,ജനെ�രു��ിനും,ശാസ�്തവികസന�ള ്
�ുംഅനുസരി� മ്ായ �പത��മാകും മു� േ്ദശ�ള ്
രൂപെ�ടു�ു.ശാസ�്ത�ള ്�ും ജീവിതകാര��ള ്�ും

മഹാശാസ�്തംഅഥവാ േവദ�ള ്
വീെ�ടു�െ�ടു�േതാെടയും മായ
�പത��മാകു�േതാെടയുംസുവ��ത

ഉ�ാകു�തിനാല ്േദശ�ള�െടഅതിര ്�ികള ്
ശാസ�്തീയമായി രൂപെ�ടു�താണ.് മാ�തമ�,
ഭൂമിയിെലഎ�ാ േദശ�ള�െടയും ഭരണഘടന

മഹാശാസ�്ത�ിന ്െറ ര�ാമെ�ശാഖയായധര ്
�ശാസ�്തം മാ�തമാകയാലും,എവിെടഎ�െന
ജീവി�ാലും സമനീതി എ�ാവര ്�ും ജ��ളിലൂെട
ലഭി�ുെമ�തിനാലും,സംഹാരം പൂര ്�ിയാകുംവെര
മായ �പത��മായിതുടരുകയാലും േദശ�ള�െട
അതിരുകേളാ, േദശ�ളിെല ഭരണവ�ത�ാസ�േളാ

ജന�െളഅല���ത�.
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ഒരുനാ�ിെലജന�ൾ� ്ഉ�ായിരിേ��
ഏ�വുംകുറ�ജീവിതകാര��ൾ
എെ��ാമാെണ� �്ഹസ�മായിപറയാം:‐

(1) ഭൂമിയിെലാെ�യുമു�വായു, െവ�ം, മ�എ്�ീ
അടി�ാനഘടക�െളപരിശു�മായാണൈ്ദവം
സൃഷട്ി�ി���ത.്ആയവരാജാവ ഭ്രി�ു�ജന�ള ്
വസി�ു�നാ�ില ്പരിശു�മായിസംര�ി�ുവാന ്
രാജാവിനും ജന�ൾ�ും കഴിയണം.കഴിവി�ാ�
വ��ി രാജാവായി�ൂടാ,പരാജയെ�ടു� രാജാവ്

ഭരണംതുടര ്�ുകൂടാ.

(2) രാജ��ിെലജന�ള ്�ു േവ�തായ
ഭ�ണസാധന�െള�ാം രാജ�� ഉ്�പ്ാദി�ി�ണം.

കഴിവി�ാ�വ��ി രാജാവായി�ൂടാ,
പരാജയെ�ടു� രാജാവ ഭ്രണംതുടര ്�ുകൂടാ.

(3) രാജ��ിെലജന�ള ്�ു േവ�തായ
ഭ�ണസാധന�ള�െടആവശ�വും കഴി�്
അധികമായി�,് രാജ��ിന ്െറഅതിര ്�ിയിലു�
ഏ�വും വലിയ രാജ��ിെലേയാഏ�വും െചറിയ
രാജ��ിെലേയാജന�ള ്�ു േവ�തായ

ഭ�ണസാധന�ള�െട പകുതി ഭാഗം കൂടി രാജ��്
ഉ�പ്ാദി�ി�ണം. രാജ��ളില ്�ാമ�ള ്
ഉ�ാകുേ�ാള ്പരസപ്രംസഹകരി�ാനും
സഹായി�ാനും ഭ���പശന്ം പരിഹരി�ാനും,
ജനജീവിതംഅത�ാന�കരമാവാനും കൂടിയു�

ശാസ�്ത പ�തിയാണഅ്ധിക ഭ�� ഉ�ാദനം. േകരളം
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േപാെലയു�നാ�ിെലജന�ള ്�ര്ാജ�പദവി�്
അഥവാസം�ാനപദവി�അ്വകാശമിെ��ും,

ഭരണാധികാരികള ്�ഭ്രണംനട�ാന ്
അവകാശമിെ��ും കൂടിയാണ േ്മല ്�റ�തിന്
അര�്ം.കഴിവി�ാ�വ��ി രാജാവായി�ൂടാ,
പരാജയെ�ടു� രാജാവ ഭ്രണംതുടര ്�ുകൂടാ.

എ�താണ വ്ിഷയ�ിലു�ധര ്�ശാസ�്ത ഉപേദശം.
മായ �പത��മാകു�േതാെട േകരള�ിെലജന�ള�ം
അവരുെട ദാസനായ രാജാവും വീ�ു വിചാരേ�ാെട

�പവര ്�ി�ു�താണ.്

മായ �പത��മായ േശഷം.സംഹാരംആരംഭി�ുകയും
പുേരാഗമി�ുകയും െച��േ�ാള ്, ദ�തികള ്�്
കു�ികള ്കുറയു�തും ഇ�ാെതവരു�തുമായ
അവ�, മ���ജീവികള ്കുറയു�അവ�,
ശാസ�്തസൗകര��ള ്പിേ�ാ� സ്�രി�ു�

അവ�,ഗതാഗതസൗകര��ള ്കാളവ�ിയിേല�്
ചുരു�ു�അവ�എ�ി�െനബഹുവിധ

കാര��ള��.്

ഏെത�ിലും രാജ��ിെലജന�ള�ം രാജാവും
ധർ�ശാസ�്ത�െള െത�ി�� ജീവി�ുേ�ാള ്,അവെര

ഉപേദശിേ��ത ര്ാജ��ിെലയഥാര ്�
അ��ാപകരുെടകടമയാണ.് ഉപേദശ�ള ്

ഫലി�ിെ��ില ്, മായ �പത��മ�ാ�കാല�,്
അഥവാ മു� വ്ിസത്രി�ി���തുേപാെല
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സൃഷട്ിച�ക�ിന ്െറആദ�പകുതിയില ്,ഗുരുകുല ‐
വിദ�ാര ്�ികെള ഭരണാധികാരികള ്െ�തിെര
തിരി�ുകയും ഭരണകൂടെ�മാ�ിമറി�്

ധര�്ശാസ�്തം �പകാരം ശു�ിെചേ��തു�.്
അ��ാപകരുെട ഉ�രവാദി�മാണത.്ഇ��യുെട
ചരി�ത�ിെലചാണക�ന ആ്വിഷ�്രി�ാന ്
കഴി�തുേപാെലയു� ഭരണത��മാണത.്
ധര�്ശാസ�്ത പരമായി ഭരണംനട�ു�അയൽ 
രാജ��ള�െ��ിൽ അവിെടയു�രാജാവിേനാട്
ത�ാ�ിെലജന�െള ഭരി�ാനും/േസവി�ാനും,

അയല ്രാജ�േ�ാട ത്�ള�െട രാജ�െ�േചര ്�ാനും
അഭ�ര ്�ി�ാവു�തുമാണ.്

ധർ �ശാസ�്തപരമ�ാ�രാജാവിേനാട്
അഥവാ ഭരണാധികാരിേയാട ക്ൂറു
പുലർ�ുകഎ�തഅ്സംബ�മാണ.്

ധർ �ശാസ�്തപരമ�എ�ിൽവ��ിഗത
താ�ര��ൾ തീർ�ുംഅ�പധാനമാണ.്

മഹാ�പപ��ിന ്െറ മഹാ‐ഭരണാധികാരിയായ
ൈദവേ�ാടും, മഹാ�പപ�ം

ആവിഷ�്രി�ി���മഹാശാസ�്തേ�ാടും,
മഹാശാസ�്തം �പകാരംജീവി�ു�

വ��ികേളാടുമാണ ക്ൂറ പ്ുലര ്േ��ത.്എ�ാ
ജന�ള�ം മഹാശാസ�്ത�െ�

പാലി�ു�തിലൂെടൈദവ�ിന ്െറ �പിയെ��
കു�ു�ളായി മാറുകയാണ.്
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(4) േറാഡ,്വാഹനം,തുട�ിയസൗകര��ള ്ഓേരാ
രാജ��ും ഉ�ാവണം. ഉദാഹരണമായി േകരളെ�

ഒരു രാജ�മായിഅഥവാസം�ാനമായി
കണ�ാ�ണെമ�ില ്, േകരള�ിെലഗതാഗത
ആവശ��ള ്സ�യംപരിഹരി�ുവാന ്േകരള�ിെല
ജന�ള ്�ും ഭരണകൂട�ിനും കഴിയണം.

േകരള�ില ്േവ�തായ െറയില ്െവആവശ��ള ്�്
േക�� ഭരണകൂടംഎെ�ാരു കൂട�ിനു മു�ില ്

െത�ു�വരായി േകരള�ിെലജന�ള�ം രാജാവും
അധഃപതി��കൂടാ. ഒരു കുടുംബ�ില ്െടലിവിഷനും

ക����റും കാറുെമാെ�വാ�ു�തും
ഉപേയാഗി�ു�തും കുടുംബാംഗ�ള�െട

സ�കാര�മായിരി�ു�തുേപാെല േകരള�ില ്െറയില ്
െവസൗകര��ള ്കൂടുതല ്ആവശ�മു�തായി
ജന�ള ്�ും രാജാവിനും (ഭരണകൂട�ിനും)
േബാ��െ��ാല ്,അതിനു�വിഭവവുംസ�യം
കെ��ിെ�ാ� െ്റയില ്െവകാര��ള ്സ�യം
െച��കഎ��ാെത േകരളംഎ�േദശ�ിെല

ജന�ള ്�ും ഭരണശാസ�്ത�ിനുംഅപമാനകരമായ
െത�ല ്�ണിയുമായി േകരള�ിെല

ഭരണാധികാരികള ്�പവര ്�ി�രുത.്അതായത്
സം�ാന�ിന ്െറഎ�ാഅടി�ാനആവശ��ള�ം
െപാതുആവശ��ള�ംസം�ാന�ിനക�്

നിറേവ��വാന ്കഴിയണം.അന�സം�ാന�ള�മായും
േക��ീകൃതമായും,വിേദശപരമായും ഉ�ആവശ��ള ്
�മ്ാ�തമായിസം�ാന�ള ്രൂപെ�ടു�ു�
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േക��ഭരണകൂട�ിന ്െറചിലവുകള ്വഹി�ു�ത്
സം�ാന�ളാവണംഎ��ാെത േക��ഭരണകൂടം
സം�ാന�ളിെലജന�ളില ്നി� ന്ികുതി
പിരി�ു�അവ�യും േക��ം സം�ാന�െള
സഹായി�ു�മിഥ�ാവ�യും ഉ�ായി�ൂടാ.
ഭരണകൂടം സംബ�ി���കൂടുതല ്

വിശദീകരണ�ള�ം,കു��ള�ം കുറവുകള�മി�ാ�
ൈദവീകമായസാ��ികശാസ�്തവും, �ഗ��ിെല

4‐◌ാം ഭാഗ�ില ്ലഭ�മാ�ിയി���.്
ഓേരാസൃഷട്ിച�ക�ിലും മായ

�പത��മാകു�േതാെട മാ�തമാണ ഭ്ൂമിയിെലഎ�ാ
രാജ��ളിെലയും ജന�െളഒ�ി�ി�ാനാകുക.
മാ�തമ�, മായ �പത��മായ േശഷംസുമാര ്500വര ്

ഷ�ാലം ഭൂമിയില ്സ�ര ്�രാജ�ംഅഥവാ
സ�ര�്സുഖ�ള ്നടമാടു�തും േശഷംസംഹാരം

ആരംഭി�ു�േതാെട വ�ത�സത് രാജ��ളിെലജന�ള ്
ത�ിലു�സഹകരണംതുടരുെമ�ിലും ഏകീകൃത
ഭരണംഅസത്മി�ു�താണ.്വ�ത�സത്

രാജ��ളിലായി ജന�ള ്ജീവി�ുേ�ാഴും, ഒേരധര ്
�ശാസ�്ത�പകാരം പരസപ്രസഹകരണേ�ാെട
ആന�ി�� ജീവി�ാന ്കഴിയു�താണ.് മുന ്
കാല�ളില ്ഏകഭൂേലാകജീവിതം യാഥാര ്

��മാകാ�തഅ്�ാരണം െകാ�ുകൂടിയാണ്
എ�ര ്�ം.ഗാ�ിെയേ�ാെലവിശ�പൗരനായി

അറിയെ�ടാന ്കഴി�മനുഷ�ന്
വിശ�കാര��ള�്ായികൂടുതല ്�പവര ്�ി�ാന ്
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കഴിയാ�തിന ്െറ ഒരു കാരണംകൂടിയാണ്
സൂചി�ി�ത.്ൈ�ക�ിെനേ�ാെല �പേത�ക
നിേയാഗ�േളാെട ഭൂമിയിേല�ൈ്ദവം
അയ�വരാണ ഗ്ാ�ിയും ചാണക�നും.

കാലഘ��ിെനാ�ഇ്���ുേവ�ി കൂടുതലായി
�പവര ്�ി�ുവാന ്നിേയാഗി�െ��വരാണവർ.

ഇ��ന ്രാഷ�്ടീയ�ില ്ആഴ�്ിറ�ുേ�ാഴും,ശുചിത�ം
ഉള ്െ�െടയു�സാമൂഹ��പശന്�ളിലും ജാതിപരമായ
അയി� �പശന്�ളിലും ശാസ�്തപരമായി �പവര ്
�ി�ുവാനും മാര�്നിരേ്�ശ�ൾ നല ്കാനും കൂടി
ഗാ�ി�ു കഴി�തൈ്ദവം നല ്കിയഅ�ുതശ�ി

െകാ�ുതെ�യാണ.്

ഭൂമിയിെല മനുഷ�രില ്സംഭവി� ധര ്�ശാസ�്ത
േശാഷണ�ള ്�,് മനുഷ�രുെട ധാര ്�ിക

അധഃപതന�ള ്�ു പുറെമ, �ഗ��ിെല 2‐◌ാം
ഭാഗ�ില ്വിശദീകരി�ി���സൃഷട്ിച�ക

വിേശഷവുമായും,അടു�അ��ായ�ിലും, 7‐◌ാം
ഭാഗമായസമ്ൃതിയിലും വിശദീകരി�ി���
ആദ�മഹാകാലച�ക�ിെല �പേത�ക
ഭരണാധികാരികളായ േദവതകള�െട

(മാലാഖമാരുെട/മല�ുകള�െട)കടു�
പിഴവുകള�മായുംബ�മു�.്ൈവകാെത

ഭൂമിയിെല�ും മായ �പത��മാകു�േതാെടഎ�ാ
കാര��ള�ം മഹാമംഗളമാകു�താണ.്
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ശാസ�്ത�ാനംമനുഷ�ന സ്�ൂര ്�മായിനല ്
കിയത ഭ്ൂമിയില ്ആന�കരമായിജീവി�ാനും
ഏ�വും മിടു�രാ�ാനുംകൂടിയാണ.്തന ്െറ
കു�ു�ള ്�ന്ല ്കിയസാമര ്��െ�

�പവൃ�ിയില ്എ�ി�ുവാനും,ആവിധ�ിലും
അവര ്�സ്േ�ാഷി�ുവാനുമായി

ജന�ളിലൂെടതെ�ഭൂമിയിെലകാര��ള ്
ൈദവംഏ�വുംസു�രമാ�ു�താണ.്

ഭൂമിെയഅഥവാ മ�ിെനസ��മാ�ാന ്തനിെ��
മനുഷ�േനാ, രാജ��ിെല മുഴുവന ്ജന�ള ്�ുേമാ,
ഭൂമിയിലു� മുഴുവന ്ജന�ള ്�ുേമായാെതാരി�ലും

സാധി�ു�ത�എ�തിരി�റിവ എ്േ�ാഴും
ഉ�ാവണം.വ��ിയുെടശരീരം മരി�ു�ു,എ�ാല ്
ഭൂമിയ�് മ്രണമി�. മായ �പത��മാ�ു�തിന മ്ു�്
മഹാനീതിശാസ�്തം മനുഷ�െനൈദവംസുവ��മായി

അറിയി�ു�ുെ��ിലും, മഹാനീതിപതി
ൈദവമാെണ�തുംഅന�മായആന��ള�ം
ധർ�ശാസ�്ത�െള െത�ി� ജ്ീവി�ു�വര ്�്
ശി�കള�ംൈദവം മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം

നൽകു�ു� എ്�തിരി�റിവുംഎേ�ാഴും ഉ�ാവണം.
േദശ�ള�െട േപരില ്വ��ികള ്ഊ�ം െകാ�ാന ്

പാടി�ാെയ�ു �പസത്ാവി�ുേ�ാഴും
മഹാനീതിശാസ�്തവുമായിബ�െ�� ഇ്��, േകരളം,

തമിഴന്ാട,്കാശമ്ീര ്,തുട�ിയഏതാനും
�പേദശ�ള�് ച്ില �പേത�കതകള��.് �ഗ��ിന ്െറ

2‐◌ാം ഭാഗ�ില ്അതവ്ിസത്രി�ു�ു�.്ചില
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�പേദശ�േളാ േദശ�േളാ �പേത�കമായിസംവിധാനം
െചയത്ി���ത മ്ഹാനീതിശാസ�്തവുമായി
സ�ൂര�്മായി േയാജി�ി��െകാ�ാണ.്

മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം ഭൂമിയിെല�ുമു�
�പേദശ�ളിലായി/രാജ��ളിലായി 100ജ��ളിലൂെട
ജനി�ുകയും ജീവി�ുകയും െച���വ��ികൾ 
�പേദശ�ള�െട �പേത�കതകളില ്ഊ�ം െകാ���തിൽ 
അര ്�മി�. മാ�തമ�,ഊ�ം െകാ�ാല ്,അഹ�യ�്്
േചരുംവിധം പുണ�േശാഷണംസംഭവി�ു�തുമാണ.്
എ�ാവരുംൈദവ�ിെ�സൃഷട്ികളാെണ�തും,

എ�ാകു�ു�ള ്�ുംൈദവംസമനീതി നല ്കുേ�ാള ്
മാ�തമാണൈ്ദവം മഹാനീതിപതിയാവുകഎ�തും,
തന ്െറഎ�ാ കു�ു�െളയും മഹാമാതാവും

മഹാപിതാവുമായൈദവം ഒരുേപാെലസേ്നഹി�ു�ു
എ�തും,അെത�െനഎ�തും, �ഗ��ിെ� 3‐◌ാം

ഭാഗ�ിെല മഹാനീതിശാസ�്തപാഠ�ളില ്
സുവ��മായി വിവരി�ി���.്

ഭരണാധികാരികൾ� യ്ാെതാരാെളയും
മാ�തമ�,സ�യവും ര�ി�ാനാവി�,
ൈദവ�ിനു മാ�തേമകഴിയൂ.

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�ം.

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1488

(അ��ായം 46)

ൈദവം
ഭീകരവാദെ�ഇ�ാതാ�ു�ു.

ജീവിച�ക�ിെല മനുഷ�ൻ ഒഴിെകയു�
ജീവികളെ്��ാം സാധാരണ എ�ാ�ാല�ളിലും
അടി�ാനപരമായി ഒേര ജീവിത�കമമാണു�ത.്
ഭ�ണ സ�ാദനം, മ�� ജീവികളില ന്ി� സ്ുര�,
ഉറ�ം, രതി എ�ി�െന ഏതാനും കാര��ളാണ്
എ�ാ�ാല�ളിലും അവയ�്ു�ത.് മ��� ജീവികള്
േദശ�ള�െട േപരില അ്ടിപിടി കൂടു�ി�.അവർ/അവ
ഇ���ാേരാ േകരള�ാേരാഅ�.അവയ�് ആ്ന�ം
നലക്ു� �പേദശ�ളിൽ ജീവി�ണംഎേ�യു��.

മനുഷ�െരയും മ���ജീവികെളയും
േവറി��നിര�്ു�ത ൈ്ദവം മനുഷ�നു മാ�തം നലക്ു�

ശാസ�്ത�ാനമാണ.്ൈദവം
അനു�ഗഹി��നലക്ിയി���ശാസ�്ത�ാനെ�
അേനകം മനുഷ�ർ ത�ൾസൃഷട്ി�ു�ശ�ി
എ�േപാെലകണ�ാ�ുകയും വിേവചനശ�ി
എ�ു േപരിടുകയുെമാെ� െച���ു�.്അ�ാര�ം

ഇവിെട വിസത്രി�ു�ി�.
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കാലഘ��ിെനാ� മ്ഹാ�പപ��ിെ�
മഹാശാസ�്തപാഠ�െള ഒെ�ാ�ായി
െവളിവായി�ി��� മനുഷ�ൻ മാ�തമാണ്

മഹാശാസ�്തെ�ഉപേയാഗെ�ടു�ിെ�ാ�്
അന��െളേ�ാണമു� ഭൗതികസുഖ�ള്
േനടു�ത.്വര�്ി� ഭൗതികസുഖ�ള േ്നടു�
മനുഷ�രുെട ഇടയില മ്ാ�തമാണ േ്ദശീയത,വംശം,
വര�്ം,സൗ�ര�ം, ഭാഷ,ആേരാഗ�ം,ബു�ിശ�ി,

െതാഴില,് മതൈദവവിശ�ാസകാര��ള്
തുട�ിയവയുെട േപരില മ്�ര�ള�ം
മദ��ൂ�ുകള�ം കലഹ�ള�ം ലഹളകള�ം

യു��ള�ം ജീവിതെ�
അസമാധാനെ�ടു�ുകയും

ദുരിതെ�ടു�ുകയും െച��� മ��
ഭീകര�പവര�്ന�ള�മു�ത.്

കാലഘ��ിെനാ�ും മഹാശാസ�്തപാഠ�ൾ
െവളിെ�ടു� മുറയ�്ും മനുഷ�ൻ

ധര�്ശാസ�്തപരമായി ജീവി�ാൽഎ�ാണ്
സംഭവി�ുക ? േമാേ�ാര വ്ാഹന�ള,് െ�ടയിന,്
ക�ല,്വിമാനം,യ���ള,്സിനിമ, െടലിവിഷന,്
ക����ര,്തുട�ിയവ ഒേര ശാസ�്ത�പകാരം
ഭൂമിയിെല�ും �പവര�്ി�ുേ�ാെല,ൈദവ

വിശ�ാസകാര��ള,്സാ��ികം,
വിഷയ�ാനം തുട�ിയകാര��െളെയ�ാം
ശാസ�്തപരമായി വിശകലനം െച��കയും,
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ശാസ�്തപരമായി വിശ�സി�ുകയും, ഒേര
ൈദവ�ിെ�കു�ു�ളാണ ഭ്ൂമിയിലു�

എ�ാവരുംഎ�തിരി�റിേവാെട
സഹായി�ുകയും സഹകരി�ുകയും

സേ്നഹി�ുകയും െചയത് സ്മാധാനപരമായും
സേ�ാഷേ�ാെടയും ജീവി�ുകയും
െച��മായിരു�ു. െവളിവായി�ി���
ശാസ�്തപാഠ�െള ഒേര ഭൂമിയിലു� ഒേര
ൈദവ�ിെ� മ�ള എ്�തിരി�റിേവാെട
ഭൂമിയിെലഎ�ാ രാജ��ളിലുമു�വർ
പ�ുവയ�്ുേ�ാൾ, ലഭി�� കഴി�
ശാസ�്തപാഠംഅേന�ഷി� മ്���വര (്മ��
രാജ��ാര)്വീ�ും ഗേവഷണം നടേ��ി
വരി�;ആയുധ നിര�്ാണം,യു�ം തുട�ിയ
നീചകാര��ള�ംആവശ�മാവി�. േന��ള�െട
മാ�തം പ�ികയാണ ല്ഭി�ുക,വളെര നീ�പ�ിക.
ശാസ�്ത പാഠ�ള വ്ര�്ി�� ലഭ�മായ മുറയ�്്
മതൈദവവിശ�ാസകാര��ളിലും േദശീയത,
വംശം,വര�്ം,സൗ�ര�ം, ഭാഷ,ആേരാഗ�ം,
ബു�ിശ�ി, െതാഴില,്തുട�ിയകാര��ളിലും
മനുഷ�ര അ്�രേ്�ശീയരാേവ�ിയിരു�ു
അഥവാ ഭൂമിയുെട സ�തിഎ�നിലയ�്്
ഓേരാരു�രും ഭൂമ�ൻആേവ�ിയിരു�ു
അഥവാആവണംഎ�താണ ച്ുരു�ം.

ബു�ിശ�ി,സാ��ികശ�ി തുട�ിയവ
മഹാനീതിശാസ�്ത�പകാരം വര�്ി�അളവില്
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ലഭി� മനുഷ�ര മ്ുനൈ്കെ�ടു� ഒ്േര
ഭൂമിയിലു� ഒേരൈദവ�ിെ� മ�ള എ്�

അവ�സൃഷട്ി�ിെ��ില,്
എ�െനെയ�ിലുെമാെ� മനുഷ�ര്

ജീവി��െകാ�െ�എ�ത�ൈദവ�ിെ�
നിലപാട.് മഹാശാസ�്ത �പകാരം, ഭൂമിയിൽ ഉടെന
മായ �പത��മാ�ുകയും ഒേര ഭൂമിയിലു� ഒേര
ൈദവ�ിെ� മ�ൾഎ�അവ�ൈദവം
തെ� ഭൂമിയിെല�ുമു� മനുഷ�രുെട ഇടയിൽ

സൃഷട്ി�ുകയും,കാലം,ശാസ�്തം,
അ�രേ്�ശീയതഎ�ിവെയ

കൂ�ിയിണ�ിെ�ാ� ഭ്ീകരവാദെ�ൈദവം
ഇ�ാതാ�ുകയും െച���താണ.്

ൈദവം ഭൂമിയിൽ ഉടെന മായ
�പത��മാ�ുേ�ാള ഉ്�ാകു� മാ��െള��ി
�ഗ��ിെ� മ�� ഭാഗ�ളിൽ വിശദീകരി�ി���.്
മായ �പത��മായിരി�ു�കാല� പ്ുണ�ം,
പാപംഎ�ിവകള�െട ഗൗരവം നിമി�ം

ഭരണ��മതലഅഥവാ രാജപദവി ഏെ�ടു�ാൻ
മടി�ു�വരും ഭയ�ു�വരുമായആള�കളിൽ

നി� ഏ്�വും േയാഗ�മായവെര
തിരെ�ടു�ുവാൻൈദവം

സഹായി�ു�താണ.് ഭീകരവാദവും
േദശവ�ത�ാസ�ള�ംഎ�അ��ായ�ിെല
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ഉ�ട�ം മനുഷ�െര േദശസീമകൾ�്
അതീതമായി ബ�ി�ി�ു�താണ.് നാ�ിെല
ജന�ള�് ന്�തു െച���യാളാണ ന്�

ഭരണാധികാരിഎ�തുകൂടി
െവളിവാ�െ�ടു�ു�.്അതായത,്
ജനനകാര��െളആസപ്ദമാ�ി

തമിഴന്ാ��കാരെനേയാ മ�� േദശ�ാരെനേയാ
അന�നായി കാണു�തും,അയാൾ േദശ�ിെല
ഭരണാധികാരിയാകു�ത െ്പാ��അധമ

നയ�ൾ �പകാരം േമാശെമ�ു
കണ�ാ�ു�തുമായ രീതികൾ
അസത്മി�ു�താണ.്

ന�തു െച���വൻന�വൻ.
ഉദാഹരണ�ിന,് േകരള�ിെല ജന�ള�െട

ജീവിതെ�കഷട്െ�ടു�ു�
േകരള�ാരെന�ു കരുതെ�ടു�

ഭരണാധികാരിെയ കശമ്ലൻഎ�ു മന�ിലാ�ി
മാ�ി നിരേ്��തു� എ്�ി�െനയാണ്
വിഷയെ�വ�ാഖ�ാനിേ��ത.്
മെ�ാരുവിധ�ിൽ പറ�ാൽ,

മനുഷ�െര�ാം ഗാ�ിെയേ�ാെല

ത�ള�െട നാട്
ഭൂമിയാെണ� മ്ന�ിലാ�ണം.
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ഇ���ാരനാവു�തും,
തമിഴന്ാ��കാരനാവു�തും,

േകരള�ാരനാകു�തും പി�ീട മ്ാ�തമാണ.്
ജനി�കു�ു�െള�ാം തെ�ത�ള�െട
മാതാവിെനയുംപിതാവിെനയും ഭാഷെയയും
േദശ�ിെനയും ഒെ�തിരി�റിയു�ത,്
ജനി�ി� എ്�തേയാ ദിവസ�ള�ം മാസ�ള�ം
വരഷ്�ള�ംകഴി�ു മാ�തമാെണ�ത്
തിരി�റിയണം.താൻ േകരളംഎ�േപരു�
ഒരു �പേദശ�ിലാെണേ�ാ, േകരളെമ�ത്
ഇ��എ�ഒരു വലിയ രാജ��ിെ�

ഭാഗമാെണേ�ാ ഒെ�ഒരുകു� ്കു�ി
തിരി�റിയു�ത എ്�തേയാകാലം
കഴി�ാണ.്കു�ികളിൽ േദശവിഷം
കു�ിെവയ�്ു�തും മുതിര�്വരാണ്

എ�ാണഅ്തി�ര�്ം.

േദശഭ�ി ഗാന�ൾ�ു പകരം

ഭൂമിഭ�ിഗാന�ൾ

ഉ�ാവു�താണ.്
രാജ��ളിെല�ാം ഇ�ു� േദശഭ�ി
ഗാന�െള�ാംഅധമ�ളാണ.്
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തമിഴ സ്ംസാരി�ു�വെര�ാം
തമിഴന്ാ��കാര� ; മലയാളം

സംസാരി�ു�വെര�ാം മലയാളികേളാ
േകരളീയേരാഅ� ;ഇം�ീഷ്

സംസാരി�ു�വെര�ാം ഇം��ുകാര�
എ�തുമായി ബ�െ�� ചില വിശദീകരണ�ള്
കൂടി നലക്ാം. ഭൂമിയിെല മനുഷ�െര�ാം
േയാജിേ��തുംഅേന�ാന�ം

സേ്നഹിേ��തുംസഹായിേ��തും
സഹകരിേ��തും ഭൂമിയിെലഏെത�ിലും
(�പേത�ക) �പേദശ�ിൽജീവി�ു�വർഎ�
�പകാരമായി�ൂടാ.ശരീരനിറം,സൗ�ര�ം, ഉയരം,
വ�ം,ആേരാഗ�ം, െതാഴിൽ,വിേനാദം,വംശം,
ഭാഷ,ശാസ�്ത�ാനം തുട�ിയവയുെട

അടി�ാന�ിലുംഅരുത.്

ഭൂമിഎ�ൈദവ�ിെ�
മ�െള� കണ�ിനാവണം.

അഥവാ ഒേരൈദവം
സൃഷട്ി�ി���തായ ഒേര ഭൂമിയിൽ

ജീവി�ു�വരായ ഒേര
ൈദവ�ിെ�കു�ു�ൾഎ�

കണ�ിനാവണം.
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നൂ�ാ�ുകള�്ു മു�ു ജീവി�ിരു�വരുെട
പിനഗ്ാമികളാണ ഇ്�ു ജീവി�ു�വർഎ�
അശാസ�്തീയചി�ാരീതികള വ്ിഷയ�ില്

കലര�്ുേ�ാൾ,ൈദവ�ിെ�
കു�ു�ൾഎ�പരമസത��ിൽ
നി�ും മനുഷ�ർഅകലുകയാണ.്പാടി�.

ഓംകാര നീതി ശാസ�്ത �പകാരം േദശവും
ഭാഷയുംൈശലിയുംസാ��ിക

അവ�യും മ��ംസ�ൂർ�മായിഓേരാ
മനുഷ�െ�യുംകാര��ിൽ

വ�ത�ാസെ�ടുേ�ാൾ,പിൻഗാമി വാദം
അസംബ�മാെണ� ത്ിരി�റിയുക.

ഉടൻതിരുേ��തസ്��ം
ആവശ�മാെണ� ത്ിരി�റിയണം.
�ഗ��ിൽ �പേത�കംഅ��ായമായി
വിശദീകരി�ി���ഓംകാര നീതിശാസ�്തം
അഥവാ മഹാനീതിശാസ�്തം പഠി�ുേ�ാള,്
വംശ�ള�െട േപരിലും �പേദശ�ള�െട
േപരിലുംമ��ംഇ�ുകാ�ി�ൂ���

�പവൃ�ികള�െടഹീനത�ം എ�ത ഭീമമാെണ�്
േബാ��മാകു�താണ.്
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ഒരു ചിലര�് വ്ിഷയ�ളില ധ്ാര�്ിക
അപചയംസംഭവി�ുേ�ാള,്അവെര
ധാര�്ികമായി തിരു�ുവാൻ

ബാ��തയു�വർ േപാലുംഅതുെച�ാെത
പകരം കൂടുതൽവിഷം കലര�്ുകയും
�പശന്െ�കൂടുതല സ്�ീര�്മാ�ുകയും
െച���രീതി ഭൂമിയിെല�ുംഇ�ു

വ�ാപി�ിരി�ുകയാണ.്

ൈദവം മനുഷ�ന അ്റിവുകള ക്ൂടുതല്
നലക്ിയേ�ാള,്അവെകാ�എ്�െന
അപകട�ള��ാ�ാം,ജീവിതെ�
ദുസ�ാര�്മാ�ാംഎെ�ാെ�യാണ്

ചി�ി��കൂ�ിയതും �പവര�്ി��കൂ�ിയതും.
മാ�തമ�,അടി�ാനപരമായി

യാെതാരാള�്ും ഭൂമിയുെടയാെതാരു
�പേദശ�ിേ�ലുംഅഥവാഅംശ�ിേ�ലും
യാെതാരുഅവകാശവുമി�.തേ�െത�്
കരുതു�ശരീരെ�േ�ാലുംമരണേ�ാെട
ഉേപ�ി� യ്ാ�തതുടേര�വരായ

ജീവാ�ാ�ള യ്ാെതാരു കാര�വുമി�ാെത
�പേദശ�ള�െട േപരിൽഊ�ം െകാ�രുത.്
ഭൂമിെയസൃഷട്ി�ി���ൈദവ�ിനു മാ�തം
അവകാശെ��താണൈ്ദവ�ിെ�ഖര
രൂപം കൂടിയായ ഭൂമി. മഹത�ം എേ�ാഴും
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ൈദവ�ിനു മാ�തമാണ.്ൈദവ�ിെ�ഖര
രൂപെമ�നിലയില ഭ്ൂമി�ു മുഴുവനും
മഹത�ം ഉെ��ിരിെ� �പേദശ�ള�െട
േപരിൽഅവിശു�മായവിചാര�ള�ം
സംഭാഷണ�ള�ം �പവൃ�ികള�ംഅരുത.് ..

�പേദശികത, േദശീയത തുട�ിയവ
മാറിെ�ാ�,് മനുഷ�രില അ്�രേ്�ശീയത
വരുേ�ാള,് ത�ൾ താമസി�ു�
േദശേ�ാട്സേ്നഹം കുറയു� അവ�
ഉ�ാകു�ത�, ഉ�ാവരുത.് ൈദവ�ിെ�
എ�ാ കു�ു�ള�്ും അന�മായ
ആന��െള നലക്ു�തായ, ൈദവ�ിെ�
മഹാഖരരൂപമായ ഭൂമിെയ സേ്നഹി�ുക.
ഭൂമിയാണ എ്�ാ ആന��ള�ം നലക്ു�ത.്
മനുഷ�രുെട ശരീരവും ഭൂമി തെ�.
ശരീര�ിലു� സമസത് മൂലക�ള�ം,
സംയു��ള�െമ�ാം ഭൂമിയിലു�വ
തെ�െയ�് മു�് വ��മാ�ിയിരു�ു.
മരി�ുേ�ാള,് ഭൂമി, ജീവാ�ാവിന മ്െ�ാരു
ശരീരെ� നലക്ു�ത ഭ്ൂമിയിെല മെ�ാരു
േദശ�ാകാം. ഭൂമി ൈദവ�ിെ� മഹാ
ശരീരം ആെണ�ിരിെ� മഹാ
ശരീര�ിെ� ഒരു ഭാഗെ� ന�െത�ും
മെ�ാരു ഭാഗെ�േമാശെമ�ുംകരുതരുത.്
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മുഖസൗ�ര�മാണ ഏ്�വും �പധാനം,ശരി തെ�.
പാസേ്പാര�് ഉ്ളെ്�െടയു�അേനകം േരഖകളില്

മുഖ�ിെ� േഫാേ�ാ മാ�തമാണ്
ഉപേയാഗി�ു�ത;്കാ�പ്ാദ�ള�െടേയാ

ൈക��ിയുെടേയാഅ�.എ�ാല ക്ാ�പ്ാദേമാ,
കാലുകേളാ, പൃഷഠ്േമാ േമാശമാെണേ�ാ,
േവ�ാെയേ�ാ മനുഷ�ര പ്റയുേമാ ....ച�ി
എ�ു പറയു�കു�ി ഇ�ാെത ജീവി�ാന്

കഴിയുേമാ.തറയില ഇ്രി�ുേ�ാഴും,കേസരയില്
ഇരി�ുേ�ാഴും,ക�ിലില ക്ിട�ുേ�ാഴും,ആദ�ം

കു�ി ഉറ�ിേ��തു�.്

കു�ു�േള,ഓേരാശരീര ഭാഗ�ള�ം
ഓേരാേരാ തര�ില സ്ു�പധാന�ള ത്െ�യാണ.്
ൈദവ�ിെ� മഹാശരീരമായി ഭൂമിെയയും
മഹാ�പപ�െ�യും തിരി�റിയണം.യാെതാരു
േദശെ�യും േമാശെമേ�ാ,ചിലവെയ മാ�തം
േ�ശഷഠ്െമേ�ാകരുതരുത.്ൈദവനി� െച�രുത.്
എ�ാ േദശ�െളയും സേ്നഹി�ു�വരായി,
േപാരാ,എ�ാ േദശ�െളയും ഒരുേപാെല
സേ്നഹി�ു�വരായി ഉയരുവിൻ.



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

ഓം നമഃശിവായ =മഹാശിവെയ നമി�ു�ു.അേ�ശിവ! ഓംസത�ംഓം ധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം:പരമശിവൻ 1499

ൈദവവി�വം

ഓം
മഹാശാസ�്തമൂലമാണ്

സൃഷട്ി മ��മാണ ആ്ദിവചനമാണ്

ശബദ് �ബ�മാണ അ്�ര �ബ�മാണ്

ൈദവ�ിെ�മഹാചിരിയാണ്

സംഹാരകാഹളമാണ്

ഭൂമിയിെല�ും ഉടെന 3 33വർഷ�ാലം
മുഴ�ു�താണ.്

ൈദവവി�വ�ിൽൈദവം �പത��മായി
മഹാചിരി��െകാ�ിരി�ും,

മഹാചിരിെകാ�ുമാ�തം ഭൂമിയിൽ
മഹാധർ�സം�ാപനം നട�ും !

ഇമഹാ�ഗ�ം �പകാരമു�
മഹാശാസ�്തെ�ഉൾെ�ാ�്

ഭൂമിയിെല�ുമു�വർ തിരു�ലുകൾ
നട�ുേ�ാൾധർ �സം�ാപനവും

മനുഷ�െരെ�ാ�ുതെ�!
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ധര ്�ശാസ�്തെ�പിൻപ���വർ�ഓ്ം ,
മഹാസംഗീതമാണ.്ധർ �ശാസ�്തെ�
പിൻപ�ാ�വർ�ും, മഹാസംഗീതം

തെ�യാെണ�ിലും,

ത�ള�െടശരീര�ിെലപരമാണു�ളിൽ

നി�ുേപാലും ഉയരു�തായഓംഎ�
മഹാസംഗീതം േക��വിരള��തും,
അതിേവഗതിരു�ലുകൾ�്
ത�ാറാകു�തുമാണ.് മ��ിമാരും
േനതാ��ാരുംജഡജ്ിമാരും

മതപുേരാഹിതരുംപ�ിതരുെമാെ�

െതാഴിലുകള�ംവിശ�ാസ�ള�െമാെ�
ഉേപ�ി��ം �ഗ��െളസംഹരി��ം
പ�ാ�പി��െമാെ�ഏതാനും

വർഷ�ൾ/മാസ�ൾ 
വിഷമി�ുകയുംെച��ം.
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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,
ധര�്ശാസ�്തപരമായ (ൈദവീകമായ)
രാജഭരണ�ിലൂെട ഭൂമിയിെല�ും

�ാപിതമാകു�താണ.്

ഓംമഹാശ�ി മ�ടി മഹാഭ�ദകാളി ദിവ�
ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി�ുമാ�തം മഹത�ം.
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സംഹാരം
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,

ഓംസത�ംഓംധർ�ംഓംനീതി സംഹാരം

എ�സംഹാര മ��ം മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകിെ�ാ� ത്െ� �പതിനിധിയും
മഹാദാസനുമായപരമശിവെന

സംഹാരേദവനായി മഹാനിയമി�ു�ു.
�ഗ�കാരെനമഹാനിയമി�� കഴി�ു.

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
സംഹാരേദവനായി� മ്ഹാഅനു�ഗഹി�
പരമശിവെ�നാവിൽ കുറി�ി���

അടി�ാനഅ�ര�ബ�മായ 3,നാവിെ�
ഉ�ിേല�ായാണ മ്ഹാകുറി�ി���ത.്
സംഹാരം നട�ുേ�ാൾപരമശിവെ�

വായിേല�ാണ്

ഓേരാ മനുഷ�െ�യുംജീവാ�ാവആ്ദ�ം
�പേവശി�ു�ത.്
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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�ാവിന്
ന��തപദവിയായ

ആ�ീയസാ�ാത�്ാരം (�ബ�ാന�ം)
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ു.
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(ആദ�മഹാകാലച�ക�ിൽസംഹാര കാര��ൾ�ായി

സംഹാരേദവിഎ� േപരിൽ,
മഹാേദവിയുെട ഒരു ഭാഗം േവർതിരി�ു �പവർ�ി�ി���.്
മഹാഉ�ഗസ�രൂപിണിയായസംഹാരേദവിെയ ഭ�ദകാളിെയ�്
അേനകർ െത�ി�രി�ി���.് നാവ പ്ുറേ�യ�്ി��ം

അേനകംൈകകേളാെടയും ൈകകളിൽ
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 ഓം മഹാശ�ി മ�ടി
മഹാഭ�ദകാളി ദിവ� ദിവ� ദിവ� ദിവ�മഹാേദവി
മഹാ�പപ��ിെ�മഹാഭരണാധികാരിയും
മഹാനീതിപതിയുമായി മഹാേശാഭി�ുേ�ാൾ ,

മഹാനീതിനിർ�ഹണ�ിെലവളെരെ�റിെയാരു ഭാഗം
മാ�തമായസംഹാര കാര��െ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�ു�ത ആ്രാേണാ,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 ഒരു

കാര�ം േ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�്

മഹാനി�യി�ുകയും, മഹാനീതിപതി
കൂടിയായിെ�ാ�എ്�ാകു�ു�ൾ�ും
മഹാസമനീതി നൽകുകയും,അന�മായ
മഹാആന��െള ഭൂമിയിൽ വ�്

കു�ു�ൾ�പ്രിചയെ�ടു�ുകയും,
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിൽ

കു�ു�ൾെ��ാംഅന�മായ മഹാ
ആന��െളഅന�കാലേ�യ�്്
മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകുകയും െച���
മഹാശ�ിയായൈദവ�ിെ�
മഹാഇഷട്മനുസരി� ജ്ീവിേ�േ� ?
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കു�ു�െള�ാം ധർ�ശാസ�്ത�പകാരം
പരമാന�േ�ാെടജീവി��കാണാനാണ്
മഹാേദവി മഹാഇഷട്െ�ടു�ത.്
(കു�ു�ള�െടആ�ഗഹ�ിനു വഴ�ി,

മഹാേദവിെയആരാധി� സ്േ്നഹവും ന�ിയും
�പകാശി�ി�ാൻ മഹാശാസ�്തെ�

മഹാഅനു�ഗഹി�� നൽകു�ഏകജ��ിൽ 50
വയ�ിനു േമൽ മാ�തം കു�ു�ൾെ��ാം

മഹാഅനുവാദമു�.്)

മഹാശ�ിയും മഹാനീതിപതിയും
മഹാപിതാവും മഹാമാതാവും
മഹാേദവനുമായ മഹാേദവി,

മഹാ�പപ�െ�യും മഹാശാസ�്തെ�യും
മനുഷ�ർ ഉൾെ�െടയു�ജീവികെളയും
മഹാസൃഷട്ി�ുകയും മഹാവാ�ല�െ�
നൽകി മഹാപരിപാലി�ുകയും െച���ത്

ആർ�ു േവ�ിയാണ ?്

മഹാപിതാവും മഹാമാതാവുമായ
മഹാേദവിസർ�തും െച���ത്
കു�ു�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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മഹാ�പപ��ിെലസൃഷട്ി�ിതികള�ം,
സംഹാരം ഉൾെ�െടയു�

മഹാനീതികാര��ള�ംയഥാർ��ിൽ
െച���ത മ്ഹാേദവി തെ�യാണ.്

പരമശിവനും,ൈ�ക��ം,യഥാർ�
മുഹ�ദും ഒരാൾ തെ�യാെണ� ഇ്
മഹാ�ഗ��ിൽവ��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�ു�.്
അേതസമയം,അവനിലൂെടഅഥവാ
പരമശിവനിലൂെട,എ�ുപറയുേ�ാൾ,
പരമശിവനാണആ്�ീയസാ�ാത�്ാരം
നല ്കു�ത എ്�അര ്�മി�ാെയ�ും,

പരമശിവന�നൽകു�െത�ും,പരമശിവൻ
ലൂെട മാ�തമാെണ�ും
അറി�ുെകാ�ണം.
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മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,എ�ിന്
പരമശിവനിലൂെടആ�ീയസാ�ാത�്ാരം
നൽകു�ുഎ�തും,പരമശിവെനഎ�ിന്
മ���ിൽ െകാ�ുവ�ിരി�ു�ുഎ�തും

അറിയിേ��തു�.്ൈദവെ�
ആരാധി�ാൻ മനുഷ�ർ േയാഗ�ത
േനേട�തു�എ്�അ��ായ�ിൽ 
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,തെ�
മഹാദാസനായപരമശിവന്

അർ�മഹാേദവീ രൂപം നൽകിെ�ാ�്
പരമശിവനിലൂെടഎ�ാ മനുഷ�ർ �ും
മഹാശാസ�്തെ�മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകു�തിെ�വിശദീകരണമാണ്
ഇവിെടയും �പസ�മാവു�ത.്

പരമശിവൻ ലൂെട മാ�തമാെണ�ു
പറയുേ�ാൾ അത മ്ഹാദാസനായ
പരമശിവൻതെ���ി പുലർ�ു�തും
പുലർേ��ു�തുമായ മഹാദാസഭാവം
മാ�തമാണ.്എ�ുെകാെ��ാൽ തെ�
ഏകദാസനും മഹാദാസനുമായപരമശിവന്

മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
മഹാക�ി�ിരി�ു�ത മ്ഹാപദവിയും
മഹാപ�ാളി�വുമാണ.്വിശദീകരി�ാം:
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�ബ�െ�ഉൾെ�ാ�്
പര�ബ�രൂപേ�ാെടഅഥവാ

മഹാ�പപ�രൂപേ�ാെടൈദവംസൃഷട്ി
�ിതിസംഹാര�ൾ െച��േ�ാൾ ഓേരാ
അണുവിലുംസ�്തീപുരുഷഭാവരൂപ�െള

�പകടമാ�ു�മാതൃഘടകവും
പിതൃഘടകവുംസൃഷട്ി�ു�ു�.്എ�ും
ഏതുംതനി��െച���ൈദവം,

പിതൃഘടകെ��ൂടി സൃഷട്ി�ി��� എ്�ത്
വസത്ുതയാണ,്കു�വുംകുറവുമി�ാ�

മഹാപ�തിേയാെടയുമാണ.്
പിതൃഘടകമായി പരമശിവെനപര�ബ�മായ
മഹാ�പപ��ിൽഉൾെ�ടു�ുകയാലും,
�പപ�പിതാവായി�ൂടി മഹാഅനു�ഗഹി�്
മഹാപദവിയും മഹാപ�ാളി�വും

നൽകിയിരി�ുകയാലും,കു�ു�ളായ
മനുഷ�ർ �ആ്�ീയസാ�ാത�്ാരം
നൽകാനായി� ഏ്കമഹാൈദവമായ
മഹാേദവി ത�ാറാകുേ�ാൾ,

ജീവികള�െടയും �പപ��ിെ�യും
പിതാവായപരമശിവെന ഉൾെ�ടുേ��ത്
മഹാശാസ�്തപരമായആവശ�മാണ.്
സൃഷട്ിയിൽ സ�്തീയ�്ും,�ിതിയിൽ
പുരുഷനും �പാമുഖ�ം നല ്കിെ�ാ�്
മഹാേദവി മഹാആവിഷ�്രി�ി���
മഹാശാസ�്ത�പകാരം,�ിതിയുെട
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ഭാഗമായു�
ആ�ീയസാ�ാത�്ാര�ിൽ

ജീവികള�െടെയ�ാം പിതാവുകൂടിയായ
പരമശിവെന ഉൾെ�ടുേ�ണെമ�ത്
മഹാേദവിയുെട മഹാപ�തിയുെട

ഭാഗവുമാണ.്ൈദവ�ിെ�ഏകദാസനും
മഹാദാസനുംഎ��ാനമാന�േളാെട

ൈദവകാര��ള�െടൈദവീക
നട�ി�ിനായി� മ്ഹാ�പവർ�ി�ു�
ൈദവ�ിെ�ഭാഗംഎ�നിലയ�്ും
പരമശിവെന ഉൾെ�ടുേ��ത്
മഹാശാസ�്തപരമായആവശ�മാണ.്
മഹാേദവിയുെട മഹാ�ാനെ�യും
മഹാശ�ികെളയും മഹാ�പപ�െ�യും

മഹാേദവിെയ�െ�യും
�പതിനിധീകരി�ുവാൻ മഹാേദവി

മഹാഅനു�ഗഹി�ിരി�ു�പരമശിവൻ,
പരമശിവെ�കൂടി കു�ു�ളായ
ജീവികൾെ��ാംആ�ീയ

സാ�ാത�്ാരെ�മഹാഅനു�ഗഹി�്
നൽകു�മഹാേവളയിൽ

ഏകമഹാശ�ിയായ മഹാേദവി
മഹാപദവിയും മഹാപ�ാളി�വും
മഹാആന�വും മഹാഅനു�ഗഹി��
നൽകുകയും,പരമശിവനിലൂെട
ഏകമഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
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ജീവികൾെ��ാം
ആ�ീയസാ�ാത�്ാരെ�

മഹാഅനു�ഗഹി� ന്ൽ കുകയും െച���ു.

ഏകമഹാശ�ിയായ മഹാേദവിയാണ്
മഹാ�പപ��ിെ�

സൃഷട്ി,�ിതി, മഹാനീതി എ�ിവ
െച���െത� �്ഗ��ിെ�മൂ�ാം
ഭാഗ�ിൽസുവ��മായി

വിശദീകരി�ി���.്ഏകമഹാശ�ിയായ
മഹാേദവി മഹാനീതിശാസ�്തം �പകാരം

മഹാനിർ�ഹി�ു�

മഹാനീതിയുെട ഒരംശം മാ�തമാണ്
പരമശിവനിലൂെട

മഹാേദവി തെ�മഹാനിർ �ഹി�ു�
സംഹാരം

എ�ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ�
�ബ�ാന�ംഎ�റിയുേ�ാൾ,

മഹാ�പപ��ിെലസൃഷട്ി�ിതികള�ം,
സംഹാരം ഉൾെ�െടയു� മഹാനീതികാര��ള�ം

യഥാർ ��ിൽെച���ത്
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി തെ�യാണ.്
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മഹാേദവി�ു മാ�തേമശ�ിയു��.

മഹാേദവി ശ�ി നൽ കിയിെ��ിൽ
പരമശിവൻ ഉൾെ�െടയാെതാരാൾ �ുംഒരു

പുൽ െ�ാടി ഉയർ�ാൻ േപാലും
കഴിയു�ത�.

േമാ�െ�വിശദീകരി�ു� �പേത�കം
അ��ായം മൂ�ാം ഭാഗ�ിലു�.് േമാ�ം
എ�ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ�
�ബ�ാന�ം േനടുേ�ാൾ ജീവിയുെട രൂപം
ന��തമാെണ�ുംകൂടി വിശദീകരി�ിരു�ു.

ആ�ീയസാ�ാത�്ാരംഎ�
സംഹാരെ�മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി,
ഏകദാസനായപരമശിവനിലൂെട മഹാ
നിർ�ഹി�ു�ത എ്�െനെയ�ും

അറിയി�ിരി�ു�ു.

മഹാേദവി ഭൂമിയിൽ 
മഹാഎഴുെ��ി�ഴി�ു.
മഹാശ�ിയായ മഹാേദവി ഉടെന 

ഭൂമിയിെല�ും മായ �പത��മാ�ു�തും
ഭൂമിയിൽസ�ർ�രാജ�ം�ാപി�ു�തുമാണ.്
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സംഹാര�ിൽ ഭൂമിയിെല
മനുഷ�ജീവിത�ിൽഎെ��ാമാണ്
നട�ു�െത� �്ഗ��ിെലനിരവധി
അ��ായ�ളിൽ സൂചി�ി�ുകയു�ായി.

മായ �പത��മാ�ിയി� 5്00വർ ഷ�ൾ�ു
േശഷം മാ�തംആരംഭി�ു�
സംഹാരെ���ി കൂടുതൽ 
വിശദീകരിേ��തി�.

മഹാേദവിഏതാനും മഹാപാഠ�െള
ൈവകാെത െവളിെ�ടു�ു�താണ.്
ആദിയുംഅ�വുംഇ�ാ�

മഹാ�ാനംഎ�മഹാശാസ�്തം
പുതിയശാസ�്തപാഠ�െള ഉൾെ�ാ�ു
തുടരു�താണ.് േശഷംൈദവശാസ�്ത

�ഗ��െളയുംഅഥവാ േവദ�െളയുംകൂടി
�പാേയണമഹാശ�ിയായ മഹാേദവി

സംഹരി�ു�താെണ�ുംകു�ു�െള�ാം
അറി�ുെകാ�ണം.

എ�,് മഹാേദവി�ുേവ�ി,
മഹാക�ന�പകാരം, മഹാദാസനായ

പരമശിവൻ
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ഓം മഹാശ�ി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�ം.

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

ഓംസത�ംഓംധർ�ം
ഓംനീതിസംഹാരം.

പരമശിവൻ


